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

 

 ޖަލްސާ  ވަނައަށްދައ ރ ެގ    ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022  މޭ 31

 

 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:

ނަކަތ ން   ރޯނ ަވނަ ދ ވަސް.    30ވަނަ ައހަރ ެގ ޝަްއވާލް މަހ ން    1443ދ ވަސް.    ައންާގރަ  ވީ  2022މޭ    31  ދަކީ،މިއަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި   8ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022ވަނަ ދ ވަސް. އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،    12

ތިއްބެވީ  ޖަލްސާއަވަގ ތ    ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން  މެންބަރ ން  26ށް  މެންބަރަކ   7ސަލާމ ަގިއ    .އިްއޒަތްތެރި   ިއްއޒަތްތެރި 

 . އެބަވޭ

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 . 8/ 2/ 2022އޖ/  ޑާއަކީ،އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  .  4
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ .  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

  ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް  هللا ޢަބްދ މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގ  އިރާދާ  ކަނޑިތީމ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން،    -4.1

  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ންާގނޫނ (އަށް    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންގެ )  13/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ   

 . އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ާގނޫނ (އަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ) 13/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ  . އިްއވ ން

ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާދ  ނިހާދ   މ ޙައްމަމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގ  އިރާދާ  ދޫފޭ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން،    - 4.2

ކޯޓ ތަކ ެގ  )  2010/22 ކިޔ ންދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފ ރަތަމަ  ބިލ ެގ  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ނަންބަރ   .  ާގނޫނ (އަށް  ާގނޫނ  

 ބިލ .  ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ  ) 2010/22

 

 ސް އިބ ތިދާއީ ބަހ  .  6
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ   7/ 2010  ބަރ ނާޡިމް ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ، ާގނޫނ  ނަންމ ޙައްމަދ     ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގތީ  ނދަ

ފ ރަތަމަ ކިޔ ން  ބިލ ެގ  މި    ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ . އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރ 

ތިންަވނަ ޖަލްސާަގއި. ބިލ  މަޖިލީހަށް ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ  ވަނަ ައހަރ   2022  ،ަގއި ބޭްއވ ނ   2022މޭ    18ވަނީ  އިްއވާފައި 

ނާނދަ  ،ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދަ ޡި ެގތީ  ިއއްޒަތްތެރި  ނމް.  ދާއިރާެގ  ެގތީ 

 ރ .  މެންބަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޡިެގތީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާނދަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ  )  2010/7ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   `.  

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ  )  7/ 2010ޞްލާޙ ެގ ބިލ . ާގނޫނ  ނަންބަރ   ށް ެގނެވޭ އި(އަ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ 

ވަނަ   107ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ    -ށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙ  ެގނައ މަށް. )ހ((އަލާމަޒ ކީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ 

ލޭންޑް ޔޫސް   ،ރަށ ެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން  .ށަހެޅ ންނަންބަރ ެގ ދެވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާހ  ހ 

އެކ ލަަވއިލ ން.   ޓަކައި    -)ނ(  -102-2ޕްލޭން  ފާސްކ ރ މަށް  އެކ ލަވައިލ މަށްފަހ   ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫސް    ޤައ މީރަށ ެގ 

. ންވާނޭއްދަދޭށް އެ އިދާރާއިން ހ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ެއރަށ ެގ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަ  60އިދާރާއަށް ހ ށަހަޅާތާ ިގނަެވެގން  

  ރަށ  ކައ ންސިލާ   ،ނަމަ  ގ ޅޭ ޮގތ ން ަވކި ކަެމއް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޤައ މީ އިދާރާއަށް ފެންނަ ޕްލޭނާ   އަދި ލޭންޑްޔޫސް
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އިޞްލާޙ ކ ރ މަށްފަހ   މަޝްވަރާކޮށް ޕްލޭން   ،އެކަެމއް  ލޭންޑްޔޫސް  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  މި 

މ އްދަތ   .ފާސްކ ރަންވާނޭ ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  މި  އިދާރާއަށް    އަދި  ފާސްކޮށް  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫސް  ެއ  ފާއިތ ާވއިރ  

  ނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ާގމި    - 2މ ަގއި ބަލަންވާނެއެވެ.  ކަ  ރަށ ެގ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވީ   އެ  ،ނަމަ  އަންާގފައިނ ވާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ވެ. ގައި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިެގންނެކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގެޒެޓ ގ ދީސްތަ ،ފަށާނީ މި ާގނޫނ  ފާސްވެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

، ލަން. ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  ހ ޅ ވާ

 ށް. މަޡިމަދ  ނާމ ޙައްެގތީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނދަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޡިމަދ  ނާމ ޙައްެގތީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ނދަ

މި  ިގނައިން ދައްކަމ ން  ަވރަށް  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން    ޝ ކ ރިއްޔާ  ދަނީ 

އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް   އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ.  ހިންާގ  މިފެންނަމ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދިވެހިރާއްޖެ  އެހެން    ،ދަނީ  ން 

އޮފީސްތަކަށް    އިމާލޭަގ  ،މަންޒަރެއް. ިގނަ ކަންތައްތައް އަދިވެސް ކ ރީަގއި އޮންނަ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ފެންނަނީ

ރާއްޖެތެރޭެގ  ،  މައްސަލައަކީ   އްތަން. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ބޮޑަށް ރާއްޖޭަގއި ދިމާވާ އެ  ބަހައްޓާ އެ ބާރ ތަކަށް އަދިެވސް  

އެންމެ ރަށްރަށް އަދިވެސް  ބާރ ތައް  ލިބިދީފަިއާވ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކައ ންސިލ ތަކަށް  މައްސަލަ.  ދިމާވާ  ތަރައްޤީކ ރ މ ަގއި   

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް  ،ދަޫގތަކެއް އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެންނ ކ ރ މ ަގއި އ ޛ އެކަށީެގންވާ ޮގތ ަގއި އެ މީހ ންނަށް ތަންފީ

  ކ ރިން. ބައްދަލ   ށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިން. އަޅ ަގނޑ މެން ރަށ ެގ ކައ ންސިލ ތަކާވަރަށް ިގނަ ރަ  ޕާޓީެގ ފަރާތ ން ރާއްޖޭެގ

ޝަކ ވާއަކީ ކ ރަމ ންދާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  އޭެގތެރޭަގއި    އެ  ،ކައ ންސިލ ތަކ ން  ހ ރަސްތައް.  ހ ރި  ތަރައްޤީއަށް  ރަށ ެގ 

ލޭނޑްޔޫސް ޕްލޭން.  އެ މީހ ން ފާހަަގކ ރީ    ޮގތ ަގއި  ެގއެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވި އެއް މައްސަލަެއއްރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  

ރާއްޖޭެގ   ލޭންޑްޔޫސް  ިގނަ  މިހާތަނަށް  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  ޕްލޭން  ރަށްތަކެއްަގއި  ނ ލެވޭ.  ވެސް  އެކ ލަވައި 

ތަނ ަގއި    އެކީަގއި އެ  ހ ށަހެޅ މާ  ބެހޭ ވ ޒާރާއަށް  މާލޭެގ ކަމާ  ،ވ ނ  ރަށްތަކ ަގއި ެވސް މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ވައިލެ އެކ ލަ 

މަސް ތެރޭގައި    ތިންޮއންނަނީ  މިިމހާރ  ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން އޮންނަ ޮގތަށް ބަލާއިރ ަގއި    ން.ނަކަތި ބޭްއވިފައި އޮންއޭ

ތިން  އިހ ށަހަޅަ އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތަށް.  ފާސްކ ރެވޭ  ކައިރިވ މާ  އޭތި  ހަމަވާން  މިނިސްޓްރީން   މަސް  އެ  އެކީަގއި 

 އެބަ ޖެހެއޭ. އެ ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ އަނެއްކާވެސް އެނބ ރި ތިއަށް އަދި ިއޞްލާޙ ތަކެއް ެގންނަން  ،ޖަވާބ ދެއްވަނީ 

ޕްލޭން   ރަށަށް އެ ލޭންޑްޔޫސް  މިދިޔަ  .ތާށިވީއެ  އެކީަގއި އަނެއްކާވެސް    މާޔ ދަނީ. ދިމި  އެ   ؛އެޮގތ ން ރާއްޖޭަގއި 

ކަމ ަގއި    ކަންބޮޑ ވ ން މިއިރ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ރަށްތަކ ެގ ކައ ންސިލ  މެންބަރ ންެގއިލާވޭތ ވެދިޔަ ހަތަރ  އަހަރަށް ބަލަ



2220 މޭ 13               ޖަލްސާ                              ވަނަ   8ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

4 

 

 ، ދަނީ  ލެިވެގން މިއިލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން އެކ ލަވަ  ،އެބަ އޮތް. އެހެންވީާމ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ހ ށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ

އެހެންވީމާ،  ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް.     އެ ރަށ ށް،  ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާކޮ  ރަށ ެގ ކައ ންސިލާއި ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނާ

އެރަށްތަ ދޭންވާނީ  ފ ރ ޞަތ   ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ  މިނިސްޓްރީއަކ ން  އް  މާލޭެގ  ޮގތަށް.  ބޭނ ންވާ  ރައްޔިތ ން    ، ރަށ ެގ 

އެ ހިފެހެއްޓ މ ެގކަސަރ ކާރަކ ންނެއް  އޮެވެގންނ ވާނެ  ން  އިޞްލާޙަކީބާރެއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެހެންވީމާ،    ދެ  ،. 

  ، ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެްއވެސް ސަބަބެއް ދެއްކ ެމއް ނެތިދެ މަސްތާ  ހ ށަހަޅާލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން    ،މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި

ދެ މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ ަގއި  ފާސްކޮށް  މަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭ  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫސް  މި  ތެރޭަގއި  އެ   ،މަސްދ ވަހ ެގ 

ަގއި ރަށްތައް ތަރައްޤީވ މ ަގއި ވަރަށް  އެކީަގއި ޙަޤީޤަތ   . އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙ  ެގނައ މާކައ ންސިލ ތަކަށް ދޭންޖެހޭނޭ

މަްއސަލަތަްއ    ވާފ ރ ޞަތ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ބޮޑ ެވެގންދާނެ. އަދި މިހާރ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ދިމާވެފައިއެ    އިބޮޑަށް ކ ރ މ ގަ 

މި އިޞްލާޙަކީ    ،އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނެްގ އަރިހ ން  އްލ ކ ރެިވެގންދާނެ.ހަވަރަށް ބޮޑަށް  

އިޞްލާޙެއް އިހަކަށްދ ވަހ  ކަމަށް    މ ހިންމ   ފަހ ން  ވަރަށް  އަދި  ަމސައްކަތްކޮށްދެްއވ މަށް.  މިކަމ ަގއި  ދެކެވަޑަިއެގން 

ރައީސ ލް  ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  ޖަލްސާަގިއ  ބޭްއވ ނ   ފާހަަގކ ރަްއވާފައިއ ކ ޅަހ   ވަނީ  ޕްލޭން ލޭންޑްޔޫސް    ،ޖ މްހޫރިއްޔާ 

 ެއކަމަށް  ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ    ؛އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަކީ އެކަމަށް އަންނާނެލަތަކެއް އ ޅޭ ކަމަށް.  އި މައްސަހެދ މ ަގ

ލިބިެގންދާނެ   ކަމަށް  ހަވެސް  ކޮމިޓީ   ،ބޫލ ކޮށްަގއްލެްއ  މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ   ތެރޭަގއި  މެންބަރ ންެގ  އިއްޒަތްތެރި 

އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރަްއވައި ފާސްކޮށްދެއްވާނެ  މި  ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ؛ބިލ ށް މި  މަރ ޙަލާަގއި އަދި އިތ ރަށް ދިރާސާކޮ

 ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ . هللا ރި މެންބަރ  ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

  ކޮންމެ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނަށް. ދެން  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑަށް އަނެްއހެން އޯކޭ

ސް، ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށ ަގިއ  ޮގތް. އެހެންނަމަވެ  ރީތި  ެގންދަން އެއީ އޮންނަންޖެހޭނެ ވެސްއިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅައިެގން ކ ރިައށް

ބޭފ ޅ   ،އިންޖަހައި ހަމައަށް ވެސް އެކަން   އަދާ  ،ކ ރާ މަސައްކަތެއް ވީމާ  ންކޮޅެއްކަޑަޖަހައި އަބަދ ެވސް މާލެއިން ދާ 

  ، ކައ ންސިލަށް ކަޑަޖެހޭ ޮގތަށް ހަދައިދީފައި  ތާ ކަޑަޖަހާ މީހ ން ނ ދާނެއިން ދެން  އޮތީ އެޮގތަށް. މާލެ  ސިނކ ނޑީަގއި މި

 ައދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން   ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަގމެ ޮގތަކަށް ވިޔަސް އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން ކޮން

އަބަދ ވެސް ވިޔަފާރިއަށް ވެސް ެގންގ ޅޭ ެއއްޗެއް.  ދ ނިޔޭަގއި  ލޭންޑަކީ    ،ބިމ ެގ ރިސޯސް ؛ބިން  ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެަގވެސް  
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  ކީ އަ   އެ ބޭފ ޅާ ؛ލޭނެއް ޮއވެެގން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލާޖ  މިނިސްޓަރ  އަސްލަމ ކ ރެވޭނީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންޑް ޔޫޓިލަިއޒް

ޔަޢ ނީ،  ދެ މިނިސްޓްރީ އެްއކޮށް ހިނާގކަށް.    ނެތްއެ ބޭފ ޅާެގ ޤާބިލިްއޔަތ ކަމެއް    ،ކިތަންމެ ލާޖ  ބޭފ ޅެއް ކަމަށް ވިޔަސް 

  ށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ބޮޑަމިކަމ ެގ ސަބަބ ން  އ ޅެނީ.    އެންމެ މިނިސްޓްރީއެއް ވެސް ނ ހިންިގެގން މި

ލިބިެގން  ނ ތި  ޒަމާންވެއްޖެ. ާގފަރ  ރައްޔިތ ންނަށް ޯގ  ހިްއކާފައި އޮންނަތާބިން    ،އެޅިއްޖެ. ާގފަރ ެގ ރަްއޔިތ ންހ ރަސް

އަތ ވެއްޖެ. ބިން އެބަ އޮތޭ  ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ ެގ އަތ ން ަގންނަން  އަނެއްކާ  ަގނެފައި ހ ރި ޯގތި  ާގފަރ ން    އަޅ ަގނޑ 

ވާ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން މިނިސްޓަރ  . އެހެންނަމަވެސް، ތިޔަ ވިދާޅ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގފަރ ަގިއ ބިން އެބަ އޮތޭ ހިްއކާފަ

ކަށް  ޔަލިކ އް  ން ހަދާ ވާހަކަްއ ޑްރޯނ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެ   ޚިޔާލަށް އަނެއްކާމޮޅ އަސްލަމްެގ  ،  ެގންއަސްލަމް އެޕްރޫވްނ ކޮށް 

އް މި އަންނަނީ.  ސިންތާަގއި ހިނިގ ކަމެކޭ ރައީސް. މިކަމ ެގ ތެރެިއންނޭ ޑްރޯނެހާެއއީ ެއއްކަލަ މިދެންނެވި މަ ،ދެއްކީމާ

އެްއކަލަ ކ ރީގައި  ކޮބައިތޯ  އޮތީމަ ؟ޑްރޯން  މަރ ވެފައިތޯ  ޑްރޯން  ކ ރިން  އައ މ ެގ  ޑްރޯން  ޔަ ކ އްލި؟ ހާސިންތާ  ކަށް 

ވެސް    އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަސްލަމް މިހާރ ން މިހާރަށް  މާެގންދިޔައިނިމި  ލާފައިއައިސްެގން ޑަޑަން

ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ  އަޅާނަމޭ. ފަހަތަކަށް ނ ދެވޭނޭ  !ފާ ބްރިޭގޑްކ ރާށޭއ އިސްތި . ާގފަރ   ިމ މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން 

ވެސް    އަޅ ަގނޑ  މިހިރީ އެކަން  ،. ޖިހާދ ވާން ެވސްކ ރާނޭޕަރޭޓ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މިތާ އޮ  ަގއިގ އް ގަ ރައްޔިތ ންެގ  

 ؛އްޒަތްތެރި ރައީސްއި ؟ ދެން ކާކަށްތޯ ވާނީ ؟ތާ ޖިހާދ ވާންޖެހޭނީ ވެސް އެހެންނޫންތޯ ރައީސްށޭ. ރަްއޔިތ ންނަށް ޓަކައިކ ރާ

ފިހާރަެއްއ    ،ޓެއް އަޅަން ިވޔަސްވަރަށް މ ހިންމޭ އެއަރޕޯލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން    ،އެހެންވީމައޭ އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަނީ

ށް ވެދާނެ މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމަ ؛ވެސް. އެކަން ނ ކ ރެވ ނީ މިނިސްޓަރ   ޯގްއޗެްއ ކަނޑައަޅަން  ،ދަން ވިޔަސް އްހަ

 ށްޖެހ ނ  މޮޅ  ކަމެއްެގ ތެރެއިން އަސްލަމަންހައ ސިންގ މިނިސްޓްރީ ދޭންޖެހޭތީ، މަޢ މޫން އެވޮއިޑ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރާ

އ ޅެނީ. އިްއޒަތްތެރި   ވާލ ކ ރިއިރ  ެވސް ނ ހިނަގިއެގން މިހަ ކ ރީ ކަަމށް. އޭރ  ކ ރީެގ މިނިސްޓްރީ  ލ  ވާހަ  އެ މިނިސްޓްރީ

  ނީ ކ ރާއިރ  ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭފ އެހެންވީމާ، ދައ ލަތ ެގ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮނިަގނޑ  އަޅ ަގނޑ މެން ތަޢާރަ ؛ރައީސް

ެގތީ ދާއިރާެގ  ނދަ ؛. އެއީއޭ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި ހ ށަހެޅިެގންދާއި މަންފާ ހ ރި ޮގތަކަށޭރައްޔިތ ންނަށް އެންމެ ލާބަޔާ

. އަދި މިީއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަކީ މ ހިންމ  އިޞްލާޙެކޭ. ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ފާސްކ ރަންޖެހޭނޭ

ރާއްޖެތެރޭަގއި ހ ންނަ   ،ގ ނީމާނ ހ ންނަ މީހާއަށް ކަޑަޖަހަން ނޭމާލޭގައި ށޭ.ބާރ  ކައ ންސިލަށް ދޭ  ވަގ ތ ން ަވގ ތަށް މި

ހި ހ ންނަންޏާ އެއްކަލަ  ނެތިެގން ކަޑަނ ޖެދާ ދޯނީަގިއ ތެޔޮެގންީވ ސަބަބެއް ނެތޭ. ކަޑަޖަހާ މީހާ  ނމީހާއަށް ކަޑަޖަހަން ނޭ

ޮގތެއް ނޫންހެއްޔޭ. ައޅ ަގނޑ    އީ ކަޑަ. އެއޭޮގތް ކަމަކ ނ ދެ  އެ  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ބިންމަތީަގއޭ ނިދާފަމީހ ން ތިބޭނީ  

ވެލިއ    ،އެދެނީ ބިމ ެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  ޖެހޭ،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެބަ  ކޯްއޗެއްކަން  ވަގ ތ ކޮޅެްއ    ،ރައީސް ؛ބިމަކީ  ކ ޑަ 

ދ ނިޔޭގަ   އަޅ ަގނޑަށް. ބި  އިބިމަކީ  ޮގތ ަގިއ  މ ހިންމ   އަޅ ަގނޑ މެން   މ ންއެންމެ  ބިމ ަގއި  ޖެހޭ.  އެބަ  ޑީލްކ ރެވެން 

  ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ަގއި ހ ރި ލޭންޑް ރިސޯސަސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭނ ންނ ކ ރެވޭ ޮގތަށް ހ ންނަ ޕްލޭނިން ދިރިއ 
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މަސް ސަރ ކާރ   މަޖިލީހ ގެ  މި  ކޮ  ލިއްޔަތ އޫމިނިސްޓަރަކަށް  ބަލާ  މިންވަރ   މ ޤައްރިރ ެގ އަދާކ ރާ  ނައިބ   މިޓީެގ 

ވެސް ނޫން ރަީއސް.   ޒާތީ ކަމެއް އޮތިކީ  ށް ޮގަވން. އެްއޮގތަކަށްވެސްފާއައ އިސްތި   ެގައސްލަމް  ،ހައިސިއްޔަތ ން އަޅ ަގނޑ 

އް ބަލްެއއް ނޫން. ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެސިފީ  ކަށްބަލްއެއް ނޫން. ެއައރޕޯޓ  އަޅާސިފީ  ކަށްބޭފ ޅާއަށް ކޭބަލްކާރ  އަޅާ   އެ

 ... އް ަގންނާކަށްބަލްއެއް ނޫން. ޑްރޯނެސިހަދާކަށް ފީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ހޯރަފ ށީއަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ   ހާރ  މިމިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ   

 ބަރ . ންއަޙްމަދ   ސަލީމަށް. ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ  

ބަލަ ރައީސްއިއަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  މަ ؛ލައިފިން.  ފ ރަތަަމ ގ ސައިޞްލާޙ ެގ  ބަޔަކަށް.  ދެ  ބެހެނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ދ  

ތެރޭަގިއ ބިން ހެޔޮ ޮގތ ަގއި ބޭންކ ރ ަމށް ފަސޭހަކޮށްދިނ ން. ދެވަނަ    އަތޮޅ  ،އޮތީ  ދ ަގއި ލިޔ އްާވފައި މިގ ސަކަމަކަށް މަ

މި ފާ  ކަމަކަށް  ލޭންޑްޔޫސް  ސައޮތީ،  ސަބަބ ން   ، ބަބ ންސްނ ވ މ ެގ  ލަސްވ މ ެގ  ފެށ ން  މަޝްރޫޢ ތައް  ތަރައްޤީެގ 

ދަތިތައް   ދިމާވާ   އިޞްލާޙ ހަކައ ންސިލ ތަކަށް  ހ ށަހަޅާފަިއާވ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މިދެންނެވި ދެ  އްލ ކ ރ ން.  ން 

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން   ،ވޭތޯ ބެލ މަށް ައޅ ަގނޑ  ހިތ ަގއި މި އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ ދ  ފ ރިހަމަވާންޖެހޭނެ. އެކަން އެހެންގ ސަމަ

ކީއްވެތޯ މިހާރ  ؟ފާސްނ ވަނީ  ކ ރިން  ހޯދ މ ެގ  ޖަވާބ   ސ ވާލަށް  އެ  ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   ެގ  ޭއެގ  ތަފާސްހިސަބ ތަކަށް 

ރަށ ން. އޭެގތެރެއިން    54ނީ  ވަ   އި މިމިހާތަނަށް ހ ށަހަޅާފަލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭމް ހެދ މަށް   ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްލާނަން.  އިބަލަ

ަވގ ތ     ޕްލޭން މި  20ވޭ.  ެއކ ަގއި އިޞްލާހ ކ ރަން އަލ ން ފޮނ ާވފައި  ޕްލޭން ކޮމެންޓާ  26ވޭ.    ޕްލޭން ފާސްވެފައި އެބަ  8

އެހެންނަމަވެސްއެސެސް ރަީއސް،    ކ ރެވެމ ންދަނީ.  މިހާތަނަށް   128ިއއްޒަތްތެރި  ެއއްޗެއް  ެއއްވެސް  އަދި  ރަށ ން 

ޕްލޭނެ  ،ނެތް  އްހ ށަހަޅާފައެށް  ކާރަސަރ  ނެތް.    128.  އްއެްއވެސް  ހ ށަހަޅާފައެއް  ެއއްޗެއް  އެްއވެސް  އަދި  ރަށ ން 

  އެއް  ،ދ ވަހަށް ހެދިޔަސް  60  ،ކ ރ ވިޔަސް   ކިތަންމެ މ އްދަތ   ،މިހިސާބ ތަކަށް ބެލ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ވަނީ

ން ކ ރާނެ ހަމަ ރަށަށް މި އިޞްލާޙ   128  މިދެންނެވި  ، ހެދިޔަސްއޮޓަމެޓިކ ން ފާސްވާ ޮގތް  ،ށް ހެދިޔަސްހަމަސްދ ވަ

ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތައް   ،ދ ަގއި އެ ބ ނާގ ސައެހެންކަމ ން، މި ބިލ ެގ މަ ؛އެްއވެސް ރާހަތެއް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން. އަޅ ަގނޑ  ސަބަބ ތަކަށްތޯ  ނ ވަނީ ކޮން  ހެދިފައި  ޕްލޭން  އަވަސްކ ރަން ލޭންޑްޔޫސް

ކ ޑަވ ން   ލިބިފައި އޮތް ބަޖެޓ   ،ކަމަކީ  ހ ރި. ފ ރަތަމަ  ބެލިބެލ މ ން ފާހަަގވާ ސަބަބ ތަކެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއބަ
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ޮގތް   ލިބޭ ކ ރިޔަސް ކޮންސަލްޓެންޓަކ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހަދަން އިޢ ލާން ،ކަމަކީ ނެތ ން. ދެވަނަނ ވަތަ ބަޖެޓ  ލިބިފައި

ވ ން.  ތަފާތ ވ ން ބޮޑ   ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންެގ މަޝްވަރާަގިއ ކައ ންސިލަރ ންެގ މެދ ަގއި ޚިޔާލ ،  ކަމަކީ  ނ ވ ން. ތިންވަނަ

ހ ރި ޚިޔާލ  ތަފާތ ވ ންތައް ީމަގއި އިތ ރ ވ ން.    ރަށ ެގ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ  ،ރަށާއި  ،ކައ ންސިލާއި،  ކަމަކީ  ހަތަރ ވަނަ

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންަގއި ހިމަނަން މިހާރ  ާގނޫނ ަގއި ބ ނާ ބައެއް ވާހަކަތަކަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ވަރަށް   ،ކަމަކީ  ފަސްވަނަ

ނަާގ ަވގ ތ   ރަީއސް ކަމެއް  ިގނަ  ިއއްޒަތްތެރި  ިމސާލަކަށް  އެއް،  .  ލޭންޑްޔޫސް    އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ކަމެއް 

ނަާގނެ    އޭެގ ޒާތ ަގއި ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ވެސް ވަރަށް ަވގ ތ   ،ރ ްއަގސް ގ ނ މަކީ  ގ ނަން.ޕްލޭންަގއި އެބަ ޖެހޭ ރ އްަގސް  

މެހެން ރ އްަގސް ގ ނާކަށް ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަކ  ނ ޖެހޭ.  ކޮން  ،ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއިަގކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ   

ޕްލޭންަގއި ފާސްވާއެހެންނަމަވެސް، ވެޖްޓޭ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑ   ޓެޑް އޭރިއާތައް ލޭންޑްޔޫސް  ތަން   ޮގތަށް އޮތީމަ 

ށް އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަ  އެއީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ލަސްވެެގންދާ ފަސް ސަބަބ   ،ވާނެ. އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެވި ފަސް ސަބަބ ހަލ ވި

ފާސްނ ވެެގން   އިޕްލޭން ހ ށަހަޅަ  ،އޮތީ  ދެން  އްލެއް ނ ލިބޭ.  ހަފާހަަގކ ރެވ ނ  ފަސް ސަބަބަށް މި ހ ށަހެޅި އިޞްލާޙަކ ން  

އެ މީހ ންނަށް  ،  ރަށަކީ. އެއީ ޕްލޭން ހަދައި  46އ ޅޭ    ރަށ ެގ މައްސަލަ. އެއީ ޙަޤީޤީ މައްސަލަ ދިމާެވެގން  46އ ޅޭ    މި

ސް މައްސަލަެއއް  ޔަެއއީ ސީރި  ،ރަންކ ބޫލ  ަގތިބ މ ން. އަޅ ަގނޑ   ތިބެންޖެހޭ  ބިން ކަނޑަނޭޅި  ،މަސައްކަތެއް ނ ކ ރެވި

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ހަދައި ؛ކަމަށް.  ޕްލޭން  ޮގތ ން  ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާ  ފާސްނ ވިޔަސް   ،މިހާރ   ޕްލޭން   ،އަދި  އަދި 

ކ ރިހ ށަހަޅާ އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރތަްއ  ކްރިޓިކަލް  ނެތަސް  ެގންދިފައި  ބިން  ޔ އަށް  މަޝްރޫޢ ތަކަށް  ބޭނ ންވާ  މަށް 

  މިސާލަކަށް ޯގތި   ،ނ ހިމެނޭ މަޝްރޫޢ ތަކަށް  ދަރަޖައިގައި  އެ   ކަނޑައަޅައި އެބަ ހ އްދަދޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ޭއެގ ބޭރ ން

ބަ ހ ރޭ. ފާސްނ ވެެގން ޯގތި ނ ދެވި އެޕްލޭން    ،ދޭން ބޭނ ންވެއްޖެްއޔާ އޭަގއި ދަތިތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ. ޕްލޭން ހަދައި

ސީރި އެވެސް  ވީމާ،  ކަޔަ އެހެން  ނ ކ ތާއެއް  ެގންނަންވީ މަސް  މިހާރ   ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ށް 

  މާ   ފާސްވ މ ެގ މަރ ޙަލާަގއި މ ހިންމ  މަޝްރޫޢ ތަކަށް ޕްލޭނާ  ،ހަމައަށް  ޕްލޭން ހ ށަހެޅ ަމށްފަހ  ފާސްވ މާ  ،އިޞްލާޙަކީ

 ާގނޫނަށް ެގންނަން މި ޖެހެނީ. އޭރ ން ޕްލޭން ފާސްވ މާއް  ން ބޭނ ންކ ރެވޭނެ ޮގތ ެގ އިޞްލާޙެ ބޮޑަށް ފ ށ ނާރާ ޮގތަށް ބި

މ ޅި ރަށ ެގ   ؛އ ރަށްލައިެގން މަޑ މަޑ ން ތިބޭކަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަށް ކައ ންސިލ ތަކަކަށް ނ ޖެހޭނެ އަތްޔަހަމަ

ޔޫސް  ލޭންޑް  އޮޓަމެޓިކ ންމ އްދަތ  ހަމަވެެގން    ،އޮްއވާކަމަށް ބ ނެފައި  ހ ރި  ޕްލޭނަށް ެގންނަންޖެހޭނެ ކްރިޓިކަލް ބަދަލ ތަކެއް  

ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ މަްއސަލައެއް ޤާޟީެގ ސަބަބ ން ލަސްވެެގން ވަކި ހިސާބަކ ން    ،ޕްލޭން ފާސްވި ކަމަށް ބ ނ މެކޭ 

ކ ރަން   މިއެއީ  ބ ނ މެކޭ ައޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ އެްއވެސް ތަފާތެއް ނެތް.    އޭމައްސަލަ ހ ށަހެޅި މީހާ ކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމ ނީ

ޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިންަގނޑ ތަކާއި އ ސޫލ ތަކާ ޚިލާފަށް ކަންކަން އ ޅޭ ކަމަކީ. އަޅ ަގނ

ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވީމާ، މި ބިލ ަގިއ މަގ ސަދ ަގއި ބ ނެފައި ިމ  ޮއޓަމެޓިކ ން ލޭންޑް  ،ސާފ ކޮށް ފެންނަން އޮތް ކަމެްއަގއި 

 ކަމަކަށް އެްއވެސް ޮގތަކ ން ބެލޭކަށް ނެތް. ހަމަ އެންމެ މިނެޓެއް ދިނީބިން ހެޔޮޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރަން ފ ރ ޞަތ   ،އޮތް
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ދިޔައީ. ޤައ މީ އިދާރާެގ  ޕްލޭނ ެގ މަގ ސަދ  ވެސް ެގއްލިެގން  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އޭެގ ބަދަލ ަގއި ިމކަމ ން ލޭންޑް ޔޫސް

ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ     ވެސް ކެނޑ ނީ. މި ސަބަބ ތަކަށް  ބާރ  ވެސް ކެނޑ ނީ. ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ބާރ 

ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ތާީއދ ނ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ދިމާވެެގން އ ޅޭ މައްސަލައަށް ައވަސް  

ޖެހޭ ކަމަށް އްލެއް ހޯދ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕީ.ޖީ ގ ރޫޕާއި ސަރ ކާރާ ގ ޅިެގން ައވަސް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަންހަ

 ވެސް ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި   މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ 

 ށް. ލަބީބަ އިލްޔާސް

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން: އިލްޔާސް ލަބީބްހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ލާ ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ބަލާއިރ ޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙަށް  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ިމ  ާގނޫނަށް  ިގނަ    ،މަރ ކަޒީ  ވަރަށް  މިީއ 

ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙަށް  ރައްޔިތ ން ކަންބޮޑ ވާ މައްސަލައަކާ ގ ޅިެގން    ،ށ ެގ ކައ ންސިލ ތަކ ން ރަރަށް

އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ލާއިރ   އިއްލެއް އާދޭތޯ ނޫންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަހަ  މަށްމި އިޞްލާޙ ން އެ ކަންބޮޑ ވ   ،ބަލާއިރ 

ކ ން ކައ ންސިލ ތަ  ،. އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅި މައްސަލައަށް ބަލާއިރ  މި މައްސަލަ ދިމާވަނީއްތަނެ  އްލ  އަންނަހަމިއިން  

ފޮނ ވައިެގންލޭންޑް މިނިސްޓްރީއަށް  ބ ނާ  ާގނޫނ ަގއި  އެޕްރޫްވކ ރަން  ހަދާފައި  ޕްލޭން  މީތި    ،ޔޫސް  މިނިސްޓްރީން  އެ 

ކޮށް  ޔޫސް ޕްލޭން ނެހެދިެގން އ ޅޭ މައްސަލަ މަިއަގނޑ  ކައ ންސިލ ތަކ ން ހަދަންޖެހޭ ލޭންޑްއެޕްރޫވް ނ ވެެގނެއް ނޫން.  

އަސްލަމް މި އޮތްހާ ދ ވަހ  ؟ ކީއްތޯ ކ ރަްއވަނީ  މިނިސްޓަރ  އަސްލަމް  ،ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ މި ދިމާވަނީ. ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ 

  ،ެވސް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނ ނ  އެއީ މިނިސްޓަރ  އަސްލަމް  އިރ މި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރި  އިމ ޅި ާގނޫނ  ބަލަ؟ ކޮބައިތޯ

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދ މަކީ. އެީއ މިނިސްޓަރ ެގ    މި  ނޫނީ އަސްލަމ ެގ މިނިސްޓްރީެގ މެންޑޭޓ ެގ ތެރޭ ހިމެނޭ ކަމެްއ ކަމަށް

އެ ހ ށަހެޅ ނީމާ  ޒިންމާއަކީ  ެވއްޖެއްޔާ    ތަނަށް  އެްއޗެއް  ފާސްކ ރެވޭ  މި  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  ބ ނާ  ާގނޫނ ަގއި  އެ 

ެއއްޗެއް   ނ ވާ  ެއކީ    ެވއްޖެްއޔާފާސްކޮށްދިނ ން.  ފޮނ ވަ ކޮމެންޓާ  ެގ  އި، ކައ ންސިލ ތަކަށް  އަނބ ރާ  ެއ    ނެސްައލ ން 

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދ މަކީ. އަދި އެ މިނިސްޓްރީެގ ޒިންމާެއއް   އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރ ެގ ޒިންމާެއއް ނޫންފާސްކ ރ ން.  

އެއަށް  ވެސް   ބަލާފައި  މައްސަލައަށް  ނ ވާ  މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަންޖެހޭނީ.  މިކަން  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ނޫން. 

ާގނޫނ ަގއި އެބަ  އެޑްރެސްކ ރަންޖެހޭނީ. އަދި  . ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާއިރ  މީަގއި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައްލޭންޑް  ،ބ ނޭ  މި 

ން ކަންތައްތައް ެއބަ ބަލަންޖެހޭ. އާބަދީ ބަލަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ަގިއ  ހެރ އްަގސް ގ ނަންޖެހޭ. އަދިވެސް ރަށ ެގ އެ
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ނީ ވަރަށް މ ހިންމ  ބޭނ މަށް ޓަކައި. ވަރ  ހިމަނާފައިާގނޫނ  ހެދިއި  ،މި ކަންތައްތައް ކ ރަން އޭރ    އި،ނަ ގ އްަގސް  ރ 

އ ފެދިފަިއާވ    ރަށް   ،ދަނީ ލިބޭ ޮގތާއިމްޔޫސް ޕްލޭން ހެދ މަކީ ެވސް މ ހިންމ  ކަމެއް. އެީއ އެ ރަށ ަގިއ ހ ންނަ އާލޭންޑް

ލެވޭނީ.  އިޕްލޭނެއް ެއކ ލަވަ   ކޯޑ ކ ރެވިފައި އެ ރަށ ގެ ރިއެ  .  ންޖެހޭކ ރެވެކޯޑ ސްތައް ރިރަށ ަގއި ހ ންނަ އެސެޓް  ،ޮގތާއި 

އަދި    ، ވެފައި އޮތ ން ެއއީލަސް  ،ރަށ ަގއި ހ ންނަނީ ކިތައް ރ ްއަގސްކަން އެނެގންޖެހޭ. ެއ ގ ނޭނެ ޮގތް ައވަސްކ ރ ން 

ލިބޭ    ފާއެ ާގނޫނ ަގއި ބ ނާ ޮގތަށް މީެގ އެންމެ މަން  ،ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންވީ މިކަން ައވަހަށް ކ ރެވި  އެހެން

  ެއކ   ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެން އެލް.ޖީ.އޭއާ   ކ ރެވޭނެ ޮގތް. ރާއްޖޭަގއި މިކަން ކ ރަން ޓެކްނިކަލް މީހ ން ނެތްޮގތަށް މިކަން  

ބައްދަލ ބޭ ފާހަަގވެފައި   ، ވ ންތަކ ންނާއި އްވި  ބައްދަލ ވ ންތަކ ން  ދިމާވާ  ދިމާވެެގން  ކައ ންސިލަރ ންނާ  ނީ. ވައަދި ބައެއް 

 ބަޔަކ  ނ ލިބެނީ ކަމަށް. އަދި ލިބޭ މީހ ން ވެސް މަސައްކަތްތައް ިގނަެވެގން ދޭންއިޔޫސް ޕްލޭން ހަދަލޭންޑް  ކ ރީމައިޢ ލާން

ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް    ޅި ރާއްޖޭަގިއ މިކަން ނ ކ ރެިވ އޮތް ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚަބަރ އެ މީހ ންނަށް މ 

ކަމެއް ކ ރަން   . މިވަރ ންހެންމީހ ން ތައްޔާރ ކ ރ   ނެޔޭސް ޕްލޭން ހަދާލޭންޑް   ،ހީވަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންީވ ކަމަކީ

ހަތަރ  އަހަރެއް ނަާގނެހެނެއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެބަ  ބަޔަކ  ތައްޔާރ ކ ރަން ތިންކަށް ހިޔެއްނ ވޭ އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑަ

،  އިތަކ ގަ . ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ އި ތިބި އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ެގ ކައ ންސިލ ެގ އިދާރީ މ ވަްއޒަފ ންފަދީތ ން މ ސާރަލަތިބި ދައ 

ޓްރެއިންކ ރަންވީ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ   ކައ ންސިލަރެއް  އަތޮޅެްއަގއި  ކޮންމެ  އަޅ ަގނޑ މެން  މ ަވއްޒަފ ން.  މ ޅި    ،އިދާރީ 

އެ އަތޮޅ ެގ. ކޮންމެ ރަށެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އިދާރީ    ށްއެ ޕްލޭންެގ ަމއި މޭސްތިރިައކަ  ،ނެދާހަން  ޔޫސް ޕްލޭލޭންޑް

ޓްރެއިންކ ރަންވީ މ ވައް  ކ ރާނެ  ، ޒަފ ން  ސަރވޭެއއް  ޮގތާއި  ،ޮގތާއި   މީެގ  ބޭނ ންކ ރާނެ  ޓެކްނިކަލް   ،ސަރވޭ  މީެގ 

ލާފައި އެ މީހ ންނާ އިންަގރަނަގޅަށް ހި  މީހ ން ެގނެސްެގން މި ޓްރެއިނިން  ށ ންރަ  196. ައޅ ަގނޑ މެން  ކަށްކަންތައްތަ

ލޭންޑް  ކީއެ ހަދާފައިމި  ޕްލޭން  އެޕްރޫވް   ،ޔޫސް  މީހ ން ޓެކްނިކަލީ  ސަރަޙައްދ ތަކަށް  އެކި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރަން 

  އި، ތަކެއްތޯ ބަލަެއ މީހ ންނަށް ބޭނ ންވަނީ ކޮން އިކ އިޕްމަންޓ   ،ކަނޑައެޅިދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއ މީހ ންެގ މަސައްކަތާ އެކީ

ޔޫސް  ޕަވަރކ ރަންވީ. ލޭންޑްއެ މީހ ންނަށް ހޯދައިދީފައި ކައ ންސިލ ތައް ެއމް  ސްމި ރިސޯސަ  ،މި އިކ އިޕްމަންޓ ތައް ހޯދައިދީ

ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ މި  ވެސް  މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  އަދި  ހެދ މަށްފަހ   ސަރވޭ  .ޕްލޭން  ކ ރަންޖެހޭއިތ ރ   އިތ ރ     .ތައް 

  ، އެ ކައ ންސިލ ތައް  ،ންމާއެއްޒި ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތ ދައ ލަތެއްެގ ހަިއސިއްޔަ  ،މަސައްކަތްތައް ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން

އެހެންވީމާ، ރަ  ،ކައ ންސިލ ތައްއަތޮޅ    ވެސް.  ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަކީ  ކައ ންސިލ ތައް  މިީއ    ބާރ ވެރިކ ރ މ ގެ   ށ   ފޭސް 

ެގ  ށ  ޔޫސް ޕްލޭން ހަދަން އެ މީހ ން ތަމްރީނ ކ ރ ން. އެހެންވީމާ، އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މ ވައްޒަފ ންނާއި ރަށްރަޑްލޭން

ތަމްރީނ ކ ރެވިކައ ންސިލ ތަކ ެގ މ ވަްއޒަފ ން  މިކަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަން    ،ކޮށް   އެ މީހ ން ލައްވާ މިކަން  ،މަށް 

އްލެްއ  ހަ  ސްކ ރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  މި ާގނޫނަށް އޮތް އިޞްލާޙަކ ން އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ މިއަށް އެްއވެ

 ތަކަށް ތެރެިއން އޮތް މައްސަލަެއއް ޮގ  މައްސަލަެއއް ނޫންހެން މިއީ. ާގނޫނ ގެ   . އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ާގނޫނީއްތަނެ  އަންނަ
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ދީ އެކަން ކ ރެވޭނެ  މީހ ންނަށް ޓްރެއިނިންއެ    ،އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމާ އ ޅެ

 ޮގތްތައް ހޯދ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނާ ގ ޅިެގން ިމ ،  ަވޑަިއަގންވާނެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެނިގ

  ،ދަންތައްޢ މަ  ކާއިދަނީ ލިބެން ހ ރި ޮގތްތަރަށެްއެގ އާމް  ،ދ ރަތީ ވަސީލަތްތަކާއިގ . ރަށެއްެގ  ނ ކ ތާ ފާހަގަވާން މި ފަށަނީ

ކަމެްއެގ  ބޭނ ންތެރި  ވެސް  ކޮންމެހެން  ތަރައްޤީއަށް  ރަށެއްެގ  އޮތ މަކީ  ފާހަަގވެފައި  ވަކިން  ބޭސް  ރިސޯސް  ރަށެއްެގ 

  ، ްއެގ ދިރޭ ތަކެއްޗެއްތޯ ތެާގނޫނ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް ބަޔާންކ ރީ. ރަށެއްެގ ފ އްޓަރ ަގއި އ ފެދެނީ ކޮން ބާވަ  ޒީޮގތ ަގއި ލާމަރ ކަ

  ،ހިންނަެއްއަގއި   ،އޮންނަ ަގސްަގނޑެއްަގއި  އިރަށެްއގަ   ،ްއަގއި ޅެ ރަށެްއަގއި އޮންނަ އޮ  ،ނަ ރ ްއަގނޑެްއަގއި ރަށެއްަގއި އޮން

ޒަމާނ ަގއި ވަރަށް   އ ޅ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިޔޭސް ޕްލޭނެއް ހަދަންތަށް ލޭންޑްޮގކަންކަން ފާހަަގނ ވާ  މި ،ޮގެއއްަގއި

ެއ    ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ސަރަޙައްދ ެގ ކޮންމެ ޤައ ަމކަށް ޮގސް ކައ ންސިލަށްވެސް ރައްދ ާވނެ ކަމެއް.    ތްބޮޑަށް މަލާމާ

ބައްލަވަ  ކައ ންސިލ ތައް  ރަށްރަށ ެގ  ނަމަވެސްއިޤައ މެްއެގ  ލޭން  ،ފެންނާނެ  ލެްއވި  ހ ރި  ތަފ ސީލ ކޮށް  ޔޫސް ޑްވަރަށް 

މަސަްއކަތް ކ ރ މަށް ިއސްނަާގކަމީ އެކ ަގއި މި    ނ ެގ ޗާޓ ތައް. ިމއަދ  މި ސަރ ކާރ ންނާތައި އަދި އެ ތަންކާޕްލޭންތަ

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ ރާްއޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް މި ވަގ ތ  ކ ރެވެން އޮން އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ކަންތައް. އަޅ ަގނޑ  މި 

ތެރި މެންބަރ  ވ މ ެގ ކ ރީަގއި ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްރ އެރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ މިލަންދޫ ދާއިވަގ ތ   

ެއކ ަގއިޔާިއޒ ނަ  އަރިހ ެގ މެންބަރާ  ،  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ބޭފ ޅ ންެގ    ހ ޅ މާލޭ  ބަދަލ ކޮށްލަފ ރ ދެ  ދިނ މަށް  ޞަތ  

އޮތް ެއހެން ޕާޓީއެއް ކަމަށް ވެސް.    އެބަނޫހ ަގއި ވެސް  އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަރިހ ން އެދޭނަން. ދެން  

 ދާއިރާގެ  މިލަންދޫއަރ ވަނީ  ލާނަމޭ. ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  އިޅ ަގނޑ  ހިތަށްއެރީ ދަންނަވައެހެންނަމަވެސް، އަ 

 އަށް.  ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ވަނަ މާއްދާއަށް    107އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ލޭންޑް އޮތް  މި  ދަންނަވަން  ހ ށަހަޅާފައި  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ފ ރަތަމަ  ހ ށަހެޅ މަށް  ހ ށަހެޅި  ޮގތ ން  ބެހޭ  ޕްލޭނާ  ޔޫސް 

ޔޫސް ޕްލޭން ހަދަން ާގނޫނަށް ޑްޮގތ ަގއި ލޭން  . އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭއޭތާީއދެއް ނ ކ ރެވެ އަޅ ަގނޑަކަށް  ބޭނ ންވަނީ  

އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ   ،ނަމަ   ވަރަށް ފަހ ން. އޭެގކ ރިން ެވސް އެ ވިދާޅ ާވ ތަރައްޤީއަށް ހ ރަސްއެޅޭއީެގނަ އިޞްލާޙ 

. ލޭންޑް ޔޫސް ހ ރި ޔޫސް ޕްލޭން ހަދަން ދަތިތަކެއް އެބަކ ރެވިފައި އޮތީ. ލޭންޑް ،ނ ކ ރެވި އޮތީ ަގއިބާއޭ އޭރ ކޮންކަމެއް
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ޔޫސް ޕްލޭން ނެހެދ މ ެގ ސަބަބ ން ދިމާވާ ާގނޫނަށް އެ އިޞްލާޙ  ެގނައ މަށްފަހ  ލޭންޑް ؛ޕްލޭން ނެހެދ މ ެގ ސަބަބ ން

އެބައ ނދަޫގތަކެ  ވެސް  އިޞްލާޙ   ،ހ ރި  އް  ާގނޫނަށް  ފ ރަތަމަ  ސަބަބ ން.  އެލަސްވ މ ެގ  އަދި   ެގނައިމާ  ހިސާބ ން 

ކަމެއް. ދެން އެ    ން ޖެހެނީ ކިހިނެއްކަމެއް. މި ހަދަ  ޔޫސް ޕްލޭނަށް ވާންވީ ކިހިނެއްންޑްތަކަކަށް ނޭނޭގ ލޭ ލ ކައ ންސި

ރަށް އަދި އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ނ ކ ރެިވ    128ކ ރެްއވި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  މަ ވަރަށް މަސައްކަތްހަބޭފ ޅ ން  

ިވޔަސް ކަމަށް  ކ ރަންޖެހޭ  ،އޮތް  ކިހިނެއް  ކި  ،ިމއީ  ޓަކައި.  ކޮންތާކ ން  އޮޅ ންފިލ ވ މަށް  ކަމެްއކަން  ވާންޖެހޭ  ހިނެއް 

ން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑ  އެއް އިއެކަމަށް ވެސް ހަެއއްކަ މަސްދ ވަސް ދިޔަ. ދެން މިހާރ  އަހަރެއްހާ ދ ވަސް ހިނގައްޖެ. މި

ކ ރެވި ަމޑ ޖެހިފައި ދޫނ   ތިށ ަގިއ ޯގގެއްލ މަކަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަ

ތި ނ ލިބި ލަސްވާތީ އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ެއކަމ ެގ ޝަކ ވާ ގޯ   ބަޔަކ    ތ ންެގ ތެރެއިން ވަރަށް ިގނަ ޔިރަށް   ،އޮތ މަށްއޮތް

ޔޫސް  އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހިސާބަށް ވެސް އެ ޝަކ ވާ އެބަ އާދޭ. ލޭންޑްއިންތިހާއަށް ކައ ންސިލ ތަކަށް އެބަ އާދޭ.  

ތިން   ،ލައްކަ ރ ފިޔާ  4 ާގތްަގނޑަކަށް އެބަ ޚަރަދ ވާ ކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެނީ ކ ޑަ ރަށެއްަގއި ެވސް  ޕްލޭނެއް ހަދަން

ނޫނީ   ރ ފިޔާ.  ރ ފިޔާފަސް  ލައްކަ  ބޭފ ޅ ން   ،ލައްކަެއއްހާ  ވިދާޅ ވާ  އެ  ދެން  ޚަރަދ ވޭ.  އެބަ  އަދަދެއް  ދޭތެރޭެގ  މި 

ކޮ  ،ވިދާޅ ވަނީ  މިކަން  ނ ލިބެއޭ.  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ވަރަށްޓެކްނިކަލް  ނ ލިބެއޭ.  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނެއް  ިގނަ   ށްދޭނެ 

. އަޅ ަގނޑަށް  ކ ރެވޭނެ މަެގއް ނ ފެނޭ  . ެއހެންނަމަވެސް، އެކަންއ ޅޭ  ރަށްރަށ ަގއި އަިމއްލައަށް އިޢ ލާންކޮށްެގން ވެސް އެބަ

ލޭންޑް ބަދަލ ަގއި  އިޞްލާޙ ެގ  މި  ޕްލޭަގބޫލ ކ ރެވެނީ  ނ ވަތަ  އޮތޯރިޓީން  ލޭންޑް  ޕްލޭން،  މިނިސްޓްރީން  ޔޫސް  ނިންގ 

ސިންާގ ޕެކޭޖެއް ހަދާފަިއ  . އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ބޮޑ ހަދައިދޭންޖެހޭ އެއްޗެްއެގ ޮގތ ަގިއ މިހާރ  އެބަ ަގބޫލ ކ ރެވޭ

ނިންމޭނެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްަވންވީ. އޭރަށް މިކަން ނިމ ނީ.   އިޔޫސް ޕްލޭން އެއްކޮށް ހަދަމ ޅި ހ ރިހާ ރަށެއްެގ ލޭންޑް

ތިބި މިކަން ކ ރެވޭ ފެންވަރ ެގ    ތިބި ޓެކްނިކަލް މީހ ން. ދ ނިޔޭަގއި އެބަ  ޔޫސް ޕްލޭން ހެދ ނީ އޭރަށް. ދ ނިޔޭަގއި އެބަލޭންޑް

އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ   މީހ ން. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ހަމަ ކޮންޓްރެކްޓ  އ ސޫލ ން ދީެގން ވެސް އެކަން ކޮށްލަދިނީމާ

ކަމަށް    މި އޮތް މައްސަލައަށް ތަސައްލީއެއް ލިބިެގންދާހެން. ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންތައް މަޑ ޖެހޭމިހާރ  ދިމާވެފައި    ރަށްރަށ ގައި

ބާޭއ  އި  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ރާްއޖޭެގ ކޮން ރަށެއްގަ އަހަރ   ތިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިދިޔަ    ،ބައެއް ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވިއިރ  

ސަބަބަކ ން ނ ެގނެިވެއއް ނެތް.    މ ެގއޮތ   ޔޫސް ޕްލޭން ނެހެދިލޭންޑްެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް    ށް އަރަނީ ތަރައްޤީއަށްހިތަ

އަދި ޯގތި   ،ތަކ ން ދޫކ ރަންޖެހޭ ބިންތައް ދޫނ ކ ރެވިހ ރި. ކައ ންސިލ   ކަންތައް އެބަ  ދެމިދެންނެވި    ،އެހެންނަމަވެސް

މިކަމ ަގ އެބަ  އިދޫނ ކ ރެވި،  އެހެންނަމަެވސް  ލަސްތަކެއް  ޑިވެލޮޕް  ،އ ޅޭ.  ކަންކަންކ ރަންޖެސަރ ކާރ ން  ރާނީ  ޢ މް ؛ހޭ 

ކަރަންޓ     ،އެޅ ން، ބޯފެން އެޅ ން، ބަނދަރ  ހެދ ން، އޮފީސްތައް އެޅ ންނަރ ދަމާ ؛ތަރައްޤީއަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް

ޔޫސް  މިކަހަލަ ހ ރިހާ ކަމެއް އެބަ ކ ރެވޭ. އެހެންވީާމ، ލޭންޑް  ،މިހެންޮގސް ދަންނަވާނެ ކަމެއް ނެތް  ،ކ ރ ންވިއ ަގ ާގއިމ 

،  ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް ެއޅ މާ  ، ހެދ މ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފަހަށްޖެހ މާއި، ލަސްވ މާއި  ޕްލޭން
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މި އިޞްލާޙ ެގ ބަދަލ ަގިއ    ،އ ޅޭ ކަންނޭނެގ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ެވސް އެބަ

  ބެހޭ ވ ޒާރާތަކާ   ތިއްބެވި ހ ރިހާ މަޖިލިސް މެންބަރ ންނާއި އަދި ސަރ ކާރ ެގ ކަމާމިތާ މި    ، އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން

މަޝްވަރާކ ރައްވާފައި  ރަށްރަށަށް  ،އެކީަގއި  އެ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  މިދެންނެވި    ،ތަސައްލީއެއް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އްޔާ  ކައި މިދެންނެވި ޮގތަށް ކަމެއް ކ ރެިވއްޖެދިނ މަށް ޓަހަމަޖެހ މެއް ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި ނ ވަތަ މިކަން އަަވސްކޮށްތްހި

ޔޫސް ޕްލޭނެއް ވެވިދާނެހެން. ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންެގ އ ނދަގ ލ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަލާމަތްއަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި ލޭންޑް

ލ ތަކ ަގއި ހ ރީ. އެ ކެޕޭސިޓީ ކައ ންސި  އޭބާ ކިހާވަރަކަށް  ، ަގސް ވެސް ގ ނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްއްރ   .އޮންނަންޖެހޭ

ރަނަގޅ  ޮގތެްއ  އެއީ  ކައ ންސިލ ތަކ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް.  ހަމަ  ދެން ހ ރިހާ ކަމެއް    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ

މެ. ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ން އެކަން އޮތީ ވެސް އެހެންމެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ން ލިބިފައި އޮތް    ވެސް

ނ ވަތަ ާގނޫނ ތަކ ަގއި     ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި އެބަހ ރި އ ނދަޫގތަކެއް ވެސް. ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ގައިއަނެއް ބާރ ން ބަެއއް

ޖަލްސާެއއް  ކ އްލި  ދިމާެވެގން،  މައްސަލައެްއ  ކ އްލި  ނ ވަތަ  ޖަލްސާެއއް  ކ އްލި  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  އެބަހ ރި 

ޖެހޭ އެ ޖަލްސާ ބާއްަވއިދޭން.   އ ންސިލ ެގ ރައީސް އެބަކަ  މެންބަރަކ  ސޮއިކޮށްފައި ހ ށަހެޅީމާތިން    ބާއްވަންޖެހ ނީމާ

ބަެއއް ރައީސް  ބާއްަވއި  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  ޖަލްސާ  އެބަހ ރޭ  އެއަށް  ފަހަރަށް  ދެން  ހޯދަންވެެގން  ހަނ ދީ.  އްލ  

ެއކަން ކ ރަންޖެހޭނޭ. ދެން މަޖިލީހަށް ލިޔަނީ.   ،ވިދާޅ ވަނީއެލް.ޖީ.ޭއއިން   އެލް.ޖީ.ޭއއަށް ލިޔަނީ. އެލް.ޖީ.އޭއަށް ލިޔ ނީމާ

މި ؟ ނ ލެވޭނެތޯ  ،ލެވޭނެތޯށް ވޯޓ ކައ ންސިލ ެގ ރައީސަ ހީވަނީ  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް އަޅ ަގނޑަށް  އެހެންީވމާ، 

ތަޢާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތެރެއިން  އ ނދަޫގތަކާރ ޟ ާގނޫނ ެގ  ކަހަލަ  ބަެއއް  ައއިސް  އެބަ    ށްކަކައ ންސިލ ތަ   ވެެގން 

އެކީަގިއ އަޅ ަގނޑަށް    އްލ  ހޯދަންޖެހޭ. ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާހަދިމާވޭހެން. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި މައްސަލަތަކަށް ވެސް  

 . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޮޑަށް ސާފ ވާންޖެހޭނޭ ވ ރެ ހީވަނީ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ދައ ރ  ވެސް މިހާރަށް

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ރ ވަނީ ތިމަރަފ ށީއަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ރިޔާޟަهللا ޢަބްދ 

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތިމަރަފ ށީ

ބަހ ސްކ ރަމ ންދާ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް   ،`. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރ  މި ހ ށަހެޅި

ދެއްކެވި މެންބަރ ން ވެސް އެއްބަސްވާ އަޅ ަގނޑަށްވ ރެ ކ ރިން ވާހަކަ ؛ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޔޫސް ޕްލޭންތައް ރަށްރަށ ަގއި ނ ހެދި ޕްލޭނަކީ މ ހިންމ  ކަމެއްކަން. އަދި ލޭންޑް  ޔޫސްއޮތް. ލޭންޑް   ކަމެއް އެބަ  އެއް
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ވާނީ މި ބިލ  ބަލައިަގނެ، ބިލ  ކޮމިޓީއަށް    ހ ރިކަން. އެއީ އެންމެން ވެސް އެއްބަސްވާ ެއއްކަން. ެއކަމަށް އޮތް ފަރ ވާައކަށް

އްލެއް ހޯދ ން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ހަށް އެންމެ ރަނަގޅ   ކ ރެިވެގން މިއަމަޝްވަރާ  ، ފޮނ ވަިއެގން ކޮމިޓީަގއި ބަހ ސްކ ރެވި

 ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވަނީ ފ ދ ންތެރި ބަޔަކަށް   ދިވެހި ؛މިއަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ދެކޭތީ

ެގހިން ނަފާ ަގސްަގހާ   ބިމާއިހ ރި ބިން  ރަށްރަށ ން ލިބެން  ، ވާން. ރަށ ަގއި ތިބެެގން ފ ދ ންތެރި ބަޔަކަށް ވެވެން އޮތީ

ރަށްރަށަށް ޮގސް ކައ ންސިލ ތަކާއި ރައްޔިތ ންނާ   އެކިއެކި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަހިކ ރެވިެގން.  ޮގތްތަކަށް ކަންކަން  ލިބޭނެ 

ތިބޭ ރަށްރަށ ަގއި. އެ މީހ ން ބޭނ ންވޭ ރެސްޓޯރެންޓެއް    މީދެއް އޮތް ރަްއޔިތަކ  ެއބަންބައްދަލ ކ ރާއިރ ަގިއ ކިތަންމެ އ 

ވާން.   އް ހަދަިއެގން ެވސް ނަފާ ލިބޭނެ ޮގތްތައްެގސްޓ ހައ ސެ  ،ެގން ވެސް ނަފާ ހޯދަން. އެ މީހ ން ބޭނ ންވޭހަދާލައި

  ،މި ނ ނިމިެގން، ނ ވަތަ ކައ ންސިލ ން އެކަން ފާސްކ ރެވި   ، ޔޫސް ޕްލޭން މީެގތެރޭ މެދަށް ވަދެެގންއެހެންނަމަވެސް، ލޭންޑް 

  މީދ ން ފ ރިފައިވާ އެތައް ރަްއޔިތަކާ ންކަންކަން ނ ވެތިބި އ   ހިނ ެވެގން މިބިންތައް ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭނެ ޮގތްތައް ފަ

މަޖިލީހ ން    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ތަމްސީލ ކ ރާ  ރަްއޔިތ ން  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ދިމާވެފަ.  ވަނީ 

ޖެހޭނެ ކަމ ަގއި އަށް ފަރ ވާ ހޯދައިދޭންއެ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންނަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަންކަމ ަގއި ެއކަމަށް ބަހ ސްކ ރެވި

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ެއ  ަގބޫލ ކ ރާތީެވ  ވާހަކަފ ޅ  ؛އަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅ ން  ދަްއކަވަމ ން ބައެއް 

ްއ  ޔޫސް ޕްލޭނެލޭންޑް  28އަރާ  ށްކައ ންސިލ ތަކ ެގ ކެޕޭސިޓީ ނެތް ވާހަކަ ދައްކަވާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެބަ ސ ވާލ  ހިތަ

ސ ވާލެއް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ވިދާޅ ވި.  ދެންމެ  މެންބަރަކ   ެއއް  ކަމަށް  އޮތް  އިދާރާަގއި  ަމިއ  ދައ ލަތ ެގ  ވެސް  ،  މިހާރ  

ކެޕޭސިޓީ ނެތް ވާހަކަ ދައްކާއިރ ަގިއ،   އިއެ ކެޕޭސިޓީ ހ ރިތޯ. ކައ ންސިލ ގަ  އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ދައ ލަތ ެގ މައި އިދާރާގަ 

  ،އަޅ ަގނޑަކީ  ؛އެއީ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ސ ވާލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ޓީ ހ ރިތޯދައ ލަތ ެގ މައި އިދާރާަގއި އެ ކެޕޭސި

ޮގތ ން އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދީެގން އެކަން  ޢަޔޫސް ޕްލޭން ކަންތަކ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރަށްރަށ ެގ ލޭންޑް  މަލީ 

ޮގތ ން   ކައ ންސިލ ތަކަށް މިހާރ  މިކަން އޮތްނޭގ އެ ތަކ ލީފ .  އަވަސްކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރި މީހެއް. އަޅ ަގނޑަށް އެ

  ވެސް ކެޕޭސިޓީ ހ ރެެގން.  އިއެ ފަރ ވާ ލިބޭނީ އެއީ ދައ ލަތ ގަ   ،އްލ  އަންނާނީހައޮތް ތަކ ލީފ . އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް  

އޮތް ކަެމްއ   އްއެއީ ޝަްއކެ  ކަން ކަންކަން ކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ވެސް ކެޕޭސިޓީ ހ ރެެގން  ތަކ ަގއި ވެސް އަދި މިކައ ންސިލ 

ޔޫސް ޕްލޭންތައް ފ ރިހަމަކޮށް ފޮނ ވާފައި ހ ންނަ ލޭންޑް  ،ހ ށަހަޅާފައި ހ ންނަ  ،ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ފޮނ ވިފައި ހ ންނަ

ެގ މަިއ ހ ށަހެޅިފަިއވާ މި ބިލ ެގ މަިއަގނޑ  ިވސްނ މަކީ ސަރ ކާރަށް، ސަރ ކާރ  ؛ ލަސްވާ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލޭ ފޮނ ާވ  ޮގތްތަކެއް  ންޑްއިދާރާއަށް  ނިންމޭނެ  ައވަހަށް  ޕްލޭންތައް  ކައ ންސިލ ފަހިވ ން،  ޔޫސް  ކ ން  ތަފަހިކޮށްދިނ ން. 

އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ    ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  .ޔޫސް ޕްލޭންތަކ ެގ ވާހަކަެއއް ނޫން މި ދައްކަނީހ ށަނާޅާ ހ ރި ލޭންޑް

މީހ ންެގ    ށްރަށ ެގ ރައްޔިތ ން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެކޭޮގތ ަގއި މި މަްއސަލައަކީ، ހަމަ ވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލަެއއް. ރަ

ދ ވަހަކީ މާދަމާ ކަމަށް ހޯދ މަށް ޓަކައި ެއ ރަށްރަށ ން ލިބެން ހ ރި ބިންބިމާއި  އެ ؛މާދަމާ  ، މިއަދަށް ވ ރެ ފަހި ދ ވަހެއް
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  އް ށް ރައްޔިތަކ  އެތަ މީހ ން ނަފާ ލިބޭނެ ވިޔަފާރިތައް ކޮށްެގން ކ ރިއަރަިއެގން ދާން ބޭނ ންވާ އެތަ  އެ ؛ަގސްަގހ ން ފަރ ވާ

ދ ކ ރާ ވާހަކަ  އީ އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއްތިބި. މިއީ ޝައްކެ   ރަށެއްަގއި އެބަ

އެދެން އަޅ ަގނޑ   އަދި  އިތ ރަށް    ،ދަންނަވަން.  ިމކަމަށް  ަމރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  ބަލައިަގނެެގން  މަޖިލީހަށް  ބިލ   މި 

 ަވިއެގން މިއަށް ފަރ ވާެއއް ދެްއވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ ރައްބަހ ސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވީހާ    ،ނ ޖެހޭނެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އަރިހ ަގއި ދަންނަވާކަށް

ތަ ރ އްަގހ ަގއި  ރާއްޖޭެގ  ެވއްޖެ  ައންނައްދ ވަހެއް  ރާއްޖޭެގ ތާޖަހަމ ން  އަދަދަކީ،  ރ އްަގހ ެގ  ރާއްޖޭެގ  މި   .

މ ދިމ ންނަށް ވެސް ވަރަށް ވަރަށް ތަފ ސީލ ކޮށް އެނޭގ ެއއްޗެއް. މި މާލޭެގ   ،ކަތީބ ން  ދިއަ   ރަސްރަސްކަލ ންނަށް ވެސް

ން ށްރަށ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާނިންމައިފި. އަދި ރަށްރަށ ެގ ޗާޓ ތައް ރަ  އިެގ އަހަރ ތަކ ަގއި މާލޭަގއި ކ ރަހަ 1800ޗާޓެއް  

އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރ އްަގހަކީ ކޮން ބައެްއެގ    .ެގ ައހަރ ތަކ ަގއި ެވސް ކ ރަހެމ ން އައިސްފައިވަނ70ީއެއީ    ،ތަނ ގައި  ފެށި

  ،  ޮގތ ގައިލ ެގތަކެއްޗަކީ ނ އ ފ ލޭ މ ދަ  އަދި އެ  ،މިލްކ ވެރިކަމ ެގ ދަށ ަގއި ހ ންނަ ތަކެތިތޯ ވަކިން ފާހަަގވެފައި އޮތ ން

މ ދައަ ރައްޔިތ ންެގ  އާންމ   މ ދާ ލ މިއްލަ  އެ  އޮތ ން.  ކަނޑައެޅިފައި  ާގނޫނެއްަގއި  ހ ރިހާ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ޮގތ ަގއި  ެގ 

ތަނ ަގއި މި ދެކެވެނީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ރަށެއްެގ   ތަރެްއ އޮންނަންޖެހޭ ވާހަކަ ޙަޤީޤަތ ަގިއ މިބެލެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ދަފ 

ން ހ ރި ދެން އަދި ނ ވަތަ އެ މަސައްކަތް ނ ކޮށް ކައ ންސިލަކ ން ކ ރާ  ،ެގ އިތ ރ ން ބެލެހެއްޓ މ   އިމ އްސަނދިކަން މިނަ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    އަރ ވަނީ ިވލ ފ ށީން ވަރަށް އ ނދަޫގ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އެހެން މަސައްކަތެއް ދެނެަގންނާ 

 ށް.  މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފަ

 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ނަންބަރ    ާގނޫނ   އާދެ!  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ލާމަރ ކަޒީ    2010/7ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާތައް  ިއދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ން  ގ ޅޭ  ލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ (ައށް ހ ށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙާސޫއ 

ެއކި ރަށްރަށ ެގ ބިންތައް މީެގ ކ ރީަގއި ރާ ކ ރަމ ން އައީ އޭރ   ެގ ކ ރިން ބިންތަްއ ބޭނ ނ2008ްޚާއްޞަކޮށް    ،އްޖޭެގ 

ހަވާލ ވެ ހ ރި މިނިސްޓްރީަގއި ހ ންނެވި މިނިސްޓަރަށް    ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ނޫނިއްޔާ އަތޮޅ ތައް ހިންގ މާ

ޮގތަކަށް  އެއެ  ،ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  އެހެންވީމާ،    އީ  ބައްލަަވއިެގން.  ޮގތ ަގިއ  ބިންތަކެއްެގ  މިލްކ   އަިމއްލަ  ބޭފ ޅާެގ 

އެބަ އެ އިޞްލާޙ   މިކަންތައްތައް  ެގނައީ.  ޖެހޭ އިޞްލާޙ ވާން.  ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ  އަޅ ަގނޑ މެން މި  ޓަކައި  ކ ރ މަށް 
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އިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ދިރިއ ޅ މަށް ޯގތި ދޫކ ރ މަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ަގއި ކޮބަ  ،ޖެހޭ ބަލައިލަން  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ބިންތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެން    ،ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ްގރީން  ހިކޮބައިތޯ  ައޅ ަގނޑ މެން  ކޮބައިތޯ  ތަންތަނަކީ.  މާޔަތްކ ރަންޖެހޭ 

ނައްތާލ މަށް އަދި ކ ނި    ،ރަށ ެގ ބީޗް އޭރިއާ  ކ ރަންޖެހޭ ތަންތަނަކީ. ކޮބައިތޯ ައޅ ަގނޑ މެންެގބަޔާން ޮގތ ަގއި  އޭރިާއެގ  

އެއް ކ ނި  ކޮބައިތޯކ ނޫނީ  ބިންތަކަކަކީ  ކަނޑައަޅާ  ތަނަކީ.   .ރ މަށް  ހަދަންވީ  ބަނދަރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮބައިތޯ  އަދި 

ތަނެއްަގއިތޯ ކޮން  ހަދަންވީ  ވެސް  އެއަރޕޯޓް  ހަދަންޏާ  ލޭންޑް  މި؟ އެއަރޕޯޓެއް  ޕްލޭންަގިއ  ކަންތައްތައް  ޔޫސް 

ފާ  އެ  ،ކަނޑައެޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެންކަންތަްއތައް  ކަމަށް  އޮންނަންޖެހޭނެ  ާގނޫނ ަގިއ    ސްކ ރެިވެގން  ލާމަރ ކަޒީ 

މި ފާސްއޮ  ބަޔާންކޮށްފައި  ައޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ   ިމ  އެނެގނީ ަގއި ކ ރިއިރ  ތީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ    ،

ދެން އެހެންވީމާ، އެީއ  ނީ އިނޭގތޯ.  ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާނެ މީހ ން ނެތްކަން. މިއަދ  މި އެނގ ތަކ ަގއި މި ލޭންޑްކައ ންސިލ 

މައްސަލަތޯލޭންޑް ޕްލޭންެގ  ފާސް؟ ޔޫސް  އެ  ނިންމާފައި  ކޮށް  އެކަންތައްތައް  މީހ ންެގ ނޫނިއްޔާ  ހ ށަހަޅާ  ކ ރަން 

ކައ ންސިލ ؟ ތޯެއއްމައްސަލަ ނެތް  މީހ ން  ކ ރެވޭނެ  ހ ށަހަނާޅައެކަންތައްތަްއ  ހ ށަނާޅާ    ،ނ ދަްއކާއި  މީަގ  އި،ތަކ ން 

އެއަށް   ،ޔޫސް ޕްލޭން ހ ށަހަޅާފައިމި ދައްކާ ވާހަކައަކީ ލޭންޑް   އިޕްލޭންތަކެއް ފާސްކ ރާ ވާހަކަެއއް. މީގަ ޔޫސް  ލޭންޑް

އަދި މިހާރ  އޮތް ާގނޫނ ަގއި އޮތް    ،ަވކި މ އްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި ފާސްކ ރ މަށް  ،ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ެގނެސްފައި

  ޅޭ ާވހަކައަކީ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބައ   އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި  މ އްދަތަށް ވ ރެ ވެސް ދިގ  މ އްދަތެއް މީަގއި މި

  ،މީހ ންެގ އިދާރާަގއި އެކަމ ެގ ާގބިލ ކަން ނެތް ބަޔަކ   ކ ން އެތަ އަދި ކައ ންސިލ   ،ޔޫސް ޕްލޭންމި ލޭންޑް  ،ބަލަން  އޭޖެހެ

ކޮންމެވެސް ޮގތަކ ން ފައިސާ    ،މީހ ންނަށް އެކަމ ަގއި ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރާނެ ފައިސާ ނެތިއްޔާ  އަދި އެ  ،މީހަކ  ނެތިއްޔާ

ކ ރީމާ  ،ހޯދައިެގން އެކަން  ހޯދައިެގން  ބަޔަކ   ލޭންޑް  ކޮންމެވެސް  ެއބަހ ށައަޅާ  ޕްލޭން  މ އްދަތެއްެގ    ޔޫސް  ވަކި  ޖެހޭ 

އި  ޔާ ރަްއޔިތ ންނަށް އެކަމ ެގ ފަސޭހަ  ތެރޭަގއި އެއަށް އިޞްލާޙެއް ެގންނަންޏާ އިޞްލާޙެއް ެގނެސްފައި އެ ފާސްކ ރަން

ލިބެ އެބަލާބަ  ރައީސް   ން  އިްއޒަތްތެރި  ކައ ންސިލ  ؛ޖެހޭ.  ހ ށަނާޅަ ތަކ އަޅ ަގނޑ މެން  އިދާރާއަކ ން  ،  އޭެގ 

ޔޫސް ޕްލޭން  މި ލޭންޑް  އިވާހަކަ ދަްއކަ  މި  ،ބަޖެޓ ަގއި ފަިއސާއެއް ނެތޭ  ،ކ ަގއި ީމެގ ާގބިލ ކަމެއް ނެތޭތަކައ ންސިލ 

ތަނަށް    ާވނެ ޮގތަކަށް ވާހަކަދަްއކާކަށް ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން މިކަންތައްތައް ނ   ނޫނިއްޔާ މި  ،ފާސްނ ކ ރާ ޮގތަށް މި ވާހަކަ

އަދި  ؛ ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   އްޔޫސް ޕްލޭން ހަދަން ބޭނ ންވަނީކީ ވެސް ެއޮގތަކަށެ ތިބީ. އަދި މި ލޭންޑް  އައިސް މި

 ާގބިލ ކަން ހ ރި ފަރާތްތައް  ފައިސާ ވެސް ހޯދައިެގން އަދި ،ޔޫސް ޕްލޭން ހ ށަހަޅާ ފަރާތްތަކ ންއަޅ ަގނޑ މެން މި ލޭންޑް

އޮތީ. އެ  ދެން އެ ފާސްކ ރަން މ އްދަތެއް ދީފައި މި ،ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރ ކޮށްެގން ހ ށަހެޅީމާވެސް ހޯދައިެގން 

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ބ ނަނީ.  މި  މީަގއި  ވާހަކަ  އެބަ؛ މ އްދަތ ެގ  ޕޮޒިޓިވް  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަންކޮޅެއް  ކޮށް  ޖެހޭ 

  މި ޖެހޭ. ހަމަ ވަކި މީހަކ  ބ ނާ ޮގތަށް    ކަންތައްތައް ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް ވިސްނަން އެބަ  ތަކ ަގިއ ިވސްނަން. މިކަންތައް

ކަށް ނޫން  ދ ކ ރާއީއެޮގތަށް ތާ   ނޫނީ ވަކި މެންބަރަކ  ވިދާޅ ވީމާ  ކީ،ތިބީ  ކަންތައްތައް ކ ރާކަށް ނޫން ައޅ ަގނޑ މެން މި
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ރައްޔިތ ންނަށް ދިމާވެފައި    ،ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ފައިދާ ހ ރީ ކޮން ޮގތެްއތޯޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން   . އަޅ ަގނޑ މެން އެބަކީމިތިބީ

 ކަންތައްތައް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ޖެހޭ ފަސޭހަކ ރަން. އެ  ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަ  އެ  ،އޮތް ތަކ ލީފަކީ ކޮބައިތޯ

ޔޫސް  ލޭންޑް   ،އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވެނީޔޫސް ޕްލޭންަގއި  ޖެހޭ ނައްތާލަން. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ޮގތަށް މި ލޭންޑް 

ެއއަށް އިޞްލާޙެއް ެގންނަ ކަމަށް ވަންޏާ، އެ އިޞްލާޙ   ނިންމީމާ، ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހ ށަހަޅާފައި  އި  ޕްލޭން ހަދަ

ޮގތ ަގއި މިކަމަށް ނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ އްކަޖެހޭ ވާހަކަ މި ދަފާސްކ ރަންވަކި މ އްދަތެއް ތެރޭަގއި   ،ެގނެސްފައި

ކަންތައްތަކ ަގއި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް   ޖެހޭ މި  ޖެހޭ ހޯދަން. މި މަޖިލީހ ން އެބަ އްލެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަހަކޮންމެވެސް 

ޖެހޭނީ. ކޮންމެ ފަރާތަކ ން  ނޫން އެއަށް އެއްބާރ ލ ން ދޭން  އް އެދޭން. އެއީ ވަކި ފަރާތަކ ން ހ ށަހެޅީމަވެސް ެއއްބާރ ލ ން

ފައިދާހ ށަހެ ރައްޔިތ ންނަށް  ކަމަށް  ކ ރާޅިޔަސް  ދޭންޖެހޭނެ  އެްއބާރ ލ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެކަމަކަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނެ 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނަނީއަޅ ަގނޑަށް ފެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ހ ޅ މާލެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ޢަލީ ނިޔާޒަ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހ ޅ މާލޭ

ލާމަރ  ފަރާތ ން  އެމް.އެން.ޕީެގ  އާދެ!  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނ ޝ ކ ރިއްޔާ  ިމއަދ    2010/7ނ ވަތަ    ކަޒީ  އަށް 

އޮތ މަކަށް  އަދި ފާސްނ ވެ އޮންނަ  ލައިއިޔޫސް ޕްލޭން އެކ ލަވަ އޮތް އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި ލޭންޑް  ހ ށަހަޅާފައި މި

 އް ނެތީމާ ޔޫސް ޕްލޭނެމީަގއި ލޭންޑް؛ އްލެއް ލިބިެގންދާ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހަ

ދައްކާކަށްލޭންޑް ވާހަކަ  ޕްލޭނެއްެގ  ލޭންޑްޔޫސް  އެހެންނަމަވެސް،  ެއ  ނ ޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  ޕްލޭންެގ  ޔޫސް 

އޮތީ  ެގނެސްފައި  ސަބަބ ތަކަ  ، ާގނޫނ ަގއި  މ ހިންމ   އެޮގތ ން  ކާވަރަށް  އެކ ލަވަ ލޭންޑް  ،ހެދީ.  ޕްލޭނެއް  ލ މ ެގ އިޔޫސް 

އަޅ ަގނޑ މެން    ، މ އްދަތަކަށް ފައިދާވާތީ  ކ ރ މ ން ރައްޔިތ ންނަށް ދިގ  ން ޕްލޭންކޮށް ބޭނ ންމ ހިންމ  ކަމަށް ބަލާއިރ ، ބި

ކ ރާނެ  ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބިން އަންނަން އޮތް ޖީލ ތަކަށް ފައިދާޞްތިޞާޚްޔޫސް ޕްލޭން އެކ ލަވާލަން އޮތީ. އި  ލޭންޑ

ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ރާނީ ޮގތ ން ދެމެހެއްޓެނިވިކޮށް ބިން ބޭނ ންޮގތަކަށް ތަރައްޤީކ ރ ން. އިޖ ތިމާޢީ، އިޤ ތިޞާދީ އަދި ޢ މް

؛ އްލ  ލިބިެގންދާނެތީ އަޅ ަގނޑ މެން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހަ ކ ރ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް  ފަހިވ ން. އަދި ބިން ބޭނ ން

ފާސްކ ރ މަށްލޭންޑް ޕްލޭނެއް  ބިމާޔޫސް  ދެން  އެންމެ  ބެހޭ  ފަހ   ހިންަގންޖެހޭ  ހިންގ މ ަގިއ    އިހަގޮތ ން  މ ޢާމަލާތްތައް 

އެހެންވީމާތަކައ ންސިލ  ނޯންނާނެ.  ދަްއޗެއް  އިދާރާއަކ ން  ކަކަށް  ޤައ މީ  އަދި  ފަރާތްތަކ ން  ޓެކްނިކަލް  ެއކަމ ަގއި   ،
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ގ  ޤައ މީ އިދާރާަގއި ނ ވަތަ ޕްލޭނިންދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ލާޒިމ ކޮށްފައި އޮތީ. ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް  އެކަންކަމަށް ހ އްދަ

،  ޔޫސް ޕްލޭން ނ ވަތަ ޕްލޭނެއް އޮންނާނެތީޮގތ ން ބިން ބޭނ ންކ ރާނެ ލޭންޑް  ގ ޅޭ  މިނިސްޓްރީަގއި މ ޅި ޤައ މ ެގ ތަރައްޤީއާ

ކ ރެޭވ ޮގތަށް ޮއތ ން މ ހިންމ  ކަމަކަށް ވާތީ އަޅ ާވލައިެގން ކަންޭއަގއި ހ ރި ކަންކަމަށް ެވސް އަލި   ،އެއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

އެޮގތަ ރައީސްއަޅ ަގނޑ މެން  ިއއްޒަތްތެރި  އޮތީ.  ލިޔެފައި  ާގނޫނ ަގއި  އަިއއިރ  ؛ށް  ލޭންޑް   ަގއިމިހާތަނަށް  ޔޫސް ިގނަ 

ޔޫސް ޕްލޭން ރަށެއްެގ ލޭންޑް   ތްއެކ  ެވސް، ހަ  މި ޮގންޖެހ ންތަކާ؟ ހ ރެތޯ  ޕްލޭންތައް ނ ހެދި ހ ރީ ކޮން ސަބަބ ތަކާ

ކައ ންސިލ  އެ  ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ   ެއއީ  އެތަފާސްކ ރެވިފަިއވާތީ  ކަމެއް.  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން    ކަށް 

ކަމެއް.   ވަގ ތ  ފާސްކ ރ މ ެގ   ޔޫސް ޕްލޭން މި ލޭންޑް  11ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތަށް އަްއސަރިބަހާއި ސާބަސް ދޭންޖެހޭ 

ވާ އިތ ރ     ކަމަށް،  މަރ ހަލާަގއި  ޕްލޭނިލޭންޑް   10ައދި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ށަހެޅިފައިވާކަން  ޕްލޭން  ންގ ޔޫސް 

ވާކަން އެބަ އެނޭގ.    މިނިސްޓްރީެގ މަޢ ލޫމާތ ތަކ ން އެނޭގ. ސަތޭކައަށް ވ ރެ ިގނަ ރަށްރަށ ން އެ މަސައްކަތް ނ ފެށި

ެއއް ސަބަބަކީ، ެއކަމަށް ބޭނ ންވާ ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން    ގައިނ ފެށިާވ ސަބަބ ތަކަށް ބަލާއިރ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނީ    ޕްލޭނަކަށް މިހާރ  މި   40ތެރެއިން  ބޭނ ންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ނެތ ން. މީެގއެކަމަށް    ،ނެތ ން. ދެވަނަ ސަބަބަކީ

ރަށަށް   60އޮތް    އެކަމަށް އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބާކީ މި   .އެލް.ޖީ.ޭއެގ ބަޖެޓ ން ޕްލޭން ހެދ މަށް ތައްޔާރ ވެފަ

ބަލާއިރ     ނެހޯދޭ ކޮބައިތޯ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެ  ،ރައީސްިއއްޒަތްތެރި  ހައްލަކީ  އެބަހަންނަށް  ފެންނަން  އާދެ! އޮތް.    އްލ  

ޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރ ކ ރ މަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގ ޅިެގން ކޮންމެ އަތޮޅެއްަގއި ލޭންޑް

ގ ޅިެގން ޕްރޮްގރާެމއް   ޝަނަލް ޔ ނިަވރސިޓީއާޚާއްޞަކޮށް މީހ ން ތަމްރީނ ކ ރ މ ެގ ޕްރޮްގރާމެްއ މިއަންނަ ޖ ލައި މަހ  ނޭ

ތައް މި ާގނޫނ ަގއި މާނަކޮށްފަިއ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އަތޮޅ  ކައ ންސިލ   ،އެބަ ހިންާގ. ޭއަގ ބޭނ މަކަށް މި ވަނީ

، މީހ ން ތަމްރީނ ކޮށްމިފަދަ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދ މަށް ޓަކައި  ؛ އެ އަތޮޅަށް ބޭނ ންވާ ރިސޯސްތައް  ،އޮތީ ވެސް އެއީ 

ޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރ ކ ރ މަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ފަރާތެއް ތަންތަނ ަގއި އެފަދަ ފަރާތްތައް ތިބ ން. އެޮގތ ން ލޭންޑް  އެ  ބިނާކޮށް

ކޮންމެ އަތޮޅެްއަގއި ެވސް ހ ންނާނެ. މިކަން މި ކ ރަނީ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރާ އ ނދަޫގ    މި ޕްރޮްގރާމް ނިމ ނީމާ

ޑްރޯން ޓެކްނޮލޮޖީެގ އެހީަގއި. ޑްރޯން    ،އީސް. މި ތަމްރީނ  ޕްރްޮގރާމް ރޭވިފައި އޮތީޮގތަކަށް ެވސް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަ

އެންމެ    ،ވަގ ތ  ދ ނިޔޭަގއި ލިބެން ހ ރި އެންމެ މޮޅ  ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނ ންކޮށްެގން  އާޓް. މިދަ  ސްޓޭޓް އޮފް    ިއ،ޓެކްނޮލޮޖީަގ

ޓެކްނޮލޮޖީ ލޭންޑް  އަވަސް  ތައްޔާރ ބޭނ ންކޮށްެގން  ޕްލޭންތަްއ  އޭރ ން    ކ ރެވޭނޭޔޫސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަމްރީނ ތައް. 

ދެން ހ ރި އެހެން ކަންތައްތައް މި ލޭންޑް  ރ އްަގސް ގ ނޭނެ ފަސޭހަ ޮގތްތައް ވެސް އެބަޭވ. އޭރ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ެއއީ ވަރަށް ބޮޑ  ޓެކްނިކަލް ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ   ، އަދިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާނަތަށް ފާސްނ ވެ  ގ ޅޭ  ޔޫސް ޕްލޭނާ

މެްއ  ނިމ  މަށްއޮތ އަދި ެއއީ ވަރަށް ޚަރަދ  ބޮޑ  ޮގތެްއެގ ޮގތ ަގިއ ސިފަވެފައި އޮތް ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސިފަވެފަިއ އޮތް

ނ ވަތަ   ޓެކްނޮލޮޖީ  ބޭނ ންވާ  މިކަމަށް  އާދެ!  އަންނާނެ.  ސަރ ކާރ ން  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ވެސް  ހޯދ މަށް  އާލާތްތައް 
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ޭއެގ ައގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް ޭއެގ ޑްރޯނެއް  ،. މާނައަކީކަމ ެގ ޔަީގންކަން ވަނީ ދީފައެހީތެރިވެދޭނެ

ބޮޑ  އެއްޗަކަށް ޑޮލަރ . އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތ ަގއި އެއީ ބަޖެޓަށް ވެސް މާ ބ ރަ  ދެ ހާސްނީ  އެނިގފައި އޮތް ޮގތ ަގއި އ ޅެ 

އެހީތެރިކަމަށް  ވެދޭ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ން  ހޯދ މަށް  ހައްލ   މައްސަލައިެގ  މ ޅިން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖ މ ލަކޮށް  އަދި  ނ ވޭ. 

  މާ، އެއްކޮށް ީމހ ން އަތޮޅ ތެރެއަށް ދިޔައި  ތަކާއެ ތަމްރީނ   ްއކޮށް، އެ  ެއއީ ކ ޑަ އެްއޗެއް. އެ ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ަގއިބަލާއިރ 

ރަށ ެގ ޕްލޭން އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ފަސޭހައިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރ  މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ނިމިެގންދާނެ   60އޮތް    ބާކީ މި

އަދި   ،ރަްއވަނީމައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ އޮތް  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން. ދެން އޮތް ސަބަބަކީ، ދެން  

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީެގ    ،ދެންމެ މި ބިލަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްވަމ ން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް މި ފާހަަގކ ރަނީ

ލަސްވާ ވާހަކަ. އެ ވެސް ޙަޤީޤަތެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއަށް ެވސް މި ތަމްރީނ ެގ    ތެރޭަގއި އެކަމ ެގ ކެޕޭސިޓީ ނެތީމާ

ހަދާ މީހ ންނެއް ނޫން.  ކ ރަނީކީ ޕްލޭންން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ. ހަމައެކަނި ތަމްރީނ ކަލިބިެގންދާ  ތެރެއިން ހައްލ 

ކ ރ މ ަގއި ވެސް ލ އިތަކެއް  ދިނ މަށް ޓަކައި ާގނޫނ  މާނަ ހ އްދަފަހ   އެއަށްކ ރާ މީހ ންނެއް ނޫން.  އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނ ން

ަގހެއް ގ ނ ެމއް ވަކިަވކިން ކޮންމެ    ،ެގ ވާހަކަައކީގ ނ މ ވަނީ. މިސާލަކަށް ަގސްފައިޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މިހާރ  ދީ

ވަނީ. ހަމަ   އަދި ޓެކްނޮލޮޖީެގ ެއހީަގއި ެއކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތް ފާހަަގކޮށްފައި މި  ،ނޫން. އެ ަގހ ެގ އޭރިއާ ފާހަަގކޮށް

ކޮންމެ   ،ށް ޓަކައި ާގނޫނ ަގއި ހ ރި ޝަރ ތ ތަކަށްކ ރ މަޔޫސް ޕްލޭން ފ ރިހަމަލޭންޑް  ؛އެޮގތަށް ދެން ހ ރި ޝަރ ތ ތައް

. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ކ ރިއަށް ވަނީ އެކަށީެގންވާ ލ އި ހައްލެއް ލިބިފަ   ޝަރ ތަކަށް ވެސް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މިހާރ 

އާއި އެކަމަށް ބޭނ ންާވ  ލޮޖީއަދި ެއކަމަށް ބޭނ ންވާ ޓެކްނޮ  ،ޔޫސް ޕްލޭންތައް ފާސްނ ެވެގން ތާށިވެފައި އޮތް ތަނ ަގއި ލޭންޑް 

ފައިސާ ހައްލ ވެެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަނީ ކ ރ  މ އްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި. ޖ ލައި މަހ ެގ ތެރޭަގއި ފ ރަތަމަ  

ޔޫސް  ޑްފަހ ން ދެން އޮތް ާގތްަގނޑަކަށް ދެތިން މަސް ތެރޭަގއި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއްެގ ލޭންޕްރޮްގރާމް ފެށިެގންދާނެ. އޭެގ

އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ތައްޔާރ ކ ރެިވެގން ފާސްކ ރެިވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން.   ؛ޕްލޭންތައް ފާސްވެެގން

ޔޫސް ޕްލޭނެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް މި ބ ނާ ހައްލ  ލިބިެގންދާނެ. ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް ލޭންޑް

ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ެއ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  އެއް އަސާސް. އެ މާއްދާ ެއއްކޮށް އ ނި  ފާހަަގކ ރޭ. އަދި ެއއީ

ކ ރ މަކީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ނޫން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.  މާއްދާަގއި ހ ރި ޝަރ ތ ތައް މަދ ކ ރ މަށް ވަކާލާތ 

އަދި ސަރ ކާރ ން   ،ދާއިރާެއްއަގއި މަޝްވަރާކ ރެވިެގން   ފ ޅާ އެންމެ  މި ާގނޫނަކީ މިހާތަނަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގައި

ކަމެއް ނ ވާ ކޮންމެ   ؛ވެސް ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި މަޝްވަރާކ ރެިވެގން މި ަމޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި ާގނޫނެއް. ާގނޫނަށް

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.    ެގނައ މަކީ ހައްލ  ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. ވަރަށްފަހަރަކ  ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  

 

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

 ށް. އަޙްމަދ  ޝިޔާމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

  ލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނަށް ދަނެގތީސޫޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ 

ޔަީގނ ން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ވާ އިޞްލާޙަކީ   މް ހ ށަހަޅ އްވާފައި މިޡިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާ

ހިސާބ ތަކެއް މިތާނަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ އިިވެގން  ސްތަކެއްެގ ވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް. ތަފާސިލ ހ ރިހާ ކައ ން

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ    ،ހިނގައްޖެ.  ާގނޫނަށް  ލާމަރ ކަޒީ  އަހަރ   މިހާރ   އެއް  ފަހ ން  ެގނައި 

ރިޓޭޓިވް ބާރ ތަކާއި މާލީ ބާރ ތައް ާގނޫނ ން ނަމ ަގއި ދެވިެގން ެއއް އަހަރ   މި ހ ރިހާ އޮތޯ  ،ތަކާއި ވެެގން މި ދިޔައީ. ބާރ 

ޔޫސް ޕްލޭނެްއެގ ވާހަކަ.  މި ދައްކަނީ ލޭންޑް ؟ކަމެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވ ނީދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންވެެގން

  55ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.    ެގޓްންމ ހިންމ  ކޮމްޕޯނައެ ރަށެއްެގ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ  

. އިްއޒަތްތެރި  މިހާތަނަށް އެޕްރޫްވކޮށްފަޔޫސް ޕްލޭން  ލޭންޑްއޮތީ    ރަށެއް މި  7އޭެގތެރެއިން    އި،ރަށެއް މިހާތަނަށް ހ ށަހަޅަ

ޔަވަތި  ވި އިހަށްދ ވަހ     .ރައީސް  މިއީ ހ ރިހާ ވެސް މައްސަލައަކީ ިއްއޒަތްތެރި.  ވ ރެން  ސްލޯީއ. ސްލޯއީ ހިސާބަށް؛ ރައީސް

ކޮންފަރެ ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ    .ވާހަކަދެކެވ ނ މައ ޟޫޢ ަގއި  މި    އިއ ކ ޅަހ ގަ   އި،ންސެްއގަ ކަންނޭނެގ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ 

 ، ޓިކިއ ލަރ މައްސަލަމި ޕާ  ،އިންތިހާއަށް އޮްއސާލި ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މައްސަލައަށް

ބަނދެެގން  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އަތްހިފަހައްޓަިއެގން  ،  މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް ތާށިކޮށްެގން  ،މި ގ ޅެނީއެންމެ  ޔޫސް ޕްލޭނާ  ލޭންޑ 

ޕްލޭނިންގ   ؛އ ޅެނީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވިދާޅ ެވެގން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ޙަޤީޤަތ ަގއި މި

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ހ ޅ މާލޭ  އިދެންމެަގ  .ާވހަކަ  ްއެގޑްރޯނެ  ،ވީތަނަށް ވަޑަިއެގން ވިދާޅ    މިނިސްޓަރ  އެ ދާިއރާެގ 

އް ބޭނ ންވާ ވާހަކަ.  ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް ޑްރޯނެނޫނީ  .  ރޯން ބޭނ ންވާ ވާހަކަ ިވދާޅ ވީޑް  19އަތޮޅަށް    19  ،ވިދާޅ ވިހެން

ކ ރަން އ ޅ ނ  މީހ ންެގ ވިސްނ ން ހ ންނަނީ މިކަހަލަ ޮގތަކަށް. ދެން  ފަޅ ރަށަކ ން ވެރިކަން  އިލެޕްޓޮޕަކާ އެއްކަލަ    މިއީ

ކ ރަން އެނޭގނެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މ ަވއްޒަފެއް ނޫނީ ޑްރޯން އަނެއްކާ އޮޕަރޭޓ ،  އަޅ ަގނޑ  މި ހިތަށްއަރަނީ

ންނަކަށް ނޭނެގ އެ އެްއޗެހި . ެއއީ ދިވެހި ންލ ކ ރާ ޮގތ ބާއޭ މި ސަރ ކާރ  ަގބޫޭގ މ ވަްއޒަފަކަށް އެނޭގނެކައ ންސިލަށް ނެ

ނޫސްތަކ ން ދާދި ފަހ ން    ،ފަހ ން ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ  ދ އްވާކަށް މި ސަރ ކާރ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި. އެހެންވީމާ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ވާހަކަތަކެއް  ތް  އޮމިއީ ހަމަ  .  ވާހަކަ  ހަވާލ ކ ރާ  އަށްޔޫސް ޕްލޭން ހަދަން އިންޑިއާލޭންޑް   ،އަޑ އިެވއްޖެ

  އޭ ބާމި ޑްރޯންތަކާ ހަވާލ ވަނީ އެ މީހ ން ނޫން  .އަޅ ަގނޑ  އެބަ ހިތަށްއަރާވައޭ  ބާދަނީ އެ ދިމާލަށް ނޫން  އަނެއްކާ މި

ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ރަށްރަށ ެގ ތަރައްޤީއަށް   ،އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކައ ންސިލ ތަކަށް ބާރ ތަކެއް ދޭން
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އޮތް.   ވަރަށް މ ހިންމ  ާގނޫނެއް އެބަ  ،އެކީަގއި ދީެގން ކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ  ރާ ހ ރި މަސައްކަތްތައް ފ ރިހަމަ ބާ  ކ ރަން

  . ދެ އަހަރ  ވެއްޖެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކޮމިޓީަގއި އޮންނަތާ  ،ދެ އަހަރ  ވެއްޖެ ބިނާވެށީެގ ާގނޫނ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަންނަނީ    ވެންމިދަންނަވާހެން ބިމ ން އާމްދަނީ ހޯދަން ކ ރަން ހ ރި މަސައްކަތްތައް ކ ރެ މިއީ ކައ ންސިލ ތަކަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި  

އެހެންނަމަވެސް، މި ާގނޫނ  ވެސް ހަމަ ވެއްޖެ ކޮންމެެވސް ދެ  މި ާގނޫނ  ވެސް ވ ޖޫދ ެވެގން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ދެ އަހަރ  ެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މޮޅ   ކޮމިޓީން ެއ ާގނޫނ  ތާށިކޮށްެގން އ ޅޭތާ  ދެ   އެ  ،ކޮމިޓީއެްއ ެއއްކޮށްެގން

ޢަމަލ ން މި ކަންތައްތައް ކ ރާ ތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   ،ވާހަކައޭ މި ދަްއކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މޮޅ  ވާހަކަ

ހަފ  ދެ  މީެގ  އޮންނާނެ  އަޅ ަގނޑ   މިނ ފެނޭ.  ކ ރިން  ރައީަގތަނަށް    ތާއެއް  އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅާފައި  ސް.  ރާރެއް 

ފާސްކ ރި   މި  ާގނޫނަލާއަޅ ަގނޑ މެން  ޮގންޖެހ ންތައް  ެއއް   ށްމަރ ކަޒީ  ހ ރި  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ެވެގން    ،އަހަރ  

ލިބިފައި  ންކައ ންސިލ ތަކ  ރައީސް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އަލީަގއި  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ޮގންޖެހ ންތަްއ    ،ހ ރި 

މީދ ކ ރަން  ންތަނަށް. އަޅ ަގނޑ  އ   ރާރެްއ ހ ށަހަޅާފައި މިަގއްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެއަށް ލ އިތަކެްއ ހޯދ މަށް ޓަކަިއ ވާނެ  ހަ

މި   ނަމަވެސް  މިަގމާދަމާ  މި  ތަ  ރާރ   އެޖެންޑާކ ރެިވެގން  ރައީސްހަރާރަށް  ަގނ ަގއި  އިްއޒަތްތެރި   މިހިރީ  ،އްލެއް 

ްގރާންޓެްއެގ   ބްލޮކ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމި ަގރާރ ަގއި.  ހ ސް މަްއސަލަ  މިހިރީ  އިރާރެއްެގ ސިފައިގަ ަގ ؛ތައްމައްސަލަ

ވާހަކަ އެބަ ދެކެވޭ. އެހެންނަމަވެސް،    ތަކެްއެގ ބާރ ޞީޞާތިޚް ވާހަކަ އެބަ ދެކެވޭ. އި  ބާރ ތަކެްއެގމާލީ    . ވާހަކަ އެބަ ދެކެވޭ

ހީވާ ލިބޭނެހެން  ވެސް  ކިރިޔާ  ތަންކޮ  ގެ ޞް ޞާތިޚްއި  އާމްދަނީއެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ެވްއޖެއޮ  ޅެއްތެރޭަގއި  އްޔާ 

 ވެރިކަން ާގނޫނ ަގއި އެބަކަނޑާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޙަޤީޤަތެއް ނޯޅޭނެ. މާލީ ބާރ   ން އެ ބަެއއް އެބަ ޞ ޞާތިޚްއި

ްއޒަތްތެރި  އި  އ ޅެނީ  މީހަކ  ނ ނެިގެގން މި  ކަށްނީ ކައ ންސިލ ަގިއ ހ ރި ވަޒީފާތައ ޅެ  މި  ،. އެހެންނަމަެވސްލިބިފައޭރ     އޮވޭ

ލާމަރ ކަޒީ ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  މި ރައީސް.  ނޫންތޯ  ވަޒީފާތަކަށް ؟އޮތީ  ވެފައެއް  މި  ހ ރި  ސިވިލް   އ ޅެނީ.   ނ ނެިގެގން 

  ދޭތެރޭަގއި އެބަ  ކައ ންސިލާ  އި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ.  ޖެހޭ ދ ވަން  ދޭތެރޭަގއި އެބަ  ލާކައ ންސި  އިސަރވިސް ކޮމިޝަނާ

 އަހަރ    ، ެއއްދިޔައިރ  ވެސްއަހަރ  ވެެގން  ެއއއި ކައ ންސިލ ތަކާ ދޭތެރޭަގއި ދ ވެ  އާޖެހޭ ދ ވަން. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

ލާމަރ ކަޒީ ވެެގން އ ޅެނީ.  މ ަވއްޒަފަކ  ެވސް ނ ނެިގެގން ކައ ންސިލ ތަކ ން އެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،   ެގދާއިރ  ވެސް 

ނޫންތޯ.    ވާހަކަ ރީއްޗެއް  މީހ ން  މި  ނ ނެިގެގންނޭ.  ދަްއކަން  ިވދާޅ ވަދެންމ ަވއްޒަފަކ   މި  ރ ކ ރ ވާލައިެގން،   ،ނީ 

ކައ ންސިލ  ހަތް  އެއް ނޫނީ  ހަ ބޮޑެތި އާބާދީތަކ ަގއި އެ ތިބޭ    ،ރ ވާލަިއެގން މަސައްކަތްތަްއ ހަމަޖައްސާލަން. ކިހިނެއްތޯރ ކ 

 ިއެގންހ ރިހާ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކެއް ރ ކ ރ ވާލަ   އިއިދާރީ މ ވަްއޒަފ ންެގ މައްޗަށް ހ ރިހާ މ ނިސިޕަލް މަސައްކަތްތަކަކާ

އޭ.ސީ ކޮޓަރީަގއި ތިބޭ    ތަނ ެގ  މި؟ ކ ރ ވާނީ ކިހިނެއްތޯތަްއ  ވަރަކަށް ސްޓާފ ން ލައްވާ މި ކަންތައްދިހަ  ނޫނީ  ތްމި ހަ

ކަންތައްތައް   ރ ކ ރ ވާލަިއެގން  ތަންބަޔަކަށް  ރައީސް  ވާ  އިްއޒަތްތެރި  ބޭބޭފ ޅ ން    ،ފެނ ނަސް  މި  މައިދާންތަކަށް  އެ 

  ! ބަލަ  ެގން.ޔޫސް ޕްލޭންތައް ފާސްނ ކ ރެވި ޖެހޭތީވެ ލޭންޑްރ ްއަގސް ގ ނަން  ންޖެހ ންތައް.ހ ރި ޮގ،  އެނޭގނެ  ވަޑައިަގތީމާ
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 ތާ ތެރޭަގއިނ ން ވެސް ދެ ހަފ ގީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކިތަންމެ ބޮޑ  ރަށެްއަގިއ ވެސް ރ ްއަގސް ގ ނޭނެ ޔަ   ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އ ޅެނީ   އް. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ކީއްެވެގންތޯ މިރ އްަގހެ   ނ ހ ންނާނެ  އިނައިފަރ ަގ  .ަގއި ެވސްރަށ އެންމެ ބޮޑެތި ރަށް

ވާހަކަ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަކަށް ކަމެއް ިމ   މިހިރީ ދައްކާ ޖޯކ ؟ ނ ެވެގންޔޫސް ޕްލޭން އެތަނ ަގިއ އެޕްރޫވްލޭންޑް

ހީމް މ ޙައްމަދ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާ  ،ތިބީ  އަހަރ  ތިބެލަން މި ީމހ ން މި  5ވެރިކަމ ަގއި    ކ ރަނީ.މީހ ން މި  

ޮގތަކަށް  ހޭދަކ ރީމޭ ވިދާޅ ވ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި ވެރިކަންތިމަންނަ ވެސް  އަހަރ     5ވެރިކަމ ަގއި  ޞާލިޙް   ކ ރަްއވާ ކަހަލަ 

ފެނިެގން މި  މިހާރ   ރައީސް  ދަނީ.އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގވާލަން؛ އިއްޒަތްތެރި  ރަ މިހި  އިކައ ންސިލ ތަކ ގަ   ، އަޅ ަގނޑ  

މައްސަލަތަކަށްވަކިން ؛މައްސަލަތަކަށް އިދާރީ  މިދަންނަވާހެން  ޚާްއޞަކޮށް  ސަރވިސް   ؛  ސިވިލް  މިދަންނަވާހެން 

 ކްޓަށްޓްރެންމި ޖެހެނީ ވޭޖް އ ސޫލ ން ނަަގން. ކޮ  ،ޮގތަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވާ  ޮގތ ަގއި ނ ނެގ ނީމަ މި   ްއެގމ ވަްއޒަފެ

  ެއއްފަންނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަން ކިހިނެއްތޯ  ކަހަލަ  މި  ،ނަަގން. ރަނަގޅ  މީހ ންނެއް ނ ލިބޭ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް

ނ ލިބެއޭ އިނޭގތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަހަލަ ؟ މީހ ން ހޯދަނީ ކައ ންސިލ ތަކ ންދ ވަހަށް އަޅ ަގނޑ މެން މީސްއަހަރ 

އެބަ  ޮގންޖެހ ންތައް  އެބަ   ބައިވަރ   ވާހަކަ  ބައިވަރ   ދަން  ހ ރި.  ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ  ދައްކަން.  ނޫން ހ ރި  ބައެއް  ނަ 

 ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތ ަގއި މިހާރ  ވެރިކަން މި ކ ރަނީކީ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެ މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ރ ޞަތ ރި  މި  މިހާރ    ދާއިރާގެ  ކާށިދޫ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ...އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  

 ނިޒާީމ މައްސަލައެްއ.  ެގމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ދަނިކޮށް އޭތި ެވއްޓިދާނެތީވެ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް    އިޑްރޯންަގ  މިހާރ    ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ   ެގމިހާރ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތަނަށް ހ ށަހެޅި ޕޮލިހ ންގެ    އަޅ ަގނޑ  މި؟ ކ ރާނީޑްރޯނެއް ކިހިނެއްހޭ އެސްޓަބްލިޝްތި    އެ ބޭފ ޅާ ހ ރެެގން  .ބިރ ަގނޭ

 ... އިމައްސަލަިއަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ،  އަރ ވަނީމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޅ ަގނޑ   ންބަރ . އަިއްއޒަތްތެރި މެ  ޔާ ޝ ކ ރިއް

 ށް.އިބްރާހީމް ޝަރީފަ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އަޅ ަގނޑަށް ތާއީދ ކ ރެވޭ އިޞްލާޙަކަށް  މި  މިހާރ     .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އްލެއް އަންނަ ތަނެްއ  ހައްލ ކ ރަން އ ޅޭ މައްސަލައަށް އެްއެވސް  ހަމި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ން    ށްސަބަބަކީ، މި ާގނޫނަނ ވޭ.  

ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް    ރަމ ންދާއިރ  އެބަ އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ތައް ފާސްކ  ؛އަޅ ަގނޑަށް ނ ފެންނާތީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކަމަކީ   .ވިސްނަން ކޮންކަމެއްތޯ،  އެއް  ބޭނ ންވަނީ  ހާސިލ ކ ރަން  ާގނޫނ    -2؟ ާގނޫން  ވަރ ެގ  ރެވޭ ތަންފީޛ ކ އެ 

އަޅ ަގނޑ މެން ؟ ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ ތެރޭަގިއ އޮތްތޯއި،  ދިވެހި ދައ ލަތ ގަ   އި،ކެޕޭސިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ   އި ޤާބިލިއްޔަތާ

ބަރިބަރިއަށް    ނޫން ޮގތަކަށް ާގނޫނ   ންެގމި ކަންކަމ ެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ؟ ކީްއވެެގންތޯނީ  ރަން ބޭނ ންވަކ ހާސިލ   ކަމެއް

އެއިން ެއްއވެސް ާގނޫނަކީ ޭއެގ ޒާތ ަގއި ޭއެގ   ،ބަރ ވެޚަރަދ  ބޮޑ ވެ، މަތި  ތަކައި، ނ ށްފާސްކ ރަމ ންދާ ނަމަ، ދައ ލަތަ 

އަދި އެއިން ެއްއވެސް މަންފާއެއް ނ ކ ރާ ާގނޫނ ތަކަށް ވެެގންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި    ،ދ  ހާސިލ ނ ކ ރެވޭގ ސަބޭނ ންވާ މަ

ޮގތަށް ކ ރިއަށް    ފައިހަމަކ ރާޕްލޭނާ    ެގމ ޅި ރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ތަރައްޤީ،  ޔޫސް ޕްލޭނެްއ ހަދަން މި ޖެހެނީލޭންޑް ؛ރައީސް

އޮތް ތަނ ަގއި އެންމެ ހެޔޮ ޮގތ ަގއި ރާއްޖޭަގއި ހ ރި މަދ  ބިމ ެގ ވަސީލަތްތައް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި. އެހެންކަމ ން،  

ޔޫސް ޕްލޭނެއް އަދި މިދެންނެވި ބިން ބޭނ ންކ ރ މަށް އެްއވެސް  އިޞްލާޙ  ލޭންޑް   ހ ށަހެޅޭ  އ މަށް ނަެގ މިއަދ  މި ާގނޫނަށް

މި ާގނޫނ  ހެދިފައި އޮތް  ؛ޖާަގ މ ޅިން ބަންދ ވެެގންދާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އޮތް  ،ތަން  ، އޮތް ސިޔާސަތެއް ކަހަލަ

ވިޔަސް ގ ސަމަ ކަމ ަގއި  އޮތް  މިހެން  ާގނޫނ   މި  ރަނަގޅ .  ވެސް  ކިތަންމެހާ  ކްރިޓިކަލް    ،ދ   ބޭނ ންވާ  ރާއްޖެއަށް 

ބޭނ ންވާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   ތިމާވެށި   ،ަވކިވެ   ، ނޑައެޅިކަ   ބިންތައްާގއިމ ކ ރ މަށް  ރާއްޖޭެގ  ބޭނ ންވަމ ންދޭ.  ޭއެގ 

ޮގތަކަށް ކ ރިއަށް އޮތް    ނ ދާނޭރާއްޖޭެގ ރަށްފ ށ ަގއި ހ ރި ފޮރެސްޓް ނ ވަތަ ފެހިކަން ެގއްލިެގން  ،ރައްކާތެރިކ ރ މަށާއި 

 ިއ،. ރ ްއަގސް ކަނޑާލަޕްލޭންކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް  އިމ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބިން ބޭނ ންކ ރ މަށް ރާވަ

ނޫޅެވޭ  އިންސާނ ންނަށް  ރަށްރަށ ަގއި  ެއ  ހެދ މަކީ  ސަހަރާއަކަށް  ޖަންަގލީެގ  ހ ސް  ރަށް  ތިާމވެށި ވަރ މ ޅި  މ ޅި  ެގ 

،  އެހެންކަމ ން؛ ކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްތަޣައްޔާރ ެވެގން ހިނގައިދާނެ ކަމެއް

އައްޑޫ އަމިސާލަކަށް  ޮގސް    ޯގއްޗެއް  ޯގްއޗަކަށްފަހ   ހ ސްވަމ ންދަނީ.  މ ޅިން  ފެހިކަން  މިހާރ   ވެސް  ބަލާއިރ   ތޮޅަށް 

ދެން ރައްޔިތ ން ފިނިކޮށްލާން ޮގސް ތިބޭނެ އެްއވެސް    ދިޔަިއމާމ ޅި ތަން އާބާދ ވެެގން  ،ސަރަޙައްދ   ؛މީހ ންނަށް އާބާދ 

ޔޫސް  މި ހ ރިހާ އެްއޗެއް ވެސް ބިމ ެގ ލޭންޑް  ،މައިޒާންތަކާއި ފިނި ނެމީހ ން އ ޅޭ ،ތަކާއިޕާކ  . އެހެންވީމާ، ތްތަނެއް ނ

މީހ ން    ،ވިއްޔާ   ޕްލޭން ތެރެއިން ކަނޑައެޅިެގން ދާންޖެހޭނެ. އެ ނޫން ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކޮށްފި ކަމަށް ވަނީ

ޅެން ވާނީ. ފެހިކަން ކެޕޭސިޓީ ހ ރި ވަރަކަށް މީހ ން އ   އި އ ޅެޭވވަރަކަށް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ރަށެްއގަ   އިނޭވާލަ

މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް    .މަިއޒާން ވެސް ބާްއވަިއެގން މީހ ންނަށް އ ޅެވޭނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްވެސް، ފިނި  ޕާކ   ، ވެސް
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ދިނ މަކީ ވެސް ހައްލެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. ރަށް ފ ރެންދެން އެއްކޮށް ޯގތިރަށެްއަގއި މ ޅި    ، ރިޢާޔަތްކޮށްެގން

ަގ ޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ  މިބޫލ ކ ރާ  ދެކެވަޑައެއް  އެހެން  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަދި ނ ަގންނަވާނެމެންބަރ ން   .

އ ޅޭ އެންމެ    މިހާރ  މާލެއަށް ވެސް ދިމާވެެގން މި  ނެ.ނ ަގންނާބަލައިވެސް ހަމަ ަގބޫލ ކ ރާ މީހ ން    ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން

ޔޫސް ޕްލޭނެއް ެއ  ެއއީ ލޭންޑް  .ދިޔައީން. ކެރީން ކެޕޭސިޓީ ފ ލްވެކޮށްލާނެ ތަނެއް އޮތީކީ ނޫޕާކ    ،ބޮޑ  މައްސަލަައކީ

  އިންމި  ،ވީ ޮގތް ބަލައިެގން   މާލެއަށް މި.  ވެފަ  އޮތީ މިހެން  ދެން ކ ރާނެ ކަމެއް ނެތް މާލެ މި.  ތީމަނެޒަމާނ ަގއި ހެދިފައި

ވާނެ ޮގތަކަށް  ނ   ވީ ޮގތް  ރަށްރަށ ަގއި މާލެއަށް މި  ހ ރި  ތަޖ ރިބާ ހާސިލ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން ދެން ރާއްޖޭެގ ބާކީ

ޔޫސް ޕްލޭނެްއ ނެތަސް  ލޭންޑް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ، ރަނަގޅ ވާނެ  އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަިއެގން ކަންކަން ކ ރިއަށް ރޭވީމާ

ތައް ހަދާނެ  ކ ހަދާނެ ތަނާއި، ޕާ ، މަިއޒާންތަްއ  އިރަށ ަގިއ ަވކިަވރަކަށް ފެހިތަނާއި، ހ ސްތަނާިއ، ހ ސްބިމާ  ،މިދެންނެވިހެން

ދޭނެ ޮގތަކަށް ރޭވީމަ ނިމ ނީ. ދެން ކ ރިއަށް އޮތް މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ބާއްވާފައި ޯގތި ތަނާ

ށަކަށް ން. އެހެން ރަށެއް ތަްއޔާރ ކ ރ ން. އެހެން ރަވ އެހެން ރަށަކަށް އާބާދ   އެ ރަށް ފ ރ ނީމާ ؛އެހެން ރަށެްއަގއި  ، ޮގތަކީ

 ނ ތިބެވޭނެ. ދެން މައްޗަށް އެރ ިވޔަސް މައްސަލައެއް   ނަށްން. އެ ރަށެއްަގއި ނެތް ޖާގައެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެންޔ މީހ ން ދި

 ހ ސް ބިމާއި، ޕާކާިއ، ފިނިމައިޒާން ށްމިދެންނެވި ޮގތަ  ،ވެސް  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މައްޗަށް ޯގތިތައް ހަދަމ ންދާއިރ 

ބިން   ،ކަމެއް އޮންނަންވާނެ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިހާރ  އެނޭގކަން މި ހ ރިހާ ،ހަދާނެ ތަންތަނާއި

ހިއްކ މަކީ ވެސް އެންމެ ހެޔޮ ޮގތް ނޫންކަން. އެހެންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނެތް މިހާރ  އެނޫން ޮގތެއް ވެސް. 

ތިމާވެށި ވެސް   ،މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން  ، ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނައިެގން އެހެންނަމަވެސް، ކ ރިއަށް އޮތް 

ޮގތަށްހި ރަށްތަކ ަގއި  ،މާޔަތްކ ރެވޭނެ  ދ ޅަހެޔޮ    ވެސް  ޙަޤީޤަތ ގައިމީހ ންނަށް    ރާްއޖޭެގ  ޞިއްޙަތެްއަގިއ،  ފ ރިހަމަ 

ން ކ ރިއަށް  ސިޔާސަތ ތައް ބައްޓަންކޮށްެގ  ،އިންތިޒާމ ތައް ރާަވިއެގންޞިއްޙަތެްއަގިއ އ ޅެވޭނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން  

ތަންތަނަށް   އޮތް ކަހަލަ  ދިރ ނޫޅެވޭ  އިންސާނ ންނަށް  ރަށްރަށ ަގއި  އ ޅޭ  މީހ ން  ރާއްޖޭަގއި  ނޫނީ  އ ޅެެގން  ތަނ ަގއި 

  ، އިރ ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި ހަމަ ކޮންމެ ރަށެްއަގިއ ވެސް މީހ ން ދިރިއ ޅޭ   އިބަދަލ ވެެގން ހިނަގއިދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭގަ 

މިހާރ  އެ ދ ވަސް ހިނގައްޖެ މާޒީއަށް. އެހެންވީމާ،   ،ެގން ެވސް އ ޅ ނީ. އެހެންނަމަވެސް ފެން ބޮއިނަގައިެގންބިމ ން ފެން

ައޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް   ،ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ. އާބާދީ އިތ ރ ވަމ ންދާ ނިސްބަތާއި އެބަ  މި ހ ރިހާ ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް  

އެދޭނެ ޯގތިެގދޮރަށް  މިންވަރާއި،  ބޭނ ންވާނެ  ފަންސާހަކަށް،    ،މިންަވރާއި  ބިން  ާގތްަގނޑަކަށް  އެއްޗެއް  ހ ރިހާ  މި 

ޔޫސް ޕްލޭން ވެސް، ޤައ މީ ތަރައްޤީެގ  ސަތޭކަވަރަކަށް އަހަރަށް ޕްލޭން އެބަ ކ ރެވެންޖެހޭ. އެ ޕްލޭންތަކާ އެްއޮގތަށް ލޭންޑް

މި ހ ރިހާ ކަމެއް    ،ނާނެ ޮގތްތަކާއިމިންވަރ  ވެސް، އެ ތަންތާަގއި ހ ން  ނެޕްލޭން ވެސް، ރަށްރަށ ެގ އާބާދީ ނިސްބަތްކ ރާ

ޮގތ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް އ ޅެވޭނެ ޮގތް ނ ވ މަކީ    ކ ރިއަށް ރާަވިއެގން ނޫނިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މ ސްތަޤ ބަލަށް ހެޔޮ

ންވީމާ،  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރާނެ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެ  ހަމަ ވަރަށް ާގތ ަގއި އޮތް ކަެމއް
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ޔޫސް ޕްލޭނެއް ކަމަކ ނ ދާނެ. ލޭންޑް  ކ އްލިއަށް ތިބެފައި ޮގތްޮގތް ނިންމީމާއަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ބޭނ ންވާއިރަށް ހަމަ ކ އްލި

އަދި މ ޅި    ،ެއތައް ދ ވަހެއް، ޒަމާނެއްެގ ތަޖ ރިބާެގ އަލީަގއި  ،ހަދަން ވެސް ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސްތަކެއް މަޝްވަރާކޮށް 

ތަން އެހެން  ައޅ ަގނޑ މެންދ ނިޔޭެގ  ބަލައިެގން  ވެސް  ޮގތް  ކ ރާ  އެކަން  އޮތީ.    ތަނ ަގިއ  މި  ފާސްކޮށްފައި  ާގނޫނެއް 

މިއަދ    !، ތެދެއްއިތ ރަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކ ރަން ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް އެބަ ޖެހޭ. އޭެގތިރާމ ހ އެހެންވީމާ، ެއއަށް އި

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނެތް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭަގއި އެ ކަމަށް ބޭނ ންވާ ޓެކްނިކަލް މީހ ންނެއް ނެތް. ތަމްރީނ 

އެ ކަންކަން ދިރާސާކ ރާނެ މީހ ންތަކެއް   ،ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކޮށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލޭންޑް  ލަނީމި ނިންމާ ؛އެދޭ ޮގތަކަށް

ޔޫސް ޕްލޭން ނީ. ލޭންޑްޖެހެނަމަވެސް، އެ މީސްމީހ ން ތަމްރީނ ކޮށްެގން އެ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަންވެސް ނެތް. އެހެން

ޓެކްނޮލޮޖީ އިތ ރ ކ ރަންވީ. ެއކަން   ،ނޯހައ    ެގނޫން އިނޭގތޯ. މީހ ން ތަމްރީންކ ރަންވީ. ައޅ ަގނޑ މެންެއއް  އ ވާލަންވީ

ހޯދަން ރިސޯސް  ބޭނ ންވާ  ެއކަމަށް  ހޯދަންވީ.  މަގ   ކ ރަންޖެހޭ. ކ ރެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއީ  ތަންތަނ ން.  ވީ 

ހަދަންވީއެއް ނޫން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ވެސް ފަސޭހަ މަަގކ ން ވަލ ދޮރާށިން ވަންނަ ޮގތަކަށް  އެްއޮގތަކަށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާ އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ދާިއރާެގ  އަރ ވަނީރ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (މާވަށ    ...  

 . ށްއަރ ވަނީ މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދައަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ 

  ، ލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީއިހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ބަލަމި    ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ!  

މެންބަރަކ ގ ސަމަ އިްއޒަތްތެރި  އެއްެވސް  މަޖިލީހ ެގ  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑަށް  އަދި  ސާފ .  ވަރަށް  އަދި   ،ދ  

 ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ނެ ކަަމކަށް.ތަރައްޤީއަށް ލޯބިކ ރާ ެއްއވެސް ފަރާތަކ ން މިކަހަލަ ިއޞްލާޙަކަށް ދެކޮޅ ހައްދަވާފާ

ރަށ ެގ ހ ސް ،  ީމެގ ކ ރިން މިކަން ކޮށް އ ޅޭ ޮގތަކީ   ،ލާއިރ ަގއިއިޔޫސް ޕްލޭނަކީ ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަލޭންޑް

  ދެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ތި ވިދާޅ ވަނީ އެ ވާހަކަ. ރަށެއްަގއި ދިރިއ ޅޭ ރައްޔިތަކަށް ޙަޤީޤަތ ަގއިޖާގައިން ޯގތި

ކީ އެ ރަށް.  އެ މީހ ންެގ ހ ރިހާ ވެސް ކޮންސަރނަ  ،އެ ރަށް ވަނީ ޤައ މަށް. ވަރަށް ިގނަ ރަްއޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި

ހިއްކާނެ ތަން، އެ ރަށ ަގއި ސްކޫލ  އަޅާނެ ތަން، ެއ  އެ ރަށ ން ޯގތި، އެ ރަށ ން ކޯޓ  ހަދާނެ ތަން، އެ ރަށ ަގއި މަސް

ތަން، ހަރ ެގ އަޅާނެ ތަން. މި ކަންކަން ެއ    ން، އެ ރަށ ެގ ދޯނިފަހަރ  އައިސް ލަފާރަށ ަގއި ަގބ ރ ސްތާނ  ހަދާނެ ތަ

އިރ ަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް  އި ކޮންސެޕްޓް އަމި  ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް    މީހ ން ހޯދަން ބޭނ ންވަނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް
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މަންނަމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ރިސަރޗްކޮށްފައި  އޭރ ެގ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކ ން ވިްއކަމ ން ެގންދިޔައީ ފިލިޕީސްެގ ނިޒާމ  ތި

ކ ރަނީ.   މި  މިކަން  ވަންޏާދަސްކޮށްެގންނޭ  ކަމަށް  އެހެންެވއްޖެ  ޮގތް    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރާ  މިކަން  ފިލިޕީންސްަގއި 

އެތައް ހާސް ރަށްތަކެއް ހ ރި ޤައ މެއް. ބޮޑ  އާބާދީއެއް.   ؛ކީ ވަރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގފިލިޕީންސަލަން އެބަ ޖެހޭ.  އިބަލަ

ތަކެއް ހަދަން. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ިއްއޒަތްތެރި ވަކި ކަހަލަ ޕްލޭނިން  ،ށް އެބަ ޮއޭވ ހ އްދަތަކެއް ދީފައިލަކައ ންސިލ  ލެވަ

ރިޒަމ ެގ ަމންފާ ވަރަށް ބޮޑ  އަދަދަކަށް  އްޑޫ. ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ މަންފާ، ޓޫލަނީ މިސާލަކަށް ތޮ  މިއި  ރައީސް، ިމއާ ައޅާކިޔަ

ރިޒަމްެގ ފައިދާ އެބަ ކ ރޭ. އެ ރަށ ގެ ޓަށް ޓޫށްމާފ ؛ މާފ ށި  !ކ ރަމ ން އަންނަ ރަށެއް. ތޮއްޑޫެގ ރައްޔިތ ންނަށް ސާބަސް

ވެސް    ހަމަަގއިމ   ،ކީ މަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ގައިއިހަވަންދޫއަ ؛. އިހަވަންދޫ މިސާލަކަށްގ އްހަރައްޔިތ ންނަށް ތަޢ ރީފ   

އެ ރަށ ެގ ިއކޮނޮމީ މަސްވެރިކަމ ން    ،އެއް ރަށަކަށް މަސްވެރިކަމ ން ބޮޑ  ނަފައެއް ހޯދަމ ންދާ ރަށެއް. އެ ރަށ ެގ އިޤ ތިޞާދ 

ން ފެށިެގން މިއަދާ ހިސާބ   އިން ފެށިެގން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ބަދަލ ެގ ވާހަކަދެކެވެން ފެށި  2004އެބަ ޑްރަިއްވކ ރޭ.  

  ،ކ ދިން މިއަދ  ސާޅީހާ ާގތްކ ރަނީ، ވިއްސަކަށް އަހަރ  މި ވަނީ. ވާއިރ ަގއި އޭރ ަގއި ތ އްތ އަށާރަ ހަމައަށް ާގތްަގނޑަކަށް  

ދައްކާއިރ ަގިއ    ަގއި ޕޮލިޓީޝަނ ން އަިއސް ތަރައްޤީ، ތަރައްޤީ، ތަރަްއޤީ މި ވާހަކައ މ ރ ން. އެހެންވީމާ، މީހެއްެގ ލައިފް

ދ ވަހ ން  ޔޫސް ޕްލޭނޭ ބ ނީމަ މަސްނ ތިބޭނެ މަޑަކ ންނެއް. އިންތިޒާރެްއަގއި ނ ތިބޭނެ. ރިސޯޓެއްެގ ލޭންޑް  އްޔިތ ންނެރައް

މިކަމ ެގ    އިރިސޯސެއް ނެތް. ރާއްޖޭގަ   އި، ރާއްޖޭަގ ޕްލޭނޭ ބ ނީމާސްޔޫއާންމ  ރައްޔިތެއްެގ ރަށެއްެގ ލޭންޑް ،  ނިމިފައި

ޑްރޯނެ ނެތް.  ކޮންސަލްޓަންޓ ންނެއް  ނެތް.  މީހ ންނެއް  ސަރ ކާރެއް  ފަންނީ  ނެތް.  ނެތް.  އް  މިނިސްޓްރީއެއް  ނެތް. 

ނ ކ ރޭ ޕްލޭނިން ަގބޫލެއް  ރައްޔިތ ން  މީހަކ .  އެހެން  ބަދަލ ަގއި  މިނިސްޓަރ ެގ  ނެތް.  ކީއްެވެގންތޯމި    އެއް  ؛ ކަމެއް. 

މީހާ  ކިހިނެއްތޯ ޓޫރިސްޓ   އަންނަ  ލައިފް   ،ރިސޯޓެްއެގ  ޕްރޮޑަކްޓ   ކަމަށް  ބަދަލ ވާ  އަހަރ ން  ފަސް  ޓޭސްޓ   އޭނާެގ 

އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  ސައިކަލްެގ ރިސަރޗ  ދަްއކަނީ. ކޮޓަރީެގ ޑިޒައިން އެބަ ބަދަލ ކ ރޭ ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކ ން.  

 ؟ޖެހޭނެ ކަމަށްއަހަރަށް ރަށ ެގ ޕްލޭން ހަދަން  50އްެގ ރަްއޔިތ ންނަށް  ރަށެ   ،ަގބޫލ  މި ކ ރަނީ  ެގންތޯއަޅ ަގނޑ މެން ކީއްވެ 

 އަހަރަށް ޕްލޭން  100މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވީ    ،ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވީ

ސަރ ކާރ ެގ    ދެން މި ؟ ހަދައިެގން ތިބެނީއަހަރަށް ޕްލޭން  100ހަދަން. ކިހިނެއްތޯ އެހާ ބާރ  ސްޕީޑ ަގއި ދ ނިޔެ ދާއިރ ަގއި  

ރިސޯޓ  ؟ ކިހިނެއްހޭ ވާނީ  އެހާ ައވަސްައވަހަށް ާގނޫނ  ބަދަލ ކ ރީމާ؟ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ކޮއްކޯފ ޅ  އެ ވިދާޅ ވީ ކީކޭތޯ

ވެސް އިޞްލާޙ     ާގނޫނ  ހެދި ފަހ ން މި މަޖިލީހ ން މި ދައ ރ ަގއި ވެސް އެއަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅައިފި. މިދިޔަ ދައ ރ ަގއި

 ހ ށަހަޅައިފި. މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ  ހ ށަހެޅި އަދަދެއް ނޭނެގ. އަދިވެސް އެއާ ބެހޭ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

 ބ ކޮށް ވާހަކަދަްއކާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އ ސޫލެއް ގާއިމ ކ ރެވިފައި... ޠަމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކާ މ ޚާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؛ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  އެ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ބަލައިަގނެފިން. މާވަށ   

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނަން މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދާ ެއއްޮގތަށް ކިޔާލަދެްއވ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.    ހ ޅ މާލޭ

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

. ރައްޔިތ ން  ކަކަށްތ ންެގ ކެތްތެރިކަެމއް ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ހ ރޭ މިފަދަ ކަންތައްތައެހެންީވމާ، ރައްޔި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ންމިސާލަކަށް އ ލިަގމ ަގއި އ ޅޭ ރަްއޔިތަކ ، ެއ ތަނ ަގއި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ؛ރައްޔިތ ން އިންތިޒާރ ކ ރޭ  ،ކެތްތެރިކަން ނ ހ ންނީ

ޮގތަށް   ނެިގ  ސަރަޙަްއދ   ބޮޑ   ކިޔާ  މި  30ކޮށިކޮޅ   ވަނީ  އަހަރ   ލޭންޑ އޮތް  ތަނ ެގ  އެ  ނެތިެގން ސްޔޫ.  ޕްލޭން   

ނ ވަތަ އެހެން މަސައްކަތެއް   ،  ޕްލޭން ނެތިެގން ރަށަށް ޓޫރިޒަމް ނ ެގނެވިސްޔޫއެ ތަނ ެގ ލޭންޑް  ،ެގސްޓ ހައ ސް ނޭޅި

  ދަނީ ހަމަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، މި ސަރ ކާރ  ައއީްއސ ރެ މި ކަހަލަ މޮޅ  ވާހަކަެއއް ނ ކޮށް މި އޮތް  

އަޅ ަގނޑ   ؛ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އިދައްކަ ވާހަކަތައް ދައްކަިއ، ރަށަކަށް ޑްރޯނެއް ދީ، ރަށަކަށް މިވެނި ކަމެއް ކޮށް، މި

ބޮޑަށް ސްލޯއީ. ކަންކަން    ވެސް އެއްބަސް ނައިފަރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރާ. ހަމަ ސްލޯއީ. ކަންކަން ކ ރ މ ަގިއ މާ

ވާތެްއ  ޢާބަ  ،ދައްކަނީ. ދެވަނަ ކަމަކަށް  ދައްކަނީ. އ ކ ޅަހަށް ޮގސް ވެސް މޮޅ  ވާހަކަ   ނެތީ. މޮޅ  ވާހަކަހ ކ ރ މ ެގ ރޫ

ރައީސްކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާ؛ ކ ރާނީ.  މާވަށ   ނިސްބަތްވާ  އަޅ ަގނޑ   މިސާލަކަށް  ތެދެއް.  ވިދާޅ ވަނީ    ،އެ 

އެ ތަނ ން ސީދާ ަގރ ދިޔަ އެކްސްޕޯޓ ކ ރަން ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމެން ނިންމެވި. ކ ްއޅަަވއް  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ތި ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވާ  ،ވެސް އެހެން ރަށަކ ން. އެކަމަކ  ރައްޔިތ މީހާ އެބަ ބ ނެއޭއެކްސްޕޯޓ ކ ރަން ވެސް ނިންމެވި ކޮންމެ

 ދ ވަހ ން ނިމިފައި، އާންމ  ރަށެއް ވީމާ   30ރިސޯޓ  ވީމަ   ؟ހޭ ތިޔަ ބ ނާ ތަރައްޤީއިކޮބަ  ،ރައްޔިތ މީހާ އެބަ ބ ނެއޭ

ިއޞްލާޙ ސްޔޫލޭންޑް މި  އެހެންވީމާ،  އަޅަިއަގންނަނީ.  ޕްލޭނ ަގއި  ޕާޓީއަކަށް  ޮގތަށް  މި ؛  ވަކި  ިއޞްލާޙ ަގއި  އަންނަ 

ޖެހޭނެ ކަމަށް  ނ ޖެހޭ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަކި ޓައިމްލައިނެއް ދީފައި ނިންމަންވާތީ، މީތި ހ އްޓި ތަޅ އެޅ ޭވކަށްނިސްބަތް

ކ ޅޭނެ  ޅިވަރ  ކ   ،އޮފީސް އަޅާނެ ޖާަގ  ،ހަރ ގެ   ،މީހާ ބޭނ ންވަނީ ޯގތި  ބ ނަންވީ. ނިންމަން މަޖ ބޫރ ކ ރަންވީ. ރައްޔިތ 
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އަންނަންޏާ   އެއްއެކ  ކ ޅެލާނެ ޖަާގ ބޭނ ންވަނީ. ދެން މީެގ އިތ ރ  ތަރައްޤީ  މަދަރ ސާ ކ ދިން އަމާންކަމާޖާަގ. ސްކޫލ 

އެްއޗެްއ ޖެހޭ  ަމރ ވެފައި އޮންނަން  ،ޓިެއއްޗެއް. އެީއ ޭއެގ ޒާތ ަގއި ހ އް  ންނަ ޕްލޭނަކީ ދިރިދިރި ހ ސް ޔޫއަބަދ ވެސް ލޭންޑް

  ސް ޔޫއަހަރަށް ލޭންޑް   100  ، ވެރިކަންކ ރާ ޕާޓީެގ އެންމެ ސިނިއަރ އެއް މެންބަރަކ  އެ ވިދާޅ ވަނީ  ،ނެއްތޯ. ކިހިއެއީކީ  ނޫން

ފަސް ؟  ޕްލޭން ހަދާނީސްޔޫއަހަރަށް ލޭންޑް   100ކިހިނެއްތޯ އ ލިަގމ ެގ ރައްޔިތަކ ، ކ ނަހަންދޫެގ ރައްޔިތަކ   ؛ ޕްލޭން

،  މާ، ވަކި ބަޔަކ  ެގނައިމާވަކި ޕާޓީައކ ން ެގނައިމިއީ  ންވީމާ، ީމަގއި  ރ ެގ ތަރައްޤީ ެވސް މި އ ޅެނީ ލަސްވާތީ. އެހެހައަ

މިކަން ހ އްޓޭނެ ޮގތެއް އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ތަރައްޤީެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދައްކަމާ   މާވަކި ވިސްނ މަކ ން ައއި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ! ހިނާގ

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

އި  ފަމި ެގންނަން ހ ށަހަޅާ  ، ޕްލޭނަށް ފ ރަތަމަ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީސްޔޫއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލޭންޑްޝ ކ ރިއްޔާ  

ައޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙަކަށް  މި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ.  އިޞްލާޙެއް  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަކަށް  އިޞްލާޙ   އޮތް 

 ޕްލޭނަކީ މިހާރ  ސްޔޫބައިވަރ  އެބަ ހ ރި. ޙަޤީޤަތ ަގިއ ލޭންޑް  ވެސް  ތައްދެން ތާިއދ ނ ކ ރާ ސަބަބ ތާއީދެއް ނ ކ ރަން.  

ހަދަން ފެންަވރެއްަގއި  ޤައ މީ  ހަދަންއަޅ ަގނޑ މެން  ދަށ ން  ާގނޫނެްއެގ  އަދި  ވީތީ،  އެްއޗަކަށް  އެއްޗަކަށް  ޖެހޭ  ޖެހޭ 

ލޭންޑްވީ އާބާދީސްޔޫނަމަވެސް،  ދިރިއ ޅޭ  ރަށެްއަގއި  އެ  ޕްލޭނަކީ  ކަތީބ ން   އެ  ،  ރަށ ެގ  މީހ ން،  ބޮޑެތި  ރަށ ެގ 

އޮންނަ ހެދިފައި  ރަށަކ ން  އެ  މާ    ސްޔޫލޭންޑް   މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ   އ ސޫލ ތަކެއް.  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  އެއީ  ޕްލޭނެއް. 

  އެއް އެހެލާ ހަރ ގެ ލެވިފަ. މިސާލަކަށް ރަށެއްެގ ދޯނިއިއޮންނަނީ ެއ ރަށެއްަގއި އެ ކަންތައްތައް ެއކ ލަވަ އްސ ރެ ވެސް  ކ ރީ

ކ ރިމަތިން. މަސްހިއްކާ ތަނެއް ނ ދޭނެ    ެގފަރާތަކ ންނެއް. އެ ދޭނީ ފަޅ  އޮންނަ ފަރާތަކ ން ނ ވަތަ ފަޅ ނ ދޭނެ ފ އްޓަރ 

އޮ ދެެގ ވެސް  ކ ރިން  މާ  އ ސޫލ ތަކެއް  ހަރ ދަނާ  އ ސޫލ ތަްއ،  މި  އެހެންީވމާ،  ނިންމާފަ.   ވޭދޭތެރެއަކ ންނެްއ. 

ފަންނީ   ޅެނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި އ ސޫލ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ޕްލޭނެއްެގ ޮގތ ަގއި އެކ ލަވައިލައި،އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  މި އ 

ޮގތ ން އޭތި ފާސްކޮށް ެއއްޗަކަށް    އީޢަަމލ ކ ރ މަށް. އެ  އަށްއެ  ،ޮގތ ންނާއި ޓެކްނިކަލް  ބަލައިަގންނަ  ހ ރިހާ އެންމެން 

ދާ ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން  މި    ންމ ޢަމަލ ކ ރަ  ަގއިހާރ  ރާއްޖޭޙަޤީޤަތ ަގއި މި  ،ހަދަން މި ޖެހެނީ  ޮގތަށްހެދ މަށް. މި

އެކި ޕާޓީތަކަށް   ،ތަފާތ  ރަށްރަށަށް އަންނަނީ ތަފާތ  ކައ ންސިލަރ ންތަކ ން ެވރިކަން ހިންަގނީ.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީ
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 ،ދެކޭތީވެ  ަގނޑ މެން އެންމެންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށް އަޅ  ނިސްބަތްވާ ކައ ންސިލަރ ން. ވީމާ، މި ކަންތައްތަކަކީ އޮންނަން

؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްވަނީ.   ޕްލޭން ހެދ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކޮށްފައި ސްޔޫލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ިމ ލޭންޑް

ބަރ  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެން  ، ޕްލޭނަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  އެއްޗެއް. ާމވަށ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ސްޔޫލޭންޑް

ިވދާޅ ވި  އަޅ ަގނޑ ެގ އަޚް  ،އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދާއިރާެގ  ޕްލޭން އޮންނަން  100  ،ހިތަދޫ    ! . ރަނަގޅ ޖެހޭނޭއަހަރަށް 

 ޕްލޭނ ަގއި ކަނޑައެޅިދާނެ.  ސް ޔޫޖެހޭތޯ ނ ވަތަ ނ ޖެހޭތޯ ވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ލޭންޑްޖެހޭނެ. އެއީ އެ ރަށް އޮންނަންއޮންނަން

 ޕްލޭނ ަގއި އެ ރަށްރަށަކ ން ސް ޔޫކަނޑާލައިެގންތޯ ނ ވަތަ ބާކީކ ރާނީތޯ، އެ ޮގތްޮގތަށް އެބަ ލޭންޑްނ ވަތަ އެ ރަށ ެގ ބައެއް  

ކަންތައްތައް   ދެމިެގންދާނެ  ދ ވަސްތަކަކަށް  ކަހަލަ  މި  އެހެންވީމާ،  ހިމަނާ.  ހިމަނަންޖެހޭ.  އެބަ   ސްޔޫލޭންޑް ވިސްނައި 

ޕްލޭނަކީ ދިރެމ ންދާ އެއްޗެއް. ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކ     ސްޔޫ، ލޭންޑް އަހަރަށް ހިމަނަނީ. އެހެންނަމަވެސް  100ޕްލޭނ ަގއި  

އޮތޯރިޓީ  ސަރވޭ  ލޭންޑް  ބަދަލ ެގނެވޭނެ.  ެއއަށް  ކަންތަްއ   ައށްވެސް  އެ  ހ ށަހަޅައިެގން  އިދާރާއަށް  ޤައ މީ  ނ ވަތަ 

،  ތައް އެބަ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ ެގ އަޚްދިމާވާ ސަބަބ   ފާސްކ ރ މަށް  ޕްލޭން  ސްޔޫލޭންޑް؛ ކ ރެވެމ ންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތެރޭަގއި ޓެކްނިކަލް މީހ ން ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި ޮގތަށް ބައެއް ސަބަބ ތައް އެބަ ހ ރި. އޭެގ  ހޯރަފ ށީ

 ނަށް ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންއަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށ ަގިއ ނެތ ން. ޙަޤީޤަތ ަގއި ތަޢ ލީމީ ާގބިލ  ބޭފ ޅ ން ރަށްރަށ ަގއި އެބަ ތިބެން

މާލޭެގ ނ ވަތަ އާބާދީ ބޮޑ  ރަށްރަށ ަގއި ސްކޫލ ތަްއ   ؛ިގނައިން ދެވެނީ ރާއްޖޭެގ  ޙަޤީޤަތ ގައިވެސް  ސްކޮލަރޝިޕް ދޭއިރ   

ކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް މަތީ ތަޢ ލީމ ެގ ޔ ހަޔަރ އެޑި   ،އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅާފައިވާނެ   .ރަނަގޅ ވ މ ން އެ ނަތީޖާއަށް ބަލާފަ

ރަށްރަށް، ފަންނީ ތަޢ ލީމީ  ؛ ރަށްރަށ ަގއި  ،ރަށްރަށަށް ބަލާއިރ ދޭއިރ   ތައް  ތ ފ ރ ޞަ ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި އޭެގ ނެތް 

ކަށް ޢަމަލެއް  ޔައިސްކަންދީެގން ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ހޯދައިދިނ މަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް އެ   ތަންތަނަށްބޭފ ޅ ން މަދ   

ފަހަރަކ  އެތައް  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮމިއަ؛ ނ ކ ރެވޭ.  އިންނަ  ެވސް  ވ ޒާރާ   މަތީމިީއ  ޓީެއއް  ޅ ަގނޑ   ބެހޭ  ތަޢ ލީމާ 

.  ެއއް ސަބަބ ޓީަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސް އިންނަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންތައްތަކެްއ ނ ކ ރެވޭ. މިއީ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ މ ެގ ކޮމި

ރާއްޖޭަގއި މި   ،މީ ފ ރ ޞަތ ތައް ދޭއިރ  ފަންނީ ބޭފ ޅ ން އ ފައްދަން. ތަޢ ލީ ،ޙަޤީޤަތ ަގއި އެބަ ޖެހޭ ރަށްރަށ ަގިއ ާގބިލ  

ދެވަނަ ކަމަކަށް ؛ ކަންތައްތައް މަދ  ރަށްރަށަށް އިސްކަންދީެގން މި ކަންތައްތައް ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިހާރ  ؛ ސްކަންތައްތައް. މާލީ ކަންތައްތައް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ެގބަޖެޓ   ،ކަމަކީ  އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގކ ރެވ ނ  އަނެއް

ބަލާއިރ  ބޮޑ  އެްއޗެއް ކޮންމެ ރަށަކަށް.   އަޅާޔާއެއީ ކ ރި  ،ބްލޮކް ްގރާންޓ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދޭ ނިސްބަތ ން

ނ ވަތަ   ،ިގނަ ރަށްރަށ ން މި ޕްލޭން ހެދ މަކަށެއްއަނެއްކާ އެ ރަށަކ ން ނިންމަނީ މި ބްލޮކް ްގރާންޓ  ޚަރަދ ކ ރާނެ ޮގތެއް.  

  ،ތްތަކަކަށް އިސްކަމެއް ނ ދޭ. މި ބޭފ ޅ ން ިގނަ ފަހަރަށް ދެނީ ޤ ރ އާން މ ބާރާތެއް ބާްއވަންކަސްތާ މަސައްރާމިހެން ދިގ 

ބަޖެޓ  ިގނައިން ފާސްވެެގންދަނީ މިކަހަލަ ކަންތަކަށް.   ،ޅެންވެރިކަމ ެގ ދ ވަހެއް ފާހަަގކ ރަން،  ވޮލީ މ ބާރާތެއް ބާއްވަން

ތައް ކ ރެވެމ ންދާ ތައްއަންހެނ ން އެދޭ ޮގތަކަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ރަށ ެގ ކަން  ެގކަތީބ    ،ރ ދ ަވސްވަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން ކަތީބ ން
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 ލޯބިކ ރާ  ންއްވަެއއީ ޤ ރ އާން ކިޔަވާ މ ބާރާތެއް ބާ ،ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން ބައެއް ވިދާޅ ވާނެ ަގއި މިހާރ  ކައ ންސިލ  ،ޮގތަށް

އެ ވަންޏާ  އެކަ  ބޭފ ޅަކަށް  ފާސްެވެގންދަނީ.  ޙަޤީޤަތ ަގއިކަންތަްއ  ޮގތަކަށް  އެހެންވީމާ،    ހަލަ  ފާސްެވެގންދަނީ.  ބަޖެޓ  

ދަންނަވާ ކ ރ މަށް  ،ނީއަޅ ަގނޑ   ކަންތައްތައް  ާގނޫނީ ؛ބަޖެޓ ަގއި   ހަރ ދަނާ  ޮގތ ންކޮންމެހެން  ކަންތައް     ލާޒިމ ކ ރާ 

އިރ ، ބަޖެޓ  ޚަރަދ ކ ރ މ ެގ އ ސޫލ ތަކެްއ  ދޭޖެހޭ އެބަ. ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ބަޖެޓ ކ ރ މަށް ރަށްރަށ ެގ ބަޖެޓ  ކަނޑައަޅަން

 ،ކަހަލަޖެހޭނީ މިަވކި މިންަގނޑ ތަކެއް، ވަކި ޕަސެންޓެްއ ޚަރަދ ކ ރަން  އަދި  ޖެހޭ. ކަނޑައަޅާފައިވެސް އެބަ ކަނޑައަޅަން

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ     ވެސް ެއބަ ބަޖެޓ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،ކަމަށް  ާގނޫނީ ޮގތ ން ލާޒިމ ކ ރާ ކަންތައް ކ ރ މަށް  

ރަށްރަށ ަގއި އ ފެދޭ    އާބާރ ތަކާއި ފައިސާ  ކޮށްޞައްޚާއް އަޅަން އެބަ ޖެހޭ.  ކެ ހަރ ދަނާކ ރ މަށް އަދި ވަރަށް ިގނަ ފިޔަވަޅ ތަ

ހަމަ ތަށް  ދަންނަވާ ޮގއަނެްއކާ ފައިސާތައް މި  ިއ،ވިސްނަ  އް ކައ ންސިލ ތަކާ ހަވާލ ކ ރެވޭއިރ . އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަ 

އެހެން ކަންތައްތައް ކ ރާއިރ    ؛ބަޖެޓ  ކަނޑައެޅި، ާގނޫނީ ޮގތ ން ލާޒިމ ކ ރާ ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓ  ހ ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް

ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި   ،ޖެހޭނެ ކަމަށް ލާޒިމ ކ ރ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި އެއީ ވެސް ހ ންނަން

ަގސް ިގނަވ ން ކަމަށް  އްރަށްރަށ ެގ ރ   ، ޕްލޭން ފާސްކ ރ މަށް ދިމާވާ އެންެމ ބޮޑ  މައްސަލައަކީ ސްޔޫޑް ދެން ލޭން؛ ރައީސް

ެވސް ރަށ ެގ  ަގސްގ ނ މަކީ އެއްޮގތަކަށް؛ ދިޔައީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިގނަ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރަމ ން

 ، ރެންޑަމް އ ސޫލ ން ބައެއް ތަންތަނ ަގއި ބައެއް އަކަޖެހ މަށްފަހ ވޭ  ކ ރާއިރ  އޮ ހ ރިހާ ަގހެއް ގ ނ މެއް ނޫން. ސަރވޭ

ަގސް ގ ނަނީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތ ަގއި އޭެގ މާނައޮޅޭ ޮގތަށް އްަގސް ގ ނަިއެގން އެ ރަށ ެގ ރ  އް އަކައިަގއި ހ ންނަ ރ 

ޕްލޭން ނ ހެދި    ސްޔޫނިެގންނޭ ލޭންޑްަގސް ނ ގ އްރ    ،ރަށ ެގ ހ ރިހާ ަގސް ނ ގ ނިެގންނޭ  .އެއް ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންކ ރަމ ންދޭބަ

ރެންޑަމް    އެ އޮންނަ  ދަންނަވާ ޮގތަށް ރަށ ެގ އެކި ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި އަކަ ނ ވަތައެހެންނެްއ ނޫން. މި،  މި އޮތީ. ނޫން

ރ  ހ ންނަ  ސާމްޕަލ ަގއި  އެ  ނަާގފައި،  ކ އެ އް ސާމްޕަލް  ކަންތައްތައް  މި  ގ ނާފައި  ެގންދަނީ. ަގސް  ންޓިފައިކ ރަމ ން 

އަޅ ަގނޑ     ،އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތ ަގއި މިީއ މާ އ ނދަޫގ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދިމާވާ ސަބަބ ތައް އެބަ ހ ރި

  ސް ޔޫ ލޭންޑް ޕްލޭން ހެދ މ ަގއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް. މި މައްސަލަތައް ހައްލ ކޮށްެގން  ސްޔޫލޭންޑް   ކ ރިން ދެންނެވި ޮގތަށް

ިއޞްލާޙަށް ؛ ޕްލޭން ހެދ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަދިެވސް އެއް ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙ ތަކަށް

 ، ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަށްރަށ ަގއި އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީ  ،ނެއް ކަމަކީދަންނަވަން. ދެން އަ  ތާއީދ ނ ކ ރެވޭ ާވހަކައެހާ ބޮޑަށް  

ހ ންނަ، އެ ރަށެްއެގ ތަރިކަ، ނ ވަތަ އެ ރަށެއްެގ މީހ ންެގ    އިރަށ ަގ  ،ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅ ވި ފަދައިން

ބޮޑ  އެއް ބޭނ މަކީ. ިއއްޒަތްތެރި     ޕްލޭން ހެދ މ ެގ އެންމެސްޔޫ ލޭންޑް   ނ ވަތަ އެ ރަށ ެގ ވެލިއ ކ ރ ން  ،މ ދާ ހިމާޔަތްކ ރ ން

ައިއްއސަ ކ ރީަގއި މަގ ތައް ހެދ މަކީ ތަންކޮޅެއް އ ނދަޫގ ކަމަކަށް    އްމިހާރ  ިގނަ ރަށްރަށ ެގ ިގނަ ކައ ންސިލ ތަ؛ ރައީސް

ިއވަރ   ބަހިއްކާ ރަށްރަށް    ،ހަދާ ރަށްރަށްހޯދަިއެގން ކ ރާ ކަމަކަށް ވާތީ، މިހާރ  ވަރަށް ފަސޭހަ. ރިސޯޓ   ޓ ވާތީ، ބަޖެ

ކ ންފ ންޏަކ ން ބޭނ ން    ަގސް ބޭނ ން. އެންމެވަރަށް    ތަނަށް ނ ލާހިކ އެ ތަންތަންތަނ ަގއި.  އެކި  އެބަ އ ޅޭ ރާއްޖޭެގ  
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ވަރަކަށް ހިފައިެގން އިނޭގތޯ އެ ދަނީ. ރޭަގނޑ  އައިސްލާފައި ތިން ބާޖ ، ހަތަރ  ބާޖ   ބޭނ ންބޭނ ން ތަނަކ ން، ަގހެއް، 

ެގންދަނީ ަގސް  ޕްލޭން ހެދ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް.  ސްޔޫތޯ. އެހެންވީމާ، ލޭންޑްއިނޭގ  ތައް ބަރ ކޮށްލައިެގން އެ 

 ބަލަމ ން ބަޖެހޭ. މަދ ވާނެ ވަރެއް އެރަށްރަށ ަގއި ަގސްތައް ހ ރި ަވރެއް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ަގސްތައް މަދ ވާވަރ  ބަލަން

  އް މ ންދާ ކަންތައްތައް. ބަެއއް ކައ ންސިލ ތަ ދާންޖެހޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިނަގ

ަގހަކީ މި ދ ވަސްކޮޅ  ކައ ންސިލ ެގ  އްރަޖިސްޓަރީކ ރެިވފައި ހ ރި ހ ރިހާ ރ   ،ފާނެ ރަށ ަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ަގހަކީއިނިންމަ

، ޕްލޭން ހެދީމާ  ސްޔޫލޭންޑް. އެހެންނަކ ން ނޫން. މި  ކަންތައްތައް ކ ރެވޭނޭއެ  އެްއޗެކޭ. ކައ ންސިލ ން ބޭނ ން ޮގތަކަށް  

ތައް ހިމާޔަތްކ ރެވޭނެ. މި ަގސްތަްއ ހިމާޔަތްކ ރެވޭނެ. މިއީ ދެން  އްމި ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ޕްލޭން ހެދީމާ، ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ރ 

  ، ެއ ަގހެއްެގ މ ލާއި  ، އެ ަގހެްއެގ ޭމވާާއއި  ،ެއ ަގހެއްެގ ފަތާއި  ، އިަގހެއްެގ ފަނާ  އެ  ؛އަންނަ ޖީލ ތަކަށް ބޭނ ންކ ރެވޭ 

ކަންތަ ކ ރީ  ހ ރިހާ  ދެން  ވެެގންދާނެ.  ކަމަށް  އެްއޗެހި  ހ ންނާނެ  ބޭނ ންކ ރަން  ރަްއޔިތ ން  ބޭނ ންކ ރަމ ން،  އްތަކަށް 

އެ ަގސްަގހ ެގ އެކި ބައިބައިތައް ެއކި ޮގތްޮގތަށް ބޭނ ންކ ރެވޭ. މިސާލަކަށް   ،ަގސްަގހ ެގ ތާސީރާއި  ޒަމާނ ަގއި ޙަޤީޤަތ ގައި

ވެސް އެހެނިހެން ބޭސްކޮށް، ފަރ ވާއަށް ބޭނ ންކ ރަމ ންދޭ.   ރ މަށް، ނ ވަތަ އެހެންބޭސްކ ަގލ އް ކާެއއްޗެހި ރޯފިލ ވ މަށް، ރ  

ދެންނެވި ޮގތަށް މަގ ތައް ހެދ މަށާއި އެހެންނަމަވެސް، މި  ކ ންނ ދޭ.ކ ރަމަ ؛އެހެންނަމަވެސް، މި ދ ވަސްކޮޅ  ބޭނ ންނ ކ ރާތީ

  ، ސްވީ ަމދ ވަމ ންދާ ފަތްޕިލާވެއްޔާއިދިޔ މ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ހ ންނަ ދ ވަަގސް ނަަގމ ންއްއެހެނިހެން ބޭނ ންތަކަށް ރ 

ޮގތަށް  ޕްލޭން މިސްޔޫނެެގމ ންދޭ. އެހެންވީމާ، މި ލޭންޑް ަގސްމ ހިންމ  ބޭނ ންތެރި ަގސް ވަރަށް ަވއްތަރ ެގއެކި ަވއްތަރ 

މެން އަޅ ަގނޑ   ،ސްއަރ ވާލަިއެގން ހެދ މަށް ވ ރެ ރަނަގޅަށް ހެދ ން މިއީރަނަގޅަށް ހެދ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި އަވަ

ހިނދަކ  މި ކަންތައްތައް   ހާޮއތްރާއްޖެ ދެމިނ ވަތަ  ، ައންނަން އޮތް އެތައް ހާސް ައހަރަކަށް  އަންނަން އޮތް ޖީލ ތަކަށް

 ވަރަށް މ ހިންމ  އެއްޗެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.   ކީރައްކާތެރިކ ރ މަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ  އިނގ ރައިދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  

 .ބަރ ން މެ ިއއްޒަތްތެރި އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ. ށްއަޙްމަދަ ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

އަޅ ަގނޑ  ވެސް    ށްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް އެމް.އެން.ޕީން ހ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަ

މިހެން މަޖިލީހަށް ފޮނ ވޭ ކޮންމެ ބިލަކަށް ވާހަކަދައްކާލާއިރ ަގއި އަސްލ   ؛ ވާހަކަދަްއކާލަން ބޭނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މި ސައ ތ  އޭޝިާއެގ ޢިލްމީ، ާގބިލ  ރައްޔިތެއް އަބަދ ެވސް  ؛ޤައ މ  އޮންނަ ޮގތް މި ސިފަވެެގންދަނީ. އެތައް ޒަމާނެއް 
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ދަނީ.  ދިރިއ ޅެމ ންދާ ިމ  ވަކާލާތ ކ ރަމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް  ވާހަކަ  2022  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަހަރ    ވަނަ 

ހަތަރ  މަްއޗަށް  ދަރީދައްކާއިރ ަގއި އަހަރެްއެގ  ހާހެއްހާ ރައްޔިތ ންެގ  ތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކޮށްެގން ފަސް  މި ރާއްޖޭަގއި    ން 

  އެއް   ދިޔ މަށް ބޭނ ންވާ އެންމެ ބޮޑ ންގ މަށް، ޤައ މެއް ކ ރިއަރައިނ ކ ތ މ ން ޤައ މަށް ދައ ލަތެއް ހިނ ކ މޭ. މި ނ ކ ންނަ

މ ސްތަގ ބަލާއި  ،ވަސީލަތަކީ  ދަރިންެގ  ނ ކ ންނަ  ކިޔަަވއި  ދަރިވަރ ންނަކީ  ،ޤައ މ ން  ތިބޭނެ  ބިނާކ ރ ަމށް    ،ޤައ މ  

އަޅ ަގނޑ  ކަމަށް  ެއއީ  ޕާޓީ   ،އެހެންނަމަވެސްދެކެނީ.    މެންމ ސްތަގ ބަލަކީ ވެސް  ޑިމޮކްރެޓިކް  މޯލްޑިިވއަން  އަނެްއކާ 

ެއ މެނިފެސްޓޯެގ   ދައި، ކ ރ މަށް ލިބިެގން ައއިސް މެނިފެސްޓޯ ހަޕާޓީތަކަށް ވެރިކަން  ޙ ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ މަޝްރަ  ،އ ފެދި

ބޮޑ  އެއް ރައ ސ ލްމާލެއް މިއަދ  ސަރ ކާރ ން ރާއްޖޭެގ ދަރިވަރ ންނަށް   އެންމެ  ަގއި މައްޗަށް މިއަދ  ޤައ މ  ހިނަގމ ންދާއިރ 

ފެނ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ަގނޑަށް ފެންނައެބަ ފޯރ ކޮށްދޭ. ެއއީ ހިލޭ ޑިްގރީ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަދި އަޅ  

ދައ ލަތަކ  ކިޔަަވއިދޭއިރ ަގިއ އެބަ ބެލެންޖެހޭ އެ ދައ ލަތެއްެގ ކަންކަމ ަގިއ އެންމެ މ ހިންމ  ސިނާޢަތ ަގއި   ،ބޭނ ންވަނީ

އިޢ ލާން ސްލޮޓ ތައް  އެ  ބެލިފައި  އެޮގތަށް  ކޮންބައެއްކަން.  އަޅ ަގނޑ މެ  ،ނަމަ  ކ ރެވޭނެތީ  ވާހަކަމިއަދ   މި   ން 

ދަްއކަަވމ ން ތި ެގންދަވަނީ. ކޮންމެ   ،ނ ޖެހ ނީސް. ރަނަގޅ  ވާހަކައެއް ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް ތި ވިދާޅ ވަނީއްކާކަށްދަ

ވަގ ތީ ފައިދާައކަށް ނޫން.   ،ށްސްތަގ ބަލައ ޅެނީ ދިގ  މ   ާގނޫނެއް ައއިސް އެ ާގނޫނެްއެގ މައްޗަށް ޤައ މ  ހިންަގން މި

  ހިންަގން ؛ނިމިެގން ދެން އަންނަ ދައ ރެްއަގއި ވެސް ތިބެން  އި ޔޫސް ޕްލޭން ހަދަންޖެހޭ. ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް ހަދަލޭންޑް

  ދެކޭޮގތ ަގއި އެ   ނ ނިމޭއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ ،  ފައިދާވާނީ އެ ނިމިެގން. ެއހެންނަމަވެސްތިބޭ މީހ ންނަށް ރައްޔިތ ންނަށް  

 އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން. ހެދި ހ އްޓިެގން  ޔޫސް ޕްލޭނާދ  ލޭންޑްޞާރަށެއްެގ މ ޅި އިޤ ތި

ވަރ  އެބައ ޅޭ  ރަށެއް  ތިންރަށެއް،    ދެތިބި ަވޑާންކޮށްެގން އާމްދަނީ ހޯދައިެގން    މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި އެބަ

ދިޔައީ އެއިން    ރ  މިއަހަ  ދެޔޫސް ޕްލޭން ނ ނިމެނީސް ވަޑާންކ ރާނެ ބިންކޮޅެއް ނ ލިބޭ. ކޮިވޑ ެގ  އެޮގތަށް. އެ ލޭންޑް

ޔޫސް ޕްލޭންެގ ސިފައިަގއި ބަދަލ ވާ ެއއްޗެއް ނޫން ލޭންޑް  ،އެްއވެސް ރައްޔިތަކަށް އޭެގ ފައިދާ ނ ލިބި. އެހެންނަމަވެސް

ންނަ ޮގތަށް. އަދި ކ ރަހާފައި ންނަނީ ހަމަ އޮއޮ  ކ ރާ ކަންކަން. ރަށ ެގ ފަސްަގނޑ  މި  ރަށަކީ. ބަދަލ ވަނީ ކ ރެހ މާއި އެ

ެގެއއް. މިއީ އޮޑިހަރ ެގެއއް. ހަމަ ރީތިކޮށް ފާހަަގކ ރެވިފައި  ތަން. މިއީ ަވޑަންކ ރާ   މިއީ ތެޔޮރަްއކާ ކ ރާ  އޮތް،  އެބަވެސް  

ރަށ ެގ މ ޅި   އެ  ،ވެެގންދޯންޏެއް ބަންނަންމަސް  ،ކަށް މި އެދެނީ ޔޮޓެއް ބަންނަންވެެގންޔަ. ދެން އެއަށް ހ އްދަ އޮތް  އެބަ

ރަށ ެގ ިއޖ ތިމާޢީ ފޭރާން ހަލާކ ވެެގން އެބަދޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.     އެމ ޅި  ،ޔޫސް ޕްލޭން ހ އްޓި ޮއވެއާމްދަނީ ލޭންޑް

ލާކަށް  އިގ ނަ  ސްަގއްހ ރި. ދެން ރ   އެ ހަދާފައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހ ރި ބައިވަރ  ރަށްރަށް އެބަ  ،އެހެންނަމަވެސް

ލާފައި މިކަން  އި ރައްޔިތ ންނަށް ގޮވަ. ހަމަ ރީތިކޮށްއިދ ވަސް ނަާގވަރ ެގ ކަމެއް ނޫން ރާއްޖޭެގ ރަށެއްގަ އަހަރ   4އެއީ  

ތާއެްއ  ފަސް ދ ވަހެއް. ހަފ ލާކަށް ނ ނަާގނެ ހަތަރ އި ގ ނައްެއ ރ   ،ހަމަ ސަރަޙައްދ ތައް ފާހަަގކޮށްލީމަ  ،ކޮށްލަންވީޭއ ބ ނީމާ

ކޮންމެ    ،ޔޫސް ޕްލޭންއޮތީ. މި ލޭންޑް  އެހެންވީމާ، މިޮގތ ެގ މައްޗަށޭ މި.  ޏާވަން  ވެސް ނ ނަާގނެ ކަންކ ރަން އ ޅޭ ކަމަށް
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ނ ވޭ.  ؟ާގނޫނެއް ދޫކޮށްލީމަ  ފައިދާ ކ ރޭތޯ   މިޖެހޭ މި ާގނޫނ ން    އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ފަހަރަކ  ާގނޫނަށް ބަދަލެއް ެގނައިމާ

މިއަށް އ ނދަޫގވާ   ،ހ ރި ހ ރަސްތަކާއި   ،ހ ރި ވާހަކަތަކާއި  ،އަޅ ަގނޑ މެން ެއންމެން އެއްތަނަކަށް ެއްއވެ  ވީމާ،އެހެން

ލިބޭ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތެްއެގ މައްޗަށް މިކަން   ،ހެދޭ އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ހަދާފައި  ،ރާކ ރެިވފައިއެކ  މަޝްވަ  ކަންކަމާ

ނޫނިްއޔާ ތަރައްޤީ ބިނާވެެގން  ނޫން.  ނ ދާނެ.    އްވެެގނެ   ވެސް  ބަނދަރެއް  ހަދާ  ރަށ ަގއި  އެ  ހަމައެކަނި  ތަރައްޤީައކީ 

ޔޫސް އެީއ މައިަގނޑ  ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓ ތައް. ތަރައްޤީއަކީ ލޭންޑްރަށ ަގއި އަޅާ ސްކޫލެްއ ެވސް ނޫން.    ތަރައްޤީއަކީ އެ 

ރަށެއްެގ ރައްޔިތ ންނަށް    ެއއިން ލިބޭ ފައިދާެއއް އެ  ،ކ ރެވިެގން އެ ރަށެްއެގ ބިން އެ ރައްޔިތަކަށް ބޭނ ން  ،ޕްލޭން ހެދިެގން

ހިމެނިެގންާވ  އި  ރަށެްއގަ   ދަނާއި، އެޢ ލިބ ން. އެީއ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެ ރަށެްއެގ ތަރައްޤީައކީ. ެއ ރަށެްއެގ މަ

ޔޫސް ސާޅީސް އަހަރަށް ދެން ތިމަންނަމެންނަށް މި ލޭންޑްތިރީސް ؛ޔޫސް ޕްލޭންަގއި ހިމެނިެގންހ ރިހާ އެއްޗެއް އެ ލޭންޑް 

 ރަށަށް ކ ރާނީ ކޮންފައިދާެއއްތޯ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާކޮށް ބެލިެގން  އޮތް ޖީލ ތަކަށް އެ  ޕްލޭނ ން ދެން އަންނަން

ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ފައިދާެވެގންދާނީ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް  ،  ދާނީ. އަދި ޤައ މަށް ވެސް އިހ ރިހާ ރަށެއްެގ ތަރައްޤީ ކ ރިައރަ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ؛ އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް.  ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ވަރަށް ފަސޭހައިން   ، ކ ޑަކ ޑަ ކަމެއް  ވަރަށްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ  

ކަެމއް ފަސޭހަކަމާ  ،ކޮށްލެވޭ  ވަރަށް  ކާބަފަިއން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ާމޒީަގއި  މާ  އަދި  ކަެމއް،  ކޮށްއ ޅ ނ   ބޮޑ     އެކ  

ށްެގން  ވަރ ެގ ބޮޑ  ކަމަކަށް ބަދަލ ވެެގން ނ ވަތަ ބަދަލ ކޮއެްއޗެހި ެގނެސްެގން ނޫނީ ނ ކ ރެވޭ  އިއ ނދަޫގ އަދި ޑްރޯންއާދަތި

ފެށޭ ހިސާބަކީ ނ ވަތަ ޮގސްޖެހޭ ހިސާބަކީ މިކަމ ެގ މައްސަލަ މި  ހީވަނީ  މަންޒަރ . އަޅ ަގނޑަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި   ،އ ޅޭ 

މި  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދޭތެރޭަގއި  ނިޒާމާ  ލާމަރ ކަޒީ  ނ ވަތަ  ނިޒާމ   ލާމަރ ކަޒީ  އޮތް 

ވެެގން ޢަ ޮގތ ން  ކަމެ މަލ ކ ރެވ ނ   ވާހަކަ    އްއ ޅޭ  ނިޒާމ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ފ ރަތަމަ  ފާހަަގކ ރެވެނީ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް 

  ކ ޑަ  އިރަށ ަގިއ ހ ންނަ ބޮޑ  ކަތީބާ  އެ  ،ދެކެވ ނ އިރ ަގއި އެންމެ ފ ރަތަމަ ިގނަ ރަށްރަށ ެގ ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވި ޮގތަކީ

ދ ން. އެީއ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ރައްޔިތ ން ބޭނ ންިވ  ކަތީބަކީ އެީއ އިލެކްޓ ކ ރާ ނ ވަތަ ރައްޔިތ ންެގ ޯވޓަކ ން ހޮވާ ބަޔަކަށް ހެ

އައިމާ  ،އެހެންނަމަވެސްކަމަކީ.   މަޖިލީހަށް  މާ  ރަްއޔިތ ންެގ  ހަދާފައި    އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް  ޮގތެއް  ފަސް މޮޅ  
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ނިންމާލީ.   ޮގތަށް  ހޮވާ  އަނެއްކާ  ކައ ންސިލަރ ން  އަނެއްކާ  ތިންދެން  ދެން  ނިންމީ.    ފަސް ވެސް  ކައ ންސިލަރ ންނަށް 

މެންބަރ ންނާއި އެ ހ ރިހާ އެންމެން ލާފަިއ    ފަސްތެރެއަށް ޑަބްލިޔ .ޑީ.ސީެގ  އަނެްއކާ ޭއެގ  އި، ރ ންނަށް ނިންމަކައ ންސިލަ

ނ ވޭ އަދި ޙަޤީޤަތ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި ފ ރަތަމަ ައޅ ަގނޑަކަށް ހިއެއް  ،ދަނީ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެންނެއް  ހަމަ މި

ނޭގ ރާއްޖޭެގ އެ  ެގންގ ޅެވޭހެނެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  ނަށް ވިސްނ ންކ ރެެވން އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ންވި ޮގތަށް އެކަން

މ ޅި ޤައ މެއް ހިންަގން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ޖެހޭ.    ތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން ެއބަދޭމިކަން ހިނާގ ނިޒާމާ  

  ށް މީހަކަ  ލަިއެގން އެއި ސަރ ކާރެއް ެއކ ލަވަ ހޮވަނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކާއި އޭނާެގ ނައިބ  މި ހޮވަނީ. ހޮވާފައި ދެން އެ

. ދެން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 5،  3ޖެހޭ    ވީމާ އަދަދ ން އެބަ  ޤައ މ  ހިންގ ނ  ޮގތަކަށް އެ ހިންަގނީ. ެއކަމަކ  ރަށަކަށް 

. ރައްޔިތ ން  މަހ ެގ ަވޒީފާ ވެސް ހަމަ ދޭ  3ނެތިއްޔާ ނެތްހާ ބަޔަކަށް ކޮންޓްރެކްޓ  އ ސޫލ ން  ވަޒީފާ  ،ރެންޑަކީޓްމި ފެންނަ  

ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާތީއޭ ކިޔާފައި ެއކަން   ،ނ ވަތަ ވަކި ބަޔަކ  ބޭނ ންވާތީ އެހެން ނ ބ ނެ  ، ނަމ ަގއި   ބޭނ ންވާތީ ނ ވަތަ އެ

ނ ވަތަ ިމއީތޯ ކަންހިނާގންވީ މަަގކީ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަންޖެހޭ.   ،ންއ ޅޭ ޮގތަކީދާ  ކ ރަނީ. މިއީތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ވޭ. އެއީ ހަަމ  އޮ   އަޅ ަގނޑ  މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ އެހެން ކަމެއް އެބަ ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި

އި  ވަނަ އަހަރ  އަިއއިރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގަ   2022ނޭގ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  ؛ޮގތ ން  ޔޫސް ޕްލޭނާ ގ ޅޭމި ލޭންޑް

މިލޭންޑް ހެދި ފާސްވެފައި  ޕްލޭން  ކަމަކީ އަދި މިއާއެކ  އެރަށެއްަގއި.    7އޮތީ    ޔޫސް  މިސާލަކަށް   ؛ރަށެއްަގއި  ،ނޭގ 

ންނަ މިނިސްޓަރީން. ރަށ  ހ ންނަ ކ ޑަކ ޑަ ބިންކޮޅެއްެގ ައގ  ކަނޑައަޅަނީ މިތާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާެގ ކެންދޫަގއި އޮ

ޮގތ ން ނ ވަތަ ކ ޑަރިކިލާ ބެހޭ ޮގތ ން ނިންމަންޖެހޭ ހ ރިހާ   ޑަރިކިލ ެގ ފަޅާ ބެހޭކައ ންސިލ ެގ އެްއވެސް ބަހެްއ ނޯވޭ. ކ 

މި  ނިންމ މެއް ނިންމަން  މިނިސްޓަރީއަކ   އަދިވެސް  ކޮންމެވެސް  ހ ންނަ  މާލޭަގއި  ހަމަ  މިން.  ޖެހެނީ  ދައްކަނީ   ދެން 

މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ.  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް،  އ ޅެނީ  މަޖިލިސް  ރަްއޔިތ ންެގ   

މަޖިލިސް   ޮގތ ަގއިގެ ން އަދިވެސް މިއ ޅެނީ ޒަމާނ ްއސ ރެ ސަރ ކާރ ެގ ވިވެސް  ރައްޔިތ ންެގ  ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ެގ   އްެގ 

ނޭގ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ  ނ ެގނެވިެގންއ ޅެނީ ބަދަލ   ހިންގ މަށް އަދި މި ޕެްއެގ ޮގތ ަގއި ހިންާގތްޮގ

ޖެހެނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި މ ަވއްޒަފ ންެގ ތަމްރީނ  ހޯދަން، ތަމްރީނަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ހޯދަން    ަގނޑ މެން މިއަޅ 

ކ ރ ާމއި، އަދި  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  އަޅ ަގނޑ މެން މިތާަގއި އިމާރާތް  ދަންނަވަން.ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އާދޭސް

ދަންނަވަން ، އާދޭސްޖެހެނީ ސަރ ކާރަށް ދަންނަވަން އަޅ ަގނޑ މެން މި ހޯދަންޖެހ ނީމާ ބޭނ ންވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކީ މިއީ ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ    ،ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަކި ބާރެއްެގ ޮގތ ަގއި ތެދ ވެ   މި

ނަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ާގނޫނ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން  ،ހިނާގ ޮގތަށް އޮންނަ ޤައ މ ތަކ ަގއި    ރިޔާސީ ނިޒާމ   ، ވެސް ހިނާގ ޮގތަށް

ކ ރ ވާ ތަނެއްެގ  ސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީ،މިއީ    މިއީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް  ،ން މިތާ ތިބެެގންަމނ ކ ރެިވެގން، ޑްރާފްޓްޑްރާފްޓ 

ެގ ކޮންޓްރޯލ ެގ ދަށ ަގިއ  ޖެހޭ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކީ ވެސް މިއީ ސަރ ކާރ   ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ވާން އެބަ
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ވެސް    ފަހަރ  ސަރ ކާރ ން ހީވަން  ބަެއއް  !ވެސް ހީވާނެތާ  ފަހަރ  އެޮގތަށް ހީވާނެ. ހީވަން  ބައެއް؛ ނ ބަތަ ސަރ ކާރ ެގ

ފަހަރަށް ބޭނ ންވާހާ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮށްދެވެންޏާ ވެސް އަބަދ ވެސް    ބައެއް  ހީވާނެ. އެއީ ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވީމާ

އެހެންވީމާ، މިކަން ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއީ ހަމަ ސަރ ކާރ ެގ ބައެކޭ.    ،މްހޫރިއްޔާައކަށް ހ ންނަ ބޭފ ޅަކަށް ހީވާނެރައީސ ލްޖ 

  ރަނަގޅަށް ރިޔާސީ ނިޒާމ ެގ އ ސޫލާއި   ،ވަންޏާ  އިންނަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމ  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ޖެހެނީ  ބަދަލ ވާން މި

އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށްޖެހޭ.    އެބަ   ންއަށަަގންނ ވަ  ،ޖެހޭ  ހަމަތައް  ދައ ލަތެއް  އަޅ ަގނޑ މެން   ޔ ނިޓަރީ  ވަންޏާ 

ޖެހެއޭ   އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ،ޔ ނިޓަރީއާ ަމސްހ ނިކޮށްެގން އ ޅޭނެ ކަެމްއ ނެތް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީއި  ލާމަރ ކަޒީއާ 

ންވަނީ މިޮގތަށް ދައ ލަތ ެގ  ރައްޔިތ ން ބޭނ  ؟ޖެހޭ. ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންިވ ޮގތަކީ މިއީތޯ  އަދިވެސް ފ ންކޮށް ވިސްނަން އެބަ

ައޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަކީ  ؟ ޚަރަދ  އިންތިހާއަށް ބޮޑ ވާނެ މަގ ން ކަންކަން ކ ރ ންތޯ

ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް  ލޭންޑް  ،ނޭގއެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  ،އެއީ  ޕްލޭންތަކ ެގ ވާހަކަމިފަދަ  ދައްކާއިރ     ޔޫސް 

 ، ފެނޭ ބައެއް ރަށްރަށ ެގ މީހ ން  ނޭގ ރަށްރަށ ެގ މީހ ންެގ ވިސްނ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބައެ  ންނަށް އެބައަޅ ަގނޑ މެ

އެއީ މާލޭަގއި ރިންްގ ރޯޑެއް އޮންނާތީ. އެހެންވީމާ،  ރޯޑެއް ހަދަން.    ވެސް މިހާރ  އެބަ ބޭނ ންވޭ ރިންްގ  އިކޮންމެ ރަށެއްަގ

ޖެހޭ ރިންގް ރޯޑ  ހަދަން. ރިންްގ ރޯޑ    ތަރައްޤީެގ ނަމޫނާއަކީ މާލެ ކަމަށް ބަލައިެގން ކޮންމެ ރަށެއަްގއި ެވސް އެބަ

އޮތް.    ޮގތް އެބަަގސްތައް ނަަގން ވަރަށް ފަސޭހަ ޮގތް ؛ވިސްނާއިރ ަގއި ރަށްރަށ ެގ ވަށައިެގން މިހިރަ ަގސްތައް  ހަދަން

ައިއއްސަ އެ ެގންދަނީ. ޓ ތަކ ން އެ  ސޯހ ރި. އެ ރި  ޓ ތައް އެބަސޯހިއްކާފައި ހ ރި ބައިވަރ  ރި  ަގސްތަކާއި ރ އްކޮޅ  

ކ ރަން. ެއކަމަކ     ެވސް ބޭނ ންވޭ ެއކަން  ކަމެއް މިއީ ކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، ހ ރިހާ އެންމެން އެހެންވީމާ، ވަރަށް ފަސޭހަ

ބ ނޭ ކޮންމެ ރަށެއްެގ ވެސް ހޭޅީަގިއ    ބިނާވެށީެގ ަގާވއިދ ަގއި އެބައޮތް  ބިމާ ބެހޭ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާފައި   ؛ބިނާވެށި

އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓާ    ،ޖެހ ނީމާ  ޔޫސް ޕްލޭނާޖެހޭނޭ ބާއްވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ލޭންޑްފޫޓ  ޮއންނަން  100  ،ޖެހޭނޭއޮންނަން

ޔޫސް  ކަމެްއ ކ ރަންވީ. އެހެންވީމާ، މި ލޭންޑް   . ބޭނ ންކަެމއް ނޯވޭ  ކާ ވާ. ފަޅަ ކަމެއް ނޯވޭ  ޖެހ ނީމާ ހަމަ މި ަގހަކާ ވާ

ކަމެއް  ބޭނ ންވާހާ  ބޭނ ންވީމާ،  ހަމަ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ވެއްޖެ  ޖޯކަކަށް  ބޮޑ   މިހާރ   އީ.ައއި.ޭއއަކީ  ޕްލޭނާއި 

ވަތަ އެހެން ބަޔަކަށް ދަްއކައިދިނ މަށް  ނ ވަތަ އެކަެމއް ެއއީ ކ ރަންޖެހޭ ކަެމއް ކަަމށް ރައްޔިތ ންނަށް ނ   ރަންކ ޖަސްޓިފައި

ބޭކާރ  ރިޕޯޓ ތަކަކަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ބަދަލ ެވެގން  ،  ޓަކައި ބޭނ ންކ ރާ ރިޕޯޓ ތަކަކަށް މި އެއްޗެހި ބަދަލ ެވއްޖެ. މާނައެއް ނެތް

ހަމަ  މި އެބަދަނީ.  ބިރ ވެރިކަމެއް  އެހެން  އ ފެދޭ  ައޚ ަގނޑ މެންެގ  ރައީސް   އެއާއެކީ  އިްއޒަތްތެރި   ؛ޮއތް. 

މިހާރ  މި ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ބޮޑ  އެންމެ އަގ ބޮޑ  އެްއޗަކީ ރަނެއް ވެސް ނޫން. ރިއްސެްއ    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފަދައިން

ައޅ ަގނޑ މެންެގ   ެއހެންވީމާ،  ޑާޓާ.  އެްއޗަކީ  ައގ ބޮޑ   އެންެމ  ނޫން.  ވެސް  ހަތިޔާރެއް  އެހެން  އަދި  ނޫން.  ވެސް 

މި ހ ރިހާ ެއއްޗެއް    އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަނޑ ތަކ ަގއި ހ ރި ޗާޓ ތަކާ  ،ހ ރި ޗާޓ ތަކާއި  ރަށްރަށ ަގއި  އިބިމާ،  ބިންތަކ ަގއި 
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އަތަށްތޯ ކާކ ެގ  ނިމެނީ  ޑާޓާ  ،ޮގސް  ހ ރިހާ  އެއީ    ،މި  ކޮންތާކަށްތޯ  ނިމެނީ  ކަލެކްޓ ވެ  ޮގސް  މަޢ ލޫމާތ   ހ ރިހާ  މި 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  އަޅ ަގނޑ މެން ފ ންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަގ ތަށް ސަިއެގ  މެދ ކަނޑާލަނީ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި    11އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ    .ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ޖަހާއިރ  އައިސް އެނބ ރި ބަްއދަލ ވާނެ. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 { އަށް 11:04އިން  10:31 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބަހ ސް. އީތިދާށްެގންދިޔަ އިބ އިއްޔެ ކ ރިއަ  ،ފަށަނީ  ` މި ދަންފަޅީގައި، މި ދަންފަޅީަގއި އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތް މި

ފަރާތ ން ސަރ ކާރ ެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ،އެއީ  ރާޝިދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކ ނި    ،ކޮމަންޑޫ 

ދައްކަވަން މި ބިލ ެގ ބަހ ސް ވާހަކަފ ޅ   ،ކ ރަނީތ އަޅ ަގނޑ  މި ަގސް ؛ދައްކަން ޖ ކ ރ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. ވާހަކަފ ޅ މެނޭ

 އީ ތިދާނިމ ނީމާ އަލ ން އަނބ ރާ މިއަދ ެގ އިބ  އިދައްކަވަދިަވޑަިއެގންފަިއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިއަދަށް ވާހަކަފ ޅ އެ

މެންބަރ  ބަހ ސާ އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  އ ނޫގފާރ   ަވގ ތ   މި  ބަހ ސް.  ޕްލޭނ ެގ  ޔޫސް  ލޭންޑް  ކ ރިއަށްދާން.  އިެގން 

 މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ . 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ބިލ     ،ވާ  ` ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި

. ވަރަށް މ ހިންމ   އަދި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން  ،މެންބަރ   ހ ށަހެޅ އްވީތީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި

ވަރަށް   ،ވަރަށް ވަރަށް ބޭނ ންތެރި ބިލެއްެގ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ. ވަރަށް މ ހިންމ 

ކ ރި ކިތަންމެ އްވ ރ  ސައަދިވެސް އަޅ ަގނޑ ެމން ތަ  ،ރަނަގޅ  ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް މި ބިލ ަގއި ހިމެނޭކަން ފާހަަގކޮށްލަމ ން

 ،ަގއި ހ ށަހެޅި ފަދައިނ19ްއްލ ކ ރ ން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ  ހަކަށް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން މިކަން  މިސާލަ ؛ކަމެއް



2220 މޭ 13               ޖަލްސާ                              ވަނަ   8ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

36 

 

ޮގތ ަގިއ ހެދ މަށް އެކަށީެގންވާ ޮގތަށް ފަހިވެފައި ހ ރި މިންވަރ  ކ ޑަކަން ައޅ ަގނޑަށް   ެގދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތެއްކ ންޏަކީ އާމް

 ކޮމިޓި މަރ ޙަލާަގއި މި ބިލ  ދިރާސާކ ރާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ދ ކ ރަންމީންއަދިވެސް ފާހަަގކ ރެވޭ. ައޅ ަގނޑ  އ 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް    ލާނެ ކަމަށް. އަދި އެއާއެކީަގިއ ހޯރަފ ށީވައި ކަންކަމަށް އިތ ރަށް އަލިއަޅ  

ލާމަރ ކަޒީ    ،ކޮމިޓީެގ ބަދަލ ަގއި   އެންަވޔަރަންމަންޓް  މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ހަމައެކަނި  ،ހެޅ އްވި ފަދައިންހ ށަ

ހެދޭ ޖޮއިންޓ  ކޮމިޓީއަކ ން ދިރާސާކ ރ މ ެގ ކަންތައް ކ ރިއަށް ެއކ   ކޮމިޓީއާ  އެސް.އޯ.އީ  މަށް  ޔ ެގންދި  ކޮމިޓީއާ އަދި 

  ރިކަމ ަގއި ފ.ައހަރ ެގ ކ ރ  ވެ  ތިންރައީސް ނަޝީދ ެގ   ؛އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ތަނ ެގ ރިސަރޗް މަސައްކަތެްއަގއި އ ޅ ްއވި އިޓަލީެގ    އެ ؛މަޫގދޫަގއި ާގއިމ ކ ރެވ ނ  އިޓަލީެގ ޕީކޯކާ ޔ ނިވަރސިޓީެގ ޮގފި

ނަމަކީ  ،ޕްރޮފެސަރެއް ބޭފ ޅާެގ  ތަރިކައާ  މާކް  ،އެ  ރާއްޖޭެގ  ބޭފ ޅާ  އެ  ބޭފ ޅެއް.  ކިޔާ  މަލޯޓީ  ރާއްޖޭެގ   އި،ސިއާނޯ 

ލިޔ ްއވާފަިއވޭ ދިވެހީ ޕޭޕަރެއްަގއި  ރިސަރޗް  ބޭފ ޅާެގ  އެ  ސިފަކޮށްދީފައި  ދިރިއ ޅ ން  ފ ރިހަމަ   ؛ންެގ  އެންމެ  ރާއްޖޭެގ 

ނ ވާ ޮގތަށް ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ޓަށް ެގއްލ ންށްދ ރަތީ ވެގ  އ ލާ އެކީަގއި  ޙަމާ  ،ފަނާވާ ޮގތަށް  ،ނެތިދާ ޮގތަށް  ،ކަމަކީ

ބޭނ ންކ ރާ    ،ބޭނ ންކ ރާ ވަސީލަތްތަކަކީ  ، މިސާލަކަށް ެގއެއް އެޅިޔަސް  އޭ. އެްއވެސް ކަމެއް ކާބަފައިން ކޮށްފައެއް ނ ހ ރެ

ސް  ޮގފ ރޭނިެގން  ،އ ލަށް ހަލާކ ވެެގން ޙައޭެގ ޒާތ ަގއި އެ މާ  ،ޖަހައިެގންމިސާލަކަށް މ ޑި  ، މިސާލަކަށް ފަން  ،ތަކެއްޗަކީ

އެކަމަކ     .ތަނ ަގއި ބިޑެތި ބިނާތަކެއް ނ ހ ރެއޭ  މި  .ެވެގން ބަދަލ ވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށޭ ދިވެހިންެގ މ ޅި ދިރިއ ޅ މަކީ  ވެްއޔަށް

ކިޔަނީ ރާއްޖޭގެ   ލައްާވފައިވާ ޮގތޭ އެ މީހ ންެގ ބިނާައކީ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރީަގއި ޮގނޑ ދޮށް މިދ ރަތ ން  ގ ދިވެހިރާއްޖެ  

ކައިރި. މާނައަކީ    ،ޭއެގ މާނައަކީ ކ ނި އ ކާލާ ތަން  ،ށައިެގން މިއޮންނަ ބީޗ ތަކަށް. ޮގނޑ ދޮށްވަ  ،އެންމެ ހިތްގައިމ 

ބަލާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެީއކީ   ރާ ޮގތަށްކަންކ ރ   ތ ަގިއ އޭޤަނީ. ޙަޤީއ ކަ  މޫދަށް ނ ވަތަ ހޭޅިފަށަށް އޭރ ަގއި ކ ނި

ކިެއކި  އެ  ،ދަޅާއި  ،ބާވަތ ެގ ޕްލާސްޓިކާއި ކ ރާ ބާވަތްޓެހި ޮގތެއް ނޫން. އޭރަކ  މިހާރ  މި ބޭނ ންއްެއްއވެސް ބީރަ   ޓާށްތިމާވެ

އި ހ ރި ަގރ ދިޔަ  ްއސެއް ނ ހ ންނާނެ. މ ޅޯށި ހިފައިެގންދާނީ ހަމައެކަނި ކަށިކޮޅ . ހަމަެއކަނި ކަްއކާފަމި އެްއޗެ  ،ފ ޅިއާއި 

މެހި އެ އެއްޗެހި ކާލާނެ. ދެން ހ ންނަ ކަށިފޮތި  ަގއި މޫދ ަގއި އ ޅޭ މަސްމަހާކީއެ  ތެލީެގ ކަށިކޮޅ  އ ކާލަން. އ ކާލ މާ

ޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކ ރާ ކަހަލަ  ށްތަޣައްޔަރ ވާ ކަހަލަ، ތިމާވެ  ށިދާނެ. ތިމާވެނެތި  ވެްއޔަށްެވ، ހިމ ންވެެގން  ހިއެްއޗެ

ން ލިބޭ ބޮޑ  ކޯސްޓް ދަޅެއް، ބިސްކޯދ  ހ ރި ޑަބިޔާެއއް ނ ވަތަ  ނ ކ ރޭ. ފަހަރެއްަގއި އެހެ  ސް ބާވަތެއް ބޭނ މެއްއެްއވެ

ނެތިެގން ަގއި ބޭނ ންރ ެއވެސް އެ މީހ ން ރައްކާކ ރާނެ. އެހެންީވމާ، އޭ ؛ބާކީވާ ޯގނިކޮށްފައި  ކާޑ ެގ ބާވަތްތައް ބޭނ ން

ނ ކ ރާކަން މިއީ ޙަޤީޤަތް. ން ބޭނ ންާގތްަގނޑަކަށް ެއއްވެސް އެްއޗެއް ދިވެހީ ؛އްއެއްލާލަންޖެހޭ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެ 

ވަނީ ބަދަލ ވެފަ. އަޅ ަގނޑ މެން    ވަނީ ބަދަލ ވެފަ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅި ދިރިއ ޅ ން މި  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ދ ނިޔެ މި

ވަނީ ެއއްކޮށް ބަދަލ ވެފަ. އެހެންވީމާ، މިއަދ      މިއ ޅ ންއަޅ ަގނޑ މެން އ ޅޭ  ، ބޭނ ންކ ރާ ބާވަތްތަްއ، ބޭނ ންކ ރާ ތަކެތި

ޔަތްކޮށްެގން  ޢާދިރިއ ޅ ން ބައްޓަންވެފަިއ އޮތް ޮގތަށް ރި  ެގއެކީަގިއ އަޅ ަގނޑ ެމން  ބަދަލާައއި    ޖެހޭ މި  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ 
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މަސައްކަތްހަމިކަމަށް   ޖޭަގއި މި ވަގ ތ  އޮތް  އަކީ ރާއްލަކ ނީެގ މައްސަ ؛ރި ރައީސްތެކ ރަން. ިއްއޒަތްއްލެއް ހޯދ މަށް 

އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅި އިޖ ތިމާޢީ އަދި    ،ޓެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅި އިޤ ތިޞާދާ ވެސް ށް ހަމަެއކަނި ތިމާވެ ؛ތިމާވެށީެގ

ކަންކަމާ ޞިއްޙީ  ބޮޑ     އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެއންމެ  އޮތް  ގ ޅިފައި  މައްސަލައެްއ. ދެބަސް  ،ކަމީއްސަލަމަވެސް  ނ ވެވޭނެ 

ރާއްޖޭެގ    ،އިދ ރަތީ ރީތިކަމާގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ސާވަނީޞާދ  އެކީއެކަށް މި ބަރޯރާއްޖޭެގ އިޤ ތި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މ ެގ  ނ ކ ރެވ ކ ނި މެނޭޖ   ލައަކީފަިއވާ އެންމެ ބޮޑ  މައްސަވެރ ވ މަށް މިއަދ  ކ ރިމަތި ޓާއި ރާއްޖޭެގ ކަނޑ ފަޅާއި ތަޣައްޔަށްވެ

ރަށްރަ ފަނާވެށ މައްސަލަ.  ހަލާކ ވެ،  ބިން  ިމއަދ  ޔ ދިެގ  މައްސަލައަކަށް  ބޮޑ   އެންެމ  ބިމަށް  ރަށްރަށ ެގ  ނ ަވތަ  މަށް 

ެވއްޖެ.   ނ ކ ރެވ މ ެގ މައްސަލަ. މި ވާހަކަ ދައްކާތާ އެތައް ޒަމާނެއްދާ މައްސަލައަކީ ކ ނި މެނޭޖ   މި  ކ ރިމަތިވަމ ން

އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ރަނަގޅ  ހައަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހަށް އައީ މާނަވީ ޮގތެއްަގއި މިކަން    ، ަގނޑ މެން ވެރިކަމަށް އައީޅ އަ

ދ ވެެގން  އ ތެދ ވެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރާން ވަ  ،ެއކީަގއި އިޚ ލާޞްތެރި  ސިޔާސަތ ތަކެއް ހިފައިެގން، އިޚ ލާޞްތެރިކަމާ

ލިތަކ ން މިނަިއެގން  ހަމައެކަނި އަތ ެގ އިނިގ  އި،ނ މިނަ  ސިކ ނޑިން  ލ ކަންނި މީހާެގ ާގބިއަޅ ަގނޑ މެން އައީ. ހަމަެއކަ

ދައްކާކަށެ ހަމައެކަ ވާހަކަތަކެއް  ރީތި  ދަންނަވަނީ  އްނި  މި  ޓަކައި  ކ ރ މަށް  ެއކަން  އައީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ   ،ނޫން 

އްލ ކ ރެވޭނެ  ހައިެގން  އަނެއްކާވެސް މި ދަންނަވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޖޭެގ ކ ނީެގ މައްސަލަ ބޮޑ  އެއް ކ ންފ ނި ހަދަ

އަ ދެކިޅ ކަމަށް  މައްސަލަެގންނ ވާަގނޑ މެން  ކ ނީެގ  ރާއްޖޭެގ  މިނިސްޓްރީއަކ   ނެ.  ހ ންނަ  މާލޭަގިއ  ން ހަމައެކަނި 

  ސީެގޭގބީ،  އެކަން ކ ރެވޭނީ  އ ސޫލ ން. ލާމަރ ކަޒީ    ،ޑ މެން ދެކިެގންނ ވާނެ. އެކަން ކ ރެވޭނީަގނ އްލ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް އަޅ  ހަ

ޤައ މީ ފެންވަރ ަގއި ިމކަން   ައދި  ،އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރ ަގއި  ،، އަތޮޅ  ފެންވަރ ަގއިރަށ  ފެންވަރ ަގއިފެންވަރ ަގއި،  

 ؛މާނަވީ ބަދަލ ތަކެއް ެގނެސްެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؛އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއްހަ

ވެސް ވަރަކަށް މި މަސައްކަތ ަގއި އ ޅެލާފަިއ ހ ރި މީހެއް އަޅ ަގނޑަކީ. މަިއަގނޑ   ދެން ކޮންމެ  ،ކ ރ މަށް ޓަކައިކ ނި މެނޭޖ 

ޭގެގއަށް  ؛އީސް މިސާލަކަށް ކ ނި ަވކިކ ރ ން. އެއީ ޭގތެރެއިން ކ ރެވޭނެ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަ ؛މި ހ ރި މައްސަލަތައް

އޮންނަނީ މި  ކައ   އެކްސެސް  ތަރަށ   އަންހެނ ން  ރަށ ެގ  ނ ވަތަ  ަމސައްކަތްންސިލަށް  ކޮމިޓީއަ ރައްޤީއަށް    ކަށް.ކ ރާ 

ރެވޭނެ  ކ ފެންވަރ ަގއި ކ ނި މެނޭޖ   ރަށ   އަދި  ،ހިސާބ ން ކ ނި ވަކިކ ރެވި  އެހެންވީމާ، ރަށ  ފެންވަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ެގއާ

ހެދިެގންނ ދާނެ ެވސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހަމަ  ލިބިެގން  ރަށާ  ،ޮގތެއް  ބާރ   އެ  އިޚ ތިޔާރ ،  އެ  ކ ނި   ހިސާބަށް  ނޫނިއްޔާ. 

ކައ ންސިލ ތަކ ންކ ރ މ މެނޭޖ  ރަށ   މިސާލަކަށް  މަސައްކަތްކ ރޭ.  ެއބަ  ފަރާތްތަކ ން  އެކި  މަރ ޙަލާތަކ ަގއި  އެކި   ؛ަގއި 

  އިން އެކަން އެބަ ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކ ން އަދި ޤައ މީ ފެންވަރެްއަގއި ވެމްކޯއަމިއްލަ ޖަމ   ރަށްރަށ ަގއި   ބައެއްިއ،  ރަށ ަގ

ވެމްކޯއަށް   ،ކައި އެ ފޯރ ކޮށްދޭ ވަސީލަތްތަކާއިޓަކ ރ މަށް  ވެމްކޯއަށް ކ ނި މެނޭޖ   ،ވެސް، މީަގއި ތަފާތަކީމަކ ރޭ. އެހެންނަ

އެ މިނ ން   ،ނަާގ މ ވަްއޒަފ ންނާއި  އެ  ،ރާ ހޭދައާއި އެ ކ   ،ފޯރ ކޮށްދޭ، އެ ކ ރާ ޚަރަދާއި   ކ ރ މަށް ޓަކައިޖ ނޭކ ނި މެ

އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ްގރީން  ހަނ ދާތީ. ރާއްޖޭެގ ތިމާވެށީެގ މައްސަލަ  ރަށަށް އެކަން ބެހިެގންނ ދާތީ. ރަށަށް އެ ހޭދަކ ރެވިެގން
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 ފެންވަރ ަގއި  ރަށ  ފެންވަރ ަގއި ނ ވަތަ އަތޮޅ   އެ ފައިސާއިން އެްއެވސް މިންވަރެއް  ،ނެިގެގންދާއިރ   އްޓެކްސް ކިޔާ ޓެކްސެ 

ރަށްރަށ ެގ ހާލަތަށް،   ން. ހަމަ އެޮގތަށް ސަރ ކާރ ން ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީމ ންނ ދާތީވެކ ރ މަށް ޓަކައި ހޭދަކ ރެކ ނި މެނޭޖ 

ޔަތްކ ރ މެއް ނެތި ހަމައެކަނި ޢާ ހާލަތ  އޮތް ވަރަށް ރި  ،އ ފެދޭ މިންަވރަށް، ރަށްރަށ ަގއި ކ ނީެގ ކަންކަންރަށްރަށ ަގއި ކ ނި

ކައި އެ ކ ރަްއވާ  ޓަކ ރ މަށް  ޖ ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން ސަރަޙައްދީ ފެންވަރ ަގއި އަދި އަތޮޅ ތައް ފެންވަރ ަގއި ކ ނި މެނޭ  މާލޭގައި

ޙަޤީޤަތާ  ،ކަންކަން ބޭރ ން  އެީއ  ޙަޤީޤަތ ން  ވާތީެވ،    ،ޚިލާފަށް،  ކަމަކަށް  ބޭރ ންދާ  މ ޅިން  ހާލަތ ން  ރަށްރަށ ެގ  ައދި 

އެ މިހާތަނަށް  ރާއްޖޭަގއި  މެނޭޖ މިސާލަކަށް  ކ ނި  ެއްއ  ާގއިމ ކ ރެވ ނ   ކ ރެވިެގން  ހޭދައެްއ  ބޮޑ   މަރ ކަޒ ންމެ    ، ކ ރާ 

ބޭންކ ެގ    ހިސާބަށް ވޯލްޑ   ވަނަ އަހަރާ  2023ވަންދޫަގއި އެ އޮތީ ާގއިމ ކ ރެވިފަ.    އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތޮޅ ަގއި ޮއތް ރ.

  ، ވަނީ ބޭންކ ން ކަނޑަައޅާފައި އެ  އިރ ަގިއ ވޯލްޑ މ އްދަތ  އެބަ ހަމަޭވ. ހަމަވާެގ  ބޮޑ  ބިޔަ އެހީަގއި ހިންގ ނ  ަމޝްރޫޢ 

  ތެރެއިން މި ފެންނަނީ ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް. އޭެގނ ކީ ބޮޑ  ފެއިލިޔަރެއއް ކަމަށް. ެއއީ ދެކޮޅ ކީ، އެ މަޝްރޫޢައެ ތަނަ

  ، ންނެވިންއަޅ ަގނޑ  ފަށަމ ން ވެސް ދެ ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިސާލަކަށް މި ދެންނެވީ

ކޮންމެ   ،. މިސާލަކަށްރ ަގއި އަދި އަތޮޅ  ފެންވަރ ަގއި މިކަން ކ ރެވޭނެ ބައްޓަމަކަށް ނޫނީ މިކަން ނ ކ ރެވޭނޭވަރަށ  ފެން

ދީފަ. އެހެންވީމާ،    ތެރެއިން ބިއްލޫރި ތަޅާ ަވރަށް ކ ޑަކ ޑަ، ވަރަށް ކައްޕަޅި މެޝިނެއް  ރަށަކަށް އެބަ ހ ރި އެ މަޝްރޫޢ ެގ

. އެކަމަކ  އޭެގ ބަދަލ ަގއި އެްއވެސް ރަށެއްަގއި  ނޯވޭ ކ ރެވޭ ޮގތަކަށް ރަށަކަށް ރަނަގޅަކަށް އެކަންއެްއވެސް   ،ތަކީޮގ ވާ

ބިއްލޫރި ފ ޅިއަކީ ކޮންމެ ދ ވަހަކ  އ ކާލަންޖެހޭ މިންވަރަކަށް އ ފެދޭނެ އެއްޗެއް ނޫން. ޭއެގ ބަދަލ ަގއި އަތޮޅ  އެއް ރަށަކީ  

ރަށަކަ ޚާއްޞަ  ކ ރަން  މަސަްއކަތް  އެ  ހަދާމިސާލަކަށް  ރަށަކަށް  ފަށް  ޚާއްޞަ  މ ގ ރަން  ލަކ ނޑި  ރަށަކީ  އަނެއް  އި، 

ކަހަލަ ލާޖެހޭ، ވަށާޖެހޭ ޮގތަކަށް  މި   ،ކ ރާ ރަށަށް ހަދާފައިޓަރ  ާގއިމ ރޭނެހަދާފައި، އަނެއް ރަށަކީ ކ ނި އަންދާ އިންސި

މިކަން  ހަމިކަން   ނޫނިއްޔާ  އ ފެދިެގން  ޖާަގ  އެހެން   އްއްލެހަ އްލ ކ ރެވޭނެ  ިމ  ނ ކ ރެވޭނެ.  އަޅ ަގނޑ   އަދިވެސް  ވީމާ، 

ޖެހޭ.   ޭގބީސީެގ ޒިންމާ މީެގތެރެއިން ަވކިވާން އެބަޖެހޭ.    ބަކިވާން އެވަ  ތެރެއިންރަށ ެގ ޒިންމާތަްއ މީެގ  ،ދަންނަވަނީ

 ތެރެއިން ވަކިވާން އެބަޖެހޭ. ސަރަޙައްދީ ފެންވަރ ެގ ޒިންާމ މީެގ  ވާން އެބަކި ތެރެއިން ވަޅ  ފެންވަރ ެގ ޒިންމާ މީގެ ތޮއަ

.ޕީ.އޭ އަދި  ޮގތ ަގއި އީ  ެގއްލ  ފަރާތެއްިގކ ރާނެ މިނިވަން މ ސްތަ. އަދި މިކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި، ިމކަން ރެިގއ ލޭޓ ޖެހޭ

ޖެހޭ. އެކަން ކ ރެިވެގން ނޫނިއްޔާ ދެމެހެއްޓެނިވި މާނަީވ    ން ެއބަކ ރައަޅ ަގނޑ މެން ާގއިމ   ޔ ޓިލިޓީ ރެގިއ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ

މަްއސަލައަށްަގޮގތެއް  ބޮޑ   މި  ރަީއސް  އް އްލެހަ  ިއ  އިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ރަން.  ަގބޫލެއް  އަޅ ަގނޑ   ކަަމކަށް   ؛އަންނާނެ 

ރީަގއި ހެދިފަިއވާ  ކައި  ،ރާއްޖޭެގ އަތޮޅ ތަކ ަގއި އ ފެދި ގާއިމ ވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ވިޔަފާރި ފ ރ ޞަތެއް މި އޮންނަނީ

 ،އިދ ތަކ ން ރިސޯޓަކ ން ކ ނި ރަށަށް ެގނައ ން އެއީވެސް ރާއްޖޭަގއި އެބަ ހ ރި ހެދިފައި ހ ރި ގަވާ  ރިސޯޓ ތައް. މިހާރ 

ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ ކަނޑައަޅާފަ. ދެން އެހެން ބާްއވަިއެގން ކޮންމެ ރިސޯޓެްއަގިއ އ ފެދޭހާ ބަދިެގ ކ ނި އެ ެގންދަނީ   މަނާ

ކ ރ މަކީ  ކ ނި މެނޭޖ   ،ޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ އެ ެގންދަނީ. އަ   . ކަނޑަށް ައޅަމ ންކަނޑަށް އަޅަމ ން
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ކ ޑަ ހިން  ،މިއީ ވަރަށް ފައިދާ  ެގއްލ މ ަގިއ  ފަހަރަށް  ިގނަ  ހަމައެކަނި ައދި  މިކަން  ެއހެންވީމާ،  ަގންޖެހޭ ކަމެއްކަން. 

ދެކޮޅ ޖެއްސޭ    ޖެހޭ  އެބަ  ، ިވޔަފާރި އ ސޫލ ން ވެއްދ މަށް ޓަކައި  އަމިއްލަ ފަރާތްތައް  ށްތެރެއަ، ީމގެ އިސަރ ކާރ ން ކޮނޑ ނާޅަ 

ޢިއްޔާތަކަށް ނ ވަތަ  މ ކ ރ މަށް ވެސް ރަށްރަށ ެގ ޖަކަށް މިކަން ހެދ މަށް ޓަކައި ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ކ ނި މެނޭޖ ޔަ ވިޔަފާރި

ނާންނާނެ.   އްލެއްހަވަންޏާ މިއަކަށް  ކަމަށްނޫންފެދެން. އެހެންކައ ންސިލ ތަކަށް ެއކަމަށް ވާދަކ ރެވޭނެ ޖާަގ މި ާގނޫނ ން އ 

އި ނ ވަތަ ކ ރ މަށް ޓަކަޖ މި ބިލަކ ން ނ ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކ ނި މެނޭ އަކ ންދިއެއާއެކީަގއި އަޅ ަގނޑަށް އަ ހަމަ

ޓަކައި ބޭނ ންކ ރ މަށް  އަލ ން  ކ ނި  އ ފައްދާ  ވިޔަފާރީ   މި  ފަހިކ ރ މަށް    ެގއ ފެދޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކަޖާަގތަކަށް  އި 

ތެރެއިން  އިކަން ިވޔަސް މީެގލ އެހެނިހެން    އަދި  ވިޔަސްޓެކްސްެގ ލ ިއކަން   ؛ލ އިކަން   ފޯރ ކޮށްދޭން ބ ނި އިންސެންޓިްވސް،

މަށް ޓަކައި ދައ ލަތ ން  ރ ްއލ ކ ހަނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން  ތަޑ  ައޅާލ މެއް އޮތް  ބޮއެކަމަކަށް މާ  

ޔަފާރިތަކަށް ވެސް  ައމިއްލަ ވި ށް ެގން، މިކަމ ެގ ތެރެއަޖެހޭ ެއކަށީެގންވާ އެކި ޮގތްޮގތ ން ލ އިފަސޭހަކަން ފޯރ ކޮށްދީ އެބަ

ކ ރަން ކ ނި މެނޭޖ  ؛ދާން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޖާަގ އ ފެދިެގންކ ރެވޭނެ  ވަދެިވ، މިއީ ދެކޮޅ ޖެހޭ ކަެމްއެގ ޮގތ ަގއި  

ނ ވަތަ   ،ލާހެން ކ ރާ ކަމެއްެގ ޮގތަކ  ނޫންއިއަޅ ަގނޑ މެން މި ޖެހެނީކީ ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ މެން އަތިރިމަތި ކ ނިކަހަ

ޞާދ   ަގނޑ މެންެގ މ ޅި އިޤ ތިޅ  ވެސް ނޫން. ިމއަދ  މިކަން ކ ރަން މި ޖެހެނީ އަ  ތަކ ެގ ރީްއޗަށް ކ ރާ ކަމެްއެގ ޮގލޮލ 

ބަލ  ގ ޖޭެގ މ ސްތަ ރާއް  ަގނޑ މެންެގ މ ޅިޅ އަ  ،ނެެގހެއްޓ މަށް ޓަކައި. މިއަދ  މިކަން ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން މި ޖެހެނީ

ެއޮގތ ަގއި    ،ދާ ކ ނީެގ ފަރ ބަދަތައް  ަގއި އ ފެދ މ ން، ބޮޑ ވަމ ން، ބިޔަވަމ ން މިސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި. ކޮންމެ ރަށެއް

އ ފެދޭ ކ ންޏަކީ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގިއ، ރީތި ޮގތ ަގިއ    ދިޔ ން ބަދަލ ކޮށް، އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ރަށެއްަގއިދާ  ،ދާންރިއަށްކ 

ވެގ  ޮގތ ަގއި  ހ ރަ  ޓާށްދ ރަތީ  ެއއްޗަކަ މެނޭޖ މަތްތެރި  ހަދައިެގންކ ރެވޭ  އިްއޒަތްތެރި  ؛ށް  މިހާތަނަށް  ދ ނިޔޭަގއި  އަދި 

ރާއްޖެއަކީ ރީތި، ހިތްަގއިމ ، ސ ލްޙަވެރި، އަރާމ ،    ،ޖަހަމ ންދަނީބެހޭ ޮގތ ން ދ ނިޔޭަގިއ މީހ ން މިސާލ   ރައީސް، ރާއްޖެއާ 

ޮގތ ގައި ތަނެްއެގ  ދ ނިޔޭެގއ ފާވެރި  މިހާރ   ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  އެކަމަކ   ހާލަތަށް   މި   ،މީހ ން  .  ކ ނީެގ  ރާއްޖޭެގ 

ހާލަތ  ބޮއްސ ންލާފައި އޮތް ޑޮކިއ މަންޓްރީ ެއްއޗެހި ހަދައިެގން ބޮޑެތި ޗެނަލްތަކ ން ދަްއކަން ފަށައިފި. ރާއްޖޭެގ ކ ނީެގ  

ެގ ވަރަށް ދ ނިޔޭެގ މީޑިއާތަކ ެގ ސަމާލ ކަމަށް މިކަން އައިްއސި. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްވާ  ވާހަކަައކީ މަޝްހޫރ  ވާހަކައަކަށް

އަންނާނީ   ލޮޅ މެއް  ކޮންމެ  އަންނަ  އިޤ ތިޞާދަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އިޤ ތިޞާދަށް.  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  އަންނާނީ  ލޮޅ ން 

 ،ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮންމެ މީހެއްެގ ދިރިއ ޅ މަށް. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ހާލަތ  ރަނަގޅ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތިޔާިގކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ޓަކައި، ހިފެހެއްޓ މަށް   ،ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ 

ހ ރި، މާނަ  ،ހޯދ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ އް  އްލެހަޖެހޭ މި ބޮޑ  މައްސަލައަށް    އި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަޓަކަ

މިހާރ    ،ވެެގންދާއިރ ަގއި  ާގނޫނަކަށް  މިެގންނަން. އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން މި ބިލ  ދިރާސާކޮށް ނި  ތަކެއްލ ހިފޭ ބަދަފެން
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މިއަށް ރަނަގޅ  އެދެވޭ ބަދަލ ތަކެއް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ  އި  ވ ރެ އަދި ާމ ފ ރިހަމައަށް މާނަވީ ޮގތެއްގަ   މި އޮތް ޮގތަށް

 ޒަތްތެރި ރައީސް. ެގންނަވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

މ ހިންމ  ބިލެއް. މި ބިލ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ދިރާސާކޮށް،    ،ނެތް  އްއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝައްކެ 

ބޮ ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   މިއަށް  ކަމަށް  ެގންނަންޖެހޭ  އިޞްލާޙ ތަކެއް  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ޑެތި   ؛އީސް ރަފާހަަގކ ރަން. 

ސް، މި ރާއްޖޭަގިއ،  ެގން ެގނެޑެންމާކް، ނޯވޭ ހިސާބ ެގ ާގނޫނެއް ކޮޕީކޮށްލައިން އެންމެ ބޮޑަށް ދޭހަވީ  އިއަޅ ަގނޑަށް މި

ާގއިމ ކ  މާލޭަގއި  އ ޅޭރަމި  ފާހަަގެވެގންކަން  ން  މިއަޅ ަގނޑަށް  މިހެން  އަޅ ަގނޑ   ކީއްވެެގންތޯދިޔައީ.  ؟ ދެންނެވީ 

މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދަންެވެގން، މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދަންވެެގން އާމްދަނީ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ެގން. ރަްއޔިތ ން ެގއަށް  ނަަގއި ޓެކްސް   ންމިލިއަން ރ ފިޔާ އެބަ އޮތޭ ކޮތަޅ   48  ،މޮޅ  ވާހަކައެްއެގ ޮގތ ަގއިއިތ ރ ކ ރާނެ  

 ؛ނަަގިއެގން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޓެކްސް  ންކޮތަޅ އަޅަން މި ެގންދާ  ބަންދ ކ ރަން މި ެގންދާ، ކ ނިމި ެގންދާ، ކ ނި  

ބ ނަނީޅ އަ  ؛ކޮތަޅ  މި  ހަތަރ ެގެއއްކޮންމެ    ،ަގނޑ މެން  އ ޅޭ  އެބަ  އެޕާޓްމަންޓެއްަގއި  އިްއޒަތްތެރި   އިލާޢާފަސް  ަގއި 

މާލެއެއްެގ  ނކޮޓަރިއާއި އެކި ތަންތާޮގސް، ބަދިެގތެރެއާއި ކާ ނެތިެގންއ ޅޭއިރ ަގއި ޖާަގ  ރައީސް. ަގއި މީހ ން ނިދަމ ންދާ 

  ތޯ މި ދެއްކެނީ. ދައްކާއިރ ަގއި ކިހިނެއް  މެންނަށްހޯލްޑްެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ ާގތްަގނޑަކަށް ހައ ސްވާހަކަ. ފަންސާސް ހާސް  

ޔާ  އިލާއަކ ން ތިން ކޮތަޅ  ަގނެެގން ކޮންމެ ކޮތަޅަކަށް ދެ ރ ފިޢާކޮންމެ    ،ކޮންމެ ެގެއއްަގއި ެއްއވެސް ނިޒާމެއް ނެތި

ރިހާ ކަމެއް  މި ހ   ،ޑިއ ޓީ ދައްކާފައި   400%  އިރ ތެރެކ ރާޓެކްސްެގ ޮގތ ަގިއ އަދި އެ ކޮތަޅ  ރާއްޖެއަށް އެ   ،ދައްކަމ ން

ޔާ ވާނީ މ ސާރަ ބޮޑ ވެފައޭ. ބ ނާއިރ ަގިއ  ރ ފި  500މިހާރ     ، ރ ކާރ ން މި ބ ނަނީސަކޮށްފައި މީހެއްެގ މ ސާރަ ބޮޑ ކޮށްފައި  

ައކަށް އެއަށްވ ރެ ިގނަ ލޯރ ފިޔާ. ފިޔާ ކިލޯއަކަށް ެއއަށްވ ރެ ިގނަ އަދަދ . ލޮނ މެދ  ކި  600ކޮތަޅ  ޓެކްސްއަށް ެއކަނި  

ކޮތަޅ ން  އ ފާވެ  އަދަދ . އިތ ރ ކ ރ މަކީ  އާމްދަނީ  ސަރ ކާރެްއެގ  މަސައްކަތްކ ރަނީ.  މި  ނޫން  ދިރިއ ޅ ަމކަށް  ރި 

ތިބެެގން ސެލެބްރޭޓް  48ނަަގއިެގން  ޓެކްސް މިތާނަގއި  މަޖިލީހ ަގއި  ެގނެސްެގން ރަްއޔިތ ންެގ  ކ ރަންޖެހޭވަރ  މިލިައން 

ދާނެ އިއްޒަތްތެރި  ކިދެއް  ންެމ ރަނަގޅ ވާނީ. ދެން މޮޅ  ވާހަކަހަވާލ ނ ިވއްޔާ އެ  އެ ބަޔަކ  ސަރ ކާރަކާ  ،ކަމެއް ވަންޏާ

  ކ ނިޮގނޑާ   އި އޮތްމާލޭަގ  !ހިނާގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިހަށް ދ ވަހ ެގ މާޒީއަށް ޖެހިލަމާ  ،ދަްއކާއިރ    އީސް. މޮޅ  ވާހަކަރަ

ހަމަގައިމ ހެދި އެތާ ކައިރި ސްކޫލ ތަްއ ނ ހިންިގެގން ނޫ  ދިޔަީއ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަލަ ސ ރ ޚީތަވެސް    އް ސްތަކ ެގ 
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ެގ  ތ ފަރާ  ހާސް ރ ފިޔާ ދީެގން މާލޭެގ ހ ޅަނގ   75ތެރި ރައީސް، ރޯދަމަހ ެގ ކޮންމެ ދ ވަހަކަށް  މަ ފެނ ނޭ އިއްޒަތްލީއިބަލަ

މިލިއަން ރ ފިޔާ    ތިންޔާ. ާގތްަގނޑަކަށް  ހާސް ރ ފި   75ދޯންޏެްއ ބާއްަވއިެގން ކ ނިއަޅަންޖެހ ނީ.  ބޮޑ  އަނަގމަތީ މަސް

ރައީސް ޔާމީން ،  ވެމްކޯ އ ފެއްދި ސަބަބަކީ ؟. ކޮބައިތޯ މިއަދ  ެއ ކ ނިޮގނޑ ޚަރަދ ކޮށްެގން ރޯދަމަހ ެގ ކ ނި ނައްތާލީ

އެ   ؛އަންހެނ ން  .އެއްތްތެރި ރައީސް، އެތާކ  ނ ތިބޭނެ ބޭރ ެގ ބިދޭސީންނެއް ވަޒީފާދީފަވެމްކޯ އ ފެއްދި ސަބަބަކީ އިްއޒަ

ތިން ކޮތަޅ  ބަހައްޓާށޭ. ތިން    ،ނެތިެގން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޭގޭގަގއި މި ބ ނަނީފާއަދ  މަގ މަތިވެއްޖޭ ވަޒީބޭފ ޅ ން މި

އިލާ. ދެން އެކަމަކ  އެ ކ ނި ބާލާފައި މި އަޅަނީ އެްއ  ޢާފަސް ެގިއން އެބަ ޝެއަރކ ރޭ ހަތަރ   ކޮތަޅަށް ކ ނިއަޅާށޭ. އެއް

ސަރ ކާރ ން ފޮނ ވާ ލޮރީައކީ އެއް ލޮރީ. ެއއް ލޮރީައށް    ،ތިން ކޮތަޅ  ެގއިން ކ ނި ވަކިކޮށްފައި ؟ތިތޯލޮރީއަށް. ކިހާ ރީ

  އ ނދަގ ލަކަށް ވާނީ.    ކަށްލަރައްޔިތ ންނަށް ދ އްތ ރާ  ނ ޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ކ ރީމާދެކޮޅ  ؛ސްމި އަޅަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީ 

ދެ   އަށް. ރާއްޖެ ހިސާބަށް އައީ ރައްޔިތ ންެގ މައްސަލައެއް ނޫން  އިންތިޒާެމއް ނެތި، ޕްލޭނެއް ނެތި މި  އިވާނީ. މާލޭގަ 

ކ ރާ ފަތ ރ ވެރިން ފައިސާ އެބަ ދައްކާ. އިންޑަސްޓްރިއަލް ވެރިން އެބަ ޒިޔާރާތްކ ރޭ. ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް އަން ފަތ ރ ލިމި

ވެރިން  ދެ މިލިއަން ފަތ ރ   .އްޖޭަގއި ިގނަ. ހައ ސްހޯލްޑް ވޭސްޓެއް ނޫން ރާްއޖޭަގއި ިގނަެވެގން މި އ ޅެނީކީ ވޭސްޓް ރާ

ވޭސްޓް އ ފައްދާނެ. އިންޑަސްޓްރިއަލް ވޭސްޓް ވަރަށް ބޮޑ  އަދަދަކަށް އެބަ އ ފައްދާ. މީެގ ކ ރިން އެންަވޔަރަންމަންޓް   ވެސް

ހަމައަށް    ޓާށްވާހަކަ. މި ކ ނި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތިލަފ   ޖެހޭވަކިކ ރަންރޭަގިއ ކ ނި  ތެއަތޮޅ   ،މިނިސްޓްރީން މި ބ ނަނީ

  އްކަެއއްހާ ރ ފިޔާ ދީެގން، ފައިސާ ދީެގން. އެކަަމކ  ބައެއް ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވީމާ ލަ  ެއއް  ެގންނަން މި ޖެހެނީ ދޯނީެގ އަަގށް

ށް. ކ ނި ޓަައޅާލާ މިޔަރ  ޕޮއިންއެބަ  ޝާކް ޕޮއިންޓަށް. ކ ނި  ވޭލް އިންޑަސްޓްރިއަލް ބަެއއް ތަންތަނ ަގއި ކ ނި އެބަ އަޅާލާ  

ޖެހެނީއެބަ   މި  މީހާ  ޕޮއިންޓަށް. އާންމ  ރަްއޔިތ   މަންތާ  ކޮތަ  ،ައޅާލާ  ޭގަގއި ތިން  ދީެގން    ،ދަންބައިން  ޅ  ފައިސާ 

ފިޔާ އެބަ ހޯދަމޭ ކޮތަޅ   މިލިައން ރ   48  ، ވިދާޅ ވޭަގއި އެކ   އ ފަލާ ކޮތަޅަކަށް ދެ ރ ފިޔާ ދީެގން. އަދި ރައީސް، ޞާލިޙް

ދެއްކިހެން ދެން މިހިސާބ ން ކަންތައްތައް ޮގސް މިައދ  ހެނދ ނ  ވާހަކަ ؟ން. ިމއަށް ދެން ކިޔަންވީ ވެރިކަންޓެކްސް ނަަގއިެގ

ނިމ ނީމާ ކަމެއްެގ    ކަންކަން  އެްގޒޯސްޓް   ،އްލ  ހަކޮންމެ  އަންނަން    ވީމާސަރ ކާރ   ކޮޗިންދެން  ޖެހެނީ  އިން،  މި 

ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނ ަވއިެގން، ކ ދިން ސްކޫލަށް ފޮނ ަވއިެގން   ؛އީސްން، ބެންަގލޫރ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރަ ޓްރިވެންޑްރަމ 

އްލ  އެބަ ހ ރި. މާލެ ޯގސްކ ރީކީ ރައްޔިތ ންނެްއ  ހައްލ  ހޯދަން ހޯދޭނެ  ހަޒަމާނީ ސިކ ނޑިތަކެްއ މި އ ފައްދަނީ    ،ޢިލްމީ

އިލާ މިތާ ޢާހާސް    50އަހަރ  ވިޔަސް.    40އަހަރ  ވިޔަސް،    30ކ ން. ެއއީ  ރ ކާރ ތަނޫން. މާލެ ޯގސްކ ރީ ވެރިވި ސަ

ޢާއިލާ، ކޮންމެ ޢާއިލާއަކ ން    ފަސް  ރާއްޖޭެގ އާބާދީ އޮތީ މިތާނަގއި. އޮެވެގން ކޮންމެ ބަދިގެއެއްަގއި  ،ކަނީއްމި ދަ  ،އ ޅޭއިރ  

ޯގ  3 ީމަގއި  ައޅ ަގނޑަށް  ރައީސް. މި  ވެެގން  ސް ކޮތަޅ .  އިއްޒަތްތެރި  ނޫނޭ  މައްސަލައެއް  ބަހައްޓާ  ކޮތަޅ     އ ޅެނީ 

ނަަގިއެގން.  ން ރ ފިޔާ އެބަ ހޯދަނޭ ކޮތަޅ ން ޓެކްސްއަމިލި  48މާލީ ވަޒީރ  އަިއސް މި ބ ނަނީ    ،ޯގސްވެެގން މި އ ޅެނީ

ވާހަކައެއް ދައްކަންޖެހޭވަރ ެގ  އެންަވޔަރަންމަންޓް   މިއީ  ތަރ ޖަމާކޮށްފައި  ެގނެސް  ާގނޫނެއް  ނޯޭވެގ  ޑެންމާކ ެގ  ނޫން. 
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ޖޭަގއި އެ ކަމެއް ތަންފީޛ ކ ރަން އ ޅެފިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑަކަށް  މި ރާއް  ،މިނިސްޓަރ  ރާއްޖޭެގ މި މާލޭެގ

  ނ ޖެހޭމާ ކ ރީަގއި ކަެމއް. އެހެންވީމާ، ތާކ ންތާކ   ،ނޭނެގ ދަންނަވާކަށް އެ މިނިސްޓަރ  އެ އ ޅ ްއވަނީ ފަހަތ ަގއި ކަމެއް 

  .އްލ  ނ ހޯދ ނ  އިޤ ތިޞާދީ ކަމެއްަގއިހައްަގއި މައްސަލަ  މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ  އިންޑަސްޓްރިއަލް ކަމެ  !ބައްލަވާ ؛ދެކޮޅ 

ޝަނަށް ގަވާއިދ  ހަދަން ޭއެގ ަގވާއިދ ތައް ނ ހެދިެގން މި އ ޅެނީ. ކޯލި  .ަގއި ފާސްކ ރި މަސްެވރިކަމ ެގ ާގނޫނ   2019

ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ަގއި    އި،ދީފަ ދީފައި،  ހަދަން  ބިލ   މިހަކޯލީޝަނަށް  ބަޑީ އ ޅެ  އްލ ނ ހޯދިެގން  ބެސްޓް  ނީ. 

ެވެގންދާނެތޯ ތެރެއިން ބޭފ ޅ ން. ދެން ކިހާ ރަނަގޅަށް އިންތިޒާމ   ެގޢާއިލާ  ކަންތައްތަކަށްއަނެއްކޮޅ ން ާގނޫނީ    ،ޑީލްހަދަން

ޑީލް ފެލާފައެ ؟ތައްމި  ނަަގން  48ނޫން    އްރައްޔިތ ން  ރ ފިޔާ  އެ  މިލިޔަން  ކެބިނެޓެއް ހަޖެހޭނީ.  ނޫން  ހޯދާކަށް  އްލ  

ރައީސ ލް މާތްއ ފައްދަން  ވަهللا ޖ މްހޫރިއްޔާ  ހ ވާކޮށް  މިއ ަގންދީ  ހ ރީ  ދ ވެެގން  މި  އައިސް  ރައްޔިތ ންނަށް ތަނަށް   .

ވާހަކަދައްކައިެގން  މޮޅ   ނޫން.  ދޭކަށް  ރަށަކަށް  ؛ތަކ ލީފެއް  ކޮންމެ  ޑްރޯނެއް،  ރަށަކަށް  ކޮންމެ  ކަންކަން  މޮޅެތި 

 މެފެރީެއއް، ކޮންމެ ރަށަކަށް ފިޔާ ކިލޯެއއް، ކޮން  ށް ކޮޗިންހެލިކޮޕްޓަރެއް، ކޮންމެ ރަށަކަށް އާގ ބޯޓެއް، ކޮންމެ ރަށަކަ

ޮގސް އެތައް ވާހަކައެއް ދަްއކާފައި ިމ މިހެން  ،ސްނ ކ ރިއަ، މިއީ ކ ރިއަސް ނ ބެޔަސްރަށަކަށް އޮރެންޖ  ކިލޯއެްއ، ބެޔަސް

ދައް އެބަ  އަޅ ަގނޑ   ދަްއކަން،  އެބަ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރަނީ.  މި  މިކަން  އައިސް  ވާހަކަ.  ހަކަން  މީހ ން  ހޯދަންޖެހޭ  އްލ  

ދައްކަނީ ވަކި ބަެއއްެގ    އަޅ ަގނޑ  މި؛ ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ދައްކަނީ ވަކި ބައެްއެގ ވާހަކަެއއް  އަޅ ަގނޑ  މި

ރައްޔިތ ންނަށް   އްލ ކ ރީ ރައީސް ޔާމީނޭ. ވެްމކޯ އ ފެއްދީމާހަ ދައްކަނީ މި މާލޭަގއި ކ ނި    ވާހަކަެއއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މި

ނޫނޭ.    ދަްއކަނީ އެހެން ވާހަކަެއއް  އަޅ ަގނޑ  މި  !ރައްޔިތ ންނަށް އ ނދަޫގނ ކ ރާށޭ  ،ދަްއކަނީ  ދާވިޭއ. ައޅ ަގނޑ  މިފައި

މާދަމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޖޫން  ؛މިލިޔަން ރ ފިޔާ  48 ؟ހޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކ  ައއިސް މިހެން ބ ނާނީއްކިހިނެ

 ؛ކ ރަންޏާ، ނޯވޭއިން ކ ރަންޏާ އެއީ ނ ކ ރާކަށް  ގައިކަން ކ ރަން ޑެންމާކ ރ ފިޔާ. އެ  2  ނަަގނީއޭ ަގއި ތޮޅ ން ޓެކްސ1ް

  ދަނީ. މާލެ، އަތޮޅ ތަްއ މި ކަމަކަށް އަދި ތައްޔާރެއް ެގން މި ޑިބޭޓެއް ނޫން އަޅ ަގނޑ  މި ؛ކ ރާކަށް ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް

ހޯދަން. އެހެންވީމާ، ތަރައްޤީެގ    ން. ރިޒަލްޓ ނ ވެއޭ. ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވަނީ ތަރައްޤީެގ ސްޕީޑ ަގއި ދާން. ކަންކަން ފަހިކ ރަ

އް، ކޮންމެ ރަށަކަށް މިވެނި ކަމެއް ކޮށްދޭ  ވިސްނ މ ަގއި ސަރ ކާރެއް ައިއސް މަސައްކަތްކ ރަންޏާ ކޮންެމ ރަށަކަށް ޑްރޯނެ

 ވާހަކަެއއް ނޫން ދައްކަންވީ. ކަން ކ ރަންވީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ .   ،ދ ވަޙީއ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ 
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  އަޅ ަގނޑ މެން މި  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމެްއ ފާހަަގކޮށްލަންެވެގން.ދެތިން    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ!  

ެއއްެވސް ހާލެްއަގިއ ެއްއ ތަނ ަގިއ ހ ންނަ ކ ނިތައް    ކީދައްކަނީ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ ވާހަކަ. ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ ން މި ކިޔަނީ

ެއއްެވސް ހާލެއްަގިއ   ،ން މި ކިޔަނީނޫން. ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ   އް އަނެއް ތަނަކަށް ޖަމާކޮށްެގން އެންދ މަކަށެޮގސް  ނަަގިއެގން

ެއ ހެދި މާލެހިޔާތަކ ަގއި ކ ނި    ،މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ތަނަށް އަނެއްކާ ރާްއޖެ އެއްކޮށް ޖަމާކޮށްެގން   50000އެ ވިދާޅ ވާ  

  އެ އޮންނަ ޮގތަށް ރާއްޖެ އާބާދ ކ ރާކަށް، ރާއްޖެ ތަރައްޤީކ ރާކަށް ނޫން. ކ ނި  އ ކާލެވޭނެ އެްއވެސް ޮގތެއް ާގއިމ ނ ކޮށް

. މި ބިލަށް މި ކިޔަނީ ކ ނި އ ކާލ މ ެގ  ލާ ވާހަކައެއް ެވސް ނޫން މި ދައްކަނީއިދައްކަނީ. ކ ނި ނައްތަ  މެނޭޖ ކ ރާ ވާހަކަ މި

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅ  ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްބިލެއް ެވސް ނޫން މި ކިޔަނީ

  ، ހ ންނަހެން  ނޫން ކަންކަން ރަނަގޅ  ނޫނޭ ބ ނ މ ެގ ހިތްވަރ   ރަނަގޅ   ،މ ެގ ހިތްވަރ  ހ ންނަހެންކަންކަން ރަނަގޅޭ ބ ނ 

މިއަދ  ހެނދ ނ  ދަންފަޅީަގއި ދެްއކީ  ؛ކެރޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހމަ ރަނަގޅަށް ކ ރާ ކަންކަން ރަނަގޅޭ ވެސް ބ ނަން

 ؛ނައިޓަކ ން ކ ރެވޭ ކަމެއް ނޫން މިއީ. ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ ންއޯަވރމިއީ   ؛ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ދަމ ން ރައީސް   ،ދަމ ން ،  މިހާހިސާބަށް  އިްއޒަތްތެރި  ޒަމާނަކ ން.  އެތައް  އޮތީ  ބޮއްސ ންލާފައި  ޮގސް   ؛ދަމ ން 

ކަންތައްތަކާއި ޞިްއޙީ  ދަރިންެގ  ތަޢ ލީމ ދިނ މާއި،  ދަރިންނަށް  ޭގެގތެރޭަގއި  ވެސް  ޢާއިލާެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ޭގ ވަށާފާރ  ރޭނ ން ކަމަށް ދެކިެގން ކ ރީަގިއ    ،އ ފާވެރިކަާމއި މި ކަންކަން ބަހައްޓާފައި ހަމައެކަނި ކ ރަން އޮތް ކަމަކީ 

ހަމައެކަނި    ،ހަމައެކަނި ައޅ ަގނޑ މެން ތަޢާރަފ ކ ރި ޓެކްސް ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ލާރި ލިބޭތީވެ  ،އެ ބޭފ ޅ ން އ ޅ ްއވިހެން

ކަމަށް މ ޅި ދައ ލަތް ހިންގ މަކީ ދެކ މެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން   ނ ވަތަ ޓަވަރެއް އަޅާލާފައި އެއީ  ލާފައިއިބ ރިޖެއް އަޅަ 

ރަނަގޅ ކ ރަން ވެސް  ކަންކަން  ތަޢ ލީީމ  ރާއްޖޭެގ  އ ޅެނީ  ރަނަގޅ ކ ރަން  ،މި  ވެސް  ކަންކަން  ތިމާވެށީެގ    ، ރާއްޖޭެގ 

އް ބިނާކ ރަން މި އ ޅެނީ. ހަމަ ތި ބޭފ ޅ ންނަށް ފ ރ ޞަތެއް ދައ ލަތެ   .ރާއްޖޭެގ ލާމަރ ކަޒީ ކަންކަން ވެސް ރަނަގޅ ކ ރަން

ޖެހެނީ. ހަމަ އެކަން   މިހާ ބޮޑަކަށް ތަކ ލީފ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅެން މި  ،ލިބޭއިރަށް މ ޅި އެތި ފ ނޑ ފ ނޑ ކޮށްލާތީވެ 

އަނެއް ޤައ ަމކާ ހަދާފައި   ،ކަކާއިޑެންމާ ؛ފާހަަގކޮށްލަން އިްއޒަތްތެރި ކ ރީެގ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އޮތް ބިލެއް ނަކަލ ކ ރ މަކީ، ކޮޕީކ ރ މަކީ ދެރަ ކަމެއް ނޫން އެީއއެއް. ދ ނިޔޭަގއި އެންމެ ރަނަގޅަށް އެ ކަންކަން ކ ރާ  

ހ ން އެ މީ  ،ެއކީަގއި މިކަން ކ ރާ މީހ ންެގ ތަޖ ރިބާ ބޭނ ންކޮށްެގން  . އެހެންވީމާ، ދ ނިޔޭަގއި ކާިމޔާބ ކަމާކަކީފަރާތްތަ

ކަންކ ރާ ޮގތް ދަނެެގން ައޅ ަގނޑ މެން އެއާ ެއއްޮގތަށް ޢަަމލ ކ ރެވޭތޯ އ ޅ ން އެއީ ވަރަށް ރީތި ކަމެއް. ވަރަށް ފ ރިހަމަ 

ދައްކަނީ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅި ދިރިއ ޅ ން އެ މަަގށް ބައްޓަންވާން    ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މި

މިސާލަކަށް ކ ޑަކ ޑަ ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަފާނަން. ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި ެވއްޖެއްޔާ ކޮންމެ  ؛ދާ ޮގތް ެވސްއެބަ ޖެހެއޭ. ޭގެގ ހަ

ންނާނެ ގ ދަނެއް ހަދާފަ. ބަނޑަހަގެއެއް ހަދާފަ. މިހާރ  މިސާލަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެން މި ހ ެގެއއްަގއި  

އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ އ ކާލަންޖެހޭ މިންވަރ  ކިހާ އިތ ރ ތޯ ،ތީތީވެއ ޅޭ ޭގަގއި އެްއޗެހި ރައްކާކ ރާނެ ގ ދަނެއް ނެ
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އަޅ ަގނޑ މެން   ،ރަށ ެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން ހަދާއިރ ަގިއ ެވސް އެބަ ޖެހޭ  ،ބިލްޑިންގ ކޯޑ  ހަދާއިރ ަގއި ެވސް  ،މިދެންނެވީ

ން ޕްލޭންތައް ެވސް ހަދަން. އެހެންވީާމ، އަލ ން ބޭނ ންކ ރާ ޮގތަށް ނ ަވތަ އ ކާލާ މިންވަރ  މަދ ވާނެ ޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެ

އަދިެވސް ބައިވަރ  ބޮޑެތި އިޞްލާޙ ތަކެްއ ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި، ފ ޅާ    ،އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި މި ބިލ ަގއި މިދެންނެވީ

ރާ  މިކަން ކ   އިރާއްޖޭަގ  ،ކައ ންސިލ ތަކަށް  އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން  ،ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަރާކ ރެިވެގން

ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ހިންާގ  ވިޔަފާރި  އަމިއްލަ  އަދި  ފަރާތްތަކަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް   ،އެންމެހައި  އެ  ތެރެއިން  މިކަމ ެގ 

އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މީެގތެރެއަށް ރީތިކޮށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް މި ާގނޫނ  ބައްޓަންވ މަށް    ،ޝައ ޤ ވެރިކަން އ ފެދޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް

އިން އ ފެއްދ މަށް ޓަކައި މި ބިލ   ޛަރީޢާއްލ ވާނެ ޖާަގެއއް މި ބިލ ެގ  ހަ ބޮޑ  މައްސަލަ  އަދި ރާއްޖޭަގއި މިއޮތް   ،ޓަކައި

ފ ޅާ   ވަރަށް  ކަންކަމަށް  މި  މަރ ޙަލާަގއި  އަޅ ަގނޑ   ދާދިރާސާކ ރ މ ެގ  ކަމަށް  ެއޑްރެސްކ ރެިވެގންދާނެ  އިރާެއއްަގއި 

 ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ދ މީންއ 

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަސީމް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ސިކ ންތ .   47މިނެޓާއި  3ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނީ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނަސީމް

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  ކ ނި    ޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލަ.  ކ ނީެގ  މައްސަލަައކީ  އެއް  ބޮޑ   އެންމެ  މިހާރ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އަ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ބިލެއް  މައްސަލަ.  އެހެންނަމަވެސް،  ޔަމެނޭޖ ނ ކ ރެވޭ  އ ފާކ ރަން.  އެކަމާ  ބިލ ަގިއ   މިތީ 

ރަނަގޅ ކޮށްލަންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް ހ ރިކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ދެން ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ   

ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ   ،ވިސްނ ން ނައިސްެގން މި އ ޅެނީ އިޔާލާޚިކީްއވެބާއޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ހިތަށްއަރަނީ

އް ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ަގއި. ރަނަގޅ  މިސާލ ތައް އެބަ ނަަގންޖެހޭ ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބައެ   ،ކ ރާ ޮގތްކަން

ކާބޯތަކެތީެގ ިއސްރާފ ވާ ބައިތައް. ދ ނިޔޭެގ ؛ ސްޓްެއީއ ވެޓް ވޭ  ،ެއންމެ ިގނަ އެއް ބާވަތަކީ   ކ ނީެގ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރ 

ވެޓް ވޭސްޓަކީ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ޒިންކ ަގއި، ޭގަގިއ    ،ނިޮގނޑަށް ެގންދާ އެްއޗެއް ނޫންބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ަގއި މިހާރ  އެއީ ކ 

ޭގަގއި ތަށި ދޮންނަން ބަހައްޓާފައި ހ ންނަ ޒިންކ ެގ ތިރީަގއި ހ ންނާނެ އަޅ ފާއި ކޮންޕޯނަންޓެއް.  މި ހ ންނަ ޒިންކ ގައި،  

ދެން ހ ންނަ ކ ނީެގ ބާވަތްތަްއ،    އި، ހ ެގ ކަށި ފިޔަވަ ، މައި ކ ކ ޅ  ކަށި ފިޔަވަ،  އި ހަމަ އޭެގތެރެއަށް ލާފައި ކަށި ފިޔަވަ

ޮގސް ބަތާ މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް  ދެން މިހެން  އި،ޓާށް، ާއފަލް ތޮއިޓާށްޓާއި، އޮރެންޖ  ތޮށްފިޔާ ތޮ  އި،ޓާށްމިސާލަކަށް ތޮ

ެގ ނިޒާމ ެގ  އެ ހަމަ ެއއްކޮށް މ ގ ރިެގން ނަރ ދަމާ  ލާ ބަޓަނެއް އިންނާނެ. އެއަށް ޖައްސާލީމާއި ހަމަ ޒިންކަށް ލާފައި ޖަްއސަ
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ދެން މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ނެރޭނީ    ،ކޮތަޅ  ކ ނި ނެރޭ ކަމަށް ވަންޏާ  3ޭގެގއިން މިހާރ     ،ވަންޏާތެރެއަށް ދަނީ. އެހެންކަމަށް

ެއޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތަންފީޛ ކ ރަން ތިބި އިދާރާތްތަކ ން އެ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭަގއި އިންޓްރޮޑިއ ސްކޮށް  ،  ބައި ކޮތަޅ 

ބާވަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ. އެއް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދެން އެންމެ ިގނަ    ،ންވީއިލަނަމަ. ދެން ބަލަ  ަގޅަށް ެގންދާކ ރިއަށް ރަނ

  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމާ ؛. ޕްލާސްޓިކ  މިހާރ  ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ިގނަ އެއް ބާވަތ ެގ ކ ންޏަކީ ޕްލާސްޓިކ 

ކ ނީެގ ޮގތ ަގއި ެގންދާ ޕްލާސްޓިކަކީ    ،އޮތް ެއއްޗެއް  މާންޑ ޕްލާސްޓިކަކީ ވެސް ެއއަށް ޑި  ،ވިސްނާލީމަ އެބަ އެނޭގ

ބޭރ ެގ ބައެއް ފަރާތްތަކ ން އައިސް އެބަ ަގނޭ.    އާއި އެހެނިހެން ޕްލާސްޓިކ ފ ޅި  ވެސް. މިހާރ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޕްލާސްޓިކ 

އެ ެއއްޗެހި އެކްސްޕޯޓް    ،ނެސްެގަގންނަން ރަށްރަށަށް ދަތ ރ  އެބަ ކ ރޭ. ަގނެެގން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަށް އަޅަިއެގން  

 ؟އަޅ ަގނޑ މެން ކީއްވެބާއޭ ހަމަ ޮގނޑ ދޮށަށް، ބީޗ ތަކަށް މި އެއްޗެހި މި އ ކާލަނީ  ،އެބަ ކ ރޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ

ސް  ރެޭވ. ހަމަ އެޮގތަށް ބައ  ދަަގނޑ  ފަދަ އެއްޗެހި ވެކ ން ލާރި އެބަ މޭކް ކ ރެވޭ. މަނީ މޭކ އިމިއީ ކަލެކްޓްކ ރީމަ މި

؛ ހަމަ ަގންނަ ފަރާތްތައް ބައިވަރ  އެބަ އ ޅޭ. އެ ެއއްޗެހިން ެވސް އެބަ ލާރި ލިބޭ. ދެން އޮތީ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މާ ހިސާބަށް

މިހާރ  އޭެގން ހަކަތަ އ ފެއްދޭ އެބަ. އޭެގން ަގސް ކާނާ އ ފެއްދޭ   ،ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މަކީ  ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މާ ހިސާބަށް ދާއިރ 

ބަލައިލ މ ން އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލި ؛ިވޔަފާރި އ ސޫލ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ މިކަން މެނޭޖ ކޮށްެގން  ،އެބަ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ

ޕްރަިއވެޓް ކ ންފ ންޏަކަށް ވެސް ވިޔަފާރި އ ސޫލ ން ވެސް ރާއްޖޭަގއި ކ ނި   އިބަލާއިރ ަގ  ށްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އ ފެދޭ ކ ންޏަ

އަސްލ   .  މެނޭޖ ކ ރެވިދާނެ ކަމެއްވަރަށް  އެީއ  ކަމާ  ،ބޭނ ންވަނީ   އިމީަގ  .ފަސޭހަ  ިމ   ސަރ ކާރ ެގ  ފަރާތ ން  ބެހޭ 

ދެއްވައިފި މި ކަމަށް ފ ރ ޞަތ   ،ކަށަވަރ ންީގދޭން. އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަކަމަށް ފ ރ ޞަތ ތަންފީޛ ކ ރަން ތިބި ބޭބޭފ ޅ ން މި

އަމިއްލައަށް ދިރާސާކޮށްެގން   ، ރާއްޖެއަކީ ިމއީ.  ޕްރައިވެޓް ޕާޓީސްތަކ ން ބޮޑެތި ިވޔަފާރީެގ ޮގތ ަގއި ިމކަން ކ ރާނެ،  ނަމަ

އް ބަޔަކ  ކ ރަން  ަގންނާނެ. އެކަށް ނ ވަންނާނެ. ވަންނަން ބިރ ޔަިވޔަފާރި  އ ޕްރައިވެޓް ޕާޓީސްތައް ވެސް ިގނަ ފަހަރަށް އަ

ހިސާބ ން އެ   ދެން އެންމެން އެ  .މިއީ ވަރަށް ފައިދާހ ރި ވިޔަފާރިއެކޭ  ، ކަލޯަގޔާނެދެން އަތިރިމަތީަގއި ކިޔާ  ،ފެށީމަ

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރަން ޕްރައިވެޓް ޕާޓީސްތަކާ    ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަނީ ޗެލަންޖ ކޮށްފައިވިޔަފާރީެގ ތެރެއަށް ވަދެަގންނަން.  

ކ ރާނަންއަޅ ަގ  !ހަވާލ ކ ރޭ އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރެވޭނެ.  މިކަން  އެބަހ ރި  އިންޓްރެސްޓް  ވެސް  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ   ،ނޑ  

ކީ ރާއްޖޭަގއި  މީ  .ދޭންބެހޭ ފަރާތ ން މި ކަމަށް ފ ރ ޞަތ   ނ ންވަނީ ދައ ލަތ ެގ ކަމާފައިދާހ ރި ވިޔަފާރިެއއްެގ ޮގތ ަގއި. ބޭ

ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން ދޮޅ ރޯނާވެެގން ައތިރިމައްޗަށް ޮގސް އެނބ ރެންޖެހޭ ބޮޑ  ކަމެއް ނޫން.    ،ހަދާނެ ޮގތް ނޭނިގެގން

 މި ކަމ ގައި ބޭނ ންވަނީ ހިތްވަރެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. .ކަމެއް ވަރަށް ފަސޭހަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޢަފީފ   ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށި. ތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ކ ނި މިީއ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ    ؛ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ގ ޅޭ  ބިލާ

މި ވެފައި  މައްސަލައަކަށް  ބޮޑ   ދިރިއ ޅ މ ެގ    ،އޮތީ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދ ވަސްތަކ ަގއި  މިދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

އަިއސްފަ ބަދަލ ތަކެއްެގއާދަކާދައަށް  ހ ރި  ބޭނ ންކ ރާ    ސަބަބ ން.  އި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަނާކ ރަނިވި    ތަކެއްޗަކީ،މިއަދ  

ިގނަެވެގން ކ ނި އ ކާލެވޭ ކަހަލަ ޒާތ ެގ ކަންތައްތައްފަނާ  ،އ ކާލެވޭ ތަކެއްޗަށް ވ ރެޮގތ ަގއި   ެއއްޗެހި    ، ނ ާވ ތަކެތި 

  އްއެ ގ ނައެތައް  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބޭނ ންކ ރާ އަދަދ ތައް  ،  ހަމައެއާއެކ   ދަނީ. އަދި  މި  މ ންކ ރެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭނ ން

ބޮޑ  އިސްކަމެއް ނ ދީ އޮތ މ ެގ    މާ  ތަކ ންކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ކަންތައްތައް ސަރ ކާރ   !އިތ ރ ެވެގން ހިނގައްޖެ. ރަނަގޅ 

   ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މަށް ޓަކައި ާގނޫނެއްއ ޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދ   ޮގސްެގން މި  ށްސަބަބ ން މި ކަންތައް މިހާ މައްޗަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ކ ރެވޭނެ   ،ޖެހޭ  ހަދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން އެބަ

ންތައްތައް ހަމައެކަނި ދައ ލަތ ެގ ކ ންފ ންޏަކ ން މި ކަ  ،ޮގތަކަށް މި ކަންތައް ކ ރަން. އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ

ދާ ޚަރަދ ތަްއ    އެއަށް  ިއ،ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް އެ ކަންތައް ކ ރާިއރ ަގ  ،އެއީ  .އެ ކ ރާ ޮގތަކަށް ކ ރެވިދާނެ ކަމަށް ؛އެޮގތަށް 

އާދެ ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭނެ.   !ލިބެންޖެހޭ  ޚަރަދެއް  އަޅ ަގނޑ ެމން  ވެސް  އ ކާލަން  ކ ނި  އ ފައްދާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން 

ނަށް ކ ނި އަޅ ަގނޑ މެން  ،ރަންޖެހޭ ޚަރަދ  އިތ ރ ވެެގންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާނެކ   އެހެންވީމާ، ެއއަށް

  ، ޮގތަކީ  . މިއަދ  ވާނެމަދ ކ ރެވޭތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާ  އ ކާލަންޖެހޭ ކ ނި.  ކަންތައްތައް ކ ރެވޭތޯއެންމެ ކ ޑަކޮށް އެ  

ބޭނ ންކ ރެވޭ   ކ ންޏަށްނޫނީ    ، ނ ޖެހޭތީވެ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ނި އ ކާލަންމާ ބޮޑަށް އަެގއް ދަްއކަން  ށްއ ކާލަންޖެހޭ ކ ންޏަ

އަދި މިކަހަލަ  ؛ބޮޑ  އިސްކަމެއް ނ ދެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަދ ކ ރާކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާ  އެ  ،ޒާތ ެގ ކަންތައްތައް

ިމ    ،ސްކޮށްދީެގންޖެހެނީ ވަރަށް ޅައ މ ރ ަގއި ކ ދިންނަށް ދައަޅ ަގނޑ މެން މި ކަންތައް ފަށަން   އިކޮންމެ ކަމެއް ކ ރާއިރ ަގ

ވެސް  އިން  ޭގތެރެ  ކ ރާނެ ޮގތްތަްއ.   ކަންތައްތައް ޖެހޭ.    ދަސްކޮށްދޭން އެބަވެސް ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ. ސްކޫލ  ތެރެއިން 

ދަ ފަނާނ ވާ ޒާތ ެގ  މިފަ  ،ވާ ޮގތަކީ  މި  އިއޭރ ގަ  އި،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކާބަފައިންެގ ޒަމާނ ަގއި ކ ނި އ ކާލަން އ ޅ ނ އިރ ގަ 

އޭރ ގަ  އ ކާލީމާއ ކާލާކަށް   އިކ ންޏެއް  ކ ނި  އޭރ   އެހެންވީމާ،  އެއްޗެހިތައް   ނ ޖެހޭ.  ފަނާެވެގންދޭ. އޭެގ    އެ  ޒާތ ަގއި 

  ،ން އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭއެހެންވީމާ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމން ތަފާތ  ޮގތަކަށް ވިސްނަން މި ޖެހެނީ. ދެ

ެއ    .އަޅ ަގނޑ މެން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކ ރާއިރ ަގއި ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ މި ކަންތައް ކ ރަނީ ކިހިނެއްތޯ

ބަލަިއެގންކަންތައް ެގނެސްެގން  ،ތައް  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ތަނަށް  މި  ތަޖ ރިބާަގއި  މީހ ންެގ  ކ ނި    ،ެއ 

އ ޅެނީ. އާދެ! މިޮގތ ން    އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކަންތައްތައް ކ ރަން މި  .މި ޖެހެނީމެނޭޖ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދަސްކ ރަން  
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  3ނި  ކ ވެސް ެއބަދޭ. އަޅ ަގނޑ މެން    ކަންތައްތައް  މ ެގކ ރ އިތައް ވަކި މީެގ އެކިއެކި ބަ   .އޮތީ ހ ށަހެޅިފަ  މި ބިލ  މި

ކޮށްެގން  ،ބ ނޭ   އަނެއް ބަޔަކ  އެބަ  ަގއި ބަޔަކަށް ބަހާ ވާހަކަދަްއކާއިރ   ނ ވާނޭ. އެހެންވީާމ،  ެއްއޮގތަކަށް ވެސް އެކަން 

 އްތައް ކ ރ މ ަގިއ ވަރަށް ބޮޑ  ދަތިތަކެއް އެބައަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަންތައްޔާ  ވެއްޖެ ކ ރަންމިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ

މިއަށް ހައްލެއް ހޯދ މަށް    ެގންކި އާދޭ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި އޮތް ބޮޑ  މައްސަލަެއްއ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެ

؛ ތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަމ ަގއި ހައްލެއް ލިބޭނެ. އިްއޒަތް

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން    .ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ވިޔަފާރި އ ސޫލަށް ވިސްނަންކ ނި މެނޭޖ އާދެ  

 ދ ރަތީ އ ފެދފައި މިއޮތް ޮގތަކަށް ވެސް ވިސްނަން. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި މިގ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެ  

ަގނޑ މެންނަށް މިތާ ކ ންޏެއް ކ ރާ ޮގތަކަށް ައޅ  އެއްއެ ތަންތަނ ަގއި ކ ނި  .  އޮންނަ ތަންތަންފައި  އެއްފަސްވެއޮންނަނީ  

ހ ރި. އެހެންވީމާ،    އެބަ   ޚަރަދ ތަކެއްނ ކ ރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން ކ ނި ެއއްކ ރ މ ަގއި ވެސް ކ ރަންޖެހޭ  އެއް

ކ ނި އެްއކ ރ މ ަގިއ    ރާްއޖޭެގ ނިސްބަތައް ބަލާއިރ . އެހެންވީމާ،  ންެގއަޅ ަގނޑ މެ  ،އެބަދޭ  ވެސް   އެ ޚަރަދ ތައް ބޮޑ ެވެގން

ން ެގއްލ މެއް ނ ވާ ޮގތަށް އިކަމ ަގއި ޝާމިލ ވާ މީހ ންނަށް އެއަދި އެ  ،ޖެހޭ ފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

އަޅ ަގނޑ މެން ކ ނި އ ފެއްދ މ ަގއި އެންމެ ބޮޑ  އެންމެ ިގނައިން ކ ނި މިހާރ   ެގންދިއ މަށް.   ކ ރިއަށް މި ކަންތައްތައް

ައޅ ަގނޑ ފައ  ޮގތ ަގއި  ތަންތަނެްއެގ  މި  މެންނަށްއްދާ  ކ ނި.    ފާހަަގވެފައި  އ ކާލަންޖެހޭ  ރިސޯޓ ތަކ ން  އޮންނަނީ 

ހިސާބަކަށް ކަިއރި  ކ ނި  އެ  އަޅ ަގނ  ެގންދެވޭ   ރިސޯޓ ތަކ ން  ކަންތައްޮގތަކަށް  ފަހިކޮށްދެވި ޑ މެންނަށް  ްއޔާ  ޖެއްތައް 

ޮގތަކީ، ކ ނި    މިހާރ  ވާ  .ލާކަށްކައިއ   ށްނ ވާނެ މޫދައެ މީހ ން ބޭނ މެއް  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ރިސޯޓ ތަކ ން އ ކާލާ ކ ނި

މ ަގއި އެ މީހ ން ޔ ދިއެ މީހ ން ދާ ،ނޫން އެހެންނަމަވެސްނެއް މ ަވއްޒަފ ން ެގރިސޯޓ ެއއީ އަދި  ،ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރިޔަސް

ކ ޑަ މިޚަރަދ   އެހެންވީމާ،  އ ކާލަނީ.  ކަނޑައަށް  ރިސޯޓަކ ން  ީއ  ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތައް.  ދިމާވާ  ވެސް 

ެގންދަން ހަވާލ ކ ރިޔަސްށްމިސާލަކަށް ކ ނި ތިލަފ  ކަނޑ މެދަށް ނިކ މެފައި އެ މީހ ން ކ ނި އ ކާލަފާނެ އެހެން    ،ޓަށް 

ހައްތަހާ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެ  .ދިމާލަކަށް މިއީ  ދިމާވާ މައްސަލަތައްއެހެންވީމާ،  ޮގތް    މި މައްސަލަތައް  .ންނަށް  ދިމާވާ 

ބިސީތަްއ  އަޅ ަގނޑ މެން ޭގ.  މި ޖެހެނީ  މަސައްކަތްކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަިއެގން މިައށް ހައްލެއް ހޯދ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން

މެން އަޅ ަގނޑ ،  މާއެހެންވީ  .ބިސީއަކ ން އ ފައްދާ ކ ނި ވެސް މަދ ވާނެެއޮގތ ން ކ ޑަ ޭގ ؛ޖެހޭކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  .ކ ޑަ

އެއީ ވަރަށް ،  ނޫނޭއް  ރައްޔިތ ންނަށް ކ ރެޭވނެ ކަމެ  އެއީ  ،ބަޔަށް ބަހާށޭ ބ ނީމާ  ތިން  ޖެހޭ ޒިންމާއެއް ނަަގން.  ވެސް އެބަ

ޮގތެ މެނޭޖ ކ ރެވޭނެ  ކ ނި  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބ ނެެގން  އެހެން  ތަކ ލީފެކޭ.  ނ ވިސްނޭ.    އް ބޮޑ   އަޅ ަގނޑަކަށް 

ަގބޫލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޖޭއްވެ އަޅ ަގނޑ މެން  ސަބަބ ން  ވެ  ،ކ ނީެގ  އ ޅޭ  މި  ޓަށް،  ށްއަޅ ަގނޑ މެން 

ކަންތަްއ   އެ  އެހެންވީާމ،  އެބަވޭ.  އ ނދަޫގތަކެއް  އެންމެން  ހައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އްލ ކ ރ މަށް 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން   ަގނޑ މެންނަށް ނ ވާނެ ކަމެއްއެީއ އަޅ    ،ބަޔަށް ބާހާށޭ ބ ނީމާ  3ޖެހޭ.    މަސައްކަތްކ ރަން އެބަ
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ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިެގން އެ ކަންތަްއ    އެއީ ކ ރެވޭނެ ކަމެއް  ،ދެކިެގންނެއް ނ ވާނެ. އެ ކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްެގން

ދެން ާވނީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެއްކ ރ މަށް  !ރަނަގޅ   ކ ރީމާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؛ކ ނި  މި މިސާލަކަށް  އަބަދ ވެސް 

ކޮތަޅަކަށް ތިން  މިސާލަކަށް  ކ ނި އެްއކ ރަމ ންދާ ޮގތް.    ާމލޭގައިއެއްކަލަ  ކ ރަމ ންދާ ޮގތް.  ޖ ކ ނި މެނޭ  މާލޭގައި  ،ފެންނަނީ

ހެްއޓޭ ކަހަލަ އެ ވެހިކަލްަގއި އެ ތިން ބައި ވަކިން ބެ  އެއް ވެހިކަލަކަށޭ. ދެންެގންޮގސް މި ލަނީ    ހ ރިހާ އެއްޗެއް  ލިޔަސް

ޖެހޭ. ކ ނި    ާއދެ! މި ކަންތައްތައް ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަ؟ މައްސަލައަކީ  އިކޮބައިތޯ ޭއގަ   ، ޮގތަކަށް ވެހިކަލް ހ ރިއްޔާ

ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ނި މެނޭޖ މެނޭޖްކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި އޮތީ ކަންތައްތަކެްއ ހ ށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ،  

މި ބިލަށް އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނެސްެގން، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    ، އިޞްލާޙ ތަކެއްެގ ވާހަކަ މި ތަނ ަގއި ދައްކަިއެގންފެންނަ

މި ކަންތައް ކ ރިއަށް ެގންދިޔަިއއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ،މި ކަން ކ ރެވެން އޮތް އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް ިވސްނަިއެގން 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. އިްއޒަތްތެރި   ެއކ  ކ ރިއަށް ެގންދެވޭނެ  އް ކާމިޔާބ ކަމާކަންތައްތަ ެގ  ކ ރ މ ކ ނި މެނޭޖ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ދިރިއ ޅ މަށް ވެސް އަދި    ،ޓަށް ވެސްށްއާދެ! ކ ނީެގ މައްސަލައަކީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެ ؛ރައީސް

ޅިފައި އޮތް ބޮޑ  ހ ރަހެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތަރައްޤީއަށް ވެސް އެ ؛އެހެން ކަންތައްތަކަށް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  މި  ސަލާމަތްކ ރ މަށާއި  ފެނިެގން  ކ ރާ   ،ވެށި  މި  ތަރައްޤީއަށް  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ 

ޓަކައި ސަލާމަތްކ ރ ަމށް  މެނޭޖ   މަސައްކަތްތައް  ޮގތ ަގއި  ރަނަގޅ   އެއީ ކ ނި  އަ  ، ކ ރ ން  ޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  

އާދެ! މި ؛ ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ަގބޫލ ކ ރަން އެބަ

މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް ިވސްނަަވއިެގން    ،ންީގމި ބިލ  އިޞްލާޙ ެވެގން އަންނައިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށް ޔަ   ،ބިލ  ކޮމިޓީއަކަށް ޮގސް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  . ވަރަށް ބޮޑަށްންކަކ ރަްއވާނެބަރ ން މަސައްކަތް ކޮމިޓީެގ މެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފް هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ތިނަދޫ

ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އ ފެދޭ  ؛ކ ރ މ ެގ ބިލެއްއާދެ! ކ ނި މެނޭޖ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މެނޭޖ  އެ  ިއ،ބަލަހައްޓަ  ،ކޮށްކ ނި  ގާއިމ ކޮށް ތަރ ތީބ ން  އ ސޫލެއް  ކ ރާނެ  ތަންފީއެ   ،ކަން  ޓަކައި  ޛ ކަން  ކ ރ މަށް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ާގނޫނެއް ފާސްކ ރ މަކީ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް.  ،ކ ރ މަކީހ ން ބިލެއް ފާސްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

  ،  މިންވަރ  ހާމަވެެގންދާނެ އެއް ކަަމކީތްއްމިއްޔަތ ކަން ދީފައި އޮހަކަމަށް އަވޭތ ވެދިޔަ ތާރީޚ ަގއި ސަރ ކާރ ތަކ ން މި

ހަރ ދަނާ ާގނޫނެއް ނެތ ން. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މި   ،ނަގޅ ކަަމށް ބޭނ ންވާ ރަމިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރ  މި



2220 މޭ 13               ޖަލްސާ                              ވަނަ   8ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

49 

 

ކ ރ މ ަގއި ރަނަގޅ  ިމންަގނޑ ތަކެއް ހިފެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ކ ރެޭވ ވަރަށް މ ހިންމ  މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ނި މެނޭޖ   ،ދަނީ

ޚާއް ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  އެ ޞަ މަސައްކަތެްއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިންތިހާއަށް  ކޮށް  ކ ނި  މިއަދ   ރަށްތަކ ަގއި  ކި 

ކޮށް ބޮޑެތި ރަށްތަކަށް ޞަޚާއް ؛އެ ޝަކ ވާތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް  ،ކަންބޮޑ ވާ މިންވަރަށް އެ މަްއސަލަ ހ ރ މާ ގ ޅިެގން

ބޭފ ޅ ންނަށާއި އިދާރާތަކ ެގ  ެއކި  ިމއީ    މެންބަރ ންނަށާ  މަޖިލީހ ެގ  ނިސްބަތްވާ  ގ ޅިެގން  ޝަކ ވާތަކާ  ލިބެމ ންދާ 

ސަރ ކާރ ން   ،ކަން ސަރ ކާރަށް ިގނަ ެމންބަރ ންތަކެއްެގ ޝަކ ވާ ވެސް ހ ށަހެޅިެގންމި  ، ކަންބޮޑ ވ ެމއް ކަމަށް ދެކިެގން

ިމ   ،ރިއެރ މެއް. ޙަޤީޤަތަކީ ލިބޭ ކ   މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްޔ  ދިވެެގން  ކަންާގނޫނެއްެގ ސިފައިަގއި މި  ،ކަން ބަލައިަގނެމި

އެ ބޭފ ޅ ން ކީްއވެެގންތޯއޭ މިފަދަ ހަރ ދަނާ ޮގތެއްަގިއ    ،ކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފ ޅ ން ފާޑ ކިޔ ންތައް އަމާޒ ކ ރާއިރ 

ކޮށްލަން މިއީ ހަމަ ސ ވާލ  ؟މަށް ޓަކައި ރަނަގޅ  ާގނޫނެއް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރ  ނެހެދި އޮތީޔ ކަން ކ ރިއަށް ެގންދިމި

ރަށްރަށަށް ބޭނ ންާވ   ،ކަން ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ތަންފީޛ ކ ރ ަމށް ޓަކައިކަެމއް. އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީ މި  އެންމެ ރަނަގޅ 

ޓަކައި ތަރ ތީބ ކ ރ މަށް  ލާޒިމ ކ ރޭ  ،ކަންތައްތައް  އެބަ  ާގނޫނ ަގއި  މެނޭޖ   ،މި  ކ ނި  ފަރާތްތަކާއި  އ ފައްދާ  ކ ރާ  ކ ނި 

ތެރޭަގއި ހ ރެދާނެ ީމެގ  ،ކ ރ މ ެގ އިންތިޒާމ ތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް  ޓެނިވި ޮގތެއްަގއި މި ކަންކަންދެމެހެއް  ށްފަރާތްތަކަ

ކަން  ލާަގއި އެޙަކޮމިޓީ މަރ   ،ަަމެއް އެހެން ޮއެވއްޖެއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ މަރ ހަލާަގއި ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ  

އެ ބިލ ަގއި    ،ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ބިލެއް ނެތް ހާލަތ ަގިއ ބިލެއް ައއީމާމަޝްވަރާދީެގ  ރަނަގޅ ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން 

އެއީ ކ ނީެގ ޮގތ ަގިއ    ، ބ ނި ކަމ ަގއި ވިޔަސް ން އޮޅިެގން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ރ ފިޔާ ދޭހާސް  ދިހަ  ބެޔަސް ނ ބެޔަސް  

އެ ބޭފ ޅ ން އަމިއްލައަށް    ،ދަކީއ ދޭން ވަ  ރ ފިޔާ  ހާސްދިހަ  ދަކީ ބެޔަސް ނ ބެޔަސް  އ ދެއް. އެ ވައ މިއަދ  ގެއްލިފައި އޮތް ވަ

ދ  އޮތީ ކ ނީެގ ޮގތ ަގއި ިމއަދ  ކ ނިޮގނޑަށް ެއއްލައިލެވިފަ. އ  ެއ ވަ   ، ދ  ރައްޔިތ ންނަށް ފ އްދައިނ ދެވިއ ދެއް. އެ ވައ ވީ ވަ

ޖައްސަވަމ ންހިތާމަ  އެހެންވީމާ، މިސާލ   ކަމެއް.  އި  ހ ރި  އަމިއްލަ  ލޮލަށް  އަމިއްލަ  ޮގއްސަ  ލި  ނިގޖައްސަވަމ ން 

ވީ    ހިތާމަކ ރާ ކަމެއް. މި ދައްކަނީ ކ ނީެގ ވާހަކަ. އެ ބޭފ ޅ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ވައްދާލެވޭއިރ  ވެސް ނޭނޭގ ކަމަށް

ދިޔަ ވާހަކަެއއް ނޫން މި ދައްކަނީ.  ެވެގން  ދ ތައް ކ ންޏަށްއ ދ ތަކ ެގ ވާހަކައެްއ ނޫން ިމ ދައްކަނީ. އެ ބޭފ ޅ ން ީވ ވަ އ ވަ

  ،އޮތީ  ަގިއ ވެސް ޭގބިސީތަކ ން އ ފެދޭ ކ ނިތައް މެނޭޖ ކ ރާ ވާހަކަ. ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަންމި ދައްކަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތ 

ވިހަ ދ މ ެގ ސަބަބ ން   ،ކ ރ މަކީ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެއީ ބޮޑެތި ރަށްތަކ ަގިއ މީެގން އ ފެދޭ ދ މާއިކ ނި މެނޭޖ 

އްސަކީ ރަށްރަށ ަގިއ ޚާއްސަކޮށް، ރަށްރަށ ަގިއ  މި އެއްޗެ   ، ެގއްލ މާއި   ކައިރީަގއި ހ ންނަ ެގތަކަށް ލިބޭ  ،ލިބޭ ެގއްލ މާއި 

ކ ރެޭވނެވަރ ެގ ކަމެއް ނޫން. މައި ސަރ ކާރ ެގ އެހީތެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޭނ ންވާ ކަމެްއ. މިފަދަ ކައ ންސިލ ތަކަށް މެނޭޖ 

ކ ރ މ ެގ މަ އ ސޫލ ން ކ ނި މެނޭޖ މި ާގނޫނ ަގއި އެބަ ބ ނޭ، ހަމަހަ ؛ންާގނޫނެއް ހެދިެގން ދިޔައީމާ ހަމަހަމަ އ ސޫލ 

ސީލ ތައް ވެސް މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އިންތިޒާމ ކ ރެވިެގންދާނެ ޮގތ ެގ ތަފ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމ ކ ރެިވެގންދާނެ ވާހަކަ.  

ތަކ ަގިއ  މި ާގނޫނ  ފާސްވ މާ ގ ޅިެގން މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހެދިެގންދާނެ ަގވާިއދ ތަކެއް. އެ ަގާވއިދ  ؛ހެދޭ ަގާވއިދ ތައް



2220 މޭ 13               ޖަލްސާ                              ވަނަ   8ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

50 

 

ކ ރ މ ެގ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ. ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކިރިޔާ ވެސް ކ ނި މެނޭޖ   ނެކަން ތަރ ތީބ ކ ރެވޭއެ

މާލޭގައި. މާލެ ނޫން މަދ  ރަށްރަށެއްަގއި ވަރަށް ދެރަވަރ  ޮގތަކަށް    ،ވަސީލަތެއް ކ ޑަކޮށް ވެސް ާގިއމ ކ ރެވިފައި މި އޮތީ

މާލެއަށް    ،ދެކ ނާއި  ،ކ ނީެގ ކަންތައްތަކަކީ ިމއަދ  ރާއްޖޭެގ އ ތ ރާއި  ލަކޮށްޖ މ   ،ޒާމ ކ ރެިވެގންދިޔަ ނަމަވެސްކަން އިންތިމި

ކޮށް ހަމަ އިންތިހާއަށް ބޮޑ ވެފައި އޮތް ކަެމއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދާނެ، ައޅ ަގނޑ މެން މާލޭ ކައިރިއަށް  ޞަޚާއް

ައރަމ ން  މަހަށް ކ ރީަގއި  ެގއްލ ންށްދިޔަ ދ ންތައް. އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ތިމާވެ ދާއިރ ަގއި  ކ ރާނެ    ޓަށް އޭެގ 

މި ސަރ ކާރ ން ެގނައި ބަދަލ ތަކާ ގ ޅިެގން ތިލަފ ށިން  ،ކަންތައްތައް. މިއަދ  ތި ބޭފ ޅ ންނަށް ފާހަަގކ ރެވިެގން އަންނާނެ

މި ބާވަތ ެގ ކަންތައްތަކަކީ    ، ނީ. އެހެންނަމަވެސް ކ ރަމ ން އެ ދަ  ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް އިންތިހާއަށްދ މެއްނާރާ. މެނޭޖ 

ވ މާ އެކީަގިއ މީަގއި ރަްއޔިތ ންެގ ެއއްބާރ ލ ން އިންތިހާއަށް ބޭނ ންވާނެ.   ބޮޑ  ޚަރަދެއް ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަމަށްން  ދައ ލަތ 

ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ެއ އެ ބޭފ ޅާ ދ ނިޔޭަގިއ ހ ންނަ   ؛ރަްއޔިތަކ   ، ރައްޔިތ ންނަށް ތަކ ލީފ  ޖެްއސ މ ެގ ވާހަކަދައްކާއިރ 

މީހަކ  ވެސް ބޭނ ންކ ރާނެ.    ކޮންމެ   .ބ އިން އެ ބޭފ ޅާ ބޭނ ންކ ރާނެންއޮތް. އެއީ ކެއި  ބޭފ ޅާ ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ އެބަ

ޭއެގީމެގ  ،ޒަރޫރީ ބޭނ ންތައް  ،ންބ އިާމއިކެއި ލާފަިއ    ތެރެއިންތެރޭަގއި އ ފެދޭ ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ކ ންޏަކީ ވެސް 

ކ ރ މ ަގއި ހަމަ ެއ މީހަކ  ފަރ ދީ ޒިންމާ އަދާކ ރަންޖެހޭ. ފަރ ދީ ޒިންމާ އަދާކ ރ މަކީ  މި އެްއޗެހި މެނޭޖ   .ހިއަންނަ ެއއްޗެ

ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަްއ ޭގބިސީއާ ހަމައިން  ޖ މި ކ ނިތަްއ މެނޭ  ، ންޭގބިސީތަކ ން ވެސް މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ބައިތަކަށް ބެހިެގ

ނޫނިއްޔާ އެ ރަށެއްަގިއ    ،ފަހ ން ދައ ލަތ ންހަމަޖައްސައިދިނ ން. އޭެގޕިކަޕާ ހަމައަށް ެގންދެވޭއިރ  ެވސް އެ އިންތިޒާމ ތައް  

އިން ރައްކާތެރިކަމާ ެއކީަގއި ކ ނި އޮންނަ އިންތިޒާމެއްެގ ތެރެއެ  ނޫން ފަރާތަކ ން ވިޔަސް  އާންމ  ފަރާތަކ ން ވިޔަސް، އެ 

ސެންޓަރ ތަމެނޭޖ  ދިކ ރާނެ  ހަމައަށް  ހަމަޔ ކާ  ފާހަަގކޮށްލަންން.  އަޅ ަގނޑ   ނާޒ ކ     ،މިއާއެކ   އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ފަރާތަކީ ެއއް  ހިންާގ  މެނޭޖ   ،ވިޔަފާރިެއއް  ކ ނި  ދަށ ން  ބެލ މ ެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ޓޫރިޒަމް  ޓަކައި ޓޫރިޒަމް.  ކ ރ މަށް 

ކ ރަންޖެހޭ މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން. ެއއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދަނީ ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ެގންގ ޅޭ އ ސޫލ  ހަރ ދަނާ

ހަާވލ ކ ރެވޭ ބަެއއް ފަރާތްތަކ ން    ،އެ ރިސޯޓ ތަކ ެގ އިހ މާލެްއ ނެތް ކަމ ަގއި ިވޔަސް  ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ނި ެގންދާއިރ  

އެ ހ ރިހާ ޑަސްބިން ބޭްގތައް އ ކާލެވޭ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން  ؛ސީދާ މާކަނޑަށް އެ ހ ރިހާ ކ ނިތައް

އެ   ކ ރ މަށް ޓަކައި ވެސް މި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިންކަން މެނޭޖ އެބަދޭ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނަގމ ންދާ ދެރަ ޢަމަލެއް. މި 

އިސްކަންދޭނެ ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން.  ތައްތަކަށް  އެ ކަން  ،ބަޔާންކ ރާއިރ   ކ ނި އ ކާލާ ފަރާތ ެގ ޒިންމާތައް ؛ޒިންމާ

އިންސާނާ ކ ރިއަށް    ،މިއީ މި ފަހ ެގ ތާރީޚެްއަގއި އިންސާނާ ތަރައްޤީވ މަށް ޓަކައި   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިންމާލަނީ

  ން ލ  ފާހަަގކ ރެވެނީ. މި ާގނޫނ ދިއ މަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މ ހިންމ ވެެގންދާ ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި މި ބި

 ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އ ފާވެރިކަން ެގނެސްދޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  ފަޟ ލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްވަިއެގން  ޝ ކ ރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް  ސަރ ކާރ ން  ބިލެއް  މެނޭޖްމަންޓ   ޭވސްޓ   އާދެ! 

އެ ކ ރިއަށް  މިއާައޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ެގންދަވާތީ  ހަމަ  ދަންނަވަން.  ދަންނަވަންމަރ ޙަބާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް   ؛އެކީަގއި 

އައިއިރ ަގއި ޭވސްޓ މެނޭޖްމަންޓ ެގ ހާލަތ  އޮތީ ވަރަށް ނާޒ ކ    ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ަގއި ވޭސްޓ  މެނޭޖްމަންޓ ެގ ހާލަތ 

ކައިރީަގއި އޮތް ކ ނިޮގނޑެއް އޮތް. ހަފ ތާއެއް    ކަލާފާނ  ސްކޫލ   ،ހާލަތެއްަގއި. ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތާ ހަވާލ ވިއިރ ަގއި

އެ ކަންކަން ނ ވެ ޮއްއވާ.    ،ެވމެ  ތެރޭ، ދެ ހަފ ތާއެއް ތެރޭަގއި އެ ތަން ހ ސްކ ރި. މީެގ އެތަްއ ސަރ ކާރ ތަކެއް ވ ޖޫދ ަގއި

އި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީެގ މަސައްކަތްތައް އެކަށޭނަ ސްޕީޑެްއަގ  ،މެނޭޖްމަންޓ ެގ ކަންތައްތަކާއި  ވޭސްޓ 

މި ކަންތައްތަކަށް ފަރ މާކ ރެއްިވ    ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ. ހިމެނިެގން ވަކާލާތ ކ ރާ ކަމ ަގއި ވަންޏާމަސައްކަތްތަްއ ވެސް މީެގ

ޔާމީން.    މ ެގ އިސް މޭސްތިރިައކީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ، ރައީސް އ އަދި މި ހިސާބަށް ެގންދި

ނެޭގނެ މެކޭނިޒަމެއް، ިއން ކ ނިޑޯ  ވޭސްޓ  ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް މާލޭަގއި ހެއްދެވި. އަދި ޑޯ ޓ   .އ ފެއްދެވިވެމްކޯ  

ނެޭގނެ   ؛ވިލާތަކެއް ކަޑައްތ ކ ރެ ޙަޭގބިސީތަކ ެގ ތެރޭަގއި އ ފައްދާ ކ ނި ނެޭގނެ މަރ   ެގނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން ައޅ ަގނޑ މެން

ހަމަޖެއްސި.   ާގއިމ ކޮށްދެއްވިއިންތިޒާމ ތަކެއް  ފަންޑ   އޭގެ   .އޭ.ޑީ.ބީެގ  ތަނ ގައި  އިތ ރ ންއަދި  ފް  ،މި  އެބަ  ލޯމި  ަގއި 

މި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރީ މި ސަރ ކާރ ންނޭ.   އި އާބާނިން،  ތަކާއިދ ންއަރަމ ން އަިއ  ،  އަންދާ ނިޒާމ ތިލަފ ށީަގއި ކ ނި  ،ވިދާޅ ވޭ 

ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. ވެދާނެ  ،ނޫން މީެގ ކ ރިން   މި ސަރ ކާރަށް އައިއިރ   އެއީ  ހ ޅ ކޮޅ  ނާރަނީ ކަމަށް. އެކަމަކ  އެއީ 

މި ހ ރިހާ  އަދި    ، ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތެއްެގ ނަތީޖާ. މީެގ ކ ރިން ކ ރެވ ނ  ަމސައްކަތެއްެގ ނަތީޖާ އޭ.ޑީ.ބީެގ ފަންޑާއި

ކ ރެިވެގން  ކަންތެރެއިން މި  ެގމެންެގ ޭގބިސީ ފަސޭހަ ނިޒާމެްއެގ ތެރެިއން އަޅ ަގނޑ  ،މިއަދ  އެކަށޭނަ. މަސައްކަތްތަކަކީ

ވަނަ އަހަރ ،    2018އަޅ ަގނޑ    ؛ވ. ފެލިދޫ، ފ ލިދޫ، ތިނަދޫ  ،ލާއިރ އިމި އަންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާއަށް ވިސްނަ

؟ ކޮބައިތޯ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާަގއި ފ ލިދޫއަށް ހ ރި އިކ އިޕްމަންޓްސްތައް  ،ވަނަ އަހަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކ ރިން  19

މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރ   ؟ ތިނަދޫއަށް ހ ރި އިކ އިޕްމަންޓްސްތައް ކޮބަިއތޯ؟ ފެލިދޫއަށް ހ ރި އިކ އިޕްމަންޓްސްތައް ކޮބައިތޯ

ކ ންޏެއް އެހެރީ   ތަޅ އަޅ ާވފަ. ހ ރިހާ  އިފ ލިދޫަގއި އެހެރީ ވޭސްޓ  މެނޭޖްމަންޓ  ސެންޓަރ ަގ  އް ނާދޭ.ވެސް ިއކ އިޕްމަންޓެ

ދ ވަސް ތެރޭަގިއ  މަސް  4ާގތްަގނޑަކަށް ކ ރިއަށް އޮތް    ،. އޭރ ަގއި މިނިސްޓަރާ އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކ ރީމަ ވިދާޅ ވިބޭރ ގައި

  ، އް ނާދޭ. ދެން، ސ ވާލ ކ ރީމަ ވިދާޅ ވީއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ިއކ އިޕްމަންޓްސް ޑެލިވަރކޮށްދޭނަމޭ. އަދިވެސް ިއކ އިޕްމަންޓެ

އް ނާދޭ. ހިސާބަށް އައިއިރ ަގިއ ވެސް އިކ އިޕްމަންޓެ  ހަރ  ދިޔައީ. މިއަދާ ހަމައަށް މިކޮވިޑޭ، ޭއެގ ފަހ ން ކޮވިޑ ެގ ދެ އަ
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އޮތް. ވ. އަތޮޅ ެގ   ތަން ފ ނިޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، މި ނެޭގނެ ިއންތިޒާމ ތަކެއް ވެސް ހަމަޖަްއސާފައި އެބަ   .ތަން ފ ނިޖެހިފަ

މި ސިސްޓަމ ން މި ދަނީ.   .ނީ، މި އަންނަނީ، މި އަންނަނީރަށްތަކ ަގިއ، ވ. އަތޮޅ ެގ ރަށްތަކ ަގއި ކ ނި ބަލާ މި އަންނަ 

، ރައީސް  އި އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ަގ ؛އަޅ ަގނޑ  ވަގ ތ  ވެސް ޖެހިްއޖެ. އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން ދަންނަވާލަން

ފެންނަނީ.   މި  ޤައ މ ން  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިއަދ   ނަތީޖާ  މަސައްކަތެއްެގ  ކ ރި  ސަރ ކާރ ަގއި  ތަރައްޤީެގ  ޔާމީން 

ބެލިތްމަސައްކަ ބެލި  ތަކަށް  މަސައްކަތަކަށް  އިތ ރ ކ ރ މ ެގ  އާމްދަނީ  ވިޔަސް،  ހ ރިހާ   ކަމ ަގިއ  މި  ިވޔަސް  ކަމ ަގިއ 

 . މަސައްކަތެްއެގ ނަތީޖާއަކީ ރަީއސް ޔާމީން ކޮށްދެއްވި މަސަްއކަތ ެގ ނަތީޖާ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަނަ ފ ރ ޞަތ .  3ޖާބިރ ، هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

  . ވަނަ ފަހަރ  ކަންނޭނެގ މި މަްއސަލައިަގއި މި ވާހަކަދައްކަނީ  3އަނެއްހެން މިހާރ     ައޅ ަގނޑ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    އާދެ!

.  ންކިޔަމަރ ޙަބާ  ،ސާފ ތާހިރ ކަމ ެގ މ ހިންމ  ކަމ ެގ މައްޗަށް ބަލާފަ. އިންތިޚާބ ތައް ކާމިޔާބ ެވއްޖެ. ޝ ކ ރ ދަންނަވަން  އީއެ

ތެރޭަގިއ  ތްކ ރ މ ެގ އ ސޫލ ތައް. އޭެގޢަޝަރީ  ،ަގވަރނެންސ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްތާއޭ  ،ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

ކަނޑަައޅާނީ މިންަގނޑެްއ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހިސާބަކ ންހޭ  އަޅ ަގނޑަށް    ،ކޮން  ޮގތ ން  މިސާލެއްެގ  ކޮންކަެމއްަގއި. 

 އޭނަ މިނިސްޓަރަކަށް ެއބަ   ،ނިސްޓަރ ެގ ަމއްސަލަެއއް ކޯޓ ަގއި އެބަ ހިނާގ. އެހެންނަމަެވސްސްޕޯޓްސް މި،  ފާހަަގކ ރެވޭ 

ެއހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ެއްއ    ވާއިރަށް ެވސް ެއ މީހ ން ވެސް ކެނޑިެގން އެބަދޭ.   ތިބި މީހ ން ޝައްކެއް  ހ ރޭ. ދެން

ނ ވޭ ެއްއވެސް    އަޅ ަގނޑަށް އަންޑަސްޓޭންޑެއް  . ދެންޖެހޭ ނޫންހެއްޔޭ އ ސޫލެްއެގ ދަށ ން  ތެއް އޮޕަރޭޓ ކ ރަން އެބައިޖ ރާ

ދާނެ ކަމަށް ބަލައިެގން    ނ ޖެހޭ. ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނަގޅަށްކަމެއް ނ ހިނަގއިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ޝިކާޔަތ  ބަންނާކަށް

ކ ރި މީހާ ކ ރި ކ ރަން މި ޖެހެނީ. ކ ރިން  މ ެގ މައްޗަށޭ ކ ނި ވެސް މެނޭޖ ޔ މި ތިބެނީ. އެހެންވީމާ، ރަނަގޅަށް ދި

ލާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ެވސް އޮންނަ ޮގތަކަށް މިތާ ވާހަކަދައްކަމ ން މި ދަނީ. އެހެން އިކަންތަކ ެގ ސަވާބ  އަނެކަކަށް ލައްވަ 

ކ ރާނެ   ަވޒީރ ކަން  ، ނ ެވެގން މި އ ޅެނީއަންޑަސްޓޭންޑ   ،ެވެގން އ ޅޭ ޮގތަކީ  ވެސް ލައްވާލަފާނެ އިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑަށް މި

ލޫފްެގ މައްޗަށް ކޯޓ ަގއި މަްއސަލަ ޚްލޫފްެގ މިނިސްޓްރީަގއި މަޚްމަ  ،މިސާލެއްެގ ޮގތ ން ؟ ށ ަގއި ނެތީތޯބަޔަކ  މިހާރ  ރަ

ތިބި މީހ ންނާ ބޮޑ  ކަންތައްަގނޑެއް ލަިއަގނެެގންދާއިރެްއަގިއ   ދެން  ،ޕީ.ޖީއާއި  ޮގތ ން  ކަމާ ބެހޭއެ   ،ޕްރޮސިކިއ ޓްވަމ ން

މިކަހަލަ   އި ނޯޓިސްދީފައި ފޮނ ވާލަ  ބި އެންމެންނަށްތި  ދެން؟ ނީހައްޓަންޖެހެލޫފް ެއ މަޤާމ ަގއި ބަޚްކީްއވެެގން ހެއްޔޭ މަ

އެރީ މި ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލާނަމޭ.  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް  ،ޓެކްނިކަލީ ކ ޑަކ ޑަ މައްސަލަެއއް ދިމާވާތީ  ،ކަންތައްތައް ދިމާވާތީ 
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ފ ލ ހ ންެގ މ ސާރައާއި    ،ންނާނެ ަގރާރެއް ހ ށަހަޅާފައިއަޅ ަގނޑ މެންެގ މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އޮ  ،އެކ އެކީަގއިހަމަ މިއާ

ބާރ ވެރިކ ރަ  .ވަސީލަތްތައް ބޮޑ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ     30ފ ލ ހ ންނަށް މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރަން %  ން،ފ ލ ހ ންނަށް، ފ ލ ހ ން 

ނެތް. ކްރިމިނަލް  އެންމެންނަށް ވެސް މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރޭ، ފ ލ ހ ންެގ އަތ ަގއި ވަސީލަތެއް    ،ހ ށަހެޅިން. މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރަނީ

އިންވެސްޓިޭގޓ  ފ ލ ހ ން މައްސަލަތައް  އެހެންވީމާ،  އިންޖީނެއް.  ނެތް  އޮތިއްޔާ  ބޯޓެއް  އެބަހ ރި.  ދަތިކަން  ކ ރ މ ަގއި 

ކީްއެވެގންހޭއި ބާރ ވެރިކ ރ ވަ  އެްއވެސް ޖަވާބެއް ނ ދީ  ، ފ ލ ހ ންނަށް މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅި ަގރާރ  

މަޖިލީ ބޭްއވީޕާކ ކޮށްފައި  އަމީންމަޖިލި؟ ހ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ  އަދި  ވެސް  ސެކެޓްރިއޭޓ ން  ޖެހޭނެތާ  ޢާ  ސް  ވެސް  ންމ  

އަނެއްކާ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރެއް   ދެން  ؛ހ ރިހާ އެއްޗަކަށް   ކޮޅަށް ދޭން. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާކޮންމެވެސް ޖަވާބެއް މި

އަޅ ަގނޑ  ބޭރ ކޮށްލަނިއްޔޭ.    ، އެމް.ޑީ.ޕީން ބ ނީ  ެގން އައިމާއެއީ ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް އަޅ ަގނޑ  ހޮވި ؟ ނޫންތޯ އަޅ ަގނޑަކީ

 ؛އަޅ ަގނޑ  އަތ ން ލާރި ހޯދައިެގން ވެރިކަމަށް ައއިއިރ  އަޅ ަގނޑަކީ ވަރަށް ާގތް ބޮޑ  ިމހެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރަ މަސައްކަތެކޭ. މި ބ ރަ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތްކ ރީ ވަރަށް ބ   . އެހެންވީމާ، މިއަދ އޭނ ދެ، ކަމަކ އެހެންވީމާ

ެގ މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރަން ވެސް  . ފ ލ ހ ންނ ވާނޭން ހ ރި އެްއވެސް ކަެމއް ނ ބެލި ޮގސްެގންމިހެ  ،މަސައްކަތ ެގ ނަތީޖާއަކީ 

ވާތީއޭ.    އަޅ ަގނޑ  ކަމަކަށް  ބޭނ ންތެރި  އެއީ  މިހ ށަހެޅީ  ކ ރަމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތްތައް    ދަނީ   މަޖިލީހ ެގ 

 ...ސާންތެރިހ އި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ    ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް  ،، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ހާރޫން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ވާހަކަދައްކަމ ން ެގންދަވާ  މިހާރ     ،ބެހޭ  މައްސަލައެއް މި ނެީގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމާ

ހަމަ  ،  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވާހަކަާއއި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ބަހ ސްކ ރާ ބިލާ ގ ޅޭހެން ހީނ ވާތީވެ

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ރައީސްެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނަންވެެގން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ވިދާޅ ެވލަ މެންބަރ   މައިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ންތޯ  ކިތައް  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަަވނީއ އްވާ  ދާއިރާެގ  ؟ ޟޫޢަށް  ކާށިދޫ  އާދެ! 

 ލަދެްއވ ން އެދެން.  ްއވާގ ޅ    ޟޫޢާއ މަވަރަކަށް  ކޮންމެވެސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ؛ދ ލެވެލްަގއި .އަޅ ަގނޑ މެން އ  ،ކ ނި ނައްތާލ މާ ބެހޭ ޮގތ ން  ،ބެހޭ ޮގތ ން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސާފ ތާހިރ ކ ރ މާ

ވިޔަސް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ނި ނައްތާލ މަށް ލިއ ޝަނެއް ހޯދަންޒޮއިން ރި ދ.އަޅ ަގނޑ ެމން އ  ޮގތ ން  ެގއްމިސާލެ

މާ،  އެހެންވީ  .ެގ ވެރިޔަކަށޭދ.މިނިސްޓަރ  ހ ންނެވީ އ  ރާއްޖޭެގ ފޮރިން  ަގއި ހ ރީދ.ައޅ ަގނޑ މެންެގ އ؛ ވަރަށް އަވަހަށް

 ބަރލިންއާ.  ވާލ ކ ރިޔަސް ެގންދާނޭހަ  . އަދި ރޯމާ ވާލ ކ ރިޔަސް ެގންދާނޭހަ  ންއާސ ވިޑ   ހަމަ މި ކ ނިކޮޅ ށް  ކ ނި ނައްތާލ މަ

ޑޮލަރ     ހަމަ ؟ޗެއްތޯއް ިމއީ ކޯ  ކޮޅ މި ކ ނި  ވީ.ލ ކ ރަންވާހަ  ޔޯކާނިއ   ،އެ ބޭފ ޅާ ކަނޑައަޅަނީ  .ވާލ ކ ރިޔަސް ެގންދާނޭހަ

 ޕޮލިސީއާ  ކ ރ މަށް ޓަކައި މި  ސަރ ކާރ ެގޖ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކ ނި މެނޭ  ވެެގންދާނީ. އެހެންވީމާ  ންޏަށްނޫންތޯ ކ 

  ހަމަ މިއާ  ،ހަކައަކީ ދާ ވާ  މި  ދަންނަވަމ ން   . ދެންއޭވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ   ،ދަންނަވާނީހަމަ  ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ   

 .  ރާއްޖޭަގއިއެލިމެންޓް މާ ހައިވެއްޖޭކްރިމިނަލް  މިހާރ     ވެސް ދޭންވީއޭ.  ފިސްތޯލަވަރަށް ގ ޅ ންހ ރި ވާހަކަެއއް. ފ ލ ހ ން  

ރެްއ  ނޫން މި ދަންނަވަނީ. ކޮންމެ ހަކ   އޭހ އްދަކ ރަންވީއޭ. ހަކ ރ ން އަރައިަގންނަންީވއޭ. ކޮން ހަކ ރެއްތޯމެރ އާނާ  މެޑިކަލް  

ހޭތާ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ންނަށް ނ ބެލެހެއްޓޭވަރަށް ިމ ބަލިމަޑ ކަމ ން އަރަިއަގންނަން އެބަ ޖެ  ،އެބަ ޖެހޭތާ  އިންވިޔަސް އެ 

އެ   ،ރައްކާތެރިކަމާއި  ،ސަލާމަތާއި  ެގދަނީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ފ ލ ހ ންނޭ  އެއްޗެހި ހިންަގމ ން  ޭގންގ ތައް މާރާމާރީއާ

ހ ރިހާ ވަސީލަތް    ،ބޯޓ ފަހަރާއި  ،ހެލިކެޕްޓަރާއި  ،ދ ފަހަރާއިނ އ ޅަ  ،އެ މީހ ންެގ އޮޑިދޯނިފަހަރާއި   ،އާއިމީހ ންެގ މ ސާރަ

ފ ރިހަމައަށް ނޫންހެއްޔޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ އެބަ މި  ންނަންވާނީ ފ ރާރާއްޖޭެގ އަސްކަރިްއޔާ އޮދޭންޖެހޭނެ ނޫންހެއްޔޭ.  

 މިތާ ވާހަކަ...  މަށްކަންކަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން. 

 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ބިލަކީ   މިާވ  ހ ށަހެޅިފައި  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ   ޤައ މ ެގ މ ސްތަޝ ކ ރިއްޔާ  ބަލަށް ވަރަށް  ގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

އަޅ ަގނޑ ެމން ބިލެއް.  ޖެހޭ   ެގމ ހިންމ   އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބިލެއް.  މ ހިންމ   ވަރަށް  ތަރައްޤީވ މަށް  ރަްއޔިތ ން 

ތަކެއް  ކ ނި މެނޭޖ ކ ރެވޭނެ ރަނަގޅ  ޮގތް  ،ޓާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތިމާވެ
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އި އިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރ ން ވަރަށް  ކ ނިން އަޅ ަގނޑ މެން ސަލާމަތްވާނެ ޮގތެއް ހޯދަން. މި މަޖިލީހ ަގ  ،ހަދައިެގން

ސަރ ކާރ ން ަވރަށް ރަނަގޅ  ކަންތައްތަކެއް ކ ރެްއވި ވާހަކަ. އެ ވެދާނެ ެގ  ރައީސް ޔާމީނ   ،ބޮޑަށް އެބަ ފާހަަގކ ރައްވާ 

ކ ނި ފ ންޏަކާއި ދަރަނި ފ ންޏެއް. އެއީ ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް    ،ރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނީއިއިތެދަކަށް. މި ސަރ ކާރ  އަ

ރައީސް  އިްއޒަތްތެ  މަ؛ އެއީ.  ބިލ ެގ  މި  މަގ ސައަޅ ަގނޑ މެން  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ބަލާއިރ   ދ ތައް.  ގ ސަދ ތަކަށް 

އެއްބަސް އެންމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ބިލ ަގިއ  މި  އެބަހ ރި. އެހެންނަމަވެސް،  ކަންތައްތައް  ބައެއް  ނ ެވވޭ 

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ ޕްލޭނެއްެގ    ،އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް  ،ނަމަ   އޭެގތެރެއިން އަޅ ަގނޑ  ބަެއްއ ކަންތައްތައް ފާހަަގކ ރާ

ނެވި ލަތަށް މިދެންހާވާހަކަ އެބަ އޮތް. އަޅ ަގނޑެްއ ނޭދެން އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ވާހަކަދަްއކާ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންެގ  

  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި   ،ޖެހޭ  ޕްލޭން ދާކަށެއް. ާގނޫނެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިވާހަކަ ލިޔާިއރ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަ

ޖެހޭ    ކ ރާ ޕްލޭން ހެދޭ ފެންވަރަށް ކިޔަަވިއެގން ތިބި ކިތައް ބޭފ ޅ ން ތިބިތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަޖ ކ ނި މެނޭ

އެކަން އެހާ ފަސޭހަވެެގނެއް ނ ދާނެ. ަވކިން  އް. މިހާރ  ބިލ ަގއި އޮތް ޮގތ ން ވެއްޖެއްޔާ  މިކަން ކ ރެވޭނެ ފަސޭހަ ަމގެ 

އެހާ    ،ޚާއްޞަކޮށް ފާސްކ ރ މަކީ  ފޮނ ވަިއެގން  މިނިސްޓްރީއަކަށް  ހ ރި  މާލޭަގއި  ހަދައި  ޕްލޭން  އެ  ކައ ންސިލ ތަކ ން 

ބިލ ެގ   މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަދަލ ަގއި  ޭއެގ  ނޫން.  އެކަންފަސޭހަކަމެއް  ެއއީހަ  ތެރެއިން  ޮގތެއް  ، އްލ ކ ރެވިދާނެ 

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ހެދ ން.  ޮގތެއް  ކ ރެވޭނެ  ެއކަން  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ހަދާފައި  ަގއިޑ ލައިނެްއ  މި  ؛ މިނިސްޓްރީން 

ރަޙައްދ   ސަޢީ  ބިލ ަގއި އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ންވާ އިތ ރ  ކަންބޮޑ ވ ެމއް އެބަ އޮތް. ރަށްރަށ ެގ އިޖ ތިމާ

ފަރާތްތަކަށް   ރަށްރަށ ަގިއ  ހަކ ނިކަހާ  ބޮޑެތި  މިއަދ    ހޯދަންޖެހޭނެ.  އަންހެން އަށްޑިހަ ނޫނީ    ސަތޭކައްލެްއ  ވަރަކަށް 

އްލެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ހަބަލ ން ނ ކ މެ ކޮންމެ ދ ަވހަކ  އެ ކ ރާ މަސައްކަތަކީ ައޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ ެގ ތެރެިއން  ނކަ

ފަސް ހާސް    ނޫނީ ތިރީސް  ،ތިރީސް ހާސް ރ ފިޔާންނަނީ  ސައްކަތަށް ކަނޑައެޅިފައި މި އޮކަމެއް. އެ ބޭފ ޅ ން އެ ކ ރާ މަ 

ރ ފިޔާ. މިީއ    400ރ ފިޔާ،    200ރ ފިޔާ،    300ކޮންމެ ބޭފ ޅަކަށް    ޒިރީއަށް ބަހާލީމާހާލާފައި  އިނިންމަ  ރ ފިޔާ. މަސް

އ ޅޭ ވެމްކޯެގ މ ވަްއޒަފ ންނަށް ދިހަ ހާސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަލައިަގނެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. މާލޭެގ މަގ ތައް ކ ނިކަހަން  

އްލެއް ހޯދެންޖެހޭނެ.  ހަިމކަމަށް    ،ެއްއ ޤައ މެއް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ،  ރ ފިޔާ. ހަމަ ކ ރަނީ އެއް މަސައްކަތެްއ. ެއއް ދައ ލަތެއް 

ރަށ    ަގއި ނޫނީއަތޮޅ  ތަކ   ،ބޫލ ކ ރަނީަގޮގތެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     އްލ  ހޯދޭނެ އެއްހަމި ބިލ ެގ ތެރެއިން މިދެންނެވި  

 އިޖ ތިމާޢީ   ފެންވަރ ަގއި ެވސް ވެްމކޯ މި ހިންާގ އ ސޫލ ން ހިންާގނެ ކ ންފ ނިތަކެއް ހަދައިެގން ޭގެގިއން ކ ނި ނަަގިއެގން

ވީމާސަ ރަށްރަށ ަގިއ  ހޯދ ން.  ޮގތްތަކެއް  ސާފ ކ ރެވޭނެ  ައެގއްަގއި  ރަޙައްދ   ކ ޑަ  ލައްާވ    އެ  މިހާ  ކަނބަލ ން 

  ންވާ ނ އަނެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭ ؛ބޫލ ކ ރެވޭ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގމަކީ  ވ މަސައްކަތްކ ރ  

ދައްކަވަމ ން  މި ބިލަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއް. އިއްޔެަގއި ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ ،  ކަމަކީ

ންޓް ކޮމިޓީ ގ ޅިެގން އ ފެދޭ ޖޮއިންޓް ންމައާއި އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީން އަދި އެންވަޔަރަޒީ ކޮމިޓީމި ބިލ  ލާމަރ ކަ  ،ފާހަަގކ ރި
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ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ތާއީދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅ މަށް  އެ  ހ ށަހެޅި.  ފޮނ ވަން  ަމއްސަލަ   ؛ކޮމިޓީއަކަށް  ކ ނީެގ 

ހިސާބަށް އައި ބައެއް.     މިއީ އަގ ހ ރި އެްއޗެކޭ ކިޔަމ ން މިކ ނި   ،ދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  އްލ ކ ރަންހައަޅ ަގނޑ މެން  

ައހަރ     2019އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ    އޭެގ އަގ  ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާެގ ކ ނި    މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް   90ވަނަ 

ތެޔޮ ޅ ކަކޮށްފައި ހ ރި  ބޭނ ން  ،ތެޔޮހ ރި. މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އ ފެދޭ ކަޅ   ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓ ކޮށްފައި އެބަ

ބޭނ ންވާަވރަށް ނ ލިބިެގން ބޭފ ޅ ން  ތިބި. އެ  ައއިސްފަިއ އެބަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ބަޔަކ     އ ޅެނީ. މި   ަގންނާނެ އެތައް 

ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވޭނީ ސެްގރިޭގޝަންެގ ތެރެއިން. މި ކ ނި ވަކިކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ކ ނީެގ  

ބަދިޭގ ކ ނި. އެނޫން    ، ޮގތަށް ނަމަމ ކޮށް ދަންނަވާއާންއަޅ ަގނޑ މެން    ،އޮތީ  މި  ންައޅ ަގނޑ މެންނަށް ބެލެ  ޮގތ ަގއި

ފަތް ކ ންޏަކީ ަގސްކާނާ   ެއއްޗެހި.  ވިޔަފާރީެގ ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރެވޭނެ  ،ނަމަ  ހ ރިހާ ކ ންޏަކީ އޭެގ ޒާތަށް ވަކިކޮށްފި

ތްތެރި  . ިއއްޒަރެވޭނެ ޕްލާސްޓިކ ކ ރީސައިކަލް   .އްއެކްސްޕޯޓްކ ރެވޭ ެއއްޗެ   ނޑަކީ. ދަނަގއްހަދަން  ބޭނ ންކ ރެވޭނެ ެއއްޗެ 

އެ މާއްދާތަކ ަގއި ހ ރި އެކިއެކި    . އެކަމަކ  ކެއްހ ރި ކ ނި ެއކްސްޕޯޓ ކ ރ މާ ގ ޅޭ މާއްދާތަ  ިމ ބިލ ަގއި އެބަ؛ ރައީސް

ނ ވެދާނެ.   ފަސޭހަކަމަކަށް  އެހާ  ބަޔަކަށް  ކ ރާ  މިކަން  އަލަށް  ނިމިެގންދާއިރ  ޝަރ ތ ތަކަކީ  ބިލ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން 

މިދެންނެިވ ކަހަލަ މަސަްއކަތްކ ރަން ބޭނ ންވާ މީހ ންނަށް ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައް ހަނިާވ ޮގތަށް ހ ރި   ،އަޅ ަގނޑ  އެދެން

ކ ރިން ހަމަ  ެގނެވެން.  ބަދަލެއް  ރަނަގޅ   އެކަށީެގންވާ  ފާހަަގކ ރި  މާއްދާތަކަށް  އަޅ ަގނޑ   ރަށްރަށ ެގ    ،ޮގތަށް  ވެސް 

ރަނަގޅ ސަޖ ތިމާޢީ  އި ފަރާތްތަކަށް  ސާފ ކ ރާ  މަސައްކަތާ ؛ރަޙައްދ   ކ ރާ  ލިބޭނެ   އެ  އ ޖޫރަެއއް  އެކަށީެގންވާވަރ ެގ 

ނިމިެގން އަންނައިރ   ން  މީދެއް. ކޮމިޓީންމަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ އ ޔ  ދިކޮންމެވެސް އިންތިޒާމެއް މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހިެގން

ެވސް އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން އެކަން   ޞްލާޙ ެގ ފ ރ ޞަތ ަގއި އެ އިޞްލާޙ  ލައިެގންއަޅ ަގނޑ  އި  ،ނަމަ  އެ ބަދަލ  ނެތް

. ިއއްޒަތްތެރި  ންތާއީދ ކ ރާނެކަ  ށްމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑަ  ،ންީގކ ރަން. އަޅ ަގނޑަށް ޔަ

ތިމާވެށީެގ މ ހިންމ ކަން. މި ބިލ ގެ   ،ންމ ކަންހަަމ ބިލ ެގ މ ހި  ،ނިންމާލަމ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން އޮތީ؛ ރައީސް

މަސައްކަތަށް އިތ ރ  ބާރެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ    ތިމާެވށި ރައްކާތެރިކ ރ މަށް މި ކ ރާނޑ މެން  ތެރެއިން އަޅ ަގ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް.ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  

 

 ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވ ން: 
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ބެހޭ ޮގތ ން ބިލެއް ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ފޮނ ވާފައިވާ ކަމަށް   ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މާ ޝ 

ކ ނީެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި   ،ދާކ ރަން. އެއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންހަމަ ޝ ކ ރ އަޓަކައި  

ޓަށް ކ ރާ އަސަރ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މީެގކ ރީަގިއ ށްތިމާވެ  ،އަށް ކ ރާ އަސަރ  ޖެއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޚާ  ،ށްމ ޖ ތަމަޢަ

މަޖި  ، އްޞަކޮށްޚާ ދެްއކެވި    ީއސް ނަޝީދ  ދެއްކެވީމާރަ  ،ެގ ރައީސް ލީހ ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޭބޭފ ޅ ން  ބައެްއ  އޭރ ަގިއ 

، ކ ނީެގ ސަބަބ ން މިއަދ  ކ ނީެގ ސަބަބ ން  ޙަޤީޤަތަކީ  ދާން އެބަހ ރި. އެހެންނަމަވެސް،ނ ވާހަކަތައް ައޅ ަގނޑ މެން ހަ

މެއް ނޫން. ހަމަ ެއއާެއކީަގއި  ހެދޭނެ ކަެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ދެކޮޅ   ނ ންީގހަމަ ޔަ   ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ކ ރާ ައސަރަކީ

ބޭނ ން ކ ނި މެ  ފާހަަގކޮށްލަން  އައިސްފަނޭއިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ބިލެއް މިއަދ   މިހާހިސާބަށް ވަނީ  މި  އިޖ ކ ރ މ ެގ   .

ނެގ މ ެގ މަސަްއކަތް ނެތް. ކ ނި  އްއިރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ެއްއވެސް މަސައްކަތެއް ކ ރެވިފައެ އި އަ

ކޮންމެވެސްއެހެން ކ ރެވިފަިއވާ  ނަމަވެސް  ނަގައިެގން   ވަރަކަށް  ކ ނި  ފެނޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މާލެ ތަން  ޮގސް 

ހަދައިެގން ކ ނި ޖަމާކޮށްފައި    ޮގނޑ ހ ރި. ައދި އެހެން ތަންތާ ކ ނި   ތިލަފ ށީަގިއ އަންދާފައި އެބަ  ރަޙައްދ ަގއި ވިްއޔާސަ

މަސަ  އެބަ އެްއވެސް  މެނޭކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ިމހާހިސާބަކަށްހ ރި.  އެހެންނަމަވެސްއް  ކ ރެވިފައެ   ްއކަތެއް  މިއަދ     ،ނެތް. 

އަދި މިއާ ބެހޭ ޮގތ ން ބިލެއް އައ މަކީ    ،ކ ރެވެމ ންދާއިރ ަގއިކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް    ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން    މިއާ ބެހޭ  އްނ ކ ތާއެ. މިއާެއކީަގއި ދެތިން  އްވެސް އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ކަމެ  ނ ންީގހަމަ ޔަ

ކަމަކަށް ބައެއް ބޭފ ޅ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ފާހަަގކ ރަްއވާ ޕްލާސްޓިކ   ؛ބޭނ ން   ނަާގތީވެ  އްލެވީއެކޮތަޅ ން    ފ ރަތަމަ 

ޑ ވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މިއީކީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮ  ،އެކަމާ ކަންބޮޑ ވ ން. ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ

އެ   ޕްލާސްޓިކ   ޤައ މ ތަކ ގައިެއކި    ެގދ ނިޔޭ މިއަދ   ބިލ ން    ކޮތަޅ   މި  މިއަދ   ވިއްކަމ ން.  އަދި  ނައްތާލަމ ން  ދަނީ 

ކޮތަޅ     ރާ ޮގތ ަގއި ޕްލާސްޓިކ ކ ބޫލ  ަގވެސް އަޅ ަގނޑ     ނ ންީގހަމަ ޔަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ކަމަކީ

އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ންނ ކ ރ ން. ޮގތަކަށް  ޕްލާސްޓިކ   އެނޫން  އަޅ ަގނޑ މެން ޔ ދި  ދ ރަށް  ކޮތަޅާ  ދަތ ރ ކ ރ ން.  ން. 

  ، ބޭނ ންކ ރެވޭނެ ކޮށް ދާއިމީ ކޮތަޅ  ނ ެގންށޭ. ޭއެގ ބަދަލ ަގއި ފޮތި ކޮތަޅ  ނޫނީވިްއޔާ ޕްލާސްޓިކ  ،މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ 

އަޅ   ކޮތަޅަކަށް   ބޭނ ންކ ރެވޭނެ  މ އްދަތަކަށް  އެބަދިގ   ބަދަލ ވާން  ހަމަ  ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ     ޖެހޭ.  އެއާއެކީަގއި 

ފަހަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ަގވާއިދެއް ހަދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ކޮންމެ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި    ،ާގނޫނ  ހެދި  ށް ނ ބެލި ލަތަހާރާއްޖޭެގ    ،ނ ލެވިއިވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަ  ާގނޫނެއް ހަދާއިރ ގައިނޫނީ    ،ވަރަށް ބޮޑަށް

އަޅ ަގނޑަށް   ،ނެގ މ ެގ ވާހަކަ ދަްއކަމ ންދާއިރ ަގއި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ނި  މ ންދޭ.ޭއެގ ަމއްޗަށް އެކ ލެވެ  ތައް ަގާވއިދ 

ކަމެއް އެއް  މ ހިންމ   ދިެވހީެގ  އެންމެ  މިތިބި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފާހަގަވަނީ  މިއަދ    ދިވެހި  ޚާ  ،ންޮގތ ަގއި  އްޞަކޮށް 

ކ ނިދަ އަށަެގންނެވ   ، ނެގ މަށްރިވަރ ންނަށް  އާދަކާދަތައް  ހަދާފަިއ  ންމި  ާގނޫނެއް  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  މިއަދ    .

ެގޒެޓ   ކ ރ މ ެގ ކަންތަްއ،  ޖ ާގނޫނަކ ން ކ ނި މެނޭ  ،ސ ވާލަކީ  ކ ރެވިދާނެ. އެހެންނަމަެވސްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގނޫނެްއ 
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ބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މިީއކީ  ަގއަޅ ަގނޑަށް   ؟އްލ ކ ރެވޭނެތޯހަކިއެކި ކަންތައްތައް  ނޫނީ ކ ނީެގ އެ  ،ކ ނި އ ކާލ މ ެގ ކަންތައް

އްލ ކ ރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ޚާއްޞަކޮށް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަ ހައަޅ ަގނޑ މެންނަށް    އެންމެ ދ ވަހަކ ން

 ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ބޯލާފައި ފެންފ ޅި   ގ މަތިންއަތ ަގއި ހިފަިއެގން ނ ކ މެެގން މަ  ެގއަޅ ަގނޑ  ދަރިފ ޅ   ،މަންޒަރަކީ

ންނަށް މިއަދ  ދައްކައިދޭ މަންޒަރަކީ. ޭއެގ  ައޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރީތަން. މިއީ    ލާ އިވެސް ަމގ މައްޗަށް ެއއްލަ

ކޫލ  ދައ ރ ން ސް،  ސްކޫލ  ތެރެއިން  ،ކަމަކީ  ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ބޮޑަށް މި ބިލ ން އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ އެއްލ ބަދަ

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެންމެ މ ހިންމ  އެއް  ަގ  ފެށިެގން މި ކަންތައްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަހ ލ ވެރިކ ރ ވ ން. މިއީ އަޅ ަގނޑ 

ނ ކ ތާ. އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑ މެން މި  ބިލ ަގއި ފޯކަސްކ ރަންޖެހޭނެ ވެސް އެއް ނ ކ ތާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ތެރި ރައީސް.  އިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދައްކަވަން އެދިވަޑަިއެގންފައިވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވަގ ތ  ވާހަކަފ ޅ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލަށް މި

 ކ ރާނަން.ވެސް ބާކީ އޮތް ަވގ ތ  މާދަމާ އެޖެންޑާ ނިމ ނީ. ައޅ ަގނޑ މެން މާދަމާ އިވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާނދަ  -6.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ     ،އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފަށަނީ މް  ޡި ެގތީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްވާފައި  ާގނޫނ   ހިންގ މ ެގ  )  7/ 2010ވާ  އ ސޫލ ން  ލާަމރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

އިޞްލާޙ  (އަާގނޫނ  ބިލ .ށް  ިއްއޒަތްތެރި   ެގނައ މ ެގ  އެްއވެސް  އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  ބިލަށް  މި 

 ވަގ ތ  ތަޅ މ ަގިއ ނެތް.  މެންބަރަކ  މި

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ   ، ޖެހިއިރ    10މިއަދ ެގ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލާނަން.  

ޮގތ ން ގ ޅޭ   ލަތ  ދެނެަގތ މަށް ޓަކައި ކޮމިޓީން ކ ރަމ ންދާ ދިރާސާއާހާޖޭެގ ޖަލ ތަކ ެގ  ދިވެހިރާއް  (ކޮމިޓީ  241)  ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ   ،ޖެހިިއރ   10މަޝްވަރާކ ރ ން.   މަޝްވަރާކ ރ ން.   ؛ަގވާއިދ   ޮގތ ން  ގ ޅޭ  މަސަްއކަތްތަކާ  ހ ރި  ކޮމިޓީަގއި 
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ެގނައ މ ެގ ށް އިޞްލާޙ (އަކ ޅިވަރ  ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ)  30/ 2015ާގނޫނ  ނަންބަރ    ؛ަގއި އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓ10:30ީ

ފާ ރިޕޯޓ   ޮގތ ެގ  ނިމ ނ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މަސް  ،ޖެހިއިރ   11ސްކ ރ ން.  ބިލ   އަދާކ ރާ  އޫސަރ ކާރ ެގ  ލިްއޔަތ  

ލިއްޔަތްތަކ ެގ  ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އޫލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީެގ މަސް  ؛މިންވަރ  ބަލާ ކޮމިޓީ

ދިރާސާކ ރ ން.  ހ  މައްސަލަތައް  ކޮމިޓީ  ، ޖެހިއިރ   11ށަހަޅާފައިވާ  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ކޮމިޓީއަށް  ؛ހިއ މަން 

ދިރާސާކ ރ ން.   މައްސަލަތައް  ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ   11ހ ށަހެޅިފައިވާ  އެންޓަރޕްރަިއސަސް  އޯންޑް  ސިފައިންެގ   ؛ސްޓޭޓް 

ކޯޕަރޭޓި ޕޮލިސް  އަދި  )ސިފްކޯ(  ފ ލ ހ ންނަށް ސޮސަވް  ކޯޕަރޭޓިވް  ސިފައިންނާއި  މެދ ވެރިވެެގން  )ޕޮލްކޯ(  ިއޓީ 

ެގ ބޭނ މ ަގއި ހ ޅ މާލޭަގއި ައޅަމ ން އިލާތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ޢާސިފައިނާއި ފ ލ ހ ންެގ    ،ޚާއްޞަކޮށްެގން

އެކަެމއް   ،ނަމަ  ވެފަިއވާ  ާމލެއްއިހ   ކ ންގ ޅޭ އިދާރާައކ ން ނ ވަތަ ފަރާތަ   ގ ޅިެގން ކަމާ  ެގ ޕްރޮޖެކްޓާފްލެޓ    700ެގންދާ  

އޮތް ކަމެއް  ިއޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  އިދާރާތަކަށް   ، ނަމަ  ބައްލަަވއިދެްއވައި  ގ ޅޭ  ކަމާ  އިޞްލާޙ ކޮށްދެއްވ މަށް  އެކަމެއް 

ކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ަމޖިލީހ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނެއަަވސް ފ ރ ޞަތެއްެގ ތެރޭަގއި ނިންމޭ  މި ޕްރޮޖެކްޓ   ،އަންަގވައި 

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ މަްއސަލައާ ގ ޅޭ  هللا ޢަބްދ   އެކަމެއް ކ ރ މަށް އެދި ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް  ،މަނަ  އޮތް

ބައްދަލ ކ ރ ން.   އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރެގ ބޭފ ޅ ންނާހައ ސިންގ    ،ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ނޭ   ޮގތ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް

ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ   ؛މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީ  ،އި ަގ  12:30ހޭ ބިލ  ދިރާސާކ ރ ން.  ބެ  ހެއްކާ ؛ރީ ކޮިމޓީޑީޝިއަަގއި ޖ   11:30

ދިވެހިރާއްޖޭެގ )  99/2ާގނޫނ  ނަންބަރ    ؛ތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި އިޤ   12:30މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ޮގތ ން މަޝްވަރާކ ރ ން.  

ދިރާސާކ ރ ން. މިއަދ  ތަޅ މ ަގއި ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް ެގނައ މ ެގ ބިލ   ށް ިއޞްލާޙ (އަޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ 

 ޖަހާއިރ . 9 ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ  ބ ދަވާ  ޖޫން 1މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ،  ހިސާބ ން ނިމ ނީ. ދެން މި
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