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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަވިހިދައ ރ ެގ    ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022  ޖޫން 28

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ ދ ވަސް. ިމއީ އަދަ   28ަވނަ އަހަރ ެގ ޛ ލްޤައިދާ މަހ ން    1443ދ ވަސް.    އަންާގރަީވ    2022ޖޫން    28މިއަދަކީ،  

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ވަގ ތ     20ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022މި ތިބީ،    ށީނދެ. ައޅ ަގނޑ މެން އ12ިނަކަތ ން  

،  ޔޫތ  ނާ އެކ ަގއި މިނިސްޓަރ އޮފް  އަޅ ަގނޑ މެންއަދި  .  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  28ޖަލްސާއަށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިބީ  

  4  ސަލާމ ަގއި ބައިވެރިވެަވޑަިއަގންނަވާ.    މަޚްލޫފްމަދ   އަޙް  ލްފާޟިލްއައ ނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް  ކޮމިއެންޑް    ސްޕޯޓްސް

ސްމީ މޫން ވަނީ ރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޣައްސާން މައ . ގ ރައި، އަދި ތކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 .  ދަތ ރ ފ ޅެއްަގއި

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 2/20/ 2022އޖ/ އަކީ ޑާ އެޖެންމިއަދ ެގ ؛ އެޖެންޑާ

 

 ލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ގަރާރ  މަޖި .  4
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރަންޖެހޭ ަގރާރ .  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ނަރ ދަމާގެ  ދޫެގ  ންލަޙަމީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ، ފ. ނި ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ނިލަންދޫ    -{4.1}

ހަލާކ ެވ،   ިގނަ  ނިޒާމ   ހައްލ ނ ވެ  މައްސަލަ  އެދި  ެއ  ހައްލ ކޮށްދެްއވ މަށް  މައްސަލަ  ެއ  ވެފަިއވާތީ،  ދ ވަސްތަކެއް 

އެ މައްސަލަ  ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ހަލާކ ވެ،  ދޫެގ  ންލަފ. ނި.  ރ ކާރަށް ޮގވައިލައި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ންސަ

 .ރ ކާރަށް ޮގވައިލައި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ދ ަވސްތަކެްއ ވެފަިއވާތީ، އެ ަމއްސަލަ ހައްލ ކޮށްދެއްވ މަށް އެދި ސަހައްލ ނ ވެ ިގނަ  

 

 . ސ ވާލ  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސ ވާލ .  -6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ކޮމިއ ނިޓީ  އެންޑް  ސް  ސްޕޯޓް  ،ތ ޔޫ  ، މިނިސްޓަރ އޮފްންޝިޔާ  ޙަސަންދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ތޮއްޑޫ  -5.1

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ތޮއްޑޫ ކ ރައްވާ ސ ވާލ .  އަޙްމަދ  މަޚްލޫފާއަލްފާޟިލް   މެޕްވަރމަންޓްއެ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ންޝިޔާޙަސަން  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ

ވަޒީރ  މަރ ޙަބާ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ވަޒީރާ  !`.  ިއއްޒަތްތެރި  ބޭނ ންވާ   އަޅ ަގނޑ   ކޮށްލަން 

ކޯޓެްއ  ތޮއްޑޫ    އއ.  ،  ލަކީ ސ ވާ ބެޑްމިންޓަން  ހިމެ  2022  ެއޅ މަކީިއންޑޯ  ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ ެގ  ފަިއވާ  ފައިނިވަނަ 

ަގިއ  އެތާ   ،އަދި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި؟ ކޮބައިތޯމަށް ރޭވިފައިާވ ޮގތަކީ  ޔ ޕްރޮްގރާމެއް. މި މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގންދި

   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.؟ ކ ޅެން ފެށޭނީ ކިހާހިސާބެއްަގިއތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް އެމްޕަަވރމަންޓް ނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީމި
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އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މިއަދ  ތި  އާދެ!  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ރައީސް.  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

އޮތީ ދަންނަވާލަން  ައޅ ަގނޑ   ގ ޅިެގން  ސ ވާލާ  މެންބަރަ  ،ކ ރެްއވި  އިްއޒަތްތެރި  ހީވަނީ  ސ ވާލ    ށްއަޅ ަގނޑަށް  މި 

ކަންނޭނެގ ފަހ ން  ތަންކޮޅެއް  މި  3މިހާރ     ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތޯ.ދެއް  ލެއްވ ނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އޮތީ   ޖ ލައިަގއި 

އޮތީ   ހ ށަހަޅާ ޮގތަށް މިހާރ  މި  ަގއި ބިޑ   11:30  ެގވަނަ ދ ވަހ   2022ޖ ލައި    3  ،ކ ރެވިެގޒެޓ  . ދެން  ކޮށްފައިޢ ލާން

 ދެންފެށިެގންދާނެ ކަމަށް.  ތެރޭަގއި ހަމަ މަސަްއކަތް    ެގައހަރ   މި  ،މީދ  މި ކ ރަނީ ންއިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ 

އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ މިނިސްޓްރީން   ،ވެސް މަޖިލީހ ަގއި ހަމަ ފާހަަގކ ރާހެން  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން

ކ ރެވޭ ތާރީޚަށް ނިމިފަެއއް. އެހެންވީމާ، ސީދާ މިވެނި  ވެސް އަދި ނެތް އެްގރިމެންޓ   މަސައްކަތެއް ހަވާލ ކޮށްެގން ދ ވަހަކ 

އެކަން  ދ  އެކަމަކ ވަހެއްަގއޭ  ދަތި.  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ބ ނަން  ހަމަ  ފަރާތ ން   ފެށިެގންދާނީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ނިންމާލަން  

ކ ރެވިފައި ވަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް  އިޢ ލާންމިހާރ     ހައިކ ރަބެޑިމިންޓަން ކޯޓެްއ    ގެ ން ކޯޓ ތި   ، އެދިަވޑަިއެގންނެިވ ޮގތަށް

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތޮްއޑޫ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . ގ ޅިެގން ކ ރާ ސ ވާލ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ންޝިޔާޙަސަން  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ

ކޮމްޕްލެކްސްެގ އ ކ ޅަހ ެގ ސްޕޯޓްސް    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  އިތ ރަށް ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

ކިހާހިސާބަކ ން    ެގންއޭެގ ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ފެށި  ،ވާލ ކ ރެވިހަ   . އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާކ ރެވިފަބިޑ އްކަތް މިހާރ  ވަނީ  މަސަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ެގ ޒ ވާނ ންނަށް ކ ރެިވެގންދާނެތޯރަށ  އެތަނ ެގ ބޭނ ން އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް އެމްޕަަވރމަންޓް ނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީމި
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. ައށް ޓެންޑަރކ ރަން ފޮނ ވިފައާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ. އ ކ ޅަހ ެގ އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ 

  ްްތަން   އިތ ރ  މ އްދަތެއް ެއކަމަށް ދީފައި އޮތ  ،އަނެއްކާ ފެނިއްޖެ  ވެސް  ތާ ތެރޭގައިައޅ ަގނޑަށް މި ހަފ   ،ނަމަވެސް

ދާ  އިނޭގތޯ. ދާ ސްޕީޑ ަގއި  އެ  މިހާރ   ހީަވނީ  އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑަށް  ވަންޏާ  އަވަހަށް   އަދިވެސް  ކަަމށް  އެންމެ 

ބަޔަކާ  ހަވާލ ކ ރެޭވވަރ    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތް  ދެ  ެއ  ތިން   ވާނީ  ނޫނީ  ތެރޭަގއިހެން  މަސް  އަދި    .މަސް 

  ެއއީ.   ދ ވަސް ނަާގނެވަރ ެގ މަސައްކަތެއް ކަމަށް މަސްނ ވަ  ނ ވަ،  މަސް  އަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  ބޫލ ކ ރެވެނީަގހަވާލ ކ ރެވޭތާ  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ އިތ ރ  ސ ވާލ  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . އިއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ަގއި ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ. ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  މިކަމ  މިނެޓ   ސްތިރީމެންބަރ ންނަށް 

 

 ސިން ޙަމީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް

ބޯޅަ  ފ ޓ   ،ލް ދަނޑ ތަކާއި ފ ޓްސަ  ،ކ ޅިވަރ  ކޯޓ ތަކާއި   !އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ

މަސައްކަތް    އްކޮށްއެޔާ  ވަރަށް ފޯރިހަމަ  އިމ ކ ރ ަގއި މިނިސްޓަރ   ާގއް އަދި ކ ޅިވަރ ެގ އެހެނިހެން ވަސލަތްތައް  ދަނޑ ތަ

ބޫލ ކ ރަން. އެކަމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަރަށާއި އަދި މިނިސްޓްރީެގ ަގވެސް    ެގންދާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންކ ރިއަށް 

  ، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީވެސް ދަންނަަވން.    ޝ ކ ރ   ހަމަ  ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށްޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ  

ހ ރި ވަސީލަތްތަކަށް ދައ ލަތ ެގ    ކ ޅިވަރ ކ ޅޭ ތަންތަން ބެލެހެއްޓ މަށާއި މަރާމާތ ކ ރ މަށް ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން މިހާރ  މި

ކ  ދ ވަހަ  ސްޓަރ ތި އަންދާޒާކ ރަްއވާ، މިނިސްޓަރ ކ ރީއަދި މިނި ؟ބަޖެޓ ން ކޮންމެ އަހަރަކ  ކިހާވަރެއް ހޭދަކ ރަންޖެހޭތޯ

މި ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް    .ކަމަށް  މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާހަމަ  ެވސް    މިހާރ   ނޑ ތަކެއްވަރަށް ިގނަ ދަ  ،ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވި

ބެލެހެއްޓ މަށާއި  ނިމިއްޖެ ބަޖެޓ   ،ކަމަށް ވާނަމަ އެ ތަންތަން  މަރާމާތަށް ދައ ލަތ ެގ  އަހަރަކ  އެތަންތަނ ެގ  ން ކޮންމެ 

ކަމަށް   ހޭދަކ ރަންޖެހޭނެ  ލ ؟ ބޫލ ކ ރަްއވަންތޯަގކިހާވަރެއް  އެކަމަށް  ހޯދައިދިނ މ ެގ  ޔެައދި  މިނިސްޓްރީން ޮގތ ން  އް 

 ؟ެގންގ ޅ ްއވާ ވިސްނ ންފ ޅަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް އެމްޕަަވރމަންޓް ނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީމި

ވާހަކަ ރަނަގޅ   ހީކ ރީ  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމެްއ    އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  އެހެން  ކޮންމެވެސް  ދަްއކާފަިއ 

އ ޅ އްވަނީއޭ. ތި ވިދާޅ ވިހެން މަރާމާތ ެގ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑ  ޚަރަދެއް މިނިސްޓްރީން  އަނެއްކާވެސް ދާއިރާއަށް ހޯދަން  

ބޫލ ކ ރަނީ އަދި ރަށްރަށަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން    މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ހައްލެއް.  ކ ރޭ

އިމ ކ ރެވިފައި ހ ރި ބިމ ަގިއ ގާ   ،ބިނާކ ރެވިފައި ހ ރިއެ ރަށެއްަގއި ހ ރި ކ ޅިވަރ  ވަސީލަތްތައް    ،ނެސް ވާވެ  އަންާގފައި

ށް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް އެކަން ކ ރަން. އެހެންވީމާ، އެީއ  ންސަތަންތަނ ެގ މެއިންޓެނަ   އެ  ތަންތަނ ން އިތ ރ  އާމްދަނީއެއް  އެ

ވެސް    އަޅ ަގނޑ މެން  ބޫލ ކ ރަނީ. މިސާލަކަށް މިހާރ ަގއްލ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމިއަށް އޮތް އެންމެ ރަނަގޅ  އެްއ  

ކ އްޔަށް ދެޭވނެ ޮގތަކަށް ފިހާރަ ތަންތަން.   ލަން  އެބަ   ށްތެރެއައިމ ކ ރާއިރ ަގިއ ޭއެގާގ  މްރޮރަށްރަށ ަގއި މިސާލަކަށް ރޮސްޓް

ބަލަހައްޓާ ޮގތަށް.    ންކަންކަެގ  އިން އެ ދަނޑ ެގ މަރާމާތ ކައ ންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް. އެ  ،އާމްދަނީއަކީ ރަށަށް ލިބޭ  އެ

ދާ ަގޑީަގއި ވެސް ނަާގށޭ ނަމަވެސް ކ ޅެން  ރ ފިޔާ  ދިހަރަށްރަށ ަގއި ެވސް    . އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ހިތްވަރ ދެން އިނޭގތޯ

ންނަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެއއްކޮށްހެން މި އަ  ވަރެއް ކ ރެވޭނެ. އެހެންނޫނީ މި ބ ރަ  ވެސް ކޮންެމވެސް  އިންއިނޭގތޯ. އެ

ކ  އަޅ ަގނޑ   ބަޖެޓަށް.  މި  ރީމިނިސްޓްރީެގ  މެންބަރަކ     ދ ވަހ   ިއއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ތަނ ަގއި 

ާމ  އެއީ    ،ތަނަށް ނ ެގންނާށޭ އަޅ ަގނޑ  މި ބ ނަނީ  އަޅ ަގނޑ  މި  ކަމާ. އެއަށްނ ލިބިެގން އެ   ލައިޓ   ،ސ ވާލ ކ ރެއްވި 

ންޓެއްެގ ތެރެއިން ކައ ނސިލ ން  ކަހަލަ ކޮންމެވެސް އެރޭންޖ މެ  ކަންކަން މިދެންނެވި  އެ  ްއކަނީ.ކ ޑަ ކަމެްއެގ ވާހަކަ މި ދަ

ތަން. އެތަނެއް   ައދާފައި އިންނަ  މާލޭަގއި ހ ންނަ މިނިސްޓަރަށް ކިހިނެއްތޯ ފެންނާނީ ރަށެއްަގއި އިންނަ ލައިޓ   !ރާވާށޭ

ތިމަންނަމެންެގ   ،ކޮންމެވެސް މީހަކ  ރ ޅިއައިސްެގން ސޯޝަލް މީޑިާއަގއި ހަތަރ  މަސް ފަހ ން މި ލިޔަނީ  ނ ފެންނާނެ.

  ، ތަން  ންނަނ ކ ޅެވި އޮ  . އެހެންވީމާ،މަހޭ  ހަތަރ   ތިބޭތާ  މަހޭ. ނ ކ ޅެ  އިންނަތާ ހަތަރ އަނދާފައި    އި އިންނަ ލައިޓ ރަށ ަގ

ން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ހޯދަޅ އ ންސިލަށް ފެނިެގން އެކަން ރަނގަ ކައެ ރަށ ެގ    ތަން  ހ ންނަނ ދިއްލި    ލައިޓ 

  ، އަންާގފައި   ވެސް ވާނެ  އަދި ލިޔ މ ން  .އެކަމަށް އަލ ަގނޑ މެންެގ ެއއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތޭ  . ވާހަކަދަްއކަން މި ޖެހެނީ

މަކީ އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް ނޫން  ޔ ެގންދިއެތަނ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް    ތަށްޮގ  ކ ޅިވަރ  ބިންތަކ ަގިއ އާްމދަނީ ލިބޭހަމަ  

 ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް. ަވޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް ވާހަކަދެްއކެވ ން: 
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،  ކ ރެންދޫެގ ވޮލީ ކޯޓ ެގ މަސަްއކަތް މިހާރ  އޮތް ހިސާބެއް   !ބާ މިނިސްޓަރޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަ

ންސް ކަންތައްތައް މެއިންޓެނަ  އެއީ؟ ސެންޓަރ ތައް ބެލެހެއްޓ މަށް މިހާރ  ކ ރެވެމ ންދާ ަމސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ   އަދި ޔޫތ 

 ެއހެންވީމަ.  ޝ ކ ރިއްޔާ.   ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްކޮށް ހ ރީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް އެމްޕަަވރމަންޓް ނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީމި

 ؟މި ބ ނެވ ނީ  ތޯ އަޅ ަގނޑަށް. ރަނަގޅަށްހަވާލ ކ ރެވިފަ  ވަނީ ބަޔަކާ  ކ ރެންދޫ ވޮލީ ކޯޓ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް އެނިގެގން

  ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި ބަިއވަރ  އެބަ   ވަނީ ކ ރެވިފައި އިނޭގތޯ. ދެން މާރާމާތ ތައްކ ރެންދޫ  އަޅ ަގނޑަށް އެނިގެގން  

ނަމަވެސް އަ  ،ހ ރި.  ެގނެވ ނ   އިމި ސަރ ކާރ   ާގނޫނަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ދަށަށް    ަގއިެއކީ  އިޞްލާޙާސް  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ 

ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ ތަކެއް. އެ މިހާރ  ބައެއް   ،ތާށިވެފައި އޮތީ. ނަމަވެސްހިސާބ ަގއި    އަޅ ަގނޑ މެން ދޫކޮށްލީ ހ ރިހާ 

ންތަން ކައ ންސިލ ތަކ ން މިނިސްޓްރީެގ ދަށަށް ބަދަލ ކ ރަމ ން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، ސީދާ މިނިސްޓްރީެގ ދަށ ަގއި ހ ރި ތަ

ރަނަގޅ  ޔަކަށްހަމަ މަސައްކަތްއަޅ ވައި  ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކައ ންސިލ ތަ  ކ ރ މަށް  އަންނަނީ.  މި    ކ ގެ ކ ރަމ ން 

ެއކަމަށް ހައްލެއް    ދަށ ަގއި ހ ރި ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ ތަްއ ބެލެހެއްޓ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނާއި ކައ ންސިލ ެގ ޒިންމާއެއް ވީމާ

އެބަހ ރި ތަންކޮޅެއް    ބަެއއް ކައ ންސިލ ތަކ ަގއިއި  ބައި ގ ޅިެގން. މިކަން ކ ރ މ ަގ  ހަމަ ދެ   ،ހެނީއަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންޖެ

ބަެއއްނއ ދަތި ހީވަނީޑައަޅ ަގނ  .ކަންކަން  ދަޫގ  ކަންނޭނެގފަ  ބަެއއް   ، ށް  ހީވަނީ  މި  ހަރ   އ ޅެނީ    އަޅ ަގނޑ މެން 

  ހާލެއްަގއި އެހެނެއް އެކަމަކ ، އެްއވެސް. ކަމަށް ަގކަހަލަ ވިސްނ މެއްކަންތައްތައް ކ ރާ  މިނިސްޓްރީެގ ބާރ ެގ ދަށ ން އެ

ިއ  ހަމައެކަނި ތި ވިދާޅ ވި ކަހަލަ މަރާމާތ ތައް ކ ރ މާއި އަދި ޭއެގިއތ ރަށް ޕްރޮްގރާމ ތައް ހިންަގ  ،އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ނޫން.  

ތަށް ހ ރި ެއޮގ  ،ކަށް ވާން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނީޔަ އެހީތެރިކަމެއް ދޭން، އެހީ  ނީބޭނ ންވަ އަޅ ަގނޑ މެން  ށްހެދ މަ

ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޔ ެއކީަގއި ކ ރިައށް ެގންދި  މިނިސްޓްރީެގ ބައިވެރިވ މާ  ،އެކީަގއި   ތަންތަން ވީހާވެސް މިނިސްޓްރީއާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ .  هللا ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 
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 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ކާށިދޫ 

ހަމަ  ދަންނަވަން.  މަރ ޙަބާ  މެންބަރ ންނަށް  ހ ރިހާ  ޑީ.އާރ .ޕީެގ  ފ ރ ޞަތ ަގިއ  މި  އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ.  އާދެ! 

ސް ރާއްޖޭަގއި  ވޯޓަރ ސްޕޯޓް  ،އޮތް. ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ   ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ދެ ސ ވާލެއް އެބަ  އެާއއެކ އެކީަގިއ މިނިސްޓަރާ

ޑަިއެގން އަކީ ވަޖެރާއް ؟ރެިވްއޖެތޯނ ކިތައް މ ަވއްޒަފ ން ތަމްރީ ؟ހިންޭގތޯއެބަ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް ކިހާވަރެްއެގ ޕްރޮްގރާމެއް  

 ؛ކައިފެށިެގން ސް  ރއިންޯވޓަ  އަންޑަރ  ،ސްޕޯޓްސްވޯޓަރ  ކޮށް  ބ އެންމެ ތަހ ޒީއި  ދ ނިޔޭަގ  ،ކަނޑ  އޮތް ޤައ މަކަށް ވެފައި

ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން އެހާ  ؟ހ ރިތޯ  ދޭތެރޭަގއި އޮޕަރޭޓްކ ރާއިރ ަގއި މިނިސްޓަރ  ކިހާވަރެްއެގ އެކަމަށް ވިސްނ މެއް އެބަމި  

ާވއިރ ަގިއ  އޮޕަރޭޓ ބަޖެޓ   ެގއްލ މ ަގއި  ަގއި  ހާލ   އެއްޗެއް ނ ލިބޭ  ެއއީ ރަނ ން ރަނަށް  ؛ސްޕޯޓްސްއަށްކޮށްެގން    ބޮޑ  ޚަރަދެއް

  އެއްޮގތަށް ކަންކަން ތަރައްޤީކ ރ މަށް ޓަކައި   މި ޒަމާނާ ؟ހ ރިތޯ  ސްނ މެއް އެބަސް ވިއިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ ެގ ެއއްވެ

 . ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ވެންވާނެސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރަށް މިކަމ ގައި ޖަވާބ ދަރީވެ  .ދަންނަވަނީ އަޅ ަގނޑ  މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް އެމްޕަަވރމަންޓް ނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީމި

ޝަނަލް  ނޭ  ،އޮތީ  ސޯސިއޭޝަން ތެރޭަގއި މިވަރ  އެ ޤައ މީ ކ ޅި ؛ކ ޅިވަރ   އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން   ކ ރިން ހަމަ ދ ވަހަކ   . ީމެގބޯޑިންގ އެސޯސިއޭޝަނާއި ނެޝަނަލް ބޮޑީެއސޯސިއޭޝަނާ   ގ ސަރފިން

މަހ  މިއަންނަ  ދެން.  އެބަ  ެއއްބާރ ލ ން  އެހީތެރިކަމާިއ  ނ ދޭވަރަށް  ދެ އެސޯސިއޭޝަނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މި    ގެ ވެސް 

އަންނަ   ދަނީ ތައްޔާރ ވަމ ން. ެއކަން މި  ންގ މ ބާރާތެއް ބޭްއވ މަށް މިބޯޑިބޮޑީ   ބޮޑ އި ހަމަ ދ ނިޔޭެގ ފެންވަރ ގެ ރާއްޖޭގަ 

އިތ ރަށް ހަމަ ެގންދެވޭ. އަދި އޭގެ އޭެގ މަސައްކަތްތައް ހަމަ ވަރަށް ބާރަށް އެބަ ކ ރިއަށް   ،ކ ރެވިތެރޭަގއި އިޢ ލާން  ެގތާހަފ 

ދަނީ  ގ ންއޭޝިއަން ސަރފި؛ ސަރފް މިހާރ   ވެސް  މަސައްކަތް  ެގނައ މ ެގ  ރާއްޖެއަށް  ވަރަށް   ކ ރިއަށް.  މ ބާރާތެއް 

ރާއްޖެއަށް މޫދ  ކ ޅިވަރ ތަކ ަގިއ    ،ސާފ ކޮށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްަވމ ން ވެސް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެސް ވިދާޅ ވެފައި ވާނެ

މ ހިންމ ކަމާއިގ  އިނަލްއަބަ ެގނައ މ ެގ  މ ބާރާތްތައް  ޕްރޮމޯޓ އެ   ،ވާމީ  އެހެންވީމާ، ކަންކަން  މ ހިންމ ކަން.  ހެދ މ ެގ  ކޮށް 

ދަނީ ވަރަށް ިގނަ   ައރ ވަން މިކ ރިމިނިސްޓްރީެގ މެންޑޭޓް ދަށަށް ފޯލްވާ ކ ޅިވަރ ތައް    ެގ ފަރާތ ންއެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން

ތަންތަނ ަގއި އެ ތިބި ޒ ވާނ ންނަށް  އިމ ކ ކޮށް، އެ ގާ ތައް މަސައްކަތްކ ރަމ ން. ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި ސަރފް  ޓްރެކ 

މިހާރ    ފަހ ން މ ލީގައި  މިހާރ  މި؛ ފެތ ރ ން ކަހަލަ  ގ ރާއްޖެއަށް މ ޅި ލީ  ،ިއމ ކޮށްދިނ ންގާ ބޭނ ންވާ ސަރފް ބޯޑ ތައް  

 ހަމަ ފެތ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން    އަށް އެކަންެގ މ ބާރާތަށް. އެހެންވީާމ، މ ޅި ރާއްޖެހ ނޮޅަދަނީ ރ. ކި އެ  ތައްޔާރ ވަމ ން  
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ހީވަނީ އަޅ ަގނޑަށް  ދެން  ކ ރަން.  ކަންތައްތަކެއް  މެންބަރ ެގ    ،ިގނަ  ބްރޯތި  ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަށް  ޑް  ިވސްނ ންފ ޅަކީ 

ވިސްނ ންފ ޅ ަގއި   މަނިފާނ ެގ  ވިސްނ މ ަގިއ  އޮވިސްނ ންފ ޅެއް.  އެ  ދެއްތޯ.  ވިސްނ މ ން  ވިޔަފާރީެގ  ވަރަށް  ންނާނީ 

  ، އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ ހަމަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ  ނަތީޖާ ނެރެންޏާ  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އެ

ކ ރަން. ެއކަން ކ ރ މ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ިއސްނެގ މެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     މަސައްކަތް  މިއެކީަގިއ    އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީއާ

އޭ   ،ބޫލ ކ ރަނީަގ ޮގތަށް.  ބައިވެރިވާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވިދާޅ ވާޭއަގއި  ތި  އޭެގރ ން  ނަތީޖާ  ކަމަށް    ނެރެވޭނެ  ތެރެއިން 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ބޫލ ކ ރަންަގެވސް  އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޗެމްޕިއަން    ގ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަންހެން ސަރފިން  ،ޖެހޭނެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން

ތަނ ން    އަދި ސިލޯނަށް ވަޑަިއެގން އެ  ،ރާއްޖޭަގއި ސަރފިންގ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދ މަށްފަހ ގައިއާޔާ ނަސީމް ވަނީ ދިވެހި

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ާގތ ަގއި ސިލޯނ  މީހަކ  ބ ނި. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައި

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ .  

 

 ބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެން

އްކަތް ސަމަ  ހެދ މ ެގކ ރިނބީަގއި ޒަމާނީ ފެންވަރ ެގ ވޮލީ ކޯޓެއް    !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

ޢަމަލީ މަސައްކަތެްއ  ވަިއކަރަދޫަގއި ވެސް. ީމެގ އެްއވެސް    ކ ރެވިފަިއ އޮންނަތާ ަވރަށް ދ ވަސް ެވއްޖެ. ހަމަ އެހެންއިޢ ލާން

ވަިއކަރަދޫަގއި ޒ ވާނ ންެގ    ،އަދި ހަމަ އެހެންމެ ؟ އެކަން އޮތީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ،  ހަމައަށް ފެށިފައިނ ވާތީ  އަދި މިއަދާ

ކ ރެވެމ ން އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިޢ ލާން  ،ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން ބަޖެޓ ކ ރެވެމ ން  2020މަރ ކަޒެއް ެއޅ މަށް   

 ؟ ެގ އެްއވެސް ޢަަމލީ މަސައްކަތެއް ނ ކ ރެވޭތީ، މި މަސައްކަތްތައް ފެށޭނީ ކިހާ ތާރީޚެއްަގއިތޯއަދިވެސް އޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް އެމްޕަަވރމަންޓް ނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީމި

  ބ މި އާދެވ ނީ. ތި ޖަވާ  ،ރ ނ ެވވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޔާއަޅ ަގނޑަށް ތައް  ގ ޅ ން ނެތް ސ ވާލެއް ވީމާ  މިއަދ ެގ ސ ވާލާ

 އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ  ފަހ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ަވއިދޭނަން އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑަށް ޔަ  ިއްއޒަތްތެރި  ވަޒީރ    ކަށަަވރ ންީގޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި   ،އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވަިއކަރަދޫ 

ންބަރަށް އެ މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކޮށްދެއްވާނެކަން. އަދި މި މަޖިލީހ ން ވެސް އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އެކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މެ

 އ ޅޭނަން. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

ތަނަށް ވަޑަިއަގންނަވާ ކޮންމެ ދ ވަހަކ  އަޅ ަގނޑަށް ޖެހެނީ   ަވޒީރ  މި  !ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއް

މަސައްކަތް  ދަނޑ ެގ  ވާހަކަާއއި  ކެޔޮދޫެގ  ވާހަކައާއި   ،ނ ހިނާގ  އޮތް  ކ ރަން.   ،ލަސްވެފައި  ިގނަ ޝަކ ވާތައް  ވަރަށް 

ދޭ. ދެން މޫސ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ މިހާރ  ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކ ރިއަށް އެބަ  !ނަމަވެސް، ަވޒީރ 

  އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ކ ރަން މި ހ އްޓިފައި    ަވގ ތ   މިމަސައްކަތް މަސައްކަތް    ސަބަބ ން  ތަންނ ދިނ މ ެގ

މިކަހަލަ ސާމާނ ތަކެއް މިނިސްޓްރީން    ،އިއަދި އައ ޓްޑޯ ޖިމާ  އިވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށަށް ކ ޑަކ ދިންެގ ޕާކާ  ،އ ޅޭ ސ ވާލަކީ 

ނިންމ މ ެގ   ،ކަެމއް މި ެއއްޗެހި އެޅ މ ެގ މި ަމސައްކަތް ނޫނިއްޔާ  ،ނަމަެވސް .ހަވާލ ކޮށްފަ ކައ ންސިލ ތަކާ  އިވަނީ ބަހަ

ވިސްނާަވޑަިއަގންނަވަންތޯ މިއަށް އިތ ރަށް    ރ ނެތް. ެއހެންވީމާ، ވަޒީ  އެއްިގނަ ރަށްރަށ ަގއި ވެފަ  ވެސްކަމެއް ެއއްޮގތަކަށް

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ކަންތައް ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް އޮތްތޯ ކައ ންސިލ ތަކަށް ބަޖެޓެއް ދެްއވަިއެގން މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރި

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް އެމްޕަަވރމަންޓް ނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީމި

އަޅ ަގނޑ    ، ވެތި ވިދާޅ ވިހެން މިހާރ  ކެޔޮދޫެގ ދަނޑ ެގ މަސަްއކަތް ފެށިެގންދާތީ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   !ޝ ކ ރިއްޔާ 

  ނީމަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް. އަދި ނިމ މީދ ކ ރަނީ ވީހާެވސް އަވަހަކަންހިތްހަމަޖެހ ން އެބަ އޮތް. އަޅ ަގނޑ  އ 

ރީހަކަށް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  ސަތޭކަ ތި  ، ވިދާޅ ވިހެންތި  ވީހާވެސް ައވަހަށް ވޮލީ ކޯޓ ެގ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް.  

ދެވ ނ އިރ  ޕާކ   ކ ޑަކ ދިންެގ  ނިމ ނީ  ،ރަށަށް  މަސަްއކަތް  ނިންމާލެވ ނީ  ،ޭއެގތެރެއިން  ެއ    ،އަދި  ކައ ންސިލ ތަކަށް 

ރަށ ަގިއ އިނޭގތޯ. ބާކީ ހ ރީ ހަމަ ޕާކ ތައް މިހިރީ ެގންދިޔަ ޮގތަށް ެގންޮގސް    20މަސައްކަތް ނިންމާލެވ ނީ ާގތްަގނޑަކަށް  

އަޅ ަގނޑަށް ދެން  ލާފަ.  ރަށްރަށަށް   ،ގ ދަނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ީވ  ވެސް  ވިސްނ މަކަށް  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  އަސްލ ަގއި 
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ހަމަ    ހަދާނެ ޕާކެއް ނެތީމާ  އި ރަން ފެށިއިރ ަގއި ރަށްރަށ ަގއި ކ ޑަކ ދިން ކ ޅެލަދަތ ރ ތައް އޭރ  މި ސަރ ކާރ  އައިސް ކ 

  ، ކ ޅެލާ ހަދާނެ ޕާކ ތަކެއް ހ ރ ން. ނަމަވެސް   އިދޮންވެލި ަގނޑ  މަތީަގއި އެ ކ ދިން އެ ޖަހާ ސަކަރާތ ެގ ތެރޭަގއި އަރަ

ޕާ ފ ރިހަމައަށް  ވަރަށް  ބޮޑ ކޮށް  ވަރަށް  ރަށްރަށ ަގއި  ބައެއް  ކ އްލިއެާއއެކީަގއި  ފެނ ނީމަ  މަންޒަރ   ހެދި  ކަށް  ޔަކ ތައް 

ވަރަށް ފ ރިހަމަކޮށް މި ޕާކ ތައް ހެދ މ ގެ   ،ހިސާބ ން އަސްލ ަގއި ހ އްޓ ނީ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ވިސްނ ން ބަދަލ ވެއްޖެ. އެ

ންނަ އަހަރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ނ ވާނެ. ެއކަމަކ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަ  ައހަރ  ގައިމ   މިވިސްނ މެްއެގ ތެރެއިން.  

ވަރަކަށް އެބަ އިތ ރަށް ިވސްނަން މިހާރ  މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތ ން އިތ ރ  ފައިނޭންޝަލް   އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ކޮންމެެވސް

އަންނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ    ، ސަޕޯޓެއް ކައ ންސިލ ތަކަށް ޕާކ ތައް ނިންމަން ދޭން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ ެމއް އެއީ 

އި އަދި ޕާކ  ނެތް ހ ރިހާ ރަށަކަށް އެކަންވެސް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އައ ޓްޑޯ ޖިމާ

ފިނޭންސަ ބަޖެޓ   ފޮނ ވާނަން.  މިނިސްޓްރީން  އަޅ ަގނޑ މެން އެޮގތަށް  ފޮނ ވާއިރ ަގއި  ތި  ންއ   އަޅ ަގނޑ ށް  މީދ ކ ރަނީ 

 ވެެގންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.   ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންެގ އެއްބާރ ލ މާ އެކީަގއި އެކަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ    އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ވަޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

 .ށްޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމަهللا ޢަބްދ 

 

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   

ކަނޑިތީމ  ދާއިރާަގިއ    ، އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ  !ޒަތްތެރި ަވޒީރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިއް 

ދ ވެފައިވާ ބޮޑ   އ ފޭދޫަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަ   އެއާއެކ ަގއި ށ.ހަމަ  ؟ ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒެއް ެއޅިެގންދާނީ ކިހާތާކ ތޯ

އައ ޓްޑޯ ޖިމް މިހާރ  ނ ފެށިވާ ރަށްރަށ ަގއި   ،ހަމަ އެއާެއކ ަގއި؟ ދަނޑ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިެގންދާނީ ކިހާތާކ ތޯ

ރ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ކިހާވަރެްއެގ  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފ ޓ ބޯޅަިއަގއި މިހާހިސާބަށް އައިއި؟ ފެށިެގންދާނީ ކިހާތާކ ތޯ

ޖަވާބ ދެއްވާނީ    އިފޯނ  ނަންގަވަ  ހަމަ އެާއއެކ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ގ ޅ ްއވީމާ؟ ކާމިޔާބެއް ހޯދިފައިވޭތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ އަޅ ަގނޑ މެން ކިހިނެއް ހެދީމަތޯ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 
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 : މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވ ން

ހ ންނާނީ    ށްބޭފ ޅ ންެގ ފޯނަށް އަޅ ަގނޑަތި    90ރަށް ޖަވާބ ދޭނަން. %އިއަޅ ަގނޑ ެގ ފޯނ  ބިލ  ދައްކަންޏާ ހަމަ ގ ޅ އްވާ 

ެއކްސްޕެކްޓ  އެހެންވީމާ،  ކޮންމެ ޖަވާބ ދެވިފަ.  ޖަވާބ   ނ ކ ރައްވާތި  ެވސް  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް. ދެފަހަރަކ   ވިދާނެ 

ންނަށް ދޭންޖެހޭ. ހ ރިހާ އޮފީސްތަކެްއެގ ބޭފ ޅ ހ ރިހާ މަޖިލީސް މެންބަރ ންނަށް ޖަވާބ   .ދޭންޖެހޭކައ ންސިލ ތަކަށް ޖަވާބ 

ނ ދިނ ންކަން ނ ދެވ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެމން ފޯނަށް ޖަވާބ ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ފަހަރ ަގއި ތި ބޭފ ޅ ންެގ ފޯނަކަށް ޖަވާބ ޖަވާބ 

ސ ވާލ ކ ރެްއވ މަކީ އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީކީ ރަނަގޅ  ކަމެއް ނޫންހެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ    ވިސްނައިދޭ ޮގތަށް މިތާ

ފޮނ ވިދާއި ސިޓީއެްއ  ރަށަކަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހިންާގ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަށެްއަގއި  އިްއޒަތްތެރި ޔަރާެގ  ސް 

އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ހެންހާވަރަށްށްސް. ދެން އެހާކަޔަރަށަކަށް ސިޓީެއއް ފޮނ ވި ؛މެންބަރ ންނަށް ފޮނ ވަން

މިހާރ  އިވެލ އޭޝަން މަރ ޙަލާަގއި އ ޅޭ ކަމަށް. ދެން   ،ެގ މައްސަލަދަނޑ   ފޭދޫެގނީ.  ނިކޭޝަން ރަނަގޅ ކ ރެވޭ ޔ ކޮމި

އަޅ ަގނޑ މެން    ކޮން ރަށެއްކަން ވިދާޅ ވީމާ  ސީދާ ބޭނ ންފ ޅ ވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ  އަށްޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒެއް ތި ދާިއރާ

ހިމަނަން ސައިޑ ން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ރަށެއްަގއި  އޮތް  ހިމެނެން  އޭަގއި  މަސަްއކަތްބަލާފައި  އޭ   ކ ރިން    ެގކޮށްދޭނަން. 

ިއވެލ އޭޝަން   ،ކ ރ ނބީެގ ވޮލީ ކޯޓ  އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލިއިރ   ،ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްވި 

އެބަ  ނެ ކަމަށް.  ހިސާބ ަގިއ ސޮއިކޮށްލެވޭ ؛ޖ ލައި މަސް ތެރޭ ،ކ ރަނީ މީދ  މިންމަރ ޙަލާަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ 

އެހެންވީމާ،   ނޭ.އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ހޯރަފ ށި ވެސް އެބަ ހިމެ  ރޭރަށެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސޮއިނ ކ ރެވި. އޭެގތެ  9އ ޅޭ  

 ދަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ކ ރަމ ން އެބަމަސައްކަތް ސޮއިކ ރެވޭތޯ އެ ރަށްރަށް ވީހާވެސް ައވަހަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

  .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އެޅ މ ެގ މަސައްކަތ ެގ    ފްރޓަ   އި މަރަދޫެގ ދަނޑ ަގ  ، އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 އަށް އިތ ރަށް މަރަދޫއޭގެ ؟ މަސައްކަތް ޮގސްފައި އޮތީ އަދި ނިމޭނެ ތާރީޚެއް  ތޯކިހާހިސާބަކަށް ؟އަޕްޑޭޓެއް ދެއްވަފާނަންތޯ

އެ އެހެންވީމާ،  އަލަށް.  މ ޅިން  ބޭނ ންވޭ  ެވސް  މަރ ކަޒެއް  ޒ ވާނ ންެގ  އަދި  ޖިމަކާއި  ައއ ޓްޑޯ  ކަންކަން    ވެސް 

 ؟ނެތޯކޮށްދެއްވިދާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މެންބަ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ހިތަށްގެ ރ .  އަޅ ަގނޑ   ސ ވާލ ަގިއ  ޖިމްެގ  އައ ޓްޑޯ    ،ވަދޭ   

 ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ހެއްޓިދާނެބާއޭ. ޑ ން ައއ ޓްޑޯ ޖިމް ތައްޔާރ ކޮށްފައި ބެނަގޑިންނާިއ ދަލަކ  އިޕްލާސްޓިކާ ނ ލަ

 

 : މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވ ން

ޖިމް   ޑޯއައ ޓް   ން.ސްޓިކ ލާޕާކ ތައް އެއީ ހ ސް ޕްއައ ޓްޑޯ  ކަމަކަށް މިހާރ     އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއް

  ދަޔާ ެވސް އާވަރަށް އަނެްއކާހަަމ  ކަމަކ  މި ރާއްޖޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ައއ ޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމ ކ ރ މަކީ    .ޑ ންނަގހ ރީ ދަ

ޑ . އެހެންވީމާ، ކައ ންސިލ ތަކ ން  ވަރަށް ދަބަރ ެގ އަސަރ  ވަރަށް ބޮ ؛ޚިލާފ  ކަމެއް. ލޮނ ެގ އަސަރާ ހެދި ހަމަ ދަބަރ 

  ކ ރެވ ނ ޙަޤީޤަތ ަގިއ މިފަހ ން ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް    ،ކަމަށް ވާނަމަ  ބަލަހައްޓާންތަން ނ ރަނަގޅަށް މި ތަ

ސް ހަމަ ލޮނ ެގ ޔަހެދި  ގައިއަށް ެގނެސް ރަށ  މެދ ތެރޭ ތަންތަނ ަގއި ހ ންނައިރ . ރާްއޖެ  ދަތ ރެއްަގއި ވަރަށް ރީތި އެ

ކައ ންސިލ ތަކަށް    ،ތި ވިދާޅ ވި ޮގތަށް އެއް ިވސްނ މަކީ  ސްއ ނދަޫގ. އެކަމަކ  އިްއޒަތްތެރި ރައީ ހެދި ވަރަށް ދަތި  އަސަރާ

ޑި ބޭނ ންކޮށްެގން ެއކަހަލަ ރަނަގޅ  ސެޓަޕެއް ހެދ ން ެއީއ  ކައ ންސިލ ތަކ ން ލަކ    އަޅ ަގނޑ މެން ފައިސާ ހަވާލ ކ ރީމާ

އ ންސިލ ތަކަށް ކަ  ންނަށް ހަމަބޭނ ންވާ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެ   ، އެއް ކަންތައް. އެ ވިސްނ ން  ހަމަ ކ ރެވިދާނެ ވަރަށް ރަނަގޅ  

ނެތް  .ދޫކޮށްލެވިދާނެ ަމއްސަލަެއއް  ފ ޓ ބޯޅައެްއވެސް  މަރަދޫެގ  ސިޓީ  .  އަްއޑޫ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސަްއކަތް  ދަނޑ ެގ 

ިގނަ  އަހަރަކަށް  ،ށަވަރ ކަޔަީގންހަމަ  ކައ ންސިލާ ހަވާލ ކޮށްފައި ޮއންނަތާ މިހާރ    ެވެގން  ވ ރެ  ޮގސްފަިއވާނީ. ދ ވަސް 

ދަނޑެއްެގ    ރަދޫެގކަމެއް ނޯންނާނެ. ހިތަދޫެގ ދަނޑެއް އަދި މަރަންޖެހޭ  ވެސް ެއކަމާ ގ ޅިެގން ކ    ގައިމ މިނިސްޓްރީން

ފާހަަގކ ރިހެންމަސައްކަ މި  އަޅ ަގނޑ   ކ ރިން  ޖިމް  އައ ޓްޑޯ  ދެން  ހަވާލ ކ ރެވިފަ.  ކައ ންސިލާ  ވަނީ  މިހާރ     ،ތް 

ކޮންމެ   ނެތް  އިރާދަކ ރެއްގާއިމ ކ ރެވިފައި  ހ ށަހަޅާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ބަޖެޓ   އަހަރަށް  އަންނަ  މި  ޔާ ިވއްރަށެއްަގއި 

ފައި ނިންމާ  ޖަލްސާ  ޅ ަގނޑ މެން އެ ވާހަކައަ ؛އަޅ ަގނޑ މެން ހިމަނާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ފައި ކިހިނެއްތޯ ހެދޭނީ ބަލާނީ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ދައްކާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . މ ޙައްމަދ ދީދީ ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދ  ފ ވައްމ ލަކ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވ ން:ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ސ   !ޒީރ ވަޒަތްތެރި   ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިއް ޔާ  ޝ ކ ރިއް ސްޓޭޑި  ،ލަކީވާައޅ ަގނޑ ެގ  ްމ  ޔަފ ަވއްމ ލަކ ެގ 

ފެއްޓޭ  ޕްލޭންކ ރެވިފައި  ކ ރ މަށްޤީތަރައް މަސައްކަތް  ެއ  މިހާރ   ދެން  ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯވަނީ.  ލެވި؟ ނީ    ، ބިޑަށް 
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 މާޔަމ ލަކ ެގ ސްވިިމންގ ޕޫލާއި އަދި ސްޓޭޑި އްއަދި އިތ ރަށް ފ ވަ ؟ ނީށޭތޯ މަސައްކަތް ފެހިސާބަކ  ކިހާ  ،ޓެންޑަރކ ރެްއވި

 . ޝ ކ ރިއްޔާ  ؟ތޯވޭވިފައިށް ެގންދެބަކައެ މަސަްއކަތް މިހާރ  ކިހާހިސާ  ،ޓްރެކ އެްއކޮށް ތަރައްޤީކ ރެވޭ ސިންތެޓިކް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 : މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވ ން

މ ލަކ ަގއި  އްފ ވަ މެން ބަޖެޓ  މަސައްކަތް ކ ރަމ ންދިޔައިރ   ޑ އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޔެަގއި އަޅ ަގނ 

ނިމިފައި ނޫނީ ކ ރިއަށްދާ މަސައްކަތްތައް   ،މިނިސްޓްރީން ކ ރަން ރޭވިފައި ޔޫތ  ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިނިސްޓްރީން

ލ މަށް ދިމާވެެގން އ ޅޭ ބަެއއް ކަހަލަ  ހ ރި. ހަމައެކަނި މި އ ޅެނީ މަސައްކަތް ނިންމާ  ރ  ވަރަށް މަސައްކަތް ެއބައިބަލާ

ނި އެކަންކަން  ކ ރެއްވި ޙަޤީ  މ ނީމާތާށިތަކެއް.  ތި  ދެންމެ  އެބަދޭ.  ފ ވައްމ ލަކަށް  ސެޓަޕެއް  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ޤަތ ަގއި 

ން އެކޮޅ   މިހާރ  ވަނީ ދިއްލީއަށް ފޮނ ވިފަ.ޑީ.ޕީ.އާރ  ނިންމާފައި  ސ ވާލ ަގއި ސިންތެޓިކް ޓްރެކ ެގ މަސަްއކަތަށް ބޭނ ންވާ  

އަހަރ ެގ ފަހ ކޮޅ  ޢަމަލީ   މި  ، މީދ ކ ރެވެނީންތައް ކޮށް ނިންމާފައި ައޅ ަގނޑަށް މި އ ކ ރަންޖެހޭ މަސަްއކަތް  ފ ޅ ންއެ ބޭ

ކަމަށް.  ފެމަސައްކަތް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ފަހ ންމި  ށޭނެ  މަޝްވަރާަގއި  ކ ރެވ ނ   އެކީަގއި  ސަފީރާ  އިންޑިއާ  ވެސް 

ތަކ ެގ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް. ސ ވިމިންގ  ރެއްިވއްޔާ ސިންތެޓިކް ޓްރެކ އިރާދަކ   ކޮޅ ހ ފަ  އަހަރ   މި  ،ަގބޫލ ކ ރެވޭ

 އެހެންވީމާ، އެކަން ނިމ ނީމާ  .ޑީ.ޕީ.އާރ  މަސައްކަތް ކ ރި ޕާޓީއާ ވަނީ ހަވާލ ކ ރެވިފަ  މި   މަސައްކަތް ކ ރަހަން ހަމަ  ޕޫލ ެގ

އަޅ ަގނޑ ެމން   މަސަްއކަތް   މިނިސްޓްރީއަށް  ފިނޭންސްއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  އެ  އިޢ ލާން  ފޮނ ވަިއެގން   .ކ ރެވޭނެވެސް 

އްމ ލަކ  ކައ ންސިލަށް ވެސް އަދި އެހެން ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ތަކަށް ވެސް  ރަށް ބޮޑަށް ފ ވަވަނޑ  އެދެން ހަމަ  އަޅ ަގ

މަސައްކަތްތައް މިހިރަ  ބޭނ ންވެފައި  ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  މެދ ވެރިކޮށް  ހ ރި   ކޮށްފައިހަވާލ   ،ކައ ންސިލ ތައް 

 ތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ސްދެްއވ ން އިނޭގބާރ  ސްޕީޑެްއގައި ކ ރިއަށް ެގންޮގ މަވީހާެވސް ހަ  އްމަސައްކަތްތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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ސެންޓަރ ތަްއ    ޔޫތ ބައެއް    ،ވަޒީރ  ޖަވާބ ދެއްވަމ ން ވިދާޅ ެވއްޖެ   !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

  ، ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ  ވާ މިހާރ  މިނިސްޓްރީެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ކައ ންސިލ ތަކ ން ހަވާލ ކޮށްފައި

ޔޫތ  ނ ވަތަ  މަރ ކަޒ ތައް  ޒ ވާނ ންެގ  ހ ރި  ދަށ ަގއި  ބެލ މ ެގ  މ ވައް   މިނިސްޓްރީެގ  ލެވިސެންޓަރ ތަކަށް  ެއ    ،ޒަފ ން 

؟ ެއކަން ކ ރ ަމށް ރާވާފައި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ  ، ނަމަ  އޮތް؟ ސް ާގިއމ ކ ރެވޭނެ ސެޓަޕެއް އެބަ އޮތްތޯއޭތަންތަނ ަގއި ފެސިލިޓީ

ސ ވާލަކީ ކޮންޓްރެކްޓ ކ ރެވިފަިއވާތާ    ،ދެވަނަ  އެޅ މަށް  ކޯޓެއް  ވޮލީ  ައއ ޓްޑޯ  ެވއްޖެ.   އަށްމިލަންދޫަގއި  މަސްދ ވަސް 

ދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . ތިންވަނަ ތާރީޚެއް ސާފ ކޮށްލަ  ނެދެން އެ މަސައްކަތް ފެށޭ  . އަދިވެސް މަސައްކަތެއް ނ ފެށޭ

  ، ބޮޑ  ދަނޑ ކިތަްއ  ؟ ފަހ ން ރާއްޖޭަގއި ކ ޅިވަރ ެގ ކިހާ ވަސީލަތެއް ާގއިމ ކ ރެިވއްޖެތޯ  މި ސަރ ކާރ  ައއި   ،ސ ވާލަކީ 

 ...ޖިމް ޑޯ ކިތައް ައއ ޓް ،ކިތައް ވޮލީ ކޯޓ   ،ފ ޓްސެލް ދަނޑ ކިތައް 

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

 ރ . އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ .  ބަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްއތެރި މެން

 

 : މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވ ން

ފަހ ން ރައީސް    އަޅ ަގނޑ  މިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވަރަށް ވަރަށް ިގނަ ަމސައްކަތް ކޮށްފިން އިނޭގތޯ.  

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މ ޅި    ،މ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވިމަންޓާ އެކީަގިއ ބޭްއވި ބައްދަލ ވ އޮފީހ ެގ ޕޮލިސީ ޑިޕާޓް

ޓްރީން ދެަވނައަށް އެންމެ ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓ  ހިންަގނީ ޔޫތ  މިނިސް  ،ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ނަާގފައި   އެ ހިންާގ ހ ރިހާ  އިރާއްޖޭގަ 

ހަމަޖެހ ން  ތްައޅ ަގނޑަށް އޮތް ހި ؛އެހެންވީމާ، އެ ހިސާބ ން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  ވަރަށް ސާފ   .ކަމަށް

މިހާރ  ދެންމެ ތި ވިދާޅ ވީތާ   ؛ބައިވަރ  މަސައްކަތް   ،ވެސް ވަރަށް ސާފ . އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން މި ފާހަަގކ ރިހެން

ހަމަ  ވެސް    އި ނ ފެށި. ދެން އެކަން ނ ފެށ މ ަގމަސް ވެއްޖޭ  8ކަތް ހަވާލ ކޮށްެގން  ތި ރަށ ެގ އައ ޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓ ެގ މަސައް

ޖެހިދާނެ. ކޮންމެވެސް ހ ރި. ކައ ންސިލ ން ވެސް ެއއަށް ބަދަލ  ެގންނަން ބޭނ ންވޭ. ބަދަލެއް ދޭން  ސަބަބ ތަކެއް ވެސް އެބަ

ފަހަރ  ހަމަ މަސައްކަތްތައް ލަސްެވެގން އެބަދޭ. އެ    ިގނަ  ވަރަށްހެދި    އެހެން ކަމެއް ވެދާނެ. މިކަހަލަ ތަފާތ  ސަބަބ ތަކާ

ތަންތަނ ެގ މަސައްކަތް ހަވާލ ނ ކ ރެވި   ޓާއި މިށްހޯރަފ  ާއއިބީ ހެދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއަދ  ކ ރިނ ސަބަބާ

ވޮލީ ކޯޓ ތަކަށް ވެސް ިމ މި  ކ ރިމަތިލާފައި    ހަމަކ ރަން ބަލާއިރ  ވެސް  ވެސް އެޯވޑ އެއީ އަނެްއކާ  .މި ތިބެނީ ވެސް

އެއްހ ންނަނީ   ހަވާލ ކ ރާނީތޯ  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  އި  ،ނ ކ ރާނީތޯ،  ޕާޓީތަކެއް.  ވިސްނ މެއްަގއި  ވެލ އޭޝަން  މިކަހަލަ 

މިހާރ  ސާޅީހަކަށް ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ؛ދަނޑ ބޯޅަދަނީ. ފ ޓ   މަސައްކަތްތަްއ އެ  މަރ ޙަލާަގއި އެ

ރަ އިންތިނިންމިއްޖެ.  ރިޔާސީ  ވަ ޚާއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ވަކިން    25ާގތްަގނޑަކަށް    ދ ެވވަޑައިެގންނެވިއ ބ ަގއި  ރަށ ަގއި 
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ދަނޑ  ނިންމައިފިން. ގ ރައިދޫ ދަނޑ     40ކޮށްދެްއވ މަށް. އަޅ ަގނޑ މެން  ދަނޑ  ާގއިމ   ބޮޑ    ބޯޅަކޮށް ފ ޓ ސްޕެސިފިކ 

.  ދަނޑ ބޯޅަފ ޓ   އިރަށ ގަ   85މެންނަށް އެބަ މަސައްކަތް ކ ރެވޭ  ލިއިރ  ައޅ ަގނޑ އިއަޕްޑޭޓ  ބަލަ  ދ ވަހ   ހ ޅ ވަން ދިޔަ

ިގނަ. ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްތަްއ    ވ ރެ  އަށް  50ކ ރެވ ނ  އަދަދެއް ނެތް. ވޮލީ ކޯޓ   ލް ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ފ ޓްސަ

  . . މިހެން ބައިވަރ  އިނޭގތޯއެބަދޭ  އިރަށެއް ވަރ ގަ   2ވަރަކަށް. އިންޑޯ ވޮލީ  ހ ރި އެާގރަ  ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނ ވިފައި ެއބަ

ދެންމެަގ  ވަރަށް ސ ވާލ   އިިގނަ.  ޝަހީމް  މެންބަރ   ފ ޓ ިއއްޒަތްތެރި  ކޮންކަމެއްތޯކ ރެްއވި  ބޯޅައިން ފ ޓ  ؟ބޯޅައިން 

ބޯޅަ ކ ރިއެރ ވ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސަްއކަތް ކ ރ ން. ފ ޓ ވެސް ަވސީލަތްތައް ގާއިމ   ަގއިމ   ،ރީއަށް ކޮށްދެވ ނ  ކަެމއްމިނިސްޓް

އެކ ރ  ެއސޯސިއޭޝަނަށް.  އޮންނަނީ  ޒިންމާ  އެއްބާރ ލ މެއް  މ ެގ  ހ ރިހާ  ދޭންޖެހޭ  ދީ    ދޭންޖެހޭ  ،ތަނަށް  ފައިސާއެއް 

ޙަޤީޤަތ ަގއި ހަމަ  ރީެގ ސަިއޑ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި ަވކި ކ ޅިވަރެއް ތަފާތ ނ ކޮށް  ހަދާފައި ހ ންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓް

ވަރަށް ހ ންނާނެ  އެހީތެރިކަމާ  ވެސް  އެ  މ ޙްބޮޑަށް  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ކ ރިން  ދެން  ދީފަ.  އެއްބާރ ލ ން  ސިން  އި 

ންސްެގ މައްސަލަ. އެކަން ރަނަގޅަށް  ނަތަންތަނ ެގ މެއިންޓެ  މި ހަމަ    ،ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މަކީ   އެންމެ  ،ފާހަަގކ ރެްއވިހެން

ރާއްޖޭެގ ކ ޅިވަރ  އެހެން ހަރ ފަތަކަށް ތަނ ަގިއ    އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ކ ރިއަށް އޮތް  ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ކައ ންސިލ ތަކަށް ރޭވ ނީމާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ބޮޑަށް ބޮޑަށް މަގ ފަހިވެެގންދާނެ. ވަރަށް މަށް ވަރަށްޔ ދި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .ލަޠީފްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފްޠީފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯެގ    ، ރ ެގ. މި ސަރ ކާއޮތް  ސ ވާލެއް އެބަ  3އަޅ ަގނޑ ެގ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  !ޝ ކ ރިއްޔާ 

ކޮބައިތޯ   ކ ޅިވަރ  ސަބަބ ން؟ ސިޔާސަތަކީ  ސިޔާސަތ ެގ  ނެރ ނ    ،މި  ސަބަބ ން  ސިޔާސަތ ެގ  ވިދާޅ ވާ  މިނިސްޓަރ  

ކޮބައިތޯ ސ ވާލަކީ ؟ ނަތީޖާތަކަކީ  އެބަ  ،އަނެްއ  ވިދާޅ ވެފަިއ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮތް  ރާއްޖޭެގ   

 ؟ ކަމަށް. މިކަން މިނިސްޓަރ ޔަީގންކ ރެްއވިންތޯކޮށް ނިމިއްޖެ  ހ ރިހާ ކ ޅިވަރެއް ތަޢާރަފ  ކ ރަންޖެހޭތަޢާރަފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބޯޅަ މިސާލަކަށް ފ ޓ   ،ކ ޅިވަރ ެގ ަވސީލަތެއް ބޭނ ންކ ރާ އަދަދ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ 

އެ ބާވަތ ެގ ހިސާބެއް  ؟ ތެރޭަގއި ކިތައް މީހ ން ބޭނ ންކ ރާ ތަނެްއތޯ  ރެއް ަގޑިއި  24  ،އީ ދަނޑެއްެގ ނ ވަތަ ޕިޗެއް އެ 
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ކ ރެވޭ މިންވަރ  ދެނެަގނެވިފައި  ވަސީލަތްތައް ބޭނ ން  މި،  ވަސީލަތްތައް އ ފެއްދ ން ،  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެއީ ައޅާކިޔަން

 އޮތ ން. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް  ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، 

ާގތްަގނޑަކަށް    އިނޭގތޯ.  ބަލަން  ަގއި އެބަކް ޓްރެކ  ޓިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން މިސާލަކަށް ސިންތެ

މާލޭަގއި. ބޮޑެތި ދަނޑ ތައް އަދި ބޭނ ންކ ރާ   ،އެބަ ބޭނ ންކ ރޭ  އާ ދޭތެރޭެގ އަދަދަކަށް މީހ ނ5000ްާއއި  4000އެވްރެޖ ކޮށް  

ކަމެްއ. ތިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ނެތް. އެކަމަކ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ތިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅ   އްސީދާ އަދަދެއް ބެލިފައެ

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ؛ ން. ރާްއޖޭގައިކ ރާނައެކީ މަސައްކަތް  ކ ރެވެން އޮތް ޮގތެއް ބަލާފައި އަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ ތަކާ

ެއސޯސިޭއޝަނެއްަގއި ކ ޅިވަރ ތައް ިމ    19ނޭޝަނަލް ސްޓޭޓަސް ދެވިެގން    އިތި ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގިއ ރާއްޖޭަގ  މެދެން

ޭއގެ  އައިކ ޅެނީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ޕެރަ ؛ނޭޝަނަލް  ސް އިތ ރަށް  ނޭޝަނަލް  އަދި   އޮލިމްޕިކް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކޮމިޓީ 

ޚާްއޞަ އެހީތެރިކަން ބޭނ ންވާ ކ ދިންނާއި ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން   ،ލިމްޕިކް މޯލްޑިްވސް ވެސް އ ފައްދާފައި ސްޕެޝަލް އޮ

ެއކީަގއި    ކ ދިން ޮގސް މިއަދ  ރާއްޖެއިން ބޭރ ަގއި ފަޚ ރ ވެރިކަމާ  ދީފިން. އެހޯދައި  ތައްހ ންނަ ކ ދިންނަށް ވެސް ފ ރ ޞަތ 

ދޭތެރެ އަބަދ ޮގސް  ވިހ ރ ވާލަދީފި.  ދިދަ  ތަނެއްކ ޔަދިވެހި  މ ބާރާތެއްަގިއ   ؛ން  ކޮންމެވެސް  ޤައ މެްއ  ކޮންމެވެސް 

ބައިވެރިެވެގން ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނ މ ަގއި އެ އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ނޭޝަނަލް އެތްލީޓ ންެގ އަންހެން، 

 ކ ދިންނަށް ލިބެމ ން ބޯޅަ ކ ޅޭ   ނައްތާލަދީފިން. ައޅ ަގނޑ މެން ައއިއިރ ަގއި ފ ޓ ގ މ ސާރައިެގ ހ ރި ފަރަ  ެގންފިރިހެނ 

ވ ރެ އަންހެން    ރ ފިޔާ. ފިރިހެން އެތްލީޓ ންނަށް ދޭ އަދަދަށް  2500ރ ފިޔާ. އެހެން ކ ޅިވަރ  ކ ޅޭ ކ ދިންނަށް    5000އައީ  

ކ ޅިވަރ    އެްއވެސް  އިނޭގތޯ.  ހަދައިފިން  ނައްތާލަދީ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ތަފާތެއް  މިހ ރިހާ  މަދ .  އަދަދ   ދޭ  ކ ދިންނަށް 

  ެގސަރ ކާރ    ނ ބ ނެވޭނެއޭ މި  ކ ޔައެްއވެސް އެތްލީޓަކަށް މިއަދ  ައިއއްސަ އަޅ ަގނޑ މެން ކައިރި   ،އެސޯސިއޭޝަނަކަށް

ޓީމ ތައް    އިމީެގ ކ ރިން ރާއްޖެއިން ބޭރ ގަ  ؛ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން ތަފާތެއް އެބަ ެގންގ ޅެއެކޭ. ައޅ ަގނޑ މެން ދ ނިޔޭެގ

އަޅ ަގނޑ މެން ވޮލީ  ؛ކ ރީ ވެސް ރާއްޖޭެގ ނޭޝަނަލް ޓީމެއް ކޭމްޕ ކ ރޭ. މިހާރ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ޮގސް ޔޫރަޕ ަގއި ކޭމްޕ 

ބައިވަރ   އެހެންވީމާ، މިފަދަ  ކ ރަން.  ކޭމްޕ   އިތިބީ ކްރޮއޭޝިޔާަގ  ޓީމ  ފޮނ ވަިއެގން މިހާރ  ެވސް ޓޭބަލް ޓެނިސް ކ ދިން އެ 

  ، ކަންތައްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ކ ޅިވަރ ެގ ތެރެއިން ކ ރެިވއްޖެ. ރައީސް މި ފަހ ން ވެސް ވިދާޅ ވިހެން

ކ ރެވިފަިއވާ  ސިލ ހާބަެއއް    ެގންނަން ބޭނ ންވި ހަމަހަމަ ކަމ ެގ ބޮޑ   ،ކ ޅިވަރަށް ެގންނަން ބޭނ ންވި ބަދަލާއި އަދި އެހެންމެ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.    ބޮޑަށް ަގބޫލ ކ ރަން. ވަރަށް ޑ  ވެސް ވަރަށް ކަމަށް އަޅ ަގނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ިގނަ ޒ ވާނ ންެގ   ވަރަކަށް ސ ވާލ  ެއބައ ޅޭ. ވަރަށްހަތަރ އަޅ ަގނޑ ެގ    !ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ އި

ތަން މި ފެންނަނީ.   ކ ރާވޭޖާ އެކީަގއި. ޭއެގ ބަދަލ ަގިއ ބިދޭސީން ިގނަ އަދަދަކަށް ހަޔަރ  ވަޒީފާވަނީ ެގއްލިފައި މިނިމަމް

  މަސްތ ވާތަކެތީެގ ވަރަށް ؟ ޒ ވާނ ންެގ ވަޒީފާ ޔަީގންކ ރ މަށް ؛އް ޔަީގންމި ކަންތަ ކޮބައިތޯ މިނިސްޓަރ ެގ މަސަްއކަތަކީ  

ކ ރ މަށް  އ ޅޭ. ކޮބައިތޯ ޒ ވާނ ން މިކަމ ން ސަލާމަތް  އެބަ  ެއއް ، ސިއްސައިެގންދާވަރ ެގ އިންސައްތަެއއްބޮޑ  އިންސައްތަ

ރީން ލިބޭ އެހީތެރިކަން  ން ޔޫތ  މިނިސްޓްޢިްއޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް މީެގ ކ ރިޖަމ  ؟ރީން ކ ރައްާވ ކަމަކީޓަކައި ޔޫތ  މިނިސްޓް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޯާގ ޑޭ  ؟ ފައިސާ ހ ސްވީތޯ؟ ވާ ކަމެއްތޯ  ބ ނޭ. މިއީ ކިހިނެއްެވެގން  މިހާރ  ނ ލިބޭ ކަމަށް އެބަ

އެބަ ޕޮލިހ ން  ފެއިލްވެފަިއާވކަން  މަސައްކަތް  ޕޮލިހ ންެގ  ަގބޫލ ކޮށްފަ  ފާހަަގކ ރެވ ނ އިރ ަގއި  ވިދާޅ ވެފައިވަނީއޮތް   . ،  

 ؟ރީން ޑިޕްލޮމެޓ ން ައންނަކަން ނާންާގ ވާހަކަ. މިީއ ކިހިނެއްެވެގންތޯ ޕޮލިހ ން އިނިގލި ެއޮގތަށް ދިއްކ ރައްވަނީމިނިސްޓް

 ؟ ނައިފަރ  އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސް ނިމޭނީ ކިހާތާކ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

މެންބަރ އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  މަސައްކަތް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ކޮންޕްލެކްސްެގ  ސްޕޯޓްސް  ނައިފަރ ެގ  ކަމަކަށް  އެއް  މިހާރ    .

ތެރޭަގިއ    ެގމި އަހަރ   ،ކ ރ މަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ފޮނ ވިފަ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ންމީދ  މި ކ ރަނީޓެންޑަރ

ކަަމކަށް ދެވަނަ  ދެން  ކަމަށް.  ފެށޭނެ  މަސައްކަތް  އެހީތެރިކަ  ، ޢަމަލީ  އިްއޒަތްތެރި  ޖަމ ޢިއްޔާއަށް  ޮގތަށް  ނ ދެއްވާ  ން 

ެގ  ރީޓްމިނިސް  ޔޫތ   ނިންމީ ސ ވިމިންގ ޓްރެކ   އިނައިލ ން އެ އަޅަމިހާރ  ނައިފަރ  ޖ ވެ  ،ސ ވާލ ކ ރެއްީވމާ  ދެންމެމެންބަރ   

ޖަމ ޢިއްޔާތަކަށް  ގ ރާންޓް ފައިސާަގއި. އަދި އެ ނިންމީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ހަމަ މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ މެން  

ވަޒީފާ، ؛ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ މެންޑޭޓ އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް   ދެން  ަމއްސަލަިއެގ  ިއކޮނޮމިކް ހަވާލ ކޮ   ެގ  އޮންނަނީ  ށްފައި 

އަޅ ަގނޑ މެން ދޭންޖެހޭ ހ ރިހާ އެއްބާރ ލ މެއް   އަށް. އެ މިނިސްޓްރީރެއްހޯލްޑަމިނިސްޓްރީއާ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ކީ ސްޓޭކް

.  ަގއި ެވސް މެންޑޭޓް ހަވާލ ކ ރެވިފައި އޮތީ ހެލްތ  މިނިސްޓްރީއާއިމަސްތ ވާތަކެތީެގ މައްސަލަ   ،ން. ހަމަ އެހެންމެއެބަދެ

ހ ރިހާ އެއްބާރ ލ މެއް  ންޖެހޭއްެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދޭހޯލްޑަރެ ހެލްތ  މިނިސްޓްރީއަށް ޔޫތ  މިނިސްޓްރީން ކީ ސްޓޭކް
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  މިހާރ  ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ސީދާ ސިޔާސީ ބޭނ މެްއަގިއ ބަޔަކ   ،ސަލައަކީ މި އަންނަނީ ދެމ ން. ދެން ޔޯާގ މައް

ޕީ.ޕީ.އެމާ ސް އެމް.ޑީ.ޕީއާ ހ ރިހާ އެންމެން ވެ  އި،އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ، އި ކ ރަމ ންދާ ކަމެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ދެން 

ފެށިެގން    2014 މިއީ  ދ ވަހެއްފާހަަގކ ރި  އިން  އެހެންވީމާ،  ބޭނ މެ  ނޫންތޯ.  ބޭނ ެމއްަގިއ    ،ްއަގއި ވަކި  ސިޔާސީ 

ކަނޑައެޅިެގން ބަޔަކަށް އޮޅ ވާލައިެގން ެގއްލ ންދޭ އ ސޫލ ން ބަޔަކ  ރާވަމ ން އަންނަ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް  

  ރާން ހަ  ،ތޯންހަރާ  ދެން އޮތް ކަމަކާ މި ހ ރިހާ ކަމެއްަގއި  ، ދެން އޮތް ކަމަކާއި  ،މިއ ޒިކާއި  ،ޔޯާގާއއި  ،ބ ނަން ބޭނ ންވަނީ

މިހެން    ހިސާބ ން އެ ކަމަކާ ނޫޅޭނަން. އެކަމަކ   ނޫންތޯ ސާފ ކޮށް އަޅ ަގނޑ ެމން ކައިރީަގއި ބ ނީމަ އަޅ ަގނޑ މެން އެ

ދެން ައޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންވީ.   ރާމޭ ބ ނީމާހަޚަކ  ެއއީ  އި ހ ރި ކަންކަން ވަކި ޝަ  ތަފާތ  ވިސްނ ން  ،އ ފެދިފައި  ޚިލާފ 

ޚެްއ ދައްކާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،  އިޚެއް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ އެހެން ޝައި ޝަ ނ ކ ރަމޭ އެ  އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލެއް

 ބ ނާ ޮގތަށް އ ޅޭކަށް. އެހެންވީމާ،  ޚްއިނ ޖެހޭނޫންތޯ މި ޝަ  ޚް ބ ނާ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅެނީ. ައޅ ަގނޑ އިއެ ޝަ

ބޭނ ންވަނީ    ،ައއިސް ެއންޑް ރިޒަލްޓަކީމި ވިސްނ މ ެގ ތެރެއިން ޙަޤީޤަތ ަގއި ރ ޅިވެރިކަމާއި ނަފ ރަތ  އ ފައްދައިެގން  

ލަިއެގން ކ ރަމ ންދާ ކަމެއް. މީެގ ކ ރިން  އިވެރިކަމަށް އަންނަން. އެ މަސައްކަތްކ ރަން ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅ ވަ

ބި އަޅ ަގނޑ މެން އެ ދ ވަހ  ލައިެގން ތި  ،ލައިފިންއިނ ކ ރާ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މި ފަހ ން ބަލަ

ޑޭެގ ލޯގޯ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޯޔާ  ތިބި  މަްއސަލައަކަށް ؛ޓީޝާޓްަގއި  ބޮޑ   ވަރަށް  ވާހަކަ  ެއވެސް ދެން  އެ   ެވެގން 

ބެލިއިރ    އޮތީމަ.  މިވަރ   2016ދައްކާފައި  ލޯޯގ  އިން  އަހަރ   ވާހަކަާއއި   ވަނަ  ދައްކާ  މި  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ވޭ 

 އި ވެސް ހަމަ ދިމައެއްނ ވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޢަމަލަކާ ޙަޤީޤަތ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި ށް  ސ ވާލަ  4ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލ ،  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

އިއްޒަތްތެރި ދެން  ޖަވާބ ދެއްަވއިފި.  ސ ާވލ ކ ރެްއވި  ވަޒީރ   އެކަމާ  މެންބަރ   ނޭންގ މާއި،    ންޮގތ   ގ ޅޭ  ފ ލ ހ ންނަށް 

 މޭނެ.ންއޭރ ން މި މައްސަލަ ނި ން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ންމ ވެދެްއވ ޅ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  ެއއްޗެއް ިވދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ިއވެންޓެއްަގިއ    ،ވާ ކަމަށް ވާނަމަޓެއް ރާ ރީން އެްއވެސް އިވެންއަޅ ަގނޑ މެން މިނިސްޓް ސެކިއ ރިޓީއަށް އެދޭ ކޮންމެ 

ބްރީފިން ވަކިން  ހަމަ  ބާްއވާއެމީޓިން  ގވެސް  ދައްކަންޖެހޭއް  ހަމަ  މީޓިންަގއި  އެ  ހ ރިހާ ވާހަކައެްއ    ނެ. އެހެންވީމާ، 

 އި އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ހ ންނާނީ ދައްކާފަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ަވޒީރ . ކ ޅ ދ އްފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފްކ ޅ ދ އްފ ށި އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  ޔާ

ތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޕްރޮޖެކްޓ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

. އް ފެނޭއެއަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ  ؟ލެކްސްެގ މަސަްއކަތް ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯކ ޅ ދ އްދ ށީެގ އިންޑޯ ކޮންޕް  ،ތެރެއިން

އިޢ ލާންއެހެން އަޅ ަގނޑ މެން  ރަށްތަކެއްަގއި  ިގނަ  ފ ދޭވަރަކަށް  އެހެންވީމާ،   ކ ރެވިެގންދާ ނަމަވެސް،  އެބަފެނޭ.  ތަން 

އިންޑޯ މަސަ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކިހާތާކ   ފެށޭނެތޯކޮންޕްލެކްސް  ރާއްޖޭެގ  ؟ އްކަތް  އެއާެއކީަގއި    4ހަމަ 

 ؟ކިހާހިސާބަކ  ފެށިެގންދާނެތޯ ެގ މަސައްކަތްސިންތަޓިކް ޓްރެކ  އްދެްއަގއި އެޅ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަސަރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ސް  އިންޑޯ ސްޕޯޓް  ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މެންބަރ . އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި އަހަރ ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ!  

ކ ރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮންޕްލެކްސްެގ މަސައްކަތް ހަމަ އިޢ ލާން  ކ ޅ އްފ ށީ ؛ ކޮމްޕްލެކްސް

ސިން އިނޭގތޯ.  ޓްރެކ ފޮނ ވައިދޭނަން  މަސަތަޓިކެ  ވަނީ    ،ކަތް އް ެގ  މިހާރ   ފާހަަގކ ރިހެން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ކ ރިން 

ނިންމާފައި ފޮނ ވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފ ޅ ން މިހާރ  އެ ެގންދަނީ އެ    އްލީއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ފައިނަލް ޑީ.ޕީ.އާރ ޑެ

 ؛ އޭެގ ވެސް މަސައްކަތްތައްމި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރައްވަމ ން. އެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި މި އަހަރ ެގ ފަހ ކޮޅ   ،ކޮށް އިވެލ އޭޓ 

ބާސްކެޓް ކަހަލަ ކ ޅިވަރ ތަކ ެގ    ، ޓޭބަލް ޓެނިސްާއއި  ،ތަކާިއ މާލޭެގ އިންޑޯ ވޮލިާއއިޓިކް ޓްރެކ ތެއޭެގތެރޭަގިއ އެބަހ ރި ސިން

 ދެން އަޅ ަގނޑ މެން   ،ޝަނަލް ސެންޓަރ ތައް ާގިއމ ކ ރ ން. އެހެންވީމާ، މި ހ ރިހާ މަސައްކަތެްއ ެއއްކޮށް ފަށާއިރ ަގއިނޭ

ކް ޓްރެކަށް ހަމަ އިސްކަންދޭން ޓިވެސް މަސަްއކަތް ތަރ ތީބ ކ ރާއިރ ަގއި ހަމަ ކ ޅ ދ އްފ ށި ކަހަލަ ރަށްރަށ ެގ ސިންތެ  ގައިމ 

މި އަހަރ  ފަހ ކޮޅ  އެކަން ފެށިެގންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް    ،ވެސް ބ ނާނަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ވިލ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފް ވިލ ފ ށީ

ަވޒީރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ދެ ސ ވާލެއް. ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ،   އިއްޒަތްތެރި  ބާޙަމަރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ނ ދާ ކަމަށް އެ  ބޯޅަ ދަނޑާއި އަދި ވޮލީ ކޯޓ ެގ މަސަްއކަތް ހިނަގމ ންއަތޮޅ  މަޑިފ ށީަގއި ާގއިމ ކ ރާ ފ ޓ   ތ. ؛މަޑިފ ށި

ތިޔަ   ،ވެދެްއވަފާނަންތޯޅ ރ  ވިދާވަޒީ  މީެގ ކ ރިން ވެސް އަދި މިހާރ  ވެސް އެބަ މައ ލޫމާތ ދޭ. ދެން އިއްޒަތްތެރިރަށ ން  

ދެވަނަ  ؟މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ހަާވލ ކޮށްފައި މަސަްއކަތް ކ ރިއަށްދާ ޮގތް މޮނިޓަރކ ރައްވަނީ ކޮން އ ސޫލަކ ންތޯ

މިނިސްޓަރ  އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރަްއަވިއފި  ސ ވާލަކީ،  ތަންތަން   ،ވެސް  އެ  ގާއިމ ކޮށްފައި  ވަސީލަތްތައް  ކ ޅިވަރ ެގ 

އަދި މެއިންޓެއިންކޮށް އަދި އެ ކަންކަން ހިންގ ަމކީ ފިޔަވާރީެގ އ ސޫލ ން ކ ރެޭވ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ،    ،ރާމާތ ކޮށްމަ

ކ ރިއަށް ކަންތައްތަްއ  މި  މިނިސްޓަރ   އ ސޫލަކ ންތޯ  އިްއޒަތްތެރި  ކޮން  ަގސްތ ކ ރަްއވަނީ    ޕަރޭޝަނެއް ކޯ ؟ެގންދަން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ... )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (އ ފައްދަިއެގން

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ކައ ންސިލާ   އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ އިއްޔެ ވެސް އަޅ ަގނޑ  މަޑިފ ށީ  ،މެންބަރ . ސީދާޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  އާދެ!  

ތި ދިމާލ ަގއި ހަމަ ތި މަސައްކަތް   ،އޮތް  އެކީަގއި ބައްދަލ ވި މަތިން އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އެބަ

އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ލަންޖެހޭ ކަމެއް  ރަނަގޅ ކޮށް  ،. އެހެންީވމާ، ޔަީގންކޮށް ބަލައިލާފައި މަށްކަ  ތާށިވެެގންއ ޅޭ

 ،ރަށްރަށ ެގ ހަމަ މެއިންޓެނަންސް ކަންތަްއ ތި ވިދާޅ ވިހެން، އަޅ ަގނޑ  މި ބ ނާ ވާހަކައަކީ  ،ކ ރާނަން. ދެން ތި ވިދާޅ ވީ 

ބަޖެޓ ަގއި  އަބަދ     ،މިނިސްޓްރީެގ  މަރާމަތ ކ ރަން  ތަންތަން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަޖެޓ ަގއި  ފައިސާ ދައ ލަތ ެގ 

މިކަން  އ ޅ މަކީ    ހަމަޖައްސައިެގން  އޮތް    އްލެއްހަ ކ ރަން  އެއަށް  އެ    ، އްލަކީހަ ނ ނޭ.  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ރަށްރަށ ެގ 

އާމްދަނީ ކ ރިއަށްތަންތަނ ން  ރާވަިއެގން  އެކަން  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  މަރާމާތ ކ ރެވޭނެ  ތަންތަން  އެ  ޮގތަށް  ލިބޭނެ    އެއް 

އެ ޔ ެގންދި އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އެން  އެބައޮތް.  ފ ރ ޞަތ   ކ ރ މ ެގ  ކ ރޭ.  ކަން  އެބަ  ރަށްރަށ ަގއި  ބަެއއް  ކަން 

ފ ޓ ބޯޅަ އޮންނަ  ރަށެއްަގއި  އެ  ބ ނަނީ  މި  އެކަނ ދަނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދޭށޭ.  ހަދަން  ކެފޭެއއް  ލިބޭ    ަގއި  ތަނ ން 

ތޯ. ެއ ވާހަކަ އެޮގތަށް ަގބޫލ ކޮށްެގން ތަނ ެގ ދަނޑ  ބަލަހައްޓާށޭ އިނޭގ  ތަނަށް މ ވައްޒަފ ން ނަގައިެގން އެ  އާމްދަނީން އެ
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ބަދަލ ކ ރީމާ   ެގ ވިސްނ ންހ ރިހާ ކައ ންސިލ ތަކެއް   ،ކ ރެޭއ. އެ ވިސްނ މަށް ހ ރިހާ ރަށެއްގެ   ބައެއް ތަންތަނ ން އެބަ

 އްލެއް ލިބިެގންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ހަންސަށް ދިމަވާ މައްސަލައަށް ވަރަށް ބޮޑ   މިހާރ  މެއިންޓެނަ

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

 ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  ފ ރަތަމަ ސ ވާލ ެގ ވަގ ތ  މި ވަނީ ހަމަވެފަ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ސ ވާލަށް އެނބ ރޭނަން. އެެވސް އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރާ ކ ރެވޭ ސ ވާލެއް. ދެވަނަ ސ ވާލ    -{ 6.2} 

އަނެްއކާ ކ ރަްއވަނީ  ަވޒީރާ  އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތޮއްޑޫ  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތޮއްޑޫ  ވެސް 

 މެންބަރ .

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާން

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ     !މަރ ޙަބާ  ސ ވާލަކީ  ފޮނ  މޭ   24މި  .  ސ ވާލެއް  ވާފަިއވާަގއި 

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022ދަނޑ ެގ ލައިޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓަކީ  ތޮްއޑޫ ފ ޓ ބޯޅަ  ލާނަން. އއ. އިސ ވާލ ަގިއވާ އިބާރާތް ދަންނަވަ

އަދި ޢަމަލީ ޮގތ ން މަސައްކަތް ފެށ މަށް  ؟ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގ ރާމެއް. މި ޕްރޮގ ރާމ  ރޭވިފަިއވާ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ރީޚެއްަގއިތޯކ ރެވޭނީ ކޮން ތާ ލ ހަވާ ބަޔަކާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ިއއްޒަތްތެރި   ކަމަކަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  އެއް  ފ ޓ ބޯޅަ  ،ެމންބަރ .  ވަރަށް  ތޮްއޑޫެގ  ކ ރެވެމ ންދާތާ  މަސަްއކަތް  ދަނޑ ެގ 

  19ސަްއކަތް  މަ  ބޭސްސަބް  އޮތް   މިނިސްޓްރީއަށް އަންާގފައި އެބަ  ،މިހާރ  ރަނަގޅ  ޚަބަރަކީ   ،ޒާމާންވެއްޖެ. ނަަމވެސް

ޓީމ  ސައިޓް އިނިސްޕެކްޝަނަށް މިހާރ  ދަތ ރ ކ ރާނެ ވާހަކަ. ހަމަ   ވާ ކަމަށް. ދެން މިނިސްޓްރީެގޖޫންަގއި ނިމިފައި 

 ... އެާއއެކީަގއި ފ ޓ ބޯޅަ ދަނޑަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ފަށް އެދެން. ބައެއް ބޭފ ޅ ންެގ ެއ ބާވަތ ެގ ކަންކަމަށް ޖޯޝްެއކަމާ ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް މާ ؛ވަޒީރ އިްއޒަތްތެރި  

 އ ޅ ްއވައޭ. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . އި އެ ބާވަތ ެގ ވާހަކަ އެހެން ދަްއކަވަ   ،ބ ނަނީ ހ ރީމާ ޢިލްމ ވެރިން

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  ންޓްއެމްޕަަވރމަ ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ޑެލިވަރކ ރެވޭނެ    ވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް އަަވހަށް ރަށަށްފް މިހާރ  ރާއްޖެ ެގނެވިފައިރ އާދެ! ފ ޓ ބޯޅަ ދަނޑ ަގއި ޓަ

ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށް އެބަދޭ ދެއްތޯ.  ކަމަށް ވަނީ. ދެން ފެންސ  ޖެހ މ ެގ މަސައްކަތް ވެސް އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ  

  ެގ މަސަްއކަތް ހަވާލ ކ ރާނަން. އެކަމަކ  ޓް އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ލައި  ،އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް ފެށ ނީމާ

ައަގކީ    345000ވަނީ    ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި  !ބަހައްޓަވާތިހަނދ މަފ ޅ ކޮށް އެހެންވީާމ،    2.5ރ ފިޔާ.  ރ ފިޔާ.  މިލިއަން 

އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ މި މަސައްކަތްތައް ވެސް    ފްެގ މަސައްކަތް ފެށޭ ހިސާބ ންރޓަ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެވސް ވިސްނ މަކީ

ކ ރެއްިވއްޔާ  ރާދަކޮންމެެވސް ހިސާބަކ ން މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އި  ހަވާލ ކ ރ ން. އޭރ ން ދަމ ންދަމ ން ޮގއްސަ

ެވއްޖެ   ވެސް ައަވހަކަށް ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ނިމ ން. ވަރަށް ދ ވަސް ވީހާ  ،ނ މަކީޑ  ބޭރާވާނީ. ައޅ ަގނޑ ެގ އެންމެ ބޮ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   .ަގއިދަނޑެއް ދެއްތޯ ތި ރަށ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ ތޮއްޑޫ   ؛ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ންތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާން 

  ރފްޓަ  ،ވަޒީރ  ިވދާޅ ވެއްޖެ ދެންމެަގއި  ،އިތ ރަށް ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ  އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދެން އިތ ރަށް ސާފ ކޮށްލަން   ؟ފް ލިބިެގންދާނެތޯރހިސާބެްއަގއި ރަށާ ހިސާބަށް ޓަމިހާރ  ރާއްޖެ ލިބިފައިާވ ވާހަކަ. ކިހާ

ހ މ ެގ މަސައްކަތް ޖެމިހާރ  ފެންސް ؛މާއިޅ ފް އެރރަސްދޫ ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް މިހާރ  ވަނީ ނިމިފައި ޓަ  ،ބޭނ ންވަނީ

ސާކ ރިއަށް އިތ ރަށް  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވަނީދަނީ.  ކ ރިއަ  ރަސްދޫ  ،ފ ކޮށްލަން  މަސައްކަތް  ލަިއޓިންެގ    ށްދަނޑ ެގ 

އްވ ނ   ބޭ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން މީެގ ކ ރިން ކައ ންސިލާ އެކީަގއި މިނިސްޓްރީ ؟ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ  މަށް ރޭވިފަިއވާޔ ެގންދި

ެގންދަވާނެ ކަމަށް. ައދި ރައީސް އޮފީހ ެގ ޕޮލިސީ    ތެރޭަގއި މަސައްކަތް ކ ރިއަށް  މި އަހަރ   ،ވިދާޅ ވަނީ  ބައްދަލ ވ މ ަގއި

 އޮފީހ ން ވެސް ވަނީ އެ މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހިއްސާކ ރައްވާފަ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ .  އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ިއއްޒަތްތެރި   ޓަޝ ކ ރިއްޔާ  ދަނޑ ެގ  މިހާރ   ވިދާޅ ވިހެން  ތި  ނިމިރެމންބަރ .  މަސައްކަތް  އެޅ މ ެގ  މިހާރ     ،ފް 

ެގ ކަންތަކ ަގއި މި ފަހ ން ވެސް ކައ ންސިލާ  ޓްލައި.  އާދެ  އި ރަސްދޫަގ  ،ކ ރިއަށްދަނީ ދެއްތޯޖެހ މ ެގ މަސައްކަތް  ފެންސް

މަޝްވަރާކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން  ރި  ،އެކީަގއި  ކައިރި  ވަރަކަށް  އެހީތެރިކަސޯކޮންމެވެސް  ލިބޭތޯ.  މެއް  ޓެްއެގ  ނަމަވެސް 

ނޫން ޑިޕެންޑ ވާނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ރަސްދޫެގ ވެސް ހަމަ   ކަށް ޔައެއަޅ ަގނޑ މެންެގ ބަޖެޓަށް ލ ިއކޮށްލ މަށް. ދެން  

 ،ނަށް ވެސް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ންޅެންވީ. އަޅ ަގނޑ މެއ ިއެގން ލައިޓާ  ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ  ، ފެންސް މަސައްކަތް ނިމ ނީމާ

ދެން ހ ސް ވަގ ތ  ބޮޑަށް މި ލިބެނީ   ،ނަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ަމސައްކަތ ަގއި އ ޅެފައިަގިއ މިހާރ  ޒ ވާނ ންހަމަ ިގނަ ރަށްރަށ 

ލައިޓ  އެހެންވީމާ،  ރޭަގނޑަށް.  ކަމެއް  ހަމަ  މ ހިންމ   ވަރަށް  ވަރަށް   ޖެހ މަކީ  ވެސް  ރަސްދޫއަކީ  ދެކެން.  ކަމ ަގިއ 

އެއްޮގތަށް    އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ހަމަ އެހެން ރަށްރަށެކޭ  ،ވީމާ  ށެއްރަކ ޅިވަރަށް ލޯބިކ ރާ ޒ ވާންތަކެއް އ ޅޭ    ،ފ ޓ ބޯޅައަށް

 ެގންޮގސްދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ރަށ ަގއި ވެސް އެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްތި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ަވޒީރ . ވިލިނިގލީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ްއކެވ ންވާހަކަދެ ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ

މިންގ  ވިހިމެނިފައިވާ ސް   ަގއިަގއި ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގ ރާމ ތަކ ެގ ތެރޭ ވިލިނިގލީޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ްއ  ހަމަ ެއާއއެކީަގިއ ވިލިނިގލީަގއި އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮންޕްލެކްސެ  ްއ ލިބޭ. ދެންއެރެކ ެގ ެއއްވެސް މަޢ ލޫމާތެއް ނ ޓް

  ވެސް ދިމާވެފައިވާ   ށްދެން އަދި ހަމަ ގއ. މ ޅި އަތޮޅަ؟ ހ ރިތޯ  ތެރޭަގއި ާގއިމ ކ ރ މ ެގ ވިސްނ ން އެބަ  ެގމި އަހަރ 

ޮގންޖެހ މެއް ބޮޑ   އިންޓަރ ސްކޫ ؛ވަރަށް  ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން  ދަނޑެްއ  ޓްރެކް  އެތ ގއ.އަތޮޅ ަގއި  އަދި  ޓިކްސް ލެލ  

. އެއީ ވިލިނިގލީަގއި އެ  ދަތިތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ  ތިްއވ މ ަގއި ވަރަށް ބޮޑެލްަގއި ވެސް ބޭމ ބާރާތްތައް މ ޅި އަތޮޅ  ލެވެ 

ދެން ހަމަ އެާއއެކީަގއި ކޮލަމާފ ށީަގއި ވެސް ޔޫތ     .ނެތީމާއެޅިފައި  ޓްރެކ   ،ފެންވަރ ަގއި އަދި ެއވަރ ެގ ޖާަގ އޮތް ދަނޑެއް

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ކޮށްފައިާވކަން ފާހަަގކ ރަން.އި އަދި ބޭނ ންވާ ބައެއް ތަކެްއޗަށް ރިކ އެސްޓ ޓަރ ެގ މަރާމާތާސެން
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ކަމަކަށް  ހަޅޭ  މި  ،އެއް  ވެސް  އްތަނ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ނީވ ނ .  އަޑެއް  ބަެއއް  އެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ލެިވވަރ ން 

ބާރަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް ލެވޭނެ. ކ ރިން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ހަމަ މާ    އްހަޅޭހަމަ  މިތާ އައިސް    ހަޅޭލަވަންވީމާ

 ..އަދި އެއްފަހަރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ލަާވފަ. އެހެންވީމާ،އްޅޭއ ޅ ނިން ކަންނޭނެގ ހަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަޒީރ ފ ކ ރަމާ ިއއްޒަތްތެރި  އެއް  !އްވާ  އަދި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވަޒީރަ  ވިލިނިގލީ  ސ ވާލ    ށްފަހަރ  

 ވ ން އެދެން.ސާފ ކޮށްލަދެއް

 

 : ްއކެވ ންވާހަކަދެ ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ

ދެންނެވީ އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އަހަރ   ،އާދެ!  މި  ހިމެނިފައިވާ  ވިލިނިގލީަގއި  ބަޖެޓ ަގއި  ެގ 

ވިލިނިގލީ ާގިއމ ކ ރ މަށް ޓަކައި. ދެން ެއ    މިންގ ޓްރެކ ވި ސް   ،ތެރޭަގއި ހިމެނިފަިއވާނެ  ެގޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގ ރާމ 

ެއްއވެސް    ެގ އަދި މާވިމިންގ ޓްރެކ  ސް ބޮޑ  އަޕްޑޭޓެއް ނެތް ލިބިފައެއް. ދެން ވިލިނިގލީެގ އިންޑޯ ކޮންޕްލެކްސްެގ 

ތޮޅަށް އަ  ލްަގއި ވެސް ގއ.މ ޅި އަތޮޅ  ލެވެ  ، ދަނޑ ެގ ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކަށް ބަލާއިރ ޅަދެން ފ ޓ ބޯ ؟ތޯއޮތް  ޚަބަރެއް އެބަ 

ލްަގއި  ލެޓިކްސް މ ބާރާތްތަްއ އިންޓަރ ސްކޫލް ލެވެއެތ   ،ދިމާވެފައިާވ އެންމެ ބޮޑ  ެއއް ޮގންޖެހ މަކީ ސްޕޯޓްސް ދާއިރާަގއި 

އެޅިފަިއވާ ބޮޑ  ދަނޑެްއ ނެތ މ ން. އެންމެ    ހަމަ ޓްރެކ ަގއި ެވސް  ލީބޭއްވޭނެ އެްއވެސް މާޙައ ލެްއ ނެތް. އެީއ ވިލިނިގ

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،    ލްެގ ޖާަގ އޮތް ތަނެްއަގެއއްވެއެ ލެ  ،ނޑ  ެވސް ހެދިެގން ެއ ދިޔައީފަހ ން ހެދިެގންދިޔަ ދަ

ނަމަވެސް،  ފަ. އެހެން ހ ސްކޮށްއޮތް  ދަނޑެއް އެބަ  އިހިއްކި ބިމ ަގއި އެ ފެންވަރަށް ޖާަގލިބޭ ޮގތަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންަގ

އެހެންވީމާ، ެއއީ ވިލިނިގލީަގއި    އެޅިެގން މި ދިޔަީއ.    ނ ކ ރެވި އެހެން ތަނެއްަގއި ދަނޑ   މަސައްކަތް  އިއަދި އެތަނ ގަ 

ކޮލަމާފ ށީެގ ޔޫތ  ސެންޓަރ ެގ މަރާމާތާއި ،  ޮގތ ން. ދެން ކޮލަމާފ ށީަގއި ކައ ންސިލ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ  އެ ކަންކަމާ ބެހޭ

ސާމާނަށް   ބަެއއް  ބޭނ ންވާ  ސެންޓަރަށް  ެއ  އަޕްޑޭޓެއް  ކޮށްފަިއވާކަންެއސްޓ ރިކ އަދި  ކަންކަމ ެގ  މި  އެހެންވީާމ،   .

 ލިބިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . ޝ ކ ރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

 ؟ދެއްތޯ  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވިލިނިގލީަގއި ތި ވިދާޅ ވާ ދ ވާ ޓްރެކ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކަންކޮޅ ތަކ ަގިއ  އެކި  މީެގ ކ ރިން ރާއްޖޭެގ    ،އަދި މި އަޅަނީ  ސިންތެޓިކް ޓްރެކ   ރ  އަޅ ަގނޑ މެންނޫން. މިހާ  ކެއްސިންތެޓި

ކ ރަން    ވެލި ައޅަިއެގން ދ ވެދ ެވ ތިބި ރަށްރަށ ގައި. އެހެންވީމާ، ތަންކޮޅެްއ ކ ރިން ވެސް ހަމަ ތި ކޮޅ ަގިއ ެއ މަސަްއކަތް

  ،ވިލިނިގލީަގއި ތި ކަންތޯފައި  ލާއިވެެގން މަޝްވަރާ ވެސް ކ ރެވ ނ . އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ބައްދަލ ވ ން ނިންމަ

ކަމެއްތޯ   ކޮން  ދެން  ބޭނ ންވަނީ،ނޫނީ  ހިމަނަން  ބަޖެޓ ަގއި  މިސާލަކަށް  އަހަރ   އަންނަ  އަޅ ަގނޑ ެމން   މި 

. ދެން ކޮލަާމފ ށީަގއި ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒެއް ރަނަގޅ ވާނެހެން  ދިޔައިމާ   ހީވަނީ ކ ރިއަށްށްވަރާކޮށްލާފައި އަޅ ަގނޑަ ޝްމަ

އަޅ ަގނޑަށް    ،ވެސް   ލް ދަނޑ ެގ މަސައްކަތެއްވެސް އަޅ ަގނޑ  ފ ޓ ސަ  ނޑ މެން މި ފަހ ން ވެސް ކޮންމެއަޅ ަގ  ،ނޫން

ސީދާ  ކޮންމެވެސް އެހެން މަސައްކަތްތަކެްއ އެބަ ހިނާގކަން އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން އިނޭގތޯ. ދެން  ނޫނިއްޔާ ؛ހީވަނީ ހަމަ

ކ ރެއްިވއްޔާ  ކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ އިރާދައެހީތެރި  ދެވެން އޮތް  ނަށްމެންބޭނ ންވަނީ ކޮން ސާމާނެއްތޯ ބަލައިލާފައި އަޅ ަގނޑ 

ޖެހ މާއި  ލައިޓ   ،ދަނޑ ެގ މަސަްއކަތް އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރ  ނިމިފައިއަޅ ަގނޑ މެން ފޯރ ކޮށްދޭނަން. ދެން ފ ޓ ބޯޅަ

ިވމިންގ ޓްރެކ ެގ މަސައްކަތް  ދެ! ސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. އާ  .މި ކަންކަން ވެސް ވަނީ ހަާވލ ކ ރެވިފައި ދެއްތޯ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ.  ނަންހަވާލ ކޮށްލާ ކ ރަން ކައ ންސިލާ  ލ ންކައ ންސި އަޅ ަގނޑ މެން

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ހ ޅ މާލޭ

 

 ދާއިރާ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހ ޅ މާލޭ

ސ ވާލަކަށް، ފ ރަތަމަ   ؛އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ތިން ސ ވާލެއް   !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރ ޙަބާ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ 

އެ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އަދި  ސަރަޙައްދ .  އާބާދ ވަމ ންދާ  ބާރަށް  އެންމެ  މިހާރ   ފޭސްއަކީ  ދެވަނަ  ހ ޅ މާލެ 

ގާއިމ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތްކ ރާކަން ވެސް    ސަރަޙައްދ ަގއި ހ ރި އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ވީހާވެސް ައވަހަކަށް

. އަދި ސްކޫލ ތަކާިއ  ބަހ ެގ ޚިދ މަތްތައް ވަނީ ތަޢާރަފ ކޮށްފަ ؛ސީެގ ފަރާތ ން ވަރަށް ައވަސްފަހ ން އެމް.ޓީ.ސީ.   އެނޭގ. ދާދި

ވަސީލަތްތައް ކ ރިއަށްެގންދޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ކ ޅިވަރ ެގ    ،ސ ކޫލ ތަކާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަްއ ވެސް   ޕްރީ
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ޕްލޭނަ  އޮތް  ާގއިމ ކ ރ މަށް  ސަރަޙައްދ ަގއި  އެ  ކޮބައިތޯ ވަސީލަތްތައް  ަވގ ތީ  ،ކީ  ސަރަޙައްދ ަގއި  އެ  ޮގތ ން    ނ ވަތަ 

  ދެވަނަ ކަމަކަށް ފޭސް  ؟ކަންކަން ކ ރ މަށް ރޭވިފައި އޮތް ޕްލޭނަކީ ކޮބައިތޯ ސަރ ކާރ ން  ނަމަވެސް، ކަސްރަތ ކ ރ މާއި މި

ހައެކެއް ބޭނ ންކ ރަނީ  ދަނޑ ތައް  ެއ  ހާލަތެއް.  ދަށް  ވަރަށް  ހާލަތަކީ  ދަނޑ ތަކ ެގ  ހ ރި  މިހާރ ވެސް  މައެކަނި  ަގއި 

ޮގސް އެކަމ ެގ ޝަކ ވާ ވެސް ޮއވޭ. އަދި ދައިެގންހަހ ޅ މާލޭަގއި ދިރިއ ޅޭ ފަރާތްތަކެއް ވެސް ނޫން. މާލެއިން ވެސް ބ ކިން

އޮތް. ެއކަމަށް އޮތް    މަރާމާތ ނ ކ ރެވޭކަމ ެގ ޝަކ ވާ ެވސް އެބަ  ،ބައެއް ދަނޑ ތައް ވަރަށް އަަވސް އަވަހަށް ހަލާކ ވެ

ކޮބައިތޯ ކޮބައިތޯ  އި މ ަގއެކަ؟ ހައްލަކީ  މަސައްކަތަކީ  ބަންދ ކޮށް  ؟ ކ ރެވޭ  ދަނޑ   ަގލޮޅ   ސ ވާލަކީ،  ތިންވަނަ 

އެއީ ؟ ެއއީ ހ ޅ މާލެ ދަނޑ ތޯ؟ ކ ޅ މަށް ބެކަޕް ޕްލޭނެއްެގ ޮގތ ަގއި އޮތީ ކޮން ދަނޑެއްތޯ، ފ ޓ ބޯޅަަގއިމަރާމާތ ކ ރާއިރ 

 ،އެ މަސައްކަތް  ތިބޭފ ޅ ން؟ ހިސާބަކަށް ދޭތޯތް ކިހާކަމަށް ވާނަމަ، އެކަމ ެގ މަސައްކަ  ދަނޑ   ހ ޅ މާލޭ؟ ވިލިނިގލި ދަނޑ ތޯ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ ހ ޅ މާލޭެގ ދަނޑ  ެއވަރަށް ތައްޔާރ ވާނެތޯ ،އިރ  އްޓާަގލޮޅ  ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ފަ 

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ވަރަށް ބޮޑ  އަބާދީެއްއ  ހަމަ  ަގއި މިހާރ   ދޭއް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ތި ވިދާޅ ވިހެން ހ ޅ މާލެ ފޭސްއާދެ!  

ތަނ ން ހިޔާ    ދާ ކަމަކީ، އެ   އޮތް. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ިމނިސްޓްރީން މިހާރ  ސީދާ ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ކ ރަމ ން މި   އެބަ

ތަނ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ    އެ  އިމ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް. އެ ޖާަގ ދިނީމާފްލެޓެއްެގ ތެރޭަގއި ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒެއް ާގ

ިގނަ   ސެޓަޕް ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް އެބަދޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަންނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށް ވެސް އެބަ ހ ޅ މާލޭެގ ވަރަށް 

ފޭސް ހަމަ  ޚާއްޞަކޮށް  މަސައްކަތްކ ރަން.  ހިމެނޭތޯ  އަމާ ދެޔަ  ކަންތައްތަކެއް  ޭއެގ  ޒ ކޮށްެގންނާއަށް  ތެރޭަގިއ  އެކީގައި. 

ަގއި ެވސް ބެޑިމިންޓަން އިންޑޯެއއްެގ  ެއކެއް   އައ ޓްޑޯ ވޮލީ، އައ ޓްޑޯ ހޭންޑްބޯލް ކަހަލަ ކ ޅިވަރ ތައް. އަދި މި އަހަރ  ފޭސް

. ދެން ކޮށްލެވޭނެހެންއަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ފައިނަލް  ަގއި ތާ ހިސާބ މަސައްކަތް ފެށ މަށް ޭއެގ ކ ރެހ ންތައް މި އަންނަ ހަފ 

ދަނޑ   ވިދާޅ ވިހެން ؛ަގލޮޅ   ތަޅަ  ތި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަނޑ   ޓްރެއިަގލޮޅ   ހ ޅ މާލޭެގ  އެކ ލާނީ  ދަނޑަށް    ަގއި  އޮތް 

ދަނީ    ބަދަލ ކޮށްފައި ިއޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އެކަން ކ ރަން އަޅ ަގނޑ ެމން އެކަމަށް ހިނާގނެ ޚަރަދ  ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް މި

ޖެހޭ   ވެސް އެބަ  އެތަނ ެގ ވިނަަގނޑ   ،ވެސް ބޭނ ންވާނެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ  ން ލައިޓ ތަނަށް އަޅ ަގނޑ މެ  ކ ރަމ ން. އެ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގލޮޅ  ދަނޑ ެގ    އެ ޚަރަދ  ބަލާފައި ެއ މަސައްކަތް ނިމ ނީމާހެންވީމާ،  އެރަނަގޅ  ޕިޗެއް ހަދަން.  
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ތެރޭަގއި އެޓްލީސްޓް    ެގމި އަހަރ   އެ މަސައްކަތް ވެސް  ،އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީއެންމެ ސިޑިބަރިއެއް ެވސް ތަޅާލެވޭނީ.  

 ހަވާލ ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން. ދިއްަގރ  ދާއިރާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާއދެ! އަޅ ަގނޑ  ެވސް ދެ ސ ވާލެއް. އެީއ ެއއް ސ ވާލަކީ،    !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ

ވޮލީކޯޓ  އޭޅ މަށް ހަމަ އެހީތެރިކަެމއް ދިނ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި މިހާރ    ،ވަނީރަތްމަންދޫެގ ވޮލީކޯޓ . ވޮލީކޯޓަށް ސަރ ކާރ ން  

ކޮށްދެްއާވފަ ޖަވާބެއް    ެއއްޓެންޑަރކ ރ މަށް ފަހ  މިކޮޅަށް ފޮނ ިވ ފަހ ން އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  .ވެސް ކަންތައްތަކެއް 

 ލާަގިއ މިޙަލީކޯޓ  މިހާރ  ނިމ މ ެގ މަރ ދިްއަގރ ެގ ވޮ  ،އޮތް ހިސާބެއް. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް  ނ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އެ

އެއަށް .  އޮތީ ވަނީ.  ފޮނ ވާފައި  ސިޓީއެްއ  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ކަރަންޓަށް  ސ ވާލަށް    ،ތްރީފޭސް  ދެ  މި  ޖަވާބެއް.  އޭެގ 

 ޖަވާބ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބޯޅަ މ ބާރާތް  މިހާރ  ޤައ މީ ވޮލީ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 

ފެންވަރ  ރަނަގޅ  ކ ޅ ންތެރިންނާ  ،ކ ޅެމ ންދަނީ ޤ ވެރިކަން އ ކަށަވަރ  ޝަ އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން  .އެކ ަގއި   އަދި ވަރަށް 

ތަނަށް ވަޑައިެގން    ލ މ ެގ. އަދި ޓީވީން އެކަނި ބެއްލެވ މެްއ ނޫން. އެއިމ ބާރާތް ބަލަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ހ ންނާނެ

ކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިކަމަށް އިތ ރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހީތެރިކަމެއް ދެވޭނެ ޮގތެއް. އިްއޒަތްތެރި  ލެްއވ މައިބައްލަވަ 

 ވަޒީރ .  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ވޮލީ   ،ބޭނ ންވާ ޔަީގންކަމަކީ  ރަތްމަންދޫެގ ޒ ވާނ ންނަށް ދޭން  .އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލް ކަންތައް ވެސް ކޮށްދޭނަން. އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ބޭފ ޅ ން އެދިަވޑަިއަގތް ޮގތަށް ފ ޓްސަ  ވެސް އަދި އެ

މަޢ ލޫމާތ    އެ  ވެސް  ކައ ންސިލ ަގއި  އަދި  ބަލަސާފ ކޮށްދީފަވާނީ  ވެސް  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ޑަކ ޑަކޮށް  ޖެހޭ ންއިލަ. 

ޔާ އެ ދެ ކަންތައް ވެސް  ވަގ ތ  ހ ރީަމ ތަންކޮޅެއް ަމޑ ޖައްސާލައިެގން ދަނީ. އެކަމަކ  އިރާދަކ ރެްއިވއް  ކަންތައްތަކެއް މި
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ސް ހައްލ ކ ރަން ައޅ ަގނޑ  ވެ   ހަމަ ރަށ ން އެދ ނ  ޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެން ކޮށްދޭނަން. ކަރަންޓ ެގ މައްސަލަ ހަމަަގއިމ 

އޮތީ.  ިއ  ލާނަން ކިހާހިސާބަކަށްތޯ ތިކަން ޮގސްފައިއިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑ  އިތ ރަށް ިމއަދ  އޮފީހަށް ޮގސް ބަލަ   އިވާނެ ބ ނެފަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ .  هللا ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ަވޒީރާ   ިއއްޒަތްތެރި  ސ ވާލ   ކޮށްލަންބޭނ ންވާއަޅ ަގނޑ   ފ ރަތަމަ  ލެވެލްަގިއ   ؛ސ ވާލަކީ،  ވަޒީރ ންެގ 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީންނޭ ސްޕޯޓްސް ކަންތައްތައް   ،ދެންމެ މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވެއްޖެ މި ަމޖިލީހ ގައި ؛އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލީ

 ނިސްޓަރ ެގ މިނިސްޓްރީއާއިްއޒަތްތެރި މި ؛ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ތިޔަ މިނިސްޓްރީއާ

ެގންދި ިގންތިއަށް  އަނެއް  ސްޕޯޓްސް  ރާއްޖޭެގ  ޮގތ ގައިޔ  ގ ޅިެގން  ިވޔަފާރިެއއްެގ  އޮޕަރޭޓްވާ  ކޮމާޝަލީ  ޓަކައި   ، މަށް 

؟ ާއިއ ޓޫރިޒަމާ ގ ޅ ވަިއެގން އެްއެވސް ހަރަކާތެއް އެބަ ހިނާގތޯސް ރާއްޖޭަގއި ހިނަގންޖެހޭ ިވޔަފާރިއަކީ ޓޫރިޒަމް. ސްޕޯޓް

ގ ޅިެގން އެފަދަ މަސައްކަތެއް    ބެހޭ ފަރާތްތަކާ  ކަމާ  ެގމަޓީ ނ ވަތަ މަޓާޓޯ  ،ރަކާތް ހިންަގން އިންޑަސްޓްރީހަ  ންޏާ އެނ ހިނަގ

ފެންނަނީ އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  މާކެޓ   . ކ ރަންޖެހޭ  ކިހާ  މިހާރ   ވާތީވެ،  ކަމަށް  އާ ސެްގމެންޓެއް  މިއީ  ޓަކައި  ކ ރ މަށް 

ދަނީ. ލިބޭކޮޅ  މިނިސްޓަރ  އެްއވެސް ޚިޔާލެއް    ދ ވާ ބައި ހަމަ ވަރަށް ބާރ ކޮށްފައިސާ ޚަރަ؟ މަސައްކަތެއް ކ ރެިވއްޖެތޯ

 ކ ރަނީ. ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. މި  ނެތް ދަނީ ކަމަށް ވަންޏާ ދައ ލަތަށް އ ނދަގޫވާނެތީވެ، މި ސ ވާލ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ. އިްއޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޑީ.އާރް.ޕީެގ ލީޑަރ ެގ ވިސްނ ންފ ޅ  ކ ރިން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ބ ނިހެން ވަރަށް ފ ޅާވާނެ  

އިނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޖިލީހ ަގއި ދައްކަވާ ބައެއް ވާހަކަފ ޅ ތަކަށް ރައްޔިތ ން އެހާ ަގޔާވަނީ އެ ސަބަބާ ހެދި. 

ޓޫރިޒަމް ރާއްޖޭަގއި ކ ރިއަރ ވަން ތިބި ފަރާތްތަކ ން   ،ބ ނިހެންމި  އި އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ވެސް  ތި ވިދާޅ ވާ މަްއސަިއަގ

ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ޖެހޭ ބަދަލ ކ ރަން. މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ިގނަ ޤައ މ ތައް   ބޭފ ޅ ންެގ ވިސްނ ން އެބަ  ފ ރަތަމަ އެ

ޑަށް މިހާރ  ބޭނ ންކ ރަނީ ކ ޅިވަރ . އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކ ރަން އެންމެ ބޮޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓ   ގައިލް އީސްޓަށް ބަލާއިރ  މިޑ 
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ތަނެއް.   މިނިސްޓްރީން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ބަލާފައި އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މި މިނިސްޓްރީއަކީ ނިސްބަތ ން ވަރަށް ކ ޑަ

ައޅ ަގނޑ މެން   ޮގތަކަށް  މެމަސައްކަތްއެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވ ނ   ދ ވެރިކޮށް  ކ ރަން ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް ކ ޅިވަރ  

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ެއވޯޑްސް. އޭެގ    ،ކ ރީކޮޅ ަގއި ބޭްއވިމި އަހަރ   ކ ރަން. އޭެގ އެއް މިސާލ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޕްރޮމޯޓ 

ކަޕްެގ ހ ރިހާ   މ ޅި ވޯލްޑ   ަގއިކަޕަށް އަންނައިރ    ތެރެިއން ވަޑަިއެގންނެވި އެއް ބޭފ ޅަކ  ވޯލްޑ ޭއެގ  ،ފައިދާކ ރި ވަރަކީ 

ދަނީ    ނީ ރާއްޖޭަގއި. ރާއްޖޭެގ ރީތި މަންޒަރ ތައް ފެންނަ ޮގތަށް. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އެކަން އެނަވާކަމެއް ހިންަގވަން އިން

ތެރެއިން  ކ ރަން އެތިބީ ޭއެގައޅ ަގނޑ މެންެގ ޓީ.ޓީ ޓީމް ކޭްމޕ   ގައިއާ ިމއަދ  ޮގސް ކްރޮއޭޝި   ،ކީރޭވެމ ން. ޭއެގ ނަތީޖާއަ

ޕް ރާއްޖެ  ބައިނަލްރޮމޯޓ މަގ ފަހިވެެގން.  އެކި  ރާއްޖޭެގ  ބާއްވަން. ގ  އަކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މ ބާރާތްތައް  ވާމީ 

މިދިޔަ މަހ  ެގންޮގސް އ ކ ޅަހ ަގއި. ރާއްޖޭަގއި ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެ ނޫން    ،އަޅ ަގނޑ މެން ޓީ.ޓީ މ ބާރާތް ބާއްަވއިފިން

މ ބާރާތް ކ ޅ ނ   ެގންޮގސް  ރަށެއްަގއި  ރާ  ނ ވަ  .އެހެން  ތިންޤައ މ ން  ާގތްަގނޑަކަށް  ބޭރ ން  ސަތޭކައެއްހާ    އްޖެއިން 

ިއ  ތާކ ން އައިސް ކ ޅެފަ  ހ ރިހާ  ،ކިރިކިސްތާނާިއ، ކަޒަކިސްތާނާއި، އ ޒްބަކިސްތާނާއި  ؛ކ ދިންނާއި ބެލެނިވެރިންނާ އެކީަގއި 

ހައ ސްތަްއ  ސްޓ ެގ  ،މި ޕީރިއެޑްަގއި މި ހަރަކާތް ނ ހިންިގ ނަމަ  ،ދިޔައީ އިނޭގތޯ. އ ކ ޅަހ ން އަޅ ަގނޑ  ކައިރީަގއި ބ ނި  އެ

ކ ރި ފައިދާެގ ވާހަކަ    ދިޔައީ. އޭގެ   ތާއަކަށް ވ ރެ ިގނަ ދ ވަސް ވެެގން އެހަފ   ހ ންނާނި ހ ސްވެފައޭ. މ ޅި ެއ ރަށަށް

ސަތޭކަ  ސް  ޓަށް. ފަށްދަނީ އަނެްއކާ މާފ   މިއަންނަ މަހ     އަޅ ަގނޑ  ކައިރީ ކައ ންސިލ ން ދެއްކި. އަޅ ަގނޑ މެން މި

ލީޓ ން ޮގވަިއެގން އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިންގ މ ބާރާތް ބާްއވަން. ެއާއެއކީަގއި މ ޅި މާފ ށި ެއއްކޮށް  ކ ރާ އެތްބޮޑީ ބިލްޑ 

އޭެގފަހ ން  އަހަރ     . މިންކ ރަ  ފ ރިެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ީވވަރަކ ން ކޮށްދެވެން ހ ރި ކަމެއް އެބަ

އެ ނިމޭއިރަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އޭޝިއަން   ،ސަރފިންގ މ ބާރާތް  އެ ނިމޭއިރަށް  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑީބޯޑިންގ މ ބާރާތް

މ ބާރާތެްއ ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ   ކަޕް ލެވެލްެގ ބީޗ   ވޯލްޑ  ؛ގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް މ ބާރާތް. އަދި ބީޗ 

.ބީން. އެހެންވީމާ، މިކަމ ަގއި  އެފް.އައި.އީ   ،ކޮށްފިމީހ ން އިޢ ލާން  އެ  . ހަދާފަ  އިލަ  ވެެގން ކަލަންޑަރަށްރާއްޖޭަގއި ބާއްވަން 

މިނިސްޓްރީއަށް    ނޫންނަމަ  ،ބައިވެރިވެ ތިބިއްޔާ  ކ ރަން  މިކަން  އެދިެގން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެހީތެރިކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ހަމަގައިމ  ؛ކޮށްދެވޭނެ އެހީތެރިކަން  ބޮޑ   ވަރަށް  ދެވޭނެ  ައޅ ަގނޑަށް  މިއަދ   ެވސް  އެބަވެ  ޕަރސަނަލީ  އޮތް.   ސް 

އިޝްތިހާރ ކ ރ މަށް ވަރަށް ވަރަށް    މެންބަރ  ތި ވިދާޅ ވި ޮގތަށް އެކަން ކ ރެިވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، ރާއްޖެއިްއޒަތްތެރި

 ނ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  އް ވެސް ޝައްކެ   ގައިމ މެދ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ކަމާބޮޑ  ފައިދާއެއް ޭއެގ ސަބަބ ން ވެެގންދާނެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ަވޒީރ .   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާ ،  ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަތިވެރިޝ ކ ރިއްޔާ  މަތިވެރި  ެގ  އަދި 

 މެންބަރަށް އ ފަންދ ވަހ ެގ ތަހ ނިޔާ ރައްދ ކ ރަން.  އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

  ، ވާލެއް. ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ ދެތިން ސ  އޮތް  އަޅ ަގނޑ  އެބަ  !ބާ މިނިސްޓަރޙަމަރ   .ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

ނ ނެޭގތީ އެ ރަށ ެގ ޚާއްޞަކޮށް ކައ ންސިލ ެގ  ؟ ދޫ ސްޕޯޓްސް ކައ ންސިލަރ  ނެޭގނީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯޅ ބޮޑ ފޮ  އއ.

ކަން ބޮޑ .ބޮ ޒ ވާނ ންެގ  ވަރަށް  ސ ވާލަކީ  ޑ ވ ން  ޒ ވާނ ންެގ  ޓަރފް  ެގބޯޅަދަނޑ ފ ޓ   ެގހިމަންދޫ  ، ދެވަނަ  އަދި  އެޅ ން 

ސަބް   ެގާމޅޮސް ފ ޓްބޯޅަދަނޑ   ތިންވަނަ ސ ވާލަކީ އއ.؟ މަރ ކަޒ ެގ ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ފެށިެގންދާނީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ 

ފާއިތ ެވއްޖެ. އަދިެވސް ނާރާ. ސް  ވެވެއްޖެ. ައރަންޖެހިފައިވާ ދ ވަސް    ަގއި ސޮއިކ ރިތާ ވަރަށް ދ ވަސްޓ  ބޭސް ކޮންޓެކް

ނ ވޭ.    ވެއްޖެ. އަދިވެސް އެ ބައެްއެގ ޚަބަރެއް  މަސް  ތާ ެވސް ހަހަމަ އެއާއެްއކޮށް ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ ަގއި ސޮިއކ ރެވ ނ 

ޑީޓެއި އއ.   ސްލްމިކަމ ެގ  ހަމައެއާެއކ   ބޭނ ން ސާފ ކޮށްލަން.  ބޮޑ     އަޅ ަގނޑ   ާވ ބޯޅަދަނޑެްއެގ ޝަކ ޓ ފ މަތިވެރި 

ވަރަށް ޝަކ ވާކ ރެއްވި.  ވަޑަިއެގންނެވި ފަހަރ   ފަހ ން    އެންމެ ؛މިނިސްޓަރަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ. އެ ރަށަށް ވަޑައިެގން 

ވަރަށް މި ހަތަރ  ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  ދެްއވ ން  ؟ ަމެގއް އެ ރަށޑށް ލިބިެގންދާނީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯއެކަމ ެގ އަލި  ހަމަ

 . ޝ ކ ރިްއޔާ. އެދެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ވީމާ ވާހަކަ  ބައިވަރ   ވަރަށް  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  އަރިސްކ ރަން  ތަހ ނިޔާ  ހަމަ   އ ފަންދ ވަހ ެގ  އަޅ ަގނޑަށް ވެސް 

މިހާރ  ފ ޅަދޫ    ،ކަމަކަށް   ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ތި ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއް އެއްފަހަރާ ދޭން ހަމަ ދަތި އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  އެއް

ދ ފ ޅެއް ކޮންމެ ރަށެްއަގިއ  އ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ރިޔާސީ ވަެއއީ    ، އަޅ ަގނޑ މެންސްޕޯޓްސް ކައ ންސިލަރ  ކަންތަކ ަގއި

ކައ ންސިލަރެ ސްޕޯޓްސް  އިޢ ލާންއްވެސް  ބ ރަށް  ދެތިން  އަޅ ަގނޑ   ާގއިމ ކ ރ ން.  ރަށަކަށް   ހ ރިހާ  ރާއްޖޭެގ  ކ ރިން 

ޮގސް ދެތިން ބ ރ  ދިޔަ ފަހ ން  ލައިެގންނ މަތިނަމަ ކ ރިނޫން  ،ސްޕޯޓްސް ކައ ންސިލަރ ން ހޯދަން. ޝަރ ތ  ހަމަނ ވެެގން

މަ ައއިްއސަ  ކ ރިމަތިވެެގން  ކ ާގކޮވިޑް  ޚަރަދ   މަދ ކ ރ މަށް،  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  މ ތައް  ތެރޭަގއި  ފިޔަވަޅ ެގ  އެޅި  ޑަކ ރ މަށް 

ދަދޭހާ އަވަހަކަށް ން ހ އްކޮށްފަ. ފިނޭންސ ަގނޑ މެން ވާނީ ރިކ އެސްޓ ޅ ފަިއވަނީ. ދެން ފިނޭންސަށް އަެގން ޮގސްމަޑ ޖެހި
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އެކަމަެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަމ ަގ  ށްހަމަ  ފާހަަގކ ރެްއވި  ތި  ދެން  ނެތް.  ހ ރަހެއް  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  އެއްވެސް  އި 

  ގެ ދޫ ކައ ންސިލ ޅ ފަހ ން ވެސް ބޮޑ ފޮމި  އަޅ ަގނޑ މެން ވަކިން މަޢ ލޫމާތ  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އަރ ަވިއދޭނަން. އަޅ ަގނޑ   

ސ ޖާޢާ ދަނޑާއި  ރައީސް  ކޯޓާއި  ،އެކީަގއި  ކަންކަމާ  ،ވޮލީ  މަޝްވަރާކޮށްލަ  މި  ވެސް    އި މެދ   ހިމަންދޫަގއި  ހެދިން. 

  ދަނޑ  ނިންމ މަށް   ކ ޓެއް އެ އ ޅެނީ. އެކަމަށްޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ ެގ މަސައްކަތް ކަންނޭނެގ ތާ  ،އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ

ކަންނޭނެގ ލިބިފަިއވަނީ.   ައށްއެކީަގއި ެއއް ޕާޓީ   އާހަމަ ތޮއްޑޫެގނައ ާމއި މި ކަންކަން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ    ފްބޭނ ންވާ ޓަރ

 ހާވެސް ައވަހަށް ނިމިެގންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝިޔާމް އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެބަ    ،ގ ޅިެގން   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލާ

ފ ރ ޞަތ ތަ ހަމަހަމަ  ހޯދަހ ރިހާ  އް  ވިދާޅ ޭވ  ފަހ މ އިކ ޅިވަރެްއަގއި  އަޅ ަގނޑަށް  ވާހަކަ.  އަދި   ،ނ ވާތީދެވިއްޖެ 

ކޮށްދެްއވިްއޔާ  ން އިކަންތަްއ އެކްސްޕްލެ  ނ ވާތީެވ ކ ޅިވަރ  ވަޒީރ  މި ފަހ މ ކަކ ޅ އްވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި ވާހަކ ޅިވަރ  

މަސް ތެރަޭގއި. މި މަސައްކަތް ނ ނިމި،   8  ދެއްވާނެ ވާހަކަ ވިދާޅ ވިއިޅަޕޫލެއް އަ ވަރަށް ރަނަގޅ . މާލޭަގއި ސްވިމިންގ 

ދަނޑ  ހ ރި    ހަމަ ަގލޮޅ މް  ޔަ ޝަނަލް ސްޓޭޑިްޭނޭ ؛ަގލޮޅ  ދަނޑ ؟ ވަނީ  މި މަސައްކަތަށް މި  އޮތީ ކިހިނެއްތޯމި  ނ ފެށި  

ތޯ  މާލެއަކީ ވަރަށް ކާރޫބާރޫ ބޮޑ  ތަނެއް. އެހެން ވިސްނ ންފ ޅެްއ މީަގއި ނ ެގންގ ޅ އްވަނީ ؟ތަނ ގައިތޯ ތި ައޅ ްއވަނީ

ފްލެޓެއް ހަމަ ސ ވާލ ކޮށްލަން.  އަޅާ ވާެގ  އަޅ ަގނޑ   މަރ ކަޒ   ޒ ާވނ ންެގ  ވިދާޅ ވީމާހަ ތެރޭަގއި  ދެރަެވއްޖެ   ކަ  ވަރަށް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ވާ މިންވަރަކީ ދެވަނަ ފޭސްަގއިގ އްހައަޅ ަގނޑ މެން އިނޭގތޯ. އެއީތޯ ހަމަ ޒ ވާނ ންނަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ހަދާލެވެން އޮތް ސެޓަޕަކީ    ނަށްއަޅ ަގނޑ މެންެއންމެ އަވަހަށް  . އެއީ ހަމަ މި ވަގ ތަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ފްލެޓ  ވާތީ  ހިޔާ  ކަމަށް  ކ ރ ން  އެކަން  ހަދާލަިއެގން  ޖާގައެއް  ތަނ ން  އެ  ކ   ، ވެ ތެރޭަގއި  މި  ދެން އެކަން  ރަނީ. 
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ނޑ މެން  ބަޖެޓ ަގިއ ހިމަނައިެގން އެކަންކަން ފ ޅާކ ރ މަށް އަޅ ަގ  ،އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ވެސް ފާހަަގކ ރިހެން

އެކަމަށް  ދ ފ ޅެއް.  އ ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތަކީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ރިޔާސީ ވަ ކ ރާނަން. ސ ވިމިންގ ޕޫލެއް ާގއިމ މަސައްކަތް

  ، ދީފަ. ސްވިމިންގ އެސޯސިޭއޝަނަށް ބިން ކަނޑައަޅައިދީ  ާވނެ  ސަރ ކާރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދޭންޖެހޭ ހ ރިހާ އެއްބާރ ލ މެއް

މިހާރ  ެއ    ،ދެން ައޅ ަގނޑަކަށް ނޭނގެ   ،ންކ ރަހަން ހަާވލ ކ ރި ފަރާތ   ،ަވނީ. ނަމަވެސް  ށްފައިމި ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮ

. ަގސްތ ަގިއ ެއކަން ދާޅ ވަނީ އިނޭގތޯވިން  ޅ ެއހެން އެ ބޭފ   ހެދިއޭ.   ލ ކ ރެޭވ ސިޔާސީ ސަބަބަކާަގބޫ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް

ހަވާލ ކޮށްެގން ނަމަވެސް ެއކަން ައވަސްވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ބަޔަކާލަސްކ ރަންޏާ އެހެން    ލަސްކ ރީ ކަމަށް. ދެން

ސީދާ   ،ަގބޫލ ކ ރަނީ. ދެ އަހަރ  ދިޔަ އެކަމެްއެގ ތެރޭަގއި. މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޑ ޖެހިފައި އަނެއްކާވެސް މި އޮތީ 

  ، ކޮށް ނިމ ނީމާއެކަން ކ ރީމާ ؛މަސައްކަތެއް  އެއަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް ެގނައ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ

ަގބޫލ ކ ރެވެނީ ައހަރ   ،އަޅ ަގނޑަށް  މި  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ދެން   ެގހަމަ  ކަމަށް.  ފެށޭނެ  މަސައްކަތް  ޢަމަލީ  ތެރޭަގއި 

ަގިއ  ސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ މަކީ ހަމަ އެ ތަނ  ؛ލ ގައި ރިހ މެއް. ދެން ަގލޮޅ  ދަނޑ ސްވިމިންގ ޕޫލަކީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑ  ބޮ

ވަނީ ޕްލޭންކ ރެވިފަ. އެ މަޝްވަރާތަްއ    އްްމއެްއެގ މަސަްއކަތެޔަން. ެއއީ ހ ޅ މާލެއަށް ބޮޑ  ސްޓޭޑިޔ އެކަން ކ ރިއަށް ެގންދި 

 ވެސް މިހާރ  ކ ރިއަށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ މި ަވގ ތަށް އޮތް ވިސްނ މަކީ. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ ޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ

މިނިސްޓަ ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ކައ   ރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސާ   ންސިލާނިލަންދޫ  ކައ ންސިލ ެގ  ެވސް،    ބައްދަލ ކޮށް 

  ލް . ދެން އެ ފ ޓްސަކަދަނޑ  މަރާމާތ ކޮށްދޭނެ ވާހަ  ލްަވރަށް އަވަހަށް ނިލަންދޫެގ ފ ޓްސަ  ،ބައްދަލ ކޮށް ވިދާޅ ވެފައިވޭ 

ހަދާފައި ސަރ ކާރ ން  ކ ރީ  އަޅ ަގނޑ     ،ދަނޑަކީ  އެހެންވީމާ،  ދަނޑެއް.  އޮތް  ހަވާލ ކޮށްފައި  ނ ނިމި  މަސައްކަތް 

ޮގތަށް  ރ  މިނިސްޓަ  ،ންމީދ ކ ރަންއ  ވިދާޅ ވި  އަހަރ އެ  މިނިސްޓަރ   ެގމި  ކަމަށް.  ކ ރެވޭނެ  އެކަން  ކިހާތާކ     ތެރޭ 

 ؟ކ ރަްއވަންތޯމަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާފ ޅ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ދެން . އެހެންވީާމ، ސީދާ އަޅ ަގނޑަށް  އާދެ! މާމެންދަޫގއި ފޮނ ވި ދެއްތޯ ؛ހަވާލ ކ ރަން  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ. ކައ ންސިލާ 

  އިނޭގތޯ.   އިދޭނަންްއލެއް ހޯދަހަތި މައްސަލައަށް    އްޔާއިރާދަކ ރެއްވި   ކ  ތ  ތިއަށް ޖަވާބެއް ދޭން ދަތި. އެކަމަގ މި ވަ

މި  މިހާރ  ކ ރަމ ން  މަސައްކަތް  ބަޖެޓ ެގ  މެންބަރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  އެކީަގިއ    ދަނީ. 

ެވސް  ޝްމަ ރަށްރަށ ަގއި  ހ ރި  ދެން  ދާއިރާަގއި  ތި  ކިހިނެއްތޯ  ބަލާފަިއ  އެކަން  ވަރާކޮށްެގން  ެގންދެވޭނީ  ކ ރިއށް 

 ކ ރިއްޔާ. ޝ އެއްބާރ ލ މެއް އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވެން އޮތް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ދޫ ދަނޑ  ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ މަޝްރޫޢ   ާމއެނބޫ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

ކ ޑަހ ވަދޫއަކީ މިހާރ     ،ދެވަނަ ސ ާވލަކީ؟ ހިސާބަކ  ފެށޭވަރ  ވާނެތޯއް. އެ މަސައްކަތް ކިހާމަޝްރޫޢެ  ފައިވާހިކ ރެބަޖެޓ 

އް އެޅ މަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑ  ބިމެްއ  މެޔަކ ޑަހ ވަދޫަގއި ސަރަޙައްދީ ސްޓޭޑި  ،ވެފައި  ތަރައްޤީވަމ ން އަންނަ ރަށަކަށް

ވިސްނ މަކީކަނޑައަޅާފައި   މިނިސްޓްރީެގ  ކޮބައިތޯއޭ  ެވއްޖެ.  އަހަރ ތަކެއް  އެތައް  އެކަހަލަ    ،އޮންނަތާ  ތަނ ަގއި  ެއ 

ްއ  މެ ޔަކ ޑަހ ވަދޫަގއި ސަރަޙައްދީ ސްޓޭޑި  ، ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ތޯވަންމަޝްރޫޢެއް ހިންގ މ ެގ ވިސްނ ންފ ޅެއް ެގންގ ޅ އް

ތަނ ަގއި އެ ކަހަލަ މަޝްރޫޢެއް ހިންަގން ވިސްނ ންފ ޅ ަގއި އެބަ    އެ  .އެޅ މަށް ޓަކައި ބޮޑ  ބިމެއް ެއތައް ދ ވަހެއް ެވއްޖެ

ދަނޑ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް  މާއެނބޫދޫެގ    ،ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ؟ ތާކ  އެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެތޯކިހާ  ،ހ ރި ނަމަ؟ ހ ރިތޯ

 ؟ ހިސާބަކ ތޯށްެގންދާނީ ކިހާއަބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއވާ މަޝްރޫޢ  ކ ރި

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް 

  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މާއެނބޫދޫެގ  ، އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި

ބޮޑ  ދަނޑ . އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް  ؟ ފ ޓްސަލް ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ކައ ންސިލާ ހަވާލ ކ ރެވިފަިއަވނީ ދެއްތޯ
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އެންމެ އަވަހަށް ފ ޓްސަލް ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް    ،އީ ެގންދިޔަ  ށްއަމ ން ނިންމައިެގން ކ ރިއޭރ ަގއި އެ ނިން  އެކަމަކ ހީވަނީ  

އޮތް ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއ  ބަލައިލާފައި  އެހެން  އޮތީަމހެން.  ބޭނ ންވެފައި  ާވނަމަ  ނިންމަން  މި  ،ކަމަށް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ވަރަށް މ ހިންމ     ،ކ ޑަހ ވަދޫއަކީ ނަން. ދެން  ފަށައިދޭ  އިރާދަކ ރެއްިވޔާ އެކަން  ،ވާނަމަ  އަހަރ  އެ މަސައްކަތް ފެށޭ ކަމަށް

. އަޅ ަގނޑ  މީެގ ހަެއއްކަ މަސް ކ ރިން ވެސް ކ ޑަހ ވަދޫއަށް  އެއް ރަށް. ވަރަށް ބޮޑ  އެއް ރަށް، މ ހިންމ  އެއް ހަބ 

ކީ  ޔަމަވެސް، ހިތާމަޒ ވާނ ންނާ އެކީަގއި ވެސް ަވރަށް ފ ޅާކޮށް މަޝްވަރާތަކެްއ ކ ރިން. ނަ  އި ކ ރި ދަތ ރެްއަގިއ ކައ ންސިލާ

؛ ހޭ ވަރަށް އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވިހެންޖެޖެހޭ ވަރަށް އެ ކޮޅ ން ވެސް ލިބެންކ ރަން  ،އަސްލ ަގއި އެ އަންނަންޖެހޭ ވަރަށް

ޮގތަކަށް ނޫން، އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރިހަމަކޮށް އެބަ ޖެހޭ އެ ކައ ންސިލ ން ެވސް    އެއަށްވ ރެ  ނަށްބަދ ނާމ ކ ރާ 

ޮގްއސި. އެކަމަކ   ން މި ކަމ ަގއި ދޭން. ޭއެގ ސަބަބ ން ޙަޤީޤަތ ަގިއ ކޮށްދޭން ބޭނ ންވި ބައެްއ ކަންކަން ނ ވެ އެއްބާރ ލ 

އަންނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ މަސައްކަތްކ ރަން ވީހާެވސް ރަނަގޅ  ކަންތައްތަކެއް    އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ

ެއއީ ވަރަށް ތިކޮޅ ން އެދިފަިއ   ؛ިއންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް  ، ށް އ ންމީދ ކ ރަންހިމެނޭތޯ. އޭެގތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ވަރަ

ފ ޓްސަލް ދެ ދަނޑ  ވެސް އަޅަން ބޭނ ންވެެގން އެ ވާހަކަ ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވ ނ .    ،އޮތް ކަމެއް. އަދި އެހެންމެ

އަދި އޭެގއިތ ރަށް ވެސް ވޭތޯ    ،ދެ ކަންތައް  އެހެންވީމާ، އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ބަޖެޓ  ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި އެ

އަޅ ަގނޑ  އެބަ ބަލަން. އެއީ ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ަމޝްވަރާ މިކަމާ ގ ޅިެގން ކ ރެިވފައި ހ ރި ރަށެއް އެއީ. ވަރަށް 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ސ ވާލެްއ.  ހ ރި  ގ ޅ ން  ވަރަށް  ސިޔާސަތާ  ސަރ ކާރ ެގ  ކ ރީ  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ހ ރިހާ ކ ޅިވަރެްއަގއި ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތ ތައް ދެވިއްޖެ ކަމަށް މިހާރ . އެއީ ކ ޅިވަރ     ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެބަ ވިދާޅ ވެއޭ 

އެ ވިދާޅ ވަނީ    .ކައިރީަގއި އެބަ އަހާއަޅ ަގނޑ މެން    ؛ހ އަރިައޅ ަގނޑ މެން  އެ ސ ވާލ   އްޔާތަކ ން ވެސް އެބަ ައހާ  ޢިޖަމ 

ވިދާޅ  ؟ ކީކޭތޯ އެ  އަހާ  އެބަ  ވެސް  ފަރާތްތަކ ން  ކ ޅޭ  ކީކޭތޯކ ޅިވަރ   ނޭނެގ؟ ވަނީ   އޭ ތިމަންނަމެންނަކަށް 

 .މާނައެއް. ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތ ތައް ހ ރިހާ ކ ޅިވަރެްއަގއި ދެިވއްޖެ ކަމަށް..ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެ ވިދާޅ ވާ ވާހަކަފ ޅ ެގ  

 



2220 ޖޫން  82              ޖަލްސާ                             ވަނަ  20ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

35 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ، ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެމެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވސް އެ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި،  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ނޫންކަން. ރައީސ ލްޖ މްޙ ރިްއޔާ   ،މި ތަނަށް ަވޑަިއެގން ިއންނެވީ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ ކަންމިއަދ   

ދެން  ތެރޭަގއި.  އިތ ރ  ސ ވާލ ެގ  އަރިހ ަގއި  ވަޒީރ   އައްސަވަނީ  ތި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ  ކަެމއްެގ  ވިދާޅ ވި 

 ؛ތެރި ވަޒީރ  އެކަާމ ގ ޅޭ ޮގތ ން ޖަވާބ  ވެސް ދެްއވައިފި. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އިތ ރ  ސ ވާލެްއ ތިޔަކ އިްއޒަތް

ގ ޅިފަިއވާ އިތ ރ  ސ ވާލެއް ތިޔަކ  ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ނ ކ ތާ ފާހަަގކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   

އަޅ ަގނޑ މެންނާ ެއކ ަގއި ތި    !ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ؛. ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިަވޑަިއެގންފި

އަދި އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ކަންކަން ސާފ ކޮށްދެއްވާ މިންވަރަށް    ،އި ހޭދަކ ރެއްވި ވަގ ތ ކޮޅާ

  ބަހ ސް. ނޫން މާފ ކ ރައްވާ! އީތިދާއިބ   ރ .އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ވެސް ޝ ކ ރ ވެރިވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީ

އައިޓަމް    -{6.3} ޝިޔާން  -6.3އެޖެންޑާ  ޙަސަން  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އޮފް   ،ތޮއްޑޫ  މިނިސްޓަރ 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތ  ޝައ ނާއާ ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯދެއްވ މަށް ލޮޖީ  އެންަވޔަރމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  އެންޑް ޓެކްނޯ

 ލ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް.ކ ރަްއވާ ސ ވާ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ

ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ިގނަ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  މި ސ ވާލ  ކ ރިމަތިކ ރަން ބޭނ ންވި ސަބަބަކީ

ެއކިއެކި ވަރަށް ިގނަ ނ ރަްއކާތެރި ބަލިތައް އެބަ ފެތ ރެމ ންދޭ.   ިއ،ރަށްރަށ ަގއި ރޭޑިއޭޝަނ ެގ ސަބަބ ން ކެންސަރ ެގ ބަްއޔާ

ެގ މީހ ން ވާތީވެ، އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ  ދަންނަވައިލާނަން. ރާއްޖޭ   ހ އްޓ ވ މަކީ ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެއްެގ އެދ މަކަށް  މިކަން

މީ ރަށްރަށ ެގ  އެތެރޭަގއި  ދިރިއ ޅޭ  ދިރިއ ޅޭ ސަރަޙައްދ ެގ  ކ ންފ ނިތަކ ން  ޓެހ ން  ޚިދ މަތްދިނ މަށް  ލެކޮިމއ ނިކޭޝަނ ެގ 

ކ ރަން ވިސްނަވާފަިއާވ    އެކަން؟ ދ ރ ަގިއ ޖެހ މަށް ވިސްނަވަންތޯ  ޖަހާފައިވާ ބޮޑެތި ޓަވަރ ތައް ީމހ ން ދިރިއ ޅޭ ސަރަޙައްދާ 

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ؟ އެއީ ކީއްެވެގންތޯ،  ވާފައިނ ވާ ނަމަކ ރަން ވިސްނަ؟ ކ ރާނީ ކޮން އިރަކ ންތޯ  އެކަން  ،ނަމަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޢާ އަމީން  އަޅ ަގނޑ   ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  އެދޭނަންންޝ ކ ރިއްޔާ  އަރިހ ން  މަޖިލީހަށް   ،މ   ޖަވާބ   ވަޒީރ ެގ 

 އިްއވަަވއިދެްއވ މަށް.  
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 ވ ން: އިްއވެ މޭޒ ން  އިދާރީ

ވެދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަވަމޭ. ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    ،ށްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަ

ޙަސަން 80ަގާވއިދ ެގ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތޮއްޑޫ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ދަށ ން  )ހ(ެގ  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ޮގތ ން   އާ ގ ޅޭ(41ލިޔ ން ނަންބަރ   )ން ޖަވާބ  ހޯއްދެވ މަށް އަޅ ަގނޑަށް ފޮނ ވި ސ ވާލ ެގ ނޯޓިސް  ޝިޔާން ލިޔ މ 

ާގއިމ ކ ރެވިފަިއވާ ބޮޑެތި ޓަވަރ ތަކަކީ  ލާތީ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި  ޞަ. ރައްޖޭެގ ރަށްރަށ ަގއި މ އާވެދަންނަވަމެ

އިތ ރ  ރަށ ެގ  ާގއިމ ކ ރެވިފަިއާވ  ޓަވަރެްއ  މ އާ  ،ންއެ  ރާްއޖެއަށް  ބޭނ ންކ ރެވޭ  ޞަމ ޅި  ދިނ މ ަގއި  ޚިދ މަތްތައް  ލާތީ 

 އެކ   ޔާކަމާ ބެހޭ ިއދާރާތަކ ެގ މަޝްވަރާ  ،ކޮށްފައިވަނީ  މި އެންޓަނާތައް ގާއިމ ކ ރިއިރ  އެ މަސަްއކަތް އެންޓަނާތަކެކޭ.

ލާތީ  ޞަމިޮގތ ން ގާއިމ ކޮށްފައިާވ މ އާ.  ވެ އެކަމަށް ޓަކައި ރަށ  އޮފީސް ނ ވަތަ ކައ ންސިލ ން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކ ަގއެ

ޮގތ ން ބައިނަލްއަ ވާމީ މިންަގނޑ ތަކާ އެްއޮގތަށް ޖަހާފައިވާ ގ  ޚިދ މަތްކ ރާ ހ ރިހާ ޓަވަރ ތަކަކީ ވެސް ރައްކާތެރިކަމ ެގ 

ޔަތްކޮށް،  ޢާފީއަށް ރިޓަވަރ ތައް ާގިއމ ކ ރެވިފަިއވަނީ މ ޅި ރާއްޖޭެގ ޖިއޮްގރަ  ލާތީ ބޮޑެތި އެންޓަނާޞަ. މ އާވެޓަވަރ ތަކެކެ 

ޑިޒައިންކ ރެިވެގންނެ  ނެޓ ވޯކ   މަްއޗަށް  ލޮކޭޝަންތަކެއްެގ  އެންޓަނާވެކަނޑައެޅިފަިއވާ  އެންމެ  މިފަދަ  ޓަވަރެއް    . 

މ އާއިގ ޑ ވަ ރާއްޖޭެގ  މ ޅި  ވެސް  ކަމެކެޞަލ މަކީ  އަސަރ ކ ރާނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެކަމ ން  ޚިދ މަތްތަކަށް  .  ވެލާތީ 

. އަދި އެއީ  ވެއިެގން އެހެން ތަނަކަށް ެގންދިޔ މަކީ ވަރަށް ޮގންޖެހ ން ބޮޑ  ކަމެކެ ޓަވަރެއް ނަގަ   އެންޓަނާ  ،އެހެންކަމ ން

ކަމެކެ ހިނާގނެ  ޚަރަދެއް  ބޮޑ   އެންޓަނާވެއެކަމަށް  ހ ރިހާ  ހ ރެ  ސަބަބ ތަކާ  ދެންނެވި  މި  އ ޅޭ    .  މީހ ން  ޓަވަރ ތައް 

 މާ  ޓަވަރ ތައް ޮގނޑ ދޮށާ  ފެނެއެވެ. އެންޓަނާސަރަޙައްދ ތަކާ ދ ރަށް ޖެއްސ މަކީ މި ވަގ ތަށް ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނ 

ފަދަ ކަންކަމަށް ބަލާއިރ  ރަނަގޅ  ކަންކަެމއް ނޫނެވެ.   ކައިރިަގއި ޖެހ މަކީ ވެސް ރަށްިގރ މާއި ސ ނާމީ ފަދަ ކާރިސާތައް

ޓަވަރެއް މީހާރ    އެންޓަނާޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެްއަގމ ެގ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގެއވެ.  ޓަވަރ ތައް ޖަހަން  ،އެހެންކަމ ން

އެ ސަރަޙައްދ    ،މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ސަރަޙައްދާ ދ ރަށް ޖެއްސި ނަމަވެސް، ރާއްޖޭެގ ރަށްތަްއ ތަރައްޤީވަމ ންދާ ޮގތަށް ބަލާއިރ 

ޓަވަރ ތައް އެންމެ ފ ރަތަމަ ޖަހާފައިވަނީ   ބޮޑެވެ. އެންޓަނާވަރަށް  ވެސް ކައިރި މ ސްތަޤ ބަލެްއަގިއ އާބާދ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   

މްރާނީ ޢ  ދިރިއ ޅޭ ސަރަޙައްދ ތަކާ ވެސް ނިސްބަތ ން ދ ރ ވާ ޮގތް ބަލަިއެގންނެވެ. ނަމަވެސް، ރަށްތަކ ެގ  ވެސް މީހ ން

ވަނީ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ސަރަޙައްދ ތަކާ ކައިރިވެފަެއވެ. ރާއްޖެ އ ފެދިފަިއވާ ޮގތ ން    ބައެްއ ޓަވަރ ތައް މިހާރ   ކ އެ  އާތަރައްޤީ

ތް ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ކޮންމެހެން ބޭނ ންވާ އެްއޗެކެވެ. އަދި  ލާތީ ޚިދ މަޞަ ޓަވަރ ތަކަކީ މ އާ   އެންޓަނާ

ދަނީ އިތ ރ ވަމ ންނެވެ.    ޓަވަރ ތަކަށް ބަރޯސާވ ން  ވަމ ންދާ ފަހ ެގ ހައިސްޕީޑް ޓެލްނޮލޮޖީތަކާ އެކ  އެންޓަނާއަލަށް ތައާރަފ 

މ ެގ މަްއޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކ ރެިވެގން ކަމ ަގިއ  ވަނީ މި ދެންނެވި ކަންކަ  ޓަވަރ ތައް ގާއިމ ކ ރެވިފައި  އެންޓަނާ

އެ ޓަވަރެއް    ،ޓަވަރަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް އެްއވެސް ެގއްލ މެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ފާހަަގެވއްޖެ ނަމަ  ވީނަމަވެސް، އެންޓަނާ

ޓަވަރެއް    ހ ރެ ވެސް އެންޓަނާ  ނޫން ސަބަބަކާދެންނެީވމެވެ. އަދި އެ  ވަގ ތ ން ދ ރަށް ޖެއްސ މަށް މަސައްކަތްކ ރާނެ ވާހަކަ
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ކ ރަން    ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކ  މަޝްވަރާކޮށް، އެކަން  ، ޖެހިއްޖެ ނަމައެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ކޮންމެހެން ބަދަލ ކ ރަން

  .2022ޖޫން    15،  ޛ ލްޤަިއދާ    15ަގބޫލ ކ ރެއްވ ން އެދެމެވެ.    ތިރާމ ހ ންނެވީމެވެ. އިދެ  މަސައްކަތްކ ރާނެ ވާހަކަ

 އާމިނަތ  ޝައ ނާ، މިނިސްޓަރ.  ،މަތ ކ މްޚާދި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގާވއިދ ަގއި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މަޖިލީހ ެގ  ޢާންމ .  މަތީނ80ްއަމީން  ޮގތ ެގ  މާއްދާަގިއވާ  ޝައ ނާގެ   ،ަވނަ   ؛މިނިސްޓަރ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލާއި މިނިސްޓަރ  ޝައ ނާެގ ޖަާވބ  މަޖިލީހ ެގ ޔައ މިއްޔާަގއި ހިމެނޭނެ.  

 

 ބ ތިދާއީ ބަހ ސް . އ7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަޑ އްވަރީ   ،ވަނީ ބަހ ސް. ފ ރ ޞަތ  މި އަރ އީތިދާއަށް. އެއީ އިބ 7އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ޅ އްވަން ދަތިފ ޅ  ކަމަށް  ކިެވފައި ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ބިލ  ހ ށަހައިްއޔެަގއި އަޑ ފ ޅ  ކ ރަ  ށް.ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

ދެކެނީ އ ންމީދ ކ ރަނީ، އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ެގ އަޑ ފ ޅ   ،ވިދާޅ ވެފައިވަނީ.   މިއަދ  ރީތިވެފައި  ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރަށް. ހ ންނާނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

މިއަދ  އަޑ  ރަނަގޅ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި   ވ ރެ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޔެއަށް

ވަނަ   2016މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. މި ބިލަކީ  ؛ ރައީސް

ެގންދެވި މަސައްކަތ ެގ   އެކ  މަސަްއކަތްކ ރެއްވި ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ކ ރަްއަވމ ން  ޅ ަގނޑާއަހަރ ން ފެށިެގން އަޅ ަގނޑ  ައދި އަ

ެގންދިޔ މ ަގއި ކ ރީެގ ދިފާޢީ ވ ޒާރާަގއި މަސައްކަތްކ ރެްއިވ    ށްއަތެރެއިން ވ ޖޫދ ެވެގން ައއި ބިލެއް. މި މަސައްކަތް ކ ރި

ބޭފ ޅ ންނާއި ބޭފ ޅ ން  ،ބައެއް  ބައެއް  އޭެގހަމައެއާ  ،އަސްކަރިއްޔާެގ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  މިދިޔަ  ެއކ ަގއި  ފަހ ން 

ިއއްޒަތްތެރި   ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ހ ރިހާ  ފޯރ ކޮށްދެއްިވ  އެހީތެރިކަން  ދ ވަސްތަކ ަގިއ 

ތާ ބެހޭ  މި ބައްރ ެގ ޤައ މ ތަކ ެގ ޤައ މީ ސަލާމަ ؛މި ބިލ  އެކ ލަވައިލ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ޭއޝިއާގެ ؛ ރައީސް

ކަންކަމާ ގ ޅިެގން ތައްޔާރ ކ ރެވިފައި ހ ރި އެކިއެކި ލިޔެކިޔ ންތައް އަޅ ަގނޑ މެން   އަދި އެ  ިއ،އެކިއެކި ާގނޫނ ތައް ހ ރި ޮގތާ

އިތ ރ ންއެއާެއކީަގއި    ހަމަ  ދިރާސާކ ރީމ . ބައްރ ެގ  އެމެރިކާއޮސްޓްރޭލިއާ  ،އޭޝިއާ  އަދި  ެއއާެއކީަގއި    ހަމަ ؛ާއއި 

1443
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ޤައ މީ   ބިލ އިނިގރޭސިވިލާތ ެގ  ބެހޭ  ޤައ މ ތަކ ގެ   ހަމަ  ،ސަލާމަތާ  ބައެއް  އިސްލާމީ  އަދި   ؛އެއާއެކީަގއި  ޕާކިސްތާނ  

ދީ ޢަރަބިއްޔާ ފަދަ ބައެއް ޤައ މ ތަކ ެގ ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ާގނޫނ ތައް ހ ރި ޮގތް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާކ ރީމ . ޢޫސަ

އ ީމ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބިލެއް އޮންނަންވާނެ ޮގތ ެގ މަްއޗަށް ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤަ   ،މާ އެކީަގއި ކައަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަފާތ 

ދ ނިޔޭަގއި ހ ރި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަށް    ،ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވ ނީ 

ޔާރ ކ ރެވ ފައި ހ ރި ޤައ މީ ސަލާމަތާ ވެސް ބަލައިެގން އަޅ ަގނޑ ެމން މި ބިލ  އެކ ލަވައިލަން. ބައެއް ޤައ މ ތަކ ަގއި ތައް 

ބައެއް ާގނޫނ ތައް ފ ދޭވަރަކަށް ދިގ . އަނެއް ބައި ޤައ މ ތަކ ެގ ާގނޫނ ތައް ހަތަރ ފަސް   ، ބައެއް ބިލ ތައް ؛ބެހޭ ބިލ ެގ

ބާވަތަށް ބަލާއިރ   ކަމ ެގ  އެީއ މި  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވ ނީ.  އިން ވެސް ކ ރ ކޮށް ތައްޔާރ ކޮށްފައި ހ ރީސަފ ހާ

ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބިލެއް ؛ ކ މަތްތެރި ޮގތެްއަގިއ ކ ރަްއވާފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޙިއެހެން  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް މިފަދަ ބިލަކަށް ވަރަށް   ،ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިންއެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  މި ހ ށަހެޅެނީ

 ދ ވާނީ ހަމަލާއާ ޢ ށް ދިން  ެގ ރަީއސަހ ންވެފަިއވާ ދަނޑިަވޅެއްަގއި. މިދިޔަ އަހަރ  ސީދާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީބޮޑަށް ބޭނ 

ންޑޭޝަންތަކ ަގއި ވެސް ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބިލެއް އޮތ މ ެގ މ ހިންމ ކަން ކޮމިޓީން ތަްއޔާރ ކ ރި ރެކޮމެ  241އެކ  ެވސް  

ަގއި ވަރަށް ިގނަ ތަފާތ  އެކި ވައްތަރ ެގ ނިރ ބަވެރި  ބަވަނަވަމ ންދާ މި ދ ނިޔޭވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވިފަިއވޭ. އަދި

އިތ ރ ވަމ ންދާއިރ ޢ  ހަމަލާތައް  ނޯންނަ  ،ދ ވާނީ  އެކަހެރިވެފައި  ވެސް  އެ    ،ދިވެހިރާއްޖެ  ވެސް  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  އަދި 

ވަރަށް    ،ލެއްެގ މ ހިންމ ކަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވާތީވެ، މިފަދަ ބި  ބާވަތ ެގ ކޮންމެ ކަމަކަށް ހ ށަހެޅިދާނެ ޤައ މެއް ކަމަށް

ރައްކާތެރިކ ރ މަށް ބޭނ ންވާނެ ސިޔާސަތ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތް ދިފާޢ ކޮށް  ،ބޮޑ ކަން ފާހަަގކ ރެވޭ. މި ބިލަކީ

ލިޖެންސް ކޮމިޓީއެްއ  އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ނޭޝަނަލް އިންޓެ  ،ރާއްޖޭެގ ޤައ ީމ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކައ ންސިލެއް  ،ކަނޑައެޅ ާމއި

ެގންދެވޭނެ ނިޒާެމއް    ށްއަޓަކާ އެކީަގއި ރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތް ރައްކާތެރިކަމާ އެކ  ކ ރިރެޓްރޭޓިއެސެކެ  ިއ،އ ފައްދަ

ާގނޫނ .   ގާއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެކ ލަަވއިލެވޭ ާގނޫނެއް. މި ާގނޫނަށް ކިޔާފައި މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާ ބެހޭ 

ރަ އިސްލާމްދީނާއި ؛ އީސްއިްއޒަތްތެރި  މާތްވެެގންވާ  ސަލާމަތަކީ  ޤައ މީ  މިނިވަންކަމާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ިއ، ރައްޖޭެގ 

ރާއްޖޭެގ    ،މަސަލަސްކަމާއިޤައ މ ެގ ސ ލްޙަ  ،ފާއިޞާޢަދ ލ އިން  ،ރާއްޖޭެގ ާގނޫނ އަސާސީއާއި   ،އިއިސްތިޤ ލާލާ  ،ސިޔާދަތާއި

ދައ ލަތ ެގ    އި،، ފެނާ އި، ކާޑާ އި މ ދަލާ  ،އި ޔާޔިތ ންެގ ފ ރާނަރައް  ،ލާތީ ޚިދ މަތްތަކާއިޞަރާއްޖޭެގ މ އާ   ،ދަތ ރ ފަތ ރާއި

  ،ރާއްޖޭެގ ތިމާވެށްޓާއި  އި،ސިޔާސީ ސަރަޙައްދާ  ،ވަިއެގ ސަރަޙައްދާއި   ،ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދީ ސަރަޙައްދާއި  ،ސިއްރ ތަކާއި

އަސަރ ކ ރާ ކަންތައްތައް ކަމ ަގިއ    އިއެންމެހަމަށް  ކައެކަން  ިއ، ދިވެހި ޤައ މިްއޔަތ ެގ ބަހާތަކާ ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ

  ، ކ ރ މަކީ މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމާޔަތްކޮށް ޤައ މީ ސަލާމަތް ރައްކާތެރިބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ.  

ކާވ ން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނ ންކަން ވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައް 

އިސްލާމްދީނާ އޭެގތެރޭަގިއ  ހިމެނިފައިވާނެ.  މީަގއި  މިނިވަންކަމާ  އި،ކަންތައްތަކެއް  ޤައ މ ެގ  ިއ ސިޔާދަތާ  އި،ދިވެހި 
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ހައްގ ތަކާ  އި،ނޫނ އަސާސީއާ ޤާ އްޖޭެގ  ރާ   އި،އިސްތިޤ ލާލާ އަސާސީ  ރާއްޖޭެގ    އި،ފާޞާއިންޢަދ ލ   ިއ،ރައްޔިތ ންެގ 

ޚިދ މަތްތަކާޞައާމ   އދަތ ރ ފަތ ރާ  ، އިޤ ތިޞާދާއި ތިމާވެށްޓާ   ިއ، ލާތީ  މަސްރަޙ ތަކަށް    އިރާއްޖޭެގ  ސިޔާސީ  އަދި 

އެއީ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާާވ   ؛ކ ރަން އ ޅ ން ނ ވަތަ ކ ރިމަތިވ ން  ނިކަމެތިކަން ނ ވަތަ އ ނިކަން ލިބޭ ފަދަ ކަމެއް

އަށް ނ ވަތަ މ ދަލަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންާވ ފަދަ ހަމަެއާއއެކީަގިއ ރަްއޔިތ ންެގ ޖިސްމަށް ނ ވަތަ ފ ރާނަ  .ފަދަ ކަމެއް ކަމ ަގއި

ރިޒަމްެގ ޢަމަލެްއ  ކަމެއް ނ ވަތަ ކާރިސާެއއް ކ ރިމަތިވ ން. ޓެރަކަމެއް ކ ރިމަތިވ ން ނ ވަތަ ރާއްޖޭެގ ިގނަ ބަޔަކަށް ބަލިމަޑ 

ރިޓީ މެދ ވެރިކޮށް ދިނ މަށް ރޭވ ން ނ ވަތަ ސައިބަރ ސެކިއ   ހަމަލާއެްއދިނ މަށް ނ ވަތަ ހަމަލާއެއް  ނ ވަތަ ޓެރަރިސްޓ 

އ ޅ ން. އެްއެވސް ހާލަތެއްަގއި ސަރ ކާރ ެގ  ކ ރ ން ނ ވަތަ ކ ރަން  ވާ ފަދަ ކަެމއްރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ

ވަނ ން. ާގނޫނީ ޮގތ ން އ ފެދިފައިވާ ސަރ ކާރެއް    ހ އްދަނެތި ބޭރ ެގ ހަނގ ރާމަެވރި އ ނޅަދެއް ރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދަށް

ވަތަ ބަޣާވާތްކ ރ މަށް ރޭވ ން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން ނ ވަތަ ބަޣާވާތްކ ރ ން ނ 

މިނިވަންކަން ެގއްލ ން ނ ވަތަ ބޭރ  ޤައ މެއްެގ ސިޔާސީ ނ ވަތަ އިޤ ތިޞާދީ ނ ވަތަ ައސްކަރީ ބާރ ެގ ދަށަށް ނ ވަތަ 

ިއސްލާމްދީނާ ދިޔ ން.  ބާރ ތައް  ސިޔާދަތީ  ރާއްޖޭެގ  ދަށަށް   ާގނޫނ ތަކާ   އިނޫނ އަސާސީއާ ޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ    އިނ ފޫޒ ެގ 

ނ ވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބައިބައިވ ން    ،ތަޢާރ ޒ ވާ ފިކ ރަކަށް ދިވެހިން ވެއްދ މަށް ނ ވަތަ ލެންބ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން

އ ފެދ ން ނ ވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބައިބަިއވ ން އ ފެއްދ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން. އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ާގނޫނާއި ަގވާއިދާ  

ނޅަދާއި ހަތިޔާރ  ރާއްޖެ އެތެރެކ ރ ން ނ ވަތަ އެފަދަ ތަކެތި އެތެރެކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން.  ޚިލާފަށް ހަނގ ރާމަވެރި އ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލަމާތަށް ނ ރައްކާވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މަޢ ލޫމާތ  އާންމ ކ ރ ން ނ ވަތަ ސިއްރިއްޔާތ ަގއި އެފަދަ  

ނ ވަތަ   މަސައްކަތްކ ރ ންމަޢ ލޫމާތ ދިނ ން  ޚިދ މަތްތަކ ެގ  ހޯދ މަށް  ސަލާމަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޖާސޫސްކ ރ ން.  ނ ވަތަ   

ތެރޭަގއި އެ ތަންތަނ ެގ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ނ ވަތަ ާގނޫނީ ޮގތ ން އ ފެދިފައިވާ ސަރ ކާރާ ދެކޮޅަށް ެއްއވެސް ހަރަކާތެއް  

ދިވެހި ދައ ލަތާ    ،އްަގއި ތިބި ބަޔަކ މެއްަގއި ނ ވަތަ ަވޒީފާއެ ާގހިންގ ން ނ ވަތަ ހިންަގން ރޭވ ން. ދައ ލަތ ެގ އެްއވެސް މަ 

 ބޭރ ެގ ެއްއވެސް  ވީދެކޮޅަށް ޖަމާޢަތެއްެގ ޮގތ ަގއި މަސައްކަތްކ ރ ން. ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ރ ހ ންދޭ މ އްދަތެއްަގއި މެނ 

އޮތ ން.   ޤައ މެްއެގ ސިފައިން ނ ވަތަ އަސްކަރީ ބަޔަކ  ރާއްޖޭަގއި ތިބ ން ނ ވަތަ އ ނޅަދެއް ރާްއޖޭެގ ސަރަޙައްދ ގައި

ބަިއވެރިާވ އިންތި ފަދަ ކަމެއް ބެއްެގ ނަތީޖާ އޮޅ ަވއިލ ޚާރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން  މެދ  ޝައްކ އ ފެދޭ  ން ނ ވަތަ ނަތީޖާއާ 

ދަރަނި ދަރަނިވެރިެވ،  ދިވެހިރާއްޖެ  ޮގ  މެދ ވެރިވ ން.  މާލީ  ޮގތެްއ ނެތ ން ނ ވަތަ  ފަދަ  ތ ން ބަނގ ރޫޓ ވ ން.  ދެްއކޭނެ 

ސަރަޙައް  ބޮޑ   ކަރަންޓ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނ ވަތަ  ބަޔަކަށް  ިގނަ  މ އާ  ދަކ ން  ދަތ ރ ފަތ ރާ  ޚިދ މަތްތައް ޞަނ ވަތަ  ލާތީ 

އިސްތިސްނާ މިކަންކަމަށް  ނ ލިބ ން.  ކާބޯތަކެތި  ނ ވަތަ  މާއްދާގައިފަސްހިމެނިފައިޭވ    ެއއްމެދ ކެނޑ ން  ެއީއ   .ވަނަ 

ހިންާގ    ،ކަމަށް އިޙ ތިޖާޖ ކ ރ މަށް ާގނޫނ ތަކާ ޚިލާފ ނ ވެހައްގ ތަކ ެގ ދަށ ން އެކިއެކި ކަންރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދޭ އަސާސީ  

އިސްތިސްނާ ތެރެއިން  ނ ރައްކާވ މ ެގ  ޤައ މީ ސަލާމަތަށް  ހަރަކާތްތައް  ކަމަށްސ ލްޙަވެރި  ހަމައެއާެއކީަގއި    ،ވާނެ  އަދި 
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މީޑިާއއިން މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަކީ  ޮގތ ން    މަތިވެދާނެ ކަމަކާ ބެހޭޤައ މީ ސަލާމަތަށް އ ނިކަމެއް ނ ވަތަ ނ ރައްކަލެއް ކ ރި

މި ބިލ ަގއި ކަމަށް  ސިލެއް ެއކ ލަަވއިލަންޖެހޭނެ  ހޭ ކައ ންބެ  ކަމ ަގއި ނ ބެލެވޭނެ ކަމަށް. ޤައ މީ ސަލާމަތާ  ޖާސޫސްކ ރ ން

  ، ކައ ންސިލ  ގާއިމ ކ ރަނީ. ހިމެނިެގންވަނީރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހ ަގއި   ؛ސިލ ަގއި ންލެވިފަިއވާނެ. މި ކައ  އިއެކ ލަވަ

އެފެއާޒް،  ނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންމި ނައިބ ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް، ެގލްޖ މްހޫރިއްޔާ، ރައީސ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

، އެފެާއޒް، ދައ ލަތ ެގ ބަންޑާރަ ނައިބ ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް، ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް  މްހޯމިނިސްޓަރ އޮފް  

ރ އޮފް ޕޮލިސް، ނެޝަނަލް ސެކިއ ރިޓީ ެއޑްަވއިޒަރ، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ނަޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ކޮމިޝަ

ޓަރ ޖެނެރަލް. މި  ޝަނަލް ކައ ންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ ެގ ޑިރެކްބެހޭ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ، ނޭ  ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ

ކައ ންސިލ ން ބޭނ ންވާ ބޭފ ޅ ން ބައިވެރިކ ރ މ ެގ    ،ޅ ންެގ އިތ ރ ންފ ވި ބޭދެންނެސިލ ެގ ބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއި މި  ކައ ން

އޮފ ރ ޞަ ބޭފ ޅަކީ ތ   ބަލަހައްޓަވާނެ  ރިޔާސަތ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް  ، ވޭ.  ކަަމށް.  އަށް ޔާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ެގ ހ ލީޓ ން ކަނޑަައޅާ ެއ މަޖިރިއެސެކްރެޓޭ  ،ނަމަ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓަވާނީ  އް މެދ ވެރިެވއްޖެތެވަޑައިނ ެގންނެވޭ ހާލަ

ބެހޭ ކައ ންސިލ  އަދި އެ    މި ބިލ ަގއި ޤައ މީ ސަލާަމތާ ؛ކަމ ަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   މެންބަރެއް

ން ށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެރަނިފައިވާނެ. ޒިންމާތަކ ެގ ތެރޭަގއި ވަމެސިލ  ހިންާގނެ ޮގތް ހިކައ ންސިލ ެގ ޒިންމާތަކާއި ކައ ން

ޤައްރާ   ،ލާފައިވާނީބަ ދެމެހެއްޓ ޖޭެގ  ރައްކާތެރިކޮށް  ސަލާމަތް  ސިޔާސަތ ތަމަށްއ ީމ  ބޭނ ންވާ  މަސައްކަތްކ ރ ަމށް    އް 

ދިރާ  ،ކަނޑައެޅ ާމއި ބޭނ ންވާ  ހަދައި އެކަމަށް  ބޭނ ން  ސާތައް  ރައީސ ލްޖ މްެއކަމަށް  ލަފާ  ދިނ މާއިހޫރިވާ  ،  އްޔާއަށް 

ޤަ ެގދިވެހިރާއްޖޭ އެންމެހައ މީ    ގ ޅ ންހ ރި  ތަންފީ  އި ސަލާމަތާ  ރަނަގޅަށް ކ ރެވިެގޒ ސިޔާސަތ ތައް  ޮގތް  ންދާ 

ހާލަތ ަގއި  ނ ރައްކަލ ެގ  ކ ްއލި  ދިނ މާިއ،  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ލަފާ  ބޭނ ންވާ  ކަންކަަމށް  އެ  މޮނިޓަރކ ރ މާއި، 

ންވާ މަސައްކަތްތައް ކ ރަމ ންދާ ޮގތް މޮނިޓަރކ ރ މާއި،  ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކޮށް ދެމެހެއްޓ މަށް ބޭނ 

ބޭނ  އެންމެހަންއެކަމަށް  މ ރާޖާ  އި ާވ  ދިރާސާކޮށްކަންކަން  ެގންދި  ،ކޮށް  ކ ރިއަށް  ެއއާޔ ކަންކަން  ހަމަ  ކީަގިއ އެ ން. 

ބެހޭ    މީ ސަލާމަތާއ ނިވަންކަާމއި ސިޔާދަތާއި އަދި ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނ ންވާ ޤަމިދިވެހިރާއްޖޭެގ  

ލާތީ އަދި އެނޫން ވެސް  ޞައާމިއާއެކ ަގއި ރާއްޖޭެގ މ    ލައި ތަންފީޒ ވަމ ންދާކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން. ހަމައިޕްލޭނެއް އެކ ލަވަ

އް  ތަލިޖެންސް ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތްޝަނަލް އިންޓެޮގތެއްަގއި ނޭ  ޚާއްޞަ  ،ޮގތަކ ން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެދާނެ ކޮންމެ ކަމަކ ން

؛ ޝަނަލް އިންޓަލިޖެންސް ކޮމިޓީަގއި ލެވިފަިއވާނެ. ނޭއިދާނެ ޮގތ ެގ މައްޗަށް ބަލަށްތާިއ، މ ޅި ނިޒާމ  ކ ރިއަކ ރިއަށްދާ ޮގ

ޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، ދިވެހި މޯލްޑިވްސް ނޭ  ،ސަރ ކާރ ެގ މިހާރ  ހ ރި މ އައްސަސާތަކ ެގ ތެރެއިން  މި ކޮމިޓީއަކީ

ސް ކަސްޓަމް ވްސެންޓަރ، މޯލްޑިވްސް އިމިްގރޭޝަން، މޯލްޑި  ޓަރ ޓެރަރިޒަމްޝަނަލް ކައ ންހ ންެގ ޚިދ މަތް، ނޭފ ލ 

ލިޖެންސް ޔ ނިޓ ެގ ރިޓީ ކޮމާންޑ ، މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެއ ސަރވިސް، ޭއވިއޭޝަން ސެކި 

 ، ވާނީ   ސައްކަތަކަށްލެވޭ އިންޓަލިޖެންސް ކޮމިޓީއެއް. މި ކޮމިޓީެގ މަިއަގނޑ  މަެގން އެކ ލަަވއިމެނިތްތައް ހިއެކި ފަރާ
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އްޔާރ ކޮށް ތަބެހޭ ރިޕޯޓ     ެއއާ ،ނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއް އެއްކ ރ ާމއިވާއ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ ރާއްޖޭެގ ޤަ 

މި މަސަްއކަތްތަްއ   ؛ރި ރައީސްތެތްޒައްޔާއަށް ރިޕޯޓ ކ ރ ން. ިއއްބެހޭ ކައ ންސިލަށް އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރި  ތާމަޤައ މީ ސަލާ

އް ާގއިމ ކ ރަންޖެހޭނެ. ޓެރިއެބެހޭ ސެކްރެޓޭ  އޮފީހ ަގިއ ޤައ މީ ސަލާމަތާ   މަށް ޓަކައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގޔ ށް ެގންދިކ ރިއަ

ޔާެގ އޮފީހ ަގިއ ާގއިމ ކ ރެވިފައި ހ ރި ޔ ނިޓަކަށް ނ ވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ެގންނަ ބަދަލަކ ން މިހާރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް

  ، މަކ ރާ ކަމަށް ވާނަާވނީ. ކ އްލި ނ ރަްއކަލ ެގ ހާލަތ  އިޢ ލާން  ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރާވާފައި  ރެވޭނެމިކަން އިންތިޒާމ ކ 

ން ކ އްލި  ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  255އާދެ! ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ންޤާނޫނ އަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގ މަތީ

  އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހާލަތ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތްތައް ބަޔާންކ ރެވިފައި ކ ދި  އަ  .ކ ރެވިދާނެ ކަމަށްނ ރައްކަލ ެގ ހާލަތ  އިޢ ލާން

 ، ން ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތްމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ދާއިރ ަގއި ސަލާ  ކ ރެވެމ ންޒ ޮގތެްއަގއި މި ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީ  ވާނެ. ޚާއްޞަ

ރަނަގ ވަރަށް  ޒިންމާތައް  ޚިދ މަތްތަކ ެގ  ބަޔާންކ ރެވިފަ ޅަސަލާމަތީ  މީެގތެރެއި ނެވާއިށް  ފާހަަގކޮށްލަން .  އަޅ ަގނޑ   ން 

ހަމައެކަނި    ޖެހޭނީންކަށް ދިމާވާ ކަންކަމ ެގ ލަފާ ހޯދަޔައިރ  ކ އްލިވެެގން އ ޅޭ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހާލަތ  ދިމާކ   ،ންނ ބޭ

ޔާންކޮށްފައިވާނެ. ިމޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ ށަހަޅަން ބޮޑަށް މި  ބަޅ ން ކަމަށް ވެސް  ޕ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ފަރާތް

ސްޓަރަކަށް ތިއްބަވާ މިނިށް އަދި ހޯމް  ކަދިފާޢީ ވަޒީރަ،  އްޖޭެގ ތާރީޚާއި ތަޖ ރިބާއަށް ބަލާިއރ ރާފެނ ނ  ސަބަބަކީ، ދިވެހި

ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހިނާގފައިވ ާމ    އ މީ ޤަރާތ ން ވެސް ކަސިޔާރ  ކަންތައްތަކެއް އަދި  ބޭފ ޅ ންެގ ފަ

  ކޮންމެހެން ވެސް މ ހިންމ    އި އެކަން ކ ރ މަކީ ެއއީަގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އެންމެ އިތ ބާރ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް   ،އެކީަގއި 

އްޓ މ ގެ  ހެބެހޭ ސިއްރ ތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެ  މި ބިލ ަގއި ޤައ މީ ސަލާމަތާ ؛ސްރި ރައީތެވާތީ. އިްއޒަތް   ކަމެއް ކަމ ަގއި

އެކަމަށް    ،ނަމަ  އ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިއެއާއެކީަގއި ޤަ  ވާހަކަ ބަޔާންކ ރެވިފަިއވާނެ. ާއދެ! ހަމަ

ފިޔަވަ ގ ޅިެގން އަޅަންޖެހޭ  މީގެ ކަނޑައެޅިފަިއވާ އަދަބ  އަދި އެ ކަންކަމާ  ބަޔާންކ ރެވިފަިއވާނެ.  ރ ން އިތ ޅ ތައް ވެސް 

  އ މީ ސަލާމަތާ ޤަ  ،ވަނަ ާމއްދާަގިއ އޮންނާނެ  13ނޫނ ެގ  ާގސިފައިންެގ    ،މިހާރ  ރާއްޖޭަގއި ހ ރި ާގނޫނ ތަކަށް ބަލާއިރ 

ސިފައިންެގ    ަގއި ހަމައެކަނިތ  ބެހޭ މަޖިލިސް މިހާރ  އޮންނަނީ ޙަޤީޤަ  އ މީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހެއް އޮންނަ ވާހަކަ. ޤަ

ޮގތަށް ބަރޯސާވާ  ބިލ  ޑްރާފްޓ   ،ައޅ ަގނޑ މެން.  މައްޗަށް  މި  އެކީަގިއ  ޕޮލިހ ަގއި  އެހެންވ މާ  ކ ރީެގ  ކ ރ މ ަގއި ވެސް 

އ ީމ  ކަތްކ ރައްވާފައި ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ންނާ އެކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރީމ . ސަބަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައްމަސަ

ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާ ކޮންމެ ހާލަތެއް ކ ރިމަތިވާއިރ ަގއި ދިެވހި ސިފައިންނެކޭ އެއްވަރަށް ފ ލ ހ ން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ.  

ހަދާފައިާވނީ ވެސް  އަމާޒަކަށް  ބިލ ެގ  މި  ބިލ ގައި،  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  އެކީަގއި  ޤައ ީމ  ރާދިވެހި  ،އެހެންވ މާ  އްޖޭެގ 

ރިވ މ ގެ  އެކ ަގއި ދިެވހި ފ ލ ހ ން ހަރަކާތްތެނާވެހި ސިފައިންދި   ،ނަމަ  ދަ ހާލަތެއް ކ ރިމަތިވެއްޖެފަ  ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާ

ޒިންާގނޫ ލިބޭނީ  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ސަލާމަތާ  ޮގތަށް.  މާ  ޤައ މީ  އެކީަގއި  އެހެންވ މާ  ކައ ންސިލ ެގ    އަދި  ބެހޭ 

ތަށް ނ ރައްކާާވ  އ މީ ސަލާމަރާއްޖޭެގ ާގނޫނ ތަކާއި އަދި ޤަ   ކޮމްޕޮޒިޝަން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާފައިވާނީ 
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ލަންޖެހޭ ކަމަށް ބެލެވޭ އެކިއެކި ވ ޒާރާތައް ނ ވަތަ އ ފ އޭެގ ޒިންމާދާރ  ނ ވަތަ ޒިންމާ  ،ފަދަ ކަންތައްތައް ކ ރިމަތިާވިއރ 

ޖާމިސަމ އައް މީެގތެރޭަގއި  ވެސް  ޖަވާ  ،ނ ކ ރެވިެގން ސާތައް  ފ ރިހަމަޔަށް  ފަރާތްތަކަށް  ޮގތްތަކެ ެއ  ެގ އް ބ ދާރީކ ރެވޭނެ 

އަދި   ،ކާ ެއކީަގއިކަތްތަކަ އް ިގނަ މަސަށްލެވ ނީ ވަރަމި ބިލ  މި އެކ ލަވައި ؛މައްޗަށް ބަލަިއެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ހިނަގމ ންދާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ިމ ބިލަކީ މި ވަގ ތަށް   މި؛ ރާއްޖޭަގއި މި ވަގ ތ  ވެސް ކަންކަން

މ ހި ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް    ،މ ންވަރަށް  މަޖިމިއަދި  ބިލެއްލީ  ފާސްކ ރަންޖެހޭނެ  ދެކެން.    ހ ން  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި 

އ ީމ ެގ ޤަ ޖޭދިވެހިރާއް  ،އެކި ފަންނ ެގ ބޭފ ޅ ންަގއި ތިއްބެވި  ނ  ޮގތެްއަގއި މި ތަވިބިނާކ ރަނި  ،މީދ ކ ރަންންއަޅ ަގނޑ  އ 

  ންނަވާ ބޭފ ޅ ން ފ ން ނަޒަރިއްޔާތެއް ދެްއވަިއެގން މި ބިލާ މެދ  ފ ންކޮށް ވިސްނަވައިނާަވޑަިއަގސަލާމަތާ ދޭތެރޭަގއި ވިސް

މި   ،ންނ ލަން ބޭވާނަކީަގއި މި ަވގ ތ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ދަންއެ ށް. އަދި ހަމަ އެއާމަބަހ ސްކ ރައްވާނެ ކަ

ވަތަ ސަރ ކާރ ން ނ  ން  ލިންގ ޕާޓީހަމައެކަނި ރޫ  ، ދަނީޖިލީހ ެގ ފަހ ެގ ތާރީޚ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން މިމަ

ތަން. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް    ހ ށަހަޅާ ބިލެއް ނ ވަތަ ަގރާރެއް ނ ވަތަ މައްސަލަެއއް ނޫން ކޮންމެ ކަމެއް ބޭރ ކޮށްލެވިެގންދާ

މި އިކަހިތާމަކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   ވާދަވެ  ،ތިމާސްކ ރަންލްމަށް.  މިއީ  ފަރާތަކީ  ހ ށަހެޅި  ބިލ   އޮޕޮޒިޝަނ ެގ،  ރި  ިމ 

 ، ކަމަށްއަދި މި  ،މީަގއި ހ ރި ކޮންޓެންޓަށް ބައްލަވައި   ،ވާތީ، އެކަމަށް ނ ބައްލަަވއި  ވާ މީހަކަށްޝަނަށް ނިސްބަތްޒިއޮޕޮ

ބަހ ސް ިވސްނަވަިއެގން  މ ހިންމ ކަމަށް  ބިލ ެގ  ފަރާތަކ ން    މި  އިދިކޮޅ   ހަމައެކަނި  އަދި  ކަމަށް.  ެގންދަވާނެ  ކ ރިއަށް 

ބޭރ ކޮށް ބޮޑަށް  ލ މަށްހ ށަހެޅީތީވެ  ކ ރިއަށް    ،ވ ރެ  މަސައްކަތްތައް  ބިލ ެގ  އިސްކަންދެްއވަިއެގން  މަސްލަޙަތަށް  ޤައ މީ 

މި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް.  ފެންނައަެގންޮގސްދެއްވާނެ  އެބަދޭމ ދ   ިއވެންޓެއް   ،ން  ޔޯާގ  ތެރޭަގިއ  ހަފ ތާެގ  މިދިޔަ 

އަދި ެއކަން ފެއިލްވެެގންދިޔަ ކަމަށް    ،އްސަލަެއއް ކަމަށްެވފައި އޮތީ. އެއީ ސީރިޔަސް މަރިޓީ ބްރީޗ އ ބޭއްިވއިރ  ސެކި 

ތްތަކާ މ ންދާ ތަނެއް ނ ފެނޭ. އިޖ ރާވެކ ރެ   ޮގތަކ ންނެއް މަސައްކަތެއް  ކަމ ަގއި ވިޔަސް ވެސް ެއކަމާ ބެހޭ  ޕޮލިހ ން ބ ނި

ފަ ދީނީ  ނެރ ނ ތ ޚިލާފަށް  އެބަ   މައްސަލަެއއް  ވާއެްއ  ޮގތ ން  ކ ރިމަތިެވފައި  ބެހޭ  އެކަާމ  މަސައްކަތެއް    އޮތް.  ވެސް 

  ނާބ ން ެއްއވެސް ކަަމކާ ބެހޭ ޮގތ ން ެއއްޗެއް  ކ ރެވެމ ންދާ ތަނެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. އަދި ސަރ ކާރަކ ން މިއި

   ހާރަކަސް ތަރާީވހަކަށް ވެސް އޮތީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ، މި ށްނަޔިތ ންއްތަނެއް ނ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ރަ

ކަތްތަކެްއ  އްސަމަމި މަޖިލީހ ން ޒިންމާދާރ     ތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންދާއިރ  އިްއޒަތްއްސަލަތައް ހ ށަހެޅިެގންެގ މަ ތ ބާވަ

ަގބޫލ ކ ރެވޭ.   ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން މި   ،ދި މި ބާވަތ ެގ މައްސަލަތަކ ަގއި އަކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް 

ތަކ ެގ ބޭފ ޅ ން  ބޭރ ެގ ބޮޑެތި ޤައ މ   ދިޔައިމާެވެގންއިަގއި ސެކިއ ރިޓީ ބްރީޗ ޔޯާގެގ މައްސަލަ   ،އިޝާރާތްކ ރި ފަދައިން 

މާދަމާ ނޭނެގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮން    ،ތްތައް ފ ރިހަމަނ ކޮށް ފަތ ވާ ނެރ ނީމާެއއާެއކީަގއި އިޖ ރާ  ހަމަ  ،ތިއްބެިވއިރ ަގއި

ފ ތާ ފަހ ން އަނެއްކާ އަނެއް ބޭފ ޅަކ  ނިކ ންނަވާފަިއ  އްވާނީ. ޭއެގ ެއްއ ހަކަހަލަ ފަތ ވާއެއް ކަެމއް އެއް ބޭފ ޅަކ  ނެރ 

ޮގތ ަގއި  ސައެހެން ވާހަކަެއއް ވިދާޅ ވާނީ. ވަރަށް ޚައްސާސް މައްސަލަ މިހިރީ. މި މައް ލަތައް ވަކިވަކި މަްއސަލަިއެގ 
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އްކަތްތައް ވެސް  ބެހޭ ކޮމިޓީތަކ ން ެވސް މި މަސަ  ކަމާ  ،މީދ ކ ރަންންއަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާނަން. އަޅ ަގނޑ  އ 

 އްވާނެ ކަަމށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރިއަށް ެގންޮގސްދެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ    ވަނީ ހ ށަހެޅިފަ. އަދި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ބިލ  މިހާރ  މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ބިލ   11 ފަށަން.  ޖަހާއިރ   މަސައްކަތް  ބަހ ސްެގ  ބަހ ސްަގއި   11ެގ  މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ޖަހާއިރ  

މި ވަގ ތ    ،ނަމަ  ވަޑަިއަގންނަވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެދިވަޑައިަގންނަވަނީބިބައިވެރިެވވަޑަިއަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލި

 ޖަހާއިރ .   11ދިވަޑަިއެގންނެވޭނެ. ޝ ކ ރިްއޔާ. އަޅ ަގނޑ މެން ދެން ބައްދަލ ވާނީ މިހާރ  ފ ރ ޞަތަށް އެ

 

 { އަށް 11:03އިން  10:26 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ    .ބަހ ސްތިދާއީ  ދަންފަޅީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގންދާނީ އިބ `. މި  

 ޖާބިރ . هللا މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ްއކެވ ން: ވާހަކަދެ ޖާބިރ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ

ބެހޭ ޮގތ ން    ޤައ މީ ސަލާމަތާ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދައްކަމ ން މި ދަނީ

މި  ؛ރި ރައީސް ތެޕޮޒިޝަނ ން. އިްއޒަތްވާހަކަ. މައްސަލަ ހ ށަހަޅާފައި މި ވަނީ އޮފަންކ ރ މާ ބެހޭ  ާގނޫނެއް އ ހަދަންޖެހޭ  

ހޭ ޮގތް ވަރަށް  ޖެސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންިއ  ބިލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދަްއކާއިރ ަގިއ ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީަގ

އެބަފ ސާ ފްރޭމްވޯ   ކޮށް  ާގނޫނީ  އަބަދ ވެސް  ދެން  ތެރެއިންއޮތް.  ކަމެކެއްެގ  ހ ރިހާ  ދާންޖެހޭނީ. އް   ކ ރިއަށް  ވެސް   

  ، މީދ ކ ރަންންހ ަގއި ދަންނަވާ މީހެއް. އަޅ ަގނޑ  އ އަޅ ަގނޑަކީ މި ކަހަލަ ކަންކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެއް މަޖިލީ

ރައްޔިތ  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި  އެކަމަށް  ޝ ކ ރ ވެރިވޭ.  އަބަދ ވެސް  އެކަމަށް  ވެސް  ބޭފ ޅ ން  ނަށް  ންހ ރިހާ 

ޑިފެންސް ފޯސް. ރާއްޖެައކީ    ބެހޭ ދެ ބާރެއް މި އޮންނަނީ. ެއއީ  ޤައ މީ ސަލާމަތާ ؛ޢީ ބާރ ން. ރާއްޖޭެގ ދިފާ ވަޝ ކ ރ ވެރި 

ޤަ ޤައ މ  ކ ޑަ  ބަލަހައްޓަނީއ ެމއް.  ތަރ ތީބ ކޮށް  އަބަދ ވެސް  ވެސް  ކަންކަން  ހ ރިހާ  ހ ންނަ  އިއެ  ،ެގ  ރެްއަގއި 

ބ ކ ރ މަށް ޓަކައި ޑިފެންސް ފޯހާއި ބެހޭ ކަންކަން ތަރ ތީ  އ މީ ސަލާމަތާ ޤަ  ،ންދޭނެއްޔާއަށް ެއއްބާރ ލ ރައީސ ލްޖ މްހޫރި
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ބެހޭ    ތާމައ މީ ސަލާޤަ  ،ސް އޮވޭ ރާއްޖޭަގއި. އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެވސް ވަރަށް ބޮޑ  ހޭދައެއް ކ ރަންއަދި ފ ލ ސް ފޯ

ން އަދި ތަމްރީނ ކ ރަމ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އް ކ ރަން. އަދި ިއތ ރަށް ހޭދަކ ރަމ އެސިފައިންނަށް ވަރަށް ބޮޑ  ހޭދަ  ،ބާރަށް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިފައިންނަކީ    ޮއންނަ ޮގތަށް މި މަޖިލީހ ން އަބަދ ވެސް ޢަމަލ ކ ރަމ ންދަނީ. އެއީޔާސިފައިންނަށް ހެވާއި ލާބަ

ކޮންމެ ކަމެްއަގިއ    ރާއްޖޭަގއި ދިމާވާ  ވާތީވެ. އަދި  ށްދ ާވލ  ވަރަށް ބޮޑ  ޤ ރ ބާނީެއއްާވ ބަޔަކަ  އިޔާކީ ރެނައަދި ފ ލ ހ ން

ށް ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޚިދ މަތ ަގއި ދިވެހިރާްއޖޭެގ ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ން ކޮ އެއް ޔާފޯރި  އެންމެ އިސްސަފ ަގއި އެންމެ

ހ ން ވެސް ންޖެހޭނެ. ފ ލ ވާބ ހޭ. ސިފައިން ވެސް ތަހ ޒީޖެ  ހިރާއްޖެ ވެސް ތަހ ޒީބ ވާން ެއބަތްކ ރަމ ން. ދިވެދަނީ މަސައްކަ

ންޖެހޭނެ. ާގނޫނެއް  ކޮށްެގން ކ ރިއަށް ދާންލިޖެންސް ބޭނ ޓެން ޓިފިޝަލް އިލޮޖީއާ އެއްވަރަށް އާތަހ ޒީބ ވާންޖެހޭނެ. ޓެކްނޯ

ާގނޫނ   ސްފާ އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ތާއީދ ކ ރަން.  ފާކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   އެކަމަށް  ސްކ ރަންޖެހޭނެ. 

އެ ބިލ ން އ ފަންކޮށްފައިވާ ވަރަށް ިގނަ ސިޔާސީ    މދެންމެހިފައި ހ ންނަންވާނީ.  ކަންތައްތައް ހަމަޖެނިސްޓްރޭޓިވް  މިއެޑް

ވެސް ހ އް  މ ތަކެާގމަ ރައީސް  ނައިބ   ރާއްޖޭެގ  ފާހަަގކ ރަން.  ކޮމިޓީއެްއަގއި  ޑިފެންސް  ،ރިކަން   ، އޮންނަ 

ނޫނ ަގއި ލިޔެފައި ާގލްކޮށް  އިޑީޓެ  އްަގއި އޮންނަ ާވހަކަ ވިދާޅ ިވ. އަދި ވަރަށްޔަންކ ރާ ކޮމިޓީއެ އްއަ އްޔާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރި

ވީ.  އްމި މަޖިލީހަށް ާގނޫނ  ދެންމެ ހ ށަހެޅ   ،ތަނަށް   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކަން ކ ރެއްވި ބޭފ ޅަކ  މިެގކ ރީ.  ރިހ   އެބަ

. ވާންޖެހޭނީޓ  ރޭރި ރައީސް، އޮޕަތެކ ރާ ޮގތަށް ިއއްޒަތްރޭޓ ރާއްޖޭަގއި ވެސް އަދި ދ ނިޔޭެގ ތަހ ޒީބ  ޤައ މ ތަކ ަގިއ އޮޕަ 

އްެގ ޮގތ ން ރައީސް  ލެމިސާ ؛ބެހޭ ބާރ ތަކ ން  އ މީ ސަލާމަތާމި ދަނީ ބައެއް ހާލަތްތަކ ަގއި ޤަ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން

ބެހޭ   ވެސް ޤައ މީ ސަލާމަތާ ެއއީ  ، ދިޔައީ ވެސް އްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ފ ރާޅ  ނަަގިއެގންރާ ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ދިވެހި

ހިނަގ ކަމަކީދިޔަ  އިޮގތ ން  އެ  ކޮމާރާދިވެހި  ،ކަެމއް.  ޗީފްއްޖޭެގ  އިން  ޤަ ؛ންޑަރ  އޮފް  އަބަދ ެވސް  ޗީފް  އ މެއްަގއި 

ޅ  ނަަގިއެގން  މާންޑަރ އިން ޗީފް އަމ ރ ކ ރީމާ ޮގސް ފ ރާކޮއް ހ ރެފައި ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފެއް ހ ންނާނެ.  ޑިފެންސް ފޯސެ

  އ މީ ސަލާމަތާ . ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤަރާއްޖޭަގިއ އޮތީކީ   ން މިނޫނ އަސާސީއެއް ނޫ ޤާފަނޑިޔާރ ެގ ެގންދެވޭ ޮގތަށް އޮންނަ  

ޑިފެންސް  ؛ެގކ ބެހޭ ބާރ ތަ  ރިކަން މި އަންނަނީ. ޤައ މީ ސަލާމަތާ ންެގ ފަރާތ ން ވެތ ދިވެހި ރައްޔި ؛ހޭ ބާރ ތަކ ންބެ

އޮ ވެޕަރޭޓ ފޯސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައްކާތެރިކަމަށް.  ސަލާމަތާއި  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ދެމެހެއްޓ މާއިވާންޖެހޭނީ  ،  ރިކަން 

ހ ރިހާ އި  ަގކަމާއި، ޤައ މ  ރަްއކާތެރި  ެގއަލް ޓެރިޓޯރިޖޭެގ  އްރާވެހި ، އަމަން ބެލެހެއްޓ މާއި، ދިއިސްތިޤ ލާލ  ދެމެހެއްޓ މާއި

އް  ން. އެހެނެިއ މަންފާއާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތ ެގ މަތީޔާކަމެއް ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ލާބަ

ބެހޭ ބާރ ތަކ ން    ލާމަތާއ ީމ ސަެގންދިޔައީ ޤަ އި ޔާރ ޭގެގ ފ ރާޅ  ނަަގންދިޔައީ. ފަނޑި ެގވަހ  ފެނިވި ދ މި ދެންނެ  ،ނޫން

ނ ވާނެ.  ބެހޭ ބާރ ތަކ ން ތަބާވެެގން  މީ ސަލާމަތާއ ން. އެފަދަ އަމ ރ ތަކަށް ޤަެގއޭރ ެގ ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް އަމ ރ ކޮށް

 މަތާލާއ މީ ސަޤަ  ،އެއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތެއް ނޫން. ާގނޫނެއް ފާސްކ ރާއިރ  ވެސް ާގނޫނ ަގއި އެބަ ލިޔަންޖެހޭ

ކޮބައިކަން ބާރ ތަކަކީ  އޮޕަރޭޓ   ،ބެހޭ  މީހ ން  އޮޕަރޭޓ   ،ކ ރަންޖެހޭނީއެ  ބޭފ ޅ ން  ޮގތަކަށްތޯއެ  ކޮން  ނިކަން   ކ ރާނީ 
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އެންީގމާ މަރާށޭ  ރަްއޔިތ ން  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ލިޔަންވާނެ.  އިސްތި   ،ޑީޓެއިލްކޮށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކ   ފާދިނ ން އ އެ 

ނ ވާނެ. ައސްކަރިއްޔާގެ  ހި ރައްޔިތ ން ަގޔަށް ބަޑި ޖަހަިއެގންވެބ އްދިވެރިވާނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަސްކަރިއްޔާއިން ނ ކ މެ ދި

ވާންޖެހޭނެ. ތިޔާރ  ހ ންނާތީވެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަސްކަރިްއޔާ ތަހ ޒީބ ކޮށް އޮޕަރޭޓ ހަނީ އޭނާެގ ައތ ަގއި  މީހަކަށް މީހަކ  ވަ

އް ދޭ. އަދި މިހާރ  ރެސް ޤަދައި ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީެގން އ ޅެނީ. ވަރަށް ބަނޑޭރިެގއަށް  ދިވެހި ރައްޔިތ ން އަބަދ ވެސް 

ފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޗީ  ރަނީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ   ،ވާތީ  ބޭފ ޅަކަށް   ހ ރި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވެސް ރަނަގޅ 

މ ަގިއ ހ ންނަވާނީ. އަދި މިހާރ  ހ ރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެފަދަ އަމ ރެއް ނ ކ ރައްވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ާގމަ

އި  ަގމާ މެދ ޔ ެގންދި ޔަެގން ެގންދިއ ފ ރާލައި   ފަނޑިޔާރ ން  ، ޒަށް ވަދެ ކަ ދ ލ އިންޞާފ  ާގއިމ ކ ރާ މަރ ޢަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  

ފައެއް ވެސް ނެތް. މައްސަލަ ތަޙ ޤީޤ  ވެސް ކ ރެވިފައެއް ނެތް. ބެލި  އެްއވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ހިނާގފަެއއް ނެތް. އެ

ކިެއކި  އެ  ށް. ފ ލ ހ ން މި ެގންދަނީކަދެން ސިފައިން މި ެގންދަނީ އެކި ކޮމިޓީތަ ؛ހޭޖެ   އެބަ ންއަޅ ަގނޑ މެން އ ފައްދަ

މަ އ ފައްކޮމިޓީތަކަށް.  ކޯޓެއް  ވަކި  ސިފައިންނަށް  އ ޅޭނީ.  ފ ލ ހ ން  މ ޢާމަލާތްތަކ ަގއި  ސިފައިންެގ ދަދަނީ  ންޖެހޭނެ. 

ސިފައިން    އިއްޖޭގަ ރާދިވެހި؟ މައްސަލަތައް ސިފައިން ބަލާ ކޯޓަކ ން ބަލަންޖެހޭނީ. އެ ނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ެއކަން ކ ރާނީ

ޓ ތަކަށް  ކަމެއް ކ ރ ވާފައި ފަހ ން އެ މައްސަލަ މަދަނީ ކޯހާޔާ ބޭނ ންއްރައީސ ލްޖ މްހޫރި  ލައްވާ ެއއިރެްއަގއި ހ ންނަ

. އެކަމަކ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދަނީ  ދަނީ މިންަގނޑ ން އެ މީހ ންނާ ދޭތެރޭފޮނ ވަނީ. މަ

ބޮޑ  އަސްކަރިއްޔާއެއް ނ ެވސް އޮންނާނެ.   ވީމަ މާ  ރާއްޖެ ކ ޑަ ޤައ މަކަށް  ،ދިވެހި އަސްކަރ  ފޯސްއަކީ،  އަސްކަރިއްޔާއަކީ 

މި ޤައ ަމށް ވާ މިންވަރަށް ސިފައިން    ،ަމދ  ސިފައިން ވެސްތިބި  އެހެންނަމަވެސް، އޮތް ކ ޑަކ ޑަ އަސްކަރިއްޔާ ވެސް،  

ސިފައިން  އެބަ އެ  އަމ   ، ތިއްބޭ.  ނ ރަނަގޅ   އެކަހަލަ  ބާރަށް  ތެރެއިން  ރ ދިފާޢީ  ާގނޫނ ެގ  މި  ޮގތަކަށް  ނ ކ ރެވޭނެ 

ާގނޫނ  ހ ށަހަޅަނީ ވަނަ މަޖިލިސް އައިއިރ ަގއި    19މިހާރ    ؛މި މަޖިލިސް  ، ހަމަޖައްސަންޖެހޭނޭ. ދެން މި މަޖިލީހަށް 

ހަނިކޮށްލ މ ެގ  ލިހަނިކޮށް  އޮތީ. މެޖޯރިޓީ ފ ލްކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ނެގ މަށްފަހ ގައި  ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ޮގތަކަށް ހަނިކޮށްފައި މި

އެއް  މި ަމޖިލީހަށް ާގނޫނެއް ހ ށަ  މެންބަރ ން ވެެގން ނޫނިއްޔާ  3ތެރެއިން އަޅ ަގނޑަކަށް ނެތް ާގނޫނެއް ހ ށަހެޅޭކަށް.  

ތަނަކަށް ނ އެއް އާދޭ. މ ހިންމ  ާގނޫނ  އަޅ ަގނޑ މެން   ދަނީ. މ ހިންމ  ާގނޫނ ތަކެއް މި  ނޭޅޭ. އަޅ ަގނޑ  ބަލަމ ން މި

. އެއީ ކ ރެިވެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެ ބާރ  މިއޮތީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ން ހަނިކޮށްފަ  ޔާއްވެއްޖެހ ށަހަޅަން

މެންބަރ ން އޮޕަރޭޓ ކ ރާ ދާއިރާއެއް. ައޅ ަގނޑ  އެ މީހ ން    5000ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އަޅ ަގނޑ  ތަމްސީލ ކ ރާ ދާއިރާއަކީ  

 އޮންނަންވާނެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގ އް ހަަގނޑަށް އިޞްލާޙ ތައް ެގނައ މ ެގ  ކ ރ މ ަގއި ބަެއއް ާގނޫނ ތައް އަޅ  ތަމްސީލ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ެގނެވެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްބެހޭ ޮގތ ން ހ ންނަ ާގނޫނ ތަކަށް ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ބަދަލ   ދާޞާއިޤ ތި

ތަނ ން. ެއއީ އޮންނަންވާނެ    ވަނީ ަގާވއިދ ން މި   މި  މި މަޖިލީހ ަގއި ތަމްސީލ ކ ރ ަމށް އޮންނަ ފ ޅާ ފ ރ ޞަތ  ހަނިކޮށްފައޭ

ކ ރ މަށް ހ ރިހާ ކަމެއް މިހެން ހ ރިއިރ ަގއި ރާްއޖޭެގ ކަންކަން ރަނަގޅ   މި  ،ކީޔަޮގތެއް ނޫނޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިތާމަ
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ެގނެސް  އް  ެގ ާގނޫނެދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިފާޢީ ބާރ   ،ޓަކައި ކ ރާ މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ާވހަކަދައްކަނީ

ނޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަތ ރާލަންށޭ.  އޮނިަގނޑ   އެްއޮގތްވާޑާ ސްޓޭންޑަ  މްސްއާއިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ވަރަށް   ތަށް.ޮގ   

ެއީއ ހަމަ ރަނަގޅ  ވާހަކަތަކެކޭ.    ،ހިތްވަނީޢިލްމީއޭ ދެންމެ ހ ށަހެޅި ާގނޫނ ަގއި ދެއްކި ވާހަކަތައް. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

ަގބޫލ   ައޅ ަގނޑ   ކަމަކަށްކ ރާއެކަމަކ   މ ހިންމ   ތެރޭަގއި  މީަގއި  ބާރ     ،ވާންޖެހޭނީ  ހިތްވަނީ  ދިފާޢީ 

ެއީއ ނިއ ކްލިއަރ ބޮން. އެހެނޭ   .އޮތް ނިއ ކްލިއަރ  އަތްޕ ޅ ަގިއ އެބަޑަން  ބައިޖޯ  ިމހާރ    ؛ނ ވާނެރ ވަިއެގންކ އޮޕަރޭޓ 

ނިއ ކްލިއަރ   ،އިރ ަގއިރ ޕްލާންޓެއް ނެތްނިއ ކްލިއަ  އިހިސާބަށް ރާއްޖޭގަ ކިޔާފައި އިރ އިރ ކޮޅާ އޮޕަރޭޓެއް ނ ކ ރޭތާ. އެހާ

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އަތ ަގއި ޮއތް ދިފާޢީ ބާރަށް އަމ ރ ކޮށްެގން   ، ޕަވަރަކަށް ނ ވާއިރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އޮތް ޕަވަރަކީ

ފ ރާޅ  މެދ ެވރިކޮށް  އަސްކަރިއްޔާ  ނ ވަތަ  ބަޑިޖެހ ން  ަގޔަށް  ެގންދި  ނަގައިެގންދިވެހިންެގ  އެީއކީ  ޔ ފަނޑިޔާރ ން  ން. 

ކ ރެވިެގން އަމ ރެްއ  އެފަދަ  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ކ ރަންޖެހޭ  ވެސް  އަސްކަރިއްޔާއިން  ރައީސަކ   ކ ރި  ައމ ރ   އެފަދަ  ނ ވާނޭ. 

އަދި އެފަދަ   ހައްޔަރ ވާންޖެހޭނޭ. އެކަން    މަލެއްޢަހައްޔަރ ވާނޭ.  ހ އްޓަސް އޭނާ  ކ ރި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެއް 

ރާއްޖޭަގއި. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން އެއީވާންޖެހޭ ޮގތެއް ކަމަކަށް ވެސް. އަޅ ަގނޑ  ިމ     މިނ ވާނެދީެގންތަކ ރާރ ވިޔަ

ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ     ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މަޝްވަރާކ ރެިވެގން އަތ ެވްއޖެ ކަމަށް  ،ާގނޫނަށް ތާއީދ ކ ރާނީ ކޮމިޓީައށް ޮގސްެގން 

މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދަްއކަމ ންދާއިރ  މި  ؛އަންނަ ާގނޫނީކޮށްެގން  މިހިރީ މިދެންނެވި ކަންތައްތަްއ އެޑޮޕްޓ 

.  ވެސް ކަޅ  ައދިރި ދ ވަސްތައް ފެނިއްޖޭ  ންޚ ސަމާލ ވާންޖެހޭނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީ  ދެންނެވި ކަންތައްތަކ ެގ މައްޗަށް

އެފަދަ ކަމެއް ދ ވަހަކ  ވެސް  މަްއޗަށް އަމ ރ ކ ރެވޭނެ  ،ދެން  ދީެގންއަސްކަރިއްޔާެގ  ބާރ     އަށް ޤާނޫނ އަސާސީނ ވާނޭ.   

ޮގތަށޭ ހަދަންވާނީ. އަޅ ަގނޑ  އ   ،އިޞްލާޙެއް ހ ށަހަޅަިއެގން ނަމަވެސް ރައްޔިތ ންެގ    ،މީދ ކ ރަންންއެ ބާރ  ނޯންނަ 

  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.   އެކ  މިކަހަލަ ކަންތައް ކ ރަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް   ކަމާމަޖިލީހ ން ވަރަށް ހ ޝިޔާރ 

 . ހޫވަބަރަކާތ هللا ަމތ ލަިއކ މް ވަރަޙްޢަވައްސަލާމް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ފްޠީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަތީފް

ސަލާމަތާ ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޓަކައި    ޝ ކ ރިއްޔާ  އ ފަންކ ރ މަށް  ާގނޫނަކަށް  ބިލެއް  ބެހޭ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވިކަމީ އަޅ ަގނޑ  ނ ހަނ  އ ފާކ ރާ ކަމެއް  

މި ބިލ ެގ މ ހިންމ ކަން ކިތަންމެހާ   ؛މަނިކ ފާނަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވަން. އަދި އެކަމ ަގއި ދަންނަ
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މިއަދ  މި ބިލަށް    އިރާއްޖޭގަ   އެއީ މިވެސް ރަނަގޅަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވަމ ން ވިދާޅ ވެދެްއަވއިފި.  

މަނިކ ފާނ ެގ ވާހަކަފ ޅ ަގިއ.   ދިޔަ އެތަންމެހާ ވެސް ރަނަގޅަށް ސާފ ެވެގންބޭނ ންވެފައިވާ މިންވަރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކި

ރަްއޔިތ ންނަށް   ޖެހެނީ ކީްއވެެގންކަމާއި، ީމެގ ސަބަބ ންކަން ދިވެހި  ބެހޭ ބިލެއް އޮންނަން މި  އެއީ މި ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާ

  ހިންަގން   ،ކ ރެވިއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީޒ މިފަދަ ބިލެ  ، އިތ ރަށް ހަމަނޭވާއެއް ލެިވެގން ޤައ މ ަގއި ދިރިއ ޅެވެން އޮތީ

  ކޮމިޓީން ރައީސް ނަޝީދ  އަވަހާރަކޮށްލަން އެ   241މި މަޖިލީހ ެގ    ، ރާއްޖޭަގއި  ފަހ ން މި  ފެށީމަކަން. އެކަން އެންމެ

މިފަދަ    ،ވޭ ނިރ ބަވެރި ހަމަލާއާ ގ ޅިެގން ހެދ ނ  ރިޕޯޓ ަގއި ެވސް ބަޔާންކޮށްފައި  އެ ނ ރައްކާތެރި  ،ދެވެނ  ހަމަލާއާގ ޅިެގން 

ތި ކަމ ަގއި  ކަމެއް  ކ ރަންޖެހޭ  މިއީ  އަވަހަށް  ލަސްނ ކޮށް  އަންނަންޖެހޭކަން.  ވ ޖޫދަށް  ފާހަަގކޮށްފައި   ބިލެއް  ބޭފ ޅ ން 

ބިލ ން އެންމެ މ ހިންމ     މި  ، މިފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރ   ،އޮތްއޮތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަމ ން ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ

ބެހޭ، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން    ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާ  ،ައންނަނީ  މި  ފާހަގަވެެގން؛ އި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭކަެމއްެގ ޮގތ ގަ   އެއް

އެންމެ ފ ރަތަމަ މި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައަކީ މިނިވަންކަމ ެގ ހިސާބ .    އި ދިވެހިރާއްޖޭަގހިސާބަކ ންކަން.  ކަށަވަރ ކޮށްދޭނީ ކިހާ

ިމއީ ސައްތައިން    ،ން ބ ނެދީފައިވާ އަނެއް ވާހަކަައކީޤާނޫނ ައސާސީ ؛ވާ އަނެއް   ގ ޅިފައި މި  ނޫނީ ރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާ

އެހެންކަމ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކަންކަން މިއީ  އެ ދީން ރައްކާކ ރެވޭނެ ހިސާބ .    ސައްތަ މ ސްލިމ  ޤައ މަކަށް ީވމާ

ވީނަމަެވސް  ދެ ކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ބަހެއް  މާނައެްއަގިއ،  ފ ޅާ  ވަރަށް  ބަސް.   ދެސާސްކ ރެވޭ  ހ އި  މިއީ 

މި  ،އެހެންނަމަވެސް މިއަދ   ނޭނެގ  އަންނަނީ   އަޅ ަގނޑަކަށް  މާނަކ ރަމ ން  މިއަދ   މިނިވަންކަން  ސަރ ކާރ ން  އޮތް 

ހަމަ އިސްކޮޅަށް ތެދ ވެ،    ،އަންނަނީ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިނިވަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން މާނަކ ރަމ ން މިކޮންޮގތަކަށް ކަމެއް. 

ބ ނެލަ ބަސް  ހޯދައަ  އި،ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތްތަކެއް  ކަންކ ރެވޭނެ  މި  އިމިއްލައަށް  އެކަން   ދެނެަގންނަން  ޖެހެނީ. 

މަލ ކ ރަމ ން ެގންދަނީ ޢައޮތް ޒަމާނ ަގިއ މި ރާއްޖެ ިމއަދ     ކ ރަން ބޭނ ންވީ. އެހެންނަމަވެސް، މި އަޅ ަގނޑ މެން ކަށަވަރ 

ފެންނަމ ންދާތީވެ    ހިފައިެގން ހިނަގިއަގންނަން އ ޅޭ މަންޒަރ އެ  ބަޔަކ  ދިނީމަ ކައިެގން، ބަޔަކ  އެއްޗެއް ފޯރ ކޮށްދިނީމާ

ކިތަންމެ މ ހިންމ   ައޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ؛ކޮށްލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގ ހިތާަމވެރި ކަެމއްއީ އެ

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް   ކ ރަނީ މި ބިލާއިެގން މި މެޖޯރިޓީ ކ ރެވިދާނެމީދ ންކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ  އ 

  ލާ އިއެކީަގއި ނޫނީ ދެތިން ދ ވަސްތެރޭަގއި ނިންމަ  ޖެހެނީ މިފަދަ ބިލ ތަކ ެގ ހަޔާތް ދައ ރާއެކީަގއި ފާހަަގކޮށްލަންޔާ  ހިތާމަ

ކިތަންމެ މ ހިންމ  ބިލެއް މި ެއޮގތަށް   ދިޔަ ކަމ ަގއި ތަނަށް ހ ށަހެޅިެގން  ތަން ފެނިެގން އެބަދޭ.  ީވނަމަވެސް، އެކަން 

މި ބިލ ެގ ާވހަކަ ދައްކަމ ންދާއިރ  އަނެއް   ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއެކަމ ެގ ހިތާމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން.    ،ވަމ ންދާތީވެ

ފ ލ ހ ންެގ    ،ބެހޭ ހަމަ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް މ ައއްސަސާ   ސަލާމަތާ  ، ކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭޔަ ވާހަކަ

ޔޯާގ ހަރަކާތެއްަގއި   އި ބޭްއވިރާއްޖޭަގ  މި  ،އިދާރާއަކީ ވެސް. އިްއޔެ ފ ލ ސް އިދާރާއިން ބޭއްވި ޕްރެސްއެްއަގއި ވިދާޅ ވަނީ 

ތިަމންނާމެން ކ ށް ަގބޫލ ކޮށްފީމޭ.   ،ބ ނަނީ  މި  އިެއކީަގއި އަރަ   ރ ވެރިކަމާޚ ޮގތް. ތިމަންނަމެން ވަރަށް ފަ  ދިޔަ އިހިނަގ  ކަން



2220 ޖޫން  82              ޖަލްސާ                             ވަނަ  20ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

48 

 

ފ ލ ސް އިދާރާެގ   ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ ވެސް  އެންމެ ފ ރަތަމަ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ާއދައިެގ ވާހަކަެއއް ނޫން.  

ހޯމް މިނިސްޓަރ  އަމިއްލައަށް އަމިއްލައަށް އެއްފަރާތްެވަވޑަިއެގންފަިއ    ،ޔާ އަިމއްލައަށް ެއއްފަރާތްވެަވޑަިއެގންއިސްވެރި 

ތަނ ަގއި މިއަދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ޔޫތ     މިއީ އާދައިެގ ކަެމްއ ނޫން. މިފ ރަތަމަ މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ ވެސް.  

 ؟ގ ޅޭ މަޝްވަރާތައް ކ ރެއްވިންތޯ  ނޫނީ މިކަމާ  ،ފ ލ ސް އިދާރާއަށް ެއންގެވިންތޯމިކަން    ،މިނިސްޓަރާ ސ ވާލ ކ ރެްއވި 

ތެރޭގައި މަޖިލިސް  ިމ  ވިދާޅ ވި  ސާފ ކޮށް  ވާނީ.    ،ވަރަށް  އަންާގފައޭ  ފަރާތަކަށް  އަންަގންޖެހޭ  ކިހާވަރެްއެގ ތިމަންނަ 

ބޮޑެތި އިތ ރ ފ ޅ ތަްއ    ހެންވީމާ، ވަރަށްނޫންތޯ ވެސް ސާފ ކޮށްދެއްވާފަިއވާނޭ. އެ  ،ތަނ ަގއި ބަިއެވރިވެތޯ  ބޭބޭފ ޅ ން އެ

ފ ލ ސް ކޮންފަރެންސްަގއި  ޕްރެސް  ހަދާފައިވާކަން  އިްއޔެ  މިއީ    ދިވެހި  އިދާރާއިން  ސާފ ވެެގންދިޔައީ.  ރައްޔިތ ންނަށް 

ދައްކަންވީ ޒަމާނެއް ނޫން.  ދަްއކާ ކަހަލަ ތޯތޯ ވާހަކަ އިއަހަރ  ކ ރީަގ 20އަހަރ  ނޫނީ  10އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މީެގ 

ބަލައިަގންނަ މިންަވރ  އިންތިހާއަށް އިތ ރ ވެފަިއ    އިކަންކަމ ަގއި ރައްޔިތ ން ހޯދަ ،އެއަށްވ ރެ ރަްއޔިތ ން ހޭލ ންތެރިވެފައި

ވާހަކަދެއްކީމާ ކ ޅޭކ ޅޭ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ޒަމާނެއްަގއި  ރާއްޖެ  އެ  އޮތް  މި  ނ ހިނާގނެ  . އަކ ކަންކަެމއް 

ދިޔައީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކަށް ސާފ ވެެގން ؛ށް މ ހިންމ ވަރަ  ،ދިޔައީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ވެެގން 

ކަނޑައެޅިެގން ކަމަ  އެއީ  ކަމެއް  ކ ރި  އިދާރާއިން  ފ ލ ސް  ހިސޯށްރޭިވެގން  މީހ ން  ބަޔަކ   އެއީ  ޓަކައި، ރ .  ކ ރ މަށް 

މި ހަރަކާތ ެގ ތެރޭަގއި ހިނިގ ބަެއއް ކަންކަމ ަގއި    ، ލަންމަލެއްެގ ޮގތ ަގއި. އަޅ ަގނޑ  ގޮވާޢަ ހިންިގ    ކ ރ މަށް ޓަކައިފްރޭމް

އޮތީ ޯގސް ހަދާފަިއ    އެ  އިއެއީ ފ ލ ސް އިދާރާއިން ފ ރަތަމަ އޭގަ ހައްޔަރ ކޮށްފަިއވާ މީހ ން މިހާރ ން މިހާރަށް ދޫކޮށްލަން.  

މިސާލަކަށް    ،ކަންކަމ ަގއި  ޑެތިބޮ  މާ  މިއަށްވ ރެ ؛ދިނ ންއެ ޯގހަކީ އެކަން ކ ރ މަށް ޖާަގދިނ ން. ޖާަގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ަމގ މައްޗަށް    ންކ ރ މަށް ޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެމ ކ ރެވޭނެ ބަެއއް ކަންކަމ ަގއި ސިޔާސީ މަސަްއކަތްޤައ މީ މަސްލަހަތ  ހިމާޔަތް

.  ހ އްޓ ވާފައި ވެސް އެބަހ ރި  އިލަ ޔާކ ރި  ހަރަކާތް މާ  ން މަޢ ލޫމާތ  ދީެގން އެނިކ ންނައިރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިންޓެލ 

ތަން. އަދި    ދަނީ ސިޔާސީ ބޭނ މަކަށް ޓަކައި ބަޔަކ  ފްރޭމްކޮށްެގން ެގންގ ޅެމ ންދާ  އެހެންވީމާ، މިއިން ދޭހަެވެގން މި

ޖަހަމ ންދާ ވާނ ވާ  ހައްޔަރ ކޮށް  މައްސަލަތަކ ަގއި  މިއަދ   ސަރ ކާރަކ ން  ބ ނި  ނ ޖަހާނަމޭ  ދިވެހި   ވާނ ވާ  ވެސް    ތަން 

ބަލަ  ވީމާ، ޤައ މަށް ނ ރައްކާ އެބަދަނީ. އެހެން  ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ވެެގން މި  ދިމާލަކަށް  ލި ކަމ ަގއި  އިއޮތް ކޮންމެ 

  އަށް އެބަ ހާރާއްޖެއަށް އިންތި ލިޔަސް މިއިކަށް ބަލަ ޔަވިޔަސް. އެންމެ ދިމާލަކ ން ނޫން. ހ ރިހާ ދިމާލަކަށް، ހ ރިހާ ދާއިރާ

ވެސް ވާހަކަެއއް ދެްއކިދާނެ.   އިމެހައޭެގ މާނަިއަގއި ކިތަން ؛ބެހޭ ބިލެއް  އޮތް ނ ރައްކާ. އެހެންވީމާ، ޤައ މީ ސަލާމަތާ

ާގނޫނެއް  ބާރާތްއިރަނަގޅ   ވެސް    އިކިތަންމެހަ ެއކ ލެިވެގން  ހަމަ ތަކެއް  ައޅ ަގނޑަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ހެދިދާނެ. 

ތަނެއް ނ ވެސް ފެނޭ.   ބ ނާ  ބަސް މެޖޯރިޓީން ޤައ މަށް ހެޔޮއެދޭ މިފަދަ ބިލ ތަކ ަގިއ އާރ  މި ސ ޕަ  ،ަގބޫލ ނ ކ ރެވެނީ 

ފަހަރ  މި މަޖިލީހ ަގއި ތަޖ ރިބާ ވެސް ކ ރެވިފައެްއ ނެތް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި    އެކަން ނ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

 ފ ރ ޞަތަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ައދި ބިލ ަގއި ހ ރި ބަސްތަްއ ައމ ނާލެވިފައިވާ ހަމަތަކާއި އަދި  ،  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޑ ފ ޅ  ވެސް ރީތި 

މި ދެންނެވީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް،  ؛އ ސޫލ ތައް ހަމަ އެހާމެ ޗާލ ެވފައި ހިތްގައިމ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރ  ހ ށަހެޅ އްވި ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބިލ ަގއި ހ ރި ބައެއް ކަންކަމ ެގ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި  މަޑ އްވަރީެގ ދާއިރާެގ މެންބަ

ނިރ ބަވެރި ހަމަލާތަކ ން މި   ، މި ބިލ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވިފަިއވޭ މަިއަގނޑ  މަގ ސަދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ؛ރައީސް

ބައިބަިއވ ން    އިމ ޖ ތަމަޢ ަގ  ،ތާިއ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓ ންޤައ މ ެގ ސިޔާދަ  ،ޤައ މ  ސަލާމަތްކ ރ ންމި    ،މ ޖ ތަމަޢ 

ޮގތ ން ހައްދ ފަހަނަ  ،އ ފެއްދ މ ަގއި ދިމާވާ ކަންކަަމށް ާގނޫނީ ހައްލ  ެގނައ ން ިމ  ޅައިދީނީ  ދިޔ މާއި އަދި މި ފިކ ރ  

އޮނިަގނޑ ެގ ތެރެއިން ހައްލ ކ ރެވޭނެ  ާގނޫނީ  ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާ ފަދަ އެތަްއ ކަންތައްތަކެއް    ،ޤައ މ ން ފ ހެލ ން

ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ   ؛ބާރާތްތައް މި ބިލ ަގއި އެބަހ ރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އި  ވިވަރަށް ޗާލ  ފަށ  

ބޭފ ޅ ންެގ  ތި    ބ ނެވިދިޔަ މަިއަގނޑ  ައސާސްތަކ ެގ މައްޗަށް ބިނާވެެގންދަނީ  ،ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީކިބައިން ފ ރަތަމަ ސ ވާލ 

މި ބިލ ަގއި   ،ކޮށްލީ  އަޅ ަގނޑ  އެ ސ ވާލ  މި؟ އޭހަރަކާތ ންތޯ  "އިންޑިއާ ައއ ޓ "ޢަމަލ ތައް މިއަދ  ބައްޓަންކ ރެވިެގންދާ  

. ދާޚިލީ ތާހަލަސްމި ކަންކަން ޙަޤީޤަތ ަގއި ގ ޅިފައި މިހިރީ ޤައ މ ެގ ސ ލްޙަމަ؛ ހ ރި މައިަގނޑ  އެއް ައސާސްތައް  މި

ޢީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ެވސް މިފަދަ މ ހިންމ  ބިލެއް ހ ށަހެޅިެގން މިފަދަ މ ހިންމ  ކަމެއް ހަމަޖެހ މާއި އަދި އިޖ ތިމާ

ފާހަަގކ ރެވިފައިާވއިރ ަގއި  ބިލ ަގއި  މި  ބޭފ ޅ ން  ޕާޓީ  ،އެ  އިދިކޮޅ   ބޮޑ   އެންމެ  އޮތް  ޤައ މ ަގއި  މި  މި ން  މިައދ  

ތީަގިއ ހަރަކާތްތަކެްއ އިސްެވ ހިންގ މ ަގއި މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވި ދެކޮޅަށް ަމގ މަ  ސަރަޙައްދ ަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ޤައ މާ

އަޅ ަގނޑ    ؛ދ  ހަރަކާތްތެރިވާތީ އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި މި ސ ވާލ  މި އ ފެދ ނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޚ މެންބަރ  ވެސް  

ކ ރީ އޮތީ  ހަމަ  މި  ބ ނެލަން  ވެސް  މިއަދ   ފަދައިން  ފާހަަގކ ރި  ޕާޓީތަކ   ،ދ ވަހ   އިދިކޮޅ   އިދިކޮޅ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ން 

ނޫނޭ. މިއަދ  ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބިލެއް ހ ށަހެޅިއިރ ަގއި، ހ ށަހެޅިެގންދިޔައިރ ަގއި    ލަތަކާއ ވާންޖެހޭނީ ސަރ ކާރަށޭ. ދަ

ރަީއސް،   ައއ ޓް" އިްއޒަތްތެރި  ޤައ މީ   " އިންޑިއާ  ެއއީ  އިދާރާައކ ން  ހ ރިހާ  ބެހޭ  ސަލާމަތާ  ރާއްޖޭެގ  ހަރާކަތަކީ  މި 

ވަނީ ތަކ ރާރ ކޮށް ވިދާޅ ވެފަ.    ތަށް ހ ރި ނ ރައްކަލެއް ކަމ ަގއި މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ކޮމިޓީތަކަށް ައއިސްސަލާމަ

އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވަނީ އެއީ ދޮެގކޭ. ެއއީ ެއކަން އޮތް ޮގތެއް ނޫނޭ. އެހެންވެ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  

މި   ވާހަކަ  މި  ޭއެގފަހ ން ދަންނަވާލަންއަޅ ަގނޑ   ކ ރިން.  އަހަރެއް  ހާސް  އެތައް  މީެގ  ިއސްލާމްވީ  ރާއްޖެ  ޖެހ ނީ. 
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  އަޅ ަގނޑ މެން އެތައް ސަތޭކަ ވެރިކަމެއް ދެކެފީމ . އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ މި ޤައ މ ެގ އިސްލާމްދީން ބީެވެގންދާ 

ެގ ހިތ ަގއި އޮތް ޤަރަދާއި ލޯބި ދަނީ ދ ވަހެއް ދ ވަހަކަށް  ތަނެއް. އަދި އިސްލާމްދީނަށް ޓަކައި މި ޤައ މ ަގއި ރައްޔިތ ން

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ދީން    ،ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއް ޮގތ ަގއި   ،ަގދަވަމ ން. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް ބޭފ ޅ ން ސިޔާސީ ޮގތ ން

ބޭނ ންކ ރަމ ންދާތީ މިއަދ   ޮގތ ަގއި  ފާހަަގކ   ،ހަތިޔާރެއް  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ކަންބޮޑ ވ ން  ިއއްޒަތްތެރި  އެ  ރަން. 

ދާދި އިހަކަށްދ ވަހ     ،ފ ޅާ ވެސް ވިދާޅ ވެއްޖެ ައޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން ދެންމެ ވާހަކަދެްއކި ބޭ  ،މިހެން މި ދަންނަވާލީ  ؛ރައީސް

އިނޭގތޯ.   ވެދާނެ  ވެސް  ވާހަކައަކަށް  ރަނަގޅ   ފެއިލްވެފައޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަނީ  ފ ލ ހ ން  ހަރަކާތެްއަގއި  ބޭއްވި 

ބައެްއ    ،އެ ހަރަކާތް ހިންގ މ ަގއި ދިދަތައް ނެރެ  ،ޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ އަނެއް ނ ކ ތާއަކީ އެހެންނަމަވެސް، އަ

ހ ރިހާ    މަިއ އޮފީހ ަގއި ބޭްއވި ތަން ައޅ ަގނޑަށް މިހިރީ ފެންނަން. މި  ،ތައް އިދިކޮޅ  ޕާޓީެގ ަމއި ޖަަގހަިއަގއިމީޓީން

ކީ. ނޭ ތީމި ބޭފ ޅ ން މި ދައްކަވަނީ ތިމަންނަމެންނާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫ  އަނެއްކާ އެ ބޭފ ޅ ން ބަންދ ކ ރީމާ  ،ކަމެއް ކޮށްފައި 

ހ ންނަ ޮގތް. އެހެންވީމާ،   އެހެންވީމާ، ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް އެބަ އެނޭގ މި ބޭފ ޅ ންެގ ކަންތައްތައް ެވސް؟ ކިހާ ޗާލ ތޯ

ރައްޔިތ ންނަށް އެކަން    އިބައިވެރިވާ އެންމެހަ  ޚާއްޞަކޮށް އިންޑިއާ ައއ ޓ ގައި  ،އަޅ ަގނޑ  ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް ޮގވާލަން

ތިމަންނަމެންނާ ބެހޭ ކަމެއް ނ ނޭ އެއީކީ.    ،އެ ބޭފ ޅ ން ދެން ބ ނާނެ  ތި ބޭފ ޅ ން ޮގޅިއަށް ލީމާ  !އެޮގތަށް ނ ކ ރައްވާށޭ

ދިސާއިން ެވސް ޔަ ޔޯާގ ހަރަކާތ ެގ ހާނިމިދި ؛އެ ބޭފ ޅ ން ކަންތައް ހ ންނަ ޮގތް މިހިރީ ފެންނަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދަނީ ފަހަތަށް. ތިމަންނާމެންނާ ބެހޭ ކަމެއް    ، މިއަދ  ޕީ.ޕީ.އެމް އެލީމާ  އެ ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި އެ ބޭފ ޅ ން ޖަލަށް

ނ ދެމޭ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޢަމަލ ތައް ހ ންނަ ޮގތް މިއަދ   ނޫނޭ. ތިމަންނަމެން އެއްބާރ ލ ން

އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މެއްެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ؛ފެނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ށް އެބަވަރަށް ސާފ ކޮ

އެއް މ ހިންމ   އެންމެ  ޤައ މ ތައް  ،ކަމަކީ  ޓަކައި  ކ ދިކ ދި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަވަ   ، ޚާއްޞަކޮށް  ޓެރި  އްއަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ބަދަހިކ ރ ން.  އިޤައ މ ތަކާ ގ ޅ ން  ދ ނިޔެއާ  ސަލާމަތާިއ    އަދި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ސަބަބ ން  ގ ޅ މެްއެގ  ބަދަހިކ ރެވޭ  އެ 

ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދަކ  ނެތް އ ޅެވޭކަށެއް އެކަހެރިެވެގނެއް.    ރައްކާތެރިކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަށަވަރ ެވެގން މި

ކެއް އޮތް ޤައ ެމއް  ކީ މާިގނަ ރިސޯސްތައަޅ ަގނޑ މެންނަ  ،ރާއްޖެއަށް މި ކ ޑަކ ޑަ ދިވެހި  ،ރާއްޖެއަށް   އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި

% އާބާދީަގިއ  ޤައ މ ެގ  މ ޅި  އިންޑަސްޓްރީ.    85ނޫން.  ޓޫރިޒަްމ  ެއއީ  އިންޑަސްޓްރީއަކަށް.  ެއންމެ  ބަރޯސާވަނީ 

ކ ރަނީ އެ އިންޑސްޓްރީން    ބޮޑ  ބަެއއް ހިއްސާ މި   ފައިސާ ިމ ވަންނަނީ އެ އިންޑަސްޓްރީން. ބަޖެޓ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭރ 

ފައިސާއިން. އައީމާ  ލިބޭ  ޤައ މަށް  މި  ފަތ ރ ވެރިން  ހިނަގނީ  މި  އިންޑަސްޓްރީ  ވޭތ ވެދިޔަ  އެ  ފަތ ރ ވެރިން   .3 

  އިން. އިްއޒަތްތެރި އާޓެރި އިންޑިއްކ ރާއިރ  ެވސް އެންމެ ިގނައިން މި އަންނަނީ އަވަ ޔަތްޢާރިއަޅ ަގނޑ މެން    ށްދ ވަހައަހަރ 

ޤައ މަށް ؛ރައީސް ފޮނ ވާ  ފަތ ރ ވެރިން  ިގނައިން  ޤައ މާ  ، އެންމެ  މި  އެ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  އިދިކޮޅަށް  މަގ މަތީަގއި  ައދ  

ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބިލެއް މިއަދ    ،ހަރަކާތް ހިންގ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީއެ    ނިކ މެ  ލީޑަރޝިޕ ން އެ ބޭފ ޅ ން
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 ؟މެއް ޤައ މަށް އެބަ ދެވޭތޯެއއަށްވ ރެ ބޮޑ  ެގއްލ   .ކޭކަމެ  މިތަނަށް ހ ށަހަޅާފައި އެ ވާހަކަ ދައްކަން ލަދ ވެތިވާންޖެހޭ

  ،ލ މަކީ އްމި ހ ރިހާ ކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ެގ  ،އިއިޖ ތ މާޢީ ފޭރާމާ  ،ތަށްހަމަސްލަޤައ މ ެގ ސަލާމަތާިއ ޤައ މ ެގ ސ ލްޙަ

 ؛ހީތަކެއް މެ ިގނަގ ނަ އެެއންކ ރެިވެގން  ެގ މި ހާލަތ ަގއި އެންމެ ރަނަގޅަށް ތަރ ތީބ ކޮިވޑ   ޚާއްޞަކޮށް ؛މި ޤައ މަށް

އަށް އާމްދަނީ ރިޒަްމ މިނިސްޓްރީ ޤައ މ ެގ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް، ޓޫމިއެހީެގ ވެސް އަދި ފަތ ރ ެވރިން ފޮނ ވައިެގން  ހިލޭ

 ؟ހިންގ ންތޯ  ދެކޮޅަށް މަގ މަތީ ހަރަކާތް   އެހީވާ ޤައ މާށްދީެގން ވެސް އެންމެ ބޮޑަ  ނ ލ އި ލޯ ؛އިތ ރ ކ ރ މާއި އަދި ލޯނ ެގ

ރައް ސަލާމަތާިއ  ޮގތަކީކާއެއީތޯ  ކަށަވަރ ކ ރާ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ނަމަކަމަށްއެހެން ؟ތެރިކަން  ޚާރިޖީ    ،ވަނީ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ 

ރަީއސް.    ތްތެރިއ ފެދޭ. މި ޒަމާނަށް ފެތޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް ނޫން އިްއޒަދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ  އެބަ ސ ވާލ   ސިޔާސަތާ

ވަނަ   21ވަނަ ަގރ ނ ަގއި.    21ނޫން. މި ތިބީ    ވެސް  އްަގއެ   1920 ނޫން. އަދި  އްަގއެ 1832އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ  

އަދި    ،ވަނީ ޖެހިެގން އޮންނަ ޤައ މ ތަކާއި  ވަނީ ގ ޅިލާމެހިެގން. ބޮޑެތި ޤައ މ ތައް ވެސް އެ  ަގރ ނ ަގއި ޤައ މ ތައް އެ

ކ ރާ ޒަމާނެްއ  ކ ރާ ޒަމާން މިއީ. ިމއީ އެކަހެރިެވެގން މަސައްކަތްގ ޅިެގން މަސައްކަތް ؛ ވެސް ގ ޅިލާމެހިެގން ންނާބީދ ރ ތި

 މި ބޭފ ޅ ންެގ ޢަމަލ ތަކާއި ވާހަކަތައް ބައްޓަންެވެގން މި  ،އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހ ނީ  ؛ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ަގއި  ލ މް.ޑީ.ޕީ ބޮޚާއްޞަކޮށް މި ސަރ ކާރާއި އަދި އެ  ،ޮގތްތަކަކަށް. ައޅ ަގނޑ މެން ބޮލ ަގއި  ދަވެސް މިފަ  ދަނީ އަބަދ 

އެހެން ވާހަކަެއްއ  ނެ  ނީ ލާދީނީ ޓެްގ. އެއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މާ ބޮޑ  އެ ބޭފ ޅ ން ދައްކާފ ޅ ން ައޅ ވައެންމެ ބޮޑަށް އެ ބޭ

ނޫންތޯ ދެކެމެއް  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް.  ކ ރާ  އަނިޔާކ   ،ނެތީމަ  މ ސްލިމ ންނަށް  ފެށީމާރައިންޑިާއެގ  މި   ،ން 

ންބޮޑ ވޭ. ދ ނިޔޭެގ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ވެސް މ ސްލިކަމަށް  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ކަ  ،ބޭފ ޅ ންނަށް ވަރަށް ކަންބޮޑ ާވނެ. ޔަީގން 

އަޅ ަގނޑ ެގ  ެއއް  ނިޔާއަ އެހެންނަމަވެސް،  ޖެހޭނެ.  ވެސް  ކ ށްވެރިކ ރަން  ކ ށްވެރިކ ރަން.  ެއކަން  އަޅ ަގނޑ   ކ ރަންޏާ 

ހާސް   ންެގލިމ މ ސްއ ޅޭ  އި  ޗައިނާގަ   ،ސ ވާލަކީ  ކ ޑަ މ ސްލިމ ން  މިލިއަން  އޯވަރ   ؛އެތައް  ޮގޅިއަށް  ބަންދ ކޮށްެގން، 

ކޮށްފަ.  ވަނީ މަޙ ރޫމ   ތަކެއްގ އް ހަ. އެ ބޭފ ޅ ންެގ އިންސާނީ ހ ރިހާ  އްޖެވެ   ލައިެގން އަނިޔާކ ރަމ ންދާތާ ެއތައް އަހަރެއް 

ފަ. މިފަދަ އެއްވެސް ަމންޒަރެއް އެ ބޭފ ޅ ންނަކަށް  ވެރޫމ ހ މަރޯދަހިފ ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މަނާ. އަޅ ކަންކ ރ ން ވަނީ  

އ މެްއަގއި ަވކި ޤަ   ކިވަ  ؟ތަކީގޮ ފެނޭ. މިއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ. ިމއީތޯޭއ ތި ބޭފ ޅ ންެގ ދީނީ ސިޔާސަތ  މި އޮންނަ  ނ 

ެގން ެއހެން ފަދަ ކަމެއް ެވެގން އ ޅޭހެން. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ކިރިޔާ  ަގނެ ޅިއެ ބޭފ ޅ ން ހަމަ ހީވަނީ ތެޅިފޮ  ކަމެއް ހިނީގމާ

ޔާތައް ދިނަސް ެއ މަންޒަރ  ފެންނަނީކީ ވެސް ސްލިމ ންނަށް ކިތަންމެ ބޮޑެތި އަނިމެްއަގއި މ އ ވެސް ގ ޅ މެއް އޮތް ޤަ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޯގސް.    ނޫން. މިހެން ވީމާވެސް  ނޫން. އެ އަޑ  އިވެނީކީ ވެސް ނޫން. އެ އިހ ސާސްވަނީކީ  

 ހ ރި. އެާއއެކ  ވެސް އަޅ ަގނޑ   ކަންކަން އެބަ  ބަެއއްއެހެންނަމަވެސް، މި ބިލ ަގއި ހަމަ ރަނަގޅ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރަން ބޭނ ން  ކ ހިމެނޭ ކަންކަން އެ ބޭފ ޅ ން ރަނަގޅ   މި  މަގ ސަދ ެގ ތެރޭގައި  ޅި މި ބިލ  ހ ށަހެ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

މާިއ  ކަތެރިކާރައް   ،އ މ ެގ ސަލާމަތާއިޤަ ކ ރަން. މި  ޅ ޖެހޭ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޢަމަލ ތަްއ ރަނަގ  ފ ރަތަމނަ ކަމަކަށް އެބަ   ،ނަމަ
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ކ ރެިވެގންދާނީ ޒިންމާދާރ  އިދިކޮޅ  ޕާޓީއެްއެގ ޒިންމާތައް އަދާކ ރެވިެގން. އެ ބޭފ ޅ ން ވާންޖެހޭނީ  އަދި މި ކަންކަން ރަނަގޅ 

 އިދިކޮޅ  ބަޔަކަށް. އެ ބޭފ ޅ ން ވާންޖެހޭނީ ރައްޔިތ ންނާ  އިދިކޮޅ  ބަޔަކަށް ނޫން. އެ ބޭފ ޅ ން ވާންޖެހޭނީ ސަރ ކާރާ  ދައ ލަތާ

ހޭނީ  އިދިކޮޅ  ބަޔަކަށް. އެ ބޭފ ޅ ން ވާންޖެ  ރ ެގ ޕޮލިސީތަކާކާއެ ބޭފ ޅ ން ވާންޖެހޭނީ ސަރ   ކޮޅ  ބަޔަކަށް ނޫން.އިދި

ކޮޅ ތަްއ    ޤައ މަށް ވަންނަ އާމްދަނީ ހ ްއޓ ވާނެ ބަޔަކަށް ނޫން. އެ ބޭފ ޅ ން ވާންޖެހޭނީ ޤައ މަށް އިތ ރ  އާމްދަނީ ހޯދޭނެ

ައޅ ަގނޑައެހެންނަ  .ދައްކައިދޭނެ ބަޔަކަށް އިދިކޮޅ    ،އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން މި ބ ނިހެން  މިއަދ  މި ފެންނަނީ  ށްމަވެސް، 

  ކިޔާލާ ޓް ކިޔާލައ ދަނީ އިންޑިއާ އަ  ން މިއަހަރ  ނިމިެގ  5ހަމައެކަނި    ،ހަމައެކަނި  ،ޕަޓީއެްއެގ ެއއްވެސް ޒިންމާއެްއ ނެތި

ކަމެއް. މިއީ ހިތާމަ  އެ މަންޒަރ  ދައްކާ ތަން. މިއީ ދެރަ މެ ަމއްޗަށް ނިކ ގ ދީެގން މަފައިސާދީެގން، ލާރިރައްޔިތ ންނަށް 

މި ޒަމާނަށް ފެތެން. މިއީ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ބ ނިހެން   ތި ބޭފ ޅ ން ވެސް  ،ށް.ޕީ.އެމަޕީ  ަގނޑ  ޮގވާލަންޅ  ހ ރި ކަމެއް. އަ

ަގރ ނ ަގއި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ   ވަނަ    21ނީ  ޅެފަހ ކޮޅަކ  ނޫން. މި އ   1800ަގއެްއ ނޫން.    1920ނީ  ޅެމި އ 

އިޤ ތި  ޤައ މ ތަކާވޭނީ  ޅެއ  ދ ނިޔޭެގ  ބާރ   4ދީ  ޞާގ ޅިެގން.  ދެވަނައާބާދީ  ،ަވނަ  ޤައ މ ަގއި   ؛ެގ  ިގނަ  މި  އެންމެ 

 ބިލެއް  ކަމަށްއަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މީ ސަލާަމތާއި ރައްކާތެރި  މިއަދ  ޖައްސާލައިެގން    އަންނަ ޤައ މ . ެއ ޤައ މާފަތ ރ ވެރިން  

ތިމާ މީހާެގ   މީހާ ދައްކާ ވާހަކަާއއިޖެހޭ ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ތިމާސް އެ ތާކ ންތާކ ކަްއކިޔައިެގން އެ ވާހަކަ ދެހ ށަހަޅަ

ނޫނީ މިއެއް ބަލައެއް ޖެހޭ ރަނަގޅ ކ ރަން. އެހެން ކިތަންމެ ރީއްޗަށް ހ އްޓަސް ޢަމަލ ތައް ެވސް އެބަ ތެރިކަމާމޮށ ންބަސް

 ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ޞަ. ދެްއވި ފ ރ ނެނ ަގނެވޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ރަނަގޅ  ކަންތައްތަކެްއ    އި ދެްއކެިވ ދެ ބޭފ ޅ ން ެވސް މި ބިލ ަގރީސް. މި ބިލަށް ވާހަކަރަޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

  އަޅ ަގނޑ ެގ އަޚް   ،ންބަރ ަގނޑ  އ ފާކ ރަން. ޚާއްޞަކޮށް މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެޅ  ހ ރިކަން ފާހަަގކ ރެއްވީތީ އަ

ހ ރި ގ ޅ މ ެގ ަމއްޗަށް ވެސް    ަގނޑ މެން ވާދަވެރި އޮޕޮޒިޝަނާޅ  އަދި އަ  އިލާމި ބިޙަސަން ޒަރީރ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް  

އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ރަނަގޅ     ،ވާދަވެރި އޮޕޮޒިޝަނ ން ެވސް ؛ދަްއކަަވއިފި. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވާހަކަ

ވާބ ދާރީކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށް ިމ  އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ  ޖަ  ،ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ ެއކަމެއް ެވސް ދަސްކޮށްެގން

ޒިންމާދާރ ކަމާ ވަރަށް  ހަމަ  އަ   ެގންދަނީ  މިއަދ   ބިލާޅ އެކީަގއި.  ހ ށަހެޅި  މި  އަ   ަގނޑ   ހިތ ން ޅ ގ ޅިެގން  ަގނޑ  

ރިކ ރ މާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތް ރައްކާތެ  ،ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ ދަްއކާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭޅ އަ
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  އްދިވެހިރާއްޖެޭގ ސިފައިންެގ ާގނޫނަށް ވެސް ބަދަލ ތަކެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭކަން. ޝައްކެ   ، ދާއިރ ހ ށަހެޅިެގންބެހޭ ބިލެއް  

މިހާރ  މި   ،މިއަދ  ކ ރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ޚާްއޞަ ޮގތެްއަގއި ކޮންމެހެން ވެސް  ވެސް ނެތް ޮގތ ަގއި އެއީ ހަމަ  

ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީެގ ނިޒާމެއް އައ މ ެގ ކ ރިން ާގއިމ ކ ރެވިފައި އޮތް ވަނަ އަހަރ  ރާއްޖޭަގއި މަލްޓި  2008ކީ  އޮންނަ ާގނޫނަ

ބަދަލ ތަކެއް އެބަ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާެގ ާގނޫނަށް ވެސް    ،ވެސް އެކ ަގއި   ދާތީއާާގނޫނަކަށް ެވެގން

ދިވެހިރާްއޖޭެގ އަދި  ތަންފީ  ެގންނަންޖެހޭ.  ާގނޫނ   ބެހޭ  ސަލާމަތާ  ވެސް   ކ ރ މަށްޒ ޤައ މީ  ދިވެހި    ފަސޭހަވަެގންދާނީ 

އެބަ    އަށްއަސްކަރިއްޔާ  ވެސް  ކަމަށް  ެގނެސްެގން  ބަދަލ ތަކެއް  އިތ ރ   ރައީސްަގބޫވެސް  އިއްޒަތްތެރި   ؛ލ ކ ރަންޖެހޭ. 

ސީ.ޑީ.އެފް އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގއި މިހާރ ެގ    ،ނެިގ ވާހަކަެގ ޓިނ ރީމް ކޯޓ  ޕްކ ރި ވާހަކަ، ސ ރ ސޯރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ހި

  ، ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ަގއި ވެސްޅ  ވާހަކަތަކަކީ  އަ  ރަހިމި  ،ވާހަކަ  ކ ރިއިރ ަގއި ބަޣާވާތްސިފައިންެގ ތެރޭަގއި ހ ންނެވި 

ޓިނ  ކޯޓ ން  ވާހަކަތައް. ސ ޕްރީމް  ދައްކަމ ންދާ  ެވސް  ޕްލެޓްފޯމްތަކ ަގއި  އެކައެހެން  ނ ވަތަ  ހިނަގނެިގތޯ  ޔައީ  ދިއިން 

 ،ެއއީ ވެސް ހަމަ ރަނަގޅ  އިންކ އަރީެއއް ހަދާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދެކެން. ސަބަބަކީ  ،ކިހިނެއްތޯ

  އި ދިޔަ ޮގތެއް ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ގަ އިްއކ ރ މާއި އެކަން ހިނގަ ދިދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް އެ ިއނިގލި ދިއްކ ރެވޭ

ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ    ،ސިފައިން  ހިމ ެގ ހައިސިއްޔަތ ން ދިވެާގ ކަމެއް. އަދި އެ ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ހ ރި މަހަމަ ބަލަންޖެހޭ

ވެހި ސަލާމަތީ މަވެސް، ދިރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އެހެންނައަޅ ަގނޑ   ނ ނަާގކަން ވެސް ހަމަ މިއަދ  ވެސް  ޓިނ 

  ިގނަ   ވ ރެ   އެންމެ ކަމަކަށްހަމައެކަނި    ،ވަނީ އެ    މެއް ހިންާގފައިޖެހ ނ  ކަޚިދ މަތްތަކ ން ސ ޕްރީމް ކޯޓ ަގއި ހިންަގން

ކ ރިމަތިވެޚަ ކަންތައްތަކެއް  ކޮއްސާސް  ދަނޑިވަޅެްއަގިއ.  ޭއެގެގންދިޔަ  ކަމެއް  އެތައް  ފަސާދައާިއ  ަގއި  ރޭތެރަޕްޝަނާިއ 

މަސައްކަތް   ،އެކ ވެެގން  ވައްޓާލަން  ސަރ ކާރެއް  އޮތް  އ ފެދިފައި  ޮގތ ން  ވަރަށް  ާގނޫނީ  ތްތެރި  ރަޠޫޚ ކ ރެވެމ ންދިޔަ 

ކ ރިމަތިވި އެކި ކަހަލަ   އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން. އަދި ހަމަ އެއާއެކ ަގއި މި މަޖިލީހާކަން ެވސް  އިދަނޑިވަޅެއްގަ 

؛ ދިޔަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ހަމަ އޮވެލާފައި ހިނގަ ދިޔައީ ނާތަހ ޒީބ  ކަންކަން ކ ރިމަތިެވެގން

ޔަތްކ ރަންޖެހޭ. މި ކަންކަމ ެގ  ޢާ ރިން ހިންަގމ ންދިޔަ ކަންކަން ވެސް މިާއއެކ ަގއި  ން ޕާޓީޝަ އޭރ ެގ އޮޕޮޒި  ،އޭރ  ެވސް

މަށް ޔ އ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށް ެގންދިޤަބ   ޔަތްކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ރާއްޖެ ތަހ ޒީޢާމައްޗަށް ރި

ކަމަކަށް   ކ ރާ ޮގތ ން މިއަދ  ެއންމެ މ ހިންމ  އެއްަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ މ  ޔ ދިޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރިއަށް ެގން

ަގނޑ   ޅ  މިއަދ  އަރީ ކޯޓެއް ާގއިމ ކ ރ ން. މިއީ ޖޭަގިއ އަސްކައްން ދިވެހިރާ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ   ،މަކީކަ  މި އޮތް އަނެއް

ވާހަކަ ހ   ެއއްދައްކާ  ވަޒީރަކަށް  ދިފާޢީ  އަޅ ަގނޑ   ނޫން.  އަރިެއކަންޏެއް  ެވސް  މ ހިންމ ކަން އިރ   ކޯޓެއްެގ  ސްކަރީ 

ފާހަަގ އަ  ،ޔައީދިކ ރެވިެގންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހިނގަ އޭރ   ކަން  ޮގއްސައިސްކަރިއްޔާަގއި  ބައެއް   ؛ތައްތައް ހ ރި 

ކަހަލަ މި  ،އާމަރީން ހަތިޔާރ  ެގއްލ ނ  މައްސަލަ  ،ދިސާހާންޗ  ގޮއްވާލި  ފިނިފެންމާ ލޯ   ،ންވާނެ ފަދައިއެނިގވަޑައިަގންނަ 

އެ   ،ލާޙީ ފިޔަވަޅ ތައްޞްއި  ،ެގން އަޅަންޖެހޭ ސ ލޫކީ ފިޔަވަޅ ތައް ގ ޅި   ދިޔައިރ  އެ ކަންކަމާއެތައް ކަމެއް ކ ރިމަތިެވެގން
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ކޮންޓްރޯލް އެތެރޭަގއި  ސީދާ  ކަންތައްހޭެވންޖެރަްއކާކ ރެ   ،ކ ރެވި ކަންކަމަކީ  ވ މާނެ  ކަމަށް  ހަމަ    ، ެއކ ަގއި  ތައް  އަދި 

ތަނަކީ އެާއއެ ރަްއކާކ ރެވޭ  ހަތިޔާރ   އަސްކަރިއްޔާއަކީ  ދިވެހި  ސަލާމަތާިއ    ،ާވއިރ   ށްކަަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި 

ށް ޓަކައި ައސްކަރީ  މެދ  ރައްޔިތ ން ކ ރާ އިތ ބާރ  ވަރ ަގދަކ ރ މަ  ތަނާ  އެ  ،ކަމަށް ޓަކައި އެ ތަނ ެގ ޚިދ މަތާއިރައްކާތެރި

މ ހިންމ ވާތީވެ އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކޯޓެއް  އެކ ލަ   އޭރ   ކޯޓެއް  އަސްކަރީ  ވެސް ވައިވާނީ  ބިލ   ބޭނ ންވާ  ޓަކައި  ލ މަށް 

އިޖ ރާތައްޔާރ ކ ރެވިފަ އެހެނިހެން  ބޭނ ންވާ  ެއކަމަށް  ލިޔެކިޔ ންތަކެްއ  .  ހ ރިހާ  ބޭނ ންވާ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  ތްތައް 

. އެހެންނަމަވެސް،  ށް ެއކަށީެގންވާ ޮގތެްއަގއި އެ މަސަްއކަތް ކ ރ މަށް ހ ރިހާ ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރެވިފަތައްޔާރ ކ ރެވި، ވަރަ

ފައިނަލް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާތީވެ  2018ކ ރެވ ނީ  އެކަން  ކަމަށް  އަހަރ   ނިމޭ  ،ވަނަ  ދައ ރ   ނިޒާމެއްެގ   ވެރިކަމ ެގ 

އޭރ  އަޅ ަގނޑ ެމން މަޑ ޖައްސާލީ. އަޅ ަގނޑ     ،އެކަށޭނަ ވަގ ތ  ކަަމށް ނ ވާތީވެ އެކަހަލަ ކަަމކަށް އެންމެ    ،ވަގ ތަކީ ެއއީ

އެ ލިޔެކިޔ ންތައް ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ    އިޑިފެންސް މިނިސްޓްރީަގ  ،ެވސް އަސްކަރިއްޔާަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިހާރ 

 ދިވެހި ސިފަިއން ކ ރާ މަސައްކަތްތަކ ަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތް ރައްކާތެރިކ ރ މަށް ޓަކައި  ،ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން 

އަދި    ،ދ އީރަްއޔިތ ން ކ ރާ އިތ ބާރާއި ތާ ؛ެއކީަގއި އެ މަސައްކަތ ެގ އިތ ބާރ އަދި ހަމައެއާ  ،އެ މަސައްކަތްތަކ ެގ ޮއއްޓަރ 

ޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ކަންކަން ކ ރ މ ަގއި އަ  ތަންތަނ ެގ ހިންގ ން ވަރ ަގދަކ ރ މަށް ޓަކަިއ އަސްކަރީ ކޯޓެއް ބޭނ ންވޭ. އެ   އެ

ހ ރިހާ ކަމެއް ެއއްކޮށް ލާމެހިެގންދާނެ ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ     މި  ،ޮގތ ން ދިވެހި ސިފައިންެގ ާގނޫނަށް ެގނެވޭ ބަދަލ ތަކާއި

ދާ ވަގ ތަކީ    ބެހޭ ބިލެއް ހ ށަހެޅިެގން މި  ދެކޭޮގތ ަގއި މި މަސަްއކަތްތަްއ ކ ރަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތާ

ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަންޖެހޭ ވަގ ތެއް.  ،  ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ެވސް ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް  ،ކޭޮގތ ަގއިއަޅ ަގނޑ  ދެ

ލާއިން ރާއްޖޭެގ  ޙައަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސީ ބޭނ ަމކަށް ޓަކައި ެވސް، ތަނ ެގ ތެރޭަގއި ބަޣާވާތްކޮށްފައި ހ ރި މީހަކ  ކޯޓ  މަރ 

ޔ ނިފޯމ  ބާލާފައި ޭގަގއި ހ ންނަތާ ހަތަރ ފަސް އަހަރ  ފަހ ން    ،ެގން ައއިސްމިހާރ  ހ ރި ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ބަދަލ ވެ

ކޮށްލެވެނީ.  ތަނެއް ސިޔާސީ   ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ  މާ، ކަށް ހ ންނަ ހިސާބަށް ދިޔައިސީ.ޑީ.އެފަ   އައިސް   ވެސްއެނބ ރި އަނެއްކާ 

 ، ހެްއެގ ވާހަކަ ދަންނަވާކަށް. އެހެންނަމަވެސް ެވސް ބޭނ މެއް ނޫން ވަކިވަކި މީއަޅ ަގނޑ  ެއއްޮގތަކަށް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޮގތާއި ޭއެގ ސަބަބ ން    ދާެވެގންތަނެއް ސިޔާސީ  ،ބާވަތ ެގ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވާހަކަދައްކަމ ންދާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެން މި

އަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް   ަގއި މިހާރ  ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ހ ރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ   މި  ،ނިކ ންނަ ނަތީޖާއާއި

އެއިން ނިކ ންނާނީ    ޯގހެއް ހެދީމާ  .ދާ ޮގންޖެހ ންތައް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  މި  ކ ރިމަތިވެެގން

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ނ ވާނެިއން ރަނަގޅެއް ނިކ ންނާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިެގންހަދާފައި އެ  ހެއްޯގ ؛ޯގސްކަން 

ދާއިރާެއްއަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތައް    ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގިއ މިހާރަށްވ ރެ ފ ޅާ،  ރަންއަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ 

އެކިރަނަގޅ  ޓަކައި  ިއއްޒަތްތެރި    ކ ރ މަށް  ޝ ކ ރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަމަށް.  މަޝްވަރާކ ރެވިެގންދާނެ  ފަރާތްތަކ ން 

 ރައީސް.  
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  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް. ޝ ކ ރިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ 

ދެއްވި ބިލަކީ އިހ ށަހަޅަދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޑ އްވަރީ

މީހ ންނަށް ،  ދެްއވަމ ން ވަރަށް ރަނަގޅ  ވާހަކަތަކެއްއިއަދި ބިލ  ހ ށަހަޅަ  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް މި ަވގ ތަށް ބޭނ ންތެރި ބިލެއް

،  ހިނިތ ންވާ ކަހަލަ ާވހަކަތަކެއް ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް ދެއްކެީވ. ެއއާެއއްކޮށް މި ރާއްޖޭެގ ޑިމޮކްރަސީ ހަރ ދަނާކޮށް  ،އ ފާވެރި

މި ރާއްޖޭަގއި  ނައްތާލަ  މި  ބިރ ވެރިކަން  މިހާރަށް  އި، އޮތް  ތެރޭަގއި  ޑިމޮކްރަސީ   ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޮޑަށް  ވ ރެ 

ދެްއވަމ ން އިމި މަޖިލީހ ެގ ވާހަކަ. ބިލ  ހ ށަހަޅަ  ،ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ވަރަށް ިގނަ ާވހަކަތަކެއް ދެއްކެވި. ދަްއކަވަމ ން ވިދާޅ ވީ 

ދެއްވަމ ން  އިތެދ ވެ ހ ންނަވަިއެގން ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވަ  މ ެގ ފ ރ ޞަތެއް ނެތް ވާހަކަ. ކޮޅަށްމަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަދެއްކ   ،ވިދާޅ ވީ 

އަޅ ަގނޑ މެން މައިނޯރިޓީއަށް މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ފ ރ ޞަތެއް ނެތޭ ވާހަކަދެއްކ މ ެގ. އަޅ ަގނޑ     ،މި ވިދާޅ ވަނީ

މީެގ ކ ރިން ކަންކޮށްފައި   ،ފިކ ރ ކ ރާ ނަމަެވސް  އިތެރޭ ވިސްނަ ކަންކަމާ ދޭ،  ވެސްނަމަ  އަރާ ލަދ ެގ ކަންފ ޅެއް ހ ރިހިތަށް

ޮގތް ކަން ؛އޮތް  ހ ންނަވަިއެގން  މިނިސްޓަރަކަށް  ޑިފެންސް  ކ ރިން  މީެގ  މެންބަރ   ޮގތް   އިްއޒަތްތެރި  އޮތް  ކޮށްފައި 

ނަމަވެސް   ނަމައޭ.  އަރާހިތަށް އޮތް  ކ ޑަކޮށް  ދައްކާނެބާއޭ  ،ސިކ ނޑީަގއި  ވާހަކައެއް  ރަީއސްއި ؟ އެކަހަލަ   ؛އްޒަތްތެރި 

ނޫނީ ތިން އަހަރ    ،އެހެން މި ދަންނަވަނީ، ބ އްދި ސަލާމަތ ން ހ ރި މީހަކ  ހަމަ ޔަީގނ ން ެވސް ޭއެގ ދެ އަހަރ  ކ ރިން

 ، ތެދ ވެ ހ ންނަވަިއެގން ޑިމޮކްރަސީެގ ވާހަކަ  ތަނަށް ވަޑަިއެގން ކޮޅަށް  ކ ރިން ނާތަހ ޒީބ  ޢަމަލެއް ހިންާގފައި މިއަދ  މި

ލަދ ެގ ކަންފ ޅެްއ ،  އަޅ ަގނޑ  މިހެން މި ދަންނަވަނީ  ޖިލީހ ަގއި ވާހަކަނ ދެއްކޭ ވާހަކަ ދައްކަން ކެރ ނީމާރައްޔިތ ންެގ މަ

ވަޑަިއެގން އެ  ،ހ ރި ނަމަވެސް .  ވާހަކައެއް ނ ދަްއކަވާނޭ  ޮގތެއް ހ ރި ނަމަވެސް ހަމަ ޔަީގނ ން ެވސް މި މަޖިލީހަށް 

މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކީ،    ،ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ތަޅ ލާފަިއ  18 އަހަރ   ފަސް  ވޭތ ެވދިޔަ  މި  މަޖިލީހަކީ  ވެސް  ހ ރިވަނަ  މައްސަލަެއއް  އެންމެ  ދޮރ ން  މި   ؛ތަނެއް. 

ވެސް ކަމެއް  އެންމެ  ކަންބޮޑ ވ މ ެގ  ެގން،  ރައްޔިތ ންެގ  ވިސްނ ން  ދޭތެރޭަގިއ  އެކަމަކާ   ،ގ ޅެންޖެހޭރަްއޔިތ ން 

ތަރައްޤީކ ރ މަށް ؛ތަރައްޤީކ ރ މަށް ރާއްޖެ  ސަލާމަތަށް  ،މި  އޮފީސް    ،ޤައ މީ  ފ ލ ސް  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް،  ސިފައިންެގ 

ވެސް  ،ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ކަންބޮޑ ވ މެްއ  އެންމެ  ހ ރި  އޭގެ   ނޫނިްއޔާ  ،ރައްޔިތ ންެގ  ރައްޔިތ ންެގ އަދި  ވެސް  އިތ ރަށް 

ތެރޭ މަޖިލިސް  މި  ކ ރި ކަންބޮޑ ވ ެމއް  މީެގ  ބަހ ސްކ ރެވިފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަޅ މ ަގއި  މި  ނެތް.  ޔަަގިއ،  ކ ން 

މައިނޯރިޓީއަށް    ،އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް ނެތޭ  ،މި ބ ނަނީ  ތެދ ވެ ހ ރެމެ  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އެ ފ ރ ޞަތ  އޮވެމެ ކޮޅަށް



2220 ޖޫން  82              ޖަލްސާ                             ވަނަ  20ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

56 

 

 ، ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން ވެސް ބޭނ ންައޅ ަގނޑ  އިއް  .ފ ރ ޞަތެއް. އަޅ ަގނޑ  އެކަާމ ދޭތެރޭަގއި ކަންބޮޑ ވޭ

  !ނ ދައްކާށޭ  ވާހަކަ  ތަނަށް ވަޑައިެގން ެއޮގތަށް އެ  މި  ފައިހ ރެ  ކ ރިން ކަންކަން ޯގސްކޮށް ކޮށްފައި  ،އެ ޒާތ ވެ ވާހަކަ

ޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ިއއް  ތަޅ މަށް މަޑ ްއވަރީމި  ަމއްސަލަތަކެއް    ،ރާރ ތަކެއް، ބިލ ތަކެއް ަގވަރަށް ިގނަ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މަޑ އްވަރީ  ،މެންބަރ  ދެން  ޔާމީން    މިހާރ   މިނިސްޓަރަކަށް  ޑިފެންސް  ކ ރިން  މީެގ  ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

މި އ ޅ ްއވީ.  ކޮންމެ    ސަރ ކާރ ަގއި  މައްސަލައަކީ،  ކޮންމެ  ބިލަކީ،  ކޮންމެ  ހ ށަހަޅާ  ފިތ ނަފަސާދަ   ،ރާރަކީަގތަނަށް 

އަނެކަކަށް މި ޕާޓީ ތެރޭަގިއ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީ   އެކަކ   ، އްސ މ ެގ ވިސްނ މ ަގއިދޭތެރެޖެ  ،އ ފެއްދ މ ެގ ވިސްނ މ ަގއި 

ން ހ އްޓ ވ މ ެގ  ޔ ނޫނީ މި ރާއްޖެ ރަނަގޅ  ދިމާލަކަށް ދި  ،ފާނެކަމ ެގ ބިރ ަގއި އިތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް ހިނާގތީވެ، ހިނގަ 

މީ ކެރިދާނެ.  ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑަށް  ބިލެކޭ  ހ ށަހަޅާ  މިވިސްނ މ ަގއި  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ކ ރިން  ތަނަށް    ެގ 

އެ ފިކ ރ ަގއި ހ ށަހަޅާފައި ،  އެ ވިސްނ މ ަގއި   ،ރާރަކީ ވެސްގަ ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި ހ ރިހާ މައްސަލައަކީ ވެސް، ބިލަކީ ވެސް،  

 ؛ތްތެރި ރައީސް ކެރެނީ މީެގ ކ ރިން ކަން ވެފައި އޮތް ޮގތ ން. ިއއްޒަހ ރި ބިލެކޭ ނޫނީ މައްސަލައެކޭ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން

ެގ ދިފާޢ ަގއި ކ ރަންޖެހޭ ޔާމީނ ތަނަށް ަވޑަިއެގން ކ ރައްވާހާ މަސައްކަތަކީ ރައީސް    މި  ،ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑައިަގންނަާވނެ

ެއންމެނަށް ވެސް އެބަ  މަސައްކަތް. އަޅ ަގނޑ  ބޭފ ޅެއްކަން، ކާކ ކަން. ރައީސް    ، ނޭގއެމެން  ރައީސް ޔާމީނަކީ ކޮން 

ދައ ލަތަކ ން އެންމެ ބޮޑ  ވައްކަމެއް މިހާހިސާބަށް ކޮށްފައި ހ ރި މީހާ   ؛ޔާމީނަކީ މި ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑ  ވައްކަމެއް 

ެއއް.  ިގފައެނ ވިދާޅ ވާނެ ކޯޓަކ ން ނެތޭ އެ ކަމެއް    ދެން  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ވެސް ހެކިވާނެ، ެއއްބަސްވާނެ.

ނެތޭ   ރައީސް  ކ މެއް ހ ކޯޓަކ ން  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ނެތް    ،ކޮށްފަކަެއއް.  ކޮށްފަހ ކޯޓަކ ން  ތެދެއް.  ެއއްކ ެމއް  ެއއީ   .

ނޭގނެ  ވެއްސަކަށް އެބ އްދި ސަލާމަތ ން ހ ރި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް، ބ އްދި ސަލާމަތ ން ހ ރި ކޮންމެ ދި  ،އެހެންނަމަވެސް

ހ ރި    ،ރީތިކޮށް އެކައ ންޓ ަގއި  ޔާމީނ ެގ  ރ ފިޔާއަކީ،    100ރައީސް  ީއ.އެމް.އޭ   100ިމލިއަން  ރ ފިޔާއަކީ،  މިލިއަން 

ަވޒީފާއެއް އަދާނ ކ ރާ މީހަކަށް، ވިޔަފާރިެއއް ނ ކ ރާ މީހަކަށް   ،ނ ކޮށް ހ ރި  ރ ފިޔާއަކީ ކަމެއް ؛އަދި އެކައ ންޓެްއަގއި  

ވަނަ އަހަރ ެގ މާލީ ބަޔާން   2012ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    މި  ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެނޫންކަން. އެ  ލިބޭނެ ފައިސާއެއް

ބައްލަވަ  ޔާމީނ ެގ  އެއިރައީސް  މަޖިލީހަށް  މި  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  ހ ރިތޯ.  ފައިސާެއއް  ކިހާ  ވަނަ    2012  ،ނޭގނެލައްވާ 

ބަ  2012އަހަރ ެގ،   ބަޔާން  މާލީ  ޔާމީނ ެގ  ރައީސް  އަހަރ ެގ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެއިއްލަވަ ވަނަ  ރައީސް    ،ލެްއވީމަ 

އެހެންނަމަވެސް ނ ކ ރޭ.  ވިޔަފާރިއެއް  ރ ފިޔާކަން.  ކިތައް  ހ ރީ  އެކައ ންޓ ަގއި  ލިބިަވޑަިއެގން    ، ޔާމީންެގ  ރައީސްކަން 

ކޮ  100އެހެރީ    ދިޔައިރ ަގއި ހ ރި  ސަލާމަތ ން  ބ ްއދި  އެހެންވީމާ،  އެކައ ންޓެއްަގއި.  އެންމެ  ރ ފިޔާ  ންމެ ިމލިއަން 

.  ިމއީ ވަްއކަންކޮށްެގން ހޯދާފައި ހ ރި ފައިސާކަން. ނޫނިއްޔާ ފައިސާ ހޯދި ޮގތް އެބަ ބ ނެދެންޖެހޭ   ،ނޭގދިވެއްސަކަ އެބަ އެ

ސް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ވެއަދި ދެން  ، ވަރ  މީހެްއެގ ދިފާއ ަގއި މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  މި ތަނަށް ވަޑައިެގންއެ

  ، ަވއްކަމ ެގ ވާހަކައާއި   .އަރަނީ ކީއްކ ރަންބާއޭައޅ ަގނޑ  ހިތަށް  މި ތަނަށް ވަޑަިއެގން މި ވާހަކަދަްއކަވަނީ  ބައެއް މެންބަރ ން
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ސަރ ކާރ  ވާހަކައާއި ނ   މި  ވާހަކައާއި   ،ހިނާގ  މަޖިލީހ ަގއި    ،ކަންކަންނ ވާ  ިމ  ރަްއޔިތ ންެގ  ވާހަކަ  މަޝްވަރާނ ކ ރާ 

ރައީސް ޔާމީނ ެގ ދިފާޢ ަގއި މި ތަނަށް   ،ނ ން ވެސް ލަދ ެގ ކަންފ ޅެއް ހ ރި ނަމަވެސްީގޔަދައްކަނީ ކީްއކ ރަންބާއޭ. ހަމަ  

ަވއްކަމ ން ސަލާމަތްކ ރަން    ނޫނިއްޔާ  ،ވަޑައިެގން ވާހަކައެއް ނ ދަްއކަވާނެ. ރައީސް ޔާމީން އެ ބަންދ ން ސަލާމަތްކ ރަން

ވިޔަފާރިނ ކ ރާ    ިމލިއަން ރ ފިޔާ  ސަތޭކަމިލިއަން ރ ފިޔާއެއް.    ވެސް އެ ވާހަކަެއއް ނ ދައްކާނެ. އެހެރީ އެކައ ންޓ ަގއި އެތައް

މީހެއްެގ ެއކައ ންޓ ަގއި ހ ންނަންވީ ެއއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކ  

އަދި ބިލ     އި،ްއސަލަ ހ ށަހަޅަ، މައިމިކަހަލަ ކަންކަން ދިފާއ ކ ރަން ިމ މަޖިލީހަށް ަގރާރ  ހ ށަހަޅަ  ، ވެސް ަގބޫލ ކ ރާނެ

 ގައި ކަމ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ މި  ފަސާދަ އ ފެއްދ މ ެގ ވިސްނ މ ަގއި މަޑ ްއވަރީވެސް ހ ށަހަޅަނީ މިއީ ފިތ ނަ

އެންެމ ފ ންނާބ އ ސްކޮށް ހ ންނެވި އެއް މެންބަރ . ވަރަށް ބޮޑަށް އި ކަމ ގަ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ،ރަސްމީކޮށް

 ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަސަްއކަތް މިހާރ  މި ފަށަނީ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަމ ން. އަޅ ަގނޑ  

ޤީއާއި ތަރިކައިެގ  ފަންނީ އ ފެއްދ ން ިގންތިކ ރ މާއި ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ  ޤައ މީ ތަރައް -8.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ   -{ 8.1}

ބާރަށ     ،. މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . هللا. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ 

ފަންނީ އ ފެއްދ ންތައް ިގންތިކ ރ މާއި ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ  ޤައ މީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

؛ ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ންކޮށްލާނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ަގމ ން އަިއ ަގވާއިދެއް ނިމ މަކަށް  ލިބިެގން ހިންާއންމ  ަގާވއިދ ތަކާ ބެހޭ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ބާރ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ލަކީމި ބި

އެ ަގާވއިދަށް ާގނޫނީ ބާރ ދިނ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ ބިލެއް. ާގނޫނީ ފަންނ ެގ އ ފެއްދ ން ިގންތިކ ރ ާމއި   ،ެގނެސް
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ހ  ބިލ   ސަބަބ ދަރަޖަކ ރ މ ެގ  ދެންނެވި  މި  ައޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ސަބަބެއް  އާންމ  )   2008/6  ،އެއީ  ؛ށަހަޅ އްވާފަިއވާ 

ާގނޫނީ ބާރ ދިނ މަށް   ،އ ނިކޮށް  އެ ަގާވއިދ  ؛ަގއި ހިމެނޭ މި ދެންނެވި ަގާވއިދ ެގ ޖަދ ވަލ  ެއކެއް (ަގާވއިދ ތަކާ ބެހޭ ާގނޫނ 

ޮގތ ން    މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މާއެކ  ކޮމިޓީން މި ބިލާ ގ ޅޭ ؛ތްތެރި ރަީއސްޓަކައި ހ ށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއް. އިްއޒަ

ޝައ ގ ވެރިކަމަކާ  ބޮޑ   ވަރަށް  މެންބަރ ންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ކޮމިޓީެގ  ެގންދިޔަީއ  އަދި    އިމަސައްކަތްކ ރަމ ން 

. މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތ ެގ  ެއކ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގންދިޔައީ  އެއްބާރ ލ މަކާ

އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް، މިނިސްޓްރީ    ،ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ކޮމިޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައ ންސިލ ެގ ބޭފ ޅ ންނާ   ންއޮފް ިއކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓި

އެ ބޭފ ޅ ންެގ ިވސްނ ންފ ޅާއި ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ޚިޔާލ  މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ މަސައްކަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން    ،އްދަލ ކޮށްބަ

އި އިރ ޝާދ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ޔާދެން ހޯދީމ . އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ކަމާ ގ ޅޭ އެކިއެކި ބޭބޭފ ޅ ން ދެއްވި ލަފަ

ދ  ާގނޫނަކަށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތްކ ރަމ ން ދިޔައިރ ަގއި މި ބިލަށް ފ ރިހަމަކަން ެގނައ މަށް  އެ ަގވާއި؛ ދެންނެވި ބިލ 

ެއޮގތ ން ހޯދާފައިވާނެ.  ވެސް  އެހީތެރިކަން  ފަރާތްތަކ ެގ  ދެންނެވި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ޓަކައި  މަސައްކަތް  ބިލ ެގ  މި 

މެދ  ފެންނަ ޮގތެއް    މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން މި ބިލާ  ،ހަޅަނީމިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ތަޅ މަށް މި ހ ށަ  އިކޮމިޓީން ނިންމަ

ޮގތ ން މަސަްއކަތްކ ރ މަށްފަހ  ކޮމިޓީެގ ނިންމ މަކަށް   އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލާ ގ ޅޭ ؛ފާސްކޮށްދެއްވ މަށް ޓަކައި. ކޮިމޓީން

ރ މާއި ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށް ޤައ މީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވާފައިވާ ފަންނީ އ ފެއްދ ން ިގންތިކ   ،އޮތީ

  ،ކޮމިޓީން އެ ބިލ ެގ ނަން އަޅ ަގނޑ މެން ވާނީ ބަދަލ ކޮށްފަ. އެއީ ފަންނީ އ ފެއްދ ންތައް ިގންތިކ ރ މ ެގ ބިލަށް. އެޮގތ ން

ށްދިނ މަށް ެއކ  އެ ބިލ  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޮގތަށް ފާސްކޮ  އެ ބަދަލ  ެގނައ މަށްފަހ  ކޮމިޓީން ެގނައި އިޞްލާޙ ތަކާ 

މަޖިލީހ ން މި ބިލާ މެދ  ޮގތެއް ނިންމައިދެއްވ މަށް ޓަކައި. އަދި    ،އެދި މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން

ދިޔައިރ   މި ބިލ ަގިއ މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ،ހަމަ ދަންނަވަން ބޭނ ން  ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ  ހަމަ އެއާެއއްކޮށް މީ 

މެންބަރ ން ިއްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ފާހަަގކ ރިހެން  ވެސް  ކ ރިން  ޝައ ގ ވެރިކަމާ   އަޅ ަގނޑ   ދެްއވި    އި،ބެހެއްޓެިވ 

ފ ޅ ންެގ މަސަްއކަތަށް ައޅ ަގނޑ  އަދި އެ ބޭ  އިއަދި އިދާރީ ބޭފ ޅ ން މި ކަމ ަގިއ ބެހެއްޓެވި ޝައ ގ ވެރިކަމާ އި  އެއްބާރ ލ މާ

 ޝ ކ ރ ވެރިވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދައްކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

  ދެއްވ ން އެދެން.އްޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންންނެވި އި

ވާމީ ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ބިލ ،  ގ މ ެގ ބިރ  ހީެވފައިވާ ދިރޭތަކެތީެގ ބައިނަލްއަ ޔ ނެތިދި  -8.2އެޖެންޑާ ނަންބަރ     -{ 8.2}

ޗޭންޖ މަންއެންަވޔަރަ ކްލައިމެޓް  އެންޑް  ރިޕޯޓ   ންޓް  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ރިޕޯޓ ކޮމިޓީން  މި  މަޖިލީހަށް    . 
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ކޮމިޓީ މ ޤައްރިރ ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ  އިއްޒަތްތެރި    ،ެގ  ސަލީމް.  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށީ 

 މެންބަރ .  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ވާމީ ިވޔަފާރިކ ރ މ ެގ ބިލ   ގ  ބައިނަލްއަމ ެގ ބިރ  ހީވެފައިވާ ދިރޭތަކެތީެގ  ޔ އާދެ! ނެތިދިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހ ށަހެޅ ނީ ކޮމިޓީއަށް  އޮތް  2022ފެބ ރ ވަރީ    16  ،މި  ދައ ރ ެގ    ،ަގއި  ފ ރަތަމަ  މަޖިލީހ ެގ  ވަނަ    7ރަްއޔިތ ންެގ 

ހ ށަހެޅީ ބިލ   މި  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ބިރ ޔ ނެތިދި  ،ޖަލްސާަގއި.  ދިރޭމ ެގ  ވިޔަފާރިހީވެފަިއވާ  ބެހޭ  ޔާތަކެތީެގ   

 ކ ރ މަށް ޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ނޫން ޮގތަކަށްޒ ހަދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ތަންފީޢާވާމީ މ ގ  ލްއަބައިނަ

  ، މ ެގ ނ ރައްކާ ކ ރިމަތިވެފަިއވާޔ ހީވެފައިާވ އަދި ނެތިދިމ ެގ ބިރ ޔ ނެތިދި  ،ވާމީ ިވޔަފާރީެގ ސަބަބ ންގ  ކ ރާ ބައިނަލްއަ 

ޖަ އެކްސްޕްލޮއިޓ ކ ރެވޭ  ަގސްަގހާެގއްސާއިއަދި  ހިމާޔަތްކޮށް   ، ނަވާރާއި  އ ފެއްދ ންތައް  ބައިތަކާިއ  އެއްޗިހީެގ  އެ 

މާ ބެހޭ އ ސޫލ ތައް ޔ އެ ތަކެތި އެއް ތަނ ން އަނެއް ތަނަށް ެގންދި ،އެ ތަކެތީެގ ިވޔަފާރިކ ރ މާއި   ،ދެމެހެއްޓ މަށް ޓަކައި

ަގއި އޮތް ކޮމިޓީެގ    2022ފެބ ރ ވަރީ    22  ،މި ވަނީކަނޑައެޅ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި. ކޮިމޓީން ބިލ ެގ މަސައްކަތް ފަށާފައި  

ޮގތ ން އާންމ ންެގ    މ ެގ ކ ރިން ބިލާ ގ ޅޭޔ ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި. ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ ބައްދަލ ވ ންތައް ކ ރިއަށް ެގންދ3ި

މ އަްއސަސާެއްއެގ   7ތ ން  ޮގތ ން ޚިޔާލ  ހޯދ މ ެގ ޮގ  ކ ރެވ ނ . ބިލާ ގ ޅޭޢ ޚިޔާލ  ހޯދ މަށް މަޖިލީހ ެގ ވެބްސައިޓ ަގއި ޝާއި

އެ ފަރާތްތަކ ެގ ޚިޔާލ  އަޅ ަގނޑ މެން   ،އަދި އަމިއްލަ ދެ ވިޔަފާރި ކ ންފ ންޏަކާ ބައްދަލ ކޮށް  އި،ކަމާ ގ ޅޭ ބޭފ ޅ ންނާ

  43ބާބ ަގއި    10ބާބ  ބިލ ަގއި ހިމެނޭ. އަދި އެ    10ލަ  ހޯދިން. މި ބިލ  މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މާ ހަމައަށް އަިއއިރ ަގއި ޖ މ 

ާގނޫނ     ،ކ ރ މާއިޒ ާގނޫނ  ތަންފީ  ،ބަޔަކަށް. ފ ރަތަމަ ބަޔަކީ  3ވަނީ މައިަގނޑ     ލެވިެގންވޭ. ބިލ  ބެހިފައިމާއްދާ އެކ 

ތަކެތީެގ ިވޔަފާރީެގ ޝަރ ތ ތަކާިއ  ދިރޭ  ،ދެވަނަ ބަޔަކީ  ކ ރާ ފަރާތްތައް އަދި ާގނޫނ  ހިނާގ ދާއިރާތައް ކަނޑަެއޅ ން.ޒ ތަންފީ

އޮތް މަިއަގނޑ      ގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް ކަނޑަެއޅ ން. އަދި ދެންޔާިވޔަފާރީެގ ހ އްދަ  ،ރީކ ރ މާއިއެފަދަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަ

 މަރ ހަލާަގއި މަިއަގނޑ   ކޮމިޓީ؛ ާގނޫނާ ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ އަދަބ ތައް ކަނޑައެޅ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ބަޔަކީ

ލާނަން. ފ ރަތަމަ  އިބަދަލެއް ހ ށަހެޅ ނ  ޑްރާފްޓަށް ވަނީ ެގނެސްފަ. އެ ބަދަލ ތައް އަޅ ަގނޑ  ޚ ލާސާކޮށް ދަންނަވަ  6

ދ  ބިލ ެގ ނަން އޮތް ޮގތ ން އިތ ރަށް ގ ސަބިލ ެގ ނަމަށް ެގނައި ބަދަލ . މި ބިލ ން ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ މަ  ،ކަމަކީ

މިހާރ  މި ބިލަށް ދީފައިވާ   .އަޅ ަގނޑ ެމން  ،ހޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނ މާ ގ ޅިެގން ބިލ ެގ ނަން ބަދަލ ކ ރީސާފ ކޮށްދޭންޖެ

ބަދަލަކީޔ ނެތިދި  ،ނަމަކީ ދެަވނަ  ބިލ .  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މ ެގ  ވިޔަފާރި  ދިރޭތަކެތީެގ  ބިރ ހީެވފައިވާ  މެނޭޖްމަންޓް    ،މ ެގ 

އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   އޮތޯރިޓީައކީ ބިލ   ޮގތަށް  އޮންނަ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  އިޚްތިޔާރ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  ކޮބަިއކަން 

  މެނޭޖްމަންޓ  އޮތޯރިޓީއެއްގެ ،  ވަކި މިނިސްޓްރީއެްއެގ ނަން ޖަހާފައި އެއީ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަމައަށް ބިލ  އަިއއިރ ަގއި އޮތީ 
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އަދި މިނިސްޓްރީތަކ ެގ    އިސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތާ  ،ެގ މެންބަރ ންނަށް ފެނ ނީކޮމިޓީ   ،ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް

މ ެގ  ޔ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް ބަެއއް ފަހަރަށް އެހެން މިނިސްޓްރީއަކަށް ދި  ،މެންޑޭޓ  ބަދަލ ވާއިރ ަގއި 

  ބަދަލ ކ ރަން.   ޖ ލެންގ އޭ  ލާ ޮގތަށް ބިލ ެގއެ އިޚްތިޔާރ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ދޫކޮށް  ، ފ ރ ޞަތ  ވެސް އޮވެދާނެތީ

މިހާރ    ،ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ   ބިލ  ާގނޫނަކަށްވެޮގތ ން އޮންނަ މާއްދާ.    ރީކ ރ މާ ބެހޭިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަ  ، އަނެއް ބަދަލަކީ

ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަ ތަކެތީެގ ވިޔަފާރިކ ރަމ ންދާ  ހިމެނޭ  ޖަދ ވަލ  އެކެއްަގއި  ޮގތް ރީކ ރ މ ވެސް  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ަގއި 

ސާފ ނ ވާތީ ފެށިެގން    ،ބިލ ން  ތާރީޚ ން  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ާގނޫނަށް  ފަރާތްތައް  ތެރޭަގިއ  މަސް  3އެފަދަ  ދ ވަހ ެގ 

ފަންޑ  އ ފެއްދ ން    ،އަނެއް ިއޞްލާޙަކީ  . ދެންރީރީކ ރަންވާނެ ކަމަށް ބިލ ަގއި ބަޔާންކ މެނޭޖްމަންޓ  އޮތޯރިޓީަގއި ރަޖިސްޓަ

 ފަންޑެއް ހ ޅ ވ މ ގެ ޞަކ ރ މަށް ޓަކައި ޚާއްޒ ާގނޫނ  ތަންފީ  ،ޮއވޭ  އ ނިކ ރ ން. ބިލ  އައިިއރ ަގއި ބިލ ަގއި އެބަ  ބިލ ން

މިނިސްޓަރަށް އެހެންނަމަވެސް  އިޚްތިޔާރ   ކޮމިޓީައށް    ،ދީފަ.  ކަމަށް  އޮތް  ބޭނ މެއް  އ ފެއްދ މ ެގ  ފަންޑެއް  އެފަދަ 

ބަދަލ  ހޯދ މ ެގ ބައި. ާގނޫނާ    ، އަނެއް ބަދަލަކީ  ވާނީ އ ނިކޮށްފަ.   ބިލ ންފަންޑ  ހ ޅ ވ މާ ގ ޅޭ މާއްދާ  ،ަގބޫލ ނ ކ ރެވޭތީ 

އޮތޯރިޓީން ނަާގ ތަކެތި ނެގ މާ ގ ޅިެގން ހިނާގ ޚަރަދ ތައް އެ ެއްއޗެއް އެތެރެކ ރި    އިޚިލާފަށް އެތެރެކ ރި ކަމަށް ބަލަ

ކޯޓ ން ނިހާއީ ނިންމ މެއް   ށް ކަމަށް ފަރާތ ެގ އަތ ން ނަާގފައިވަނިކޮށް އެ ޚަރަދ  ނެގ މަށް އޮތޯރިޓީން ނިންމީ ޯގސްކޮ

ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި އޮތޯރިޓީން ނެިގ ފައިސާ އަނބ ރާ ދޭންވާނެ ކަމަށް ބިލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ހިމެނީ.   ،ނަމަ  ނިންމައިފި

  ހާރ ޖޫރިމަނާއާއި އަދަބ ތައް މި  ،މައިަގނޑ  އަނެއް ފަހ  ބަދަލެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ  ދެން

ވާނީ ކ ޑަކޮށްފަ.    އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަމަައށް އައި ބިލ ަގއި ހ ރި ޖޫރިމަނާެގ އަދަދ ތައް  ،ބިލ  އައިިއރ ަގއި   މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށް

ބޮޑެތި އަދަދ ތަކ ެގ ޮގތ ަގއި. މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށް   އޭރ ަގއި ހ ރި ޖޫރިމަނާެގ އަދަދ ތަކަކީ މާ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީ

ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ     13  ކޮމިޓީެގ މ ޅިން  މަސައްކަތް  ބިލ ެގ  އަދި  ބޭއްވިން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖޫން    6ބައްދަލ ވ މެއް 

ފާސްވ2022ީ ބިލ   ބައްދަލ ވ މ ަގއި  ކޮމިޓީެގ  އޮތް  އިއްތިފާ  ، ަގއި  މެންބަރ ންެގ  ހ ރިހާ  ން. ގ ހާޒިރ ެވވަޑައިެގންނެވި 

ރަީއސް އަޅ  ؛ އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިން  ބޭނ ންނިންާމލ މ ެގ  ެގންދި  ،ަގނޑ   ކ ރިައށް  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  ޔ މި  މ ަގއި 

  ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދެއްިވ އެހީތެރިކަން ފާހަަގކޮށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގ

ނ ންތެރިވި. އެ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ސަރ ކާރާއި އަމިއްލަ ތަޖ ރިބާކާރ ން ދެއްވި މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ބޭ

  ،ޓ ެގ މ ަވއްޒަފ ން ކޮށްދިން ބ ރަ މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށް ރިއެޓޭރެއަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަދި ސެކް

ހ ށަހެޅ މަކީރިއެޓޭރެސެކް ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  މ ަވއްޒަފ ންނަށް ވަރަށް  ހ ރިހާ  ކޮމިޓީން   ،ޓ ެގ 

 ފޮނ ވާފައިވާ ޮގތަށް ބިލ  ފާސްކޮށްދެއްވ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ކޮށް މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށްފާސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ދައްކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ރަްއޔިތ ންެގ   ؛ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރިން ނިންމީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ އިންނެިވއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންދެއްވ ން އެދެން.  

ން  އެ މާއްދާެގ )ށ( ަގއިާވ ޮގތ ެގ މަތީ  ، ދަށ ންވަނަ ނަންބަރ ެގ  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ    87މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

ފަންނީ އ ފެއްދ ން   ،އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ވަނަ މާއްދާެގ    87، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ަވއިވަނަ ކިޔ ން ިއއް   3ިގންތިކ ރ މާއި ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ ެގ  

މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން،  ންވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން އެ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  3)ހ( ެގ  

ދިރޭޔ ނެތިދި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ވާމީ  ގ  ތަކެތީެގ ބައިނަލްއަމ ެގ ބިރ  ހީވެފަިއވާ 

 ވަނަ ކިޔ ން ިއއްިވއްޖެ.   3 ބިލ ެގ  ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ

  ތިޞާދަށް ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ން އިޤ 19- ކޮވިޑ   - 8.3އެޖެންޑާ ނަންބަރ     . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (8.3އެޖެންޑާ ނަންބަރ     -{ 8.3}

ނަާގފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް މޮރިޓޯރިއަމް ދިނ ން ލޯނ   ،ކ ރާ ނޭދެވޭ އަސަރ ެގ ސަބަބ ން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވ މ ެގ ޮގތ ން

ފ ވަ ަގރާރ  އެދިަވޑަިއެގން  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  މ މްތާޒް  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ     ، އްމ ލަކ  

  ،. މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިބ . هللا. ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް ޢަބްދ 

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  އިޤ 19- ކޮވިޑ ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަލިމަޑ ކަމ ން  ސަބަބ ން   ތިޞާދަށްެގ  އަސަރ ެގ  ނޭދެވޭ  ކ ރާ 

ފަރާތްތަކަށް މޮރިޓޯރިއަމް ދިނ ން އެދިަވޑަިއެގން ފ ަވއްމ ލަކ  ދެކ ނ     ނަާގފައިވާވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވ މ ެގ ޮގތ ން ލޯނ 

ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަގރާރ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . ަގރާރ ަގއި 

ކ ރާ ނޭދެވޭ އަސަރ ެގ ސަބަބ ން    ޞާދަށްތިެގ ބަލިމަޑ ކަމ ން އިޤ   19-ކޮިވޑ  ؛ލާފަިއވާ މައިަގނޑ  ކަންތައްތައްއިޮގވަ 

ދިނ ން އެދިަވޑަިއެގން ފ ަވއްމ ލަކ  ދެކ ނ   ނަާގފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މޮރިޓޯރިއަމް  ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވ މ ެގ ޮގތ ން ލޯނ 

 ؛ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތަކަކީ   ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ހައްމަދ  މ މްތާޒް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަގރާރ ަގއި މަިއަގނޑ  ޮގތެްއގައި

މި ބަލިން    ،ެއކ  ފެތ ރެމ ންދާއިރ   ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެ ވަގ ތ  ހަލ އިކަމާ  ،މި ަގރާރަކީ  -1

   ފިޔަވަޅ ތަކ ެގޞަވަނަ ދ ަވހ ން ފެށިެގން އަޅަމ ން އަިއސްފައިވާ ޚާއް  2021  މޭ  5ރައްކާތެރިވ މަށް ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  

ޮގސްފައިާވއިރ  ދަށަށް  ބޮޑ ތަނ ން  އާްމދަނީ  ވިޔަފާރިތަކ ެގ  ލޯނ ނަާގފަިއވާ    ،ސަބަބ ން  ބޭނ މަށް  އެކިެއކި  ވިޔަފާރީެގ 

މ ެގ އިޙްތިާމލް ފާޅ ކަން ބޮޑ  ޮގތެްއަގިއ  ޔ ދިފަރާތްތަކަށް އެ ލޯނ ތައް ދެްއކޭނެ ޮގތެއް ނެތި ވިޔަފާރިތަްއ ބަނގ ރޫޓ ެވެގން

އޮތަތީ އެފަ  ،ފެންނަން  މޮރިޓޯރިއަމް އަދި  ދެއްކ މ ަގއި  ލޯނ ތަްއ  ޮގތ ން  އެހީތެރިވ މ ެގ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ދަ 
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ޮގވާލަ އޮތޯރިޓީއަށް  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ސަރ ކާރަށާއި  ގަވާއިދ ެގ    އި،ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ 

އެއް ނެތި ހ ރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކ ން ނަާގފަިއވާ އެްއެވސް އިސްތިސްނާ  -2ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ ަގރާރެއް.  167

 ކްރެޑިޓް  ނ ވަތަ ލޯނ  ދިނ މ ގައިމޮރިޓޯރިއަމް    -3ހަމަޖައްސަިއދިނ ން.   މޮރަޓޯރިއަމްތަކަށް  އި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކާލޯނ 

 މ އްދަތ ެގ   ޓޯރިއަމްެގމޮރި -4. ކަނޑަނޭޅ ން ކަމ ގައި  ޝަރ ޠެއް އެއީ ދައްކާފަިއވ ން ފައިސާ ބަރާބަރަށް ފެސިލީޓީއަށް

 ، އިތ ރ ނ ވެ  ތެރެއަށް  ފަިއސާެގ  ދަްއކަންޖެހޭ  ފެސިލީޓީއަށް  ކްރެޑިޓް   ނ ވަތަ   ލޯނ   އިންޓްރަސްޓެއް  ެއއްވެސް   ތެރޭގައި

މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް    ؛ރ ެގ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީން ކ ރިއަށް ެގންދިޔަ ޮގތްރާަގހަމަޖަްއސައިދިނ ން.    ޮގތަށް ފ ވާމާ  އެްއކޮށް

ގ ޅިެގން،  ަގ ފޮނ ްއވ މާ  ބޭްއވ ނ   2022މޭ    23ރާރ   ކޮމިޓީެގ  ،ަގއި  ވަނަ    7އަހަރ ެގ  ވަނަ    2022  މާލިއްޔަތ  

 މޮރަޓޯރިއަމް   ޮގތަށް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ރާރ ަގއިަގއަދި    .ކ ރިޓަކައި އެޖެންޑާ  ރާރ  ދިރާސާކ ރެްއވ މަށްަގބައްދަލ ވ މ ަގއި އެ  

 ށްލޯނ  މޮރަޓޯރިއަމަ  ،ސާފ ކ ރ މަށް ނިންމި. ނަމަވެސް  ންފިނޭންސ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދެވިދާނެތޯ  ލ ޔެއް  އިތ ރ   ދިނ މ ގައި

ޮގތ ން   ދާއިރާެގ ރެގިއ ލޭޓަރ ކަމ ަގއިވާ ހަދިނ މ ެގ ކަންކަން ޤާނޫނީ  މާލީ  މަނިޓަރީ   ،ވާލ ކ ރެވިފަިއވަނީ  މޯލްޑިވްސް 

ފިނޭންސ  އޮތޯރިޓީ އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވިދާޅ ވެފައި ކަމަށް  މޯލް ން  މަޢ ލޫމާތ   އެ  އޮތޯރިޓީން ވާތީ،  މަނިޓަރީ  ޑިވްސް 

ނިންމި ފާހަަގކޮ ަގ .ސާފ ކ ރ މަށް  ކޮމިޓީން  ގ ޅިެގން   ބަލިމަޑ ކަމ ން  ެގ19-ކޮވިޑ    -1.  ކަންތައްތައް  ށްފައިވާރާރާ 

  ފަރާތްތަކަށް   ނަާގފައިވާލޯނ   ޮގތ ން   އެހީތެރިވ މ ެގ  ިވޔަފާރިތަކަށް  ސަބަބ ން،  އަސަރ ެގ  ނޭދެވޭ  ކ ރާ  ޞާދަށްތިއިޤ 

ރާރ ަގިއ  ަގހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ    މ މްތާޒް   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ފ ވައްމ ލަކ   އެދިވަޑަިއެގން  ދިނ ން  ޓޯރިއަމްމޮރި

ކޮމިޓީން  ށްފަިއވާ  ފާހަަގކޮ އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  މަޖިލީހ ެގ ސްޓޭޓް  ރައްޔިތ ންެގ  އެޕްރީލް    25ކަންތައްތަކަކީ، 

ހ ށަހަޅާފައިާވ އެ ކޮމިޓީެގ ނަންބަރ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖި   2021 ތަޅ މަށް   ؛ރިޕޯޓ   M19/SOE/2021/5  ލީހ ެގ 

  އެ   މިހާރ   ހަމަވެ،  މ އްދަތ   މޮރަޓޯރިއަމްގެ   ދޫކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީެގ  މެދ   ައދި  ކ ދި  ގ ޅިެގން  އ19ާ-)ކޮިވޑ 

 އަރަިއަގތ މަށް  ދަތިތަކ ން  ކ ރިމަތިވެދާނެ   ވިޔަފާރިތަކަށް  އެ   ދައްކަންޖެހިފައިވާތީ،   އަނބ ރާ  ލޯނ ތައް  ކ ންފ ނިތަކ ން

ރިޕޯޓ (ަގިއ    ޮގތ ެގ ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މައްސަލަ  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ  އެދި  ވަިއދެއްވ މަށްބައްލަ   ޮގތްތަކެއް  އެހީެވވޭނެ

ވަނަ    2020ނަާގފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވ މ ެގ ޮގތ ން  ން ލޯނ އާ ގ ޅިެގ19- ކޮވިޑ   -2ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަން.  

އް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ އިސްނެންެގވ މ ެގ ދަށ ން ޓޯރިއަމެމޮރި  ވަނަ ދ ވަހ ގައި  6 ެގމާރިޗ  މަހ   ެގއަހަރ 

ދެމެދ    ރާބަންއި ސެޕްޓެމާރިޗާ  ގެ އަހަރ   ވަނަ 2020  އަދި ިމޮގތ ން  އި،މާލީ އިދާރާތަކަށް ފޯރިކޮށްދީފައިވާކަމާ އި  ތަކާބޭންކ 

އަށް  3ލޯނ  ލޮސް ޕްރޮވިޝަން % 20މޮރަޓޯރިއަމް ހަމަޖައްސައިދޭ ލޯނ ތަކަށް ބޭންކ ތަކ ެގ ަގާވއިދ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ %

ބޭންކ ތަކ ން  -3ދަށްކޮށްދީފައިވާކަން.   ހ ރިހާ  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  މޮރަޓޯރި ިމ  ފަރާތްތަކަކަށް  ިގނަ  އަމް ވެސް 

ދެވ ނ އިރ     ށްވަނަ އަހަރ  ލޯނ  މޮރަޓޯރިއަމަ  2020 -4 .ިގނަ ލޯނ ތަކެއް ރީޝެޑިއ ލް ކޮށްދީފަިއވާކަން  ،ހަމަޖައްސައިދީ

ވަނަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ    2021ނަމަެވސް، ފާއިތ ވި   ޞާދ  އޮތީ ނ ތަނަވަސް ފައްތަރެއްަގއިތިދ ނިޔެއާއި ރާއްޖޭެގ އިޤ 
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ތިޞާދ  ދަނީ ބާރ   ރާްއޖޭެގ އިޤ   ،ރަކާތްތައް ހިނަގިއަގނެހަ ތިޞާދީ  އިޤ   ، ކ ރެވިރޯލްެގ ބަލިމަޑ ކަން ކޮންޓ19ް-ކޮވިޑ  

ިގނަ    ،ގ ޅިެގން އެޅ ނ  ފިޔަވަޅ ތަކާއި ދެވ ނ  ލ އިތަކ ެގ ސަބަބ ން  އ219ާ-ސްޕީޑެްއަގއި ރިކަވަރވަމ ންކަާމއި، އަދި ކޮިވޑ 

ހާލަތ  ބަދަލ ވެފައިވ މާމަށް  ޔ ދި  ށްއަމަވިޔަފާރިތައް ހިނަގއިަގންނަން ފަށާފައިވާތީ، އޭރ  ލޯނ  މޮރަޓޯރި އެކ ،   ނިންމި 

ނޫން ަވގ ތެއް  އެކަށީެގންވާ  ދިނ މަށް  މޮރަޓޯރިއަމް  އަލ ން  ޮގތ ން  އެހީތެރިވ މ ެގ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ކަމަށް   މިވަގ ތަކީ 

ދާއިރާއިން ވިޔަފާރިތަކަށް  މާލީ    -5. ށްފައިާވކަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ފާހަަގކޮ

ކ ރ މަށް ބޭންކ ތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކ ން ލޯނ   ވިޔަފާރި ސްޓްމިއ ލޭޓ   ،ކޮވިޑ ން އަރަިއަގނެ  މި ވަގ ތ  އެހީެވވެން އޮތީ

މޮރަޓޯރިއަްމެގ    -6ފާހަަގކ ރައްވާފައިާވކަން.  ވެސް   ކަމަށް ފަހިކޮށްދީެގން ފޯރ ކޮށްދީ، މާލީ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކަށް މަގ 

ދަްއކަމ ންދާކަމާއި، ލޯނ  މޮރަޓޯރިއަމަކީ   ދަށ ން ލ އިތައް ދެވ ނ  ިގނަ ލޯނ ތަކަށް، ިވޔަފާރިތަކ ން ަގވާއިދ ން ފައިސާ

 ދިމާވެދާނެ ކަމާިއ، ލޯނ  އަދި މޮރަޓޯރިއަމްެގ މ އްދަތ  އިތ ރ ވ މ ން ލޯނ  ނަާގފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ވަގ ތީ ލ ޔެއް

މޮރަޓޯރިއަމްެގ މ އްދަތ ހަމަވެ ފައިސާ ދަްއކަންޖެހޭއިރ ، ެއ   އްޞަކޮށް ކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށްޚާ ޮގންޖެހ މަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް،  

އިންސްޓޯލްމަންޓ ެގ   ބޮޑ ެވެގންއަދައްކަންޖެހޭ  ދަތިތަކާދަދ   މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  ސަރވިސްކ ރ މަށް  ލޯނ    ދިޔ މ ން 

ދ ވަސްތަކެްއ   ، އަދި ހަމަ އެޮގތ ން ލޯނ ތައް މޮރަޓޯރިއަމްަގއި ިގނަމާއި ދިޔ ، ލޯނ ތައް ޕަރފޯމްނ ކ ރެވިެގންކ ރިމަތިލާންޖެހި

ބޭންކ ތަކަށް ހ ރ މ ން  ެއކަށީެގންވާ ވަންދެން  ދިމާވ މަކީ  ދަތިތައް  ކޭޝްފްލޯެގ  އެހެންކަމ ން ވެސް  ިމ    ،ކަމެއްކަން. 

ޮގތްތަކެއް ނިންމާފަިއވާ     ަމއްސަލަައކީ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި މަޝްވަރާކޮށްރާރ ަގއި ފާހަަގކ ރަްއވާފަިއާވ މޮރަޓޯރިއަމްެގަގ

  ކ ދި ވަނަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި    2021އަދި   2020ފަދައިން    ށްފަިއވާރާރ ަގއި ފާހަަގކޮަގކަމާިއ، އަދި  މި   ކަންތައްތަކެއް

ރާރ ަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ  ަގސައިދީފައިކަމ ން، މި  ސަރ ކާރ ން ވަނީ މޮރަޓޯރިއަމް ހަމަޖައް  ށްފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަ މެދ   އަދި

 ކޮމިޓީއަށް   މާލިއްޔަތ ؛ ތަންފީޒ ކ ރެވިފަިއވާ ކަންތައްތަކެްއކަން. ކޮމިޓީެގ ނިންމ ން  ، ފިޔަވަޅ ތަކެއް އެޅި  ކަންތައްތަކަކީ 

  އެހީތެރިވ މ ެގ  ޔަފާރިތަކަށްވި  ސަބަބ ން  އަސަރ ެގ  ނޭދެވޭ  ކ ރާ  ތިޞާދަށްއިޤ   ބަލިމަޑ ކަމ ން  ެގ19- ކޮވިޑ ،  ފޮނ އްވާފަިއވާ

 މ ޙައްމަދ    މެންބަރ   ދާއިރާެގ  ދެކ ނ    އެދިވަޑައިެގން ފ ަވއްމ ލަކ   ދިނ ން  މޮރަޓޯރިއަމް  ފަރާތްތަކަށް  ނަާގފަިއވާ ލޯނ   ޮގތ ން

ދިރާސާކޮށް،ަގހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ    މ މްތާޒް ނިންމާފައިވާ  ަގ މި  ރާރ   ެގންނަން  ކޮމިޓީން  ތިރީަގިއާވ  ރާރަށް 

  އަހަރ ގެ   ވަނަ   2022  ކޮމިޓީެގ  މި  ، ބޭްއވި  ަގއި  2022  ޖޫން 21ރާރ  ފާސްކ ރ މަށް  ަގއެކ    ރެކޮމެންޑޭޝަންސްތަކާ

ރާރ ަގއި  ަގ  މި  -1ނިންމިއެވެ.    ންގ ިއއްތިފާ  މެންބަރ ންެގ  ބަިއެވރިވި  ވޯޓ ަގއި  ،ހާޒިރ ވެ   ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލ ވ މ ަގއި  ވަނ12ަ

ކ ދި  2021އަދި    2020 ،ންފަދައިވިފައިވާ  ފާހަަގކ ރެ ތެރޭަގއި  ައހަރ ެގ  ށް ވިޔަފާރިތަކަ  ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ވަނަ 

ލަތަކާ ގ ޅިެގން ހާވަކި    ރާރ ަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ކަންތަްއތަކަކީަގސަރ ކާރ ން މޮރަޓޯރިއަމް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާތީއާިއ، މި  

ކަމަށް.  ޙާލަތާ ގ ޅިެގން ފިޔަވަޅ ތަކެއް އަޅައި، އެކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރެވިފައިވާހ  ކަމާއި، އެ ކަންތައްތަކެއްފައިވާ  ޅިހ ށަހެ

ޔޫކްރެއިނ19ް- ކޮވިޑ   -2 އިޤ - ާއއި  ސަބަބ ން  ހަނގ ރާމަިއެގ    ދަނޑިވަޅ ން   ދަތި  މި  އަިއސްފައިވާ  ތިޞާދަށްރަޝިޔާ 
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  ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ލޯނ ތައް   ،ޮގތ ން  ެއހީތެރިވެދިނ މ ެގ  އަރައިަގތ މަށް  ވިޔަފާރިތައް

ކ ރ މަށް ބޭންކ ތަކާއި މާލީ  ިވޔަފާރިތައް ސްޓްިމއ ލޭޓ   -3ފަހިކޮށްދިނ މަށް.    ޮގތްތަކެއް  ލ އިފަސޭހަ  ދެއްކ މ ގައި  އަނބ ރާ

ާއ  19-ކޮިވޑ   -4 ން.ތަކަށް މަގ  ފަހިކޮށްދިނ އިދާރާތަކ ން ލޯނ  ފޯރ ކޮށްދީ، އެ ިވޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހެނިހެން ވަސީލަތް

ގ ޅިެގން ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތެީގ ވިޔަފާރިތަކ ެގ ތެރެއިން ލޯނ  އަނބ ރާ ދެއްކ މަށް ދަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކ ެގ ލޯނ ތަކަށް  

އޮތް ދެވެން  ލ އިތަކެއް  އިތ ރ   ދެއްކ މަށް  ދިނ މަށް ފައިސާ  ލ އިތަކެއް  އެ  މެއަދި    ؛ނަމަ،  އަދި  ފަންތީގެ  ކ ދި  ދ  

 ގ ޅ ންހ ރި އިދާރާތަކ ަގއި ދެންނެވ މަށް  ބައްޓަންކ ރ މަށް ކަމާ  ސިޔާސަތ ތައް  ވިޔަފާރިތައް ފަންނީ ޮގތ ން ތަރައްޤީކ ރ މަށް

ެގ ދަށ ން މި ރިޕޯޓ  ރަްއޔިތ ންެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(  99ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ވީމާ، ކަމަށް.   ފެންނަ

  ކ ރާ   ތިޞާދަށްއިޤ   ބަލިމަޑ ކަމ ން  ެގ19-ކޮިވޑ   ރިޢާޔަތްކ ރަްއވައި  ނިންމ މަށް  އި، ކޮމިޓީެގމަށް ނިންމަމަޖިލީހަށް ފޮނ ވ 

 ދިނ ން  މޮރަޓޯރިއަމް  ފަރާތްތަކަށް  ނަާގފަިއވާލޯނ   ޮގތ ން  އެހީތެރިވ މ ެގ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ސަބަބ ން  އަސަރ ެގ  ނޭދެވޭ

ނިންމަވައިދެއްވ ން    މަތީން  ޮގތ ެގތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ    ރާރ ަގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   އެދިަވޑަިއެގން

 . ންހ ށަހަޅަ މި ރިޕޯޓ  އެދި

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

މެންބަރ .   ިއްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ކޮމިޓީ  ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވާނީ މި  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓަށް ؛   ކޮމިޓީ  މި 

އެދިަވޑަިއެގންދެްއވ ން އެދެން.   ށްއެދިވަޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އިންނެވިްއޔާ ފ ރ ޞަތަދަްއކަވަން ވާހަކަފ ޅ 

 . ފީފ ޢަވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ފ ފީޢަވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން 

މ މްތާޒް މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ފ ަވއްމ ލަކ   އާދެ!  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި   ޝ ކ ރިއްޔާ 

  ރާރ  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ދެންމެ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ިއިވެގން މިަގހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  

ވިޔަފާރިތަކަށް    ފަންތީެގ  ވަނީ ކ ދި އަދި މެދ   އްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެދިވަޑައިެގންފައިއެ އި ؛ ދިޔައީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 . ނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގވެފައި މިށްދިނ މަށްލަތ ަގއި ދެވިފަިއވާ މޮރިޓޯރިއަމްެގ މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮހާކޮވިޑ ެގ  

 ލަތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މޮރިޓޯރިއަމް އިތ ރ ކޮށްދިނ މަކީ މިހާކޮވިޑ ެގ  ޮގސްފަިއވާކަން.  ތި ލަތ  ނެހާ  މިހާރ  އެ  ،އޮތީ

އެާއއެކ ، ކ ދި  ނެތް. އަދި ހަމަ  އްވަޑައިެގންފައެވަގ ތަށް ކޮންމެހެން ބޭނ ންތެރިވެފަިއވާ ކަެމއް ކަމަކަށް އެ ކޮމިޓީއަށް ފެނި

މެދ  ރަނަގޅ ވަމ ންދާ   އަދި  މިހާރ   ވިޔަފާރިތައް  މިހާރ  މިސާ  ،މަށްޔ ދިފަންތީެގ  ލޯނ ތަްއ  އެފަދަ  ޮގތ ން  ލެްއެގ 

މި އެއީ   ދައްކަމ ންދާތީ،  އެދ މަކީ  އިދާރާތަކ ަގއި  މާލީ  އިތ ރ ކޮށްދިނ މަށް  ޮމރިޓޯރިއަމް  ރާއްޖޭެގ    މި  ،ވަގ ތ   ވަގ ތ  



2220 ޖޫން  82              ޖަލްސާ                             ވަނަ  20ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

65 

 

ކ ރިއެރ އިޤ  ކޮމިޓީއަ  މަށްތިޞާދ   ކަމަށް  ކަމެއް  ކ ރަންޖެހޭ  ބޭންކ ތަކ ގެ ކަޓަކައި  އާދެ!  ފެނިވަޑައިނ ެގންނެވި.   ؛ށް 

މި ފައިސާ  ލިބެންވާ  ބޭންކ ތަކަށް  ދޫކޮށްެގން  ފަދައިން  މޮރިޓޯރިއަމް  ފާހަަގކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓ ަގިއ  ނ ލިބ މަކީ    ، ވަގ ތަށް 

އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކޮިވޑ ެގ    ވަނީ.  މިއަށް ނޭދެވޭ އަސަރ ކ ރާނެ ކަމެއް ކަމަށް  ބޭންކ ތަކ ެގ ކޭޝްފްލޯ

ރާމަ. މި ޔޫކްރެއިންެގ ހަނގ -ޔާ ޝިރަ  ،ދިމާވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ޮގންޖެހ މަކީ  ށްނިޔެއަލަތ ެގ އިތ ރަށް މިއަދ  ދ ހާ

ދަނީ. އެހެންވީމާ، އޭެގ   ތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރ ތައް ކ ރަމ ން މިހަނގ ރާމައިެގ ސަބަބ ން ދ ނިޔޭެގ އިޤ 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް ކ ރަމ ން އެބަ ައޅ ަގއަސަރ   ިވޔަފާރިތަކަށް ވެސް ކ ރަމ ންދޭ. މިކަމަށް ދޭ. އަދި  ނޑ މެންެގ 

ޚާއްޞަކޮށް ބޭންކ ތަކ ން މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެވެން އޮތް ލ ޔެއް ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން    ،ރިޢާޔަތްކޮށް މާލީ އިދާރާތަކ ން

ރި ދިމަދިމާލ ން ބޭންކ ތަކ ން  ހ   ދެވެން  މިޮގތަށް ލ އި  ،މީދ ކ ރަންންމި ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ކަމެއް. ައޅ ަގނޑ  އ 

އަދި މާލީ އިދާރާތަކ ން މިފަދަ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ޓަކައި ނ ވަތަ ކ ރިއެރ ވ މަށް ޓަކައި ދެވެން ހ ރި ލ އިތަކެއް 

އޭެގ އާދެ!  ކަމަށް.  ލޯނ ދެއްވާނެ  ރީޝެޑިއ ލްކޮށްދިނ ންތެރޭަގއި  ލޯނ   ފަރާތްތަކަށް  ލޯ  ،ނަާގފަިއވާ  އިތ ރަށް  ނ   އަދި 

ލިބޭނެ   ލޯނ   ފަރާތްތަކަށް  މެ،  މަގ ފަހިކޮށްދިނ ން  ޮގތަށްބޭނ ންވާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކ ރ މ ން  ކަންތައްތައް   ދ މިފަދަ 

 ތައް އަދި މި ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ވިޔަފާރި.  ފަންތީެގ އަދި ކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށް އިތ ރ  ލ އިތަކެއް ލިބިެގންދާނެ

 އަޅ ަގނޑ  ؛ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވޭބޫލ ކ ރެ ަގ  ށްޞަތ ތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަތަރައްޤީކ ރ މަށް އިތ ރ  ފ ރ  

ފާސްކޮށްދިނ މަށް    އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން މި ރިޕޯޓ  އޮތް ޮގތަށް    ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅާފައި މި ވެސް މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދ ކ ރަން. މި  

 .ތަށް ދެއްވި ފ ރ ޞަ އެ ދޭ ވާހަކަ  ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ވަނަ ނަންބަރ ެގ  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ    87އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ރަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ތިޞާދަށް ކ ރާ ނޭދެވޭ އަސަރ ެގ  ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ން އިޤ 819-ކޮިވޑ ،  ންއެ މާއްދާެގ )ށ( ަގއިާވ ޮގތ ެގ މަތީ  ،ދަށ ން

ފ ަވއްމ ލަކ     ވަޑަިއެގންޓޯރިއަމް ދިނ ން އެދިނަާގފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް މޮރަލޯނ ސަބަބ ން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވ މ ެގ ޮގތ ން  

ދާއިރާެގ މ މްތާޒް  ިއއްޒަތްތެރި   ދެކ ނ   މ ޙައްމަދ   އިްއވ ން.    ގެ ރާރ  ަގހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   މެންބަރ   ކިޔ ން  ތިންވަނަ 

ވޯޓަށް އަހާ ަގޑީަގއި އި  ރިޕޯޓަށް ވެސް ދެން ވޯޓަށް އަހާ ދ ވަހެއްގަ ތިން ކޮމިޓީ    އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ބަހ ސް މި ނިންމި

 ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. 

 

 ން ނިންމ  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާގނޫނ  ނަންބަރ  ؛ ޖެހިއިރ ، ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ   10މިއަދ ެގ ކޮމިޓީ މަސަްއކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް ދަންނަވައިލާނަން.  

މިނިވަން    ، ޖެހިއިރ   11ެގނައ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކ ރ ން.  ށް އިޞްލާޙ (އަބެހޭ ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅ ރަށްރަށާ)  20/ 98

ގ ޅޭ ޮގތ ން    ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މީހ ން ެވއްދ މާއި ަވކިކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ އ ސޫލާ؛ މ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ

ަގާވއިދ ެގ  ރައްޔި މަޖިލީހ ެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   179ތ ންެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މައްސަލައާވަނަ  ޮގތ ން      ގ ޅޭ 

ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ްއވާފަިއާވ   ؛ރީ ކޮމިޓީއަޖ ޑީޝި  ،ޖެހިއިރ    11ބައްދަލ ކ ރ ން.    ކޮމިޝަނާ  ސްމަޝްވަރާކ ރ މަށް އިލެކްޝަން 

ގ ޅޭ ބިލާ ގ ޅޭ    ބިލ ތަކ ެގ މަސަްއކަތް ނިންމާނެ ސ ންަގޑިތަްއ ކަނޑައެޅ ން. ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ހެްއކާ

މާލިއްޔަތ   ،  ޖެހިއިރ   11ގ ޅޭ ޮގތ ން މަޝްވަރާކ ރ ން.    ތަކާ ފައިވާ ކޮމެންޓ ލިބި ތ ން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ން  ޮގ

ބެހޭ ބިލ  ދިރާސާކ ރ ން. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ތަޅ މ ަގއި ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ    އިންޝ އަރެންސާ؛ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ

  ޖަހާއިރ .  9ވާ ބ ދަ ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   2022ޖޫން  29ޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މަ މަސައްކަތް ނިމ ނީ. ދެން
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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