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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަނ ވަ ދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް(  ބ ދަ)  2022 ޖޫން 1

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަކަތ ން    ރޯނ ވަނަ ދ ަވސް.    1މަހ ން  ޛ ލްޤައިދާ  ވަނަ ައހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.  ބ ދަ    ވީ  2022  ޖޫން  1  ދަކީ،މިއަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި   9ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022ވަނަ ދ ވަސް. އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،    13

ޑ މެންނާ އެކ ަގއި މިނިސްޓަރ އަދި އަޅ ަގނ  .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  26ށް ހާޒިރ ވެވަޑައިެގން ތިއްބެވީ  މަޖިލީހަވަގ ތ   

ޕްލޭނިން ނޭޝަނަލް  އި އޮފް  އެންޑް  ހައ ސިންގ  އަސްލަްމ  ރާސްޓްރަކްޗަރ  ންފްގ.  މ ޙައްމަދ   އޮނަރަބަލް 

 ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވާ. މަރ ޙަބާ!

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 9/ 2/ 2022އޖ/  ޑާއަކީ،އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން .  4

 



2220 ޖޫން 1               ޖަލްސާ                              ވަނަ   9ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

2 

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 4އެޖެންޑާ އަިއޓަމް   ،ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން

ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ   2022ޖަލްސާެގ ޔައ މިއްޔާ.    ތިން،  ށް އަ  2/5/ 2022އިން    3/ 2/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

ވަނަ   218މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  .  ތައްޔައ މިްއޔާނިޔަލަށް ހ ރި  ޖަލްސާެގ    ފަސްވަނަޖަލްސާ ައދި  ތިންވަނަ  ދައ ރ ެގ  

 .އްޖެބަލައިަގނެވި ޔައ މިްއޔާތައް މާއްދާެގ ދަށ ން މި 

 

 ޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  . މަ 5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ . މަޖިލީހަށް  -5ޖެންޑާ ައއިޓަމް އެ

އ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤަ   ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާއާދަމް ޝަރީފް  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ެގ  އިރާ ދާމަޑ އްވަރީ    -4.1

 .އ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބިލ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤަ .ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ބިލ ެގ

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  6
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެންގ ން.  އަންާގ  ސަރވި   ،އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ރިޔާސަތ ން  ވަނީ  ޖ ޑީޝަލް  މަޖިލީހަށް  މި  ކޮމިޝަނ ން   2ސް 

ނިމިފަ.   އިރީ ކޮމިޓީން ބަލަޝިއަފަނޑިޔާރަކ  ވަކިކ ރ މ ެގ މަްއސަލަ ހ ށަހަޅާފަ. އެ މައްސަލަ ވަނީ މި މަޖިލީހ ެގ ޖ ޑީ

ދަކ ރެއްިވއްޔާ ހޯމަ ދ ވަހ  އަނެއް ފަނޑިޔާރާ ގ ޅޭ ޮގތ ން  ދެްއވާފަ. ިއރާވަނިކޮށް އެއް ފަނޑިޔާރަކ  ވަނީ އިސްތިއ ފާމިހެން

މަޖިލީހ ަގއި ވޯޓަށް އަހާނަން. މިއަދަކީ އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ަވކިކޮށް ނެރ މަށް    ،މި  ފެށޭ    ،އެދިސަރ ކާރ ން ކ ނި 

ޭގެގއިން ކ ނި ނެރޭއިރ ަގއި ކ ނި ަވކިކޮށްެގން   ،ވަނަ ދ ވަހ އްސ ރެ ފެށިެގން ވެމްކޯިއން އެބަ އެދޭ  1ދ ވަސް. ޖޫން މަހ ެގ  

  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ؛ލާނަންއިބަޔާނެއް އެކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ެއބަވޭ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ ނެރެދިނ މަށް. ވެމްކޯެގ ނޫސް

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މަށް އްޖެއަށް ދިާމވެފަިއވާ ތިމާވެށީެގ އެންމެ ބޮޑ  އެއް މައްސަލައަކީ ރައްކާތެރި ޮގތ ަގއި  ދިވެހިރާ  ،ފަދައިން

ޮގންޖެހ ންތަކެ އެދެިވެގންވާ  ވެދިމާވެފައިވާ  މައްސަލައަށް  މި  އޮފް  ހަ.  މިނިސްޓްރީ  ޓަކައި  ެގނައ މަށް  އްލެއް 

ަގއި ެގޒެޓ ކޮށްފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2021ސްޓ   ގަ އޮ  14ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން    ،އެންަވޔަރަންމަންޓް
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ކަނޑައެޅިފަިއވާ   ނެރެންއ ކާލ މަށް   ؛ވަނަ އިޞްލާޙ ަގއިާވ ޮގތ ން އ ކާލ މަށް ނެރޭ 5ަގވާިއދ ެގ   ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މާ ބެހޭ

ނިންމާފައެ ވަނީ  ވަކިކ ރ މަށް  ކ ންފ ންޏެއްެގ  ވެބައިބަޔަށް  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   .

ޭގޭގަގއި އެބަ   ،ަގާވއިދ ަގއިވާ ޮގތަށް އެކަން ކ ރ މަށް ވެމްކޯިއން ޭގބީސީތައްހައިސިއްޔަތ ން މަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ލެވ ނ . ދެން އިރާއްޖޭަގއި ކ ންޏާ ބެހޭ ާގނޫނެއް ފ ރަތަމަ ޤާނޫނ އަސާސީއާ އެކ ަގއި އެކ ލަވަ  ،އެދޭ. އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގވީ

ށް  އެ ާގނޫނަ  .ާގނޫނެއް  ގ ޅޭއެޅ މާ  ނޑަށް ކ ނި ޮގ  ،ށްހަމައަށް އޮތް މާލޭެގ ހ ޅަނގ  ފަރާތަ  ވަނަ އަހަރާ  77އެއަށްފަހ   

ޮގތ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ން އައީ. ދެން މިހާރ  މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ބަހ ސް ކ ރިއަށް އެބަ އީތިދާއިބ   ކ ންޏާ ގ ޅޭ 

  އި، އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރާއެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީންނާއި އަދި  މިއަދ     އްަގއި.ެގންދޭ ކ ންޏާ ގ ޅޭ ާގނޫނެ 

ކ ނި ވަކިކޮށްެގން ނެރެދިނ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި    ،ވެމްކޯއިން ޭގބީސީތަކ ަގއި މި އެދެނީ

ކ ނި ވަކިކޮށްެގން، ވީ މިންވަރަކ ން ކ ނި   ،ރައްޔިތ ންެގ ކިބައިން ވެސް އެދެން ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ  މެންބަރ ންނަށާއި އަދި  

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ެގ ޮގތ ގައި.ކިކޮށްެގން ނެރެވޭނެ ޮގތެއް ހޯދ މަކީ ބޭނ ންތެރިކަމެއްވަ

 

 . ސ ވާލ  7

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

  ،މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ   ،ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

 އްވާ.  ފ ކ ރަމާހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މ ޙައްަމދ  އަސްލަމާ ކ ރަްއވާ ސ ވާލ . 

މިނިސްޓަރ އޮފް  ،  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ މެންބަރ     ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތިމަރަފ ށީއެބައޮތް ިއނޭގތޯ.    ސ ވާލ   ދެ  - 7.1

ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އަސްލަމާ ކ ރައްާވ ސ ވާލ .   ،ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ 

 . މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ މެންބަރ   ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށީ

މިހާރ  މިއީ ހ ޅަނގ    ؛މިނިސްޓަރ  /ބާ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރޙަ` ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަރ 

ވެސް ބަޖެޓ ަގއި ޖަހާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް، ތިމަރަފ ށީެގ ޮގނޑ ދޮށް ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ  ދ ވަހ   އަހަރ   ތިން. ވޭތ ވެދިޔަ  ންމޫސ 

ލީ. އިފޮނ ވަ މި  ޑ  މި ސ ވާލ   ނ ވާތީ އަނެއްކާވެސް އަޅ ަގނމަސައްކަތަކީ. މިހާހިސާބަށް ެވސް އެ މަސައްކަތް ޮގސްފައި

ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް ނިންމަާވފައިވާ ޮގތް ސާފ ކޮށްދެްއވ ން.    ށްޮގނޑ ދޮ   ތިމަރަފ ށީ  ،ސ ވާލަކީ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ޑާ މި ސ ވާލ   ނމީެގކ ރިން ވެސް އަޅ ަގ ،ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި  ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ

ޮގތް ދަންނަވާލިން.    ކ ރ މަށް ވިސްނ ން ހ ރި އަޅ ަގނޑ  ޭއރ  މަސައްކަތްދ ވަހ     އެަވނީ.    މި މަޖިލީހ ަގއި ކ ރެވިފައި

މަސައްކަތް   ޮއތްމިހާރ   ހިމާޔަތްކ ރ މަށް    ގޮއްސަ  ޮގނޑ ދޮށް  ތިމަރަފ ށީެގ  ދަންނަވައިލާނަން.  މީޓަރ ެގ    280ހިސާބ  

ތިމަރަފ ށީެގ ޑިޒައިންކޮށް   ރިވެޓްމެންޓެއް  ސަރަޙައްދަށް  އިންނަ  އެކްސްޕޯޒްކޮށް  އެންމެ  ކޯނަރަގއި  އަދި    ،ސަދަން 

ފެށިެގން އެއެހިސާބ ން  ހަމައަށް  ޕްރޮޓެކްޝަނާ  ޝޯ  އޮތް  އެންޑ ެގ  ވެސްޓަން  ެއއަރޕޯޓ ެގ  ސަރަޙައްދ     ޮގްއސަ  ވާ 

ަގިއ  ސެްގމަންޓ   5ޭއެގތެރެއިން    ،އިްއގަ ކޮންމެ ސެްގމަންޓެ ؛ސެްގމަންޓ   6ޝޯ ބްރޭކް ޯވޓަރެގ    އަރހިމާޔަތްކ ރ މަށް ނި

މީޓަރ ެގ   20މީޓަރާިއ    15ންޓެްއެގ ދޭތެރޭަގިއ  މަކޮންމެ ސެްގ  ،މީޓަރ  ހ ންނަ  35ންޓ ަގިއ  ސެްގމަ  1އަދި    ،މީޓަރ   45

ޑިޒަިއންކޮށް ޮގތަށް  ހ ންނަ  ހިއްސާކ ރެވި  ،ެގޕެއް  ކައ ންސިލާ  އެޕްރޫ  ،ރަށ ެގ  ވެސްލާވަކައ ންސިލ ެގ  ެއ     ެއކީަގއި 

ވަނީ ފޮނ ވިފަ.    ށް މިހާރ  ަގއި ޓެންޑަރކ ރ މަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސަމޭ  29  ،ކޮށް ވް އެޕްރޫކޮންސެޕްޓ 

ބަޔަކާ މި މަސައްކަތް ހަވާލ ކޮށް އެ    ށްއަވަހަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ދާދި  ،އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސް ނިމި

 ރި ރައީސް. ޔާ އިްއޒަތްތެއްމަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާނެ. ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް ވަޒީރ .  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ މެންބަރ   ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށީ

ވަނަ ދ ވަހ  ހަމަ ތި   24ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ މިދިޔަ އަހަރ ެގ މާރިޗ  މަހ ެގ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނެ ވާމިދިޔަ އަހަރ ަގއި މި މަސަްއކަތް ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރައް   ،ދައްކަވާފައި ޅ ެއޮގތަށް ވާހަކަފ   ޮގނޑީަގއި އިންނަަވިއެގން ހަމަ

  އަހަރ   އެއްއަނެްއކާެވސް    މިހާރ   ؛ރެކޯޑ . މިނިސްޓަރން  އޮ  ، ވަނީމިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވެފައި   ރިިއއްޒަތްތެ  ކަމަށް ވެސް 

  ށްވާހަކަ. އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރައަހަރަށްފަހ  މި ސ ވާލ  ކ ރީމަ ވެސް ތި ވިދާޅ ވަނީ ހަމަ ސޭމް    އެއްވީ އިނޭގތޯ.  

މަ. އެހެންވީމާ،  އޮތީޔ މ ެގ ބިރ ޕޯޓ  ވެސް ނެތިދިރތިމަރަފ ށިެގ އެއަ  ، މި ސ ވާލ  މިހާވަރަށް ތަކ ރާރ ކޮށް މި ދަންނަވަނީ
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ހަވާލ ކ ރާނެކަން. ެއއެްއ  ބަޔަކާ  ކްޓ   ތެރޭަގއި މި ޕްރޮޖެ  ެގތޯ މި އަހަރ ނެއްވިދާރައްޔިތ ންނަށް ކިހާވަރެްއެގ ޔަީގންކަމެއް ދެ 

 ސާފ ކޮށްދެއްވ ން އެދެން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އަޅ ަގނޑާ ކ ރެވ ނ     ހަރ ޔަ އައަޅ ަގނޑ  މިދި  . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތެދ  އެއީ އެންމެ ރީތި ޮގތް. ތެދ  ރީތި

ތަނ ަގިއ    އެ  ،ސ ވާލ ަގއި ނ ދަންނަވަން އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  މި ދެންނެވި ާވހަކަތަކެއް. ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ

މިންތަކާ ހ ރި  ބާވަތްތަކާއި  އި،ތޮށިލާން  ހިއްސާކޮށް  ،ޭއެގތެރެއިން  ރައްޔިތ ންނާ  ރަށ ެގ  ޑިޒައިން  ތޮށިލ މަށް    ، އަދި 

 މަޖިލީހ ެގ މި ،ޔަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑާ ކ ރެވ ނ ށް ފޮނ ވާފައި އޮތް ވާހަކަ. މިދިއެކީަގއި ޓެންޑަރަ  ވަލާކައ ންސިލ ެގ އެޕްރޫ

ައޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ަގއި  ކ ރެވ ނ   ފްލޯަގއި  ނޯންނާނެ.    މި  ދަންނަވާފައެއް  ވެސް  ޔަީގނ ން  ހަމަ  އެޮގތަށް  ވާހަކަ  އެ 

ރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑާ ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި ައޅ ަގނޑ   އޮތް އަޅ ަގނޑ  މިދިޔަ އަހަ  އަޅ ަގނޑ ެގ އަތ ަގއި އެބަ

 ރީތީ ތެދ ، ތެދ  ރީތި.   ؛ލާނަންއިދިން ޖަވާބ . އެހެންވީމާ، އަދިވެސް ެއއްފަހަރ  ދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ންޖެހޭ. އެއީ ނާދިރ ކަމެއް  ތިޔަ ވިދާޅ ިވ ބަސްފ ޅ ތަްއ ބަލަިއަގންނާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ 

ވިދާޅ ވި ވާހަކަތަކ ެގ    އިމިދިޔަ އަހަރ  މިއަދ  ތި ވިދާޅ ވި ވާހަކަތައް މިދިޔަ އަހަރ  ވިދާޅ ވެފައި އޮތ ން. ެއއީ ދެންމެަގ

ތާރީ ބޭނ ންޚ ތެރޭަގއި  ތާރީތަކެްއ  އެ  ބޭނ ންކ ރައްވާފަ ޚ ކ ރައްަވއިފި.  އެހެންވީމާ،  ތަްއ  ޒަމާނ ަގއި.  ވޭތ ވެދިޔަ  އޮތީ  އި 

ތި ހަމަ  ނާދިރ ކަމެއް  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަހަރެ  އަޅ ަގނޑ   މީެގ  ާވހަކަ  އެ  އެއީ.    ަގއިކ ރީ   އްޮގތަށް  އޮތ ން  ވިދާޅ ވެފައި 

ހ ޅ ވާލަނީ ފ ރ ޞަތ   މި  މިހާރ   ތިމަރަފ ށީ ؛އަޅ ަގނޑ   މެންބަރަ  އާދެ!  ިއްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ    ށްދާއިރާެގ 

 އަރ ވަން ނިޒާމީ މަްއސަލައަކަށް.  ފ ރ ޞަތ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ން: ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވ هللا ރަފ ށި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ތިމަ
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އަޅ ަގނޑ  ދެއްކި ވާހަކަ    ،ނެީގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގއި މި

އޮތް ރެކޯޑ .    ކަމަށް ދޭހަވާ ޮގތަށް މިނިސްޓަރ އެއްޗެއް ވިދާޅ ވީމަ. ައޅ ަގނޑ ެގ އަތ ަގއި ވެސް އެބަ  އެއީ ތެދ  ނޫން

  ކ ރާ ސ ވާލަކީ. މި   އި މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރާނަމޭ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  މިމިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވި މިދިޔަ އަހަރ ގަ 

ެއ   އޮތީ. ަގއި މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވެފައިޗ ރިމާ 24 !ލައްވާއި ބައްލަވަ ؟ އަހަރ  ވެސް މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރާނެތޯ

 . އިޝޫއަކަށް މި ހަދަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިޝޫ އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް  ؛އާދެ! ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއްކ ން

އަޅ ަގނޑ  އަތ ަގއި ެވސް  ؛ ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްެގ ވާހަކަދެްއކެވ ން   ،ޕްލޭނިންގ 

ސ ވާލާ ދެންމެ  މ   ޢާން  އަމީން މި  އަޅ ަގނޑަށް  ފެންނަނީދެއްަވއިފި.  ކ ރިއަށްދާން  އެ    .އިެގން  ައޅ ަގނޑަކަށެއް  އެއީ 

ހަަގކ ރެްއވި ނ ކ ތާއެއް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ފާ  ،ނ ވޭނ ކ ތާއެްއ ފާހަަގެއއް

 ޖާބިރ . هللا ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ބޭނ ންވަނީ ކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   މިނިސްޓަރާ  ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މިހާރ ެގ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގފަރ ެގ 

ޓަކައި  ސިޗ އޭޝަނ ަގ ދޫކ ރ މަށް  ބިން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރލޭޕްިއ  އެންޑް  ހ އްދަތައް   މިނިސްޓަރ   ނިންގ  ދޭންޖެހޭ 

އިންޓެ  ؟ދެއްަވއިފިންތޯ ާގފަރ ަގއި  ައދި  ރިކާށިދޫަގއި  ވަ ސޯްގރޭޓެޑް  ހެދ މ ެގ  ކ ރަްއވާފައ ޓެއް  ރައީސް  ވަނީ.    އޭދ  

ރިއިންޓެ އިްއޒަތްތެރިސޯްގރޭޓެޑް  އަޅާއިރ ަގއި  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ޓެްއ  ދައ ލަތ ން ،  މިނިސްޓަރަށް 

ކަނޑަޖަހަ ނޫންކަން.  އިންވެސްޓަރ   ކަނޑަޖަހާނީ  އިންވެސްޓ މަންޓ  ؟ ނިމިއްޖެތޯ  އިކަނޑަޖަހަންޖެހޭނެކަން،   އަދި 

ކ ރ މަށް  ސްޓ ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ އިންެވސްޓްމަންޓެއް ާގފަރ  ފަޅަށާއި، ކާށިދޫއަށް އިންވެ    އަކ ރެވިފަިއވާ ހާފްޕްލޭން

 ވަނީ... މި ހ ރަހަކަށްދަނީ ވާހަކަދަްއކަމ ންނޭ.  ރޭޓަރ ންލޮމަޓަކައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންްގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ
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ސ ވާލ ަގއި  ކ ރެއްވި  ޖާބިރ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ދޫކ ރ މ ަގިއ   ، ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިން  ާގފަރ ން 

ން ދޭންޖެހޭ ހ އްދައެއް ދީފިތޯ ކ ރެއްވި  ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   ،ރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓް

ރީއަށް  ޔޫސް ޕްލޭނެއް ހަދާފައި ރަށ ެގ ރައްޔިތ ން މިނިސްޓްލޭންޑް  ،ރީން ކ ރަން އޮންނަ ކަމަކީމިނިސްޓް ؛ސ ވާލ ަގއި

ޗެކްކ ރ މަށްފަހ  އެ ޕްލޭން ފާސްކ ރ ން.   އިތޯ ބަލަސް ޕްލޭން ަގާވއިދާ ެއްއޮގތަށް ޕްލޭން ހެދިފައި އޮތްޔޫލޭންޑް،  ހ ށަހެޅީމާ

 ރިޒަމް ޑިވެލޮޕްަމންޓ  ހިމަނާފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. ދެން އަޅ ަގނޑަކަށް މިތާްގރޭޓެޑް ޓޫއެ ޕްލޭންަގއި ތި ވިދާޅ ިވ އިންޓެ

ނެތް    ، އޮތް ކަމެއް ޔޫސް ޕްލޭން ހ ށަހަޅަިއެގން ފާސްވެފައި ާގފަރ ެގ ލޭންޑް   ، ނޭނެގ  އެކީ  ހ ރެ ދަންނަވާކަށް ޔަީގންކަމާ

ޔޫސް ޕްލޭން ޕްލޭން ފާސްވެފައި ނެތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް އެބަ މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ. އެހެންވީމާ، ލޭންޑް  ކަމެއް. ލޭންޑް ޔޫސ

މިނިސްޓްލޭންޑް  ،ހަދާފައި ހ އްދައެްއ  ދޭނެ  އިތ ރަކަށް  ދެން  ނިމ މަށްފަހ   ފާސްކޮށް  ޕްލޭން  ނޯންނާނެ. ޔޫސް  ރީއަކ ން 

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ މ ލަކ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ރަށް. ޞީނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ރ  ޞީމ ލަކ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަ

ިގރާ ސަރަޙައްދ ެގ މަސައްކަތް މިހާރ  ޮގސްފަިއާވ  ެގމ ލަކ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ !ޝ ކ ރިއްޔާ. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ

ވަނީ ހ އްޓިފަ. އެ މަސަްއކަތް އަލ ން    ޭގެގ މަސައްކަތް  100އަދި މ. ކޮޅ ފ ށީަގއި ައޅަމ ންދިޔަ  ؟ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ

ފެށޭނީއިހ ޅ ވަ ނާލާފ ށި؟ ކިހާތާކ ތޯ  ލެވިެގން  ކޮބައިތޯ  -އަދި  މިހާރ   ސްޓޭޓަސްއަކީ  މަސަްއކަތ ެގ  ކޯޒ ވޭެގ  ؟ މ ލި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  

ބެހޭ ޮގތ ން   މ ލަކ ެގ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަނާ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި

ޖެއްސ މ ެގ މަސައްކަތް މިހާރ  ކ ރިއަށް އެބަދޭ. ދެން ދާއިމީކޮށް އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި   ސްްގބޭ  އޯއިމަރޖެންސީކޮށް ޖި
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ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް  އިކޮންޓްރެކްޓެްއަގ  އެކީ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ކ ރަމ ން އެބަ ެގންދަން. އޭެގ އަގ  ސޮިއކ ރ މަށް 

ޓާިއ  ށްނާލާފ   ،އާއި ހަވާލ ކ ރާނަން. ކޮޅ ފ ށީެގ ހައ ސިންއެ މަސަްއކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ އަޅ ަގނޑ ެމން    ،ވެސް ހޯދާފައި 

ކޯޒްވޭ އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިތ ރަށް ތަފ ސީލ  ސާފ ކޮށްލާފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް   ެގމ އްޔާ ދޭތެރޭ

 ޖަވާބެއް އަރ ވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ ޝ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ަވޒީރ .  އިްއޒަތްތެރި  ހޯރަފ ށީކ ރިއްޔާ  މެންބަރ    އަރ ވަނީ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 .ށްއަޙްމަދ  ސަލީމަ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހޯރަފ ށީ

ކ ރީ ދ ވަހ  މި މަޖިލީހ ަގއި ދެއްކެވި    ސްޓަރބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި މިނި  އާދެ! ވަރަށް

ޮގތ ން. މިނިސްޓަރ    ގ ޅޭ  ރައީސްެގ ަވއ ދާއެީއ،  ގ ޅިެގން ވަރަށް ިގނަ ތަފާތ  ވާހަކަތައް އެބަ ދެކެވޭ.    ވާހަކަފ ޅަކާ

ޔަީގންކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިންވަރަށް  ނެތް  ވައ ދ ތައް   ،ދެއްވަފާނަންތޯޝައްކެއް  ރިޔާސީ  ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާެގ 

  ؟ކަމަށްޮގތ ން ފ އްދަވައިދެއްވާނެ   ގ ޅޭ  މިނިސްޓްރީެގ ދާއިރާއާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ެވސް ތަކ ރާރ ކޮށްލާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ައނެއްކާ

މި ޖަލްސާަގއި ދެއްކި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ   ،ތަނ ގައި  ތެދ  ރީތި. އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ ދ ވަހ ަގއި މި  ،ރީތި ކަމަކީ ތެދ 

އެންމެ ފ ރަތަމަ ވެސް  ؛އި އ ޅޭކަން ވެސް އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ. އަޅ ަގނޑ  ދެއްކި ވާހަކަތަކަކީއެކި ޮގތްޮގތަށް ޓިކްޓޮކްަގ

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ެގ އެހެން ބޭފ ޅަކ  ވެސް އަދި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން

ދެއް ވަނީ އެކަެމްއ ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގއޭ. ދެން އެ އ  ވަރަްއޔިތ ންނަށް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވިޔަސް އަޅ ަގނޑ މެން

ހ ރެ  ބައެއް  ،މަސައްކަތެއް ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ވެސް ކ ރަން. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން  އޭފަހަރ  

 ކޮށްލެވޭ. ވައ ދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ެވސް. ބައެއް މަސަްއކަތް ވަރަށް ބާރަށް ޓަސްލާފައި  ލަސްވެެގންދާ މަސަްއކަތް ެވސް
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ަގނެެގން  އަނެއްބައި މަސައްކަތް ދައ ރ  ނިމިެގންދާއިރ  ނ ފ ދިފައި ެވސް ހ ރޭ. އެއީކީ ބަޔަކ  ކަމެއް ނ ކ ރ މަށް ނިޔަތް

މަސައްކަތް ނޫން.  ކަންތަކެއް  ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ ރެވޭނެތީ  ޮގންޖެހ ންތަކާނޫނީ  އަންނަ  އެކީަގއި    ކ ރަމ ންދާއިރ  

ދެން   ،ެއކި ޮގތްޮގތަށް މީޑިާއަގާއއިއެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ. ދެން   ހ ރޭ. ދެން އެހެންވީމާ، އެ ނ ކ ރެވޭ ކަންކަން

ްއަގއި އޮންނަ  އެހެން އަދި މީޑިއާަގއި އާޓިކަލެ   ،ހަތަރ  އާޓިކަލް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ކިޔައިފިން. ދެން އެހެންނަމަވެސްތިން

އެކަމެްއ އަޅ ަގނޑ  ނ ކ ރަން. ެއީއ    ،ކޮށް ކޮށް އ ޅޭ ކަމަކަށް ނ ވާތީ ކ ރ ން ެއއީ ައޅ ަގނޑ  އާންމ އެްއޗަކަށް ރެސްޕޮންޑ 

ސޯޝަލް ީމޑިއާ ކަމ ަގއި ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްިވ    ،މެއިންސްޓްރީމް މީޑިއާ ކަމ ަގިއ ވިޔަސް 

ނޫނީ ޕާޓީން ނަމަވެސް ވެފައި   ،ންއަދި ސަރ ކާރ   ،ވަޑަިއެގންފައި ހ ންނަވާ ވައ ދ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެ  ؛ސ ވާލ ަގއި

ޝަނަލް  ޭއެގތޭަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ  ،ހ ންނަ ވައ ދ ތައް ފ އްދ މަށް ސަރ ކާރ ން، ސަރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ ވ ޒާރާައކ ން

ަގދައަޅަިއ އެންޑް  ހައ ސިންގ    ،ޕްލޭނިންގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ވެސް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ދާއިރ  ދިމާވާ ޮގންޖެހ ންތަކ ެގ ވާހަކަ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަމ .  . ކ ރަމ ންރ މަށްކ ރަމ ންދަނީ އެކަން ކ މަސައްކަތް

 އެއީ އެންމެ ރީތި ޮގތް ކަމ ަގއި ވާތީ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ، ވާހަކަ ދައްކަން ތެދ ބަހ ން އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒީރ .   އިްއޒަތްތެރި  ވައ ދ ތައް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވެސް  ވ ޒާރާތަކ ން  އެހެން  އަދި  ވ ޒާރާއިންނާއި  ވަޒީރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި 

 ؛އ ފެދޭ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންކަމީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ޝައްކ ފ އްދަމ ން ެގންދާ

ދ ނިޔޭެގ ކަންކަމަށް    ،ރާއްޖޭެގ މާލިއްޔަތަށާއިމި    ވަގ ތ   ޖައްސާލ މަކީ މިސަރ ކާރ ން ވައ ދ ތައް ފ އްދ މ ެގ ސްޕީޑ  މަޑ 

ރ ފިޔާއަށް ިއއްޔެ އަރައިފި. އަދި   121ޚާއްޞަކޮށް ތެލ ެގ ައގ    ؛އަދި ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިސާދާއި  ،އަންނަ ބަދަލ ތަކާއި

  ތެރިކަމާ އ ޅެނީ ދަރަނީެގ ދަތީަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް. މިީއ އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ައވައްޓެރި ޤައ މެއް އެ

ތައް މަޑ ޖަްއސާލ މަކީ ބޭނ ންތެރިކަމެއް. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ  އެކީަގިއ ތިބެންވީ ަވގ ތެއް. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ޕްރޮޖެކްޓ 

ސަރ ކާރަށް ވެސް ދަތިވާނެކަން.    ،ވާހަކަ ވިދާޅ ވާން. އަދި އަޅ ަގނޑަށް އެނގޭ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ދަތިވާނެކަން މި

އް  ތަބާރަށް ކޮންކްރީޓްެގ ޕްރޮޖެކްޓ   ކީޖެހޭނެ. މިއީންވާހަކަ ބ ނާ  ވެސް، އަޅ ަގނޑ ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއެހެންނަމަ

ފ ރ ޞަތ ހިންާގ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ވަގ ތ   ދާއިރާެގ  ންވީ  ކަނޑިތީމ   އަރ ވަނީ 

 ށް. މަކީޙަهللا ޝަހީމް ޢަބްދ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ޙަކީމް ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޝަހީމް ޢަބްދ هللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 
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ވަޒީރ  މަރ ޙަބާ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މި  !ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައްޔިތ ން  ނޫމަރާެގ  އެ  ށ.  ނާޒ ކ    ވަގ ތ   ވަރަށް  ތިބީ 

. ދެން ނ ނިކ މެވޭ ވަރ ވެފަހަމަ ވަދެ  ،ށް ތިލަވެ ނިކ މެ ހަދާނެ ނެރ  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަފައްތަރެްއަގއި. ބަނދަރަށް ަވދެ

ކ ރަމ ންދާ ވާހަކަ.  މަޝްވަރާ  މިނިސްޓްރީއާ  ،ސިޓީއަކ ން ދަންނަވާފައިހަމަ  ރައީސް އޮފީހ ން ވެސް ވަނީ ކައ ންސިލަށް  

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ހިސާބެއްަގިއތޯ އޮތީ ސާފ ކޮށްލަދެްއވަފާނަންތޯއެކަން މިހާރ  ކިހާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ނޫމަރާަގިއ ބަނދަރަށް ވަންނަން އޮންނަ    ،އިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ގަ 

ވާހަކަ ތިލަވާ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ؛ނެރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރ ަމށް  ެއކަން  ޙަޤީޤތެއް.  ެއއީ  ބަޖެޓ ަގިއ   ؛އެކީަގއި   ދެން 

ން ައޅ ަގނޑ މެ  ނ ވަދެވޭ ޮގތް ވީމަ  ށްހިމެނިފައި އޮތް އައިޓަެމއް ނޫން އައިޓަމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ރަށެްއެގ ބަނދަރަ

  ކ ރަން. އެކަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންވީމާ، އެކަން ަގބޫލ ކޮށް ހ ރެ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާޖެހޭނެ އެއަށް އެޓެންޑ 

 ައގ  ލިބ މާ؟ އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މަޝްވަރާކ ރަމ ން އެބަ ެގންދަން މި މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ޚަރަދ ާވނީ ކިހާ އަެގއްތޯ

މި އަޅ ަގނޑ   ފައިނޭންސައެކީަގއި  އޮފް  ލިޔާނަންނިސްޓްރީ  އެލޮކޭޓ   ،ށް  ބަޖެޓ   އެކަަމށް  ކޮށްދޭން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ެއކަން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ. 

 

 މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ންމ   މަކ ނ ދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ވަރަށް މ ހި  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ

ދެން ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ިގނަ ރަށްތަްއ ؟ އެއަރޕޯޓެއް ރާއްޖެއަށް. މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮން ދ ވަހަކ ންތޯ

ިގރަމ ންދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާަގއި ެވސް ހަމަ ރަށްތައް ވަރަށް ބޮޑ ކޮށް ިގރަމ ންދަނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ،  

މިނިސްޓަ ނޫނީ  ބައްލަވަންތޯއޭމިނިސްޓްރީން  އައި  ،ރ   ހ ށަހެޅީމަ  ސ ވާލ   މިތަނަށް  މެންބަރަކ   ެއއަށް   އްސަނޫނީ 

ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބ ދެއްވަނީތޯ އޮންނަ  ކިހިނެއް  ކަމެއްތޯ؟ މިއީ  ކ ރާ  ހަމައެކަނި  ސ ވާލ ކ ރީަމ  ެގނެސްފައި  ؟ މިތަނަށް 
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އްލައަށް މީެގ ކ ރިން ވެސް އޮންނާނެތޯ އަމި؟ މިނިސްޓްރީން ނޫނީ މިނިސްޓަރ  ބަލަންތޯ މި ރަށްތައް ިގރަމ ންދާ ތަން

 ދެވަނަ ސ ވާލ .  އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ؟ ެއއްވެސް ޑިޒިޝަނެއް ނަާގފައި ،ބަލާފައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް  

މަކ ނ ދޫ  ؛ ގ ޅިެގން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި މަކ ނ ދޫ ެއއަރޕޯޓާ

ހަ   އޮތް  ކަނޑައަޅ ްއވާފަިއ  ގާއިމ ކ ރ މަށް  އިތ ރަށް  ރާްއޖޭަގއި  ސަރ ކާރ ން  ެއްއ  އެއަރޕޯޓ  އެއަރޕޯޓަކީ  ތެރެއިން  ެގ 

އޮތް މިއަދ . އެކަން ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން   ގ ޅޭ ސ ވާލެއް އަދި އެބަ  ެއއަރޕޯޓަކާ  ،. ދެން އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެއަރޕޯޓ 

ްއެގ ދަށ ން. ދެން އޭެގ ތފ ސީލ  ވެސް  ލެކ ރަމ ން ެގންދަވާ ކްރޮސް ސަބްސިޑީ މޮޑެމަސައްކަތްއެބަ  ކ ރ މަށް  ފައިނޭންސް

  އެހެންވީމާ،ތ ން.  ޮގ  ގ ޅޭ  ތަކާެއއަރޕޯޓ ސ ވާލެްއ  އޮތް    ެއބަވެން  ކ ރެ  އަދި ިމއަދ   ދަކ ރެްއިވއްޔާ ދޭނަން. އަޅ ަގނޑާއިރާ

ރާއްޖޭެގ ރަށްތަްއ  ؛ިގރ މ ެގ މައްސަލައިަގއިޮގތ ން ވެސް އަންނާނީ. ދެން އޮތީ ރަށް  ގ ޅޭ  އެއް ޖަވާބެއް މި އެއަރޕޯޓާ

ފާހަަގވޭ  ެވސް  މި  ،އަޅ ަގނޑަށް  ރަށްތައް  ިގނަ  އެހެންނަމަވެސްވަރަށް  ދެން  ިގރަމ ންދާކަން.  ިގރާތޯ    ،ހާރ   ރަށްތައް 

އެއް ނޫން. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓ ން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްނޭނިން  ،މޮނިޓަރކ ރަމ ން ެގންދާ ތަނަކީ  ،ންމ ބަލަ

ރ މ ެގ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ  ރަށެްއ ިގ  ،ހަމައަށް އަންނާނީ  އެ ޒާތ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ެއއްކޮށް ހަދަނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނާ

އެންވަޔަރަންމަންޓަ ފޮނ ވީމަ  ށްއޮފް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެކަން  ނޫނީ   ،ފާހަަގެވެގން  ކައ ންސިލ ން  ރަށެއްެގ  ނޫނީ 

ތެރެއިން ބަޖެޓ ަގއި  ހަމައަށް އަންނަނީ. ދެން އޭެގ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެކަން ފާހަަގކޮށްފައި ފޮނ ވީމަ އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ކ ރަން. އަދި ނ ހިމެނި އަޅ ަގނޑ މެން އެ އަހަރެއްެގ ތެރޭަގއި ކ ރެވޭތޯ މަސައްކަތް  ،މެނިފައި ހ ންނަ ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާހި

ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ކަމެްއ  އި  ،އޮތް  ަވންޏާމަރކޮންމެހެން  ކަމަށް  ކ ރަންޖެހޭ  އެބަ    ،ޖެންސީެއއްަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން 

  މިކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ ެގ ވިސްނ ެމއް އެބަ ؛ަގން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އޭެގތެރޭަގއި ނަޒްޖެންސީ މެޝަރމަރއި

 ިގރަން ފެށީމާ   ،ިގރ މަކީއެކީަގއި ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނ ން މި ވާހަކަ. ރަށް  އޮތް. އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނާ

 ، ތެރެއިން  މި ހ ރިހާ ކަމެއްެގ  ،އިދާއިކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޮއންނަ މާލިއްޔަތ  ަގވާކަށް ެއއަށް އެޓެންޑ ޔަ ކ އްލި

ޕްރޮސެސް ވިސްނ މަށް    ެގޓެންޑަރ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  މިހާރ   ކަމެއް.  ދަތިވާ  ވަރަށް  ކ ރަން  ބަޖެޓ ން  ތެރެިއން 

ކައ ންސިލ   ،ވެއްޖެ ެގންނަން ރަށްރަށ ެގ  ިގނަ  އިރާއްޖޭެގ  އެޖެންސީަގއި  މަރތަކަށް  ޓަކައި  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް   ރާ 

 ،މީހަކަށް  . އެކަން ކ ރ މަށް އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކީ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެންދިނ ކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތް ހަދައިމީހ ންނަށް އެ
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ސަިއޒ    ތިން އ ފ ލޭ  ބޭްގސްމީހަކަށް  ޖިއޯ  ރަށަކަށް  ކޮޅެއްެގ  ރަށްރަށަށް   ،ކޮންމެ  ހ ރި  ފާހަަގކ ރެވިފަިއ  ޒާތ ެގ  މި 

ނ ޖެހޭނެ. ދެން ޖިއޯ   އްކ ރާކަށެ ބެހެްއޓ ން. ރަށ ެގ ރަްއޔިތ ން އޭރ ން މަޑ  ހަވާލ ކޮށްފައި  ތަކާ އަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ 

ންޓެއް އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަކޮށް ންޓެއް. ރިވެޓްމައިން ޖަހާނީ ރިވެޓްމައް ނޫން. ޖިއޯ ބޭްގސްވޯޓަރެއިން ޖަހާނީ ބްރޭކްބޭްގސް

،  ަގނޑ ެގ ވަޒީރެްއެގ ހެޓް ނަާގފައިއަޅ    އަޅ ަގނޑ  ކ ރަންބައެއް ފަހަރ   މިކަހަލަ ކަންތައްތައް    ،ސާފ ކޮށްލަދޭން ބޭނ ން

  ޕާންނަ ސްލޯއޮ  އި ޮގނޑ ދޮށ ަގ  ،ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ޓެކްނިކަލް ީމހެއްެގ ހެޓް އަޅަިއެގން ެވސް. އެހެންވީމާ، ރިވެޓްމަންޓަކީ 

އި ޙަޤީޤަތ ަގ  ނ ވާ ސްލޯޕެްއަގއި ޖަހާލ ން. ޖަހާލީމާވަން އިޒް ޓ  ތްރީއަށް ވ ރެ ސްޓީޕް  ،އެހާވަރެްއެގ  ،އެއް ޒާތެއްގެ 

އެހެންވީމާ، އަދި ޭއެގ ސަބަބ ން ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އަލ ން ދިމާވ ން ކ ޑަެވެގންދާނެ.    ،އިތ ރަށް ިގރ މ ެގ މައްސަލަ ހ އްޓި

ރަށަކަށް    އިން ކޮންމެ ރަށަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެމި  ،ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭޖެންސީއަށް ކަންކަމ ަގިއ އެޓްންޑ  މަރއި

ވަގ ތ ން އެކަމަށް  މަށް  އެކަމީހ ންނަށް    ޅެއް ހޯދާފައި ބަހައްޓާފަިއ ދޭން. އޭރ ން އެކޮބޭނ ންވާ މިންވަރަށް ޖިއޯ ބޭްގސް

ކޮށްލެވޭނެ. ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދެން ދެން އޭރ ން މަޑ ކޮށްލަިއެގން ތިބެވިދާނެ. މިއީކީ މާލޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެޓެންޑ 

ހޯދައިެގން  ކޮންޓްރެކްޓަރަކ   ސަކަރާތް  ،ތިބެފައި  މި  އޭެގ ؛ޖަހަންޓެންޑަރކޮށްެގން  ނ ލިބޭ  ަވގ ތެްއ  މިީއ  އެ  ތެރޭަގއި. 

،  އަދި ދައ ލަތް ެއކީަގއި މިކަން ކ ރ ަމށް ވިސްނާ ކަމަށް ވަންޏާ  ، އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންސިޑަރކޮށްލަން މ ޅި ސަރ ކާރ 

 ރަނަގޅ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

އޮތް. ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ، ބިލެތްދޫެގ ނަރ ދަމާގެ    ޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅ ަގނޑ  ިމއަދ  ދާއިރާެގ ދެތިން ސ ވާލެއް ކޮށްލަން އެބަ

ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ބިލެތްދޫެގ ިގރާ ސަރަޙައްދ ެގ މައްސަލަ. އެއީ މިއަދ ، ރޭ ؟ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނީ ކޮންއިރަކ ންތޯ

ހަމައަށް ޮގއްސި. އެހެންވީމާ، މ ޙައްމަދ  ޔަޢ ޤޫބ ެގ ެގ މިހާރ    ހެން ވެއްޓ މަކާތްަގނޑަކަށްފަތިހ  ޮގބ  މ ޙައްމަދ ެގ ެގ ގާ 

  ބިރ  އެބަ   ކަމ ެގހިނގައިދާނެދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ެއއްކޮށް ނެތި ކ ރެޭވ ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށް އޮތް މަސްއެހެރީ އަޅ ަގނޑަށް ލަފާ

ބަސްތާ ޖަހަިއެގން ިވޔަސް ެގނެސްދިނ ން އް ައވަހަށް އަދި ވެލިއްލެހައޮތް. އެހެންވީމާ، ބިލެތްދޫެގ ިގރާ ސަރަޙައްދަށް  

ފަދައިން  ެއއް  ކޭ ހަމަމަކ ނ ދޫ ެއއަރޕޯޓެ؟ ކޮންއިރަކ ންތޯ  ަމޫގދޫެގ ެއއަރޕޯޓ   ،ވަރަށް މ ހިންމ . ދެން ހަމަ ބޮޑ  ސ ވާލަކީ

ބާރަށް ެއ  މަޫގދޫ އެއަރޕޯޓަކީ. އަޅ ަގނޑަށް ލަފާކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ވަރަށް  ޓަކީ،  ިމ ެއއަރޕޯއެހާ މ ހިންމ  އެއަރޕޯޓެއް  

 މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ވެސް އެބަދޭ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް  

ބިލެތްދޫެގ ނަރ ދަމާަގއި އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އެބަ ހިފަން. ބާރަށް ހިފައިެގން އ ޅޭ އެްއ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އެކަން   ؛ނަރ ދަމާ ނޫން  ވެސް  ރީއްޗެއް  އެހާ  ނަރ ދަމާއަކީ.  އެ  ނަރ ދަމާއެއް  ނިންމަމ ންދާ  މަސައްކަތް  އ ނދަޫގކޮށް 

ކ ރަން.  ކ ރ މަށް މަސައްކަތްއެ މަސަްއކަތް ޓެންޑަރ   ،ޕްރޮޓެކްޝަންަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޑިޒައިނެއް ކޮށް  ކ ރާކަށް. ޝޯ

ފާހަަގކ ރެއްވި މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  އެހެންވެއްޖެއްޔާ   ،އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ.  ެވއްޓޭ  ެގ  ތަނަށް   އެ  ،މ ޙައްމަދ ެގ 

 އިނޭގތޯ  ކ ރަންޖެހޭނެ. އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި ޖިއޯ ބޭްގސްކޮޅެއް ދޭންޖެހޭނީޑ ޖެންސީަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން އެޓެންމަރއި

މެންބަރ  ެގ    ،އިްއޒަތްތެރި  މ ޙައްމަދ ެގ  މ ޙައްމަދ ،  ދީެގން  ބޭްގސްކޮޅެއް  ޖިއޯ  އޭރ ން  ކ ރ މަށް  މާޔަތްހިއަޅ ަގނޑ . 

މަށް. ދެން މަޫގދޫ ެއއަރޕޯޓް  ހ ންނާނެ ެއކަ   ށް ވ ރެ ބޮޑަށް މ ޙައްމަދ ެގ އިންޓްރެސްޓ މެންނަކ ރާނަން. އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތް

، އެއަރޕޯޓް އެޅ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށް ެގންދާނަން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ވާނީ މަޫގދޫ އި ސަރ ކާރ ެގ ބަޖެޓ ން ހިއްކަ

. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން އެ ަމސައްކަތް ކ ރ މަށް ނިންމާފައި ވާލ ކ ރެިވފަހަ  އެއަރޕޯޓް އަޅާ ބިން ހިއްކަން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ

  ެގ އިތ ރ  ދެ ޑްރެޖަރ . އެ ދެ ޑްރެޖަރާ ބަ ާއދޭ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއެ  ،ޖ ލައި މަސް ތެރޭަގއޭ އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ  .ވަނީ

އެ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން  މޮބިލައިޒް  އެކީަގއި  އެކަތި  އެބިން  ،ކ ރާނެތަނަށް  މަހާޖައްރާފާ  މަސައްކަތށް.  ތަނަށް    ހިއްކ މ ެގ 

ނޫން ރަނަގޅ   އެންމެ  ހިއްކ ން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާޮގސްެގން  ކަމަށް  ކ ރިން     ދ ވަސް  ދެ  މީެގ  އަޅ ަގނޑ   އެކީަގިއ 

ޖެހޭ ކަމަށް. ދެން  ައވަހަށް ކޮމްޕެކްޝަން ހޯދ މަށް އެކަން ކ ރަން. އެއީ  ބޭފ ޅ ން މަޢ ލޫމާތ  ދެއްވީ  ބައްދަލ ވ މެްއަގއި އެ

އެޅ މ ެގ އެއަރޕޯޓް  ކޮންޓްރެކްޓ   އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  އެކީަގިއ    އަޅ ަގނޑ  

އޮންނާނީ  ،ވާހަކަދަްއކައި  އަންާގފައި  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން  އަންާގލަދޭށޭ. ސްޓ ކޮ  ،މިހާރ   އަޅ ަގނޑަށް  މިންވަރެްއ  ވާނެ 

ބިން  ؛ެއ މސަްއކަތް ވެސް ހަވާލ ކޮށް   އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ  ސްޓިންގ ހަދާފައި ދިނީމާެގ ކޮއެހެންވީމާ، އޭ

ެއއަރޕޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަނައްކ ން މިހާރ  އޮތީ ހަވާލ ކ ރެވިފަހި ައގ  ލިބ ނީމާހަ  ށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ.   ވާލ ކ ރ މަށް 

 ށް ލިޔާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސަ

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 هللا. ޢަބްދ  ރ . ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީ؛ ދޫ ދާއިރާެގދާން
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

މިނިސްޓަރ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ވިދާޅ ވި،    ދާދި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވެސް  ބައްދަލ ވ މެްއަގއި  ބޭްއވި  އ ކ ޅަހ ަގިއ  ފަހ ން 

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ނ ނިމިެގން އެ އ ނދޫގތަކ ެގ ަމއްސަލަ. ދެން   ،ތަކ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެްއވި ކަމެއް ކައ ންސިލ 

މިކަހަލަ ކަންކަމ ެގ ވާހަކަ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން   ، އާއި އަދި ރ ްއަގސް ގ ނ މާއިންޑްރޯން މެޕި  ،މިނިސްޓަރ ފާހަަގކ ރެްއވި

  އިން ލޭންޑްޔޫސްއެ؟ ވާހަކަފ ޅ  ތަފ ސީލ ކޮށްދެިވދާނެތޯ  އެ.  ވާހަކަކަންކަމ ެގ  ކޮށްލެވިދާނެ    ެގންދިއ މ ެގ ތެރޭަގއި  ކ ރިއަށް

ހައްލ ކ ރަން ިމނިސްޓަރ ވިސްނަވާފައި ހ ރި ؟  ވާނެތޯކ ރ މަށް ެއއީ ހައްލަކަށްދިމާވެފައި ހ ރި ދަތިތައް ހައްލ   ށްޕްލޭނަ

ޮގތ ން    ގ ޅޭ  މިއާ ؛ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ރަށްރަށ ެގ ބޯހިޔާަވހިކަމ ަގއި ؟ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަފ ސީލ ކޮށްދެްއވަފާނަންތޯ

ން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ޖެނެރަލް  އޮތްތޯ ރަށްރަށ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަ   ސަރ ކާރ ެގ އެްއވެސް ކަހަލަ ސިޔާސަތެއް އެބަ

 އޮެވއްޖެްއޔާ ެއކަން ސާފ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން.  ؟ސިޔާސަތެއް

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް  

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދ މ ަގއި  ؛އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ރަތަމަ އެ ކ ރެއްވި ސ ވާލ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ލީ ވާހަކައެްއ.   އިހޫނ ފެނަށް މީޑިއާތަކ ަގވެސް މިއީ  އަޅ ަގނޑ  އ ކ ޅަހ ަގއި ދެްއކި ވާހަކަ. އަނެއްކާ   ށްހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކަ

ކ ތޯ ެވސް. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް  ެއއް އަހަރ  ވަންދެން އަޅ ަގނޑ  ހ ރީ ކޮންތާ  ،ކ ރެވިފައި އޮތްސ ވާލ    އަޅ ަގނޑާ

  އޮވޭ. ައޅ ަގނޑ  އަދި ކިތަންމެ ކަމެއް ދަތަސް، އަޅ ަގނޑ  މިއީ ދައ ލަތ ގެ   ސާފ ކޮށް އެނެގންޖެހޭ އެއް ކަމެއް އެބަ

ހ ރި   އަޅ ަގނޑަށް އެނިގ  ،ހަދާނެ ޮގތް ނޭނގ ނީމާ  މާ،ދިޔައިވަގ ތ . ދެން ކަމެއް ނ ވެެގން ލަސްވެެގން  ވަޒީރެއް މި

ދެން. ދެން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އެއީ. އެންމެ ފ ރަތަމަ މީހ ން އިމަޢ ލޫމާތަކ ން އެކަން ކ ރެވިދާނެ ޮގތެްއ ައޅ ަގނޑ  ކިޔަ

ބަލައިެގން އެކަން    ންދ ރ މީ،  ފައިެގން. ދެން ައިއސް ެގނައީ ދ ރ މީ ޖަހައިެގންސަރވޭކޮށް އ ޅ ނީ ފީތާއާއި ސަމ ާގ ހި

ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ސެޓްލައިޓް އިމޭޖް   ؛ހ ރި  ކ ރަން ފެށީ. ފަހ ން އައިސް ޖީ.ޕީ.އެސް ެގނެވ ނީ. ދެން މިހާރ  އެބަ

ޮގތ ގައި.  ެގ އްޖެ ވަރަށް ެއފޯޑަބަލް އެއްޗެއް ހަމައަށް ތިރިވެ ހ ރި. މިހާރ  ޑްރޯން ޓެކްނޮލޮޖީ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ވެސް އެބަ

ފިހާރައިން ަގންނަން ލިބޭ އެްއޗަކ ން   ،ކޮމާޝަލީ އެެވއިލަބަލް  ،ދޭތެރޭ ލިބޭ ޑްރޯނެއް  ހާސް ޑޮލަރާއި ދެ ހާސް ޑޮލަރާ  އެއް

ަގސް ގ ނަން.  ވީމާ، ރ އް ހ ރި ެއކަން ކޮށްލެވެން. ދެން ރ އްަގސް ގ ނ މަށް ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވަނީ ެއހެން  އެބަ
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ޖަހަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރަށ ެގ މިވެނި ރ ކެްއ  ތައްޖަހަން އެއީ އަދި އެހެން ވާހަކަެއއް.  އްނޫން. ތަ  އްޖަހާކަށެއްތަ

ލެވެލް    ލިއ ޝަން ލޯޒޮއޭތި އިންނަ ތަން ފެންނަން. ހައިރެ  ، ައޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވަނީ  އިނީ ކޮންތާކ ތޯ އެނގ މަށް ޓަކައި

ދެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން   ،ކ ރ މަށް ޓަކައި  އެކަން  .އޭރިއަލް ފޮޓޯްގރަފީއެއް އަޅ ަގނޑ މެން ނަަގން ބޭނ ންވަނީ

 އަނެއްހެން ކޮންމެވެސް ިމންވަރަކަށް ޮއޅޭތީ...  ،މި ވާހަކަ ލަން ރަނަގޅ  ޒާތ ެގ ވާހަކަެއއްހެންއަޅ ަގނޑ  ދައްކާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ށް ހެނދ ނ  ދެއްކެވި ފޮޓޯ. އަޅ ަގނޑަ؟ އެ ފޮޓޯ އަމީން ޢާންމަށް ދެއްވިދާނެތޯ ؛އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

 އަޅ ަގނޑ ެގ ފޯނ ަގއި އެބަ ޮއތް. ދެން މި ފޯނ  އިއްޒަތްތެރި...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަސްލަމްެގ ފޯނ  ދެއްަވިއެގން... ެގ އަތްޕ ޅަށްނ ހައްދަވާތި! އަމީން ޢާންމ އެހެން  ،ނޫން ،ނޫން

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ހަމަ  ށް އެނިގލ ން އެއީ   އެކީަގއި މި ވާހަކަ ހަމަ އެންމެންނަޔާިއއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ އިޒ ނަ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއއް ހާސް ޑޮލަރާއި ދެ    ،ދެންނެވީއިނޭގތޯ. މި  ހަކަވާ  ކ ރެވޭނެ ޮގތް އޮތް  ވަރަށް ރަނަގޅ  ކަެމއް އިނޭގތޯ. އެއީ މިކަން

މެޓިކަލީ  މިހާރ  މި އެއްޗެހި އ ދ ހެނީ އަމިއްލައަށް. އޮޓޮ ؛ހާސް ޑޮލަރަށް ލިބޭ ޑްރޯނެއް ަގނެފައި އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހެނީ

ސަރވޭކ ރަން ބޭނ ންވާ ސަރަޙައްދ  އެ މީހާއަށް އެނޭގ ކަމަށް ވަންޏާ، އެތާނެގ ބައ ންޑަރީ  ؛ ނީ އިނޭގތޯ. ސާފ  ފްލައިކ ރަ

ބާްއވާފައި  ޕަސެންޓޭޖެއްަގއި   ،ޑިފައިންކޮށް  މިވެނި  އޯވަރލެޕް  ފްރޮންޓް  ފްލައިކ ރާށޭ،  ހައިޓެއްަގއި   ސަިއޑް  ،މިެވނި 

  އޭތި އަމިއްލައަށް ޮގސް އ ދ ހިފައި އައިސް ފޮޓޯަގނޑ   ،އިކ ރާށޭ ބ ނީމާފައި ފްލަޖަހާއޯވަރލެޕް މިވެނި ޕަސެންޓޭޖެްއަގއި  

ާގތްަގނޑަކަށް ނަާގނެ ފަސް ސަތޭކަ ންނާނެ  ހ ހަ ސަތޭކައެއްހާ ފޮޓޯ އޭތި. ހ ރިހާ ފޮޓޯތައް    ، ނަަގިއެގން އަންނާނެ. 

އް ހ ންނާނެ. ޑީ.ޖޭ.އައި ޓެރަރ ންނާނީ. އެ އެްއޗެހި އަޕްލޯޑ ކޮށްލަނީ ވެބްސައިޓަކަށް. ދެ ސައިޓެ ހ ޗިޕަކަށް ސޭްވވެފައި  

ޑިޕްލޯ ޑްރޯން  އަޕްލޯޑ ކޮށްލީމާނޫނީ  އިންނާނެ.  ތަނެއް  ދެ  ކިޔާ  ަގޑިއިރ   ،އި  ހައެއްކަ  މީހ ން  އޭ  ެގއެ  ތި ތެރޭަގއި 

ޖީ.ޕީ.އެސް    ،އޭެގ ޕޮޒިޝަން އެނޭގ  ،ރެފަރެންސް ފޮޓޯއެއް. ޭއެގ މާނައަކީ   މޮޒެއިކް ޖިއޯޮއތޯ  ،އެްއކޮށްލާފައި ފޮނ ަވއިލާނެ

އެ ފޮޓޯ ކެޑ  ސޮފްޓ ެވއަރައކަށް    ،ލާނީ. އޭރ ން މި ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީއި އެނޭގ ފޮޓޯއެއް ެއ މީހ ން ފޮނ ވަޕޮޒިޝަން
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ދ އިސަްއތަ މީޓަރ  މަތީަގއި އ ދ ހ ނީމާ   ؛ހ ޅ ވާފައި، ކޮންމެ ރ ކެއް ފެންނަން އިންނާނެ ސަތޭކަ މީޓަރ  މަތީަގއި އ ދ ހ ނީމާ

 ސަރަޙައްދެއް އިންނާނެ ޕިކްސެލްެއއްހެން ފެންނަން. ފަސް ސެންޓިމީޓަރ  ފަސް ސެންޓިމީޓަރ  ބިމ ަގއި ހ ންނަ ކޮންމެ

އިންނަނީ ރ ކެްއަގއި  ދެން  ފެންނަން.  ދެއްތޯ  ،އިންނާނެ  ނޫންތާ  ސެންޓިމީޓަރެއް  އިންނާނެ؟ ފަސް    ، ރ ކެްއަގއި 

 ހ ންނަ ކޮންމެ ރ ކެއް ާގތްަގނޑަކަށް ދެ މީޓަރ ވަރ  ރ ކ ެގ މަތީން ފެންނަން ހ ންނާނެ. ަގސްކަރައިން މަތީން ފެންނަން

ޖެހީމާ ން. ޖެހ  ސް ތިއްކެއްރެންރެފަ ށ ަގއި އިނދެެގން ޖިއޯކޮމްޕިއ ޓަރ ދޮ ،ގ ނާލެވޭނެ. ދެން މީހަކ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީ

 އެކީަގިއ އެ ތިކި އިންނާނެ ފާހަގަވާން. އެއީ ރ އް އެކެއް، ރ އް ދޭްއ، ރ ްއ ތިނެއް،  އެ ތިކީެގ ލެޓިޓިއ ޑް، ލޮންޖިޓިއ ޑާ

އޮތް ހ ރިހާ ރ ކެއް ގ ނ ނީ. ދެން ހ ންނާނީ    އެޖަހަމ ން ެގންދަންވީ.    ،ޖަހަމ ން  ،ޖަހަމ ން  ،ރެއް ޖަހަމ ންރ އް ހަތަ

ަގހެއް ؛ަގސް ހަމަ  ވަކީން  ަގސް  ބަެއއް  ތެރޭަގއި  ަގސްތަކ ެގ  ހ ންނާނެ  ޮގތ ަގިއ    ،ޮގތ ަގއި  ެގަގސް  ަގހެއްެގ  ަވކި 

ވަކިވަކި ަގސް    ،ަގސްަގނޑެްއެގ ޮގތ ަގއި ހ ންނަ ތަންތަން  ފާހަގަވާން. އެ ަގސް ވެސް ޖަހައިލެވޭނެ. ދެން އަދި ހ ންނާނެ 

ފައި ދެން އިލާނޭނޭގ. އެހެން ވަރަށް މަދ ން ހ ންނަނީ ބޮޑ  ޖަންގައްޔެްއަގއި ނޫނިއްޔާ. އެ ަގސްަގނޑެްއ ޮގތަށް ޖަހަ

ކަށް ދާން މި ޖެހެނީ  ލަން. އޭރ ން މަދ  ތަނައަށް ދާންޖެހޭނީ ޮގސް އެތާ ހ ރީ ކިތައް ަގސްތޯ ގ ނާްގރައ ންޑް ޓްރޫތިން

މިކަން  ައވަސްޮގތެއް  އެވެ ކޮށްލެވޭނެ  އަސްލ .  މިއީ  ނޫން.  ވާހަކައެްއ  ދައްކާ  ހަދައިެގން  ިމީއ  އަޅ ަގނޑ   ބަލް އިލަ. 

އަޅ ަގނޑ  ައމިއްލައަށް ައޅ ަގނޑ ެގ އެހެން ހަޔާތެއްަގއި ޕްރެކްޓިސްކޮށްފައި ހ ރި ކަމެްއެގ ވާހަކަ މި އެއް.  ޓެކްނޮލޮޖީ

ވަޒީރަކ  ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން، ެއހެން ހަޔާތެއްަގއި ައޅ ަގނޑ    ،އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ދައްކަނީ  ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ،

މާ އަޅ ަގނޑ   ނ ކ ރެވިެގން ދަތިވެެގންދިޔައިކ ރަން ތިބި މީހ ންނަށް  ކ ރަން ދަންނަ ކަމެއްެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މިކަން

ޮގތް.   ެއއް  ޮގތެއް.  ބ ނެދެނީ  މިކަން މި  ކ ރެްއވީމާ  އެހެން  އެކަން  އޮތޭ.  އެބަ  ކ ރެވެން  އެހެން  އެކަން    އެހެންވީމާ، 

މިހާރ     ،ށް ވަޑައިަގންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާއައެ ބޭފ ޅ ން ތަންކޮޅެއް ކ ރި  ،ފަސޭހަކޮށްލެވޭނެ  ކ ރެވިދާނެ. އަދި އެއަށްވ ރެ

ސޮފްޓްެވއަރެއއްަގއި ހ ންނާނެ އެ އެްއޗެހި. ކިޔާ    "ންޕަިއތަ"ދަމްސް ޖަހައިލީމާ  ނިންގ ައލްްގރިރހ ރޭ މެޝިންގ ލަ

ހަ ރ އް ގ ނައިލީމާ އެ އެއްޗަށް ދެން އެނޭގނެ ބާކީ ހ ރި ހ ރިހާ ރ އް ގ ނަން. ގ ނައިލާނެ އަމިއްލައަށް.    ،ޖަހައިލީމާ

ކ ރިއަރަ ާގނޫނ ތައް  ޖެހޭ.  އެބަ  އަހ ލ ވެރިވާން  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  އިތ ރ     ،ޮގސް އި  އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ައއިރިކ  ކަެމއް  މާ،އަރމަންޓްސް  އެއްޗެއް  ހ ރި  ކިހިނެއް  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ޓެކްނޮލޮޖީަގއި  ެއީއ  ؛މި 

ކޮންތާކ ހޭ އެއް އަހަރ  ވަންދެން ހ ރީ.  ،އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވި ވާހަކައަކީ. ދެން މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑާ ކ ރެވ ނ  ސ ވާލެއް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންން ރިޔާސަތ 

 ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 
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ދެވަނަ ސ ވާލެއް އެބަ ކ ރަްއވާ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ     އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރާ  -{ 7.2} 

މި އެދިަވޑަިއެގންފައި  މިހާރ   ފ ރ ޞަތ އަރ ވާނީ  އިތ ރ   ދާ  ފ ރ ޞަތ ،  ކަނޑިތީމ   ތަރ ތީބ ން.  ލިސްޓ ެގ  އިރާެގ  ވާ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   

ވަޒީރ  އިްއޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ބިލެ  !ޝ ކ ރިއްޔާ  ތަރައްޤީކ ރ މަކީ  ތްށ.  އެއަރޕޯޓެއް  ފަހީަގއި 

ެއއަރޕޯޓ ެގ ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ފެށޭނެ   ،ީވއިރ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްެގ ވައ ދަކަށް މި 

ކޮބައިތޯ ސަރ ކާރ ؟ ތާރީޚަކީ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ތަރައްޤީކ ރ މާ  އެއަރޕޯޓ   މި  މިހާތަނަށް    އަދި  މިނިސްޓްރީން  ތިޔަ  އަދި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ކ ރެވިފަިއވާ މަސަްއކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

  މީޓަރ ެގ ރަންވޭެއއް ެއޅ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ    1200  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިލެއްފަހި އެއަރޕޯޓ 

، ހިއްކާ ސަރަޙައްދ   އި . އެއީ ހިްއކާންޖެހޭ ސަރަޙައްދެއް ހިއްކަިއެގން ރަންވޭ އެޅެން އަންނަނީ. ހިއްކ މާވާނީ ޑިޒައިންކޮށްފަ

ހަދާފައި  ށްރަންވޭއަމީޓަރ ެގ    1200،  އިހިމާޔަތްކ ރ މާ މިހާރ   އެ މަސައްކަތަށް    ،ޑިޒައިންތަކަށްހ ރި    އަޅ ަގނޑ ެމން 

  ، ބޮޑ މިން އަންދާޒާކ ރެވި އަގ ކ ރެވިފައިވަނީ ތޭވީސް މިލިއަން ޑޮލަރ . އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަސައްކަތ ެގ ކ ޑަ

ރ ން ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވި ހަ އެއަރޕޯޓ ެގ  ރީ. ދެން ސަރ ކާހިއެއަށް ބޭނ ންވާ ޑިޒައިންތައް ވެސް ހެދިފައި މި

މަސައްކަތް  ،ތެރެއިން އެއަރޕޯޓެްއެގ  ކްރޮސް  ށްއަކ ރި  ފަސް  ޓަކައި  އެ   ެގންދިޔ މަށް  މޮޑެލަކ ން  ސަބްސިޑީ 

  ކ ރެވިފަިއވާނެ. ދ ވަސްތަކެއް ވެއްޖެ. ރާއްޖޭެގ ފަޅ ރަށްތަކ ެގ ތެރެއިން ރިސޯޓ  ހެދ މަށް   މަސައްކަތްކ ރ މަށް އިޢ ލާނެއް

ފަންޑަކަށް އެ ލާރި   ،ން ކޯސްޓެއް ދަްއކާފައިޝަބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް ރިސޯޓ  ހެދ މަށް އެ ރަށަށް އެ ބޭފ ޅ ން އެކ ިއޒި

ޕްރޮޕޯޒަލްތަކެއް ދެން  އެންެމ  ؛ޖަމާކ ރ މަށް.  ޭވ.  އެބަ  ލިބިފައި  މިހާތަނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޕްރޮޕޯޒަލްތަކެްއ  ބާރަ 

ެވއްޖެްއޔާމް އެކ އިޒިޝަނެކ ރިއިރ  މިނިމަ  ފ ރަތަމަ މިކަން ޮގތ ަގއި ރަށެއް  ޭއެގ    ،ފަސް މިލިއަން  ،ްއެގ  އަދި ދެން 

ބޮޑ  ވެސް ވާންޖެހިދާނެ   ކޮށްފައި ެއއަށްވ ރެކޮށް ރޭޓެއް ކަލްކިއ ލޭޓ މައްޗަށް ރަށެްއެގ ސައިޒަށް ބަލާފައި އޭރިާއއަށް ބޭސް

މަދ ވެެގން ދެއްކޭނީ ފަހެއް. ދެން ފަސް މިލިއަނަށް ޖަހާފައި އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ    ބޮޑ  ރަށެއް ނަާގ ކަމަށް ވަންޏާ.
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ކޮށްފައި ދެވަނަ  ގެޒެޓ   ،އިރ  މީހ ން ރިސެޕްޓްވީަވރ  ތަންކޮޅެއް ކ ޑަ. އެހެންީވމާ، ސަރ ކާރ ން ވާނެ ނިންމަވާފައިތްއޮ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ، ލިބިފަހ ން ބާރަ ޕްރޮޕޯޒަލެއްތިން މިލިއަން ޑޮލަރ  އެއީ ފްލޯ ޕްރައިޒް ކަމ ަގއި. ޭއެގ  ،ފަހަރަށް

ފައިނޭންސް ހ ރި ކަމަށް ލިބިފައި ހ ރި ޕްރޮޕޯޒަލްތަކ ެގ ޖ މ ލަ ވެލިއ  ފަންސަވީސް މިލިއަން ޑޮލަރ  އެބަ  އޮފް  ޕްރޫފް  

ޕްރޫފް އޮފް   ،ކ ރ މަށް ނިންމާފައި އޮތް ޮގތަކީ   ވޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މަސައްކަތްކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. ދެން އެކަން

ހ ރި ފަރާތަކާ އެކީަގއި ސަރ ކާރ ން އެމް.އޯ.ޫއއެްއަގއި ސޮއިކ ރަނީ ސާޅީސް ފަސް ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ  ފައިނޭންސް  

ކަމަށް ަވންޏާ އެ ހިސާބ ން އެކަން އެ   ކަނޑައެޅިފައި އޮތް އަދަދެއް ދައްކަން. ނ ދެއްކޭ،  މީހ ން ދޭން ބ ނާ އަދަދެއް

ެއކީަގއި ފަރާތަކާ  އެހެން  އަނެއްކާވެސް  މީެގ  މަޝްވަރާކ ރެވެމ ންދާނީ  ނިމ ނީ.  ވާނީ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،   .

ސޮއިކ ރ މަށް.    އެމް.އޯ.ޔޫ  އި،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހާ ހިއްސާކޮށްފަ   ޑްރާފްޓ   މަންޓްެގ ެއްގރި މަ އެްގރިމަންޓ ފ ރަތަ

ވާތީވެ. އެީއ    ތ ެގ ކަމެއް ކަމަށްއެ ޒާ  ދައ ލަތ  ބަންޑާރަ ނައިބ ެގ ލަފައެއް އޮންނަންޖެހޭ  ،ޒާތ ެގ ކަެމއްަގއި  އެއީ މި

ެއއީ ޮގއްސަ އޮތް ހިސާބަކީ. ދެން ައޅ ަގނޑ މެން   މާ،އެހެންވީ ؛ވެފައިށް  އޮޓޯމެޓިކަލީ ޓަރމިނޭޓ ާވ އެމް.އޯ.ޔޫއެއް ކަމަ

އިްއޒަތްތެރި  ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބޭނ ންވާ ފަންޑ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނޭ. ދެން ރަނަގޅަށް  ،ކ ރަނީ  އ ންމީދ  މި

މިއިން ކޮންމެ ެއއްޗަކީ    ،ެމންބަރ ން ކ ރައްާވ ސ ވާލ ތަކ ަގއި   ،ކ ރަްއވާ ސ ވާލ ތަކ ަގއި   ، ބަރ  ކ ރެއްިވ ސ ވާލ ަގއިމެން

ފާހަަގކ ރައްަވއިފި މިއަދ   ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ޮއންނަ  އިމްޕްލިކޭޝަނެއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ،ބަޖެޓ  

އަ ދޭތެރޭަގއި  ޑިވެލޮޕްމަންޓާ  ވިސްނާއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ދ ނިޔެޅ ަގނޑ މެން  ހާލަތެކޭ  ކަހަލަ  މިއަދ  އަށްލަންޖެހޭ   

އޮތީ އަސްލ ަގިއ. އެހެންވީމާ، ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ސީދާ މަސައްކަތްކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ ންނަ    ދިމާވެފައި މި

އޯލްޓަނޭޓިްވ   ބެލީ  މި  އަޅ ަގނޑ   އެކީަގއި  ދަތިތަކާ  އެ  ހ ރޭ.  މިކަން ކ  ފައިނޭންސަދަތިތައް  ޮގތަކަށް  އެހެން  ން 

މި އެއަރޕޯޓ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވީ އެންމެ ިގނަ   ،ފައިނޭންސްކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ޮއތްތޯ. ދެން ސަރ ކާރ ެގ އަމާޒަކީ

ަމސައްކަތްކޮށް  ތެރޭަގއި އަޅަން  ދ ަވސްތަކ ެގ  ބާކީ އޮތް  ޢަމަލީ މަސައްކަތް  ،މިންވަރަކަށް  ެގންދިޔ ން.   އެ ހިސާބަށް 

މިއޭެގތެރެއިން   ބާކީ  ނ ނިންމޭނެކަން  ައޅައި  ޔަީގން  އަޅ ަގނޑަށް  ހަމަ  ެއއަރޕޯޓ   ތެރޭަގއި.    ހަ  މ އްދަތ ެގ  އޮތް 

ޖެްއސިއްޖެްއޔާ  ހަރ ތަނެއްަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސަްއކަތްތައް  އެ  މަސައްކަތް    ،އެހެންނަމަވެސް،  އެ  ދެން 

 ސް. ށްދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީއަވިޔަސް ކ ރިޮގތެއް ކޮންމެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެ    .އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ބަެއއް ޮގސްއ ޅޭ ރަށެއް ކޮޅ ނބ  ؛އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  

ހިއްކަން.  މާތަރަ މީހ ން ބ ނީ ވަރަށް ބޭނ ންކ ރެވެއޭ. އެއީ ހަނޑޫ  .  އި އެބަ ޮއތް އެއަރޕޯޓެއް އަޅާފަިއަގތަނ ަގއި މާތަރަ
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ކަނޑިތީމ     ،މާފ ކ ރައްވާ! އަޅ ަގނޑ  ގ ޅިެގން ކ ރާ ސ ވާލ   ވަޙީދ .هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ވާނަން.  

 

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   

ވަޒީރ  އާދެ! ޝ ކ ރިއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރައްޔިތ ންނަށް   ؛ޔާ  ރާއްޖޭެގ  މި  އަދި  ރައްޔިތ ން  ދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމ  

 ؟ ނޫނީ ނޫންތޯ ފަހީެގ ެއއަރޕޯޓ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެތޯތްމި ދައ ރ ަގއި ބިލެ ،ޔަީގންކަެމއް ދެވިދާނެތޯ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

މަސައްކަތް    އެ  ،ނިޔަތްަގނެެގން އަޒ މާ ެއކީަގއި މަސަްއކަތް މި ކ ރަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހިތ 

 ފަށަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވަޙީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ާގއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި ވަނީ   އަހަރ  ބަޖެޓ ަގިއ ައތޮޅ ތެރޭަގިއ ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި  

މިހާރ  އިޢ ލާންކ ރެވިފަިއވާ ދިއްދޫަގއި ެއޅ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަތްދިހަ ފަސް ހައ ސިންގ    ،. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ހިމެނިފަ

 ؟ ކ ރެވެނީ ކިހާތާކ ތޯބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ޔ ނިޓް

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ކ ރެއްިވ   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެްއވި ސ ވާލ ަގއި  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ވާ ހަތްދިހަ ފަސް ހައ ސިންގ ޔ ނިޓަކީ ދައ ލަތ ން މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނައިެގން ތިން އަހަރ ެގ    އެ  ،ސ ވާލ ަގއި

ރޮްގރާމ ެގ ތެރެއިން ހިންާގ މަޝްރޫޢ ެގ ބައެއްެގ  ބިލިއަން ރ ފިޔާެގ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕް  1.5ބަޖެޓަކަށް ފާސްކޮށްފައި އޮތް  

މި ދެންނެވި ޕްރޮްގރާމ ެގ ތެރެއިން ރަށްރަށ ަގއި    ،ވާހަކަ އެ ސ ވާލ ކ ރެއްީވ. ދެން ރަށްރަށ ަގިއ އެޅ މަށް ކަނޑައެޅިފައި

ގޮއްސަ އޮތްކަން    ށްތައް ޓެންޑަރ މަރ ޙަލާއަހައ ސިންގ ޔ ނިޓ   .ެއކި ރަށްރަށ ަގއި އެކި މިންވަރަށް އަޅަން ހ ރީ ؛އަޅަން

ޔަީގން ހަމަ  ެއކީ   .އަޅ ަގނޑަށް  ބަޔަކާ  މަސައްކަތެއް  ެއްއ  ކޮންމެެވސް  ކ ރިން  ދ ަވހެއް  ދެ  މީެގ  އޭެގތެރެއިން  ައދި 

ޖެހޭނީ ސާފ ކޮށްލަން ކޮށްފި. އަޅ ަގނޑ   ހަވާލ ކ ރ މަށް  ،ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ސޮއި ވެސް  ؛ ސީދާ ދިއްދޫެގ ކޮންޓްރެކްޓް 

މަރ ޙަލާގައިކަންޓެންޑަ  ،އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން އަޅ ަގނޑ     .ވާނީ   މިހާރ   ރ  ހަވާލ ކ ރެވޭނީ  ކޮންއިރަކ ކަން ކޮންޓްރެކްޓް 

 ށްދޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އައެހެންނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް އެބަ ކ ރިޖެހޭނީ ސާފ ކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސިން ޙަމީދ .  ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަމީދ  ސިންޢަބްދ ލްމ ޙް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

އެްއޮގތަށް ނިލަންދޫަގއި ހަދަން ފަށާފައިވާ ބަނދަރ  ކޮންޓްރެކްޓާ    !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ

މާލޭެގ ބޭރ  ތޮށިން   ،ތަން އޮތް ޮގތ ން މި ބަނދަރެކޭ  ޮއންނަތާ ހަތަރ  އަހަރ . މިހާރ  މިއި ނިމިފައި  އެްއަގމ  ތޮށިލަ

ޓީމާ  މިނިސްޓްރީެގ  ހިމެނޭހެން  މިނިސްޓަރ   ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ތަރައްޤީކ ރ މާ  ބަނދަރ   ނެތް.  ތަފާތެއް  އެްއވެސް    ބޭރެކޭ 

މިނިސްޓްރީެގ ބޭފ ޅ ން ތަފާތ  އެކި ފަހަރ     ،ޝްވަރާތަކެއް ކ ރެވ ނ . އޭގެއިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބައްދަލ ކ ރިން އަދި މަ

ސ ާވލަކީ މަޝްވަރާކ ރެވ ނ .  ފަރާތްތަކާ  އެކި  ނިލަންދޫެގ  ވަޑަިއެގން  ނިލަންދޫއަށް  ބަނދަރ    ،މަތީން  ނިލަންދޫެގ 

ކޮބަ ެގންގ ޅ ްއވާ ިވސްނ މަކީ  ިމހާރ  މިނިސްޓްރީން  ޮގތ ން  ގ ޅޭ    މަސައްކަތް   ،ދެަވނަ ސ ވާލަކީ؟ އިތޯތަރައްޤީކ ރ މާ 

ެގ މަސައްކަތް ނ ނިމި މިހާ ލަސްވާ މައިަގނޑ  ސަބަބ ތަކަކީ  ވެފައިވާ ނިލަންދޫެގ ފެނ ެގ ނެޓ ވޯކ   ފެށިތާ ހަތަރ  އަހަރ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ކޮބައިތޯ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

 ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި 
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ޮގތ ން ގ ޅޭ  ބަނދަރާ  ނިލަންދޫ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މިހެން  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  މަޖިލީހ ަގއި 

އި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވޭ ޖަވާބ ން ބައެއް ފަހަރ  އޮޅ ން ވެސް އަރާ. އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑ މެންނާ ކ ރެވޭ ސ ާވލ ތަކ ަގ

ނިލަންދޫެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ކ ރެްއވި ސ ވާލ ަގިއ    ، އޮޅ ން އެރިޔަނ ދިނ މަށް ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލާނަން

ތަނެއް. ދެން ބަނދަރ ެގ ޑިޒައިން އޭރ މިދިޔަ ދައ ރ ެގ ތެރޭަގއި ހަދާފަިއ ނިންމާ  ،އެ ވިދާޅ ވާ ބަނދަރަކީ  ފައި އޮތް 

ހަަމގައިމ   ތެރޭަގއި  ބަނދަރ    ކ ރ މ ެގ  ދެން  ބަިއވެރިެއއްނ ވޭ.  ޝިފާޒެއް  ބަިއެވރިއެއްނ ވަން.  އަޅ ަގނޑެއް  ވެސް 

ނދަރ ަގއި ޑިޒައިންކ ރ މ ަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑަށް ލަފާއަރ ވާ ފަރާތަކަށް ހ ންނަނީ ޝިފާޒް. ދެން އެހެންވީމާ، އެ ބަ

އޮތީ. އެހެންވީމާ،    އްސަދެން ެއކަން އަޅ ަގނޑ ެގ އެޓެންޝަނަށް ެވސް އައި   ހ ރި މައްސަލަތަކ ެގ ވާހަކަ ެއ ވިދާޅ ވީ.

  . އެހެންނަމަވެސް، މީެގ ކ ރިންސ ރެ މަސަްއކަތް އެޮގތަށް ކ ރެވިފަ  ހ ރޭ  .އިނޭގތޯ. ރޯންްގ ޑިޒައިން  ޑިޒައިން  ރޯންްގ

ޕްރޮޓެކްޝަން މަސައްކަތެ ނިންމާފައި އޮތް މަސައް  ހިމެނިފައި އޮތީ ޝޯ  ބަޖެޓ ަގިއ  މި ވަގ ތ   . ދެން އްކަތެކޭ. ދެން 

ހޯދޭތޯ.   އްލެއްހައެ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިންލާފައި މިކަމަށް    ،މަސަްއކަތްކ ރަމ ން ެގންދާނަންއަޅ ަގނޑ   

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

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

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

މަސައްކަތް   ބަނދަރ  އަޕްްގރޭޑިން  ކ ޑަހ ވަދޫެގ  ،ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ   !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ަވޒީރ 

ކޮންދ ވަހަކ ންތޯ އެނިގަވޑަިއެގންފަިއވޭތޯ؟ ފެށޭނީ  ތާރީޚެއް  ަވކި  ފެށޭނެ  މަސައްކަތް  ބިންހިއްކ މ ެގ  ؟ މާއެނބޫދޫެގ 

ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްލިބޭނެ އަދި ފެށޭނީ ވެސް ކޮން    ، މާއެނބޫދޫެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ނިމި

މިހާރ  އެ   ؛ެގ ަވއ ދެއްމެ ރަީއސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް  ،ކ ޑަހ ވަދޫަގއި ސަރަޙައްދީ ބަނދަރަކީ؟ ދ ވަހަކ ންތޯ

 ؟ ެގންގ ޅ ްއވާ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯސަރަޙައްދީ ބަނދަރ  އެޅ މަށް ޓަކައި  

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ކ ޑަހ ވަދޫ ބަނދަރ    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެްއވި ސ ވާލ ަގއި؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނ ެއއް ނިންމޭ. ދެން   އަޕްްގރޭޑ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތްކ ރ މަށް ޑިޒައިން މަރ ޙަލާަގއި މި ތިބީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ެއކަމެއް

އޮން    ،ޕްރޮޖެކްޓ   345  .ދަންނަވައިލާނަން  ހިސާބ ތަފާސް  ފަްއޗެއް އަޅ ަގނޑަށް އަިއއްސި. އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަކޮށްސ ވާލ 

އަދި   .އ ޅޭ މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަމ ން ެގންދާ  ޓެންޑަރ މަރ ޙަލާަގއި އެބަ  ،ހަވާލ ކ ރެވިފައި ކޮންޓްރެކްޓ   ސައިޓ ަގއި  

  345ހަމައެކަނި  ؛ 76އާއި  345ޕްރޮޖެކްޓެއް ޓެންޑަރަށް ފޮނ ވ މަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް    76އޮތް    އިތ ރަށް އެބަ

ބަެއްއ    ށްފަހަރަ  ބައެއް  ،ދަންވަނީ  މިއެކީަގއި    ފާމާ  ،އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ދަތިވޭ ބަެއއް ފަހަރ ،  ކީ ކަމ ަގއި ވިޔަސް 

 ފާޭއެގ މާ ދިގ  ތަފ ސީލެއް މިތާ ހ ރެެގން އަރ ވަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މާ  ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ ެގ ވާހަކަ އެްއސެވީމާ

ދެން   ؛ށް ައޅ ަގނޑަ  ވެފައި އޮތް ހިސާބެއްމަސައްކަތް މިހާރ  ޕްރޮްގރެސްާމއެނބ ދޫެގ ފެނ ެގ    ،ދަންނަވާލަން  އި އެކީަގ

  ވިދާޅ ވީ.   ޮގތ ަގއި އެ  ެގހިނާގ މަސައްކަތެއް  އިސްލޯ ޕްރޮްގރެސްއެްއގަ . އެހެންވީމާ،  ވަރަށް ޒަމާންެވއްޖެ ވާހަކަ ވިދާޅ ވީ

އެްއޗެއްތޯ ޮއތް  ސޮއިކ ރެވިފައި  އޮތީކިހާ  ،ކޮންއިރަކ   ޮގއްސަ  މަސައްކަތް  އ ޅޭ    ، ހިސާބަކަށްތޯ  ދިމާވެެގން  މިހާރ  

  ، ކީއަޅ ަގނޑ މެން ެގންގ ޅޭ ކޮންސެޕްޓަ ؛ދަތި. ދެން ރީޖަނަލް ޕޯޓްސް  މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަވަން

  ަގއި ހ ރިލް ޕްލޭނ ޝަސްޕެައޅ ަގނޑ މެންެގ    އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓްސްއާނަލް  ރީޖަ  ،އިޕޯޓްސްއާ   ކ ރީޖަނަލް ޑޮމެސްޓި

ހަނދާނަކަށް ނާދޭ    ،. އެހެންވީމާ، ރީޖަނަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ސިކ ނޑިއަކަށް އިއަސްލ ގަ 

މަސަްއކަތް ެއޮގތަށް ޕްލޭންކ ރެވިފައި  ށް  ރީޖަނަލް ޑޮމެސްޓިކ  ބަނދަރެއް ެއޅ މަ  ،. އެހެންނަމަވެސްކ ޑަހ ވަދޫަގިއ އޮތީކީ

އައޮތް އެނޭގކަން  ެވސް  ބަނދަރެއްކަން  .  ޅ ަގނޑަށް  ބޮޑ   އަންނަނީ   އެކީަގއިއާ  އަޕްްގރޭޑިން  މިތާނގައިތަންކޮޅެއް 

ެއހެންނަމަވެސް،  ޔައެ ކ ޑަހ ވަދޫގައި.   އަޅ ަގނޑ  އިންކާރެއް ނ ކ ރަން.  ތަންކޮޅެްއ  ކަށް  ޭއެގ މަސަްއކަތް އަދި އ ޅެނީ 

 މަސައްކަތްކ ރާނަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ބާރ ކ ރ މަށް ޓަކައި  މަސަްއކަތްލަސްކޮށް. އެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށި. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

 ، ދެްއވަފާނަންތޯވިދާޅ ވެ  އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ   !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ

ޮގތް ހިނަގމ ންދާ  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓ ތައް  ހަވާލ ކ ރާ  ބޭފ ޅ ން  ކ ރިއަށް    ،މޮނިޓަރކ ރ ން  ތި  މަސައްކަތް  އެ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ތި   ، ފައިާވ ޮގތ ަގއިޚަބަރ ލިބިދެން ައޅ ަގނޑަށް   ؟ޅ ްއވަނީ ކީްއެވެގންތޯނ ެގންދެިވެގން ތި އ 
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އަނެއް  ؟ ދެްއވަފާނަންތޯމިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވެ  ،އީ ތެދެއްތޯއެ  . ނ ދެއްަވއިެގންބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވާ މ ަވއްޒަފ ން ނެގ މަށް ބަޖެޓ 

 .ބ ނެފަ  ފައި ބަޔަކ  ވަނީ އަޅ ަގނޑ  ކައިރީެއއަރޕޯޓ  އަޅައިދޭން ތިމަންނަމެން ކ ރިމަތިލައިފީމޭ ކިޔާ  ވިލ ފ ށީ  ،ސ ވާލަކީ 

ފަހަރ  އިޢ ލާންކ ރީމަ އެ ީމހ ން އަމިއްލައަށް ކ ރިމަތިލި   ވިލ ފ ށީ ެއއަރޕޯޓ  އެ މީހ ން އަމިއްލައަށް އަޅައިދޭނެ ވާހަކަ މި

ފައިސާއޭ.    ،ންވަނީމިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވި ސަރ ކާރ ން ބޭނ   އި ކ ރީ ދ ވަހެްއަގއެހެންވީމާ،  . ދެން  ވެސް ވަނީ ބ ނެފަ  ވާހަކަ

 ...ވާ މީހ ންއެއަރޕޯޓ  އަޅައިދޭން ބޭނ ން ؟މިހާރ  އެ ކަންތަްއ އޮތީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! ؛ ައމީން ޢާންމ ؛ ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ެއ  .  ފަވާނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލ ކޮށް  ައތޮޅ  މަޑިފ ށީެގ ފެނ މ ެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރަން  ތ.  ،އަނެއް ސ ވާލަކީ  ދެން

ނޭނޭގށް  ތަނަ ދ ވަހެއް  ފަށާނެ  މަސައްކަތް  ނ ެގންދޭ.  ެއއްޗެއް  އެބަ  .އެއްެވސް  ނަާގފައި  ތިބި.    މ ވަްއޒަފ ންތަކެއް 

ކ ރީ ސ ވާލ   އެހެންެވެގން އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ދަނީ.    ޮގތަށް މި ކަންތައް މިއެހެންވީމާ، ހައްތަހާ ވެސް ޚަރަދ  ބޮޑ ވާ  

 ؟މި ކަންތައްތައް މޮނިޓަރކ ރެްއވ މަށް ތި ބޭފ ޅ ންެގ ހ ރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ،މި ކ ރީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ  

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަތްތަްއ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލ ތަކ ެގ ޖަވާބ ަގއި

ންޖަކީ، ސްޓާފ  ޝޯޓޭޖ . ދެން ެއއްސެވި  އެންމެ ބޮޑ  ޗެލެ؟ ތަކަކީ ކޮބައިތޯންޖ ވަރ  ބެލ މަށް ހ ރި ޗެލެމިން  ކ ރިއަށްދާ

އެްއ  އެއީ  ،ނޫން ؟ބަޖެޓ  ނ ދެއްވަނީތޯއޭ ސްޓާފ ން ނަަގން  މެންނަށްސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް އަޅ ަގނޑ މިނި  ށް،އަޅ ަގނޑަ

ޕްރޮޖެކްޓ     345ރި ޙަޤީޤަތްތަކެއް.  އެބަހ   އިޭއަގ  ންދެނޫން އަސްލ  ދިމާވާ މައްސަލައަކީ. ސްޓާފ ން ލިބ މ ަގއި ދަތިވަނީ.  

އޭެގތެރޭަގއި ހ ންނާނެ ކޮންމެވެސް   އި،ޕްރޮޖެކްޓްސް ނ ލަ  ޑްއޭެގތެރެއިން ޑޯނަރ ފަންޑެ  ،ހިންގ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ 

ފަންޑެ ޑޯނަރ  މިންވަރަކަށް  މަދ   މަސައްކަތްކ ރަނީ    ޑްމިންވަރަކަށް  މިނިސްޓްރީަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ    13ޕްރޮޖެކްޓްސް. 

، ބަެއއް ސްޓާފ ން ސްޓާފ ން. އެހެންވީމާ  ެގނިއަރ ލެވަލްދެން އ ޅޭނެ ތަންކޮޅެއް ޖޫ  .ޓ ންާއކިޓެކް   3އަރ ންނާއި  އިންޖިނި
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  20  ،އެއީކީ  އިންސާނަކަށް ކ ޅަދާނެ ވާނެ މިންވަރެއް ނޫން  ޕްރޮޖެކްޓ . އެހެންވީމާ، އެީއކީ  ވިއްސަކަށްއެބަ ބަލަހައްޓާ  

އ ޅޭ    އެބަ  ވެސް  މި މަްއސަލަ ފެށ ނީއްސ ރެ  .އ ޅޭ  މަކީ. އެހެންވީމާ، އެ މަްއސަލަ އެބަޔ ބަލަހައްޓަމ ން ެގންދި  ޕްރޮޖެކްޓ 

ެއއީކީ އެ    އަސްލ .  ވެސް  މިނިސްޓްރީތަކަށް  އެހެން  ނޫން.  މައްސަލަެއއް  ދިމާވާ  ވަކި  މިނިސްޓްރީއަށް  ައޅ ަގނޑ ެގ 

އަ އެނޭގ.  އަޅ ަގނޑަށް  ދިމާވާނެކަން  އަސްލ   ؛ޅ ަގނޑ މައްސަލަ  ސަބަބަކީ  މިސާލެްއ    ިއ،ަގއެހެންާވ  ރާއްޖޭަގއި 

އިންޖިނިއަރެއް ތައްަގނޑ   ، ޒްޝިފާ  .ނަންއިފާދަންނަވަ އޮންނަ  ހ ްއދަ  ޭގަގއި ތައްަގނޑ   . ޖައްސަވަން  ޖައްސަވަން 

އެހެންވީމާ،   މަހަކ .  ނަންގަވާނެ  ރ ފިޔާ  ލަްއކަެއއްހާ  ރ ފިޔާއަކަށް    ތިރީސް  ،ހާސް  ވިހިއިންނަަވއިެގން  ހާސް 

ސައްކަތްކ ރަން އެ މީހ ން ައންނާކަށް ބޭނ މެއް ނ އެްއވޭ. ދެން އެހެނޭ ކިޔާފަިއ އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ކޮންމެ މ ވަްއޒަފަކަށް  މަ

ހިންާގ    އެއް މި  ތަރައްޤީެގ މަސައްކަތްޢ ލައްކަ ރ ފިޔާ ނ ދެވޭނެކަން ވެސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހިންގ މަށް   ތައްމްރާނީ 

 ކ ރަން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭތައް  ކަންތައް  ހެންއެ  ، އަދިއް ހަދަން ވެސްއަދި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެ  ،ޓަކައި

ެވސް    އ ޅޭކަން ޝޯޓޭޖ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ. ދެން އެ ޝޯޓޭޖާ އެކީަގއި އިންސާނީ ަވސީލަތ ަގއި އެބަ ،ޙަޤީޤަތެއް

މަސައްކަތްކ ރަމ ން ކ ރެވޭތޯ  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  ކަންތައްތައް  ެގންދަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއްއޮގތަކަށް   ވެސް އަޅ ަގނޑ  

ދަްއކަން ބޭނ ންވަނީކީ ނޫން. އެކަަމކ  ެއއީ އޮތް މައްސަލަެއއް   އެ ވާހަކަ ؛މަސައްކަތް ނ ކޮށް ހ ންނަން  އިއެާއއެކީަގ

އެކަން   ،ނ ދީެގންމީހަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީހ ން ނަަގން ހ އްދަ  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އެކަމަކ  އެއީކީ  މެންކަމަށް އަޅ ަގނޑ 

މީހ ން    3  އިޢ ލާންކ ރީމާނަަގން    ވަރަކަށް މީހ ންދިހަ  ،ތަކެއް ކޮށްެގންންފަހ ން ވެސް އިޢ ލާ  އަޅ ަގނޑ  ދާދި ؛ނ ކޮށްެގން

ހ ރި މިހާރ  ބައިވަރ  މަސައްކަތް. އަނެްއކާ    ސެކްޓަރަގއި އެބަ  ނ ލަނީ މި ކަމަށް. ޕްރައިވެޓ ލިބ ނީ. ހަމަ މީހ ން ކ ރިމަތި

ޗެލެ މި  އެހެންވީމާ،  މަސަްއކަތް.  ހ ރި  އެކީަގއި  ސެޓިސްފެކްޝަނާ  ޖޮބް  މިއޭެގ  ޗެލެ  އީންޖ   ކަމަށް އޮތް  ންޖެއް 

ދެން   ންޖަކީ ެއއީ.އެންމެ ބޮޑ  ޗެލެ  ންޖަކީ.ބޮޑ  ޗެލެއެންމެ ެއއީ   ،ަގބޫލ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން މިއަށް އެޑްރެސްކ ރީމާ

ންޖަސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބީ މަދ  ކޮންޓްރެކްޓަރ ން ކޮޅެއް ކަންކަމަށް ޗެލެއ ޅޭ ކޮންޓްރެކްޓަރ ންެގ ކެޕޭސިޓީެގ    އެބަ

އަދި އެއާެއކީަގއި ހ ރޭ ާގނޫނީ .  ހ ރި ލިމިޓޭޝަންސް  ކޮންޓްރެކްޓަރ ންެގ މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި ވެސް އެބަ  ާގބިލ . އެ

އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން ކ ރާ ޮގތަށް   އިއްަގދެން ތަހ ޒީބ  މ ޖ ތަމަޢެ  .މަރ ޙަލާތަކެއް ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ.  ވެސް  ސްންޖަޗެލެ

އަޅ ަގނޑ މެން ޕްރޮސެސްގައި  ،ކ ރަންޖެހޭ  ޓެންޑަރ  އޮންނަ  އަހަރ     1997  .ެއ  ޒާހިރ  ޢ   ،އަޅ ަގނޑ ވަނަ  މަރ  

ތޯޭއ  މިނިސްޓަރ  ކިހިނެއް  ،ސަ މިނިސްޓަރ  ކ ރެން އަހާލިންޓަށް ޮގއް ށްދ ވަހ  ތިލަފ   މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނެވިއިރ  އެއް

ލިބޭ ލާރިން މިތާ ކ ރަން ހ ންނަ ކަންކަމަށް ޚަރަދ ކޮށްފައި   ތިމަންނަމެން  ،ވިދާޅ ވީ ؟ހައްދަވަނީ ތިލަފ ށިން ލިބޭ ފައިސާއަށް

ކަެމްއ އެ  ން އޮތީ އެހެން ވާން. މިހާރ . އޭރ  އެކަބާކީ ދެނީއޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސަށް. ެއ ޒަމާނެްއ ނޫން މިއީކީ

ހ ރޭ    އިީމަގއެހެންވީމާ،  ެއކަން ކ ރާކަށް ވެސް ނ ވާނެ ެއޮގތަކަށް އެކަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.    ދެން އެކަަމކ   ނ ވާނެ.

ހ ންނަ ދަތިތަކެއް އެބަ  .އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންތައްތަކެއް  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  ހ ރި  ބަިއވަރ   އަޅ   ،އަޅ ަގނޑ   ަގނޑ  މިއީ 
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އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޑިސްކަސްކޮށްލެވޭ    ިއ،ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ލިބޭ މަދ  ވަގ ތ ކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއި ދަްއކަމަޖިލީހ ެގ މި ފްލޯ

ކޮމިޓީެއއްގަ ޒާތ ެގ   މަޖިލީހ ެގ  ނޫނޭ.  އެކީ   އިވާހަކައެއް  ސަރ ކާރާ  ވާހަކައެ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ަގއި  ދައްކާލީމަ 

މަޑިފ ށީެގ  ،  ވެދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލަކީފ ރ ޓްފ ލްތަންކޮޅެއް  

ފެނ ެގ މަސައްކަތްކ ރ މަށް ފެނަކައިން މ ވަްއޒަފ ންތަކެއް ނަާގފައި ެއއްެވސް މަސައްކަތެްއ އެ ތަނަކަށް ހިނާގ ތަނެއް  

ެއއީ ވަރަށް ބޮޑ  އިސްރާފަކަށް ވާނީ.    ، ބަޔަކ  ބައިތިްއބާ ކަމަށް ވަންޏާއެހެން މަސައްކަތެއް ނ ކޮށްދެން  .  އޭނ ފެނެ

ހިސާބެއް އޮތް  ޮގްއސަ  ކަންތައް  މި  ބަލަ  އީމި  ،އަޅ ަގނޑ   ކަމެއްތޯ  ހިނާގ  ސާފ ކ ރާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ    އި ކިހިނެއް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ވަރަށް    ވަޒީރ  މިނިސްޓްރީެގ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަޒީރ  އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

ޓެންޑަރ    ،ފަހަރ  މި ކ ރައްވަނީ  ިގނަ  ހިްއސާވާ ކ ންފ ނިތަކާ އެބަ ހަވާލ ކ ރަްއވާ. ކ ރައްާވއިރ ސަރ ކާރ     ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓ 

އެއީ ެއއް  ؟ ޖާަގ ހަނިވާ ޮގތަށް އެ ޕްރޮސެސް ެގންދަވަނީކީްއވެެގންތޯ ޕްރައިވެޓ  ޕާޓީސްތަކަށް  .  އަކާ ނ ލާޕްރޮސެސް

ކަން  އިެއއީ ކޮމްޕެޓެޓިވް ޕްރައިޒެއްގަ   ،ދެއްވާއިރ   ތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓ ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނި،  ސ ވާލ . ދެވަނަ ސ ވާލަކީ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ކ ރަްއވަނީ ކިހިނެއްތޯކަށަވަރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ޓްރަކްޗަރ، މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސް

 ރީތީ.ތެދ     ، ތެދ ައނެއްކާެވސް ތަކ ރާރ ކޮށްލާނަން. އެންމެ ރީތީ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ހަމަ މިތާ މި ތިއްބެވި ވަރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހަވާލ ކ ރ މ ަގއި  .  ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ

ބައްދަލ ކ  އަޅ ަގނޑާ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ިގނަ  މަސައްކަތް  ވިދާޅ ވޭ،    ރަްއވާފައިވަރަށް  ތި  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ 

ަގާވއިދ ތައް ހ ންނަ ޮގތ ން ސަރ ކާރ ެގ އެސް.އޯ.އީައކަށް ޓެންޑަރ ދެން   ؛ހަވާލ ކޮށްދީބަލާށޭ. ދެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް 
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ހ ރި. އާރ .ޑީ.ސީއާ    ރަށް އެބަ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ިގނަ ފަހަކަދަްއކަނީ ތެދ ެގ ވާހަ   ނ ލައި ހަވާލ ކ ރެވޭ. މި  ޕްރޮސެސްއަކާ

މަ ދަންނަވާފައިވާނެސައްކަތް  އެ  ފަހަރަށް  ިގނަ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ސޮއިކޮށްލަދީބަލާށޭ.   ،ހަވާލ ކޮށްލަދީބަލާށޭ. 

ފ ނިޖެހ ނީމާ މަސައްކަތް  އަތ ަގއި  މީހ ން  އެ  އެހެންނަމަެވސް،  ބައެއް ،  ސޮއިކ ރެވިދާނޭ.  ާގބިލ   އަދި  މީހ ންނަކީ   އެ 

ށް ވެސް  ރަ. އެހެންވީމާ، ޓެންޑަނެފަހަރ  ނ ކޮށް ވެސް ހ ންނާ  ކ ރެވޭނޭ ައސްލ . އެހެންވީމާ، ބަެއއްކަމ ަގއި ވިޔަސް ނ 

،  ދަން. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަގިއ ވެސް ހ ންނާނެ މިހާރ  ވެސް ފ ދޭވަރަކަށް މަސައްކަތް. ދެން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން

ސެކްޓަ ޕްރަިއވެޓް  ވެސް  ޑިވެލޮޕްވާން  ސެކްޓަރ  އެހެންނަމަވެސް،   ށްރަޕްރައިވެޓް  ޖެހޭ.  ވެސް  ދޭން  މަސައްކަތްތަްއ 

މިދެންނެވީ އެއް ސަބަބ  ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް މަސަްއކަތް ހަވާލ ކ ރެވޭ އަސްލ . ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިވަޑައިަގންނަވާ އެޮގތަށް  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހަާވލ ކ ރީމާ އެކަން ކޮށްދެއްވަން. އަނެއް ާވހަކައަކީ، ދެން ބައެއް ފަހަރަށް ސަރ ކާރ  އެސް.އޯ.އީތަކާ

ދެން އަޅ ަގނޑަށް   ؛ޕ ޝްކޮށްލަން ފަސޭހަވޭ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޗ އަލީ ހ ންނަ ބައެއް ކަންކަމ ެގ އިތ ރަށް ބަޔަކަށްތަންކޮޅެއް  

ޓީ.ސީ.ސީާއ  އެދިަވޑަިއަގންނަވަނީ. އެމް.  އެނޭގ ކީްއެވެގންކަން ވެސް ިމސާލަކަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީާއ ހަާވލ ކ ރަން އެ ބޭފ ޅ ން

. ެއކަހަލަ ކަންތައްތައް ފަސޭހަވޭ. އެހެންވީމާ، އެދިވަޑައިަގންނަވަނީ ނ ލާ  އިތ ރ  ކަެމއް ކޮށްލަދީފާނެ އަަގކާ  ހަވާލ ކ ރެވ ނީމާ

ދީފައި ކ ރާނެ ކަމެްއ. ދެން   ހަމަ ކ ރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ައގެއް  ، ވެސް. ޕްރައިވެޓް ޕާޓީައކ ން އެކަން ކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ

އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަނީ އިންޖިނިއަރސް އެސްޓިމޭޓް.   ؟މި ދެވެނީ  ޓިްވ ޕްރައިސެްއަގއިތޯކޮމްޕެޓި  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން

ދާ މިންވަރ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެނޭގ.    އެއްަގމ  ތޮށިލާން  ،ބަނދަރ  ހަދަން ؛ކެއްމިހާރ  ޒަމާންތަ

ހިއްކަން ކޮޑިީމޓަކަށް ދަނީ ކިހާވަރެްއކަން ޑ މެންނަށް އެނޭގ. ބިންތޮށި ޖަހަން ލީނިއަރ މީޓަކަށް ދާވަރ  އަޅ ަގނބޭރ 

 ،އެހެންވީމަ އިންޖިނިއަރސް އެސްޓިމޭޓަށް ބޭސްކޮށްފައި   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން

ެއްއޗެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގ ބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންވީމާ، އަގ ަގއި  އިންޖީނިއަރސް އެސްޓިމޭޓަކީ ފ ދޭވަރަކަށް އެކިއ ރޭޓް 

ަގބޫލެއް އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  އ ޅޭ  ކޮމްޕެޓި  މައްސަލަެއއް  އެހެންނަމަވެސް،  މާނ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޙަޓިވް  އ ލ  

ފެށީމަ. ދެން އެހެން ވާންޖެހޭ ސަބަބ     ތެރޭަގއި އެބަ ގެއްލޭ އަޅ ަގނޑ މެން މިހެން މަސައްކަތް އެޮގތަށް ހަވާލ ކ ރަން

 ން މިދެންނެވީ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ
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ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ސިޔާސަތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަިއަގނޑ     !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ހައ ސިންގ ޔ ނިޓެްއެގ    100ވަނަ އަހަރ  ކ ރީެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ން މިލަންދޫަގއި    2010ދެއް.  އ ވަރަށް މ ހިންމ  ވަ

ފަށަ ލަިއެގން    ިއ،މަސައްކަތް  ހ ްއޓިފަ. މި ސަރ ކާރ ން  އެ މަސަްއކަތް  ެވސް  އަދި ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ    50އޮތީ 

ަމސައްކަތްކ ރެވި  ޔ ނިޓެްއެގ  ވިދާޅ ވި.  ޓެންޑަރ  ،ހައ ސިންގ  މިނިސްޓަރ   ދ ަވހ   ކ ރީ  ވާހަކަ  ކ ރެވިފަިއވާ 

ޔ ނިޓ  ހައ ސިންގ  މިހާރ   ދިމަދިމާލ ަގއި  ބައެއް  ފެނޭ  އެބަ  ތަން.    ކ ރެވެމ ންދާކޮންޓްރެކްޓ   ތައްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އަރިހ ންއަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ  ަވޒީރ   ބޭނ ންވަނީ  ކޮންޓެކްޓ ަގއި   50މި    ، ކޮށްލަން  މަސައްކަތ ެގ  ޔ ނިޓ ެގ  ހައ ސިންގ 

 ؟އަދި މަސައްކަތް ފެށިދާނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ ކިހާ ތާރީޚެއްަގއިތޯ؟ ސޮއިކ ރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެެވނީ ކިހާ ތާރީޚެއްަގއިތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ    ؛ިއއްޒަތްތެރި  ިއްއޒަތްތެރި  ކ ރެއްިވ    ޢަފީފ އަޅ ަގނޑ   ކ ރިން 

  ކަށް އެދެން. ވިލ ފ ށީޔަ ެއއަށް ޖަވާބެްއއަރ ވަން އިޒ ނަ  މާ،ސ ވާލެްއެގ ޖަވާބ  ނޭރ ވި ެވްއޖެ. އަޅ ަގނޑ ެގ ހަނދާނަށް ައއި

ޮގތ ން ކ ރެްއވި ސ ވާލ . ސަރ ކާރ ން އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދެންނެވި ކްރޮސް ސަބްސިޑީ މޮޑެލްެގ ދަށ ން   އެއަރޕޯޓާ ގ ޅޭ

ން ޚަރަދ ކ ރ މަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އިހަމަ އެއަރޕޯޓ  ފަންޑަކަށް އެ ލާރި ލައިެގން އެ ،  ނިންމާފައި އޮތީ ސަރ ކާރ ން

ދީފައި   އްހަވާލ ކ ރ މަށް. އެހެން ރަށެ  ކޮންޓްރެކްޓަރ  މަސައްކަތް އަމިއްލައަށް ކ ރާ ޮގތަށް ޕްރޮޖެކްޓ   ،ވަރަށް ވިސްނިން

ހ ރި މާޒީެގ ތަޖ ރިބާ. އެހެންނަމަވެސް،    ދެން މި ދެ ޮގތ ަގއި ވެސް އެބަ ؛އަކީ ާގށޭ. ދެން މާޒީެގ ތަޖ ރިބާމަސައްކަތް ހިން

އެކ އިޒިޝަން ކޮސްޓެއް ނ ނަާގ ެއއަރޕޯޓ  ހަދަން  ،ރިސޯޓެއް ހެދ މަށް ޓަކައި ރަށެްއ ދީފައި ،ސަރ ކާރަށް ރިސްކ  ބޮޑީ

ދެން އެކަން    ،ރ ކާރަށް ަވރަށް އ ނދަޫގވޭސަ  މާ،ދިޔައިލަސްވެެގންއެއަރޕޯޓ  ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްނ ޮގސް    ،ދިނީމާ

 ؛ހެދި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވިސްނ ނީ  މަސަްއކަތްކ ރ ން. އެހެންވީމާ، އެ އ ނދަގ ލާެގ  މ ޔ ެގންދި  ބާރަށް ބާރަށް ކ ރިއަށް

ނާނީ  ވެސް އެ ލާރި ހ ންނާނެ. ދެން އޮން  ސަރ ކާރ ެގ ފ ރިހަމަ ބާރ ވެރިކަމ ަގއި ގައިމ   މާދެން މިހާރ  ފަންޑަށް ލާރި އައި

ނޯންނާނެ.   އެހެން މީހެްއެގ ބޮލ ަގއި އަޅ ާވކަށް ޖާަގއެއް   ،އިފެކްޓިވްލީ އެކަން ކ ރ ން، ނ ކ ރ ން. އެހެން މީހެއްެގ ޒިންާމއެއް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރިޟާ  އެ ސަބަބަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން އަދިވެސް މިތިބީ އެ މޮޑެލްަގއި ހިފަހައްޓަިއެގން. ދެން  

މިމިހާރ    ؛އިކ ރެްއވި ސ ވާލ ގަ  ތެރެއިން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޕްރޮގ ރާމ ެގ  އަޅާ    ، ެގންދާ  ދަށ ން    50ޕީ.އެސް.އައި.ޕީެގ 
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ައވަހަށް   ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ެއވެސް ވާނީ މިހާރ  ޓެންޑަރ މަރ ޙަލާަގއޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ދާދި

 ؛ރެްއވިްއޔާ އެކަން ކ ރިއަށްދާނެ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ ނ ވެ އިރާދަކ   ސޮއިކ ރެވޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ. ލަސްތަކެއް

  ބަެއއް   މާފަްއޗެްއ ައއިސ ވާލ   ،ބައިވަރ  ސ ވާލ  އަންނާތީ   ކ ރެްއވި އިތ ރ  ސ ވާލެއް. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ ޔަޢ ޤޫބޭ

 ؟ތޯއޭއްއަޅ ަގނޑ މެންެގ އޮތީ ކިހިނެފަހަރ  ހަނދާން ވެސް ނެތިެގންދޭ އިނޭގތޯ. އަތޮޅ ތެރޭަގއި ހައ ސިންގ ސިޔާސަތ   

ށް ިގނަ މީހ ން ެގދޮރ ވެރިޔާ ލޯނ  ައސްލ ަގއި. ދެޮގރ ވެރިޔާ ލޯނ ެގ ދަށ ން ވަރަ،  މިހާރ  އެންމެ ބޮޑަށް ހިނާގ ކަމަކީ

ގ ޅޭ ލޯނ  ހައ ސިންގ ސިޔާސަތާ  ައޅ ަގނޑ   ެގންދޭ. ދެން  ޮގތ ން ދަންނަވާލަން   ނަގައިެގން މަސަްއކަތްކ ރަމ ން އެބަ 

ޖެހޭ ރިއަލް ؛ބޭނ ން، ސަރ ކާރ ން  ބޮޑ   އެންމެ  އޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޑިވެލޮޕަމިހާރ   ެއީއ  ރައެސްޓޭޓް  ކީ ސަރ ކާރ . 

އެއީ ނޫން  ކަެމއް  ޒާތ ެގ  ކޮށްއ ޅޭ  އެކަން  ޤައ މ ތަކ ަގިއ  ިގނަ  ރިއަލް  ،ދ ނިޔޭަގއި  ބޮޑ   ޑިވެލޮޕައެންމެ    ރ އެސްޓޭޓް 

ެއސްޓޭޓ  ޑިވެލޮޕްމަންޓ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ރިއަލްކ ރަން.  ަގނޑ މެން ޖެހޭ މީެގން ޕ ލްއައ ޓ  ސަރ ކާރަށް ވ ން. އެހެންވީާމ، އަޅ 

އެކަން  ޑިވެލޮޕަރަ ޕ ލްއައ ޓ ކ ރަންޖެހޭ.  އޮތ މ ން  ކަމަށްވެ  ސަރ ކާރ   އަޅ ަގނޑ   ކީ  ދާން  މަަގށް  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން 

އިރާދަކ ރެްއވި ރިއަލްއް ބޭނ ންވަނީ.  ނޫނޭ  ސަރ ކާރެއް  ޕ ލްައއ ޓ ކ ރާނަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ޑިވެލޮޕަރަޔާ  ކީ.  އެސްޓޭޓ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާންންމެ ިއއްޒަތްތެރި އިރާެގދާ މަޑަވެލީަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީ

ނަޑެއްލާެގ ިގރާ ސަރަޙައްދ  ހިމާޔަތްކ ރ ން ؛ އަޅ ަގނޑ  ދެ ސ ވާލެއް  !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަހަރ  ވިދާޅ ވެ  ެގމި  ަވޒީރ   ިއއްޒަތްތެރި  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއވޭ.  ެއއްވެސް    ،ފާނަންތޯދެްއވަބަޖެޓަށް  މަސައްކަތ ެގ  އެ 

ަމޑަވެލި ބިންހިްއކ ން   ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ެގންޮގއްސަވޭތޯ ނ ވަތަ ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯ ފެށޭނީ  މަސައްކަތެއް ކ ރިއަށް

ވާނީ    ވާނީ، ސޮިއކ ރެޭވވަރ   . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޕްރޮޖެކްޓ  ފެށޭވަރ ޑިޒައިންކޮށް ނިމިފައި އޮންނަތާ ދ ވަސްކޮޅެއް ެވއްޖެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ބިންހިއްކ ން މަޑަވެލީެގ  ތެރެިއން  ސ ވާލ ތަކ ެގ  ކ ރެްއވި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ރިކްލެމޭޝަން  ؛އަޅ ަގނޑ މެން. ދެން  ޑިޒައިންެގ މަސަްއކަތް ނިމިފަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދައިން

އަކ . އެކަން ކ ރަން ހަމަ ރާއްޖޭެގ ކ ންފ ންނަކަށް އޮތީ މާ ިގނަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނެއް ނ ތިބޭ ރާއްޖެ  ވޭމަސައްކަތްކ ރެ 

 ވެެގން ފަސް ހެކްޓަރ ެގ ރަށެއް ހިއްކާލަފާނެ ކޮންމެވެސްހަމައެކަނި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. ދެން ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ ރިސޯޓެއް ހަދަން

ެއކީަގިއ    ޕްރައިވެޓް ޕާޓީއަކ ން. އެހެންީވމާ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ހަމަެއކަނި ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ. އެހެންވީމާ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ

ތް ޑިޒައިނާ އެކީަގއި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީާއ  ސޮއިކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. އޮ  ގައިކޮންޓްރެކްޓ  

ެގންދާނަން. ދެން ނަޑެއްލާެގ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ އޭެގ    ޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްއެކީަގއި އެ މަސަްއކަތް އަ

 ތަފ ސީލ  ބަލައިލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ދެވަނަ  ؟ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތި ހައްދަވަނީ ަގމާރަކަށްތޯއީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ ވަޒީރ ، ރަ

ވެލާނާ    ،ތިންވަނަ ސ ވާލަކީ ؟ ތާކ ތޯ ނިމޭނީކިހާ؟ ޚަރަދ ކޮށްފިންތޯބްރިޖ  އަދިވެސް ނ ފެނޭ. ކިހާ ފައިސާއެއް    ،ސ ވާލަކީ 

އެ  ޑައ ންސައިޒްކ ރީ  އެއަރޕޯޓ   ބްރިޖ އިއިންޓަރނޭޝަނަލް  އެ؛ ރޯ  އެއިބާރަ  ހަ  މިހާރ   ބްރިޖ ން  ބްރިޖަށް އިރޯ  ރޯ 

؟ ކ ރެއްވިންތޯ؟ ޮގތަށް ކ ރެއްވީފައިސާކޮޅެްއ ނ ލިބިެގން އެކަން ކ ރެްއވި ާވހަކަ. ކީއްެވެގންތޯ ެއކަން އެ ؛ބަދަލ ކ ރި ވާހަކަ

ރ ފިޔާއަށް    885 ހޮސްޕިޓަލެއްަގިއ    8ކ ރަނީ  އ ންމީދ މި  އަޅ ަގނޑ ެމން   ؛ހޮސްޕިޓަލެއް  4މިލިއަން  ކޮންމެ  ބ ރި 

މިލިއަން ޑޮލަރ  ިމ    57މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބޮޑ ެވެގން އ ޅ ނީ. އެހެންީވމާ،    150އިންނާނެކަމަށް. ެއއީ ދަރ މަަވންތަ  

ލަން ބޭނ ން. ނައިފަރ  ހޮސްޕިޓަލަށް  ތަންތަން ހ ންނާނީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަލާ ހޮސްޕިޓަލަށް. ކިހިނެއްތޯ އެ 4ނީ ހޭދަކ ރަ

  221ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް  ،ހޮސްޕިޓަލް 4މިލިއަން ރ ފިޔާ. އެކަމަކ  މިހާރ   76ޚަރަދ ކ ރީ  ؛ފަސް ބ ރީެގ އިމާރާތެއް

 .. މިލިއަން އެބަ ޚަރަދ ކ ރަްއވާ.

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 



2220 ޖޫން 1               ޖަލްސާ                              ވަނަ   9ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

30 

 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ޮގތަށް މަސައްކަތް ކ ރިއަށް އެބަދޭ.    ޝެޑިއ ލްކ ރެވިފައި އޮތްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބްރިޖ ެގ މަސައްކަތް  

  ށް ނެތް ޮގތަކަށެއް. ދެން އަޅ ަގނޑަ  ގައިޕޭމެންޓ  ޝެޑިއ ލް  ށް،ންޓ ތައް ހެދިފައި ނ ހ ންނާނެ ނ ކ ރެވޭ މަސައްކަތަޕޭމަ

 ދެވިފައި އޮތް ކަމަކަށް.  މިއަދާ ހަމައަށް މިހާ އިންވޮއިސަކަށް ޕޭކޮށް، މިހާ އަދަދެއްެގ ލާރި  ،ސީދާ ދަންނަވާކަށް ނޭނެގ

ޝެޑިއ ލް އޮފް ޕޭމަންޓާ ެއްއޮގތަށް ޕޭމަންޓްސް ހެދިފައި   އެހެންނަމަވެސް، ޝެޑިއ ލްަގިއ ހ ރި މަސައްކަތްތައް ކ ރީމާ

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ަގބޫލ ކ ރަނީ   ؛ހ ންނާނީ.  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި 

އަޅ ަގނޑ ެގ މެންޑޭޓ ަގއި   ؛ހަާވލ ކ ރެވިފައި ހ ންނަ މަސައްކަތް    ސަރ ކާރ  ހިނާގ ޮގތް. ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާތަކާސާފ ވާނޭ

ކަންތައްތައް ހ ންނަ  މެންޑޭޓ ަގއި  ހެލްތ ެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަންތައްތައް،  ރަނަގޅަށް    ހ ންނަ  ވަރަށް 

  ،އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  ޮގތ ން ސ ވާލ ކ ރެްއވީމާ  ތަކާ ބެހޭޓަލް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑާ ހޮސްޕިސާފ ވެަވޑަިއަގންނަވާނޭ

މެންޑޭޓ   އެއް ވ ޒާރާތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  އެނގިވަޑައިނ ަގންނަވަނީ  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ރަނަގޅަށް    ،ޮގތަކީ 

އްވ މަށް ޓަކައި ކ ރަްއވާ ކަެމއް.  ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ަވކި މަންޒަރެއް ޕެއިންޓ ކޮށްދެ ތ  ނޫނީ ަގސްއިނ ަގންނަވަނީ.  ޑަ އެނިގވަ

ކ ރީ ދ ވަހ  ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑާ ވަރަށް މޮޅ  ޮގތަކަށް ސ ވާލެއް ކ ރަްއވާފައި އަޅ ަގނޑަށް ފަހ ން 

  ޒާތ ެގ ކަންތައްތައް ޮގތ ން. އެހެންވީމާ، އެ   އެކަން ރަނަގޅ  ވެސް ކ ރިން. ނައިފަރ ެގ ެގދޮރާ ބެހޭ  ހަނދާނަށް ެގނެވ ނީމާ

ޮގތ ން ދަންނަވާނެ   ކާ ބެހޭތައަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ދަތިވާނެ. ައޅ ަގނޑަކަށް ހޮސްޕިޓަލް  ،ކަމަށް ަވންޏާ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ

ޮގތ ން ވާހަކައެއް މި ތަނ ަގއި ނ ެވސް ދެންނެވޭނެ. އެއީ ައޅ ަގނޑ ެގ    ވާހަކަެއއް ނެތް. އަދި އަޅ ަގނޑަކަށް ެއއާ ބެހޭ

  ނޫން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މެންޑޭޓ ެގ ތެރެއިން ހިނާގ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . ދަރ މަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލ ެގ އެ ހ ރި ޓަވަރަށް އަރާފަިއވާ ކަމަށް އަޑ ިއވިފަިއ  !  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ތައް މިލިއަން ޑޮލަރަކަށް. މި ހަދަނީ ފަންސާސް އެ  ހޮސްޕިޓަލް  4މިލިއަން ޑޮލަރ . މި ސަރ ކާރ ން ހަދާ    170  ،އޮތީ

ލެްއވީމަ އިފޯނ ަގއި އިންނަ ކަލްކިއ ލޭޓަރ ން ހިސާބ  ޖައްސަވަ  ،ނަމަވެސް ވީ  ދެން އެ ވ ޒާރާއަކާ ހަވާލ ވެފަިއ ނެތް ކަމ ަގއި

ބޮޑަށް ސާފ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ    މާ  ، މިހާރ  ެއ ހަދަނީ މާ އަގ ހެޔޮކޮށްކަން. ސީދާ ޙަޤީޤީ ައގ ަގއިކަން  ، އެނޭގނެ

 . ށްބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒަންމެ ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހ ޅ މާލޭމި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރ  ރާެގދާއި ހ ޅ މާލޭ



2220 ޖޫން 1               ޖަލްސާ                              ވަނަ   9ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

31 

 

ެގ ޖަވާބ ަގއި ތަފ ސީލ ކޮށް އްިމއަދ ެގ ެއއް ބޭފ ޅެްއެގ ސ ވާލެ   !އަދި މަރ ޙަބާ ވަޒީރ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޮގތ ން   ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ ޮގތ ެގ ވާހަކަ. މިކަމާ ގ ޅޭ ޕްލޭން ހެދ މަށް ޑްރޯން ޓެކްނޮލޮޖީ  ސް ޔޫލޭންޑް  ،ވިދާޅ ވެދެްއވައިފި

ދައްކަވާ ަވޒީރ   ވެސް  ވާހަކަ  ހިންގ މ ެގ  ޕްރޮގ ރާމެްއ  އެކަން    ފަިއވޭ، ޓްރެއިނިންގ  ބޭނ ން  ސާފ ކޮށްލަން  ައޅ ަގނޑ  

،  ކ ރ މަށް ޓަކައިން މިކަންކަން އަވަސްއިއަދި އެ؟ އަދި އޭެގން ލިބޭނެ ފައިދާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ ކ ރިއަށްެގންދަވަނީ ކިހިނެއްތޯ

 ؟ ހައްލ ލިބިެގންދާނެ ޮގތަކީ ކޮބަިއތޯ ،ދިމާވެފަިއވާ ކަންކަމ ން އަރައިަގނެވި ތަކަށް މިކައ ންސިލ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޓީެގ މ ޤައްރިރަކީ  ލާމަރ ކަޒީ ކޮމި  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އިއްޒަތްތެރި ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  

ންޖެހިފައި ޓީެގ މ ޤައްރިރަށް މި މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް އ ފ ލާދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ލާމަރ ކަޒީ ކޮމި  ހ ޅ މާލޭ

 މި އޮންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ޮގތަކަށް ގ ޅިެގނެއް ނޫން. ތަންކޮޅެއް ކ ރީއްސ ރެ  ސްޔޫޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލޭންޑް  ޕްލޭނަކާ އެއްވެސް 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ެގންޮގސްެގން  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ޔ ނިވަރސިޓީ  މޯލްޑިވްސް  ،ާއއިއަޅ ަގނޑ    ، އިއާ ނޭޝަނަލް 

އެބަ ައޅ ަގނޑ މެން  އެކީަގއި  ޔ ނިވަރސިޓީއާ  ޕްލިމަތް  ދާއިރާެގ  ؛ އިނިގރޭސިވިލާތ ެގ  މި  ޔ ނިވަރސިޓީެގ  ޕްލިމަތް 

ދެން އެ ބޭފ ޅ ން ؛ ޮގތެއްަގއި  ޞައްޚާއެކްސްޕަރޓް ބޭފ ޅ ންކޮޅެއް ރާއްޖޭަގއި ހިންަގވާ ޑްރޯން ބޭސްޑް މެޕިންގ. އަދި  

ކޮށް، ޑްރޯނ ން  ބެތިމެޓްރީ ޑްރޯން ބޭސްވޯޓަރ  އިތ ރ  ެއްއޗެހި، އެލެމެންޓްސް އެބަ ެގންނަވާ. ޝެލޯ  ގައިރޭ ތެބޮޑަށް އޭެގ

ކޮށް އެކަން ކ ރ މަށް ޓްރެއިނިންގ  ޑް ޑްރޯން ބޭސް  ،މޫދ ެގ ސަރވޭކ ރ ން  ،ބެލ ން  މޭޖ ން ތިލަ ތަންތަނ ެގ ފ ންމިންއިނަާގ  

ައިއ    މަށް. ދެން މި ދޭތެރެއަކ ން މިޔ ެގންދި  ޖ ލަިއަގިއ ކ ރިއަށް   1އޮތް  ކ ރިއްސ ރެ ރާވައިފައި އެބަ    ޕްރޮގ ރާމެއް މާ

މި ދެކެވ ނ  ވާހަކަތަކ ެގ ތެރެއިން  ،  ެގ މައްސަލައިަގއި ވެސް އަދި ބައެއް ރަށްރަށ ެގ މެޕިން  ،ަގސްގ ނ މ ެގ މައްސަލަިއަގއި

މަސަްއކަތްކ ރާ އިދާރާތަކ ަގއި  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  އަތޮޅ   ަގބޫލ ކ ރީ  ކޮންމެވެސް  އަޅ ަގނޑ   ތެރެއިން  މ ަވއްޒަފ ންެގ   

ެއއް ބޭފ ޅަކ  އިންނަވަިއެގން މި ޓެކްނޮލޮޖީ އެ  ؛ބޭފ ޅ ންކޮޅެއް ިއދާރާއެްއެގ  ކޮންމެ އަތޮޅެއްެގ އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ެގ 

ކަމަކީ   މި  ،އަނެއްހެން އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދަންނަވައިފިން  ، ދެން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ؛ބޭފ ޅ ންނަށް އަހ ލ ވެރިވެއްޖެޔާ

ނ ޖެހެޭއ އެ ީމހާއަކަށެއް. ެއކަމަކ  ފޮޓޯއެްއ  އަނެއްހެން ވަރަށް ފަސޭހައިން ކ ރަން އެނޭގ ކަމެކޭ. މެޕިންގ އެނޭގކަށް

ެއ    !އޯކޭ؛ އެހެން މީހަކަށް އެ ޕްރޮސެސް ވެސް ކ ރެވިދާނެ. އަދި ައމިއްލައަށް ވެސް   ދެން  ނަާގފައި އެ މެޕ  ލިބ ނީމާ

 އަޅ ަގނޑ  ނޫޅެން. ބެންޑޭޖ އަޅަން ދަސްކޮށްދޭން މި އ ޅެނީ. މި ވަގ ތ  މި އ ޅެނީ ތަނެއް މީހ ން ނަރ ހ ންނަށް ހަދާކަށް
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ޓްރެއިނިންކަނޑަިއެގން މިންވަރ ެގ  ެއ  އެނެގންޖެހޭ.  އެބަ  ބެންޑޭޖ އަޅަން  އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑ   ޮގސްެގން.  ެއއް 

އަސްޔޫލޭންޑް  .ދޭނަންއިހިންަގ މެޕް  ރަށ ެގ  ޓަކައި  ހެދ މަށް  ޕްލޭން  ކ ރަން  ަގސްގ ނާލަން  ައދި   ޖެހޭޕްޑޭޓ ކޮށްލައި، 

ކ ރެވޭއެ   ؛މަސައްކަތް ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް އެ   ؛މިންވަރ  ދަސްވާނެ. ވަން ޑޭ  ނެމަސަްއކަތް  ފ ލް ޑޭެގ  ވަން 

އަޅ ަގނޑ މެން ދެން  ހިންަގނީ.   ފަރާތ ން  މިނިސްޓްރެީގ  ދ ވަހަށް  ދެ  އިތ ރ   އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  ނިންމާފައި  އެ 

މި ހ ރިހާ ކަމެއް ެއ    ، ޕްލޭންެގ ރިޕޯޓ  ހަދާނެ ޮގތާއި ސްޔޫއަދި ލޭންޑް   ،ެގންޮގސްދޭނަން ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންތަކަކާއި 

ްއ ކ ރާނަން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި މަސައްކަތ ަގއި މި އ ޅެނީ  ބޭފ ޅ ންނަށް ދަސްކޮށްދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްތަކެ 

އަޅ ަގނޑ ެގ މެންޑޭޓ ަގިއ ކޮންމެހެން އޮތް    .މި ކ ރަނީ  ން ިމކަންޮގތ ޕްރޯއެކްޓިވްލީ އެންޭގޖ ެވެގން. އެހެންވީމާ، އެހަމަ  

ކަމަ ަގބޫލ ކަމެއް  ައޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ކަެމއް  ކ ރެވޭ  ަގބޫލ ކޮށްެގން  ޒިންމާދާރ     ،ކ ރަނީށް  ދައ ލަތ ެގ 

ހަވާލ ެވެގން ހ ންނައިރ ަގއި ާގނޫނ ން ރައްޔިތ ންެގ މަްއޗަށް، ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މައްޗަށް ލާޒިމ ކ ރާ ކަމެްއ    ކާމަސައްކަތަ

ލެޖެއް އަޅ ަގނޑ ެގ ހ ރި ނޮ  ،އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ މިންވަރަކ ން   ،ކ ރ މ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދަތިކަމެއް ހ ރި ކަމަށް ވަންޏާ

އެއީ ހިއްސާކ ރ މަކީ  ބޭފ ޅ ންނާ  އެ    ،އެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ޔަީގނ ން  ހަމަ  ކަމެކޭ  ރަނަގޅ   ކ ރ ން  ައޅ ަގނޑ މެން 

،  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނޭ  ނިމ ނީމާ  އިއެ ޓްރެއިނިންގ ހަދަ  މަސައްކަތް މި ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

އެހެން މާ ފަސޭހަ ޮގތް ެވސް އެބަ   ،ހަޔަރކ ރަްއވާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ދަންނަވަން  އެްއކަލަ ސަރވޭކ ރަން އެ ބޭފ ޅ ން

ކ ރެވޭ    އީ. ރާއްޖޭަގއި އ ޅޭ ހ ރިހާ ސަރވަރ ންނަށް އެނޭގނެ ިމކަން ކ ރަން އަސްލ . މި ށޭއެކަން ވެސް ކ ރާ !  ހ އްޓެއްނ 

ކަމަކ  އެދޭ މީހާ، އެ މީހާ ބޭނ ންވާ   ިގނަ ފަހަރަށް  ،ޮގތަކީ  ކަމެއްކަން ވެސް އެނޭގނެ ައސްލ . އެހެންވީމާ، މި ވާ

ކ ރ ވާ މީހާ ލަްއވާ ކ ރ ވަން ފަސޭހަވޭ. އެ މިންވަރ  އެންމެ  ،ކަންތައް އެ މީހާ މިއ ޅެނީ ކީްއކަން އެނޭގ ކަމަށް ވަންޏާ

މިކަން ކ ރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ގ ނ ްއވާފައި   ،މަދ ވެެގން ވާނެ. ރަނަގޅަށް  ަގހާ   ،އެ ބޭފ ޅ ން އަމިއްލައަށް ރ ކާއި 

ތެރެއިން ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް އެވަރ  ާވނެ. އަނެއް ބައި ބޭފ ޅ ންނަށް ދެން އޭެގތޯ.  ރަނަގޅ   ، އަސްލ   ނ ވާނީޖައްސަވާފައި ފޮ

ަގނޑ   ޅ  ބ ނަން އެނޭގނެ. އަމިއީ މިހެން ކ ރެވޭ ކަމެކޭ، ިމހެން ހަދާށޭ އެ މީހ ން ކައިރީ    ،އެންމެ މަދ  މިންވަރ  ވެެގން

 ކަމެއް. ނަރ ހަކަށް ނ ވާނެ. ބެންޑޭޖ އަޅަން އެނޭގނެ.  ހަމަ ރަނަގޅ   ،ަގބޫލ ކ ރަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވގ ތ  މިއަދ  ހަމަވެއްޖެ. އަދި އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ވަރަށް    ެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

  ށް ރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑަބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ހަމަ އެާއއެކީަގއި ފ ރަތަމަ އެްއ ސ ވާލ  ހ 

 އެރ ިވއްޖެ.  
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 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮމަންޑ    ،ނ ނިމި ހ ރި މައްސަލަ. އެއީ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،ށްއަ  8އަޅ ަގނޑ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  

ކ ރިއަށް ބަހ ސް  ބިލ ެގ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ރާޝިދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ 

ގަޑިއިރާއި    2  ،ގަޑިއިރ ެގ ތެރެއިން ބާކީ ދެން އޮތީ  4ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޖ މ ލަ    އްވ މަށްކ ރެބަހ ސް  ށްެގންދިއ ން. މި ބިލަ

އިއްޒަތްތެރި  މި  ސިކ ންތ . ައދި ހ ރިހާ ޕާޓީތަކަށް ވެސް ައދި ވަގ ތ  އެބަ އޮތް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ     32މިނެޓާއި    8

އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޅ ވާލަނީ.  މެންބަރ ންނަށް ބަހ ސްަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ 

މި ބިލ ެގ ބަހ ސް ޖަހާއިރ     11ކ ރަނީ އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ަގޑީަގއި ސަޔަށް މެދ ކަނޑާލ މަށްފަހ ަގއި  ތ ަގސް

ކ ންޏާ ގ ޅޭ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްެގންދާިއރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފަށަމ ން  ؛ެގންދިއ މަށް. ބިލ ެގ ބަހ ސް  ކ ރިއަށް

  ،މަންޓ ން ހ ރިހާ ޭގބީސީެއއްަގއި އެދިފައި ންމިއަދ  މި ވަނީ ެވމްކޯއިންނާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަ  ،ދެންނެވިން

ކ ނި ނެރޭއިރ ަގއި ވަކިކޮށްެގން ކ ނި ނެރެދިނ މަށް. އެއީ ތިން ބާވަތެްއެގ ކ ނި ވެމްކޯއިން ފާހަަގކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން 

ފިއްޔާ  އިޮގތަށް ވަކިކޮށްފައި ނެރ ްއވަ ވެމްކޯއިން ފާހަަގކ ރަްއވާ ކ ނީެގ ބާވަތްތައް. މި   ،ންނަވާނެތި ބޭފ ޅ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގ

ބޮޑ  ތަނ ން ފަސޭހަވެެގންދޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް   ދެން އެ ކ ނި ޕްރޮސެސްކ ރ މަށް މާ  ،ފަހ ގައިތިލަފ ށްޓަށް ކ ނި ެގންދިއ މަށް

 ޖަހާިއރ .  11ޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅ ަގނޑ މެން ެއނބ ރި ބައްދަލ ވާނީ 

 

 { އަށް 11:03އިން  10:16 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ، ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތ ން. އެއީ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ، ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސް މި ފަށަނީ`. މި ަގޑީ 

ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް.  ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ   ،ކޮމަންޑ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޝިދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ 

 ވަޙީދ .هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްދޫ
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ބިލ   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މަގ ސަ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ބިލ   ވަރަށް    ެގތަކ ދ މި  ތެރޭަގއި 

ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން ހައްލ ކ ރަން ؛ ރަނަގޅ  މަގ ސަދ ތަކެއް ހިމެނެިގން ހ ށަހެޅޭ ބިލެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޖެހޭ މައިަގނޑ  ސަބަބެއް  މި ދާން،  އެބަ ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް، އެކަންކަން މިއަދާ ހަމައަށް އައިިއރ ަގއި ެވސް ހައްލ ނ ވެ

  ކަންކަން ކ ރިއަށް   އެ  ،ކަންކަމ ަގއި ެގންގ ޅޭ ވިސްނ މާއި  އެ އެކި ސަރ ކާރ ތަކ ން    ،ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީޮގތ ަގއި  

ެއއާެއކ ަގއި ޤައ މ ެގ ހަމަޖެހ މާއިއ ެގންދި ޮގތެއްެގ މަްއޗަށް. އަދި  ޤައ މ ެގ މިސްރާބ  ދަތ ރ ކ ރާ   ،މަށް ޓަކައި ރޭވޭ 

ޤައ މ ގައި އާދޭ  ެއބަ  ެވސް  މައްޗަށް  ކ ރެ ޮގތެްއެގ  ޓަކައި  ހައްލ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  ހ ންނަ  އެވ މ   ޮގތ ން  ަގއި. 

ހޯދ މަށް ޓަކައި ާގނޫނީ    ހައްލ ފަދަ ިގނަ މައްސަލަތަކަށް  ރާއްޖޭަގއި ހ ރި މި  ،ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި ފެނިެގންދަނީޅ އަ

 ޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް ެގނެސްެގން ހައްލ ށް ެގންނަންއަދި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ  ،ޮގތ ން ެގނެވެން ހ ރި ހައްލ ތައް ހޯދ މާއި

ވާހަކަދަްއކާއިރ ަގިއ   މައްސަލައިަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަން.  ކ ރިއަށްދާ  މަސައްކަތްތަްއ  ކ ރެވޭ  ޓަކައި  ހޯދ މަށް 

 .ތިހާއަށް އިތ ރ ވަމ ން މި ދަނީޮގތ ަގއި މިކަން މި ޮއންނަނީ. ކ ނި އ ފެދ ން އިން  ެގޒަމާންވީ، ދ ވަސްވީ މަްއސަލައެއް 

ހައްލެއް އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ނ ލިބޭ. ތިމާވެށީެގ އެތައް ަމއްސަލަތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނާ ކ ރިމަތިވަމ ން ިމ 

ޖެހޭ. މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވޭ  ންދޭއިކަމ ެގ ހަްއލެއް އެބަ ހޯދަދަނީ. އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

ބިނާކޮ މަްއޗަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި    ،ށްކަމެއްެގ  އެހެންީވމާ،  ވެސް.  އޮތީ  ކ ރެވެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހައްލ   އެ 

ކ ނި އ ފެދ ން މަދ ކ ރެވިެގންދާނެ   ،ބިލ ަގއި ކ ރިއަށްދާއިރ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ބިލ ން ވާސިލ ާވން އަމާޒ  ހިފަންޖެހޭނީ

މި ،  ހާ ހިނދ ނ ކ ރެވޭރ ޔާޚިއެ މަގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    . ކ ނި ރިސައިކަލްކޮށްެގން ބޭނ ންކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް. ކަށްޮގތަ

މަށް މަދ ކ ރ   ،ދ ވަހަށް ކ ނި އިތ ރ ވެެގންދާއިރ ަގއި   ހައްލެއް ނ ލިބޭނެ. ދ ވަހ ން  އްަގނޑ މެންނަކަށެޅ ބިލަކ ން ވެސް އަ

ތަކަށް މި މަސައްކަތް ނ ކ ރެވޭ ތްބޭނ ންކ ރެވޭނެ ޮގއަދި ރިސައިކަލްކޮށްެގން ކ ނި    ،ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި

މި ބިލ ން   ނަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިފަދަ ާގނޫނަކ ން ެވސް ޙަޤީޤަތ ަގއި އެދެވޭ ހައްލެއް ނާންނާނެ. ހަމަ އެއާެއކ ަގއި

ކ ރ މަށް ރިސައިކަލް ކިހާ ޕަސެންޓެއް  ކ ރެވޭނީ.  ކ ރަން އެބަޖެހޭ ކިތައް ޕަސެންޓ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރިސައިކަލްޓްޓާރެ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަންކަން  އެހެންވީމާ،  ބާރ އެޅިދާނެތޯ.  ބިލ ން  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަރ ޙަލާަގިއ    ޓަކައި  ކޮމިޓީ 

ކ ރިއަށްދިޔަމަޝްވަރާ ރައީސްއިކ ރެވިެގން  ިއއްޒަތްތެރި  ކާމިޔާބ ވާނެ.  ެއކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެކ ަގިއ  ހަމައެއާ  ؛މަ 

އްަގއި  ލެވަކ ރަން. ހ ރިހާ ލެކ ރ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ޖެހޭ މި ދާއިރާއިން ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ އެބަ    އަޅ ަގނޑ މެން

އެއާއެކ ަގއި   ކ ރ ން. ހަމައްކަތްކ ރ މަށް ޓަކައި މަސަކ ނި އ ފެއްދ ން މަދ   ،ޖެހޭ  ކ ރަން އެބައަޅ ަގނޑ މެން މަޝްވަރާ

ކ ރ މ ެގ  ތެރިބަޔަކ  މީަގއި ޝާމިލ ކޮށްެގން ހޭލ ން  ، ިގނަ ތަކެއް ހިންަގިއެގންކަިއ ިގނަގ ނަ ޕްރޮްގރާމ ކ ރ މަށް ޓަކ ނި މެނޭޖ 

ސިލެއް ހާ  ކަންއަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ކަން  ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބިލ   ، ތައް ިގނައިން ހިންިގެގން މެނ ވީޕްރޮްގރާމ 

މިފަދަ ޓިކް ޕްލޭންތަކެްއ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެބަ ބޭނ ންވޭ. ހަމަެއއާެއކ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރިއަލިސް ނ ކ ރެވޭނެ. 
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އެކަން ޙާސިލެއް   ،ކ ރެވިެގން ކ ރެވޭ މަސައްކަތ ން މެނ ވީކ ރ މަށް ޓަކައި ރަނަގޅ  ޕްލޭންތަކެއް ގާއިމ  ސިލ ހާކަމެއް  

. ންފ ންޏެއް ހަދާފައޮންނަނީ ސަރ ކާރ ެގ ކ   ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި  އިންދެން މިނ ކ ރެވޭނެ.  

ސިލ ާވ  ހާއަސާސީ ޚިދ މަތްދިނ މަށް ޓަކަިއ ހެދޭ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ޙަޤީޤީ މަގ ސަދ    ؛އެ ކ ންފ ނިތަކ ން  ،އެހެންނަމަވެސް

ކ ރަން ބޭނ ންވާ ކަމެއް ކ ރެވޭ ޮގތަކަށެއް އެ ަމސައްކަތެއް ނ ހިނާގ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޮގތަކަށެއް އަދި  

ނޫނިއްޔާ އެ ކ ންފ ނީެގ މަސައްކަތް ރަނަގޅަށް    ،ޖަކ ންނެއް އެ ކ ންފ ނި ހިންގޭވަރަށް އް އެބަ ކ ރަންޖެހޭ. އެ ޗާ ޖެޗާ

މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ަވސީލަތްތައް    ތަރ ތީބ ވެެގން  ެގންދެޭވކަށެއް  ބޭނ ންވާ  ކ ރިއަށް  ކޮންމެ ިއތ ރ ކޮށްެގން  ިމއިން  ނޯވޭ. 

،  ނ ވާ ވަރަށް މ ވަްއޒަފ ން އިތ ރ ކޮށްެގން ބޭނ ންތަނަށް  ސީ ކ ންފ ންޏަކަށް އެބަ ހަދާ.  ޮގތ ން، ސިޔާ  ކ ންފ ންޏެއް ސިޔާސީ

އެ ވަރަށް  ބޭނ ންވާ  އެބޭފ ޅ ން  ނެތިފީންތަނަށް  ތަ  އަދި  ވެސް  ނިޒާމެއް  އިންތިހާއަށް   ، ނޭެގނެ  ދައ ލަތ ން 

މިއިން މެނ ީވ  ކ ރިއަކަށް  ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްެގން  އެހެންވީމާކަމެްއ  މައްސަލަ ނ ެގންދެވޭ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،

އަދި    ،ހައްލ ކ ރެވޭނީ ެވސް  ސަރ ކާރަކ ން  ހ ރިހާ  މަސައްކަތްކޮށްެގން.  ވެސް  ފަރާތަކ ން  ހ ރިހާ  ނިޔަތ ަގއި  ހެޔޮ 

 ެއއްޙަޤީޤަތ ަގއި  ނ މެއް ބޭނ ންކޮށްެގން.  ކަންކަމަށް ވިސް  މެންބަރ ން ވެސް މި   އިމަޖިލިސް ތެރޭަގ  މި  މެންެގޑ އަޅ ަގނ 

މަަގށް މިސްރާބ  މި ޖަހަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ދެން ތިބޭ ބަޔަކ  ވެސް އެ  ،ެއޮގތަށް ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބޭނ ންކ ރީމާބަޔަކ   

ހައްލ ނ ވެދާ  ،ފެނޭ  އެބަ އަިއސް  ނެްއޓިެގން  ހަމައިން  ޭއެގ  ވެސް  ކޮންމެކަމެއް  އެކަން    މިއިން  އެހެންވީމާ،  ތަން. 

މި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަނ  ހައްލ ކ ރެވޭނީ  ރަީއސްކަމ ަގއި  އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ންކޮށްެގން.  ވިސްނ މެއް  ކ ނީެގ  ؛ަގޅ  

ކ ރ މަށް  ކަންކަން މެނޭޖ   ކައ ންސިލ ތަކަށް މި  ،މައްސަލަިއަގއި އަތޮޅ ތެރޭަގއި އިންތިހާއަށް ބޮޑ . ކައ ންސިލ ތައް ހެދި

ނ ެވެގން ާގއިމ    ވަސީލަތްތައްޖެޓާއިބޭފ ޅ ންނަކަށް ވެސް އެކަށީެގންވާ ބަ  ދެވިފަިއވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އެޓަކައި ފ ރ ޞަތ 

ރިޒަމް ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށްެގން މެނ ީވ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޓޫކަންކަން ކ ރެވޭކަށެއް ނޯޭވ.    މި

ޓަކައި    އެހެންވީމާ، އެކަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރަށް ވިސްނަިއެގން ހައްލ  ހޯދ މަށްކ ރިއަށް ެގންދެޭވކަށެއް ނެތް.  

ބޭރ ެގ ވަރަށް ބައިވަރ    ،ދާއިރާއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ފާހަަގވޭ  މި ؛ކ ރަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތް

ފަންޑ ެގ ތެރެއިން    ނ ކ ރެވި އެތައް އަހަރެްއ. އޮފިޑ  ެއ އެހީ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ބޭނ ން  ،އެހެންނަމަވެސް އެހީ ލިބޭކަން.  

  ކ ރ މަށް ޓަކައި ވަރަށް ގާއިމ   އަދި ނައްތާލެވޭ ނިޒާމ   ،ކ ރ މާއިކ ރ މާއި، ކ ނި ރިސައިކަލްށި ގާއިމ  ކ ނިކޮ  އިތެރޭގަ އަތޮޅ 

އަމަލީ    . މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރ ަގއި ެއއިން އެްއވެސް ކަމެއްބޮޑެތި ފަންޑ ތައް ދީެގން މަސައްކަތްކ ރާތާ އެތައް އަހަރެއް

ނޫނީ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ    ،މީެގ މައްސަލަައކީ މިނިސްޓަރީެގ މައްސަލަެއްއތޯމަސައްކަތެއް ފެށޭ ހިސާބަކަށް ނ ެގންދެވޭ.  

ހަތަރ  އަހަރ   ޖެހޭ. މި ބިލ  ދިރާސާކ ރާއިރ ަގއި އެކަމަށް އެބަ ހައްލ  ހޯދަންޖެހޭ. ތިންމައްސަލަެއއްތޯ އެބަ ދިރާސާކ ރަން

ނ ކ ރެވި ބޭނ މެއް  ފަންޑ ެގ  އެ  ެގއްލިެގން   ،ވެެގންދާއިރ ަގއި  ފަންޑ   މިއެ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  އެހެންވީމާ،     ދަނީ. 

މި މަސައްކަތް    ، އިސަރ ކާރ ެގ ހެޔޮ ނިޔަތެއް ޮއވެެގން މި ބިލ  ފޮނ ވަ  މި  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން
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ެއންވަޔަރަެގކ ރިއަށް  މިހާރ ެގ  ޓަކައި  އެކަމަށް  އެހެންެވ  މިނިސްޓަރަށް ވެސް ޝ ކ ރ ދަންނަންންދެވޭކަން.  ވަން.  މަންޓ  

ން.  ޔ ދިމި ބިލ  ފާސްެވެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މައްސަލައަށް ރަނަގޅ  ދާިއމީ ހައްލެއް ލިބިެގން  ،އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ރިޤްޠާޙްމަދ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޤްޠާމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

ބެހޭ ޮގތ ން   ކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިލާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ކ ނި މެނޭޖ 

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ވާހަކަދަްއކާއިރ   ލީޑަރ ން ޚާއްޞަކޮށް    ،އަޅ ަގނޑ   ތިއްބަވާ  މަޝްރަޙ ަގއި   ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ 

  ، ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަން ކ ރަްއވާ ހިތ ން އ ޅ އްާވ ބަެއއް ބޭފ ޅ ންނަކީއިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަން ކ ރަްއވާ ބޭފ ޅ ންނާ

ބޭރ ށްތިމާވެ ވަރަށް  ކަންކަމ ަގއި  މިކަހަލަ  މެޑަލް  ޓާއި  ވަރަށް ޖެދ ނިޔޭަގިއ  ޓަކައި  ކ ރާ  ހ މަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ިގނަ 

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން ކައ ންސިލ ތަކަށް ބާރ ތަކެްއ   13މި ބިލ ެގ    އި،ފަރާތްތަކެއް. މިއަދ  ސަރ ކާރ ން މި ބިލ  ހ ށަހަޅަ

ޒް މެޝިނަރީ  ތަކަށްއަިމއްލައަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ޮގތް  ،ޮގތަށް ކައ ންސިލ ތަކަށް މިވެނި ކަންތައްތަކެއް ކ ރެވޭ ؛ދޭ ވާހަކަ

އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ  ؛އޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ބިލ ެގ ތެރޭަގިއ އެބަ  ހޯދޭނެ ޮގތެއް ތަރ ތީބ ކ ރާ ާވހަކަ ވެސް މި

ވަނީ. ދިރިއ ޅޭނެ ބިންކޮޅެއް ވެސް.   ހަކަށް އަހަރ ސާޅީކ ބ ރ ދޫއަކީ ބިންކޮޅެއް ނެތްތާ    ،މަހިނބަދޫ ؛ރަށް  2ހިމެނޭ  

ހާލަތ  އެނިގލައްވާނެ. ދިރިއ ޅޭނެ ބިންކޮޅެއް    ތް.އެ ރަށްރަށަށް ވަޑަިއަގ  އިމްޕޭނެއްގަ އިހަކަށްދ ވަހ  ކެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހަކަށް އަހަރ ވަނީ ދިރިއ ޅޭނެ ބިންކޮޅެއް ނ ދެވޭތާ. މި ާގނޫނ ަގއި މި ބ ނަނީ، މި ާގނޫނ ެގ ސާޅީ  ރަށް މި ކިޔަނީ.  2ނެތް  

ނަްއތާލަން އެކަށީެގންވާ ތަނެއް  ންސިލަކ ން ކ ނިއެ ކައ ންސިލަކ ން ނ ވަތަ ސިޓީ ކައ   ،ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބ ނަނީ  13

ކައ ންސިލ ތައް  ވީ  ހަދަނީ. ދެން    މި ާގނޫނ  ؟ދައްކަނީ  . ކިހިނެއް ކ ރާނެ ކަެމއްެގ ވާހަކަ މިކ ރަންވާނޭރަށ ަގއި ާގއިމ   އެ

އްތާލާނެ ސެންޓަރެއް އާއި ކ ނބ ރ ދޫަގއި ކ ނި ނަމަހިނބަދޫ ލަން،ދަންނަވާ .ނ ވަތަ ރައްޔިތ ން ކ އްވެރިވާން ވެރިވާންށްކ 

މ ޅި ރަށ    ،ންދާ މި ތިބެނީއްޔާ ކ ނި ނާ  ވެއްޖެ ންނެތް. އިރ ަވިއ މޫސ ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހަދާނެ ބިމެއް ނެތް.  

  އަޅަނީ. ދެން ދިމާވަނީ އެއަށްވ ރެދާ ހަމަ ދ ވަސްކޮޅެްއވީ މ ޅި ރަށ ަގއި މެހިންދ ންއަރާތީ. ނާ  ،ތެރެއަށް ކ ނިވަސް އަރާތީ

ކ ނި ނަާގނެ ޮގތްތައް ތަރ ތީބ ކޮށްފި.  އި  ަގސަރަޙައްދ ސަރ ކާރ ން ވެމްކޯެއއް ހަދައިފި. މާލެ  އް.  ނ ރައްކާތެރި ބަލިމަޑ ކަންތަ

  ކ ރި. އެ ނިޒާމ  ކ ނިތައް ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމ   ދ ނ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި މާލޭަގއި އ ފެ  !ރަނަގޅ 

ހިސާބަކަށް އަތޮޅ ަގއި    ،ރައްޔިތ ންނާ  ފަހަރ ަގއި ރ.  ނ ފޯރާ.  ހިސާބަކަށް  ރަށެ  "ވަންދޫ" ރަށްރަށާ  އޮވެދާނެ.  ކިޔާ  އް 
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ނީ. ދެއެހެންނޫނީ ރާއްޖޭެގ ހިސާބ ތަކަކަށް މި ނިޒާމެއް ނ ފޯރާ. ހަމަ ާގނޫނ ތަކެއް ހަދާފައި ކައ ންސިލ ތަކަށް ބާރ ތަކެއް 

މައި ސަރ ކާރ  ހ ރިހާ ފައިސާއެއް މާލެ  އެ ކ ރެޭވނެ ޮގތެއް ނޯވޭ.    ،ނޫނީ ކައ ންސިލ ތަކ ން މިކަން ކ ރާށޭ ބ ނާއިރ 

 ؟ނ ކ ރަނީ މައި ސަރ ކާރ ތަކ ންދ އަޅަންެވެގން. އަރިއަތޮޅ ން ކޮންެއްއޗެއް ނ ދޭތީތޯ އަރިއަތޮޅަށް ޚަރަސަރަޙައްދަށް ބ ރިޖ 

 މްެގ އެންމެރިޒަިގނަ ޓޫ  ވަނައަށް އެންމެ  2ލިބޭ އާމްދަނީެގ    މަށްރިޒައިން ފެށިެގން މިހާރ  ވެސް ރާއްޖޭެގ ޓޫ  1992

ލާނެ ނިޒާެމއް ނެތް. އަނެއްކާ ކައިރީަގިއ  އިއަތޮޅ ން. ކ ނި ނައްތަ    އަރި ިގނަ ފަތ ރ ވެރިކަން ދިވެހި ދައ ލަތަށް ދައްކަނީ 

ރައީސް    ެގސިޓީ ފޮނ ވަނީ. އަތޮޅ  ކައ ންސިލ  މް އަތޮޅ  ކައ ންސިލަށް  ޢ ޞޫހ ރި ފަޅ ތައް ދޫކޮށްލަން މިނިސްޓަރ މަ

ކައިރީަގިއ    ބާލަނީ. މާމިިގލީ ހަމަ ތެޅިންނަ ފަޅެއް ކ ްއޔަށް ނ ދެިވެގންޖެހިެގން އޮ  އާބަދޫރޮއްޖެއްހެން މަހިބޮލ  ؛އެމް.ޑީ.ޕީ

ހ ރި ފަޅ ތައް    މަހިބަދޫ ރަްއޔިތ ން ދިރިއ ޅެން ؛ބަދޫ ކައިރީމަހިކީްއކ ރަންތޯ  ދޭންވީ ނޫންތޯ.    ހ ރި ފަޅ ރަށްތައް ކ ްއޔަށް

ކ ނބ ރ ދޫ، އޮމަދޫ ަމހިބަދޫ،  ވެެގން.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސްތަޤ ބަލް ނަާގލަން  އެމް.ޑީ.ޕީން އ ޅެނީ  ކ އްޔަށް ނ ދެވިެގން

ކ ނބ ރ ދޫ    ބަދޫ ރައްޔިތ ންނާއިހ ރެ. އަޅ ަގނޑ  މަހި  އެމް.ޑީ.ޕީން ިއސްވެެވެގން  ރައްޔިތ ންެގ މ ސްތަޤ ބަލް ނަާގލަން

އިސްވެ މި    ރައްޔިތ ން  މަހިއަހަރ   އެއްހ ރެ  ތެރޭަގއި  މަހި ؛ކ ނބ ރ ދޫއާ   ،އާއިބަދޫދ ވަހ ެގ  އަތޮޅ ެގ  އާިއ  ބަދޫއދ. 

ބަށް ރަނަގޅ   ޚާދ  ނ ފ އްދައިފިއްޔާ ރިޔާސީ އިންތިއ އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެފަިއވާ ބިން ހިއްކ މ ެގ ވަ ކ ނބ ރ ދޫއަށް ރަ

ނ ލާ އި. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މި ނަތީޖާ ލިބެންދެން އަޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓަ ނަތީޖާ ދެއްކ މަށް ރައްޔިތ ން ތައްޔާރަށް ތިބޭނެ

 ؛ދ  އ ވީ ވަ  ނެތޭ. ފ ރަތަމަ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދާނެ ތަނެއް ައޅ ަގނޑ މެންހަ  އިންވާނެ. ކ ނި ނައްތާލަދޭކޮށްމަސައްކަތް

ށ ަގއި ހެދޭނީ. ރަ ެގލާނެ ތަނެއް ައޅ ަގނޑ މެންއިފަހ ން ކ ނި ނައްތަނިމިެގން އޭެގ އިހިއްކަބިން  ެގއާއި ކ ނބ ރ ދޫބަދޫމަހި

ބަކަށް  ޚާކޮންމެ ކައ ންސިލް އިންތިށްރަށަށް.  ނަަގން މި ރަދ ވަހ  ކ ނި  އެއްތާއަކ   ނޫންތޯ ކޮންމެ ހަފ ވެމްކޯއިން ފޮނ ވަންވީ

ރައީސް އޮފީހަށް ކައ ންސިލަރ ން ޮގސްެގން އާދޭސްކޮށްެގން ރައީސް އޮފީހ ން ބަޖެޓެއް    ، ބެއް ކައިރިވީމާޚާނ ވަތަ އިންތި

މަހަކ  ނ ވަތަ ތިންށްތިލަފ   ފަހަރ  ކ ނި ެގންދަނީ  ދީެގން އެއް ފަހަރ  ކައ ންސިލ ން    މަހ ން އެއް  ޓަށް. ބާކީ ކޮންމެ 

އާމްދަނީތަކެއް ލިބޭ    ކީމިއީ ؟ކ ރަނީލައްކަ ރ ފިޔާ ޚަރަދ   4ލަްއކަ،    3ޚަރަދ ކ ރަންޖެހެނީ. ކިހިނެއްތޯ ކައ ންސިލ ން  

ިގނަ ާގނޫނ ތަކެއް ހެދިދާނެ. މިހާރ     ވަރަށް  ިގނަ.  އެހެންވީމާ، ާގނޫނ ތަކެއް ހެދިދާނެ ވަރަށްކައ ންސިލ ތަކެއް ނޫން.  

  ވެރިވާ ހިސާބަށް ާގނޫނ  ހެދިހެދި މިހާރ . މިއަދ  މާލޭ ށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދޭ ާގނޫނ ތައް ިގނަެވެގން ރައްޔިތ ން ކ 

ަވކިކ ރާނެ  ނި  ކ   ،ދަނީ  މީހ ން މިހާރ  ދަސްކ ރަމ ން އެ ؛ވައްތަރަށް ކޮތަޅަށް އަޅަިއެގން  3  އ ކާލާއިރ ،ސަރަޙައްދ  ކ ނި  

ތައް. ހ ރި ާގނޫނ   ކޮންަވއްތަރެްއެގ ކ ންޏެއްތޯ ިމއަށް އެޅޭނީ. މިއީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ ެމން ހަދާފައި  ކޯސްތަކެްއ ހަދައިެގން.

ށް ޢަމި މައ ޟޫ ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިލާފަބެހޭ ޚާއްޞަ ސިޔާސަތ ތަކެއް އެކ ލަވަ   އަންނަނީ ކ ނި ނައްތާލ މާ  އަނެއްކާ މި

 ؛އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ކ ރ ކޮށްލާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެކަަމކ   އިތ ރ  ވާހަކަތަކެއް ވެސް ދެއްކިދާނެ.  ވާހަކަދަްއކަން  

ހަދަ ހަދާށްތަކާއި އަދި ރައްޔިތ ން ކ ކައ ންސިލ   އި،ާގނޫނ ތަކެއް  ާގނޫނ ތައް  ޮގތަށް  ހ ރި  އިރ ވެރިވާ  ؛ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
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ވިސް  ކ ރެވެންޚަރަދ  ކަންކަމަށް  ކެޕޭސިޓީއާއި  ބަގ ރޫޓ ލާނައިހ ރި  އިޤ ތިސާދ   ރާއްޖޭެގ  ކ ރަންވާނީ.  ކަމ ެގ  ވެދާނެފައި 

މިލިއަން ޑޮލަރ  ޚަރަދ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށ ެގ    800،  600ވެެގން.  އިންޒާރ  ދެމ ންދާއިރ  ވެސް ބ ރިޖ  އަޅަން

ޮގތް ދިރިއ ޅެން  މެްއސާ  ،ކ ނި ނައްތާލެވޭނެ  ހ ޅ މާލެއާއެކ   ތަންތަނެއް  އިޖެހެނީ.  މަހިހ ރިހާ  ބ ރިޖ އަޅަނީ.  ބަދޫ، ަގއި 

ކ ރަންވާނީ.   ތައް އ ޅޭނެ ބިންކޮޅެްއ ެވސް ނެތް. އެހެންވީމާ، ހަމަހަމަ އ ސޫލަކ ން ކަންތައް  އެކ .މެއްސާ ަގިއ  ކ ނބ ރ ދޫ

ދައ ލަތަށް  ނޫން އަޅަންވާނީ.  ދިމާލަކަށް    ކ ރަންވާނީ. ދައ ލަތަށް ލިބޭ ހ ރިހާ ބަޖެޓެއް ެއއް  ތައް ހަމަހަމަ ޮގތެއްަގއި ކަންތައް

ޮގތަކީ. އިްއޒަތްތެރި    މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ރާއްޖޭެގ ކަންތައްތައް ހ ރި  ދަނީ ފޯރ ކޮށްދޭ އަތޮޅ ތަކ ެގ ހާލަތ އާމް

   ޞަތަށް.ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެލާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ނި ނައްތާލ މާއި ބެހޭ ބިލ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ  މެނޭޖ ކ ރ މާ  ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ    ،ކ ނި  މިއީ އަސްލ  

މިއަދ  ރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ކަންތައް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ޮގތ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއް

ރަށ ެގ ހަމަހިމޭން ދިރިއ ޅ މަށް ދިމާވެފަިއާވ ނ ވަތަ ޞިއްޙީ ދިރިއ ޅ މެއް އ ޅ މަށް  ރަށް  ،ޓާއިށްރަށްރަށ ަގއި ނާޒ ކ  ތިމާވެ

 ޚިލާފަށް މިހާރ  ރާްއޖޭެގ އެކި ރަށްރަށ ަގއި ވެސް  ޔާކ ރި ؛ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑ  އެއް މައްސަލަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 ިގނަ. ކ ރ ކޮށް ދަންނަވާ  އް ިގނަ. ބޭނ ންކ ރާ އެއްޗެހިތަ   ބޭނ ންކ ރާ ތަފާތ  ވަސީލަތްތައް  .ދިރިއ ޅ މ ެގ ފެންވަރ  ތަފާތ 

އ ފެދޭ ކ ނީެގ ތެރެއިން ިގނަ ަވއްތަރ    ؛ދިރިއ ޅ ން މ ޅިން އެހެން ޮގތަކަށް ބައްޓަންވެފައި އޮތީ. ވީމާ، އ ފެދޭ ކ ނި  ،ނަމަ

ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ    ންމ ނ ދާ ކ ނި. ވީމާ، ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ ން އެއީ ވަރަށް މ ހިކ ންޏަކީ އޭެގޒާތ ަގއި ހަލާކ ެވެގން

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ދެކެން.  ޔ ޓިލިޓިޒްއަށް.  ކ ރެވޭނީ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މެނޭޖ ކ ރ ން  ކ ނި 

. ވާނެ  ކައ ންސިލ ތަކާ ހަވާލ ކޮށްެގން މި މަސައްކަތް ކ ރ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއީ ަވރަށް އ ނދަޫގ ކަމަކަށް

ދަނީ ިގނަ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަށް ނ ވަތަ    ރަށްރަށ ަގއި ކައ ންސިލ ތައް މިފަހަރަށް    ޅ ަގނޑ މެން ިގނައަ

ފަހަރަށް ކައ ންސިލ ން ކ ނި މެނޭޖ ކ ރަން    ިގނަ  ކ ރަނީ ިގނަ ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ތައް. ވީމާ،ތަފާތ  ޕާޓީތައް ކޮންޓްރޯލް

ޓީމ  ކައ ންސިލަކަ  ނަާގ  އެ  ފަސޭހަވަނީ  ޓީމަކަށް  ،ށް  އޮންނަ  ގ ޅ ން  ކައ ންސިލަކާ  މ ވަްއޒަފ ންނަށް.   ، އެ  ނ ވަތަ 

ފިކ ރ ެގ މީހ ންެގ ކ ނި ހ ންނާނީ ކ ނިވެފައި ރަށްރަށ ަގއި. އެ ކ ންޏެްއ ،  ދެން އެހެން ވިސްނ މ ެގ  ،ޮގތަކީ  ވާނެ  މިހެންވީމާ

ފަރާތ  ތަނެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަބަދ ވެސް އޮންނާނީ އެއް  ފަރާތ ން ކ ނި  ،އ ކާނެން ކ ނިނެޭގ    ނަާގނެ. އަނެއް 
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އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން ިމ    ،މިޮގތަށް އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޔ ޓިލިޓީޒް

  ލަހައްޓަން އެބަ ފެނ ެގ ކަންތައް ވެސް ބަލަހައްޓާ ޮގތަށް ޔ ޓިލިޓީޒް ބަ  ،ޮގތަށް  ދޭކަރަންޓ   ށްނަކަންތައްތައް ައޅ ަގނޑ މެން

ކަލެކްޓ ކ ރާ ތަނެްއ ހަދާފައި ދެ އަހަރ  ކ ރިން.  ؛އ ކާލަން  އި،ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ ެއްއ ރަށ ަގއި ީމެގ ކ ނި ހަދަ

 !ތަނަށް ބޭނ ންވާ އޮފީހެއް ނެތީމަ. ޯއކޭ  އެ ؛ތަނަށް ބޭނ ންވާ ަގރާޖެއް ނެތީމަ  ނެތް، އެ  އޭެގފަހ ން އެތަން ހިންޭގކަށް

ނެތް ކ ނި އ ކާލާނެ ޕިކަޕެއް ނެތީމަ. އެވެސް އަނެއްކާ ދީފި.    ތަނެްއ ހިންޭގކަށް   އަނެއްކާ އެ  އެވެސް ހަދައިދީފި. ދެން

ހ ރިހާ ދ ވަހ  ކ ނި  ތްއަޅ ަގނޑ މެން މ ވަްއޒަފ ން ވެސް މިހާރ  ހޯދައިދީފައިވަނީ. މިއޮ  ހ ފި. އެއަށްފަދީއިޕިކަޕ  ވެސް ހޯދަ

ކ ނި ކ ރީަގއި ެއއްކ ރަމ ންދިޔަ    ،އް އިންެވސްޓ ކޮށްފައި ކ ރަމ ންދާއިރ  ކޮށި ހަދަން އެތައް މިލިއަނެކ ނި  ،އިންވެސްޓ ކޮށްފައި

ބ ރަ ދަނީ އިތ ރ ވަމ ން.    ޮގނޑ ވެފަިއ އޮތީ. ޭއެގ ސަބަބ ން ސަރ ކާރަށް ެއ ޮގނޑ  ނެގ މ ެގ ؛ތަން އޮތީ ހަމަ ޮގނޑެއް

ނެތި ރަށްރަށ ަގއި ކަންތައްތައް    ނަގޅ  އ ސޫލެއްރަ  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ކަންތައްތައް ައވަހަށް މެނޭޖ ކ ރެވިެގން އެހެންވީމާ،  

އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ އަބަދ ވެސް ރަށްރަށ ަގިއ އެއް ބަޔަކ  އަނެއް ބަޔަކ  ޖެހިެގން އ ޅެން. ނ ވަތަ އެްއ    ،ނަމަ  ކ ރާ

ންފ ނި ނ ވަތަ  އ ކަންޖެހޭނީ. ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ެއދެނީ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ ޔ ޓިލިޓީޒް ކ ބަޔަކ  އަނެއް ބަޔަކަށް ކ ނި 

ރަށްރަށ ެގ އަމާންކަމަށް ޓަކަިއ.   ،ތަށް ޓަކައިހަލަސްރަށްރަށ ެގ މަ،  ދަށ ން މި ކަންތައްތައް ކ ރެިވެގންދާނެ  ެގޔ ޓިލިޓީޒް 

ރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑ  އެްއ   ؛ކިޔާ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ފަތ ރ ވެރިންނަށްމަރ ޙަބާ ،ރަށްރަށ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ިއންތިޒާރ ކ ރާ

ރަނަގޅަށް މެނޭޖ ކ ރ މަށް   ސިސްޓަމ   ކިޔ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން އެފަތ ރ ވެރިންނަށް މަރ ޙަބާ  ،ސްޓްރީ ކަމަށްވާއިންޑަ

މ ހިންމ  ަވރަށް  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އޮތ މަކީ  ޔ ޓިލިޓީޒްއެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޓަކައި  ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،ކަމެއް. 

ކިޔާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކިޔ ން. ަމރ ޙަބާފަތ ރ ވެރިންނަށް މަރ ޙަބާ  ޅ ަގނޑ މެންނަށްއިޤ ތިޞާދ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ެއްއޗަކީ އަ

ނ ވަތަ ފެހިކަން   ،އަދި ހަމަ އ ފާވެރި ނ ވަތަ ހެދޭ،  ރ ހިޓަކީ ސާފ ތާށްޖެހޭ ރަށްރަށ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތިމާވެ  އެބަ

 މަންޓަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހަދައިދޭން އެ ރަށްރަށް އެބަަމސްތަކ ެގ ދިހ ން ަގދަ އެންވަޔަރަން  ،މ ރަކަތަކ ެގ ކ ލަަގދަ  ،ަގދަ

  ޖެހޭ. މި ކަންތައްތައް ކ ރެވޭނީ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރެވިެގން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އަދިވެސް ހަމަ އެއް 

  ، ޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ ތަކާ އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަންތައްތައް ހަވާލ ކ ރެްއވިއް  ،ފަހަރ  ދަންނަވަން

ކައ ންސިލ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ބާރ ވެރިކ ރ ވަން    ،ރަނަގޅަކަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މެނޭޖ ނ ކ ރެވޭނޭ. އެއީ މި ދެންނެވީ

ބޭނ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަިއަގނޑ  މަގ ސަދަކީ ކައ ންސިލ ތައް ބާރ ވެރިކ ރ ވ ން. އެހެންނަމަވެސް، ިގނަ ރަށްރަށ ަގިއ  

ެއއް ޕާޓީން   ،ބަޔަކ  ަވޒީފާއަށް އަންނާތީ  ރީ މި ހާލަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަޖ ރިބާކ ރެވިފައި އޮންނާނީ އެއް ކަންތައް ހ 

ަވޒީފާ ދޭނެ.  އިންޒާރ   ޏާދޭނެ. އަނެއް ޕާޓީން އައިސް އެ ވަޒީފާތައް ވަކިކ ރާނެ. ވަކިނ ކ ރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންއައިސް 

 ، ޓެހިންނަށް ވަޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދަމ ންދާނެ. މިކަހަލަ ހާލަތެއްއްކައިރި ރަ ކައ ންސިލ ެގ ތިމާެގ ބޭފ ޅ ންނަށް ނ ވަތަ  
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މާ ކ ންފ ންޏެއް ޙަމިކަހަލަ  ޔ ޓިލިޓީ  ވީމާ،  ރަީއސް.  ިއްއޒަތްތެރި  އޮތީ  މިހާރ   ރަށްރަށ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އ ލެއް 

 ވާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.    ކަށްއ ނދަޫގ ކަމަހަދައިެގން ނޫން ޮގތަކަށް މި ކަންތައް ކ ރ މަކީ ވަރަށް ދަތި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ވާހަކަދެއްކެވި ކެލާ ދާއިރާެގ  ދެންމެ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން    .ދަންނަަވންށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ވަރައިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  އާދެ!  

އި ގަ ދަނީ. އެީއ ކޮންމެ ރަށެއް   ަގނޑ  ބަލައިެގން ކ ރިއަށް މިޅ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެއ ވިދާޅ ވީ ސޮލިއ ޝަނެްއ ކަމަށް އަ 

އެ ރަށ ަގއި ހިނާގ ހ ރިހާ   ، ށްންސިލ ެގ ދަށަޖެހޭ. ކައ   ހިފަން އެބަވެސް ކައ ންސިލެއް އެބަ އޮވޭ. ކައ ންސިލ ެގ ބޭނ ން

ންސިލަށް ކައ   ،ނީޢ ކ ރ މަކީ. ޔަ. އެއީއޭ ލާމަރ ކަޒ ޖެހޭނީކ ރެވޭ ޮގތަށޭ އޮންނަންން މެނޭޖ ދަށ   ންސިލ ެގންކަން ކައ ކަ

  ، މަކ ރަންތާލީ އެ ބޭފ ޅ ނަނަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންޭގ ޮގތަށޭ ކައ ންސިލ  އެކ ލެވިފައި އޮންނަންވާނީ. އަޅ ަގނޑ  ހިފައިނޭންޝަ

ޮގތ ންވެޓ ކޮށް ކަންތައް ކ ރާތީ އަންޑަރ ބަޖެ އި  ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ސިލ  ން ޕްލަސް ކައ   180މި ރާއްޖޭެގ    ،. ިމސާލެއްެގ 

ތައް  އްޖޭެގ ޕްރޮޖެކްޓ ރާއ ފެދިއްޖެ. ެއއިން ކޮންމެ އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން ހިންަގން ކޮސްޓް ބޭނ ންވާނެ، ފައިސާ ބޭނ ންވާނެ.  

މި ހިނަގމ ން  ވަ  ބާރަށް  ރައީސ ލްޖ މްހ ރިއްޔާ  ކ ރަނީއ  ދަނީ.  ބޭފ ޅާެގ    ،ދެއް  ތެރޭަގިއ  އަހަރ   5އެ  ދ ވަހ ެގ 

ހާ ލިޔެެގން ސޮއިކޮށްެގން. އެ ހ ރި  ،ލ ކޮށްފައިދަބައް  ތަކާކައ ންސިލ   ،މެއް ކ ރާނަމޭވެނި ކައެވެނިމިމަނިކ ފާނ   ތިމަން

މި ެއއީ  ފ އްދަންޖެހޭނެ.  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެމަޖިލީ  ވައ ދ ތަކެއް  މިޔަހ ން  ނެތޭ  ކަެމއް  ހ ރަސްއަޅާ  .  އަކ ކަށް 

  ން ކަރަންޓ  މެއަޅ ަގނޑ  ، އެހެން ހިނގައިދާނެތީވެަގނޑ މެން ނ ދެއޭ. އެހެނޭ ކިޔާފައިޅ ސްރީލަންކާެގ ސިޓ އޭޝަނަށް އަ

ރ ެގ  ކާއެީއ ސަރ .  ވާންޖެހޭނޭނ ޖެހޭނެއޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެމްކޯ އޮޕަރޭޓ  . ފެން ކަނޑާލާކަށްނޭނ ޖެހޭލާކަށްއިކަނޑަ

  ކައ ންސިލ ަގިއ.ންނާނޭރިސޯސް ހ   އް. އެ އޭހެޖެ  އެބަ  ާވންއޮޕަރޭޓ    އާއި ކައ ންސިލާވ ޒާރާއެކޭ. ަމއި ވ ޒާރާއޭ. ެވމްކޯ

މަސައްކަތެްއ    ން އޭރ ން. ކައ ންސިލަށޭ ލާރި ލިބޭނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީސްކޮށް މ ވައްޒަފ ން ތިބޭނޭއަކައ ންސިލ ަގއި ކޮންޓިނ  

ކައ ންސިލ   އަންނަންވާނީ  ރަށ ަގއި  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް   ެގކ ރަންޏާ  ސެކްޓަރ   ؛ތެރެއިންނޭ.  ޑްރީވަން ޕްރައިވެޓް 

ޕްރޮޖެކްޓ އިކޮނޮ ހ ރިހާ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް  ރާއްޖެ  ، މީެއއްަގއި  ނ ހިނާގނެއޭ.  މީހ ންނަށް   އިންއައިާމއެއް  ބޭރ  

ތ ންނަށް ވެސް ޚާއްޞަ  . ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތަކެއް ދީެގންނ ވާނޭޓްކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީެގ ހ ރިހާ ޕްރޮޖެކް

ކ ރ މ ެގ ތެރެއިން . އެއީ ކ ނި މެނޭޖ އްޖޭެގ ާގނޫނ ތަކ ެގ ތެރެއިން އިންވެސްޓަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ހަދަންޖެހޭނޭރާ  ތަކެއްޮގތް

. އޭނައަކީ ަވގ ތީ މ ަވއްޒަފެއް ނޫނޭ. އޭނައަކީ ދާއިމަށް  އޭޖެހެ  ކ ނިކަހާ އަންހެން މީހާެގ މ ސާރަ ދޭން އެބަ  ،ވިޔަސް 
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. އަޅ ަގނޑ   ހެއޭޖެ  . އޭނަެގ މ ސާރަ ރެއިޒްކ ރަން އެބަހެއޭޖެ  ހާއޭ. އަންހެން މީހާއަށް ވެސް ަގދަރ ކ ރަން އެބަކ ނިކަހާ މީ

އެކަންއެ ެވެގން  ދެނީ  ރަީއސްވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަކީތަހ ޒީ ؛ދިޔ މޭ.  އޮޕަރޭޓްވާ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ޤައ މެ  ،ބ   ެގ އް އެ 

ހަދާ މަޖިލީހ ން އޮޕަރޭޓްވ މޭ. މި ވަގ ތަކީ ދ ނިޔޭެގ ބާޒާރ ތައް   ާގނޫނ ޮގތަށް އެ ޤައ ެމއްގެ   އިންވެސްޓްމަންޓަށް ފަހިވާ 

މި    ވެސް  ޔާެގ ބޮޑެތި ބިލިައނަރ ންެގ ބޯޓ ފަހަރ ރަޝި.  ފޯކަސްކޮށްފައި ހ ރި ވަގ ތެކޭ  އަށްރާއެްއަގއި މި ރާއްޖެފ ޅާ ދާއި

ތަހ ޒީބ  ސެންޓްރަލް ބޭންކެކޭ ބޭނ ންވަނީ.   !ޑޮލަރ ތައް ވެސް މި ރާއްޖެ ެގންނަން ހ ޅ ވާލަމާ ހިނާގށޭ  ،ރާއްޖޭަގއި މި ތިބީ

ކ ރަން އެންމެ ފައްކާ މަންޒިލޭ. މިއޭ ޤައ މަކީ. މި ޤައ މ ަގޭއ  އިންެވސްޓ   އިދ ނިޔޭގަ މި ވަގ ތ     ރާއްޖެއަކީ  ، ތަހ ޒީބ ވ މަކީ

ހަނގ ރާމައި ތިބީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަހައްޓަންވީ.  ޑޮލަރ   މީހ ންެގ  ބޭރ   ންއެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ގައޭވެސް  ތިބީ  .  މި 

ޑޮލަރ    ށޭ!ންވީމާ، މި ރާއްޖެއަށް ލާރި ެގންނާވީ. އެހެ  މި  ބަލިމަޑ ކަމ ަގއި ވެސް އެންމެ ރަނަގޅަށް ނޫންތޯ މެނޭޖ 

އިން އޮފް މޯލްޑިވްސް   ންކ ސްރީލަންކާއަށް. ސްރީލަންކާައށް ބޭއަޅާށޭ    !ތެޔޮދޭށޭ  އިންސްރީލަންކާއިން ެއސް.ޓީ.އޯ   !ެގންނާށޭ

ނީ.  އަޅ ަގނޑ މެން އަގ ހެޔޮކޮށް ެއއްޗެހި ަގންނާ  ންސްރީލަންކާއި  މިކޮޅ ން ޕްރޮޑިއ ސްކޮށްފައި  ޑޮލަރ  ދޭށޭ. އަޅ ަގނޑ މެން

. މިއީ ދަނޑިވަޅެކޭ. ިމ ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖެ ބަނޑަށްޖެހިދާނެކަމ ެގ ބިރ ، އޭމީ ގ ޅ ވާލަންވީމ ެގ އިކޮނޮދެ ޤައ 

ެގ  ރައީސް އިބްރާހީމް ޞާލިޙް  !ިއންވެސްޓްމަންޓްތައް ެގންނާށޭ  ،ތ  އަޅ ަގނޑ މެން ޮގވާށޭ ގ  މި ވަ  !އިންޒާރ ދެމ ންނ ދާށޭ

މި އޮތީ. އަންނާށޭ ަގވަރމަންޓެކޭ  ފަހަތަށް ދިޔ މަކީ   ! ކޮށްފީމޭވެލްކަމް  !ފައްކާ  މިތާ ދައްކަންީވ.  ައޅ ަގނޑ މެން  އެއޭ 

ރެއްެގ  ބަޖިލީހ ެގ މެންމި މަ،  ނީރައަށް ެއްއކޮށް އަޅ ަގނޑ  ހިތަ  އޮންނަ ކަމެއް ނޫނޭ. އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވ މާ

ކ ޑަކ ރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް މީހަކ  ބ ނި. އަޅ ަގނޑަށް    ރަކ ރާތީ ތަންކޮޅެއް މ ސާހައިސިއްޔަތ ން މިހާ ބ ރަކޮށް މަސައްކަތް

އަޅ ަގނޑ    ؟ރައީސް  ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ނ ލިބި ކިހިނެއް މިކަން ކ ރާނީ ިއއްޒަތްތެރި  ލައްކަ ޑޮލަރ  ބޭނ ންވޭ. ައށް  އެއް

ނޑެްއ  ންވަނީ ވަރަށް އަރާމ  ދިރިއ ޅ މެްއަގއި އ ޅެން. އަޅ ަގނޑ  އަތ ަގއި ހެލިކޮޕްޓަރ ަގނޑެްއ ވެސް ނެތް. ކާރ ަގބޭނ 

  އެހެންވީމާ، ވާނެ  !ޒާތ ެގ ކަމެއްތާމީހ ން ކ ރާ  ކާރ  އެޅ މަކީ ެވސް ބ އްދިއެއް ނެތް  ކޭބަލް  މި ދޭތެރޭ  ވެސް. ކާށިދޫއާ

ތަންކޮޅެއް ބާރަށް އ ޅެވޭނެ ޮގތެްއ. އަިއސްލާފައި    ،ލާފައިކަށް ކާށިދޫއަށް ވެސް ޮގސްޔަ ަގނޑ  އެބަޖެހޭތާ ކ އްލިޅ އަ   ،ޮގތަކީ

ސަކަރާތް.  ؛ޖެހެނީ. މަތިވާއިންނަން މި  އައީ. އެކަމ  އެންމެ ތިރީަގއި    މި  ވިެގންޖައްސައިެގން ހޮ  މަތިންނާއި ތިރިންނާ 

އަޅ ަގނޑ މެން ދަންނަ ވާހަކައެއް    !ހިނާގ  މާންޑްވައަންޑަރސްޓޭ  ،ނ ދޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކްސެލެންސީސްކަމަކ 

ކޮން    މިއީ  ،ނީ. އަޅ ަގނޑ  ކާފަ ެއހެން ބ ނި. މިހާރ  އެއްކޮޅަށް އ ނދޯލި ހެއްލޭދެކޮޅަށޭ އ ނދޯލި ވެސް ހެއްލެ  ،އެއީ 

މަނިކ ފާނ   ާވހަކަ. ޙ ސައިންފ ޅ ލޭވަނަ ަގރ ނ ަގިއ އެއްކޮޅަށް އ ނދޯލި ހެއް  21އަރަނީ.  ށްބާވައޭ އަޅ ަގނޑ  ހިތަ  ޒަމާނެއް

ދަންނަވަ  ،ވިދާޅ ވި  ވާހަކަ  ެއ  އެހެންވެެގން،  ހެއްލެނީ.  ބޮޑަށް  އިދެކޮޅަށޭ  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  ދަންނަވަން  ޝ ކ ރ   ލީ. 

.  އިނޭގތޯ  ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާކ ސް  އަރިމ ބާރަކ ބާދީ   އާއިތަހ ނިޔާ  !ރަްއޔިތ ންނަށް މަރ ޙަބާއެންމެހައި    އްޔާ އިނޭގތޯ.ކ ރިޝ 

 ވަންސްެއެގއިން ޝ ކ ރިްއޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ފަށަނީ  -{ 8.2} މި  މަސައްކަތް  މިހާރ     މް ޡިނާ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ދަނެގތީ  ،އަޅ ަގނޑ  

ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ދާއިރާތައް  ރާ ދިވެހި)  7/ 2010ާގނޫނ   އިދާރީ  ހިންގ މ ެގ  ލާްއޖޭެގ  އ ސޫލ ން  ަމރ ކަޒީ 

 . ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތްދޫބިލެ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( . ށްެގނައ މ ެގ ބިލަޞްލާޙ ށް އި (އަާގނޫނ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ހ ށަހަޅާފައި އިޞްލާޙ   ބިލަށް  ދާއިރާެގ  އިދާރީ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި    ދަނެގތީ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ 

ކަޒީ ާގނޫނ  ެވސް ރ މެންބަރ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. ޙަޤީޤަތ ަގއި ލާމަ

ނީ މިހާރަކ  ޅެޔޫސް ޕްލޭން ވެސް ނ ހެދިެގން މި އ ލޭންޑް  ،ިގެގންސިލ ތައް ެވސް ރަނަގޅަށް ނ ހިންންކައ   ،ެގންނ ހިން

ދިޔައީ. ޔާއޮ އްޖޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް  ރާރ ވަރީެގ ސަބަބ ން މި  ފެބ  7، 2012 ؛ނޫން. މީެގ މައިަގނޑ  ސަބަބަކީ

އ ފެދި، އެ ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން    އްަވނަ އަހަރ  އ ފެދ ނ  ސަރ ކާރ ން ވަނީ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނެ  2008ވަނަ އަހަރ ،    2012

ދ  ެއ  ފަށާފަ.  މަސައްކަތް  ހިންަގން  ރާއްޖެ  ޮގތ ން  އެ  ލާމަރ ކަޒީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތް  އެ  އަހަރ    5ވަހ  

ލޭންޑް  ،ނަމަ  ކ ރެވ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަމިއަދ   ހަދާ  ޕްލޭން  ހަދަޔޫސް  ނ ދަްއކާނެ.  އޮންނާނީ.   އިކަެއއް  ނިމިފައި 

ކަންކަން   އަނެްއކާ މި  ދެން އެނބ ރި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއެގން  ،ްއވާފައި އެހެންނަމަވެސް، ބަޣާވާތަކ ން ސަރ ކާރ  ަވއްޓާލަ

ރަނަގޅަށް  ނ ލާހިކ     ،އެނިގވަޑައަގންނަވާނެ ށްއިޞްލާޙ ކ ރަން އ ޅ ްއވީމާ އ ނދަޫގތަކެއް ހ ންނާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަ

މ ޅި ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލ ކ ރ މަށް    ،ސަރ ކާރެއް ހިނަގމ ން، ދިެވހިރާއްޖެއަށް ައއ  ކަންތައްތަކެއް ކަމ ަގއި ވީނަމަެވސް

  ތެރޭގައި ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަކީ ވަނީ ފަށާފަ. އޭގެ   ވަނަ އަހަރ   2008ންޖެހ ނ  މ ހިންމ  ބޮޑެތި މަސަްއކަތްތައް  ރަޓަކައި ކ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،އްޖެ ހިންގ މަށް ޓަކައި އެ ދ ވަހ  އެ ފެށި މަސައްކަތަކީ ރާސޫލ ން ދިވެހިއ ލާމަރ ކަޒީ  މ ހިންމ  ާގނޫނެއް.  

ލާމަރ ކަޒީ    ،ކްސްެގ ނިޒާމެއް ާގއިމ ކޮށްޓެ އި  ަގތެރޭ މަސައްކަތެއް. ހަމަ އޭެގމ މ ހިން  ،ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި ކ ރެވ ނ  ބޮޑ 

ހިންގ މަށް   ބޭނ   ޓަކައިނިޒާމ   ނިޒާމެްއަގ  ، ވާތީންފައިސާ  ޓެކްސްެގ  އެވަށާޖެހޭ  ފެށި  އި  ތެރެއިން  އޭެގ  .ަމސައްކަތް 

  ،ބޮޑ ވަމ ން  ،ބޮޑ ވ މ ން  ހާއަށްރައްޔިތ ންެގ ތާއީދ  އިންތި  ، ރ  ހިންަގމ ން އައިސްކާއަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ރީއްޗަށް ސަރ 

ވެރިކަމާ ފަރާތަކަށް  އެހެން  ވެސް  ދ ވަހަކ   ދެން  އަިއސް  ތާއީދ   ވަިއވެސް  ބޮޑ ވަމ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ހިސާބަށް  ނޭޅެވޭ 

ކޮރަޕް  ،ބޮޑ ވީމާ ނިކ މެ  ަވއްޓާލިއި  ޓްބަޔަކ   ސަރ ކާރ   އެ  ަވއްޓާލީ.  ސަރ ކާރ   ކިޔަިއެގން  އެންމެ ރ  ޤާޟީއެކޭ  ަގއި 

ވަނީ މި ބިލ  ހ ށަހަޅާފަ. މިއީ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް.    މިއަދ  މި މަޖިލީހަށް މި   އެއް ފަރާތް   އިސްކޮށް ހ ންނެވި
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ކަންކަން   ނޑ މެންނަށް މ ހިންމ ވެެގން އެަގމާ ކ ރީަގއި ައޅ   ،ަގއި އިރ ކަންކަން މ ހިންމ ވީ  މަނިކ ފާނަށް މިއަދ  މި   އެ

، އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ، އެތައް ބައެްއެގ  އިން ކަމަކާ ނ ލަގ އްހަ   ނ ލައި،  ކ ރީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއްެވސް ކަމަކާ

ބަޣާވާތަކ ން   ހަރާންސަރ ކާރެއް  ބޮޑ   ޮގތ ަގއި އޮތް  ޞައްޙަ   ؛ސަރ ކާރެއްބޮޑ     ،ފ ރާނައަށް ެގއްލ ންވާ ހިސާބަށް ޮގސް

އަށް އަހަރ     ،ޭއެގ ހަތް އަހަރ    ދިޔައީމި އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަގއިރީ. ޭއެގ ައސަރ ބަދަލ ކ 

ވަނަ އަހަރ  ނިމިފައި އޮންނަންޖެހޭ   2010އަނެއްކާވެސް ފަހަތަށް. ޮގސް އަނެއްކާވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ  

 ،މިންވަރ   ހ ރި ފަހަތަށް ޤައ މ  ޖެހިލާފައި   ؛ސްޒަތްތެރި ރައީވަނަ އަހަރ . ިއއް  2022ސް ޕްލޭނެއްެގ ވާހަކަ  ޔޫލޭންޑް

  އަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްކާވެސް  ، ކަމަށް ވަންޏާ  ރާޮގތ ަގިއ މިކަން ކ ހަމަ ބަޣާވާތ ެގ ސަބަބ ން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ 

އަދި   ،މެންބަރ ންެގ ފަރާތ ންނާއިނަ ިއްއޒަތްތެރި  ލީހ ަގއި ިގމަޖިމި  ަގނޑަށް  ޅ ހޭ. އައިތ ރަށް މަސަްއކަތްތަކެްއ ކ ރަންޖެ

ވ ޒާރާތަކ ންނާ މި  ބައެއް  އެނިގެގން  މިހ ން  ލޭންޑް  ، ދިޔައީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތިބި  ފެންވަރ   ހަދާނެ  ޕްލޭން  ޔޫސް 

ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ކަމަކަށް ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ކ ރާނެ މީހ ންނެއް ނ ތިބޭ.   ؛އީސް. އިއްޒަތްތެރި ރަކަރާއްޖޭަގއި މަދ  ވާހަ

ބޭރ ން ބައެއްތަތްފަރާ ަގނޑ މެންނަށް ޅ ފަހަރ  އަ  ކެއް ނ ތިބޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ކ ރަނީ ރާއްޖެއިން 

އި އިންސާނީ ވަސީލަތް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަން. ފަންނީ ވަސީލަތް ވެސް ަގތެރޭ ެގވަސީލަތްތައް ހޯދައިެގން. އޭ  ނ ލިބޭ

ތަންތަނ  ޔޫ.އެން  ހޯދަން.  ވެސްއަޅ ަގނޑ   ޤައ މ ތަކ ން  ކަިއރި  އަދި  ވެސް  ވެސް    ،ން  ޤައ މ ތަކ ން  ދ ރ   އަދި 

ޔޫސް  ކަމ ަގއި ވެސް ލޭންޑް  އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމެއްަގއި ދޭ.  ކަން މި ހ ރިހާ  ަގނޑ މެންނަށް އެހީތެރިޅ އަ

ޕްލޭނެ އަ   އްޔޫސް  ޓަކައި  ހަޔަރޅ ހެދ މަށް  ރާއްޖެއިން  ަގނޑ މެންނަށް  އަދި ކ ރެވިދާނެ  މީހ ން.  ވެސް  ބޭރ ން 

އި. އެހެންވީާމ، މިީއކީ ކަހޯދިދާނެ މިކަން ކ ރ ަމށް ޓަ  ގ ޅިެގން ހިލޭ އެހީ ވެސް  ަގނޑ މެންނަށް އެކިއެކި ިއދާރާތަކާޅ އަ

ކ ރެވޭ ކަމަށް   ޓިކ ން މިކަންމެއަކ ަގނޑ މެންނަށް ނ ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދެން މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ޮގތަށް އޮޓަ

ސް ހީލަތްތެރި ރޭވ މެްއަގއި. ކޮންެމވެސް  ންމެވެޔޫސް ޕްލޭން ފާސްެވެގންދާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ އ ޅެނީ ކޮލޭންޑް   ،ޏާވަން

ތާކ ން ެގސްޓ  ކައިރީަގިއ  ހައ ސެބޮޑ  ރަށަކ ން ކޮންމެެވސް  ކައ ންސިލަރެްއެގ  ހޯދ މަށް ޓަކައި ކޮންމެވެސް  ބިން  ްއެގ 

 ، ޔޫސް ޕްލޭނެއް ހަދަން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީވެސް، ލޭންޑްެއ ބިން ހޯދ ން. އެހެންނަމަ  ،ފާސްކޮށްފައި ހަށް  ވަބ ނެެގން އަ 

ނަގޅ  ޮގތ ަގއި އެ ރަށެްއެގ ބިން ރަ  ންއި ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ޕްލޭން އޮެވެގމިއީ މ ޅި ރަށ ެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަކަ

ނޫން.   އް ވެސް އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތަންމިނަކަށްބޭނ ންކ ރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ީމަގއި ސަރ ކާރ ެގ ކޮންޓްރޯލެ 

 ؛ރަންޖެހޭ. އެހެނެއް ނ ކ ރެވޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ބިންތައްފާސް ވެސް ކ   މި ބަލާލަންޖެހޭ. ހަމަ ހ ށަހަޅާއިރަށް

.  ރަށ ެގ ބިންތައް ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭނީކީޖަހާ ޮގތަކަށް ނޫން ރަށް  އެންމެ ރަނަގޅ  ޕްރައިމް ލޮކޭޝަންަގއި ެގންޮގސް ތެޔޮތާންގީ 

ދިގ   ކަނޑައެޅިެގން  ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭނީ  ފައިމ އްދަ  މި  އެންމެ  ރަށަކަށް  އެ  މިހާރ   ދާތ ަގިއ  ޮގތަކަށް.  ހ ރި 

ން ވަކި ބީޗެއް. ެއ ބީޗް ބާއްވަން ބޭނ ންވާނީ ދާސްޓ ން  ރަށެއްަގއި ވެސް އެބަ ޮއވޭ ޓޫރި  ކޮނެމެ   ،ނެއެނިގވަޑައިަގންނަވާ
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  ޅ  އެންމެ ރަނަގ  . މިއޭ މި ރަށ ަގއި އޮންނަހައ ސް ދޮރިމަތީގައިންމެ މީހެއްެގ ެވސް އެ ީމހެއްެގ އަމިއްލަ ެގސްޓ ކޮ

ެގސްޓ  މީހާެގ  އެ  އެީއ  ބާއްވަން.  ބީޗް  ޭގދޮށ ަގއިއޭރިާއކީ  ކަތީބ   ޒަމާނ ަގއި  ކ ރީ  އެއީ  ޮގތަކަ  ؛ހައ ސް.    ށް ކޮންމެ 

ޭގދޮރ މަތީަގއި. އޮތީމަ ބަނދަރ  އޮންނަނީ ހިކިފަ. އެހެނެްއ    ެގނަނީ ކަތީބ ވަރާިއ މޫސ ން ހ އްޓަސް ބަނދަރ  އޮންއި އޮ

ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން    ވަނަ އަހަރ   2008ނޫން މިކަން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން މި އ ޅެނީކީ. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ މެން  

ނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މިކަން އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނެއް ހެދީ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގ  ،އި މަސައްކަތްކޮށް ކަޓަރާއްޖެ ހިންގ މަށް  

އަ  ތިބެެގންނ ވާނެ.  ނ ކ ރެވި  ނެތިެގން  އަ  ގެ ަގނޑ މެންޅ މީހ ން  ހ ންނަންޖެހޭނެ.  ެއވަރ   ެގ  ަގނޑ މެންޅ ސަރ ކާރ ަގއި 

ޅ ަގނޑ   ންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެ. އަފަ  ިވެގން މީެގދެކެވާހަކަ  ަގނޑ މެންނަށް ބޭރާޅ އ މ ަގއި ެއވަރ  ހ ންނަންޖެހޭނެ. އަޤަ

މީހ ން އެބަ   ންވެސް ސްރީލަންކާަގއި މިކަން ކޮށްދޭ  މިއަދ  ؛ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ލިބިފައި އޮތް މަޢ ލޫމާތ ަގބޫލ 

އެހެންވީމާ،   ތިބި.  އެބަ  މީހ ން  ބަިއވަރ   ކޮށްދޭވަރ ެގ  މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަިއސް  ރާއްޖެއަށް  މި  ތިބި. 

ަގނޑ މެންނަށް ޅ  ލީމާ އައިކަށް އަތޮޅ  މި އޮންނަނީ. ފޮނ ވަށް މީހ ން ެގނެސް، ިވްއސައަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ ވިްއސަކަ

ރ އް  މިކަން ނޫން.  ކަމެއް  ނ ކ ރެޭވވަރ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޫން  ސައިންސެއް  ރޮކެޓް  މިއީކީ  ަގސް  ކ ރެވޭނެ. 

ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ހ ށަހެޅ ން    މިހާރ   ސް، ނ ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެޔޫސް ޕްލޭން ނ ހެދިެގން އ ޅޭކަށްލޭންޑް  ނ ގ ނިެގންނެއް 

ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ަގއި ދެކެން.   އީށް ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، މި އެންމެ ރަނަގޅ  ހ ށަހެޅ ން ކަމަކަ  އެއީ

ވަނަ އަހަރ  ކ ރެވ ނ  ބަޣާވާތ ެގ    2012ފެބ ރ ވަރީ    7  ، ތެއްަގއި ލަސްވެެގން މި ދިޔައީދެން މިކަމަށް މައިަގނޑ  ޮގ

ތަކ ރާ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ބޭނ ން.  ރ ސަބަބ ން  ދަންނަވަން  ފެށ ނ     2008ކޮށް  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަހަރ   ވަނަ 

ނ ޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި  ތަނަށް ބިލ  ހ ށަހަޅާކަށް  ވަނަ އަހަރ  އައިސް މި  2022  ،ނަމަ  މަސައްކަތް ރީއްޗަށް ނިންމާލެވ ނ 

 އަޅ ަގނޑ މެންނާ   ،ކައ ންސިލ ތަކާއި  ،ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރާއިޅ  އަ  ،ާއއިކ ރާ ޮގތ ަގއި އެލް.ޖީ.އޭއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ   ؛ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން  މިކަން  ގ ޅިެގން    އާގ ޅިެގން އަދި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

ކ ރާނެ ފަރާތްތައް ނ ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ    ވެސް މީަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މިކަންކަށް  ލ ތަސިސަރ ކާރަށް ެވސް އަދި ކައ ން 

ލައްވާފަ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ބޭރ ެގ އެހީ ހޯދަން. މިއަދ  ިއއްތިފާޤ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑ  ރަޙ މަތެއް 

  ސެއް. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ނިޔޭެގ ރައީސާ އީސަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައީއެންަގއި މިއަދ  ހ ރި ދ ނިޔޭެގ ރަ.ޔޫ

ަގނޑ މެންނަށް ހޯދޭނެ.  ޅ ެގން ޭއެގ ފަންނީ އެހީ އަދައްކަވައި ފ ޅ ވާހަކަ  ޝާހިދާهللا އޮނަރަބަލް ޢަބްދ   ،ވާހަކަދަްއކަަވިއެގން

ަގނޑ މެން ހޯދަން ޅ  ފ ޅ ން އަފަންނީ ބޭ  ، އެހެންވީމާ، މި ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ިމކަން ކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ

ކޮށް، ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް މީެގ ފައިދާވާނެ ޮގތަކަށް   ިއެގން ވެސް ވީހާ ައވަހަކަށް މިކަންދަޖެހޭ. އެކަން ހޯ  އެބަ

ރަނަގޅަށް   ރަށްތަކ ަގއި ތިބި ކައ ންސިލ ތަކަށް ިމ ބާރ ތައް ލިބި،ރައްޔިތ ންެގ  އަވަހަށް މި ޕްލޭންތައް ނިމި، ރާއްޖޭެގ  

ޔޫސް  ލޭންޑް  ެއއްޗެހި ފެއްޓޭނެ އ ސޫލަށް ކަންކަން ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކއި  ިވޔފާރިތަކާ ؛ބޭނ ންކ ރެވޭނެޮގތ ަގއި ބިން    ހެޔޮ
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އެީއ  ޮގތް  ހ ށަހެޅިފައި އޮތް    ން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ މެއް ކަމަށް އަޅ ަގޑ  ދެކެ ކަޕްލޭން ހެދ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ   

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ންަގނޑ  ނ ދެކޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަޅ ކަމ ަގިއ އަތް  ޮގއެންމެ ރަނަގޅ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޒިޔާދ  ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޒިޔާދ  ޙ ސައިން  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

ކަޒީ އ ސޫލ ން  އްޖޭެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރ ރާދިވެހި)  7/ 2010ރ   ބަންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަ

ނ ކ ރެވޭ  މި އިޞްލާޙ  މި އޮތް ޮގތަށް އަޅ ަގނޑަށް ތާއީދ  ؛ފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަށްށް ހ ށަހެޅި(އަހިންގ މ ެގ ާގނޫނ 

ޔޫސް  ލޭންޑް   ،ހެޅ މ ެގ މަގ ސަދެއް ކަމ ަގއި މި އޮތީހ ށަ  މި އިޞްލާޙ   ،ވާލަން. ސަބަބަކަށް ވަނީވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ

ެގ ރަށްރަށ ެގ ތަރައްޤީ  ،ކ ރ ން ލަސްވ މ ެގ ސަބަބ ން  ،ލ މަށް، އެ ތަންފީޛ ކ ރ މަށް، ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ންއިޕްލޭން އެކ ލަވަ

  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ ެގ ޙަޤީޤީ ޞްލާޙ  މިޮގތަށް ހ ށަހެޅީ.  މި އިމަޝްރޫޢ ތަކަށް ހ ރަސްއެޅެމ ންދާ ކަމަށް ވިދާޅ ެވ،  

 އަށް ހަމައަށް އެޕްރޫވަލް  ލާފައި މިނިސްޓްރީއާއިޔޫސް ޕްލޭން އެކ ލަވަރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަށްރަށ ަގއި އަދި ލޭންޑް  ،ހާލަތަކީ

ެގ  މިކަމ   ، ކ ރެވ ނ  ޮގތ ަގއިމެންބަރ ންެގ ވާހަކަފ ޅ ން ެވސް ފާހަގަ   ިއްއޒަތްތެރި ިގނަމިތާ މަޖިލީހ ެގ    .ނ ފޮނ ވި އ ޅެނީ

ޮގތެއް ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން  ،ޓެކްނިކަލް މީހ ން ީމގެ ،  އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ  ޔޫސް  އިތ ރ ން މި ލޭންޑް  އަދި 

ޔޫސް ޕްލޭންެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ލޭންޑް  ،ޕްލޭނަކީ ކިހާ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މިހެން ދަންނަވާލަންޖެހޭ

ކައ ންސިލ ތަކަމ ހިންމ ކަ ލޭންޑްކަ ން  ވަޒަންނ ކ ރެވޭ.  އަސްލ   އެކ ލަށް  ޕްލޭން  ާގނޫނަށް   ލ ންއި ވަ ޔޫސް  ލާމަރ ކަޒީ 

ރަށެްއަގއި ކަމެއް ކ ރަން ބޭނ ންާވ    ،ބަހ ސްކ ރިއިރ ަގއި ވެސް އެންމެ ިގނައިން ދެކެވ ނ  އެއް ވާހަކަައކީެގނަިއއިރ ަގއި،  

ކ ރ މ ެގ    ންނަ މަގ  ދިގ ކަމ ން، އެ މަގ މިނިސްޓްރީއަކަށް ލިޔެެގން އެ އޮ  ތޮޅ  އޮފީހަށް ލިޔެެގން،ހިނދ  ފ ރަތަމަ އަ

ޔޫސް ޕްލޭނެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ޮގތ ަގއި ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ެވސް އެ ރަށެއްަގއި ފާސްކ ރެިވފައި އޮންނަ ލޭންޑް

 ޓަކައި. މިކަމަށް އޮތް މަގ  އަދި ދިގ .  ފަސޭހައަށްސްކ ރަމ ން އައީ. އެއީ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ   ާގނޫނ  ހެދިއިރ 

ނެތ މާއި  މިއެއީ   މީހ ން  ޓެކްނިކަލް  ދަތިކާމާ   ،ބ ނާ  ދަތި  މާލީ  ކ ރަންވީމާ  ކައ ންސިލ ން  ހ ރި.  އެ  ކަމެއްހ ރެ.  ބަ 

މި އިޞްލާޙ ަގއި މި އޮތް   ކަމަކީ. މިހާރ   ވާން އޮތް ކަމެއް މިކޮށްެގން ފަހ ން މޮޅ ލަހ ން ނަމަވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  

އޮތް    ލ މ ެގ މާ ބޮޑ  ބޭނ މެއް ވެސް ނެތް އިޞްލާޙ  މިހާރ  މިއިވަޔޫސް ޕްލޭނެއް އެކ ލަޙަޤީޤަތ ަގއި ލޭންޑް  ،ޮގތ ން

ނިންމާ   މެޓިކ ން ެއ ފާސްީވ ކަމަށް އޮޓަ  ،ނ ކ ރެވި ޮއެވއްޖެ ނަމަޢަމަލ   ޅާފައި ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހ ށަހަސްޮގތ ން. ދެ މަ

  އި، ދ ވަސް ތެރޭަގއި ހ ށަހަޅާފަމަސް  3  ،އޮތީ  މި  ރ  ހެދިފައި އޮތް ާގނޫނ ަގއި ވެސްހާވެސް މި  އޮތ ން. މިހާރ   ޮގތަށް
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 ދަނީ.  އ ނިވެެގން މި  މަސް  ެއއް ން  ެގހަމަ ފާސްވާ ޮގތަށް. އޭއްޔާ   ކަމަށް ވެއްޖެ އޭެގތެރެއަށް އިޞްލާޙެްއ ހ ށަހަޅަން ނެތް

މަގ ސަދ  އޮ  މި  މި  މިހާރ   ނަމަހާސިލ ކ ރ މަށް  އިޞްލާޙ ވެއްޖެ  ޮގތަށް  އ ޅޭ    ،ތް  މި  ހާސިލ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ ެމން 

ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ަގބޫލ ކ ރެވޭ. ދެއްކެވި    ން ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެނ ކ ރެވޭނެ. އެކަ  ދ  ހާސިލެއްސަމަގ 

އަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ ހ ށަހެޅ ންތަކ ން މިނިސްޓްރީ ؛ވާހަކަފ ޅ ން އަޅ ަގނޑަށް އެކަން އެނިގފައި އޮތީ. މިހާތަނަށް ހ ށަހެޅި

ސްަގއި  ހ ބަ  ރަށެއްެގ މަރ ޙަލާ ކ ރިއަށްދާ ކަމަށް. އިއްޔެެގ  11ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވެފަ.  ރަށެއްެގ ލޭންޑް   7އެބަ އޮތް  

އެތަްއ ރަށެއް އެބަ އ ޅޭ މިކަމަށް އަދި ފަށައިނ ަގނެވި. ބަިއވަރ  ސަތޭކަ  އަދި    .އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް މި އެނގ ނީ

ތެރޭަގއި ދެކެވ ނ  އެއް ވާހަކަެއްއެގ ޮގތ ަގިއ    ހ ރި ދަތިތަކ ެގ  ހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގތެރޭގައި  ސަބަބ ތައް އެބަ

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ސިފަކ ރަމ ން މި އަންނަނީ. ރ ްއަގސް ގ    ރަށްރަށ ެގ  ،އޮތް ނ ން އެއީ ވަރަށް ބޮޑ  ކަމެްއެގ 

މިއަދަކ  ނޫން. އަބަދ  ވެސް އެކަން ކޮށްފައި އޮތީ. މިއަދ    ،އެހެންނަމަވެސް، ރަށްރަށ ެގ ރ އްަގސް ގ ނަނީ އިއްޔެއަކ  

 . ރަ ރ ްއ ަވކިން، އަމިއްލަ މީހާެގ ރ ްއ ަވކިންބަންޑާ  ،އެނޭގނެ  ރ ްއ ހަމަ ބަލައިލީމާވެސް ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށްރަށ ަގއި  

ތެރޭަގއި މިނިސްޓަރ   ެގ  ހިަގނޑަކ ން. މިއަދ  ލިބ ނ  ތިން މިނެޓ ފި  އިއ ނބަކާއ ޅ ނީ ހަމަ ދެލިއެ ޒަމާނ ަގއި އެކަން ކޮށް

ސް ޓެކްނޮލޮޖީެއއް  އެްއވެ  ހ ރި ފަސޭހަ ޮގތް. އެހެންނަމަވެސް،ން  އެ ކިޔައިދިނީ ބޮޑ  ފިލާވަޅެއް. މިހާރ  އެ ރ އްަގސް ގ ނަ

ނެތް ޒަމާޏ ަގއި ެވސް ދިވެހިން އ ޅ ނީ ދިވެހި ރަށްރަށ ަގިއ، ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށ ަގއި ރ ްއަގސް ގ ނަމ ން. އަޅ ަގނޑ މެން 

އަދަދ     އެ ރ އްރ ކ ެގބޮޑ  ކަނޑޫފަލެއް ވެސް އޮންނަ ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސް، މީެގ ކ ރީަގިއ ހ ރީ    ،ރަށަކީ ރ އް ިގނަ

  ންެގ ވެރިފަރާތް ވެސް އެނޭގވަރަށް އެ ރ އްރ އް ވަކިކ ރެވިފަ. މިއީ އ ނދަޫގ ކަމެއް މި ަވގ ތ ރ ކ   ެގ،ގޭ   އެ  ،ޖެހި

ކ ރ   އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަަގިއމ ކ ރަން.  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ރައ ސ   ން  ެއއް  ބޮޑ   އެންމެ  ރަށެްއެގ  ެއ  ވެސް  ލްމާލަކީ 

ރާއްޖޭެގ އެންމެ އ ތ ރ ަގިއ މާ ބޮޑ  އިޤ ތިޞާދީ    އި.ގަ އ ތ ރ   ، ހިސާބ ަގއި  ގރ ރަށެއްެގ ރ ްއަގސް. އަމ ދ ން ައޅ ަގނޑ މެން

އަޅ ަގނޑ މެން ރަށ ެގ   ،އޮތީ  ހަރަކާތެއް އޮންނަ ހިސާބެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހ ރިހާ އެސެޓަކަށް މި

ޖ މ ލަ ބޭނ ންވަނީ  ރ އްަގސްތައް.  ފާހަަގކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   މި  ،ޮގތެްއަގއި  ޮގތ ން  މިހާރ   އޮތް  އިޞްލާޙ   މި   އޮތް 

މި  ،އިޞްލާޙަކީ މަ  ކ ރަން  ނ ވާތީގ ސައ ޅޭ  އިޞްލާޙަކަށް  ޮގތަކަށް  ހާސިލ ވާ  އަޅ ަގނޑަށް    ،ދ   އިޞްލާޙަށް  ެއ 

 ތާއީދ ނ ކ ރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ 
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ނައ މ ެގ  ެގވާ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ   އެމް.ެއން.ޕީން ހ ށަހަޅާފައި މި   އަޅ ަގނޑ  ވެސްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ނ ކ ރޭ. އޭެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ކަންތައްތަކެއް އެބަ އ ޅޭ. ެއއީ ަގާވއިދ ެގ ތެރެއަށް   ހ ށަހެޅ މަކަށް ތާއީދެއް

ޕްލޭނިންގ    ،ލާއިރ  އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ފެނޭއިބަޔަކަށް އަޅ ަގނޑ  ބަލަ  ްއލ ކ ރ ން. މީެގ ދެހަމި ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތައް  

އްލ ކ ރަންޖެހޭ. ހަމަ އެޮގތަށް ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ވެސް  ހަވެސް ހަމަ އެބަ އ ޅޭ ބަެއއް ކަންތައްތައް  ތެރޭަގއި    މިނިސްޓްރީ

  ، މި ފާހަަގކ ރާ ކަންތައްތަކަކީ  ށްއެބަ އ ޅޭ އިނޭގތޯ ަމއްސަލަތައް. ޭއެގތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މައްސަލައަ

އިތ ރ ން  ހ ރި. ހަމަ އެޮގތަށް ފަންނީ ބޭފ ޅ ން ވެސް ނެތް. ހަމަ އޭެގ  އެބަބަޖެޓ ެގ ދަތިކަން    ،އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން

ެއއީ  ،  ނ ދޭކަން ވެސް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން  ށް އެހައި އަހައްިމއްޔަތ ކަން އިނޭގތޯ ބައެްއ ކައ ންސިލ ތަކ ން މި ކަމަ

އަންނަިއރ    ދ ވަސްވެެގން  ފޮނ ވިފައިކަ  ސަތޭމިހާ  އަދި  ރަށަކ ން  ޮގތ ަގިއ  ނެތ މަކީ  އެތައް  ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ  

މީެގ އިހ މާލ  އެބަ އޮތް. ފޮނ ވާ މިންވަރަކ ން އެބަ ފާސްވަމ ން ވެސް ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާެގ    ކައ ންސިލ ތަކ ެގ

ނ ެގންދެވޭ. އެކަމަކ  މީަގއި މި    ކާ ހެދި ބައެއް ކަންތައްތައް ކ ރިއަށްމި ކަންތަ،ރަށްތަކ ަގއި ވެސް ހަމަ އެބަ އ ޅޭ  

ހ ރިހާ ކައ ންސިލެްއ   ؛ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވެނީ ބައެއް ކައ ންސިލ ތައް  ،ންބ ނާހެ

މަޖަލ ގައި، މ ބާރާތްތަކ ަގއި އިނޭގތޯ. ރަށ ަގއި ހ ންނަ   އިކ ޅިަވރާ  ންނަ ބަޖެޓެއް އިނޭގތޯ، އެ ބޭފ ޅ ންލިބިފައި އޮނޫން.  

ޮގތ ަގިއ    ،ބަޖެޓ  ކަށް ެވެގން  ޔަފަހަރ  ބ ރަ  އް، ދައ ލަތަށް ވެސް ބައެއްމިކަހަލަ މ ހިންމ  ކަންތައްތަ ަވކި ބަޖެޓެްއެގ 

ްއލ  ހޯދަން ބޭނ ން. އެކަމަކ  ެވސް މި ބަޖެޓ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ކަށް ހަ ތެރެއިން މި ކަންތަ  ެގކައ ންސިލ ެގ ބަޖެޓ    އި،ނ ހަދަ

ކީްއވެެގންތޯއޭ އެ ބޭފ ޅ ން މިކަހަލަ   ،ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީޚަރަދ ކޮށްެގން ކ ރާއިރ  ައޅ ިއން  ލައްކަ ކަށް  އެކިއެކި މ ބާރާތްތަ

ލާމަރ ކަޒ   ؛ބޭފ ޅަކ  އޮތީމިހާރ   ބޭފ ޅަ  .ކ ރެވިފައި  އެބަ  ބޭރ ން  ހަމަ  ނޫނީ    ،ކ ކައ ންސިލ ތަކަށް  ކޮންސަލްޓެންޓ ން 

ެއކަމަކ  ެއކަން   ޓެކްނިކަލް ބޭފ ޅ ން ހޯދައިެގން ވެސް ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނާނެ ކަންނޭނެގ.

މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ވެސް އެބަ އ ޅޭ ހަމަ  ؛ލާއިރ  މިނިސްޓްރީލައިނ ކ ރެިވެގންދޭ. ދެން ހަމަ މޮިގތަށް އަޅ ަގނޑ  ބަ

 ،ނ ގ ޅިެގން   އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  ، ފޮނ ވަިއެގން އ ޅޭ ބަެއއް ކައ ންސިލ ތަކ ން ވެސް މި ކަންތައްތައް ކ ރ މަށް ދަތިެވެގން

މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް އެދެން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީަގއި މި ކަންތައްތައް  ނޫނިއްޔާ މިކަހަލަ  

ތަކެއް ވެސް ހިންާގނެ ސްދެން މިއަދ  މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވި ޓެކްނިކަލް ތިމަންނަމެން ސެޝަން ؛އެއްކޮށް  ކ ރާ ބޭފ ޅ ންނާ

މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ވަރަށް  ޔ ދިލިބިެގން  އްލ ހަތަކަށް  ވާހަކަ. އެޮގތަށް ފޯރަމެއް ބާްއވަިއެގން ވެސް މި ކަންތައް

ޕީ.ޕީ.އެމްެގ    ،ިއއްޔެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ބޮޑަށް ބޭނ ންވާ ކަމެއް. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން

އަހަރ    4ތޭ.  ފާސްވެފަެއއް ނެ  .ލިއިރ  މިހާ ދ ވަސްވެއްޖެއޭއިތިމަންނަމެން ބަލަ  ،ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ވިދާޅ ވި

ތިންވެެގން ތިބެނީ.  މި  ސިވިލްަގިއ  މ ވަްއޒަފ ންކޮޅެކޭ  މަދ   ވަރަށް  ތިބެދިޔަީއއޭ.  އެބަ  ވެސް  މ ވައްޒަފ ން   އޭހަތަރ  

ެގ  ކީއްެވެގންތޯއޭ ޕީ.ޕީ.އެމް  ؛ކައ ންސިލެްއަގއި މަސައްކަތްކ ރަން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ  ވެސް ދައްކާ ވާހަކައެއް 
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ނިމިެގން ލޭންޑްދިޔަސަރ ކާރ   ހެދިފައިއިރ   ޕްލޭންތައް  ނަާގފައި ؟ނެތީޔޫސް  އެހެންނޫނަމަމ ވައްޒަފ ންތައް   ، ނެތީ. 

،  ނެނ ޖެހޭނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދި ިއތ ރ  ކަންތައްތައް ކ ރެވޭއަޅ ަގނޑ މެން އަިއސް މިއަދ  މި ވާހަކަތައް ދަްއކާކަށް

ެވސް ހަމަ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ޕްރޮޖެކްޓ ތައް  އަޅ ަގނޑ   ތަރައްޤީެގ  ދެން  އެޮގތަށް  ހަމަ  ވާހަކަ.  ހިންޭގނެ  ކ ރިއަށް   

ޑީ.އާރ .ޕީެގ  ،  ރާރ ތަކަކީަގއިޞްލާޙ ތައް ނޫނިއްޔާ ލާ  އައިސް މި ހ ށަހަޅާ  މިހާރަކަށްން  އެމް.ެއން.ޕީ  ،ފާހަަގކ ރަން އިނޭގތޯ

ހިފޭ ޕާޓީައކަށް ބަލާފަިއ    އްައޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބ ރަދަނެ  .ވެއްޖެ  ހިއެްއޗެއެ  ލީޑަރ  ލާކަހަލަ ދޯހަޅި ަގރާރ ތަކަށް  

  .. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ބަލަނީ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ . هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ،ބެހޭ މައްސަލަެއއް އާދެ! ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ؛އަޅ ަގނޑ  ނަސޭހަތެއް  މެންބަރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތަންކޮޅެއް ހަގ  ބޭފ ޅެއް ވީމާއިއްޒަތްތެރި    މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ

ފަހަރަށް    ތް އަރ ވަން ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް. މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރަށް ތިންހައްޔަތ ން ނަސޭސިދޮށީ މެންބަރެއްެގ ހައި

 ތިރާމާހ ކަރ މަންޑާ އެްއކޮށް ވާހަކަ. އި  ،އެއްކޮށް ާވހަކަދައްކަން. ޤަދަރ   އަދަބ  ތަޢ ރީފާއި  މަޖިލީހ ަގ  ،ދެނީ  މި  ތްހަސޭނަ

ދިގ ވ މަކީ މީހަކ   ިއސްކޮޅ ން  މެންބަރަ  ،އެކ .  ދާއިރާެގ  މަކ ނ ދޫ  ނޫން.  ފެލ މެއް  ނޭނގ މަކީ    ށްމިތާ  ލިޔަންކިޔަން 

ދެރަެވއްޖެ   ވަރަށް  ނޫން.  ކަމެއް  ކ ރާނެ  ދަށ   .އިނޭގތޯއަޅ ަގނޑ   ތިޔަހާ  މެންބަރެއް  މަނިކ ފާނ     ކަެމއް  ދަރަޖައިެގ 

އައ ގ ރާނަިއއްޒަތްތެރި    ނޭގ ނީމަ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިތާގަ ނ ވާޮގވަިއެގންކިޔަިއެގން  ޔޫނެ  އަންޑަސްޓޭންޑް އި  ވަްއޗޭ  . 

 މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ . 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރ . މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ 

ބަދ ފ މާ  ށްއަޅ ަގނޑަ ވަރަކަށް  އެއްވެސް  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ނޫނިއްޔާކ ރަްއވާތި!  ނިކަމެތިކ ރ މ ެގ  ދެރަ  ބަހެއް 

  އެކަމަކ  މިހާރ  ހ ށަހަޅާފައި މި   ،ބ ނާހެން  ޮގތަކ ންނެއް ނޫން. ހަމަ ރަނަގޅ  ކަންތައްތައް ެވސް ހ ށަހަޅާ. އެކަމަކ  މި
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އްލެއް ނ ލިބޭ. ދެން މީަގއި މާ ބޮޑ  މ ހިންމ  ވާހަކަތަކެއް ވެސް ނެތް. ހަމިއިން   ؛މެން ަގބޫލ ކ ރާއޮތް އެްއޗަކީ އަޅ ަގނޑ 

މި ކަންބޮޑ ވ ންތައް ހަމަ އިންތިހާއަށް   ؛ޔޫސް ޕްލޭންލޭންޑް  ލަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރ   ،ހަމަ އެއްޗެއް އޮތީތީވެ ެގނެސް 

މަކީ އެންމެ އެދެވޭ ޮގތްކަން. ެއކަމަކ   ޔ ދިއްލެއް ލިބިެގންހަށް އަވަސް  އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ވަރަށް އެދެން މިއަ

 ،ބިލަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ެއއްެވސް ވަރަކަށް ތާއީދ ނ ކ ރާތީވެ ިމ  ެގނައ މ ެގ  މިހާރ  މި ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އި އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  މި ހިްއސާކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  އ ޝާމް.  ވިލިމާލޭޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  އ ޝާމް ވިލިމާލޭ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނަށް މި  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ! 

ވަނަ ައހަރ ެގ ތެރޭަގއި ެގނެވ ނ . ޭއރ  އެ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ތަްއ   2019މަޖިލީހ ން ވަރަށް މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތަކެއް  

މަ މ ހިންމ   އެންމެ  މި  ،ވީ   ދަކަށްގ ސަެގނައ މ ެގ  ކައ ންސިލ ތައް  މިނިވަންކޮށް   ހާރަށްރަށްރަށ ެގ  ބޮޑަށް   ،ވ ރެ 

އެ ާގނޫނަށް ެއ    ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ހޯދައިދިނ ން. އެހެންނަމަވެސްފަންކްޝަން

އިޞްލާޙ  ާގނޫނަށް  މި  ެގނެވ ނ ތާ،  ފާއިތ ެވެގންއިޞްލާޙ   މ އްދަތެއް  ދިގ   އަދިވެސް  ެގނެވ ނ ތާ  ވެސް  ދިޔައިރ  

ނިމ މެއްކައ ންސި ޝަކ ވާތަކަކަށް  ހ އްދަެއއް  ލ ތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  މައި  އަދިވެސް   ނާދޭ.  ކަެމއް  އެްއވެސް  ނެތި 

މިހާރ  ކައ ންސިލ ތަކ ން ކ ރާ އެންމެ ބޮޑ   ނ ކ ރެވޭކަމ ެގ ޝަކ ވާތައް ކައ ންސިލ ެގ ފަރާތ ން އަދިވެސް އެބަ ކ ރޭ.  

ޔޫސް ޕްލޭންތައް ނ ހެދ މ ެގ  ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ލޭންޑްވަނަ އަހަރ  ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙ   2019  ،ޝަކ ާވއަކީ 

ސަބަބ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ރަށްރަށ ެގ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތައް ނ ހިންޭގކަމ ެގ ޝަކ ވާ. މިކަމ ެގ ސަބަބެއް ކަމަށް ބަެއްއ 

 އެހެން މަޖިލިސް މެންބަރ ން ޔޫސް ޕްލޭން ނ ހެދ ން. އަދި ވަރަށް ިގނަ ލޭންޑް  ހެދި  ބަޖެޓ ެގ ދަތިކަމާ  ،ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވޭ

އ ޅޭ މައްސަލައަކީ މި މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ އެކަށީެގންވާ ފަންނީ  ދިމާވެެގން މި؛ މިކަމ ަގިއ ޙަޤީޤަތް ،ވެސް އެބަ ވިދާޅ ވޭ

މީހ ން ރާއްޖޭަގއި ނެތްކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ރަނަގޅ  ވާހަކަެއްއތޯ އެބަ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް  "  ،މި ލިޔ މަކީ މިއީ ؛އޮންލައިން ނޫހަކ ން ފެނ ނ  ލިޔ މެއް  ށްނަން. އިްއޔެަގއި އަޅ ަގނޑަވިސް

ޔޫސް ޕްލޭން ހެދ މ ގެ  ކިޔާ ފަރާތަކ ން ލިޔެފައި އޮތް ލިޔ މެއް. އެއީ ރާއްޖޭަގއި ލޭންޑް  " ޕްރޮފެޝަނަލް ސަރވެއަރސް

ޔޫސް ޕްލޭން ހެދ މ ަގއި ދިމާވެފައި ރަށްރަށ ަގިއ ލޭންޑް  .ތް ލިޔ މެއް ޢަމަލީ މަސައްކަތްކ ރާ ޖަމ ޢިްއޔާއިން ނެރެފަިއ އޮ

އެ ބޭފ ޅ ން ަގބޫލ ކ ރާ ކަންތަްއތަކ ެގ ަމއްޗަށް ލިޔެފައި އޮތް  މަށް  އްލަކީ ކޮބަިއކަހައެކަމ ެގ    ިއ،އޮތް ދަތިތަކަކީ ކޮބައިކަމާ
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ޔޫސް ޕްލޭންތައް ހެދ މ ަގއި ލަސްތަކެްއ  ންޑްލޭ  ،ލިޔ މެއް މި ލިޔ މަކީ. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް އެ ބޭފ ޅ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރޭ

ރާއްޖޭަގއި ިމ  ،  އޮތް ޮގތ ން ވެއްޖެއްޔާ  މި ލިޔ މ ަގއި މި  ،ކަމަށް. ެއޮގތ ން އެ ބޭފ ޅ ން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި   އ ޅޭ  ވެެގން

ރާއްޖޭަގިއ ެއކަށީެގންވާ މިންވަރަށް    ،ަމސައްކަތްކ ރަން ތިބި ފަރާތްތަކ ން ަގބޫލެއް ނ ކ ރޭ ޢަމަލީ ޮގތ ން   ؛މަސައްކަތް

އ ޅެނީ. ެއ ބޭފ ޅ ން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި    ހައްލެްއ ނ ލިބިެގން މި  ށްބޭފ ޅ ން ނެތ މ ން ކަމަށް މި މައްސަލައަފެންނީ  

އެ ބޭފ ޅ ންެގ    އި،ކަމަށް ާގނޫނ ަގއި ލިޔ ނ އިރ ގަ   މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަންޖެހޭމިފަދަ ފަންނީ  ،  ފ ރަތަމަ މައްސަލައަކީ

ނ ލާ  އިމަޝްވަރާއާ އެކަށީެގންވާ   ހޯދ މަކާ  ވ ން.  ޚިޔާލ   ލިޔެފައި  ވާހަކަތަކެއް  މިފަދަ  ާގނޫނ ަގއި    ،ކަމަކަށް  ވަނަދެ  

ބޭފ ޅ ން   އެކ ރ  މ އްދަތެއް ދީފައި އޮތް ކަމަށް    ކައ ންސިލ ތަކަށް މިކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި އެކަށީެގންވާ ވަރަށް ވ ރެ

ވަނަ ކަމަކަށް  ހަތަރ ަގބޫލ ކ ރައްވާ.  ބަޖެޓ ެގ ތާށިކަން އޮތްކަން ވެސް އެ ބޭފ ޅ ން  ،  ވަނަ ކަަމކަށްތިން ަގބޫލ ކ ރަްއވަނީ.  

ކ ރ މަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިިވއ   ތައްއެލް.ޔޫ.ޕީ ރިޕޯޓ އޮތް ޮގތ ން  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި  ،  އެ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވަނީ

ވ ރެ  މިންވަރަށް  ލިބެނީ   އެކަށީެގންވާ  މި  ާގނޫނަށް  ޓަކައި  ހެދ މަށް  އެލް.ޔޫ.ޕީ  ދީފައިވާކަން.  މ އްދަތެއް    ތިން   ދިގ  

އެކަށީެގންާވ   ،ދ ވަސް ދިނ މަކީ އެއީމަސް  ތިންދ ވަސް. އެ ރިޕޯޓ  ރިިވއ ކ ރ މަށް ޓަކައި ވެސް މިނިސްޓްރީއަށް  މަސް

 ؛އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓ  ހެދ މަށްއޮތް.    ދިގ  މ އްދަތެއް ކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ން މި ލިޔ މ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ  ވަރަށް ވ ރެ

ބ ރީެގ އިމާރާތެްއެގ    ދިހަދ ވަސް. ރާއްޖޭެގ    15ާގނޫނަށް މި ލިބެނީ  މި  ސް  ވެއެ ރިޕޯޓ  ރިިވއ ކ ރ މަށް  ،  ހަދާފައި

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން މިނިސްޓްރީން ފާސްކ ރ މަށް ޓަކައި   ،އި މަސްދ ވަސް ލިބޭއިރ ގަ   އެއްކ ރެހ ން ފާސްކ ރ މަށް ވެސް  

އްދަތެއް ކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރޭ. މިހާރ  ދިނ މަކީ އެކަށީެގންވާ ވަރަށް ވ ރެން ދިގ  މ   ސްމަސްދ ވަ  ތިން

ވަނަ ކަމަކަށް އެ ބޭފ ޅ ން ލިޔ އްވާފަިއ  ފަސްއްލ  ލިބިެގންދަނީ މިދެންނެވި ކަންތަކަށް.  ހަ  ންހ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙ 

ޗަށް ރިޕޯޓަށް މައް   ގެ ތަކ އެ ރިވިއ ކ ރާ ފަރާތ ެގ އަިމއްލަ ޚިޔާލ   ،އިރިޕޯޓ ތައް މިނިސްޓްރީން ރިވިއ ކ ރާއިރ ގަ ،  އޮތީ  މި

އެކަމ ަގކޮމެންޓ  މައްސަލަ.  ބޭފ ޅ ން   އިކ ރާ  އެކި  މައްސަލަ.  ނ ހިފެހެއްޓޭ  ކޮންސިސްޓެންސީއެއް  ެއްއވެސް 

ބަލައި  ކޮމެންޓ ކ ރަްއވާއިރ  ކަންކަމަށް  ކޮމެންޓ ެއކި  ހަމަހަމަ  ކ ރީމާެގން  ނިންމ މ ަގއި  މިކަން  ކަމެއް މިނިސްޓްރީން 

މަޖިލީހ ެގ ވަރަށް ިގނަ  ކަެމްއކަން  މި  ކަންކަމަކީ އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ   ؛ލަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމ ެގ ަމއްސަނ ެގންގ ޅޭ 

ހަމަ މެންބަރ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަްއވާ. މީެގ ދ ވަސްކޮޅެއް ކ ރިން ކައ ންސިލ ތަކާ އެކީަގއި ބޭްއވ ނ     ،ބޭފ ޅ ން ވެސް

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ނ ހެދ މ ެގ މައްސަލައަށް ާގނޫނީ    ،އެބަ އޮތްއި  ބައްދަލ ވ މ ަގއި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެސް ވިދާޅ ވެފަ

 ޮގތ ން ާގނޫނ ތައް އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް. މިހާރ  ހ ށަހަޅާފައި މި   ކަމާ ގ ޅޭއެ ؛ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް. ާގނޫނ 

ަގބޫލ ނ މި  އޮތް އިޞްލާޙަކީ އެންމެ ރަނަގޅ  އިޞްލާޙ  ކަމަށް   ސް މި ވެކ ރައްވާ ހާލަތ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީން 

ކަމަށް މައްސަލައެއް  ހޯދަންޖެހޭ  ހައްލެްއ  ައވަސް  ބަލައިަގތ މަކީ  ،ވާތީ  މައްސަލައަކީ  އިޞްލާޙ   ކަމެއް    މި  މ ހިންމ  

މިކަމ ެގ ފަންނީ ޮގތ ން    މިކަމާ ގ ޅޭކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ަގއި  ންފައި  މި އިޞްލާޙ  ބަލައިެގ  ަގބޫލ ކ ރަން.ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   
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ެގނެސްެގން ނަމަވެސް   ، މަޝްވަރާކޮށްބޭފ ޅ ންނާ މިހަައވަސް    ،ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކެއް  ހޯދ މަކީ  އްލެއް  ކަމަށް 

 މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެްއވި ފ ރެޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މ ޙައްމަދ   ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ރެސްމާތޮޑާފަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ 

 .ލަޠީފް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ  ދިެވހި ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އިްއޒަތްތެރި   ވެސް އަންނަ ޮގތަކީ މި މަޖިލީހ ަގއި މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރެވެމ ން މި. އޮތީ އިޞްލާޙެއް ހ ށަހެޅިފަ ާގނޫނަށް މި

ޮގތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަން ބޭނ ންވާ   ންމެޖޯރިޓީ  ،ރައީސް  ތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންކަމ ން، ރަްއޔިތ ންނާ   ކ ރަމ ންދާ 

މި ޮގތ   ގ ޅ ންހ ރި މ ހިންމ  ކަންކަމ ަގއި ކ ދިކ ދި ޕާޓީތަކ ން އަދި  ން ބަލާ ކަމ ަގއި  ތަން ތަމ ސީލ ކ ރަމ ން އަންނަ 

ބޮލައިލާ   ނޫނީ އިޞްލާޙ ތައް ؛ބޮލައިލާހިންމ  ބިލ ތައް  ހ ށަހެޅޭ މ   ،ނަމަވެސް ވީ  އަމިއްލަ މެންބަރ ން ކަމ ގައިވާނަމަ،  

ކަމެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ނިކަމެތިެއއީ ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދޭ  ،  ތަނ ަގއި ފެތ ރެމ ންދާތީވެ  އެ ވާހަކަތައް މި  އިޖަހަ

މި    ،ދަނީ  ވަމ ން މިހެކިއަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ ދިވެހިން    ން،މި ސަރ ކާރ  ؛ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް ނެތް   ދ ނިޔޭަގއި  ،ސަރ ކާރ  ައއީ ދިވެހިރާއްޖެ ދ ނިޔޭަގއި ވެސް ނެތް ފެންވަރ ެގ ޑިމޮކްރަސީއެއް ެގންނާނެކަމާއި

މީދ ތަކެްއ ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދެމ ން. ންކަމ ެގ ވަރަށް ފޮނި އ ކަށަވަރ ކޮށްދޭނެރަްއޔިތ ންނަށް  ތަކެްއ  ގ އްހަ ފެންވަރ ެގ  

މީެގކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން ދަންނަވާ ކަމ ަގިއ   ؛ޮގތ ން  ެއއީ ސިޔާސީ  ްއވި.ވެހި ރަްއޔިތ ން ަގބޫލ  ވެސް ކ ރެއެކަން ދި

ނޫނީ ވަރަށް ިއއްޒަތް    ، ޮގތ ން މި ރާއްޖެ ބައްޓަންކ ރ މ ަގިއ އިސް ސަފ ަގިއ ތިއްބެވި ވަރަށް ިގނަ  ސިޔާސީ  ،ނަމަ  ވަނީ

ބޭބޭފ ލިބިެގން އިއްޒަތްތެރި  ވަރަށް  ކޯލިޝަންވަޑަިއެގންނެވި  މިދަންނަވާ  ެވސް  ހިމެނިވަޑަިއަގތ މާއިތެރޭަގ  ެގޅ ން  ، އި 

އަދި ޭއގެއިތ ރ ން ދައްތައިން ވެސް ކޮއްކޮމެން   ،ަގިއ ތިބ މާއިޑިމޮކްރަސީެގ ބައްޕައިންނާއި މަންމައިން ވެސް އޭެގތެރޭ 

ސްޕަރ ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ  ؛ޭގަގއި ސްޕަރ މެޖޯރިޓީިމ މަތި  ،އަދި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ، ވެސް އޭެގތެރޭަގއި ތިބ މާއި

ވަރަށް ފޮނި   ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛މީދ ންމ  ރައްޔިތ ންނަށް ެއއްކަލަ މިދެންނެވި އ ންމި ހ ރިހާ ކަެމއް އާ   ،ލިބ މާއި

  ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އިރ ގަ ެއޅިއިކަމަކާ ފިޔަވަޅ   ،މި ފެންނަމ ން އަންނަ ވާހަކަައކީ  ،. އެހެންނަމަވެސްއ އްމީދ ތަކެއް ކ ރި

ދެްއ އެމް.ޑީ.ޕީން  އ ވަރަށް ަވރ ަގދަ ވަ   އީއެ   ، ނެތްކަން މި އެނެގނީ. ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ެގނެވިށް ތަްއޔާރ ވެފައިކަމައެ

އޭެގއިތ ރ ން   އަދި  ފާސްކޮށްފައި  ާގނޫނ   އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އައި.  ޓަފަސް  ތަކ ރާރ ކ ރަމ ން  މެއް  ރއަހަރ ެގ 
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ލާފައި  އިތަޅ އަޅ ވަ  އްމިއަދ  އެ މެންބަރ ންތަ  އިއިންތިޚާބީ މެންބަރ ންތަކެއް އެ ތަނަށް ލ މަށްފަހ ަގ  ،ދީ  ކައ ންސިލ ތަކަށް

ތިޔަ ފަރާތްތަކ ން ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭން ސަރ ކާރަށް ވަނީ ދަތިވެފައޭ.    .ރާއްޖޭަގއި ނެތޭ ފަންނ ވެރިންނެއް،  ބ ނަނީ  މި

 ،ން ކޮމްޕްރޮމައިޒްކ ރ މަށް ޓަކައި މި ފަލްސަފާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ   ،އަބަދ ވެސް މި ވިސްނަނީ

ކަން ދެއްކ ން ހ އްޓާލަންޖެހޭ. ކީްއވެެގންތޯ މި ކަންކަން މިހެން ތަރ ތީބ ވެެގން އަންނަ  ޖެހޭ. މި ވާހަކަ  މި ހ އްޓާލަން އެބަ

ަގއި މިއަށް ކ ރިއަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ނާޅާ މި އޮތީ. އެއީ ސަރ ކާރ ެގ ނާޤާބިލ ކަމެއް ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި  އިރ ގޭ ނއެ

ިއްއޒަތްތެރި  ؟ ރައީސް ިގނަ  ވާހަކަދަްއކަވާ  ތަނ ަގއި  މި  އ ފައްދާ.  އެބަ  ސ ވާލ   ވާހަކަައށް  ރަްއޔިތ ން  މެންބަރ ންެގ 

  ، ތަްއޔާރެްއ ނޫނޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ކ ން ކަން. ސަރ ކާރަލާއިރ ަގއި ވެސް ދޭހަވަނީ އެ އިވިސްނަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އޭެގ ކ ރިން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ނ ކޮށް.    ،މިފަދަ ބޮޑެތި ާގނޫނ ތައް ެގނެސްެގން ރަްއޔިތ ންނާ ހަމައަށް ތިލަކ ރާކަށް

އެބަކައ ންސިލ  ކ ށްވެރިނ ކ ރޭ ؛ހ ރި  ތަކ ން  ރައްޔިތ ންނަށް    !ކައ ންސިލ ތައް  ތިއްބެވީ  އެ  ވެސް  ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި 

މާދަމާ ،  އާޚިރ ަގއި އެ ފަރާތްތަކަކީ   ،ވެެގން. އަދި ބޮޑެތި ޕާޓީތަކ ަގއި އެ މެންބަރ ން ތަމްސީލ ވަމ ންދާއިރ   ދ ތަކެއްއ ވަ

ސަރ ކާރ ން. ބަޖެޓެްއ    އް. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތައް ކ ށްވެރިނ ކ ރޭ މައިވެސް އިންތިޚާބ ތަކަށް ކ ރިމަތިލާނެ ފަރާތްތަ

ފ ރ ޞަތ  ހޯދަން  އާމްދަނީ  އަމިއްލައަށް  ނޫން.  ނ ދީދެވެނީކީ  ކައ ންސިލ ތަކަށް.  ނޫން  ހ ރިހާ    އި،ބަހައްޓަދެވެނީކީ  މި 

ައދި އެ ކައ ންސިލ ތަްއ އެންމެ    !ނ ކ ރޭކައ ންސިލ ތައް ކ ށްވެރި،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އި،ބަހައްޓަ ިއ  އަޅ ވަ  މެއްތަޅ އެޅ ވ 

އެއްޗެއް.    ށްބާރ މިނަ މ ހިންމ   ޕްލޭނަކީ  ލޭންޑްޔޫސް  ދަންނަވާ  މި  މަސައްކަތްކ ރަން  ޓަކައި  ހިނގައިަގތ މަށް 

ކ ރިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތަްއ   ،މި އެނިގެގންދަނީ ކަން ވެސް ނ ކ ރެިވ ެއއް އަހަރ ެވެގން ދިޔައިމާއެ  ،އެހެންނަމަވެސް

މ ެގ ސަބަބ ންނޭ މި ހ ރިހާ ދައްޗަކާ މިއަދ  ރައްޔިތ ން ކ ރިމަތިލާން މި ޖެހެނީ. މ ޅިން ހ އްޓިފައި ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ނޭޅ 

،  އި ެއ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ނ ބަލަ  ،އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން ކައ ންސިލ ތަކަށް ؛ އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އެޚިދ މަތްތައް  

ރައްޔިތ ން ބޭނ ންާވ    ،ބިންތަކާއިއެްއޮގތަށް ކައ ންސިލ ތަކ ން ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ    ރައްޔިތ ންެގ މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލާ

އެީއ މައި ސަރ ކާރަކަށް މިއަދ  ހ އްޓ ވޭނެ ކަެމއް ނޫނޭ.    !ތަރައްޤީއަށް ބޭނ ންވާ އެހެނިހެން ކަންތައްތަްއ މަގ ފަހިކޮށްދޭށޭ

ލިބި ބާރ ވެރިކަން  އެ  އޮތީ  އެ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ތި  ޮގތ ން  ބޭނ ންާގނޫނީ  ބާރ ެގ  އެހެންވީމާ،  ސިވިލް   !ހިފާށޭފައޭ. 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ    ،ސަރވިސްއަކަށް ވެސް އެކަމެްއ ނ ހ އްޓ ވޭނޭ. ާގނޫނެއް ވ ޖޫދަށް ެގނެވޭ ހިސާބ ން އެ ބާރ ެވރިކަން

ތް އެ ބާރ ވެރިކަން. އޮ  . އެހެންވީމާ، ކައ ންސިލ ތަކަށް އެބައެ އޮތީ އެ ބާރ ވެރިކަން ލިބިފަ  ، ވާނަމަ  ކޮށްފި ކަމ ަގއިގ ތަސްދީ

ޮގވާލަން ޮގތަށް ރައްޔިތ ންެގ ރ ހ މާ  ، އަޅ ަގނޑ   ިމ ދަންނަވާ  ހ ރިހާ ކައ ންސިލަކ ން ވެސް  ެއއްކޮށް،   ތާއީދާ  އިތި 

މި ؟ ވެސް ޯގތި ދޭންވީ. ކީްއވެެގންތޯ ނ ދެވޭންވީ  ންމި ދަންނަވާ ޮގތަށް ޯގތި ދޭންޖެހ ނ  ތަންތަނ   ، މަޝްވަރާއާ ެއއްކޮށް

ހ އްޓިެގން    މައި ސަރ ކާރ ެގ އިހ މާލ ން އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްތަކ ެގ ތަރައްޤީ ؛ރެއްެގ އިހ މާލ ންދަންނަވާ ޮގތ ން ސަރ ކާ

ކަމެއް ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ    ެއވެނި   ،މިވެނި ކަެމއް  ،ތިމަންނާމެންނަށް  ،ނ ޖެހޭ. ބޮޑ  ާގނޫނެއް ފާސްކޮށްފައިއަންނާކަށް
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ެގންދަ  މި  އަޅ ވަމ ން  ބަދ ނާމެްއ  ހ ރިހާ  މި  ރައީސްވަނީ.  ބޮލ ަގއި  ދެކޮޅ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  އަބަދ ވެސް  ނ ޖެހޭ 

މި ވާހަކަ މާ  ؛ ހ ރި ކަންތަްއތަކ ެގ ވާހަކަ މި ތަނ ަގއި މި ދެކެވެނީ. އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަބަދ ވެސް ހިތާމަ

ކަމ ަގިއ  އައި    ކޮންމެ ޕާޓީއަކ ންއަދި  ،މިހެން އަންނަ މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތައް  ،ދިގ ކ ރާކަށް ނެތިން. އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެދެނީ

އިޞްލާޙ ތަކަށް   އެ ހ ށަހެޅޭ ،ވިޔަސް، އަދި އަިމއްލަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ކަމ ަގއި ީވނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދަނީ ތިމާމެންވީ ވަ ތަނ ަގއި ފެންނަމ ން މި  މި  ފަރާތްތަކ ން   ،ދ ތައް ނ ފ އްދިެގންދާއިރ  ވެސްއ ޖާަގދިނ ން.  އެހެން 

ކަން ލ ިއކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ެއކިެއކި ާގނޫނީ ފަރާތްތަކާ ގ ޅިެގން މި ތަނަށް ހ ށަހެޅޭ ކަން ފަސޭހަކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި އެ އެ

ޖަހަމ ންދާ ތަން. ދިވެހި ރައްޔިތ ން އެބަ ތިބި ބަލަން. ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް މި    އިބިލ ތައް ެވސް ބޮލާލަ  އިއިޞްލާޙ ތަކާ

ކަން ބައްދަލ ކ ރާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ތި ބޭފ ޅ ންނާ އެ  ަގއި  2023މަންޒަރ  ފެންނާނެ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  ފަޟ ލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ގ ޅޭޝ ކ ރިއްޔާ  ހިންގ މާ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  މި ޮގތ ން    ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހ ށަހެޅ ނ  އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން. އަޅ ަގނޑ މެން ދާއިރާެގ ރަށްތަކ ަގއި  

ފ ލިދޫ   ،ސް ޕްލޭން ހެދިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސްޔޫއަދި ތިނަދޫަގއި ލޭންޑް  ،ވެސް ޚާއްސަ ޮގތެްއގައި ފެލިދޫއާއި ފ ލިދޫ

ކ ރާއިރ ަގިއ    ކަން  ޔޫސް ޕްލޭނ ެގ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަން ބޭނ ންވާ ފެންވަރެއްަގިއ ނ ދޭ. މި މި ދެ ރަށ ަގއި ލޭންޑް ؛ފެލިދޫ

އަޅ ަގނޑ     މަކީޔ ދިވެެގންެއކީަގއި މިހާ ދިގ  މ އްދަތެްއ ހޭދަފ ދޭވަރެްއެގ ބޮޑ  ޚަރަދެއް ެވސް އެބަ ހިނާގ. އަދި މިއާ 

ެގެއްއެގ މާލޭެގ  ބަދަލ ކ ރ މެއް.  ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  މެންބަރ   ؛ބ ރީގެ   10  ވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  އެ 

ެގއެްއެގ   މާލޭެގ  ޮގތަށް  މަސް  10ފާހަަގކ ރި  އެްއ  ާގތްަގނޑަކަށް  އިމާރާތެްއ  ފާސްެވެގން ބ ރީެގ  ތެރޭަގއި  ދ ވަސް 

މިއީ ަގބޫލ ކ ރަން ދަތި ކަމެއް. މޮހޮނަށް އޮޑިދޭ އ ސޫލ ން   ،ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްނ ވެ އައ މަކީ ރަށ ެގ ލޭންޑް  ،އަންނައިރ ަގއި

ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް    ،ނ ދާތީއެ ކަންތައްތައް ފަހިެވެގން  ،ކައ ންސިލ ތަކަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅ ވެ

  ޯގތި ދޭން ބޭނ ންވެއްޖެއްޔާ  ؛ހިތާމަކ ރާ ވާހަކަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. ބަޖެޓެއް ނ ލިބޭ. ކަމެއް ކ ރަން

ފ ރިހަމަނ ކޮށް ނ ދެވޭ އ ސޫލެއް މި އޮންނަނީ.   ،ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައިެގން މެނ ވީމި ލޭންޑް  ހަމަ   ،އަދިވެސް މި ޖެހެނީ

ކައ ންސިލ ތަކ ން  އަދި   ބޭނ ންވާ ކަންތައްތައް    ރަށްރަށ ެގ  ކ ރަން  ތަރައްޤީއަށް  އަދި އަތޮޅ ެގ  ތަރައްޤީއަށާއި  ރަށ ެގ 

. އަބަދ ވެސް  ޔޫސް ޕްލޭނެއްަގއި އަޅައިަގނެެގން ނެއްޓެން ނޭނިގެގން އ ޅޭތީތެރެއިން ނ ކ ރެިވެގން މި ދަނީ މި ލޭންޑްމީެގ
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ރާއްޖޭން   ؛އަނެއްކާ އަނެއް ކޮޅ ން މި ޖެހެނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް  ދެން   އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަސައްކަތްތައް ިމ ހ ންނަނީ އެހެން.

މިއީ     ފޮނ ވަން ދ ވަސްކޮޅަކ ން ޮގވާލަފާނެ.ޔޫސް ޕްލޭން ހަދަންބޭރަށް އެކަންޏެއް ނޫން، ދ ނިޔޭން ބޭރަށް ވެސް ލޭންޑް

މި ޤައ މ ަގއި ކަންތަްއތައް ހިނަގމ ން އަންނަ ޮގތް. އެހެންވީމާ، މިއީ މޮހޮނަށް އޮޑިދޭ އ ސޫލ ން މި ކަންކަން  ؛ކަންމި

ރަށ ަގއި ތިއްބެިވ  މި ކަންކަން    ،ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ފައިސާދީ  ،ނ ކޮށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ބާރ ވެރިކަން ދޭން ބޭނ ންވެއްޖެއްޔާ 

ވާހަކަދައްކައިެގން އެ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް ރަށ ެގ ޕްލޭން ހެދެންވާނެ   ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނާ  ،އިހ ރިހާ މަންދޫބ ންނާ

ޖާަގެއއް ނެތް. ސަރ ކާރ ން   ެއއްޗެއް ބ ނާކަށް  ަވކި  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންވީމާ، ސަރ ކާރ ން މިއަށް  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

އެ ކަން ކ ރިއަށް    ،ކަމ ަގއި ވަންޏާ  އިފިގ ޅެވިދާނެ ވަކި މިންަގނޑ ތަކެއް، ވަކި އ ސޫލ ތަކެއް. އެ އ ސޫލ ތަކަށް ފައްތަ ެގން

ެގންދެވޭނެ އިންތިޒާމ  އަސްލ ަގއި ސަރ ކާރ ން ހަމަޖައްސަިއދޭންޖެހޭ. އަބަދ ވެސް އަޑ އަހަނީ ކ ރީެގ ކަތީބ ންެގ ވާހަކަ.  

އެވެނި ކަމެއް ނ ކޮށްދިނޭ. ސަރ ކާރ ން   ،ކަތީބ  މިވެނި ކަމެއް ނ ކޮށްދިނޭ  .ން އަޑ އަހަނީކަތީބ ންެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެ 

ކަތީބ  އިންނަވަނީ އިސްކޮށް، ދެން، އޮބާމާ ހެދިެގން މި އ ޅެނީ.   ؟މި ކަންކަން ކ ރިއޭ. މިއަދ  ކޮންތާކ ތޯ މި ޖެހެނީ

، ހަމަ އެްއކަހަލަ ވާހަކައެއް މި ދައްކަނީ. އާދެ! ެއއްކަހަލަ  އިރ ކޮޅަކ ން ެވއްޓެނީ ިވންޑްސާފެއްަގއި މޫދަށް. އެހެންީވމާ  ދެން

މި  އ ސޫލ ން  ހިންާގ  ސަރ ކާރ   މި  ފަލިޖަހައިެގން  ދަނީ.  މި  ތަރައްޤީެގ  ވާހަކަެއްއަގއި  ދިވެހިރާއްޖެ  ދޫކޮށް،  ކަން 

ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މި   ކ ރަން ކައ ންސިލ ތަކަށް ދޫކޮށްލަން ެއބަ  ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންވާ މަސައްކަތްތައް  ،މަސައްކަތްތައް 

ހިފަހަްއޓައިެގން ބާރ ވެރިކަމެއް  ވަންޏާ  ހ ރިހާ  ކަމ ަގއި  އަދި   ،މަސައްކަތްކ ރާ  ވެސް  ކައ ންސިލ ތައް  ވެސް  ދ ވަހަކ  

ެއކަށޭނަ ތަރައްޤީެއއް ނ ލިބޭނެކަން އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ    ،ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް އޭެގ ެއކަށޭނަ މަންފާ

ިމ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ. މި އޮތް   ؛ ބޭނ ންވޭ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން ބޭނ ންފާހަަގކޮށްލަން

ކަން ކ ރެވޭނެ މަގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ިމ  ދ ވަހަށް ވެސް ބަދަލ ކޮށްެގން މިއެއް މަސް  ހ ށަހަޅާފައި އޮތް  ،ދ ވަހެއް ނޫންދެ މަސް

ފާ ަމޖިލީހ ން  އޮތް  މެޖޯރިޓީ  މިއެމް.ޑީ.ޕީ  ޭއެގ  ކަންސްކޮށްެގން  ހަމަޖައްސައިދޭންވީ.  އިންތިޒާމ   ފަހ ަގިއ  ކ ރެވޭނެ 

ބ ނަމާ މަސައްކަތް  !ހިނާގހިނާގ  ބޭފ ޅ ން  ަވގ ތ ަގއިެއ  މި  މި  ނ ކ ރިއްޔޭ.  ަމގ     ކަންތަޅ އަޅ ވާފައި  ނ ކ ރެވޭނެ 

މަސައްކަތްނ ކ   ،ތަނަވަސްކޮށްފައި  ކައ ންސިލ ން  ހަދާފައި  ޮގތްތަކެއް  ޒިންމާދާރ ނ ކ ރެވޭނެ  ާވހަކަދެއްކ މަކީ  ކަމެްއ ރާ 

 ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އަޅ ަގނޑަށް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .ަމކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ،އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 



2220 ޖޫން 1               ޖަލްސާ                              ވަނަ   9ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

55 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

 ؛ެއ ވަރަށް ފާޑ ކިޔާއިރ  ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން  ،ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅ ަގނޑ   

؟ ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ ކ ރީ ؟ އޮތްތޯ  ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަކީ އެ ތަނ ެގ މެންބަރ ން. ކިތައް ރަށ ން ބިންކަނޑާފައި ދީފައި އެބަ

ކޮން   ،ނޭގނެ އެ ބޭފ ޅ ން ކަންތަްއކ ރި ޮގތް. އެހެންވީމާ . ކައ ންސިލ ތަކަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެންހި ސާފ ކޮށްލައެ އެްއޗެ

ދަްއކަނީ މި  ވާހަކަތައް  މޮޅެތި  މާ  ކ ރެވިެގންތޯ  ކޮން ؟ކަމެއް  ދައ ރ ަގިއ  ބޭފ ޅ ންެގ  ކ ރީއެ  ެއއް އެ؟ ކަމެއްތޯ 

 އިރ . ޝ ކ ރިްއޔާ. ސާފ ކޮށްލަދިނ ން އެ ބޭފ ޅ ން ވާހަކަދަްއކާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ .هللا ދެްއކެވ މަށް ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ކަފ ޅ ވާހަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ  މި މަޖިލީހ ގައި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގ ރާެމއް  ؛ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ 

ކަމާ  އެ  ،ޑްރޯނެއް އޮޕަރޭޓްކޮށްެގން އެ ކަންކ ރަން ތައްޔާރ ވަމ ންދާ ވާހަކަ ައންނަ ޖ ލައި މަހ ގައި ؛ކ ރަންޑްރޯން އޮޕަރޭޓ 

އަޅ ަގނޑ މެން ރިސޯޓެއް މި ހަދަނީ ބަރަވެލި    އިދިވެހިރާއްޖޭގަ ؛ ބެހޭ މަހާސިންތާއެއް ބާްއވާ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރިސޯޓްތައް މި އަންނަނީ، ހަޔަސްޓް ލެވެލަށް މި ދަނީ. ރިސޯޓ    ސްޓަރ  8ސްޓަރ،   7ޮގސް  ރަށްރަށް  ވެސް ނާރާ ފަޅ 

ޕްލޭނެްއ    ،ރަށަށް އަރާިއރ ަގއި ނ ވެސް އެރޭނެ ރަށަށް. އެއީ ވާ ޮގތަކީ  ،ފަޅ ރަށެއް ލިބ ނީމާ ؛އޯނަރ  ފ ރަތަމަ ރިސޯޓ 

.  ރީ ސަރޭވއެއް ައޅ ަގނޑ މެން ހަދަންޓްެގ ކ ރިން  އެޅ މ ނެތީމަ ރަށް އޮންނަނީ ވަލަށް، ޖަންގައްޔަށް. އެހެންވީމާ، ރިސޯޓ 

ދޫނިންއެންަވޔަރަ ހ ރި  ތަނ ަގިއ  އެ  އެހެންޮގސް  ސަރވޭކ ރަން.  މެތަމެޓިކްސް  ސަރވޭކ ރަން،  ، ޕާއިތްސޫސޫފާމަންޓް 

ސީދާ އޯނަރ  ހ ންނަވަިއެގން    ، އަދި ބީޗަށް ރާޅ ޖަހާވަރާއި އި، ކަނޑ ެގ ލޮނ ަގނޑާ   ،ކަނޑާއި  ،ވަޔާއި  ،އޮޕަރޭޓްވާ ޮގތާއި

އަމ ރ ކޮށްފައި    އިމެންނަށް ސަރ ކާރ ން ކ ރަން އަންަގވަރ  ވެސް. އެ ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް އަޅ ަގނޑ   ޖަހާރާޅ   ގ ނާނެ

ވެެގންދިޔައިރ ަގއި ޑްރޯން ދ ނިޔެއަށް އަތ ވެއްޖެ އިނޭގތޯ.   އަހަރ   4ދ ވަސް ތެރޭަގއި އިނޭގތޯ.  45އޮންނަނީ ބިޑ ަގއި  

މަށް ޓަކައި  އަޅ ަގނޑ  އެލޯން މަސްކަށް ދަންނަވަިއެގން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި ެގންނަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ ހިންގ 

؟ ކާށިދޫަގއި ކިތައް ރ އްތޯ ހ ރީ ؛ރަށ ަގއި  ،ސްރީއަށް ދަންނަވާލީމަ ސްރީ ބ ނާނެތާ  ،ރޮބެޓްތަކެއް. މިސާލެއްެގ ޮގތ ން

ހައ  މެނީ ޕާމް ޓްރީސް ވީ ހޭްވ ިއން ކާށިދޫ. ަވގ ތ ން ސްރީ    ،ޕްލީޒް ޓެލްމީ  !އެީއ ސްރީ ؛އިރަށްސްރީއަށް ދަންނަވާ 

ކިތަްއ    އިެގންއަ ޕްރޮބްލެމް. އެހާ ވެސް ފައްކާކޮށް މި އޮތީ. ސްރީއަށް ދަންނަވަ   ނޯ ނީޑް ޓ  ހޭވް  ، ރިޕޯޓ ކ ރާނެ. ޓަޓަސް

ނ ކ ރެވިެގން ިމ    ޕްލީޒް ޔޫ ނޯ ނ  ހައ  މެނީ ޓާޓަލްސް ވީ ހޭވް. ވަރަށް ސާފ ކޮށް މިހާވަރ  ކަެމއް؟ ކަހަނބ  އެބައ ޅޭހޯ
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މިއީ    ސްރީއަށް ދަންނަވާލީމާ  ކަމާ އިނޭގތޯ. އެލަން މަސްކ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ވެއްޖެ މި؟ ކޮންކަހަލަ ިވޔަފާރިެއއް  ،އ ޅެނީ

ދޮން   ،ސްރީއެއް ނ ބަލާނެ؟ ވީ  ކިހިނެއްތޯ މި  ،ވާން އޮތް ކަމެއް. އަސްލަންޓޭ ސްރީއާ ގ ޅ ން ކެނޑ ނީ ކޮންތާކ ން

. ނޫންތޯ ސްރީ އޮޕަރޭޓްކ ރާނީސަމް. އެހެނެއްޯއ ޔޫ ލ ކް ހޭންޑް  ،ޔޫ ލ ކްސް ބިއ ޓިފ ލް ޓ ޑޭ. ސްރީ ބ ނާނެ  ،ސްރީ؟ މީހެއްތޯ

ކަން ޑްރޯނެއް އ ފައްދަިއެގން މި  ،އަސްލަންޓޭއަށް އެވަރ  ނޭނެގންޏާ އަދި ޑްރޯން ެގނެސްެގން ޓްރޭނިންގ ހަދައިެގން 

ވެެގން  ކ ރަން ވަގ ތ  ސަލާމަތް  .ކާށިދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރަށް ޓައިމެއް ނެތް  ކ ރަންވެއްޖެއްޔާ އިޓް ވިލް ޓޭކް ޓޫ ލޯންްގ ޓައިމް.

ނޭގ  ހ ންނާނެ ހަކަތަ. ޑްރޯން އޮޕަރޭޓްކ ރަން އެ  ގެ ން ައއިސް މިހިރީ. ކާށިދޫ ރައްޔިތ ންޖައްސަިއެގ  މަތިންނާއި ތިރިންނާ

ސްޓަރ ރިސޯޓ  އޮޕަރޭޓްކޮށް،    5،  އިކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރަކީ ޕްލޭނިންގ ހަދައިެގން ރިސޯޓ ތައް ހަދަ  މެންބަރަށް ވެސް.

މެނީ އޮއިލްސް  ހައ  ؟އޯލިއޯކަނީ. ވަޓް ިއޒް ދަ އާލިއޯސްޓަރ ރިސޯޓ ަގއި ބަދިޭގަގއި މިހާރ  ކައް  5ސްރީއަށް ދަންނަވާލީމަ  

ކަން ކީއްވެ މި  . ފިނިޝް. އެއީ އެހެން އޮތް ކަމެއް. ދެންއޭލް ލިއަން ބަރިއްޔާ އޮއިއިޓާ  ،ސްރީ ބ ނާނެ ؟ހޭވް ޔޫ ޕ ޓް

  ވ ނީ ވެސް. ިއޒ ނަ އެބައަޅ ަގނޑަށް ެއހެން ހީވެެގންނޭ މިހެން މި ދެންނެ!  ނ ތަންކޮޅެްއ ބޮޑ ވަރެއް؟ ނ ވެެގން މި އ ޅެނީ

ވާހަކަިއގައިއަނެްއކާ  އޮތްތޯ   ދެއްކ ނ   އ ޅ ނީމާ ؟މި  މަސްކް  އެލޯން  ަގންނަން  ޓްވިޓަރ  އެއަށް  ބިލް  ،އެއީ  ޭގޓް 

އެލޮން މަސްކ  ވެސް ވަރަށް ބޯ ރަނަގޅ ވާނެ   ،ފައިނޭންސްކޮށްފި އޭނާއަށް ނ ަގނެވޭ ޮގތަށް ހަދަން. އެހެންނަމަވެސް

ވާނީ އެހެންތާ  ފަސޭހަ  ެއހެންވީމާ،  . އިނޭގތޯ.  މިހާ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ޕާޓީގަ  ؛އިންސްރީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    އި، މިހާރ  

ދަންނަވަނީ މި  ސްރީއަށް  މައި   ،ޑީ.އާރ .ޕީެގ  ހެޕަން  ތަ  ވަޓް  ބ ނާނެ ؟ޕީޕަލް  ތައ ޒަން  ރޓީޕާޓީ    ،ހެންއެ  ،ސްރީ 

ދެން ދިޔައީ.  ގ ޑް  އެމް.ޑީ.ޕީއަށޭ  އޯލް  ދެޓްސް  އަތ ވެއްޖެ.  އެމް.ޑީ.ޕީން  ކަމެއްހެމި.  ންތޯއެހެންނޫ   މިހާރ   އޮތް   ،ން 

ވެސް    ސްއިލެކްޝަން ކީްއެވެގންތޯކޮމިޝަނ ން  އ ޅެނީ  މި  ނ ގ ޅިެގން  ކަމަށް ؟ ސްރީއާ  މައްސަލައެއް  ޓެކްނޮލޮޖީެގ 

މިލާނޯ ޓޫ ބެރިސްކޯނީ  ؛މީހ ން  ހާސް   ތިރީސްއަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވޭ   ؛އި ހެލިކެޕްޓަރާބަލަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ޑްރޯންއާ

ޮގތަށް   ާގފަރ ަގއި އޮޕަރޭޓްާވން. މާނައަކީތިރީސް ހާސް  އޮޕަރޭޓްކ ރި    ތިރީސް ހާސް   ،މީހ ންެގ އާބާދީއެއް ކާށިދޫއާއި 

ސިލްވިއޯ ބެރ ލ ސްކޯނީ އެޅި ޮގތަށް.   ތަހ ޒީބ  ސިޓީެއއް އަޅަން ބޭނ މޭ މިލާނޯ ޓޫ  ،މީހ ން ެގނެސްެގން އެތާ އާބާދ ކ ރަން

ޓޫރިޒަމް ސިޓީއަކަށް ހަދަންެވެގންނޭ.  ؛ށްއަސިޓީ  ސްކޯނީ ވީމަ. އަޅ ަގނޑ  މި އ ޅެނީ ކާށިދޫރ ލ  އެއީ މިލާނޯ ޓޫ އ ފެއްދީ ބެ

 ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް މި ދަންނަވަނީ  ،ބޮޑ  ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ    ކާރ  އޮޕަރޭޓްވާނެއޭ. މާއެ ދޭތެރެއިން ކޭބަލް

؟ ން ައޅަނީ ކިހިނެއްތޯކާރ . ެއީއ ވަގ ތ ަވގ ތ ން ކާށިދޫއާ ދޭތެރޭަގއި ކޭބަލް  ،ހިންނަވަރާ މި ދޭތެރޭަގއި މިހާރ  އަޅާލަނިއްޔޭ 

ރައީސް ވަޑަިއަގންނަވާނީ    ބޮއެއް ބާްއަވއިެގން އޭެގ މަތީަގއި ކަނދ ފައްޗެއް ހަދާފައި މަތިން ކާރެއްނ  އޮޕަރޭޓ ވާނީ. ދެން

؟ މިއީ ދ ނިޔޭަގއި އާ ކަމެއްތަ އަނެއްކާ ކޭބަލް ކާރެއް އެޅ ން؟ ކާރ ަގއޭ. ދެން، ކޮން ވާހަކަެއއް ދައްކަން މި އ ޅެނީކޭބަލް

އެކަހަލަ އެްއވެސް ކަެމއް ނޫން. ައޅ ަގނޑ ެގ ވެރިކަމެއްަގއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހއ. ތ ރާކ ނ ން ފެށިެގން ބިއްލޫރި    ،ނޫން

އޭރ ން ސްރީާއ ވާހަކަދެއްކޭނެ އަޑިން ވެސް. ؟ ކިހިނެއް ހަދަނީ  ބަންބަންލާފަ. ދެން  ،ޓަނަލަކ ން އަޑިން އޮޕަރޭޓްާވނެ
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ގ ނައަށް އިތ ރަށް ލާރި ދޭނަމޭ.    3ނ ޖެހޭނެ. ޭގަގއި ތިބެެގން އަޅ ަގނޑ   ން ދެން ދާކަށްމިހާރ  ހ ވަދޫ ކަނޑ ަގއި މަސްބާނަ

އޭ. ކޯޓ  ފަޓ ލޫނ  ލައިެގން އިސްޕެެގޓީ ކައިފައި ޭގަގއޭ ތިބެންޖެހޭނީ. އެހެންވީމައޭ އަޅ ަގނޑ   ނޯ ނީޑް ޓ  ޯގ ފިޝިން

ނ ޮގސް ލާރި ލިބޭ ސިސްޓަމެކޭ    .ސް ނ ބެޔަސް ނާންނާނޭައޅ ަގނޑ މެންެގ ެވރިކަމެއްަގއި މަހަށް ނ ޮގސް ބެޔަ  ،މި ކިޔަނީ

ހ ރިރާވަން އިކޮނޮމިކް  ތާޖެހެނީ.  ކ ރީެގ  އެކަމަކ   ރަނަގޅަށް.  ވިދާޅ ވަނީ  ތި  ޮގތަށް.  ިވކިެގންދާ  މަސް ވެސް  ހ އްޓާ   

އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  މިނިސްޓަރ  އެހެން ވިދާޅ ވާތީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާ ެވސް ވޭ އިނޭގތޯ. 

ރާއްޖެއަށް ލާރި ެގންނަން. އެހެންވީމާ،   ،ތައްޔާރަށް މި އޮތީމި ދަނީ ވަރަށް ވިސްނަމ ން އިނޭގތޯ. ދ ނިޔެ ވަރަށް ބޮޑަށް  

ހޯދަން މިހާރ   ތަންތަން  ބަހައްޓާނެ  އެމް.އެމް.ޭއަގއި  ލާރިއެއް  ކޭޝް ވީހ ރިހާ  ޑޮލަރ   ޓިމޮހޮޓްކޮށް  ، .  އަޅ ަގނޑ    ޓީ. 

ބޭންކ  ؟ ރަން ދަންނަންތޯހަފޮޅ ން ބޭރ ަގިއ އިންވެސްޓ ކ   ،އޮފް މޯލްޑިވްސްަގއި  ސޯޔާއަށް ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ ބޭންކ 

އެސް.ޓީ.ޯއެގ ބްރާންޗެްއ  ؟ ކީއްެވެގންތޯ ނިއ ޔޯކ ަގއި ނެތީ؟ އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ބްރާންޗެއް ކީްއވެެގންތޯ ލަންޑަނ ަގއި ނެތީ

ޔޮ ޕްރޮސެސްކ ރަން ބަންކަރިންގ ފެސިލިޓީއެއް އަޅާ ވާހަކަދައްކާިއރ  ކީއްެވެގންތޯ ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ތެ ؛ކީްއވެެގންތޯ ނެތީ

 ެގއޮމާނ ަގއި އެސް.ޓީ.އޯ   ،ައރަބިއްޔާަގިއ، އޮމާނ ަގއި. ފ ރަތަމަ އޮމާނ ން ތެޔޮ ަގނެޭވ ކަހަލަޢޫދީ ސިލިޓީއެއް ނެތީ ސަފެ

އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަންޖެހެނީ އެސް.ޓީ.ޯއެގ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ  ތަންކޮޅެއް ޅައޭ. ތެލ ެގ  ؟ ޔ ނިޓެއް އަޅަންވީ ނޫންތޯ

ވަންނައިރ   ފެސިލިޓީސް ބަންކަރި  ވިޔަފާރިއަށް  ރަނިލްއާ   ؛ންގ  ސްރީލަންކާެގ  ކަމަކީ  ކ ރަންވީ  ފ ރަތަމަ  ތަނ ން  މި 

ރާއްޖެއި މި  ތެޔޮ  ސްރީލަންކާއަށް  ސްރީލަންކާއަށް   ންވާހަކަދަްއކަިއެގން  ޑޮލަރ   މި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތަށް،  ައޅާ 

ކޮޅ ން ކ ރާށޭ. މިވިޔަފާރިކ ރާށޭ، މާޖ އިންވެސްޓ ކ ރާށޭ އަޅ ަގނޑ ެމން ބޭނ ންވަނީ. އެހެންވީމާ، ސްރީލަންކާއާ ެއއްކޮށް  

 10ބިލިއަން ޑޮލަރ  ބަޖެޓެއް އަންނަން.    10އެކޮޅަށް ޑޮލަރޭ ދޭނީ. މި ރާްއޖެއަށް މި ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ ެމން ބޭނ ންވަނީ  

މެ އަހަރަކ   ބިލިއަން ޑޮލަރ  ކޮން  10ަގއިމ  ވެސް  ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  އަހަރަކ . އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަެމްއަގއި ހަމަ

ބަޖެޓ  އެބަ  ވެސް  ރާއްޖޭަގއި  ފައިނޭންސްކ ރާނީ.  އެައށް  އެ  އަންނާނެ.  ރައީސް ހ ރި  އިްއޒަތްތެރި  ރިސޯސް.  ؛ ވަރ ެގ 

ތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް  ވެހިރާއްޖެއަށް ބަިއަވރ  އިޤ ދި،  އެހެންވީމާ، މި ދަނޑިވަޅ ަގއި ހަނދާން ބަހައްޓަންވީ އެންމެން ވެސް

ވިޔަފާރި ދަންނަ   !ރަނަގޅ  އިކޮނޮިމސްޓެއް ލާށޭ  ަގަވރ ނަރަކަށް  ެގބޭންކ    ލްކޭ ިމއީ. ސެންޓްރަވާނޭ. ވަރަށް ސޭފް ޤައ މެ

ސެންޓްރަލް ބޭންކ ެގ    ،ޔާމް އެ މަޤާމަށް ވަޑައިަގންނަވަންސިއަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ސަންޓްރެވަލް    ދެން  !މީހަކ  ލާށޭ

ަގަވރ ނަރަކަށް. އޭރ ން ބަރާބަރަށް   ގެ ންޓްރަލް ބޭންކ ހ ންނާނީ ސެ  ައޅ ަގނޑ ެގ ވެރިކަމެްއަގއި ސިޔާމް  .ަގވަރ ނަރަކަށް

ދާނީ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ ެގ ެވރިކަމެއްަގއި ސިޔާމޭ ހ ންނާނީ ސެންޓްރަލް ބޭންކ ެގ ަގވަރ ނަރަކަށް. އަޅ ަގނޑ ެގ ނައިބ   

މ ޅި އެތި މި އޮތީ  ؟ ރައީސަކަށް މިހާރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސޭ ހ ންނާނީ. އެހެންވީމާ، ކިހާ ފައްކާތޯ

 !މަރ ޙަބާ އާދެ. الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالس  و؟ ނޫންތޯނިމިފައި
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 هللا.ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ނަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ންނޮޅިވަރަ

ިވޔަސް.  ޮގތެއްމި ވަގ ތަށް ބަލާއިރ  ދިެވހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއް މިއީ ކޮންމެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މޮހޮނަށް    ،ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ހަދާފައި ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ފާސްކޮށްެގން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށިއިރ  މި އޮތީ

ނަކާ ޕްލޭ  ޔޫސް ކައ ންސިލ ތަކ ން ބޭނ ންވާ އެއްެވސް ކަމެއް ލޭންޑްއޮޑިދިންހެން ކައ ންސިލ ތަކަށް ބާރ ދީފަ. ޙަޤީޤަތ ގައި

ޮގތަކަށް ކ ރެވޭކަށެއް ނެތް.  ހެދި   ދާއިރާއިން އެބަ ފާހަަގޭވ،   އަމިއްލަ   ޚ ދ  އަޅ ަގނޑ މެންގެ  ؛ށްއަޅ ަގނޑައެްއވެސް 

ތަން. ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ވަރަށް ރީްއޗަށް ބ ނެފައި   ހ ރި  ފައިލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަކާ ހެދި ކިތަންމެ ޕްރޮޖެކްޓ ތަކެއް ހ އްޓި

  އެ   ،އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ   އެންމެހައި ބާރ ތަްއ ފެށިެގން އަންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ކިބައިންނޭ.  ،އޮތް  އެބަ

ކީއްކ ރަން އެްއވެސް    ނ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫ  ،މާރަށެއްެގ ރައްޔިތ ން އެކަެމއް ބޭނ ންވެެގން ކައ ންސިލަށް ެއކަމެއް ހ ށަހެޅީ

އަންނަނީ ފެށިެގން  ާގނޫނ   އެ  ނެތަސް  ޮއތަސް  އެްއޗެއް  އެ  އަންނަނީ    ،ާގނޫނެްއަގއި  ފެށިެގން  ބާރ ތަކެއް  ހ ރިހާ 

ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ކިބައިން  ކ ރެވެންޖެހޭނެ  ،ރައްޔިތ ންެގ  ކަންތައްތަކެއް  ޮގތަކަށް  ބޭނ ންވާ   ކަންނޭނެގ  ރަްއޔިތ ން 

އޮންނަނީދިވެ  މިއަށްފަހަށް. މި  ތިން ޕްލޭން  ޔޫސް  ޑް ލޭން  ،ހިރާއްޖޭަގއި  ެއ  ކ ންފ ންޏެއް.  ތިން  ބަރާބަރ   ފާސްކ ރަން 

 ެގ މ އްދަތ   އޮތް  ރަށަށްވ ރެ ިގނަ ރަށް ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކ ރަން. ކިހިނެއްތޯ މި  197  އޮތް  ކ ންފ ންޏަށް އެބަ

 ކައ ންސިލ ން އެ ރަށެއްގެ   އެ ރަށެްއެގ ؟އްތައް ކ ރާނީލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންތައް ފާސްކޮށްެގން ބޭނ ންވާ ކަންތަ  ތެރޭގައި

ބަލާއިރ  ކ ރަން  ކަމެްއ  އިތ ރ ކ ރަން  އިޞްލާޙަކާ  ،އާމްދަނީ  މި  ާގނޫނ ަގއި  އާމްދަނީ   ލާމަރ ކަޒީ  ކައ ންސިލަށް  ހެދި 

މެއް ނ ކ ރެވި  ނޫނީ އެ ކައ ންސިލަކަށް ބޭނ ންވާ ކަ  ،ދަރަނިވެރިެވެގން  އްއެ ކައ ންސިލެ   ،އިތ ރ ނ ވާ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ

ދ ވަހެއްގަ  އެއެތައް  ހ އްޓި  އި  ވެއްޖެއްޔާ   ފައޮޕްރޮޖެކްޓައް  ކަމަށް  އިންވެސްޓަރަ   ،އޮންނަ    ެއއް ައއިސްފަ  ކ ެއއްވެސް 

އެ ވަންދެންއެ  ރަށެއްެގ    ނ ހ ންނާނެ  ދ ވަހެއް  އެތަްއ  ހިންާގކަށް  މި   ،ނެއް ޕްރޮޖެކްޓެއް  ާގނޫނެްއަގއި  ލާމަރ ކަޒީ  މި 

ވެސް    އްލެއް ހޯދަިއެގންހަ  ެއއް. އެހެންވީމާ، މިއަށް ަވގ ތީންނަ ކަމަށް ވެއްޖެޔާލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެްއަގއި ައޅަިއެގންފައި އޮ

ޖެ އެކަމެއް    އޭހެއެބަ  ަވގ ތަށް  މީެގހަ ަވގ ތ ން  ލޭންޑްޔޫސް ރަށްރަ  ކ ރިން  އްލ ކ ރެވެން.  ހ ރި  ފާސްކޮށްފައި    ށ ަގއި 

އެހެން  ކ  މިއަދަ  އަނެްއކާ  ޕްލޭންތަކަށް ނެތް.  ޮގތަކަށެްއ  އިތ ރ   ވެސް  ިއން  އެ  ެވއްޖެްއޔާ،ކަމަށްޢަމަލ ކ ރެވޭ  އަނެްއކާ 

  އި ކަންތައް ކ ރާ ޮގތް މ  ރައްޔިތ ންނަށް. މާލޭެގ ސަރ ކާރަށް ރާއްޖެތެރޭަގއާންވަނީ ރަށްރަށ ެގ    މިހަމަ  ެގއްލ ންތަކެއް  

ލި  އިސް ބަލަވެ  ތިރިން  ،ވެސް  މަތިން  ،ވެސް  ވެސް ދިޔަ ބަޔަކ . އަލަށް  އެ ރަށަކަށް އަލަށް  ތްވާއިރ ، މިތާކ  ނެކިޔައިދޭން 

 . ަގއި ތިބޭ ބަޔަކ . އެކަމަކ ، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކ ރަން މި ޖެހެނީ މާލޭލޭންޕް  ލޭންޑްޔޫސް  މީހަކ  ނެތް އެ ރަށެއްެގ



2220 ޖޫން 1               ޖަލްސާ                              ވަނަ   9ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

59 

 

އިން ވާނީ ރައްޔިތ ންނަށް މި  ، ދާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާއެ ރަށެއްެގ ރައްޔިތ ންނަކަށް  ނޯވޭ ބާރެއް. އެހެންވީމާ، މިޮގތަށް ހަ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އެންމެހައި މެންބަރ ންެގ އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ    ެގއްލ ންތަކެއް. މި ެގއްލ ންތަްއ ފޫބެއްދ މަށް ޓަކައި

ން ކޮންމެވެސް ޮގތަކ ން ިމއަށް ހޯދަިއދީެގ  ވިޔަސްއްލެއް  ހަވަގ ތީ    ،ހޯދައިދީެގން  އްއްލެހަވީހާވެސް އަވަހަކަށް    ،އެދެން

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ިމ   ،ތައް ކ ރިއަށް ެގންދެވޭނެ ޮގތެއް ހަދަިއދިނ މަށް. އަދި މި ބިލ  ބަލައިަގނެރަށްރަށ ެގ ޕްރޮޖެކްޓ 

 ބިލަށް ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ހަދައިދެްއވ ން. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދަްއކަަވން އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލަށް ވާހަކަފ ޅ 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ނިމ ނީ.  އިވަގ ތ  ތަޅ މ ަގއި ތިއްބެވި ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަ  މި

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؛ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ    10އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވައިލާނަން.  މިއަދ ެގ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް  

  ރަސްމީ ލިޔެކިޔ ން ނެތް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންެގ ސަބަބ ން ރަށްރަށ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރިމަތިވަމ ންދާ މައްސަލަތަކަށް

ންޓް   ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް އަދި ލޯކަލް ަގވަރމަދިވެހި  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮމެންޓް  ،އްލެއް ހޯދ މ ެގ ޮގތ ންހަ

ބޭފ ޅ ންނާ ކޮމިޓީއިޤ ،  ޖެހިއިރ    10ބައްދަލ ކ ރ ން.    އޮތޯރިޓީެގ  ނަންބަރ    ؛ތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2/ 99ާގނޫނ  

ިއޞްލާޙ   ޓޫރިޒަމާ ާގނޫނ (އަށް  ދިރާސާކ ރ ން.  ބެހޭ  ބިލ   ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ    10ެގނައ މ ެގ    މިޓީއަށްކޮ؛ ިއޖ ތިމާޢީ 

އިންޝ އަރެންސާ ބެހޭ   ؛ާމލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް ކޮމިޓީޖެހިއިރ ،    10ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކ ރ ން.  

ދިރާސާކ ރ ން.   ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ   11ބިލ   ކޮންޓްރޯލަ ؛ޕެޓިޝަން  ހ ށަހަޅ އްވާފައި ރ ންެއއަރޓްރެފިކް  ފަރާތ ން    ވާެގ 

ރީ ޝިއަޖ ޑީ  ، ޖެހިއިރ   11ބައްދަލ ކ ރ ން.    ލް ޭއވިޭއޝަން އޮތޯރިޓީެގ ބޭފ ޅ ންނާޕެޓިޝަނާ ގ ޅޭ ޮގތ ން މޯލްޑިްވސް ސިވި

މަޖިލީހ ގެ   ދެންބެހޭ ބިލ  ދިރާސާކ ރ ން. މިއަދ   ތަޅ މ ަގއި ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް ނިމ ނީ.    ހެއްކާ ؛ކޮމިޓީ

 ޖަހާއިރ . 9ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   ހޯމަވާ  ޖޫން 6ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ،  
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