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

 

 ޖަލްސާ ވަނަެއކާވީސްެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022 މާރިޗ  22

 

 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:

ވަނަ ދ ވަސް.    19  ންމަހ   ޝަޢ ބާންވަނަ އަހަރ ެގ    1443  މިއީ  ދ ަވސް.  އަންާގރަވީ    2022  މާރިޗ   22  ދަކީމިއަ

ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން ިއށީނދެ މި ތިބީ،  ަވނަ ދ ވަސް.    11ބަދ ރ ވަ ނަކަތ ން  ސްފަ

  7ސަލާމ ަގިއ    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  27  ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ ޖަލްސާއަ. މި ަވގ ތ   ގައިޖަލްސާ   ވަނ21ަ

ނަވާ މިއަދ  މަޖިލީހަށް އެބަ ވަޑައިަގން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  6 ގައިފ ޅ ދަތ ރ ރަސްމީ  ، އަދިކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

ނެތް. އަޅ ަގނޑަށް  ދެވޭނެ އެހެން އެއްެވސް ޮގތެއް    ރީފެއް އިތ ރަކަށްޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެ ބޭފ ޅާެގ ތާ. ދެން އަޓް ވެއި ޑްޓެ

އެ ބޭފ ޅާ ދިވެހިރާއްޖެއާިއ ސަރ ކާރާ    ،ވެން އެބައޮތްދެންނެ  އިތ ރ ން ވެސް، ޭއެގދެންނެވިދާނެ އެީއ ބިލިއަނަރެކޭ. އެހެންނަމަ

ށް މަޝްރޫޢ . މިއަދ  އެ ބޭފ ޅ ން މަޖިލީހަ" ނަމ ަގއި ހިންަގވާ  . އެީއ "ނޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންަގވަމ ންއެކީަގިއ  

ށް ިމ މަސައްކަތް ހިނަގމ ންދާ ޮގތާއި، އަދި އެކަމާ ގ ޅޭ އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  ދެއްވާނެ. އަދި ވަޑައިެގން އަޅ ަގނޑ މެނަ

ޓީާއއި،  ޖ  ކޮމިކްލައިމެޓް ޗޭން،  ފަިއވާނީންނަވާނޑ  ދަކަވާނެ. މި ބައްދަލ ވ މަށް އަޅ ަގވެސް ވާހަކަދައް  ވެއިޓްމިސްޓަރ  

ކޮމިޓީއާ   އަދި ދެއިޖ ތިމާޢީ  ިމ  މެންބަރ ން  ،  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެން  އެހެންނަމަވެސް،  މެންބަރ ންނަށް.  ވެސް    ކޮމިޓީެގ 

. އެހެންވީމާ، އެހާ ިގނަ ޖާަގ  ަގއި 1  ޑައިެގންނެވ މަށް. ބައްދަލ ވ ން އޮތީ ކޮޓަރި ނަންބަރ ކ ން ވައަޅ ަގނޑ  އެދެން ވީވަރަ 

ނެތިދާނެ.   މެންބަރ ން ކޮޅަ  އެހެންނަމަވެސް،ފަހަރ ަގއި  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  ވަޑަިއަގންނަވަން  ތިއްބެވޭނެ.  ވެސް  ށް 

 . ށްދެްއަވއިފިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޮގނޑީެގ އަދަދ  ވަޒަންކ ރަން އެނޭގނެށް ޓެކްސްޓެއް ކޮސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަ
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   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .21/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ބިލ    ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭމަޖިލީހަށް    .4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖެހޭ ބިލ .  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ، ާގނޫނ  ނަންބަރ     ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ  -4.1   2021/20އިސްމާޢީލް 

  20/ 2021ާގނޫނ  ނަންބަރ     ކިޔ ން.އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ    )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ ާގނޫނ (އަށް

   .އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ ާގނޫނ (އަށް

 

 ސ ވާލ  .  6

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 . ސ ވާލ  -6ންޑާ ައއިޓަމް އެޖެ

އ ތ ރ     -{ 6.1}  މެންބަރ ަގލޮޅ   އިްއޒަތްތެރި  އޮފް   ،هللاޢަބްދ   އީވާ  ދާއިރާެގ  ޕްލޭނިންގ، މިނިސްޓަރ  ނޭޝަނަލް 

. ކ ރަްއވާ ސ ވާލ ޙައްަމދ  އަސްލަމާ ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯއްދެވ މަށް  ރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މ ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފް

 . ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ އީވާ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ަގލޮޅ  އ ތ ރ 

  އަޅ ަގނޑ    ަގއި،ފެބ ރ ވަރީ  13  ށް ފޮނ ވީމިނިސްޓަރަނޑ  މި ސ ވާލ   ައޅ ަގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!  

ރައީ   2022ސ ވާލަކީ،    ފައިވާކޮށް ބަޔާނ ަގއި  ރިޔާސީ  އަހަރ ެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  ވަނަ  މާލޭެގ  ވަނީ  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ފަސް   ހައްލ ކ ރ މަށް  ދަތިތައް  ދިމާވެފަިއާވ  ހ ޅ މާލޭަގއި ބޯހިޔާވަހިކަމ ަގއި  މަސައްކަތް  ޔ ނިޓ ެގ  ހައ ސިންގ  ހާސް 
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ށޭނެ ކަމަށާއި، މާލޭ ރައްޔިތ ންނަށް ފެހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ ަމސައްކަތް ހ ޅ މާލޭަގއި    ށާއި، އިތ ރ  ދެ ހާސްކ ރިއަށްދާ ކަމަ

، ގ ޅީފަޅ ން މަދ ވެެގން ދެ ހާސް ޯގތި، އަދި ިގރާަވރ ފަޅ  ހިއްކައި މަދ ެވެގން ދެ ހ ޅ މާލޭން މަދ ވެެގން އެއް ހާސް ޯގތި

ލަފާކ ރެޭވ    އިވާ ކަމަށް ވިދާޅ ވެފައެވެ. މި މަސައްކަތ ެގ ތަފ ސީލ ތަކާއި، ނިމޭނެ ކަމަށްވާފަހާސް ޯގތި ދިނ މަށް ނިންމަ

 ރައީސް.  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި؟ ކޮބައިތޯމަސައްކަތް ޮގސްފަިއވާ ހިސާބަކީ ޚ ތަކާއި، ފަންޑިންެގ ތާރީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެހެންވީމާ،    .ދާސް ވަރަށް ިގނަރ ތ ރ  ކަަގއި އިދެްއާވފައިވާ ޖަވާބ    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ 

. ޓޭބަލްތަކެއް ވެސް އެބައޮތް.  އްަވއިދެްއވާނެއަމީން ޢާންމ ެގ ނަިއބ  މި ޖަވާބ  އި   ދާހާއި އިތ ރ  ކަރ ދާހާ އެކ ގައިރ ދޫ ކަ

 .އަމީން ޢާންމ ެގ ނައިބ ން މި ޖެހެނީ މިޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން. މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ  އޮތް ޮގތ ން މިކަ

 

 : ވ ންއިްއވެ  އިދާރީ މޭޒ ން

ހައ ސިންގ    ފަސް ހާސްސިޓީއާ ގ ޅޭ. ހ ޅ މާލޭަގިއ ކ ރިައށްދާ    D/441/2022/3-57ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ނަންބަރ   

؛ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް. ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ އަދަދ   ސްއެޕޯލޯ ހޯލްޑިންްގ؛ ކ ންފ ނި ؛މަސައްކަތ ެގ ތަފ ސީލ   .ޔ ނިޓ 

ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ ތެރޭަގިއ    1042ެގންދާ  ން ކ ރިއަށް ސްއިއެޕޯލޯ ހޯލްޑިންްގ؛ އިތ ރ  ތަފ ސީލ   /. ޕްރޮްގރެސ1042ް

ެގ  ޔ ނިޓާއި ައދި މިޑް ރޭންޖ  ހައ ސިން  240ެގ  އެފޯޑަބަލް ހައ ސިން  ،ޔ ނިޓާއި  120ކައ ންސިލ  ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ  

ެގންދާ މަޝްރޫޢެއް.  މިއީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް މޮޑެލަށް ކ ރިއަށް  ؛ެގ ތަފ ސީލ ޔ ނިޓ  ހިމެނެއެެވ. ފަންޑިން  682

 ؛. މަސައްކަތ ެގ ތަފ ސީލ ދެ ހާސް؛  ލިމިޓެޑް. ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ އަދަދ އާޖޭ.އެމް.ސީ ޕްރޮޖެކްޓ  އިންޑި؛ ކ ންފ ނި

ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ   ދެ ހާސްެގންދާ   ލިމިޓެޑ ން ކ ރިއަށްއާޖޭ.އެމް.ސީ ޕްރޮޖެކްޓ  އިންޑި ؛އިތ ރ  ތަފ ސީލ   /ޕްރޮްގރެސް

ހައ ސިން ކައ ންސިލ   ހިމެނެނީ  ހައ ސިން  ، ޔ ނިޓާއި  600ެގ  ތެރޭަގއި  ޕްރޮޖެކްޓަށް    1400ެގ  އެފޯޑަބަލް  މި  ޔ ނިޓ . 

ހޭންޑްއޯވަރ  ކޮމެންސްމެ  18ނޮވެންބަރ     2021ކ ރެވިފަިއވަނީ  ސައިޓ   ޕްރޮޖެކްޓ   ދ ވަހ .  ތާރީޚަކީ  ވަނަ    9ންޓ  

ނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ ަގއި. މ ޅި ޕްރޮޖެކްޓ  ނިމޭ  2022ޖެނ ައރީ    8. ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްކޮށްފަިއވަނީ  2021ޑިސެންބަރ   

ެގންދާ މަޝްރޫޢެއް. ލޯން މިއީ ޑިވެލޮޕަރ ފައިނޭންސް މޮޑެލަށް ކ ރިއަށް ؛ެގ ތަފ ސީލ . ފަންޑިނ2025ްޖެނ އަރީ  ؛ ތާރީޚ 

 ލިމިޓެޑް. ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ  އާ އެން.ބީ.ސީ.ސީ އިންޑި؛ ަގއި. ކ ންފ ނި  2021  ޑިސެންބަރ   9ސްކ ރެވިފަިއވަނީ  ބަރޑިސް

ހައ ސިންގ ދެ ހާސް  ެގންދާ   ލިމިޓެޑ ން ކ ރިައށްއާއެން.ބީ.ސީ.ސީ އިންޑި ؛ އިތ ރ  ތަފ ސީލ   /. ޕްރޮްގރެސްދެ ހާސް؛ އަދަދ 

ހިމެނެނީ ތެރޭަގިއ  ހައ ސިން  ،ޔ ނިޓ ެގ  ހައ ސިން  ،ޔ ނިޓާއި  600ެގ  ކައ ންސިލ   ިމ    1400ެގ  އެފޯޑަބަލް  ޔ ނިޓ . 

ންޓ  ތާރީޚަކީ ވަނަ ދ ވަހ . ޕްރޮޖެކްޓ  ކޮމެންސްމެ  19ންބަރ   ޑިސެ   2021ކ ރެވިފަިއވަނީ  ޕްރޮޖެކްޓަށް ސައިޓް ހޭންޑްޯއަވރ
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މިީއ   ؛ެގ ތަފ ސީލ . ފަންޑިނ2024ްޖ ލަިއ    ،ކީ . މ ޅި ޕްރޮޖެކްޓ  ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ ތާރީޚ2022ަޖެނ އަރީ    18

 N5-14ޕްލޮޓ  ނަންބަރ    ؛ޖޭ.އެމް.ސީ ޕްރޮޖެކްޓ  އަޕްޑޭޓ ެގންދާ މަޝްރޫޢެއް.  ޑިވެލޮޕަރ ފައިނޭންސް މޮޑެލަށް ކ ރިއަށް

 .18؛ ބީ މިރަރޑް. ހައިޓް އޮފް ދަ ބިލްޑިންގ ؛ ޓަވަރ ޓައިޕް. 38؛ ނަންބަރ އޮފް ރޫމްސް  T11ޓަވަރ  ނަންބަރ   

 . N5-14؛ ބިލްޑިންގ ޓައިޕް އަިއޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޕްރޮޖެކްޓ     .ސީކޯޑ ތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ޕޯޓަލަށް އަރ ވަން. އެން.ބީ.ސީއަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ މި   ؛އަމީން ޢާންމ 

އައިސް ފަހ ން  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ހިމެނޭ.  އަޕްޑޭޓަކާ  ޕްރޮޖެކްޓ   ޖޭ.އެމް.ސީ  އަދި  އޮތް    އަދި  އަޕްޑޭޓަކާއި  އެބަ 

 މާތ  ކިޔާލަދެއްވ ން އެދެން. ޯގތީެގ ާވހަކަ. އޭެގ މަޢ ލޫ ެއއް ހާސްހ ޅ މާލެއިން ދޫކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 

 : ވ ންޒ ން އިްއވެ ދާރީ މޭއި

ދިނ މަށް   ޯގތި އް ހާސްއެހ ޅ މާލެއިން   ؛ޯގތި. ަމސައްކަތ ެގ ތަފ ސީލ   ެއއް ހާސްހ ޅ މާލެއިން ދޫކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  

 ،އަދި އެ ސަރަޙައްދ ެގ މަގ ތައް ހެދ މާއި.  ޗާޓ  ވަނީ ތައްޔާރ ކ ރެވިފަ  ،ޓަކައި ޯގތި ދޭނެ ސަރަޙައްދ ތައް ކަނޑަައޅައި 

ސްޓެލްކޯއާ އެކ  މަޝްވަރާކ ރެވި ތާވަލެއް   ،ާއއިޑަބްލިއ .އެސް.ސީއެމް.  ،ާއއިއާއި ކަރަންޓ ލ މަށް އެޗް.ޑީ.ސީފެނާއި ނަރ ދަމާ

އްކަތް މިހާރ  ލ މ ެގ މަސައިޯގތި ދޫކ ރާނެ އ ސޫލ  އެކ ލަވަ  ކަށް. ޯގތި ދޫކ ރާނެ ފަރާތްތަހ ށަހެޅ މަށް ވަނީ ދެންނެވިފަ

.  ލެވޭނެއިޯގތި ދިނ މަށް ކަނޑައަޅާ އ ސޫލާ ެއއްޮގތަށް ޯގތި ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް އެޕްލިކޭޝަނަށް ހ ޅ ވަ  ،ކ ރިއަށްދާއިރ  

. ގ ޅީފަޅ ން ދިނ މަށް  ންސަރ ކާރ ؛ ތަފ ސީލ   . ފަންޑިންެގ2022ޖޫން  ؛ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ ތާރީޚ 

ހާސްހަމަޖެހިފައިވާ   ތަފ ސީލ   ދެ  މަސައްކަތ ެގ  މަސައް؛ ޯގތި.  ހިއްކ މ ެގ  ބިން  ހަދައި  ޕްލޭން  ޔޫސް  ތ ެގ  ކަލޭންޑް 

ފަޅ ން ދަނީ. ިގރާވަރ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްލޯނ  ެއްގރީމަންޓ ؛ ެގ ތަފ ސީލ ދަނީ. ފަނޑިންތައްޔާރީތައް ކ ރިއަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ   ހާސްދިނ މަށް  ތަ  ދެ  މަސައްކަތ ެގ  ޕްލޭންތައް ؛ ފ ސީލ ޯގތި.  ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ހިއްކ މަށް  ބިން 

 ދަނީ. ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ފައިނޭންސް؛ ެގ ތަފ ސީލ ދަނީ. ފަންޑިންކ ރެވެމ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޢާންމ .   އަމީން  އެބ1970ަޝ ކ ރިއްޔާ  ޯގތިދީފައި  ފަޅ ން  މާލޭ  ތެރޭަގއި  ބާޑީެގ  އިތ ރ ން   ހ ރި  މާލޭެގ  އަދި  ދީފަ. 

މި ރަށްރަށ ން ވެސް އެބަހ ރޭ ބާޑީ ދީފަ. ގ ޅީފަޅ     ،ހިންނަވަރާއި ތ ޅާދޫއާ  ،އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮތް ޮގތ ަގއި 

  ދެއްވި މަޢ ލޫމާތ ން އެބަ ފެނޭ.   ،ރ  އެ ވިދާޅ ވިޓަން ދެންެމ މިނިސްކަހިއްކ މ ެގ މަސައްކަތް އިންތިހާއަށް ލަސްވެެގންދާ
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ތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން.  ޓީއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އެބަ ހިތަށް ވަދޭ މިނިސްޓަރ  ބާޑީ ދެއްވަން ޚިޔާލ ކ ރައްވާތޯ. ކޮމި 

 އަދި އެބަ އޮތް ެއއް ސ ވާލ .  !. މާފ ކ ރައްވާއޭެގ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑަށް އެބަ އޮތް ކ އްލި މަްއސަލަެއއް ލިބިފަ

ޢަބްދ ންމެއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ތިމަރަފ ށީ  -{ 6.2}    އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތ ،  ޮއފް  މިނިސްޓަރ  ،ރިޔާޟްهللا ބަރ  

  ދާއިރާގެ   ތިމަރަފ ށީ ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯދ މަށް ކ ރަްއާވ ސ ވާލ .  މަޚްލޫފާ  އަޙްމަދ ައލްފާޟިލް    އެމްޕަވަރމަންޓް  ކޮމިއ ނިޓީ

 . ބަރ ންމެ އިްއޒަތްތެރި

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާ ރިޔާޟްهللا ބަރ  ޢަބްދ ންދާއިރާެގ މެ ތިމަރަފ ށީ

ަގިއ  .ައއި.ޕީޕީ.އެސް.  ެގއަހަރ   ވަނަ  2022  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !`. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

އަދި ނިމޭނެ  އި  ވޭމަންޑޫެގ އައ ޓ ޑޯ ޖިމްެގ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚާތ.  ކ ޑަކ ދިންެގ ޕާކާއި    ހިމެނިފައިވާ ތ. ތިމަރަފ ށީ

 ތާރީޚ  ސާފ ކޮށްދެއްވ މަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިބ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަމީން ޢާންމ ެގ ނަ

 

 : ވ ންޒ ން އިްއވެ އިދާރީ މޭ

ތ ންެގ  ސިޓީއަށް ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔި  (2021ފެބ ރ ައރީ    21)   D/141/2022/4-57ތިޔަ އިދާރާެގ ނަންބަރ   

ވ މަށް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ސ ވާލ ެގ  އްދެ ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯ  ރިޔާޟް هللا ބަރ  ޢަބްދ ންދާއިރާެގ މެ  ތިމަރަފ ށީމަޖިލީހ ެގ  

އަށް    2022ކ ޑަކ ދިންެގ ޕާކ  ތަރައްޤީކ ރ ން.    ތ. ތިމަރަފ ށީ؛ އެކ  ފޮނ ީވމެވެ. މަޝްރޫޢ ެގ ނަން  ޖަވާބ  މި ސިޓީއާ

ކ ޑަކ ދިންެގ ޕާކަށް ބޭނ ންވާ ސާމާނ  ސަޕްލަިއކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދ މަށް ؛ ސްޓޭޓަސް. 75000؛ ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓ 

ކޮށް އިވެލ ޭއޝަން މަރ ޙަލާަގއި މި މަސަްއކަތް މާރިޗ  މަހ ެގ ނިޔަލަށް  ަގއި މިނިސްޓްރީން ޢިއ ލާން  2022ޖެނ އަރީ    27

ތ. ވޭމަންޑޫ  ؛ތ. ވޭމަންޑޫ އައ ޓ ޑޯ ޖިމް ގާއިމ ކ ރ ން. މަޝްރޫޢ ެގ ނަންދަނީ.  އެޯވޑ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް

އައ ޓ ޑޯ ޖިމް އިކ އިޕްމަންޓ   ؛ ސްޓޭޓަސް. 125000؛ ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓ އަށް    2022އައ ޓ ޑޯ ޖިމް ގާއިމ ކ ރ ން.  

ކޮށް ިއވެލ އޭޝަން މަރ ޙަލާަގއި މި  ލާންއިޢ ަގިއ މިނިސްޓްރީން    2022ޖެނ އަރީ    27ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދ މަށް  

 ދަނީ. މަސައްކަތް މާރިޗ  މަހ ެގ ނިޔަލަށް އެވޯޑ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 އިބ . ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން ޢާންމ ެގ ނަ

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ ބަރ   ންމެ  ިއއްޒަތްތެރި   ކާށިދޫ ދާއިރާެގކ އްލި ަމއްސަލައަށް. އެީއ    ،އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ

 .ބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ކ އްލި މައްސަލައެއް.  

 

 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަ ޖާބިރ هللا ބަރ  ޢަބްދ ންމެކާށިދޫ ދާއިރާެގ 

އެކ     އ19ާ-ކޮިވޑ  ؛ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ އްލި މަްއސަލައިެގ ޚ ލާސާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އ ފައްދާ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ދ ނިޔޭެގ ހަކަތަ    ،ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ކ ރިމަތިވި ެގއްލ ންތަކ ން އަރައިނ ަގނެވި އ ޅެނިކޮށް

 ގ ޅިެގން ދ ނިޔޭެގ އެހެން އާ ފެށިފައިވާ ހަނގ ރާމަ  ނާ ދެމެދ އިއިރ މަތީ ޔޫރަޕ ެގ ޔޫކްރެ   އިއާ ރަޝިޔާ،  ބާރ  ކަމ ަގިއވާ

ޮއވެ  ިއސްވެ  އެމެރިކާ  ވަދެފަެއވެ.  ތެރެައށް  ހަނގ ރާމައިެގ  މި  ަވނީ  މި  މިހާރ   ވެސް  ޤައ މ ތައް    ،ބާރ ތައް  ޔޫރަޕް 

ޔާއަށް އަޅަން ފަށާފައިވާ ދަތިކ ރ މ ެގ ފިޔަވަޅ ެގ ައސަރ  ދިވެހިންނަށް ކ ރާނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ކަެމއް މެދ ވެރިވެ ރަޝި 

ދިވެހީ ވެފައިނޫނެވެ.  ކަމަށް  ފަތ ރ ވެރިކަން  އިޤ ތިޞާދަކީ  މަިއަގނޑ   ފެށިފަިއވާ    ،ންެގ  ހަނގ ރާމަ  ޔޫރަޕ ަގއި 

މިހާރ  ވެސް ކ އްލިކ އްލިއަށް ބޮޑ ވަމ ންދާ   ،ހަކަތަ އެތެރެކ ރާ ޤައ މަކަށް ވާތީ  100%ދަނޑިވަޅެއްަގއި ދިވެހިންނަކީ  

 ، ތެލ ެގ އަާގ ގ ޅިެގން ރާއްޖޭެގ އާބާދީެގ ބޮޑ  ބަޔަކަށް ކަރަންޓ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި ނ ކ މެދާނެ ދަތިތައް ދެނެަގތ މާއި

ޚަރަދ    ކ ރަންޖެހޭ  ކަރަންޓަށް  ވެސް  މަހ ަގިއ  ރަމަޟާން  އޮތް  އިންފްލޭޝަންެގ  ކ ރިއަށް  ވެސް  މިހާރ   އިތ ރ ވ މަކީ 

އްމަލ ކ ރ މަށް އ ނދަޫގ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  ހަސަބަބ ން ނ ހަނ  ހާލ ަގއި ތިއްބެވި ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ތަ

 ޮގސްފާނެތީ  ވަރަށް ދަތި ހާލަކަށް ދިވެހިން  ،ބަދަލ ތަކެއް ނ ެގނެސްފި ނަމަދިވެހިންެގ މި ހާލަތަށް ކ އްލި    ،ާއއިވިސްނޭތީ

 ށްބޭނ ންތަކަ  ރަްއޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ އަސާސީ  ، ޮގތ ަގއި މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކޮށްެގ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް ކ އްލި މަްއސަލައެއް 

  ،އެތެރެކ ރެވޭ ތެޔޮ އާންމ ކޮށް އެތެރެކ ރަނީ ދައ ލަތ ެގ ިވޔަފާރި ކ ންފ ންޏެއް ކަމ ަގއިވާ ެއސް.ޓީ.ޯއއިން ކަމަށް ވެފައި

އާ ކަމ ަގިއވާދިވެހިންެގ  ކ ންފ ނި  ޚިދ މަތްދޭ  ކަރަންޓ ެގ  ބަޔަކަށް  ބޮޑ   ވެސް    ،ބާދީެގ  ތެޔޮ  ބޭނ ންވާ  ސްޓެލްކޯއަށް 

ޖެހި ބާރ ބޮޑ ވަނީ ޖެހ މ ން އެ ދެމެދ ަގއި ވެސް ވިޔަފާރީެގ ފައިދާ ހިނަގންވިޔަފާރީެގ އ ސޫލ ން އެސް.ޓީ.އޯއިން ނަަގން

ޖީބަށްކަން ދަންނަ   ،ރައްޔިތ މީހާެގ  އެންމެން  އެތެރެކ ރަން  ެއއީ  ބޭނ ންތަކަށް  ސްޓެލްކޯެގ  ތެޔޮ ސިއްރެކެވެ.  ޖެހޭ 

އަދި ައގ ހެޔޮކޮށް ދ ނިޔޭެގ ެއކި ބާޒާރ ތަކ ން ތެޔޮ    ،އެތެރެކ ރ މާއި ރަްއކާކ ރ މ ެގ ާގބިލ ކަން އެ ކ ންފ ނީަގއި ހ ރިއިރ 
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ބިލަރައްޔިތ ންެގ ކަރަން  ،ހޯދައި އެތެރެކޮށް ފެނަކައަށް ވެސް ތެޔޮ ފޯރ ކޮށްދެިވއްޖެ ނަމަ އެދެވޭ ހެޔޮ ބަދަލެއް    ށްޓ  

އިތ ރަށް    މަށްދ ނިޔެ ދަތ ރ ކ ރަމ ން މިދާ ހަލަބޮލިކަމ ެގ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް ކ ރިމަތިވެދާނެ ތެލ ެގ ދަތިކަ  ،އާއި ެގނެވޭނެތީ 

ެގ  ކ އްލި މައްސަލައެއް   އިލާލަސްނ ކޮށް މި ހ އްދަ ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގވަ  ،ސޭފްާގޑ ކ ރެވޭނެތީވެ

 ޖާބިރ .  هللا މެންބަރ  ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  ން،ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިޮގތ ަގއި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖަްއސަވަ ރަނަގބީލ   ވޯޓ ެގ  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  އެދެން.  އިޝ ކ ރިއްޔާ  ރައްޔިތ ންެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދެްއވ ން 

ގަވާއިދ ެގ   ދަށ ން  170މަޖިލީހ ެގ  މާއްދާެގ  ޢަބްދ   ،ވަނަ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ 

މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަާވ    މާކ ރެއްވ މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސް ؛ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި މަްއސަލަ

 ދެްއވ ން އެދެން.  ޮގތަކަށް ވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ޖާބިރ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 40    ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ 

 04    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 28    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    32     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  17      ނ ންވާ އަދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭ

  ނ ވޭސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ،ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން 170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ 

ލަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.    ގ ޅޭ  ކ ރެއްވ މާމަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސް ؛ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި މަްއސަލަ

 . މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  4  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ   .މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  40  ވީހާޒިރ ވެ ތިއްބެ .  87އަދަދަކީ  

ކަމަށް   މެންބަރ ން.    28ނ ފެންނަ  ވޯޓ ވަިއްއޒަތްތެރި  ޮގތަކަށް  ނެތް.  ކި  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  ޓ ަގިއ  ވޯނ ދެްއވާ 

މެންބަރ ން.    32ެވވަޑަިއަގތީ  ބައިވެރި  ބޭނ ންވޭވޯޓ   17ފާސްވ މަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ަމއްސަލަ  .    މި ކ އްލި  އެހެންވީމާ، 

 ނ ވި.  ކ ރ މަކަށް ފާހެއްބަހ ސް

 

 ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން   .7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އައިޓަމް   އާގ ބޯޓ   -7އެޖެންޑާ  އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި  ކަންކަން.  ހ ށަހަޅާ  މަގ    ށްފަހަރަކޮމިޓީތަކ ން  ޚިދ މަތްދެވޭނޭ 

ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ   ދީ  ޞާ އިޤ ތި  ،ރާރ ަގތަނަވަސްކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ  

ދީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ  ިމ ޞާއިޤ ތި  . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅައިދެއްވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ 

މަޖިލީހ ން   ،މިކަހަލަ ކަންކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  !ފިލ ވާލަނީ. ކ ޑައިރ ކޮޅެްއ އަޅ ަގނޑަށް ދެއްވާ އޮޅ ން

އެއިން  .  ކ ކޮިމޓީަގިއ އެންމެ ިގނަ ދ ވަސްވީ މަޖިލިސް މެންބަރަ  -3ނައިބ . ދެން    -2މ ޤައްރިރ .   -1 ؛ޮގތަކީކ ރާ  މަލ ޢަ

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. ނައިފަރ    ،މެންބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް މި ފާހަގަވަނީ

 އްވ ން އެދެން. ޅައިދެމް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  ހ ށަހަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާ

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

 .ދޭނެ..ފަހަރަށް ޚިދ މަތްބޯޓ އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި އާގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ...އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ނައި
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ދެވޭނެ މަގ  ތަނަަވސްކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިާވ  ފަހަރަށް ޚިދ މަތްބޯޓ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި އާގ 

 ،ަގނޑ ެމން އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ . އަޅ އޮތީ ފޮނ ވާފަ  ތަނަށް ރިޕޯޓ  މި  ރާރ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައި މިަގ

މ ޤައްރިރ   ިގނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންތަކެއް ކ ރެްއވި ރިޕޯޓެއް މިއީ.    ިގނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ ކޮމިޓީަގިއ ވަރަށް   ވަރަށް

  އޮތް  މިައޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓ     ނ ެގންނެވ ނީމާަވގ ތ  ބިޒީކޮށް އ ޅ ްއވާތީވެ ވަޑައި  މިއަދ  އަދި ނައިބ  މ ޤައްރިރ  ވެސް މި

ދަންނަވަން ވާހަކަ  ހ ށަހަޅާ  ރައީސް.    ،ޮގތަށް  ޮގތް  ިއއްޒަތްތެރި  ދެކެވަޑައިަގންނަވާ  ބޭފ ޅ ން  އެހެން  ރިޕޯޓަށް  މި 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.    ކަމ ަގއި ދަންނަވަން. ވަރަށްކަމެއް ހިއްސާކޮށްދެްއވ މަކީ ވަރަށް ެއދޭ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލަނީ ރިޕޯޓާ

މި   ؛ޖާބިރ . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންهللا ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ބަހ ސް

 އެ ަގރާރާރާރެއް.  ަގލާފައިވާ  އި ޮގތ ން ެއކ ލަވަ   ގ ޅޭ  ރާންޝިޕްމަންޓ  ބަނދަރެއް ހެދ މާއިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ޓްރިޕޯޓަކީ  

ރިޕޯޓ .  ޮގ  ގ ޅޭ މަސައްކަތ ެގ  ކ ރެވ ނ   ކޮމިޓީަގއި  ހެދ މ ގެ ތ ން  ބަނދަރެއް  ޓްރާންޝިޕްމަންޓ   އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި 

އެކި ސަރ ކާރ ން ރާއްޖޭަގއި ެގންގ ޅެމ ން   ޮގތަށްޮގތްެއކި ދ ަވސްވަރ  އެކި    ،ރެއް އެއީ ވިސްނ ން ނ ވަތަ އޭެގ ތަސަްއވ 

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ މަށް.   ގ ޅޭ  ކަންކަމާ  ފ ރ ޞަތެއް މި  އީރެއް. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަދ  މިއައި ތަސައްވ 

ޔޮޓ   ،ނޫން  ލއިހަވަންދިއްޕޮޅ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ހިމާޔަތްތިލަދ ންމަތީަގއި  މަރ ކަޒެްއ  ފަހަރަށް  ދިނ މ ެގ 

އެތައް ހ ރަސްތަކެްއ  ހ ރި އެތައް  ގ މަށް ެގނައ މަށް ކ ރިމަތިވެފައިތަން ވެސް ހިން  ހ ރި. އަދި އެ  ކ ރެވިފައި އެބަގާއިމ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ށްޢަގ ޅިެގން ޓްރާންޝިޕްމަންޓ ެގ މައ ޟޫ  ފެނ މ ަގއި މިއަދ ެގ މި ރިޕޯޓާއޮތް. ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަ  އެބަ

  ! ކ ރައްވާފ މާ  ،. ނޫންށްނަިއފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރައަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ ކ ރެވޭނެ. ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  ބަހ ސް

 .  ށްއަރ ވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން އެކިއިރ  ެއކި ފިލްމ  ކ ޅެމ ންދާ ދ ވަސްވަރެްއަގިއ މި ފިލްމ ެގ  

ލިބ ނީތީއިންޓޯލް ފ ރ ޞަތ   ބ ނަން  ެއްއޗެއް  ކ ރިން  ޝ ކ ރ هللا   ވ މ ެގ  ވަތަޢާލާއަށް  ދަންނަވަން.    ސ ބ ޙާނަހޫ 

  ކ ރި މީހ ންނަށް އެީއ ބޮޑ ތިލަދ ންމަތިކަން. އެތާަގިއ އިންވެސްޓ    ،ނެގންވީ އެއިހަވަންދިއްޕޮޅޭ ބ ނީމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

އިންވެސްޓްމަންޓެްއ، ޓްރާންޝިޕްމަންޓ  ބަނދަރެކޭ  އަންނަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރ ެގ އިންެވސްޓ މަންޓ .    ދެން މި ؟ވީ ކިހިނެއްތޯ

މީހ ންނަށް  ،ކިޔަިއެގން އިހަވަންދިއްޕޮޅ   ކިޔައިެގން،  ދޯކާބޮޑ   ،ައއިހެވަންއޭ  މީހ ންނަށް  ދެމ ންތިލަދ ންމަތީ    ، ދެމ ން، 
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އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަކީ ބޮޑ  ތިލަދ ންމައްޗަށް އިންވެސްޓ ކޮށްެގން  ތިލަދ ންމަތީ މީހ ން.  ޮގސް ވަރަށް ފޫހިވެއްޖެ ބޮޑ ދެމ ން

ލީހ ަގއި ހ ރެެގން  ބިލިއަން ރ ފިޔާެގ އިންވެސްޓ މަންޓެއް ކ ރި ކ ންފ ންޏެްއެގ އޯނަރ  މި މަޖި  ެއއް  ،ހ ރި ކ ންފ ންޏެއް

އެަމގ ން ވެފައި އޮތީ.  ވަރަށް އިހާނެތިކޮށްނޭ ކޮންމެ ސަރ ކާރ ން ވެސް ބޮޑ  ތިލަދ ންމައްޗާ ދޭތެރޭަގއި އިހ މާލ   ،މި ބ ނަނީ

 .. މަސައްކަތަށް.ފަިއވާ ދީ ކޮމިޓީން ކ ރައްވާޞާމިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން އިޤ ތި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ންހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،ދަްއކަވަމ ން އެ ެގންދަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ މިހާރ  ވާހަކަފ ޅ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޖާބިރ  އަމިއްލައަށް މަސްލަހަތ  ހިމެނޭ ވާހަކަ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ ގ ޅިެގން ދަްއކާތީ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއެގ  هللا މެންބަރ  ޢަބްދ 

   ..ޮގތ ަގއި.

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އެއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ބަހ ސްަގއި އެ ބޭފ ޅެްއެގ އަިމއްލަ 

ކަމ ެގ ވާހަކަ ވެސް، ހިންަގމ ން ެގންދާ ިވޔަފާރީެގ  ކަމ ެގ ވާހަކަ ވެސް، ތަނަވަސްކަމ ެގ ވާހަކަ ވެސް، ާގބިލ މ އްސަނދި

 ޤީޤަތ ގައި ރަނަގޅ  ޮގތެއް ނޫން. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޙަެވސް ދެއްކ މަކީ ވާހަކަ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

، ތިމަންނާމެންެގ އަމިއްލަ  އިއެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން މިތާ ތެރޭަގއި ހިންގަ   ،ށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

މިތާަގއި ދަްއކާނީ ރައްޔިތ ންެގ   ،ށް ވެސް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެވާހަކަ މިތާަގއި ހިނަގމ ންދާ ާވހަކަ. އަދި ޚ ދ  ރައީސަ

ޓ އާ ވާހަކަކަން.   ކޮށްފައިޒް  ޔޮޓް  ެއީއ  ރައްޔިތ ން.  އިންވެސްޓ ަމންޓ   މޯލްޑިވްސްއަކީ  އަޅ ަގނޑ  ހ ރި  މިސާލަކަށް   .

  ..ކ ރީމާނެތީ ކަންނޭނެގ އިންވެސްޓ  އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނގިވަޑަިއެގންފައި ،މިދަންނަވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އަރ ވަނީ ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ  މިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް. 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ނ ގ ޅޭ ވާހަކަެއއް ދަްއކަން ޔާ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގއި ތިމާ،  އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް މި ނެގީ 

މާއްދާެއއްތޯ ސާފ ކޮށްދީފައި ނޫނިއްޔާ އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ހ އްޓ ަވިއެގން ވެސް ނ ވާނޭ. ައޅ ަގނޑަކީ  ކޮން  ،ނަ މާއްދާއެއް އޮން

 ؛ވާތީވެ  ދައްކަނީ ެއންމެން ވެސް އެމީހެްއެގ ތަޖ ރިބާެގ މަްއޗަށް ކަމަށްިމ މަޖިލީހ ެގ ވާހަކަ  ،ރަްއޔިތަކަށް ވެފައި   ދިވެހި

ކަމާއި، މިއީ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއކޭ  ތަނެއް ނޫން  ން އޮތްބ ތަކ ެގ ވާހަކަ ދައްކަޚާ އިންތިެގމް.ޑީ.ޕީހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީއާިއ އެ

 . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ..މިދެންނެވީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ކަންތަްއ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވިދާޅ ވި  ތި  މެންބަރ   މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި  ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ސާފ ކޮށްލަ މި  މެންބަރ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދެނީ.އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ންނަށް  ؛އިްއޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  

ޤައ ީމ   75ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ލާނަންއިދަންނަވަ ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ  މެންބަރ ން  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  މާއްދާ.  ވަނަ 

ެވސް މެންބަރަކ  ެއ މީހެއްެގ ނ ވަތަ ެއ  އަށް އިސްކަންދީެގންނެވެ. އަދި ެއއްފާއި މަންޔާތާއި ރައްޔިތ ންެގ ލާބަ ހަލަސްމަ

ތެއް ކ ރިއެރ ވ މަށް މަޤާމ ެގ ބޭނ ންކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. ހަލަސްތް އެހެން މީހެއްެގ ވެސް ޒާތީ މަޚާއްޞަ ގ ޅ ެމއް އޮ  މީހަކާ

މީހ ން އެބައި  ޤައ މާއި  ،އަދި  މ ޅި  ތަމްސީލ ކ ރ މ ަގއި  ދާއިރާތައް  އިންތިޚާބ ވީ  މީހ ން  ރަ  ،އެބައި  އްޔިތ ންެގ  ހ ރިހާ 

 އި މަންފާއަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޔާލާބަ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެ ސާފެއް ؛ބަރ ންއިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަކަށް  މި    .ނ ކޮށްދެވޭނެ  މިއަށްވ ރެ  އަޅ ަގނޑ   މާއްދާއެއް  ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

ހިސާބަށް ދާން ވެސް ނ ޖެހޭ. ޤާނޫނ ައސާސީަގއި އެބަ އޮތް ލިޔެފަިއ    އިތ ރ ން މަޖިލީހ ެގ އާންމ  ަގވާއިދާދެނީ. ޭއެގއިކިޔަ

އަޅ ަގނޑ     ،އްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ނ ކ ތާ ފާހަަގކޮށްދިނީމާއެ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  އެހެންެވ ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރިހ ަގއި އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ނަިއފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

އެނގި ޝ ކ ރިްއޔާ  އާދެ!   ރައީސް.  ަގރާރަކީ  ިއއްޒަތްތެރި  މި  އިްއޒަތްތެރި    ހޯރަފ ށީ،  އީމިަވޑަިއަގންނަވާނެ  ދާއިރާެގ 

މި ަގރާރ ަގއި އެ  ވަނަ އަހަރ .   2021ެއއީ   ،ބަރ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްވި ަގރާރެއްޮއކްޓޫ  19މެންބަރ   

ެގ  ރީއަކަށް ބަރޯސާވެފަިއ އޮތް ބަރޯސާވ ން ކޮވިޑ  ޓްދިވެހިރާއްޖެ ހަމައެކަނި އެއް ިއންޑަސް ،މަނިކ ފާނ ެގ ވިސްނ ންފ ޅަކީ 

ބަ ޓޫޢާލަމީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޤައ މ ެގ  ލިމަޑ ކަމ ަގއި  ދިމާެވެގން  ދަތިތަކެއް  ހ ރި  ައއ މ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ރިސްޓ ން 

އެހެން އިންޑަސްޓްރީތައް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އ ފެއްދ މަށް،    .ރެއްަގރާގ ޅިެގން ހ ށަހެޅ އްވި    އައި ހީނަރ ކަމާ  އިޤ ތިޞާދަށް

އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގިއ   ،ަގއި ިމ ބ ނަނީރ ރެްއ. މި ަގރާކ ރަން ބާރ އެޅ އްވ މަށް ހ ށަހެޅ ްއިވ ަގރާސިފައިރމީ ޑަިއވައިކޮނޮ

ޮގވަ  ތަނަަވސްކޮށްދިނ މަށް  މަގ   ބަނދަރ ކ ރެވޭނެ  ރައީސްްއވަލައިއާގ ބޯޓ ފަހަރ   އިްއޒަތްތެރި  އިހަވަންދިއްޕޮޅ ެގ   ؛ނީ. 

އްވ ރެއް. ހަމަ މި  ސަސް ޔާމީން ެގންގ ޅ ްއވި ވަރަށް ފ ރިހަމަ ތައަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ަގއި ރައީ   ،ރަކީ އެއީ އްވ ސަތަ

އަތޮޅަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް،   އަޅ ަގނޑ މެން ެގންގ ޅ ނިން ފ.  ، ްއވ ރެއް އެ މަނިކ ފާނ  ެގންގ ޅ ްއވިސަ ޒާތ ެގ ތަ

  ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަރަކާތްތެރިކަމާ  ޮގތަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތަރައްޤީއަށް ހ ރަސްއަޅާ  ވާ  މީަގއި މި

. ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް ހ ރަސްއަޅާ އެބަ އ ޅޭ. ފ.ެގ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެކީަގއި އ ޅޭ

ޕްރޮޖެކްޓެއް. ިވއްކާލަނީކީ  ވާނެ  ބަދަލެއް ެގނ ވ  ލާބީ ބޮޑ   ިގސިފަިއކ ރާނެ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އަނެއްކާ އިން ރޞާދ  ޑަިއވައިޤ ތި

ކ ރާވަރ ެގ ދައ ލަތަށް އިތ ރ ކ ރާ ވަރ ަގދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އިްއޒަތްތެރި  ރ ނޫން. އާމްދަނީ ދައ ލަތަށް ިއތ 

ރ ން ދެއްކި ހިސާބ ން  ކާެގ ވާހަކަ ސަރ ނ ދިޔަ މި ޕްރޮޖެކްޓްއިރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީ މީހ ން މަގ މަތީން ފިލަ

އިން ބޭނ މެއްނ ވޭ އިންޑިއާެގ ފޮރިން  . އިންޑިއާ އިންޑިއާ  ،ތަކީއްވ ރަށް ޖެހ ނ  މ ސީބާސަފެށިެގން. އިހަވަންދިއްޕޮޅ ެގ ެއ ތަ

ކ ރާއިރ ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް ކ ރަން މިހިސާބ ަގއި ތަންފީޛ    ޕޮލިސީެގ ތެރެއިން އޮންނަ ސެކިއ ރިޓީ ޕޮލިސީ
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ކަން އިްއޒަތްތެރި  ތައްތައްހ ރި  ހ ްއޓ ވާ  މަސައްކަތް    އެބަ  ހ އްޓ ވަން  ސަރ ކާރަށް  ކ އެބަ  ރައީސް.  މިއަދ   ރޭ. 

އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ޓްރާންޝިޕްަމންޓް ޕޯޓެއްެގ މ ހިންމ ކަން.   ،ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފ ޅަކަށް މި ފެނިވަޑަިއަގތީ

ެގންގ ޅ ނ  ތަ  އީމި މެންބަރ ، އެ އިއްޒަތްތެރި ސައަޅ ަގނޑ މެން  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، އެ  އްވ ރެކޭ 

ކޮބައިތޯ، ކީްއވެެގންތޯ އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި މި އިންެވސްޓްމަންޓް   ،ސަރ ކާރާ އެބަ ކޮށްލަންޖެހޭސ ވާލ   މެންބަރ  މިއަދ   

 ؟ޤައ މަށް ނައިސްެގން މި އ ޅެނީ ކީްއެވެގންތޯ  މި ނަފާވެރިކަން ދިވެހި ؟ނޫނީ މި ޕްރޮޖެކްޓް ނ ހިންިގެގން މި އ ޅެނީ

  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެނެއް   ،ޒަޢާމަތާ ހަވާލ ވާ ވެރިންެގ. ނޫން  ،ންެގ އެ ހިތްވަރ  ނެތީތޯ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަވާލ ވާވެރި

ޓް ޕޯޓް އެކަންޏެއް އެ ތަނ ަގއި ޓްރާންޝިޕްމަން ،އްވ ރ  ސައިހަވަންދިއްޕޮޅ ެގ ތަ   ،ވަނީ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިފިން ނޫން

ަގނޑ މެން  ޅ  އްވ ރެއް އަސަލާބީ ބޮޑ ސިންާގހާ ބަދަލެއް އަންނާނެ ތަިގވަރ ަގދަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް އިން  ،ނޫން

ޕްރޮޖެކްޓ ންެގންގ ޅ ނި އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އ ނދަޫގތަްއ    ކ ރެވ މާއިޢ ލާން   .  އިންޑިާއެގ  ފެށިެގން  ހިސާބ ން 

ފިޔަވަ  ކ ރިމަތިވާން  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ތަނަށް ރަނަގޅ  ސްކޭލްެގ އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިންޑިއާ  އެހެން   އިފެށި. އެ 

ހ ރި ކަމަށް    ކަންތައްތަކެއް  ނ ރައްކާތެރި  އަށްމި އިންޑިއަން އޯޝަންަގއި އިންޑިއާ   ،ޤައ މ ތަކ ން ކ ރާ ކަމަށް ވާނަމަ

 ؛ނޑ މެންނަށް ފެނ ނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޕްރޮޖެކްޓަށްތަން އަޅ ގަ   ، އެ މަސައްކަތްތައް ހ އްޓ ވިއި ވާހަކަތައް ދައްކަވަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންަގން ދ ނިޔޭެގ ވަރަށް ިގނަ ޤައ މ ތަކ ން ޝައ ޤ ވެރިކަން ފާޅ ކ ރިކަން އަޅ ަގނޑަށް  

 ކ ރާ ެއއް ޤައ ަމކަށްޑްއެންމެ ިގނައިން ފަިއސާ ލެން  އިައޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނޭގ. ދ ނިޔޭގަ ވެސް އެނޭގ.  

ޗައިނާ. ޗައިނާެގ ވެސް ޝައ ޤ ވެރިކަން މި ައއިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓަށް އޮތްކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ. ދިވެހި   ވާނެ

ތ ންނަށް އެނޭގ. ޗައިނާެގ އިތ ރ ން މެދ އިރ މަތީެގ ބައެއް ޤައ މ ތައް ެވސް މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ޝައ ޤ ވެރިކަން  ރައްޔިހ ރިހާ  

ވ ރެ   މިލިއަން ޑޮލަރަށް  100ތަނަށް އެހެން އެްއވެސް ޤައ ަމކ ން ރަނަގޅ  ސްކޭލެްއަގއި    އެހެންނަމަވެސް، މިހ ރި.  

. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ޅި  ނ ފޫޒ ންތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ އިންޑިާއެގ    އިތ ރ  ފައިސާކޮޅެއް ހިފަިއެގން އަޔަނ ދޭ

މިއަދ     ،ކ ރަން ތިބި އިންވެސްޓަރ ން އެބަ ބިރ ަގނޭ ތަނަށް އިންވެސްޓ   މި  މާލީ ނިޒާމަށް އިންޑިއާެގ ނ ފޫޒ  އެބަ އޮތް. 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ޅި މާލީ ނިޒާމަށް އޮންނާތީވެ އިންވެސްޓަރ ން    ،އި ށާއިންޑިާއެގ ނ ފޫޒ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދާޚިލީ ކަންކަމަ

  އިންވެސްޓަރ ން އެހެން ޤައ މ ތަކ ެގ    އިރ ން ފިޔަވަކޮށްެގން ތިބި އިންޑިއާ އިންވެސްޓަބިރ ަގނޭ. މިތަނަށް އިންވެސްޓ   މިއަދ 

 ؟ކ ރާ ހިސާބ ަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި އޮތީ. އިންޑިއާ ބޭރ ކ ރާކަށްނ ވޭތޯމިއަދ  އިންެވސްޓްމަންޓްތައް ޕ ލްއައ ޓް

  ންވެސްޓަރ ން އިކޮށްެގން ތިބި  މ ޅި މި ސަރަޙައްދަށް އިންވެސްޓ   އީމި  މިތާނަގއި ތިބ މަކީ ސިފައިން  އިންޑިއާ އަސްކަރީ

ލ ންވާ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމތަނ ަގއި އިންޑާ ސިފައިން އެބަ ތިބި. މި ތަނ ަގއި އިންޑިާއ  ބިރ ަގންނަ ކަމެއް. ޖެހި

ހާމަކޮށްފަ. އަދި އިންޑިާއ ސިފަކަން  ސިފައިން ތިބި ާގނޫނ   އިން މިއެ އޮތީ  ހަދާ ތަނަށް އެރ ިވއިރ ަގއި މި ޤައ މ ެގ 

ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ާވ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަންނަވާ   ،ކަން އެއީމަޖިލީހަށް ނޭނޭގ
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އިޤ ތިޞާދާއި  ،ވާހަކަައކީ ދ ޅަހެޔޮކަމާއި  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިޖ ތިމާޢީ  ސަލާމަތާިއ   ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ޑ  މައްސަލަ... ބޮގ ޅިފައި އޮތް މި   ރައްކާތެރިކަމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އިއްޒަތްތެރި    ،ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަންޅ އަ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ޓްތައް  ރީ ބޭސް ހ ރި ޤައ މ ތަކ ަގއި އިންވެސްޓްމަންޙަޤީޤަތ ަގއި ޤައ މ ތަކ ެގ މިލިޓް ؛ނެރާކ އެހެން މެންބަރ ން ވެސް ފާހަަގ

ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ ެގ    ގ ޅޭ  ޔާކޮރެއާ، ފިލިޕީންސް. އެ އާންމ  ހަމަ  ދާބީ، ސައ ތ  ތ ، ޤަތަރ ، އަބޫވޭބޮޑ . މިސާލަކަށް ކ 

 .ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މިލަންދޫ. ންޖެހޭނޭވަވަނީ ވިސްނ މެއް ބަހައްޓަ ށްހިތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ދ މަތްދެވޭނެ މަގ  ތަނަވަސްކޮށްދިނ މަށް އެދި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި އާގ ބޯޓ ފަހަރަށް ޚި

 ، ވާހަކަދަްއކާއިރ    ޓަށްޮގތ ން އޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯ  ގ ޅޭ  ރާރާަގދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅި    ހޯރަފ ށީ

އި ނ ވަތަ މިކަން ދިރާސާކ ރ މ ަގއި  ިމ ރިޕޯޓ  ތައްޔާރ ކ ރ މ ގަ   ެވ،ަގނޑަކީ ވެސް އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މީހަކަށް ވާތީއަޅ 

ކޮމިޓީަގއި ވަރަށް ިގނަގ ނަ މަސައްކަތްތައް ކ ރެިވެގންދިޔަ. ކަމާ ގ ޅޭ އެތައް މިނިސްޓްރީައކާއި އަދި ކަމާ ގ ޅޭ ހ ރިހާ 

،  މާ މަޝްވަރާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވިފައިވޭ. އެންމެ ބޭފ ޅ ންެގ ވެސް މަޝްވަރާައކީމ އައްސަސާތަކާ ބެހޭ ޮގތ ން ިމކަ

ވީހާ ައވަހަކަށް ފެށެން ހ ރި ޚިދ މަތްތަތަކީ   ،ފާނ  އެދިލައްވާފަިއ އޮތް ޮގތަށް މިހާރ ން މިހާރަށްަގރާރ ަގއި އެ މަނިކ 

އ ރިޓީ  ވ ން. މިސާލަކަށް ސެކި   ނެ ޮގތްތަކެއްއެޅޭ  ތެޔޮ  ،މިސާލަކަށް؛ ކޮބައިކަން ދެނެަގނެ، ެއ ޚިދ މަތްތައް ފެށޭނެ ޮގތެއް 

ޮގތެއް މިސާލަކަށް  ދެވޭނެ  ބޭފ ޅ ންނަށް    ،ވ ން.  އެ  ޮގތެއްލިބޭފ ޑް  ވާހަކައަކީ   ނެ  އ ޅޭ  މި  ދަންނަވަން    ،ވ ން. 

 ހ ވަފެނެއް.  އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ފެށ މ ެގ ހ ވަފެނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚ ަގއި ަވރަށް ޒަމާންވެއްޖެ

ވިދާޅ ވެއްޖެ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ    ،ދެންމެ  އައިހެވަން 

އިން ރަްއޔިތ ން ޢާރީޛަ ތްރީޑީެގސޯޝަލް މީޑިާއެގ ޒަމާނ ަގއި ކެމްޕެއިނަށް ބޭނ ންކ ރާ ވަސީލަތްތައް ވެސް ހ ރޭ  ވާހަކަ.

ލާފައި ހ ރޭ. އަދި އިވަރަށް ިގނަ ފަހަރ  ތްރީޑީ ފޮޓޯތައް ވަރަށް ރީތިކޮށް ހަދަ  ީއވެސް އޮންނަ ކަމެއް ވީމާދަޅަދެއްކ ން. އެ

ސިފަކޮށްދޭ ޮގތ ަގއި  މަންޒަރެއްެގ  ފޮޓޯތަކަކީ  މިއަދ ެގ   ،އެ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ސިފަކޮށްދޭ.  ޮގތ ަގއި  އ ންމީދެއްެގ  ނ ވަތަ 

ބޭފ ޅ ންނަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހިފައިެގން މި ޤައ މަށް ބޮޑެތިހާ އެ ވިދާޅ ވާ ވެރިކަމ ގައި، އެ ވިދާޅ ވާ    ،ސ ވާލަކީ 

ނައީ ހިފައިެގން  ބޭފ   ،އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ކޮން  ހ ރަސްއެޅީ  އަންނަން  ކޮންކަމަކާތޯޅެނ ވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؟އް، 

އަ  ހަމަަގއިމ  ؛ރައްޔިތ ން އެންމެ  ޅ  ވެސް  ހައިސިްއޔަތ ން  މީހެއްެގ  ނިސްބަތްވާ  ބޮޑ ތިލަދ ންމައްޗަށް  ވެސް  ަގނޑަކީ 
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ބޮޑ ތިލަންދ ންމަތީަގއި މިފަދަ މ ހިންމ  ވަސީލަތެއް ާގއިމ ކ ރ ން،    ،އައި ހ ވަފެނެއް  ކ ޑައިރ އްސ ރެ ފެށިެގން ދެކެމ ން

ބޮޑ ތިލަންދ ންމަތީެގ  ބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ައބަދ ވެސް  ގާއިމ ވެެގންދިޔ ން. ރާއްޖޭެގ ިއޤ ތިޞާދަށް ނ ހަނ  ިގނަގ ނަ ފައިދާ ލި

،  200އަދި ޚާއްޞާކޮށް މ ޅި ދިވެހި ރައްޔިތ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރޭ. އެ ކަނޑ އޮޅިއަކީ ދ ވާލެްއެގ މަްއޗަށް    ،ރައްޔިތ ން

ޚިދ މަތްދެވޭނެ    ވަރ ެގ ބޯޓ ފަހަރަށް  5ނ ވަތަ %  2ތެރެއިން އެންމެ %ޭއެގ  ،ާއގ ބޯޓ  ހ ރަސްކ ރާ ކަނޑ އޮޅިއެްއ ވީމާ   300

ހޯދިޔަސް ޓޫ  ،އިންތިޒާމެއް  ފިޔަވަައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދާއިރާ  ދައ ލަތަށް،   އިރިސްޓް  މި  ވެސް  ދާއިރާއަކ ން  އެހެން 

ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ ޙަޤީޤަތެއް.    އީއެ   ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގ ފަހިވެެގންދާނެކަން

ެގ  ފަސް އަހަރ    އެ ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަމ ެގ  ،އި ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީކަ  ެގނައ މަށް ޓަޓްން ޕްރޮޖެކްއެ ވިދާޅ ވާ ައއިހެވަ

ެއކަމަށް  ؟އިންތިޒާމެއް ނ ހޯދީ ކީއްެވެގންތޯ  ދައ ރ  ނިމ ންއިރ  ވެސް އެ ހެދި ތްރީޑީ ފޮޓޯަގއި ކ ލަޖެްއސޭނޭ ކާކ ތޯ 

 އާރަކާއި ބާރެއް އޮތް. މިއަދ ެގ ތަފާތަކީ  ހާލީހ ަގއި އޮތް. ހ ރިމި މަޖި  ފ ލް މެޖޯރިޓީއެ މަނިކ ފާނ މެންެގ   ؟ހ ރަސްއެޅީ

ކ ރަމ ންދިޔައިރ  މަސަްއކަތް  މި  ކޮމިޓީަގއި  އިޤ ތިޞާދީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް،  މި   ،އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން 

ވާ، މި މަސައްކަތް ައވަހަށް މި މަސަްއކަތަށް ބޭނ ން  ،ކޮމިޓީަގިއ ނިންމާލަމ ން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައިާވ ފަދައިން

ތާ ކ ރިން ައޑ ިއވިެގން  އިލްތިމާސްކޮށްފަިއ އޮތީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ ެއްއ ހަފ   ށްރަކާ ފެށޭނެ ޮގތެއް ހޯދ މަށް ސަރ 

ިމކަމ ަގިއ ައވަހަށް، ައވަސް    ކަށްދިވެހިރާއްޖޭެގ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަމާ ބެހޭ މ އައްސަސާތަ  ،ހިނގައްޖެ

މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ  ؛ޮގތ ން ފެށ މަށް. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މިކަމ ެގ މަސައްކަތް ޢަމަލީ  އިދެްއވަ އިވަޅެއް އަޅަ ޔަފި

ބޭފ ޅ ންނާ މިނިސްޓްރީތަކ ެގ  އެކިއެކި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް،  ވާހަކަދަްއކާއިރ   ބައްދަލ ކ ރިން.   ޮގތ ން 

ބޭ ދަންނަވަން  އަޅ ަގނޑ   މިނިސްޓްރީއާ  ،ނ ންޚާއްޞަކޮށް  ބައްދަލ ކ ރިން.    އިކޮނަމިކް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް 

ަގބޫލ ކ ރަނީ މ ޅި ސަރ ކާރ ން ވެސް  ބޭފ ޅ ން ވެސް އަދި  އެ  ފަށަންވެއްޖެ މަސައްކަތެްއ    އީމި  ،ބައްދަލ ކ ރިއިރ ަގއި 

ހ  ކޮިމޓީެގ  މަޝްވަރާކ ރި  ކޮިމޓީަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަރިކަމަށް.  ވެސް  މެންބަރ ންނަށް  ޝްވަރާކ ރެވި،  ހާ 

ހިއްސާވާ   100ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ، ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ އެސެޓެްއެގ ޮގތ ަގިއ، ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ %   ،ދިޔައީއެއްބަސްެވވިެގން

ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ނިސްބަތްވާ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ އެސެޓެްއެގ ޮގތަށް މި މަސައްކަތް ފެށޭނެ   100ޮގތަށް ނ ވަތަ %

މި އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން   ، ކަަމކީ  . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޝްވަރާތަކ ެގ ައލީަގއި ފާހަަގކ ރެވ ނ ހޯދ ން  އިންތިޒާމެއް

ހޯދ މަށް   ހިއްކަން ފެށޭނެ ޮގތެއްން  ބިބޭނ ންވާ    ދަކ ރެްއިވއްޔާ މި ތަނ ަގިއ ޕޯޓެއްެގ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކ ރ މަށްރާއި

މި ަމަގށް    އެިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ    ،މަށް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދެކެނީކ ރަމ ންދާ ކަކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކ ން މަސައްކަތް

އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގ ެގންޮގސް،  ާގތްކ ރެވޭސަރ ކާރ ން  އާގ ބޯޓ ފަހަރަށް  ކަހަލަ  ވިދާޅ ާވ  އެ  ނ ވަތަ  މަަގތ   އި  ފާލަމެއް 

ވަސީލަތްތަކާ ޒަމާނީ  ޚިދ މަތްދެވޭނެ  އިންވެސްޓްމަން  އާގ ބޯޓ ފަހަރަށް  ރަނަގޅ   ކ ރެވި އެކީަގއި  އެތާ  ނަމަޓެއް   ، އްޖެ 

ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ކ ރިއަށް މި އޮތް ފަސް އަހަރ  ނ ވަތަ ދިހަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ހަަމ ޅ  ދައ ލަތ ެގ އިޤ ތިޞާދަށް އަ
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އިން ލިބިެގންދާނެ ޢާ ރީޛަރިޒަމްެގ ދާއިރާއިން ލިބޭވަރ ެގ އާމްދަނީެއއް ނ ވަތަ ެއއަށްވ ރެ ބޮޑ  އާމްދަނީއެއް މި ޕޯޓ ެގ  ޓޫ

ންމައްޗަށް  ދ ބޮޑ ތިލަ  ކ ލަޖެހޭއިރ  މ ޅި  ޙަޤީޤީ  ޓް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ޙަޤީޤަތަކަށްވެކްޖެށް. އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގއި މި ޕްރޮކަމަ

ބޮޑ ތިލަ މ ޅި  މިކަމ މިކަމ ެގ،  ރައްޔިތ ންނަށް  ހ ރިހާ  ނަފާދ ންމަތީެގ  ދި  ،ެގ  މ ޅި  ޚާއްޞަކޮށް  ދައ ލަތަށް، ވެއަދި  ހި 

ތ ަގއި  ވެސް އަޅ ަގނޑ ެގ ހި  ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް މިކަމ ެގ ނަފާ ލިބިެގންދާނެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ހަމަަގއިމ  ެގ  ޖޭދިވެހިރާއް

އެދެނީއްޝައްކެ  އަޅ ަގނޑ   ނ ކ ރަން.  ރަނަގޅަށް   ،  މެންބަރ ން  ހ ރިހާ  މަޖިލީހ ެގ  މި  އަވަހަކަށް  ވީހާ  ރިޕޯޓ   މި 

 ތެރި ރައީސް. ފާސްކޮށްދެްއވ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތް އިދިރާސާކ ރަްއވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މޫސާ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މޫސާ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ބޮޑ ތިލަންދ ންމަތީަގއި ޓްރާންސިޓް ބަނދަރެއް ހެދ މާ ބެހޭ ޮގތ ން ހ ށަހެޅިފައިވާ  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

ދޭތެރެޖައްސަ މެދ ަގިއ  ޤައ މ ެގ  ދޭދޭ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މަްއސަލައެއް  މ ހިންމ   ދެބައޮޑ ވަ އިމައްސަލައަކީ  އި،  ، 

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންޑިާއއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިތ ނަފަސާދަކ ރ މ ެގ ނަތީޖާ ދ ނިޔެއިން ފެންނަމ ންދާލެއް މަދެއް ނޫން އި

ޤައ މެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންޑިާއެގ    ނެއިސްތިޤ ލާލާ ބެހޭ  ،ސިޔާދަތާއި   ،މިނިވަންކަމާއި

ނޫން އެއްެވސް ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އިންޑިާއއަކ ން މިހާތަނަށް ވެސް ލިބިފައިަވނީ އެހީތެރިކަން. އެބަދ ފަރާތ ން އަ

ދިޔަ ޮގތް ވަރަށް ސާފ ކޮށް  ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދިރިއ ޅޭ ޤައ މ . ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން ހިނ އީމިފެންނާކަށް ނެތް. 

މެްއަގިއ އިންޑިާއެގ ދީލަތި އެހީ ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދީފައިވަނީ  ން. ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ކޮންމެ ކައެބަ އޮތް ފެންނާ

ނިކ މެ  ބަޔަކ   ބަދަލ ަގއި  ޭއެގ  އެހެންނަމަވެސް،  މިންވަރަށް.  ޙައްޤ ވާ  ޝ ކ ރ ކ ރަން  ޓަކައި  ެއކަމަށް  ރައްޔިތ ން 

ފިތ ނަ ފ ރައްސާރަކޮށް،  މަލާމާތްކޮށް،  އަޅ ަގ  އ ފައްދާނަފ ރަތ ކޮށް،  މިއަދ މަންޒަރ   މި  ނޑ މެންނަށް  ދަނީ.   ފެނިެގން 

ެގ ސިނާޢަތ   ރާނެ ކަމެއް. ތިލަދ ންމައްޗަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރީ ތިލަންދ ންމަތި ތަރައްޤީކ ރ މަކީ މި ސަރ ކާރ ން ކ 

 ކ ރަމ ން  ދަނީ  ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ސަރ ކާރ ން އެޓަކައި  ސަރަޙައްދ ެގ ޮގތ ަގއި ހެދ މަށް  ެއއް  އެންމެ ފ ޅާކޮށް ހިނާގ  

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހަނިމާދޫ ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ    30އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ކ ރިއަށް މި އޮތް    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ސޮއި އެްގރިމެންޓ   އެަގއި  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  އެއަށްފަހ   ކ ރ މ ެގ  ހަމަ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  އެއާެއއްކޮށް    ،ދަނީ 

 އިދީފަ  ވަނީ  ންސިޓް ބަނދަރ ެގ މަސައްކަތް ސަރ ކާރ ން ފަށާނެކަމ ެގ ފެހި ސިްގނަލް މިހާރ އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ޓްރާ

އަިއއްސަ އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ޓްރާންސިޓް ބަނދަރެއް ހެދ މަށް ޓަކައި    ށްރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރައިްއޒަތްތެ
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ށް އިޖާބަދީފައެްއ. ދޮގ  ހަދައިެގން ވާހަކަދެއްކިދާނެ  ލިން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ނެތް އެކަމަ  ބިޑަށް

ސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައީސް. ެއއީ ެއ ބޭފ ޅ ން އެ ދަްއކަވަނީ ހ ސް ރޯބ ހ ތާނ  ދޮގ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީ  އިްއޒަތްތެރި

އިެގން ޓީވީން ދެއްކި  ލަލާނެ ތަންކޮޅެއް ނެތް ވަރަށް ކ ރަހާއިއަޅަކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި ހިްއކާފައި އޮތް ބިމ ަގއި ފައި   ،ފެނ ނ 

ބިން ެއ  ެގން ދެްއކި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދިެވސް ޅ  ވެސް ެއޮގތަށް ކ ރަހައިޕޮމަންޒަރ ތައް. ހަމަެއއާއެކ  އިހަވަންދިއް

ްއވ ރަކީ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް  ސަނޫން އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާ ތަ  އެއްހ ހަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއޮތީ  

ދެން ހެދޭ އެންމެ ބޮޑ  އެއަރޕޯޓް ހެދިެގންދާނެ ިއއްޒަތްތެރި    އި، ޖޭަގއި މާލެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ފިޔަވަ ރާއް

އިހަވަންދިއްޕޮޅ     ،ެއއްކޮށް ހަމަ ދެވަނަ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ތިލަންދ ންމަތި ތަރައްޤީކ ރ މަށް ޓަކައި  ވ މާ  ރައީސް. އެކަން

ން ފަށާނެ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އިހަވަންދިއްޕޮޅ ެގ ބިން  ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް މި ސަރ ކާރ 

ނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ން، އެ ތަނ ަގއި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކ ރެވިެގންދާ ަމންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެއި ހިއްކަ

އްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ، ރައްޔިތ ންެގ ތަރައްޤީައށް ޓަކަިއ، ރާވެސް ެގންގ ޅެނީ    ސަރ ކާރ ން އަބަދ 

ކ ރަންޖެހޭ ޓަކައި  ފ ޅާކ ރ މަށް  އިޤ ތިޞާދ   މި    އިއެންމެހަ  ރާއްޖޭެގ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ކ ރަމ ން  މަސައްކަތްތައް 

ެގ ތާއީދ  އެ މަސައްކަތަށް ރަްއޔިތ ން  !ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި މި ޤައ މ ަގއި ކ ރެވެމ ންދާ މަސައްކަތް ތި ބޭފ ޅ ން ބައްލަވާ

މ ން އެ ދަނީ. ރާއްޖޭަގއި ބިން  ބިން ހިްއކެ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއްަގއިއޮތް    ފ ރިހަމައަށް އެބަ

ފެނާިއ ނަރ ދަމާެގ ަމސައްކަތް އެ ދަނީ ކ ރެވެމ ން   ،ހިއްކަން ބޭނ ންާވ ިގނަ ރަށްތަކ ަގއި މިއަދ  ބިން ހިއްކެމ ންދާއިރ 

ެގ ރަށްތަކަށް ބޭނ ންވާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކ ރެވެމ ންދަނީ. ވެސް ރާއްޖޭދެން  ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް

ވާވަރ ެގ ރަނަގޅ  ސްޕީޑ ަގއި ދ    ރަށެއްަގއި ނެތޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ޖެހޭ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ވިސްނާލަން އެބަ

އެްއޗެ ބާ  މ ޅިން  ސެކަންޑްއެންބިއ ލާންސެއް.  އެންބިއ ލާންސްހި.  ބާ  މެނ އަލް  ހ ރީ.  ހޭންޑް،  އެ  ެގނެއްސާ    24ތައް 

ކ ރަން މި ޖެހެނީ ކީއްވެެގންތޯ ިއއްޒަތްތެރި ންކަން އަޅ ަގނޑ މެން އަލ ން އާީގންިވިއރ ަގއި އެ ޔަ ީގކަރަންޓ  ޔަ   ެގަގޑިއިރ 

ސޯލާ ކަރަންޓ  އ ފައްދާ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރަން ިމ   ހ ރިހާ ރަށަކަށް އަލ ން ޖަނަރޭޓަރ  ަގންނަން މި ޖެހެނީ. ؟ރައީސް

އެހެންނަމަވެސްޖެހެނީ ދައްކަނީ.    ،.  އެ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ވާހަކަ  އޮތް  ކޮށްފައި  ކަމެއް  ހ ރިހާ  މި  ނ ސާފ  ހަމަ  ވަރަށް 

އެ ރަށ ަގއި ކަރަންޓ     ،ހިނަގމ ން މި ދަނީ. ރަށްރަށ ަގއި ތިބި ރައްޔިތ ން ބ ނަނީ  ،ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކިތައް  ؟ ކިތައް ސޯލާ ނިޒާމ ތޯ މި ގާއިމ ކ ރަނީ؟ އް ޖަނަރޭޓަރ ތޯ ެގނައީދެވޭނެ ނިޒާމެއް މި ަވގ ތ  ނެތް ކަމަށް. ކިތަ

ެގނައީ ރައީސް ؟ އެންބިއ ލާންސްތޯ  ޤައ މެއްތޯ؛ ިއއްޒަތްތެރި  އ ޅޭ  ފަށައިެގން  ދިރިއ ޅެން  މީހ ން  ައލަށް   5؟ މިއީ 

ކިހިނެއް   ެގދ ވަހ އަހަރ  އެހެރީ  ނ ވެ  ކަންކަން  ހ ރިހާ  މި  ނިމިދިޔައިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ؟ވެެގންތޯސަރ ކާރެްއ 

ޤައ ެމއްަގއި ބަޔަކ  ދިރިއ ޅެން ފެށި    ހ ރި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އަލަށް  ކ ރާންޖެހިފައި އޮތް ލައްކަ ަމސައްކަތް އެބަ

އެއް. ރަނަގޅ  ފެންވަރަކަށް ބަނދަރ ތައް ހެދިފައި ހ ރީކީ ކަހަލަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނެތް އެްއވެސް ކަމެއް ކ ރެވިފަ 
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ކޮށްފައި  އިތ ރަށް ފެނ ެގ ނިޒާމ  ވެސް ާގއިމ ހ ރީކީ ނޫން. އަދި ޭއެގ  އިނަރ ދަމާތައް އެޅިފަ  ނޫން. ރަނަގޅ  ފެންވަރެއްގެ 

ހ ރީކީ ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ރާއްޖޭަގއި ހ ރިހާ ރަށެްއަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާ މި ގާއިމ ކ ރަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

އިހަވަންދިއްޕޮޅ  ވެސް ތަރައްޤީކ ރާނީ މި  ސަރ ކާރ ން.    ،މިއީ ތޯތޯ ވާހަކައެްއ ނޫން. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ތިލަދ ންމަތި ެވސް

ފެ ބޭފ ޅ ންނަށް  ހިތި  ބިން  އެ އޮތް  ައވަހަށް އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި  ދާދި  ތަނ ަގިއ    ، ކިއްންނާނެ އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  އެ 

 ތިޞާދީ މަސައްކަތް ފެށިެގންދާ މަންޒަރ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޤ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     އަރ ވަނީހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި

 އަށް. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ނަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ންނޮޅިވަރަ

އިހަވަންދިއްޕޮޅ ެގ ވާހަކަައކީ ސިޔާސީ ވާހަކައެއް. ސިޔާސީ މީހ ން ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދަން ދައްކާ ވާހަކަެއއް.  .  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އަނދ ނެއް.   ައޅ ވާ  ލޮލ ަގއި  މީހ ންެގ  އިހަވަންދިއްޕޮޅެްއެގ  1993ތިލަދ ންމަތީ  ފެށިެގން  އަހަރ ން  ހ ވަފެން    ވަނަ 

މަޅިއެްއަގއި ޖައްސަމ ން. ައޅ ަގނޑ ެގ އަޚް ިއްއޒަތްތެރި   ދަނީ އަތޮޅ  މީހ ން މި    .، ނ. ، ށ.، ހދ.ދައްކަިއެގން ހއ

ކޮންމެ ޮގތަކަށް ވިޔަސް. އެހީވާ ޮގތަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ    އޭއިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހީވެ   ،މެންބަރ  ވިދާޅ ވެއްޖެ

ހޮޅިން   ،ޔަފާރިވެރިން ވެސް ކޮންެމ ފަހަރަކ  މިނިވަންކަން ނަާގލީ ވެސް އިންޑިާއއިން. ވޯރާ ވި  ؛ެގއްލ ން  މިނިވަންކަން

މި ހ ރިހާ ކަމަކީ އިންޑިާއއިން މި ތަނަށް ފޮނ ވާފައި   ،ޕޯޗ ގީޒ ން ވެސް  ،އެހެން ބައެއް ވެސް  ،މަލާބާރީން ވެސް  ،ވެސް

ހޮރ އްޕާނެއް ފަދަ ކަންތައްތަކެްއ. މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި ވެސް އައިހެވަންއޭ ކިޔައިެގން ޕްރޮޖެކްޓެއް މިތާ ދެްއކި.  ހ ރި ނ 

 ،ށިެގން ވެސް ކ ރަން ބޭނ ންވި ނަމަން ފެ  1993ކަން ކ ރެވ ނީސް. އޭެގ ކ ރިން  އެ  ،ނަމަ ކ ރަން ބޭނ ންވި  އޭރ  ވެސް

ހިއްކިްއޖެ ހ ޅ މާލެ  ހިއްކިއްޖެ  ،ކ ރެވ ނީސް.  ހިއްކިއްޖެ  ،ގ ޅީފަޅ   ކީްއވެބާ    ،ތިލަފ ށި  އެޅިއްޖެ.  ބްރިޖެއް  މާލޭަގއި 

ރ ން ކަން ސަރ ކާއެއީ ތިލަދ ންމަތީ މީހ ންނަށް އެ ؟ތިލަދ ންމަތީަގއި ކ ރަން ބޭނ ންވާ ކަމެއް ވީމަ ނ ކ ރެިވެގން މި އ ޅެނީ

 ކަން ކޮށްދޭން ބޭނ ންނ ވަނީ ތިލަދ ންމައްޗަށް.ކޮންެމ ސަރ ކާރަކ ން ވެސް ބަހަނާ ދައްކަިއެގން މި  ،ކޮށްދޭން ބޭނ ންނ ވާތީ

ވ ރެ ބޮޑ  ފައިދާެއއްވޭ. މާލޭ ރައްޔިތ ންނަށްވ ރެ ތިލަދ ންމަތީެގ ރައްޔިތ ންެގ   އެ ޕްރޮޖެކްޓ  އައިްއސިްއޔާ ޓޫރިޒަމަށް

ވަރ ެގ ޕްރޮޖެކްޓެްއ  ކަމާ ބިރ ން މާލޭެގ ސަރ ކާރ ތަކ ން ބޭނ މެއް ނ ވާނެ ތިލަދ ންމައްޗަށް މިތީވެ އެ ޖީބ ތައް ތަނަވަސްވެދާނެ

ކޮށް އިންޑިއާއިން ޞަޚާއް  ،ވެސް  ކަމަށް ހ ރިހާ ސަރ ކާރަކ ން ވެސް އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ންެގންނާކަށެއް. އެހެންވީމާ، އެ
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ޮގތަށް ކ ރިއަކަށް ނ ދޭނެ އެްއވެސް ބަޔަކ . މި ސަރ ކާރ ން ވެސް މި  ކަން މި  މަ މިވީ  އަޅަމ ންދާ ކަމެއް ވެސް ހ ރަސް

 އަހަރ  ނިމިެގންދާއިރ  ވެސް.   5މި  ،ހ ވަފެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދައްކާނެ. ެއކަމަކ  ޙަޤީޤަތަކަށެްއ ނ ވާނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ     ރ ވަނީއަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  މާވަށ  

 މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަށް. މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ޚިދ މަތްބޯޓ ާއގ ޝ ކ ރިއްޔާ  ަގރާރަށް  ފަހަރަށް  މި  ަގރާރ .  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ދިނ މަށް 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ     ،ބަހ ސްކ ރާއިރ   ދޭތެރޭަގއި  ނިޔަތާ  އޮތް  މި  ހ ށަހަޅާފައި  ަގރާރ   މި  ފ ރަތަމަ 

ކ ރަން   ކަންޖިލީހަށް. ސަރ ކާރ ން މިަގރާރެއް ނޫން ހ ށަހަޅާނީކީ މަ  ،ނަމަ  ކަން ކ ރާނެމި  ؛އ ފައްދަން. ަގރާރ ސ ވާލ 

  ، ކަން ފާހަަގ މި ކ ރާ ސަބަބަކީެގންދާނީ. ފ ރަތަމަ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެކޮށް މި މަސައްކަތް ކ ރިއަށްއިޢ ލާން

ރައީސް ަގރާރ ތަކެްއ    10  އިްއޒަތްތެރި  ަގރާރެއް،  ބެހޭ  މަސްވެރިކަމާ  ތަނަށް  މި  ާގތްަގނޑަކަށް  ވަންދެން،  ހަފ ތާ 

މޭލ  ދ ރ ަގއި    12ޝޯ ބޮޑެތި ޕްލެޓ ފޯމްތަކެއް  ފްސަރަޙައްދެްއަގއި މަސްވެރިންނަށް އޮ  7ހ ށަހަޅައިެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  

ބަރާބަރ    މިހާރ   ޮގވާލިތާ  މި ދަނީ  4ވަނަ އަހަރ ،    3އަޅާނެ ވާހަކަ  ޭގދޮށ     އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ވަނަ އަހަރަށް 

ޮގވާލަންމަސްފެކްޓަ ސަރ ކާރަށް  ކ ރަން  މަސައްކަތެއް  ހ ރިހާ  މި  ދެން  ރީއާއި  ހ ށަހަޅައިެގން.   ަގރާރ ތަކެއް 

ވ ޒާރާއިން   ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެ ބެހޭ  އ ތ ރ ަގިއ    ،ހިންާގލ މާ  މަސައްކަތް  މި  އޮތީ  ވ ޒާރާއިން  ބެހޭ  ހިންާގލ މާ 

ކަމަށް  ހިންާގލ  ؛ނ ކ ރެވޭނެ  ސަރ ކާރ ެގ  ކަމަށް މި  ނ ކ ރެވޭނެ  އ ތ ރ ަގއި  މަސައްކަތް  މި  އޮތީ  ވ ޒާރާއިން  ބެހޭ  މާ 

މި ސަރ ކާރ ަގއި ނެތް ކަމަށް ތި ބޭފ ޅ ން ތި ވިދާޅ ވާ   ންބިލ ކަާގކަން ކ ރެވޭނެ  މި  ވެފަ. ކޮިމޓީގައި. ކޮމިޓީަގިއ އިޢ ތިރާފ 

ކަން ރަްއޔިތ ންނަށް ްއެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅައިެގން މި ާވ މި ރިޕޯޓ  ރިޕޯޓެއްހިންާގލ މާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އޮތީ ވިދާޅ ވެފަ. އޮ 

އ ފައްދަން. އިްއޒަތްތެރި ލ މަށް ޓަކައި ކ ރަން މި އ ޅޭ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ސ ވާލ އިއަނެއްކާވެސް ޮއޅ ވަ 

ފެށޭ ހިސާބަކީ. ހަތިޔާރ  ެގ ޚިދ މަތްދިނ މޭ ވިދާޅ ވެފަ. މިއީ މި ނ ރައްކާތެރިކަން  މީަގއި މި އޮތީ ސެކިއ ރިޓީ ؛ ރައީސް

 ...ީމެގ ނ ފެންނަ މަންޒަރަކީ ،އ ތ ރ ަގއި ހަތިޔާރ  ގ ދަންކ ރ ން މިއީ ؛ގ ދަންކ ރ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެ ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ސޮއިކ ރަްއާވފައި އޮތީ މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން.   ،ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްދޭންޖެހޭ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ހަތިޔާރ ން ޔޮޓ   ،ގ ދަންކ ރ މާއި ހަތިޔާރ    އޮތީއެ  ހިމާޔަތްދިނ މ ެގ ކޮންޓްރެކްޓ ަގިއ ސޮއިކ ރައްވާފައި  ކ ރީ    ،ފަހަރަށް 
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އޮތްއިރ   ސޮއިކ ރަްއވާފައި  ސަރ ކާރ ން.  ޔާމީންެގ  ހ ންނެވީ  ، ރައީސް  މިނިސްޓަރަކަށް  މަޑ ްއވަރީ    ،ޑިފެންސް  މިހާރ  

 ! ޒަތްތެރި މެންބަރ . ކ ރިއަށް ެގންދަވާޝ ކ ރިއްޔާ އިއް  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 .. އަޅ ަގނޑ ެގ ބަހ ސް ތެރެއަށް.  ކަނޑަެއޅިެގން އިތ ރ ފ ޅެއް ތި ހެއްދެީވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހެން ވިދާޅ ނ ެވވޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  މި ކޮންޓްރެކްޓ  މި ތަނަށް ެގންނަންޖެހޭނެ. ކާށިދޫ  ތި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ދާއިރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތ ން ހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީ  ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނަަގނީ  ައޅ ަގނޑ މެން ؛ރައީސް

ރައީސް ިވދާޅ ވަނީ  އިްއޒަތްތެރި  ިވއްކަ   ،ތިޔަ  ހަތިޔާރ   ތާނަގއި  އެ  ސަރ ކާރ ން  ކ ރަން    ކަންއެ  ގ ދަންކޮށް  އި ކ ރީ 

މި ސަރ ކާރ ން ހަދާފައި އޮތް އެްގރިމެންޓ  މިތާ ؟ ނޫންތޯއޭތި މިތާނަގއި އޮންނަންާވނެ  ،ހ އްދަދީފައި އޮތް އެްގރިމެންޓެއް

 ...ންއޮންނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި  އެއީ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ވާހަކަދެކެވެމ ން  ،އަޅ ަގނޑ ެގ  ތަނ ަގިއ  ދާއިރ ަގިއ   މި 

ކައްސާލަިއެގން ދިޔައިމާ ކޮންެމވެ މ ޅިން  ޙަޤީޤަތް  މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް ކަންކަމ ެގ  ބަހ ސް    ، ސް  މަަގށް  ޙަޤީޤަތ ެގ 

 ެގނައ ން. މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 . ކަނޑަެއޅިެގން ދޮެގއް ތި ހައްދަވަނީ ތިތާނަގއި އިންނަވަިއެގން. އިތ ރ ފ ޅެއް ތި ހައްދަވަނީ.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:



2220 މާރިޗ   22          ޖަލްސާ                               ވަނަ   12ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

21 

 

 އާދެ! ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ

ރައީސް  ބޭފ ޅ ން  ؛ އިްއޒަތްތެރި  އެ  ދެކ ނިން.  ެއްގރިމެންޓ   ލޮލ ން  ެގންގ ޅ ާމއިައޅ ަގނޑ ެގ  ހަތިޔާރ     ،ހަތިޔާރ  

ހަދާފައި އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް އެބަ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް އާގ ބޯޓ އެ  ފަހަރަށް  ގ ދަންކ ރ މާއި ޔޮޓ    ފަހަރަށް ޚިދ މަތްދިނ މަށް 

އީ ދޮެގއް ނޫން. އެ ކޮންޓްރެކްޓ ަގިއ ސޮއިކ ރި ބަެއއް ބޭފ ޅ ން އެ ޓްރީަގިއ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮތް ޑިފެންސް މިނިސް

ން މިއަދ   ެގންކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތް އޮޅ ވާލައި ީގމި މަޖިލީހ ަގއި ވެސް އެބަ ތިްއބެވި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއީއ ޔަ

ޖެހޭ ދައްކަން އިްއޒަތްތެރި    ދައ ލަތ ން އެތަްއ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ެއބަ،  ނަމަ  ނ ކޮށްފިނަރއެ ކޮންޓްރެކްޓަށް އޯ  އެ ބޭފ ޅ ން

 ހި ދޮެގކޭ ކިޔައިެގން މިތާ ވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި... ރައީސް. ލިޔެކިޔ މ ން ސޮއިކޮށްފައި ހ ރި އެްއޗެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސް ޮއެވއްޖެ ؛އިްއޒަތްތެރި  އެއްބަސްވ މެއް  ކަހަލަ  ެއއްެވސް  ވިދާޅ ވާ  ައޅ ަގނޑ     ތި  ޮގވާލަން،  އަޅ ަގނޑ   ނަމަ 

އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ިމ  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ން.ކަން ހާމަކ ރެއްވަމި މަޖިލީހަށް ެގނެސް މަނިކ ފާނ  އެ  ،ޮގވާލަން

 ދައްކަނީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސް މެންބަރ ންނަށް  އޮތް. އެ އެްގރިމެންޓ  މި ތަނަށް ެގނެސް މަޖިލި  ެއ އެްގރިމެންޓ  އެބަ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   އާދެ!

 ހާމަކޮށްދިނ މަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ކ ރެވެން އޮތް ކަެމއް. އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ
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މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ،ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

މޯލްޑިވްސް "  ރީކޮށްފައި އޮތްއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަކަށް ިއންނަވަނިކޮށް ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަ

އެއްބަސްވ ެމްއ   މެރިޓައިމް ސެކިއ ރިޓީ ދިނ މަށް   އިއެކ  އ ތ ރ ަގއި ހަތިޔާރ  ބާލަ  ކިޔާ ކ ންފ ންޏަކާ  "ސެކިއ ރިޓީ ސަރވިސް

ކ ރަން މަސައްކަތް އޭރ  ކ ރިއަށް   ންކައޮތީ ހަދާފައޭ. އެއީ ދޮެގއް ނޫނޭ. އެ ކަން ކ ރިއޭ. މޯލްޓާ ކ ންފ ންޏަކާ އެއްކޮށޭ އެ 

އެއީ ނ ކ ރާ ކަމަކަށް    ،ކަން ހ އްޓ ނަސްއެކ  އެ  ެގންދިޔައީ. ދެން، ތި ބޭފ ޅ ން އެތެރޭަގއި އ ފެދ ނ  ބޮޑ  ރާޅ ެގ ބަޣާވާތާ

 ؟ންތޯނޫނ ވާނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އަޅ ަގނޑ  ރައީސް.  ޮގވާލަނީ  އިްއޒަތްތެރި  މި  ެގންނަން.   ، ތަކ ރާރ ކޮށް  ތަނަށް  މި  އެއްބަސްވ ން  ތިލަފަޅ ެގ  އ ތ ރ  

 ... ްއަގއިމިފަދަ އެއްބަސްވ މެްއ އެްއވެސް ޒަމާނެ، މިފަދަ؛ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް !އަޑ ައްއސަވާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . އެއްނިޒާމީ ނ ކ ތާ ެގއިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

ސިކ ނޑި    އިމަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބޭއިރ ަގއި އެ މީހާެގ ބަލިހާލަތާރަީއސް. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

ން ައޅ ަގނޑ  އެދެން. ޔ ހ ރި މިންވަރެއް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކ ރީ ދ ވަހ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ެގންދެވި ޮގތަށް ެގންދި

ިއ  ހި ނަާގފަިއ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ދަްއކާފަކޮށްފައި ފޮޓޯއާ އެްއޗެމިއީ ތިމަންނަމެން ތިބި ސަރ ކާރެއްަގއި ތިމަންނަމެން ސޮއި

 އެ އޮތް ހިްއކަނީ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

މެންޓެއް ޮގތަށް ހައ ސްކީޕިންގ އެނައ ންސް  .މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަކޮށް ކޮންފިއ ޒްެވއްޖެ. މިއީ ވަރަށް ރަނަގޅ  ނިޒާމެއް 

ެއ   ންފަހަރ ައންނަ ޔޮޓ   ،މިތާ މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ  ؛ރައީސް އެބަ ނެރެންޖެހޭ ވިޔަފާރި ހޯދ މަށް ޓަކައި އ ތ ރ ަގއި 

ކަމަށް ކަމަށް ފަހަރަށް ހަތިޔާރ  ދޭން. އެއީ ވަރަށް ޒަމާނ އްސ ރެ ކ ރާ ކަެމއް. ެއްގރީމެންޓެްއ ކޮށްފައި އޮތީ އެއަންނަ ޔޮޓ 

 . އިންޑިާއއާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫނެއްނ  ވަންޏާ އެީއކީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި، ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އ ލިަގމ ަގއި   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރިއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް  

މިދިޔަ ރައީސް ޔާމީނ ެގ  ،  ކ ންފ ންޏަކާ އެކ ަގއި ެއްގރިމެންޓެއް ކ ރަްއވާފަިއވަނީ އޮތީ  ހިމާޔަތްދިނ މަށްއަންނަ ޔޮޓ ފަހަރަށް  

ކޮށްފައިވާ ފަރާތ ން އެ އެްގރިމެންޓަށް އޮނަރކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރ ަގިއ  ސަރ ކާރ ަގއި. މި ސަރ ކާރ ން ވަނީ އެ އެްގރިމެންޓ 

ފ ރިހަމަތޯ   އްޙަކަންސަމި ސަރ ކާރ ން ވަނީ އެ އެްގރިެމންޓ ެގ  އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮތް ޮގތ ަގއި    ،އެދ ނީމާ

އްޙަކަން  ސަ ބެލ މަށް އެކި ތަންތަނަށް ހ ށަހަޅާފަ. އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރަށް ވަނީ ެއ އެްގރިމެންޓ ެގ  

ފަހަރަށް ހިމާޔަތްދިނ މަށް ދިވެހި ސަރ ކާރާ  ޔޮޓ ، އަދި  އި އ ލިަގމ ަގިއ ހަތިޔާރ  ބަހައްޓަމާ،  އެހެންވީ ވެސް ބަލަިއަގނެވިފަ.  

  އެކީަގއި ެއްގރިމެންޓެއް ހަދާފަިއވޭ. އެ އެްގރިމެންޓ  ހަދާފައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަރިހ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ 

ޑ  ނ ެވސް ދަންނަވަން އެ ެއްގރިމެންޓ  ހެދިފައިވަނީ މި ސަރ ކާރަކ ން ނޫނޭ. އަޅ ަގނ  ، ހަމައެކަނި މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި

މާވަށ   .  އްމި ސަރ ކާރ ން ނ ހަދާ ބާވަތ ެގ ެއްގރިމެންޓެކޭ ވެސް. ެއީއ ރައީސް ޔާމީން ހައްދަވާފަިއ އޮތް ެއްގރިމެންޓެ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އަރާ އިނޭގތޯ  ނަމައޭ ައޅ ަގނޑ  ހިތަށް  ކ ރިއަށް ެގންދަން ފ ރ ޞަތ  ދޭނެ  ައޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 މި ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތް ދިޔައިރ ގައި...  ؛ެގއަޅ ަގނޑ ެގ އަޅ ަގނޑ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ
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  މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ރައީސް ެއްގރިމެންޓާ  އިްއޒަތްތެރި  ިވދާޅ ވި  އެ  ިއ،ތިޔަ  ހިނގަ އަދި  ތަފ އިކަން  ޮގތ ެގ  ައއިސް  ދިޔަ  ވަޒީރަކ   ސީލ  

މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް ވިދާޅ ވެދެްއވި.  އިޤ 

މި ބަހ ސް ހިނިގއިރ  ެއއްެވސް ދ ވަހެއްަގިއ   ؟. ެއ ދ ވަހ  ކީްއކ ރަންއެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއް. ެއކަމަކ  ެއ ދ ވަހަކ  ނާދޭ

ިއއްޒަތްތެރި   ެގ. އެހެންވީމާ، އެކަމެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ. ފަހަރެއްަގއި ސޮއިކޮށްލަން އެ ތަނަށް އަިއ ކަންނޭނ  އައި

 މެންބަރަށް ހަމަ ނޭނިގ އެހެރީ. އެއީ ވެދާނެ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސް  ރަީއސް ؛އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ނ ރައްކާ.  މަސައްކަތް  ކ ރާ  މި  ގ ދަންކ ރ މަކީ ؛ އ ތ ރ ަގއި  ހަތިޔާރ  

  ..އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ވަމ ންދާ ކަންތައްތަކ ން ފިލާވަޅ ނަަގންޖެހޭ ކަމެއް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގއާދެ!  

ާމވަށ  ދާއިރާެގ ޮގނޑީަގއި އިން ނަަމވެސް އެއީ ކޮން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްކަން. ކޮން ރަށެއްެގ    ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެ

 ތްތެރި ބޭފ ޅެއްކަން. އާދެ! އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

މިހާރ ެގ މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި   ން،ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ސަރ ކާރ ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ފަހަރ  ދަތ ރ ކ ރާއިރ  ސެކިއ ރިޓީ  ފަހަރާއި ޔޮޓ ބޯޓ އިންނަަވއިެގން އ ލިަގމަށް ކާޯގ  ގައިކަމ މެންބަރ ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ 

ބާލަ ހަތިޔާރ   އެްގރިއި  ދިނ މަށް  ހަދަ ރައްކާކ ރަން  މަސްތ ރަ  އިމެންޓ   ރަނަގޅަށް  އ ޅެނިކޮށް  ެއްގރިމެންޓ   ނ ވެެގން 
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ކ ރޭ. އެްގރިމެންޓ  ހެދި ކ ންފ ނިން ބަދަލ     ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް މިހާރ  ވެސް އެ ކ ންފ ނިން އެބަބާޠިލ ކ ރީމަ ބަދަލ 

 ... ެގ މަސައްކަތްހޯދ މ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ެމންބަރ . ، ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

މި  ؛ ށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޢަމައ ޟޫއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑަށް ފ ރ ޞަތެއް ދެްއވާ ވާހަކަދަްއކާލަން މި  

މި ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ވަސީލަތްތައް ާގއިމ ކ ރަން.  ،ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްދިނ މަށް  ،ަގރާރ ން ސަރ ކާރަށް މި ޮގވާލަނީ

ބ ނަނީ ިމ  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަނީ  ،ވާހަކަދަްއކާއިރ   މި  އޮތީ    ،އަޅ ަގނޑ   ފޮރ ވިފައި  ައޑީަގއި  މީެގ  ކަނޑައެޅިެގން 

ައއްޑޫަގއި ޕޮލިސް    ،ކާވެސް އިންޑިާއއޭ. މީަގއި އަޅ ަގނޑަށް މި ހަފ ތާ ތެރޭަގއި މަޢ ލޫމާތ  ލިބިެގން މި ދިޔައީއަނެއް

 ..ޑަމީ އަނެއްކާވެސް ހ ޅ ވަމ ންދާ.އެކެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކަނޑައެޅިެގން   ؛ައޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަތައް  ؛އެޅީމެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  ހ ރަސް އިްއޒަތްތެރި

؟ ކަމަށް. މިހާރ  އެ ބަސް އަނބ ރާ ެގންދަވައިފިން ދެއްތޯ  ހެދީއަޅ ަގނޑ  ކަނޑައެޅިެގން ދޮގ   ،މި މަޖިލީހ ަގއި ވިދާޅ ވީ

 . އެއްރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއާދެ! ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ    މި ިއންނެވި  .ވަނީ މޯލްޓާ ކ ންފ ންޏަކާ އެްއކޮށްއެ ެއްގރިމެންޓ  ކ ރެވިފައި ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 އެްގރިމެންޓ .  އެ އޮތް. އަޅ ަގނޑ  ދެކ ނިން  ަގއި ޭއގައި ސޮއިކޮށްފައި އެބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހެއްކެްއެގ ޮގތ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:



2220 މާރިޗ   22          ޖަލްސާ                               ވަނަ   12ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

26 

 

އަޅ ަގނޑ    ،ދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ؛މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 30ރާ ެގންދެވި ކަމަށް ޓަކައި. މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަދި  ވިދާޅ ވ ން އަނބ ހެދީ ކަމަށް ވިދާޅ ވިދޮގ 

 އޮތް.   ސިކ ންތ  އެބަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އަބަދ ެވސް ކަނޑައެޅިެގން  މެންބަރަކީ  އިްއޒަތްތެރި  ނ ެގންދާނަން.  އަނބ ރަެއއް  ރަީއސަކީ    އަޅ ަގނޑެއް  އިްއޒަތްތެރި 

 ... ކާދައް ހައްދަވަމ ން ެގންދަާވ ބޭފ ޅެއް. ހަމައެކަނި މިތާކ  ނޫން. ރައްޔިތ ންނާ ވާހަކައިތ ރ ފ ޅ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއްއވާނ  ނަން  މެންބަރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި،  ަގވާއިދަށް   .އާދެ!  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ  

 އާދެ! ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި.  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ތްތެރިވަން.ހަސޭކޮށް ހިއްތެވ މަށް ނަ ތިރާމ ހ އި

 

 ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ޮގތްތަްއ ހޯދ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އަބަދ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތްތަްއ، އިތ ރ  

އް ޛެކަން ތަންފީނޭގ މި ަގރާރ  މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މަކ ން އަދި މިވެސް ވަރަށް ތާއީދ ކ ރާ ކަމެްއ. އަޅ ަގނޑަށް އެ

އެޅ މަކީ ހަމަ ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ިމފަދަ ަގރާރަކަށް ބަހ ސްކޮށް ސަރ ކާރަށް ބާރ ރައް  ، ނ ކ ރެވޭކަން. އެހެންނަމަވެސް

ނ ން ެވސް މި ކަންކަމަށް ލިބޭނެ ހިތްވަރެއްކަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ީގޔަ

އަން ދެކެމ ން  ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  ޒަމާނ އްސ ރެ  ހެދ މަކީ  ހ ވަފެނެއްބަނދަރެއް  އެކި  .  ނަ  ދ ވަސްވަރ   އެކި  އަދި 

ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ދ ށިން ރައީސް   ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާފައި ވެސް އެބަ  ،ޕްލޭން ހަދައި  ،ސަރ ކާރ ތަކ ން ކ ރެހ ންތައް ކ ރަހައި

ޮގތ ންމޫނ ެގ ދައ ރ ަގއި އޭރ ެގ އެމް.ޕީ.އެލ އ މަ   700ާގތްަގނޑަކަށް    .ން ހަދާފައި އޮތް ޕްލޭނެއް ވެސް މިކަމާ ގ ޅޭ 

 ،ެއއްކޮށް ހަދަން އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް  ޑަކާޔާ ޑޮކް  ބިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރ  ޚަރަދ ކޮށްެގން ހެދޭ ޮގތަށް ؛މިލިއަން ޑޮލަރ 

ވިސްނޭ   މި  ހަމައެކަނި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ހެދިފައެއް  ޙަޤީޤަތަކަށް  ިމކަން  ޒަމާނެްއަގއި  އެްއވެސް 

  މި  ލިބިފައި ޓޫރިޒަމަށް އެނދ  އިތ ރ ކޮށްެގންނޭ ރާއްޖޭެގ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރާނީ. އަބަދ ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ،ޮގތަކީ

އ ޅެނީ. އެްއޮގތަކަށް އިތ ރ  ކަމަކަށް ދާ ވިސްނ މެއް ެއއްެވސް    ހަދަން މިއި  ދަބަރ ކަހަިއ ދަވާދ ލައޮންނަ އެްއޗަކ ން  

ވެސް   ދިޔަ ތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ވެސް ފެނޭ. އެހެންކަމ ން، މިހާރ   އަދި ވިސްނ ން ހ އްޓަސް ؛ސަރ ކާރެއް 

 ... މި އިހަވަންދިއްޕޮޅ ގައި ބަނދަރެއް ،މިދަންނަވަނީ ެއކ  ކަމާންީގއަޅ ަގނޑ  ޔަ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް.  هللا ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ޢަބްދ ލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަހީމް هللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ޚިދ މަތްދެވޭނެ މަގ  ތަނަވަސްކޮށްދިނ މަށް އެދި ފަހަރަށް  ޕޮޅ ަގއި އާގ ބޯޓ އްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިހަވަންދި

ރައީސް ަގހ ށަހަޅާފައިވާ   އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަދަްއކާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރިޕޯޓަށް  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ކޮމިޓީން    ، ރާރ  

ިމ   ؛ތިލަންދ ންމަތިބޮޑ  އަބަދ ވެސް  ލިބިފައިާވ    ،ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ މެން  ރާއްޖެއަށް  ވަސީލަތްތަްއ ގ މި  ދ ރަތީ 

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ތަރައްޤީކ ރ ން.  ރާއްޖެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ؛ ބޭނ ންކޮށްެގން  ނ ވާނެ 

ައޅ ަގ ބަދަލ ަގއި  ބަހައްޓަންވީ ވާހަކަދެްއކ މ ެގ  ވިސްނ ން  އަޅ ަގނޑ ބޮޑ   ،ނޑ މެންެގ  ވެސް  މެންނަށް  ތިލަދ ންމަތީަގިއ 

އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށ ަގއި ތިބި ރައްޔިތ ންނަށް    ،މިފަދަ ކަމެއް ކ ރެްއވ މ ން ޭއެގ ނަތީޖާއަކަށް ވެެގންދާނީދެވޭނެ  ޚިދ މަތް  

އަޅ ަގނޑ މެން އެނދ     ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެ ވިދާޅ ވީދެންމެ މިތާ އިއޭެގ މަންފާ ލިބިެގންދަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ިވއްކައިެގން ފައިސާ ހޯދާ ވާހަކަ. އާދެ! އެކަން ވެސް    އާއެކ ަގއި މިއީއެހަމަ    ވީ.ވެސް ކ ރަން  ވިްއކާ ވާހަކަ. އެދ  

އިހަވަންދިއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތެއް  އޮތް  ލިބިފައި  މިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޕޮޅ ަގއި 

މި ފައިދާކ ރެްއވ މ ން  ލިބޭނެ  ކިޔާ ؛އިން  މެންބަރ ންނަށް  ހ ރިހާ  މިތިބަ  ިމތަނ ަގއި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކިޔާ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ ސްނ ކ ރެވޭނެހާ ފައިދާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއިން ކޮންމެ 

އަ ވެސް  އޮކަމެއްަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންޅ ަގނޑ ެމންނަށް  އެހެންވިމާ،  ދެކޮޅ .  ދެްއކ މ ެގ    ޭއެގ  ންނާނެ  ކޮޅ   ނ ކ ރެވޭނެ 

ައޅ ަގނޑ ،  ބަދަލ ގައި މިތަނ ަގއި  ިމއަދ   ދައްކަ   މިމެން  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެސް ަގމި    އި، ވާހަކަ  ފާސްކޮށްެގން  ރާރ  

ކަމަށް    ޮގސްފިރަްއޔިތ ންނަށް ކޮށްދެވޭނެ މަގ  ފަހިެވެގން  ެގމެންއަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރަށް، ސަރ ކާރ ން މިކަން އަޅ ަގނޑ 

ދ ަވހެއް  ހަމަގައިމ   ،ވާނަމަ އ ފާވެރި  ވަކި  މިއަށްވ ރެން  ރަްއޔިތ ންނަށް  ރާއްޖޭެގ  ިމ  ދ ވަސްތަކެްއ    ،ވެސް  އ ފާވެރި 

ަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވެފައި  ތިލަދ ންމަތީރ ަގއި ބޮޑ އިއި ނ ލިބޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ އެާއއެކ ަގއި މިހާތަނަށް އަ

މައްސަލައަކީ  މި މަތިންނާއި   ،އޮތް  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލަ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން 

މަްއސަލަ އޮތް  ދިމާވެފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޓޫރިޒަމް.  ކަނޑ މަގ ން  ދަްއކާއިރ ަގިއ  ވާހަކަ  ވެސް    ޓޫރިޒަމްެގ 

އޮތީ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ މައްސަލަ. އެހެންވެ އަޅ ަގނޑ މެން   ދިއްޕޮޅަށް ނ ޮގސްފައި މިންށް އަސްލ  ިއހަވައަޅ ަގނޑ މެންނަ

ސަރ ކާރަ  މިއަދ  ޮގަވއިލަނީ  ށްވެސް  ބިލެ  މިއަދ   ،މި  ގޮވައިލަނީ  މި  ސަރ ކާރަށް  އެއރޕޯޓ ތްވެސް  ވެސް   ފަހި 

ކޮށްދެއްވާށޭ  !ށްދެްއވާށޭއަވަސްކޮ އެކަން  ޮގތަށް  ލިބޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތް  އެތަނ ެގ  އެާއއެކ ަގިއ    !އަވަހަށް  ހަމަ 
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އެީއއޭ    !ެއ ޚިދ މަތް ލިބޭނެ ޮގތަށް މަގ ފަހިކޮށްދެްއވާށޭ  ،ކޮށްއެއަރޕޯޓ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންޓަރނޭޝަނަލްހަނިމާދޫ  

ބޫލ ކ ރާ ަގ  އަޅ ަގނޑ   ،ޮގތ ަގއި   ބޫލ ކ ރާަގއިދާ ބޮޑ  ޮގތަކީ. ހަމަ އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންނަށް އެންމެ ފަ

ދާިއރާެގ ރައްޔިތ ން ނ ހަނ  އެދޭ   ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ޕޯޓެއް ހެދ މަކީ އެއީ ހަމަަގިއމ 

ށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ފ ރިހަމައަށް އެއްބާރ ލ ން  ވެސް މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑަ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަގައިމ މިއަށް  ކަމެއް. އަދި  

 ދޭނެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ވަނީ އިހަވަންފ ރ ޞަތ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

 މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ އަށް. އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

   ..ރަނަގޅަށް. ށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ވަރަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އެއީ ނ ކ ތާެއްއތޯ  ނިޒާމީ  މެންބަރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ިއއްޒަތްތެރި    ،ނޫން ؟މަރަދޫ  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  އާދެ! 

 މެންބަރ .  

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ްއ ވީމާ ވަގ ތ  ދެވެން އޮތް  ޢެޟޫއ ށް ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ މައަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ވަރަށް ރަނަގޅަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއީ އިްއޔެައކ     ،ޙަޤީޤަތަކީ؛ ވެސް އެދޭ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ   ކޮޅެއްމިންވަރަކ ން ަވގ ތ 

ނޫން. ނިމިދިޔަ ރައީސް    އް ެވސްފ ރ ޞަތެ  ،ނިޓީއެއް ރަޙައްދ ން ފެނިެގން އ ޅޭ އޮޕޮޗ ސަމިއަދަކ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ިމ  

 ؛ހެދ ން އެއީ މިއަދ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންހެދި  އްސްވ މެބަރަޙައްދ ަގއި މިކަން ކ ރ މަށް އެއްސަޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ން އެ  

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ކަމ ަގއި އޭރ  ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ލަދ ަގންނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ބޭފ ޅ ން  

ލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ސަރ ކާރަށް އައި ބަދަލާ އެއްކޮށް މިއަދ   ޙަޤީޤަތ ަގއި ފަޚ ރ ވެރިވެފައި މޭަގއި އަތްޖަހާ

ވާދަވެރި    ފައިސާ ވަންނަން އެ ބޭފ ޅ ން މިއަދ ށް އެއްެވސް މަަގކ ން  ޤައ މަށް ހެވެސް ނޭދޭތީ، މިއަދ  މި ޤައ މަމި  

ވ ރެ   އެ ބޭފ ޅ ންެގ ވަޠަނީ ިވސްނ މަށް  ،ނޭދެނީ. ޙަޤީޤަތަކީ ސިޔާސީ ވިސްނ ން  ފަރާތްތަކ ެގ ޮގތ ަގއި ތިބީމައިދިކޮޅ   
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މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަދިެވސް ނ ގެއްލި އޮތް ފ ރ ޞަތެކޭ  ؛ބޮޑަށް ވެސް އިސްކ ރެވެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް މާ

ކަށް  ޔަބޮޑ  ވިޔަފާރިމިއަދ  މ ހިންމ     ،ކިއ ރިޓީ ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ އެއީއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ. ދ ނިޔޭަގއި މެރިޓައިމް ސެ

މި .  ވެފަ  އޮތީ  މި މިހާރ ވެސް  ދިެވހިރާއްޖެ ވެސް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ޚ ދ   ހާސިލ ކ ރަމ ން.  އަންނަނީ  މަންފާ  އިން 

ިމއަދ  މިކަން ރަޙައް ސައަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮތް ފ ރ ޞަތ ެގ ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ އިންސައްތަެއއް މި މާލޭ   ދ ަގއި އެކަނި 

  އެ ނަާގ  ޓެރި ކޮޅ ނބ ން މިކަމ ގައިއްދަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ އަވަ   އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މަށް ލިބެމ ން މި  މާކ ރެވޭ ޮގތަށް އޮތީ

އޮތް މި ދިވެހިރާއްޖެާއއި ދިމާލަށް އަނބ ރައިލެވެން. ރާއްޖޭެގ އ ތ ރ ެގ    ބޮޑ  މަންފާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއް ޝޮޓ ން އެބަ

  މަގ ފަހިކޮށްދީފި   ،އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ފ ރ ޞަތ   ،އިހަވަންދިއްޕ ޅ ަގއި މެރިޓައިމް ސެކ އ ރިޓީ ދެވޭނެ ޮގތް  ،ރަޙައްދ ަގއިސަ

އަޅ ަގނޑ މެން ަމގ ން  އެ  ެއއީ  އިންސައްތަައކީ  ބޮޑ   އާމްދަނީެގ  ހޯދާ  ދިވެހިރާއްޖެ  މި  މި  ނަމަ   ވަންނަ  ޤައ މަށްެގ 

އި ހެދޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަީއސްއެްއޗަކަށް  އޮތީކީ   ؛އްޒަތްތެރި  ސެކިއ ރިޓީެގ މެރިޓައިމް  ހަމަެއކަނި  މިކަމ ަގއި 

އ ތ ރ ެގ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނޫން.  ވެސް  އަދި،  އާގ ބޯޓ ފަހަރާއި ބޮޑެތި    ރަޙައްދ ންސަފ ރ ޞަތެއް  ނޭވީ    ޔޮޓ ތަކާއި 

ބޭނ ންވޭ މެރިޓައިމް ސެކ އ ރިޓީެގ   އ ޅަނދ ތައް އެބަ  އް އެބަ ދަތ ރ ކ ރޭ. މިއ ޅަނދ ތަވެސެލްތަކާއި ބަިއވަރ  ބޮޑެތި  

ެއކްސްޗޭންޖ  އެބަ    ންކ ރަން އެބަ ބޭނ ންވޭ. ިމ ބޯޓ ފަހަރ ެގ ކ ރޫރ  ކާބޯޓަކެތި ލޯޑ ކ ރަން  ބޭނ ންވޭ. ބަންކަ  ،އިތ ރަށް

ދާނެ. ހ ޅ ިވެގންއް  ރަޙައްދ ެގ ޓޫރިޒަމަށް ވެސް އެތައް ބޮޑެތި މަގ ތަކެސަހަމަ އެއާެއކ ެއކީަގއި މި    ،އެްއކޮށްބޭނ ންވޭ. މިއާ

ރަޙައްދ ަގއި އެތަްއ  ސަރަޙައްދ ަގއި ތިބެން  ބޭނ ންވާނެ. މި  ސައެތައް  ބަޔަކ  މި  އަންނަ  ދޭން  މި ބޯޓ ތަކަށް ޚިދ މަތް

ތަނެއް.    ފ ރ ޞަތެއް ހ ޅ ވެން އޮތް  ެގރެއެއް ހޭދަކ ރަންޖެހޭނެ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިންނ ކ ރެވޭވަރ ެގ ބޮޑ  ވިޔަފާރީ 

މި ސަރ ކާރ ން ވަރަށް ހިތްވަރ ކޮށްފައި ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ މިކަމަށް    ،ކަން ނ ކ ރެވި އޮތީމާއަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި

މ ސްތަޤ  ބޮޑ   އޮތް  ފެންނަން  ބޮޑ ކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިއީ  ހ ޅ ަވއިލިޔަސް  ދޮރެްއ  އޮތް ކ ޑަކ ޑަ  ފެންނަން  ބަލެއް 

 ާވދަވެރިން މިކަމަށް ހ ރަސްއަޅަން އ ޅޭ މަންޒަރ  ައޅ ަގނޑަށް މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ؛ވިޔަފާރިެއކޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޟާން މަސް. އޮްއވާ  ރަމަ  ކ ރިއަށް އޮތީ ެވސް ؛މާދ ވާލ އެބަ ފެނޭ. އެއީ އަމިއްލަފ ޅަށް ހެއްދެވި ެއްގރިމެންޓް ސީދާ ރޯ

އް. މި ފ ރ ޞަތ  އިން ލިބ ނީ ވަރަށް ޯގސް ސިްގނަލެއެ  ޑަށްން. އަޅ ަގނކ އެ ބ ނަނީ ދޮެގކޭ. ނަހަގދައޭ މިދިޔަ ސަރ ކާރަ

. ހީވާތީ އެ މަގ  ބަންދ ކ ރެވެން  އޭ ރާއްޖެއަށް ހ ޅ ަވއިލަން އ ޅޭހެން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެބަ ހީވެދިވެހިމިއަދ  މި ސަރ ކާރ ން  

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވާދަވެރި ސިނކ ނޑީަގިއ މިހާރ   މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރ މ ެގ ވިސްނ މާއި ފިކ ރ     ރެވެން އޮތް ހ ރިހާކ 

ލަން އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ވެސް ދަންނަވާ؛ ރައީސްއިން ސިފަެވެގންދަނީ. ިއއްޒަތްތެރި އޮތް މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑަށް އެ 

ގެ  އ ތ ރ    ެގޖޭ މިއީ ދިވެހިރާއް  އްޖެ ކަެމކޭ. ވެން ށް ތަންކޮޅެއް ބާރ  ފިޔަވަޅެްއަގއި ކ ރަމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ލަސްނ ކޮ  ،އޮތީ

އިންއިޤ  އ ތ ރ ަގއި  ިގތިޞާދަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނޫން  ފަތ ރ ވެރިކަމެއް  ހަމައެކަނި  ކަމެކޭ.  ެގނެސްދޭނެ  ބަދަލެއް  ލާބީ 

އ ތ ރ ަގިއ    ،އެއީ  ދިނ ންރަށް ޚިދ މަތްބޮޑެތި ައާގބޯޓ ފަހަބޮޑ  ފ ރ ޞަތެއް އެބަ އޮތް ބޭރ ެގ    ހިންެގން އޮތީ. އެއަށްވ ރެ މާ
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މި   ެގއެތައް ބޮޑެތި އާމްދަނީތަކެއް ައޅ ަގނޑ މެން   ލީމަ. އެާއއެކ ހ އްދަ ކަމެއް ޮގތ ަގއި ހަމައެކަނި ސަރ ކާރ ން ނިންމާ

ނޑ މެން މިއަދ  މިތާ ތިބެލާފައި ހަމައެކަނި  ދޭ. އަޅ ަގއެތައް ފ ރ ޞަތ ތަކެއް އެބަ ހ ޅިިވެގންދިވެހިރާއްޖެއަށް ެގނެވޭނެ އެތައް 

  ވަރަށް  ކިޔައިލެވޭ  މިހެން ލިސްޓ   ،މޭމީެގ ކ ރޫ ބަދަލ ކޮށްލ   ، އެރ ވ މާއި ތެޔޮ  ،ކާބޯތަކެތި އެރ ވ މާއި   ،ސެކިއ ރިޓީ ދިނ މާއި

ންނަށް ފެންނާނީ.  ކ ރިމަގ  އަޅ ަގނޑ މެ  ވ ރެ ވެސް މާ ފ ޅާކޮށޭ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ފެއްޓީމަ މީެގ

ރަްއޔިތ ންެގ ޙައްޤ ަގއި ނަމަވެސް   އ ތ ރ ެގވީ އެންމެ އަަވހަކަށް ރާއްޖޭެގ  ވެސްމި ސަރ ކާރ ން  ،އަޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކީ

. ވަރަށް ބޮޑަށް ންތަށް ޓަކައި މިކަން ކ ރެވޭނެ މަގ  ފަހިކޮށްދިނ ހަތިޞާދީ މަސްލައަދި މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ޅި އިޤ 

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ   އަރ ވަނީ ފޮނަދޫއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ސިރާޖަށް. ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

ދެވޭނެ މަގ  ތަނަވަސްކޮށްދިނ މަށް އެދި ޚިދ މަތް  ފަހަރަށްއާގ ބޯޓ   ގައިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިހަވަންދިއްޕޮޅ  

ލަން. މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ   ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ ވެސް ެއއްޗެއް  ދަންނަވާ  ،ރާރަށްަގހ ށަހަޅާފައިވާ   

  ، ކ ރަމ ންދާނެ. ައޅ ަގނޑ   އްދިވެހިރާއްޖެއަށް މީެގ ސަބަބ ން އެތަްއ ފައިދާތަކެ   މާދިޔައިއް. މިކަން ހިނަގިއެގން  ކަމެ

ލ. އަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ވަރަށް   ،ދެވޭނެ ވާހަކަ ދައްކާއިރ ަގއި  ތްާއގ ބޯޓ ފަހަރަށް ޚިދ މަ  އިގަ ޅ  އިހަވަންދިއްޕޮ

ޚާއްޞަކޮށް ރިޔާސީ   ،ދިމާކޮށް  ރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމ ންދާ ހ ވަފެނެއް ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާބޮޑަށް ދައްކަމ ން ދާ ދަޅައެއް، ވަ

ބަނދަރެއް ހަދާނެ  އިންތިޚާބަކާ ޚިދ މަތް ދޭނެ  ާގދޫަގއި އާގ ބޯޓ ފަހަރަށް  ހ ވެފެން ދައްކާތާ   ކަމ ެގދިމާކޮށް ލ. އަތޮޅ  

ބަދ ވެސް އ ތ ރާިއ  އަޅ ަގނޑ މެން އަ  ، ، އަޅ ަގނޑަށް ފެނިެގންދަނީކަމަކީ. އެހެންނަމަވެސްެއ  އެތައް ދ ވަހެއް ެވއްޖެ ކަމެްއ  

؛ ލ. އަތޮޅ   ،ޚާއްޞަ ސަމާލ ކަމެއް ދީެގން އެ ވާހަކަ ދެކެވިެގންދާއިރ ަގއި  ،ެގ ވާހަކަ ދައްކާއިރ ަގއިދެކ ނ ެގ ތަރައްޤީ 

ދެކެވިެގންސައަޅ ަގނޑ މެން ނިސްބަތްވާ   ތަރައްޤީެގ ވާހަކަތައް  ބޮޑެތި  ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ތަ  ދާނ ރަޙައްދ ެގ 

ތަރައްޤީެގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އަކ ން ވެސްއެހެން ދިމާ  ،ވެސް ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ނަމަެވސް  ކ ދިކ ދި ކަންކަން އަބަދ 

  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ނަމަ  ކަމ ަގިއ ވަނީ  ލިބެނީ ހަމަ ވަރަށް ކ ދިކ ދި ކަންކަން. ބޮޑ  އިންެވސްޓ މެންޓެއްެގ ވާހަކަ ދައްކާ

ދިމާކޮށް މިދެންނެވި    އިންތިޚާބ ތަކާއެހެންނަމަވެސް،    ތަނެއް ފެނިެގންނ ދޭ.  ދެކެވޭރަޙަށްދަށް އެކަމ ެގ ވާހަކަ  ސަވާ  ނިސްބަތް

ވާހަކަާއއި އަޅާނެ  ޕޯޓ   ާގދޫަގއި  ވާހަކަާއއި  ، ޮގތަށް  ދޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެއަރޕޯޓެއް  އަދި    ، އިންޓަރނޭޝަނަލް 
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ވާހަކަތައް   ސަރ ކާރެއްަގއިހަމަ  މިނޫންވެސް  ހ ރިހާ  ވެސް   ެވސް،  ތަކ ރާރ ކޮށް  އިންތިޚާބެއްަގއި  ރިޔާސީ    ،ހ ރިހާ 

ދެކެވެ މިއަދ މ ންދާ  އިންތިޚާބ ަގއި  އެހެންންނަމަވެސް،  ވާހަކަތަކަކީ.  މި   ކަންބޮޑ ވ މާ  ާވހަކަތަކެއް  އެކީަގިއ    ވެސް 

ވެސް    ތާަގއި މިއަދ   އަރޕޯޓެއް ނ ލިބ ނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެ  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ންވަނީ

ރަންވޭަގއި ހ ރި ރޭަގއި  މި  ނީ  ޖައްސާ  ވެސް  ބޯޓ ރޭަގއި ހިލަ ނަގައިެގން. މާދަމާ ވެސް  ރަންވޭަގއި ބޯޓ  އެ ޖައްސަނީ  

ފްލަިއޓ  ައޅ ަގނޑ މެން  އެއަރޕޯޓެއްަގއި  އޮތް  ވީރާވެފައި  ބޮޑަށް  އެހާ  ނަަގިއެގން.  ދަނީ. ޖަ  ހިލަތައް  އެ  އްސަމ ން 

ިމންަގނޑ ތައް ަގއަޅ ަގނޑަށް   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޮގތ ަގިއ  ބޭނ ންކ ރާ  ،  ބޫލ ކ ރެވޭ  އ ދ ހ ންތަކ ަގއި  ަވިއެގ  އަދި 

ރަންވޭ މިހާރ    ތްއި އޮލ. އަތޮޅ ެގ ެއއަރޕޯޓ ަގ  އެ މިންވަރަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ޚިލާފަށް  އ ސޫލ ތަކާއި މިންަގނޑ ތަކާ

ޓޫރިސްޓ ން ބޭނ ންކ ރަން އޮތް    ،ވީމާ   އޮތް ރަށަކަށްެއައރޕޯޓ   ެގކީ ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ މެން. ކައްދޫއަވަނީ  ހަލާކ ވެފަ

ވެސް މޫދ ަގއި. އޭެގ ެއއްވެސް ކަމެއް ހިނާގތަނެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ.   އެ ބަނދަރ  އޮތީ މިހާރ  ؛ބަނދަރެއް

 ބޮޑެތި ތަރައްޤީެގ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް،  ދަނީ ތ ރ ރާއި ދެކ ނ ެގ  ކެވެމ ން މިދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަބަދ ވެސް ދެ

 ، ޢަމަލީ ސިފައެއް  ،ން ހިނާގ ތަނެއްކައެ  ،ދެކެވިފައި އޮތަސް  ރަޙައްދަށް ބޮޑ  ކަމެއްެގ ވާހަކަސައަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްވާ  

 ،ރި ފަރާތެއްވާހަކަ ދެކެވ ނ ކަމ ެގ ހަނދާން ހ   ކަމެއް ފެނިެގނެއް ނ ދޭ. މިހާރ  ާގދޫަގއި ޕޯޓެއް އަޅާއޭެގ ހިންގ ންތެރި

އެީއ ދެކެވ ނ  ވާހަކަެއއް    ސިޔާސީ ފަރާތެްއ ހ ރިހެނެއް ހ ރިހެނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ހިެއއްނ ވޭ. އެ ވާހަކލަ  ދެއްކީމާ 

ެވސް ޮގސް މި ވާހަކަ  ައނެއްކާ  ޮގސް  ަގއި  23  ،ން ީގއެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަ  .ހަނދާނެއް ނެތްކަމަށް  

ިމ    ،އިއާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓެއް ދޭނެ ވާހަކަ  ،ކައާއި ތަކ ރާރ ކޮށް ާގދޫަގއި ޕޯޓެއް ައޅާނެ ވާހަ

ހަމައަށް ލ. އަތޮޅ ެގ ތަރައްޤީެގ ބޮޑެތި ެއއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ނ ހިނާގ    ވާހަކަތައް ދައްކާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ

. ލީއެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން ފ ރ ޞަތެއް ހޯދާ  ވީމާ  ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް  ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް  އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގއިމ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     އަރ ވަނީ އަލިފ ށީފ ރ ޞަތ   މިހާރ  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

 .  މެންބަރ ރި ށް. އަލިފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ ނައިސަމ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ޙ 

 

  ާވހަކަދެއްކެވ ން: ންއިސަމެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ޙ ދާއިރާެގ  އަލިފ ށީ

ދިނ މަށް މަގ ފަހިކ ރ މަށް ހޯރަފ ށީ ދާއިރާގެ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އިހަވަންދިއްޕ ޅ ަގއި ާއގ ބޯޓ ފަހަރަށް ޚިދ މަތް

  ، ނަމަ   ވެސް ބަލި ހަދާނަކަށް ނ ވާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. މިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ 
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ޚިދ މަތްއިހަވަންދިއް މިކަމ ެގ  އެއީޕ ޅ ަގއި  ވަޢ ދެްއެގ  ،ދިނ ން  ރިޔާސީ    ސަރ ކާރ ެގ  ކަެމއް  ފާހަަގެވެގންައއި  ޮގތ ަގއި 

ތެރޭަގއި  ެގއިންތިޚާބ  އިންތިޚާބެއްެގ  އެހެން  ކޮންމެވެސް  ނ ވަތަ  ޚިދ މަތް ސަރ ކާރ ން  .ތެރޭަގއި  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް    މި 

މި ސަރވޭތަކ ން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގންނެވި އެކިެއކި    .ސަރވޭތަކެްއ ހެދިވާލ ވެފައި  ހަ   ޓަކައި ިމ ސަރ ކާރ  ވެރިކަމާ 

ނޫން   ވަޒީރ ންނާ  ވ ޒާރާތަކ ެގ ބަލި  މަޢ ލޫމާތ ތައް  ލިބިފަިއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވިދާޅ ވަމ ން    ހަވާލާދީ  ވާނަމަ  ކަމަށް 

ޤ ވެރިކަން ކ ރ  އ ޝަ  ،ވާތީވެ ށް  ކަރމެންޓަވަރިކަ   ޓަރމް ިއންވެސްޓ   ސަރވޭތަކ ން ފެނ ނީ ވަރަށް ލޯންްގ  ،ެގންދެވީ

އިންވެސްޓ   ބޭނ ންވެެގން  ހޯދަން  އާމްދަނީ  މަދ ކަންމ އްދަތެއްަގއި  ފަރާތްތައް  މި   ،ކ ރާނެ  ނޫނީ ނ ލިބިެގން އ ޅޭކަން. 

ބަލަށް ވިސްނައި މަސައްކަތް  މ ސްތަޤ   ދ ރ   ،ޑަށް މިހާރ  ވިސްނަވާފައި އޮތީސަބަބަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ން އެންމެ ބޮ

އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ   ފަހަރަކ  ބައެއް ެގންދިއ މ ެގ ިވސްނ ން. އެޮގތ ން މި  ،  އޮތް ވަރަކ ން ފަށައިެގން ފަހަރަކ  ބައެއްފެށެން

ޓަވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީއަށް މަޢ ލޫމާތ  ދެއްާވފައި އޮތް. ައޅ ަގނޑ  ދެން  އްބިން ހިއްކ މ ެގ މަސަްއކަތް ފަ

ތަނ ަގިއ     ބޮޑަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ޮގތަށް މިށްއްބަވާ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވަރަކޮމިޓީަގއި ތި  ،ވަރަށް ކަންބޮޑ ވި

އެ.  ވާހަކަދެްއކެވި މަޢ ލޫމާތ ތަކެއްކަން  ދޮގ   އެއީ  ދޮގ ތަކެއް   ކަނދައެޅިެގން  ެއނިގހ ރެ  މިތާނަގއި  ނޫނީ   ،ދެވެނީ 

.  ންމެހެން އެއްޗެއް ބ ނެލަން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވީ ެވސްކޮ   ހެއްދެވިކަން ައޅ ަގނޑަށް މިތާނަގއި ފާހަގަވީމާ އްއިތ ރ ފ ޅ ތަކެ

މި ޚިދ މަތް ދިނ މ ަގއި ދިގ  މ އްދަތެްއ    ،މިކަމ ަގއި ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެދިަވޑައިެގންފަިއ އޮތީ 

ޮގތެއް ވ ން. މި   މިހާރ ން މިހާރަށް ވެސް ދެވެން ހ ރި ޚިދ މަތްތައް އަވަހަށް ފަށައިަގނެވޭނެ  ،ވާތީ  ނަާގނެ ކަމަކަށް

  ތ ން،ެއޮގ  ަގތ ން.ވީ ވެސް މިހާރ ން މިހާރަށް ފެއްޓެން ހ ރި ޚިދ މަތްތައް ފަށައިށް ސަރވޭތަކަށްފަހ  ސަރ ކާރ ެގ  އަމާޒަކަ

ހެދ ން، ޕޯޓ    ޕޮއިންޓަކަށްއ ރިޓީ ޚިދ މަތް ދިނ ން، ބަންކަރިން  ސެކި   ،ލައި ލޯޑ ކ ރ ން އިޕްސަ   ،ފަޅ ވެރިން ބަދަލ ކ ރ މާއި

ޮގސް ކ ދިކ ދި ބަިއވަރ  މިހެން  ،މަރާމާތ ެގ މަސަްއކަތް  ،ޓަމްސް އިމިްގރޭޝަން ސްކްރީނިންގ ހެލްތ  ސްކްރީނިންގ، ކަސް

ޒަތްތެރި  ކާރ ެގ އަމާޒަކަށް ވީ. އެއީ މި ހ ށަހެޅ އްވި އިއް ފަށައިަގނެވޭތޯ ބެލ ން ސަރ   ކަންތައްތަކެއް މިހާރ ން މިހާރަށް

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ހ ށަހެޅި    ،ޮގތަކީ ވެސް  ނ ންފ ޅ  ހ ރިހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވިސް  ،މެންބަރ 

މަސައްކަތް    ހ ށަހެޅ ން އެ  ސަރ ކާރ ން  މިހާރަށް  މިހާރ ން  އެހެންވީމާ،  ސާފ ވޭ.  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ބަލައިލ މ ން 

ރ ން މ ދާ ހިފައިެގން  ރަޙައްދަކީ ރާއްޖޭެގ ހ ޅަނާގއި އިސަންކަން ކޮމިޓީއަށް ދެްއވާފައި އޮތީ. މި  ީގޓަވާނެކަމ ެގ ޔަ އްފަ

ބޯޓ ފަހަރ  ިގނައިން  ޯގކީ ކާޑިްގރީ ޗެނަލަ  8އްޞަކޮށް  ޚާ  ،ރަޙައްދަކަށް ވެފައި ސަފަހަރ  ދަތ ރ ކ ރާ  ޓ ިގނަ އަދަދެްއެގ ބޯ

ތިޞާދީ ޮގތ ން އިޤ   ،ީވމާ މިފަދަ ޚިދ މަތްތައް މި ޞަރަޙައްދ ން  ދެވެން ހ ރ މަކީ އެއީ   ރަޙައްދަކަށްސަ  ހ ރަސްކ ރާ

ެއކ ަގއި މިކަން ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ވިސްނ ން   ބޫލ ކ ރެވޭތީއާަގކ ރިމަަގށް ކ ރާނެ ަވރަށް ބޮޑ  މަންފާއެއް ކަމަށް  ރާއްޖޭެގ  

ެގންދާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިޓީއަށް މަޢ ލޫމާތ  ދެއްވާފައި އޮތީ. ޕަވައިެގން ކ ރިއަށްއްވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރ  ހި

ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީަގިއ    ،ޮގތަށް  ތަނ ަގއި ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ  މި  ،ދަންނަވާނީ   ޅ ަގނޑ އެހެންވީމާ، އަދިވެސް ެއއްފަހަރ  އަ
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ކޮމިޓީއަށް   ،ފ ރ އްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން އެ ކ ރަްއވާ ކަންތައްތަކީ ެއއީ  ެއކިެއކި މަޤާމ ތައް ކ ރިން ؛ތިއްބެވި ބަެއއް

ކޮށްލަން ފ ރ ޞަތަކަށް  ސާއްހި ވާހަކަތަްއ  . އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިއިނޭގތޯ  ހ ތ ރ ވާ ޮގތަށް ކ ރައްާވ ކަންތައްތަކެއް 

 އެދ ނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  މަރަދޫ  ، އަރ ވަނީމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫށް. ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ެއއަރޕޯޓ ތަކާ އެްއޗެހި   އިކ ރ މަށް ޓަކައި ޕޯޓ ތަކާސިފައި ރޑަިއވަ  ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މ ހިންމ  ކަމެއް    އި،ހަދަ ފަހިކ ރ މަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކ ރ މަކީ  ިއތ ރ  ވިޔަފާރީެގ ފ ރ ޞަތ ތަްއ  ބޭރ ން  ރާއްޖެއިން 

ދައްކަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ޖެހޭ ޚިޔާލީ ވާހަކަ ނ ދަްއކާ ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަ  . ައޅ ަގނޑ މެން އެބަކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން

ހަމައަށް އަދިއެްއ    ރާއްޖޭެގ އެހެން ތަނެްއަގއި ެވސް މިއަދާ  ،މާލޭަގއި ެވސް  އި ޕޯޓ ތައް ފިޔަވަދޭރާއްޖެއަށް ޚިދ މަތް

ނެތް.   އ ފެއްދިފަެއއް  އިންވެސްޓެޕޯޓެއް  ބޮޑ   ބައިނަލްއަ ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮށްެގން  ހެދޭނީ. ވާމީ  ގ ްއ  ޕޯޓެއް 

ރާއްޖޭެގ ސަރަޙަްއދ ން ވަރަށް ިގނަ ބޯޓ ފަހަރ  ދަތ ރ ކ ރޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަށީެގންވާ ޮގތެްއަގިއ    !ތެދ ފ ޅެއް

ވަރ ެގ ރަނަގޅ  ނ ދެވޭޓ ތަކ ން  މި ސަރަޙައްދ ެގ އެހެން ޕޯ   ،އެފިޝެންޓ ކޮށް ފެންވަރ  ރަނަގޅ   ،ކޮށްއިފެކްޓިވްސްޓ   ކޮ

 ންއި އަދި މެދ އިރ މަތިށާފަހަރަެމދ އިރ މައްޗަށް ދަތ ރ ކ ރާ ބޯޓ   ،ޗައިނާއިން އެފްރިކާއަށް  ،ނަމަ  ވަނީ  ޚިދ މަތެއް ދެވޭ ކަމަށް

ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ  އަޅ ަގނޑ މެން ށް ފަދަ ތަންތަނަށް ދަތ ރ ކ ރާ ބޯޓ ފަހަރައާެމލޭޝި ،ސިންަގޕޫރަށް ،ޗައިނާއަށް

،  ެއއަރޕޯޓެްއ ވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތަކަށް ހިންޭގނީ  ،ެއއްވެސް ޕޯޓެއް ެވސް ؛ކަެމއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރެވިދާނެ

އެ ތަންތަނ ން ދ ނިޔޭެގ    ހެދިެގން.  ތަނަކަށް   އެފިޝެންޓ   ެގން.ހެދި   ސަސްޓެއިނަބަލް ތަނަކަށް  ،ަވއިބަލް  އިކޮނޮމިކަލީ އެއީ  

ޮގތެއް ހެދިެގން.ފެންވަރަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށް ހެދ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް   އް ރާއްޖޭެގ އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ޕޯޓެ  ދެވޭނެ 

ށް އަންނަ ބޯޓ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަމި އ ޅެނީ  ހަދާފައި އަދިވެސް  ޕޯޓެއް  ސް  . އަދި ައއްޑޫ އަތޮޅ ަގިއ ވެކަެމއް  ތާއީދ ކ ރާ

ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ ެއ ވާހަކަ ވެސް   ެއކ   ޔާނ ދެވިެގން. ހިތާމަވެސް އެކަށީެގންާވ ޮގތަށް ޚިދ މަތް

އިޤ ތިޞާދ ެގ ތެރެިއން އެނބ ރޭ ފައިސާެގ ނިސްބަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި   އިޮގތ ން ރާއްޖޭގަ   ވަސީލަތްތައް ހ ރި

ކ ންފ ނި ހިންގާ   ،ދ ނިޔޭެގ ބައެްއ ޤައ މ ތަކ ން ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި ޕޯޓ ތަކަށް  !ތެދ ފ ޅެއް.  ނ ކ ރެިވެގން މި އ ޅެނީ  ކަންކަން

އެއީ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކ ރެވިދާނެ ކަމެއް ކަަމށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ.    ްއ ކ ްއޔަށް އެބަދޭ.ޕޯޓ ތަކ ންފ ނިތަކަށް އެ  



2220 މާރިޗ   22          ޖަލްސާ                               ވަނަ   12ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

34 

 

އެބަ  ޕޯޓ ތައް ކ އްޔަށް ހިފަިއެގން އެ މީހ ން އިންވެސްޓ ކޮށްެގން    ެގތަކ  ސަރަޙައްދ   އެކިދ ބާއީ ޕޯޓ ން ވެސް ދ ނިޔޭެގ އެކި 

މިންވަރާހިންާގ.   އޮތް  ހާލަތ   އިޤ ތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ިމއަދ   ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ  ލިބޭ    އިއަޅ ަގނޑަކަށް  ދައ ލަތަށް 

ރ ެގ މިކަހަލަ ކަމަކަށް އިންވެސްޓ ކ ރާ  އަދި ނޫނިއްޔާ ބޭ  ، ނ ވީއެހީއެއް ލިބިެގން މެއާމ ދަނީއަކ ން ބޭރ ެގ ވަރަށް ބޮޑ   

 4000،  3000،  2000ހޯދިެގން ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ޚިޔާލ ކ ރާ ޮގތަށް  އިންވެސްޓަރަކ   

  ކިދާނެ. ދެއްހ ރި ކަމަކަށް. ވާހަކަބިލ ކަން ދިވެހި ސަރ ކާރ ަގއި  ާގހިންޭގވަރ ެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގ މ ެގ    ންމިލިއަން ޑޮލަރ 

ސްޓަޑީ ހަދައިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ރާރ  ވެސް ފާސްކ ރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން  ަގވެސް ލެވިދާނެ.  އި  ޮގވަ 

އިންެވސްޓ ކ ރާނީ. ދ ބާއީ    ކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓަވާީމ ޮގތ ން  ގ ކޮން ކ ންފ ންޏަކ ންތޯ ބައިނަލްއަ   ވީބަލަން

ތަޖ ރިބާ    އިހަދަމިތަނ ަގއި  ންދ ނިޔޭެގ އެތަ އެތައް ޕޯޓެއް  ޓ   ްގރޭކަހަލަ އަދި މިނޫންވެސް ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި އިންޓެ  ވޯލްޑ 

ވަރ ެގ ޕޯޓ  ހިންޭގނެ  ދޭަގއި ޚިދ މަތްވާމީ ފެންވަރ  ގ  ޭއެގ ޓެކްނޮލޮޖީ ހ ރި ެއފިޝެންޓ ކޮށް ޚަރަދ  ކ ޑަކޮށް ބައިނަލްއަ  ،ހ ރި

ށް މި ލިބޭ ލާރިއަކ ން ސަރ ކާރަ  ރާއްޖޭެގ  ނަކަށް މިހޯދައިެގން އެ ފަރާތަކަށް ޕޯޓ ތައް ދީެގން ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެން  އްފަރާތެ

ސް. އެ ޚިދ މަތްތައް ހ ރި އިއްޒަތްތެރި ރައީ  މިކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ރައްޔިތ ން ޑިމާންޑ ކ ރާ ވަރަށް ބައިވަރ  ޚިދ މަތްތައް އެބަ

ބޮޑ  އިންވެސްޓެއް ކ ރެވެން   ލިބޭ އެހީތަކ ން ވެސް މިހާ  ރ ތަކ ންބޭ  ،ދީފައެއް ރާއްޖެއަށް މިލިބޭ ކ ޑަކ ޑަ ލޯނ ކޮޅާއި

އެހެނެއްނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ނެ.ކ ރަްއވާނޯންނާނެކަން އަޅ ަގނޑ މެން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ަގބޫލ ފ ޅ 

 ، ތަޖ ރިބާ ލިބިފަިއ ހ ރި  އިޕޯޓ  ހިންަގ  ،ކަހަލަ ބޮޑ  އިންވެސްޓަރަކ  އޮތޯރިޓީ  ކަހަލަ އަދި ސިންަގޕޫރ  ޕޯޓ     ވޯލްޑ ދ ބާއީ  

ނެ  ދޭ ރީނ ތަމ އާއި  ތަޖ ރިބާއަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންނަށް    ،ތެރިން ތިބިއޭެގ މަސައްކަތް  ،ހ ރިޓެކްނޮލޮޖީ  އޭެގ  

މި ހޯދައިެގން  މަަގފަރާތްތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެންނެވި  ކ ރަްއަވއިފިއްޔާ  މަސައްކަތް  ަމޖިލީހ ން  އިްއޒަތްތެރި  ށް 

  އް ހެދިދާނެ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑެޕޯޓެއް  ކަހަލަ    އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ެވސް އަދި އަްއޑޫ އަތޮޅ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެދޭ

ފާސްކ ރި  ،ަގބޫލެއްނ ކ ރަން  ަގރާރެއް  ކިތަންމެ  ތެރެއިން  އަޅ    ސްޔަ މިތަނ ން  ބަޖެޓ   ބޭރ ެގ ޚަރަދ ކޮށްެގން  ަގނޑ މެން 

ލިބޭ   ޤައ މަކ ން  ތެރެއިން    50ކޮންމެވެސް  ޑޮލަރ ެގ  ޕޯޓަތިންހަތަރ   މިލިއަން  ޑޮލަރ   މިލިއަން   ކަށް ހާސް 

އި އޮފް ސްކޭލާ   ޒްއިކޮނޮމީ  ،އިންވެސްޓ ކ ރެވިދާނެ ކަމަކަށް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތ  ނިންމާލަމ ން ވެސް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ

 ކަށްކަސް އޭތި ހަމަ ޑެޑް ސްޓޮޔަ ޮގތަކަށެއް ޕޯޓެއް ނެހެދޭނެ. ނ ހިންޭގނެ. ހެދިމްޕްރެޓިވް ކޮމްޕެޓިޓިވް އެޑްާވންޓޭޖ  ނެތް  ކޮ

، ޮގތަށްއޮންނަ    ސްސްކޭލް  ޒް އޮފްއިކޮނޮމީ  ،ޮގތަށް  ޓިވް އަދި ކޮމްޕެޓިޓިވް އެޑްވާންޓޭޖ  އޮންނައެހެންވީމާ، ކޮމްޕްރިވާނީ.  

ހަވާލ ކޮށްެގން އެ ފެންވަރަށް ޕޯޓެއް ގާއިމ ކ ރީާމ    ބަޔަކާވާދަކ ރެވޭ ޮގތަށް އެފަދަ  ދަ ޕޯޓޫތަކާ  އެހެން މިފަވާމީ  ގ  ބައިނަލްއަ

އަދި އެހެނިހެން އި،  ސެކިޔ ރިޓީއާ އި  އާ ބަންކަރިންއަޅ ަގނޑ މެން މި ެއދޭ ޮގތަށް    ،ތައްއަޅ ަގނޑ މެން މި އެދޭ ޚިދ ަމތް

ޮގތަށް   ފޯރ ކޮށްދެވޭ  ހެދޭނީ.  އަޅ ަގނޑ މެންޚިދ މަތްތައް  ޕޯޓެްއ  ރައީސް، ނަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ާގތްަގނޑަކަށް  ހަމަ  އެއީ 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޕޯޓެއް ހެދޭނީ ދެްއވާ!    ، އެއް މިނެޓ އަޅ ަގނޑަށް ބައި ިމނެޓ މި ނިންމާލަނީ.    ައޅ ަގނޑ  ؛ރަނަގޅަށް
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  ، ނެތަށް މި ކަމަށް އިންވެސްޓ ކ ރާކ ރެވޭނީ މި ދެންނެވި ޮގ  އެކަންޚަރަދ ކޮށްެގން.  ފަސްވަރަކަށް ހާސް މިލިއަން ޑޮލަރ  

އިންވެސްޓ ކ ރާނެ ޕޯޓ ތައް ހިންގ މ ެގ ތަޖ ރިބާ ހ ރި ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މަޝްަވރާކޮށްެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޓަކައި  ށްމަސައްކަތް ކ ރެިވެގން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތައެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ފަރެސްމާތޮޑާ   ،ކ ރީަގިއ މި އަރ ވަނީސައިެގ  ފަހ  ފ ރ ޞަތ     އެންމެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ   

 ށް. ލަޠީފަ މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ތަނަވަސްކޮށްދިނ މަށް މި   ދެވޭނެ މަގ އާގ ބޯޓ ފަހަރަށް ޚިދ މަތްއިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

  ކަކަށް ޮގވާލަނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަ   މިއަރާ މި ަގރާރ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް ؛ރާރެއް ހ ށަހަޅާފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގއޮތީ  

  ،ހ ށަހެޅި  ،ރާރ ން ކަންތައްތަކަކަށް އެދިަގލަނީ. މިއަދ  އޮތް ސަރ ކާރަށް މި  އިރާރ  މި ޮގވަ ގަ ކޮންފަރާތަކަށް ބާއޭ މި    ބާއޭ.

ނެތް. ސަރ ކާރ  އޮތީ  ގޮވާލާ ކަމ ަގއި ވާނަމަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއީ ވަރަށް ބޮޑ  ޯގހެއް. އެއީ ިމއަދ  ސަރ ކާރެއް  

ކޮޅަށް   އިސަރ ކާރ  ނަަގ  މި  ހާލ ޖެހިފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތ ން މިއަދ   ،ބިކަވެފައި  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެފައި

ަގިއަގިއ    ެގތިމާމެން ؛އެހެންވީމާ، ސަރ ކާރެއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދ ނިޔޭަގއި ތިބީ.  ޖަހަން ތިބި ބަޔަކަށް މިއަދ   

ފެންވަ ބ ންވަރެއް    ،ރަކ ންނެތް  ަގިއަގއި ނެތް  ކަމެއް ނޯންނާނެކަން މި    ާވނެކޮށްެގނެއް  ނެރެން މަސައްކަތްތިމާމެން 

ކަރ ން ލޭ އަންނަ ވަރަށް މަގ މަތީަގިއ    ،ސަރ ކާރ ން ރައްޔިތ ންނަށް ހާމަކޮށްދީފި. އެކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދޭހަކޮށްދެނީ

ފައިސާތައް އަނބ ރާ ހޯދާނަމޭ ބ ނެ   ،ކާ ދިމާލަށް ވަްއކަމޭ ސަރ ކާރަ އޭރ ަގއި އޮތް  ،ފޯމްތަކެއް ހަދައިެގން ނިކ މެޕްލެޓް

ެގ ނަމ ން އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނެއް   ،ދީ  ތަކެއް ތިބި ބަޔަކަށް ަވޒީފާއިސްކޮށް  އެ ތަނ ަގއި    ،ސަރ ކާރަކަށް އަިއސް

ށް ޚަރަދ ކޮށްފައި ތަނަ  އެމިލިއަން ރ ފިޔާ    10އަހަރ  ވަންދެން    3އ ފައްދަިއެގން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،    ކޮމިޝަނެއް

ދެްއކި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ސަރ ކާރެއް މިއަދ  އޮތ މ ެގ ބޭނ މެއް ށް  ޔަވީކަމެއް ހަރާން. ރައްޔިތ ން ކައިރީ އެންމެ ަގދަ

ކ ރިން ރަްއޔިތ ންނާ ހިއްސާކޮށްފައި މި    އައ މ ެގ  ށްރަްއޔިތ ން ބޭނ ންވާ ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ ސަރ ކާރަ ؟އޮތްތޯ  އެބަ

އެތައް ބައިވަރ  އިސްރާފ ތަކެއް ކޮށްފަިއ ދައ ލަތ ން ެގއްލ ނ  އެތައް   ،ދައްކާފައިނީ. އަިއއްސަ ރަްއޔިތ ންނަށް ދަޅައަންނަ

ިއއްޒަތްތެރި ރައްޔިތ ންނާ އަރަ ހަމަނ ކ ރެވ ނ     އިފައިސާތަކެްއ އަނބ ރާ ހޯދާނެ ކަމަށް ދެއްކި އެްއވެސް ވާހަކައަކަށް 

  ؟، ސަރ ކާރެއް ނެތެއް ނޫންތޯނޫނީ ނެތް. ެއހެންވީމާ ސަރ ކާރެއް މި
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.   ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

 

      )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ނ ވާނެ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް  ވެސް ވެެގން  ޮގތަށް ވިދާޅ   ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނ ވާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ެއ   ،ސަޔަށް ދިޔ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑަށް އެނެގން ބޭނ ންވޭމިއަދ   ،ބޮޑަށް ދޮގ ހެދި ވާހަކައާިއ އެއްޗެހި ދެއްކީމާ އެހާ

 ޖެހޭ.  ދާންޖެހ ނީ ކީއްެވެގންތޯ. ެއކަން ސާފ ވާން އެބަ ތަނ ން ދަވަިއެގން މިހައް  މެންބަރ  އެހާ ބޮޑ  ދޮގެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑަށް ލަފާކ ރެވެނީ މާވަށ  ދާއިރާެގ   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް ލަފާކ ރެވެނީ އެ މެންބަރަށް

  .ެއ ެއްގރީމެންޓ   ، ކަނޑައެޅިެގން އެ ބޭފ ޅާެގ ެވސް ހަނދާނ ން ކައްސާލީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އޮޅ މެއް އެރީ. 

  ، ސްވ ން ެއއީއާދެ! އ ލިަގމ  އެއްބަ ؛ތިލަފަޅ  އެްގރީމެންޓެއް ނޫން. މިއީ އ ލިަގމ  އެްއބަސްވ ން. އާދެ! މިހާރ އ ތ ރ މިއީ  

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާއެ ބޭފ ޅ ންެގ ސަރ ކާރ ން ހަްއދަވާފައި އޮތް އެއްބަސްވ މެްއ. އާދެ! 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

،  އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި މި ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ބައިބަޔަށް  ،ބ ނޭ  އެބައާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓ ަގއި  

ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ވަޢ ދ ތައް ހ ރީކީ   ؛ެގންދެވޭ ވާހަކަެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދ ރ  މ ސްތަޤ ބަލަކަށް ރާވައިެގން ކ ރިއަށް

ހ ރީ. މި ދެންނެވި    ތައްދ ވަހ ެގ ަވޢ ދ އަހަރ ެއއް  މަސްދ ވަހ ެގ ވަޢ ދާއި    3  ،ދ ވަހ ެގ ވަޢ ދާއި   ސަތޭކައެޮގތަކަށް ނޫން.  

އަހަރ  ތެރޭަގިއ ހާސިލ ކ ރަން ބ ނި ވަޢ ދެއް.   އެއް  ،ށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނެއް އ ފައްދައިެގން އެ ވަޢ ދަކީ އެއީތަޮގ

ފަހަރެއްަގއި  ދ ވަހ ެގ ަވޢ ދެއް. އެެވސް    ސަތޭކަ  ،ޤަތް ހޯދަން އެއީއެއީ ފަހަރެްއަގއި އޮޅ މަކަށް ެވދާނެ. މަރ ތަކ ެގ ޙަޤީ

ވެދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖަލ ތަކ ަގއި ހ ރި ހާލަތް ދިރާސާކޮށް އޭެގ ރަނަގޅ  ޮގތް ހޯދައިދޭނަމޭ ބ ނި    އޮޅ މަކަށް

އަހަރަށް ކަންނޭނެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެ ވަޢ ދ ތައް   ސަތޭކަވެސް އޮޅ މަކަށް ވެދާނެ.    ެއއީ  ؛ދ ަވސް  100ވަޢ ދ ތައް  

މިީއ  މ ން އޮޅ ންބޮޅ މ ެގ ތެރޭަގއި މި ސަރ ކާރ  އ ޅޭ ކަމ ަގއި ވާނަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ވެވިފައި އެ އޮތީ. އެހެންކަ

ެގ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ދެވޭ ަވރަށް ބޮޑ  ދެރަެއއް. ވަރަށް ބޮޑ  ނިކަމެތިކަމެްއ މި ދެވެނީ. ެއއީ ދިވެހި ރައްޔިތ ން 

ން އ ޅޭ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް  ނެތިެގކ ރިމަތީަގއި ރޯމާދ ވާލ  ވީ ަވޢ ދ ތައް މަތީން ހަނދާން
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ދަނީ ދިވެހި   ވާހަކަ ދައްކާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ތަކ ރާރ ކޮށް މި  މ ެގމެނޭޖ ކ ރ މ ެގ މޮޅ ކައި  މޮޅ  ވާހަކަތަކެއް ކޮވިޑ ަގ

މަނިކ ފާނ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ނެރެދޭން  ފަިއސާތައް  އެ  ސަރ ކާރ ން.  މި  ބޯލައިފިއޭ  ފައިސާ  ނޫންތޯ  ރައްޔިތ ންެގ 

ހ އްޓަެއއްކައެ  ،ވިދާޅ ވީ  ނ ބަ  ،ނ ލައްވާނަމޭން  ެއކަން  އިންނަަވިއެގން  ރިޔާސަތ ަގިއ  ކީއްތޯ  ތިމަންނާ  ެއކަމަކ   އްލަވާ. 

އަތްޕ ޅ ަގއި ޮއތީ ހ ރިހާ އާރާއި ބާރެއް. އެ    ެގބާރ  ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙަްއމަދ  ޞާލިޙްސަރ ކާރ ެގ އާރައި؟ ކ ރާނީ

ފިއްތަިއެގން ހ ރެ އެއިން އެްއވެސް ކަމެއް މިހާހިސާބަށް ިވޔަނ ދީ ހިފަހައްޓައިެގން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީސް ެއ  

ރައީސް   ،ށްކަމެއް ނެތް. ރައީސް ޔާމިނަ  ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނ ަގއި ހ ރި މައްސަލަެއއް ނެތް. ހިނިގ  . އެސެޓްއ ޅ ްއވަނީ

ކޮށްދެްއވާފައި ؛ޔާމިނ  ކަމެއް  ޓަކައި  ތަރައްޤީައށް  އެނޫނީ    އެވެރިެއއް    ވާމިރާއްޖޭެގ  ނޫނިއްޔާ   ނެތް.  މަނިކ ފާނަށް 

ނޭ ކޮމިޝަނަކ ން ވެސް  އެ  އެހެންކަމ ންގ ނ ނއަނިޔާދޭން  އެބަ  ،.  ލިސްޓ ަގއި  ބަެއއް. ޮއތް    އެ  އެތައް  ދ އިސައްތަ 

އެހެންވީމާ، އެ ލިސްޓ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ތަޙ ޤީޤ  އެކަށީެގންވާ ވަރަށް ކ ރިއަށް ެގންދެވ ނ  ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް،  

ރާއްޖޭެގ    ،އެދެން  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ؛ވެސް ވީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ވާހަކަ މިޮގތަށް ނ ދައްކާ

ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތް ލިބޭނެ ޮގތް ފ ރިހަމަވެެގންދިޔ ން.   ،އެކި ހިސާބ ތަކ ަގއި ރަނަގޅ  ފެންވަރ ެގ ބަނދަރ ތައް ހެދި

ދ މެއް.  އެދިޔ މަކީ ެއީއ އަޅ ަގނޑ މެން އެދޭ ނޭޝަނަލްވެެގންރކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓ  ވެސް ވީހާައވަހަކަށް އިންޓަ   ، އެޮގތ ން

ށް ހަދަން  ސަރ ކާރ ަގއި ެއތަނަކީ އެއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖެޓް ޓާމިނަލަކަ  ެގނ  ސަރ ކާރ ، ރަީއސް ޔާމީއަޅ ަގނޑ މެން

އެ އިބްރާހީމަށް  ޤާސިމް  އޮނަރަބަލް  މިއަދ   އެހެންނަމަވެސް،  ތަނެއް.  އޮތް  އަ  ނިންމާފައި  ދީެގން  ޅ ަގނޑަކަށް  ތަން 

. މިއީ ކ ރަން  ހެނެއްތަން ތަރައްޤީެވެގންދާނެ  އެ   ، ރައީސް  ވެސް އިްއޒަތްތެރި   އަހަރ  ތެރޭ  20ހިޔެއްނ ޭވ ކ ރިއަށް އޮތް  

އ ޅެނީ   އެ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  އަދިވެސް  އަދިވެސް  އެއަރޕޯޓ   މާމިިގލީ  ނޫން.  ކަންތައްތަކެއް  ހެޔޮވާވަރ ެގ 

 ނ ަގނެިވެގން. މިފަދަ ހާލަތެއްަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައްޔިތ ން... އިހިނަގ

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

 އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ ވަގ ތަށް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 { އަށް 11:03އިން  10:31 ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :}

 هللا(މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 
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މަސައްކަތް.  `.   ކޮމިޓީ  އެީއ  ބަހ ސް.  ކ ރި  ހެނދ ނ   ކ ރިއަށްެގންދާނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަންފަޅީަގއި  މި 

މަތިވެރި   ؛ވޭނެ މަގ ތަނަވަސްކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ަގރާރ ދެއިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ާއގ ބޯޓ ފަހަރަށް ޚިދ މަތް

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ޓް ބަނދަރެއް ހެދ މާ ބެހޭ ޮގތ ން ހ ށަހެޅި ަގރާރަށް  ސިންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ޓްރާ

 ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ޮގތ ން މިއަދ  ވާހަކަދައްކާއިރ 

އާގ ބޯޓ ފަހަރ  ައޅ ގަ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ދަތ ރ ކ ރާ  އ ތ ރ ން  ހ ޅަނާގއި  ދ ނިޔޭެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ނޑ މެންނަށް 

  ޑިްގރީ   8  މަގ ތަކަށް ޤައ މަކަށް ރާއްޖެ އެބަވޭ. ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭެގ އ ތ ރ ަގއި މި އޮތް ؛ޕެސެޖ ސެންޓް  ނޮއިނ ވަތަ  

އެންމެ ިގނައިން ދަތ ރ ކ ރާ  ބ ނި ދެ ސަރަޙައްދަށް މިހާރ  ވެސް    ޗެނަލަކީ ބޯޓ ފަހަރ  ރާއްޖެ ހ ރަސްކޮށް އަޅ ަގނޑ  މި

ވެސް    މި ސަރޙައްދ ަގއި އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖެ އަނެްއކާ މ ޅިން  ،އެއް ޗެނަލް. ައޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ

ވަރަށް   ؛ދިމާލަށް ެގނެވޭ ބޮޑ  މަސަްއކަތެްއ. ބޮޑ  ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ލާބީ ބަދަލަކާިގއައ  އިން 

މި  ިގނަ ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ނ ފެށޭ.   ވެރިކަންތަކ ަގއި  މިކަމަށް  ދަްއކާ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް  ވާހަކަތައް އެބަ 

ޮގތެްއަގއި މި ބ ނަނީ  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ތިން ކަމަކަށް. އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ   ،އެ ަގރާރ ން މައިަގނޑ  

އ ތ ރ ަގއި ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ނ ވަތަ  އޮތް  ހ ރަސްކޮށް  ފަޅ ވެރިން   8  އ ޅަނދ ފަހަރަށް  ދަތ ރ ކ ރާ  ޗެނަލ ން  ޑިްގރީ 

. ހަމަ އެާއެއކ  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް  މަށްއެ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރ   ހަދަިއ،  ބަދަލ ކ ރެވޭނެ ޕޮއިންޓަކަށް ިއހަވަންދިއްޕޮޅ 

ތަނަވަސްކޮށްދިނ ން. އަދި    ،ޕޮއިންޓަކީ ޚިދ މަތް  ބޭނ ންވާ ސެކިޔ ރިޓީެގ  ާއގ ބޯޓ ފަހަރަށް ާއގ ބޯޓ ފަހަރަށް  އެާއއެކ  އެ 

ލޯޑ ކ ރ ާމއި ސަޕްލައި  ޚިދ މަތް  ،ބޭނ ންވާ  ސަރަޙަްއދ ންފަދަ    ބަންކަރިންެގ  އެ  އެ   ،ޚިދ މަތްތައް  އިހަވަންދިއްޕޮޅ ން 

ބޮޑ  ހެދ މަކީ  ޓް ބަނދަރެއް  ސި ޖެހޭ ރަނަގޅ  ފެންވަރ ެގ ޓްރާން  ބޯޓ ފަހަރަށް ލިބ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން އެބަ

ސަރ ކާރ ން ޚަރަދ ކޮށްެގން   ؛ކ ރ ން  ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީައށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަންޚަރަދެއް.  

މި ދާން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނަޒަރ     އ ނދަޫގވެދާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ދިމާލަށް  އެ  ކ ންފ ނިތަކަށް.  ބޮޑެތި  ބޭރ ެގ  ޖެހެނީ 

ބަޔަކ އިހިންަގ ެއއީލާއިރ ަގިއ  އަންނާނީ  އިންވެސްޓ ކ ރަން  ތަނަކަށް  މީހ ން  އިންެވސްޓ މަންޓާ  ،   ކ ރެޭވ  ލިބޭ އި،  އެ 

ދާ ޚަރަދާއި އަދި ލިބޭ އެއްޗަކާ އަޅާ ކަނޑާފައި ެއ މީހ ންނަށް ވެސް އެކަށީެގންާވ ރަނަގޅ  މ އްދަތެްއަގއި އެ    ،ޚަރަދާއި

ނަމަ. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ނަޒަރ  އެކަމެއް ވާކްޓަކަށް ނ ވަތަ  އިންވެސްޓ މަންޓ  ކަވަރ ކ ރެޭވނެ ކަމަކަށް ނ ވަތަ ޕްރޮޖެ

އަދި    ،ހިންާގއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން އެކިއެކި ބޭފ ޅ ންނާ ބައްދަލ ކޮށް ދެްއކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ަގއި

އަހަރ  މަދ ވެެގން އެބަ ނަާގ    15އަހަރ ،    20ރާއިރ ަގއި  ހ ށަހެޅި ޑޮކިއ ަމންޓަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރިޢާޔަތްކ   އެ ބޭފ ޅ ން
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ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ބޭނ ންވާ ފެންވަރ ެގ ބަނދަރެއް މި ހާލަތ ަގިއ    ،ކ ރަން. އެހެންކަމ ންރިކަވަރމި އިންވެސްޓ މަންޓ   

ކ ރިން ބ ނިހެން    އަޅ ަގނޑ   ،ކަެމއް. ެއއް ކަމަކަށް މި ކ ރިމަތިވަނީ   އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި ހެދ މަކީ ެއއީ ވަރަށް އ ނދަޫގ

  ނ ވީމާ ލިބ ން. އެހެންނަމަވެސް، އޭރ  އެކަންކ ރަން ބޭނ ން  ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އޮފަރ މީެގ ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ތަކަ

ޓް ސިޓެރި ސްރީލަންކާަގއި މި އޮތީ ޓްރާންއްއެކަން ނ ވީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ޙަޤީޤަތަކީ ކައިރީަގިއ މި އޮތް އަވަ 

ޓް ބަނދަރެއްެގ މަސަްއކަތް ނިންމަމ ން. އެހެންވީމާ، ސިއަނެއްކޮޅ ން ޕާކިސްތާނ ަގއި އެދަނީ ޓްރާންބަނދަރެއް ހަދާފަ.  

ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ބަނދަރެއް   ،ޓް ބަނދަރ ތައް ހ ރިއިރ ގައިސިމިހާ ކައިރިކައިރީަގއި ޓްރާން 

އެބަ އަޅ ަގނޑ ެމން  ޓަކައި  މަ  ހެދ މަށް  ބ ރަ  ވަރަށް  މަސަްއކަތް  ޖެހޭ  ބ ރަ  އެ  އެހެންީވމާ،  ސައްކަތްކ ރަން. 

ދ ވަހަށް ދިގ ދެިމެގން. އެހެންނަމަވެސް، މަިއަގނޑ  ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ  ިމ    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަދޭ ވަރަށް ިގނަ

ހާރ  ބ ނާ ބައެއް ޚިދ މަތްތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  އެ  ،އެ ަގރާރ ަގއި މަިއަގނޑ  މަގ ސަދ  ؛ނ ކ ތާ  ތިންފާހަަގކ ރި  

މިއަދ    ،ވަގ ތ  ބައްޓަންކ ރަންޖެހޭނީ  މި  މެންނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ ން އަޅ ަގނޑ ވެސް ދޭން ފެށިދާ

ނ ވަތަ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މާދަމާ އަވަހަށް ފަށަިއަގނެވިެގން. އެ ސަރަޙައްދަށް އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ދެވެން ހ ރި 

ޓް ބޮޑ  ބަނދަރެްއ  ސި ފަށައިަގންނަން. އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ވިސްނަންޖެހޭނީކީ ޓްރާންކ ދިކ ދި ޚިދ މަތްތައް މިހާރ  ެވސް

ވެސް ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެހެން  ދ ނިޔޭެގ  ނ ވަތަ  ފެންވަރ ަގ ؛ސްރީލަންކާ  އެދާ  ހަދަމ ން  ެވސް   ހަދާ   އިޕާކިސްތާނ ަގއި 

ނޫން. އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ކ ރަންެވއްޖެއްޔާ އަޅ ަގނޑަކަށް ހިއެއްނ ވޭ މިއިން    ދޭކަށެއް  ނިމ ނީމަ އެ ޚިދ މަތް

މި   ،ހަމަ އެާއެއއްކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ؛ނެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޒަމާނަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއކަން ކ ރެވެނެހެ

މީަގއި މި ބ ނާ އެއް ކަމަކަށް    ،ވިދާޅ ވެއްޖެްއޞަކޮށް މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޚާ  ،ަގރާރަށް ވާހަކދަްއކަމ ން

މި ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅ ވާލައިފި.    ، ދ ގ ސަމީެގ މަ ؛ފަހަރަށް ސެކިއ ރިޓީ ޚިދ މަތްދެވޭ މަގ  ތަނަވަސްކޮށްދިނ ންއާގ ބޯޓ 

،  އެތެރެކޮށް  ކަމަށް ވެސް އިންޑިާއއިން ހަތިޔާރ އެ  ،ައންނަހެންޑިއާެގ ނަން  ހަމަ ކޮންމެ ކަމަކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ން މިއަދ  އިން

  ހަދާ ވާހަކަ ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވާލ މަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިކޮނޮިމކް މިނިސްޓަރ ކަން ކޮށްފައިއި  އެތާ ފޮރ ވަ   ،އެތާ ބަހައްޓައި 

ކ ޑަ ޒިންމާދާރ ކަން  އެހާ  ބޭފ ޅަކ   ވާހަކަ  ހ ރި  އެ  ކަމެއްދެއްކ   ޮގތެއްަގއި  ބަލަިއަގނެވޭނެ  އިއްޒަތްތެރި    މަކީ  ނޫން. 

ބޭ ؛ރައީސް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެޅަފ ކޮންމެ  ވެސް  ތަނެއްަގއި   އާިގބޯޓ ފަހަރ   ، ކަށް  ބޯޓެއް  އެ    ، ޓްރާންސިޓްކޮށް 

ސެކިއ ރިޓީ   ހ ންނަ ހަތިޔާރ   އެ ބޯޓ ަގއި   ،ސެކިއ ރިޓީއެްއެގ ޮގތ ަގއި އެ ތަނެްއަގއި   ބަނދަރެއްަގއި ބަނދަރ ކ ރ މަށްފަހ ގައި

ވެސް ކ ރަމ ންދާ ޮގތް.   ހ ރިހާ ތަނެއްަގއިހަވާލ ކ ރޭ. މިއީ މިކަން ދ ނިޔޭެގ    ބެލެހެއްޓ މަށް އެ ބަނދަރެއްެގ ފަރާތަކާ

ލައިެގން މީެގ ނާޖާއިޒ   އިމިފަދަ ކ ޑަކ ޑަ ކަމެއް ވެސް ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވަ  ،އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކ ޑަކ ޑަ ކަމެއް ވެސް

ަގންނަން.  ޮގތ ން އެ ބޭފ ޅ ން އެ ކ ރާ މަސައްކަތްތައް ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ބަލަެއއްނ   ސިޔާސީ   ފައިދާ ނެގ މަށް ޓަކައި

... އޮންނަންވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ  ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަކި ލިމިޓެއް 
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ޮގތ ން    ސިޔާސީ  ،ައޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް މި ފާހަަގކ ރީ  .ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

ވާހަކދަްއކާއިރ ގައި  ބަޔަކ  ވިޔަސްކިތަންމެ    މީހ ން  ކަމެްއ  ޮއޅޭ   ކ ޑަކ ޑަ  ސަބަބ ން  އޭ  ޮގތަށް،  ރައްޔިތ ންނަށް  ެގ 

  ނެ ކަެމއްފަދަ ބޮޑެތި ވާހަކަތަކެއް ބޮޑ ކޮށްލަިއެގން ދެއްކ މަކީ ބަލައިަގނެވޭ  ލާލަށް ެގއްލ ންވާނެއަޅ ަގނޑ މެންެގ އިސްތިޤ 

ްއެގ ބޮލަށް ފިތާލީާމ އެ ޒަތްތެރި ރަީއސް، ތާވަޅައިއް   ބައެއް ލީޑަރ ން ފާހަަގވެެގންދަނީ  ކޮޅ ދި ނޫން. އަޅ ަގނޑަށް ިމއަދ  އި

އެނބ ރެމ ން ހަމަ  ނޭނޭގދެން  ވެސް  މިސްރާބެއް  ވަކި  ދާނެ  ޮގނޑ ދޮށަށް.  ލަްއވާނީ  ޮގސް  އެފަދަ ނެއެނބ ރެމ ން   .

  ހަކަެއއް ކްޓިވް ވާލ ކ ރެވެނީ. ެއއްވެސް ކަހަލަ ބިނާކ ރަނިވި ޕްރޮޑަމިސާލެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް މިއަދ  އެ ބޭފ ޅ ން ަގބޫ

ހަމަ ކޮންމެ ކަމެްއަގިއ އިންޑިާއއި ގ ޅ ވަިއެގން އިންޑިާއ ައއ ޓް. މިނޫން ކަމެއް ެއ ބޭފ ޅ ން ކ ރާ ތަނެްއ    .ނ ދައްކާ

ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި އެކި  ރާއްޖޭެގ  މ ޅި  ރާއްޖޭެގ   ،ނ ފެނޭ.  މި  ސަވާރ ެވެގން  ބޮލަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  ރަށްރަށ ަގއި  އެކި 

އެންމެ ބޮޑަށް   ށްއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހ ނ  މި ނ ރައްކާތެރި ހާލަތަަގށް ކޮވިޑ  ކޮޚާއްޞަ  އިމި ރާއްޖޭަގ ،އިޤ ތިޞާދަށް

ވަނައިަގއި އޮތް ބޮޑ     6  ޮގތ ން  ދ ނިޔޭެގ އަސްކަރީ  ،ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ބޮޑ  އިޤ ތިޞާދ   އެހީވަމ ން ެގންދިޔަ ައވައްޓެރި 

ދިކޮޅ  ލީޑަރ ން  ޤައ މ ެގ މިއަދ ެގ އި  މި ކ ޑަކ ޑަ  އޮތް ބޮޑ  ޤައ ެމއް. ިމ ޤައ މާ  ދެވަނައިަގއި  ތ ންޮގ  އާބާދީ  ،ބާރެއް

ދިކޮޅ  ޕާޓީެގ  ައޅ ަގނޑ މެން އި ؛ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ޖައްސާލަިއެގން މި ކ ރާ މަސައްކަތަކި ބަލަިއަގނެވޭނެ ކަމެއް

ިމއަދ    ،ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެއީ.  ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހޭ ވަގ ތ  މި  މި ބޭފ ޅ ން މި ޤައ މާ  ، ލީޑަރ ންނަށް ޮގވާލަން ބޭނ ން

އެ ިގނައިން   ޔޫކ ރެއިންަގިއ  އެންމެ  ފަތ ރ ވެރިން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މާކެޓަކީ  ރަޝިޔާެގ  ހިނަގމ ން.  ހަގ ރާމަ  ދަނީ 

ޚަރަދ ކ ރަމ ންދާ   އެންމެ ިގނަ ފައިސާ  ، އޮތް މާކެޓް. އެންމެ މ އްސަދިން ައއިސް  ވޭތ ވެދިޔަ ދ ވަސްތަކ ަގއި އަިއއްސަ

އޮތީ   މި  ނަށްވެސް އަޅ ަގނޑ މެންލަތ ަގއި އަނެއްކާ ހާދިޔަ    ށްެގ މާކެޓް. އެ މާކެޓް މިއަދ  ދަށައާ މާކެޓަކީ ރަޝި  އްއެ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވޭތ ެވދިޔަ ދެ އަހަރ  ވެސް އެންމެ   ،ދިމާލަށް ދީލާލަންޖެހިފަ. ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ  އިންޑިާއއާ

 ،އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން  ، އިންޑިއާ އަދި ރަޝިޔާ. އެހެންކަމ ންއްދަކީޙައެްއ ސަރަ  އިިގނައިން ފަތ ރ ވެރިން އަ 

ިމ   ،ދިކޮޅ  ޕާޓީތަކ ން ވާހަކަދަްއކަމ ންދާއިރ ދެކޮޅަށް ައޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ން އެްއކޮށް އި  ފަދަ ޤައ މަކާއަަވއްޓެރި މި

ކަެމއްތޯ  ކިހާވަރެއްެގ  ކަމެއްތޯ   .ކ ރެވެނީ  ކިހާވަރެްއެގ  ކ ރެވެނީ  ކިހާވަރެއްެގ  މި  ދެއްކެނީ  މި  ތިމަންނަމެންނަށް   .

ރައްކާތެރިކަމަށް  އި  ތާޙަޤީޤަތ ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިސްތިޤ ލާލަށް މި ދެވެނީ ެގއްލ ން. ދިވެހިޜާއްޖޭެގ ސަލާމަ  ވާހަކަެއއްތޯ.

އިެގން ތިމާމެން މޭމަތީަގިއ  އެ ދެވެނީ ެގއްލ ން. މިފަދަ ވާހަކަތައް ފ ޅާ ދާއިރާަގއި މަގ މަތީަގއި އިންޑިއާ އައ ޓް ޖަހަ

ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން    މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކ ރެިވެގންވާނެ ކަމެއް ޔ ދިމިޮގތަށް މަގ މަތީަގއި އ ޅެިވެގން 

ފ ލ ހ ންެގ ަވގ ތަ  އިދާރާއަށް،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަވގ ތ ން  ކަންތައްތައް  މި  ވެސް  މ އައްސަސާތަކަށް  އެންމެ  ށް ސަލާމަތީ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިއޤ ތިޞާދަށް  ،އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަންޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މަށް  ހ އްޓ ވަން.

ިއންޑިއާއިން ވެދެމ ންދާ އެހީތައް   ،އިން ނަފ ރަތ އ ފެދިދޭތެރޭ އިންޑިއާ  ދަރިންެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ
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ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ހާލަތ    ނ ލިބިއްޖެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ނަމަ އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅެންޖެހޭނެ ހާލަތ  ވަޒަންކ ރެވޭނީ 

  ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ފިޔަވަޅ ައޅަން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. . އޭެގއައިސް ޖެހ ނީމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެ މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ަވގ ތަރި  ކަނޑަެއޅިފައިވާ  ވެސް  މެންބަރ ން  އިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަކޮޅ   ށްހ ރިހާ   

 . ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ހަސަން ޢަފީފ  ފ ށީބައްޓަންކޮށްދެްއވ ން އެދެން. ިވލ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ފ ށީވިލ 

ސިފައިކ ރ ން ނ ވަތަ ސިންދިފާތ ކ ރ މަކީ ރއާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިއޤ ތިޞާދ  ޑައިވަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ފަހަރ  އެކިއެކި  ކަމަށް  ޕޮލިސީއެއް  ެގންގ ޅ ްއވާ  ސަރ ކާރ ން  ވިދާޅ ވެފަ.  މަތީ  މި  ވަނީ  ވެސް  ަވޒީރ ން  އެކިއެކި  ން 

ރައީސް  މިއަ ؛އިްއޒަތްތެރި  މިައޅ ަގނޑ މެން  ބިނާކ ރެވިފައި  ބޮޑަށް  އެންމެ  އިޤ ތިޞާދ   އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  އޮތީ   ދ  

ން ބަރޯސާނ ވެ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ އިޤ ތިޞާދ ަގއި އެކިއެކި  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށް. އެހެންވީމާ، މި ސިނާޢަތަށް މ ޅީ

 ޮގތްތަކާއި އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެ ސިނާޢަތްތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ، އެހެން ސިނާޢަތްތައް ެގނެސް

އަދި   ،ރައްޔިތ ންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދައިދިނ މަކީ ހަމަ ކޮންމެ ސަރ ކާރެްއެގ ެވސް މަސްއޫލިްއޔަތެއް 

މަސަްއކަތެއް  އަންނަ  ކ ރަމ ން  ވެސް  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  ކޮންމެ ސަރ ކާރަކ ން  އަޅ ަގނޑަށް   ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް 

  އިންތިޒާމ ތަކެއް ހަމަޖެއްސ މަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހޯރަފ ށީ   ޚިދ މަތްދެވޭނެ  ބޯޓ ފަހަރަށްއިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި އާގ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ހ ށަހަޅ    ވާ ަގރާރ  އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ފައިއްވާދާއިރާެގ 

  އޮތީ މިތަނަށް ހ ށަހެޅިފަ. މި ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާ ެއއް ކަމެއް އެބަ  މި  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ 

ކ ރިއަށްެގންދިއ މަ ހަރ ދަނާކޮށް  ކަންކަން  އިޤ ތިޞާދީ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ެއއީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    އަދި  ،ޓަކައި  ށްއޮތް. 

އޮތް ޖަވާބ .   ދީފައި މި  ގައިލ ކ ރެިވފައިވާ މިނިސްޓްރީން މި ރިޕޯޓ ޞާދީ ހަރަކާތްތައް އިތ ރަށް ފ ޅާކ ރ މަށް ހަވާއިޤ ތި

ޮގތ ން ދެްއވާފަ. އެހެން ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން   ބެހޭ  އޮތީ ާގތްަގނޑަކަށް ނެެގޓިވް ޖަވާބެއް ިމ ރިޕޯޓާ  އާދެ! ެއ ބޭފ ޅ ން މި

ބޭފ ޅ   އެބަ އެ  ޮގތްތަކެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ކ ރެވޭނެ  ކަންތައްތައް  މި  ޮގތަށް އޮތް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ންނަށް 

ރައީސްޅ ވިދާ ހަރ ދަނާކޮށް ؛ވެދެްއވާފަ. އިްއޒަތްތެރި  އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާދ     ،އަޅ ަގނޑ މެން އިޤ ތިޞާދ  

ކީ  ެގ ވާހަކަދަްއކާއިރ ަގއި އެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އެންމެ ބޮޑަށް ހަވާލ ވެފައި އޮތް ވ ޒާރާއަސިފަިއކ ރަން މަސައްކަތ ރޑަިއވަ

ނޫނޭ    ރީން ދީފައި މި އޮތް ޖަވާބަކީ މިއީ ކ ރެވެން އޮތް ކަމެއްއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓް  ،އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ. ނަމަވެސް

މިހާރ    ،ްއދ ަގއި އެކިއެކި މިފަދަ ބޯޓ ތަްއ ގާއިމ ވެފައި އޮތީމާޙަ އަހަރ ތެރޭަގއި މިތާނަގއި، މި ސަރަ  30މިހާރ . މިދިޔަ  
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ައޅ ަގނޑ     ،ނޫނޭ. މި ވިސްނ މ ން ވާހަކަދެއްކީމާ އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ވޭ  މެއްމިއީ ކ ރެވެން އޮތް ކަހަލަ ކަ

  އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ   ؛ކޮބައިބާއޭ މި މިނިސްޓްރީން މިހާރ  ކ ރާ މަސައްކަތަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ހިތަށްއަރާ

ޖެހޭ.   ކޮންކަމެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަ  ވެން އޮތީވް ޮގތަކަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެ ވެސް ބަލަންޖެހޭނީ ޕޮޒިޓި

ެއކިެއކި    އިޤ ތިޞާދ  ފ ޅާކ ރ މަށް ޓަކައި   ، ޓަކައި ށްކޮންމެ ސަރ ކާރަކ ން ވެސް ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ހަރ ދަނާކ ރ މަ

ޅ ނ . އެހެންވީާމ،  މެއް ކ ރަހަިއެގން ވެސް އ ކަންތައްތައް ކ ރެވޭ. މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން އައި ހެވަންެގ ނަމ ަގއި ކ ރެހ 

ކޮބައިތޯ   ންރަކ ން ވެސް ބަލަކާއެ ކަންތައްތައް ދެން އަންނަ ސަރ  ؛ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  އެކަހަލަ ކަންތައްތައް

ނޫން.   ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ޮގތަކަށެއްެގންދެވެން ޮއތް ކަންތައްތަކަކީ. އާދެ! ކޮންމެހެން ކ ރީ ސަރ ކާރ ން  ކ ރިއަށް  މީެގން

ޅ ަވިއެގން އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ ބަލަން ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން އެ ދިމާލ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ގ   އެއާ

ވަނަ  2010  ،ަގއިވަނަ ައހަރ  ކ ރީކޮޅ   2011  ،އެބަހ ރި  އިޤ ތިޞާދ  ފ ޅާކ ރެވެން އޮތް ކަންތައްތަކަކީ. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން

އަޅ ަގނޑ   ކަންނޭނެގ  މަސަްއކަތްކ ރިންއޭ  މެންއަހަރ   ޓްރާންސިޓް ޝިޕްމަންޓެއް  އައްޑޫ  ރ ަގއި  ހެދ މ ެގ   އަތޮޅ ަގއި 

ވާހަކަދަްއކަިއެގން އޭރ  އެ މަސައްކަތްކ ރަމ ން ެގންދިޔައީ.    މަސައްކަތް. އޭރ  އަޅ ަގނޑ ެމން ފްރާންސްެގ މާސޭ ޕޯޓާ

އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދި    އާދެ!  އަދަދެއްކަން.  ބޮޑ   ވަރަށް  ކެޕިޓަލަކީ  ބޭނ ންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  މިފަދަ  އެނޭގ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   މިމިއާއެކ   ބަޖެޓ ން  ނ ކ ރެވޭނެކަން.    މަށްކަ  އަިމއްލަ  ކަމެއް  މިކަހަލަ  ެއއްފަހަރާ  ޚަރަދ ކޮށްެގން 

ެއބަ އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭރ ެގ    އެހެންވީމާ،  ނ ވަތަ  ިވޔަފާރިވެރިން  ބޭރ ެގ  ބަިއވެރިކ ރަން.  މީެގ  ފަރާތްތައް  ބޭރ ެގ  ޖެހޭ 

ޓަޑީެއއް ހަދާނެ. އެ ސްޓަޑީ ހަދަނީ އެ މީހ ންނަށް  ކ ންފ ނިތަކ ން މި ކަންތައް ކ ރާއިރ ަގއި އެ މީހ ން ވަރަށް ބޮޑ  ސް

ކ ރ މ ން ކިހާވަރެްއެގ   ކިހާ ދ ވަހަކ ންތޯ އެ މީހ ންެގ އންެވސްޓްމަންޓް ކަވަރ ކ ރެވެނީ. އަދި އެ މީހ ން އެ ަމސައްކަތް

ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބިލިޓީއެްއ ހަދާފައި ނޫނިއްޔާ ެއްއވެސް ފަރާތަކ ޒިފައިދާއެއްތޯ އެ މީހ ންނަށް ލިބޭނީ. މި ހ ރިހާ ފީ

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން  ؛އަޅ ަގނޑ މެން  ،ތަނ ަގއި ކަންތައްތަކެއް ނ ކ ރާނެ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  މި

މަތިލަިއެގން ކޮށްފަ. މި އެއަރޕޯޓަށް ކ ރިސަރަހައްދެއްަގއި އެއަރޕޯޓް ައޅަން ވެސް އިޢ ލާން  7އޮތް    ސަރ ކާރ ން އެބަ

އާދެ! އަޅ ަގނޑ    ؟ކޮބައިތޯ ެއ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވާ ސ ވާލ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖަވާބ  އެބަ ދެވޭތޯ  ،ކ ންއ ޅޭ ފަރާތްތަ

މިވެނި ކަމެއް މިހެން އެބަ ތިމަންނަމެން    ،އަޅ ަގނޑާ ބައެއް ފަރާތްތަކ ން ގ ޅާފައި މިވެނި ކަމެއް  ،މިހެން މި ދަންނަވަނީ

އަޅ ަގނޑ މެން ސަ ބ ނާއިރ ަގއި  މިނިސްޓްރީއާބޭނ ންވެއޭ.  ވާ  ރ ކާރ ެގ  މި  ެއ   ،ޮގތަކީ   ވާހަކަދަްއކާއިރ   ބޭފ ޅ ން  އެ 

އޮތީ ރާާވފަ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ     މި ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތް މި  ނޫން  ތައް ދެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށްލ ބޭނ ންވާ ތަފ ސީ

ޖެހޭ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެބަ  ކައި  ޓަށްެގންދިއ މަ  ތަްއ ކ ރިއަށްއްއަޅ ަގނޑ މެން ކަންތަ   ،އ ޅޭ ވާހަކަައކީ   ދަންނަވަން މި

ތައްޔާރ ވެެގން ކަމަކަށް  ހ ރިހާ  މަސައްކަތްތަކާއި  މިފަދަ  ކ ރަންޖެހޭ  ބޭނ ންވާ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް  އެއަރޕޯޓެްއ    ، ތިބެން. 

ޚަރަދ ތަކާއި  ޚަރަދ ތަކާ  ،އެއަށްދާ  ހ ރިހާ އެއްޗަކީ ވެސް އޮންނަންޖެހޭނީ   ،އިއެކިއެކި ކޮންޕޯނަންޓްތަކަށް ދާންޖެހޭ  މި 
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ބަލައި  ކ ރީ  ަގނޑ މެންނަށްއަޅ  މިކަހަލަ ކަންތަކަށް    ބައިަގއި  ހެދިފަ. އޭރ ން އަޅ ހަނޑ މެންނަށް  އެއަށް ހިސާބ ތަކެްއ 

 ؛ކަމަށް ޝައ ޤ ވެރިކ ރެވޭނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި  މާތ  ދީެގން އެ މީހ ންރެސްޓް ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށް އެ މަޢ ލޫއިންޓް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޑައިވަ  ދ އިޤ ތިޞާ  އާދެ!  ނޫނީ  ކ ރަންޖެހޭ  ރސިންދިފާތ   ކޮންމެހެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ސިފަިއކ ރ މަކީ 

އިރ ަގއި މި ސައ ތ  އޭޝިާއަގއި  އި އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ ަގއި އޮތް ވެރިކަން ބަދަލ ެވެގން އަ  1978  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން

ލައިން ރ  ވެރިކަމަށް އައި ފަރާތ ން ޝިޕިންއޮތީ މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި. އެހެންނަމަވެސް، އޭ  ލައިން އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ޝިޕިން

ޝިޕިން އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޝޥިޕިންހަލާކ ކޮށްލީ.  އެހެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަރައްޤީކޮށް  ވެރި  ވާދަ  ލައިންތަކާލައިން 

  ،އް މިހެން ހ ރީމާލައިން ދިޔައީ އ ިވެގން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަހަރަކާތްތަކެއް ހިންގ މ ެގ ބަދަލ ަގއި އެ ޝިޕިން

އިޤ ތި މިޞާއަޅ ަގނޑ މެން  މިއ ޅެނީ  މި  ޮގތަށްދ   ރައީސް  ވަޅ ޖެހެމ ން  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް   ؛ދަނީ.  ޝިޕިންއަކީ 

ދ ަވސްަވރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ ކާދ ެގ ސާމާނ    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެތައް ފަިއދާތަކެއް ކ ރިވި. އެ

ޝިލިން އެ  ލިެގނައީ  ފައިލައިނ ން  އެހެންީވމާ،ބ ނ   ޝިޕިން  ސާއިން.  އަޅ ަގނޑ މެން  އެ  އެޮގތަށް  މިައދ   ލައިން 

ޝިޕިން އެހެން  ނަމަ،  ލައިންތަކާތަރައްޤީކޮށްެގން  ެގނައި  ހަމަކޮށްެގން  ފައިތިލަ  ފެންަވރެއްަގއި  ދ  މއަ  އެއް 

ޝިޕި މި  ފައިދާތަކެއް  އެތައް  ކަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިފަދަ  އެހެންވީމާ،  ލިބ ނީސް.  ވެސް   ތައްތައްންލައިނ ން 

 ޒިންމާ  ޑ މެންެގނއް ބޮޑަށް މި ކަންތައްތަކ ަގއި އަޅ ަގރ ، ތަންކޮޅެއިޖެހޭޑ މެން  ނ ޑ މެން ރާަވއި ހިންަގން އަޅ ަގއަޅ ަގނ 

ހައިލާނީ ތިމަންނައަށް ، ފ ރަތަމަ ެވސް އަައކީލަވާ އެންމެ ބޮޑ  މައްސަ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދިމާދާކ ރަންއަ

އެ  ކިހާވަރެއްތޯ.  ނިންމާލަނީ.އަޅ ަގނޑ   ؛ ތަށް ޮގލިބޭނީ  ވާހަކަ  ކަން  މި  އެޮގތަށް  ކޮށްެގން  އެހެންވީމާ،  ތައްތައް 

ދާން ބޭނ ންވާ، ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ލަނޑ ދަނޑިއެއް ހާސިލެްއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެްއޮގތަކަށްވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި  

ެގ  ައޅ ަގނޑ މެން ރައްޤީކޮށް،  ޢ ތިޞާދ  ތަ އިއަޅ ަގނޑ މެން  ރެވޭނީ  ެގ އިޤ ތިޞާދ  ތަރައްޤިކ އަޅ ަގނޑ މެންނ ކ ރެވޭނެ.  

 އީސް. ރަޤައ މާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނަިއެގން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމދ  ޙަލީމް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެންބަރ  އަޙްމދ  ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ 

ިއްއޒަތްތެރި ނޫނިއްޔާރައީސް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަނދަރެްއ  ިއހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ާއގ ބޯޓ ފަހަރަށް   . 

؛ ރައީސް   އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން.ެއއްޗެއް    ފައި އޮތް ަގރާރާ ދޭތެރޭަގއި ކ ޑަކޮށްށަހެޅިމި ހ   މަތްދިނ މ ގައިދ ޚި

މި ސަރަޙައްދަކީ  ތަކަކ ން ވެސް ކ ރަން ބޭނ ންވެފައި އޮތް މ ހިންމ  ކަމެއް. އަދި  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ، ހ ރިހާ ސަރ ކާރ 
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ވަރަށް    ދެއް.މ ހިންމ  ސަރަޙައްއޮފްރަފިކަލީ ވެސް ވަރަށް  ދެއް. ޖިތ ރ ަގއި މ ހިންމ  ސަރަޙައްބައިނަލްއަގ ވާމީ ދަތ ރ ފަ

ނަމަވެސް އަބަދ ވެސް، ޖެހޭ ވެސް ކަމެއް. އެހެންނޑ މެން ކ ރަންމިއީ ައޅ ަގ  ދެއް.ސަރަޙައް  ިގނަ ބޯޓ ފަހަރ  ދަތ ރ ކ ރާ

  އިއްޒަތްތެރި  .މ ންއަބަދ  ވެސް ފައިސާެގ ދަތިކަ ދަޫގވެފައި އޮންނަނީކަމެއް ވެސް ފައްޓަން އ ނ ޒަމާނ އްސ ރެން ކޮންމެ

ެމ  ށް ކޮންވަރ  ފަިއސާ ޚަރަދ ކޮށްެގން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމައެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ، މި ފައިސާއަކީ ވަރަށް ބައި ؛ ރައީސް

ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ   ސަރ ކާރ ަގއި  ސް ނަޝީދ ެގރައީ  ަވނަ އަހަރ   2008  ޔައީ.ކަމެއް ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެކެވިެގންދި

؟ މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ ކަންކަން ކ ރާނީ  400ހާސް މިލިއަން ރ ފިޔާ ނޫނިއްޔާ    4ތޯއޭ  ސް ދެްއކީ، ކިހިނެއްވާހަކަ ދެްއކީމަ ވެ

، މި ރާއްޖޭަގިއ އެ ފެންވަރެއް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދަތ ރ ފަތ ރ  ފެށިމާ ރައްޔިތ ންނަށް އެނގ ނ  ެއއީ ކ ރެވޭ ކަމެއްކަން 

ެގ މި ސަރ ކާރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންއަދި މިއަދ     ދަތ ރ ކ ރެވޭނެ. އެ ދަނީ ކ ރެވެމ ން.ވެސް    ށް މިއަދ  ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށަކަ

، ހައި ސްޕީޑަށް ބަދަލ ކ ރަމ ން. އެހެންވީމާ، މިކަން ވެސް  ެގ އަޕްްގރޭޑިންގ މަސައްކަތް ފެށިެގންދަނީ އިތ ރަށް އޭ އެ  

ިވސްނާފައި އޮތް ވިސްނ މެއް.    ރ ކާރ ަގިއ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންވަނަ އަހަރ ެގ ސަ  2008މިީއ  ؛ މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން

އެ ދ ވަހ  އެކަން ނ ވީ. މިއަދ  އަނެއްކާ ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި ސަރ ކާރ ން   ދަލ ކ ރީމާއެހެންނަމަވެސް، ބަޣާވާތަކ ން ބަ

ޮގތ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    . މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮތްންށަވެސް މި މަސައްކަތްކ ރަނީ އެ ބިދާއިން ފަ

ައޅ ަގނޑާ ވަރަށް   ވެސް  ކަ ހިއްސާކ ރައްވާފަ. ހަަމަގިއމ މި ާވހަ  އޮތް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވރަށް ިގނަ މެންބަރ ންނާ  އެބަ

 އ ޅެނީކީ ބޭރ    މި މަސަްއކަތް ފަށަން މި  ،ދިގ ކޮށް މި ވާހަކަދެއްކެވި. ރައީސ ލްޖ މްހ ރިއްޔާ ވިދާޅ ވި ައޅ ަގނޑ  ާގތ ަގއި

ދ ވެރިކޮށް އެ ކ ންފ ންޏަކަށް ރާއްޖޭެގ ހ ރި ކ ންފ ނިތައް މެ   ، ނޫނޭ. ތިމަންނަމެންެގ އަތ ަގއި ހ ރި  ބަޔަކަށް މިކަން ދީެގނެއް

  ހަވާލ ކިށްެގން ބިން ހިއްކ ން. ސްޓެލްކޯއާ   ހަވާލ ކ ރާށޭ. މިސާލަކަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ  ކ ރެވޭ މަސައްކަތެއް ެއ ކ ންފ ންޏަކާ

ކޮށްެގން ލ ން. ހަވާލ   ތަނ ަގއި ކަރަންޓް ލ ން. ފެނ ެގ މަސައްކަތް އެތަނ ަގއި އެމް.ޑަބްލިއ .ެއސް.ސީއާ  ހަވާލ ކޮށްެގން އެ

ރި ކ ންފ ނިތައް ބޭނ ންކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވޭ މިންވަރ ަގއި މިކަން އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެންެގ އަތ ަގއި ހ 

ޚިދ މަތްދޭން ފެށ ނީމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނެ ފ ރ ޞަތ     ފެށ ން. މިކަން ފެށ ނީމާ ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެތަނ ން

ވަރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަން އެނިގފައި  ޅ ކ ރަމ ންދާން. ތަރައްޤިކ ރަމ ންދާން ވަގ ތ  ލިބޭނެ. ދެން މިއެކަން ރަނަގ

ކ އްލި  ކަމެއް  ަގރާރެއް   މި  ކަށްޔައޮތް  މެންބަރަކ   ނިސްބަތްވާ  އިހަވަންދިއްޕޮޅަށް  ެއއްޮގތަކަށް ؛ތަނަށް  ެވސް ަގރާރަކީ 

ހ ރި ކަމެްއ    ނ ވޭ އެ މަސައްކަތްކ ރާކަށެއް. މ ހާ ރަނަގޅަށް އެނިގ  މެއްސަރ ކާރަކ ން މިތަނ ން ފާސްކ ރ މަކ ން ލާޒި

އަތ ަގއި ޓީ.ީވ  .  ކ ރާ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑަކަށް ކަމަކ ނ ދޭ  އެ   ތިހާރ ވާންއިޝްމިތަނ ަގއި ައއިސް ަގރާރެއް ލައިެގން  

  ހޯރަފ ށީ   ،ވަންދެން ދައްކަވާނީ  އްތާއެހަމަ ދެން މިހާރ  ބައްލަވާ ރާއްޖެ ޓީ.ވީން ކ ރިއަށް އޮތް ހަފ  ؛ޗެނަލެއް އޮތީތީ

ޑ  ަގރާރެއްެގ ވާހަކަ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެންބަރ ން ކައިރީަގިއ  ބޮ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ލައްވާފައި އޮތް މާ

ންތައްތައް  ވާފައި އޮތް ވާހަކަެއއް ސަރ ކާރ ން. ދެން އިޝްތިހާރ ވ މަށް ޓަކައި މިކަހަލަ ކަވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފ ކޮށް ދައްކަ 
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ކަފ ޅެްއ  ރަނަގޅެއްނ ވާނެ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ކިތަންމެ ރަނަގޅ  ވާހަ  ކ ރެްއވީމަ

އެރާދެއްކެިވޔަސް   ޓީ.ީވއަށް  އަ  އްޖެ  ކ އްލިަގޑީަގއި  އަރާފައި  ކ ލަބަރިެއއް  ކ ލަބަރިއެއް.  އަޑ .  ޔަ ރާނީ  ކެނޑޭނީ  ކަށް 

  ެއއަށްވ ރެ   ރަނަގޅ ވާނެ   ވ ރެ  ރ  ލ މަށްރާތަނަށް އިޝްތިހާރ ވާން އަމިއްލައަށް ަގ  ޒާތީނ ވެ މި  ރެވ އެހެންވީމާ، އެއަށް 

ނިވި  ބިނާކ ރ ވަނިވި ވާހަކަދެއްކ ން. ދެން މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދެއްކީމާ ކޮއްކޯފ ޅ  ލައްވާ ހެނދ ނ  ޝޯަގއި ބިނާކ ރަ

ދ ވަހަކ     ޖޯކ ޖެހ ން ކޮންމެ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ޕްރޮގ ރަނަގޅ .  ކިޔާ    ަގއި، ރާމެއްއަރާއިރ  

ޕް ޙަޤީޤަތާ  އެ ދައްކަވާ  އި ރޮގ ރާމެްއަގފަށާއިރ  ކިޔާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ޚިލާފ  އެތައް ވާހަކަތަކެއް ރައްޔިތ ންެގ    ވާހަކަތައް 

  ، ރޮްގރާމ ތަކ ަގއި. ކަނޑަެއޅިެގން ދޮގ ޮގތ ން ރާއްޖެ ޓީ.ވީން މިހާރ  އެ ދައްކަނީ ހެނދ ނ ަގއި އޮންނަ ޕް  ބެހޭ  މަޖިލީހާ

ރަްއޔިތ ންނާ މަޖިލީހާއި  ވާހަކައެއްޖައް  ރައްޔިތ ންެގ  ކޮންކަހަލަ  ނޭނެގ  ައޅ ަގނޑަކަށް  ވާހަކަ.  ކަހަލަ  ކަމެއް.    ސާ 

ައޅ ަގނޑ  ކ ށްެވރިކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން    ށްނިވި ޖޯކައެކަހަލަ ބިނާކ ރަ ؛އެ ޕްރޮގ ރާމ ަގއި އެ ދައްކަވާ  ،އެހެންވީމާ، 

ިއެގން ވަ ދޭތެރޭަގއި ޖައްސަ  ންެގ މަޖިލީހާވެސް ހަމަ މަރ ޙަބާކިޔަން. އެހެންނަމަވެސް، މިހެން ތާކ ންތާކ ނ ޖެހޭ ޖޯކ  ރައްޔިތ 

ނިިވ  އ ފައްދަން އެ ކ ރާ މަސައްކަތް ހ އްޓާލ ން ރަނަގޅ . މި ތަންތަނަށް ަގރާރ  ލާންވާނީ ބިނާކ ރަމީހ ންެގ ނަފ ރަތ 

ޖިލިސް ހޯދ މަށް  ވަނަ އަހަރ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަ  2024ކ ރިއަށް ޮއތް  ،  ޝްތިހާރ ވ މަށް ޓަކައިއިަގރާރ . ކޮންމެހެންނެއް  

އެހާ ބ އްދިވެރި ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ަގރާރ ަގއި މިހިރަ   ަގރާރ  ލ މަކީ  ތަނަށް  ޓަކައި މި

ައޅ ަގނޑަށް    ންކަންކަމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކ ރަންޖެހޭ މ ހިންމ  ކަންކަން ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ިމއީ ސަރ ކާރ 

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާޮގތ ަގއި    ފެންނަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    މިކަން  ކ ރ ކޮށް.  ދަންނަވާލީ  މި  ައޅ ަގނޑ   ހިނާގނެ. 

އެ ތަފ ސީލ ދެއްވާފައި  މި  ވިސްނ ންފ ޅަކީ  ބައަޅ ަގނޑ މެނަށް  ެގންގ ޅ ްއވާ  އެ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މިހާރ     ،އޮތް. 

އަޅ ަގ  ހަމަގައިމ  ެއއީ  ވިސްނ ންފ ޅެްއ.  ކ ރެވޭނެ  މިކަން  މެދ ވެރިކޮށް ވެސް  ކ ންފ ނިތައް  ހ ރި  އަތ ަގއި  ނޑ މެން 

ިއ  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދެްއވާފަލ  ރައީމާ، މިވަރަށް ތަފ ސީނެ. އެހެންވީިއެގން ދެވޭއެކަން ފަށމަޑ މަޑ ން  ނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން

ތަނަށްއޮތް ކަމެ މި  ައއިސް  ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ ކަމެްއ ކަމަށް  ގަ އަނެއްކާ    ްއަގއި  ެއއީ  ލަިއެގން  ރާރެއް 

ނޫން އެހެނެއް  ކަމެއް.  ދެރަ  ވަރަށް  އެއީ  އ ޅ މަކީ  ރައްޔިތ ންެގ  ؛ވޭޖް މިނިމަމް   ،ދައްކަން  އ ޖޫރައަކީ  ކ ޑަ  އެންމެ 

އެކަން ތަންފީޛ ކ ރަމ ން.   ައއީެގ ތެރެއިން ސަރ ކާރ ން  19- މަޖިލީހ ެގ ތެރެއިން ވ ޖޫދ ވެެގން އައި އެްއޗެއް. އެޖެންޑާ

ރި ، އެއީ ކޮންމެެވސް އެހެން ފަރާތަކ ން ކ އިއެކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއިރ ، ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރި ކަމަކަށް ނަހަދަ

ޯގހެއް.   ސަރ ކާރ ން އެކަން ތަންފީޛ ކ ރީ. މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެއް ހަދާފަިއ    މިކަމަކަށް ހެދ ން އެއީ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އަޅ ަގނޑަށް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  ،އެކަން ކ ރީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ރި މެންބަރ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ައޙްމަދ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ވާހަކަދައްކާލަން ބޭނ ން.   ެގރާރ  ަގއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިހަވަންދިއްޕޮޅ   ޝ ކ ރިއްޔާ  

ވާހަކަ ދެކެވެމ ން އާދޭ. ދ ނިޔޭެގ ވިޔަފާރި ހިންާގ     ދ ވަހެއްަގއި މިއްއެތަ  ، ތާރީޚެއްަގއިއްމިއީ އެތަ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބަލައިލާއިރ ސޫއ  ހަމަތަކަށް  ވަަގއިލާިއ  ޤައ މ ތަކާ،  އޮެވ،  ނިޒާމ   ދަތ ރ ފަތ ރެއްެގ  ާގއިމ ކ ރެވި  ށާޖެހޭ  ެއ    ، ގ ޅ ން 

ދެކެވި، ކަންކަން ދ ނިޔޭެގ އެންމެ މ އްސަނދި ޤައ މ ތަކ ން ވެސް ކ ރާ ކަމެްއ  ވެސް ވާހަކަ  ޤައ މ ތަކ ެގ އިންވެސްޓަރ ންނާ

 ؛ކޮންބައެއްތޯ ައއިސް؟ ކ ރަނީއްތޯ އެތާ އިންވެސްޓ   ދ ބާއީއަށް. މިއަދ  ކޮން ބައެމިއީ. އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލަމާ ހިނާގ

ެވެގންވާ އެންމެން ޖަމާވެފައި އޮތް ޤައ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ިމއަދ  ފެނިެގން ދަނީ ދ ބާއީ. މ ޅި ދ ނިޔެ  ދ ނިޔޭެގ މ ްއސަނދި

ޤައ މަށް   ،މަތްތެރިކަމެއްދ ބާއީ. މިއީ ވިސްނ ންތެރިކަެމއް، ޙިކ   ހިފަމ ން އެ ެގންދަނީ މިއަދ  ވިޔަފާރި ހަބެްއެގ ޮގތ ަގއި

އެމެރިކާަގއި ވެސް އަދި   އިއިހ ތިރާމެއް، ޤައ މ  ކ ރިއަރ ވަން ިވސްނ ންތަކެްއ ހ ރީމަ ވާ ކަންކަން. ދ ނިޔަޭގ  ،ލޯތްބެއް

  ،. އެ ދެނީލައިންތަކ ެގ  ޕޯޓ ތައް ޕްރައިވެޓްކޮށް ދީފަދ ނިޔޭެގ ޝިޕިން ،ހ ރި ތައް އެބައެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް ޕޯޓ 

، އެ ކ ންފ ނިތަކ ން ދާ  ަގއި ަގޑިާއއި އެތާ އެންކަރ ކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭ ަގޑިއަށް ބަލާއިރ    ތަކ ެގ ދ އްވާފައިދާއެ ބޯޓ 

ހަދާފައި   ދެނީ ތިމަންނަމެންނަށް ބިންކޮޅެއް ދޭށޭ. ތިމަންނަމެން ޕޯޓެއް ހަދަން ބޭނ މޭ. މިޮގތަށް ޕޯޓ އެ  ޚަރަދ  ބޮޑ ވީމާ

ެގ ެއކި ޤައ މ ތަކ ެގ ކ ންފ ނިތައް. މި މަސއްކަތް ވެސް ހަތަރ  ލައްކަ ރަްއޔިތ ންނަށް ހ ރި ދ ނިޔޭ   ޤައ ެމއް އެބައްހ ރި އެތަ

ދިޔައިރ  ހަތަރ  ފެށ ނީއްސ ރެ ކޮންމެ ވެރިކަެމއްަގއި. އަށް ސަތޭކަ އަހަރ  ެވެގން  ، އ ޅެނީ އޮބިނޯވެެގން  އަޅ ަގނޑ މެން މި

  ރަނަގޅ  ިވސްނ މަކާ   ، ެއއްކޮށް  ދައްކަނީ. ރަނަގޅ  ޕްލޭނަކާ ސަތޭކަ ރަްއޔިތ ން ނ ބެލެހެއްޓިެގން ައޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ 

ޤައ މެއް ބިނާވެެގންދާނެ ޮގތް    އެ ޕާޓީެގ މެނިފެސްޓޯތައް ތަންފީޛ ކ ރެވ ނީމާ  ިއ،އެްއކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީ އ ފައްދަ

ކަންކަން    މި؛ ތްތެރި ރައީސްިއއްޒަވަރަށް ރީތިކޮށް ކ ރެހިފައި ޮއންނަކަން މ ޅި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ އެނޭގ.  

މި ޤައ މ ަގިއ    ،ވާނީއިންވެސްޓަރ ން އެބަ ތިބި ކަންކަން ކ ރަން އައިސް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލަން  އި ވާނެ. ދ ނިޔޭަގ

އެ ތަންފީޛ ކ ރެވޭތޯ ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ބަލައިލަން. މިހާރ  ޕޯޓެއް އ ފައްދާފައި ެއ    ކަންކަން ތަންފީޛ ކ ރަން ދިނީމާ

ތަނަށް ތެޔޮ ވެސް ލިބެންޖެހޭ. ފެން ވެސް ލިބެންޖެހޭ. ކާއެްއޗެހި ވެސް ލިބެންޖެހޭ. ސެކިއ ރިޓީ ވެސް ލިބެންޖެހޭ. ދެން  

ދޭ ޚިދ މަތަކީ ފެންވަރަށް    ،ބަލަންވީ އެތަނ ން އެ  ެގންދެވޭ  އެކަން  ޖަމ ޢިއްޔާއިން  ދ ނިޔޭެގ  ބަލަހައްޓާ  އާގ ބޯޓިފަހަރ  

ދެން އެ ޚިދ މަތް ނ ލިބ މ ން    ،ނ ވ މ ން  ކ ރެވޭތޯ. އެކަން އ ފައްދާފައި ެއކަންވެެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން ތަރ ތީބ 

ކާއެްއޗެއް ިވޔަސް، އެހެން ކަމެއް ވިޔަސް އަންނާނެ ބަޔަކ  ނ ވާނެ.   ،ދެން ދ ނިޔޭެގ ބާޒާރ ަގއި އެތަނ ން ތެލެއް ވިޔަސް 

އެހެން އިޤ ތިޞާދެއް އަޅ ަގނޑ މެން   އިޓޫރިޒަމް ފިޔަވަ   އިގަ ކ ރެވިފައި ޤައ މ އެހެންވީމާ، ރަނަގޅ  ޮގތ ަގިއ އިންވެސްޓ 
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ބިނާކ ރަންޖެހޭނެކަން އަޅ ަގނޑ މެން ފާއިތ ވި ދެ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދިޔައީ ެއނެގމ ން. މި ދަނޑިވަޅ ަގިއ  

އޮތް.   ކ ރެވިފައި އެބަމިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ރ. އަތޮޅ ެގ ދެކ ނ ަގއި ެއއަރޕޯޓެްއެގ ވާހަކަ އިޢ ލާން  ،ދަންނަވާލަން ބޭނ ން

ކ ރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓ ޖެހެންދެން އެއީ ކޮން ސަރަޙައްދެއްކަން ނޭނިގ އޮތ މ ން އަދި    އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ

ބ ރޫތަކެއް އަރާނެކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދި ހިންަގން ތބި ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އެނިގވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭނެ ވެސް  

ރ. އަތޮޅ ެގ ދެކ ނ ެގ ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންވަނީ   ،ެގ. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ ޮގވާލަން ސަރ ކާރ ަގއި ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ންނަށްނނޭކަން

ބެރިއަންފަރ ަގއި ެއއަރޕޯޓް ެއޅ މަށް. އެއީ ސިޔާސީ ޮގތ ން ކަމެއް ފައިދާ ހ ރި ހޯދާކަށެއް ނޫން. އަދި އޭެގ ނާޖާއިޒ  

ޮގތ ން    އިޤ ތިޞާދީ  ،އެދެނީ  ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން މި އެދެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި  ފައިދާެގ ޮގތ ން ެއކަން ކ ރާކަށް ވެސް

ވިހާ ައވަހަކަށް ބެރިއަންފަރ ެގ ނަން އެއަރޕޯޓް    ،އެންމެ ފައިދާ ހ ރި ތަނެއްަގއި ރ. އަތޮޅ ެގ ދެކ ނ ަގއި އެއަރޕޯޓް ވާތީވެ

ރަސްމާދޫ، އިންނަމާދޫ، އިނގ ރައިދޫ،  ،  މި އެދެނީ  ކޮށްދެއްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  އެދެން. ައޅ ަގނޑ އެޅ މ ެގ ޮގތ ަގއި އިޢ ލާން

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހަށް ވާނީ މިހާރ  އެ    ، އަދިފައިނ ، ކިނޮޅަސް އަދި މީދޫެގ ރައްޔިތ ން ވެސް ެއޮގތަށް ެއދި

މި އެއަރޕޯޓް ބެރިއަންފަރ ަގިއ  ޮގވާލަން،    . އަޅ ަގނޑ ޕެޓިޝަން ވެސް އަދި އެ ދެންނެވ ން ވެސް މިހާރ  ދެންނެވިފަ

ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް އެކަން    .ދެއްވ މަށް ދިނ މަށް ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ވީހާ އަވަހަކަށް ލޮކޭޝަން އާންމ ކޮށްއަޅައި

،  ައޅ ަގނޑ މެން މި ދަންނަވަނީ؛ ލ މެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިޮގވަލާ އިކޮށް ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  މިައދ  ސަރ ކާރަށް ޮގވަ

ހާސް   ހަތަރ   މިއަދ   އަތޮޅ ަގއި  އެބަރ.  ތަންކޮޅެއް    އެނދ   ނިޒާމ   ކ ރ މ ެގ  ދަތ ރ ފަތ ރ   އެތަނަށް  އަދި  ހ ރި. 

ވާހަކަ   ކަމަށް ވަތީވެ، މި  ށްނީ ޓޫރިޒަމަވައެކަމަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ޅި އިޤ ތިޞާދ  ބިނާވެެގން    ،އ ނދަޫގވާތީވެ 

ހ ން ދިރިއ ޅޭ ތިން ރަށެއްެގ ެގ މީއަދި ބ. އަތޮޅ   ،މި ދަންނަވާލީ. އަދި ބ. އަތޮޅ ެގ ހައެްއކަ ރިސޯޓް ވެސް ލިބި

ކަށް ވާތީެވ ވާނެ ޮގތަށް ހިންޭގނެ ލޮކޭޝަނަފައިދާ އަދި ެގއްލ މެއް ނ ވެ  ،ވާނެ ޮގތަށްރައްޔިތ ންނަށް ވެސް އެންމެ ފައިދާ

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވާލީ.  މި  މިވާހަކަ  ެއޅިދާނެ.   ، ޕޯޓްތަކާއި  ،ބަނދަރ ތަކާއި؛ އަޅ ަގނޑ   އެއަރޕޯޓްތަކާއި 

ރެއް ވެސް އެބަ ތަން ބިނާކ ރެވި އެތަން ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ހިންޭގނެ ޮގތެއްެގ ތަސަްއވ   ފަހ  އެންނަމަވެސް، އެޅ މަށްއެހެ

ނ ވާނެ  ފަހ  ދެން ެގއްލިދާ ތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހެންކ ރ މަށްމި ޤައ މ ަގިއ އޮންނަންޖެހޭ. ެއއީ ތަނެއް ބިނާ 

ޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަން. ދެއްިވ ވެެގންދާންބައްޓަން   ، ޑ މެންެގ ޤައ މ ަގއި ކަންކަން ރޭވިޮގތެްއެގ މަްއޗަށް ވެސް އަޅ ަގނ

 ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙ ސިން ޙަމީދ .  
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 ސިން ޙަމީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް

ދެވޭނެ މަގ  ތަނަވަސްކޮށްދިނ މަށް އެދި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި އާގ ބޯޓ ފަހަރަށް ޚިދ މަތް

ރިޕޯޓ ަގހ ށަހަޅާފައިވާ   ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  ފ ޅާ    ބެހޭ  ރާރާަގމި    .ރާރ   ވަރަށް  ކޮމިޓީަގިއ  ޮގތ ން 

  ބެހޭ   ބަނދަރެއް ހެދ މ ެގ މަސައްކަތާ  ޝިޕްމަންޓްނ . އެޮގތ ން އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި  ޓްރާންކ ރެވ  ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަރާ

ޮގތ ން ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި މަޝްވަރާކ ރި. އެ މަޝްަވރާެގ ތެރޭަގއި ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން  

ކ ރީެގ   ،މިނިސްޓަރ ެގ ވާހަކައިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގ ނ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން.    ބެހޭ  ދެއްވި މަޢ ލޫމާތާ

  ޝިޕްމަންޓްޓްރާންއހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި    ، ތަނ ަގއި  ބަނދަރެއް ހެދ މަށް ޓަކައި އެ  ޝިޕްމަންޓްސަރ ކާރ ން ވެސް ޓްރާން

ޕޮޒިޓިްވ   ބަނދަރެއް ހެދ މ ެގ ޮގތ ން ދިރާސާތަކެއް ކ ރެވ ނ . އެހެންނަމަވެސް، އެ ދިރާސާތަކ ެގ ރިޕޯޓް އައިއިރ  އެ އޮތީ

ޮގތަކަށް ނޫން ކަމަށް. ނެެގޓިްވކޮށް ކަމަށް ފީސަބަލް ނޫން ކަމަށް. އަދި ހަމަ މި ސަރ ކާރ ން ވެސް ހަމަ އެ ތަނ ަގިއ  

ފަހަރ ގެ   މިހަމަ  ކ ޑަކ ޑަކޮށް ތަފާތ . އެހެންނަމަވެސް،    ދިރާސާތަކެއް ކ ރެވ ނ  ކަމަށް. އެ ދިރާސާަގއި ވެސް ކ ރީ ރިޕޯޓާ

ނެެގޓިވް ކަމަށް. ެއކަން ެއޮގތަށް ޮއއްވާ ވެސް، މި ސަރ ކާރ ން   ރިޕޯޓ   ،ލް ނޫން ކަމަށްރިޕޯޓ ން ވެސް އެހާ ފީސަބަ

އެ ހަ ފަރާތ ން އެއްވެސް ކަހަލަ  އި،އެޮގތ ން ހަ ފަރާތެއް ކ ރިމަތިލަ ،ކ ރި ކަމަށާއި މިތަން މި މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ބިޑ 

މެންނަށް އެނިގެގންދިޔަ. ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ރަނަގޅ  ފަރާތެްއ ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ެގ ވާހަކައިން ައޅ ަގނޑ 

ަގބޫލ ކ ރަން ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާ    ، ވެސް  ދ ނިޔޭަގއި  އެންމެން   ޝިޕްމަންޓްޓްރާންއަނެއްކާ  އ ޅޭ  ހަދައިެގން  ބަނދަރ ތައް 

ދ ަގއި  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާއިރ  އެންމެ މ ހިންމ  ސަރަޙައް  އޮތް ސަރަޙައްދަކީ  ްގރަފިކަލީ ރާއްޖެ މިޖިއޮ  ،ވެސް ަގބޫލ ކ ރޭ 

މިއީރާ  ކަންއޮތްތަން އަރިއަރިއްޖެ  ެއހެންނަމަވެސް،  ވާނަމަ،   އެބަ  މަތީަގއި.  ކަމަށް  ބަލާ  މިސާލަކަށް  ތަންތަން.  ހ ރި 

ވެފައި ިމ  އެންމެ މ އްސަނދި  ރ. ސިންަގޕޯރބަނދަރ  ހަދައިެގން އ ޅޭ ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ސިންަގޕޯ  ޝިޕްމަންޓްޓްރާން

ެވެގންދާއިރ  މެއިން  ނދިސަ ނ ވާނެ. އަތިމަތީަގއި ހ ރި ތަންތަން މ އްއޮންނަނީ މި މަސައްކަތ ންނޭ ދެންނެވިޔަސް ކ ށަކަށް

އަޅ ަގނޑ  އެ ސ ވާލ  ކޮށްލަން ބޭނ ން. މި ދިރާސާތައް ހެދީ، މި   ؛ނ ވާންޖެހޭ ސަބަބެއްރޫޓްަގއި އޮތް ތަނަކަށް ފީސަބަލް

 މެ މ ހިންމ  ސަރަޙައްދ ަގއި ރާއްޖެ މި އެން؟ އޮތީ  ތައް ތަްއޔާރ ކ ރީ ކޮން ޤައ މެްއެގ ބަެއއްތޯ މިކަން ކޮށްފައި މިރިޕޯޓ 

މިކަން  ވާހަކަިއަގއި  މިނިސްޓަރ ެގ  އެހެންނމަވެސް،  ދައްކަނީ.  މި  ކަމަށް  ނޫން  ފީސަބަލް  ިމކަމ ން  ރާއްޖެއަށް  އޮތީ. 

ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރ ގެ   ސަތޭކައާއި ހަސް  އަނެއްކާ ބަނދަރެއް ހަދަން އެބަ ޚަރަދ ވާ ކަމަށް ވޭ ފަ  ،މިޮގތަށް އޮތަސް

ލިބޭނެ ކަަމށް    7ވަރަކަށް އހަރ  ނަާގ % ފަނަރަ   ،ދެއް. ާގތްަގނޑަކަށް އިންެވސްޓަރ ން ނ ލިބޭ ކަމަށް މި ފާހަަގކ ރަނީއަދަ

ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް، ސަރ ކާރ ެގ    ވަނީ ފައިދާެގ ޮގތ ަގއި. އެހެންވީމާ، އިންވެސްޓަރ ން ލިބ މ ަގއި ދަތިތަކެއް ހ ރި

ެގންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށް  ތަކަކަށް ބަހާލައިެގންއިބައެހެންވީމާ، ެގންދާ ކަަމށް. ވިސްނ ން ކ ރިއަށް 

  ، ފާހަަގކ ރެްއވީ. އެ މަސައްކަތް ކ ރ މ ެގ ވިސްނ މ ަގއި އެ މަސައްކަތް މިހާރ  ކ ރަމ ންދާ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ 
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ރާއްޖޭެގ ކ ރިަމަގށް ވިސްނާފައި    ،ރ ކާރ ެގ ިވސްނ މ ަގއި ސަ  ، ދައ ލަތ ެގ ވިސްނ މ ަގއި   ،ދާނެ ކަމަށްމި މަސައްކަތް ކ ރިއަށް

ަގއި އޮތް  ެގ ކ ރިަމަގށް ހ ރި ފައިދާއެްއެގ ޮގތ ަގއި މި މަސަްއކަތް ކ ރެިވެގންދާނެ ކަމަށް. އެީއ މިއީ މެއިން ރޫޓ ރާއްޖޭ

 މި މަސައްކަތް ފަށައިެގން  ނަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވތީންތަނ ން ފައިދާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ  ތަނަކަށް ވެފަިއ މި

ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލީ. ވަރަށް    ެގންދާނެ ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާތީ އެއަދި ބައިބަޔަށް ބަހަިއެގން ނަމަވެސް، ކ ރިއަށް

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ޚިދ މަތް އާގ ބޯޓ ފަހަރަށް  އިހަވަންދިއްޕޮޅ ަގއި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ތަނަވަސްކޮށްޝ ކ ރިއްޔާ  މަގ    .ދިނ ންދެވޭނެ 

ރައީސް ތަކ ރާރ ކޮށް  ؛ އިްއޒަތްތެރި  ވެސް    17ިމއީ  ކ ރީަގއި  އޭެގ  އަދި  ފެށިެގން  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ން ވަނަ    ހަމަ 

؛ ތަކ ން. އަޅ ަގނޑ މެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކޯޑ އެބަ ފެނޭ މަޖިލީހ ެގ ރެ  ދައްކަމ ން ެގންދާ ވާހަކަތަކެްއ މަޖިލީހ ގައި.

ޤައ މެްއގައި  މި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް  މި  ، ތިބީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޤައ މެްއަގއި  މެދ ތެރޭގަ   ޖަޒީރާ  ދ ނިޔޭެގ  އެތިބީ    އި 

ރާ މި  ނޫން.  ކަމެއް  ކ ރަންޖެހޭ  ހޯދައިެގން  ފައިސާ  މީަގއި  އިތ ރަކަށް  ދެން  އެތަދެންނެވިހެން.  ރަްއޔިތ ން  އް  އްޖޭެގ 

 މ ދާތައް ޮގސް އެކި  ދޭއ ފެ  ކަނޑ ން އެކި ޖަޒީރާތަކ ން އަދި އެކި ހިސާބ ތަކ ންންސ ރެ ދ ވެހިރާއްޖެ ިއންޑިއާޒަމާނ 

އެންމެ ިގނައިން މ ދާ އ ފެދެނީ ވެސް. އިންޑިާއ،    އިޤައ މ ތަކަށް ިވއްކަމ ންދިޔަ ޮއޑިފަހަރ ަގއި ވެސް. މި ސަރަޙައްދ ގަ 

ތަނ ން އަނެްއ މި ސަރަޙަްއދ ަގއި މި އ ފެދެނީ. އެކަަމކ  މި މ ދާ އެއް  ،ޮގސް މެލޭޝިޔާ، ސިންަގޕޯރހެންއެ  ،ޗައިނާ

ހިސާބަށް އޮތް  ބަދަލ ކ ރަން  އޭޝި  ،ތަނަށް  އާބާދީ  ބޮޑ   ތެރެއިން.   އިަގއާ އެންމެ  އާބާދީެގ  މިތިބީ  އަޅ ަގނޑ މެން 

އޮތީ ޖަޒީރާތައް    ލޯމީޓަރ ެގ ބޮޑ  ކަނޑެްއެގ ތެރޭަގއި މިކިައކަ  ނ ވަދިހަ ހާސްދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޮޑ މިނ ަގއި ާގތްަގނޑަކަށް 

 ؛އިންޑިއާ،  އަހަރ  ކ ރީަގއި މި ސަރަޙައްދ ން އިނޭގތޯ  2000އެބަ ފެނޭ  ؛ ހ ރަހަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ފެތ ރިފައި

 މޭއިޓަ ޒަން  އަވާހަކަ. ބި   ހ ރި. މި ދަންނަވަނީ ރޯމ ެގ  ކަރައިެގ މި ސަރަޙައްދ ން ރޯމަށް މ ދާ ެގންޮގސްފަިއ އެބަހިންދ 

 އެބަ   އި. ރޯމް ދަރަހ ރި މ ދާ ެގންޮގސްފަ  އޭރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ސަރަޙައްދ ން އެބަ ؛ކިޔާ ނ ވަތަ ކ ރީެގ ރޯމަނ ންނަށް

  ، މީހ ންެގ ރަން  ޮގސް އެއޮތް މި ސަރަޙައްދަށް އެ ޒަމާނ ަގއި. ރޯމަނ ން އެންމެ ފަހ ން ފައިސާ ދަްއކަން އ ނދަޫގެވެގން

އެަވރ ން ވެސް މި ސަރަޙައްދ ން    ،އޭެގ ރަނ ެގ މަޢ ދަން މަދ ކޮށެްގން ވެސް ސަޕްލައިކޮށް   ،ގ ޅ ނ  ކޮއިންއޭރ ަގއި ެގން

ކަނޑ ެގ  ނިއަން ކަނޑ ެގ ވާހަކަ. އިންޑިއާރޭޓަމެޑި  ،. އަޅ ަގނދ  މި ދަންނަވަނީއެބަހ ރި މ ދާ އެ ހިސާބަށް ެގންޮގސްފަ
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ބަްއލަވާބޮޑ  ާގތްަގނޑަކަށް  މިލި  !މިނަކީ  ައކަ ހަތްދިހަ  މެޑިކިލޯއަން  އެއީ ޓަމީޓަރ .  ކަނޑަކީ  މިލިއަން    2.5  ،ރޭނިއަން 

ޢަރަބިކިލޯއަކަ ެގންދަނީ  ޒަމާނ ަގއި  ކ ރީ  ެގންދަންޖެހެނީ.  މި  ސަރަޙައްދަކ ން  ބޮޑ   ގ ނަެއއް  އެތަށް  ކަރައަށް.  މީޓަރ . 

ަގނޑ މެން. ޭއރ  ެގންދަނީ ޖަމަލ  މަތީަގއި. ާގފިލާތަކ ެގ ވާހަކަ އަޑ އަހަން އަޅ   ،މަތީަގއި ެގންދަނީކަރަިއެގ ޖަމަލ އަރަބި

މިހާރ ެގެގ އަޅ ަގނހާމި ؛މިޞްރ   ންޮގސް  ކިޔާ  ރ   މި  އެލެްގޒެންޑްރީއަށް ޑ މެން  މިޞްރ ެގ  ނ ވަތަ    ،އޭރ ެގ 

މެޑި ައޅ ަގނޑ މެން  ެގންޮގސް  ނިއަން ކަނޑައަށް އަޅަނީ. އޭރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޓަރޭއިސްކަންދަރިްއޔާެގ ހިސާބ ން 

 ކީްއވެެގންތޯއޭ އެ ބ ނ އްވާހެން ަވޒީރ  ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރ ކ ރީމާ   ،ނޑ ެގ ސ ވާލަކީވެސް ެގންދޭ އިނޭގތޯ. މިހާރ  އަޅ ަގ

ރ . ދަަގނޑ  ފިލައިން ޞިއޮތީ އެއަރޕޯޓް ވެސް ހަދާފައި އިބްރާހީމް ނާ  އެ؛ މިއީ ނ ވާނެ ކަމެކޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހިރާއްޖެައކީ   ؛އިެގންމި ފޭސްތަކަކަށް ބަހައޮންނަނީ    ފައި މިފެށީ. މި ހ ށަހެޅި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް ހ ށަހަޅާ

މ ދާ އެއްތަނ ން އަނެއް ތަނަށް ބޭލ ން.  ؟ ޗެއްތޯއްޮގތ ން ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް. ޓްރާންޝިޕްމަންޓަކީ ކޯ  ތީދ ރަގ 

 ޤައ މެއްަގއި  ދ ރަތީ ޮގތ ން ޓްރާންޝިޕްމަންޓްގ ކ ރ ން. މާ ބޮޑ  ކަމެއް ނޫން މިއީކީ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  އަންލޯޑް  ،ލޯޑް

ނ ކޮށް ޮއއްވާ  ކ ރެވެން  އަނެކައްޗެކޭ  ،މިކަން  ހޯދަންޖެހެއޭ.  ފައިސާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނެތޭ.  ފަންޑެއް  ދަންނަވަނީ  ،  މި 

. އެއަށް  މަލަކާ ކަނޑ އޮޅިން  ށްޗައިނާައށް ވަދެވެނީ މި ސަރަޙައްދަ؛ ީމއްޗެކޭ މި ކިޔަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   އޭްއޗެކޭ،

ހިސާބ ން އަނެއްކާ ޔަމަނަށް   މި ސަރަޙައްދަށް ވަދެެގން ސްރީލަންކާ  ކިޔަނީ ސްޓްރައިޓް އޮފް މަލަކާ މި ކިޔަނީ. މަލަކާ 

މީހ ން އެ   އެ  ންޖެހޭ އެއްޗެހީެގ ވާހަކަތަކެއްދާޔަމަނ  ކައިރިން، އޮމާން ކައިރިން ދ ބާއީއަށް   ؛ެގންދަންޖެހޭ އެއްޗެއް

އެ އެބަ  ެގމީހ ން  ދައްކަނީ  މ ދާ  ބަިއވަރ   ވަރަށް  ހަދަން.   އަތ ަގިއ  ބަނދަރ   ބޭނ މޭ މިތާނަގއި  ތިމަންނަމެން  އޮތޭ. 

ޒަމާނ ަގއި އަނދިރިއަނދިރިން ބާރަށ ަގިއ ެވސް ހަދައިެގން އ ޅ ނޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖެއިން ޕޯޗ ީގޒ ން  

ްއިވ  ކަމަނާ އަޅ ަގނޑަށް ދެ؛ ޮއޑިފަހަރ ަގއި ދަތ ރ ކ ރި ބަޔެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   .ތަނަކަށް ދަތ ރ ކ ރި  އްދިވެހިން އެތަ

  ، . މި ފޮތ ަގއި އޮވޭ ޑޮމް. ެއއަށް ޢަރަބި ބަހ ން ކިޔަނީ ބައިތ ލް ޙިކްމާފޮތެއް. އެ ފޮތަށް ކިޔަނީ ހައ ސް އޮފް ވިސް

 ،މީހ ން  ްއބާސީ ޚިލާފަތ ަގއި އެޢަވަނަ އަހަރ .    2013އްބާސީ ޚިލާފަތ ަގއި. ކަމަނާ އަޅ ަގނޑަށް ދެއްވީ  ޢައޭރ ަގއި ެއއީ  

އިސްލާމް އިސްލާމްދިވެހިރާއްޖެ  ދިވެހިރާއްޖެ  އަިއއިރ   ދިވެހިެވެގން  އޭރ ަގއި ޢަރާއްޖެއަށް  ވީއިރ   ޚިލާފަތ ަގއި  ްއބާސީ 

މޫސާ   ؛އި ހ ރިހާ އެއްޗެއްމިހާރ  ކޮމްޕިޔ ޓަރ ސައިންސާ  . ފެދ ނީޅ ންތައް. އެ ޒަމާނ ަގއި އ ގ   އެބަހ ރި ވަރަށް ބޮޑެތި

ރ އޮފް  ފާދަ  ރވާހަކަ ެއބަ އާދޭ މިހާރ . ފާދަރ އޮފް އަލްޖެބްރާ އޮ އެ ؛ން އަލް އެީއ މެތަމެޓީޝަނެއް. އަލްޯގރިދަމްއިބ 

ައންނަނީ.  އަލްޯގ މި  ވާހަކަ  ފޮތްތަކާރިދަމްެގ  ހިތަށް  ޢަރަބ   އަޅ ަގނޑ   ވެއްޖެ.  ތަރޖަމާ  ކީއްވެބާޭއ  އެްއޗެހި  އަރަނީ 

  ކ ރެވެނީނޑަށް ފާހަަގއަޅ ަގ؛ އީސް ރަ  ހަމަ ފައިސާެގ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި  އ ޅެނީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޭނިގެގން މި

ބަިއވަރ   ވަރަށް    ނޭ،! ވަރަށް ބޮޑ  ބަޖެޓެްއ ބޭނ ންވާއޭ ؛ްއކީމާ ވާހަކަ ދެ  މި  ވިދާޅ ވީ  ަވޒީރ  ވަޑައިެގންއެންމެ ކަމެއް.  

ކައޭ ލާނީ. މިހާރ  ެވސް ދޭ ހ ރިހާ ފަންޑެއް ަވޒީރ ެގ އޮފީހ ަގއި ކ ންފ ނި ހަދައިެގން    ދިނީމާ. ފަންޑ ފައިސާ ބޭނ ންވާނޭ
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ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  މި؛ ކަނީ.  ދޫކޮށްލަންވީ  ދޫކޮށްލަބަލަ! ރައްޔިތ ންނަށް  ކ ރަންވަންދިއްޕޮޅ ކަންތައް. އިހަ  މި   ަގއި 

. މި ޤައ މ  އްދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށްލަންވީ. ކޮންމެހެން ވަޒީރ ން މޮޑޭނެ ކަމެއް ނެތް މި ޤައ މެ

މޮޑޭނެ ކަމެއް ނެތް. މި ޤައ މ  ރައްޔިތ ންެގ އަތްަމއްޗަށް ދޫކޮށްލަންވީ. ރައްޔިތ ން ައޅ ވެތިކ ރާނެ ކަމެއް ނެތް. އިްއޔެ  

ހާ  ރިރަށަކަށް ަވޒީރ  ވަޑައިަގންނަވައޭ ހ   ،ިއްއޔެ ެވސް ފެނ ނީ  ، ންނަށް ވެސް ފެނ ނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ މެ

ކ ރީ    ،ތާރ މިޮގތަކަށް ނ ހެދޭނެ. މިއީ ޚ ދ މ ޚް؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  !ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ނިކ ންނާށޭ  !ބޭފ ޅ ން ނ ކ ންނާށޭ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ޒަމާނ ަގއި ހިންިގ ޮގތް. މިހާރ  ނ ކ ރެވޭނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ . هللا ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ށް ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ ކ ރީ ފަހަރ  ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ވާހަކަދަްއކަން ފ ރ ޞަތަކައަޅ ަގނޑ   ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނިޒާމީ ނ ކ ތާއަކީ ެވސް   ،އެދިެގން ތެދ ވީމާ ވަރަށް އަދަބ ކ ޑަ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ާވހަކަ ހ އްޓ ވާލީ. ފަހ ން އެނގޭ 

އަޅ ަގނޑ     .ަގާވއިދ  ރަނަގޅ  ެއއްޗެއް. މިފަހަރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  ކަމަށް ބަލައިެގން ވަގ ތ ކޮޅަކަށް އެދެން

 ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަރިހ ން ވަގ ތ ކޮޅަކަށް އެދެން.  ދައްކާ ވާހަކަ ވެސް އަޑ އަހާލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޔަީގންކަން އަރ ވަން، މަޖިލިސް ގަވާއިދ   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ތިޚާބ ވެފައިާވ  ވެސް، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަމިއްލަ ޮގތ ން އިން؛އަރ ވާނަން. އެހެންނަމަޖާަގދޭ މިންވަރަކ ން އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ 

ދައްކަވައިފި. އެހެންނަމަވެސް،  . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އޮންނަނީ އެއް ފ ރ ޞަތ 

 ްއވ ން އެދެން. ތި ނިންމަވާލަދެ؛ ދައްކަވަންތި ވާހަކަފ ޅ  މިހާރ  ދެން

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ވާހަކައަ އަޅ ަގނޑ ެގ  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ  ހެޔޮފ ޅޭ  ޕޯޓ ތަކާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ކީ ހާދަ  އަދި   ިއ،ބަންކަރިން 

ބޮޑ ތިލަދ ންމަތީަގއި ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް    ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޮޑ ތިލަދ ންމަތީަގއި ައއިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓ ތަކާއި

އައިސް ވަރަށް ބާރަށް އެބަ މި ފަހަކަށް  ،ކޮށް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަންތައް ހިންގ މާއިޞައްޚާބޮޑ ތިލަދ ންމައްޗަށް    ،އެޅ މާއި 
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ކ ރާ  ހެްއޔޭ އިންވެސްޓ  . ކޮބައިކޮންމެ ރީޖަނަކަށް ޕްލޭނެއް އޮންނަންވާނޭ؟ ކީ. އެހެންނަމަވެސް ކޮބައިހޭ ޕްލޭނައޭެގންދެ

ކ ރާ. ދ ނިޔޭަގއި އިންވެސްޓަރ ން އެބަ ތިބި އިންވެސްޓ ؟ ނޭގނެ ޮގތަކީމީހާއަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ޮއތީ ކިހިނެއްކަން އެ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއ ދާއިރާއަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން    ،ވާން އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ބިލްޑ އި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ؟ ހެނީ ކީއްެވެގންހޭރ ވެރިވާންޖެހޭ ބޮޑ ތިލަދ ންމަތި އެހާ ދަތި ހާލ ަގއި އޮންނަންޖެޚ އެންމެން ވެސް ފަރ 

 މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ބޭނ ން...  ؛ޮގތްޮގތ ން ބެއްޔަސް އަދި އެހެނިހެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  !  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އެ މެންބަރ ންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ރިޕޯޓަށް  ވެސް   ،ނިގަވޑައިަގންނަވާނެކޮމިޓީ  މެންބަރަކަށް  އިްއޒަތްތެރި  ކޮންމެ 

 ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނީ އެއް ފ ރ ޞަތ  އަދި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވގ ތ  ވެސް ހަމަވެއްޖެ. 

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާއއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީ  ޤައ މީ ތަރައްޤީ  ،ޖެހިއިރ   10ޓީތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލާނަން.  މިއަދ  ކޮމި

 1  .ަގއި އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓ11:00ީ  .ކޮމިޓީ  ޝީއަރީއިރ  ޖ ޑީޖެހި  11  .އަދި އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާއި އަދި އިްއޔެެގ  ތިޞާދީ ކޮމިޓީ.  ޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީ ައދި އިޤ ޖަހާއިރ  އެންަވޔަރަމަންޓް އެން

މަސައްކަތ ން ވޯޓާ ހަމައަށް ޮގއްސަ ހ ރި ކަންކަން މާދަމާެގ ވޯޓ  ަގޑީަގއި ޯވޓަށް އަހާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިއަދ   

 2022  މާރިޗ   23ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  .  މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި އޮތް ަމސައްކަތް މިއަދާ ހަމައަށް ނިމ ނީ

  ރ .ޖަހާއި  9ހެނދ ނ   ެގދ ވަހ ބ ދަ ވާ 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 
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JMC PROJECT UPDATE
TowerTypes Heitht ofThe Building Type ldentification Start Date End Date
(A-Original) Building Number

/B(Mirroredl

18 [N5-14]-T12-3R-818 13"Feb-22 5-Nov-23

l5 IN4-18]-T14-3R-A18 13-Feb-22 16-Nov-23

1,7 [N4-15]-T16-3R-A17 13-Feb-22 3-Dec-23

18 lN4-461-T6-3R-818 13-Feb-22 23'Dec-23

77 [N4-32 ]-T8-2R-A17 19-May-22 18-Nov-24

18 lLz- 11-T1-3R-A18 13-Jun-22 28-Nov-24

18 ILZ-21-T2-3R-818 23-Jun-22 18-Dec-24

A 2-4,J&-22 SJan-25

Latest Update

r Site handover completed on 18th November 2021

! Loan Disbursed on 9* December2o2l

I Project Commencement at 96 December202l

r Ut;lity permits and approvals have been obtained forthe
proiect. contractor can proceed with all works up to
excavation.

I All required preconstruction approvals have ben obtained.

r First review meeting with HDC was held on 24rh January 2022.

Additional requirements highlighted by HDC to be anrendecl

and silbmitted on 14tr' February 2022.

I Cornr.n."m"ntof Mobilization 8thJanuary2022.onemonth
has been utilized for the transfer of material and labor.
Additionally obtain statutory approvals required for
construction. Dutyexemption forfirst shiprnent has been

submitted and approved. Material unloading for first shipment
completed. 2"d Shipment in progress.

Commen(errent of Su bstructure by 8th February 2022. One
rnonth has been utilized forthe establishment of the sites piior
to commencement of work for th€ foundatioo.

Fencingworks and excavation workshave commencedtorthe
site. Pilingworksfortower t hascofllo)enced. 1 test pile has

been completed.

It has been infotmed, that temporary dump site cannot be

allocated to the contractor during the period of constrrrction.

No. Rooms

N5-14 T12 3R B

N4-18 T74 lR A

N,1-15 3RA

N4-46 T5 3R B

N4.32 T8 2R A

t7-7 T1 3R A

LZ-2 12 3R B

183RT4tz-5

Nd.: - tsr lh.lrd t(Muk.ftld dFebu.ry 2022.

aarl

5
I
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NBCC PROJECT UPDATE

Plot No. Tower No, Rooms Packace Buildins ldentification Number Stan Date END date

Latest updato

r 
Site handover completed on lgth December2021

I Loan Disbursed on 14th December2O2l

I Project Comnlencement on 18th January 2022, Project
commencement is 30 days after the handover or
disbursement of advance, which ever that occurs later.

I Temporary sites that have been issued to NBCC has been
relocated for the purpose of allocating plots for 1000
housing. HDC to finalize and issue an encumbrance free
site to FDC at the earliest to ensure that project timeline ls

not impacted. lt is noted that, this change makes
contractor eligible to EOT and change the project
commencement date. Tentative locations to be shared
with FDC on 28th February 2022.

I Detailed design submission to be made to HDC. 2BHK

foundation approval to be issued on 28th February 2022.
3BHK detailed design comments to be issued on 3'd March
2022. Foundation approval has been submitted to MNPHI
orr 2?th February 2022.

r Project tendering work is being finalized for only I
package. Package 2 and 3 to be retendered. This will have
an impact on the project timeline.

I Subcontractor Project license to be issued by MNPHI.
License is required to further process quota and work
permits.

No. of
Height of
The BuildintType

N4-51

N4-68

N4-68

N4-68

N4-58

N4-61

N4-51

N4-61

N4-89

N4-89

N4-89

N4-84

N4-84

N4-84

N4-85

N4-87

T16

T05

T06

r07

T08

T09

T10

T11

T13

T14

T15

T01

T02

T03

T04

T12

2R

2R

2R

2R

2R

3R

3R

3R

3R

3R

3R

3R

3R

3R

3R

3R

1

1

1

1

1

2

2

7

2

2

2

17 [N4-51]-T16-2R-817

17 [N4-68]-T0s-2R-A17

17 [N4-581-T06-2R-817

17 [N4-68]-T07-2R A17

17 lN4-681-T08-3R-817

18 lN4-611-r09-3R-A18

18 [N4-61]-T10-3R-B18

18 lN4-611-r11-3R-A18

18 [N4-891-T13-3R-818

18 [N4-89]-T14-3R-A18

18 IN4-891-T15-3R-818

18 lN4-841-T01-3R-A18

18 [N4-84]-T02-3R-818

18 [N4,84]-T03-3R-A18

17 [N4-84]-T04-3R-817

18 lN4-871-T12..3R-A18

74-Mar22

22-)un-2?-

22-lun-22

24-Mar-22

24-MaP22

24'Jtl-2?

24.Ju122

08 Aug-22

08-Aug-22

72-Sep-22

t2-Sep-22

10-Jun-22

10-Jun-22

10'J u n-22

20-lun-22

04-Aug-22

29)u123

28-Mar'24

28-Mar-24

20-Feb 24

2O-Feb-24

03-Apr 22

03-Apr-22

24-)un-24

24)un-24

07-May-24

07-May-24

04-)u!24

04-Jul-24

04-J u l-24

Zg-Feb-24

3A-Aer-24

3

3

3

M.: - Fr th h6 s#lb ,€d d F&q rcD,









Overall Voting Result 3/22/2022 9:26:54 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli Massala ah bahus kurumah_MP.Abdulla Jabir

Results

Present: 45
Eligible to vote: 44

Yes: 4
No: 28

Abstain: 0
Voted: 32

Not Voted: 12

VOTE - 1 / 2    [Document created: 3/22/2022 9:27:38 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru No
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu No
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Yes
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli No
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu No

VOTE - 2 / 2    [Document created: 3/22/2022 9:27:38 AM]




