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 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތަ ހިުދަވސް.  ނަަވ 2019 ޮއކްޓޯބަރު 8. ބައްދަލުުވން ނަަވސްފަންސާަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  19 އީމި

ދު ަވނީ ަވރަށް ާގތްެވފަ. އަުޅަގނޑު ދެން މިއަ ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ، އިރުަވިއ މިހާރު މި ަވނަ ދުަވސް. 5ނަކަތުން 

އިްއޒަތްތެރި  40ހާޒިރުެވަވަޑއިެގްނ ތިއްބެީވ  ަވުގުތ ޖަލްސާއަށް މިއިއިުރަގއި ދޮންދޫނި ދުށިން. އޮފީހަށް، މަޖިލީހަށް އަ

  ނުޭވ. ންބަރަކު މެތެރި އިްއަޒތް ެއއްެވސްއްގައި ދަތުރެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  6ސަލާމުގައި ތިއްެބީވ މެންބަރުން. 

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . 2019/50ދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/އަމި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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2 

 

 މެންބަރު  ެގ ިއްއޒަތްތެރިކާށިދޫ ދާއިރާ ، މަޖިލީހުެގ އިދާރާގައި ަވޒީރުންނާ ކުރުމަށް ހުރި ސުާވލުތަުކެގ ތެރެއިންމިހާރު

އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ފޮނުއްާވަފއިާވ ސުާވލު. މި  ދާއިާރެގ ލެއް އަިދ މަޑުްއަވރީފަިއާވ ުސާވާވފޮނުއްވަ 

ދޫ ފެލިމިހާރު މި ަވނީ  އަނބުރާ ެގންަދާވފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިދާާރގައި ސުާވލު ަވނީ މިހާރު 2ބޭފުޅުން ެވސް  2

 ޑރ. ޙުސައިން ންޓްޔަަރންމަސްޓަރ އޮފް އެންަވތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު މިނިއްޒަތްރާެގ އި އިދާ

ޖާބިރު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް هللا ާވލު. އަދި ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުސު  2 ރަޝީދާ ކުރަްއާވ

މަސައްކަތްަތއް  ެގމީެގތެރެއިން އެއް ސުާވލު  އަދުމެން މި ކުރައްާވ ުސާވލު. އަުޅަގނޑު ރާހީމް އަމީރާބްއަލްފާޟިލް އި

ިމ  .އޮކްޓޯބަރު 11ެއއީ  ،ާވމީ އަންހެން ކުދިން ދުަވސް ގު ބައިނަލްއަ  ،ހިންަގން. އަުޅަގނޑު އިްއޔެަގއި ފާހަަގކުރިން 

އ މަސައްކަްތކުރަްއާވ އަދި ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލީހުަގ ،ދުަވހާ ުގޅިެގން މި މަޖިލީހުަގިއ ހިނަގމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލަން

އަްނހެން ކުދިން މިއަދުން ފެށިެގން މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް  5 ށްއްާވ ަމސައްކަތްަތއް ބެލުމަން ބޭފުޅުން ކުރައަންހެ

 ،އިުއސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިނާ އަލްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދި އަިދ މަޖިލީހުެގ ތުޅާދޫ ދާއިރާެގާއއި، އަهللاއީާވ ޢަބްދު

 މާއި އަދި މަޖިީލހުެގ ހިންނަަވރު ދާއިާރެގދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮރޒައިނާ އާދަ މީއަދި މަޖިލީހުެގ

 އުސްތާޛާ ފާޠިމަތުއަލްސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް  ،އްމުޢާމޫދާއި އަދި މަޖިލީހުެގ އަމީންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖިހާން މަޙް

  ނަށް ފުޅުންންނެިވ އަންހެން ކުދިން. އެހެންީވމާ، ތި ބޭދެ މި ބޭފުޅުންނާ އެކީަގއި މަސައްކަތްކުރަނެ މި ،ނިއުޝާއާ 

 . މަޖިީލހުެގ ަގާވއިދު މިހާރު އޮންނަޔަޤީން ކަަށަވރު ސާފުކޮށްދޭާވނެކަން އަުޅަގނޑަށް ހިންނަށް އެްއޗެއެ ކުދި ެވސް

ންީވމާ، ހެންނަށް. އެއަިމއްލަ މެންބަރުރުންނާއި އަދި ޕާޓީތަކުންނާއި އަދި ކާޮގތުން މަޖިލީހަށް ބިލު މި ފޮނުެވނީ ސަރު

މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅޭނެ. ފޮނޭުވނެ. މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ޮގތުން ޕާޓީަތކުން އޮތް ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގިއ މިހާރު ަގާވއިދު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި  މަޖިލީހުގައި ިހމެނޭ ،ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުންނާއިބިލު ަމޖިލީހަށް  -ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 82

 ެގރޫޕުންޓަރީ ްގސަރުކާރު ނިސްބަތްާވ ޕާޓީެގ ޕާލިމެ ،ލީހަށް ހުށަހަޅާނީެވ. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލު މަޖިމެންބަރުންނެ

އެ ޕާޓީެގ މެންބަރެއް މެދުެވރިކޮެށެވ. މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބިލު  ކަނަޑައޅާ ނުަވތަ އޭނާ ލީޑަރު

ެގ ލީޑަރު ނުަވަތ އޭނާ ކަނަޑައޅާ ެއ ޕާޓީެއއްެގ މެންބަރެއް ރޫޕުރީ ްގމެންޓަެގ ޕާލަމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނީ އެ ޕާޓީއެއް 

އެ މެންބަރަކު އަމިއްލައަެށެވ. ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅަން   ،ށަހަޅާ ބިލު ހުށަހަޅާނީމެދުެވރިކޮށެެވ. މެންބަރުން ހު

 ެގދިެގން އަންނާނީ މަޖިލީހުެވލައްާވ ބިލު ެވސް ައދި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްަވން ބޭނުންެވލައްާވ ބިލު ެވސް ުއފެންބޭނު

އްކަްތ ބިލެްއެގ މަސަ 20ޕީން ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުެގ ތެރެއިްނ. އަޅުަގނޑު ކުރީ ދުަވުހ ދެންނެިވން އެމް.ޑީ.

ެލޭވ އިދައުަރށް ހުށަހަޅަން އެކުލަވަ  2ެގ ދަށުން މަޖިލީހުެގ  19އެއީ އެޖެންޑާ  .ން ބޭނުންާވ ަކމަށްދާެގންކުރިއަށް 

 ން ހަމަ އެއާއެީކަގއި ސަރުކާރުއި ަވނީ ފެށިފަ. ާވނެ މިހާރު ކޮމިޓީތަކުގަ ތްަތއް އެނިގަވަޑއިަގންނަ ބިލުތައް. އެ މަސައްކަ

ެއ ާވފަ. އް އިދާރާއަށް ފޮނު ހުށަހަޅަން ބޭނުންާވ ބިލުތަކުެގ ލިސްޓެއް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން ަވނީ މަޖިލީހުެގ

އަދި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަން  ޑީ.ޕީން ހުށަހަޅަން ބޭނުންާވ ބިލުތަކާއިބިލު. އެހެންނަމަެވސް، އެމް. 34އެަބޭވ  ގައިލިސްޓު



3 

 

 ހިމެނޭ ތެރޭގައި އެބަމީެގ ދާދި އެއް ބިލުތަެކއް. ސަުރކާރުެގ ބިލުތައް ެވސް އެހެންީވމަބޭނުންާވ ބިލުތަކާއި މިއީ ހަަމ 

ގެ  މި ދައުރަކު މަޖިލީހު ކަށް ކަމަ އޮތްންއެމް.ޑީ.ޕީެގ ބިލުތަެކކޭ އެއްަފދައިން. އެހެން ޕާޓިއަކުން ބިލެއް ހުށަހަޅަ

 އެއްުނޭވ.އިދާރާއަކަށް އެނިގފަ 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްނނެިވ އިްއޒަތްތެރި ފިނޭންސް  އަުޅަގނޑުމެނާ ެއކުަގއި ަވަޑިއެގން އެބަ ،ންނަަވންދަ  އަޅުަގނޑު މިހާރު މަރުޙަބާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުާވލަށް ޖަާވބުދެްއުވމަށް.  ީވ ކާށިދޫ ދާއިރާެގރު. މިނިސްޓަރު ަވޑައިެގން އެ އިންނެޓަމިނިސް

އިންނެިވ. ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ކާށިދޫ   ަވޑަިއެގން އެބަ  މިނިސްޓަރު ެވސްޓްއަދި މިނިސްޓަރު އަރިހުގައި ސްޓޭ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އެ މެންބަރުެގ ސުާވލު ިވާދޅުެވދެްއުވމަށް. 

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ދާއިކާށިދޫ

 ސްޓަރު ދަންނަަވން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ފިނޭންސް މިނި މަރުޙަބާރަްށ ބޮޑަްށ ަވ . އަުޅަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ 

. މި އަށްދާނަންއިެގން ކުރިއަާދކުރުމާއެުކ ުސާވލާ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު އެ އަދު މި މަޖިލީހަށް ަވަޑިއެގންނެީވތީމި

ތަކުެގ ޓުޕްރޮޖެކްައދި ނިމުނު  ؟ތޯމުއްދަުތގައި ނިމުނީ ކިތައް ޕްރޮޖެކްޓު ދިޔަސަރުކާރު ެވިރކަމާ ހަާވލުުވމަްށފަހު ފާއިތުެވ

މި ސުާވލަށް ޖަާވބު ލިިބމުން ދެން ކުރިއަށްެގންދާނެ  ؟ދައްކާ ނިންމާފަިއަވނީ  ތޯ ފައސާތެރެއިން ކިތައް ޕްރޮޖެކްޓު

 .ން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާާވހަކަ ދަންނަަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރު.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީ ޝުކުރިއްޔާ

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ރަން. އަދި މި ދުޢާގައި ލާާވތްލެްއުވން އެދި ުދޢާކުޞަ މްދުުކރަން. އެކަލާނެގ ރަސޫާލއަށް ޙައަށް `. هللا 

ތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ޝުކުރިއްާޔ މިޭލެގފާނުެގ އާލުންނާއި އެކަ

 42މަހުެގ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ  ބަރުންސެޕްޓެމި އަހަރު ފަހު ށް. މި ސަރުކާރު ެވިރކަމާ ހަާވުލުވމަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

. މިހާތަނަށް މި އަރާ  އަން ުރފިޔާއަށްމަޝްރޫޢޫެގ އަުގ ޖުމުލަ އެއް ބިލި  42. މިޮގތުން މި މަޝްރޫޢެއް ަވނީ ނިމިފަ
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ނިޔަލަށް  މަހުެގ ބަރުން. އަދި މި އަހަރުެގ ސެޕްޓެލަތުން ދައްކާފައިވޭ އުމިިލއަން ރުފިޔާ ދަ 759.8މަޝްރޫޢުތަކަށް 

 ބަރު.  މިލިއަން ރުފިޔާ ދަްއާކފައިޭވ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެން 171.6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކުރުމުެގ  އަރުަވީނ ަވީޒރާ އިތުރު ުސާވލުފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

 ކާށިދޫ ދާއިާރގެ  ،ޮގތުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ސުާވުލކުރެްއިވ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަގާވއިދު ބުނާ ޞަތު.ފުރު

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ށް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގރި މެންބަރައިްއޒަތްތެ

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މިހާރު ހިނާގ  ކަމަށް. ދެންޕޭކޮށްފި  ހިސާބަށްމިލިއަން ރުފިޔާ މިހާ 700 ،އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ދެންމެ ިވދާޅުވި 

އެ  ؟ މިހާރު މެނޭޖުކުރަނީ ތަކުަގއި ފައިނޭންސް ކިހިނެއްތޯ ޓު ހުރި ޕްރޮޖެކްތަކުެގ ތެެރއަށް އަިދ ކުރިއަށްޓުޕްރޮޖެކް

ޓަކަިއ ކޮށް ެގންިދއުމަށްްޓރެކު ތައް ފާްސޓްރާއްޖޭަގއި މި ހިނާގ ޕްރޮޖެކްޓު .ސުާވލު ައޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންޭވ

ބިލު ނުވަތަ  ކުަރނީ ނޫނިއްޔާ ޓީއިނޭންސްތަކަށް ފަތޯ ޕްރޮޖެކްޓުބަޖެޓުން ަވނީ.އިކޮށްފަ އޮަގަނއިޒް ނޭންސްކިހިނެއްތޯ ފައި

އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ؟ ކިހިނެއްތޯ އެކަން ހިނަގނީ؟ ތޯންޝަލް ރޭޓުކޮމާ؟ ރޯކޮށްެގންތޯތަކުން ބޮބޭންކު

 ިވދާޅުެވެދްއވައިފިްއޔާ ަވރަށް ުއފާކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.އްޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ތައް އަުޅަގނޑުމެން ކޮށްފަިއާވ ްޕރޮޖެކްޓުނޑުމެން ބަޖެޓުކޮްށފައިާވނެ. ބަޖެޓުތައް އަުޅަގމިހާރު ދެންހުރި ޕްރޮޖެކްޓު

   ހުށަހެޅި ފާސްެވފައިާވ ބަޖެޓުަގިއ ހިމަނާފައިާވނެ. މިހާތަނަށް ަވނަ އަހަރަށް 2019ެގންދާނެ ޮގތުެގ ތަފްސީލު 

ބިިލއަން  3.8ލަ އަުގ . ޭއެގ ޖުމުޑްކޮށްަފއިާވނެޕްރޮެޖކްޓެއް ެއޯވ 136އަޅުަގނޑުމެން ނޭޝަނަލް ެޓންޑަރ ތްރޫކޮށް 

ރަުށަގިއ  43ޓެއް. އެީއ ްޕރޮޖެކް 29އަރާ. އޮްނޮގިއން މަސައްކަުތެގ ތެޭރަގިއ ެއބަހުރި ާގތްަގނޑަކަށް ރުފިޔާއަށް އެބަ

ިދ އިންނާއި އަކޮށްފަިއަވނީ ޑޮމެސްިޓކް ފައިނޭންސްތަކަށް ފައިނޭންސްޕްރޮޖެކްެޓއް އެބަ ހިނާގ. މި ޕްރޮޖެކްޓު 29ހިނާގ 

 ަސރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާތެރޭގައި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންޭވ އިންޑިފޮރިން ފައިނޭންސްއިން. އޭގެ 
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އިތުރުން ޑޮމެސްޓިކް ފަިއނޭންސްއިން ާގތްަގނޑަކަްށ މިލިއަން ޑޮލަރާއި އަިދ އޭގެ  200ލިބުނު  ށް ސަޕޯޓަލިބުނު ބަޖެޓް

 މެންބަރު. ްއކިފަިއާވނެ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރިބިލު ިވމިލިއަން ރުފިާޔެގ ޓީ 300

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ާމަވށު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް.  

 

 ކަދެއްެކުވްނ:މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަ

ރޕޯްޓަގިއ ަވނަ އަހަރު ެވލާާނ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއަ 2016ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ަވޒީރު މަރުޙަބާ. 

މިނަލް ބޭރުެގ ބަޔަކަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިޭވތޯ ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ސުާވަލކީ. ނު ސީޕްލޭން ޓާ ފެށުކުރަންއިމުޤާ

ބެކް ކުރުުމެގ ޮގތުްނ ޕޭ ،ަތއް ނިމުމުންެވލޮޕްމެންޓް ފަންޑެްއެގ ޮގތުަގއި ޕްރޮޖެކްޓުރިންގ ޑިްވދެަވނަ ސުާވަލކީ ސޮ 

ޕްލަސް މިލިއަްނ  100 ރުނިމުުނއި 2018ާގތްަގނަޑކަށް ސަރުކާރު  ފަންެޑއް ޑިެވޮލޕްކޮށްފައިާވނެ. ެއއީ ރައީސް ޔާމީން

ަވނަ ުސާވލެްއެގ  3؟ ކީ ޮކބައިތޯެގ ބެލެންސަންޑުފަ އް ހުންނާނެ. މިހާރު އެޑޮލަރުެގ، ޔޫ.އެސް ޑޮލަުރެގ ބެލެންސެ

ހިސާބަކަށް ތައް ކިހާބިލުެގ ކަންތައް ކޮށްފައިާވނެ. އެެގ ބިލެއް ޑްރާފްޓުޑުެވޮލޕްމެންޓް ފަންރިންގ ޑި ްވސޮ  އި،ޮގތުގަ 

 ސަރުކާރުން ދޭނެ ކަމަށް އާ ބިލިައން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިންޑި  1.2ަވނަ ުސާވލެްއެގ ޮގުތަގއި  4؟ ޯތަވނީއިގޮއްސަ 

 ެގ...އެ ފަންޑު ،ކުދިކުދި ތަފާތު ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަެވސް އި. ދެން މިއަދަދުަގަވޒީރު ަވނީ ހާމަކޮށްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކުރެއްިވ އެންމެ ފަހު ސުާވލު އަޑުއަާހލުމުެގ ފުރުޞަތު ދެއްުވމަށް  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ،މެ ފަހު ސުާވލުންއެ

 އެދެން. މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު އިދާާރއަށް 

 

 

 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ބިލިއަން ެއމެރިކާ ޑޮލަރުެގ ކޮސްަޓކީ  1.2ބުނި  ސަުރކާރުން ދޭން އާޑި ތެިރ ރަީއސް. އިންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 ޝުކުރިްއޔާ. ؟ ކީ ކޮަބއިތޯޑަކީ އަދި ޕޭބެކް ޕީރިއަ ޑަ ްގރޭސް ޕިިރއަ މާނައަކީ އިންޓްރެްސޓް ރޭޓް އަދި؟ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ނުާވނެ. އް މިނަލް ބޭރު ފަރާތަކަށް އަދި ދޭން ނިންމާފައެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑުމެން ސީޕްލޭން ޓާ

އަދި ެއއްެވްސ ަގނޑުމެން ެއއަށް ޮގެތއް ނިންމާނީ. އެ މަޝްަވރާަތއް އަުޅަގނޑުެމން ސަރުކާރުެގ ތެރޭަގއި ކޮށްފައި އަޅު

ަވނަ އަހަުރެގ ނިޔަލަށް އެސް.ޑީ.އެފްެގ  2018 ބަރުންސެޕްޓެ  30ނުާވނެ. އަޅުަގނޑުމެން  އްނިންމާފައެ ޮގތެއް

ީރ ެގ ބެލެންސްެގ ޮގުތަގއި ހުރިންގ ިޑެވލޮޕްމެންޓް ފަންޑުވް ހަާވުލިވއިރު ސޮ އޭރު އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރާ ،ބެލެންސް

އެސް.ޑީ.އެފްެގ ބެލެންސްެގ  ށްބަރައޮކްޓޯ 3 ެގމިއަހަރު ؛2019 ބަރުޮއކްޓޯ 3އަްނ ޑޮލަރު. މިލި  96.3ާގތްަގނޑަކަށް 

އާއި އެސް.ޑީ.އެފްެގ ބިެލއްެގ މަސަްއކަތް އަުޅަގނޑުެމން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީމިލިއަްނ ޑޮލަރު.  181ޮގތުަގއި ހުރީ 

އިތުރުން ނުާވނަން. އޭެގބިލު ަވރަށް އަަވހަށް އަުޅަގނޑުެމން ފޮ ކުރަން. އެުގިޅެގން އެބަ މަސައްކަތް އާއެމް.އެމް.އޭ 

މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ލައިން  800ެގ ތެރޭަގއި  ސަރުކާުރެގ އެިއޑް ޕެކޭޖުއާއިްނޑި ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ

  ނޑުެމން ހިންާގ ބޮޑެތި ޕަބްލިކު . ޭއެގ ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނީ އަޅުަގތްއޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް އެބައޮ

ލް ހުށަހަަޅއިެގން. އޭެގ އިންޓްރެސްޓް ޭރޓަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރިން ޒަެގ ޕްރޮޕޯޓްމެންޓް ޕްރޮްގރާމުސެކްޓަރ އިްނެވސް

މިލިއަން  400މިލިއަން ޮޑލަރުެގ ްގރާންޓް އެހީެއއް ލިބިފައިާވނެ.  200އިތުރުން . ޭއެގ1.5ފާހަަގކޮށްފަިއާވނެ %

ެއކު ރާއްޭޖެގ މޯލްިޑްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓ ާވީނ ބޭންކާްވ ެގ ިރޒާއާ ޕް ެފސިލިޓީއެްއ އިްނޑިޮވކަރަންސީ ސް  ޑޮލަރުެގ

 ކޮށްފައި. ެއއީ ޭއެގ ތަފްސީލަީކ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތެިރ ވަޒީުރ ަވރަށް ސާފުކޮށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުަގނޑު ހިތުން އިްއޒަތް

މިލިއަން ޑޮލަރޭ.  96.3އިރުަގއި ޭއެގ އަަދދަކީ މި ދައުރު ފެށުނު ރިންގ ޑިެވލޮޕްމެންޓް ފަންޑުްވިވދާޅުެވެދްއވައިފި ސޮ 

 ކަމާަވޒީރު ،ލަރު ކަަމށް. ާގތްަގނޑަކަށް އިްއޒަްތތެރި ވަޒީރު މިލިއަން ޑޮ 181މިއަދު ޭއެގ އަދަދަީކ 

ދެން  ؛. އަުޅަގނޑު މިހާރުެއަވނީ ެދުގނަ ެވފަ  ުދަވހުެގ ތެޭރަގއި ފަންޑުސްތާ މިދިަޔ ހައެއްކަ މަހަާވލުެވަވަޑއިެގންެނިވ

ެގންދަާވ ކަމަށާިއ، އަިދ ަވމުންެގ ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުަރއް ރިްނގ ިޑެވލޮޕްމެންޓް ފަންޑުްވސޮ  ،އިތުރުންހަމަ އޭެގ

. ކްރެޑިޓަށްއޮފް އެއީ ލައިން  މިލިއަން ޑޮލަރު 800އެއީ ތަކުެގ ފުރިހަމަ ތަފްސީލު. ހުރި ލޯނު އިން ލިބިފައިއާ އިންޑި

ޖެހިަވަޑއިަގތީމާ ކުަރއްާވނެ ކަމަށް. ކުރަްއަވން ،ިވދާޅުަވނީ ނުޭވ.  ށް ިވާދޅެއްކަކުރަްއަވން ފެްއޓެިވ ކަމަބޭނުން އަދި އެ

ޑު މިހާރު މި ޕެއް. ައޅުަގނމިލިައން ޑޮލަރުެގ ކަރަންސީ ސްޮވ 400ން ޑޮލަރުެގ ްގރާންޓެއް އަދި މިލިއަ 200

 ަވޙީދަށް. هللا އަރުަވނީ ދިއްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުފުރުޞަތު
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 ކަދެއްެކުވްނ:މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަ

 ޮގތުަގއި  ަވނަ އަހަުރެގ ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްުޓެގ2019 .މިނިސްޓަރު މަރުޙަބާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

އެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޭވ.  ރޮޖެްކޓުޕް 315ހިނަގމުންދާ މިހާރު ޭވ. ޭއެގތެެރއިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިމެނިފައި 702

 ކަނޑައެޅިަފިއާވ ތާަވލާ ެއްއޮގަތށް ހިނަގމުންދޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:ންސް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭ

މެން ބަޖެޓުގައި ޖަހަިއެގން ހިންަގން ބޭނުންާވ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ފާހަަގކުރިހެްނ މިހާރު ެގ މަސައްކަތްަތއް ައޅުަގނޑު ކުރިންއިންެވސްޓްމަންޓް ޕްޮރްގރާމު

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  3.8ަގނޑަކަށް އަރާ ާގތްލަ އަަގށް އެބަޭއެގ ުޖމު ކޮށްފަިއާވނެ.ޑު ޯވޕްރޮޖެކްެޓއް އެ  136ޑަކަށް ާގތްަގނ

ެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ބަޖެޓުކޮށްފަިއާވ ސެކްޓަރ އިންެވސްޓްމަންޓް ޕްރޮްގރާމު މިހާރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިާވ ޕަބްލިކު

ެގންެދޭވނެ. މިހާރު ެއވޯޑްކޮްށެގން އެ މަަސއްކަްތ ކުރިއަށް ، ޓެންޑަރކޮށްޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެން އިރާަދކުރްއިވްއޔާ

ެއއްބައި ރަށްރަުށެގ މަސަްއކަތް ފެށެމުންދާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ  ،ކަތް ފެށިއް ަބއި ރަށްރަށުެގ މޮބިލައިޭޒޝަންެގ މަސައެއް

 ރި ރައީސް. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިަވނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

 . ތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުދާއިރާެގ އިްއޒަތް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. ިވލުފުށީ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު

ތެރި މިނިސްޓަރު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތް

ކުރާއިުރަގއި އެކަމަށް އެބަ  ޕްރޮޖެކްޓުތައް ެއޯވޑުދައުލަތުެގ ފަރާތުން އެކިއެކި ،އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

 އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވ ޮގތުަގއި ބޭރުެގ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓު ެވސް. ށްތިލެޭވ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކަ ކުރިމަ

އެބަޖެހޭ.  ންސް.ޓީ ދައްކަޖީ.އެތްތަކުން ރާެގ ފަނީ. އެހެންނަމަެވސް، ރާއްޖޭދަ.އެސް.ީޓ ނުހިމެނިޖީއި ކުާރއިރުގަ އެޯވޑު
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ެވފައި ިމ ރޫމުހުން މަކުކަންތަ ކަށް މިތަނިކުންފުރުެގ ފަރާތްތަކަށް ެދއްާވަފިއ ރާއްޖޭެގ ޓޭޖް ބޭމި އެްޑާވން، އެހެންީވމާ

 އެދެން. ުޝުކރިއްޔާ. އުސޫލަކުންތޯ ާސފުކޮށްލަދެއްުވން ނީ ކޮންނަންއޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

 އުސޫލުން ހުރިހާ މު އާއްޓީތަކުަގއި ހަމަ ޖީ.އެސް.ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ތްރޫކޮްށ އަުޅަގނޑުމެން ދޭ ާއއްމު ޕްރޮޖެކްޓު

ަވރަްށ ސްޓްރެޓެޖިްކ ންާވ ޭބނުނެ. އެކަމަކު، ސަރުާކރުެގ ފަރާތުން ހިންަގން ތަކަކަށް ެވސް ެނެގމުންދާޕްރޮޖެކްޓު

ނެ. އެހެންނޫން ޮގތަކަށް ހަމަ  ކޮށްފައިާވފުއެއްބައިފަހަރު އަުޅަގނޑުމެން ޖީ.އެސް.ޓީ މާ ،ނަމަާވށް ކަމަ  އްޕްރޮޖެކްޓެ

.އެސް.ޓީ ނެެގމުންދާނެ. ތުކުރުމެއް ނެތި ޖީބޭރުެގ ފަރާތްތަކެކޭ އެްއެވސް ތަފާ ،ޓަރުންނެކޭ ރާއްޖޭެގ ކޮންޓްެރކް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ށް، މަޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީهللا އަރުަވނީ ޢަބްދުޞަތުރުރި ަވޒީރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުޝުކުރިއްޔަ އިްއޒަތްތެ

 ރި މެންބަރު.  ޒަތްތެ އް ތީމު ދާއިރާެގ އިޑިކަނ

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު 

 ފޭދޫ، ށ. ރަތަމަ ެއއް ސުާވލު. ށ.. އަުޅަގނޑު ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި ަވޒީ

ސުާވލަކީ. ެދަވނަ ުސާވލަީކ،  ރަތަމަފުހާތާކު ިލބޭނެތޯ އަޅުަގނޑުެގ ދުމަތެްއ ކިޚި ެގއެ ދެ ރަށަްށ އޭ.ީޓ.އެމް ކަނޑިތީމާ

ށް އައިއިުރގައި ޭއެގ އަމިއަާދ ހަމަ ،އެހެންނަމަެވސް ޭވ.ިވފައިރެޓުކުބަޖެ ފޭދޫެގ ބަނދަރާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާ އެ ށ.

 ޝުކުރިްއޔާ. ުނާވތީ އެކަން ސާުފކޮށްދެްއުވން އެދެން. އެްއެވސް ިއޝާރާތެއް ެވފައި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ޝުކުރިއްޔާ

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 
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 ގެ ކީ އަުޅަގނޑުމެން.އެމް ބެހެއްޓުމައަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭެގ އެކި ރަށްރަށުަގއި އޭ.ޓީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ތެރޭަގއި އަދި ެގ އަހަރު ަގނޑުމެން މިޅުމިހާރު ާވނެ އަ ން އަުޅަގނޑުމެންއިެއއް. އޭެގތެރެ ރުކާރުެގ ޕޮލިސީމި ސަ

 އޮފް މޯލްޑިްވްސއާ  ލިސްެޓއް ބޭންކުބޭނުންާވ ރަށްތަކުެގ ތެރޭަގއި ެވސް ޭއ.ޓީ.އެމް ބަހައްޓަން ެގ ތް އަހަރު ކުރިއަށް އޮ

ނަމަ  .އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްެޓއްތުރުން ައޅުަގނޑު ކުރިން ފާހަަގކުރިހެްނ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިާވ ޕީ.އެސްއި. އޭގެ ފަކޮށްސާއްހި

 ޓްީރއާ ނަލް ޓެންޑަރ ތްރޫކޮށް އަދި ލައިން މިނިސްިވްއޔާ ެއ ކަންތައްަތއް ހަމަ ެނޝައް ން އިރާދަކުރެ އަޅުަގނޑުމެ

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެގންދެޭވނެ. ޝުކުިރއްޔާކުިރައށް އެ މަސަްއކަތްުގިޅެގން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު   އަރުަވނީރި ަވީޒރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

 ށް. ޔާމަޝިއަޙްމަދު 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ނައިފަރު 

ްނ އަމަޝްރޫޢެއް ނިންމެިވ ާވހަކަ ިވދާޅުެވއްޖެ. ެއއް ބިލި  42  ރަީއސް. މަރުޙަބާ ަވޒީރު.ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ރަތަމަ  ފު ؟ށް ދެުވނީތަކަކިހާަވެރއްތޯ ބޭރުެގ ކުްނފުނި ،ތެރެއިން ކިާހަވރެްއތޯ ދިެވހި ކުންފުނިތަކަށް ދެުވނީޔާ. މީެގރުފި

 ؟ަގއިފި. ިކހާަވރެއްތޯ މިހާތަނަށް ބަދަލުެގ ޮގތުގައި ަވަގށް ނެންެގީވށް ނަސާ ަވަގސުާވލު. ބަދަލުެގ ޮގުތގައި ލަްއކަ ފައި

ްއެގ ނެަލއިލަރުެގ ކްރެޑިޓް ޑޮ މިލިއަން  800؟ ަވުގތު އޮތީ އަދި ކިހާ ފައިދާެއއްތޯ ަވަގށް ނަންަގަވން ނިންމަާވފައި މި

ެގ ކްެރޑިޓް ަލއިންެގ މިލިއަްނ ޑޮލަރު 800މި  . ކިާހ ފުރުޞަތެއްތޯ އޮތީ ިދެވހި ުކންފުނިތަކަށްޅުެވެދއްަވއިފިިވދާާވހަކަ 

އަހަރުެގ ކުރީކޮޅު ަވރަްށ  މި ިއ،ިގނަ ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރައްަވޝާހިދު ަވރަށް هللا ޢަބްދު؟ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ަވނުމަށް

ނީ މިހާރު ޚަބަރެއް ނުަވ؟ ޝާހިދު ހޯއްދެީވهللا ކިހާ ފައިސާެއއްޯތ ޢަބްދު ހޯއްެދިވ ކަމަްށ ިވދާޅުިވ. ިގނަ ފައިސާ

 ؟ ޝާހިުދެގهللا ކީްއެވެގންތޯ ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނަށް މިއަދު ަވަޑއިެގން އިންނެީވ ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރު. މިއަދު މަޖިލީހަށް ޖަާވބު އަުޅަގނޑުމެން .އިްއޒަތްތެތި މެންބަރު

 . ރު ިއްއޒަތްތެރި ވަޒީރ އޮފް ފިނޭންސް، ރު. މިނިސްޓަޓަެގން އިންެނީވ ފިނޭންސް މިނިސްއި މަށް ަވޑައްުވދެ

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 
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އަްނ މިލި 759.8ތަުކެގ ތެރޭގައި  ޕްރޮޖެކްޓުާވރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން ހިންާގފައިޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެ އާދެ، 

ދި ރާއްޭޖެގ އަށް ކަުރެގ ފަރާތަބޭތެޭރގައި ނެ. ޭއެގއަޅުަގނޑު ފާހަަގޮކށްފައިާވނެ ކަމަށް ވާ ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ދައްކާފައި

އިތުރުން އަުޅަގނޑު ހަމަ ކޮށްލާނަން. ޭއެގސާއްހިރެކްޓަރުންނަށް ދެުވނު ައދަދުތަކުެގ ތަފްސީލު އަޅުަގނުޑ ފަހުން ންޓްކޮ

ތުން ރާއްޖޭެގ އޭުރެގ ސަރުކާުރެގ ފަރާ ،ައއި ފަހުން ށްައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަ ،ންޭވށްލަން ބޭނުފާހަަގކޮ

 .ަމއްސަލަތަްއ ހުރީ އިބިޓްރޭަޝންަގެހނިެގން ޮގްތޮގތުން އާދިޔާކަމުންނާއި އަދި އެތަްއ ހންާގފަިއ ހުރި ދޯކޮންޓްރެކްޓު

މިހާތަނަށް ހިނަގމުންދިޔައީ.  ތައްސަލަ މައްދި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި އެއި އައޭރުެވސް ސިްނަގޕޯރ އާބިޓްޭރޝަނާ

. ނާނެ އާބިޓްރޭޝަން އެޯވޑް ަދއްކާފަން މައްސަލަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުެގންރޭޝަިބޓްއާ ުޅަގނޑުމެންއައަިއއިރު 

.  ާވނީ ދައްކާފަެއޯވޑް އަޅުަގނޑުމެން ެގޓްރޭޝަންބިޒްެގ އާބިނެކްސް  ،ތެޭރގައި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވއޭެގ

 ކުަމކާ ޙުެގ ޓު  ފައިާސ ސުޕްރީމް ކޯޖެހޭދައްކަންމިޓެޑަށް .އެލް.ޓީ ޕްރަިއެވޓް ލި އުއިތުރުން ައޅުަގނޑުމެން ޑަބްލިއޭގެ 

ުގިޅެގްނ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތަކެއް  އިތުރުން އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ އުާވލުމާ. އޭގެ އެްއކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ާވެނ ދައްކާފަ

.އާރު.ޑީ.ސީ މްއެތެޭރގައި ހަމަ ކުރީެގ ސަރުކާރުތަކުން ލިކުއިޭޑޝަންގައި އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ ޮއތީ. އޭެގ . މިހާތަނަށްތްއެބައޮ

ާވތީ  ތަކަށްކަކުރެިވަފިއ ހުރި މަސައް ، ނުދައްކާ ހުރީމަފައިސާ  ލައްާވ މަަސއްކަތްތައް ކޮށްފަިއ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް

، އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ ތަކަށް ެވސް އެ މަަސއްކަތަށް ފައިސާ ަދއްކަން. އެހެންީވމާ ކޮްނމެ ޮގއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ

އިތުރުން އަުޅަގނޑުމެްނ މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފަިއާވނެ. އޭގެ  26.1ނޑަކަށް ނޑުެމން ާގތްަގުގިޅެގން އަުޅަގ އުާވލުމާ

ިއން ތެރެށް. އޭެގކުރުމަފުރި ލޯންސް މާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުލަ ުގިޅެގން އަމިއް އާސުނާމީ ،ސަރުކާރުެގ ަވޢުދަކަށްވި 

މިލިއަން ރުފިޔާ ާވެނ  15.2ނަޑކަށް ތްަގ ާގކަށް ދޫކުރި ލޯނުެގ އަދަދުރާތްތަފަ ލަ ުގިޅެގން އަމިއް ސުނާމީއާ

ިޅެގން ފައިާސ ުގ ކާަޤޟިއްާޔއަ ،ެގ ުޙކުމެއްޓުއިތުރުން ަވރަށް ފަހުން ުސޕްރީމް ކޯ. ޭއެގކޮށްފަފުއަޅުަގނޑުމެން މާ

ން ައޅުަގނޑު އިތުރު ދެއްިކން. އޭެގންމެއަުޅަގނޑު ޔާެގ ަފއިސާމިލިއަން ރުފި 7.1އްކަންޖެހުނު ާގތްަގނަޑކަްށ ދަ

ާސ ށް ފައސާ ދަްއކަން ެވްސ ައޅުަގނޑުމެން ާވނެ ފައިޓަލްމަންޓް ެއްގރީމަންސެޓު ޑިނޫމަ  ،ށްލަން ބޭނުންޭވކޮަގހަފާ

ަހަގކޮށްލަން އިތުރުްނ އަުޅަގނޑު ފާއެބައަރާ. ޭއެގ ރުިފޔާއަށް ބިލިއަން 1ޑަކަްށ ނާގްތަގ ދަދުތައް. މި އަދައްކާފަ

ރާންޓް ްގ ާގތްަގނޑަކަށް ޓޯޓަލް ށް އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަށްއިން ފެށިެގން މިހާތަނަ 2018 ބަރުންނޮެވ ،ބޭނުންޭވ

ެގ އެިކ އަރާ. އެީއ މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭއަަދދު އެބަބިިލއަން ރުފިޔާއަްށުވރެ އިތުރަށް  3.2ެވލިއު އެބައަރާ 

އް ނޫން. ން އެކަންޏެއިްނޑިާއއި ؛އްކަތްކުރަމުންދާީތެވސަން އަުޅަގނޑުމެން މަޮކށްެގހިދަުގޅުން ބަ ކާޤައުމުތަ

ަފއިާސ   ޮގުތގައިެގހީއުމުތަކުން ހިލޭ އެމެރިާކެގ ޤަެގ ަޤއުމުތަކުންނާއި އަދި އެމުތަކުންނާިއ، ޔޫރަޕުއުމެދުއިރުމަތީެގ ޤަ

 ުވރެ އިތުރު. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރުފިޔާއަށްބިިލއަން  3.2ދުތައް ާގތްަގނޑަކަށް ލިބެމުންދަނީ. އޭެގ އަދަ

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަތުރިޔާ
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ިރ ތެތްއަޅުަގނޑަށް ފާހަަގިވ ޮގތުަގއި ބަދަލުެގ ޮގުތަގިއ ދެޭވ ފައިސާ ިއއްޒަ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ 

ބަދަލުެގ ކަންތައްތައް ަވޒީރު ަވރަށް ސާފުކޮށް  ރިްއަޒތްތެމެންބަރު މާނަކުރެއްީވ އެޮގަތށް. އެހެންނަމަެވސް، އި

ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެކުނު ާދއިރާ  އަރުަވނީ ކުޅުދުއްފުށީމި ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑު މިހާރު. ކިޔައިެދއްަވއިފި

 ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަށް.  

 

 ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޅުދުއްފުށީ

ކުޅުުދއްފުށީެގ  ،. އެނިގލަްއާވނެ ފަދައިންރުޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ ވަޒީއްޝުުކރިއްޔާ އި  .هلل الحمد. هللا بسم 

ދިނުމަށް ޓަކައި ެއއްކޮްށ ީވމާ، ދާއިީމކޮށް ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އެއަރޯޕޓެއް.މަތްިޚދު ަވުގތީ ޮގތުން އެއަރޕޯަޓކީ

 ނީ ދެޭވނެ ނޫ؟ ނީ ކީްއެވެގންތޯނުަވ ނުަވންޏާނުަވތަ  އަހަރުގައި ާވނަމަ ާވނެތޯ މި؟ ކިހާ ތާރީޚެއްަގއިތޯ ލެޭވނީއިނިންމަ

އެްއކޮށް އޮޕަރޭަޝނަށް މިހާރު ޮގސްފައި އޮތީ.  މަދު އަދަދެއްެގ މުަވއްޒަފުންނާ ،ކަމަކީ ދެން ދެަވނަ؟ ޮގތަކީ ކޮަބއިތޯ

އަހަރުަގއި  ދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންެވ އެކަީށެގންާވ ަވރަށް މުަވއްަޒފުން ނަަގން މިއުނދަޫގޭވ ޚިދުމަތްަވރަށް ދަތި

ކުންފުނިތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ގެ ތެރޭ ިތންަވނަ ސުާވލަކީ އަތޮޅު ،ތިންަވނަ ކަމަކީ؟  މަހުގައިނުަވތަ މި ހިފައިޭވތޯހަމަޖެ

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ؟ ދިނުމުަގއި ކިހާަވަރކަށް އިްސަކން ދެއްަވންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ތްތެރި ަވޒީރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:އިބްރާހީމް އަމީރު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ާވީތެވ  ކީ ހިނަގމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށްތަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ކުޅުދުއްފުީށެގ ެއއަރޕޯުޓެގ މަސަްއކަ

ދެޭވނީ. ޖަާވބެއް ފުރިހަމަ  ން އޭެގ އެންމެޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ،މިނިސްޓްރީއަޅުަގނޑު ހިތުން ލައިން 

ބޭނުންޭވ އަުޅަގނޑުމެން ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ތުރޫކޮށް ދެޭވ  އިތުރުން ހަމަ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަންއޭގެ 

މާ އެއްކޮށް ަބއިެވިރެވޭވ ތަކަކީ ީވާހެވސް ފެއަރކޮށް ޓްރާންސްޕޭރަންޓުކޮށް އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަޕްރޮޖެކްޓު

ރިައށްެގންދަން ބޭނުންަވނީ. އެހެންީވމާ، ބޭރުެގ ފަރާތްތަެކޭކ ަގނޑުމެން ކުޮގތުަގއި ައޅު ެގއްޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސެ 

އެކު ކުރިމަތިލެިވެގން ނެތި އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އަތޮޅުަގއި ހިމެނޭ ކޮންޓްެރކްަޓރުންނެކޭ ެއޮގތަށް ތަފާތުކުރުެމއް

  ރައީސް. ތެރިއްޔާ ިއްއޒަތްާވނީ. ޝުކުރި ދެޭވ ޮގތަކަށް ޓެންޑަރިން ޕްރޮސެސް މިހާރު އެކުލެިވފައި ެގން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އުތުރު ފުަވއްމުލަކުއަރުަވނީ . އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު

 ށް. ރަޝީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ރަޝީދުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު 

ބާ އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. ަވޒީރުެގ ާވހަކަފުުޅަގިއ ިވދާޅުެވއްޖެ ސަރުކާރުްނ ޙަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރު

  ާވހަކަ. މީެގތެެރއިން އަޅުަގނޑުެގ މަޢުލޫމާތު ކުށް ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެޯވޑުކުެރިވފަިއާވ 3.8މިހާތަނަށް 

ަވނީ އެމް.ީޓ.ސީ.ސީއަށް. އަުޅަގނުޑެގ ނަްށުވެރ ިގނަ ރުފިާޔެގ ޕްރޮޖެކްުޓ އެޯވޑުކުެރިވފައި ބިލިއަ 1.5ނަމަ ނޫން

ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް ށް އެޯވުޑކުރުމުެގ ސަބަބުން ދިެވހިކަ މިޮގތަށް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ސަރުކާރުެގ ކުންފުންޏަ ،ސުާވލަކީ 

އެއީ ރަްއޔިތުން ަވރަށް ޮބޑަށް ޝަކުާވ އެބަ ކުރަްއާވ ؟ ޅުެމއްތޯ އަދި އެހެން ިވޔަފާރިތަކަށް ައންނާނީ ކިހާަވރެއްެގ ލޮ

ކަމަށް. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ެއކަށީެގްނާވ ޮގތަށް  ަކމަށް. ފިހާރަތަކުެގ ިވޔަފާރި ދަށް  އަތްމަތި ދަތިއެބޭފުޅުންެގ

ޕްރޮެޖކްޓުތައް ިމޮގތަށް ދާއިރު ދާ ކަމަށް އެ ރަށްަރށުެގ ރަްއޔިތުން އެބަ ފާހަަގުކރައްާވ. އެހެންީވމާ، މި ނުކުރިއަށް

 އަުޅަގނޑުެގ ުސާވލަކީ.  އުމުެގ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނީ ކިހާަވރެްއެގ ައސަރެއްތޯޤަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑުމެން ައންދާޒާކުރި ޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ ކުޝު

ރާއްޖޭގެ  ލާނަމަ މިއިކުިރއަށްެގންެދޭވ. އަުޅަގނޑުމެްނ ބަލައެބަ  އްތަތައް ެއވޯޑުކުެރިވެގްނ މަސައްކަތްޕްރޮޖެކްޓު

ެވސް  ރިްސޓު އެރަިއަވލް ްގރޯތުއަިރޒަމް އިންޑަްސޓްރީ. ޓު އަކީ ޓު އިޤްތިޞާދުެގ އެންމެ މުހިންމު އެްއ އިންަޑސްޓްރީއަ 

ާރއްޖެއަށް.  އާދޭ އެބަބޮޑަށް ޓޫިރސްޓުން ކުރި މިންަވރަށްުވރެ މާާގްތަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އަންދާޒާ އަޅުަގނޑުމެން 

ެއކު ރާއްޭޖެގ ންުވމާއަދި ބެޑް ނައިްޓސް ެވްސ ރާއްޖޭެގ ހޭދަކުރާ މިންަވރު ެވސް އެބަ އިތުުރެވެގްނދޭ. އެހެ

ެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އަންދާޒާކުރި މިންަވރާ ާގތަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެޭވ.  އަހަރު އިޤްތިޞާދު މި

 އަށްހަާވލުިވއިރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރާ ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވއޭެގއިތުރުން ހަމަ އަުޅަގނުޑ 

 6ަހާވލުިވއިރު ާގތްަގނޑަކަށް  ށް އޭުރ އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރާެގްއލުންަވމުން. ާގތްަގނޑަކަދިޔައީ ަވރަށް ބޮޑުތަނުން 

. އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންީވ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަކީ ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާެގ ެގއްލުމުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ހިްނަގމުން އައީ

ތަކެއް ދޭން. ސީ.ސީއަށް ޕްރޮޖެކްޓު އެބަޖެހޭ އެމް.ޓީ.ޓަކައި އަޅުަގނުޑމެންފައިދާާވ ކުންފުންޏަކަށް ހަދަން. ހެދުމަށް
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ްނގ އެޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން ރާްއޖޭެގ އެހެން ކޮންޓްރެކްޓަުރންނަށް ނުކުރެޭވ މަސައްކަްތތަކާއި އަދި ޓެންޑަރި

އަށް ތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން ާވނޭ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީޕްރޮސެސްަގއި އެމް.ޓީ.ސީ.ީސ ެވސް ހިމަނައިެގން ލިބުނު ޕްރޮޖެކްޓު

ން ެވސް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގއި ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަށްތަކުަގއި ވަޒީާފގައި ފުރުޞަތުތަްއ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ .ދީފަ

ޓްރާންސްޕޭރަންޓު ޮގތަކަށް  ،ން ސަބް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ެވސް އެންމެ ފެއަރ ޮގތަށްއުފެދޭނެ ޮގތަށް އަދި އޭގެއިުތރު

ާރއްޖޭެގ އެހެން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަްށ ެވސް އޭެގ ފައިދާތަެކއް  ،ނަމަ ންދާެގެގން އެކަންތައްަތއް ކުިރއަްށެގންދެވި 

ެވސް އަުޅަގނޑު  ޭއެގިއތުރުންކަން. ެގންދަނީ އެޮގތަށްކުރާނެ. އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އެކަންަތއް ކުރަމުން 

ނަ ިގ ަވރަށްރާއްޖޭެގ އެހެނިހެން  ،ހަމައެކަނި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީައކަށް ނޫން ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ

ަވނީ. މި މަސަްއކަތްތަކުެގ މޮބިަލއިޒޭޝަްނ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އަުޅަގނުޑމެންނަށް މި މަސައްކަތްތައް ހަާވލުކުެރިވފައި 

ކީ އީ.އައި.އޭ ހަދަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. ިޑޒައިން ސްޓޭޖުގައި އެބަުއޅޭ. އަދި ިގނަ މަސަްއކަތްތަކަ  ،ފެށި

ެގ މަސައްކަތް ފެށުނީމާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދާނެ ަތކުތަކެއް. މި މަަސއްކަތްމޮބިލައިޒޭޝަނަށް އެބަދޭ ުދަވސް

ތަން.  ަޞތުތަކެއް ހުުޅިވެގންދާިގނަ ފުރު ،އިރާއްޖޭެގ ހަމަ އިޤްތިޞާދު ައދި ރަށްތަކުެގ އިޤްތިޞާދު ެވސް ކުރިއަރަ 

 މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރުފިޔާެގ ޕަބްލިކުިބލިއަން  3.8އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުާވލުަގއި ހިމެނެނީ ރިޝުކު

ބިލިއަން ރުފިާޔެގ ކޮންޓްރެކްޓު ެދިވފަިއަވނީ އެްމ.ޓީ.ސީ.ސީއަްށ ކަމަށް. އެ  1.5ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓްްސެގ ތެެރއިން 

ތެއް ަޖާވބުަގއި ނުހިމެނޭތީ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ. އަުޅަގނުޑ ޝާރާ އިޮގތުން އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރެގ ުގޅޭ އަދަދާ

 ށް.ލަބީބަ އިލްޔާސް ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުދޫއަރުަވނީ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: އިްލޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ނަލް ެއކްސްޓާ ހުރި ލޯާނއި ެގރެންޓީއަށް ބަލާއިރު  ލަތުން ނަާގފައިސަރުކާރުން ަދއުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ޭޕކުރަމުންދާއިރު  100%  ނޫން ، 80އުަމކަށް. އަޅުަގނުޑެގ ުސާވލަީކ މި %ޤަމި ޑިޕެންުޑަވީނ އެންމެ  80% ޑެޓުގެ 

ކަށް އޭެގ ކިހާަވރަ އަހަރަށް ހަތަރުފަސްއޮތް  އަދި ކުރިއަށް؟ ހާަވރެއްތޯޕޭމަންޓަކީ ކިއަހަރެްއެގ މައްޗަށް ލޯނު ރި 

ނަލް ޑެުޓެގ އެކްސްޓާ 80ދެަވނަ ސުާވލަކީ %ހަމައަށް.  އާ 2024، 2023ޮގސް ޕޭމަންޓް ލޯނު ރި ތޯއިތުރުަވމުންދޭ

މިލިއަން ޑޮލަރު.  434ގައި ހިމެނޭ އޭ ޔުނިޓުެގ ލޯނު. މިސާލަކަށް ހައުސިންގ  7000ހިމެނޭ ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ  ތެރޭ

ފްލެޓު އަޅަން އަސްުލ ބޭނުންަވނީ ާގތްަގނޑަކަށް   އިންފްލޭޓުކުރެިވފަިއާވ ައެގއް. ެއއީމި ލޯނުެގ އަަގކީ ައސްލު ަވަރށް

ން ނެޯގިޝއޭުޓކުރެްއިވންތޯ ސަރުކާރުން މިހާރު އެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަލު ށްމިލިއަން ޑޮލަރު. އެހެްނެވ މި ލޯނުތަކަ 250
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އުމަކަށް. ިގަނއިން ހުރި ޤަަވނީ އެންެމ މި ޑިޕެންޑުބިިލއަން ޮޑލަރު  1.6؟ ކުރިއަްށެގންދެވިއިުރ އެ ކުޑަުކރެއްުވމަށް

އަދަދު ުކޑަކުރުމަށް ަސރުކާރުން މި މަސައްކަތް  ލޯނުތަކަކީ އިންފްލޭޓުކުެރިވަފއިާވ އަދަދުތައް. އެހެންެވ އެ

 ާވެރިވފައި ކުރެިވއްޖެތޯ ކުަޑކުކިހާަވެރއް ުކޑަ ކޮްށެގންނެޯގޝިއޭޓު ؟ނޫންތޯ ިވންތޯެނޯގިޝޭއޓުކުރެއް  ެގންދެިވއިރުކުރިއަށް 

 ؟ނަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:އިބްރާހީމް އަމީރު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

 ސަރިވްސއިްނގައި ާވނެ ައޅުަގނޑުމެން ޑެޓްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައި

ބިލިއަން ރުފިޔާ ޑެޓް  4ޕްރިންސިޕަލް ޕޭމަންޓްސް ދައްކާނެ އަދަދުތައް. ާގްތަގނަޑކަްށ އިންޓްރަސްޓް ޕޭމަންޓްސްއާއި 

ބިލިއަްނ ރުފިޔާެގ އިންޓްރެސްޓު ޕޭމަންޓްސް އަދި އޭެގއިތުރުން  2.1 އަހަރު ދާނެ. އޭެގތެރޭަގއިސަރިވްސއިންނަށް މި

 ،. އޭެގއިތުރުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވލްން ރުފިޔާއަކީ އެީއ ޕްރިންސިޕަލިއަބި 2.3ާގތްަގނޑަކަށް 

މަސައްކަތް  ށްަވރަށް ބޮޑަ ،ާވލުިވއިރު މަސަްއކަތްތައް ކުެރިވހަ ސަރުކާރާސް އަޅުަގނޑުމެން ހައުސިން ޔުނިޓް 7000

ނޫން.  ކުރަނީކީާވުލކޮށްެގން މަސައްކަތްހަތް ސައްކަައޅުަގނޑުމެން މައިތުރަކަށް ، ނީ. އެހެންީވމާަވނިމިފައި

ެދިވފަިއާވ ގައި ޕްރައިެޒއް  ެޓޑްެގ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އިންފުލޭސްަހއުސިން ޔުނިޓު  7000ބޫލުުކރަން ަގެވސް  އަޅުަގނޑުމެން

ދަރަނި  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ންއިތުރުޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް. ދެން އޭގެ 

ަވނަ  2020ައޅުަގނޑުމެން  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވހަމަ މެދު. އޭެގތެޭރގައި ައޅުަގނޑު  މެނޭޖުކުރެޭވނެ ޮގތްތަކާ

އަުޅަގނޑުމެން ހުަށހަޅާ ބަޖެޓު ހުށަހެޅޭ އެ ްޕރޮސެސްަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށް  އަހަރަށް

ރު އަުޅަގނޑުމެްނ ޓޯޓަލް ޑެްޓ ސްޓޮްކ މަދުުކރުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަން ތަފްސީލުކޮށް ކިަޔއިދޭނަން ިމއަންނަ އަހަ

 ޒަތްެތރި ރައީސް. ރާާވފައި ހުރި ކަންތައްަތކުެގ ަތފްސީލު. ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މި ހަުއސިން  ،ެއއް ެއއީމެންބަުރ ކުރެްއިވ ުސާވލުަގއި ަވރަްށ ސާފުކޮށް ހިމެނޭ އެއް ާވަހކަ ؛އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

  ދިން ފަރާތާ  މަށް ސަރުާކރުން އެ ލޯނުއުއަސްލު އަދަދަކަށް ެގނަ ،ޔުނިޓުތަކުެގ ލޯނުެގ އަދަދު ޙަޤީޤީ އަދަދަކަށް

 މަޝްަވރާކުރަމުންދޭތޯ ނުަވތަ ނޫންތޯ. އެކަމަށް އިޝާރާތްކުަރއްާވ އެްއޗެއް ިވދާުޅެވދެްއުވން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. 
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 އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ސް. އަުޅަގނޑުމެން އަދި މިހާތަނަށް ޑައިރެކްުޓކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އޭެގ ައުގ ދަށްކުރުމަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

 ުނާވނެ.އް ާވހަކަދަްއކާފައެ އެ ފަރާތާ ޓަކައި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ހުޅުމާލޭ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ . އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުަވީޒރު ތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 . ށްނިޔާޒަ

 

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒު ާވހަކަެދއްެކުވން:

ބިލިއަން  7.2ށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްޕރޮޖެކްޓުތަކައަހަރުެގ ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުގައި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. މި

ްސކުރެިވަފއިާވ ޑިސްޕޯ ބިިލއަން ރުދިޔާ 3.8. ދެން ަވޒީރު ތި ފާހަަގކުރެްއީވ މިހާތަނަށް ކޮށްފަޞަ ޚާއް ތްރުފިޔާ އެަބއޮ

 ؟ލަފާކުރެޭވތޯމަށް ކަ މަސްދުަވސް އޮތްއިުރގައި މިއީ މީެގތެެރއިން ކިހާ މިންަވރެއް ޑިސްޕޯސްުކރެޭވނެ ކަމަށް. ބާކީ ދެ

ކަމަްށ  ެވލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓެގ ަމސައްކަތް ފެށިަފއިވާ  ،ލަކީ ާވލު. ދެަވނަ ސުާވއެީއ ފުރަތަމަ ސު

 ާވނަަމ ިވދާޅުެވެދއްުވން އެދެން.  ކަމަށް ަވރަކަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވ ކޮންމެެވސް ސްްގރެއޭެގ ޕްރޮލިބޭ. މަޢުލޫމާތު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންޝު

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ލަ ޕްރޮޖެކްުޓެގ ޖުމު 136އަޅުަގނޑުމެން ެއޯވޑްކޮށްަފއިާވ  ،ފާހަަގކުރީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު

ނޫން. އެއީ  ޖެޓު ޔޫޓިލައިޭޒޝަން އަދަދެއްލު އަދި ބައެއީ ައސް ،ބިލިއަން ރުފިޔާއޭ. ޭއެގތެޭރގައި 3.8އަދަދަކީ 

  ، ޖުމްލަ އަދަދު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް  ތަުކެގއެޯވޑްޮކށްފައިާވ ޕްރޮޖެކްޓުމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެން  ންނަާވނެ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގ

 .އަދަދުތަކެއް ކުރަންަޕބްލިޝްައޅުަގނޑުމެން ެގ ޮގުތގައި ކަލް ިޑެވލޮޕްމަންޓުސްތާއަކު އެއްފަހަރު ީވކްލީ ފިކޮންމެ ހަފު

ބިިލއަން ރުފިޔާ  2.6 ާގްތަގނޑަކަށް ެގއޭެގތެެރއިން ފާހަަގާވނެ  ަޕބްލިކު ސެކްޓަރ އިްނެވސްުޓމަންޓު ޕްރޮްގރާމު

މި އަދަުދ ަވނީ. ައޅުަގނޑުެމން އަންދާޒާކުރަނީ ާގތްަގނޑަކަށް ލައިުޒެވފައި މިހާތަނަށް ބަޖެޓު ޔޫޓި
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މިހާރު ޕަބްލިކު ސެކްޓަރ އިްނެވސްޓުމަންޓު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރުކުެރޭވނެ ކަމަށް.އަށް 90% ،80% ހަމަ

 ާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިލައން ރުފިޔާ މި އަހަރު ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައިާވނެ. ޝުކުިރއްބި 7ެގ ޮގތުަގއި ޕްރޮްގރާމު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހުޅުލެ އެއަރޕޯޓު. 

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ޓާމިނަލްެގ މަސައްކަްތ މިހާރު ފެށިެގން ކުރިއަށް  ،އެއަރޕޯުޓެގ މަސަްއަކތްތައްއަޅުަގނޑުމެން ހުޅުލޭެގ އާދެ! މިހާރު 

. އޭުރ އަހަރު ހުއްޓިފަ މަސައްކަތް ަވނީ ާގތްަގނޑަކަްށ ދެާވލުިވއިރު ޓާމިނަލްެގ ހަ ނޑުމެން ސަރުާކރާޅުަގދޭ. އަ އެބަ

. އަުޅަގނޑުެމން ހައިލެެވލް ަރއުންޑު ޓޭބަލް ަވރަށް ިގނަ މައްސަލަަތކެއް ދިމާެވފައި ހުރީ ކުއެ އެޖެންސީަތކާ ގ ފަންޑިން

މިހާރު މަސައްކަތްަތއް ކޮށްެގން މިހާރު ޓާމިނަލްެގ އްސަލަތައް ޙައްލުދިމާެވފައި ހުރި މަ ތަކެއް ބާްއަވިއެގންމީޓިން

މަހުެގ  ރު މޭ ރަންޭވެގ މަސަްއކަތް ނިމި މި އަންނަ އަހަ އިތުރުން. ޭއެގޑަމެްއެގ ތެރެއިންން ފެށިފައިާވނެ އާ އެޑަ

 ނީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވެ  ކަމަށް  ޔޫްސކުރެޭވނެ  ރަންޭވ ުޅަގނޑުމެންނަށްހިސާބުގައި އަ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަުޅަގނޑަށް އެްއ ސުާވލުެގ ފުރުޞަތު ދެން އަރުެވން އޮތީ. ެއއީ މަރަދޫ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ަވޒީރު.  

 . ށްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 :ރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބް

 އައްޑޫ ސިޓީެގ ބަޖެޓުަގިއ އަހަރު  މި ،ފުރަތަމަ ސުާވލަކީއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަދި ރައީސް. 

އަދި މަރަދޫެގ ސުކޫލާިއ  ؟ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތް ފެށޭަވރު ިމއަހަރު ާވނެތޯދާހިމެނިފައިާވ ރަށްރަށުެގ ފެންހިން

ެއކަން މިއަހަރުެގ  ؟ތޯ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށަޭވރުާވނީކުސައްކަތް ކިހާހިސާބަރާއި އަދި ބިންހިއްކުމުެގ މަބަނދަ

ހިއްކުމުެގ ކޮށް މަރަދޫ ސްކޫާލއި ބަނދަރު އަދި ބިންޞަ ހިމަނާފައި ހުރީމަ އެ ާވހަކަ ދަންަނާވލީ. ާޚއްބަޖެޓުގައި

އަދި އައްޑޫ ސިޓީެގ ހުރިހާ ރަށެއްެގ ނަރުދަމާއާއި  ާވލުުކރާތީ.ކަންތައްތައް ނުފެށިެގން ަވަރށް ިގނަ ރައްޔިތުން ސު

 ފެށޭނީ. ތޯއިަގއް ކިހާހިސާބެއެކަން ެވސް އެަބއޮތް. އެަކން  މަުގހެދުން
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީުރ. 

 

 ކަދެއްެކުވން:އަމީރު ާވހައިބްރާހީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ައއްޑޫ ސިޓީ  ،ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްފައިާވނެ  އަޅުަގނޑު ކުރިން ފާހަަގކުިރހެން އަދި އެހެން ތަންތާނގައި

ސެންޓަރު ރާއްޖޭަގއި  ޭވ ާގތްަގނޑަކަށް ފަސް އާަބންއަުޅަގނޑުމެްނ ސަރުކާރުެގ އަމާޒަކަށް އެބަ ކީޑިެވލޮޕްމަންޓަ

ޮގުތގައި ތަރައްީޤކުރަން ބޭނުންވާ  އްެގއަުޅަގނޑުެމން އާބަން ސެންޓަރެ އަކީރެއިން އަްއޑޫ ސިޓީތަރައްޤީކުރުން. ޭއެގތެ

ހަމަ އަުޅަގނުޑ  ،ތައްއިތުރަށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިާވ ޕްރޮޖެކްޓުއެއް ސިޓީ. މީގެ 

މަސައްކަތް ކުރަމުްނ ތަށް އަުޅަގނުޑމެންެގ ސަްއކަތްކުރެޭވނެ ޮގއަޅުަގނޑުމެން އެ މަޮގތަށް ކުރިން ފާހަަގކުރަމުން އައި 

އަްއޑޫ ސިޓީ ިހއްކުމުެގ މަސައްކަތްތަާކއި އަދި ައއްޫޑ  ،ދަނީ. އޭެގއިތުރުން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި 

ލައިްނ ެގ ބޭންކު  މްެއގްޒި މިއީ އަުޅަގނޑު ކުރިން ފާހަަގކުރި އިްނޑިާއެގ ،ޓަކައި ސިޓީެގ މަުގަތކުެގ މަަސއްކަްތކުރުމަށް

ަވރަށް ައަވހަށް އެ ަމސައްކަތް ފެށިެގންދާނެ ކަމަްށ  ،.އެފް.ބީ އިޝޫުކރެިވސިލިޓީ ތްރޫޮކށް މިހާރު އާރުކުރެޑިޓު ފެ އޮފް

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެެވީނ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ުސާވލުކުރުުމެގ   ަވޒީރު ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ަވޒީރުންނާޒަތްތެރި ަވޒީރު. ިއއްޒަތްތެރިާޔ ިއއްޝުކުރިއް

  ނިމުނީ.މަސައްކަުތަގއި ހިމެނޭ އެޖެންާޑ އައިޓަމް 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ށްސަހުއަުޅަގނޑު އިބްތިދާޢީ ބަ .އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. ށް ސަހު ބައީތިދާއިބުއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ 

އެބައޮތް ޖުޑީޝަލް  ށްޔާސަުތން އަދި އެއް މަސަްއކަތް ހިންަގން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަރި  އިއެބުރުމުެގ ކުީރަގ

ނޑު ަވރަްށ އްމު ިކޔަިއދެއްުވމަށް އަުޅަގއެ ބޭފުުޅންެގ ސިޓީ އަމީންޢާ .ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ސިީޓފުޅެއް ފޮނުއްަވާވފަ

 ބޮޑަށް އެދެން. 

 

 ުވން:ވެ އިއް މޭޒުން  އިދާރީ
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ތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. ެވދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެެވ. ިސިވލް ކޯޓުްނ ރައްޔި

މިޮގތުން  ނެެވ.ނީ ލިބެމުންތަފާތު ޝަކުާވަތއް ދަ ޮގތުްނ މި ޮކމިޝަނަށް ުގޅޭ  ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުަގއި ޢަަމލުކުރާ ޮގތާ 

ުގޅުންހުރި މައްސަލަތައް  ޢާޟޫއުތަކުެގ މަމްޮގަތށް އެ ޙުކު ށް ހުރަސްއެޅޭެވފަިއާވ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުމައީނިހާ

މްތަާކއި ދަރަނީެގ ޙުކު ، އިންތިޒާުމތައް ތަރުތީބުކޮށްފަިއާވ ޮގުތންއީސިިވލް ކޯޓުން ބަަލއިަގތުާމިއ ކޯޓުެގ އިޖުރާ

ޙުކުމް ތަމްފީޒުކުރުމަްށ  ،ެގންިދއުމާއިދިުގދެމި ންެވސް ޙުކުމްަތއް ތަންފީޒުކުރުމުަގއި ބޮޑެތި ހުރަސްަތްއ ކުރިމަތިެވއެނޫ

ެއޅުމުަގއި ޙުކުްމ ތަންފީޒުކުރާ ިޑިވޜަންެގ ެއކި ފަނޑިޔާރުން ެއކި ޮގތަްށ ޢަމަލުކުރުމާ ުގޅޭ ބޮޑެތި ަތއް ފިޔަަވޅު

ެގ އެންމެ ޮބޑު ެއއް ސަބަުބ ކަމަށް ިމ މުއެެވ. މިކަން މިހެން ދިމާުވވެ ށް ހުށަހެޅިފައިޝަކުާވަތއް މި ކޮމިޝަނަ

ނެތުެމެވ. ެވސް ހެދިފައި ުގޭޅ ޝާމިލު ާގނޫނެްއ މިހާތަނަށް ތާއަމަދަނީ އިޖުރާ ،ަވނީށް ފާހަަގކުެރިވފައި ކޮމިޝަނަ

ޓަކައި ެއކަށައެޅިަފއިާވ އި ެއކަމަށްެގންދާ ޮގތާ ތް ކުރިއަށްއަ މިހެންެވ ސިިވލް ކޯޓުަގއި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުެގ އިޖުރާ

ލުއިންޞާފު ދުޢަެވސް ފިޔަަވޅުތަެކއް އެޅުްއުވމަކީ  ނދުން މިހިނދަށްކޮށް މި ހިއާނިޒާމީ އިންތިޒާމުތައް މުރާޖަ

ކޮމިޝަނަށް  ޓަކަިއ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިާވ ކަމެއް ކަމަށް މި މެދު އިތުރުބާރު އުފެއްދުމަށް އަދާލަތާ ،އަަވްސކުރުމާއި 

 ޮއކްޓޯބަރު 1. 1441ަޞފަރު  2ެވ. މި ާވހަކަ ދެންނެީވމެެވ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެްއުވން އެދެމެ ،ބޫލުކުެރޭވތީަގ

 ރީފް، ކޮމިޝަންެގ ރައީސް. ޢަهللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2019ު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިާވ ްނބޮޑުުވމަކީ އެ ބޭންކުަތކުން ައމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދީފަޝުކުރިއްޔާ އަމީންޢާއްމު. ރާްއޖޭެގ ކިތަންމެ ބޭންކެއްެގ ކަ

ުގޅޭ ރަުހނުެގ މުޢާމަލާތް ބޭންކުތަކަށް  ެވސް އެ ލޯނުތަކާ ެވފަިއާވއިރުަގއި ނުދަްއކާ ކިތަްނމެ ދުަވހެއްއެތައް ލޯނެއް 

ނުަވތަ ނުހިނާގ ހުރި  ގ މިންފޯޕާންބޭންކުތަުކެގ ެއަކއުންޓުތަުކެގ ަވރަށް ިގނަ އަަދދެއްެގ ެއކައުންަޓކީ ނަ ،ނުކުރެޭވީތެވ

ޮގތުން ހުރި   ުގޅޭ ރާއްޖޭެގ ޝަުރޢީ ނިޒާމާ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެރޭ. ޮގުތަގއި ބޭންކުތައް އެބަ ފާހަަގކު ެގއެަކއުންޓު

ން. އެއީ އަސާީސ ނޫ ުގޅޭ ކަންކަމުން އުފެދިފައިާވ ޝަުކާވެއއް ހަމައެކަނި ޙައްޤުތަކާީކ ކުާވަތކުެގ ތެޭރގައި ަވނީޝަ

ިގނަ. އެހެންނަމަެވްސ، ހަމަ ނޫން. އެ ޝަުކާވތަްއ  އުފެދިފަިއާވ ޝަުކާވެއއް އިަގުގޅޭ ަކންކަމު ންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އި

ދާކަމުން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ކޮންޓްރެކްޓަށް އޮތް އިތުބާުރ ޤާއިުމނުކުރެިވ އެާއއެީކގައި ިވޔަފާރީެގ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އިންޞާފު

މިނިސްޓަރުގެ ދެންމެ ފިނޭންސް  ،ދަނީ  ެގއްލެމުން. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  ަގއި މިަވރަށް ބޮޑަށް ބޭރުެގ ފަރާތްތަކު

ޖަާވބުފުޅުތަކުެގ ތެޭރގައި ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި އެ މިނިސްޓަރު އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޚަޒާނާއިން ދެއްަވން ޖެހިަވަޑއިެގންފަިއާވ 

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސަސް  ންދާކަުމންކުާވތައް ކުރަމުއަދި ހަމަ އެހެންމެ އެއާއެީކަގއި ބޭންކުތަކުން މި ޝަ ،ބޮޑު އަދަދު

އެ ކޮމިީޓެގ ފަރާތުން  ،ޝަންެގ ޝަުކާވ ބަލާ ކޮމިޓީގައި މަޝްަވރާުކރެިވއެ ކޮމި ،އް ލިބިކޮމިޝަނަށް އެ ޝަކުާވތަ

ައޅުަގނޑު މި . އަދި އެ ކޮމިޝަންެގ ފަރާުތން މި މަޖިލީހަށް މި ަވނީ މިކަން މަޖިލީހުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނެސްފަ
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ތަޙްޤީޤުކުަރއްަވިއ  ،ފުޅުން މިކަން ބައްލަަވއިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް. އެ ބޭއެުކަގިއ މި ފޮނުަވނީ ޖުޑި އާއްސަލަ މި ސިޓީމަ

އޮތް ނެތް ޮގުތެގ ރިޕޯޓެއް މި މަޖިލީހަށް ެގނެސް މި މަޖިލީހުން އެކަމާ ޮގެތއް ނިންމުމަށް. ީވމާ، މި ސިޓީ ޖުޑީޝަރީ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ. 

 

 އީ ބަހުސް އިބުތިދާ .  6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ލީ ނިޔާޒަށް. އަރުަވނީ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢައަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒު ާވހަކަެދއްެކުވން: ހުޅުމާލެ

ހުރެ މި   ކަންކަމާ ސް، ުޗއްޓީ މިނަމަެވއެހެން .ރާރެއްަގަވނަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި  22ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅަގނޑު 

އެޅުމާއި ެއ ޑަ އްދު ކަނހަރު ހުށަހަޅައިދޭނަން. ރަށްރަށުެގ ސަރަ ރާަގޅުަގނޑު މި އަސައްކަތް ނުހިނާގ އޮތީ. މަ

 2010/7މިއީ ާގނޫނު ނަންބަރު  ؛ދީބާޖާ .ރާރުަގލާ ަވއިރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ޮގރަށްރަށުެގ މުއްސަނދިކަނ ެއ 

 8ހުން މިހާރު ފަ ށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި( އަާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިހންުގމުެގ ާގނޫނު އިދާރީ ދާއިދިެވހިރާއްޖޭެގ)

އެ ާގނޫނުެގ  ،ސިލުަވމުންނުދާތީއާއިހާޮގްސފައިާވއިރު އެ ާގނޫުނެގ މަޤްޞަދުތަކާއި ބޭނުންތައް ުތެވެގން ދުަވސް ފާއިއަހަރު

ެއ  ،އެކަމުެގ ސަބަބުތައް ހޯދައި ދެނެަގނެ  ،މަންފާ ލިބެމުންނުދާތީސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިެބންޖެހޭ ނަފާއާއި 

ުއސޫލަކުން އެ ާގނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް އެޅިފައިާވ ހުރަސްތަްއ  ާގނޫނުެގ ފުރިހަމަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައިދެޭވނެ

އިން ރަށްރަށުެގ ޛަރީޢާ ކުެގ ކައުންސިލްަތއް ބާރުެވރކުރުމުެގ ޮގތުން އެ ާގނޫނަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙުތަ  ،ނައްތާލައި

މްރާނީ ޢު މާއިދުރަީތ މުއްސަނދިކަުގ ކަނަޑއެުޅމާއެކު ރަށްރަށުެގ ޞްޞާތިޚްތަުކެގ އިއްދާއި ަކއުންސިލުހަރަސަ

ރާރު. މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ަގރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ޮގާވލުމަށް ހުށަހެޅޭ  ތަރައްޤީެގ ަވސީލަތްތައް އެ

 ކަޒީ އުސޫލުންއް ހިްނަގންާވނީ ލާމަރުަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ގައި ިދެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ާދއިރާތަ 230 ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ޓަކަިއ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  ހިނދު، ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ އެ ަމަގށް ހިްނުގމަށްކަމުަގިއ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 

ބެހޭ   އި ބާރުތަކާއި ކަމާހަހަމަޖެއްސުމަކީ ދައުލަތުެގ އެންމެ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތަކާއި ތަރުތީބުތައް ކަނޑައަަޅއި 

ތިޒާމުތަެކއްކަން ލްއަދާކުރަންޖެހޭ ބަރީޢަނުެވޭވނެ އި ިލއްޔަތު އޮތް ފަރާތަކުން ކޮްނމެހެންއޫ ޒިންމާއާިއ މަސްޞަޚާއް

ސޫލުން ހިންުގމަށް ޫނނުއަސާސީެގ ބުނެިވދިަޔ މާްއދާއިން އިދާރީ ާދއިރާތައް ާލމަރުކަޒީ އު ޤާއޮތް ހިނދު،  އެނެގން

އް ލާމަރުަކީޒ ިދެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތަ) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ޓަކައި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ ާގ

އަހަރަށްުވރެ ިގނަ ދުަވސް  8ހަމައަށް  ފަހުން މިއަދާ ށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި( އައުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު
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ަވނަ މާއްދާއިން )ހ( އިން ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  230ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ،ެވސް އިރުފާއިތުެވެގން ޮގސްފަިއވާ 

 ،ސިލުަވމުންނުދާތީއާއިހާ ޮގތުން ކަނޑައެޅި ކަނޑަެއުޅމުެގ މަޤްޞަދުތަކާއި ބޭނުންތައް އުސޫލުން ހިންުގމަށް ދުސްތޫރީ 

ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ،ބެމުންނުދާތީއެކަމުެގ ސަބަބުން ރަްއޔިތުްނނަށް ލިބެންޖެހޭ ނަފާއާއި މަންފާ ލި

ޤްރާތީ އަދި އި ދިރިުއޅޭ ރަްއޔިތުންެގ ކަންކަން ދީމިދިެވހިރާއްޖެ ެއކި ަރށްރަށުަގ ،އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންުގުމެގ ބޭނުމަކީ

އިޤްތިޞާދީ  ،ތުންނާއިއިޖުތިމާޢީ ޮގ ،އަމިއްަލއަށް ނިންމަން މަުގފަހިކޮށްޖަާވބުދާރީކުރުުވުމެގ އުސޫލުްނ ރައްޔިތުން 

 ،މުެގ ފެްނަވރު މަތިކޮށްފީ ޮގތުްނ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްރަުށަގިއ ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންެގ ދިިރއުޅުާގސަ ،ޮގތުންނާއި

ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ،ދީދާއިރާެއއްަގއި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަުގފަހިކޮށް އެންމެ ާގތުން ފުޅާ ރައްޔިތުން ބާރުެވިރކޮށް ރަްއިޔތުންނާ

މަށް ސިޓީ ނުއިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުަކީޒ އުސޫލުން ބޭ ،ހިނދުީވ ކަމަށް ޓެްއ ޤާއިމުކުރުންށްގައި އަމާން ެވރަށްރަށު

ެއކަމުަގިއ  ،ކުުރަވއި ތަކުން ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ާބރުެވރިރަށު ކައުންިސލު ،ތަކާއިއަތޮޅު ކަުއންސިލު ،ތަާކއިކައުންސިލު

ރައްޔިތުންެގ  ،ޑައެޅިފައި އޮންަނންޖެހޭނެކަމާއިނީ ސާފުކޮށް ކަނއި ބާރުތައް ާގނޫޞާތަުކެގ އިޙްތިޞާ ކައުންސިލު

ަރއްޔިތުްނެގ އަސާސީ  ،ަތކުަގއި އުފައްަދއިކައުންސިލު އްޔަތު ސި ހަާއއި އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ ފޯރުކޮށްިދނުމުެގ ޒިންމާ

ފޯރުކޮށްދެމުންދާ  ޤައުމީ އިާދރާނތަކުން  ،މެދުެވރިކޮށް ކަށަވރުކޮށްދިނުމާއި އްތަޙައްޤުތައް ސީދާ ކައުންިސލު

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ާގތުން  ތައް މދުެވރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެހިކަމުެގ ެއކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުރަށްެވ

އްދީ ހަ ކަުމގައި ީވހިނދު، ރަށްރަށުެގ ސަރަ މު މަޤްޞަދެއްންުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންުގުމެގ މުހި ރުކަޒީލާމަ

މްރާނީ ތަރައްޤީެގ ަވސީލަތްތަަކކީ އެ ޢުރަތީ މުއްސަނދިކަމާއި ދުުގ ފަޅާއި ކަނޑުަގއި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުަގއި ހިމެނޭ

އޭެގ ލާބަޔާިއ ނަފާ އެންމެ  ނަށް ތުންަރއްޔި ޮގތުން ުގޅިފަިއާވ ސީދާ ތްާވ ަރއްޔިތުންެގ ޙައްޤުތަކާ އްދަކަށް ނިސްބަހަސަރަ

ާގނޫުނ ، ، މިކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ހިނދު ދޭމަޖައްސައިކަމަށް ހަ ލިބިެގންާދނެ ަވސީލަތެއް އިފުރިހަމަ މާނައިަގ

ެގންނަންޖެހޭ ށް ( އައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނުދިެވހިާރއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތަ ) 2010/7ނަންބަރު 

ަދކީ ެއ ރަށެްއެގ ރަހައްސް، ިދެވހިރާއްޭޖގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެްއެގ ސަހާރަށް ެގނެއިޞްލާޙުތައް މިހާރުން މި

ަޓރުެގ ސަރަހައްދު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ެއއް ފަޅެްއަގިއ މީހުން ދިރިއުޅޭ ދެ ރަށް  މީ 500އުރަފަށުން ފެށިެގން 

އަށް ަވިކކޮްށލުމުން ކޮންމެ ރަށަކަށް ޖެހޭ ދެމެދުން ހަމަހަމަެގ ހިމެނޭ ނަމަ، އެ ދެ ރަށުެގ ސަރަހައްދަކީ ެއ ދެ ރަށު

ތަނާއި، ދަ ތަން، ފަާޅއި، ފަރު ފަނޭ ރަށްރަށާއި މަށް ކަނަޑއަަޅއި، ކޮންމެ ރަށެއްެގ ސަރަހައްުދގައި ހިމެމިންަވރު ކަ

ލަށް ކަމަށް މި މަޖިލީހުން ށު ަކއުްނސި އެ ރަށެއްެގ ރަނިސްބަތްާވނީ އެފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކޮށްެގން ލިބޭ އާމްދަނީ

 ،ފަދަ ތަންތަނާއި ފަރު ،ފަާޅއި ،ެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށާއިޞް ޚްތިޞާއި ސަރަހައްދީ ކަނޑައަަޅއި، ކޮންމެ ރަށެއްެގ

މްރާނީ ޢުން ރަށުެގ ރައްޔިތުންެގ ައސާސީ ބޭނުންތަކާއި ރަށުެގ އެފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކޮށްެގން ލިބޭ އާމްދަނީ

ލާމަރުަކީޒ  ،ރުމަށާއިމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތް ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކުޢަޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުަގއި  ތަރައްޤީއަށް

އިންތިޒާމުތައް  ހަަމޖައްސަންޖެހޭ ެއްއޮގތަށް ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް ހިންުގމަށްޓަކައި އުސޫލުެގ ަހީގީގ މާނައާ
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 މި ކުރުމަށްޙުލާޞްޮގތުން އި ލުަތއް ހިމެނޭުބނެިވދިޔަ އުސޫ މި ާގނޫުނގައި ،ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ލާމަރުކަީޒ ާގނޫނާއި

ާވހަކަަދއްކަްނ  ށްޮގތުްނ އަދި އިތުރަ ބެހޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ިމއާ ،އީ ަގރާރުރާުރަވމޭ. އެ މަޖިލިސް އިުގ

 ބޭނުންާވތީ ފުރުޞަތު ބޭނުން.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  !އާދެ! ކުރިއަްށެގންދަާވ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒު ާވހަކަެދއްެކުވން: ހުޅުމާލެ

މު އައިޓަމެްއެގ ޮގުތަގިއ ންެވސް ަވރަށް މުހި ގައި 19ޒަތްެތރި ރައީސް. މިއީ އެޖެންޑާ ޔާ ިއއްޝުކުރިއް  އާދެ!

 ގެ ެވްސ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެހެންމެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯގައިފާހަަގކޮށްފައި އޮތް ެއއްެޗއް. އަދި ހަމަ

 ުގޅޭ މިކަމާ ނިމުމުެގ ކުރިން ހަފުތާ ލިބޭ ޮގތުަގއި މިެވސް ަވރަށް ބޮޑު ަވޢުެދއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު 

 އަދި ެއއަށްފަހު ިއ،މު ަބއްދަލުުވެމއް ބާްއަވއްލުމަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އާއިޮގތުން ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަުތ އެކުލަވަ 

ބަދަލުތަކުެގ ާގނޫނު  ާގނޫނަށް ެގްނނަންޖެހޭޖިލިސް އޮންނަ ުދަވހެްއަގިއ ލާމަރުކަީޒ ޖެހިެގން އަންނަ އެންމެ ައަވސް މަ

އިރުަގިއ ބިލު ހުށަހެޅޭ މަޖިލީހަށް ، ޭއަގއި ކަމުެގ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ. އެހެންީވމާމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ

އަދި އިްއޔެ އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެިރ  އި،މިހުށަހެިޅ ަގރާރާ އަުޅަގނޑު  ،ންކުރަން ބޭނުންޤީއަޅުަގނޑުމެން ޔަ

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ކަން.ާގނޫުނަގިއ ހިމެނިެގންދާނެެއ ހުަށހެޅުއްިވ ަގރާުރަގިއ ހުރި ކަްނކަން ދު ަވޙީދު މެންބަރު މުޙައްމަ

އަިދ  އިއި ރަށްރަށުެގ އާމްދަނީއާތުަގޤީޤަޙަމަަގށް ެގންދާނަން. އާދެ! މި ބަދަލުެގ ސަބަބުން  އަޅުަގނޑުމެން އެ

  ން ތަނު ަވރަށް ބޮޑު ޮގތަށް ަރށްރަށުެގ ަވސީލަތްތައް ބޭނުްނކުރުމަށް ރައްޔިތުން ބާރުެވރިކުރުމަށްޓަަކއި ރައްޔިތުން އެދޭ

 ބޮޑު ައޅުަގނޑުމެންެގ ަވރަށް ،ގައި ިމޮގތަށް ާބރުތައް ދިން ނަމަެވސްމީ  ،މަުގފަހިެވެގންދާނެ. އެހެންނަަމެވސް

ަގިއ ޞްޞާތިޚްއިއެ  ކޮށްލީމާމިޮގތަށް ބާރުތައް ދޫ  ،އިލްތިމާސެއް އަދި ރަްއޔިތުންެގ ތެރޭަގއި އޮތް ކަންބޮުޑުވމެއް އެއީ 

 އަުޅަގނޑުމެން ކަނޑައެިޅެގން މި ؟ ބިންތަކުެގ ެވރިފަރާތަކީ ކޮބައިތޯ ހިމެނޭ ބިންތަކަށް ދެން ެވެގންދާނީ ކިހިނެއްތޯ. އެ

އެކު ާވހަކަަދއްަކއިެގްނ އެއްބަސް އެަބެވޭވ ރަެށްއެގ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަސރުކާރާ ،މީޓަރޭ. އެހެންނަމަެވސް 500

އަދި އެ ބައުންޑްރީެގ ތެޭރގައި ހިމެނޭ  މީޓަރު ކަމަށް. 700ެއއީ ރަށުެގ ޮގނޑުދޮށުން ފެށިެގން  މަށްކަޞްޞާތިޚްއި

ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ފާހަަގކުރަން ކަަމށް. އަުޅަގނޑު ިމޮގތަށް  ަކއުންސިލުކީޔަ ހުރިހާ ތަނެއްެގ ަވސީލަތެްއެގ މިލްކުެވރި

އއ. މަތިެވީރ  ،ިމޓީގައި މިހާރު އެބައޮތް މަްއސަލައެއް ަކޒީ ކޮލާމަރު ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީަގއި  ،ސަބަބަކީ

މަްޝަވރާނުކޮށް  ްއ ކައުންސިލާަބއެ ބޮޑު ،ބަެއއް ބޭފުޅުންެގ ބިުމެގ ބޮޑު  އެ  ެގ ަވރަށް ބޮުޑ ކަްނބޮޑުުވމެއް.ކައުންސިލު 

ށް ިވޔަފާރި އުސޫލުން ދޫކޮށްފަިއ ަރއްޔިތުންެގ ބަހެއް ނެތި އެހެން ފަރާތަކަށް ިވޔަފާރިކުރުމަ .ބޭފުޅުން ދެކެނީ ކަމަށް އެ
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 ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން މި ަގރާރު މިޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެން ނުދެކެން.  ށްކަމަ ެއއީ ެއކަން ހިނަގންާވނެ ޮގތް އޮތް އޮތުން.

ްއ ހެެވސް ރޫ ެގޙުލާޞްހުށަހަޅާ އި މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން މި އް ނޫން. އަދިހެހުށަހެޅުމުެގ ރޫ

ފަިއ އިލާކުރިން ރައީސް ޔާމީނުެގ ސަރުކާރުަގއި ެއކުލަވަ  ،އޮތް ަގވާއިެދްއެގ ތެރެިއން ، ެއކަން ެއޮގތަށްމާއެހެންީވ ނޫން.

ެއްއެވސް ކަެމއް  ،ރަކަށް އެްއެވސް ކަެމއް ކުރުުމެގ ބާެރއް ނުދީަވން ތަކަށް އެްއެވސް މިކައުންސިލު  އެބައޮތް ަގާވއިދެއް

 ، ަގވާއިުދތަކުަގއި އެަބއޮޭވ ބުނެފައި  ަގވާއިުދތަކެއް އެބަހުރި. އެތް ބައިަވރުެވސް ނުދީ އޮ ތިޔާރުޚްނިންމުމުެގ އި

ެގ ތެޭރަގިއ ޞްޞާ ތިޚްކުން ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ރަށްރަށުެގ އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަދި ސަރުކާރުެގ މިނިސްޓްީރއަ

ެވސް   މިންަވރަކަށް ނުކޮށްަވރާ އެްއެވސް ޝްމަ ަރްއޔިތުންނާ ރަށެއްެގ ހުރި ބައުންޑްީރެގ ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއްެވސް

އުސޫުލަގއި  ކަމަށް އެމީހުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެ  ބޮޑު އަދަދަކުްނ ިވޔަފާރި އުސޫލުން އެހެން ،ބޮޑު އަދަދެއް 

 އޭަގއި  ަކއުންސިލު ކޮންެމެވސް މިންަވރަކަށް ،އުސޫލުަގއި އެޮގތަށް އޮތް ނަމަެވސް އެ  ،އެހެންނަމަެވސް  އެބަޮއޭވ.

ދެކެން.  މު ކަމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަންމެންބަރުންެގ ލަފާ އޭަގއި ޮއތުމަކީ މުހި ލު ނުމަކީ ނުަވތަ ކައުންސިހިމެ

 މަށްކަ ާވންޖެހޭނީ އެޮގތަށް  ސަރުކާރުަގއި ތިބޭއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނުމަކަށް ަވުގތު އަޅުަގނޑުމެން މި

ސީދަލަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ޮގތަކީ މިީއ ަގނޑު ސީދާން ައޅުޮގތު ބެހޭ އެކަމާ ،އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެްނީވމާ

ެގ ތެރޭަގިއ ޞްޞާތިޚްނީ ރަެށްއެގ އިާވ އަުޅަގނޑުމެންެގ ިވސްނުމަކަށް  ،ކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަެވސްކަމަށް ބުނާ

އަިދ  ،ިވސްނުން  ަރއްޔިތުންެގފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރުމުގައި އެރަެށއްެގ ފަޅު ،އެންމެހައި ބިމާއި އަދި ފަރު ހިމެނޭ

އަދި އޭރުން އެންމެ ރަނަގޅު ނަތީޖާ   .މަޝްަވރާކޮްށެގން އެކަން ކުރުމަކީ އެންމެ ބުއްދިެވރި ޮގތް ކަމަށް ރައްޔިތުންނާ

ކުރުމަށްފަހު ދެން ރަށްރަށުން ކުރަންޖެހޭނެ  ޙުލާޞްމިޮގތަށް ާގނޫނު އި .އިއްަޒތްތެރި ރައީސްމެެގންދާނެ ކަމަށް. ކުނި

ރަށްރަށުެގ ލޭންޑް ޫޔްސ ެއކަށައެުޅން. ކަނޑައެޅުްނ،  މަސައްކަތަކީ ރަށްރަށުެގ ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން މުން މުހިއެންމެ

ހަމައެކަނި ރަުށެގ އި ިވސްނަންޖެހޭ ިގނަ ކަންކަން އެބަހުރި. ާލއިރުގަ އިޕްލޭން ކަނޑައަާޅއިުރަގިއ ނުަވތަ އެކުލަވަ 

 ،މިސާލަކަށް ެވސް ަގބޫުލކުރަން އެބަޖެހޭ. ންންމެ ރަށެއްެގ ަރއްޔިތުހިސާބުން މިކަން ނުނިމޭނެ ކަމަށް ކޮ ޮގނޑުދޮށާ

ތުަގއި ަވސީަލތްތައް ިގނައީ. އަދި ަވޒީފާެގ ޙަޤީޤަކުރެެވނީ އާބާދީެގ ޮގތުން ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލު

ނި ރަުށެގ ކަން ަބލާއިރުަގއި ހަމައެެވސް އޮތީ. ެއްއޮގތަކު ތިޞާދީ ފުރުޞަތުތައް ޤްެވސް އޮތީ. ައދި އި ފުރުޞަތުތައް

ބ. އަޮތޅަށް ބަލާއިުރަގިއ ބ. އަތޮުޅ  ެއއީ ތެދެްއ ކަމަށް ުބނެިވދާނެ. މިސާލަކަށް ،ނަމަ  ިވސްނާހިސާބަށް ޮގނޑުދޮށާ

އެރަށުގައި އިޤްިތޞާދީ ހަރަކާތެއްެގ ޮގުތގައި އޮންނަ ހަރަކާތެއްެގ ޮގތުަގއި  ޓަކީ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް.ށްއޭދަފު

ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތުތައް. ސަރުކާރުެގ އިދާރާތައް އެތަނުަގިއ  ސަރުކާރުތަކުން އުފައްދާ ،ަވނީޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގއަ

ެވސް ސަރުކާރުން  ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަނީ އެތަނުގައި. އަދި ެއހެނިހެން ހުރޭ. އަތޮޅު އޮފީސް ހުންަނނީ އެތަނުަގއި.

 ރަށަށް.އެ ފޯކަްސޮކށްފައި އޮީތ ސަރުކާރުަތކުން  ،ނަމަ  ކުރާ ފޯކަސްކޮށް ސަުރކާރުެގ އިާދރީ މަސައްކަެތއް

  މިސާލަކަށް ބ.  ދީ ފުރުޞަތުތައް އެހެން ރަށްރަށުގައި ނެތީއެކޭ ނޫން.ޞާތިޤްޭއެގ މާނައަކީ އި ،އެހެންނަމަެވސް
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ޅުެގ ނިސްބަތަށް . ބ. އަތޮޅު ފެހެންދޫ. ފެހެންދޫއަކީ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު ހަރަާކތެއް. ެއއަތޮއަތޮޅުެގ އެންމެ ކުޑަ ރަށް

އެރަށުެގ އިޤްތިޞާދުަގއި  ،އެހެންނަމަެވސް ބާދީ އެންމެ ކުޑަ ރަށް.އާ ބޮޑު ހަރަކާތް ހިންާގ ރަށް. ބަލާއިރު އެންމެ

ލިބޭ މިންަވރަްށުވރެ ޮބޑު އަދަދެއް ލިިބެގންދާނެ. ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންަވރު އަޅުަގނޑު ލަފާކުރާ ޮގުތގައި އޭދަފުށީގައި 

ާލއިރުަގއި ޖެހިެގްނ އިނުަވތަ ޕްލޭން އެކުަލަވ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަާޅއިރު ނުންކުރުމަށްެގ ބިން ބޭރަށްރަށު އެހެންީވމާ،

އަދި މުޅި ާރއްެޖ  ،މުޅި އަތޮުޅެގ ޕްލޭނަކީ ކޮަބއިތޯ ،އޮންނަ ރަށްރަށުން ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ 

ލޭންތައް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްރަށްރަށުެގ ބަލަިއެގން  ތަރައްޤީުވމަށްޓަަކއި ސަރުކާުރތަކުން ެގންުގޅޭ ިވސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ

 ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް އެއް ،އިދާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ހުރިހާ ަވސީލަތްތަކެއްލީމާ އޭެގ ފައިއެކުަލަވ

ކުމެދާެނ ްނ ރަނަގޅު ނަތީޖާ ނުނިއިލުމަކީ އެއޮރަށަކަށް އޮންނާނެ ކަމަކަްށ ދެކިެގން ލޭންްޑ ޔޫސް ޕްލޭންަތއް ެއކުލަވަ 

 މާފަރުަގއި. މަނަދޫެގ ރައްޔިތުންނަށް ނިންމިދާނެ  ޕޯޓް ެއޅިަފއި އޮތީރޅުަގއި ެއއަލެްއެގ ޮގތުން ނ. އަތޮކަމެއް. މިސާ

 ،އަތޮަޅށް ލިބޭނީ ކޮންފައިދާއެއްތޯ ،ން ލިބޭނީއިއެ  ،އެހެންނަމަެވސް ޕޯޓެއް އެޅުމަށް.ރމަނަދޫގައި އަނެްއކާެވސް އެއަ 

އެބައޮތް އެ ނިންމުން ްނެގ އަތުަގއި ލަން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުާދެއއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ބަޤައުމަށް ލިބޭނީ ކޮންފައި

 ީޓގައި މުޅި ޤައުމު އެއް މިސްރާބަކަށްއޯރިއޭރުަގއި އޮންނަ ސަރުާކރުެގ ޕްރި ،ނިންމުމުެގ. އެހެންނަމަެވސް

އެްއެވސް  ޑު ދެކެން. ކަމަށް އަޅުަގނޔަތްކުރަންޖެހޭނެޢާެއއަށްެވސް ރި ،ެގންދިއުމަށްޓަަކއި އޮތް ޕްލޭނަކީ ކޮބައިތޯ

 އެޮގތަށް ނުނިންމޭނެއެކޭ ނޫން. މަނަދޫގައި ރައްޔިތުން  ަވނީކީ ާގނޫުނގައި މިޮގތަށް ޮއތީމަޅުަގނޑު މިދަންނަހާލެއްގައި އަ

އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަށް ެވދާނެ.  ނިންމުމަކީ އެއީ މަނަދޫެގ ރައްޔިތުންނަށްމާއެންމެން އެްއެވެގން ނިން

ުޅ ޮގތް ަކމަށް ބަލައިެގން ޕްލޭންތަްއ ނަށް އޮތް ރަނަގއެއީ ހަމަެއކަނި މަނަދޫެގ ރަްއޔިތުން ،ންނަމަެވސްއެހެ

އޮންނާތީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަން މި  ލާގައި ެއކަން ނުެވ ހިނގައިދާނެ ކަމަށްޙަތަންފީޒީ މަރު ލީމާ ޭއެގ ނަތީޖާއިއެކުަލަވ

 އަުޅަގނޑު ަވނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާރުަގއި 2009ތް އަުޅަގނުޑެގ ތަޖުރިބާއެއް އެަބއޮ ފާހަަގކޮށްލީ.

 .ަގއިއުތުރު ޕްރޮިވންސް ،ަނމަ . ނުަވތަ އޭރު ކީ ޮގތުންއްކަތްކުރިން އުތުރު ަސރަހައްދުެގ ޤައުމީ އިދާާރގައިމަސަ

ރެްއ. އެ ްއުވޞަތަަރއްޤީެގ ތަ ލިްނ އުތުރު ސަރަަހއްދުެގ ަތރައްޤީެގ އޮިނަގނޑެްއ.އިއަޅުަގނޑުމެން ެއކުލަވަ 

އަދި  ،އަތޮުޅެގ ތަރަްއީގެގ ޕްލޭންތައް ެއއްކޮށް  ،ޕްލޭންތަްއ އެްއކޮށް ުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބެލީ ރަށްރަށުެގއްުވޞަތަ

ޕްރޮުގރާމް ެއއީ ކާމިޔާުބ  އަދި އެ ެގ ތަރައްޤީ ެގނެޭވނީ ކޮްނޮގތަކަށްތޯ.އަތޮޅު ެއއްކޮށްަލއިެގްނ މުޅި ސަރަހައްދު 4މުޅި 

ެގ ތަކު ެގ ަކއުންސިލުށް ހިންުގން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަރށްރަށުްށ ައޅުަގނޑުމެންނަރޮުގރާމެްއެގ ޮގތަޕް

އަދި ބައެއް ފަހަރު އަދި ކިތަންެމ . ުކ މަޝްަވރާކުރެުވނުރަްއޔިތުންނާއެ ނު.ންނާެއކު މަޝަަވރާކުރެުވރުކައުންސިލަ

ހިންޭގ ދަތުރުފަތުރުެގ  ތިޒާުމެވެގންއްޖެްއޔާ އިންެވ އެރަށުަގއި ނެތް ޚިދުމަތެއް ލިބޭ ކަމަށް ،ބޭނުންިވ ނަމަެވސް

މުިޅ ސަރަހައްުދެގ  ކޮށްޞަމުޅި އަތޮުޅެގ ރައްޔިތުންނަށް އަިދ ަވކިން ާޚއް، ާވނަމަ ިވއްޖެ ަކމަށްލެއިުގޅުވަ  ނިޒާމަކުން

ސަރަހައްުދެގ ދިރިއުޅޭ  މީހުން 42000ާގތްަގނޑަކަށް  ؛ޭއެގ ފައިދާ ިލބޭނެ ކަމަށް އެ ސަރަހައްުދެގ ރައްޔިތުންނަށް
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އޭރުަގިއ  އި،އެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް އަދި އެކަުމގައި ައޅު ން.ޤީއަުޅަގނަޑށް ޔަ ދުށްކަން ރައްޔިތުން

ދަނިކޮށް އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެހެން ނުރައްކާތެރި ެގ ތެރެއިން އެކަންކަން ތަންފީުޒކުރެެވންއޮތް ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓު

އިޤްތިޞާދީ  ،ރަށަކީ އިޤްތިޞާދީ ޮގތުްނ ބަލާއިރުަގއި  ުތަގއި ެއއް ޑު ދެކޭ ޮގ، އަޅުަގނންީވމާ. އެހެހާލަތެއް ދިމާީވ

އަތޮޅުަތއް  ،ރަށްތައް ިގނަކޮށް ،ަވރެއް. އެހެންނަމަެވސްނަޒަިރއްޔާަތކުން ކުަޑމިން ހަރަކާތެއް ހިންުގމަށް ބަލާއިރުގައި އެ

ދާހުރި ތަރައްޤީއެއް. އެ މަަގށް އަށް ފައިމުޅި ރާއްޖެިގނަކޮށް ސަރަހައްދީ ތަރައްީޤއަކުން ެގެނޭވނެ ތަރައްޤީައީކ 

ބުެވަވަޑިއަގންނަާވ ބޭފުޅުންެގ ިވސްނުްނ ޚާުބގައި އިންތިޚާއިންތި ލުއޮތް ަކއުންސިކުިރއަށް  ތަްއ،ކައުންސިލު

ހަީގީގ ލާމަރުކަީޒ  ،އެދޭ ތަރައްޤީ އޭުރން އަޅުަގނޑުމެން މި ބެހެއްޓެުވމަކީ އަުޅަގނޑުެގ ަވރަށް ބޮޑު އިލްތިމާސެއް.

މުޅި ެއންމެންނަށް ފައިދާހުރި ޮގތަށް  ،އްޖެއަށްދިެވހިރާ ލިބޭ ބާރު ލިބިެގން ެގނެޭވ ތަރައްޤީ ސޫލުން ރައްޔިތުންނަށްއު

 . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޔަީގންކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލީހުގައި ހިނާގނެ ތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހަޅައިދެއްީވ މި ދައުުރަގއި މި މަޖި. އިްއޒަމެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ަވނީ ޭއެގ  އުނޫގާފރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިއްެޔގައި ުގޅޭ އެއް ަގރާރު. އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތާ 

ން ލިބޭ އެއްޗެްއ ަރނަގޅުެވދާނޭ އޭދަފުށިން ލިބޭ ފެހެންދޫފުޅަ އިދެންމެ ިވދާޅުެވއްޖެ ގޮ  .އް ަގރާރު ހުށަހަޅުްއާވފައަނެ

ެވްސ ހަދައިެގން އަުޅަގނޑުމެންެގ  ން ނަާގ އެްއޗަކަށްެވސް އެއީ ަމނަދޫ އަދި މާފަރުން ނަާގ ެއއްެޗއް ރެ.އެްއޗަކަްށުވ

ސްެގ ަވުގތު ހުބަ އެދޭ ބަދަލު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ. އަުޅަގނޑު މިހާރު ިވސްނުން ބެހެއްޓުމުންނޭ އަުޅަގނޑުމެން މި

 ދެ .ރި ެމންބަރު އަދި ބިލެތްދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުތްތެއާދެ! މަޑުްއަވރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަ .ލަނީހުޅުާވމި 

އަރުަވނީ ަވޑަިއެގން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ތިްއބެީވ. ތި ފައިެވސް ަވޑަިއަގންނަަވން ޖެހިަވޑަިއެގން ބޭފުޅުން

 ޖާބިރަށް. هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ އި

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން: هللاދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބް

ދެން ަގރާރުެގ ދިަޔއީ. ދެންމެ އެ ަވރަށް ފަްއާކ ަގރާރެއް އަުޅަގނޑަށް އަުޑިއިވެގން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ކޮންމެހެން ރިޗް އަޅުަގނޑު  .މެންބަރު ިވދާުޅވެއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފައްކާ ާވަހކަ ަވރަށް ީޑޓެއިލްޮކށް ހުށަހެޅުއްިވ 

ކައުންސިލުން  ،ފުރަތަމަ ކަމަކީނުޖެހޭ. ކަށްެގ ޗެއަރަމންެގ ހައިސިްއޔަތުން މިތާނގައި އެްއޗެއް ބުނާްވސްކުލަބު މޯލްޑި

އެއް އޮޅިފަ  ށްމަތިެވރި ކައުންސިލަ ،ދެަވނަ ކަމަކީ އައިްސ މި މަޖިލީހުގައި ެދްއކި ާވހަަކ ައޅުަގނޑު ައޑެްއ ނާހަން.

 ، ަގާވއިދާއި ާގނޫނާއެހެންީވމާ ބިން ދޫކޮށްފައި އޮންނަތާ. ންޓްކޮށްަފއި އެއްޖެ އެްގރިމެވެ  ދުަވސްއަހަރު 6 .ނޯންނާނެ

ހުރި ހޮޓަލެއްެގ ާވހަކަ  މިިލއަން ޑޮަލރުެގ އިްނެވސްޓްމަންޓެއް ހަާދފައި 10ން ެއތާނގައި އެްއޮގތްާވ ޮގުތެގ މަތީ
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ންީވ. ރެ ަކއުންސިލުން ަގރާރު ނެެވސް އަުޅަގނޑުމެން ނެތް. ބުޅާ މަރަން މައްސަަލއެއް ،. އޯކޭ ދައްކަނީމި

 ؟. އެެވސް ާގނޫނުގައި އޮންނަ ޮގތްތޯއޭީވެވސް ަކއުންސިލުތަކުން ަގރާރު ނެރެން ކެމެރާ ހަރުކުރަން ފާޚާނާތަކުގައި

ރާއްޖެ ހިންުގމަށްޓަކައި ކައުންސިލުަތއް  ަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިޅު އަ .ނިގަވޑަިއަގންނަާވނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ

ކުރަނީ.  ތައް މިިވޔަފާރީެގ އެްގރިމެންޓު ރަްށ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް.ެވސް އެކަމަކީ އަުޅަގނޑު ަވ ރިކުރަން. ހަމަގައިމުބާރުެވ

އަދި  އޭ.ާގަފއި ީމހުން ލާރި ނުދައްކަނަ ބޭންކުތަކަށް ލާރި ،ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިވދާޅުެވއްޖެ މި މަޖިލީހުަގއި 

 މަލާތެއް ޢާއެހެންީވމާ، ިވޔަފާީރެގ މު ިއ ސިޓީ އަުޅަގނޑަށް އަުޑއިުވނު.ދެންމެ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން އަ

ރައްޔިތުންެގ  އަލަށް ހޮަވންޖެހުނީމާ ބަދަުލެވ ުނަވތަ ަކއުންސިލު ސަރުކާރު ބަދަުލާވ ނުަވތަ ަކއުންސިލަރުން ،ކޮށްފައި

  ަގނޑުެމން ާވހަކަދައްކަންޖެހޭނީ މި ނުދާނެ. ނިކަން ސާފުކޮށް އަޅުކަމަކު ދެއްކީމަެގން ާވަހކަތުަގއި އޮުޅާވލައި ާގ

ތަކަށް ައޅުަގނުޑމެން ަވރަށް ބަރޯސާެވެގްނ މި ރާއްޖޭެގ ކައުންސިލުއަުޅަގނޑު ަވަރށް ހިތާމަކުރަން  .ގައިމަޖިލީހު

 ،ަކއުންސިލަކާއި  ،ެވސްއެހެންނަމަ ތިބެެގން.މި މަޖިލީހުގައި  މެންއަުޅަގނޑު އީބަދަލުތަްއ ެގނަ އަށްއަސާސީނޫނުޤާ

ަގއި އީ ަވރަށް ަބއިަވރު ކަންތައްތަެކއް މީމި ،ރައްޔިތުންނާ ،މީހުންނާއި ތިބިލަްށ ހޮިވފައި އަދި ކައުންސި ސަރުކާރަކާ

ެވސް ހުންނާނެތާ  އިރާަގއިއަުޅަގނުޑެގ ދާ  ހުރި މީހެއް. އަުޅަގނަޑކީ ަރއްިޔތުންެގ މަޖިލީހަށް ހޮިވފައިޅޭ. އެބައު

ެވސް.  މާލޭގައި ެވސް އެބައޮތް ސިޓީ ކައުންސިލި ިއ،ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްަގތައް. އަދި މިކައުންސިލު

ތަން.  ހި ިވއްކަން ތިބޭއިުހޒަމާނުއްސުރެ މީހުން އައިސް އެްއޗެ ެވސް ކުރީ ފެންނަނީ މާރުކޭޓުގައިމި ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

 ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭ ؟ޖެހެނީ މިކޯއްެޗއްތޯ ާވްނ  ؟އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ ހަދަން މިތަން.  ދާނުެވެގންމެނޭޖުެވސް  އެތަންތަން

 އިންެވްސޓުކުރީމާ ،ުގިޅެގން ިވޔަފާރިެއއް ކޮށް ަކއުްނސިލަކާ ވެއްޖެ. ެވސް މަނާ ަކމަކަށްއިންެވސްްޓކުރުމަކީ 

. ކީއެހެނެއް ނޫން އޮންނަންޖެހޭނީ ؛ލާ ޮގތަކަށް އިކަތަން ފޭރިަގނެފަިއ ިވއް  ކައުންސިުލގައި ތިބި މީހުން ދެން އެ

ެވްސ އަދި  ކީ މަޖިލީހުަގއި ޔަ، ހިތާމައެހެންީވމާ  ެވސް ރެޕްރެޒެންުޓކުރަީނ އެޮގތަށް. ސަރުކާރާއި ަދއުލަތް ަކއުންިސލުން

އަރާ. މި މަޖިލީހުެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ބުރޫ ސާފު ނޫން ޮގތަކަށް ާވހަކަެދއްކީމަ ،ތަނެއްަގއި ިވޔަސް ހެންއެ

ެގސްޓްހަުއސެއް ލީަމތާ އެނޭގނީ އިޮގސް ބަލަ މިާއއަށް ަވަޑއިަގންަނަވން.ާކޒާ އަުރަވންަވތުޢު މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަ

ާގނޫނުތަްއ  އުޅެނީ. ނޫނިްއޔާ ކައުންސިލު މީހުންނަށް އޮިޅެގންތޯ މި އުޅެނީ. ތޯ ބަޔަކު މިއަޅަން ބިމެއް ދަަމއިަގެނެގން

 150ކީ މިލިއަން ޑޮލަރުެގ އިންެވސްޓްމަންޓަ ދިހަބާރަ ހިނަގންާވނީ. މަހަމަކޮށްންމެންެގ ަމއްޗަްށ ހަހިނާގނީ އެ

ބިން  މި ،މަތިެވރީެގ ކައުންސިލަށް ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  ނޫން. އަދަދެއް ރުފިޔާ. އެއީ ުކޑަ ހާ މިލިއަނެއް

  ަގއި ހަދަންޖެހޭ ރިޒަމުއަެވސް. ހަމައެއާެއއްކޮްށ ޓު ދެއްީވބޭފުޅުން  ހަމަ އެ އަށް.އޮތީ ރިޗް ކުލަބު މޯލްޑިްވސް

ބޭފުޅުްނ  އަދި މި މަޖިލީހަށް އައިސް އެ ކަންކަން ަހމަޖައްސަމުންދަނީ. ލައިސަންސާިއ އެ އިޖުރާއަތްތަާކއި އޮޕަރޭޓިންގ 

ިވޔަފާރީެގ ތެރެއަްށ ހިންާގ ތަކުްނ ފަރާ ދޭދޭ ދެ .ބޭފުޅުން ބައްަދލުކުރެްއިވ ެވްސ އެ  ާވހަކަދަްއކާނީ. މަޖިލީހުެގ ރަީއސާ
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 ެވސް މާ  މިހާރު މި މަޖިލީހުެގ ކަންތައް ެއެވސް ބަލަން އެބަޖެހޭ މިހާރު. ؟ހިސާބަކަށްތޯނީ ކިހާމި މަޖިލިސް ަވންނާ

  ؟ބޮޑުެވއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ދެން ހަދާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުަވނީ ހަނިމާދޫމި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާވހަކަދެއްެކުވން:

ްށ ރަށަކަ ރަށްރަށުަގއި ސަރަހައްުދ ކަނަޑއެޅުމާއި ރަށްރަުށެގ މުއްސަނދިކަން އެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުތައް   ަވރަށް ރަނަގޅު ަގރާެރއް.ހެޅިފައިާވ ަގރާރަކީ ތުން މި ހުށަޮގ ބެހޭ މާދިނު

ރައްޔިތުންެގ އަތްަމއްޗަށް ދޫޮކށްލުމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނެ ަވރަށް ރަނަގުޅ ކަމަކަށް ެވެގންދާނެ. ިމ 

ތަކަކީ މާލީ ފުދުންތެރި ަކުއންސިލު ިއ،ތައް ބާރުެވރިކުުރަވޒު ާގނޫނުެގ ދަށުން ަކއުންިސލުސަރުކާރުެގ އަމާޒަކީ ލާމަރުކަ 

މިކަން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ފުރިހަމަެވެގންދާއިުރަގިއ ރާއްޭޖެގ  ދަނީ. ކައުންސިލުތަަކކަށް ހެދުމުެގ ަމސައްކަތްކުެރެވމުން މި

ބޭނުންާވނެ ކަންތަްއ  ރަށްތަކުަގއި ުކރަން ތަކުންުއންސިލުތައް ހިންާގނެ އަދި ކަކައުްނސިލު ތަުކަގިއ އެކައުންސިލު

 ދަނީ. ތަކަކަްށ ހެދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިކުރާނެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހުންނާނެ ކައުންސިލު

. ރި ަރއީސްމީަގއި ައުޅަގނޑުމެންނަށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްަތއް އެަބހުރި އިއްޒަތްތެ ،އެހެންނަމަެވސް

މިހާުރ  ތަުކެގ މުސާރަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޮބޑުކުރަން ިވސްނަން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.ކައުންސިލު

ބޭފުޅުންެގ  ެއ މުސާރައިން އެ  ނުޭވ. ކައުންސިލަރުންނަށް ދެމުންދާ މުސާރައަކީ އެންމެ ެއކަށީެގންާވ މުސާރަައކަށް

މީެގ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތުން ރަށްރަށުަގއި  ތެރި ރައީސް.ޭވ އިްއޒަތް ނުެވސް ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސޭަވރުެގ މުސާރައަކަށް

އެހެންކަމުން،  ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޤާބިލު ބޭފުޅުން ކައުންސިލުތަކަށް ައއުމުެގ ިވސްނުމެއް ނުެގންގުޅޭ،ލީމީ ޢުތިބި ތަ

ެގންުގޅެން އަޅުަގނޑުމެން ސްނުން މުެގ ިވެގނައުށް ތަކައެ ރަށްރަށުގައި ތިބި ތަޢުލީމީ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ކައުންސިލު

ޖެހޭ. އެހެންނޫނަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކީ ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ ޮގތަށް ބަެއއް ކައުންސިލުަތއް އެބަ

ންނަކީ ރުެވސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑުެވެގްނ މި ދަނީ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަކއުންސިލަނުހިނާގ މައްސަލަ މިހާރު

ރަްއޔިތުންެގ އަުޑއަހާ ބަޔަކަށް ެވެގން ޫނނިއްޔާ ދައުލަތުން ކިތަންމެ  ،ރައްޔިތުންެގ އިތުބާރުކުރާ ،ތްތެރިނަޒާހާ

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ،ލިބިެގންނުދާނެޭއެގ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް  ،މަސައްކަތެއް ކޮށްދިންކަުމަގިއ ިވޔަސް

ޮގތަކަށް ނޫން  އުންސިލުތައް ހަމަ ރަްއޔިތުްނ އެންމެ އެދޭްއ ކަ ަބއެ ،އަޅުަގނޑު ަވރަށް ސާބިތުކަާމެއކު މި ދަންނަަވނީ

މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. މިހާރު ލިބިފައިާވ ަވސީލަތްތަްއ ބޭނުންކޮށްެގން ެވސް ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ޮގތަށް 
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އުންސިލުތަްއ ލުތައް ހިްނުގމަކީ ަކއުންސިލުެގ ޒިންމާއަކަށް ާވންޖެހޭނެ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބައެއް ކަ ކައުންސި

ތަށް ިވސްނައިެގން މިހާރު ޙަލަޞްބޭފުޅުންެގ އަމިއްލަ މާލީ މަ ސިޔާސީ ފިކުރުަގއި، އަނެއްަބއި ކައުންސިލުަތއް އެ

އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއީ މިކަން އޮންނަންާވނެ ޮގެތއް ނޫން. ހުރި، ހަރަކާތްތެރިަވމުންދާ ކައުންިސލުތައް ެވސް އެބަ

 ިޔތުންެގ ފުދުންތެރިކަމަށް ޓަކަިއ ކައުންސިލުތައް މަަސއްކަްތުކރަންޖެހޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންެގ ބޭނުމާިއ، ރައް 

 ނަތީޖާ އެ ބާރުތަކުެގ ،އަޅުަގނޑުމެން ކައުންސިލުަތކަށް ކިތަންމެ ބާރުތަކެއް ދިންކަމުގައި ިވޔަސް 

ހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަ ޖެެވސް ިވސްނަންނުދާނެ، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެްނ އަބަދުރަނަގޅުެވެގން

މަށް ޓަަކއި ހޭދަކުރާ ުވދައުލަތުން ހޭދަުކރާ ފައިސާއަކީ އެ ރަށެްއެގ، އެ އަތޮެޅއްެގ ަރއްޔިތުްނެގ ުކރިއެރު ،ބަދަލުތަކަކީ

ޮގުތގައި ހިފުމުެގ ިވްސނުން އަޅުަގނޑުމެން ެގްނުގެޅންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މީެގ  ްނ ހެޔޮފައިސާއަށް. ޭއެގ ހެޔޮ ބޭނު

 ،ިވސްނުން ބަދަލުެވ ކައުންިސލުތަކުެގހެޔޮ ނަތީޖާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދާނީ އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެިވހެން 

އަަހރު ެވެގން ައޅުަގނޑުމެން މި  8 ރައީްސ. ކަންކަން ކޮށްެގން، ިއއްޒަތްތެރި ަބއިެވިރުވމާެއުކ މިެގ ރައްޔިތުން

ޭވތުކުރަމުންދާއިރުަގިއ  ަވނަ އަހަރު 10 އިައހަރު ފަހަނައަޅަ 8ޮގސް ެގން ބުެވޚާަވނަ ފަހަރަށް އިންތި 3ކައުންސިުލެގ 

ްއޔިތުންެގ ބައްދަލުނުކޮށް ރަ މެއް ނިިމެގންދާއިުރގައި ަރއްޔިތުންނާއަހަުރެގ ޓާ 3ހުރި ބައެްއ ަކއުންސިލުތައް އެބަ

 ، މިކަމާނެ ޮގތަކީ. އެހެންކަމުންނޫން މިކަން ހިނަގންޖެހޭ ކީޚިޔާލެއް ނުހޯދާ ހިނަގމުންދާ ކައުންސިލުތައް ެވސް. ިމއީ

ޖެހޭ. ރައްޔިތުންެގ ަބިއެވރިުވާމއެކު ަކއުންސިލުތަްއ މެދު އެލް.ޖީ.އޭއިން ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަން އެބަ

ލިބޭ ބާރުެވރިކަމާއި ަކއުންސިލުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާއަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ޖެހޭނީ. ކައުންސިލުތަކަށް ހިނަގން

ަބެއްއ  ؛ޖެހޭ. ކައުންސިލުތަުކެގކަމުން، މިަކންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިުތންެގ ބަސް ބުނަން އެބަފައިސާ. އެހެން

ދޫކުާރއިރުަގިއ ެވްސ އަިދ އެ ރަެށްއެގ ކައުންސިލުތަުކެގ ަމއިަގނުޑ ިވސްނުމުަގއި ހުންނަނީ ރަށްރަށުެގ ބިން ުކއްޔަްށ 

އިތުރަށް ަކއުންސިލަށް  ކަންތައްަތއް ކުރުން. ނޫނިްއޔާ ޭއގެ ލުން އުސޫ ރައްޔިތުންނަށް ކަްނކަން ކޮށްޭދއިރުަގއި ެވސް ިބޑު

. ޖެހޭނެ ޮގތަކީޮގތަށް ކަންކަން ކުރުން، އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިއީ ނޫން މިކަން އޮންނަން އެންމެ ިގނަ ލާރި ލިބޭ

ކަންކަން ކުރުމުެގ ިވސްނުްނ  ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ފަހިާވ ޮގތަށް ކަންކަން ކުރުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާާވ ޮގތަށް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ޮގތް  ނާުވނެ، ނީ. ދައުލަތަކަށް މަދެއްެޖހޭކައުންސިލުތަކުން ެގްނުގޅެން

ކައުންސިލުތައް ބާރުެވރި ެވސް މި  ،ހެދެނީ. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ޮގތް ހޯދައިދޭން މިެވްސ ާގނޫނުތައް  ،ހޯދައިދޭން

ޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ޮގތްަތކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަަކއި އްޔިތުންނަށް ެހޔޮ ޮގްތ ހޯދައިދޭންެވެގން ަރއްކުރުަވނީ. ރަ 

ހުރިހާ  ،ޑު ހަމަ ަވރަށް ޮބޑަށް ފާހަަގކުރަންެގންދަނީ. އެހެންކަމުްނ، އަުޅަގނސަރުކާރުން މި ފިޔަަވޅުަތއް އަޅަމުން

ެގންދިއުމަށް. ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އްކަތްކުރަމުންމަސަ  ކައުންސިލުތަކުން ެވސް މި ިވސްނުމުގައި މި ބީދައިން

މި ކުރެޭވ މަސައްކަުތެގ ޮފނިމީރުކަން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުންނަށް ފެނިެގންނުދާނެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ. 



28 

 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ިދއްަގުރ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުރު. މެންބަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

 . ށްއިކްރާމް ޙަސަނަ

 

  ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން

ލުތައް އިތުރަށް ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލން ކައުންސި ،ރާރުަގއާދެ! މި ހުށަހެޅިފައިާވ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ދެއްީވީތެވ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒަށް އިރާރު ހުށަހަޅަަގމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ބާރުެވރިކުރު

ރަށްރަށަށް  ިއ، ކަނޑަައޅަޞް ތިޞާޚްރަށްރަުށެގ އިރާުރގައި ަގރާރެއް. މި ަގ. ަވރަށް ުމހިންމު ޝުކުރުދަންނަަވން

ޮގތުަގއި ރަނަގުޅ  ބޫލުކުރާަގލެިވފަ. މީެގން އަުޅަގނޑު އި މި ަވނީ ކަންތައްތަެކއް އެކުަލަވ އިތުރަށް ބާރުދިނުމަށް

ަބޖެޓު ކައުންސިލަށް ދެިވ ެއ  . ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިެގންދާނެނިޔަތެއްަގއި ަކއުންސިލުތަކަްށ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރޭވނެ

ތަން   ރާރު ބާރުއަޅާަގށް މި ތްތަކެއް ދިނުމަށް ަވރަށް ބޮޑަޮގތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަ ކައުންސިލުން އެންމެ އެދެޭވ

މެ އެެދޭވ ޚިދުމަތެްއ ޮގުތަގިއ ަކއުންސިލުތަކުން ރަްއޔިތުންނަށް އެން ބޫލުކުރާ ަގފެނޭ. އަުޅަގނޑު އަޅުަގނޑަށް އެބަ

ބަޖެޓު ކައުންސިލަށް  އް.ޓަކައި ކައުންސިލުަތއް ބާރުެވރިކުރުމަކީ ކޮންމެހެންެވސް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެދިނުމަށް

މި ފެންނަނީ   ޖެހުނީމަކަންކަން ކުރަން ޖެހޭ ޮގތަކީ ސަރުކާރުަގިއ ސަލާންޖަހައިެގންމިހާރު ކައުންސިލުން ަހދަން ދެިވ،

ަވރަށް ބޮޑަށް ރަށްރަށުެގ ިއޤްތިޞާދާއި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންާވ ޚިދުމަތްތައް މަޑުޖެހިފައި އޮންނަ މަންޒަރު. އޭެގ 

އުންސިލު ބާުރެވރިކުުރުވމުން ކައުންސިލަްށ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަދަލުގައި ކަ

ރައްޔިތުްނ  ަގއި ކެމްޕެއިން  ހުެގބޫލުކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީަގަގނޑު ެގންދެޭވނެ ކަމަށް އަޅު ދެމުން

ހަމަ ކައުންސިލުތައް ނުކުޅެދިފަިއާވ  ޮބޑަށް މި ފެންނަނީ ލަތު ދެނެަގތްއިރުގައިހާކައިިރއަށް ޮގސް ރަްއޔިތުންެގ 

ތެރޭގައި ެވސް އެބަ ހިމެނޭ  ގެ ެގ ަވޢުދ19ުދިނުމަށް. އަޅުަގނޑުމެންެގ މި އެޖެންޑާ މަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

 ދިނުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ކައުންސިލު މެދުެވިރކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންާވ ޚިދުމަްތތައް .ންކައުންސިލުތަްއ ބާރުެވިރކުރުވު 

ރާރުެގ ފަހުން ެދން އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ަގމި  ،، އެޮގތުން އަުޅަގނޑު ފާހަަގުކރަންމަސައްކަތްކުރުން. އެހެންީވމާ

ތިޞާދު ކުެރިވެގންދާނެ ަކމަށް. ރަށުެގ އިޤްންސިުލ ބާރުެވރިއެީކަގއި ަކއު ެގެނޭވ ބަަދލުތަކާ ބިލަށް ެގނެޭވ

ފޯރުކޮށްދީެގން އޭެގތެެރއިން  ޮގތުން އެހީތެރިކަން  ނަށް ަކއުންިސލަށް މާލީކައި ެވްސ އަުޅަގނޑުމެންރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަ 

ނެ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ޮގުތަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ރަނަގުޅ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެިވެގންދާ ބޫުލކުރާަގއަޅުަގނޑު 

 ފުރުޞަތަށް. 
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ސާން ޙުސައިން ޙިދެން އޮތީ ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މެންބަރު. ތެރި  އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ

ސަރުކާރުން  ،ުޅަގނޑު ދެންނެިވންއަ .އެދިަވޑަިއެގންފަ. ާވހަކަެދއްެކުވމުެގ ކުީރަގއި ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންޭވ

ބިލެއްެގ ާވހަކަ. އަޅުަގނޑު އެހެްނ  20ންާވ ބިލަކާއި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހަޅަން ބޭނު 34ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ 

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންެވަވަޑއިަގންަނާވ ބިލުތަާކއި، އެމް.ޑީ.ޕީްނ ހުށަހަޅަން ބޭނުންާވ ބިލުތަކާ  ދެންނެިވއިރުަގއި

، ްނީވމާ. އެހެބިލު 14އޮތީ  ނުާވ މިދެ ބާަވުތެގ ބިލު، ިގނަ ިބލުތަކަކީ ަވރަށް ބޮޑަްށ ެއއްޮގތް ބިލުތައް. އެްއޮގތް މި

ބިލު ހުށަހެޅުމަށް މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރެެވމުންދާނެ.  14ބިލާއި ސަރުކާރުެގ  20ޙަޤީޤަތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ބިެލއްެގ  4ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ ަސބް ކޮމިޓީތަކުަގއި މިހާރު ަވނީ ފެށިފަ. އަދި އެޮގތުން ކޮމިޓީތަުކގައި މި ަމސައްކަތް 

ދޭ. އަުޅަގނޑަށް އެ މަޢުލޫމާތު ަވނީ ލިބިފަ. އެހެން ކޮމިޓީތަުކަގިއ މި މަސަްއކަތުެގ އިތުރު އެބަމަސައްކަތް ހިނަގމުން 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގައި ދަނުޑެވރިކަުމގައި މަްނޓް އެންޑް ންޔަރަމަސައްކަތް ެވސް ހިނާގ. އިްޤތިޞާދީ އަދި އެންަވ

 ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގައި ލޯކަްލ ޑް ދޭ. ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންއެބަ  ބެޭހ ބިލުެގ ދިރާސާކުރެެވމުން ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ

ދޭ. ކުރެެވމުން އެބަކުަޑކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީޯގނާ ކޮށްފައިާވ މައްަސލަ ދިރާސާ ،ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުާވފަިއާވ

ެވސް އެ ކޮމިޓީަގިއ   ބިލުދުލުގެ ޢައަދި ކުޑަކުދިންެގ  ،އަދި ހަމަ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ބިލު

ކުރިއަްށ. ައޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެީވ  ެވ،ބައްދަލުދަނީ  އިން ފެށިފެން އެ ކޮމިޓީ 9:30ދޭ. ދިރާސާކުރެެވމުން އެބަ

އިން ފެށިެގްނ ދަނީ ކުރިއަށް. ޖުޑިޝަރީ  9:30މަންޓް ކޮމިޓީ ެވސް ންރަޔަކޮމިޓީ، އިޤްތިޞާީދ އަދި އެންވަ  ޢީއިޖުތިމާ

ލާޙުެގަނއުމުެގ ބިލުެގ ޞްއެއީ ފަނޑިޔާރުްނެގ ާގނޫާނިއ އަދި ކޯޓުތަކުެގ ާގނޫނަށް އި ؛1ކޮމިޓީ ކޮމިޓީެގ ސަބް 

ަގއި ފަށާފަ. 2ޖެހިއިރު ަވނީ ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  10މަސައްކަތް ކުިރއަށްެގންިދއުްނ. އެ މަސަްއކަތް އެ ކޮމިީޓން 

އެފެއާްޒެގ  ސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ަގއި މިނިއެ ކޮމިޓީ ؛ސަރުކާރުެގ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތްތަުކެގ ާދއިރާއަްށ ެގެނިވފަިއާވ ބަދަލުތަްއ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއުވމަށް ަޓކަިއ 

ެގ ފަހުން 2012ރީ ަވފެބުރު 7އަދި ހަމަ ދޭ. ޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައި މައްސަލަ ދިރާސާކުެރެވމުން އެބަރައީސުލް

ދުަވސް  6މަނިކު ެވރިކަމުަގއި ހުރެޭވ މުއްދަތަށް ުވރެ މުޙައްމަދު ަވޙީދު ޙަސަން ލުެވަވޑަިއަގތް ޑރ.ާވހަ ެވރިކަމާ

އްލަަވއިދެްއުވން އެދި ފޮނުާވފަިއާވ ސިޓީއެއް ދިރާސާކުެރެވމުން އިތުރަށް ެވރިކަުމގައި ހުންނެުވމުން އެ މައްސަލަ ބަ

ިދޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުަގއި އިްސކޮށް ތިއްެބިވ އިަގަގއި ހިނ2012ރީ ަވފެބުރު 7ދޭ. އަދި ހަމަ އެ ކޮމިީޓގައި އެބަ

ެވްސ އެ ކޮމިޓީަގއި ފަރާތްތަކުެގ މައްސަލަ ބަަލިއ ފިޔަަވުޅއަަޅއިދިނުމަށް އެިދ ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީެއްއެގ ަކންތައް 

ން ކަނަޑއަޅާަފއިާވ ދޭ. މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަްތ ިގނަ. ކޮމިޓީ އެަލަވންސް ދިނުމަްށ ކޮމިޓީބައްލަަވމުން އެބަ

މަްސއޫލިއްޔަތުަތކާިއ  ޔުނިޓުެގ ކުރައްަވމުްނ އެބަ ެގންދަާވ. އަދި ފަިއނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސްއުސޫލު މުރާޖަޢާ

ޮގތުން މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭ މި ަވުގުތ ކުެރެވމުންދާ މައިަގނުޑ މަސައްކަތްަތކާ ،ޮގތާއި  ެވމުންދާޒިންމާތައް އަާދކުރެ
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މަޢުލޫމާތު ހިއްސާުކރުމުެގ ސެޝަނެއް ބޭއްޭވނެ  ޅުާވތީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނާހިއްސާކޮށްލުމަށް ބޭނުންފު

މެުދ  ރީ އޮތޯރިޓީން ފޮނުއްާވފަިއާވ ސިީޓއަކާއެދި މޯލްިޑްވސް މަނިޓަ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވމަށް

ލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކުރީެގ ަވނަ ދުަވހު މޯ 2019ޖުލައި  22. ހަމަ އެހެންމެ ދޭމަޝްަވރާކުެރެވމުން އެބަ

 ރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުެވަވަޑއިެގން ެއ އޮތޯރިޓީެގ ފައިނޭންޝަލް ޞީަމދު ނައަލްފާޟިލް އަޙް ަގަވރުނަރު

 އެކަމާ ުގިޅެގްނ އޮތޯރިޓީެގ އިންފޮމޭޝަން ،ާވތީއް އިންކަމަށް ިވދާޅުެވފައި އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުެގ ޑޭާޓބޭސްަގިއ ބޮޓެ

ފައިާވ ކަންތައްަތއް އެކުެލޭވ ލިޔުމެއް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ނިބޮޓްެގ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ފެ  ންޓެކްނޮލޮޖީެގ ސެކްޝަނު

ަވނަ ުދަވހު  2019ޖުލައި  22ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ  ،ިއާވ ސިޓީމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ފޮނުާވފަ

ރު ހާޒިރުކުރި ބައްދަުލުވމުަގިއ ޞީމަދު ނަަގަވރުނަރު އަލްާފޟިލް އަޙް މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ

އް މެދުެވރިކޮށް  މަޢުލޫމާތު ބޮޓެ ާވހަކަފުޅުދަްއކަަވމުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުެގ ޑާޓާބޭްސގައި ހުރި

އެކަމުެގ ޙަޤީޤަްތ  ،ާވީތެވއްަކާވފައިކުރުމަށް މާނަ ދޭހަާވ އިބާރާތަކުން އެ މަނިކުފާނު ާވހަކަފުޅުދަކުރި ނުަވތަ ލީކުލީކު

ެއެވްސ  ؛ަގިއ ފޮނުާވފަިއާވ ސިޓ2019ީޖުަލއި  23މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ ސަމާލުަކމަށް ޓަކައި އިބްރާހީމް ޝަީކލް 

ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ އިތުުރން އެހެނިހެން ކަންކަން ެވސް. އިޤްދޭ. އަދި އޭެގލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ބަލަމުން އެބަމާ

ބިލުެގ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީްނ  5ތިޞާދީ ކޮިމޓީެގ މަސްއޫިލއްޔަުތެގ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ ދެންނެިވފައިާވ އިޤް ،އެޖެންޑާަގއި

  ކަނޑައެޅުމުެގ ބިލު. އިންކަމް ޓެކްސް ނެުގމުެގ ބިލު. ާގނޫނު ނަންބަރު  ޖު ކުރިއަށް އެބަ ެގންދެޭވ. އެއީ މިނިމަމް ޭވ

ާލޙުެގނައުމުެގ ބިލު. ޖޮބް ސީާކސް އެލަަވންްސ. ަވޒީފާެއއް ޞްށް އި( އަިދެވހިރާއްޖޭެގ ޓުއަިރަޒމާ ބެހޭ ާގނޫނު) 99/2

ދަނޑުެވރިކަމެއް ނޫން.  ؛ެވރިަކމާުގޅޭ ކަންކަމާ ބެހޭ ބިލު. ފޮރެސްޓްރީ ނުަވތަ ދަނޑު ހޯދާ ފަރާތަކަށް ލިބޭ އިނާޔަތާ

ލާޙުެގަނއުމުެގ ޞްށް އި ާގނޫނަކުރުމުެގޖިސްޓްރީފޮރެސްޓްރީ އެއީ ރުްއަގހާ ުގޭޅ ބިލެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ިވޔަފާރި ރަ

 އަރުަވނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި ޙިސާންދޭ. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުބިލު ދިރާސާކުރެެވމުން ެވސް އެބަ

 ޙުސައިނަށް. 

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން: ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން

އި އަދި މިދިޔަ ރައްޔިތުްނެގ ޔާ ބުގަ ޚާމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތި ނޑުމެންއަުޅަގ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އާދެ! 

ލާމަރުކަޒުކޮށް ލާމަރުަކީޒ އުސޫލުން ހެޔޮ ެވރިކަެމއް  ،ބުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ަވޢުުދިވންޚާމަޖިލީހުެގ އިންތި

  ބަރު ހުށަހަޅާފައި މި  މެންތްެތރިރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިއްޒަ

ލުމަށް މުހިންމު  އިލަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ އެކުލަވަ އިރާރަކީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ މި ަވޢުދު ފުއްދުމަށް ެއކުލަވަ ަގއޮތް 

ނަމަ، ސްކޫލެްއެގ ދޮރުފަތް،  މިސާލަކަްށ ދަންނަާވ ؛ރާރެއް. ސްކޫލުތަުކެގ ހިްނުގމުގައި ދިާމާވ ކުިދކުދި މައްަސލަތައްަގ

ބަސްާތއެއް ނުެޖހިެގން، މަުގގައި ަލއިެޓއް  މެއްެގ ދޮރުފަތް ހަލާކުެވެގން، ިގރާ ސަރަހައްުދގައި ެވލިކުލާސްރޫ
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ބައްތި ހަރުނުކުރެިވެގން ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ މިފަދަ އަސާސީ ކުދިކުދި ޚިދުމަތްތައް ެވސް ހަރުނުކުރެިވެގްނ، ނެރު

ބިލު ދައްކާފަިއ އޮފީސް އިމާރާުތެގ ަކރަންޓާއި ފެން .ޭވުއޅެނީ ނުދެިވެގން. ބަޖެޓެއް ނޯ ކައުންސިލުތައް މި

 ،ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ޚިދުަމތެއް ކޮށްެދޭވކަށް. އަުޅަގނޑުެމން މިދަންނަާވ ާވހަަކއަކީ  މުަވްއޒަފުންެގ މުސާރަ ދިނީމާ 

 ެވން އަންނަނީ މާލީ ކުރެ ކައުންސިލުތައް ބާރުެވރިގައި އަޅުަގނޑުމެން ބާރުެވރިޮކށްދޭނަމޭ. އި ކައުންސިލުތައް ޙަޤީޤީ މާނަ

ފައިސާ ކައުްނސިލަށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ދާއިމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތުން ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ނުަވތަ 

ކައުްނސިލުތަކަށް ރައްޔިތުންނަްށ  ޮގުތން ކައުންސިލުތައް ބާުރެވިރކޮށްދެިވެގން ނޫނިއްޔާ ކޮށްދެުވމުން. މާލީޤާއިމު

ައކީ، އަުޅަގނުޑެގ  ނެތް. އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ތަމްސީލުާރ ދާއިރާއްޚިދުމަތްދިނުމުެގ ފުރުޞަތެ

ޮގތުން ިގނަ ުމއްސަނދިކަމެއް ލިބިފަިއާވ ރީތި، ޗާލު، ނަލަ ދާއިރާެއއް. ުގދުރަީތ  ދާއިރާއަކީ ުތޅާދޫ ދާއިރާ. ުގުދރަތީ

އެއް ނެތް. އަުޅަގނޑު ދާއިާރެގ އަދި އެހެން ފާމުއްސަނދިކަމުން ޙަޤީޤަތުަގިއ އެކަމުން ަރއްޔިތުންނަށް ިލބެ މަން

ދުރަީތ ަވީސލަތްތައް އިންތިހާއަްށ އޮްތ މި ުގ އިން،ދާއިރާތަކުެގ ރަްއޔިތުންެގ ެވސް ޝަުކާވައކީ މި މުްއސަނދި ދާއިރާ

، ެއ  ކަނޑަެއޅިޞްޞާތިޚް ރަުށެގ އި ؟ދާއިރާއިން ލިބޭ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބެނީ ކީއްެވެގންހެއްޔޭ

ެވެގން މެނުީވ މި ބަދަލެްއ  އެްއޗަކަށް އި ހުިރ ަވސީލަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ރަްއޔިތުންެގ ތެޭރަގެގ ޞްޞާތިޚްއި

ނޫނީ ޮގތުން މި ދެޭވ މާލީ  ގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގނެޭވކަށް ނެތް. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ ތެެރއިން 

ިމ  .ްއޔިތުންނެއް ބާރުެވިރކުރެޭވކަށް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްރަ ތަކަްށ ދީެގން ނޫނީބާރުެވރިކަން ަކއުންސިލު

ފަސް   އަދި މި ސިޔާސަތަށް ެވސް ތާއީދުކުރަން. ރަށުެގ އުރަފަށުން ފެށިެގން ،ރާރުަގބަށްޓަކައި ައޅުަގނޑު ިމ ސަބަ

ެގ ޞާޞް ތިޚްއި އެ ،ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ޮގތަށް ހަމަޖެހުމުންޞްޞާތިޚްެއއީ ރަުށެގ އި ،މީޓަރުސަތޭކަ 

އްޔިތުންނަށް އިންތިހާައށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަުކެގ އަުޅަގނުޑެގ ާދިއރާެގ ރަ  ެވސް އިމުަގަވސީލަތްތަަކކީ ހަމަ ާވތެރޭަގއި 

ކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ބާރު ިލބިެގންދާނެ ކަމެއް. އާދެ! އަުޅަގނޑު ާވހަކަ ނިންމާލަމުން ބޭނުންާވ ކަންތައްަތއް ފުރިހަމަ

ަތއް  ކައުންސިލުލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ދިެވހިރާއްޖެ ހިންުގން. ާލމަރުކަޒުކޮށް ،ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނުން ހަމައަޅުަގނޑު 

އެމް.ޑީ.ޕީން  ؛އަުޅަގނޑުެމންެގ މި ޕާޓީ .ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ސަރުކާރު ެވރިކަަމށް އައި ސަބަބު ބާރުެވރިކުުރުވން

ނޑުމެން ަވޢުދުީވ ސިޔާސަެތްއ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އަުޅގަ ެވސް  ަގއ19ިއަދި އެޖެންޑާ  ެތއް.ތާއީދުކުރާ ސިޔާސަ

 ރައީސް.

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުދޫއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްލަބީބަ އިލްޔާސް
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 ާވހަކަދެްއކެުވން: ލަބީބް ސްއިްލޔާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

މު ބައިތައް ހިމެނޭ  ންށް ެގންނަ އިޞްލާޙުެގ ތެެރިއން މުހިނޫނަ ާގލާމަކަރުކަޒީ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 ހުށަހެޅި ށްާރރެއް މި މަޖިލީހަަގމު ބައިތަްއ ހިމަނާފައިާވ ންހިމެނުމަށް ބޭނުންާވ މުހި ؛ރާރެްއ މި މަޖިލީހަށްަގ

 އަދި  ނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން. ރަށްރަށުެގމާލެ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒަށް ައޅުަގކައި ހުޅުކަމަށްޓަ

ދުރަތީ ުގރަށްރަށުެގ  ،ަތކަކީ ކޮަބިއކަމާއިޞްޞާތިޚްަތކުެގ އިަކއުންސިލު އްދުތަކާއިހައަތޮޅުތައް އަދި ސިޓީަތކުެގ ސަރަ

 ކަށް ނުަވތަ އެ ސިީޓއަ ށްރަށަށް ނޫނީ އެ އަތޮޅަކަށްަވސީލަތްަތއް އެ ރަ މްރާނީ ތަރައްޤީެގޢު މުއްސަނދިކަމުެގ އަދި

 ުނޭވ. އަބަދުެވސް މި ބާރުތައް މި  ލިބިެގންދަނީ ކިހާަވރެްއކަން ެއއްެވްސއިރަކު އެ ރަށްރަށުެގ ަރއްޔިތުންނަކަށް ސާފެއް

އެކަްނ  ޅުން އެ ބާރުތައް ދެްއީވމާތިއްބަާވ ެވރިންެގ އަތްޕުޅުަގއި. އެ ބޭފުމާލޭގައި އޮންނަނީ މައި ސަރުކާރުަގިއ 

މު އެއް ން ެގ އެންމެ މުހިގައި އަުޅަގނޑުމެްނ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުެގ ކެްމޕޭނުއްޖެ މެނިފެސްޓޯހިނަގނީ. ޖަޒީރާ ރާ

ަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުެގ  19ހަމައަށް ދޫކޮށްލާނެ ާވހަކަ. އެޖެންޑާ  މި ބާރުަތއް ަރއްިޔތުންނާ ،ަވޢުދަކީ

 .ދޫކޮށްލާނެ ާވހަކަ ،ހަމައަށް ތިލަކޮށް މި ާބރުތައް ރައްޔިތުންނާ ،އަުޅަގނޑުމެންެގ މުހިއްމު އެއް ަވޢުދަކީކެމްޕޭނުގައި 

އަތޮެޅއް ނޫނީ  ،ރަށްރަށުގައި އޮންނަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ކުރަމުން މި ެގންދަނީ އެ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން

މާރާތެްއ އިއަދި ކޮންމެ ކޮންމެ ތަނެއް  .ުދރަތީ ަވސީލަތެއްުގތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ  ެގޞް ޞާތިޚްއި ސިޓީއެްއެގ

ޭއެގ ފައިދާ ެއ  ،ަޔސްއެ ަވސީަލތަކުން ލިބޭ މަންފާއެއް ކަމުގައި ިވ ،ދުރަތީ މަންފާއެއްުގ ބޭއެތަނުން ލި ،ިވޔަސް 

ަބއުންޑްރީަތކެްއ  ،ޭއެގ ހުޫދދުތަކެއް އެބަ  ރާރުންަގއެކަން ކުރުމަށްޓަަކއި މި ރަށުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ. 

ުށެގ ރައެ އްދަކީ ހަސަރަީމޓަރާ ޖެހެންދެން ަވށާ އޮންަނނީ  ފަސް ސަޭތކަ ފެށިެގންއުރަފަުތން  ރަުށެގ އިދޭ.ކަނޑައަޅަ 

އޮްނނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި އެ   ކަން ކަމުަގއި ކަނަޑއެޅިެގންދޭ. އަުޅަގނޑަށް ތާީއދުކުރެޭވ މިޮގތަށް މިޞްޞާތިޚްއި

ބިުމެގ  އި، ބިމުެގ ބަެއްއ ކުއްޔަށް ދިނުމާއަދި ،ކަުމަގިއ ިވޔަސް ތްއޮދީފައި ބަޔަކަށް ކުށްޔަްށ  ބިމުން ބައެއް ރަށުެގ

މި ކަންތައް   .ދޫކޮށްލަނީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް މި ތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންމަސައްކަތެއް ކުރުުމެގ ބާރު އެ ކައުންސިލު

އެ  ެވސް އެބަ ހިމެނޭ ރަށުން ބޭރުގައި ދެން ހުންނަ  އަށް ތެރެޞްޞާ ތިޚްމިޮގތަށް ބަދަލުެވެގންދާއިރު ައތޮޅުތަކުެގ އި

އޮންނަނީ އަތޮުޅ  ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް. އެ ކަންތައްތަުކެގ ިޑޒިޝަންސް މޭކިންގ މިެގ ޞް ޞާތިޚްރަށުެގ އި

ރަށު  މަސައްކަތްަތއް ށްަވރަށް ބޮޑަ ައޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކޮށްފި ކަމުަގިއ ަވންޏާޮގތަށް ކައުންސިލަށް. މި

ތަކުެގ ހިްނުގމުެގ ަބިއ ަރއްާވެނ. އެހެންީވމާ، އަތޮުޅ ަކއުންސިލުތަކުްނ ކުކައުންސިލުސިީޓ ތަކުން އަދި ކައުންސިލު

 ށް ެއ ކުރައްާވ މަސަްއކަތްތަކަ ،ތަާކއިބަދަލުކުރަންޖެހޭ މުޅި އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ އެހެން ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލު

ބަލަންޖެހޭ ސިޓީގައި  ތަކުންސިޓީ ަކއުންިސލު ުކެގ މަަސއްކަތްކުާރއިރުތަންސިލުއެއްބާރުލުން ދިނުމަށް. އަދި ސިޓީ ކައު

ފަސޭހަކަމާއެކީ ކުރެޭވނެ ޮގތްަތކަކީ  ،ހަމަހަމަކަމާއެކީކަންތައްަތއް ހުރިހާ ދާއިރާތަކުެގ  ،އަަވށެއްގެ  ހިމެނޭ ހުރިހާ

އާއި މީދޫ. އައްޑޫ ސިީޓގައި އެ  ހުޅުދޫއީއެ .ޚާއްޞަކޮށް އަްއޑޫ ސިޓީަގއި އެބަޮއޭވ ަވކިން ޮއންނަ ދެ ރަށް؟ ކޮބައިތޯ
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އެ މަންފާ ސިޓީ ކައުންސިލަށް  .މަންފާ މުޅި ސިޓީ ކައުންސިލަށް މި ދެނީލިބޭ ތަުކެގ ތެރެއިން ޞްޞާ ތިޚްސިޓީެގ އި

ގެ އެ މީހުން ؟ކުރަނީން ފައިދާާއއި މަންފާއިކިހާަވރަކަށްތޯ ހުުޅދޫ ރައްޔިތުންނަށާއި މީދޫ ަރްއޔިތުންނަށް މި ދިނީމާލިބި

ކެއް ޖަހަން ތްބޮ، ރުެވސް ހުޅުދޫެގ މަުގަގއި ބައްިތއެއް ޖަހަންމިހާ؟ ތައް އެއިން ފައިދާުކރާ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯމަސައްކަ

ން ހޯދައިެގން ސިޓީ ަކއުްނސިލަށް ފޮނުަވިއެގން ސިޓީ ކޯޓޭޝަ 3ން ުފރަތަމަ ޖެހޭނީ ހުޅުދޫ އްޔާވެއްޖެހޯދަން

ސަްއކަތް ހުއްޓިފަިއ މަިބޒީެވެގން  ،ނުދެއްަވިއެގން ަވުގތު ނެިތެގން ،ެގންނުދީކައުންސިުލގައި އިންނަ ބޭފުަޅކު ހުއްދަ

ތަުކގައި މަސަްއކަތްތައް ކުރާނެ ޮގތްތައް މި ބަދަލާއެކީ ސާފުކޮށް ލިޔެފަިއ އޮންނަން. އެބަޖެހޭ ސިޓީ ކައުންސިލު

ނޫނީ އެ  ،ައަވށު އޮފީސްތައް އޮންނަ ދެ ރަށުެގ ަވކިން  ގައިޚާއްޞަކޮށް ައއްޑޫ ސިޓީ  ؛ތަުކެގއޮންނަން. ކައުންސިލު

ުގޅޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުެގ ބަޖެޓު އެ ރަށުެގ  ތަނުގައި އެ ރަށާ ންނަހުތުގައި ޮގެގ ެގ އިދާރާރަށުެގ ކައުންސިލު 

ތަކުަގިއ ންނަންޖެހޭ. އެ ބާރު ލިބިދީފައި ތިބި މީހުން ެގންނަންޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާއެކީ ރަށު ކައުންސިލުއޮއޮފީހުގައި 

ން މަަސއްަކތްކުރަންޖެހޭނެ. ޓްރޭނިންގ ުގޅިެގކަުއންސިލުން ިސިވލް ސަރެވންޓުންނާއެކީ  ،ަވްއޒަފުންތިއްބެިވ މު 

ތަުކގައި ިތއްަބާވ ޕްރޮްގރާމް ހިންަގންޖެހޭ. އެަކކު އަނެަކކާ ުނުގޅިެއއް މި ކަންތައްތަެކއް ނުކުެރޭވނެ. ަކއުންސިލު

ރަން. އުލެއް ހޯދަން ޤާއިމުކުޙަ ކީ ުގޅިެގން މަސައްކަްތކުރެޭވނެ މާބަޖެހޭ އޮފީސްތަކުެގ މުަވއްޒަފުންނާއެ ކައުންސިލަރުން އެ

  ްއޒަފުން މަސައްކަތްަތއް ރޭިވ ނިމުނީމާ މުަވ އި،މުވައްޒަފުންނާއެކީ ޯވކްޮޝޕް ހިންަގތަުކެގ ކައުންސިލަުރން ކައުންސިލު

 ،އުޅޭ ޮގތަކީ ކޮަބއިކަން  ކުަރން އެކަން ،. ޕްލޭންކުރެުވީނ ކޮންކަމެއްކަންއަހުލުެވރިކުރުަވންޖެހޭ ކަށްއެ މަސައްކަތްތަ 

ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީ ހިންަގްނ  އްޒަުފން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ ކޮބަިއކަން ސާފުކޮށް ބުނެދޭންޖެހޭ.އެކަން ކުރުމަށް އެ މުވަ 

 ްސގެ ތިބި ކައުންސިލަރުންނާއި ެއ ކައުންސިލަރުންެގ ދަށުން މަސައްކަތްކުަރއްަވން ތިްއބެިވ ސިިވލް ސަރިވ

ޮގތްތައް ހޯދަންޖެހޭ. މިކަން މި ބަދަލު  ކުރެޭވނެ ުގފަހިނަށް މީެގތެރެއިން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް މަ. އެ މީހުންމުަވްއޒަފުން

މިނިަވންކަމާއެކީ މަސަްއކަތްކުެރޭވނެ އަދި ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަާތެއީކ  ނޫނުެގ ތެރެއިން އަންނައިރު ރަށްރަށަކީާގ މި

ެގން. ންސިލުތަކަށް ލިބި ެވސް އެ ކައު ފައިސާެގ ބާރު ބާރާެއކީ އަދި  ތަކަށް ާވނީ މިމަސައްކަތްކުެރޭވނެ ަކއުންސިލު 

އަޅުަގނޑުމެންެގ އެހެން ަގާރރަކުން އެ ބާރު ލިބިެގން ެއބަދޭ. އެ ަގރާުރގައި އަުޅަގނޑު އެކަުމެގ ފައިާސެގ ާވހަކަ 

އެ ރަްށ  އި،ަގށް ހިންެއ ރަ އެހެންނަމަެވްސ، ކައުންސިލުަތއް ރަށްރަށުެގ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު  .ދައްކާނަން

ފަހަރު  ބައެއް. ރާރުން ބާުރލިބިެގންދާތީ އަުޅަގނޑު ަވރަްށ ހިތްހަމަޖެހޭަގމި ންެދޭވނެ ޮގތްތަކަށް ެގކުރިއެުރޭވނެ ކުިރއަށް

އެހާ ަގޔާާވ ކަމަކަށް ނުެވދާނެ.  ތައްފަހަރު މި ބާރު ދޫކޮށްލަން ތިބޭ ފަރާތް ިގނަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދާ ކަމެއް

 ...ންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެންއެހެ
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އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ިވލުފުށީ ؛އަރުަވނީ ފުރުޞަތު މި ުޅަގނޑު މިާހރުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޝުކުއާދެ! 

ރި. ލަށް ދިޔުން ުބއްދިެވއަުޅަގނޑުމެން އިންޓޯ އެރުުވމުެގ ކުރީަގއި އަުޅަގނޑަށް ފެްނނަ ޮގތުަގއިތުށް ފުރުޞަމެންބަރަ

ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިހާރު ބާކީ ޮއތް ަވުގތުކޮޅު ކުޑަ. އެހެންީވާމ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ  ިވލުފުށީ

 .ޢަފީފު ޙަސަން ންބަރުމެ ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ިވލުފުށީަވުގތު އަރުާވނީ ަސޔަށްފަހުަގިއ. ނޫން. 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ިވލުފުށި

ަވުގތުޮކޅު  މި ތީޖަހާއިރު ފެށޭ 11ޮކމިޓީ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން

 ަވނަ އަހަރު ލިބިަގތް  2008އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަަވން  ލިބުނީތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރު

ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ިއދާރީ ދާއިރާތައް ހިްނުގން.  ،ކީޔަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމެނޭ ެއންމެ މުހިންމު އެއް ސިފަ

ަރއްޔިތުްނެގ އެ ން ާގތު ޞަދެއްަގިއ. ރަްއޔިތުންނާ އަޅުަގނޑުމެން އެ ބަދަލުތައް ެގނައީ ަވރަށް މުހިންމު މަޤް

 .ެގަނއި ބަދަެލއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަންކުުރމުެގ ނިޒާމަށްޓަކައި، ރާއްޭޖެގ ެވރި  ހަމަޖެއްސުމަށް ތައްކަންތައް

ަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން  2009އަދި  ،ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންުގމުެގ ާގޫނނެއް ކަނޑައެޅި 

އުންސިލުތަކަށް ެއ ޚާއްަޞކޮށް ަރށްރަށުެގ ކަ  ؛އުސޫލުން އުފެދިފަިއާވ ަކުއންސިލުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ައއީ ލާމަރުކަޒީ 

ަވނަ އަހަރު މި ރާއްޖޭަގއި އޭރުެގ  2012ލުތަކަށް ބާރުަތއް ދީ، އަދި ެއ މީހުން ބާރުެވރިކުުރަވން. ނަމަެވސް ކައުންސި

ދިަޔއީ. ަގނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ެގއްލިެގންެގނައި ބަޣާާވތެްއެގ ސަބަބުން އަޅު ނައިބު ރައީސް، ބާޣީ ަވޙީދު

ިދޔުމުެގ އޮތީ މިކަމުގައި ައނެއްކާެވސް ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ މިދު މިއަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަށް ެގނެްސ، ރުން ހުއްޓުމަކު ފުރުޞަތު ލިބިފަ. މީެގ ކުރީަގއި އޮތް ސަރުކާރުން ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މާލެއަށް ޖަމާކުރި 

ދިނުމުެގ ތްތަކަްށ ެގ ރަށްތައް ހިންުގުމެގ ފުރުަޞތު އެ ފަރާާޚއްަޞކޮށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ާރއްޖޭ ؛އިދާރީ ދާއިރާަތއް

މި ާގނޫނަށް ބަދަލުތައް ެގންނައިރު އަުޅަގނުޑ  .އޮތީ ލިބިފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އޮތް އަޮތޅު އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ؛ހުރި. ރަށްރަށުެގ ަކއުންސިލުތައްއެބަެކްއ ތައްތަިވސްނާލަންޖެހޭ ކަން

ހުރިހާ ކަެމއް  ،ަގދަކޮށް ކައުންސިލު، ސިޓީ ަކއުންސިުލ، ރަށު ަކއުންސިލުތައް. އަޮތޅު ކައުންސިލުަތކުެގ ބާރުތައް މާ

ްއޔާ އަެނއްާކެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  މަށް ވެއްޖެރަށްރަށުެގ ކައުންސިލުން އަޮތޅު ކައުންސިލު މެދުެވިރކޮށް ުކރާ ކަ

 އި ކުރުމަށް. އެހެންީވމާ، މުޅި އަތޮޅަށް ނިސްބަތްާވ ކަންތައްތައް ފިަޔަވ! ސެންޓްރަލައިޒް. އާދެކުރުމަށްދެެވނީ މަރުކަޒު

ކުރަންޖެހޭ އެހެން ކަންތައްތަުކެގ ބާރުެވރިކަން އަތޮޅު ކައުންސިަލށް ދިނުމަކީ ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލުތަކުން 

 .ުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތްތަކަށް އުނދަޫގތަެކއް ކުރިމަތިާވނެ ކަެމއް ކަުމގައި އަ

އްދެއް، ަވކި ރަެށްއ ހަމިސާލަކަށް ަވކި ސަރަ ؛މުންދާއިރުވަ ސަރުކާރުން ެވސް އަތޮުޅެގ ތަރައްޤީއަށް މަޝްރޫޢުތައް ރާ 

ުރަގިއ ެއ ުކރުމަށް ިވސްނާއިބާދުކުރުމަށް ނުަވތަ މަރުަކީޒ ރަށެއްެގ ޮގުތަގިއ ތަރައްޤީކުރަން ުނަވތަ އާއެއީ ތަަރއްޤީ
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ލަތްތައް ނުަވތަ ޚިދުމަތްތައް ޖެހިެގން އޮންނަ ރަށުގައި ހަމަ އެަވރަށް ލިބެން އޮްއާވ ސީ އިުމކުރާ ަވޤާށްރަށުގައި ރަ

  ަވމުންދާ ރޫމުހުއްޔިތުްނ އެކަމުން މަރަގައި ދިރިުއޅޭ އަތޮޅުެގ އެހެން ރަށްރަށަށް ެއ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބި، އެ ރަށްރަށު

 ،ްނނަށް ފެންނަމުން އެބަދޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑ ދަންނަަވން މި އުޭޅ ާވަހކައަކީ މެން މިހާރު އަޅުަގނޑުތަ

 ،ކަންތައްތައް މަޝްރޫޢުތައް ރޭުވމުަގއި އަތޮުޅެގ ަރއްޔިތުންެގ ިޚޔާލުތައް ހޯދުމަށްފަހު، މި ސަރުކާރުން ެވސް

. ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ާވހަކަ ،ކަމެއް ކަުމގައި އަޅުަގނޑު ދެކޭ ާވހަކަ މަޝްރޫޢުތައް ރޭުވން އެީއ ބުއްދިެވރި

މީޓަުރ  500ޮދށުން ފެށިެގން ށުެގ ޮގނޑުރަ ކަނަޑއެިޅެގންދާއިރުަގިއ ޞްތިޞާ ޚްށުެގ އިރަރަށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ާވ ނުަވަތ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ތަނެއްެގ ޮގުތގައި މިހާރު އަުޅަގނުޑމެންނަށް ލިބިފައިޞް ތިޞާޚްއެއީ ރަުށެގ އި

އަްށ  700އިން،  500ކުރަުމންދާ ބިލުގައި ކަނަޑއެިޅެގންދަނީ. ނަމަެވސް ެއ އަދަުދ ޔާރުއަޅުަގނޑުމެން ތައް 

ޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މިހާރުެވްސ އެބަ އޮތްހެން ސަުރކާުރެގ ތެރޭގައި. ދެން އަުޅަގނުޑ ބޮޑުކުރުމުެގ ޚިޔާލެްއ އަ 

ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑަށް މު މީޓަރު ބޮޑުކުރުން އެއީ މުހިން 700މީޓަރަށްުވރެ އަޅުަގނޑަށް  500 ،ދަންނަާވނީ

ކުރަމުންދާއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން އެންެމ ރައްޤީފެންނަ ާވހަކަ. އާދެ! ރަށްރަށް ނުަވތަ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަންތަން ތަ

ރި ތިޞާދީ ޮގތުން ފުދުންތެއެ ދާއިާރއެްއެގ އެީއ ިއޤް ،ބޮޑަށް އިްސކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރެވނީ

އަުޅަގނޑުމެން  ބޯހިޔާަވހިކަން، އާެދ! އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންން. އުެގންދިކުރިއަށް މުެގ މަަސްއކަތް ދާއިރާއަކަށް ހެދު

ލަތްތަެކއް. އެހެންނަމަެވސް މި ހުރިހާ  ސީއަދި އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުން އެހެން ެވސް ަވ ،ރާނީ ތަރައްޤީމްޢު ބޭނުން

 އްތިުރންނަށް ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތު އުޅޭ ރަން މި އަންނަނީ އެ ތަނެއްގައި ދިރިލަތްތަެކއް ެވސް ކުިރއަށް ެގންދެެވސީަވ

ަރއްިޔތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެ އެ  ،އެްއެވސް ދަތިކަެމްއ ނެތި ށްަވޒީފާ ިލބުމަ ޮގސް،ހުޅުިވެގން 

ނީ އެ ދާއިރާތަުކަގިއ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެެވން މި އަންނަ ދިޔުމުެގ މަްއޗަްށ. މިޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށްއިތުރުެވެގންދާ

ށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެެވްނ ކައެ ދާއިރާއަ ތިޞާދީ މަަސއްކަްތތައް ފުޅާކުރެިވެގން. އެ ރަށަަކށް ނުަވތަ ކުރެޭވ އިޤް

އެ ތަންތަނުގައި އިތުރު މަސައްކަތްަތއް ކުެރިވެގން. ާޚއްޞަ ޮގެތއްަގިއ  ށްމި އަންނަނީ މި ދަންނަާވ ޮގތަ

ެވސް މަްސެވރިކަުމެގ ިވޔަފާރި. މިޮގތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ދާއިާރަގިއ ނޫން ައދި އެިވޔަފާރި ެގހައުސް ެގސްޓް

ދޭން މި ޖެހެނީ އަޅުަގނުޑ އަުޅަގނޑުމެން ތަަރއްޤީ ެގނައުމުެގ އެންމެ ބޮުޑ އިސްކަެމއް ޅޭ ަރއްޔިތުންނަށް ދިރިއު

ދެްއިވ  ،ރައީސް  ރިޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެތިާޞދީ ތަރައްޤީ އެ ދާއިރާައކަށް ެގނައުން. ކުރާ ޮގުތަގއި އިޤްަގބޫލު

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ ސަޔަށް.ޝުކުރިއް
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 {އަށް 11:07އިްނ  10:31 :ސްަވުގުތކޮޅުހު}

 (هللاދުަޢބް އީާވ ސްއީރަ ަނއިބު ަމޖިލީހުެގ ؛ ސަުތގައި ިއންެނީވ)ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގިއ ބަހުސް ހުއްޓާލި ހިސާބުން.   10:30މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑު މި ފަށަނީ، އަުޅަގނޑުމެން `. 

 އްދު ކަނަޑއެޅުމާއި ހަރަށްރަުށެގ ސަރަ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ނިޔާޒް ޢަލީ  މެންބަރު އިްއަޒތްތެރި ދާއިރާެގ މާލެހުޅުއެއީ 

ރާުރެގ ބަހުސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ަގލާ އިށުެގ މުއްސަނދިކަން އެ ރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ޮގަވށްރަރަ

ށް މި   ބަހުސައީތިދާމިހާރު މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު އޮްނނަ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އިބު ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ބަދަުލާވންޖެހޭ، ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް. އަދި ނުނިމި ހުރި  ަގިޑއިރު ހަމަުވމުން 1ަގޑިއިުރ. ެއ  1ހޭދަކުރެެވނީ 

 މަސައްކަތް ނިންމާފައި ައުޅަގނޑުމެންނަށް ދެން ދެެވީނ ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަތަށް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މި

އި ދެން އެބަ ރާުރެގ ބަުހސަށް ހޭދަކޮށްފަަގައޅުަގނޑުމެން މި  މިނެޓު  10ކީ އޮތް ހަމައަށް، ބާ  އާ 11:20 ،ކުރަނީަގސްތު

 ؛ރާރު ަގނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް. އެއީ ިއއްެޔގައި އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ދާންޖެހޭ 

 އިަލއި މާލީ ޮގތުން ބާރުެވރިކުރުމަށް ޮގވަ  އްތަކައުންސިލު ށް ޓަކައިލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިންުގމަ

ޮގުތގައި ހޭދަކޮށްފަިއ ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެަބ  ެގހުރި މަސައްކަތު  ނުނިމި މިނެޓު 10. އެއަށް ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރު

އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ  އި ަގެގ ބަހުސް ެވސް. މިއަދު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަގއި ޮކމިޓީ ރިޕޯޓު 11:30ފަށަންޖެހޭ 

އަލުން އަނބުާރ  ،ށްފަހު. ެއ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަދިނުމުެގ ކޮިމޓީ ރިޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަންބްލޯލްސުިވ

، ށް. އެހެންީވމާެގ ބަހުސަނިާޔޒު ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ،އަްނނާނަންއަނެްއކާ އަޅުަގނޑުމެން 

ާވ އިްއޒަތްތެިރ ދަްއކަަވން ެއދިަވަޑއިަގންނަ އޭރުން ާވހަކަފުޅު ،ާވ ޮގތް މިދަންނަާވލީއަޅުަގނޑު މަސައްކަތް ތަރުތީބުެވފައި 

ދަްއކަާވނީ ޮތއްޫޑ ބަހުސްގައި މިހާރު ާވހަކަފުޅު މިނަށް ތަޅުމުގައި ތިއްބެުވމަށް އެނިގަވަޑިއަގންނަާވެނތީެވ. މެންބަރުން

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން.

 

 ާރެގ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން ާވހަކަދެްއކެުވން:ތޮއްޑޫ ދާއި

އަދި ަރށްރަށުެގ މުއްސަނދިކަން އެ  ިއ،ކަނަޑއަޅަ އްއްުދތަހަެގ ސަރަރި ަރއީސް. ރަށްރަށުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ޓަކަިއ ެގަނއުމަށް ރަށްރަށަށް ލިއްބައިދިނުމަށް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު

ކުރަން. ރާރަށް އަުޅަގނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުަގޅުއްިވ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް އެ ހުށަހެ

މިައދު އަޅުަގނޑު ަވރަށް ުއފާވެއްޖެ. އަުޅަގނަޑކީ ދުަވސްތަކެއް ަވންދެން އަތޮުޅ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގައި ދިޔަ ދަނިޑަވޅު ތަްއ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަންޔާމީްނެގ ެވރިކަުމެގ ަކއުންސިލު هللاކޮްށ ޢަބްދުޞަ ޚާއް ،ްއަގއިކައުންސިލެ
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ތަކަށް ކަުމގައި ަކއުންސިލްެއއްަގއި ހޭދަކުރި މީހެއް. އަުޅަގނޑަށް އިނޭގ އޭރުަގއި ަކއުންސިލުހިތްދަތިެގ އެކަމު

 ެގއަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ޮގތް.  ިދޔަތަކުން ކުރަމުން އައި މަަސއްކަތްތަކަށް ެވެގންޮގތް. ަކއުންސިލު  ެވެގންދިޔަ

ކޮށްލަމުން ސަރުކާރު ފުނޑުފުނޑު  އައިކުންމަރުކަޒީ ާގނޫނު ބަޣާާވތަަވނަ ައހަރު ެގނައި ލާ 2008ސަރުކާރުން 

ެވްސ ކާ ޓަކައި އަެނއްުކރި ކަންކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްއަދި ިވދިެގން ައއި ޔާމީންެގ ސަރުކާރުން  ،އައިސް 

ސައްކަތް ކުރަން މަ އޮތް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކުން ނިުކމެ މި .ީޕެގ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތުއަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ

ަވަނ އަހަރު ަރއީްސ  2018ހުްނނެީވތީ ެއކަމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑު އުާފޭވ. ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުެގ ރައީސް އިސްެވ

ެއްއ ާވހަަކއަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކި މެ ބާރަށް ދެއްއެީކަގިއ ކުރި ކެމްޕޭުނަގިއ އެން ލިޙާޞާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ަގިއ  19ދާނެ ކަމަށް. އެޖެންޑާ ރަށަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ރަށަށް ލިބޭ ޮގތް އަޅުަގނޑުމެން ހަ ލާމަރުކަޒީ ކުރާނެ ާވހަކަ.

ރަށްރަުށެގ  ރު އެތިޔާރާއި ބާޚް ބުނުމުެގ ފުރިހަމަ އިކުރުމަށް ޓަަކއި ރަުށެގ ބަސްތަރައްޤީ ރަށް  ،އަޅުަގނޑުމެން ަވޢުުދީވ

ަވރަށް ފުިރހަމައަށް އެބައޮްތ އެރަެށއްެގ  އި ރާުރަގަގ ކަށް އަުޅަގނޑުެމން ހޯދައިދޭނެ ާވހަކަ. އާދެ! މިތަކައުންސިލު

އަކީ މީހުން ދިރިއުޭޅ ރަށެްއ  100ެގ %ލީއަީކ އެރަަށކަށް ލިބޭ ެއއްެޗއް. މާނަައކީ އެރަށުެގ ބިމު ކު 100އާމްދަނީެގ %

ެއކީަގއި ިމ އާބޮޑަށް ާބރުއަޅާ. ހަމައެ  ްއެގ ޮގތުަގއި ކަނޑަެއޅުމަށް މި ަގރާރުަގއި ަވރަށްނަމަ އެރަށެްއެގ ެއއްޗެ 

މީޓަރަކީ އެރަށެްއެގ ބައުންޑްީރެގ ތެރޭ  500ރަށެްއެގ ެވލިަފށުން ފެށިެގން  ރާރުަގއި ބާރުއަޅާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އެަގ

ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާއިރުަގިއ  ބޮޑަށް އެދެން މި ަވރަށް ދިޔުން. ައޅުަގނޑު ޮގތުަގއި ަކނޑައެިޅެގން ެގހިމެނޭ ތަންތަނު

ރަށްރަށަށް ލިބޭ އާމްދަނީެގ ތެރޭގައި ހިމަނައިދެްއުވމަށް  ެގންަނ އިޞްލާޙުެގ ތެޭރގައި އެ ނޫނަށް ލާމަރުކަޒީ ާގ

ހައުްސެގ ޓްރަށްރަށަށް ލިބެމުންާދ އެްއޗެއް. ެގސް އެރަށްރަށަށް މިހާރު ލިބެމުންދާ ްގރީން ޓެކްްސެގ ޮގތުަގއި އެ

ރަށްރަށުެގ  ަރށަށް ލިބުމަކީ އެ ސްެގ ަފއިދާ ސީދާ އެކުރުމަށް ޓަކައި ްގރީން ެޓކްރަށްރަށުގައި ފުޅާ ިވޔަފާރިން މި

ބޮޑު ކުރިއެރުމެްއ  ކުރުމަށް ލިބޭނެ ަވރަށްއެރަށްރަށް ސާފުތާހިރު ،ކުރުމަށްރައްޔިތުންނަށް އެރަށްރަށުެގ ކުނި މެނޭޖު

ންނާނެ  ުގނަެވެގން ދާނެ. ރަށް ރީތިކޮށް އޮ 2ރަށްރަށުެގ ާއމްދަނީ  ންދާނެ. އެބޮޑު ފަސޭހައަކަށް ެވެގ ަވރަށް

ރަަށކީ އޭނާ  ަވނަ ފަހަރަށް އަްނނައިރުަގއި އެ 2ކުރާ ފަތުުރެވރިން ބޭނުންާވނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަށަށް ޒިޔާރަތް

ކަންކަން  ، އެ ބިުލގައި މިމާދިޔުން. އެހެްނީވައއުމަށްުވެރ ެވސް ރީތިކޮށް އޮންނަ ރަަށަކށް ެވެގންައއި ކުރިން 

އެީކގައި ރަށްރަށުެގ ބިންތަްއ ކަމުގައި ދަންނަާވލަން. ހަމަ އެއާ ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ހިމެނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް

ަތްއ ކައުންސިލު އެ ،އަންނާނެ އް ނިމުމަކަށްކުރުމަށް މިހާރު ކައުންސިލަތަކަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތަހެޔޮ ޮގތުަގއި ބޭނުން

އެީކގައި ުކއްޔަށް ދިނުމާއި،  އާއި މަޝްަވރާ ޔާރަްއޔިުތންެގ ލަފަ އި، ރައްޔިތުްނ ބާރުެވރިކުރުވަ ށްބޭނުންާވ ޮގތަ

ޭއަގިއ މަ ނީދިތިޔާރު ޚްއި ،ކަްނކަން ކުރެްއޭވނެ އިންތިޒާމުަތއް ރަށްރަށަށް މި ފުރިހަމަ ބާރާއި ިވޔަފާީރެގ އުސޫލުން

 ،ކުރައްވައިފި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގ އިއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ދެންމެަގދާނެ. ލިބިެގން

ދައްކާފަިއާވީތެވ ައޅުަގނޑު ބޭނުންޭވ ެއކަްނ ާވހަކައަރާ ޮގތަށް އެމަނިކުފާނު މަތިެވރީެގ މައްސަަލއިަގއި އޮޅުން
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އެީކަގއި ަކއުްނސިލުން މިހާރު ހަދާފައިާވ އެްގރިމެންޓަކީ ާބކީ އޮތް  އާމޯލްޑިްވސް ން. ރިޗް ކްލަބުސާފުކޮށްދޭ

ހަމައަްށ  އަހަރާަވނަ 2024 ،އަހަރު ހަމަަވންދެން 10ެގ ޓު ހަރު ހެދި އެްގރިމެންަވނަ އަ 2010މާނައަކީ  ؛ށްމުއްދަތަ

ެގ ދަށުން ހެދި ހެދިފައި އޮތް އެްގރިމެންޓު ެއކު މުއްދަތު ހަމަާވ ޮގތަށް ހަދާފަިއ އޮތް ެއްގރިމެންޓެއް. ކުރިން ކައުންސިލާ

އަހަރެްއ  4އަހަރަާކއި  3 އޮތް ާބީކ  ފަހަތައްމުއްދަތުެގ ޖާބިރަށް ިވއްކާލި ހިސާބުން ފެށިެގން އެهللا ޢަބްދު ންފަރާތު

ހިންުގމުގައި މި ޕްރޮސެސް  ،އުޅެނީ މިކަން ކުރަން ބޭނުންެވެގން މި މެންއަޅުަގނޑު .އޮތީ އިތުރުކޮށްީދފަކައުންސިލުން 

ޭގެނ ން ހިންެގ ތެރެއިބުކުރި ަކުއންސިލުޚާތިޔާރާއި ބާރަކީ ރަށުެގ ރައްޔިތުންާނއި ރައްޔިތުން އިންތިޚްފުރިހަމަ އިއޮތް 

އެކަން ކުރަންާވީނ  ،ކިތަންމެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ދިނަސް ؟ދިޔުން. ދިުގ މުއްދަތަށް ކީއްކުރަންޕްރޮސެސްއަކަށް ެވެގން

އާއި ކަށް މަންފާއެީކގައި އެަކއުންސިލަ ތިޔާރާއި ބާރާޚްެގ ފުރިހަމަ އިކައުންސިލު ،ންމަތީ އޮންނަ އުސޫލާއި ހަމަތަކުެގ

ރާރުަގއި ހުރި ކަްނކަން ަގިމ  ،ބޮޑަށް އެދެން ، އަުޅަގނޑު ެވްސ ަވރަށްކަށް. އެހެންީވމާކުރިއެރުން ލިބޭނެ ޮގތަ 

ާދއިރުަގއި މީެގ ފުރިހަމަ ފައިދާ ލިބުން.  ެރިވެގންުގކުާގނޫނު ތަސްދީ ،ޮގސް ާގނޫުނަގިއ މިކަންކަން ލިޔެެވެގން ޒުތަންފީ

ނޫނުައސާސީއަްށ ޤާޓަކައި ހޭ ބަދަލުާވން. މިކަން ކުރުަމށްއަހަރު ކަމަށް އެަބޖެ 5ތަުކެގ ދައުރަކީ ެއކީ ަކއުންސިލުއެއާހަމަ

ބޮޑަްށ  ދަންނަާވލަން. ަވރަށްބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް ކަުމގައި  ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ެގނައުަމކީ ެވސް އަުޅަގނޑު ަވރަށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވޙީދު.هللا ްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުބަރު. ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ަވޙީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މިއަދަކު ނުޖެހޭ.  އިތަނަށް ެގންނާކަށެއް އަސްލުގަ  ރާރު މިަގރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 ިއަގންނަންހިންގަ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި  ަވނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ންމް.ޑީ.ޕީމެން އެބަޖެހޭ. އެކުރިން މިކަން ނި މާ މިއަށްުވރެ

 އި ކުީރަގޭއެގ .ޑީ.ޕީެގ ިވސްނުމެއް. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރާއި . އެހެންނަމަެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ މިއީ އެމް ފަފަށާ

  ޖެހުނީ މި  ، ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއެހެންީވމާ ަވރަށް ބީރަށްޓެހި ފަރާތްަތއް. ފަރާތްތަކަކީ މި ިވސްުނމާދިޔަ 

ރާއްޖޭަގއި  މި ާވހަކަ އަލުން އަނބުރާ ދައްަކން. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދާނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު

 މަރުކަޒީ ިނޒާމު ލާއައީ  ެވެގންތަން. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިސަރުކާުރ ަވޢުދު  ފުރިހަމަ މާނައިގައި ިހަގިއަގެނެގންދާ

ހުރި  ތަކަށް ދޭނެ ކަމަށް. ޭވތުެވދިަޔ ތަނުގައި އަތުލާފައިަކއުންސިލު ހިނގައިަގތުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންާވ ބާރުތައް އެ

. ތަކަށް އަލުން ދޫކޮށްލާފަތަކާއި އަދި ސިޓީ ކައުްނސިލުކައުްނސިލު އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެަވނީ ރަ  ބާރުތައް ެވސް މިހާރު

 ،ކަމެްއެގ ޮގުތގައި މި ފާަހަގކުެރެވނީ ރާރުން ެއންމެ މުހިންމު އެއްަގހުށަހެޅިެގންދާ ނަށް މިއަދު ިމ އަޅުަގނޑުމެން
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 މާލީ ތަނަަވސްކަްނ، މާލީ މިނިަވންކަން އެ  ،ަގންނާނީތައް ޭއެގ ޒާުތަގިއ އެންމެ ރަނަގޅަށް ހިނަގއި ކައުންސިލު

ގައި އަުޅަގނޑުމެން ޭބނުންާވ ޮގތަްށ ނުހިަގިއެގްނ ޙަޤީޤަތުއަސްލު  އްތަތަކަްށ ލިބިެގން. ިމއަދު ަކއުންސިލުކައުންސިލު

ތަކާިއ، ރޮޖެކްޓުބޭފުޅުން ބޭނުންާވ ޕް ނެތުން. އެަތަކށް ލިބިފައިކައުންސިލު މާލީ ިމނިަވންކަން އެ ،އުޅޭ ެއއް ސަބަަބކީ

ކުރުމުެގ ޒުކަން ތަންފީޮގތަށް އެކަން ުގޅޭ ސާސްތަކާހުކޮށް ރައްޔިތުންެގ ިވންދާިއ އިޞަބޭނުންާވ ކަންކަން އަދި ޚާއް

އެުކގައި ރަުށެގ ކަްނކަން އެންެމ ، ަރއްޔިތުން ާބރުެވރިކުުރުވމާއި، އަދި އެއާ ތަުކަގއި ނެތުން. އެހެންީވމާކައުންސިލުބާރު 

ތަކަށް ދޭން. ކައުންސިލުޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މާލީ ތަނަަވސްކަމާއި މާލީ ބާރުެވިރަކން  ހިންުގމަށްރަނަގޅަށް

މަޖިލީހަށް އަންނައިރުަގއި ފުރިހަމަ ޮގތުަގިއ  ކުރަނީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ލާމަުރކަޒީ ބިލު މި، އަުޅަގނޑު ަގބޫލުމާއެހެންީވ

ކަށް ާވދަކުރާ ފަރާތްތައް ެވެގންދާނީ ތަ ކައުންސިލުއެުކގައި ދާނެ ކަމަށް. ހަމަ އެއާ ަތކަށް ިލބިެގންބާރުތައް ކައުންސިލު

ތަކަށް ދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލުޭވުތެވދިޔަ ތަނުަގިއ  ،ށް. އެހެންނަމަެވސްބޭފުޅުންނަތަޢުލީމީ  ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޤާބިލު

ނީ. ދަ ފަރާތްތައް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ނުލިބިެގން މި ތަކަށް ކުރިމަތިލާނެކައުންސިލު، ބާރުތައް ނުލިބުމުެގ ސަބަބުން

އެރަށްރަްށ  ،ން އަނބުރާ ރަށްރަށަށް ޮގސްކުާރ ރަށްރަށުެގ ތަުޢލީމީ ދަރިން އަލުަމސައްކަތް އިމާލޭގަ  ،އެހެންނަމަެވސް

ފުޅުްނެގ ބޭ އެކުަގއި އެ ބާރު ެވރިކަމާ މިރަނަގޅު ޮގުތގައި ހިނަގިއަގތުމަށް ޓަކައި ިގނަުގނަ މަސަްއކަތް ކުރާނެ. 

ފުރިހަމަ ޮގތުަގިއ  ރަްއޔިތުންނަށް މި ނިޒާމު ،އެްއޮގތަށް ރަށް ތަރައްީޤކޮށް އަމިއްލަ ިވސްނުމާއި ފިކުރާ 

ތަން ދައްކަމުންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަްށ މި ފެންނަނީ ހިސާބުތައް  ެނެގންދާހިނގައިަގ

ހަމަ   ،ތަން. ރަށުެގ ތިބި ހުރިހާ ރައްޔިތުން މާލެ ެގނެސް ސާބުތައް ޖެހޭހިޖަހާއިރުގައި މިއަުދެގ ހާލަތުތައް ބިނާެވެގން 

ދެން އަޅުަގނުޑމެން މި ބުނަނީ ރަށްރަށުގައި  ،ރަށް ބަދަލުކޮށްފައިއެުކގައި ރަުށެގ ހުރި ޚިދުމަތްތައް ަވރަށް ދެރަަވއެއާ 

ބާރުެވރިކަން  ަގޫބލުކުރަނީ މިއަުޅަގނޑު ، ނަމަެވސްއެހެންނެތޭ.  ކެއްމީހުންނެއް ނެތޭ. ޚިދުމަތް ހޯދާނެ ފަރާތްތަ

ކުެރޭވނެ. . ިޚދުމަތްތައް ރަނަގޅުރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށްފަހުަގިއ ރަށްރަށުަގިއ އަުޅަގނޑުމެންަނށް ިގނަ ބަަޔކު ބޭިތއްބޭނެ

 ަވންތަ ކަމުަގއި ޖަޒީރާ ދިޔުަމކީ ރަށްރަށުެގ ރަްއޔިތުން ައލުންއްޙީ ނިޒާމް ރަނަގޅު ެވެގންޞިތަޢުލީމީ ނިޒާމާއި، 

ދިރިއުޅުން އަލުން އުޅެން ބޭނުންާވ ޮގތަށް އުެޅިވެގންދާނެ ފުރުޞަތެއްެގ ޮގތަށް އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ. އަުޅަގނޑަށް 

 އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާމަރުކަޒީ ބިލު ފާސްެވެގންދާއިރުަގއި މިދެންނެިވ ބާރުތައް ޔަޤީން

ސިޓީތައް ތަރައްީޤާވ އުސޫލުްނ  ދުނިޔޭެގކުގައި ރަށްރަށް ބޭރުއެ ލީ މިނިަވންކަމާތަކަށް ލިބިެގންދާނެ. އަދި މާކައުންސިލު

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ށްންދާނެ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގ ެވެގންދާތަރައްޤީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ޝަފީޤްهللا  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުެވލިދޫ ދާއިރާެގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަފީޤްهللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ރަށަކަށް  އްދު ކަނޑައެޅުާމއި، ރަށްރަށުެގ ުމއްސަނދިކަން އެހައްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަށްރަށުެގ ސަރަރިޝުކު

ޓަަކއި ެއ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށްރާެރްއ ަގލާ އިލިބިދިނުމަށް ޮގަވ

ނަނީ ލާމަރުލަޒީ ބިލަށް އާދެ! މިފަދަ ަގރާރެއް މި އަންއަދާކުރަން.  ރުބޮޑަށް ޝުކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަށް 

މި ބިލު  އުޅޭކަމުެގ ރަމްެޒއްެގ ޮގުތގައި. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ މަޖިލީހުން ފެށެންމަަސއްަކތް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ 

ެވްސ ަގނޑު މިހާރުބު ަވުގެތއްަގއޭ. ައޅުސައަިއއްސަ އޮތީ ައޅުަގނޑަްށ ަވރަށް މުނާނޫންނަމަ މި ަގރާރު 

ބިންތަކަށް ހުއްދަހޯދުމަށް    ކަނޑަައޅާ ށްިރޒަމައަޓުއަޅުަގނޑުެގ ދާއިާރެގ ރަށްރަށުގައި މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން 

 ،އުޭޅ ާވހަަކއަކީ  ކުރަމުން. އެ ހުއްދަ އަދި ަވނީ ނުލިބި. ަދންނަަވން މި ތްރުަގއި ދަންނަަވިއެގން އެ މަސަްއކަކާސަރު

ަހީގީގ މާނައިަގއި ލާމަރުަކޒީ  ؛އަުޅަގނުޑމެން މި ކުރާ މަސައްކަތް  ންބަޯރސާުވން ނައްތާލަރޯާސާވމައި ސަރުކާރަށް ބަ

އަދި  .އޭ މި ަގރާރު ެވސް މި ައއީމު ދަނޑިަވޅެއްގަ ންަވރަށް މުހި ،ތިބުންބަމިތި އިކަށް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންެވފަާގނޫނަ

މު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ން ަވރަށް މުހި އެ ދަނީ. މީގައި ސް މިހާރު ކުރަމުންމަޖިލީހަށް އެ ބިލުެގ މަސައްކަތް ެވ

ސަރަަހއްދުަގއި ިހމެނޭ ތަންތަން އެ ރަށެްއެގ ެގ މީޓަރު 500އުރަފަރުން ފެށިެގްނ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރާ ޮގތުަގިއ 

 ކީ އެ ރަެށއްަގއި ން ލިބޭ އާމްދަނީއަރަށަކު ތިޞާްޞެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޮގތަށް އެބަޮއތް. އަދި އެޚްެގ އިލު ކައުންސި

 ސްލިްޕޭވެއއްއޮތް ހިމެނޭ އެއްެޗއްެގ ޮގުތަގއި އެަބއޮޭވ. އަުޅަގނުޑ މި ާވހަކަަދްއކާއިރު ހަނދާނަށް އަންނަނީ ެވލިދޫގައި 

މިނިސްޓްރީެގ ދަށަށް ެގންދިޔައީ ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި.  ގ ން ސިހައު ެގސަރުކާރު ،ރުން ނަގައިކާމިދިޔަ ސަރު

މަިއ  ،ށްފަ. އަުޅަގނުޑމެން މި ދަންނަަވނީެވލިދޫ ކައުްނސިލާ ހަާވލުކޮ ޭވން ަވީނ އެ ސްލިޕްމިއަދު މި ސަރުކާރު

ނުބާނާށޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަމުެގ ތެރެއަށް އަތްހުރި ތެރޭގައި ެގ ޞް ތިޞާޚްސަރުކާރުން ރަށު ކައުންސިލުެގ އި

. ންދާންެގުތަގިއ ާގނޫނު ބަްއޓަންވެ ތުންނަށް ލިބޭނެ ޮގީގީގ މަންފާ ރައްޔިެއ ރައްކާތެރިކަން. ހަ ،މާޔަތް ހިނުންަވނީ އެ ބޭ

މަުގފަހިޮކށްދޭން އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭުނންަވނީ. އެ ކަމަށް ޓަކައި މި  ށްަކއުންސިލުތަުކން ކުރެޭވނެ ޮގތަ އެ މަސަްއކަތް

 ؛ގައި ެވސް ހުރިހާ ރަށެއް ،ނުންދަންނަާވ ހާލު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭށް ހަމަ ޝުކުރުަގރާރު ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރަ

 ށްރިޒަމަށް ަވރަށް ބޮޑައަރު ދަނީ ލޯކަލް ޓުހާެގ ިގނަ ރަްށތަކުަގއި މިޮގތުަގއި ރާއްޖޭ އޮތް އިފަ އަޅުަގނޑަށް އެނިގ

އަީކ އެ މަަސއްކަތް ަވރަށް ުފޅާ އިާރެގ ޮފއްދޫކުރަމުން. ައުޅަގނުޑެގ ދާބަރޯސާަވމުން. އަދި އެ ަމސައްކަތް ފުޅާ 

 ށްެވސް އެބަހުރި އިތުރައެ ރަށުަގިއ  ،ެގންދާ ރަށެއް. އެހެންނަމަެވސްކުރައްަވމުން  އި ބައެއް ބޭފުޅުން ދާއިރާެއއްގަ 

. އެހެންނަމަެވސް، ބިން ދޫކުރެޭވނެ ޮގތެއް ނެތް. އިްނެވސްްޓކުރަން ބޭނުންޭވ އިބޭރުެގ އިންެވސްޓަރުން ެވސް އެ ރަށުަގ

ސް ޕްލޭނެއްެގ ާވހަކަ. އަޅުަގނުޑެގ ދާއިާރެގ ޑް ޔޫލޭން ،ހަަގކުރެއްވި ށަހަޅުއްަވމުން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފާަގރާރު ހު

ެވސް ކުރައްާވފަ.  ެވސް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ަވނީ ތައްޔާރުކޮށްފަ. އެ ޕްލޭން ަވނީ ސަރުކާރުން ފާސްރަށުގައި  3

ށް ކުރަންޖެހޭ މި ދިމާާވ ހުރަހަކީ އެ ޕްލޭންގައި އޮތް ޮގތަށް ބިންކޮޅު ދިުނމަށް ސަރުކާރަ ،އެހެންނަމަެވސް
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ކުރުމުގައި ދެމިތިބެން މި ޖެހެނީ. އެ ލިބޭނެ ދުަވހެއް ާއދޭސް .ެވސް މި ތިބެންޖެހެނީންސިލު އަދިސްކުރުމުަގއި ަކއުއާދޭ

ލުާވނެ ދުަވހެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނޭގ. ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ާވހަކަދެއްކިއިރު ސިއެކަން ހާ

 ރީން ޓެކްސްނޑު ެވސް ަވރަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަަކއެއް އެއީ. ްގަކ. އަުޅަގްކސްެގ ާވހަޓެރީން ފާހަަގކުރަްއވައިފި ްގ

ކޮންމެ ރަށެްއަގއި ެވސް އާބާދީ ޮބޑުުވާމއި އަދި އިތުރު މަަސއްކަތްަތއް  މާޔަތްކުރުން.ހިނެުގމުެގ ބޭނުމަކީ ތިމާެވިށ 

  . ްގރީްނ ޓެކްްސެގމަަކށްެވފސް ަވރަށް ޮބޑު ކަރުމުެގ ަމއްަސލަ ެވކުއެކީަގއި މި އޮންނަނީ ކުނި މެނޭޖު ފެށުމާ

 . އޭެގއެ ފަސޭހަކަން ލިބިެގންދާނެ ،ނަމަ ކުރުމަށް އެ ރަށްތަކަށް އެ ލިބިއްޖެކުނި މެނޭޖު ންޮގތުަގއި މި ލިބޭ އާމްދަނީ

ނިެގން އަިދ ަގނޑުެގ ުއއްމީދަކީ މި ަގރާުރަގއި މި ބުނާ ކަންތައްތަްއ ހިމެޅުެގންދާނެ. އަފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބި 

ދިއުން. ދެްއިވ އިޞްލާޙުތަކާ އެީކަގިއ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު އިތުރަށް ފުރިހަމަެވެގންިއތުރު ެވސް ރަނަގޅު  ުވރެމިއަށް

 ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރި

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 7

 

 ެކުވން:ސަތުން ާވހަކަދެއް ރިޔާ

ށް. އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ 7.1މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ބަދަލުަވނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ހުޅުމާލެ ދާއިާރެގ  ،މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރުެގ ބަހުސަށް. ކުރިން ދެންމެ ބަހުސްކޮށް މި ނިންމި ަގރާރު

ތިއްބެިވ ިއއްޒަތްތެިރ  އިހަަކފުޅުދެއްެކުވމަށް އެދިަވަޑއިެގްނފަ ަގރާރަށް އަދި ާވންބަރު ހުށަހެޅުއްިވއިްއޒަތްތެރި މެ

ަގިއ 11:30އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ  އި،ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްެގ މަސައްކަތް ފަށާފަ ،މެންބަރުން މަޑުކޮށްލަދެއްުވން އެދެން

ދު މަދު ަވޙީއިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައް ރު ދާއިރާެގއުނޫގފާކުރެްއިވއްޔާ އަލުން އަނބުރާ އެ ބަހުސަށް ދާނަން. އިރާދަ

ޮގތުްނ  ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަްށތައް ހިންުގމަށް ޓަކައި ަކއުންސިލުތައް މާލީ

ަވުގުތ މިއަދު މި މިނެޓު މި ކަމުގައި  10ެގންދިއުން. ހުށަހަޅާ ަގރާރުެގ ބަހުސް ކުިރއަށް އިަލއިބާރުެވރިކުރުމަށް ޮގަވ

ިއއްޒަތްތެިރ  . ާވހަކަފުޅުދައްަކަވން އެދިަވަޑއިެގންަފއިާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގދަކުރާނީހޭ

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު
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 ލިބެންާވ ށްއަދި ެއ ކައުންސިލުތަކަ އި،ކައުންސިލުަތްއ ބާރުެވރިކުރުވަ  ރައީސް. ްއޔާ ިއއްޒަތްެތރިއާދެ! ޝުކުރި

ޮގތުން ހުށަހެޅިފައިާވ ަގރާރަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް   މި ކަންކަމާ ުގޅޭ ،މަންފާއާއި އަދި މާލީ ތަނަަވސްކަމާ

 ން ކަމަށް އިނޭގތޯ.އެއް ފަހަރާ ދައްކާލަާވހަކަ  2ހަމަ  ރަނީ މި ަގސްތުކުއަުޅަގނޑު  ،ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް 

މު  ންީވމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް މުހި މެންބަރުން  ފަދަ އަތޮޅުތަކުން އައިސްިތބި ނޑުމެންލާމަރުކަޒީ އަދި އަުޅަގ

ތަްއ ރަށްއަުޅަގނޑުމެންެގ ެވސް މި ބޭނުންަވީނ  ބަްސބުނަން. އަުޅަގނޑުމެން ައބަދުށްމިފަދަ ަގރާރުތަކަ

 .ީތެވބޮޑު ޮގތް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ އްޖެއަށް އޮތް އެންމެ ފައިދާރާއެއީ މި ންދާން. ތަރައްީގެވެގ

ރަށް ަވރަށް  5ހަކަށް އަހަރުެވެގން މި ދިޔައީ ކަނިޑތީމު ދާއިރާެގ ، ތިރީތަކީޙަޤީޤަމިއަދު ެވސް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބަލުން ފަށައިެގން މުޅި ދާއިރާ  ދު އަޅުަގނޑުމެން އަލުންއަ. މިތާއޮންނަ އިލާފަނިކަމެިތކޮށް އި،ބޮޑަށް ބާކީކޮށްލަ

ރަށުެގ  5ތީމު ދާއިރާެގ ކަނޑި  ކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން އަތުކުރި ޮއޅާލައިެގން މި ތިބީ.ޤީއެީކއެަކއްޗަކަށް ތަަރއް

 ްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންއި. އިރާާދކުރެްއިވމި މަސައްކަތުގަ އެަބތިބި  ަވރަށް ސާބިުތކޮށް ރައްޔިތުން ެވސް އަުޅަގނޑާ ެއކުަގއި

ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރި ޮގންެޖހުންތައް އަުޅަގނޑު ހަަމ . ންާވސިލުާވނަކާމިޔާބާ ހަމައަށް ައޅުަގނޑުމެން 

 5މިައދު ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ ެއއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނނަށް އެނެގން އެބަޖެހޭ. ކޮށްލާނަން. ސާއް ހިކުޑަކޮށް 

އެ  ިއ،ރަުށެގ ަރއްޔިތުންނަށް ެގ ހަދަ ފޭދޫގައި އެ ށ. .ހާލަތު. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ިބ ތި ރައްޔިތުން ެވސް ރަށުެގ

ަވނީ ކޭބަލް ނޭޅިެގން. ބޭފުޅުންނަށް ުނަވދެިވަފއި އެތިީބ ކަރަންޓު ނުލިބިެގން. ކަރަންޓު ނުލިިބފައި ެގތަކަށް އެ

 އި ެވސް އަުޅަގނޑުން. ފެނަކައިގަ ފިުޅަގނޑު އާދޭްސކޮށްއަ ސަރުކާރުަގއި ެވސް  އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް މި 

ޖެހުނީ. އަޅުަގނޑު މިތަނަށް އަިއސް  ާވހަކަ ދަްއކަން މި އާދޭސްކޮށްފިން. ކޮށްކޮށް މިަކން ނުީވމާ، އަުޅަގނޑު މި

 ން. މި ކާމިތިބީ އެ ރަށްޔިތުންެގ ޙަްއޤުގައި އެ ރަްއޔިތުންނަށް ނުެވ ހުރި ކަންކަމުެގ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދައް

  ކަންކަން ރަނަގޅު ކޮށްެދއްަވްނީވ. ައުޅަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ އަުޑ އައްަސަވްނީވ. ނުީވމާ، އެ ެވސްސަރުކާރުން

އަުޅަގނަޑީކ  ،ބުނަން ގައިުމެވސް އަުޅަގނޑު ދައްކާނަން. އަޅުަގނޑު އަބަދުެވސްން. ހަމަނަާވހަކަ އަުޅަގނޑު ަދއްކާ

 މިއަދު  ؛ކަނޑިތީމު ުޒާވނުން .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްންބަރެކޭތި ރަްއޔިތުންެގ މެރަށުެގ ލޮބުެވ 5ކަނޑިތީމު ދާއިާރެގ 

 އި،ބޭފުޅުން ކޮށްފަ  ޭބފުޅުންނަށް އެތިބީ އަލަތު ކަިއެވނި އެ  އެ އްސި.ެވސް އަުޅަގނޑަށް ަތކުރާރުކޮްށ ފޯނުކޯލުތައް އައި 

ތޭ ހަމަ އަންަގނީ. ނެ ޮގތެއް ނެެގަވޅު ދޫކުރެޭވ .ަވންނާނެ ެގދޮރެްއ ހޯދަން އެބޭފުޅުން އެ މަސައްކަތްކުރަނީ ބޭފުޅުން އެ

ބަަޔކު  ޮގތަކަށް ަވކި ންނަ މިނިސްޓްރީއަުކން ަވކިހު އިމާލޭަގ .ކައުންސިލުތަކަށް ބާރު ނުލިުބމުެގ ނަތީޖާ މި ފެންނަނީ

  ށް ާވނަމަ މި ނަތީޖާ ޭވ ކަމަލެނުކައުންސިލުތަކަށް ބާރުތައް ދޫކޮށް .ަވކި ެއްއޗެއް ހިފަހައްޓަިއެގްނ ތިބުމުެގ ނަތީޖާ މިއީ

ންނަ މިނިސްޓަރަކަށެއް ނޫން. ހުންނަ ެގަވެޅއް ދޫކުަރން އެނެގްނާވނީކީ މާލޭަގއި ކުންނާނެ. ކަނޑިީތމުގައި އޮމިޮގތަށް ނި

ބައްޓަްނެވފަިއ އޮްނނަންޖެހޭނެ. އެއީ ައޅުަގނުޑ  ށްއެ ރަށުަގއި ހުންނަ ަކއުންިސލަރުންނަށް އެކަންކަން ކުެރޭވނެ ޮގތަ

ތަކެތި ފޮނުާވފައި ހުންނަތާ ުޒާވނުން ކުޅެންެވެގްނ  ،އް އަޅަްނެވެގން ލް ދަނޑެ އި ފުޓްސަނޫމަރާަގ ަތކީ. ށ.ޮގ ަގބޫލުކުރާ
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ނުކޮށްދެިވެގން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ިމއީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވ ކަްނކަން. ބިން ަކށަަވރު ،ީވ ުދަވހެއް ނޭނޭގ

ުޑއިޭވނެ ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ށް އަދުެގ ސަރުކާރަްއކަނީ. މިއަދަ މި އްލުކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ާވހަކަޙަމިކަންކަން 

ަގބޫލުކުރަނީ. އަދި މިކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަުކގައި ިތއްބެިވ ެވރިންނަށް ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ ހާލަތު ަވރަށް ރަނަގޅަށް 

ުޅަގނުޑ  އަެވސް ުވރެ ބޮޑުަވރުމިއަށް ،ނީޭވ ކަމަށް ާވނަމަ ންއަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އަދި މިަވރު ށްކަމައަުޑއިޭވނެ 

ކަންކަން ކުރުމަށް  ކަންކަން އެަބ ާވްނޖެހޭ. މި ން. އެީއ އަުޅަގނޑުމެްނ ދާއިރާެގ ަރއްޔިތުްނެގ ޙައްުޤގައި. މިކުރާނަ

މާލީ ތަނަަވސްކަން އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ  .ޓަކައި ަކއުންސިލުތަކަށް ބާރުެވރިކަން އެބަ އަންނަންޖެހޭ

ލާމެހިފައި އޮތީ ައޅުަގނޑުމެން ފަދަ އަތޮޅުތަުކގައި ދިިރއުޭޅ އްޖޭެގ ތަަރއްޤީ ުގޅިރާ ަގބޫލުކުރަނީ މި  އަބަދުެވސް

ޙަޤީޤަތަށް ެވސް  ،ބޮޑު އެްއ ސަބަބަކީ ދާ އެންމެޖެހިެގންއް މާލޭަގއި ތޮ  ރައްޔިތުންނާ ެއުކގައި. މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެން

މަޖުބޫރުުވން. ެއކަން  މަޖުބޫރުާވމިތަނަށް އަންނަން އް ނެތި ައޅުަގނޑު ރަށްރަށުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ދިރިއުެޅޭވނެ ޮގތެ 

ލެޭވނީ ޙަޤީޤަތަށް ެވްސ ކައުންސިލުަތއް ބާުރެވިރކުރުަވއިެގން. ކައުްނސިލުތައް އި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނައްތަ

ަގއި ން ފަދަ އަތޮޅުތަކު ތުންނަށް ެވްސ އަދި އަުޅަގނޑުމެޔިމާޭލެގ ަރއް މި ކުުރުވމަކީ މި މާލެއަްށ ެވްސ އަދި ބާރުެވރި

ދަނީ   ރާއްޖެ މި ޮގތް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަގޫބލުކުރަނީ މި އި މަންފާ އޮންނާނެޔާންނަށް ެވސް ލާބައުޅޭ ރަްއޔިތު

 19ެގންުގޅޭ އެޖެންޑާ  ރާއްޖެ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެނިފެސްޓޯއާއި އަުޅަގނޑުމެްނ މި ބަދަލުާވން. މި

ެވސް އަދި އަުޅަގނޑުމެްނ  19ެއއްެޗއް. އެޖެންޑާ  ާވފައި ބަލައިެގންރަށް ބޮޑަށް ރަްއޔިތުން ަވ އެއީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ

 ބޮޑަށް ބަލައިަގންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މި ން ދައްކާ މެނިފެސްޓޯ ެވސް ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތުން އެންމެއެމް.ޑީ.ޕީ

 ބާރުދޭންެވެގން ކަށްއެ ަކއުްނސިލުތަ ރިކުރުަވްނެވެގންބާރުވެ  އްރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ަކއުންސިލުތަ

ން އަތުކުރި އޮޅާަލއިެގްނ އެމް.ީޑ.ޕީ ،ކުރާ ޕާީޓއަށް ާވތީ. އަޅުަގނޑު މިއަދު ހަމަ އުފަލާއެކު ބަލަިއަގންނަންމަސައްކަތް

 .ިއެގންއް ބާރުެވިރކުރުވަ ލުތަތިބީ އަުޅަގނޑުމެން ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރަން. އެ ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރެެވްނ އޮތީ ކައުްނސި

އޮތީ އުފާެވރި ުދަވސްތަެކއް.  ޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މާލީ ތަނަަވސްކަން ހޯދައިދީެގން. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ކުިރއަށްބޭފު އެ

ކެތްތެރިކަމާ އެުކަގިއ  ،ރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އެދެން 5ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ 

ސަރުކާރުން ެވސް  އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން ެގންނާނަޭމ. މިއެޭދ ބަދަލު  ންބަާވށޭ. ތިބޭފުޅުތިއް

ޮގތުަގއި ހުންނާނަމޭ.  ެގރާ ީމހެއްބޭފުޅުްނެގ ފަރާތުން ަވކާލާތުކު ެގނެސްދެްއާވނޭ. ެގނެސްދިނުުމގައި އަުޅަގނޑު ތި

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ ތުން ރިޔާސަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު އަނެްއާކެވސް ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށްފަހު  

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުެގ މަަސއްކަތަްށ ދިޔުމުެގ ކުރިން ިމއަދުެގ އަޅުަގނޑުމެން އަލުން އަނބުރާ މި ބަހުސަށް ދާނަން. 
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ަގއި އިޤްތިާޞދީ އަދި އެްނަވޔަރަންމަންޓް 9:30ލާނަން. އިދަންނަވަ   އަުޅަގނޑުަފއިާވ ޮގތް ޭރިވކޮމިޓީތަކުެގ މަަސއްކަތް

ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ  ަގއި ހިއުމަނ9:30ްިގ ކޮމިޓީ ކުރިއަށްދިޔަ. އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ުގިޅެގން ހިން

ހީއްސުރެ ސަރުކާރުެގ ޖެ 11. އަށްދިޔަ ކުރިަގއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ މިއަދ9:30ުކުރިއަށްދިޔަ. 

 11ދަނީ. މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ ކުރިއަށް، ޖެހިއިރު 11ދަނީ. ެއ ކުިރއަށް ކުރާ މިްނަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ ދާމަސްއޫލިއްޔަތު އަ

ީޓެގ ެގ ކޮމ241ި ؛ަގިއ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓ12:30ީނީ. ދައިން ފެށިެގން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް

މިނިަވން މުައްއސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީެގ ސަބް  ،ަގއި  12:30އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ ފަށާނެ.  ،ަގއި 12:30ފަށާނެ. މަސައްކަތް 

އިޤްތިޞާދީ އަދި އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ުގޅިެގްނ  ،ޖަހާއިރު 2ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ފަށާނެ. 

ޖަހާއިރު ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  2ެވސް އަނެއްކާ ފަށާނެ. ނބުރާހިންާގ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ައލުން އަ

މިނިަވްނ  ،ޖަހާއިރު 2ންޑް އެންޓަރޕްަރއިސަްސ ކޮމިޓީެގ ބައްދަުލުވން ފަށާނެ. ޖަހާއިރު ސްޓޭްޓ އޯ 2ކޮމިޓީ 

. ފަށާނެުވން އްދަލުަވނަ ބަ 2ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީެގ  ،ޖަހާިއރު 2ފަށާނެ. މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިީޓެގ ަބއްދަލުުވން 

ކޮމިޓީއެްއެގ މަސަްއކަތް މިއަދު  15ލަ ަގއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިީޓެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަްތ ފަށާނެ. ޖުމ2:30ު

 ން ފެށިެގން މެންދުރުފަހާ ޖެހެންދެން ކުރިއަށްދާނެ ާވހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަާވލަން. ނުހެނދު

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ކަދެްއެކުވން:ހަާވން ތުރިޔާސަ

މިނިަވން މުއައްަސސާތަުކެގ  ،ރާ ފަރާތްަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ ބިލުކުލޯލްބްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ަފށަނީ ިވސު

ބަހުސް ނިމުމުން   .ަވނީއެއް އިޞްލާޙު ލިބިފައި ންކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓު. މި ބިލު 

 ޞްލާަޙށް ެވްސ ޯވޓަްށ އެހޭނެ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް އެ އި ީޑަގއިޯވުޓ ަގ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

އައްޫޑ މީދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އްރިރުޤަެދްއާވނީ މިނިަވްނ މުއައްަސސާތަުކެގ ކޮމިީޓެގ މުއިހަޅުއްަވހުށަ

 ރޮޒައިނާ އާދަމް. 

 

 :ާވަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

އްކާތެރިކަން ދިނުމުެގ ިބލު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފަރާތްތަަކށް ރަކުރާ ލޯލްބްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިވސުރިއްޝުކު

 2އަދި ކޮމިޓީން ިމ މަސައްކަތް ނިންމާފައި  .ަގއި 2019ޖުލައި  17ަވނީ މިނިަވން މުއައްސަާސ ކޮމިޓީައށް ފޮނުާވފައި

ނީ ާއއްމުންެގ ުޅަގނޑުމެން ާވކުރުމުަގިއ އަ މި ރިޯޕޓަށް މަސައްކަތް  ޕޯޓު.ފައި ރިަގއި ަވީނ ފޮނުާވ2019 ބަރުންސެޕްޓެ

ޓަކައި އާއްމުޮކށް އިޢުލާނުކޮށް ލިބުނު ޚިޔާުލތަކާއި އަދި ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުެގ ބަހުސްަގއި ދެެކުވުނ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް
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އެންމެ މުހިންމު ބަދަލެއް   ،ކަމަށްލެއް ާވ ބަދަމައިަގނޑު ޮގެތއްަގއި ބިލަށް ައއިސްފައި  .ާވހަކަތަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށްފަ

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުެގ ނަމުގައި ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގައި ޔުނިެޓްއ  ލޯލްބްލެެވނީ ިވސު މަށް ފާހަަގކޮށްކަ

ކުރާ ލޯލްބްިވސު ،ކޮމިޓީން ިވްސނާލިއިރުަގއި ދަކަށްީވޤްޞައުފެއްދުން. މި ޔުނިޓު ުއފެއްދުމުެގ މައިަގނޑު މަ

އުސޫލެްއ ުކރާނޭ ކޮންމެެވސް އެކީަގއި މަސަްއކަތް މިނިަވންކަމާއްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ށް ރަތްތަކަފަރާ

ނަމަެވްސ  އެހެްނީވމާ، އެޮގތުްނ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެުގ ދަށުގައި އޮތް .އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެޭވތީެވ

ޮގތުަގއި. ދެން  ެގޓެއް  މިނިަވން ޔުނިކުރާއެކީަގިއ މަސައްކަތް މާކަަވންޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަކީ މިނި ލޯލްބްިވސު

ޮގތުން   އޮތްަވނަ މާއްދާެގ )ށ( މިހާރު  29އަޅުަގނޑުމެން ބިލު ނިންމާލި ފަހުން ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެުވނު 

 ނެނެިގދާ ފިއްޔާނަކޮށްދާ މާކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ނުބައިކޮށް މި މާއްލޯ ލްބްފަހަރެއްގައި ކުރީަގއި އޮތް ަކންތައްތަކަށް ިވސު

ެއ މާއްދާ އަށް އިޞްލާޙެްއ  ،ންީވމާ، މިހާރު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ެވސް ދެންމެ ފާހަަގކުރައްަވއިފިއެހެ މަށް.ކަ

އްުލެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޙަ އެީކގައި  ާވ ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އެ މައްސަލަ އެ ިއޞްލާޙާހުށަހެޅިފައި

ދެްއުވން އިމެދު ޮގެތއް ނިންމަވަ  މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ  ،މެދުހުން މި ބިލާ ންެގ މަޖިލީްއޔިތުމާ، ރަ ފާހަަގކުރަން. އެހެްނީވ

 އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބަރުން  މެންތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރަްއަވން އެިދަވަޑއިަގންަނާވ ިއއްޒަ

 .ޙަމީދު ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ އިސްދޫއިެގންެނުވން އެދެން. ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ ޙަމީދުއިސްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު 

 ތަށް ކަސައްމަ ެގަވރސް ބިލުލޯ ލްބްދާ ިވސުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ހުށަހެޅިެގން

ދިޔަ ކޮރަޕްޝަުނެގ މަްއަސލަތަކާއި މިކަންކަން އެންމެ އިހިާރއްޖޭަގިއ ފަހަކަށްއައިްސ މި ހިނގަ ބަލާއިރުަގއި ދިެވ

ނޭޅި ހުރި މައިަގނޑު ަގއި އެކަްނކަމަށް ރަްއޔިތުންނާ އެކަީށެގންާވ ފިަޔަވޅުތަކުުގތުއެކަީށެގންާވ މުނާސަބު ވަ 

 ޒާތީ ޒިންާމެގ ތެރެއިން އެ ާވަހކަ ދެއްކުުމެގ އިްސނަަގިއެގން އިންކަމުަގދަ ކަށް މިފައެ ރައްޔިތުންނަ  ،ސަބަބުތަކަކީ

ނެތުން. ހަމަޖެހިފައި ޮގތެއް ެއއްެވސް ކަހަލަ މިނިަވންކަން ނޫނީ ރައްކާތެިރކަން ާގނޫނީ ޮގތުން ކަަށަވުރކޮށްދެޭވނެ

މާެއއް ންޒި ެގ ެވސް އޮންނަންޖެހޭ ޒާތީޔިެތއް  ރައްތްތެިރ ކޮންމެހާކޮންމެ ނަޒާއި ިދެވިހރާއްޖޭގަ  ދެޭކޮގުތގައި އަޅުަގނޑު

އަދި ހަމަޔަށް ެގެނސް އެ ާވހަކަ ެދއްކުން.  ތުެގ ތެެރއިން ހިނާގ ނަހަމަ ކަންކަން ރައްޔިތުންނާލަމިއީ މިޮގތަށް ދައު

 ށް ކަމާއަންޒިހުެގ ލީއުމަކީ މި މަޖިދި ކުރިއަށް ،ރިެވމި މައްސަލަތައް ބަލާތޯ ފާރަެވ ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާތަކުން 

ެއކަމަށް ަވރަްށ  ،ަގނޑު ެވސް ަވރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކޮށްދިއުމަކީ ައޅުެވެގންސްބިލު މި މަޖިލީހުން ފާ މި ،އިުރަގއި ާވ
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 ،ބަޖެހޭ ިވސްނާލަންަގިއ އެްއ ކުިރއަށްދާއިރު ތަ ޮގާވލަން ބޭނުންާވ ަކމެއް. ައޅުަގނޑުމެން މިފަދަ މަސައްކަތްށްބޮޑަ

ޮގތުން  ބެހޭ ތްތަކާކުރާ ފަރާލްްބލޯނޫނީ ިވސު ޏާންޮގތުން ވެއްޖެ ކަމަށް ަވ ހުންނަނުން ްނެގ ިވސް ތުކޮށް ަރއްޔިމުއްއާ

 ކޮށްެގން ެއކަމުަގއި ލްބްލޯިވސު ،ނުމުގައި މި ހުންނަނީސްއަުޅަގނޑުމެްނެގ ާއއްމު ވި  ދެކެޭވ ާވހަކަތަކަށް ބަލާއިުރަގއި

ިއެވިރާވ ބަދެން އެކަމުގައި  އްޔާ ނޫނިރަކުންސަރުކާ ން އަންނަދެދޭތެރޭގައި  ކާތަޔަ ފަރާތްެގންދިމަލުކުރަމުންއްތަޙަ

ތި މީހަކަށް ބޮޑެ ރެޭވ. އެކުލުބޫަގށް ތަކަމަށް ަވރަށް ިގނަ ފަރާތްކަ ހޭނާޔަތްތަކެއް ދެންޖެއިމީހަކަށް ޚާއްޞަ  އެބަޔަކު 

ންޖެހޭނެ ށް ދޭމީހަކަ ދަލުތަެކއް އެބަެގންާވ ށީ އެކަ ނޫނީ ކަމަށް ަވންޏާ ،ެކއް ހަމަޖައްސައިދޭްނޖެހޭނެ ކަމަށްތަވަޒީފާ

ލްްބލޯކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ެއއީީކ ށް ާވހަކަދެެކެވމުންދޭ. އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ިވސުަވަރކަ ކަމަށް އެބަ ކޮންމެެވސް

ެވހި ކޮންމެ ދި . ީވމާ، މިއީކެއް ެވސް ނޫން ެއއީކީތަދި ސިޔާސީ ފަރާތްއަްކޓިިވްސޓުންނެއް ެވސް ނޫން. ސިޔާސީ އެ

ެގްނ ެވސް ޒާތީ ިޒންމާއެއްެގ ޮގުތގައި ދެކި  ްއެގމެ ރައްޔިތެދިރިުއޅޭ ކޮން އެކީރިކަމާތެތްހާޒާނަ  ، ެވސްށްރައްޔިތަކަ

 އްަތކާތަނޭްއާގނީ ކަން ، ިމޮގތުން ހިނާގލްބްލޯކުރުމުެގ މަސައްކަްތތަކަކީ. އެހެންީވމާިވސު ިމއީ އްކަތެއްސަކުރަންޖެހޭ މަ

ކަން ދިނުމަީކ މިއަުދ ރިތެނޫނީ ަރއްކާާގ ،ތުރުކޮށް ން އިެވިރކައްކުމަށް ަޝއުޤުއެ ާވހަކަތައް ދެ  ިއ،ބެހޭ ާވހަކަދަްއކަ

މަސައްކަތެްއެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނޑު ެވސް ދެކެން. ީވާމ، މި ބިލު  ންޖެހޭ ލާޒިމުކުރަމެން ކޮންމެހެން ެވސް އަޅުަގނޑު

 ވި ލަން. އަދި ެދއްާވނަންދިއުމަކީ އަުޅަގނޑު ަވރަްށ ތާއީދުކުރާ ކަމެްއެގ ޮގތުަގިއ ދަމި މަޖިލީހަށް އައިސް ފާސްެވެގން

 .  ަދންނަަވންކައި ޝުކުރުޓަ ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހީމް  ޝަهللا އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުބަރު. އަނެއްާކެވސް ކަނިޑތީމު ދާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ޢަބްދުލްޙަކީމް.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މް ލްޙަކީ ޢަބްދު ހީމްޝަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އެކު އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ އުފަލާ  އުފެދިެގން އަންނަކަމީލްބްލޯ ާގނޫނުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިވސުޝު

މި ކޮށްފައިާވ ބުރަ މަސަްއކަތަށް  ންޓީމި ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން ކޮމިއަދި ހަމަ ބަލައިަގންނަ ކަމެއް. 

 މިައޅުަގނޑުމެން . ިރ ރައީސްށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން. ިއއްޒަތްތެފަމެންބަރުންނަށް  އިންމެހަެގ އެކޮމިޓީ ހަމަ އެ

 މި ޭގ ށް އިނނަައޅުަވްނެވެގން. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަޔަކަށްަޤއުމު  ންނަންެވެގން. މިެގމަަގށް އުމު ހަމަ ޤަ އުޅެނީ މި

ެއ  ނޭއްާގނީ ކަންކަން ިހނާގފައި އެބަހުރި. އަދި ރަށްއި ވަ ގަ އޮތް ހިާސބުން މުއައްސަސާތަކު ރާއްޖެ ޮގސްފައި 

. އަދި އެކަން އިނޭގ ެއތައް މުަވްއޒަފުންނެއް ެވްސ ާގފަންރިން އެބަހުރި ޚިޔާނާތުެގ އެތައް ކަެމއް ހިނުެގ ެވތަތަން

މީހުން ބޭނުން  ށް އެނައި ތިބި ީމހުންފަކޮށް ންކަނަމަެވްސ، ަރއްކާތެރިކަެމއް ނެތުމުެގ ސަަބބުން އެބަތިބި. އެހެންއެ
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މެްނނަށް މި ފެންނަނީ. އެކަން ތަން އަުޅަގނޑު ކޮްށފައި މިއަދު ެވސް ެހިވފަިއ ތިބި ބޭނުން ކަެމއްށް ޮގތަކަ

ންެގ ަފއިސާއަްށ ތުަގއި އަދި ރައްޔިހުރި ކަންކަމުންުގޅު ންނާތުަރއްޔި ޤަުއމުގައި އަދި ޓަކައި މިރުމަށްކުބަދަލު

ޭދތެރޭގައި އެކަން ކަމާ ބެޭހ  އެ ފަރާތްތަކާ ،އެނޭގ ކަމަށް ާވނަމަ ފަރާތްތައް އެ ؛އް ފަރާތްތަފަިއާވ ރިެވޚިޔާނާތްތެ

ތަނުަގއި  އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ ކުރިއަށް އޮތް .ެލޭވ ދޮރެއް މިއީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއިަވޓަކައި ހުޅުުގމަށްންފަރާތްތަކަށް އެ

ކޮށްަފއި ހުރި ަވްއކަންތަކާިއ ެއ ަގއި ރާއްޖޭ މި ނާނެ.ން ައންޖެހު ހަމަށްއަމި ބިލު ފާސްެވެގންދިޔައިމަ މި ރާއްޖެ

ބޫލުކުރަން. ަގއަުޅަގނޑު ކަމަްށ  ނެތަުނަގިއ ަވއްކަންކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ތްއޮްށ ށް ބަލަިއެގން ކުިރއަކަމަކަން

މި ، ާވނެކަންބައް ތިބޭފުޅުންމި ކަންކަން ބަލަން  ންެވސްކުާރއިރުަގއި ދެެވރިން ކަން ބޭފުުޅން، އަދި އިސްކޮށް ިތއްބަާވ

ޤައުމުަގިއ  އިލާ ޮގަވިއެގން އުފާެވިރ ދިރިއުޅުމެއް މިޢާތިމާއާއި ތިމާެގ  އެހެންީވމާ ؛ކުރާނެކަންޓުރިޕޯ  ދަށުންެގާގނޫނު

 ރުހެލިާވނެކަން. އޭރުން މި ދުކައިރިުނާވނެކަން. އެފަދަ ކަންކަމުން  އެފަދަ ކަންކަމާ ،ާވަނމަ ާވ ކަމަށްންއުޅެން ބޭނު

ތަާކއި ދާނެ. ައދި އޭރުން މިނިސްޓްރީންޔަޤީންކަން ލިިބެގ ބޮޑުތަނުން ެވސް އިތުބާރާއި  ށް މާ ންނަޔިތު ރައް ޖޭަގއިރާއް

ެގ ރަްއޔިތުްނ ރާއްޖޭ  ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މިަގސާަތއް ހިނަގމުންދާނީ އަުޅަގނޑު ސަހުރި މުއައްންުގޅު ންނާޔިތުދި ރައް އަ

ކަށް އަށް ނައިސް އޮތުުމެގ ނަތީޖާދަނަމަ މި ބިލު ުވޖޫ، ުބނާރައީސް  ތްތެރިަގނޑު ކުުރކޮށް އިްއޒަތަށް. މައި ޮގ އެދޭ

  ށް ލިބުނު ނައަދި އެ ާވހަކަތަްއ ދެއްކި މީހުން ޮގސްަތކެއް ހިނަގިއެގންންރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި ވައްކަ ެވފައި އޮތީ މި

ދިޔަ ޮގތް. ެއ އިަގނހި ތައްން ރާއްޖޭަގއި ަވއްކަ މިނަށް ިއނޭގ ރައްޔިތުން ރާއްޖޭެގ ަވރަށް ިގނަ ެއއީ މި. އަނިޔާ

އިނޭގ.  ކުރި ޮގތް އެބަ ާޅއަރުާވލި މީހާައށް އޭރުެގ ސަރުކާރުން ކަން ފައަދި އެ ާވހަކަތައް . ާވހަކަތައް ދެެކޭވ

ތް އޮ ޓީެގ މެޖޯރިޕީއެމް.ޑީ. ،ކޮށްޤައުމުަގއި ހިނަގމުންދަނި މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވރިކަެމއް މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފާސްކުރުމަކީ ސްކުރާފާލީހުން މަޖި އި މިކަޓަލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެިރކަން ދިނުމަށްމެ ިވސުލީހަކުން ނުކުޖިމަ

މިސާލެއް.  .އްއެރުން އޮތް ލޯބި ދައްކައިދޭ ރިެވތި ނަމޫނާންބަދޭތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެ ންނާތުޔިއް ެގ ރަދިެވހިރާއްޖޭ

ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮ  ބީ މިތި ކުމެ މިނުން ަގނޑުމެ ާވ ާވހަަކއަކީ. އަޅު މި ދަންނަ މިއީ އަުޅަގނޑުމެން

މި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކަިއ  ،ލީހުން ފާސްކުރާ ބިލުތަކާއި ޖިޓަކައޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި މަެވރިކަމެްއ ކޮށްދިނުމަށް

 ނަށް މާދަމާ މާޔިތުންެގ ރައްރާއްޖޭ ތީ މިއޮ  މިާގނޫނުތައް ަބއްަޓންެވފައިހަދާ  ،ަގވާއިދުަތކާއިއަޅުަގނޑުމެން ހަދާ 

ރާ ބޫުލކުަގ ، މި ބިލު ފާސްެވެގްނދިއުމީ އަުޅަގނޑުޓަަކއި. ހޯދައިދިނުމުެގ ޮގތުން. ެއހެންީވމާެވރިކަން ހޯދައިދިނުމަށްފާއު

 ކަްނކަން ދިއުންރާއްޭޖަގއި ނުޮގތަށް  އަދި މި ،ެގންދާނެނިތި ޮގތްތަކެއް ފެ ަގށް މިއަްށުވރެ މާ ފާއަރާއްޖެ  ޮގތުަގއި މި

އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކުރަން. އަުޅަގނޑު ހަމަ  ގައި އަދި ހުއްޓޭނެ ބިލެއްެގ ޮގތުަގއި ެވސްމަެގްއެގ ޮގތު ޭވނެ ހުއްޓު

ތި ބޭފުޅުންެގ ފަރުދީ  ތެދުާވށޭ ން ޅުސްވެެގންދިޔައިމާ ތިޔަ ބޭފުފާށް ެވސް މި ބިލު ނަމުަވްއޒަުފން އިޮގާވލަން އެންމެހަ

ޒިންމާއެކޭ މި ާގނޫނު ފާސްެވެގންދިަޔއިމާ ިތ   ފަރުދީސް ޅެއްެގ ެވފުމެ ބޭ ކޮންޓަަކއި. ތިއިންއަދާކުރުމަށްޒިންމާ 

ފުޅުން ތެދުުވމަށް ޓަކައި ބޭން. ތި ުވބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ޯގސްކޮްށ ހުރި ކަންކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަކައި ތެދު
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ލު ބިގައި ާވނެ މި ެގ ޮގތު މާއެއް ޒިންދީެގ ފަރުންޅުފުތި ބޭ ،އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްދޭ ބިލެކޭ މިއީ. އެހެންީވމާ

އެކަމަށް  ،ޓަކައި ެއ ބޭފުޅުން ތެދުެވމަަގށް އެުޅުވމަށްކުރާ ކަންކަން ަހމަ ކޮްށ ެވރިންމަ ޯގސްދިަޔއިންސްެވެގފާ

 މިކަން ކުރާނެ.  ިވްއޔާ މި ބިލު އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްއް އިރާަދކުރެ މަސައްކަތްކުރުން.

 ޞަތަްށ.  ފުރުެދއްިވ ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝަފީޤް. هللا ބަުރ މުޙައްމަދު ޢަބްދުންއިރާެގ މެދާތެރި މެންބަރު. ެވލިދޫ ތްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ޝަފީޤް ާވހަކަދެއްެކުވން: هللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ަވނަ މަޖިލީހަށް   18ެގ ބިލު މިއީ މު ރިކުރުރައްކާތެތައް ފަރާތް ލްބްލޯކުރާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިވސު

ތުަގއި ސަަވުގތު ިރޔާ މި ،ރި މެންަބރުތްތެލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވ ަގލޮޅު އުތުުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަހުށަހެޅުނު ބިލެއް. މި ބި

ަވނަ  19 މަެވސްަގތް ނަަވަނ މަޖިލީހުން މި ބިލު ބަލައިނު 18ންނަާވނީ އަުޅަގނޑު ދަهللا. އިންނެިވ ީއާވ ޢަބްދު

ބިލު    މިތަފާތު މަޖިލީހުން ތަފާތުާވނޭ. މި 19މަޖިލިސް  ،މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ައބަދުެވސް މިދަންނަަވނީ

ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ބައެއް ކުދިކުދި އިޞްލާޙުަތްއ  އަުޅަގނޑު ެވްސ ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުން މި ،ބަލައިަގނެ

ާގނޫެނއްެގ ޮގތުަގިއ  ،ބިލު ފާސްެވ ކުރަީނ ަވރަށް އަަވހަށް މިއުއްމީދު ަގނޑު. އަޅުވަނީ މި މި ބިލަށްެގނެިވަފއި 

މާއި ހިމާޔަތް ލިބިެގންާދނެ ކަމަށް. އާދެ! ކަށިަގނޑު ކަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަްއާކތެރިލްބްލޯެވެގންދާނެ ކަމަށް. އަދި ިވސު 

ކަމަށް ޓަކަިއ.  ަރއްޔިުތންެގ ރައްކާތެރި . މުޅިޓަކައި ކަމަށްޖެހެނީ އެހެން ބަޔެްއެގ ރަްއކާތެރިފުމޭ މީހާ ހިމާޔަތްާވން

މަލުތަްއ ޢަދައިެގ އި ފަސާމުއައްސަާސތަކުެގ ތެރޭަގއި ކޮރަޕްޝަނާ ،ސަރުާކރުެގ ތެރޭަގއި  ،ދަޢުލަތުެގ ތެރޭގައި

ރާ ން ކުލާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތެއް ނެތުމަކީ އެކަންކައިހިނަގމުންދަނީ ަވރަށް ސިއްރިޔާތުަގއި. އެކަންކަން ފަޅާއަުރަވ

ދާ ެވެގން އިތުރު ބާރެއް ލިިބެގންދާ ކަމެއް. މި ބިލުެގ ސަބަބުން މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ،ތްތަކަށް އިތުރު ހިތްަވރެއް ފަރާ

ކަމެްއެގ ޮގުތގައި ފުމޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ލިބުމަކީ އެކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ބިރުެވރި ހިސާބުން ކަށިަގނޑު

ކަންކަން ހަމަމަަގށް ެގނައުމުެގ ިވްސނުމުގައި މުައއްސަސާތަުކަގއި  އިލަިއ،އަރުވަ ފާހަަގާވނެ. އަދި ކަންކަން ފަޅާ

ބޮޑު ހަަމޖެހުމަކަށް ެވެގންދާނެ. މިއީ  ބޭ ަވރަށްމީުހންނަށް ލި އެ ،ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ލިބޭ އިތުބާރަކަށްމަސައްކަތް

 އޮންނާނީ. އަޅުަގނޑު ލަރެންސޭރޯ ޓޮނަށް ޒީދަނީ ކޮރަޕްޝަސަރުކާރުން ބުނަމުން ަވރަށް ެވސް މުހިންމު ބިލެއް. މި

މެންބަރުން ކުރާތީ ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްާވ ކޮމިޓީެގ ދަންނަާވނީ އެފަދަ ިވސްނުމެއްގައި މި ސަރުކާރު ެވސް މަސައްކަތް

ރަީނ ކުދަނީ. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ެގނެސް އަދި ާގނޫނަކަށް ހެދުމުެގ މަސައްކަތް ކުރަމުން މި 

 ،އެކީގައި ާރއްޖޭެގ މި ނިޒާމަށް އެކަށީެގންާވ ަރނަގޅު ބަދަލުތަކެއް އަންނާެނ ކަމަށް. ރައްޔިތުންނަށް ބިލާ މި
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މެދު އިތުބާރު އުފެިދެގންދާނެ ކަމަށް. ފާއިުތިވ  ލަުތެގ އިާދރާތަކާއުސަރުކާރަށް ދަ ރައްޔިތުންެގ މުއަްއސަސާތަކަށް 

 ކަންކަން ުނަވތަ ަބއެްއ އިދާރާތަކުންެގ ބަެއއް ކަްނކަމާ ލަުތެގ ަބއެއްއުދަ ންދިޔަސަރުކާރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގ

ނަމަ އިންޒާރުތައް ލިބެމުންދާ ާވހަަކ. ނޫން. ންތަ ކުރާޮގތުން ޓުީވޓެއް ކުރީމަ ެވސް ެގންޮގސް ހައްޔަރު  ުގޅޭ

ޓަަކއި ަވކި އެކަމަށް .ްއާވށޭޅުކުރަހުށަހަޅުއްާވށޭ. ެއކަން ފާ އިއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިދަންނަަވނީ އެކަން ފާޅުގަ 

ެގ އި ފަސާދައިއިދާރާެއއް ކަނަޑއެޅިފައި ުހންނާނޭ. ތިބޭފުޅުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ލިބޭނޭ. ކޮރަޕްޝަނާ

ދަނީ.  ެއުކއޭ މި ާގނޫނު އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ފާްސެވެގން މި މަލުތައް ހިންާގ ބޭފުޅުންނަށް ބިރުެވރި އިންޒާރަކާ ޢަ

 ާޔ. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.

 

 ންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްެކުވން:އިހަަވ

ުުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލްބްލޯ ިވސު އީއެ؛ ބިލު ެގލްބްލޯޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސާ. އާދެ! ިވސު

ދެްއވި އިއްވަ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު މަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ބިލު. މިިއލުފޯރުކޮށްދޭ ާގނޫނެއް އެކުަލވަ 

ބިލެއް  ފަދަ ގައި ެވސް މިދަންނަަވން. ޙަޤީޤަތު ށް ެވސް ފަށްފަށުން ޝުކުރުކަމަށް ޓަކައި ހަމަ އިއްޒަތްެތރި ރައީސަ

ލުގެ ބި ން މިމަޖިލީހަށް ެގނައުމަށް ހަމަ އެންމެ އެކަށީެގންާވ މެންބަރަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އެއާިއއެކު ކޮމިޓީ

 ޓަކައި ެވސް ހަމަ ޝުކުރުދެއްިވ ކަމަށްއިރަނަގަޅށް ކުރު މުއްދަތެއްެގ ތެރޭ ކޮށް ނިންމަަވރަށް މަސައްކަތް 

ަވނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  18އް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރިހެން ބައެ ދަންނަަވން. އާދެ! ކުރިން ެވސް

މަޖިލީހުގައި އޮތީމަ މަޖިލީހުން ބިލު ބޭރުކޮށްލީ. މިއަދު  އޭރުެގ ސަރުކާުރެގ މެޖޯރިޓީ  ،ެވސް މި ބިލު ހުށަހެޅި

ބިލުގެ   ަވރަށް ބުރަ މަސައްކަތް މިހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުަގއި އޮެވ ައޅުަގނޑުމެންެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު

 ،ސްކޮށްެގންބިލު ފާ މި ންމެޖޯރިޓީ ެގ، ައޅުަގނޑުމެންއިބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ އަުޅަގނޑުެމން މި ،ތެރޭގައި ހިމެނި

 އިަގއުމުޤަ ހަމަޖެހުމާއި، މި އިއުމުަގޤަ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ މި އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަކަށް ހަދަން ބޭނުންަވނީ

ހިރު ެވރިކަމެްއ ފެނިެގންިދޔުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގިއ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔެގ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ތާ

އެކު ބިލު ާގނޫނަކަށް ުވމާ މި ،އެކުބިލު ފާސްުވމާ  މިއީ ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް. މިކުރުމަށް ެވސްޒުސިޔާސަތު ތަންފީ

ބޮުޑ  ެއހީތެރިކަމަކާއި ަވރަށް ބޮޑު ކުރުމަށް ަވރަށްޒުޔާސަތު ތަންފީންސް ސިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޒީރޯ ޓޮލަރެ

ކޮށް ސަރުކާުރެގ ޞަ ޚާއް ،އެކު ން ބަދަުލުވމާރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ެވރިކަކުން. ަގބޫލުޤީ ބާރަކަށް ެވެގންދާނެކަން ޔަ

ުރކާރުަގއި މި ކުންފުނިތަކަކީ ދިޔަ ސަޭވުތެވ ؛ކުޔަދިޔައީ ދެތިން މަތީގައި ތިއްެބިވ ެވރި މި ކުންފުނިތައް ބަދަލުެވެގން 
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 ،ން މަލުތަްއ މިފަދަ މުއައްސަސާތަކުޢަިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮރަޕްޝަންެގ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންެގ ހާލިތައް. 

ބިލުެގ ސަބަބުން ނިމުމެއް އަންނާނެ   ލިބޭ އަނިޔާތަކަށް މިފުންނަށް ާގ ާވހަކަ ދެއްކީމާ މުވައްޒަކުންފުނިތަކުން ހިން

އަދިެވސް މި ބިލު ފާސްކުރިޔަސް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި  ،ަގބޫުލކުރަން. އެހެންނަމަެވސް ަގނޑުކަމަށް އަޅު 

ުގޅުންހުރި ބައެްއ  ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަދި ބިލާ ޔިތުންނާމީރުކަން ރައްފުރިހަމަ ފޮނި އެންމެ ބިލުެގ 

 ކުރުމާކުރުާމއި ހިމާޔަތްފުްނެގ ކަންކަން ަރއްކާތެރިއި، މުވައްޒަާގނޫނާ  ބެހޭ އާާގނޫނުތަކަށް ބަދަލުެގންނަންޖެހޭ. ވަޒީފާ

މީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭެނ ބިލުެގ ފޮނި ށް މިނުެގނެސް އެންމެ ފުރިހަމައަުގޅޭ ބަެއއް ާގނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙު

ފު މީހާެގ ަވޒީފާ ވައްޒަާކ މުބަޔަކު ަވއްކަެމއް ކުރާ ާވހަކަ ދެއްކީމާ ދައް  ،ަޙޤީޤަތަކީލެއް ނުކުރޭ. ކަމަކަށް ަގބޫ

ކަށް ޔަެގ ެވރި ކުރާ ާވހަކަ ަދއްކާ ުމަވްއޒަފުފެންނަނީ. ަވްއކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މިގެއްިލެގންދާ މަންޒަރު 

ކަށް ހުރި މީހާ. ޭއެގ ޔަަވއްކަންކުިރއިރު ެވސް އޭަނެގ ެވރިކަށް ހުންނަނީ ޔަހަމަ ފަހުން ެވސް އޭނަެގ ެވރި ،ހުންނަނީ

ލާ މީހާއަްށ އަނިޔާެއއް ދިނުމުެގ ބާރު އިއަުރަވަވއްކަން ފަޅާދަނީ ކޮންމެެވސް ބަހަނާއެއް ަދއްކާފައި ެވެގން އަކަށްޖާނަތީ

އްުލތަކެއް ެގނެްސެގން މެނުީވ ޙައެބަޮއޭވ. މިަފދަ ކަންތައްތަކަށް އަުޅަގނުޑމެން ެވސް ރަނަގޅު ެވރި މީހާއަށް 

ތްތަަކށް އެންމެ ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަމެއް އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  ފަރާކުރާބްލޯލްއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ިވސު

ކު މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެމިބިލު ާގނޫނަކަށް ުވމާ ،ހޯދައިނުދެޭވނެ. އެހެންނަމަެވސް 

ބޮޑު ުލޔަާކއި  ދުމުަގއި ަވރަށްްއ ހެލަންޖެހޭ ުއސޫލުތަކާއި ަގވާއިދުތައިއެކުަލަވ ،ކް ލަންޖެހޭ ފްރޭމްޯވއިއެކުަލަވ

ޭންއާގނީ  އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑުެގ ުއއްމީދަކީ ދިެވިހރާއްޖޭެގ ހިންޭގ ކަަމށް ެވެގންދާނެ އަކަށްފަސޭހަ

ރެއް ކަމުގައި މޭަގއި ޚުކުރުން ެއީއ ފަލްބްލޯިވސު ،ކަށްކުރާ ފަރާތްތަލްބްލޯކަންކަން އެކަްނަކން ިވސު އިއެންމެހަ

ދިޔުން. ޙަޤީޤަތުގައި ކޮރަްޕޝަން ިވޔަސް އަދި އެނޫްނ ަވރުެގ ާގނޫނަކަށް މި ާގނޫނު ެވެގންލާފައި ބުނެލެވޭ އިޖަހައަތް

ެގންދަންޖެހޭ ނޫނީ އެކަން ކުާރކަށް ، ާވހަކަ ދައްކާ މީހާ ހިނދު އެ ހިންާގ ،މަީގންހި ެވސް ނޭްއާގނީ ކޮންމެ ކަމެއް 

ުބން އޭނައަށް އެްއެވސް ކަަހލަ ހިތް ނުތަނަަވސްކަމެއް ެގ ސަބަމަލުޢަ އެ ؛ހިސާބަށް ެގންދާ މީހާ ާވްނޖެހޭނެ

ކަމެއް އޮންނަ ނުތަނަަވސްހަމައަށް ެގންދިޔުމުގައި ހިތް އާެގންދަންޖެހޭ މީހާ ،ުކރާކަށްމަލުޢަ ނުާވނެ. އެލިބިެގން

ޙަޤީޤަތަކީ ިމއަދު  އޮތޭ.މުެގ ބިުރ އެބަކައެކަްނ ކުރުމުެގ ސަބަބުން ެގއްލުމެްއ ލިބިދާނެކަމަށްަވންޏާ މާނައަީކ އޭަނއަްށ 

ެވސް ވަޒީާފެގ ބިރު ޮއޭވ. އެންމެ ދުަވހަކަށް ވަޒީާފ  ައށްމި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ ައދާކުރާ އެންމެ އާދަިއެގ މީހާ

ކޮންމެ  .އިލާ މަުގމަތިޭވޢާފެން ބިލެއް ނުެދއްޭކނެ.  ބިެލއް ނުދެއްކޭނެ.ެގއްލުނަސް ޭގެގ ުކއްެޔއް ުނދެއްކޭނެ. ކަރަންޓު

ނުލައި  އާއޮންަނނީ ވަޒީފާ. ަވޒީފާ ަވުގތު އަާސސީ އެންމެ ޮބުޑ ބޭނުމަކަށް ެވފަިއ މި ެތްއެގ ެވސް މި ރައްޔި ދިެވހި

. އަުޅަގނުޑެގ ެވފައުމުަގިއ ބައްޓަންޤަ ރީ އެޮގތަށް މި އުމުަގއި އުެޅޭވކަްށ ނެތް. ދިރިއުޅުުމެގ ޚަރަދުތަްއ މިހިޤަ މިއަދު މި

ާގ ނހި ަގއިއުލު ޙަކުރާ މާމީހަކު މަަސްއކަތް އެ ؛ނޫނުެގ ސަބަުބން ވަޒީފާ  މި ާގކުރެެވނީއުއްމީދަކީ އަުޅަގނޑަްށ ޔަޤީން 

ހިތް ނުތަނަަވސްކަމެއް ނެތި  ،ބިރުެވިރކަމެއް ކުރުމުެގ ސަބަބުްނ އެްއެވސް ލްބްލޯނޭއްާގނީ ެއްއެވސް ކަެމއްެގ ިވސު



51 

 

ީވ  ،ދިުޔން. އަުޅަގނޑު އެދެނީެވެގންޔަޤީން ނޫުނން ކަށަަވުރެވާގ އުެޅޭވނެކަްނ މިފު ީމހާއަށް މުަވއްޒަ އެކުހަމަޖެހުމާތްހި

ިދޔުން. ބިލު މިމަޖިލީހުން ފާސެްވ ާގނޫނަކަށް ެވެގން މަޖިލީހުން ފާސްެވ، މި އެންމެ އަަވހަކަށް ެވސް މި ާގނޫނު މި

ުޑެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުަގިއ އަުޅަގނ މި ާގނޫނަކަށް  ،ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށް ަގއިމުެވްސ މިބިލަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ

 ޓު ދޭނެ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޯވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޙައްމަދު ރަޝީދު.އުތުރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ މުޅީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މައްޗަންޮގ

 

 ކަދެްއކެުވން: ާވހައުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޅީމައްޗަންގޮ 

ބޮޑަށް އުފާކުރަން ކަމަނާ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުަގނޑު ަވރަށް

ތުރު ދާއިރާެގ މިަވރުެގ މުހިންމު ބިލެއް މަޖިލީހަށް  ަގލޮޅު އުهللا ައޅުަގނޑުމެންެގ އީާވ ޢަބްދު ރިޔާސަތުަގއި އިންނެިވ

ދިޔައީ ަވރަށް ފަހުން  ެގންދާތީ. ާއދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މިކަންކަން ކުރަމުން  މިީޓއިންއަދި ކޮމި އި،ހުށަހަޅަ

 ެގންދާ ރަމުންފުން ކަނޑާލަްނ މިނިސްޓްރީއަކުން ަވރަށް ބުަރ މަސައްކަތްތަެކއް ކުމުަވްއޒަ ތިރީހަކަށް  ދުަވހު ެވސްއިހަކަށް

ބަޔަުކ  އެއް ،ކުެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑުިއެވމުންދަނީރާތްތަފަ ތަން. އޭެގ އަޑިން އަުޅަގނޑުެމންނަށް ހަމަ އެ

ހިންަގމުންދާ ޖަރީމާތަކެއް އޭތި ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭން  އި ކުރަމުންދާ ަވްއކަންތައް ަބަޔކު އެާތ އެތެޭރަގ

ްއ އެ ފެންަވރު ނެތް ބަ އެއީ އްތަކެ ަވޒީފާއަާދކުރާ އާދަިއެގ ކުދިން ެއހެންެވެގން ެއކަމާ. އޭކުރަމުންދާތީވެ މަސައްކަތް

. އާދެ! ތަން ބަެއއް ބޭފުޅުން ާވހަކަފުޅުދައްަކާވ ން ކަމަށް ެވފައިދޮރެއް ނޭނޭގ ަގމާރުކުދިންނަކީ ތަނެއް އެ ،ކަމަށްެވ

ބިލުެގ އެންމެ  ؛އެންމެ މުހިންމު ، އެންމެ މުހިންމު އެއް ހިސާބަކީކުރުމުަގއި މީަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގލްބްލޯިވސު

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތް ދިނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލްބްލޯ ބޭނުމަކީ ެވސް މިއީ. ިވސުހިންމުމު

ކޮށްެގން އުޅުނު ބަޔެްއެގ  ދިަޔ. ބަޣާާވތެއް އިނަގިގނަ ކަންތައްތަކެއް ހި ގައްޖެ މީެގ ަވރަްށ ކުރިން ަވރަށްނހިފެނިެގން

 ހަމަނުޖެހިެގން އެތްމުައއްސަސާތަުކން ހި ،ފައިންނާއި ފުލުހުންެގ ތެރެއިންސި ،ންހަމަނުޖެހެިގތްހި ތެރޭގައި ެއކަމާ

ހުން  ހަމަނުޖެތްހިބޭރުކުރި މަންަޒރު. އާދެ!  އިފަރާތްތައް ެވސް ކަނޑަ ޕެޓިޝަން ހެދީމަ އެ އަދި ާވހަކަ ދެއްކީމާ

  ބަޔެކޭ ބުނާ ފަރާތްތަކަށް  މިެވނިނޫނިއްޔާ ެއކަން ކުރަނީ  ،ފާޅުކުރުމާއި އެއީ ޯގހެއް ަކމަށް ބުނާ ފަރާތްތައް

 ،ބޮޑު މަސަްއކަތެްއ މިއީ މީހުންެގ ޙައްޤުތައް ިނުގަޅއިަގތުމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރޭވ ަވަރށް އެ އި،އަޅަ ފިޔަަވޅު 

ބުރަ މަސައްކަތަކަްށ މިކަން ެވެގންދަނީ. އާދެ!  ޓަކައި ކުެރޭވ ަވރަށްދިނުމަށްއެބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އިންސާފެއް ހޯދައި

ލްބްލޯ ިބލެއްެގ ސިަފއިަގއި ެގނެްސ ކުރި ބުރަ މަސަްއކަތްތަކާއި އަދި ިވސުހަމަ  އިމި ކޮމިޓީަގ ޑު ެވސް ހަމަޅުަގނއަ

ެގންދާ މަސަްއކަތަށް ން ކުރަމުންކޮމިޓީއި ޓަކައި ހަަމ މަޖިލީހުންނާބަަޔކަށް އެރަްއކާތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ



52 

 

ންނަަވން. ދެން އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ މިކަހަލަ ހުރި ކުދިކުދި ދަ ރުބޮޑު ޝުކު އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ހަމަ ަވރަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ޓަކައި ފުރުޞަތު ހޯދާލީ. ަވރަށްކަންތައްތައް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލުަމށް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ން.  ޝިޔާސަންޙަތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ސަން ޝިޔާން ާވހަކަދެްއކެުވން:ޙަތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު 

މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި ބިލު މިނިަވން   މެދު މި ކުރާ ފަާރތްތަކާލްބްލޯޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިވސު

ދާ ކޮމިޓީ މުންކުރަސްމިއަުދ ބަހު ،ެވސް މި ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިއަނެްއކާ ،ްނ ދިރާސާކޮށްބެހޭ ކޮމިޓީ މުއައްސަސާަތކާ

ިގނަ އިއްޒަތްތެރި  ރާ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. ަވރަށްކުރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ުފރިހަމަ ތާއީދު

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ކަމަނާ ހުށަހެޅުއިްވ ބިލެއް ކަމަށް. އޭރުަގއި  18ބިލަކީ  މި ،މެންބަރުން ފާހަަގކުރަްއވައިފި

ބިުލ މަޖިލީހުން   އޭރު އެ ،ްއޔަތެއް ޮއެވމެޅި ހިސާބުން ެފށިެގން ެވސް އޭރުެގ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ސާފު އަޣުލަބިހުށަހެލު ބި އެ

އަކީ ެވސް ވައްކަުމެގ އެބަ ސާފޭުވ. އޭރު ޚުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބޭރުކޮށްލި ސަބަބުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ލަުތެގ އެިކއެިކ މުއަްއސަސާތަކުން އުއެީކަގއި ދަ ކުްނފުނިތަކާ ،ެވަފއި އެންމެ އިްސ މުުގުލގައި ހުިރ މީހާ ކަމަށް

ނޭްއާގނީ އެިކއެކި ަކންތައްތައް ހިންާގފަިއާވކަްނ  ިއ،މަލުތައް ހިންަގޢަެވެގން ސީާދ ކޮރަޕްޝަންެގ ެގން ތަރުތީބު ރޭިވ

ޖަރީމާތައް ހިންގި  ،ރީ މީހުންން ކު އޮތީ ފެންނަން. އެކަންކަ . ސާުފކޮށް މިަވނީ ތިލަެވފަމި މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

އި ަވނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފިލަ ރަޕްޝަން ހިންިގ މީހުން މިއަދު މިމިދެންނެިވ ކޮ ،ކުރި މީހުންވައްކަން ،މީހުން

 ،ކަމަކީ ދިޔަފުޅާކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގން . ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭުރަގއި އެންމެދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފަ

ދިޔަ މަީނ އިްސގައި ހިނގަ އޮފް މޯލްިޑްވ ބޭންކު ،ކަރީމްސިމް ޢަބްދުލްޤާކުރި މޯލްޑިްވްސަގއި މަސައްކަތް އޮފް ބޭންކު

. ެއކަން ައށް ތިލަކުރި ހިސާބުން އޭނަ ވަޒީާފއިން ަވިކކުރީއާ ާއއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުެގ ާވަހކަ މީޑިލޯންޑްރިންގ 

ކަން އިލާެއއް ިބކަކޮށް، އެަތކެއް ޒަމާންެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިޢާކޮްށ، ކުރި މީހާ ަވީޒފާއިން ަވކިކުރާކަން ާއއްމު

ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ. މިއަދު ކޮމިޓީެގ  މި އިހުންނަަވެވސް ކަމަނާ ިއސްވެ އަނެއްކާ ޓަކައި ނިމުމަކަށް ެގނައުމަށް

ޑަށް އުފާކުރަން. ބޮ ަގނުޑ ަވރަށްތީ އަޅުކުރަމުންދާބެހޭ ޮގތުން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ބިލާ މި، މަސައްކަތް ނިމި

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ބިލު ފާސްކޮށް ާގނޫނަކަށް ހެދުމަށް ނަ މަޖިލީހުން މިަވ 19މި  ،ންާވ ކަމަކީޤީއަޅުަގނޑު ޔަ

ޓަކައި ަރއީސް އިބްރާހީމް ރާއްޖޭަގއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް  . އަދި މިންކަމަސައްކަތްަތއް ުކރާނެ އިއެންމެހަ

ަކއި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ޓައެކު ެގންދިޔުމަށްކަމާކުރައްާވ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ މި  ޙްލިޞާ މުޙައްމަދު

ކަމުެގ އެކީަގއި ދެމިތިބޭނެ މަނިކުފާނާ ޓަކައި އެކުރުމަށް އެކީަގއި ައޅުަގނޑުމެން ެއކަން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސާފު އަޣުލަބިއްަޔތާ
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ދަނީ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުެގ ތެޭރަގއި ެވްސ  ނިެގން މިއީްސ ފެފުރިހަމަ އެއް މިސާލު އިްއޒަތްތެރި ރަ

އެކަންކަން ހުއްޓުޭވނެ ޮގތް މާދަމާެގ މުސްތަޤުބަލަށް   ،ނަމަ ރަޕްޝަނުެގ ކަމެއް ނުަވަތ ނޭއްާގނީ ކަންކަން ކުރާކޮ

ށް އަޅުަގނޑު ެވްސ އް ކަމަޓަކައި މި ބިލަކީ ަވރަށް މުހިންމު ބިލެ ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ. އެކަން ކުރުމަށް

ކުރާ މަަސއްކަތް އިބިލުެގ ަފއިާދ ރާއްޖޭގަ  މި ،ައަވހަްށ ފާސްެވ ބިލު ީވހާެވސް  މި ،ަގބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން

ކޮރަޕްޝަނާިއ އަދި ނޭއްާގނީ ކަންކަމުން ލަތަކީ އުލަތަކީ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދައުމި ދަ ،ފަރާތްތަކަށް ލިބި އިއެންމެހަ

ލަތް ުވމަކީ އެންމެން ެވސް އެޭދ އުމި ދަ ްއެގލަތެއުސާފުކޮށް ހިނާގ ދަ ،ޮގސްތަކަްށ ެވެގން ލައުދަެވެގްނާވ ސަލާމަތް

ށް ކުރާ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަާވތީެވ އަޅުަގނޑު ެވސް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ކަމަކަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ަވރަށް

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ަގއި އޮތީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކެގ ސަބް  12:30 މކޮމިޓީތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ދެމުން ދެންނެުވނު  ޅުަގނޑު ކުރިންއަ

ޖަހާއިރު.  2 ފެށެްނ އަންނަނީ މިިނަވން މުައއްސަސާތަުކެގ ސަްބ ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަތް ކޮމިޓީ ކަމަށް. ެއކަމަކު

އްރިރު އެބަ މަޢުލޫމާތު  ޤަމައި ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތްކަމަްށ މު ަތކުެގމިނިަވން މުއައްސަސާ ،ަގނީނގައި މި ހ12:30ި

ެއއަށްފަހު ަގމު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އިނުގަރއިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދުދެއްާވ. 

ހުރި މަސައްކަތް.  ނުނިމި ސްެގ ބަހު އެ ،ކުރިކުރިން ބަހުސްއްމަދު ިވސާމް. އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން ފަށާނީ މުޙަ

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު.

 

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

މަޖިލީހަށް  ކުރުމުެގ ބިލެއް މިކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރި ލްބްލޯިވސު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

ން މި ބިލު ދިރާސާކޮށް  ދަންނަަވން. އަދި މި ކޮމިޓީ ބޮޑަށް ުޝކުރު އަށް ަވރަށްهللا ެދްއީވތީ އީާވ ޢަްބދުވައިހަޅުއްހުށަ

ާރއްޖެއަށް  ންނަަވން. މިއީ މިދަ ޝުކުރުކޮމިޓީެގ މެންބަުރންނަށް ފަށްފަށުން  ދެއްީވތީ އެމަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ފޮނުއްަވއި 

ލަތުން، ުވޒާރާތަކުްނ، އުދައްކަީނ ދަ އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ެވަފއި މިލަސް ،ެގންނަންޖެހޭ ބިލެއް. އެހެންނަމަެވސް

ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަާމއި  ކުރަނީ ވައްކަމޭ ކިޔާފައި މީހާ އެ ކުރާކުންފުނިތަކުން ވައްކަން 

ބޮޑު ފަރުދީ  ީމހާެގ ަވރަށް އްޔިތުކުރާނެ ބިލެއްެގ ޮގުތަގއި އަުޅަގނޑު މި ބިލު ފާހަަގކުރަނީ. މީަގއި ރަޔަތްހިމާ

ިމެވނި މީހަުކ  ،ކުެރއޭތަކުަގއި ތިެބެގން އެބަ ަވއްކަންޮހޓާ އޭ،ކުރެ ތަުކަގިއ އެބަ ަވއްކަންޒިންމާއެްއ އެަބއޮތް. ކެފޭ

ލަުތެގ އުގައި ޮއންނަ ފައިސާއެކޭ ދަޮވލެޓު ެގމާެގ ފަްސަގނުޑ، ހަމަ ތިމާއުމު، ތިޤަތިމާެގ  ިއ،ކުރެއޭ ނުިކޔަަވްއކަން

 ކުރީމަ ވައްކަން ކުރާ ނަމަ،ވައްަކން ،ދެކިެގންކަމަށް  އަމިއްލަ ފައިސާެގ ހަމަ ތިމާ ކީއި ހުންނަ ފައިސާއަގަ ޒާނާޚަ
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ރިޕޯޓު ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ހުށަހެޅީމަ އެކަންކަން ހުއްޓިެގންާދނެ. މި ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ޤައުމު. ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ 

ންގައިދިނުމަކީ އެކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ފުރިހަމައަށް އަ ،ކަމެއް ކުރާ ަނމަ ުތގައިދައުލަތް. މި ދައުލަތުން ނުޙައްޤު ޮގ

ދަނީ  ން މިތަުނގައި އަުޅަގނޑުމެން އަބަުދެވސް ދައްކަމުޔަ ޭވތުެވދިއަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ ާވޖިބެއް. 

ކުރާ ވައްކަން  ؛މީހާއަށްއެ  ،ެވސްލައިިފއޭ. އެހެންނަމައިކޮށްފިއޭ. ަވްއކަން ެއބަ ކުރެއޭ. މިެވނި ަވރެއް ކަަވްއކަން

އޮތް ތަެންއ  އްސަ ޙުުކމެއް ައއި ުނަވތަ ކުެރިވހަުކ ެވސް އަދަބެއް ލިބި ުނަވަތ ހައްޔަރުމީހާއަށް، ފަރާތަކަށް ދުަވ

ކުެރިވ، އެތައް ރިޕޯުޓ ހުށަހަޅާ މީހާ ޖަލަށް ލެިވ، ޙުކުމް ،އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނުދެކެން. އެހެންނަމަެވސް

ނުާވެނ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެން ،ދަނީ މަންަޒރު މި ޤައުމުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންިއ އުޅޭ ތަކުލީފުތަކެްއަގ

ލާފައި ހުންނަ އަދަދުތަކުެގ ާވހަކަ ިމ އިކަ ެގންދަނީ. ަވނަ ަމޖިލީހުން މަސައްކަތްތައް ކުރިައށް މި 19ޮގތެްއެގ މަްއޗަށް 

ން. މިިލއަ  17ފުންޏެްއ ހުސްކޮށްލަން ލިނަަވނީ. ެވމި ދަން މެންކުޑަ އަދަދެްއ ނޫނޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވނީކީ

 މިލިއަން ކާަލއިެގން ރާއްެޖއިން ބޭރަށް. 17ހުސްކޮށްލައިެގން ފުންޏެއް ، ތަނެްއގައި ުހންނަ ެވލިފުންޏެއްެވލި

 ކުެރއޭއެބަ މިކަން އޭ،ކުރެަވްއަކން ކުއެކަމަކޮށްލާފައި ރާއްެޖއިން ބޭރަށް. ކުންފުނިތަކުން ވައްކަން  ނަދައުލަތުގައި ހުން

އަހަރު. ބިލިއަނުން ކާލައިެގންދާ މީހާ ގޭ   10ޅިއެއް ނަާގ މީހާއަށް ފުކުރާ މީހާ ޖަލަށް. ރިހާކުރުބުނެފައި ރިޕޯޓު

މި ނޫން ޮގަތކަށް މި ދައުލަތް، މި ަޤއުމު  ،ބަންދަށް. މިއީ މި ދައުލަތް މިހާހިސާބަށް ހިނާގ ޮގތް. ެއހެންނަމަެވސް

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މި ނޫން   ން ހުންނަ ފައިސާކޮުޅ ކާލާކުރަމަތްށް ޚިދުހިންާގފައި ރައްޔިތުންނަ

ޖެހޭ. އަުޅަގނޑު އާދޭހާއެކު ދަންނަަވްނ، ެއްއެވސް ވުޒާާރއަކުން ަވްއކަމެއް ކުާރ ޮގތަކަށް މި ަޤއުމު ހިނަގން އެބަ

ެވެގން އައިްސ  ލު ާގނޫނަކަށްމި ބި، ުގޅޭ މުވައްޒަފުްނެގ މަްއޗަށް ލާޒިމުޭވ އެ ުވޒާރާއާ  ކަމަށް ަވންޏާ

ލައިިފއޭ. މިަވުރ އިިމަވރު ކަ  ،ކައޭ ކާލާ މީހާ އެބަ ުނަގނެ ހަމަރުކަމެއް ނެތި، ބިކުރުމަށްފަހު، ބިރުެވތި ުގދީސްތަ

ިމ  އްކަންވަ  ޒިްނމާ އަދާކޮށްެގން ،ކަންކަން ރިޕޯޓު އަމިްއލަ ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތު  މި ،ޚިލާފަށް ނަގައިފިޭއ ާގނޫނުތަކާ 

އަރާ މި ހިސާބަށް މި އަރާށްއެހެން ހިތަ ،ކޮށްފިއްޔާ އަުޅަގނޑު ވަޒީފާ ެގއްލިދާނޭރިޕޯޓު އި ހުއްޓޭނީ. ައޅުަގނޑު އުމުގަ ޤަ

އަދި ިސިވލް ސަރިވސްަގިއ  އެހެންީވާމ، މިއަްށުވރެ ޒިންމާދާރުާވްނޖެހޭ އެބަ ކުންފުނިތަކުަގއިޤައުމު މި ދިޔައީ. 

އީ ިތ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ޤައުމު. މިކަމުެގ ޒިންމާ ފުރިހަމައަްށ ސް. މިކުާރ ހުރިހާ މުަވްއޒަފުން ެވމަސައްކަތް

މަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ. ޢަނުކުރާނެ ޮގތަށް އަުޅަގނޑުެމން ޮފއްެޗްއގައި ަވއްކަން އަދާކޮށްެގްނ، ދިެވހި ަދއުލަުތެގ ފައިސާ

އެކަން  ޮގތުަގއި ރިހަމަފު ކުރާ ކަމަށް ަވންޏާ ަވްއކަން ސަރުކާރުންއެ  ،ްއ އޮތަސްރެއަދި ކޮންމެ ސަުރކާ

ހުށަހެޅިެގންދާންާވނެ. ެއއީ ައޅުަގނޑު ބޭބެ ކަމަށް ިވޔަްސ، އަުޅަގނުޑ ބައްޕަ ކަމަށް ިވޔަްސ، ައޅުަގނޑު މަންމަ 

ކާކުެރޭވނެ ޮގެތއް ހޯދުމަކީ ަވރަްށ ޒިންމާ އަދާކޮްށެގން، މި ޤައުމުެގ ފައިސާ ަރއްކަމަށް ިވޔަސް. ފަރުދީ ޒިންާމއާެއކު 

ފަހަރު ކަމަާނއަށް  އްިވ ފުުރޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަދި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްީވތީ އަިދެވސް އެއްއް. ދެމުހިންމު ކަމެ

 ދަންނަަވން. ޝުކުރު



55 

 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދެންމެ  ، އިބްރާހީމް ރަޝީދުމެންބަރު  ރިއިްއޒަތްތެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

މިނެޓު.   5އެދިަވަޑއިެގންފި. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސަށް ދެން ހޭދަކުރަން މިއަދު އޮތީ ބާކީ ކަށް ފުރުޞަތަ

 .ިވސާމް މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ަގމުއެއީ 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ިވސާމް މުޙަްއމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ަގމު

ކުރާ ަފރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ިދނުމަށް މި ބިލު ނިންމުމަށް  ލްބްލޯސުދެ! ިވރި ރަީއސް. އާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމިނިަވން މުއައްސަސާ ކޮމިީޓެގ މެންބަރުން ކުރި މަސައްަކތް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކުރަން

ެގ ފައިާދ ސް މި ާގނޫނުތަކުރު ވެ ކުރަމުންދާއިފާސްކުރަން މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ާގނޫނުތައް މަޖިލީހުން 

އޭެގ ދަށުން  ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނާއި އަދި ތަންތަނުެގ ެވރިންެގ ޮގުތގައިލިބޭނީ  އެންމެ ހެޔޮޮގތުަގއި އަޅުަގނުޑމެންނަށް

އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކުރަީނ  .އޮެވެގން ކުރާ އެންމެހައި ބޭފުޅުންެގ އިޚްލާޞްތެިރ ހެޔޮ ނިޔަތެއްމަސަްއކަތްެވސް 

ދާނެ ޮގތެްއ ކުރިއަށްދެން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކަތެރިކަންދިނުމުެގ ޮގތުން ނުަވތަ އެ ބޭފުޅުްނ ލްބްލޯސުކޮށް ވި ޚާއްޞަ

ންެގ ކޮމިޝަ ޮގތުން ހިުއމަން ރައިޓްސް ާވނުަވތަ އެ ބޭފުޅުންެގ ޙައްޤުަތއް ހޯދައިދިނުމުެގ ޮގތުން މިހާރު މި ބިލުގައި

ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަްއ ުގޅުން ނީ. މި ކޮމިޓީއަށް މިކަމާެލެވއިމިނިަވން ކޮމިޓީއެއް މި އެކުލަަވ ދަށުން

މިއަދު މިިނަވން  ،ކަުމަގިއ ިވޔަސް މި ބިލު ައުޅަގނޑުމެން ފާސްކުރި ،. މިހެން މިކަން އޮތްއިރު ހުށަހެޅިެގންދާނެ

ަގނޑުމެން ތޯ އަޅުސް ސަރުކާރުެގ އެކި ުވޒާާރތަކުަގއި މި ތިއްބެީވ މީެގުކރިން އިނޭގއި އަިދވެ ޔާމުއައްސަސާަތކުގަ 

ދެކޮޅަްށ، ޚާއްަޞކޮށް އޭރުަގއި އޮްތ  މަސަްއކަތް އެމް.ޑީ.ޕީން ފަށައިެގން އަދި ަރއީސް ޔާމީންެގ އަނިާވިރކަމާ ޙީލާޞްއި

 ތިބިިއދާރީ ޮގތުން ހިންަގަވން  އި އަދި އެތާނަގ ،ނާއިމިނިަވން މުއައްަސސާތަުކެގ ެވރިންެގ ޮގުތަގއި ތިއްެބިވ ބޭުފޅުން

ދިޔައީ ސީދާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނާިއ ކި މަޤާމުތަކުގައި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ކަން ކުރަމުންން އެބޭފުޅުން ފެށިެގ

ޑުމެންނަްށ ޚިލާފަށް. އެ ބޭފުޅުން އެ ތަންތަނުގައި ތިބެެގން މިކަންކަމުެގ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން އަޅުަގނ ަގާވއިދުތަކާ

ދޭ. ޚާއްަޞކޮްށ މިއަދު ެވސް އެބަ ފެނިެގންނޑުމެންނަށް އަުޅަގ ކުރިަމތިާވނެ. ެއކަމުެގ ހެްއކެއް ދަތިތަކާއި އުނަދޫގތަކާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް އޭުރެގ މިނިަވްނ މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން މިއަދު އެބަދޭ 

 ތިއްެބިވ ކުަގއިއޭުރަގއި ރައީްސ ާޔމީން ެވރިކަމުަގއި މިނިަވން މުއައްސަސާތަ  .ޒަތްތެރި ރައީސްކުރަމުން. ިއއް ސޮއި

އެއް މުއައްސަާސއާއި އަެނއް މުއައްސަާސއާިއ،  ަވރަށް ބޮޑު ނެޓްޯވެކްއެގ ތެރެއިން. ދިޔައީކުރަމުންބޭފުޅުން މަސައްކަތް

ަވަނ  18އެ ބޭފުޅުން އޭރުގައި  ،ެވާގތް ުގޅުންތަެކއް އޮ  ބޭފުޅާއާއެއް މުައއްސަާސގައި ހުންނަ ބޭފުޅާއާއި އަނެއް 

 ،އެހެންކަމުން ރުކޮށްފަ.ސޯިމނިަވން މުައއްސަސާތަާކ ެބހޭ ކޮމިޓީ ެވސް އޮީތ ހިގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު
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ން ޖެހޭ މިއަދު މިނިަވއަުޅަގނޑުމެން އެބަ ދާއިރުއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ބިލު ފާސްކޮށްެގން ކުރިއަށް

ެއއްކޮްށ  ތެދުެވރިކަމާ އިެގންއިޚްލާޞްތެރި ހިތަކާ ނަށްއެ ބޭފުުޅން އެކަން ،މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން

ތްތައް އަުޅަގނޑުމެން ފުރިހަމަާވންޖެހޭ ޮގތަކަށް ފުރިހަމަކޮށް، ެއ އަނުކުރެޭވ ކަމަށް ާވނަމަ އެ ބޭފުޅުންެގ އިޖުރާ 

  މިަކން ހާސިލުކުިވދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫެލއް ނުކުރަން.ށް. އެހެން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަބޭފުޅުން ަވކިކުރަން

ކުރަްއާވ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުަރްއާވފައި މިއަދު އެ ބޭފުޅުން ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ މަސައްކަތް  .ރައީސްތެރި އިްއޒަތް

ކޯރުެވ، ނުަވތަ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ންރަްއޔިތުންނަށް ހަރާދިެވހިރާއްޭޖެގ  މީެގކުރިން  އެ ބޭފުޅުން ދެން

 ެވސް ޮގުތގައި ެގކަމެއް  ތަުޢބާާވ ލުތަކުން ބަީރޢަުވމަށް ނުަވތަ އެ ކުށުންމަޢަރި އަނިާޔެވރިުވުމެގ ޮގތުން ހިްނަގާވފައި ހު

ފުރުޞަތު އެ ބޭފުޅުންނަށް  ށް އެ އެޮގތައަުޅަގނުޑމެން މި ތިބީ  ،. އެހެންނަމަެވސްސިފަޭވއެބަ އެ ބޭފުޅުންނަށް 

މި ަވަތ އެ ބޭފުޅަކު ަވކިެވެގން ޔަސް ނުކުރި ކަމުަގއި ިވމަޤާމަކުން މީހަކު ަވކި .ދޭކަށެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ޮގތެއް މިހާރު މިއެ މީހެއްެގ މައްސަލަ އަުޅަގނޑުެމން ބެލޭނެ  ،ކަމުަގއި ިވޔަސް އެހެން ަޤއުމަަކށް ދިޔަރާއްޖެ ދޫކޮށް 

 ންނަށްޖެހޭ މިހާރު ިވސްނަން. އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑުމެއޮތް ޮގތުެގ އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ތް ަގވާއިާދއި ާގނޫނުއޮ

ބޭފުޅަކު ެވސް  ތަނެއްަގއި ހުރި މިނިަވން މުއައްސަާސގައި ހުރި ބޭފުޅަުކ ެވސް ނުަވތަ އެހެން ،މި ފެނިެގންދަނީ

ބަރީޢަެވެގން  ކުންއްތަކުރިން ކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ ކަންތަ ދެން ޭއެގ އީ އޭނަދެން އެ ކު މަޤާމުން ަވކިުވމުން އެ މީހަ

ދަނީ.  ެގންެގން އޭނައަްށ އުޅެޭވ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިކިބާވެ އެއް  އަށްއޭނަ ންނުަވތަ އޭނަ އެކަމު

އަުޅަގނޑުމެން މި ފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހުން  އެީކގައި  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހިލާ މިފަދަ އިޚްލާޞްތެރިކަމަކާ

ެވސް އެއްފަހަރު . އަދިމެންބަރުން އެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން ނުދޭނަން ެގއެމް.ޑީ.ޕީ، ައޅުަގނޑުމެން ،ފާސްކުރާއިރު

ޕާޓީއަށް ޖުމްހޫރީ މަޤާމުަގއި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން އޭުރގައި  ،މި ދަންނަާވލަނީ ރައީސް ޔާީމންެގ އަނިާޔެވރި ސަުރކާރުަގއި 

ނޭދާނަން. ައދި އެ ބޭފުޅުން އޭރުަގއި  ހެެވއް އްއަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަކަށެ ކުރި ކަުމގައި ިވަޔސްސޮއި

ޖެހޭ. ޝުކުިރއްޔާ ހިްނާގފައި ހުރި މައްސަލަަތއް ަބލަން އެބަ ޚިލާފަށް ާގނޫނުތަކާ އި ާވއިދާހިންަގާވފަިއ ހުރި ގަ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

ތި ، އިބްރާހީމް ރަޝީދުމެންބަުރ  ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ދެތިން ޮގތަކަށް  .އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ؛ނޫނީ ދަްއަކަވންތޯމައުޟޫޢަށް ާވހަކަފުޅު މިނީ އެދިަވޑަިއަގންނަަވ

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އާދެ!  ކުަރއްަވއިފި. އެހެްނީވމާ، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވީނ.އިޝާރާތް

 .އިބްރާހީމް ރަޝީދު
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ދުރަޝީ މްއިބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު

ބިލު މިިނަވން މުައއްސަސާ ކޮމިޓީން ރުމުެގ ފަރާތްތަްއ ރައްކާތެިރކުކުރާ ލްބްލޯ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިވސު

ލާނަން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދޭ އިއަޅުަގނޑު ެއއްެޗްއ ދަންނަަވ ށްޮގތުެގ ރިޕޯޓަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި

އަދި  ޕްޝަނާއި ފަސާދައާއެކި ފަރާތްތަކުން. ކޮރަތަން  ަވއްތަރު ަވއްތަރުެގ ކުށް ކުރަުމންދާ ކަން އެކި ކަން ަވރަށް ިގނަ

ތަންތަނަށް  އެކި ނޫން. ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އްއެއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާޅުެވެގނެ ެވސް ހަމަ ހިނަގމުންދަނީ. 

މުއައްަސސާތަކަށް ކަނަޑއަޅާފަިއ ތިޭބ އެކި ންެގ މަޖިލީހުން އްޔިތުއަދި ރަ  ކާއި،ފަާރތްތަ ިތއްބެިވކަނޑައަޅާަފއި 

ިމ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ހިނާްގ  ،މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަާވ ބޭފުޅުންނާއި މިނިަވން، ފަރާތްތަކާއި

ތެރެކުރާ ން އެބޭރު ށްދިެވހިާރއްޖެއަ ،ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަިއަގިއ، އަދި އެހެނިހެން ކުށްކުށުެގ ކަންތައް ެވސް 

ރިޕޯޓުކޮްށ، އަމިއްަލ . މި ހުރިހާ މަްއސަލަތަކެްއެގ ޮގްސ، ަވރަްށ ިގަނ ކަންކަްނ އެަބ ހިންާގމިހެންމަސްތުާވތަކެްއާޗއި 

އެ ާވހަކަ  އިންނަމަ، މީޑިއާ ެއއްކުރާ ފަރާތް ެގްނޮގސް ޖަލަށްލަނީ. މީޑިއާރިޕޯޓު ،ކުީރގައި ނަމަ ؛ފަރާތަކުން

ކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ލްބްލޯނީ މިހާރު ިވސުއަުޅަގނޑު މި ދަ ،ނީ. އެހެންނަމަެވސްދުުކރަދައްކަިއެގން މީިޑއާ ބަން

ން ަވއި ހުސްެވެގްނ ައނގައި ކޮށްކޮށްލްބްލޯިވސު ،ދިނުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު އުފެދޭ ސުާވލަކީ .ރައްކާތެރިކަން

ެގ ރަވލްބްލޯށް ަވންޏާ ިވސުކަމަ  ދާ ށް ފިޔަަވެޅއް ނޭޅި ނުަވތަ އެ ޮކރަޕްޝަނެއް ނުހުއްޓިެވސް އެއަވެއްޭޓއިުރގައި 

 ެވސް، ޭއެގ ކުރީ  އިްއޔެނަށް އަޅުަގނޑުމެން ެގ ބޭނުން ެއބަ ހިފަންޖެހޭ.ރަވލްބްލޯ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ. އެހެންީވާމ، ިވސު

ޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުެވސް ދުަވހު ެވސް މަސްުތާވތަކެީތެގ ބަޔަކު ޫދެވެގންދިޔަ ަތން އެބަފެނޭ. އަދިެވސް އަ 

އާސާރުެގ ސެކިޔުރިީޓ ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެކަމާއި، ޕޮލިްސ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަޤއުމީ ދާރުލް ،އާސާރުލްދާރު ންފާސްކޮށްފި

އި އަުޅަގނޑުމެން ދޫކޮށްލައިފިން މިދިޔަ  މިތަނުން ބިލެއް ފާސްކޮށްފަ ށް ކަމަ ުކރަންޖެހޭނެކޮމިޝަނަރ އެކަން ކަށަަވރު

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޤައުމީ  ؛ސް ނެތޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަށް ވެ އެހެންނަމަެވްސ، އަދިެވސް ިމއަދާ ހަމަ ދައުރުަގއި.

ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ނެތޭ.އާސާރު އެއަްށުވރެން އަުގ ބޮޑު ތަެނއް ނުހުންނާނެ. އެއަްށުވރެން ައުގބޮޑު މުދަލެއް ދާރުލް

 ،ޓަންލަހައްއްޭޖެގ ސްޓޯރީ ބަދިެވހިރާ. ންެގ ސްޓޯރީއޮތީ. ދިެވހީ ތަރިކައޭ. ދިެވހިާރއްޖޭެގ ްސޓޯރީއޭ އެތާ އެ

ކޮށްފައި ޕޮލިސް ނޫަނކުން ލާޒިމުާގ ،ދޭށޭ ިކޔާފައި އާދޭސްކޮށްަފއިއިއްޖޭެގ ތަރިަކއާއި ހުިރހާ އެއްެޗއް ބަލަހައްޓަދިެވހިރާ

ރުަގއި ބޭަވުގތު  މިާއސާރުގައި . ިދެވހިރާއްޖޭެގ ަޤއުމީ ދާރުލްށް އެންީގމަ ެވްސ އަދިެވސް ނެތް ފޮނުާވފަކޮމިޝަނަރަ

ިދވެއްަސކަްށ  ެވސްއް އެ. ސޯސްކޮްށފަެގ މަސައްކަތަށް ެގނެސް އިްނ ބިދޭސީއެއް އަުއޓްސޯެޓއްއިނީ ބިދޭސީެއއް. ރި

އާސާރު ބަލަަހއްޓަްނ ދީފައި އެތާ އިންނަނީ ބައިންދާފައި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ދާރުލްވަޒީފާށް ވަޒީާފއެއް ނެތޭ. ބޭރު ބިދޭީސއަކަ

 ؟ނުކުރަންޏާ ކީއްތޯ ކުރާނީތަންފީޒު ،ދާފައި ފޮނުިވޔަސްނޫނު ހަާގރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ކިތަންމެަވރަކަށް އިްއޒަތްތެރި 

އިއްޔެ ފިޝަރީްޒ  ؛މިނިސްޓްރީން ،އެއް ފަރާތްތަކުންބަ .ދޭތެރޭ އާއަޅުަގނޑު ހައިރާންެވއްޖެ ދިެވހިރާއްޖެ

މި  ހަކު ދަންނަ މީ މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ސައިޑާޕެސްޓި މެނަތިމަންނަ ،އެްގރިކަްލޗަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ،މިނިސްޓްރީން
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މި އަުޅަގނޑުމެން  މަޤާމު ައކާ ފުަރތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއޭ ޤައުމުަގއި ނުެވސް އުފަްނެވ

 ތުަތއް ިލއްޔައޫޤައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަކންކަމާއި މަސް .ޤައުުމަގިއ ހުރި ކަންތައްަތއް އުފަންނުކޮށް ހަާވލުކުރީ

 ތިީރސް ނޫނެއް ނެތް. ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ާގމިތާ  .ނުަގންަނާވ ޮގަތށްަވަޑއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެވްސ އެނގި 

ނޫނުތައް ާގ އޭ. ައޅުަގނޑުމެންމީހަކު. މިއީ އަލަށް ފަށައިެގން ުއޅޭ ޤައުެމއް ބާ  އޭބާކޮށްފިއަހަރު މި ޤައުމުަގއި ެވިރކަން 

  . ޖަހާ މީހުން ފެންނަނީހަމައެކަނި ސްޓިކަރ ނީތިބެދިެވހިރާއްޭޖެގ ފުލުހުންނަށް . ތަންފީޒެއް ނުކުރޭ .ހަދާފައި ހުންނަނީ

ކުރަނީ. މީހަކަށް ކުރާ މީހުން އަނިޔާންނަށް އަނިޔާ . ރައްޔިތުމަުގމަްއޗަށް ުއކާފަ ތި ެއ އޮތީދައުލަތުެގ މުދަލާއި ތަކެ

މީހާ   ލާށް ކޯޓަ ެގންޮގސް އަނިޔާެއއް ިވޔަސް އަޅާލަނީީކ ނޫން. ފުލުހުން އެތިބެނީ އެތާނގައި. މަސްތުާވތަެކްއޗާެއކު 

ިރކެޓް ކުޭޅ ކް، އުޅެނީ ޖިންސީ ުގޅުމުެގ ޝިކާރައަކަށް ެވެގން ބޮޑު މައްސަލަެއއް އަނެއްުދަވހު ދޫކޮށްލަނީ. މިހާރު މި

ފަހުން.  ނީ މުއްދަތު ހަމަިވެގނެސް ކޯޓާ ހަމައަްށ ެގެނވު ނަށް ިދމާެވެގން. އެކަމަުކ ފުލުހުން ތައްމަްއސަލަ ތަކެްއެގންކުދި

ނޫނު. ާގދިެވހިާރއްޖޭެގ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ  ެވސް އިހަށްުދަވހު މި ފާސްކުރީައނެއްކާ ،ކުރީ އަޅުަގނޑު މި ފާސް

 ދެން ައޅުަގނޑުމެން ފަނިޑޔާރުންނާ ؟ކޯުޓން ކީއްތޯ ކުރާނީ. ދޫކޮށްލާ އްޖެއްޔާ ވި ަގިޑއިރު ތެރޭ ުނެގނެ ސައުީވސް

ފުލުހުންެގ  ؟އެަކން ނުކުރެެވންީވ މިޝަނަރކޮސް ީކްއެވެގްނތޯ ޕޮލި .ަގޑިއިުރީވ ަސއުީވސް؟ ދިމާލަށް ހަޅޭއްލަަވންީވތޯ

 ާވހަކަދައްކަން ތިބެޭވނެހެންިގނަ  މާއަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްުނޭވ އަުޅަގނޑު މިތާ  ؟ޫނންތޯމުއައްސަސާ ބަދަލުކުރަންީވ

 ައއީ  މިމިއަން ދައުރުަގިއ ކުރިމަތިލާނަމޭ ެވސް ހިތަކަށް ނާރާ. ނުެވސް ލާނަން އަޅުަގނޑެއް. އަުޅަގނޑު ދެން ެވސް. 

މިާތ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ؛ެވސް މި ކަންަތއް ކުެރޭވތޯ. އެއީ މި ަޤއުމުަގއި މިހިރަ މައްސަލަތައް ރަނަގޅުކޮށްަފއި

 ޤައުުމެގ އީސް. މިިއއްޒަތްެތރި ރަ މާ ފަސޭހަތަނެއް ނޫން މަސައްކަތްކުާރކަށް އީ ކު ނުތިބެޭވނެ. މި ތާއަބަދަ

 ، ފާސްކުރީނޫނުާގައޅުަގނޑުމެން ކީ ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހިތާމަޔަ އި  ެވސްހެންނަމައެ މި އަީއ. އިެގންމަސައްކަތަކާ 

ތައް ރީެގ އަިދެވސް ކަންަތއްަވރު ފެބު 7. ތަންފީޒެއް ނުކުރޭ .ތަންފީޒުކުރާެނ ފަރާތެއް ނެތޭ މި ޤައުމުަގއި .ނޫނެއް ހެދީާގ

އުޅެނީ. މި  އަޅުަގނޑުމެން މި އީސްތެރި ރަ ބަާޣާވތަކުން އަރައިުނަގނެިވެގން އިްއޒަތް ެވ،ރީން ސަލާަމތްަވރުފެބު 7އޮތީ. 

 އަޅުަގނޑުމެން ދާލަތޭޢަދިަޔ ހުރިހާ ކަންކަމެްއެގ ަމއްޗަށް އިންިތޤާލީ އިރީަގއި ހިނގަ ަވރުފެބު 7، އަަރއިަގނެ ން ބަޣާާވތު

ލުނު ވަޒީފާ ެގއް ،ދީެއ ފަރާތްތަަކށް އަދަބުއި، ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ ހުރި ކަންަކން ނިންމަ 19ބުނާ އެޖެންޑާ މި 

ތަންފީުޒކޮށްެގން ނޫީނ މި ޤައުމައިެގން ކުރިައކަށް  19އެޖެންޑާ  ،ުހރިހާ ކަމެއް ކޮށްެގން އެ، ދީރާތްތަކަށް ވަޒީފާފަ

މިހާރު.  ކުރީ  ބްލޯ މިލްއަުޅަގނޑު ިވސު ؛ަވރބްލޯލްިވސުނުދެޭވނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އަޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ 

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަްނ ތަނަށް އިނޭގތޯ.  އެރު މީހަކު ފޮނުަވންީވ މިހާ ރުޕޮލިސް ކޮމިޝަނަ .ކުރީ މި ބްލޯލްިވސު

ކިހިނެއްތޯ މި ޤައުމުެގ ތާވީއޭ. ތާ ދެ ހަފުއޮންނަތާ ހަފު ނޫނުގައި ލާޒިްމކޮށްފައި ާގމި އާސާރަށް ފޮނުަވންީވ. ދާރުލް

އްޔިތުްނެގ ާވަހކަ.  ާރއްޖޭެގ ރަ މި .ކަތަރިަކއިެގ ާވހަރަްއޔިުތންެގ އްޭޖެގ ރާ އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި ؟ހިންަގނީ
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ދިެވހި މިތަނުން ފެންނަން އެބަހުރި ދިެވހީންެގ ާވހަކަ.  ަތއް ހާސް އަހަރެއްެގ ާވހަކަ އްޖޭެގ ރައްޔިތުންެގ އެަތއްރާ މި

 ނެތް މި ކަމެއް ާވކަށް. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. ؟ީކއްތޯ ކުރާނީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްާވހަކަ. 

 

 ކަދެްއެކުވން: ާވހަރިޔާސަތުން

ނޫނުަގިއ ާގކޮން ޝަރުތުތަެކއް ހަމަެވެގްނކަން ކޮންކުރުމަށް ކިޔަނީ ބްލޯލްިވސުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ބްލޯކުރާ ލްއަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ިވސު. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބަޔާްނކޮށްފައި އޮންނާނެ

ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިްނމި ޮގތުެގ ރިޕޯުޓެގ ބަހުސް  މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކެގ ރުުމެގ ބިލުތެރިކުރައްކާފަރާތްތައް 

އެ މާއްދާެގ ، ަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުންތިން )ހ( ެގ ަވނަ މާްއދާެގ 87އްޔިތުންެގ މަޖިީލހުެގ ަގވާއިދު ނިމުމާއެކު ރަ

 ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  هللاރު އީާވ ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަ އުތުރުަގލޮޅު ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ  ،)ށ( ަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީން

  ަނ ކިޔުން މި އިްއުވނީ. )ަވުގުތޮކޅަކަށްފަހު(ތިްނަވރަްއކާތެރިކުރުމުެގ ބިލުެގ  ފަރާތްތައް ކުރާބްލޯލްިވސު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ނޫގފާއަނެއްާކެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި ފަށަނީ އު

 ޮގތުން އް މާލީތަމަރުކަީޒ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިންުގމަށްޓަކައި ަކުއންސިލުލާ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ޢަލީ  މެންބަރުތެރި އިްއޒަތް ދާއިާރގެ  ިއސްދޫރާރުެގ ބަހުްސެގ ނުނިމި އޮތް ބައި. ަގުހށަހަޅާ  އިލައިބާރުެވރިކުރުމަށް ޮގވަ 

 .ޙަމީދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙަމީދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރެގ އިސްދޫ

   ހަމަ  އެންމެން ެވސްހާހުރި އަުޅަގނޑުމެން ؛ތައްމި ކަުއންސިލު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން

ންނަނީ ން އަެގހާ ބާރެއް ފެށިެގ ހުރިދައުލަތު ،ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެވސް ޮއންނަނީ ،އަުޑއަހަން

ހިންުގުމެގ  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ތުރުބާރެއް ދިނުމުެގ ޮގތުންއޮތުމަށް އިށް. މިހެން އޮތްރައްޔިތުންެގ ކިބައިން ކަމަ

މާންތަެކއް ެވއްޖެ. ޒަތާ ަވރަށް ރަމުން އަންނަޒުކޮށްެގްނ މަސައްކަތްކުމެން ތަންފީޑުެއ ާގނޫނު އަުޅަގނ ،ނިޒާމު

 ަރއްިޔތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބަެއއް ކައުންސިލުތަކަށް ޮހިވެގންދިޔަ  ،ކީ ަކއުންސިލުތައް ޔަީމެގ ހިތާމަ ،ސްނަމަެވއެހެން

ަރްއޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ހުރި ދަތި  ،އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ކަްނކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،ނަމަެވސް

އްލުުކރުމުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތަްއ ޙަ ެގން ިމ ދަންނަާވ ކަންކަން ުގޅި ރާއްުލކުރުމުަގިއ ނޫނީ ސަރުކާޙައުނދަޫގތަްއ 
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މިހާރު އަލަށް މި މަޖިލީހަށް  ،އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ީވމާ،ަވރަށް ހަނިކޮށް މިހިސާބަށް އައިުރަގިއ މި އޮތީ. 

ބޮޑު މިނިަވންކަެމްއ  ުވރެހާރަށްހުށަހެޅޭ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ހުށަހެޅިެގންދާއިުރގައި އެ ާގނޫުނެގ ތެރެއިން މިއަނެއްކާ 

 ރާ ުގިޅެގން ކުރެޭވނޭ ކަިއ ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ސަރުކާޓައަށް ޤީ އެ ދާއިރާެގ ތަރައް، ލިބި ކައުންސިލުތަކަށް

ށް އޭެގ މިކަން އިޞްާލޙުެވެގން ރަްއޔިތުންނަ ،ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ހަރުދަނާ ނިޒާމުތަކެއް އެ ާގނޫނުތެރެިއން އައިސް

އުއްމީދަީކ.  ެގހަމަޖެހިެގން އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުއެ ާގނޫނުެގ ތެރެިއން ކަހަލަ ިއންތިޒާމެއް  ލިބޭނޭއިދާ ހެވާއި ފަ

އާދެ! މިއާެއކީަގއި މި ދަންނަާވ ޕެޓިޝަންެގ ތެެރއިން މިހާރު ކައުންސިލުތަކަށް ބޭނުންާވ މާލީ އެހީތެރިކަން ެއީއ 

ލާޒިމު ކަމެއް އަޅުަގނޑުެމން ކޮށްދެންޖެހޭ. އެއްެވސް  ،ރީރޫޒަ އަޅުަގނޑު ެވސް ދެކޭޮގުތަގިއ ކޮންމެހެން ެވސް

ލަތްތަކެއް ސީއާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ަވ ނޯޭވ. އަދި އެއްބޮޑު އެކަށީެގްނާވ ބަޖެޓެއް ލިބިފަ ރަކު މާހާކައުންސިލަކަށް މި

ަގއި ތިއްަބާވ ލުތަކުކައުންސިލުތަކަށް މި ލިބެނީ ހަމައެކަނި އެ ކައުންސި ،ނެތް. ީވމާ އެއްެވސް ހަމަޖެހިފަ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް  ދެން ރައްޔިތުންނަށް ،ަވންޏާމުަވްއޒަފުންނަށް މުސާރަދޭނޭ ބަޖެޓެއް ކަމަށް 

ެޑއް ނުދެކެން. އަދި ނމި ަވުގަތކަށް ހުރި ކަމަކަްށ ައޅުަގ ކަމެއް ބިލުޤާފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެްއެވސް ަކއުންސިލަކަށް އެ 

އަށް ޓަަކިއ ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމުގައި ަރއްޔިތުން އެ ޤީ ތަކުްނ ރަށުެގ ތަރައްއުންސިލުއި ކަ މިއާއެީކގަ 

ކައުންސިލުތަކުަގއި ތިއްަބާވ  ން ރައްޔިތު ،ނަމަެވސް މުން ެގންދެިވކައުންސިލުތަުކގައި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުންނަށް ބާރުއަޅަ

ބޮޑު  ންިސލުތަކުަގިއ ތިއްަބާވ ަކއުންސިަލރުންނަށް ކުރެޭވނޭ މާަކއު ،ެވސް ނަމަތް ބޭފުޅުންނަށް އެ ކަމަށް އެދިަވޑަިއަގ

ކީ ެވސް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދަ ،އެކީަގއި. ީވމާޔާ ކަންތައްތަެކއް މީަގއި ނެތްކަްނ ެވސް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުަރން ހިތާމަ

ނުހިނާގ ޮގާތިއ ތައް ހިނާގޖެްކޓުރޮޕްމީ ތަަރއްީގެގ އުޤަސް ގޮ ިއޞްލާޙުެވެގންން މިފަދަ ާގނޫނެއް ައއިްސެގން މި ކަންކަ

ގައި ހިމެނިެގންދާއިުރގައި ަކއުންސިލުތަުކެގ އެކަީށެގންާވ ެއއްބާރުލުމެއް ޖެޓުކަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ބަތަޓުއަދި އެ ޕްރޮޖެކް

 ދިެގންދިއުން. އަހަމަޖެހިތަކަށް ފައިާސ ޓުކައުންސިލުަތކާ ާވހަކަދެެކިވެގން މި ދަންނަާވ ޕްރޮޖެކްއޭަގއި ޮއެވެގން 

ތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ެވސް މައި ސަރުކާރުްނ ކުރިއަށްެގންދާ ޕްރޮޖެކްޓު ،ތައްެގ ޕްރޮޖެކްޓުޤީ އެީކގައި ތަރައްއެއާ 

އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖެހިެގންދާން އެބަޖެހޭ.   ކަހަލަ ަކށް ލިބޭނޭއެކަީށެގންާވ ރަނަގޅު އިންތިާޒމެއްެގ ތެރެއިން ަކއުންސިލުތަ

ެއ  އެކީަގއި ށް ނުލިބުމާކަތު ކައުސިުލތަމާބެހޭ މަޢުލޫެގ ކުތަ އި ހިންާގ ޕްރޮޖެޓުތަށުަގއް ރަށްޏާ ބައެކަމަށް ަވން ނޫން

ކައުންސިލުތަކުން އެ ދާއިާރައށް ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަ މަޖިލިސް މެންބަރު ކައިރިއަށް ެވސް އެބަ ހިނާގ. އަނެއްޮކޅުން 

ސްޓްރީަތކުަގިއ އެ މިނި ސްޓްރީތަކަްށ ގޮ މިނިސް އަދިލަތުެގ ުވޒާރާަތކަށާިއ އުޖެހޭ ދަބަމީހާ އެ ސް މެންބަރުޖިލިމަ

ދުަވހު އާދޭސްކޮށްެގްނ މަސް ،ހަފުތާ 2ހަފުތާ  ،ަވރަށް ބޮޑަށް އާދޭސްކޮށްެގން ެވސް އަިރހުން ެގތިއްބަާވ މިނިސްޓަރުން

 ަޔއިމާދިކުރިއަށް ކަންނުލިބިެގން މި ދަނީ. އެހެންީވމާ، މި ޮގތަްށ މި ކަން ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ަވުގެތއް

ކުރިމަތިލާން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން  ސްކަމަކާަވރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަާކއި އަދި ރައްޔިތުންެގ ތެޭރަގއި ަވރަށް ބޮޑެތި މާޔޫ

ފަހަރުަގއި ަރއްޔިތުންެގ  ތަކީ ަސރުކާރު ހިންާގ ޮބޑެތި މަޝްޫރޢުތަކަށް ހޭދަކުރާ ފައިާސ ބަެއއްޤަޙަޤީ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ
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އްކަތް ރައްޔިތުްނ ެގންދާތީެވ އެ މަސަޝްަވރާއާ ނުލައި ކުރިއަށް މަ ،ނުލައި ކުރިއަްށެގންދާތީ ރުލުމާއެކަީށެގންާވ ެއއްބާ

 ،  ނޫން ޮގތަކަށްޮގތް ނެބޭލި ރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ އެންމެ ެއކަށީެގްނާވ ޮގެތއްަގއި ޚިދުމަތް ؛ނޫންަގއި ބޭނުންާވ ސިފައި

ތަކަށް ޓުޖެކްބަނދަރުތައް ހެދުމުެގ ޕްރޮ ،ފަޅުތައް އް ރަށްރަށުެގން ބައެކަހަލަ ޮގތަކަށް އެބަދޭ ކުރިއަށް. މިޮގތުބޭނެ ނުލި

މަސް ފަހުން އެބަޖެހޭ ސަރުކާރަށް އިތުރު ބަޖެޓް   3މަސް  2ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް އެ ޕްރޮެޓކްޓެއް ނިންމާތާ އަނެއްކާ 

 ، ޮގތަށްއިދާކުުރަވނިިވފަމުެގ ރަނަގޅުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ެއކަ ެވސްފަޅުތަުކެގ ނެރުތައް އަނެްއކާ ހޯދައިެގން އެ

ދަނީ  ެވސް އެ މަސައްަކތްތައް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެނީްވމާ، މިހެން މިކަން ފަސޭހަކުރުަވނިިވ ޮގަތކަށް އަުލން އަނެއްކާ

ކައުންސިލުތަކާ ކުރަންޖެހޭ  ،ނުކުރެިވެގންާވ ުކރަންޖެހޭ މަޝްަވރާރައްޔިތުންނާ އެކަށީ  އަޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގުތގައި

ަމޝްަވރާނުކުެރިވ ކުިރއަށްދާތީެވ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑެގ އުއްމީދަީކ ކައުްނސިލުތަކަށް އި ތެްއގަ ާވ ޮގއެކަީށެގން

ޮގސް ޭއެގ ުލއިފަސޭހަކަން ާލމަރުކަޒީ ާގނޫނު އިޞްލާުޙެވެގން ބޭނުންާވ ފައިާސއާއި އަދި ަތނަަވސްކަން ލިބޭނެ ޮގތަކަށް

 ން. ަވަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އުދިންއިންތިޒާމުެވެގޮގތަކަްށ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

  ނިޒާމާ  އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މައްޗަންޮގޅީ ޝުކުރިއްޔާ

 ބެހޭ މައްސަލައެއް ުކޑަހުަވދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 (މައްސަލަ)ނިޒާމީ 

 

 މަދު ޢާމިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޙްހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަކުޑަ

ަގިއ އި ައޅުަގނޑު މި މައްސަލަ ،ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެީގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ

ން ފެންނަން  ރު ޕޯޓަލުމިހާުރ އިއި އަ އިކޮމިީޓ ބައްދަލުުވން ނިންމާފަ އިފަ ެވޕޯޓަްލަގިއ ފެންނަން އޮ އިފުރުޞަތަށް އެދިފަ

 ؟ނީތޯއަނެްއކާ ފުރުޞަތަށް އެެދންޖެހޭ އަުޅަގނޑު ،ކިހިނެއްތޯ ނެތުނީމާ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއީ ުއނޫގފާރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު އިްއޔެ ހުށަހެޅުްއިވ ަގރާރު.

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހެޅުއްިވ  އޮތީ ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިއެދިަވޑަިއެގންފަބަރު އިްއޒަތްތެރި މެން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ލިބިަވަޑިއަގންނަާވނެ.   ދިަޔއިމާށްޢަޟޫއުަގރާރަށް ދެއްތޯ. އެހެންީވާމ، އެ މަ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އުތުރު ދާއިާރެގ މައްޗަންޮގޅީ
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 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެްއކެުވން: އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޅީގޮ އްޗަންމަ

މާލީ ޮގތުން ލެޭވ  ކުެރިވލާމަރުަކޒު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކައުްނސިލުތަކަށް ލާމަރުކަޒީކުެރިވ އަދި

 ަބރަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށްރި މެންނޫގފާރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެއު ،ޓަކައި މުަޙއްމަދު ަވޙީދުބާރުތައް ދިނުމަށް

 ،މިަވުރެގ ބިެލއް ހުށަހެޅުއްީވީތެވ. އާދެ! އަުޅަގނޑު ަހމަ ބަލައިލަން ބޭނުންަވނީ ންނަަވންދަ އިންތިހާއަށް ޝުކުރު 

 ރުަތއް ެގ ބާކުެރިވ އޭކަޒުާލމަރު ،ވި އޭ. މި ީވހާތަނަށް މާލޭަގިއ އަދި ރާއްޖޭަގއި ލާމަރުކަުޒކުރެވަ މާލެއަށް ާވނީ ކިހިނެއްބާ

ަވުގތު ފާހަަގކޮށްލަން. އާދެ!  އޮްތކަން އަުޅަގނުޑ ހަމަ މި އި މާލެ ސިޓީ އިސްތިސްާނެވފަ ދިޔައިރު ެވސް ލިބިެގން

 އަދިއޮތް ހުޅުިވފަ. މާލެ ސިޓީއަށް މި ފަހަރު ެވސް މި ލިބުނީ  ެވސް ައއްޑޫ ިސޓީގައި އެަކއުންޓެއް ރުއްސުރެއޭ

އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  އި އިެގންފަޑަ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވެގ ރައީމެންޑުަގނޅުޓްރަސްޓް ފަންޑެއް. އެީއ މިފަހަރު އަ

 އޮތް  އިންމާފަނޫނިއްޔާ އެ ބޭފުޅުން ނި ޑެއްެގ ޮގތުަގއި. ެއީއ ާގނޫނީ ޮގތުންރަސްްޓ ފަންޓްހަމަޖައްސައިދެްއިވ 

ީކ ެވިރކަންކުާރ ސިޓީއަ ންނަނީ. މާލެއޮ އިނިންމުމެއް އެީއ ކެބިނެޓް ތެެރއިން ނަމަެވްސ ކޮންމެެވްސ ޮގތަކުން ނިންމާފަ

ހުންނަނީ. އާދެ! އަުޅަގނޑު މީަގއި ފާހަަގކޮށްލާނަްނ  އިމާލެ ސިޓީން ބައެއް ކަހަލަ ބާރުތައް ނަާގފަ ،ާވތީވެ  ރަށް ކަމަށް

ކޮްށެގން  ެލ ސިޓީެގ އުފަން ަރއްޔިތުްނ ދިރިއުޅުމަށް ަޓކައި އެތަެކްއ ބުރަ މަސަްއކަތްމާ ،ަވރަށް ރަނަގޅަށް ހަމަ 

 ،ސްޭޓޑިއަެމއް ންާގސިބޮޑު ،ުގދަންތަކެއް  ސިްނާގހިސާބުން ފެށިެގން އެސް.ޓީ.ޯއެގ ބޮޑު ްއކި. އެ ފަޅި ހިމާލޭެގ ެއއް 

 މަތްތެރިައކަށް ޯގއްެޗއް ނުދޭ ާވހަަކއެއް ހުަވރަްށ ާގތް ރަ ދެން ދޭތެރެއަކުން ަވޑަިއަގންަނާވ ކެބިނެޓް ބޭފުަޅކަށް ނޫނިްއޔާ

އެހިސާބުްނ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިފިހިްއކަސް ެވކާ އްނެލެ އަ ހުޅުމާނެެގންނޫން. އެ ާވހަކަ ދެއްެކީވމަ ދެން ތެޅިފޮޅިަގ

ރައްޔިތަކަށް ފްލެޓެްއ  ންުއފަ ،ރައްޔިަތކަށްކަށް. މާލޭެގ ފެށިެގން ޮގސް ެއޗް.ޑީ.ސީއަްށ. އެތަން ީވ ބިޒްނަސް މޮޑެލަ 

ނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ަވ 2008ފެށީމާ ދެން އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަން ނުލިބުނު. ބިމެއް ނުލިބުނު. އެ ޒުާވބު

ިދަޔ ދެން އެފެށީ. އާދެ!  ބިން ދޭން އިދު ނަޝީދު ަވަޑިއެގން މެނިފެންސްޓޯއަކާ އެްއކޮށް ބިން ކަނޑާފަމުޙައްމަ

ބޭނުންަވނީ މާލީ ޮގތުން މާލޭ ސިޓީ   . އަޅުަގނޑު ބުނަންެވސް ޮގސް މުޅި އެތި ފުނާޑލީކުން ފެށިެގން އަނެްއކާ ބަޣާާވތަ

މާލެ ސިޓީައށް ަވންނަ އާމްދަނީ މާލެ ސިޓީއަށް ދޭށޭ. ހަމައެކަނި   އެތަެކއް ފަހަރަކު ދެއްކިންޑުމެންނއަޅުަގ

ހުންނަ ނަރުދަމާއިން  އިއަދި އެހެނިހެން މާލޭަގިއ ދަމާފަ ،އި ިވަޔސްސައިކަލުތަުކަގއި ޖަހާ ސްޓިާކއިން ލާރި ދިންކަމުަގ

 ،ެއއްބައިރުިފޔާ ،ނެިގޔަސް ހުންނަ ކޭބަލަށް ލާރިއެއް އިފަށް ދަމާްސޓެލްކޯއިން މަުގމަްއޗަ ،ޗާެޖއް ނެިގޔަސް  ށްއެއަ

ފެންަވރުެގ މާލެ ދޭ ލެ ސިޓީ ަކުއންސިލުެގ މީހުން ޯގތި ހަަދން ލޯނުލާރި ނެިގކަމުަގއި ިވޔަްސ މާލެ ސިޓީ މާ

 ،ހުށަހެޅިތައް ަގރާރުމި  ،ސިޓީއަކަށް މާލެ ސިޓީ ެވެގްނދާނެ. އާދެ! އަޅުަގނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު މި ބިލުތައް

 .ބާވައޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކިހާަވރެްއެގ ބާރެއް ދެއްާވނެ ،ބިލުތައް ފާސްެވެގން ައއިސް

ެވްސ  ބްރިޖުނޫން އޮތީކީ. އެއް އަދި ެވސް މާލެ ސިޓީެގ ބާރެްއގަ މަޖީދީމަުގ   ،ރޯޑްިރންްގ  އޮތްމާލޭގައި ަވށަިއެގން މި
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 މާލެ ސިޓީ  ންނާނެ ައޅުަގނޑުމެންެގ ބާރެއް ނޫން. އެްޗ.ޑީ.ީސަގިއ ެވސް ނޯ އެއްގަ އް ރެބާ ެގމާލެ ސިޓީ  އޮތީ

ތަނަކުން މާލެ ސިޓީ   ންނަހުނަ ފްލެޓެއްގައި ހުން އިއެތަނުން ފާޑެްއެގ އެއް ބުރިއަށް ނަާގފަ  ކައުންސިލަކަށް.

މި   ނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަންޅުގަ އަ .ހުރުމަށް ހަމަ މައްސަލައެއް ނެތް .ހިންާގޮއފީހެއް  ،އިދާރާެއއް ެގކައުންސިލު 

  އެ ާގނޫނު ޮގތަށް  ބޭނޭލި ހަމައަށް ބާރުފުރި ،ނިންމާ ކަމަށް ާވނަމަ މި ޮގތަށް ދާއިރާތަކަށް ބާރުތަކެއް ދޭން ،ބުނަނީ

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު ،ެވސްނަމަ ތަންފީޒުކުރެެވންޖެހޭނެ. މާލެ ސިޓީގައި ިމއަދު ެވރިކަންކުރި

ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! ންަނންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އޮ ޒައްރެްއެގ މިންަވުރ އެްނމެ ކުރަންޖެހޭނެއިސްތިސްނާ

ރައްޔިތަކަށް ނެތް އުފަން ބިމެއް. ބިމެއް ކަނޑާފައި ދޭނެ  ދިެވހިޮގސް މިއަދު މާލެ ސިޓީެގ ރައީސް. ބާރުތައް ަނަގމުން

ދެން އެންމެ ކައިރިްނ  .ލާފައި ަތއް ެއއްކޮށް ިވއްކަ ކަށް އެއޮތީ ބިޒްނަސް ޮމޑެލަ ބިމެއް ނެތް. ހުޅުމާލެ ކޯޕަރޭޝަން

ކަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓަޕޯހަދަނީ އަނެއްކާ އެތައް  .އޮތީ އޮތް ުގޅީފަޅު މިހާރު އެ ިވލިނިގލިން ޖެހިެގން

ބޮޑު  ަވރަށްބުނަނީ. މިއީ  އެތާގައި ދުން އަރާތީެވ މިކޮޅަށް ދިެވހިން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ނެހެދޭނެ ކަމަށް މި ންތިލަފުށި

ނުޖެހޭނެ. އެއަށްުވރެން އޭތި މާ ރަނަގޅަށް އެކަން ކުރެޭވނެ. އަުޅަގނެޑްއ ރުނު. ދުންއަރާކަށްަގަވނަ  21ޖޯކެއް. 

ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ެވސް އެތާަގއި ެއްއެވސް ޕޯޓެއް ެވސް އޮންނާކަްށ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ބޭނުމެއް ނޫން

 އަށް ފަހަރު ލިބެންޖެހޭނެ. މާލެ އުފަްނ ރައްޔިތުންނަށް ބިން މި އަށްުގޅީފަޅު. މާލެ އޮތް ހަމައެކަނި ބިންކޮަޅކީ ެވސް

ން ހިއްކާ އައްޑޫ ސިޓީ ނީ ފްލެޓަކަށޭ. ދެން ނޫނީ ދާންޖެހޭނީދިމާއަކަްށ ނުބުނެާވނެ ދެން ދާންޖެހޭ އުފަން ރައްޔިތުންނާ

އުފަން ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ދޭންޖެހޭނެ   ެގމޭ. މާލޭކަނޑުްނ ތިމަންނަމެން ހިއްކާފައި ތަނެއް ދޭނަތަނަކަށޭ. ނޫނިއްޔާ މާ

ނޑުެމންެގ ރާއްޖޭެގ މާލޭ ސިޓީގެ ިގނަ ދުަވސްީވއޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގ އަހަރަށްުވރެ 60. ބިން. ބިން ކަނޑާފަ

 ކުރުން އޮންނާތީ...، މި ތަފާތުމީހަކަށް ބިން ކަނޑާފައި ބިން ނުދޭތާ. އެހެންީވމާ

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

 މިރު. ޢާމަދު ޙްކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 

 ުވން:މިރު ާވހަކަދެއްކެ ޢާމަދު ޙްކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާީރ ދާއިރާތައް ހިންަގންޖެހެނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަމަށް 

 މި ބާބުގައި ަވރަށް އި،ަވނަ ބާބުެގ ޮގތުގައި ބާބެއް ހިމަނަ 8އަދި  ،ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށް 230ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

ލާމަރުަކޒީ ާގނޫުނ  ،. ިމއަދު އަުޅަގނޑުެމންނަށް ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީިގނަ މާއްދާތަެކއް ަވނީ ިލޔެިވފަ

 އާ ަވނަ މާއްދާ  235ަވނަ މާއްދާއިން ފެިށެގން  230 ދެންނެިވނޫނުއަސާސީެގ މިޤާދިަޔއިުރގައި ެލިވެގންއިއެކުަލަވ

ތަކަްށ ތެރޭަގއި ަކއުންސިލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމެއް ނުކުރެޭވކަން. ޭއެގތީމަ އެްއޮގްތާވ ޮގުތެގ ދެމެދުގައިާވ ާވހަކަތަކާ
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އަސާސީގައި ަވރަްށ ނޫނުޢާކަ ެވްސ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުެގ ާވހަ  ލިބެންޖެހޭ މާލީ

ލަތުެގ އުަތކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ދަަކއުންސިލު ،ދެކެެވނީޭވ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ާވހަކަސާފުކޮށް ބަޔާން ކުރެިވފައި 

ބެހޭ ޮގތުން.  އްޓުމާތަކުން އަމިއްަލއަށް ކަންކަން ކުރުމަށް މާލީ ފުދުންތެރިކަން ބެހެަކުއންސިލު ،ދިނުމާއި  5ބަޖެޓުން %

ނަގޅު ާވހަަކއެއް ިއނޭގތޯ. މިއީ ފުން ދިރާސާއަކަށް ފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމު ެވސް ދިެވހިރާއްޭޖެގ ަވރަށް ރަ

އިދާރީ ދާއިރާަތއް ހިންަގންެޖހެނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ މަިއަގނުޑ 

ކޮންމެެހން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ެވސް ދެކެން.  ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ފެތުމަށްެގ ތެރެއަށްމުހޫމަފް

ތަުކެގ މިއަދު ކައުންސިލު ،ކުރާ ހިނދު ެވްސ އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންެޖހޭާވހަކަ ިމޮގތަށް ަގބޫލު މި ،އެހެންނަމަެވސް

ހަރުދަނާ ޮގތެއްަގއި މި އުމަން ރިސޯސް އޮތީ އެންމެ ހި ،އޮތީ ހިތްބޮޑަށް ަގބޫލުކުރާ ރިސޯސް. އަޅުަގނޑު އެންމެ

ސިލުާވނެ ހާދު ޤްޞަލަތްތައް ނުަވތަ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުން ެވސް ރައްޔިތުން މި ބޭނުންާވ މަސީަވ

ެއކަންކަން ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަަގިއމު ެވސް ފޯރުކޮށްދީފައި ނޫނިއްޔާ ހަމަގައިމު ެވްސ ؟ ޮގތަކަށްތޯ

 ،ދެންނެިވ ކަމަކީ  ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިަނސް ެއކަމެއް ނުކުެރޭވނެ. ިމހެން މިނޑުމެންނަށް އަދި މާީލ އެހީއަޅުަގ

ނިމިެގންދާއިރުަގއި ެއ ބަނދަރު ހަދާފައި އޮތީ  އިތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުެގ ތެެރއިން ރަށެއްެގ ބަނދަރު ހަދަ

ބިލު މީހަކު ޤާނުހުރޭ. އެފަދަ ތަުކަގއި ެވސް ކައުންސިލުެލޭވނެ ފުރުަޞތު އިގައި ހިމެނިފަިއާވ ޮގތަށްތޯ ބަލަކޮންޓްރެކްޓު 

، އަދި ކޮށްޞަތަކުަގިއ ނުހުރޭ. އެހެންުވމުެގ ސަބަބުން އަދި ޚާއްޙަޤީޤަތުަގއި އެފަންނީ މީހުންނެއް ކައުންސިލު ،ެވސް

ުމއައްަސސާއަކުްނ  ުގޅޭ ެއކަމާ ،ޮގތަކީ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް އައިއިރު މިކަްނަކން ހިނާގފައި އޮތް ކޮށްޞަޚާއް

ތަކަށް ދީފައި ެގ ަތފްސީލު އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެްއ ކައުންސިލުކުރެިވެގްނދާއިރުަގއި އެ ޕްރޮޖެކްޓުރޮޖެކްޓް ހަާވލުއެ ޕް

 އޭ،ކުރުމަށް. އެކަަމކު ކިހިނެއްތޯ މޮނިޓަރ އި ކުރަނީ އެތަން ބަލަތަކަށް ާލޒިމުލުަކއުންސި ،ނުހުރޭ. އެހެންނަމަެވސް

ތަކުން. ޖެހެނީ ކައުންސިލުުކރަންމޮނިޓަރ އިމުަގއި ީވނަމަެވސް އެތަން ބަލަ ކަރޫމެއް ހެދިިއ ކްލާސް ަގމިސާލަކަށް ސްކޫލު 

؟ ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯމޮނީޓަރ އިަވންޏާ ބަލަ ލަތެއް ނެްތ. ނެތީ ކަމަށްސީަވ ެގ ތެރޭގައި އެަކއުންސިލު  ،އެހެންނަމަެވސް

، ާސކޮށްފައި ނުހުރޭ. އެހެންީވމާހިއް ކާ އެ ކައުންސިލައަދި ކުޑަެވެގން އެ އިމާރާުތެގ ކުރެހުންަގނޑު ހިސާބު ެވސް

ކޮށްިދނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ތަކަށް އިތުރުއަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ޙަޤީޤަތުގައި ކައުންސިލު

ަވތަ ަވިކ ތަކުން ނު. ަވރަްށ ޒަމާނުއްސުރެން ފެށިެގން އޮތް އުސޫލެއް ަކއުންސިލުހޭކުރަންޖެމަސައްކަތް

ކުރެެވނީ  ޓެންޑަރ ޯބޑުން ފިޔަަވއި ަވކި މުއަްއސަސާތަކުން ިއޢުލާންކޮށްެގން މި ،ކޮްށެގންލާންމުއައްސަސާަތކުން އިޢު

 2ުގިޅެގން މިހާރު  ފަހުން މާލިއްޔަތު ަގވާއިދަށް ެގނަިއ ބަދަލަކާ އެކަނި. އޭތި ދާދި މިލިއަން ރުފިޔާެގ ޕްރޮެޖކްޓު 1.5

ަތކަށް ެވްސ ފައިސާ ަކންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި ަބއެްއ ކަހަލަުނކޮށް ކުެރޭވ ިތކޮށް އަދި ބިޑުމިލިއަން ރުފިޔާއަށް މަ

ޓަކައި ޮކއްތު ތަކުން އެކިެއކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންުގމަށްތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަުއންސިލުޮގއްސަ މިހާރު ަވނީ. އޭެގބަދަލުެވެގން 

 ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި ެގ ާވހަކަތައް ެވސް ބަޔާްނކޮށްފަިއޭވ. ތަކުފައިސާެގ ޮގުތގައި މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ
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ުގޅިެގްނ ެވްސ  އަުގަތކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،ުގިޅެގން ކުރެެވންޖެހޭ. އަންނަ ބަދަލުތަކާޢާމުރާޖައެަބ ކަންކަން 

ނުލައި  ޑުެގ ބަހަކާމިހާރު ެވސް ެޓންޑަރ ބޯ ،އޮތީ ހިތްކުރެެވންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޢާމިކަންކަން އެބަ މުރާޖަ

ތައް ހިނެްގންޖެހޭނެ. އެ ފުރުޞަތު މަިތ ނޫން ޕްރޮޖެކްޓު މިލިއަނަށްުވރެ 5ކޮްށެގން ޢުލާންތަކުން އިކައުންސިލު

ސިލުުވމަށް ޓަަކއި ެވސް ހާދު ޤްޞަާވ މައަޅުަގނޑުމެން ތަނަަވްސކޮށްޭދން ޖެހޭ. އެހެންކަމަށްާވނަމަ މި ަގރާރުަގއި 

މިލިއަން ރުފިޔާެގ ޕްރޮޖެކްެޓއް ނޫން  1.5ކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ދެކެނީ. ދާމުހިންމު ދައުރެއް އަ

ތަކަށް ޚިދުމަތްަތްއ އެކު އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ކައުންސިލުމިއާތަކުން އެކަނި ހިންަގންޖެހޭނީކީ. ދެން ހަމަކައުންސިލު

އިދާރީ ަގބޫލުުކރެޭވ ދިެވހިާރއްޖޭެގ އެބަ ުޅަގނޑުމެންނަށް ޓަކައި މި ާގނޫނުަތްއ ބަދަލުެވެގންާދއިރުަގއި އަދިނުމަށް

މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއންމެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް   ؛މާލެޓަކައި މި ފުރަދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންުގމަށް

 ޓީ ސިޓީ ަކއުންސިލު އުފެދިފަިއޭވ. އެހެންނަމަެވްސ، ސިމާޭލެގ  ،މާލެއަކީ މާލެ ކަމަށް ާވީތެވ ތަން. މި ލިބެން އޮތް

ތައް ބަެއއް ކުންފުނިތަކުން ދެމުންދާކަމީ އެއީ ރެިގއުލޭޓްީރ ނިޒާމުެގ ތެރޭަގއި ަވރަށް ން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްކައުންސިލު

ން ދެމުންދާ ބޮޑެތި ސުާވލުަތއް އުފެދޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަަވނީ އެޗް.ޑީ.ސީ

ކުެރޭވ ކިތަންމެ ޚިދުމަތްތަކެއް ެއޗް.ޑީ.ސީ ބޫލުަގދުމަތެއް ކަމަށް ޚިދުމަތްތަކަކީ ެއއީ ސިީޓ ަކުއންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ޚި

 ،ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ ަކމެއް. ނަތީޖާއަކަށް ެވެގންދަނީއި ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން އެބަ ދެުމންދޭ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނަ

ންނެިވ ލާމަރުކަޒީ  ހިތްތަކުގައި މި ދެއެކަމުަގއި ަވރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ހުންނަނީ. ތަފާތުތަކެއް ހުރީމާ ރައްޔިތުންެގ

، ކިތަންމެ ބޮޑު މާލީ އަދި އެހީތެިރކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސިފަ އަށަަގންނަމަކުންނެްއ ނުދޭ. އެހެންީވމާ

 ނުދެވިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ތަނަށް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނަސް ެވސް މި

ކަށް ހޮސްޕިޓަލެްއ ޔަ ނުދާނެ. ުކޑަކުަޑ ރަށަުކން ކުއްލިޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ކުެރިވެގން ހެޔޮއެ ފައިާސެގ ބޭނުން 

އެ ރަށުގައި ތިމަންނަމެން ހަދާނީ ތިމަންނާމެންނަށް   މިސާލަކަށް ،އަތޮޅު ތިނަދޫެގ ރައްޔިތުން ހަދަން ނިންމަފާނެ. ވ.

ތޭަކ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭަވރުެގ ހޮސްޕިޓަލެކޭ ބުނެފި ކަމަށް ސަ މިތަނުގައި އެަތއްއޮތް ބާރުެގ ދަުށން  ލިބިފައި މި

 އި، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނައެހެންީވމާ ؟ަވންޏާ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޚިދުމަތް ހޯދަންދާނީ ކޮން ބައެއްތޯ

ޮގތުަގއި ބޭނުންކޮށްެގން  ޔޮ އެ ބާރުތައް ހެކަްށ ދޭއިރުގައިޔަފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ހަމަ ބާރުތަކެއް ކުއްލި

މު ފައިދާކުރާނެ ޮގތެްއެގ މަްއޗަށް ެވސް ލާމަރުަކޒީ ާގޫނނު ބައްޓަންެވެގންދާއިރުަގިއ ންރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ މުހި

ސިލުަތކުެގ ކައުން ،ިހތް އޮތީބޫލުކުރާަގެއއްކޮްށ އަުޅަގނޑު ހަމަ ބޫުލކުރަން. އަދި ހަމަެއއާަގިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

 މާއްދާ  އޮތް ނައިބު ރަީއސް ހޮުވމަށް މި އިއުމުރާއި ަކއުންސިލުެގ ރައީސާ  ޓަކައި ޤާޫނނުއަސާސީެގކުރުމަށްދައުރު ފުޅާ

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. މެންބަރު. އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

  

  ކަދެއްެކުވން:ާވހައިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ލާމަރުަކޒީ ިމއީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވްސ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ފިލޯސަފީއެއް. އެމް.ޑީ.ީޕ 

 ،ށް ހިންޭގނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިންރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮ މި ،ބޫލުކުުރމެއްަގރަމުން އައި ބޫލުކުަގ

ަވަނ އަހަރުން ފެށިެގން ދިެވހިާރްއޖޭގައި ލާމަރުަކޒީ ާގނޫެނއް  2010 .ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބޫލުަގދަނީ. އެހެންނަމަެވސް،  ން ހިނަގމުން މިތީހިނިގ، ަކއުންސިލުތައް އުފެިދ، ެއޮގތުެގ މަ

ނުެވ އޭރު އޮތް ެވރިކަްނ  ިގނަ ުދަވސްތަެކއް މާ ،އުޅެނީ. ނިޒާަމށް ފެށި އަދިެވްސ މި ނިޒާމު ހިނަގިއނުަގނެެގން މި

މި ނިޒާުމ  އި،ފިޔަތައް ކޮށަ ބަޣާާވތަކުން ަވއްޓާލުމަށްފަހު ދެން އައި ެވރިކަންތައް އަނެްއކާެވސް ިދޔައީ މި ނިޒާުމެގ 

ަވނަ ަރއްޔިތުންެގ  19 .ހުރިހާ މަެގއް ހޯދަމުން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ޭވނެ، ފަންްކޝަންނުކުރެެވޭވނެނުރަކާތްތެރިހަ

ރީ ދިެވހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ފުރިހަމަ ނިޒާމަކުން ހިންޭގނެ މަޖިލީހާއެކު އަުޅަގނޑުމެން ައނެއްކާެވސް އަާމޒު ހިފާފައި ިމހި

ރާއްޖެ ބިނާކުރަން. މި މަސައްކަތުަގިއ  ޒީ ރާއްޖެެއއްެގ ޮގތުަގއި މިއިަގއި ލާމަރުކަޙަޤީޤީ މާނަ ،މަުގތައް ފަހިކޮށް

ޮގތުން ކައުްނސިލުތައް ބާުރެވރިކުުރަވިއެގްނ މެނުީވ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ޮގތެްއަގިއ ފާހަަގކޮްށލަންޖެހޭ މާލީ ޚާއްޞަ

ތަފާތު   ،އިުރ ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭން ދަތުރުކުރާލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުރިހަމައެއް ނުކުރެޭވނެ. މި މިސްރާބުން އަޅުަގނޑުމެ

 ،އްަގއި ަވުޢދުެވަވޑަިއެގންފައި އެބައޮތްން މިައދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވސް އެތައް ޯޕޑިއަމެ އެތައް ފަހަރެްއެގ މަތީ

ެއ  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމަށްއެ ރަށްރަށުެގ ރަށުކައުންސިލުތަކަށް ދިނު 40ރަށްރަށުެގ ބިމުން ނެޭގ ކުލެީގ %

 މަންޓްެގ ަރއްޔިތުްނެގ ޙައްެޤއް. އެހެންނަމަެވްސ، ސެންޓްރަލް ަގަވރެގ ބިމުން ނެޭގ ކުލި އެއީ އެ ރަށްރަށުށުރަށްރަ

ކުލި އެ ަކއުންސިލުތަކަށް ިލބިެގންދިއުން ެވެގންާވނީ އެ ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ  40ެވސް ހިނަގންޖެހޭ. % 

ަކއުންސިލުތަކަށް ދިނުްނ  5ެއްއކޮށް ދައުލަުތެގ އާމްދަީނެގ %. ހަމަެއއާކަށްޓްރިބިއުޝަނަކަންތައްތަުކަގިއ ފުރިހަމަ ކޮން

ެވސް އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ަވޢުެދއް. މި ކަންކަްނ ފުރިހަމަީވމާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑު މި ބަލަނީ 

. ިއއްޒަތްތެރި ންކްޝަންކުރެޭވނޭށް ފައަކަށް ފުރިހަމަލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން މި ިދެވހިރާއްޖެ ހިންުގމުަގިއ ަކއުްނސިލުތަ

ރަށް. މި މާލޭަގިއ މާލެއަށް އެބަހުރި އެތައް ބައިަވރު މިނިސްޓްރީތަެކއް. މާލެ މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެވރި .ރައީސް

ބާަވޭއ  އަޅުަގނޑުެގ ުސާވލަީކ، މިދިޔަ ތަނުގައި މި މިނިސްޓްރީތަކުން އަތޮޅުތެރޭެގ ަކންކަމަށް ކިހާަވރަކަށް

އަތޮޅުަތކަށް  ،ލަތު ބަލައިހާއަތޮޅުތަކުެގ  ށްއަހުރީ. ޙަޤީަޤތަކީ މާލޭގައި ތިެބެގން އެންމެ ފުރިހަމަ އިސްކަންެދިވފައި

ބޭނުންާވ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮްށދިނުމަކީ އެީއ ކުެރޭވނެ ކަެމްއ ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކައުންސިލުަތކަށް ބާރުދޭން. 

ައޅުަގނުޑެގ ދާއިރާއިން ެއކަނި  .ނެ މަުގ ހޯދަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެބަޖެހޭ ކައުންސިލުތައް ހިނާގއަޅުަގނޑުމެން 

ެވހިކަލްެގ އަހަީރ ފީެގ ޮގތުގައި މި ދައުލަތަށް އެބަ ދައްކާ. މި ފައިސާ މިލިއަން ރުފިޔާ  1.5އަހަރެްއެގ މައްޗަށް 
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ީއ ަވރަށް ޮބޑު ާނއިންސާފެއް. މި ؟ހަދަން. މިއީ ކޮންފަދަ ބޮޑު އިންސާެފއްތޯ ކުރަނީ ހަމައެކަނި މާލޭ މަުގތައްބޭނުން

 ،އެ އަޮތޅަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ފުރިހަމަ ޮގތުަގިއ ެއ ރަށެއް  ،ށް ކުެރިވެގންދާއިުރގައި އެ ރަަށކުންއަލާމަރުކަޒީ ފުރިހަމަ

ތެރި  ނިޒާމު ބައްޓަންކުރަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްއެ އަތޮެޅއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޭބނުންކުރެޭވނެ ނިޒާމަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މި

ކައުންސިލުަތއް ހެދިފައި އެބަހުރޭ. ަބއެްއ ަކއުްނސިލުތަކުެގ ކައުންސިލަރުްނެގ އަދަދު ިގނަ މުަވއްޒަފުްނެގ  .ރައީސް

ަތްއ ުމަވްއޒަފުންެގ އަދަދަށްުވރެ. ޙަޤީޤަތަީކ އަުޅަގނޑުެމންނަށް މި ކައުންސިލު ެގސަރިވސް އަދަދަށްުވރެ، ސިިވލް 

ބާރު ެވސް  ެގިހުއމަން ރިސޯސް ،ެއ ަކއުންސިލުތަކަށް ބޭނުންާވ މުަވްއޒަފުންށް ފައްކާކޮށް ހިްނޭގނީ އަފުރިހަމަ

މެންނަށް އެ ކައުންސިލުަތކަށް ފޯރުޮކށްދެިވެގންކަން. ިއއްޒަތްތެިރ ލިބިެގންކަން. ހިއުމަން ރިޯސސް ެވްސ ައޅުަގނޑު

ކޮށްެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތުްނ މި ކައުންސިލުތައް ބާުރެވރި މާލީ އި،ށް މުަވްއޒަފުން ލައަފުރިހަމަ .ރައީސް

އަތޮޅުތެރެ ތަރައްޤީކުެރޭވނީ. ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ މިނިަވންކަމާއެކު ޚިދުމަތްތައް ހޯދޭނީ. އިއްޒަތްތެރި 

ކީ ނިމިދިޔަ ެވރިކަމުަގއި އިހަަވންޫދއަ ؛ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ އިަހަވންދޫ .ރައީސް

ހިނާގ ތިން އަހަރުެގ  ކަޒީ ނިޒާމު އެންމެ ބޮޑަށް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލެުވނު އެްއ ރަށް. އިހަަވންދޫ ކައުންސިލު މިލާމަރު

. ކިތަންމެ ބޮޑެތި މާލީ މަސްދުަވހު ސަސްޕެންޝަނުގައި އެބަޮއތް. ސަސްޕެންޝަނެއް އޮތީ ިލބިފަ 6ލަ ދައުރުަގއި ޖުމު

ސިލަރުންަނށް އޮފީހަށް ނުނިކުމެޭވ ކަމަށް ަވންޏާ އަދި މި ނިޒާމެއް އެހެން ބާރުތަކެްއ ހުއްޓަސް ކައުންބާރުތަކަކާއި 

 ، މިހިރަމިހިރަ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ބޭނުންނުހިނާގނެ. އެހެންީވމާ

ރުން ނެރުނު ސްޓްރެޓެޖިކް  ފަހުން މި ސަރުކާ ދާދި .ރި ރައީސްކޮންމެހެން ެވސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެ ،ނަމަ

ަވނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް އެ ކައުްނސިލުތަކަށް ލިބޭނެ  2023ަވނަ އަހަރާ އަޅާބަާލއިުރގައި  2018އެކްޝަން ޕްލޭނުަގއި 

ތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  ބޮުޑެވެގންދާނެ ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތް ލިޔުން އެއީ އުާފެވރި ލިޔުމެއް. ދެްއިވ ފުރުޞަ 70ބަޖެޓު %

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޖަހާއިރު  1ޖަހާއިރު.  1މެން ދެން މަސައްކަތް ފަށާނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު

 ޫޟޢުެގ ބަހުސް.އުކުރިއަށް ެގންދާނީ މި މަ

 

 {އަށް 13:00އިްނ  12:30 :ުތކޮޅުސްަވުގހު}
 ( ެމންަބރު ުޙސައިން ޢަފީފުިވލުފުށީ ދާިއރާެގ؛ ީވންނެ ރިޔާސަުތގައި އި )

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ެގންދަން މި ފަށަނީ. މިހާރު  ކުރިއަށް `. އާދެ! މެންދުރުެގ ހުސްަވުގުތކޮޅަށްފަހު އަުޅަގނުޑމެން ޖަލްސާ މިހާރު

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު   ުއނޫގފާރު ދާއިރާެގ -7.1އޮތީ  ެއޖެންޑާގައި މި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް

ޮގތުން  ޓަކައި ަކުއންސިލުތައް މާލީލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިންުގމަށް ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ރާރަށްަގއޮތީ. މި  ެގންދިއުން މި ދަންފަޅީގައި މިރާރުެގ ބަހުސް ކުރިއަށް ަގުހށަހަޅާފައިާވ  އިލައިކުރުމަށް ޮގވަ ބާރުެވރި

 29 އިމިނެޓާ 24 އިަގޑިއިރާ  2ަގިޑއިރު. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  4ލަ ބަހުސްކުރެއްުވމަށް ކަނަޑއެިޅފައިަވނީ ޖުމު

ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަްށ  21 އިމިނެޓާ 20ށް .ޕީ.އެމަސިކުންތު. ޕީ 21އި މިނެޓާ 20ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

ސިކުންތު. ަވކި ޕާޓީއަަކށް ނިސްބަތްެވަވަޑއިނުަގންަނާވ  8 އި ނެޓާމި 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  12 އިމިނެޓާ 16

 ސިކުންތު. އާދެ! ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ  30 އިމިނެޓާ  3ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރަށް.

 

 ދެއްެކުވން:ާވހަކަ ޒާހިރު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ގައްދޫ

 ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަުދ ަވޙީދު ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ

ޮގތުްނ ބާރުެވރިކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މި ަގރާރަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ތާއީުދކުރަން. އަިދ  ކައުންސިލުތަކަށް މާލީ

ޝުކުރު އަދާކުރަން.  ދެްއީވތީ އެ މަނިުކފާނަށްއިެތރި މެންބަރަށް މި ަގރާރު ހުށަހަޅުއްވަ އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތް

ދަުއރު ބަދަލުކޮށް ޢައްޔަންކުރާ ބައެްއެގ ޮގުތގައި ކަތީބުން  ެގރަށްރަށުގައި ތިބި ކަތީބުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން. އަނެއްާކެވސް އެ ށް ހެދީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީކަކަތިބުން ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ކައުްނސިލުތަތިބި

ން. އުޅެނީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ މާލީ ޮގތުްނ ބާރުެވރިކުުރުވމަށް އަނެްއާކ ބާރުތަކެއް ދޭންެވސް މިކައުންސިލުތަކަށް 

ޮގުތގައި  އެމް.ޑީ.ޕީ މަސަްއކަތް ކުރަުމން މިދަނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތައް އެ ރަށްރަށުެގ ،ޅޭ ާވހަަކއަކީ އު ދަންނަަވން މި

ދުަގިއ އެ މަުގން މަސައްކަތްކުރާ ޤްޞަތައްތަެކްއ ކުރަމުން އެ މަ ަވންތަ ޮގތުަގއި ތަރައްީޤކުރުމަށް ޓަކައި ކަންޖަޒީރާ

އި މަންފާ  ޔާކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ ބައެކޭ އަުޅަގނޑުމެންނަކީ. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް މަސައްކަތް މި

ތަށް މަުގފަހިކުރުމަށް  ރައްޔިތުންެގ ކަްނކަން އަމިއްލައަށް ރައްޔިތުންނަށް ނިންމޭނެ ޮގ ،ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި

 ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ެވސް ެނތް ދަީނ. އާދެ، ަޝއްކެތް ކުަރމުން އަޅުަގނޑުމެން މި ތަެކއްޓަކައި މަަސއްކަތް

ހިންމު އެއް ބިލު. އެޮގތުން މި ަގރާަރކީ ިމ ޮގުތަގިއ ލާމަރުކަޒީ ބިލަކީ އަުޅަގނަޑށް އެންމެ މު އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާ

ހަމައަށް އެ  ޓަކައި އަދި ައޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސައްަކތް ރައްޔިތުންނާމެއް ެގނެސްދިނުމަށްބިލަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަ

ރާރާ ބެހޭ ަގރާެރއް ހުށަހަޅަިއެގން ކުރިއަށް އެ ަގޓަކައި ކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ،އުޫސލާއި ،ޮގތާއި  ކުރާމަސައްކަތް

ދަނީ ކައުންސިލުތަކަށް.  ދައުރު ހަމަެވެގން މި 3 .ީއސްެގންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަ މުން މި ޮގތުން ބަހުސްކުރަ

ެއއްކޮށް  ދިޔުމާަކއުންސިުލ އުފެދިެގންފުރަތަމަ  ފަހުްނ އެންމެ ަވނަ އަހަރު ެވިރކަމަށް ައއި 2008 އަޅުަގނޑުމެން
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ދީެގްނ މި ނިޒާުމ ޮގުތަގިއ ަކއުންސިލުތަކަށް ބާުރ މަޑުމަޑުން  ލުަތއް ފުރިހަމަމެން މަސަްއކަތްކުީރ ކައުންސިއަޅުަގނޑު

ރާއްޖޭގައި ބަޔަކު ބަޣާާވތެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަސީބު ދެރަކަމުން މި ،ކުރެޭވތޯ. ކަންދިމާކުރި ޮގތުންފުރިހަމަ

  ، ަގނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ދިނީ ރައްޔިތުން ައޅުއަެންއކާ ލީ. އެހެންނަމަެވސް، އި ލިބުނު ފުރުޞަތު ެގއްލުވަ 

 .ޓަކައިހަމައަށް ެގނެސްދިނުމަށް ަގއި މިހިރަ ކަންކަން ރައްޔިތުންނާ 19ޑާ އެޖެން ؛އަޅުަގނޑުމެންެގ އެޖެންޑާ 

 އެ ިވސްނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަދާފައިވާ  ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ިވސްނުން ރައްިޔތުން ބަލައިަގނެ ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ފިކުރު

މެންބަރުން   65މި މަޖިލީހުގައި  ،ޓުދީކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޯވޒުއި ހުރި ކަންކަން ތަންފީއެޖެންޑާގަ 

ަގއި ހުރި ކަންކަން  19އެޖެންޑާ  ،ކުރަނީ ޢައްޔަންކޮށްދީފައި މިތިބީ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި

ެގންދަނީ ީވހާެވސް ާބރަށް. މިޮގތުން މި ަގރާރުަގއި  ނޑުމެން މިކުރަމުން އަޅުަގއެ މަުގން ަމސައްކަތް .ކުރަންޒުތަންފީ

ކުރުމުަގއި މާލީ ޒުިމހާރު ާގނޫނީ ޮގތުން ކައުްނސިލުތަކަށް ދީފައި އޮތް ބާުރތައް ތަންފީ ،ނޑު ފާހަަގކޮށްލަންއަޅުަގ

 މިހާރު ސަރުކާރުެގ ކުރުމަށް ދަނީ. އެކަންކަންއުނދަޫގތަކެއް ކުިރމަތިަވމުންޮގތުން ކައުންސިލުތަކަށް ުނހަނު ދަތި

ކުރުމަްށ ޒުސަލާންޖަހަިއެގން އެކަްނކަން ތަންފީ ންަވންދެމަސްތަެކްއ އެަތއް  ،ުވޒާރާަތކަށް ގޮއްަސ އެަތއް ދުަވހެއް

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް އެތައް ުގނައަކުން ލަސްެވެގން އެބަދޭ.  ،ދަނީ. އެހެންކަމުންލާރިކޮޅެއް މި ލިބިެގން

ޓަަކއި ލިބުމަށް ަރނަގޅު ޮގތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާތައް އޭެގ އެންމެ، ސްކުރުމަށް ަޓކައިމިކަންކަން ައަވ

ލުމަށް ޓަަކއި މި އިލާމަރުކަޒީ ބިލަށް މިކަންކަން އެކުަލަވ ،އިމުކުރަންެވެގން މި ބިލަށްޤާއަޅުަގނޑުމެން އުސޫލުތަެކއް 

 5ދައުލަތުެގ އާމްދަނީެގ % ،ންމު ަކންތައްތަކެއް. ެއޮގތުންަގރާރުަގއި މިހިރަ ކަންތަްއތަކަކީ ަވރަށް މުހި

އާމްދަނީ މި ެގ 5% ޓަކައި ކައުންސިުލތަކަށްެގ ރައްޔިތުންަނށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްކައުންސިލުތަކު 

 ދަނީ. އަދި... ބަހާލެިވެގން މި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ންެގ ތެރެއިން މި ބަރު. މި ަގރާރަށް ާވހަކަފުުޅދައްކަަވން އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

 ށް.ރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނުަވުގތު އަުޅަގނޑު މިދަންނަާވަލނީ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ޓަަކއި އުސޫލުން ރާއްޭޖެގ ރަށްތައް ހިންުގމަށްރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަގރާުރަގއި މިަވނީ ލާމަރުކަޒީ ޝުކު

އަިދ  އި،ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންަގ .ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޮގތުން ބާރުެވރިކުރު ކައުންސިލު މާލީ

ކުެރޭވ ުސާވލު ށްދަކީ ކޮަބިއތޯ އަުޅަގނޑަޤްޞަޮގތުން ބާުރެވިރކުރުުވމުެގ މަ މާލީ ،ގައިކައުންސިލުތަްއ ބާރުެވިރކުރުުވމު

ޓަކައި ނުަވތަ ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމަށް  އަމިއްލައަށް އިނޭގތޯ. ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމަށް
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ިއއްޒަތްތެރި  އް ައޅުަގނޑުެގުސާވލެ  އީމި ؟ ޓަކައި ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުން ިއތުރަށް ފައިސާ ދީެގން ހިްނީގމަ ރަނަގޅުޭވތޯ

ސަރުކާރު ؟ . މާލޭ ދާއިރާަގިއ ފައިސާ ނެތީތޯމަރުކަޒުކުެރިވފަަވނީ  މިއަށް. މާލޭގައި ރައީސް. މިސާލަކަށް ިވސްނާ މާލެ

. މާލޭ ހުރިހާ ފައިސާެއއް ޚަރަދުކުރަނީ އަށޭމާލޭ ބުނާނެއޮންނަނީ މާލޭގައި. ަވރަށް ިގނަ ބޭބޭފުުޅން  ބަޖެޓު ެވސް މި

އަހަުރަގއި  30ދިެވހި ަދުއލަތުން ފާއިތުިވ ޮދގެއް.  ނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ެއއީރައްޔިތުންނަށޭ ހުރިހާ ފައިާސއެއް ދެ

ަހމައެކަނި ރައީްސ ނަޝީދުެގ ެވރިކަމުަގއި ލިބުނު އެްއޗެއް ފިޔަަވިއ އަުޅަގނޑުމެންނަކަްށ  ،އި ޔާމައުމޫނުެގ ެވިރކަމުގަ 

.  ނޭ ޚަރަދުކުރޭިގނަ ބޭފުޅުން އެބަ ބު ަވރަށް ،ރަނަގޅު ؛މާލޭ ރައްޔިތުންނަކަށެއް. މާލެއަށްނުލިބޭ އެކައްެޗއް ެވސް 

 މި ނަށް އަޅުަގނޑުމެންަވރުން ޚަރަދު އެބަކުރޭ. މާލޭގައި ޚަރަދުކުރާ  ތެދެއް ؛ިގނަ ފައިސާ ަވރަށް؟ ކޯްއޗެއްތޯ ޚަރަދުކުރީ

ކުންފުންަޏކުން ސައިކަލު ިވއްަކއިެގން  4އީސް. މާލޭގައި  ެވްސ ނުނެރެިވެގން އިްއޒަތްތެރި ރައްސަންދޯ އުޅެނީ ގެއިން

ނަަގނީ.   މީހުން އަތުން ލާރިމިތަނުން ސްޓިކާ ޖަހައިެގންނާއި ންުގޅިެގން ބޭންުކތަކުންނާއި އެތަ ކުންފުނިތަކާ

. މާލޭަގއި އެްއ ނުކުރޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްެވސް ޖޫރިމަނާ ސަިއކަލެއް ނުުދއްަވން. އަުޅަގނޑު ުދަވހަކު އްއަޅުަގނޑެ

އި އެކި މީސްމީހުންނަށް ށާއޭުރގައި މުނަްއަވރަ ،އްޔޫމްޤަ. ކުރީގައި މައުމޫނު ޢަބްދުލްހުރިއްޔާ ހުރި ެގެއއް ހުރީ ފޭރިފަ

ބޮޑުންނަށް ދިނީ މާލެއިން ޯގތި. މާލެ ހިއްކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ މައިންބަފައިްނ ރީތަުކަގިއ ތިބި ސަރުކާރުެގ މިނިސްޓް

އެ ދުަވްސ ހަނދާނެއް ނެތް މިހާރު.  ނުދިން. އެ މޭ.ޯގތި ދޭނަ  ،ިއެގން ހިއްކުާވަފއިޖައްސަ  ެވލިފުނި. ލައްާވ

ޮގުތަގިއ. ދެން އައީ އެހެން ެވރިކަމެއް. ަރއީްސ  ެގަބއިެވރިއެއް  ެގެވރިކަމުނެއްާކެވސް އަ މަނިކުފާނުެވސް އެ ހުންނެީވ

 އެ  އެ މަޤްޞަދުގައި އަުޅަގނޑު. އެނުގން މި ނިޒާމު .ނަޝީދު ެވރިކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް މަންފާކުރި

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން  ؛ންހޮިވެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދާއިރާއި  ންއުއްމީދުަގއި އަިދެވސް އަިއްސ މިހިރީ ދާއިރާއި

ންޭގޯތ ޯގިޅއަކަެށއް. ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ދިނީމަ ހިެވއްދޭނެ ނުެވސް  ކެއްސަންދޯ  އިދާިއރާަގއުފަންިވ  ،އަށްއުޅޭ ދާއިރާ 

ކިހިނެއްތޯ މިކަްނ  ފެއް ނެތިއްޔާސާިގަނ ފައިސާ. އެކަމަކު، އިންއެބަުހއްޓޭ ަވރަށް  އިަގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުާކރު

އައިމިނައިދީ. ގެއަްށ  .ޭގަގއި އިންނަނީ ަކނބުލޮ ؟އިންޞާފެއް ނެތޭ. ބޭންކުތަކުން ލޯނުދެނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ؟ކުރަނީ

ޯލނެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެން މާފަންނު މެދު   ެށއްކަޔައޭނަ އޭިދޔައީމަ ނުދެދިޔައީމަ އޭނަ ލޯނު ނަަގން

ެދަވަޑއިަގންަނާވ ޖެހިފައި އޮތް ާދއިރާ. ަވިކަވކިން ަސރުކާރުން ެވއްމި ިދެވހިރާއްޭޖަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ތޮ  ެއއީ ދާއިރާ

ޤާީޟއެްއ ، ެވސް މީހެއްށޭ ކިޔާފައި ފޮނުަވނީ ކޮްނމެދޭ 20% މާކޮންެގައކަށްތޯ ލޯނުދީފައި ހުރީ. ލޯނު ހޯދަން ދިޔައި

ންކު މެދުެވރިކޮށް ކޮންމެެވސް ދެން އަންނަން ފެށީ އެޮގތަށް ބޭ  މަމާލެއިން ހުްސީވ އިުރގައި މޫނުއުނުަވތަ ބޮޑެއް. މަ 

ތިބީ. ެއ ށް ަވދެ ެނެގން ޭގެގއަޮގސް ދަމަިއަގންނާށޭ ބިންކޮޅު. ބިންކޮޅު ދަމަިއަގ .ށޭންނާއަ  ލޮ ޮގަވިއެގންކަނބު .މީހެއް

 ަތކާއި ލުކަ. ަސއިއިްނެވސްޓުކޮށްފަން އޮީތ މަުގމަތީގައި ފެންނަ އެއް އެދެން ހުރިއްޔާ ހުރިހާ ލާރި ،މަކީކަ ދެން ކުރި

އަުޅަގނުޑ . ޭގެގ ދޮރުމަތީ ަތކާއި ކާރުތަކާސައިކަލު ؟ތޯ މިހެން ުއޅެނީއިދުނިޔޭެގ ކޮން ަޤއުމެްއަގ އޭތިމީތި.

މާލޭގައި ފިހާރަތައް  .ކޮންމެ ދުަވހަކު ގެއިން ނިކުންނަހެން ފުންމައިެގން މަތިން  އް ފުޅަށްނުކުންނަންޖެހެނީ ބަކައްޓެ
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މިއީ ދުނިޔޭެގ ކޮން  .ަސއިކަލްމަތިން އަަރއިެގން ،އަރައިެގންމަތިން  ަވންނަންޖެހެނީ ފުޅަށް އެހެރީ. ފިހާރައަކަށް މީހަކު

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ  .އޮތީ ބައެްއެގ ދަހިެވތިކަމުަގއި މާލެއަށް އަޅާފަ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މި ؟ޮގތެއްތޯ މިއީ  ޤައުމެްއގައި އުޅޭ

 ،މަޤްޞަދަކީ ެގޖެހުމުނުޖަހާ. ސްޓިކާސްޓިކާރުފިާޔއަށް ުކއްަޔށް ދޫކުރަނީ.  1އިން ރުިފޔާ 2000. ެކއްތަސައިކަލު

ންޏާ ލައިންސަންސް ަވ ކަމަށް ޚިލާފުާވ ަގނީ. އޭނަ ަގާވއިދާދައުލަތަށް ފައިސާ ނަ ބޭނުމަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 ލަ.އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ހުރިްއޔާ ލައިސަންްސ އަތުލަބަ ަވންޏާ، ކަމަށް ހުްއޓަން ބޭނުންާވ އޭނަ އަތުން. ލައަތުލަބަ

ަފއިސާ. އެނޫން  ސް ފައިސާ. ކޮންމެ ކަމެްއ ކުރިޔަސްޔަކުނިުއކި  ސާ ނަަގނީ.ޫނން. ފައި އޭރަށް ހުޓޭނެ. އެހެންނެއް

ހުޅުމާލެއިްނ މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ތަނަށް އައީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  . ައޅުަގނޑު މިެއއްޮގތެއް ނެތް ިވސްނިފަ

އިލާތަްއ ޢާ އަހަރުީވ  60 ،އަަހރު 50ަވންދެން  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އެަތްއ ޒަމާނެއް އޮތީމަ. އިދޭނަމޭ ބުނެފަ ޯގތި

ދަރިންެގ ތިބި އިލާތަްއ ެއބަހުރި. މިހާރު ޢާ ވި އާބާދު ންރިއަހަރު ކު 100ާގތްަގނޑަކަށް  ންުއޅެއެ މީހުން ދިރި .އެބަތިބި

ނުޭވ. ބައެްއ  ބޭނުމެއްކަށް ެވސް ދޭ އޮތް ބިން ހުޅުމާލޭގައި އް.މުސްތަޤްބަލް އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ ބުނެދޭކަށެ

 ނަމޭތުލާނަމޭ. ހުޅުމާލެއިން ބިން އަތުލާމިނިސްޓަރުން ބުނާނެ ނޫނޭ ދެޭވކަްށ ނެތޭ. ައޅުަގނުޑ މި ބުނަނީ އަ

 ށް މާލޭެގ ަވކިަވކި ޭގެގއަ !އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޙައްޤުާވ އެްއޗެކޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާލެ ބަލާ އަޅުަގނޑުމެން.

 ނުހުންނާނެ މާލޭގައި ބޭންކުން ލާރި ނަގައިެގން މާލޭ މީހަކު ހަދާފައި ހުރި ގެއެއް. ކޮންމެެވސް ރަށަކުން އަިއސް  !ބަލާ

ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ން ދަމައިަގނެފައި އޮންނަނީ ެގ. ރަނަގޅަށް ކިޔައިދޭްނވެއްޖެހުރި މީހަކަށް ބޮޑުން ހުރެެގ

ތިބުނާ  ތްނެތާ. ހިނާގ ޖެެވއް ަވިކަވިކ  ޭގެގއަށް ިހނގައިފިން. އެތައް ުދަވހެއްމި ކަންތައް. އަުޅަގނޑުމެން މާލޭގައި 

 ެވސް އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓަރުނީ ސަލާމަތްނުެވެގން. ެވްސ އުޅެ ލޯނެއް ނެިގ މީހަކު އަށް އަމިއްލަ  އިންމާލެ .ކަމެއް

 2.5 .ުގނަ 100ންކަށް ަވނަކަސް ބޭިވދާޅުެވަފއި އޮތީ ަވރަށް ފަހުން ތެދު ާވހަަކއެއް. އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 ތޯ ގައިަޤއުމެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިންޓްރެސްޓު ޕޭމަންޓު. މިއީ ދުނިޔޭެގ ކޮން 5އެބަ ނަާގ  ށްންނަ ފްލެޓަށް އޮމިލިއަނަ

 ،ކޮންބައެއްތޯ ނަަގނީ  ކޮމާޝަލް ރޭޓުން ކަށް،ތަނަ މީހަކު ދިރިއުެޅން 12% ؟މިަވރަށް އިންޓްރެސްޓު ނަަގނީ

ދުނިޔޭެގ  ؟ބައެއްތޯނަަގނީ ކޮން އެހާ ބޮޑަކުންސޯޝަލް ހައުސިންއިން  ؟ން ހަުއސިންއިސޯޝަލް ،ގ ހައުސިން

 ށް ލިބިއްޖޭަގދިރާ ލިބުނޭ.ދޭތެރެއިން ބުނާނެ ދޭތެރެނޑުމެން ައޅުަގ ؟ޤައުމަކުންތޯ ނަަގނީ އިްނޓްރެސްޓު މިަވރަށްކޮން

ޮކންބައެއްތޯ މި ލާރި ދައްކަނީ  .ބިލިއަން ފައިދާއޭ 1ފައިާދައކީ  ެގމިލިއަން ފައިދާ. ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސް 900

 ަރއްޔިުތންެގ އަތުންނޭ މި ފެލަނީ.  ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގނޑު ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަާވލަން ބޭނުން، އަޅުަގނޑުމެން އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! އަޅު ޝުކުރި

ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ދިެވހިން. ިދެވހިރާއްޖޭެގ ިދެވހި ރަްއޔިތުން.  މިއީ ަވކި ރަށަކަްށ ނިސްަބތްާވ ބަެއއް
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އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ކަމަށް. އާދެ! މާމިިގލީ ދާ ންނަކީ ދިެވހިންއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ިވސްނަންާވނީ އަޅުަގނޑުމެ

 ރު.މެންބަ ާވ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގމަުޑކޮްށލަމަޑުކޮށްލައް . މަެލއްީވއިއަތްހިއްލަ ؟މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްތޯ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:މާމިިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަށް މި ލިސްޓުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ބޭނުންީވނިޒާމެއް ނުކުތާެއއް ނޫން. ެދން އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން 

 ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ަވރަށް ިގނައިން އެިދަވަޑިއެގންފައި ެއބައޮތް. ދެން އަުޅަގނޑުމެން 

ދެްނ  ،ތީމީެގ ކުރީގައި އޮންނަ އުސޫލުން ޕާޓީތަކަށް ބެލިެގންދާ އުސޫލެއް އޮންނާ އެދުނީމާ ނަމަެވސް މަދު މީހުން ތިބި

 ދެްއާވތޯ ދަންނަާވލަން.  އްފުރުަޞތެ ންާވހަކަދައްކާލަ ދެން ެވސް އެދިފައި އޮތީމާ އަުޅަގނޑު .ހިތަށްއެރީ ސާފުކޮށްލަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފެންނާކަށް. އިްއޒަތްތެރި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުެގ ނަންފުޅެއް ެނތް  ންަޓއިލުޕޯ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑުެގ

މެންބަރު އެދިަވޑަިއަގތީމާ ލިބިަވަޑއިަގންަނާވނެ. ތި ިވދާޅުިވ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އިސްކަންދޭނަން އިނޭގތޯ. 

، ައޅުަގނޑު . އެހެންީވމާަވޑަިއެގންނެީވއެދިދެންމެ ތި އާދެ!  )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( !، އެިދަވަޑއިަގންަނވާ އެހެންީވމާ

 އަރުަވން މާމިިގލީ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.  ރުޞަތުފުމިހާރު 

 

 މާމިިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:

އާދެ! ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ؛ާވލަން ބޭނުންީވންނައާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ދަ

މަތީން ކަންތަްއތައް ކުރެޭވތޯ އަުޅަގނޑުމެްނ  ރާއްޖޭެގ ކަންަތއްތައް ހިންުގަމށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންެވެގންާވ ޮގތުެގ

ަވނަ  2007ރި އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ހަނދާން އެބަހުެވސް. ތަކުން ދަނީ ހުރިހާ ސަރުކާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މި

އިޞްލާޙުކުެރުވނު  އިަވނަ ދުަވހުން ފެށިެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ރާއްޖޭގަ  7 މަހުެގ ޮއަގސްޓު އަހަރުެގ

 އެއްޮގްތާވ ޮގުތެގ  ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަންތައްަތްއ ކުރުމަށް ާގނޫނެއް ހެދިެގން ާގނޫނާ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދެއްކި ާވހަކަފުޅުެގ ެއއްބައި ކަންަތއްތަކަްށ  މެންބަރު އްޒަތްތެރި. އާދެ! އިށްމަތީން މަސައްކަތްކުރުމަ

ަބއެއް ކަންތައްތައް އެަބހުރި އަޅުަގނުޑެވސް ަބއެއް  އިއަޅުަގނޑު ަވރަށް ޮބޑަށް ތާީއދުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، ޭއަގ

 ؟ހެދިތޯ ދިމީާވ ކޮން ސަބަަބކާ ންނަންއަ މީހުންލެއަށް ރާއްޭޖެގ ރަްށރަށުން ާވހަކަތައް ދަންަނާވލަންޖެހޭ. އާދެ! މާ

މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްަތްއ ނެތްހެން.  އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އަުޅަގނޑުމެން އެްއެވސް މީހަކަށް އޮޅުމެއް
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 ތޮޅުަތކުަގއި އަ ،ެވސް ހިތާމަކުރަން. ހަމަ އެހެންމެ ރާއްޖެތެރޭެގ ރާއްޖޭެގ އެިކ ރަށްރަށުގައި ދިއުން ައޅުަގނޑުނުެވެގންދާ

މެދުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން  ޖެހުނީ ކީއްެވެގްނކަމާން ތަނަށް އަންނަން ތޮއްޖެހެ މުންދާ ރައްޔިތުން މިދިރިއުޅެ

ެގންދިަޔކަސް މި ތަފާތު ާވހަކަތައް ދައްކަމުންނުަވތަ  އިށް އެއްޗެހި ޮގވަ އަދިމާ އެބަޖެހޭ. އަބަދު އަޅުަގނޑުމެްނ މީހުންނާ 

  ރަނަގެޅއް ނުކުެރޭވނެ. ެކއްންނަށް ކަންތައްތައަޅުަގނޑުމެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންަގަވއިފި.   މެދުމާފަންނު 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ލެއްަގއި އަުޅަގނުޑ ެއްއެވސް ފަރާތަކަްށ ނިސްބަތްާވ ހާހޭ މައްސަލަެއއް ނެީގ ެއްއެވސް ބެ ިނޒާމާރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި

  މާ  .ރަށް ެގމަނިކުފާނުެގ މަންމާފުޅު އެ ޖެހިެގން އޮންނަނީ އްޔާމާމިިގ ނެީގ. ލަ ނިޒާމުެގ މައްސަލަޖުމު .ޮގތަކަށް ނޫން

 ފެނެއް ނެތް. އާިއ ބޯނަރުދަމާ .ެވސް ތިބީ ނުކައި ބޮޑުކޮށް އޮތީ. ިމއަދު ލުގ ހާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޮގުތގައި ބަލައިުނަގނެޭވ. އާދެ! މާމިިގލީ ދާއިރާެގ  ެގނިޒާމީ މައްސަލައެއް އީ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ތި

  ާވހަކަފުޅު. ެގންދަާވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް 

 

 އްެކުވން:މާމިިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ާވހަކަދެ

ނޫން އަުޅަގނޑު މި  ާވަހކަެއއް ެގްއޮގތަކަްށެވސް ަވކި މެންބަރެއް އުޅެީނކީ އެ އާދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަަވްނ މި

ޖެހުނީ  ޖެހެންއްތޮލަކޮށް މާލެއަށް މީހުން އައިސް ނޫން. ޖުމު ެވސް ދަންނަަވނީ ނުަވތަ ދާއިރާއެްއެގ ާވހަަކއެއް

 ޙީަތކާއި ިޞއްދައުލަތުެގ މުއައްސަސާހުރިހާ ޮގތުން މި މާލޭގައި  ޔާކުރިލަތާއި ަކންތައްތައް ނިހާއަޅުަގނޑުމެންެގ 

 ޖެހިެގން ައއިސް  ފެށިެގން ަތޢުލީމެއް ކަމަށް ިވަޔސް ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ކުރީސުރެން  ،ިވަޔސްށް ޚިދުމަތެއް ކަމަ

 ،ކަންކަން ރަނަގޅުކުރަން ދަނީ އެ  އަހަރުން ފެށިެގްނ އަުޅަގނޑުމެން މި ަވނަ 2008ނަގުޅ ާވހަަކެއއް. . ރައައީ

ހުރީމާ  ކަންތައްތަްއ ލިބެންމި ަވސީލަތްތަާކއި  ، މިތަނުންން ދިމާެވެގން. އެހެންީވމާމަސަްއކަތްުކރަމު ށްމައިޞްލާޙުކުރު

ކަންދިމާިވ  .ދަނީމަސަްއަކތްކުރަމުން ންެވސް މީހުން އައިސް މިތާނަގިއ އެކިެއކި ޮގްތޮގތު ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ދިމާއަކުން
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ަވަރކަށް  15 ،ަވރަކަށް  10މާލޭަގއި   ކުރީަގއިހަކަށް އަހަރުފަނސާ ،ހަކަށް ސާޅީމާލޭގައި ކުރީ ޒާމާނުަގއި މީެގ  ޮގތުން

ބޫރީުވ ީކއްެވެގންކަން އަުޅަގނުޑ ތަނަށް އަންނަން މަޖު ހާސް މީހުން ދިރިއުޅެނީ. އެހެންނަމަެވސް، މީހުން މި

މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެން  ،ބޫުލކުރާހިތްާވ ޮގތުަގއި ަގއް ނެތް. އަޅުަގނޑު  އެ ާވހަަކއިެގ ތެެރއަށް ދާކަށެއް ބޭނުމެކޮންމެހެން

 ޓަކައި ސަރުކާުރގައި ދަންނަަވިއެގން އަދި އަުޅަގނޑުމެންކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް މި ،މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ

އިބްރާހީމް  ؛އެ ިވދާުޅާވ ، ހޯދައިކުރެޭވނެ ޮގެތއްކަންތައްތައް ހާމަނައިޒް ެވސް ކުރެުވނު މަސަްއކަތެްއ ކޮށްެގން މި

ދިއުން. ެއީއ މާލޭެގ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެޭވނެ ޮގތަށް ކަންަތއްތަްއ ތަރުތީބުެވެގން ރަޝީދު އެ ިވދާުޅާވ ޮގތަށް 

ްއކިޔަސް ދައުލަތަށް ނުލިބޭ . އާދެ! އަުޅަގނޑުމެްނ ކިތަންމެަވރަކަށް ާވހަކަދެއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ެވްސ ނުކުރެޭވނެ.  ަޚރަދެއް ސް ނެތް. އާމްަދނީން ނުލިބޭނެ ޮގތަކަށްެވ ރަދުކުެރޭވނެ ޮގތެއްފައިސާެއއް ޚަ

ެވސް  ެވސް ވިއްކާަލިއެގން ޑުނކައޮތް   މި ދޭތެރޭ އޮތް ފޮނަދޫއާއި ހުޅުލެއާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމޭ އިނޭގތޯ މި

 ،ކަންދިމާާވ ޮގތުން ،. އެހެންނަމެަވސްެވސް ދޭން އަކަފޫުޓެގ ޯގްއޗެއް 5000 ،4000 މިތަނުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް

 ، އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަންެވސް ނެތް. ހަމަ އެާއއެީކގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަާވަލން ޮގތެއް ޮގތުން މިކަން ކުރެޭވނެ  ދިމާިވ

 ރާއްޖޭެގ  ،ކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ ބިން ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ށްހުޅެމާލެއިން މާލޭެގ ރައްޔިުތންނަ

ހާލެިވެގން ކުރެޭވނެ ޮގތަކަށް ހެދިއްޖެްއޔާ މެނުީވ ެވސް ބަ އެިކއެކި ކަންޮކޅުތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ެވރިކަންކުރުމުެގ ބާރު 

އިަހަވންދިއްޕުޅަށް ކަމަށް ހއ. އާދެ!  ؛ލިޔަސްބެކަމަށް އަތޮޅަްށ  ައއްޑު ؟ތަރައްޤީ ކިހިެނއްތޯ ކުރާނީ އަޅުަގނޑުމެން

 110 ަޔކީ މި ތަނާމާމިގިއް !ނުދައްކާ މާމިިގލީެގ ާވަހކަ .ބެލިޔަސް ކަމަށް  ށްދާއިރާއަކަ ބެލިޔަސް އަދި ނުަވތަ އެހެން

ން މިތިބީ މެމީޓރުެގ ދުރުަގިއ އޮތް ތަނަކަށް ީވއިރު އެއަްށުވރެ މާ ދުރުގައި ހުރި ތަންތަން އަޅުަގނޑުަވރަކަށް ކިލޯ

ެއއްެވްސ އެއީ  އެނޭގ. ންނަށް ަވރަށް ސާފުކޮށްއެހެން އެކަން ހުރީ ކީއްެވެގންކަން އަުޅަގނޑުމެ .ްގލެޓްކުެރިވފަނި

ނުާވނެ އޭނަެގ ެވރިކަުމގައި ކަންތައްަތްއ ނުކުރެިވެގންދާކަެށއް. އަދި  ެވިރޔަކު ބޭނުމެއް ސަރުކާރަކުން އެްއެވސް

ެޗއް މި ހުރިހާ އެއް އެ ،ސްޓަމެއްެގ ތެެރއިން ކަންތަްއތައް ނުެވެގންދާން. އެހެންނަަމެވސްހާމަނައިޒު ސި ރައްޔިތުންނަށް 

ލިބޭ އާމްދަނީެއއްެގ ނިސްަބތަށް ބެލިެގން ކަންަތއްތަްއ ލާމެހިެގން މި އަންނަނީ ފަިއސާެގ ތަަނަވސްކަާމއި ަޤއުމަށް 

 ހުރިނުންީވ. ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުގައި ބޭއަޅުަގނޑު ، ހަމަ އެ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން ކުރެިވެގން މި އަންނަނީ. އެހެންީވމާ

ޤާބިލު  އްތައް ކުރުމަށްެވސް އިންސާފުެގ އުސޫލުްނ ކަންތަ ޭވނީ އަދި ބާރުތަްއ ދޫކުރެޭވނީ ތަކަށް ބާުރެވރިކުރެ ކައުންސިލު

މެތިކަން އެއަްށުވރެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ނިކައަނެއްކާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ  ެވސް ތިބެެގން. އެހެންނޫން މީހުންތަކެއް

 .ޒިންމާެއއް ެވސް ްށ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގނުދާނެ ޮގތަކަބޮޑުެވެގންދާނެ ޮގތަކަށް ެއކަންކަން ކުރެިވެގން

އަުޅަގނޑުމެން މި ތިބީ ސަރުާކރުގައި ިމއަދު. ސަރުކާރަށް ދެ!  އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ ޮއތީ ސަރުކާރުަގއި. އާއަދި

ނަށް ލިބޭ މަދު  ުރކާރުެގ ެތރެއިން އެކަންކަން ކުެރޭވނެ ރަނަގޅު ނިޒާމެއް އޮެވެގން އަޅުަގނޑުމެންސަ. ތާއީދުކޮށްެގން

ތައްތައް ކުެރޭވނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮްށެގން މެނުީވ ނުކޮްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންފައިސާކޮޅު އިސްރާފު
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، މިކަމާ ދޭތޭރޭ ންަވނީ. އެހެންީވމާއަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނު ކަމަށް ދެޭވނެނުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް

ްށެވްސ ކީ ނޫންޮގތަަކށް މިކަމަށް އިތުރު އިޞްލާޙެްއ ެގނައުމަކީ ެއްއޮގތަކައަޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅަށް ިވސްނުންތެރިކަމާއެ

ނުދެކޭތީ އަުޅަގނޑު ިހތަށްއެރީ ހަމަ މި އިޝޫގައި  ކަމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއެރުްނ އޮތް

ެވސް އެ ދަްއަކާވ  ބޭފުޅުން ޟޫުޢަގިއ ާވހަކަފުޅުދެްއެކިވ ހުރިހާއު. މި މަނަމޭލާއިމި ާވހަކަ ދަންނަަވނޑު އަޅުަގ

 މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް  ،ކުރަން. އަދި މާލޭެގ ރަށްެވހިންނަށްތަޢުރީފުހަރުދަނާ ާވހަކަފުޅުތަކަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ 

ަވނީ އާދެ ަވރަށް ޮބުޑ ހިފައިެވ މާލެ މިއަދު ބޫލުކުރަން. މިަގނޑުމެން ތަނަަވސްކަން ލިބިެގންދާންޖެހޭނެކަން އަޅުަގ

 ،ެވސް  ތުންޙީ ޮގަވންޏާ ެއްއެވސް ަކހަލަ ޞިއް ކަމަށް ޔަކަށް ިއނޭގތޯ. އެހެްނޮގތަކަށް ދަންަނާވއް ޅުމުެގ ޖަްނަގދިރިއު

ސްފަިއާވަކްނ ޮގކަންތައްތައް  ެގމެން ެވސް ެއއްެވސް ކަހަލަ ރައްކާތެރިކަެމއް ނެތް ހިސާބަށް އަޅުަގނޑު އެހެން ޮގތަކުން

 ތައްތަކާ ކަންހުރި ޓުުކރެިވފައި ކް. ހަމަ އެއާއެކީަގއި ރާއްޖެތެރޭގައި ނިްގލެ ންހެޔޮހިތު ބޫލުކުރަންޖެހޭަގއަޅުަގނޑުމެން 

 ުކރަންޖެހޭކަން އަޅުަގނޑުމެންއަމާޒުކުެރިވެގން އަުޅަގނޑުމެން ކަންތައްތަެކއް ަވަރށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ދިމާއަށް 

 ؛ަވކި ަބޔަކަށް ،ނަީކ ަވކި ރަަށކަށް ނިސްބަތްާވާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ،ބޫލުކުރަން. މަނިކުފާުނ ިވދާުޅިވ ފަދައިން ަގ އެބަ

ދިރިއުޅޭނެ ޮގތްަތްއ  ެވސް ހުރިހާ މީހުންނަށް  ޅެން ލާޒިމުކޮށްފައިާވ ބަެއްއނޫން.ދިރިއު  ތަނަކަށް ޮގސް ަވކި

ރުކަޒީ އުސޫލުން ާގނޫނުގައި މިހާރުެވސް އެބައޮތް. ަވކި މީހަުކ ަވކި ތަނަކަށް އުޅުމަކަށް މަހަދައިދިނުމަށް ލާ

ން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަޖެހޭ ެވސް ބެލިގެ  މަށްންކަކަ ، މިުއސޫލެއް ނެތް. އެހެންީވމާއެްއެވސް ބޫރުކުރެޭވނެ މަޖު

ާވހަކަ ަދންނަާވލަން އަޅުަގނޑު މި  ތީ އެބޫލުކުރާަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  އުސޫލުތަެކއް ޤާއިމުކުެރިވެގްނދާންޖެހޭނެ

 ދަންނަާވލަން.  ށް ޓަަކއި ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއުކ ޝުކުރުއަުޅަގނޑަށް ދެއްިވ ފުރުޞަތަ .ކުރީބޭނުންފުރުޞަތުެގ 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

މަިތެވރި ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި ަވުގތު ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

 މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް. 

 

 ން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން:މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަ

ސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިންުގަމކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީން ލާމަރުކަޒީ އު .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

. އާދެ ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އްއަޅުަގނޑުމެން ދެއްކި ާވހަަކއެއް. އަދި އަުޅަގނޑުމެން ކުރަން ފެށި މަސައްކަތެ

މެންެގ ހިންަގން ކުރަން ެގން ައޅުަގނޑުއަތޮޅުތަކަށް ބާރުދީ ، ދިެވހިރާއްެޖ ލާމަރުކަޒީކޮށް ރަށްތަކަށްެވރިކަމުަގއި މުޅި

ރެޓިްކ  ބަޣާާވތަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްންރާހަމެދުކަނޑާލަންޖެހުނީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެށި މަސައްކަތް 

  ..ެވރިކަން ަވއްޓާލި ހިސާބުން.
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 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 ސިމް އިބްރާހީމް.  ޤާ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރިމާމިިގލީ  ،ބެހޭ މައްސަލަެއއް އާދެ! ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާމިިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:

ްނ ކުހަކަފުޅުދައްަކާވއިރު ބަޣާާވތަާވބަރުން ބައެއް މެން ންދޭތެރެއިދޭތެރެ .ތަނުގައި ދައްކާތީ ބާޣާާވތެްއެގ ާވހަކަ މިއާދެ! 

ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅިެގން އުޅޭ  ކިމި މަޖިލީހުގައި އެމިހާރުެވސް ޓަކައި ރުމަށްކުއެަކން  ދިޔަ ާވހަކަ.ބަދަލުެވެގން

ކަމަށާއި އަދި އެނޫން  ޑރ. ަވޙީުދ ޯގހުން ؛ ަވޙީދުދުަވހު ެވިރކަން ކުެރްއީވ ހަ .އެަބ ައޑުއަހަން ެވސްާވހަކަ

 ؛ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ ބަޣާާވތެއް ކުރީމާއެ ާވހަކަތަްއ. އަޅުަގނޑު ، ބަޣާާވތަކުން ެވރިަކން ބަދަލުކުރީތޯެވސް އެހެން

ެވްސ  ުޅަގނޑު އަ .ިވދާޅުާވހެން ތި  އޭސާފުކުރަން އެބަޖެހެ އި ބަލަ ބަޣާާވތަކަށް މި ަވނީ ކިހިނެްއެވެގންތޯ އަުޅަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެްނ  .ަވނީ ބަޣާާވތްކުރީމަ ބަޣާާވތަަކށް މި ؛ފައިސާފުކޮށްއި ރަނަގޅަށް ބަލަަހމަ އެކަން  އެއަށް ތާއީުދކުރަން.

ެވސް ބުނާތީ އަޑުއިޭވ.  ަވނީ ޣާޒީންނަށޭ އަުޑއަހަނީ ނާކާމިޔާބުާވ މީހުންނަށް ާވ އެއްެޗކޭ ބަޣާާވތަކީ. ކާމިޔާބުާވ މީހުން

 ތެދެއް. ދޮުގ  ޭއެގނޭގނޭ އަޅުަގނޑަކަށް

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

އާދެ! މަތިެވރި  ކަމަށް ބަަލިއަގނެޭވކަށް. ާޒމީ މައްސަލަެއއްނި  އީތި އާދެ! އަޅުަގނޑަކަށް ނެތް  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

  !ެގންަދާވާވހަކަފުޅު ކުިރއަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާެގ 

 

 މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން:

ޙަޤީޤަުތގައި އެ  ؛ނަ ޤައުމުތަކަށްކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ބަޣާާވަތކީ ދުނިޭޔެގ ތާރީޚުން ދުނިޔޭެގ ިގއާދެ! ޝު

އް ތަޖުރިބާ. އާދެ! އެންމެ ހިތި އެ ބާކުރަންޖެހެނުޓަަކއި މިހާތަނަށް ތަޖުރި ަރއިދިއުމަށްޤައުމުތައް ތަރައްީޤެވ ކުިރއަ

 އަުޅަގނޑުމެން  ކަމަކީ ކުރިބަާޣާވތެްއ  ގައިަވނަ އަހަރު 2012 އިެވހިރާއްޖޭގަ ދިލިބިެގން ފިލާަވޅު  ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުއޮުޅާވލަން މަސައްކަތްުކރާނެ ކަމެއް ނެތް. ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެ ކަންތައް 

ޓަކައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް މަށްރަށްތަކަށް ބާރުދިނުއަޅުަގނޑުމެންެގ ހިސާބުން.  ޙަޤީޤަތުގައި ހުއްޓުމަކަށް ައީއ އެ
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ހަާވލުެވަވޑަިއެގން ަވޙީދު ދިޔައީ ާރއްޭޖެގ  ރައީސް. އެ ބަޣާާވަތށްފަހު ެވރިކަމާއިްއޒަތްތެރި ، ހިސާބުން ަވޅުޖެހުނީ އެ

 .ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ޮއޅާލަމުން. އެ މަނިކުފާނު..

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނޫނުެގ ކޮން މާއްދާއެްއެގ ންތޯ ނޫނީ ާގދަށު އެއްެގމާއްދާޮކން ަގވާއިުދެގ  ،ދާޅުެވެދްއާވއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިވ

 އުޅެނީ.  ނިޒާމު ެގއްލިެގން މި ހާރުދަށުންތޯ މި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާމިިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:

މިާތ އް ޚިލާފު ާވހަކައެ  ނިާޒމީ މައްސަލައަީކ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ބަާލއިރު  އުޅެނީ މުޅި މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދަށް މިބަލަ! 

ބޫުލކުރަނީ. ަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ނެނޭގނެ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ނިޒާމީ މައްސަލަ ަވންޏާ އެކަމާ ބެހޭ ކަމަށް ދައްކާ

  އެކަން ސާސީަގއި ނޫނުއަެވްސ ޤާ އައީ  މި އްާގނޫނެ ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލގެ  ،ނީއަުޅަގނޑު ދަްނނަާވ ،އެހެންީވމާ

މެންބަރުން  29ާވހަކަަދއްކަން ތިީބ ހަމައެކަނި ޭއރު ދެކޮޅަށް  ،ނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއެމަނިކުފާނަށް  އިރު.ހިމެނިެގންދިޔަ

ނަާގކަށެއް އެަކހަލަ ާވހަކަދެއްކުމުެގ މާނަެއއް ، އަމިްއލައަށް ކްރެޑިޓްއެހެންީވމާމެންބަރުންެގ ތެރޭގައި.  113މިތާނގައި 

ިމީއ  ،ޒިމުކުރާ ކަެމއް ކޮްށެގން އެކަން ކުރެޭވއިރުއުޅެނީ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލާ  ޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން މިތޭ އަނެ

ކަަމށް އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން  ާވހަކަަދއްކާކަެށއް ޖާަގެއއް ނެތް ތިމަންނާމެން އަމިއްލައަށް ުކރި ކަމެކޭ ކިަޔިއެގން

 ނުންަވނީ. ބޭ

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

އްސަލަެއއް މަ  ބެހޭ މައްސަލަައކަށް އަނެއްާކ ނިޒާމީ މާ. ނިޒާންނޫ ބެހޭ މައްސަލަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ 

ނުނެންެގޭވނެ އިނޭގތޯ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މަތެިވރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ާވހަކަފުޅާިއެގން 

  !ކުރިއަށް ަވޑަިއަގންނަވާ 

 

 ެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން:މަތި

ެވސް ަވނީ  ދާދި ކައިރިން މެންނަށްތުެގ ހިތިކަން އަޅުަގނޑު ބަޣާާވންރާހަ .ރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއާދެ! ޝުކު

 ...ފައިަޤއުމުތައް ނޫނީ ތަޖުރިބާކޮށްޓެރި އްައަވ އިތަޖުރިބާކޮށްފަމުން އަޅުަގނުޑމެން ަވނީ މި ޤައު. ފެނިފަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބެހޭ މައްސަލަެއއް.  ނިޒާމާ ،މތެރި މެންބަރުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޝަޙީމް އަބްދުލްޙަކީމް ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ ޢަބްދު

މާމިިގލީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  އިަގަވފާނަންތޯ ދެންމެއަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަންދެއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ފާނަންތޯ.ސާފުކޮށްލަެދއްަވ ށްެއއެއް އަުޅަގނޑަ ؟ލަކުންތޯއުސޫ މައްސަލަ ތި ދެއްީވ ކޮން މެންބަރަށް ނިޒާމީ

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެޮގތުން އަުޅަގނޑު މާމިިގީލ ޖެހޭ. ުރަވންަގާވއިދުަގއި މެންބަރަކު ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ނަންަގަވއިފިްއޔާ ފުރުޞަތު އަ

އެުރީވ. ެވސް މި ފުރުޞަތު ފުރުޞަތު އެރުީވ ައދި ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރށްެވސް  ރަށްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 !ެގންދަާވމެންބަރު ާވހަކައިެގން ކުރިއަށް  އާދެ! މަތިެވރި ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި

 

 ރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން:ަޙސަން ޒަ މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު

އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަމުންދަނީ ޢަރަބިކަރައިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ންނަށްމެބަޣާާވތުެގ ހިތިކަން އަޅުަގނޑުހަރާން 

 ،އިންތިހާއަށް އޮތް ސަރަހައްދެއް. ޮއތް ޤައުމެއް. އެހެންނަމަެވސް ރަތީ މުއްސަނދިކަންދުުގރު. މިއީ ޞްކޮށް މިޞަޚާއް

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ ާވހަކަ. ލާމަރުަކޒީ  ދައްކަނީ  ެގން. އަުޅަގނޑު މިީނ އަރައިުނަގނެވި ުއޅެ ެވްސ އެ ަޤއުމުއަދި

ރައީސް ޔާމީނު  ،އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އުސޫލުެގ ދަށުން ރަށްރަކަށް ބާރުދޭ ާވހަކަ.

ރަށްތަކުެގ  ދިޔަ ަވރަށް ިގނަލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން އަޅުަގނޑުމެން ހިންަގމުން އިަވޑަިއެގން ހަާވުލުވމަށްފަހުަގއަރާ ެވރިކަމާ

. އެ ދަށަށް ެގނެސްފައަތް އާދެ! ސަރުާކރުެގ ؛ބިންތަކާއި އަދި ަކއިރީަގއި ަވށައިެގްނާވ ރިސޯސަސްަތއް ަވނީ ދައުލަތުެގ

ސް ޔާީމނުެގ ެވރިކަުމގައި އިތުރަށް ތަުކެގ ެއބާރުތައް ަވނީ ރައީަވނީ އެާބރުތައް ކައުންސިލު ތަކުންކައުންސިލު

ޮގަތކަށް ބުނާނަމަ ސަރުކާރުެގ  ަވނީ ކުރު ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އިލަ ާޅެގ އަންބޮިޑއަށްބޭފު ަވނީ އެ .ދަމައިެގންފަ

ހަމަނޭާވ ނުލެިވެގން.  ތަކުންކައުންިސލުަވނީ އަުޅަގނޑުމެންެގ  ިމކަމުެގ ނަތީޖާއަކީ އަދިެވްސ މި .އަތްދަށަށް ެގނެސްފަ

ަވނީ  މްރާނީ މަސައްކަތްަތއް މިޢުބޭނުންާވ އިޖުތިމާީއ  ަމއްޗަްށ ނުތެދުެވިވެގން އެބޭފުޅުން ކުރަން އްލަ ފައިއަމި
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ެގ އަުޅަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ސަރުކާރަކީ ލާމަރުކަޒީ  .ނުކުރެިވެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިމ  ،ކެމުން އަޅުަގނޑުމެން ެގނައި ސަުރކާރު. އެހެންނަމަެވސްާވހަަކ އެންމެ ބޮޑަށް ދެ ލާމަރުކަުޒކުރާ ،ާވހަކަ

މަުހ  ހަކަށްދުަވހު މިކަމެއް އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރާ ހިއްސާކޮށްލާނަމޭ. ދާދި އިސް ހިނާގފަިއާވ ހިތާމަެވރިވެ  ސަރުކާރުން

އަހަރަށް  50ކުލަބަށް  ހަުއްސ ރިޗްއާ ެގސްޓްސާމިދިޔައީ މަިތެވރި ކާަވނަ ދުަވހު އަުޅަގނޑުެމންނަށް އަޑުިއެވމުން 29

މިއީ އަުޅަގނުޑެގ ދާިއރާ މަތިެވރީެގ ަރއްޔިތުންެގ  .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޚަބަރުނުލާ ކުްއޔަށް ދިްނ  ބިޑަކާ

ށުްނ ެގ ތަރައްޤީއަށް ސީ.އެސް.އާރުެގ ދަ ރަށުާވަތއް އިންތިހާއަށް ބޮޑު. އެމަތިެވރި ރައްޔިތުންެގ ޝައްކު  ،އިހުސާސްތައް 

ދިނުމަކީ ދިން ައހަރަށް ކުއްޔަށް  50ާވ ެއއްެޗއް ނުލިބި ދިުގ މުއްދަތަކަްށ ބިޑަށް ނުލާ މި ބިން އެްއެވސް އެކަީށެގން

ކަެމއް.  ކޮށް މަތިެވރި ަރއްޔިތުްނ ނުހަނު ކަންބޮޑުާވޞަޚާއް  ،އަޅުަގނޑާއި އަދި ދާއިާރެގ އެންމެހައި ރަްއޔިތުން

ބިން  އެ ،ޒަމް މިނިސްޓްީރެގ ބޭުފޅުން ިވދާުޅަވނީށްލަން ބޭނުން ޓުއަރިައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ެގސްޓު ހައުސް ހިންުގމަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓުއަރިސްޓު  ،ދިނީ މީހުން ދިރިއުޭޅ ރަށްރަށުެގ ޓުއަރިސްޓު ހޮޓާކުއްޔަށް 

ށްލަން ޅުަގނޑު ހަމަ ހިއްސާކޮމެދުެވރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލުެގ ދަށުންނޭ. އަ ކައުންސިލު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ެގ ދަށުން ެގ )ށ(ަވނަ މާއްދާ 5 މި އުސޫލުެގ ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން 6އެ އުސޫލުެގ  ،ބޭނުން

 މެދުެވރިކޮށް ބިން ކުްއޔަށް  ހަުއސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންިސލުިރސްޓު ެގސްޓްއަޓުއަރިސްޓު ހޮޓާ ނުަވތަ ޓު ންރަށްރަށު

 ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޓުއަިރޒަމާ) 99/2 އްޔަށް ދޫކުރާ ސަރަހައްދަކީ ާގނޫނު ނަންބަރުކުރަންާވނީ ބިން ކުނުލާޢުދިނުމަށް އި

ަވނަ މާްއދާެގ ދަށުން ޓުއަިރޒަމް ތަަރއްޤީކުރާނެ ސަރަހައްެދްއެގ ޮގތުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  4 ެގ(ބެހޭ ާގނޫނު

ލްުޖމްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅާފަިއާވ ސްޓްރީއާއެކު ަރއީސުއަދި އެރަށެްއެގ ަކއުންސިލާއި މިނި ،ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

ުގޅޭ  ހައުސެއް ތަރައްީޤކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާރިސްޓު ެގސްޓުއަސަރަހައްދަކީ ޓުއަރިސްޓު ހޮަޓލެއް ނުަވތަ ޓު

މީެގ ދަށުން ަވރަށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮގތުން ެވޭވ އެއްަބސްުވެމއްެގ ދަށުންނޭ. ުގޅޭ ެގންދިއުމާކަންކަން ކުރިއަށް 

ރިޒަމް އަކޮށް ބުނެފައި އެބައޮތް އެ ބިން ކުއްޔަށް ދެޭވނީ އެރަުށ ކައުންސިލާއި ޓު ޙަ ސީލުކޮށް ަވރަށް ސަރީތަފް

ހުިރ  ޭއެގ ބޭނުމަކީ އެރަށު ަކއުންސިލުަގއި ެވޭވ އެއްަބސްުވމުެގ ދަށުންނޭ. އެމް.އޯ.ޔޫެއްއެގ ދަށުންނޭ. މިނިސްޓްރީއާ

ކަންތައްަތއް އެބިން ކުްއޔަށްދޭ ފަރާތްތައް ޝަރުތުކޮށް ެއްގރިމެންޓެއް  ުށެގ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވކަންބޮޑުުވންަތއް އެރަ

މިކަމުެގ  އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަން މިކަން އޮތީ ނުކޮށް. މިކަން އޮތީ ނުކޮށް. .މެއްހެދުމަށްޓަކައި ެވޭވ ެއއްބަްސުވ

 ،. އެހެންކަމުންސްޓްރީއާ ކޮށްފަިރޒަމް މިނިއަންސިލާއި ޓުއެްއެވސް އެއްބަްސުވމެއް ެނތް މިހާތަނަށް އެރަށުެގ ކައު 

މަިތެވރި  ،އަުޅަގނޑު މިާތނގައި ިހއްސާކޮށްލަން ބޭނުން. އަުޅަގނޑު ޮގާވލަން މަތިެވިރ ރައްޔިތުންނަށްހަމަ މިާވހަކަ 

މި ބިން  ،ޖޫޢަކޮށްބޭފުުޅންނަށް ރު ެގއްލުންތައް ީވހާެވްސ ައަވހަކަށް އެ ބެމުންދާސަަބބުން ލި ކަމުެގމި  .ކައުންސިލަށް

އަުޅަގނުޑ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ެގ ދަށުަގއި އޮތް ތަނެއް ކަުމގައި ހަމަޖައްަސއިދިނުމަށް.ތަނަކީ މަތިެވރި ކައުންސިލު މި

ިރޗު  އަށް،މޯލްޑިްވސް  ރިޗް ކުލަބު ،ތަން މަތިެވރި ކައުންސިލަށް  އާދެ! މި ؛މި ސިޓީ ،ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ
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ދުަވހު ސިޓީ  ަގއި. އެ 29/9/2019ން ސިޓީ ފޮނުާވފައިަވނީ އަިރޒަމް މިނިސްޓްރީޓަަކއި ޓުކުލަބަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް

ން ުކއްޔަށް ުދަވހު ަވނީ ިރޗް ކުލަާބއެކު މިތަން ުޓއަިރޒަމް މިނިސްޓްރީ އެ ފޮނުީވ ެއ ރަށު ަކއުންސިލަްށ. ހަމަ

 އުްނސިލަކަށް ސިޓީ ފޮނުާވފައި އެ ކަ  . ރައީސްއިްއޒަތްތެރި .އަހަރުެގ ދިުގ މުއްދަތަށް ސޮއިކޮށްފަ 50ދިނުމަށްޓަކައި 

ހުިރ  ސިީޓގައި މި .ކައުންސިލުން ެއއަށް ޖަާވބުާދރީާވން އެބަޖެހޭ އެކަީށެގންާވ ަވުގެތއް ދޭން. އެހެންނަމަެވސް

 ..ެވސް ނެތް. ކަންބޮޑުުވންތަކަށް ަޖާވބުދޭން

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަުރަވނީ  ހާރު ފުުރޞަތު މިއަުޅަގނޑު މި މެންބަރު.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

   ށް.މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަ

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ާވ ބިާނެވފައި ތަކަށް މު ނުކުތާތަކެއްެގ އަސާސްންމުހިބެހޭ  ލާމަރުކަޒީ ލާމަރުަކޒުކުުރމާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

އެމް.ީޑ.ޕީއަީކ  ،ަގރާެރއް. އަުޅަގނޑުެމންެގ ޕާޓީ ނަެވސް ބަލަިއަގން ަގރާރަކީ ަވރަށް ހެޮޔ ނިޔަުތަގިއ އަުޅަގނޑު 

ެވސް  ކީއަދި އެންމެ ބޮޑަށް މިކަމުގައި ަމސައްކަތްކުރާ ަބޔަ މިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒުކުރަން ެއންމެ ބާރުއަޅާ ޕާޓީ.

. އެމް.ޑީ.ީޕެގ ަކއުންސިަލރުންެގ މަހާސިންތާ ހުޅުުވމުެގ ރަސްމިއްޔާުތގައި ޕާީޓެގ . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެމް.ޑީ.ޕީ

އޭެގ ބޭނުން އެންމެ  މުކަމާއިންދާއި އޭެގ މުހިޞަލާމަރުަކޒުކުރުުމެގ މަޤް ،ލޮބުެވތި ރަީއސް ދެްއކެިވ ާވހަކަފުޅަކީ

ބޭފުޅުންެގ ކާމޭޒުތަކަްށ  އެ ،ޅުރަށްތައް ޮއެވޤައުމުެގ ފަ  އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށްމާލޭެގ ރަނަގޅަށް ހާމަިވ ތަޤުރީރު.

ަރއްޔިތުްނެގ ބާުރ  ،ޅުން ނެއްޓިތޮމަރުަކޒީ ެވިރކަމެްއެގ ކަސް ެވއްޖެ. އެރަށްތަކުެގ ނަފާ ލިބެމުންދިޔަ ދުަވސް ާމޒީ

 ؛ރައީސްެގ ތަޤުރީރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގންދިޔަ  ރާއްޖެ ފުރޮޅިއްޖެ. ހިނާގ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކަށް މި

އެްއޮގތަށް ހަީގީގ ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމަކަށް މި  ހާަގރާރުެގ ރޫ ެވސް އެދެނީ މި އަޅުަގނޑުމެން އަްއޑޫ ސިޓީެގ ރައްޔިތުން

ޓަްލ ޭއެގ ބޭނުަމކީ މިސާލަކަށް ައއްޑޫ ިސޓީެގ ޓާޝަރީ ހޮސްޕި .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ރާއްޖެ ބަދަލުުވން.

ައއްޫޑެގ  ހުރުން. އެންސްޕާެގ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ޑެސްކުތަްއ ޤާއިމުެވފައި އެހޮސްޕިޓަުލން އާސަންދަާއއި  ،ހުޅުިވެގންާދއިރު

ދާންޖެހޭ މީހުންނަށް އައްޑޫ ސިީޓެގ ަގމުެގ  ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރައިެގން ،ރައްޔިތުންނަށް އެ ޑެްސކުތަުކން ޚިދުމަތް ލިބި

ނަރުދަމާއާިއ ކަރަންުޓެގ  ،ފެާނއި  ؛ތްތައްހަމަ އެހެންމެ ފެނަކައިެގ ޚިދުމަ ެނ މަުގފަހިުވން.ޕޯޓުން ފުަރއިެގްނ ދެޭވރއެއަ

 އަދި އިދާރީ އިހިންަގ ިއ،ިސޔާސަތުތައް ާރަވ، އިމުެވޤާއޮފީްސ  ިއެގފެނަކަ ސިޓީަގއިެވސް ައއްޑޫ  ޚިދުމަތްތަކަކީ

ށް ހުްނނަ މީހަކަށް ފެންނަ ޮގތަކަ ްއަގއިެގ ހުންނަ އޮފީހެާވ ޮގަތކީ ާމލޭމިހާރު  ބާރުތައް ސިޓީ ކައުންސިލަްށ ލިބިެގން.

 ފެނަަކ އޮފީހެއް  ވަޒީާފެގ ކަންަތއްތަްއ ހަމަޖެއްސުމާއި އަިދ ެއކަމަށް ބޭނުންާވ ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ އުނަދޫގަތކެއް ހުރުން.
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ހުންނަ އޮފީހަކުން ަވރު ޚަރަދުކުރެޭވ ޮގތަށް. ނޫނީ މާލޭގައި ރުފިޔާ  2000ކަށް ލަންނަނީ ދުާވހު ެވސް މި

 ދިއުން.އްލުނުެވ ކަންަކން ބޮއްސުންލަިއެގންޙަ  ،ނަތީޖާއަކީ ަމއްސަަލތައް ދިމާެވ .ކުެރޭވ ޮގތަށް ންނަަގިއެގން ެއކަހުއްދަ

ންކުރަނީ ަހީގީގ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް އައުމުްނ އަުޅަގނޑުމެންެގ ކަްނކަން ނިމުމުެގ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާިއ ޤީޔަ އަޅުަގނޑު

މާއެކު މީހުންނަށް ވަޒީފާދިނުމުެގ ފުރުޞަތު އައްޑޫެގ . އޭރުން ޒިންމާދާރުކައްޔިތުންެގ އަތްމަްއޗަްށ ލިބޭނެ ކަމަށްބާރު ރަ

ކީ އަުޅަގނޑުމެން ޖަޒީާރ ހަިމ ަގރާުރަގިއާވ ލާމަރުަކޒީ ރޫ .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާނެ.

ުގްނ މަ ެވސް އެ މުޅިރާއްޖެ ނޫން. ެއއްަވކި އައްޫޑސިޓީ ަގރާެރއް. މަަގށް ރުޖޫއަާވން ބާރުއަޅާ އެ ،ދިެވހިރާއްޖެ

ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް  މުނިސިޕަލް ،މަުގތައް ހެދުމާއި ބާރުެވރިުވން. ފެށުމަކީ މި ޤައުމުެގ ރައްޔިތުން ހިނަގން

ަގރާރަށް  މި ،އެހެންކަމުން ެވސް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެިވެގން. ކަންކަން ހިްނޭގނީ ިއ،ތަރައްީޤެގ ބަޖެޓް ރާަވ ،ދިނުމާއި

 . ުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ރިޔާސަތާ ަހާވލުެވަވަޑއިަގތުން{هللا ސް ީއާވ ޢަބްދުނައިބު ރައީ}މަޖިލީހުެގ 

 

 ން މަށް ވޯޓަށް އެހު މަށް ހުރި ކަންކަ ހު . ވޯޓަށް އ9ެ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ލަން.  ޯވޓެއް އެބަ 6ލަ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޖުމު ށްލަދެއްުވން އެދެން.ކޮޗެކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުތައް 

  .އަހަނީ ފުރަތަމަ ޯވޓަށް މި

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

މް މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ ާގނޫނު މެންބަރު އިބްރާހީ ހެްނޭވރު އުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްެތރި ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

މެދު  ެގނައުުމެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާޙުލާޞްއި ށް( އަ ނުޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ާގނޫ) 2008/9ނަންބަރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވުޓދެއްުވން އެދެން.

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  މް މުޢިއްޒުމެންބަރު އިބްރާހީއުތުރު ދާއިާރެގ ންޭވރު ހެ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 73    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ެގ އަދަދު: މެންބަރުންނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   73     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ: 

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ްއެކުވން:ާވހަކަދެރިޔާސަތުން 

ނުފެންނަ ކަމަށް . 73؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 74؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު . ސުމެއް؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

ފާްސެވއްޖެ. . 37؛ ފާސްުވމަށް ބޭނުްނާވ އަދަދު. 73؛ ިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. ޯވުޓަގއި ބަިއެވސުމެއް

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނޫނު ާގ ،ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  މައްޗަްނޮގޅީ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

މެދު  ެގނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާޙު ލާޞްށް އި( އަ އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަނުެގ ާގނޫނު) 2008/8ނަންބަރު 

 ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވުޓދެއްުވން އެދެން. ނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  ންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްމެދެކުނު ދާއިާރެގ މައްޗަންޮގޅީ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 73    ންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް 

   73     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ: 

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 73؛ ޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް ޯވ. 74؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު  . ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭންސުމެއް؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

ޖެ. ފާްސެވއް. 37؛ ފާސްުވމަށް ބޭނުްނާވ އަދަދު. 73؛ . ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ،ަވނަ ޯވޓު. ސަުރކާރުެގ ފަރާތުންތިން

މެދު  އިަގތުމާެގނައުމުެގ ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލަޙުލާ ޞްށް އި( އަޑިޓް ާގނޫނުއޮ) 2007/4ާގނޫނު ނަންބަރު 

 ކަށް ޯވުޓދެއްުވން އެދެން.ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަ ނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[
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 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ފޭދޫ ދާއިރާެގ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރު

 71    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   71     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 36      ށް ބޭނުންާވ އަދަދު:ފާސްުވމަ

 71        ޖުމްލަ: 

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 71؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 74؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:  ޮގތަ. ަވކިސުމެއްރުންެގ އަދަދު: ޯވޓުދެްއިވ މެންބަ

ފާްސވެއްޖެ. އެހެންކަމުން، . 36؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވާފސް. 71؛  ަބއިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. ޯވޓުަގއިސުމެއް

ދި ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ރަން. އަ މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވިއްެޖ ކަމުަގއި އިޢުލާންކު

ެގނައުމުެގ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް. ދެން ލާޙުޞްކިއުޓަރ ެޖނެރަލް ާގނޫނަށް އިފާސްކުރި ޕްރޮސި

ލާޙުކުރުމުެގ ބިލު މިނިަވން ޞް އިެގ ާގނޫނު އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މި ޯވޓުލީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ށް ދަންނަަވން. އަށް ކަމަމުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީ

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

  މާލެ ފަހިފެށި ،ބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ ަވނަ ޯވޓު. ކެާލ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އ4ިމިއަދުެގ 

ކަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ފަޅުން ބިން ަގނެފައިާވ ފަރާތްތަ ެގ ދަށުން މާލެއިން ބިން ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށާއި ުގޅީޕްރޮްގރާމު

ށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ ރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާަގތުން ހުަށހަޅާ ޮގ ހަމަޖެއްސުމާ ުގޅޭ

 ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. 
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 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މް ޝަރީފް ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    ޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަ

 74    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 73    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 : ރުންެގ އަދަދުަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންބަ 

   73     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ: 

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 73؛ ދަދުންެގ އަފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު. 74؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ ބަރުންެގ އަދަދު . ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންސުމެއް؛ ންެގ އަދަދު ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު

، އެހެންކަމުން ފާްސވެއްޖެ.. 37؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވާފސް. 73؛ . ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް

 ޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި އިުޢލާންކުރަން. އާއި ތަރިަކިއެގ ކޮމި ރާރު ދިރާސާކުރުމަށް ޤަުއމީ ތަރައްޤީަގމި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކުރާ ފަރާތްތައް ލްބްލޯލާޙަކަށް އަހާ ޯވޓު. ިވސުޞްއި ިއ،ލާޙެއް ހުށަހަޅަޞްަވނަ ޯވޓު. މިއީ އި 5މިއަދުެގ 

ޮގުތެގ ރިޕޯޓަށް ހުޅުދޫ ާދއިރާެގ  ދިރާސާކޮށް ނިންމި ލު މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިީޓންރައްކާތެރިކުރުުމެގ ބި

ލާޙު އިދާރީ މޭުޒން އިްއާވލަދެްއުވން އެދެްނ. ޞްހުށަހެޅުއްިވ އި ްލޔާސް ލަބީބްއިތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަ

 އެދެން. ލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއުވން ޞްއި ލަބީބްލްޔާސް އި )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ހުޅުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 
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  ާވހަކަދެްއކެުވން: ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް

 -ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( 29ލާުޙކުރުން. ޞްަވނަ މާއްދާެގ )ނ( އަްނނަނިިވ ޮގތަށް އި 29. ބުނެިވދިޔަ ބިުލެގ ޝުކުރިއްޔާ 

ަކންކަމަށް މި ާގނޫނުެގ ބާރެްއ ލްބްލޯ ުކރުމުެގ ޮގތުން ކޮށްފަިއާވ ިވސު މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން

ފެށުމުެގ ކުރިން ހިނާގފައިާވ ކަމެއް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ނުހިނާގނެއެެވ. ނަމަެވްސ، މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

  ލްބްލޯ ކުރުމަކަށް މި ާގޫނނު ހުރަހެއްނާޅައެެވ. ިވސު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.  ؛މެންބަރަކުިއްއޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރަްއާވ

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

  މެންބަރު. ލްޔާސް ލަބީބު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދުކރަން. އިއްޒަތްތެރިއި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޮގތުެގ  ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ބިލު މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި އްފަރާތްތަ ލްބްލޯ ކުރާިވސް

 ާލޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންޞްއެ ހުށަހެޅުްއިވ އި ރިޕޯޓަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 .ުވން އެދެންފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއް

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    ދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަ

 74    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 69    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   69     ރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަ

 35      ދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަ

 69        ޖުމްލަ: 

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 69؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 74؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ންެގ އަދަދު: ން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރު. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވުޓދޭސުމެއް: ންެގ އަދަދުންބަރުޯވޓުދެްއިވ މެ

  ފާސްވެއްޖެ.. 35؛ ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 69؛ . ޯވުޓަގއި ބަިއެވރިިވ ެމންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އް ކުރާ ފަރާތްތަ ލްބްލޯިވސު ،ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވهللا  އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ީއާވ ޢަބްދުަގލޮޅު  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ޮގތަށް މަޖިލީހުން ެގންނެިވ  ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ބިލު މިނިަވން މުއަްއސަސާތަުކެގ ކޮިމޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 ަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްުވން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑައި  ލާޙާެއކު ފާސްކުރެްއުވމާޞްއި

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ މެންަބރު އީާވ ޢަބްދު  މެންބަރު: ހުށަހެޅުއްިވ

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 70    :ބަރުންެގ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެން

 00    ެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުން

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   70     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 36      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ: 

 ފާސް        ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ނުފެންނަ ކަމަށް . 70؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 74؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ރުންެގ އަދަދު:  މެންބަ. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވއްސުމެޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

މިއަދަށް  ފާސްެވއްޖެ.. 36؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް. 70؛ ެގ އަދަދު. ޯވުޓގައި ބަިއެވރިިވ މެންބަރުންސުމެއް

 ކަނޑައެޅިަފިއާވ ޯވޓު ނިމުނީ. 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާވ ރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިއުނޫގފާ ،އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ މި ފަށަނީ

 އިަލއި ޮގތުން ބާރުެވރިކުރުމަށް ޮގވަ  ށް ޓަކައި ކައުންސިލުތައް މާލީލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިންުގމަ

 ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ސްެގ ާބކީ އޮތް ބައި. ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންހުރާރުެގ ބަަގހުށަހަޅާ 

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް

ރާރަށް ައޅުަގނޑު ަގފާރު ާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ އުނޫގ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

ހަމަ  ްއެގ މުސްތަޤުބަލަށް ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް.  ބާރުެވރިކުރުމަކީ އެ ރަށެއްތާއީދުކުރަން. ރަށްރަށުެގ ަކުއންސިލުތަ

 ތަަރްއޤީއަށް ނުަވތަ އެ ރަށުަގއި ދުންތެރިކުރުމަކީ ެވސް އެ ރަށުެގޮގތުން ފު އިްޤތިޞާދީ ސިލުއެޮގތުން އެ ކައުން

ރަށުެގ ދާނެ ކަެމއް. ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި ރަށްކަމެއް ެވެގން ދިރިއުޅޭ އަބާީދއަށް، ަރއްޔިުތންނަށް ލުއިފަސޭހަ

ންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާއިރު އެ ރަށުަގއި ކުރެިވދާނެ ލޭ ެގތަރައްޤީެގ މަޝްރޫއު ހަދާއިުރ ނުަވތަ އީ.އަިއ.ޭއ، ތަރައްޤީ 

ޮގތުން އުފެދިފައި  ދީ ކަންތައްތައް ެވސް މި ޕްލޭންގައި ހިމަނައިދެއްުވން. ެއއީ ބަެއއް ރަށްރަށަކީ ުގދުރަތީތިޞާއިޤް

 ހުންނައިރު ޮގތުން އުފެދިފައި ުގދުރަތީ ،އް ކުެރިވދާނެ ރަށްރަށް. ބަެއއް ރަށްރަށަކީތަފާތު ކަންތައްތަ އިރުހުންނަ

ފަރު ބޮޑެތި  ،ރަށްރަށް. އަެނއްބަިއ ރަށްރަށަކީ ތިޮގނޑުދޮްށ ބޮޑެ ،ކަނޑޫފާ ބޮޑު ރަށްރަށް. އަެނއްބައި ރަށްރަށަކީ 

ތިޞާދީ މަސައްކަތްތަެކްއ ިވދާނެ އިޤްލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާއިރު ރަށްރަށުގައި ކުރެ  ،ރަށްރަށް. އެހެންީވމާ
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ކަމެއް ކަމަށް. އޭރުން ޔާންކޮށްދީފައި އޮތުން އަޅުަގނޑަށް ހީޭވ ަވރަށް މުހިންމު ، އެ މަސައްކަތްަތކެއް ބައިކަނޑައަޅަ 

ރާއްޖެއަށް އަންނަ އިްނެވްސޓަރުން އަންނައިރު ނުަވތަ ސަރުކާރުން ކަނޑަައޅާ އިްނެވސްޓްމަންޓް ދާއިރާތައް މި 

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު  ެގއަުޅަގނޑުމެންމެއް. ދިއުަމކީ އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތަގއި ަވރަށް މުހިންމު ކަށަށް އަމާޒުކޮްށެގންރަށްރަ

ރަށް ުކޑަތަންެވފަ. ޮއްއާވ ަވރަށް ފަހުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ަގާވއިދެްއެގ ދަށުްނ އޮތީ ަވ އަންނަން މި

ިއ ތަށް ބިން ދޫކުރުަމށް ރަށްރަށުން އުފެއްދި ަގާވިއދަކީ އަުޅަގނުޑ ދެޭކޮގތުގަ އަޅުަގނޑުމެން ެގދޮުރ ދިރިއުުޅން ނޫން ޮގ

ޮއތީ. މި ަގވާއިުދެގ ދަށުްނ ނދަޫގ ކަމަކަށް ެވަފއި އު ަވރަްށުވރެ ަވރަށް ދަތި  އުފުލައިަގެނވޭ ށްއެ ރަށްރަށަ

ރޭޓުން. ީވއިރު  ެގލާރީ 50ޓުން. ކުރަން ެވސް ބިން ދޭން މި ޖެހެނީ އަކަފޫޓަކަށް ބައި ރުފިޔާއެްއެގ ރޭ ދަނޑުެވރިކަން

ތިޞާީދ ރަށުގައި އިޤްރުފިޔާ. މިއީ ަވރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. މި ރަށް 1000ދޭންޖެހޭ  ައކަފޫޓުެގ ބިންކޮަޅކަްށ އެބަ 2000

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަން ހަރުެގ އެޅުން ކަހަލަ، ުގދަންކުރަން ުގދަްނ މަސައްކަތްތައް މިކަުމެގ ސަބަބުން ަވނީ ހުއްޓިފަ. 

. ީވމާ، މި ކަށްމި ަވނީ ަވރަށް ބޮެޑތި އަުގތަކަ  ޅުން ކަހަލަ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގައިއެ

ަވރަްށުވރެ ބޮުޑ ކަންތައްތަެކއް. ޮބޑު އަުގަތެކއް. ީވމާ، އަުޅަގނޑު އެދެނީ  ީކ ރަްއޔިތުންނަށް އުފުލައިަގެނޭވކަންތައްތަކަ

ދިއުން. މަޖެހިެގންދަށުން ނުަވތަ ލާމަުރކަޒީ ާގނޫނު އަންނައިރު މި އަުގަތއް ހަރާރުެގ ަގލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ނުަވތަ މި 

ުގތަެކއް ކަުމަގިއ ނިންމުން. ދެން މި ރަށްރަށުން މި އަުގަތއް ހެދުމަށްފަހު  އަދި މި ައުގތަކަީކ ރަށްރަށުން ހަދާ އަ

، ައުގތަްއ ފާސްކުރެިވދާނެ. އެހެންީވމާއޮންނަ ަގއިޑްަލިއނެއްެގ ދަށުން މި އަޅުަގނޑުމެން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީަގއި 

ެއއް ނުަވތަ މާލީ މުއްސަނދިކަމެއް ެގން ނޫނީ އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ ެއކަށީެގްނާވ ތަރައްޤީމިޮގތަށް ހަދައި

އެއާެއކު ރަށްރަށުން ނަާގ ކުލި ކަުއންސިލަށް ދިއުމަކީ ެވސް ަވަރށް މުހިންމު ކަމެއް. ބައެއް އަންނާނެހެން. ދެން ހަމަ

، ހެންމު ޚިދުމަތްތަކަށް ނުަވތަ މިދެންނެިވއްރަށުން ދޭ އާބައެއް ކައުންިސލުތަކުން ދެކޭޮގުތގައި އެ ރަށް  ،ރަށުންރަށް

ޅުަގނޑު ކުީރގައި ދެންނެިވެހން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުްނ ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ިގނަ ފަހަރަށް ބެލިފައި މި ހުންނަނީ  އަ

ންނަާވނީ މިއީ ަވރަށް ސިލުެގ މާލީ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރުން. އަުޅަގނޑު ދައެ ތަނަށް ދޭ ޚިދުމަތަށް ުވރެ ކައުން

ގައި ިގނަ ޚިުދމަތްތަކެއް ދެިވެގން. ިގނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވެގން. ެއ  އެ ރަށު ާވނީ ބޮޑު ޯގހެކޭ. އެ ރަށެްއ ތަރަްއޤީ

، މިެހން މި ކަންކަމަށް ބޮޑަށް  ންީވމާިވޔަފާރި ނުަވތަ ަފއިސާ އެ ރަށެްއަގއި ދައުުރކުރެިވެގން. އެހެއި ރަށުަގ

ތިޞާދު ކުރިއަށްދާނެ ޮގތް. ެގ އިޤްލީ މުއްސަނދިކަން ެގނައުމަށްުވރެ ޮބޑަްށ ބަލަންާވނީ އެ ރަށުކައުންސިުލެގ މާ

ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީެގން މި ާގނޫުނ ބައްޓަންކުރުމަކީ އަުޅަގނުޑ އެދޭ ކަމެއް. ހަމަ ެއާއއެކު  ، މިއެހެންީވމާ

އޮންނަނީ މާލޭެގ ސަރުކާރު ނުަވތަ މައި ސަރުކާރުެގ  މިުގޅިފައި  ޑުމެންެގ ރާއްޖޭެގ ަރށްރަށް ތަރައްޤީުވންއަޅުަގނ

އައިސް ެވްސ . އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ފަހަކަށްއިން ޚަރަދުކުރާ ޚަރަދުކުރުމުެގ މައްޗަށް ކުރީގަ ބަޖެޓު

 ،ަގދަ މީހަކު ޮގތަށޭ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ބާރުަރށްރަށް ތަރައްޤީކުރިހަމަ ކަލޭފާނު ދުަވސްަވުރ 

ސަބަބުްނ  މިހެން ުވމުެގތަން މި ފެންނަނީ.  ބައި ދާ ބަޖެޓުެގ ބޮޑު  ،ބައި  ޑުބާރުަގދަ ބޭފުޅަކު ހުންނަ ރަށަކަށް ބޮ
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ބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ަގން ކަށް އަރިެވފަ. އެހެންީވމަ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެއައޮންނަނީ އެއް ދިމާ މި ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދަށް ފުރުޞަތު އެރުުވމުެގ ރު. ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާމެންބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަރުާވނަން. ެއއީ އަށް ފުރުޞަތުކުރިން އަޅުަގނޑު ކެނދިކުުޅދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

ނެީވމަ. ެކނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ފުރުޞަތުެގ ަވުގތު ޖެހުނުއިރު ޮކމިޓީގައި އޭރު އިން

 ޙްމަދު ޢީސާ. މެންބަރު އަ

 

  ކަދެއްެކުވން:ާވހަކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

ރާެރއް މި ޤަާރރަކީ. މި ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްިވ ަގއަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރާ  ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުައދާކުރަން ބޭނުން. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ އިްއޒަތްތެރި 

ުޅަގނޑުމެންެގ ެއންމެ ބޮޑު ިވސްނުމަކަްށ ީވ ަގއި އަަވނަ މަޖިލީހުގައި ހެިދއިރު 17މި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެްނ 

މްަދނީ ހޯދޭނެ ޮގތްތައް ފަހިކޮށްދިނުން. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުަގއި ކައުންސިލުތަކަށް އާ .ކައުންސިލުތައް ބާުރެވރިކުުރުވން

ކަމަށް. ްއ ޚްޞެޝައޮތް ަކއުންސިލުތަކަީކ ަވިކ ސިްއކަެއއް ލިިބެގންާވ ާގޫނނީ ަވިކ މިހާރުެވސް ބަޔާންކޮށްަފއި ެއބަ

ޔާންކޮށްފައި އޮތް ހިނދު  ިވޔަފާީރެގ މުޢާމަލާތްތައް ހިނުްގމުެގ ބާރު އެ ާގނޫނުން ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިދޭ ކަމަށް ބަ

އެިކއެިކ  ިވަޔފާރިކުރުމުެގ ހުއްދަލާމަރުަކޒީ ާގނޫނު އުަފންވީއްސުރެ މިދިޔަ ދިުގ މުްއދަތުގައި ަކއުންސިލުތަކަށް  ،ެވސް

ތެރި ސްޓްރީތަކުްނ ހަދާފައި ހުރި ެއކިެއކި ަގވާއިދުތަުކެގ ދަށުން ަވނީ ިނުގޅަިއެގންފަ. އިްއޒަތްިއ މިނިާގނޫނުތަކާ

ކޮށް އަުޅަގނުޑ ޞަޖެހޭ. ޚާއްރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެ ފުރުޞަތު އަލުން އަނުބރާ ކައުންސިލުތަކަށް ދޭން އެބަ 

ދާއިުރަގއި މިހާރު ެވސް ކައުންސިލަކަށް ޖޭަގއި ކުރިއަަރއިެގންޅި ރާއްފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، ެގސްޓްހައުސް ިވޔަފާރި މު

ދޭކަްށ  ްށރަށުެގ ޮގނޑުދޮށްތަުކަގއި ހުރި ބިންތައް ެގސްޓްހައުސް ިވޔަފާރިތަކަށް ކުއްޔަށްއިޚުތިޔާރު ލިބިެގންނުޭވ ރަ

ޓުއަރިޒަމް ާގނޫުނެގ ދަށުން  ،ފައިޮގތުން އެކަމަްށ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކޮށް ފުރުޞަތެއް ކައުންސިލުތަކަށް ނެތް. ާގނޫނީ

އޮތުން މި ާގނޫނަށް ރެްއެގ ޮގތުަގއި ކަނޑަައާޅފައި އޮތް އާއި ަރއީސް އޮފީހަށް ލިބިެގންާވ އިުޚތިޔާޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

، ތަޢާރުޟްނުވާ  ަވކި ސަިއޒަކަްށުވރެ ބޮޑެތިނުާވ ބިންތައް މާިލްއޔަތު ާގނޫނާ ،ލާޙުން ނިމުމަކަށް ެގނެސްޞްެގނެޭވ އި

ުމެގ ފުރުޞަތު ކުރުިވޔަފާރިތައް ިއންެވސްޓު ދީެގން ނުާވ އުސޫެލއްެގ މަީތން ކައުންސިލުތަކުން ކުްއަޔށްޚިލާފު

ކައުންސިލުތަކަށް ހުުޅާވލަދޭްނޖެހޭ. އެއީ އެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު އެކަން ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުން. ދެަވނަ ކަމަކަށް 

ނެތި ަތއް ިމނިސްޓްރީއެްއެގ ހުއްދަ ފަިއސާ ނުަވތަ ޕްރޮޖެކްޓުނިފައި ހުންނަބަޖެޓުގައި ކައުންސިުލެގ ނަުމގައި ހިމެ
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ނޫނުަގއި އެ ާގދޭހެން  ނަށް އޮޑިކަމެއް ުކރެޭވނެ ޮގެތއް ނެތް. މޮހޮ  ހަމަ އެއިން ެއްއެވސްކައުންސިލުތަކަށް މިހާރު

އެކަމަށް   .އޮންނަނީ ފައި މިއަތުން ނިުގަޅިއެގން ތަކުެގކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ކައުންސިލު ެއަކން ،ހަކަތައް ބަޔާންކޮށްަފއިާވ

ތަކަށް ކުިރއަށް ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެްއެގ މަތިން ކައުންސިލު ތައް ބަޖެޓުކުެރިވފައި ހުންނަ ޕްރޮްގރާމު ،ނިމުމެއް ެގނެސް

ެގންދޭޭވނެ ޮގެތއް ފުރުޞަތު ދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެން ނޫން ކަމަށް ަވންޏާ އަހަރު ނިމިެގންދާއިރުަގއި މިނސްޓްރީތަކުްނ 

އޮތުން ތައް ތާށިެވފައި އޮންނައިސްެގން އެކަން ނުކުރެިވ ކައުންސިލު ދޭންޖެހޭ ޖަާވބު ނަ ،ެގން ހުއްދަ ނުލިބިލިބެންޖެހޭ

އަުޅަގނޑު  ،މައެއާެއކުނޫނުެގ ަދށުން އަޅުަގނޑުމެން ެގންަނންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަާގ ނިމުމަކަށް މި

 ލިބިދީފަިއާވ ބާރުތައް ެއކިެއކި ަގާވއިުދ ތަކަށްއުންސިލު ދަށުން ކަ ޤާނޫުނެގ ލާމަރުކަޒީ ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ނޫނުެގ ާގއަޅުަގނޑުމެން މި  މަށްެގންދިއުެގންދާ ހަދައިެގން ދައުލަތުެގ ެއކިެއިކ މުއައްސަސާތަކުން ކޮންޓްޯރލްކުރަމުން

  ދުރަތީ ުގ ިއ ހުރިއެކަްނ ނިމުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ެގންނަންޖެހޭ. ރަށްރަށުަގ ،ނޫުނަގިއ ލިޔެާގދަށުން ސާފުކޮށް 

 ނޫނުތަކާާގހުރި  ހެދިފައިޮގުތން  ުގޅޭ އި ެއކަމާ ކުރުމުެގ ދިެވިހރާއްޖޭގަ ބޭނުންަވސީލަތްތައް ިވޔަފާީރެގ ުއސޫލުން 

މިސާލަކަްށ  .ތަކަށް ދޭންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްްނ ބޭނުންކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ކައުންސިލުނުާވ ޮގތެްއެގ މަތީޟުތަޢާރު

ޗަރ ކުންފުނިތަްއ ހަދައިެގން ކައުންސިލަށް ިވޔަފާރިުކރުމުެގ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން ެވން، ޮޖިއންޓްާވނަމަދަންނަާވ ކަމަށް 

އެބަޖެހޭ. ަވރަށް ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާ ކެނދިކުޅުދޫގައި ިމކަހަލަ ކަމަކާ ުގޅޭ ޮގތުްނ 

އެ ކުންފުނިން ުގޅިެގން  ނދިކުޅުދޫ ކައުންިސލާން ކެިވޔަފާރި ކުންފުންޏަކު .އަޅުަގނޑުމެން ތަޖުރިބާއެއް ކުރިން

ީވެއއް އުފައްދަން .ކުރުމަށް ޖޭކަން މިކަން  ިއ،ެތޮޔ ިވްއކަބަހައްޓާ  އްޕްލާންޓެކުރާ ޮގތަށް ައިއސްއިންެވސްޓު 

ަގކޮށްލަން މަަސއްކަަތއް ެއލް.ޖީއޭއިން ހުރަސްއަޅާަފއިާވަކން އަޅުަގނޑު ފާހަ ކުރިދޫ ކައުންސިލު މެުދެވރިކޮށް ކުޅުކެނދި

އެކަްނ  އި،ންގަ ށް އަޖީ.ޭއއިން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަ.ނޫނީ ޮގތުން ނުކުރެޭވނެ ކަމެއް ކަމަށް އެލްާގބޭނުން. އެއީ 

ޖޮއިންޓް ެވންޗަރ  ؛ީވ.ކުންފުނިތަކަްށ ޖޭާވ ސާއްހިަސރުކާރު  ، ސަރުކާރަށް،ށް. ދައުލަތައެލް.ޖީ.ޭއއިން ަވނީ ހުއްޓުާވފަ

ނޫުނ ާގަތކަކަްށ ނުލިބޭ. ލާމަރުކަޒީ ޔަފާިރކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އެބަލިބޭ. އެކަމަކު ކައުންސިލުހަދައިެގން ިވ ކުންފުނި

މުޢާމަލާތް  ގެ ކޭ. ިވޔަފާރީްޚޞެލިބިެގންދާ ަވިކ ޝަ ެއއްނޫނީ ޮގތުން ަވކި ިސއްކަ ގާ ތަކަީކ ބުނަނީ ކައުންސިލު

 ، އެހެން މިނިސްޓްރީތަުކންނާއި އެހެން ުވޒާރާތަކުންނޫނުަގއި އެބަބުނޭ. ެއކަމަކުާގލިބިދޭ ކަމަށް ެގ އިޚްިތޔާރު ހިންުގމު

އޮންނަނީ.  ތަކުން ިނުގޅައިެގންަފއި މިއެ ަޙއްޤު ަކއުންސިލު ަގާވއިދުތަކުންހަދާފައި ހުރި މުއައްސަސާަތކުން 

ނޫނީ ާގއަޅުަގނޑުމެން ނަށް އޮޑި ދޭހެނެއް ނޫން ންނައިުރ މޮހޮނޫނު ދެްނ އިޞްލާޙުެވެގން އަާގއެހެންީވމާ، މި 

ނޫނީ ބާރުެވިރކަްނ ކައުންސިލަށް އަުޅަގނޑުމެްނ ދޭންާވނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ާގބާރުެވރިކަން ަކއުންސިލަށް ދޭންާވނީކީ. 

ށް ދޭންާވނީ. އެހެން ކުރެޭވ މިންަވރަށް. އެ ބޭފުޅުންނަށް މާލީ ތަނަަވސްކަން ހޯދޭ މިންަވރަ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް

ައޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންާވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، . ނާނީ ނަމަކަށްތައް އޮންނޫން ކަމަށް ާވނަމަ ކައުންސިލު

 ،ލާމަރުކަޒުކުރުމުެގ މަޤްޞަދު ހާސިލެއް ނުާވނެ. އެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ެވސް ދަންނަަވން އޮތް ާވހަަކއަކީ
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، މަންފާ ހޯދުމާއި، މާއިިވޔަފާިރކުރު ؛ޮއންނަ ބާރުެވރިކަން ހެން މުއައްސަސާތަކަށްތަކަށް ދައުލަުތެގ އެކައުންސިލު

ނޫުނެގ ދަށުން ޚާއްޞަ ބާރުެވިރކަމެއް ދޭްނ ާގތަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކައުންސިލު

ބަލަން ދައުލަތުެގ މިނިަވން މުއައްސަސާަތއް  ތަކުން ިހންާގ ކަންކަން ޯގސްތޯ ނުަވަތ ރަނަގޅުތޯއެބަޖެހޭ. ކައުންސިލު

 ،ތައް ޒިންމާދާރުކޮށް . އެ މުއައްސަސާތައް ބާރުެވިރކޮށް ަކއުންސިލުފައްދާފަިއ ހުންނާނެއަޅުަގނޑުމެން އު

އެއްޮގތަށް ޒިންމާދާރުކޮށް ހިންުގމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން  ނޫނާާގތަކުން ހިންާގ މުޢާމަލާތްތައް ކައުންސިލު

އިދު ހަދައިެގން ަކއުންސިލަށް އޮތް ޙައްޤުތައް ޖެހެނީ. ަގާވތައް ބާރުެވިރކުރަން ަތއް މެދުެވރިކޮށް ކައުންސިލުމުއައްސަސާ

ލާަފިއ އިފިޔަ ކޮށައެހެން ޮގތަކަށް ބުނާ ކަމަށް ަވންޏާ  އި،އުންސިލުެގ ބާރު ކަނޑާލަ ުވޒާރާަތކުން ނިުގަޅއިަގނެ ކަ 

ަކޒީ ަވްނޏާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އޮތުުމެގ ބޭނުމެއް ނެތް. ލާމަރު އިންނަ ދޫންޏެއްހެން ކައުްނސިލްތައް ބާްއާވ ކަމަށް

ނޫނު މިފަހަރު ާގެވްސ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުުކރަން މި  ނޫނުެގ ބޭނުމެއްާގ

 ތަކަށް ދޭނެ ކަމަށް. އިޞްލާޙުކުެރިވެގންާދއިރު އެ ބާރުެވރިކަން ަކއުންސިލު

 

 ރިޠާސަތުން ާވހަކަދެއްެކުވން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ފޭދޫޞަތު މި އަުރަވނީ ކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނުޑ މިހާރު ފުރުޝު

 . ށްނިހާދަ މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

އޮތް ދެ   ހިންުގމަށްޓަކައި މިައދު ހުށަހެޅިފައި މިނޫނު މި އުސޫލުން ާގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ 

 އިލާ މަށް ޮގވަ ޮގތުން ބާރުެވރިކުުރުވ ތައް މާލީތާއީދުކުރަން. އެޮގތުން ކައުންސިލު ފުރިހަމައަށް  އަުޅަގނޑުަގރާރަށް ެވސް

އަުޅަގނޑު  ކަނޑައެޅުމަށް ުހށަހެޅިފައިާވ ދެ ަގރާރު. އެ ެދ ަގރާރަށް ެވސް ޞްޞާތިޚްަތކުެގ އި ކައުންސިލު ،ަގރާރާއި 

އެީއ  .ާރ ރާއްެޖ މެނިފެސްޓޯގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ެވފައިާވ ަވޢުދުފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. މި ދެ ަގރާރަކީ ޖަޒީ

ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ެވފަިއާވ ަވޢުދު.  ؛ަވޢުދު  ަވނަެގ ހަތަރުނަާވރައިއަދި އެޖެންާޑ  .ކުރުންލާމަރުކަޒު

ކަށް ރަށު ތަކައުންސލު . ރަީއސްަތއް ބާރުެވރިކުރުން. އިްއޒަތްތެރިޮގތުން ލާމަރުކަޒުކޮށް އަދި ކައުންސިލު މާލީ

މުދަލުގެ ހަރު ،ކާއިބިންތަ ،މްރާނީ ަވސީލަތްތަކާއި ޢުދުރަީތ އަދި ުގ އިއެންމެހަ ާވެގ ތެރޭަގއި ޞްޞާތިޚްއިެގ ކައުންސިލު 

އެ ަވޢުދު ފުއްދުމަށްޓަކައި މިއަދު  .ދިނުން. އެއީ އަޅުަގނޑުެމން ެވފައިާވ ަވޢުެދއްަތަކށް ެވރިކަން ކައުންސިލުމިލްކު

ނޫނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ާގކޮށް ބިލެއް ެގނެސްެގން ބިލު ޑްރާފްޓުމަޖިލީހަށް ޅުަގނޑުމެން މި ަގރާރު ހުށަހަޅައިެގން އަ

ތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޞްޞާތި ޚްތަުކެގ އިއަށް ތާއީދުކުަރން. ކައުންސިލު ައޅުަގނުޑ ހަމަ ފުރިހަމަށްރާ މަސަްއކަތަކު

ތަކަށް ލިބޭނެ ޮގްތ ސާޅީސް އިންސައްތަ ކައުންސިލުކުލީެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ އާްމދަނީން ފަޅުފަޅުަތކުން  .ރަށްރަށާއި، ބިމާއި
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އެންމެހަިއ  އަތޮޅުދުނީަގިއާވ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށް ފިޔަވައި ކުރާ މަސައްކަތް. ހެދުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މި

 ތަކަށް ދިނުމަކީ ެވރިކަން ކައުންސިލުލުެގ މިލްކުމުދައުުފލޭ ހަރުނު ،އި، ބިންތަާކއިމްރާނީ ަވސީލަތްތަކާޢުދުރަތީ އަދި ުގ

ތަކުން ނިުގޅައި ެގނެފަިއާވ ކައުންިސލުމި ކުރަނީ ޅުަގނޑުމެން ަމސައްކަތް ކުރާ މަސައްކަތް. އަ  އަޅުަގނޑުމެން މި އެއީ

ތަުކެގ ިގރި، ފަޅުތަާކއި، ެގ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށްތަކާއިޞް ޞާތިޚްެގ އިަކުއންސިލު ،ދީ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް

ިވޔަސް އެ ދާއިާރެއްއ  ނަަގިއެގންލޯނު ،ކޮށްެގންއް ކުއްޔަށް ދީެގން އަިދ މޯޭގޖުއެ ބިންތަ ،ދީ މިލްކުެވރިކަން

އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރަނީ ެވސް  ،. އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަނީންކޮށްދިނުތަްއ ންެޖހޭ މަސައްކަތްށްޓަަކއި ކުރާތަރައްޤީކުރުމަ

މޯޭގޖުކޮްށެގން ިވޔަްސ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ިހންުގމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް  ހަމަ މިދެންނެިވ އުސޫލުން ބިންތައް

ބޫުލކުރަނީ މި މަޖިލީހުން އެޮގތަށް ތާއީދުކުރަްއާވނެ ކަމަށް. ތަކަށް ބާުރެވރިކަްނ ދިނުން. އަޅުަގނޑު ަގކައުންސިލު

އަދު އަުޅަގނޑުމެން އަުޅަގނޑުމެްނެގ މި ،ެވސް ާތއީދެއް ނުކުރަން އަުޅަގނޑު ހަމަ އެްއޮގތަކަށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތެރި ަރއީސް. ޮބަޑށް އިްއޒަތް ދޭކަށް. ބާރު ދެިވފަިއަވނީ މާތަކަްށ ބާރުދީފައިާވ މިންަވރަށް ބާރުކައުންސިލު

 ސިޓީ އެމް.އާރް.ޑީ.ީސެގ މަސަްއކަތް އަްއޑޫ ،އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ސަުރކާުރ އައުމަށްފަހު ެވސް އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އުވި 

 އި އެތަުނެގ. އައްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލާ ހަާވލުކުރެުވނީ އެތަނުަގިއ ހުރި ެވހިކަލާހަާވލުކުެރްއުވނު ކައުންސިލާ

ނުން އަކުާރކަށް ބަޖެޓެއް ނުލިބޭ. އެތައް މިލިމުސާރަ އެކަނި. ެވހިކަލްަތއް އޮޕަރޭޓުމުަވްއޒަފުންެގ  މުަވްއޒަފުންނާއި

ދޮންެވލި މަުގތަްއ ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ  .ޭވަކށް ނެތްމަަސއްކަެތއް ކުރެ އެ  ރަދުކޮށްެގން ނޫނިްއޔާޚަރުފިޔާ 

ނޫެނއް ެގަނއުމަށްޓަަކއި މިއަދު ާގއެހެންީވމާ، މިފަދަ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ،އޮްނނަނީ މިމަސައްކަތްނުކުެރިވ 

ކުރީެގ  ؛އްނޫނުތަާގހުރި  ސަރުކާރުން އަދި މި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ެގންދަނީ ކުރީގައި އުފެދިފައި

ނޫުނެގ ތެރޭަގިއ ާގެގނައި  ްނެވެގންޖައްސާލަަކއުންސިލްތައް އިނދަ ިއ،ތަުކެގ ބާރު ކަނޑުާވލަސަރުކާރުން ކައުންސިލު

ހުރަސްތައް ނައްތާލީމާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިދެންނެިވ  މި  .ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލަން. އިްއޒަތްތްތެރި ރައީސް

ތަކުން ކުރާންޖެހޭ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރާންޖެހޭ  ކައުންިސލު ،ރިކަން ދެވި އުސޫލުން ކައުންސިލުަތކަށް ބާރުެވ

 ތީ މުޅި އަްއޫޑެގއޮ މިއަދު އެ ންއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުއަ .ފަސޭހަެވެގންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަސައްކަތްކުރުމަށް

 އިނޭގތޯ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ނޫނީ ހުރަސްތަކެއްާގހަމަ  .ހުރަސްއެޅިފަ ެވސް ޕްލޭން ހެދުމަށް ށި ބިނާެވ

 ތަނާ  އްބަްސުވމުަގއި ޮސއިކުރާ ހިސާބަްށ ދިޔަެއ އެ  ،މަަސއްކަތްޮކށްހުރިހާ އިޢުލާންކޮށްެގން ަބޔަކު ހޯދުަމށްޓަކައި 

ެވސް ސަރުކާރުން ެއކަމުެގ ެތރެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުަވިއެގން ްއޮގތަކަށް މިނިސްޓްރީެގ ހުއްދައަކަށް އެެދން ޖެހިއްޖެ. އެއީ އެ

މަޖުބޫރުަވނީ.   ން ނޫނީ ހުރަސްތަކެއް ހުރުމެުގ ސަބަބުން މި ކަންތައްތައް މިހެން ކުރަާގތައްތައް ކުރަީނއެއް ނޫން. ކަން

ތާެގ ޑިލޭއެްއ ހަފު ތިންަވނީ އެދުަވހުން ފެށިެގން މިއަދާ ހަމައަށް  ެވސް އެހެންކަމުން، މިހާރު އެ މަސައްކަތް

ުވޖޫދަށް ެގނެސް ނޫނު ާގމި ލާމަރުަކޒީ  ، ީވ އެްނމެ އަަވެހއްކޮށްަގނޑުމެންއަޅު  .. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްއައިސްފަ

އްޔާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ރާއްޖެ ވެއްޖެ  ގައިން އެބަޖެހޭ. އެހެން ނޫން ކަމުތަކަށް ބާރުެވިރކަްނ ދޭކައުންސިލު
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އަޅުަގނޑުމެންެގ  .އީސްބޭނުންާވ ޮގތަށް ތަރައްޤީއެއް ނުކުރެޭވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަ ،އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ މިންަވރަށް

މަރުޙަާލގައި ތަކުެގ ުޅަގނޑުެމން ކޮމިޓީއަ ،ކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ެގނެސްސަރުކާރުން މިހާރު މި ބިލު ޑްރާފްޓު

ދެންނެވީ  މި ދަނީ ކުރަމުން. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ މިކަން ައުޅަގނޑުމެން ކުރުމުެގ މަަސއްަކތް މި ،މަޝްަވރާކުެރިވ

ން ހުޅުމާލޭ ކޯޕަރޭޝަ ؛އުަފއްދާފައި އޮތް ޮގތަށް ްއޔާ ެއޗް.ޑީ.ސީ މެންނަށް ނުދެޭވ ކަުމަގިއ ެވއްޖެުޅަގނޑުބާރުެވރިކަން އަ

ލޮޕްމަންޓް ެވއޮންނަ އުޫސލުން އައްޑޫ ޑި  ގައިބެލުމުެގ ދަށުއެ މީހުންެގ އެްޗ.ޑީ.ސީ މުޅި ހުޅުމާލެ އެއްކޮށް  ،އުފައްދާފައި 

ހަމަ  ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށްދެން އެ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަާވލުކުރަންީވ ނޫންތޯއޭ. ހަދާފައި އައްޑޫ ސިީޓ އެއްކޮށް  ޓުކޯޕަރޭ

ތަރައްޤީކޮްށެގން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް  ،ކޮށްެގން ލޮޕް ެވއެޗް.ޑީ.ސީން ހިންާގ ޮގތަށް އަްއޑޫ ޑި

  ހިސާބުން  ނޫނު ުވޖޫދުުވމާާގ ންނެިވބޫލުކުރަނީ މިދެއަުޅަގނުޑ ަގ ،ންނަމަެވސްދެިވދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އެހެ

އެީކަގިއ   ބޭނުންާވ ޮގތަށް ސަރުކާރާޮގސް އަޅުަގނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހިރަ ހުރިހާ ހުރަސްތަކެއް ނެތިެގން

 .ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކުރެިވދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

ަވުގތު އަުޅަގނޑު ދެން ފުރުޞަތެއް އަރުާވނީ ނޮިޅަވރަމް ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި  އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރި

 ހުޅުދޫ  !ސޮރީ ،! ދެން އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ފޭދޫ ދާއިރާެގއާދެ ؛ެގންުގޅޭ އުސޫެލއްެމން އެއީ ައޅުަގނޑު ށް.މެންބަރަ

 ަވުގތު ފުރުޞަތު ައރުާވނަން. ށް މިަލބީބަ އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

 ކަޒު ަވުގތު މަޖިލީހުަގއި މި ބަހުސްކުރެެވމުންދާ ލާމަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި

ޮގތުން މި  ން ބޭނުންާވ ބައެއް ިއޞްލާޙުތަކާ ުގޅޭއަޅުަގނޑުމެން ހިމަނަ އިަގޙުތަުކެގ ތެރޭށް ެގންނަ އިޞްލާނޫނަާގ

ސިީޓ  ،ތަާކއިއަތޮުޅ ކައުންސިލު ،ތަާކއިމު ަގރާެރއް. ރަށު ކައުންސިލުންހުށެޅިފަިއާވ ަގރާރަީކ ަވރަށް މުހި؛ ކުރެޭވ

 ެގ ިވސްނުމާ ސިޓީ  ،ރަށުެގ ިވސްނުމާއި ، ިވސްނުމާއި އެބަ މާލީ މިނިަވންކަން ލިބެންޖެހޭ. އެ އަޮތޅުެގ ށްތަކަކައުންސިލު

ށު އެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް އެ ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރުމުެގ ިވސްނުމެއް އަބަދުެވސް ރަ އި،ފައިސާ ހޯދައެްއޮގތަށް 

އެކަމަްށ އޮންނަނީ  ސިޓީެގ ަރއްޔިތުން ެގންުގޅޭ. ެއކަމަށް ހުރަސްއެިޅފައި މި ،ރައްޔިުތން ެގއަތޮޅު ، ރައްޔިތުން

ނޫނުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ެގންނަން ާގ . މިއޮްނނަނީ ބަންދުެވފަ ހުރިހާ މަގެއް މި ބޭނުންާވ ފައިސާ ހޯދޭނެ ޮގތެްއ ނޯޭވ.

ތަކަށް ކުެރޭވެނ ޮގތްތަކެއް ހޯަދއިދިނުމަށް. ބޭނުންާވ އިޞްލާޙުެގ ތެެރއަްށ ހުށަހަޅަން ބޭނުންަވނީ މިކަން ކައުންސިލު

ެވސް ައޅުަގނޑުމެން  ގައި 19ންޑާ ައޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ އެޖެ ކަމެއްެގ ޮގުތގައި މު އެއްންމީެގ އެންމެ މުހި

ތަކަށް ބަހާލުމަށް.  ސީދާ ކައުންސިލު 5ލަ އާމްދަނީެގ %ހުށަހަޅާފައިާވނެ ދައުލަތުެގ ަބޖެޓަށް ދައުލަތުެގ އާމްދަނީެގ ޖުމު
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 ަވކި ފޯމިއުލާެއއްެގ ތެެރއިން ހުރިހާ 5% ެގއާމްދަނީ ކު ިލބޭކޮންމެ އަހަރަ ެރެވނިުއެގ ޮގތުަގއި ށްއެޮގތުން ދައުލަތަ

ތަުކން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެ  ތަކަށް ބަހާލަން އެަބޖެހޭ. އެއީ ޤާނޫނުއަާސސީން ލާޒިމްކޮށްފަިއޭވ ަކއުންސިލުކައުންސިލު

ފަހަރު ެއ  ޭވ. ިގނަފައިާސއެއް ނޯ  އަސާސީ ޚިދުމަތް. އެންމެ ައސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ެވސް ބޭނުންވާ 

އްުމ ރަްއޔިތުންނަށް. އެހެންކަމުން، ެއ ފައިާސ އާއް މި ޖެހެނީ ޭއެގ އުނދަޫގތަ  ،ނުކުެރިވފައިކަން ކަން

ދިނުމުގައި ފަސޭަހތަކެއް ެވެގންދާނެ. އަުޅަގނުޑ  ކަށްތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަަކއުންސިލު ތަކަށް ދީިފއްޔާކައުންސިލު

 1.1 ަވންޏާ  ށްބަލާ ކަމަ ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް 2019 ،އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުމި ދައްކަނީ ާގތްަގނޑަކަށް މި 

ލާ ާވހަކަ. އެހެން  އިތަކަށް ބަހަން ރުފިޔާ ސީދާ ކައުންސިލުއަބިލި 1.1ދަުއލަތުެގ ބަޖެޓުން  .ން ރުފިޔާެގ ާވހަކައަބިލި

ށް ނޫނަާގހަމައެއާއެީކ އަުޅަގނުޑ ދެކޭ ޮގުތަގިއ މި  ތަކަށް އެ ބާރު ލިިބެގްނދާނެ.ަކއުްނސިލު ކަމުގައި ަވންޏާހަދައިފި

ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ދޭ  ށްަފއިވޭ އަދި މި ަގރާރުގައި ެވސް ފާހަަގކޮ .މު އެއް ިއޞްލާޙުންޖެހޭ އެންމެ މުހިެގންނަން

އެ ފީ  ިއ،ނޑައަޅަކުލި ކަފީ ނުަވތަ ، ކައުންސިލުތަކުން ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުނާްވ ފައިސާ ހޯދުމާއި ތައް ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް

ކުޭރ އެބަ ކަންތައްތައްމުނިސިޕަލް ފީ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ .ނުމަށްތަކަށް ދިނެުގމަށް ކައުްނސިލުކުލި ނުަވތަ 

ެވސް ފީތަކެްއ އަދި އެނޫން .ަސއިކަލް އެބަ ދުްއާވ . އަދި ރަށްަރށުގައިުދމަތްތައް އެބަދޭޚިނިސިޕަލް . މުރަށްރަށުގައި

ރުެގ ދަށުން ދެިވދާނެ. އެ ބާްށ ކަތަެވްސ ފީތައް ނެުގމުެގ ބާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކައުންސިލު އެބަ ނެޭގ.  ބަނދަރުން

ަތކަށް ދިނުން. ރަދުކުރުމުެގ ބާުރ ކައުންސިލުތަުކން ސީދާ ޚަލިބޭ ފީން ކައުންސިލުީފ ނަަގއިެގން  ތަކަށްކައުންސިލު

ާޚއްޞަކޮށް މިާސލަކަށް ބުނަންޏާ އައްޫޑަގއި  އިރަށްރަށުަގ ،ރަށުެގ ކައުންސިލު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބާރު ދީފިއްޔާ

 މި ފީ ސަިއކަލަށް ެއބަ ފީއެއް ދަްއކަމޭ.  ިގނަ މީހުން އެބަުބނޭ ތިމަންނަމެން ސައިކަލް ދުއްާވފައިަވރަށް 

  ހަދަންށޭ.  ނޫނީ އެހެން ތަނެއްެގ މަުގ ،ހަދަންށޭ ެގ މަުގތައްމާލޭނީ ރަދުކުރަދައްކަންޖެހޭނީ މާލެއަށޭ. މި ލާރި މި ޚަ

 އް އެ ރަށެްއަގއި ރަޖިސްްޓރީކޮށްެގން ުދއްާވ ސަިއކަލެ ަވންޏާ ަގއިނޫނަށް ެގނެސްިފ ކަމުާގޅުަގނޑުމެން މި ބަދަލު މި އަ

 ގެ އެއް ލިބޭ ފީ ސީދާ ކައުންސިލަށް ބޭނުމަށް  އެ ރަުށެގ ،ނަާގަފއި ންނޫނީ ެވހިކަލެްއެގ ފީ ސީދާ އެ ރަށު ަކއުންސިލު

އްޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާނެ. ރަުށެގ ރަ ،ތަކަށްއެ ފައިދާ ރަުށެގ ކައުްނސިލުްއޔާ ނެ. ެއހެންވެއްޖެޮގތުަގއި ކަނަޑއެިޅެގންދާ

ން ރުފިޔާެގ ާވހަކަ. އަމިލި 114ގާތްަގނޑަކާށް މި ދައްކަނީ  ަވންޏާ ށްއަހަރުެގ ބަޖެޓަށް ބަލާ ކަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ތަކަްށ ކައުންސިލު ތަކުެގ ބޭނުމަށް ހިފަން ފަށައިފިއްޔާކޮށްފައި ަކއުްނސިލުަތކުން ކަލެކްޓު މި ފައިސާ އެ ކައުންސިލު

ތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތުެގ ފެންަވރު ރަނަގޅުކުެރިވެގންދާނެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކައުންސިލު  ،ލިބި އާމްދަނީ

 ލިބޭފަދަ ަތންތަނުެގ ކުލީެގ ޮގުތަގއި އި ފަރު ފަޅާ ، ރަށާއި، ބިމާއި ،ސާފުެވެގންދޭ. ހަމަެއއާެއކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ަގއި  19ންޖެހޭ ކަުމަގިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ކަމަށް އެޖެންޑާ ތަކަށް ދޭއާމްދަނީެގ ެވސް ަވކި ަބެއއް ކައުންސިލު

ތެރޭަގއި ނޫނީ ސިީޓެގ ެގ ޞްޞާ ތިޚްތެޭރގައި ހިމެނޭ ތަންތަން އަތޮޅުެގ އިެގ ޞްޞާތި ޚްެވސް ާވނެ. ރަށުެގ އި

ނުން ލިބޭ ތަންތަމި  ؛ބިންބިމުެގ ކުްއާޔއި ފީ ،ލިބޭ ކުލި ނޫނީ ފީ ންތެޭރަގއި ހިމެނޭ ތަންތަނުެގ ޞްޞާތިޚްއި
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ޕްލޭންތައް ހަދައިެގން  ، ލިބިކަށް މިނިަވންކަމާެއކީތަތަކަށް. ަކއުްނސިލުއެބަ ލިބެންޖެހޭ ކައުންސިލު 40އާމްދަނީެގ %

 ،އަތޮޅެއްގެ  ނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއެބަޖެހޭ. އެ ބާރު ލިބޭ ންޓް ކުރެެވންމެއިންެވސްޓްމެންޓް ެގެނެވންޖެހޭ. އިންެވސްޓް

ޮގތް  މިނިަވންކަމާެއކީ ިވޔަފާރިކުރެޭވނެ ޮގތް ހޯަދއިެގން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ންލިބޭ ލާރި ،ކަާމއެކީ އެ ސިީޓއެްއެގ މިނިަވން

  ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުެގ  ންތަކަށް ަވރަށް ިގނަ އާމްދަނީ ލިބިެގންދާނެ. އަދި މީހުމީެގ ސަބަބުން ކައުންސިލު ހޯދައިެގން.

ލިބޭ ކުްއޔަށް ސީދާ  100% ެގްށ ދީފައި ލިބޭ އާމްދަނީމުދަލެއް ކުއްޔަހަރުނޫނީ ހުންނަ ބިމު ކުލީެގ ޮގތުަގއި 

އަދި ައއްޑޫ ސިީޓަގިއ މުންދާނެ. ހަމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭެގ ަފއިދާ ކުރަ ކައުންސިލަށް ލިބޭ ޮގތަށް ހަދައިފިއްޔާ

 ،ޓު ެވސް ބަޖެތަކުެގ ކަުއންސިލުއެ ދެ ރަށުެގ  .ހުޅުމީދޫއަކީ ަވކިން އޮންނަ ރަށެއް ،ިވސްނަންޖެހޭ މިކަން ކުރާއިރު

 ށްޚަރަދުކުރެޭވނެ ޮގތަ ށްުކެގ ބަެޖޓު ެވސް ތަފްސީލުކޮށް ބަހާެލިވެގން އެ އަަވެށއްެގ ާދއިާރއަތަސިޓީެގ ަކއުންސިލު

ށް އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު ެގންނައިރު ިމ ނޫނަާގަބހުރޭ މި ދަތިތަެކއް އެ އިީވމަ އޭގަ  ކުެރެވންޖެހޭ. ސިޓީެއއްއިންތިޒާމު

 ؛އިރާއެްއަގއި ހުރިހާ ދާ ެވސް ސިޓީއެއްަގއި  ަވންޏާ ށްނުޑމެން އެ އިޞްލާޙު ެގނެސްފި ކަމަކަމަށް ިވސްނާފައި އަުޅަގ

 ެވސް ާވހަކަ... މާލޭެގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ޮނޅިަވރަމް ާދއިރާެގ އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅަގނޑު މި ުފރުޞަތު

 .هللاމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުމުޙައް

 

 ދެްއކެުވން:ާވހަކަ هللاދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ންނޮޅިަވރަ

 "ލާމަރުަކޒީ" .ބަސް އެބަޖެހޭ މާނަކުރަން ޙަޤީޤަތުގައިމި  "ލާމަރުކަޒީ"އަުޅަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެއީ  ؟މަސައްކަތްކުަރނީ ތޯ މިހާ އެްއޗެއް ލާންހުރިދެން މާލެއަށް މާލެއަކީ މަރުކަުޒެވަފއި  ؟ކޮބައިތޯ

އެންމެ ުކޑަމިނުން  ؛އި ހުރި ހުރިހާ ބިންތަކާއި ހުރިހާ އެްއޗެއް ކުދި ރަށްރަށުގަ  ފެންނަ ކަމަކީ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި

ލިބޭ ަތކަށް . ހަމައެކަނި ކައުންސިލުސަރުކާރުެގ ހުއްދަ ހޯދަން އެބަޖެހޭ ެވސް އަކަފޫޓުެގ ބިމެއް ުކއްޔަށް ދޭން ދެ ހާސް

އް. އެ ހައުސެ ެވެގން ެގސްޓްރަށުެގ ކައުންސިލުްނ ހެދިދާނެ ކުޑަކުޑަ ރާއްޖެތެޭރ މީހާ ނޫނީ މާލޭ މީހާ ދާން  ،ބާރަކީ

އެންމެ ުކޑަމިނުން ކުްއޔަށް ދެިވާދނެ. އެކަމަކު ބޭރުން ެގސްޓުްނ ެގންނާކަށް އެ ިވޔަފާރިެއއް ނުކުރެޭވ. ހައުސް ެގސްޓް

 ވޭ އެަބއޮތަކަށް އެކަމަުކ ކައުންސިލު ލުެގ ިވޔަފާިރއެއް ނުކުެރޭވ، ފެރީެގ ޚިދުމަތެއް ކައުްނސިލަކަށް ނުދެޭވ.ތެ

ނުލިބޭ އެތައް ޒަމާނެއް ާވއިރު. އެކަަމކު މާލޭ ސަރުކާރުން ހުރިހާ  އެއް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ. ހުއްދަ .ންކުެރެވިވޔަފާރި

ިވދާުޅވެއްޖެ ހުޅުމާެލއިން މިޮގތަްށ  ެވސް ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޅުދޫކަމެއް ކުެރޭވ. ދެން އަެނއްާކ ކެނދިކު

ކަންތައްތަްއ  އަށް ެވސް އެަބޖެހޭ މިޮގތަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރެެވން. އެްއޔާ ރާއްޖެތެރެއެހެްނވެއްޖެ. ާވހަކަ ންނައޮ
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ރަން. ލިބޭ ހުރިހާ އެއްެޗއް މާލެއަށް. އްޔާ ތަރައްޤީެއއް ނުާވނެ. ހަމަެއަކނި މާލެ ތަރައްޤީކުވެއްޖެ  ނުކުރެޭވ ކަމަށް

ކުރާ ސަިއކަލެްއ ކުރަނީ. ކޮށްފިއްޔާ މާެލއަްށ ރަޖިސްޓްރީމު ެވހިކަލްަތއް ެވސް ަވކި ޒޯންތަަކކަށް މި ރަޖިސްޓްރީއެްއަގ

 މީހާ  ތެރެއަށް ނުެގންދެޭވ ދުއްާވކަށް. އެކަމަކު ިގނަ ރަްށރަށުެގ މީހުން މިހާރު މި ދިރިއުޅެނީ މާލޭގައި. އެރާއްޖެ

ންނަނީ ަވިކ ޒޯނެްއަގއި އޮ އެކަްނ ެވސް ނުކުެރޭވ ޮގތަށް މި  ިވަޔސް، ޗުއްީޓއަށް ދާއިރު އެ ަސއިަކލް ެގންދަން

ރަޖިސްޓްީރކޮށްފައި ާރއްޖެތެރޭެގ އެހެން ރަށެއްަގއި  ގައިކުރާ އުޅަނދުފަހަރު މާލޭންނާތީ. އެކަމަކު ކަނޑުދަުތރުފަތުރުއޮ

ެވސް އެބަޖެހޭ ދޫކޮށްދޭން.  ހުރިހާ ކަމެއްެގ ބާރުތައް  ، މި. އެހެްނީވމާރަށެްއެގ ބަޔަކު ަނަގިއެގން ެވސް އެބަ ދުްއޭވ އެ 

ކޮށްފައި ިމ ގައި އަުޅަގނުޑމެން މަސައްކަތްނންތައް ތަރައްޤީެއއް ނުާވނެ. މިސާލަކަްށ މިއަދު މިތާތަ އެހެންނޫނިއްޔާ މި

ނުޑ ދާންޖެހިދާނެ ރާއްޖެތެރެއަށް  އަޅުަގނޑަކީ ެވސް ރާއްޖެތެރެއަށް ނިސްބަތްާވ މީހެއް. އަޅުަގ ،އަހަރު ނިންމާފައި 5

އް ބޭފުޅުން އެބަ އެ ދެން ައނެއްކާ ބަ ؟ުކރަންީވތޯ އެކޮޅަށް. އަނެްއކާ އަުޅަގނޑުެގ ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުދިރިއުޅެން

ިވދާޅުޭވ ހުޅުމާލެއިން މާލޭ މީހުންނަށް ބިން ދޭން. ހުޅުމާލެއިން މާލޭ މީހުންނަށް ބިން ދޫކުރަންޏާ ދިެވހި ކޮންމެ  

ދަރަންޏެއް ައޅުާވފައި ހުޅުމާލެ ހިްއކާފަިއ  އި  ހުރިހާ އެްނމެންެގ ބޮލުަގނެ. ދިެވހިރާއްޖޭެގތަކަށް ބިން ދޫކުރަންޖެހޭ ރައްޔި

. އޮތީކީނޫން ުހޅުމާލެ ހިއްކާފައި  އްއޮތީ. ހަމައެކަނި މާލޭެގ މީހުންެގ ބޮލުަގިއ ދަރަންޏެއް އަުޅާވފައެ  އެ

އްޔާ. ވެއްޖެ ބޭ ކަމަށް ލިބެންޖެހޭނެ މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ބިން ލިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ހުޅުމާލެއިން ބިން 

ހެއްދީ ހަމަ މާލޭެގ ރައްޔިތުން ދޭހެން   ރައްޔިތުން. އަުޅަގނޑުމެން ެވސް ައއިޑީާކޑު އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެވސް ދިެވހި

ނިޝާން ޖަހާފައި  ރުކުެގ ދިެވހިލީން ފަ 11 ހަމަ. ރުފިޔާ ދީފަ 30ރުފިޔާ ދެންޏާ  30. ނޫނީ ރުފިޔާ ދީފަ 150

ންނަނީ. ަވކި މާލޭެގ މީހުންެގ އެކަނި ޙައްެޤއް ނޫން އެއީކީ. މާލޭ މީހާއަށް އޮަގއި ާކޑުއަޅުަގނޑުމެން ެވސް އަިއޑީ

. އެކަމަުކ މީަހކަށް ބިން ލިބިފަ 3ެވސް މާލޭ  މިހާރުތްފަރުން ބިން. އަުޅަގނޑުމެން ރަށުަގއި އެަބއޮންއެބަލިބޭ ނޮޅިަވރަ

ކުރަން ފްލެޓަކަށް ެވސް ނުލެޭވ ކުރިމަްއޗެްއ ސައްކަތްލޭއަށް އައިއްަސ، ހުޅުމާލެއަށް އަިއއްަސ މައަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ

 ؛ކުރަން. މިހުރިހާ އެއްޗެއް މާލެ ެގނެސްެގން މާލެއޮތް ހުރިހާ ދުަވހު. ހަމައެކަނި މާލެ، މާލެ، މާލެ، މާލެ ތަރައްޤީ މި

ކުރަންީވ ނޫންތޯ. ޤީމުޅި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ހިސާބެއް ތަރައް ؟އުޅެނީ ސިލުކުރަންތޯ އަޅުަގނޑުމެން މިހާކޮންކަމެއް 

ަގއި . ހދ .ބަދަލުކުރަންީވ ނޫންތޯ މީހުން އުޅޭަގއި ރަށު 13  މިހާރު އި ެވސްަގ .ހދ ؛ތިބި މީހުން އިކުދި ރަށްތަކުގަ 

ނުޖައްސަންީވ ތަނަށް ފުނި ކުރަްނީވ ނޫންތޯ. މި ތަންތަްނ ތަރައްޤީ ހުރި ބޮޑެތި ރަށްތަކަށް ބަދަުލކޮށްެގން މިހާރު އެ

އުެޅޭވނެ ޮގތެްއ ނެތޭ. ެއކަމަކު ބޭނުމެއް ުނޭވ އެްއެވްސ  ،ޕާެކއް ނެތޭ  ،ީނ މިތާަގިއ ނެތޭނޫންތޯ. އަބަދުެވްސ މި ކިޔަ

ބިްނ  ހެކްޓަރުެގ ބިމެއް. އެ 11ތް މާލޭެގ ބަަޔކު ނަާގަފއި ބާރެއް ދޭކަެށއް. އަޅުަގނޑުމެން ރަށުަގިއ މިހާރު ެވްސ އެަބއޮ 

ބިމަށް  ެވްސ ކަމެްއ ނެތް. ަކއުންސިލަކުން ނެތް އެރު ެއްއެވސް ކަމެއް، ތަރައްީޤއަށް ުކރި އެއް އަހަ 11ެވސް މިދިޔަ 

ޖެހެނީ މާލޭގައި ހުންނަ   ބިމަށް ދާންީވމަ މި ރަށުެގ މީހާއަށް އެއެްއެވސް ކަެމއް ކުެރޭވކަށް. އަޅުަގނޑުމެން އުފަން

ށް އަރާ ތަނަ ޓާިއ، އެށްއި ބިެމއް. އެތަނުން ލިޭބ ކާމީހެއް ކައިރިން ހުއްދަ ހޯދަްނ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެން ަރށުަގ



98 

 

އްާޔ އެހެންވެއްޖެެވލާެގ ބިސްޮކޅު ެވސް މި ިވއްކާލަނީ ެގނެްއސަ މާލޭ މީހުންނަށް. މާލޭ މީހުންނަށް ނުދޭންީވ ނޫންތޯ. 

ށް އެ ރިސޯޓްަތްއ އެ އަތޮޅެއްެގ ބަޔަކަ ؛ނަށްތަކަކީ ކީއްކުރަންޯތ މާލޭ މީހުންއަތޮޅުަތކުަގއި ހުރި ރިސޯޓު ިއ،ރާއްޖެތެރޭަގ

އަތޮޅުން ރިސޯޓް   .ކީއްކުރަންތޯ ދ އަށްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މާލޭ މީހެއް. އޭނަ މިތާ  ެގ،ދޭންީވ ނޫންތޯ. މާލޭ

މާލެ ކައިރިން ޭއނައަށް ރިސޯޓެއް ދޫކުރަންީވ ނޫންތޯ. އޭނަެގ ދާއިރާއިން ޭއނައަށް ރިސޯޓް ދޫކުރަންީވ ؟ ދޫކުރަންީވ

ދެން ކޮން  ؛ުޅަގނޑުެމން ރާއްޖެތެރޭއެކަން ކުރަްނީވ ނޫންތޯ. ހުރިހާ ކަމެއް އަ ، މާލެއިން ނޫންތޯ. އެހެންީވމާ

އް. ެއކަމަކު މުޅި އަްއޑޫ ކެއައްޫޑަގިއ ެވސް އެބަހުރި ަވިކަވކި ރަްށތަ ؛ެދން ސިޓީ ހަދާއިރު؟ މާލެއެއްތޯ ،ރާއްޖެތެރެއެއް 

ކަށް. ހަަމ ހަދަންީވ ނޫންތޯ ސިޓީއަ.ދީ ހަމަޭވ. މުޅި ހދ ކުޅުުދއްފުށީަގއި ެވްސ އާބާ  ؛ސިީޓއަަކށް .ސިޓީ. ކީްއެވތޯ ހދ

އޮތީ  ސިޓީ، އުތުރަށް މި 2ސިޓީައކަށް ަހދައިދޭންީވ ނޫންތޯ. ދެކުނަށް އް ރަށް ެއއްކޮްށެގން އެ  13ހދ. ގައި އޮތް 

ޤެއް ސިޓީެއއް. އަުޅަގނޑުމެްނނަކަށް ނެތް ސިޓީއެްއެގ ަޙްއޤެއް ެވސް. އަުޅަގނޑުމެންަނކަށް ނެތް އެހެން ޙައްބޭސް

ެވސް. ައޅުަގނޑުމެން އަތޮުޅަގއި ެވްސ އެބަހުރި ބޮޑެތި ރަށްތައް.  އްރިޒަމެެވސް. ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ޓުއަ

ަގއި އެްއެވސް ނރޕޯޓެއް. އެތާޖަްއސާ ހަނިމާދޫއަށް. ެއކަމަކު ަނމުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަ ފްލައިްޓ އެބަ  5ދުާވލަކު 

އަހަރު، ނަޝީދުެގ  30މައުމޫންެގ  މި ސަރުކާރު އެކަންޏެއް ނޫން. ؛ރުކާރަކުން ޭވުތެވދިޔަ ެއްއެވސް ސަ ،ސަރުކާރަކުން

ހިސާބަށް  ނެތޭ ޓުއަރިޒަމް އެ .އަހަރު 5ޔާމީންެގ  'އަހަރު ބައި. މި އެްއެވސް ިއރެއްަގއި 2ދުެގ ޙީދުަވސް، ަވ 1184

ނޫން.  ވަޒީފާެއއް އޮތީކީ .ންހާސް މީހު 27ގައި މި ދިރިއުޅެނީ. . ަވނަ އާބާދީ ހދ 2ގޮއްަސެއއް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ެއއްެވސް އެްއެޗއް ނެތް. އެކަމަކު ހަމަ ރައްޔިތުްނ  ،ނޫން. ތަޢުލީމެއް އްޙަތެއް އޮތީކީޞިނޫން.  އް ަވނީކީއެހެން ކަމެ

 އެހެން ކަމެްއ ކުރަން. މި ާގނޫނު ެވސް ހެދިދާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެކަމަކު މާލޭެގ މަރުކަޒީ  ،ކުރަންބާރުެވރި

. އެްއެވސް ބާރެއް ނުދޭނެ ޙަޤީޤަތުގައި. ނެށް ެއއްެވސް ކަމެއް ނުކޮށްދޭކައަސަރުކާރަކުންނެއް އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެތެރެ

ކުެރިވެގްނ ، އޭެގ ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ިވޔަފާރިލާން އެކަންތައްަތއް އަިދެވސް އިުތރަށް މުށުތެރެއަށް

ްށ  ިބންތައް ބަިއަވރު. ޓުއަިރޒަމަާވ ރަށެއް. އަޅުަގނޑުމެން ރަށުގައި އެބައޮތްހެކްޓަރު ހަމަ 200އަޅުަގނޑުމެން ރަށުަގއި 

ކުރަްނ  ތައްަކމަށް ެވސް ބިން ދެޭވނެ. ދެން މިތާ އެހެން އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްެވސް ބިންދެޭވނެ. މަސްެވރި

ންގ މިނިސްޓްރީއަށް. ޕްލޭނިންގ ޕްލޭނި ެގެވސް ބިން ދެޭވނެ. އެހެން އެްއެވސް ކަމަކަށް ބިމެއް ޯހދަންީވމަ މާލޭ

 އެހެން ަކމެއް ެވސް.  ،އަށް މި އިނެގނީ އަޅުަގނޑުމެން ރަށުން ބިން ދޭންީވ ތަނެއް ެވސްމިނިސްޓްރީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ން އަޅުަގނޑުމެ ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ަދންނަާވލަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

، ިމ އެންމެންނަކީ ެވސް ިދެވހިން އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ ެގނޫން، އަުޅަގނޑުމެންދަްއކާއިރު ަވކި ރަެށްއ ާވހަކަ

ެގންެދުވން ށްއަ، ެއޮގތަށް ިވސްނުން ކުރި ުއޅެނީ. އެހެންީވމާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ުހރިހާ ރަށެއްަގއި ެވސް މި
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ކުރަނީ  ށް ބާރު ދިުނމަށް މަސައްކަތް މިތަކަާގނޫެނއް ފާސްކޮްށ ކައުންސިލު ލާމަރުކަޒީއެދެން. ދެން އަުޅަގނޑުމެން 

ެގންދިޔުމަށް. އާދެ! މިހާުރ ށްއަ ކުރި ތައްެއއްޮގތަށް އެކަންަތއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިފާޅުކުރަްއާވ ޚިޔާލުަތކަށް. ެއއާ

 .  ށްމަހީތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝައަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތް

 

 މް ާވހަަކދެއްކެުވން:ހީހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަ

ޅުއްާވފައިާވ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަ

ަވނީ  ންާރއްޖޭެގ އިާދރީ ދާއިރާތަްއ ހިންާގކުރަން. ިމ ަގރާރަީކ ދިެވހިާތއީދުއަުޅަގނުޑ މި ަގރާރަށް  ؛ލާމަރުކަޒީ ަގރާރު

އެ ާގނޫނު  ،ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވއިރު 230ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ކަމަްށ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ން ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ިމ ާގނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުތަުކެގ ދަށު 2010/7 ،ކުރުމަށް ޓަކަިއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިޒުތަންފީ

ިވސްނުންތަކެއް ހިމެނޭ ޓަަކއި ިވސްނޭލުމަށްއިކޮށް ހިންުގމަށް ދިމާެވފައިާވ ދަތިތައް ފިލުަވއިރާަތއް ލާމަރުކަޒު ރާއްޖޭެގ ދާ

ބޮަޑށް ަގބޫލުކުރާ ކަެމއް މުޅި ދިެވހިރާއްޖެ ތަރައްީޤާވންޖެހޭނެ  ަގރާރެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު ަވރަށް

އް ހިަގންޖެހޭނީ ާގތުން ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދީެގން ކަމަށް. ރާއްޖޭެގ މުޅި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެ ،އިކަމަށާ

ަބޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެްއަގއި،  ކު އެރުެވރިކަާމއެޚްކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި ލޮުބެވިތ ރައްޔިތަކަށް ޝަރަފުެވިރކަާމއި ފަ

ިމޮގތުން މި  .. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްޖެހިެގން ދިރިއުެޅެވންޖެހޭ ކަމަށްހަމަތްހި ،ރަށެއްަގއި، ާދއިރާެއްއގައި ިތބެ

ލާއިރުގައި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ ބަެއއް ކަްނކަން އެބަހުރި. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިކަންަކމަށް ބަލަަގރާރުަގއި ހިމެނިފައިާވ 

ޒީ ލާމަރުކަ އްހާ މިންަވރުފަސް ޕަސެންޓެން ކުރާ އަދަދުއާމްދަނީެގ ޮގުތގައި ސަރުކާރަްށ ލިބޭނެ އާމްދަނީެގ ޮގތުގައި ލަފާ

ރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ޮގތަށް ފަ ން ކަނޑައަޅާ އުސޫެލއްެގ ދަށުން އެ ޮގތުން ދާއިރާތަްއ ހިންުގމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ެގ ތެރޭަގިއ ޞްޞާތިޚްއެ އި އި، ކަނަޑއަޅަ ޞްޞާތިޚްއެުކަގއި ރަށްރަށުެގ އިދިޔުން. ހަމަ އެއާ ބަދަލުެވެގން ކަންމިކަން

ސިޓީ  40ން ާގތްަގނޑަކަށް %ން ލިބޭ ބިން ކުލީެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ އާމްދަނީނޫޅޭ ރަށްރަށުނުހިމެނޭ މީހުން ދިރި

ެގންދިޔުން. މިހެން ން ދެމުންން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެްއެގ މަތީށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ށް، އަތޮޅު ަކއުްނސިލަކައުންސިލަ

ތަކަށް ދޭންޖެހޭ ބާރުތައް ޓަަކއި ކައުްނސިލު އް މާލީ ޮގތުން ބާުރެވރިކުުރުވމަށްތަމި ދެމުންެގންދާއިރުަގއި ަކުއންސިލު

ުގިޅެގން އުފެދޭ އިދާރީ ައދި މާލީ ޒިންމާތައް ނަަގންޖެހޭނީ ކައުންސިލުން ކަމަށް  އާ ފައިސާ  ދިނުމަށް އަދި އެ

 30 ަގނޑުމެންނަކަށް ަގބޫލެއް ުނކުރެޭވކުެރޭވ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުކަނޑައެޅުން. ިމއީ ތާއީދު 

ަވޑަިއަގްނނަވާއިުރގައި ުދަވހަކު ެވސް އަހަރު ރާއްޖޭަގއި ެވިރކަން ކުރައްާވަފިއާވ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކު ަފއިބާ

ެއަވރަށް ށް. އެއީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ކައެމަނިކުފާނުެގ ފައިންޕުޅު ާރއްޖޭަގއި ނުޖެހި ހުރި ރަށްރަށް ހުރި ކަމަ

ރަްށރަށް ތަރައްޤީ ުނެވ މިހިރީ.  .ހާލުގައި ިމއަދު މި ތިބެނީ މި ،ހާލުަގއި ތުން އެމާލުެވފައި ހުރީތީ ާރއްޖޭެގ ރައްޔިއިހު

ތަން ެވސް ފުރި ބާރުެވެގން އެތަނުން ެވސް މީހަކަށް  ޖަމާކުރިޮގސް ކުރަމުންޖަމާ ،ކުަރމުންބާރުތައް ެއއްތަނަކަށް ޖަމާ



100 

 

. ފިތި ބާރުެވެގން ކާނިަވލެްއގައި ުއޅޭހެން ބާރުެވފަ ،އޮތީ ތޮއްޖެހި މެން މިޚިދުމަތެއް ނުދެޭވ ަވރަށް ައޅުަގނޑު

ރާއްޖޭެގ  ،ކުރާ ރަށް މާލޭގައި އުޅެންޖެހުނީމާ ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކުން މި މާލެ ސިޓީއަށްދިެވހިރާއްޖޭެގ ެވިރކަން

ބޭފުޅުްނ  ދިމާޭވ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަތިތަކާ އެޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ެވސް ހޯދަންކުރާ ރަށަށް އަިއސް ެވރިކަން

ދަނީ ބާރުތައް ެއއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުެގ ނަތީާޖއެްއެގ ޮގތުން. ިއއްޒަތްތެރި  އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހިެގން މި

 އްޚިދުމަތް ލިބިެގނެ އަދި ރަށްރަށުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ާގތުންދޭ ކުރުމަކުންނެއްބުޚާރައީސް. ަކއުންސިލަރުން ިއންތި

އެންމެ ބޮޑު  ،ކަށް ނެތުމުެގ ސަބަބަށްނުދާނެ. ކައުންސިލުެގ ައުގ ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަީތގައި ުހންނަންާވ މިންަވރަ

 . މާނައަކީ އެ ކައުންސިލަށް ރައްޔިތުންނަށް ންހަަކތައެއް ނެތު ެގސަބަބެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ އެ ކައުންސިލު

ނެތުން. އިއްޒަތްތެިރ ެގްނާވ ިލބިފައިަވރަކަށް އެކަށީއެއްެވްސ މިން ނުމުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފައިސާދިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް

 އިްއޒަތްތެރި ފަޚުރުެވރި ލޮބުެވިތ ރަށްރަށުެގ  ،މު ބޭނުމަކީންެގނައުުމެގ އެންމެ މުހިށް ބަދަލުމި ާގނޫނަ .ރައީސް

 ފާަގތިކަމާ އުފާ އެުކަގިއ އެ ރަށެއްަގއި ދިރިުއޅެޭވނެ ޮގތް ހަމަޖެއްސުން. ރައްޔިތުންނަށް ފަޚުރުެވިރކަމާިއ ޝަރަފުެވރިކަމާ

 އްޒަތްެތރި ރައީސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.ހަމަޖެްއސުން. ޝުކުރިްއޔާ އި  ޭވނެ ޮގތްޅެ އެުކގައި އު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ުކރުމުެގ ާވހަކަަދއްކަމުންދާއިުރ ން ލާމަރުކަޒު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުމެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

. ހާރު ހޯދަންޖެހިއްޖޭޮގތެއް އަޅުަގނޑުެމން މި ނޫން ެވސް މި ދައްކަމުންދާ ާވހަކައަކީ މާލެ އަޅުަގނޑުމެން އަބަދު

ތުަގއި އޭ.ސީެއްއ . ރަށުަގއި ހުްނނަ މިސްކިރަށްރަށުން ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ ޮގތެްއ ހޯދުން މާ ބޮޑަށް ެވސް ލަސްެވއްޖޭ

ރަށުގެ   ،ރަށުންނޫނޭ.  ޮގތެއް ކުރުން އެއީކީ ހަމަޖެހޭ ނަގައިެގން އެކަންއްދަމާލެ ސަރުކާރުން ހު ހަރުކުރަންީވމަ

ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދިނުުމެގ . މުެގ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނޭރު . ރަށުގައި ތިެބެގން ބޭސްފަރުާވކުކަންކަން ހަމަޖެހެންޖެހޭނޭ

ެވސް އަުޅަގނޑުމެން މި ނިޒާުމ ކުރަން މާލެއަށް އަންނަންޖެހުމަކީ އެއީީކ ެއްއޮގތަކަށް މިކަންނޭ. ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ

ނޫން. އަުޅަގނޑު ދެންމެ ނޮިޅަވރަމް ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި  އޮްތ ކަމެއް  އި އޮތް އޮތުން ރަނަގޅުކޮށްފަ އިބައްޓަންކޮށްފަ

މިއަދު އެ   ،އާއްމުކޮށް ދަްއކާ ާވހަކަ ހަމަނުޖެހުނަސް ދުކުރަން.އެ ދެއްކި ާވހަަކއަްށ ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީމެންބަރު 

ތައް އަޅުަގނޑުމެން ޤުއްޙައަުޅަގނުޑ ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. މާލެ މީހުންނަށް ލިބޭ  އަށްދެއްކި ާވހަކަ 

ން އޮންނަ ޮގތް ސެންޓްރަލްކޮށްެގން މާލެއިން ކަންކަްނ ހަމަޖެހެރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ލިބެންޖެހޭނެ. 

ަގބޫލުުކރުމަކީ މި ސަރުކާރުަގިއ ބަދަލުާވން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ުއއްމީދަކީ އަދި ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ 
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ރަށްރަށުން ރާއްޖެތެރޭ  އެކީަގއި ރާްއޖެތެރޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ މެޖޯރިޓީއާކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނުޑމެނަށް މި އިރާދަ

ަގިއ ެވސް މާމެންދޫގައި ސްކޫލުދާއިާރގައި މިހާރު ެގމީހުންނަށް ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ ޮގތް ކޮށްދޭނަމޭ. އަޅުަގނޑު

އެ ނުލިބިެގްނ  ކަެހއްހާ ރުފިޔާ.ަލއް 2ާވނީ  ކޮމްޕިއުޓަުރ ަގްނނަން ބޭނުންށް ަވރަކަ 15ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބެްއ ނެތް. 

ަގނޑުމެން ެގން އަޅު ލައްަކ ރުފިާޔ ނުލިބި 2ނީ ހަމަ މައި ސަރުކާުރގައި އާދޭްސކޮށްލަކޮށްލާ. ތިބެ އަޅުަގނޑުމެން މި

އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ މައި  ޏާ ަވންށް ނުލިބޭ ކަމަ ދާރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ ފައި ،އިމުނުކުރެިވޤާ ރު ލެބެއްޓަކޮމްޕިއު

ލައްކަ ރުފިާއއަށް  2 .ެވސް އުސޫެލއްހިންަގންޖެހޭ އެއް ބާރުނުލިބޭ ޮގތަށް ށްސަރުކާރެއް ހަދައިެގން ރަްށރަށަ

އުޅޭ  ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މި ޔާ ަރށްރަށުންަލއްކަ ރުފި 2 ،އިރު އިމުކުެރޭވޤާ  ރު ލެބެއްޓަކޮމްޕިއު

ހުރި މިފަދަ ކަންކަން ރަށްރަށުން ކުރެޭވނެ އިންިތޒާމެްއ  ަމއިަގނޑު ބޭނުމަކީ ރަށްރަށުގައި މި ަގރާރުެގ ،ކަމަކީ

ޖެހިެގން އޮންނަ ރަށަށް ނުަވތަ  ،ޅާ ކުދިން ތިބޭއިރުަގިއ ރަށު ލްބޯޓްރީއެއް ނެތިއަ. ރަށުގައި ލޭަގނޑުމެން ހެދުންޅުއަ

 ކަށްހިސާބަށް ޮގއްސަ އޮތުމަކީ ެއއީކީ އަުޅަގނޑުމެނަކަްނ އެަގއި އެ  2019 އިރު،އަޅަން އަންނަންެޖހޭމާލެއަށް ލޭ

 އް ތަ ޤުއްޙަޖެެގތެރެއަށް އްނޫން. އަޅުަގނުޑމެންނަކީ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން. ރާ އެްއޮގތަކަށް ެވސް ބަލައިަގެނޭވނެ ކަމެއް

ަވރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ިހކަން ކަށަ ތަްއ ލިބެންޖެހޭނެ. މާލެ މީހުނަށް ެވސް ބޯހިޔާަވޤުއްޙަލިބެންޖެހޭނެ. މާލެ މީހުނަށް ެވސް 

ބިން ފަޅުން ާމލެ މީހުންނަށް ހިލޭ ހުޅުމާލެއިން ނުަވތަ ުގޅީ ،ދިކޮޅު އަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ ދިމާ އި ،އެހެންނަމަެވސް

އްޔާ ހުޅުމާލެއިން އެހެންވެއްޖެ  ؛ދިކޮޅު. ާރއްޖެތެރޭ ރަްއިޔތުން ެވސް ބިން ދޫކުރީމަދިނުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ދިާމ އި

އޮތް ިބމެއް. އެ ބިމުން ހިލޭ މާލޭ  އިަރއްޔިތުްނެގ ލާރިން ހިއްކާފަ ،މާލެއަކީ ހަމަ އެންމެންެގލިބެންޖެހޭނެ. ހުޅު

 މެން ާރްއޖެތެރޭ ރައްޔިތުންނަށް ެވސްޑުއަުޅަގނ ،ށް ެވސްރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ކަމަށް ަވންޏާ ރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތުންނަ 

 ެވސް ހިޔާަވހިކަން ދިނުމަށް މާލޭ ރައްޔިތުންނަށްބޯ .ނޫން ހަމަ ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލީމަ ހިލޭ ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެނެއް

 އި. އެހެންނަމަެވސް، ރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތުންނާރާއްޖޭެގތެރޭ ހުރިހާ ރަށްރަށުން ބިން ދޫކުރުމަށް އަޅުަގނޑުެމން އެއްބަސް

 އިސަރުކާރުން މި ކުާރ ކަންތައްަތއް ރަށްރަށުގަ  ލެނާ ތަފާތުކުުރން މިހާރު ނައްތާލަންޖެހިއްޖެ. މާމާލޭ ރައްޔިތުން

އޮންނަ ކައުްނސިލުތަކުން ކުރެެވންޖެހޭނެ. އެ ބާރު އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ  ރަށްރަށުގައި .ސަރުކާރުން ކުރެެވންޖެހޭނެ

އްާޔ ތައް ދޫކުރުމަށް އަުޅަގނޑުެމންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިފާަވނީ އެ ާބރުއުއަޅުަގނޑުމެން ދޭނަން. އަޅުަގނޑު އެންމެ 

ހިތުެގ އެންމެ ފުންމިނުން ހަމަ އަުޅަގނުޑ . ތަން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ެވސް ހަމަ ނިންމަަވިއެގން ހުންނެިވ

އަދާކުރަން. އަދި ާޚއްޞަކޮްށ  ެއޮގތަށް ނިންމަިއެގން ހުރީތީ ހަމަ ޝުކުރުއެކަން  ށްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަ

ރައީްސ  ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ރައީސް  އުމަށްަވކާލާތުކުރާ ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމު ެގންނަ އެމް.ީޑ.ޕީން ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީ

ކުެރއްިވއްާޔ އަދާކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ެވްސ ުކރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހަމަ ޝުކުރު

އުޅުން ދިރިއުޅޭ  ިލ ދައްކަިއެގންރައްޔިތުންނަށް ކު ެގރަށުގައި ތިެބެގން މާލެ މީހުނަށް މާލޭ ،ރަށްރަށުން މާލެ ނައިސް

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ނިންމުމަކަށް ެގންނާނަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުަވނީ މާަވށު 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް.

 

 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސާޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ބިލިައން ރުފިޔާ. އަދި، މި އަދަދު   9ަވނަ އަހަރުެގ ދަޢުލަތުެގ އާމްދަނީއަކީ  2012. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބިލިއަނަށް  20ރައީސް ޔާމީން ެވރިކަން އެހެން ސަރުކާރަކާ ހަާވލުކުރިއިރު  އިއަހަރެއް ނިންމަާވފަ 5ަވރަށް ކާމިޔާބު 

ން ިވސްނާލަންޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ލަތުެގ އާމްދަނީ ާވނީ އަރާފަ. އުފުލިފަ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެއުދިެވހި ދަ

 ،ކައިިރީވމަ ލުކުެރޭވނެ ނަތީޖާއަީކ ކޮަބއިކަން. އިލެކްޝަންސިާވހަކަދެެކޭވ މައުޟޫުޢަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާ

އްެގ ޮގުތަގިއ ޕްރޮމޯޝަނެ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިލެްކޝަން އިންތިޚާބު ކައިރިީވމަ 

މާލޭ ސަރުކާރާިއ އަތޮޅުަތުކެގ  ލަތުެގ ކަރާމާތް ެގއްލޭ ޮގތަށްއުޓަކައި ދިެވހި ދަ ހަކަދަްއކަިއެގން ޯވޓުތަެކއް ހޯދުމަށްާވ

ެގ 2018 ؛އާމްދަނީ 5% .ާވަހކަދެއްކީމަ ައޅުަގނޑު ެއކަމާ ހިތާމަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ސަރުކާރު ިކޔަިއެގން 

ރަދު ޚަލަތުެގ އުށް ާވނަމަ އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ދަބިލިއަން ލިޭބ ކަމަ 20އާމްދަނީެގ 

 ނީގައި.އޮންނަނީ ދަރަ  ބިލިއަނަށް އަަރއިެގން. ާގތްަގނޑަކަށް ކޮންމެ އަަހރެއްެގ އަހަރު ހިސާބު ނިމޭއިރު މި 34އެބަދޭ 

ަކ ހަާވ ދިޔައީ. ދާއިރު މިމިހާރު ފަސްދޮޅަހަކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދިެވހި ދައުލަތުެގ ދަރަނީެގ ސްޓޮކް އަަރއިެގން

ރަނަގޅު ނިޔަެތއްަގއި ކޮށްފިއްާޔ  ލާ ާވހަކަ.ހައިނަާގފައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރަްށތަކަށް ބަ 5ދެކެެވނީ އާމްދަީނެގ %

ެއކަން ނުކޮށްިފއްޔާ ޭއެގ ނުރަްއކާތެރިކަން  އި، ޮގުތަގއި ާވަހކަދައްކާފަ ކަމެއް. އަދި ކުެރޭވނެ ކަމެްއެގ ރަނަގޅު

އެއް ބިިލއަން. ެއއް ބިލިައްނ ؟ ތޯައކީ ކިާހަވރެއް 5ިވހި ބިލިައންެގ % .ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިންތިހާއަށް ބޮޑު

 ސް ިތން ސަތޭކަ ފަންސާސް ދެދެ ހާމީހުންެގ ބޮލަށް ބަހާލީމާ ާގތްަގނަޑކަށް  ،ފަންސަީވހަކަށް ހާސްހަތަރު ލައްކަ 

  ދޭނެ  ލޮކޭޝަން ނުަވަތ އަހަރަކުން ދައުލަތުންއެޖެހެނީ. ޖެހޭއިރު އަޅުަގނުޑެގ ދާއިރާެގ މާަވުށެގ އަހަރެްއެގ  ރުފިޔާ މި

މިލިއަން ރުފިޔާ.  1.6އަށް ބުނާ ސަރުކާރުން ދޭނެ ކަމަށް ބުނަނީ ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ. ކުނަހަންދޫ  ކަމަށް މި

މިލިއަން ުރފިޔާ. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތުގައި އުފެދޭ ސުާވަލކީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ކޮަބއިތޯޭއ  3.8 އަށްހިތަދޫ

މިހެންޮގސް  ،ކޯްޒޭވތަާކއި ،ރަށް ޮބޑުކުރުާމއި ،ބަނދަރާއި ، ހޮސްޕިޓަލާިއ،އި ކޫލާސު  ،ފެާނއި ،އާއި ރަށްރަށުެގ ނަރުދަމާ

ކުރަްނ  މި ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާއިން މިކަން ؟ިއސާ ދެނީކުރާ ާއއްމު މަސައްކަތްަތއް. ކޮން ބަޖެޓަކުންތޯއޭ ދެން ފަ

ޒިންމާއެއް ނޫން މިއީ. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ަގރާރެއް  ،އެްއެވސް ރަށަަކށް އުފުލޭނެަވރުެގ ތަކުލީފެއް ނޫން ،ނަމަ ވެއްޖެ

ބޭފުޅުން   އަދު ތިނުަވތަ ބިލެއް ފާސްވާއިުރަގިއ ކަންކަން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ސާފުާވންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި
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ާވހަކަ ރިޕީުޓކުރެްއީވތީ ެވސް އަުޅަގނުޑ  އަުޑއައްަސާވނެ އަދި މަޖިލީހުެގ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަތކުރާރުކޮށް އެ

  ސަރުކާރުން ކުރިއަށް މި ؛ެގންދާދައުލަތުން ކުރިއަށް ،އަޅުަގނޑު ުސާވލެއް ދެންނެިވން ށްއުފާކުރަން. މާލީ ަވޒީރަ

ރިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ފަންޑެްއ ްވސޮ ނިމުނުއިރުގައި  2018އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  ؛ެގންދާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް

ބޭފުޅުންޭނ  ތި ،ބޭފުޅުން އިދިކޮުޅގައި ތިއްބަަވއިެގން  ނުެގ ސަުރކާރުަގއި ޭއރު ތިާވނީ. ެއއީ ރަީއސް ޔާމީއިމުކޮށްފައި ޤާ

ެގންދިޔަ މިހާ  ށް ކަންބޮޑުުވން ފާޅުކުރަމުންމިދެންނެީވ މިހާރުެގ ސަރުކާރު އިދިކޮޅުަގއި ތިއްބަަވިއެގން ަވރަށް ބޮޑަ

އަުޅަގނޑުމެން ބުނަމުން އައީ ފައިސާ ދެއްކޭެނ  ؟ބައިަވރު މަޝްރޫޢުތައް ހިންާގއިރު ކޮންޮގަތކަށްތޯއޭ ފައިސާ ދެއްކޭނީ

ެގންދަނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަީކ ބްރިޖު އެޅި ސަރުކާރު.  ކޮށްފައޭ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް މި ފަހިއިންތިޒާމު

ކުރި އަދި ކުރަމުންދާ އިމުކުރި ސަރުކާރު. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ެއއަރޕޯޓު ިޑެވލޮޕްޤާަގނޑުމެންނަކީ ދެަވނަ ރަންޭވ އަޅު

ސަރުކާރު. ސަތޭކަ ފަސްދޮަޅސް ހަ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް މިއަދު އެ ފަންޑު ްގރޯިވކަން ނުަވތަ އުފުލިެގްނ 

ބޮޑު  އުމަށް ލިބުނު ަވރަށްޤަ . ދިެވހިއްުޅަގނޑުމެންަނށް ލިބުނު އުފަލެހިނަގއްޖެކަން މާލީ ަވޒީރު ިވދާޅުީވމަ ެއއީ އަ

 ކުރިއެރުމެއް އެީއ. ެއއީ ރަނަގޅަށް ކަެމއް ކުރީމާ ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް، ކަންކަމުެގ ަނތީޖާ ރަނަގޅުެވެގން އަންނަ

ްށ އަނބުރަން އަނެއްާކެވްސ ޮގތަކަ ބަހާ ާވހަކަދަްއކަިއެގން އިެލކްަޝންެގ ނަތީޖާ އެހެން 5ޮގތަކީ. މިއަދު މި %

މިަކންެވެގންދާނީ ރަްއޔިތުންެގ ލޮލުގައި އެޭޅ ނުބައި އަނދުނަކަށް. އަދި ރަށްރަށަށް މިކަމުން  ،ނަމަ މަސައްކަތް ކޮށްފި

ކަމެއް ނޯންނާނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކި ޒާްތޒާތުެގ  ބޮޑު ތަރައްީޤެގ އަސަެރއް ުނަވތަ ކުރާނެ  ންނާނެ މާއަ

ހަތަރު ސަތޭަކ ޮގތުގައި މިއަދު ނާސްތާެގ ސަބްސިޑީެގ  ،ކަރަންޓުެގ ސަބްިސޑީ ،ބްސިޑީކާުޑެގ ސަ ؛ޒް ސަބްސިޑީ

ަދނީ. ރިކަރަންޓު ޚަރަދު އަށާރަ  މިލިއަން ރުފިޔާ އިސްރާފު އެބަކުރޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަނަގޅަކަށް ނޫން އެކަން

ާވހަކަެދކެޭވެނ  ،ކަްނކަން އެޖެންޑާކޮށް މި ،ދަނީ ދައުލަތުެގ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު. ދާއިރު އަރަިއެގން އެއ ށްބިލިއަނަ

ރަށްރަށަށް ބަހާ ާވހަކަ ދެއްކީމަ މިއީ  5ނުކުރެިވ %އިންތިޒާމެއް ނެތި ދައުލަތުެގ ކަންކަން ރަނަގޅަށް އިންތިޒާމު

ާގތްކޮށް ދަްއކާ ާވަހކައަކަށް ަވނީ. އެހެންީވާމ، ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ  އަޅުަގނޑު މިދަންނަާވ އިންިތޚާބަކާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެިރ މުލަކު ދާއިރާެގ އަރުަވނީ  ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިޝުކު

 . ށްމެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މުލަކު
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ކަމަށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ިދެވހިރާއްޖޭެގ އިދާީރ ދާއިރާތައް ހިްނަގންާވނީ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން

ކައުންސިލުަތްއ  ،ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ފަދައިން 230ޤާނޫނުއަާސސީެގ  އިކަނޑައަޅަ 

ރާރަށް އަޅުަގނޑު ަގބާރުެވރިކުުރުވމަށް ޓަކައި އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މުޙައްމަދު ަވޙީދު މި ހުށަހެޅުއްިވ 

ފަހަރަށް   ދަނީ ކައުންސިލުތަކަށް ިގނަ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފެނިެގން މި  .ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްށް އަފުރިހަމަ

ކެއް ަގނެލެޭވެނ ތްދަ ބައްތިތަކަށް ބޮފަ ބައްތިަތން. ރަށްރަށުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ މަުގ ބަޖެޓުެގ ދަތިކަން އަންނަ

ތަކުގައި ޖަހާނެ ނުކުތުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ ނެރުށްރަށަށް ަވދެތަން. ރަ ފެންަވރު ެވސް އެ ަކއުންސިލުތަކުަގއި ނެތިދާ

ބައްތި ެވސް ަގނެލެޭވެނ ފެންަވރު އެ ކައުންސިލުތަކުަގއި ނެތްކަން. ނަމަެވސް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި  ނެރު

އެ  ،ރާުރަގއިާވ ޮގތުންަގ ރާރަށް، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްިވަގސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ހުށަހެޅުއްިވ 

ެގ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުެގ ބިމު ކުލީެގ ޞްތިޞާއިޚް ،އި ކަނޑައަޅަ ޞްތިޞާރަށެއްެގ ރަށުެގ އިޚް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫެލއްެގ  40%ޮގތުަގއި ސަުރކާރަށް ލިބޭ ާއމްދަނީެގ 

ކަށް ލިބިެގންދިއުން މިއީ ަވރަށް އުފާެވރި ޚަބަރެއް. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މިޮގތުން ރަށްރަށުަގިއ ތެރެއިން ކައުންސިލުތަ

. ައދި ބިން ކުޑަ ރަށްތަކަށް މި  ބިން ބޮޑުކޮށް ހެދިފައި ހުރި ިގނަ ރަށްތަކަށް މިކަމުެގ ނަފާެވރިކަން އިތުުރެވެގންދާނޭ

ެގ ތެރެއިން އެ ރަށްރަށުެގ ބިން ހިއްކުމުެގ ޕްރޮްގރާމު  ސަރުކާރުެގ ޕޮލިީސެގ ތެރެިއން މި ެގންުގޅުްއާވ ބިން

 ،ދީ މަސައްކަތްތަކަށް އެ ބިން ބޭނުންކުރެޭވ ނިސްބަްތ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ޮބޑުވެ ޞާތި ޤްދިއުމުން އިބޮޑުކުރެިވެގން

ތްތެރި ަރއީސް، ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭ އާމްަދނީ އިތުރުެވެގންދާނެ. ހަމައެާއއެްއކޮށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުަރން އިއްޒަ

ކައުްނސިލުތަކަށް ލިބިެގންދާކަން. މި  5ލަ ބަޖެޓުެގ %ޖުމު، 5ބަޖުޓުެގ % ދައުލަތުން ކޮންމެ އަހަރަކު މި ކަނޑައަޅާ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ،ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑު ކުރިންެވސް ދެންނެިވ ފަދައިންހުރިހާ ނަފާެވރިކަމެއް ކައުްނސިލުތަކަށް ލިބިެގން

ްއ ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންުގމަށް ސަުރކާރުން ެގްނުގޅުްއާވ ިސޔާަސތުތައް ކަނަޑއެޅުމަށް ޓަަކިއ އިދާރީ ދާއިރާތަ

ެއްއކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއއާ މު އިޞްލާޙެއް. ހަމަންޓަަކިއ ެގންނެިވ ަވރަށް މުހިއެކަމަށް މަުގފަހިކުރުމަށް

ހުންނަ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ނިންމާލުމުގައި ފައިސާެގ  ފަށާފައި އިދަނީ ރަށްރަށުަގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި

އުމުން އަދި އިތުރަށް ހުރި ބައެއް ލާމަރުކަޒީ ދިރާރު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ާފސްެވެގންަގތަން. މި  ދަތިކަން އަންނަ

ކަށް ެވސް އަިދ ފަދަ ބަދަލު ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށްތަ އުސޫލުތަކަށް ެގނެޭވ އިޞްލާުޙތަކުެގ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެން މި އެދޭ

މާލޭެގ  ،އެހެނިހެން ރަށްތަކަށް ެވސް ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ. ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްަވއިފި

ފަހަރަށް ފެނެިގންދިޔަ އަދި މިހާރުެވސް އެކަން އޮންނަ ޮގތް މިީއ  ރައްޔިތުންނަށް ފުލެޓް ލިބޭ ާވހަކަ. ބަެއއް

ށް އަނުކުެރޭވ ޮގތް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ފުރިހަމަފުލެަޓކަށް އެޕްލައި  ޖެހިެގން ނޫނިއްޔާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދަފްތަުރގައި

ތާއީދުކުރަން ނޮޅިަވރަމް ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްެކިވ ާވހަކަފުޅަށް. ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެތެރެިއްނ 

މާލެ ކައިރިން ފުލެޓަށް އެދެެވންޖެހޭނެ.   ެވސް މާލެއާއިމިތަނަށް ހިޖުރަކޮށްެގން މިތާ ކުލީެގ ޮގުތގައި ުއޅޭ ފަރާތްތަކަށް
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އުޅެނީ ބޮޑު ުކލީގައި. ޮބޑެތި ޚަރަދުކޮށްެގން ދަރިންނަށް ކިޔަަވއިދިނުމާއި  އަުޅަގނޑުމެން މި ،ލިބެންޖެހޭނެ. ސަބަބަކީ

ންނަށް އޮންނަ ފަދައިްނ ، މި ފުރުޞަތު އެހެން ަރްއޔިތުތިޞާީދ ބަެއއް މަަސއްކަތްތަްއ ކުރުުމގައި. އެހެންީވމާޤްއަދި އި

އެުދމެއްެގ ޮގުތގައި ައޅުަގނުޑ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް ެވސް ލިބިެގންދިއުން ެއއީ އަުޅަގނޑު ެވސް އެދޭ

ފަހަރަށް ފައިސާ  ިގނަ ؛ފައިސާ މި ،އެްއޮކށް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ފައިސާ ބަލަހައްޓާނެއެއާ ފާހަަގކުރަން. ހަމަ

 ކަމަށް ާވނަމަ އެ ފަިއސާތަކަށް ާވުނާވެއއް ނޭނގޭ  ނަގޅު މެކޭނިަޒމެއް އެ ަކއުންސިލުތަުކގައި ނެތްބަލަހައްޓާނެ ރަ

ތަން ނޭނިގ އަިދ  ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން އެބަދޭ. ިގނަ ރަށްރަށުެގ ތިޖޫރީ އެބަ ެގއްލޭ. ތިޖޫރީ ާވނުާވ

ންނަ ަވިކ އޮ ބެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާަފއި ތިޖޫރީަގއި ފަިއސާ ؛ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ބެހެްއޓުމުެގ ބަދަލުގައި

 ިގނަ ،އިތިޖޫރީގައި ހުރިހާ ަފއިސާެއއް ބަހައްޓަ  އުސޫލެއް ކަނަޑއަޅާފައި އޮްނނައިރުަގއި ެވސް ބަެއއް ފަާރތްތަކުން

ލަތް ސީނަ ަވފައިސާ ޖަމާކުރަން އޮންންކަށް ތަން މި ފެންނަނީ. ޖެހިެގން އޮންނަ ބޭ ފަހަރަށް ތިޖޫރީ ެގއްލިެގންދާ

ފަހަރަށް  ފަހަރު ނުަވތަ ދަތުރުފަތުރުކުރާނެ އުޅަނދަށް ދައްކާނެ ފައިސާ ެވސް މި ކައުންސިލުތަކަށް ިގނަކަމަށްާވ ލޯންޗު

، ައޅުަގނޑުމެން ިމފަދަ ބާރުތަކެއް ކައުންސިލަށް ދޭއިރުަގއި ކައުންސިލުަތކުެގ ހޭދަކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ނޯޭވ. އެހެންީވމާ

ފައިސާ ބަލަހައްޓާނެ ރަނަގޅު މެކޭނިޒަމެްއ ކަްށ ނެޭގނެ ޮގތަކަށް މި ެދންނެިވހެން ޒިންމާ ީވހާެވސް ޮބޑަ

 އިމުކުރަންޖެހޭކަން އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކުރަން. ދެއްިވ ފުރުަޞތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. ޤާ

 

 މުން ން ނި

 

  :ުވންކެ ާވހަކަދެއް  ތުންޔާސަރި

 ެގާވ ބުދަ ދުަވހު  2019 ޮއކްޓޯބަރު  9އެއް އޮންނާނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ 

 ޖަހާއިރު މަޖިލިސްކުރާ ޭގަގއި.   9ހެނދުނު 
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