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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަފަނަރަދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2022  ޖޫން 15

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަހެލިމި މިއީ،  ަވނަ ދ ވަސް.    15މަހ ން  ޛ ލްޤައިދާ  ވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ބ ދަ  ވީ  2022  ޖޫން  15  ދަކީ،މިއަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ވަގ ތ     15ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022. ައޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،  13ނަކަތ ން  

   .ކ  އެބަވޭިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ 3ސަލާމ ަގއި   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  26ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިބީ ޖަލްސާއަ

 

   ންއިޢ ލާންކ ރ  ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 15/ 2/ 2022އޖ/  ޑާއަކީ،އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން .  4

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4އެޖެންޑާ 

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022އެއީ،  ައށް، ތިން ޖަލްސާެގ ޔައ ިމއްޔާ.    11/ 2022/2އިން    9/ 2/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     - 4.1

މި ޔައ ިމއްޔާތައް ވަނީ ޔައ މިްއޔާތައް.    ރިެގ ނިޔަލަށް ހ ވަނަ ޖަލްސާ  11ފެށިެގން  ވަނަ ޖަލްސާއިން    9  ދެވަނަ ދައ ރ ެގ

 . ފަބަލައިަގނެވިަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން   218މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

 

 ސ ވާލ  .  6
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ  ، މިނިސްޓަރ އޮފް  ޙަސަން ޝިޔާންދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ތޮއްޑޫ  -6.1

 .ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ތޮްއޑޫސ ވާލ .    ކ ރައްވާމާ  އަސްލަމަދ   މ ޙައްއަލްފާޟިލް  ރަކްޗަރ   އިންފްރާސްޓައެންޑް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ޝިޔާން ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތޮއްޑޫ

އަޅ ަގނޑ     ވާ ސ ވާލެއް.ފޮނ ާވފައި  ރިޗ ގައިމާ  21މި ސ ވާލަކީ އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  `.  

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ    2022ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތަކީ،    ލ  ދަންނަވައިލާނަން. އއ. ތޮއްޑޫ ިގރާ ސަރަޙައްދ ސ ވާ

ޕްރޮޖެކްޓ  ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް ރޭވިފައިވާ ޮގތަކީ  ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ    ތޮއްޑޫ ިގރާ ސަރަޙައްދ ވާ މަސައްކަތެއް.  ނިފައިހިމެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ތޯއްަގއިހިސާބެ މި އަހަރ ެގ ކިހާމަސައްކަތް ފެށޭނީޮގތ ން  ޢަމަލީ އަދި  ؟ތޯކޮބައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މްއަސްލަަމދ   ރަކްޗަރ މ ޙައް އިންފްރާސްޓަނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ށް  ހިމާޔަތްކ ރ މަ  ތޮްއޑޫ ިގރާ ސަރަޙައްދ ކ ރެއްިވ ސ ވާލ ަގއި    ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ެގ... މީޓަރ  590

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން
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 .ށް ވާހަކަދެްއކެވ ން އެދެންމަިއކަ؛ ަވޒީރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މްއަސްލަަމދ   ރަކްޗަރ މ ޙައް އިންފްރާސްޓަނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ޑިޒައިންކ ރެވިފައިރިވެޓްމަންލަިއންަގއި    ކޯސްޓް  ެގމީޓަރ   590 ޖެހ މަށް  ރަށ     2022ޖޫން    8،  ޓެއް  ވަނީ  ަގއި 

 ގެ ރަށ  ކައ ންސިލ    .ބޭނ ންކޮށްެގން   ޓިއ ބްަމންޓް ޖަހަނީ، ޖިއޯވެޓްރި  .ކޮންސެޕްޓ  އެޕްރޫވަލަށް  ކައ ންސިލަށް ފޮނ ވިފައި

 .ކ ރިއަށް ެގންދާނަންސެސް  ސައްކަތ ެގ ޓެންޑަރ ޕްރޮ، އެޕްރޫަވލް ލިބ ނީމާ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަކާ އެކީަގއިއެޕްރޫވަލަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . . ަވޒީރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ޝިޔާން ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތޮއްޑޫ

އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ   އޭެގ؟  ފެށިެގން ކ ރިއަށްދާނެތޯމަސައްކަތް  އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި މި  މިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ރ  ކ ރިއަށްދަނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، މިހާރ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ، އ ކ ޅަހ ެގ ބިން ހިއްކ މ ެގ މަޝްރޫޢ  މިހާ

ސަރަޙައްދަ އެ  ނިންމާފަ.  ޖަހައި  ވޯލް  ތަނ ބަންޑ   އެ  ނިމި،  ވެލިައޅައި  ކ ރެވޭނީށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ބޭނ ން    ެގ 

ތް މި އަހަރ ެގ ކިހާތަނެއްަގއި ޢަމަލީ ވަނީ، ރަސްދޫ ބޭރ  ތޮށީެގ މަސައްކަދެން ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ން ؟ތޯއްަގއިހިސާބެކިހާ

 . އްޔާ ޝ ކ ރި؟ ނެތޯކަތް ފެށިެގންދާމަސައް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ސ ވާލ ަގއި ރަސްދޫެގ ބޭރ ތޮށި ޑިޒައިން ފައިނަލްކ ރ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި  

ބިންހިއްކ މަށް ބަންޑް    ،ތެރޭަގއި ރަސްދޫއަށް ފޮނ ވައިލާނަން ޑިޒައިން. އ ކ ޅަހ ެގ ވިދާޅ ވިހެން  އަޅ ަގނޑ މެން މި މަސް

ށް ފަހ ން އ ކ ޅަހ ެގ  ހިސާބަކަށް ނ ދެވޭ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަ  ށް އެބިންހިއްކަން ޑްރެޖަރަ  އަދި  ވޯލް ޖަހާފައި، އެހެންނަމަވެސް، 

.ޓީ.ސީ.ސީން އެ އެބަ މަޝްވަރާކ ރިން. އެމް  މަސަްއކަތް ހަާވލ ކ ރެވިފައި އޮތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ އެކީގައި  އިކައ ންސިލާ

ތިން މަސް ތެރޭަގއި އ ކ ޅަހަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޑްރެޖަރ  މޮބިލައިޒްކ ރެވޭތޯ.  ކ ރިއަށް އޮތް ދެ  ،މި އަހަރ  ތެރޭގައި  ބަލާ
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 ؛މ ެގ ކ ރީަގއި ޔ ރެޖަރ  ެގންދިޑްއަށް  ށް ލިބ ނ  މަޢ ލޫމާތ ަގއި ޑްރަިއ ޑޮކިން އަޅ ަގނޑަ ؛ޅަހ ެގ މަސަްއކަތް އެ ބޭފ ޅ ންއ ކ 

ާގނެ  ނަ މިހާރ  މަސައްކަތްކ ރަމ ން ެގންދަނީ އެ ސަރަޙައްދ ން ވެލި  ވިދާނެ.އެ ހިސާބަށް ެގންދެ  ކ ޑަ މަސަްއކަތަކަށް ވާތީ

ތޮްއޑޫެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ  މި   ،ސޭންޑް ސަރޗިންގ މަސައްކަތެއް. ދެން އެއްސެވީ  ،ރ މަށް ސަރަޙައްދެއް ފާހަަގކ 

އަހަރ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގބަލަނީ  ފެށ މަށް.  ޕްރެކްޓިސް ؛ތެރޭަގިއ  ެގންގ ޅޭ  ރަށ ަގއި  އެ އަޅ ަގނޑ މެން  ެއ  އް 

  ، ކ ރ މަށް އެހެން ކޮންޓްރެކްޓަރަކ  އަރައި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާމަސައްކަތެއް    އެހެން ސިވިލް ޯވކްސް ،މަސައްކަތްކ ރ މަށް

މިހާރ   ، އެންމެ ައވަސްވާނެ ޮގތް ކަމަށް ބަލައިެގން ،އެއީ  އެ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ޑައިރެކްޓްލީ އެ މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރ ން 

ރަށ ގަ  އޮތް  އިއެ  އެބަ  ކޮންޓްރެކްޓަރެއް  މަސައްކަތްކ ރާ  ވޯކްސް  ަމސައްކަތެ   ، ސިވިލް  އެހެންވީާމ،   އްއެހެން  ކ ރާ. 

އެކަން ޮގތަކަށް  ތަންދޭ  ަގާވއިދ   މަސައް  .ކ ރެވޭތޯ  މާލިއްޔަތ   ައޅ ަގނޑ   ޓަކައި  އަވަސްކ ރ މަށް  ކަތްކ ރާނަން. ެއއީ 

އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ ެގ އ ންމީދ  ވަރަށް ބޮޑ  މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އެ މަސައްކަތް ފެށިެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ  

 އީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ހ ޅ ވައިލަނީ.  

 . ބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ނީ ތާރީޚ ަގއި މިއަދަކީ ވަރަށް  ބަރ ލަމާ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ،يم ح ر  من الحر  ال م هللاسب ،م ي  ج الر    انطيالش    نم بِاّللٰ   ذوعأ

  ، ޖެހޭ ދ ވަހެއް. ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރާ އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީއެހެން ކަހަލަ ސ ވާލެއް ައޅ ަގނޑ  ކ ރަން

ނާޒ   ވަރަށް  އެންވަޔަރަންަމންޓ   ދަންނަަވއިފިން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަސްކަށް  އެލޮން  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ކ އިރ ަގއި، 

ރަށްރަށް    ރަށްރަށް ނ ިގރާނެ ޮގތެއް. އައ  ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ެގންނަން. ހިލައިން ނެއްޓި، ؛އާއި މަނިކ ފާނަށް ކިޔައިދީބަލާށޭ ހިލަ 

ނޮލޮޖީ ެގންނަން އެލޮން މަސްކާއި މަނިކ ފާނާ  ހަޔަސްޓް ލެވެލްެގ ޓެކް ؛ކައި އައ  ޓެކްނޮލޮޖީޓަމި ޕްރޮޓެކްޓ ކ ރ މަށް  

ދަންނަ އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތެއް  ވަން.ބައްދަލ ކ ރަން  އެްއވެސް  ޓަކައި  ފ ރަތަމަ ސ ވާލ .    އެބަ  އެކަމަށް  ކ ރައްވަންތޯ 

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަރިއްޔާސ ލްޖ މްހޫދެވަނަ ސ ވާލަކީ ރާއްޖޭެގ ރައީ ަވޒީރާ  އި   ،އާދެ! ދެވަނަ ސ ވާލަކީ  ހ (...  އްޒަތްތެރި 

ބޭނ ންވަނީ ކޮށްލަން  ިއޢ ލާން  ،އަޅ ަގނޑ   ދައ ރަކަށް  ދެވަނަ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެހެންވީމާ،  ރާއްޖޭެގ  ކޮށްފިއޭ. 

މިނިސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ފ އްދި ޓަޕްލޭނިންގ  ކިހާވަރަކަށް  ވައ ދ ތައް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ؟ ތޯއްޖެރ  

   ...ފ ދިެގން ދެވަނަ ދައ ރަކަށްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވައ ދ  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވަނީ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެ ސ ވާލ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއވިއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ވަރަށް އެހެން   ،ރި މެންބަރ  ސ ވާލ ކ ރައްވަމ ން ވެސް ފާހަަގކ ރެއްވިހެންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެ

ައޅ ަގނޑާ ބައްދަލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ     އިއެލޮން މަސްކާޒާތެްއެގ ސ ވާލެއް އަޅ ަގނޑާ އަސްލ ަގއި ވެސް އެ ކ ރެްއވީ.  

އްނ ކ ރަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   އް ވެސް ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެ ތެ އެްއވެސް މަސައްކަތެއް ނ ކ ރަން. ކ ރާކަށް ަގސް

ތަްއ ފ އްދ މ ަގއި  ދ ށް. ސަރ ކާރ ެގ ވައ ކަޖެހޭ ޒާތ ެގ ކަމެއް ކަމައެ ފާހަަގކ ރެްއވި ޒާތ ެގ ކަމެްއ އެީއ ކޮންމެހެން ކ ރަން

އް  ެގންދިއ މަށް. ޕަސެންޓޭޖ ން ކިތަ  ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތްކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ ހަމަ ބާރަށް އެ

   ...ކަންކަން ޕަސެންޓ  ފ ދިއްޖެތޯ، އެެއއް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާކަށެއް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، ަވއ ދ ީވ ިގނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒީރ  ވަޒީރ   ،އިްއޒަތްތެރި  ކޮންމެ ިއއްޒަތްތެރި   ؛އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ންތެރި.  ދެއްވ ން  ޖަވާބެއް  ެމންބަރ ެގ ސ ވާލަށް 

ސާދާކޮށް ސ ވާލަށް ޖަވާބ ދެއްވ ން  ސާފ   ،ދެްއކ މ ެގ ބަދަލ ަގއި  ސ ވާލެްއެގ ވަށަިއެގން ވަރަށް ިގނަ ދިގ  އިތ ރ  ވާހަކަ

 އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  ަމދ މ ޙައް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ޖަވާބ ދެވޭތޯ. އެހެންވީމާ،   އަޅ ަގނޑ  މި މަސައްކަތްކ ރަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ާވލަށް؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނާނީ ފ ދިފައި ވައ ދ ތައް ފ އްދ މ ެގ މަސަްއކަތް ބާރަށް ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ިގނަ ވައ ދ ތައް ހ ން

 ދައ ރ  ނިމެންވާއިރަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފްންމެިއއްޒަތްތެރި އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ކ ޅ ދ އްފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށި
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ކ ޅ ދ އްފ ށީެގ ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން ވަރަށް ިގނައިން   ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ

ކ ރަން ޓަކައި  ތަރައްޤީއަށް  ރަްއޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ސ ވާލެއް.  އަޅ ަގނޑ އައިސްފައިވާ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  މެން ޖެހޭ 

އެއަރޕޯޓ ެގ މަސައްކަތްތަކާިއ   ؛ކޮށް ަވޒީރ ެގ މިނިސްޓްރީެގ ދަށ ން ހ ރި ކަންތައްތައް ޞައްޚާ ކޮށްފީމ އޭ. އެހެންނަމަވެސް،  

ރ ެގ މަސައްކަތްތަކާ ވަރަށް ނ ނިމި، ވަރަށް ބޮޑަށް ައދިވެސް ދެން ހ ރި މަސައްކަތްތައް ނ ނިމި، ނ ފެށި ވަރަށް  ބަނދަ

ކަމަށް ލަސްވާ  ބާރަށް    .ބޮޑަށް  މިއަށްވ ރެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޢަމަލ ކޮށްެގންތޯ  ރަްއޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކިހިނެއް 

 ރަީއސް.  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ؟ ކ ރިއަށްދެވޭނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް  ؛ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ކ ރެއްވި ސ ވާލ  

މިހާރ  ކ ރަމ ންދާނެ    ންއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  އޮފް  ޓްރީމިނިސްމަސަްއކަތަކީ    ެގއެއަރޕޯޓ  

އެއަރޕޯޓެްއ. ދެން އެ ތަނ ަގއި ނ ނިމި   އޮތް  . ެއއީ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއާ ހަވާލ ކ ރެވިފައިެއއީކީމަސައްކަތެއް ނޫން  

  އެ މަސައްކަތް   ަގއިެއކީ  ޝޯ ޕްރޮޓްކްޝަން މަސައްކަތަށް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ؛އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ

ން ކ ރާނެ ކަންތައް.  އިއެ ހ ރި ކަންތައްތަކަކީ ރިޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އިމި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއަރޕޯޓ ަގ މ ންކ ރަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ފާހަަގކ ރަްއވަނީ އެ ތަނ ަގއި ހ ރި ޖެޓީތަކެއްެގ ވާހަކަ.   ؛އިބަރެގ މަސައްކަތް ނިމިފަދެން ހާ

ނ ކ ރަން.  ނިމި އޮތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއްނ   ބަރ ެގ ަމސައްކަތްދިގ ލަިއެގންދާ ވާހަކަ. ހާ  ނ ލިބި  އެ ޖެޓީތަކަށް ހައްލެއް

ބަރ ެގ  ބަރ ބޭނ ން ވެސް ކ ރެވޭނެ. ހާޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ހާރެކްޓިފަިއކ ރަން  އިއެ މަސަްއކަތ ގަ 

 ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން.  ބަރ ބޭނ ންނ ކ ރެވޭ ފަދަ ޮގތަކަށް ނ ނިމި މަސައްކަތް އޮތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ ޖެޓީތައް ނ ނިމިެގން ހާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްންމެިއްއޒަތްތެރި ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޢަބްދ ލްޣަނީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ
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މިނިސްޓަރ  މަރ ޙަބާ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ފެށޭނީ   !ޝ ކ ރިއްޔާ  މަސައްކަތް  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  ހައ ސިންގ  ކ ރެންދޫެގ 

 އަދި އޮޅެވެލިފ ށީެގ ިގރާ ސަރަޙައްދ  ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް މިހާރ  އޮތް ހިސާބެއް. ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ ތޯކިހާތަނަކ 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ކ ރެންދޫެގ  ؛ ިގރާ ސަރަޙައްދ ެގ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކ ރިއަށް އެބަދޭ. ހައ ސިންގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އިވެ ޓެންޑަރ  މަރ ހައ ސިންގ  ިއވެޙަލ ޭއޝަން  ޓެންޑަރ  ވަނީ.  މިހާރ   ނިމ މާލާަގއި  ބަޔަކަށް    ލ ޭއޓ ކޮށް  އެކީަގއި 

 ކޮންޓްރެކްޓ  ހަާވލ ކ ރެވޭނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،އެޯވޑ ކ ރެވި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޝަފީޤްهللا ބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  ންމެ އިްއޒަތްތެރި  ވެލިދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤް هللاޢަބްދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވެލިދޫ

ޭމަގިއ ިއއްޒަތްތެރި    17ޮގތ ން    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ތިން ރަށ ެގ ބަނދަރާ ގ ޅޭ 

ބަނދަރ  ކ ރިއަށް އޮތް މަސް ތެރޭަގއި    ޅޮހީ  ،ވަޒީރަށް ދެންނެވި ސ ވާލާ ގ ޅިެގން ޖަވާބ ދެްއވަމ ން އެ ދ ވަހ  ވިދާޅ ވި

ދ  އެ  ހަމަ  ދެން  ކަމަށް.  ދެންނެވިންހަވާލ ކ ރެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ    ،ވަހ   މަސައްކަތަކީ  ބަނދަރ ެގ  ވެލިދޫ 

މަސައްކަތާ ެއކީަގއި ކ ރިއަށްދާނެ މަސައްކަތެއް ޮގތަށޭ ބަޖެޓ ަގިއ   ސަރަޙައްދ ެގ  އޮޑިއެހެލާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ކ ރަމ ންދާ  

  އި އެ މަސައްކަތްތަކ ެގ އަޕްޑޭޓެއް ބަލައިލ މަށް އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރާ  ހަމަ  ނީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ ފައިވަހިމަނާވެސް  

އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާ ެވސް ބައްދަލ ކ ރަން ކ ރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބ ވެފަ. ެއހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ   

ެގ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ  އަދި ވެލިދޫ ބަނދަރ  ؟ބަނދަރ ެގ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮންއިރަކ ންތޯ  ޅޮހީ ؛މި ސ ވާލަށް

 މި ދެ ސ ވާލަށް ޖަވާބ ދެއްވ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  ؟ ހަވާލ ކ ރެވޭނީ ކޮންއިރަކ ންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 



2220 ޖޫން  51              ޖަލްސާ                             ވަނަ  51ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

8 

 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް  ރެކްޓ  އެވޯޑެއް ކ ރ މަށް ޓަކައިއިފައި ޑަހޯދާ  ހެދ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަގ   ޅޮހީެގ ބަނދަރ 

ޔަީގނ ން   ލާއަށް ޮގްއސަ ހަމަޙަނޫންތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަރ   ،އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ޔަީގންކޮށްލަން ފޮނ ވާފައި އޮތްތޯ

ސަރަޙައްދެްއެގ ވާހަކަ.    ދޯނިއެހެލާ؟ ިގރާ ސަރަޙައްދެްއެގ ވާހަކަ ެއއްސެވީ ދެއްތޯ ؛ވެސް އޮތީ. ދެން ވެލިދޫެގ ބަނދަރ 

ނޫން ޔަީގނެއް  ހިމަނާ  ،އަޅ ަގނޑަކަށް  ސަރަޙައްދެއް  ދޯނިއެހެލާ  ތެރޭަގއި  އޮތް  ބަޖެޓ ެގ  ވަކިން  ކަމެއް.  އޮތް  ފައި 

ެއހެންނަމަވެސް، ބަނދަރ  މަސައްކަތާ އެކީަގއި ެއ މަސަްއކަތް  ؛ އެހެންވީމާޮގތ ަގިއ ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ.    ެގމަސައްކަތެއް 

 ން ހަވާލ ކ ރާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ ންމެ ިއއްޒަތްތެރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ތ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތ ބާރ ކ ރާ،  ރައްޔި  ،މި ސަރ ކާރަކީ މިއީ ؛ރ ޓަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މިނިސް

އ ންމީދ ތަ ބޮޑެތި  އޮތްވަރަށް  ގ ޅިފައި  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް    ކަކާ  ސަރަޙައްދ ެގ  މާލެ  އެހެންނަމަވެސް،  ސަރ ކާރެއް. 

އ ންމީދ ކ ރަމ ންދާ ރައްޔިތ ންނަށް އަދިވެސް އެންމެ އ ފާެވރި އ ންމީދީ ޚަބަރ ތަކެއް ނ ލިބޭ. މާލޭ ސަރަޙައްދ ަގއި މި 

ޔާބ ކ ރެވިދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ  ސަރ ކާރ ން ކަނޑައަޅައިފައިާވ ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ މަޝްރޫޢ ތައް ކިހާ މިންވަރަކަށް ކާމި

 ؟ އަދި އެކަާމ ގ ޅޭ އ ފާވެރި ޚަބަރ ތަކެއް ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭނީ ކިހާތާކ ތޯ؟ ަގބޫލ ކ ރަްއވަންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ންގ ހައ ސި  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

މާލެ ރައްޔިތ ންެގ ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގ ޅިެގން   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އިޢ ލާން އަވަހަށް  އެޕްލައިކޮށް،  1344ކ ރެިވެގންދާނީ  އެންމެ  މީހ ން  އެކަން    ޔ ނިޓަކަށް  މަސައްކަތް،  ކ ރާ  ހޯދ މަށް 

ހައ ސިންގ    4000ތަކެއް. ދެން  ލް އިންކަމް ހައ ސިންމިޑ   ލާަގއި އ ޅޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ޙަކ ރ މަށް. ެއއީ މިހާރ  ނިމ މ ެގ މަރ 
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ޔ ނިޓެްއެގ މަސަްއކަތެއް ބާރަށް އެބަ ކ ރިއަށްދޭ. ދެން މާލެ ސަރަޙައްދ ން ޯގތިދޫކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ދެން އޮތީ. ދެން  

 އެކަމަށް ކ ރިމަތިލ މަށް މި މަހ ެގ ތެރޭގައި  ،ވަނީ  ކ ރައްވާފައިއެ މަސައްކަތް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދާދި ފަހ ން އިޢ ލާން

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވިެގންދާނެ    ޖޫންަގއި އެ އިޢ ލާން  26  ،އ ންމީދ ކ ރަނީ  މި  ހ ޅ ވައިލާނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ 

 ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ ންމެިއްއޒަތްތެރި އިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ ދާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ޢަމަލީ ؟ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާއެނބޫދޫެގ ބިންހިްއކ މ ެގ މަސަްއކަތް މިހާރ  ޮގސްފަިއވާ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ

މާއެނބޫދޫެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް    މެ.  ރިޔާސީ ވައ ދެއް ވެސް ؟ ތޯންމަސައްކަތް ފެށެނީ ކޮން ދ ވަހަކ 

ކޮބައިތޯ ތާރީޚަކީ  ކ ޑަހ ވަދޫަގިއ  ؟ ފެށޭނެ  ކަެމއް  ހިމެނިފައިވާ  ޮގތ ަގއި  ވައ ދެއްެގ  ރިޔާސީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ 

ކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިރާަގއި ރިޔާސީ ަވއ ދ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއްވެސް   ،. އަޅ ަގނޑ ވެސް  ސަރަޙައްދީ ބަނދަރެއް ހެދ ން 

؟ ަގއި ެއއިން ެއއްވެސް ަވއ ދެއް ފ ރިހަމަވެެގންދާނެތޯކަމެއް އަދި މިހާތަނަކަށް ހިނާގފަެއއް ނެތް. ދައ ރ  ނިމ މ ެގ ކ ރީ

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ ވާނީ ކ ޑަހ ވަދޫެގ ބަނދަރ  ބޮޑ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭަވރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ެއއް ރެވިފަަގއި ސޮއިކ އް މާއެނބޫދޫެގ ބިންހިއްކ މ ެގ މަސައްކަތް އަދިއެއް ކޮންޓްރެކްޓެ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަޅ ަގނޑ   ބަޔަކާ ކަމެއް    . ކޮން ބައެއްބަޔަކާ ސޮިއކ ރެވިފަމިހާރ  ވާނީ  ނެތް. ފެނ ެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން  

ރާއްޖޭގަ   މިތާ މިހާރ   އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނެގ.  ދަންނަވާކަށެއް  މަސަްއކަތް   އިހ ރެ  ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  ނޯންނާނެ 

 އެންޑް  ތެރެއިން ބައެއް މަސައްކަތްތަކަކީ ޑިޒައިންމީެގ  ،ތި ވިދާޅ ަވނީ ؛މަލީ މަސައްކަތްޢަނ ކ ރެވޭ ރަށެއް. ދެން  ހަވާލ 

ޮގތ ގައިބިލްޑ  މަސައްކަތްތަްއ.  ެގ  ސްޓޭޖ ގައި  ހ ރި  ޑިޒަިއން  އެއެހެންވީމާ،  ނޫންތޯ   އިމަރ ޙަލާަގ  ،  ރަށެއްތޯ  އޮތް 

ކ ޑަހ ވަދޫަގއި ރީޖަނަލް ބަނދަރެއް .  ވާނީ ހަވާލ ކ ރެވިފަ  ކޮންޓްރެކްޓ   ،ންކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެސްީގއަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ޔަ



2220 ޖޫން  51              ޖަލްސާ                             ވަނަ  51ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

10 

 

އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި    މި ؛ މަސައްކަތްއަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އެ މަސަްއކަތް މިއޮތް ކ ރ މަށް ހެދ މަށް ނޫނީ ބަނދަރ  އަޕްްގރޭޑ 

އޮ ރީޖަނަލް  ތީބަޖެޓ ަގއި  އެހެންނަމަވެސް  މަސަްއކަތެއް.  ހާބަރ ެގ  ހަމައެކަނި  މި  ނޫން  ހެދ މަކަށް  އަހަރ ެގ    ހާބަރެއް 

އަހަރ  ފަށާނަން.   އްޔާ މިބަޖެޓ ަގއި އޮތީކީ. މިއަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އޮތް މަސައްކަތް ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެއްވި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ .

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން ބަޖެޓ ަގއި ޖަހާފައި   2021ޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ރިނބީ ބަނދަރ ެގ މަސައްކަތަކީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

ެގ މަސައްކަތް ފެށޭނީ މަރާމާތ   ބަނދަރ   ކ ރިނބީ  ،އޮތް މަސައްކަތެްއ. އަދިވެސް އެ ބަނދަރ ެގ މަސައްކަތް ފެށިފައިނ ވާތީ

ެވއްޖެ.    ަވއިކަރަދޫެގ ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ފެށިެގން އ ޅޭތާ ދ ވަސްކޮޅެއް  ،ކީަވނަ ސ ވާލަ  2އަޅ ަގނޑ ެގ  ؟ ކިހާތާކ ތޯ

  10އޮތް    ދާ ސްޕީޑ ން ކ ރިއަށް  ވަރަށް ލަހ ން އެ މަސަްއކަތްދަނީ ކ ރިއަށް. މިހާރ  އެ ؛އެހެންނަމަވެސް، މިނިސްޓަރ

  ؟އޮތްތޯ ރެވިދާނެ ކަމެއް އެބަައވަސްކ ރަން ކ  އެ މަސަްއކަތް ެއައށްވ ރެ ،ވެސް ނިންމިދާނެހެން ހީނ ވާތީ ންއަހަރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ވަނީ. ދެން ޓެންޑަރ   ޓެންޑަރ ބޯޑ ަގއި  އި،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ރިނބީ ބަނދަރ  ޓެންޑަރ އިވެލ އޭޝަންގަ 

ބަޔަކާ ނިމިެގން  ފަ  އިވެލ އޭޝަން  މަސައްކަތް  އެ  އަޅ ަގނޑަށް  ެގންދިޔ މ ަގިއ އްހަވާލ ކ ރެވ ނީމާ  ކ ރިއަށް  ޓަިއެގން 

އެއް ދެން  އެޅޭނީ.  ބާރެއް  ވަިއކަރަދޫ އަވަސްކ ރ މަށް  ައޅ ަގނޑ   ސެވީ  މަސަްއކަތް  ނަރ ދަާމެގ  ވާހަކަ.   ؛ނަރ ދަމާެގ 

ެއ    އި،އޮތް ސަބަބެއް ބަލަ  ފާހަަގކ ރެްއވީ ވަރަށް ލަހ ންނޭ ކ ރިއަށްދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ އެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައި 

މައްސަލައެއްތޯ  ކޮންޓްރެކްޓަރެގ  ބަލަ މިނިސްޓް  ،މަސައްކަތ ަގއި  މައްސަލައެއްތޯ  ހައްލ   އި،ރީެގ  ކ ރ މަށް  އެކަން 

 ކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މަސައްކަތް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . އަށްޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ދާއިރާެގތިނަދޫ އ ތ ރ  

ފ ލެޓ ތަކެއް އެޅ މަށް ޓަކައި ތިނަދޫއަށް   އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ޓާޓާ  !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

،  ަވންދެން ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ން  ސްހ ރި މެޓީރިއަލްތަކެްއ ބަހައްޓާފައި ހ ރި ސައިޓެއްަގިއ އެ މެޓީރިއަލް ިގނަ ދ ވަ  ެގނެއްސަ

ބޮޑަށް ލަސްެވެގންދާ ކަމަށް ފާހަަގކ ރެވޭ.   މަންޓ ން ތިނަދޫަގއި ހިންާގ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވަރަށްން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަ

އެންަވޔަރަ  ، އެ ސަިއޓ  ސާފ ކޮށް ހިންަގން  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ  ކިހާތާކ ތޯ  މަންޓާންއެ  ހަވާލ ކ ރެވޭނީ  ؟ ސައިޓ  

ތިނަދޫެގ ިއންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނ ެގ މަސަްއކަތް މިހާރ  ފެށ މަށް ތައްޔާރ ވެފަިއވާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް    ،ސ ވާލަކީ  ވަނަދެ

 ؟އެ ަމސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަްއވަންތޯ ކ ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. ކިހާތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި

 

 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތިނަދޫަގ ހ ރި ކޮންސްޓްރަކްޝަން   ތަނަށް ެގންޮގްއސަ  ފ ލެޓ ތަކެއް އެޅ މަށް އެއި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ެގންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގ މަށް  މަންޓ ން ކ ރިއަށްންހ ރި ސައިޓެއް މިނިސްޓަރީ އޮފް ެއންވަޔަރަ  މެޓީރިއަލް ޖަމާކޮށްފައި

އެ މެޓީރިއަލްތައް ،  ރކޮށްދޭން އެދިމަންޓ ން އެ ސައިޓ  ކްލިއަން އެންވަޔަރަރީ އޮފްސައިޓ  ބޭނ ންެވެގން މިނިސްޓްޓަކައި  

 ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ެގންދަން.    ލޮކޭޓ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ކ ރިއަށް އެބަތަނަކަށް ރީ  އެހެން

ކްލިއަ  ދެ ސައިޓ   އެ  ތެރޭަގއި  ނިމޭނޭދ ވަހެއްެގ  ބަ ރކޮށް  ރީޖަނަލް  ތިނަދޫެގ  ދެން  ހެދ މަށް.  އިއްޒަތްތެރި  ؛ނދަރ  

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ވެސް  އެކަމާއެމް.ޕީ.އެލް  ،ާއއިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ   ،މެންބަރަށް  ފަރާތްތަކާ  ާއއި  ެއކީ   ގ ޅ ންހ ރި 

މަސަްއކަތް ފެށ މ ެގ މަރ ޙަލާަގއި މިހާރ  އޮތީ. ދާދި އަވަހަށް އެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ    ،މަޝްވަރާކ ރެވި

 ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ލ ަގބޫ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް

އ ޅޭ. އެއް ސ ވާލަކީ ބިލެތްދޫ ިގރާ ސަރަޙަްއދ ަގއި އެްއވެސް މަސަްއކަތެްއ    ސ ވާލެއް އެބަ  ދެއަޅ ަގނޑ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ.  

ކ ރެވޭތޯ ސ ާވލަކީ؟ އެބަ  ކިހާ  ،ދެވަނަ  މަސައްކަތް  ނަރ ދަމާެގ  ޮގއްސިތޯބިލެތްދޫެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ؟ ހިސާބަކަށް  ދެން 

 ؟ކ ރެވޭތޯކަމަށް އ އްމީދ  ހިސާބަކަށް ފެށޭނެމަސައްކަތް މިހާރ  ކިހާ ރޕޯޓ ެގެއއަ ،ވަނަ ސ ވާލަކީ ތިން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް    މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 މަސައްކަތް   މަރ ޙަލާެގ ޑިޒައިން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިލެތްދޫެގ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން މަސައްކަތ ެގ ޑިޒައިން

ެގންދަން. ދެން ެއއްސެވީ ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް. ޒަމާންެވފައި އޮތް މަސައްކަތެއްކަން    އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް އެބަ 

  އެބަ  ކެްއ ޭއަގއި ތަފޯމަންސްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވެެގން އ ޅޭ މައްސަލަންޓްރެކްޓަރެގ ޕާނޭގ. ކޮއަޅ ަގނޑަށް އެ

ރޕޯޓ ެގ ވާހަކަ.  ެއއަ  ، ެގންދަން. ދެން ެއްއސެވީ  ކ ރަމ ން އެބައ ޅޭ. އެ މަސައްކަތް ހައްލ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތް

ކ ރަމ ން  . ދެން އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތްހަވާލ ކ ރެވިފަ  ޓ ވަނީ މިހާރ  ކޮންޓްރެކް  ބިން ހިއްކ މ ެގ މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ މެން

ރޕޯޓ  އެޅ މ ެގ މަސަްއކަތް ެއއަ ބިން ހިއްކ މ ެގ މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރެވިފައި އޮތީ.    ށްއަ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ؛ދަނީެގން  މި

ސްއިން ިމނިސްޓަރީ އޮފް ފިނޭން ؛ޓެންޑަރ  ފަިއ،ން ައެގއް ހޯދާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ހަވާލ ކ ރ މަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީވެސް  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ެގންދަން.    އެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  އި،ނަަގންޖެހޭ ހ އްދަތައް ނަަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސަނީފް.هللا ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ތިނަދޫ 

ެގ ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ދަށ ން  (އޯ.އައި.ސީ)ސް  ން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޭލިއަޒްސީ ވަރޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އޯ

ވެހި ދައ ލަތ ެގ  ނޫނީ ދި  ،ކީ މިއަދ  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރީެގ މެޓީރިއަލްތަކެއްތޯހ ރި މެޓީރިއަލަ  ތިނަދޫއަށް ެގންޮގއްސަ
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  ،ހ އްޓާ މި ތަކެއްޗާ ބެހިެގން  ޮގތެއް ނ ނިމި   ށްހައ ސިންގ މަޝްރޫޢަމި  އެކީ    ތިނަދޫ ކައ ންސިލާ؟ މެޓީރިއަލްތަކެއްތޯ

އެކި  ނެތި  މަޝްވަރާެއއް  ެއްއެވސް  ކައ ންސިލ ެގ  މޫވް  ތިނަދޫ  މިތަންތަނަށް  މަސައްކަތް  ކޮން    ކ ރ މ ެގ  ެގންދަނީ 

ކ ރާ؟ އ ސޫލަކ ންތޯ ކިހިނެްއ  އެްއވެސް  ؟ކަމެއްތޯ  މިއީ  ކައ ންސިލ ެގ  އ ސޫލ ގެ  ؛ތިނަދޫ    ެގާގނޫނ    ،ލާމަރ ކަޒީ 

 ؟ ނ ވަނީތޯއޮތް އެްއވެސް ބާރެއް ކައ ންސިލަށް ލިބިެގން  އިމާއްދާަގވަނަ 2010/7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  ކ ރިން ެގންދެވިފައިމަޝްރޫޢަކަށް މީެގހައ ސިންގ   ؛ހ ރި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތިނަދޫއަށް ެގންދެވިފައި 

މެޓީރިއަލަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ދައ ލަތ ންހ ރި  ަގސް  ،ކީ  އޭރ   ހިންަގން  ކ ރިއަށް  ތ ސަރ ކާރ ން  މަސައްކަތް  ކޮށްެގން 

 ތަކެތި.. ހ ރި ސާމާނ . އެ ެގންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ެގންޮގއްސަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނޭގ ކަމެްއެގ އިނީ. އަދި އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެ  ބޮޑަށް އަޑ އަހަން މި  ަގނޑ  ވަރަށްައޅ  ؛އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

ހަދާ މައްސަލަެއއްެގ ވާހަކަ. ސާފ  އިިގނަ ރައްޔިތ ން ގ ޅަ   ތަކ ރާރ ކޮށް ވަރަށް  ،އަދި ތިނަދޫ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ؛ވާހަކަ

 ތެރި ކަމެއް.  ދިނ މަކީ ވަރަށް ބޭނ ން ވައިރީތިކޮށް މިކަން އޮޅ ންފިލ  ،ބަހ ން

 

 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 .. ކ ރިއަށް ެގންދަނީ. ެއ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ  މި ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދައ ލަތ ެގ އެްއޗެކޭ.  ެއއީ  ،ރަތަމަ ތި ވިދާޅ ވީފ 

 

 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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  އެ ތަކެއްޗަކީ   . ހ ރި ސާމާނ   ދައ ލަތ ން، ސަރ ކާރ ން ހިނިްގ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ެގންޮގއްސަ ؛ދައ ލަތ ން ހިންިގ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް

ފަރާތ ންއެ މަސައްކަތް    ،އެހެންވީމާ، ކޮންޓްރެކްޓަރ  ހަވާލ ކ ރި  ތަނަށް   ކ ރ މަށް  ހ ރި ސާމާނ . އެ   ެގންޮގއްސަ  އެ 

ހ ރި ސައިޓ ގައި.    މަށް ކަނޑައަޅާފައިކ ރ ޭއރ  އެ މަސައްކަތް    ، ތިނަދޫގައިތަކެތި ހ ރީ  ނ ދިޔަ. އެކޮންޓްރެކްޓް ކ ރިައކަށެއް

ތަނ ން އެހެން  އެ ،މަންޓ ން ބޭނ ންވާތީންއޮފް އެންވަޔަރަ ރީމިހާރ  އެ ސައިޓ  އެހެން މަސައްކަތެއް ކ ރ މަށް މިނިސްޓް

އްސެއް ނޫން. ޕްލޭނިންގ  ަގނޑ ެގ ެއއްޗެ އަޅ    ތަކެތި ެގންދިޔައީ. އެީއކީ  ރަށ ެގ އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް އެ  ތަނަކަށް، އެ

ތަކެތި ސަރ ކާރ ން ހިންާގ އެހެން މަޝްރޫޢެއް   އެ  ،. އެހެންނަމަެވސްއްސެއް ެވސް ނޫން އެއީކީރީެގ ެއއްޗެ މިނިސްޓް

ޅ   ޮގތ ން ގދ. އަތޮ   ގ ޅޭ  ޖެހޭ. ދެން އެކަމާ  ކ ރަން އެބަމަށް ޓަކައި ެއތަނ ން އެހެން ތަނަކަށް ރީލޮކޭޓ ޔ ެގންދިކ ރިއަށް 

  އޮތް. އެ ސިޓީއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޖަވާބެއް ދިނިން ސާފ   ކައ ންސިލ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނ ވާފައި އެބަ

ތަނަށް މި މޫވްކ ރަނީ މި ސަބަބަށް ޓަކައޭ. އަތޮޅ   ތަނ ން އަނެއް ތަކެތި އެއް ވާ ކަމެކޭ. މި މިހެންމިއީ މިހެން  ؛ބަހ ން

ތިމަންނަމެންނަށް މިހާރ  ސާފ ވެއްޖޭ މިކަން. އެހެންވީމާ،   ،ަގނޑ މެންނަށް ފޮނ ވާފައިވާބެއް ައޅ އޮތް ޖަ  ކައ ންސިލ ން އެބަ

ޕްލޭނިންގ    ،އްސެއް ވެސް ނޫންރަށ  ކައ ންސިލ ެގ ެއއްޗެ   ތިކަން ކ ރ މ ަގއި ތިމަންނަމެންެގ މައްސަލައެއް ނެތޭ. އެީއކީ

 . ..އްސެއް ެވސް ނޫންރީެގ ެއއްޗެ މިނިސްޓް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އެްއ. ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ  ނ ކ ތާތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ  

 އެއް.  ނ ކ ތާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ތިނަދޫެގ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ތިނަދޫ ކައ ންސިލް. އަތޮޅ  ކައ ންސިލަކީ ތިނަދޫއާ ބެހޭ ތަނެއް ނޫން.   ،ތިނަދޫަގއި އޮންނަނީ؛ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ 

ކ ރަންޖެހޭނީ. ނ ކ ރާތީ މި މައްސަލަ ައއިސްެގން  މ ޢާމަލާތް  ނޫން. ތިނަދޫެގ ކައ ންސިލާ  ހަމައެކަނި ތިނަދޫއާ ބެހޭ ތަނެއް

 އ ޅެނީ.  މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  ލަތ ން ހިންަގން އ ޅ ނ  މަޝްރޫޢަކަށް ެގންޮގއްސަ ރީލޮކެޓްކ ރާ ސާމާނަކީ ދައ  ؛ކ ރާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މޫވް

ން އެ ބާލައިެގން އެހެން ތަނަކަށް ެގންދިޔައީކީ ވެސް ނޫން. އެހެން މަސައްކަތެއް ކ ރ މަށް ޓަކައި  ހ ރި ސާމާނ . ތިނަދޫ

 ކ ރ ން ެއއީ ކ ރެވެމ ންދާ ކަމަކީ. ސައިޓ ން އެ ރީލޮކޭޓ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ތިނަދޫ ކައ ންސިލާ ެއކަމާ  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އައްސަވާ ސ ވާލަކީ  !ފ ކ ރަްއވާތިބޮޑަށް މާ  ވަރަށް ؛އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 ެއއީ ައއްސަވާ ސ ވާލަކީ.   ؟ެވެގންތޯގ ޅޭ މ ޢާމަލާތެއް ނ ހިންެގވީ ކިހިނެއް

 

 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކް

ކައ ންސިލާ ތިނަދޫ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ެގންދޭ.    ޝ ކ ރިއްޔާ  އެބަ  ހިންގަމ ން  މ ޢާމަލާތް  އެ  ނޭގނެ  އެއެކީަގއި 

ޕްލޭނިން އޮފް  ޕަބްލިކ މިނިސްޓަރީ  ހ ރޭ.  ވޯ  ެގ  ތިނަދޫަގިއ  ގދ.  ޔ ނިޓެއް  ވޯރކްސް  ޔ ނިޓާއިކްސް  އަތޮޅ    ،އެ 

ދަނީ.   ބައި މީހ ންނަށް ވެސް މި ވާނ ވާ ރަނަގޅަށް ެއނިގެގން ކ ރިއަށް އެ  3މި    ،އ ންސިލާިއ، ރަށ  ކައ ންސިލާއިކަ

ހ ރި ތިނަދޫ ކައ ންސިލ ން އެ  އަދި އެހެން   ،ދެކޮޅ ހަދާ ވާހަކައަކީ ެގންދިޔ މަށް  ތަނަކަށް    ތަނ ން އެހެން   ދެން  އެއީ 

ަގބޫލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ   ދެކޮޅ   އެ  ،ވާހަކަެއއް.  އެހެންނަމަވެސްހަދާކަބޭފ ޅ ން  ސަބަބެްއ    ،ން.  އޭެގ  އަޅ ަގނޑަކަށް 

 ވެސް އަންޑަސްޓޭންޑެއް ނ ވޭ.  އެްއޮގތަކަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .هللاޢަބްދ  ޤޫބްޢ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޤޫބްޢ މެންބަރ  ޔަދާންދޫ ދާއިރާެގ 

 އިނީ ޖަހަވަ  ވެސް ވޯލް  ބަންޑް  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދާންދޫ ބިން ހިއްކ މަށް މިހާރ  މަސައްކަތް ފެށި

  ؟ކޮށްލެވޭނެތޯމޮބިލައިޒް ކިހާތާކ  ޑްރެޖަރ . ނިމިފަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ފަދައިން  ފާހަަގކ ރެްއވި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ހިއްކ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޭނ ންާވ  ބިން  ޓަކައި  މަށް 

  ހިސާބަށް ދާނެ ދ ވަހެއް އަޅ ަގނޑަށް ސީދާ މިތާ   ޑްރެޖަރ  އެ  ،ޖެހ މ ެގ މަސައްކަތް ކޮށްފައި   ބަންޑް؛ ނޑ  ވޯލްބަނ

ން ޮގތ ން އެމްޓީ.ސީ.ސީ  އޮތް  ްއަގއި ދާނޭ. ައޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިޚެމިވެނި ތާރީ  ، ހ ރެފައި ދަންނަވާކަށް ނޭނެގ

ސެކްޝަން ޑްރެޖަރަކ ން އެ މަސަްއކަތް   ންދޫެގ ބިން ހިއްކ މ ެގ ަމސައްކަތަށް ކަޓަރކ ރަމ ން ެގންދަނީ ދާމަސައްކަތް

ކަެމއް ސީދާ އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަވާކަށް    ސެކްޝަން ޑްރެޖަރެއް ެއވެއިލަބަލްވަނީ ކޮންއިރަކ   ކ ރ މަށް. އެހެންވީމާ، ކަޓަރ

ލަން.  އިޕްރޮޖެކްޓ  ޑީޓެއިލްސް ތެރެއިން ބަލަ  ކ ރެވިފައި އޮތް ަވގ ތެއް ައޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ. ޝެޑިއ ލްއެއްހ ރެފަ  މިތާ  ނޭނޭގ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެރ ވ މަށްފަހ  މި ބައިަގޑިއިރ  ހަަމވީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ 

 ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ރ ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަ

ޝ ކ ރިއް ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ނިޒާމ ެގ  ޔާ  ފެނ ެގ  ކ ރިއަށްދާ  މިހާރ   ކެލާަގއި 

އެހެން ސ ވާލެްއަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ.    އި، ކ ރީގަ ވެސް  މަސައްކަތް ވަރަށް ލަސް. އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ ފަހަރ 

 ދެން ފިއްލަދޫެގ ބަނދަރަށް   ، ތޯއާއި އަދިވެސް ހަމަ ސްޕީޑ  ވަރަށް ލަސްކޮށް އ ޅެނީ. ސްޕީޑ  ައަވސްކ ރެވޭނެ ޮގތް ވެދާނެ

 ތަނަށް ބޭނ ންވާ ފެނާއި ކަރަންޓާ މިހާރ    ދ ެގ ތެރެއިން ހިމެނިެގން ހިނާގ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ދެން އެއ ދާ މަަގކީ ރައީސްެގ ވަ 

 ވަނީ. ދެން  ވީއިރ  ވެސް ކ ރިައށް ނ ެގންޮގއްސަ  އަހަރ   2  ، . ދެން މި ޕްރޮޖެކްޓް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީަގއި ހިމެނިވަނީ އެޅިފަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  . ދިނިއްޔާ ރަނަގޅ އިމި ޕްރޮޖެކްޓ  ކ ރިއަށްދާނެ ދ ވަހެއް ދަންނަވަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މ ޙައްަމދ     މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކެލާެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ ެގ ަމސައްކަތް ސްޕީޑ  އަވަސްކޮށްދިނ މަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

ކީއްެވެގންތޯ ލަސްެވެގން އ ޅޭނީ. އެ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑަށް   ؛އަޅ ަގނޑ  އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން  ންއެދިަވޑަިއަގތ މ 

އޮތް    ކޮށްދޭނަން. ދެން ފިއްލަދޫެގ ބަނދަރަށް ދާން  ޭގ ތަކ ރާރ ކޮށް އެ ވާހަކަ އައްސަވައިފިކަން. އެ މަސައްކަތްނއެ

 ލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިމަގ ެގ އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ޑީޓެއިލް ބަލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

މިހާރ   -{ 6.2}  އެޖެންޑާކ ރެވިފަިއވާ  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ   އެނބ ރެނީ  މި  ދާއިރާެގ ދެ  ތިމަރަފ ށީ  އެއީ  ވަނަ ސ ވާލަށް. 

ޢަބްދ  މެންބަރ   ނޭޝަނަލް  ،ޟް ރިޔާهللا އިްއޒަތްތެރި  އޮފް  އެންޑް    ޕްލޭނިންގ،  މިނިސްޓަރ  ހައ ސިންގ 

 .  ކ ރައްވާ ސ ވާލ . ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އަސްލަމާ

 

    ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފ ށި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ވަނަ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ފޮނ ވާފައިާވ    24  ޗ މާރި  2022  ،ދެ! މި ސ ވާލަކީ`. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާ

  އި ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ މަސަްއކަތް ނިންމަ  100ލާނަން. ތ. ތިމަރަފ ށީަގއި ހަދަމ ންދާ  އި ސ ވާލެއް. ސ ވާލ  ދަންނަވަ

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ ކީ ކޮބައިތޯޅަރައްޔިތ ންނާ ހަވާލ ކ ރެވޭނެ ތާރީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ރީ  ވަފެބްރ   3އެޅ މ ެގ މަސައްކަތް  ހައ ސިންގ ޔ ނިޓެއް    100  އިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތ. ތިމަރަފ ށީަގ

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    364މަސައްކަތް ކ ރިއަށް އެބަދޭ. ފ ރަތަމަ ކޮންޓްރެކްޓ  ހަވާލ ކ ރެވ ނީ    ، ކ ރެވި ަގއި ކޮންޓްރެކްޓ    2020

އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން   އެކީަގއި އައި ދަތިކަމާ  ކޮިވޑ ެގ ހާލަތާ  ،ހަވާލ ކ ރ މަށް. އެހެންނަމަވެސް  އި ނިންމަމަސައްކަތް  

އޮަގސްޓ     31  ،ކީޚަ . މިހާރ  ޕްރޮޖެކްޓ  މަސައްކަތް ނިންމ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީއެކްސްޓެންޝަނެްއ ދީފަ  މްވާނީ ޓައި

ނީ. މިހާރ   ވަ  މަސަްއކަތް ނިމިފައި  73މަސައްކަތ ެގ %   ،  ބަލާއިރ އޮތް ހިސާބަށް  މަސަްއކަތް މިހާރ  ޮގއްސަ.  2022

ފިނިޝިންެގ ޭއެގ  ކ ރިއަށްދަނީ  ޕެއިންޓިންގ މަސައްކަތްތައް.  ޕ ޓީ،  ޓައިލިންގ،  މަސައްކަތްތަްއ    ، ތެރޭަގއި  ޒާތ ެގ  އެ 
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ށް މަސައްކަތް ނިމޭނެ   ެއއްޮގތައަށް މިހާރ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޝެޑިއ ލާ  2022  ޮއަގސްޓ   31އެހެންވީމާ،  ކ ރިއަށްދަނީ.  

ބަލަނީ.   މި  އަޅ ަގނޑ   މިކަމަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ރަށ ެގ  ވަނ މަށް    އެާއއެކީަގއި  ލިބެންޖެހޭތަނަށް  އޮންނަ ؛ އެ  އެ 

 ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވިެގންދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޕްރޮސެސްެގ ތެރެއިން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ތިމަރަފ ށީ ؛އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފ ށި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

މިނިސްޓަރ ރައީސް.  ވިދާޅ ވީ  ،ސާފ ކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ތި  ނިމޭއިރ ަގއި  އޮަގސްޓަ  31  ދެންމެ    އެށް 

، އެ ޚިދ މަތް ެވސް ލިބޭނެކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން. އެއީ ރައްޔިތ ން ވަރަށް އިނަރ ދަމާާއިއ ކަރަންޓާ  ،ފެނާއި  އިތަނ ަގ

ނަރ ދަމާ    ތަން ބެލިން. އެހެންވީމާ، އަދި ފެނާއި  ެވސް ދިޔަިއން. އެ  ތާ ބަންދ ަގއި އަޅ ަގނޑ ކަންބޮޑ ވޭ. މިދިޔަ ހަފ 

ދ ވަސް މަސް  އިޝާރާތެއް ެވސް ނ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ކ ރިއަށް އޮތީ ދެތިން  ،އަދި ކަރަންޓ ެގ ެއްއވެސް މަސައްކަތެއް

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ށް އެކަން ނިމޭނެކަން ޔަީގންކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯޚަ ވީމާ ދެންމެ ތި ވިދާޅ ވި ތާރީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިނިސްޓަރ

ސަ ޔ ޓިލިޓީ  ފާހަަގކ ރެްއވި  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރވިސަސް 

އަޅ ަގނޑ މެން ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ބިލްޑިންގ މަސަްއކަތްތަްއ ނިމެންވާއިރަށް އެ މަސަްއކަތް ެވސް ނިންމާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ަގމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

  މ ޙަްއމަދ  ވިސާމް ވާހަކަދެްއކެވ ން: ަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ 
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 ފައިށްާއއި ހަވާލ ކޮެއމް.ޓީ.ސީ.ސީަގމ ެގ ފެނާއި އަދި ބަނދަރ ެގ މަސަްއކަތް    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ލ.

މ ަގއި ލަސްކަމެއް ހ ރި  ޔ ދިވަނީ. ފެނ ެގ ނިޒާމ ެގ މަސައްކަތް އިންޑިއާެގ ކ ންފ ންޏަކ ން ކ ރަނީ. މަސައްކަތް ކ ރިއަށް  މި

ތާރީ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ަގބޫލ ކ ރޭ.  އެބަ  ރައްޔިތ ން  ނިންމާލެވިދާނެތޯޚަ ކަމަށް  މަސައްކަތް  ނިންމާ ؟ށް  ލަންޖެހޭ  ކޮބައިތޯ 

. މަސައްކަތް ނ ފެށޭތީ ވަނީ ހަވާލ ކ ރެވިފަ ކ ރ މަށް ވެސް މިއިތ ރ ން އަދި ލ. ަގމ ެގ ޮގނޑ ދޮށް ހިމާޔަތްއޭގެ  ؟ކީޚަތާރީ

ެއބަހ ރި.  ެގރައްޔިތ ން ކ ރިއަށްދޭތޯ  ކަންބޮޑ ވ ން  އެބަ  އެކަން  ޮގތަށް  ފެށިދާނެތޯ؟ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ؟ ކިހާތަނެއްަގއި 

 ޔާ. ޝ ކ ރިއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ން ލަސްކަމަށް އެ ފާހަަގކ ރެްއވީ.  ޔ ދި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަގމ ެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް

ކ ރަމ ން ެގންދަން ބާރަށް ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން އެޓެންޑ   ކަށްޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހިންގ މ ަގއި ލަސްތަކެއް އ ޅޭ މަޝްރޫޢ ތަ

ހ ރި    ަގއިމަސަްއކަތ   އެ  ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  އިންސްޓްރަކްޝަނެއް ދޭނަން  ކ ރަްއވާެގންދެވޭތޯ. ޕްރޮޖެކްޓ  މެނޭޖ 

ކ ރިައށް  ،އްލ ކޮށްހަމައްސަލަތައް   ބާރަށް  މަސައްކަތް  ޝޯ ޔ ެގންދި  ެއ  ަގމ ެގ  ދެން  މަސައްކަތްކ ރ މަށް.  މަށް 

މަސައްކަތް ޮގއްސަ އޮތް ހިސާބެއް އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ސާފ ކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑަށް ސީދާ މިވެނި ދ ވަހަކ     ެގޕްރޮޓެކްޝަން

 ހ ރެ ދަންނަވަން ދަތި. ޝ ކ ރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   އެ މަސައްކަތް ފަށާނޭ މިތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ .  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަމީދ  ސިންޢަބްދ ލްމ ޙް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ސ ވާލަކީ، މަނިކ ފާނ ެގ މިނިސްޓަރ ކަމ ެގ މި   ެގއަޅ ަގނޑ   !މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ނ ފެށޭ މައިަގނޑ  ؟ ކ ރެވ ނ  މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ތެރެއިން މަސަްއކަތް ނ ފެށި ކިތައް މަޝްރޫޢ  އޮންނާނެތޯދައ ރ ަގއި ބަޖެޓ 

އަލަށް ފެށި ކިތައް މަޝްރޫޢ   ؟ މި ދައ ރ ަގއި އަލަށް ކިތައް މަޝްރޫޢ  ފެށިއްޖެތޯ މިނިސްޓަރ ކަމ ެގ؟ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ކ ރިއަށްދަނީ ކިތައް މަޝްރޫޢ ތޯއި މިނިސްޓަރ ކަމ ެގ މި ދައ ރ ަގއި މަސައްކަތް ފަށަ ؟ ނިމިއްޖެތޯ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ސ ވާލ ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރެްއވި  މެންބަރ   ނަންބަރ ތަކެއް   ؛އިްއޒަތްތެރި  ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ވަރަށް 

އް ޢެމަޝްރޫ 345 ؛ތެރެއިން ބައެއް މަސަްއކަތްތައްއެބަ އޮތް އަޅ ަގނޑ  އަތ ަގއި ޝީޓެްއ. މީެގނީ.  އަޅ ަގނޑ  ދޭންޖެހެ

ެއބަ އޮތް ޕްލޭންކ ރެވިފަ. ބަނދަރ ، ޖެޓީ ފަދަ ކަންކަމަށް  މަޝްރޫޢެ  77ވެސް ކ ރިއަށް އެބަދޭ. އަދި    ހަމަގައިމ  އް 

 42އްކަތް ކ ރިއަށް އެބަދޭ ބަނދަރ ، ޖެޓީ ފަދަ ތަންތަނ ެގ  އް ނިމިފައި އެބަވޭ. ޢަމަލީ މަސަމަޝްރޫޢެ  35ބަލައިފިއްޔާ  

  21ަމގ  ހެދ މ ެގ    .ްއ އެބަވޭމަޝްރޫޢެ  12ނ ފެށި    ހަާވލ ކ ރެވިފައި އަދި ޢަމަލީ މަސައްކަތް  ކޮންޓްރެކްޓ   .އްމަޝްރޫޢެ

  ވެސް މަސައްކަތް އަދި ފެށިފައެއް އެހެންނަމަ ؛ހަވާލ ކ ރެވި   އްަގއި ކޮންޓްރެކްޓ މަޝްރޫޢެ  3އް ކ ރިއަށް އެބަދޭ.  މަޝްރޫޢެ

އް މަޝްރޫޢެ   18އް ނިމިފައިވޭ.  މަޝްރޫޢެ  8ޮގތ ން ކ ރިއަށްދަނީ.    އް ޢަމަލީމަޝްރޫޢެ  7ނ ވޭ. ޮގނޑ ދޮށް ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ  

ިއ  ރަށެްއަގ 6 ؛އް އެބަ އޮވޭ. ބިން ހިއްކ ންމަޝްރޫޢެ  23  އިމަރ ޙަލާގަ ކ ރެވިފަ. ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ  ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓ  

  ، ހަވާލ ކ ރެވި   ރަށެްއަގިއ ކޮންޓްރެކްޓ   10އެބަދޭ. އަދި    ކ ރިައށް  ރަށެއްަގއި  4ޢަމަލީ މަސައްކަތް    ،ނިމި  އިބިން ހިއްކަ

ޭވ. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މީެގތެރޭަގއި ފެނާިއ  ނ   ކ ރެވިފަެއއްތަނަށް މޮބިލައިޒް   އެ  ށް،ށް އެ ސަރަޙައްދަރައަދި ކޮންޓްރެކްޓަ

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ   ،ސޮއިކ ރެވި  ގައިވ ރެ ިގނަ ކޮންޓްރެކްޓ   އަށް  130ަގނޑ  ސީދާ،  ނަރ ދަމާެގ މަޝްރޫޢ ތައް އަޅ 

މީދ ކ ރަން އަޅ ަގނޑަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްިވ  ންމަސައްކަތް ކ ރިައށް އެބަދޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ  އ    މަސައްކަތް

ކ ރިއަށްދާ މިންަވރ  ބަޔާންކޮށްދެިވއްޖެ ކަމަށް.  ކަމ ަގއި ވިޔަސް ަމސައްކަތްތައް    ނޫން  ސ ވާލ ެގ އެންމެ ފ ރިހަމަ ޖަާވބ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އަޙްމަދ  ޒާހިރ .  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ގައްދޫ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޒާހިރ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ގައްދޫ

ފެނާއި ނަރ ދަމާ އަދި މަގ   ގެ ވާދޫ  ،ދެއް އެއީ އ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވަ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ   ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް.

ެއްއ  ބާކީ އޮތީ  ؟ ހަދަން ފެށޭނެތޯތެރޭަގިއ މަގ ެގ  މި ދައ ރ   ،ހަދައިދިނ މަކީ. ވާދޫެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާ މަސައްކަތް ނިމި
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މަެގއް އިތ ރ ކޮށްދެްއވާނެ    3  އަށްތެރެ  ެގދަނީ. އެ ޕްރޮޖެކްޓ   މިހާރ  ހަދަމ ން އެކީ، ަގްއދޫެގ މަގ   އަހަރ . އަނެއް ސ ވާލަ

ދެން ގައްދޫެގ ބަނދަރ   ؟ މަގ    3އިތ ރ ކ ރެވިފައިތޯ އޮތީ އެ  އެކަން ކޮށްދެއްވާނަމޭ ވަޒީރ  ވިދާޅ ވެފައި އޮތީ.  ؛ ވާހަކަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ އްޓޭނީމަސައްކަތް ކޮންއިރަކ ތޯ ފެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  ފެނާއި    ޝ ކ ރިއްޔާ  މަސައްކަތް  ވާދޫެގ  މި  އެބަދޭ.  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ނަރ ދަމާެގ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް    މަސައްކަތް ދާ ސްޕީޑ ަގއި މައްސަލައެއް އ ޅޭ  އެމް.ޑަބްލިޔ .އެސް.ސީއާ ހަވާލ ކ ރެވިފައި ވަނީ.

ނީ ިއއްޔެ  އެކީަގއި އިށީ  އެމް.ޑަބްލިޔ .އެސް.ސީއާ  ފަިއވާވިަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފަހ ން މި މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރެ

ވާނެ. ކ ރިއަށްނ ދާކަން ފާހަަގކޮށްފައި   ،އަޅ ަގނޑ ެގ މި ކޮންސަރން އޮތްކަން  ،ދ ވަހ . އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ށްނޫން އިހަ

މަޢ ލޫމާތަކީ ދެއްވި  އަޅ ަގނޑަށް  ބޭފ ޅ ން  ދިޔައީ.   ،އެ  ލަސްތަކެއް  އަިއސްެގންނޭ  ދަތިކަމެއް  ލިބ މ ަގއި  މެޓީރިއަލް 

ބާރަށް    ،ންކަންދެްއވިީގކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފ ޅ ން ައޅ ަގނޑަށް ޔަ  އްލ ވެފަިއވާހަންނަމަވެސް، މިހާރ  އެކަން  އެހެ

ޮގތަށް އެކަން ކ ރިއަށްދާނެ    އެ ބޭފ ޅ ން އެ ވިދާޅ ވި   ،މީދ ކ ރަންންމަސައްކަތް ފަށަިއަގންނާނެ ކަަމށް. ދެން އަޅ ަގނޑ  އ 

ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ނިމިެގން އިއްޒަތްތެރި    އިފެނާ ؛ބަނދަރ ލަމ ން ވެސް ެގންދާނަން.  ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  އެކަން ބަ

އި ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ ފެނާމަގ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްެގންދެވޭނީ. އަޅ ަގނޑަކަށް    ،މެންބަރ  ވެސް ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދައިން

ނިންމޭނެ ކަމަކަށް.    އިހަދަތެރޭަގއި ވާދޫެގ ަމގ   ެގއަހަރ    1ކަމ ަގއި ވިޔަސް ބާކީ އޮތް    ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ނިމ ނ  

އިތ ރ    ޕްރޮޖެކްޓ ަގއި  ރޯޑ   ހިނަގމ ންދާ  ގައްދޫަގއި  މެންބަރ    3ދެން  އިްއޒަތްތެރި  އިތ ރ ކޮށްދިނ ަމށް  މަެގއް 

 އެހެން  . އަޅ ަގނޑަށްމޭަމެގއް އިތ ރ ކޮށްދޭނަ  3އަދި ފާހަަގކ ރެްއވީ ައޅ ަގނޑ  ބ ނެފައި ކަމަށް އޮތީ    ، އެދިަވޑަިއެގންފައި

އަޅ ަގނޑ  އެ މަސައްކަތް ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ކޮށްދެވޭތޯ ަމސައްކަތްކ ރާނަން. ކޮށްދޭނަން   ،ކަމ ަގއި ވާނަމަ   ބ ނެވިފައި އޮތް

 އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   ެއއް.ަގއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ؛ދާއިރާގެ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ވިލ ފ ށީ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޒާހިރ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ގައްދޫ

 ؟ ގައްދޫ ބަނދަރ  މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮންއިރަކ ތޯ ؛ބަނދަރ  .ންނާނެއަދި އެއް ސ ވާލ  އޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް  

މަސައްކަތް ބަނދަރ ެގ  ަގއްދޫެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮންޓްރެކްޓ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަޔަކާ  ވަނީ.  ކ ރ މަށް  ކ ރެވިފައި 

ެގ މަސަްއކަތް ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ބޭނ ންވާ އީ.ައއި.ޭއ ހެދ މ   ޮގތ ަގއި އެ މަސައްކަތްފައި އޮތް  އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބި

 ކ ރިއަށް އެބަދޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ .    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ވިލ ފ ށީ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަސަން ޢަފީފ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ ޝ ކ ރިއްޔާ އި  ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  އަރިހ ން   !ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ  އަޅ ަގނޑ  

ވަނީ    ،ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ ސަރ ކާރ ން އަޅަން އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓ ތަކަށް ފައިސާ ހޯދ މަށް 

. ދެން އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި ެއއް ޕާޓީން އެބަ އ ޅޭ ފަޅެއް  ކަށް ެއކިެއކި ޕާޓީތައިޢ ލާންކ ރަްއވާފައި

ނ ވޭ.    ން ޑޮލަރ  މި ފަންޑަށް ދޭން ބޭނ ންވެެގން. އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހ ންނަށް އެްއވެސް ޚަބަރެއްއަމިލި  5ހޯދ މަށް  

 ؟ ޑަށް ބޭނ ންވާވަރަށް ފަިއސާ ލިބިވަޑަިއަގތީތޯމިހާރ  މި ފަން ،އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް
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ވިދާޅ ވީ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ   ވާހަކަ  އެދިފައި އޮތް  ޕާޓީެއއް  ަވކި  ހޯދަން  ފަޅެއް  ވަކި   ؛ސްޕެސިފިކަލީ 

ކަމެއް ވެސް، ކޮން ފަޅެއް   ކޮން ޕާޓީެއއް .ތަނ ަގއި ހ ރެފައެއް  މި ށް އަޅ ަގނޑަކަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ދޭކަށް ނޭނޭގކައެއަ 

 ، ކަމަށް ބ ނެ  ލާރި ހ ރި   ،ލާރި ދޭންނ ެއއް ވަދޭ.    ރިއެއް އަދިނ ވޭ. ފަންޑަކަށް ލާ  ކަމެއް ވެސް ައޅ ަގނޑަކަށް ސާފެއް

ޕްރޫ ބަލަފްއަދި  ހ ރިތޯ  ފައިނޭންސް  އޮފް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ކޮށްފައި ޗެކ   އި  އެޮގތަށް  އެބަހ ރި.  ޕާޓީސްތަކެއް  ހ ރި 

ަގނޑ މެން މިހާރ  ން ޑޮލަރ ން މަތީަގއި އެ ފަންޑަށް. އަޅ  އަ މިލި  30އެބަ އ ޅޭ    ،ހ ރި ޖ މ ލަ ައދަދަކީ  ކ ރެވިފައިޗެކ 

މި ފަރާތްތަކާ   ،ެގންދަނީ  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  މެމޮރަ  އެ  އަންޑަސްޓޭންޑިންމްންޑައެކީަގއި  އޮފް  ދި    45މަށް.  ޔ އަކަށް 

ެއއްބަސްވ ަމކަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް،  ެއއްބަސްވާ   ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ ެއ ބޭފ ޅ ން ހ ށަހަޅ އްާވ އަދަދަށް ލާރި ދެއްވަން

ިއ މިފަދަ ެއްގރީމަންޓަކަށް ވަނ މ ެގ ކ ރީަގއި ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ާގނޫނީ މަރ ޙަލާތަކެއް ހ ރޭ. އެކަން ކ ރ މ ެގ  އޭެގތެރޭަގ

އަޅ ަގނޑ މެން ެއ    ،މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިއަށް އެބަ ެގންދަން. ާގނޫނީ ޮގތ ން ސާފ ކ ރަންހ ރި ކަންތަްއ ސާފ ވީމާ

ބޭފ ޅ ންނާަގއި  އެއްބަސްވ މ  ކ ރިއަށްއެކީަގއި ސޮ  އެ  މަސައްކަތް  ިއްއޒަތްތެރި   އިކ ރ މ ެގ  ެގންދާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ، 

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ .    

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއަޙްމަދ  ޙަސަން  މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

 ބެހޭ ާގނޫނަށް ބަދަލެއް   ެގދޮރާ ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !ރ ވަޒީ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ އި

ވިސްނާވަޑައިެގންފައިވޭތޯ މިނިސްޓަރ  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ؟ ެގންނަން  މިނިސްޓްރީއަށް  ރަށ ން  ކިތައް  ރާއްޖޭަގއި  މިހާރ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ކިހާ ރަށަކ ން ވޭތޯ ،އިއެދިފަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް

ެގންނަން ެއ    އިޞްލާޙެއް  ،ެގންނަން  ބެހޭ ާގނޫނަށް ބަދަލެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް ެގދޮރާ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  

މ ޅިން ސާފެއް ހ ށަހަޅާކަށެ  ކ ރެްއވި ސ ވާލ   އިޞްލާޙެއް  އިތ ރ   ައޅ ަގނޑ   އެ    އްނ ވި.  ަގސްތ ކޮށްެގން  ވަގ ތ   ިމ 
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ރަށ ންތޯއޭ ެގދޮރ  ބޭނ ންވެެގން މިނިސްޓްރީަގއި އެދިފަިއ    ެގންދަން. ދެން ރާއްޖޭެގ ކިތައް މަސައްކަތް ކ ރަމ ން ނ އެއް 

ސަރ ކާރ ން އިޢ ލާންކ ރާ ަމޝްރޫޢ ތަކަށް ރަށްރަށ ން ތިމަންނަމެން ރަށަށް ވެސް މިވެނި   ،މަތީން  ފަހަރ   ެއކި ؟އޮތީ

ލައިދޭށޭ އަދަދެއް  ،މިންވަރެއް  ިމވެނި  ސީދާ  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަހ ރި.  ރަށްރަށް  ބ ނާ    ،ރަށަކަށް މިވެނި    ، އެހެން 

ތިމަންނަމެންނަށް ދޭށޭ ކިޔާފައި އެޮގތަށް އޮތް ލިސްޓެއް އަޅ ަގނޑ ެގ އަތ ަގެއއް ނެތް. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ މިހެން މި  

ކޮޅ ަގިއ އެބަ އޮތް ހައ ސިންގ ިމނިސްޓްރީއަށް، ހައ ސިންގ    ތަންކޮޅެްއ ކ ރީަގއި، މި ދައ ރ ެގ ކ ރީ  ،ވާހަކަ ދަންނަާވއިރ 

އެ ހެއްދެވި  މިއީމިނިސްޓްރީން  މިންވަރަކީ  ބޭނ ންވާ  ެގދޮރ   ރަށްރަށ ން  ބޭފ ޅ ން  ކަ  ސެސްމަންޓެއްަގއި  އެ  މަށް 

ހ ރި ލިސްޓެއް އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ިވޝް ލިސްޓެއް ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ    ކައ ންސިލ ތައް މެދ ވެރިކޮށް ހޯދާފައި

 ަގބޫލ ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

.  އް ކ ރަްއވާފައި ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރަންއިލްތިމާސެއޮތް    އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ެއބަޝ ކ ރިއްޔާ  

ތަކ ެގ ތެރެއިން ފައިސާ  ޕްރޮޖެކްޓ   ކ ރެވިފައި ހ ރިބަޖެޓ   އަހަރަށް  މި؟ ކ ރަްއވަންތޯތ ހ އްޓާލަްއވަން ަގސްޕްރޮޖެކްޓ   ކިތައް  

  ، އި ނަރ ދަމާ އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ ނައިފަރ ެގ ފެނާ ؟ ދާޒާކ ރައްވަންތޯއަން  ،ނ ެގންދެވި ކ ރިއަށްޕްރޮޖެކްޓ   ނ ލިބިެގން ކިތަްއ  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ފެށިދާނެތޯމަގ ތައް ހަދަން  އިކ  ނިންމާލައަދިވެސް ނ ނިމޭ. ކިހާތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،  

ނ ން ވެސް އަދި ީގހިނާގ ހ ރި ޕްރޮޖެކްޓެއް ހަމަ ޔަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލީ ދަތިކަމާ ގ ޅިެގން ހިނަގ

ތަންކޮޅެއް ފަހ ން އެ މަޝްރޫޢ ތައް    އި،ޖައްސާލަހ އްޓަެއއް ނ އެއްލަން. ކ ރިއަށް ފަށަން ހ ރި މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ތެރެއިން މަޑ 

  ޕްރޮސެސް  ؛ންތަކެއްތޯ ވެސް އަދި ނިންމާފައެއް ނެތް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސ ކޮން ޕްރޮޖެކްޓ   ނީެގންދާކ ރިއަށް 

  އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސްަގ  ،ެގންދަން އެދ ނ  ކަމ ަގއި ިވޔަސްންނަ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަޝްރޫޢެއް ކ ރިއަށްއޮ
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ަވގ ތ  ކ ރިއަށް    ން ނިންމަވަނީ އެ ަމޝްރޫޢ  މިއެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަިއނޭންސ .  އަހަންޖެހޭ  ށް ކައެޕްރޫވަލަ

ނޫންތޯ  ެގންދާނެތޯ މި ؟ނޫނީ  ގ ޅިެގން  ހާލަތާ  މާލީ  މަޑ ޖައްސަ   އެހެންވީމާ،  މަޝްރޫޢެއި ވަގ ތަށް  ކޮން    އްކަންލާނީ 

އަހަރ  ހިންގަން    އެންމެ އިސް ފަރާތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަިއނޭންސް ވަނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  އިަގނިންމެވ މ 

އަދި މަޝްރޫޢެއް  އެއްވެސް  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ  މި  ެއއްހ ރި  ނ ެގންދަން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެޮގތަށް    ،އަހަރ  

ނައިފަރ ތ ަގސް ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ކޮށްެގންނެއް ކ ރިއަކަށް ނ ެގންދަން. ދެން  ެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަޝްރޫޢ ަގއި 

އެމް.ޑަބްލިއ .ެއސް.ސީ އިހަށް  ަގއި އެކީ   އާ ފަހ ން  ނޫން  ސާފ ވީިއއްޔެ  ވާހަކައިން  ދެއްކި  އިށީނދެ  އެކަމ ަގިއ    ، ދ ވަހ  

 މަސައްކަތ ަގިއ  ރިޕޯޓ ކޮށްފައި ހ ރި ބައެއްޮގތ ަގއި    ެގމަސައްކަތްކ ރި ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮށްފައި ހ ރި މަސައްކަތ   އިކ ރީގަ 

ެގންދަނީ.  ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރިއަށްރެކްޓިފައި  ހ އްޓޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތައް  ބޮޑެތި ޑިފެކްޓްސް އެބަ

  އި ކޮށްފައި ހ ރި މަސަްއކަތްތަްއ އެ ރެކްޓިފިކޭޝަނާ ެއކީގަ އޭރ  ކޮންޓްރެކްޓަރ ރިޕޯޓ ކަމަށް  ނައިފަރ ަގިއ ނިންމާފައި ހ ރި  

ޚިދ މަތް ނިންމާފައި  މަސައްކަތް  މި  ނައިފަރ ެގ  ޮގތަކަށް  ަގބޫލެނޫން  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ދެން   އްދެވޭނެ  ނ ކ ރަން. 

ހަމަ  އަންނާނެ  ދެވަނަ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދިޔައިމާ ،ަވކި ހިސާބަކ ން ވަކިވެ ޕްރޮޖެކްޓެއްަގއި އެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކ  އ ޅެފައި

ކޮމްޕްލިކޭޝަން   އެ ގަ އްޕްރޮޖެކްޓެ  ކޮންމެމިކަހަލަ  ިވޔަސް.  ކަމ ަގއި  ޓާމިނޭޓ   އީއި  ވެސް ކ ރަންފ ރަތަމަ  ޖެހެނީ 

ރަށ ަގއި ވެސް ދިމާެވެގން މި އ ޅެނީ.  އެ  މައްސަލަެއއް އ ޅޭތީ. އެހެންިވމާ، އެ މައްސަލަ    ޕާފޯމަންސްެގ  ގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ

ޚިދ މަތް   ރެކްޓިފައިކޮށްފައި  ތައް ހާެވސް އަވަހަކަށް އެ ކަންތައްވީ  ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް މަސަްއކަތްކ ރަމ ން އެބަ ެގންދަން

 ފެށޭތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

މާލޭެގ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެްއ  ،  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ   !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ 

ަގބޫލ ކ ފ ޅ ކ ރަްއވަންތޯ ވަޒީރ   އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް  ވޭތޯާއއި ؟ހަދަންޖެހޭ  ހަދާފައި  ޕްލޭނެއް  އެފަދަ  ޕްލޭނެްއ    ،އަދި 

އ ސޫލަކ ން،  ނަމަ  ނ ވާހަދާފައި ކޮން  ެގންދަނީ  ބޭނ ންކ ރަމ ން  ބިން  މާލޭެގ  ކަންކަަމކަށް   ،ސަރ ކާރ ން  ކޮން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ބައްލަަވއިެގންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް

މާލެއަކީ ވެސް ރާއްޖޭަގއި މީހ ން  ހަމަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލޭެގ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް އޮންނަންޖެހޭނެ.  

ދިރިއ ޅޭ އެހެން ރަށްރަށެކޭ ެއއްފަދައިން މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށެއް. ސަރ ކާރ ން މާލޭެގ ބިންތައް ބޭނ ންކ ރަމ ން ެގންދަނީ 

ނޫނީ އެ މ އްސަސާއެްއެގ ބޭނ މަށް އެ ފަރާތްތަކާ   ،ންމެވެސް މ އައްސަސާއަކާ ހަވާލ ކޮށްސަރ ކާރ ެގ ކޮ   ޒަމާނ އްސ ރެ

ހަވާލ ކ ރެވިފައި    އަދި މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލާ  .ރީކޮށްފައި ހ ރި ބިންތައްރަޖިސްޓަނޫނީ އެ ނަމ ަގއި    ފައި،ހަވާލ ކ ރެވި

ބިންތަ ކައ ންސިލ ން  ހ ރި  ސިޓީ  މާލޭ  އެހެންއް  ެގންދަނީ.  ބޭނ ންކ ރަމ ން  ބޭނ ންކ ރަމ ން  މިހާރ   ސަރ ކާރ ން  ވީމާ، 

 އިމާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލާ  ށްބިން ބޭނ ންކ ރ މަ  އެކީަގއި  ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  ބަދަލާ  އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ  ،ެގންދަނީ

އެ ބައެްއެގ އަތ ަގއި ހ ރި ބިންތައް އެ ބަޔަކ  ބޭނ ންކ ރަމ ން   ،ންސަރ ކާރާ ދެ ފަރާތަށް ބިންތައް ކަނޑަެއޅ ނ  ޮގތ 

 ެގންދަނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކާށިދޫަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މިނިސްޓަރާޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ސ ވާލަކީ  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވާ  އިްއޒަތްތެރި  ،  ކޮށްލަން 

.  ދ ވެފައ ކ ރ މަށް ޓަކައި ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޯގތި ދޫކ ރ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވަބިންވެރި އިދިވެހިރާއްޖޭަގ ؛ރައީސް

؟ ޯގތި ބެހ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަނީކިހިނެއްތޯ  ؟ ތަރ  ޖެއްސީމަތޯދަފ   މީހަކ  ވަނީމާލެ މީހ ންނަށް  ؛ މިހާރ  މާލޭ މީހ ންނަށް

ދާނެ ޮގތަކަށް    ންފ  ޮގތ ން މީތި ބެހިެގން ގަވާއިދ ޞާރައްޔިތ ންނަށް ޯގތި ބަހާއިރ ަގއި އެންމެން ހަމަހަމަކޮށް ޢަދ ލ އިން

ިއއްޒަތްތެރި ހައ ސިންގ މިނިސްޓަރ  ައރިހ ން އަޅ ަގނޑ  މި ސ ވާލ ކ ރަނީ. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން    ، ކ ރެވިއްޖެތޯތަރ ތީބ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ވާތީ  މިއީ ައކ ރ ން އަކ ރަށް ޖަވާބ  ބޭނ ންވާ ސ ާވލަކަށް  .މި ސ ވާލަށް ވަރަށް އަޑ އަހަން ބޭނ ންވާނެ

ޮގތެއްަގއި  ޚާއް  ،ރައްޔިތ ންނަށް މީހަކ   ޞަ  ޯގތިތަފާތ އެްއވެސް  ޓަކައި  ެގދޮރ ވެރިކ ރ މަށް  ޮގތަށް  ދިނ މ ަގިއ  ނ ވާނޭ 

  ، އެކ  މި ސ ވާލ  މި އަހަނީ  ިއްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  ވެދ މާިއ ޝ ކ ރ ދަންނަވާމާ؟ ޢަމަލ ކ ރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ

 . ޢަލައިކ މް އެްއކޮށް. ަވއްސަލާމް ރާމާހ ތިއަދަބ  އި
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް

ދޭނެ އަދަދެއް    ،ދޭނެ ތަނެއް ކަނޑައަޅާފައިޯގތި  ،ާގނޫނ ަގއި ބ ނަނީ  ،ދޫކ ރ މ ަގއި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޯގތި  

ޯގތިޯގތި،  ކަނޑައަޅާފައި ދިނ މ ަގއި ރަށްރަށ   ދޭނެ އ ސޫލެއް އިޢ ލާންކ ރ މޭ އޮންނަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ރަށްރަށ ަގއި 

  ، އް ބިމެ ؛ހ ޅ މާލެ  ،ަވގ ތ  ޮއތް ތަނަކީ  ެގ ޮގތ ަގއި މިދޭނެ ތަނެއްކައ ންސިލ ތަކ ން އެކަން ކ ރަމ ން ެގންދޭ. މާލޭަގއި ޯގތި

އެ   އިހިއްކަ  ގ ޅިފަޅ ަގއި ބިން ،ހިކިފަސް ތަނެއް އޮތް ތަނަކީ. ސަރ ކާރ  ޕްލޭންކޮށްެގން މަސައްކަތްކ ރަމ ން އެބަ ެގންދޭ

ބީދާއިން  ކަން ކ ރާ  ރަށްރަށ ަގއި ވެސް އެ  ؛އެ މަސައްކަތްކ ރ މަށް ޓަކައި މާލޭެގ ރައްޔިތ ން   .ދިނ މަށް ވެސްތަނ ން ޯގތި

މި ޕްރޮްގރާމ ެގ ބޭނ މަށް ޓަކައި   ؟މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ޯގތި ލިބިެގންދާނީ. ދެން މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަކީ ކޮބައިތޯއޭ

ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ން ނިންމަވާފައި  ެއއްވެސް ތަނެްއަގއި ެއއްވެސް    އެއީ މާލެ ނޫން އެހެން  ، ވަނީމާލޭެގ ރައްޔިތ ންެގ 

ެއިއއްޔޭ މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ޑެފިނިޝަންެގ ތެރެއިން  ؛ނ ވާ ރައްޔިތ ންނޭރީވެފައިއިރެްއަގއި ރަޖިސްޓަ

ތިބި   ޖެހިފައި  ދަފ ތަރ ަގއި  މާލޭ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ލިބޭނެ ދާ  ޯގތި  ދޭ  މާލޭން  ބޭނ މަށް  ޕްރޮގ ރާމ ެގ  މި  އެއީ  މީހ ން 

އެހެންނަމަވެސް ނ ވާނެ.  އެހެން    ،ފަރާތްތަކަކަށް  ނޫން  މާލެ  އެއީ  ދަރިން  ލިބޭ  މީހަކަށް  ހ ރި  ޖެހިފައި  ދަފ ތަރ ަގއި 

މަށް ޯގތި ލިބޭނެ ފަރާތެއް. މި ޕްރޮގ ރާމ ެގ ބޭނ ،  ަވންޏާ އެއީ  ށްރީވެފައި ނެތް ކަމަޖިސްޓަކ  ރަޔަ ތަނެއްަގއި އެ ދަރި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝަފީޤް.هللا އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤް هللاޢަބްދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވެލިދޫ

މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙ ގެ   އިބްރާހީމް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެޅ ަމކީ  ފްލެޓ   ވެލިދޫަގއި  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ވަ އިޢ ލާންއ ރިޔާސީ  ވާހަކަ  އަޅާ  ޔ ނިޓ   ހައ ސިންގ  ރަށްރަށ ަގއި  ިގނަ  ވަރަށް  ދެން،  އެބަދޭ. ދެއް.  ކ ރެވެމ ން 

ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ވާހަކަެއއް އަދިއެއް ނާދޭ  ވެލިދޫެގ  ،އެހެންނަމަވެސް މި ދައ ރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން ވެލިދޫަގިއ    ،. 

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ ތޯއެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮންއިރަކ  ،ނަމަ ވަނީއެހެންކަމަށް؟ އެޅ މ ެގ މަސަްއކަތް ފެށޭނެތޯފްލެޓ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަސްލަމް  މ ޙައްމަދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް   ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

ބިލިއަން ރ ފިޔާެގ    1.5ެގންދާ  މިހާރ  ސަރ ކާރ ން ކ ރިއަށް ؛ތަކަށްޢ ހައ ސިންގ މަޝްރޫޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މިހާރ  ޓެންޑަރކޮށްެގން ކ ރިއަށްދާ މަޝްރޫއ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ވެލިދޫ އޮތް ކަމެްއ    ،ތެރޭަގއި ޭއެގ ؛ޢ ހައ ސިންގ މަޝްރޫ

ވެލިދޫައކީ ވެސް    ނެތޭ. ދެން  ޢަކ  އެ މަޝްރޫވެލިދޫ  ،ނެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނަށް އަންނަނީީގއަޅ ަގނޑަކަށެއް ޔަ 

 އި ހައ ސިންގ ޕްރޮގ ރާމެއްެގ ތެރޭަގއި ވެލިދޫގަ   ،ވާތީ  ހަމަ ހައ ސިންގ ކ ރިއަށް ެގންދަންޖެހޭ ރަށަކަށް  ،އާބާދީ ބޮޑ 

މިހާރ    ،ލަންއިެގދޮރ ތަކެްއ އިމާރާތްކ ރެިވެގން ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ބަލަ

ވެލިދޫއަށް    ކޮން ތަނަކަށްތޯ، ކިހިނެއްތޯ  ،ެގ ތެރޭަގއި ނ ހިމެނޭ ކަމަށް ވަންޏާޢ ބިލިއަން ރ ފިޔާެގ މަޝްރޫ  1.5އޮތް  

 ހައ ސިންގ ޕްރޮގ ރާެމއް ެގނެޭވނީ ބަލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ެގ ދަށ ން އެކި އަތޮޅ ތަކަށް ބަހާލަިއެގން ޢ ހައ ސިންގ މަޝްރޫ  ވިހި ހާސްސަރ ކާރ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ   ކަމަށް  ތަކެއް އެޅ މ ެގ މަސައްކަތްތަކެއް ހައ ސިންގ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާހައ ސިންގ ޔ ނިޓ 

ކަން ކަނޑައެޅިފައިާވ  އެ  ،ވާހަކަ ދެކެވި  ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ  އެޅ މ ެގ  900ދ. އަތޮޅ ަގއި ެވސް    ،ންލިބިފައިވޭ. ެއޮގތ ެގ މަތީ

 މިތާ ތިބި ިގނަ އެމް.ޕީންނަކީ އެ ރަށްތަކަށް ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ތައް ލިބިފަ. އަދިވަނީ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޢ ލޫމާތ   

 ؟ޢ ބަހާލ މ ަގއި ެއ މަޝްވަރާ މިނިސްޓްރީން ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތައްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ކޮބައިތޯއޭ އެ މަޝްރޫ

އަދި ކ ޑަހ ވަދޫައކީ ބޮޑ  ؟ ނީެގ އެްއވެސް މަސައްކަތެއް ފެށޭޢ ކޮން ދ ވަހަކ ންތޯއޭ އެ ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ މަޝްރޫ

ރަށަކަށް އޮތް  ހިއްކާފައި  މަސައްކަތެ  ،ވެފައި  ބިމެއް  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ  ދައ ލަތަށް  ފައިދާ  ބިމ ެގ  ކޮން އެ  ކ ރެވޭނީ  އް 

 ؟ކ ރަްއވަންތޯތ ަގސް ންަގއް ކައިރި މ ސްތަޤ ބަލެއްަގއި ހިން ޢެކ ޑަހ ވަދޫަގއި ހައ ސިންގ މަޝްރޫ؟ ދ ވަހަކ ންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   އަސްލަމް  މ ޙައްމަދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ލާފައި އޮތްކަން އިއް އެކ ލަވަ ޢެހައ ސިންގ ޔ ނިޓ  އެޅ މަށް މަޝްރޫ  900ދ. އަތޮޅ ަގއި    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ހައ ސިންގ ޔ ނިޓެއް ެއޅ މަށް   75ދ. އަތޮޅ ެގ ރަށްތަކ ެގ ތެރެއިން ކ ޑަހ ވަދޫަގއި    އަޅ ަގނޑެްއ ނ ދެނަހ ރިން. ދެން

އޮތް. ެއއީ ދ. އަތޮޅ ަގއި މި ަވގ ތ    އި އެބަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސްަގއި ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގަ   ،ޓެންޑަރކ ރެވިފައި

ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ  ދ. އަތޮޅ ަގއި އެޅ މަށް އޮތް ކަމެއް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެނަހ ރިން.  900އޮތް ހައ ސިންގ މަސައްކަތަކީ. 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ތިނަދޫ ދެކ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަނީފް هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ރައީސް އެބަ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ކަންބޮޑ ވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރައްޔިތ ން  ެގންޮގއްސަ   ،ތިނަދޫެގ  މ ދާތަކެއް  ހ ރި  ތިނަދޫަގިއ 

މިނިސްޓްރީެގ ސައިޓަކަށް ވައްދާ މައްސަލައިަގއި. މީތި، މިއަށް ވާނ ވާ ނޭނޭގނެކަން،  ސަރ ކާރ ެގ މ ދާތަކެްއ، ހައ ސިންގ  

ކ ރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ސައިޓަށް ެވއްދ މ ެގ    ދެން  ،ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް  ީވއިރ ަގިއ މި ތަކެތި އެބަ  ދ ވަސްއަހަރ   8މި  

  މާ ތިނަދޫ ިގނަ ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރޭ. އެހެންވ  ؛ބައެއްސަބަބ ން އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަމިއްލަ ބޭނ ންތައް މީެގން ކ ރާނެ ކަމަށް  

ޝަރީފާ ޢަލީާއއި ަމރ ޙޫމް ސަލީމް ޢަލީެގ ެގއަށް   ،ށް ެވއްޖެއްޔާ މި ސައިޓަށް މި ޮގތަށް ަވއްދާ ކަމަ  ންތިނަދޫ  ،ގ ޅިެގން

ކޯ ބޭފ ޅ ން  ތި  ހޯދަން  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  ހ ރި  ވެފައި  ެގއަށް  އެ  ބޭރ ކޮށްލިިއރ   ސިމެންތި  އެންީގ ވެއްދި  ޓަށްދާން 

ވަޅ ަގނޑަށް    4ފޫޓ ެގ    7  ،މިނ ަގއި ފޫޓ ެގ ފ ން  100ފޫޓ     100  ތްތިނަދޫަގއި ކޮނެފައި އޮ؟ ނ ދީެއއަށް ބަދަލ   ކީްއވެެގންތޯ

  ޮގތަށް ކަންތައް މ ޅި ތިނަދޫަގއި ަމދިރި އާލާެވެގންދާއިރ  މި ޕްރޮޖެކްޓ ަގއި މި   ،އެްއވަރ ނ ކ ރީ ކީްއވެެގންތޯ   އިފަސްލަ

  ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ކީްއވެެގންތޯ ރައްޔިތ ންނަށް މިހާ ބޮޑ  ެގްއލ މެއް ތި ބޭފ ޅ ން ތި ދެނީ ؟ކ ރަމ ންދާއިރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   އަސްލަމް  މ ޙައްމަދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ތިނަދޫެގ ަވކި ތަނެްއަގއި ހ ރި ކޮންސްޓްރަކްޝަން    ،އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދަންނަވައިފިން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ބިން ބޭނ ންވެެގން އެ ތަން    ކަށް އެޢަސަރ ކާރ ެގ އެހެން މިނިސްޓްރީައކ ން ހިންާގ މަޝްރޫ؛ ެއ ބިން  ،މެޓީރިއަލްތަކެއް 

ބިމ ަގއި.   ތިނަދޫެގ  ައދިވެސް  ހ ރީ  ތަކެތި  ެއ  ެގންދަމޭ.  އެބަ  ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސަްއކަތް  ސާފ ކޮށްދިނ މ ެގ 

އެ ތަނެއްެގ ތެރޭަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ތަނެއްަގއި އެ ތަކެތި ހ ރީ. އެހެންވީމާ، އެ ތަކެތި    ،ދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސާއެއް 

އެ ތަކެތި އެހެން ބަޔަކ     ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ފާހަަގކ ރެއްވީ   ވަކި ބޭނ ެމއް ކ ރީކީ ވެސް ނޫން. ދެންެގންޮގސް  

އަދި ަވކި އ ސޫލެއް ވަކި ޮގތެއް ހަމަޖެހިެގން  ؛އެހެން ބަޔަކ   ،ބޭނ ންކޮށްފާނޭ. އަޅ ަގނޑަކަށް އެކަމަކަށެއް ެއއްބަހެއް ނ ެވވޭ

ެއއް އެ ތަކެތިން  އަކ ން ނެތް ވިސްނާފަގައިމ  ވެސް މިނިސްޓްރީ ނެ ކަމަކަށް. ހަމަސް ކ ރާޔަބޭނ ންކ ރި   ނޫން ޮގތަކަށް

އެްއވެސް ކަމެއް ކ ރާކަށެއް. ެއއީ އެ ތަނ ަގއި ކ ރީަގއި ެވސް ހ ރި ތަކެތި. އެ ހ ރި ސައިޓ  ސާފ ކ ރަންޖެހޭތީ އެ ތަނ ން  

ންތަކެއްެގ ނަމ ަގއި ސިމެންތިތަކެއްެގ ވާހަކަ. ެއާއ  ދެން އެްއސެީވ ބޭފ ޅ   ،އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގ  އެ ރީލޮކޭޓ ކ ރީ. ދެން

 . ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސީލެއް ައޅ ަގނޑަކަށެއް ނޭނޭގބެހޭ އެއްެވސް ތަފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަނީ ހަމަވެފަ. ސ ވާލ ެގ ަވގ ތ  މިހާރ  މި   އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،އާއި ވަނަ މާއްދާެގ )ދ(  115ައސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ   -7އައިޓަމް    އެޖެންޑާ

ާގނޫނ )  2021/20 ސަރވިސް  ފޮރިން  މަތީ  14ެގ  (ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތ ެގ  މާއްދާަގިއވާ  މެލޭޝިއާއަށް   ،ންވަނަ 

 ސަފީރ ކަމަށް ބޭފ ޅަކ  ހަމަޖެއްސ މަށް ޓަކައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްވާފަިއާވ  ދިވެހިރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަވާ

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ،މައްސަލަ ފޮނ ވ ން.  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ  ގ ޅޭ  މައްސަލަާއ  އެ  ނިންމ މަށް  ޮގތެްއ  ދިރާސާކޮށް 

 ންމ . ޢާ އަމީން ؛ފޮނ އްވާފަިއވާ ސިޓީ އިްއވައިދެއްވ ން އެދެން

 

 ވ ން: އިްއވެ ޒ ން މޭ އިދާރީ
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އަސާސީެގ  . ޤާނޫނ ވެވެދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަވަމެ  ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް

ވަނަ    14ެގ  ( ސް ާގނޫނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވި)  2021/20ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، އާއި ވަނަ މާއްދާެގ )ދ(  115

މަތީ ޮގތ ެގ  ސަފީރ   ،ންމާއްދާަގިއވާ  ހ ންނަވާ  ކަނޑައަޅ އްވާފައި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މާލޭތިލަ  މެލޭޝިއާއަށް  ހ.  ކަމަށް 

އައްޔަން ޙ ސައިންދީދީ  ޢަލީ  ަގސް އަލްފާޟިލް  މެދ     ،ކ ރާތީތ ކ ރެްއވ މަށް  ހަމަޖެއްސެވ މާ  ސަފީރ ކަމަށް  ބޭފ ޅާ  މި 

މަޖިލީހ  ހޯއްދަވައިދެްއވަރައްޔިތ ންެގ  މަޝްވަރާ  އެދެމެ  އިެގ  އަންަގަވއިދެްއވ ން  ޮގތް  ނިންމެވި  މަޖިލީހ ން  މި ވެއެ   .

ފޮނ ވީމެ  ސިޓީއާ ކޮޕީ  ކާޑ ެގ  އަންަގއިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ވަނަވަރާިއ  ޙ ސައިންދީދީެގ  ޢަލީ  އިވެއެކ   ތިރާމ  ހ . 

 ދ  ޞާލިޙް.. ޚާދިމްކ މް، އިބްރާހީްމ މ ޙައްމ2022ަޖޫން  13، 1443އިދާ ޤަޛ ލް  13ބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމޭ.  ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢާންމ . މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވަން ނިންމިއްޖެ.  މީންޝ ކ ރިއްޔާ އަ

ޤާނޫނ ދިވެހި  -7.2 ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  )ދ(   115އަސާސީެގ  ރާއްޖޭެގ  މާއްދާެގ  ނަންބަރ     ،އާއި ވަނަ    20/ 2021ާގނޫނ  

އަދި ރިޕަބްލިކް އޮފް ސިންަގޕޫރަށް   ،ވަނަ ާމްއދާަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން 14ެގ  ( ޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސް ާގނޫނ ދިވެހިރާއް)

ކަމަށް ބޭފ ޅ ން ހަމަޖެއްސ މަށް ޓަކައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އިންޑިާއއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަވާ ސަފީރ  

 ؛ޢާންމ   އެ މައްސަލައާ ގ ޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ން. އަމީން  ،ފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމ މަށްފޮނ އްވާ

 ދެްއވ ން އެދެން. ދެ ސިޓީފ ޅ .އިސިޓީފ ޅ  އިްއވަ 

 

 ވ ން: ްއވެ އިމޭޒ ން  އިދާރީ

ނަޝީދަށް މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ދަންނަވަމެ  ،ރައްޔިތ ންެގ  ސަލާމަށްފަހ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެވެދ ން   .

ފޮރިން )  20/ 2021ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ާއއިވަނަ މާއްދާެގ )ތ(  115އަސާސީެގ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން   ސިންަގޕޫރަށް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ،ން ޮގތ ެގ މަތީަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ  19ެގ  (ސް ާގނޫނ ސަރވި

އިންޑިާއއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން    ،ބާއިއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީ  ،ހ. ޖެހޭވައި  ،ކަނޑައަޅ ްއވާފައި ހ ންނެވި ސަފީރ 

ސަފީރ  ހ ންނެވި  ބަދަލ ގައި  ،ކަނޑައަޅާފައި  ނިޔާޒ ެގ  ޙ ސައިން  ޑރ.  ނިޔާސާ  ވަނަ   115  އަސާސީެގޤާނޫނ   ، ހ، 

ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ    14ެގ  (ދިވެހިރާްއޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ ާގނޫނ )  2021/20ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،މާއްދާެގ )ދ( ާއއި

ކަމަށް ހ. ރ ވާމާޭގ  ރިޕަބްލިކް އޮފް ސިންަގޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެިއން ކަނޑައަޅ އްވާފައި ހ ންނަާވ ސަފީރ   ،ންޮގތ ެގ މަތީ

ކަމަށް ހ.  އަދި އިންޑިާއއަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅ ްއވާފަިއ ހ ންނަވާ ސަފީރ   ،ޢަލީ  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ތަސްމީނ 

 ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވ މާމި ދެ ބޭފ ޅ ން ސަފީރ   ،ކ ރާތީ ތ ކ ރެްއވ މަށް ަގސްބ  އައްޔަން ޖެހޭވައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީ
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 . ވެ އެ މަޖިލީހ ން ނިންމެވި ޮގތް އަންަގވައިދެއްވ ން އެދެމެ،  އިމެދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިދެއްވަ 

ސިޓީއާއެ ބޭފ ޅ ންެގމި  ދެ  މި  ފޮނ ވީމެ  ކ   ކޮޕީ  ކާޑ ެގ  އަންަގއިދޭ  ރަްއޔިތެއްކަން  ދިވެހި  އިވެވަނަވަރާއި  ތިރާމ  ހ . 

 ޞާލިޙް. . ޚާދިމްކ މް، އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  2022ޖޫން  13،  1443އިދާ ޤަޛ ލް 13. ވެބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމެ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވަން ނިންމިއްޖެ. ންމ . މި މަޢާ މީންއަޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

، ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  8.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ  ޞްލާޙ  ށް އި(އައޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނ ރެގިއ ލޭޓަރީ  ޔ ޓިލިޓީ  )   2020/26ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި    7ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022  ،ަގއި ބޭްއވ ނ   2022  މޭ   30ކިޔ ން އިްއވާފަިއވަނީ  

 އިްއޒަތްތެރި  ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ކެލާ ދާއިރާެގ  ،ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވާނީ 

 މެންބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

ާގނޫނ  ނަންބަރ   ؛ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވާ ބިލ   ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ  ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ށް އިޞްލާޙ (އަޔ ޓިލިޓީ ރެިގއ ލޭޝަން އޮތޯރިޓީ ާގނޫނ )  2020/26

 ،މ އްދަތ  ތަފާތ ވ މ ެގ ސަބަބ ންޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބިލ ކ ރާ    ،އާންމ  ބޭނ ންތަކ ަގިއ އެކި ޚިދ މަތްތަކަށް  ،ބޭނ މަކީ

ގ ޅިެގން    އަދި ބިލ ކ ރ މާ  ،ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބިލ  ދެއްކ މަށް ދިމާވާ ޮގންޖެހ ންތަކަށް ލ ޔެއް ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި

ކަންތައްތައްތަްއ ހިމާޔަތްގ އްހަދެ ފަރާތ ެގ    ،މައްސަލަތަކާއިނޫން ވެސް  ދިމާވާ އެ އްލ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ  ހަ  ކ ރ ން ފަދަ 

 ބިލަށް ފައިސާ ދެްއކ މާ މެދ  މަދ ވެެގން ދޭންޖެހޭނެ މ އްދަތ   ،ެއއް ކަނޑައެޅ މާ ގ ޅޭ އ ސޫލ ތަކާއި ރކިއ ލަރބިލިންގ ސަ

ބިލ  ނ ދެއްކ މ ެގ ސަބަބ ން   ؛އ ސޫލ ތައް   ،ޮގތްތަކާއި   ،ދެއްކ މަށް ލ އިތަކެއް ދެވޭނެ ހާލަތާއި  ،އ ސޫލ ތަކާއި  ،ކަނޑައެޅ ާމއި

ކަނޑައެޅ މ ެގާގ  ހިނ މެދ   ،އ ސޫލ ތަކާއި  ޖޫރިމަނާ  ޚިދ މަތް  ސަބަބ ން  ނ ދެއްކ މ ެގ  ހާލަތްތަކަކީ  ބިލ   ކަނޑާލަންޖެހޭ 

ަގވާއިދެއް މި ބިލ ެގ ދަށ ން ހެދ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާ ބިލެއް މި ބިލަކީ.    ީމަގއި   ،ކެއްމިފަދަ އެތައް ަމްއސަލަތަ  ،ކޮބައިކަން 
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ކ ޑަވ މ ެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ފަރ ވާ  ، މާލޭަގިއ ވެސް އަދި އެހެން ރަށްރަށ ަގއި ވެސް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަނީ. އަނެއް ބައި ފަހަރަށް ކ ޑަވ މ ެގ ސަބަބ ން ބިލ  ނ ދެްއކިެގންސަބަބ ން ބައެްއ ފަހަރަށް ދިމާވާ މަްއސަލަތައް. ފަރ ވާ

މ ަގިއ ދިމާާވ  ވ ނ ވަތަ ފޮނ   ، ކ ން ބިލ  އެ ފަރާތަށް ނ ފޮނ ވ މ ެގ ސަބަބ ންއެ އޮތޯރިޓީއަކ ން ނ ވަތަ ހިންާގ ކ ންފ ންޏަ

ބިލ  ނ ލިބ މ ެގ ސަބަބ ން އެބަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާެވެގންދޭ. މިފަދަ ހާލަތްތަކ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ   ،މައްސަލަތަކ ެގ ސަބަބ ން

މި ދަންނަވާ   . އެހެންވީމާ، މި ބިލ ެގ ދަށ ންނ ވޭ  އެއްއ ސޫލ ތަކެއް މި ބިލަކ  މީެގ ކ ރިއަކ  ކަނޑަެއޅިފަ  ،ޮގތްތަކެއް

ހަދަ  އ ސޫލެއް  ހަދަ  އި،ކަންތައްތަކަށް  ަގވާއިދެއް  ވަރަށް    އިއަދި  ބަްއޓަންކ ރ މަކީ  ޚިދ މަތްތަކެއް  ހ ރިހާ  އެްއޮގތަކަށް 

ކަމ ގައިވާތީވެ  ކަމެއް  ބިލ   ،މ ހިންމ   މިސާލަކަށް   މި  ބޭނ މަކީ.  ބޮޑ   އެންމެ  ދެއް  ،ހ ށަހެޅ މ ެގ  ބިލ   ކަމަށް އޭނަ  ކި 

ސި  ން އައިއް ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން ފެން ކަނޑާލަން ނ ވަތަ ކަރަންޓ  ކަނޑާލަން. މިހެ  ންކޮށްެގން ހ އްޓާ އަތ ވެދާނެީގޔަ

ޮގތާކ   އަދި އައ މ ން ދެން ކަންތައް  އި،އާދެވޭނެ ޮގތާ   ،ކަމަށް ވަންޏާ މި ަގވާއިދ ެގ ތެރޭަގއި    ،މި ބިލ ަގއި  ރަންވީ 

ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ    ،މ ަގއިޔ ދިމި ޮގތަށް ދިމާވ މ ން އެ ބިލ  ބޮޑ ެވެގންދާ  ހިމެނިެގންދާނެ. އަދި

ބިލ  ބަހާލައިެގން ދެްއކިދާނެ ޮގތަކާ ބެހޭ ޮގތ ން ވެސް މި ބިލ ެގ    ،ލާނެ ޮގތަކާއި އިފައިސާ ދެއްކ މ ަގއި މި ބިލ  ބަހަ

މި ަގާވއިދ ތައް ހެދެންޖެހޭ.   ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މަސް  3ކ ރާތާ  ގ މި ބިލ  ތަސްދީދަށ ން ހެދޭ ގަވާއިދ ތަކ ަގއި ހިމެނިެގންދާނެ.  

އެއަށްފަހ    ބިލ   މަސް  6އަދި  މި  ޢަމަލ ކ ރެވިެގންދާނެ  ަގާވއިދ ތަކަށް  މި  ތެރޭަގއި  މިޮގތަށް ދ ަވހ ެގ  ޮގތ ން.  ބ ނާ 

މީހ ންނަށްއިކަނޑަ އ ޅޭ  އެތާނަގއި  ފަހަރަށް  ބައެއް  ކ ންފ ނިތަ  ،ލާއިރ   ބަެއއް  ރަށްރަށ ަގއި  ބަެއއް    ކ ންޙަޤީޤަތ ަގއި 

  ށް ނ ވަތަ ކ ްއޔަށްވެރިފަރާތަ  ، ތަކަށް ބަލާފައިތްއަސާސީ ޚިދ މަ ؛އެ ކަނޑާލ މ ން އެތާ އ ޅޭ   ،މ ންދާ ޮގތަކީޢަމަލ ކ ރަ

ލެވޭކަށް ނޯޭވ  އިފެން ވެރިފަރާތަށް ކަނޑަ  ،ކޮށް ޞަދީފަިއ ހ ންނަ ތަންތަން ޚާއް  ، ކ ްއޔަށްމާ ދީފައި ހ ންނަ ތަނަކަށް ވީ

ފެން ކަނޑާލަން. އެ މީހ ން    ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން އައިއްސަ ؛އެބަ އާދޭ   ،ސްސް. އެހެންނަމަވެޔަކ ލި ނ ދެއްކި   ނެގއެތާ

ތަފާތ  ޮގތްޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  މި   ނ ކެނޑޭނޭ.  ،ބ ނޭ މިއީ އަސާސީ ޚިދ މަތެކޭ  ބައެއް ތަންތަނ ން އެބަ  ބައެއް ފަހަރަށް

އަނެއްކާ ރާއްޖޭެގ ެއކި ތަންތަނ ަގއި ވެސް މިހާރ   ޢަމަލ ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ ތަފާތ  ޚިދ މަތްދޭ ތަންތަނ ން.    ،ދެންނެވީ

އެއް އ ސޫލެއް ެގންގ ޅ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ    ،ބިލ ކ ރ މ ަގއި ެއއް ހަމައެއް  ،ޔ ޓިލިޓީ ކަންތައްތަކަށް ބިލ ކ ރެވެމ ންދާއިރ 

ފެންނާތީވެ ހ ށަހަޅަ  ،ކަމެއް ކަމ ަގއި  ބިލ   ާގއި   އި،މި  ދިނ މ ެގ އ ސޫލ ތައް  ހަމަ،  މ ކޮށްޚިދ މަތްތައް  މި ކ ން  ޔައެއް 

އަލ ން    ،ޚިދ މަތްދިނ މާއި  ،ލ މާއިއިޚިދ މަތް ކަނޑަ   އަދި  ،ނެގ ާމއި  ބިލަށް ލާރި  ،ކ ރ މާއި  ބިލ ތައް  މި ބ ނީ  ،ކަންތައްތައް 

ޮގތަށް   ،ޚިދ މަތްދިނ މާއި ހެދޭ  ދަށ ން  ބިލ ެގ  މި  ަގާވއިދ ތައް  ހެދޭ  ބިލ ަގއި  މި  ޮގތަށް  އެކ ލެވޭ  ކަމެއް  ހ ރިހާ    މި 

ބިލ  ފާސްވެެގންދި  ބިލެއް.  ފައި އޮތްފަރ މާކ ރެވި ލ ޔެްއ  ޔ މި  ބޮޑ   ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  މި  މ ން 

ހިތްހަމަޖެހ މެއް ބޮޑ   ވަރަށް  އަދި  ބޭ  .ދާނެ  ލިބިެގންދާނެ.  އެކ ލަވަ ބަ  ފ ޅ ންެގއެ  ބޭފ ޅ ން އި ޖެޓ   އެ  ނ ވަތަ  ލ މ ަގއި 

 ެގންގ ޅޭ ހަމަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑ  ހިތްހަމަޖެހ މެއް ދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ޚަރަދ ކ ރ މ ގައި



2220 ޖޫން  51              ޖަލްސާ                             ވަނަ  51ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

34 

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި   މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ވަގ ތ ،  ބިލ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ޅ ވަކޮމިޓީ  މި  ވަގ ތ     ލަނީއިބަހ ސްެގ 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން.  ން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއަގންނަވަ

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވ  ރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިންއިކެންދޫ ދާ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ދައްކާ ޝ ކ ރިއްޔާ  ތަކ ރާރ ކޮށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅޭއިރ   ބިލ   ކ ރ ކ ރ   މިޮގތަށް  އާދެ! 

ނޯންނާނެ   ފާސްކޮށްފައެއް  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ން  މިހާރ   ެއއީ،  ކިޔާ   26/ 2020ވާހަކަެއއް  ނަން  އެ  ާގނޫނެއް.  ކިޔާ 

ރަްއޔިތ ން   އޮންނާނީާގނޫނެއް  ފާސްކޮށްފައި  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ން  ނޯންނާނެ.  ފާސްކޮށްފައެއް  ޔޫޓިލިޓީ    ،މަޖިލީހ ން 

ބިލ ެގ ނަން    ންމަތީ  ެއއްޮގތްާވ ޮގތ ގެ   ދިވެހި ބަހ ެގ ަގާވއިދާިއ ހަމަތަކާ  ،. އެހެންވީމާރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނ ޓަރެިގއ ލޭ

  ވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ހަނދާންކޮށްދެން. އެއީ ޒަމާނ އްސ ރެއޭ.ޖީ އޮފީހ ން ފޮނ ވާއިރ ަގއި ރަނަގޅަށް ޖެއްސެ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ އެއްޗެްއެގ   ،ނޫން  އްއެ ޙަޤީޤަތ ަގއި އެކަން ކ ރާ ޮގތަކީ އެ  ،މިކަން ކ ރަމ ން އަންނަ ޮގތް ވިޔަސް

ޖެހޭނީ ބ ރެކެޓ ެގ ތެރޭަގއި. ދެން ެއކަމަކ ،   ރިފަރެންސް އޮންނަންޗަކ ން ދޭބޭރ ަގއި. އެ އެއް   ބ ރެކެޓ ން  ނަން އޮންނާނީ

އެ ބޭފ ޅާެގ އަރިހ ން ދަރިވަރ ވެފައި ތިބި    ،ކ ރެްއވީމާ  ެއކަންނީ ޖެނެރަލަކަށް ހ ންނެވި ބޭފ ޅަކ  އެޮގތަށް  ރކ ރިން އެޓަ

 ؛ތްތެރި ރައީސްއިއްޒަ  ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްހެން.  އެއީ  ބޭފ ޅ ން އެޮގތަށް ކޮންޓިނިއ ކ ރައްވަނީ. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ 

މާލ ކަން  ޮގތަށް ާގނޫނ ތަކަށް ައދި އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅޭއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ސަމި  ،ހަމަ އެާއއެކ  ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ހަ    ،ލިޑޭޓެޑް ާގނޫނެއް. ބަެއއް ާގނޫނ ތައް އެބަހ ރޭއެބަ އޮންނަންޖެހޭ ކޮންސޮ  އިރައްޔިތ ން ަމޖިލީހ ަގ  ،ދޭންޖެހޭ  އެބަ

ލާއިރ  އަދި  އިޖައްސާ. މިހާރ  ާގނޫނެއް ބަލަ  މައްސަލަ އެބަ  މިލޯޔަރ ން    ،ންނައިރ ަގއި އިޞްލާޙ  އޮ ހަތް    ،އިޞްލާޙ 

ހައެއްކަ އޭ ާގނޫނަކަށް  އެ  ފަހ ން  އެހެންވީމާ،    ،ެގ  އެބަދޭ.  ނ ފެނި  އިޞްލާޙ   އެ  އަންނައިރ ަގއި  ހަތެްއކަ އިޞްލާޙ  

ކ ރަން. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  އްކޮށް އެބަޖެހޭ ސަރޗް ޖެހޭ މ ޅި ހ ރި ާގނޫ ފޮތްބަރި އެ  ެވއްޖެއްޔާ ެއބަާގނޫނެއް ސަރޗް 

ރަީއސް  އެއީ އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއްހެން.  ކ ރައްވަންޖެހޭ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ހަމަ  ހ ރި   ެވސް  މަޖިލީހ ަގއި  މި 

ްއވާ މަސަްއކަތަށް ކ ރަްއވައި އަދި މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަކައި ފެންނާނެ ޮގތަށް ބެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ތި ކ ރެްގޑޮކިއ މަންޓ ތައް ލޮ

 ..އިނޭގތޯ.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ޝ ކ ރ  ވެސް ދަންނަވަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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  ، ވަނިކޮށްއަޅ ަގނޑ މެން އެ މަސައްކަތްކ ރ މަށް ފަށާފައި  ،ދަންނަވާލަންޖެހޭނެ އިނޭގތޯ އަޅ ަގނޑ   ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

މި ޮގތ ަގއި  މަސައްކަތެްއެގ  ކ ރައްވާ  ޖެނެރަލް  އެމް.ޑީ.ޕީ   އެޓަރނީ  ިއްއޒަތްތެރި   ،ތަނ ެގ  ތާއީދ ކ ރަްއވާ  ސަރ ކާރަށް 

އަޣ  އެޮގތަށް  ފެނިވަޑައިަގންނަވަޑައިަގންމެންބަރ ންނަށް  މަސައްކަތްލަބިއްޔަތަށް  އެ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރ ން   ނަވަިއެގން 

އަޅ ަގނޑ މެނަށް    ،ނަމަ  މަޑ ޖައްސާލީ. އެހެންނަމަވެސް، ތި ވިދާޅ ވާހެން މިހާރ  ވެސް އެކަން ނ ވެ އޮތް ކަމަށް ފާހަަގކ ރެވޭ

  މެންބަރ .ކ ރެޭވނެ. އެއީކީެއއް ކ ރަން އ ނދަޫގ ކަމަށް ވެސް ނ ވާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  މިތަނ ން އެ މަސއްކަތް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން 

ޒަމާނ އްސ ރެން މިކަން ހިނަގމ ން   ނޭގތޯ.ނޫން އި  ރަްއޔިތ ން މަޖިލީހަކީ މިއީ ސަރ ކާރ ެގ ޮގތްޕެއް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކ ރަން    ސަރ ކާރ ން ބ ނިހާ ކަމެއް  ެވސް ސަރ ކާރ ން ބ ނީމާޖެހޭ ބަދަލ ކ ރަން. މިއީކީ ެއއްޮގތަކަށް  ޮގތް އެބަ  އަންނަ

ލިޑޭޓެޑް ކޮންސޮ  ،ހަމަ އެބްޒޮލިއ ޓް އޮތޯރިޓީ އޮންނާނެ. ާގނޫނ  ހެދ މާއި  ،ނޫން. މި ތަނ ަގއި އޮންނާނެ  އޮންނަ ތަނެއް

އަދި    ،ާގނޫނ ތައް ދިރާސާކ ރ މާއި   ،އެއް ތަނަކ ން ާގނޫނ ތަްއ ލިބޭނެ ޮގތް ހެދ މާއި  ،ނޫނ ެގ ވަރޝަންތަްއ ހެދ މާއިާގ

ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ަގއި އޮންނާނީ.    ،ކ ރ މ ެގ ވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ހ ރިހާ ބާރެއް އޮންނާނީޓ ޑްރާފް

އެކަ މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ން  ބައެއްޙަޤީޤަތ ަގއި  އެދެންޖެހެ  ން  އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ަގއި  ނ ކ ރެވޭތީވެ   ،ނީފަހަރަށް 

ކ ރަންޖެހޭ ެއކަން    ގައިސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ބިލ  ހ ށަހެޅޭ ޮގތަށް މި އޮންނަނީ. ޙަޤީޤަތ   ނޫނިއްޔާ ބަެއއް ޤައ މ ތަކ ަގއި 

ެއްއޮގތަކަށް އެހެންވީމާ،  ަމޖިލިސް.  ރައްޔިތ ންެގ  ހަމަ  މަސަފަރާތަކީ  އެ  ަގބޫލެއްނ ކ ރެޭވ  ވެސް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ްއކަތް 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހ ަގއި ކ ރާނެ މަސައްކަތް ބަިއވަރ     .ކަށްކަމަ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހ ަގއި އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް

ންވީމާ،  ހަމަ ޕެންޑިންަގއި ވެސް އެބަހ ރި. އެހެ،  ހ ރި  ބައިވަރ  ލީަގލް އެޑްަވއިސް އެބަ ؛ހ ންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ކ ރައްވަންޖެހޭ ބިލ ތަްއ  ދެއްވ ން ރަނަގޅ ވާނެ. އަދި ޑްރާފްޓ   މި ހ ރިހާ މަސައްކަތަކަށް އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ސަމާލ ކަން

އިތ ރ    މަސައްކަތަށް  އެ  އެބަހ ރި.  ބަިއވަރ   މި  ަވގ ތ ވެސް  ރަނަގޅ ވާނެ.  މާ  ހ ންނަންޖެހޭނެ،  ތަ  ދެއްވ ން  ނ ަގއި 

ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާ ާގނޫނ ތައް އެއް ތަނަކ ން ފެންނަން  ،ންޖެހޭނެހ ންނަންނަން ފެރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ަގއި 

 މި ބިލާ ގ ޅޭ ؛އިޞްލާޙ ތަކެއް ވެސް އޭެގތެރެއަށް ލެވިފައި ހ ންނަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހ ންނަންޖެހޭނެ. ހ ރިހާ 

ވާހަކަައކީ އޮތް  ދަންނަވަން  ސާފ ކޮށް  ނ ެގނެސް  ،ޮގތ ން  އިޞްލާޙ   މި  ރެިގއ ލޭ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ޔޫޓިލިޓީ  ރީ  ޓަވެސް 

ޮގތ ން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި   ގ ޅޭ  ަގާވއިދ  ހެދ މ ެގ ބާރ  އޮންނާނެ. މި ާގނޫނ  ހިންގ މާ،  އޮތޯރިޓީއަށް އޮންނާނެ ބާރ 

ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ސް، ވަކި ޚާއްޞަ ކަމަކާަގާވއިދ ތައް ހެދ މ ެގ އިޚްތިޔާރާއި ބާރ  އެ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވޭ. އެހެންނަމަވެ

ކޮންެމވެސް ބޭނ މެއް  އި މީަގ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތީ. ދެންަގާވއިދެއް ހަދަންެވެގން މި އި 

ތްތައް  އޮވެދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މީަގއި ފާހަަގކ ރެވޭ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ނ ކ ތާއަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޚިދ މަ
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ހާލަތް ވަގ ތާއި  ބ ނެދިނ ންމެދ ކަނޑާލަންޖެހޭ  ކަނޑައަޅައި  ޮގތ ަގއި    ،ތައް  ކަމެއްެގ  މ ހިންމ   ެވސް  ހަމަަގއިމ   އެއީ 

ތ ން، ވަކިން  ޮގ  ދިމާވޭ ބައެއް ފަހަރަށް ހަމަ މީސްމީހ ންެގ ހާލަތ  ހ ންނަ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

ތެރޭަގއި އޮތް ދ ވަސްވަރ ަގއި ައދި  ެގ  ކޮވިޑ ެގ ލޮކްޑައ ން   ،  ކޮިވޑ ެގ ދ ވަސްވަރ ަގއިޚާއްޞަކޮށް މިކަން ބޮޑ ެވެގންދިޔަ

ނ ދެއްކިެގން ބިލ   މީހ ންނަށް  ބަެއއް  ދ ވަސްވަރ ަގއި  ދިޔަ  ނ ނ ކ މެވި  އެބަ  މަސައްކަތަށް  ހާލަތ   ބިލ     ދާ  އެ  އާދޭ. 

ނ ދަްއކަންެވެގންނެއް ކޮންމެހެން  އެހެންނަމަވެސް  ނ ދައްކަނީ  ދަ  ،ނޫން.  ހ ރީމާމާލީ  ހާލަތ   ތިކަން  ނ ދެއްކޭ    ، ބިލ  

ޮގތެްއ   ޚާްއޞަ  ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ  ހާލަތ ަގއި  ނ ދެއްކޭ  ބިލ   ސަބަބ ން  ފަީގރ ވ މ ެގ  ނ ަވތަ  ސަބަބ ން  ނިކަމެތިކަމ ެގ 

އެރިވަޑައިެގންނެވި ޮގތަކަށް ނ ވަތަ ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ    ހިތަށްވާ ބޭފ ޅަކ   ނަފަހަރ  އިސްކޮށް ހ ން  އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ

ކ ރެވޭނެ ޮގތް   ވަކި ޮގތަކަށް ރޭިވެގން ެއކަން  ،ތަކަށް ޢަމަލ ކ ރެްއވ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ވަކި ޮގތަކަށް ޗެނަލަިއޒްކ ރެިވެގންޮގ

އެހެންވީމާ، ބިލ  ނ ދެއްކޭ  ؛ފައި އޮތ މަކީ ެއއީ މ ހިންމ  ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދ ރާލައި ރައްޔިތ ންނަށް އެނިގ

ވެސް މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ     އެނގ ަމކީ ހަމަގައިމ   ލައިދ ރާ  ށްޔަޮގތް ކ ރިފަރާތްތަކަށް ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ  

މި ިއޞްލާޙ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑަށް   ،ނަމަވެސް   ފާހަަގކ ރަނީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ކޮންމެހެން ެގންނަންނ ޖެހޭ އިޞްލާޙެއް

 މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ންހިފީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ހަަގކ ރެވޭތީ ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅ ަގނޑ  މިކަން ފާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަސީމް. ޝ ކ ރިއްޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ

 

 ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ޭއެގ ޒާތ ަގިއ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޔޫޓިލިޓީސް ރެގިއ ލޭޓަ

ަގބޫލ ކ ރަނީ ެއއީ  ކަމެއް  ރަނަގޅ   ،އަޅ ަގނޑ   އިތ ރ ކ ރަން  ކަމަށް.  ބޭނ ންތަ  ، ައކ ރެއް  ޚިދ މަތްތަކ ން އާންމ   ކ ެގ 

މި  ބެހޭ  ބިލ ކ ރ މާ ހަދަން  ަގާވިއދެއް  މައްސަލައަކީ   ޮގތ ން  ދިމާވާ  މި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  މިހާރ   އިނޭގތޯ.   ،އ ޅެނީ 

  ،ޔޫޓިލިޓީސް ޚިދ މަތްތައް މި ދެނީ އެކި ކ ންފ ނިން. ދޭއިރ ަގއި ެއކި ކ ންފ ނިން ޢަމަލ ކ ރަނީ އެކި ޮގތަށް ކަމަށް ވާތީ 

އޮޅ ންއަރަރައްޔިތ ންނަށް އެ  ތަފާތ    އި، ކަމ ަގއި  ބިލ ކ ރ މ ަގިއ ވެސް   ތަން އެބަ  ވާޚިޔާލ     މީަގއި ؛އާދޭ. އެހެންވީާމ، 

ބެހޭ   ކަނޑައެޅ މާ  ސައިކަލ   ގއެއް މިންވަރެްއަގއި ބިލިން  ، ބ ނޭ  ަގާވއިދ  ހެދ މަށް މި ހ ށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙ ަގއި އެބަ

ހަދަންޖެހޭ އެހެންކަމަށް  ނެއ ސޫލެއް  އެސް. ޚި  ،ވަންޏާށްކަމަ.  ބަިއވަރ   އެތައް  ނ ވަތަ  އޯ.އީދ މަތްދޭ  ސަރިވސް  ތަކެއް 

ކަމ ަގއި  އް  ކެތަރޕްރޮވަިއޑަ ވާތިބި  މި  މިހާރ   އޮ  ،ޮގތަކީ  ިވޔަސް  ސަިއކަލް  ޮގތަކަށްސްޓެލްކޯއިން  ނޫން    ންނަ 

ދެން އޮންނަ ކ ންފ ންޏަކ ން. އެހެންވީމާ،   ،ނޫން  ނޫން ފެނަކައިން. އެ ޮގތަކަށް  .އެސް.ސީން. އެ ޮގތަކަށްޔ އެމް.ޑަބްލި



2220 ޖޫން  51              ޖަލްސާ                             ވަނަ  51ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

37 

 

އާ  ،ޮގތަކީ  ވާ އޮޅޭމިކަން  ރައްޔިތ ންނަށް  ރަނަގޅަށް    ޮގތް  ންމ   މިކަން  ތެރެއިން  އިޞްލާޙ ެގ  މި  އެހެންވީމާ،  ވޭ. 

! ކޮންމެ ޔޫޓިލިޓީ ޚިދ މަތްދޭ ކ ންފ ންޏަކ ން ވެސް އާނ ؛އެނޭގ  އާންމ  ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ  ،ކ ރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ

 ؛ ަމދ ވެެގން ދޭންޖެހޭ މ އްދަތ ށްބިލ  ދެއްކ މަ  ،އެހެންމެމަބިލ ކ ރާނީ މި ޮގތަށްކަން. ެއއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. ދެން ހަ 

  10ސް މި އަންަގނީ  ރތައް ދެނީ އެކި މ ްއދަތ . ބައެއް ސަރވިސް ޕްރޮަވއިޑަރމިހާރ  އެކިއެކި ސަރިވސް ޕްރޮވަިއޑަ

ަގާވއިދ ެގ    ދ ަވސް. އެކަމަކ  މި  20ދ ަވސް، އަނެއް ބަޔަކ     15. އަނެއް ބަޔަކ   ތެރޭ ބިލ  ދައްކަންޖެހޭނޭ  ދ ވަސް

ސްތަްއ  ރހ ރިހާ ސަރވިސް ޕްރޮވަިއޑަ .ޔ ނިފޯމިޓީ ހިފެހެއްޓޭނެ ،ދެން ހ ންނާނީ ،ޔޫ.އާރް.ޭއއިން މިކަން ކ ރީމާ ތެރެއަށް

މިހާރ  އާންމ  ؛ ދެއްކ މ ަގއި ލ އިތައް ދެވޭނެ ޮގތްތައް  ވެސް ހަމަ ޖެހޭނީ އެްއ މ ްއދަތެއް ދޭން އިނޭގތޯ. ދެން ބިލ 

  ، އް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާޝަނެއެކި ކ ންފ ނިތަކ ން ެއކި ޮގތަށް ލ އި އެބަދޭ. ކަނެކް  ،ށް ދިޔަިއމާރައްޔިތ ން ލ ިއ ހޯދ މަ

އް އޮންނަ މީހަކަށް ވަންޏާ އޭނައަށް ދެވޭ ވެރިޔަކަށް ހ ންނަ މީހަކާ ކަނެކްޝަނެ  ްއެގރއެމިވެނި ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަ

ެގނެސް  އިޞްލާޙ   ށްއިން ސީދާ މި ާގނޫނަ ކ ޑަވޭ. އެކަމަކ  ޔޫ.އާރް.އޭލ އި އެބަ ބޮޑ ވޭ. ދެން ހ ރި ީމހާއަށް ދެވޭ ލ އި އެބަ

ތަކަށް  ރސަރވިސް ޕްރޮަވއިޑަ  ހ ރިހާ  ،އެނޭގ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ އާންމ  ރައްޔިތ ންނަށް  ،މި ަގާވއިދ  ހެދީމާ

އޮތީ މާ ބޮޑ     އެ  ،ންޏާ. އެނޫން ލ ޔެއް ދެވިއްޖެ ކަމަށް ވަެގ ތެރެއިންކަންމި އ ސޫލ   ،ވެސް ލ އި ދެވޭނީ މި ޮގތަށް

ބިލ    ،ދެވި   ލ ޔެއް ދެން  ބޭފ ޅަކަށް.  ހ ންނަ  ވެރިޔަކަށް  އެތާނަގއި  ވަދެިވފައި  ތެރެއަށް  ޯގނީެގ  ބ ނަންޏާ  އަނެއްހެން 

ެއކި ޮގތަށް   ރމިހާރ  އެކިއެކި ސަރިވސް ޕްރޮވައިޑަ ؛މަނާ ކަނޑައަޅާނެ އ ސޫލ ތައްނ ދެއްކ މ ެގ ސަބަބ ން ހިނާގ ޖޫރި

ޔ ނިފޯމިޓީއެއް ހިފެހެއްޓިެގންދާނެ. އެންމެންނަށް ވެސް މަނާތައް ެވސް  އަސްލ  ޖޫރިވެސް  މ ަގއި  މަނާކ ރަނީ. މި ކަޖޫރި

  ފ ކ ރެވޭ ޮގތެއް ެވސް ނޯންނާނެކަން. މިމަނާ މާރިމަނާކ ރާނީ މިހެންކަން. އެ ވަކި މީހަކަށް ގ ޅައިެގން ޖޫއެނޭގނެ ޖޫރި

ަގާވއިދ ަގއި ލިޔެފަިއކަން  ަގާވއިދ  ކަމ ނ ދަންޏާ އާންމ  ރައްޔިތ ންވަރަށް ސާފ ކަން. ދެ،  އޮތީ  ެއ   ެގރައްޔިތ ން   ،ން 

އ ޅެެގން އެ ަގވާއިދެްއ    ވެސް ރަްއޔިތ ން މަޖިލީހ ން އެކަމާއަނެްއކާ   ހަމައަށް މައްސަލަ ެގނައިމާ  މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނާ 

އަންަގން ކަމާބަދަލ ކ ރަން  ސަރ ކާރ ެގ  ނޫނިއްޔާ  އަންާގނީ.  ފަރާތަކ   ެވއްޖެއްޔާ  ބަދަލ ކ ރާނެ.  ބެހޭ  ަގާވއިދެއް  އެ  ން 

މި ކަންތައްތައް އޮންނަންޖެހޭނެ ޮގތް. އެހެންވީމާ، މަިއަގނޑ  ޮގތެްއަގއި   ،އެނެގންޖެހޭ  އެކަމަކ ، ރަްއޔިތ ންނަށް އެބަ 

އަދި    ،ބިލި  ޔަތްށް ވެސް ހިމާރަމި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތާީއދ ކ ރަން. މި ކަމަކީ މީެގ ސަބަބ ން ސަރވިސް ޕްރޮަވއިޑަ

ވެސް ރައް ފައިދާހ ރި ؛ޔިތ ންނަށް  ވަރަށް  ވެސް  ފަރާތައް  އަޅ ަގނ   ކަމެއް  ދެ  ދެްއވި  ޑ ކަމަށް  ދެކެން. ޝ ކ ރިްއޔާ   

 ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ 

އިްއޒަތްތެރި  ؛ެގނައ މ ެގ ބިލ ރީ ޮއތޯރިޓީެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއ ލޭޓަ  ޝ ކ ރިއްޔާ

ާގނޫނ ތަކ ަގއި ހ ރިހާ   ،ބަދަލ ެގނައ މާއިާގނޫނ ތަކަށް    ހިނާގ  ރައީސް، މިހާރ  ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ކަންކަން އެބަ

މިހާރ  މި ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ން އެބަ    ، ހިސާބ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފާހަގަވޭ  ކަމެއް ލިޔ މާ

ކަންކަން    ށް. މިއަދ  ާގނޫނ ަގއި އެކަމަ  ނ ވާ  ކަމެއް  ާގނޫނ ަގއި ހ ރިހާ ކަމެއް އޭރ ަގއި ނ ލިޔެވިެގން ެއއްވެސް  ،ފާހަަގކ ރޭ

ކ ރެވެން އޮތް ހާލަތ  ެވސް މިއަދ  ެގއްލިެގންދާތީވެ.    އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ކ ރިން ލިބިފައި އޮތް ފ ރ ޞަތ ަގިއ ކަމެއް  ،ލިޔ ނީމާ

ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ   ަގިއ އެ ބޭފ ޅ ންތަކ  ނ ނޫނީ ާގނޫ  ، ާގނޫނ ތައް ިގނަވެ  ،އެހެންވީމާ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ފެންނަނީ

ތަން. ކޯޓ ތަކ ަގިއ    ވެސް ކ ރިއަށް ނ ެގންދެވޭއިތ ރަށް ފާހަަގކ ރެވިެގން ޤައ މ ެގ ކަންކަން އެްއޮގތަކަށް   ރެވ   މިންވަރަށް

ކޮންމެވެ ކ ރިއަށްދާއިރ ަގއި  ައކ ރަކަށް    ސްމައްސަލަތައް  ކޮންވެސް  މީހާ   ނޫނީހިސަބަކ ން  އެ  ސަބަބ ން  ފިއްޔެއްެގ 

ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މައްސަލަ މި ޤައ މ ަގއި   ،ަގބޫލ ކ ރެވެނީ ތަން. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑަށް    މިނިވަންވެެގންދާ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ މަސައްކަތްތަްއ ތަރ ތީބ ވެެގން މި އަންނަނީ  ؟ ދައ ރަކީ ކޮބައިތޯ  ެގއެޓަރނީ ޖެނެރަލް ؟އްލ ކ ރެވޭނީހަ

ހިސާބަކ ން ފެނިެގ؟ ކޮންޮގތަކަށްތޯ  ،ކޮން  ދ ވަސްކޮޅަކ ން  ކަެމއް    ، ންދާނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެްއވެސް  މިއިން 

ތަން. އެއީ ާގނޫނ ަގއި ެއޮގތަށް   ނަކ ން ފ ރ ޞަތ ނ ލިބިެގންދާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާބިތ ކ ރެޭވނެ މިންވަރަށް އެއްވެސް ާގނޫ

 މަށް އަޅ ަގނޑަށް މި ކައެކަން ނ ވަނީ ކަމަށް ބެލިެގން ެއޮގތަށް ދާނެ  ،ނެތީމާފައިލިޔެ  ނޫނީ ކ ރަން  ،އެކަން ކ ރެވިފައި 

ކެންދޫ   ؛ޮގތަށް މި އަންނަ ހ ރިހާ ާގނޫނެއްމި  ،ހަގަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  އެބަ ިވސްނަންޖެހޭފާ

ހ ރި ކަންކަން ާގނޫނެްއެގ ތެރެއިން ކ ރެވޭ ކަމަށް މި   ާގނޫނެއް ނެތަސް ކ ރެވެން  ،ދާއިރާެގ މެންބަރ  ފާހަަގކ ރި ޮގތަށް

ެއއްވެސް    ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ، ދަނީ. އެހެންީވމާ، މިހެން ދާއިރ ަގއިނެވިެގންވަގ ތ  ފެނިެގން މި ބަދަލ ތަްއ މި ެގ

ކަން  އެއާ ވިދިެގން މިއަދ  އެ  ާގނޫނެްއަގިއ ލިޔެެގން ނޫނިްއޔާ. ެއކަމަކ   ކަމެއް މި ޤައ މ ަގއި ކ ރެވޭނެ ކަމަކަށެއް ނ ފެނޭ

އެހެން  ދާެއއްަގއި ިމވެނި ޮގތަކަށް ޮއތީމާ ތިމަންނަމެންނަށް  ިމވެނި ާމއް  ،ތަންފީޒ ކ ރަން ތިބި ފަރާތްތަކ ން އެބަ ފާހަަގކ ރޭ

ވަރަށް ބޮޑަށް، ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަށް  ތެއް ނޯންނަޞަކ ރ މަށް ޓަކަިއ ފ ރ އެކަން  އެޮގތަށް  

އްލެއް ެއޓަރނީ ހައާދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ މި މައްސަލަިއެގ    ޮގތ ަގއި މި މައްސަލަ އެބަެގ  މައްސަލަެއއް

އެބަ އޮފީހ ން  މި  ޖެނެރަލްެގ  ކޮންޖެހޭ  ހޯދަން.  ާގނޫނ ތަްއ   ،ޮގތަކަށް ކަމ ަގއި  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ކިހިނެއްތޯ 

މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް   ؟އަރ ވާނީކަށް އެ ބޭފ ޅ ން ކޮންޮގތަކަށްތޯ ލަފާތަސަރ ކާރ ެގ މިނިސްޓްރީ ؟ންކ ރެިވެގންދާނީބައްޓަ

ހަދައިެގން   ކ ރިއަށްހަާގނޫނެއް  މިކަން  ޮގތަށްތޯ  ހ ށަހެޅިފައި   ؟ެގންދާނީ  އްލ ކ ރާ  މި އޮތް  މި  ވެސް  އިޞްލާޙ ަގއި 

ކަމަކީ ކޮންމެ  ،ފާހަަގކ ރާ  ބޭފ ޅ ން  ބިއެ  އެްއ  ޚިދ މަތްތައް  ޔޫޓިލިޓީ  މި  ޮގތަކ ން   ނޫނިއްޔާ  ،ޮގތ ަގއި   އްެގލެވެސް 
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ތަނ ން ފާސްކ ރާ   ނެ ވަގ ތ ތަކެއް ކަނޑައެޅ މަށް ޓަކައި ކ ރެވޭ ަމސައްކަތް. މިޚިދ މަތްތަކެއް ދެވޭނެ ވަގ ތާއި ކެނޑިެގންދާ

ކ ރޭ. އެ ަގވާއިދ ތަކ ަގއި ެއ    ށް ޓަކައި ލާޒިމ  އެބަގ ޅޭ ަގާވއިދ ތައް ހެދ މަ  ގ ޅ ންހ ރި ާގނޫނާ  ކޮންމެ ާގނޫނެއްަގއި

ވެސް ާގނޫނަށް  . އެހެންނަމަެވސް، އެއިން ެއްއވެސް ކަމެއް ނ ކޮށް އަނެއްކާ ވޭ ކަންކަން ފާހަަގކ ރެވެން އޮ  މިބޭފ ޅ ންނަށް  

އްކަތްކ ރެވެނީ. އެހެންވީމާ،  ނޫނީ ާގނޫނެއް އިތ ރ ކޮށްެގން އެކަން ކ ރެވޭނެ ކަމަށް ދައްކައިެގން އަނެއްކާ ިމ މަސަ،  ބަދަލެއް

ރަނަގޅ  ާގނޫނ ތަކެްއ ައއ މަށް ޓަކައި.    ،އްލ ވެެގން އެބަ ދާންޖެހޭހަބޮޑަށް    ރެވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މައްސަލަ މިއަށް

 ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ޖ ތަމަޢ ެގ  ،އްޔާ  ކަންކަމ ަގއި ރަނަގޅަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި. އެހެންނޫނިމިއަދި ާގނޫނީ ޮގތ ން  

ކ ށްވެރިންތެރޭ ހ ސް  ޕްރޮސި  ،ަގއި  ޖެނެރަލަޙަޤީޤަތ ަގއި  ނ ާވވަރަށް ކިއ ޓަރ  ވެސް  އިދާރާތަކަށް  ތަޙ ޤީޤީ  ވެސް،  ށް 

މައްސަލަތައް ައއިސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނ ވާ ހިސާބ ަގއި އަބަދ ވެސް ޕެންޑިންަގއި އެތައް މައްސަލަތަކެއް  

އަޅ ަގނޑ  ެވސް   ؛ތަން ފެނިެގންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ތައް ނ ލިބިެގންދާގ އް ހަތެއްެގ  އެތައް ރަްއޔި  ،ހ ރި ކަމަށްވެ

ދ އްާވ މީހާެގ ސައިކަލ ަގއި ވެސް  މަަގށް އެބަ އެޅ ެވންޖެހޭ ކަމަށް. ސައިކަލ މި ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ހަމަ  ،ަގބޫލ ކ ރަން

ރޯ ދާއިރ ަގިއ  ވާދިނަސްޑ ދ އްވާފަިއ  އޮ   ެގ  ހަމަވެފައި  އިންޝ މ އްދަތ   ބަލައިލާއިރ   އަނެއްދ ވަހ   އަރެންސް  ވެދާނެ. 

ހަމަ ެއއް  ކޮންެމވެސް  އޮވެދާނެ.  ހަމަެވފައި  ފީ  އެނ އަލް  ައނެއްދ ވަހ   އޭެގ  ޮއވެދާނެ.  އެބަ ޔަހަމަވެފައި  މިކަން  ކ ން 

ޓެކްނޮލޮޖީ  ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެ  ، ހ ރި ކަންކަމަކީ  ކަށް އެޅ ވ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޔަމާ، މި ކަންކަން ހަމަވާންޖެހޭ. އެހެންވީ

ކަމަށް ޚާއްޞަކ ރެިވެގން މިނސްޓްރީއެއް ވެސް ފ ރަތަމަކޮޅ ަގއި ހެދިެގންދިޔަ. ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ހ ރި. ސީދާ އެ  މިނިސްޓްރީ އެބަ

ތަނެއް ނ ފެނ ނ . ހަމަ ެއޮގތަށް   މަަގށް އެޅިެގންދިޔަހ ރި ކަންކަން އެންމެ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލ އިފަސޭހަކޮށް ކ ރެވެން 

ބޮނޑިއެއްމިއަ ފޯމ   ބޮޑ   ހަމަ  ޖެހެނީ  މި  ވެސް  ބޭފ ޅަކ   ކޮންމެ  ެވސް  ހާލަތ ަގއި  ެގދޮރ ެގ  މީހާެގ   ދ   އެ  ލާން. 

ސާފ ވާންޖެހޭނެ އޭނަެގ ހާލަތ . ެގދޮރ  ލިބެންޖެހޭ މީހ ންގެ ހާލަތ . ެގދޮރ  ލިބެންޖެހެނީ    ،އައި.ޑީކާޑ ން ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޫން.   ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ފޯމެއް ހ ށަހަޅަިއެގން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް  ކީޖެހޭ. ެއއީއެނެގން  ކާކަށްކަން. ކޮންއިރަކ ކަން ެއބަ

ހ ންނަންޖެހޭނީ. އެނިގފަިއ  ސާފ ކޮށް  މިނިސްޓްރީތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހާލަތ   ރައްޔިތ ންެގ  އެހެންވީމާ،   ދިވެހި 

ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ.    އެ ފ ރ ޞަތ  އެ ތަރ ތީބ ން ލިބެމ ންދާ  ،ކަނޑައެޅިެގންދާ ފ ރ ޞަތ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި 

  އްލ ކ ރަންޖެހޭ މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޝ ކ ރިްއޔާހަމިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނަކ ން  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

ވާ ިއޞްލާޙަކީ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނަށް މި  ޔޫޓިލިޓީ ރެިގއ ލޭޓަ ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ރަނަގޅ   ިއޞްލާޙެއް.  މ ހިންމ    ޚިދ މަތްދޭ  !ކ ޑަކ ޑަ  ވެސް  ކޮންމެހެން  ހަމަ  ފަރާތައް  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ފަރާތާއި 

ވަކިން    ،ކ ން ތަފާތ ނ ކޮށް ކ ރ މަކީޔަކަންކަން އެއް އ ސޫލަކ ން ެއއް ހަމަ ؛މި ބަދަލަކީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ބަދަލެއް

ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ިގނައިން މި   ،ޚާއްޞަކޮށް އަސާސީ ކަންކަމ ަގއި ތަފާތ ނ ކ ރ މަކީ 

ޚިދ މަތްހޯދާ ފަރާތްތައް ތަފާތ ކ ރ މ ެގ ާވހަކަ ވަރަށް ިގނައިން ދެކެވޭ.    މާލެއާ  އިއަތޮޅ ތެރެއާ  ،އަޑ އިވޭ ެއއް ވާހަކައަކީ 

ރެގިއ ލޭޓަ ބޮޑީއެ މިކަހަލަ  އަ ރީ  އަންނައިރ ަގއި  އިޞްލާޙެއް  ހީވަނީޅ އްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން    ަގނޑަށް  ވާހަކަތައް  މި 

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ދައްކާލަންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން   ،ކަންނޭނެގ.  ދެކެވޭ.  ިގނަިއން  ވަރަށް  ވާހަކަ  ބިލ ެގ  ކަރަންޓ  

މަކޮށްފަ. މި ސަރ ކާރ ން ވަރަށް ފަހ ން ވިދާޅ ވި  ހައަތޮޅ ތެރެއާއި މާލެ ޑޮމެސްޓިކް ކަރަންޓ  އެއް  ،ރ ަގއި އޮންނާނެސަރ ކާ

ތަން އަޅ ަގނޑ     މިހާރ  މި ބިޒްނަސް ކެޓަަގރީ އެއްހަމަކ ރި ވާހަކަ. އަދި ވަރަށް ިގނަ ނޫސްތަކ ަގއި އެ ވާހަކަތައް ހ ރި

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް،  އެްއޗަކާ ؛ ދ ށިން.  އޮންނަ    އިވިދާޅ ވާ  ިމއީ  ޮގތަކާކަން  ިމ    ،ދިމާނ ވާކަން 

ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް މި ސަރ ކާރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަެމއް.  އައިސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގވާ  ފަހަކަށް

ބިޒްނަސް ކެޓަަގރީ އެއްހަމަެއއް ނ ކ ރޭ.  ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްދަނީ ފާޅ ކަން ބޮޑ  ޮގތ ަގއި ފެންނަމ ން.    ކަންތައް މި  މި

ހެއްދެވިޔަސް ފަހަރ ަގއި ވެދާނެ   ،ހެޑްލައިންތައް  ބޭ  ،އެއްހަމަެއއް ނ ކ ރޭ.  ދަށް  ބޭންޑ ން ސަތޭކަ  ؛ޑްން އެންމެ  ޒީރޯ 

ކަމަށް.   ހ ރީ  އެއްހަމަކޮށްފައި  ދޭތެރޭަގއި  ަވރަކަށް  މައްޗަށްއެހެންނަމަވެސް،  ބޭންޑާ  ޚާއްޞަކޮށްވަކި  ،ދާ   ،ން 

އިންތިހާއަށް    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މިހާރ   އަތޮޅ ކަރަންޓ   ކަރަންޓަކީ  މިހާރ   އޭ.ސީ ބޭނ ންކ ރޭ.  ވެސް  ތެރޭަގއި 

މި ތަންތަނ ެގ ކަރަންޓ  މި ހ ންނަނީ ނެއް.  ބޭނ ންނ ކ ރާ ބިޒްނަސް އެންޓިޓީއެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ހިޔެއްނ ވޭ ހ ންނާނެހެ

އަގ ތަކ ެގ ތަފާތ  ހ ރި   !މިއަދ  ބައްލަވައިލައްވާ  . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް  ތީަގއި ހ ރިހާ ތަނެއްމަ  ވ ރެ  ޔ ނިޓަށް  400

މަތި. އާންމ ކޮށް ރަނަގޅ  ވިޔަފާރިއެއް  400  ،މިންވަރ  މަހ ެގ   ،ބޭންޑަކީ   400ކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ    ބޭންޑ ެގ  ެއއީ 

  ތެރޭެގދެން ކިހިނެއްތޯ އަތޮޅ   !ހ ރި މިންވަރ  ބައްލަވާބޭންޑ  އަރާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ތަފާތ     400  ދާނެފަނަރަށް ނ 

؟ ރައްޔިތ ންނަށް ެއ ިވޔަފާރިތަކ ން އަގ ހެޔޮކޮށް ނޫނީ މާލެާއ ެއއްހަމައެްއަގިއ މަދ ެވެގން ނަމަވެސް އަގ ތައް ހިފެހެއްޓޭނީ

ރައީސް  ވަންޏާ؛ އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް  އ ފ ލަން    ،ސަބްސިޑީދޭ  ހަކަތަ  ޚަރަދެއް  ވަންޏާއިތ ރ   ކަމަށް    ، ހޭދަކ ރާ 

؛ ސަބްސިޑީދީެގން ިވޔަސް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން ޚިދ މަތ ެގ އަގ  އެއްހަމަވާން އެބަ ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކ ންފ ނިތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ވަރަށް މަޖާ ކަންތައްތައް އެބަ ހ ރޭ އިނޭގތޯ. އަސާސީ ޚިދ މަތްދޭ ބައެއް ކަހަލަ  

ބޮޑ  ފައިދާަގއި ހިންާގ ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަހަރ  ނިންމައިލާފައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ    ،ނަނީފެން

ކ ންފ ނިތައް    ތިމަންނަމެންެގ ފެންނަ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  މަސައްކަތްކ ރާ  ބ ނެލަން  ހ ރީ  ވަރެްއަގއޭ  މިވެނި  ފައިދާ 
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އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ؛ ކަ ކަހަލަ ކ ންފ ނިތައް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ފެނަ  ،ފެންނަނީންނަށް  މެއަޅ ަގނޑ 

ފެންނަނީ ކަންކަން    ،މި  ިގނަ  ނ ކޮށްދޭހާ  ކ ންފ ނިތަކ ން  ވިޔަފާރި  ކ ންފ ނިތައް،  ބޮޑެތި  .އެސް.އާރ ެގ  ސީފައިދާވާ 

ވަކީން    .ންނޭނެގ ބަލައިލަންމި ކަންތައްތައް އެބަ ޖެހޭ ކަ ފެނަކަ ތަންތަނ ން އެބަ ކޮށްދޭ.  އެކި ޮގތްޮގތ ން  އި  ދަށ ންނާ

  ، .އެސް.އާރ ެގ ދަށ ން ބޮޑެތި ދަނޑ ތަކާ ެއއްޗެހި އެބަ އަޅައިލާސީައއިސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޚާއްޞަކޮށް މި ފަހަކަށް

ވާނެ ޮގތާ ދޭތެރޭަގިއ    . ބޮޑެތި ދަނޑ ތަކާ ެއއްޗެހި އެބަ އަޅާ. ދެން ރައްޔިތ ންެގ ކަރަންޓ  ބިލަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވިސްނާއަޅ ަގނ  ކަންނޭނެގ  ޖެހޭ  އެބަ  ޮގތ ަގއި  މިހިރަލަން.  ޑ މެން  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކަންތައްތައް  މިއީ މިހިރަ 

ރައްޔިތ ންެގ ޖީބަށް ހ ރިހާ    ،ޖެހޭ ކަންތައްތައް. ސިޔާސީ ޮގތ ން މިކަންތައް ހާސިލ  އެއްކޮޅ ން ކ ރީމާ މިވާ ޮގތަކީ ބެލެން

ރައްޔިތ ން  އަންނަނީ.  މި  ީމަގިއ  އަންނަނީބ ރައެއް  މި  މީަގއި  ބ ރައެްއ  ހ ރިހާ  ޖީބަށް  ރައީސް  .ެގ   ؛އިްއޒަތްތެރި 

  ތައް ވިދާޅ ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ ޚަރަދ އެބަ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަން އެްއކޮޅ ން  

މ ވައްޒަފ ން ނެގ މާ ތަނެއް. ބަނގ ރޫޓ ަވމ ންދާ ކ ންފ ނިތަކަށް  މ ަވއްޒަފ ން ނެގ މަށް   ،އިނޭގތޯ  އިކ ޑަކ ރާ  ސިޔާސީ 

އެސް.އޯ.އީސްތަކ ން.   ކަހަލަ  ބައެއް  ފެންނަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ތަން  ބާއްވަމ ންދާ  އެްއޗެހި  ފެއަރތަކާ  ބޮޑެތި 

އޯވަރހެޑް ބޮޑެތި    ،ެއހާމެ އެ ތަންތަނ ެގ ރިކަރަންޓް ބޮޑެތި  ،ވާ ކ ންފ ނިތައްފައިދާނ   ،އާރ .ޑީ.ސީ ކަހަލަ ކ ންފ ނިތައް 

މީެގ   ތަން.  މަސައްކަތްކ ރާ  ބޮޑ ކ ރަން  ޯއވަރހެޑް  އަދިވެސް  ފެންނަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ރިހާ ކ ންފ ނިތަކ ން 

ޖީބަ ޖެހެނީ ރައްޔިތ ން. ރައްޔިތ ންެގ  މި  މި ހ ރިބ ރައެއް އ ފ ލަން  އިއްޒަތްތެރި  ށް  މި ދަނީ  ބޮޑ ެވެގން  ބ ރައެއް  ހާ 

ލާފައި މި ކަންތައްތައް ރަނަގޅ ކ ރ މަށް   ރައީސް. މި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އިތ ރ  ހިތްވަރެއް

މ ަގިއ  ނޫން މިކަ  ޏެއްސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ މަށް ޓަކައި ހަމައެކަނި މިއަދ  ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީން އެކަން  ،ޓަކައި

މަސައްކަތެ ޮގތ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި ހ ރިހާ  ަގބޫލ ކ ރާ  ޖެހޭ. ކ ރަންއް  މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނީ. އަޅ ަގނޑ  

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

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ށްދާނެ. އަ ބަހ ސް ކ ރި އީތިދާސަިއެގ ވަގ ތަށް މެދ ކަނޑައިލާނަން. ިއބ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ 

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޝިދ   ،  އަދި ޭއެގފަހ ން ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ ވޭ 

 އެއް ަގޑިއިރާއި ހަތާވީސް މިނެޓ . އަޅ ަގނޑ   . މި ބިލ ެގ ބާކީ އެބަ އޮތްހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ބިލ 

އަދި ދަނެގތީ ދާއިރާެގ  އެ ބިލ ެގ ކަންތައް ޯވޓަށް ެގންދިޔ މަކީ މިއަދ ެގ މަސައްކަތ ަގިއ ނިންމެން އޮތް ކަމެއް.    ،ހިތ ން

ނާ މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ޡިއިްއޒަތްތެރި  ލާމަރ   ، މް  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  އ ސޫލ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަޒީ 

ންނަ ނަން ބްރެކެޓ ަގއި އޮ  ، ދެން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާނެ ޮގތެްއ ޮގތ ަގިއ މި ދެކެނީ ؛ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ 



2220 ޖޫން  51              ޖަލްސާ                             ވަނަ  51ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

42 

 

އަޅ ަގނޑ  ކިޔަމ ންދާިއރ ަގިއ ނަންބަރ  ބްރެކެޓަށް ހިމަނާނަން. ދެން ާގނޫނަކަށް   ،އެއީ ާގނޫނ ެގ ނަން ކަމަށް ބަލައި

  ރަށް ިގނައިން ާގނޫނ ތަކަށް ކިޔާފައި ހ ރޭ އެބަ ވަނަން ވެސް. ެއއީ ވަރަށް ބޮޑ  ފަސޭހަ ކަމަކަށް ވަ؟ ކިޔާނީ ނަމެއްތޯ

ވެސް  ބަލަމ ންދިޔ މަށް  ނ ވަތަ  ވެސް  ފޮލޯކ ރ މަށް  ާގނޫނެއް  އެ  އޭރަށް  ލިބ މ ން.  ވަނަމެްއ  ާގނޫނަކަށް  ވެެގންދޭ 

. މި ބިލ ެގ 2010/7އެއީ   ؛އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ  ފަސޭހަވެެގންދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ  

ދެ ަގޑިއިރ  އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އެ އަދި ނ ނިންމާނަން. އަދި   ބަހ ސްަގއި  އީތިދާއިބ އަދި    ،ބަހ ސްގައި

މިނެޓ . ޙަޤީޤަތ ަގއި  ފަންސާސް ދެ    އިއޮތީ ެއއް ަގޑިއިރާ   ެގ ބާކީ މިނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝިޔާމް

ޝަރީފް  އިބްރާހީމް  ެމންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  ަގރާރެއް.  ޝިޔާްމެގ  ެއއީ  އޮތް.  އެބަ  ަގޑިއިރ   ދެ 

ޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަންެގ ެވސް ބާކީ ތިން ަގޑިއިރ  އެބަ ޮއތް. އަދި ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ޖ ޑީ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން 179  ،  ދެ ަގޑިއިރާ ބައި އެބަ ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ޯވޓަށް އެބަ ވޭާގނޫނ ަގއި ވެސް ބާކީ

ޢަބްދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދިރާސާކ ރ މަށް    ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ  މައްސަލަ 

 ވޯޓަށް އެހ ން. ެއއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ފޮނ ްއވ މާ ެމދ   އަށްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކަމާ ގ ޅޭ ކޮމިޓީ

ފާސްކ ރ މަށް ވޯޓަށް    )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ޅިވަރ  ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ   30/ 2015. އަދި  ންއަހާނަވޯޓަށް  

ބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ  ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން  ،އަހާނަން. އެއީ އިނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ކޮމިޓީެގ ދިރާސާ ރިޕޯޓަށް އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މިއަދ     .ފޮނ ްއވާފަ  ެއ ރިޕޯޓ   ނީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްވަ  . އެ ބިލ ބިލ 

 ވޯޓަށް އެހޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 { އަށް 11:03އިން  10:23 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاއީވާ ޢަބްދ   ރައީސްނައިބ  މަޖިލީހ ެގ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ބަހ ސް. ސަރ ކާރ ެގ  އީތިދާމަސައްކަތް މި ފަށަނީ އިބ  ؛ށްއަ ކ ރި   ފަޅީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް` މި ދަން

  )ޔ ޓިލިޓީ  26/ 2020ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ،ފަރާތ ން

ބިލ . މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް    ރެގިއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ

 ރަޝީދ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 
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 ، ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ؛ވަނަ ިއޞްލާޙ ...ރެގިއ ލޭޓަރީ ޮއތޯރިޓީެގ ާގނޫނަށް  ޔ ޓިލިޓީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

  ، ވަނީ  ސަބަބ  ކަމ ަގއި މި ، އޮތީ ކަމ ަގއި މި ދ ގ ސަމ ޅި ބިލ  ހ ށަހަޅައި ސަބަބ  ނ ވަތަ މަ ،ވޭއަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެ 

އެންމެހަ  ފޯރ ކޮށްދޭ  އެއްހަމަ  އިޚިދ މަތް  އެކ ލަވަޔަފަރާތްތަކަށް  ޓަކައި  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ަގާވއިދ  ންއިލަކ ން  ޖެހޭ 

ާގނޫނ  އިޞްލާޙެއް، މާފ ކ ރަްއވާތި! ާގނޫނަށް  އެކ ލަވައިލ މަށް މަގ ފަހިކ ރ  މަށް ޓަކައި ާގނޫނަށް ެގންނަ އިޞްލާޙެއް 

  މަޖިލީހަށް މި  ؛ހަދާ މަޖިލިސްަގާވިއދ  އެކ ލަވައިލ މަށް. ީމަގިއ މިވަނީ ާގނޫނެއް މިީއ ާގނޫނ   ން ެގނައ އިޞްލާޙ ތައް  

ަގވާ މީަގއި  ފޮނ ވާފައި  މަގ ފައިކ ރ މައޮތީ  އެކ ލަަވއިލަން  ހިމަނާފައިިއދ   މާއްދާއެއް  ފާސްކޮށްފައި   ،ށް  މިންވަރަށް  މި 

ސް މެންބަރ ންނަކަށް ނޭނޭގ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ކ ން. ެއކަަމކ  ެއއްހަމައެްއ އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލިޔަ ދޫކޮށްލީ އެއްހަމަ

ހަމަ އޮންނަ ޮގތް. ެއ  ކީ. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑަކަށް އެްއ ކަމެްއ ސާފ ެވއްޖެ މިހާރ .  ޔަކޮބައިކަން އެ ހަމަ،  ސާފެއްނ ވޭ

ފާސްކ ރ މަށްފަހ    ، މިއޮތް ޮގތ ން ވެްއޖެއްޔާ  މިހާރ  ިމ ބިލ ަގިއ މި  ،ބ ަގއި ެވސްޚާއެމް.ޑީ.ޕީެގ އެތެރޭެގ އިންތި  ނިމިދިޔަ

ނ ދެއްކ ނީ، ޭގބީސީެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ރާްއޖޭަގއި އެބަ ތިބި ފަީގރ ންެގ    ނ ދެއްކ ނީ، ކަރަންޓ  ބިލ   ބިލ ެގެއއްެގ ފެން

ތަރެއް އެބަ އޮތް. އެއީ ފިތ ރ  ޒަކާތ ން  ިގނަ ފަީގރ ންެގ ދަފ   ،ވ ރެ  ނ ވަ ހާހަށް  ،ވ ރެ  ތަރ ަގއި ހިމެނޭ އަށް ހާހަށް ފ ދަ

  ނ ، އަޑ ިއވި ނޫސްތަކ ން ވެސް ފެނ ހަމަ ފެނިެގންދިޔައީ  މެންނަށްވެސް ހަމަ މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހ ެގ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ 

ރީވެފަިއވާކަން. އެހެންވީމާ، ފަީގރ ންެގ ާއބާދީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަށް  އި ރަޖިސްޓަިގނަ މީހ ން އޭަގ  ވ ރެ  ނ ވަ ހާހަށް

. ދެން މި ޢާއިލާތަކ ެގ  ާގތްަގނޑަކަށް އަށް ހާސް، ނ ވަ ހާސް މީހ ންނަކީ ނ ވަ ހާސް ޢާއިލާ ؛ބޮޑ . ނ ަވ ހާސް މީހ ން

އިރ ަގއި ސިޓިންރޫމ ަގއި ޭއނަ ތަންކޮޅެއް ސާފ ތާހިރ ކޮށް ންވޯޓ ތަްއ، ޝަރ ތައް ބަލާއިރ ަގއި އެންމެ ފަހ ން ވެސް ފްލެޓ  ދި

ބަލާއިރ ަގއި ނ ވަތަ ފެން ބިލ ، ކަރަންޓ  ބިލ ، ޖޫރިމަނާ   . ދެން އަދި ހާލަތ އެބަހ ރި  އިނީމާ ހާލަތ  ރަނަގޅ  ވެސް ވެފައި

ނ ވޭ. މެންބަރަކަށް ގ ޅައިެގން    ކޮންމެވެސް މެންބަރަކަށް ގ ޅައިެގން ނޫނީ ވެސް އެކަެމއް  ނ ދެއްކޭ މީހާއަށް   ނ ވަތަ ބިލ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛ވެސް ނ ވޭ. އެހެންވީމާ، މިދިޔަ  ނ ވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން ޮގތަކަށް ނ ފޫޒ ަގދަ މީހަކަށް ގ ޅަިއެގން ނޫނީ

ނ ކ ތާއަކީ  ފާހަަގކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ހާލަތްތައް.  މި  ސާފ ވާނެ  ވަރަށް  ބިލ ަގއި    ،ރައްޔިތ ންނަށް  މި 

ރެްއަގިއ އޮންނަ  އިހާލަތް. ހަމައެކަނި އެީއ އެ   ކޮބައިކަން އެ  ންނަކަށް ނެތޭ ެއ ހާލަތެއް ކަނޑައެޅޭކަށެއް.އަޅ ަގނޑ މެ

. ފަހަރެއްަގއި ހ ރި ޮގތަކަށް ަގާވއިދ  ހަދަން މި އޮންނަނީ ދީފަރެްއަގއި ފެންނަން ތިބި ބަޔަކަށް ހިތ އިސަރ ކާރަކ ން އެ

ލަން ވޯޓ ދިނީމައޭ ފެން ބިލ  ޖެހޭނީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ  ލަން. ހިންާގފާނެ ހިންާގަގއި ޖަހައިަގާވއިދ ހަމަ    ،ފާނެއިަގާވއިދ  ހަދަ

އެ   ،ސްތަކ ން ވެސް އެ ހާލަތްތައް ަވޒަންކޮށްފައި ހަދާ މަޖިލިާގނޫނ   ،މިހާރ  މި ކަހަލަ ކަންތައް ދ ނިޔޭަގއި ޮއވޭ؟ ހަދާނީ

ދޭން.   އިން ރަްއޔިތ ންނަށް ާގނޫނީ ބާރ ވެރިކަނ19ް-ދެނީ. ެއޖެންޑާާގނޫނަކ ން ބާރ   ފައިހާލަތަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅާ 

ާގނޫނީ   ، އިން މި ދެނ19ީ-ޖެހޭ. އެޖެންޑާ ލަންކިހިނެއްތޯ ިމހާރ  ވިސްނާ  ،އިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދެވެނ19ީ-އެޖެންޑާ

ދެ ބަޔަކަށް  ހިތަކަށް އޭރެްއަގިއ އޮންނަ ސިޔާސީ  ހަދަން  ަގާވިއދ   ކަެމއް ނޫން.  ވެނީ. ރަްއޔިތ ން ސިޔާސީ ބާރ ވެރި 
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  ، ދެން ވެރިކަމަށް އަންނަ ބަޔަކަށް ވެސް   ،މިސާލަކަށް ؛ދ ތައް ހާސިލ ކ ރެވޭނެ ފ ރ ޞަތ ތަކަށް ދެން އަންނަ ބަޔަކ ގ ސަމަ

އެ މީހ ންނަށް ރައްޔިތ ން މި ދެންނެވި އަށް ހާސް، ނ ވަ ހާސް މީހ ންެގ ނާޖާއިޒ  ފައިދާ ނެޭގނެ ދޮރެއް ހ ޅ ވައިދެނީ.  

އޭނައަށް   ،ެއއްލާފައި އަތަށް ދޭންވީ ގ ޑިރާއެއްލާ ތަނަށް ވެއްޖެ. ދެން ރާ ގ ޑިރާ. ރާެއއްލާ ތަނަކަށް ެވްއޖެ މި ޑިގ ރާރާ

ބޭނ ން ޮގތަކަށް ކައްޗާ ދ އްވާށޭ. އެހެނެއް ނ ހެދޭނެ.    މީހާދ ްއވާށޭ، ކަލޭ ވެރިކަމަށް ައރާ  ކޮޅ ދީފައި ބޭނ ން ޮގތަކަށް ކަްއޗާ

ރީޙަ  ސަހަދާ މަޖިލީހަކ ން ވަރަށް ސާފ   ދިނ މަކީ ާގނޫނ   ރަްއޔިތ ންނަށް ާގނޫނީ ބާރ ވެރިކަން   ،ަގއި ާގނޫނީ ވެރިކަމެއް 

ދެވޭނެ ޮގތެްއ  ނ ދެއްކޭ ހާލަތެްއަގއި އޭނަައށް އިސްތިސްނާ  ނ ަވތަ ނ ފޯރާ މީހަކަށް އޭނަ ބިލ   ،ބާރާތ ން ފަީގރ  މީހާއި

ސިންާގ އެއަރލައިންތަކަށް  ފާރި ކަރަންޓ  އެންމެ ިގނައިން ބޮޑ ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނ ން. ޭއެގ ބަދަލ ަގއި މިހާރ  ވިޔަ

މީގައި ފ ރ ޞަތ ދޭނީ.  ނޫންތޯ  މީހ ންނަށް  އެ  މީހ ންނާ،  ބިލ ނ ދައްކާ  މީހ ންނާ، ރިސޯޓ ތަކ ެގ   ނެތް   ފައިސާނ ދައްކާ 

ކަނޑައަޅާ މ އްސަނޖެއް  މެނިފެސްޓޯަގއި  ފަފަީގރެއް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އެކަމަކ   މ އްސަނދިންނާ   ،ޮއވޭ.  ފަީގރ ންނާއި 

  ގ ޑިއެއް މިއީ. މިއީ ބިލެއް ރާގ ޑިެއއް. ެއއްލާ ރާރާއެއްލާ ރާއެއް ނެތް. މިއީ  އެ  ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ފަރަގ  ކ ޑަކ ރ ން

އެންމެ  ؛ބާރާތ ން ކަރަންޓާއި ފެނާ ދެވޭނެ ހާލަތްތައް އިސްތިސްނާއިރީޙަ  ސަޔ ޓިލިޓީސް ބިލ ަގއި ަވރަށް ސާފ   ނޫން.  

ތިމަންނަމެންެގ ހާލަތ  ބަލަންށޭ ކިޔާފައި ގެއަށް ވަދެފަިއ    ، ފަހ ން ވެސް ރައްޔިތ ން ވަރަށް އެްއޗެހިކިޔައިފި. ކިޔައިފި

ޖެހޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ނޫންހޭ ތިހިރީ. އެހެންވެ އެކަހަލަ އެއްޗެހި ނ ކިޔޭނެ ޮގތް ހަދަންޮގތަކަށް ހަދާފައެއް  ހާކަލޭމެން ބޭނ ންވާ

 ވި ފ ރ ޞަތަށް.އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ާގނޫނަށް މި ެގނެވީ ިއދާރީ އިޞްލާޙެއް. މިއީ ވަރަށް ޮއތޯރިޓީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޔ ޓިލިޓީ ރެިގއ ލޭޓަރީ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިޞްލާޙާ އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  އެޑްރެސްކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ކ ޑަކ ޑަ އިޞްލާޙެއް

ިމފަދަ އިޞްލާޙ ތަކ ން ވެސް ގޮއްސަ އާޚިރ ަގއި މި ގ ޅެނީ   އޮތް  ން މިދައ ލަތ ެގ މާލީ ކަންކަ  ،ޖެހެނީ ޮގތް. އެއީ 

ލަން. ޗ  ކަނޑާވިސ    ެގއޮޓޯޕައިލެޓ   ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެބަ ޖެހޭ؛ ރާއްޖޭެގ މި ަވގ ތ ެގ ހާލަތާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ށ ަގއި ވެރިކަެމއް ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ ފިނޭންސް  ދޮޑީަގއި އިށީނދެަވޑަިއެގން ޭމޒ ކޮޅ ނމަނިކ ފާނ  ގޮ   ކަނޑައިލާފަިއ އެ

ޮގތަކަށް ވިދާޅ ވާހާ  ނަންބަރ ؛މިނިސްޓަރ   މިނިސްޓަރަކީ  ނަންބަރ1-ފިނޭންސް  ނަންބަރ2-،  ިމޮގތަށް   3-، 

އެ ހ ވަފެން  ޒާތްޒާތ ެގ  އެކި  ޞާލިހަށް  ރައީސް  ހ ރެެގން  މި  ވިސްނ ންފ ޅ ަގއި  ދައްކަވަިއެގން  ކ ރާ   މަނިކ ފާނ  
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ދައ ލަތަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންެމ ބޮޑ  ނ ރައްކާތެރި މައްސަލަ    ތަކަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ަވގ ތ ކަންތައް

ެގ ފ ރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް  ޙްރައީސް ޞާލި  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ؛ސްއިނޭގތޯ. އެ މައްސަލަ އެހެން އޮތްއިރ ަގއި މި މަޖިލި

ނ ރައްކާތެރި. ބައްލަވާ ިއއްޒަތްތެރި    ދިޔ ން އަދި މާށްދާއަތްޕ ޅ ަގއި ބާއްަވިއެގން ކ ރިއަ  ، މި މަޖިލީހަށް ނަންގަވައިެގން 

ހ ރި ފަންޑެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ެގ ކޮންޓްރޯލަށް މި ެގންނަނީ. މީެގތެރޭަގިއ  މީަގއި މި ދައ ލަތ ަގއި ހ ރިއްޔާ  !ރައީސް

ަގާވއިދ  ކަނޑައަޅާ  ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއ  ފަންޑ ، ލޯން އެންޑް ކެޕިޓަލް   ؛އް ފައި ހ ރި ބައެްއ ފަންޑ ތަމާލިއްޔަތ  

 ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑ . ދެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  ރިންވްވޯކްސް ފަންޑ ، އެޑްވާންސް ފަންޑ ، ޓްރަސްޓް ފަންޑ ، ސޮ

ައދި    ، ށް ހ ރިޑ ަގިއ ހ ރި ހ ރިއްޔާ ހ ރި ފައިސާެއއް ވެސް އަދި ފަިއސާ ބޮންޑ ަގިއ ިއންވެސްޓ ނ ކޮޕެންޝަން ފަން

ކީ ޔަފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ެގ އަތްޕ ޅަށްހެން މި ެގންނަނީ. ދެން މީެގ ހިތާމަކޮށްފައި ހ އްޓަސް މި ހ ރިހާ ކޮންޓްރޯލެއް  

ރައީސް    ،ަގބޫލ ކ ރަން މި ޖެހެނީ؟ ކަން އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން މި ޖެހެނީ ކީއްވެެގންތޯމި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދެއްކ މަށް ޓަކައި ވަކި ެއްއވެސް    ދަރަންޏަށް ފައިސާ ؛ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑ   ރިންވްދެވި ސޮަގއި އ ފެއ2015ްޔާމީން  

ހ ރި އ ފައްދަވާފަިއ  ޮގތަކަށް  ބޭނ ންނ ކ ރެވޭނެ  ދަރަނި ؛ހާލަތެއްަގިއ  ޓަކަިއ   ، ހަމައެކަނި  ސަރވިސްކ ރ މަށް  ޑެޓް 

ށް އެ ޔަން ވެސް ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ެގ ލަފަވަޑައިެގން ފ ރަތަމައިނ   ޙްއ ފައްދަވާފައި ހ ރި ފަންޑ  ރައީސް ޞާލި

ބަދަލ ކޮށް ރ ފިޔާއަށް  ދިވެހި  ޑޮލަރ   ޔޫ.އެސް  ހ ރި  ބޭނ ން  ،ފަންޑ ަގއި  ތެރޭަގއި  އިކޮނޮމީ  ކަރަންޓް  މ ޅި  ހިފަންފެށީ. 

ަގިއ  2018ރި  ޗަރއަށް ބޭނ ންކ ރަން ފެށި. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ޗަރއަށް، ރިކަރަންޓް އެކްސްޕެންޑި އެކްސްޕެންޑި 

 ،އޮތީ  ޗެއް ނެތިެގން މިއަދ  އެންމެ ބޮޑ  ހާސްކަމެއް މިތްފޮއެންމެ ފައިސާމިލިއަން ޑޮލަރ  ހ ރި އެކައ ންޓެްއަގއި    220

ކަމަށް އެ ފަންޑ ަގއި ފައިސާ ހ ރެެގން  މި؟ ނޫންތޯ  ،ދެއްކިދާނެތޯމިލިއަން ޑޮލަރ     600އަންނައިރ     ވަނަ އަހަރ 2026

  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ޖަމާކ ރަމ ންދިޔަ ނަމައަދި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ.    ،ްގރީން ޓެކްސްއާއި   ،އާއި ފީއެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

ނެތި އެޮގތަށް ެގންނަ   އެހެންވީމާ، އެހާ ވިސްނ ންތެރިކަމެއްއެ ފަންޑ ަގއި ހ ރީސް.  އެމެރިކާ ޑޮލަރ   މިލިއަން    800

  ؛ޕަބްލިކ  އެކައ ންޓ ަގއި، ޕަބްލިކ މިހާރ     ،އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެވީބިރ ވެރިކަން އ ފެދޭތީ    ން ކަންކަން ކ ރީމާލަފާެގ މަތީ

ފައިސާކޮޓްރެޜަރީަގއި  ރައްޔިތ ންެގ   ހ ރި  ފަންޑެއްަގއި  އެ  ހ ރިއްޔާ  ފަންޑެއް  ބޭނ ންކ ރެވޭނެ ރައްޔިތ ންެގ  ވެސް  ޅ  

މި  ތައްއިޞްލާޙ  ެގންނަނީ.  ނ ރައްކާތެރިޔަމި  ދެން  ނ ވޭތޯ  ކަށް  ކިޔާކަށް  ނ ކ ރަން  ؟ ކަމެކޭ  ަގބޫލެއް  އަޅ ަގނޑެއް 

ޞާލިޙްެގ ރައީސް   ؛އެ މަނިކ ފާނ   ،ހަތަރ  މިނިސްޓްރީންހަތަރ  ވިޔަފާރިވެރިން ނ ވަތަ ދެތިންދެތިން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތަކަށް އަނބ ރާލެވިދާނެ ކަަމށް ހިތްޕ ޅ ަގިއ ތަސަްއވ ރެްއ    ހާއެ މަނިކ ފާނ  ބޭނ ން.  ދަންނަަވނީ  ނޑ  މިވާހަކަ އަޅ ަގ

  ،ހަމައަށް ދާއިރ ަގއި މި ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ   އ2023ާެގންގ ޅ އްަވިއެގން    މީދ ންެގންގ ޅ ްއވަިއެގން ވެރިކަމ ެގ އ 

ޕަބްލިކ  ޤައ މ ެގ  ހާލަތެއްތްފޮފައިސާ  އިގަ ފަންޑ   މި  ނ ރައްކާތެރި  އެހާ  ކަމަށް.  ޮއވެދާނެ  ެވސް  މިޗެއް  އޮތީ.    ަގއި 

  4ނ ލެވ ނޭ  އިހ ޅ ވަޓަރމިނަލް  ސީޕްލޭން    .އިރ އަހަރ  ވީ   4  ، ނ ލެވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިއެއަރޕޯޓ ެގ ރަންޭވ ހ ޅ ވަ 
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ވަރަށް ޑީލް ނިމެންދެން ކަންކަން ކ ރިއަށް ަމސައްކަތް ބޭނ ންވާ ެގ  ޓަރމިނަލްމައި  އިރ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަހަރ  ވީ

ވާ ށް ޑިޕެންޑ  ރިޒަމަވަނީ. ޓޫ  މި  ށޭ ތިމަންނަމެން ޑިޕެންޑ ރިޒަމަޓޫ  ،ނ ެގންދެވ ނޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން މި ވިދާޅ ވަނީ 

އްޔާ އެ ފަންޑ ަގއި ހ ރި ންޑެއް ޮއވެއްޖެ ފަ ؛ާގނޫނަށް ެގންނަ އިޞްލާޙ ަގއި ަވރަށް ރަނަގޅަށްއްޔަތ   އޮތީ މާލި  ޮގތް މި

އެހެންވީމާ  ފައިސާކޮޅ  ބާްއވަންވީ،  ނަަގނީ.  މަޖިލިސް  މި  ބާްއވާފައި  .މިއަދ   މަޖިލިސް  ސެޝަންތަކެއް    ،މި  ކ އްލި 

ނަމަވެސް  އެޑްރެސް  ،ބާއްަވއިެގން  މައްސަލައަށް  ފ ނިޖެހޭ  ރައީސްދަރަނި  އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނަށް   ،ނ ކޮށެއް  ޔ ޓިލިޓީ 

ކޮށްލަިއެގން  އަނެްއކާވެސް އެންެމ އަކ ރެއް އިތ ރ   ،ރެއް އިތ ރ ކޮށްެގން ެއވެސް ާގނޫނ ަގއި އަދި ނެތަސް ހިނާގ ކަމެއް އަކ 

އ ޅ ން ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އ ޅޭ  މަސައްކަތެއް ިމތާނަގއި ކ ރާ ކަމަށް ދަްއކަން ސަރ ކާރ ން މި  ބޮޑ   މާ  އީމި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކަމެއް މިއީ ވަރަށް ބޮޑ  ނ ރަްއކާތެރި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް އަ (  26/ 2020)ާގނޫނ   ޔ ޓިލިޓީ ރެގިއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ   !ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެޝ ކ ރިއްޔާ  

މި ބިލަކީ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން އިތ ރ  ފަސޭހަތަކެްއ ރައްޔިތ ންނަށް ެގނައ މ ެގ   ؛ވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ިވސްނީ

ދާޅ ވަމ ންދާތީ ވިފާޑ   ވެސް  ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ހަމަ މި މަސައްކަތްތަކަށް   ،ސް ނަމަވެ  .ނިޔަތ ަގއި ހ ށަހަޅާފަިއވާ ބިލަކަށް ވާތީވެ

ހިތަށްއެރީ   ދަންނަވަ އަޅ ަގނޑ   އެްއޗެއް  މިއަށް  ރައްޔިތ ންނަށް އިހަމަ  ޚިދ މަތްތައް  ޔ ޓިލިޓީެގ  އާދެ!  ލާނަމޭ. 

ދެއްކ މ ގަ   އިފަހަރ ަގ  ބަެއއް   އިފޯރ ކޮށްދެމ ންދާއިރ ަގ ބިލ   އަދި  ކަނޑާލ މާއި  އ ނދަޫގތައް ޚިދ މަތް  ދިމާވާ  އަދި    ،އި 

ެއ    . މިހެން މި ކަންތައްތަކ ަގއި ދިާމވާ އ ނދަޫގތަކެއް ހ ރިކަން ފާހަަގކ ރެވޭ ؛ބިލ  ދައްކަންޖެހޭ ސައިކަލް   ،އޭެގއިތ ރ ން

ާވ  ރައްޔިތ ންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ހޯދައިދިނ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި ހ ށަހަޅާފައި  ،ކަންތައްތައް ރަްއޔިތ ންނަށް އިތ ރަށް ސާފ ކޮށްދީ

މިހާރ  އެ ދިމާވާ އ ނދަޫގތަކަށް    ،ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  މ ންޔ ދިބިލެއް މި ބިލަކީ. މި ކަންކަން ހާސިލ ވެެގން

އަންނާނެ.   ލިބިެގން  މެންބަރ ހައްލ ތަކެއް  ިއއްޒަތްތެރި  ދެންމެ   ،އާދެ!  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ  

.  ލަސްތަކެއް ވާ ވާހަކަ  އިެއއަރޕޯޓ  ހެދ މ ަގ  ވާހަކަ.ޓަރމިނަލް  އެއަރޕޯޓ ެގ    ،ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަމ ން ފާހަަގކ ރައްަވއިފި

  ތިހެދިފަިއ ހ ރި ޮގތ ން ވަރަށް ބޮޑެ  ންޓ ތައްެއްގރިމަ  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ން އެ ކަންކަން ކޮށްފައި ހ ރި ޮގތ ން

މި ސަރ ކާރަށް   ،ޅ ންނަށް ވެސް ވަރަށް ސާފ ކޮށް ފެންނަން އޮތް ކަމެއް. އެހެން ެއކަން އޮތ މ ންއެ ބޭފ   ކަމީތާށިތައް ހ ރި

ެއޮގތަށް    ، ަގއި ވެސްއަދި މި ސަރ ކާރ ން މިހާރ  ކ ރަމ ންދާ ހ ރިހާ ކަމެއް  .ވަނީ ވަރަށް ިގނަގ ނަ އ ނދަޫގތަކެއް ދިމާވެފަ
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ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގއި ތާށި ދިމާނ ވާނޭ ޮގތަކަށް ކަންތަްއ ކ ރަމ ން ެގންދާކަމީ ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ 

ރައްޔިތ ންނަށް ފަސޭހަކ ރ މަށް ޓަކައި   އިދިޔައިރ ަގއަހަރ  ވެެގން  ތިންޙަޤީޤަތެއް. އަދި ައޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ަގއި  

އެތައް އިޞްލާޙެއް ވާނީ    ،އަދި ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ވެސް އެތައް ބިލެއް ހ ށަހެޅި   .ވާނީ ހ ށަހެޅިފަ  އެތައް ބިލެއް

ފޯރ ކޮށްދެމ ން.    އަދި މި ބިލ ތައް ހ ށަހެޅ މ ަގއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހ ން ވަރަށް ބޮޑެތި އެހީތެރިކަމެއް ދަނީ  .ެގނެވިފަ

ފެށި ހަދަން  ބިލ ތައް  މަޖިލީހ ން  އެދެވޭ   .އާދެ!  އެންެމ  ބިލ ތައް  އެ  މަޖިލީހ ން  ކ ރިއަށް   އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތ ަގިއ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ވަނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެއީ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ނ ެގންދެވިފައި 

އޭ.ޖީ   އިމަޖިލީހާ ؛އޭ.ޖީ އޮފީހ ން  އެދި،ން  މަޖިލީހ   ،ރަނަގޅ  އިނޭގތޯ  .އެ ރިސޯސް އެންމެ އެދެވޭ ޮގތ ަގއި ނެތީމަ

ން ސަރ ކާރ   ،ނަ ޮގތ ންނިޒާމ  ހަމަޖެހިފައި އޮން  ،ނަމަވެސް  ދާނެވެސް ބިލ ތައް ހަދަމ ން ެގންދެވި  އްކިެގންއޮފީހާ ވާހަކަދެ

އެ އޮފީހާ  އޭ.ޖީ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ޚިދ މަތްތައް  ދޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ެގނައ މަށް  ބަދަލ ތައް  ބޭނ ންވާ  ކ ަގިއ  ެގންނަން 

ތެރެއިންވާހަކަ ނިޒާމ ެގ  މިއޮންނަ  މިހާރ   މި    ،ދެްއކިެގން  ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  މިއޮންނަ  ކ ރިން ވެސް  ކަންކަން އަދި 

އެހެންވީމާ، ެއޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ    ވޭ.  މަޖިލީހަށް ވެސް ފަސޭހަތަކެއްޭއެގ ސަބަބ ން    ، ކޮށްދެމ ން ެގންދާތީވެ

މަޖިލީހަށް    ،މަޖިލީހ ން  ،ދެވޭ ޮގތަކަށް ރަނަގޅަށް. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީއެހަމަ  ދަނީ ކ ރިއަށް    މި މިހާރ  ކަންކަން  ޮގތ ަގއި  

 އެ ކަންކަން ހަރ ދަނާކޮށް  ،ބިލ  އައ މ ން ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މިކޮޅ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް ައވަހަށް

ެގންދި ރައްޔިތ ންެގ  ޔ ނިންމަމ ން  ޝ ކ ރިްއޔާ   އެދ ންތަކާމ ން  ކ ރިއަށްދާނެހެން.  ހަމަ  ނިމެމ ން  ބިލ ތައް  އެކ ަގިއ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވާހަކަފ ޅ ަގއި މަޖިލިހ ން ބިލ  ހަދަން ފަށައިެގން ކ ރިއަށް ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

މަޖިލީހަކ ން   ،މަޖިލީހާ ބެހޭ ވާހަކައެއް ވިދާޅ ވީމާ  ،އެކަން ނ ވި ވާހަކަެއއް ވިދާޅ ވީމާ   ށްމަޖިލީހަ  އި،ނ ެގންދެވ ނ  ވާހަކައަކާ 

މަޢ ލޫމާތަށް ެމންބަރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ހަދާކަށް.  ބިލ ތައް  ދަންނަވާޓަކަ  ނ ފަށާ   މެދ   މާފަންނ .  ލީއި 

 .ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

  ޭގެގއަށް   އި،ކަނޑާލަފެން  އި  ކ ން ނ ވަތަ ހަމަޖެހޭ އ ސޫލަކ ން ކަރަންޓާޔަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއްހަމަ

ާގނޫނެއްެގ    ތ ންނަށް ެއ ކަންކަން ކ ރެޭވ ޮގތަށް ނ ކޮށް ރަްއޔިއަޅ ދާސް  އީމި  ، ރިމަނާ ކަނޑާލ މާއިޖޫ  ،ދިނ މާއި ފެން ގ ޅައި

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   .އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ   ކ ރިއަށް މި ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންޖެހޭ.  ކ ރަ  މިކަން އެބަތެރެއިން  
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ޕީ.ޖީަގއި އެތައް    އެއްކޮށް  ައޅ ަގނޑ މެންނާ  އެއީ  ކ ރާ ބޭފ ޅެއްތިރާމ ހ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އި  ،މް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްއިބްރާހީ

ދ ވަހަކ  މަސަްއކަތްކ ރެއްިވ ބޭފ ޅެއް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިޒާޖ  ވެސް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގލައްވާނެ ބޭފ ޅެއް.  

މައ މޫނ    ، ައޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ ؛އެ ކަންތައްތައް  އި،މީހާއަށް ތަޢ ރީފ ކ ރީމާ  ،އިކ ރ މާދ ޝާމަޚ އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދ   

އެކަމަކ    .ނޭގއެ  ކ ރާކަން އެބަދ ޝާމަޚ   ކ ރި މީހ ންެގދ ޝާމަޚ  އަހަރ ަގިއ އޭރ  ހ ންނެިވއިރ  ވެސް    30އަބްދ ލްޤައްޔޫމް  

އަޅ ަގނޑ މެންނާ މަނިކ ފާނ   އ ޅ ނ އިރ ަގ  އެ  މީ  އި އެކ   އ ނދަޫގކ ރި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ސްެއންމެ  މީހ ން 

ފަހ  ަވގ ތ  ައޅ ަގނޑަށް ކ ރީމަ އަޅ ަގނޑަކަށް ހިއެއްނ ވޭ ަގބޫލ ކ ރާނެހެން. އެ އ ޅެނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ދ ޝާމަޚ 

ެއްއ  ވާނެހެން. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ މައްސަލައް ކަށް އަޅ ޔަމި ކަންތައްތައް ހަމަ  ،ހެންމި ބަދަލ ކ ރައްވާނެހީވަނީ  

އެބަ ރާވާ   ންމިހާރ  ޔާމީން އެ ޕީ.ޕީ.އެމ ން  އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމް. ޕީ.ޕީ.އެމ   އޮތް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނާ ވާދަކ ރަން މި  އެބަ

 އަދި ޯގތި ދޭ ލިޔ ންތަކާ  ،ދީ މީހ ންނަށް  ޯވކްޝޮޕްތަކާއި އެ މީސް  ،މާލޭަގއި ަގރާޖ ތަކާއި  އިގަ ށިދިްއަގރ ފ  ؛ށިދިއްަގރ ފ 

އަހަރަށް   ސަތޭކަނޑަކަށް ޔާމީންެގ ޕްލޭން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އެބައޮތް ކަންނޭނެގ ކ ރިއަށް އޮތް  ާގތްަގ ؛އެްއޗެހި ވެސް 

ިގނަ  .ރާވާފަ ވަރަށް  ލިޔ ންތައް  ،އެހެންވީމާ،  އެބަ  އަދި  ދޫކޮށްފައި  ކޮންމެހެނެއް  ެވސް  އެހެންވީމާ،  ވެސް    ހ ރި. 

މާލޭ ރައްޔިތ ންނަށް އްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިމިފަހަރ  މި ވެރިކަމ ަގއި    ،ށިދިއްަގރ  ެއއީފ 

ށިދިއްަގރ ަގިއ ސިނާޢީ ޯގްއޗާ އެްއކޮށް ފ   ފަސް ހާސްސަރަޙައްދ ަގއި އ ޅޭ ރައްޔިތ ންނަށް އަދި މި ދޭ  ނ ވަތަ މާލޭ  

ރައްޔިތ ންނަށް ދިރިއ ޅޭ  ސަރަޙައްދ ަގއި  މާލޭ  ޓަކައި  މަސައްކަތްކ ރ މަށް  އިޤ ތިޞާދީ  ނ ވަތަ  .  ހ ޅ ވާލ ން  އެކިއެކި 

ހައ ސްތައް އެޅި، ޑަިއވިން ސްކޫލ ތައް އެޅި،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހާލަތ  ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލ ވެއްޖެ. ެގސްޓ   ކޮންމެހެނެއްވެސް

ސެކަންޑް ހޯމް ހަދަން އެބަ ބޭނ ންވޭ   ،މި ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ތަނަވަސްކަމެއް ލިބ ނީމާ  ،ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްތައް ެއޅި

ބޭނ ންނ ވެ އ ޅެން  ރަށ ަގއި  އެބަ  ،މާލޭ ސަރަޙައްދަށް.  ބޭނ ންވާ ރައްޔިތ ން ވެސް  ތިބި.    މި ސަރަޙައްދ ަގއި އ ޅެން 

ގ ޅި، ގ ރައިދޫ، މާފ ށި  ؛ށްޓެރިން ވެސް ހިެމނޭއަދި ކަިއރީަގއި އަވަ  ،ކިލޯ މީޓަރ ެގ ބޮޑ  ސަރަޙައްދެއް   9އެހެންވީމާ،  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާއްޞަކޮށް  ،  ސަރަޙައްދަކީ  ކިލޯ މީޓަރ ެގ    9މާލެ ެވސް ލޮލ ކޮޅަށް ފެންނަ ހިސާބ ަގއި އޮތް    ،ސަރަޙައްދ 

ސަރަޙައްދ ެގ އ   މާލޭ  އަޅ ަގނޑ   ަގބޫލ ރަނީ.  އަޅ ަގނޑ   އެ  ،މީދ ކ ރަންންމ ސްތަޤ ބަލ ކަމަށް  ފާނ  މަނިކ   އެކަން 

 ަގއި އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙ2023ް  ،ން ީގށިދިއްަގރ ެގ ކަންތައް ނިންމަަވއިފިްއޔާ ައޅ ަގނޑަށް ޔަފ   ނިންމަވާނެކަން.

  މީދެއް ންވެސް އ އަލ ން ވެރިކަމަށް ވަޑަިއަގންނަވާނެ. ެއކަން ނ ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް 

ފ ރ ޞަތަކަށް   ޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން އަޅ ަގނޑ  ޔ ޓިލިޓީސް ބިލ ަގއި ވެސްނެތް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 އެދ ނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފްމަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ޔ ޓިލިޓީ ރެިގއ ލޭޓަޝ ކ ރިއްޔާ  ޮއތޯރިޓީެގ  ބިލެއްރީ  ހ ށަހަޅާފައި   ެގންނަން 

ޮގންޖެހ ންތަކަކީ ނ ވަތަ  ޚިދ މަތްތައް ދިނ މަށް ދިމާވާ    ،ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ  ، އޮތްއިރ 

ަގބޫލ ކ ރޭ އެބަ  ވެސް  އެންމެން  ައޅ ަގނޑ މެން  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ކޮބައިތޯ.  ިމއަދ    ،މައްސަލަތަކަކީ  ކ ންފ ނިތަކަށް 

ވ ރެ ޚަރަދ ބޮޑ ވާ ޮގތަށް ކ ންފ ނިތަކ ެގ   ލިބޭ އާމްދަނީއަށް  ންއެ ތަންތަނ   ،ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑ  އެއް ޮގންޖެހ މަކީ

އޮތ ން ހިންގ ން ބަދަލ ވެފައި  ބޮޑ ެވެގންދަނީ  .  އާމްދަނީއަށް،  ޚަރަދ ތައް  ލިބޭ  ިގނަ   ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ބޮޑަށް  ވ ރެ 

 ތަނަށް ވަންނާނެ އްއެ މީހ ންނަށް އާމްދަނީއެ ؛ޮގތ ަގއި އެ މީހ ންނަށް ކ ރާނެ މަސައްކަތެއް  މ ވަްއޒަފ ންތަކެއް ބޭކާރ 

ޕްރޮޖެކްޓެއް   ނޫނީ  ެވސް  ކަމެއް  ކ ރެވޭނެ  ޮގތެއްަގއި  ޮގތަކަށް  ފައިދާހ ރި  ވެސް  އިތ ރ  ހިންގ މަށް  ބޭނ ންނ ހިފޭ 

އިތ ރ ކ ރ މާ  ެވސް   އި،މ ވަްއޒަފ ންތަކެއް  ތަންތަނަށް  ެއކި  ރާްއޖޭެގ  އަދި  ެވސް  ޤައ މ ތަކަށް  ބޭރ   ބޭބޭފ ޅ ން  ބައެްއ 

ިގނަެވެގން އިންތިހާއަށް  ދަތ ރ ތައް  ރައީސް ޔ ދިކ ރަންނ ޖެހޭ  ިއއްޒަތްތެރި  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެހެންވ މ  ؛ން.  ސަބަބ ން  ެގ 

ހ ރި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވިފަ. މި ކަންކަން ރަނަގޅ ނ ކ ރެޭވ    ެގއްލ ން އެބަ  އިބަެއއް ކ ންފ ނިތަކ ގަ  ؛ކ ންފ ނިތައް

ރައީސް،   އިްއޒަތްތެރި  ވެއްޖެއްޔާ  ބަދަލ ެގނެެއއްކަމަށް  ާގނޫނ ތަކަށް  އަދި  ކ ރިއެރ ންތަކެއް    މިހެން  ބޮޑ   މާ  ކަމަކ  

ފެނިެގނެއަޅ ަގނޑ  އެބައް  މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަނަގޅަށް   ނ ދާނެ.  ވަރަށް  ފެންނަން  ނޫސްތަކ ން  ހ ރި 

އެ ކ ންފ ނިތަކާ ދޭތެރޭަގިއ  ،ކަމަށް. އެ ކ ންފ ނިތައްެއޮގތަށް ހ ންނައިރ     ހ ރި  ެގއްލ ންވާ ކ ންފ ނިތައް އެބަ  ،ފައިދާއެއްނ ވާ

އޭެގ ސަބަބ ން އިޤ ތިޞާދަށް   ،ސަބަބ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި މ ޅި ޤައ މަށްނާޅާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ޭއެގ    ސަރ ކާރަށް ފިޔަަވޅެއް

އެފަދަ   ،ދައްކާއިރ ަގއި އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ  ތަނ ަގއި މި ވާހަކަ  އިތ ރ  ެގއްލ ންތަކެއް ލިބިެގންދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މި

،  ޖެހިފައި  ޮގތ ން ވަކި ކ ލަެއއް  ސީނޭޅެނީ ކީްއވެެގންތޯ. ބަެއއް ބޭބޭފ ޅ ންނަކީ ސިޔާ   ކ ންފ ނިތަކާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަަވޅެއް

ކޮންމެ ކަހަލަ ދަތ ރެއް ކ ރެއްިވޔަސް، ކިތަންމެ ބޭކާރ    ، ްއަގއި މަސައްކަތްކ ރައްވާ ބޭފ ޅ ން ކަމަށް ވާތީވެއެވަކި ފަޅި 

  ެއ ކ ންފ ންޏާ ދޭތެރޭަގއި  ،ނ ލިބ ނަސް ވެސް ެއއާ ދޭތެރޭަގއި ައދި އެ ކ ންފ ންޏަށް ފައިދާ  ،ޚަރަދ ތަކެއް ކ ރެްއވިޔަސް 

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ރަްއޔިތ ންނަށް މިއަދ  ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް، ިއއްޒަތްތެރި    ،ނޭޅި ކ ރިއަށްދާކަން އެއީ   ފިޔަވަޅެއް

 ނަރ ދަމާ ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކ ރ މ ަގއި ސިޔާސީ ކ ލަ ިމއަދ  މި   ،ފެނާއި   ،އިކަރަންޓާ ؛ރައީސް. އާންމ  ޚިދ މަތް

ިމ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި ވެސް ަވޒީރަކ  ވަޑައިެގންނެވިޔަސް    ،ންނަށް އެބަ އެނގޭ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިފަ. އަޅ ަގނޑ މެ

ސ ވާލ ތަކަކީ  ކ ރެވޭ  ިގނަފަހަރަށް  ލަސްވަމ ންދާތީ  ،ވަރަށް  ލިބ ން  ޚިދ މަތް  ފެނ ެގ  ލަސްވ ން،  ހިންާގ ،  ނަރ ދަމާ 

މަޖިލިސް ބައްލަވާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ިމ    ،ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ލަސްވަމ ންދާކަމ ެގ ޝަކ ވާ ރައްޔިތ ންނަށް
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ލަސްީވ   ހިންގ ން  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ެއ  ވެސް  ކ ރިމަތިވެެގންދާއިރ   ކަމެއް  ހ ރިހާ  ެއ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ.  މަންޒަރ   އެ 

ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ.  އްލެއް އަންނަތަނެއް ައޅ ހަރަނަގޅ  މެނޭޖ މަންޓ  އޮޑިޓެއް ހެދިެގން އެ ކަންކަމަށް    ،ކީްއވެެގންތޯ 

 ،ެއންމެ ބޮޑ  އެއް މައްސަލައަކީ   ،މި ހ ރިހާ ކަމެއް މިހެން ދިމާވަނީ ކީްއވެެގންތޯ ބަލާއިރ  ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ

ދެްއ ގ ސަފަހަރަށް ހަވާލ ކ ރެވިފައި ހ ންނަނީ ސިޔާސީ ވަކި މަ  އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ނ ވަތަ އެފަދަ މަޝްރޫޢ ތައް ިގނަ

 ކާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަޅެއް ދ ތަކެއް ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ަވކި ކ ންފ ނިތަކަކަށް. އެހެންވީމާ، އެ ކ ންފ ނިތަގ ސަނ ވަތަ މަ

، ނަރ ދަމާ ؛ެވސް ބައެއް ކަހަލަ މަޝްރޫޢ ތައްމަސް ެވެގންދާއިރ  ހަމަ އެއްޮގތަކަށް  7މަސް،    6ނޭޅެ. ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި  

  ، ނޭޅެނީވެސް ކ ރިއަށްނ ދާ. އެކަމަކ  އެ ކ ންފ ނިތަކާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަޅ ްއޮގތަކަށް ހ ރި އެ  މިކަހަލަ މަޝްރޫޢ ތައް އެބަ

އެ ކ ންފ ނިތަކާ ދޭތެރަޭގއި ފިޔަވަޅެއް އެޅެމ ންނެްއ    .ހެދިފަޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ކ ންފ ނިތަކާިއ ސަރ ކާރާ މި އޮންނަނީ ޑީލް

ހ ރި މިންވަރ  އެންމެ ބޮޑަށް މިއަދ     ކަމ ަގިއ ޭއެގ ެގއްލ ންމި ކަން   ، ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ދިނ މާއިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.    ނ ދޭ

ފެކްޝަންތައް   އިތަނަކީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގ  ފެންނަ އެއް

ބަެއްއ    ،ބައެއް ކ ންފ ނިތައް  ، ދިޔައިރ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ތެރެއިން ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭއ ފެދިެގން

  ކަށެއްއަނެއްބައި އެމް.ޕީސްއަ  ، އެކ  ކަންތައްތައް ކ ރެިވެގންދާއިރ   ފަރާތްތަކ ން ބައެއް އެމް.ޕީސްއަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާ

އ ދާސް މި މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގއި ވެސް މިއަދ     ،ނ ތަނަވަސްކަމާއި   ،އެ ކަންތައްތައް ކ ރެވިެގންނ ދޭ. މީެގ ހިތްހަމަނ ޖެހ މާއި

މ ޅި މަޖިލިސް އޭެގ ޒާތ ަގއި މީެގ ކ ރިން  ،ށް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް. އަދި އޭެގ ސަބަބ ން ބައިބަިއވ ން އ ފެދިެގންދާއިރ ވަރަ

ނ ދޭ. އެއީ ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ސަރ ކާރ ން މަޖިލީހ ެގ ކ ންމަޖިލީހ ން ނެރެވ ނ  ނަތީޖާއެއް މިއަދަކ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ނެރެވެމަ 

ން  ސަރ ކާރ   ،ދީ  ދި ސަރ ކާރ  ބޭނ ންވާ ވަކި މެންބަރ ންތަކަކަށް ވަކި މަޝްރޫޢ ތަކެއްއަ  ިއ، މަސައްކަތްތަކަށް ހ ރަސްައޅަ

މިއީ    .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ބޭނ ންވާ ޮގތަށް މ ޅި މަޖިލީހަކީ ސަރ ކާރ ެގ ރަބަރ ސްޓޭްމޕަކަށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން 

ޖެހޭ މި މަޖިލީހ ގެ   ކޭޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެބަމީެގ ސަބަބ ން އޭެގ ެގއްލ ން އިންތިހާއަށް ބޮޑ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ދެ

ރަްއޔިތ ންެގ ބަސް ބ ނާ ބަޔަކަށް ވާން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ    ،ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަކީ ވެސް ރައްޔިތ ންެގ އަޑ އިްއވާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ .އިވަހަންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  
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ރީ ާގނޫނަށް ޔ ޓިލިޓީ ރެގިއ ލޭޓަ  ،ވާ  އާދެ! ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިފައި މި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޮގތެއްަގއި ސަރ ކާރ ން މިފަދަ ާގނޫނ ތަކަށް ެގންނަ    އާންމ ،  އިޞްލާޙަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ފަދައިންެގންނަ މ ހިންމ   

ކަހަލަ މަ  ،އިޞްލާޙ ތައް  ހޯދައިދިނ މ ެގ  ލ އިފަސޭހައެއް  ކޮންމެވެސް  އިޞްލާޙެއް. ގ ސަރައްޔިތ ންނަށް  ެގނެވޭ  ދ ަގއި 

ދަނީ މި  ފާހަަގެވެގން  ސަރ ކާރ   މި  ބޮޑެ  ،އަޅ ަގނޑަށް  އަދި  ކ ދި  ާގނޫނ ތަކަށް  ނަމަވެސްމިޮގތަށް  ބަދަލ ތައް    ތި 

އ ޅޭ މަންޒަރ . އެ ާވނެ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ހަމަ އަވަދިނެތި  އަބަދ ވެސް ރަްއޔިތަކަށް ލ ޔެއް ފަސޭހައެއް  ،ެގނެސްެގން 

ންނަށް އެހާ ހިތްގައިމ  ކަމަކަށް ނ ވާނެ.  ރިައޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސީ ވާދަވެ  ،ކަންކަން ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވޭ 

ކަތްތައް ތަރ ތީބ ވެފަިއ  އްަމސަ  ،އް ކ ރާތަސައްކަތްމަ  ން ސަރ ކާރ މި  ،މި ސަރ ކާރ  އ ފެދި ؛ރ  ސަރ ކާ  ،އެހެންނަމަވެސް

އަމާޒަކީ ެއއް  ބޮޑ   އެންމެ  ރައީސްލ ތ ންނަށް  ރަްއޔި  ، ހ ރި  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ؛އިފަސޭހަކޮށްދިނ ން.  ފަހަރެއްަގއި 

ޔަ މަވެސް، ނިމިެގން މިދި ހޯދާކަށް ނޫން. އެހެންނަސަރ ކާރ ެގ ިގނަ ކ ންފ ނިތަްއ އ ފައްދަނީކީ މާ ބޮޑެތި ފަިއދާތަކެއް

ެވސް ހާލަތ ަގއި  ދަތި  ެވސް ސަރ ކާ  ،ކޮވިޑ ެގ  ދ ވަސްތަކ ަގއި  މ ދަތި  ކ ންފ ނިތައްހިރ ެގ  ރޯޑް  ؛ންމ   މިސާލަކަށް، 

ދ ނ ކޮށް އް ވެސް މައެންމެ މ ވަްއޒަފެ  ފ ނިތަކ ން ހަމައި ވިޔަސް ެއ ކ ންަގކަމ   ފެނަކަ  ލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަދިޑިވެ

މ ސާރަދީެގން ބަރާބަރަށް  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ވެސް  ެގއްލ މ ަގއި  ަވޒީފާަގިއ  އެ   ،ލިބެމ ންދިޔަ  މ ވަްއޒަފ ން   

ެގ އިޤ ތިޞާދ  ހިފެހެއްޓިފައި މި އޮތް އެންމެ  ށ ހިފެހެއްޓ މަކީ އިރާދަކ ރެްއވީތީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްރަހިފެހެއްޓި

ދ ނިޔޭެގ މާލީ އިދާރާތަކ ެގ އެހީތެރިކަން    ،ތަކެއް އަޅައިެގން ޅ ން ހަރ ދަނާ މ ހިންމ  ފިޔަވަ ބަބ . ސަރ ކާރ ސަމ ހިންމ  އެއް  

ތިޞާދ  ހިފެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ   ދިޔަިއރ ަގމ ންނހޯދައިެގން ވެސް ކ ންފ ނިތަްއ ެގއްލ މ ަގއި ހި

ދޭންޖެހޭ  މ ވައްޒަފ ންނަށް  ކ ންފ ނިތަކ ން  ދީސަރ ކާރ ެގ  ބަރާބަރަށް  މ ސާރަ  މަދ ނ ކޮށް   ،  މ ވައްޒަފ ން 

އަޅ ަގނޑ ހިހިފެހެއްޓި މިއަދ   ނަތީޖާ  ތެދެއްމެފެހެއްޓ މ ެގ  ދަނީ.  މި  ފެންނަމ ން  ނިމިދި  މި  !ންނަށް  ޔަ ސަރ ކާރަކ ން 

ކެމްޕޭނަކަށް ޚަރަދެއް ނ ކ ރާނެ. ެގން  ނަަގއިނ ރ ކާރ ން ކަންކ ރި ޮގތަށް ެއޗް.ޑީ.ސީން ލޯރައީސް ޔާމީނ ެގ އަނިޔާވެރި ސަ

ނަގައިެގން އަިމއްލަފ ޅ  އް ނ ކ ރަްއވާނެ. ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން ލޯނ ލިޙް އެކަމެޞާޙައްމަދ   މ އިބްރާހީމް    ރައީސް

 ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަކަށް ޚަރަދެއް ނ ކ ރައްވާނެ. އެކަން ނ ކ ރާނެ މި ސަރ ކާރަކ ން. އެފަދަ ކަންކަމެއް ނ ހިނާގ. ހިނާގހާ

 .  ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިކޮށްދިނ ން. ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި..ށްވެސް ކަމަކީ ރައްޔިތ ންނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ބެހޭ މައްސަލައެއް  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

   އްމަދ  ސަޢީދ . މ ޙަ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރިޔާސީ ލޯންޗ ކޮޅ ެގ ދައ ލަތ ެގ ނިޝާނ ަގިއ    ،ާގ ކަމަށް ވިދާޅ ިވއިރ ނއެފަދަ ކަންތައްތަކެއް ނ ހި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރަތަމައިނ ން ވެސް  ެގ ަމއްސަލަ އެންމެ ފ ތަރިަގނޑެއް ައޅަިއެގން ިއބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ދަތ ރ ކ ރެއްިވކަމ ސަ

ޔާ ހޭދަކ ރެްއިވ  ހަކަށް މިލިއަން ރ ފިށް ތޭވީވެސް ާގތްަގނޑަކަ  އިކ ރެްއވ މ ގަ ވާ . އަދި އެާއއެކ  ރިޔާސީ ހ އީތިވެެގންދިޔަންމަފެ

   އިނޭގތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ކަެމއް ކަެމއް ނެއް ހިނާގހިކިެގ މިއަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް. ިމއީ ނއަޅ ަގނޑަކަށް ނޭ ކަމަށް. ދެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ރާއްޖޭެގ    ،އި ިވޔަސްމ ަގކަ  އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ  ކޮންމެ ޮގތަކަށް ދިޔަ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދ ނިޔޭެގ

. ތަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަނީ  ސަރ ކާރ ން މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރާ  އިަމށް ޓަކަޔ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއަށް ެގންދި

ސަރ ކާރެ ހިންިގ  މަޝްރޫޢ ތައް  ރަށްރަށ ަގިއ  ައތޮޅ ތެރޭެގ  ިގނައިން  ވަކި  މިއިން  މިއަށްވ ރެ  ެވސް  ޒަްއ  މާނެްއަގިއ 

ސް އެބަ ކ ރޭ. އެ ރަށްރަށ ެގ ވެށަށް  ރަކ ދިކ ދި އާބާދީތައް އޮތް ރަށް  ،އެކަމ ެގ ފައިދާ ވަކިަވކި  ދިވެހިރާއްޖެ ނ ދެކޭ.

އެބަ ހިނާގ    ެއ ރަށްރަށ ެގ އެތެރޭެގ އިޤ ތިޞާދ   ،ތެރޭަގިއ ސަރ ކާރ ެގ މަޝްރޫޢ ތައް ހިންަގއި މަސައްކަތްތަްއ ކ ރީމާ

 ސިމެންތިޖަހާ  އި މީހާއަށް ވެސް، ރާނަ ވާބަީގ ދ އް   ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ ރަށްރަށ ެގ ވީލްބަރޯ ދ ްއވާ މީހާއަށް ވެސް

  ކަންރިތެއެހީ  ،ދީެގންއެހެންވީމާ، ކ ންފ ނިތަކަށް ސަޕޯޓ ބަ ފެނޭ.  އެމީހާއަށް ވެސް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކޮންމެވެސް މަެގއް  

 ށްފާ ރައްޔިތ ންނަންއޭެގ މަ ،ޢ މްރާނީ ތަރައްޤީެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ހިންީގމާ  ،ދީެގން ރަށްރަށ ެގ މަސްރޫޢ ތައް ހިންީގމާ

އްވެސް ޮގތެއް ނެތިެގން ނޫނީ ހ އްޓާނެ ކަންކަމެއް ނޫން.  އެ   ރ ކާރ ން އެނޫން އެހެންސަ  ކީ މިމައެބަ ލިބޭ. އެ ކަންކަ

ޯއރިޓީ. އެ ކަންކަން ކ ރާނެ. ސަރ ކާރ ެގ ޕްރި  މި  ،އްޔިތ ންެގ ޢ މްރާނީ ތަރައްޤީ، ރަްއޔިތ ންެގ ފ ދ ންތެރިކަން އެއީ ރަ

ސް ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ވަރ ަގދަޔަށް ކ ރިއަށް  އެކ  ވެ  ކާތްތަކަ ލަކީ މި ހ ރިހާ ދަތި ހާތަޙަޤީޤަ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  5ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ވަރ ަގދަޔަށް ކ ރިއަރާނެ    ،ތެރޭަގއި ެވސް  ެގއަނދަވަޅ   އެބަދޭ. ދ ނިޔެ ވެއްޓިފައި އޮތް އިޤ ތިޞާދީ

ޙި އިދާރާތަކ ން.  މާލީ  ދ ނިޔޭެގ  ގ ނާ  އެބަ  ދިވެހިރާއްޖެ  ތެރޭަގއި  މަސައްކަތްތަކެްއ  ބޮޑެތި    ،ކ މަތްތެރިއިޤ ތިޞާދ ެގ 

ހ ރީމާކ ރެވި ކަންކަން  ފައި  ފަރާތްތަކ ންއެ  އެ  ބައެއް  ހިނަގނީ.  އެ  ހިނަގން   ؛ޮގތަށް  ޤައ މ   މިޮގތަށް  ވާދަވެރިން 

މި  ، ނެްއ ނ ދެއްކެއޭޑިފޯލްޓަކަށް ދަނީއޭ، ލޯވްރިންގ ސޮނީޭއ، ސަރ ކާރ  ސަރ ކާރ  އަނދަވަޅަކަށް ެވއްޓެ ،ބޭނ ންނ ވާތީ
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ލ ކ ރޭ މި ހާލަތ ަގިއ ވަރ ަގދަޔަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ   ބޫ ބަ ަގދާރާތަކ ން އެއިނިޔޭެގ މާލީ  ދ   ، ޔަސްކި ވާހަކަތަްއ ދެއް

ވ މެއް ވެސް ނޫން. ތ ރ ދަރަނި އި.  ނ  އިތ ރ ވ މެއް ވެސް ނޫންމައްސަލަައކީ ރާއްޖޭެގ ލޯ  ،ކީތަޤައަށްދާކަން. ޙަޤީރިކ 

އި ދ ނިޔޭެގ މާލީ އިދާރާތަކ ން ފައިސާ ހޯދަިއެގން ސަރ ކާރ ން  ފާއަށް ޓަކަންއި މަޔާސް، ރައްޔިތ ންެގ ލާބަމަވެއެހެންނަ

  ިއެގން މި ކ ރާ ދަހޯފައިސާ   ނ ކ ރެވޭ. ރައްޔިތ ންެގ ޢ މްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޓަކަިއ ސަރ ކާރ ންމި ކ ރާ ކަންކަން ހަޖަމެއް

އީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ   އް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ރަހައެމަސައްކަތްތައް ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަކަށް ބަލާކަށް ފަސޭ

ރައްޤީެގ މަސައްކަތްތަްއ  ކ ރ ން. ރައްޔިތ ންެގ ޢ މްރާނީ ތަތްޓީއަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަރި  އަބަދ ވެސް ޕްރިއޯެގޞާލިޙް

ށް  ޑަރަށް ކ ރާނެ. ެއކަމަށް މަރ ޙަބާ ވެސް ކިޔަން. ވަރަށް ބޮ ބާ ރ ކާރ ން  ސަމި    ން. އެކަންޔ  ެގންދިމަޑ ޖެހ ނަނ ދީ ކ ރިއަށް

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ .ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  ފަޟ ލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

އްތަކާ  ތަން ބައެއް ކަޅިެގންނަން ހ ށަހެއޮތޯރިޓީ ބިލަށް އިޞްލާޙ   ޓަރީޔ ޓިލިޓީ ރެިގއ ލޭޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އިތ ރ ން ފެން އަދި ނޫނީ  ކާލަން ބޭނ ންވޭ. މަންތްލީ ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އަދި އޭެގއްދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ާވހަކަދަ

ރިމަނާ ނެޭގނެ ޮގތަކާ ބެހޭ ޮގތ ން މި ބިލ ަގއި އަލިއަޅ ަވއިލާއިރ ަގިއ  އަދި ޖޫ  ،ގ ޅޭ ޮގތ ން  ޮގތަކާކަރަންޓ  ކެނޑޭނެ  

އަށް ރައީސް ޔާމީނ ެގ  2018އިން ފެށިެގން    2013ޙަޤީޤަތ ަގއި ވާހަކަދައްކާލަންޖެހޭ އިތ ރ  ކަންތައްތަކެއް ވެސް ެއބަހ ރި.  

ޭގބީސީއާ ހަމަޔަށް    ،ށްޔަހަމަ  ޔާ ެގ  ، ޚިދ މަތް ދެމ ން އައިއިރ ަގއި ެގރަންޓ  ކަ  ، ޤަތ ަގއި ފެނ ެގ ޚިދ މަތާއިސަރ ކާރ ަގއި ޙަޤީ

ޤީޤަތ ަގއި އެ ކ ންފ ންޏަކ ން ކ ރަމ ން އަންނަ ޚަރަދެއްެގ ޮގތ ަގއި ރައީސް ޔާމީން ކަނޑައެޅ ްއވި.  ހިނާގ ހ ރިހާ ޚަރަދަކީ ޙަ

ކ ރިން  ؛ލ ސޫއ  ޮގތަކަށް ނޫން. އެ  ވާށް ފައިދާއްޔިތ  މީހާއަރަ،  މިއަދ  އެކަން ހިނަގނީ ކ ންފ ންޏަށް ފައިދާވާ ޮގތަށް

ފެން އަދި މި ެގންނަ ،  މިއަދ  ކަރަންޓ  ބޯޑ   ،ސޫލ  އަނެއްކާެވސް އެންމެ ކ ރީެގ އ ސޫލަށް ބަދަލ ވެެގންއ ބަދަލ ކ ރި  

   ބޮކްސްސްޓެލްކޯެގ  ބޭރ ެގ މިސާލަކަށް  ، ހަމަޔަށް މި އަންނަ ޚަރަދަކީބާސާހިއެ ޭގބީސީއަކާ ހަމަޔަށް ެގންނަ   ؛ބ ހިސާ

ސްޓެލްކޯެގ    ެއ ފައިސާ މި ދައްކަންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ މިއަދ  ކަސްޓަމަރ ން.  ކަމ ަގއި ވަންޏާ  އެހެން ރީލޮކޭޝަނެއް އަންނަ

ށް  އަ ދެގ ނަށްކ ރަންޖެހޭ މަސަްއކަތް ޚަރަދ  ާގތްަގނޑަކަ  އާންމ  ރަްއޔިތަކ   ،ބޮކްސްެއއް މޫްވކ ރަން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

ކައި  ެއ ބޮކްސް ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަ ،  ރ ފިޔާައށް މީޓަރެއް ވެއްޖެއްޔާ  800ނޫނީ    އަށްޔާފިރ   2800އެބަ އާދޭ.  ބޮޑ ެވެގން  

ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ   އިރ ފި  40000އެބަ  ބޮކްސްއެްއ  އެ  ނޫނީ  ލޮކޭޝަޔާ  އެބަ  ެގއްނެންނަ  ޚަރަދެއް  އެތައް  ސަބަބ ން   
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ބިލ ެގ   މި  ކަންތައްތަކަށް  ޛަކ ރަންޖެހޭ.  އެ  އ އިއްވަ ޅ އަލިއަ ރީޢާއިން  ައޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ކޮމިޓީ ންލައްވާނެ  މީދ ކ ރަން 

މީގެ  އަދި  ދަންނަވާ މަރ ޙަލާަގއި.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންއިތ ރަށް  މަސައްކަތް  ،ލަން  ނަރ ދަމާެގ  ވެސް  ތަ ފެނާއި  އް 

ލަްއވާށޭށްމީެގތެރެއަ ނ ދެއްކ ނީމާ  !  ބިލ   އ ސޫލ   ހ ސްެއކަނި  ކަނޑައިލާ  މީެގރަ އިތ   ެގނޫނީ  ލައް ށް  ،  ންވީ ވަތެރެއަށް 

ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލ ކ ރަންވީ.   ތް ނ ހިނާގ ދިޔަިއމާކަޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ޖަހާފައި އެ މަސައް

ލޯމަްއޗަށް ެގ  ންއަށް އަޅ ަގނޑ މެ  2018އިން ފެށިެގން    2013ވެދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެން ރައީސް ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި ފާއިތ  

މަސައްކަ  އެތައް  ނަރ ދަމާެގ  ފެނާިއ  މަސައްކަތްތައް.  ކ ރަމ ންދިޔަތްފެނ ނ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   .ތަކެއް  މަސަްއކަތްތައް 

ފައިސާއެއް  އެވަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ   ވީ ؛ފެނ ނ .  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮންކަމެްއތޯ  ނަގައިެގން   ؟ދަރަނި 

ފެނ ނީ   މި  މަންފާތަކެއް  ށްރަްއޔިތ ންނަ  ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ. އެދެޭވ ނަތީޖާތަކެއް ނޫނިއްޔާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އޭެގ 

ޖެހޭ. މިއަދ  ރަށްރަށ ަގއި އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރިއަށްދެޭއ    ލިބ ނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާހިތާ ސ ވާލ ކޮށްލަން އެބަ

ަގިއ އިޢ ލާންކ ރި    2019ަގއި  ށ ރަ  3ފ ލިދޫ، ތިނަދޫ މި  އަތޮޅ  ފެލިދޫ،    ވ.؛އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާަގއި    ،ބ ނާއިރ ަގއި

 އަހަރ  ތެރޭަގއި ާގތްަގނޑަކަށް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭވަރ    މި  ،2022ސައްކަތެއް  މަފެނާއި ނަރ ދަމާެގ    ،ޕްރޮޖެކްޓެއް

އ ސޫލެްއ  ޑައިލާ  ނނޫނީ ކަ  އްކ ނީމާ ނ ދެލ ޖެހޭ. ހ ސްއެކަނި ބި  ލަށް މިކަން ވެސް ލާން އެބަބިމި    ވީ. އެހެންވީމާ،

ސަރ ކާރ ަގިއ    ސްލޯލިޙްއީ  ޖެހޭ. މި  ވީ އ ސޫލ  ވެސް ީމެގތެރޭަގއި ލާން އެބަކަންކ ރަން  ޕްރޮޖެކްޓް ނ ދިޔައިމާ  ،ނޫން

ކަން ވާކަށް ނެތް. ރައްޔިތ ންނަށް މިޖެހޭ. މި ނ ފައްތައެއް    ށް ފައްތަން އެބައަކަން ކ ރެވެމ ން އަންނަ ޮގތް. މިކަން މީެގތެރެ

ލިބޭކަށް ޒ ވާޚިދ މަތެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ވިތާކަށް  އަދި  ބޮޑ ވަނީ.  އަގ   ތަކެތީެގ  އިންތިހާއަށް  ނެތް.  ފިނި  ބ ރ   ނ ން 

 50މިއަދ     ،ތިހަދާލެވޭ އެ  ރިން ފ ލް ޓޭންކ  ރ ފިޔާއަށް ކ   25ޖަހާލަންވެެގން ސައިކަލަށް މި އަޅާ ޕެޓްރޯލ ެގ އަގ   

ރ ފިޔާއަށް ކ ރިން    50ެގ ޓީޗަރ ންެގ މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރިޔަސް  ދެން އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ؟ތޯއޭ ނަތީޖާއަކީ ރ ފިޔާއަށް. މިއީ

  .މ ސާރަ އެއްހަމަކ ރެވިފަިއ،  ވެފަޔޮވަރަށް ރަނަގޅ . މި އޮތީ މ ސާރަ އަގ ހެ  ބ ނީމާ ރ ފިޔާައށް ލި  150ލިބ ނ  ކިރ ދަޅ   

ޓީޗަރަކ     ސީއަކ ން ނޫނިއްޔާދ  ޭގބީ އަމި ؟ނޫނީ މިނިމަމް ވޭޖ  ކަނޑައެޅިފަ. ކޮބައިތޯ މި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރ މ ެގ ބޭނ މަކީ

އެ    ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް   އަދި ގެއަށް ވައްދާ ާއމްދަނީ  ،ރަށަށް ެގންދާ އާމްދަނީ ިވޔަސް  ،ކ  ވިޔަސް ދަވިޔަސް އަދި ފަރ 

. މ ން އަންނާނެވަތާނަގއި އިންފްލޭޓް   އޮތްށްވީމާ، ކ ލިތަކ ެގ އަދަދ  ކ ރިއަންދެކޮޅ ނ ޖެހޭ. ދެކޮޅ ނ ޖެހޭ. އެހެ  ންއާމްދަނީ

ކ  ނެތް. މި ކޮންޓްރޯލްކ ރ މ ެގ މ ެގ ޤާބިލިއްޔަތ ކަމެއް މި ސަރ ކާރަރ ލްކ ލޭޝަން މައްޗަށް މި ދަނީ. މީތި ކޮންޓްރޯއިންފް

ކ ރާނެ މި މީހ ން. ޕ ވެސް ޗާފ ލިެގން އެ ދަނީ. އަދި ެގ އަގ  އ ތީ ސަރ ކާރަކ  ނެތް. ޙަޤީޤަތ ަގއި ތަކެ  ޤާބިލިއްޔަތ ކަމެއް މި

ވިދާއަޅ ަގނޑ މެންެގ   މެންބަރ   އޭނީޅ ިއއްޒަތްތެރި  މެޝިން  ޮގތަށް  އިޤ ތިޞާދ  ވި  ޗާޕ ކޮށްެގން  ހަމަ  ދެން  ޭގަގއި.   

ތާނަގއި ކ ރާނެ. އަޅ ަގނޑަކަށް ވެސް     ކ ރާ އަސަރ  ކ ރާނެ. ކ ރިއަށް އޮތްށްރ ން ރަްއޔިތ ންނަނޫންތޯ. އޭހިންަގންވީ

ތިޞާދ  ނެގ ން އ ނދަގޫވާނެ.  މި އިޤ   ،ކަމ ަގއި ވަންޏާ  ޑ މެން ދީފިނ ފެނޭ ދެވަނަ ދައ ރެއް ދޭކަށް. ދެވަނަ ދައ ރެްއ އަޅ ަގނ
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 ފައިން އެރ ން ކަހަލަ ކަމަކަށް ށްރަކަދައ ރެއް ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ތިޞާދ  ނެގ ން އ ނދަގޫވާނެ. ދެވަނަމި އިޤ 

ކ ރަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި  މީދ ންވެެގންދާނީ. މިކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ިވސްނާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ 

 ށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ޑަވަރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ . ވިލ ފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ށް  (އަާގނޫނ   ެގރީ އޮތޯރިޓީޔ ޓިލިޓީ ރެިގއ ލޭޓަ)  2020/26އާދެ! ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ބިލ  އިޞްލާޙ  ބ ނެ ؛ެގނައ މ ެގ  މީަގއި  ބަލައިލާއިރ ަގއި  ބިލަށް  އޮތީފަިމ  ިމ  ޚިދ މަތްތަްއ    ، އި  ބޭނ ންތަކ ެގ  އާންމ  

ލ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންީވ  ތަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ބިތްޚިދ މައެ  ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ން ޚިދ މަތްތައް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކަށް  

،  ކޮންމެ ާގނޫނެއް ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  .  ވާނޭންއޮތޯރިޓީން ެއކ ލަަވއިލަެއ  ދެއް  އިރާ ަގވާކ  މައިަގނޑ  އ ސޫލ ތައް ބަޔާން 

ހަދާ ވާހަ  ، ސްޔައިޞްލާޙެްއ ެގނަޔަސް ފާސްކ ރިާގނޫނަށް    ، ކޮންމެ ބިލެއްަގއި ވެސް ަގާވއިދ    މި ން އޮވޭ. ދެކަމި 

އޮންނާނެ ަގވާއިދ  ހަދާ ވާހަކަ. ދެން މި   އޮތް ާގނޫނ ަގއި ވެސް ހަމަ  މިހާރ   ، ަގއިަގާވއިދ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ 

ަގިއ  މި މާއްދާެގ )ހ(   ،ތޯ ހަދާނީ މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންވީ އެްއޗަކީ. ބަލާއިރ ަގއި މި އޮންނަނީށްތަކަަގާވއިދ  ކޮން ޮގ

 ؛ކޮށް ބަލާ ކަންތައްތައްމ . މި ގަވާއިދެއް ހަދާއިރ ަގއި ާއންބަޔާންކ ރާ ަގވާއިދ ަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނޭ

މިންވަރެ ސަބިލިން   ެގއް އެއް  ކަނޑައަޅާ އިކަގ  މ ބިލ ،  ލ ތައްސޫ އ   ލްތައް  ދޭންޖެހޭ  މަދ ެވެގން  ދަތ ތަްއ  އްދެްއކ މަށް 

ސް  ވެއަބަދ    އަޅ ަގނޑ   ؛އްކ މ ަގއި ލ އި ދެވޭނެ ޮގތްތައް. އާދެ! ައޅ ަގނޑ މެން ަގވާިއދަށް ދެލ އ ސޫލ ތައް، ބި  ނެ ކަނޑައެޅޭ

ެއ    ،ޮގތަށް   ފަހަރ  އެކި  ަގާވއިދ  ހަދަން ތިބޭ މީހ ން އެކި  ދޫކޮށްލީމާ  ަގާވއިދަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް  ،ެއއްކަ ދައްކާ ވާހަ

މި ކަންތައްތަްއ    މި ަގވާއިދ ެގ ބަދަލ ަގއި   ،މި ހަދަނީ. އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ  މީހަކ  ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ަގާވއިދ 

އް  މިތަދެވެންޏާ  ލ އި  .ތައް އޮންނަންވާނީ މި ކަންނޭމިހެން  ،ާގނޫނަށް ނ ެގނެވޭނެ ސަބަބެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ބަޔާންކ ރަންވީ 

އ ލ އި،  ދ ވަހޭ ނ ކ ންނާނީ.  ސޫދޭންޖެހޭ  ނަތީޖާއެއް  ރަނަގޅ   މިއިން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޭރ ން  މިހިރީއޭ.  ލ ތަކަކީ 

ރައީސްއިްއޒަތްތެ ސަރވިސްައކީ ؛ރި  އަ  ،ޔ ޓިލިޓީ  ނަރ ދަމާއާއި  ޚިދ މަތްތަފެނާއި،  ކަރަންޓ ެގ   އާންމ ،  ކީކަދި 

މަތްތައް. އެ ޚިދ މަތްތައް ރަނަގޅ  ފެންވަރެއްަގއި ރަނަގޅ  އ ސޫލަކާ އެްއޮގތަށް  ންނަށް އެންމެ ބޭނ ންވާ ޚިދ ރައްޔިތ 

ލ ކ ރާ  . އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ހަވާޖެހޭ  ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ޔަީގންކ ރަން ެއބައްކަންތަ  ދެވެންވާނެ. އެ

 ޚާއްޞަ  ؛ޖެހޭ. ޔ ޓިލިޓީ ސަރވިސް  ލަން އެބަސޫލަކ ންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިން އ ކޮފަރާތްތައް އެ ހަވާލ ކ ރަނީ ވެސް  
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އެ މަސަްއކަތް    ،އެތައް ދ ަވހެއް އެބަދޭ  މާކ ރެވޭ. ހަވާލ ކ ރީލ ބަ ހަވާ އެޔާޮގތެްއަގިއ ނަރ ދަމާެގ މަސަްއކަތްކ ރަން ފެނަކަ

   ހަވާލ ކޮށްފައި އޮތީ. އަދި އެ ޔާއްކަތް ފެނަކަވި މަސަ ދެންނެމިވެސް އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ މަޑިފ ށީަގއި    ނ ފެށި. މިހާރ 

ނ ހިނ މަސައްކަތެއް  ެއއްެވސް  ބޭނ ން.  ާގތާނަގއި  ކަމަސައްކަތްކ ރ މަށް  އެއްވެސް  ހަމައެކަނި  މެވާ  ނެތް.  އް 

މީ ެއ  ނަާގފަިއ  މ ސާރަހ މ ވަްއޒަފ ންތަކެއް  ފެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ބަލައިލާއިރ ަގިއ  ނަދެނީ.  ހާލަތަށް  ކައިެގ 

ހ އްޓޭ ނ ދައްކާ. ދެން   އެތައް ބައިވަރ  ފައިސާެއއް އެބަ  ؛އެފް.އެސް.އެމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާ  ، އަޅ ަގނޑަށް އަޑ އިވެނީ

ހަވާ ކަންތައްތަކެއް  އިތ ރ   އަނެއްކާ  ކ ންފ ނިތަކަށް  ހ ންނަ  މީހ ން  ،ކޮށްފައި ލ މިހެން   ؛ދިނ ންވަޒީފާ  ނަށް އަނެްއކާ 

ފަދަ މާލީ ޤާބިލ ކަން ހ ންނަ ކ ންފ ނިތަކ ން.    ވޭދޭންވާނީ އެ ވަޒީފާ ދެކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ަވޒީފާ  ދިނ ން ރަނަގޅ ވަޒީފާ

 ންަގއި. އަޅ ަގނޑ މެއްެގ ޮގތ  ޞެޚްލަ ޤާނޫނީ ޝައްއަމި  ،އ ފައްދަނީ އޭެގ އަިމއްލަ ޒާތ ަގއި  މި  ކ ންފ ނިތައް އަޅ ަގނޑ މެން

ކ ރެވޭވަރަކަށް    ޓަލ ން އެ ކަންތައްތައް ކ ރެވެންވާނެ.ބަ ދެން. އެހެންވީާމ، އެ ކެޕިއެކެޕިޓަލް  .  ރަންކ އެބަ   ޓަލް ަވކިކެޕި

ރެވެންވާނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ފެނާއި ނަރ ދަމާގެ  ތަކ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށް ެގންދަންޖެހޭނީ. ހަވާލ  ވެސް ކ އެ ކ ންފ ނި

ކަރަންޓ ެގ    ،ފ ންޏާ ހަވާލ ނ ކޮށްއެމް.ޑަބްލިޔ .ެއސް.ސީ. އެ ކ ން ؛ކާރ ެގސަރ   ،ބަ ޮއވޭއެދޭ އެހެން ކ ންފ ންޏެއް  ސަރވިސް

 ފެންނަނީ ނ ކ މެފަ. އެ މަސައްކަތް ތްއޮ  ދެން ނ ކ ންނަންޖެހޭ ނަތީޖާ މި  ކާ މި މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރީމާތަޚިދ މަތްދޭ ފަރާ

ކަހަލަ މި  ދެންމެ މިތާ އިންދާ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  ؛ތްތެރި ރައީސްޒަތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އިއް  ނ ހިނާގ

ރަތް ކައިެގ އިމާފެނަކައިެގ މަސައްކަތްކ ރަން ނޫނީ ފެނަ  ،ަގރ ން. އޭނަ މި ބ ނަނީއަތޮޅ  ދިއް  ފޯނ ކޯލެއް މި އަންނަނީ މ. 

މަސައްކަތް އެތާ  އިެގ  ކައްތޯ ފެނަނެކިހި  ންރާތްކ ރާ މީހ ން މިހާރ  އެތާކ  ނެތޭ. އެ މީހ ން ފިލައިފިއޭ. ދެއޮފީސް އިމާ

ޮގތ ަގއި    ފެނަކައިން ހިންަގންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފ ރިހަމަ  އިަގނފެނަކައިެގ އޮފީސް ހަދަން މި އ ޅެނީ އެތާ ؟ހިންާގނީ

ތެރެ އަޅާނެ ދެން އެ މީހ ންނާ ދޭ  ހާރ  އެތާކ  ނެތް. ދެން އެ މީހ ން ފިލީމާމިހ ންނެއް  ހިންގ މަށް ޓަކައި. އެކަަމކ  ެއ މީ

ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   އެެއއް  .ދަނީ  މި  އް ނޭޅިޔަވަޅެ  ފިތޯކީއްެވެގން ؟ފިލީ  ކަމެއް  . ކިހިނެްއވެެގންފިޔަވަޅެއް ނޭނެގ

އެހެންވީމާ ކަންތަނޭނެގ.  މިފަދަ  ބަލާފައިއް،  ފަރާ  ،ތައް  ހަވާލ ކ ރެޭވ  މަސައްކަތްތައް  މަސައްކަތް ތްމިފަދަ  އެ  ތަކ ން 

ރޭަގއި އެ މީހ ންނާ އޮންނަ ޮގތަށް އެ މ އްދަތ ެގ ތެ   ކޮންޓްރްކެޓ ގައިނ ެގންދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހ ން އެރިއަށްކ 

ކާ   ނަާގފައި އެހެން ބަޔަތްމަސައްކައެ އެ މީހ ން އަތ ން  ، ޏާމަސައްކަތްނ ކ ރާ ކަމަށް ވަން. ހޭނެއެޅެންޖެރެ ފިޔަވަޅ ތެދޭ

ކަ މި  ނ  އްތަންހަވާލ ކ ރެވެންވާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް  ތައް  ދިނ މ ަގިއ    ، ޏާވަންކ ރެވޭ  ސަރވިސް  ޔ ޓިލިޓީ 

ނަތީ އެދެވޭ  ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ކ ރަންޖެހޭ  ފ ރަތަމަ  ދިނ މަށް  ޔ ޓިލިޓީ ސަރވިސް  ނ ނެރެވޭނެ.  ޖާއެއް 

އެހެންވީ އ ޅެނީ.  މި  ނ ކ ރެިވެގން  އެބަމާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ކ ރ މަށް  ކަންތައްތައް  އެ   ޖެހޭ  ، 

ހަމައެކަނި   ،ނީތަކޭ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަލ އ ސޫލަން.   އެކ ލަަވއިށްވާ ޮގތަނަ ދަންމިހަރ ދަނާ އ ސޫލ ތަކެއް    ،ަގޅ ނރަ

ްއ  އަނެ ކާއް ދ ވަހ  އަނެއް ނެއަ  ،ތަށް އ ސޫލ ތައް ބާއްވާފައިފެންނަ ޮގ  ނިސްޓަރަށްއެއްދ ވަހ  މި ؛އޮތީ އ ސޫލ ތަކެއް  މި
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އޭނަ އައިމަ  އެ  ށްޮގތަކަ  ނަފެންށް  އަމިނިސްޓަރ   ބަދަލ ކޮށްފައިއ   ެގންދާތީ  ؛ސޫލ ތައް  ކަންތައްތައް  އ ސޫލ ން  މި 

މިފަދަ ހ ރިހާ އ ސޫލ ތަކެއް   ،  ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއިމިން  މ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންތައްތަްއ ލަސްވަ

ވާނީ. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަންތައްތައް ޔެވިފައި އޮންނަންލިން  ކައެާގނޫނ ަގއި  ވެސް އަންނަންޖެހޭނީ ާގނޫނ ަގއި.  

އްޔިތ ންނަށް ފަސޭހަވާ ޮގތަށް ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް ެގންދެޭވނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައަދި    ،މިޮގތަށް މައްސަލަނ ޖެހި

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ދިްއަގރ   ޝިޔާމް.  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން. 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށް ވެސް  އާދެ!   އެދ ނީހަމަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލަކީ    ،މި  މި 

  ވެސް   ފާހަަގކ ރަމ ންދާ ކަންކަމަށް  ހަމަ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންލޯަގއި ބަެއއް  އަދި ހަމަ ފް  ،މ ހިންމ  ބިލަކަށް ވެފައި

ރަށަކަށް   ދާއިރާެގ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ކަމަކަށް  ފ ރަތަމަ  އާދެ!  ބޭނ ންވާތީވެ.  ދަންނަވާލަން  ެއްއޗެްއ  ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  

  އެއް ބޭފ ޅަކ  ދެންމެ ކޮންމެވެސް    ދިްއަގރަކީ. އެހެންވީމާ، ދިްއަގރ ަގއި ފެނަކަ އިމާރާތ ެގ ވާހަކަ  ،ެއއީ  ނިސްބަތްވާ ރަށެއް

ހަމަ   އަޅ ަގނޑ   ޙަޤީޤަތ ަގއި އެއަށް  ފާހަަގކ ރަްއވައިފި.  ބޭނ ން. ވަރަށް ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއް  ެއއްޗެއް ދަންނަާވލަން 

  އް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެއްވީ. ެއއީ އެ މަސައްކަތެއް ހަވާލ ކ ރ މ ން، އެ ބަޔަކ  އެ މަސަްއކަތެ  އިނޭގތޯ

ކޮންޓްރެކްޓަރސް އެ ބޭފ ޅ ންނާ ހަވާލ ކ ރާ މަސައްކަތްތަްއ    ޖެހޭނެ، ކޮށް ނިންމަން ވެސް ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކ ރަން

 ންހަވާލ ކ ރާ ފަރާތ   ،ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ތަން. އެހެން އެ ދިމާވަނީ އަޅ ަގނޑ   ދާނ ނިމިއާންމ ކޮށް ފެނޭ  ވަރަށް  ހަމަ  

  ކޮންމެވެސް އެހެން ފަރާތަކާ ހަާވލ ކޮށް، އެކަހަލަ ކަންތަކެްއެގ ތެރެއިން. އެޮގތަށް ދިއްަގރ ެގ  ށްރެކްޓައަނެއްކާ ސަބްކޮންޓް

ެއކަން ލަސްވާތީވެ، ދިްއަގރ ެގ   ؛މަސައްކަތް ޮގސްފަިއވާކަން ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރ  އެ މައްސަލަ

މަސައްކަތް ނެިގފަ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް   ޓްރެކްޓަރ ައތ ން މިހާރ  ވަނީ އެފެނަކައިން ވެސް އެދިެގންނާ އެކ ަގއި އެ ކޮން

ދާއިރާެގ   އެނޭގ. ދެން މަޑ އްވަރީއަވަސް ހައްލެއް ހޯދ މަށް ފެނަކައިން މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާކަން ވެސް އަޅ ަގނޑަށް  

މަޖިލީހ ގައި. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ެއއަށް ޖަހާ ވާހަކަ    ރަބަރ ސްޓޭމްޕ   ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅ ވެއްޖެ

  އަޅ ަގނޑ   ،ޤައ މ ަގއި ހަަމޖެހ ން ބޭއްވެނީ  ،ވެސް ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. ޙަޤީޤަތ ަގއި ސަރ ކާރެްއ ހިފެހެއްޓެނީ

ންވީމާ،  ތާއީދ  ޮއެވެގން. އެހެ  ރެްއެގަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މަޖިލީހ ަގިއ ވެސް ެއ ސަރ ކާރަކަށް ތާީއދ  ބޭއްިވެގން. ސަރ ކާ
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ދެމ ންދާ ޚިދ މަތް  އެޮގތ ން މަޖިލީހ ަގއި ސަރ ކާރ ން ކ ރަމ ންދާ ރަނަގޅ  ކަންކަން ބަލައިަގނެ، އަދި ރަްއޔިތ ންނަށް  

ޖެހޭ. އެއީ ެއކަން  ބަލައިަގނެ، ސަރ ކާރ  ދެމެހެއްޓ މަށް ހަމަގައިމ  ވެސް ކޮންމެވެސް މެންބަރ ންތަކެއް މަސަްއކަތްކ ރަން

އެ ޮގތް.  ހަމަ  ޮގތައޮންނަ  އަޅ ަގނށް  ވެސް  މެންބަރަކ  ޑ މަސައްކަތްކ ރާކަން  އިްއޒަތްތެރި  ައދި  ދެން  ފާހަަގކ ރަން.   

ބޮޑ ވި ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ތެޔޮ އަޅ ަގނޑ މެން ނަާގ ެއއްޗެްއ    ބޮޑ ވި ވާހަކަ، ކިރ ެގ އަގ   ތެލ ެގ އަގ    ،ފާހަަގކ ރަްއވައިފި 

އެކ . ެއވަރ     ީވމާ، ތެޔޮ ައގ ބޮޑ ވަނީ މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލާ. އެހެންނޫން އެއީކީ މި ތަނ ން. ެއއީ އިމްޕޯޓ ކ ރާ ެއއްޗެއް

ޖެހޭ އެއްޗެއް.  ޖެހޭނެ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް. ކިރ  ވެސް އަގ ބޮޑ ވަނީ އެހެން. އެއީ ބޭރ ން ަގންނަންއެނިގލައްވަން

ިވޔަސް، ތެލަށް އަޅ ަގނޑ މެން   ަގއިއ ފައްދާ ކަމ   އެހެންވީމާ، އެއީ މިސާލަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން އ ފައްދާ ެއއްޗެއް ނަމަ، އަދި

އަގ   ވާބަރޯސާ ތެލ ެގ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން   އިރެްއަގއި،  ވެސް  އަގ ބޮޑ ެވެގންދާނެކަމީ  އެއްޗެހީެގ  އެހެން  ބޮޑ ވާއިރ ަގއި 

ދެއްޖެަގބޫލ ކ ރަން ވާހަކަތައް  ޙަޤީޤަތަށް  ީމެގ  ތަންކޮޅެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  ޙަޤީޤަތެއް.  އަޅ ަގނޑ   ހޭ  ކ މަކީ 

ކަމެއް. ދެން ސިޔާސީެވެގން ދެއްކިދާނެ ހަމަ ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ވެސް. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއިވ    ަގބ ލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރަނަގޅ 

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްންމެ އިްއޒަތްތެރި   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  އަނެްއކާެވސް  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙަށް  ެގނެޭވ  މި  ާގނޫނަށް  ޮއތޯރިޓީެގ  ރެިގއ ލޭޓަރީ  ޔ ޓިލިޓީ 

 ރައްޔިތ ންނަށް ؛ މި ފޯރ ކޮށްދޭއަސާސީ ޚިދ މަތް  ވެހިރާއްޖޭެގ  ދި ؛ވާހަކަދަްއކާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށްލާނަން

ފައި، މާލީ އަހަރ   އިލާފައި، ފައިނޭންޝަލް އަހަރ  ނިންމަިއލާބަެއްއ ފަހަރ  ހީވެއޭ އަހަރ  ނިންމަ ؛ފޯރ ކޮށްދޭ ކ ންފ ނިތައް

ޒަތްތެރި  ކޮށްލަން މަސައްކަތްކ ރާހެން ވެސް ބަެއއް ފަހަރ  ހީވޭ. އިއްއިޢ ލާން  ެގބޮޑ  ފައިދާއެއް  ؛ފައި، ފައިދާއިލާނިންމަ

މި؛ ރައީސް ނަމ ަގއި  މެނޭޖިންގ  ސީ.އެސް.އާރ ެގ  ކ ންފ ންޏެއްެގ  ެއ  ކ ންފ ނިތަކ ން،  ޚިދ މަތްދޭ  އަސާސީ  ކަހަލަ 

ަގންނަން. ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ  މި ނ އްޑިރެކްޓަރ ެގ ޕްރޮމޯޝަނަށް މި ކ ރާ ކަންތައްތައް ައޅ ަގނޑ މެން ބަލައެ

ދ  ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީން އެކަނި ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. މި ތަނ ަގއި ރަްއޔިތ ން ައޅ ަގނޑ މެން މިއަ  ،ޮގތް މިއީ   އޮތް

ސިކ ނޑިފ ޅ ތަކ ން  ކ ރައްވަން މި ތިއްބެިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެބަ ޖެހޭ އަމިއްލަ ސިކ ނޑިތަކ ން، އަމިއްލަ  ލ ތަމްސީ

ކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި އެބަ   ކ ރާ ޕާޓީެގ ބަެއއް ބޭފ ޅ ން އެވާ ކަންތައްތައް. ވެރިކަން  ވިސްނަވަން މި ޤައ މާ ދޭތެރޭަގއި މި
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އެ ބޭފ ޅ ންެގ ރަޢ ޔ  ނ ވަތަ އެ ބޭފ ޅ ން ދެކެވަޑައިަގންނަވާ ޮގތެްއ   ،ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަވާ. ވިސްނަވާފައި ވިދާޅ ވީމާ

  ...ތަކ ެގ ބޭފ ޅ ންެގ ޮގތ ަގއި ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީމި ވަނީ ، އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް ވިދާޅ ވީމާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައެއް  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 . ބަރ  އިކްރާމް ޙަސަންންމެ އިްއޒަތްތެރި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ބާރެއް އިނޭގތޯ ާގނޫނީ  ލިބިދޭ  މެންބަރަކަށް ވެސް  ތަނ ަގިއ    ،އެއީ   އާދެ! ކޮންމެ  މި  ފާޅ ކޮށް  ޚިޔާލ   ބޭފ ޅެްއެގ  އެ 

  ...މަސައްކަތްކ ރ މަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެްއވ ން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ފާހަަގކޮށް

 

 ވ ން()ނިޒާމީ މައްސަލަ ކ ރިއަށް ެގންދެ

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

 ! ެއއީ ނިޒާމީ ނ ކ ތާައކީ އިނޭގތޯ.  އާދެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވިދާޅ ވެދެްއވަފާނަންތޯ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ. 

 

 ވ ން()ނިޒާމީ މައްސަލަ ކ ރިއަށް ެގންދެ

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

 ފާހަަގކ ރަްއވައިފި އެހެން މެންބަރ ންެގ ވާހަކަ.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ ންމެ ިއއްޒަތްތެރި  ނައިފަރ  ދާއިރާެގއާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރަީއސް. ކަންތައްތަކެއް ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ ވާހަކަ މި އިޞްލާޙ ަގއި މި ދައްކަނީ. ރެގިއ ލޭޓ ކ ރ މ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ދެކެޭވިއރ  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ދިވެހިރާއްޖެ  ގައިވާހަކަ  ހާލަތ ެގ  އޮތް  ހާލަތ     ނަން.ދައްކާ  މި  އޮތް  މި  ދިވެހިރާއްޖެ 

ްއ ނޫނޭ އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް މި ދަންނަވަނީ. ސަރ ކާރ   ހަމައެކަނި ފެންނަނީ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެކަންޏެ

ސަރ ކާރޭ   ؛މި ހާލަތ  ރަނަގޅަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފ ޅ ން. މި ހާލަތާ ދޭތެރޭގައި  އޭ އި ެވސް އެބަ ތިއްބެވިަގތެރޭ

އްބެވި މ ހާލަތ   ތިމި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ތިއްބެވި ސަރ ކާރ  ހިންާގ ޕާޓީެގ ބައެއް ބޭފ ޅ ން. އެބަ  ،މިދެންނެވީ

ިވދާޅ ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ދޭތެރަޭގއި ރަނަގޅ  ބަސްފ ޅެއް  މި ހާލަތާ  ބޭފ ޅ ން.  ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  އެ   ،ރަނަގޅަށް 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ދެރަވަރ   މިއީ  ޮގތ ަގއި.  ެމންބަރ ންެގ  ޕާޓީެގ  އިދިކޮޅ   މިއަދ   ހިމެނެނީ  މި  ވެސް  ބޭފ ޅ ން 

މަޖިލިސް ޮއންނަނީރައްޔިތ ންެގ  މި  ިމ    ،  ެއޅިފައި  ކޮނޑ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ަމސައްކަތްތަކެއް  ޖަވާބ ދާރީކ ރ މ ެގ 

؛ އޮންނަނީ. ޒިންމާދާރ ކ ރ ވ މ ެގ މަސައްކަތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮނޑ ަގއި ެއޅިފައި މި އޮންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ޖެހޭނެ. ރައްޔިތ ންެގ މަންދޫބ ން ތެދ ވެ އެ ވާހަކަ ދަްއކަން  ޏާ ށް ވަންރައްޔިތ ންނާ އެކީަގއި ޤައ މ  އަޑިއަށްދާ ކަމަ ؛ޤައ މ 

އް ނޫނޭ މި ދައްކަނީ. ދ ނިޔޭެގ މާލީ އިދާރާތަކ ން ެއ ވާހަކަތަްއ ޏެ ޤައ މ  ބަގ ރޫޓ ވެއްޖެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން

އަނެއްކާ ދެއްކީމާ ޮގންޖައްސަވާފައި  ޮގންޖައްސަވަނީ.  ޮގންޖައްސަވަނީ.  އެކަމަށް  މަގ ތައް  ،  ހ ރި  ބަނގ ރޫޓ ވާން  ވެސް 

ނ ޖެހޭ. ރަީއސް މައ މޫން އ ޅ އްވި ޮގތަށް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅޭކަށް؛ ވެސް ކޮށްޓަވަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއަނެއްކާ 

މި؛ ައސާސީނޫނ ޤާ  އާ؛ ޤާނޫނ އަސާސީ އެކީަގއި  ޤާނޫނ އަސާސީައކާ  އ ފެދިފަހިފެހި  މ އައްސަސާތަކެއް  މިނިވަން  . ރީ 

ހ ރޭ.  އޮ އެބަ  އޮފީހެއް  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ހ ރޭ.  އެބަ  ޖެނެރަލެއް  އެމް.އެމް.ޭއ  ޑިޓަރ  ހ ރޭ.  އެބަ  އެމް.އެމް.އޭެއއް 

ރައީސްއެބަ  އް  ނަރެ ަގވަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ވަކިން  ؛ ހ ރޭ.  ތަންތަނަށް  އިޤ ތިޞާދ   ޞައްޚާ މި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޮށް 

މ ޢާމަލާތްތައް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައި މި ތަންތަނަށް މެންޑޭޓ ތަކެއް   ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ މި  ،ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައި

ޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ އެބަ ހ ރޭ. އެ ހ ރިހާ މިނިވަން އެބަ ހ ރޭ. އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި މި ތަންތަނ ން ކ ރަން

ރައީސ ލްޖ  މިނިސްޓަރާއި  ފިނޭންސް  ހ ންނަ  ތަނ ަގއި  މި  މި  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކެއް  މަހައިލައިެގން  އަތަށް  މްހޫރިއްޔާެގ 

ކަންތައްތައް.   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި  ކަންތައްތަކެއް ނ ކ ރެވޭނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނ އަސާސީއާ އެބަ ފ ށ އަރާ

އިނ ަގނެ، ކަންތައްތައް ބަލަ  ނ ކޮށް، އެކަންތައްތައް ެއޑްމިޓ   އެހެންވީމާ، ޤައ މ  ބަނގ ރޫޓ ވެެގންދާ ދަނޑިަވޅެްއަގއި އެ

ބޮޑ ކ ރަމ ން   އަނެްއކާ އިތ ރަށް އެ ބ ރަ ރައްޔިތ ންނަށް  ،ދޭ މީސްމީހ ންެގ ވާހަކަފ ޅ ތައް ބަލައިނ ަގނެ  ހެޔޮލަފާ  ،ހެޔޮއެދޭ
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މެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ބަެއއް  މިއީ.  ބ ރައެއް  ނ އ ފ ލޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ރަީއސް.  އިއްޒަތްތެރި  ދަނީ،  މި 

ބަެއްއ    ،ފެނިވަޑައިނ ަގންނަވަނީ ތަކ ރާރ ކޮށް  އިހ ސާސްކ ރެވޭތޯ  އަގ ބޮޑ ވާކަން  ތަކެތީެގ  ތަން.  ައގ ބޮޑ ވާ  ތަކެތީެގ 

  ،ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވާއިރ  ބޭނޭނެގއޭ މި    ރައްޔިތ ންނަކަށް  ކަެމއް   ބޭފ ޅ ން އެބަ ސ ވާލ ކ ރައްާވ. ތަކެތީެގ ައގ  ބޮޑ ވާބޭ

  ! ވެސް މި ބޭފ ޅ ން ހިނާގލަބަލާށޭ  ރަްއޔިތ ންެގ ފަިއާވނަށް އަރައި ެއއް ފަހަރ   ،އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް މި ދަންނަވަނީ

އޭރ ން   !ށް އަރައި މި ބޭފ ޅ ން އެއް ފަހަރ ވެސް ހިނާގލަބަލާށޭރައްޔިތ ންެގ ފަިއވާނަށް އަރަިއ ނޫނީ ރައްޔިތ ންެގ ޝޫޒަ

 ހާލަތ  އިއްޒަތްތެރި  ތަކެތީެގ ައގ  މިހާރ  ހ ރި ހިސާބ ން ޢާއިލާތަކަށް މިހާރ  ދިރިއ ޅެން އ ދަނގޫވެފައި ހ ރިއެނޭގނެ  

ރަށަކަށް އެރޭއިރަށް އެންމެ ؛ ރައީސް. ަވއ ދ ތަކަކާ އެކީަގއި އައި ސަރ ކާރެއް މި ސަރ ކާރަކީ. ަވއ ދ  ފ ންޏެއް ހިފައިެގން 

މީވާޓަރ ފ ރަތަމަ   ސަލާންކ ރާ  ފެށިެގންމަތިން  ވައ ދ ވަމ ން ހާއިން  ހިސާބަށް  މާލަމާ  ޖަލްސާކ ރާ  ވައ ދ ވަމ ން ޮގސް 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަވޑަިއަގތީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަރ  ންމެިއއްޒަތްތެރި  މަރަދޫ ދާއިރާެގ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް.    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 . ރާހީމް ޝަރީފްއިބް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

މިނެޓ    15ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ތިން މިނެޓ  ލިބިފައި، އަނެއް ބައި ބޭފ ޅ ންނަށް  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ؟ އ ސޫލަކީ ަގާވއިދ ެގ ކޮން މާއްދާއެްއެގ ދަށ ން ކ ރައްވާ ކަމެއްތޯ ވިދާޅ ވެދެއްވަފާނަންތޯ ތި ދެއްވާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ބަރ ންމެ  އިްއޒަތްތެރި  ނައިފަރ  ދާއިރާެގރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓަނީ އަޅ ަގނޑ .  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

މި ދަްއކަނީ.  އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަންތައްތަކެއް އިޞްލާހ ކ ރާ ާވހަކަ  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދޭ މީހ ންެގ ހެޔޮލަފާކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި    ކަންތައްތައް ނ ފެންނަ ކަމަށް ހަދައިެގން، އެ  އެ   ،ރޫޓ ވާއިރ  ނގ ޤައ މ  ބަ

  ހިންެގވ ން އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ށްވެރިކ ރަން. އަދި އެލަފާތަކަށް ބީރ ކަންފަތްދީެގން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޤައ މ  ހިންގަވާ
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ފާހަަގކ ރަނީ    މިއީ  ކަންތައްތަކަކީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގިއ  ކަންތައްތަކެއްެގ  ކަންބޮޑ ވާ  މިއަދ   ރައްޔިތ ން  ދިވެހި 

މި   ،ބިލިއަން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދަްއކާއިރ    102ތެރި ރައީސް. ޤައ މ ެގ ދަރަނި  އިްއޒަތް

ބިލިއަން ރ ފިޔާއަށް އަރައިފި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދިވެސް ލޯނ ނަަގނީ. ބޮޑ  އިންޓަރެސްޓ ަގިއ    102ޤައ މ ެގ ދަރަނި  

ަގއި. ބޭންކިންގ ނިޒާމަށް ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ  %25ތަން މި ފެންނަނީ    ންނަށް ލިބޭލޯނ ނަަގނީ. ލޯނެއް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެ

ބޭންކިންގ ނިޒާމަށް ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ  އޮތް އިތ ބާރ  ެގއްލިއްޖެ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ނިންމާލަނީ.  

ކޮން އެހެންވީމާ،  ޓ ަގއި ފައިސާ ބަހައްޓަން މި ޖެހެނީ.  ޓިވް އިންޓަރެސްެގއޮތް އިތ ބާރ  ެގއްލިއްޖެ. ބޭންކ ަގއި މިހާރ  ނެ

  ...އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް؟ ރައްޔިތެއްތޯ ބޭންކ ަގއި ފައިސާ ބަހައްޓާނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫންންމެއިްއޒަތްތެރި މަނަދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހާރޫން އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަނަދޫ

  ...ވާ ހ ށަހެޅިފައި މި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް.   ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަމިއްލަ ޕާޓީ

 . ބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާެގ  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

 ެގންދަވާތީވެ، އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް މި ނެީގ.  ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް   މި ަގާވއިދ  އޮްއވާ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ؟ައޅ ަގނޑ  ޚިލާފ ވަނީ ،ަގވާއިދ ެގ ކޮން ނ ކ ތާެއއްތޯ ފާހަަގކޮށްލަދެއްވަފާނަން ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ދެވ ން(މީ މައްސަލަ ކ ރިއަށް ެގން)ނިޒާ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

  ... އެކ  މި ތަނ ގައި ބަހ ސްކ ރ މ ެގ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެ ނ ކ ތާ ފާހަަގކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ މަޢ ލޫމާތަށް    ެގަގވާިއދ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ވާހަކަދައްކާ ަގޑި ކަނޑައަޅައިފަިއ އޮންނަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ން. ެއއީ ސިޔާސީ  ؛ ކައި އެކަމަކ  ދަންނަވައިލަފާނަން. ަގޑިޓަ

އެްއެގ ތެރޭަގިއ  ފަިއ އޮންނަ އެްއޗެއް. ސިޔާސީ ޕާޓީ ެގ އިދާރީ މޭޒާ ކަނޑައަޅާހ ތާއި މަޖިލީެގ ރިޔާސަހ ޕާޓީތަކ ން މަޖިލީ

ެއއީ ކޮށްއ ޅޭ ކަމެްއ   ؛އ ނިކ ރ މާ  ،ެއއް މެންބަރ  އަނެއް މެންބަރަށް އިތ ރ ކ ރ މާއި  ،ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ މިންވަރ   ަގޑި

އެޅ މެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި.  ކަނޑަ ކަނޑައަޅާ   އިނޭގތޯ. އެީއކީ ރިޔާސަތ ން

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހާރޫން އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަނަދޫ

މި  ހ ށަހެޅިފައި  މިހާރ   ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޔ ޓިލިޓީ    ޝ ކ ރިއްޔާ  މިވާ  އިޞްލާޙ ަގއި  ބިލ ެގ  ާވ   ރެގިއ ލޭޓަރީ 

ރީ ހިފައި މިިމ ބިލ ަގއި ހ ށަހަޅާ؛ ަގއި ދެކެވޭ ވާހަކައާ ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއ ޟޫޢ މަ

ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް  .   ފަސް ނ ކ ތާެއއް ފާހަަގކޮށްފައޮތީ  ވަރަށް ރަނަގޅ  ކަންތައްތަކެއް. ބިލ ަގއި މަިއަގނޑ  ޮގތެއްަގިއ މި

ވަންޏާ ަގއި  ދ ވަހަށް ކަމ   30  ނީމިހާރ  ރައްޔިތ ން އެންމެ ބޮޑަށް ޝަކ ވާކ ރާ ބިލިންގ ސަިއކަލ ެގ ވާހަކަ. ބިލ ކ ރެވެ

ޖެހޭނެ ދ ވަހ ން ކ ރަން  26ދ ވަސް ކަމ ަގއި ކަމަށް ވަންޏާ    26ޖެހޭނެ ވާހަކަ.  ދ ވަހ ން މިކަން ކ ރަން  30އެ ރޭޓ ން  

ދެ ފާހަަގކޮށްފައިވަނީ ކަމ ެގ ވާހަކަ.  ހަމަ  ،ވަނަ ކަމަކަށް  މ އްދަތ  އެއް  ޖެހޭ ވާހަކަ.  ކ ން ކަނޑައަޅަންޔަބިލ ދައްކަންދޭ 

ބަޔާންކ ރ މ ެގ ވާހަކަ. ހަތަރ ވަނަ    ބިލ ދެއްކ މ ަގއި ލ އިދެޭވނެ ހާލަތްތައް ކަނޑައަޅައި  ،ތިންވަނައަށް ފާހަަގކޮށްފައި މި ވަނީ

ޖޫރިމަ ކ ރާ  ބިލ ނ ދެއްކ މ ން  އެއްކަމަކަށް  އޮންނަންޔަހަމަނާ  ވާހަކަ.  ކ ން  އޮތީޖެހޭނެ  މި  ޚިދ މަތް    ،ފަސްވަނައަށް 

މަނައިޒްކ ރ މ ެގ ވާހަކަތަްއ.  މީަގއި ޖ މ ލަ ޮގތެއްަގއި މި ހ ރީ ދެވޭ ޚިދ މަތް ހާ؛ ކަނޑާލ މ ެގ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހަދަން ގ ޅިެގން  ހަދަންއެކަމާ  ަގާވއިދ ތައް  އެޖެހޭ  ވާހަކަ.  ފެންނާނެހެން  ޖެހޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ހަދައި،  ގަވާއިދ ތައް   

މެންބަރ ން   ބަެއއް  ަގއި ވާހަކަދަްއކަމ ން ިއއްޒަތްތެރި އިދިކޮޅ  އ ޟޫޢ  މި މަ؛ ޖެހޭ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއާންމ ކ ރަން

ދިޔައީކީ އެހެނެްއ  ފެނިެގންކ ރީަގއި ިމކަންކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހ ރި ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ،ފާހަަގކ ރަްއވައިފި 

  ، އެ ބޭފ ޅ ން މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ަގއި ވާދަކޮށްެގން ކާމިޔާބ ނ ވީ ވެސް   ،ނޫން. އެޮގތަށް އެކަންކަން ނ ފެނ ނީމާ

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ޔ ޓިލިޓީ ޚިދ މަތްތަކ ެގ  ؛ ރައްޔިތ ންނަށް މި ހަމަހަމަކަން ނ ފެނ ނީމަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް
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އ ކާލ މ ެގ ޚިދ މަތް ިއތ ރ ކ ރެވޭނެ ޮގތެްއ ހޯދަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއްަގިއ    ރެއަށް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ކ ނިތެ

ެއޮގތަށް.   ކ ރަނީ  ވެސް  މާލޭަގއި  ނަަގިއެގން.  ފީއެއް  އެއަށް  ދަނީ  އެ  ދެމ ން  މިއަދ   ޚިދ މަތް  ކ ނިއ ކާލ މ ެގ  ވެސް 

ފައިސާ    ،މަިއަގނޑ  މައްސަލައަކީ   އި އޮތް ވެސް ކ ރަނީ ެއޮގތަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމ ގަ އަތޮޅ ތެރޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި

ހަމަޖައްސަިއެގން   ކ ނިއ ކާލ ން  ޮގތ ަގއި  ޚިދ މަތެއްެގ  ޔ ޓިލިޓީ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލަ.  ނ ލިބ މ ެގ 

ޚިދ މަތް  ނޫނިއްޔާ ފޯރ ކޮށެއް  މި  ޮގތެްއަގއި  އައިިއރ ދެވޭނެ.  ނ ދެމެހެއްޓެނިވި  ލިބެންޖެހި  ،މިހާތަނަށް   ؛ވެމްކޯއަށް 

ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ ހ ރި ކަމަށް   މިލިއަނަށް  24ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން އެ ޚިދ މަތް ހޯދައިފައި ލިބެންޖެހި ނ ލިބި ހ ރި  

ސާ ހޯދޭނެ ޮގތަކަށް  އެންމެ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގފަިއވަނީ. މި ފައިސާައކީ ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ އެއްޗެއް. އެ ފައި

ޮގތ ަގިއ ކަނޑައެޅ ން. ދެވަނަ ކަަމކަށް   ގެ ކ ނިނެގ މ ެގ މަސައްކަތަކީ ޔ ޓިލިޓީ ޚިދ މަތެއް  ،ވިސްނެނީ  އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ

އެ ޚިދ މަތް ބޭނ ންވާ   ،މި އިޞްލާޙ ެގ ތެރެއިން ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތ ން  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

ޖެހޭ  ޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައެޅ ން. ެއއީ ކ ރަންއެ ފަރާތ ން ކ ރަން  ،އަށް ެގންޮގސްދިނ ން އެއީމީހާއާ ހަމަ  ރައްޔިތ 

ބައެއް ޚިދ މަތްތައް ވަކި ހިސާބަކަށް ކ ންފ ނިތަކ ން   ،މިހެން މި ފާހަަގކ ރަނީ؛ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރަްއޔިތ ންނަށް އެކަށީެގންވާވަރ ެގ ފީތަކެްއ    ،ތައްތަކަށް އެ ނަާގ ފީއަކީ ެއއީދީފައި، ޭގތެރެއަށް ވައްދައިެގން ބާކީ ހ ރި ކަން

ހަމަ މީހާއާ  ޖެހޭ. ރައްޔިތ   ެއބަ  ހ އްޓާލެވެން  މިކަން  ފެންއި މީޓަރ  ވައްދަ ށް ކަރަންޓ ޔަނޫން.  ޖެހޭ.  މީޓަރ   ދޭން އެބަ 

 އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ެގނެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި   މި ހަަމހަމަކަމެއްނޫނިއްޔާދޭން އެބަ ޖެހޭ. މިކަންކަން ކޮށްެގންއިވައްދަ 

މިސާލަކަށް ؛ ޔ ޓިލިޓީ ޚިދ މަތްތަކ ެގ ތެރެއިން ފެނ ެގ  ،އަނެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ؛ ރައީސް

މެއް. އަޅ ަގނޑެއް  ޖެހޭ ކަލަންރ ފިޔާ ައދިވެސް އެބަ ނަާގ. ެއއީ ހ އްޓާ   30މީޓަރ ޗާޖ ،   ؛ފެނ ެގ ޚިދ މަތް   ،ދަންނަވާ ނަމަ

ހ ރީތީ ޚިދ މަތްދީފައި  ނ ކ ރަން  ނަަގން  ަގބޫލެއް  ފައިސާ  ބޭނ ންނ ކޮށް އެ  ކަންތައްތަކަކީ ވެސް އެ  މި  ކަމަކަށް.  ޖެހޭ 

ނައިފަރ  ؛ މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ހައްލ ވެެގންދާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

ކ ންފ ނިތަކ ެގ ސީ.އެސް.އާރ ެގ ވާހަކަ.    ،ތްތެރި މެންބަރ ެގ ވާހަކައިަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރަްއވައިފި ޒަދާއިރާެގ ިއއް

އެދެން އެދެން  ،އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   އަރިހ ން  ެއމް.ޑީންެގ  ތިއްބެވި  ކ ންފ ނިތަކ ަގއި  މި  އެ   ،މިއަދ   ކ ރިން  މީެގ 

ތިބި   މަޖިލީހ ަގއި  އޭރ ަގއި  ހާމަކޮށްދިނ މަށް.  ރައްޔިތ ންނަށް  ޮގތް  ހ ރި  ޚަރަދ ކޮށްފައި  ސީ.އެސް.އާރ   ކ ންފ ނިތަކ ން 

ންތަކ ެގ ނަމ ަގއި ެއކަން ކޮށްފައި ހ ރި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންމެ މެންބަރަކ  ފައ ންޑޭޝަން ހަދައިެގން، ފައ ންޑޭޝަ

ޖ މ ލަ ؛ ޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެނިގފަިއވަނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް ސާފ ވާން

އިތ ރަށް   އަޅ ަގނޑ  މި  ،އަޅ ަގނޑ  ެއދެނީ  ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ަގއި ހ ށަހެޅިފައިވާ ހ ރިހާ ކަމަކަށް ތާއީދ ކ ރަން.

 ފާހަަގކ ރި ކަންތައްތަކާ އެކީަގިއ މި ބިލ  ފާސްވެެގންދިޔ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްންމެއިްއޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

ދިޔަ ޮގތް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ސަރ ކާރ  ައއ މ ެގ ކ ރިން ޔ ޓިލިޓީ ޚިދ މަތްތައް ރަށްރަށ ަގއި ދެމ ން

ކަންތައްތަކާ ެއއްޗެހި    ،ޮގތާއި އެ ބިލަށް ފައިސާދައްކާ    ،ފެންނަން އެބަ ހ ރި. އަދި ބިލ ކ ރެވޭ ޮގތްތަކާއިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ކ ނި   ؛ކ ނި އ ކާލ މ ެގ ބިލ   އަޅ ަގނޑ މެން ؛ ރީ ފެނިފައި، ތަޖ ރިބާކ ރެވިފަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްހިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

ބެހޭ ޮގތ ން ހ ށަހެޅ އްވި   ކ ރ މާކ ނި މެނޭޖ  ؛ތެރޭަގއި ހިމަނަން އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ޔ ޓިލިޓީ  ެގއ ކާލ ން ޔ ޓިލިޓީ 

ތެރޭަގިއ ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި  ެގ . ެއއީ ޔ ޓިލިޓީ ދަންނަވާފައެ ވާހަކަ ބިލަށް ވާހަކަދެްއކިއިރ  ވެސް ވާނީ 

ޔަ ސަރ ކާރ ން ކ ނިޮގނޑ ތަކެއް ރަށްރަށ ަގއި ހަދާފައިވަނީ. ކ ނި އ ކާލެޭވނެ ޮގތެއް ނެތް. ކ ނި ނެޭގނެ ރައީސް، ވޭތ ވެދި

ރަށްރަށ ަގއި  ބައެއް  ނެތް.  ވަރަށް  ،ޮގތެއް  ދާއިރާެގ ވެސް  ރަށްރަށ ގައި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ނިޖެހިފަވަ  ިގނަ  ކ ނި  . ނީ 

ހަރަށް ނ ހ ރޭ އެ ސަރަޙައްދެްއަގއި. އެކަަމކ  މިހާރ  ާގނޫނަށް  ފަ  ނައްތާލެވޭ ކ ނި ިގނަ ؛އެންދޭ ކ ނިއަޅ ަގނޑ މެން  

އިތ ރަށް  ެއހެންނަމަވެސް، ޭއެގރަށްރަށ ަގިއ ކ ރެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން.  ވެސް  ކ ނި އެންދ މަކީ  ، ެގނައި އިޞްލާޙެްއެގ ދަށ ން

.  އި ހ ރީ ފ ނިޖެހިފަ މި ރަށްރަށ ަގ  ޕްލާސްޓިކ   ،ނ ލެވޭ ކ ނިއި އ ފެދޭ ފ ޅި، ދަޅ ، ދަަގނޑ ، މި އެއްޗެހި ނ ވަތަ ނައްތަ 

 ނެޭގނެ ހަމަ އެއްވެސް ޮގތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ކ ންފ ނިތައް ހަދައިެގން، ޔ ޓިލިޓީ ކ ންފ ނިތައް ހަދައިެގން 

، މި ކަންތައްތަކަކީ ދާންޖެހޭނެ  ،ެގންދަނީ. މި ސަރ ކާރ ން އިނޭގތޯ މި ކަންތައްތައް ރެިގއ ލޭޓ ކޮށް   ކ ރަމ ން މިމަސައްކަތް

ހ ށަހަޅައިެގން މި ެގންދަނީ. ހަމައެއާެއކ   ބިލ   ކޮންޓިނިއ ވާންޖެހޭނެ ެއއްޗެއް ކަމަށް ދެކިެގން މި ސަރ ކާރ  މި މަޖިލީހަށް  

ވަރަށް މާތް މަގ ސަދެްއަގއި ހ ށަހަޅާފައި ޮއތް ބިލެއް. އެ ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި ވެސް، ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް  މި ބިލަކީ ވެސް

ދެޭވނެ ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ހޯދ މަށް ޓަކައި ނ ވަތަ ޔަީގންކޮށްދިނ މަށް ކޮށްދެވޭނެ ނ ވަތަ ޚިދ މަތްކަތް ހަމަހަމަ ޮގތެއްަގއި މަސައް

މި ސަރ ކާރަކީ ރައްޔިތ ން އެންމެ ލޯބިވާ އެއް   ؛ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެްއ މި ބިލަކީ ވެސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ޓަކައި

ައޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގިއ    ، ނަށް ވެސް އެނިގލައްވާނެސަރ ކާރ . މި ސަރ ކާރ ން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

އޮތްއިރ  ބަންދ ވެފައި  ދ ނިޔެ  އެއަ  ،މ ޅި  ޤައ ީމ  ރައްޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފޮނ ަވއިެގން  ރލައިން 

ސް ، މެޑިކަލް ިއކިއ ޕްމަންޓް ކޮންމެހެން ބޭނ ންވާ ބޭސް  ،ފަރ ާވ، ބޭސްޤައ މަށް ެގނައި. ައޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ބޭސް

ތަރ ކާރީއާއި މޭވާ އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ރލައިން ފޮނ ވަިއެގން. ހަމައެއާެއކ  ތަރ ކާރީކޮޅ އަޅ ަގނޑ މެން ެގނައީ ޤައ މީ އެއަ

އޮންނާނެހެން.  ފެނިފައި  ެވސް  ތަނެއްަގއި  އެހެން  ދ ނިޔޭެގ  ހިއެއްނ ވޭ  އަޅ ަގނޑަށް  މިފަދަ ސަރ ކާރެއް  ެގނެއްސިން. 

މާ، މިފަދައިން ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭގައި، ޙަޤީޤަތ ަގއި އެްއވެސް ހަމަނ ޖެހ މެއް މިދިޔަ ދަތި ދ ވަސްވަރ ަގއި ެވސް އެހެންވީ
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ނ ޭވ. ރައްޔިތ ން ތިބީ  އްއި ނެތް. ނ ވަތަ ހަމަނ ޖެހ މެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިފައެފައެްއވެސް ރައްޔިތަކ  ހިއްސާކޮށް

ނ ޖެހިފައި މީެގ  ކ ރަންސްޓްރަކްޗަރށް އިދަނ ޖެހ ނ  ސަރ ކާރެއް ނ ވަތަ ބަޖެޓ  ރީއޭރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަވަރަށް އ ފަލ ން.  

މޯޓިވް، ނ ަވތަ އެ ދައްކަނީ ކީްއކ ރަންކަން    ވާހަކަ ދައްކާތީ އަޅ ަގނޑ މެން އެ ދައްކާ ވާހަކަިއެގ  އަހަރ  ފަހ ން މިހާރ  މި  2

އެ ވެސް  ރައްޔިތ ންނަށް  ހ ރިހާ  ބަލިކަށި.  ނޭގއަޅ ަގނޑ މެން  ސަރ ކާރ   ެއްއޮގތަކަށް ކ ބޭނ މަކީ  އެއީ  ވެސް  ރ ން. 

ވަރަށް   ،ފަހ   އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް މަސައްކަތ ން، ވަރަށް ދ ވަހ  އިންތިޒާރަށް

ސަރ ކާރަކަށް އެްއޮގތަކަށް   އަނިޔާވެރި  ެގނައީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ސަރ ކާރ   މި  ައޅ ަގނޑ ފަހ   ސަރ ކާރ   ވެސް  މި  މެން 

އަޅާނ ވާނެ.  ބަލިކަށިވިޔަދީެގން ރައްޔިތ ންނަށް  ސަރ ކާރަކީ  މި  އެހެންވީމާ،  އެކަމެއް.  ނ ކ ރާނަން  ،  އި ލައަޅ ަގނޑ މެން 

މްރާނީ ކަންތައްތައް ކ ރަމ ން ެގންދާ ސަރ ކާރެއް.  ޢ ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށ ެގ އެކިއެކި ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތަކަކަށް ބޭނ ންވާ  

ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެރިކަމަށް އަންނަން މަސައްކަތްކ ރާ ޕާޓީތަކަށް ވެސް،   ؛ދަތިވާނެ  ބަެއއް ބޭފ ޅ ންނަށް ވަރަށްއެހެންވީމާ،  

މި އ ނދަޫގވާނެ  ވަރަށް  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ފައިނަާގ  އަންނަން  ފެނިފަ  ވެރިކަމަށް  ޚިދ މަތްތައް   މި  .ސަރ ކާރ ންދޭ 

އެހެންނަކ ން ނޫން   ؛ފައި ަވރަށް ހިތްދަތިވާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްސަރ ކާރ ން ރައްޔިތ ންނަށް ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް ފެނި

ފަ ވަރަށް  ރައްޔިތ ން  ތިބީކީ.  ރައްޔިތ ންނަށްޚ ރައްޔިތ ން  ޚިދ މަތްތަކާއި،  ކޮށްދޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދޭ،   ރ ވެރިކަމާއެކ  

ސަރ ކާރ ން  ،  ކާއި، ރައްޔިތ ންނަށް ކޮށްދޭއި އަދި އެ މީހ ންނަށް ދޭ ޚިދ މަތްތަރައްޔިތ ންނަށް ކޮށްދޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާ 

ކެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި ރާއްޖޭަގއި ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަލައިެގންފި. އަޅ ަގނޑ މެން ޓްރާންސްޕޯޓ  ނެޓްވޯ

  ، ބަދަލ ވ މަކީރަށ ން އަނެްއ ރަށަށް މީހ ން ބަދަލ ވ މާއި، މ ދަލާއި ތަކެތި  ދަނީ. މިއީ އިންިގލާބީ ބަދަލެއް. އެއް  ފެށިެގން މި

ދަނީ    ހަމަޖެހ ން މިހާރ ތްހައި ސްޕީޑ ަގިއ ބަދަލ ވ މަކީ މިހާރ  ކޮންމެހެން ބޭނ ންވާ ކަމެއް. މިކަމ ެގ ފަސޭހަކަމާިއ ހި

ދެްއކ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ   ފާޑ ފާޑ ެގ ވާހަކަ  އިދޭތެރޭަގއި ނ ތަނަަވސްކަން އ ފައްދަ  އެހެންވީމާ، ސަރ ކާރާ ލިބެމ ން.  

 ފ ރ ޞަތަށް.   އްވިަގއި ކ ރެވޭ ބޭއިންސާފެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެ ގ  އްހަ ތ ންެގ އެއީ ރައްޔި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މިނެޓ  ލިބިފައި އަނެއްބައި    2އެއްބައި މީހ ންނަށް    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހިތާމަކ ރަން

ިމ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅ ަގނޑ  ވާހަކައާިއެގން ކ ރިއަށްދާނަން.    ،މިނެޓ  ލިބޭތީ. އެހެންނަމަވެސް  20މީހ ންނަށް  

ޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ އަސާސީ ޚިދ މަތެއް ހަރ ދަނާ ޮގތެްއަގއި ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ރާްއޖޭެގ ރައް  ،އޮތް ބިލަކީ  ހ ށަހެޅިފައި
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އަދިވެސް އެްއފަހަރ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ ަގިއ    ،ސިލ ކ ރެވޭ. އެހެންކަމ ންހާހ ށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް. އެ މަގ ސަދ  ބަރާބަރަށް  

  ،ނ ވަތަ ވާދަވެރި ޕާޓީައކީ  އިދިކޮޅ  ޕާޓީ ؛އީސްިއްއޒަތްތެރި ރަވެސް މިއަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން.  

ކ ރ ެމއް ނޫން. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ކ ރ މަށް ވަކާލާތ ޤައ މ  ސ ންނާފަތި  ،ވާދަވެރިވ މަކީ ޤައ މ  އިނދަޖައްސާލ މަށް

ހެޔޮއެދޭ ޤައ މަށް  މެންބަރ ން  ހެޔޮއެދޭ  ދިވެހި   ،ނަމަ  އިްއޒަތްތެރި  ބޭފ ޅ ން    ،ނަމަ  ރައްޔިތ ންނަށް  ޤައ މ   އެ  މި 

ތަކެތީެގ    !ތެދ ފ ޅެއްސ ންނާފަތިކ ރާ ޒާތ ެގ ވާހަކަ ދެްއކ މަކީ ދެރަ ކަމެއް. ކޮށްެގންވާނެ ކަެމްއ ނޫން.    ،ފ ނޑ ފ ނޑ ވެ

އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެްއ އިތ ރަށް ދިވެހި ދައ ލަތ ން    200ވ ރެ    ވަނަ އަހަރަށް  2019  ،އަހަރ  ވެސް  އަގ  އެބަ ބޮޑ ވޭ. މި

ވ ރެ ވެސް ަމއްޗަށް    ޑޮލަރަށް  150ސާފ ކ ރި ތެޔޮފީފާއެްއެގ ައގ   އޮތީ.    ނެ. ކ ރަންޖެހިފައި މިތެޔޮ ަގތ މަށް ޚަރަދ ވާ

އ ފ ލާ މިންވަރ  ހަތަރ   ޯގރލައިންތަކ ން ކާލައިންތަކާއި ެއއަކ ރާ ޝިޕިންޓްރާންސްޕޯޓ ދ ނިޔޭަގއި  އޮތީ.    ކެޓ ގައިދ ނިޔޭެގ މާ

ނޫން ވެސް މ ހިންމ  ޒަރޫރީ ބޭނ ންތަކަށް ބޭނ ންވާ ތަކެތީެގ އަދި މިދ ނިޔޭެގ ކާބޯތަކެއްޗާއި،  އޮތީ.    ގ ނައަށް ބޮޑ ވެފައި އެ

ވ ރެ ވެސް ބޮޑ  އަދަދެްއ    ައށް  90އެއީ ޙަޤީޤަތް. ދިވެހިރާއްޖެައކީ ޤައ މަށް ބޭނ ންވާ ތަކެތީެގ % އަގ  އ ފ ލިފަިއވަނީ.  

ޤައ މ ތައް ިގނަ  ތަރައްޤީވެފަިއވާ  ޤައ މެއް.  އެތެރެކ ރަންޖެހިފައިވާ  އަޑ ިއވެނީ އަޅ ަގ ؛ބޭރ ން  އަބަދ ވެސް  ނޑ މެންނަށް 

ނޫން ވާހަކަ.  ފައިސާ   ،ސްރީލަންކާެގ  ނެތް  ލިބެން  ކާބޯތަކެތި  ޤައ މ ތަކ ަގއި  އަންނަ  ތަރައްޤީވަމ ން  ިގނަ  އެފްރިކާެގ 

ދައްކާ ވާހަކަައކީ ނ ރަްއކާތެރި   ހ އްޓަސް. ފައިސާ ހ ރެެގން ެވސް ނެތް. މިއަދ  މި ޤައ މ  ބަނގ ރޫޓ ވާނޭ ކިޔައިެގން މި

ަގސްވާ ޓަކައި  ހ ރަސްއެޅ މަށް  އިންވެސްޓ މަންޓ ތަކަށް  ހ ރި  ރާއްޖެއަށް  އެީއ  މި ތ  ހަކަެއއް.  ވާހަކައެްއ.  ދައްކާ  ަގއި 

ހިތ ން އިބްރާހީމް    ،ވާހަކަދަްއކަވާ ބޭފ ޅ ންނަށް ެއ ބޭފ ޅ ން އެ ދައްކަވަނީ ކޮން ވާހަކަެއއްކަން ރަނަގޅަށް ެއނިގތިބެ

ލިޙަކީ ވަގ ތީ  ޞާއިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ     ،ޖައްސާލ މަށް މި ވާހަކަދައްކަނީ. ނޫން ެގ ސަރ ކާރ  އިނދަލިޙްޞާމ ޙައްމަދ   

ރައްޔިތ ން އ ޅޭނެ.    އިއެކަމަކ  މި ޤައ މަކީ ދާއިމީ ތަނެއް. މި ޤައ މ ގަ ހ ރި.    ބ ކޮށްފައިޚާއަހަރަށް އިންތި  5ވެރިެއއް  

ރާއަކަށް ހެދ މަށް، ހަޤައ މ  ހަނަފަސް ސަތަނެއް މިއީ. މި    ދަރީންެގ ދަރިން އ ޅެން އޮތް  އި،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންނާ

އަދަ ޤައ މ   ނަާގލ މަށް،  މަސްލަހަތ   މި   އިޤައ މ ެގ  ހަދާލ މަށް  ކޮންފައިދާއެއްތޯ    އަޅިއަށް  ވާހަކަދެއްކ މ ން  ޒާތ ެގ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ފ ންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ވެރިކަމ  ؟ހަމަ އެކަކަށް ވެސް ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން ެގ މިއީ 

ހެޔޮނ ވާނެކޮށްެގންދަހިވެތިކަމ ަގއި ވެސް   ހ ންނާނެ. ހ ރަސް  ، ނ ވާނެ، ކ ރަން  ނ ކ ރާނެ  ވަރަށް ބައިވަރ  ކަންތައްތަްއ 

ސިޔާސީ ވެރިންެގ ތެރެއިން ޤައ މ ެގ    !ތެދ ފ ޅެއްޮއޅިތައް ހ ންނާނެ.    ނ ޖެހޭމިންތަކެއް ހ ންނާނެ. ިގރާކ ރަން  އިންތަކާއި 

ލާފަިއ  އިއަންދަ  ،ހ ޅ ރޯކޮށްފައި  އިޤައ މ ގަ   ،އެހެންނަމަވެސް، އޭެގ މާނަައކީތިވާ ކިތަންމެ ބަޔަކ  ތިބޭނެ.  ވެރިކަމަށް ދަހިވެ

ހ ރި މަގ ތަކާއި، މި ޤައ މ     ލިބެން   އްހ ރި ވަސީލަތްތަކާއި، ހ ރިހާ ލޯނެ  ޤައ މަށް ލިބެންވެރިކަމަށް އައ މެްއ ނޫން.  

އިޢ ލާން  އްޖެބަގ ރޫޓ ވެ  ކޮކަމަށް  މިކަންކަން  ޤައ މ ގެ   އްށްެގނެކ ރ މާއި،  ތިމަންމެން  ހޯދަންޖެހެނީ.  ވެރިކަން  ނޫން 

ބަޔާންކޮށްދީެގން ކޮންކަމެއްތޯ  ކޮށްދޭނީ  ކަމެއް  ،ރައްޔިތ ންނަށް  ބަލައިަގންނަ  ރަްއޔިތ ން  ވެެގން  ެއކަމަކީ    ، ކަމަށް 
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ރިކަން ދ ްއވާލ މަކީ ެގ ވެލިޙްޞާއިބޫ    ،ރައްޔިތ ންެގ ތާއީދ  ހޯދައިެގން ވެރިކަމަށް އަންނަންވާނީ. ޤައ މ  ސ ންނާފަތިކޮށް

ބަގ ރޫޓ ވާ    ،ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކެރިހ ރެެގން މިދަންނަވަނީ ؛އަދި މި ޤައ މަށް ފައިދާހ ރި ކަމެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ތެދ ފ ޅެއް އޮތީ.  ނޫން  އެބަ  !ހާލަތެއްަގިއ  ވަރަށް  ޗެލެންޖަސް  މަސައްކަތް   ހ ރި.  އަދާކ ރަނީ.  ބ ރަ  ދަރަނި  ކޮށްެގން  

ވާހަކަދަްއކަމ ން  ެވސް  އިއިްއޔެގަ  އަޅ ަގނޑ   ފިޔަވަޅ ތަކެްއ    އެބަ  ،ވިންނެންދެ  ހަރ ދަނާ  ަވރަށް  ޗެލެންޖ .  ހ އްޓޭ 

ޮގތަށް ނޫން އޮތީ.    ޮގތަށް އަދި ސްރީލަންކާއަށް ވީ ވީ  އަޅަިއެގންނޭ އަޅ ަގނޑ މެން ބަނޑަށްނ ޖެހި އެފްރިކާ ޤައ މ ތަކަށް

ރ ކާރ ން އެޅ ްއވި ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ތެރެއިން ހަރ ދަނާވާން ފަށައިފި. ނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިކޮނޮމީ އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ސަ

ެވސް، މަސަްއކަތްތަކަށް ވެސް    ދަތިތައް ނެތެކޭ ނޫން. ވަރަށްރައްޔިތ ންނަށް    ،މީެގ މާނައަކީ  ބަޔެްއެގ ވަޒީފާ  ިގނަ 

 ފައިސާެގ  ހަމަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް ދަށަށް ދިޔަ. އަދި ދިވެހި ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ ގައި އެޅ ނ . ިވޔަފާރިތައް ެވސްހ ރަސް

ހ ރީ. މިއީ    ބޮޑ ކޮށް  ައށް ވ ރެ  2019،  2018ރީ.  ހ ވ ރެ ބޮޑ ކޮށް    ކެޓ ަގިއ ކ ރީ އަހަރ ތަކަށްއަގ  ވެސް ޕެރެލަލް މާ

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ   

ނެތެރައްޔިތ ންނަ  ،މިދަންނަވަނީ ދަތިތައް  ޒާތަށްށް  ބަނޑަށްޖެހޭ  ރައްޔިތ ން  ނޫން.  އިޤ ތިސާދ     ، ކޭ  ޤައ މ ެގ  މ ޅި 

ހ ރި ވަސީލަތްތަކާއި، ައދި ދައ ލަތަށް ރައްޔިތ ންނަށް   ށް ލޯނ  ލިބެންރާއްޖޭެގ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަ  ،ފ ނޑ ފ ނޑ ވާ ޒާތަށް

ކ ރ މަށް އަސާސީކަންކަން  ބަންދ ކ   ބޭނ ންވާ  ވަސީލަތްތައް  ޒާތ ހ ރި  ނ ރައްކާތެރި  ެގރާ  ކަމެއް.    ވާހަކަދެްއކ މަކީ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޒިންާމދާރ  އެްއވެސް މެންބަރަކ  ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ކ ރައްާވނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން. މިީއ  

ކަމެއް. ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ މެ ދޮޅ  އަހަރ ހާ  ައޅ ަގނޑ މެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ އެން ؛ދެރަ ކަމެއް. ހިތާމަހ ރި 

މި މިހާރ   މި  ދ ވަސް  މިވަރަކަށް  މިކަމަކާ  ކީްއކ ރަންތޯ  ދެން  އޮތީ.  ބާކީ  އަޅ ަގނޑަކަށް ؟ އ ޅެނީ  ވެރިކަމ ަގއި 

ބަިއ  .ދައްކަވާނީ ވާހަކައޭ ނިވިހަރ ދަނާ ބިނާކ ރަ ،ވެސް ނ ިވސްނޭ މީެގ މަގ ސަދެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަައކީއެްއޮގތަކަށް 

  ޤައ މ ެގ  ޤައ މ ެގ ސީދާ މަސްލަހަތާއި، ޤައ މ ެގ ސަލާމަތާއި، ރަްއޔިތ ންެގ ދިރިއ ޅ މާއި،ޝަން އ ސޫލަކ ން ވެސް  ޕާޓި

އާދެ!   ؛ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާދަވެރި  ޒާތ ެގ ކަެމއް ނޫން  ގ ޅ ންހ ރި ކަންކަމަކީ ދެބަސްވާ  ދީ ފ ދ ންތެރިކަމާޞާއިޤ ތި

ވަކި ހަމަެއއްެގ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ، މި ނިންމަނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވާދަވެރިވާނީ ެވސް ަވކި ޮގތަކަށް

ހަރ ދަނާ ޔ ޓިލިޓީސް  މި  ނިންމަމިހާރ   ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ދަންނަވަމ ން  ވާހަކަ  ތާއީދ ކ ރާ  ބިލަށް  ނީ.  ލާއިކ ރ މ ެގ 

ނޫނޭ އޮތީކީެއއް.    އްަގއެއްމި ޤައ މ  ބަގ ރޫޓ ވާ ހާލަތެ  ،ވަރަށް ކެރިެގން  އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމާލަމ ން މިދަންނަވަނީ

މ ޙައްމަދ    ބަގ ރޫޓެ ެގ  ލިޙްޞާއިބްރާހީމް  ޤައ މ   މި  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ޔަީގންކަން   އްސަރ ކާރެއްަގއި  އެ  ނ ވާނެ. 

 . ޓްރަސްޓ  އެ  ،އޮތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ
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އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅަށްފަހ    ،ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ށް ބަހ ސައީތިދާހ ރި މަސައްކަތަށްފަހ  އަލ ން އަނބ ރާ މި އިބ   ހ ރި މަސައްކަތް. ނ ނިމި  ފަށާނީ ނ ނިމި  އަޅ ަގނޑ  ދެން

 ދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް. އަންނާނީ. ކެޔޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް

ާގނޫނ  ނަންބަރ    އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ާގނޫނ )  26/ 2020ޝ ކ ރިއްޔާ  ބެހޭ  ޮއތޯރިޓީއާ  ށް (އަޔ ޓިލިޓީ ރެގިއ ލޭޓަރީ 

ކ ރ ން.  ކ ރަންވީ އެއް އ ސޫލަކ ން ބިލ ބިލ   ،އ ޅެނީ  އޮތީ. މީަގއި މަިއަގނޑ  ޮގތެްއަގއި މި  އިޞްލާޙ ތަކެއް ައއިއްސަ މި

ވަތަ ަވކި މ ްއދަތެއްެގ ތެރޭަގިއ ބިލ  ދައްކާނެ އ ސޫލެއް ކަނޑައެޅ ން.  ދެން ބިލ  ދެއްކ މަށް ވެސް ެއއް އ ސޫލެއް ނ  

ަގާވއިދ ން.   ،އެ ބިލ ތަކ ެގ ޖޫރިމަނާ އަރާނެ ޮގތެއްެގ އ ސޫލ  ކަނޑައެޅ ން  ،ވާނަމަ  އަދި ބިލ ތައް ނ ދައްކައިފި ކަމަށް

ބިލާ ޖޫރިމަނާއާއި  ކަނޑަ  އެ  ،ނަމަ  ނ ދައްކައިފި  ދެން  ޚިދ މަތް  ޮގތަކާއިލާތަނެްއެގ  ޮގތ ން ވެސް  ނެ  ަގާވއިދ     ބެހޭ 

މީަގއި އަޅ ަގނޑަށް ޕޮއިންޓެއް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން  ؛ޮއތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ކ ރ މ ެގ ވާހަކަ މިއިޞްލާޙ 

އްސާވާ  ހިދަްއކާލަން ތެދ ވީ. މިސާލަކަށް މިހާރ  ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ހަމަ ސަރ ކާރ   ވާހަކަ  ބޭނ ންވެެގން އަޅ ަގނޑ  ވެސް

ޭއަގއި ކަރަންޓ  ޔ ނިޓ ެގ ތަފާތ ތަކެއް   ،ދަނީ. އެހެންނަމަވެސްެގން  ދެމ ން މިކ ންފ ންޏަކ ން މ ޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދ މަތް  ދެ

ބެހޭ ޮގތ ން ވާހަކަދައްކާއިރ     މިކަހަލަ ބިލަކާ   ،އަދި ބޮޑ  ތަފާތެއް ހ ރީމަ އަޅ ަގނޑަށް ެއކަން ފާހަަގކ ރެވޭތީވެ   ،ހ ރީމަ

ޔ ނިޓަށް އެ    100ޒީރޯ ޔ ނިޓ ން    ،ެގ ބޭނ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  މި ތެދ ވީ. ިމސާލަކަށް މާލޭަގއި ނަމަމި ވާހަކަ ފާހަަގކ ރ މ 

 ޔ ނިޓަށް ރަށްރަށ ަގއި މި ނަަގނީ ތިން  100ޒީރޯ ޔ ނިޓ ން    ،ނަަގނީ ޔ ނިޓަކަށް ތިން ރ ފިޔާ ބައި. އެހެންނަމަވެސް 

ސަތޭކަ ޔ ނިޓަށް، ތިން ރ ފިޔާ   ތޭކަ ޔ ނިޓ ން ތިންމާލޭެގ ސަ  ،ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ލާރި. ފަސްލާރި ހެޔޮކޮށް. ނަމަވެސް

ތިން ރ ފިޔާ ހަތްދިހަ    ،ސައްތަ ޔ ނިޓަށް ރަށްރަށ ަގއި މި ނަަގނީއިސަތޭކަ ޔ ނިޓ ން ދ   ، ނަާގއިރ   ފަސް ލާރި  ތިރީސް

  މާ މިއިޔަދި ސަތޭކަ ޔ ނިޓ ން މައްޗަށް މިޮގތަށް މަތިވަމ ން ޮގސް ރަށްރަށ ގައި ތިން ؛ލާރި. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ފަސް

ހަމައަށް   ހާސް ޔ ނިޓާ  ތިން  އާދޭ. އެހެންނަމަވެސް، މާލޭަގއި ހަސަތޭކަ ޔ ނިޓ ން  އަރަނީ ހަ ރ ފިޔާއަށް. ބޮޑ  ތަފާތެއް އެބަ

ކަށް ޔ ޓިލިޓީސްެގ ކަންކަން ހަމަޖެހިެގންދާއިރ  ޔަފަސް ލާރި. ދެން މި އެން ހަމަ  ންނަނީ ހަތަރ  ރ ފިޔާ ތިރީސް އޮމި

އަޅ ަގނޑ     ،ކަށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭތީވެ ޔަމަ އެއްހަމަެވސް ހައީ  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި

އަޅ ަގނޑ    ؛ބެހޭ ޮގތ ން ވާހަކަދައްކާލަން މި ތެދ ވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މި ޕޮއިންޓ  ފާހަަގކޮށްލަން ވެެގން މި ބިލާ

  މި ބިލ   ިއ،ޓީ މެންބަރ ން މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވިސްނަކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ، ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ކޮމި  ،މީދ ކ ރަނީންއ 

 ބޮޑަށް.   ޝ ކ ރިްއޔާ ވަރަށް ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް .އިޞްލާޙ ެވެގންދާނެ ކަމަށް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 9

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ން ސަރ ކާރ ެގ  މަސައްކަތް.  ިއއްޒަ  ،ނ ނިމިހ ރި  ދާއިރާެގ  ރާޝިދ   ކޮމަންޑޫ  މ ޙައްމަދ   ެމންބަރ   ތްތެރި 

ެއދިވަޑައިަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި  ކ ރ މ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދިއ ން. ވާހަކަދައްކަވަން  ކ ނި މެނޭޖ   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

އެދިވަޑައިެގން ފ ރ ޞަތަށް  އިންނެވިއްޔާ  އެދެން.  މެންބަރަކ   ދާއިދެއްވ ން  މެދ   މާފަންނ   ރާގެ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ . 

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

މެނޭޖ  ކ ނި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ބިލ ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށް  ؛ކ ރ މ ެގ  ސަރ ކާރ ން  މި  ބިލެއް.  މ ހިންމ   ވަރަށް 

މެނޭޖ އަދި  ކޮށްފި.  މަސައްކަތް ކ ނި  ވެސް  ސަރ ކާރ ތަކ ން  މެނޭޖ ކ ރީެގ  އަދި  ޓަކައި  އ ސޫލ ތަކެއް ކ ރ މަށް    ، ކ ރާނެ 

އ ކައިެގންނާއި  މިހާރ ރީތި    ަގާވއިދެްއ ނެތަސް ޮގނޑަށް  ެއކި    ،ނަންދީ  ށްޮގނޑަ  އިކިޔަ ޮގނޑ   ބީޗ ތައް  މ ޅި ރާއްޖެ 

އަދި މިހާރ  އެ މަސައްކަތް ރަނަގޅަށް ކ ރަން މި ސަރ ކާރ ން ވެސް ިގނަގ ނަ   ،ޮގނޑ ވެ  ރާއްޖެ  ހާލަތްތަކ ަގއި މ ޅި

ބޮޑ ،   މިސާލަކަށް އެންމެ  ،ައހަރ  އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ  3މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކ ރޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ފާއިތ ވި  

ތެރޭަގއި ބިލިއަނެއްހާ ބައިެގ  އަހަރ     3ފާއިތ ވި   ؛ދައްކާ ެއއް ރަށް މާފ ށި. ބިލިއަނެއްހާއެންމެިގނަ އަދަދަކަށް ޓެކްސް 

ޓެކްސް ނަމަވެސް  ރ ފިޔާެގ  ދެއްކި  ދައްކައިފި.  ޮގތ ަގއި  ޓެކްސްެގ  ްގރީން  އެހެންޮގސް  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ    ، ޖީ.އެސް.ޓީ، 

ފަތ ރ ވެރިން ދާ   ؛ރަށަށް ދާ  އަދި ބޭރ  މީހ ން އެ  ،ޑ  ރަނަގޅެއް ނ ވޭ. މާފ ށްޓަކީ އެހާ ފައިސާޮގނއަދިވެސް މާފ ށީ

ރީތި މަންޒަރެއް ނޫން. އޭެގ  މިއީ  ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަންޒަރ ތައް ކަމަށް.    ކ ރަމ ން އެއެ ރަށް ޕްރޮމޯޓ   ،ރަށަކަށް ވެ

ތަންތަނާޮގނޑާއި   ؛ޮގނޑ   ބަދަލ ގައި ެމހި އެނބ ރޭ  ިމ   އަދި ރެސްޓޯރަންޓ ތަކ ަގއި  ތަކ ރާރ ކޮށް  ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަށް 

ކަށް ޔަކޮންމެ ވެރިކަމެއްަގއި ވެސް އެިއރެއްަގއި ހ ންނަ ވެރި  ،ކަންތައް. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ެއންމެ ބޮޑަށް ހައިރާންވަނީ

ރަދީފ ަގިއ    ޝާމަދ ޚ   ،ބަލާއިރ   "ޝާމަދ ކ ރ ންޚ " މި އޮންނަނީ  މިހާރ  ރަދީފ ގައި ؛ޝާމަދ ޚ    ކ ޔަ ޝާމަދ ކ ރީމާ އެ ވެރިޚ 

އަނެއްކާވެސް، ޚ ރަނޑަހެދ ވ ން،   ؛އޮންނަނީ  މިމާނަކޮށްފައި   ތަކ ރާރ ވަނީ  މި  ދޮގ ތާރީފ ކ ރ ން.    ޝާމަދ ކ ޅައ ން، 

އްތާފައި ނެރ ނީ. މިހާރ  ކޫތަނ ަގއި ތިބި ބަޔަކ  ދަމާ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ައނެއްކާެވސް. ޔާމީނ  ވެރިކަމ ަގއި މި
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މ ަގއި ހ ންނަ ބޭފ ޅަކަށް އެހެން ހިއެއްނ ވާނެ. ރައީސް އިބްރާހީމް ާގމަ  ެގރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،ޝާމަދ ކ ރީމާޚ ބަޔަކ   

 ރަށްރަށ ަގއި ކޮނެފައި  ؛ޝާމަދ ކޮށްެގންޚ މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަކީ އެފަދަ ބޭފ ޅެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ  

ނ ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ     ހ ރި މަދިރިފަނި އަޅާފަ. މިދެންނެވި މާފ ށީަގއި ވެސް މަސައްކަތެއް   ތަކަށް ފަސްނާޅާ އެބަ ހ ރި ފަޅ 

ޮގނޑ  ވެސް އަދި އޮތީ. ދެން އެ ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ  ދެއްކީމަ ިމ   ހިތަށްއަރާ ޝައ ނާ ކީއްބާވަޭއ ކ ރަނީ. މާފ ށީ

ވެސް ފަރ ދީ ޑ ރަގ   ރާއްޖެއަށް ޑ ރަގ  އެތެރެކ ރާ މީހ ން    ،ނެވޭތޯއެއީ ފަރ ދީ ޒިންމާއޭ. ފަރ ދީ ޒިންމާއޭ ބ   ،ބ ނަނީ

 ؟ރ ދީ ޒިންމާ ހ އްޓާލަންވީ. ކީއްކ ރާ ސަރ ކާރެއްތޯފަ  އީރަގ  ބޯ މީހ ން ވެސް އެންތޯ. ޑ ޒިންމާ. ދެން ހ އްޓާލަންވީނޫ

އީ ތަކ ރާރ ކޮށް ޒަމާނ ްއސ ރެ މި ޤައ މ ަގއި މި   !މިއީ ސ ވާލަކީ. އެހެންވީމާ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވިސްނާވަޑައިަގންނަވާށޭ

ކޮނ ނ  ވަޅ ތަކަށް   އި،ޝާމަދ ކޮށްެގން ނ ކ ރާ ކަންތައް ކ ރިކަމަށް ހަދަޚ ޝާމަދ ކ ރ ން. ވެރިންނަށް  ޚ ފީ ކަމެކޭ  ސަާގ

އެއީ ނެތް ކަމެއް ކަމަށް ހަދައިެގން ،  ކިތަންމެ ހެފިޔަސްއި  އަދި ރައްޔިތ ންެގ ަގިއގަ ،  މަދިރިފަނި އެޅިޔަސް  ،ނޭޅިޔަސްފަސް

އެއީ ޯގހަށް. މިހާރ  ވާންޖެހޭނީ  ޖެހޭނީ. ޯގސް  ެއއީ ރަނަގޅަށް ވާން  ރަނަގޅ .  ފ ކޮށްެގން ވެރިކަމަކަށް ނާދެވޭނޭތަޢ ރީ

ާގތް ބޭފ ޅ ން ތަކ ރާރ ކޮށް ވާހަކަދަްއކަމ ންދާއިރ  ވެސް ހަމަ އެީއ   ؛މަނިކ ފާނ ެގ ތިމާެގ ބޭފ ޅ ން  އެ  ،އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން

 ، ޅ ން ދައްކާއިރ  ެވސް ޯގސްކަމަށް، އަހަރެމެން ދައްކާއިރ  ެވސް ޯގސްކަމަށްަގބޫލ ނ ކޮށް އެީއ ޯގސްކަމަށް، އެ ބޭފ 

ވެސް އެކަން  . ކަނޑައެޅިެގން ވަޅަކަށް ަވއްޓާލަނީ. އަނދިރި ވަޅަކަށް ވައްޓާލަނީ. އެްއޮގތަކަށް ނ ވާނޭއެހެން ހަދައިެގން

ހިތަދޫއަށް އެންމެ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ  ދިޔައިރ  ވެސް ެއ  އަމިއްލަފ ޅަށް ޮގސް.  ކޮށްެގންނ ވާނެ. މާފ ށީ ެވސް ބައްލަވާ  

ރައްޔިތ ން އިހަށްދ ވަހ  ވެސް މަގ މަތިން ދިމާވެެގން  ރަށ     އި،އޮތީ. މަގ ތަކަށް ފަސްނާޅަ   ރަށ ެގ މަގ ތައް ކޮނެފައި އެ

ެގއް ކޮނެފައި ައވަހަށް މަކޮނެފައި އޮންނަތާ އެތައް ދ ވަހެކޭ. އެ މަަގކަށް ފަސްނާޅައޭ.  ތިމަންނަމެންނަށް މިހާރ  މަގ   ،ބ ނީ

ގ ދަންކޮށްފައި ތަންތާ އެބަހ ރި   ،ކަމަށް ބ ނެ  ލެެވލްކޮށް ހަދަން. ރަށްރަށ ަގއި ޕްރޮޖެކްޓް ހަދަނީ  ، ޖެހޭނެ މަގ  އެްއވަރ ކޮށް

މީޑިާއަގ ބަޔަކ   ކޮންމެވެސް  ނ ވަތަ  ދައްކައިެގން  ފޮޓޯ  ދެން  ނ ހިނާގ.  ރަށްރަށ ަގއި  ިގނަ  ނ ހިނާގ.    އި މަސައްކަތެއް 

ހިތ ންމަންޒަރ    ައޅ ަގނޑ   ކ ރި  ،ދައްކަިއެގން  ކަންތައްތައް  އޭރ ަގއި  ހަމަ  ޔާމީނަށް  އިންތިޚާބ ަގއި  ޮގތަށް   ރިޔާސީ 

 ؟ހޭ ވޯޓ ދޭނީއްމިހާރ  އެ ވާހަކަތައް އެބަ ދައްކާ. އެ ވާހަކަތައް އެބަ ދަްއކާ. ތިމަންނަމެން ކިހިނެ  ،ރައްޔިތ ން ހިތަށްއަރާ

ކަލޭމެންނާ   ،ކިޔާފައި ތިަމންނަ މާ ަގދައޭދޮޭގއެންމެ ފަހ  ދ ަވސްކޮޅ  އާން  ހަމަ އެ ހާލަތަށް މި އަންނަނީ. ވެރިކަމ ެގ

މާ މިކަހަލަ ކަންތައް ކ ރީ  !ނެރިެގން ވެސް ތިމަންނަ ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ވޯޓ ލައްވާނަމޭ ދެކޮޅަށް ތިބޭ މީހ ންނާ ަގދަކަމ ން ވިޕ 

ވާހަކަދަްއކާއިރ ަގިއ ރީަގއި އޮތް ޔ ޓިލިޓީސް ބިލަށް ވެސް  ކ   ރައްޔިތ ން ަގބޫލެއްނ ވާނެ. ކަނޑައެޅިެގން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  

އޮތީ ަގވާއިދެއް ހަދަން. ވޯޓ ނ ލާ މީހ ންނަށް ތިމަންނަމެން ކަރަންޓ  ބިލ ން، ފެން ބިލ ން ފ ރ ޞަތެއް   މީަގއި ވެސް މި

މި ހަދަން  ަގާވއިދެްއ  ޮގތަށް  ބިލ ތަކަ  ނޯންނާނެ  ބާރ ވެރިކަން  ާގނޫނީ  އެހެންވީމާ،  ދީފަ.  އަދި   ،ދީެގން  ށްއޮތީ 

އެއީ އެ މީހ ންެގ ވަކި    ،ޝާމަދ ކ ރާ މީހ ންކަން ަގބޫލ ކޮށްޚ އެއީ  ޝާމަދ ކ ރާ މީހ ންނަކީ  ޚ   ށްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަ
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ކ ރީެގ ޝާމަދ ކ ރެވޭ ހ ރިހާ އެންމެން ތިބީ ވަރަށް މ އްސަނދިނެްގ ޮގތ ަގއި މިހާރ .  ޚ މި ޤައ މ ަގއި    !ބައްލަވާ ؛ބޭނ މެއް

  ޝާމަދ ކ ރި ހ ރިހާ އެންމެން ވަރަށް މ އްސަނދި މަހ ޖަނ ން. ޔާމީން ކޮންތާކ ތޯ ޚ ޭއެގ ސަރ ކާރ ތަކަށް    ،ސަރ ކާރ ތަކ ން

ޝާމަދ ކ ރި  ޚ ޅެނީ. އޭނައަށް  އ   ީމހ ން ހަމަނ ވެެގން އޭނަ އެ  3000  .ެއކަނިއިމަޭއނަ އެކަނި ؟ވީ  މައ މޫނ  ކޮންތާކ ތޯ ؟ވީ

މި ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކީ ެއއީ މަޤާމަކަށް    ،ދެންނެވީެއހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ؟މީހ ން ޤައ މ ަގއި މަދ ތޯ

ފަހަރ  ބޭފ ޅަކ . އަންނައިރ  ރަީއސް ނަޝީދ ެގ ވާހަކަ، ރައީސް    އަހަރ ން އެއް  5ކިޔާ ނަމެއް. އެ މަޤާމަށް އަންނަނީ  

ކަމަށް ވަންޏާ ދެން    ރާތްތައް ަގބޫލ ނ ކ ހަެގ ހެޔޮ ނަސޭهللاތް، އީވާ ޢަބްދ ހަނަޝީދ ެގ ނަސޭހަތް، ރަނަގޅ  ހެޔޮ ނަސޭ

ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ދެން އެ ބޭފ ޅާކަށް   ނ ކ ރާތްތައް ަގބޫލ ހައެމް.ޑީ.ޕީެގ އާންމ  މެންބަރ ނެްގ ހެޔޮ ނަސޭ

ައޅ ަގނޑ  އެދެން ހަމަ ދެވަނަ ދައ ރަކަށް ވެސް، އަޅ ަގނޑ  ދ ޢާކ ރަން  ވާނީ.  ނަ ންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިަގވާނެ ޮގތެއް މާތް

ޝާމަދަކީ އެއީ ބައްޔެއް. ެއއީ ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި  ޚ  ؟މަނިކ ފާނަށް ފ ރ ޞަތ ދެއްވާތޯ ވެސް. އެކަމަކ  ކީއްތޯ ކ ރާނީ  އެ

  ، މީދ ކ ރަންންކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  އ   ބައްޔެްއ. އެހެންވީމާ، އެ ބަލި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން އެްއވެސް މީހަކަށް ޖެހޭ

. މިހާރ   މަށްކަ  ޮގތަކަށް، ާގނޫނީ ބާރ ވެރިކަން ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިެގންދާނެ  ޅެއް ފަސޭހަމިނޫން ޮގތަކަށް މި ޤައ މ  ތަންކޮ

ވެފަ.  މި ޔ ޓިލިޓީ ބިލަކ ން ވެސް ނ ލިބޭ. ައދި ކ ނި މެނޭޖެއް ވެސް ނ ކ ރޭ. މާފ ށި އޮތީ ޮގނޑ   ،ާގނޫނަކ ން ވެސް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލެއް.  މ ހިންމ   ބިލަކީ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ހ ށަހެޅިފައިވާ  މިހާރ  

ޝާމަދ ކ ރ މެއް ނޫން.  ޚ ެވސް  ެއއްޮގތަކަށް  މަކީ މ ހިންމ  ބިލެކޭ ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅ ްއވީ ދެންނެވ  ؛ރާއްޖޭގެ   ،ރައީސް

ޝާމަދ ކ ރާ މީހެއް ވެސް ނޫން. ކޮށްފައި ނ ެވސް ާވނެ. އަޅ ަގނޑަށް ރަނަގޅަށް  ޚ އަޅ ަގނޑަކީ އެްއވެސް ބޭފ ޅަކަށް  

ހިތްޕ ޅާ ވެސް  ެގ  ޯގހަށް ޯގސް އަބަދ  ވެސް ދަންނަވަމ ން ؛ރަނަގޅ  ބޭފ ޅ ން  ަވރަށް  ންދާނަން. އެކަމ ެގ ސަބަބ ން 

ޚާއްޞަކޮށް   ިގނަ.  ބޭފ ޅ ން  ރައީސްހަމަޖެހިވަޑައިނ ަގންނަވާ  އިްއޒަތްތެރި  ތެރޭަގއި.  ވެރިންެގ  ކ ނި   ؛ސިޔާސީ 

  ތަކެތި އ ކާލާވަރަށްޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހެން  މެނޭޖ ކ ރ މަކީ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ކ ރިން އޮތް

ވ ރެ ިގނަ ރިސޯޓ     އަށް  150  އިއިތ ރ ެވއްޖެ. ރާއްޖޭަގކަށް  ޔަވ ރެ ރާއްޖޭެގ ކ ނި އިތ ރ ވަމ ންދާ މިންވަރ  އެތައް ގ ނަ

  އެ   ވާހަކަ މިތާ ދެއްކީމާ  ެގއެބަ އޮތް. ރަްއޔިތ ންެގ ވެސް އަދަދ  ިގނަވަމ ންދަނީ. ކ ރީަގއި މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް 
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ހިނގައްޖެ.    އިފަހަނައަޅަ  400000ރަްއޔިތ ން މިތާ ތިބީ. މިހާރ     142000މަނިކ ފާނ  ވެރިކަމަށް ވަޑަިއެގންނެވިއިރ   

މިޮގތަށް ިގނަވަމ ން ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދާއިރ ަގިއ ކ ނި ރަނަގޅަށް މެނޭޖ ނ ކ ރެވިއްޖެއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ކ ނި 

މަސްވެރިކަާމިއ ޓޫރިޒަމް ނެތިހިނގައިދާނެ.  ؛ންމެ މ ހިންމ  ދެ އިންޑަސްޓްރީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެ  ،ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރ ވެ 

މިހިރަ ކަންކަމަކީ ވަރަށް  މަސް ވިހަވެދާނެ. މިހިރަތަްއ ތަޣައްޔަރ ވެދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކާށްދޮއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޮގނޑ 

ށީެގންވާ ރަނަގޅ  ޮގތެްއަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މަކީ ާގނޫނެްއެގ ތެރެއިން އެކަ  !ތެދ ފ ޅެއް  ކަންކަން.ފ ންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ  

ބޮޑ  ކަމެއް. ރައްޔިތ ން ވެސް އެ ބ ރަ އ ފ ލަންޖެހޭނެ. ސަރ ކާރ  ވެސް އެ ބ ރަ އ ފ ލަންޖެހޭނެ. މ ޅި ޤައ މެއްެގ   ޚަރަދ 

މެހެން ބޭނ ންވާ ރައްކާތެރިކަމަށް، ޤައ މ ެގ ދެިމޮއތ މަށް ކޮން  އިޤައ މ ެގ ސަލާމަތާ  ،ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އޮންނައިރ 

އެހެންކަމ ން،    ކަންކަން.އެއީ ކ ރަންޖެހޭނެ    ،ބޮޑަސް، ކިތަންމެ ދަްއޗަސް، ކިތަންމެ އ ނދަގ ލަސް  ކަންކަން ކިތަންމެ ޚަރަދ 

ފެނެއޭ. ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މަކީ    ،އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ެވސް ވާހަކަދައްކަމ ން ދެންނެވީ  ައޅ ަގނޑަށް  މި ބިލ  ފާސްކ ރަން 

އެ ކަމެކޭ.  ދަށ ންމ ހިންމ   ާގނޫނެްއެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ކަމެކޭ.  ކ ރަންޖެހޭނެ  ތެރެއިން  ،  އީ  އ ސޫލެއްެގ  ހަމަޖެހޭ  އެކަން 

ކަންކަން އިންތިޒާމ ކ ރެިވެގން ވަކި ނިޒާމެްއެގ ދަށ ން ކ ރ ަމކީ އަދި ާމ ބޮޑަށް ވެސް މިހާރ  ކ ރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެކޭ.  

ރައީސް  މެނޭޖ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން ؛އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަައކީކ ނި  އޮތް  ދަްއކަން  ވެސް  ދ ވަސްވަރ ަގއި  ދަތި   އީ މި  ، 

ތެދ ފ ޅެކޭ ދަ   ! ދ ވަސްވެރެކޭ.  ކިތަންމެ  ދ ވަސްވަރެކޭ.  ައގ   އްޗަސް ދަތި  ތެލ ެގ  ައގ ބޮޑ ވިޔަސް،  ތަކެތީެގ  ކިތަންމެ   ،

ކ ރެވެން އޮތް   ޖެހޭ ޚަރަދ ޖެހޭނެ. އެކަމަށް ކ ރަންއަޅ ަގނޑ މެން ކ ނި ވެސް ެމނޭޖ ކ ރަން  ، ކިތަންމެ މައްޗަށް އ ފ ލ ނަސް

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ެވސް  ވަރަށް  ކ ރ މަކީ  ހިންަގނީ ؛ޮގތަކަށް  ވެސް   ކީދައ ލަތެއް  ފަހަރެއްަގއި 

ކ ރެވޭނެ.  އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ޭއރ  އެ މަސަްއކަތް  ،ނޫން ؛ ެވސްނިކަން ކަނޑ މަޑ  ދ ވަސްވަރ ަގއި، ފަސޭހަވެ

ބޮޑަށް ވެސް އެ ޤައ މެްއެގ    ދަތި ހާލ ަގއި ޤައ ެމއް ހިންގ މަކީ މާ  ،ދަޫގ ނިންމ ންތައް ނިންމައިެގންއ ނދަތި  ،ކަނޑ ަގދަ 

ބޮޑަށް ވެސް އެ   ވެރިކަމާ ހަވާލ ވެ ތިބި މީހ ންެގ ކ ޅަދާނަކަން ދައްކައިދޭނެ ކަމެއް. އެކަން ކާމިޔާބ ކ ރ މަކީ އަދި މާ

ދަްއކައިދޭ ކ ޅަދާނަކަން  ލޮކްޑައ ންވަ  2020ކަމެއް.    ނެމީހ ންެގ  ކ ރިމަތިވި  މި  ރާއްޖެއަށް  އަހަރ   ސަބަބ ން   ގެ ނަ 

. . ފައިސާ ެވސް ދަތިވިބޮޑ ވި  ައގ   ެގތަކެތީ ؛އ ނދަޫގވި  ؛ދަތިވި  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންނަށް ދިމާވި ކަންކަން

ހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި  ކޮށްެގން ބައެއް މަޖިލީވަޒީފާ ވެސް އެތައް ބަެއއް ެގއްލ ނ . އެކަމަކ  ސްޓިމިއ ލަސް ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފ 

ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ރިކަވަރީއަކަށް    ،ވެސް ވަކާލާތ  ޤައ މ  ބަނގ ރޫޓ ވާނޭ ކިޔަކިޔާ ތިއްބާ ވަކާލާތ ނ ވެ  މެންބަރ ން އޭރ 

%  މި %މައިނަސް   33އައީ.  މިއަދ   މި  7ިއން  ރައީސް  ޕްލަސްއަށް  އިްއޒަތްތެރި  އަރާފަ.  އަޅ ަގނޑ މެން   ؛އޮތީ 

ވ ރެ ިގނަ ތަކެތި އ ފައްދާ ރަޝިައން ފެޑަރޭޝަނާއި ޔ ކްރެއިން    އަށް  30ބޯތަކެތީެގ %ދ ނިޔޭެގ ކާ   ،ވިސްނަންޖެހޭނެ

ސަބަބ ން   މިކަމ ެގ  ހަނގ ރާމަެއއްަގއި.  ވެސް އަމިލި  25އޮތީ  މިހިނދަށް  މިހިނދ ން  ވަގ ތ   މި  ޮގވާން  ޓަނ ެގ  ން 

ތަކެތި ވަރަށް ބޮޑަށް ައގ ބޮޑ ވެއްޖެ. ތެލ ެގ   ހ ރި ބަންދ ވެފަ. މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ދ ނިޔޭެގ  ޔ ކްރެއިންަގއި ޕޯޓ ތަކ ަގއި އެބަ 
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 ޑޮލަރަށް ވ ރެ   150  ކ ންހިނގައްޖެ. ސާފ ކ ރި ތެޔޮ ފީފާއަ  އި ޑޮލަރ  ފަހަނައަޅަ  120ސާފ ނ ކ ރާ ތެޔޮ ފީފާއެއްެގ  ؛އަގ  

ސިޑީސް  އެކ  ސަރ ކާރ ން ސަބް  ވާހަކަައކީ މި ޗެލެންޖ ތަކާ  ،ވެސް މައްޗަށް ހިނަގއްޖެ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ދީެގން މި ކ ރަމ ންެގންދާ މަސައްކަތަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަންޖެހޭނެ އަދި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރަން ސަބްސިޑީސް،  ދީެގން

ެއްއޮގތަކަ.  މަސައްކަތެއްހިތްވަރ ދޭންޖެހޭނެ    މަސައްކަތެއް.  މިީއ  މަސައްކަތެއް.  ބ ނަންޖެހޭނެ  ވެސް  ށް ރަނަގޅޭ 

ޝާމަދ ކ ރ މެއް ނޫން. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނެވި ބޭފ ޅަކަށް ޚ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް ހ ންނެވި ބޭފ ޅަކަށް  

،  ޝާމަދ ކ ރ މެއް ވެސް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންޚ މިކް ިމނިސްޓަރަށް  އިކޮނޮ  އިޝާމަދ ކ ރ މެއް ނޫން. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާޚ 

މަޖިލީ މެންބަރ ރައްޔިތ ންެގ  ޖަވާބ ދާރީހ ެގ  ސަރ ކާރ   މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ  ޖަވާބ ދާރީންެގ  މާނައަކީ ކ ރ ވ ން.    ،ކ ރ ވ މ ެގ 

.  ށްދިނ ންމަގ ފަހިކޮ  ،ދިނ ންހ ރިހާ ކަމަކާ ދެކޮޅ ހެދ މެއް ނޫން ރަނަގޅަށް ކ ރާ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް އިތ ރަށް ހިތްވަރ  

އެ ކަންކަން ކ ރެޭވނެ މަގ  ތަނަވަސްކޮށްދިނ ން.   ،ތައް ފާހަަގކޮށްރައްޔިތ ންެގ ލާބަޔާިއ މަންފާައށް ކ ރަން ހ ރި ކަންތައް

ރަީއސް ވާހަކަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ބޭފ ޅ ންެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ތެރެއިން  މަޖިލީހ ެގ  ޮގތ ން  ތައް  މި  ަމަގށް ހ ންނަ    އެ 

ނ ައޅ ަގނޑަ   ތަނެއް  މަސައްކަތްކ ރައްވާ ކަމެއް  .ހިތާމަ  ށްހިތާމައިެގކޮޅަ  .ފެނޭކަށް  މ ސްތަޤ ބަލ ޤައ މ ެގ  .ދެރަވަރ    ؛ 

 ... ޮގތް ެގއްލ ންވާނެ  ނަމަމި ދައްކަވާ ވާހަކައިެގ ނަތީޖާ ނިކ މެއްޖެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފ ޅ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   

ނ ހަނ  މ ހިންމ  ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ     ،ކ ރ މ ެގ ބިލ  މިއީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކ ނި މެނޭޖ 

ކ ނި އެބަހ ރި.    ެގބާވަތ  ނ ކ ރާ ތަކެްއޗަށް. އެކި ބާވަތްއަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ން  ، ފާހަަގކ ރަން. ކ ނި އަޅ ަގނޑ ެމން މި ކިޔަނީ

މެނޭޖ  ރަނަގޅަށް  ކ ނި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ވެެގންދާނީއެހެންނަމަވެސް،  ނަތީޖާއަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ނ ކ ރެވ މ ެގ 

   ޮގތ ން މި މަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަދެކެވެމ ން ން. އެހެންވީމާ، މިއަދ  ކ ންޏާ ބެހޭ ޔ ދިއ ލ  ތަޣައްޔަރ ވެެގންޙަވަށަިއެގންވާ މާ

ތަނ ން ހަދާ ާގނޫނަކ ން ަގާވއިދެއް ހެދ މ ެގ    އަޅ ަގނޑ މެން މި  ، އެނޭގ  ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ވެސް އެބަ

  ނޫނީ އެ ތަނެްއަގިއ އޮންނަ ބޯޑަކަށް ދިނ މ ން ،  އަދި ނޫނީ އެ ތަނެއްެގ ެވރިޔަކަށް  ،ނަމަ   ފ ރ ޞަތ  ބަޔަކަށް ދީފި

އ ފ ލަންޖެހޭ އޭެގން  ދެން  އަދި    އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތަކ ލީފ  

މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވެސް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެނިގެގން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތ ން  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އިޞްލާޙަކާ މި ރާއްޖޭަގއި ެއއްެވސް ކަމެްއ    ،ފަިއ ހ ރި ޮގތ ންވެ  މިހާރ  ކަންކަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  
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ނެތްޔަހަމަ ދެވޭކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ކަށް  ލިޔެެގން  ާގނޫނ ަގއި  މަގ     ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޭެގ  ރައްޔިތ ންނަށް 

ެވެގން   ބިލ  ނިމިެގނމި    ،. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅ ދައްކަިއެގން ނޫން ޮގތަކަށް ޮގސް ާގނޫނަކަށް 

ނ ހަނ  މ ހިންމ     ،ައކ ރ ން އަކ ރަށް ކަން ކ ރަންީވ ޮގތް ާގނޫނ ަގއި ލިޔެވިފައި ޮއތ ން އެއީ  އިކ ރެވިެގންދާއިރ ގަ ސްދީގ ތަ

ޖަހާފައި ވެސް މިސްރާބ   މި ރާއްޖެ ކ ރީަގއި ވެސް އަދި މިހާރ  ؛ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކަެމއް    ،އޮންނަނީ  މި ނ ރައްކާ  މިއީ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތަށް  ބަރޯސާވާ  ކ ންފ ނިތަކަށް  ހިއްސާވާ  ސަރ ކާރ ެގ 

  ، ކ ރާ ސަބަބަކީ  މިކަން މި  . ހ ރި  ކަން ކ ރަންޖެހޭ ސަބަބ ތަކެއް ވެސް އެބައެހެންނަމަވެސް، މި  .ޙަޤީޤަތަށް ބ ނާ ނަމަ

މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އަދި   ،ީވމަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށްޞާދ  ރަނަގޅ  ނޫންޙަޤީޤަތަށް ވެސް މި ރާއްޖޭެގ އިޤ ތި

 ،ނެތ ން ވެފައިތަނ ަގއި ހަރ ދަނާ  މި  ބޭންކިންގ ސިސްޓަމ   . ތ ންނެޒ ވާނ ންނަށް ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަހިވެފައި

މި   !ކ ންފ ނިތަކަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ސަބަބ . ތެދެއްޙަޤީޤަތަށް ވެސް ސަރ ކާރ     ،އެއީ  ނެތ ންފ ރ ޞަތ 

  . އޮތީ ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ަގއި   ޮގތ ން ިގނަ ވަޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ  ވެސް މިއަދ  މިއިދާރާއްޖޭަގއި މިހާރ  ކަންހިނަގ

ެގއްލިގ އްހަމ ަވއްޒަފ ން ިގނަވާ ވަރަކަށް    އިއަދި ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ގަ  ެގންދޭ. މިނިވަންކަމާ އެކ ަގިއ  ތަކެއް އެބަ 

މިކަން ައޅ ަގނޑ މެން .  ދޭ  އެކ ަގިއ މި ރާއްޖޭަގިއ އ ޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެގއްލިެގން އެބަ    މިނިވަންކަމާގ އް ހަބަސްބ ނ މ ެގ  

ފަޚ ރ ވެރި    އެބަ ތިބި  ރާއްޖޭަގއި  ިމ  ވެސް  ޙަޤީޤަތަށް  ބަދަލ ކ ރެވޭނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިކަން  ބަދަލ ކ ރަން.  ޖެހޭ 

ވިޔަފާރިޒ ވާ ރާއްޖޭަގއި  މި  ފަހިނ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރ ޞަތ   އަނެ.  ކޮށްދީެގންކ ރެވޭނެ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ކާެގ  އެ 

ނ ވެއްޓި  ބޯނ ލަބަ  ،ފައިމައްޗަށް  ިވޔަފާރި  އި،އަނެކާއަށް  ރާއްޖޭަގއި  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެން  ގ ދ ނ ވެ  ފ ރ ޞަތ   ކ ރެވޭނެ 

، ނޫން  .މި ރާއްޖޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔަނީ މ އްސަނދި ޤައ މެކޭ ؛އިފަހިކޮށްދޭންވީ. ޙަޤީޤަތަށް ެވސް މި ރާއްޖޭގަ 

ން  އަނެއް މީހާއަށް ބަރޯސާެވެގން ދިރިއ ޅ   އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ވަނީ އެ ީމހާމ އްސަނދި  އަޅ ަގނޑ މެން މ އްސަނޖެއް ނ ވޭ.

ޅ ަގނޑ މެން މިނިވަނެއް ނ ޭވ ިއއްޒަތްތެރި  އަ ؟ ވަނީެވއްޖެ ހާލަތެްއަގއި ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މިނިވަންބައްޓަންކ ރަން

އިމ  ވެސް ދެކޭ ޮގތ ަގިއ  ަގއަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ،ރައީސް. މި ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ހަރ ދަނާކ ރަން ބޭނ ންވާ ކަމަށް ވާނަމަ

އެބަ ފަހިވާން  މެދ ވެރިކޮ  ފ ރ ޞަތ   ބޭންކ   ފަހިާވންޖެހޭ.  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތްތަްއ  ހޯދޭނެ  ލާރި  ށް  ޖެހޭ. 

ދޭށޭ  ދޭކަށް ނޫން. ލޯނ ެގ ޮގތ ަގއި ފ ރ ޞަތ ހިލޭ  ،ހިލޭ ދޭށެކޭ ނޫން މި ރާއްޖޭެގ ޒ ވާނ ން ބ ނަނީކީ ؛ނަގައިެގން ލޯނ 

  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި   ،ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބަންދ ވެފައި އޮވެ ވިޔަފާރި   ކ ރަން. އެކަމަކ ތިމަންނަމެންނަ ވިޔަފާރި

ލާފައި ތިމަންނަެގ ކ ންފ ނިން އެންމެ ބޮޑ  އިއަހަރ  ނިންމަ،  ފ ނިތައް ފައިދާ ހޯދ މަށް ޓަކައިސަރ ކާރ ެގ ކ ން   ،ފެންނަނީ

މިއީ ނ ރައްކާ ވާހަކަެއއް މި ދައްކަނީ އިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑ   ؛ފައިދާއެއް ނެރޭ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލްކޯ ތަންތަނ ން އެ ބޭފ ޅ ން ސާފ  ފައިދާއޭ ކިޔާފަިއ  ސްޓެ،  މިސާލަކަށް މިއަދ  ފެނަކަ ؛ހަމަ ސާފ ކޮށް ދަންނަވާނަން

ޙަޤީޤަތަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޖީބ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ؛އަޅ ަގނޑ މެން ބިލ  ދައްކަން ؟ޗެއްތޯ މި ދައްކަނީއްކޯ  ނެރ ނީމާ
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އެހެންވީމާ،    . ރައީސްނީ ިއްއޒަތްތެރިއިލަައޅ ަގނޑ މެން މި ފެލަ.  ހ ރިހާ ފައިދާއެއް މި ނަަގނީ  ންޭއެގ  .ބިލ  މި ދައްކަނީ

ވަނީކީ މ ހިންމ   މީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޫން  ފައިދާއެއް  ވާ  މ ހިންމ .  ކ ންފ ންޏަށް  ، ވަނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ފ ރ ޞަތ ތަކާއި ލިބޭ  ބަހައްޓަިއެގން   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޖީބ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ފައިދާ  ލިބޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ކ ރި ފެނ ންއަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަެގއް  އެހެނެއް  .ދެވޭނެ  މިއެހެންނަމަވެސް،  މިނޫން  ކ ންފ ނިން ވަނީކީ  ކަން   .

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ .  ތަން މި ފެންނަނީ  ލާއިނެރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ން ފެލަފައިދާ

ިއ   ރާއްޖޭގަ ، މިައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ  އިށް ާވހަކަދައްކާއިރ ގަ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތަކީ ވެސް ކ ނީެގ ބިލަ

މިކަމ ެގ   އަދި  ބޭރ ކ ރ މަކ ން  ކ ނި  ހ ރި  މާލޭަގއި  ހަދައިެގން  ކ ންފ ނި  މާލޭަގއި  ހަމައެކަނި  ނ ލިބޭ. ކ ނި  ހައްލެއް 

ން ކ ނި މެނޭޖ ކ ރެވޭނެ ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ރަނަގޅ  ނިޒާމެއްެގ ތެރެއި  އަޅ ަގނޑ މެން

ލެވޭނެ ޮގތެއް ނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިކ ނި ނައްތަ   އިންޮގތްތަކެއް ހޯދިެގން ނޫނީ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި ރާއްޖެ 

އަނެއްކާވެސް އިތ ރ  ކ ންފ ންޏެއް ހަދަން    ،ވީމާ އަޅ ަގނޑ މެން މި ހަދަންޖެހޭ ޮގތަކީންކަންކ ރައަނެއްކާވެސް ރަށްރަށ ން  

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ؛ ނީ. އެ ހަދާ ކ ންފ ނީގައި ތިބޭމި ޖެހެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ    މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ    ަމއިކ ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަްއޑޫމީދޫ  ކަނޑަެއއްނ ލަން. 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަްއޑޫމީދޫ

ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެކޭ.    ،ކ ރ މާ ބެހޭ މި ބިލަކީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީކ ނި މެނޭޖ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ބަލާއިރ ަގިއ    ށްއ ފައްދާ މިންވަރަމ ޅި ދ ނިޔޭން ކ ނި ؛ދ ނިޔޭން  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ދ ނިޔޭެގ ނިސްބަތ ން ބަލާއިރ ަގއި ރާއްޖެައކީ

ބައެ އ ފައްދާ  މިންވަރެއް  އެހެންނަމަވެސްކ ޑަ  ޤައ ެމއް.  ދިރިއ ޅޭ  މީސްކޮޅެއް  މަދ   ޗޭންޖާއި    ،އް.  ކްލައިމެޓް 

އެންމެ ،  މި ހ ރިހާ ކަންކަމ ެގ ސަބަބ ން އެންމެ ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކެްއ ލިބޭ  ، މަންޓަށް މި އަންނަ ބަދަލ ތަކާއިންއެންަވޔަރަ

ތް ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ހިމެނޭ.  ޓެއް އޮށްއެންމެ ނާޒ ކ  ތިމާވެ  ،ހާލ ަގއި ޖެހޭނެ ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި 

އްލ  ވަރަށް  ހައަޅ ަގނޑ މެން ޙަޤީޤަތ ަގއި ިމ ކ ރާ މަސައްކަތ ެގ ސަބަބ ން މ ޅި ދ ނިޔޭެގ ނިސްބަތ ން ބަލާއިރ ަގއި ލިބޭ  

ވަރަށް ބޮޑ ވާނެ    ،މ ޅި ދ ނިޔެއަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދެވޭ މެސެޖ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ  ،ކ ޑަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް

އަޅ ަގނޑ މެން ިއސްރާފ ކ ރާ ނ ވަތަ ބޭކާރ  ޮގތ ަގއި    ،ކޮށްއަޅ ަގނޑ މެން ކަހަލަ ކ ޑަ ޤައ ަމކ ން ކ ނި މެނޭޖ   ކަމަށް.

ޓަށް ބަލައިެގން މި ކ ރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ  ށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތިމާވެ  ،ހި މަދ ކޮށްެގ އަދަދާ އެްއޗެބޭނ ންކ ރާ ޕްލާސްޓިކ 
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މިސާލެްއެގ ޮގތ ަގއި މ ޅި ދ ނިޔޭން ވެސް ބަލައިަގންނަ  ، ޔޭެގ ނިސްބަތ ން ެވސް މި ރާއްޖެއަށް ނަޒަރ  ހ ްއޓިމ ޅި ދ ނި

މިހާރ  ހަމަ  ،ވަރަށް ިގނަ؛ ކަންތައްތަކެއް. ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފިލްމ ތަކ ން މިހާރ  މި ފެންނަ މަންޒަރ ތައް

ފެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފިލްމ ތަކ ން  ހަލާކ ވެެގން  ،ނާނެިގނަ  ތަންތަން، ދ ނިޔެ  އ ޅޭ  އާބާދ ކ ރަން  އަލ ން  ޮގސް 

މި ކަންކަމަކީ ިމއީ ފިލްމަކ ން މިއަދ  ފެނ ނ     ،ސްޕޭސްއަށް ޮގސްެގން ދިރިއ ޅެންޖެހޭ މަންޒަރ ތަކާއި   ،މަންޒަރ ތަކާއި

ކޮންމެވެސް    ،މ ންދާ ކަމަށް ވަންޏާކ ރާ ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރަ  ދ ނިޔޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ކަންތައް  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް 

ހި ެއކި ސަމިޓ ތަކާ އެްއޗެ  އިމިހާރ  ދ ނިޔޭގަ   ،އެއް ދ ވަހަކ ން ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތިލާންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. އެހެންކަމ ން

ޮގތ ން ވެސް ކ ރިއަށް   ފަރ ދީ  ،ިމއީ އަޅ ަގނޑ ެމން ހ ރިހާ އެންމެން ވެސް  ،ބާއްަވއިެގން މި ކ ރެވޭ މަސަްއކަތްތަކަކީ

މަންޓް މި އޮތް ޮގތ ަގިއ ެގންޮގސްދިނ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން  ންއ ލާއި ިމ އެންވަޔަރަޙަމާ  އޮތް ޖީލ ތަކަށް މި ދ ނިޔޭގެ 

މިހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ފެށި ކ ނި އ ކާލ މ ަގިއ    ،ކ ނި ތަރ ތީބ ކޮށްެގން ނެރޭ  ،ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް. 

ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރާ ެއއްޗެ  ،ހި ވަކިކޮށްރީޔޫސަބަލް އެްއޗެ  ،ކޮށްހި ަވކިތަކާ އެްއޗެޕްލާސްޓިކ  ިމ    ،ހި ވަކިކޮށްކާނާެގ 

އާދޭ. އ ނދަޫގތަކަކާ ވެސް ކ ރިމަތިލާން   ވަރަށް ިގނަ ފާޑ ކިޔ ންތަްއ އެބަ  އިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަކ ރެވޭ މަސައްކަތާ 

މި   ، ެވސް މި މަސަްއކަތްތައް ފެށިެގންދާއިރ ަގިއ ެއއީ ހަމަދ ނިޔޭެގ ކޮންމެ ތަނެްއަގއި    ،ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް   އެބަ

ރައްޔިތ ން    ިގނަ ދ ވަހާ އެކީގައި  ،ޝަކ ވާތައް ހަމަ އަންނަ ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް   ކޮމްޕްލެއިންސްތައް ނ ވަތަ  ދެންނެވީ

އެ  ކަންކަން  ރައެ  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  ނަތީޖާ  ޭއެގ  އަދި  އާދަެވެގންދޭ.  ކ ރ މަށް  ފެނިެގންދޭ. ޮގތަށް  ޮގތ ަގއި  ނަގޅ  

  އި، ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކާވ ރެ ރަނަގޅަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ނި މެނޭޖ   އެހެންވީމާ، މިހާރ  މި ހެދޭ ާގނޫނާ އެކީަގއި މިހާރަށް

  ، މާއި ޔ ދިބައްޓަންެވެގން  ޮގސް އެކި މީހ ންނަށް އެކި ައގ  ނ ނެޭގނެ ޮގތަށްއަގ ތައް ވެސް ވަކި ޮގތަކަށް ކަނޑައެޅިެގން 

، މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީޔ  ދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތިމާވެށި ސަލާމަތްކ ރެވޭނޭ ޮގތްތައް މި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ކަނޑަެއޅިެގން

 ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑ  ކ ރިއެރ މެކޭ. އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި މިއީ ފަރ ދީނަށް  ޤައ މެްއެގ ޮގތ ން ޙަޤީޤަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން

  ބަލައިަގންނަންޖެހޭ ކަމެކޭ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ އްސ ރެ   އިން އެންމެން ވެސް ވިސްނަ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެ

  އި ައޅ ަގނޑ މެން ސްކޫލ ތަކ ަގއާ   ކައި، މިއަދަށް ވެސް ފަށައިެގން ކ ރިއަށް އޮތް ޖީލ ތަކަށް މީެގ ނަމޫނާ ދައް  މިއަދ ން

ހޭލ ންތެރިކ ރ ވަ ؛ހިއެްއޗެ ކަންކަަމށް  މި  ބ ރަ   ،އިކ ދިން  ިމއީ  ތާނަގއި  އޮތް  ެވެގންޔަކ ރިައށް    އީ މި  ،ނ ޮގސްކަށް 

ިވސްނައިެގން ކ ރާ ކަންކަމަށް   މަށްޝަކ ާވއަކާ ނ ލާ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ އާންމ  ދިރިއ ޅ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މި ކަންކަ

ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އޭެގ    ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ހަމަ  ، އީސްހެދ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ބިލ  ެގނެސްެގން މިނިސްޓަރ މިހާރ  އެ ކ ރައްވަމ ން ެގންދަާވ      ،ފެށ މެއްެގ ޮގތ ން މި މަސައްކަތް ސަރ ކާރ ން މި 

ވަރަށް ތާއީދ ކ ރާ މަސައްކަތްތަކެކޭ.    ހަމަ އަޅ ަގނޑ   ،މަސައްކަތްތަކަކީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަރަށް މ ހިންމ 

ކ ރިއަށް އޮތް    ޓަކީ ހަމައެކަނިށް ކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިމާވެޞަ ޓަށާިއ އަޅ ަގނޑ މެން އަދި ޚާއްށްތިމާވެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ
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ސް އެންެމ ތިޞާދާ ވެދ ނިޔެއަށް ވިސްނ މ ެގ އިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ   މ ޅި  އި،ޖީލ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަ

ތިމާވެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  ކަންތައް.  ެއްއ  އޮތް  ގ ޅިފައި  ރީތި އި،  ޓާށް ބޮޑަށް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

  ،ވާއިރ ަގއި  ިމ ެއއްޗެހި ިވއްކައިެގން ލާރި ހޯދަިއެގން ދިރިއ ޅޭ ޤައ މަކަށް  އި،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސާފ  މޫދާ   ،ޮގނޑ ދޮށްތަކާއި

ވެެގން   ަގއި ކ ރ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބިލ  މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލަކަށްއެ ކަންކަން އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތ 

ދާ މީހާ    އަށްދާ މީހާ ނ ަވތަ ސްނޯކްލިން  މި ޤައ މަށް އަިއސް ޑަިއވިންއަށް  ، މި ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނެއް ބޭނ މެއް ނ ވޭ

ބަލަ މ ރަކަތަކ ަގއި  އިޮގސް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އަބަދ ވެސް  މަންޒަރާއި  ޕްލާސްޓިކ ލާއިރ ަގއި  އޮންނަ  އެޅިފައި    ، ކޮތަޅ  

ޮގތަށް ފެންނަން އޮންނަ މަންޒަރ  ފެނިެގންދާކަށް. ކ ނިތައް މި  މޫދަށް މި އ ކާލާ  މެން ޮގސް ހަމަ ނ ވިސްނާއަޅ ަގނޑ 

ން. ޝ ކ ރިްއޔާ  ޔ ދިކޮމިޓީ މަރ ހަލާަގއި އަދި މިއަށްވ ރެ ވެސް މި ބިލ  ފ ރިހަމަވެެގން،  އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ އ ންީމދަކީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 1ލާނަން. މެދ ކަނޑާލާފައި މަސައްކަތް ފަށާނީ  އިމެން މި ވަގ ތ  މެދ ކަނޑަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

ބަހ ސް  ،ންބަރ ން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާބަހ ސްކ ރައްވަން ިއއްޒަތްތެރި މެވޯޓ  ަގޑިން. ވޯޓަށްފަހ   ،ޖަހާއިރ 

 ލާނަން.  އިެގންދާނީ. މި ވަގ ތ  ެމދ  ކަނޑަކ ރިއަށް 

 

 { އަށް 13:00އިން  12:33 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ، ރައީސް މ ޙަްއމަދ  ނަޝީދ ރައީސްމަޖިލީހ ެގ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން 10

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެންމެ އެ    މިހާރ  މި ވަނީ ވޯޓަށް އެހ ން. އަމީން ޢާންމ   އެޖެންޑާަގއިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް    .الم عليكمالس   .`

  ، އޮތް. ފ ރަތަމަ ވޯޓަކީ  މިއަދ  ދެ ވޯޓ  އެބަ ؛ވޯޓ   ިމއަދ ެގ ފ ރަތަމަ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ .  ،ޖެއްސެވީ 

ވެލިދޫ ދާއިރާެގ    ،ވަނަ މާްއދާެގ ދަށ ން  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ   ؛ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ 

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ަމއްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ޝަފީޤްهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

  ިއ، ހ ށަހަޅ ްއވަ  ޝަފީޤްهللا ބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން  .ކަމާ ގ ޅޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް
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މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ތާއީދ ކ ރެްއވި ހ ށަހެޅ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  

 ދެއްވ ން އެދެން.ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 

 ]ްއވ ންވޯޓ ދެ[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 60    ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ 

 58    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.    ގ ޅޭެގ އިޞްލާޙާ  ޝަފީޤް هللاޢަބްދ   މ ޙައްމަދ    މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވެލިދޫ

ޖ މ  އަދަދަކީމަޖިލީހ ެގ  ތިއްބެވީ. 87؛ ލަ  ވޯޓ   60  ހާޒިރ ވެ  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރ ން.    58ދެއްވީ  އިްއޒަތްތެރި 

ނ ދެއްވާ އިްއޒަތްތެރި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   އްވިދެނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  

ވޯޓ .    30  ނީ  . ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  58ަވޑަިއަގތީ  ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވެ  މެންބަރަކ  ވެސް ނެތް.

 ފާސްވެއްޖެ.  އެހެންވީމާ، މި ހ ށަހެޅ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް  ،ަގނޑ  ދެވަނަ ވޯޓަކަށް މި އަހަނީއަޅ 

އެ   ،ެގނައ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ ށް އިޞްލާޙ (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ޅިވަރ ެގ ާގނޫނ )   30/ 2015ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ވަނީ ނިންމަވާފަ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގެ   ވާ ކަމަށް މަޖިލީހ ެގ ިއޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީންބިލ  ފާސްކ ރައްވަން ފެނިވަޑަިއނ ަގންނަ

އެ ބިލ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ   ،އެންމެ ފ ރަތަމަ އޮންނާނީ  ވަނަ މާއްދާެގ )ތ( ގައިވާ ޮގތ ެގ މަތީން  97ަގާވއިދ ެގ  

ފ ެގ ބިލ  ފާސްކ ރައްވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވަން ޙަސަން ލަޠީ  ،މެދ  ވޯޓަށް އެހ ން. އެހެންވީާމ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން

  ެއ ބިލ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރައްވައިފި   ނަމަ ޖައްސަވާނީ ރަތް.  ޖައްސަވާނީ ފެހި. ފާސްކ ރަްއވަން އެދިވަޑައިނ ަގންނަވާ

އެ ބިލ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރެއްވ މަށް    ،ކ ރ މަށް ދާނެ. ނަމަވެސްގ ން އެ ބިލ  ތަސްދީއަސާސީަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީނަމަ ޤާނޫނ 

ަގއިާވ    )ގ(  ،ދެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ަގއި މި ވަނީ  ،ނަމަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިނ ަގންނަވާ 

  ، ކ ރ މަށް އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް އަނެއްކާެވސް ވޯޓަށް އެހޭނެ. މިޮގތ ންން އެ ބިލ  އިތ ރަށް ފ ރިހަމަޮގތ ެގ މަތީ

 ހެންވޭރ   ،އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވީމާ އަލ ން އަނބ ރާ ކޮމިޓީން އަހާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ މި ވޯޓަށް އަހަނީ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2015/30  ނަންބަރ   ާގނޫނ   ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރ   ޒަތްތެރި އިއް  ދާއިރާެގ  ހ ޅަނގ 

ގ ޅޭ  ބިލ   ެގނައ މ ގެ އިޞްލާޙ   ށް (އަާގނޫނ   ކ ޅިވަރ ެގ ފާސްކ ރ މާ  މެންބަރ ންނަށް  މަޖިލީހ ން  އިްއޒަތްތެރި   ޮގތ ން 

 ދެއްވ ން އެދެން. ޮގތަކަށް ޯވޓ   ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހެންވޭރ  ހ ޅަނދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 18    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 35    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    53     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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  ނ ވޭސްފާ       ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.   ގ ޅޭ  ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހ ށަހެޅ އްވި ބިލާ

އަދަދަކީ ޖ މ ލަ  ތިއްބެވީ  . 87؛ މަޖިލީހ ެގ  ފެންނަ    60ހާޒިރ ވެ  މެންބަރ ން.  ިއއްޒަތްތެރި    18ކަމަށް  އިްއޒަތްތެރި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ނ ދެއްވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.   35މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް  

   . އެހެންވީމާ، ފާހެއްނ ވި.27ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ  53ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގތީ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަހަންޖެހެނީ މި  ދެން  ެގންދި  ،އަޅ ަގނޑ   ކޮމިޓީއަށް  އަނބ ރާ  ވޯޓ .  ޔ ބިލ   އަހާ    ! އާދެ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މަށް 

ޮގތަށްަގވާ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   ،އިދ ަގިއވާ  ލަޠީފް  މެންބަރ  ޙަސަން  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ޅަނގ   ާގނޫނ    ،ހެންޭވރ  

ެގނައ މ ެގ ބިލ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ށް އިޞްލާޙ (އަކ ޅިވަރ ެގ ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ)  30/ 2015ނަންބަރ   

  ގ ޅޭ   އިތ ރަށް ފ ރިހަމަކ ރެއްވ މަށް އަނބ ރާ އިޖ މާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މާ  ،ންމަތީ  ޮގތ ެގ  ވާ ވަނަ ާމއްދާެގ )ގ( ަގއި  97

 ށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ގ ހެންވޭރ  ހ ޅަނ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 21    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 31    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    52     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ނ ވޭސްފާ       : ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.    ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ޓީއަށް ފޮނ ވ މާމިހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ބިލ  އަނބ ރާ ކޮ

  21  ވޯޓ ދެްއވީ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް  60ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ  . 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ

މެންބަރ ން. ަވކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ނ ދެްއވާ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގތީ   31މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް  

ވަނަ    97  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޯވޓ . އެހެންވީމާ، ފާހެއްނ ވި.  27ތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ  ިއްއޒަތް  52

 މާއްދާެގ )ގ(. 

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަގއި.    9:00ހެނދ ނ   ެގދ ވަހ  ހޯމަވާ   2022 ޖޫން 20ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 6/15/2022 1:06:19 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaa ge dhashun,
Velidhoo Dhaairaa ge Izzaitheri Member hushahalhuvvaafaiva massala
dhiraasaa kurumah committee ah fonuvumah

Results

Present: 72
Eligible to vote: 71

Yes: 58
No: 0

Abstain: 0
Voted: 58

Not Voted: 13

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/15/2022 1:07:04 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/15/2022 1:07:04 PM]



ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/15/2022 1:07:04 PM]



Overall Voting Result 6/15/2022 1:09:21 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge kulhivaruge ganoon ah islaah genaumuge bill
faaskurumah

Results

Present: 72
Eligible to vote: 71

Yes: 18
No: 35

Abstain: 0
Voted: 53

Not Voted: 18

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/15/2022 1:10:06 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo No
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
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ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo No
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo No
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu No
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu No
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo No
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Overall Voting Result 6/15/2022 1:12:18 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge kulhivaruge ganoon ah islaah genaumuge bill anburaa
committee ah fonuvumah

Results

Present: 72
Eligible to vote: 71

Yes: 21
No: 31

Abstain: 0
Voted: 52

Not Voted: 19
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ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo No
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
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ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo No
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo No
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu No
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu No
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/15/2022 1:13:03 PM]




