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

 

 ޖަލްސ  ަވނަިވހި ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 2020

 ދ ވަސް( އަްނގ ރަ) 2020 މ ރިޗ  17

 

 

  :ވ ހަކަެދއްެކވ ން ރިޔ ސަތ ން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آو هللا لوسرى الم علالة والس  الحمد هلل والص   ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސ ގެ ހ ޒިރީ .2

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ަވނަ އަހަރ ެގ  1441ަވނަ ދ ަވސް.  6ނަކަތ ން  ބަދ ރ ަވސްފަ ދ ަވސް. އަންގ ރަީވ  2020 މ ރިޗ  17 ދަކީއަމި

 ަވގ ތ ސ . މި ަވނަ ޖަލް 20ެގ ތަމަ ދައ ރ ރ ެގ ފ ރަަވނަ ައހަ 2020 މިއީ ަވނަ ދ ަވސް. 22ން ރަޖަބ  މަހ 

ކ  މެންބަރަ އިްއޒަތްތެރި 3ިތއްެބީވ  ސަލ މ ގައި .ެމންބަރ ންޒަތްތެރި ިއއް 29 ހ ޒިރ ެވަވޑަިއެގްނ ތިއްބެވީ  ށްޖަލްސ އަ

  .ޭވ

 

 ން. ޢ ލ ންކ ރ  އި  ޖެންޑ  އެ  ގެ ހ  ދ ވަ  .3

 

 ކަދެްއެކވ ން:ސަތ ން ވ ހަޔ ރި

 .2020/1/20/ޖއއަީކ، ޖެންޑ  އެ ެގމިއަދ 

 

 އިބ ތިދ އީ ބަހ ސް .  5

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އިބ ތިދ އީ ބަހ ސް. ، 5 އެޖެންޑ  ައއިޓަމ 

ބަރ  ގ ނޫނ  ނަން ،ހ ށަހަޅ އްވ ަފިއވ  ޢަލީ ނިޔ ޒްދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ   މ ލޭހ ޅ  ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން -5.1

 ބިލ . އ މ ެގގ ނޫނ (އަށް އިޞްލ ޙ ެގެގނަ އް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ރ ތަދ އިރ އްޖޭެގ ިއދ ރީ ދިެވހި ) 2010/7

ފަހ ން ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލ ޙ ތަެކއް ެގެނިވފައިަވނީ. މިހ ރ  މި ެގނެޭވ  ދ ދި ،ވ ނެނަ އެނިގަވަޑއިަގން

ން  ޔ ތަމަ ކިއަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ެގ ފ ރަ ލ .އޭރ  ެގނެވ ނ  އިޞްލ ޙ ތަކަށް ެގެނޭވ ިއދ ރީ ބައެއް ބަދަ ،އިޞްލ ޙ ތަކަކީ 

ހަށް ލ  މަޖިލީބި. އިަވނަ ޖަލްސ ަގ 4ދައ ރ ެގ  ފ ރަތަމަ ،ަގއި ބޭްއވ ނ  2020ރ ަވރީ ފެބ  10 ،އިްއވ ފަިއަވނީ

ރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް. ހ ޅ މ ލެ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަހ ށަހަޅ އްވައިެދްއވ ނީ ހ ޅ މ ލެ 

 ޢަލީ ނިޔ ޒް.

 

 ވ ހަކަެދއްެކވ ން:ޢަލީ ނިޔ ޒް އިރ ެގ މެންބަރ  ދ  ހ ޅ މ ލޭ

ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ިމ ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ޝ ކ ރިއްޔ  

ަގއި ލޯކަްލ ނ ީޒ އ ސޫލ ން ިހންގ މ ެގ ގ ނޫކަދިެވހިރ އްޭޖެގ އިދ ރީ ދ ިއރ ތައް ލ މަރ  ،ެވސް ތި ފ ަހަގކ ެރއްިވ ފަދަިއން

އެކ  އެ ކަންކަން ރަންޖެހޭ ބައެއް އިދ ރީ ކަންކަްނ ހ ރ މ ޙ ކ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތިޚ ބ ެގ ކ ރިން އިޞްލ 

ަވނީ. މި އިޞްލ ޙ ްނ  އިޞްލ ޙެއް ީމަގއި މި 10 ؛ޓަަކއި ެއ ގ ނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލ ޙ ތަކެއްއިޞްލ ޙ ކ ރ މަށް

  މަްޝަވރ ކޮށްދ އިރ ެއއްަގއި ަވރަށް ފ ޅ   ،ގ ކޮްށ ބަހ ސްކޮށްމެން ަވރަށް ދި ޑ ަގނން ައޅ ްއެވސް ަވރަކަްށ ކ ރިއެ

ދަލެއް ނ ންނ ނެ. ބަޭއެގ ެއއްެވސް ިސޔ ސަތަކަށް  ،މަކަށްހޫ ދ  ގ ނޫނ ެގ މަފްއަދި މިހ ރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން ،ހ ށަހަޅ ފައިވ 

ްއ ތަޙ ، އެ އިޞްލ ކ ދި ިއދ ރީ ބައެއް އިޞްލ ޙ ތައް. ެއހެންީވމ ދިރަށް ކ ިއޞްލ ޙަކީ ަވ 10މީަގއި އޮތް  ،އެޮގތ ން

 ހޭ ބެ އިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ  ބަެއއް ކަންކަމ އް. ޭއެގޮގތަށް ފ ސްކޮށްެދްއވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަްށ އެދޭކަމެވ   ގައިމީ

ލް ކައ ންސިލ ެގ އޮތީ ލޯކަ ކ ރިމަީތގައި މި ައޅ ަގނޑ މެންެގ .ރި ރައީސްތްތެހަކަދަްއކަން ެވސް އެބަ. އިްއޒަޮގތ ން ވ 

ެވފަ. މި ގ ނޫނ ަގއި ހ ރި ަބއެއް  މަސްދ ަވސް 3 ނީަވ ށް އައްޔެ ންފެށިތ  އިއިންތިޚ ބ . އަދި މި ގ ނޫނަްށ ޢަމަލ ކ ރަ

ނޑ  ަގަގއި އޮތް ަމއިމ ންދ ކަމީ އަޅ ަގނޑ މެން އ ފ ކ ރ  ކަމެއް. ެއޮގތ ން އޭރަމ ހިއްމ  ކަންކަމަށް މިހ ރ  ޢަމަލ ކ 

 ކ ރަމ ން އެބަދޭ. އެއްލ ން ޢަމަތަކ ރ މ  ބެހޭ އިދ އަދި ކަ ،ކ ރ ެގ ފަރ ތ ންމ  ދެ ސިޔ ސަތަކަށް މިހ ރ  ސަރ ންމ ހި

ޮގތ ން  )ށ( ަގއި ބ ނ  ،)ހ( ަގއި ެގ 1ަވނަ މ އްދ ެގ  56ގ ނޫނ ެގ އެ  ،ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން ަގއިކަމެއްެގ ޮގތ 

ގ ނޫނަށް  ؛މަްސދ ަވހ ެގ ތެޭރަގއި  3ށ ތ  ފަކ ރަން ލ މި ގ ނޫނަްށ ޢަމަ ،އްެޖއްޔ ޮގތ ން ެވ ނ ބ )ހ( ގައި ، ވެއްެޖއްޔ 

ެގ ކ  ސިޓީ ަކއ ންސިލ ތަ ތަކ އިލ ކައ ންސި ޭރަގއި ހ ރިހ  ރަށ ތެެގ ހ ަވދ  މަސް 3. އިޑިސެންަބރ ަގ 5ފެށީ  ންޢަމަލ ކ ރަ
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މަށް. އ ދެ! އެކަްނ ޝ އިޢ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަ ދައ ލަތ ެގ ެގޒެޓ ަގއި އި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ކަނަޑއަޅ ްއަވޞްޞ އިޚްތި

ިއ ަވަރށް ބޮޑަށް ތ ރީޚީ ކަމެއް. ިމހ ތަނަށް ރ އްޖޭަގިއ އިދ ީރ ، ޙަޤީޤަތ ަގއިްއޔެ ަވނީ ނިމިފަ. ެއއީ އެހެންީވމ 

 ކީ އެ މީހ ންެގ މިލްކިއްޔ ތަ ،ބައ ންޑްީރއަކީ  ،ކީޞަޞ ކައ ންސިލ ތަކެްއެގ ނ ަވތަ ރަށެއްެގ އިްޚތި ަވތަދ އިރ ތައް ނ 

ެއކަމަށް ޓަަކއި ިމ  ،އެހެންީވމ ިވފަެއއް ނެތް. އެަކން ކ ރެ ،ކަެމއް ގ ނޫނ ަގިއ ބ ނެފައި އޮތް ނަމަެވސްކޮބައި

ެއ  ،ކޮށްެދއްިވ އެންމެހައި ފަރ ތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން. ދެަވނަ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި މަސައްކަތް

ަދއ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ނ ަވތަ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން  ، ބ ނެަފއި އެބައޮތްގ ނޫނ ަގއި ަވރަށް ޞަރީަޙކޮްށ ަވރަށް ރަނަގޅަށް

ކަމަށް. އެ މަސައްކަތް  ރިކ ރަްނޖެހޭނެ.އައި.ޕީ ނ ަވތަ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތަކ ގައި ކައ ންސިލ ތައް ަބިއެވކ ރ  ޕީ.އެސް

ެގ ކަންތައް ސް އ ޅޭ ކޮރޯނ  ަވއިރަ ތިެވެގން މިމަކ ރި އަޅ ަގނޑ މެްނނ މިއަދ  ަވނިކޮށް ފައިެވސް ސަރ ކ ރ ން ފަށ 

މ ޚ ޠަބ ޮކްށ  ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ކ ރީ ދ ަވހ  ޤައ މ ސ ައދި ރައީ މަކީނ ސްސަރ ކ ރ ެގ ވި  ،ސް. އެހެންިވޔަނީަވދިމ ެވފައި

ަތރައްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތަްއ ނ ަވަތ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ެއއްެވްސ  ިވސްނ މަކީ ،ދެއްކެިވ ވ ހަަކިއގައި ެވްސ ފ ހަަގކ ރެްއިވ

އް މެދ ެވރިެވެގން ހިނގ ނެކަމީ އެ މަޝްރޫޢ ތައް ކައ ންސިލ ތަ  ،ރޫޢެއް ހ އްޓައިނ ލ ން ަކމަށް. އެހެންކަމަށްވ ނަމަމަޝް

ެގ ތަކެއްމިދިޔަ މަސްަވނީ  މި އް ތަރޫޢ ޝްކެއް އޮތް ަކމެއް ނޫން. ހެލްތ  މިނިސްޓްރީގައި ހ ރި މަޝައް އެްއެވސް 

ކޮްށފަ. އަދި ހަމަ އެ އ ސޫލ ން ލ ަހވ  ްތތައް ަކއ ންސިލ ތަކ ކަމަަސއްޔ ެގ މިލިއަން ރ ފި 48ގައި ގ ްތަގނޑަކަށް ތެރޭ

 ގެ އެސް.ައއި.ޕީ .ޕީ. ،ރޫޢ ތައްއަދިެވްސ ތަރައްޤީެގ އެިކއެކި ަމޝް ،ތަކ އިތައް މިނިސްޓްރީެގ ކަންކޭޝަންޔ  އެޑި

ތަްއ ރަށ  ޕްރޮޖެކްޓ ެރ ދަށ ެގ މިލިއަންވ  5 ،އްތައްަކންތަހ ރި  ކ ރ ެގ އޮފީސްތަކ ން ކ ރަން ސަރ  ،މަޝްރޫޢ ތައް

ެއ ހިެގންދ ނެކަމީ ނ ަވތަ ބެލ ތަކަްށ އ ންސިކަ  އް ސިޓީތަޓ ކްމިލިއަނ ން ދަށ ެގ ޕްރޮޖެ 15ލ ތަކަށް އަދި ކައ ންސި

ކަންތައް  ، މި ދެމ ީވެގންދ ނެކަމީ އެްއެވސް ޝައްެކއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންކޮށް ކ ރެވި ރި ކައ ންސިލ ތައް މެދ ެވ

މެންނަށް ކ ރ  ހިސ ބ ން ފެށިެގން ކ ިރައށްދ ކަމީ އަޅ ަގނޑ ޒ މ  މި ދެ މަސައްކަތް ގ ނޫނ  ތަންފީންގ ނޫނ ަގއި އޮތް މ ހި

ރަށްރަށ ެގ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންަތއް  ،އޮތީ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގިއ މި މ ންއެނޭގ ކަމެއް. ތިންަވނަ ކަމަކަށް އެންމެ މ ހި

އެކ ލަަވއިލެޭވ ކައ ްނސިލ ތައް ން ކ ރަން އޮތީ އަލަށް ން. އެހެންނަމަެވސް، އެކަ ަލއި އެކަން ފ ސްކ ރ އިއެކ ަލަވ

ސ ރެ ންސް، މިހ ރ ެވެއހެންނަމަ ަގކ ރަން.ހަަގއިކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ފ މަސްދ ަވހ ެގ ތެރޭ 6 ،އައ މަށްފަހ 

ތ  ކ ރިން ލޭްނޑް އި މީެގ ދެ ހަފ ގަ ތ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ ހަފ  މ ންމ ހިރ ެވ ތިބ މަކީ ށިެގން ެއކަމަށް ތަްއޔ ފެ

ަގއި އެ އޮތޯިރޓީގައި ނ ަވތަ ސަރ ކ ރ ެގ ލ ކ ރ  ޮގތ ބޫއެްއކޮށް ބައްދަލ ކ ރިން. އެ ބޭފ ޅ ން ަގ އޮތޯރިީޓއ  ސަރޭވ

ޭރގައި ހެދ މ ެގ ކެޕޭިސޓީެއއް ތެެގ ތ  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންތައް އެ މ އްދަެގ ކަމ  ބެހޭ އިދ ރ ެގ ހ ރިހ  ރަށެއްތަނ ަވ

. ންނ ނެްށ ނޯކަ ޫދކޮށްލައިެގން ތިެބޭވގ ޫނނ ގައި ަވކި ޮގތަކަށް ކަނަޑއަޅ ފަިއ އޮތް ކަމެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް،

މިކަމަށް ބޭނ ންވ    ،އް ހޯދަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އެ އޮތޯރިޓީަގއި އެދ ނިންޙައްލ ތަކެ، ޖެހޭނެންއެއަށް ޮގތްތަެކއް ހޯދަ
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މީހ ންެގ  އެއީ، ، ެއއީ ފައިސ ެގ ދަތިކަންތޯނ މަށް. މިސ ލަކަށްދިންނަށް ސ ފ ކޮށްމެއެހީތެރިކަމަކީ ކޮަބއިތޯ އަޅ ަގނޑ 

ތ ެގ ލަރ އްޖޭަގއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭްނ މިނިސްޓްރީން ނ ަވތަ ަދއ  ،ތ ަގއި ޮގ ރެޭވފ ކ ލަދަތިކަންތޯ. އަޅ ަގނޑަށް 

، އެ ބޭފ ޅ ން ީވމ ބައެއް. އެހެން ޑްޮގތަށް ތިބީ ަވރަށް މަދ  ލައިސަންސް ހެދޭރަށް ބޭނ ންވ  މިންވަ  އިދ ރ ތަކ ން

މަސްދ ަވހ ެގ  6ސް ޕްލޭންތައް ެއތައް ރަށެއްެގ ލޭންޑް ޔޫ 180 ،ވ ނަމަ ކަމަށް ކޮށް އެކަނި ެއކަން ކ ރ ރިދ ެވމެ

  ތެރޭގައި ނ ހެދިދ ނެ. އެއެއް ނޫން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ މަކީ. އެހެންނަމަެވސް، އެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނެހެދި 

ދ ަވހަށް އެ ރަށ ެގ ކަްނކަން ކ ރ ެނ އަހަރ  5ކ ރިއަށް އޮތް   ޕްލޭން ހެދޭކަށް ނެތް. އަދިހަމަޔަޤީނ ން ެވސް ތަރައްޤީގެ 

މީޓަރ ެގ  700ވ  ރޭަގއިތެެގ ޞްޞ   އެނިގފަ. އިޚްތިޞްޞ އިޚްތިއޮތީ   ނިންމޭނެ ޮގތެއް ެވސް ނެތް. މިހ ރ  މިޮގތް

 އި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންަގތަނ  ރިއަށް އޮތް ެވސް ބޭނ ންހިފައިެގން ކ ދ އްހަރަސަފަޅ ެގ  ޮގތަށް ބޭނ ން ެވސް ހިފޭ 

ރެ ދ ރަްށ އަށްވ ނ ން އެއްދެްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްހަމައެކަނި ބިމ ެގ ސަރަހަ ރ ކ ރަންވ ނީ. ޔ ެވސް ތައް 

އަދި އެީއ  ،ޮގތަށް ޮގތ ަގިއ ހިފޭނެ  ެގންދަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ މ ެގ ތެރޭގައި ފަޅ  އޭެގ އެންމެ ރަނަގޅ 

ޮގތ ަގިއ ެވސް ވ ންޖެހޭނެ ކަމަށް ެގ އްދެއްހަބަލ ގައި މީހ ން ދިރިއ ޅެޭވނެ ޮގތަށް ޕްލޭންކ ެރޭވނެ ސަރަޤ ސްތަމ 

ަދއްކ އިރ ަގއި ކ ރިްނ ލޯކަލް  ކަޯލކަލް ަކއ ްނސިލ ެގ އިންތިޚ ބ ެގ ވ ހަ .އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ސް ެވދަތ  އްފަހ ން އިޢ ލ ންކ ރި މ  އަދި ،ސްވެ ލަ ދަތ އްފަިއ އޮތް މ  ޅ އަޑަ ނކަށް މަކައ ންސިލ ެގ އިންތިޚ ބ  ޭބްއވ 

 އި ދިފަ. އިންތިޚ ބެއް ލަސްކ ރ މަށް ޤ ނޫނ އަސ ސީގަ ކޯޓ ަގިއ އެކޮމިޝަނ ން ަވނީ ހައި ސްސްކ ރ މަށް އިލެކްޝަންލަ

 ޔ އި ހަނގ ރ މަެވރި ހ ލަތެއްގަ ކަމެއް. ދެ ހ ލަތެއްަގއި އިންތިޚ ބެއް ލަސްކ ރެޭވނެ ކަމަށް ބ ނޭ. އެއީ  ބ ނަނީ ދެ

ވ  މި ބަލިމަޑ ކަމ ން އަރަިއަގތ މަށް ޓަަކއި އި ބަލިމަޑ ކަމެއް އޮންނަ ހ ލަތެްއގައި. ރ އްޖެއަށް އަދި ދ ނިެޔއަށް ދިމ ެވފަ

 ަވގ ތ  އެބަ ބޭނ ންޭވ. އަދި މިފަދަ ހ ލަތެއްގައި އިންތިޚ ބެއް ނ ބޭއްޭވެނކަން އެންމެންނަށް ެވސް އެނޭގ. އެހެންީވމ ،

ޅ ްއިވ ިފޔަަވޅަކީ ރަނަގޅ  ފިޔަަވެޅއް ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެންނަމަެވްސ، އެކޮމިޝަނ ން  ސްއިލެކްޝަން

މ އައްސަސ އެްއެގ މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރ މަކީ ގ ނޫނަކ ން  ،ޮގތަކަށް މ އްދަތެއް ކަނަޑއަޅ ފައި އޮތް ގ ނޫނ ަގއި ަވކި

 ބޫލެއް ަގެވސް ހ ލެްއގައި ައޅ ަގނޑެއް  ނ ދެކެން. އެއްށް އަޅ ަގނޑ  ކަމެއް ކަމަކަ ކ ެރޭވނެ ލިޔެިވެގން ނޫނިއްޔ 

 ކޯޓަކަށް ށްއެ މ ްއދަތ  އިތ ރ ކ ރ މަ ،ހަމަވ އިރ ަގއި ށްޖޫނަ 3ނ ކ ރަން މިހ ރ  އޮތް ލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މ އްދަތ  

ކޮށްފަ.  ކަންއެ ަގއި އެަބޮއތް ރ އްޖޭން ކ ރި ؛ކ ެރިވދ ނެ ކަަމކަށް. ރަނަގޅ   ނ ަވތަ އެހެން ެއއްެވސް އިދ ރ އަކަށް އެކަން

ދިމ ިވ ގ ނޫނީ އެތައް ހ ރަސްތަކެއް އެބަހ ރި. އެހެންީވމ ،  އި،އެހެންނަމަެވސް، ެއއީކީ ޭއެގ ސަބަބ ން ދިމ ިވ ދަތިތަކ 

 އިޮގްތ ގ ނޫނ ގައި ކަނޑަެއޅިފަ އެފަދަ ހ ލަތެއް ދިމ ވެއްޖެްއޔ  ކަންކ ރަްނީވ ،ރަނަގޅ  ޮގތަކީ އޭަގއި ެވސް އެންމެ

 ،ކަމެއް  ޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ގ ނޫނ  އިޞްލ ޙ ކ ރަމ ންދިޔައިރ ގައި ފ ހަަގިވ އެއްއަ ،އޮތ ން. އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ 

އޮތް  އިފ ރަތަމަ ކޮށްފަ އޮތް ދިރ ސ އެއްަގއި ނ ަވތަ ހަދ ފަ އަދި އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހަށް އައިއްސަ ެވސް އެންމެ
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ނ  ދޭތެރޭަގިއ ރ ންންސިލަޮގތަކަށް ކަނޑަނ ޅަނީސް ަކއ  ގ ނޫނ ަގއި ަވކި ،އިސްޓަޑީެއްއގައި އޮންނ ނެ ބ ނެފަ

ކަމެއް ނ ކ ެރޭވނެ ކަމަށް  ނެތް  އިޮގތަކަށް ކަނޑައަޅ ފަ  ހ ރިކަން އެަބ ފ ހަަގޭވ. ގ ނޫނ ަގއި ަވކި އިއަޅ ފަފިޔަަވޅ  

ކަމެއް. ެއހެންނަމަެވސް، އެ މ އްދަތ   ބޫލ ކ ރަން. އެހެްނީވމ ، އިންތިޚ ބ  ލަސްކ ރ މަީކ ކޯޓ ން ކ ރެިވދ ނެަގއަޅ ަގނޑ  

ނ ކ ރަން.  ބޫެލއްަގނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ   ،ޮގތެއް ނިންމިދ ނެ ކަމަކަށް  ޓަކައި ކޯޓ ން ަވކިއިތ ރ ކ ރ މަށް

ޅ ަގނޑ  ކ ރ މަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހ ން ނ ަވތަ ގ ނޫނ ެގ ތެރޭގައި ކޮންމެެވސް ޮގތެއް ބ ެނދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަ އެކަން

ެލވ ނ  ގ ނޫނ  އެންމެ ފ ރިހަމައަށް އިއެކ ަލަވމި އި މިހ ރ  ފ ހަަގކ ރަން. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގަ 

ލެޭވ ަކއ ންސިލ ތަކ  ެއއްކޮށް. އެ ބ ރ ތަކ އި އިޚްތިޔ ރ ތައް އެ ަކއ ންސިލ ތަކަްށ އިއަލަށް ެއކ ލަވަ  ،ެވެގންދ ނީޒ ތަންފީ

 ފ ހަަގކ ރަން. މި ެވސް ައޅ ަގނޑ  ތައްހ ރ  އޮތް ކައ ންސިލ ތަކ ން ކ ރ  މަސައްކަތްލިބިެގން. އެހެންނަމަެވސް، މި

އ އްމ  ިޞއްޙަތ   ،ކަމެއް ެއއީ ޮއންނަ ަވރަށް މ ހިންމ  އިއ ނދަޫގ ދަނިޑަވޅ ަގއި ަކއ ންސިލ ތަކ  މަތިކޮށްފަ

ިގނަ ކައ ންސިލ ތަކ ން  . ެއކަން ަވރަށްކަމެއް ރަށ  ފެންަވރ ަގއި ކ ރ ން އ އްމ  ޞިއްަޙތ  ގ ޅޭ ހ ރިހ  ،ރައްކ ތެރިކޮށް 

 ،ޝ ކ ރ  ެވސް އަދ ކ ރަން. މިސ ލަކަށް ރަށ ެގ ސ ފ ތ ހިރ ކަންފަރ ތްތަކަށް  ަގނޑ  އެއެކަމަށް ޓަަކއި އަޅ   ؛ކ ރ ކަން

 ދީފަ. އަދި ރަށަށް އަންނަ މީހ ންެގ ހ ން އިެވްސ އެބަހ ރި ހަދަ ިގނަ ތަންތަނ ގައި އަތްޮދެވޭވނެ ޮގތް ަވރަށް ރަށ ެގ

ތަން އެބަފެނޭ. އެހެންނަމަެވސް، މި  ރަމ ންދ ފެންަވރ ގައި ކ ރެޭވނެ ަވރަށް ބަިއަވރ  ކަންކަން ކ މިފަދަ ރަށ  ،ބެލ މ އި

 ލ ނ ކޮށްފައިވ  ހ ލަތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންޢ އ އްމ  ޞިއްޙަތ ެގ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހ ލަތ  އި ،ދަނޑިަވޅަކީ 

 އަށް ނ ަވތަ ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތ  ސަރިވަސސްގައި ޚ އްަޞ ބ ރ ތަކެްއ ޑިރެކްސް ިވސްނަންޖެހޭނެ މި ހ ލަތ ެވ

ކ ރަންޖެހޭނެ.  ތިރ މ ހ ފަރ ތ ން ނެރޭ ައމ ރ ތަކަށް ކައ ންސިލ ތަކ ން ެވސް އި ޭވ. އެލިބިފައިޕަބްލިކް ހެލްތ  އޮތޯރިޓީއަށް 

 ތެރޭގައި މި ެގއްދ ހަ ހިނގ  ސަރަޞްޞ އިޚްތި ައމިއްލަ އ ސޫލ ތަކެއް ަކއ ންިސލ ތަކ ެގ ،ަވކި އަިމއްލަ ޮގތްތަކެއް 

ެވސް  ނ ކ ރަން. އެހެންީވމ ، ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ބޫލެއް ަގނޑ  ހ ލަތ ގައި ހިނގ ެނ ކަމަަކށް އަޅ ަގ

ކ އްލި ނ ރަްއކަލ ެގ  ެގރިޢ ޔަތްކ ރަންޖެހޭނީ އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ފޮލޯކ ރަންޖެހޭނީ ެވސް މިއަދ  ،މަލ ކ ރަންޖެހޭނީޢަ

ިއ އެ ރަށްތަކަށް މީހ ން އަރައަމ ރ ތަކަށް. ިމސ ލަކަށް ބަެއއް ރަށްތަކ ން  ނެރޭކަމ  ބެހޭ އިދ ރ ަތކ ން ގައި ހ ލަތ 

ފޭބ ން އެބަ މަނ ކ ރޭ. އެެހންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ކަމ  ބެހޭ އޮތޯރިީޓއަކ ން ނ ަވތަ ެއކަމ  ބެހޭ 

މަލ ކ ރ މަށް ނ ންގ  ހިނދެއްގައި ޤ ނޫނ އަސ ސީން ކޮންމެ ޢަގައި ޮގތަަކށް އެރަށަކ  ދޭތެރޭ މ އައްސަސ އަކ ން ަވކި

ޙައްަޤކީ.  ކީ،ރަށ ން ފޭބ މ ެގ އަސ ސަ  އަނެއް  ިއ،ަރށަށް އަރައްދަތ ރ ފަތ ރ ކޮްށ އެ  ،ފަިއވ  ބ ރެއްެވސް ލިބިދީ މީހަކަށް

ބަންދ ެވެގންވ ެނ  ކަންކަންއެހެންީވމ ، އެ ޙައްޤަށް ެއްއެވސް ހ ލެއްަގއި ރަށ  ފެންަވރ ގައި ނެޭގ ިޑސިޝަނަކ ން އެ

ހ ރިހ  ކައ ންސިލ ތަކ ން ެވސް މިހ ރ  ތިކ ރ  މަސައްކަތް ތި ނ ކ ރަން. އެހެންީވމ ،  ބޫލެއްަގކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  

  އަޅ ަގނޑ މެން މިންއަދި އެއަށްފަހ  އެ ދައ ރ  ނިމ މ ން ދެން ކަންކ ރަްނީވ ޮގތް ެއނެގންދެ ،ބޭފ ޅ ންެގ ދައ ރ ަގއި 
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ރެއްިވއްޔ  ިމ ގ ނޫނ ތަކ ެގ އިމ ެގ ތެރޭގައި ކ ރަްއވ ނެ ކަމަށް. އަދި އިރ ދަކ  ޤ ނޫނ ައސ ސީއ  އި،ނ ގ ނޫ ،ދެކެނީ

ގ ނޫނ  އިޞްލ ޙ ެވެގން އަދި މ ޅިން އަލަށް ކައ ންސިލަށް ައޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ީވހ ެވްސ އަަވހަކަށް މި މ ސީބ ތ ން  

ެގ އިންތިޚ ބ  ޭވހ  އެންމެ އަަވސް މިނެއްަގއި ކައ ންސިލ ތަކ  މި ބަލިމަޑ ކަމ ން ައޅ ަގނޑ މެން އަަރިއަގނެ ނ ަވތަ

އޭެގ ައސަރ   އް. އިންތިޚ ބ  އެޮގތަށް މ އްދަތެއް ނެތް ޮގތަށް ދިގ ދައްމ ފައި ބޭއްވ މަކީ ެވސްކަމެ ބޭއްވ މަކީ މ ހިންމ 

ަވގ ތ  ތިބި ފަރ ތްތަކަްށ  މި ަޤއ މަށް ެވސް އަދި އެ އިންތިޚ ބަށް ކ ރިމަތިލައިެގން ،ކަެމއް އެހެން ޮގތްޮގތަށް ކ ރ ނެ

 ،ސްއަދި އެހެންިވޔަ  ،ީވމ ، މި ބަލިމަޑ ކަމ ން އަރައިަގނެވި ެވސް. އެހެން ފަރ ތްތަކަށް އްތަ ެވސް އަދި ޯވޓ ލ ން ތިބި އެ

ތިބި ފަރ ތްތަކަށް  އިވ ދަކޮށްފަ ގައިއިލެކްޝަން ކޮމިޝަނ ން ެވސް ފ ހަަގކޮށްފަިއވ  ފަދައިްނ އެއަށްފަހ  އިންތިޚ ބ  

ފަރ ތްތަކަށް ެވސް ރަނަގޅ  ކ ރެޭވނެ. އަދި އެްއެވސް ބިރ ެވރިކަމެއް ނެތި ޯވޓ ލ ން ތިބި ީށެގންވ  ޮގތަށް ކެމްޕޭންއެކަ

ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ަވރަށް ޮބޑަށް  އ ލެއް އޮންނަ ދަނިޑަވެޅްއގައި މި އިންތިޚ ބ  ބޭްއވ މަކީ މ ހިންމ ޙަމ 

 ޝ ކ ރިއްޔ  ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ޕްރީމް ކޯޓަށް ސ  ،ބިލ  ހ ށަހަޅ އްަވމ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ހަަގކ ރަްއވައިފިޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 ކަނޑަެއޅ މ ގެ  އިންތިޚ ބ  ފަސްކ ރ މ ެގ ނ ަވތަ އިްނތިޚ ބ ެގ ތ ރީޚ  ،ބ ރެްއ ނޫން ކަމަށް އެއީޙަޤީޤަތ ގައި ލިބިެގްނވ  

ބޭފ ޅ ންެގ ހ ދޫދ ން ބޭރަށް  ކޯޓ ން އެ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ސ ޕްރީމް  ،ަޑިއަގންނަވ ނެބ ރ . އެނިގަވ

 ސް ޖ ީޑޝަރީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަކ ން. އަދި ޖ ޑީޝަލް ސަރވި  އިަދރަޖަ ަވނީ ފ ހަަގކޮށްފަ އިަވަޑއިެގންަފއިވ  މިްނަވރ 

ޮގތ ގައި އެ ރިޕޯޓ ގައި ެވްސ  ވ ށްފަ. އަޅ ަގނޑ  ހަނދ ންެވްސ ަވނީ އެކަން ފ ހަަގކޮ ކޮމިޝަނ ެގ ރިޕޯޓަކ ން

ނ ކ ރޭ.  އެއީ ސ ޕްރީމް ކޯޓ  ގ ޅ ންހ ރި ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި ފ ހަަގއެއް ،އިންތިޚ ބ  ފަސްކ ރ ން ،ރ ންލ ކ ތިއިންތިޚ ބ  ބ 

ެވސް.  ޓީ ރިޕޯޓަކ ންމަޖިލީހ ެގ ޖ ޑީޝަރީ ކޮމި ެވސް އަދި މި މަޖިލީހ ން، ކ ކޮމިަޝނ ެގ ރިޕޯޓަ ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް

ސް. އިއްޒަތްތެރި ހޯދައިދޭން ދެން އޮތް ތަނަކީ މި މަޖިލި އެހެންީވމ ، ފަރ ވ ެއއް  ؛ނަމަ އިންތިޚ ބ  ލަސްކ ރަންެވއްޖެ

ަވގ ތަށް ޭބނ ންތެރިކަމެއް. އިންތިޚ ބ   ފެނ މ ގައި މިމަކީ އަޅ ަގނޑަށް ފެްނނަވ މެންބަރ ން އެ ނ ކ ތ އަށް ިވސްނެ

ކ ރަްނީވ ފަސް ،ނަމަ އިންތިޚ ބ  ފަސްކ ރ  ،ނަމަ ަލސްކ ރ އަދި  ،ނަތީޖ ތައް ނ ކ ންނ ނެ ްށެގންލަސްކޮ ،ލަސްކ ރ ން

ނިންމ މެއްަގިއ ަބލިމަޑ ކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަރަިއަގނެިވެގން އިންތިޚ ބަށް ދ ން ނިންމ  ،ކިހ  މ އްދަތަކަށްތޯ. ރޯގ  

  ން ކައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނ ތީ ކޮްނއިރެްއަގއިތޯ. އެކަމަށް ޓަބަލިމަޑ ކަމ ން އަރައިަގނެެވން އޮ ،ސ ފ ވ ން އެބަޖެހޭ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމ ގައި ދ ަވސް ން ފެންނަ ފެނ މ ގައި ތިންހަތަރ  މަސްއެޕިޑަމޮލޮޖިކަލް ސަރޭވ. އޭެގ ހ ރީ  މި

ޮގތ ން ެގންގ ޅެންީވ ިވސްނ ން  އެކަންކަމ  ގ ޅޭ ،، އިންތިޚ ބ  ފަސްކ ރަންީވ ދ ަވހަކ އި ހޭދަކ ރަންޖެހިދ ނެ. އެހެންީވމ 
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ެވްސ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ   ލިްއޔަތ ެގ ޮގތ ގައި ޮއތް ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑަށްއޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ މަސްއެއީ 

މަރަދޫ  ،އަރ ަވނީސްެގ ަވގ ތ . ައޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ހ  ބައީތިދ ލަނީ މި ބިލ ެގ އިބ އިމިހ ރ  މި ހ ޅ ަވ

 . ށްފަންބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީ އިްއޒަތެރި މެދ އިރ ެގ

 

 މަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީފް ވ ހަކަދެއްކެވ ން:

ށް މި ެގނެޭވ ( އަރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ަތްއ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ގ ނޫނ )ިދެވހި 2010/7ގ ނޫނ  ނަންބަރ  

އިޞްލ ޙ ތަކެއް. މ  ންންެވސް ެގންނަންޖެހޭ ަވރަްށ މ ހިަގއި ކޮންމެހެބޫލ ކ ރ  ޮގތ  ަގއިޞްލ ޙ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ  

ެއ  ،ަރއްކ ތެިރކަމ އެކ  ބެލެހެއްޓ މ އި ،ކައ ންސިލ ަތކަށް ލިބޭ ލ ރި އޮޑިޓ ކ ެރްއވ މ އި ،ސަބަަބކީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނ ންކ ރެޭވނެ ޮގތަށް ގ ނޫނ  އި ބޭ ޮގތ ަގ ފައިސ އިން ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އެޭގ އެންމެ ހެޔޮ

 .މ  ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްންެއްއޮގތަށް ތަންފީޒ ކ ރ މަކީ މ ހިއަިދ ެއއ  ،ކ ރެިވ ވ ޖޫދ ގ ނޫނ  ،ފަރ މ ކ ރެިވ

އަލަްށ  ،ެވސް ބައެއް ޤައ މ ތަކ ަގއި ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ތަކ ން ދ އިރ ތައް ނ ަވތަ ލޯކަލް ަގަވރމަންޓ  ހެދޭ

ނެޝަނަލް ޑިެވލޮޕްމަންޓ   ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް  ،ނަނީއޮން އި ށް ެވފަކަދިމ ވ  އެްނމެ ބޮޑ  މައްސަލައަރ ަގއި ތަޢ ރ ފ ވ އި

ތަންތަނަށް ދެޭވ ްގރ ންޓ ެގ ބޭނ ން އޭެގ މަޤްޞަދ  ހ ސިލ ކ ރެޭވ ޮގތަށް  އެ ،އެއްޮގތަށް ކަންކަން ނ ކ ރެިވ ޕްލޭނ 

 ،އަދި ފައިސ  ަރއްކ ތެރިކޮްށ ބެލެހެއްޓޭނެ ހެޔޮ ރަނަގޅ  ،ޮގެތއް ނޭނގި  ަފއިސ އަްށ ީވނ ީވ، ޚަރަދ ނ ކ ރެިވ

ތަރ ތީބ ކ ރެިވފަިއވ  އިންތިޒ ެމއް ނެތި ލިބޭ ެގއްލ ން. އެހެންކަމަށްަވނީ ިވްއޔ  ކ ީރގައި އޮންނަ ސެންޓްރަލް ޮގތ ން 

ކ ރ މ ން ކ ރިރ ކަޒ ަވަރށް ިގނަ ޤައ މ ތަކ ގައި އެބަހ ރި. ލ މަ އިޮގސްފަެވެގން ސެންޓްރަލައިޒް އޮންނަ ކޮރަޕްޝަން ޑީ

 އިދޭ. ރައްޔިތ ްނެގ އ އްމީދ ގަ އެދ ން ޙަޤީޤަތަކަށް ނ ެވދިނ މަށް ރައްޔިތ ން އެދޭރައްޔިތ ންނަށް ގ ތ ން ޚިދ މަްތ ފޯރ ކޮށް

ޕްލޭނެއް އޮތ ން. ެއ  މެންޓްޤައ މަށް އޮންނަ ޑިެވލޮޕް  މ  ކަމަކީ މ ޅިންދޭ. އެހެންކަމ ން، އެންމެ މ ހި ނ ޖެހިކ ލަ

ްޓކ ރެޭވ ފައިސ  ެހޔޮ ޮގތ ަގިއ ކޭއެލޮކަނަޑއެޭޅ ފައިސ  ނ ަވތަ ޕްލޭން ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ޓަަކއި  ޓްމެންޑިެވލޮޕެ

ގ ނޫނ ތަްއ  ،ނިޒ މ ތައް ބޭނ ންކ ރެޭވނެ ޮގތަށް ކަނަޑއެޅިފައި އޮތ ން. އެ ފައިސ  ރައްކ ތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ 

އެހެްނކަމ ން، މިދެންނެިވ ނ ކ ތ   .އީސްޒަތްތެރި ރަވ ން. އިއް  ެއކަންކަމަށް ޢަމަލ ކ ރެޭވނެ ޮގތް ،ަވރ ަގަދކޮށް

ރަްއޔިތ ންނަށް އެންމެ  ؛ދ  ބިންތައްލޯކަލް ަކއ ންސިލ ތަކ ެގ ބ ރ ެގ ދަށަށް  ،ހަަގކ ރަން. ެދަވނަ ކަމަކީއަޅ ަގނޑ  ފ 

 ިއ އޮންނަ ލޭންޑ މ ޅި ަޤއ މަށް ަކނޑައެޅިފަ ،އްދަކަށް އެންމެ ފައިދ ހ ިރ ޮގތެްއަގއިހަރަސަ އެ  ،ފައިދ ހ ރި ޮގތެްއަގއި 

ޔޫސް ޕްލޭނެްއެގ ދަށ ްނ   ޯލކަލް ފެންަވރ ަގއި އޮންނަ ލޭންޑ  ޔޫސް ޕްލޭނެްއެގ ދަށ ން ައދި ަވކިން ޚ އްސަކޮށް

ދިމ ވ   ތަކ ަގއި އްދ ހަރަސަމ  ކަމެއް. މިހ ރ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބަެއްއ ންއެކަންކަން ކ ރެޭވ ޮގތަށް އޮތ މަކީ މ ހި

ެވްސ  ތަން ްއޔަށް ެދޭވބިންތަްއ ކ ގ ތް މީހ އަށް ަވރަށް ކ ޑަ ައަގގ ަގއި  ،ޓެިހ މީހ އަށްއްަކއ ންސިލ ެގ ރަ ،ޮގތަކީ
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 ،ޮގަތކީ އ ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތޮޅ ގައި ެވސް ަވރަށް ިގނައިްނ ދިމ ވ  މައްސަލަެއއް މިއީ. މިކަން ދިމ ީވމަ ވ އެބަ

ފަހަރަށް ޖެހިެގން ހ ންނަ   ހަލަ ކަންތައްތައް ކ ރީމ  ިގނަކ ދިކ ދި އ ބ ދީ އޮންނަ ތަންތަނ ގައި ދެން ތިމ ެގ މީހ ން އެކަ

ގ ނޫނ ތަްއ  ،ިއޞްލ ޙ ކ ރެޭވނީމިކަންކަން ، ބ ނަން ނ ކ ރެިވފަ. އެހެންީވމ ެވސް ހ ންނަނީ އެއްޗެއް  އަށްތިމ ެގ މީހ 

ގ ޫނނ   ،ގ ނޫަނކީ ަވކި މީހަކަށް ަވިކޮގތެއް ހަދ  އެްއޗަކަށް ނ ެވ. ހަރ ދަނ ކޮށްެގން ،ަވރ ަގަދކޮށްެގން

  މ ލޭ  ،ފަހ ން ސޫލ ން ގ ނޫނ ތައް ތަްނފީޒ ވ ން ފެށިމިހ ރ ެވސް ލ މަރ ކަޒީ އ  .ތަންފީޒ ކ ރެިވެގން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ޯގޅިޯގިޅއ އި މިކަހަލަ  ނަމަގ ަގއި ހ ންެގ ދޭދޭ ޭގގޭ  ،ސިޓީ ކައ ންސިލ ަގއި ެވްސ އެންމެ ދިމ ވ  މައްސަަލައކީ

ދ ަވހ  ެއއްޮގަތކަްށ  އެއް ،ޚިދ މަތެއް ނ ދެިވ ،ެގންސް ޢަމަލ ކ ރ ނެ ޮގެތއް ޭނނިގެވކަންކަމ ަގއި ހަމަ އެްއޮގތަކަށް 

އެަތއް ބަޔަކަށް ީމެގ  ،ދ ަވހ  އަނެއް ޮގތަކަްށ ޢަމަލ ކ ރ ކ ެގ ސަބަބ ން ބޮެޑތި އިޖ ތިމ ޢީ މައްސަލަތައް ނިކ މެ އަނެއް

އި ދ ވ ލ  މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޔ  އް. މިީއ ރެބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެަގެގއްލ މ ިއ އ ަދޫގތަްއ ފޯރ ަވމ ންދ ކަމީ 

ދަށަށް މ ލޭ   ތަންބޮޑ  ލަތަށްވ ެރ މ ހ ައއ މ ެގ ކ ރިން އޮތް  ރ ކަޒީ ނިޒ މ ތެރެއިން ފެންނަން އޮތް ކަމެއް. ލ މަ

ތަްއ ސިޓީަގއި ެވސް މިދެންނެިވ ޮގތަށް ރައްޔިތ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ އަސ ސީ ޚިދ މަތ ެގ ފެންަވރ ަގއި ެވސް ކަން

މިދެންނެިވ ޮގތަްށ  ، އ އްމީދ ކ ރަންދަށްެވފައިވ ކަން އަޅ ަގނޑ  ިހތ މަޔ އެކ  ފ ހަަގކ ރަން. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ 

ކަމަްށ  ށް މި ެގނެޭވ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން ޙައްލ ެވެގންދ ނެ ކަމަށް. ޙައްލ ވ ންޖެހޭ. އެހެންނ ވ ގ ނޫނަ ހ ރި މައްސަލަތައް

ފ ނެ. ގ ނޫނ ެގ އިއަތަށް ލަ  އިފ ނެ. ގ ނޫނ  ނަގަ އިކަްނކަން ކ ރަން ފަށަ އި ގ ނޫނ ން ބޭރ ަގިވއްޔ  ކޮންމެ މީހަކ  ަވނީ

، މިހިރަ ކަންކަމ ެގ މައްޗަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހިނަގއިދ ނެ. އޭެގ މަޤްޞަދ  ެގއްލިދ ނެ. އެހެންީވމ ރިކަން ެގއްލިެވ

އަމ ންކަން އޮންނ ނީ ގ ނޫނ  މ އި އަމަންމަސަލަސްކަރިޢ ޔަތްކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭގައި ޞ ލްޙަ 

ޮގތަކަށް  ޮގތަށް ތަންފީޒ ކ ެރިވެގން. ގ ނޫނޫ މިހ ރ  ަވކި ވ ސިލ ހ ގ ނޫނ  ޭއެގ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދ   .ފ ރިހަމަެވެގން

 ގ ޫނނ  ތަންފީޒ ކ ރަން ތިބޭ ފަރ ތ ން އެންމެ އެދެޭވ ޮގތ ަގއި ގ ނޫނ  ތަންފީޒ ކ ރަމ ން ،އޮންނައިރ ަގއި ެވސް

ންޖެހޭ. ރ އްޖޭަގއި ކަންކަމ ެގ މައްޗަށް ައަވސް ޙައްލ ތަެކއް އަންނަ އަޅ ަގނޑ  ހިތ މަޔ އެކ  ފ ހަަގކ ރަން. މިން ކަޭވނ ދެ

މީހ ން ިގނަ  ،މ ލޭ ސިޓީ ަކހަލަ ބައިބޯ ،ައއްޑޫ ސިޓީ  ؛ކޮށް ސިޓީަތކ ަގއިޞައަދި ޚ އް ،ެވސް މީހ ން ިގަނެވ

 ،ދ ަވހ ން ައނެއް ދ ަވހަށް އިތ ރ ަވމ ން ތައް ެއއްކަހަލަ މައްސަލަލަޙަތ  ެގއްލޭ ޞްމަ ،ތަންތަނ ގައި ިމޮގތަށް ޖެހޭ

ރައްޔިތ ްނެގ އެންމެން ކަންބޮޑ ވ ންޖެހޭ ކަެމއް. އަޅ ަގނޑ މެން  މެންއަޅ ަގނޑ ދިއ މަކީ ބޮޑ ަވމ ންދ  ،ފ ޅ ަވމ ން

ވ ހަކަ  ލ  ވ ަހއަކަށް މިއިކަހަމައެކަނި މިތ ނގައި ދައް  ،ގައި މިހެން ތިބޭއިރ ަގއި ލީހ މ ޔަތްކ ރ ން މަޖިހިޙައްޤ ތައް 

 އި ސަރ ކ ރ ެގ ކަމ  ހ ހޯދޭނީ މި މަޖިލީ އްލ ޙަނ ވ ނެ. މިއަށް އެަބޖެހޭ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް ޙައްެލއް ހޯދަން.  ެވެގެނއް

ފ ން ކަންކަން ސ ކަމ އި އިންޢަދްލ ެވރި  އި ގ ނޫނ  ތަންފީޒ ކ ރ  ފަރ ތްތަކ  ގ ޅިެގން ރ އްޖޭަގ ،ކ އިތައިދ ރ ތް ބެހޭ

މ އްދ އަްށ ަވނަ  102 ؛ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ޮގްސެގން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންީވމ ،ނެ މަގ  ތަަނަވްސެވެގން ކ ރެޭވ
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ަވރަށް  ،ިމއީ ަވރަށް ހަރ ދަނ  ؛ޢަމަލ ކ ރެޭވނެ ޮގތްޭދތެރޭ  ަކއ ްނސިލ ތަކަށް ލިބޭ ފައިސ އ  ،މި ެގނެޭވ އިޞްލ ޙ  

ޔޫްސ  ެގެނޭވ ލޭންޑ  ަވނަ މ ްއދ އަށް 107މަ އެހެންމެ ރަން. ހަ ބޫލ ކ ަގކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ   ރަނަގޅ  އިޞްލ ޙެއް

ތ އީދ ކ ރ  ވ ހަަކ  ށްށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ެގެނޭވ ިއޞްލ ޙައޮތް މ އްދ އަ ޮގތ ން މި ޕްލޭނ  ބެހޭ

ން ިމ ކޮށްެގން އެކަބްރަްތ ހ ސިލ ޢިދ ނިޭޔގައި ެފއިލްިވ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ތަކ ން  ،ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަކައަކީ 

ކަމަށް  މ  ކަމެކޭ. އެހެންނޫންންށް މ ހިމ  ކަމެކޭ. ަވރަންނ ދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މަީކ މ ހިރ އްޖޭަގއި ތަކ ރ ރ ިވޔަ

ކަމެއްހޭ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ން ތިމަންނައަށް  ކޮން ؛ދ ަވސްކޮަޅކ ްނ ރައްޔިތ ން ބ ނަން ފަށ ނެ ،ވެއްެޖއްޔ 

ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ވ ހަކަ  ން ގ ތ  ެގކޮބައިހޭ ރައްޔިތ ން  ؟ދެއްކި  ވ ހަކަައކީ ކަޭލމެން ތިކޮބައިހޭ  ؟ހ ސިލ ކ ރެވ ނީ

ކޮން ޚިދ މަތެއްޭހ  ؟ތިމަންމެންނަށް ީވ ފައިދ އަކީ ؟ރަނަގޅަށް ީވ ަކމަކީ ތިމަންމެންނަށް ކ ރިއަށްވ ރެ ،ދައްކ ފައި 

 ؟ދޭ ްގރ ންޓ ން ތިމަންމެންނަށް ކ ރި ފައިދ އަކީން ކޮބައިހޭ ދައ ލަތ  ؟ފެންަވރ  މަތިކޮށްދެވ ނީ ؟ހަލ ިވކޮށްދެވ ނީ

ތަން ފެންނަންވ ނެ. ރައްޔިތ ން އެދޭ  ޚިދ މަތް އަަވސްވ  ޮގތަށް އަތ ން ހިފޭ އި،ބަލަ ިއ،ރައްޔިތ ންނަށް އަތްލަ

ށް އޭެގ އަދި މި އ ފަށްދ  ކަްނކަމ ން ރައްޔިތ ންނަ ،ހަދ  އ ސޫލ ަތކ ން ކަންތައްތަްއ މި ގ ނޫނ ތަކ އި އަޅ ަގނޑ މެން

އަށް  ؟ކޮބައިތޯ ބޭނ މަކީ. އެހެންނޫނިއްޔ  ންވ ނެބޫލ ކ ރެޭވ ދަރަޖައަކަށް ލިބޭ ތަން ފެންނ ަގއެ މީހ ންނަށް  ހެޔޮ ފައިދ 

ކައ ްނސިލަރ ން ހޮވައިެގން  އެތަްއ ސަތޭކަ މިލިއަން ރ ފިޔ އެއް ދައ ލަތ ން ޚަރަދ ކޮށްެގން  ސަތޭކަ، ނ ަވ ސަތޭކަ

 ،ހޯދޭއިރ  މެންނަށްައޅ ަގނޑ  ށްބޮޑ ކޮ ކ ން ޚަރަދ ޔަގ މ ެގ ިނޒ މ  އެަތއް ގ ނަ ކ ރިއަްށވ ރެ ދައ ލަތް ހިން 

! ނނެ. ރައްޔިތ ންނަށް އޭެގ ެހޔޮ ފެންނަންވ ނެ. ރަްއޔިތ ންނަށް އ ރައްޔިތ ންނަށް ޭއެގ ހެޮޔ ރ ހަތް ލިބެންވ 

ންވ ނެ. އެހެންނޫނިއްޔ  ންނަށް ހޯދެައޅ ަގނޑ މެަގ  ބ ނެވ މ ެގ ޖ ކަމެއް ރަނަގޅ  ެވއްޖޭެއެވނި މިެވނި ކ ރިއަްށވ ރެ 

. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ިއަވނީ ލ މަރ ކަޒީ ިނޒ މ  ފެއިްލެވފަމީެގ ބޭނ މެއް ނޯންނ ނެ. އެފްރިކ ެގ ަވރަށް ިގނަ ަޤއ މ ތަކ ަގއި 

މިކަހަލަ ކަމެްއ ، ެވސް ޚިދ މަތ ެގ ފެންަވރ  ދަށަށް ދިއ ން ކ ރިއަްށވ ރެ .ހެއްޓ ންލެމިދެންނެިވހެން ފައިސ  ނ ބެ

ޅ ަގނޑ  ން ހ ރި ކަންކަން. މި ރ އްޖޭގައި އައޮތީމަ. މިއީ ދ ނިޔޭެގ ތަޖ ރިބ އިން ައޅ ަގނޑަށް ފެންނ  އިކ ރ ރ ެވފަތަ

ބޫލ ކ ރ  ަގކަމަށް. ައދި ގ ނޫނ ތަކަށް މި ެގނެޭވ ަބދަލަކީ އަޅ ަގނޑ   ނ ދ ނެެގންއެކަންކަން ަތކ ރ ރ ވެ  ،އ އްމީދ ކ ރަން

ހެޔޮ ޮގތ ަގިއ  އް. މިހ ރ  މި ެގނޭެވ ބަދަލ ތައްހެޔޮ ނިޔަތ ގައި ެގެނޭވ ބަދަލެ ،މިދެންނެިވ މަޤްޞަދ ަގއި  ،ޮގތ ަގއި

 ތައްގ ތ ން ރަްއޔިތ ން އެދޭ ޚިދ މަތް ނ ރައްޔިތ ން ،ހެޔޮ ބަދަލ  އެދޭ  ނޑ މެން މިއަޅ ަގތަންފީޒ ކ ރެިވއްޖެއްޔ  

 ފޯރ ކޮށްދެޭވނެ. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ތ ންރިޔ ސަ
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އަރ ަވނީ ނައިފަރ  ދ ިއރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އަޙްމަދ  ޝިޔ މަށް. 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔ މްނައިފަރ  ދ އިރ ެގ 

އިރ ތައް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ދިެވހިރ އްޭޖެގ އިދ ރީ ދ ) 2010/7ަރއީސް. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި  

ަވަނ  18ޒަތްތެރި ރައީސް، މި ގ ނޫނ  ވ ނެ މީެގ ކ ރިންެވސް އް އައީ. އި ލ ޙެއް މިޞްށް އަނެއްކ ެވސް އި ( އަގ ނޫނ 

ަވނަ  19ހ ރ  . މިށްލ ޙ ތަކެއް އެ ގ ނޫނަކަށް ައއި ގ ނޫނަޞްއިެވސް އެންމެ ިގނަ އި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގ

ލ ޙ ތަކެއް އަންނަ ގ ނޫނަކަށް. ޞްދަނީ އެންމެ ިގނަ އި ގ ނޫނ ެވެގން މިެވސް މި އި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގ

ކ ރެިވެގްނ ލ ޙ ޞްއިމި ގ ނޫނ  ފަހ ން  އެންމެ ،ކަހަލަ އިދ ރީ ކަންތައްތައް ރީ ބައެއްމިހ ރ  މިހި .ރައީސް ތެރިއިްއޒަތް

ލ  ވ ހަކަ މިހ ރ  އިަވނަ މ އްދ  އ ވަ  49ގ ނޫނ ެގ  . މިކަމަށް ިވދ ޅ ެވފަ ތައްތަެކއްހ ރި ކަންދިޔައިރ  ހަދ ންނެތިފައި 

ެގ ަރއީސަްށ ޮގތް. ިސޓީ ކައ ންސިލ  ކ ރ ބ ޠަޚ މ  ލ ެގ ރައީސ ސިޓީ ކައ ންސި ،އޮތީ ަވނަ މ އްދ ގައި މި 49އޮތީ.  މި

 "ޑެިޕއ ޓީ މޭޔަރ " ،ކ ރ ނީބ  ޠަމ ޚ  އިބ  ރައީސ ޮގތަށޭ. އަދި ސިޓީ ަކއ ންިސލ ެގ ނަމި "މޭޔަރ " ،ރ ނީކ ބ ޠަމ ޚ 

ކަމަށް  ސިޓީ ކައ ންިސލ ެގ ރައީސ ންނަށް މީެގފަހ ން މޭޔަރެކޭ ނ ކިޔޭނެއ ެވނީ. އެހެންީވމ ،   މ އްދ  މިމިޮގތަށޭ. މި

 އްކ އަނެ  ؟ެގަނއީ ކީްއެވެގންބ އޭ މި ޙެއްލ ޞްަގބޫލ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ މިކަހަލަ އި ނޑ  މިއަޅ ަގ

މި މ އްދ   ސްކަޔަެވސް އެބަ ހިތަށްައރ . ކޮންމެ ބ އޭފަހަރ  ނ ލިބެނީ ެގ މޭޔަރ ކަން މިެވސް ސިީޓެއއްއަށް އެއް އެމް.ޑީ.ޕީ

ކ ރ މ ެގ އެ ގ ނޫނެއް ަފއްކ  ،ގ ނޫެނއް ެގނެސް  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްލ ޙ  ހ ށަހަޅ ފަޞްއޮތީ އި އ ނިކ ރަން މި

ރަްއޔިތ ންެގ  ،ޮގސް ެގންއް ރައްޔިތ ންނ  ހިސ ބަްށ ެވސް ބ ރ ތަ ންޤީނ ޔަ ،ވ ނީ ޞަދަކަށްއިަގނޑ  މަޤްމަ

 ދިއ ން. ދިރިއ ޅ މަށް ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކެއް އައ ން. ަވިކން ޚ އްޞަކޮށް ރަށްރަށ ގެ ދިރިއ ޅ ންތައް ތަނަަވްސެވެގން 

ކ ރަން އ ޅޭނީ އްކ މެްއ މ ބ ރަށް ފަލ މަރ ކަީޒ ނިޒ ، ހ ން ބ ނޭފަހަރ  ބަެއއް މީ ދިއ ން. ބައެއް ދިރިއ ޅ ން ތަނަަވސްެވެގން

ެވްސ  ބިލ ކަން ނެތ މ ންޤ މަންޓް ނ ަވތަ ސަރ ކ ރ ަގއި ތިބޭ ަބޔަކަށް ސަރ ކ ރ  ހިންގ މ ެގ ލް ަގަވރސެންޓްރަ

ދަނީ ހޯދަން  އ މް ،ނެތިެގންދޭބިލ ކަން ޤ ހ ރޭ. ސަރ ކ ރަކަށް އެބަލ ކަން ނެތޭ ކަންތައްތަކެއް ބިޤ . އޭއެކަންކަން ކ ރެ 

ތަން.   ށް އެ މަންޒަރ  ފެންނަކ ރަށް ަވރަށް ބޮޑަމި ސަރ  ،ފެންނަނީ ށް މި ެވސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަ ނޭގ މ ން

ށް ސަރ ކ ރ ން ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ފޯރ ކޮށްދެޭވނެ ަވރަށް ދައ ލަތަށް އ މްދަން މި ސަރ ކ ރަ

  . ފެންނަނީ  ނޑ ެމންނަށް މިހ ރ  މިޮގަތކަށް ައޅ ަގ ކަހަލަ  ދޭ ހަލަ ަކންތައްތައް ަރއްޔިތ ންނަށްކަ ގ ނީމ ، ބަެއއްނޭނ

ެގ ޞް ޞ ތިޚްށ ެގ އިރަ ަގއި މީޓަރ  އެއިްއޔެ ކަނޑައަަޅއިިފ. ކޮންމެ ރަށެއް ޞްޞ ތި ޚްއި .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

ރ  މީޓަ 700 އަެނއްކ  .މައިދިޔަ އެިޅެގންކަނޑަ  ޞްޞ ތިޚްއި  ތ ްނ މިތިބީ ަވރަށް އ ފަލ ންތެރެއަށް އެަބަވދޭ. ަރއްޔި
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 ،ޮގތަކީ ވ  މީގައި މި ؛ތެރި ރައީސް އިްއޒަތްން. އެކަމަކ ދ  އ ރަފަށ ން ފެށިެގ އެަބ ވައްތިޞ ޞްެގ ތެރެއިންޚްއި

 ަގއި ރަށ  މިސ ލަކަށް އެ ،ހިމެނިެގން ތެރޭަގއި އެހެން ރަށެއް ްއެގޞެޞ ތިޚްރައްޔިތ ން މިތިބީ ަވރަށް އ ަފލ ން. އި

ކަމަށް  ެކއް ވ ނޭރަަށކަށް ފައިދ ތަމީހ ން ދިރިއ ޅޭ  ،ކަށް ފައިދ ތަކެއްއެ ރަށަ  ،ގ ނަމަެކއް ހިންތިޞ ދީ ހަރަކ ތްތަޤްއި

ގ ނީ މި ގ ނޫނ  ނއެ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ތިއްބ މީދ ތަެކއްަގއި އްަވރަށް ޮބޑ  އ  ،ަވރަށް ބޮޑ  ހިތްހަމަޖެހ މެއްގައި

އިންޑަސްޓްިރއަްލ ންނަ ފަޅ ރަށ ގައި ގައި އޮރޭމީޓަރ ެގ ތެ 700 ،ކަނޑައެޅ ނަސް  މީޓަރަށް 700ޞ  ޞ ތިޚްއި މ އައި

އެ ރަށަކަށް ލިބޭނެ ން އެަބ ބޭރ ޭވ. ޞ ޞ ތިޚްއެ އި ،ަވްނޏ  ކަމަށް ކަެތއް ކ ރ އްއެްއެވސް މަސަ ނ ަވތަ ސިނ ޢީ

 ަގއި ނެތް ވ ކަށް. ިއއްޔެ  ެވެގންއޮ ޮގތަށް ރަެށއް ތެރޭަގއި މިދަންނަވ   ެގޞްޞ ތި ޚްފައިދ އެއް އެ ރަށ ެގ އި

ރީަގއި އޮތް މަިޑަވރ  ކައި އިރ ގައި ަނއިފަރ ިދޔަކަނަޑއެޅިެގން ޞްޞ ތިޚްނައިފަރ ެގ އި ،ފެނ ނީޑ މެނަށް އަޅ ަގނ

ައޅ ަގނޑަށް އެނޭގ މި ގ ނޫނ    ،މީދ ގައި ރައްޔިތ ން ތިއްބ އްކަމަށް ަވރަށް ބޮޑ  އ  ެގ ތެރެއަށް ަވްނނ ނެޞްޞ ތިޚްއި

ރ  މަިޑަވ ،ބަެއއް ރައްޔ ތ ންނަށް ހީިވ ،އެހެންނަމަެވސްނޭގނެ. ެވސް އެ ރައްޔިތ ންނަށްނަ ިގ ރ ަގއި ަވރަށްއަިއއި

ެގ ޞް ޞ ތިޚްެވސް އި ފަޅ ން ބައެއް ެގށ ފަޅީގައި އޮތް ޭވަވ ކަމަށް. އަނެއް ެގ ތެރެއަްށ ަވންނަނީޞް ޞ ތިޚްެވސް އި

ެއއީ ރަށަކީ  އްއެ ؛ ރަށްރަށަކީއެ ،އެހެންނަމަެވސް މީޓަރ  އެތެރޭގައި.  700 ؛މަށް. ރަނަގޅ ކަ ތެރެއަށް ަވންނަނީ

ތް ފައި އޮދެިވ ޓެއް ައޅަންޕޯ ރއެއަ ،ށަކީ ެއއީރަ އް. އަނެއްފައި އޮތް ރަށެ ިވދެ މަސަްއކަތެއް ކ ރަން ެގޓ އަރިޒަމް 

ން ބޭރ ޭވ. އެހެންީވމ ، ިމކަހަލަ ފޮނި ހ ަވފެންތަކެްއަގއި ޞ  ޞ ތިޚްއެބަ އިއެހެްނީވމ ، ދެރަްށ ެވސް ރަށެއް. 

ޑ  ބޮ މ ވ   ރައްޔިތ ންނަށް އިީމަގ ،ޙ ތަކެއް ެގނެޔަސްލ ޞް ޒ މަށް ކިތަންމެ އިކަޒީ ނިލ މަރ   ަފއި،ސ ރައްޔިތ ން ޖައް

ކ ން ަވރަށް ިގނަ ރ ތަަބއެްއ ސަރ ކ  ،ރި ަރީއސް ނެތޭ. އަޅ ަގނޑ  ކ ރިްނެވސް ދަންނަަވއިފިންތެފައިދ އެްއ ިއއްޒަތް

  ފެންނަނީ މި މަންޒަރ . މި  މެންނަށް މިނޑ ަގބިލ ީވމ . އަޅ ޤ ސަރ ކ ރ ަތއް ނ  ،ކަންތައްތައް ލ މަރ ަކޒ  އެބަކ ރޭ

ެގ . ރައްޔިތ ންހަމައެކަނި ރަްއޔިތ މީހ ެގ ޖީބ  ދަން ފެންނަނީހޯ. އ މްދަނީ އ މްދަނީ ހޯދޭނެ ޮގތެއް ނ ފެނޭ ށްސަރ ކ ރަ

 ލިބޭ ފައިސ ކޮޅ  ެވސް ސަރ ކ ރ ން ނަގ  ަވޒީފ ތަކަށް، ިސޔ ސީ ނަަގިއެގން އ މްދަނީ ހޯދައިެގން އަތ ން ޓެކްސް

 އެހެންީވމ ...ހ ސްކ ރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނަގ  ަވޒީފ ތަކަށް މި ފައިސ ކޮޅ  ދީ މި ތ ންޮގ

 

 ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ޔ ރި

 ބެހޭ ނ ކ ތ އެއް.  ނިޒ މ 

 

 މައްސަލަ( )ނިޒ މީ

 :އ ނޫގފ ރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ވ ހަކަދެްއކެވ ން
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ބ ބ ގައި ިދެވހިރއްޖެ ަވނަ  8 ،އަސ ސީގައި ކަނަޑއަޅ ފައި އޮތީނޫނ ޤ  ރައީސް. މި އ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްެތރި

 ބިލ ކަމ ން ހިންގ  ނިޒ މެއް ޤ ރ ކ ރ  ނ  ހިންަގންޖެހޭނީ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ންނޭ. ކަނޑަެއޅިެގން ލ ަމރ ކަޒީ ނިޒ ަމކީ ސަ

ރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރ  ދ އި ނައިފަލ ފަށްޚިެގ ރޫހ  ސީއަސ ނޫނ ޤ  މި ،ކަމަށް، ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މަށް

އެްއެވސް ކޮމިޓީން  . ލ މަރ ކަޒީއްލ މަރ ކަޒީ ކޮމިޓީގައި އިންަނވ  ބޭފ ޅެ ،ލަންށްނޑ  ފ ހަަގކޮކަަވނީ. ައޅ ަގވ ހަކަފ ޅ ދައް 

ށް ބޮޑ  މިއީ ަވރަ؛ މަޖިލީހ ންމި އިނޭގތޯ. ދެން މި ގ ނޫނަށް   ެއކީަގއި ނޫނިްއޔ ނ ކ ރޭ ޝިޔ ްމެގ ޯވޓ އް ފ ހެ ކަމެއް

އެ ބޭފ ޅ ްނ ރަން. ގ ނޫނ ެގ ރޫހ  އެްއޮގތަށް ކަންކަން ރަނަގޅ ކ  މި ންރީ ހ ސް އިދ ރީ ޮގތ މިހި ީމަގއ ނެއް.ނޫގ 

ށް މަދ ކޮށްލެއްީވ. ދެން އަ 3ން އި 5ކައ ންސިލަރ ންެގ އަދަދ  ކައ ންސިލަށް. ފ ރަތަމަ ެވސް  ެގންނެީވ ފ ރަތަމަބަދަލ 

ލި ޮގތް. ދަރ ބ ރ ެގ ެގ އަތ ދަރ ބ ރ  !ކަވ އިރ ަގއި ބައްަލވ ތަކ ެގ ވ ހަކަަދއް ޓީލެްއީވ. ސިންސިލ ތަކ ެގ ބަޖެޓ  ކަނަޑއިކައ 

ތަން  މ ޅި އިލ ފައިއ ކަ އި ޑިމޭޒ ަތއް ނަގަ ނތ ލީ. ޮގތަްނ އަ ބަނޑ މ ސ ރައަށް ބައްދަިއެގން އެއިނޭގތޯ އަތ ލަން 

ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މެއް ަގބޫލެއް  ބަހ ްސަގިއ، ިވދ ޅ ިވޅ ަގިއ ބޭފ ޅ ންެގ ލީޑަރ  ފ   އެ ؛ބޭފ ޅ ން އެޅ ީވ އިނޭގތޯ. މިތަޅ 

ތަނ ގައި ިއއްޒަތްތެިރ  ދައްަކަވނީ މި ވ ހަކަ އެ ތެރި ެމންބަރ  އެނ ކ ރަމޭ. އަނެއްކ  ހަމަ ނަިއފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތް

ޅިެގްނ އަސ ސީަގއި ކަނޑައެ ނޫނ ޤ ދައްކަވ ކަށް. މި ެއޮގތަށް ވ ހަކަ  ސ ސީ ަތނެއް ނ ދޭ އެއަނޫނ ޤ  ރައީސް.

 ލ މަރ ކަީޒ އ ސޫލ ންނޭ. ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިދެވހިރ އްޖެ ހިންަގންވ ނީ ،ފައި އެަބއޮތްބަޔ ންކޮށް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

  އަޅ ަގނަޑށް އެހެން ނ ދެންނެިވ ދެންމެ ދިޔައީ. ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ؛ދ އިރ   އ ނޫގފ ރ 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: ައޙްމަދ  ޝިޔ މްއިރ ެގ މެންބަރ  ދ  ނައިފަރ 

ެއއް ފަހަރ   ،ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޅ ަގނޑ ެގ އަޚް އ ނޫގފ ރ  ްއޒަތްތެރި ަރއީސް.އި ޝ ކ ރިއްޔ  

މައްސަަލއެއް  ނެތި އެއްެވސް އަޅ ަގނޑ  ،އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީަތކަށް ނ ންނަ ވ ހަކަ. އަނެއް ފަހަރ  ިވދ ޅ ވ ނެ ،ިވދ ޅ ވ ނެ 

އިރ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ  ފެށިެގން އައި  .ން ފ ސްނ ކ ރ  ވ ހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއެ ކޮމިޓީ

ކ. ތ ލ ްސދޫ ރައްޔިތ ންނަށް އެނޭގނެ. ށ. ފ ނަދޫ ރައްޔިތ ންނަށް  ،މަރ ަކޒީ ނިޒ މ  ހިންިގ ޮގތް ސަރ ކ ރ ަގއި ލ 

މ ންދިޔަ  ކ ރައެ ރަށްރަށ ެގ ރައްޔިތ ން ތަހައްމަލް ،ޔިތ ން އ ޅެންޖެހ ނ  ހ ލ އެނޭގނެ. ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ަގއި ރައް

އެީކގައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި  ޔ  ނަދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެވސް އިންނެީވމަތަނ ަގއި ފ  މި ؛އ ނދަޫގ

ެއކީަގއި ޔ   މި ތ ނގައި އިންނެީވމަ ކަންތައްތައް ފ ަހަގކޮށްލަން. ައދި ތ ލ ސްދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ެވސް

ނައިފަރ ގައި ގ އިމ ެވފަިއ  ހަމަ އެޮގތަށް  ؛ރަށްމި ދެންނެިވ ދެ  .އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކ ރ ން މި ދެންނެިވ ދެ ރަށް އިނޭގތޯ
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. ތަން ދިޔަޓެރި ފެލިަވރަށް އެ ބ ރ ތައް ޖަމ ެވެގންއްކައިރި އަަވ ،ހ ރި ކަންތައްތައް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީ

ރިން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ކ  ،، ލ މަރ ަކޒީ ނިޒ މ  އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކ ރ ން ިމއީ ތިމަންނަމެންެގ ނިޒ މެކޭ ބ ނ ތީހެންީވމ އެ

އަސ ީސަގިއ ކ ެރިވފައި އޮތް ޤ ނޫނ ގ ަވނަ އަހަރ  ތަސްދީ 2008ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މަކީ  ލަީނ.އިެއއްެޗއް ދަންނަަވ އެކަމ 

ަވނަ  1992މޭޒ  ޖަލްސ ތައް ބެހޭ ަވށް އި އޮތް ބ ބެއް ެއއީ. ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ލިޔެިވފައި އޮތް ނިޒ މެއް. ިލޔެިވފަ

ނ ކ ރެޭވތީ އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ށް ހަޖަމ  ތަނ ން ބަޔަކަ ަނށް ފެނ ނ  ވ ހަކަ ދެންނެީވމަ މިެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އަހަރ 

ފައްކ ކ ރ މަށް ަވރަށް ިގަނ މަނިކ ފ ނ  ލަމަރ ކަޒީ ނިޒ މ   .ހައިރ ންކަން ެގނެސްދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ،ަކކީ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ  ަފއްކ ކ ަރން ކ ރ  މަސަްއކަތްތަ އްކަތްތަެކއް ކ ރެްއިވ.މަސަ

ކަމ ެގ މަންފ  ލިެބންޖެހޭނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެ  ،ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރަށްަތކ ަގއި ިދރިއ ޅޭ ަރއްޔިތ ންނަށް ެއކަމ ެގ ނަފ 

އެަބ ދޭތެރޭގައި ކަންތައްަތއް ކ ރެިވފައި ހ ރި ޮގތ ެގ ވ ހަކަ މިތ ނގައި ބަެއއް ބޭފ ޅ ން  ލ މަރ ކަޒީ ިނޒ މ  ސަރ ކ ރ ަގއި

ދައްކ . އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރަކަށް ައއީ ަރއްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްކޮށްދޭން. އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރަށް ައިއއިރ ަގިއ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ،އް ައޅ ަގނޑ މެން ދ ށީމ . އެެހންނަމަެވސްދިޔަ މަސަްއކަތްތަ ެދޮކޅަށް ކ ރަމ ން ތަްއ ސަރ ކ ރ ކައ ންސިލ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކ ރ ގައި އޭރ ގައި ކައ ންސިެލްއ  ،ންކަމަކީޤީޔަ ން އޮތްެވސް ދޭ ދ މިއަ  ،ންކަމަކީޤީދޭން އޮތް ޔަ

ނ ދޭން މަސައްކަތްކ ރި ބަެއްއ ދިޔަތައް ޢ އެ ރަށަކަށް ތަރަްއޤީެގ މަޝްރޫ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފިކ ރ  ތަފ ތ ެވެގން

އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކެރޭ އެީކގައި ދަްނނަަވން އ ފަލ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން  ،ކައ ންސިލ ތައް އެބަހ ރި. އެެހންނަމަެވސް

އް އެ ރަށ ަގއި ހ ރި ޢެންޖެހޭ ތަރައްޤީެގ ަމޝްރޫަގއި ރަށަކަށް ފޯރ ކޮށްދެައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކ ރ  ؛ރަށަކަށް

މިއީ ެވސް  .އަޅައިެގން ފޯރ ނ ޮކށްދެިވެއއް ނޯންނ ނެ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްން އެ ކަންތައްތަަކށް ހ ރަސްކައ ންސިލ 

ކަންމަތީގައި ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންތައް ކ ރެިވދ ނެ ޮގތްތަެކއް. ަރއްޔިތ ންނަށް ހަމަހަމަ

ކ ރެއް އަންނަނީ. ރައްޔިތ ންނަށް މަސައްކަތްޮކްށ . އަންނަ ސަރ ކ  އަންނަނީޔަމަސައްކަތްކޮށްދޭން އަންނަ ެވރި

ތ ންނަށް ބޭނ ންވ  ކަންތައްތައް ފ ރިހަމަކޮށްދިނ މަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކ  ތަކ އި ރައްޔިރައްޔިތ ންނަށް ޕްރޮޖެކްޓ 

ެގ ސަރ ކ ރ ގައި ަރއީްސ ނ ން ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންޤީޔަ ސިންގ ހ  ބަޖެޓެއް އެބައ ދޭ.އަޅ ަގނޑ މެންނ  ހިސ ބަށް ބޮޑ 

އެްއ ނޯންނ ނެ. އެ ރަށ ެގ ަރއްޔިތ ްނ މަތ ގައި ކ ަޑެވެގްނ ރަށަކަށް ނ ންނ ނެ ތަރައްޤީޢ  މަނިކ ފ ނ ެގ ޒަ އެ  ،މީންޔ 

ތަފ ތ ެވެގން ނ ންނ ނެ ތަރައްީޤއެްއ ނޯންނ ނެ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތަފ ތަކީ. މިއީ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފިކ ރ 

މިއަދ   ،މ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްފައި ހ ރި ކަންތައްތައް. އެހެންީވމ ، ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މަކީ ެއއީލ މަރ ކަޒީ ނިޒ 

ބްލޮކް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެމ ންދ  މ އައްސަސ އަކަށް މ ސ ަރދޭން ހަވ ލ ކ ރ މެއް ނޫން.ސަރ ކ ރ ން މ ސ ރަ

އެބައޮތް ބްލޮްކ ްގރ ންެޓްއެގ ، އިޞްލ ޙ ަގއިބޮޑ  ެގނެވ ނ   މަށްްގރ ންޓެްއެގ ޮގތ ަގއި އެންމެ ފަހ ން ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ 

ތަކ ގައި ބްލޮކް ްގރ ންަޓކީ ޢ ތަހ ޒީބ  މ ޖ ތަމަ  ،ަގއިތަކ ހ ރި ލަމަރ ކަޒީ ނިޒ މ  ކ ެވފައިފައް ،ވ ހަކަ ދައްކ ފަިއ. ތަހ ޒީބ 
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އެ  .ރ ންޓ ލޮެކއް ޮގތަށް ދެނީ އެ ްގއަހަރ  ފެޭށއިރ  ދޭ ްގރ ންޓެއް ެއއީ. ބް ދޭ ަގރ ންޓެއް. ށްކޮންޓ ފްރޮއެއީ އަޕް

ަތކަށް ަތްއ ހެދިެގން ކައ ންސިލ އިންެވސްޓްމަންޓ ކޮށްެގން އެ ބްލޮކ ެގ ބޭނ ން  ،ކަކީސަބަދޭ  ްގރ ންޓް ބްލޮެކއް ޮގތަށް

 ..އޭެގ ަފއިދ ކ ރ ނެތީެވ. އެހެންނަމަެވސް.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ޞް ނައިފަރ ެގ އިޚްތިޞ  ،ތްތެރި މެންަބރ  ދެންމެ ފ ހަަގކ ރެްއިވޒައިއް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . 

ަވރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް. ޙަޤީޤަތ ަގއި  އީތިޔަގައި ނ ހިމެނޭ ކަމަށް. ޞްއިޚްތިޞ  ކަނޑައެޅ މ ެގ ތެރޭަގއި މަޑިަވރ  އެ

އޮތް ޮގތަށް  ހަމަ އެްޓރެކްޓް ޕޯޓްެގ ކޮންރއެ ެއއަ ،ެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އެހެންނަމަެވސްޞްމަޑިަވރ  އެ އިޚްތިޞ 

ޓ އަރިޒަްމެގ  ،ތަކަށް ހ ރި ރަށްތަކ އި މަސައްކަތްޢީެއއީ ސިނ ؛ ެގ ތެރޭަގއިޞްދެމިެގން އޮންނ ނެ. ނައިފަރ ެގ އިޚްތިޞ 

ަގިއ ޞް ނައިފަރ ެގ އިޚްތިޞ  ،ނ ަވންނަނީ. އެހެންނަމަެވސްެގ ތެރެއަށް ޞްމަސައްކަތްތަކަށް ހ ރި ރަށްަތއް އިޚްތިޞ  

ވ ން ެއއީ ައޅ ަގނޑ   ޕޯޓަަކށްރޕޯޓަކީ ަނއިފަރ  ކައ ންސިލ ެގ އެްގރިެމންޓަކ ން އޮންނަ ެއއަރއެ ެއއަ ،ހިމެނި

، ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެއީ އިްއޒަތްތެިރ ައސްލަކީ. އެހެންީވމ  ،ތ ގައި ލ މަރ ަކޒީ ގ ނޫނ ެގ ައސ ސްހަނދ ންވ  ޮގ

އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި   ކަންތައްތައް. ނެސްނ ިވ މެންބަރ  ެވސް އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވސް މިކަމ 

 ޙްމަދ  ސަލީމަށް.އަރ ަވނީ ހޯރަފ ށީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަފ ރ ޞަތ 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ްނ: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ހޯރަފ ށީ

މެްނ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ބެހޭ ޙ އިޞްލ  އ ދެ! ލ މަރ ަކޒީ ގ ނޫނަށް މި ެގނެޭވ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

މ  ންރިޔ ސަތ ން ކ ރައްަވންޖެހޭ ަވރަށް މ ހި ،ވ ހަކަދަްއކ އިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ފ ހަަގކ ރެވޭ 

މެންބަރ ންނަށް ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ އި ލ މަރ ކަޒީ އ ޫސލ ތައް ނ ިވސްނޭކަން ދެންމެ  ެގމަސައްކަތްޕ ެޅއް. އަޅ ަގނޑ ެމން

އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް  ،ންމ ިދއ އްކެިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވ ހަކަފ ޅ ން ސ ފ ެވެގންދެެގ ކ ރިން ވ ހަކަފ ޅ  އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމަށް ހޭލ ންތެރިެވެގން ނޫނިްއޔ  ކިިހނެއްތޯ ލ މަރ ކަޒީ ިނޒ މެްއ  ،އެކ  ފ ހަަގކ ރަންޔ ހިތ މަ

ދިމ  އިދިކީލަކޮށް  ގައި ަވރަށް ފޯރީގައި ހަމަ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ޖޯޝްަވރަށް ؟ ނީެގންނ  އަށްއަޅ ަގނޑ މެން މި ރ އްޖެ

ތަން  ދިޔަެގންދެިވ. އަދި އެ ފ ރ ޞަތ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއަވމ ންަވރަށް ދިގ  ވ ހަކަފ ޅ ތަެކްއ ދައްަކަވމ ން

މެން ހަޅަން އަޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަ އްެގ ޮގތ ަގއިހ ށަހެޅ މެ، ައޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ މެން ދ ށީމ . އެެހންީވމ 

ސިލ ކ ރަންއ ޅޭ ެއްއޗަީކ ހ  ދަްސކޮށްދެްއވ މަށް. މިއިން އަޅ ަގނޑ މެން ،މެންބަރ ންނަށް މި ނިޒ މ  ކިޔައިދެްއވ މަށް

ކެއް މ ންނަށް ތި ެގންދަވ  ފަދަ ސެޝަންތައްއ  ،ކޮބައިކަން އ ނަގންނައިެދއްވ މަށް މިހ ރ  ތި ެގންދަވ  ފަދަ
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ަހލ ކ ެވ ހިނަގއިދ ނެ އިނޭގތޯ. ، މ ޅިން ެގއްލި ،ޔިތ ން ވ ަވދެ ޮގްސދެއްވ ން. އެހެންނޫނީ ރައްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގން 

 ދަނީ. އަޅ ަގނޑ ަވރަށް ހިތްަވރ ަގދަ ެވރިެއއްެގ މޭސްތިރިކަމ ެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކ ރަމ ން ،ަވރަށް ކެރޭ

 ،އެއީ ަވރަށް ހިތްަވރ ަގދަ ތަކ ރ ރ ކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ. އެއް ވ ހަކަެއއް ހަމަ މިތ ނގައިކ ރީ ދ ަވހެްއގައި ދެންނެިވ 

މ  އްއަތްޕ ޅ ގައި އޮްތ ބ ރެއް ދެްއވ ކަށް ކެރިަވަޑއެއް ނ ަގންނަވ ނެ އ  ކަށް ނޫނީޔަ ތެރި ެވރިޞްލ ަވރަށް އިޚ 

ތަން. މ ލޭަގިއ  ންދ ސިލ ަވމ ހ  ކަމެއް ހަމަ ެއޮގތަށް ދަނީ މިހ ރިހ  ރައްޔިތ ންނަކަށް. ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން

ރަށްރަށަށް އެކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރަމ ންދ  މަންޒަރ   އި،ބ ރ ތައް ދޫކޮށްލަ ،ޖަމ ެވފައި އޮތް ެވރިކަން

އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް އެކަން މ ޅިން   ،ެއެވސް މ ޅިން އޮޅޭ ޮގތަށް ،އެހެންނަމަެވސް ދަނީ. ފެނިެގން މި

 .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އެކ  ެއކަން ފ ހަަގކ ރަން.ޔ ދެެކެވމ ންދ ތީ އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ހިތ މަޮގތަށް ވ ހަކަ އިަލއިޅ ވަ އޮ

 !ތަން. ބައްލަވ  ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ ެގ ޙަޤީޤީ މަންފ  ރަށްރަށަށް ލިބެމ ންދ  ދަނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހ ރ  ފެނިެގން

ށްރަށ ން އިސްނަަގިއެގން ެވސް ސ ގައި ެވސް ރަހިތ މަެވިރ ހ ދި އ ޅޭ މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމ ެވެގން މި

މި  ،ދަނީދ  މަސައްކަތްތައް. ީމެގ ކ ރިން ދ ަވހަކ  ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ފެންނަ މިންަވރަކަށް ފެނިެގންކ ރަމ ން

 މ ންދ ތީ ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ސ ސްތައް ރަށްރަށަށް ކ ރެވެ ހ  ެވރިކަމ ެގ އ  ިނޒ މ ެގ އި، މި ބަދަލ ެގ ،އ ސޫލ ގެ 

ކޮންމެ   ،ށް އިސްނަަގިއެގން ކަންކަން ކ ރަމ ން އެބަދޭ. ކޮންމެ ކަމަކަށް ހ އްދައެއް ހޯދ މަށްަގބޫލ ކ ރަން. ަވރަށް ބޮޑަ

 ކޮންމެ ކަމަކަށް މ ލޭ ސަރ ކ ރ ެގ ކޮންމެެވސް ސިޓީފ ެޅއް ހޯދ މަށް ،ކަމަކަށް މިނިސްޓަރ ެގ ލަފ ފ ޅެއް ހޯދ މަށް

 އަމިއްލަ ކޮމިޓީތައް  ،އަމިއްލައަށް އިސްނަަގއިެގން  .ކ ރަނީ މިހ ރ  ކަންކަން އެ .ހޭނ ޖެތިބ ން މިހ ރ  ތިބޭކަށްތިބެންޖެހޭ

ންކަން ތަންފީޒ ކ ރަމ ންދ  މަންޒަރ  ކަ އި،އަމިއްލައަށް ރަށ  ލެެވލްަގއި މަޝްަވރ ކޮށްެގން ކަންކަން ނިންމަ ،ހަދައިެގން

އަޅ ަގނޑ   ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި އަދި ެއކަމ ެގ ނަތީޖ  ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެމ ންދ  މަންޒަރ  ،ފެނި

ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ  ނޭނޭގ  .ީމެގ ކ ރިން ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ތަކ ރ ރ ޮކށް މިތ ނގައި ދެއްކި ވ ހަކަ ،ަގބޫލ ކ ރަން

 ިވސްނޭ ބަޔަކަްށ މިކަން ތަންފީޒ ކ ރ ކަށް ެވސް ނޭނޭގނެ. ސިޓީ ކައ ންސިލ ތައް ެވސް ކ މިޔ ބ ވ ނީނ  ،ބަޔަކަށް

ަގބޫލ ނ ކ ރ  ބަޔަކަށް  ،އެމް.ޑީ.ޕީއަށް. ރަށ  ކައ ްނސިލ ތައް ެވސް ކ މިޔ ބ ވ ީނ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް. މިކަން ނ ދަންނަ

 .ދަނީ ނޑ މެންނަށް ތަކ ރ ރ ކޮށް އެ މަންޒަރ  ފެނިެގން މި، އަޅ ގަ އެހެންީވމ  ؟ކިހިނެއްތޯ މި ތަންފީޒ ކ ރަްނ އެނޭގނީ

 ެވސް  ައޅ ަގނޑ  ފަހަރެއްަގއި ށް ބޭނ މެއް ނ ޭވ. އެހެންީވމ ،ތަންފީޒ ކ ރ ކަބަަޔކ  މިކަން  ަގބޫލ ނ ކ ރެޭވ އެއް

ްއޔަތަކ އެކ  ލަބިޣ ަވރަށް ތަނަަވސް އަ ،ޝައްެކއް ނ ކ ރަން ކ ރިއަށް އޮތް އިންތިޚ ބ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ަވރަށް ފ ރިހަމަ

 ލަ ހެޅިފައިވ  އިޞްލ ޙ ތަކަށް ޖ މ ށަހ  .ންކަސިޓީތަކ ން ެވްސ ކ މިޔ ބ ކ ރ ނެ ،އަތޮޅ ތަކ ން ެވސް ،ރަށްރަށ ން ެވސް

ެއކަްނ  ،ޮގތެްއަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ތ އީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ޑަ ކަްނބޮޑ ވ މެްއ އޮތަތީ

ކަމަށް ިވސްނަމ ން އިްއޒަްތތެރި މ ޤައްރިރ  ަވރަްށ ފ ންކޮށް މި ރ ކަޒީ ކޮމިީޓެގފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ. ލ މަ
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ނޭގ ބިލ  ހ ށަހަޅ އްަވމ ން ދެއްކެިވ ވ ހަކަފ ޅ ން ެވސް. ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭްނ ވ ކަން ައޅ ަގނޑަށް އެބަ އިއެބަެގންދަ 

ރަށ ެގ ތަަރއްޤީެގ  ،އޮތީ ސްކ ރ ން މިލޭންޑް ޫޔސް ޕްލޭން ހެދ މ އި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފ  ؛ހެދ މ ެގ ކަންތައް

ތ ގައި ިގނަ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގން ނޫނީ ޙަޤީޤަމި ޕްލޭން ފ ސްެވ .ލ މެހިފަަވރަށް ޮބޑަށް ގ ޅި ކ ރިމަގ 

ަވަނ  107 ،. މިހ ރ  މި ހ ށަހެޅޭ އިޞްލ ޙަށް ބަލ އިރ ދަތިެވފަ ކ ރ ން އޮންނ ނީ ރަށ  ލެެވްލގައި ަވރަށް ޮބޑަށް

އް އެބަ ަވރަްށ ިގނަ ތަފްސީލ ތަކެ ،ބ ނ  ޮގތ ން މ އްދ ެގ ދެަވނަ ނަންބަރޭ ައޅ ަގނޑ  ހަނދ ންަވނީ. ީމަގިއ މި

ރޭވ ލްޑިްވސް ލޭންޑް ސަމޯރަށ  ލެެވލްަގއި މިކަްނ ކ ރ މަކީ ަވރަށް ދަތިކަމެއް.  ޑް ޔޫސް ްޕލޭނަށް.އަންނަންޖެހޭ ލޭން

ެލެވލްަގއި އެކަން ކ ރ މަކީ ދަތިކަމެއް. ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދ މ ެގ ޤ ބިލ ކަން ހ ރި ކޮންސަލްޓެންޓ ން  އޮތޯރިޓީެގ

އެަތއް ރަށަކ ން އެްއ  100ވ  އްތައް ކ ރ  ފަރ ތްތައް ަވރަްށ މަދ . މިކަން މިހެން އޮޭވރ ރ އްޖޭަގއި ަވރަށް މަދ . ސަ

ވ ނީ  ަގިއ މި ހ ރިހ  ތަފްސީލ ތަކެއް ހިމަނައިެގން ިމކަން ކ ރ ންޔޫސް ޕްލޭން ހަދަން ދިމ ކ ރ އިރ  ފަހަރ  ލޭންޑް

 ޔޫސް އަހަރ  ފަހަރެއްގައި ލޭންޑް 5ރިއަށް އޮތް ަވރަށް ބޮޑ  ދައްޗަކަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ކ  ،ަވރަށް ބޮޑ  ޮގންޖެހ މަކަށް

ކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން އަޅ ަގނޑ ެގ އެބައޮތް. މިސ ލަކަްށ ނގައިދ ނެހިނ ނިކ މެ މީެގ ނަތީޖ   ،ޕްލޭން ހެދ މ ގައި ހޭދަކޮށް

ށެއްގައި ހ ރި ރަ އެ ،މި އޮންނަނީ ެގ ޮގތ ަގއިއްލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނ ގައި މިހ ރ  ހިމަނަންޖެހޭ މަޢ ލޫމ ތެ ،ދަންނަަވންޏ 

ޅ ަގނޑ މެންނަްށ އްދ ތައް އަހައްދ ތައް. ަގސްތައް ހ ރި ސަރަހަަގސްތައް ހ ރި ސަރަ ،ަގްސަގހ ެގހީެގ އަދަދ އި

ކަނޑައެޅިދ ނެ. އެހެންނަމަެވސް ކޮންމެ ަގހެއް ބޯހިމަނައިެގން މީަގއި އެ މަޢ ލޫމ ތ  ހިމެނ ންވ ނީ ަވރަށް ބޮޑ   

ަގްސަގހ ެގހީެގ އ ބ ދީަތއް ެވސް ދެނެަގނެޭވނެ. އެކަމަކ   ،ނޮލޮޖީ އެބަހ ރި ޓެކްޒަމ ނީ ؛ދައްޗަކަށް. އެހެެނއް ނޫން

ތަފްސީލ ތައް ހިމަނަން  މީެގރޭވތައް ހެދިެގން  ލެެވލްެގ ޑީެޓއިލް އޭިރއަލް ޮފޓޯްގރަފީ ސައެ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތެއް ނ ބ ނޭ

ހިއްކ ފަިއވ   ،މި ބ ނަނީ ަގއި 3ބަރ  އަެންއ ކަމަކަށް ނަން ށް އެ ޤ ބިލ ކަން ހ ރި ކަމަކަށް.އަޅ ަގނޑ މެންނަ

ހިްއކ މަށް ޙަޤީޤަތ ގައި ބ ރ އެޭޅ  ހިފ ނެ ޮގތް.ްއދެއްެގ ބޭނ ންހަ އެ ސަރަ ،އްދ އިހަހިއްކެން ޮއތް ސަރަ ،އްދ ތަކ އި ހަސަރަ

، ނ ކ ރަން އޮންނަންެޖހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެްނީވމ  ކޮންމެހެން މި ޕްލޭން އަންނ ކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ށްޮގތަކަ

އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ ެއެވސް ެދަވނަ ިވސްނ މަކަްށ  ،ސ ރެ މ  ބޮޑަށް ެއކަމަށް ބ ރ އެޅ މ ެގ ބަދަލ ަގއިންމިހ ރ 

 އިަގސް ހ ންނަންޖެހޭ މިންަވރ  މިހ  ދ ރ ލައް ދެން ހިއްކ  ބިންަތކ ަގއި ރ  ޅ ަގނޑ މެން ދ ންޖެހޭނެ ކަމެއްހެން.އަ

ހ ލަތ ިއ ކަމަކަށް ެވދ ނެ. މިހ ންނަނީ އެއިރެއްެގ  ގައި ހަމަ ދަތިޕްލޭނ ގައި ކަނަޑއަޅަންޖެހ މަކީ ެވސް ޙަޤީޤަތ 

ޭއެގ  ،. އެހެނެއް ނޫންއެއިެރއްެގ ކަންކަން އޮންނަ ޮގތެްއެގ މަްއޗަށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކަނޑައެޅިދ ނެ ކަންަތއްތައް

ންނަށް ނޑ ތައް އަޅ ަގނޑ މެއްދ ތަކ އި މިންަގހަެވޖިޓޭޝަން ހ ންނަންޖެހޭ ސަރަ އެންމެ އެންމެ ކ ޑަެވެގން ،މިނިމަމް

ފަހަރ ގައި އެ ޕްލޭން  ،ަވންޏ  ރ  އަދަދަށް މީގައި މި އޮންނަ ޮގތ ން ނެތް ކަމަށް ކަނޑައެޅިދ ނެ. ެއކަމަކ  ބަރ ބަ

ަވަޑއިެގްނ މިކަްނ ށް އިތ ަރށް ިވސްނ  އަ 2 ެގ107 ؛އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޮބޑަށް އެދެން ފ ސްނ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަޮއތް.
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ރޭވ ހެދޭނެ ސަ މިނިމަމްެގ މަްއޗަށް އެ ިއ،ޅަމީގައި ކަނޑައަ  ރ މިނިމަމްސޭަހއިން ކ ެރޭވނެ ޮގތަކަށް ެބއަތަންކޮޅެއް ފަ

 ައޅ ަގނޑަށް އެނގޭ  ދިއ ަމކީ ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަެވެގންދ ނެ ކަމެްއ. އެއީޮގތެއް ކަނޑަެއޅިެގން

ޕްލޭްނ  ،އ ޅެނީ ކ ރ  މަސައްކަތްތަކ ގައި ކ މިޔ ބ ނ ެވެގންލޭން ހަދަން މިހ ރ ެވސް ބައެއް ރަށްރަށ ަގިއ ލޭންޑް ޔޫސް ޕް

ދެކޮޅ ން  ،ން އިތ ރ  މަޢ ލޫމ ތ  ބޭނ ންވ  ކަމަށް ބ ނެރޭވ އޮތޯރިޓީ ހަދ ފައި ފޮނ ީވމ  އަނެއްކ  ޭލންޑް އެންޑް ސަ

ަވރަށް  ޅ ަގނޑ އަ، ސިލ ނ ެވ. އެހެްނީވމ ހ ނަތީޖ   ،އެބަ ަބދަލ ކ ރެޭވ މަޢ ލޫމ ތ ތައްން ހެދެކޮޅަށް މި

މި ނ ކ ތ އަށް އިތ ރަށް ިވސްނ ަވޑަިއެގން މީގައި ތަންކޮޅެްއ  ،ރިރ ެގ އަރިހ ންތެރިކަމ ެއކ  އެދެން މ ޤައްޞްލ އިޚ 

 ދެޭވނެ ޮގަތކަށް މި މ އްދ  އިޞްލ ޙ ކޮށްެދއްވ މަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ . ފަސޭހައިން ކ ރިއަށް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަދި މީެގ ކ ީރަގއި  ،އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  ދެންމެ ފ ހަަގކ ރި ނ ކ ތ އަކ އިއިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ .  ިރއްޔ ޝ ކ  އ ދެ

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ  ގ ޅޭ މަްއސަލައަކ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ފ ހަަގކ ރެްއިވ ނައިފަރ 

 އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  4ެގ ަވނަ މ އްދ ެގ )ށ( 56ނ ެގ ކަޒީ ގ ނޫމަރ ލ  ؛ސަމ ލ ކަމަށް ެގންނަން ބޭނ ން

މ ެގ އަރިހ ން އެދޭނަން ެއ އްޢ އަމީން އަޅ ަގނޑ   ؛ޞް އިްއޔެަގއި ކަނޑައަޅ ްއވ ފަިއވ  ނައިފަރ ެގ އިޚްތިޞ  

އެކ ަގއި  އެ ިވދ ޅ ިވ މަޑިަވރ  .ޞްނައިފަރ ެގ އިޚްތިޞ  ލ މަށް.އި އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ބަލަޞްއިޚްތިޞ 

އ ދެ! ައޅ ަގނޑ  އަތ ަގއި އެަބއޮތް  ؛ސްކްރީނ ން ދެްއވ ަފއިަވނީ. އަޅ ަގނޑ އިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ކަނަޑައޅ އްވަ 

 ، އިވ  ޫހރިއްޔ  ކަނަޑއަޅ ްއވ ފަ އެހެންނަމަެވސް ަވރަށް ރީތި ކ ލަ ފޮޓޯއެއް ވ ނީ ރައީސ ލްޖ މްދެން ަގނެޑއް. 

ން ތި ބޭފ ޅ ންނަްށ ިއރ ކޮޅަކ  ،. އަޅ ަގނޑ  އެދިެގން މި އިންނަނީއި ކަނޑައަޅ ްއވ ފައިވ  ޗ ޓ ަގޞްއިޚްތިޞ 

 ީމޓަރަށް އެރީމ  މަޑިަވރ ެގ ދެ  700 ،ެގ ތެޭރަގއި ޞްަވނީ ނައިފަރ ެގ އިޚްިތޞ  ފެނިަވޑަިއަގންނަވ ނެ. ޭއގައި މި

 4ެގ ެގ )ށ(1ެގ މ އްދ  ަވނަ 56ދެން، ތި ބޭފ ޅ   އްވ ަފއިަވނީ.އެޮގތަށް އެކަން ބ   ،ބައިކ ަޅއެއްަބއި ަވންނަކަމ ން

އ ދެ!  ަވނީ.ެގ ތެޭރަގިއކަން މަޑިަވރ  ޞް ަނިއފަރ ެގ އިޚްތިޞ  ،الحمد هلل ،ނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެފ ކޮްށ އެބެއްލެީވމ  ސ 

 ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް. މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ  

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 ވ ްނ:ދ  ޝިޔ މް ވ ހަކަދެއްކެ ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ައޙްމަ

ައޅ ަގނޑ  އެދެީނ  ނަމަ ތިއީ ަހމަ ަވރަށް އ ފ ެވރި ޚަބަރެއް. އަޅ ަގނޑ  ޮގތަްށ ތިކަން ެވއްޖެ ތި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެ  ިއ، އެދެނީ ީވހ ެވސް އަަވހަކަްށ މަިޑަވރ ެގ ކޮންޓްެރކްޓް ނައިފަރ  ކައ ންސިލ ްނ އެ ކޮންޓްެރކްޓް ހަދައަޅ ަގނޑ 
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ނައިފަރ ގައި ކ ރިން  ؛ޞްއިޚްިތޞ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތިޒ މެއް ހަމަޖެއްެސވ ން. އިން ،ސޮއިކ ެރޭވނެ ޮގެތއް ށްފަރ ތަ

 ހަމަ  ،ތެރޭަގއި ެގތަްއ އަޅ ަފއި އެބަހ ރި. ައޅ ަގނޑ މެން ދެކ ނިންެވސް މޫދ ން ެގތަްއ ދީފައި ެއބަހ ރި އިނޭގތޯ. ަފޅ 

ެގަވޅ ަގއި މީހ ން އިމ ރ ތްކ ރަން ފަށައިިފ ދީަފއި ެއ  ފަޅ ތެރެއިްނ ެގަވޅ  ،ތަންތަން ނ ކިޔަސް އެ ޯވޓ ރ ބަްނަގލޯ އެ 

ެގ ޞް ކަމެއް. އިޚްތިޞ ެގ ތެރެއަްށ މަޑިަވރ  ަވނ މަީކ ެއއީ އ ފ ެވރިޞް ވ . އިޚްތިޞ އް އެތަން ފަޅ ެގ ޮގތ ަގއި އޮ

 ްއަކވައިެދއްިވ ފޮޯޓގައި އެޮގތަށްތެރެއަށް ޭވަވށ ން އެއްަބއި ަވނ މަކީ ެވސް އ ފ ެވިރކަމެއް. އެއީ ދެންމެގައި ތި ދަ

އެކަްނ  ،މީދ ކ ރަނީއްއަޅ ަގނޑ  އ   ނައިފަރ  ރަްއޔިތ ންނަށް އެީއ އ ފ ެވރިކަމެއް. ަވންޏ  . އެހެންެވއްޖެ ކަމަށްތްއެބައޮ

ެގ ތެރެއަްށ ޞްއިޚްތިޞ  ،ލިޔެިވފައި  ެވަފއި އޮންނ ނެ ކަމަށް. އެހެން މިދެންނެީވ ގ ނޫނ ގައި އެަބއޮތް އެޮގތަށް

 ..ނަސް.ަވ

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ .   ހ ޅަނގ ހެންޭވރ   ؛ދ އިރ ެގމެދ  ހެންޭވރ  

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން:ޙަސަން ލަޠީފް ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ހެންޭވރ  

 ްއެވސް ަވރަކަށްރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަނއިފަރ  ދ އި ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ނ ލައްވ  ބަިއަވރ  ވ ހަަކ ދައްކަވ ފައި ދެން ކޮންމެެވސް އެއްެޗއް ދިމ ޭވތޯ އަނެްއކ  ވ ހަކަ ދައްަކަވމ ން އެ ބަލއި

ތ  ނިޒ މީ ނ ކ  ްއޔ ެވސް ފ ހަަގެއްއ ނ ކ ރައްވ . ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް ިވ ެއްއެވސް ނިޒ ީމ ނ ކ ތ އެއް .ެގންދަަވނީ

 ރަންޖެހޭ. ފ ހަަގކ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދ  ،ށް އެނިގަވަޑިއަގންނަަވންޖެހޭނެމެންބަރައިްއޒަތްެތރި  ދ އިރ ެގ ނައިފަރ 

ސް ދަންނަަވްނ މެންބަރ  ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ކަންކަން ގ ތ ން ަބއްަލވ ނެ މިންަވރ . އަދި އަޅ ަގނޑ  ަތކ ރ ރ ކޮށް ެވ

އަދި ނައިފަރ   ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ،މެޖޯރިޓީ ޕ ޓީެގ މެންބަރ ންނަށ އި އަދި އަޅ ަގނޑަށް ެވސް މި މަޖިލީހ ެގ  ،އޮތީ

ތަފ ތެއް ނ ވ ނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އ އްމީދ  އިނައިފަރ  ަރއްޔިތ ންެގ އ އްމީދ  ،އެދ މ އިތ ން އެދޭަރއްޔިދ އިރ ެގ 

ހިންނަަވރ  ދެމެދ  މަގ   އިނައިަފރ  ؛އަދި ެއއީ ެއްއ ދިަގށް ގ ޅ ެވން އޮތް  ،މ ެގ ިވސްނ މ އިވ މަިޑަވރ  ގ ޅ   އިނައިފަރ 

ިޓކް ޕ ޓީެގ މި ދިެވހި ަރްއޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެ ،ަގންނަވ ނެމި ިވސްނ މަކީ އެނިގަވަޑއި  އި،އެޅެން އޮތް ތަނެއް ކަމ 
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ނައިފަރ ެގ  ،ދެން މިހ ރ  އޮތް ކަމަކީ އޮތީ. މި  ކަނަޑއެޅިފައިޞްޞ  ތިޚްއެ ިވސްނ މ ެގ ތެރޭގައި އި .ިވސްނ މެއް

 ދ އިރ ގެ  ހ ޅ ދޫއަރ ަވނީ ައޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ަޞތ  ވ ން.ދެ އްއެްގރިމަންޓް ހެ ކައ ންސިލ ން ެއއަރޕޯޓަށް

 ށް.ލަބީބަ އިލްޔ ސް  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ން: ލަބީބް އިްލޔ ސް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ހ ޅ ދޫ

އެއަްށ  ،އިަލއިނޫނެއް އެކ ަލަވގ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ަވރަށް ފަހ ން ލ މަރ ކަޒީ އްޔ  އިޝ ކ ރި

ެގނައި ބަދަލ ތަކަކީ ރ އްޖޭެގ  ށްނޫނަގ އެ  ީވ. އަދި ސަރ ކ ރ ން މަސްދ ަވސް މި ތިންޢަމަލ ކ ރަން ފެއްޓިތ  އަދި 

ަވރަށް ބޮޑަށް ގ ޅިފައި ހ ިރ ހ ށަހެޅ ންތަކ އި އަދި ެއ  ޤީއ  ރަށ ެގ ތަަރއްރ އްޖޭެގ ރަށް، ރައްޔިތ ންެގ މ ސްތަޤ ބަލ އި

 ،ނީ. އެއިން މަންފ  ލިބެން ބޭނ ންެވފައި ތިބި މިންަވރ ދަ ނޫނަކަށް ެވެގން ޢަމަލ ކ ރަމ ން މިގ ބިލަށް މިހ ރ  

އިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ ރައްޔިތ ން ެވސް ބޭނ ންެވަފއި ތިބި މިންަވރ  ދެންމެ ނަ ެގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނައިފަރ 

 ނައިފަރ   މަންފ  އެ ،ކަށަަވރ ެވެގންދިަޔަކމީއަދި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  .ތަނ ގައި ފ ހަަގކޮށްދެްއީވ މި މެންބަރ 

ްށ ނޫނަގ މި  ،ނޫނ  ވ ޖޫދަށް އައިސް ހ މި  .ލިބިެގންދ ނެކަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ،ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެމ ންދ ނެކަން

ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ   ،ޚިދ މަތްދޭން ފެށ މ އެކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިއްޔެ ފެނިެގްނދިޔައީ ،ތަކ ެއކީ ބަދަލ ެގނެވ ނ މި 

 ،ތަކަށް އެއ އެކީ ަރށްރަށ ެގ ަކއ ންސިލ  .ޞްޞ ތިޚްއިރ އްޭޖެގ ރަށްރަށ ެގ  ތަން ޓ ކ ރެްއިވކަނޑައަޅ ްއވ ފައި ެގޒެ 

ކޮބައިތޯ  ؟ކޮބައިޯތ ެއ މީހ ންެގ ބައ ންޑަީރއަކީ ،ޔަޤީްނެވެގންދިޔައީ ށްކަތަ ިސޓީ ކައ ންސިލ  ،ތަކަށްލ އަތޮޅ ެގ ަކއ ންސި

ކޮްނކޮން ، ޮކންކޮން ފަޅެއްކަން ،ކޮންކޮން ތަންތަނެއްކަން ،ކަންކަން ހިމިެގންދިޔަ އިަގޞްޚްތިޞ  އި ؟ތަކަކީޞ ޞްތިޚްއި

 . ން ސ ފ ކ ރަމ ންއި އެކި ތަންތަނ ދަނީ މަޖިލީހ ންނ  މިއަޅ ަގނޑ މެްނ އޭަގއި ސ ފ ނ ވ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ،ރަށެއްކަން

މެންބަރ ންނަށް ރަްއޔިތ ންނަށް، ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ނައިފަރ ެގ ދ އިރ ެގ  ،ދެންމެ ރިޔ ސަތ ން އެ ސ ފ ކޮށްދެއްވީ 

ތަކ ން ހަމަެއއ ެއކީ ރަށްރަށ ެގ ަކއ ންސިލ  .ހިމެނޭ ކަންތައްތައް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ަގއިޞްތިޞ ޚްނައިފަރ ެގ އި

ރަށްރަށ ެގ  ، ހެދ މ އިލޭންޑް ޔޫސްޑް ޕްލޭންަވރަށް ބ ރަށް ފެނޭ ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ މަސައްކަތްކ ރ މިހ ރ  

އަދި އެ  .ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއިކަންކ ރަންޖެހޭ މަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ިހންގ  ،ލ މ އެކ  އިޕްރޮޖެކްޓް އެކ ަލވަ  ެގތަރައްޤީ

ތަކ ން މަސަްއކަތް އެބަކ ރޭ. ެއކަމ ަގއި ރ  ކައ ންސިލ ން ެވސް މިހ ނީ ކިހިނެއްކަތަކަށް ފައިސ  ހޯދ ޕްރޮޖެކްޓ 

ތަކ ްނ ލ ތަކަށް ލިބ ނ  ބ ރ ތައް ބޭނ ންކޮށްެގން އެ ކައ ންސިލ ނޫނ ން ކައ ންސިގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ސ ފ ޭވ މި 

 އް،ހިތްހަމަޖެހ މެ މެންނަށް ލިބޭމިއީ އަޅ ަގނޑ  .ަމސައްކަތްކ ރ ކަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއަށް ތަަރއްޤީއެ ރަށްރަށ ެގ 

ަތކަްށ އެްއޮގތަށް ރަށ  ކައ ންސިލ  ނޫނ ގ ފެނިެގންދޭ ސަރ ކ ރ ން މި އެބަ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ހަމައެއ އެކީ  ލެއް.އ ފަ

ަކއ ންސިލ   ސީދ ހިންގ މަށް  ތައް ޕްރޮޖެކްޓ ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕ  ަތއް،ޕްރޮޖެކްޓ ދަށ ެގ  ވ ރެ ށް އަން ރ ފިޔ އަމިލިފަސް 
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ކޭޝަން މިނިސްޓްރީްނ ޔ ެއޑި  ީއ،. އިހަށްދ ަވހ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔަވ ލ ކ ރ  ތަންހަ

 މިނިސްޓްރީތަކ ން ެވސް އަިދ ެއހެން .ތަން މިނިސްޓްރީން ހަވ ލ ކ ރަމ ންެގންދިޔަ ހެލްތ  .ތަން ދިޔަެގންހަވ ލ ކ ރަމ ން

 ،ދަށ ން އެ ރަށްރަށ ގައި ހިނގ  ވ ރެއަށްން ރ ފިޔ އަމިލި ފަނަރަތަކަށް އަދި ސިޓީ ކައ ންސިލ  ކ ރަމ ން އެބަދޭ.ހަވ ލ 

ތަން  މަސައްކަތްކ ރ  ންތައް ސީދ  ކައ ންިސލ  ހަވ ލ ކޮށްެގން ކ ރިއަްށެގންދައެ ސިޓީތަކ ގައި ހިނގ  ްޕރޮޖެކްޓ 

މ ލެ ސިޓީަގއި ެއކި  ،އި ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީއ ، ޓީއ އިފ ވައްމ ލަކ  ސި، އ އި އަްއޑޫސިޓީ  ،އެޮގތ ން. ފެންނަނީށް އަޅ ަގނޑަ

 މަަސއްކަތްކ ރަމ ންަދނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ، ިވކ ރެބިޑ   ،އިޢ ލ ންކ ރެވި  ،ޕްރޮޖެކްޓްތައް މިހ ރ  ހަވ ލ ކ ރެިވ

 ފެށ ން  ތަން. އޭެގ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތައް ހިންގ މ ެގ މަސައްކަތް ފެށިެގންދ  ،މ ޅި ރ އްޖެ ލ މަރ ކަޒީކޮށް  ،ފެންނަނީ

ތަރައްީޤެގ  ކަށްޔަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ރ އްޖެ އިސ ހިތަކ  ަވރަށް ބޮޑ ަތނ ން ކ އްލިދަނީ. އެހެންީވމ ، އަމި ފެނިެގން

ދިރިއ ޅޭ ަރއްޔިތ ންނަށް  ، ރަށްރަށ ަގއިށ އިޭއެގ ަމންފ  ރަށްރަށަ ިއ،ލ މަރ ކަީޒކޮށް ރ އްޖެ ހިނަގ ،މަޝްރޫޢ ތައް ފެށި

ނައިފަރ  ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   .ަޒތްތެރި ރައީސްަގކ ރެިވެގންދޭ. ިއއްަގނޑ މެްނނަށް ފަހަލިބިެގންދ ނެކަން އަޅ  

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއޭ. އ މްދަނީ ހޯދ ކަށް މި ސަރ ކ ރަކަށް ނޭނެގ ،ދަްއކަމ ން ިވދ ޅ ވި ވ ހަކަ

އޮތީ   ލިބޭނެ ކަމަށް އެފިޔ  ން ރ އަބިލި ހަތް  ށްއިތ ރަ ސަރ ކ ރ ެގ ފ ރަތަމަ އަހަރ  ދައ ލަތ ެގ އ މްދަނީ

. އެ އޮތީ ހިމެނިފަކިތ ބެއް ބަޖެޓ ގައި ޯހދ ނެ ހ ރިހ  ހިސ ބ  ،ޮގތ އި  ލިބޭނެ ،ޮގތ އި  އެ ހޯދ ނެ  .ފައަންދ ޒ ކ ަރއްވ 

. ެއއިްނ ްއވ ކ ރައ މްދަނީ ހޯދޭނެ އިތ ރ  ޮގތްތައް ސަރ ކ ރ ން އެ މަސައްކަތް .މަސައްކަތް ސަރ ކ ރ ން އެބަ ކ ރަްއވ 

ެލއްީވމަ އެކަން ސ ފ ެވެގންދ ނެ. އަދި އިބައްލަަވބަޖެޓ  ލިބޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެބައިތ ރ  އ މްދަނީ  ،އިބަޖެޓަށ 

ނޫނ ތަކަށް ެގންނަ ބަދަލ ތައް ބައްލައިެލއްީވމަ ެވްސ އެކަން ސ ފ ެވެގންދ ނެ. ގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅޭ ބިލ ތަކ އި 

މި އިޞްލ ޙ ތައް ެގންނަ  ،ނޫނ ެގ ވ ހަކަގ ލ މަރ ކަޒީ  ،ން ބޭނ ންޭވޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލައަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓިކް ޕ ީޓެގ ިދެވހި ރަްއޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެ  ،މިއީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ،ވ ހަކަ ިއްއޒަތްތެރި ބައެއް ެމންބަރ ން ފ ހަަގކ ރައްވ އިރ 

މި ޕ ޓީން.  ަކތް ކ ރަން ފެށީ ން ެވސް މި މަސައްއަށް މި އިޞްލ ޙ  ެގނެސްެގފިކ ރެއް ިވސްނ މެްއ. ޤ ނޫނ އަސ ސީ 

 އި ރަށްތަކ ގަ  ،ރައްޔިތ ންނަށް ެގިދެވހިރ އްޭޖެގ ރަށްތަްއ ހިންގ މ ެގ ބ ރ  އެ ރަށ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މިކ ރ  މަސަްއކަތަކީ

ން ޭއެގތެރެއި ،އެ މަަސއްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށް ޮގތްތަްއ ނިންމ މ ެގ ބ ރ  ެއ ރަށ ެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ދިނ ން.

 ،އެކަްނ ރަށ ެގ ރައްޔިތ ން ލައްވ  ،ކަމަކީ ކޮބައިަކން އައިޑެންޓިފަިއކޮށް މ  ންއަށް ބޭނ ންވ  މ ހި ތަރައްޤީރަށްރަށ ެގ

 ެއއަށް ބޭނ ންވ  ފައިސ  އަޅ ަގނޑ މެން މި  ދޭން.ރަށްރަށް ހިންގ މ ެގ ބ ރ  ،ބަޔަކ  ަލއްވ   ކަނޑަައޅ ރަށ ެގ ރަްއޔިތ ން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ހަަގކ ރެއްިވ ެއއްފަހަރ  އެ ލ ރި  .ލ ރި ނޑ ކޮށްދެނީ ަގ މިއަޅ ަގނޑ މެން ބަޖެޓ ން  ،ދެނީ

ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހ   ،. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ސ ފ ކޮށްދޭން ބޭނ ްނވ  ކަމަކީ ތަކަށް ދޭންޖެހޭނޭކައ ންސިލ 

 ،ލ ން ހިންގ  ތަނެއް ިވޔަސްއ ސޫރި ިވޔަފ  ،ެވސް ިވަޔސް އްކ ންފ ންޏެ ؛ެވސް ެއ ޤައ ެމއްެގ ބަޖެޓ   ޤައ މ ތަކ ަގއި
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އެ  ،ތަނ ން ދޫކޮށް ފައިނޭންސް ދ އިރ ެގ ތަެނއް ިވޔަސް އެ ތަނެްއެގ ބަޖެޓަީކ އެ ކަމަކަށް ބޭނ ންވ  ަފިއސ  އެ

ކިހ ަވެރއްކަްނ ކީ ވަ ރޖެހޭނެ. ރ އްޖޭެގ ރިޒަކ ރަންމެނޭޖ  ދިއ ން. ކޭޝްފްލޯފައިސ  ލިބޭަވރަކ ން ޚަރަދ ކ ރަމ ން

އަށް ލިބޭ ރ އްޖެ  އި،ްވ ހ ރި ަވރ ރރިޒަ  ަވރަށް ސ ފ ކޮށް އެނިގަވަޑިއަގްނނަވ ނެ. އަދިބަރަށްރި މެންއިްއޒަތްތެ

މި ހ ރިހ  ކަންކަމެްއ  ،މަހަކ  ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ ަވރ އި ،މަހަކ  ލިބޭ ަވރ އި  ،ޚަރަދ ކ ރ  އ ްމދަނީއ އި ،އ މްދަނީއ އި 

ްށ ނޫނަގ މި  .ެގންދޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްފ ެވށް ސ އަޅ ަގނޑ މެންނަ ކ ރ  ޮގތްމެނޭޖ  ކޭޝްފްލޯ ީވމަބެއްލެ

ަވނަ މ އްދ ެގ )އ( އިޞްލ ޙ ކ ރ ން. އެއީ ިމ  79، އިޞްލ ޙ ެގ ތެޭރގައި ެއބައޮތްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ 

ންީވ ލ ކ ރަން ޢަމަތަކ ތަކަށް ދެޭވ ހިލޭ އެހީެގ ފައިސ  ބޭނ ންކ ރ މ ގައި ކައ ންސިލ ެގ ދަށ ން ކައ ްނސިލ މ އްދ ެގ )ހ(

ނޫނ ެގ ދަށ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހަދ  ަގވ އިދ ގައި ަބޔ ންކ ަރންވ ނޭ. ަވރަށް ސ ފ ކޮށް އެ ގ މި  ،ޮގތް

 ދައ ލަތ ެގ މ ލިއްޔަތ ން ޚަރަދ ކ ރ އިރ  ،ނޫނ ަގއި ެވސް އެބަބ ނޭގ ކަންތައްތައް ސ ފ ވ ން އެބަެޖހޭ. އަދި މ ލިއްޔަތ  

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އަޅ ަގނޑ  މިސ ެލއް ޮގތ ން ދަންނަވ ލަން ބޭނ ނޭްވ ކަން.ނެއްކިހި ނީޚަރަދ ކ ރަންޖެހެ

އަތޮޅ   ކ. ،ތ ލ ސްދޫ ނޫނީ އަޮތޅ  ަކއ ންސިލ  ،ަތއް ހިްނގ އިރ  ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ކައ ންސިލ  ،ފ ހަަގކ ރެްއިވ

 އްދަވ ފައި އެބައޮތް މ ލެޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަްނސް އޮޑިޓެއް އޮޔަަވނަ އަހަރ  ކޮމްޕްލަ 2018ވ ހަކަ.  ތަކ ެގކައ ންސިލ 

އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  ބަލ އިރ  މީގައި އެބަހ ރި ފައިސ ެގ ަވރަށް ބޮޑެތި  ެގއިދ ރ ެގ. މި ކައ ންސިލ  ެގއަތޮޅ  ކައ ންސިލ  

 ނޫނ އި ަގވ އިދ ަގއިވ  ގ އެހެންީވމ ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންނ އި މ ލިއްޔަތ ެގ  .ޚިޔ ނ ތ ެގ މައްސަލަތައް ހިނގ ފަ

 އި،ހ ށަހަޅަ ރިޕޯޓ  މަސް ތެރޭގައި  ތިންކޮންމެ ައހަރަކ  ނިމޭއިރ   ؛މަހ ން ިއ، ތިންތަްއ ހިންަގއ ންސިލ ޮގތަށް މި ކަ 

 ަބޔ ންކ ެރިވެގްނވ  ގައިނޫނ އި މި ަގވ ިއދ ތަކ ގ އަދި ފައިސ  ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭނީ ެވސް މި  .މިކަން ކ ރަންޖެހޭނެ

އެކަން ބައްލަަވން ެވސް ޖެހޭނެ. އޮޑިޓަރ  އަދި މިނިސްޓްރީންނަންޖެހޭނެ. ސ ފ ކޮށް އޮން އިކަން ކަނަޑއަޅަޮގތަށް

ޖެނެރަލް ެވސް އަދި ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ެވސް ެއކަން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ. 

ޅ ެގ ެއިކ އަތޮ މ ލެ އި،ެގ ިއދ ރ ަގންސިލ  އަތޮޅ ެގ ކައ  މ ލެ ،ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހ ސް ރ ފިޔ  ނ އެއް  ލައްކަ ފަންސ ްސ ފަސް ށްއަ ،ހަވ ލ ކ ރި ފައިސ ެގ ތެރެއިން އ އިދ ރ  ރަށްރަށ ން ކައ ންސިލ 

ެގ އެ ފައިސ  ކައ ންސިލ  ހ ސް ރ ފިޔ  ކައ ންސިލަރ ން އަތައް ލިބ ނީމ  ލައްކަ ތިރީސް ފަސް  ހަ !ފ ކ ރައްވ ތިނެތް. މ 

ންްސ ޮއޑިޓ ެގ ޔަަވަނ އަހަރ ެގ ކޮމްޕްލަ 2018 އީ  ީވނ ީވ ތަނެއް ނޭނެގ. މިޓަށް  ަވދެފަެއއް ނެތް. ެއ ފައިސ ބަޖެ

ެގ ނިންމ މަކ ން އެ ބޭފ ޅ ން  އަތޮޅ  ކައ ންސިލ   ،ހަަމއެއ އެކީ  .ވ ހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅ ަގނޑ  މި ފ ހަަގކ ރަނީ

. ނ ލިބޭ ހ ރި. އެ ލ ރިއެއް އަނބ ރ މީހ ންނަ ދީފައި އެބަމީސް ލޯނ  އެކި އަށް ލޯނ  ސްކީމެއް ހަދައިެގންއަމިއްލަ

 ،ންޭގނެއަށް ލޯނ  ސްކީމެއް ނ ހިއެްއެވސް ތަނަކ ން ހ އްަދއެްއ ހޯދައިެގނެއް ނޫން. ެއްއެވްސ ކައ ންސިލަކަށް އަމިއްލަ

ްއޒަތްތެރި . އިއިން ނޫނިއްޔ އިދ ެގ ތެރެނޫނ އި ަގވ ގ މ ލިއްޔަތ ެގ  ،ހ އްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކ ން ހ އްދަ ހޯދައިެގން
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ލައްަކ  ށްކިހިނެއްކަން ޚަަރދ ކ ރީ ނޭނިގ އަ ،ކަމެއްކަްނ ނޭނިގޚަރަދ ކ ރީ ކޮން ،އެބަހ ރި، ހަމައެއ އެކީ  .ރައީސް

ލައްކަ  ެއއް ،ހެދ މަށް ޚަރަދ ކޮށްފައި ދިދަ ޕޯސްޓ ކ އި ޕޯޓިޯކއަ. އެތ  ހ ސް ރ ފިޔ  ޚަރަދ ކޮށްފަ ފަންސ ސް ފަސް

ޑިހަ ށް ލަްއކަ އަ ަހދ ފައި އެއް ންސިލަރ  އަމިއްލަ ނަމ ގައި ޗެކ ަކއ  ،ހ ސް ރ ފިޔ  ޚަރަދ ކޮށްފައި ސް ނ ަވތިރީ

 މިއީ ޮބެޑތި މައްސަލަތައް ަކއ ންސިލ . ހަދ ފައި އަިމއްލައަށް ލ ިރ ނަގ ފައި އެބަހ ރި ޗެކ  ެގ ނަމ ަގއިނ ަވހ ސް ރ ފިޔ 

ތައް މިނިަވންކަމ އެކީ  ަކއ ންސިލ ީދެގން ތަކަްށ ައޅ ަގނޑ މެން ބ ރ އ ންސިލ އިދ ރ ަގއި ހ ރި. އެހެންީވމ ، ރ އްޖޭެގ ކަ

ތަްއ ތަކ ެގ ަފއިނޭންސް ޑިޕ ޓްމަންޓ ަކއ ންސިލ  ،ހިންަގން ހަވ ލ ކ ރަމ ންދ އިރ  ދީެގން ްޕރޮޖެކްޓ ހިންގ މަށް ފ ރ ޞަތ 

އަދި  .އ ންސިލަރ ން ބައްލަަވންޖެހޭނެކަމަށް އަދި ެއކަ .ޫނނ އި ަގވ އިދ ެގ ތެެރއިންގ ހިަގންޖެހޭނީ މ ލިއްޔަތ  

އަދި އެ ފަރ ތ ން  .ަގއި އިންނ ނެ ވ ހަކަޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެ ކައ ންސިލ   ،ވޭ ނޫނ ަގއި އެބަގ ެގ އ  ސިލ  ކައ ން

ށް ޒިންމ ވ  މީހަކ  ނޫނ ެގ ދަށ ން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅ  ފައިނޭންސަގ  މ ލިއްޔަތ ގެ  ،ނެބައްލަަވންޖެހޭ

ފައިސ ަތއް ރަނަގޅަށް  ޗެކްކ ރ މަށްފަހ  ނޫނިއްޔ  އިއެ ފަރ ތ ން ރަނަގޅަށް ބަލަ ކ .ންޖެހޭ ކޮންމެ ކައ ންސިލައިންނަ

 ،ލިބިެގންދ  ބ ރ ެގ ދަށ ން ތަކަށް ކައ ންސިލ  ނ ވ ނެ ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައިޚަރަދ ކ ރެިވެގން

 ،ރ ން ލިބިެގންދ ނެ. ސަރ ކ ރ ެގ ެވސް ިވސްނ މަކީ  ަވރަށް ބޮޑެތި ކ ިރއެސިޓީތަކަށ އި ރަށްރަށ ެގ ތަރައްޤީއަށް

ެގންދިއ ން. އިރ ދަކ ރެއްިވއްޔ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ތަކަށް ބ ރ ދީެގން އެ ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް ަކއ ންިސލ  ،ތަކ އެކީ ކައ ންސިލ 

 ައޑ  ިވ ރަީއސް ޔ މީން ިވދ ޅ  . ތަން ފެންނަނީ ލ މަރ ކަޒީކޮށް ހިންޭގނެ ށްރ އްޖޭެގ މ ސްތަޤ ބަލ  އަޅ ަގނޑަ

 ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ެއ ކަމެއް ނ ވ ނެ ކަމަށް ެއޮގތަަކށް ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިވ ނ  

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ބަރ  ންމެއިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ކެލ އަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރ ހީމް

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ކެލ 

ދިެވހިރ އްޭޖެގ އިދ ރީ ދ ިއރ ތައް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ) 2010/7ނޫނ ެގ ނަންބަރ  ގ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދެއްީވތީ ހ ޅ ެހންޭވރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި އިހަށް ހ ށަހަޅައަށް އިްޞލ ޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ  މި މަޖިލީ(ނޫނ ގ ހިންގ މ ެގ 

މެންބަރަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ހ ޅ މ ލެ. ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ ެމއް 

ަގއި މ ންދ  ދަނޑިަވޅެއްނޫނ  ފައްކ  ކ ރަގ  ،ނެްއ ހެދިނޫގ އެ ނިޒ މ ެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ،ެގނެސް

 .ހިތ މަކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޑ ނޫނ  ފަހ މްނ ވ ތީ އަޅ ަގނގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިދިޮކޅ  މެންބަރ ންނަށް މި 
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ށް ަވރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތައް ކ ރިމަތިެވެގންިދޔަ ދައ ރެއް. ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން ޫނނަގ ޭވތ ެވިދޔަ ދައ ރަކީ މި 

ަގސްތަްއ  ،ަގސްތައް ހ ންނަންީވ ޮގތ އި ެގއަޅ ަގނޑ މެން ، ހަދ އިރ ތައްޕްލޭން ޑްއަޅ ަގނޑ މެން ލޭންޑް ޔޫސް

މަގ ަގއި ކ ރީެގ މަޖީދީ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގްނދިޔަ ދަނީ.ެއްއޗެހި ހިމަނައިެގން މި ެގން ހ ންނަންީވ މިންަވރ 

ފެށިެގން ހ ރިހ  އެންމެންެގ  ކޮޅ ންއް އެތައް ހަމަ މަދ  ަވގ ތ ކޮެޅްއެގ ތެރޭަގއި އްރ ސަރ ކ ރ ން އިންދ ފަިއ ހ ރި ފެންފޯއް

ކ ރީ  ންނ ަވތަ ކޮންބައެްއކަން މިކަ ،ޮކންބައެއްކަން ކެނޑީ  ،ީވނ ީވެއއްތަން. އަދިެވސް  ކ ރިމަތީގައި ކެނޑެމ ންދިޔަ

 ތަކަށް ދޫކޮށްފައި ހ ރިހަމަ އެޮގތަށް ސިޓީ ަކއ ންސިލ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް .ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވނީ ނޭނިގފަ

ަވރަްށ އަނިޔ ެވރިކޮށް އިނޭގތޯ.  ،ނެިގެގންދިޔައީ ެވސް ަވރަށް ހިތ މަހ ރި ޮގތެއްަގއި  މ ރ ތްތަކ އި ބިންތަކ އި

ހަމަވ  ބައެއް ނޫން. އެހެންކަމ ން، އެކަމަށް ކ ފޫ ،ނޫނެއް ހިންަގން އެނޭގނެގ އެހެންީވމ ، އެ ބޭފ ޅ ންނަކީ މިފަދަ 

ށް ނޫނަގ އިތ ރަށް މި  ،ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ެއދެންއޮޅ ން ސ ފ ކ ރ މަށް އޮތް މިހ ރ ެވސް އެ ފަރ ތްތަކަށް އަރ ފައި

ތައް ތަފ ތ  ޕްޮރްގރ މ  ިއ،މަޢ ލޫމ ތ ތައް ދިނ މަށް ތަފ ތ  ސެޝަންސްތައް ބ ްއަވ ބެހޭ ނޫނ ގ އަހ ލ ެވރިކ ރ މ އި މި 

 ޞް ޞ ތިޚްއިެގ ތިން ރަށ ެގ އިރ   ދ މި ެގނައި ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ .ހިންަގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ންެގ އެއް އ އްމީދ  ކަމަށްވ  އިެގ ތެރެއަށް ކެލ ގަ ޞްޚްތިޞ ކަނޑައެިޅެގން ހިނގައްޖެ. މި އި

، ހަމައެއ އެކ  އެހެްނީވމ ، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް އ ފ ކ ރ  ކަމެއް. ހިނަގއްޖެ.  ށްތެެރއަ ެގޞް ޞ ތިޚްތ ނޑި މި އި

އޮންނަ ރަެށއް. އެހެންނަމަެވސް، މި ެގނަިއ  ކަނޑައެޅިަފއިަރކީ ެވސް ހަމަ ކ ރީެގ ފަޅ ރަށެްއ ޮގތަށް އްޕަލެދޫެގ ދައްފި

ހިމެނިެގްނ  ތެރޭަގއިެގ ޞްޞ  ތިޚްއި ެގދޫފިއްލަ އްޕަރ ދަ ެގނައި ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި މި ،އިޞްލ ޙ ެގ ތެޭރަގއި 

ދިއ މަކީ އެއީ ހިމެނިެގން ފިޮނޅ ނޑ ލިކަ އިޓ ށްފ ނ ެގ ތެެރައށް ބީޞް ޞ ތިޚްަވަށފަރ ެގ އި ،ހިނގައްޖެ. ހަމައެއ އެކ  

ެއ . އ ފ ކ ރ ނެ ކަމެއް ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދ އިރ ެގ ހ ރިހ  ހ ރިހ  ރައްޔިތ ންނަށް ހަމަ ަވރަށް ޮބޑ  ހިތްހަމަޖެހ މެއް ލިބި

ްށ ެވްސ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން ިމ އަކަމަށް ޓަކަިއ ައޅ ަގނޑ  ަހމަ ރ އްޖޭެގ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ 

މަސްދ ަވހ   ހަ ،ަވނަ މ އްދ ގައި މި ބަޔ ންކ ރަނީ 551މި ެގނެޭވ އިޞްލ ޙ ެގ  ؛. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްފ ރ ޞަތ ގައި

ކަނަޑއެޅ މަށްފަހ   ،. ނަމަެވސްއްދެއް ކަނޑައަޅަްނވ ނޭހަސިީޓއަކަށް ވ މަްށ އެދޭ ރަށެްއ ނ ަވތަ ަސރަ ،ކ ރިން

 ެގައޅ ަގނޑ މެން، ޮގތަކީ  މިހެން ވ މ ން ވ . މަށްފަހ ތަްއ އ ފެދ ފެށެނީ އަަލށް އ ފެދޭ ަކއ ންސިލ ޢަމަލ ކ ރަން މި 

އެބަ ސިޓީ ކައ ންސިލަކަށް ޢައްޔަންކ ެރޭވ ނ ަވތަ ސިޓީ  ،ކަހަލަ ކައ ންސިލަރ  ހޮވ އިރ   ދ އިރ ަގއި އަތޮޅ  ަކއ ންސިލ 

 އިން މީަގސަބަބ  ،ޓ ލ ން ހިމެނޭ. އެހެންވ މ ެގ ެވސް ޯވއްދަކ ން ހަކައ ންސިލެއް ހަދ  ރަށަކ ން ެވސް ނ ަވތަ ސަރަ

ތަން.  ެގ ތެރެއިން ބޭރ ެވެގންދ ޞްޞ ތިޚްބަދަލ ވ މަށްފަހ  ޯވޓ ލީ މީހ ން މީެގ އިފަހ ން  ،އަޅ ަގނޑަށް ފެނިެގން އެބަދޭ

 ހޯދ މަށް ޕްރައިމަރީގައި ަވނީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލެއް  އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  މި ންމިސ ލަކަށް ކ ޅ ދ އްފ ށީ. ކ ޅ ދ އްފ ށި

 ހަ  ޮހވ މަށްފަހ  އެހެްނނަމަެވސް،. ފަހަރ  ެވސް ޯވޓ ލ ނެ ކަމަށް އަދި ައޅ ަގނޑ މެން މި ބަލަނީ މި .ެވސް ޯވޓ ލ ފަ
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. ހޮވ މ ަގއި މި ބޭފ ޅ ން ަވނީ ބައިެވރިެވފަ ންއަތޮޅ  ކައ ންސިލަރ ، ބޭރ ވެއްޖެ ނަމަ ކ ޅ ދ އްފ ށިމަސްދ ަވސް ފަހ ން 

ކޮންމެެވސް އެހެން  ައހަރަށް. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނަޑށް ފެނޭފަސް ހ ރޭ ަކއ ންސިލަރ  އެބަސް، މި އަތޮޅ  އެހެންނަމަެވ

ެގންނ ނެ ކަމަށް. އަެންއ  އް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ގައި މި ކަންތައްތަކަށް އިޞްލ ޙެމި  އި،ޮގތަކަށް މި ކަމަށް ިވސްނަވަ 

ަގޅަށް އެބަ ން މިދޭ ބޮޑ  ބަޖެޓ  ަވރަށް ރަނނޑ މެއަޅ ގަ  އިްގރ ންޓ  ބްލޮކް ދޭއަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ކަމަކީ

ެވްސ  ަގވ އިދ ަގއި ،ފިނޭންސްއިން ހަދ  ަގވ އިދ ަގއި ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި   ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ ެގ މީބެލެހެއްޓެންޖެހޭ. 

މި  މަެވސްނަ ، ޕޮލިސީ ޑިރެކްޝަނެއްަވެރްއެގ ޑައިރެްކޝަނެއް ކޮންމެެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ނ ަވތަ ،ޮގތ އި ހަދ ނެ

ންނަންވ ނެ ކަމަށް އޮމި ކަްނތައްތައް  ،މި މ އްދ ތައް ؛ފެނޭ ކަމަށްމ  ކަމެއް ންނޫނ ަގއި އޮތ ން އަޅ ަގނަޑށް މ ހިގ 

ންނަ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން. ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދ އިރ  އޮ  ަވނަ މ އްދ ގައި މި 107 ،ދެން އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ. ބަލ ފަ

 ަގސް ހ ންނަ މިންަވރ އި  ،ފ ހަަގކ ރެްއިވ ޮގތަށް  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯރަފ ށީ

ީވ ަވރެއް އެބަ ފ ހަަގކ ރަން ެއބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދަދ ތަކ އި އަދި ހިްއކ  ތަންތަނ ގައި ަގސް ޖަހަން

ލ ފައި އޮތ ން ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމަށް ފެނޭ. އިމިކަމަށް ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ މި މ އްދ ެގ ދަށ ން ަގވ އިދ  ެއކ ލަވަ 

 ށްރަށ ަގއި މިރ ްއޖޭެގ ިގނަ ރަ ، ިގނަހ ންނަނީ ަވރަށް ރ ށްރ ކަށް ބަލ އިރ  އެހެންނޫނީ ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި މި

ދ ަވސްެވ  ޮބޑަށް ަވރަށްމިހ ރ  ަވީނ  ެވ،ެވސް މ ސްކ ޅި  އްރ އް  ަގސްތަެކްއެގ ޮގތ ަގއި. އެ ރ  އްރ އްހ ންނަނީ ރ 

ަޅ  ؛ަތއްއްތައް ެވސް ަވރަށް ައަވހަށް ނެތިެގން ހިނގައިދ ނެ. ހަމައެއ އިެއކ  ޅަ ރ އް، މި ރ . އެހެންީވމ ފަމ ސްކ ޅިެވ

 ންނ ނީ ކޮންަވެރްއެގ ަގސްތަްއކަން ެވސް ިހމަނަން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީނަހިމަ ތައް ނ ަވތަ ޅަ ަގސްަތއްއްރ 

ޔޫްސ ޕްލޭން  ޑްލޭން އެ ަގަވއިދެްއެގ ދަށ ން މި ،ވ އިެދއް ެހދިެގން، އެކަމަށް ެވސް ގަ ބޭނ ންވ ނެހެން. އެހެންީވމ 

 ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔ .  ހެދޭނެ ކަމަށް މި ގ ނޫނަށް ެގނައ މަކީ އަޅ ަގނޑ  މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ދެކެން.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ މިލަންދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  

 އަށް. ޟ ޢަލީ ރި

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޟ ޢަލީ ރިއިރ ެގ މެންބަރ  ދ މިލަންދޫ 

 އިދިެވހިރ އްޖޭގަ  އިއަހަރ ގަ  5ނިމިދިޔަ  އި،ނިމިދިޔަ ދައ ރ ގަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ރީެގ ރައީސް  ޝ ކ ރިއްޔ 

ބ ެގ ބަހ ސްެގ ޚ ަވނަ އަހަރ ެގ ރިޔ ސީ އިންތި 2018އްޔ އަކ  އެންމެ ފަހ ން ިވ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިރައީސްކަން ކ ެރއް

ލ މަރ ކަޒީ  ،ދ ޅ ެވަފއި އެބައޮތް ަވރަށް ސ ފ ކޮށްބ ެގ ބަހ ސްެގ މަރ ޙަލ ފައި ިވޚ ބޭއްިވ ރިޔ ސީ ިއންތި ،ތެރޭަގއި 
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ެވސް ެގންގ ޅ ްއވ  ިވސްނ މެއް ނޫން ކަމަށ އި، އެއްޮގަތކަށް މަނިކ ފ ނ  ހަމަ  ކ ރ މަކީ އެއ ސޫލ ން ދިެވހިރ އްޖެ ތަރަްއޤީ

ން ކަމަށް. މި  ކ ަރްއވ  ކަމެއް ނޫން ކަމަށ އި، އަދި އެައކީ އެކަން ކ ރެޭވނެ ޮގެތއް ެވސް ނޫބޫލ ފ ޅ ަގއަދި އެއީ 

. އަދި ޭވއޮ ންނަންއިން ަވރަށް ސ ފ ކޮށް ފެއ  ތަކ އި އަިދ އަޑ ެގ ޒަރީ އޯެވސް ީވޑި  ބަސްކޮޅ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ 

 ،ަގއި ެވސް ެއބަ ދައ ރ ަވމ ންދޭ. އެ ފިކ ރ ެގ ތިބި، އެ ފިކ ރ ަގއި ތިބި ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ންއ ސޯޝަލް މީޑި

ެވްސ  ޭރގައި ނ ަވތަ އެ ޕ ޓީައކަްށ ތ އީދ ކޮށްެގން ެވސް ިތބި ބޭފ ޅ ން މިއަދ އަދި އެ ިވސްނ މ ެގ ތެ

ބ ގައި ހަމަ ެއ ފިކ ރ ެގ ޚ އިންތި އޮތް ލޯކަލް ަކއ ންސިލ  ށް މިއަކ ރި ،އޮތް  މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަފެނޭ ރ އްޖޭެގ

ކ ރެޭވނެ އ ސޫލެއް އް ނޫނޭ. ތަރައްޤީބޫލ ކ ރ  އ ސޫލެަގަވނީ ޅ  ިވދ  ތަން. ލީޑަރ  ތެރެއިން ެވސް ވ ަދކ ރަްއަވްނ އ ޅޭ

 ފިކ ރަށް ތ އީދ ކޮށްެގން ތިބި ނ ަވތަ އެ  އެ ،ކީ ކަންކ ެރޭވނެ ޮގތެއް ެވސް ނޫނޭ. ެއހެންނަމަެވސްޔަ ެވސް ނޫނޭ. އެ

ށް އޮތް ލޯކަލް އައަރަނީ ދެން ކީއްކ ރަންބ ަވއޭ ކ ރިށްެވެގން ތިބި ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތަރަޖިސްޓަރ އިޕ ޓީަގ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،އ ސޫލެްއ ނޫން. އެހެންަނމަެވސް ބޫލ ކ ރ ަގ ؟އ ޅެނީ ބ ަގއި ވ ދަކ ރަން މިޚ އިންތި ކައ ންސިލ 

ތަން.  ބ ގައި ވ ދަކ ރަން އ ޅޭޚ  އިންތި ބައިަވރ  ރަްއޔިތ ންެގ ތެރެއިން އެަތއް ބަަޔކ  ލޯކަލް ކައ ންސިލ  ިގނަ ،ނަނީފެން

ަވނަ  1ޖަނަަވރީ މަހ ެގ  ،ދިޔައީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން ؛އ ޅޭ ވ ހަކައަީކ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދަންނަަވން މި

ރައްޔިތ ންނަށް ދޫކޮށްލި  ،ެއކީަގއި ން ެގނައި އިޞްލ ޙ ތަކ  އެމް.ޑީ.ޕީ ލ މަރ ަކޒީ ގ ނޫނަށް ،ެގނައި  ދ ަވހ  މި

ތަކަށް ދިން މ ލީ ބޮޑ  އަދި ަކއ ްނސިލ  ،އެީކަގއި ތަކ  ފ ރ ޞަތ ަރްއޔިތ ންނަށް ދިން ،ެއކީަގއި ބ ރ ެވރިކަމ 

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ިދޔަޑަށް ދިރ ން އައިސްެގންބޮ އެ ރަށްތަކަށް ަވަރށް ؛އެީކގައި ރ އްޖޭެގ ރަށްތައް މިނިަވންކަމ 

ހ ރި އެތަްއ  ކޮށްފައިރޫމ ހ މަރައްޔިތ ންނަށް ނ ލިބިހ ރި އެތައް ޙައްޤ ތަކެއް، ރައްޔިތ ން މީެގ ކ ރިން އެބަފެނޭ. 

ކ ރ މ ެގ އެީކގައި މަސަްއކަތް ކަމ ތަކަށް މިނިަވންރައްޔިތ ންނަށް ނ ަވތަ ކައ ންސިލ  އެ ،ން ނެއްޓި އޭެގ ،ޙައްޤ ތަކަކ ން

އެކަމަށް  ،ހ ރި ބޭފ ޅ ން ެވސް ތަކަށް އިންޓްރެސްޓ ރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ން ނ ަވތަ ަކއ ންސިލ  ،ކަމަށް ޞަތ  ލިބިއްޖެފ ރ 

، ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ކ ރަްއަވިއފި. އެހެންީވމ ބޫލ ފ ޅ  ަގކަމަށް ވ ދަކ ރަން ތިބި ބޭފ ޅ ން ެވސް  ރ  ކައ ންސިލަތިބިކ ންނަށް ނި

ބޫެލއް ނ ކ ރަމޭ ލީޑަރ  އެހެން ަގތިމަންނަމެން  ،ފ ޅ ން ިވދ ޅ ީވބޭ އެ ؛ކ ންކ ރީެގ ީލޑަރ  ެއޮގތަށް ިވދ ޅ ވ މަ

. ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ ެގ ެވއްޖެޔޭ. ރަނަގޅަށް ެއނގިއްޖޭރަނަގޅަށް ރިއަލައިޒް ިވދ ޅ ިވޔަކަްސ. ތިމަންނަމެންނަށް މިއަދ  

ދ ކޮށްެގްނ ލީޑަރަށް ތ އީ ަތއްޔ ރ ެވެގން އެއަސްލ  އ ސޫލ ަތއް މިހ ރ  ހިނަގން ފަށައިފިއޭ. ތިމަންނަމެން އެ ދައ ރަކަށް 

 ދިރ ބ ޮކޅ  އެްއަގމަށް އެހެލ ފަޭއ. ތަކެއް ހ ރީހ ރިހ  ަކއ ންސިލ  ،ިވދ ޅ ަވނީ ތިބި ދައ ރ ަގއި ހަމަ ތެދެކޭ އެ

، އެހެލި ެއއްެވްސ ދޯންޏެއް އަނބ ރ  ފައިބ ނެ ޮގތެއް ނެތޭ. ހައްތަހ  އަރ ނީ ފަރަށޭ. ހ ރިހ   އެހެންީވމ 

ތަެކްއަގިއ އޮތް ބ ރ ތަްއ ނެީގއޭ. ހ ރިހ  ކައ ންސިލ  އިތަެކއްގަ ތަެކއް ަސސްޕެންްޑކ ރީއޭ. ހ ރިހ  ކައ ންސިލ ކައ ންސިލ 

ަވނަ ދ ަވހ .  1ރީ މަހ ެގ ނަަވ، އެ ޑެޑްލޮކް ނެްއޓ ނީ މި ޖައެހެންީވމ އަޅ ވައިފިޭއ. ކް ން މި ކިޔ  ޑެޑްލޮ އަޅ ަގނޑ މެ
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ބ ަގިއ ޚ އިންތި ށް އޮތް ޯލކަލް ކައ ންސިލ އައެީކގައި ކ ރި މ ކަމިނިަވން ،ބޭފ ޅ ން ެވްސ ބޭނ ންވެއްޖެ ނެއްޓ ނީމ  އެ

ަރއްޔިތ ންނަށް  ،މައި ސަރ ކ ރ ެގ ބ ރ ން ނެއްޓި ،ެއީކަގއި  ކަމ ގ ނޫނީ މިނިަވން ،އެީކަގއި  މ ކަމ ލީ މިނިަވން

ބ ަގިއ ޚ އިންތި ެގކައ ންސިލ   ށް އޮތް ލޯކަލްއަކ ރި  ،ޭބފ ޅ ންެގ ހިތ ަގއި ެވްސ ހ ރީތީެވ ކ ރ މ ެގ ފިކ ރ  އެޚިދ މަތް

 ،ޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީކ ރ މ ެގ ިވސްނ މ ަގއޭ އަަރއްޔިތ ންނަްށ ޚިދ މަތް ،އެހެން ޕ ޓީތަކ ެގ ބޭފ ޅ ން ެވސް ވ ދަކޮށް

ރައްޔިތ ންނަށް  ،ެއއީ އ ފ ވ  ކަެމއް. ެއީއ އ ފ ެވރި ކަމެއް. ރަްއޔިތ ްނ ބޭނ ންަވނީ މިހ ރ  ނިކ މެަވޑައިެގން ިތއްބެީވ.

 ،ތަކ ަގއި ޚިދ މަތްކ ރ ނެ ބޭފ ޅ ން ތިބީމ އެީކަގއި ކައ ްނސިލ  ތެރިކަމ ޞްހޯދަން. އިޚ ލ މަތްކ ރ ނެ ބޭފ ޅ ން ޚިދ 

ކޮށްދިނީމަ ޒ އެކީގައި ެއކަންކަން ތަންފީ ދިން ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ ެގ ބ ރ ައޅ ަގނޑ މެން  އިއެީކަގ މ ތެރިކަޞްއިޚ ލ 

 ؛އަޅ ަގނޑ މެން މިދަންނަވ  ފިކ ރ ަގއި  ؟އައީޒީފ ތޯ އ ފެދިެގން އި ކިތައް ަވރަށްރަށ ަގ ،ދަނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން

 ްގރ ންޓް ދިނީމ   ،ިވ މަޖިލިސް ަބއެްއ މެންބަރ ން ވ ހަކަދައްކަމ ން ިވދ ޅ ވި ޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ީސ ފިކ ރ ގައި ިތއްބެ

ރައްިޔތ ންނަށް ނ ލިބިެގން އ ޅެނީ  ؟ސްއ ޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީ ފެދިެގން މިވަޒީފ ތަކޭ އ ފެއްދީ. ކޯްއެޗްއތޯ ނޫ

ތަކ ަގިއ ރިސޯޓ  ެގން. ފަންަގންނަރ ފިޔ  ެވސް މިއަދ  ނ ަވދެ 10އ ޅެނީ  ފަންަގނޑެއް ިވދެެގން ެވސް މި ؟ކޮންކަމެއްތޯ

ފަނ ެގ  ފަނަށް. ނޫނިްއޔ  ސިންަގލްސްއަށް. ނޫނިއްޔ  ޓިނަށް. ބަދަލ ކ ރީމ  ބޭފ ޅ ން ބަދަލ ކޮށްފި ްޕލ ސްޓިކ  އެ

ން ެގން އ ޅ ނ  ކިތަްއ ބޭފ ޅ ންތޯ އެ އ މްދަނީބޮއި ދެެގން ަކއިެގންނއެބަދޭ ދަށަށް. ކ ރިން ފަންިވ ންޑ ޑިމ 

ންސް މިއަދ  ކ ނިކަހ  ަވޒީފ  ެވސް އަދި މަސަްއކަތ  ަވީޒފ  ެވސް، މެއިންޓެނަ ،އެހެންީވމ  ؟އި ތިބީެވފަރޫމ ހ މަ

އަދި އެހެނިހެން  ،ެވސް، ރަށް ސ ފ ކ ރ ެނ ަވޒީފ އެއް ެވސް  އް އެއެްއ ެވސް، ކ ނި އ ފ ލ ނެ ވަޒީފ  ބަލަހައްޓ ނެ ަވޒީފ 

އެ ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބޭ  ،އެީކގައި އ ފެދިެގންދ  ަވޒީފ ަތކަކީ ންޓ ދިން ްގރ ތަކ ން ނަން ކިޔ ފައި ެވސް ކައ ންސިލ ނަން

ިގނަ ަވޒީފ ތައް އ ެފއްދޭނެ  ،ެގ ބޭނ މަކީސަރ ކ ރ   ،އ ޅެނީ އެކަން ކ ރަން. ދައ ލަތ ެގ ޭބނ މަކީ އ މްދަނީ. ދައ ލަތ ން މި

 ތެރިކަން ހޯދައިދިނ ން. އަދި ބ ރ ެވރިކަންދިނ ން. މ ލީ މިނިަވންކަން ދިނ ން. ފ ދ ން ތަކަށް ބ ރ ޮގތްޮގތަށް ަކއ ންސިލ 

ނެ  ލިބޭއެ ޭގެގއަށް އް.އެމަ އެީއ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭނެ އ މްދަނީއިެއކީަގއި ވަޒީފ ަތްއ އ ފެދިެގންދ ނެ. ދިޔަދިނ ން. އެއ 

. އެކަްނ މ އްތިކ ރ މަށް ކ ރ  މަސައްކަތަށް ލިބޭނެ މ ލީ ފ ދ ންތެރިކަމެއް ެއއީެއ ރައްޔިތ ްނެގ ބަނޑ ފ ރ ނަ އެއް.މްދަނީއ 

ކިތަންމެހ  ެވސް ރަނަގޅަކަށް  ންއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ  ،ވ ނަމަ ކ ރެޭވ ކަމަށް

ލަން އިއެީކަގއި ބަލައެއ  ޮއތީ ދެިވފައޭ. އެއީ މ ހިންމ  ަކމެކޭ.  ރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބ ރައްޔިތ ންނަށް ދޭން ބޭނ ންވ 

ކޮންމެ  ،އޮންނަ ަވނަ މ ްއދ ގައި މި 107 ،ެގނެޭވ އިޞްލ ޙ ތަކ ެގ ތެރެއިން ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫަނށް ،ބޭނ ންޭވ

މި  ،ން އެބަފެނޭތަ ިވދ ޅ ވ  ،ޖެން ިވދ ޅ ެވއްލަްނޖެހޭ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން. ބައެއް ބޭފ ޅ އިކައ ންސިލަކ ން އެކ ލަވަ 

 ޔޫސް ޕްލޭން ހަދަިއެގން އ ޅޭ ބޮޑ  ކަމެކޭ. ޮބޑ  ދ ިނޔެެއއްަވރ  ކަމަކަށް މި ލޭންޑް  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދ މަކީ ަވރަށް

ޔޫްސ  ލޭންޑް ެވސް އެހެންނެއް. ދ ނިޔޭެގ ކަންކޮޅ ަތކ ގައި އެބަތިބިތަން އެބަފެނޭ. އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން އެއްޮގަތކަށް
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ހަމައެަކނި ފިލިޕީންސްއިން ބޭފ ޅ ން   ،ރަށަްށ އެކީަގއި ައއިސް 185ބިލ  ކިތަންމެ ބޭފ ޅ ންނެއް ޤ ން ހަދ ނެ ޕްލޭ

ަކއ ންސިލ ން ހަމަ  ؟ތ ެގ ތެރޭަގއި. ޮކންކަމެއްހަފ  1ލ ނެ ބަރ ަބރ  އިޫޔސް ޕްލޭން ހަދަ މި ލޭންޑް އައިްސ ެވސް

ހ ރި ަވކި ކ ންފ ންޏަކަށް ނޫްނ  ެގ މ ޭލަގއި މެހެން ދިެވހިރ އްޖޭކ ަރންީވ. ކޮންމ ދަމ  ެވސް އިޢ ލ ން

ކ ރެޭވނެ. ތަކ ން އިޢ ލ ންެގން ކައ ްނސިލ އި އިލަ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ހ ޅ ަވ ކ ރަންޖެހޭނީކީއިޢ ލ ން

ނދަރ ތައް ެވސް ކ ރަންީވ. ބަކ ރެޭވނެ. މަގ ތައް ެވސް ޑިަޒއިންލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދަން ެވސް އިޢ ލ ން

އެކަން ެވސް  ،ކ ރެޭވ ޮގަތށް ަވށަިއެގން ތޮށިޖަހަން ބޭނ ންވ ނަމަބޭފ ޅ ްނެގ ރަށް ހިމ ޔަތް ކ ރަންީވ. އެަޒއިންޑި

އި އަހަރ ެގ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނ  10ށް އޮތް އައަހަރ ެގ، ކ ރި 5ށް އޮތް އަކ ރަންީވ. މ ޅި ރަށ ެގ ކ ރިޑިަޒއިން

ބޭފ ޅ ން  އެ  ،ެގނެއްސަ އްެސއް ެގންނަްނީވ. ަގިއ ހ ރި ހ ރިހ  އެއްޗެ ފ ޅ ންެގ ިވސްނ މ ބޭ އެ  ،ތަރައްޤީެގ ތަަސްއަވރ އި 

އެީކގައި ެގނެސް އެކަމަށް  ިއ، ފ ސްކޮށްފައި އެ ޕްރޮޕޯސަލ ން އެންޑޯްޒކޮށްފަޕްރޮޕޯސަލް ހަދ ފައި ކައ ްނސިލ 

ތ އެްއެގ އީ އެންމެ ހަފ ެގންދ ނެ. މިއަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ަވރަށް ފަސޭހަެވ ކަނޑައެޅިަފއި ހ ންނަ މިނިސްޓްރީއަށް ލީމ 

ބޭފ ޅެއްެގ ތަެނއް ނ ހިއްިކ ެއއްޮގަތކަށް ެވސް ަވކި ބޭފ ޅެްއެގ ތަނެއް ހިްއކ ނީތީެވ، ަވިކ ތެރޭގައި ކޮށްލެޭވނެ ކަެމއް. 

 ،ފައި އޮތީީތެވޅިއެަވކި ރަށެްއެގ މަގ ގައި ފެންހޮޅި  ،އެޅިަފއި އޮތީީތެވއޮތީތީެވ، ަވކި ރަެށއްެގ ަމގ ަގއި ތ ރ 

ވ ހަކަަދއްކ ކަށް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގެތއް  ކަމަށް ހަދައިެގން އެ ކަމެއް ެވސް ބޮޑ އެްއޮގތަކަށް 

ކިތަންމެ  ދ ނިޔޭެގ އެބަތިބި ކިޔަަވއިެގން ތިބި ބޭފ ޅ ން. ދ ނިޔޭގައި އެބަތިބި މިކަމަްށ ޤ ބިލ  ކިތަންމެނޫން. 

މ ޅި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކި ަގސްަގްސ  ،ރޭަގިއ އައިސްތ އެއްެގ ތެކ ންފ ނިތަކެއް. ގ ްތަގނޑަކަްށ ހަމަ ހަފ 

އެްއކޮށް ެވސް ެގްނޮގސް  ހ ރި މަލަކ ހ ރިްއޔ  އި އަޅ ފައިަގހެްއގަ  އެ ،އެކީަގއި  ހ ރި ފަތ އި އެ ަގހެްއަގ ،ަވިކަވކިން

ކ ރެޭވަވރ ެގ ޤ ބިލ  ހަވ ލ  ންިސލ ތ އެްއެގ ތެރޭގައި ަކއ ހަފ  ،ލ ަފއި ރީތިކޮށް ލިޔެފައި ެގނެސްއިޕްލޭންގައި އެކ ަލަވ

ކަޒީ ގ ނޫނ ން މިހ ރ   ލަިއެގން މިކަން ކ ރަންީވ. އެ ފ ރ ޞަތ  ލ މަރ އިބޭފ ޅ ން އެބަތިބި. މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ހ ޅ ވަ 

 ،، މިދެންނެިވ ކަންތައްތަަކކީ. އެހެންީވމ ތަކަށް އޮންނަނީ ދެިވފައެްއެވސް ހ ރަހެއް ނެިތ ކައ ންސިލ 

ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން ފ ޅ ކ ރަން ހިނގ ށޭ. މެންެގ ފިކ ރ  އެބަޖެހޭ ފ ޅ މ ޅި އަޅ ަގނޑ  ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ިމކަމަށް  ،ޓަރ  ދޫކޮށްލި ޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން ރ އްޖެިއން ބޭރަށް ެވސްމީ 700ތޮށިން ބޭރަށް ެގ ރަށ 

ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ ެގ ނޑ މެންނަށް އޭރަށް އަޅ ަގ މް ހޯދީމ  ެގނެސްެގން މިކަންކަން ކ ރެޭވނެ އިންތިޒ   ޤ ބިލ  ބޭފ ޅ ން

 ޙަޤީޤީ މަންފ ... 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:
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ފ ނަދޫ ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ަވނީ ތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަ

 ށް.  މ ޙައްމަދ  ޝ ހިދަ

 

 ދ  ޝ ހިދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:ރ  މ ޙައްމަފ ނަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަ

ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ  ނައިަފރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ކޮންމެެވސް ަވރަކަްށ 

. ބޫލ ކ ަރއްަވއިފިަގމަނިކ ފ ނ  ެވސް ކޮންމެެވްސ ަވރަކަށް  ، ކަންނޭނެގ އެ މިހ ރ  އެނިގަވަޑއިެގންފި. ެއހެންީވމ 

ކ ެރވ ނ  ލ މަރ ކަީޒ ަވނަ އަހަރ  ތަސްދީގ  2010ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެެވނީ.  ބޮޑަށް އޮިޅަވަޑއިެގންފައި ރަށްކ ރިން ަވ

ަވރަށް ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް  ،އެކ ަވނަ އަހަރ  އ ފެދ މ  2011 ތައްގ ނޫނ ެގ ދަށ ން ފ ރަތަމަ އ ފެދ ނ  ކައ ންސިލ 

ތަކެއްެގ ބަދ ނަސީބ  ކަމަށް ަރއްޔިތ ން ، ދ ަވސްތަެކއް ނ ެވިގނަ މަކ  މ ރ އްޖޭެގ ހިންގ ން ބަދަލ ަވމ ން އައި. ެއކަ

 އެ ނިޒ މ  ،ިގނަ ދ ަވސްތަެކއް ނ ެވ ތައް އ ފެދ ނ ތ  މ  ަވނަ އަހަރ  އޭރ  ކައ ންިސލ  2012 ،ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ  

 މ ޅި ނިޒ މ ން ނިކ މެަވަޑއިެގދެކޮޅަށް ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝިޔ މްެގ ިވސްނ މ ެގ ބޭފ ޅ ން 

އެީއ  އެ ނިޒ މ  އި،ެގ ފަހ ަގއި ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މަކީ ރ އްޖެއަށް ކަމ ދ  ނިޒ މެއް ނޫން ކަމަށް ދައްކައޭ. އިލީފ ނޑަ

ބޫލ ކ ރ މ ެގ ތެެރއިން ަގ އިނ ވ ނެ ނިޒ މެްއެގ ޮގތ ަގއި ރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ދަްއކަެވސް ހިންަގއިެގން ށް އެްއޮގތަކަ

ދ ދި  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނވ  ަވރަށް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަދ  .ަވަޑިއަގތީޅ ްނ ކ ރަްއަވމ ންބޭފ  ހ  ކަމެއް އެއެހ ރި

ކ ެރްއވ ނ   ބޭފ ޅ ންނަށް އޭރ  އެ ؛ނެތީމަ. އެންމެ ރަނަގޅ  ަވރަށް އޭރ  އެނިގަވަޑިއެގން ތްދެންމެއަކ  އެނިގަވޑަިއަގ

ރ އްޖެއިން އެންމެ  އީ މިލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މަކީ އެ ،ކޮށްފިބޫލ  ަގްއޔިތ ން ކަމެއް ކ ރެްއވ ނީ. މިއަދ  ރ އްޖޭެގ ިގނަ ރަ

 އެކ  އެ ކަނަޑއެޅ ނ ިއރ ގައި މ ޅި ފަރ ކޮޅ  ޞްޞ ތިޚް)ށ( ފ ނަދޫެގ އި !ަކމަށް. ބައްލަވ  އެކަށޭނަ ރަނަގޅ  ިނޒ މ 

އްދެްއ. ހަބޮޑ  ސަރަވ ަވރ ެގ  މަރަށް. އެއީ ހ ޅ މ ލެއ އި މ ލެ އެއްކޮށްލީ 3އެކ . ޖ މްލަ . މ ޅި ފަރ ކޮޅ އޮތީ ލިބިފަ

ފ ނަދޫެގ  .ށ މަށްފަރ ކޮޅ ެގ މިލްކ ެވރިކަ ؟ޭވނެތޯސ ސެްއ ނ ކ ރެހ ރަްއޔިތ ންނަކަްށ އ ފ ެވރިކަމ ެގ އި އެަވރ ން އެ

ތަން  ބޭފ ޅ ންެގ ހިތަކަށް އެ ތީ އެއޮ ކ ރޭ. ލިބ ން އެދޭ. މިއަދ  މި ސަރ ކ ރ ން މިރައްޔިތ ން ފެށ ނީއްސ ރެ ދަޢ ވ 

ށް ފަހި އެތައް ފ ރ ޞަތ ތަކެއް އެބަޭވ. ެއކ  ޓ އަިރޒަމަޓ ށްކ  ތިމ ެވއޮތް ނ ޒ   އިރަށ ގަ  އެ ؟ނ ވ ނެތޯ. އ ފަެލއް ދެއްވ ފަ

ްށ އަށް ލިބޭނެ. ެއކަން ފަހަރ ގައި ޝިޔ މަހ ައތޮޅ އި ފ ނަދޫެގ ރަްއޔިތ ންނަށް އިންތި .ށއޭެގ ަފއިދ ، ނަފ  

އިިދކޮޅ   ،އެކ ށް ތަޢ ރަފ ވ މ މިރ އްޖެއަ  ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ  !ތެރި ރައީސް. ބައްލަވ  ިއްއޒަތްއޮެވދ ނެ އެނިގަވަޑއިނ ެގން

ފ ނޑ ލަން ކ ރި މަސައްކަތ ެގ ތެެރއިން ށ.  ނިޒ މ  އެ ިއ،ޑެއް ހަދަނިވސްނ މ ެގ ތެރެއިން ިސޔ ސީ ހައިޖ ނ ަގ

އޭރ  ަގންނަވ  ކަމެއް. ބޭފ ޅ ން ޒިންމ  ނަންަގަވންޖެހިަވޑައި  ހ ލ  ޖެއްސީ. އެއީ އެ ފ ނަދޫެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެ

ބޭފ ޅ ންެގ  ސިޔ ސީ މަަސއްަކތެއްެގ ޮގތ ަގއި އެ އި،ހ ންނަަވިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިްސެވ ފޮނަދޫ ދ އިރ ެގ ،ހ ންނެިވ
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. އިލީނ ބައި އޮޅ ވަ އޭރ  ރައްޔިތ ްނނަށް ހެޔޮ އި،ިވސްނ ންތަެކްއ އ ފައްދަ ދެކޮޅ  ަސރ ކ ރ  ،ިވސްނ ން ކިލަނބ ކޮށް

. ެއއީ އޭރ  ެގ މައްަސލައެްއެގ ޮގތ ގައިކަޒީ ނިޒ މ ބޫލެއް ނ ކ ރ ނެ ެއއީ ލ މަރ ަގދޫެގ ިގނަ ރައްޔިތ ން މިއަދަކ  އެ ފޮނަ

 އިފ ނަދޫގަ  !ިނކަން ިވސްަނވ  ،. ރަީއސްންކަމ ބޭފ ޅ ންެގ ނ ރަނަގޅ  ހަވ ލ ެވ ތިއްބެިވ އެ ސިޔ ސީ މަސަްއކަތ 

އިނޭގތޯ. މައްސަލަެއއް ނޫނޭ  ެގލ މަރ ކަޒީ އެޅ މަކީ އެީއކީ ތ ރ   ނ ކޮށްގ އިމ  އެޅިފައި އޮތް މަގ ތަކ ަގއި ެފނ ެގ ނިޒ މ 

 އޭރ  އޮތް ސަރ ކ ރ ން ޯގހ ން ޯގހަށް ެގންޮގއްސަ އޮްތ ކަމެއް. އޭރ ެގ ލ މަރ ކަީޒ ގ ނޫނ ، ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ 

ސަަވިއެގން ަގތް ޖައްިތއްބެިވ ަކއ ންސިލ ންެގ ބޮލަްށ ޗިޕ  އިއެތަނ ގަ ިއ، ހ ންނަަވބޫލ ނ ކޮށްވ  ލީޑަަރކ  އިްސެވަގ

ގ ޅ ޭވނެ ޒަްއރެއްެގ މިންަވރ  ެވސް ނެތް.  ެވސް ލ މަރ ޒީ ނިޒ މ އެްއޮގތަކަށް  ރ ްތަގނޑެއް ެއއީ. އެައކ ސިޔ ސީ ސަކަ

ެގ ނަމ ަގިއ ސިޔ ސީ ަސކަރ ތްަގނޑެްއ  50 އަޅ ަގނޑ މެން އަޑ ެއހިން އ ބ ދީ ؛ިމނިަވން ،އަޅ ަގނޑ މެން އަޑ އެހިން

ދިޔަ ޮގތަަކްށ ފައިސ ތައް  އެ  އި،ކަ ދައްކަ ެގ ވ ހަށް މިލިއަން ރ ފިޔ ަވަރކަ 11 ،ސ ތަކެއްަގންނަންެވެގން ދެވ ނ  ފައި

، ބޭފ ޅ ން އެަކމަށް އިހ މ ލ ީވ. އެހެންީވމ  އެއީ ތިއްބެިވެއއީކީ ލ މަރ ކަޒީ ިނޒ މްެގ މައްސަލަައކ ން ނޫން.  ،ދިޔައީ

ނަފ   މީެގ އެންމެ ފ ރިހަމަ  ، މަ ލ ބަފ ރިހަ ،ހަމަ ފައިދ ެގ ފ ރިލ މަރ ކަޒީ ިނޒ މ  ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން އޮތީ

. ެއ ލ ފައިއެކ  ހ ޅ ަވކަމ އޮތީ މިސަރ ކ ރ ން ފ ރ ޞަތ  ތަނަަވސް ހޯދަން މ ޅި ރ އްޖޭެގ އެންމެ ރައްޔިތ ންނަށް މި

. ގ ނޫނަްށ ފަފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރައްޔިތ ން ހިފ މަށް މިއަދ  މިތިބީ ކެތްމަދ ެވ

ބޫލ ކ ރެޭވ ޮގތ ަގއި ަގރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ  ިގނަ އިޞްލ ޙ ތަަކކީ އަޅ ަގނޑަށް ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެހެންޭވރ  ހ ޅ 

ހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ ؛ ހ ޅ މ ލެމި ގ ނޫނަށް ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލ ޙ ތަކެއް. 

ގައި ހ ރި ބަެއއް ކަންކަން އިތ ރަށް ކޮމިޓީެގ ތެރޭ ކ ރަން. އަިދ އޭެގތ އީދ  ށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށްއިޞްލ ޙ ތަކަ

ކޮިވްޑެގ ނ ަރއްކަލ ން ރ އްޖެ  ދ ދި ައަވހަށް ،ެގންަނންޖެހޭ އެހެނިހެން ހެޔޮ ބަދަލ ތައް ެގނެސް  ،ކ ރެިވތެރެއިން މ ރ ޖ 

މ ޅި ރ އްޖެއަށް މި ނިޒ މ ެގ އެންމެ އެކަށޭނަ ފައިދ   ބ ެގ ތެރެިއންޚ އަޅ ަގނޑ މެންަނށް ބޭއްޭވ އިންތި ،ސަލ މަތްެވ

 . ޝ ކ ރިއްޔ . ލިބިެގންދ ނެ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި ކަނޑިތީމ  ދ އިރ ެގ ، އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  

 މަށް.ލްޙަކީޝަހީމް ޢަބްދ هللا ޢަބްދ މެންބަރ  

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  
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ެގނައ މ ެގ ބިލަށް ައޅ ަގނޑ  ވ ހަކަދަްއކ އިރ ަގއި ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނަށް ިއޞްލ ޙ 

ބޭނ މަކީ ކޮބައިޯތ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ިވސްނ ލަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ލ މަރ ަކޒީ ނިޒ މ ެގ އެންމެ ފ ރިހަމަ 

ތަެނއްަގިއ  އެ ،ދީ ބަަޔކަށް ބ ރ ެވރިކަމެއްތަނެއްަގއި އ ޅޭ  އެޒ  މިކ ރަނީ އެީއ ޮގތ ގައި ލ މަރ ކަ ބޫލ ކ ރ ަގއަޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ މެްނ ދަން ހޯއެްއޗެއް  ތްހޯދެން އޮ ތަނ ން އެ ،ތަނަކ ން ލިބެންހ ރި މަންފ އަކ އި އެ ިއ،ހިނގ  ކަންކަމ 

އަޅ ަގނޑ މެން ކިޔ  ނަމެއް. ށް އިންތިޚ ބ ކ ރ  ބަޔަކަްށ ދޭ ބ ރަކައެތަނަަކށް އަޅ ަގނޑ މެން ބ ރ އެޅ މ ެގ ޮގތ ން 

ޓަކައި މި މަޖިލީހ ން އަދި މި މަޖިލީހ ެގ ލ މަރ ކަޒީ ރ އްޖެއަކަށް ހެދ މަށް ،މ ޅި ދިެވހިރ އްޖެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ބ ރަ އްިވކ ރެއްރިރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް ޤައަދި ޚ އްޞަކޮށް ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގޮކށްލަން އެ ކޮމިޓީެގ މ  ،ންލ މަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ

މިންނެތް މަސައްކަތ ްނ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،މަަސއްކަތްކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން ކ ރެއްިވ އެ އަދި  ިއ،މަސައްކަތ 

ހަމަ އެއ އެކ ގައި އަޅ ަގނޑ   ދަނީ. ޑ މެންނަށް ލިބިެގން މިއަޅ ަގނ ތަެކއްއިޞްލ ޙ ައދި ަވރަށް ރަނަގޅ  ގ ނޫނެއް 

 ،އަންނަން އޮތް ޖީލ  ،ކަމ ގައި ިވަޔސްމި ނިޒ މ  ކޮންމެ ބަޔަކ  ކޮންމެ ވ ހަކަެއއް ެދއްކި ،ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

މިކަން  ަގއި ިލޔ ނެ.ެގ ޮގތ  ރައީސް މ ަޙއްމަދ  ނަޝީދ  ،މި ނިޒ މ ެގ ބ ީނައކީ ؛އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ފޮތްތަކ ަގއި ލިޔ ނެ

ދިެވިހރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް މި  ، ނަށް ފ ރިހަމަކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި އަދި ދިެވހިރ އްޖެ ބ ރ ެވރިކ ރ މަށް ޓަކައި ރައްޔިތ ން

ކޮންމެ ވ ހަކައެްއ  ،މިއަދ  ކޮންމެ ބަޔަކ  ،ކޮށްފަިއވ  މަސައްކަތްތަަކކީ ،ރ އްޖެ އަނބ ރ  ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި

ައޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިރ އްޭޖެގ ރައްޔިތ ން އަދި ރަށްތަކ ެގ  . ެއއީފޮހެލެޭވނެ އެްއޗެއްެސއް ނޫން ެއއީ ސްޔަދެއްކި

ބަދަލެއް ނ ކ ރެޭވނެ.  ެމއްއެކަންކަ އެއީ. ަފއި ހ ރި ކަންކަންނެިގ އިކަނޑަ ރައްޔިތ ންެގ ހިތްތަކ ގައި ިބންަވޅ 

 ،ލ އިރ ަގއި އިހިންަގއިންތިޚ ބަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ ނަޒަރ  އޮތް ލޯކަލް ކައ ންސިލ  ކ ިރައށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ލ ޞްެތރިކަމ  އެކ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން ޕ ޓީތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެކ ގައި އަދި ަވރަށް އިޚ  އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އ ދޭހ 

ކަނި އެމް.ޑީ.ީޕެގ އެީއ މި ނިޒ ަމކީ ހަމައެ ދެއްވ ށޭ.ތި ބޭފ ޅ ން މި އިންތިޚ ބ ަގއި މަޑ ޮކށްލަ ،ޮގވ ލަން ބޭނ ން

  މެންބަރ ން ެގންނަން ބޭނ ންވ  ބަދަލަކަށް ެގ މި ބަދަލަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ،ެވފައި ކ ރ  ނިޒ މަކަށްބޫލ ަގމެންބަރ ން 

ދަތިތައް ކ ރިމަތިވ ނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހެން މިކަން   އިޫގތަކ  ަވރަށް އ ނދަ  ފަށަިއަގންނަކޮޅ ަގއި މީެގ ،ވ އިރ ަގއި 

ބޫލ ނ ކ ރ  ބަަޔކަްށ ދެން މީެގން ކ ިރއަށްދ ނެ ަގއް މި އ ސޫލ ތަ ،ބޫލ ނ ކ ރ  ަބޔަކަށް ަގޒ މ  މި ނި ،ޖެހ ނީފ ހަަގކ ރަން

އަހަަރށް ކައ ންސިލ  އިންތިޚ ެބއް  ސްފައޮތް  ޮގތެއް އަޅ ަގނޑަކަެށއް ނ ިވސްނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކ ރިއަށް

މެއް. ކަ ކަމެއް. މިއީ ކ ކ  ނަކަށެއް ނޭނޭގ އެއީ ކ ކ  އަޅ ަގނޑ މެން މި އިންތިޚ ބ ކ ރަނީ. ކ ރ އިރ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން

ނ ކ ރ  މަލީ މައިދ ނ ަގއި މަސައްކަތްޢަެވސް ނޭނޭގނެ އޭނަ  ަގއިޙަޤީޤަތ  ކަމެއް މީނަ މަސައްކަތްކ ރ ނީ ކިހ ަވރަކަށް

 އަޅ ަގނޑ މެން އަހަރ  ދޭއިރ ގައި ފަސް. އެހެންީވމ ، ކައ ްނސިލ ތައް އިންތިޚ ބ ެވެގން އަިއސް އަޅ ަގނޑ މެން ހިނދަކ 

މި އ ސޫލ ތަްއ  ،ބޫލ ކ ރ  ބަޔަކަށް ނޫނީ ަރއްޔިތ ންނަްށ މި ނިޒ މ ަގމި ނިޒ މ   ،ންޖެހޭަވރަށް ފ ންކޮށް އެބަ ިވސްނަ
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ެއއްކޮށް ނޫން ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ކައ ންސިލެއް ނ ހިންޭގނެކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ  ބޫލ ކ ރ  ބަޔަކ ަގ

ށް ަވރަށް މ ހިންމ  ކައ ންސިލ ތައް އ ިވެގންޮގސް އަޅ ަގނޑ މެންނަ ،ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއެއ އެކ ގައި އަޅ  

އެޅޭނެ ހަރ ކަށި  ގައިބޭފ ޅ ންނ  ދޭތެރޭ އެ ،ބޭނ ންވ  ޮގތަށް އެ ކައ ންސިލ ތައް ނ ހިންޭގ ކަމަށް ވ ނަމަރައްޔިތ ން 

ަގނޑ މެންނަށް އަޅ   ؛އަހަރ  ފަސްއަނެއްކ   ،ެއހެންނޫންނަމަކަނޑައެޅެން އެބަޖެހޭ.  ފިޔަަވޅ ތަެކއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް

މ ޅި ރ އްޖެ ލޫޓ ވ މަށް ބަޔަކ   އަހަރަކީ މި ފަސްހިނގައްޖެ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މިރ އްޖޭެގ ެވިރކަމ ން

 ށް ޭވ ކައ ންސިލަނ  އަހަރ ެގ ތެރޭގައި. އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ މެއް ފަސްިދޔައީ ނިމިދިޔަ  ރ އްޖެ ލޫޓ ވ ލަިއެގން އެ

ރ އްޖެ  މި ،ބޭނ ންަވނީ ންރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި އެޮގތަށް ެވެގންދ ކަެށއް 

ބޫލ ކ ރ  ަގމި އ ސޫލ ތައް  ،ޮގތ ގައި މި ިނޒ މ  ަވރ ަގދަވެ  ބޫލ ކ ރ ަގރ ްއޖޭެގ ރަްއޔިތ ން  ތަރައްޤީެވެގންދިޔ މަކީ މި

ބޫލ ކ ރ  ަގެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން މި  ތަރައްޤީެވެގންދިޔ ން. އްޖެ ެއކ އެީކަގއި ޮގސް އަޅ ަގނޑ މެންބަޔަކ  ތިބެެގން މ ޅި ރ 

ރ އްޖެ  ޮގތ ަގިއ މި ބޫލ ކ ރ ަގިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ، ދިޔ ަމކީ ރ އްޖެ ތަރައްީޤެވެގން

ރަށ ން އެ  ނަށްނޑ މެންެގ ރަށްރަށ ަގއި ތިބި ރައްޔިތ ންތަރައްޤީެވެގންދ އިރ ގައި މި މ ލެއިން ލިބޭ ޚިދ މަތްތަކަކީ އަޅ ަގ

އެންމެ   ެގންދ ންޖެހޭެވ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ  ނިޒ މަކަށް ،ޚިދ މަތްތައް ލިބިެގންދިޔ މަކީ އެއީ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ  ަވރ ަގދަެވ

 ،ޮގތ ން ލިޔެ   ގ ނޫނީއަިދ މި ނިޒ މ  ،މި ިނޒ މ  ހަރ ދަނ ކޮށް ،ސަބަބ . އަޅ ަގނޑ ެމން މި ނިޒ މ  ެގނެސް  ބޮޑ  ެއއް

އަޅ ަގނޑ މެން  .ކ ރަނީ މިރ އްޖެ ތަރައްީޤކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މިކަންކަްނ މި ،ގ ނޫނީ ބ ރ ެވިރކަންދީ

ެއތަނ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ  އި،ލޯބިވ  ތަނެއްެގ ޮގތ ގައި ހަދައަޅ ަގނޑ މެން  ،ބޮޑ ިވ ފަސްަގނޑ  ެއއީއ ޅެ

ެއކ ަގއި އ ޅެޭވނެ ޮގެތއް ައޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދަރިން އެތަނ ަގއި އ ފަލ  ،ކޮށްއިމ  އ ެލއް ގ  ޙަދިރިއ ޅެޭވނެ މ 

 މި  ،ެވސް އެްއޗަކީ  ންނަށް އެނޭގހ ގ އިމ ކ ރަން ކ ރ  މަަސއްކަތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ  ދިެވހިރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ 

ރ އްެޖ  ްއޖެކަން. މި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް މިރ އްޖެ ދެކެ ލޯބިވ  ދަރިންަތކެއް މި ޤައ މ ަގިއ އ ފެދި

ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި ދަރިންތަކެއް ނިކ މެއްޖެކަން. އެކަަމކ  ހަމަ އެއ އެކ ގައި މި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން އެބަ 

ސް ބަދަލެްއެގ ތެެރއަށް ރ އްޖެ އަަބދ ެވ ރ ބ ީނތަކެއް ީވކަން. މިެއކަން ެއޮގތަށް ެހދ މަށް ޓަކައި ަބޔަކ  ޤ  ،ބޫލ ކ ރޭަގ

ެވެގން. ެއކަމަކ  މި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ތ ރީޚ ން  ދިެވހިރ އްޖެ ދެކެ ލޯބިވ  ދަރިންތަކެއް ނިކ މެ ޤ ރ ބ ނީތަކެއް ،މިއަންނަނީ

 އިމިކަމަކީ ތިބެފަ ،ެވެގންދަނީއ އްމީދ  އ  ންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ސ ފ ކޮށް ފެންނަން އެބައޮތް. އެހެ

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން  ން ެގަނއި ެއްއޗެްއ ނޫންކަން. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ ށް ައޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީކަޔަ ކ އްލި

ލ ކ ރ  ެއއްެޗއްކަން. ެއއީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ބޫަގލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މަކީ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ތަަކީކ އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ަވކ ލ ތ ކ ރަނީ 

ކ ރި ދ ވ ލ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޔ އިބ ތަކެއް ހ ރީމަ. އަޅ ަގނޑ މެން ރެކ ރަނީ ސަބަްއޗެްއކަން އަޅ ަގނޑ  ަވކ ލ ތ އެ

އެ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށ ަގިއ ދިރިއ ޅޭ ރަްއޔިތ ންނަށް ،ދިެވހިރ އްޖޭެގ ލޮބ ެވތި ރަްއޔިތ ންނަށް ،މަސައްކަތަކީ 
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 ،އްޔިތ ންނަށް ދިރިއ ޅެޭވނެ ރަެށއްލަތްަތއް ޭބނ ންކޮށްެގން އެރަށ ެގ ރަ ސީއެ ރަށްރަށ ެގ ަވ އިށްރަށަކ ން ލިބޭ މަންފ އ ރަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ އ ފ ެވރިކަން ެވސް  ޙަޤީޤަތަށްކ ރި މަސައްކަތް. މިއަދ   ނ މަށްއ ލެއް އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދައިދިޙަމ 

 ޮގތ ަގއި  އ ފެދިެގންދ  ކައ ންސިލަކ ން މި ބ ރ ެވރިކަން ހެޔޮދެން ރ ދަކ ރެްއިވްއޔ  އިހ ސ ސްކ ެރޭވ. އަޅ ަގނޑ ެމން އި

 އެ އިލިިބފައިވ  ހ ރި ޤ ބިލ ކަމަކ   ބޭފ ޅ ންނަށް އަދި ދިެވހިރ ްއޖޭެގ ރަށްތައް ތަަރއްޤީކ ރ މަްށ ޓަކަިއ އެ އި،ބޭނ ންހިފަ

ން އިރ ދަކ ެރްއިވްއޔ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޭޖެގ ކޮށްެގބޭނ ންލަތްތައް ސީލިބިފައި ހ ރި ފ ރިހަމަ ަވބޭފ ޅ ންނަށް 

 އެކަންހިތްހަމަޖެހ މ  އެކ ަގއި އ ޅެޭވނެ. އެކަްނ އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ   އިރިންނަށް އ ފަލ ރަށްތަކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދަ

 ރައްޔިތ ްނ ރ އްޖޭެގ ކ ރެޭވނެ. އެހެްނީވމ ، މިއީ ަވރަށް ފ ންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ ަވގ ެތއް ިއއްޒަތްތެރި ރަިއސް. މި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ ްއޖެ ެވސް ތަރައްީޤެވެގންދ ން.  އަބަދ ެވސް މި ބޭނ ްނަވނީ މ ޅި ދ ނިޔެ ތަރައްީޤަވމ ންދ ިއރ ގައި

 ބޫލ ކ ރ  ަގއަޅ ަގނޑ މެން ތަރައްީޤވ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ  މަަސއްަކތ ެގ އެއްަބއި މިއީ. ައޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެވސް 

ނ ންކ ރެވިއްޖެ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭ ހެޔޮ ށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްރަށ ން ލިޭބ ނަފ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަ

އެކ ަގިއ އ ފެދޭ ދ ނެ. ހަމަ މިއ އިެވސް ނެތް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތައް ކ ރިއަރަ އް ހަމަ ޝަްއކެ  ،ކަމަށް ވ ނަމަ

 ންނަހ  ެވންޑ މެން ރަށްރަށ ގައި ބޭނ ންކ ރެއަޅ ަގނ ،ކައ ންސިލ ތަކ ން ަވރަށް ފ ންކޮށް އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ

އެަބ އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރި މަންފ ެގ ތެރޭގައި ދަނޑ ެވރިކަން  ންހޯދެ ނަށްންލަތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެސީަވ

އްިވއްޖެ ނިޒ މެްއެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެކަން ކ ރެ ،ޖެހޭ. އެކަން އ ސޫލެްއެގ ތެރެއިންކ ރަންފ ޅ އިންތިހ އަށް 

ޙަޤީޤަތަށް ެވްސ  ، މަަސއްކަްތކޮށްެގންެއއީ އެރަށެްއެގ ަރއްޔިތ ންނަށް އެ ރަށ ަގއި ތިބެެގްނ އަދި ،ކަމަށް ވ ނަމަ

ކޮްށެގން މަންފ  ހޯދަން ބޭނ ންވ  ރައްޔިތ ން އ ޅޭ ޤައ ެމއް މި ޤައ މަކީ. ދިެވހިރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންނަީކ މަސައްކަތް

 ޭބފ ޅ ންނަށް އެ ބ ރ ެވިރކަން އެ ،ރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންަނށް ދިރިއ ެޅެވން އޮތީ   މިއެހެންީވމ ، ހަލ ލ  މަަސއްކަތ ން

 ކ ެރޭވނެ މަގ  ތަަނަވްސެވފައި އޮތީމަ. ހަމަ ެއއ ެއކ ަގއި މަސްެވރިންނަށް އެކަން  ބޭފ ޅ ންނަށް ެއކަން ލިބިެގން. އެ 

އިން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ހޯދައިދޭންޖެހޭ. މި ނިޒ މ ެގ ތެރެ ،އ ފެދޭ ކައ ންސިލ ން ކ ރެޭވނެ ޮގތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން މި

އަިދ  އި،ދިެވހިރ އްޖޭެގ މަްސެވރިންނ  ިއ،އި ިދެވހިރ އްޖޭެގ ދަނޑ ެވރިންނ ޮގތ ގަ  ބޫލ ކ ރ  ަގއަޅ ަގނޑ މެން 

އ ލެއް މި ޤައ މ ަގިއ ޙަބޭފ ޅ ންނަށް މަސއްކަތްކ ެރޭވނެ ރަނަގޅ  މ  އެ  ،މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބ ރ ެވިރކަން ލިބި

ތަކ  ަވރަށް ހަލ ިވކަމ  އެކ ަގއި ދިޔ މަކީ އެއީ އިސ ހިމިރ އްޖެ ތަރައްޤީެވެގން ،ޖެ ކަމަށް ވ ނަމަގ އިމ ކޮށްެދވިއް

ރ އްެޖ  އެ މަަގށް މި .އެ މަަގށް މިރ އްޖެ ދ ނެ ކަމަށް ،ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  މި އ އްމީދ ކ ރަނީ  ހިނގައިދ ނެ

އި ިމ ބަަރކ ތްލަްއަވ ިމކަމ ގައިهللا ްއިވއްޔ  މ ތްޓަަކއި އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރ  މަސައްކަތް މިއީ. އިރ ދަކ ރެެގންދިޔ މަށް

 .އްޔ ށް ޝ ކ ރިޑަރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮެދއްިވ ފ  .ޮގސްެދއްވ ނެ އެހެން ދ ަވހަކަށް ެގންމިނޫންއްޖެ ރ 
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންަބރ ން އެދިަވޑަިއެގންފައި އެަބޭވ ބަހ ްސގައި ފ ރ ޞަތަށް. 

އަރ ވ ނީ. ަސޔަށް ދިއ މ ެގ ފަހ ން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ   އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ދެން ސައިެގ

އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި ނައިބ   ، ދަންނަަވއިލަން ބޭނ ންކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ ންނަށް 

މެ ފަހ ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ބަލައިިލއިރ  . ދެން އެންހަރޭޚަރަދ ތަކަށް ބައްލަަވއިލަދެްއވަ  ،ރައީސް އަރިހ ގައި ދެންެނިވން

ަރއްަވމ ން ެގންދަަވނީ. ދެން ބޯފެނ އި ހ ިރހ  އެްއޗެްއ މިހ ރ  ކެނޑ ަމށް އެ ބޭފ ޅ  މަަސއްކަްތކ  އިކޮއްތ  ދަރ  

 ކަނޑ ްއަވމ ން  ލަްއަވިއެގންއިކ ޑަކޮްށ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވްސ ބައްަލވަ  ،އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިފިން

ޮގތަްށ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ ،ެގންދަަވއްޗޭ. އަދި ޮކއްތ  ކަނޑ ލިޔަސް ެވސް ބޯފެންކޮޅ އި އެހެން އެްއޗެހި ނަމަެވސް 

މިލިއަްނ ރ ފިޔ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  19.3ސަރ ކ ރ ން އެިދަވަޑއިެގންފަިއވ   ،ޓައްޭޗ. އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެނީބަހައް

ބަެއއް  ،ގ ޅިެގން  ޯރގ އ  ކޮރޯނ  ަވއިރަްސއ އި ؛ލަން ބޭނ ންއެީކަގއި ދަންނަވ ކ ޑަކޮށްެދޭވނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  މިއ 

ކަށް އެ މީހ ންެގ ހ ރިހ  މ ވައްޒަފ ން ނ ަވތަ މ ަވްއޒަފ ންެގ ަވރަްށ ޔަ އްލިޚ އްޞަކޮށް ރިސޯޓ ތަކ ން ކ  ،ިވޔަފ ިރެވރިން

ޕޭ ލީްވަގއި މިަކން ކ ރަމ ން އެބަ ެގންދަވ .  ނޯ  ބޮޑ  ބަެއއް ެގއަށް ފޮނ ވ ލަިއ، މ ަވްއޒަފ ންެގ މ ސ ރަަތއް ަކނޑ ލައި،

ދ ަވހަށް.  15ން ެގއިސްފަިއަވނީ އަިދ ިގަނެވަވަނ ދ ަވސް. ރިސޯޓ ަތކ ެގ އ މްދަީނއަށް ބަދަލ އަ  17މިއީ މ ރިޗ  މަހ ން 

 ،ކީއަެގ މ ނަބިލިއަން ރ ފިޔ  ދައްކ ފައި އެބަޭވ. އޭ  1.2އަހަރ ެގ މިހ ތަނަށް ރިސޯޓ ތަކ ން ޖީ.އެސް.ޓީެގ ޮގތ ަގިއ  މި

ށް. ށް ކ ރެިވަފއިވ  ކަމައަހަމަ ަވނަ ދ ަވހ  15ބިިލއަން ރ ފިޔ ެގ ިވަޔފ ރި ރިސޯޓ ތަކ ން މި މ ރިޗ  މަހ ެގ  10.1

 ،. އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އިނޭގއިެގްސޓ ން އައ މ ެގ ިވޔަފ ރީގަ  ؛ނ ަވތަ ެގސްޓްަހއ ސް

ަތނ ގައި ދަށްަވމ ންދ ނެ. އަދި  ންނަ މިންަވރ  އެބަ ދަށްޭވ. އަދި ކ ރިއަށް އޮތްޓ އަރިްސޓ ން އަ ،ހަމަޔަޤީން ކަށަަވރ 

ެއބަ ދަށްޭވ. ިވޔަފ ރިތަކ ެގ ފައިދ  ެވސް އެބަ ދަށްޭވ.  ިވޔަފ ރި ެވސް އެަބ ދަށްޭވ. އަދި އ މްދަނީ ެވސް

ރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ ން އެީއ ދަށްވ މ ެގ މިންަވރަްށ ނޫން މިންަވރަކަށް އެހެން ޚަދަށްވ  ަވގ ތ   އެހެންނަމަެވސް، މި

ތަ ޚަރަދ  ކ ަޑކ ރ ން އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ޒިންމ ދ ރ  ޮގތެއް ނޫން. ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރެްއވ ން ބ އްދިެވިރވ ންޖެހޭނީ ނ ަވ

އަދި ެއ މިންަވރަކަށް ރިސޯޓ ަތކަކ ން  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ އެކަީށެގންވ ނީ އ މްދަނީ ދަށްިވ މިންަވރަށް. އ މްދަނީ

. ިރސޯޓ ަތކ ން މ ަވްއޒަފ ން ކެނޑ ްނ ، ސ ފ ޭވށެއްނ ެވޭއ. ޓެކްްސެގ އ މްދަނީ ދައްކ  ޮގތ ން އެބަ އެކަްނ ފ ހަަގެވދަ

 ަގނޑަށް ފެންނަފެނ މ ގައި އެންމެ ފަހ ން ކ ރަްއަވްނޖެހޭނެ ކަންތައް. ިވޔަފ ރީެގ ފައިދ ެގ ޮގތ ަގއި ެވސް މި އެއީ އަޅ  

ިވޔަފ ރި ދެރައެްއ ނޫން. އަިދ  ،ކީއަމިިލއަން ރ ފިޔ  ދަްއކ ފައި އެަބޭވ. އޭެގ މ ނަ  850ިމއަހަރ ެގ މިހ ތަނަށް  އި،މަހ ަގ

 ،ކީއަ ހަރ ެގ ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް މަދެއް ނޫން. އޭެގ މ ނަަވނަ އަ 2020ބަލ އިރ  ަވނަ އަހަރ  އަޅ  2019

ދަށަށް ޮގސްދ ނެކަން. އެހެންނަމަެވސް،  ތަނ ގައި ިވޔަފ ރިެއއް އަދި ދަށަކަށް ނ ދެއޭ. އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ ކ ިރއަށް އޮތް
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މ ސ ރަ ކ ޑަކ ރ މަީކ  މ ަވއްޒަފ ްނނަށް ދަތިކ ރ މަކީ، މ ަވްއޒަފ ންެގ ،ަވގ ތ  ދަށަށް ޮގސްފި ކަމަށް ިވދ ޅ ވެ  މި

ން ކ ރައްވ ނެ ޮގތެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެކ ރ  ބޭފ ޅަކ  ކަންއެކީގައި ކަން  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި އެންެމ ޒިންމ ދ ރ ކަމ 

އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ރިޒަރްވ ައދި އަމިއްލަ ިވޔަފ ރިެވރިންެގ  ،އަދި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ފައިދ  ،ފަހ ން ދެކޭނީ އެންމެ

ތިޞ ދަށް ތިޞ ދަށް ެގންނަަވއި، އަދި އެ އިޤްއިޤް ،އެ ފައިދ  ެގނެސް ،ފަހަރ  ނަންަގވައި  ެވސް މިއަމިއްލަ ފައިދ 

އެ މަގ ން ކ ިރއަށް  ،ކަމ ގައި ހައްަދަވއި  މ ަވްއޒަފ ންނަށް މ ސ ރަ ދިނ ންެގންނަވ  މަަގކީ އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަމިއްލަ 

ން ެވސް އެދޭނެ ޮގތް. އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  މި  ަވަޑއިެގންެނވ ން އެއީ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ

 ލަނީ ސަޔަށް. ހ އްޓ 

 

 {އަށް 11:03 ންއި  10:31  :ކޮޅ ތ  ގ ަވސްހ }

 (هللاއީވ  ޢަްބދ  އީސްރަނައިބ  ހ ގެ މަޖިލީ ؛ވީނެންތ ގައި އިސަ)ރިޔ 

 

 ން:ވ ދެްއކެ ކަވ ހަން ތ ޔ ސަރި

ތިދ އީ ބަހ ސްެގ މަސައްކަތ ން. އެއީ ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން މި ދަންފަޅީަގިއ މަސައްކަތް މި ފަށަނީ އިބ  .الم عليكم الس  

ިދެވހިރ އްޭޖެގ ) 2010/7ނ  ނަންބަރ  ނޫގ  ،ހ ޅ މ ލެ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް ހ ށަހަޅ އްވ ަފިއވ 

ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ބ ކީ އޮތް ަބއި. ށް އިޞްލ ޙ  ( އަނޫނ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ގ އ ޒީ ދ އިރ ތަްއ ލ މަރ ކަ އިދ ރީ

 ަވިއކަރަދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔ ދ . 

 

 ދ  ވ ހަކަދެްއކެވ ން:ަވިއކަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔ 

ޮގތ ން ެގންނަންޖެހޭ  އިދ ރީ ،ކ ދިކ ދި އިޞްލ ޙ ންނަ ެގލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނަށް މި  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ޮގތެއްގައި ައޅ ަގނޑ  މި ިއޞްލ ޙ ތަކަށް  ލަ. ޖ މ މިހިރީޮގތެއްަގއި ހިމެނިފައި  ލަޖ މ  އިކ ދި އިޞްލ ޙ ތަެކއް މީގަ 

މިއަދ  ޮގތ ން  ލ  ބެހޭޒީ ބިކަ ލ މަރ  ،ންެޖހޭ ކަމެއް އެބައޮތްލަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ންނަތ އީދ ކ ރަން. އެހެ

ބައެއްތޯ މިއީ އަޅ ަގނޑ  ންލ މަރ ކަޒ ކ ީރ ކޮ ،ލ މަރ ކަޒ ކ ރ މ އި ،ބަހ ސްކ ރެެވމ ންދ އިރ ަގއި  ތ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

 ،ރި މެންބަރ  ެވސް ިވދ ޅ ވެއްޖެތްތެފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަ. ނައިށް ބަހ ސްކ ރަންޖެހޭ މައ ޟޫޢެއް ނޫންޑަބޮ ތ ން މ ހި

 ،ޤަތަކީނެގން އޮތް ޙަޤީނަށް އެންމެ. އެހެންަނމަެވސް، އަޅ ަގނޑ ކަ ބޭްއިވ ވ ހަ ޖަލްސ އެއްޒ ގައި ަވށްމޭ  1992

، އެހެްނީވމ އަހަރ . ރެއް އަދި ހިނގ ފަެއއް. ަދއ ރެްއަގިއ ތިން  ަދއ ނަންނ ނެ ތިން ދައ ރަށްވ ރެ ިގކައ ންސިލެްއ ނޯ

ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މަީކ  ސް ގ ޅ މެއް ނެތް. މިެއްއެވ ގައި ހިނިގ ކަމަކ ިއ މިކަމަކ  1992އަހަރ .  9މިކަމަށް މި ހޭދަީވ 

. މިއީކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ެއއްެޗއް އިން ެގނަ.ޕީއެމް.ޑީ . އ ފެއްދ މެއް ލައަމިއް ެގއެމް.ޑީ.ޕީ ،ންއެމް.ޑީ.ޕީ
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ަވަނ  18މަރ ކަޒީ ގ ނޫނަށް ބޮޑެިތ އިޞްލ ޙ ތަކެއް ލ ސް، ެވނަމައެހެން ނޫން. ކަމެއް  ބަހ ސްކ ރަންޖެހޭަވރ ެގ

 5ހަކަައީކ ޙަޤީޤަތެއް. ަވރަށް ބޮޑެިތ އިޞްލ ޙ ތަެކއް ެގނައި. ފ ރަތަމަ ކައ ންސިލެްއަގއި އި ެގަނއި ވ މަޖިލީހ ަގ

ކ ަޑެވެގންިދޔަ.  ތައްޓ ބަޖެ.  ބަދަލ ކ ރިށްއަ 3އިން  5މެންބަރ ންެގ އަދަދ   5 އި،މެންބަރ ން ތިއްބަަވ

 ށް ހިސ ބަ  ހިންގ އްތަބިނެޓ ން ަކއ ންސިލ ެގ ކެޒިންމ ތައް އ ނިކ ެރވ ނ . ސަރ ކ ރ  ހ ރި  ކައ ންސިލ ތަކަށް ދީފައި

ތަކެއް އެބަހ ރި  ބަދަލ ލަމިކަހަ .ކ ރިސިލަރ ންނެއް ސަސްޕެންޑ ންއެަތއް ކައ  100ކަންކަން ދިޔަ. ހަމަ އެހެން 

ދެނީ ކީްއެވެގްނކަްނ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ ެމއްަގއި ރަށްަރށަށް ބ ރ  ،ނޑ މެންެގނެިވފަ. އަޅ ަގ

ފ ކޮށް އެނޭގނެ. ޭއަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންމެ ސ ރަށްރަށ ގައި ިތއްބަވ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ަވަރށް 

 ސ ފައި  ،ސ  ނ ަވންނ ތީފައިކ ރަށް ްކސް ފިލ ަވޅެއް ސަރ  ނޮމިފަޅީގައި އަންނ ނެ އިކޮންންދ ރ ފަހ ެގ ދަމެކ  ަވހަދ 

އެ ފައިސ އަށް  ،އް ނ ވ ނެޮގތ ެގ ވ ހަކަ. ެއއިން ބޭފ ޅަކ  ިވދ ޅެ ޭވތ ެވދިޔަ ަސރ ކ ރ ން ފައިސ  ހޯދި، ހޯދ ނެ ޮގތ އި

ޑ މެންނަށް އަޅ ަގނ އީމ ަވށ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ށްކަޮގތެްއ. އަޅ ަގނޑ  ކޮްނމެެވސް ަވރަ ީވ

އިކޮނޮމިކްސް ކިަޔަވއިދޭ މެންބަރ . ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ެވސް މި ސަރ ކ ރަށް ފައިސ  ހޯދަން ނޭނޭގތީ، މ ަވށ  ދ އިރ ެގ 

ނެއް. ހެނ ޭވ އެނިގަވަޑިއަގންނަވ  ައޅ ަގނަޑކަށް ހިޔެއްހ ލަތ ، މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ،ބ ނެލަދީ. އަޅ ަގނޑ  ކަމެއް އެންމެ ،އިން އެ ދ އިރ އަްށ ކ ރި ކަމެއްހޯދި ފައިސ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނަމަ

 ؛އޮތީ ލ ނަން. މ ަވށ  ދ އިރ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ކަންތަްއތަކ ެގ ވ ހަކަ ފަހ ން ދައްކަ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ، ނެތްށްކަމިއިން އެއްެވސް ރަށެްއގައި ސ ފ  ބޯފެން ލިބޭ އ .އ އި ކ ނަހަްނދޫމ ަވށ އި، ހިތަދޫ

މިއިން ެއއްެވްސ ރަށެްއަގއި ނަރ ދަމ  ގ އިމ ކ ެރިވފަެއއް ެނތް. މިއީ ަރއްޔިތެްއެގ އެންެމ އަސ ީސ ޚިދ މަތް. މިަވރ  

 ދ އިރ ެގ މެންބަރ ން  އިނައެއް އަޅ ަގނޑަަކށް ހިޔެއްނ ޭވ އޮތްހެންނެއް. ަފހަރ ަގކޮށްނ ދެެވންޏ  ދެން ފައިސ  ހޯދ މ ެގ މ 

މި ދ އިރ ަގއި  ،ނެތީ ކަންނޭެގ. ައޅ ަގނޑަށް އިނޭގ ޮގތ ަގއިއިލޫމ ތ  ލިބިފަޢ ގ ޅ ްއީވމަ ފޯނ  ނ ނެންެގޭވީތ، އެ މަ

ްއކި. ައޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކ ރަްށ ސ ފ  ބޯފެނެއް ނަރ ދަމ އެއް ނެތް. ފަސް އަހަރ  ަވރަށް ފައިސ  ހޯދި ވ ހަކަ ދެ

ިގނައިން ަނއިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ެވސް ދަްއކ  ެއއް  ފައިސ  ހޯދަން ނޭނޭގ ވ ހަަކ، ެއއީ އެންމެ

 އެއީ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށެއް އިމީެގ ކ ީރަގ ަގއި،ނޫންތޯ. އަޅ ަގނޑ  ދ އިރ  ޮގތް އެބަ އިނޭގ ވ ހަކަ. ފައިސ އަށް ވ 

 ދަންނ ނެ ވ ހަކައެއް. ފައިސ  ަރއްޔިތ ން ޯގތި ދިން ވ ަހކަ ެއއީ ކ ރިނބީ އި. ކ ރިނބީގަ ެވސް ނޭނެގ، ކ ރިނބީ  ކަމެއް

އެ މަނިކ ފ ނ  އެ ރަށަށް  ،އޮެވަފއި ލ ފައިއިއްޒ  ޯގތި ދިނ ން ހ އްޓަޢިެވސް އޮތް. އޭރ ެގ ހައ ސިންގ މިނިސްޓަރ މ 

. އަނެއްކޮޅ ން މި ންހ އްދަ. މިކަމަށް ހެކިވ ނެ އޭރ ެގ ކައ ންސިލ  އަރ ަވޑަިއަގންނަަވން އެއް ދ ަވހަށް ީވމަ ޯގތި ދިނ ން

ވ ަހކަ  ކައ ްނސިލ  އިދ ރ ގައި ެވސް އޭރ  ތިބީ ޕީ.ޕީ.އެމް މެޖޯރިޓީ އޮތް ކައ ންސިެލއްެގ ،ންސިލ ގައި ެވސްކައ 

ަވޑަިއެގން ޮގތަށް މ ލެ  ،އްޒ  ަވޑަިއަގންަނވ ފައި ހަމަ އެނބ ރި ަވަޑިއެގންޢިއަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ. ޯގިތ ދޭން މ 
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ހަމައަްށ ކ ރިނބީަގއި ޯގތި ނ ދެިވ  ރެއްީވ. މިއަދ ތިލ ެއ ހ އްަދ ބ ެގއަށް ެވސް ނ ޮގސް  ،ފ ރަތަމަ ކ ރެއްިވ ކަމަކީ 

ހަވ ލ ކ ެރިވފަ. މިކަމ   އެ ޯގތި މިއަދ  ަޙއްޤ ވ  ފަރ ތްތަކ  ،އޮތީ. ޮއއްވ  މި ެވރިކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އޮންނ ނީ

ފަްސ  ެގ. ކ ރިނބީެގ ސްކޫލ ކ ރިނބީ ރައްޔިތަކ  ނ ހ ންނ ނެ. ކ ރިނބީގައި އަދިެއއް ނަރ ދަމ އެއް ނެތް ހަދ ނެދެކޮޅ 

 ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފައިސ  ހޯދ ނެ ޮގތެއް ނެތިެގންނެއް ކ ރިނީބ ތްއޮ ބ ރި އިމ ރ ތް މިހ ރ  އެޅެމ ން އެ

ކ ރ މ ެގ މަޝްރޫޢ  މިހ ރ  ސަރޭވ ،ޝްރޫޢ ރައްޔިތ ން ކަންބޮޑެއް ނ ވ ނެ. ކ ރިނބީ ބަނދަރ  ކ ރެހ މ ެގ މަ

 އިދަްއކ ފަ ިއ،. ކޮށްފަެއކަމެއް ެވސް ނ ވ ނޭ ،ބ ރ ވ  މީހ ން އެބަ ކިޔ  ން މަތީ އަޅިދަނީ. ކަންކަ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ނ ލެވ ނ  ރަށެްއެގ ވ ހަކަ އިލް ދަނޑ  ބ ިރެއްއ މިދިޔަ ފަސް އަހަރ ން ނިންމައަކީ ފ ޓްސައަޅ ަގނޑ  މި ބ ނަނީ. ކ ރިނބީ 

ޓްރެްކޓަރ  ލައްވ  ޭއެގ ދެ ދަނޑ  މި ހަދަނީ އެ  އެ ކޮން ؛ލް ދަނޑެއްެގ ބ ރި، އަޅ ަގނޑ  އެ އޮތީ ދައްކަނީ. ފ ޓްސަ މި

ކޮންޓްރެކްޓަރ  ލަްއވ . ކ ރިނބީ ޒ ވ ނ ންނަށް އިނޭގނެ ިމ ސަރ ކ ރަށް ފައިސ  ހޯދަން އިނޭގކަން. ެއ ފައިސ  

ރ ފިޔ އަށް ަގންނަ ތެޮޔ  6 ،ބ ނ ހެން ނޑަކަށް ނ ލިބޭ އެ. އަޅ ަގސްނަކ ރަން އެބަ އިނޭގތ . ހޯދަން ނޭނގ ޚަރަދ 

ރ ިފޔ އަށް ަގންނ ނެ ފ ރ ޞަތެއް އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ މެންބަރ ންނަށް އެކަން ަވރަށް ސ ފ .  18 ލީޓަރ 

އޭެގ ދެ ދަނޑ   ންލް ަދނޑ ބ ރިއެ ަފއިސ  ޚަރަދ ކ ރަންވ  ޮގތް އެ އޮތީ އެްއކަލަ ކ ަޑކ ޑަ ފ ޓްސަ ،އެހެންނަމަެވސް

ހަތް އަހަރ ން ނިމ ނ   .ރިނބީ ބަނދަރެއް ެހދީެއ ކޮންޓްރެކްަޓރ  ލައްވ . ހަމަ އޭަނ ލަްއވ . ކ ،އިދެނީ ހަދަ

އެއްަގމ  ތޮށި ެވއްޓިއްޖެ. މިކަމަށް  ،ބޭރ  ތޮށި ނ ނިމޭ އި،އެއްަގމ  ތޮށި ހަދ ފަބަނދަރ ގައި އެްއަގމ  ތޮށި ނ ނިމޭ. 

އަޅ ަގނޑ  . ރ އްޖޭެގ އެެހން ރަށްރަށ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް މިއަދ  އިނޭގނެ ހެކިވ ނެ ކ ރިނބީ ަރއްޔިތ ން. ކ ރިނބީ މީހ ން

ީއ ، ައޅ ަގނޑ މެްނނަށް އެބަ އިނޭގތ  ފައިސ  ޚަރަދ ކ ރަންވ ނެ ޮގތް. މިއެހެންީވމ މި ދައްކަނީ ޙަޤީޤީ ވ ހަކަކަްނ. 

ޭއރ  ކައ ންސިލ ަގއި ތިއްެބިވ  ،ެވސްެވސް މީހ ން އ ޅޭ ރަށެއް. ޕީ.ޕީ.އެމް ކައ ންސިެލއް ެވސް ޮއތް ރަށެއް. އެހެންނަމަ

ދޭތެރޭގައި އެބަ އޯގ ތެިރކޮށް ދެކެއޭ.  މި ސަރ ކ ރ ން ތިމަންނަމެންނ  !އ ނ !ނއ   ؛ބޭފ ޅ ންނަށް އެނގިއްޖެ

އަމިއްލައަށް ހެޮޔ  .. މި ބޮޑ  ބަދަލެއްއި، މިއަދ  އެ ބޭފ ޅ ން އެ ތިބީ ފަޚ ރ ެވރިކަމ އެކ  އެމް.ޑީ.ީޕަގއެހެންީވމ 

ގ ޅ ނީ.  އ ކ ރިނބި ަކއ ންސިލ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ކަން ކޮށްދޭނެކަން ސ ބިތ ކޮށްފައި ކ ިރނބީ ރައްޔިތ ންކަން މި ،ިވސްނިެގން 

ންނަތ . އަޅ ަގނޑ މެން އެކަްނ ެވްސ ފަސް އަހަރ ީވ ޕްލ ސްޓަރ  އަޅ ަފއި އޮ ،ކ ރިނބި ޞިއްޙީ މަރ ަކޒ ެގ ޕޯޓިކޯ

އަޅ ަގނޑ  މި ަދއްކަނީ. ފަިއސ  ހޯދ ނެ ޮގްތ  ،ިރ ރައީސްއެންމެ ރަށެއްެގ ވ ހަަކ ިއއްޒަތްތެ މިހ ރ  މި ބަދަލ ކ ރީ.

ކަރަންޓ ެގ  ނެއްލައިދޫ ބަނދަރ ެގ ވ ހަަކއ އި ؛އޮތީ ނެއްލައިދޫ ކ ރ  ޮގތ ެގ ވ ަހކަ. ދެން މިފައިސ  ޚަރަދ  ،ވ ަފއިބ އް

ރ މަށް ބިން މިހ ރ  އޮންނ ނީ  ެގ ބަދަލ ކ ެގ އިންޖީނ . ނެއްަލއިދޫވ ހަކަައކީ އަޅ ަގނޑ  އ އްމ ޮކށް ދައްކ  ވ ހަކަެއއް

ބޮޑ ކ ރަން.  ،ވ ނީ މަސަްއކަތް ފެށިފައޭންއިްއޔެ އޮންނަ ،ބޫލ ކ ރަނީަގ . ބަނދަރ  އަޅ ަގނޑ ބަދަލ ދީފަ އިހޯދަ

 5ނެތް ަވއްތަެރއްެގ ބަނދަރެްއ.  އިކ ޅަ ެއއްބައި ިހއްކ ފައި އޮްނނަ ބަނދަރެއް. ރ އްޖޭގަ ބައި  ނެއްލައިދޫ ބަނދަރަކީ ދެ
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 ؛އްއަިދ ކީ  .ތަނެއް ނޫން ންސިލ  ޮއތްއަކީ ެވސް އެމް.ޑީ.ީޕ ަކއ ިދޔައިރ ގައި ެނއްލައިދޫ މެއް ނިމިެގންއަހަރ  ެވިރކަ

ިގނައިން ލިބ ނ  ތަނެއް ނޫނޭ. މި ެވރިކަމ ގައި ނެއްލައިދޫ ބަނދަރ  މި  ކެނޑިޑޭަޓކަށް ޯވޓ  ެވސް މ ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ

ްލ ނެއްލައިޫދަގިއ ެވސް އޮްތ ހަމަ އެްއކަލަ ކަހަލަ ފ ޓްސަ. އި ނެއްލައިދޫ މީހަކ  ހ ަވފެނ ން ނ ދެކޭ ފެންަވރ ަގ ،ހަދަނީ

ނ ެލވ ނ އިރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެްއ އަހަރ  ީވއިރ ަގއި ޮބޑ  ދަނޑ ަގިއ އިފަްސ އަހަރ ން ައޅަ ފްދަނޑ  ބ ރިެއއް. ޓަ

ނ ޭވ.  ޑެއް، ފައިސ   ހޯދ ނެ ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޭނިގ ކަންބޮފް މި އަޅ ލަނީ. ބޮޑ  ދަނޑ ަގއި. އެހެްނީވމ ރޓަ

 12ނަރ ދަމ  ވ ހަަކ ެވސް އޮތީ. ްސކޫލ   ؛އި ރަދޫެގ ްސކޫލެްއަގތް ިމ ދައްކަނީ. ަވއިކަޮގ ކ ރ ފައިސ  ޚަރަދ 

ޓް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނިމިއްޖެ. ފައިސ  ހޯދ ނެ ޮގތ ެގ ސީފ ރަތަމަ  ،ރޫމްެގ މަަސއްކަތް ިމހ ރ  ފެށިކްލ ސް

ަގނޑަކަްށ ނޭގނެ ަޚރަދ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިނޭގކަން. އަޅ  ެއއް ނޫން. ަވއިކަރަޫދ ރައްޔިތ ންނަށް އިވ ހަކަ

، ފައިސ  ރ ފިޔ އަށް ލީޓަރެްއ ިވްއކ ކަން. ައޅ ަގނޑ  އަތ ަގއި ނެތް އެހ  ބަރ  ަގިޑއެއް ައޅ ކަށް. އެހެންީވމ   18ނ ލިބޭ 

ކ ރަމޭ ދ އިރ  މ ހިންމެއް ނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ ފައިސ  ޚަރަދ  އެބަ ނަށް ހޯދ  ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެން

. ނީލީއިރ ގައި ެވސް އ ޅެނ ލެިވެގން އަޅ ަގނޑ  މެންބަރ ކަމަށް ކ ރިމަތިއިނޑެއް އެއްލަ ޮގ އި ރައްޔިތ ންނަށް. ނެއްލައިޫދަގ

. އި ރައްޔިތ ން ކަންބޮޑ ވ މެްއަގ ،ޑެންޫގ ިގނަވެ  ،އެއީ ެވސް ފަސްަވަރކަށް އަަހރ ެވފައި އޮތް ޮގނެޑއް. މަދިރި ިގނަެވ

އެކަން ެވްސ  ،ރިކަމަށް އެއް އަހަރ  ނ ަވނީސްނ ެލވ ނޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ެވއިނޑ  އެއްލަފަސް އަހަރ  ީވއިރ  އެ ޮގ

ކައ ންސިލަށް އެ އިތ ބ ރ   ،ދީެގން، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ހިންމީ ކައިންސިލ ތަކަށް ބ ރ ކޮށްފީމ . އެހެންީވމ 

ނ ދެއޭ. މި ެވރިަކން ކަމަކ  މި ނިޒ މ ، ތީ. ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ އެންެމ ބޮޑ  ސ ވ ލަކީ ނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮން

ތަރައްޤީއަށް ެގ އަންހެނ ން ؟ތޯއޭ  ެއ ބޭފ ޅ ން. އެއީ ކީއްެވެގންދެއޭ. އެކަަމކ  މި އިންތިޚ ބ ގައި ވ ދަ އެބަކ ރޭނ ކަމަކ 

. ކީެވސް ކަމެއް ނޫން އެއީ ރީަގއި ރ އްޖޭަގއި ޮއންނަ އެއްޗެްއ. ބަޔަކ  ދެނެހ ރިކ ކ ރ  ކޮމިީޓއަކީ ެވސް މީެގމަސައްކަތް

ޮގތަކަށް. ެއ  ނިޒ މ ެގ ދަށ ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް އ މްދަނީއެއް ލިބޭނެމި  ،އަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ިނންމީމި

ޕްރައިމަރީ ބ އްވ ލީ. އެ ބޭފ ޅ ން ެވސް ފ ަޑކަްށ  ،ކ ރީ. ބަލައިަގތީ. އޭެގ ަނތީޖ އަކީ މަސައްކަތް ައގ  އަޅ ަގނޑ މެން މި

ބަޔަކ   ،ނ ކ ތީ . މިކަމަށް ޝައ ޤ ެވރިެވެގންއެހިން އެކަަހލަ ވ ހަކަެއއް. އަޅ ަގނޑ  އަޑ  ެއއްބޭއްިވހެން ހީޭވ ޕްރައިމަރީ

 އަޅ ަގނޑ  މި ބ ނަނީ ކޮންމެ ކަމެއް ނ ދ ނޭ ،އްޔ މަްށ ވެއްޖެ ކަ ކޮށް ދައްކަނީލަ، މ ޅި ޖ މ ކަމެއް ކ ރ ތީ. އެހެންީވމ 

 .ފެންނ ތީ ކ ރ  ކަންަކން ރައްޔިތ ންނަށް މި ،ޮގތަކަށް. ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަނީ ދިޔަ  ޞްޞ ތިޚްނައިފަރ ެގ އި

. މިއިްނ ޮކންމެ ކަމެއް ައޅ ަގނޑ  ދަްއކ ނަމޭ ހިސ ބ ން ނައިފަރ ެގ އެކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ަބލައިަގންނަނީ މި

ނެްތ  ނ ވ ނެއޭ ބ ނެފިއްޔ  އޮންނ ނީ ައޅ ަގނޑ މެން ކޮށްފަ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެއ ބޭފ ޅ ންެގެއްއޮގތަށް.  ޞ ޞ ތިޚްއި

  ...ދެްއިވ ޚ ލ ޞްތެރިކަން.އެްއޗެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އޮީތ އި
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 . ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ހ ޅަނގ  ހެންޭވރ 

 

 ކަދެއްެކވ ން:ވ ހަ ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ހ ޅަނގ  ހެންޭވރ 

 ރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް ދ އިރ ެގ ިއްއޒަްތތެ ހ ޅ މ ލޭ ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  އްޒަތްތެރި ަރއީސް.އި ޝ ކ ރިއްޔ  

މިހ ރ ން މިހ ރަށް ަވރަށް އަަވހަށް ، ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ  ބިލަށް ައޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރަން. އަދި ެއ ބިލ ަގިއވ  ކަންކަަމކީ

ހަަގކ ރަން. އެެހން މި ދަންނަވ  ސަބަބަކީ ޖެހޭ ކަންކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފ މަލ ކ ރަންޢަޭއެގ މައްޗަށް  ،ފ ސްކޮށް

އިދ ރީ ކަންކަަމކީ ޙަޤީޤަތ ގައި ލ މަރ ަކޒީ ިނޒ މަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަހެރި ރައީްސ، މި ބިލ ގައި އެއިްއޒަތްތެ

ތަނ ގައި  މި .ޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްންލިބެންވ  ފައިދ ތައް ލިބ މަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ގ ނޫނަށް ެގންނަ

  ދޭން މި މި ބިލަށް ވ ންީވ ޮގތ ިއ، ައދި މި ބިލ ން ހޯދައި ،ކ ރަްއަވއިފިޔ ލ  ފ ޅ ވ ހަކަ ދެްއކެިވ ަވރަށް ިގނަ ޭބފ ޅ ން ޚި

ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ން ނ ަވތަ  ،އ ޅޭ ކަންކަމަކީ ކޮބަިއކަން. ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ހަަގކ ރެްއިވ

ބިލ  ޤ ީވމ  ކ ރ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ. ބިލ ޤ އިދ ީރ ދ އިރ ތައް ހިންގ ން އެީއ ސަރ ކ ރ  ނ  ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން

ައޅ ަގނޑ މެން ހަނދ ނަން އެބަ  .ކަމ ެގ ވ ހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނ ކ ރ ނެްށ ތ އީދ ކ ން ެއ ނިޒ މަސަރ ކ ރ ތަ

 .މި ދަނިޑަވޅ ގައި ،މީން ކ ަރއްވ ަފއި ހ ރި ަކންކަންބިލ  ސަރ ކ ރ ން، ަރއީްސ ޔ ޤ ޖެހޭ ރައީސް ޔ މީްނެގ ންެގންނަ

ކ ރީ. ަރއީސް ޔ މީްނެގ ހަްއޔަރ  އިކައ ންސިލަރ ން ހިފަ ،ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މ  ބިލ ކަޤ  ޔ މީްނެގ ރައީސް

 ޚިލ ފަށް އެތައް ބަިއަވރ   ބިލ ކަމ ން ކަނޑައެިޅެގން ޤ ނޫނ އަސ ީސއ ޤ ބިލ ކަމ ން ކައ ންސިލ ތައް ބަންދ ކ ރީ. ޤ 

ަރއީްސ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްލ ފައޮތީ ފ ނޑ ފ ނޑ . މި ނިޒ މ  ޖަރީމ ތަކެއް ރައީސް ޔ މީން ހ ރީ ހިންގ ފަ

 ަގއި ޮގތަށް ރަށ  ހޯދަިއެގން ނޫނީ އެއިން ކައ ންސިލަަރކަށް މ ލެ ނޭރޭބިލ ކަމ ން އެލް.ޖީ.އޭެގ ހ އްދަޤ ޔ މީންެގ 

ބައްދަލ ކ ރަންޏ    ބޭރ ެގ ޑިްޕލޮމެޓ ންނ  ؛ބ ފައި ތިބީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްފައި އެ ަކއ ންސިަލރ ން ބައިތިއްބަންދ 

އެކަން. ހަމަ   އިބިލ ކަމ ން އޮތީ އޭރ  ޖައްސ ފަޤ ރައީސް ޔ މީންެގ ނ ކ ރެޭވ ޮގތަށް ހޯދައިެގން ނޫނީ ބައްދަލ ހ އްދަ

ކ ރ  ންސިލަރ ން މަސައްކަތްއެ ަކއ  ،ބިލ ކަމ ން ކައ ންސިލަރ ންޤ ެވސް ރަީއސް ޔ މީންެގ އަނެއްކ   ،އެހެން

މިަކންކަން ެވސް ހ ރީ ހިންގ ފަ.  ،އެ އިމ ރ ތްތަކ ން ަކއ ންސިލަރ ން ބޭރ ކޮށް އި،ހަދަ ޮގތަށް  އިމ ރ ތްތަކަށް ނ ަވދެޭވ

ރަީއްސ  ،މީގެއިތ ރ ން .ބިލ ކަމ ން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްޤ  ކ ރީ ރައީސް ޔ މީންެގ ަކއ ންސިލަރ ން ސަސްޕެންޑ  106

ތިން  ،އި ިތއްބ  އެ ައދަދ  ެވސް މަދ ކޮށްލީ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ގަ  5ލ ކަމ ން ކައ ްނސިލަރ ންެގ އަދަދ  ބިޤ ޔ މީންެގ 

އަލ ްނ  ،އެލް.ޖީ.އޭެގ ކޮމްޕަލްޝަނަށް ބަދަލ ކޮށް .ބިލ ކަމ ން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޤ މެންބަރ ންނަށް. ހަމަ 

ބިލ ކަމ ން. ޤ ލ ކޮށްލީ ެވސް ހަމަ ރައީސް ޔ މީންެގ އަކީ ކ ީރެގ އެޓޯލްްސ މިނިސްޓްރީ ފަދަ ތަނަކަން ބަދައެލް.ޖީ.އޭ 
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ެއ ކ ންފ ނި މެދ ެވރިކޮށް ކ ރީ  ،އ ންސިލަރ ން ކ ރަން ހ ރި ކަންކަން ފެނަކަ ކިޔ  ކ ްނފ ންޏަކަށް ބަދަލ ކޮށްެގންކަ

ރ ކަޒީ އެ ބޭފ ޅ ން ދަންނަ ޮގތް. ލ މަ ބިލ  ސަރ ކ ރ ން. އެއީ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ޤ ެވސް ހަމަ ރައީސް ޔ މީންެގ 

 ތްތެރި ަރީއސް، މ ލެ ސިޓީ ަކއ ންސިލ ން ހިންަގމ ންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއްނިޒ މަށް އެ ބޭފ ޅ ން ފަރިތަ މިންަވރަކީ ިއއްޒަ

ތަކ އި، އެތ  ހ ރި ފ ލ ހ ން އެތ  ހ ރި ކޮމްޕިއ ޓަރ  ،ހ އްޓ ވ މަށްޓަަކއި މ ލެ ސިޓީ ކައ ންސިލަށް ފ ލ ހ ން ވައްދައިެގން 

ޔ މީން ރަށަކަށް  ރައީސް .ބިލ ކަމ ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޤ ިރަގތީ. އެީއ ހ ރިހ  ލިޔެކިޔ މެއް ފޭ

 ،ބައެްއ މީހ ން އެބަތިބި ހޭނެތިފަ. އަޅ ަގނޑ  ދ ށިންއ ޅ ްއވ  ޮގތ ިއ، އެ ފެންނަ މަންަޒރ ން ، އަރ ަވޑަިއަގންނަވ އިރ 

އޭކޭ ހަތ ޅީސް ހިފ ފައި  ،އި ތިބި ސިފަިއންެވެގން ރެޑް ބެރޭަގނ.އަތޮޅ  ހެނބަދޫއަށް ރައީްސ ޔ މީން ަވޑަިއަގންނަަވން 

ދެްނ އެތ  އ ޅ ނ  ޮގތް. އެ ބޭފ ޅ ން ތިއްބަަވނީ ޖަމްޕިންގ  އި،އަރަ  ންޓެއިނަރަކަްށ އަރ ަވިއެގންޓޭންކަރ ތަކެއް ކޮ

ަރއީްސ ޔ މީންެގ ލަްޝކަރ ގައި ތިިބ  ވ ރެހެނބަދޫަގއި ތިިބ ރައްޔިތ ންނަށް  ހެނބަދޫއަށް. ނ. ނ. އޭރ  . އިޖެޓ ަގ

އަތޮޅ   ނ ކ މެ. ރައީސް ޔ މީންެގ ލަޝްކަރ . ނ. ފ ޅ ންެގ އަދަދ  އިތ ރ . ސިއްަސއިެގން ދ ަވރަށް މީހ ން ތިބީބޭ

 ،ބައްދަލެއް ނ ކ ަރއްވ   ަވަޑިއެގން ރައްިޔތަކ މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރ  ހިއްަޕަވިއެގން އަރ  ިއރ ، އަށް އަރ ަވޑަިއެގންނެވި ހޮޅ ދޫ

އިފަރ  ދ އިރ ެގ ނަ އީމި .ނަވ  އަނބ ރ  ަވަޑއިަގތީ މ ލެއަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނ ަގންރަށ ތެރެއަކަށް އަރ ަވަޑއެއް

ނ ކ ރ ންީވ ސަބަބ ތައް ކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ްނ  ބިލ ކަމ ން ލ މަރ ކަޒ ޤ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ިވދ ޅ ވ  ނ 

ޮގތަށް.  ރަްއަވނީ މި ދަންނަވ  ކ ަކމަށް އެ ބޭފ ޅ ން ސިފަ  ދެކެަވަޑިއަގންނަވ  ިނޒ މ . ެއ ނިޒ މ  އޮންނަްށީވ ޮގތް

ރައްޔިތ ން ތިބީ އެހެނެްއ  ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ޓީ އޮތީީކ އެހެންނެއް ނޫން. އަދި ދިެވހި ރައްިޔތ  ދިެވހި ،އެހެންނަމަެވސް

ބޫލ ކ ރޭ. ަގދިެވހިރައްޔިތ ން މ  ސ ފ ކޮށް  ،ކަން ެއ ބޭފ ޅ ންނޫން. މި ޤައ މ  ހިންަގންޖެހެނީ ލ މަރ ކަޒީކޮށް

ގ ޭޅ  ދިމ ެވފަިއވ  ބަލިމަޑ ކަމ ންނަށް މިއަދ  ލ މަރ ަކޒ ކޮށް މިކަންކަން ހިްނގ އިރ  އަޅ ަގނޑ މެ .ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި

އަޅ ަގނޑ މެްނ މީެގ ދެ ދ ަވހެްއ ކ ރިްނ  ،ބަލިމަޑ ކަން ރ އްޖެއަްށ ފެތ ރިފައި އޮްތއިރ  ެގ19-ިވޑްކޮ  ؛ޮގތ ން ެވސް

ނޑ  އެީކގައި އަޅ ަގ އ ފަލ  .ރ މަށް ޮވލެންޓިއަރ ން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކ ޖިސްޓަރން އިޢ ލ ނ ކ ރީ ރަ އެމް.ޑީ.ޕީ

ސަރ ކ ރަށް  ،ކޮށްފައި މި ޕ ީޓެގ މަސައްކަތ ގައިޮވލެންިޓައރ ން މިއަދ  އެބައޮތް ރަިޖސްޓްރީ 559 ،ދަންނަަވން

ރެޑްކްރެސެންޓް މެދ ެވރިކޮްށ  ،ތަކީއަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ކ ރ ނެ ޮގކޮށްފަ. ކޮށްދިނ މަށް، ޕ ޓީަގއި ރަޖިސްޓްރީމަސައްކަތް

ސަރ ކ ރ ން ބޭނ ން ކޮންމެ މަސައްަކތެއް ކ ރ މަށްޓަަކއި، ހެލްތ   ،ދިނ މަށްފަހ އެ ޮވލެންޓިއަރ ންނަށް ތަމްރީނެއް 

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް އެޗް.ޕީ.އޭއަށް އެ ލިސްޓ  އަޅ ަގނޑ މެން ދޭނަން. ދީެގން އެ ޮވލެންޓިއަރ ން މެދ ެވރިކޮްށ 

ތެރި ރަީއސް، އެީއކީ ހަމައެކަނި މ ލެއިން ންކަން ކ ެރޭވނެ. މީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ފ ހަަގކ ރ  ކަމަކީ ިއއްޒަތްއެކަ

މީހ ން އެބަތިބި  559 .ކޮށްފައި ތިބި ީމހ ންކޮށްފައި ތިބި މީހ ންނެއް ނޫން. މ ޅި ރ އްެޖއިްނ ރަޖިސްޓްރީރަޖިސްޓްރީ

ޮގސްެގްނ ފ ރަފ ރައިެގން ހ ންނަ ތަަނކ ން  އި ހިންީގމ  މިކަން ކ ރެޭވނީ. މ ލޭަގކޮށްފަ. ލ މަރ ކަޒ ޮކށް މިކަންރަޖިސްޓްރީ
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، ެއއީީކ މ ޅި ރ އްޖޭގައި މިކަން ކ ރަން އ ޅ ން އެއީކީ ކ ރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމ 

މަކީ. ެއީއ މިކަހަލަ ޤައ މެްއ ހިންެގން ލ މަރ ކަޒ ކޮްށ އިދ ީރ ދ އިރ ތަްއ ހިންގ  ،ބިލ ކަމ ން ކ ރ  ކަމެްއ ނޫންޤ ނ 

ހ ޅ މ ލޭެގ  ،، އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ފ ރިހަމަައށް ތ އީދ ކ ރަންތެރި ރައީސް. އެހެންީވމ އޮންނަ ހަމައެކަނި ޮގތް. އިްއޒަތް

ތަްއ ހ ށަހެޅ ްއިވ ބިލަށް. އެ ބިލ ަގއި ހ ރި ކަންކަމަީކ ަވރަށް ައަވހަށް ބަދަލ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް 

ޖެހޭ ގ ނޫނެއް. ަވރަށް ބޮޑަށް ން ެގންނަވ ޖޫދަށް ،އެ ބަދަލ ތައް ެގެނސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ގ ނޫނ  ،ެގނެސް

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 .ަވޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ އ ނޫގފ ރ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ން: ޙީދ ަވ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ އ ނޫގފ ރ 

ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދެވހިރ ްއޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ަތއް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ  .`

 ައދި ހ ޅ މ ލެ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް އްރިރ ޤަގ ނޫނަށް މި މަޖިލީހ ެގ ލ މަރ ކަޒީ ކޮމިީޓެގ މ 

ކ ރަްއވ  ސްޓ  ިވމީތި ޮގތްޮގތަށް ޓ   .އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތ އީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަށް ތަހ ށަހެޅ އްިވ ިއޞްލ ޙ 

ެގން ވ ހަކަދަްއކަވ  ބޭފ ޅ ން ސިޔ ސީ ބޭނ މަށް އަބަދ ެވސް ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ބޭނ ންހ  ޮގތަކަށް އަނބ ރ ލައި ،ބޭފ ޅ ން

މަރ ަކޒީ އ ސޫަލކީ ަވރަށް ޮބޑ  ަކމެއްެގ ވ ހަކަ މި ދަްއކަނީ. ލ  ،ދަްއަކވ ނެ. ެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެޮގތްޮގތަށް ވ ހަކަ

ަވރަށް ބޮޑ  ގ ނޫެނއްެގ ވ ހަަކ މި ދައްކަނީ. ދިެވހިރ އްޭޖެގ ހިންގ މަށް ެގންނަށް ަވރަްށ ބޮޑ  ބަދަލެްއެގ ވ ހަަކ މި 

ެއއީ ގ ްތަގނޑަކަްށ  ،ދައްކަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ގ ނޫނަށް ަވރަށް ިގނަ ިއޞްލ ޙ ތަކެއް ހ ށަހެޅިއިރ ަގިއ ެވސް 

ދ ަވސް ހ ެގ މެންބަރ ންނ އި، އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕ ޓީ އަށެއްކަ މަސް، އަދި މި މަޖިލީހ އި، މި މަޖިލީއި ސަރ ކ ރ 

އިދ ރީ ކަްނކަން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް  ަވންދެން ކ ރި މަަސއްކަތ ެގ ނަތީޖ . އެއ އެީކގައި ފ ަހަގިވ ބައެއް

 ދޫކޮށްލި އިޚ ތިޔ ރ ތަކ ިއ، އަޅ ަގނޑ މެން އެްއެވްސ ަވަރކަށް މިހިރީީކ އަޅ ަގނޑ މެން އި ިއ މިހިރީ. މީަގހ ށަހަޅ އްވ ފަ

އެއްޮގތަށް ކޮންމެހެން  އެ ރޫހ  ،ޚިލ ފ  ކަންކަމެއް ނޫން. އިދ ރީ ޮގތ ން ަބދަލ ތަކ ގ ނޫނަށް ެގނައި ރަނަގޅ  

ހަކަ އަނބ ރ ްއވ  ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޮގްތޮގތަށް ވ ބޫލ ކ ރަަގޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ންެގންނަ

ަދއްަކވ  ވ ަހކަެއއް ދަްއކަވ ނެ.  ެވސްއަބަދ   ،ސިޔ ސީ ބޭނ މަށް ހަމަ ހެއްދެިވހ  އެްއޗެްއ ކިޔ އްވ  ބޭފ ޅ ން  ،ބޭފ ޅ ން

ެގ ވ ހަކަ ޞްޞ ތިޚްއި ،ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  ކައ ންސިލ ތަަކށް ްގރ ންޓް ނ ލިބޭ ވ ހަަކއ އި

ހަ ލަްއކަ ރ ފިޔ އަށް  ،އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރީގައި ހަމަ ރީިތކޮށް ފަސް ަލއްކަ ،ލ ނީއިަގނޑ  ދަންނަަވދެއްކެިވއިރ ަގިއ އަޅ  
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އެ ދަނޑ   .އަށް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްޔ ހެއްެދީވ ދޮޅ  މިލިއަން ރ ފި އިލް ދަނޑެއް ަނއިފަރ ގަ ހެދޭ ފ ޓްސަ

ފަސް ލޯންޗ  ނަންަގވައިެގްނ ދި އިތ ރ  ހަތަރ ކ ރައްަވއިެގން އަމެން ދެ ސީޕްލޭން ޗ ޓަރ ޔ މްހ ޅ ަވންެވެގން މެންބަރ  ޝި

 ،ެގނައި ބަދަލަކީ ކ ރެއްިވ. ައޅ ަގނޑ މެން މި ގ ނޫނ ން މި ކ ރެްއިވ ދަތ ރަށް އިތ ރ  ދެ މިލިއަން ރ ފިޔ  ޚަރަދ 

. ދެނީނެ ފައިސ . އެޅ މ ެގ މަގ  މި ހ ޅ ވ ލަލް ދަނޑ  އަޅ ދެނީ ފ ޓްސަ އަޅ ަގނޑ މެން ނައިފަރ  ކައ ންސިލަށް މި

ަވނަ މަޖިލީހ ގައި ަވރަށް ިގނަ އިޞްލ ޙ ތަެކއް ެގަނއި.  18ރަނަގޅ   ،އެ ބޭފ ޅ ން ގ ނޫނަށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ން ެގނެސްފައި އަތ ލަ ،އަތ ަލމ ން ،ން ެގނައި ކޮންމެ އިޞްލ ޙަކީ ެވސް ހަމަ ހ ރި އެްއޗެހި އަތ ލަމ ންހެއެކަމަކ  އެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް އެ   އިަވންެވެގން. ދެންމެަގހ ރި އިޞްލ ޙ . އިތ ރަށް ބ ރ ތައް ނަންަގ

 ކ  އިންތިޚ ބ ިވ މަޤ މ ތަކަށް މި ވ ދަކ ރަނީ. އެކަމަ  ،ތަކަށްލ  ޕ ޓީަތކ ން ދިެވހިރ އްޖޭެގ ކައ ންސިިސޔ ސީ  ،ފ ހަަގކ ރެްއީވ

 ށްލ ފައި ސަރކިއ ލ  ކ ތެއްަގއި ބަިއެވިރވ ން މަނ ކޮރަލަރ ން ޕ ޓީެގ އެްއެވސް ހަމިދިޔަ ސަރ ކ ރ ަގއި ބައްަލވ  ކައ ންސި

ކޮށްފަ. ބޭރ ެގ ޮގތަްށ ަގނޑ ކޮްށ ސަސްޕެންޑ  ނެރެފަ. އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޕްރައިމަީރަގިއ ބަިއެވރިެވެގން ކައ ންިސލ ތައް ހ ރި

 ،ކ  ރަށަށް ަވޑަިއަގތަސްޅަން.ޑީ.ޕީެގ ބޭފ  . ޔޫ.އެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ އް ނޫން އިނޭގތޯޏެޑިޕްލޮމެޓ ން އެކަން

. ކ ީރަގއި މި ށްއައެޓޯްލސް ިމނިސްޓްރީ ްއީވކ ރެބަދަލ ަގން. މިީއ އެލް.ޖީ.ޭއ އިން ޚ އްަޞ ހ އްަދއެއް ނަ އެލް.ޖީ.އޭ 

ލަރ ްނެގ ބީ ކައ ންސިއަީކ އިންތިޚ ންޓް އޮތޯރިޓީ އޮތީ ޯލކަލް ަގަވރމަ !ބައްަލވ  ތްެތރި ރައީސްިއއްޒަ ގައިގ ނޫނ  ައއިއިރ  

ން ހިމެނިެގްނ ރ ންސިލަކައ  ޚ ބީއް އިންތިބަތެއެޮގތަށް ަވިކ ނިސް އި،ރ ޓަމް މިނިސްއަދި ހޯ ،މައްޗަށް

ބަދަލ ކ ރަްއވ ފަިއ  .އަށްޅި ތަން ބަދަލ ކ ރެއްީވ އެޓޯްލސް މިނިސްޓްރީމ ލަންޖެހޭ ބޯޑެއް. ެއހެންނަމަެވސް، އިއެކ ަލަވ

އިންތިޚ ބ ކޮށްފައި ތިބި ސިލަރ ން، މި ދަންނަަވނީ ރައްޔިތ ން ަކއ ން 106އަހަރ ެގ ތެޭރގައި  3 !ބައްލަވ 

ކ ރި ވ ހަކަ. ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލެްއެގ ހިންގ މ ެގ އެންމެ އިސް ޒިންމ  މި ކައިންސިލަރ ން ސަސްޕެންޑ  

ހެންނަމަެވސް، ންމ ތައް ެވްސ މި ހަވ ލ ކ ރަނީ ކައ ންސިލ ެގ ަރއީސ . އެޒިނީ ަކއ ންސިލ ެގ ަރއީސ . މ ލީ ރަހަވ ލ ކ 

އްަގިއ ޢެއެްއެވްސ މަޝްރޫށ ަގއި ހިންގ  ރަ. ްއީވަތއް ހައްަދަވިއެގން މ ލީ ޒިންމ ދ ރ  ެވރިޔ  ެވްސ ަވިކކ ރެސަރކިއ ލ 

 އެ ދ އޭެގ ފައިއަދި އެހެންެވެގްނ އަދި  .އްދެީވއްެވސް ބަހެއް ކިޔޭނެ ޮގތް ނ ހެއެ  ،ކައ ންސިލ ެގ އެްއެވސް ދައ ެރއް

ޕްލައިން ފިއ ލް ސަކަށް ނައިފަރ  އިންޖީނ ެގއ ިއ އަދި ޅ. ހ ރިހ  އިންޖީނ ެގތަ ! ބަްއލަވ ބޭފ ޅ ން ނެންެގިވ ޮގތް

ލ ރިއަށް  75ރ ފިޔ   6 ،އ ލް ސަޕްލައިެގ މ ަވއްޒަފ ން ަލްއވ ފި ، ޅަނދ ަގއި ަގެނެގން، ިފއ ލް ސަޕްަލއިެގ އ ތެޔޮ

ލ ރިއަށް. ިމއީ  84ރ ފިޔ   11މި އަޅ ްއަވނީ  ށްއަަނއިފަރ  އިންޖީނ ެގ، ފެނަކަ ިއންޖީނ ެގ ،ޑީސަލް ލީޓަރެއް ަގނެެގން 

ރި ތެޞްލ ދ  ރަނަގޅ  އިޚ އަދި މިއަ ، އިފަ ަގވ . ދެން މި ޖަރީމ ތައް ހިންތޯއެ ބޭފ ޅ ން ހިންެގިވ ކަމަީކ އިނޭގ

 މި ކަމ  ދޭތެރޭގައި ޒ ތްޒ ތ ެގ ވ ހަކަ ދައްކަވ ތީ އަޅ ަގނޑ   ،ނިޔަތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަދަލ ތައް ެގންނ ތީ

ލެއް ނިކަން ރަނަގޅަށް ސ ފ ވ ނެ. ރިހ  ބަދަ ނ ޭވ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ރައްިޔތ ންނަށް މި ހ  ހައިރ ނެއް
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އޮްތ މިންަވަރީކ  ތްރި ނިޔަލ ްޞތެއަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކ ރ މ ެގ އިޚ  ؛އަދިެވްސ ދަންނަވ ލަން ބޭނ ން ހަމައަޅ ަގނޑ  

އް ިމ ެގންނަނީ އަޅ ަގނޑ މެން. ލެދަބަ ހ ރިހ މި  ،އޮްއވ  އްަކއ ންސިލ ެގ އިންތިޚ ބެްސ، ބޯމަތީަގއި ރި ރައީތްތެއިްއޒަ

މި ބ ރ ތައް ދޭން.  ނަތީޖ އެއް ނިކ ތީމ  ދޭއެހިތް ދ ނެ ނޫންތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް މަޑ ކ ރެިވންަގނޑ މެއަޅ 

ެގން އެތެރެ  ެގންެނީވ ރަށެއްެގ އ ރަފަށ ން ފެށިދ ެވަވަޑއިޢ  ަވޔ އްރިސަރ ކ ރ ން މަޑ ކ ރެްއިވދ ނެ ނޫންތޯ. ރައީސ ލްޖ މްހޫ

މި އެްއކޮށް  ސަތޭކަ ލީޓަރ ެގ ކަނޑ  ޮއޅިއ  7އ ރަފަށ ްނ ބޭރ ން ޮބޑަށް  ަވރަށްވ ރެ ވައ ދ ވީ  ކ ދެއްވ ނަމޭ. ެއކަމަ

ދ ރަތީ ގ ހ ރިހ   ތ  ތެރޭގައި.ހ ންނ ނީ އެ ތައްޕޮއިންޓ  ޑަިއވް  ަވނީ. އެއީ ރަެށއްެގ ަވަށއިެގން ހ ންނަ ހ ރިހ އްދެ

މި ދެްއަވނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހ ރ  ެއބަ އިނޭގ ކޮންމެ ރަށެްއަގިއ  މ އްސަނދިކަމެއް ހ ންނ ނީ ެއތ  ތެރޭގައި. ފަޅ 

 ރ އްޖޭެގ ރިޯސޓ ަތކ ަގއި ެވސް މޫދ  ޮކޓަރިއ  ،މޫދަކީ މެއް ނޫންކަން. ަވށަިއެގން ހ ރިގަ ެވސް ބިމަީކ ހަމައެކަނި އެއް 

ތަން ެވސް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ، ޮގްތ ޑ  މަންފ  ނަގ  ތަންތަން. ެއ ތަންބޮއެންމެ  ައޅައިެގން ތައް އެްއޗެހި، ޯވޓަރ ިވލ 

 ،އޮތްެގ އިޞްލ ޙ ތަކ ގައި އެބަޢަލީ ނިޔ ޒް ތިޔ ރެއް މި ދެއްަވނީ. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ ކަނޑައެޅ މ ެގ ހ ރިހ  އިޚ 

ށ ެގ ފަޅ  އަދި އެ ްށދީފަ. ރަށް ބަޔ ންކޮޞީލ ކޮތަންޮކޅެއް ތަފް އެ ؛އިރ ޖެހޭޔޫސް ޕްލޭން ހަދަންޑް ންމިސ ލަކަށް ލޭ

 މީގައި. ރީ ހިށް މ ހިންމ  ކަންކަން މިތް. މިއީ ަވރައްޔ  ހިއްކ ނެ ޮގޖެހިއްޖެކ ރ  ޮގތް، އެ ތަން ހިއްކަންނ ންފަޅ  ބޭ

ކ ރަން. ތަކަށް ތ އީދ ލ ޙ ޞްރީ. އެހެންީވމ ، ައޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް މި އި ހިކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން މި

އަދި މި  ؛ެގްނ، ކަނޑަެއޅިެގންއެޅިކަނޑަހަމަ  .ންލައްފަހަރ  ދަންނަވ އެއ އެީކގައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަދިެވސް އެ 

ށް އެހި  ޓަނ ޭވ. އެކަަމކ  މ ޅި މި ބިލަށް ޯވ ހ ޒިރީއެއް .ހ ޒިރީ ަވރަށް ދަށް .ރަނަގޅ  ،ކޮމިޓީގައި ތިއްަބަވއިެގން 

ދެްއިވ. އެ ވ ހަކަ މި ޯވޓ ްށ މަ ހ ރިހ  އެއްޗަކަހަތްތެރި މެންބަރ  ިއންނެިވ. ިއއްޒަ ޖަލްސ ގައި ހަމަ ނައިފަރ  ދ ިއރ ެގ

، އި ެވސް ނ ބައްަލަވކަން ކަށްކޮން އިޞްލ ޙަ  ދެެވނީއ ފ އްލ  ޯވޓ  މި އަތް ދެްއވިއިރ ގައި ެވސް ކ ީވ. އެކަމަދެންނެ

ވ ހަކަ  ޚިލ ފ  ޤީޤަތ ޙައެހެންީވމ ، ެއޮގތަށް . ކީދިނ ން އެީއ އަޅ ަގނޑ ެގ މައްސަލަެއއް ނޫން އެއީޯވޓ  އިްއަވޔ ނ ކި

 ިއްއޒތްތެރި ރައީސް. ތީ ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަަކއި އެ ވ ހަކަ ދަންނަވ ލީ. ޝ ކ ިރއްޔ ދައްކ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 .އަޙްމަދ   ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަްތތެރި  ދ އިރ ެގ އިނގ ަރއިދޫ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޙްމަދ އަ ޙަސަން މެންބަރ   ދ އިރ ެގ އިނގ ަރއިދޫ

 އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލ މަރ ކަީޒ ނިޒ މަްށ ހ ޅ މ ލެ ދ އިރ ެގ 

ފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރަން. ލ ަމރ ކަޒީ ނިޒ މ ެގ ވ ހަކަ ނައި  ްއވ މަށްހ ށަހެޅ  އްިވހ ށަހެޅ 
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ޔ މީން ހިންިގ  އީ. އެ ހ ރީަގިއ އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ހަމަ ކޮްސެވފަިއ ރ  ހެނދ ނ  ދަންފަޅީަގިއ ދައްކ ިލއިމެންބަރ  މިތ  

ހަވ ލ ެވ ހ ންނެީވ.  ަވންދެން މި މ ލެ ސިޓީއ  ދ ަވސްައހަރ  7މ ޢިއްޒ  ިކޔ  މީހަކ   އިނިޒ މ ެގ މޮޅ ކަމ ން. މި މ ލޭަގ

ހ ޑް ސިސްޓަމ ެގ ޓަރ ޕިއ  ކޮމްލ ފައި ަވނީ މ ޢިއްޒ . މ ލެ ސިޓީެގއިމ ދ ތައް ެގއްލ ވަ މ ލެ ސިޓީެގ ލިޔެކިޔ ންތައް، ހަރ 

މ ޢިއްޒ . މ ޅި  ނަމޭ ިވދ ޅ ވީ ގ  ބ ރިއަށް ނަ  10މ ޢިްއޒ  ހ ރީ ޖީބަްށ ލައިެގން. މ ލެ ސިޓީެގ ބިްއލޫރިޖެހިެގ  ޑިސްކ 

. ހަކ  އެކަމ  ހަވ ލ ެވ ހ ރެއަހަރ  މ ޢިއްޒ  ިކޔ  މީ 7 ޭވތ ެވިދޔަ ،ހަލ ކ ކޮށްލީ ކޮށްޑ މ ލެ ސިޓީ އެއްކޮށް ފ ނޑ ފ ނ

ންދެން. މިއީ މ ލެ އިްސކ ރަށް ދ  .ންނަ އިސްކޫރަށް ދަންދެން މ ޢިއްޒ  ހ ރީ އަތ ލ ފަހ އ ޓަރ ަގއި މ ލެ ސިޓީެގ ކޮމްޕި

ތަކ ަގިއ މި ދައްކަީނ. މ ލެ ސިޓީެގ މަގ  ންސިޓީއަށް ލ މަރ ކަޒީ ިނޒ މ ން ދީފައި ހ ރި ބ ރ ތަކ ެގ ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ މެ

ކ ރ މަށް ޓަކައި އިންސ ނ ން ތަރައްޤީ  . މ ލެ ސިޓީެވސް މ ޢިްއޒ  ކޮށ ލީ އިަތއް ަކނޑައްފައި ހ ރި ރ އިންދ 

އޮތީ ހަލ ކ ެވފަ. ހަމަ އ ނޫގފ ރ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ނ ނިމެނީސް އޭ ޓްރެކ އެޅި ދ ަވންެވެގން 

އޮންނަނީ. އޮޅި ކ  އޭތި އޮޅި ފަހަރަ މަ އިރ އަރ  ކޮންމެަގނެޑއްހެން ހަ، ރިހަފޮޅި، ކ ީރގައި ިވދ ޅ ިވހެންިވދ ޅ ިވހެން

އި މަންފ ވ  ޔ ަރއްޔިތަކަށް ލ ބަ  ންފަިއސ އިއެ  ކ އިނޭގ. އެކަމަ ަފއިސ  ހޯދަންއެކަމ  ފައިސ  ހޯދަން ެވސް އިނޭގ. 

ށް ތ ގައި ފ ހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށަޞަނެތްކަން އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ކޮށްަފއިޮގތަކަށް ކަމެއް 

 އި އަތޮޅ  ރަށްރަށ ަގ  ލ.ހިރިހ ރި ހިލައ އި ހިލަެވލި ތި އަޅަން ެގްނޮގއްސަ ލް ދަނޑ ފ ޓްސަކ ރިއިރ ަގއި ދަތ ރ 

އަޅ ފައި ޖަލަށް ން ބިޑިރ . ކައ ންިސލަެވްސ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ އީ . އެ ހ ރީ ން ިގރަިގރ އަހަރ  ަވންދެ  1ބަނދަރ ގައި 

 ލޯތްބެއްެގ ބޮޑ ކަމ ން. ރައްޔިތ ންނަށް ނަކަމ ން. ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މަށް އޮތްލ ފައި ހިންީގ ެވސް ހަމަ ޔ މީންެގ ކ ޅަދ 

ކަމެކޭ ތިޔަހެން ނ ހަދ ށޭ.  ތި ކ ރަނީ މަނ   އިންސ ނަކަށް ލޯޑެއް ހިފ ލައިެގންލޯތްބެއްެގ ބޮޑ ކަމ ން. ތް އޮ

 ލ ފައި ސްޕްރޭ ޖަހ ލަނީއިހަމަ ލޮލަށް ފ ޅި ކޮށްޕަ  ،ހަމަ ބ ނީމަ އައިސް ،ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި އޮތީ ތިޔަެހނެއް ނޫނޭ

ޑ ކަމ ން. ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ  ހިންގ ލެއް ފ ރިހަމަކަމ ން. އިންސ ނަކ  ބޮ  ހ ރިލެއްތިރ މ ހ ލޯތްބ އި އި  ެވސްއީ އެ  ؛ެވސް

ންޮގސް އ ނޫގފ ރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޖަލަށް ެވސް ލީ  ެގ އެއް ކޮށްލީމ ޢ ދ  ށްޟްރަތަޙަރަސްކަލ ނެގ މ ތް

ޟްރަތަށް ޙަކަލ ނެގ ރަސްހ ން ހިންގ ލެއް މޮޅ ކަމ ން. މިއީ މ ތްމަރ ކަޒީ ިނޒ މ ެގ ަހމަ މޮޅ ކަމ ން. އެ މީއެއީ ލ 

 މި ދައްކަނީ. އިންސ ަނކ  ިބރ ެވރިކަން ގެއިން ނ ނިކ މެ މެން ޖަލަށް ލ ފައި ހ ރި ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ  އެއް ކޮށްލީމ ޢ ދ 

ހިންަގްނ  ގެ ހ ލަތ  ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ ެމއްއ މ  އޮްތ ޤަމިީއ މި އް. ލެއޮތީ ލ މަރ ކަީޒެގ މޮޅ ކަމ ން ޔ މީން ހިންގ ލި

ކ  ަވަޑއިެގންެނިވޔަްސ ރަށަކަްށ ޅަފ ، ޔޫ.އެްނެގ ބޭންއަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ؟ރީމަ. ތި ބ ނ  ޭއ.ޖީައކ ން ކީްއކ ރަންހަވ ލ ކ 

ކަޒީ ހިންގ ފައި އޮތް ލ މަރ  އެ ބޭފ ޅ ން  ،އެ މީހ  ެވސް ބިރ ން ފ ރައިެގންދޭ ޖެއް ކޮށްލިޔަސްސެއެރ ން މަނ . މެ

ެވްސ  އަެޅ، ލ އިރ ކ ރިމަތިލައިެގން. ރީ ހެއޭނަ އެޅ ކަމ ން. އަދި ައނެއްކ  މިއަދ  މި މ ލެ ފ ނޑ ލަން ނިޒ މ ެގ މޮ

އަހަރ  ަވންދެން ޤައ މެްއ  7ރ އްޖޭެގ ަރްއޔިތ ންނަކީ އެަވރ ެގ ިވސްނ ން ކޮށި ބައެއް ނޫންކަން. މިއީ  ،އިނެގްނވ ނެތ 
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އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ ހިތްތަކ ގައި ރ ޖެހެންދެން މި  މިއަދ  ،ކ ެގ ވ ހަކަ ފައި ހ ރި މީހ  ކޮށްފައި ހ ރި ކަންތައްތަހަވ ލ ކޮށް

ކަމ ން ކޮްށފައި ހ ރި ކަންކަން. ައޅ ަގނޑ މެންނެއް ނޭދެން މިއަދ  ރިހ ިރ އޭރ ަގއި ެވބިންަވޅ  ނެިގަފއި އެބަ

ކޮށްެގނެއް. މި ރ އްޖޭެގ ންލ ކަށް ަވްއކަ އިބަޖެޓ  ެއްއފަހަރ  ދިރ ަވ ަކއ ންސިލ ތަކަްށ ދެިވފައި ހ ރި ،އަތޮޅ ތަކަށް

ކްރެޓިކް ޕ ޓިން ެގންނަ ނިޒ މެއް މިއީ. އަިނޔ ެވިރކަމަކަށެއް. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮ ،ކ ރ ކަށްނޭދެ ަވްއކަން ނެއްއްޔިތ ންރަ

 ންން. މި ޕ ޓީކް ޕ ޓީއްޔ  މޯލްިޑވިއަން ޑިމޮކްެރޓިކ ެރއްވި ފ ޅ އިރ ދަެވސް ކ ރ ނީ ނިޒ މ  ފ ރިހަމަ މި

ޑިޑޭޓ ންނަށް މިއަދ  ކެން ން ރ ންސިލަަވރ ެގ ަކއ ނެމި ރ އްޖެ ހިންޭގކ ޅަދ ނަ،  ަވނީ،ނެރެފައި ނަށްލަރ ންކައ ންސި

ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ  މި ރ އްޭޖެގ މި  ކ ރެއްިވއްޔ  ރ ދަފ ޅ ހޮިވެގން އި ިޑޑޭޓ ން އެ ކެން. އެ ިތއްބެީވ ަވަޑިއެގންހޮިވ

ަވަޑއިަގންަނވ  ަކއ ންސިލަރ ން. އަދި މިއަދ ެގ ްނނަށް ހޮިވޓ ޑިޑޭހަމަކޮށްދޭނީ މި ޕ ޓީެގ ކެންރައްޔިތ ންނަށް ފ ރި

ެއއްެވސް  ަގއިއްޔިތ ންނަށް ފަހިެވެގންދ ނެކަމީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ެގންނަ ނިޒ މ ްނ މި ޤައ މަށް، މި ރަ، ެވރިކަމ ން

އަކީ ޢ ދ ަވސްަތކެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ  ޅ ޔ  ރަނަގކ ރިއަށް އޮތީ އިރ ދަފ ޅ ކ ރެއްިވއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އްއްކެ ޝަ

ކ ރެްއިވއްޔ  ފ ޅ މި ޤައ މ އި މ ޅި ދ ނިޔެ އިރ ދަ ،ޖެހިފައިވ  ބަލިން އަށްޔެޖެހިފައިވ ، މ ޅި ދ ނިންނަށް އަޅ ަގނޑ މެ

ތަށް ޞަރ ިވ ފިށްެދއްވ ން. ެދއްރަސްކަލ ނެގ މިންަވރ ކޮމ ތްދ ަވސްަތކެްއ ސަލ މަތްެވ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މަށް ހެޔޮ 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ .

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ދެކ ނ  ހެންޭވރ 

 

 ވ ހަަކދެއްކެވ ން: ޝަހީމް ޙ ސައިން މެްނބަރ  ދ އިރ ެގ ދެކ ނ  ހެންޭވރ 

 (ރ ތައް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ގ ނޫނ  ދ އިއިދ ރީ އްޭޖެގ ރ ދިެވހި) އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔ 

 ީވތީ، ހ ޅ މ ލޭއްޅ ހެހ ށަ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ،ެގނެސްދެްއވ  އިޞްލ ޙ  ެގނެސްދެްއވ މަށް ޓަކައިއަށް  2010/7

 ފަދަ ވައްކަމ އި ދެކޭދިެވހިރ އްޖޭެގ ތ ރީޚ ގައި ނ ން. ދަްނނަަވ ކ ރ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެމްބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ 

 ށް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ފ ރަތަމަ ސަރ ކ ރ ން ދިެވހިރ އްޖެއަ ،ަވނީ ކ  ޔަތ ރ  ޮގންމ ށ ެގ ެވރިކަން ހިންިގ ެވރިދ މ ޚްޚ ޚިޔ ނ ތ އި 

 ،އަށް އަޅ ަގނޑ މެން ތިބީ އަދިރިކަމ އި 2017އިން  2013ކ ރި ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ  ފ ނޑ ކޮށްލ ފަ. ތަޢ ރަފ 

އައި  ބޮޑ  ބ ރ ސްފަތި ،ގައި. ދެ މީހަކ  އެއްެވލީ ޖަލަށް. އަޅ ަގނޑަށް ސިފަެވެގން އަްނނަނީމ  ކަރ ެވރިބި ،ނ މ ންކަމ އި

އެ ޮގތަށް. ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ން ރ އްޖެ ހިންގ މަކީ،  އަހަރ  ޭހދަކ ރީ 5ން މެއަޅ ަގނޑ  ؛ދ ަވހ ެގ މަތީން. އެ ދ ަވސް

ނޭ ންލ މަރ ކަީޒ އ ސޫލ  ހިންީގނަމެން ތިމަން ،ީވދ ޅ  ިވ ތެރި މެންބަރ  ަނއިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތް ،ހިންޭގނެ ޮގތަކީ 
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 ޭޖގެ އްަގިއ ދިެވހިރ  2008އަޅ ަގނޑ މެްނ  ،ޮގތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން އެ ހިންިގ އ ސޫލަކީދިެވހިރ އްޖެ. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ 

ބ ރ  ވ  ފައި ދީތެެރިއން ރަށްރަށަށް ކައ ންސިލ ެގ ތ ރ ބިން ދޫކ ރ މ ެގ ބ ރ އި އިޚ  ކ ލީ ،ކެނޑ މ އި ރަށްތަކަށް ބިން

ްއެގ އ ނަަގނޑަްށ ޅެހައ ސިންގ މިނިސްޓަރ  މަޤ މ ގައި އިން މ ޢިއްޒ  ިވދ ޅ ވ  ބޭފ  ހ ރި މ ލޭގައިެގނެސް،  އިދަމަ

ަވީނ ނަގ ފަ. މިފަދަ އަނިޔ ެވރި ކަންކަން  ށް، ެއ ބ ރ ޫބލ ކޮަގ، ޭއަގިއ ބައްަދއިެގން ިއނ ން ކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ން އިޖަހަ

 ގެ މ ލެ ސިޓީއ ޅެނީ  ހަލ ކ ކޮށްލ މަށް ޓަަކއި ކ ެރއްިވ ބޭފ ަޅކ  މިހ ރ  މި ޒ މ ނިރ ަކޒީ ެގ ލ މައަޅ ަގނޑ މެން

ެއްއެވސް ކަެމއް  ށްނިޒ މަ ، މި ނިޒ މ ން ނ ދަންނަ، މި ޓެހި އްބީރަ ޒ މ ނިފ ރަތަމަ މި  ެގން.މޭޔަރ ކަމަށް ކ ރިމަތިލައި 

ތަކ ން އަޅ ަގނޑ ެމން ޕްރައިމަރީގައި ބަިއެވިރެވ، ސީ ޕ ޓީެއއް ނެތް މީހެއް. ސިޔ ޅިަވއްޓަފ  ހިންގ މ ެގ ެއއްެވސް ކަހަލަ

 ،ަޑިއެގންފި ނަމަބައިެވިރަވްއަގިއ ހަރަކ ތެ ިސޔ ސީއެްއެވސް  ،ންސިލަރ ންއ ށްފަިއ ތިބި ކަދީެގން އިންތިޚ ބ ކޮޓިކެޓ 

 ، ކޮޅަށްސީދ  ދެ ހޫމ ފް މަވ ކޮށް، އެ ބޭފ ޅ ން ަވނީ ަހއްޔަރ ކޮށްފަ. ލ މަރ ަކޒީ ނިޒ މ ެގޢ ކޮްށެގން ދަޓ ށް ޓ ެގއެކަމަކަ

ފަތް ޮގށްމ ށ ެގ ބ ރ ން ދަމަހައްަޓންަވނީ ނިމިދިޔަ ސަރ ކ ރ ްނ، ރައީސް ޔ މީން ބ ރަކޮށް ގ ކ ރީެގ މަރ ަކޒީ ސަ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕ ޓީެގ ޗެއަރޕ ސަްނ  ،ދަމަހައްޓ ފަ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީއަހަރަށް  5. ެއކަން ފަކ ަރއްވ މަސައްކަތް

ރ ެގ އިްއޒަރްތެރި މެންބަރ  އެ  އިދ  ނގ ޅަހ ތްެތރި، ހެންޭވރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިއއްޒަ އިންނިެވއި މި ދެންމެ މި ތަނ ަގ

ދަނޑ  ޅ ފޮށީެގ ތަބޮޑ  ،ރ ަގއި ހޯދ ނ  އެއްަޗކީށް އެރިއިރަށްރަށަ ޓަރ  ބަހައްޓަިއެގން އެ ބޭފ ޅ ންކްމެޓަލް ޑިޓެ ،ިވދ ޅ ވީ 

ވ  ޭބފ ޅ ން ެވސް ތިއްެބީވ ަކިއރި ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ޔ މީން ގ ޅ އް ލް ފޯނ  ެގންއިއެކަންޏޭ. ެއއީ ރަށ ަގއި ޯމބަ

އްބެީވ. އިެގން ނ ފޭބޭ އ މ ރ ެގ ބޭފ ޅ ން ތިބައްދަލ ކ ރަން ނ ދ ން. ދެން ދޯނިފަހަރަށް އަރަ ން،ަވަޑއިަގންަނވ ތީ ނ ފެންނަ

ޑ  ބޮިވ ިވ ތަނަކަށް އެ ިވދ ޅ އްބެަތޅ ދަނޑި ެއކަނި. އެ ހ ލަތ ަގއި ތި  ެގފޮށީއ ނަަގނޑ ފ ޅ ަގއި އޮތީ ހަަމެއކަނި ބޮޑ 

، ސިފައިން އެރީމ  47އެކީގައި  އ ގައި ރެޑް ބެރޭޖަމްޕިން ޖެޓ  ،އެކީަގއި ންކަރ ޓޭަތކ ަގއި ކޮޅ ެވއްޓި ،އެީކަގއި  ފޯސްއ 

ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ އ ސަންދަ ެގނެިވފައި އޮތް  2008ނަސީބަކ ން  ؛ހަކ  ހޭނެތެިގން ެވްއޓިއެ ރަށ ން ދެ މީ

އ މ ަރކަށް ބެލ މެއް ނެތި  ، މީހެްއެގކަށް ޔައެ ބޭފ ޅ ން ސަލ މަތްީވ. އެހެްނީވމ ، މީހެއްެގ ފ ރ ނަފ ރ ނައ ިއެގން  ންކަމ 

އެ ބޭފ ޅ ންނަށް   ށްލ މަރ ކަީޒ ނިޒ މަ ،ކ  އެ ިވދ ޅ ަވނީޅަ ފައިބެންނެިވ ބޭފ  އި ޮގތަކަށް ރަށްރަށަްށ އަރަރިރ ެވބި

 21އިން  2014މޭ  18 ،ލަންޖެހޭ ކަމަކީށް. ފ ހަަގކޮވ ނީ މެންނަށް އެކަން ޑ ަގނނ ވ ނެ. އަޅ  ،ނޫން . ޤައ މ ހިންޭގނޭ

، އިއަޅަ މެދ  ފިޔަަވޅ   ކައ ންސިލަރ ްނނ ފަހަރ   106ތަކ ރ ރ ކޮށް،  ؛ފަހަރ  106ހިސ ބ ްނ  އ 2018ޖޫން 

ިމ  .ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ ހ ރި.އި އެބައަދަބ ތަެކއް ދީފަ އަިނޔ ެވރި ެއތައް އި،ޮކށް، ޖަލަށްލަކައ ންސިލ ތައް ސަސްޕެންޑ 

ޅ ވެއްެޖ އަޅ ަގނޑ  ަވއިކަރަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  ިވދ މި ތަނ ގައި ނިޒ މ ން ދިެވހިރ އްޖޭެގ ހިންޭގއިރ ަގއި 

އިނގ ަރއިދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެހ މެ އ ފ ެވރި ވ ހަކައެއް.  އަދި ލް ދަނޑެއްެގ ވ ހަކަ.ފ ޓްސަ

ލޭަގިއ ފައި އޮތީ އިނޭގތޯ. މ ލް ދަނޑ  އަޅ ެވސް ފ ޓްސަ ަގއި ަގނޑ ެގ ދ އިރ  ޅ އަ ހަމަސް ިވދ ޅ ވެއްޖެ. ރ ން ެވބަމެން
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ލް ދަނޑެއް އެ އޮތް ނިމެނީ އިނޭގތޯ. ރ އްޖޭަގއި ނެތްަވރ ެގ ފީފ  އެޕްރޫްވޑް ފ ޓްސަތީ އެ އޮ އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ގައި 

، ހައިެގނެސް ޖަ ަގހ އި ރ ކ  ަޤއ މަކ ންނިމެނީ. ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހ    އޮތްހިތްގައިމ  ޕ ެކއް އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ަގއި އެ

 ނަލަ ލައިޓ ތަކ  ހަލަެގްނ ކޮންކަިވލެއިށް ހ ޅ ަވނަެގން، މ ޅި ރ އްޖޭެގ އެންމެވި ލެ އިމ ޅި ރ އްޖޭެގ އެންމެނަށް ހ ޅ ަވ

ދަންނަ ކަމެއް.  ންމެައޅ ަގނޑ  ،އީމި ރ މ ކ ދ ކ ރ މ އި ލ ރި ޚަރަމި ހަދ ލީ. އެހެންީވމ ، ތަރައްޤީ ފައި ލ އިއެްއޗެހި ޖަހަ

ޅ ަގނޑ  ކ ޑައިރ  ްއޗަށް ދިޔައީ. އައިން މަ 50ައޅ ަގނޑ ެގ އ މ ރ ން މިހ ރ   ،ަވރަށް ޚަރަދ  ކ ަޑކޮށް، ަވރަްށ ރީތިކޮށް

 ަގއި ޕ ކ  އެއްކަެމއް ެވސް ނ ކ ރޭ. އަޑިއެަކކަށް  ؟ކިތައް ސަރ ކ ރ  އަިއއްސަ މި ދިޔައީ !ބަލަ .ކ ޅެންދިޔަ ދަނޑެއް

އެ ތަނ ަގއި  .އޮރިބޮިރއަށްރީ ހ ރަހަށް، ދިަގްށ، ހިއިނިގލިތައް މި މި ތިބީ ކ ޅެކ ޅެ އިނިގަތއް ބިނދިފަ. ންއަޅ ަގނޑ މެ

ޓަރފް ދަނޑެއް އިްއޒަތްތެރި  ޑްމިހ ރ  މި އަޅ ލަނީ ފީފ  އެޕްރޫްވ .ބ ރީަގިއ ފައިންޖެހޭަވރ ންނޑ މެން ގ ބ ރިއަޅ ަގ

، ސަރ ކ ަރކ ން އި ކ ްނ އިސްަނަގސަރ ކ ރަ މަށް ރ އްޖެ ހިންގ އީ ލ މަރ ކަޒީ ިނޒ މ ން މި ރައީސް. މިީއ ތަރައްީޤއަކީ.

ފަދަ ދަނޑ  ހަމަ މ ލޭގައި ެވްސ  ެއޅޭދ ނެ ޮގތް. ހަމަ ވައިކަރަދޫަގއި ތަރައްޤީެވެގން ިވސްނ ަވޑަިއެގން ކަންކަން ކ ރީމ 

ޒ މ ން ރ އްޖެ ހިންގ މ ެގ ެއއްެވސް ކަމެއްަގިއ ނި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ލ މަރ ކަޒީ ،މި ދަނީ އެޅެމ ން

ކ ަރއްވ  ނ ލ ބޫަގލ މަރ ކަީޒ ނިޒ މ   ،ންޤީކަށް ނ ޖެހޭނަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޔަތަކ ރ ނެ. ފަހަކ ޑަނ   ފަރ ވ 

ކި ޖަލ ގައި އިންަނަވިއެގން އެ  މިހ ރ  ،ލ ފައިއިނިންމަ ދައ ރ އަހަރ ެގ  5 ަގއިސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ައކ  ަސރ ކ ރ އީރަ

ހ ރި  ކ ޔަ އެްއެގ ެވރިނ ކ ރ  ޕ ޓީބޫލ ަގލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ   ،ަކއިޓަ ފިތައިެގން މ ޅި ރ އްޖެ ހަލ ކ ކ ރ މަށްބަޓަނަށް

ސް ސިީޓއަކ ންނެްއ ެވނޑިެއއް ނ ދެއްވ ނެ. މި ރ އްޖޭެގ އެއް ތަކ  ޮގށް މި ރ އްޖޭެގ އެްއެވސް ރަްއޔިކައައެްއެވސް ޕ ޓީ

 65މަޖިލީހ ެގ ެގ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ން އިއ  އެމް.ޑީ.ޕީ ؛އ . މި ޕ ޓީ ޯވޓެްއ އެފަދަ ަބޔަކަށް ނ ދެއްވ ނެ

މި ސަރ ކ ރ ން މަސައްކަްތކ ރަީނ  ،ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އ އިރ މިހ  ،ެގ ަރއީސ އިއްޖޭެގ ކ ރީދިެވހިރ  ،އިމެންބަރ ންނ 

އެބޭފ ޅ ންެގ ދ އިރ ަތއް ހިންގ މ ެގ  ،ނަށްބޭފ ޅ ން ވަކިކ ެރިވެގން އެ  ޞްޞ ތިޚްލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ން ބ ރ ތަްއ ދޭން. އި

 އެ ،ކ ެރިވފައިސ  ހަވ ލ  .ކ ރ ނެބޭފ ޅ ންެގ ދ އިރ  ތަރައްޤީ  އެ ،ނަށްބޭފ ޅ ން އެ ،ދީތިޔ ރ އި ބ ރ ޚ ފ ރިހަމަ އި

 .ންަވދަެގންތް ކ ރިއަށް މި މަސައްކަ ،ދީއިދ ރީ ބޭފ ޅ ން  ބޭފ ޅ ންނަށް އެހީތެރިވ ނެ  އެ ،އެކައ ންޓަބަްލކ ރެވި  ބޭފ ޅ ން

ަރއިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީގެ  ެގ އަމ ޒ . މ ޅި މި ސަރ ކ ރ ެގ އަމ ޒ . އެމް.ޑީ.ޕީ ކ ރ މަކީއްޖެ ތަރައްޤީރ  މި

ނޑ މެންެގ ެއްއެވސް ސަރ ކ ެރްއެގ ކ ރ ނަން. ައޅ ަގޖެ ތަަރއްޤީރ އް މަަގށް މި އަމ ޒ . އަޅ ަގނޑ މެން އެ 

އ އި މެޓަލް އި ރެްޑ ބެރޭެޖޓ ގ ޖަމްޕިންެއްއެވސް ރަަށކަށް ރ އްޖޭެގ ދިެވހި ،ަރއީސަކ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެއއްެވްސ 

ރ އްޖޭގައި ހިންގ ނަން.  ކަޒީ ނިޒ މ  މިމަރ ލ ނޑ މެން ރައްޔިތ ންނ  ގ ތ ން ޑިޓެކްޓަރ  ހިފައިެގން ނ ރ ނެ. އަޅ ަގ

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

 މް ރަޝީދ .  ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އިބްރ ހީމ ފަންނ  މެދ  ދ އިރ ެގ

 

 މް ރަޝީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:މ ފަންނ  މެދ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީ

ީކ ޙަލ ޞްހ ށަހަޅ ފައިވ  ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ ެގ އި  ނިޔ ޒް ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ މ ލެހ ޅ  .ކ ރިއްޔ  ޝ 

ލ ޙެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ިމ ގ ނޫނ ަގއި ހ ށަހަޅ ފަިއވ  ޞްމަ އިޒަތްތެރި ރައީްސ، ަވރަްށ ފ ރިހައް އި

 ،ފ ހަަގކޮށް  ަގއިކ ރ ްނ. މި މ އްދ ލ ޙ ޞްޮގތަށް އި ިވނިބ ެނިވދިޔަ ގ ނޫނ ެގ )ރ( އަދި )ބ( އަްނނަ ؛އިއިޞްލ ޙ ގަ 

އެބަހ ރި ަވރަށް  ؛ރައީސް ވ  އަކ ރ ަތކ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ަގއި ބަޔ ންކޮށްަފއ5ި، 4 ،3، 2، 1ދި ޖަދ ަވލ ެގ އަ

 ،ނަމަ ދިމ ެވއްޖެއ ޅޭ ަމއްސަލަތަްއ ފަދަ މައްސަލަތައް މ ސްތަޤ ބަލ ގައި  ދިމ ެވެގންމިހ ރ  އ މަށް ޤަ ،ންމ ހިމ 

އެިކއެިކ  ،އަކީ ލަބޮޑަށް ދިމ ވ  މަްއސަ އެންމެ ނަށްޑ މެންނަގިއ ައޅ ަގއް. ރ އްޖޭ ކަންކ ރެޭވނެ ަވރަށް ފަސޭހަ ޮގތްތަކެ 

 އީ.އަިއ.އޭ  ،ެގން ހަދައި އީ.ައިއ.އޭ .ނަގ  ދ ަވސްތައް ނ ލިބިެގން ހ އްދަ ލީމ  ،ދިއެ ށްހ އްދަެއއް ސަރ ކ ރަ ކަންކަމ ަގއި

 ަގސް ،ެގހީެގ އަދަދ އި ހ ރި ަގްސަގހ ަގރަށެއް  ނ ކ ެރިވެގން ދިމ ވ  ަމއްސަލަ. މި ބިލ ަގއި ބަޔ ން އެބަކ ރޭ އެ އެޕްރޫްވ

ަވނަ 19ތަނ ހެން އަޅ ަގނޑ މެން  ނޑ މެން މަޖިލިސް ފެށ ނ މަށް. އެއީ އަޅ ަގކަ ންޖެހޭނެޅަ ހ ރި ސަރަހައްދ ތައް އެކަަށއަ

ަގސްަގހ ެގހި  އިރ އްޖޭަގ އް.މ އްދ ތަކެ ންރިޓީ ގ ނޫނ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން ބަޔ ންކ ރި ސެކިއ ޑްފ  ،މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި

ތްތައް ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ވ ހަކަ. މި ޕްލޭން ކ ނ ެގ ރަްއކ ތެރިކަން ހޯދ މަށް އެކަށަައޅ ނެ ޮގހައްދ ނެ ތަންތަނ އި އަދި 

މިނިސްޓްރީއަށް  ގ މިހ ރ  ޕްލޭނިންދައެއް ނަގ ކަށް. ދެން ނ ޖެހޭނެ އިތ ރ  ހ އް  ކަމަށް ަވީނ ނަމަ،އްޖެެލިވއިއެކ ަލަވ

ެގ ރ އްޖޭ ،އެކަން އެޕްޫރްވނ ެވ ލަސްވ  ސަބަބަކީ  ެއދިފައި ށްހ އްދައަެއތައް ބަިއަވރ   ،އެދި  ށްއިތ ރ  ހ އްދަތަކަ

ތަނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. އަދި  އެއްެވސް އ ޫސލަކަށް ކަންކަން ކ ރ  ،ރަށްތަތަކ ގައި ނޯޭވ ެއްއެވްސ ޕްލޭނަކަށް

ރަެށއްެގ  ތަަރއްޤީެގ ޕްލޭން ފ ސްކ ރ ނީ އެެގ ށ ރަ ،ެވސް. މި ގ ނޫނ ަގއި އެބަ ހިމެނޭ  ން ދަނީކީކ ރަމ ން ނޫ

  . ރަެށއްެގ ތަަރއްޤީެގ ޕްލޭން މ ލެއިން ކ ރަނީ، އޮންނަ ޮގތަކީ ރ  މިކަމަށް އެބަ ަބޔ ންކ ރޭ. މިހ  ކައ ންސިލ ން

 އިތ ރ ން އެނ ކ ންނަނީ މައްސަލަތައް. މީެގ ނ އި އެ ޕްލޭނަކ  ގ ޅ މެްއ ނޯޭވ. ދެންރަށ  ރައްޔިތ ން ،މ ލެއިން ކ ރީމ 

ނޑައަޅަނީ ރަށ  ކައ ންސިލ ން. ެވސް އެބައޮތް. ެއެވސް މި ކަ އަގ  ކަނަޑއެޅ ން ދ ތަކ ެގ ބިމ ެގރަށެއްެގ ެއކި ސަރަހައް

ދަނޑ ެވރިައކ  މަސަްއަކތްކ ރަން އިރިއިރ ކޮޅ  ައގ  ނ ަވތަ އިތ ރަށް ދެން ދަނޑ ހައްދަން ، ެއކ އެހެންކަމަށްވ މ 

ދ ެގ ދ ެވލި ހަލ ިވވ ނެ ެއއް ޞ  ތިޤްއި ،ތިޞ ދަށްޤްެވސް ދެން ނ ނ ކ ންނ ނެ. މިއީ އިއްސަލަތަެކއް ވ މ ެގ މަބަދަލ 

 ލޭންޑް  ؛ެވސް އެަބޮއތް. ރަށެއްެގ ސިފަ ކ ެރޭވނެ ސަރަހައްދ ތަކެއްހިމ ޔަތް އިމީަގ ނޑ  ދެކެން.އި އަޅ ަގސަބަބ  ކަމ ަގ

 އެއީ ކޮން  ކ ިއ،ދ ތައްހައިންދ ނެ ސަރަ އްނ ަވަތ ރ  ،ތަކ އި ދ ބަީގޗ  ހައްދ ނެ ސަރަަހއް އި ަގށ  ރަ ،އ އި ސްކޭޕިން
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އަިދ  ؛ޙ ގައި ބަޔ ންކޮްށފައި އެބަޭވ. ހިއްކ  ލ ޞް މި އިބަޔ ންކ ރަން މީގައި އިކަނޑަައޅަ ކެްއކަންތަސަރަހައްދ 

އީ މި ،ރ ްއަގސް ހ ންނަންޖެހޭ މިންަވރ  ކ ަގއިންތަބި އްކ މަ، ހިކ ނަހިއް މިސ ލަކަށް ،އިތ ރ ން ހިއްކ ނެ ބިންތައް މީެގ

ދެން   ،ނަމަ ކަމ ގައި ަވނީލ  ފ ސްވެއްޖެިމޮގތަށް މި ބި އް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މ އްދ އެ ލޭންޑް ސްކޭޕިންެގ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރޭވ.  ނެދ ެވެގންހަލ ިވ ނ ަވތަ ތަރައްޤީެގ ދ ެވލިމ ސްތަޤ ބަލ ގައި ރ އްޖޭެގ ަތރައްޤީއަށް 

ދަނޑ  ހައްދ ނެ ބިމެއް ނ ަވތަ ކަށް ޔައެއްެވސް ހަމަ ،ެގ އެްއެވސް ޕްލޭނަކަށްއޮންނަނީ ރަށްރަށ  މިހ ރ  މި 

މ ސްތަޤ ބަލ ގައި ހިްއކަން ބޭނ ންވ ެނ  ،ކަމެއް ނ ަވަތ ރަށް ހިއްކ ނެއި ކީ ކޮބައަޅ ނެ ސަަރހައްދަ ހައ ސްެގސްޓް

އެ ޕްރޮެޖކްޓް ހިންގ   ،ށްވ މ އެކ ޔިތ ން ބަޔ ްނކޮށްފައެްއ ަކއ ންސިލަކ ން. އެހެންކަމަެވްސ ނޯޭވ ރައް ސަރަހައްދ ތަކެއް

ެއއްކޮށް އީ.ައއި.އޭ އެބަ ހަދަންޖެހޭ. އެއ  .ކެއްފަރ ތްތަކ ން ކޮންމެ ފަހަރަކ  އެބަ ހަދަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކެއް. ދިރ ސ ތަ

ކަމަށް  ލަސްވ ންއަެށއްކަ މަސް ެއީއ ސަރ ކ ރ ން ކަމެއް ނ ކޮށްެގން ލަސްވ  ،އްކަ އެހަލަސްެވެގންދ  އަހަރ  ނ ަވތަ 

މިހ ރ   ޭވ. ދިމ  އަކީ. އޭެގ ކަންަތއްތައް ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެބަލަދިމ ވ  އެންމެ ބޮޑ  މައްސަނ މަށް އައ މ ން އެއީ ިވސް

 ެވސް އި ޖޭަގއި ދެން މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ކޮންމެ ރަެށއްގަ ރ އް ؛ބ ނި މަްއސަލަތައް ލ ޙ  މިޮގތަްށ ފ ސްެވެގން މިޞްމި އި

އެ ޕްލޭނ ަގިއ  ކަންއިަގސް ހ ންނ ނެ މިންަވރަީކ ކޮބަ ،ކަންއިބަ ކޮ ދ ނެ ސަރަހައްދަކީަގސް ހައް ،ރައްކ ތެރިކަން 

ބެހޭ އިދ ރ ތަކަށް އިނޭގނެ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ަގސްަގހ ގެއްަސީކ  އެކ  އަދި ހަމަ ކަމ ވ މ  މަށްންކައެހެ .ނެޅޭކަނޑައެ

ފަސޭހަވ ނެ. އިްއޒަތްތެރި ެވްސ  ކަްނ ދެނެަގންނަންއިކ ނ ެގ މިންަވރަީކ ކޮބަ ،ކަންއިހ ރި އަދަދަކީ ޮކބަ ،ކަން އިކޮބަ

 ނަަވން. ޝ ކ ިރްއޔ  ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ދ ކ ރ  ވ ހަކަ ދަންއީނޑ  ތ ލ ޙަށް އަޅ ަގޞްމި ހ ށަހެޅިފައިވ  އި  .ރައީސް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ޖ ބިރ .  هللا ކ ށިދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ޖ ބިރ  ވ ހަކަދެްއކެވ ން:هللا ކ ށިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އަދި ކ ެރއްިވ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެމް.ޕީ ޢަލީ ނިޔ ޒަށް ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮ

މ ބ ރިކްބ ދީ ނިޔ އ އި ހ ތަބ އ ިއ ޙަިވ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތަށްަޓކައި މަރ އި އަދި ކ ރެއް ށ ކަތަބ ރަ މަސައް

މަޖިލީހ ަގިއ  ޮކޅެއް ކ ރީ ދ ަވހެއްަގއި މިއަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ ގައި ތަން .ރި ރައީސްތެއަރިސްކ ރަން. އިްއޒަތް

ނޭ. ހޭައޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެ ނޑ މެންެގ ހ ލަތަށްއަޅ ަގ ،ދަންނަަވމ ންދަނީ  މިނޑ  ެވްސ ައޅ ަގިއ ްއކިއިރ ަގހަކަދެވ 

ނޑ މެްނ ސެންޓްރަލީ އަޅ ަގ ނ ންގ ނޫ ލ މަރ ަކޒީ ،ކ ެރވ ނ  މަަސއްކަތ އިމިކ ރ މަށްޓަކައި ިއ ލ މަރ ކަޒ  ަގތެރޭ އޭެގ

 މި ،ކ ރ މ އިނޭޖ ރިސޯސް މެ ،ކ އިކަންތައްތަ ލްފައިނޭޝަ ،ޓްރޭޝަން ހ ރި ރަށްރަށ ެގ އެޑްމިނިސް ކޮށްފައިކޮންޓްރޯލް
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މިއަދ   .ސަބަބ ތަކެއް ހ ެރެގން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކ ރީ ލ މަރ ަކޒ  ،ނެްއ އ ފަންކޮށްކަންކަން ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫ

ިޓއްޖެ. އްޓ އަިރޒަމް ހ  ތިޞ ދ  ކަަމށްވ ޤްއި ،ެއބަޖެހޭ ހ ލަތ . ދިެވހިރ އްޖެއަށް ަވންނަބަލައިލަން އަޅ ގނޑ މެން 

 މި ،ަގއި ހީ ެއއްޗެ މި ،ށ އިށްރަ ފަޅ ރަ ގޮއިފ ލައްބަަތކ ިއ، އަތ ަގއި ހ ރި ނޑ މެންކަން ހ އްިޓއްޖެ. ައޅ ަގމަސްެވރި

 ،ކ ރެވި އެކަްނކަން ޕްލޭން ،ވ ނީ  ނަތީޖ އަކަށް ކ ރ މ ެގނޑ މެން ހިފަން އެބަޖެހޭ. ލ މަރ ކަޒ ތަންތަނ ެގ ބޭނ ން އަޅ ަގ

ދަނީ.   ނޑ މެން ބަނޑަށް ޖެހ މ  ދިމ ލަށް މިއަޅ ަގ !ހިނގ މ ލެއަށް ބަލަމ  .ން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްދިއ ންެވެގތަރ ތީބ 

 ގެ ނޑ މެންއަޅ ަގ ؟ފިޔަަވޅ ތަކަކަކީ ނޑ މެން އަޅަންޖެހޭތޯ އަޅ ަގބައިކޮދެން  ؟ތޯނެއްކިހި ،ިވސްނ ލަން އެބަޖެހޭ ކ ޑަކޮށް

ެވްސ ހ ރޭ. އަދި ދެްނ ިއ ެގންގ ޅޭ. ދަނޑ ޮގވ ންކ ރ ނެ ބިންތަްއ މ ލޭަގ ަގއި ކ ީރަގއި ބަކަރި ެވސްޤައ މ ަގއި މ ލޭ

 ހ ސް ބިން އޮތިއްޔ  ގައި. ރ ްއޖޭެވސް ކ ރަން ެއބަޖެހޭ އެތ ނގައިޮގވ ންކ ރީ ހ ޅ މ ލޭ. ދަނޑ އަޅ ަގނޑ މެން ތަހ ޒީބ 

ިދެވހިރ އްޭޖެގ  ،ވ ލަންގޮ  ޑ ނންމ  ަވގ ެތއް. ައޅ ގަ ހިަވގ ތަކީ ިމއީ ަވރަްށ މ  ކ ރަން އެބަޖެހޭ. މިދަނޑ ޮގވ ން 

ރ އްެޖ   ތައްޔ ރ ވ ށޭ. މިޔ ރ ވ ށޭ. އަިދ ރ އްޖޭެގ ަސރ ކ ރަށް ެވްސ ަވގ ތ ން ަވގ ތަށްސްއަށް ެވސް ަތއްޑިފެންސް ފޯ

ބަންދ ކ ރ  ރިސޯޓްަތއް  ެގޕ  ްގރޫ ިވލ  ަޔއީެގންދިއިއްޔެ އަޅ ަގނޑަށް އަޑ އިވި ަވރަށް ނ ރައްކ  ިދމ ލަށޭ.  ދަނީ މި

ތައް ރިސޯޓ  ަވގ ތަށް ަވގ ތ ންސަރ ކ ރ ން ބަންދ ކ ރ  ވ ހަކަ. ތައް ސޯޓ ެދން ހ ރި ރި އަޑ އިޭވނީ ދެންވ ހަކަ. 

އެއަށް ޮގތެްއ ހޯދޭނެ.  ،ބޭނ ންފ ޅެއް ނ ވ ނެ. އެެހންެވރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ލ މަށް ަކނޑ ވަޒީފ އިން  ،ބަންދ ކ ރ މަށް

ސް ެވަގންނ ނެ ކޮންމެނ ން އަރައި ސިޓ އޭޝަ މި ،ދެން އެބަޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން އެ އ މ ަތކ ންޤަ ެގޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން 

ކ ެތރި ބަލިމަޑ ކަން ދ ނިޔެއަްށ ބިރ  ެއބައޮތް. ބަިއަވރ  ނ ަރއް ެގނަށް ަވޒީފ  ެގއްލިދ ނެކަމ  ންއެންމެ ޮގތެއް.

 ،ރ ން ިވދ ޅ ވ ހެންކ ީރެގ މެންބަ ؛ނެތް  ފެތ ރެމ ންދ  ަވގ ތެްއަގިއ ތަްއޔ ރަށް ތިބ މަށްޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ މެން އަތަކ 

ްށ ެވސް ަވަގ ، ދެން ލިބެން އޮތް އެތިކޮޅ އެތިކޮޅ  ެވސް ނެތް ގައިެވސް ިނމިެގންދ އިރ  އަތ   ކޮންމެ ސަރ ކ ރެއް

ބައްދަލ ވ އިރ ަގއި  ދަނީ. އެހެންީވމ ، އަލަށް އަންނަ ސަރ ކ ރަށް މިފަދަ ނ ރައްކ ތެރި ސިޓ އޭޝަނަކ  މި ނަަގިއެގން

ޯގްއޗަކ ްނ ެވސް އެ ޯގްއޗެްއަގިއ ދިރިއ ޅޭ މީހ ންނަށް ކ ބޯތަކެތި،  ހޭ. ައޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެއެބަޖެ ތައްޔ ރީތަްއ ވ ން

ޖެހޭ. ސީދ  އެޅެން އެބަލޭނ  ؛އި ހ ންނަންތަރ ތީބ ެވފަަވރަްށ ދަނޑ ޮގވ މ އި ކަންކަްނ ވޭ މ އްތިކ ރެބަނޑ ފ ރ ނަ

ެރޭވނެ. ދެްނމެ، އަޅ ަގނޑ  ނޫސްތަކ ން ކ ސްޕޯޓ މަސް އެކް ނަށް އަޅ ަގނޑ މެންދ ޖަހައިެގން މަސް ނެެގްނ ެއބަޖެހޭ. 

ނޯޓިސް ދެމ ން އަންނަނީ.   މަށް ެވސް ަވޒީފ އިން މީހ ން ަވކިކ ރ  ކ ންފ ނިތަކ ންމަސްެވރި  ،ދިޔައީ ކިޔަމ ން މި

 ން ަވގ ތަށް އޯޕަންކ ރަން ޮގވ ލަންަވގ ތ  މ ކެޓް މަސް އެކްސްޕޯޓ ކ ރަން ޗައިނ  އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޯޓ ފަހަރ ަގ

އަޅ ަގނޑ މެްނ ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ ެގ ވ ހަކަ  .ދަނީ. ިއްއޒަްތތެރި ރައީސްއެބަޖެހޭ. ޔޫރަޕިއަން މ ކެޓ ަތއް ބަންދ ަވމ ން

ލޭަގިއ މ  ،ފައިދ ައކީ؟ ފައިދ އަކީ ކޮބައިތޯވ   ލ މަޒ ކ ރ މ ން ،ލ މަރ ކަޒ ކ ރ  ވ ހަކަ ދަްއކ އިރ ަގއި  ،ދައްކ އިރ ަގއި

ދ ންީވ ރަށަށް. ޮގސްފައި ައޅ ަގނޑ މެން ެއއަރޕޯޓ ތަކ އި  ެވސް މ ލެއިން ެވސް މީހ ން އައިސް އ ޅޭ އެހެން ރަށްރަށ ގެ 
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، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެްނެގ އެހެްނީވމ  ؟ކިހިނެއްޯތ ފައިދ ެއއް ލިބޭނީފްލައިޓ  ނ ދ ަވންޏ   އޭތިމީތި ބިނ ކ ރީމ 

ތައްޔ ރ ވ ށޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ތައްޔ ރަށޭ   ދަނޑ ޮގވ ންކ ރ މ ިއ މި ކަންކަމަށް ރަށްރަށ ގައި ހ ރި ޯގތިތަކ ަގިއ ެވސް

ނ ކ ރަންޏ  ދ ނިޔޭގައި ތިބި މީހ ން ޓްރެަވލް ؛މި އަންނަނީ ވަރަށް ނ ބައި ދަނޑިަވޅަކަށޭ. ދ ނިޔެ މި ދަނީ .ތިބެންޖެހޭނީ

ން އްކިދ ނެ އިްނޑަސްޓްރީ މީހ ން ވަޒީފ އި. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ވ ހަކަދެޓްރެަވލް އިްނޑަސްޓްރީ އޮޕަރޭޓެއް ނ ވ ނޭ

ތެޮޔ  ެވސް  އެކަމަކ ބައިިތްއބ ނީ.  ަގއިހޭ ަވޒީފ ކިހިނެއްނ ކ ރަންޏ  ްލއައ ޓ ން. ެއކަމަކ ، ބޭެގކަންބޮޑ ެވ ަވކިކ ރީމަ

އައީ.  މި ންދެންމެ އަޅ ަގނޑ  ތ ލ ސްދޫމިއަދ   ަވންޏ  ޓ އަރިސްޓ ން ނ ދޭ.  އަންދަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް

 ،ކަމަށް ަވންޏ  ރިސްޓ ން. އެހެންވެއްޖެއަޓ  6ބީ އެންމެ  ދ ަވހ  ތިބި. މިއަދ  ތިރިސްޓ ްނ ކ ރީއަޓ   300އެތ ނަގއި 

 ،ބ ނ  ޝަރ ތަކަކީ ދަނީ. ބޭންކ  އޮފް މޯލްޑިްވްސއިން ލޯނ ދޭންތިބި މީހ ންެގ ަވޒީފ ތައް ގެއްިލެގން އިހައ ްސގަ ެގސްޓް

ބޯޑ  މީޓިން  ެގްވސް  ބޭންކ  އޮފް މޯލްޑިޖެހެނީ. ދެން. އެހ  ފ ސްޓ  ސްޕީޑ ަގިއ ދ ންތަެކއް ޫނންތ އަދި ސ ފ  ޝަރ 

ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ   .ކަމަކ ނ ދ ނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،އަންނަ މަހ  ކަމަްށ ބ ނަނީ. އެހެންެވއްޖެއްޔ   އޮންނ ނީ

ސަރ ކ ރ ން ަވރަށް  ންޖެހޭ މަސައްކަތް. އަދިކ ރ  އަރަިއަގތ މަށް ަޓކައިލަތ ން ހ ަވރަށް މަސަްއކަތްކ ަރއްވ  ިމ 

މަސައްަކތްކ ރ  ހ ރިހ  ފަރ ތްތަކ ން   ަގއިޮގެތއްަގއި ރ އްޭޖެގ އިޮކނޮމިކ  ސެކްޓަރ ޞަޚ އް ސައްކަތް އެބަ ކ ަރްއވ . މަ

 ...ހިތ މަޔަކީ ،މަސައްކަްތކ ރަްއވ . ިއްއަޒތްތެރި ރައީސްއެބަ 

 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަ

 ަޒތްތެރި މެންބަރ  އިސްމ ޢީލް އަޙްމަދ . ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދ ވ ފަރ  ދ އިރ ެގ އިއް 

 

 ދ ވ ފަރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ިއސްމ ޢީލް އަޙްމަދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

)ިދެވހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ ިއރ ތައް ލ މަރ ކަީޒ އ ސޫލ ން  2010/7ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގ ނޫނ   ނަންބަރ  

އެ ހ ށަހެޅި  ހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް ،ބަރ އިްއަޒތްތެރި މެން (އަށްހިންގ މ ެގ ގ ނޫނ 

ހިންގ މަްށ ށްތައް އ ސޫލ ން ރަަވރަށް ބޮަޑށް ތ އީދ ކ ެރޭވ. ލ މަރ ކަޒީ ެވސް ށް ލަކޮށް އަޅ ަގނޑަހ ށަހެޅ ންތަކަށް ޖ މ 

ެއއްޮގތަށް  އްޔ  ެވަވަޑިއެގންނެިވ ަވޢ ދ ތަކ ރައީސ ލްޖ މްހޫރި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މިއަދ ެގ ޮގތ ން ނެ ބަދަލ ތަކ  ބެހޭެގނެޭވ

ކަންތައްތަްއ ބަދަލ ެވެގންދ ކަމީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ނ ހަނ  އ ފަލ އެކ  ފ ހަަގކ ރ  ކަެމއް. މީެގ ކ ީރަގިއ ހަމައެކަިނ 

 ،ެގ ހައިބަތ  ބޮޑ ވެ މަރ ވ  ބަލަހައްޓަން އަދި އެހެނިހެން އިދ ރީ ކ ދިކ ދި ަކންކަން ބަލަހައްޓަން ތިބި ަކއ ންސިލަރ ންިވހ 

ގ ނޫނަށް މި އަންނަ ބަދަލ ތަކަކ ެއކ  ފެނިެގންދ ނެ. ހަމަ އެ ަކއ ންސިލަރ ންނ  ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތ ން ެދކޭޮގތް 

އެ ަރއްޔިތ ން  ،ނިމ މެއް އަިއސް ތަނ ންތިބ މަށް ބޮޑ ތިބި ދިންަވރ  ހެޔޮެވެގން  ދިނީމ  އެއ އެކ ގައި ަމއި ސަރ ކ ރ ން 
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ގ ނޫނަށް ެގނެޭވ ބަދަލ ތަކ ން  ހިންގ މ ެގ ފ ރިހަމަ އ ރ އި ބ ރ  މި އެ ރަްއިޔތ ންެގ ރަށްތަކ ަގއިބޭނ ންވ  ކަންކަން 

 ،ިއޞްލ ޙަކީ ހ ރި ަވނަ މ އްދ އަށް ެގނެިވފައި 79 ،ހ ރި އިޞްލ ޙ ތަކ ެގ ތެރެިއން ހ ށަހެޅިފައި  ދޭ.ލިބިެގން އެބަ

ފަރ ތްތަކ ން ލިބ ނ  ކަމަކ  ަވރަށް ބޮޑަށް ގ ޅ ންހ ރި ންތަކެއް އިދިޮކޅ  ޔ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ިގނަ ފ ޑ ކި

ްނެގ ވ ަދެވިރ އަޅ ަގނޑ މެ ،ކ  އިޞްލ ޙެްއކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. މ ލީ ބ ރ ެވރިކަން ކައ ންސިލ ތަކަށް ޫދކޮށްލ މ އެ

މަހަށް   ދަފެންނ ނީ ރޯ އެކ ަގއި ބަސްތައް އ ކަމ ންިދޔަ. ތި ދޭ ބޮޑ  ްގރ ންޓ  ެގފަރ ތްތަކ ން ަވރަށް ބޮޑަށް މަލ މ ތ 

އެ ބޭފ ޅ ން ދިޔައީ  ،ތަންކަން ތަނ އި އަދި އެހެނިހެން ބޭނ ންނ ވ  އެތައް ޚަރަދ ތަކެއް ކ ރެެވމ ންދ  ބަހ  ކ ޑ 

އްލ  އޮންނަ ޙަެގނެސް ދޫކޮށްލ އިރ ގައި ިމ ކަންކަމަށް ޅ ަގނޑ މެން ގ ނޫނަކަށް އިްޞލ ޙ ތަކ ރ ރ ކޮށް ފ ހަަގކ ރަމ ން. އަ 

ަވނަ މ އްދ ެގ )އ( އަށް މި ެގނެވ ނ   79 ިއ،ދަނީ. މިޮގތ ން މި މ އްދ ަގ ިޅެގން ދޫކ ރަމ ން މި ޮގތަށް ކަނޑައެ

ސ  ބޭނ ންކ ރ މ ގައި ކައ ންސިލ ަތކ ން މި މ އްދ ެގ )ހ(ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ެދޭވ ހިލޭ އެހީެގ ފައި  ؛އިޞްލ ޙަކީ

  .ްނވ ނޭ ފިނޭންސްއިން ހަދ  ަގވ އިދ ަގއި ބަޔ ންކ ރަމި ގ ޫނނ ެގ  ދަށ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ،ޢަމަލ ކ ރަންީވ ޮގތް

 އެކ ލަަވއިެލޭވ އަދި ޚަރަދ ެގ ތަފްސީލ  ހިންަގންޖެހޭނެ ޮގތް ،ބަޖެޓ  ޚަރަދ ކ ރެޭވނެ ޮގތ އި ،ޮގތ އި އިލ އެކ ލަވަ  ބަޖެޓ 

ެއއްޮގތަްށ  ވ އިދ ބ ނޭ. އެ ަގކަމަށް މި ގ ނޫނ ގައި އެބަ ަގވ އިދެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހަދަންޖެހޭނެ 

، އަޅ ަގނަޑށް ފެންނަނީ އެއ އެކ ަގިއ . އެހެންީވމ ކައ ންސިލ ތަކ ން ބަޖެޓ ތަްއ ޚަރަދ ކ ރެެވމ ން ދ ންޖެހޭނީ

 އި ަގން. ހަމަ އެއ އެކ  ތަ ން ރަނަގޅ  ކަންތައްަތކެއް ަކއ ންސިލ ތަކ ން ކ ރަމ ން ެގންދ ނެއިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  މި ބަޖެޓ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ަޑކޮށް ޚިޔ ލ  ތަފ ތ ވ މެއް އެބައޮތް.  ށްށަހެޅިފައި ހ ރި އިޞްލ ޙ ތަކަަވނަ މ އްދ އަށް ހ  107

ކަމަށް ދެކެން.  ލ ން ރަނަގޅ އިއަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ގައި  ބަލަ  ށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި އިޞްލ ޙ ތަކަ

އަންނަިނިވ  އިަލަވއިލ  ލޭންޑ  ޫޔސް ޕްލޭންަގއެކ  ކ ންއ ންސިލ ތަކަ  ،އެއީ އެ އިޞްލ ޙ ގައި މި ޮއންނަނީ )ރ(ގައި

 . މި ގ ނޫނ ގައި މި މަޢ ލޫމ ތ ތައް ހިމަނަން އޮތ މ ން ކައ ންސިލ ކ ން ލޭންޑ  ޔޫސް ޕްލޭން މަޢ ލޫމ ތ ތައް ހިމަނަންވ ނޭ

އެ  ،ަގކޮށްެލެވނީެރޭވ. ެއޮގތ ން ފ ހަހެދ މަށް ނަގ  ަވގ ތ  ަވރަށް ޮބޑ ތަނ ން އިތ ރ ެވެގންދ ނެ ކަަމށް އަޅ ަގނޑަށް ލަފ ކ 

ނ ަވތަ މިހިރަ ކ ދިކ ދި ކަންކަން ަގވ އިދެްއެގ  ،އްދ އިހަރަސަަގސްަތއް ހ ރި  ،ރަށެއްަގއި ހ ރި ަގސްަގހ ެގހީެގ އަދަދ އި

ކަށް ެއކަން ތަ ެއއީ ކައ ންސިލ  ،ަގވ އިެދއްެގ ދަށަށް ދޫކޮށްލ މަކީ ،މި ގ ނޫނ ން އެބައި އ ިނކޮށް ،ދަށަށް ދޫކޮށްލައި

މ  ންއެއ އެކ  މިއަްށ ެގނެވ ނ  އެންމެ މ ހިނ ން ފަސޭހަެވެގންދ ނެ ކަމެއް ކަމ ަގއި ދެކެން. ހަމަކ ރަން ބޮޑ ތަ

ރަށ ެގ ތަަރްއޤީެގ ޕްލޭން ފ ސްކ ރ ނީ އެ  ،އަށް ަވނަ މ އްދ ެގ )ބ( 107 ،އިޞްލ ޙެއް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީ

 ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ އަނެއް ހިތްހަމަޖެހ މަކީ ،ނ ފައި އޮތ މ ންރަށެއްެގ ަކއ ންސިލ ންނޭ. މި މ އްދ  މިޮގތަށް ހިމަ

 އެ ަވނަ މަޖިލީހ ން ފ ސްކ ރެްއިވ ގ ނޫނ ަގއި 19 ކ ރިން ައޅ ަގނޑ މެން ،މިއ  ގ ޅ ންހ ރި އެހެން މ ްއދ ތަކ ަގއި 

ޕްލޭން  ސްޔޫ  ންޑްހ ރި ރަްށރަށ ެގ ލޭ ހަ އަހަރ  ެވފައިއަށް ފަސް ހަމަ އަދ ީމެގ ކ ރީގައި މި  ،މ އްދ ަގިއވ  ޮގތ ން
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. ނެތިފަ ޮގތެއް ބިން ބޭނ ންކ ރ ނެ  ބޭފ ޅ ންނަށް އެ . އެެވފަ  ހަ އަހަރ ސްނ ކޮށްެގްނ އެބަހ ރި ފަން ފ ސްމިނިސްޓްރީ

 ޕްލޭްނ ސްލޭންޑް ޔޫ ،ތަކަްށ ލިބޭ ބ ރަކީެއކ ަގިއ ކައ ންސިލ  ލ ޙ ތަކ  ޞްެގނެވ ނ  އި ށް މިގ ނޫނަ އެކަމަކ  މި

އިން ަވކި ަޖވ ބެއް ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގއި ޕްލޭނިންމަސް 3 ،ފޮނ ވ މަށްފަހ ންއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނި ،ހެދ މަށްފަހ 

ިމޮގތަށް ހ ރި ބަިއަވރ  ބ ރ ތަކެްއ އަޅ ަގނޑ މެްނ ، . އެހެންީވމ ފ ްސެވފަ އޮތީ އެ ލޭންެއ ޕް ،ނ ދެއްަވއިފިނަމަ

 ގެ ަވނަ ދައ ރ   4އ ފެދޭ  ދެން ،ކ ެރެވނީޔަޤީން ،ކ ރެެވނީރައްޔިތ ންނަށް ލިބ ނީމ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ އްމީދ 

 ނެ ން ދެކޭޮގތ އި ރަށްަރށ ެގ ތަރައްޤީއަށް އަންނ ދޭތެރެގައި ރައްޔިތ  ެއކ ަގއި ކައ ންސިލަރ ންނ  ދައ ރ  ކައ ންސިލ 

މަރ ވ  ބަލަހައްޓަން ތިިބ . މީެގ ކ ރީަގއި ިވހ ބަދަލ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަސް ބޮޑ ތަނ ން ފަހިކޮްށ ފެންނ ނޭ

 މަސަްއކަތްތަކެއް އެދޭަކއ ންސިަލރ ންނަކީ ރަށ ެގ ތަރަޢްޤީއަްށ ހެޔޮ ،ދޭތެރޭަގއި ދެކޭޮގތް ބަދަލ ވެ  ލަރ ންނ ކައ ންސި

ކ ެރޭވނެ އެކ ގައި މަަސއްކަތްެއއ   ،މ ލީ ބ ރ ެވރިކަމ އި ގ ނޫީނ ބ ރ ެވރިކަން ލިބި ؛ބ ރ އި އ ރ  ،ކ ރެޭވނެ

ތިޞ ްޞ ޚްަވނީ ރަށ ެގ އިޖ މ ހޫރިއްޔ  ިއްއޔެަގއި ރައީސ ލްތަެކއްކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޔަޤީންވ ނެ. ކައ ންސިލ 

އިންެވެގން އޮްތ  ދ ވ ފަރ  ،ތެރެއިން ދ ވ ފަރަށް ލިބ ނ  އެންމެ ބޮޑ  ހިތްހަމަޖެހ މަކީގެ އޭ  .ކަނޑައަަޅއި ނިންަމވ ފަ

 ލްޖ މ ހޫރިއްޔ ެގ ަވޢ ދ  ަރއީސ ، ަވނީ. އެހެންީވމ ނިމިފައި ،ހ ރ ަގނޑަކީ މިހ ރ  ދ ވ ފަރ ެގ ބައެްއެގ ޮގތ ގައި ކަނަޑއެޅި

ފެހި ސިްގނަލްތަެކއް.  ،މެންނަށް މިއަދ  ލިބެމ ންދ  ަވރަށް އ ްއމީދީދ ކަމީ އަޅ ަގނޑ އެްއޮގތަށް ކަންަތއްތަްއ ފ އްަދމ ން

އެްއޮގތަށް  ައޑ ތަކ  އެ އި،ަރއްޔިތ ްނެގ ައޑ އަހަ  އި،ަރއްޔިތ ްނެގ ބަްސއަހަ ،ަސރ ކ ރަކީ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދ ނިޔެއަށް  މިހ ރ  މި ދަނީ ފެންނަމ ން.  ކ ރަމ ންދ  ސަރ ކ ރެއްކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިޒ ތަންފީ ،ބަދަލ ކޮށް ކަންކަން

ޮގތ ން އެިކއެިކ  ފަރ ތްތަކ ން ސިޔ ސީ ޮގތ ން ެވސް ެއކި ބެހޭ ެވފަިއވ  ކޮރޯނ  ަވއިރަސްއ ދިމ  ރ އްޖެއަށް އަދި މި

މިކަމަީކ  އި،ށް ސަރ ކ ރަށް ެއއްބ ރ ލ ންދެއްވަ ކޮނ މިކަން ސިޔ ސީ ،ދެންައޅ ަގނޑ މެން އެ .ެގންދަވ  ދައްކަމ ން އެބަ

މިކަން ަބއެއް  ،ހަރ ދަނ  ފިޔަަވޅ ަތކ ެގ ސަބަބ ން ،ެގންދަވ  ިފަޔަވޅ ތައް ކ ަރން ސަރ ކ ރ ން މިކަން ަޙއްލ  .ބޮޑ  ކަމެއް

މިކަްނ  ،ދަނ  ފިޔަަވޅ ތަެކްއެގ ސަބަބ ން. ހަރ ކަމަީކ ބޮޑ  ކަމެއް ރައްޔިތ ންނަށް ކ ަޑކޮށް ފެނ ނ ކަމ ގައި ިވޔަސް މި

އެްއޮގތަްށ  ވ  މަޢ ލޫމ ތ ތަކ އި އިރ ޝ ދ ތަކ ދެއްދަނީ. ސަރ ކ ރ ން ެގންކ ޑަކޮށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނި

ފ ރ ޞަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ  މި މަށްެގންދިއ ރަްއޔިތ ންެގ ފަރ ދީ ޒިންމ  އަދ ކ ރަމ ން  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

 ޑ މެންނަށް ަރއްޔިތ ންނ އި އަދި ރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހެޔޮހިތ ން އިލްތިމ ސްކ ރަން. އަޅ ަގނ ދ އިރ ެގ

هللا އެްއ ރަނަގޅ  މ ދަމ  މ  ،ބަލިމަޑ ކަމ ން އަރަިއަގނެވި  ެގ އިރ ދަކ ެރއްިވއްޔ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިهللا ،ޔަޤީން

ކޮްށެގން ެގންދ  އިންތިޒ މ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކ ރ ްނ  ،ނީއިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  ހޯދޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އެދެ

އެކ ަގއި ދެން އ ފެދޭ  ލ ޙ ތަކ ޞްެގނެޭވ އި އއްބ ރ ލ ން ދިނ ން. މިކަންތައްތަކ ގައި ަރއްޔިތ ްނެގ ފ ރިހަމަ 

 ،ކަން ބަދަލ ކޮށް އެކ ގައި ކަން ޔ ލަފަ އި ޮގތަށް ަރއްިޔތ ންެގ މަޝްަވރ އ  ކައ ންސިލ ން އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ން އެދޭ
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هللا ކަން ގ ނޫނ ެގ ފޮނިމީރ  މި ނެ.ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިރ ދަކ ރެއްިވއްޔ  ފެންނ  ކ ރެިވެގންދ ރަށްރަށް ތަރައްޤީ

 އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަކ ރ ރ ެވެގންދ ނެ. ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ޮބޑަްށ ޝ ކ ރިއްޔ .

 

 :ވ ހަކަދެްއެކވ ންރިޔ ސަތ ން 

 ތިެވރި ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ .މަ

 

 ޒަރީރ  ވ ހަކަެދއްެކވ ން:މަތިެވރި ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ަޙސަން 

ރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ ިއރ ތައް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ދިެވހި) 2010/7ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ގ ނޫނ  ނަންބަރ  

އް. ޙެލ ޞްމ  އިންތ ަގއި ަވރަށް މ ހިބޫލ ކ ރ  ޮގަގެވސް  ަގނޑ ޅ  އަ ،ލ ޙަކީޞްހަޅ  އިހ ށަ  މިއަށް (ހިންގ މ ެގ ގ ނޫނ 

 ޔަތަށް ޝ ކ ރ  ޑ  ނިހ ެވްސ އަޅ ަގނ ސަރ ކ ރަށް ،ލ ޙ  ހ ށަހެޅ ްއީވތީވެ ޞްއި ން މިތ ފަރ  ރ ެގއަދި ސަރ ކ 

ތްެތރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒަށް ޒަދ އިރ ެގ ިއއް ކ ެރއްިވ ހ ޅ މ ލޭލ ޙ  ސްޕޮންސަރޞްއި ކ  މިއެއ  ހަމައެ .އަދ ކ ރަން

ޅ ަގނޑ މެން ލ މަރ ކަީޒ މިއަދ  އަ .ަވން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރ  ދަންނަހަމަ އިޚ ލ ޞްތެިރކަމ އެކ  އަޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރ ެގ ލ މަރ ކަީޒ  ،އެބަދޭ ތަނ ން އަޑ އިެވމ ންމިށް ޅ ަގނޑ މެންނަނިޒ މ ެގ ވ ހަކަ ަދއްކ އިރ ަގިއ އަ

 ،ށްކޮހިރ އްޖޭގައި ތަޢ ރަފ ދިވެ  މަރ ަކޒީ ނިޒ މ ލ ެގ ފ ރތަމަ ެވިރކަމ ގައި .ޑީ.ޕީއެމް ،އ ދެ ،ކޮށްތަޢ ރަފ  ނިޒ މ 

 ،ޓަަކިއ މަސައްކަްތކ ރި އޭރ ެގ އިިދކޮޅ  ޕ ޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންށްށް ފ ނޑ ލ މައެްއކޮ ނިޒ މ  އެ  ،ކ ފެށ މ އެ ހިންަގން

ކ ރ ތީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ން މިތ  ަވކ ލ ތ ބޭފ ޅ  މަށް އެކް ދ  ނިޒ މެއް ނޫން މިއަދ  މިނިޒ މަކީ އަނެއްކ ެވސް ކަމ 

  އެ ށްއިދިޮކޅަ ނިޒ މ  ޒީކަލ މަރ   ފ ޅ ންބޭ ންނަށް ަވނީ އެމެޑ ނ ޭވ. އަޅ ަގނ ކަްނބޮޑެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމަކ 

މިތ  ަވރަށް ިގނަ  ؛ެއއްކަހަ . ރަނަގޅ  ވ ެވސް ފެނިފަ ތްތަްއ ަވރަށް ސ ފ ކޮށް މ ޒީން ކަބޭފ ޅ ން ކ ރި މަސައް 

ތިޞ ދީ  މޮޅ  އިޤް ނިޔޭގައި ނެތްަވރ ެގ މ މިއަދ  ދ  ބޭފ ޅ ން އެ ،އްވ  ތްތެރި މެންބަރ ން އެބަ ފ ހަަގކ ރައިްއޒަ

 ވި ޅ  އި ިވދ ިވ ސ ވ ލެްއެގ ޖަވ ބ ގަ އްކ  ކ ރެ ޔަ ނޫސްެވރި ،ެގ ލީަޑރ ޅ ން ފ ބޭ އިަގންަނވ  އެވަ ދެކެފ ޅ ން ބޭ މ ހިރަކަށް އެ

ނަމ ން. ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނަކީ ތިމަންނ  ިޑއޯތައް ދަނީ ފެންީވ  އެެވސް އަދި މިއަދ  ،ެއހިންޑ   ެވސް އަތަން އަޅ ަގނޑ 

އެފަަދ  މ ،ެއއްެޗއް ނޫނޭ. އެހެންީވ ނަެވްސ ތިމަންނ  ބަލައިަގން ޒ މަކީައދި ލ މަރ ކަޒީ ނިއެްއޗެއް ނޫނޭ. ބޫލ ކ ރ  ަގ

  މި  ،ބޭފ ޅ ން ތަބ ެވ އެ ކަށްއ ސޫލ ތަ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ އި މި މި ތަކެއް،ލީޑަރެްއެގ ފަހަތ ގައި ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ން

ން އެްއެވސް ޑ މެނއަޅ ަގ ،ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް  އި މަަސއްކަްތކ ރ ނެޓަކަށްެނެގހެއްޓ މަ އި،ތައް ދަމަހައްޓަ ލ އ ސޫ

 ،އިލްތިމ ސްކ ރަން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ރަްއޔިތ ންނަށް ތިދިެވހިރ އްޭޖެގ އެންމެހައި ޮލބ ެވނ ވ ނެ. ހ ލެއްަގިއ ިވސްނަިއެގން

 ،ކަޒީ ގ ނޫނ ެގ ބ ރ ތައްވ  ލ މަރ  ލިބިދީފައިށްޔިތ ންނަރައް  ހިނޫނ އަސ ސީަގއި ދިެވޤ ޑ މެންނަށް މިއަދ  ނއަޅ ަގ
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 ، ނަމަ ކަމަށް ަވނީ ދެމެހެއްޓ މަށް ބޭނ ން ިއ،ރ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ނަަގހައްޓަގ މ ެގ ބ  ހިންށްރަށްރަށް އަމިއްލައަ

ެވސް ހ ލެއްަގއި އް ޕީ.އެން.ީސ މިއީކީ އެ ،ލަރ ންތައް ހޮަވން. ޕީ.ޕީ.އެމްސިެގ ަކއ ންނޑ މެން އެބަޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީއަޅ ަގ

 ވ ަދެވރިންެގ މ ޅި ޅ  އިދިކޮ .އްޒަތްތެރި ަރއީސްހި ބައެއް. އި ޓެއެީއ ބީރައް.ނޫން އެއްަރއްޓެހި ބަ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ 

ެވސް  ަގއިއްއްއިރެ އެ  ަގއި ލ މަރ ަކޒީ ނިޒ މ އް ެވސް ހ ލެއް ޅ ންނަީކ އެ ބޭފ  ިވްސނ ން. އެ މަރ ކަޒީ  ،ިވސްނ މަކީ

 ެގކައ ންސިލ   ފެންނަމ ންދިޔައީ މ ލޭ ސިޓީ ނޑ މެންނަށްަގޅ  ސް އައިލިޔަ ބަލަށްމ ލެއަރަފ   . މިނޫން ޓެހި ބަެއއްއްރަ

އަދި ރަށްރަށ ެގ  ެވސް ތައްސިލ ތަން. ސިޓީ ކައ ން  ލަމ ންދިޔަށްން މ ށ ތެރެއަބޭފ ޅ  އަހަރ  އެ 5އް ނިމިދިޔަ ބ ރ ތަ

ތަރަށް ލ މ ގ  ބ ރ . ދެން ބައެއް ދަފ  ،ށްނަން ނޯޓ ކޮމަރ ވ  މީހ ން ކަނި ިވހ ެވސް ޮއތީ ހަމއެ ތައްރަށ  ކައ ންސިލ 

 106 .ތ ގައި އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހ ލަ . މިތްެވސް އޮ ބ ރ  އްޓ މ ެގބ ރ ސްތ ނ  ބެލެހެަގރަށްރަށ ގައި 

ީނ ެވސް ަވ ެގންށްބައްދަލ ކޮ ޤައ މަށް ަވަޑއިެގންެނިވ ބޭރ ެގ ސަފީރަކ  . މިކޮށްފަޑ ަވނީ ސަސްެޕންކައ ންސިލަރ ން 

އްޤ ަތކަށް ޙަޔިތ ންެގ ރައްނިަކމެތި . އެތަްއ ެލިވފައިެގއަްށ ފޮނ ަވ ަފއި،ކޮށްރަށެއްެގ ަކއ ންސިލ  ެއއްކޮްށ ސަސްޕެންޑ 

ލ މަރ ކަީޒ  ،ެވސް ކަމަކީ ެވސް ކަމަކީ ަވއްކަން. ކ ިރހ  ން ކ ިރހ ނިމިދިޔަ ސަރ ކ ރ  އިޤައ މ ގަ  މި .ަވނީ އަރަިއެގންފަ

ލި ލ މަރ ކަީޒ އިއަޅ ަގނޑ މެން ޑިމޮކްރެޓިކް ެވިރކަމަކ ން ެއކ ލަވަ  ،ކަމަކ ންނިޒ މ ން ރ އްޖޭެގ ފ ރަތަމަ ިޑމޮކްރެޓިކް ެވރި

ބޭފ ޅ ން  ނަށް ދީފައިވ  ބ ރ ތައް އެރައްޔިތ ން ،ނިޒ މ ެގ ތެރެއިން ރަށްރަށަށް އަޅ ަގނޑ މެން ލ ން. އެފ ނޑ  ނިޒ މ 

 ންބޮޑ ެވ،ކަ ބޭފ ޅ ން ޮގތ ން އެ ހޭ ބެ މިއަދ  މިކަމ  ،ނެތް. އެހެންަކމ ން ބޭފ ޅ ން ކޮށްފައެއް ކަމެއް އެ އެނޫން ލީ.އަތ 

 ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ ޅ އަޅ ަގނޑެއް ަހއިރ ނެއް ނ ޭވ. އަ ،ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އިމ ވ ހަކަދެްއކީމަ ހަމަަގ

މެހެއްޓ މަށްޓަަކއި ނ  ަނަގހައްޓައި ދެެގ ސަރ ކ ރ ން ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫދ މިއަ ، ޙަޤީަގތަކީބޮޕ  މެފެންނަން އޮތް އެން

ތިޞ ޞް ޚްެގ ރަށްރަށ ެގ އރ އްޖޭ  ،ދިޔައީ   މިެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިްއެޔ އިިވެގން .ކ ރަމ ންދ  މަސައްކަތް

ސަރ ކ ރަީކ  މި  ،ންނަށް އެނިގ ހ މަެވެގންދަނީޅ ަގނޑ މެމިކަމ ން އަ .ީއސްއިްއޒަތްތެރި ރަ. ތަން ދިޔަ ކަނޑައެިޅެގން

ރ އްޖޭެގ  ،މ ނައިގައި ހިންގ ނެ ސަރ ކ ރެއްކަން. މިކަމަށްޓަކައި މިއަދ ެގ ސަރ ކ ރަށ އި  ޤީޙަޤީ އޭެގ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ 

ޓަށް ެގ ބަޖ2020ެ. ތެރި ރައީސްދަންނަަވން. އިއްޒަތް އަށް އަޅ ަގނޑ  ނިހ ޔަތަށް ޝ ކ ރ  ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔ 

ދޭ  ކ ރ މަށްރަށްތައް ތަރައްޤީ ދިެވހިރ އްޖެެގ، މި ސަރ ކ ރ ން އެނޭގ އަޅ ަގނޑ މެންަނށް އެބަ ޔަސްލިބަލައި

ޕްރޮޖެކްޓ ަގިއ  ރއިންފްރ ްސސްޓްރަކްޗަ ބިިލއަނަށްވ ރެ ިގނަ ރ ިފޔ  އެަބއޮތް ހަމައެކަނި ޕަބްލިކ  10.2. ޔަތ އަހައްމިއް 

 ަވރަށް ިގނަ މަސަްއކަތް އެ ،ިވދ ޅ ޭވ ބޭފ ޅ ން އެބަ . އެރަށ ގައި ހިންގ  ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތަކަށް ޖަހ ފަ ރަށް .ޖަހ ފަ

ރ އްޖޭެގ  މި ،ވ ހަކަެއއް. އެހެންނަމަެވސް ބޭފ ޅ ން ކަމެއް ނ ކ ރ  ން އެބ ނަައޅ ަގނެޑއް ނ  ؛ރަނަގޅ   .ބޭފ ޅ ން ކ ރީމޭ

 ބޮޑ   އްޞަކޮށް ނިމިދިޔަ ަރއީސް ޔ މީންެގ ސަރ ކ ރ ން މ ޚ   ،ސަރ ކ ރ ތަކ ން ކ ރ މަށްޓަަކިއ ނިމިދިޔަރަށްރަށް ތަރައްޤީ

ިއ ށ ަގރަ 117ލިޔަސް އިބަލަ އެކަނި އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށް މި ނިހަމައެކަ ،ބ ނަނީ ނެތް. އެހެން މި ކޮށްފަެއއްކަމެއް 
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ރަށް ަވރ .  185ށް ނ ަވތަ ރަ 189އޮންނަނީ  ރ އްޖޭގައި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ މި .އެބައޮތް ފެނ އި ނަރ ދަމ  ޖަހ ފަ

ވ ހަކަ  ބޭފ ޅ ން ފެނ އި ނަރ ދަމ  އެޅި ހ ރިހ  ރަށްތަކ ގައި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ެވރިކަމ ަގއި އެ އެ ،އެހެންކަމ ން

ސް ަސރ ކ ރަކ ން ދެަވނަ ފަހަރަށް އެްއެވސް ރަށެްއގައި ފެނ ިއ ްއެވއެ ،ހިއެއްނ ޭވބ ނަމ ންދ އިރ ގައި އަޅ ަގނަޑަކށް 

ަރއީސް ޔ މީން  ،އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ފެންނަމ ންދިޔަ އަނެއް މަންޒަރަކީ .ނެއް. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސްނަރ ދަމ  އަޅ ނެހެ

ބޮޑ   ފޮނ ވ  ށަށް އެބަ އެރަމަސް ކ ރިން މަސް ނ ަވތަ ދެ ެއއް ދިއ މ ެގބޭފ ޅ   ަވަޑއިަގތ މަށްަޓކައި އެރަށަކަށް އަރައި 

 ަވަޑއިަގތަްސ އެމަިނކ ފ ނ  އަރ   ރަށަކަށް އެ .ރި މަްނޒަރ ތަކެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެފންނަމ ންދިޔައީ ބިރ ެވފޯހެއް

ރަށަކަށް  މަނިކ ފ ނ  އެ ވ ރެ އެ  ެއރަށ ެގ ތަރައްޤީއަށް ،ކ ރ  ޚަރަދަށްވ ރެ އަހަރ ެގ ދައ ަލތ ން ރަށަކަށް އެ

 ؛ފ ޅ ން ސަރ ކ ރ  ބޭ ބޮޑ . މިއީ އެ ަދއ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ކ ރ  ޚަރަދ  މ  އަށްޓަަކއި ސެިކއ ރިޓީއަރ ަވޑަިއަގތ މަށް

 މި  ،މަންޒަރ ތައް މި .ގ ޅ މަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް އޮތް ގ ތް  ަރއްޔިތ ންނ  ދައ ލަތ ެގ އެންމެ އިްސެވރިޔ އ އި

ރަށ ެގ ރަްއޔިތަކ   ގ ިޅެގން އެ  ކަމ ލޯ ކ ރިމަތީަގއި. މި ކަންތައްތަްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ފެނިެގންދިޔަީއ ައޅ ަގނޑ މެްނ 

ދިެވހިރ އްޭޖެގ ތ ރީޚ ަގއި އެންމެ ިގނަ  ،ފަހަރަކ  އ ފ ރ ލަިއެގން ެގންދަނީ ޖަލަށް. މިޮގތ ން މެއެްއޗެއް ބ ނި ކޮން

ޓެރަރިސްޓ ން އ ފެއްދި ެވރިަކމަކީ ނިމިދިޔަ ެވރިކަން. ރަްއޔިތ ންެގ ޙައްޤ ގައި ބަސްބ ަނން ނ ކ ތް ކޮންމެ މީހެއް ލީ 

މިޮކޅ ްނ ްނ އ ފ ރ ލ މަށްޓަކައި ަރއްޔިތ ަގއި މ ޒ ހަރ ކ ރި ރަށްރަށ ކ ރ މަށްޓަަކއި ޙައްޤ ތައް ކަަށަވރ  . މިޖަލަށް

އ ފ ރ ލައިެގން ެގނެްސ   ،ދަނިކޮށްރަްއޔިތ ންެގ ައޑ  އ ފ ލަމ ން އެ ،ރަްއޔިތ ން ދިޔައީ ބޮޑެތި ފޯސްތައް. އެފޮނ ަވމ ން

އެތަްއ  .ންދ ގައި ބަހައްޓ ފަށް ަވނީ ބަދ ަވހަކ  ެއއްެވސް ޝަރީޢަތެއް ނ ކޮ ަތއްއެ، އެަތއް މަހަކ  .ވެއްދީ ކ ަޑޮގޅިއަށް

މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ  ން ލ ބޭފ ޅ  މިއީ އެ . ލ ަފއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއިަވނީ ަނަގ ރައްޔިތ ންެގ އަސ ސީ ަޙއްޤ ތަކެއް

 އެޒީ ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން މަރ ކަލ  ،ކަމަކީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަފެނޭ އ ލ ކ ރ މަށްަޓކައި ކ ރި އިދިރ ަވ

 ،ފަޅ އި  ،ދޮށ އިނޑ ޮގ ،ރަށ ެގ ިބން ،ަގނޑ މެންަނށް މިއަދ  އެބަފެނޭއިްސކޮޅަށް ތެދ ވ  މަންޒަރ . އަޅ  ރައްޔިތ ން ހަމަ

އަދ   މި .ފަރ އި އަދި ބޭރ ން ރަށ ެގ އިމަށް ބަސްބ ނ ެގ ބ ރ  ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ިލބެމ ންދ  މަންޒަރ 

 ޕްލޭން ހަދަމ ންދ  ސްއި ލޭންޑޭ ޔޫކ ރ މަށްޓަކަ ޤީތަރައްތަކ ން އެަރށް ރަށ ެގ ަކއ ންސިލ  ،ފެނޭނަށް އެބައަޅ ަގނޑ މެން

ެގން ގ ޅި  ރ ންނ ޓަކ ރ މަށްޓަަކއި ބޭރ ެގ އިންެވސްރަށް ތަރައްޤީ އެ ،ބަފެނޭމަންޒަރ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެ

ން ރައްޔިތ ންެގ ސަރ ކ ރ  ،ބޫލ ކޮށްފިަގދ  ރައްޔިތ ން މަންޒަރ . މިއަ ކ ރަމ ންދ ރ ން މަސައްކަތްސިލައެރަށ ެގ ަކއ ން

ތިމަންނަމެންނަށް ތިމަންނަމެންެގ ރަށ ެގ މިލްކ ެވިރަކން  ،ބޫލ ކޮށްފިަގއަޑ  އަހައިފިކަން. މިއަދ  ރައްޔިތ ން 

  އ މްދަނީންނަށް ރަށ ގައި ތިެބެގންތ ން ތިމަންނަމެސައްކައަިމއްލަ މަ ،ބޫލ ކޮށްފިަގލިބިއްޖެކަން. މިއަދ  ރައްޔިތ ން 

ގ ނޫނީ  ފަ.ން ދެިވކަޒީ ގ ނޫނ ން މ ލީ ބ ރ ެވރިކަރ ަވީނ ލ މަމި މިއަދ   .ރެޭވނެކަންއިމ ކ  ހޯދޭނެ ަވސީލަތްތައް ގ  

ރަށް  އެ ،އަަވްސެވަގންނަނީ އެހެންކަމ ން މިއަދ  ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ން .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް .ބ ރ ެވރަކަން ދެިވފަ
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އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން  .ޭލންތައް ހެދ މ ގައި. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކ ރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތަކ އި އަދި ޕްކ ރ މަށްޓަަކއި ތަރައްޤީ

 ޙީ އްޞިރ އްޖޭެގ  ،ކަމަކީ އޮތް ެއއް ލެިވއިނ ދިެވހިރ އްޖޭގައި ނިމިދިޔަ ސަރ ކ ރ ތަކ ން އެންމެ ބޮޑަށް އަޅަ ،ބ ނިހެން

 މި ،އެހެންނަމަެވސް .ެވފަމ ލ ހ ކ ރ ން ަވރަށް ބޮޑަށް އިެވސް ަވނީ ނިމިދިޔަ ަސރ  ށްއްޙީ ނިޒ މަޞި ެގ އްޖޭރ  .ނިޒ މ 

 ެޖހީ... މިލިއަން ރ ފިޔ  4000ެގ ބަޖެޓ ަގއި  2020ސަރ ކ ރ ެގ 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

 މިރ . ޢ މަދ  ރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްކ ޑަހ ަވދޫ ދ އި

 

 ެކވ ން:މިރ  ވ ހަކަދެއްޢ މަދ  މެންބަރ  އަޙްކ ޑަހ ަވދޫ ދ އިރ ެގ 

 ،ބ ެގ ކ ރިންޚ ތިއިން ަކއ ްނސިލ  ،އިކ ރ މަށްޓަކަ އް އިދ ރީ ކަންކަން ރަނަގޅ އެބަ .ތެރި ރަީއސްކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްޝ 

 ންލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ މަޤްޞަދ ަގިއ ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ ިއރ ތައް  ކ ރ މަށްޓަކައި އެއިދ ރީ ކަންކަން ރަނަގޅ  

ލ ނަން. ަވއި ދަންނައްސް ހަމަ އެްއޗެެވ ތ ން އަޅ ަގނޑ ޮގ ގ ޅޭ ތަކ ޙ ލ ޞް އިތްއި އޮށަހަޅ ފަނޫނަށް މިހ ގ ހިންގ މ ެގ 

 އިލަިއ،ތ ގައި ބ ބެއް ެއކ ލަވަ ަވނަ ބ ބ ެގ ގޮ  8ައސ ސީެގ ގ ނޫނ ެގ ،ބޫލ ކ ަރންޖެހޭ ޙަޤީަގތަކީަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ހަމަ   ،ށްކޮން ބަޔ ށްކަމަ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ންލ   ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ހިންަގންޖެހޭނީަވނަ މ އްދ ަގއި 230

 ެގަވނަ އަހަރ ެގ ޖ ަލއި މަހ ެގ ކ ރިން ލޯކަލް ކައ ންސިލ   2009 ،ަވނަ މ އްދ ަގއި  298ނޫނ އަސ ސީެގ ޤ ފެހި  މި

ފ ސްކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނ އަސ ީސަގިއ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކަމަށް މި  ނިންމަންޖެހޭނެއި ބ  ބ އްަވޚ އިންތި

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގައި އެންމެ  ދައްކަނީ. މި ޑ މެން މި ނއްެގ ވ ހަކަ މިއަދ  އަޅ ަގކަންތައްަތކެ ބަޔ ންކ ރެިވަފއިވ  

ދިެވިހރްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ަތއް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ  ،ވ ނެ ެވސް ދެެކވ ނ  ވ ހަަކއަކަށް ިގނައިން ހަމަަގއިމ 

 ،ދިޔަ ބިލަކަށް ެވސްލ ޙ ަތއް ހ ށަހެޅިެގންޞްއިން އިންމެ ިގނަރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހަށް ގ ނޫނަކަށް އެވ ހަކަ. އަދި 

އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން  މި ،ބޫލ ކ ރަންަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ެވސް ގ ނޫނ ނަކަްށ ެވސް ވ ނެ ހަމަގައިމ 

ހަދައިފިއޭ.  ބޮޑ  ޖޯކަކަށް އީ މިހ ރ  ރައްޔިތ ން މި ،ޅ ަގނޑ  ދަންަނވ ނީހިނގ މ ެގ ގ ނޫނ . މިކަމ ެގ އަލީަގއި އަ 

 ،ސަކަރ ތް ޖެހިއްޖެ. އެހެންީވމ  ެވސް ރައްޔިތ ްނ މިކަމ ގައި ޖޯކަކަށް ހަދ ަވަރށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޙަޤީޤަތ ގައި

 .އޮތީ ަގިއ އޮތް ސަރ ކ ެރއް މިއް ދ ަވހ ެގ ެވރިކަމެހަރ އަ 5ެވސް  ގައިމ އަދި ހަމަ ،ންވ ލަަގނޑ  ސަރ ކ ރަށް ގޮ ޅ އަ

 ހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި ހަމަގައިމ  ޖ މް މި ،ކަމަށް ަވންޏ  ޖެއްިވސްނ ން ހ ރެ ންދަގ ނޫނ  ހަ ރަނަގޅަށް މި

. ށްކަމަ ނެިގދ ނެޔ ލ  ހޯދ މ ެގ ޯވޓެއް ޚިރައްޔިތ ްނެގ  ،ފައިވޭ ށްމަތިކޮ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ  ަވނަ މ އްދ ަގއި 70ެވސް 

އި ދ އިރ ަތއް ލ މަރ ަކީޒ އ ސޫލ ން ހިންގ މަށްަޓކަ ދ ރީެގ އިރ އްޖޭހިިދެވ ،އޮތީ  އަޅ ަގނޑ  ދަންަނވ ހިތް ،އެހެންީވމ 



 2020 ރިޗ މ  17                                        ސ  ލްޖަ ވަނަ  20 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

57 

 

މ  އްޔ ލ  ހޯދ މ ެގ އ ޚިހަށް ހިނގ ށޭ ރައްޔިތ ންެގ ން ަވަރށް އަަވއަޅ ަގނޑ މެ ،މަނަނ ންރަން ބޭށް މިކަން ކ ޅަރަނަގ

. ެގ ތެރެއިންހޫމ ފްމަތިކޮްށފައިވ  މަ އްޔިތ ންެގ މަޖިލިހ ރަމި ަވނަ މ އްދ ަގއި  70ސ ީސެގ ޤ ނޫނ އަ  ،ޯވޓަކަށް ދަމ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ.  ހަމައަށް ދެން ކ ރެިވެގންދ ނެ ެވސް މިކަން އެންމެ ފ ރި އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަގައިމ 

 އެްއެވްސ ޑ މެންނަކަށްއަދިެއއް ައޅ ަގނ .ނެތް އްކަމެ ކިޔ ނެ  ސަރ ކ ރޭ މި ސަރ ކ ރޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

ތެރި މަސައްކަެތްއެގ ޞްއި ކ ެރޭވ އިޚ ލ ަޓކަށްގ އިމ ކ ރ މަ ،ކަޒީ ގ ނޫނ  ހަރ ދަނ ކޮށްސަރ ކ ރަކ ންނެއް މި ލ މަރ 

 ޑ  ެގ މަޖިލީހ ަގިއ ތިން ދައ ރ  އަޅ ަގނތަނެއް މިރައްޔިތ ން ކ ރެިވެގން ދިޔަަތކެއް ޮގތ ަގއި މަސައްކަތް

 .މައްސަލަެއއް ަވރަށް ސީރިއަސްމިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ފެނިެގނެއް ނ ދޭ. އެހެންީވމ  މ ންދ އިރ ަގއިއަދ ކ ރަ

ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތަްއ ހިންަގންޖެހޭނީ ލ މަރ ކަޒީ  ،ކަނަޑއަޅ ފައި  ތ ަގއިޤ ނޫނ އ ސ ސީަގއި ބ ބެއްެގ ޮގ

އެކަން ކ ރ މަށްަޓކަިއ  ،އެެހންީވމ  .ބަޔ ންކ ރަނީ މިަވނަ މ އްދ ެގ )ހ( ަގއި  230 ކަމަށް އެންމެ ފ ރަތަމަ އ ސޫލ ން

ގ ނޫނ  ހިންގ މަްށ  މި ،ަބޔ ންކ ރަނީ މި އިމ އްދ ެގ )ށ( ގަ  އެ  ،މިދެންނެިވ ބ ބ ަގއި ިއ،ގ ނޫނ ގަ  ޑ މެނަށް އެއަޅ ަގނ

ން ޓަަކއި ގ ނޫނ ަގިއވ  ޮގތ ެގ މަތީށްން ކައ ންިސލ ތައް އ ފެއްދ މަލ ަމރ ކަޒީ އ ސޫލ  މި ދެންނެިވ ،ޓަކައި

އޮތީ. އެޮގތ ްނ  މަށް ބަޔ ންޮކށްފައި މިކަޔ އަްށ ލިބިެގންވ  ރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްބ  ކައ ންސިލ ތައް އ ފެއްދ މ ެގ

ތައް ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހަމަ މި ދެންނެިވ މ އްދ ެގ ޞް ޞ އިޚްތި ގ ނޫނ ގައި ސިފަތަކ އި ހަދ  އަޅ ަގނޑ މެން

ރ ތް މި ސަކަ ،މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، އަޅ ަގނޑ ންީވމ ގައި ބަޔ ންކޮށްަފއިަވނީ. އެހެ)ނ(

. ޖޭއްހިޮގތަށް ެވސް ޖެއެކި ަވގ ތ ތަކ ގައި ެއކި ޮގތް .ޖެހިއްޖޭޮގްތޮގތަށް މެންނަށް އެކި ސަރ ކ ރ ތަކ ަގއި ެއކި އަޅ ަގނޑ 

އީްސ، ަވރަށް ރަމެންނަށް އެބަޖެހޭ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑ  އި،ށް ނަހަދަރަކަަވޅި ބޮޑ  ކ އީ ، މިމ އެހެންީވ

މެންނަށް އެިކ ގ އިމ ކ ަރން. އަޅ ަގނޑ  ތ ންނަށް ލިބޭނެ ޮގތަކަށްޔިޤީ ފޮނިމީރ ކަން ރައްމީެގ ޙަޤީ ،ރަނަގޅަށް މި ގ ނޫނ 

 ނ  ވ ޖޫދ ެވެގން ގ ނޫމިބަ ެދކެޭވ. އެންމެ ފ ރަތަމަ ެވސް އެހަކަ ެވސް ވ ެގ ަތކ ޞްޞ  ަވގ ތ ަތކ ަގއި އިޚްތި

ެގ މަްއޗަށް އްސަނދިކަމ އަތޮޅ ެގ މ  އ. އިރ ަގއި މި މ ލެއ އިޔަ ދެެކެވމ ންދިކަ ތަކ ެގ ވ ހަޞްޞ ދިޔައިރ ަގއި އިޚްތި

 ކަނޑައެޅ މ ަގއި ޢ ޒ ރ ެވިރެވެގންދިޔަ ަވގ ތ ތަެކއް ެވސް ދިޔަ. އަދި މިއަދ  ޞްޞ ައޅ ަގނޑ މެން އިޚްތި ،ިވސްނ ފައި

ްށ ކަރަ އެްއެވްސ ަވ ،ަނމަެވސް ީވއި ިރސޯޓ ތައް ގ އިމ ކ ރެިވަފއިަގއްދ ތަކ  ހަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިެވހިރ އްޭޖެގ އެކި ސަރަ

ެވްސ އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން.  ން ވ ކަތައްން ނެތް ފަރ ތްކަސަނދިއްމަ އެ މ ހަ ،މެންނަށް އެކަންއަޅ ަގނޑ 

 ަވންޏ ށް އެކ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަނީ ކަމަތެރިކަމ ޞްލ މެން ިއޚ ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވނީ މިކަން ައޅ ަގނޑ އެހެންީވމ 

މި ގ ނޫނ  ފ ރަތަމަ   ،ބޫލ ކ ރަނީހަމަ ަގެވސް އަދި  ޑ އަންނަންޖެހެއޭ. އަޅ ަގނ އްކެހަމަ މިއަށް ހަމަ ބޮޑެތި އިޞްލ ޙ ތަ

 ން އަޅ ަގނޑ  މި ރައްޔިތ ންެގފަހަރ  މަތީ ޓަކައި ތިން ދ ަވހ ެގ މ އްދަތެއް ހެދ މަށްއަހަރ  5ރިން  ކ ެގސް ހެދ މ ެވ

މި   ،މި ދަންނަަވނީ ޑ ސް އަޅ ަގނ، އަިދެވން. އެކަމަކ ، ަގބޫލެއް ނ ކ ެރްއިވ. އެހެންީވމ ޅިހެމަޖިލީހަށް ހ ށަ
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އެކ  މިކަން ކ ެރޭވނެ ނިޒ މެއް އަޅ ަގނޑ މެން އަދަދ  މަދ ކޮށްެގން ިޒންމ ދ ރ ކަމ  ،އަދަދ  މަދ ކޮްށެގން ެގސިލ  ކައ ން

ސިޔ ީސ  ،ތަފ ތަކީ  ކެއް އެބަހ އްޓޭ. އެކަމަކ ތަަޓކައި ހަމަ ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންެގ ސިކ ނީޑގައި ެވސް ޮގތްގ އިމ ކ ރ މަށް

 ކ ރަން ބިރ ަގންނަ  މެްނ އެކަންައޅ ަގނޑ  ،ްށ ަވޒީފ ދޭން ބޭނ ންވ ތީވެ ކަޔަބަމެންނަށް ިގނަ ޓަކައި ައޅ ަގނޑ  މަށްބޭނ 

ެގ ފޮނިމީރ ކަން އެކ  ަރއްޔިތ ންނަށް މީމެންނަށް ޒިންމ ދ ރ ކަމ ައޅ ަގނޑ . އެހެންނަމަެވސް، އްބިރ ަގތ މެ

ރަނަގޅަްށ ކ ެރޭވނެ  ިމއަށްވ ރެ  ،ަވންޏ ށް ކަމަ ން މިަކން ކ ރަނީކައ ންސިލ ތަކ ން ހޯަދއިދޭން ަގބޫލ ކ ރ  މިްނަގނޑ 

ކީ ންނަބޭފ ޅ  ވ ކަްށ ނެިތން. ހަމަ ހ ރިހ ނަަވކި ޮގތްތަެކއް ދަން ކޮންމެހެން އަޅ ަގނޑ  ބަހ ރި.ޮގތްަތއް އެބައިަވރ  

ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޅ ން. އަދި ޚ ްއޞަކޮށް މ ިޅ ދައ ލަތް ެއކަމަށް ޤ ބިލ ވ ންއެކަމަށް ޤ ބިލ  ބޭބޭފ ެވސް 

، ިއޚްލ ޞްތެރި ނިޔަތ ަގއި މި ގ ނޫނ  ހަމަގައިމ  ެވސް ަތއްޔ ރ ކ ރެިވއްޖެ ކަމަށް ނ ަވތަ ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންީވމ 

 ށަހަޅ ކަށް އެކި ަދއ ރ ތަކ ެގ ތެރޭަގއިމިހ  ިގނައިން މި ގ ޫނނަށް އިޞްލ ޙ  ހ  ،ވ ަނމަ ފްޓްކ ރެިވއްޖެ ކަމަށްޑްރ 

  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ނ ޖެހޭނެ ކަމަށް

 

 ކަދެްއެކވ ން:ވ ހަ ރިޔ ސަތ ން

ިވދ ޅ ެވެވން އެއް އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކޮްށެގން ހ ރީ ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ަފހ ބަސް ؛ މެންބަރ ންްއޒަތްތެރި އި

ލ ން އަނބ ރ  މި އިބްތިދ އީ ސައްކަތް ނިންމ ފައި އަ، ެއ މަރި މެންބަރަކ  މިތ  އެބަ އިންނެިވ. އެހެްނީވމ ތްތެއިްއޒަ

މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދީފަިއ ވ ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ފަހ ބަސް ިވދ ޅ  ،ބަހ ސަށް އަލ ން އަނބ ރ  ައންނަން. އެހެންީވމ 

. ެއއަށްފަހ  ށް މިއަދ  ެގންދެޭވނެއަހަމަ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ބިލ  ެވސް ޯވޓަކ  އަންނ ަނން. އޭއަޅ ަގނޑ  އަނބ ރ 

މި ބިލ ެގ  ،ޔ ޒް ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ ނިދ އިރ ެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  ޢަލީ  ހަމަ ަވގ ތ ން އަލ ން އަނބ ރ  ހ ޅ މ ލޭ

 ބަހ ސްއަށް އަޅ ަގނޑ  އަނބ ރ  އަންނ ނަން. 

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 6

 

 ކަދެްއެކވ ން:ވ ހަ ރިޔ ސަތ ން

ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،ރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ހ ށަހަޅ އްވ ަފއިވ  ތްތެރ ެގ އިްއޒަމަތިެވރި ދ އި ،ފަރ ތ ން ެގސަރ ކ ރ 

ށް އަހަމަ ސްެގ ަފހ ބަސް ިވދ ޅ ވ މ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ށް އިޞްލ ޙ ( އަތ ެގ ގ ނޫނ އަ އިޖ ރ  އީޖިނ ) 2016/12

 ން. ނައަރ ވ ޞަތ ބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ރި މެންތްތެ، ިއއްޒަމިހ ރ  ޮގސްފައި އޮތީ. އެހެންީވމ 
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 އްެކވ ން:މަތިެވރި ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ަޙސަން ޒަރީރ  ވ ހަކަދެ 

( ތ ެގ ގ ނޫނ އަ އިޖ ރ އީިޖނ ) 2016/12ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން

އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނ ހ ބަސް ބ ރައީްސ، ިމ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ފަރި ތްތެްއޒައި ؛ެގނައ މ ެގ ިބލ  ށް އިޞްލ ޙ އަ

 ަވރަށް  ،ޕްރޮަޑކްޓިވް  ރ ން ަވރަށްބަންމެރި ތްތެޮގތ ން މިތަނ ަގއި ިއްއޒަ ބެހޭ މި ބިލ  ،ލަން ބޭނ ންރިޢ ޔަތްކޮށް

 ދެކޭޮގތ ގައި މި އިޞްލ ޙ ތަކ  އަދި އަޅ ަގނޑ   ،ނ ންަވނީއިފި. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން ބޭވަ އް ދައްކަ ކެ ރަނަގޅ  ވ ހަކަތަ

ތ ެގ ގ ޫނނަށް ރަނަގޅ  އިޞްލ ޙ ތަކެްއ އައިޖ ރ  އީމިއަދ  ދިެވހިރ ްއޖޭެގ ޖިނ  ،އިރ ދ އެްއކޮށް މި ގ ނޫނ  ފ ރިހަމަެވެގން

ތައް ނ ން ހެޔޮ ބަދަލ ދިމ ެވަފއިވ  ދަތިތަކަްށ ބޮޑ ތަ ޢ ވ ތައް ކ ރ މ ގައިދަ އީޖިނ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމން ،ެގނެވި 

ޙ ތަކަްށ ިވފައި އޮތް އިޞްލ ެގނެ، ލ އިރ އިަގންހި ޒަރ ނައަޅ ަގނޑ  މި ގ ނޫނަށް  .ރަީއސްތްތެރި އަންނ ނެ. އިއްޒަ

 އީ ނ ތ ަގއި ކ ރިން ޖިޮގ ކ ެގތަށްތި ކ  ބޮޑެއީޖިނ  ،ކީލަށް ފެނ ނ  އެންމެ ރަނަގޅ  ދެ ަބދަޑަބަލައިލ އިރ ގައި އަޅ ަގނ

ޮގތ ަގއި ެގ ބޮޑ  ކ ެށއް އީއަދ  ަވނީ ޖިނ ކ ރ މ ެގ ކ ށް މިޯގނ ޖިންސީ  ންނަށްދިކ ޑަކ  ،ގ ނޫނ ަގއި ޖެހިފައި ނެތް

ށް ެއއްކޮއ ވ  ކަމެއް. ހަމައެނ  ޮގތ ަގއި ބެލެިވފައި ެގއްށެ ކ  އީބޮޑ  ޖިނ  ޖެހިފަ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރީގައި

 ޑ ބޮ އީއިޞްލ ޙ ތަކ ެގ ތެރެއިން ޖިނ  ހ ރ  މި ެގނެޭވމ ެގ ކ ށަކީ ެވްސ މިކ ރ ޕްރޭ ،ން ބޭނ ންލައަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށް

ށް މިއަދ  ފަހ ަބސް ބ ނ އިރ ގައި އަޅ ަގނޑ  ލައަޅ ަގނޑ  މި ބި .ރި ަރއީސްތްތެނީ ޖެހިފަ. ިއއްޒަަވޮގތ ަގއި ެގ އް ކ ށެ

ވ ނ  އިޞްލ ޙ ތަކ ަގއި ިމ ެގނެ ،އަކީތ ނ ކ އް މ  އެންވ ނ  އެންެމ މ ހިށް ފ ހަަގކޮށްލެޑައަޅ ަގނ ،ން ބ ނިހެންހަމަ ކ ރި

ރަމ ންދިޔައީ އެ ބޭފ ޅ ން ފ ޅ ކ  ންބޮޑ ވ ކަންފ ޅ ންެގ ށް އެ ބޭޑަމެންބަރ ން އެންމެ ބޮ ނަ ިގތަނ ގައި ވ ހަކަދެްއކި  މި

އި އެިކއެކި ސިޔ ީސ ަގވ  ވ ނ ތަކ ގައި ޖަލ ރ އްޖޭެގ  .ރި ރަީއސްތްތެވ ނ ވ ގައި ބަންދ ކޮށްަފއި ތިިބ މީހ ން. އިއްޒަ

 އެކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ްނ މި .ތިބިއެބަ ހ ންމީ ިއަވރ ަރށް ބަަވބަންދ ކޮށްފައި ތިބި  ންމިދިޔަ ެވރިކަމ  ނިބޭނ މ ގައި 

މި  ސް ހަމަެވސް ފ ހަަގކ ރި. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ެވ ރ ންބަތެރި ހ ރިހ  މެންތް ތަނ ގައި ވ ަހކަދެއްކި އިްއޒަ

ދ ކޮށްަފއި ންވ ނ ވ ގައި ބަ ،އަދ  ބަންދ ކ ރެިވަފއި ތިބި ކ ަގިއ މިރ އްޖޭެގ ޖަލ ތަ ،ަހަގކޮށްލަން ބޭނ ންފ ރ ޞަތ ގައި ފ 

އެ  ،ނޫންނަމަފަށައިަގންނަން. އެހެން ެއ ޝަރީޢަތް އަަވހަށް ،ނަމަ ޢަތްކ ރެޭވދެކޮޅަށް ޝަރީ ތިބި މީހ ން އެ މީހ ންނ 

އަޅ ަގނޑ މެްނ  .ެތރި ރައީސްތް. ިއއްޒަންަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ދޫކޮށްލަ ހައްޔަރ ކޮށްފައި ތިބި މީހ ން އ ދެ! ؛ބޭފ ޅ ން

މީހ ންެގ އަސ ސީ އެންމެހަިއ  ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން އެދ ންބަނ ވ ގައި ޖަލ ތަކ ގައި މީހ ން ވ  ،އެބަޖެހޭ ލަންިވސްނ 

މަހެއްެގ މައްޗަށް ންނަށް ހ  އެ މީބަދޭަދއ ލަތ ން ަވަރށް ބޮޑ  ޚަރަދެއް އެހަމައެއ ިއއެކ   ެގން.ެގއްލި އް އެބަދޭޙައްޤ ތަ

ަވރަކަށް އަށ ރަ  ،ބަ ޚަރަދ ކ ރެޭވނަ މީހަކަށް އެންޮކށްފައި ހ ަގިއ ބަންދ ޑަކަށް ޖަލ  ނއްެގ ަމއްޗަށް ގ ތްަގކ ރަމ ން. މަހެ

ން ބަންދ ކޮށްފައި ހ ނ ވ ަގއި މީމިޮގތަށް ޖަލ ގައި ވ  ،ލަން ެއބަޖެހޭހ ސް ރ ފިޔ . އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ 

 އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމ   ،އިރ ަގއިއް ގެއްިލެގންދ ތައި ތިބޭ މީހ ންެގ ޙައްޤ ފަދ ކޮށްންބަދައ ލަތަށް އަދި ިއެގން ބަހައްޓަ
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ަވގ ތ ަގިއ  މަ މިހަައަވސް ޙައްެލއް މިކަމަށް އެބަޖެހޭ ެގންނަން. އަޅ ަގނޑ   ،ންކޮށް ިވސްަނއިފ އި ަގދޭތެރޭ

 ރޭދޭތެ އެ ބޭފ ޅ ންނ  ،އިންެގ މައްސަލަތަްއ ަބލަހ އި ިތބި މީގަ ވ  ީވހ ެވސް ައަވހަކަށް ވ ނ  ،ސަރ ކ ރަށް ޮގަވއިލަން

 އީ މިއަދ  ޖިނ  އަޅ ަގނޑ މެން .ރައީސް  ތްތެރިފ  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބިދިނ މަށް. އިއްޒަސ އިން ،ިވޝަރީޢަތްކ ރެ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ތ އަކީންވ  އަނެއް ނ ކ ނ ރ ގައި ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގޮކށްލަން ބޭއި ވ ހަކަަދްއކ ށްލަތ ެގ ބިއައިޖ ރ 

ޕްރީމް ކޯޓ ން ތިޚ ބަށް ސ ން. އެ އިއްިވ ރިޔ ސީ އިންތިޚ ބެއްޖޭަގއި ބޭއް ރ  ނިމިދިޔަ އަަހރ ތަކ ަގއި ،ފެނިެގންދިޔަ

ންެގ އެންމެ އަސ ސީ ެއްއ ތ  ދިެވހިރ އްޖޭެގ ަރއްޔި ،އަށް ަވދެަގނެތެރެ ެގ ބ މް ޯކޓ ން އެ އިންތިޚ ބ ނައި، ސ ޕްރީއަތް

ޭގަވރަށް ނނޭ ތަނެއްކަންކީ ޮކންނަކޮމިޝަ ސ ޕްރީމް ކޯޓަކީ އަދި ރ އްޖޭެގ ިއލެކްޝަންސް ،ކޮށްލ ނިންމ ން ބަދަ

ޮގތަކަށް  ނ ންއެ ބޭފ ޅ ން ބޭ ،ސް ބަދަލ ެގނެސްެވއެ އިންތިޚ ބ ެގ ިލސްޓަށް  ،ސްޮގރ އްޖޭެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ހ ލަތ  

ޮގތަކަށް ިދެވހިރ ްއޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ އަސ ީސ  ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންއަިދ އެ  ،އި ހައްޓައެ އިންތިޚ ބ ެގ ހ ރިހ  ކަެމްއ ބަލަ

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ   .ތެރި ރައީސްތްއެކ  ފ ހަހަކ ރަން. އިއްޒަޔ އިވ ކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތ މަފަ އިެގންކަށް އަރަ ޤަޙައް

ނިމިދިޔަ ސަރ ކ ރ ތަކ ން  ތ ެގ ގ ނޫނަށް މިއަދ  މި ެގނެޭވ އިޞްލ ޙ ތަކ ެގ ސަބަބ ން އަ އިޖ ރ  އީތ ަގއި ޖިނ ޮގ

ވ ތަްއ ޢ  ރައްޔިތ ްނެގ މަްއޗަށް ކ ރަމ ންދިޔަ ސިޔ ސީ ދަކ ދިކ ރި ކަންަތއްތަކ ަގިއ  ،ވ ަތއްޢ  ކ ރަމ ންދިޔަ ސިޔ ސީ ދަ

މަލ ތައް ދެން  ޢަގ ނީ އްރައްޔިތ ްނެގ ޙައްޤ ތަކަށް އަރަިއަގނެ އެ ހިންިގ ނޭ ،ވ ތަކަށް ބަދަލ ކޮށްޢ ބޮޑެތި ދަ އީޖިނ 

ީކ ބޮޑ  އިލްތިމ ސަ އަޅ ަގނޑ ެގ އެންމެ .އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  މި ގ ނޫނ ެގ ދަށަކ ން ނ ހިންޭގނެ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް

 އި ެގންނަންޖެހޭ އެންމެހަ ،ކ ެރިވކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ަގިއ މި ގ ޫނނަށް އަދިެވްސ ައޅ ަގނޑ މެްނ ރަނަގޅަށް މަްޝަވރ 

ޝަރްޢީ ނިޒ މަށް ދިމ ެވފައިވ  އެންމެ ބޮޑ  އެއް ޮގންޖެހ ން. އ ދެ،  މިއަދ ދިެވހިރ އްޖޭގައި  އީމި ،ބަދަލ ތައް ެގނެވި 

ބޫލ ކ ރ  މިނިަވން ަގރަްއޔިތ ން  ދިެވހި ،ެއ ނިޒ މަކީ ދިެވހި ރައްޔިތ ްނ ބަލައިަގންނަ ؛މ ޢަދ ލ އިންޞ ފ ެގ ނިޒ 

ތަނ ން ނެރެޭދ  އް އެ ތަންބޫލ ކ ރ  މިނިަވންކަމ  އެްއކޮށް ހ ކ ަގއަދި ަރއްޔިތ ން  ،ެގތަކެްއ ހ ރިފަނޑިޔ ރ   މ ސްތަޤިއްލ 

ހެޅ އްވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑަށް ދެއްީވތީ ސަރ ކ ރަްށ ކޯޓ ތައް ކަމ ަގއި އެ ކޯޓ ަތްއ ެވެގންދިޔ ން. މި ބިލ  ހ ށަ 

 ިރއްޔ . ން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ންނަަވދަ ނިހ ޔަތަށް ޝ ކ ރ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ގައި އޮންނ ނެ.  1:30ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލ ެގ ޯވޓ  މިއަދ  

 

 . އިބ ތިދ އީ ބަހ ސް 5
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 ޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރި

 ހ ޅ މ ލެ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ؛ފަށަނީ އަނެއްކ ެވސް މި

ދިެވހިރ ްއޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ ަމރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ) 2010/7 ގ ނޫނ  ނަންބަރ  ،ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ 

 .ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ މ ތޮޑ ފަރެސްެގ ބަހ ސް. (ގ ނޫނ 

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ން: ފަރެސްމ ތޮޑ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް

 އީޖިނ  ،ވ ހަކަދައްކަން އެދ ނީ ޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ؛އ ދެ، ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ފަހ ން އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ތި މައ ޟޫޢ  އަެނއްކ  ބަދަލ ކ ރި ކަމަށް އަޅ ަގނޑަްށ މި  ިފއްތި .ތ ެގ ގ ނޫނަށްއައިޖ ރ 

 ؛އެހެންނަމަެވސް، ފ ރ ޞަތ  ދެްއީވތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްފ ހަަގކ ރެވ ނީ. 

 ލ މަރ ކަޒީ...

 

 ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ 

ދައްަކވ ކަށް. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް މަޖ ބޫރެއް ނޫން ވ ހަކަފ ޅ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 އީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ޖިނ  ،ލ ނ ކ ރެިވެގން މަތިެވރި ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޢ ތ ނގައި އިމިއެކަމަކ  

ހ ބަސް ިވދ ޅ ަވނިކޮްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ަވަޑއިެގން ތި ފ ރ ޞަތަްށ ތ ެގ ގ ނޫނ ެގ ބިލ ެގ ފައައިޖ ރ 

ީތ ނިމިފަ. އެ ޯވޓަކަށް ޮގސްފައިވ  ވ ހަކަ ެވސް އަޅ ަގނޑ  އޮއެދިަވޑަިއަގންނަަވނީ އެ ބިލ ެގ. އެހެންީވމ ، އެ ބަހ ސް 

ެގންދަންީވ މި ބިލ ގައި. ފ ރ ޞަތ  ަވންޏ  ހަމަ ކ ރިއަށްލ ނ ކ ރިން. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  އެދިަވޑަިއަގންނަޢ އި

 .މ ޙައްމަދ  ިވސ މްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ަގމ  ދ އިރ ެގ ؟ ދޫކޮށްލެއްީވތޯ

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙަްއމަދ  ިވސ މްަގމ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  

ގ ނޫނަށް  ންގ މ ެގޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އ ދެ، ދިެވހިރ އްޖޭެގ ިއދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހި

ހ ށަހެޅ އްިވ އިޞްލ ޙ ތަކަްށ އެ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ހ ޅ މ ލޭ

ކ ޑަހ ަވޫދ  ،ދައްަކަވމ ންތ އީދ ކ ރަން. އ ދެ، ދެންމެ މި ބިލަށް ވ ހަކަފ ޅ  ގައިއަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ފ ރިހަމަ ޮގތ 

ކަންކަން  ން މިޙަޤީޤަތ ގައި ސަރ ކ ރ ން ައދި އެމް.ޑީ.ޕީ ، މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢ މިރ  ިވދ ޅ ެވއްޖެދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި

ރައްޔިތ ންނަށް ފޮނިމީރ ކަން ހޯދައިދިނ މ ެގ ޮގތ ން   ،އެކ  ޒިންމ ދ ރ  ޮގތެްއަގއި ކ ރަމ ންދަނީ އިޚ ލ ޞްތެރިކަމ 

ން ފެށ ނީއްސ ރެ އަބަދ ެވސް ދަްއކ  މ ެގ ވ ހަކަ އެމް.ޑީ.ޕީނޫންކަން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ 
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ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މަށް ހިންގ މަްށ  ،ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މަށް ޓަކައި ، ބ ރ ތައްވ ހަކަެއއް މިއީ. މަރ ކަޒ ެވފަިއ އޮތް

ެވެގންދ ނެކަން އަޅ ަގނޑ  ބޮޑަށް ސ ފ  ދަނީ. އެކަން ިދެވހި ަރއްޔިތ ންނަށް މިއަދ  މ  އިޞްލ ޙ ތައް ެގންނަމ ން މި

މި އިޞްލ ޙ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑަްށ ބޮޑަށް  މެމި ބިލ ގައި އެން ،ނ ކ ރަން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަންެކއް ޝައް

ލ މ ެގ ބ ރ  އެ ރަށ ެގ އިޚ އްޞަކޮށް ރަށްރަށ ެގ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކ ަލަވ ،އެންމެ ބޮޑަށް ފ ހަަގކ ެރވ ނީ 

އެ ރަށ ެގ ަތރައްޤީއަށް ކަްނކަމ ަގއި ޮގތް  ، ލިިބެގންދިޔ ން. މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެ ަކއ ންސިލ ތަކަށްކައ ންސިލ ތަކަށް

ބޮޑ  ކަންތައްތައް ފަހިެވެގންދ ނެކަން އަޅ ަގނޑަށް  ކ ރ މަށް ަވރަށް އަދި އެކަންކަން ،ންމ މ ެގ ަވރަށް ބޮޑ  ބ ރެއްނި

ޤަތ ަގއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭްނެގ ކަންކަން ނ ނިމިެގން ިގނަ ން. ެއއީ މިއަދ  ހަމައަށް އަިއއިރ  ޙަޤީޤީހަމަ ޔަ

ޮގތް ނިންމ މ ެގ ބ ރ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ،ހަަގކ ރަން. އެޮގތ ންކަންތައްތަެކއް ލަސްެވަފއި ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ  ފ 

ދި ަރއްޔިތ ްނ ކަމެއް. އަ ލިބެމ ންދިޔ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ހަނ  އ ފ ކ ރ  ކައ ންސިލަށް އަދި ަރއްޔިތ ްނނަށް ރަށ ެގ

هللا ޢަބްދ   ދެ، ަރއީސްކަމެއް. ކ ަޑކ ޑަ މިސ ެލއް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލ ަނން. އ  ޓަަކއި ނ ހަނ  ބޭނ ންވ  އެކަމަށް

އަޅ ަގނޑ މެން ރަށ ެގ  ،ހައްދ ންމަތީ ަގމ ެގ ލިންކ  ރޯޑ  ހެދެމ ންދިޔައިރ  ،ޔ މިނ ެގ ެވރިކަމ ގައި އިނޭގތޯ

 ސް އަދި ހައ ސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ޮގ ،ސަރ ކ ރަށް ލ ން އޭރ  އ ދޭސްކ ރަމ ންދިޔައަދި ކައ ްނސި ިއ،ރައްޔިތ ންނ 

 އ  ކ ރިހިންނަ ،އަަވށ ން ނެއްޓިމަގ  މ ކ ރި ޚ އްޞަކޮށް ،ހަދަމ ންދިޔައިރ  އެ މަގ  ،ެވސް އެދ ނ   އިބައްދަލ ކޮށްފަ

ތަށް އެ މަގ  ހެދ މަށް. ކައ ންސިލ ން ޮގ ށް ބޭނ ންކ ރެޭވއެ މަގ  ރަށ ެގ ހ ޅަނގ  ފަރ ތ ެގ ޮގނޑ ދޮ  ،އ ދެ ؛ދިމ ލ ން

ނަމަެވސް، މިއަދ  ރީތި މަގެއް ަގމ ަގއި ތަކ ރ ރ ކޮށް އ ދޭސްކ ރަމ ންިދޔަ އެޮގތަށް އެކަންކަން ކޮްށދިނ މަށް. އެހެން

ލަ  ިރަޒމަށް ބޭނ ންކ ރެޭވ ރީތި ނަ އަލޯކަލް ޓ އ ދެ،  ؛އްދ ގައި ޮގނޑ ދޮށްހަސަރަ ހިންނައެބައޮތް. އެހެންނަމަެވްސ، ކ ރ 

އ ދެ،  ؛އަހަރ  ފަހ ން ދިހަ އޮތީ އެ ަމގ  މިއަދ  ހަދ ފަ. އ ެދ، މީގެ ޮގތަށް  ބޭނ ންނ ކ ރެޭވ ބީޗެއް އެތަނ ަގއި އޮްއވ 

ރިޒަމް އަެގނެްސެގން ރަށ ގައި ލޯކަލް ޓ ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލ ޙ އ ދެ،  ؛އަންނަން އޮތް ޖީލ ތަކ ން

 ވ ހަކަތައް އަދި ދައްކ ނެ. އޭރ ަގއި މިކަންކަން ރަނަގޅ ެވެގންދިަޔއިމ  މިޞ ދީ ޮގތ ން އިޤްތި  އިއަދި ރަށ ަގ .ފައްކ ވެ 

ެގ ސަރ ކ ރ  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނ އި އަދި ކައ ންސިލ ެގ މަޝްަވރ އ  އެްއކޮށް ޮގތް ނ ޔ މީ هللا ެވސް ރައީސް ޢަބްދ 

ނ ޖެހޭނެ. އަދި އަޅ ަގނޑ  ދައްކ ކަށްމިއަދ  މިވ ހަކަ  ،އޮތްނަމަ އިނިންމ ެގ ބ ރ  ރަށ  ކައ ންސިލަށް ެވސް ދީފަ

ކަމ  މެދ  އަޅ ަގނޑ  ހ ންނ ނެ ެވސް ރަނަގޅ ކ ރެިވަފއި މިކަހަލަެގ ކިތަންމެ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގކ ރިން 

އ ދެ! އިއްެޔެގ ަވގ ތެްއަގިއ  ؛އެއްކޮށް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަންނ ކ ރަން. އ ދެ، ހަމަ މިއ އް ޝައްކެ 

ަގމ ެގ  ،ިމަވނީ ކަނޑައަޅ ފަ. ެއޮގތ ން ޞްޞ އިޚްތިޔ  ަގރ ރަކ ން ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރަށްަތކ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް

ފިނޮޅ  އަިދ އަދި އޭެގިއތ ރަށް ަގސްަގނޑ  ،ޮގތަށް އްެދްއ ހިމެނޭހަަގްނ އަދި ކައްދޫެގ ސަރަ ޮގތ ަގއިެގ ޞްޞ އިޚްތި

 ؛ކ ރިން  އ ދެ، ީމެގ ؛ލ ނ ކޮށްފަ. ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހެނީޢ އިއި ކަނޑައަޅަ  ޞްޞ އިޚްތިަވނީ  ޮގތަށް މި ފިނޮޅ  ހިމެނޭބޮޑ 
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 އިބަޔަކ  ހަވ ލ ކޮށްފަ ފިނޮޅ ދި ަގސްަގނޑ އަ އިއްދަކ ހައ ދެ، ަގމ ން ބޮޑ  ސަރަ ؛ކ ރިން އަހަރ ފަސް އ ދެ، މީެގ 

މިއަދ   .ކޮށްނ އަދި ރަްއޔިތ ންނ  ެވްސ މަޝްަވރ  އި،އޭރ ަގއި ަކއ ްނސިލ ގައި ިތއްބެިވ ބޭފ ޅ ންނ   ،އޮތީެވސް 

ޓ  ސޯއަދި އެތަނ ަގއި ރި .ިރޒަމ  ތަރައްީޤކ ރަންއަލޯކަްލ ޓ  ހަވ ލ ކ ރީ އްދ ަގިއ ހަހަމައަށް އަިއއިރ  އެ ސަރަ 

ެވސް ރައްޔިތ ން  އްދ ަގިއ އެ މަސައްކަތް ނ ހިނގ ީތ މިއަދ ހަ އެ ސަރަ ،ހަވ ލ ކ ރި ަނމަެވސް އްޤީކ ރަންތަރަ

ަސރ ކ ރަށް ެއކަން ަކއ ންސިލ ން ދަންނަަވިއެގން ެއކަން  ގެ . މިއަދ އިންތިހ އަށް ކަންޮބޑ ވ ން ފ ޅ ކ ރަމ ންދަނީ

ހ ރި ކަންކަން  އ ފަލ  ެއއްކޮށް ފ ަހަގކ ރަްނ. މިހެންމ ރ ޖ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަްތ ކ ރިއަށްދ ކަން އަޅ ަގނޑ  

ހަމަ އ އްމީދ ކ ރަން.  އްލ ވ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ޙަ ެއއްކޮށް  ެގެނޭވ އިޞްލ ޙ ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ަވނީ ބަޔަކ  ެވސް  އ ދެ! ބޮޑ  ބިމެއް މިއަދ  ؛އްދ ންހަރަސަ ނަަގމ ެގ ކ ރިހިން ޔ މީނ ެގ ެވރިކަމ ގައިهللا ރައީސް ޢަބްދ 

އަދި ރަށ ެގ ދަނޑ ެވރިންނަށް  ،ކޮށް އެ ރަށ ެގ ދަނޑ ެވރިން ހައްދ  ަތކެތި ރަނަގޅ  ޮގތެްއަގއި މ ކެޓ . ވ ލ ކޮށްފަހަ

ެއްއެވސް  އިކ ރ މަށް. އެހެންނަމަެވސް، ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ފައިދ ވ  ޮގތަށް އެތަނ ަގ އެކަން ފައިދ ނެ ޮގތަށް

ނ ދ ކަން އަޅ ަގނޑ  ހިތ މަޔ ެއކ  ފ ހަަގކޮށްލަން. މިއީ ޙަޤީަޤތ ގައި މި ކަްނކަމ ަގއި އަިދ މަސައްކަތެއް ިމއަދ  ކ ިރއަށް

މިިނސްޓްރީަގއި ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ން ހިތ ހ ރިހ  ޮގތަކަށް ކަންކަން  ލޭެގމ ތައް އަދި ބ ރ  ރަށްރަށ ން ތަންތަން ދޫކ ރ މ ގައި

ެވސް އަޅ ަގނޑ   ޖެހެނީ. މިއަދ  ހަމަގައިމ ިމއަދ  ެއަކމ ެގ ތަކ ލީފ ތައް ޙަޤީޤަތ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް  ،ނިންމ ފައިވ ތީެވ

މ ން ދޫކޮށްފައި ހ ރި ބޮޑެތި  ަގއެހެންމި  ،ދަނީެވސް އ ދޭްސކ ރަމ ން ނިސްބަތްވ  ހ ރިހ  ރައްޔިތ ންއަށ ދ އިރ 

އެކަްނކަން ރައްޔިތ ންނަށް ޙަޤީޤީ މަންފ  ވ ނެ  ،ބޮޑެތި ބިންތައް ހަމަ މިހ ރ ން މިހ ރަށް ވަކިކޮށް  ،އްދ ތައްހަރަސަ

މިއަދ   ންއ ދެ! އެމް.ޑީ.ޕީ ؛ްއޔ  މި ެވިރކަމ ންޮގތަށް އެކަްނކަން ކ ރިއަށްިދއ ން. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ިއރ ދަކ ރެިވ

 ،ެގންނަ ބަދަލ ތަކ ން ޙަޤީޤަތ ގައި ދެން މިހެން ހ ރި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ ކޮށް  މަރ ކަޒީ ނިޒ މަށްލ 

އަދި  ،ބިންަތކ ންދޫކ ރެޭވ އަދި ަކއ ންސިލ ތަކ ްނ  ،ކައ ންސިލ ަތއް އިންތިޚ ބ ޮކށްފައި އްޔ  އަޅ ަގނޑ ެމންއިރ ދަކ ރެްއވި 

ނ ކ ރަން. ެދްއިވ  ންފ  ރައްޔިތ ންނަށް ކ ރ ނެކަމ  މެދ  ހަމަ ޝައްެކއްކަމ ެގ ޙަޤީޤީ މަކ ރެޭވ ކަންކަމ ން އެ

 ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ . 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކެންދޫ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން. 

 

 ސައިން ވ ހަކަެދއްެކވ ން:ކެންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ 
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އަޅ ަގނޑ  ހަނދ ންވ  ޮގތ ން  ؛އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން ެވސް ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް އ ދެ! ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގ ނޫނ ތަކަްށ އިޞްލ ޙ  ހ ށަހެޅޭއިރ ަގިއ  ،މި މަޖިލީހ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ފ ހަަގކޮށްފަިއވ ނެ  ދައ ރ ގައިމިދިޔަ

ގ ނޫނ ެގ  ،އެޮގތަށް. ގ ނޫނ  ނަންބަރ  ފ ރަތަމަ ޖަހ ފައިހަމަ އޮންނަނީ  ޮގތް. މިހ ރ ެވސް މި ޔ ގ ނޫނ ަގއި ނަން ލި

ދިެވހި ބަހ ެގ  ،ެވސް އްމ ކޮށް ދިެވހި ބަހ ންއ ަގނޑ މެން . އަޅ ެގ ތެރޭގައި ޖަހ ފައޮންނަނީ ބްރެކެޓ  ނަން މި

 އެ ެއއްަޗކަށް ދޭ އިތ ރ  ތަފްސީލ  އޮންނަންޖެހޭނީ ،ލިޔ ނީެގ ނަން ަގވ އިދ ތަކ އި އ ސޫލ ތަކަށް ަބލ ފައި ެއއްެޗއް

އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން.  އެތެރޭަގިއކަންެގ ބްރެކެޓްެގ ތެރޭަގއި. އެހެްނީވމ ، ގ ނޫނ ެގ ނަންބަރ  އޮންނަންޖެހޭނީ ބްރެކެޓ 

ސް އެކަްނ އިޞްލ ޙ ކ ރަމ ންދިޔައިރ  ެވބައެއް ގ ނޫނ ަތއް  ؛ގ ނޫނ ތައް އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީން

ފ ހަަގކޮށްފަިއވ ނީ. އެހެންނަމަެވސް، އަދިެވްސ އެކަން ހަމަ ެއޮގތަށް ތަކ ރ ރ ވ ތީ އެ ވ ހަކަ ދަންނަވ ލީ. އަޅ ަގނޑ މެން 

ހަމަ އިރ އިރ ކޮޅ   ،އެއްޗެއް. ގ ނޫނަކީ ގ ނޫނަީކ އޭެގ ޒ ތ ގައި ދެމިއޮތ ން ޭއގައި ހިމަނަންޖެހޭ .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ން އޮޅ ްނއަރ ނެ ކަމެއް. އަދި އެ ގ ނޫނަކ  ރަްއިޔތ ންނަށް އޭެގ ،ވ ނަމަ ކަމަށް ލ ކ ރަން ފަށައިފިއެހ  ިގނައިން ބަދަ

މިދިޔަ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ަގިއ  ،ބަދަލ ވ ނެ ކަމެއް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ ެވސް  ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތ ން ދެޭކޮގތް 

 އް،ފަހަރަކ  ިއޞްލ ޙެއިޞްލ ޙެއް، ފަހަރަކ   ، ހ ށަހެޅިމި ގ ނޫނަށް އިޞްލ ޙ  ،ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން ތިބިއިރ 

ދިޔަ ގ ނޫނެއް މިއީ. ހަމަ އެޮގތަށް ޅިެގންވ ނ ވ  ނޭނޭގ މިންަވރަށް އިޞްލ ޙ  ހ ށަހެ ،ހ ށަހެޅި  އްއިރ ކޮަޅކ  އިޞްލ ޙެ

ނަ އިޞްލ ޙ  ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މިއަށް ހ ށަހެޅޭ ދެަވ ގައިފަހަރ  މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ  މި

ފަހަރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް   މި އިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގރައްޔި ނ ެވ އަހަރ  އެއްއ ޅެނީ. އަދި މިއ ޅެނީ މި ހ ށަހެޅިެގން 

ަވންޏ    ހަޅ  ކަމަށްއިޞްލ ޙަށް ހ ށަ ނަށްއަރަނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ގ ނޫ، އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއެހެންީވމ  ފަހ ން.ހ ވ ކ ރި 

ައަވހަށް ިގނައިން މ  ައަވސް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލ ޙ ަތކެއް ހ ށަހަޅަންީވއޭ. ދެން މ  ،ޅަށް ބަލ ަފއިފ ދޭަވރަކަށް ރަނގަ 

ގ ނޫނ  ބަދަލ ކޮްށ  ކޮޅަކޮޅ  މަކީ ެއއީ އެހ  ރަނަގޅ  ކަމެއް ނޫނޭ. ެއއީ އިރ  މި ގ ނޫނަށް މިހެން އިޞްލ ޙ  ހ ށަހެޅ 

ހަމަ  ،ހީަވނީ . ދެން ރައްޔިތ ންނަށްގ ނޫނ  ބަދަލ ެވއްޖޭ މިހ ރ   ،ޖެހެނީރައްޔިތ ން ގ ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނަން

އިޯވލްެވ  ،އެްއކަލަ ބ ނ ހެންއަބަދ   .އޭެވދަލ ޭވބަހަމަ  އޮންނަނީ މި ަގވ އިދެއް ބަދަލ ކޮށްލ ހ  ފަސޭހައިން ހަމަ ގ ނޫނ  

ންވ  ސްޓެބިލިީޓއެއް ނ ަވަތ ގ ނޫނ ތަކަކީ ެވސް. އެހެންނަމަެވްސ، ގ ޫނނ ތަކަކީ ޭއެގ ޒ ތ ގައި އެކަީށެގ އޮންނަ އެްއޗެކޭ

ނަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ސިފަތަކ އި އެ ގ ނޫެގ ެއ ގ ނޫނެއް  ،ޖެހިގ ނޫނެްއެގ ސިފަ .ނިއ ޓީެއއް އޮންނަންޖެހޭނެކޮންޓ 

ެވްސ  ަވގ ތ އަދި ގ ޫނނ ަގިއވ  ޮގތް ރައްޔިތ ންނަްށ އެނެގންދެން  ،ެނިގބިްނަވޅ ހިތ ގައި ކަންތައްތައް ަރއްޔިތ ްނެގ 

ކަންކަން ނ ހިނގ ނެ އެ  ،އައީމަ ބަދަލ ކޮށްލ  އ ސޫލ ން ނެ. ހަމަ އެހެން ތިބެފައި އަޅ ަގނޑ މެން ކަމެއް ހިަތށްދޭންޖެހޭ

ިމ ބަލަިއެގން ކަމަްށ އަޅ ަގނޑ މެން  މަތީން ހިނގ ނެ ެއޮގތ ގެ  ކަްނކަންެވސް ކ ރަނީ. އަދި  ަގނޑ  އ އްމީދ ކަމަށް އަޅ  

ނ ކ ެރޭވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަޞައްވ ރ  ،ކަށް ބަލ އިރ ަގިއ ދަންނަަވން އޮތީތިބީ. ގ ނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިވ  އިޞްލ ޙ ތަ
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ނޫނިއްޔ  އެކަމެއް ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބ ރ ނ ޅ  ކަމެއްެގ ވ ހަކަ  ،ކަމެއް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން ބޭނ ންނ ވ  ،ކަމެއް

އަޅ ަގނޑ މެން  ،ން އަބަދ ެވސް ދައްކަނީނ ލިޔ ަނން. އަޅ ަގނޑ މެ ނެއްެވްސ ގ ނޫެނއްަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަގައިމ 

 ޅ ަގނޑ ެމން މ ސްތަޤްބަލ ގައި އެކަމ ގ ނޫނެްއގައި ލިޔަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން ބޭނ ންވ  ކަންތައްތަކ ެގ ވ ހަކަ. އަ

ހ ށަހެޅިފަިއވ   މި ގ ނޫނަށް ،ެއޮގތ ން ށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަނޒަރ  ޮގސް ހ ްއޓޭ ކަންަތްއތަކ ެގ ވ ހަކަ.އަދިމ 

 ،އްދ ަތކ އި ހަރަސަލ އިރ ގައި ިހއްކ ފަިއވ  އިރަށްރަށ ެގ ލޭންޑ  ޔޫސް ޕްލޭން އެކ ލަވަ  ،ޞްލ ޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެަބޮއޭވއި

 ،ންނަނީއްެދއްެގ ބޭނ ން ހިފ ނެ ޮގތް. އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން މި އޮހަރަސައްދ ތަކ އި އެ ހަ ރަސަކެން އޮންނަ ހިއް

ެވްސ ބިން ހިއްކ މ ން އެއީ ނ ކޮށް ހަމަ އެއްޮގތަކަށް  ،މީަގއި ލަިއެގން ެވސްކަ އަނެއްކ  ބިން ހިއްކ މ ެގ ވ ހަމިހ ަވރަކަށް 

އަޅ ަގނޑަށް  ވ ހަކަ ހިމަނަން ދިމ ކ ރީމ  މި  އިަގން ހ ރިހ  ރަށެއްެގ ލޭންޑ  ޔޫސް ޕްލޭނ ނ ވ ނެ ކަމަކަށް ބަލައިެގ

މިދިޔަ ަރއްޔިތ ްނެގ  ،ފ ަހަގކ ރެވ ނ  ށްަގނޑައަޅ މިއީީކ އަދި އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމަކަށް ނ ވ ނެހެން.  ،ހީަވނީ

ބޮޑެތި ރަށްތަކެއް ނޫން.  މިހިރަ ރަށްތަކަކީ މ  އިެވސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދ އިރ ގަ  އިމަޖިލީހ ެގ އިންތިޚ ބ ަގ

 ރަށްތައް ެވސް މިިގނަ އެންެމ  ،ނިސްބަތ ން ަވރަށް ކ ދިކ ދި ރަށްރަށް. ދިެވހިރ އްޖޭގައި ދ އިރ އަކަށް ބަލ އިރ  

ލީަމ އި ކ ޑަ އެއް ރަށަކަށް އަރަރަށް ޮއޭވ. އެެހންނަމަެވސް، ޭއެގތެރެއިން 6 .އިއޮންނަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ދ އިރ ަގ

އޮތް ހ ރިހ   ފަޅ ގައި މި މިފަހަރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހޮވިއްޖެއްޔ  ޖެހޭނޭ ،ެވސް ބ ަނނީ އެރަށ ެގ މީހ ން

، ރަްއޔިތ ންެގ ތެރެއިން ަބއެްއ މީހ ންެގ . އެހެންީވމ ޖަހ ލަންޖެހޭނޭލ ފައި ޭބރ ން ަވށ  ތޮށިއިތަންކޮޅެއް ިހއްކަ 

ރަށ ަގއި ޮއެވއްޖެއްޔ  އެ ފަޅ ކޮޅ   ،ަޑ ފަޅ ކޮޅެްއ ނަމަެވސްެވްސ، ކ  ހަަމ ކ ޑަ ތަންޮކޅެއް  ، އޮންނަނީިވސްނ ން މި

އެއްކޮށް ހަމަ ޮގތްޮކށްލެޭވނެ ފަޅ  އެއް  . އެއީ މ ލެއ ނޭޖެހޭއެްއޮގތްކޮށްލަން ލ ފައި މ ލެއ އިހިއްކ ލަން. ހިއްކަ ޖެހޭނޭ

ކ ެރެވނީ. ތަޞަްއވ ރ  ،ބޫލ ކ ރެެވނީަގލަ ޖަހ ލީމަ ތަރައްޤީ އަންނަ ކަމަށް މި ހިބޮޑ  އިބޭރ ަގ ލ ަފއި ަވށަިއެގންއިހިއްކަ

ބޮލަށް ނ ަވތަ  ަކއ ްނސިލަރ ންެގއަނެއްކ ެވސް އެ ތަޞަްއވ ރ  ނ ަވތަ އެ ިވސްނ ން ކައ ންސިލ ތަކ ގައި ތިބޭ 

ން ކަންބޮޑ ވ  ކަެމއް. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެ ،ލިޔެފައި އޮތީމ  އިތ ންެގ ބޮލަށް ަވންަނ ޮގތަކަށް މި ގ ނޫނ ަގރައްޔި

ބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގިއ އެ ނިންމ މެއް ޙަޤީޤަތ ގައި ަގއަޅ ަގނޑ   ،ކަމަށް ވ ނަމަ ެވއްޖެއަޅ ަގނޑ މެން ރަށެއްެގ ބިން ހިއްކަން

 ރައްޔިތ ންނެއް ނޫން. އެއީ ރަށެއްެގ ބިން ހިއްކ މަކީ އެ ރަށެއްަގިއ ނިންމަންޖެހޭނީ ކޮންމެހެން އެ ރަށެއްެގ ސީދ 

ތަނެއްަގއި މަސައްކަްތކ ރ  މަސްެވރިންނ  ެވސް ގ ޅ ންހ ިރ  ނަ ރަށަކ  ެވްސ ގ ޅިފަިއވ  ކަމެްއ. އަދި އެޖެހިެގން އޮން

ބިން  އަޅ ަގނޑ މެން ،ކީ އ ޅޭ ވ ހަކައަ ެވސް ގ ޅ ންހ ރި ކަެމއް. ދަންނަަވން މި ކަމެއް. އަދި މި މ ޅި ަޤއ މ 

އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ބޮޑ  ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަން. ހަމަ  ށްތަނ ަވަތ ބިން ހިއްކ މ  ދޭތެރޭަގއި ދެޭކޮގ ،ހިއްކ މަށްހިއްކ 

ރަށެްއެގ ބިން ހިއްކ މ ެގ އ ސޫލ  ނ ަވތަ ެއޮގތަށް  އެ ިއ،ެވސް ހަމަ ފަޅެއް އޮތޭ ިކޔ ފަ އިކޮންމެ ރަށެއްގަ 

 ޑ މެން ހިއްކ  އްދެއްަގއި ނ ަވތަ ދެ ދިމ ލެއްަގއި އަޅ ަގނހަރަ ސަޖެހޭ. ރ އްޖޭެގ ދެ ެގންނަން އެބަދަލ އަޅ ަގނޑ މެން ބަ
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ދިރިއ ޅެންޏ  ދިރިއ ޅޭހ   އިއ ތ ރ ަގ ،ންވީ އ ތ ރ ން މިސ ލަކަށް އެއްތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެން ހިއްކަ ންޏ  ރ އްޖޭެގަވ ކަމަށް

ދެކ ނ ން ޯގތި ބޭނ ންވ   ،ެވސް އިނެއް ހިއްކ ށޭ. ހަމަ އެޮގތަށް ދެކ ނ ަގތަ ެއއް ،މީހަކަށް ޯގތިދެޭވަވރ ެގ ބޮޑ  ތަނެއް

ހަމަ ފަޅ  އޮތް ކޮންމެ  ،ރަށް އޮތްއިރ ަގއި 187ތަނެއް ިހއްކ ށޭ.  ެވސް އެއް  ފައި ެދކ ނ ންމީހ ންެގ އަދަދަށް ބަލ 

ކޮންމެ   ހަމަ ހަމަ ޕްރެޝަރކ ރީމ ޔަކ  ބަ ރަެށއްެގ ަރއްޔިތ ން ހަމަ ބޭނ ންވ އިރަށް ނ ަވތަ ހަމަ އެ ރަށެއް ނ ަވތަ އެ

މިންަވރ   ފަސްނަގ ހިްއކަން   މިންަވރ ،ހިއްކ ރަށެއް ހިއްކ  އ ސޫލ  ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ދޫކޮށްލަން. 

އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ބަދަލ ކ ރަން. އަލިހ ރަސްކަނޑ ެގ އަޑީަގއި ފަސްތަެކއް ހ ރެެގން އަޅ ަގނޑ މެން އެ 

ލަތެއް ހ ކ ރެިވެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ޅޭހ  ހިސ ބަކަށް އަޅ ަގނަޑށް ހީަވނީ ޤައ މ ެގ އެ ބޭނ ންނ  ،ބޭނ ންނ ކޮށް

 އި ދޭހެން. އަޅ ަގނޑ މެން އެަބޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ަލއިމެޓް ޗޭންޖ ެގ ވ ހަކަ ަދއްކ ފަނ 

ބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި މި ޤައ މ ެގ ަގަގނޑ  ، އަޅ  . އެެހންީވމ ެވސް ފ ސްކ ރީ ރ ެރއްަގެވސް އަޅ ަގނޑ މެން 

ފ ޑ  ސެިކއ ރިޓީއަްށ   ،ެއކި ބ ަވތ ެގ ސެިކއ ރިީޓތަކ އި ށް ބޭނ ންވ މި ޤައ މަ ،މި ޤައ މ ެގ ދެމިއޮތ މ އި ،މ ސްތަޤްބަލ އި

އަޅ ަގނޑ   ،ބެލިޔަސް އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ށްމިއިން ކޮންމެ ކަމަކަ ،ޔަސްއް ބެ އަށްސެިކއ ރިޓީ ޓެރިޓަރީ އަދި ،ޔަސް އްބެ

ޖެހޭ ބިން ކ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެބައަދި ީވަވރަ ިއ،ޓެިހ ޮގތްތަކ އްރަ ޓ ށްބޫލ ކ ރަނީ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތިމ ެވަގއަދި 

ކޮށް އ ތ ަރށް ޞަޚ އް ަވކިން ރ އްޭޖަގއި ދިެވހި .ރަށްތަްއ އެބަހ ރިބޮޑެތި ހިއްކ ން މަދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

 ނިސްބަތ ން ބޮޑެތި ރަށްރަށް އެބަހ ރި  އި، ހދ.ަގއިގަ  ހއ. ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނ ނެ ،ބަލައިފިކަމ ަގއި ވ ނަމަ

ނ ަވތަ ބިން ހިއްކ  ޮގތަްށ  ،އްކ މ ެގ ނިޒ މ ަވރ  ކ ޑަ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެން ބިން ހިމީހ ން އ ޅޭ މިން

ހަމަ ކޮންމެހެން   ،ހަމަ ޮކންމެހެންިމއީ ، އެހެންީވމ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ އަދި އެއްފަހަރ  ިވސްނ ލަން އެބަެޖހޭ.

  ، އެހެންމެހަމަ .ބޫލ ކ ރަން އެބަޖެހޭަގނ ވ ަވރ  ކަމެއް ަކމ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން ނޫިނއްޔ  ކ ރަން ލަތެއް ޮއެވެގންހ ރޫރީ ޒަ

ހޭ ެވސް ހަމަ އިޞްލ ޙ ކ ރަންޖެ ސަރ ކ ރ ން، ޫބލ ކ ރެެވނީަގައޅ ަގނޑަށް  މިޮގތަށް މި އިޞްލ ޙ  ހ ށަހެޅ އްީވމ 

ބޫލ ކ ެރޭވ. އެީއ ަގައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް އެީކ އޮތް ހެޔޮިނޔަތ ެގންނަންޖެހޭ ކަންތަކެއް ކަންތައްތަެކއް ނ ަވތަ ބަދަލ 

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގފަހ ން ފ ސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓ ަގއި ެވސް ތަފ ތ  ކަމެއް  އެންމެ ،މިހެން މިދެންނެީވ

ެވސް  ތައް މިއަދ ޔަ ސަރ ކ ަތކ  ޚިލ ފަށް ތަފ ތ  ކަމެއް ޮގތ ަގއި ފެނިެގްނދިޔަ ކަންޭވތ ެވދި ،މިދިޔަ  ،ފެނިެގންދިޔައީ

 އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ފ ހަަގކ ރަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ . 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ތްތެރި މެންބަރ ން އެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްެބިވ ހ ރިހ  އިއްޒަ އިސްަގހ މި ބަ އިލ ނީއަޅ ަގނޑ މެން މެދ ކަނޑަ

އެރ ވ މ ެގ ކ ރިން އިޢ ލ ނެއް އެބައޮތް. ތްތެރި ެމންބަރަށް ފ ރ ޞަތ ވ ހަކަފ ޅ ދެްއކެވ މަށްފަހ . ިވލ ފ ށީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަ
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   ތ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،މަތީން ޮގތ ެގ ވ ަވނަ މ އްދ ަގއި 135އެއީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ ެގ 

ކ ރ ން. ިވލ ފ ީށ ެއކަން މަޖިލީހ ގައި އިޢ ލ ނ  ،ދެއްވ ަފއިވ ތީ ފ ޢ ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖ ިޑޝަރީ ކޮމިޓީން އިސްތިޔިރައް

 .  ފީފ ޢަދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ފީފ ޢަިވލ ފ ށީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ަޙސަން 

ެއއީ ގ ނޫނ   ؛ެގ ގ ނޫނ ދ ރީ ދ އިރ ތަްއ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންެގވ މ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އ ދެ! އި

ކަމ ްނ ަދއްމެދ  އަޅ ަގނޑ މެން ވ ހަކަ ލ ޙ ތަކ ޞްއެ އި  ،ލ ޙ ތައް ހ ށަހެޅިެގންޞްމި ގ ޫނނަށް އި. 2010/7ނަންބަރ  

ޓެިހ އްބީރަ  އަޅ ަގނޑ މެންނ ެވސް  ނ ންޤީލ މަރ ކަީޒ އ ސޫލަކީ ހަމަ ޔަ ،ނޑ  ދަންނަވ ލަން ބޭނ ންދ އިރ ަގއި ައޅ ަގ

ލ މަރ ަކީޒ  އީެގންދިޔަކަމެއް ކ ރަމ ން ނޑ މެންެގ ހ ރިހ ނޑ މެްނެގ ކ ބަފައިްނެގ ޒަމ ނ ަގއި ައޅ ަގޅ ަގ. އަ އ ސޫލެއް ނޫން

މިނ ން  އ ސޫލ ން. މ ލޭގައި އޮންނަ މަރ ކަޒީ ސަރ ކ ރަށް ބަރޯސ ެވެގން އެއްެވސް ކަެމއް ކޮށްފައެްއ ނެތް. އެންމެ ކ ޑަ

މ ސ ރައޭ ދިޔައީ. ދެމ ން ޔިތ ންެގ ފަރ ތ ން މ ސ ރަރަށ ެގ ރައް ށްރަށް ހިންަގން ތިބި ެވރިނަށް ެވސް އެރަ

. އަދި ރަށ ަގއި ދެނީ ބައިެގން އައީމ  މަސްމަސް އްޔ  މަްސދޯނިންޮގތ ން ވެއްޖެ  ރ ަގއި އޮްނނައޭ ،މިދަންނަަވނީ

ެވްސ ޚިދ މަތްތައް  ހ ރިހ  ރަްއޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވ  ެވސް އަދި ަރށ ެގ ކ ރަންޖެހޭ އެހެން ތަރައްޤީެގ މަސައްކަތް

ހޯިދ ފައިސ އިން. ިއްއޒަތްތެރި  ކޮށްެގންމިއްލަ މަސައްކަތް މީހ ން އަ އެ ،ރަެށއްެގ ރައްޔިތ ން ދިޔައީ އެކ ރަމ ން

މަސަްއކަތްކޮްށެގން ދިޔައިރ ގައި ހަމަ ަރއްޔިތ ން ައމިއްލައަށް މި ރ އްޖޭެގ ރަށްރަށ ގައި އިންޖީނ ެގަތއް ައޅަމ ން. ރައީސް

ެވްސ އެްއޮގތަކަށް  ނޑ މެންނ ދިަޔއީ. އެހެންީވމ ، މި ިނޒ މަކީ އަޅ ަގއިންޖީނ ެގތަްއ އަޅަމ ންއިންޖީނ  ހޯދައިެގން 

 މައި ސަރ ކ ރ   ،އަންނަމ ން އައިއިރ ަގއި ަވމ ން ޓެހި ނިޒ މެއް ނޫން. ނަމަެވސް އެިކއެކި ސަރ ކ ރ ތަްއ ބަދަލ އްބީރަ

ދޭންޖެހޭނެ ސަރ ކ ރެއްކަން ަގބޫލ ކ ެރިވެގން ކޮށް ތައްަތކެއްކ ަރީކ ރައްޔިތ ންނަށް ކަންނ ަވތަ މަރ ކަީޒ ސަރ 

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ ،އައ މ ެގ ތެރޭގައި ހ ިރހ  ބ ރެއް މަރ ކަޒީ ސަރ ކ ރ ން ނެިގ އިެގންށަކަންތައްތަެކއް ކ ރ މަށް ފަ

އްޖޭ  ޑ މެން މިހ ރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދ  ދިެވހިރ ނައޅ ަގ ،މިހެން އޮްއވ  !ދެ. އ ލ މަރ ކަޒީ ސަރ ކ ރ  އޮތީ ެގއްލިފަ

ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ދިެވހިރ އްޖޭެގ ކަމަކީ،  މި އިރ ަގއިކ ރަމ ން އައި ލ ޙ ޞްަވނަ އަހަރ  އި 2008އަސ ސީ ނޫނ ޤ 

ކަ ވ ހަ ންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ ޚ ްއޞަ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއެގން އެހިމ  ،ކަންތައްތައް ހިްނގ މަކީ

 ،އޮތީ ކޮިމޓީން ނިންމ ފައި މި ންއިރ ަގއި ޑްރ ފްޓިކ ރަމ ްނ އައި ޓ ފްސ ސީ ޑްރ އަނޫނ ޤ  . އަދި އެއ އެކ ގައި ދެއްކެވީ 

ގ ނޫނ ތަކަށް  .ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ހިންަގންޖެހޭނީ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ންނޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

 ، ެވްސ ިވސްނ ލަން އެބަޖެހޭ ނަމަެވސް އަޅ ަގނޑ މެން. ކަމެއް ެގަނއ މަކީ ކ ރަްނޖެހޭލ ޙ ޞްއި

ްއކެިވ ކެންޫދ ދެެގަނއީމ  ހަމަ ދެންމެ ވ ހަކަފ ޅ ލ ޙ ޞްއިއިރ އިރ ކޮޅ  ނޑ މެން ޅ ަގއަެގންނަންޖެހޭއިރ ަގއި ލ ޙ ޞްއި
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 ނޑ މެން އެބަޖެހޭ މިހެން ޭއަގއި ސ ވ ލ ަތކެއް އެބަ އ ފެދޭ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގިވދ ޅ ިވ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ަވނަ މަޖިލީހ ގައި ިތއްބެިވ  18ކ ރީެގ  ،ގައި ވ ހަކަފ ޅ ދެްއކެިވ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ ންޚ އްަޞކޮށް މިތ ނ ،ނޫނަށްގ 

. ހަމަ މި ގ ނޫނަކީ އެ މަޖިލީހ ގައި އެންމެ ިގނަ ބަދަލ ތައް ެގނައި ގ ނޫނޭ ،ިވދ ޅ ިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

ރ ަގއި އ ފެދިފައިވ  އޭގެނައީ. ނަށް ބަދަލ މި ގ ނޫ ، ކަމެއް ބޭނ ންީވ، ބ ރެއް ނަަގން ބޭނ ންީވސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން

ެގނެސްފަިއޭވ.  ަގއިރ  މި ގ ނޫނަށް އެަތއް ބަދަލ ތަެކއް އޭ ށް ބޭނ ްނީވތީެވ،ކަނޑ ލ މަ ،ކައ ންސިލ ެގ ބ ރ ތަްއ ކ ަޑކޮށް 

ބޭްއވ ނ  ދިެވހިރ އްޖޭެގ ލ މަރ ަކޒީ އ ސޫލ ން ފ ރަތަމަ  ،ަވަނ އަހަރ  ިމ ގ ނޫނ  އ ފަންެވެގން ައއިސް  2010އ ދެ! 

 ،ޭޖެގ ެއކި ތަންތަނ ގައި ގ އިމ ކޮށްރ ެގ ސަރ ކ ރ ން ިމ އ ސޫލ  ދިެވހިރ އްއިންތިޚ ބަްށފަހ  އޭ ތަކ ެގކައ ންސިލ 

އީ. ިއއްޒަތްތެިރ ދިޔަ އޮތް ެވރިކަން ބަދަލ ެވެގން ރ ކ ރަމ ންދަނިކޮށް އޭކައ ންސިލ ަތކަށް ދޭން މަސައްކަތްބ ރ ތަކެއް 

އީ އެ ،ދ ރީ ދ ިއރ ތަކަށް ބ ރ  ދިނ ންއި ،ލ މަރ ކަޒީ މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރ ން ،ހަކަައކީއ ޅޭ ވ  ދަންނަަވން މި .ރައީސް

ަވރަށް  ،ނޑ މެން މި ގ ނޫނަށް ެގނެސްަފއިވ  ަބދަލ ތަކ ެގ ސަބަބ ންަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެކޭ. ެއޮގތ ން މިހ ރ  އަޅ ަގ

އަހަރަށް  5އޮތީ  ރެޭވ މ އްދަތ  ެވސް މިކ ައދި މިހ ރ  ކައ ންސިލ ތައް އިންތިޚ ބ  ،ދެިވ އްބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެ

ސް މިހ ރ ެވ ،ބޭނ ން ހަމަ ފ ހަަގޮކށްލަންދަްއކ އިރ ގައި އަޅ ަގނޑ  ޮގތ ން ވ ހަކަ ބެހޭ . އ ދެ! މި ބިލ ބަދަލ ކ ރެިވފަ

. އ ދެ! މިއަދ   ޖެހިފަކ ރަންލ ޙ ޞްމި ބިލ ގައި މިހ ރ ެވސް އިއެިކއެކި ދ އިރ ތަކ ން ކަންބޮޑ ވ  ކަންތައްތަެކއް އެބަހ ރި 

އޮތް މަޑިަވރ  ނައިފަރ ެގ  ޖެހިފައި ަގއިކައިރީ  ،ކަަވމ ން ިވދ ޅ ވި ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ވ ހަކަދައް

ފަޅެއްަގއި އޮތް ހަމަ އެންމެ އެއް ވ ހަކަފ ޅ  ފ ހަަގކ ރެްއިވ. ހަމަ އެޮގތަށް  ެގ ތެޭރގައި ނ ހިމެނިެގން އެޞްޞ ތިޚްއި

ދެން  ،މަށް ހިމެނޭއިރ ގައިކަ ޞްޞ ތިޚްމީޓަރ  އެއީ އި 700ތ ން ޮގ އޮތްމިހ ރ  މިގ ނޫނ   ،ސް އެހެންނަމަެވ ؛ރަށެއް

ކ ރ  ފަރ ތްތަްއ ތެރޭަގއި ނ ހިމެނޭތީ އެކަމ ެގ ޝަކ ވ ެގ ޞްޞ   އިޚްތިރަށ ެގ އެހެން ރަށެއް ނެތި ބ ކީ އޮްތ ފަޅ  އެ

ެވސް އެބަޖެހޭ އިތ ރަށް އަދި ިވސްނ ލަން. ކިހިނެއްޯތ  އިނޭގތޯ. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަންތައްތަކަށް އެބަތިބިެވސް 

ަތއް ކަނޑަެއޅިެގން ެގންދެޭވނީ. ޞްއިޚްތިޞ   ޝަކ ވ ަތއް އެންމެ ކ ޑަކޮށް ކ ރެޭވ ޮގތަށް އ ދެ! ؛އެންމެ ކ ޑަމިނ ން

 ރަށްރަށ ގައި ނެތް އަނެްއ ބައި .އިީރގައި އޮންނަ ފަޅ ރަށްކަ ތެރޭަގއި ެގ ޞްބައެއް ރަށްރަށަށް އެބަލިބޭ ިއޚްތިޞ 

ެއކަަމކ  އެ ރަށ ެގ ރަްއޔިތ ން ެވސް އެބަ ބޭނ ންޭވ ފަޅ ރަށެއް. ތަންކޮޅެއް ދ ރ ގައި އޮތް ފަޅ ތެރެއަކ . ފަޅ ރަށެއް 

 ޞްޚްތިޞ އި ޝަކ ވ  އެަބކ ރޭ. އެހެންީވމ ، ނ ލިބިެގން ފަޅ ރަށެއް. ެއ ރަށްހ ްސ  ،ފަޅ ރަށެއް އެަބއޮތް

ދެންނެިވ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ އެބަޖެހޭ މި ކަންތައްތައް އަދި އިތ ރަށް ެއއް ފަހަރ  ކަނޑައެިޅެގންދ އިރ ަގއި މި

ސަރ ކ ރ ްނ  ،ހަމަ އެހެންމެ މި ފ ރ ޞަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދަންަނވ ލަން ބޭނ ން .ކޮށްލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމ ރ ޖ 

ތައްތަކ ގައި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ އަދި އެއީ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން އް ކަންެގންަދވ  ބައެހިންަގަވމ ން

ހ ރިހ  ދ އިރ ތަކަށް ހަމަހަމަ ޮގތެްއަގިއ ެއ ކަންތައްަތއް  ،ެވސް  ަހވ ލ ކޮށްފަިއ ނެތް ކަންތައްތަކ ަގއި  ކައ ންސިލ ތަކ 
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ނ  ަވރަްށ ިގނަ ފަރ ތްތަކަށް ދެވިއްޖެ. .އީ ލޯއެސް.އެމް ،އ ޅޭ ވ ހަކަައކީ އ ދެ! ދަްނނަަވން މި ދިއ ން.ކ ރެިވެގން

 ،އ ދެ! އިންސ ފ ެވރި ޮގެތކޭ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ؛ލ އިރ ަގިއ އެންމެ އިންސ ފ ެވރި ޮގތަށްއިއަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

ަތކަްށ ރ އިންތިޚ ބ ކ ރ  ދ އި ހަށް ޮގތެްއަގިއ މި ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީޞަޚ އް ،ބެހިފަިއ އޮތް ޮގތ ންއަޅ ަގނޑ މެން ރ އްޖެ 

އަނެއްބައި ދ އިރ ތަކަށް އެބަހ ރި ހ ރިހ   ބަެއއް ދ އިރ ތަކަށް މިއިން އެްއެވްސ ލޯނެއް ނ ލިބި. ،ބަލ އިރ ަގއި އެބައ ޅޭ

ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މަތީ ތަޢ ލީމ ެގ ލޯނ  ެވސް   އީ، މި. އެހެންީވމ އެންމެންނަށް ލިބިފަ

ެވހި އަނެއްަބއި ދ އިރ އަކަްށ ނ ލިބޭ. އެކަމަކ  ހަމަ ދި ،ތަްށ. ެއއްބައި ދ އިރ ތަކަށް ލިބި ހަމަ މި އޮންނަނީ މި ޮގ

 ،، މި ހ ރިހ  ފަރ ތްތަކަށް އިންސ ފ ެވރި އ ޅެނީ ދިެވހި ކިަޔވ ކ ދިން. އެހެންީވމ  ރައްޔިތ ން. ިކަޔަވން ެވސް ަހމަ މި

ެއއީ  ،ިދއ ންެގންދ ނެ ޮގތަކަށް މި ކަންަތއްތައް ޭރިވެގންމިއަށްވ ރެ އިންސ ފ ެވރި ޮގެތއްަގއި މި ކަންތައްަތއް ހަމަޖެހި

އ ދެ! ލ މަރ ކަީޒ  .އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސަރ ކ ރަށް ދަންނަވ ލަން. ޮގތެްއަގއި  ކަމެއްެގ މ ންމ ހި

 ؛ިމއަދ  މިހ ރ  ،ެގްނދ އިރ ަގއިއ ސޫލ ން ައޅ ަގނޑ މެން ކަްނތައްތައް ހިްނގ މަށް މި ގ ޫނނ  ފ ސްކޮށްެގން ކ ރިއަށް 

ތަްއ ޞ ޞްޚްތިށްރަށ ެގ އިރ އްޖޭެގ އެކި ރަ އިްއޔެ ރ އްޖޭެގ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ 

ެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ަވސީލަތްތަްއ ބޭނ ންކޮށްެގން އެ ރަށ ެގ ޞްދިަޔއިރ ަގއި ެއ އިޚްތިޞ ކަނޑައެިޅެގން

 ،މީދަކީއްއަޅ ަގނޑ  އ   .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް .އޮތީ ހ ޅ ިވފަ ތ  މިކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞައިތ ރ  މަސައްަކތް ތަރައްޤީއަށް

ބޭނ ންވ  ޮގތަށް ެއ  ރަްއޔިތ ން ،ިރއަށް މި ހޮވ  ަކއ ންސިލ ތަކ ން ޒިންމ ދ ރ ކަމ އެކ އަޅ ަގނޑ މެން ކ 

އް ަރއްޔިތ ންނަށް ތަެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެިކއެކި ަވސީލަތްޞް އަދި އެ އިޚްތިޞ  ،އެކ ލިބިފަިއވ  ބ ރ ކައ ންސިލ ތަކަށް 

  މީދ ކ ރަން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔ .އްއަޅ ަގނޑ  އ ެގންދ ނެ ކަމަށް އެންމެ ފައިދ ހ ރި ޮގތ ަގއި ޭބނ ންކ ރަމ ން

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ރ  ފަހ ން.އިދެން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ފަށ ނީ އަނެްއކ ެވްސ ބައިަގޑި  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔ 

 

 {ށްއަ 13:16 ން އި 12:38 :ޅ ކޮތ  ގ ސްަވހ }

 (، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ރައީސްހ ގެ ލީމަޖި ؛ވީނެންއި އިގަތ ސަޔ )ރި

 

 :ންވ ްއކެ ދެހަކަވ  ތ ންސަޔ ރި

ހ ޅ މ ލެ ދ އިރ ެގ  ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ،ދަނީ ކ ރަމ ން މިއަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސް .الم عليكم الس  `. 

ދިެވހިރ އްޭޖެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރ ަކޒީ ) 2010/7ގ ނޫނ  ނަންަބރ   ،ަފއިވ  ހ ަށހަޅ އްވ  ރި ޢަލީ ނިޔ ޒްއިްއޒަތްތެ

މި އިޞްލ ޙ ތަކަކީ އިދ ީރ  ،ެގނައ މ ެގ ބިލ . އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ އިޞްލ ޙ  ށް( އައ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ގ ނޫނ 
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ެގންދަަވނީ ބަހ ސްކ ރަްއަވމ ން. މި ަވގ ތ   ޒަތްތެިރ މެންބަރ ންޮގތ ން ިއއް ގ ޅޭ އިޞްލ ޙ ތަކެްއ. މި އިޞްލ ޙ ތަކ 

އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަ ހިނދ ކޮެޅއް މިކަމ ަގިއ  .ބަރ ިދއްަގރ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެން ،ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފަިއަވނީ

 .ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( ެވލިދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ) އަދި މަޑ ޖައްސ ނަން.

 

 ޝަފީޤް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:هللا ެވލިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ ިއރ ތައް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ) 2010/7ގ ނޫނ  ނަންބަރ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ިރ މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވ ފައިވ  އިޞްލ ޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ށް ހ ޅ މ ލެ ދ އިރ ެގ އިއްޒަތްތެ( އަހިންގ މ ެގ ގ ނޫނ 

 ތ ގައި ިރޔ ސަތ ން ެވސްއ ދެ! މި އިޞްލ ޙ ތަަކކީ އިދ ރީ އިޞްލ ޙ ތަެކްއެގ ގޮ  ފ ރިހަމައަށް ތ އީދ ކ ރަން.

ކ ރ މ ގެ ރިހަމަްށ ެވސް ެއކަން ފ ހަަގެވެގންަދނީ އެޮގތަށް. މި ބިލ  މި ގ ޫނނ  އިތ ރަށް ފ ފ ހަަގކ ރަްއވައިފި. އަޅ ަގނޑަ

 ދ ަވެހއް. ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން ޞަދަނީ. އ ދެ! ިއއްެޔއަކީ ަވރަްށ ެވސް ޚ އް މަސައްކަތް ކ ެރެވމ ން މި

ދިޔަ ދ ަވސް. އަޅ ަގނޑ  ކ ރެިވެގންިއއ ލ ން ،އިންަތއް ކަނޑައެިޅ ފ ހަަގެވެގން ،ަކނޑައެޅި ތައްޞްރަށްރަށ ެގ އިޚްތިޞ  

މީޓަރ  އިތ ރަށް ރަށ ެގ  700ެވެގންދިޔަ ކަމެކޭ.  ީއ ރ އްޖޭެގ ތ ރީޚ ަގއި ެވސް އަލަށްމިކަމ ަގއި މި ،ދަންނަވ ނީ

ެއކީަގިއ ދިަޔއީ. ެއއ އްދ ެގ ޮގތ ގައި ކަނޑައެިޅެގންހަސަރަ  ހިނގ  ޞްެގ އިޚްތިޞ ރަށ  ަކއ ްނސިލ ބައެްއެގ ޮގތ ގައި 

ޖެހިެގން އޮންނަ  ނޫންނަަމ ކައިރީ ،ރ  ބަެއއްބައެއް ރަށްރަށ ެގ ކަންޮބޑ ވ ްނތައް ެވސް އެބަހ ރި. އެ ރަްށރަށް އިތ 

ަގއި ނ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ  ޤީޔަ ހަމަ. ނ ލިބޭތީ ެއ ަޝކ ވ  އެބައ ދޭ ބޭންކ ނޫންނަމަ އޮންނަ ސޭންޑް ،ރަށްފަޅ 

ންކޮެޅއް ތަ ރ ެގ ފަޅ ން އްޕަނ ލިބޭތީ އެ ަޝކ ވ  ެއ ރައްޔިތ ންެގ އެަބއޮތް. އެ ޮފްއދި ރ ްއޕަރަްއޔިތ ންނަށް ފޮއްދިފޮއްދޫ 

މި ގ ނޫނ ެގ  ،ަގބޫލ ކ ރަނީ ައޅ ަގނޑ  ،. އެހެންނަމަެވސްތެރެއަށް ަވދެފަެގ މީޓަރ  އިޚްިތޞ ސް 700އޮތީ  މި

އެ ފަރ ން  ،ހަވ ލ ކޮށްެގން އެ ފަރ  ބެލ މ ެގ މަސައްކަތް ފޮއްދޫއ   ތެރެއިން އަތޮޅ  ަކއ ންސިލަްށ އެ ފަރ  ލިބ ނީމ 

އެޮގތަށް  ،. އެ ތަނަކީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދޭނޭ ދ ެވރިކޮށް ފައިސ  ހޯދޭނެ ޮގތެއްރިސްޓ ން މެއަފޮއްދޫއަށް އަންނަ ޓ 

އަދި އަޮތޅ  ކައ ންސިލ ން  ، ކައ ންސިލ ެގ ދަށ ގައި ހ ންނަ ތަންތަނަށް ެވފައި އެ އަތޮޅ  ،ރަށްތަކ އި ފަޅ  ،ހ ންނަ ފަޅ އި

ނަމަ ެއތަނަކަށް ކަންކަން ކ ރ މަްށ ނޫން ،އެންމެ ަކއިީރަގިއ އޮންނަ ރަށަކަށް އެ ަތނެއްެގ ބ ރ  އެތަނަކ 

ަގބޫލ ކ ރަނީ. މ ޅި  މަށް ައޅ ަގނޑ ނެ ކައްލ ކ ެރޭވޙަެއކަން  ދިަޔއިމ ހަވ ލ ެވެގން މަގ ފަހިކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރ މަށް

ލ މަރ ކަޒީ މިކަހަލަ ކަންކަން އެޮގތަށް ނިމިެގންދ ން އެބަޖެހޭ. އ ދެ!  ގ ޅިފައި ހ ންނަ ތ ޙަލަ ޞްއަތޮޅ ެގ ަރއްޔިތ ންެގ މަ

 ރަްއޔިތ ންނަށް ޙަޤީޤީ  އި،ަވނަ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން މިެގންނަ ބަދަލ ތަކ  19އަދި  ،މި ސަރ ކ ރ ން ށްގ ނޫނަ

ައޅ ަގނޑ  ައދ ެގ ސަރ ކ ރަށް  މ ނައިގައި ލ މަރ ަކޒީ ކ ރ މ ެގ ފައިދ  ލިބިދިނ މަށްޓަކައި މި ކ ރަމ ންދ  މަސައްކަތަށް

 ،އެޮގތަށް  ،ދ ކ ރަން. އަދި މި ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ެވސް އެ މަސަްއކަތްަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަ ހަމަ 
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ެވސް ނިހ ޔަތަށް ޝ ކ ރ  އަދ ކ ަރން. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ މި  ެގްނދަވ ތީ އެކަމަށްޓަަކއިކ ރައްަވމ ންއެ މޭރ މ ން 

ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް  ދިއ ން.ހަމަޖެހިެގން ގ ނޫނ ެގ ބަެއްއެގ ޮގތ ަގއި ،ސްވެ އިޞްލ ޙ ތައް ީވހ ެވސް ައަވަހކަށް ފ 

  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ .

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ފޭދޫ ދ ިއރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،އަރ ަވނީޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . ށްމ ޙައްމަދ  ނިހ ދަ

 

 ދ  ނިހ ދ  ވ ހަކަދެއްކެވ ން:ފޭދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަ

ހިންގ މ ެގ ގ ނޫނަްށ  ދ އިރ ތައް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ންޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ 

ޙަޤީޤަތ ަގިއ ެވްސ އިދ ީރ  ،ިއދ ރީ ޮގތ ން ެގންނ ންޖެހޭ ކ ދިކ ދި ބަދަލ ތައް ެގނެސް ިއ،އިޞްލ ޙ  ހ ށަހަޅ ްއަވ

ން މި  ައޅ ަގނޑ މެން މި ެގްނގ ޅޭ ިވސްނ ން ފ ރިހަމަކ ރަލަިއެގން ލ މަރ ކަޒ ކޮށް ހިްނގ މަށްޓަކައި ދ އިރ ތަކަށް ބަހ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  ،ނިޔ ލ މަރ ކަޒ   ،ބިލަށް އިޞްލ ޙ  ހ ށަހެޅ އްީވތީ 

އިޞްލ ޙ ތަކެއް ހ ށަހަޅ ްއަވިއެގން މަސައްކަްތކ ރަްއަވނީ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  މިފަދަ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން.

ން ަވކ ލ ތ ކ ރަމ ން އަންނަ ލ މަރ ކަޒީ އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީ ،ން ލިބިދޭންޖެހޭރައްޔިތ ންނަށް މި ގ ނޫނ ެގ ތެރެއި

ރ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ އެީކަގިއ އެ ދ އި މިނިަވންކަމ  ،ރައްޔިތ  މީހ އަށް ބ ރ ެވރިކަން ހޯދައިދީ ނިޒ މ ެގ ތެރެއިން

އިޚްތިޔ ރ އި ބ ރ  ހޯދ ން.  ންޭގނޭ ހި އިމަޝްަވރ އ އެކީ ދ އިރ ެގ ތަރައްޤީއަށް ކ ރ ންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރ ަވ

ކަމެްއ  މި ގ ނޫނ ނަށް އިޞްލ ޙ  ހ ށަހެޅިެގން އަންނަ ހިނދ ގައި އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވ  އެއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެއީ އައްޑޫ ސިީޓެގ ދ އިރ ތައް ބެހިެގން އަިއއިރ ަގިއ  ލ ޙެއް ހ ށަހަޅަން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން.އެބައޮތް. އަދި މިއަށް އިޞް

އަންހެނ ންެގ ކޮމިީޓެގ  ؛ޑަބްލިއ .ީޑ.ސީެގ ،. އެހެންނަމަެވސްަގއި ކައ ންސިލ  ޭވދ އިރ  އެބައޮ  12ރ  އައްޑޫ ސިޓީެގ މިހ 

ދިމ ވ  ކަންތަްއ  ،މަލެއް ނ ޭވ. އެހެން ެއކަން ދިމ ވ މ ންދި  ޮގނޑިތަްއ ބެހިެގން އަިއއިރ ަގއި ެއ އަދަދ  މި އަދަދަކ 

ހިތަދޫއަށް މި ލިބެނީ  ،ކައ ންސިލ  ދ އިރ  އޮންނައިރ ަގއި އި ހަ އެ ައަވށ ގަ  ،ައއްޑޫ ިސޓީެގ ހިތަޫދ އަަވށަށް  ،ޮގތަކީ

ދ އިރ ގެ  6ންސިލ  ަކއ  ،މ ިޅ ހިތަދޫެގ ހ ރިހ  ދ އިރ އެްއަގއި ،ޮގނޑި ލިބ މ ން 5ޮގނޑި.  5ެގ ކޮމިޓީެގ ންއަންހެނ 

އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރ ންނަށް.އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީެގ  5އަޅަން އެބަޖެހޭ މި ދެންނެިވ ޯވޓ  ހ ރިހ  ރައްޔިތ ން

ކަމެްއެގ ވ ހަކަެއއް ނޫން. އަދި ހަމަ  ިމއީ ކ ޑަ ޖެހެނީ މ ޅި ހިތަދޫގައި.ކ ރައްަވންކ ރިމަތިލައްވ  ކެނޑިޑޭޓް ކެްމޕޭނ 

  ،މަެވސްއަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ަގއި ެވސް ކައ ންސިލ  ދެ ޮގނޑި އިނދޭ. އެހެންނަ ،ތީން ބެހިެގން އައި ހިނދ އެޮގތ ެގ މަ
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މި އަދަދ   ޮކމިޓީ މަރ ޙަލ ގައި ،އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީެގ ެއއް ޮގނޑި. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  މި އިޞްލ ޙ ެގ ތެރެއިން އެދެނީ

މެން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ،ޖޫދ ކ ރެިވެގން އަިއއިރ ަގއި ބަދަލ ކ ރ މަށް. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ގ ނޫނ  ވ  

ކައ ންސިލ ެގ ދ އިރ ތައް ބެހިފައިވ  އަދަދަށް އަންހެނ ންެގ  ،ކަމ ގައި ދެކެން. އެހެންކަމ ން އިޞްލ ޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް

ގައި ވ ދަކ ެރޭވ ކައ ންސިލ ެގ ޮގނޑިތަކ   އަންހެނ ންނަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ،ކޮމިޓީެގ ދ އިރ ަތއް ެވސް ެބހި

ދިއ މަކީ ެއއީ ކޮންމެހެން އިޞްލ ޙ ެގ ތެރެއިން ލިިބެގން ،ޒ މ  މި ގ ނޫނ ެގ ތެރެއިން ނިސްބަތ ން ވ ދަކ ެރޭވނެ އިްނތި

ތެރެއިން ލިބިެގންދ ނެ ކަމަށް މި އިޞްލ ހ  މީގެ  ،ވ ތީެވ ކަނބަލ ން އެދޭ ކަމަކަށްެވސް މިއަދ  ައއްޑޫ ސިީޓެގ އަންހެން

 ން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔ .ދެކޭ ވ ހަކަ ދަންނަަވ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ   އަރ ަވނީ ިދއްަގރ  ދ އިރ ގެ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 ށް.އިކްރ މް ޙަސަނަ

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ްނ: ޙަސަން ިއކްރ މްދ އިރ ެގ މެންބަރ  ދިއްަގރ  

މ ންދ އިރ  ެވދޭތެޭރގައި ބަހ ސްކ ރެ  އ ދެ! ލ މަރ ަކޒީ ބިަލށް ެގނެޭވ ބަދަލ ތަކ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޝ ކ ރިއްޔ  

ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި  ދެތިން ވ ހަކައެއް ދަންަނވ ލަން ެވެގން. އެއްހަމަ ެވސް މި ފ ރ ަޞތ  މި ހޯދީ  އަޅ ަގނޑ 

)އ( ެގ  މި މ އްދ ެގ ،ޮއޭވަވނަ މ އްދ ގައި އެބަ  79ޙ ެގ އިވ  އިޞްލ މިހ ރ  މި ހ ށަހެޅިފަ ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން

ގ ިޅެގން އ ފެޭދ  މި ގ ޫނނ ެގ ދަށ ން ދެޭވ ހިލޭ އެހީެގ ފައިސ އ  ަގވ އިދ ަގއި ަކއ ންސިލ ތަކަށް އިލ ދަށ ން އެކ ލަވަ 

ެގ ރިޕޯޓް. ެއ ރަދ ކ ރި ޮގތ އެ ފަިއސ  ޚަ ،ފައިސ  ޚަރަދ ކ ެރޭވނޭ ކަންތައްތަކ އި ،އިދ ރީ އަދި މ ލީ ޒިންމ ތަކ އި

ރަށެްއެގ ަކއ ންސިލ ެގ  185 ،އަރަނީފައިސ  ޚަރަދ ކ ރެޭވނެ ކަންތައްތަކ ެގ ވ ހަކަ ަބޔ ންކ ރ އިރ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް 

ކ ރެިވދ ނެ  ހަމަ މިއީ ޕްރެކްޓިކަލީނޫނީ މަލީ ޮގތ ން ޢަމިއީ  ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ބަޔ ންކ ރ މަކީ

ކި ރަށްރަށ ެގ ބޭނ ންތައް އެބަ ތަފ ތ ޭވ. ިމސ ލަކަށް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ އީ އެ އެ ؟ ކިހިނެއްބ އޭ ކ ރ ނީ ؟ބ އޭކަމެއް

ަވރަށް ބޮޑަށް ަގްސ  ެވސްދިއްަގރ އި މަޑ ްއަވރީއަކީ މިހ ރ  ؛މަޑ ްއަވރީ ،ދިއްަގރ   ، އޮންނައިރ ަގއި ރަށް 5ދ އިރ ަގއި 

އެޮގތ ްނ ށްަތއް ރަ އެ އި،ްނ އެ ރަށްރަށަީކ ަގސް އިންދަތ ެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރ ނީ. އެޮގނެތް ދެ ރަށ 

ެވސް ހަމަ ަވރަށް ގ ދ ރަތީ . އެކަމަކ  ޭވަވށ އި ރަތްމަންދޫއަކީ މިހ ރ  ދިރ ަވންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

ނޑ ެވިރކަން ެވްސ ދަ ގައިިގނަ ަގސްތަކެްއ ނ ަވތަ ރ އްތަެކއް ލިބިފައިވ  ރަްށތަކެއް. ދަނޑ ެވރިކަމަށް ބަލ ިއރ  ،ޮގތ ން

، މިހ ރ  ކ ރެެވން އޮތް ދެ ރަށް. އަނެއް ރަށްރަށަކީ ދަނޑ ެވރިކަން ކ ރެެވން އޮތް ރަށްތަެކއް ެވސް ނޫން. އެހެންީވމ  
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އަޅ ަގނޑ މެން ދޫކޮށްލ   އިމިއ އެކީަގއި މި ގ ނޫނ  ހަދަ . ދެންެގތަފ ތ ޭވ އެކި ރަށްރަށ  އެޮގތ ން މި ބޭނ ން އެބަ

ސިލ ވ ނެތޯ ހ ސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވ  މަޤްޞަދ  މީެގން ހ ނ  އެންމެ އެދެޭވ ޮގެތްއގައި ައޅ ަގނޑ މެން ނޫހިސ ބ ން މި ގ 

ބޭނ ންަވނީ ރަްއޔިތ ން މ އްސަނދިކޮށްދޭން. ރަށްތަްއ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން ލަންޖެހޭ.އި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

ނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގިއ މީެގ ކޮންެމެވސް ަވރެްއެގ ޅ ަގއެެއއަްށ އަ؟ ސިލ ވ ނީހ މ އްސަނދިކޮށްދޭން. ެއކަން ިކހިނެއްތޯ 

އެޕަޓައިްޓ  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީގ ޅޭ ބ ބެއް ނ ަވތަ ނ ކ ތ ތަކެއް ެގންނަން.  ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް އެބަޖެޭހ އެއ 

އެ  އ މ ެގ ިވސްނ ންދިެގންޑިެވލޮޕްކ ރ  ވ ހަކަ. މިސ ލަަކށް ރަށްރަށ ެގ ަކއ ންސިލަރ ްނ އެބަޖެހޭ އެ ރަށްަތއް ކ ިރައށް

ދިރ ަވން އެަބޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ރަށ ެގ ތެރޭގައި އަދި ކައ ްނސިލ ެގ ކައ ންސިލަރ ްނެގ ތެރޭގައި ެވސް

ތަން. އެކަމަކ   ކައ ންސިލަރ ން ރީތިކޮށް މަޑ ން ތިބޭ ،ފެންނަނީ ިގނަ ފަހަރަށް ކައ ންސިލަރ ން ހޮވ  ހިސ ބ ން

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގިއ ދ ނިޔޭަގިއ  ؟އެޕަޓައިްޓ ިޑެވލޮޕްކ ރ ނީ ަކއ ންސިލަރ ންެގ އެ ކިހިނެއްތޯ ައޅ ަގނޑ މެން

ކ ރެޭވނެ ޮގތް. ރޑް ރިަވ ސިސްަޓމެއް. ޑިންގ ރނޫނީ ރިަވ ،މެކޭނިޒަެމއް ޑިންގ ރބޭނ ންކ ރަނީ ރިަވ ެއޮގތ ން ެވސް

 އި ކ ރ ވަ ވ ަދެވރި ރަށްތައް ވ ދަެވރިޮގތެއްަގއި  ން ޙަޤީޤަތ ގައި އެންމެ އެދެޭވރމަންޓް އޮތޯރިޓީެވސް ލޯކަލް ަގަވ މިއަދ 

ދޭ ތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ އިޤްތިޞ ދީ ޮގތ ންނެއް. އޭެގ ބަދަލ ަގއި ރަނަގަޅްށ  ތަެކއްވ ދަެވިރކޮށް ެއޯވޑ 

މަކ  އެއަްށވ ެރ ކ ން ސެޓްފިކެޓެއް އެްއޗެއް އެބަދޭ. އެކަކޮންމެެވސް ޮގތަ ،ވ ނަމަ ހިންގ  ކަމަށް؟ ނ ހިންގ ތޯ ތޯހިންގ 

މިއީ  ،ފަތ ރ ެވިރކަން، މަސްެވިރކަން ،މިސ ލަކަްށ ދަނޑ ެވރިކަން ؛ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިޤްިތޞ ދީ ޮގތ ން

ތެރެއިން. މެކޭިނޒަމެއް ެގންނަން ީމެގ ޑިްނގ ރކޮްށެގން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ޙަޤީަޤތ ގައި ިރަވޞަދ އިރ ތަކަށް ޚ އް 

 ޮގތ ން ޭއެގ ޒ ތ ގައި އެ އެޕަޓައިޓ  އެީކަގއި ކ ިރއަށްދ  ރަށްތަކަކަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ ެގނެސް މި ރަށްތަކަކީ އަމިްއލަ

 ެގންކަށެއް މި ރަށްތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެ ިވސްނ ން ހ ރެޔަ އަިމއްލަ ހަދަން އެބަޖެހޭ. އެކަން އެހެންެވެގން ނޫނިއްޔ 

 ،މަ ފ ހަަގކޮށްލަން މ ޤައްރިރ  އަރިހ ން ެވސްނަޑކަށް ނ ފެނޭ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  ހަކ ރިއަށްދ ނެ ތަނެއް އަޅ ަގ

ހަމަ އަޅ ަގނޑ  އެދެްނ މި ދެންނެިވ ނ ކ ތ ތަކަށް ިވސްނ ފައި މިއަށް މި އަމިއްލަ ީމެގ ޒ ތ ަގއި ހިނގ ނެ ކަހަލަ 

ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ެގނެވ ނ  ބަދަލ  ،ނޫނިއްޔ ބައްޓަންކ ރެިވެގންދ ން. ދެން، އެހެން ިވސްނ މެއް ދިރ ޭވނެ ޮގތަކަށް 

  އަޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑަށް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ަވނީ ހ ޅ މ ލެ ދ އިރ ެގ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ .

 ޢަލީ ނިޔ ޒަށް.
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 ލެ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް ވ ހަކަެދއްެކވ ން:ހ ޅ މ 

ޮގތ ން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން   ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހެޅި ބިލ  ބެހޭ 

  މި ށް ބައެއް މަޢ ޫލމ ތ  ސ ފ ކޮށްދިނ މަފ ހަަގކ ރެްއިވ ބަެއއް ކަންކަަމށް އަޅ ަގނޑ  އިތ ރަށް ސ ފ ކޮށްދޭން ހ ރި 

ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ންެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އަޅ ަގނޑ މެ ،ހިފ ނަން. އެޮގތ ންފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން

އޭެގ ބޭނ މެއް ކަމަށް އެ  .ަވނަ މ އްދ  އ ވ ލ މަށް 49އިޞްލ ޙ ަގއި މީަގއި އެބައޮތޭ  ،ފ ހަަގކ ރެއްިވމެންބަރ  

ދ ނެތީ ދެން އެކަން  ެގ މަޤ މ  ނ ލިބިެގ މޭޔަރ އަށް ސިޓީ ކައ ންސިލ  އެމް.ޑީ.ޕީ  އްީވ،ފ ހަަގކ ރެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އ ޅޭ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެޮގތަށް ފ ހަަގކ ރެްއިވ  ކޮށްެގން .ނ ވ ތީކ ރަން ބޭނ ން

ަވނަ 41ނޫނ ެގ ގ މި ، ނެތް. ަސބަބަކީގައި ޙަޤީޤަތ އެ މ އްދ  މިހ ރ  އެޮގތަށް އޮތ މ ެގ އެްއެވސް ޭބނ މެއް  ،ނަމަެވސް

  މޭޔަރެއް ހ ންނ ނެ . އ ފެދިެގން އަްނނަ ޮގތް ރަށް ތަފްޞީލ ކޮށް ބ ނެދީފައިވ  އެބައޮތް ސިީޓ ކައ ންސިލ މ އްދ ގައި ަވ

ނޫނ ގައި ގ ެގ ަރީއސެއްެގ ވ ހަކަ ކަމ އި އަދި ޑެިޕއ ޓީ މޭޔަެރއްެގ ވ ހަކައ އި ދެން އިތ ަރށް ސިޓީ ކައ ންސިލ 

އަށް ެއއްެވސް ހ ލެއްގައި އެމް.ީޑ.ޕީއެއީ ޭބނ ން ނެތް މ އްދ އެއް.  އެހެންީވމ ،އޮންނަންޖެހޭ އެއްެވސް ސަބަެބއް ނެތް. 

ދ ނެތީ ނ ަވތަ މޭޔަރެއްެގ މަޤ މ  ނ ލިބިދ ނެތީ އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަ އިޞްލ ޙެއް ނޫން. ލިބިެގ މެޖޯރިޓީ ނ ކައ ންސިލ  

އަދި އެްއެވްސ  .ނަންޕީ ފ ރިހަމައަށް ހޯދ މޭޔަރ ްނެގ މަޤ މ  އެމް.ޑީ.ަތކ ެގ އ ންސިލ ކަ އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  ހ ރިހ  ިސޓީ

އެހެން އެއްެވސް ޕ ޓީއަކަށް. އ ދެ! ދެން އަދި  ،މެންބަރެއްެގ މަޤ މ  ެވސް އިރ ދަކ ރެއްިވއްޔ  އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދޭނަން

ތަނ ން ިއއްަޒތްތެރި ބައެއް މެންބަރ ން  މި ،އެބަހ ރި ކ ރިން ގައިމިގައި ހ ރި ބަެއއް މ އްދ ަތކަށް ބަލ އިރ  

ޤ ެވިރކަމ އި ނ ަވަތ އ ދޭތެރޭަގއި ޮއތް ޝަ ނޫނ ގ  މި ،ެގންނ ތީށް އިޞްލ ޙ ނޫނަގ އިރ އިރ ކޮޅ  މި  ،ަގކ ރަްއވައިފި ފ ހަ

 އެއްެވސް ހ ލެއްގައި މި ސަރ ކ ރ ން ެވސް  ނިޔަތްކަމ އި މީެގ ނ ވ އެްއެވސް ކަމެއް ހ ިސލ ކ ރަން ބޭނ ން މީެގ

އެއްެވްސ  .ންންނަނީ ކަމަށް. ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެނެއް ނޫެގނ ެގންގ ޅޭތީ އިރ އިރ ޮކޅ  މިއަށް ބަދަލ 

މި ނޫނ  ބަދަލ ކ ރިއިރ ަގއި ހ ރި އިދ ރީ ބައެއް ކަންކަން ގ ނީކީ ެވސް ނޫން. ބަދަލ ކ ރަ އިރ އިރ ކޮޅ   ނޫނ ގ ހ ލެއްގައި 

ދެން އަޅ ަގނޑ  ޔަޤީންކަން ެއ ކަންކަން ބަދަލ ކ ރަން މިހިރީ. ހ ރީމ  ކަންކަންއަރ  ޢަމަކ ރަމ ންދ އިރ ަގިއ ފ ށ  ށްނޫނަގ 

އިރ ަގިއ ދ  ފ ޅ  ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން ނ ަވތަނޫނ  އ ފެދިފައި އޮތް މަޤްޞަދ  ގ  މިއެްއެވސް ބަދަލަކ  ހ ރެ  އިންމި

 ނޫނ ަގއި އެންމެ ބޮޑ  ގ  ަކން.ދަލެއް ނ ންނ ނެމި މަޖިލީހ ެގ ތެރޭގައި ބަހ ްސކ ރި ެއއްެވްސ ކަމަކަށް ބަ ،ށްމަޝްަވރ ކޮ

އެ މަޤްޞަދ   ވ ން.ޮގތ ން ބ ރ ެވރިކ ރ   މ ލީ ،ޮގތ ން އިދ ރީތައް މައިަގނޑ  މަޤްޞަދަކަށް ެވަފއި އޮތީ ަކއ ންސިލ 

ލެއް ބަދަކަަމކަށް ްއެވސް އެްއެވސް ަވަރކަށް ޭއެގން އެ ހެދި ކ ިމއަށް މިެގންނަ އިޞްލ ޙަ ެއްއެވސް  ެއއަށް ،ެވހ ސިލ 

ައިދ  ،ތަނ ަގއި  މި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ކ ރިން ފ ހަަގކ ރައްަވއިފި. ދެން ން ައޅ ަގނޑ  ދެންޔަޤީންކަކަމ ެގ ނ ންނ ނެ

މޭޒ  ބައްދަލ ވ މެއް ބޭްއިވ ކަމަށް ލ މަރ ަކޒީ ށްަވަވރަށް ިގަނ އަޅ ަގނޑ މެންަނށް ފ ޑ ކިޔ  ފަރ ތްތަކ ން އެަބ ިވދ ޅ ޭވ 
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މޭޒ  ށްއޭެގ ކޮންެމެވސް ަވަރކަށް މަޢ ލޫމ ތ  ހޯދ ލިން. އެ ަވއަޅ ަގނޑ  ެވސް ޮގތ ން.  މ  ބެހޭއ ސޫލ ން ރ އްޖެ ހިންގ 

 ،ިވއޭއޭރ ެގ ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ފޮނ ިވ ަވޒީރަކ  ިވދ ޅ  ،ބޭފ ޅ ން އެންމެ ފަހ ން ިވދ ޅ ީވ އަށް ަވަޑިއެގންޖަލްސ 

ެއ  ނިމ ނީއޭ. އެީއ މޭޒ  ޖަލްސ ށްަވހިސ ބ ން  އެ  .ްއ ނޫނޭމިީއ ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ކ ރެޭވެނ ކަމެ ،އެންމެން ެއއްކޮށްފައި 

ރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރ ކަޒީ  ،ޭމޒ  ޖަލްސ އިން ނިންމީށްޮގތަކީ. އެ ަވ ެވފައި އޮތް ށްއަޒ  ޖަލްސ މޭށްަވ

އި އޮތް ޮގތ ންނ އި ރ އްޖެ އ ފެދިފަ ށް،ކަމަ އަށް ރަނަގޅ  ނިޒ މެއް ނޫންއެއީ ރ އްޖެ .އ ސޫލ ން ހިންެގން ނެތް ކަމަށް

އަދި އޭރ ެގ ސަރ ކ ރ ެގ  އި އޭރ ެގ އަތޮޅ ެވރިންތަކ   ަކމަށް. ތްތަްއ ހ ރި ޮގތ ން ކ ރެެވން ނެތް ކަެމއްރ އްޖޭެގ ަވސީލަ

 .ބައްދަލ ވ ން ަވރަށް ފ ރިހަމަ. އެ ެއއީ ބައްދަލ ވ މެއް އިދ ރ ތަކ ން އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ެވސް ބަިއެވިރެވެގން ޭބްއިވ

 ން.ބައްދަލ ވ  ،ން ހިންގ މަށްެއ ބައްދަލ ވ  ރީ ގ ފައި ހ ެވސް އޭރަށް ބަލ އިރ  ހިން ޚަރަދ ތައް ތި ށް ބޮޑެއޭރ ަގއި ަވރަ

ޭގނެ ކަމަށް ންއެހެންނަމަެވސް، އެ ަބއްަދލ ވ މ ެގ ނަތީޖ  ެވެގންދިަޔއީ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ރ އްޖެ ނ ހި

ްއޔ  މަށް ކ ރެވ ނ  ަމސައްކަެތއް ކަމަށް ެވއްޖެތައް ހިންގ ން. އެހެންީވމ ، އެއީ ރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ  މ  ނިންމ ނިންމި

އޭެގން . ަވރަށް ބޮޑ  މަސައްކަތެއް ެއއީ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ޭއެގން ނިކ ތް ނަތީޖ އެއް ނެތް

ެނ  ދެން ެވސް ކ ރ އިރ ަދކ ރެްއިވްއޔ . އެމް.ީޑ.ޕީ ،އަބަދ ެވްސ މަސައްކަްތކ ރ  ަބޔަކީ ށްނެރ މަ ،ނަތީޖ  ނިކ ތ މަށް

ބަިއަވރ  ެވސް ށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށައިެގން ނޫނަގ މިހ ރ  އޮތް  .އޮތީ ބަޔަކީ އަޅ ަގނޑ މެން. ޭއެގ ނަތީޖ  މިހ ރ  މި

ދިޔައީ. ދެންހ ރި ކަންކަން ެވސް ކަނަޑއެިޅެގން އިއްޔެ ޞް ޞ ތިޚްެއޮގތ ން ރަށްރަށ ެގ އި .ހ ސިލ ޭވއެބަ ކަންކަން 

 ،އެްއކޮށް ލިބޭ ބ ރ ތަކ އި އިޚްތިޔ ރ ތަކ  ،އްކޮށްއެ  ތަކ ލަށް އ ފ ދޭ ކައ ްނސިލ އަ އިތަކ ގަ ންސިލ  އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  ަކއ 

ތަން ފެނިެގންދ ނެ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ދެްއިވ  ެވެގންދ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް ރ އްޖެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރ ކަޒީ 

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ދެްއެކވ ން:ކަރިޔ ސަތ ން ވ ހަ

ޖަހ އިރަްށ  1 އީމި  އެހެންަނމަެވސް، !ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ަވެދަވަޑއިަގންަނވ އްޔ  ޝ ކ ރި

 އަޙްމަދ   މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ މެދ  ހިތަދޫ ،އަރ ަވނީއަންނަން އޮތް ތަނެއް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .ށްރަޝީދަ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ރަޝީދ  އަޙްމަދ  ރ  މެންބަ ދ އިރ ެގ މެދ  ހިތަދޫ

އަށް ށް ހ ށަހެޅިފައިވ  މި އިޞްލ ޙ ަތަކށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމަނޫނަގ ލ މަރ ކަޒީ . ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

. އިޓަކައްޔިތ ްނެގ ބޭނ ންތައް ފ އްދ މަށްރަ  ކ ރެއްީވތ އީދ ކ ރަން. ރަްއޔިތ ން ައޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހަށް އިންތިޚ ބ 
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ކ ރަންޖެހޭ  ންއެމް.ޑީ.ޕީެގ ފިކ ރެއް. އެމް.ޑީޕީ އީމިނޫނަކީ ގ ލ މަރ ކަޒީ . ނޫނ  ވ ޖޫަދށް ެގނައ މަށްގ ލ މަރ ކަޒީ  އީއެ

. މިކަން ނ ދަންނަ ބަޔަކަށް މިކަން ކ ރ ކަށް ނޭނޭގނެ. މިކަން ކ ރ މަކީ ަތޢ ރ ފ ކޮށް ނޫނ ގ ކަމެއް ލ މަރ ކަޒ  

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ެވސް  މި މަޖިލީހ ެގ ހ ރިޙ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ،ނޑ  އެދެނީއަޅ ަގަވގ ތ  ެވްސ  އެހެންީވމ ، މި

. އެއީ މިކަން އިނޭގ ބަަޔކަށް މި ކަންތައް ކ ރެޭވނީ. އަށް މި ފ ރ ޞަތ  ދެއްވ ންެއމް.ޑީ.ޕީއި ދެއްަވމެންބަރ ންނަށް ޯވޓ 

. އަށް ތ އީދ ކ ރަންމި އިޞްލ ޙ ތަަކށް ފ ރިހަމައެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ   ؟ނ ނީރ ރ ނަން ނ ދަންނަ މީހަކ  ކިހިނެއްތޯ 

 ،ޚަރަދ އި  ،ެގ އ މްދަނީއ އިމި ހ ށަހެޅިފައިވ  އިޞްލ ޙ ތަކ ެގ ތެޭރަގިއ އެބައޮތް ސިޓީ ަކއ ންސިލ   ހަމައެއ ެއކ ،

ތިްނ  ލަސްެވެގން ްއ ނިމޭތ އަހަރީ ހިސ ބ ތައް މ ލީ ކޮންމެ އަހަރެ ؛ހިސ ބ ތަކ ެގ އެ .މިލްކިއްޔ ތ ެގ ވ ަހކަ

 ...ށްލައަށ އި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަސްދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ މަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 މ މިިގލީ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް. މ މިިގލީ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ 

 

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ރަޝީދ  އަޙްމަދ  ބަރ  މެން ދ އިރ ެގ މެދ  ހިތަދޫ

  . ހިސ ބ ތައް ހ ށަހަޅަންމި އެބަޖެހޭ  މޭޔަރ   ބެހޭ އިދ ރ ތަކަށް ސަރ ކ ރ ެގ ކަމ  އިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށ 

 ަވނަ 2018އަޅ ަގނޑ މެން  އި ކ ީރަގ. އެީއ ނޭގނީއެމް.ޑީ.ޕީއަށޭ ިމކަން ކ ރަން އެ ،އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  މި ަދްއކަނީ

 ެވސް އެއްޮގަތކަށްތިމަންނަ  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އަކ  ިވދ ޅ ީވކ ރީެގ ދެކ ނިން،  ތެރޭަގއި  ެގއަހަރ ެގ ކެމްޕޭނ  

ލ މަރ ކަޒީ  ،ިވދ ޅ ަވނީ އެ ފިކ ރަށް ނިސްބަތްވ  ބޭފ ޅ ން މިތ ނގައި މިއެހެންނަމަެވސް، ަގބޫލ ކ ރ  ކަމެއް ނޫނޭ. 

އަށް ެވސް ފ ޓ ބޯޅައ އި ކ ިޅަވރ  ެވްސ މިނިސްޓްރީ އަޅ ަގނޑ  ޮގވ ަލން ޔޫތ ެއެވނި ކަމެކޭ.  ،މިެވނި ކަމެކޭ ެގނޫނ ގ 

އެކަން ެވސް  ،ހަވ ލ ކޮށް ތަކ  ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ަކއ ންސިލ ެވސް  އި ހ ރި ދަނޑ ތައްކ ރަން. ރ އްޖޭގަ ލ މަރ ކަޒ 

ަތްއ ކޮންޓްރެކްޓ ހ ރި  ،އްކަްތތައްމިނިސްޓްރީެގ މަސަ ހެލްތ  ،ންއިއްެޔ އަޅ ަގނޑ މެން ދެކ ނި ކ ރެޭވނެ ޮގތް ހަދަން.

ކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ެވސް ޔ  އެޑި ހަމަ  އެޮގތަށް .ހަވ ލ ކ ރި ތަން ސިޓީތަކ  .ހަވ ލ ކ ިރ ތަން ކައ ންސިލ  ެވސް

ކަން ކ ރައްވ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މިމިނިސްޓްރީން ެވސް  ޔޫތ  ކަން ކ ރަްއަވމ ން. ހަމައެއ އެކ ،އެއެދަނީ 

ނިްސބަތްވ  ހިތަދޫެގ ދަނޑ ތައް ެވސް އެބަހ ރި ބަޖެޓ ގައި ެވސް  ޑ ރި މ ސްތަޤ ބަލެއްަގއި. އަޅ ަގނއ އްމީދ ކ ރަން ަކއި

ކަމެއް.   ކ ެރޭވނެ ޮގތަކަށް ެގންދިއ މަކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ  އެދޭ. އެހެންީވމ ، ކައ ންިސލ  ހަވ ލ ކޮށްެގން ެއކަންޖެހިފަ
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 ައށް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ސިޓީ އަށް ހެނ ންެގ ކޮމިޓީއަންށް އަޅ ަގނޑ  އެދެްނ ނޫނަގ  އެްއކޮށް މި އެއ  ހަމަ

ންީވމ ، ެއ ޮގނޑި. އެހެ ދިހައަށް ލިބިފައި ަވނީ އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީ ،ޮގނޑި ލިބިފައިވ އިރ  ބ ރަ ކައ ންސިލަރ ންނަށް 

ނޑ  އަޅ ަގ ށްއިޞްލ ޙ  ެގނެޭވނެ ކަމައެ  ،ެގންދ އިރ މަޝްަވރ ކ ެރވި މި ބިލަށް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ަގިއ  ޙ އިޞްލ 

ަގިއ އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީ ،ކައ ންސިލަރ ން ތިއްބަވ ިއރ  ގައި ހަދޫައޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްވ  ހިތަ ،. އެހެނީއ އްމީދ ކ ރަން

ެއ  ންއޮތީ މ ޅި ސިޓީެގ އެންމެ ޯވޓ ލ މ ަގއި ެވސް މި ،ކަނބަލ ން ތިއްބަވ އިރ ފަސް  .ބޭފ ޅ ން ފަސްތިބެނީ  މި

މިކަން ެގންދެޭވނެ ޮގތަކަްށ  އެްއކޮށް  ބަދަލ ގައި ަކއ ންސިލަރ ންނ އަންހެން ކަނބަލ ންނަށް ޯވޓ ލ ން. އޭެގ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ .ދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ކަމެއް. ދެްއިވ ފ ރ ަޞތަށް ަވރަށް ހަމަޖެހިެގން

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ފަހ ގައި ޯވަޓށް އަހ ނަން. މިއަދ  ދެ ވޯޓ   އެރ ވ މަށް ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ ރ  މ މިިގލީ ދ އި ،އަޅ ަގނޑ 

 .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ މ މިިގލީެގންދ ނަން. ބިލ ެގ ަބހ ސް ކ ރިއަށްއެބައޮތް.  ެއއަށްފަހ  

 

 :ވ ހަކަދެއްެކވ ން އިބްރ ހީމް ޤ ސިމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މ މިިގލީ

ވ ހަކަތަެކއް ދަންނަވ ކަްށ  ިގނަ  ައޅ ަގނޑ  މ  ދެން ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .އ ދެ! `

ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއެރީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރަގިއ މަސައްކަްތކ ރަްއވ  ސިޔ ީސ ޕ ޓީތަކ ެގ ބަެއްއ 

 ެގސީއ ދެ! ޤ ނޫނ އަސ   ؛ަޔއިރ  އަޅ ަގނޑ  ިތ މަޤ މ ގައި އިނެދެގން ޤ ނޫނ އަސ ސީ ނިމިެގންދި ،ބޭފ ޅ ންނަށް

ަގިއ ނތ  ކަމ ަގއި އިނދެެގން ތިރަްއޔިތ ންެގ ޚ އްޞަ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް !މައ ފ ކ ރަްއވ  ؛ކަމ ގައި އިނެދެގންރައީސް

ލ ނަމޭ. މ ލަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން އިޔަ ޙަޤީަޤތްތަކ ެގ ވ ހަކަ ދަންނަވަ ދިޤ ނޫނ އަސ ސީ ނިމިެގންދިޔައިރ   އިނދެެގން

 ،ިލޔެިވެގންދިަޔއީ ،މި ޤ ނޫނ އަސ ީސގައި ކަނޑަެއޅި ބަޔ ންެވެގން ެގއްޖޭރ ދިެވހި ޓަަކއި މަށްހިންގ ދިެވހިރ އްޖެ 

 މެން އެ ނަމ ގައި ަމސައްކަތްކ ރީ ކިަތއް މެންބަރ ން ތިބެެގންތޯ އަޅ ަގނޑ  ،އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލ ޙަށް މަސައްކަތްކ ރި 

ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ައޅ ަގނޑ  ތެޭރަގިއ އޭެގ .މެންބަރ ން ޚ އްޞަ މަޖިލީހ ަގިއ ތިއްެބިވ 113 .ބަލައިލަންޖެހޭ

 84 ،އެ ނޫން އެހެން ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންނަކީ .މެްނބަރ ން އެޮގތަށް މަސައްކަތްކ ރަން ތިއްބެީވ 27ހަނދ ންވ  ޮގތ ގައި 

ސް ދޭްނ ދައްަކަވން ތިއްބެިވ ނ ަވތަ ޯވޓ  ެވއިމ  ެވސް ސަރ ކ ރ ން ބޭނ ންފ ޅ ވ  ޮގތަށް ވ ހަކަަގމެންބަރ ން ހަމަ

މޫނ ެގ ސަރ ކ ރ ން އެކަްނ އ  އިމ  ެވސް ރައީސް މަަގަހމަ ،ހެންނަމަެވސް، ޭއރ ގައި އޮތް ސަރ ކ ރ ން. އެއްބެިވތި

 ށްކޮދައެކަން އެހެން ނ ީވްސަކން ދަންނަވ ލަން. އަޅ ަގނޑ  ކޮންމެހެން ބަޔަކ  ވ  ،ނަމަ ނ ވ ކ ރަްއަވން ބޭނ ންފ ޅ 

ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ  އޮތީ. މި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން މި  ެގ ވ ހަކައް ްށ ނޫން. ޙަޤީޤަތެަދއްކ ކަވ ހަކަ ރ ކަށްޖަދަލ ކ 
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ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތަްއ  ،އިަވނަ މ އްދ ެގ )ހ( ަގ 230 ،އޮންނަނީ މި އެއީ. އެ ބ ބ ގައި ަވނަ ބ ބ އަށް

މި  .)ބ( ،)ރ( ،)ނ(ޮގސް ދެން އެހެންތީ )ށ(. މި އޮ. ދެން އޭެގ ފަހަތ ަގިއ ެވހިންަގންވ ނީ ލ މަރ ކަޒީ އ ޫސލ ންނެ

މ ެގ ިވސްނ ން ނެތް  ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ދިެވހިރ އްެޖ ހިންގ  ،ެލއްީވަމ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެަވނަ ބ ބ  ިވދ ޅ ެވއަށް

 ެގކ ރީެގ ޤ ނޫނ އަސ ސީ...އޭ ،ނަމަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ނޒ މީ ނ ކ ތ ެއއް..ފޭދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ެގ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(                              

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ނިހ ދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ފޭދޫ

ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މ މިިގލީ .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ؛ލީއްރިރ . މ މިިގޤަޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މ 

ހިންަގަވމ ން  ެވސް މިއަދ  .އްަކަވމ ން ެގންދަަވނީ ދަިގނަ ވ ހަކަމ   ،ބ ރަށްރައްޔިތ ންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް މިތ ނގައި މ  

 ެގއަށް ފޮނ ވ ލަން އ ޅޭ ިވޔ ނ ދ  މީހެއްެގ ވ ހަކަ  އި،ެގންދަވ  ހ ރިހ  ރިސޯޓ ތަކެްއެގ މ ަވްއޒަފ ން ވަޒީފ އިން ަކނޑ ލަ

 ...އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .މި ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެ

ޮގތ ގައި ބަލަެއއް ނ ަގެނޭވ. މ މިިގލީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި  ެގެމންބަރ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް ފޭދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރ .  

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: އިބްރ ހީމް ޤ ސިމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މ މިިގލީ

ނޫން.  އްކ ކަށެދިގ  ވ ހަކަ ދައް ަގނޑ  ދެން ކޮންމެހެން މ  އ ދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައިސް. އަޅ  

ވ މީ ފަރ ތްތަކ ން އޭރ ަގއި އޮތް ސަރ ކ ރަްށ ގ  ބައިނަްލއަ އިނ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންޭއރ   މަސަްއކަތް މެންޑ ނއަޅ ަގ

 ، ހިނދ  މަޖ ބޫރ ީވލ ޙީ ބަދަލ ތަކެއް ައއ މަށް ޞްއި ،އަދި ޕްރެޝަރ ެގ ސަބަބ ން ޔ ިއ ލަފަ ިވެގންދެ ދެއްަވމ ން

ރިއްޔ  ރައީސ ލްޖ މްހޫ ،އ ެފއްދ މަށް އޭރ ގައި އޮތް ސަރ ކ ރ ންއެއް ޖޭެގ ޤ ނޫނ އަސ ސީއަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިރ އް

ަގނޑ  ެވްސ ނިކ ފ ނ އި އަޅ  ޚ އްޞަ މަޖިލިސް އެްއކ ރެްއީވ. ެއއީ މަ ،މައ މޫނ  ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް ނިންމަވ ފައި
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ފ ޅ ކ ަރއްވ  ޚިޔ ލ ތައް ެވސް ހަމަ ެއއ   އ ދެ! އެ ބޭފ ޅ ން .މަސައްކަތެްއެގ ސަބަބ ންއޭެގތެޭރގައި ހިމެނިެގން ކ ރި 

މި ިވސްނ ންފ ޅ  އޭރ ގައި އޮްތ  ،އޮތީ ދަންނަވ ލަން މި އެހެންނަމަެވްސ، .އެއް ނޫންތް ވ ހަކައެްއޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ  ނެ

 ، ންނޭލްޖ މްހޫރިއްޔ ެގ ެވސް އޮތް ކަމ އޭރ ަގއި ހ ންނެިވ ރައީސ  ،ތ މ ެގ ސަބަބ ންނޭއޮ ަގއި ެވސްސަރ ކ ރ 

 އިރ  ކ އްަޖކ  ެވސް ިވހ  ތ އްތ   ؛ ފަރިތަވ މަކީ ދިޔައީ. ދެން ކަމަަކށް ދަސްެވބައި ހިމެނިެގން ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި މި

ދޭތެރެ މެދ ތެރެއިން  ،އެހެންީވމ ، އަންނަ ސަރ ކ ރ  .އެނިގފަެއއް ނޫން ހ ންނަނީ ކަމެއް ފ ރަތަމަ ދ ަވހ  ހ ރިހ 

 ެގ ރެއް ނޫން ދޭތެރެ މެދ ތެރެއިން ދިޔައީކީ. ދެން އެހެން އަންނަ ބޭފ ޅަކ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކ  ؛ ސަރ ކ ރެއްއަންނަ

ެއ  އިޤ ނޫނ އަސ ީސަގ ،ރ ކ ރަކ ން ފަހަރެއްަގއި ިޚޔ ލ  ތަފ ތ ވ  ކަމެއް ދިމ ެވެގން އެއްެޗއް ިވދ ޅ ިވ ނަމަެވސްސަ

ކޮންމެހެން  ، އޮްތއިރ މ ، ެއޮގތަށް ެއކަންއ ެޅނީ. އެހެންީވ މިޮގތަށް އޮތޭ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން ތް މ އްދ  އޮ

ދެން . ދަންނަަވނީ މި އެ ވ ހަކަ ދެއްެކީވމ ގ  ޮގތަށް ވ ަހކަކްެރޑިޓް ނަ  އަޅ ަގނޑ މެން ަވކި ބަަޔކ  ހ ސްއެކަނި

ދެން ކ ރަީނއޭ މެއް ބޭފ ޅަކ  އަޅ ަގނޑ  މީހ ން ކަނޑަނީއޭ ނ ަވތަ އަނެއް ކަ މ އަށްދި އަޅ ަގނޑ  ކޮންމެހެން އަޅ ަގނޑ 

  ެގންދޭ ދެމ ންމ ސ ރަ ކިތައް މ ވައްޒަފ ންނަށް އެ ބޭފ ޅ   .ޅ ަގނޑ  އެއްެޗއް ހިތަކަށް ނ ރ ިވދ ޅ ިވޔަކަސް އައެހެން 

 އި ިވލ އިން ގ ތްަގނޑަކަށް އަހަރަކ  ޓެކްސ  .ދޭ ބ އޭން ޑޮލަރ  ދައްކަމ ންއަކިތައް މިލި އަށް ދައ ލަތ ެގ އ މްދަނީ ،ބ ަވއޭ 

  ...ހަރަކ އަ  ތަފ ތ  ޮގްތޮގތަށްއި ޑިއ ީޓއ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 މެދ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ހިތަދޫ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: އިބްރ ހީމް ޤ ސިމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މ މިިގލި

 ...ަމނިކ ފ ނ  ެއކަމަކ  އެ. ެގންދޭ ަދއްކަމ ންށްދައ ލަތަ  ބޮޑ  އަދަދެއްށްވ ރެން ޑޮލަރައަސ ޅީހަކަށް މިލި

 

 

 ރިޔ ސަތ މް ވ ހަކަދެްއކެވ ން:

 ިރ މެންބަރ . ހިތަދޫ މެދ  ދ އިރ  އިއްޒަތްތެ

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(                              
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 ވ ހަކަދެއްެކވ ން  ރަޝީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ   ދ އިރ ެގ މެދ  ހިތަދޫ

 ،މިކަމ  ހަވ ލ ެވ ،ރ އްޖެ މިހ ތަނަށް އައިރ  ،އެއް މި ނެީގއަޅ ަގނޑ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ  . ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެންނ   ތިބި ިއއްޒަތްތެރިން މިައދ  ހަމައަށް މިކަން ނ ކޮށް ތިއްބެީވމ  ތަކ ގައިސ ޤައ މ ެގ ެއކި މ އަްއސަ

ކ ރަްއވ ނެ ކަެމއް ންޑ ެބިވ ބޭފ ޅ ން މިކަްނ ޑިފެއެހެންީވމ ، ިމއަދ  ކޮންމެހެން މިކަމ  ހަވ ލ ެވ ތިއް .ހަމައަށް އައީ

 ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް ެނީގ. ެގންނަްނ ެވެގން ސަމ ލ ކަމަށް ަރީއސްެގ  ނެތް. އަޅ ަގނޑ  އެކަން

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

 މ މިިގލީ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: އިބްރ ހީމް ޤ ސިމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މ މިިގލީ

ލެިވއްޖެ. އިވަ ައޅ ަގނޑަށް ދަންނަ ަވރަށްއ ޅ ނ   ދެން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވންހ ރ މިދެން ތްތެރި ރައީްސ، އ ދެ! އިްއޒަ

ނޫން.  އްއ ޅެނީ ކޮްނމެހެން ބަޔަކ  ކ ރ  ރަނަގޅ  ކަމަކ  ދޭތެރޭ ދެކޮޅަށް ވ ހަކަދައްކ ކަށެ އަޅ ަގނޑ  މި

ތި މަޤ މ ަގިއ  ،ަގިއ އިނދެެގންނަގނޑ  ެވސް ތިތ އަޅ . ލ  ހިތ ންއިއެހެންނަމަެވސް، ޙަޤީޤަތް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވ

އަޅ ަގނޑ ެގ ޒަމީރ  ަގބޫލ ކ ރ   ،އަށް އެްއޗެއް ނ ބ ނެ އިނ މަކީނިމިެގންދ އިރ  އެ  އިނދެެގން ކ ިރ މަސައްކަެތއް 

ކ  ެވސް އިއްޔެއަ .ނޫން . އެހެންީވމ ، ޤ ނޫނ އަސ ީސގައި ެއކަން އޮތީކީ މިހ ރަކ ލީކަމަކަށް ނ ވ ތީ އެ ވ ހަކަ ދަންނަވ 

ޤ ނޫނ އަސ ީސ  ،ނެިވހެންއިމ  ެވސް މިދެންަގހަމަ ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ  ިވދ ޅ ވި އެހެންީވމ ، . މެންމެނޫނ 

ަރއްޔިތ ންެގ ތެރެއިން ޕްރެޝަރ ތަެކއް  ؛އޮފްޯކޒްދެ! އ  .ދިަޔއީ ަރީއސް މައ މޫނ  އެކަން ކ ރެްއީވމަކ ެރިވެގންގ ސްދީތަ

މި ވ ހަަކ ެވެގން މަކޮށްލަންއެހެންނަމަެވސް، ޙަޤީޤަތަކީ ކޮަބއިކަން އަޅ ަގނޑ  ހ   ިވދ ނެ.ިވދ ޅ ވެ  ެވސް ހ ރެެގންނޭ 

 ންނަވ ލީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. އަޅ ަގނޑ  ދަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ކަންަތއްތަެކއް  ،ހަކަފ ޅ ަގއި ފ ހަަގކ ރައްަވއިފިެގ ވ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންަބރ 

އަޮތޅ ެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ    އައްޑޫ ،ނަށް އަންނަނީއަޅ ަގނޑ  ހަނދ  .ހިނަގއިދިޔަ ޮގެތްއެގ ވ ހަކަ

 ލ މަރ ަކޒީ އި،ކޮޅ މަޑ ލ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޑރ. ޙ ަސއިން ރަޝީދ  ތ އީދ ކ ރަްއވަ ، އިއަސްލަމް ހ ށަހަޅ އްވަ 

ރ ަގިއ ކަމަށް އޭ ީވ ސަބަބެއް އެކަން އެހެން . ނިމ ނ  ފަހ ން ބ ބ  ޤ ނޫނ އަސ ސީގައި ހިމެނ މަށް ެގނެވ ނީ ޑްރ ފްޓ 

ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް  .ދ ްއދީންަވޙީއޭރ ަގއި ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނެީވ  ،އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމ ތ  ލިބިފައި އޮތީ
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. ަވޙީދ އްދީންއެޓޯލްސް މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނެީވ  އި،ށް ހ ންނަަވހޯމް މިނިސްޓަރަކަ .ަވޙީދ އްދީންހ ންނެީވ 

އެކ ަގއި  ތޯރިޓީއ ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮ ެގއަިދ ކޮމަންެވލްތ  އި،އެޓޯލްސް މިިނސްޓަރަކަށް ހ ންނަަވ ދ އްދީންަވޙީ

ަވނަ ބ ބ  ފަހ ން ހިމެނ ނީ.  ައށްއަސ ީސގައި އަޅ ަގނޑ  ހަނދ ންވ  ޮގތ ަގއި ޤ ނޫނ  ،ހިންގ ނ  މަޝްަވރ ތަކެްއެގ ފަހ ން

 .އިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ މަރަދޫއަތޮޅ   ްއޑޫއަ

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 ކަދެއްކެވ ން:ވ ހަ ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މަރަދޫ

ކޮމިޓީަގއި ހިމެނ ނ    ގ ންއަޅ ަގނޑަކީ ޑްރ ްފޓި ؛. އަޅ ަގނޑ މެންޚިލ ފ  ޙަޤީޤަތ ލިބިަވޑަިއެގންފައި އޮތް މަޢ ލޫމ ތ  

 މި . ތަނަށް އައިސްަފއިަވނީ ެއ ބ ބ  މި ،ބެއް އޮވެ ލ މަރ ަކޒީ ބ  ،ޮއެވެގން ށްަވނަ ބ ބ ަގިއ ޮއތް ޮގތައަށް މީހެއް.

އި އިޞްލ ޙ  ށްަވރަށް ިގނަ މ އްދ ތަކަ .ކޭ ނޫން މިދަންނަަވނީކީއެއް ހ ށަނޭޅެކަހަލަ އިޞްލ ޙ ތަ ތަނ ން ބައެއް

 ،ލ މަރ ކަޒީ ބ ބ  އޮތް  އައިރ ގައިކޮށްެގން ން ޑްރ ފްޓ ޮކމިޓީ ެއހެންނަމަެވސް، ޑްރ ފްޓިންގ  .އައިއް ތައަކ ރ ތައް ތަފ ތ 

އެކަން މ މިިގލީ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ތީވ  މީހަކަށްކ ރި  މަސައްކަތްއެ ކީ އަޅ ަގނޑަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިްއޒަތްތެރި  އެއީ .ދައްކ ަހކަވ  ރަށް ިގނަ މީހ ން މިތ ނގައިށް ަވޚިލ ފަ ޙަޤީޤަތ  ،ްއިވ ފަދައިން ެވސް ފ ހަަގކ ރެ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިނޭގޯތ އެ ވ ހަކަ ފ ހަަގކޮށްލީ  އެކަމ  އަޅ ަގނޑ  އިހ ތިޖ ޖ ކ ރަން. ،ިވޔަސްކަމަށް ރައީސް 

 

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްެގ ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެްއ. ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ވ ހަަކދެއްކެވ ން:މެންބަރ  ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ 

ކަމަކަށް ިމއީކީ. ެއއީ  ަވރ ެގ ަކމެއްހިންަގންޖެހޭޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަޅ ަގނަޑކަށް ނ ފެނޭ ަތޙ ޤީޤެއް 

ން ތަކ ަގއި ެވސް އެހެރީ ފެންނަން. ޑްރ ފްޓިންގ ކޮމިޓީޮގތް ަވަރށް ސ ފ ކޮށް މަޖިލީހ ެގ ރިކޯޑ  ދިޔަެގންންވެ އޭރ  ކަ

އި ހެޅ ނ  ޑްރ ފްޓ  މަިޖލީހަށް ހ ށަޞަފަހ ން އޭރ ެގ ޚ އް ެއއްޗަކ އި، ޭއެގތްަގިއ އޮލިޔ ްއަވިއެގން ެގންނެިވ ޑްރ ފްޓ 
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ކ ރ މ ެގ ވ ހަަކ އޮތީ ފެންނަން. އަދި ލ މަރ ކަޒ   ކޮށް އެޮގްތ ަވރަށް ސ ފ  ދިޔަ ފ ސްެވެގން ،އެއަށް ެގެނވ ނ  ބަދަލ ތަކ އި 

އޮތީ.   މަސަްއަކތް ެވސް ފެންނަން އެއްިވކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކ ރެ އޭރ ެގ ސަރ ކ ރ ން ލ މަރ ކަޒ  ،ރ އްޖޭގައި ދެެކިވ މި

އެ ަވޒީރ ންެގ  ،ކ ރެްއީވމަމަސައްކަތް  ށް އޮޅިފަިއވ  ކަމެއް ނޫން އެއީ. އޭރ ެގ ބަެއއް ަވޒީރ ން ެއކަމ އަޅ ަގނޑ މެންނަ

ށް ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަ ؛ދިޔަ އެަތއް ކަމެއްއިހިނަގ އި އެހެްނ ބޭފ ޅ ންނަށް ބަދަލ ކ ރައްަވ އި،ވަޒީރ ކަން ނަންަގވަ 

ޙަޤީޤަތަީކ  ،ސް މިވ ހަކަ ދެްއކިދ ނެ. އެހެންނަމަެވސްތަފްސީލ ކޮށް ެވ ،ދައްކަްނޏ  ދިގ ކޮށް ވ ހަކަ ދިގ ކޮށް މި

އެކ  ަވރަށް ބ ރަ މަސައްކަތ   ،ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށް  ން ަވރަށްދައްކ  ބީދައިން އެމް.ޑީ.ޕީ މިހަމަ ަގނޑ މެން އަޅ 

 ޞަޚ އް  ،ޖެހިަވޑަިއަގތީން ެވސް އެކަން ކ ަރއްަވންއަދި ޑްރ ފްޓިންގ ކޮމިޓީ .ނިޒ މަކީ މި އަސްލ  ެގެނވ ނ  ނިޒ މެއް

ހިމެނެންޖެހޭ އަސ ސީ ސިފަތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި ޤ ނޫނ އަސ ީސ ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި  ،ލެވި އިމަޖިލިސް އެކ ލަވަ 

ތަކ ެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ންނޭ  ކ ރެިވެގންދިޔަ. އެ ސިފަކ ރ މ ެގ ކ ީރގައި ިސފަތަކެއް ގ އިމ  ޑްރ ފްޓ 

ެވސް ނެތް އިތ ރ   ، ޑްރ ފްޓިްނގ ކޮިމޓީއަކަށްކ ރ މަށް. އެހެންީވމ ޔ ންޤ ނޫނ އަސ ީސގައި ބަ  ،ރ އްޖެ ހިންަގންވ ނީ

ެއއަށްވ ރެ ފ ރިހަމައަށް މިކަން  ،ކަމ ނ ދ ތީ ން ެގްނނެިވ ޑްރ ފްޓ ޑްރ ފްޓިންގ ކޮމިޓީ ،ފ ރ ޞަތެއް. އެހެންނަމަެވސް

މަނިކ ފ ނ   އެ ،ފަދައިން ިވދ ޅ ިވސިމް އިބްރ ހީމް ޤ  ދިއަ ، މަޖިލީހަށް އިޞްލ ޙެްއ ހ ށަހެޅިެގންޞަޓަކައި ޚ އްކ ރ މަށް

ރަނަގޅ   .ދ ނީ އަދި އޭރ ެގ ސަރ ކ ރަށް ތ އީދ ކ ރަްއވ  މެންބަރ ން ެވސް ޯވޓ ދެއްަވިއެގން ފ ސްެވެގންިވދ ޅ ިވ ޮގތަށް

 ބޮޑަށް. ވ ހަކަެއއް. ޝ ކ ިރއްޔ  ަވރަށް 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަޅ ަގނޑ   ، މިހ ރ ައޅ ަގނޑ  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ؛ތިނަދޫ

 ށް. ސަނީފަهللا އަރ ަވނީ ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ކަދެއްެކވ ން:ސަނީފް ވ ހަهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 .އަޅ ަގނޑ ، އަޅ ަގނޑ  މި ނެީގ ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް މަޖިލީހ ެގ..

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ 

ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒ ީމ  މ މިިގލީ ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް. ،ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  މ މިިގލީ

 ނ ކ ތ އެއް.
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 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ގ ސިމް އިބްރ ހީމް ވ ހަކަދެއްެކވ ން: މ މިިގލީ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،މަނިކ ފ ނ ، ެދން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީޝ ކ ރިްއޔ .  ށްށް ބޮޑަ، ަވރައ ދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އިްއޒަތްތެރި  ެވސް، އަދި އިބްރ ހީމް ޝަރީފް ،ހިތަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ިވދ ޅ ެވދެްއިވ ޮގތ ންނ އި

، ކަންތައް. އެހެންީވމ  ެވެގން ހިނަގްއޖެ މިވ ހަކަފ ޅ ްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ަރނަގޅަށް ސ ފ މެންބަރ  ދެއްކެިވ 

ފަިއ ނިންމ ލަން އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ ެގ ޯވޓ  ނަގ  އް.ދ ކަށެ ިއ ައޅ ަގނޑ މެންބަހ ސްަގ އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ދެން މި 

 ،ންވ  އިޞްލ ޙ ތަކެއް ެގަނއީ. އޭރ ެވސްރައްޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ  ެގފެންނަނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން

، ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންވ  ޮގތަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ޭބނ ންވ  ޮގތަށް ެގންދަނީ. އެހެންީވމ މިހ ރ 

 ؛، އެ ރަނަގޅ  ވ ހަކަެއއްދަނީ. އެހެންީވމ ކަންކަން ހިނަގމ ން ދީެގން މި މަޖިލީހ ން ޯވޓ ޞަޚ އް ،ދީެގން ޯވޓ 

 ކ ރި މަސައްކަތްތަކ ެގ އަލީަގއި މި  ށް ބަޔަކ  ނިކ މެ އިޞްލ ޙަނިކ ްތ  ،ން ތެޭރަގިއ ތ އީދ ކޮށްެގއަޅ ަގނޑ މެން ޭއެގ

 ޞަހަމަ މިއަދަކީ ޚ އް ،ވ ހަކަ ދަންނަވ ލަމ ން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ، އެހ ރިހ  ކަމެއް ެވެގންދިަޔއީ. އެހެންީވމ 

ޤައ މަށް ދިމ ެވފައި އޮތް ބޮޑ   ނަށް،ންވ ންީވ ދ ަވހެްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެޮގތެްއަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ަޤއ މ ގައި ަބއިބައި 

ށްެގްނޮގްސ އަ، ކ ރި އެހެންީވމ ށްދ ންީވ ަވގ ތ . އައެީކަގިއ ކ ރި ހެދި އަޅ ަގނޑ މެން އެކ ެވރިކަމ  މ ސީބ ތ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ .  ަވރަށްނިންމ ލަދެއްވ ން އަޅ ަގނޑ  ެއދެނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ 

 

 އެހ ން ވޯޓަށް    ށް ހ ރި ކަންކަމަށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 8

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ 

އެއްމެދ   ،ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ނ ޒިލް ހ ށަހަޅ އްވ ފައިވ   ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން

ދެްއވ ން އިަގްނނަވ  ޮގަތކަށް ޯވޓ މެދ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަ ަގތ މ އިމ ރ ތ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައި

 އެދެން. 
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 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ނ ޒިލް  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 68    މެންބަރ ންެގ ައދަދ : ހ ޒިރ ެވ ތިބި

 64    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

   64     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 33      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ފ ސް              ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އެއްމެދ   ،ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ނ ޒިލް ހ ށަހަޅ އްވ ފައިވ   ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން

ހ ޒިރ ެވ . 87؛ ކީލަ އަދަދަޯވޓ ެގ ނަތީޖ . މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ޮގތ ން ނެގ ނ   ގ ޅޭ އިމ ރ ތ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މ 

ަވިކ  .ނެތް މެންބަރަކ  ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ .މެންބަރ ން 64 ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއީވ .މެންބަރ ން 68 ތިއްބެީވ

  ނީ މަށް ބޭނ ންަވވ ފ ސް .މެންބަރ ން 64ނެީވ ަވޑަިއެގންޯވޓ ގައި ބަިއެވިރެވ ނ ދެްއވ  މެންބަރަކ  އިންނެިވ.ޮގތަކަށް ޯވޓ 

ބިލ  ދިރ ސ ކ ރ މަށް ޤައ މީ  މި ،އެކ  މަށް ފ ްސވެއްޖެ. ފ ްސވ މ ބިލ  ބަލައިަގތ  މި އެހެންކަމ ން،  ޯވޓ . 33

  )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( އ އި ތަރިކަިއެގ ކޮމިީޓއަށް ފޮނ ވިއްޖެ ކަމ ަގއި ދަްނނަަވން.ތަރައްޤީ

 

 ވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެ 

ބަރ  ގ ނޫނ  ނަން ،މަތިެވރި ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ހ ށަހަޅ އްވ ަފއިވ   ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން

މެދ  އިއްޒަތްތެރި  ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މ ށް އިޞްލ ޙ ( އަތ ެގ ގ ނޫނ އަ އިޖ ރ އީޖިނ ) 2016/12

 ދެްއވ ން ެއދެން. ވ  ޮގތަކަށް ޯވޓ މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަ
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 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 މެންބަރ  ަޙސަން ޒަރީރ މަތިެވރި ދ އިރ ެގ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 68    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 65    ދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަ

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ 

   65     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 33      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ފ ސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ހ ށަހަޅ އްވ ަފއިވ  މަތިެވރި ދ އިރ ެގ  ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން

 ޮގތ ން ނެގ ނ   ގ ޅޭ ެގަނއ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މ ށް އިޞްލ ޙ  (އަތ ެގ ގ ނޫނ އަ އިޖ ރ އީޖިނ ) 2016/12

 65 ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ. 68؛ ހ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87؛ ލަތީޖ . މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ޯވޓ ެގ ނަ

ނެތް. ޯވޓ ަގިއ  ެވސް މެްނބަރަކ ނ ދެްއވ  . ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓ މެންބަރ ން

ވެއްޖެ. ފ ސް ބިލ  ބަލައިަގތ މަށް މި، ީވމ . އެހެންޯވޓ  33 ަވނީމަށް ބޭނ ންވ ފ ސް މެންބަރ ން. 65ަވޑަިއަގތީ ބައިެވިރވެ 

 ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަަވން. ،ބިލ  ދިރ ސ ކ ރ މަށް ގ ިޅެގން މި ބިލ  ބަލައިަގތ މަށް ފަސްވ މ 

 

 އީ ބަހ ސް އިބ ތިދ  .  5

 

 ން:ޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ރި
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 އީދ ތިއިބ  ،ެވސް ެއޖެންޑ  އަިއޓަމ ައޅ ަގނޑ މެން ިމ އެނބ ރެނީ އަެނއްކ   ؛އަރ ަވނީމި ފ ރ ަޞތ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  

ހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް  ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން -5.1 ،ށް. އެޖެންޑ  ައއިޓަމްސަބަހ 

އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ ަމރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ  ދިެވހިރ ްއޖޭެގ) 2010/7ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ 

ައރ ަވނީ ިވލިނިގލީ ދ އިރ ެގ ފ ރ ޞަތ ިމ ހ ރ  އަޅ ަގނޑ  ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. މިށް އިޞްލ ޙ  (އަގ ނޫނ 

 ށް. ސައިނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ސައިންިވލިނިގލީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ 

 ...ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގ ނޫނ  ނަންބަރ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް. 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ެގްނ ގ ޅި  ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް ނިޒ މީ މައްސަލައަކ  ؛ހަރ  ތަކ ރ ރ ކޮށް ނިޒ މީ މައްސަލައެއްިގނަ ފަ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް

ކޮންމެ   ؛މިނެޓ  5ޖެހ މ ެގ ަގވ އިދ . ރަނަގބީލ  ،)ހ( ގައި ބ ނ ނެ ެގ53ަގވ އިދ ަގއި  ހ ެގނެިގން. އެއީ މަޖިލީ

މިނެޓަށް ފަހ  ޯވޓަށް   5ހަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޖަކ ރިން ރަނަގބީލ  މިނެޓ  5. ޯވޓަށް އެހ މ ެގ މިނެޓ  5ކަމަކަށް ެވސް 

މަހ ޖަނ ންނަށް ީވމަ ަވކި ޮގތަކަްށ  ،ބޮޑެިތ ބޭފ ޅ ންނަށް މިއަދ  ،އަހަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް

 ، މަހ ޖަނ ، ޚިލ ފަށް މަޖިލީހ ެގ ރިޔ ސަތ ން  ަގވ އިދ  އެ ،ީވތީ ވ ަހކައަީކ ހަމަ މަހ ޖަނަކަށް ،ދިނ މ ެގ ޮގތ ންފ ރ ޞަތ 

ލިސް ހިންގ މަށް މިފަދަ  މަޖި ދިޔަކަމީ އަޅ ަގނޑ މެން މިދީެގންށް ފ ރ ޞަތ  ސިމް އިބްރ ހީމަޤ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 ަގވ އިދ  ހ ެގ، މަޖިލީމ ދަނީ. އެެހންީވ ކަމ ެގ ހެކިަތެކއް ފެނިެގން މި ހެދި އ ނދަޫގތަކެއް ކ ރިމަތިވ  މަހ ޖަނ ންނ 

، ބީލަށްވ ރެ ަމޖިލީހ ެގ ރިޔ ސަތ ން ޯވޓަށް އަހ ފައިަވނީ. އެހެންީވމ  ރަނަގިވ ފަހ ން ލަސް  މިނެޓ  15 ށްޚިލ ފަ

 އެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. ނ ކ ތ ސް ެއއީ ނިޒ ީމ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:
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ގ ޅިެގން ައޅ ަގނޑ   ތ މ ބަލައިަގޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއްެގ ޮގތ ގައި ބަލަިއެގންފިން. 

ދ އިރ ެގ މެންބަރަށް  ފ ރ ޞަތެއް މ މިިގލީ އަޅ ަގނޑ  ،އެރ ީވދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  މ މިިގލީ

 މަލެއް ައޅ ަގނޑ ޢަބ ަވތ ެގ  ފަހ ން މިމީެގ ،. އޭެގ މ ނަައކީަވނީ ބަލައިަގނެިވފަ ދެން ނިޒ މީ ނ ކ ތ  ެވސް މިއެރ ީވ. 

 މަރަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ ެގ ނިޒ މީ ނ ކ ތ ެއއް. ނ ވ ނޭ. އިެގންެވސް ހިންގަ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: އިބްރ ހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  

ކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ން އެއް މެންބަރަކ  އަނެއް މެންބަރަ

ޒ ތ ެގ ހ ތ ރ   މި އި،ކިޔަ އަންނަނީ ަވނަމަކަށް ނޫން. މަހ ޖަނ   ށް އިއްޒަތްތެރި މިއަ ކ ރ އިރ  ނަމ ެގ ކ ރިބ ޠަޚ މ 

 ތްތެރިެވަވޑަިއަގތ ން އެދެން. ހަރ މަށް އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ނަސޭނ ކ ބ ޠަމ ޚ  ބަހ ރ ވައިން ެއކަކ  އަެނކަކ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އެހެްނ  ،ތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒ މީ ނ ކ ތ  އަޅ ަގނޑ  ބަލަިއެގންފިން. މަޖިލީހ ެގ އެއްެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ އިްއޒަތް

ޮގތަްށ ނޫން ޮގތަކަށް ެއްއެވްސ  ންނައިރ ަގއި މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ  ސީދ  ބ ނ ަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ަނން

 ިވލިނިގލީ ދ އިރ ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ . ަގނޑ  ދަންނަަވން. ށް އަޅ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ކަން ނ ކ ރ މަ

 

 ިވލިނިގލީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ިދެވހިރ އްޭޖެގ ިއދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރ ކަީޒ ) 2010/7އ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގ ނޫނ  ނަންބަރ  

ހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ  ،ދެއްީވތީއި ށް އިޞްލ ޙ  ހ ށަހަޅ ްއަވ(އަގ ނޫނ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ 

  ..އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ދަންނަަވން.  ނިޔ ޒަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ނޑަށް އެ ނިޒ މީ ނ ކ ތ  ޖެނެރަލް އެބަ ިވދ ޅ ޭވ ައޅ ަގ ަކއ ންސެލް ؛މަޑ ކޮށްލަްއވ  އިނޭގތޯ. ކ ަޑއިރ ކޮެޅއް

ފަހ ން   މިނެޓ  5ޯވޓަށް ރަނަގބީލ ޖެހ މަށްފަހ   ،ފަހ ން މިނެޓ  5ނ ަގނެޭވނެ ކަމަށް. ެއީއ ޯވޓަށް އަހ ފައި ބަލައި

 ިވލިނިގލީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ .  ކަމަށް. ޯވޓަށް އެހ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ަމއްޗަށް ލ ޒިމް ނޫން
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 ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ިވލިނިގލީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ 

އަްށ ހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް  2010/7ލ މަރ ަކޒީ ގ ނޫނ  އ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ . 

ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރަށް ޝ ކ ރ އެ  ،ތް ިއޞްލ ޙަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތ އީދ ކޮށްއޮ ހ ށަހަޅ އްވ ފައި މި

ަގިއ ރ އްޭޖެގ ނތ  ށް އޮތްއަމިއީ ކ ރި  ،އަންނަ ޮގތ ން  ެވެގން މިަވަނ މ އްދ  އިޞްލ ޙ   51ލ ެގ ބި މި .ރައީސް

 ، އިތ ރ ެވހ ދަލ ވ މ ެގ ރޫބައިެވރިެވެގން ސިޓީތަކަށް ބަރަށްރަށް ައތޮޅ ތަކ ެގ ެއކިެއކި  ،އްދ ެގހައެހެނިހެން ސަރަ

ނ ނެ ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ބޮޑެތި ކ ރިއެރ ންަތކެއް ައން ރ އްޖޭެގ އަތޮޅ ތަކަށް ަވރަށް 

ދަނީ.  ކ ެރިވެގން މިއިޞްލ ޙ  މިއަދ  ،ެގ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް މަސްދަރ ފ ހަަގކ ރަން. މިއީ އަސްލ  ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ 

އި ދެން އަންނަ ަގނތ  ްށ އޮތްއަކ ރި ،މި ިއޞްލ ޙ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނަޑށް އ އްމީދ  އެބައޮތް  .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިވލިނިގލިން ެވސް ސިޓީ ނޫން ދެން އަންނަ ަކއ ންސިލަ ބ ކ ރ  ަކއ ންސިލ ޚ މިހ ރ  މި އިންތި

މިީއ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދިޔައީ. ޮބޑަށް އ ެވެގން މި ށްކަމ ެގ އ އްމީދ  ަވރަކ ރެޭވނެބ ޚ ކައ ންސިލެއް އިންތި

އްީދ ބ ރ ެވރިކަމ އި، ރަށްރަށ ެގ ހަ. ސަރަތ ން ބޭނ ންވ  އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ކަންތައްލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ން ރައްޔި

އިތ ރ ކ ރ މ ެގ  ޓ ދ  ަވރ ަގދަކ ރ މ ެގ އަދި އިންެވސްޞ ތި ރަށްތަކ ެގ އިޤް އެ ،އަތޮޅ ތަކ ގައި ރަށްތައް ެއކ ެވެގން

އަޮތޅ ތަކ ަގއި ކ ދިކ ދި ރަށްަތއް  ،ރ ަގދަެވެގންަވ ހ ެއއްބަިއަވްނތަ ރޫ ،ފ ރ ޞަތ  ެވސް މީެގ ސަބަބ ން އިތ ރ ެވެގން

މި އިޞްލ ޙަކީ ަވރަްށ  ،އެހެންީވމ ބޮޑ  ނިމ މެއް އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ .  ައންނަނީ ަވރަށް އޮތ މަށް މިަވިކެވފައި އޮތް

ކ ރ  ަސއްކަތްއެީކަގިއ އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މައެއ   ކަން މި ފ ރ ޞަތ ގައި ފ ަހަގކ ރަން. ަހމަރަނަގޅ  އިޞްލ ޙެއް 

ލަ ޮގތެއްަގއި ހ ށަހެޅިފައިހ ރި ހ ރިހ  މ އްދ ތަކެއް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ޖ މ  ،ހ ރި ހ ށަހެޅިފައި ށްއަކޮމިޓީ

ފަހަރ   މި ،ކަމަށް ަވންޏ  ކ ރ މަކީ ނަމ ން ކ ެރޭވ ކަެމއް ސް. ލ މަރ ަކޒީ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީފ ރިހަމައަށް ތ އީދ 

ަވނަ 2010 ،ކޮށްލ މ ެގ އިޚ ިތޔ ރ  އެަބއޮތް. މީެގ ކ ީރަގއި ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ ފެއިލް ނަށް މި ނިޒ މ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން

 ފ ރ ޞަތ ެގ ތެރޭަގއި ެގނެވ ނ  ން މިޤ ނޫނ އަސ ސީ ،އ  ގ ނޫނެްއެގ ތެރެއިން  އި އަހަރ ން ފެށިެގން ރ އްޖޭގަ 

ކ ރަނީ ކޮންމެ   ހަމައަށް ތަޖ ރިބ  މި ޑ މެން މިއަދ ަވނަ އަހަރ ން ފެށިެގން. އަޅ ަގނ 2010ދިޔައީ ކ ރަމ ންޕްރެކްޓިސް

ަރްއޔިތ ންެގ މަްއޗަށް ފޯރަމ ން  ،ނަމ ަގއި މަރ ަކޒީ ބ ރ ތަެކއް ރަށްތަކ ެގ މަްއޗަށް ެގސަރ ކ ރަކ ން ެވސް ލ މަރ ަކޒ  

 އަހަރ  ަވނަ 2008ކޮށް ޞަހަމަ ޚ އް ،އޭރ ެގ ކޮންމެ ސަރ ކ ރަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ތަޖ ރިބ ކ ރިން. ެގންދިޔަކަން

އަދި ރައީސް ޔ މީްނެގ  ،ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ެގ ެވރިކަމ ަގއި ެވސް، އަދި ރަީއސް ަވޙީދ ެގ ެވިރކަމ ަގއި ެވސް

ލ މަރ ކަޒީ ނަމ ގައި މަރ ކަޒީ ބ ރ ތަެކއް ރަށްރަށ ެގ  ،ދިޔައީެވރިކަމ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން

 ،ކޮށްލ މަށްދީ ފ ދ ންތެރިކަމ ެގ ލ މަރ ކަޒ ޞ ތިއިޤް ،އަސްލ  ޙަޤީޤަތަކީ ތަން. ތަކ ެގ މައްޗަށް ޯފރަމ ންދިޔަކައ ންސިލ 
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ބޮޑަްށ  ދީ މިނިަވންކަން ކައ ންސިލްތަކަްށ ދޫކޮށްލ މަށް ޓަކައި ސަރ ކ ރ ތަކ ން ަވރަށްޞ ތިއިޤް ؛ފ ދ ންތެރި

ދަނީ ރައީސް ފެނިެގންަގނޑ ެމންނަށް އަޅ  އެކީަގއި  ފަހަރ  މިއަންނަ ބަދަލ  މި ،ެވފައިވ ކަން. އެހެންނަމަެވސްޖެހިލ ން

 ޫދކޮށްލެޭވ މަންޒަރ . މިހ ރ  މި ތަކަށް ަކއ ންސިލ ންކަރިހަމަ މިނިަވންެވިރކަމ ަގއި ފ ެގ ލިޙްޞ އިބްރ ހީމް މ ޙައްމަދ  

 އްދީ ހައެ ބ ރ ެވިރކަން ހަވ ލ ކ ރެިވފަ. މިހ ރ  މި ހަވ ލ ކ ރެެވނީ ސަރަ ،ތައް ކަނަޑއެޅިޞް ޞ ަވނީ ރަށްރަށ ެގ އިޚްތި

ފިނޭންސް  ،އިޤްތިޞ ދީ ސިޔ ސަތ ތަކ ެގ ތެރެއިން  ކަމަށް ކައ ންސިލ ަތަކށް ހ ށަހެޅ މ ެގ ބ ރ . އެހެނީްވމ ،ބ ރ ެވރި

ަގވ އިދ  އިޞްލ ޙ ކޮށްެގްނ ލ މަރ ކަޒީ ސިސްޓަމަށް   ،ެވސް މީެގން ޓަރ ެގ މައްޗަށް ލ ިޒމ  އެބަކ ރޭމިނިސް

އެހެންީވމ ، މިީއ އިްޞލ ޙ ކ ރ މަށް. ަގވ އިދ  ެވސް ހަމަ ޓަކަިއ ސެންޓްރަލައިޒ ކ ރ މަށް ޑީ  ލް ސިސްޓަމ ފައިނޭންޝަ

ފަަހރ  މި އިޞްލ ޙ ތައް ލ މަރ ަކޒީ  ޞަތ ގައި އަިދެވސް ެއއްރަނަގޅ  އިޞްލ ޙ ަތެކއް ކަމަށް ފ ހަަގކޮށް މި ފ ރ  ަވރަށް

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިއްޔ ންަދވ  ެގމ ންނިޒ މަށް ެގންނެަވ

 

 )ވިލ ފ ށީ ދ އިރ ގެ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ރިޔ ސަތ  ހަވ ލ ވެވަޑައިގަތ ން( 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ެގދ އިރ  މ ލަކ އަރ ަވނީ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި

 ށް. ނަޞީރަ އިބްރ ހީމް

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ނަޞީރ  އިްބރ ހީމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މ ލަކ 

ހިންަގންވ ީނ ިދެވހިރ އްޖޭެގ އިދ ީރ ދ އިރ ތައް  ،2010/7ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގ ނޫނ  ނަންބަރ  

ދ ރީ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން އި ،ބަޔ ންކޮށްފަިއވ   ަވނަ ބ ބ ގައިއަށް  ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ ،ކަން ބަޔ ންކޮށްލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން

ލ ޙ ތަކަްށ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތ އީދ ކ ަރން. އަދި މި އިޞްލ ޙ ތައް އިޞް އިެގނޭެވ އެންމެހަ ދ އިރ ތައް ހިންގ މަށް މި

ހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ިނޔ ޒަށް ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ   ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ހ ށަހެޅ އްވި 

ލ މަރ ކަީޒ  މ ންދ އްކ ކ ރަފަ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ އަޅ ަގނޑ މެންއަޅ   .ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ތަން. އަޅ ަގނޑަށް ެވްސ  ހެޔޮބަދަލ ތައް އަންނަ ކަށްޓަކައި ެގެނޭވ އިޞްލ ޙ ތައ ސޫލ ން ދ އިރ ތައް ހިންގ މަށް

ަގނޑ  ެވސް ފ ހަަގކ ރަން. ޮގތ ަގއި އަޅ  ެގ ފ ހަަގކ ރެޭވ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިއއްެޔއަކީ ަވރަށް އ ފ ެވރި ދ ަވހެއް 

އެ ދ އިރ ތައް ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ   ،އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ކަނޑަެއޅި ށްމެންނަށް ފ ރަތަމަ ފަހަރައަޅ ަގނޑ  ،ސަބަބަކީ

ކ ރަްއވ ފަ. ެގެޒޓ ކ ރަްއވ ފަ. އަޅ ަގނޑ މެންަނށް ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް މި ލިބެިގންދިޔަ އިދ ރީ ދ އިރ ތަކަީކ ގ  ދީސްަވނީ ތަ
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ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން.  ެގކަެމއް ރިހަމަެވެގންދިޔަތްތެރި ރައީްސ، ގ ނޫަނކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ އިްއޒަ

 ، ދެްއކެިވ ފަަދިއންދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވ ހަކަފ ޅ  ،ހަމަ އެއ ެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑަށް މިފެންނަނީ

 ،ންގ ނޫނ ެގ ތެރެއި މި ތިޔ ރ  ައޅ ަގނޑ މެންަނށްޚްެގ އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތަކ ަގިއ ެވސް ސިީޓއެއް ހެދ މ 

 މި  ،ސިޓީއެްއެގ ދަރަޖަ ެގނެޭވނެ އ ސޫލ  ތެރެއިން ލިބިެގން އެބަދޭ. ިގނަ ރަށްތަކެްއ އެކ ލެިވެގން ތަކ ެގއިޞްލ ޙ 

 ،ން ބޭނ ންަވނީއަދި ފ ހަަގކޮށްލަ ެގނެޭވ އިޞްލ ޙ ތަކ ެގ ތެރެިއން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިެގން އެބަދޭ. އަޅ ަގނޑ 

ކަމ ަގިއ މީޓަރ ތް ސަތޭކަ ހައްދަކީ ހަެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ސަރަޞް ޞ ޚްތިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ަރށެއްެގ އި

އި، ފަރ  އި،މ ދަލ އި އަދި ފަޅ އި ެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހަޞް ޞ ހަމަ އެއ ެއއްކޮށް އެ އިޚްތިކަނޑައެިޅެގން އެބަދޭ. 

ދަނީ. ހަމަ   މި ލިބިެގން ށް އިޞްލ ޙ ގ ނޫނަ ަކން އެ ކައ ންސިލަށް ލިބިެގްނދ  ޮގތަށް މިހ ރިހ  ތަނެއްެގ ބ ރ ެވރި މި

ަވނަ މ އްދ އަށް ެގނެސްަފއިވ   107މި ގ ނޫނ ެގ  ،އެއ އެްއކޮށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ަރން

 ޕްލޭނ ގައި އަންނަނިިވ މަޢ ލޫމ ތ ތައް ހިމަނައިެގން ލެޭވ ލޭންޑ  ޔޫސްއިއިޞްލ ޙ . އެއީ ަކއ ންސިލ ަތކ ން އެކ ލަވަ 

މި ަވރަކަށް  ވ  އިޞްލ ޙެްއ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ކޮންމެެވސްމަށް ކަނަޑައޅ ފައިއ ކ ރިއަްށެގންދި

ަގސްަތއް ހ ރި  ،ލ ނަން. އެ ރަެށްއަގިއ ހ ރި ަގްސަގހ ެގީހެގ އަދަދ އިއިމި ޮޕއިންޓ ަތއް ިކޔަ އްއިޞްލ ޙ ތަ

ހިއްކެން އޮްތ  އި،ތަކ އްދ ހަހިްއކ ފަިއވ  ސަރަ  ،އްދ ތައްހަދަނީ. ހިމ ޔަތްކ ރެޭވ ސަރަ  ަވިކެވެގން މި  އްދ ތައްހަސަރަ

ހިފޭނެ ޮގތްތައް. މިހިރީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އްދެއްަގއި ބޭނ ންހައަދި އެ ސަރަ އި،އްދ ހަސަރަ

 އިެއ ކައ ންސިލ ތަކަށް ބ ރ ެވިރކަން ެގނެޭވނެ އެންމެހަ ،ޭވނެއިޞްލ ޙ ެގ ތެެރއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގނެ

ޔޫސް ޕްލޭނެއް  މީެގކ ރިން އަޅ ަގނޑ ެމން ލޭންޑް ،ށް އަޅ ަގނޑ މެން ފ ހަަގކ ަރންކަންތައްތައް. ހަމަ އެއ އެްއކޮ 

  ކ ރީގައި އޮތް ޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ މެްނ މިޕްލޭން ޔޫސް  ލޭންޑްރަްށރަށ ެގ ބިން ބޭނ ންކ ރ ނެ  ،ހަދ އިރ ގައި ރަށްރަށ ަގއި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ފ ސްކ ރަން. ނަމަެވސް ސަރ ކ ރ ެގ ކަމ  ބެހޭ އިދ ރ އަކަށް ހ ށަހަޅައިެގން ،ޮގތ ން ވެއްެޖއްޔ  

އެ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ރަށެއްެގ ތަރައްޤީއަށް ހެދޭ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފ ސްކ ރ ނީ ،ެގނެޭވ އިޞްލ ޙ ެގ ދަށ ން

މިޮގތަްށ  ،މި އިޞްލ ޙ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނިގެގންދޭ. ސަބަބަކީކަން ންރަށެއްެގ ަކއ ންސިލ 

އަހަރަށް އެ ރަށެއްެގ ރަ ފަނަނޫނީ  ،އަހަރ  ދިހަ ނޫނީ  ،އަހަރ  ފަސްއޮތް  އެ ރަށެއް ކ ރިއަށް ،ކ ރ މ ންފ ސް

 ތެރެއިން އެ ރަށްރަށ ެގ ެގނެވ ނ  އިޞްލ ޙ ެގ ށްތަރައްޤީެގ ޕްލޭން ހިންގ ނެ ޮގތްތައް އިރ ދަކ ެރްއިވްއޔ  މި ގ ނޫނަ

ވ ނ  ިގނަ އިޞްލ ޙ ތަކަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެގނެކައ ންސިލ ތަކަށް ލިިބެގން އެބަދޭ. ބ ނެިވދިޔަ ގ ނޫނަށް 

އިރ ދަކ ެރއްިވއްޔ  ކ ރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައ ންސިލ  އިންތިޚ ބ ަގިއ  ،ބޫލ ެވަގެއކަމަކަށް ރ ހި އަޅ ަގނޑ  ެވސް 

 ެގކަމެއް އިޞްލ ޙ ތަކ  އެްއޮކށް މި ކައ ންސިލ  އިތ ރަށް ފ ރިހަމަެވެގންދ ނެ އިވ  ެއންމެހަެގންނަ މި ންސަރ ކ ރ 

 . ޝ ކ ރިއްޔ  ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ. ލަންއެ ފ ރ ޞަތ  ހޯދ  ،ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ހިނދ ޮގތ 
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ ިއރ ތައް ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން  ،ދ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހ ރ  ބަހ ސްކ ރަމ ން

ދައްކަަވން އެދިަވޑަިއަގންނަވ  ވ ހަކަފ ޅ   ަވގ ތ   ަބހ ސްގައި މިއީތިދ އ މ ެގ ބިލ  އިބ ެގނަހިންގ މ ެގ ގ ނޫނަށް އިޞްލ ޙ  

މެންބަަރކ ، އެްއެވސް މެންބަެރއް ެނތް. އަޅ ަގނޑ  ކ ަޑއިރ ކޮަޅކ  ބަލައިލ ނަން ިއއްޒަތްތެރި އެހެން އިްއޒަތްތެރި 

 އަށް. 6ދެން އަޅ ަގނޑ  ދ ނީ ެއޖެންޑ  ނަންބަރ   ،ނަމަ މެންބަރަކ  އެދިަވަޑިއަގންނަވ ތޯ. އެދިަވަޑއިނ ެގންފި

  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 

 އްކަތް . ނ ނިމި ހ ރި މަސަ 6

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މިހ ރ   ،އެކ  އިތ ރ  މެްނބަރެއް ނެތ މ ތިދ ީއ ބަހ ސްގައި ފ ރ ޞަތަށް ެއދިަވަޑއިަގންަނވ ަވގ ތ  އިބ  އ ދެ! މި

 މި ހ ރި މަސައްކަތަށް. ނ ނި -6ނަންބަރ   އަޅ ަގނޑ  މިދަނީ އެޖެންޑ 

އިނގ ރައިދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ   ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން 6.1 ،އެޮގތ ން -{ 6.1} 

ެގންދަން މި ފަށަނީ. މި ބިލަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް  ރިއަށް ިދެވހިރ އްޭޖެގ ހަކަތަިއެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ  ،ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ 

ސިކ ންތ . ެއީއ  22މިނެޓ އި  39ަގޑިއިރ އި  1 ،މިހ ރ  ބ ކީ އޮތީ ،ަގޑިއިރ ެގ ތެރެއިން 4ކަނޑައެޅިަފިއވ  

 47އި މިނެޓ  8ށް ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމަ 7މިނެޓ ިއ  15ިސކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕ ޓީއަްށ  47 މިނެޓ އި 33އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

ސިކ ންތ . ަވކި ޕ ީޓއަކަށް  8މިނެޓ އި  14ިސކ ންތ . ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  12މިނެޓ އި  11ސިކ ންތ . ޕީ.އެން.ީސއަށް 

 ސިކ ންތ . )ަވގ ތ ކޮޅަކަްށފަހ (   4މިނެޓ އި  4ނިސްބަތްެވަވޑައިނ ަގންނަވ  ޮކންމެ މެންބަރަކަށް 

 ނެތ މ އްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިތ  ަވޑަިއެގންންފަިއވ  އި ަވގ ތ  މި ބިލ ގައި ެވސް އެިދަވަޑިއެގ އ ދެ! މި -{ 6.2} 

ެވލިދޫ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން -6.2ދަނީ  އެްއކޮށް ދެން އަޅ ަގނޑ  މި

ބިލަށް  ެގންދިއ މަށް. މިދިެވހިރ އްޭޖެގ މަތީ ތަޢ ލީމ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ،ޝަފީޤް ހ ށަހަޅ ްއވ ފައިވ هللا ޢަބްދ 

ދެއްެކވ މަށް ަވގ ތ  މި ބިލަށް ވ ހަކަފ ޅ  ސިކ ންތ . މި 26މިނެޓ އި  54ަގިޑއިރ އި  1 ،ެވސް މިހ ރ  ބ ކީ އޮތީ

އަރ ަވން އެދިަވޑަިއެގންފަިއަވނީ، ތިނަޫދ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ. އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ 

ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. އެދިަވޑަިއެގންފައިަވނީ ފ ރ ޞަތަކަށް. ޢ ލީމ މަތީ ތަ)ަވގ ތ ޮކަޅކަށްފަހ ( އަށް. ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ

ަވގ ތ  ތިން ކޮމިޓީެއއް  އ ދެ! މި ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ) ؟އަރ ަވްނ. ފ ރ ޞަތ  ދޫކޮށްލެއްީވފ ރ ޞަތ ، އެހެންީވމ 
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ދެން މި ބަލަނީ  ހިނަގމ ން އެބަދޭ. ދެން ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ  ބޭފ ޅ ން ކޮމިޓީަގއި ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  

ަވގ ތ  އިތ ރ  އެހެން މެންބަރަކ  އެދިަވޑަިއެގންފައި ނެތް. މިތ   ނެތީމަ. އ ދެ! މިމިހ ރ  ތިއްބެީވ މިތ ނަގިއ ަވޑަިއެގން

އެރ ޭވނެ މިހ ރ . ފ ރ ޞަތ  ،ނަމަ ތިއްބެިވ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރ ންެގ ތެރެއިން މެންބަރަކ  އެދިަވޑަިއެގންފި

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 . ންމ  ން ނި

 ން:ވ ްއކެ ދެކަން ވ ހަތ ރިޔ ސަ

 .  ޖަހ އިރ  9ހެނދ ނ   ެގދ ަވހ  ވ  ބ ދަ 2020މ ރިޗ   18މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސ އެއް ދެން އޮންނ ނީ  ދެ!އ 

 

 . ނީމ ނި ލިސްޖިމަ  .ينلمالعا ب  ر هلل لحمداو
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