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 (އްމަދު ނަޝީދުމުޙަ ރައީސްރައީސް،  މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ަވނަހަތަރު ސްސާންފަެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19

 (ުދވަސް ުބދަ) 2019 ަބރުއޮކްޓ   16

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىل عو هللا لوسر ىعل المالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބުދަީވ  2019 އޮްކޓ ބަރު 16 ،ބައްދަލުުވން. މިއަދަކީަވނަ ހަތަރުފަންސާސް ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19މިއީ 

ަވުގތު  ސް. މިދުަވ ަވނ17ަ މަހުެގ ރުޞަފަ ަވނަ އަހަރުެގ1441ހިޖުރައިން  ަވނަ ދުަވސް. 13ހިތަ ނަކަތުން  ދުަވސް.

މެންބަރުން. ރަސްމީ  ިއްއޒަތްތެރި  2 ތިއްބެީވ މެންބަރުން. ސަލާމުގައި އިްއޒަތްތެރި 26ތިއްބެީވ  ށް ަވޑަިއެގންމަޖިލީހަ

 .ވެއްޖެ މެންބަރުންިއއްޒަތްތެރި  5ދަތުރުފުޅުގައި 

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 ްއެކުވން:ދެާވހަކަ ރިޔާސަތުން

 . 2019/54ދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/އަމި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އޮތް ދެ ސިޓީފުޅެްއ ރިއްާޔ ފޮނުއްާވަފއިސުލްޖުމްހޫމީެގތެޭރަގއި ރައީ ްނ ހުށަހަޅާ ކަންކަން.ހުެގ ރިޔާސަތުެގ މޭޒުމަޖިލީ

  ްނުގމަށް. މިދެންނެިވ ދެ ސިޓިފުޅާ ުގޭޅ އެންުގންއެމަ އަަވްސެވަގންނާނީ އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ފުރަތަ ތް.އެބައޮ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ކަންކަން ސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހުގެ ރައީ  .5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އި މެރިން ރިސަރޗް ީޤޤަތުަގޙަރިަސރޗް ސެންޓަރެގ ނަން  ފުޅު ުގޅިފަިއ އޮީތ، މެރިންފުރަތަމަ ސިޓީ -{ 5.1} 

ޗަރެގ، އެ މިނިސްޓްީރެގ ރީޒް އެންޑް ެއްގރިަކލްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަ ށް ބަދަުލުވމާ ުގޭޅޮގތުން.އިންސްޓިޓިއުޓަ

އިުރގައި ފާސްކޮށްަފއިަވީނ، ަވަރށް ކުރު ޮގތެްއގައި ތިްނ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ ތައް ަރއްޔިތުްނެގމަސައްކަތް

 މަސައްކަތަކީ. އެ ފާސްކުރިުކރުން ކުރެިވފަިއާވނީ، އައު   ންާގނެން ހިރީޒުމިނިސްޓްީރ އޮފް ފިޝަނުކުތާއެއް. އެީއއޭ 

، މެންޑޭްޓ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މަސައްކަތްަތއް އި ހިންާގޒާރާަތކުގަ ޒާރާަތކާއި ުވަވއިލެިވެގން ުވސަރުކާރު އެކުލަ 

ެގ ތެޭރަގިއ އެ ބަދަުލުވމު  ބަދަލުުވން.ފާސްކުރިއިރު. ދެން އެއަށްފަުހަގިއ މި މިނިސްޓްރީ މި އެދެީނ، އެތަުނެގ މެންޑޭޓް 

ދެން އަުޅަގނަޑކަްށ  ކަށް.އިންސްޓިޓިއުޓަ  މި ބަދަލުަވނީރިސަރޗް ސެންަޓރު މެރިން މި ހިނާގ ކަމަކީ، އެންމެ ބޮޑަށް

ދަށުން ެގ ސެންޓަރު. ކުރީަގއި ާކ ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބައިކަމެއްއިންސްޓިިޓއުޓަޭވ ސެންޓަރަކާއި އެހާ ބޮޑަކަށް ސާފެއް ނު

ރުެގ ެގ ދަށުން ެވސް ކުރާ ޮގތަށް މި އޮތީ. ދެން ސަރުކާއިންސްޓިިޓއުޓުދިޔަ ހުރިހާ ކަމެއް ންެގންކުރަމުހަމަ 

ސް ާގ މަސައްކަތްަތއް ކޮންމެވެ ހަަގަވނީ ހެލްތު ސެންޓަރުަތއް. ދެން އެ ތަންތަނުން ހިންިއ ފާެގ ތެޭރަގސެންޓަރުތަކު

ންްސޓިޓިއުޓުަތކަކަށް ބަަދލުކުރުމުެގ ިވސްނުމެއް އޮތް  އިަތއްއިނޭގ. ދެން ެއ ސެންޓަރު ރަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށްަވމިން

ީކ މަިއޒާން ިރސަރޗް ސެންޓަރަ މެރިންޑަށް ހަަމގައިމު ެވސް ސާފުާވ އެްއޗަކީ، ޭވ. ައޅުަގނއް އަދި ސާފެްއ ނުކަމެ

ނިކަީކ ިވ މައިޒާން ޙަސަންމަސަންމަނިކު ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ތެރޭަގއި އުެފއްދެިވ ސެންޓަރެއްކަން. މިދެންނެޙަ

ން މި ރާއްޖެއަށް ަވަޑއިެގންެނިވ މު ހާސިލުކުރައްަވިއެގ ތަޢުލީެގން، މަތީިވދާޅުވެ އި މެރިން ބައޮލޮޖީ ކިޔަވާ ދިެވހިރާއްޖޭގަ 

ސްެޓއް. ޙަސަންމަނިކު މިހާރު ަވނީ ިގަވަޑިއަގންނަާވނެ ޙަސަންމަނިަކކީ އާޓިސްެޓއް. ަސއިންޓިއެނ ރަތަމަ ބޭފުޅާ.ފު

ންދަާވއިރުަގއި މި ނަަވމުންެގޓީއަށް ޮގސް މެންބަރުން ިވސްއްސަލަ ކޮމިށަަވރު، މި މަްނ ކަށް ޔަޤީނިޔާެވފަ. އަުޅަގނޑަ

ަނވާއިުރަގިއ މައިޒާން ޙަސަންމަނިކުެގ މެދުގައި ިވސް އާއްތ  މެނަކޮން  ސެންޓަރުެގ ނަމަކަށް އެންމެ އަޢުލާކަން ބޮޑީ

މިހާރު އް. އަުޅަގނޑު ން ިވސްނަާވނެ ިވްސނެުވމެފެންނަފެނުމުގައި މެންބަރުނަން މި ސެންޓަރާ ުގޅުމަކީ އަޅުަގނޑަށް 

 މި މަޖިލީހަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފަިއާވ ސިޓީފުޅުރިހުން މި އެދެނީ، ރައީސުލްންޓް އަމީންޢާއްމު އަޓެއެސިސް

 އިްއަވަވއިދެްއުވމަށް.

 

  އިްއެވުވން:ޒުންއިދާރީ މޭ
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ނިސްޓްރީ އޮފް މި .ދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެެވެވ ށް،ދަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީ

ސެންޓަރެގ ނަން، މެރިން ރިސަރޗް  ޒް މެރިން ރިސ ސަްސ އެންޑް އެްގިރކަލްޗަރެގ ަދށުން ހިނަގމުންދާފިޝަރީ

ނިސްޓްީރ މިެގން ަވނަ ުދަވހު ބަދަލުކުރުމާ ުގޅި 2019އ ަގސްޓް  29އިންސްޓިިޓއުޓަށް ރްޗ މ ލްޑިްވސް މެރިން ރިސަ

ރާއްޖޭެގ ، ިދެވހިމަަސއްކަތްަތކަށް ެގނައި ބަދަލުޒް މެރިން ިރސ ސަސް އެްނޑް އެްގިރކަލްޗަރެގ ފިޝަރީއޮފް 

ްށ  ދަށުން ފާސްކުެރއްުވމަށްޓަކައި، އެ މަޖިލީހަަވނަ މާްއދާެގ 116ނޫނުއަާސސީެގ ޤާޔާެގ ޖުމްހޫރިއް

ޒް މެރިން ރިސ ސަސް އެންްޑ ފިޝަރީނިސްޓްރީ އޮފް މިމި ސިީޓއާެއކު  ން އެދެެމެވ.ުވހުށަހަޅުއްވައިެދއް 

ނެ ޮގތުެގ ލިްސޓު މަނިކުފާނަށް އަރިސްކުރީމެެވ. އޮންނާ ލު ހަމަޖެހިފައިތްތަަކށް ެގނައި ބަދަމަސަްއކައެްގިރކަލްޗަރެގ 

ހީމް . ޚާދިމްކުްމ، އިބްރ2019ާސެޕްޓެންބަރު  10. 1441މް ޙައްރަމު 11ލުރެއްުވން ެއދެމެެވ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫ

 ޞާލިޙް.މުޙައްމަދު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންަވރު މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަރުކާރު .ންޓް ައމީންޢާއްމުޓެެއސިސްޝުކުރިއްޔާ 

 ޖެ.ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއް

ިއާވ ޮގުތެގ މަތީން ޔާންކޮށްފަ)ދ(ަގއި ބަ  ަވނަ މާއްާދެގ 115ނޫނުއަސާީސެގ ޤާާޔެގ ރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްދިެވހި -{ 5.2} 

ބަޙްރައިން އަދި ، ވާ ަފއިޑައެޅުމަށްަޓަކއި މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްަވވައިރުން ކަނރާއްޖެއިްނ ސަފީބޭރު ޤައުމުތަކަށް 

އިން ކަނަޑއަާޅ ދިެވހިރާއްޖެށް އޮމާނަ ސަފީރުކަމުެގ ތެރެއިން،ޓް ރެސިޑެން-އިން ކަނޑައަޅާ ނޮންދިެވހިރާއްޖެށް އޮމާނަ

ބުރާ ެގންދަވައި، ބަދަލުަގއި ން ހ. ނިޔާސާ، ޑރ. ޙުސައިން ނިޔާޒުެގ ނަންފުޅު އަނސަފީރުކަމުޓް ސިޑެންރެ-ނޮން

ޙައްމަދު  ހުންނަާވ ސަފީރު، ގ. އުތުުރޭގއާޭގ އަލްފާޟިލް މުއްާވަފއިާރއްޖެއިން ކަނަޑއަޅު ޢަރަބިއްޔާއަށް ދިެވހިސަޢޫދީ 

 ށް ހަމަޖެއްސެުވމަށްސަފީރުކަމަޓް ރެސިޑެން-ނޮން ާވުހންނައި ާވފައް އިން ކަނޑަައޅުދިެވހިރާްއޖެށް އޮމާނަޚަލީލް، 

ޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ލައާ ގު މައްސަލަ ދިރާާސކޮށް ޮގތެއް ނިންމެުވމަށް އެ ަމްއސަ ޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިާވރައީސުލް

 އިްއަވވައިެދއްުވމަށް  ސިޓީފުޅު ާވާވފައި ވަ ފޮނުއްތުން އެކަމާ ުގޭޅޮގ މި މަޖިލީހަށްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއީސުލްޓަކައި ފޮނުުވމަށް

 ެގ ކިބައިން އަުޅަގނުޑ އެދެން.ންޓް އަީމންޢާއްމުޓެއެސިސްމަޖިލީހުެގ 

 

  އިްއެވުވން:ޒުންއިދާރީ މޭ

ޖުލަިއ  11 .ދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެެވެވދަށް، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީ

  ަވނަ މާއްދާގެ  115ނޫނުައސާސީެގ ޤާޔާެގ ރާްއޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްިދެވހިލާދީ ދަންނަަވމެެވ. ާވަގއި ފޮނުްއިވ ސިޓީއާ ހަ 2019

މަޖިލީހުން ތިޔަ ޑަެއޅުމަށްޓަކައި ރުން ކަނރާއްޖެއިން ސަފީބޭރު ޤައުމުތަކަށް  ،ިއާވ ޮގުތެގ މަތީން)ދ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފަ
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ސަފީރުކަުމެގ ޓް ރެސިޑެން-އިން ކަނަޑއަާޅ ނޮންރާއްޖެދިެވހިށް ބަްޙރައިން އަިދ އޮމާނަ، ވާ ަފއިރުހުން ދެއްަވވައި

ން ހ. ނިޔާސާ، ޑރ. ޙުސައިްނ ސަފީރުކަމުޓް ރެސިޑެން-އިން ކަނަޑއަޅާ ނޮންދިެވހިރާއްޖެށް އޮމާނަ ތެރެއިން،

ާވ  ހުންނައްާވަފއިާރއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅު ޢަރަބިއްޔާއަށް ދިެވހި، ބަދަލުަގއި ސަޢޫދީ ސްބުރާ ެގނެނިޔާޒުެގ ނަންފުޅު އަނ

-ނޮން ާވާވފަިއ ހުންނައް އިން ކަނަޑއަޅުދިެވހިރާއްޖެށް ޮއމާނަޙައްމަދު ޚަލީލް، ރު، ގ. އުތުުރޭގާއޭގ އަލްފާޟިލް މުސަފީ

ރާ ހ އްދަވައިެދއްަވއި، އެ މަޖިލީހުން ެގ މަޖިލީހުެގ މަޝްަވ މެދު ރައްޔިތުންމާށް ހަމަޖެއްސުސަފީރުކަމަޓް ރެސިޑެން

އެމަނިކުފާނުެގ ަވަނަވރާއި ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިޭދ މި ސިޓީއާއެކު  އެދެމެެވ. ނިންމެިވ ޮގތް އަންަގަވއިދެްއުވން

. 2019ސެޕްޓެންބަރު  11. 1441މް ަޙއްރަމު 12ލުރެއްުވން އެދެެމެވ. އިްޙތިރާމު ޤަބޫެމެވ. ކާޑުެގ ކޮޕީ ފޮނުީވ

 ހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.ޚާދިމްކުމް، އިބްރާ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

އި ޚާރިޖީ ުގޅުންަތކުެގ ތާާލމަޤައުމީ ސަމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް  .ންޓް އަމީންޢާއްމުޓެެއސިސްޝުކުރިއްާޔ 

 ޖެ.ފޮނުިވއްކޮމިޓީއަށް 

ދު މުޙައްމަދު ހިއަލްފާޟިލް ޝާ މުެގ މަޤާމުންންބަރުކަިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ މެސި ؛އެޖެންޑާ އައިޓަމް 5.3

ލީހުަގިއ ާވ ޮގުތެގ މަތީން، މަޖިަވަނ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި 2010އިުދެގ ެގ ަގާވޖިލީހުަލ، މަަވކިކުރުުމެގ މައްސަ

ިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނެގ ސި އައްަސސާތަުކެގ ކޮމިޓީން ފޮނުއްާވފަިއާވ މަްއސަލަ.އިޢުލާންކުރުމަށް މިނިަވން މު

ން ށަހެޅިފައިާވތީ، އެކަށް ހުހަޖިލީމަ ލަދު މުޙައްމަދު ަވކިކުރުމުެގ މައްސަހިއަލްފާޟިލް ޝާ މުެގ މަޤާމުން ންބަރުކަމެ

މުޙައްމަދު.   ޝާހިދެއް ނޫން، ޝަހީދުޢުލާންކުރަން. މާފުކުރައްާވ! މުޅިން އެހެން ބޭފުޅެއްެގ ާވަހކަ މި ދެކެެވނީ. އި

 ލަދު މުޙައްަމދު ަވިކކުރުމުެގ ަމއްސަހީއަލްފާޟިލް ޝަ މުެގ މަޤާމުންންބަރުކަިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނެގ މެސި

  ރިޔާސަތުން. އަދި މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް އިޢުލާންކުރީ ން މިލީހުމަޖިމި  ޅިފައިާވތީ، ެއކަންށަހެށް ހުމަޖިލީހަ

ެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑު ރިާޔސަތުެގ މޭޒުން އިްއާވ ކަންަތއްތަކު  އްޖެ.އަށް ފޮނުވި އައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީމިނިަވން މު

ުމެގ ބިލު މިހާރު މި  ، ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙުެގނައުާވނެަގންނަން އިތުރަށް ބޭނުނޭްވ. އެނިގަވަޑއި ފާހަަގކޮށްލަ

ެޏއް ނޫން.  އެކަންލާމަރުަކޒީ ާގނޫނު  މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ.ަވނީ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއިވފަ. އިްއޒަތްތެރި

 އަހަރު އެ ާގނޫނަށް ަވނަ 2010ިވފަިއާވ ާގނޫނެއް. ެއއީ ެގނެީކ، ހަތް ފަހަރަށް އިޞްލާޙުލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަ

ދާ އެންމެ   މުން މިއަުޅަގނޑުމެންަނށް ދިމާަވ ިވަފއިޭވ.އެ ާގނޫނަށް ެގނެހަތް އިޞްލާޙެއް ފެށުނު ފަހުން  ޢަމަލުކުރާން

ފަހުގައި އެއް ޑޮިކއުމަންޓެްއެގ ާގނޫނުަތއް ފާސްކޮށް ގެޒެުޓކުރުމަށް ،ދާ އެންމެ ޮބޑު ެއއް ޮއޅުމަކީއަރަމުން ؛ބޮޑު

 ،މިސާލަކަށް ފުރަތަމަ ާގނޫން ކުރާ ކަމަކީ ނު،ނެތް. މި ދެންނިެވ ހަތް ާގނޫ ެއއްކުރެިވފަކޮންސެލިޑޭޓް  ތެރޭގައި ާގނޫނު

، ެއއްެވސް ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އުނިުކރުން. އެހެންީވމާ 26 ،ހިންާގ މަސައްކަތަކީ މި ންއިޞްލާޙު މަ ފުރަތަ ؛ަވނަ 26
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ކޮށްފައި އެ ާގނޫނު އެީކަގިއ ދެން ހުރި ނަންބަރުތައް ތަރުތީބު  އިދާރާއަުކންނެއް )ށ( އުނިކޮށްފައި، ،މުއައްސަާސއަކުން

އިުރގައި އެިކ ިއޞްލާޙު ެގނެުވނު  7، ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ންީވމާއެްއ ނުހުރޭ. އެހެކޮށްފަާޝއިޢު  އި،ކޮންސެލިޑޭޓްކޮށްފަ 

ތުކުރަނީ މި މަޖިލީހުން  ޮގތްޮގތަށް ނަންބަރުތައް ތަުރތީބުެވފައި ާވންޖެހޭނެ. ދެން މި މަސައްކަތް އަުޅަގނޑު ަގސް

ޖެހުމާއި، ެއ ނަންބަރު ،އިކުުރމާޓެިބއުލޭޓް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަެތއްކަން. އީކަމަކީ މި އަުޅަގނޑަށް އިނގޭ  ކުރަން.

ހަދާ ޮގތަކަށް އެކަންކަްނ ހުރުމަކީ. އަުޅަގނޑު ސާފުކުިރއިރުަގއި ފުރަތަމަ ާގނޫނު ލާ މީހަކަްށ އިނގޭ އިނަންބަރުތައް ބަލަ

ހަާވލުެވަވަޑއިެގން ހުންނެީވ  އެކަންކަމާ ،ން ައއިިއރުގައި އަދަދު ޖެހުމާއި ނަންބަރު ޖެހުމާފެދިެގސް އުމަޖިލި

ަތނުގައި އެ މަސައްކަތް ކޮށްަފިއ އެބައޮތް. މި ާގނޫނުތަުކެގ  އިހުގައި މި ދެންއްދީން. ޙުލާ ޞަ ޙުސައިން ދަރަަވންދޫެގ

ބު ޮއފީހުގައި ެއއް ޒަމާނެްއަގިއ  އައިސް ބަންޑާރަ ަނއިެގންޮގއްސަ. ދެން ފަހުންކުރަމުންނަންބަރުތައް ތަރުތީބު

ާކެވސް އެތަނުން ެވސް އަނެއް ؛ަވނަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި 2000 އެއީ ،ކޮންމެެވސް މިންަވރަކަށް ެއަކން ކުރުމަށްފަހުގައި

ންނެއް ސަސާައކުމުއައް  ،އެްއެވްސ ުވޒާރާައުކން މިހާރު މި ދެންނެިވ ަމސައްކަތް ،އެ މަސަްއކަތް ކުރުން ުހއްާޓލެިވ

ެވސް އަުޅަގނޑު ިމ  އިމުއެީކގައި ކިޔަްނ ަވރަށް އުނދަޫގެވެގންދޭ. ހަމަަގ އިޞްލާޙާ ާގނޫނެްއެގ ،ނުކުރޭ. އެހެންީވމާ

، ކުރުން. އެހެންީވމާނަންބަރު ތަރުތީބު ،ޖެހުނު ކަމަކީއިރުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންކަމުގައި މިދިޔަ ދެ ދުަވހު ުއޅުނު

ެވަފއި އޮންނަ ޮގތުެގ ާގނޫެނއް ާގނޫނުތަުކެގ ެއންމެ ފަހުން ކޮންސެލިޑޭޓް ،ނަންބަރު ދަކުރެއްިވްއޔާމަޖިލީހުން އިރާ މި

 ަގނޑުމެންެގ ކޮންެމެވސް އެއް ެވބްސަިއޓަކުން ފެންނަ ޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ހަދައިދޭނަން. އަޅު

 

 އިބުތިދާއީ ބަހުސް  .6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ށް. އަ 6ޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނަްނބަރު އަ

ާގނޫނު ނަންބަރު  ،އްާވަފއިވާ ަވނީ ހ ރަފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅު  ގައި މި -6.1

މި  .ެގަނއުމުެގ ބިލުށް އިޞްލާޙުއަ (ބެހޭ ާގނޫނު ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ަކނޑައެޅުމާ) 2009/1

 މި ބިލު ބައްދަލުުވމުަގއި. ަވނަ  43 ،ަގއި ބޭްއުވނު 2019ަގސްޓް އ  28ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއިވފައިަވނީ 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަަވނީ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްާވނީ ހ ރަފުށީ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހ ރަފުށީ !ކުރައްާވ. މާފުށްމަދު ސަލީމަ މުޙައްދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ފުށީހ ރަ

 .ށްއަޙްމަދު ސަލީމަ

 

 ދެއްކެުވްނ:ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަ ހ ރަފުށީ
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އްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަްއ ރަ) 2009/1ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ާގނޫނު ނަންބަރު އާދެ، 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ) 2009/1ާގނޫނު ނަންބަރު ބިލު. ެގނައުުމެގ ށް އިޞްލާޙު( އަ ބެހޭ ާގނޫނު ކަނޑައެޅުމާ

ަވނަ  10ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނުެގ  -1 ން. އިޞްލާޙު ެގނައުށް( އަބެހޭ ާގނޫނު އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނަޑެއޅުމާ

ެއ ާގނޫނުެގ ނަންބަރުތައް  ،ިވ މާއްދާ އިތުރުކޮށްަވަނ މާއްދާެގ ޮގުތގައި އަންަނނި 11 ެގ ފަހަތަށްމާއްދާ

ަވަނ  10ަވނަ މާއްދާާއއި  9މި ާގނޫުނެގ  -)ހ( -11ކުރުން. އިންތިޚާބީ ދާއިރާެގ ނަން ކަނޑައެޅުން. ތަރުތީބު

އި ލިޔާީނ ފަހު، ދާއިރާެގ ނަން ަރސްމީ ލިޔުންތަކުގަ ން ިއންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެުޅމަށްއްދާަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީމާ

އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެްއގައި ނަްނ  -އެ ދާއިރާެއްއގައި ހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭ ޮގތަށޭ. )ށ(

ށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށުެގ ނަން އެންމެ ކުރިއަށް އަންނަ ޮގތަ އާާބދީެގ ދަރުތީބުން ،ާވނީންލިޔެފައި އޮންނަ

ދާއިރާެގ ނަން ރަސްމީ  ،މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ފަދައިން  -މިުނެގ ތަރުތީބުންނޭ. )ނ(އާބާދީެގ ބޮޑު

ީނ ާވންޔެފައި އޮންނައެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުެގ ނަންތައް ލި ،އިރު ލިޔުންތަކުަގއި ލިޔާ

ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށެއް ނަންތައް   ،ިއާވ ފަދައިންގައި ބަޔާންކޮށްފަ. މި މާއްދާެގ )ހ(ބްރެކެޓެްއެގ ތެރޭގައޭ

ުކރާނީ އެ ދާއިރާެގ ނަމުެގ ދާއިރާެގ ނަމުަގއި ހިމަނާފައި އޮތްކަމުަގއި ީވނަަމެވސް ދާއިާރެގ ނަން ކިޔުމުަގއި ނިސްބަތް

 ،ނޫނު ފާސްެވފަށާނީ މި ާގމަލުކުރަން ޢަިމ ާގނޫނަށް  -2ރަށަށޭ. އޮންނަ އެންމެ ާއބާދީ ބޮޑު  ކުރިއަށް

މި އިޞްލާުޙ  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ެގޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުަވހުން ފެށިެގންނޭ. ރުެގ، ިދެވހި ސަރުކާ ކޮށްުގތަސްދީ

ދިެވހިރާއްެޖއަީކ އަތޮޅުތަކަކަށް ބެހި، އެ ެވފައި،  ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ޖަޒީރާ ޤަުއމަކަށް، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކީ ެވްސ  ،ުވމާެއކު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކެްއެގ މައްޗަށް ެއކުލެޭވ ަޤއުމަކަށް ތައްއަތޮޅު

ބޮޑަސް މީހުން ދިރިއުޅޭ  ،ުވން. އާބާދީ ުކޑަޔަސް  ސިޔާސީ ޮގތުން އޭެގ ޒާތުަގިއ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ ރަށަކަށް

 ،ކަށް ީވނަމަެވސް ރަށަ ނެންމެ ރަށަކީ ސަމާލުކަން ލިބެންޖެހޭ  ކޮތަރުގައި ހިމެނޭރަށެއްެގ ޮގތުަގއި ސަުރކާރުެގ ދަފު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންިތޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނަޑއެޅުމާ ބެހޭ ާގނޫނު މިހާރު އޮންނަ ޮގތުން އިދާރީ ދާއިރާތަުކެގ 

ށަށް ނަން ނިސްބަތްވާ އަަވސިޓީެއއްެގ ކުރަނީ އެ ދާއިރާއެްއގައި އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއަށް ނުަވތަ ނަން ބޭނުން

ޮގތަށް. މިޮގތަްށ ދާއިާރެގ ަނން އެންމެ ރަށަކަށް ނިސްބަްތާވ ޮގތަށް އޮތުމުން އެ ާދިއރާއެްއަގިއ ހިމެނޭ އެހެން 

ރަސްމީ ލިޔުންތަކުން ިގނަ ފަހަރަށް އޮންނަނީ ނޭނުގމެއްެގ ތެރޭަގއި. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ރަށްތަކަކީ ކޮބަިއކަން 

ތަުކގައި ެވްސ ދާއިރާތަކަށް މިހާރު ނަންދެިވފައިާވ ޮގތުން، ރާއްޭޖެގ ކުރާ މުއައްަސސާ ތަމްސީލުތުންފަދަ މުޅި ރައްޔި

ކަމެއްެގ ހާނެތިއެތައް ރަށެއް މަންޒަރުން ެގްއލި، އެ ރަށްތައް ފެންނާނެ ގޮތެއް ނެތް. އާބާދީ ކުދި ރަށްތައް މިއީ އި

މަލުކުރެޭވ ޢަމިހާރު  ،އޮތުމަކީމިޮގތަށް އިތުރުން މިކަން ެގމީމެ.  ޮގތުަގއި ދެކޭ. އަދި ެއއީ ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ެވސް

 އަށް ދާއިރާއިންސާފުެވރި ހަމަެއއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ، ރަސްމީ ލިޔުންތަކުަގއި  ރުށް ބަލާއިހަޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫ

ާވ އެހެން ރަށްތަުކެގ ފަހަތުގައި ބްެރކެޓުަގއި، އެ ާދއިރާަގއި ހިމެނިފައި ެގ ނަމުގެ ނިސްބަތްާވ އެންމެ އާބާދީ ބޮުޑ ރަށު
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ެއ ރަށްތަކަށް ދެޭވ ސަމާލުކަން މިހާރަށްުވރެ އިތުރުެވެގންދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ، ާގނޫނު ނަންތައް ފެންނަން އޮތުމަކީ 

ށް މި އިޞްލާޙު  އަ( ބެހޭ ާގނޫނުަރއްޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނަޑއެޅުމާ ) 2009/1ނަންބަރު 

ނދު، މި ާގނޫނަށް މި ދެންނިެވ އިޞްލާޙު އިތުރުކުަރްނ ހި ން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭެގނައުމަކީ ކޮންމެހެ

 ފެންނަ ާވހަކަ ދެންނެިވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލަނީ މި ބލުެގ ބަހުސަށް.  އި ހުޅުަވމި ބަހުސްެގ ަވުގތު  އަޅުަގނޑު މިހާރުރު. މެންބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަރުަވނީ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު !ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ށް.  ޢަބްދުލްޙަކީމަޝަހީމް هللا ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاދުޢަބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

ާގނޫނަށް ެގނެޭވ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ަކނޑައެޅުމުެގ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ

 .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަށް ހަމަ ަވރަށް ތާއީދުކުރެޭވ. އަުޅަގނޑަ ށްއޮތް ޮގތައަުޅަގނޑު މި އިޞްލާޙު  ،އިޞްލާޙަށް

އަުޅަގނޑު  ،ނިސްބަތްެވެގން މި ދަނީ ހަމަ އާބާދީެގ ނިސްބަތުން. ެއހެންނަމަެވސް އްދާއިާރއެ ެގއަޅުަގނޑުމެން

ރަށް ހިމެނިެގންދާކަްނ  5ނޑިތީމު ދާއިާރަގިއ ކުރާ މެންބަރެއްެގ ަހއިސިްއޔަތުން ކަކަނޑިތީމު ދާއިރާ ތަމްސީލު 

ރަްއޔިތުންނަށް ެއ  ިގނަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބުނުމުން އޭދާއިރާކަނޑިތީމު  ،އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަން. އެހެންނަމަެވސް

 ދާއިރާ ތަމްސީލުވާ ބްރެކެެޓއްަގއި ނަމަެވސް  ،ންނަމަެވސް. އެހެ ަރށްތަކެއް ކަެމއް ނޭނޭގދާއިރާަގއި ދެން އޮތީ ކޮން

ރާެގ ަރއްޔިތުން ނުހަުނ އި ދާައޅުަގނޑުމެންެއއީ ޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެްނެގ ނޫމަރާ، ފޭދޫ، ޮގއިދޫ، ބިލެތްފަހި އޮތުމަކީ 

ޙަޤީޤަތަށް ެވސް  ހެޔޮ ހިތުން ބަލައިަގންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެްނީވމާ، މި ިއޞްލާޙަކީ

އަޅުަގނޑުމެްނ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްށް އުފަލާއެކު ބަލައިަގންނާނެ އިޞްލާޙެއް. ދާއިރާެގ ރައްިޔތުން ަވރައަޅުަގނޑުމެން 

ހަމައެާއއެުކގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ދެމުން.  މީދުތަކެއްއްނުހަނު ފޮނި އުތަރައްޤީެގ މުޅި ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުތަކަށް  މި ދަނީ

އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ   ؛ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ދާއިާރެގ ހުރިހާ ،ކީދާއިރާެގ ރަށްތަކަ 

ަކއްަޗކަށް، އެކީ އެ ަވިކަވކިން ހަަމ އެބަ އެނެގންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ މެންބަރުންނަށް ެވސް އެ ދާިއރާެގ ރަށްތައް

 ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރާ ަބއެްއެގ ޮގތުންޓަކަިއ މަސަްއކަތް ށް ލަކަށް ާވސިލުުވމަޒިއެއް މަން  ،ކުރާއެްއޮގތަކަށް މަަސއްކަތް 

ކުާރ ޮގުތަގިއ ބޫލުއިޞްލާޙުން ައޅުަގނުޑ ަގ ޖެހޭ. ާގނޫނަށް މި ެގެނޭވއެބައޮންނަން އެކަން ަވރަށް ސާުފކޮށް އެނެގން 

ރަްށ  ފަސްދާނެ. ެއއީ ެވސް މިކަުމެގ ެއންމެ އުފާާވނެ އެއް ާދއިރާެގ ޮގތުަގއި ކަނޑިތީމު ދާއިރާ ެވެގން ހަމަގައިމު

ލާފަިއ އިހުރި. ކަނޑިތީމު ދާއިރާ ކިޔަ ހިމެނޭތީެވ، ިގނަ ރަށްތަކެްއ ހުރީމަ ޙަޤީޤަތަށް ެވސް އުނދަޫގތަެކއް އެބަ
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މި  ،އޮތް. އެހެންނަމަެވސްން އެބަ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެ ކަންބޮޑުުވ ގައިދެން ތިބި ރަށްތަކަށް ޙަޤީޤަތު ލީމާއިންމަނި

ނޫމަރާ،  ؛ކުރާ ހިސާބުން ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ ފަހަތަށް ބްރެކެޓެްއެގ ތެރޭަގއިުގދީސްތަ ޮގސްާގނޫނު އިޞްލާުޙެވެގން 

ބަލައިަގންނާނެ ކަެމއް. ްއޮކށް އެ ަގނޑުމެން ާދއިރާ ރަްއޔިތުން އުފަލާ އަޅު ފޭދޫ، ޮގއިދޫ، ބިލެތްފަހި އަްނނަކަމީ އެއީ 

ކަ ދަންނަާވލަމުން، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަްށ ކުރާ ާވހައެހެންީވމާ، މި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމއަށް ތާއީދު

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއްެގ  ،ޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެޔާ އިއް ޝުކުރިއް

ުއޅޭ. މިސާލަކަށް އިެވސް ކިޔަ  ށްދެން އަތޮޅުތަުކގައި މި ފަިރހި ަވިކަވކިން އަތޮޅުތަކަަގނެޭވ ފަރިްއސެއް އޮޭވ. ނަން

ބަހުން އިނިގރޭސި  ،ައތޮޅަށް ޮގއިދޫ ،ފެހެންދޫ. އެއީ ފަޅުތެރެއަށްފުޅައިއަޅުަގނޑު އެއްތަެނއްެގ ނަން ދަންނަަވންޏާ ޮގ

، ތުޅާދޫ، އަދި އެހެްނީވމާ ؛އިޔާ  އެ އަތޮުޅަގއަޮތޅަށް ަވރަްށ ިގނައިން އަތޮޅު. އެ އަޮތަޅށް، ޮގއިދޫ ހ ޒްބަރްގ

އިން އެިކއެކި ރަށްރަށް . ެއއީ ދާއިާރއެްއެގ ނަން މިސާލަކަށް. ެދން އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ިގނަފެހެންދޫފުޅަގޮއި

ުއޅުއްާވއިުރގައި މި ދެންނެިވ ތިޔަކަމުގައި އެހެންީވމާ، އްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ނެ. ކިޔާ  ނަންއެްއކޮށްެގން ނަން

ރަށްރަށުެގ ަރއްޔިތުން އެ ނަންތައް އެހެން އެކީަގއި  ފައިޭވ. އަދި ފަިރތަކަމާރާއްޭޖެގ ރަށްރަށަށް ނަންތައް ކީޮގތްޮގތަށް 

ާމރަންދޫ އެއް ރަެށއްެގ ޮގުތގައި. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ންުގުޅަވިއެގން. ތަކަ ރަށާ ރަާށއި އަެނއް އެއް ކިޔާ

 ށް.ޝަހީމަ ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  އިރާެގދާ ެދކުނު ހެންޭވރުއަރުަވނީ ފުރުޞަތު

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

ާވ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފައި ހ ރަފުށީ  ރަީއސް.އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ްށ ެގންނަ ( އަާގނޫނުކަނަޑއެޅުމާ ބެހޭ  އް ތައިރާދާ ަރްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިާޚބީ) 2009/1 ؛ެގނައުުމެގ

، އެއްެވސް ޝަރަފެއް އަިދ ެވސް ފަޚުރެއްނަށް އެއްދިެވހިންއިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. މި ރާއްޖޭެގ 

މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ އެއްެވްސ މެންބަރަކު ހުށަހަޅައިފިއްޔާ  ކަމެއް ކަމެއް ލިޭބ އެްއެވސްއެްއެވސް އުާފެވރި

އިރާތަކުެގ ުގޅިެގން މީެގކުރިން ދާ މި ެގނެޭވ އިޞްލާޙާ ،ްނކުރަންޤީއަޅުަގނޑު އެކަމަށް ތާއީުދކުާރނަން. އަޅުަގނޑު ޔަ

އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ނޫން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅުއްާވ ބޭފުޅުންެގ ހިތްޕުޅުަގއި ަވޑަިއަގްނނަވާއިުރގައި ޅުަވމުން ނަން ިވދާ

ހެޮޔެވރިަކން ކުރަން އައި ސަުރކާރާިއ  ެގއެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން ނިކަމެތިކަްނ އިހުސާސްާވނެ.އުފެދޭނެ.  ސުާވލު

ރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް ދިެވހިާރއްޖޭެގ ލިެޔކިުޔމަށް އެރުުވމަކީ ކޮންމެހެްނ ހު ންރި މަޖިލީހުތެތްހާެގ ނަޒ19ާއެޖެންޑާ 

ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް އަދިެވސް  ޓަަކއި ހ ރަފުށީކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން. މިކަމަށް
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ހާލުގައި މީހުން ޖެހިފައި މި  ރަށް ޖެ މިަވމެންެގ ރާއްައޅުަގނޑު .ދަންނަަވްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެއްފަހަރު ޝުކުރު

ބައެއް ފަހަަރށް ރަށްރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭކަން ެވސް ާރއްޖޭަގއި  ؛ނެތިފައިަހނދާންކުަޑެވެގން.  ންއަޅާލުތިބީ 

ހާ މެދުެވރިކޮްށ ަވނަ މީ 4އެެވްސ  ،ންފަހަރު ައހަރުން އެއް 5 ނެތިފަ.ހުރި ހަނދާންއެބަ ކޮށްަފއި ތިބި ބޭފުޅުންެވރިކަން

 ރަށެއްެގ ނަން ެވސް ިވދާުޅެވފައި  އަމިއްލަފުޅަށް މީެގ އުެޅނީ. އިހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުެގ ނަން ެވސް އަޑުއަހާލަމީ

 ަވަޑއިެގންފި. އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މި ދަނީ ރައްޔިތުންނާފައިަބިއެގން  ކޮށްފައިިރކަންރާއްޭޖގައި ެވނެތް ެވރިން 

، ފަޚުރެްއ، ަރއްޔިަތކަށް ޝަރަފެއް ،ކޮށްދެމުން. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ދެކެނީކަން ެވރި ންނަށްާގތުން، ރަްއޔިތު

 ކަެމއް ިވޔަސް ައޅުަގނޑު އެއަކުެރއް، ފިއްެޔއް، ތިއްެކއް ބަދަލުކުރަން ކަމެްއ، ލިބޭ އެްއެވސްލ ތްބެއް، އުފަލެއް 

ްއާޔ ެވއްޖެވ ޓެްއ ދޭން ާތއީދުކޮށް، މިއަށް މިއަށްަގނޑު ައޅުކުާރނަން. އެ އުސޫލުން ހުށަހެޅި ބޭފުޅަކަށް ތާއީދު

 ވ ޓުދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.އަޅުަގނޑު މިއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރުބަމެން ޒަތްތެރިިއއް ާދިއރާެގ ގައްދޫއަރުަވނީ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ށް.ޒާހިރަ އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޒާހިރު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ގައްދޫ

ދާއިރާެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަީލމް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއިވ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހ ރަފުށީ

އޮންނަނީ ދެ  އިދަންނަަވން. އަޅުަގނޑުެގ ާދއިރާގަ  ރުކަމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު އެ މަނިކުފާނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

އަުޅަގނުޑ  ،ންނަމަެވސްާވދޫ. އަޅުަގނޑުެގ ާދއިރާއަށް ނަން ީދފައި އޮތީ ަގއްދޫ ދާއިރާ. އެހެަގއްދޫ، ރަށް. 

ފަސޭަހ ަގނޑަށް ޅު ދެ ރަްށ އޮތީމަ އަ ،ްތާވ ޮގތް. އެހެންނަމަެވސްހިާވދޫ ދާއިރާ. އެ ައޅުަގނުޑ ކިޔާހިތްަވނީ ގައްދޫ ކިޔާ

ެވސް ަގނޑު ާވދޫ އެްއޮގތަކަށް ޅުއަކުރަނީ އެ ޮގތަށް. ނޑު ޭބނުންޮގތަށް ކިޔާލަން. މިހާރުެވްސ ިގނަ ފަހަރު އަޅުަގއެ

 ،ަފއެއް ައޅުަގނުޑެގ އެއްެވސް މަސަްއކަތެްއަގިއ ނ ންނާނެ. އެހެންީވމާ، އެ ާވހަކަ ފާހަަގކޮށްލަމުންލާއިގެއްުލަވ

ުގިޅެގން، މި ާގނޫނު  ިދޔުމާއަބަުދެވސް މި ާގޫނނު މިޮގތަށް އިޞްލާޙުެވެގންން އަޅުަގނޑުެގ ާދއިާރެގ ާވދޫ ަރއްޔިތު

ޖައްާސ ަގއި އަބަުދެވސް ިޅެގން އަުޅަގނޑު ަކއިރީުގ ދެުވމާޮގތަށް މިދާއިރާތަކަށް ނަން  ،ުގިޅެގން ދިޔުމާފާސްެވެގން

މިއަދު ާވޫދ  ؟އޮންނަނީފޮހެިވަފއި ާވދޫެގ ނަން  ؟ނެތީ ަގއިކީްއެވހެްއޔޭ ާވޫދެގ ނަން ދާއިރާ  ،ެއއީ މައްސަލަެއއް

ކުރަން. ަވރަްށ ޝައްކެތް ނުެއްއެވސް  ެގއަުޅަގނޑު  ށްކަމަ  އުފާެވިރ ޚަބަރަކަށް ެވެގންދާނެ އީރައްޔިތުންނަށް މި

ދާއިރާ ަރއްޔިތުން ތިބޭީނ  ެގައޅުަގނޑު  .ތިބޭނީ ރައްޔިތުންާވދޫ  ެގދާއިރާ  އަުޅަގނުޑެގެވްސ  އުފާެވފައި ިމއަދު ަގއިމު

އަދާކުރަން އަިދެވސް  ޝުކުރު ރު އަޙްމަދު ސަލީމަށްދާއިާރެގ މެންބަ ށީމި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވ ހ ރަފު މިއަދު
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ހިތެއްނުޭވ. ބޭނުމެއް ެވސް ނޫން. އަުޅގނޑު ، ރާްއޖެތެރޭ ކިޔާއެއް  ެވސް މާލެއަުޅަގނޑު ެއްއޮގތަކަށް އެއްފަހަރު.

ގައްޫދ، ާވޫދ މި ދާއިރާައީކ ނުޭވ. ައޅުަގނޑު ބޭނުންަވނީ  ތެއްެވސް އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާތައް ފަނުޑކުރާ ހިއެްއޮގތަކަށް 

ކުރަނީ ެވސް ކުރަީނ އަބަދުެވސް ސުލްަޙއަށް. ައޅުަގނޑު ާތއީދުއަުޅަގނޑު ަގބޫލުުތގައި ުއޅެން. ހަމަހަމަ ބައެއްެގ ޮގ

މި ރާއްޖެ  ެގން ޖެހި ސުލްޙައަށް. ބައިބަިއުވން ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެަކކު ައނެކަކާ

ބޭނެ. ދީނުމުެގ ކުރިއަުރަވން ިވސްަނއިފިްއޔާ މި ރާއްޖެ ދާނީ ފަހަތަށް. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ތަަރްއޤީއެއް ނުލި

ނީ. ދެކެއަޅުަގނޑު  ކަމެްއ ކަމަށްއި އެކި ޮގްތޮގތުން ބައިބަިއުވން އެފެއްދުމަކީ ަވަރށް ެވސް ނާތަހުޒީބު ޔާނަމުަގ

ލ ބިކުރާ ދީން. ސުލްޙައެިގ ދީން. ދުނިޔެއަށް އެންމެ   އިސްލާމްދީނަކީ ސުލްޙައަށް ނަ ޮގތުންއެނިގަފއި އޮން އަޅުަގނޑަށް

ّهللاصل ّރަސޫލާ  މާތްސުލްޙަައކީ ކ އްެޗއްކަން ދަްސކޮށްދެްއިވ ީދން އެއީ. އަުޅަގނޑުމެްނެގ މަ ެވސް ފުރަތަ هّّعليى

ّسل ّو ކުރަން. މެން އެންމެްނ ެވސް އެކަން ަގބޫލުއަުޅަގނޑުެއއީ މި ދުނިޭޔެގ އެންެމ މަތިެވރި، އެންމެ މާތް އިްނސާނާ. م

، ށް ލާދީނީއޭ ޮގީވމާއަދިމާ . އަޅުަގނޑުމެްނނާއަޅުަގނޑުމެންެގ ނަބިއްާޔ ދެކެ ލ ބިޭވއެންމެން ެވސް  ެގއަޅުަގނޑުމެން

ށް. ަބއެްއެގ ކަކުރާައޅުަގނޑުމެން ނުދާނަން ބައެްއެގ ކަރު ބުރި ،އެހެންނަމަެވސް އާދޭ. އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ދެަރޭވ. ރުޅި

ރާ ޮގުތގައި ކުކުރާ ޮގުތަގއި، ައޅުަގނޑު ަގބޫލުލާކަށް އަުޅަގނޑުމެން ނޫޅެން. އަުޅަގނުޑމެން ަގބޫލުއިއަޑު ކަނޑުވަ 

މި ރާއްޖޭގައި ުއޅެެވންޖެހޭ. އުެޅެވންޖެހޭނެ ޮގތް ައޅުަގނޑުމެން އެަބ ެއންމެނަށް އްކޮްށ އެ ސުލްޙަެވރިކަމާ

ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ސުްލޙައިެގ ަމުގންދާނެ ޮގތެްއ ޢިލްމުެވރިން އެބަ ރައްޔިތުންނަށް ހ ދައިދޭންޖެހޭ.

ލާނަން. އިކުރަމުން އަޅުަގނޑުެގ ާވހަކަ ނިންމައިލްތިމާސް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް. އަޅުަގނޑު މި ާވހަކަ ދެއްަވން ހ ދައި

 ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އަުޅަގނޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. ުޝުކރިއްޔާ

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަތުރިޔާ

ޢުަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މައުޟޫ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި ބަހުސް

މިސާލަކަށް  .ުގޅުަވއިެގން ރަށާ އާބާދީ ބޮޑު، އެންމެ ރަށްރަށް ދެިވފައި ހުރީ މިހާރު ނަންތައް ގައިދަްއކަާވއިރު ާވހަކަ

ާޔ އްޕޮުޅެގ ހުޅަނުގ ދާއިރާ. އެްއެވސް މިންަވރަަކށް މީހަކު ިވސްނާލައިފިއްރާއަކީ އިހަަވންދިދާއިރާ. އެ ދާއި ހ ރަފުށީ

 އިރުމަތީ ދާއިާރއަކާ. ާރއަާކއިެއއީ ހުޅަނުގ ާދއި ދެ ާދއިރާ އެބަ އޮްތކަން. އިއިަހަވންދިއްޕޮުޅަގ އެބަ އިނޭގ

 ؛ރަނަގޅަށް އަުޅަގނޑަށް ެދންނެުވނީ. އިަހަވންދިއްޕޮޅުހ ރަފުށި އެީއ ިއހަަވންދިއްޕޮޅުެގ އިރުމަތީ ާދިއރާ.  !ފުކުރައްާވމާ

ެގ ހުޅަނުގ ދާއިރާ. އިހަަވންދޫ އެއީ އިހަަވންދިއްޮޕޅުެގ އިރުަމތީ ދާއިރާ، ހުޅަނުގ ާދއިރާ. އެއީ އިަހަވންދިއްޕޮޅު ހ ރަފުށި 

ލެްއީވމަ މިސާލަކަށް އިލަވަ ައުޅަގނޑުމެންނަށް މިއިން ކޮންެމ ދާއިރާައކަށް ތި ބޭފުޅުން ަބއްއެހެންީވމާ،  !ފުކުރައްާވމާ

ަތކުަގއި ިމ މަތީ ރަށްތަކޭ. އަދި ަވރަށް ިގނަ އަތޮޅުއަތޮޅު މީހުން ަވރަށް ސާފުކޮށް ބުނާނެ ވައި ނ. ؛އަތޮޅުަގއި ނ.

ތަުކަގއި ކިާޔ ޮގތެއް ޮއޭވ. އެހެްނީވމާ، އެ އަތޮޅު ލަކޮށްފައިހުރި ރަށްތައް ޖުމު ދަންނަާވހެން ދާއިރާ ކަނޑަެއޅިފައި
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ޮގތުން  ުގޅޭ ނަންތަކާއެކަްނކަމަށް ަވަރށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން މި  ،މި ދަންނަާވ ާވހަކައަކީ އަޅުަގނޑު 

ެގ، އަރުަވނީ އިހަަވންދޫ ދާއިރާ ިވސްނަާވއިުރގައި ިވސްނުން ބޭނުންތެރިއޭ. އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ހަަވންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.އިހަަވންދިއްޕޮުޅެގ ހުޅަނުގ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ނޫން. އި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު ންބަރުމެ ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ) 2009/1ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އިޞްލާޙަކީ އަުދެގ ތަހުޒީބީ ެގ އިއްދާއިރާ ށް ހ ރަފުށީ( އަކަނޑައެޅުުމެގ ާގނޫނު

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މުޖުތަމަޢަކަށް ަވރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެއްެގ ޮގުތގައި އަޅުަގނޑު ެވސް ބަލަިއަގންނަން.

ެވްސ އި ދާއިާރއެއް ކަނަޑއެޅުމުގަ  ،ފާހަަގކުރެވޭ މަޤްޞަދަކަށް އެބަ އް މުހިންމު އެެގ ެއންމެ ޙުޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާ

 ،ސް ޔައާބާދީެގ ޮގތުން ކުޑަ .ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރާެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ބައިެވިރުވން އަުޅަގނޑުމެްނ ހ ދުއިއެ ދާ

އެހެންީވާމ،  ރަށަކަްށ އެ ރަށް ާވނީ. އިާރއެްއެގނިްސބަތްާވ ދާ ނޫނީ އަުޅަގނޑުމެން އް ބޮޑަސް ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރަށެ 

ެވސް ަބިއެވރިުވްނ  ޭވނީ ހުރިހާ ރަށްތަކެްއެގއިދެޤީ ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް އެންމެންނަށް ހ ދަހަޤީ ،އްޤީޤީ ތަރަހަޤީ

ެއޮގތުން ލިޔުމުގައި ބްރެކެެޓއް  .ނޑު ަގބޫލުކުަރން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުަގ ކަމަށް ދީެގންއިނޑުމެން ހ ދައަޅުަގ

ރާެގ ެގ ދާއިން ީއ އަޅުަގނޑުމެނޑުމެންނަށް އެަގރަށްުވރެ ބޮޑަށް އަޅުއެއީ މިހާ އް ލިޔުމަކީބޭނުންކޮށްެގން ހުރިހާ ރަށްތަ

ބައިެވިރުވން މިހާރަށްުވރެ ރަށްަތކަށް ެވސް އެއީ އެ ރަށްތަުކެގ ާދއިރާތަުކެގ  ކަމެއް. އެ ރަށްތައްކަން ހަނދުމަކޮށްދޭނެ

ކަންކަުމެގ  ހުރި  އިާދއިރާތަުކަގއެ ބޮޑަށް ކަމެއް. މިހާރަށްުވރެ  ެގންދާނެިގނކުާރކަން އެކަތް ބޮޑަށް ހ ދަން މަސައް

ސް ހަނދުމަެވެގންދާނެ ޔަ ިވށްސަރުކާރު ކަމަ ،ސް ޔަިވ އިބަރެއް ކަމުަގންޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެއް ރަ ރުކުފި އިިވސްނުމާ

އި މުގަ ޔުނޑުމެންނަށް ކިގ ޤީަގތުަގއި ލިޔުުމެގ އިތުރުން އަޅުޙަ  .ޒަތްތެރި ރަީއސްނޑު ެދކެން. އިއް ަގކަުމގައި އަޅު  ކަމެއް

ނުޑ އެދޭ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް. ަގޅު ދިއުމަކީ  ެއއީ އަފަހިެވެގންމަުގ ށްނެ ޮގތަކުރެޭވނުންހާ ރަށްތަކެއް ބޭހުރި ެވސް މި

ދާިއރާ ކިާޔކަށް. ހަމަ ެއޮގތަްށ  މޮޅަދޫ މާރަން، ން، ިއހަަވ ،އަުޅަގނޑަކަށް އުނދަުގެލއް ނޫން .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ހުރިހާ ރަށްތައް އެ ،ކޮށްންތައް އެއް ނަ ތަކަށް އެޮގ އިރާތަކަށް ެވސް ފަސޭހަހެން ދާނީ އެންނަނަނޑު ހިތަށް އައަޅުަގ

ޮގތް.  ނޑު އެންމެ އެދޭ ނޑުމެންނަށް ހ ދޭނޭ. އެއީ ައޅުަގެލޭވނެ ޮގތަކަްށ ކޮންމެެވސް ޮގތްތަެކއް އަުޅގަ އިއެްއކޮށް ިކޔަ

ެވްސ އި ަބއިެވރިކުރަން. ތަރައްޤީގަ ރާެގ ހުރިހާ ރަށެއް ނޑު ބޭނުންަވނީ ދާއިެވސް ައޅުަގއި ކިޔުުމަގ ،ެވސް އި ލިޔުމުަގ

 ،ެވސްނަމަ  އިލާަގޙަޮކމިޓީ މަރު ،ކަމުންއެހެން .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްހާ ަރށެއް ބަިއެވރިކުރަން. ރިއިރާެގ ހުނުންަވނީ ދާބޭ

އެއާއެކު އިްއޒަތްތެރި ހަމަކަމުގައި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުަރން.  ދާނެ ކަމެއްންެގއެީއެވސް ކޮންެމެވސް ހިސާބެްއގައި ިވސްނި 

ނޑުެގ ސިކުނޑިއަށް ަގއޮތުުމަގިއ އަޅުއޮންނަން ޔަނަންަތއް ލިތެރޭަގއި ެގ ތަރުތީބުްނ ބްރެކެޓު ެގއާބާދީ  ،ރައީސް

ިވަފއި ރެކުެވްސ ރަށްތައް ތަރުތީބުއި އަތޮޅެްއަގ ާބަވޭއ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކޮންމެީކއްެވެގން ،ިވސްނެނީ
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ނޑިއަްށ ިސކު ެގންޑުމެނ ކޮންމެހެން އަޅުަގުގ. އާބާދީެގ ފަރައް ދީފަންބަރުތަކެތަރުތީބު ނަހުންނާނެ  ގައިހުންނައިރު

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ެއ ަގއަޅު ާވނޭޔާ އަދި މާ ފުރިހަމަހަމަ އެ ތަރުތީބުން ލިޔެލިއް ،ނައުުމެގ ބަދަލުަގއި ެގ

 .ރަށްތައް އެުތރިފައި ހުންނަ ތަރުތީބަކުން ކުނަށް އެ ދެެވސް ެދިވފައި ހުރީ އުތުރުްނ އި ނަންބަރުތައް މީެގ ކުރީގަ 

ބޮޑު ރަަށްށ ުކޑަރަށަށް  ،އި ންުގޅުނީމާ، ޮކންމެހެން އާ ބާދީއަށް ބަލަކުނޑީަގއި ެގނޑުމެން ސި އެތަރުތީބު އަުޅަގ

ަވިކ ފަސޭހަ  ެވސް މާ ަގިއމުތަށް ހަމަހި ެގއަުޅަގނޑު  ށްުވރެ ިމޮގތަށް ކަންކަން ކުރުމަ ،ފަްސކަންދީ ،އިސްކަންދީ

 .ތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްލިއްޔާއި ދުްއަވތަރުތީބަކުން ނަންތައް ލިޔެލާފައި އެޮގތަށް އެކަން އޮތް ނެތި ދެން  ކުރުމެއްފާތުތަ

ހުރިހާ ރަށްތަކެއްެގ  ،ޞަދަކީޤްންެގ މަނޑުމެސް އަޅުަގޔަ ވި  އިކޮންމެ ޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުެމން މިކަން ކުރިކަމުަގ

. ެއާއއެުކ ކުރުންމެން ކުރާ މަަސއކަުތގައި ަބިއެވރިޑުނެވސް އަުޅަގ  ރަށްތަކެއްބައިެވިރުވން ެގްނުގޅުން. ުހރިހާ

މުޅި ރާއްޖެ   ،ލިޔުމަކު ނޫނޭ  އިކިޔުމާއެކަނި ދާއިރާެގ ނަންއަރަނީ ހަމަށްޑު ހިތައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނ

ުޅަގނޑުމެްނ ަކމެކޭ. ެއޮގތުން އަ ންމުމުހިެއއީ ހުރިހާ ރަށްތަެކއްެގ ބައިެވިރުވން  ެވސް ދާިއރާތަކުެގއި ކުރުމުގަ ތަރައްޤީ

މި   ،ތަށް އަންނަނަނީ ހަމަހިަގނޑު ެވސް ައޅު ާދއިރުތެޭރގައި ޭރިވެގންތޮޅުކަންަތއްތަެކއް އަިގނަ ތަރައްޤީެގ 

 ބަދަލުަގއި ެއއް ކުރުމުެގ ހުރިހާ ކަމެއް އި. އެއް ރަށެްއގަ ެވސް ހުރިހާ ރަށަކަށްއޭ ކުރަން ެއބަޖެހެރިސ ސްތައް އެލޮޭކޓް

ން ތަރައްޤީެގ ލަ ޮގތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެކަހަ ާވހަމަހަމަެވސް  އިށެއްގަ ހުރިހާ ރަ ،ޮގތަށް ވާ ށް ޑިޕެންޑު ރަށް އަނެއް ރަށަ

ބަިއެވރިކޮްށެގން، ނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ  ރަށެއް ކޮށްިފއްާޔ އަުޅަގސްތައް އެލޮކޭޓްރިސ 

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ނެާވެވސް ކާމިޔާބު ަގޅަށްނމުެގ ފިކުުރ މާ ރަޔުއެއްކޮށް ދި ބައިެވިރުވމާހުރިހާ ރަށެއްެގ 

ކީ ކަްނކަމަ ތަރައްީޤެގ، ެވސް ކުާރއިރުިވލަރެސްފަރާތުން ސަުރކާުރެގ  ، ަތރައްޤީެގ ކަންކަންއެހެންކަމުން ަގބޫލުކުރަން.

 ބިން ބޮޑު ރަށަށް ،ެވސް ބޮޑު ރަށަށް ،ސް ެވ ކުޑަ ރަށަށް ،ެވސް ހުރިހާ ރަށަކަށް ،އްޔިތުންނަށް ެވސްއެއީ ހުރިހާ ރަ

ހުރިހާ  ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ެވސް  އާބާދީ ކުޑަ ރަށަށް ،ެވސް އާބާދީ ބޮޑު ރަށަށް ،ބިން ކުޑަ ރަށަށް ެވސް ،ެވސް

ނެ ޮގތަކަށް ސަރުކާރުެގ ކަންކަން ރޭުވމަކީ ެއއީ އަުޅަގނޑު އެޭދ ންެގންދާހިކަންމަތީަގިއ ތަރައްޤީ ބެހަމަހަމަ ،ރަށްތަކެއް

ހުށަހެޅިފައިާވ  .އިއްޒަތްެތރި ރައީސްދަންނަާވލަން. ައޅުަގނޑު އެ ާވަހކަ ެވސް ާވތީ  ޮގތް ކަމުަގއި ންމެ އެދޭއެ

ށް ޙަލާޞްހަމައަށް މި އިއަުޅަގނޑު ުފރި ،ކަމަށް ދެކި އްޙެލާޞްމު އިކީ މިއަދު އަުޅަގނުޑމެންނަށް މުހިންޙަލާޞްއި

 .ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްން. ޝުކުރިްއޔާ ރުކޮށްލާނަކު ެވސް ޮކޅުާވހަކަކަ ދަންަނާވލަމުން އަޅުަގނުޑެގ ކުރާ ާވހަތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު މެންބަރު ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 . ށްއަޙްމަދު ސަލީމަ
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 ކަދެއްެކުވން:މަދު ސަލީމް ާވހަެގ މެންބަރު އަޙް ދާއިރާހ ރަފުށީ 

ކުރެްއިވ މުހިންމު އެްއ ފާހަަގ ރި ރަީއސްތެތްގުޅޭޮގތުން ިއއްޒަ މި މައުޟޫޢާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ 

ެވސް ޭއެގ  ތަކީހުރި ޮގ އި. ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކަށް ނަންކީފަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަާވލަން ބޭނުންޭވަގނުކުތާ އަޅު

ެއ  ތަާކއިލެިވަފއިާވ ާޚއްޞަ ސިފައި ެއކުގަ ކުރާ މީހުން ދެކޭ. އޭދިރާސާ ަޖއިެބއްެގ ޮގުތގައި ޑު އަަގއި ަވރަށް ބޮ ޒާތު

އެކަމަށް  އި،ތ  ބަލަރިބާއެއްެގ ަމއްޗަށް ައިއ ކަމެއްކޮން ތަޖު ،ޮގތަކުންކޮން  ،ނެއްކިހި  ނަމެއް އައި ޮގތް ެއއީ

ޗަށް ޮބޑު ސަރަަހއްދަކަށް ކުދި ރަށްތަެކްއެގ ަމއްދިން. ާއދެ! ކުެވސް މަދެްއ ނޫ ީމހުން ރާދިރާާސކު ެވެވރި ޤުޝައު

 ޮގތުަގއި ަވކި އާބާދީެއްއ ެގއް ށެކިޔާ ަވިކ ރަ ަވކި ނަމެއް ،ކީޔަ ސަ އެްއ ސިފައްޚާފެތުރިފައިާވ ާރއްޖޭެގ އެންމެ 

 ދެން ޖެހިެގން  ، ޮއެވެގން ރަށެއް ކައިީރަގއިއްަގިއ އާބާދީ ބޮޑު އެްއެވސް ހާލެ މިއީ .ންދިޔު އެތަންތާނގައި ދިިރއުޅެމުން

ނޑު ނުދެކެން. ަގަކމަކަށް އަޅު ންޖެހޭނެ އެއްެވސް ސަބަެބއްއެކަމުެގ ހިޔަނި ެއޅެ ރަށްތަަކށްކުދި ހުރި ކައިީރގައި 

އްޖޭެގ އިޖުތިމާޢީ ރާ ދި މިއަ  ،ަސާގފަތެއް ،ތާރީޚެއް މު ރަށެއް.މުހިން ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ރަށަކީ

ޖޭެގ ާރއް ،ެވަފއި އުމަކަށްޤަ ރާއްޖެއަީކ ކަނޑުެގ ސަރަހައްދު ބޮޑުެވހިހާމަާވ ކަމެއް. ދި  ،ުކަވއިދޭސަނދިކަން ދައްމުއް

ނޑުމެން ފަދަ ަގއަޅު  ،ންމު ސިފަތަކަކީ މުހިިވނުސީދާ ޮގތުން އެކުެލިވފަިއާވ މިދެންނެ ،ކުދި ރަށްތަކުަގއި ސީދާ ޮގތުން 

ނުޑ ަގކަމުގައި ައޅު ކަމެއް މުހިންމު  މްސީލުާވންޖެހޭ އެންމެ ތަތައްރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންހެގ މަޖިލީހެއްގައި ރަށްދިެވހި

ނުދެޭވ. އިންތިޚާބެްއ  ކަށްނޑުެމންނަަގކަމެއް އަޅުޖެހޭ ސަމާލުށް ދޭންޤީޤަތަކީ ކުދި ރަށްތަކަޙަ ،ނަމަެވސްދެކެން. އެހެން

 ނުކުރާނެ ކަމަށް ށެއް ތަފާތުަވކި ރަ ،ކަމަށް ބުނެ  ެވސް ެއއްަވރުާވނެން މަތިެވެގން އަންނައިުރަގިއ ހުރިހާ އެންމެބ 

ލި އިބަލަ ނޑުމެްނެގ ައތޮޅަށް ހަމައެކަނިަގއަޅު  ،ސްނަމަެވއެހެން .ާވހަކަދަްއކަމު ލާުތކޮށްން ަވކާޑުމެނަގއަޅު ،ބުނެ

ރައްޔިތުން ފާހަަގކުރީ ަވރަށް ުށެގ އެރައިަގތުން ރައީސް މޮޅަދޫއަށް ަވޑަ  ބުއިފަހުން މިހާރުެގ ނަ ދާދި ،ސްޔަކަމށް ިވ

 ން ރަށެްއގެ އިިއެގންފައެއް ނެތް. އެ ުކ އެއިން ރަށަކަށް ަވޑަ ޔަ ެވސް ެވރި ނަކުދެްއެގ ޮގތުަގއި. މިިއން ޒަމާބޮޑު އީ

ކިތަންމެ  ހުރި ކުދި  ެވސް ނާންނަނީ. އެއީ ނެތް ތަންތަން. މިހެން ދައްާކއިރުނެތީ. ާވހަކަސް ނަމެއް ފަތެއްގައި ވެ 

ނޑު ދެކެން. ަގށް އަޅުހާލަތު ބަދަލުކުރަންީވ ަވުގުތ ކަމަ މިއީ އެ ްއޖޭގައި ަވރަށް ިގނަ. ނޑުމެންެގ ރާ ަގރަށެއް އަޅު 

ހިމެނޭ.  ދާއިރާ އެބަ 87 ގައިރު  ކަނަޑއެޅިަވނަ އަހަރު އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް 2019 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހުން ޖޭަގއި މީރަށް. ރާއް 68 ރި މަޖިލީހުގހައި ހަމައެކަނި ފާހަަގަވނީތެކިޔުުމަގއި މި އިްއޒަތްނަން ،އެހެންނަމަެވސް

  ޮގުތަގއި ެގބޮުޑެވެގން ރަްއޔިތެއް  ،ެގންޑަވެ ކު .ތުްނެގ މަޖލިސްަރއްޔި ެއކަމަކުމިއީ ރަށް އެބައޮތް.  187 ދިރިއުޅޭ

ެވސް  އްށެނޑުމެން ނުދެކޭ ރަށްތައް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫެލއް ނުުކރަން. ހުރިހާ ރަަގއަޅު

 70977 . އެހެންީވމާ،ކުރަްނޖެހޭނެ  ައޅުގނޑުޖެން ކަންތައްކަށް ެވސް ެއްއޮގތަކަށްާވންޖެހޭނެ. ހުރިހާ ރަށަހަމަހަމަ

އެކޭ ރަްއޔިތުންެގ ައތޮޅު ތިނަދޫ މީހުންެގ ވ. 211 ، ާމލެއެކޭފައި އޮތްށްކޮހުންެގ ޮގތުަގއި ރަޖިސްޓްރީވ ޓުލާ މީ މީހުން

ނޑު ަގލާޙު އަޅު ޞްއެހެްނީވމާ، މި އި ުތގައި.ތަކުެގ ޮގަވިކ ޔުިނޓު ، ަވިކ ރަށްރަށްމަދެކެންޖެހޭނީ ހަ ގައިމަޖިލީހު
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ން ެގންނަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ނޑުމެ ެގންނަން އެަބޖެހޭ. މި ބަދަލު އަޅުަގޮގުތގައި ކޮންމެހެންެވސް އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭ

 ،ދިރިއުޅޭ ަވކި ަރއްޔިތެްއ  ، ޮއތްއް އަުޅަގނޑުމެން ެދކެން އެބަޖެހޭ. ަވކި ެވރިކަމެ މަށްކަޚްެޞްއ ެވްސ ަވކި ޝަ ރަށަކީ

ޑަށް ަވރަްށ ބޮނުާވނެ. ނޑުމެން ެދކިެގންަގމުަގއި އަޅު ކަ ޮގސްެގްނާވނެ ރަށެއް ގެއްިލެގން ރަށެްއެގ ހިޔަީނަގއި އެހެން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލަންދޫ ދާއިއަރުަވނީ މިތުފުރުޞަމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު 

ފަހަރަށް   ެގ ތެރެއިން ބައެއްތަކުށްރާއޖޭެގ ރަ ،ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ެވސް އަށް. އަރުާވއިރުޟާޢަލީ ރި

ރަށަކީ އެންމެ ަވރުަގދަ ރަށް. އެންމެ ނުފޫޒު ަގދަ ރަށް. އެކަން އެހެން ެވފައި އޮންަނ  ްއަގއި އޮންނަ އެންމެ ކުޑައަތޮޅެ

ރީ ަގއި. ދެން ަވށައިެގން އާބާދުެވފަިއ އެހެބިްނެވރިްނ އުޅެނީ އެރަށު  ،ކަމަށް އަޅުގނޑު ައުޑއަހާފައި އޮންނަނީ މެއްކަ

 ކުރަން ގެއިްނެގ ފަރާތުން އެ ރަށްރަށުގައި މަސަްއކަތްކިލެ ،ަގރުްނެގ ފަރާތުންކުޑަ ރަށުެގ ސާދާ، މީހުންެގ މީހުން އެ

 ،މަެވސްއެހެންނަތް ރަށެއް. ެއއީ ނެ ؛ދިކުޅުދޫ ާދއިރާނނޑުމެންނަށް ކެަގހާރު ައޅުން އާބާުދީވ. މިތިބޭ މީހުންެގ ތެރެއި

ްނނާއި އެހެން ރަށްރަށުން މީހުން ެއއީ ތޮޅެންދޫަވުގތު މިދެންނެިވ ދާއިރާ.  ދާއިރާއަކީ މިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި އޮްތ 

ެގ ށުރަށްރަ ،ެގ ނުކުާތއަކީ އް އެއީ. އަުޅަގނޑުެރިވފައި އޮތް ރަށެކުެއއްފަސް ،އެރަުށަގިއ އާބާދުޮކށްފައި ،އައިސް 

ފުރުޞަތެކޭ ިވސްނާލުމުެގ  ުގޭޅޮގތުން މުޅި ދިެވހިރާއްޖެއާ  އިުރގައިެގންދަވާ މުންަވނަނަންނަމާ ުގޅޭ ޮގތުން ިވސް

 އަރުަވނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގފުރުޞަތު މި ނޑު މިހާރު ތި ލިބިަވޑަިއަގންނަަވނީ. ައުޅަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 އަށް. ޟާ ރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

 

 ެކުވން: ާވހަކަދެއްޟާމެންބަރު ޢަލީ ރިމިލަންދޫ ދާއިރާެގ 

ްއ ބީ ދާއިރާތަޚާންތިއިރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ )  2009/1 . އާދެ! ާގނޫނު ނަންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އް މިއީ. ތެދުފުޅެއް. ޙެލާޞްކުރާ އި އީދު ތާމެން ަވރަށްއަުޅަގނޑު ؛ޙު ލާޞްެގނެޭވ އި ށް ( އަާގނޫނު ކަނޑައެޅުުމެގ

ެގ ށު ކުޑަ ރަ ، ެއ އޮންނައާބާުދެވެގންކުޑަރަްށ  ެވސް  އަހަރު 900 ؛އްާފއިތުެވދިަޔ އެތަ ، ން ޒަމާނުއްސުރެން ފެށިެގ

ެގނެޭވ ބަދަލާ  މި ،. އެހެންނަމަެވސްއޮންނަނީ ނުދެކެިވފަ ލުމުެގ ާވހަކަ މި ތްކޮށް އަޅާ ނުަވތަ އެކަމަށް ނިްސބަާވހަކަ

އެ ދާއިާރަގިއ ދާއިރާ ކަނޑައެޭޅއިރުަގއި  ،ތަރުީތބުން ނަމަެވސް ޮގުތެގ އޮންނަ އެީކގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން އާބާދީ

 ންމު ހިނަންތައް ފެނިެގންދާނެ ޮގތެއް ުވމަކީ ަވރަށް މު އެ ،ކުރެިވެގންތަރުތީބު ލިސްޓުެވސް ށް ށްރަ ހިމެނޭ އެހެން ރަ

ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ  ،ރި މެންބަރުތެދެންމެ އިްއޒަތް ، ފާއިތުެވދިޔަ ތަނުަގއިނޭބަފެ އެކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ކުދި ރަށްރަށުގައި މީހުން ކުދި ަޔ ތަނުގައި މިދެންނެިވ ޮގތަށްދިެވފާއިތު  ،ަގކުރެއްިވ ފަދައިންރު ފާހަބައިްއޒަތްތެރި މެން
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ން ށްލަ ފާހަަގކޮ ކު ހަަމ އުފަލާއެ އަުޅަގނޑު ،މަެވސްނަ ތައް. އެހެންތަކްލީފުދިރިއުޅުމުަގއި ދިމާެވފަިއ ހުރި 

އޮތް ދެ  އިނުޑެގ ދާއިރާގަ ެވސް އަުޅަގ ގައިމުހަމަ ،ނުކޮށްެވސް ބާކީ  ޔާ މި ސަރުކާރުން އެ ކުޑަ ރަށްިވއްއިރާދަކުރެއް 

ިޅ މުދީ ބަލަހައޓަމުން އެބަދޭ. އަޅުަގނޑު އެދެނީ ރުން ަސމާލުކަންމަ ަވރަްށ ާގތުން މި ސަރުކާރަށާ ދޭތެރޭގައި ހަ

ެވްސ  އިެވސް އޮތް ުކަޑ އާބާދީއާ ދޭތެރޭގަ އި ހުރިހާ ކަންކޮުޅތަކެްއަގ ،ެވސްއި ރިހާ ރަށެްއަގދިެވހިރާއްޖޭެގ ހު

މިީއ  މަސަްއަކތް ކުރަން އެބަހުރި. ުވން. ތަރަްއޤީގައި ަވރަށް ިގނަ ދާނެ ޮގތެއްކަންތައް ކުރެިވެގންއިންސާފުން 

 އާބާދީ ބޮޑު ރަުށަގިއ އާބާދީ ޮބޑު  ޏާރަންކު ކަތެއް ތަރައީޤެގ މަސައް. އަޅުަގނޑުމެން އަބަުދެވސް ަދއްކާ ާވހަަކއަކީ

އް ނަމަެވސް ލިބޭނެ ޕ ޝަނެކުޑަ ރަށަށް ެވސް އޭެގ  ހަމަނުކޮށް ކުޑަ ރަށް ބާކީ، ސްޔަ މިނުގައި ކަންކުރިތަނަށް ބޮޑު

 ،ލިބޭ ކަމެއް އެއީ  ޝަކުާވދުެވސް ކަމެކޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަ ޒާމެއް ފަރުމާެވފައި ޮއތުމަކީ މުހިންމުތިއިން

ނޑުމެންނާ ދިމާެވފަިއ ަގއަޅުހަދާންނެތޭ ާވހަކަ.  ކުޑަީވމަ އަޅާލުން ކުޑަ ާވަހކަ. އެކަން ނޑުމެން އާާބދީަގއަބާދީަގއި އަޅު 

ނޑުމެންެގ ަގެވސް އަޅު  މަަޔއިދިށް ސާތަކަްސ އަދި ަބއެއް ުމއައްސަ ެވ ކުންބަހުރި ހަމަ ބައެއް މިިނސްޓްރީތައެ

ެވސް.  ލާނެ ކޮން ރަށްރަށެއްހޭ ހުންނަނީހައި. ދެން އަޭގެވސް ޭނނ އޮންނަ ކަމެއް މެނޭ އެހެން ރަށްރަށްދާއިރާަގއި ހި

ެގ ޙައްެލއް ންަވެރއްށް ކޮންެމެވސް މިހިތުން މިކަމަ ނޑުަގޅު އެީކަގިއ އަ ބަދަލާ ެގނެޭވ ން މިހިސާބަށް ދާނެ. ދެއެ 

 މި  ނަރުދޫ،ފީވައް، މިލަންދޫ،  ރާެގ ނަމުެގ ފަހަތަށްއިދާ މިލަންދޫ ހަމަ ެވސް އެދެނީ  އަޅުަގނޑު ލިބިެގންދާނެ.

ކަމަށް ފެންނާތީ ެއ  އްޙެލާޞް ކުާރ އިދުއީއަުޅަގނޑު ަވރަްށ ތާ ،ކަމަށް ކަމެއް މުހިންމު އަިއއްސަ އޮތުމަކީ ތަރުތީބުން

 ރައީްސ.  ރިއިްއޒަތްތެ . ޝުކުިރްއޔާންނަާވލަާވހަކަ ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވށހަކަދެްއކެުވން:

އަރުަވނީ ެވލިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފުރުޞަތު ތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު މިާޔ ިއއްޒަޝުކުރިއް

 ށް. ޤަޝަފީ هللاޢަބްދު

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ާވ ޤްޝަފީ هللاެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ާދއިރާަތްއ ންެގ މަަރއްޔިތު)  2009/1 ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަިއސް. ާގނޫނުން ނަންބަރު

ކަމުަގިއ ައޅުަގނޑު ދެކެން.  އްޙެލާޞްލާޙަކީ ަވރަްށ ެވްސ މުހިންމު އިޞްެގެނޭވ އި ްށ މި( އަާގނޫނު  ބެހޭކަނޑައެޅުމާ 

  ށް އި ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް ަވރަށް ބޮޑަ  ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށްޓަކަޙުލާޞްމި އި

ން ކުޑަ ރަށުެގ މަތީ ،ބަުދެވސް ދެކެބޭ ާވހަކަެއއް ެއއީޝުކުރު އަދާކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އަ

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ނަމަެވސްބޮުޑ ސަމާލުކަމެއް ނުދެޭވ ާވހަކަ. އެހެން . ުކޑަ ރަށަށް މާނެތިފައި އޮންނަ ާވަހކަދާންނހަ

ަވކި އާބާދީެއއްެގ ނިސްބަތަށް  ،ކަށް ބެލުމެއް ނެތިއިޒަ ސަެގ ަވިކ ރަށެއް ބުނަނީ، ސިޔާސަތުތަުކގައި އަބަދުެވްސ 
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ކަމަށް. ަވިކ  މިުއލާ ނުެގންުގޅޭނެދިނުމުަގއި އެ ފ ރަށްރަށަށް އިސްކަން .ރަށަށް ތަރައްޤީ ެގނައުމަށްށްރަ ،ބެލުމެއް ނެތި

ށް. ކަމަ ނެނުާވންމުހިރަެށއް މު އާބާދީ ބޮޑުީވތީ އެ . ަވކި ރަށެއްެގކަމަށް ެށއް މުހިންމު ނުާވނެަވކި ރަ ރަށެއް ބޮޑުީވތީ

ނުޑެގ ލާޙުެގ ސަބަބުން އަުޅަގޞްއި  ދެކެނީ. މިޙުލާޞްކަމަށް އަުޅަގނޑު މި އި  އްޙެލާ ޞްއެކަމާ ުގޅިފައި އޮތް އި

އަނެއް ދެ ރަށުެގ ނަން،   ،ާވއިރު ށްއަށް ނިސްބަތްާވ މީހަކަނޑަކީ ެވލިދޫ އަދި އަުޅަގ ،ެވލިދޫ ދާއިރާ ކިޔާފައި ދާއިރާަގއި

މަ އިތުރަށް ހިމެނޭ ނޫންނަ ،ރަށުެގ ނަންބަޔަކަށް ޭނޭގ. ބްރެކެެޓްއެގ ތެރަގއި ތިން  ިގނަ ކަންއި ށަކީ ކޮބަދެ ރަ ނެއްއަ

ނަމުގެ   ދާއިރާެގ ފޮއްދޫ މި ޅޮހި، ެވލި، ،ނޑަށް ހަމަ ރަނަގޅީަގެވސް ބޮޑަށް އަޅު ުވރެ އެޮގތަށް  ؛ރަށްތަކުެގ ނަން

ކުރަނީ އެންމެ ުކޑަ ރަށުން އެ ތަމްީސލު ކުރާ މީހާއި ާދއިރާެއއް ތަމްސީލުއި އައުން. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގޮގތުގަ 

މީހުންެގ  އެ ،ދޭ މީހެއްެގ ޮގތުަގއި އަންނައިރު އިެވސް އުފުލަ މީހުންެގ ައޑު ެވސް އެީކގައި. އެެހންީވމާ، އެ ލިބޭ ވ ޓާ

މިފަހަރު ެއަވރު އަދި ނުޑ ަގބޫުލކުރަން. މެްއެގ ޮގުތަގއި ައޅުަގމުހިންމު ކަކިޔުމަކީ ެއުކގައި އާ މީހާެގ ދާއިރާ  ނަން އެ

ހިފީ.  ާވހަކަ ދަންނަާވލުމަށް މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ކުރާތީެވ، އެދުއީށް ތާޙަލާޞްއި މަ މިހަ ،ސްޔަވި  އިކަމުގަ ިވނު

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ތެރި މެންބަރަށް.ތްއަރުަވނީ މަތިެވރި ާދިއރާެގ ިއއްޒަ ފުރުޞަތުމިހާރު މިޅުަގނޑު ންބަރު. އަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން:

 ބިލެތް މަ ބަހާނަން. އަރިހަށް މަށަށް ހުންއަތޮޅު ހުރިހާ ަރށްރަށަށް އަރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަރި

އަތޮޅަްށ  އަރި ،އަތޮޅު ހިމެނޭ އ. ގައިނޑުެގ ދާއިރާ ރަކު އަުޅގަ ޢިމިއީ ޝާ. ރި ރަީއސްތެއިްއޒަތް. ޔާދެުވނިއް

ގެ ޖޭ އަތޮަޅކީ ރާއް އ. ،ނިސްބަތްކޮށް ބުނެފައިާވ ޅެްނ ބައިތެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑުމެންެގ އަޮތޅު 

ދުރަތީ މުއްސަނދިކަްނ ުގާއދެ  ،ލް ރިސ ސަސް އެންމެ ިގނަ ނެޗުރަެވސް  ދުނިޔޭެގ ނިސްބަތުން ،ނިސްބަތުން ެވސް

 ދާއިާރެގ ރަށްތަކަްށ މި  ،ހެންނަމަެވސްޓްތައް ަކއިީރަގިއ ަވަށިއެގން އެަބއޮތް. އެޅު. ަބއިަވުރ ރިސ ތޮއޮތް ެއއް އަ

ުއއްމީދުކުރަނީ،  ނޑުމެންަގެގެނޭވ ބަދަލުތަކުެގ ތެެރއިން ައޅު ާލމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް މި އާދެ ؛ލާޙީޞްެގނެޭވ އި

ޅުަގނުޑ އަ .ށްދާނެ ކަމަތިޞާދީ ބާރުެވރިކަން ލިބިެގންޤް ގައި އިޤީޤަތުޙަެވސް  ރއަށްދާއިޅުަގނޑުމެންެގ އަ

އުޅޭ  ބިލުތަކުން   ން ފާސްުކރަން މިނޑުމެަގޅު އަ ،ެގނެޭވ އިސްލާުޙތަކުން ދު މިއަުޅަގނޑުމެންަނށް މިއަ ،ޔަޤީންކުރަން

އި ާގނޫނީ  ތެދުުވމުެގ ފުރިހަމަ ބާރާޗަށްބޭފުޅުން އަމިއްލަ ފައިމައް ެވސް އެއިގައި އަޅުަގނޑުެގ ރަށްތަކަށް ޙަޤީޤީ މާނަ

 2009/1 ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނު ނަންބަރު އް ލިބިެގންދާނެތަބާރު އިޮގތުން ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެހަ 

 ައޅުަގނޑު  ށްލާޙަޞްއި ޭވެގނެ ށް މި( އަރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް ކަނޑަެއުޅމާ ބެހޭ ާގނޫނު)
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 ހިމަންދޫ، މާޅޮސް، އީރަށް. އެ ފަސްހިމެނޭ  ދުކުރަން. އެޮގތުން ައޅުަގނޑުެގ ާދއިާރގައި އެބައީށް ތާެވސް ފުރިހަމަ

ލަތަށް ބަލާއިރުަގއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުްނ މިއިން ެއްއެވސް ރަަށކަށް ހާރަށުެގ  5މި ، ބޮޑުފުޅަދޫ، މަިތެވރި. ރިދޫފެ

ބޮޑެތި އަޅާލުންތަކެއް ނެތް އަޅާލެިވފަެއއް. އަޅުަގނޑު މި ދައްކަނީ ާގތުން ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް  ތުގައި މާޙަޤީޤަ

ެގ އިސް އެްއެވސް ެވިރއެއް  ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުށްއިރާެގ އެްއެވސް ރަށަކައަުޅަގނޑުެމންެގ މި ދާފ ރުކޮށްދޭ ާވހަކަ. 

ިއ ފައެ ޭބފުޅާެގ ފައިންޕުޅު ބީހިލާ ،ފައިންޕުޅު  އިެއއްެވްސ ރަށެއްގަ  ުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއިންނެތް ަވަޑއިެގންފަެއއް. ަރއީ

ަވަޑިއެގންނެިވ ފަހުން އެ ބޭފުޅާ ޔާމީން ެވރިކަމުން ފައިބާ ރައީސް ،ބޭފުޅުން ެވސް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު އެ

 ދަނީ އެ މަންޒަރު ފެންނަމުން.   މިނަށްންިގނަ ރަށްތަކަށް ިޒޔާރަތްކޮްށފި. އަޅުަގނޑުމެ މާ  ހުރިއިރަްށުވރެ އިެވރިކަމުގަ 

ިއ ރަްއޔިތުންެގ ޝުޢޫރުތަްއ ތުަގޙަޤީޤައަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ އަދި ކިރިޔާ ކަްނނޭނެގ ެއ ބޭފުޅާއަްށ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ޕީން .ޑީ.އެމް ެގެގނައުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ،ކަންފަތަށް އިެވން މި ފެށީ. ރަށްރަށަށް ބާރުދީ

ފެށިެގްނ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންދިޔަ  ަވނަ އަހަރުއްސުރެ 2008މިއީ  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ށި މަސައްކަތެއް.ފެ ކުރަން

ކުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ެވިރކަން ަވއްޓާިލ އްޓުމަަކށް އައީ ބަާޣާވތަނަށް ހުން. މި މަސަްއކަތްތަްއ އަުޅަގނޑުމެތެއްމަސައް

ެވރިކަމަށް  ެވސް މި ތިބީެއއްޮކށް އަޅުަގނޑުމެން ތެދުެވ އަެނއްކާ  އައު ިހއްަވަރކާ ،މަެވސްހިސާބުން ފެށިެގން. އެހެންނަ

ދަނީ އެ މަސައްކަތް. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މި މަސައްކަތް ފަށައިަގތުމާ  އަރާ. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ކުރަމުން މި

އަދި އޭެގ ، އިވަ ލުަގއި ލާދީީނ ޓެްގ އަޅު މެންެގ ބޮައޅުަގނޑު ، ފެންނަމުން މި ދަނީށްެވސް އަުޅަގނޑައެްއކޮށް އަެނއްކާ 

ސް މަްއސަލަެއއް. ަވަރށް ސީރިއަ ތުަގއިޤީޤަޙަ. މިއީ ތަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާފައިދާ ަނަގން ބަޔަުކ މީހުން  ނާޖާއިޒު

ނިހެން އަިދ ަރބިކަރަިއެގ އެހެޢައުމުތަާކއި އަދި ޤަ ާލއިރުަގއި އިސްލާމީ ަބއެއް އިށް ނަޒަުރ ހިންަގޚަދުނިޔޭެގ ތާރީ

އެންމެ  ދަށްޞާތިޤްުއމުެގ އިޤަ އެ  ،އުމެްއަގއި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޤައުމުތަކަށް ބަާލއިުރަގިއ ެވްސ ެއ ޤަާއ އޭޝި

އުމެއް ވެއްިޓެގންދިއުން. ޤަދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމުެގ ތެރެއަށް އެ  އުމެއްޤައެ  ،ެއއް ކަމަކީއެންމެ ބޮޑު ެގއްލުންދެނިިވ 

. ޭއެގ މިސާލެއްެގ ޮގތުން އަުޅަގނުޑ ުވންރުން އިމެ ބޮޑު ެއއް ސަބަަބކީ ީދނީ އަރައެކަމަށް މެދުެވިރާވ އެން

. އެއް މުސްލިމުންނާ ،ސްލިމުންދިޔައީ ހަމަ މުަމކުރަނުންސީރިއާ. ސީރިާއގައި ހަނުގރާ ،ންލަން ބޭނުކޮށްފާހަަގ

ތިޞާދު ަވނީ . މުޅި އިޤްެވފަ ހަލާކުއުމު ަވނީޤަމުޅި  ،އަނެއް ޖަމާޢަތުެގ ބޮލުގައި ލާދީނީ ޓެްގ އަޅުަވއި ޖަމާޢަތަކުން

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  .އުުމތައްޤަ ެގހުޅަނގު  ؟ބައެއްތ ން. ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮ ީވރާނާެވފަ އުމު ަވނީޤަ. މުޅި ފުނޑިފަ

މިފަދަ ދީނީ   މިއަދު ،އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހޭެވރިާވން. ހަމަ އެޮގތުން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ަވީނ   އެޤުރާަޔމަން. ޔަމަން ެވސް އެ ދަނީ ހަލާކުަވމުން. އި ،އުމަކީ ޤަަވމުންދާ އަެނއް މެއްެގ ތެރޭަގއި ހަާލކުހަމަނުޖެހު 

ބޮޑެތި އުމަށް އެ ަވނީ ޤަނުެގެނޭވ ަވރަށް ެއ އިކައިރި މުސްތަުގބަލެްއަގިއ އަރަ ،ތަށް ބުނާނަމަ ޤީޤަޙަ ،ހަލާކުެވ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  ،އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާަލންޖެހޭ ޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ެއހެންކަމުން އިއްެވފަ ެގއްލުންތަެކއް

ިސޔާސީ ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން ނަަގން ބޭނުންާވ  ،ނީ ޓެްގ ބައެއްެގ ބޮލުަގއި އަޅުަވއިދައްކައިރުަގއި ލާދީ ދީނީ ާވހަކަ
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މު ެވސް ސް ހާލެއްގައި ހަަމގައިޮގތުަގއި ހެދުމަކީ ެއއްވެ  ޓަކަިއ އިސްލާމްދީން ހަތިޔާރެއްގެ ސިޔާސީ ފައިދާ ެނުގމަށް

ޖަމާޢަތަކުން ކީރިތި ރަސޫލާއަށް މަލާމާތްކޮށް ނޫން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އަދި ކޮންމެ  އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވނެ ޮގތެއް

މީ އިސްލާ .ތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އެ މައްަސލަތައް ބަލަންޖެހޭނީ ާގނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިންޙަޤީޤަ ،ާވހަކަދެްއކިޔަސް 

 އިޖޭގަ އްއިސްލާމްދީނާއި ރާ އެ ބަޔާން ނެރުނު ފަރާތްތަަކށް  ،ދެްއކި ފަރާތްތަކަށް  ކަހަން. އަދި ެއ ާވެގ ތެރެއިހުދޫދު

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑު ެވސް ޮގާވލަން. މަށްދިނު ާގނޫނީ ޮގތުން ދޭންހުރި ެއންމެ ހަރުކަށި އަދަބު

 ؛ން އެްއެވސް ރަށެްއގައި ޟަރޫރީއިރުަގއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުރަށަށް ބަލައިލާ 5ދާިއރާެގ  ެގއަޅުަގނޑުމެންެގ އަތޮޅު 

 އި ނަރުދަމާ އަޅައިދީފަ އިނެތް. ެފނާކޮށްދީފަެއއް   ެއްއެވސް ކަމެއްިވސްނާއިުރަގިއަގއި އިންސާނިއްޔަުތެގ ަނޒަރަކުން

 ،ަގނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން ެއއްެވސް ރަށެއް ނެތް. ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންިގ އެްއެވސް ރަށެއް ނެތް. އެޮގތުން އަޅުތްއޮ

 ..ފެނާއި ނަރުދަމާ..ހަދަމުންދާ ދާއިރާއެއް  ،ރަމުންކުރިއަ  ިގނައިންށްހައުސް ަވރައަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިާރއަކީ ެގސްޓް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތްތެރި މެންބަުރ ެގ ިއއްޒަ ާދއިރާމްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުއަރުަވނީ ޮނޅިަވރަ

 .އަށްهللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ިޑަވޅެްއަގއި ަވރަށް ރަނަގޅު ނ ދަތްއޮ އިބެުރ ަވރަށް ަގދަެވފަ  ތުަގއި ާމލެއާއި ާރއްޖެތެރޭެގޙަޤީޤަޝުކުރިއްާޔ. 

ން ކިާޔ އްޖެތެރޭެގ ެއއް ނަރާ މެންބަރު. މިހާރު އެބަޖެހޭ ކަންނޭނެގ  ދާއިރާެގ  ހ ރަފުށީވައިެދއްވީ ހުށަހަޅުއް  އްއިޞްލާޙެ

 މިހާރު ،ތުގައި ބަދަލުކުރަން. ދެން އަނެއް ކަމަކީޙަޤީޤަ . އެ ނަންތައް ެވސް އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ ރަށް އެބަހުރި 2

ތަށް . މި ޮގފަރާންންނަނީ ނޮޅިަވރަމާއި ނޮޅިަވރަެވސް މި އޮ ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށްތައް ހުރިއިުރ އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރާަގއި

ތައް އަިއއްސަ. ތްއެއް ރަށް ކަމެއް ެވސް ޭނނޭގ ހާލަނޫނީ ރަށް ކަމެއް  2 އެބަހުރި އެއީ މީހުންނަށް ބައެއް ންނާތީއޮ

ކަހަލަ ނެ ކަމަށް މިއްެލއް ެގނެޭވޙަކަންތައްތަކަށް ެވސް  ހާރު މި އަުޅަގނޑުމެން ެއބަ އުއްމީދުކުރަން މިީވމާ، ހެންއެ

މި ހަމައެކަނި ސިސްޓަމުގައި ެވސް  . ައޅުަގނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ މިތާ މި އިންނަ ފ ކޭ އިެގންއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަ

ފާުރ ންނަނީ އުނޫގއޮ . ދެންބޭފުޅުންެގ ެވސް މި އިންނަނީ ތޮއްޑޫ ހަމައެކަނި ޖަހާފަ 2އިންނަނީ މިހާރު ކުރިއަށް އިްނ 

ނަށް ެވސް ަވރަށް ންލާފައެއް. އެކަމަުކ، އަުޅަގނޑުމެއިމީަގއި ނީނދޭ ޖަހަަގިއ ތުޙަޤީޤަެވްސ  އިރާ. އެކަމަކު ދާ ޖަހާފަ

ނިްއޔާ. މިހާރު ދެން  ންތައްތައް ެވސް ފާހަަގކޮށްދިފެންނަން ހުންނަ ޮގތަކަށް މި ކަ އްމުާވނެ ހުރިހާ ރަށްތަކެ ންމުހި

ުތގައި. އެ ޙަޤީޤަމުަވނީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދާއިރާ ން މުހިްނމެއެ ށްއަުޅަގނޑަ ؛ރަށް އޮތް އިާރަގއި މި އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާ

ރަންފަރު ނޫނީ ދެން  ،ާލފައިއިފަރު އިންދާ ައޅުަގނޑުމެނަށް ނޮޅި ކަނޑަ ންރަށުެގ ނަން ެވސް ނޮޅުަވަރމާއި ނޮޅިަވރަ 2
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 މިޮގތަްށ އިޞްލާެޙއް  ؛ެންއ ރަށަށް އެހެން ކޮންމެެވސް ނަމެއްފަރު ނޫނީ ދެން އަންކިޔާފަިއ ނޫނީ ހަމައެކަނި ނޮިޅަވރަ

ކުރެެވނެ ޮގެތއް ހައްދަވައިެދްއވައިިފއްޔާ ަވރަށް ރަނަގޅު ިމހަކަލަ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ެގންނައިރު. އޭރުން 

ކަށް ެވސް ަވިކ ޔަރަށުެގ ނަން ތަފާތުކޮށް ކިޔަން ފަސޭހަާވނެ. ެއއީ ޮކންމެ ބަ 2އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް 

ިއެގްނ ކު ެވސް އެ ަބއެްއެގ ަވކި ކަންަތއްތަކަކާ ޔަލަތުގައި. އެއީ ކޮންމެ ބަހާާވނެ ަކންނޭނެގ މި އަިއޑެންޓިޓީެއއް ބޭނުން

ބައެްއެގ ެވސް އެބަހުރޭ  2 ،ރަށެއް އިނަސް 2ކުރިއަރާފައި ަވކި ރަށެްއގައި މި ދިރިއުޅެނީ. ކިތަންމެ ކައިރީގައި 

ކަނޭނެގ  އްޖޭަގއި އެބައޮތްަތށް ކަންތައްތައް ކުރެިވެގން. ރާމާ، އެ ކަންތައްތައް ފާހަަގާވނީ އެޮގތަފާތުތަކެއް. އެހެންީވ

މިޮގތަށް ހުރި ރަށްތަކެއް. އެހެންީވމާ، އެޮގތަށް ހުރި ރަށްތައް ެވސް އެބަޖެހޭ   ާވދޫައކާ 2 ިއ،ދިއްދޫއަކާ 2މީހުން އުޅޭ 

ޔަން. ރާއްޭޖގައި އެބަހުރި ށަކަްށ ެވސް ަވކި ާޚއްޞަ ނަމެއް ކިރަށްަތކުެގ ނަންތައް ކޮންމެ ރަ ،އަތޮޅު އެހެން އިނަސް

. އެހެންީވމާ، އޮޅުންއަާރ ކިޔާ ރަށްރަށް ބައިަވރު ރަްށރަށް. މީހުން ނޫޅޭ ރަށްރަށް ެވސް ެއއް ނަމެއްއަދި ެގ ކަންނޭނ

ަވކި ނަމެއް ިކޔަިއެގން. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ާހލަތެއްަގއި މިޮގތަށް އިޞްލާުޙ  އްލުކުެރޭވނީ ެއ ރަށަކަށްޙަ ކަންތައްތައް 

 މި އިންނަ ަގއި އަުޅަގނޑުެމންެގ ދާއިރާ ،ދެްނ އަނެއް ކަމަކީ ަވއިފިްއޔާ އަުޅަގނޑަށް ަވރަށް ރަނަގޅު.އްއިދެޅަހަހުށަ

ބޭފުޅުން ތި ިވދާޅުާވ ޮގތަްށ . އެހެންީވމާ، ތި ޭވދިުގ އްޔާ ފުދޭަވަރކަށްންެވއްޖެޔަރަުށެގ ނަން ކި 2 ެވސް ޮގތުން

ނަ ރަށްރަށަށް ތަންކޮޅެއް ކުރު ޮގތަކަްށ ތެްއަގއި ެވސް ދިުގ ނަންނަން ހުންންދޫ އެ ޮގތަށް ކުރުކޮށްލެޭވނެ ޮގފެހެޮގއިފުޅަ

ކުާރއިރު  ހަާވނެ ޮގަތަކށް މިކަހަލަ ކަމެއް ފަސޭށްތަންކޮެޅއް މީހުންެގ ދޫތަކަ ،މި ބޭނުންުކރެޭވނެ، މީތި ކިޔާފައި

 ތަށް. ރަނަގުޅާވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދެން ނާޅިަވރަންޕަރަމް. މްނާިޅަވރަ ؛މްނޮޅިަވރަ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަްނ ބޭނުން

ތި ބޭފުޅުންނަށް   ،ށް ފެނިފައި މި އޮތީނަތަުގިޅެގން ދިރާސާތަކުން މިހާ މާރަނަން ނޮޅިަވ 2އެ  އަޅުަގނޑުމެނަށް

. ދެން އަޅުަގނޑުމެނަށް ަވރަށް އި ޕަސްތުއާރަބީެގ ެވސް ފާރިޝީއާ ޢަދިެވިހ ބަހަކީ ފެންނަހެން  ،ިގަވަޑއިަގންަނާވނެއެނ

ތެރި މެންބަރުެގ ދާއިރާއަްށ ޮގތެްއަގއި ިއއްަޒތް މި ޮއތީ. ޚާއްޞަ އިބަސްބަސް ހިމެނިެގން ދިެވހި ބަސް ލިބިފަ ިގނަ

  ބަހުން ންޑިއަވީ ޑްރެ ،. އެހެންނަމަެވސްއީ ހަމަ ކަނޑައެިޅެގންރަށް އެ 2އި ނާިޅަވަރމް މްއާރަނޮޅިަވރަމްޕަ

އެއް ބަހަކަށް ހަދަްނޏާ އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ އެ މެން ނަން އެއީ. ދެން އަުޅަގނޑު  2 ލިބިފައިާވ ށްއަޅުަގނޑުމެނަ

ޭއެގ އަސްލަށް ހުެގ ބަސްބަ އަދި ޑްެރީވިޑއަން ެއކިެއކި  ،ބަސްބަހަށް ،ނަންނަމަށް ،އިންިޑއާެގ ތަންތަނަށް ދެކުނު 

އަުޅަގނޑަށް  ؛ެއއް ނަން ކިޔާ ރަށްރަށް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރަްއަވއިފި އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ. ދެން

ްނ އޮްނނަނީ. މިސާލަކަށް ތިނަދޫ. ެއއީ މަސް ތިނަދޫާއއި ަހަވުރ ނޫން އެކަ ގައި އެ ޮގތަކަށްތުޙަޤީޤަދަންނަަވންޖެހޭނީ 

  އޮތީ ހަަވރު ތިނަދޫ. ދެން އެހެންނޫނީ މުލަކު. މ.  ސް ތިނަދޫ. ހުަވދު އަތޮޅުގައި އެމައި މި އޮތީ ޅުގަ އަތޮ ތިނަދޫ. ވ.
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ންނަން ދޭއިރުގައި އެްއ . އެހެންީވާމ، ނައްއޮތީ ފުވައްމުލަ އަތޮޅުަގއި އެ އޮތީ ބޮލި މުލައް. ދެން އަޅުަގނޑުމެނަށް އެ 

އަުޅަގނޑު މިހާރު މި  ޖެހިފަޭވ. އިފާހަަގެއއް ޭއގަ  އިތުރު އި،ފަ ނަމެއް ަވންނަންޏާ އެބަ ެއައށް އިތުރު ނަމެއް ލެިވ

 ނަށް.ސަން ޝިޔާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަ ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ތޮްއޑޫ ދާިއރާެގ

 

 ާވހަކަދެްއުވން: ންތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާ

އިރާތަްއ އިންތިޚާބީ ދާމަޖިލީހުެގ ަރއްޔިތުން ) 2009/1ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ދާއިރާެގ ށް ހ ރަފުށީ( އަ ާގނޫނު ބެހޭ ކަނޑައެޅުމާ

ތަރުތީބަކީ  ދިެވހިރާއްޖެ އެތުރިފައިާވ ޮގާތއި .ހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްއަޅުަގނޑު ެވސް ފުރި

ުގިޅެގންދާ  ރަާށއި އްއް ަރށް އަނެޮގތެްއަގއި އެ   ބޮޑަށް ަދއްަކއިދޭ ކަމެްއ. ޚާއްޞަށްން ަވރައިއެ  ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުދިެވހި

 ،އުކުޅަހަކީ  ،ރަސްދޫ  ،ތޮްއޑޫ ؛އިރާދާ ެގ ފި. އަޅުަގނޑުމެންޮގތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ެދންމެގައި ފާހަަގކުރަްއަވއި

ެވސް ހެން ޮގތްޮގތުން ެވސް އެއްަބއިަވންަތކަމުަގިއ ސް އަދި ެއހެނިެގ ސަފުަގިއ ވެ ޤީ މިދެންނެިވ ޮގތަށް ތަރައް

ރަްށ މިދަނީ ަވރަށް ބޮޑަްށ ެއކުެއީކގައި. ެއއީ މި ާރއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ެގންނަން ކުާރ  3އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ިވޔަސް  ށްންޖެހުނު ކަމަމަލާތް ކުރަޢާިވޔަފާރީެގ އެިކއެކި މުއަދި ތަރައްީގެގ ނަމުަގއި  ،އި ިވޔަސް އްކަތެއް ކަުމަގމަސަ

ަބޔަކު  ިމދެންނެިވ ޮގތަށް އެއް ،ތޮއްޑޫ، ރަސްޫދ، އުުކަޅސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛ރަށް 3އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިާރެގ 

 ްށ ރޭިވެގން މި އައިާލއެްއެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ކަންކަން ކުރިޢާބޮޑަށް ެއއް  ަވރަށް ،ާވހަކަދެެކިވ އަނެއް ަބޔަކާ

 މި މެންކުރާ މަސައްކަތުަގއި ެވސް އަުޅަގނޑު އެީކގައި ރަްށރަށަށް ތަރައްޤީެގ ކަންކަން ެގންނަން މި އެއާދަނީ. ހަމަ

 ކުރުމެއް ނެތި އަޅުަގނޑުމެން މި ެއކީަގއި. ަވކި ރަށެއް ތަފާތު ުވމާރަުށެގ ބަިއެވރި 3 ،އިލާެގ ޮގތުަގއިޢާދަނީ ހަމަ އެއް 

ޮބޑަށް އެންމެ . އަުޅަގނޑު ެވްސ ހަމަ މި އިޞްލާޙަށް ކަން ކުރަމުންމިބީދައިން މި ،މިދެންނެިވ ޮގތަށް ،ެގންދަނީ

ން ެއއީ ަވރަށް މުހިންމު ކުރާ ެއއް ސަބަަބކީ މިދެންނެިވ ޮގތަށް ާދއިރާަގއި ހިެމނޭ ހުރިހާ ރަށެއް މީެގ ޝާިމލުުވތާއީދު

ނަން  ނުކޮށް ރަށެއް ތަފާތު ޮބޑު، ރަށެއް ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރާތީެވ. މިޮގތުން ބަލާއިރުަގއި ކުޑަ

ޑަށް އުާފެވެގންދާނެ ަކމެއް. އަދި އޭނައަށް ެވސް ބޮ ހުންނަ މީހާ ެވސް ަވރަށް  އިެގނައުމަކީ ކުޑަ ރަުށގަ 

ބޮޑަްށ  ުނކުރާނެަކން މިކަމުން ަވރަށްލަތުން ުކޑަ ރަށް ެވސް ބާކީއުޭދތެރޭ ދެކޭޮގތް. ދަ  އާއޭނަ ކުެރޭވނެ ސާސްހުއި

ބޮޑަށް ަވީނ  އެީކަގއި ފާހަަގކޮށްެލޭވ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ނިމުނު ސަރުކާުރގައި ަވރަށްއާ އެނިގެގންދޭ. ހަމަ އެ

ބޭބޭފުޅުންނަށް ެވސް އެބަ ހަނދުމަފުޅު  އެ ،ނިމުމަކަށް އެބައާދޭ . އެ އިހުމާލުުވންރާއްޖޭެގ ކުދި ރަށްރަށަށް އިުހމާލުެވފަ

 ނަން ެވސް މިދެންނެިވ ޮގތަށް ާގނޫނުަގއި ދި ރަށްރަށުެގގައި ެވސް ކު ނތާ ށް އޮތްއައެބަ އާޭވ. ާއެވެގންދާނެ ކުރި 

ށުެގ ނަން ލިޔުނީމަ ިވޔަސް ކުިދ ރަށްރަމަ. ކިޔަން އުނަދޫގއިދިޔަ މިހެން މި ލިޔެޭވ މާއްދާތަކުަގއި ބޮޑުކޮށް ލިެޔިވެގން

 އެބަ މަުގފަހިެވެގންދޭ.ފަރާތްތަކަށް އެރުމަށް  އަރަްނ ބިރުަގންނަރަށްރަށަށް  އެ ،މިދެންނެިވ ޮގތަށް އޮޅިެގން ަނމަެވސް
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 ނިމުނު ެވރިކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ އޭރުަގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނެިވ ބޭފުޅަކަށް ހަމައެކަނި

އެރޭނެ ރަށަކަށް އޮންނާނީ ބޮޑު ރަށަކަށް އެކަނި. ެއެވސް ބަނދަރުމައްޗަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން ނިމުމަކަށް 

 ބައްދަލުކޮށްލުމުެގ އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއާ ރާއްޖޭެގ އެންެމ ކުޑަ ރަށުެގ ،އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ނޭެގނެިވެގންދާ

، އަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ މި މަ. އެހެންީވމާ އިެވެގންދިޔަމިކަން ލިިބެގންދާނެ މިޮގތަށް އެ ހިތްަވރު ފަހަރުގައި  ،ފުރުޞަތު

ކުން ޔަަވކި ހަމަ ،ަވކި ތަރުތީބަކުން ،ނުޑ ެވސް ހަމަ އެދެންއަުޅަގ ކުރަން.ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު

ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ  ދިޔުްނ. ަވރަށް ިލޔެިވެގންދާއިރާެގ ހުރިހާ ރަށްރަށް ެވސް ޝާމިލުާވނެ ޮގތަކަށް ާގޫނނުގައި މިކަން

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މުޙައްމަދު ަވޙީދަށް.

 

  މުޙައްމަދު ަވޙީދު ާވހަކަދެްއކެުވން:އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެންބަރު

ބީ ޚާަރއްޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތި) 2009/1`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ެގަނއުމަށް ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ށް އިޞްލާޙު( އަބެޭހ ާގނޫނު ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާ

ކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ާރއްޖޭެގ ތާރީޚަށް ފަިއާވ ިއޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ެވްސ ތާއީދުސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވ

ރާއްޭޖެގ ަބއެއް ރަސްރަްސކަލުންެގ ކޮލީ  ،ނަގޅަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެރަށް ރަށް ަވބަލާއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސަ

ހާސް  ާހސް ރަށުެގ ެވިރ، ބާރަ ހާސް ރަށުެގ ެވރި، ދިހަ ފަހަރު ިވހި ހުރިއިރު އެބަހުރި ބައެއް ނަންފުޅު ެގނެިވފައި

ރާއްޭޖެގ ްނތެރިންނަށް ެވސް ބޭރުެގ ލިޔު ޮގތުްނ ލިޔުްއާވފަިއާވ ބެހޭ . ރާއްޖެއާ ުކރެިވފަރަށުެގ ެވރި ކިޔާަފއި ބަޔާން

ިހސާބަށް އަިއއިުރގައި ރަސްމީ  ނެތް. މިއަދާ އެއް  މަޢުލޫމާތެއް ފ ރުަވިއދެިވފަޙައަދަުދެގ ެވސް ސައްރަށްރަށުެގ 

މީހުން  ރަށް ފަޅުރަާށއި 1190ން އޮތީ ދިެވހިާރްއޖޭގައި އެބައޮްތ ކަމަށް ލިޔެކިޔުމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނާ

 ،ރާއްޖޭަގއި ބަެއއް ރަށްރަށް .އަުޅަގނުޑ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ،ލަިއެގން. ެއހެންނަމަެވސް ޅޭ ރަށާދިރިއު

މިހެންޮގސް ބައެއް ރަށްރަށް ިގރަިއެގން ކުރިން ަގސް ހުރި ތަނެއް  ،ހެދުމާ އިމިސާލަކަށް ބައެއް ފިނޮޅުތައް ަގސްފަޅަ

ކަންކަން އެބަހިނާގ. އަުޅަގނެޑއް ަގބޫލެއް ނުކުރަްނ  މި ، ބަދަލުުވންށްކަ، ދޮންެވލި ސޭންޑްބޭންކަފިނޮޅަކަށް ބަދަލުުވމާ

އެީކަގިއ ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ލިެޔިވ  ށް މިހެން އަންނަ ބަދަލުތަކާރާއްޖޭަގއި އެންމެ ރަނަގޅަކަ 

ާވނެ ކަމަްށ ނުން ފަނޑުކުރެިވެގންރާއްޖޭެގ އެއްެވސް ރަށެއްެގ ނަ .ބެލެހެއްޓެމުންދާ ކަމަކަށެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ންކަން ކުާރއިރު ެގންުގޭޅ ަވރަށް އާއްމު އުސޫލުތަެކއް އަޅުަގނޑު ެވސް ދެކެން. ހަމަ އެހެންނަމަެވސް އަުޅަގނޑުެމން ކަ
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ހުރޭ. މިސާލަކަށް ސިޓީެއްއ ލިޔާއިުރގައި ެއއްފޮޅުަވތުްނ ސިޓީެއއް ލިޔުން. ަރއިަވެރއް ހަދާއިރުަގއި، ރަިއަވރުެގ 

  ބޮޑަށް މި  ށްކުރުން. އެޮގތަށް އަުޅަގނޑުެމން މިސާލަކަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ަވރަހަށް ފެއްތޭތ  މަސައްކަތް އެއްބަ

 ޞް ޞާތިއިޚް ،ރަށްރަށަށް ބާރުތަކެއް ދީެގން ،ޮކށްެގންއުޅެނީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ތަޢާރުފު

އެއްޗެިހ  ދީ މަސައްކަތްތަކެއް ހިންުގމުެގ ފުރުޞަތާޞާތިފަދަ އިޤްރަށްރަށުަގއި ލ ކަލް ޓުއަރިޒަމް  ކަނޑައަަޅިއެގން އެ

ކޮންމެ ރަށެްއެގ  ،ޓަަކއި ީވ ަވޢުދުތަުކެގ ތެރެއިން ަވޢުެދއް ެއއީރުކާރު އައުމަށްދޭންެވެގން. އަުޅަގނޑުމެން ިމ ސަ

 ތައް ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަށާަރށް ،ރަށްރަށުެގ ަވަނަވރާއި  ،ުގޅިފަިއާވ މާޒީ ލިެޔވި  ރަަށކާއި އަދި އަތޮޅާ އެ ،ތާރީޚާއި

ބެލެހެއްޓެން ފެށޭނެ ކަމަށް.  ންލިެޔކިޔު ،ކުރެިވމިކަންކަން ތަޢާރުފު ،ފެންނާނޭހެން ރަށުެގ ެވބްސައިޓު ހެދުމާއި

 ،ހުރިހާ ރަށެއްެގ ބަހުރުަވ އެްއކުރެވި  ،ެއކީަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ މި ސަރުކާރުެގ ަވރަށް މުހިންމު ަވޢުދެއްހަމައެއާ

ލެޭވނެ ކަމަށް. ހަމައެކަނި އަުޅަގނޑުމެްނ އިދިެވހި ބަހުެގ ފުރިހަމަ ރަދީފެއް ެއކުލަވަ  ،ހެއްޓިލިޔެކިޔުމުން ބެލެ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ އިންނަ ނަންބ ޑުގައި ހަމައެކަނި ރަށްތަކުެގ އަދަދު  ހުަގއި ނުާވނެ މަޖިލީކޮށްެގންހީ

ޓަކައި މިދެންނެިވ މު ދިނުމަށްޤާޤު މަެގ ބަދަލުގައި އެ ޙައްމު ދެުވނީ ކަމަށް. އޭޤާލެުވނީމާ އެރަށްރަށަށް ޙައްޤު މައިޖަހަ

ފަތެއް. ެއއިން ކޮންމެ ާގތް ަވރަށް މުއްސަނދި ސަކޮންމެ ރަށެއްގައި އެބައޮކަންކަން ފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އެއިން 

ނޑަށް ހީަވނީ މިކަން ޅުަގ، އައެަތްއ ކަމެއް އެބަހުރޭ. އެހެންީވމާ ކާއިހުރި ަވރަށް މުހިންމު ހާދިސާތަކަ ުގޅިފައި ރަށަކާ

ނޭނެގ މިކަމެުގ ފަންނީ ބޭފުޅުންެގ ލަފާ ކުރާއިރު ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ ެވސް ތިިވދާުޅިވ ޮގތަށް ަވަރށް މުހިންމު ކަން

ަކންކަން އިޝްތިހާރުކުރުމާިއ  އިޒަމާނުގަ  މި ،މި ދެންނެިވ ަކންކަމަށް ހ ދައިެގންިއ ހ ދައިެގން ފުޅާ ާދއިރާެއއްގަ 

 ކަމެއް އެީއ ރަށުެގ ނަން ކުރުުވން ެވސް އެއީ. އްބްރޭންޑިންގ ަހދާއިރުަގއި ެވސް ަވރަްށ ބޮޑަްށ ބަލާ އެ ށްމާކެޓްކުރުމަ

ފައި ހުރިއިުރަގއި ެވސް ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގާވ ޮގތުަގއި ޔާއަދި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅަގނޑުެމން ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށަށް ނަން ކި

 ،ޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންކިޔާަފއެއް. ހަމަ ެއޮގތަށް ުވރެ ދިުގ ނަންނަމެއް ނެތްއަކުރަށް  6 ،ައކުރު 5

ރަށެއް. ާވދޫ  3ތަކުރާރުކޮށް ެއއް ނަމެއް ކިޔާ ރަށްރަށް ެވސް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް، މީދޫ ކިޔާ އެބައޮތް  އިރާއްޖޭގަ 

 2ަބއޮތް އެތަްށ ޮގޅުިވ ދާިވ ރަށް. ތިަނދޫ ކިޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް 2ރަށް. މާޅޮްސ ކިޔާ އެަބއޮތް  2ކިޔާ އެބައޮތް 

، ން ެވސް އެީއކީ ޙައްެލއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންީވމާ އުން ެގނަ، ހަމަެއކަިނ ނަރަށް. އެހެންީވމާ

އެކީަގއި ރަނަގޅު ދިރާސާެއްއ ހެދިެގން މިކަން ކުރުމަކީ   ޔާމިކަމުެގ ަވރަށް ފުރިހަމަ ފަންނީ ބޭފުޅުންެގ ލަފަ

ިލާޔއިރުަގއި ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަްށ ނަގުޅ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވްސ، އަޅުަގނޑުމެން އެްއޗެއް އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ރަ

ރެޭވތ . އަުޅަގނޑުެގ ނަން ަގނެޭވ ކޮންމެ ކުސިޓީ ނިންމާލެޭވަވރަްށ ކަންކަން  ަވތުންޅުއެއް ފޮހަމަ  ،ބަލަންޖެހޭނެ

ޒަތްތެރި ރައީސް ޙަަސން އަޙްމަދުެގ ނަން ަގނެޭވ ތަ އަޅުަގނޑުމެްނ އަތޮޅުެގ އިނުގރައިދޫ ދާއިާރެގ އިއް ަވފަހަރަކު ނު

ންޖެހޭ ކަމެއް. ލަެވސް އަުޅަގނުޑމެން ިވސްނާއީ އެ ،ރަށުެގ ނަން ހަމަ ކިޔާލަންޖެހޭނެތ  5ހަރަކު މެ ފަކޮން

 ިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ން. ޝުކުައޅުަގނޑު ހަމަ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވ އެހެންނަމަެވސް،
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 5ބަެއއް ބޭފުޅުންެގ ނަމުގައި  ،ނެބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

ައރުަވނީ މަކުނުދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ނަން އެކުލެިވެގްނާވކަން. އަުޅަގނޑު

 . ރާޢީ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:

 މި  ށްާގނޫނަ މުގެ ރި ަރއީސް. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާަތއް ަކނޑައެޅުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ށްަވރަށް ބޮޑައަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ރި މެންބަރު ސަލީމް އިްއޒަތްތެ ،ޞްލާޙުހަޅާފައި އޮތް އިހުށަ

 ނަ ފެންއް ިމއީ. ދެން އަުޅަގނޑަށްޙެ  އިޞްލާތް ަވރަށް ޢިލްމީކޮށް ހުށަަހޅާފައި އޮ އި،ަވރަށް ިވސްނަވަ . ތާއީދުކުރަން

ލާޙެއް. ޞްމު އިންދުން ަވރަށް މުހިއަދި އަމު ޮގތުން މިއީ ަތއް ދާޖޭެގ ޮއއިަވާރއި ކަންތައްއްރާ ތުަގއި މިހާރުޮގ

އެކިެއކި ޕާޓީތަކުން ަވރަްށ  ކިްއޔާތު ނަަގންެވެގން ެއކިެއކި މީހުންނާއިލްންކަމުެގ މިކަަވރަކީ ސް ދުަވ ސަބަބަކީ، މި

ޮގތުން ެވސް އެ ދާއިރާަތކުެގ ތަްއ ހުއްުޓުވމުެގ އްެއ ކަންތަ ،ާވތީވެ  ށް ަވކާލާތުކުރަމުންާދ ދުަވްސަވރަކަށްއަަވރުަގދަ 

ކަމެއް.  މުން، މި އިޞްލާަޙކީ ަވރަށް މުހިާފނެ. އެހެންީވމާއިަގަވކި ޕާޓީތަކުން އެހެންނޫނީ ނަކި އްޔާތު ެވސް ަވކިމިލް

ދާއިރާތަުކެގ ނަން  އީ،ރަށުގައި ެވސް ދެއްކި ާވހަަކެއއް މި 3ރޭގައި އަުޅަގނޑު ތެނު ޕޭެގ ކެމް ޚާއްޞަކޮށް އަުޅަގނޑު 

ނަން ކިޔަން. ދެންމެައުކ  ަރށްތައް ތަމްސީލުާވން. ރަށްތަުކެގ ،ރެއިން އެބަޖެހެއޭ އެ ާދއިރާތައްތެކިޔާއިރު މަޖިލިސް 

، ައޅުަގނުޑ ހެންީވމާއެ ފަސް ރަށް ެވސް.ރި ހަތަރުހުބުުނއްާވހެން ަބއެއް ާދއިރާތަުކަގިއ އެބަ ީމަގިއ އެމަކު ެވސް އެކަ

ބަސް އުަފއްދާ ިއ، ީމއާރާއްޭޖެގ ބަްސ އެކެޑެ ،ޅާއަށް ފުެއއްކޮށް ެއދެން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވ ބޭ ތިރާމާހުަވރަށް އި

 ބަސްަތއް ލިބޭނެތ  އެ ރަށްތަކަށް. ދެން  ޭވނެ ޮގތަކަށްލެ އިޔަުރކޮށް ކި ރަމްޒީކޮށް ކުއިެގްނ ެވސް ލަ ާވހަކަަދއްކާ ީމއާއެކެޑެ

ަބއެްއ  ންދޫ. ެއކަމަކުލަން. މަކުނުދޫ، ކުމުންދޫ، ނޭކުރެއަޅުަގނޑުމެން ދާއިާރަގިއ އަުޅަގނޑަށް ަވރަށް ފަސޭހަ ހަމަ ކިޔާ

 ހަމަ . ާވނަމަ ކަުމގައިހޭ ނަންތައް ކިޔާއެބަހުރި ަވރަށް ދިުގޮކށް ނަން ކިޔަންޖެ ދާއިރާތައް ހަމަ މި ދެންނެިވހެން

 ބުނާހެން މިލްކިއްާޔތު އެްއެވސް ރަށެްއެގ ނޫނީ މި .ަވރަށް ތާއީދުކުަރން ށްމިޮގތަށް އަުޅަގނޑަށް މި ިއޞްލާޙަ

ނީތީެވ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޅުަޔކަށް ނެުގމުެގ ކުރިން މި ހުށަހެބަޔާތު އެްއެވސް އް އިސްލާމްދީނުެގ ެވސް މިލްކި 

 ފުރުަޞތަށް.  ދެއްިވ މިކަމަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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މެންބަރު އަރުަވނީ ަގމު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 . ށްމުޙައްމަދު ިވސާމަ

 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަްއމަދު ިވސާމް ާވހަކަދެްއކެުވން:

ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅާފައިާވ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހ ރަފުށީ

އެއީ  ސް، އަުޅަގނުޑެގ ދާއިާރގައި ހިމެނެނީ ދެ ރަށް.އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ެވްސ ތާއީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީ

އިެގން ފާސްކުރަމުން އަންނައިރު އިްއޒަތްތެރި  އަުޅަގނޑުެމން ހުށަހަޅަދި ަގން. އާދެ! މިފަދަ އިޞްލާޙެއްއަމުންޑޫ 

އެ  ،އި ދެކޭޮގތާމެދު މީހުން  ރި ރަށާ ެވިރކަންކުއަޮތޅު އިކުީރގަ ައަވށު ާވދަެވިރކަމާިއ، ރަށު ާވދަެވިރކަމާއި،  ،ރައީސް

އަުޅަގނޑަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ. ެވސް އެކި ކަންކަމުަގއި އަންނަކަން ރުހާއަތޮޅެްއަގއި އެ ާވދަެވިރކަްނ މި

 ،އިރުދޭބަދަލުތަކެއް ެގނެްސެގން ބާރުެވރިަކމެއް ކައުންސިލުތަކަށް ބޮޑު ޒީ ނިޒާމަށް އަުޅަގނޑުމެން ލާމަރުކަ ޙަޤީޤަތުގައި

 ކާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަަރއިދާން ދަތިތަ ،ޭރަގިއ އޮންނަ ަކމަށް ާވނަމަތެއް އަުޅަގނޑުމެންެގ މެ ރިކަމިފަދަ ާވދަެވ

ކަމަށް ަވންޏާ އަނެއް ރަށުން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ެއީއ  އި އެކަެމއް ކުރާގަ ކުރިމަތިާވނެ. އެއީ ެއއް ރަށެއް

މި ފުރުޞަތުގައި ެވސް ޮގާވލަން އިނޭގތ  ައޅުަގނޑުމެން  ބަ ދެކޭ. އަުޅަގނޑު ހަމަ އެނުާވނެ ކަމެްއެގ ޮގުތަގއި ންކޮށްެގ

ތް. ތުނޑި، މަތިަމރަދޫ އަދި މުކުރިމަުގ. ައަވުށ ާވދަެވރިކަން ކަންކަމުަގއި ައަވށް އެބައޮ 3މަތީ ަގމުގައި ހައްދުން

ެވިރކަން އަޅުަގނޑުމެން ތަރައްީޤެގ ަމސައްކަތްކުާރއިރު ެވްސ މީހުންެގ ިވސްނުމުަގއި އެބައާދޭ. މި ައަވށު ާވދަ

. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ސިލުކުރެެވން އަންނާނީހާދޫކޮށްލަިއެގްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންކަްނ  ،ނައްތާލައިެގން 

އެހެްނ ޓުަގއި އެހެން ބްރެކެދާއިާރ ރަށްތައް ަގްނ ނުަވތަ ނުަވތަ މުންޑޫ  ދެކޭޮގުތގައި ލިޔުުމގައި އެ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ

 ކޮމިޓީ  ސް ނޫން. އަދި ހަމަ ރަނަގޅު ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެންެވަސލައެއް ޖެހުމަކީ އޭެގ ޒާތުަގއި ަމއް

ންމެެވްސ އެއްކޮށް ކޮ ަބއެްއ ދާއިރާތަކުަގއި ިގނަ ރަށްަތްއ ހުރުމާ ަލއިެގންާވހަކަދައްކާ މަރުޙަލާގައި ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުންނާ

 ޮގތުަގއި ދެކެން. ެގކަމެއް ޅުދެކޭޮގުތަގއި ރަނގަ  އީ އަޅުަގނޑުލައިލުން އެބަތަކަށް ެއކަން ކުރެިވދާނެ ކަމަށް ޮގއެނޫން 

 ރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަތޮޅު ފުނަދޫ   ެގ، ށ.ރާއަރުަވނީ ފުނަދޫ ދާއިތުފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި 

 ރު މުޙައްމަދު ޝާހިދަށް.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު
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މެ ީވމަ އެްއޗެއް ބުނަންާވނެ. ކޮން ންހުރި ބިލެއްޅުަވރަށް ުގ ޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނާއް ޝުކުރިއްޔާ އި 

މު. އަޅުަގނުޑ ެވްސ ންަވރަށް މުހިހަމަ ން ތުހި ިމކަމުަގިއ ެއއްެޗއް ިވދާޅުުވްނ އަުޅަގނޑު ސްކު ެވމެންބަރަ

ކަހަލަ ކަމަކަށް ންމިއީ ކޮހުށަހެޅުއްީވމަ  މަދު ސަލީމް މި ބިލު ޙްބަރު އަމެންތެރި ތްދާއިރާެގ އިއްޒަ ހ ރަފުށީިވސްނާލިން 

ެއއްކޮްށ ރަށް ޮއޭވ.  2މާއުނޫގޫދ، ޅަިއމަުގ  ަގއިފުނަދޫ ދާއިރާ ށ.ަގިއ، ނިސްަބތްާވ ދާއިރާ  ެވދާނެތ . އަުޅަގނޑު

ނެ ޮގތެއް އޮތްތ . ެއއްކޮްށ ކިޔަން ބަލާއިރުގައި ތަންކޮެޅއް އުނދަޫގ ޮގެތއް ހުރޭ. އެހެންެވ އަޅުަގނޑަށް ިވސްނެނީ ކިޔޭ

ޑަ އިޞްލާެޙއް. ައޅުަގނޑަށް ކު ށް އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ ކުޑައެންމެ ރަނަގޅޭ. ެއއަ ޮގތް  ހުށަހަޅުްއާވފައި ޮއތްއެސަލީމް 

ތަފްސީލު.  ނަ ބަުހެގ ޚުލާސާ ނޫނީންއޮ ބްެރކެޓަކީ ކުިރއަށް ،ތަކަށް ބަލާއިރުހުެގ ހަމަޮގތުން ބަ އެނިގފައި އޮތް

އުނޫގދޫ، ޅައިަމުގ އެހެން ލިޔުމަށްފަހު އޭެގ ފަހަތަށް އަންނަ ބުރެކެޓުގައި މާ "ފުނަދޫ ދާއިރާ"އެހެންީވމާ، މިސާލަކަށް، 

ފުނަދޫ "އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ  ،ހީެވދާނެ. އެހެންީވމާލިޔުނީމަ ފުނަދޫ ދާއިރާއަކީ ޅައިމަުގ، މާއުނޫގޫދއޭ މީހުންނަށް 

ިއ ގަ ކަމަށް. އޭރަށް ލިޔުންތަކު އީ އެންމެ ރަނަގޅު ކަެމއްށް ެވސް އޮތުން އެރަ 3ބުެރކެޓުެގ  ،ޔާއިރުއެހެން ލި "ދާއިރާ

 ބަދަލު ކޮމިޓީ ރަށެއް ެއއްކޮށްކަން. މި 3، މާއުނޫގދޫއާއި، ޅައިަމާގ ދޫ ދާއިރާައކީ ފުނަދޫއާއި ފުނަ ،ންނަން އޮންނާނެފެ

ެވދާނެތ  ިވސްނެުވމަށްފަހު ެގނެެވން އޮތް ބަދަލެއް ކަމަށް  ގައި އަުޅަގނޑު ހިތުްނ މިއީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލަކަށްލާމަރުޙަ

މިކަން ކުރުމުގައި ިއތުރު އެހެން ޮގތްތަެކއް ެވްސ  އް. އެޮގތަށްަވންޏާ އެ ބަދަލު ެގަނއުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު ކަމެ

ފަހަތަށް ދާއިރާެގ ބޮޑު  ،ަގނޑަށް ަގޫބލުކުރެޭވ. މިސާލަކަށް ލިޔުުމަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިޔެިވާދނެޅުއަ ކަމަށް ހުރި

ފުނަދޫ ދާއިރާ. އެހެން  ،މާއުނޫގދޫ ،ޅައިަމުގ ނަމަ، ލިޔާޮގތަށް. މިސާލަކަށް ފުނަދޫ ދާއިރާ  ރަށުެގ ނަން އަންނަ

ކަން. އަދި ރަށްތަކެއް ންން އެބައޮޭވ އެ ދާއިރާަގއި އޮތީ ކޮރަށް ެއއްކޮްށ ތަމްސީލުޭވ. އޭރަށް އެނގެ  3ލިޔެުވނަސް 

ބައޮތް. ތު ެވސް އެޮގތަށް ކިޔުމުެގ ފުރުޞަ ކިޔާމިހާރު ކަްނ ެވސް. އަދި އެ ދާއިރާއަށް ރަށެއްަގއިއާބާދީ ބޮޑީ ކޮން

ލު ާގނޫނަކަށް ބި މި ،ރަނަގޅު ޮގތަީކ ކޮބަިއކަން ބައްަލާވފައި ، މިހުރިހާ ޮގތްަތަކށް ިވސްނާފަިއ އެންމެއެހެންީވމާ

ިގނަ ރައްޔިތުންެގ ހިތުެގ ތަސައްލީއަކަށް ެވެގންާދނެ.  ޖޭެގ ަވރަށްހެދުމުން އަޅުަގނޑު ހިތުން ރާއް

މިންަވރު އަޅުަގނޑުމެްނެގ ހަޔާތަށް  ހުރިމާލުެވފައި ށަށް އިހުއި ރަށްރަރާްއޖޭެގ ތާރީޚުަގ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

މަނިކުފާނުެގ ެވރިކަުމގައި މަނިކުފާނު  ،ރައީްސ، ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވތ   ތްތެރިއިއްޒަެވސް ނިމުމަކަށް ނާދޭ.  އަިއއިރު

 އަހަރަްށުވރެ ިގނަ  34ނަާވތާ ޑައިުނަގންއަުކ ވަ ޅައިމަަގްށ ަވޑަިއެގންނެިވއިރު ޅައިމަަގްށ ރާއްޖޭެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެހެންީވމާ، އެހެރީ އިހުމާލުެވަފއި ހުރި ުނޭވ.  30އަހަރު. އޭރު އަޅުަގނޑުެގ އުމުރުްނ އަދި  34ދުަވސް ވެއްޖެ. 

 !ތ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވޭއެގފަހުގައި ެވސް ަވަރށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަ.  ހިތުން އެކަންކަންމިންަވރު. މިހާރު އަުޅަގނޑު 

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ  2011ެތރޭގައި ަވަޑއިެގންެނިވ.  ެގެގ އިންތިޚާބ2008ުފުރަތަމަ  ންމެނަޝީދު އެ ރައީސް

ޮގތެއް ެވެގން  ކަމުން އެ ީވަވނަ ައހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2013 .މުގައި ހުންނަަވއިެގން ަވަޑއިެގންެނިވކަ

ކުރިން ަވަޑިއެގންނެިވ.  ެގމްހޫރިއްޔާ އިންތިާޚބުއީސުލްޖުހާރުެގ ރަަވިކުވމަށްފަހު ެވސް ަވަޑިއެގންނެިވ. ރާއްޖޭެގ މި
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ރަށަކަށް ަވަޑއިނުެގްނ އެްއެވސް ެގ ސް ަރީއސަކު ދެނެއް ާރއްޖޭރައްޔިތުްނ ރާއްޖޭެގ އެްއެވއަޅުަގނޑު ހިތުން 

 ކިޔަސް އެ މެ ނަމެއްކޮން ށަށް ރަ ،ޮގތުން ުކޑަޔަސް ެގ އާާބދީ ،ނުހުންނެޭވނެ. އެއީ ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ަގބޫުލކޮށްފި

ެގ މަްއޗަށް ެއ ިރއެއް އެ ެވ ،ބަެއއްެގ ަމއްޗަށް ޮގަތކަށް އެ ނޫންމިންަވރަކުން ލާ އިމެދު އަޅަ ރަށެއްެގ މީހުންނާ

ހުރެ ެވސް އަޅުަގނޑު ިހތުން މި ބަދަލު ެގންނަން   ކަން. އެހެންީވމާ، މިދެންނެިވ ސަބަބާނުލާނެއިރައްޔިތުން ބަލަ

އެންމެންެގ އެއްބާރުލުން ބޭނުންާވނެ. ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމަކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ  ަގނުޑމެންގައި އަޅު އެބަޖެހޭ. މިކަމު

 ރުޞަތަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަމާޒު. ދެްއިވ ފު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޑު ބޮ ަވރަށް ެވސް ލިބޭއަބަދު ށްއަޅުަގނޑަ މަކީޅައިމަަގށް ދިޔުުމެގ ފުރުޞަތު ލިބުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

އިްއޒަތްތެރި  ެގރާދާއި ިވލުފުށީއަރުަވނީ ފުރުޞަތުމ ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ިމހާރު އުފަލެއް. 

 ށް. ޢަފީފަ ޙަސަން މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ަޙސަން ޢަފީފުދާއިރާެގ މެންބަރު  ިވލުފުށީ

ަރއްޔިތުންެގ  ދެ! ެއއީއާ ؛ށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަޖިލީހުެގ ތަޅުމައާދެ، މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޮގތުަގއި ހ ރަފުށީ ެގންޖެހޭ އިޞްލާޙެއްެގ ދާއިރާތައް ކަނަޑެއޅުމުގައި ެގންނަހުމަޖިލީ

އެ  އާދެ! .ނަާވލަން ބޭނުން އަުޅަގނޑު ަދންޮގތުން ުގޅޭއެ އިޞްާލޙާ  ،ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ އިޞްލާޙަށްއަޙްމަދު ސަލީމް 

ކަމެއް. ނަމަެވސް   މުހިންމުއީ އެ  ައއުމަކީ ކުރެޭވއިރުެވސް ދާއިރާ ތަމްސީލު ނަންހުރިހާ ރަށެްއެގ ދާއިރާެއއްެގ 

 ޭއަގއި ޮގެތއް  ައޅުަގނޑުމެން ނަެމއް ިކޔާއިުރަގއި އެންމެ ކުުރކޮށް ިކޔޭނެ ،ޖެހޭއެބަ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން

ނަން މަޖިލީހުެގ ިއންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް ، ބޮޑު ރަށެްއެގ ނަުމން ދާއިރާއަށް އާބާީދ އެންމެ. ނާލަން އެބަޖެހޭިވސް

ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ަގޫބލުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް،  ަކންދެއްގައިޤްޞަަވނީ ެވސް ަވަރށް މުހިންމު މަ މިދެިވފައި 

 މިއްޔަުތކަން ދިނުން ެއއީއްޖެހޭ އަހަ ށްރަށަކަށް ލިބެންއެ ރަ ކަށްރަށްރަށަހުރިހާ ކޮންމެ ދާއިރާެއްއގައި ެވްސ ހިމެނޭ 

ޮގތުން  ުގޅޭ ކަމާއަުޅަގނޑުމެން ހަމަހަމަ .ިރ ރައީސްކަމެއް. އިއްޒަތްތެ ނެެވސް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަްނޖެހޭ

ބަހުރި. ިގނަ ކަންތައްތަކެއް އެ ދަްއކާއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެން މިހާރުެވސް ިވސްނާލަންޖެހޭ ަވރަށްާވހަކަ

ަބއެއް މިނިސްޓްރީަތކުަގއި ަމސައްކަތް ހިނަގމުންދާއިރުަގިއ  ،ދަނީ ފެނިެގން މިެވސް  މިއަދުޑުމެންނަށް އަޅުަގނ

ތިބޭ ިސޔާީސ ެވރިންނަށްުވެރ މާ ބާރުަގަދ  ންތާނަގިއ ތިބޭ ިސިވލް ސަރިވސް ުމަވްއޒަފުންނަކީ އެތަންތާނަގއި އެތަ

ކި ިސޔާސަތުތަކެްއ ރަްއޔިތުންނަށް އޮތީ ވަ  ނެްއސަ މިމެން ސަރުކާުރ ެގއަުޅަގނޑު ފެނިެގން ެއބަދޭ. ޮގތުަގއި ެގއެއް ބަ

ތިބޭ ސިިވލް  ުކރުމަށް އެތާޒުްނީވމާ، އެ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީއެ ސިޔާސަތުަތްއ ިވްއކަިއެގން. އެހެ އިހުށަހަޅަ
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ން އެއްބާރުލުނަށް ެވރިންނޫނިއްޔާ ދެން ތިއްބަާވ ސިާޔސީ  ށް،ސަރިވސް މުަވއްޒަފުން އެާތނގައި ހުންނަާވ ވަޒީަރކަ

ކަތް ސިޔާީސ  މަސައްމީހުންެގ މީހުން ަވކިކުރެޭވނެ ޮގތްަތކެއް ނޫނީ އެ ަވންޏާ އެ ނުދޭ ކަމަށްނެ. އެއްބާރުލުންދޭންޖެހޭ

އާދެ! ިސޔާސީ ެވރިން  ަގބޫލުކުެރެވނީ. ށްެވރިން އަްނާގ ޮގތަށް ކުެރޭވެނ ޮގތްތަެކއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަ

 ފުރިހަމަައށް އަދާކުރަން. މި ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުތައް ފުރިހަމައަށް ފައިާވ ޒިންމާތައްންނާ ހަާވލުކޮށްބޭފުޅު އެބަޖެހޭ އެ

ތިބޭ ސިިވލް  ކަންތައް ކުރަން. އެތާ އެްއޮގތަށް އެ ދުތަކާޢު ދުތައް އެ ަވޢު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ެވފަިއާވ ަވއަދާކުރަން

 ،ލިބިފަިއާވ ށްކީ. ާއދެ! އަޅުަގނޑަރަންޖެހެނީޒީރު ކަންތައް ކުސަރިވސް މީހުންނަށް ފެންނަ ޮގތަކަށް ނޫން ަވ

މެން ކުީރަގިއ މާ ައޅުަގނޑު މިހެން މިދަންނަަވނީ. ާއދެ! އަުޅަގނޑުއަޅުަގނޑަށް ހަމަ ދިމާެވަފއިާވ ކަމެއް މިހެން އޮތީ

ޓްީރަގިއ  ފިޝަރީޒް މިނިސްނުޑ މިދަންނަަވނީއެާތ ތިބި އަުޅަގ ،ޮއްއާވ އިކޮށްފައި އޮތް ކަެމއް. ނުލާހިުކ ކާމިޔާބުކޮށްފަ 

ބޭފުޅުން  މަސްއައިނަކީ އެ އެ ބޭުފޅުންނަށް ހީަވނީ ކަންނޭނެގ ؛އުޅޭ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށްކަނދުފަތި އަޅަިއެގން 

 ން އެތަނުން މަސް ކަނދުފަތި ަވކި ތަނެްއަގިއ އަޅަިއެގއާދެ، ިވދާޅުާވ ޮގަތކަށް ދަތުރުކުރަްނޖެހޭ އެއްެޗއް ކަމަށް. 

ނުދާނޭ ކިޔައިެގްނ ހަމަ މި މީހުން ބޭނުންވާ ތަނަކަށް  އެ މަހެއް އެތާނަގއި ކަނދުފަތި އެޅީމާ ބާނާފައި އޮްއާވ

ަވިކ  އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ަވޢުދުެވފައި މި އިފި.ލައިެވސް އެކަމަށް ދީލަ ަވޒީރު ފި.ތި އަަޅއިކަނޑުފަ އްަގއިތަނެ

 މިނިސްޓަރަށް ޒްިއއްޒަތްތެިރ ފިޝަރީ، ބަޔަކަށް ަވކި ތަނެއްަގިއ ކަނޑުފަތި އަޅައިދޭން. އެހެންީވމާ

އްާވ އުޅު  ސިިވލް ަސރިވސް ަވޒީފާަގއި އްަބާވއަދި ެއތާނގައި ތި ުގޭޅޮގތުން. ަކންތައްތަކާ ަވޑަިއަގންނަާވށޭ މިިވސްނާ

ބޭފުޅުްނ ބޭނުންާވ ޮގތަކަށް ނޫނޭ.  ކޮންމެހެން ތިކީ ދަތުރުކުަރނީ ިވސްާނަވަޑިއަގންނަާވށޭ މަސް  ެވސް ބޭފުޅުން

ކޮށްފައި އަދި އެތާނަގއި  އެ ތަޖުރިބާ  ،ަވނީެވސް  މިދަންނަާވ ތަންތަނުގައި ަކނދުފަތި އަޅަން އެދިަފއި

ެވސް އެ މަސްދަތުރުކުރާ ތަންތަން އެނިގފަިއ  މީހުންނަށް އެ، ެވސް ކޮށްފައި ކުރާ މީހުން އެަކންތައްމަސްެވރިކަން

 ހަމަ ުކޑަ ރަށަކަށް  ޮގތުން ާވހަކަަދއްާކިއރުގައި ުގޅޭ ކަމާއަުޅަގނޑުމެން ހަމަހަމަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ހުންނާތީެވ.

އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ  ،ސްނަމަެވ ޖެހޭ ހުރިހާ ަވސީލަތްތަކެއް ދޭން.ެވސް ބޮޑު ރަށެކޭ އެްއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

އަިދ ަވކި  އާްމދަނީ ލިބޭ ޮގތާ އަުޅަގނޑުމެން ަވސީލަތްތަްއ ދޭިއރުގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ  ،ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ

ހުރިހާ  މި ،ތް ޮގތާއިުމކުރުން ދެން ކައިީރަގއި ހުްނނަ ރަށްތަކަށް ޭއެގ ފަސޭހަ ިލބެން އޮޤާތަނެއްަގއި ެއ ަވސީލަތް 

 . އާދެ! ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ެގން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ކުެރޭވނީޮގތަކަށް ިވސްނައި 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ އަރުަވނީ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އާދެ! 

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަހުބަސް ިވދާުޅެވދެްއުވމަށް.
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 ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:

 ފަހު ބަހަކަސް މިަކމުގައި އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަަވން އޮތީ އެއް ާވހަަކއެއް. ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިއސް ބަހަކަސް

ެއއީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެްއެގ ޮގތުަގިއ  ،ސް ެވ ެގ ާރއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށްނޑުމެންއަުޅަގއެއީ 

ުގޅިެގން އިއްޒަތްތެިރ  މި ބިލާ  މަޤާމު އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޤުއްޙައެ ރަށަކަށް  ،ނަމަ ދަފުތަރުކުރެިވފަިއާވ

އަދި އެހާ ިގނަ  ތައް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުެވިރކަމާއެކު ބަަލިއަގންނަން.ރުޢޫތެރި ޝުޞްލާ ޚްފާޅުކުރެއްިވ އި ންމެންބަރު

 ެވސް އަުޅަގނުޑ ޝުކުރު ދެއްެކިވ ކަމަށްަޓކަިއ އެކަމަށް ުފޅުާވހަކަ އިއަދަދެްއެގ މެންބަރުން މިހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުަރއްވަ 

އެންމެ ކުޑަމިނުން  ،ށް ަބދަލުެވކަނަބިލު ާގނޫ މި ،ލާ ނިމިޙަކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުީމދުއްދަންނަަވން. އަުޅަގނޑު އު

ދާއިާރަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށެއްެގ  ބ ުޑަގއި އެ  މި ،ާވ މިންަވރަކީޤު އްޙަސިޔާސީ ޮގތުން ރަށަކަށް އެްނމެ ކުޑަމިނުން 

ދެކެން. އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ ެއކަން ހާސިލުާވެނ މަުގ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ނަން ހިމެނުންކަން އަޅުަގނޑު

والس الم ދަންނަަވން.  ެދއްިވ ފުރުަޞތަށްޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ،. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްނެތަނަަވސްެވެގންދާ

 عليكم
 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ؛މި ނިމުނީ. ދެން ބިލު ފޮނުޭވނީ ޮގތުން ުގޅޭ ބިލާ މެންެގ ބަހުްސ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

  ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުޭވނެ. ،ނަމަ ިބލު ބަލައިަގނެިވއްޖެ ޮގތުން ވ ޓަށް އެހޭނެ. ބެހޭ ަގތުމާގައި ބިލު ބަލައި  1:30

މް ރަޝީދު  އިބްރާހީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ާވ އަިއޓަމަކީ އެޖެންޑާެގ ދެން -{ 6.2} 

ޒަމާީނ ތަރައްޤީ ެގނުަވއިދިނުމަށް  ،ން މިނިަވންކޮށްެފްއދުންތަކާއި ިވޔަފާރިތައް ރަުށ ބަންދުރަށު އު ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ަވަނ  19ަގއި ޭބއްުވނު  2019ބަރު ންސެޕްޓެ 14ލާ ަގރާރެއް. މި ަގރާުރެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއާވފަިއަވނީ އިޮގވަ 

އްޒަތްތެިރ މި ަގރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދޭނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އި ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގއި. 46 މަޖިލީހުެގ

 މް ރަޝީދު. މް ރަޝީދު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ޒަމާނީ  ،ން މިނިަވންކޮށްރަށުެގ އުެފއްުދންތަކާއި ިވޔަފާރިތައް ރަށު ބަންދު ` ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މި ަގރާރުެގ މަިއަގނުޑ ިވސްނުމަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ލާ ަގރާރު.އިޮގވަ   ެގނުަވއިދިނުމަށްޤީތަރައް

މި ރާއްޖޭެގ އަސްދަނޑިން ބޭުރަގިއ  ،ރިތައް ރަށު ަބންދުން މިނިަވންކޮށްމިހާރު ރަށު ބަންދުެވފަިއާވ ިވޔަފާ ،ިވޔަފާރި

. މިިނަވންކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ަގރާެރއް ރާއްޭޖެގ ިވޔަފާރިތައް ،މެއްެގ ތެރެއިން ިވސްނުން ެގންުގޅެން ާވ ިވސްނު

އަުޅަގނޑު ަގރާރު  ؛ނުކުތާެއއް. އޭެގ ަމއްޗަށް 6ަވނީ މައިަގނޑު  މުޅި ަގރާރުަގއި މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ެއއްޮގްތާވ ޮގތަްށ ިވޔަފާރިަތއް ފަސޭހަކަާމއެުކ  އިދުތަކާިއ ާގނޫނުތަކާދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ހެދިފައިާވ ަގވާ  ލާނަން.އިދަންނަަވ

އަްއސަސާތަކަށް މިކަމަށް ބޭނުންާވ ބެހޭ މު ސަރުކާރުެގ ކަމާ އި،އިމުކުރުމަށް ޮގާވލަ ޤާބެލެހެއްޓޭނެ އޮންލައިން ނިޒާެމއް 

 ނުމަށް ހުށަހަޅާ ަގރާރު.ނަށް ފ ރުކޮށްދިކޮށް ރައްޔިތުންލުއި ފަސޭހަ އިަލއި،އިދާރީ އޮނިަގނާޑއި ަވސީލަްތތައް އެކުަލަވ

މަލާތްތައް އޮންލަިއންކޮށް ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ ޢާަޖޒީރާ ރާއްޭޖެގ ިވޔަފާރި މު ަވިކަވކި ރަށްަތކަކަށް ފެތުރިަފއިާވ މި

އި ނެތުމުެގ ސަބަބުން ރަށްތަކުގަ ލާމެހިފައިުގޅި ަވސީލަތްަތއް ރާއްޭޖެގ ިއޤްތިޞާދާ ދާރީ އަދި މާލީ އޮނިަގނާޑއިއި

 އުފެއްދުންަތއް ކ ޕަރޭޓިވް ރަށްރަުށގައި އުފައްދާ ،އުެފއްުދންތަކާއި ތިބެެގން އުފައްދާދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ޭގަގއި 

އާދެ! ދާދި ފަހުން  ؛ންޓް އުެފއްދުންމަސްޕްލާ ،އުެފއްދުންއެ  ންސޮސައިޓީތަކުންާނއި ހޮޓެްލ އިންޑަސްޓްރީ

ދަނޑުތަުކެގ  ތަުކެގ ާވހަކަ އިނޭގތ .ބަލުަގއި އުފައްދާނެ ޕްރޮަޑކްޓުޭގދޮށު މަސްެފކްޓްރީަގއި މުސްތަޤް އަޅުަގނޑުމެން

ެދޭވނޭ ކުރިއަށް ،ދުމަތްތައް ރަށު ބަންދުެވރަށްރަށަށް ފ ރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ޚި އަދި ،ކާނާ އުފެްއދުން އުފެއްދުން، ދިެވހި

އްލެްއ ޙަ މިކަމަށް ައަވސް  ، ެގނެސް ބެހޭ މުައއްސަާސތަކުެގ ސަމާލުކަމަށް ދޮރު ބަންދުެވފައިުވމުން ސަރުކާރުެގ ކަމާ

ިއއްޒަތްތެރި  ؛ނިޒާމު ެގއެފަދަ އީކޮމާސް ިވަޔފާރީ ،ދުނިޔޭެގ ކުިރއަރާފަިއާވ ޤައުުމތަކާއި ،ހ ދައިދިނުމަށް އެދޭ ހިނދު

އިުމކުރުމަކީ ދިެވިހރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރިާއއި އަދި ޤާ ،މަިއަގނޑު މުޅި ކޮންެސޕްޓަކީ ެގީއކޮމާސް ިވޔަފާރީ  .ރައީސް

އަދި ރާއްޖޭެގ ތަރައްީޤއަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަްށ  ،ހިނދު ތިޞާދުެގ ުދެވލި ހަލުއިާވނެ ކަމަށް ދެކޭއިޤް

މެންބަރުންނަށް   ހުެގމަޖިލީ ގެ ރަްއޔިތުން ،ދަށުން ަވނަ މާއްދާެގ 142 އިުދެގރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވ ،ީވހިނދު

ިވޔަފާިރ  ،އެްއޮގތް ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފައިާވ ާގނޫނާިއ ަގވާއިދާ ؛. ަގރާރުލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ަގރާރު

ރ ުގަޅއިދޭނެ ނިޒާމެްއ ނަސްުޓ ކޮންިސއުމަޓު ިބޒްނަސް އަދި ބިޒް ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ޮއންލައިން ބިޒްނަސް

 ަގިއވާ ރަށު ބަންދު ،އިާވ ިހނދުިވޔަފާރިތައް ބޭރު ުދނިޔެއަށް ބަންދުެވފަ  ނެތުމުެގ ސަަބބުންއިމުކުރެިވަފއިޤާ

އަދި  ؛ތަކަށްިވޔަފާރިތަކުން ަދއުލަތުެގ އިދާރާ އިނޭގތ . ަގރާރު ޅާއްލު ހ ދަިއދިނުމަށް ހުށަހަޙަ ކަށްމައްސަލަތަ

 ،ަދއުލަތުެގ އިދާރާތަކަށް ބަރާބަަރށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ިވޔަފާރިތަކުންދިެވހި  .ން ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްއިތުރުއޭގެ 

ނެތުމުެގ އިމުެވފައިޤާ  ހުރަސްތަާކއި ިވޔަފާިރތައް ހިންުގމަށް ބޭނުންކުާރ ިއލެކްޓްރ ނިކް ނިޒާެމއް ިވޔަފާިރތަކުަގއި ދާރީއި

ަވުގތުން ރިއަލް  ކުހަކަމާއެފަސޭ  ،ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ރަށްތައް މަދުުވމުެގ ސަބަބުންނާއި އަދި ބޭންކިންގ ، ސަބަބުން

ގައި ހުިރ ެނތުމުެގ ސަބަބުންނާއި އަދި އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމުއިމުެވފައިޤާނިޒާމު ޓައިމްަގއި ފައިާސެގ ބަދަލުކުރުމުެގ 

 ،އިޤްތިޞާދު ލަސްވެ  ،ނުދެއްކި ޖޫރިމަނާ ިގނަެވ ފައިސާ ،ނެތި ސަބަބުން ަފއިސާ ލިބޭނެ ޮގެތއްންތަކުެގ ޮގންޖެހު

އިާދރާތަކުން މ ބައިލް އެޕް އަދި  ، ސަރުކާރުެގ ޓެްކސްށް ނުހަނު ބޮޑެތި ެގއްލުންަވމުންދާ ހިނދުރައްޔިތުންނާއި ޤައުމަ

 ،ީވނަމަެވސް ަފއިސާ ެދއްކޭނެ ނިޒާެމްއ ޤާއިމުކޮށްފައި  ،ެވބްސައިްޓ މެދުެވރިކޮްށ ޓެްކސްއާިއ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާއި

ންވާ ސް ދައްކަން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ބޭނުދައްކަން ބޭނުންާވ ފައިސާ، ރައްޔިތުން ޓެކް ރައްޔިތުން

ކުރުމަށް ދަތިެވފައިަވނީ އިދާރީ ފުރިހަމަ ،ފ މުތަކާއި  ،ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންާވ ހިސާބުތަކާއި ސަރުކާރުެގ ކަމާ ،ހިނދު
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އެ އަދި  ،ރުދަނާ ނިޒާމެއް ނުާވތީާއއިިވަޔފާރި އިންެވންޓްރީާއއި އެަކއުްނޓްސް ބެލެހެއްޓޭނެ ހަ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަުކެގ

 އަދި ރަށުގައި ަވޒީފާ  ،ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަުމެގ ސީދާ ެގއްލުން ލިބެމުންދާ ހިނދު ބުންނިޒާމު ނެތުމުެގ ސަބަ

  އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުެގ މެދުަގއި ަހރުދަނާ އިލެކްޓްރ ނިކްސް ހިުއމަން ރިސ ސް މެނޭޖްމަންޓް 

 ،ނެތުމުެގ ސަބަބުންރަޖިްސޓްރީެވފައި މުގައިެޕންޝަން ނިޒާދައުލަތުެގ  ،ނެތުމުެގ ސަބަބުންއިުމެވފައިޤާނިޒާމެއް 

ނިޒާމުން ބޭރުަގިއ  ިގނަ ބައެއް މި ،ނޫނުން ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ނުލިބިމު ނިޒާމުެގ ވަޒީފާ ާގންމުހި ޕެންޝަން

ާރއްޖެ ފަދަ  ،ހިނދު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިެވަފއިާވ ޢީއިޖްތިމާ ،ދިއުުމެގ ަސބަބުން އިޤްތިޞާދީކުރަމުންމަސައްކަތް

އެންްޑ ކޮންޑިޝަންސް، ޑިސްިޕއުޓް ޓާރމްސް  ،ިވޔަފާީރެގ ެއއްަބސްުވމާއި  ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް އޮންލައިްނކޮށް ެވޭވ

މު ކަންކަން ދިމާެވފައިަވނީ ންރައްކާތެރިކުރުން ފަދަ މުހި އްއަދި ކުެރޭވ ިވޔަފާރިން ަގންނަ ފަރާތްތަ ރިޒޮލިއުޝަންސް

، ނދުސްަތއް ހުރުމުެގ ސަބަބުން އޮންަލއިން ިވޔަފާރި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ހުރަސް ހުރި ހިރަހު ާގނޫނީ އަދި އިދާރީ

 އެ  ،އެއްކުރުމާއި ކުެގ މަޢުލޫމާތުފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަ ކުދި އަދި މެދު ،ސަރުކާރުެގ އިދާރާތަކުން ހ ދަން ބޭނުންާވ

އަދި  ،ލިބޭނެ ޮގތް ހަދައި ސޭހަކަމާއެކުމަޢުލޫމާތު ފަ ރީ ސްޓޭޓަ ،ތަކަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދާއި ނ ޓިސްތްފަރާ

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުެގ ސުންަގިޑ ހަނދާންކޮށްދޭނެ  ންިވޔަފާރިތަްއ ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތަކަށް ހިންުގމަށް ަދއުލަތު 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގ  ،ދާ ހިނދުނިޒާމެއް ނެތުމުެގ ސަބަބުްނ ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ެގއްލުްނަވމުން

 އަިދ ދިެވހި  ،ހިނދުީވ ށްފަންތީެގ ިވޔަފާރިން ަކމަ ރާތް ޭއެގން ާއމްދަނީ ހ ދަމުންދަނީ ކުދި އަދި މެދުއެންމެ ިގނަ ފަ

މު ދިރިުއުޅމުެގ ހާލަތު ރަނަގޅުކޮށްދިުނމަކީ ދިެވހި ރައްޔިތުްނެގ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާީޓެގ އެންމެ އްއާރައްޔިތުންެގ 

ކުދި  ކޮށް ޞަާޚއް ،ރާއްޖޭަގއި ހިނާގ ިވޔަފާރިތައް ންމަތީ ނެުގުމގެ ރު ިއސްކާސަރު މި ަގރާރުން ،އިސްކަމަކަްށ ީވހިނދު

ޕުލެޓްފ މެްއ ރ ިބޒްނަސް ުޓ ކޮންސިއުމައަދި ޓު ބިޒްނަސް  ޤައުމީ ިބޒްނަސް ،އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކަށް

 ށްދިނުން. ނެ ިވޔަފާރި ަމުގފަހިކޮފަސޭހަކަމާއެކު ިވއްކޭޭދ އުެފއްދުންތަްއ އްރަށްަތުކަގިއ އުފެ ،ނިޒާމެއް ޤާއިުމކޮށް

ހިންާގ ިވޔަފާރިތަކަށް މާލީ  އިރާއްޖޭގަ  -1 ؛ކަމަކީ 6ހިމެނޭ މައިަގނުޑ  އިތުރުންއަދި މީެގ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އެތެރޭގެ ެގ ރާއްޖޭ ،ތްީއޮވލެްޓ ޚިދުމަ ،މަލާތްތައް ކުރުމަށް ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުން ޕޭމަންޓް ޭގްޓޭވ ޚިދުމަތްޢާމު

ފަސޭހަކަމާއެކު ުގޅުާވލަެދޭވނެ މަުގ  ،ނުލައި ލިބޭނެ ޮގތް ހަދައިދީ ރާންސެކްަޝންސް ޗާޖަކާތްތައް ޓްމުއާމަލާ

މަލާތްތައް ކުރުމުގެ ޢާޕޭޕަލް ފަދަ ކުންފުނިތައް މެދުެވރިކޮށް މާލީ މު ،ރ ކޮމާސްއަދި ކްރޮްސ ބ ޑަ ،ފަހިކޮށްދިނުމާއި

ެއކު  ައއުްޓާވރޑް ޓްރާންެސްކޝަންސްތައް އެފަރާތްތަކާ އިންާވރޑްއެަކއުންޓް ރާްއޖޭެގ ބޭންކު ،ފުރިހަމަ މިނިަވންކަންދީ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޤައުމުތަކެކޭ ެއއްފަދައިން ަފހިކޮށްދިނުން. އަންނަ ރަމުންމިނުގައި ކުިރއައެހެން ކުރިއަރާ ކުިރއަރާ ބާރު 

ަރއްޔިތުންނަށް އިްނޝުއަރކޮށް ކުެރޭވނެ މުދާ ޑެލިަވރީ ،މަކުން ުގަޅއިނިޒާމު ޒަމާނީ އިެލކްޓްރ ނިކް ނިޒާ ެގޕ ސްޓް

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެެތރޭެގ ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާުމެގ ތެރެއިން އެއްތަނުން އަނެއް  އަުގހެޮޔކޮށް ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ޮގތް ހެދުން.

ޓައިމްކޮްށ  ާވ ފަާރތްތަކުން ރިއަލްމުދަލަށް ޒިންމާ ،ކުެރިވޓްރެކް ންތަނަށް ެގންދެޭވ މުދާ އިލެްކޓްރ ނިކް ނިޒާމު
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ޓެކްސް ިނޒާމަށް ޭބނުންާވ މަޢުލޫމާތު އަބަދުމެ  ،އިދާރާތަކަށް ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތު ެގސަރުާކރު ދުން.ންނާނެ ޮގތް ހެފެ

އޮންލައިން ސައިޓްތަުކެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ެވޭވ އެއްބަްސުވމާިއ  ންނާނެ ޮގތް ހެދުން.ހު  ޓައިމްކޮށް ލިބެން ރިއަލް

ެވޭވ  ފ ނު މެދުެވރިކޮށްމ ބައިލް ،މެދުެވރިކޮށް ރެޖިސްޓަރޑް ސެކިއަރ ސިްނަގލް ސަިއން އޮން ލިންކްސް

 ާގނޫނަށް މި ބެހޭ ރާއްޖޭެގ ކޮންްޓރެކްޓްތަކާ ،ާގނޫނީ ހައިސިއްަޔތު ދިނުމާއި ކަށްއެއްބަްސުވމާއި ކުެރޭވ މުޢާމަލާތްތަ

  މި ނިމުނީ. ،އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ަގރާރު ބައި އިތުރުކުރުން.

 

 :ތުން ާވހަކަދެްއެކުވންސަރިޔާ

 މެން މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ އިންޓ ލްެގ ަވުގތަށް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

 

 {އަށް 11:02އިްނ  10:29 :ސްަވުގުތކޮޅުހު}

 {ފުޢަފީސަން ފުށި ދާިއރާެގ ެމންަބރު ޙަ ިވލު؛ ސަުތގައި ިއންެނީވ)ރިޔާ

 

 މަސައްކަތް ނުނިމި ހުރި   .7

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ތުންރިޔާސަ

ދަނީ  ެގންދަން މި ފަށަނީ. މިަވުގތު އަުޅަގނޑުމެން މިހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަުހ އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް`. 

ނެްތ  ެގދޮރުހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ، هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު އަށް،7.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ޮއތް ރަށްރަށުން ގ ތި ދޫކުރުމާ  ަގރަްއޔިތުްނނަށް ގ ތި ދެޭވަވރުެގ ޖާ  ދިެވހި ތެއް ފަށާަހޔާ ޖީލަށް ަޒާވއަ އިތްތަކަށާފަރާ

. އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑުެމން ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ މި  ރުެގ ބަހުސްރާަގ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ުގޅޭ ޮގތުން

މި ބަހުްސަގިއ ބަިއެވރިެވަވޑަިއަގތުމަްށ އާދެ، )ަވުގތުޮކޅަށްފަހު( ބަހުސް. މިހާރު ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް. 

ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ؛ަވުގތު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން އެްއެވސް ބޭފުޅަކު މި

ެގދޮރު ނެތް ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ، هللا އަޙްމަދު ޢަބްދުހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މެންބަރު 

 ޮއތް ރަށްރަށުން ގ ތި ދޫކުރުމާ  ަގރަްއޔިތުްނނަށް ގ ތި ދެޭވަވރުެގ ޖާ  ދިެވހި ތެއް ފަށާަހޔާ ޖީއި އަލަށް ަޒާވތްތަކަށާފަރާ

 ށް ޑަ. ޙުސައިން ަވޙީދު އެދިަވޑަިއެގން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްީވ ކަމަށް ައޅުަގނރުރާަގ ްއާވފަިއވާ ހުށަހަޅު ުގޅޭ ޮގތުން

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ކޮމަންޫޑ ދާިއރާެގ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުަވނީ މިހާރު އެހެންީވމާ، އާދެ! ؛ ކުރިން

 ށް.ޙުސައިން ަވޙީދަ
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 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ަވޙީދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ކޮމަންޑޫ

އްަގއި ެގދޮރުެގ ދަތިކަން އޮތީ އިންތިހާއަްށ ދެއްހަސަރަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރާއްޭޖެގ ަވރަށް ިގނަ 

އެކަމަކު ެވްސ .ދިެވހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ބ ހިޔާަވހިކަްނ ލިބެންޖެހޭ  ،ޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަންނ. އަުޅަގބޮޑުެވފަ

މިހާރަށް ގ ިތ ދެެވންހުރި ހުރިހާ ރަށަކުން މިހާރުން  ،ިވާދޅުޭވ ަބއެއް ބޭފުޅުްނ އެބަ .އަޅުަގނޑުެގ ިވސްނުން ތަފާތުޭވ

ޮގތުްނ  ފެންނަހަމަ . އަުޅަގނޑަށް ަބެއްއ މެންބަރުންެގ ާވހަކަަތކުންނާއި އަދި އޭޖެހެ އެބަ ދޭންގ ތި  އިގ ތި ކަނޑަ 

ޮގެތއްަގއި  އްމުއާ ރާއްޖޭެގ ަވރަށް މަދު ރަށެްއގައި ނޫނީ މިހާރުެވސް ގ ިތ ދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެން 

ހުރި މީހުންނަށް   ދިފައިއެމީހުންެގ ލިސްޓަށް ބަލައިފިއްޔާ ިގނަ ރަށްރަށުަގއި މިހާރު  ހުރި މިހާރުެވސް ގ ްއޗަށް އެދިފައި

ދިނުމުެގ އުސޫލު  އިމު ެވސް ތާއީދުުކރަނީ ގ ތިަގެވސް ގ ތި ދޭހާ ބިމެއް އެ ރަށަކު ނެތް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ

ދޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު މި   ޓުފްލެ ،ޅުަގނޑުމެްނ އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންގ އެޅި އަ ހުއްޓާލުމަށްފަހު

އޮތީ މާެލ  މިކަްނ ދިމާެވފައި މިއެންމެ ބޮޑަށް ދެން އަުޅަގނޑުެމންނަށް  .ސަރުކާރުެގ ިވސްނުމަީކ ެވސް ެއއީ

އްުލ ފްލެޓް ައޅައިެގން ގ ިތެގދޮރުެގ ޙަ  ހާސް ރަބާ ،ފްލެޓް އަަޅއިެގން  ހާސް ިވހިްއދުގައި ހައްދުަގއި. މާލެ ސަރަހަސަރަ

އްދުަގއި ހަބޫލެއް ނުކުރަން. އަުޅަގނޑަްށ ފެންނަނީ މިހާރުން މިހާރަށް ެވސް މާލެ ސަރަލިބޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ގަ 

 ަފސް ނުންާވ އާބާދުކުރަން ބޭ ނޭޅުމަށް. ޭއެގ ބަދަލުަގއި ސަުރކާރުެގ މިހާރުެގ ިވސްނުމާ އެްއޮގތަށް އިތުރަށް ފްލެޓު

އްދަށް ބޭނުންާވ ހަސަރަ ަފސްެއ  ،އްދުަގއި ފްލެޓް އެޅިހަ ސަރަ ފަސް އެ  .އޮތީ މި ފާހަަގކުރެިވަފއި އްދެއް ހަސަރަ

ރާއްޖޭެގ މުޅި ހުރިހާ ރަެށއްެގ  ،ނަމަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އެކަީށެގންާވ ޮގެތްއގައި ައަވސް ފުުރޞަތެއްަގއި ެގނެިވއްޖެ

 ަގއި  މާލޭމާލެ އައިސް މިއުޅެނީކީ ކޮންމެހެން. އަޅުަގނޑުމެން ިގނަ ރައްޔިތުން ބ ހިޔާަވހިކަމަށް ޙައްލެއް ލިބިެގންދާނެ

ެއއީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު   ؛އުޅެން ފަސޭހަެވެގެނއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުެމން ބޭނުންާވ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް

ަގނޑު ، އަޅު ނެ މަުދީވމަ. އެހެްނީވމާެވސް ލިބޭ ކަމުަގިއ ިވޔަސް، ބޭސްފަރުާވ ިވޔަްސ، އެ އަދި ވަޒީާފެގ ުފރުޞަތުތައް

ައަވހަަކށް ތަންފީޒުކުރުމަށް. މާލެ  ހާުރެގ މި ޕޮލިސީ ީވެވސް ސަރުކާ މިހާރުން މިހާރަށް ،ހަމަ މި ޮގާވލަނީ

މިހާރު ސަރުކާރުން  ެގއަުޅަގނޑުމެން އި،ނުކުރައްވަ ފްލެްޓ އެޅުމަށް ސަރުކާރު ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުށް ސަރަޙައްދަށް އިތުރަ

ކާއި، ލްތަހޮސްޕިޓައްުދތަކުަގއި ހަލޮޕްކުރަން. އެ ސަރަކަށް ިޑެވަވހަހާ އައަހަރަށް ީވ ފަސް އޮތް ކަނޑައަޅާަފއި

ރުން ލ ނު ނަަގއިެގން ިވޔަްސ އަދި ބޭުރެގ ސަރުކާ ،އަދި ހަމަެއއާެއކު ،އެކަީށެގންާވަވރުެގ ސްކޫލްަތާކއި

 އި ސ ޓުތަކާރު ރިއިތު ،ޤާއިމުޮކށްދެިވ އްދުތަުކަގިއ ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތުހައިންެވސްޓަރސް ހ ދައިެގން ިވޔަސް އެ ސަރަ

ފްލެޓް   ހާސް ިވހިނަމަ މާލޭެގ ބ ހިޔާަވހިކަމަށް މާ އަަވހަކަްށ ޙައްލު ލިބިެގންދާނެ. މާލޭގައި މިހާރު  އެްއޗެހި އެޅިއްޖެ

ރުން މީުހންނަކަށް ފްލެޓެއް ނުލިބޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މިހާާވ އަޅަން ފެށިޔަސް މިހާރު މާލެ އަންނަން ބޭނުންެވފައި

ސަރަަޙއްދު ާވހާ  ފަސްެއއްޮގތަށް އެ ިވާދޅުާވ  އެ ބޭފުޅުންެގ އެ ިވސްނުމާ ،ާވލަނީ ސަރުކާރަށް ޮގމިހާރަށް ެވސް

ހުރި  . އެްއެވސް ޮގތަކުން ރާއްޭޖެގ ރަށްރަށުން މިހާރު ގ ތިދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް. ދީފައިަހރޭއަަވހަކަށް ތަަރއްޤީކޮށްދެްއަވ
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ގ ތި ދީފައި  ންސާސާސަޭތކަ، ސަޭތކަ ފަ އްގައި. ކޮންމެ ރަށެކުން ނެހެދިެވސް އެހެރީ ކޮންެމެވސް ޮގތަ  ގ ތިތައް

ެވފައި ތިބޭ ކުދިްނނަށް ގ ތި ދޭން ިވސްނިޔަްސ  އަހަރު އަށާރަތެރޭަގއި މިހާރު  ެގއަހަރު ދިހަބާރަ އެބައޮތް. އެއީ މިދިޔަ

މެއް ނޫން ކުރާ ކަތާއީދުެވސް  ރާއްޖޭެގ އެްއެވސް ރަެށއްަގިއ ބިމެއް ނ ންނާނެ. އެހެންީވާމ، އަުޅަގނުޑ ފަހަރެއްަގއި

އްޭޖެގ ޮބޑެތިަވމުން އަންނަ ކުދިންނަށް ރާ އި،އްޖޭެގ މުސްަތޤުބަލަށް ބަލަރާ  ،ގ ތި ދިނުމަކީ. އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަނީ

 އެޅި، ފްލެޓް  އެ ބިންަތކުަގއި ފްލެޓް ރެިވ،އެ ބިންތައް ރިޒާްވކު އި،ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބޭނީ ގ ތި ދިނުން ހުއްޓާލަ އިބަލަ

 . މިހެން ދަންނަާވއިރު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ،ކުރިން ދެންނެިވހެން ށް. އަދި ައޅުަގނޑުން ކަމަދެިވެގ

އެކަމަުކ މިހާރު  .ޮއތީ ހިއްކިފަ މިނަށް އެ މިސާލަކަށް އަުޅަގނުޑެގ ާދިއރާ ކޮމަންޑޫ. ކޮމަންޫޑ ހިްއޭކނެ އެންމެ ބޮޑު

ންެވެގން ލިސްްޓކުރެިވަފއި ގ ތި. ގ ތި ޭބނުސަތޭކަ ދެެވނީ ކޮމަންޑޫ ބިމުން ގ ތި ދޭްނ ބެލިޔަސް ިގަނެވެގން 

ތެޭރގައި އިތުރު  ެގއަހަރު ފަސް ރިއަށް އޮތްކު ތިއްެބިވ. އަދި ހަމަ ިގނަ ބޭުފޅުން އެބަ ުވރެއަށްދުއިސައްތަ 

ަވރަްށ  .ންގ ިތ ދިނުމަކީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޮއތް ޙައްލެްއ ނޫ އެހެންީވމާ،. އަރަިއެގންދާނެ ދުއިސައްަތއަށް

އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑެގ ހަމަ ިވސްނުމަީކ އަހަރަށް ެވސް ގ ތި ދެޭވނީ.  ފަސްމަދު ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ޮއތް 

ހަމަ މިހާރުން  އްދުހަސަރަ ފަސް ލޮކޭޓްކޮށްފަިއ އޮތް  ށުންއޮތް ޕްލޭންތަުކެގ ދަ ކުރިއަށް  ؛އޮތް ސަރުކާރުެގ މިހާރު މި

  ީވ އެ  ެވސް އަޅަންމަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު ފްލެޓްތަރައްީޤ އްދުެގ ހަރަމިހާރަށް ތަރައްޤީކުރުން. މާލޭ ސަ

އްދުތަުކގައި. ހަްއދުތަކުަގިއ. ރިސ ޓް ެވސް އަަޅންީވ އެ ސަރަހަ. ހޮސްޕިޓަްލ ެވސް އަޅަްނީވ ެއ ސަރައްދުތަކުަގއިހަސަރަ

ާފެގ ފުރުޞަތު ެވސް ށް ވަޒީެވސް ލިިބެގންދިޔައީ. ައޅުަގނޑުމެންނަ އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެގދޮރުެގ ޙައްލު

  .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މާލޭެގ ބޭފުޅުންނަށް މާލެ ެވސް ލިބިެގންދިޔައީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ .ެވެގންދިަޔއީތަނަަވސް

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ާވރިޔާސަތުން 

 އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ދިއްަގރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ 

 ށް.ޙަސަނަ އިކްރާމް މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

ޔާތެއް ފަށާ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ގ ިތ ހައި އަލަށް ަޒާވޖީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެގދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށާ

ޮގތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ުގޅޭ  ގ ތި ދޫކުރުމާޖާަގ އޮތް ރަށްރަުށން ދެޭވަވރު

. އެހެންަނމަެވސް، އަުޅަގނޑު ބޭނުން ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ަގރާރަށް ައުޅަގނޑު ތާއީުދކުރަންهللا މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

. ންޖެހޭނީކީ ހަމައެކަނި މިއަދަކަށް ނޫންބައެއް ކަންބޮުޑުވންތައް މީަގއި ފާހަަގކުރަން. އަުޅަގނުޑމެން ިވސްނަ

އަޅުަގނޑުެމންެގ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް. އެޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެްނ  ،އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނީ މުސްތަޤުބަލަށް



34 

 

ކަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަ  ބަހައްާޓއިރުަގއި ަރށްރަށް އަޅުަގނޑުމެން ތަރަްއޤީކުރަންޖެހޭނީިވސްނުން

ޔާެތއް ފަށާ ޮކންމެ ފަރާތަކަށް ގ ތި ދިނުމުން އަޅުަގނޑުމެން އެ ލިބޭ ހަައލަށް ޒަާވޖީ  .ެވސް ދިރިުއޅެޭވނެ ޮގތަށް

މިއަދު އެ ބިންކޮުޅ ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް. އޭެގ  ،ދުެގ ކަންބޮޑުުވންތަކަށްލިބޭ ބިންކޮޅު އެ ދޫކޮށްލެެވނީ މިއަ ،ބިމުން

ެވެގން އެބަދޭ ަވިއެގ ތެރެއަްށ ލިބޭ ބިންކޮޅު އެތަްއ ުގނައެއް މަލްޓިޕްލައި  މިކޮންމެ ރަށަކުން  ބަދަލުގައި

  ދިހަ ބުރިއަށް ނޫނީ  ހަމިސާލަކަށް  ،ޅިއަޅުަގނޑުމެންެގ ދިރިއުޅުން ަބދަލުކުރީމަ. އަޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ ފްލެޓް އެ

ޅުން އުެޅޭވނެ ޮގްތ ޑުމެންނަށް ެއ ބިންކޮާޢއިލާއަށް އަުޅަގނ ދިހަެއްއ ޢާއިލާެގ ބަދަލުަގއި  ބުރިއަށް ފްލެޓް އެޅުނީމާ

 ޮގތެްއ އެންމެ ރަނަގޅު ހުްސކޮށްލުން ެއއީކީ އިޮގުތަގިއ ިބންކޮޅު ބަހަ ހެދޭ ާވހަކަ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ 

 އެންެމ އީއެ ހ ދައިދޭެވނެ ޮގތް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަޖައްސައިދިނުންނޫން. އޭެގ ބަދަލުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ބ ހިޔާަވހިކަން 

އަހަރެއް ަވންދެން އެ ބިމުަގއި ެގދޮރު ނޭޅި ެވސް އެބަހުިރ އެތައް ބިން ދެިވފައި އަނެްއކާ ޮގަތކީ.  ރަނަގޅު

 ެއޮގތަށް ެގދޮރު ެދިވފައި ހުރި ަވރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގ ރައްޔިތުން ައޅުަގނޑަށް ެވސް މިހާރުެވސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ރައްޔިތުންނަށް ބ ހިޔާަވހިކަން  ،ަވނީ އެހެްނީވމާ، ޙައްލަކަށް މި .އި ެވސްރާަގދާއި ގެ މެންޚުދު އިނޭގ އަޅުަގނޑު

ސައިދީެގްނ ެވސް އެ ރައްޔިތުންނަށް ލ ނެއް ހަމަޖައް ،ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަދެުވން. ލ ނެއް ހަމަޖައްސަން

. ނުޑެގ މައިަގނޑު ކަންބޮުޑުވމަކީުޅަގއަ މިއީ ދިއުމަީކ މީެގ ޙައްލުކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން.ބ ހިޔާަވހިކަން ލިބިެގން

 !އްާވފުކުރަމާ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ބިލެއް ނޫންهللا ދެން މި ބިލަކީ ބާރަށު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ޢަބްދު

ންދާ ޕާީޓެގ ިވ ރާރަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ައޅުަގނޑުމެންެގަގއަނެއްހެން މި  .ރާެރއްަގހަޅުްއާވފަިއާވ ހުށަ  ރާރަކީަގ މި

އެންމެ  އީކީމި ޮގުތގައި  ައޅުަގނުޑ ަގބޫުލުކރާއެކަމަުކ ާވނަމަ ކުރާނަން.  ކަމަށްާތއީދުކުރަން ޖެހިްއޖެ ޮގތަށް އެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.. ިޔތުންނަށް ދޭކަށްރަނަގޅު ޙައްެލއް ނޫން ރައް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީއާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑު މިދަންނަާވލަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 .މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި

ّبس ّهلل. هللام  ަގރާރަށް ައޅުަގނުޑ ަވރަްށ ކުރެޭވބަހުސް ،ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ހުށަހެޅިޝު . الحمد

އަިދ މިފަދަ ަގރާރެއް ހުށަހެޅުއްަވއިދެްއީވތީ ބާރަށު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަްށ  .ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން

ލިބޭ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނަވން. އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ދުިނޔޭަގއި ހޭދަކުރާ ުދަވސް ުދަވހުަގިއ އެަބއި މީހުންނަށް 

މިފަދަ ިވސްނުމެއްަގއި ސަރުކާުރން ބުން. އެހެންކަމުން، ލި އުޅޭނެ ގ ިތެގދޮރު  ،އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ަވނީ
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ކަން. ކަން ކުރިއަށް ެގންދަާވތީ ާހމަެވެގންދަނީ ސަރުކާުރެގ ިވްސނުން ީވހާެވސް ބޮޑަށް ރައްިޔތުންނާއި ާގތުަގއި ހުރިމި

ުގުތ ތިބި އެއް ަބއެްއ. ަވ ބޭނުންެވަފއި މިެގދޮރަށް  އެންމެ ޮބޑަށް ގ ތި ރައްޔިތުންނަކީ  ކުޅުުދއްފުށީގެ  ،އެނިގަލއްާވނެ

ބާަރކީ ުކޅުދުއްފުީށެގ ަރއްޔިތުންނަށް ގ ތިެގދޮރު  ،ައުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދާނެ ހިތްަވރަކީ އެހެންކަމުން، މި ަގރާރު

އީދުކުރަން. އަދި ރަށުަގިއ ަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ތާލިބުމަށް ފަސޭހަުވން. އެހެންކަމުން، މި ކަމަށް އަޅު .ލިބުން

. ތަުކގައި ެގ އެޅުުމެގ ފުރުޞަތު ސަރުކާރުން ިމއަދު ަވނީ ފަހިކޮށްެދއްާވފަންދެން ހުރި ހުސްގ ތި ަވޒަމާންތަކެއް

ންހުރި މި  ޅުގު  އްމު ރައްޔިތުްނެގ ދިރިއުޅުމާއާ  ،ޭވ ނެތް މިންަވރަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެަބ ޔަޤީންތްއެހެންީވމާ،ަޝއްކެ

ބަރުަގިއ ހުާވކުރި ސަރުކާުރެގ އެންމެ ންޮނެވ 11، 2008، ަލއްާވނެ ބޮޑު ކަންތައް އެބަ ފުރިހަމަާވން އުޅޭކަން. އެނިގ

 ،ސަރުކާރުެގ އެމް.ީޑ.ޕީ ،މިއަުދެގ ސަުރާކރު ؛ެވސް ބ ހިޔާަވހިކަން. އަދި މިއަުދެގ ސަރުކާރު  ޢުދަކަްށީވ އޭރުަގއިބޮޑު ަވ

ަވނީ  ފައި މިމި ސަރުކާރުެގ ެވސް އެންމެ ބޮޑު ާވހަކަ ނުަވަތ ބަހަކަށް ެވ ،ރު ލިޙްެގ ސަުރކާޞާރައީސް 

ން މިއީ މީެގ އަޑު ަގަދުވ ނޑޫާރއެކޭ.ޑަރަނަގޅު  ، މިއީއެހެންކަމުްނ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ބ ހިޔާަވހިކަން. 

މި ަގރާރުގެ  ،އެހެންކަމުން .ރައްޔިތުން މިތިބީ މިކަމަށް ބޭނުންެވފަ އިރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ހިތްަވރެއް. އެންމެހަ

ކުރަން. ގ އްެޗއް ކޮންމެ މީހެއްެގ ެވްސ އޮތުމަީކ ލިޭބ ބޮޑަށް ުއއްމީދު  ަވރަށް ސަބަބުން މި މުހުތާދު ފުދޭނެ ކަމަށް

މީހާއަށް ގ އްެޗއް ލިބެންޖެހޭނެ   އެރައްޔިތަކަށް ީވތީ  ިދެވހި ،، އަޅުަގނޑަށް އެއްބަްސެވޭވއް. އެހެންީވމާހަމަޖެހުމެތްހި

އަދި  ،ލަތުެގ ފަރާތުން ިވޔަސްއުރުން ނުަވތަ ދައަިދ ސަރުކާ ،ތުން ިވޔަސް . އެއީ އޭާނެގ މައިންބަަފއިންެގ ފަރާކަމަށް

ގ ތި ނެތް މީހާއަްށ ގ ްއޗެްއ ހ ދައިދިނުމަކީ އެީއ  ؛މީހާ ިވޔަސް. އެތަރިކައެްއެގ ޮގުތަގިއ  ،ކޮންމެެވސް އެހެން ޮގަތކުން

ހުރި   ފައިދީ ފުރި  ކުރެޭވ. ގ ތިބޮޑަށް ތާއީދު ހެންކަމުން މިކަމަށް ަވރަށްސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެ

ުގަޅއިދޭން ެވްސ ޖެހޭނެ.  ބިން ބޮޑުކޮށްދޭންެޖހޭނެ. އަދި ކޮށްދެެވން ނެތް ަރށްރަށް ކައިީރގައި ހުރި ރަށްަރށާ ެގރަށްރަށު

 ްއލެއް ނޫން. އިޖުތިމާޢީ އެންމެ ޙަ ރުމަކީ އެއީ ތަންތަނަށް މީހުން ޖަމާކު ކޮށްެގން އެ މައްޗަށް ިއމާރާތްއަޅުަގނޑުމެން މަތި

ތަނެއްަގއި ިގނަބަޔަކު ުއޅުމުެގ ސަބަބުން ދިމާާވ މައްސަލަތައް.  ތައް މިއަދު ދިމާެވެގންދަނީ އެއްބޮޑެތި މައްސަލަ

ން ުވބޮޑު ކަން ެގރައްޔިތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަމުން ދިެވހި ،މިންަވރަކަށް ގ ތި ދީ ގ ތި ެދެވން ޮއތް ،ކަމުންއެހެން

ކުެރޭވ މިކަން ، އުއްމީދުއެހެންީވމާ މަކީ.ކަ  އެއްމިކަމުން އަރައިަގެނޭވނެ ޮގތެއް މިއީ އެންމެ މުހިންމު

ކުރަން. ބޮޑަށް ތާއީދު  ، މި ަގރާރަށް ަވރަށްީވމާ. އެހެންކަމަށް ސިލުާވނެހާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުެމންނަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަިއސް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ތުންރިޔާސަ

އަރުަވނީ މުލަކު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  ދެ! މިހާރު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާ

 ރަށް. ޞީމެންބަރު އިބްރާހީމް ނަ
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 ރު ާވހަކަދެއްކެުވން:ޞީމެންބަރު އިްބރާހީމް ނަމުލަކު ދާއިރާެގ 

ދިނުމަށް އިކަން ފިލުަވ. ެގދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ެގދޮރެުގ ދަތި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްލައިކުމް. ޝުކުިރއްޔާޢަ އައްސަލާމް

ޔާެތއް ފަށަިއެގން ހަ ކުދި ރަށްރަށުްނ ޒަާވޖީ ންކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދު

އްެލްއ ޙަދަނީ އިުތރުަވމުން. އެކަމަށް  އަނެއް ދުަވހަށް މިގ ްއޗެއް ބޭނުްނެވެގން އެދޭ ުޒާވނުންެގ އަދަދު އެއްުދަވހުން 

ލިބިެގންދިޔަ އިދެއްުވމަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މި ަގރާރު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއުވމަކީ މިދެންނެިވ ފަރާތްތަކަށް ހ ދަ

ން ކުދި ތަންތަންކޮުޅގައި ހިތްަވރެއް ކަުމގައި އަުޅަގނުޑ ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި ާމލެއި

ފަރާތްތަކަށް ބ ހިޔާަވހިކަން ފ ރުކޮށްީދެގްނ   ދޫކޮށްލުމުން ހުޅުމާލެއިން އެއުޅެމުންދިޔަ ފަރާތްތަކުން ެއތަންތަން

ރާއްޖޭަގއި ކޮންމެހެން ެވސް އަދިެވސް ހިންަގންޖެހޭނެ  ރި ދިރިުއޅުން ެގނެސްދިން ސިާޔސަތަީކ މިއެފަރާތްތަކަށް އުާފެވ

 ،ނުކުެރިވޒުސިާޔސަތުތައް ތަންފީ މިެއކު ާފއިތުިވ ސަުރކާރުން ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ހަމައެއާސިޔާސަތެއް 

ެވްސ ދަންނަަވން.  ފައި ނުާވތީ އެކަމާ ހިތާމަުކރާ ާވހަކަފަރާތްތަކަށް ެގެންސދީ މިދެންނެިވ ފަރާތްތަކުެގ އުއްީމދުތައް އެ 

ކުިދ  ،ރެއްިވއްޔާ މިދެންނެިވ ކަންތައްތަކަށްން އިރާދަކުމި ސަރުކާރު ެގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން

ަވރަކުން ހުރި މިން ޅުަގިއ އުޭޅ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިންނާއި އަދި ާމލޭެގ ބަެއއް ދިމަދިމާލުން ެވްސ ލިބެންތަންތަންކޮ

އްޖެތެރޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެދުމެއް ކަމުަގިއ ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑުމެން ރާކަންކަން ކޮށްދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ެވސް އެދޭ

ގ ީތގައި ެގދޮރުައޅާނެ  ގ އްެޗއް ިލބި އެ ،ބޮޑު އެއް ޮގންޖެހުމަކީ މަތިާވ އެންމެކުރި ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކަށްފަރާތްތަ

ައުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ ދިެވއްސަކު  ،ަވނީ އިންކަްމ ނުލިބުން. މި ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތަކަށް މި އަށްމިންަވރަކަށް އޭނާ 

 ބިުމގައި ެގދޮރެއް އަަޅއިދެޭވެނ އޭާނއަށް އޭާނއަށް ލިބިފައިާވ ގ ތީަގއި ނުަވތަ ،އަިމއްލަ ފައިމަްއޗަށް ތެދުެވ ެވސް

ކުރުން. އަުޅަގނުޑ ކަމުެގ ލ ން ސްކީމެްއ ތަޢާރަފުދެޭވނެބ ިހޔާަވހިކަެމއް ެގނެސް ،ކަމުެގފ ރުކޮށްެދޭވނެ އްނުަވތަ ެގދޮރެ 

ެގ ހާސް ހައުސިންގ ޔުނިޓު  20ދިޔަ ކުރެިވެގންއިޢުލާން ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ފަހުން އޮތް ރައީސު ދާދި ،އުފާކުރަން

 ރުމަށް ޓަަކއި އެކުއިމު ޤާަތއް ެއކު ާރްއޖޭެގ ެއކި ހިސާބުތަުކަގއި ިމދެންނެިވ ހައުސިްނގ ޔުނިޓުޝްރޫޢު. ހަމައެއާމަ

 ންކަން ެގނެސްދީފަިއވާ ޤީމަ ޔަފުރިހަ ކަމުެގގ ތީަގއި ބ ހިާޔަވހިަކން ެގނެސްދޭނެ ލިބިފައިާވ ކަށް އަދި އެ ުޒާވނަކަށްމީހަ

ފަހަރަްށ  އް. ިގނައެޅުަގނޑުމެން މިއީ ާރއްޖޭެގ ެއކި ހިސާބުތަކުަގއި ދިިރއުޅެމުންދާ ބަިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ ޮގތް. 

 ،އެހެންނަމަެވސް. ފަރާތަކަްށ ނުލިބިފަ ކަމެްއ އެ ަވނީ ބ ހިޔާަވހި ކަށް އެ ޒުާވާނ ކުރިމަތިލާއިރު މިޔާތަ ހަ ޒަާވޖީ

ގ ތީަގއި ެގދޮރު އެޅެން ނެތް  އެ  ،ަގެއއް ލިބިމިދެންނެިވހެން ގ އްެޗއް ލިބި ުނަވތަ ބިމުން ޖާ ،ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަަތކީ

ެގ ތެރެއިން އަޅައިދިނުން. ްއ ނުަވތަ ގެއެއް ލ ނު ސްކީމުެގ ތެރެއިން ގ ްއޗެފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުެގ އޮްތ ސްކީމު

ކަށް އިީލ އެހެނިހެން މައްސަލަތަޢާޢީ މައްސަލަތަކާއި އަދި ޭގތެޭރގައި ހިމެނޭ މިޮގތުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޖުތިމާ

އިލާެގ އެހެނިހެން  ޢާދަރިންނާއި އަދި އެކު ލިބޭ ހަމަ އެއާކަމީ ޝައްކެތް ކުރާ ކަމެއް ނޫން. އްލެއް ލިބިެގންދާނެޙަ
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ކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެކަަމށް ޝައްކު  ުޅަގނޑުކަމީ އަދެކުން ެވސް ބަދަުލެވެގންދާނެޭދތެރޭ ދެކޭ އިލާތަކާޢާފަރާތްތަކުން އެ 

ަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަށް އަޅު   ދިެވހި. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުަގއި އަދިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން. އަދި އެންމެ ާގތުން ބ ހިޔާަވިހކަން ފ ރުކޮށްދޭނެކަ ސަރުކާރުން ރަްއޔިުތންނާ މި ،ން ަކމަކީޤީބޮޑު ޔަ ދޭންާވ އެންމެ

ބެމުންދާ ހީނަރުކަމަށް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ރަނަގޅު ބަދަލެއް ފަންތީެގ ިވަޔފާރިތަކަށް ެވސް މިހާރު ލި ދި އަދި މެދުކު

ެގ ތެރެއިން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ލ ނު ސްކީމުކަާމއި އަދި ެގދޮރުެގ ިވޔަފާރިދަނޑުެވރި ،މަސްެވރިކަާމއި ،އައިސް 

ކަންަކން  އިތުރުެވެގްނދާނެ ޮގތަކަށް އަންނަ އަހަރުން ފެށިެގން މައްދުންާއިއ ތަލިބިެގންދާނެ ތަރައްޤީ

 ދިެވހި އިސް އަޅުަގނޑު އެންމެހަކަްނ ސަރުކާރުން ދެއްާވތީ ެއ އުފާެވރި ޚަބަރު ެވޤީކަމުެގ ޔަކުރެިވެގންދާނެ

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ރައްޔިތުންނަށް ދެން. ދެއްިވ ުފރުޞަތަށް ަވރަށް

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

އަރުަވނީ ެގަމނަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފު

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދަށް. 

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިެވހިތްތަކަށާއި އަލަށް ކަިއެވނިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެގދޮރު ނެތް ފަރާ

هللا ތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުބަަޔކަށް ޙައްޤުާވ ފްލެޓް ލިބުމަްށ ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަ ގ ތި ދިނުމަށް ނުަވތަ އެ

ކޮްށ ޞަޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި ޚާއްަވުގތަށް ަވރަށް ެވސް މުހިންމު ަގރާރެއް ކަމުަގއި އަ  ހުށަހަޅުއްިވ ަގރާރަކީ މިމި 

ބޮޑު ރަށްރަށުން ގ ތި ލިބޭނެ   ށުގައި ދިރިއުޅޭ ަފރާތްތަކަށް ރާއްޖޭެގ ބިންބިމުެގ ޖާަގ ނެތް ރަށްރަ ،ކުޑަ ބިން

މަލީ މަސައްކަތް ޢަމިކަމަށް  ،ލެްއުވމަށް މިފަދަ ަގރާރެއް ހުށަހެޅިއިހަމަޖެހުމަށް ސަރުކާރަށް ޮގވަ  އިންތިޒާމު

ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްާވ  އެ ހެން ެވސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަުޅަގނޑު  ކޮންމެދިޔުަމކީެވެގން

ކޮްށ ޞަކަން އަޅުަގނޑު ަގޫބލުކުރަން. އަދި ޚާއް ާވތި ނުލިބިިގނަ ޒުާވނުންނަށް ގ  ދާއިރާގައި ެވސް ަވރަށް ެގމަނަފުށީ

އެރަށުެގ  ،އަށް ބޮޑު ރަށަކަށް ެވފައިހާބިމުެގ ދަތިކަން އިންތިދި އަ ،ކުޑަ އަޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ ދެްއަވދޫއަކީ ބިން

ރުެގ ސަބަބުްނ މިފަދަ ަގރާ ކުރާ ފަރާތްތަަކށް ެވސް ބިން ބޮޑެތި ރަށްަރށުން ގ ތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އަލަށް ކަިއެވނި

 އެ ،ކަަމކީ ބޭނުންާވ ެއއް ށްޮބޑަ  އިންސާުނން ދިރިއުޅުމުަގއި އެންމެހަމަޖެހިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. 

ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ފެިށެގްނ  އިގަ 2008ދިޔުން. އަުޅަގނޑުމެން ހަމަޖެހިެގން ބަޔަކު ބ ހިާޔަވހިކަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު

 ހަމަ  ިދޔައީ ެވސް ށް ނަްނ ދެިވެގންމަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސަ ލެޓް ޮދންބެެގ ނަމުަގއި މިއަިއއިރުަގއި ެވސް ފް

އެފަދައިން މިއަދުެގ  ކޮށްެދްއީވތީ. އަދި ހަމަތުންނަށް ޙައްޤުެވެގްނާވ ބ ހިޔާަވހިކަމަށް މަސައްކަތްރައްޔި ދިެވހި
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ބަޔަކަްށ  ދިެވހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ެވސް އެ ލިޙްޞާމުޙައްމަދު އާދެ! ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް  ؛ސަރުކާރުން

ޔަކަްށ ބަ އެ ،މިކަމުެގ އަިލަގދަ ހެއްަކކީ. ަވނީ ދެްއާވފަ ންކަންޤީޔަރިހަމަ ކަމުެގ ފުޙައްޤުެވެގންާވ ބ ހިާޔަވހިކަން ދޭނެ

 އެ އްިވއްޔާ ދާދި އަަވހަށް އިރާދަކުރެ .ާވ ގ ީތގައި ެގދޮރު އަޅައިދޭން ސަރުކާރުން ފަށާފައިާވ މަޝްރޫޢުލިބިފައި

ެގ މަުގފަހިެވެގންދާނެ ކަމަށް ނަށް ެވސް އެަބޔެްއެގ ގ ތީަގިއ ެގ ައޅަިއެގން ދިރިއުޅުމު ންއެންމެ ،މަޝްރޫޢު ފެށި

އި ަވނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ކެމްޕޭނުަގ 19 ދާެފށިެގން ަގއި  19ން އެޖެންާޑ އެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ.

 މުކީ ެގދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ބ ހިޔާަވހިކަން ލިބޭނެ އިންތިޒާޢަޟޫއުދިޔަ އެއް މަުކރަމުންބޮޑަށް ަވކާލާތު ެވސް އެންމެ

ދިއުމަކީ މިއަުދ ބައްޓަންެވެގންލީހުެގ މަސައްކަތް މަަގށް މި އިއްަޒތްތެރި މަޖި ހުމަށް ކުރެެވން އޮތް މަސައްކަތް. މިމަޖެހަ

މު  ން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މިފަދަ މުހި އުފާކުރާ ަކމެއް. އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރަީނ ބާރަށު ދާއިރާެގ ދިެވހި ރައްޔިތުން

އްލެއް ހ ދުމަށް ސަރުކާރަްށ ޙަ  މަިއަގނޑު ބޭނުމަކީ ެވސް މި އޮތް ދަތިކަމަށް ޅުމުެގހުށަހެ ަގރާރެއް މި މަޖިލީހަށް 

 ށްސަރުކާރުން މިކަމަ ،ައޅުަގނޑަށް ެވސް އެނގޭ  ިއރު ެވސްއަުޅަގނޑުމެން މިހެން ދަންނަާވ . އަދިމުެގ ޮގތުންޅުބާރުއެ

ޮގތުގައި މި ެގ ބިލެއް ،ޖެހި ާގނޫނީ ސިފަ  ށް ކަމަެގންދާކަން ެވސް. އަދި މިމުންއްަވނުހަނު ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރަ

ެއ ގ ީތގައި  ،އަުޅަގނުޑ ގ ތި ލިބިހަމަ މަޖިލީހަށް މިކަން އަންނާނެކަން ެވްސ ައޅުަގނޑު ަގޫބލުކުރަން. 

ކަށް އެ ބަެއްއެގ ގ ތީަގއި އިމާރާތްކުުރޭވނެ ޔަބަ  އެ ،ުނ ލިބިމުެގ ތަަނަވސްކަްނ ނެތް ފަރާތްތަކަށް ލުއި ލ ރުއިމާރާތްކު

ލ ުނެގ  ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ނީ ނޫ ،ެގންދާ ލުއި ލ ނުސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ިމހާރު ހަމަޖައްސަމުން ިވސްނަމުންުގ މަ

ދިރިއުޅުމަށް ފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް ެވެގންދާނެ ކަމަށް  ،ކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެ ގ ތިަތކުަގއި ެގ އެޅިޔަބަ ސަބަބުން އެ

ަގރާރަކީ މީެގ ސަބަބުން ދިެވިހ ކޮންމެ އިން މި ހުށަހަޅާ މިފަދަ ެވސް އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަްނ. އަުޅަގނޑުމެން

ތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ަގރާރު ރީޚެއްަގއި ާގނޫނީ ިސފަ މިއަށް ފަހުެގ ތާއަދި  ،ރައްޔިތުންނަށް އެތަެކއް ފައިާދތަކެއް ލިބި

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަނީ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ހަކަދެްއެކުވން:ތުން ާވރިޔާސަ

މި ަގރާަރށް ާވހަކަފުޅުދެްއކެުވމަށް އެިދަވަޑއިެގންަފއިާވ މެންބަރުންެގ  ބަރު. މިަވުގތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

ަވުގތު ިމ ޖަލްސާަގިއ އިީނ އަުޅަގނޑު. އަުޅަގނުޑ މި އިނީ ިރޔާަސތުގައި. ދެން ތިބި ބޭފުޅުްނ  މި! ތެރެއިން އާދެ

ަބލައިލާނަން ކުޑަ ަވުގުތކޮެޅއް. ައޅުަގނޑު ހެންީވމާ، އިތުރު ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއަގންނަާވތ  އަދި . އެ ނެތްަވަޑއިެގން

ބޭފުޅުންެގ  ތިއްެބިވ އިތުރު ބޭފުޅަކު އެދިަވަޑިއެގންފައި ން ރަށް ބަހުސްކުރައްަވ)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މި ަގރާ

އަދި ަގރާރު ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތުން ެވސް ަވޑަިއެގްނ  ،ޮކށްއެއް މާތަނުގައި ަވަޑއިެގން ނެތު ތެރެއިން ބޭފުޅަކު މި

ޮގތުން ވ ޓަްށ  ަގރާރު ަބލައިަގތުމާ ުގޅޭއަދި،  ނިންމާލީ. ށް ަވުގތަ ނެތުާމއެކު މި ބަހުސް މި ބަސް ިވދާޅުުވމަށްފަހު

 ާވހަކަ ެވސް ދަންނަަވން.  ގައި އޮްނނާނެ 1:30ދު އައެހުން މި
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ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް   ދާއިރާެގ . ހ ރަފުށ7.2ީ މި ދަނީ އެޖެންޑާެގ ދެން، އަޅުަގނޑުމެން  -{ 7.2} 

ުގޭޅޮގުތން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން   ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ިދެވހި ރަްއޔިތުންނަށް މާލެއާއި ރަށްރަުށން ފްލެޓް ދޫކުރުމާ

 58ަގިޑއިރާއި  2ތެރެިއން ބާކީ  ެގުގތު  އޮތް ވަ ޑައެޅިފައިނށް މިހާރު ކަެގ ބަހުްސ. މި ބަހުސަރު ރާހުށަހަޅާފައިާވ ަގ

 3މިނެޓާއި  31 އިަގޑިއިރާ  1 އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ،ަވނީ މި  ިސކުންތު އެަބއޮތް. އެ ަވުގތު ބެހިެގން 29މިނެޓާއި 

ސުކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަްށ  21މިނެޓާއި  20ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  41މިނެޓާއި  15ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

ަގންނަާވ ނު ސިކުންތު. ަވކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްެވަވޑައި 8ޓާއި މިނެ 9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  12މިނެާޓއި  16

 ަގރާރަށް މި އާދެ!  ؛އެކުެގ ބަހުސް ހުުޅާވލުމާރުިސކުންތު. އާދެ! މިހާރު މި ަގރާ 30މިނެޓާއި  3ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

ޖަލްސާަގއި  ަވުގތު  ާވ މެންބަރުްނެގ ތެރެއިްނ ެއއްެވސް ބޭުފޅަކު މިއި ެވސް ާވހަކަފުޅުދަްއަކަވން ެއދިަވަޑއިެގންފަ

އާދެ! މި ަގރާރަށް ބަހުސްކުރެއްުވމަށް އިތުރު ބޭފުޅަުކ  ފަހު()ަވުގުތކޮޅަކަށް ހާޒިރުެވަވަޑއިެގން ނެތް.

ން އެދެން. ިއަގތުއެދިަވޑަ ނުަވތަ ން ދެއަޅުަގނޑަށް އިާޝރާތްކޮށްލެއްުވން އެ ،ނަމަ އެދިަވޑަިއަގންނަަވން ބޭނުންފުޅު

ބަސް އިއްުވުމެގ ފުރުަޞތުއަރުާވނަން. އާދެ! އިތުރު އަޅުަގނޑު މި ަގރާރު ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތަށް ފަހު ނީއެހެންނޫން

ސަލީމަށް  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ދާއިރާެގ ނެުތމާއެކު މި ަގރާރު ހުށަހެުޅއްިވ ހ ރަފުށީފުޅަކު އެިދަވަޑއެގންފައިބޭ

  އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުަވން. ޅުުވމަށްބަސް ިވދާފަހު

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ހ ރަފުށީ

އަޅުަގނުޑ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް   އިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ބ ހިޔާަވހިކަން ހ ދައިދިނުމަށް ޮގާވލަ

ފުޅުްނ . އެ ހުރިހާ ބޭަވނީ ާވހަކަފުޅުދަްއކަާވފަ ބަރުން މިިއއްޒަތްތެރި މެންިގަނ އަދަދެއްެގ  ަގރާރަށް ަވރަށްށަހެޅި ހު

 ދަންނަަވން. އެކު ޝުކުރުތެރިަކމާޞްއިޚްލާ ދެްއކެިވ ާވަހކަފުޅަށް އަުޅަގނޑު ަވރަށް އިދުކުރަްއަވެވސް މި ަގރާރަށް ތާއީ

ަތފާތެއް ނެތި ކުރިއަށްދިަޔ  ެގމުިވސްނު ،އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރުވނު ޮގތުަގއި މިއީ ެއްއެވސް ދެބަސްުވމެއް 

ުގިޅެގން ކުެރުވުނ ބަހުސުން ފާހަަގެވެގންދިަޔއީ  ކަން އަުޅަގނޑު ފާަހަގކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ަގރާރާބަހުސެއް

 ކަމަށް ދިެވހި ރަްއޔިތުން ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަެކްއަގއި ެވސް ބޭނުްނެވފައި ތިބިގ ތިެގދޮުރެގ އިތުރުން ބ ހިާޔަވހި

ެއކިެއިކ ރޮނުގން  މިަގރާރަށް  އަުޅަގނޑު މި ހުށަހެޅި އި މިންަވރު. މާލެއާިއ ރަށްރަށުން ފްލެޓު ދޫކުރުމަށް ޮގާވލަ

އަުޅަގނޑު ބަލައިަގންނަން. އަދި ްފލެޓާއި ގ ތި ދޫކުރުން ެއއީ  ތައްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއިވ ޚިޔާލުފުޅު

ކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ބަެއއް ތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއިވޒަތްކަމެއް ަކމުގައި އިއް  ަވރަށް މުހިންމު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ިވސްނުންފުޅުގައި ފްލެަޓކީ ނުަވތަ ގ ްއޗަީކ ެއކި ތަންތަނަށް އެކި މިންަވރަްށ ބޭނުންެވފަިއާވ 

ުޅަގނޑުމެން މި މައުޟޫޢުަގިއ އަ ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގެވެގންދިޔަ. އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއިެވސް އެްއޗެްއކަން 

މި ދެ ލަފްޒު ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ކަމުަގިއީވ ނަމަެވސް، ޙަޤީޤަތުަގއި  "ބ ހިޔާަވހިކަން"އަދި  "ގ ތި"ާވހަކަދަްއކާއިރު 
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ިގނަ އަދަދެްއެގ ގ ތިތަްއ  ދިނުން. ަވަރށްއަޅުަގނޑުމެން މި މާނަކުރަީނ ދިެވހި ަރއްޔިތުންނަށް ބ ހިޔަަވހިކަން ހ ަދއި

ެވސް އެބަތިބި.  ބޭނުްނާވ މީހުންގ ތި . އަދިެވސް އިތުރަށް ނިސްބަތްާވ ާދއިރާަގއި ެވްސ އެބަހުރި ދޫކުެރިވފަ ޅުަގނޑުއަ

 އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަުކ ބިތި  އިޮގތް ނެތިފަ ލިބުނު ބިންކޮޅުގައި ެގދޮުރ އެޅޭނެއަހަރު ވާއިުރަގިއ  ިވހިތިރީސް

ާލ އިތިބިކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގުކރަން. ެގ އެޅުމަށް ހުުޅަވ  ެވސް ނުަގއިތުރާކު ،އުިލަގމުަގއި ެވސް ،ހ ރަފުށީގައި ެވސް

ލާއިުރގައި މިކަން ކިތަންމެ އިކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގައި ެއކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހުންެގ އަދަދުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަ

 މަށްޫދކުރުދޫކުރެޭވ ށް މިހާރު ގ ތިރުަގިއ ދިރިއުޅުމުެގ ބޭނުމަރަނަގޅަކަށް ެވސް ސާުފެވެގންދޭ. އަޅުަގނޑުެގ ަނޒަ

ކަމުަގއި އަދި އޭަނއަށް ބ ހިޔާަވހިކަން ލިބުނީ ލިބުމަކީސީރިއަސްކޮށް ިވސްނަން ެއބަޖެހޭ. މީހަކަށް ބިންކޮޅެއް 

 ެވސް ިވނަ  ާދއިރުނުާވނެ. އަޅުަގނޑު މިދެންނެިވ ޮގަތށް އެތައް އަހަރުތަކެއް ފާިއތުެވެގންއަޅުަގނޑުމެން ދެކިެގން

އެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ިވސްނަންީވ ންކޮޅެއް ައދި އޮތުމަކީ ބ ހިޔާަވހިކަެމްއ ލިބުނީރި ބިހެދިފައި ހު

ަވިކަވކިން ެގޮދރު އެޅޭނެ ތަންތަން ނެްތ  ؛ދިނުމަށް ނުަވތަ ެގދޮރުބ ހިޔާަވހިކަން ހ ދައިދިނުމަށް. ެގދޮރު ައޅައި

ން އެއީ މީހަކަށް ބ ހިޔާަވިހކަން ހ ދައިދިނުން ކަމުގައި  ިދނުުނމަށް. ހަމައެކަނި ގ ްއޗެއްރަށްރަށުގައި ފްލެޓު އަަޅއިދި

ެގދޮރުެގ ާވހަކަ ދައްކާއިރު ހަނދާނުން  އެޮގުތަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިބެޭވކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ގ ތި  ،ދެކި

ެވދިަޔ  ޭވތު ރު. ިހޔާ މަްޝރޫޢުެގ ނަމުަގއިފު ބޭުނންާވ މިންަވސާިމކަމުަގިއ ެވްސ އިން ،ުނާވނެނައްތާލައިެގން

ޮގްތޮގތަްށ  ޮގތް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ހަނދާނުގައި އެބަހުރި. އެކި ދިޔައިސަރުކާރުން ހިންިގ މަޝްރޫޢުގައި ކަންަތއް ހިނަގ

މު  ހަމަ އެ ފ ފަހަރު  ލިބޭ މީހާ ދެަވނަޕޮއިންޓު  80ެއއްފަހަރު  ،އެކި ޮގތްޮގތަށް ޕޮއިންޓު ދެިވ ،ލިސްޓުތައް ހެދި

 އިންސާނުންެގ ބުއްދި ަގބޫލުނުކުރާ ކިތަންމެ ،ންޮގސް ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް މިހެ ،ޓު ލިބިޕޮއިން 40ހުށަހަޅައިެގން 

ންކަން އެބައޮތް މި ސަރުކާރުްނ ހިންަގާވ ގ ިތެގދޮރު ނުަވަތ ޤީ. އަޅުަގނޑަށް ފުރިހަމަ ޔަކަންތައްތަެކއް ަވނީ ހިނާގފަ

ރޫޢުތަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުެރުވނު ހިތި ންނެިވ މަޝްމަޝްރޫޢު ހިނަގމުންދާނީ މިދެ ބ ހިޔާަވހިކަން ފ ރުކޮށްދިނުމުގެ 

ހިާޔ ކަން. ކަން ޭއަގިއ ެއކުލެޭވ ޮގތެްއަގއިހަމަހަމަ ،ުފެވރިސާއިން ،ފެންނަ ދެފުށް ،އި ތަޖުރިބާތަކުެގ މަްއޗަށް ބަލަ

މު   ފްލެޓަށް އެދި ފ  ނަ މީހުން އެ ސްކީމުެގ ދަށުންހާހަށްުވރެ ިގ 22ލުމުން އިމަޝްރޫޢުެގ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ހުޅުަވ

ފ މު ފުރި މީހުންެގ ތެރެއިން ފްލެޓު ލިބިެގންދިޔައީ މަދު އަދަދެްއެގ ، ލީކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ. ޭއެގތެރެއިން

ީމަގިއ ފްލެޓު  ،އިރުަގއިވީ  ށް އެދުނު މީހުންެގ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު މަދު ބަޔަކަށް ކަމަ ،އިރުަގއިވީ ކަމަށް  ބަޔަކަށް

ކަން  މީސްމީހުންެގ ާގތް މީހުންނަށް އެ ،ރީ ސިޔާސީ ޮގތުން ހަރަކާތްތެރިާވ މީހުންނަށާއިޢަމަލުކޮށްފައި ހު ދޫކުރުމުގައި

. ބ ހިާޔަވހިކަން ހ ދައިދިނުމަކީ ޕާޓީެގ ކުލައަްށ އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން ލިޔުންތަކުގައި ޝާއިޢުކުރެިވފަ

އް ނޫންކަން މި  ބަލައިެގން ހިންަގންޖެހޭނެ މަޝްރޫޢެމަށް ކަ ތަ ާގތްތިމާގެ އިލާއަށް ބަލައިެގން ނުަވޢާ ބަލައިެގން ނުަވތަ

ަވނީ ަވރަށް ސާފުކޮށް   ތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިޮގ ބޫލުކުރޭ. ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތު މި ރޮނުގން އޮތްަގސަރުކާރުން 

އް ކަންތަ ނުގައި މި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަްނ ޕްލޭހާމަކުރައްާވފަ. އަދި އޭެގިއތުރުން ދިެވހި ސަރުކާރުގެ 
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ަރއީްސ  ޭވ.ކުރިއަްށެގންދަާވނެ ޮގތް ަވަރށް ސާފުކޮށް ފެންނަ ޮގތަްށ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހާމަކޮށްދެއްާވފަިއ އެބަ 

ކަތް މަސައްކޮށްެދއްާވނެ ކަމަށް. އާދެ، ޢަމަލީ ހާސް ެގ އިމާރާތް 20ެގ ިނޔަލަށް ރާއްޖޭަގއި 2023 ،ަވނީ ިވދާޅުެވަފއި

ނަ ރަށްރަށުަގިއ ިގ ެއކު ފާހަަގކުރަން. ަވރަށްެވސް އަުޅަގނޑު އުފަލާ ދާކަންކުރިއަށްަވރަށް ބާރަށް  ފެށުމުެގ ކަންތައްތައް

ކުރިއަށްެގންދާެނ މަޝްރޫޢު ދަނީ ދެެވމުން. މިހާރު ެގ އަޅައިދިނުމުެގ މަޝްރޫޢުެގ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނަށް 

 ކުިރއަްށެގންދަާވ. ައދި މި މަޝްރޫޢުެގ އިތުރުްނ އެކު އެބަމާއްކަތް ސަުރކާރުން ހަލުިވކަމަސަ ކޮންޓްރެކްޓަރު ހޮުވުމެގ 

ޭނޝަނަލް އެފ ޑަބަލް ްސކީމުެގ  ،ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ބަލާއިރުގައި އަުޅަގނުޑމެންނަށް އެބަ ފާހަަގޭވ

ކަމަށް.  ކަނަޑއަޅާނެމުެގ ޮގތުން މި ަސރުކާރުން އެީހތެރިެވދިނު  ެގދޮުރއެޅުމަށްބިލިއަން ރުފިާޔެގ ލުއި ލ ނު 1ދަށުން 

ދުތަުކެގ ތެރެިއން ޢުަވ ެގޙްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،އެކު ބަަލއިަގންނަންއަޅުަގނޑުމެން އުފަލާ

 ރަްއޔިތުންނަށް ދިެވހި ،ަކމަކީ މަނިކުފާނުެގ ިސޔާަސތުތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ ބޮަޑށް އިސްކަންދެްއާވނެ ެއއް އަދި އެ

ރާްއޖޭެގ ެއކި ކަްނކޮޅުތަުކަގިއ  ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ދާއިރާެއކޭ ެއއްފަދައިންެދއްުވންކަން. ކަން ހ އްަދވައިބ ހިޔާަވހި

ދެކެމުންދާ   މީހުން އެުކގައި އެ ެގ އިރާދަފުޅާهللاެގ ުއއްމީދުަގއި ތިބި އެތައް ބައިަވރު ރަްއޔިުތންނަށް ބ ހިޔާަވހިކަމު

މި ! ންކަން އަުޅަގނޑުެގ އެބައޮތް. އާދެޤީއިދޭނެކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤަތަކަށް ިމ ސަރުކާރުން ހަދަހުަވފެންތައް ޙަޤީ

އެުކގައި މި ބިލު  އެކިއެކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ ޚިޔާުލފުޅުތަކާ ަގރާރަށް އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުން

 މަރުޙަލާގައި މިދެންނެވި  މިޓީކޮ ،މަނަ ވ ޓުން ފާސްވެއްޖެ ބަލައިަގތުމަށް ނުަވތަ މި ަގރާރު ބަލައިަގތުމަށް މިއަދު ނަާގ

 މަޖިލީހަށް ރިޕ ޓެއްެގ ސިފައިަގއި ދެން އަންނާނީ. ކަންކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ބެލުމަށްފަހުގައި މި ަގރާރު އިްއަޒތްތެރި

ފުރިހަމައަްށ  ނޭެގ ވ ުޓގައި މިެގ އަރިހުން މި ަގރާރަށް މިއަދު އަޅުަގނޑު އެދެނީ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން

ނުކުރަން. ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއިވ ިގނަ އަދަެދއްެގ  އަޅުަގނޑު ކުަޑެވސް ަޝއްެކތްއެކަން ުވން. ތާއީދުކޮށްދެއް 

 ޮގތް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ަވރަށް ސާފު. ަވރަށް ބޭފުޅުންެގ ޫރހު ހުރި ޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ާވަހކަފުޅުތަކާއި އެއިއް 

 .  ރައީސް، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ގައި އޮންނާނެ.  1:30ވ ޓު މިއަުދ  ެގއިަގތުމުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ަގރާރު މަޖިލީހަށް ބަލަ

އުލަުތެގ ހިއްާސާވ ދައުލަުތެގ އަދި ދަ، އަށް 7.3ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި -{ 7.3} 

ފޮނުާވފައިާވ ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްަޝން -ޢަމަލުތައް ހުއްޓުުވމުެގ ނަމުގައި އެންޓިކުގައި ހިނާގ ކޮރަްޕޝަނުެގ ކުންފުނިތަ

ސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕ ުޓެގ ބަހުސް. އެ ސަ ސްޓޭޓް އ ންްޑ އެންޑް އެންޓަރޕްރައި .ސްހުދުކަރުދާ

މިނެޓާއި  18އޮތީ  ރެއިން މިހާރު ބާކީކަނޑައެިޅފައިާވ ަވުގތުެގ ތެންދަނީ. މި ބަހުސްކުރުމަށް ެގ ބަހުސް ކުރިއަށް މި

ިސކުންތު އެަބއޮތް. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  5މިނެޓާިއ  5ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް . ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ަވނީ ަވުގތު ހަމަެވފަ 15
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ސިކުންތު. ަވކި  32ނެޓާއި މި 3އަށް ކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ ސި 3މިނެޓާިއ  4ިސކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް  5މިނެޓާއި  5

ޑީ.ޕީެގ ަވުގތު .އެމް . އާދެ، މިހާރުއެބައޮތް ސިކުންތު 52މެންބަރަކަށް ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވަޑއިނުަގންނަާވ 

ދެއްެކުވމަށް. ޖުމްހޫރީ  ޅުޮގތުން ާވހަކަފު އޮތީ މި ރިޕ ޓާ ުގޅޭ ެގ ަވުގތު މިހާރު މިތަކުެވފައި އޮތީ. ދެން އެހެން ޕާޓީހަމަ

މާލަމުގައި މި ިތއްބެީވ މި އާެދ! މިއަދު މިހާރު މި ަވުގުތ  ؟ފުރުޞަތު ؟ނުަގންނަަވންތ ޓީން ަވުގތަށް އެިދަވަޑއިޕާ

ކުރަނީ އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ތުއޮތް ަވުގތު އަުޅަގނޑު ަގސް ، ބާކީ މިމެންބަރުން. އެހެންީވމާ ެގމުޅިން ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ 

މުލަުކ މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! ފުވައް !ދިަވަޑއިަގންަނާވށް އެޞަތަރު، ފުށް އަރުަވން. އެހެންީވމާމެންބަރުންނަ

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ. 

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ

ހަދާފައި  ނޑުމެން މި ރިޕ ޓް ބަރެއް. އަޅުަގކޮމިޓީެގ މެން ކީ އެސް.އ .އީއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! އަޅުަގނޑަ ޝުކުރި

ރަްށ އިތުކޮރަޕްޝަން ކުޑަުކރުމަށާއި އަދި އޭެގ ކުެގކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުެގ ކުންފުނިތަ-މިަވނީ އެންޓި

 ތުެގ ކަންކަން މަދުކުރުމަށް ޚިޔާނާ ިއ،ކުންފުނި ރަނަގޅަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަށް ފަންކްޝަންސްތައް ރަނަގޅަށް ހިންަގ

ްށ އެ ބޭފުޅުން ކޮެއއަށް ރިޢާޔަތް ،ލާފަިއާވތީއިއެިތކްްސއާއި އެ އެްއެޗހިތައް އެކުަލވަ  ތަާކއި، ކ ްޑ އޮފްޓަކައި ޕްރޮސީޖަރ

  ެގ ފަރާތުން ހުނިތަކަށް މަޖިލީފުރު ހިއްސާާވ ކުންސަރުކާ ،ާވ ކަންަތއްތައް ފާހަަގކޮށް ޭއަގއި  ؛ހަދާފައިާވ ހުދު ކަރުދާސް

ކުންފުނީެގ  ،ަގކޮށްފަިއާވނެހައި އަުޅަގނޑުމެން ފާ ތެރޭގަ ނުމުެގ ބޭނުުމގައި. މީެގ ދިތައްެވސް އެ ެރކޮމަންޑޭޝަން

ބިޑިްނގ  ،ކުންފުނީެގ ްޕރޮޖެކްޓްސްތަކާއި  ،ތަްއ ހުންނަން އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތްތަކާއި ރޖަރޮސީޕްރޮކިއުމަންޓް ޕް

އަދި   ކަްނތައްތައް ހިންުގމަށް.އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތްތަކަށް އެންނަ ހިންަގން އޮޕްރޮސެސްތައް ހިންގާއިުރަގިއ 

ކުީރ  ،ޔައީ ދިށް ފެނިެގންނައް ކުރުން. އަުޅަގނޑުމެން ތަތުރުން ކުންފުީނެގ ެމންޑޭޓުަގއި ހިމެނޭ ކަންތައް އިގެ އޭ

ސީ އަިދ މް.ޕީ.އާރު.އެ، އެމް.ށްމިސާލަކަ ؛ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުަގއި އެ ކުންފުނީެގ މެންޑޭޓުަގއި ނު

ފުޅުން އަނެއްހެން ިވޔަފާރިެއއް ނުކުރޭ. ބޭއެ ، ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކަމަށްފަދަ ތަންތަނުން ސީ.އެސް.އާރު  ޑީ.ސީ.އެމް.ައއި.ޓީ

ފައި މި ކޮށް ރަދުތަކެއްކާރުެގ ބޭނުންކޮށްެގން ކެމްޕޭނަށާއި އަދި ޕާޓީ ހިންުގމަށް ޚަންނަ ކަންތައްަތކަީކ ސަރުއޮ ކޮށްފައި

ސާަތއް ހ ދައިެގން ޚަރަދުތައް ކޮށްފައި ިމ ފައިއި އެ ބޭފުޅުން އަތުން ސީ.އެސް.އާުރެގ ނަމުގަ  ންކުރިސ ޓުތަ .އިންނަނީ

ގާއިުރގައި އެ ކުންފުނީެގ ން ހިންޅުއެ ބޭފު އްފުނިތަންކޮްށެގްނ ކުތް، އެކަހަަލ ކަންތައްތައް ރިޢާޔައިންނަނީ. އެހެންީވމާ

ެއ  ،އްތަްއ ކުރުމަށްތަްށ ކަންތަސިލުާވ ޮގހާޞަދު ފުނީެގ މަޤްންތައްތަްއ ެއ ކުންކަިއ ހިމެނޭ ަގތެރޭ  ެގމެންޑޭޓު

ޮގސްަފއިާވނެ. އަދި ކުރިން އަޅުަގނޑު ދެންނެިވ ެއކުލެިވެގންެވސް މީގައި ެއ މާއްދާތައް  އި، ބާރުއަޅަ ށްކަންތައްތަކަ

ނަލް ރްއގައި ަވނީ އިންޓަކެރުެގ ހަމަ ހުރިހާ ކުންފުނިތަލްެގ މިހާރު މިދިޔަ ސަރުކާރ ހަމަ އިންޓަރނަލް ކޮންޓް ،ފަދައިން

ެވސް ނެތޭ ދެންނެިވޔަސް ރަނަގޅުާވެނ. އެްއޮގތަކަށް  . އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރ ލްސްލާފައިޓްރ ލްތައް ފޫއަުޅވަ ންކޮ
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އި މި ހިންާގ ޖަރީމާތައް ތައް ހަރުދަނާކުރެިވެގން މެނުީވ ކުންފުނީެގ ކޮރަްޕޝަނާ، އެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރ ލްއެހެންީވމާ

އަދި އެީއ  އި،ތައް ރަނަގޅަށް ބަލަހައްޓަލްންޓްރ ކޮއިންޓަރނަލް  ،އެހެންީވމާއް ނުކުރެޭވނެ. ހިންުގން ކުޑައެ 

.އ އަށް ރިޕ ޓްކުރުމުެގ ބަދަލުގައި ެއ ސީ.އީ މިނިަވންކޮށް އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރ ލް ސީދާ އެމް.ޑީއަްށ ނޫނިއްޔާ

މެން ތަށް އަުޅަގނޑުޮގއެ ،ާވތީ މަށްޕްރެކްޓިސް ކަ އެއީ އެންމެ ބެސްޓް ،ްށ ރިޕ ޓްކުރުމަށްކުންފުނީެގ ބ ޑުެގ ޗެއަރމަނަ

 ިރއްާޔ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. . ޝުކުާވނީ ފާހަަގކޮށްފަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަުޅަގނޑުމެްނ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ަވުގތު އަދި ިއތުރު މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއެގްނފައެއް ނެތް. 

ާގ އެއީ ަދއުލަތުެގ ިހއްާސާވ ކުންފުނިތަކުަގއި ހިން؛ 7.3ންބަރު ެގންދަނީ އެޖެންޑާ ނަށް މި މިހާރު ކުރިއަ

ސްޓޭޓް  ،ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުާވފައިާވ ހުދު ކަރުދާސް-ެގ ނަުމަގިއ އެންޓިުވމުކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލުތައް ުހްއޓު

ފުރުޞަތަްށ   ،ހުސް. އެހެންީވމާޕ ުޓެގ ބައ ން އެންޓަރޕްރައިަސސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރި

 އާދެ! މިފަހު( ށް)ަވުގުތކޮޅަކަ ަވނީ ހުޅުިވފަ. މިއެދިަވޑަިއަގންނަަވން ބޭނުންފުޅުާވ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު މިހާރު 

ހަަކ ަގއި އޮންނާނެ ާވ 1:30ހިސާބުން މި ރިޕ ޓުެގ ބަހުސް މި ނިންމާލީ. މި ރިޕ ޓަށް ެވސް ވ ޓަށް އެހުން މިއަދުެގ 

 ން.  މެންބަރުންނަށް ދަންނަަވ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ ، ުދާވފަރު ާދއިރާއަށް 7.4ދަނީ އެޖެންޑާ ނަްނބަރު  އަށްފަހު އަުޅަގނުޑމެން މިއެ -{ 7.4} 

ޮގތުން ރައްޔިތުންެގ  ން ދެޭވނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ުގޅޭނުޑަމިކުއެންމެ  ،އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ 

 4ލަ މި ަގރާރަށް ބަހުސްކުރުމަްށ ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ޖުމު ،ކުރުމަށް  ސް. އެ ބަހުސްހަށް ހުށަހަޅާ ަގރާރުެގ ބަހުމަޖިލީ

ތެެރއިން އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ސިކުންތު. އޭެގ 10މިނެޓާއި  47ަގިޑއިާރއި  2ަގިޑއިރުެގ ތެެރއިން މިހާރު ބާކީ އޮތީ 

ށް .އެމަސިކުންތު. ޕީ.ޕީ 21އި މިނެޓާ 20ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  ސިކުންތު. 39މިނެޓާއި  11ަގިޑއިރާއި  1ލިބިފައިަވނީ 

ިސކުންތު.  8މިނެާޓއި  14ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  12މިނެާޓއި  16ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް  21މިނެާޓއި  20

ަވޑަިއަގންނަާވނެ. ިސކުންތު ލިބި 30މިނެޓާއި  3އަދި ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނަގންނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

 .  ށްތު މި އަރުަވނީ ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދަރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞައާދެ! މިހާ

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

 ތުންނާ ނުކުމެ ރަްއޔި ކެމްޕޭުނގައި އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ،ިގނަ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންިވ އެއް ކަމަކީ ،އިރު ދުތަްއަވމުން އައި ޢުދުތަކުން އެކި ަވޢުހިސާބަށް އެކި ަވ

ޚާއްޞަކޮށް ވަޒީފާތަުކގައި  ،ކަން އެހެން ކުުރމަކީ ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަްއޔިތުން އެންމެ ކުޑަ މުސާރަެއއް ކަނޑައެޅުން. އެ 
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ުގނާލާ ތިބި ކަެމއް. ެވސް ދުަވސްތަްއ ުގނާލަމިހާރު މުެގ އިންތިޒާުރަގއި މެ ރަްއޔިތުްނ އެކަންއުޅޭ އެ

 ރާއްޖޭެގ އެކި ށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ މިހާރުެވސްރައީސަ ،ެމ މެންބަރުންނަށްންއެ އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ހަމަޖެހޭނީ  ،ޅިމިނިމަމް ޭވޖު ކަނަޑއެ ،ލަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރެޭވ އެއް ުސާވ ކަންކޮޅުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނާ

އެ ުސާވލުެގ ަޖާވބުަގއި ައޅުަގނޑު  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން ؟ކޮންޮގަތކަްށހޭ ،ހޭއްކިހިނެ ،ހޭއްެއއީ ކިާހަވރެ ؟ ކޮންއިރަކުންތ 

ަގއި އާދެޭވ އެ ސްީޕޑު ،ަވަރށްއެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ  ،ށްަވރަބޫލުކުރެވޭ ަގންނަށް އޮތީ އެ ބޭފުޅު ހިތުން މިހާރު މި

ީވ އެންމެ ައަވހަކަށް ސަރުކާރުެގ ތެެރއިން މިކަން  ،ކުރަމުން މި ދަނީުޅަގނޑުމެްނ މަސައްކަތްޮގތް ެވފަޭއ. އަ

 ެބިވ ކޮންމެ ެމންބަރަކު ެވްސ އަުޅަގނޑުދިއުން. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެްއެގ ޮގތުގައި މި ިތއްެގންހަމަޖެހި

ކަމަށް. އެންމެ ކުޑަ  ހަމަޖައްަސވައިެދއްާވނެ ަވހަކަށްއެންެމ އަ  ތްނަށް ެވަވަޑއިަގބޫލުކުރަނީ މިކަން އެ ބޭުފޅުންަގ

ނާެނ މިަކން ކުރާއިުރަގިއ އިޤްތިޞާީދ އެިކއެކި ބަދަލުަތއް އަންއިރު މީ ަވރަށް ކްރިިޓކަލް ކަމެއް. އުޖޫރައެްއ ކަނަޑއެޅޭ 

 މުން ކުރާނެ އަސަރު ިވޔަފާރިތަަކށް އެކަ ،މަންފާ އިޔާރަްއޔިތުންނަށް އެކަމުން ކުރާނެ ލާބަ ؛ޮގތާިއ، އެދެޭވ ނޭެދޭވ

މިނަން ބަލައި އޭެގ ކުޑައެނެގންޖެހޭ. އަދި އަމުދުން އެ ކަނޑައެޅޭ މިންަވަރކީ، ބޮޑު ،ކުރެވި ަވރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާ

ހުރިހާ   ުގޅުންހުރި ކަމާ ،މިކަން ކުރެެވްނާވނީ އަުޅަގނޑު ހިތުން ،އެހެންކަމުން ކަމެއް. ުކޑަެވ ޮގސްދާނެއަސަރު ބޮޑު

ދުނިޔޭެގ ެއކިެއކި ބޮޑެތި  ،އި އިރުޝާދާއި ޔާހުރި މާހިރުންެގ ލަފަ ލޫމާތު ޢުހުރި މަުގުޅން މާމުއައްސަސާަތކާިއ، ކަ

ނޑުމެން ެއްއމެން ބޭނުންާވ ކަމެްއ ކަމަށް ކަމަކީ އަޅުަގ ިއ ަމޝްަވރާ ެވސް ހ ދުމަށްފަހު. މިޔާތަކުެގ ލަފައިޤްތިޞާދު

ެވަވަޑިއެގން އެންމެ  ،ދެއްަވއިއެކަށީެގންާވ ެއއްބާރުލުން ތަނަކުން މިކަމަށް އެންމެ ުގޅުންހުރި ހުރިހާ ވާއިުރ، މިކަމާ

ރަްއޔިތުންެގ ހުަވފެން ޙަޤީޤަތަކަށް  ދިެވހި ،އިދެއްވަ އަަވހަކަށް މިކަން ނިމޭނެ މަަގކަށް ކަންކަން ެގްނޮގސް 

ީވ ަވންރުޞަތުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަމަޖައްސަވައިެދއްުވން އެދި ދަންނަާވ ާވހަކަ ދަންަނަވމުން ފުރުޞަތު މި ފުހަ

 ޝުކުރިއްާޔ.  .ންއެްއޗެއް ދަންނަަވއި ނިންމާލަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އްަގރުދިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ 

 .ށްޙަސަނަ އިކްރާމް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ެގދާއިރާ  ދިއްަގރު

ދޭތެރޭގައި މި ައޅުަގނޑު ެވސް ކޮންެމެވސް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިނިމަމް ޭވޖުެގ ކަންތަކާ

ަގނޑު ާދއިރުަގއި ައޅުުކރެިވެގންފުރުޞަތުެގ ބޭނުން މި ހިފީ. މިނިމަމް ޭވޖު ޤައުމުަގއި ތަޢާރަފްއެްއޗެއް ބުނެލަން މި 

ދެމުންދާ   ަވުގތު މިތައް މިކަމަށް ތައްޔާރުކުރަން. އެއީ ދޭ ހުރިހާ ފަރާތް މެން ޖެހެއޭ ވަޒީފާބޫލުކުރަނީ އަުޅަގނޑުަގ
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ގައި ަވރަށް ކުޑަ ެއއްެޗއްެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަނީ. ކޮންމެ މުސާރަތަކަކީ ނިސްބަތުން ޚަރަދަށް ބަލާއިރު

ާވނެ. އަދި އެހެން ލިބެން ަވރުެގ ެއްއޗެއް ވޭ ޅެނުން ދިރިއުމިއެންމެ ކުޑަ ށްރައްޔިތަކަށް ެވސް އެ ރަްއޔިތަކަ

، އަދި އެންމެ އެހެންީވމާ .ންޚަރަދު ަވރަށް ޮބޑުކަ  ކަމުަގއި ިވޔަސް ެވސް އަުޅަގނޑަށް އިނޭގ ާރއްޖޭެގދެންނެިވ

 އި މަޖެހިެގން އަންނަ ޮގެތްއަގިވޔަްސ ެވްސ ހައުނދަޫގާވނެ. ެއހެންކަމުަގއި ރައްޔިތަކަްށ ލިބޭ ެއއްަޗކުްނ ދިރިއުޅެން 

ކަށް ލިބޭ އެްއޗަކުްނ ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް އުެޅޭވަވުރެގ ޔައިާލއަކަށް ުނަވތަ ދެމަިފރިޢާއެ  ،އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ ބަލަން

ދޭ ދޭ ފަރާތްތަކަށް. އެީއ ަވޒީފާާވނީ ވަޒީފާއިރުަގއި އެންމެ ބޮުޑ ޮގންެޖހުމެއް ކުރިމަތިއެްއޗެއް ދިނުމަށް. އެޮގތަށް ދޭ

 ،ެގންދިއުމަށް. އެހެންީވމާދޭ ެއއްަޗކުން ދެކޮޅުޖައްަސިއެގން ކުިރއަށް ،ކަންކަން ރާަވންެގ ވަޒީފާ ފަރާތްތައް ޖެހޭނެ

ކަށް ާރަވއިެގްނ އެކަްނ ާވނޭ ޮގތަ ،ތަްއޔާުރެވ ،ކުރަންޖެހޭނެ ވަޒީފާދޭ ަފރާތްތަކަށްއަޅުަގނޑުމެން ެއޮގތަށް އިލްތިމާސް

 ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ،ޖަކީ މި ޤައުމަށް ަވރަށް މުިހންމުމަމް ޭވއި މިނިޮގުތަގ ުޑ ފާހަަގކުރާެގންދިއުމަށް. އަުޅަގނކުރިއަށް 

ޮގުތަގިއ ސަރުކާރަށް ެވްސ  ބޫލުުކރާަގޮގތް ހަަދއިދިނުމަކީ ައޅުަގނޑު ޭނ އެއް ލިބޭަވުރެގ އާމްދަނީކަމެއް. އެީއ ދެކޮޅުޖެހޭ

ކަމެއް.  ޖެހޭނެމެން ކޮށްދޭންުޅަގނޑު ެވސް އަަހކަަތކުެގ ތެެރއިން ދެެކުވނު ާވަގިއ ނަާވރައި ނޑުމެން އެޖެންޑާ އަދި ައޅުަގ

 ، ެއކަމަށް އަުޅަގނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އެހެންީވމާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ މެދު ކުއްމުލަ ފުަވޞަތު މި އަރުަވނީ ތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 އަށް.މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މެދު ފުވައްމުލަކު

ށް އި ަވރަަގނޑުމެން ކެމްޕޭނުަގމިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރަައކީ ެއއީ ައޅުއާދެ! އެންމެ ުކޑަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ކަމަްށާވ  2.1ޭއެގ ދަށުން އަުޅަގނުޑމެން ަވނީ އޭެގ  "އ ާގތެރި ސަުރކާރު"ެގ 19އަށް ދެްއކި ާވހަކަެއއް. ެއޖެންޑާ ަގދަ

ތެރޭގައި ކުރާނެ ކަެމއްެގ ެގ ޖޫރަ ކަނޑައެޅުން. ެއއީ ައުޅަގނޑުމެން މި ފަސް އަހަރުމިނުން ދެޭވނެ އު އެންމެ ކުޑަ

ެވސް އަިދ  ޓެހިންއްރިސ ޓުަތކުަގއި އުޅޭ ރަ، ކ ލުތައް އާދޭށް ިގނަ ފ ނުސް ަވރަނޑަށް ެވކަމެއް. އަޅުަގ އޮތް ޮގތުަގއި

މިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރަ ނީ އެންމެ ކުޑަދާއިރާެގ ރަްއޔިތުން ެވސް ުގޅާފައި އަހާ ކޮންއިރަކުތ ޭއ މިނިމަމް ޭވޖު ނޫ

ބެހޭ ާގނޫުނ  ވަޒީފާ .އެބަހުރި ެވސް ބަބުަތއްާވލުަތއް ކުރަްއާވ ސަާގނޫނު ފާސްކުަރނީ. އެ ބޭފުޅުން އެ ސު އިކަނޑައަޅަ 

މި  ،. ނަމަެވސްބާރު ަވނީ ސަުރކާރަށް ދީފަ މިނުން ދެޭވ އުޖޫރަ ަކނޑައެޅުމުެގގައި އެްނމެ ކުޑަ 2008/2ނަންބަރު 

ްނ ކާރުަތއް ބަދަލުަވމުޅި ސަރުަވީނ އެންމެ ުކޑަ މިނުންދެޭވނެ އުޖޫރަ ކަނޑަނޭ  ެތރޭަގިއ މި ެގޭވތިެވދިަޔ ދިހަ އަހަރު ބ

މަސަްއކަތްތެރިންެގ ަކންބޮޑުުވން މިކަމުަގއި ހުރުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ެވސް ހަމަ  ،ހެްނުވމުން ރައްިޔތުންެގއްސަ. އެއައި 
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ެގ  ާވހަކަަތއް  19ކަމެއް ެވސް މެ. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެްނ އެޖެންޑާ  ޖެހޭންނަަކމެއް. އޮން ބޫުލކުރެޭވަގަވރަށް ބޮޑަށް 

 ،ން އެްނމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ކަނަޑއެޅުން. ެއޮގތުެގ މަތީ ަވކިންތްތަކަށްޢަނީ އެކި އެކި ސިނާދައްކާފަިއާވ

އެއީ  ،ތްޢަާގ ސިނާރިސ ުޓ ހިން ،ތެއްެގ ޮގުތގައި މަސްެވިރކަންޢަކުރުމުން އެއީ ެވސް ަވކި ސިނާފަތުރުދަތުރު

ދައްކަމުން ކެމްޕޭނު  ާވހަކަކަމަށް އަޅުަގނޑުެމން އެންމެ ބޮޑު އަަދދެއް ދޭނެ އިއަޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަިއަގ

ދިނުމުެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެްނ  ށްދިޔަ ަވޢުދު. އާދެ، ެއއީ މަހަކަށް ދިހަ ހާސް ރުފިޔެާގ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫަރއަމުންކުރަ

 އެ އުޖޫރަ ދޭތ  މިނުން ދެޭވ އުޖޫރަ އެބަޖެހޭ ކަނަޑެއޅެން. އަދިްއކަމުން. ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުން އެންމެ ކުޑަދިޔައީ ދަ

ެއއް ަވޒީފާެއްއ  ؛ެބހޭ ާގނޫނު ހެދިެގން ައއިއިުރ ވަޒީާފެގ ޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަވޒީފާއާ ބަލަންނޑުމެން އަުޅަގެވސް

. ނަމަެވސް  ކަމަށް ބުނޭ ޖެހޭކުރުެމއް ނެތި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދޭން ފާތުދިެވއްސެއް ތަ ،މީހެއް ބޭރުކުރާއިރު އަދާ

ދަނީ ތަފާތުކުރަމުން. ދިެވހި މީހާއަށް ދެނީ ކުޑަ އުޖޫރަެއއް.  މި އާމީހާރުއާއި ބޭހާރުެވސް ިދެވހި މީހާރިސ ޓުތަކުަގއި މި

ތަކާއި، އަދި އިތުރަށް ޭދ މަޑޭަޝންފުޅުން ދޭ ެއކޮލިބޭ އެލަަވންސްަތއް ެވސް ުކޑަ. އަދި އެތާނަގއި ދިރިުއޅުމަށް އެ ބޭ

މި ދިެވހިރާއްޭޖގައި . . ެއއީ ަޙޤީޤަތެއްފަތުކުރެިވއޮތީ ތަފާ މި ހުންނާމީއެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ެވްސ ދިެވހިންނާއި ބޭރު

 ބޭރު މީހުންނާއި ހަމަ ،ބޭރު މެނޭޖުމަންޓު ިވޔަސް ،އެީއ ދިެވހިން ިވޔަސް  ؛ރިސ ުޓ ިވޔަފާރިެވރިން ،ރިސ ޓު އ ނަރުން

މި  ؛ރަޑަ އުޖޫއެންމެ ކުަގނޑުމެން ، އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގތުން ައޅުދަނީ. އެހެންީވމާކުރަމުންބޮޑުތަނުން ތަފާތު ދިެވހިންނާ

އްޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެންމެ ކުޑަ މި ބިލެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ނެތި ،މި ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ،ާގނޫނު ފާސްކުރިޔަސް

ރިވްސ ސަ ،އިޞްލާޙެއް ެގނެވި  ށްޖަިވސް ޗާރ ދޭ އުޖޫރަ ެވސް ނުދޭނެހެން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ސަމިނުން

 ،. ނަމަެވސްކަމަށް ަވނީ ލިެޔިވފަ 1އި ެއއިްނ އުނިކުެރޭވނީ %މެދުގަ  ފުންެގމުަވްއޒަ ،ކަމަށް ނެހޭބަހަންޖެ ޖުެގޗާ

ރިވސް ޗާރުޖ ނުލިބޭަކން. އެ ސަ ޖުރިވސް ޗާސަ ރިސ ޓުތަކުަގއި މިހާރުެވސް ޙަޤީޤަތަކީ ހަމައަށް ބަރާބަރަށް

ެވެވނީ ާގނޫނު ބުރަބޮޑަށް އަޅުަގނޑަްށ  ،ކަމުންކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް ނެތް. އެހެންމޮނިޓަރ ށްސަރުކާރަ ލިބޭތ  ،ނުލިބޭތ 

  ރޖް ނުދޭ ރިވސް ޗާއ ނަރުން ބަރާބަރަށް މި ސަ ރިސ ޓުތަކުެގ ިވޔަފާރިެވރިން ޫނނިއްޔާ ،އަޅުަގނޑުމެން ހެދިޔަސް

 މިނުން ދޭނެ އުޖޫރަނެތީއޭ. އަދި އެންމެ ކުޑައޮތް ާގނޫނުެގ ެވސް ބޭނުން ހެދިފައި ،ެގ ާގޫނނުޖުރިވސް ޗާސަ ،ނަމަ

 އްޔާ ޭއެގ ބޭނުން އެ ކުރެޭވނެ ޮގތެްއ ނެތިމޮނިޓަރ ުނދެންޏާ ސްޔަާގނޫނުން ކަނޑައެޅި  ،ސް ޔަޅުަގނޑުމެން ކަނޑަެއޅިއަ

 ސްޮގެތއްަގއި ާގނޫނެއްަގއި ލިޔެފަިއ އޮަތކަ ނަާއއި ރަްއޔިތު މީހާެގ ޖީަބށް އެ ުނަވންމަސަްއކަތްެތރިޔާ ފައޭ.އޮތީ ނުފުދި

ދާއިރު އަދި ކުރަނީ މި ާގނޫނު ހެދިެގންމީދުޑު އުއްއަޅުަގނ ނެތް. އެހެންީވމާ، ަމންފާއެއް ،އެއިން ކުރާނެ ފައިާދއެއް 

ތެެރއަށް ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެޭހ ކުރެޭވނެ ޮގތްތަކެްއ އުސޫލުތަެކއް. އަދި މީެގރކަމަށް، މި މޮނިޓަ ދާނެކުލެިވެގންމީެގ އެ 

 ޗާޖުދީ ސްރިވށް ސަހަމަ ބަރާބަރަ ،ަކކީއިރު ބައެއް ރިސ ޓުތަލެޭވނެ ޮގތެއް ހ ދަން. އަޅުަގނޑު މިހެން ދެންނެިވ

ހަމަ ރަނަގަޅށް ހިންާގ ރިސ ޓުތައް ެވސް  ނުކުރާ ރިސ ޓުތައް ެވސް ާރްއޖޭގައި އެބަހުރި.ފުންެގ މެދުގައި ތަފާތު މުަވްއޒަ

  . ންޚިލާފަށް. އެ ޙަޤީޤަތް އޮތީ އެހެ ކީ ިގނަ ރިސ ޓުތައް މި ހިންަގނީ ާގނޫނާއި ަގާވއިދާޔައެބަހުރި. އެކަމަކު ހިތާމަ
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ޓީ ެވސް .އ  ބުނޭ ތިމަންނަމެންނަށް ރިސ ޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެަތއް ބޭފުޅުންނެއް އެބަ ދިމާާވ އަޅުަގނޑުމެންނާ

 ނޫނިއްޔާ 1.5ކުރީމަ ެއބަ ބުނޭ މުސާރައިެގ ބޭސިްކ ސެލަރީެގ ބަރާބަރަށް ނުލިބެއޭ. ހުކުރު ދުަވހު މަސައްކަތް

 ޖެހޭ. ނަމަެވސް ިގނަ ރިސ ޓުތަކުަގއި ަވހަކަށްއެއީ ދުބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ބައިކުޅަ ެއއްަބއި އިތުރަށް ލި މުސާރައިެގ ދެ

ފުން. އާެދ،  ުކރުާވފައި އިތުރަށް އެންމެ ާލރިއެްއ ެވްސ ނުދީ މި ެގންުގޅެނީ ުމަވްއޒަމަަސއްކަތް ހުކުރު ދުަވހު

އް ކަންތަ ، މިހެންީވމާލޭބަރ. އެ ޑްކަމަށް. އެއީ ފ ސް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އެއީ ހަމަ އަޅު މަސައްކަތް ކުރުަވނީ 

ިވ ުފރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ޖެހޭ. ދެއްންކުރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް ެއބަ އޮންނަން ރަނަގޅަށް ޮމނިޓަރަގނޑުމެއަޅު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޣަނީ ޢަބްދުލް މެންބަރު ެގދާއިރާ ކުރެންދޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު މި އަރުަވނީ 

 .ށްދުލްޙަކީމަބްޢަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުރެންދޫ

ދިއުމަކީ ަވރަށް ެވސް މުހިންމު ކަމެއް. ހުރިހާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެންމެ ުކޑަ އުޖޫރަ ަކނޑައެިޅެގން

ކަމެއް. ހަމަ  ިދއުމަކީ ެވްސ އެހާ މުހިންމުކުެރިވެގންއިމުޤާޕްލިން ިޑސިއެކު މަަސއްކަުތެގ ެއއާ ތެއްަގއި ެވސް ހަމަޢަސިނާ

ހިތުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް  އުލުަގއި ަވުގތަށް ަކމޭޙަކުެރޭވކަން ނެތް. މަސައްަކތުެގ މާއްލުޙައެކަނި އުޖޫރަައކުން މިކަން 

އްޖާ މި ކަންކަމަށް ެވސް ކު ލުގައިއުޙައި ދެކެން. އަދި ސްކޫލް މާދިއުން އެއީ ުމހިންމު ކަމެއް ކަމުަގުގޅި ލާމެހިެގން

 ،ކެއުމާއި ،ޮގތުން ަވުގތު ދިރިއުޅުުމެގ ފެންަވރު ހުރި ޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެން. ރާއްޖޭެގ މިންފަރިތަެވެގން އަންނަ

ތިން ހާސް   ކުޑަ އުޖޫރަ. ހުރިއިރުގައި އެންމެ ށް ުއފުލިފައަައުގތައް ހުރީ އިންތިހާ ެގ، ބ ހިާޔަވހިކަމުއިބުއިމާ

ބޫލެއް ނުކުެރޭވ. ަގަކމަކަށް  ރުފިޔާއަށް ޮއެވެގން ދިރިއުޅުުމެގ ފެންަވރު މަތިކުރެޭވނެ ރު ހާސް، ހަތަރުފިޔާއަށް

މީހަކަްށ ރުފިޔާ އެންމެ އާދަިއެގ މަސައްކަތުދުއިސައްތަ މިހާރު އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ދުާވލަކަށް  ،ހެންކަމުންއެ

ހުރި މުސާރަތަކަށް ބަލާފައި،  މިހާރު ،ެވސްމަ. އެހެނަނުެވދާނެ  ށްކަދިއުމަކީ އަދި އެންމެ ރަނަގޅު ކަމަލިބިެގން

 ރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ބޫލުކުެރޭވ. ދެއްިވ ފުަގކަމަށް  އަކީ ރަނަގުޅ އަެގއްރުފިޔާ  ސައްތަދުއި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ންދޫަހަވއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުަވނީ

 ށް.ޝިފާޢަ
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ހަަވންދޫއި

ކުާރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ދިެވހި މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަދި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތް

ޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކަނޑައެޅުން އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ރައް ަރއެއްޑަ އުޖޫމެ ކުމަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެޭވނެ އެން

ޓަަކއި،  ެގ ނަމުަގއި ީވ ެއންމެ މުހިންމު އެއް ަވޢުދު. ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށ19ްއިުރަގއި އެޖެންޑާ އިންތިޚާބަށް ާވދަކުރި

އްޖޭެގ ަވޒީފާެގ ބާޒާުރަގިއ ދިެވހިރާ ތުގައި ޤީޤަޙަ .އަޅުަގނޑުމެން ީވ އެންމެ މުހިންމު ަވޢުދު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދޭން އްލެްއ ހ ދަޙަެއކަމަްށ އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން  ،ކީްއެވެގންތ  ބަލައި އުޅެީނ  ދުެވެގްނ މިދިެވހިން މަ

 80%ނީ މީހުން ނޫ 90އެބަޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްތެރިންެގ ތެެރއިން %

ުގޅޭ ިގނަ  ކާުރން ރަނަގޅަށް ދެނެަގންނަށްޖެހޭ. މިކަމާބިދޭސީންނަށް ާވންޖެހުނީ ކީއްެވެގންތ  ސަރުން މީހު

ކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިވސްނުނީ  އްލެއްޙައްލެއް ހ ދުމަށް، މިކަމަށް ޙަފަހު މިކަން މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަށް

ޤީޤަތުަގިއ ޙަ .. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްކަމަށް ޖެހޭނެންނޑައަޅަެއއް ކަނެ އުޖޫރަދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ކުޑަިމނުން ދެޭވ

ަވނަ އަހަރު  2008ަކމެއް.  ކުރީއްސުރެން ސަުރކާރުަތކަށް ލާޒިމުކޮށްފަިއ އޮތް  ާގނޫނަކުން މާ އީމިކަމަކީ މި

ޅިަފިއ ކަނޑައެރަެއއް  ބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން މަސައްކަތްތެިރންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫދިޔަ ަވޒީފާއިހެދިެގން

ެވްސ ެއކަން ނުެވަފއި  ހަމައަށް ައއިއިރު ިމއަދާ ،. އެހެންނަމަެވސްންފަރާތު ެގސަރުކާރު  ޖެހޭ ޖެހޭ. ކަނޑައަޅަންންއޮންނަ

ަރއްޔިތުްނެގ  ،އިންތިޚާބަށް ނިކުތުމުެގ ކުރިން ނިންމީ އަޅުަގނޑުމެން ލީހުެގއޮތީމާ އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިުތންެގ މަޖި

 .ީވ ެއޮގތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްރާނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ަވޢުދުކަން ކުދެން އެ މަޖިލީހުން

ްށ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި ަރްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ދިެވހި އައަޅުަގނޑުމެން ދަތުރު މި ުކރަނީ އެ މަުގން. އެ ދިމާ

. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ެއކަމަށް ނެޅިެގންދާޑައެ ކަނެވ މާ ލަހެއްނު މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެޭވނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ

ލުމުެގ މަސައްކަތް އެ ދަނީ ބާރު އިތައް ެއކުލަވަ ސްދާލަންޖެހޭ ަކރުއިއެކުަލވަ  ެއކަމަށް ކޮށް،ބޭނުންާވ ދިރާސާތައް 

އެންމެ  ދެޭވ ސްޕީޑެްއގައި. ދެން މި މަޖިލީހަށް އެންމެ ައަވހަށް އަންނަ ާގނޫނުތަކުެގ ތެރެއިން މަަސްއކަތްތެރިންނަށް

 ުވމުން ދިެވހި މަސައްކަތްތެރިންނަށް އާދެ! މި ބިލު ާގނޫނަކަށް. ނެއުޖޫރަ ކަނޑަެއޅުމުެގ ާގނޫނު އަންނާކުޑަ 

މިކަމުެގ ސަބަބުން  ފުރިހަމަ އުޖޫރައެއް ލިބެގންދާނެ.  ަވުރގެ ، ދިރިއުޅެޭވނޭ ަވރުގެ ފެންހަމަޖެހިެގން ދިރިއުޅެޭވނެ 

ން ކައްސަލައަށް ެވސް ބޮޑު ލުޔެްއ، ބޮޑު ޙައްލެއް ލިބިެގންދާނެންެގ މަ ބިދޭސީއޮތް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މި

އޮތް އެންމެ ބޮޑު  ތުމަށްސަްއކަތްތެރިން މިއަދުެގ މަސަްއކަުތެގ ބާޒާރަށް ނިކުން. ޙަޤީޤަތުަގއި ދިެވހި މަޤީއަޅުަގނޑަށް ޔަ

ދިމާާވަވރުެގ  އި އަތާޔާބުން. އަނގަ ލިނު ެއއްއުޖޫރަކަށީެގންާވ މަސަްއކަތްތެރިންނަށް އޮތް އެ އެއް ހުރަހަކީ ިދެވހި 

އި ޔާ މި އުޅެނީ ަމސައްކަތްތެރިންނަށް އަނަގ ނުލިބުން. އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަކުން ަކށަަވރުކޮށްދޭން ންވަޒީާފއިއެްއޗެއް 

ަރއެްއ . މަސައްކަތް ުކރުުވމަށްފަހު އޭނައަށް ދެޭވެނ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫއިދޭނަމޭދިމާާވަވުރެގ އެްއޗެއް ހ ދަ އަތާ
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ކަްށ ވަޒީފާތަހަމަ މިއާއެކު ދިެވހިން  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްން މި އުޅެނީޑުމެން ާގނޫނަކުން ކަނޑައަޅައަޅުަގނ

ގައި ކުރިއަށް. ތަމްރީނުކޮށް، ދިެވހިންނަށް ވަޒީފާތަކަށް ދެޭވނެ މަުގ ފަހިކޮށްދިނުމުެގ މަސައްކަތް މި ދަނީ ބާރު ސްޕީޑު

 ގެ ަވޒީފާެއްއ ނެތި، ަވޒީފާެއއް ހ ދުމު ،ވަޒީާފއެއް ހ ދާ ފަރާތްތަކަށް ،ިވންަވޢުދު  ަގއި  19އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާ 

ހަމަ އަުޅަގނޑުމެން  .ކޮންމެެވސް ަވެރއްެގ އިާނޔަތެއް ދޭނަމޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެވސް ތަކަށް ކުރާ ފަރާތްމަސައްކަތް

ަގއި އޭުރގައި ލިބެން ހުރި ، ޤައުމުއިލައި ތަރު އެކުލަވަ ވަޒީފާ ނެތް މީހުންެގ ދަފު  ،ަވޢުދުވީ ަގއި  19އެޖެންޑާ 

ތަރު އެއްކޮށް އެުކީވމާ ފުތަރާއި ވަޒީފާތަުކެގ ދަ، ވަޒީފާ ނެތް މީހުންެގ ދަފުއިލައިތަރު ެވސް ެއކުލަވަ ވަޒީފާތަުކެގ ދަފު

ތީ ޒީފާ އޮނުޖެހޭނެ. ދިެވހިންނަށް ދެިވހިން ބޭނުންާވ ަވދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީާފެގ ދަތިކަން ދިމާެވެގން އުެޅން

ނެ. ދާޔާ އެކުެލިވެގންއިރާދަުކރެއްިވއް ަގއި ަތރެއް ދިެވހިރާއްޖޭ ަވރުެގ ދަފުހިސާބެްއަގއިކަން އެނޭގނެ ރަށެއްަގއި، ކޮންކޮން

ލިބިެގންދާނެ. ހަމަެއއާެއކު  އިކުރަންޖެހޭ ބުރަ ަމސައްކަތަށް އެތަްއ ތަނަކުން ލުއޭެގ ސަބަބުން ަވޒީފާެއއް ުނލިބިެގން 

އެްއކޮށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ހުިރ  ލިބޭ ިއނާޔަތާ ަކތުެގ ދުަވްސަވުރގައި މަސައްކުރާ ވަޒީފާ ހ ދަން

 .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްނެލަހެއްނުެވ ފެނިެގންދާ މުހިންމު ވަޒީފާތަކުގައި ިދެވހިން ތިބޭ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް މާ

ކުރި މަަސއްކަތަށް އަުގ ދޭންޖެހޭނެ. އެ ުމަވްއޒަފުން  ،ަގއިފަހުށްކުރުުވމަޙަޤީޤަތަކީ މުަވއްޒަފުން ލަްއާވ މަސައްކަތް 

 އޮހޮރުަވިއެގންީދެގން ކަމަކުނުާދނެ. އޮށްދާ އަދި  ފެންނަ ެއއްެޗއް ށްހިތަ ކުރުިވ މީހާފަހަރެއްގައި ެވސް މަަސއްކަތް 

ކަމަށް ަވންޏާ އެ  ން ނޫންކުރާ މީހާއަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެެއްއަވރުެގ ައެގއް މަސަްއކަތް މަސަްއކަތާބުރަ ކުރާ 

ތިޞާދު ށް ޤައުމެްއެގ އިޤްކައެަކްއޗަ . ޙަޤީޤަތަކީ އެކީ މަސައްކަުތެގ ފެންަވެރއް ެވްސ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެންނާނެ

ތިޞާދު އިޤް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މުހިންމު ބައެއް. އެ މަސައްަކތް އެއީ ދިެވހި ތެރިންމަސައްަކތް ިދޔުމުަގއިއިކުރިއަރަ

  ، ަތކަށް ހަދަން ބޭނުން ނަމަމަސައްކަފެންަވުރެގ ތޞާދު ހަރުދަނާ ފެންަވރެއްގައި ބިާނކުރެޭވ ޤްއިަގިއ، ބިނާކުރުމު

މީދަީކ އްއަުޅަގނުޑެގ އު  .ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅުަގނޑުމެން އެކަށޭނެ އުޖޫރައެއް އެ މަސަްއކަތަށް ދޭން އެބަ

ެއކަށް ރާ މަސައްކަތް ެއކީކު ރިން ޙައްޤުަގއި މި ކަތްތެކުރާ މަސައްކަުތަގިއ، ދިެވހި މަސައް  މި އަޅުަގނޑުމެން

ެވސް ހަމަޖެހިެގން  ޞާދުތިިދެވހި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ެވސް ަހމަޖެހުން ލިބޭނެ. ދިެވހި އިޤް މާޔައިދިންފުރިހަމަެވެގ

ަވޒީފާތަކަްށ ، އިޅަ މަސަްއކަތްތެރިންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަދާނެ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ރަިއެގންކުރިއަ

ތިޞާދު ދާނީ ބާރު ދުެވލީަގއި ކުިރއަށް. ދެްއިވ އިޤް އް ފަހިކޮށްދިނީމާދާން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވަޒީާފ ލިބޭނެ މަުގތަ

 ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ެގދާއިރާ ފޮނަދޫ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވ އުޖޫރައެއް ކަނަޑއެޅުމަށް މިހާރު ަވރަށް ބޮޑަށް ލަސް ެވސް  

 މެންޅުަގނޑުމުސާރައެއް ލިބެމުންދާކަމީ އަ ނުބައްދަލު ކަތާ  މަސައް ވެއްޖެ. ރާއްޭޖެގ ަވރަށް ިގަނ ރައްޔިތުން ކުރާ

ިވ އިަހަވންދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކުެރއް ، ރުމެންބަ އަުޅަގނުޑެގ އަޚް ކަމެއް.  ންޖެހޭހިތާމަކުރަ

ތުތައް ަވރަށް ބޮޑުތަނުްނ ފުރުޞަ އެންމެ ކުޑަމިނުން ކަނޑައެޅޭ އުޖޫރަ ކަނޑަެއޅުމުން ދިެވހިންނަށް ވަޒީފާެގ ،ފަދައިން

މިހާރު ކަން ހިނަގމުންދާ ޮގތަށް ބަލާއިރުގައި ިބދޭސީން ެގނެސް ނުއަުގަގިއ  ގައިެވސް ބޮުޑެވެގންދާނެ. ރާއްޖޭ 

 ،ހަމަ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން ؛މަަސއްކަތްނުާވ އުޖޫރަެއއް ދީެގން، އަޅުއިންސާނުންނަށް ދޭން އެަކށީެގން

 އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ދަނީ މި ަވުގތަށް ކުރަމުންސައްކަތްމަ ތަށްމަސަްއކަތް ކުރާ ޮގއަޅު

އެންމެ ުކޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ  ުނާވތީ.ދޭންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ަކނޑައެޅިފައި .ނުާވތީކަނޑައެޅިަފއި

ށް. އެއަްށުވެރ އެޅިފައި އޮންނަ އަަގކަކަނޑަ ެގންުގޅެންޖެހޭނީ ކަނޑައެޅުމުން، ބިދޭސީން ިވަޔސް އަދި ދިެވހިން ިވޔަސް

ންޖެހޭ ފިަޔަވޅުތައް ހަމަ ބަޔާްނެވެގންދާެނ. މިޮގތަށް ކަނޑައެޅުމުން ޅަކުޑަކޮށް ެގްނުގޅޭ ފަރާތްތަަކށް މީގައި އަ

ްނ އިތުރުެގއަދި އޭ  ަވރަށް ބޮޑު ަޙއްލެއް ލިިބެގންދާނެ. އަޅުަގނޑުެގ ަނޒަރުަގއި ބިދޭްނސީންެގ ދިމާެވފަިއާވ މައްސަަލއަށް

އުޖޫރައަށް ބަލާއިުރަގިއ އަދި ިދެވިހންނަށް ދޭ އުޖޫރައަށް ބަލާިއރުގައި ެވްސ ަވރަށް ިގަނ ދޭ ކުޑަ  ސީންނަށްބިދޭ

 ގެ މުންދާކަން ފާހަަގކުރެޭވ. ބައެއް ފަާރތްތަކަށް އަސާސީ މުސާރައިދެދިެވހިންނަށް ހަމަ ަވރަށް ކުޑަކުޑަ އުޖޫަރއެއް 

ލިބޭ ފަރާތްތައް ެވސް އަދި ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  2500ސް ނުަވތަ  ެވއްރާތްތަރުފިޔާ ލިބޭ ފަ 3000ޮގތުަގއި 

ލިބެންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ހުރި ކަންކަމަށް އަދި ދެން ބަލާއިރުަގއި،  ަތކަށްރާއްޖޭގައި ތަކެީތެގ އަުގ ހުރި.އެބަ

 ށް ެވސް ކުޑަ އަދަދުތަކެްއކަން ބޮޑަ ، މާކުޑަ  މާ ުވރެކަށްެވސް މިހާރު މި ދެމުންދާ އުޖޫރަތަކަކީ އެކަީށެގންާވ އަދަދަ

އެންމެ  ދެޭވ އުޖޫރަެއއް ީވ އެންމެ ކުޑަމިނުން ،އްމީދަކީ މިނިމަމް ޭވޖެއްފާހަަގކުރެޭވ. އަުޅަގނުޑމެންެގ އު ހަމަ

ާފަގއި އަދި ވަޒީ ،އަަވހަކަށް ކަނަޑއެިޅެގން، ާޚއްޞަކޮށް ިދެވހިންނަށް ވަޒީާފެގ ބާޒާުރެގ ފުރުޞަތުތައް ަތނަަވސްވެ 

ށް މި ކަމުސާަރއެއް ލިބޭނެ މިންަވރަެވސް ހަމަޖެހިެގން ރަނަގޅު ދިރިއުޅުމެއް އުެޅޭވނެ ތިބި ފަރާތްތަކަށް އި މިހާރުަގ

 ދިޔުން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އަދަދުތައް މަތިެވެގން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހޮޅުދޫއަރުަވނީ ހާރު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެން 

 އަށް.ޢަލީ ޔޫނުސް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޮޅުދޫ
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ންާޑ އެޖެ އިމުކުރުމަކީޤާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވ އުޖޫރަ ކަނަޑއަޅާނެ ުއސޫލެއް 

 ީވ ަވޢުދުެގ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެން 19އެޖެންޑާ  ީމދުކުރަނީއްއުައޅުަގނޑު ށުން އަޅުަގނޑުމެން ީވ ަވޢުދެއް. ެގ ދ19ަ

ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  .ދިޔުން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްމީރުކަން ލިބިެގންތުންނަށް މީެގ ފޮނި، ރައްޔިއިީވހާެވސް އަަވހަކަށް ފުއްދަ 

ުކރާ ދާއިރާ. އެ ދާއިރާގައި ރާގައި މަސައްކަތް ދާއި އެ އެންމެ ިގނަ ޒުާވނުްނ ުޓތަކަކީޚާއްޞަކޮށް ރިސ  ،ހުރިއެބަ

ހުރި، ެއ ންޖެހުންތައް. އެ ދާއިާރަގިއ އެބަަތއް. ަވރަްށ ބައިަވރު ޮގުގހުރި ަވރަށް ަބއިަވރު ުމސާރައިެގ ފަރައެބަ

ފަ. އަދި ސަރުކާުރެގ ބަެއްއ ކުރެވި އިމު ޤާ ނޫން އުސޫލުތައް ހަމަނެޭގ ސަރިވސް ާޗޖު ދިނުމުގައި ެވސް ހަމަދާއިރާއިން 

އްޭޖަގިއ މިއަދު ިދެވހިރާޚާްއޞަކޮށް ެފނަކަ ކަހަލަ ކުންފުނިތަކުަގިއ ދެޭވ މުސާރަތަކަީކ، އުޖޫރައަކީ  ،ކުންފުނިތައް

 ށް ދަށް އެބަދޭ ަވރަޚާއްޞަކޮށް ބަެއއް ރިސ ޓުތަކުަގއި ތަކެތީެގ ައަގށް ބަލާއިރު އެްނމެ އެކަށީެގްނާވ އުޖޫރަެއއް ޫނން. 

ޒުާވނުން ބޮޑަށް ރިސ ޓުތަކަށް ިމ  ޚާްއޞަކޮށް ،ކުާރ މުަވްއޒަފުންތަކުަގއި މަަސއްކަތްއްޖޭެގ ިރސ ޓުރާ މުސާރަތައް. ދިެވހި

ސަރިވސް ޗާޖަށް ބަލާފައި، އެ ސަރިވސް ޗާޖު އެީއ . ން އެ ރިސ ޓުތަކުން ދެޭވ ސަރިވސް ޗާޖު މުހިންމުކަމުދަނީ 

ދޭ ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ބަެއއް ރިސ ޓުތަުކަގއި އެބަ ،. އެހެންނަަމެވސްދެިކެގންރަނަގޅު ސަރިވސް ޗާޖެއް ކަމުަގިއ 

 އިލާތަުކެގޢާއެ ބޭފުޅުންެގ  ،ކި ކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައިއޭެގތެެރއިން ަވރަށް ބޮޑު ަބެއއް ރިސ ޓު އ ނަރުންެގ އެިކއެ 

ކުާރ އި މަސައްކަތްގަ ރިސ ޓުތަކު ންޓެއްޭއެގތެރެއިން ަވރަށް ކުޑަ ޕަސެ އި،ާއއި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކޮށްފަނާޗަރަންީގ

ސޮނެާވ ޖާނީ ކިާޔ  އަޮތޅުަގއި އޮންނަ ނ. ،މުަވްއޒަފުންނަށް. އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

ކުރާ ުމަވްއޒަފުންނަށް. އޮންނަ ރިސ ޓެއްަގއި މަަސއްކަތް އަތޮޅުަގއި  ރިސ ޓެްއގައި ނެޭގ ސަރިވްސ ޗާޖު އެބަދޭ ބ.

 .ލާނަންއިަގނޑު ދަންނަވަ ރިވސް ޗާޖުެގ ތެޭރަގިއ އެބަ ހިންާގ. އަދި ހަމަ ައޅުސަ ަވރު ޖަރީމާ ތި ބައިމިފަދަ ބޮޑެ

ރިސ ަޓކުން ނަާގ ސަރިވސް ޗާުޖ އެބަދޭ އެ ރިސ ޓު އ ނަރުެގ އެހެން ރަށްތަކެްއަގިއ ނ.އަތޮޅުަގއި އޮންނަ 

ހައްދާ ދަނޑު ،ރަށެއް. އޭނަެގ އެެހން ފަޅުމީހާއަށްކުރާ މީހުންނަށް. ޭއނަެގ ރަށުަގއި ހުންނަ ެގ ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތް

ކުރާ އޭެގ މާ ެއ ރިސ ޓުަގިއ މަސަްއކަތްދިަޔއިބެހިެގން ޗާޖުރަށެއްަގއި ހުންނަ މުަވއްޒަފުްނނަށް. މިޮގތަށް މި ސަރިވސް 

ނުޖެހޭ  ދެކޮޅުދަނީ  ނަށްމުަވްއޒަފުން ލިބޭ މުސާރައިންމި ލިބެނީ ަވރަށް ކުޑަކުޑަ ެއްއޗެއް. އެހެްނީވމާ، ޙައްޤުެވރިންނަށް 

ނިމަމް ޭވޖެއް ކަނޑަެއޅި، ދަށުން މިެގ  19ުކރަނީ އެޖެންޑާ ައޅުަގނޑު ަގބޫލު  .ފަހަރު ިގނަެވެގން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

 ކަމަށް. އެންމެ ކުޑަމިނުން  ނެ މީރުކަން ލިބިެގންދާކަށް ބަދަލުެވެގންދާއިރު ަރއްޔިތުންނަށް މީެގ ފޮނިާގނޫނަ ތައްމި ބަހުސް

އަުޅަގނޑު ެވްސ  ،ަވުގތު މިހާރުން މިހާރަށް ެވސް ލަސްވެއްޖެ. އެހެންނަމަެވސް ޑައެޅުން މިރަ ކަނދެޭވ އުޖޫ

މިސާލަކަށް ކަންމަތީ  ނޫންކަން. މެނުީވ ދެޭވނެ ެއއްެޗއްކުރަން މިއަކީ ަވރަށް ބައިަވރު ަބއިތަކަށް ބެހިެގން ަގބޫލު

މާލޭަގއި ހުންނަ ބޮޑު ޝޮޕިންގ  ،އި ރާ މީހާއާކުކަތްރިސ ޓެއްގައި ޝޮްޕގައި މަސައް ،މުސާރައާއި ދޭ ފިހާރައަކުން

ައޅުަގނޑު ެވްސ ކެޓަަގަރއިެޒއް، އެްއަވރެއް ުނކުރެޭވނެ. ޮގތަށް ެގ ފިހާރަެއއް ،ކުރާ ީމހާއާއިމ ލެއްގައި މަަސއްކަތް

ދާ ނުހަނު  ބިެގންމަކީ ދިެވހި މަަސއްކަްތތެރިންނަށް ލިލަސްުވލަސްެވެގންދާ މި  ،ެވސްމަަގބޫލު ކުރަން ެއކަންތައް. އެެހންނަ
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ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ިދެވހި  ،އިލްތިމާސްކުރަންޮގާވލަން،  ،ބޮޑު ެގއްލުމެއް. އަުޅަގނޑު ސަރުކާރަށް ދަންނަަވން

، އި ދެްއަވއިމަސައްކަތްތެރިންެގ ަޙއްޤުަގިއ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވ އުޫޖރަ ކަނޑައެޅޭ ާގނޫނެއް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްަވ

 އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.ޝުކުރި  .އެކަން ކޮށްދެްއުވމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫއަރުަވީނ  މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ށް. ޙަމީދަ ސިންޢަބްދުލްމުޙް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙަމީދު ންސިލްމުޙްޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ޮގތުން ަރއްޔިތުްނެގ  ުގޅޭ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެންމެ ުކޑަމިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރަ ކަނަޑއެުޅމާ

ރާރަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ފުރިހަމައަށް ަގމަޖިލީހަށް ދުާވފަރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ 

 ަވނަ މާއްާދެގ 37ެގ ޤާނޫނުައސާސީ އި،ޤާނޫނުއަސާީސެގ ދެަވނަ ބާބު، އަސާސީ ޙަްއޤުތަކުެގ ބާބުގަ  ކުރަން.ތާއީދު

ކުރެޭވ، ރަްއކާތެރި މާޙައުެލއްަގިއ މަސައްކަތްކުރުާމއި، ކުރާ ަހމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތް ،މި އޮންނަނީ ަގއި )ށ(

އެްއ މިންަގނަޑކުން ވަޒަްނކުރެިވ، ެއއް ނިސްބަަތކުން  ތްަސއްކަ ކުރާ މަ، އެކަީށެގންާވ އުޖޫަރއެްއ ލިބުމާއި މަސައްކަތާ

ލިބިެގންވާ  މެލިބުމުެގ ޙައްޤު ޮކންމެ މީހަކަށް ވަޒީާފެގ ކުރިއެރުން ކުންޔަހަމައެއް ،ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމާއި

ޔާސީ ރިސް ެވފުޅުން ބޭ އެ ށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ ހު ކުރާ ޮގތުަގއި މި ަގރާރުކަމަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ަގބޫލު

  ެވފައިާވ ަވޢުދެއް މިއީ ެއންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވ އުޖޫރަ ަވޢުދުކެމްޕެއިންަގއި ެވސް އާދެ!  ،އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ؛ކެމްޕެއިންަގއި

ރާ ޮގތުަގއި ރާއްޖޭަގއި ކުކަމަށް ަގބޫލުކޮށް، އަުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫލުއެއްެޗއް ންޖެހޭ މިއީ ކޮންމެހެން ެވސް ކަނޑައަޅަ

މި ެދެވނީ. މި އަދަދު މިއީ ަވރަށް ުކަޑ  4000ރުފިޔާ ނުަވތަ  3000އާދެ!  ؛އި މި އޮްނނަ އަދަދުއެޅިފަ މިހާރު ކަނޑަ

 ވާ ލަ ޮގތެއްަގއި މި ަގރާރަށް ތާއީދުކުރަން. މި ަގރާރުަގއިއަދަދެއް ޙަޤީޤަތުަގއި. އެހެްނީވމާ، އަުޅަގނޑު ެވސް ޖުމު

ކުރާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ަގރާރު އޮްނނަނީ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލު ެގންދާ ޮގތުން އެިކ ސިނާޢަތްތަކަށް ެއކި މިންަވރު ކަނަޑއެޅި 

ޮގތުަގއި މި ކަމަކީ ަވރަށް ފުާޅ ދާއިރާެއްއގައި ބަހުްސކުރެިވ، މަޝްަވރާކުެރިވެގންދާންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، ކޮމިީޓ 

 ރު މި ާގނޫނުެގ ތެެރއިން އިއަންނަމަރުޙަލާގައި ަވރަށް ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި މަްޝަވރާކުެރިވ، ާގނޫނެްއ މަޖިލީހަށް 

ކުރާ ކަމެއް ކަމުަގއި ދިޔުމަކީ އަުޅަގނޑު ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުއެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވ އުޖޫރަ ކަނޑައެިޅެގން

މާއެކު ދިެވހިންނަށް ވަޒީާފެގ ޔު ދިމިކަމަކީ އެންމެ ުކޑަމިނުން ދެޭވ އުޖޫރަ ކަނޑަެއޅިެގންދަންނަަވން. އަދި ހަމައެާއއެުކ 

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންެގ ބަދަލުަގއި  ؛އިތުރަށް ތަނަަވސްެވެގންދާނެ. އާދެ! ބިދޭސީން ޞަތުރުފު

ކުރާީތ ދިެވހި ުޒާވނުންނަށް، ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތުތައް އިތުުރެވެގންދާނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލު
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ޮގސް، ިމ ްޝަވރާކުެރިވ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވ އުޫޖރަ ކަނޑައެިޅެގން  މަގައިކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ފުޅާ ދާިއރާއެއް 

ކުރާ ކަމެއް ކަމުަގއި ިދޔުމަީކ އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުެވެގން ޮގުތަގއި ެގއުޖޫރައަކީ ރަނަގޅު އުޖޫރަެއއް

 ދަންނަަވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ދާއިާރެގ ދެކުނު ުކޅުދުއްފުށީތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ  ިއއްޒަޝުކުރިއްޔާ 

 .ށްމުޙައްމަދަ ޖަމްޝީދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ކުރާ ަގރާރެއް. ސް. ަބހުސްކުރެޭވ ަގރާރަކީ އަުޅަގނޑު ެވސް ާތއީދުރި ރައީޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެ .هلل الحمد. هللا بسم 

 ،އި ަމންފާކުރާނެ. އެހެންކަމުންޔާ އެންމެހައި ަރްއޔިތުންނަށް މީެގ ލާބަ ،ދިެވހި އެންމެހައި މަަސއްކަްތތެރިންނަށް

ބަދަލެއް ލިބިދޭ ފަރާތަކާިއ  ހޭނީ އެމެ ބަދަލެއް ާވންޖެާގނޫނަކަށް ނުަވތަ ސަުރކާރުެގ ސިޔާސަތަކަށް ެގނެޭވ މިފަދަ ކޮން

ިވޔަފާރިެވރިން ުނަވަތ  ،ކަމުަގިއ ދެކެން. އެނިގަލްއާވނެ ފަދައިން ށްޖެހޭ ފަރާތެއްެގ ޙަްއޤު ނުެގއްލޭނެ ޮގތައަދި ދޭން

 ޗަާކއި އަދި ލިބިފައި ކުރާ މީހާއަށް ދޭ އުޖޫރަ މި ދެެވނީ އެ މީހާއަށް ލިބޭ އެއްކުުރާވ މީހާ، މަސައްކަތްމަސައްކަތް

މާޙައުލެއް  އަށް ފަހިއޮންނަންާވނީ ިވޔަފާރި ތައްީވހިނދުަގއި ދިެވިހ ިވޔަފާރިކަމަށްއެްއޗެްއެގ މަްއޗަށް. އެހެން އޮންނަ

ފަރާތުގެ   ދެ ،ަދންނަަވން. މިކަން މިޮގތަށް ޮއންނަންޖެހެނީ ގައި ކަމު އޮތް، ފުރުޞަތު ތަނަަވސް ތަނެއްެގ ޮގތުަގއި

ފަރާތުެގ  ައުޅަގނޑުމެންނަށް ދެ ންމިކަުމން ނުަވތަ މި ަގރާރު ،ހިނދު ީވކަމަށް. އެހެންމަށްޔަްތކުރުޙައްޤުތައް ހިމާ

ދޭ މީހާއަށް މަދުެވ، ނުަވތަ ލިބޭ މީހާއަށް ިގނަެވދާނެ. ނަމަ ޙައްޤުތައް ެވސް ސަލާމަތްކުރެޭވނެ ކަމުަގއި ދެކެން. ނޫން

ާވނީ ެގއްލުން. އަނެއް ބަޔަުކ  މުންން މިކަރާ ޮގތުކުަގބޫލު ޔަކުމިއީ މިހާރު ކުރެޭވ ބަހުސެއް. އެއްބަޔަކު ުނަވތަ ބަ

ައޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް ެވސް ނުަވަތ ާވނީ ފައިދާ. އެހެންީވމާ، މިއީ ކުރެޭވ ބަހުސްަގއި  ކުރާ ޮގތުން މިކަމުންަގބޫލު

 ލުތައްމިފަދަ ބަދަ ެގނެޭވއި މަންފާާވނެ ޮގތަށް ުނަވތަ އޮންނާނެ ޮގތަކަށް ާގނޫނަށް ޔާހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ލާބަ

ސަރުކާރަކުން މިފަދަ ިސާޔސަތެއް ކަނަޑއަާޅއިރު ަވރަްށ ބޮޑަށް ިވސްަނާވނެ. ދެން  ،ެގނެެވންޖެހޭނެ. އެނިގލަްއާވނެ 

މިފަދަ ކޮންމެ މުހިންމު ކަމެއް ކުރުމަށް ފަސްނުޖެޭހ  ހުރިުގޅުން މު ރައްޔިތުންނާއް މް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާަރކީ އާއެ

ނީ. އެހެންީވމާ، ސަރުކާރުން ެގންނަ މިފަދަ ކޮންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ދަ ން މިޮގތުަގއި ފާަހަގކުރެިވެގ ެގސަރުކާރެއް 

ށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުެރޭވ ާވހަކަ ަދންނަަވން. ިގނަ މެންބަރުން ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމަކަށް ާވހިނދުގައި މިކަމަ

ދިނުމަށްޓަކަިއ  އިދަ އިާވ ަޙއްޤުތައް ހ އްލިފަ ބޭފުޅުްނެގ ެގ ަތ އެްޓ މުަވްއޒަފުންެގ ަޙއްޤުތަްއ ނުަވސ ރި ދެކިލައްާވ ޮގުތަގއި

ދިމާލުގައި  ޝަކުާވތަކެއް ހުރީ އެ ިގނަ ،ހިފޭނެ. އެހެންކަމުންބޭނުން ،ފަސޭހަެވެގންދާނެަވރަށް ބޮޑު  ންމި ަގރާރު
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ކަމަށް  ކުރުން އޮތްތުކުރެޭވނެ ކަމުަގއި ދެެކން. ތަފާއްލުޙަ ންނަށްޑުމެނޝަކުާވަތއް އަުޅަގ އެން މިކަމު ާވތީ، ކަމަށް

ަވރެްއ އެންމެ ކުޑަކޮްށ  ކުުރން އެބައޮތް. އަދަދެްއ ނުަވތައްބަްސޭވޭވ. ތެދުފުެޅއް ެއއީ. ަވރަށް ތަފާތުއެ އެބަ 

އެއްޗެްއ  ނީ. އަދި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެދެ ފެންނަ އެއްޗެްއ މި އަދަދެއް ނުަވތަ ނެތީމަ ފެންނައެޅިަފއިކަނޑަ

އަސަުރ  ފާރާތްތަކުެގ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ ޔިތުންެގ ދިރިއުުޅމަށް ނުަވތަ އެމު ރައްއްލަސްުވމުެގ ސަބަބުން އާލިބޭލެއް 

ން  ނުބޮޑުތަަވނީ މިއަދު ަވރަށް  މި މިއަދު މުޖުތަމަޢުތަކުެގ ދިރިއުޅުން ދިެވހި ،ިގަލްއާވނެ ފަދައިންނއެަވރަށް ބޮޑު. 

ކަމަށް  މަންފާއެއް ާވނެ ،ިލބި އްޔެސް ލުމަށް ެވއެކަ ،. އެހެންކަުމންތަކުެގ އަުގ ބޮުޑެވފަތްމު ޚިދުމައްއާ ،އަުގޮބޑުވެ 

އާްމދަނީ ހ ދުމުެގ ފުރުޞަތުތައް  ،ާފެގ ފުރުޞަތުތައްކުރެެވނީ އެ މުޖުތަމަޢުަގިއ ވަޒީއް ބިނާދެކެން. ހަމަޖެހޭ މުޖުތަމަޢެ

މުން މިކަުވން ކަންބޮޑު ބޮޑުެވފަިއާވ އެންމެ މިއަދު ިދެވހިންނަށް  ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް ީވހިނދުގައިބޮޑުެވެގން. އެހެންކަމަށް 

 ގައި ދެކެން. ަވަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އްލުާވނެކަމު ޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވުގތު ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންަފއިާވ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން އެްއެވސް  އާދެ! މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މް ރަޝީދު. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ންނު މެދުދެ! މާފަބޭފުޅަކު މާލަމުަގއި ަވޑަިއެގން ނެތް. އާ

 

 މް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ޮގތުްނ  މިނިމަމް ޭވޖުެގ ަގރާރާ ބެހޭ ،އެދުނީ މިެވސް އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު ދެަވނަ ފުރުޞަތަަކށް 

  ޅާ ހުށަހަ ށްަރއްިޔތުންެގ މަޖިލީހަ ޮގތުން  ުގޅޭ ނުން ދެޭވ އުޖޫރަ ަކނޑަޅުމާލަން. އެންެމ ކުޑަމިންަނާވއެްއޗެއް ދަ

ޮގތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ   ބެހޭ މިހާރު ބިދޭސީންނާ އިޖޭަގިދެވހިރާއް  ،ެވސް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރިން ަގރާރު. ިއއްޔެ

ށް ިދެވހިންންނަށް އޮންނަ މަސައްކަތްތެރިްނެގ ޚާއްޞަކޮެވސް ނ ޭވ. އަދި  ތަރެއްހަމައެކަނި ދަފު  ،ތަރެއްދަފު

އޮންނަނީ ލޭބަރ  ތަރެއް. ރާްއޖޭގައި މިތަކުަގއި ޮއޭވ މަސަްއކަތްތެރިންެގ ދަފުއުމުޤަޔޭެގ އެހެްނ ނިދު ؛ތަރެއްދަފު

ރުން ތަ ލޭބަކުރަން ނުަވެރްކރޫޓު ،ދޭސީން ެގންނަބިެވސް ލޭބަރ މިނިސްޓްރީ ިކޔާފައި ިއ ، ކުީރަގމިނިސްޓްރީ ކިޔާފައި

އޮންނަނީ. ދުނިޭޔެގ އިމުުކރެިވފައި ޤާމެއް ކުރެޭވ ޮގތަށް އޮންނަ ސިސްޓަލާފަށް ހިއުމަން ޓެރެފިކްޚިަގާވއިދާ  އިާގނޫނާ

ތަްއ ފަރާތް ންތައްތަކާިއ އެ ނަ އުމެްއަގިއ ުއޅޭ މަސަްއކަތްތެރިންެގ ޤަ އެ  ،އޮްނނަނީއުމުތަުކަގިއ ޤައެހެން 

 ސް ެވ ޭވޖު ހެއްޓޭނެ ދަފްތަރެއް. ޭއެގ މައްޗަށް ބިނާޮކށް މިނިމަމްން ބެލެރަޖިސްޓްރީެވފައި އޮންނަ ޭލބަރު

ބިލަށް   ބަށްހިސާން މިހާމެ ޭގ އަުޅަގނޑުޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ނޭނޖެހޭނީ.  ާރއްކަނޑައެޅެން

 ކަމެއް. ދާދިއި ބަދަކީ ކޮބަރުންެގ އަދަލޭދިެވހި  ކަެމއް.އިކޮބަކީ ދަދާއިރުގައި ިދެވިހރާއްޖޭެގ ލޭބަރުންެގ އަދަކުރަމުންސްހުބަ

 އް ބަލަންޗެ ވ ލްޑްކަޕް މެ ،ދަނޑު ފުރާލި. ފުޓްބ ޅަ ޅިބިދޭސީންތަެކއް ަވދެ މުަވދެ،  ަގލޮޅު ދަނޑަށް ބަޔަކު ފަހުން 
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މީހުން  ަވރަށް އޮންނަކުރީ ޒަމާނުގައި ބާްއާވ މުބާރާތް  ،ަވދޭ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ މުބާރާތް ަވންނަ ަވރަށް މީހުން

ޭގ. ިދެވހިންނެއް ނޫން މާލެއިން ެވސް ނޭނ ތަނެއް ޭގ. ުއޅޭެވސް ނޭނ ޮގެތއް ެގނައިން.  ބިދޭސީ. އެއީަވދެފަ

ަގިއ ތު ޮގ ރެފިކިންެގިހއުމަން ޓްތަރެއް ނެތް. ފާއިތުިވ ެވރިކަުމގައި ދަފު .ދޭސީން ިގނައިން ފެންނަނީބިފެންނަނީކީ. 

 .ތައްކަރުދާސް ޕްރޮޖެކްޓު ؛ތައްކި ޕްރޮޖެކްޓުއެ . ެއކިއަދަދަކަށް ާރްއޖެއަށް މީހުން އެތެރެކޮށްފައިޭވަވރަށް ިގނަ 

  ދެ ،ހާސްލަނީ. މައެކަނި ކ ޓާ ދޫކޮށްހަ ށްއެ ޕްރޮޖެކްޓަ ،އް ހިންާގފައިތަ ކި ނަންނަމުގައި ޕްރޮޖެކްޓުހުޅުމާލޭގައި އެިކއެ

އެންމެ  ،ރަީއސް ތްތެރިޒައް ޭވޖެއް ކަނޑައަާޅއިރު އި މްިމނިމަ .ތިބީ އެތެެރެވފަ މީްސމީހުން އެ . އެކ ޓާ ެގމީހުންހާސް 

ެވސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ.   ތ އިމަސަްއކަތްތެރިންނަކީ ކޮބަ  ،ތ  ލޭބަރުންނަކީއިބަކޮ އިދިެވިހރާއްޖޭގަ  ،ކަމަކީ މުހިންމު އެއް

އް ނެތް. ދާކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ލިސްޓެ އަލަންޖެހޭ. ވަޒީފާތ  ބައިެވސް ކޮބަ ދާކުރާ ފަރާތްތަކަކީ އަ ވަޒީފާ

 ؟ނޑުމެން މިކަން ކުރާނީަގޅު ކިހިނެއްތ އޭ އަތަރެއް ޮއެވެގްނ ނޫނީ ދަފު ހުރިހާ ނެތް. މި ސްޓެއް ކަތްތެރިންެގ ލިމަސައް

ެވްސ އި ތެޭރަގ ެގދުރަީތ ަވސީލަތުުގލަތް. ނީ ަވސީސާއެއް ަވސީލަތަީކ އިން ންމުހިމު ތިޞާދު ެއންމެޤްެގ އިޖޭދިެވހިރާއް

ކަެމއް  ލިބިެގން ނޫނީ އެއްެވސްތް ަވސީލަ އިންސާނީ ަވސީލަތަކީ އިންސާނީ ަވސީލަތް. ންމު ހިއެންމެ މު

އަދި ރިސ ޓެއް  .ެވްސ ނ ންނާނެ ފުރާޅެއްެގ ޓިނު ޖެހެންކަށް ނ ންނާނެ. ކުރެވޭ  އްމާރާތެ އި ކަށް،ވޭ ކުރެނުޤީތަރައް

 މުޅި ޝާމިލުެވެގްނ އެންމެން ރިހާ ކުރާ ފަރާތްތަާކއި ހުއަދާ ަވޒީފާއި، ލޭބަރުންނާ ނީރިހާ ކަެމއް ިހންެގހު މި ިއ،އަޅަ

އަިއއިރުަގއި ފާއިުތީވ ތިންހަތަުރ  ށްހިސާބަމިހާ އުމުޤަމި  ެގނޑުމެންއަުޅަގ ،ނަމަެވސްހިނަގނީ. އެހެން މުސްޓަސި

ޭގ. ކަންމަތީ  ެވސް ނޭނ ަކންއިތަރަކީ ކޮބަލޭބަރުންެގ ދަފު ،ލޭބަރުންނަކީ ކޮބާ އުޅެނީ އަިދެވސް މި ަގއި،ެވރިކަމެއް 

މެދު  އަދި ކުދި  އާއިނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންމަތީ ފިހާރަުނާވންެވސް މި އެޕްލައިެވެގ ގައިމުމަފިހާރައަށް ހަ

އިުރަގިއ ަވިކ ިގންިތއަކަށް ދާންޖެހޭ. ާވންޖެހޭ. ިމނިމަމް ޭވޖު ކަނަޑއަޅާިއސްތިސްނާތައް ަވޒީފާ  ގެ ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކު

ނެ. ކަނަޑއެއް ޭނޅޭ ނިަމން ޭވޖުކަށް މިާވނެ ޮގތަކުހަލާ ފާރިތައްިވޔަ ްސ ާވންޖެހޭނެ. ކުދިެވ ަވކި އަދަދަކަށްުވެރ ބޮޑު

 އުސޫަލކުންތ ދީ ހަރަކާެތއް ހިނަގނީ ކޮންޞާތިޤްޖޭެގ އިއްެވސް ބަލަންޖެހޭ. ދިެވހިރާ  ަކންބައި ތިޞާދަކީ ކޮޤްޖޭެގ އިރާއް

 މީހުންނޭ. އެ 12000 ނީރީަގއި ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަބުނޭ އުޅެ ޓުއަރިޒަމް އިްނޑަސްޓް ،ެވސް ބަލަންޖެހޭ. އެބަބުނޭ

 ،ޭވޓަރުންނާއިމީހުންނަކީ ަވީޒފާ އަދާކުރާ  12000ފަރާތް ދެކެނީ  އެ ،ޓްރީ ހަމައެކަނި ެދކެނީންޑަސްއި

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭެގ މައްސަލަައކީ  ންނޫ ެއހެނެއް .ކަމަށް ޒަފުންމުަވއްކި ެއކިއެމިހެންޮގސް  އި،ންނާރޫމްބ އީ

ަވރަށް ިގނަ ާވހަކަ ަދއްކާ. މަދު ކަންތައްަތއް އެބަހުރި.  ދެެކޭވ. ެވްސ އެބަ  ާވހަކަ  ގެ އިމައްސަލަ  ބ ހިޔާަވހިކަމުގެ 

 ހޭ ބެ ެވސް ނެތް. ެއއާ ޮގތްތަކެއްކުރާނެ  ،ބިލްޑިންގ ކ ޑެއް ކުެރޭވނެ ނެތް. އިމާރާތް އްާގޫނނެ ޓްސްޓޭލްރިއަ އިރާއްޖޭގަ 

ހުރިހާ   މި ިއ،ކަތް ވިއްއިމާރާ ،މާރާތްކޮށްއި ންާގނޫނު ސްޓޭޓު އަލްނެތް. ރި އްެވސް ކަނަޑއެޅިަފއެ ތަެކއްޮގތް

ކަމެއް. ރާއްޭޖެގ  އުޫސލުން ކުރާ ެގޓް ސްޓޭ ހުރިހާ ިވޔަފާރީެގ އުސޫލުން ފްލެޓާއި ރިއަލް މި ،ފްލެޓްތައް ިވއްކުމާ

ރިސ ޓް  އިހަދަރިސ ޓް ތަންތަން. ހަމައެކަިނ ެގސްޓުން ެގންނަނީކީ ނޫްނ.  ޓްތައް ަގނެވިއްކާސ  ރި ،ޓްތަކަކީސ ރި
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 ަގއި ނއެތާ ،އިކުރާ މީހުންނާމަސައްކަތް ތިބޭ މީހުންނާއި، ެޓއް ހަދަން ރިސ އެ  . ރައީސްޒަތްތެރި ިއއް ެވސް ލާ އި ކަިވއް 

 .ތައްއެޅޭނެ ފަރާތްކަނޑަ ޑަ އުޫޖރަކު ލޭބަރުންެގ އެންމެ ،ހުރިހާ މަސައްކަތެއްަގއި ތިބޭ ބަޔަކީ ެއއީ ހަމަ މި ާގނޫނުަގއި 

 ،ޑަސްޓްރީެވސް ހިމެނޭނެ. އެހެންީވމާ، އިން  ރާތްތައްރިހާ ފަޮގސް ހުމިހެން، ެވސް ރާނާ މީހާ ،ެވސް ކުރާ މީހާަވޑާން

ތާކަށް ނޫން. ުމިޅ  ޖެހެނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވކިންޓަމުޅި އިކޮނިމީއަްށ ބިނާކޮށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނުން ބަހައް

ޖެހޭނެ. މެކްރ  ންނަން ދެކެަގނޑުމެން ަގއަޅު  އާމެކްރ  އިކޮނޮމީ  ،އާއި ޖެހެނީ. މައިކްރ  ިއކޮނޮމީސިސްޓަމަށް ާވހަކަދަްއކަން

ޓްކަްނ ްސޓޭލްރިއަ ެއއީ ކޮށް ަގނެިވއްކާމާރާތްއެނެގންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އި ަކންމަ ސިސްޓަމުއިކޮނިމީއޭ ބުނީ

ދަފްތަރެއް ެވސް އޮންނަންޖެހޭ.  ،ޖުޭވ މިނިމަމްކަމެއް ާސފުެވެގން ޖެހޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހުރިހާ އެނެގން

 ކަނަޑއަޅަނީ ކިހިނެއް  ޭވޖު މެްއ،ކޮަބއިކަ މި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަކީ  .ރާއްޖޭގައިދިެވހިކަެމއް އިބަނަކީ ކޮލޭބަރުން

ލަރަށް އަރުަވން ބިލިއަން ޑޮ 10 އިކޮނިމީެގ ޖީ.ޑި.ޕީ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ،ރާއްޭޖެގ ޖީ.ޑީޕީ މިހާރު ހުރީ ،ކަމެއް

ބިލިއަން  6.8 ނީހުންނާ ިތޞާދީ މާހިރުން ދެކޭޮގތުން މި ޤްއި ،ނަމަެވސް ަދއުރު ނިމޭއިުރގައި. އެހެން އޮތް ކުރިއަށް

ރާއްޖޭެގ  ޖެހޭނެ ަވރަކީ. މިނޫން ހުންނަން އެއްއެ  ކު. ެއކަމަލަރަށް. ެއއީ ދެން އަުޅަގނޑުމެން ލަފާކުރާ މިންަވރުޑޮ

 އިްއޒަތްރި ރަީއސް.ލަރަށް ބިިލއަން ޑޮ 10 .ހަރު ނިމޭއިރުއަ  5 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް މި 10 ދު އަރަންޖެހޭނެޞާތިޤްއި

 ...ބިިލއަން ޑޮލަރަށް އަަރއިެގން 10

 

 ިރާޔަސުތްނ ވާަހަކެދްއެކުވްނ:

 ަވުގތު  އެދިަވަޑއިެގންފަިއާވ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން މި ކުރުމަށްސްހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ަގރާރަށް ބަ

 ، މުގައި ތިބި އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންެގ ތެރެއިންތް. މާލަެއއްެވްސ މެންބަރަކު ަވޑައިެގން ނެ މާލަމުގައި އެއިން

 މިރު. ޢާކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 މިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ތަފާތު  ،ޮގތަށްޭވޖެއްެގ ާވހަކަ ަވރަށް ތަފާތު ޮގތް މަމް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭަގއި މިނި

 ،ެވސް އެނޭގ. އެހެންނަމަެވސް ނޑުމެން އެންމެނަށްތަފާތު ބޭނުުމަގއި ތަފާތު ޮގތްޮގތަށް އެދޭކަން އަޅުަގ ،ިވސްނުމުަގއި

ން ެވސް ލާޒިުމކުރައި ނޫނުަގގާ  ދިޔައިުރަގއި އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރެިވެގން މުސާރައިެގ ސިާޔސަތުެގ ާގނޫނެއް މި

ެވްސ  އިޤީޤަތުަގޙަދިޔަ. ެގ މައްސަލަ ެވެގންމިނިމަމް ޭވޖު މިދެންނެިވހަމަ  ލައަކަށްތަންކޮޅެއް އުނަދޫގ މައްސަ

ރު ސިކުނިޑއަްށ ީގކަމަށް ައޅުަގނޑުެގ މި ފަ ށް އެހާ ފަސޭހައިން އަދިެވސް ކޮށްލެިވދާެނ ކަމެއްނަނޑުމެންއަޅުަގ

ށް ެގންނަންޖެހޭ  ން އެބަ ހަދާނަަގނޑުމެއަޅު  އިުރަގއިމިާވހަކަ ދައްކާ ،ނަމަެވސްކަމަކީ. އެހެން މި  ފެންނަކަމެއް ނޫން

ކުރެޭވ  ،ބުނާ އެކަީށެގންާވ އުޖޫރަ  އަސާސީަގއި މިނޫނުޤާ ށްުކރާ މަސައްކަތްތެރިންނަދިެވހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތް 
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 ން ިވސްނައިފި ކުމަދުލުެވރި ިވސްނުޢައަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތަކަށް ެއކަށީެގްނާވ އުޖޫރަ ލިބުމުގައި އެބަހުރިކަން 

ލާއިރުަގިއ އިއެންމެ ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލަ ،ަވނީ ކަންތައްތަެކއް. ސަބަބަކަށް ހޭޖެިވސްނަން ،ނަމަާވކަމަށް 

މަަސއްކަތު  ޅޭނޫނީ އެހެން ަކންކަމުގައި އު ،ުތެގ މަސަްއަކތު މީހުންމީހުން ނުަވތަ މިސްކޮއޮފީސްތަުކެގ މަސަްއކަތު

އެ  ،މާއެހެންީވ .ުރެގ އުޖޫރަެއއް ނުލިބޭަވްނާވމަސައްަކތާ އެކަށީެގ ކުރާ އެޤަތުގައި ޤީޙަ މީހުން މަސައްކަތު ؛މީހުން

  ތަ ކުރުމަށް ނުަވޢާއެ އުޖޫރަ މުރާޖަ  ކަމެއް. ެވްސ ކުރަންޖެހޭނެ  މަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމުކުރުޢާއުޖޫރަ މުރާޖަ

މަމް ޭވެޖއް ދެކެެވނީ މިނިާވހަކަ ށް މިމެންނަަގނޑުކުުރމަށް އަޅު އްލު ޙަޮގތުން ހުިރ ކަންބޮުޑުވންތަކެްއ  އެ އުޖޫރައާ ބެހޭ

 ،ކަމަށް ާވނަމަ އްޖެމަށް. މިނިަމމް ޭވޖެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅި ކަ މުޅި ރާއްޖޭަގއި ކަނަޑއެޅިަފިއ އޮންނަންާވނެ

ަވކި ންނަށް ައޅުަގނޑުމެ ،ީވީތެވ ކުރެިވެގން ކަމަށްހަދާތަކުަގިއ ސޮއިޢާކަހަލަ މު ެވސް މިތިބީ ބައެއްން އަޅުަގނޑުމެ

 ތެރޭަގއި ހަދާއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާޒިމުުކރާ ކަންތައްތައް ޭއެގޢާއެ މު ،އް ނުކުރެޭވނެތަފާތު ޮގތަކަށެއް އެކަމެ 

ދު ދިެވިހ ެވސް ިމއަ ނުންޤީކުރަންޖެހޭ. ހަމަ ޔަ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ނުހިމަނައެއް. އެހެްނީވމާ، ެއކަންކަން

 ،ދުތަާކއިޢުިސޔާސީ ފައިާދ ހ ދުމަށް ަވމުންދާ ަވ ،ާކ ާވހަކައާއި ސީ މީހުން ދައްސިޔާ  ،އި ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގ ބޭނުމާ

 ހެންީވމާ. މިކަން އެދެކެން. ެވސް  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ކަމެއް  ހޭޖެލެއް އަންނަންއްޙަލާއިުރގައި ކޮންމެެވސް ބައަޅާ

 ،ކުރަންެވސް ަގބޫލު  ގައިމުނޑު ަހމަުޅަގށް އަމަކަ ކުރުމުަގއި އެންމެ ބޮޑަްށ އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނެ އެއްއްލުޙަ

އުމެއްެގ ޤަނޑުމެން ހަމަ ަގޅު ކު ދަންނަަވން އޮތީ އައެޔާތިޞާދު އެހާ ހެލްތީއެއް ނޫން. ހިތާމަ ޤްއި އަޅުަގނޑުމެންްގ

ނޭގ.  އިބަ އެކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ެއންމެނަށް ެވސް  ތިޞާދު އެހާ ހެލްތީ ނޫންޤްެގ އިން ހައިސިއްޔަތުްނ އަުޅަގނޑުމެ

 . އެ ނުބޮއިނުަކއި ،ތަށް ކިރިޔާ ލޮޅުމެއް އަޔަސް އަުޅަގނޑުމެން ތިބޭނީ ބަނޑަށްޢަޒަމްެގ ސިނާެވސް ޓުއަރި  ދަމާމާ

އުމެއް މި ދިެވހިރާއްޖެއަކީ. އެހެްނީވމާ، މިފަދަ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނަކުން ޤަހާލަތުގައި އޮތް 

 ކުރާ މީހުންެގ ޚިޔާލާއި އްކަތްއި ޕްރައިެވޓް ސެްކޓަރަގއި މަސައްޖޭގަ ރާ އިަގތުޢަދާއިުރގައި ިމ ސިނާކުރެިވެގންލާޒިމު

ަވރާ އަދިެވސް ޝްހަމަ މަ ށް ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަ. މީެގަގބޫލުކުރެޭވކަމަށް  ާވނެމަޝްަވރާ ަވރަށް މުހިންމު

 ،ތަުކެގ ލެެވލްަގއި ކޮމިޓީރަުށެގ ދާިއރާއެްއގައި ހ ދުމަށްޓަކައި ޅާތައް ތަންކޮެޅއް ފުޝްަވރާމިކަމާ ުގޅޭ މަ ،އިތުރަށް

ޔާތަކުެގ އްޢިއްޔާތަކުެގ ލެެވްލަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ެއކަން އެަބ ކުރަންޖެހޭ. ޖަމުމުޢިޖަ ،ތަުކެގ ެލެވލްަގއިކައުންސިލު

އެކަިނ ކުރަނީ ހަމަަގަވރމަންޓް އ ަގަނއިޒޭޝަްނެގ ޮގުތަގިއ މަސައްކަތް-ނޑުމެްނނަށް ހަމަ ނަންއަޅުަގ  ބުނީމާލެެވލޭ

އައިްސ ނޑުމެންނަށް މިފަހަކަށްކަމެއް ނޫން. އަުޅަގ  އެހާ ޒިްނމާދާރުކަމަށް ދެކުމަކީ އެއީ އްޔާމުޢިތިން ޖަންމެ ދެއެ

ނޑުމެންނަށް ރުހޭ އަޅުަގ ،އްޔާތަްއ އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސްޢިދަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ބަިއަވރު ޖަމުފެންނަމުން

ކުރީމޭ ބުާނ ކަްނކަމުގައި ބޭނުން ްއޔާތަކުެގ ބަިއެވރިުވން މިޢިޖަމު އެ، މަށްފަހުކޮށްލުމަސަްއކަތް ޔާއަކާ އެްއކޮށްއްޢިޖަމު

މިނިމަމް ޭވޖެްއ  ނުޑ ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ެގނައީ. އެހެންީވމާ،ާވހަކަ އަުޅަގ ެވ، މިބީދައިން ކަންކަން ހިނަގމުްނދާތީ

އި އެބަ ފ ރަމެްއ ރާެއއްގަ ފުޅާ ދާއި ޮގތުން ަވރަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާ ުގޅޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅުމަށް 
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 އްޔާތަކާޢިމިދެންނެިވ ޖަމު ،ރުންނާއިބަމެން ެގތަކުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކު ފ ރަމް އެ ޖެހޭ.ބޭއްެވން

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން  ،ނަމަެވސް ކަމަށް ދުަވސް ނެގި ހަރު އަ އެކަމަށް އެއް  ،އެްއކޮށް ަވރަށް ޮބޑު މަސަްއކަތެއް

ށް ާވހަކަ ސމާލުކަމަ ނޑު ހަމަ މިައޅުަގ ،ާވތީވެ  މަތިން ކަމަށް އުސޫލުތަުކެގ ިމދެންނެިވދާނީ ކުރެިވެގންމައަށް ފުރިހަ

ނޑުމެންނަީކ އަޅުަގ ؛ށް އެންމެ ބޮޑަށްމެންނަދީ ޮގތުން އަޅުަގނޑުޞާތިޤްއި ،ކީކަމަެގނައީ. އެހެން މިދެންނިެވ  މި

ލިބޭ އާމްދަނީ  ންޒަމުެވްސ ޓުއަރި ުޅަގނޑުމެންނަށް މާދަމާޑަްށ އަބޮ އެހާމުތަުކެގ ލިސްޓުަގިއ އުޤަކުރިއަރަމުންދާ 

އޮީތ.  އުމަކަށް ެވަފއި މިޤައަުޅަގނުޑމެން ދިރިހުރުމަށް އުނދަޫގ ކަމަށް ާވނަމަ  ްއޔާ ނުަވަތ މަދުެވްއޖެކުޑަެވއްޖެ

ކަމަްށ  އްކަމެ ާވނެެގން  ކުރެިވކުރުމަށްފަހު ޒިންމާދާރު ޮގތަކަށް ނޫނީފިކުރު އި، މިއީ ަވރަށް ފުންޮކށް ިވސްނައެހެންީވމާ

ކަށީެގްނާވ އުޖޫރަެއްއ އަސާސީަގއި މި ބަޔާންކުރާ އެނޫނުޤާ ،ބޫެލއް ނުކުރެޭވ. އެހެންނަމަެވސްއަޅުަގނޑަކަށް ަގ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ަކމަށް ދެކެން ާވންޖެހޭ ބަމަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ ޮގތްތަކެއް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިރ ތެ ުވމާެއކު އަުޅަގނޑު ިއއްޒަތްރުެގ ަވުގތު ކައިިރެވފައި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު މެންދު އްޔާ އިޝުކުރި

 ގައި. 1:00 ެގންދަން ފަށާނީމެންބަރުންނަށް ހުސްަވުގތުކޮެޅއް އަުރަވން. ދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް

 

 {އަށް 13:02އިްނ  12:28 :ޅުުތކޮސްަވުގހު}
 އީސް، ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ނަީޝދު(ހުެގ ރަ ަމޖިލީ؛ ީވންނެ ރިޔާސަުތގައި އި )

 

  ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީން  .8

 

  ން:ެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

 ؛8.1 ށަހަޅާ ކަންކަމުން ފެށިެގން. އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކުން ހުޓީ ައޅުަގނޑުމެން މެންދުރަށްފަހު ފަށަނީ ކޮމި`. 

އަށް ލިބިޭދ ނަ މައްދާެގ )ހ( އިން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަ  116 އަސާސީެގނޫނުޤާދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ެޓއް ގައި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ކޮންސިއުލޭ 2019 އ ަގސްޓް 26ރަބިއްޔާެގ ިޖއްދާަގއި ޢަ ދީޢޫތިޔާުރެގ ދަށުން ސަޙްއި

ކަމުަގިއ  އްދާ ތަނެންަގމުންދިެވހިރާއްޖޭެގ އެމްބަީސެގ ދަށުން ހިރަބިއްޔާަގއި ހުންނަ ޢަދީ ޢޫއެތަނަކީ ސަ ިއ،އުފައްދަ

ދާއިާރއަށް ެގންނަާވފަިއާވ ބަދަލުތަކާ ުގޭޅ  ޒްެގ މަސަްއކަތުެގމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއާ ،ހަމަޖެއްސުމާ ުގޅިެގން

ރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީން އްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރަ ،ޮގތުން ފޮނުާވފަިއާވ މައްސަލަ 

ެދްއާވނީ ސަރުކާރުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުާރ ޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕ ތުެގ ރިޕ މުނު ޮގދިރާސާކޮށް ނިން
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މުޙައްމަދު ފަލާޙް. އަޅުަގނުޑ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ  ،އްރިރުޤަމިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީެގ މު

 .ށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަދާއިރާެގއަރުަވނީ މާފަންނު ހުޅަނުގ ހާރު މި ފުރުޞަތުމި

 

 މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ާވހަކަދެއްކެުވން:

ްއކަތުެގ ދާއިާރއަށް ެގނެިވަފއިާވ ބަދަލުތަކާ ްޒެގ މަސަޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރި ރަީއސް. މިނިސްތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ސަރުކާުރެގ މަސްއޫލިްއަޔތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ  ެގަގއި ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުއިސަލަމައް ފަިއާވ ޮގތުން ފޮނުާވ ުގޅޭ

 ުވނުަވނަ ދުަވހު ބޭއް  2019 ރުއޮކްޓ ބަ 3 ޓް. މި މައްސަލަ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުީވކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕ 

ޮގެތްއ  އިމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވަ  މުން.ެގ ނިންޖަލްާސގައި. ކޮިމޓީ 48 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 19

ަވަނ ޖަލްސާގައި މި ކޮމިޓީއަށް  9ަވނަ އަހަރުެގ  19ަގިއ ބޭްއިވ ކޮމިީޓެގ  2019 ޮއކްޓ ބަރު 8ނިންމެުވމަށް 

ޖޭެގ . ދިެވހިރާއްން ނިންމެިވޤުއިއްތިފާހުިރހާ މެންބަރުންެގ  ނެިވިއ ބައިެވރިަވޑަިއެގންހާޒިރުެވަވަޑއިެގން ކޮމިީޓަގ

ދީ ޢޫސަ ތިޔާުރެގ ދަށުންލިބިދޭ އިޚް ރިއްޔާއަށްަވނަ މާއްާދއިން ރަީއސުލްޖުމްހޫ 116ނޫނުއަސާސީެގ ޤާމްހޫރިއްޔާ ޖު

ދީ ސަޢޫތަނަީކ  އެ ،ޖޭެގ ކައުންސިލޭެޓއް އުފަްއދައިަގިއ ދިެވހިާރއް 2019ަގސްޓް އ   26ރަބިއްޔާ ޖިއްާދަގިއ ޢަ

ުގިޅެގން  ދަށުްނ ހިނަގމުންދާ ތަނެއްެގ ޮގތުގައި ހަމަޖެއްސުމާ ބަސީެގއި ހުންނަ ދިެވިހރާއްޖޭެގ އެމްރަބިއްޔާގަ ޢަ

ބަދަލުތަްއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން  ސަްއކަތު ދާއިާރއަށް ެގންނަާވފަިއާވމަ ެގމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއާޒް 

ޮގތަކަްށ ަގންނަާވ ނިަވޑައި ފެ ށް މާ، މި މައްސަލަ މަޖިލީހަނެެވ. ީވފޮނުާވފައިާވ ޮގތަށް ފާސްުކރަން ނިންމު

ެގ ނިންމަވައިދެްއުވމަށް ޓަަކއި މި ކޮމިޓީެގ ރިޕ ޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެެވ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ހުށަހެޅުއްިވ ަމއްސަލައި 

 ެގ ޮގުތަގިއ ހިމަނާފައިާވނެ. އަދި މި ޮކމިޓީެގ ބައްދަުލުވމަށް މެންބަރުން ަވަޑއިެގންެނިވ ނިސްބަތ1ްރިޕ ޓް ޖަދުަވލު 

މައްސަަލ  އިމިޓީަގމި ކޮ .ެގ ޮގުތގައި ހިމަނާފައިާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސ2ްެގ ޖަދުަވލު ޮގތަށް ކޮމިޓީ އެނޭގ

ަވރަކަށް މިނެްޓ  45މެން ބޭްއިވ ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލުުވގައި ާގްތަގނަޑކަށް ނިންމުމަށް ޓަކައި ެއ ދުަވުހ އަުޅަގނޑު

ން ފަސްީވ މި ކޮމިޓީއަށް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްިވ ޤުފާ އިއްތިބައްދަލުުވން ކުިރއަށްދިޔަ. ުހރިހާ މެންބަރުންެގ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުްނ ރައީ ޮގތަށް ފާސްކޮށްދެްއުވމަށް. އެހެންީވމާ، މި ރިޕ ޓް އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ

 ނުއްާވފަިއާވ ޮގތަށް ފާްސކޮްށދެއްުވމަށް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ފޮ

 

 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު

ރިޕ ޓްެގ ބަހުްސެގ ަވުގތު.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަނީ ކޮމިީޓގެ 

ެއ  ްއރިރު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވޤަސަުރކާުރެގ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީެގ މު )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ަގއި ވ ޓު ަގޑީަގއި ވ ޓަށް އެހޭނެ.  1:30 ،ޮގތުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް ުގޅޭ ޓާކޮމިޓީެގ ރިޕ 
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 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ބަހުސް އަޅުަގނޑުމެން ފެށީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އީ ެއއީ އިބުތިދާ ، 6.2ހެނދުނު އެޖެންޑާ އައިޓަމް މިއަދު 

  ން ިވޔަފާރިތައް ރަށު ބަންދު މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ރަށު އުފެއްދުންތަާކއި ތްތެރިއިްއޒަ

 އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މި . ފަަވނީ ހުށަހެޅި މި ަގރާރު .ންލާ ަގރާރުއި ެގނައުމަށް ޮގވަ ޤީޒަމާނީ ތަރައް ،މިނިަވންކޮށް

 .ލުމަށް. ަގރާރުެގ ބަހުސްެގ ަވުގތު އޮތީ މިހާރު ހުޅުިވފައިތު ހުުޅވަ ެގ ަވުގަވުގތު މި ބޭނުންކުރަނީ މި ގަރާރުެގ ބަހުސް

 ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާފަންނު މެދު  

ޔިތުން ރަށު ބަންދުން އަދި ިވޔަފާރިތައް މިނިަވންކޮްށ ޅޭ ރައްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަށްރަށުގައި ދިރިއު

ެރއް ފަރުމާކުރަން މި ަގރާ އަުޅަގނޑުމެން  .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ،ދީ މިނިަވްނކަން ލިބޭނެ ަގރާެރއްޞާތިޤްރާއްޖޭެގ އި

 ލާމަރުކަޒީ ހިމެނޭ ގައިދަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިސޔާސަތުތަުކެގ ތެރޭޤްޞަހުށަހެޅި އެންމެ ބޮޑު މަ ަގރާރު ޖެހުނީ އަދި

ދީ ޮގތުްނ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަކީ ފުދުންތެރި ބައެއްެގ ޮގތުަގިއ ޞާތިޤްއި ،ރާތައް ހިންގައިއިއުސޫލުން އިދާރީ ދާ

 ކީ އިްއޔެ އަުޅަގނޑަށް ފެނިެގންދިޔަ ވ ލްްޑ ބޭންކު އަތްކުރުމަށް. ރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑު މައްަސލަކަހެދުމުެގ މަސައް

ދަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލެއް ނެތުމުން ކަމަށް.  ެވެގން މިށްދު ދަޞާތިޤްސަރަހައްދުެގ އި މި ެގއްޖޭ ރިޕ ޓެއްަގއި ެވސް ރާ

އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ށްތަުކަގއި ުއޅޭ ފަރާތަތްކަށްސެންޓްރަލައިްޒެވފައި ހުރުުމން ކަމަށް. ރާއްޖޭެގ އެިކއެކި ރަ

ދީ މާީލ ޞާތިޤް. އިދީ މިނިަވންކަެމއް ނެތްޞާތިޤްއި ގައި. ރާއްޖޭަގއި އާމްދަނީންކަަވސީލަތްތަެކއް ނެތުމުެގ ސަަބބުން

އުމުތަކުަގއި ތިބޭ ޤަށް ލިބިފައެއް ނެތް. ރާއްޖޭަގިއ ތިބޭ ރައްޔިތުން ދުނިޔޭެގ އެހެން މިނިަވންކަމެއް ރަްއޔިތުންނަ

އާ މި އިންޑި  މުޢާމަލާތް ހިންޭގނެ ނިޒާމެއް ނެތް. މިއީ އެންމެ ބޮުޑ މައްސަލައަކީ. ެގރައްޔިތުންނާ ެއއްކޮށް ިވޔަފާރީ 

ސިޔާސަތު ކަނޑައަަޅއި މުޅިން ތަފާތު   ކްއިންިޑާއެގ އިކޮނޮމި .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އޮތީ އެންމެ ކައިރީަގއި

ފެށީ. ތަފާތު   ފަހުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަަގން ޖީ.އެސް.ޓީ ެވސް ނަަގން ފަށައިފި. އަޅުަގނޑުމެންނަށްުވރެ ،ބައްޓަމަކަށް

އޮތީ ަވރަށް  މި މެންނަމަެވސް އިކޮނޮމީ ދަނީ ކުރިއަރަމުން. އަޅުަގނޑު މަޑުންއެހެން މައްސަލަތައް ދިމާިވަޔސް މަޑު

 އެ ޓާ ުގިޅ ލާމެހިެގން އެ ދަނީ. އިންޑިއާ އިކޮނޮމީ ށްއިީރގައި. ދަތުރުފަތުުރެގ ނިޒާމަކުން ޮކޗިން ެވްސ ކުޅުުދއްފުކަ

ނަނީ. އިންޑިާއ ސަރުކާރުްނ އެ ހުން ްޓރިލިއަން ޑޮލަރުަގއި 7ުނަވތަ  2.6މިހާރު އިްނޑިއަން އިޮކނޮމީއަކީ  ،އޮތީ

 ގެ ދުަވހުހަތަރު އަހަރުކުރިއަްށ ޮއތް ތިން ޓްރިލިއަންަގއި 5ހައްޓާނަމޭ ލަދު ބަޞާތިޤްމެންެގ އިނަ ދަނީ ތިމަންބުނަމުން
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ުދަގިއ މި ލިބެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅި ޖުމުލަ ޕްރައިެވޓް ޞާތިޤްތެރޭގައި. ޓާެގޓެއް އެަބއޮތް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އި

ރާ. އަރާނެ ކަމަށް  ބިލިއަނަަކށް ނާ 6.6ތަާކއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެކުެވެގން ެވސް ޓްސ އި ރިރއާ ކްޓަސެ

އަުޅަގނޑުމެން ާވހަކަދައްާކއިރު އަުޅަގނޑުމެން މިންަގނޑެއް އެަބ  .އަންދާޒާކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ބިިލއަން ޑޮލަރުަގއި  10ރު ނިމޭއިރުަގިއ އަހަ 5 ބަލުގައި ހުންނާނީ. މިޤުކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކިާހަވރަކަށްތ  މުސްތަ

ދުނިޔޭެގ އެންމެ ބޮޑު އިކޮނޮމީ އަުޅަގނޑުމެންާނ  .. ބެހެއްޓޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއްޓަން އެބަޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން ބަހަ

އެހެްނ ނިޔޭެގ އިން ދުޢާރީޛަކޮމާސްެގ ަވރަށް ަކއިރީަގއި މި އޮތީ. ރާއްޖޭެގ ރަށްތަުކަގއި ދިރިއުޭޅ ރައްޔިތުންނަށް އީ 

ޮގސް މިހެން ،އީބޭ، ންޒ ނޑު މި ދައްކަނީ ެއމެއަޅުަގ ؛ފ މުަގއިުދނިޔޭެގ ބޮޑެތި ޕްލެޓް ،ފ މްތަކުގައި ެވސްޓްޕްލެ

. އެމް.އެމް.ޭއއިން އެކަްނ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ޭވނެތަންތާގައި ިވޔަފާރިކުރެ ިވޔަފާރި ލް ދުނިޔޭެގ ެއކިއެކި ރީެޓއި

 ގެ ރާެގ ގ ތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މާފަންނު މެދު ދާއި ނަށް. އަުޅަގނޑު ަވރަށް ފަހުންޔިތުން ދިެވހި ރައް ކޮށްދޭންޖެހޭ

ނަނީ އެޗް.ޑީ.ސީން ބުނަ އިން. ެއޗް.ޑީ.ީސއަށް ޮގސް ާވހަކަދެްއކީމާލުަވްނ އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ދިޔަ ކަންތައްތަުކގައި އޮޅުންފި

ފެނުނީ ެއއް ުނފެނުނު. އަޅުަގނޑަށް ޤީތަަރއްއެ ެވސް ޮގަތކަށްކުރަނިއްޔޭ. ައޅުަގނޑަްށ ހަމަ އެއް ޤީތިމަންނަމެން ތަރައް

މަނިކުފާނުެގ ެވރިކަުމަގިއ  ،ހާ ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮްށެގން ހިއްކާަފއި އޮތް ބިެމއްަގއިއްމިލިއަނެ 30 އެތަނަށް ާގްތަގނޑަކަށް

ދަނީ އިތުރުކޮށްެގން ެއ އާމް ންއި ހައުސް އެ ެގްސޓް ،ހައުްސަގއި ހަދައިެގންެގސްޓްއެތާ  ކު މީހުންޔަބަ ބިންކޮޅެއް ދިނީމަ

. ނުފެނު ށްއަޅުަގނޑަ ބައެއް ޓެކްސް ދައްކާ ލަތަށްއުދިެވހި ދަ، ލާރި މިތަނަށްއެތަން އި ހައުސްަތކުން މީރާއަށާެގސްޓް

ރިސ ޓްެގ  ހަތަރުތިން ހަމަެއކަނި ހުޅުމާލެއިްނ ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ. ހުޅުމާލޭ ާގތްަގނޑަކަށް ާރއްޖޭެގ ބޮޑުއެއީ 

 ަގއިހުޅުމާލޭ ،ހަދާ ތަނެއް އެއީ. ޑޭ ޔޫސް ރޫމް ިވއްަކއިެގން ުއޅޭ ތަނެއް. ހުޅުމާލޭަގއި ދުާވލަކަށްއި ނިދަފަތުރުެވރިން

 ،ރޕ ޓް. އެހެންނަމަެވސްަކއިީރގައި އެއޮީތ އެއަ ؛ޑޭ ޔޫސް ިވއްކާ. ކޮޓަިރ  1ފަހަރު  3ުދާވލު  ކާއިރެޔަ  ކޮޓަރިެއއް

 މެޝިން އޭ.ޓީ.އެމް 3ެނއް. ޑޮލަރު އޭ.ޓީ.އެމް މެިޝނެއް. މް މެޝިޒަތްތެިރ ރައީސް ޭއ.ޓީ.އެހުޅުމާލޭގައި ނެތޭ ިއއް

ބު ނިންމާފައި ދިޔައީ ޚާައޅުަގނުޑ ހަނދާންަވނީ އަޅުަގނޑު އިންތި ،ނީ. އެއީ މެީގ ާގތްަގނޑަކަށްލަ އިމުޅި ޖުމު

ލަން  ބަ އެ .ންތ  އަުޅަގނޑުެމންނަށް ލިބެނީހިސާބަކުކޮން ،މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ދޫކުރާ ބިން އޮތް ހިސާބު

 އެ ެގ،ތިމަންނަމެންެގ ޝަކުާވއަކީ އެޗް.ޑީ.ސީ  ،އެެހންނަމަެވސް ެވސް ދުށިން އަޅުަގނުޑ. ޗާޓު އަޅުަގނޑު ދިަޔއީ.

ެގސްޓްހައުސް އަޅަީނއޭ.  . އައިސް ތިމަންނަމެން ބިން ދިނީމާއޭތަނަށް އަންނަނީ މިދުަވހުެގ ެވސް ޝަުކާވއަކީ 

ކުރަންޖެހޭނީ  ރަންީވ ނޫންތ . ކޮންމެހެން ނިދާ އެނދެއް ނޫނޭ ބޭނުންކުޔަފާރި. ިވހަމަ ީވ ނޫްނތ ެގސްޓްހައުްސ އަޅަން 

ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ   .ައދި އެހެން މައްސަލައެއް އެބަޮއތްބިމުގައި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭެގ މައްސަލައަކީ ބިން

ތަކަށް އަމިއްލަ ބިން .ޖެހޭކަނަޑން އް ެވއްޖެ. ބަންޑާރައެތަްއ ޒަމާނެ  ،ބިން. ޒަމާނުއްސުރެ ބިން އެއީ ބަންޑާރަ

ދުގައި ކަްނކަން ހިންޭގނެ ޞާދެޭވނެ ޮގތާިއ، އިޤްތި  މ ޭގޖު ިއ،ކުރެޭވނެ ޮގތާމ ޭގޖު ކުންހަދަންޖެހޭ. ހަދައިެގން ބޭން

 މި ؛ލްޕޭޕަ ،އެއް ވޭ ޕޭމެންޓް ޭގޓްއޮ ތަރުތީބުާވންޖެހޭނެ. އެމް.އެމް.އޭއިން ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުާރ ޮގތުަގއި ސެކި 
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 ؛ތަންތަނުން ަގނެިވއްކާ  ޒަްނ، އީބޭ، އަލީބާބާ، މި ރަްއޔިތުންނަށް ފ ނު ަގނެޭވ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެމެރާއްޖޭގެ ދިެވހި

ފ މްތަކުަގއި ސް ޕްލެޓްފ މްތަކުގައި ދުިނޔޭެގ ޮބޑެތި އީކޮމާހަމައެކަނި ެއއްޗެހި ަގނެެވީނ. ދިެވހިންނަށް އެ ޕްލެޓް

ތިބި މީހުން ތަެކތި އުފައްދާ. އަުޅަގނޑުމެން  އިއްޖޭެގ ަކންކޮޅުގަ ތް. ރާ ކުެރޭވނެ އެްއެވސް ުފރުޞަތެއް ނެިވޔަފާރި

 ށު ަލއިފި. ޭގދޮއިބެހޭ ބިލެއް އެކުަލަވ ފެކްޓްރީެގ ބިލެއް ނުަވތަ މަސްެވރިކަމާމަސް  ،ބެހޭ ޮގތުން އާފެކްޓްރީމަސް

 ،ފުޅުން ިވދާުޅިވިގނަ ބޭ ކުރެްއިވއިރު ަވރަށް މަޖިލީހުެގ ބަހުސް ތަކުަގއި އުަފއްާދ ޕްރޮޑަކްޓް މިަގހަމަސްޖަ

އްަދކީ ހަ. ރާއްޖޭެގ މި ސަރަޭއެގ ަތކެތި އުަފއްދަިއެގންނޭ ެގންދާނީ  ،ެޑޑް ޕްރޮަޑކްޓް އެެވިލއު  ޔައީެގންދިދަންނަަވމުން

ެގ ިމ އާއްދު، އޭޝި ހަސަރަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން ެވސް އޮތީ ރާއްޭޖެގ މި ،އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުން

ހިންިގ ސިާޔަސތުން ހަމައެކަނި ރ މެޓީރިއަލް  އިއޭރުގަ  ންއިންިޑއަން ކޮމްެޕނީއަން ސްޓިއީ އިގަ  ޒަމާނުއްދަކީ ކުރީހަސަރަ

ަވސީލަތްތަކުން ތަކެްއޗެއް ނުއުަފއްދާ. ލަންާކަގިއ  ،އްދުގައި އުފައްދާ ތަކެތިހަސަރަ . މިއްސާބެށް ެގންދާ ހިޕަޔޫރަ

 ަގއި އާ ތަނެއްގައި. އިްނޑި ނުަވތަ އެެހން ގައިނީ ޔޫރަޕުންޖެހެހުރި ޮގތަށް. ބަންދުކުރަ ށްސައިފަތް ެގންދާނީ ޔޫރަޕަ

ން ކޮނޮމީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެ އިކޮނޮމީލް އި އިށް. ެއއީ މާކެްނޓައުފައްދާތަކެތި ެވސް ެގންާދނީ ޔޫރަޕަ

ަފއިްވ  އިަގއާ އިްނޑި އަށް،ކަިއރީގައި މިއޮތް ޮބޑު ިއކޮނޮމީ އި،ކަމެއް ހ ދައަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމަ އުފެއްދުންތެރި

. ެގްޓކޮށްފަޓާެއއަށް  ،އޮީތ މިހާރު އޮކޮނޮމީ ބައްޓަންކޮށްފައި ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް، ފަސް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އެ

 ،އަޅުަގނޑު މިދެންނެީވ .ބިލިައން މިހާރު ،ދަީކ ހައެއް ޕޮއިންޓް ކޮންމެެވސް އެްއޗެއް ޞާތިއަޅުަގނޑުމެން އިޤް

ކުރަންޖެހޭ ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކުަގއި ތިބި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްޓްރިލިއަން.  5 ތީ.ގައި އޮޓްރިލިއަން  ާއއގައިއިންޑި

ތުން އުފައްދާ ތަކެތި ރަށްރަށުަގިއ ތިބެެގން ިވްއކޭނެ ޮގތަށް. ރަްއޔި އެ ށް،ކުރެޭވނެ ޮގތަރައްޔިތުންނަށް ިވޔަފާރި 

ދީ ޞާނީމަ ނުތިބޭނެ ރަށުގައެއް. އިޤްތިދެއް ދިިކޔާފަިއ ނިދާ އެކުރަނީއޭ ހަމައެކަނި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ ލާމަރުކަޒު

 ...ެގޅުުދއްފުށީކު ،ކުރެވޭ ން ޤީޔަައޅުަގނޑަށް  ،ކުރާނެ. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި ބޭނުންތަކަށް ދަތުރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ާދއިރާގެ އަރުަވނީ ިދއްަގުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:

ރަުށެގ އުފެްއދުންތަކާއި ިވޔަފާރިތައް ރަުށ  ؛ާވ ަގރާރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި

ލާ ަގރާރު. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު އި ެގނުަވއިދިނުމަށް ޮގަވތަރައްޤީޒަމާީނ  ،ބަންދުން މިނިަވންކޮށް

ަގރާރެއް. ރަށް މުހިންމު ކުރަން. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މިީއ ަވހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މި ަގރާރަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު
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ަވނީ ޖަޒީާރ  ކަމެއް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތައް މި ންޖެހޭމިއީ ދިެވހި ރަްއޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކޮށްދޭ 

ރަށެއްަގއި ކުރާ  . އެަވނީ ަވށައިެގން މޫދު ލެިވފަ . ކޮންމެ ރަށެއް މިރަށްތަކެއްެގ ޮގތުަގއި ަވކިަވިކން އުފެދިފަ

ހިސާބަށް މިހާ ޮގތުންަވނީ އެރަށަކަށް. އެ ކެޓް ލިމިޓްެވފައި މިމާ އުލަށް ނުަވތަ އެޙަމާރަށެއްެގ  ަވނީ އެ މިމަސައްކަތް 

އުފެއްދުންތައް ރާއްޭޖެގ އެހެން ދިމާތަކަށް ވިއްޭކނެ ޮގތެއް ނެތް. ކައިރީަގިއ ެވސް އެރަށްރަުށަގިއ އުފައްދާ އަިއއިރު

ހަދާ ޮގތަކީ ފިހާރައެްއ ހުޅުަވިއެގން  މި ،ާވނަމަ އި ިވްއކަންޖެހޭ ކަމަށްޖެހިެގން ހުރި ރަށަށް ެވްސ އާއްމު ޮގތެްއގަ 

ތަްއޔާރުޮކށްލައިެގން ތިބެނީ. ތިއްބާ ބަަޔކު އަިއސް އެ ަގންނަނީ. ަގނެެގން ެގންދަނީ. ެއއަށްުވެރ  އި އެނޫނިއްޔާ ޭގަގ

ނޑުމެން އެއަްށުވރެ ރަނަގޅު މިއަދު ޓެކްނޮލޮޖީަގއި ކުިރައރާފައިާވ ުދަވްސަވރެްއަގިއ ނޫނީ ޒަމާނެއްަގއި އަޅުަގ

 ަގބޫލުކުރަނީ. އަުޅަގނޑުމެން މަސްެވިރކަމުެގ ޅުަގނޑުފުރުޞަތުތައް ރަްއޔިތުންނަށް ހ ދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަ 

ިދެވހިރާއްޖޭެގ  މަސްެވރިކަމުެގ ބިލެއް ެވސް ފާސްކޮށްފިން. މަސްެވރިކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އަދިަގރާރުތަެކއް ެގެނއްސަ 

ސައްކަތެއް. ންނަ މަރަމުން އަންނަ މަސައްކަެތއް. ދަނޑުެވިރކަމަކީ ެވސް ކޮންމެެވސް ަވަރކަށް ުކރަމުން އަރައްޔިތުން ކު

ުގޅުަވިއެގން ެވސް އުެފްއދުންތަކެއް އުަފއްދާ ާވހަކަ.  ދަނޑުެވިރަކމާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ދަްއކަްނ މަސްެވރިކަމާއި 

ކަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ ރައްޔިތުްނނަށް އެ ވިއްކޭެނ ނިޒާމެްއ  ެއޑިޝަންތައުެވލި ކުރާ ާވހަކަ. މި އެޑް އުެވލި

މިސާލަކަށް  ؛ރަށެްއގައި ތައްޔާރުކޮށްލާ  ަގޫބލުކުރާ ޮގތުަގއި މިކަހަލަ ޕްލެޓްފ މެއް އައުމަކީ އެަގނޑު ހ ދައިދޭންޖެހޭ. އަޅު

ިދޔުން. ެވެގންޖެއަށް ވިއްކޭެނ ޮގތް މެދުެވރި އެްޑކޮށްަލއިެގން ތަްއޔާރުކޮށްލާ ޕްރޮޑަްކޓް މުޅި ރާއްއުެވލި  އިލާއަކުންޢާ

އެހެން  އި،އިލަރަށު ބަންދުން ފިލުަވ ރަެށްއގައި ކުރާ ިވޔަފާރި  އެ ،ެވސްެއކީަގއި ކޮންމެ ިވޔަފާރިެއއް އަދި ހަމައެއާ

ފަހިެވެގންދިއުން.  ިވްއކޭނެ ޮގތްކައިީރަގިއ އޮތް ރަށަށް އަދި ރާއްޭޖެގ އަެނއްޮކޅުަގިއާވ ރަށްރަށަށް ެވސް  ،ތަކަށްކެޓުމާ

ެވސް ަވރަށް ޮބުޑ އީ މި ،ެޓކްސް ސަުރކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ންދާއިރުަގއިހިނަގމުިވޔަފާީރެގ ިނޒާމު  އެޮގތުން

ޓަަކިއ ޓެކްސް ެދއްކުމަށް ިވޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ،ޮގތަކީ   ާވރުންނަށް ދިމާެވފައިާވ. މިހާތުޔިއް ރަމައްސަލަެއއް 

. އެހީ ހ ދައިެގން އެކަން ކުުރާވއިރުަގއި ަވރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ެވސް އެބަދޭނީ. ޖެހެމީހެްއެގ އެހީ ހ ދަންންމެެވސް ކޮ

ށް އެކަން ނުކުރެޭވ ޮގތް ދިމާެވފަ. ޑަަވނީ ަވރަށް ބޮ ަކށް މިތަ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ނެތުމުެގ ސަބަބުން އެ ިވޔަފާރިއެކަން

ެޓކްްސއަށް  ރުގައިއިއޮންލައިން ޕްލެޓްފ މެއްެގ ތެެރއިން މި ކަންކަން ުކރަމުންދާ ،ެމއް ެގނެސްޒާ ނިލަ، މިކަހައެހެންީވމާ

ންނަ ހުކީ އެހެން ެވފައި ދު ޮއޓޮމޭޝަނަމަށް. އެއީ މިއަކަެވފައި ހުންނަންޖެހޭނެ ތައްޔާރު ލޫމާތު ެވސް ޢުބޭނުންާވ މަ

ނަންޖެހޭނީ ތައްޔާރުެވފަ. ންއް ހުތަލޫމާތުޢުންާވ މަނުށް ބޭިއ ެއއަަގކުރާ ފަރާތުްނ ިވޔަފާރިކުރަމުންދާއިރު ކަމެއް. ިވޔަފާރި

، މީހާއަށް ަވރަށް ބޮޑު، ެއޮގތުން ރައްޔިތު. އެހެންީވމާރުެވފަމަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަންޖެހޭނީ ތައްޔާ ސަރުކާރަށް ބޭނުންާވ

 ނުންތަކެއް ިވސްާނކަށް.ެވެގން އަންާނނެ. އޭނަ ނުޖެހޭނެ އިތުރު ިވސް ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތަށް ަވރަްށ ބޮޑު ލުޔެއް

އްޭޖެގ މުިޅ ރާއްދުން ެއ އުފެ ،އުފެއްދުމަށް ހައްދަިއެގން ހައްދާ ނިމުނީ. ކޮށްލީމާއެތަެނއްަގއި ިވަޔފާރި ހަމައެކަނި

ޗައިާނަގިއ  ބައްލަާވ ަޗއިނާ. މިސާލަކަށް،ެގ މާކެޓަށް ެވސް. ރަޕު ޔޫއެއީ  ؛ ެވސްށްރާއްޖެއިްނ ބޭރަ ނޫނިއްޔާ ،މާކެޓަށް
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 މާކެޓު  ޗައިީނޒް އަލީބާބާ ިކޔާ ޕްލެޓްފ މެްއ ހަދައިެގން .ކަށް މީެގ އެަތއް ޒަމާނެއް ކުރިން ީވމެނުފެކްޗަރިންގ ކެޕިޓަލަ

ކުޑަ ާރއްޖެެއއް.  ، އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއަކީން ައއީ. އެހެންީވމާެގއެންމެ ބޮޑު އެއް އިކޮނޮމީއަށް ވެ  ޔޭގައިމުޅި ދުނި

ންމެހެން ކޮށްދޭންޖެހޭ  ކޮރަށްތަކެއް. ެއަކމަކު، އެ ޖަޒީރާަވންތަ ރަށްތަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މިއީ ޖަޒީރާަވންތަ 

މުޅި ރާއްޖެއަކަށް ނޫން އަދި މުޅި  ،ގައި ޮކށްދީފި ކަމަށް ާވނަމަންަވރެއް ތަްށ ރަނަގޅު ފެ ކަންތައް މިޮގމިކަމެކޭ. 

ބޮޑު ކަމެއް  ، މިއީ މާ ިވއްކޭނެ ޮގތް ފަހިކޮށްދެުވނީ މި. އެހެނީްވމާއުފެއްދުންތައްުއފައްދާ ދުނިޔޭގައި ެވސް އިނޭގތ 

 ޑު ޮގންޖެހުން މައިަގނ ާވފައިެވދިމާ ިވޔަފާިރެވރިންނަށް މިއް. އަދި ނެ ކަމެ ޭވށްދެެވސް ނޫން. ަވރަށް ފަސޭހަިއން ކޮ

ތައް ެވސް ަވުގތުްނ ަވުގތަށް ރިޕ ޓް ށް ހުށަހަޅަންޖެހޭރަސަުރކާ ،ތައް ޓަރީ ރިޕ ޓްސްޓެޓޫ ؛ަތއްސްރިޕ ޓް ،ޮގތެްއަގއި 

  މުންރަށް މުހިަވހަމަ ކުރަން އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި އި ބެހެއްޓޭެނ ޮގތް ހަދައިދިނުން މިއީ ިވފަތައްޔާރުކޮށްދެ 

 ކަތެއް. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަސައް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ހާރު މި ފުރުޞަތުމިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

 ބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން: ެގ މެންމާފަންނު މެދު ދާއިރާ

ބަންދުން   އެޅުިވަފިއާވ ރަށުކަސްތޮޅު ހާރު މިެވހިރާއްޖޭެގ ދި ،ކަމަކީ މުހިންމު ެގަގރާރުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި 

 މި  އަޅުަގނޑުމެން ންރާރުަގކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި މި  ރާރެއްަގމު ންމިނިަވންެވެގންދާނެ ަވރަށް މުހި

 ިވާދޅުެވަފއި ސް  ެވނޫުނެގ ތެޭރަގިއ މިނިސްޓަރުާގސްޓްރީުކރުމުެގ ސައްކަތްކުރަނީ މިހާރު ހުށަެހޅިފައިާވ ިވޔަފާރި ރަޖިމަ

ތްތައް ހަދައިދޭނަޭމ. އަުޅަގނޑު ަވރަށް ފަހުން ޮގނެ ޭވކުރެރީޢާއިން ިވޔަފާރި ޛަ ސް ޮގތަށް އިންަޓރނެޓުެގކޮމާއީ ،އޮތީ

އެ ރަށަށް އަުޅަގނޑު ެވްސ  ،ިރޒަމްެގ ުދަވސް ފާަހަގކުރަންއަޓު ޙައްމަދު ޞާލިޙްހީމް މު އިބްރާޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ަނާގތާ. ވެއްޖެ ފޮޓ  ށް ދުަވސްރަަގއި ަވޖޭއް ިކާޔ ބޭފުޅެއް. ރާ ޢުްގރާފަރެއް. ޝާފިޓ ަގނޑަށް ފެނުީނ ފޮދިޔައިން. އަޅު 

ިވޔަފާިރއެްއެގ ޮގުތަގިއ  އި،އި ފޮޓ  ިވއްކަ ގަ ތަކުމުެހން ޤައުދުނިޭޔެގ އެ ަގއި ފެނޭދިރާސާކުިރއިރު ހަމައަޅުަގނޑަށް 

ކަން. ން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރީތިނޫމަހެއް ެވސް  ެގމެންތަކީ އަުޅަގނޑުލަސީަވ އޮތް އުޅޭ. ދިެވހިރާއްޭޖގައި ހަމަެއކަނި

 ކާ. އަުޅަގނޑަށް ފެނުނުއް ިވތާތަންމިއެތި މަންޒަރުތަކާއި، ފޮޓ ާއއި، ީވޑިއ  ދުނިޔޭެގ ެގ ރީދިެވހިރާއްޖޭ

އ ތަކާިއ، ފޮޓ ތަކާ ިވްއކަނީ ކިޔާ ތަނެއްަގިއ ރާއްޖޭެގ ަވރަށް ބައިަވރު ީވޑި ސްޓޮކް  ެއޑ ްބ ފޮޓ  ،ކުރަމުންދިޔައިރުދިރާސާ

 ހަމަ  ސިކުންތުެގ ީވިޑއ . އަުޅަގނޑު 10 ،ސިކުންތު 15ޑޮލަރު. ކުދިކުދި ީވިޑއ   200، ޑޮލަރު 80ޑޮލަރު،  70

 ަވރަށް މަޝްހޫރު  ޢުޝާފި ؟މެނެނީނުހިތެރޭގައި ފޮޓ ްގރާފަރުން މީެގއްޭޖެގ ރާ ކީްއެވެގންތ  ންސުާވލުކުރި އާޢުޝާފި
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ދައްކަނީ. އަޅުަގނޑު މި ާވހަކަ ށްފޮޓ ްގރާފަރުންެގ ޓީމަ ކުރިއީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ ިއެވންޓް ކަަވރު ފޮޓ ްގރާފަރެއް. އެ 

ިވްއކޭނެ ޮގތެއް ނ ެވއޭ. އިެގްނ ްނނާމެން އެއްެޗއް ލަ މަބުނީމަ ތިމަންނާމެންނަކަށް ނ ވެއޭ ފުރުޞަެތއް. ތި

ހެން ތައް ާބއްަވއޭ، އެއައިސް ެވޑިން އްހެން ފަރާތްތައެ ،ރާފަރުންްގއެހެން ފޮޓ  އިޤައުމުަގ ތިމަންނާމެންނަށް މި

އްާޔ ފި ށްަކަވރުކޮ ތިމަންނަމެން އޭެގ އިެވންެޓއް ،އޭ. އޭެގ ެވޑިންގއެއްޓުަތއް ބާްއަވއޭ. ތިމަންނާމެންނަކަށް ނ ެވއިެވން

. އެކަމަުކ، ބޭުރ ތިމަންނާމެންނަށް ލިބޭނޭހާސް ޑޮލަރު  60ހާސް،  50ނަ ލާރި ލިބެއޭ. ށް ިގރަނަށް ަވނާމެންންތިމަ

ިވްއކީމާ ެވްސ  ކަށްރުެގ ފަރާތްތަ ބޭތިމަންނާމެން ފަރާތްތަކުން. އަދި އެ ިއެވންޓުގައި ހިމެނޭ އެހެން ފޮޓ ތައް

 ެގ ަވރަށް ބައިަވރު ފޮޓ ްގރާފަރުންނަށް ނަށް ނެތޭ. ރާއްޖޭނާމެންއެ ފުރުޞަތު ެވސް ތިމަން ؛އާމްދަނީ ތިމަންނާމެންނަށް 

ަލއިްނ ންއޮ އޮބުނި ތަންތަނަށް ލެޭވނީ ހަމައެކަނި ސެކި ތްތަކަށް ެވސް މި . އެ ފަރާަބއޮތްގައި އެއެ އިންޑަސްޓްރީ 

ރި ަރއީސް، ތެތްޒައްނި މިހާރު ކުރެޭވ ކަމަކީ އިކައެކަހަލަ. ރާއްޖޭގައި ހަމަޕޭޕަލް  ؛ޕޭމަންޓް ޭގްޓޭވެއއް އޮސެކި

 ހިނަށް ހަމައެކަނި އެްއޗެންުނކުރެޭވ. ިވތްޑްރ އެއް ުނކުރެޭވ. ދިެވހި އްހަމައެކަނި ލާރި ފޮނުިވދާނެ. އެކަމަުކ، ރިީސެވ

މެންނަށް . އަސްދަނޑިން ބޭރުގައި އަުޅަގނޑުކުެވނީ. ިދެވހިންެގ ެއއްެޗްއސެއް ުނިވްއކޭ ދުނިޭޔެގ އެެހން ޤައުމަަގނެ

ނަށް ލިބެންޖެހޭ. ހަމައެކަނި މެންތިޞާީދ މިނިަވންކަން ައޅުަގނޑުއިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިޤްޖެހޭނެ ިވޔަފާރިކުެރެވން

ތިޞާދީ ޮގތުން ރައްޔިތުްނެގ ޖީބަށް ނޫން. އިޤް ީވކީމިނަިވން ނީމާބުދުލުެގ މިނިަވންކަން ލި ،ސިޔާސީ މިނިަވންކަން 

އްުދގައި ތިިބ ރައްޔިތުންެގ ޖީބަށް ލާރި  ހަސަރަ އެކި މެން ހަދަންޖެހޭ. ރާއްޖޭެގރުފިޔާ ަވންނާނެ ޮގތެއް އަުޅަގނޑު

ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ،ށް އިނގޭ އަުޅަގނޑަކަަށަވރުން  ،ނާ ާގތަށްޤީައޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ހަމަ ޔަ .ަވންނާނެ ޮގތް

އަހަުރ  5ހިނާގ  ގައި ާގްތަގނޑަކަށް. މިތެރޭ  ެގއަހަރު 5އޮތް  ބިލިއަން ޑޮލަަރށް އަރާނެ ކުރިއަށް މި 10ކޮނޮމީ އި

އެންމެ  އެންމެ ކަިއރީގައި އޮތީ ދުނިޭޔެގ ެގރާއްޖޭރާއްޭޖެގ އިކޮނޮމީ އޮންާނނެ. ދިެވހި ގައިބިލިއަން ޑޮލަރު  10ނިމޭއިރު 

އަތޮާޅއި،  ައއްޑޫބަނދަރު. އިކޮޮނމީއެއް ޮބޑުަވނީ ބަނދަރުަތއް ިގނަީވމަ.  ބޮޑު ިއކޮނޮމީ. ކުޅުުދއްފުށީަގިއ އެ ހަދަނީ

މެޓީރިއަލް  ރ އްދުތަކުަގއި އުަފއްދާ ތަކެްއޗާއި ެގެނޭވހަސަރަ ، މިނީ. އެހެންީވމާ ނަަވދީމަ ިގބަނދަރުތައް ހެ ގައި .ހދ

 ؛ސީއަކީ ރަ. ހަމައެކަނި ޑިމޮކްނީެގން އަންނާހިފެށީމާ ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެ ތަކެތިން އުފައްދަިއެގން ދިެވހި ިވޔަފާރިކުރަން

ބުނީމަ. ިތޞާދީ މިނިަވންކަން ލިނީ އިޤްބޭންކަން ލިމިނިަވ ބޭ.ލިްއ ނުސް މިނިަވންކަމެކަ މެން ހަޅޭއްެލިވޔަ އަޅުަގނޑު

ިމއީ  ،އިެޒއް ކަނޑައަޅާަފއިސަ  ކިަވ ކަނިމެން މިންޖުީވމަ. ރަްށރަށުގައި ހަމައެ ތިޞާދީ ައޅުެވިތކަމުން ައޅުަގނޑުއިޤް

ސް ނޭނެގ. ކަން ެވއަމުރުކުަރނީ ކާކު ޔަށްބަ ބޮޑުބޭނެ އެއްޗެއް. ދެން އޮންނަ ލިނު އި ުހރީމަަގ ބުނެ ރަށުޞޭޞާތިއިޚް

އްދަ ހުއްދުން ހަިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު ކިތައް ސަރަ ،ންލުކުރިާވސްޓްރީގައި ސު މިކް މިނިމެން އިކޮނޮއަޅުަގނޑު

ހާ ކަމެއް ސާުފާވންޖެހޭ. ރިމި ހު  ންލުޒީ ބިމެން ލާމަރުކަސާފެއް ުނޭވ. ައޅުަގނޑު ؟ސް ލިބޭނެލައިސަން ؟ލިބޭނެތ 

 އަށްސަންެސއްތ  ލިބޭނީ. އެސް.އެމް.އީ ެގ ލައި ބާަވތެއް. ކޮންތ  ލައިސަންސް ލިބޭނެތިބެެގންގައި ށުރަނަށް ންރައްޔިތު

. ކޮންތާކުން ދެންމެ ެވސް އަޅުަގނޑު ސުާވލުކުރީމަ ބުނީ ހަމައެކަނި ނޮޓިފިކޭޝަނޭ ؟ދޭނެތ އްދަހުގައި ހުރެެގން ށުރަ



66 

 

ިވޔަފާީރެގ ލައިސަންްސ  ކުދިގައި ހުރެެގން ށް ރަށުނަރަށު ރައްޔިތުން. ހޭަގއި ހުރެެގން ލިބެންޖެށުރަ ؟އްނޮޓިފިކޭޝަނެ

 ،ކޮށްެގންއާދޭސް  ،ެވެގންސްައޅުދާ  ،މިނިސްްޓރީއަށް ފޮނުަވިއެގންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުގައި ނުަވތަ އިކޮނޮމިކް ލިބެން

ބަޖެހޭ ލަން އެމި އުސޫލު ނައްތާ ،އިެގން ޔަ ދޭނަމޭ ކިޓުންެވސްޓަރުން ެގނެްސެގްނ ކަަވްއކަންކުރާހެން އި ،ހިނގައިެގން 

 ؛ފަތް. ހަމަ އަޑިން އިންެވސްޓަެރއްަސާގ ވައްކަްނކުރުމުެގ ފަތް އޮތީ. ހަމަސަާގއަދިެވސް މި  ސް.ތެރި ރައީތްއިްއޒަ

މިކަން ނުކުރެޭވނެ. މިއީ މިހާރު ަވރުބަލިވެއްޖެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ދެނީކަޓު އްތަކިހާަވރެއޭނަ  ؟ހުރީ ތަކުކޮންތާ

ން. ރާއްޖޭެގ ޅެހެން ދިރިއުޅޭއެހެން މީހުން އު ަގއި ތަހުޒީބު ޤައުމުތަކުެގޔޭދުނިރަްއޔިތުން އެބަޖެހޭ  ރާއްޖޭެގ

ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަންޖެހޭ. އަރަިއެގން ނޫނީ  10ިތޞާދު އް ެއޅެން. ރާއްޭޖެގ އިޤްތައެބަޖެހޭ ބަނދަރު  ކުަގއި ރަށްތަ

ތުެގ ލަދައްކަނީ ަދއުމި  . އަުޅަގނޑުެގެވހިރާއްޖޭދިމީ އިޮކނޮ ބިލިއަން 6.8 ށްފައިނުާވނެ. މިހާރު އެހެރީ އަންާދޒާކޮ

ށް ދޭްނ ހުރި ލާރި ނުދީ އެހެީރ ޓަރަހަކަެއއް ނޫން. ޕްރައިެވްޓ ސެކްާވ ެގސްންން. ޕަބްލިކް ފަިއނޭބަޖެޓެއް ނޫ

އަދި   ،ފައި ނުދީޓާފަހައްންޖެހެ ލާރި އެ ފަރާތްތަކުގައި ހިދޭ  ަވނީ ސަރުކާރުން އަހަރު މި  2އަހަރު،  1. ހިފަހައްޓާފަ

ދަރަނި ަގންނަނީ ރައްޔިތުންެގ ފައިާސއިން.  ެގނި ަގންނަނީ. ސަރުކާރުދަރަ ެގމެންށް ބޭންކުން އަުޅަގނޑުކަނުިވތާ

ސްލާމިކް ބޭންކުން ެވސް އިލާރިއެއް. އިންެވސްޓެއް ނުކުރޭ. އެންމެ ފަހުން އެ ނުދޭ  ަގނެފައި އެކަމަކު ރަްއޔިތުންަނކަށް

 ނުކުރޭ  އަކަށްތެރެ. ރަށުރަންޖެހޭ ލާރިކުއިންެވސްޓް  ައށްރެރަށުތެ ؟ކޮންތާކަށްތ ތަނަށް ލީ.  މިލިއަން އެ 200

  ..އިންެވސްެޓއް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެން މިހާރު މި ޖަހަނީ ވ ޓުެގ ރަނަގބީލު. މި ބަހުސްގައި އަދި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

ހުސް އަުޅަގނޑުމެން ބަަވަޑިއެގން އެބަ ތިްއބެިވ. ްނ އެދިމެންބަރުން ބައިެވިރެވަވޑަިއަގންނަަވ 2އިްއޒަތްތެރި 

 ެގ ަވުގަތށްފަހު.  ެގންދާނީ ވ ޓުކުރިއަށް 

 

 ވ ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވ ޓަށް އެހުން  .9

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެން މަޑުކޮށްެގން އަޅުަގނޑު ވ ަޓށް ައޅުަގނޑުމެން ،ނަގބީލަށްދެއްުވން އެދެން. ވ ޓުެގ ރަމިހާރު ރަނަގބީލު ޖައްސަާވލަ 

އަުޅަގނޑު )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(  ެވދެަވަޑއިެގން. .ންތިބޭއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ދަންނަާވލަން ބޭނު

އެ ދައުލަތުން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަުޅްއާވަފއި ހުންނަާވ ސަފީރު އެބައޮްތ  ،ތުރުކީ ދައުލަތުން ،ދަންނަާވލަން އެދެނީ

. އަުޅަގނޑު ތުރުކީ ސަފީރުެގ ސިޓީފުުޅެގ ާވފަވަ . ލިުޔމެއް ފޮނުއްާވފަަވއަޅުަގނޑަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއް  ،ޖިލީހަށްމި މަ
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އުމަކުން  ޤަފުރަތަމަ ބޭރު  ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ،ށް ދަންނަވާއިުރގައި ދަންނަާވލަން ބޭނުންާވހަކަ ތިބޭފުޅުންނަ

ަދއުލަތުން. އެ ސަފީރު ތުރުކީ ދައުލަތުން ަކނޑައެޅިފައި ހުރީ ިދެވހިރާއްޖެ  ސަފީރަކު ކަނަޑއެޅުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ތުރުކީ

 ުގޅުން ހިންުގުމެގ ބޭރު ަޤއުމުތަކާ އިތުގައި ރާއްެޖއާހިމާޔަތުެގ ަދށުގައި އޮތްއިުރގައި ެވސް. ަޙޤީޤަ ްނެގއިނިގރޭސީ

ފުރަތަމަ  ތްުގޅުމެއް ޮއޭވ. އެންމެާގ ތުރުކީ ދައުލަތާދައުލަތާިއ  ފުރިހަމަ މިނިަވންކަން ނެތްއިރުގައި ެވސް މި

 އަތިީރޭގ ، ސަފީރަކީތުުރކީ ދައުލަުތެގ ފަރާތުން ދިެވިހރާއްޖެއަށް ކަނޑަައޅުްއާވފައި ހުންނެިވ ؛ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަރާތުން

 ،ންަދާވެގކައުންސިލުން ރާއްޖެައށް ކަނޑައަޅުްއަވމުން ،ކިލެެގފާނު. އެއަށްފަހުގައި ތުރުކީ ދައުަލތުންއިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ

 ބޭފުޅުން ކަނޑައަުޅއްަވމުން ެގންދެީވ ހަމަ އެ ހަމައިެގ މަތީން. ތުރުކީ ސަފީރު ިވދާޅުަވނީ ޮއކްޓ ބަރު  އަބަދުެވސް އެ

ޓަކައި ެއ އުމުެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާެތރިކަން ހިފެހެއްޓުމަށްޤައުމުން ެގންދަނީ އެ ޤަުހއްސުރެ ފެށިެގން އެ ަވނަ ދުަވ9

ުމން ކަމަށް. ތުރުކީ ދައުލަތުން ހަރަކާތްަތކެއް ހިންަގ ،އުމުެގ ސިފައިން ޮގސްޤައެ  ުއމަކަށްޤަޓެރި އެހެން އްއަވަ  އުމާޤަ

ެއއްޮގތުެގ މަތީން ކަމަށް. އަިދ  ެގންދަަވނީ ާގނޫނާކުރަްއަވުމން ންބޭފުޅުން އެކަ އެ  ،ދެކެނީ އަދި ިވދާޅުަވނީ 

ށް. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީންނަާވ! އަުޅަގނޑަްށ ެވްސ ެއްއޮގތުެގ މަތީން ކަމަ ަހމަތަކާ އިާވމީ އެންމެހަގު ބައިނަލްއަ

ހިނާގ އެިކއެކި ހަނުގރާމަތައް. އެޮގތުްނ  މެދުއިރުމަތީަގއި  ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ،ންޤީޔަ

ދައުލަތަށް ލިބިދާެނ ގައި އުޭޅ ެއިކއެކި ހަނުގރާމަެވރިންެގ ފަރާތުން އެ އާ ަވނީ ސީރި  ތުރުކީ ދައުލަތުން މިހާރު މި

ެގ ރައްޔިތުންމި ޮގތުން  ުގޅޭ  . އެހެންީވމާ، އެ ހަރަކާތްތަކާމީހުންެގ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށާފަ ަޓކައި އެެގއްލުމަކަށް

 ،ތުުރކީ ދައުލަތް ދެކޭޮގުތަގއި މެދުިއރުމަތީެގ ހަނުގރާމަތަކުަގއި .ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ފޮނުާވފައި އެބައޮތް މަޖިލީހަށް އެ

ބޮޑު  އަދި އެންމެ ،ބޮޑު ެގއްލުެމއް ލިބި އެންމެ ،ބޮޑަށް ަބއިެވިރެވ އެންމެ ހަނުގރާމަތަކުގައިށް ޓެރަރިސްޓު ޚާއްޞަކޮ

ތުރުކީ ދައުލަތުން. ެގންދަަވނީ ކުަރްއަވމުންޮބޑުކޮށް ހަނުގރާމަ ެވްސ އެންމެ ސްއާ އަިއސި. ަދއުލަތުންއެ ހޭދައެއް ކުރަނީ 

 ާވހަކަ ދަންނަާވލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު މި  ށް ދިޔުމުެގ ކުރީަގއި އަދި އެއްއަުޅަގނޑު ވ ޓަ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ެގނައުުމެގ ބިލު ކުރިން. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫަނށް އިޞްލާޙު ބޭފުޅުންނަށް އިޝާރާތެއް ުގޭޅޮގތުން ހެނދުނު ެވސް ތި ާވހަކައާ

ތިބޭފުޅުންެގ  ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިާވއިރުަގއި. މި އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު މަަވނީ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ މިހާރު މި

ން. ބިލު ތަރުތީބުކުރެިވފަިއ ޮގތު ުގޅޭ ހުރި ނަންބަރުތަކާބިލުގައި  ،ން މި ބޭނުންަވނީކަމަށް އަޅުަގނޑު ެގްނނާސަމާލު

ނަ އަހަުރ ަވ 2010ލެުވނީ އި ާގނޫނު އެކުަލަވ ،ެލުވނީއިެވދެަވޑަިއަގންަނާވ! ފުރަތަމަ މި ބިލު އެކުލަަވ ؛ޮގތުން އޮތް

ެލޭވ. އިފަހަރަށް އިޞްލާޙެއް ެގެނުވނީމާ ބައެއް މާއްދާ އެބަ ުއަވ ިއޞްލާޙު ެގނެުވނު. ބަެއއް 7ަވނަ މަހު. ެއއަށްފަހު 7

މިދެންނެިވ ާގނޫނަށް   ،އިޞްލާޙު ެގނެުވނީ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް. ހަމަ އެއާެއކީަގއި އިދާރީ ދާއިރާތަކުެގ ާގނޫނަށް 7މި 

ިއޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އެބަހުރި މާއްދާތައް  9، 8، 7ީވމާ، ލާޙު. އެހެންއިޞް 2ެވސް ެގެނވިއްޖެ 

މާއްދާތަްއ ، . މާއްދާތައް އުިނުވމާއި އިތުރުުވން ހިނީގމާ އެ ާގނޫނަކުން އަދަދުތައްމާއްދާތައް އިތުުރެވފަ ިއ،އުނިެވފަ

މި ަމޖިލީހުން ކުރީގައި ހިންާގ ، ނީކުރަތުމި ަގސްތަރުތީބުކުރެިވފަެއއް ނެތް. ެއހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މިހާުރ 
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ން މި މަޖިލީހުގައި ކުީރގައި މަސަްއކަތްކުަރއްާވަފއި ޤީމަސައްކަތެއް އެއީ ާގނޫނު ފޮތްބައި ހެދުން. އަޅުަގނޑަށް ޔަ

ޮގތް.  ންނައަ އެ ފޮތްބައި އެކުެލިވެގން ،ތިއްބެިވ ަބއެއް ބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ާގނޫުނ ފޮތްބައި ހެދުމާއި

އެީކަގިއ ެއ  ފަހުެގ އިޞްލާޙުތަކާ ލެްއީވމާ އެންމެއިއެހެންީވމާ، އަބަދުެވސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ެވްސ ާގނޫެނއް ަބއްލަވަ 

ަވނީ. ޮގސްފައި ލުމުެގ މަސަްއކަތް މި މަޖިލީހުން ހުއްޓިެގންއި . އެހެންނަމަެވސް، މި ފޮތްބައި އެކުަލަވާގނޫނު ފެންނާނެ

ަޅުކ ބަންޑާރަ ނައިބު އެ މަަސއްކަތް ކުރެްއިވ. އެހެންނަމަެވސް، ެއ އޮފީހުން ެވސް އެ ަވސްކޮދެން އެއަށްފަހު ދު

ަވަރކަްށ އަހަރު ވެއްޖެ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ާގނޫނުތައް  10ން ނުެގންދަާވތާ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަްއަވމު

ޮގތުން. އަުޅަގނުޑ  މާއްދާތައް އެތުރިަފއި ހުންނަމި އޮޅުންއަރާެނ  ،ަވރަށް އުނދަޫގާވނެބައްލަާވ ބޭފުޅުންނަށް 

ކަމެއް. އެހެނީްވމާ، އަުޅަގނޑު މި އެދެނީ  ކަމެއް. އަދި ުކރަން ފަސޭހަ ދެކޭޮގުތގައި ެއއީ މި މަޖިލީހުން ކުރެޭވނެ

މްހޫރިއްާޔ ޖުއެއީ ަރއީސުލް ؛ޓޭބަލް އޮފީހުން ާގޫނނުތަކުެގ ނަންބަރުެގ ތަރުތީބު ،ނަމަ ނުކުރައްާވމެންބަރުން އިޢުތިރާޟު

ޮގތަށް ރީތިކޮްށ  ހުން އޮންނާނެފަ ކުެރްއުވމަށްފަހުގައި ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުުކރައްާވަފއި ާގނޫނު އެންމެުގދީސްާގނޫނު ތަ

ޮގތެއް ހެދުން. އެހެންީވމާ،  މިތަނުެގ ެވބްަސއިޓުަގއި އަޕްލ ޑުކޮްށފައި ފެންނަން ހުންނާނެ ،މިތަނުން ާގނޫނު

ން ނަންބަރު  މިދެންނެިވ ތަރުތީބު ،ެވހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރެޭވ ހުރިހާ ާގނޫނުތަކެއް މި ދިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިހާރު

ޖެހުމަށްފަހުގައި ޓޭބަލް އޮފީހުެގ ފަރާތުން މި މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަްށެގންދާނަން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ެވސް އަދި އެހެން ާގނޫނެއް ެވސް  ާވއިދުންާގ ަގިދެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންެގ މަިޖލީހުެގ ހި ،ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެވސް

މިދެންނެިވ މަސައްކަތް މި މަޖިލީހުން ނުކުރުމަކަށް އެއްެވސް ތަނެއްގައި ކަނޑަެއޅިފަެއއް ނެތް. އަދި މި މަޖިލީހުގެ 

 ކަށް އެ ރަނަގޅަށް ެވސް ހިމެނޭ މަސައްކަެތއް ެއއީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަވކި ުވޒާރާއަ  މަސައްކަތްތަުކެގ ތެރޭަގއި މާ 

ަވނީ. އެހެންީވމާ، ާގނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު  ޮގސްފައި މިއެ މަަސއްކަތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެގްއލި ،މަސައްކަތް ނުދެވި 

ބޮޑެިތ އުނދަޫގތަކާއި އޮޅުންތަްއ އަރައިެގންދޭ. ިއއްޒަތްތެިރ  ާގނޫނުތައް ތަުރތީބުކުރުމުގައި ަވރަށް ،ެގނައުމާއި 

 ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު() ލުމަށް އަޅުަގނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން.ެއއްބާރު ތިޔަ ދެއްާވ މިކަމަށް މެންބަރުން 

  .ވ ޓު ނަަގން 6އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންޮގޅީ ،. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންފުރަތަމަ ވ ޓު

ެގނައުމުެގ ބިލު މިނިަވްނ ޙުލާޞްއި ށް( އަބުެގ ާގނޫނުޚާރިޔާސީ ިއންތި) 2008/12ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ޅުއްާވފަިއާވހުށަހަ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   ޮގތަށް ފާސްކުރެއްުވމާ  ދިރާސާކޮށް ނިންމި ން ކޮމިޓީ މުއައްސަސާަތކުެގ

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ވ ޓުދެއްުވން އެދެން.
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 ]ޓުދެްއުވންވ [

 

 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

  ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅީ      ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 63    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެން

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   63     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 32      އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ 

 ފާސް        ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

 ެވސް ނެުގން މި ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް ،ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވ ޓަށް އަހާ ަގޑިައކު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް

؛ . ހާޒިރުެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުމެންބަރުން 87؛ ދަދުލަ އަމަޖިލީހުެގ ޖުމު އޮންނަނީ ނުކުރާ ކަމެއްެގ ޮގުތގައި.

 . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓު ންބަރުން ވ ޓުދެްއިވމެ 63. ފެންނަ ކަމަށް 66

 ވ ޓު. 32 ުވމަށް ބޭނުންަވނީފާސް މެންބަރުން. 63 ަވަޑއިެގންނެީވނެތް. ވ ޓުަގއި ބައިެވިރވެ ެވސް  މެންބަރަކު ނުދެއްާވ

ަވނަ ވ ޓު. އާދެ!  2 )ަވުގތުޮކޅަަކށްފަހު(ސްވެއްޖެ. މި ާގޫނނު ފާ !މާފުކުަރްއާވފާްސވެއްޖެ.  އެހެންީވމާ، މި ަގރާރު

 ބިލު ފާސްވެއްޖެ. ާގނޫނަަކށް ެވެގންދާނީ ތަސްދީުގކުރުމުން. އެެވސް ދެންެނުވނީ ގ ްސކޮށް. މި

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވން ރިޔާސަތުން

 2009/1 ާގނޫނު ނަންބަރު ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއވާ  ސަލީމްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ހ ރަފުށީަވނަ ވ ޓު.  2

މަޖިލީހުން  ،ެގނައުުމެގ ބިލުޙު ލާޞްށް އި( އަބެހޭ ާގނޫނު ބީ ދާއިރާތައް ކަނޑަެއޅުމާޚާރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިްނތި)

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ވ ޓުދެްއުވްނ އެދެން.މެދު  ބިލު ބަލައިަގތުމާ
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 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

 ޓުެގ ނަތީޖާ:ވ 

 ސަލީމް މެންބަރު އަޙްމަދު ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ       ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުން

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   67     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް              ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

؛ ކީ ާހޒިރުެވ ިތްއބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީއަދަދަމެންބަރުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ  ވ ޓުެގ ނަތީޖާ.ދެންމެ ނެުގނު 

ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވިކ ޮގަތކަްށ  .67 ؛ވ ޓުެދއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ . ފެންނަ ކަމަށ69ް

 34މެންބަރުން. ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވނީ  67 އި ަބއިެވިރެވަވަޑއިެގންެނީވެވސް ނެތް. ވ ުޓަގ ވ ޓު ނުދެްއާވ މެންބަރަކު

ކުރުމަށް މިނިަވން ބިުލ ދިރާސާ ،އެހެންކަމުން ފާސްވެއްޖެ. ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތުމަށްވ ޓު. އެހެްނީވމާ، މި 

 ެވސް ދަންނަަވން. މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި

 

 :ކަދެްއެކުވންާވހަ ރިޔާސަތުން

ެގދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށާއި ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ  هللاޢަބްދުދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ބާރަށުަވނަ ވ ޓު.  3

ޮގތުން  ުގޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ގ ތި ެދޭވަވުރެގ ޖާަގ އޮތް ރަށްރަށުްނ ގ ތި ދޫކުރުމާ އަލަށް ަޒާވޖީ ހަޔާތެއް ފަށާ ދިެވހި

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ބަލައިަގތުމާމަޖިލީހުން  ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ަގރާރުރައްޔިތުންެގ މަ

 ޮގތަކަށް ވ ޓުދެްއުވން އެދެން.
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 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު      ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    ހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީ

 69    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   68     ދު:ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަ

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް              ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. 69؛ ހާޒިުރެވ ތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދުނެުގނު ވ ޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެއްިވ މެންބަަރކު ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ވ ުޓ . 68؛ ކަމަށް ވ ޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުފެންނަ 

ވ ޓު.  35ބޭނުންަވނީ ން ފާސްާވީވމާ، މެންބަރުން.  68 ތީެވސް ނެތް. ވ ޓުަގއި ބައިެވިރެވަވޑަިއގަ  ނުދެއްާވ މެންބަރަކު

 އާއި ތަރިކަިއގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީދިރާސާކުރުމަށް  މި ަގރާރުންކަމުން ވެއްޖެ. އެހެބަލައިަގތުމަށް ފާސް މި ަގރާރު

 ނިންމަން.  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވން ރިޔާސަތުން

ށް ރައްޔިތުންނަ ދިެވހި ،ަވނަ ވ ޓު. ހ ރަފުށީ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  4

މެދު   ހުށަހަޅާ ަގރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާޮގތުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް  ުގޅޭ މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފުލެޓް ދޫކުރުމާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ވ ުޓދެއްުވން އެދެން.

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[
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 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

  ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް       ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 66    ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަ

   66     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް              ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފެންނަ . 69؛ ކީހާޒިރުެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީއަދަދަލަ ޖުމުނެުގނު ވ ޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ދެންމެ 

 ނުދެްއާވމެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓު ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެއްާވ. 66؛ ކީކަމަށް ވ ޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ

ވ ޓު.  34ބޭނުންަވނީ  ަމށްން. ފާސްުވމެންބަރު 66ެވސް ނެތް. ވ ޓުަގއި ބަިއެވރިެވަވޑަިއަގީތ  މެންބަރަކު އިން

ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީއަށް  ާއއިަގރާރު ދިާރސާކުރުމަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީ އަދިމި ަގރާރު ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމުން، 

 ން.ދަންނަަވެވސް  ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވން ރިޔާސަތުން

މަލުތައް ހުއްޓުުވުމެގ ޢަކުްނފުނިތަކުގައި ހިންާގ ކޮރަޕްަޝންެގ  ހިއްާސާވ ަވނަ ވ ޓު. ދައުލަތުެގ ައދި ދައުލަތުެގ 5

ްނ ޕްރައިަޒސް ކޮމިޓީއެންޓަރއ ްނޑް  ްސޓޭޓް ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުާވފައިާވ ހުދު ކަރުދާސް-އެންޓިނަމުގައި 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މެދު އި ލީހުން ފާސްކުރުމާން ނިންމި ޮގތަްށ މަޖިކޮމިޓީ އެ ރިޕ ޓް ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގުތެގ

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ވ ޓުދެއްުވން އެދެން.

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[
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  ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ 

 69    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    މަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   68     ންބަރުންެގ އަދަދު:ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެ

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް              ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ފެންނަ ކަމަށް . 69؛ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ ހާޒިރުިވ. 87؛ ލަ އަދަދަކީނެުގނު ވ ޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

ެވްސ  ނުދެއްާވ މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއާވ މެްނބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަްށ ވ ޓުންމެންބަރު 68 ވ ޓުދެްއީވ

ަގރާުރ  ީވމާ، މި. 35 ؛ލަ އަދަަދކީ ޖުމުބޭނުންާވ މަށްމެންބަރުން. ފާސްުވ 68އިަގތީ ނެތް. ވ ޓުަގއި ަބއިެވިރެވަވޑަ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވން ރިޔާސަތުން

ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ  116އަސާީސެގ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުަވނަ ވ ޓު. މިއަދުެގ ފަުހ ވ ޓު.  6

 އެ  އި،ގައި ިދެވހިރާއްޭޖެގ ކޮްނސިލޭޓެއް އުަފއްދަވަ  2019އ ަގސްުޓ  26 ދާގައި ބިއްޔާެގ ޖިއްޢަރަދީ ޢޫސަ ،ދަށުން

 ރަބިއްޔާަގިއ ހުންނަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެމްަބސީެގ ދަށުން ހިންަގމުންދާ ތަނެއް ކަމުަގއި ހަމަޖެއްސުމާ ޢަދީ ޢޫސަ ކީތަނަ

 ންނަާވަފއިާވ ބަަދލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްުވމާ ކަތުެގ ދާއިރާއަށް ެގޒްެގ މަސައް ުގިޅެގން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ

 ށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ ވ ޓުދެްއުވން އެދެން.މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[
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 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 68    މަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   68     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ 

 ފާސް              ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފެންނަ ކަމަށް . 69؛ މެންބަރުންެގ ައދަދަކީ ތިއްެބިވ ހާިޒރުެވ. 87؛ ލަ އަދަދަކީނެުގނު ވ ުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހެުގ ޖުމު

ނުދެްއާވ ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓު މެންބަރަކު ނެތް. ނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވނުފެން. 68 ؛ މެންބަރުންެގ އަަދދަކީވ ޓުދެްއިވ

މި . ީވާމ، ވ ޓް 35 ަވނީމެންބަރުން. ފާސްުވމަށް ބޭުނން 68 ންނެީވމެންބަރަކުެވސް ނެތް. ވ ުޓަގިއ ބަިއެވރިެވަވަޑިއެގ

 ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( )ފާސްެވްއޖެ.  މި ރިޕ ޓް ،މައްސަލަ

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވން ރިޔާސަތުން

ެގންދިޔަ ރިޕ ޓުެގ ބަހުސަށް. އެއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ެގ ކުރީަގއި ުކރަމުން މިހާރު މި އެނބުރެނީ ވ ޓުއަޅުަގނޑުމެން

ރަުށ  ،މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ާވ މަސަްއކަތް. މާފަންނުަގއި  6.2

އަުޅަގނޑުމެން  ލާ ަގރާރު.އިޒަމާނީ ތަރައްޤީ ެގނައުމަށް ޮގަވ ،ަވންކޮށްއުފެއްދުންތަާކއި ިވޔަފާރިަތއް ރަށު ބަންދުން މިނި

 .ަހކަދެއްކެުމެގ ުފރުޞަތަކަށް އެިދަވަޑއިެގންފަަވނީ ާވ މެންބަުރން 2އިުރަގއި ިއއްޒަތްތެރި ވ ޓުެގ ަވުގތަށް މަުޑކުރި

ފުަވއްމުލަކު މެދު  ،ެވސް ގައި ިވަޔސްކަމުއަޅުަގނޑަށް ނުފެނުނު އިރުކޮަޅކުން އަުޅަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނާނެ.

  އަރުަވނީ.ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު
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 ާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ާވހަކަދެްއކެުވން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއި

ާވ ަގރާރަށް ތެރި މެްނބަރު ހުށަހަޅާފައިމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ!

ިވޔަފާރިތައް ރަށު ބަންދުން އި ރަށު އުފެއްދުންތަކާ ؛ާވ ަގރާރު ެވސް ާތއީދުކުރަން. އާދެ! ހުށަހެޅިފައި މި އަޅުަގނޑު

 ކޮށްޞަ ޚާއް ،ެވސް ާލ ަގރާރު. އާދެ! މި ދިެވހިރާއްޖެއަކީއިެގނުވައިދިނުމަށް ޮގވަ ޒަމާނި ތަރައްޤީ  ،މިނިަވންކޮށް

 އަުޅަގނޑުމެންގެ ިގނަ ރަށެއް.  ،ޓީ ކުދިން ިގނަ ސަރަހައްދެއް .ެވސް ަވރަށް އައި އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަށް ފުަވއްުމލަކަކީ

ެއޮގތުން  ޓީ މަަސްއކަތްތައް ކުރަމުން..ެވސް އައި ަވނީ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ރަށުގައި ކުދިން މިހާރު މި

ެއކަންތައްތައް އެބަދޭ  އި،ެވބްސަިއޓްތައް ަހދަ އި،ިހ ހަދަެއއްޗެ ޓީ އެޕްަތކާ.ެވސް ބޭްސެވެގން އައި މެލޭޝިއާަގއި

 އުސް ީޓެގ ފުންނާބު،ެވސް ހަމަ އައި އުުޅްއާވ އެިކއެކި ރަށްރަށުަގއި ެވސް އެބަ ހަމަ އެޮގތަށް ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން.

ރަނަގޅު ފުރުޞަތުތަެކއް ާވ ޮގތަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަްށ މި ަގރާރުަގއި  ކުދިން. އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގތުން

 ޖޭެގ މަސައްކަތްތެރިން ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ ެއއްފަދައިން ދިެވހިރާއްއެހެން  ،ޮގސްފިްއޔާ ދިެވހިރާްއޖޭެގހުޅުިވެގން 

 ހަރުފަތުގައި އެހެން ދުނިޭޔެގ ޤައުމުތަުކެގ ބޭފުޅުންނާ  ގެ ެވސް ހަމަ ައއި.ޓީ ިދެވހިރާއްޭޖެގ ދަރިަވރުން ،ެވސް

މިފަދަ  .ބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްަގެވސް  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުކރެިވެގންދާނެއްަގއި މަަސއްކަތްއެއްހަމައެ 

  ެރިގއުލޭްޓކުރެޭވނެ ރަނަގޅު ޮގތްތަކެއް އެބަޖެހޭ ހުންނަން.  އާއި އަދި ޓެކްސްެގ ނިޒާުމގައިފަރާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ

 ޭއެގ އުނދަޫގ ކަންމަތީ  ސް.ީޓ ރަނަގޅަށް ރެިގއުލޭޓްނުކުެރޭވ.އޮންލައިންކޮށް މިހާރު ކުރެޭވ ިވޔަފާރިތަުކގައި ޖީ.އެ

 .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްެވސް ޮކންމެެވސް ަވރަކަށް އެބަދޭ ުކރަމުން.  ކުޑަ ފިހާރަތައް ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ،ފިހާރަތައް

ޭވުތެވދިަޔ  ކުެރެވން. ަބއްޓަންމެދު އަދި ކުދި ފަންތީެގ ިވޔަާފރިތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް ޓެކްްސ ނިޒާމެއް އެބަޖެހޭ އިތުރަށް

ފަންތީެގ  ނެުގމަށްފަހު މިދިޔަ ދުަވސްތަކުެގ ތެޭރގައި ކުދި އަދި މެދު .ޕީ.ޓީ، ބީޖީއެސްޓީ ނެުގމަށްފަހު

ހެދި  އުނދަޫގތަކާ އިއެަކއުްނޓްސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުެގ ދަތިތަކާ ،ެވރިންނަށް މި ޓެކްސް މަސައްކަތްކުރަންިވޔަފާރި 

ަވނީ  ،ރިމަނާކޮށްޖޫ އިސް ނަަގމީާރއިން ހިތުހުރި ަވރަކަށް ޓެކް  ،ިވޔަފާރިތައް ބަނުގރޫުޓެވ ،މަނާެވރިއެތައް ބަަޔކު ޖޫ

ެވސް ަވޢުދުެވަފިއާވ  ރުގައި. އެހެްނީވމާ، އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ސަރުކާ ޮގސްފައެތައް ަބއެްއ ބަނުގރޫުޓެވެގން 

ޮގަތކަށް  ފަންތީެގ ިވޔަފާރިެވރިންނަށް ފަހިާވ މެދުއަދި  ކުދިޓެކްސް ިނޒާމު މިައށްުވރެން ފުރިހަމައަށް  ޮގތަށް

ިވޔަފާރިކުރުުމެގ  ރަނަގޅަށް ،ރަށު ބަންދުން ީވއްލި ިވަޔފާރިތައް އަުޅަގނޑުމެްނެގ ރަށު އުފެއްދުންތަާކއި ،ކުރެވި ބައްޓަން

ފުރުޞަތަށް ަވރަްށ  ިވކަމަށް. ދެއްފުރުޞަތުތައް ހުޅުިވެގންދާނެ ނިޒާމަކަށް ޓެކްސް ނިޒާމު ެވސް ހުޅުިވެގންދާނެ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 
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މަކަށް އްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބަހުސްކުރުއި ޟޫޢުަގިއ އެްއެވސް އުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި މަ

 ދާއިާރގެ  ދިްއަގރުނީ މިހާރު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަުރަވ !ފުކުރައްާވ ައޅުަގނޑަށްމާ  ،ނޫން ؛އެދިަވޑަިއެގންފައި

 ށް.ޙަސަނަ އިކްރާމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

 ެގޟޫޢަކީ އަުޅަގނޑު އުމި އެދުނީ ހަމަ މި މަ ެވސް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނުޑ ެވސް ފުރުަޞތަކަށް

 ަވރަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހާ  އަދި މި ަގރާުރ ހުށަހެޅުމުން  ،ާވތީެވ ޫޟޢަކަށްއުހިތާެވސް ަވރަށް ާގތް މަ

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ އަނެއްާކެވސް އަޅުަގނޑު އިތުރު ެއއްެޗްއ  ،ެވާވތީ ޟޫޢަށް ނެތް ކަމަށްއުޤުެވިރކަމެއް މި މައުޝަ

 ،ވެ ާގތް ެވސް ެއދެން ޓެކްނޮލަޖީއާ ންެގ ފަރާތުންބުނެލާނަމޭ. އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް  އަސްލު ހުރިހާ މެންބަރު

ޖީެގ އަސްލު ެޓކްނޮލޮ ،އެހެން އަޅުަގނޑު މިދަންނަާވ ސަަބބަކީ .ޓެކްނޮލަޖީެގ ކަންކަން ތަންކޮަޅށް ބޮޑަށް ދެނެަގތުމަށް

 80ނޫނީ  70މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑުމެން އިންސާނުންނަށް މި ލިބެނީ  ،ޔާުތަގއި ހަބޭނުންކޮށްެގން އަުޅަގނޑުމެްނެގ 

ީޖ އަަހރުެގ ތެރޭަގއި ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން ކުެރޭވ ޓެކްނޮލޮ 80ިރއުޅެން. ެއ އްމު ޮގތެްއގައި ދިއާ ަވރަކަށް އަހަރު 

އަުޅަގނޑުެމންނަށް ކުރެޭވ ކަންތައްަތއް . ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާދުެގ ުދެވލި ބާރުކުރެޭވ

ތާއެއްހާ ދުަވހު  އްހާ ދުަވހު ނޫނީ ދެ ހަފުތާއެަވހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވ އެބަ ހަފުމިސާލަކަށް އެއްދު . ކުެރޭވިގނަ

ަވންތައް ރަށްަތކުަގިއ މިސާލަކަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ޖަޒީރާ .ޖީ ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުންކުރެޭވ މަަސއްކަތް ެޓކްނޮލޮ

ފުޅުްނެގ މިއަދު އެ ބޭ .ހެދޭޮގްތ ެވސް ެއބަ އް ލިބޭތިބޭ ރައްޔިތުންނަށް އެ ރަްށރަށުަގިއ ތިބެެގން މާޭލެގ ޚިުދމަތްތަ

ާވ ފ ނަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ސަރުކާރުެގ ޚިދުމަްތތައް އެބަ ެގްނޮގސްދެޭވ. ދުނިޔޭެގ ކޮންމެ ތަނަކުން ެއއްެޗްއ އަތުަގއި 

ތަންކޮެޅއް ފުންކޮށް  އެބަ ލައިދެޭވ. މިއީ ޙަީޤޤަތުގައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގނެލުމުެގ ފުރުޞަތު ެވސް ިމއަދު އެ ފ ނަށް 

ަވރަށް ފަސޭހައިން މިއަދު   ންއެކަ ،ަވރަށް ބޮޑެތި ކަންތަްއތަކުެގ ާވހަކަ  ،ށް ާވނަމަ ިވސްނާލައިފި ކަމަ

ކަންކަން ެވފަިއ  ކޮށްެގން މި ކެއްއެކަމަކު މި ކުރުމަށްަޓކައި ަވރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަ . އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވީތެވ

ޤައުމުަގިއ އުޅޭ ާވހަކައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ުޅަގނޑު ދަންނަަވން މިއެހެންީވމާ، އަ. ަވނީ މި

އެ ިވޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކޮށް  ،އިހުިރހާ ިވޔަފާރިތަކެއް ުގޅުާވލަ ، އިެވސް ެއއް ނިޒާމަކުން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ުގޅުާވލަ 

ކަމެކޭ. އެހެންީވމާ،   ަވރަށް ބާރުމިނުގައި ކުރިައށްދާނޭޔަފާރިތައް ދިއުމަކީ ިވކަންކަން ކުރެިވެގންދާނެ ޮގްތ ެވެގން

ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ަވރަށް ބާރަށް ޤައުމު ކުރިއަށްދާނޭ.  ،އެޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެން މަުގފަހިކޮށްދީފި ކަމަށް ާވނަމަ

ކާރު ވުޒާާރއަކީ ަވިކ މެ ސަރުެވސް ކޮން ެގސަރުކާރު، މިހާރު އަދި ހަމައެއާެއީކގައި ސަުރކާަރށް ބަލައިފި ކަމަށް ާވނަމަ

ެއ  ،ކޮންމެ ތަނަކަށް ަވނަސްމީހާ  ަރއްޔިތު އި،ޮގުތަގއި މި ހިނަގނީ. މި ހުރިހާ ވުޒާރާތަެކއް ުގުޅާވލަ  ެގސަރުކާރެއް 
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ދެޭވނެ ޮގތް ެވެގން ައއުމަކީ މިއަުދެގ އޭނާއަށް ބޭުނންާވ ޚިދުމަތް ،ރަްއޔިތު މީހާައށް އެނގި  އް ވުޒާާރއެ

ޖީ . އެކަމަކު އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީއެއް އެބަހުރި ހެދިފަޓެކްނޮލޮ .ާވްނޖެހޭނެ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވފައި

ޖީ މިނިސްޓްރީެގ ދައުރަކަށް މިނިސްޓްރީން ކަމެއް ކުރެިވފައި އޮތް ތަނެއް އަޅުަގނޑަކަްށ ނުފެނޭ. އެހެންީވމާ، ޓެކްނޮލޮ 

އަށް މިއަދު ަވރަށް ބޮޑެިތ . ރައްޔިތު މީހާންާހސިލުކޮށްދިނުކަންކަން  ނިސްޓްރީތަކުެގ މިދެންނެިވޖެހެނީ ހުރިހާ މިާވން

 ،ތިބޭ ަރއްޔިތުންނަށްރަށްަރށުގައި  .ަވީނ އެކަހަލަ ާވހަކަތަެކއް މި ަގރާރުަގިއ މި .ފަސޭހަތަކާއެކީ ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭ

 ހުރިހާ މާ، މި ކަމަށް ހަމަން. އެހެްނވީ ދިއުެވެގންއުފެއްދުންތަްއ ރަށުން ބޭރަށް ިވއްކޭެނ ޮގތް ފަހިފަސޭހަކަމާއެކު 

 ،ދެނެަގނެ  ،ތަންކޮޅަށް ބޮޑަށް މިއާ ާގތްެވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ފަރާތުން ެވސް އަޅުަގނުޑ އެދެން.

ދެްއިވ  މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްުނމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ެގންދިއުމަށްަޓކައި ބާަރށް ކުރިއަށްއަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމު 

 ީއސް.އިއްޒަތްތެރި ރަ  ފުރުޞަތަށް

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރެގ ދެކުނު ަމއްޗަްނޮގޅީއަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 ށް.ޚައިތަމަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

ދަނީ ރަށުެގ އުފެއްދުންތަާކިއ  ަވުގުތ އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިޝު

ާލ ަގރާރު. އާދެ! މި ަގރާރު އިޒަމާނީ ތަރައްޤީ ެގނައުމަށް ޮގަވ ،ިވޔަފާރިތައް ރަށު ބަންދުން މިނިަވންކޮށް

ތެރި މެންަބރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުުރ  މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްހުށަހެޅުއްީވތީެވ މާފަންނު

 ،ން. މިކަމަކީ ޙަޤީޤަުތަގިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަންަނން ލަސްވެއްޖެ ކަމެއް. ެއއީ މީގައި މި ދެެކޭވ ާވހަަކއަކީ ދަންނަަވ

އިނޭގ އެބަ  ށްެވސް އަުޅަގނޑަ ންމެހެންކޮ ،އްެޗހި ހަދާލައިެގންތެރޭ ރަށެއްަގއި ހުންނަ ބޭފުޅެއް ކުދިކުދި ދ ނި އެއަތޮޅު

ްއޔާ އެނިގނުަލއްާވ އެްއެވްސ ވެއްޖެ ށްމި ނަންތައް ބުނެފި ކަމަ ؛ޭބ، އަލީާބބާ. އަލީއެކްސްޕްެރސް.މިތަނުން އީބޭ، އައި

 ން. ބޭރަށް އޭތި ިވްއކާލުއެ ބޭުނންާވ ަވރެއް ޖަހާފައި ާރއްޖެިއން ،ފަރާތެއް ނުހުންނާނެ. އެތަނުން އެްއޗަކަްށ ލާފައި

މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ޮގތުގައި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްާވ ަކމަކީ. އޭނާއަށް  އޭނާ އެ 

އެތި ހަދައިެގން އެ ެވބްސައިޓަށް ލާފައި ިވއްކާލަްނ. އެކަމަކު މީގައި ައޅުަގނޑު  ންާވނާށިން ހަދަ، އޭނަ ބޭނުންާވ ދ ނި

ަވރު ކުރިން އަުޅަގނޑުެމން ދައްކަމުންދިޔަ ާވހަަކއެއް. ައހަރު ރަފަނައެހެން ނޫނިއްޔާ  އަހަރު ދިހަަވނީ މީެގ ހަނދާން

އެބަ ކުރެޭވ.  ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕޭލުއް ނުކުރެޭވ. އެކަމަކު ޕޭޕަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ލާރިއެއް ރިސީވެ ލަޕޭޕަ
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ިވއްކާލީމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ލާރި.  އެތި ކަލަ  ރިސީްވކުރެެވން. ެއީއ އެއްންލުއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންޭވ ޕޭޕަ

އެ ލާރި އެތެރެާވން. އެ ފައިސާ އެތެރެާވން.  ޮގތުން ެވސް ހަމަ މިކޮޅަށްއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންާވ އަދި އެހެން ޮގތް

މިހާރުެވސް  ންސީކަރައެބަހުރި ިޑޖިޓަލް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،ދެން މީގައި އަުޅަގނޑު ދަްނނަާވލަން ބޭނުންާވ ާވހަަކއަކީ 

އްސަްށ އެހެންީވމާ، އެ އެްއޗެއެބަހުރި.  ޕޭެވސް އުރީދޫެގ  ނޫނިއްޔާއެހެން އުފެދިފައި އެބަހުރި. މިސާލަަކށް ދިރާުގ ޕޭ

 ދަންނަަވންއަޅުަގނޑު  ެގންަދާވށޭ. ދެންފ މަކާ އެްއކޮށް އެ ެއްއޗެހިތައް ކުިރއަށްރަނަގޅު ޕްލެޓްެވސް ބޮޑަށް އަދި 

ީޓ .އައިރާއްޖެއަކު އަސްލު  ،އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކެނީ ެގައޅުަގނޑުމެން ،ބޭނުންާވ ާވހަކަައކީ

ީޓ .ޮގުތގައި ކޮމަންކޮށް ހުރިހާ ތަނެްއގައި ބޭނުންކުެރޭވނެ އައި ައޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ .ޕޮލިސީއެއް ނެތް ހެދިފަެއއް

އަުޅަގނޑު  އާ.ސީ.އައި.ޓީެއން ، މިއާ ެއއްކޮށް ެގންނަންެވސް  ތައް، ެއކަހަލަ ޕޮލިސީ. އެހެންީވމާ ތަކެއް ނެތްޕޮލިސީ

ެކްއ ފުރިހަމަ ޮގތަކަށް އެ ކަންތައްތައެންމެ  ންކުައދި މުޅިއައެކަަމކު  .ަވަރކަށް ާވަހކަ ެވސް ދަްއކާލިން ކޮންމެެވސް

 ކުެގ ތެރޭަގއި އަންނާނޭތަޓީ ޕޮލިސީ.ައއި ،ންާވ ާވހަކަައކީދެން މީގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނު .ނެތް ހިނާގފައެއް

 ،ޕާސްވ ޑް ެގކޮމްޕިއުޓަރު ،ފެންނަ ކަމެއް އެއީ އިންތަކާ ެއްއޗެހި އެކުލެިވެގން. ަވރަށް ިގނަސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީ

ނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން އަުޅަގ ީމަގއި  .ކޮށްލާފަތްަގިއ ތަްސކްރީނުނޫނީ އެހެން .ނޭމް އޭިތ އިންނާނެ ީކބ ޑް ދަށުަގއިރޒަޔޫ

ެއ މެންބަރެްއެގ  ،މަޖިލީހުގައި މެންބަރެއް، އަށާރަަވަނ ަވނަ މަޖިލީހުގައ18ިމިދިަޔ  ،ްއ ކަމެްއ ެއއީބޭނުންާވ އެއަދި 

ެވސް ފެންނަން. މިކަހަލަ  ޑް ޕާސްވ   އި ނޭމާރމޭޒުކޮޅުން ފޮޓ ެއއް ނަްނަގާވަފއި ފޮނުަވއިފިއްާޔ އެަބއިނދޭ އޭނަެގ ޔޫޒަ

ކަންތައްތަކެއް. އަދި މި  ރިޕީޓްަވމުން އަންނަފަށައިެގން  ތުަގއި ެވސް އެަތއް ޒަމާނުއްސުރެ ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަ

ތައް ހަދަިއެގން އެބަޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި މި ކަންތައް ކުރަން. ކަންތައްތަުކެގ ތެޭރަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ޕޮލިސީ

ބޭނުންކުރަން. އެކަމަުކ  އޮޭވެއބަ އްޔާ ަވކި މުއްދަތެއްގައި ވެއްޖެ މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ ކީބ ޑާ އެްއޗެހި ބޭނުންކުރާ ކަމު

ޕޮލިސީސްތަކެއް ނެތް. ޓޭޑާަތއް ހުންނަންާވ ޮގތުަގިއ ނެތް ލިޔެިވފައެއް. ޕާްސވ ްޑ ޕްރޮޓެކްޝަން  ެގެވސް ޕޮލިީސއެއް އެ

 އެކަހަލަ އެްއެވސް ،ްނ ކަމެއްތަކުބަހައްޓަންީވ ކޮންޮގ ށްކުރަންާވ ޕޮލިސީސްތަެކްއ ނެތް. ޑޭޓާތައް ރައްކާތެރިކޮ ސްޓ 

ޕޮލިސީސްތަކާ  އިާވހަކަައކީ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކާ  ޮގަވއިލާ ނެތް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ލިސީސްތަކެއް ެވސްޕޮ

 ކުރަންާވ ޕޮލިސީސްަތކެްއ ެވސް ހުންނަންާވނޭ. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ޑޭާޓ ކެރީ .އަންނަންާވނީ ންނޭއެްއކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ އިތުރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު  މާފަންނު ،ފަހު ފުރުޞަތު އެުކަގއި މި ބަހުސްެގ އެންމެ ނެތުމާފައިއެދިަވޑަިއެގން

 .ށްރަޝީދަ އިބްރާހީމް
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

އްެޖ ިމ ރާ .ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނުޑ މި ަގރާުރ ހުށަހެޅީ ަވރަށް އުއްމީދާެއކު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ތަެކއް ނޫނުާގބެހޭ އެއްެވސް  ކޮމާސްއާ-ދިެވހިާރއްޖޭަގއި މިހާރު ޢަމަލުކުރާނެ އީ .ބަދަލުެވެގންދާނެ މިއަށް ޢަމަލުކޮށްފިއްޔާ

ޓޭލް ބިޒްނަސްަގއި ިވޔަފާރިކުރާނެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރި ،ޓޭލް ބިޒްނަސްަގއިާވމީ ރިގު ނެތް ރާއްޖޭގައި. ަބއިނަލްއަ 

އަުޅަގނުޑ  ،ެވބްސައިޓް  އި ހުްނނަތް. ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިުތން ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއުސޫެލއް ނެ ،އެްއެވސް ަގާވއިދެއް 

އޮްފ  ެވސް ބޭްނކު އޮންލައިން ިވޔަފާރިކުެރޭވނެ ޭގޓްޭވތައް .އިޓްރާއްޖޭަގިއ ެވސް އެބަހުރި ެވބްސަ  ،މިދަންނަަވނީ މާލޭ

އަލީބާބާ، ން، އެމެޒަ ިނޔޭެގ މަޝްހޫރުދު ،. އަުޅަގނޑު މިދަންނަަވނީއެްއ ނޫން ައުޅަގނޑު މިދަންނަަވނީއެ  ؛މ ލްޑިްވސް

ހުރިހާ މީހުންނަށް   މި، ންނާތަކެތި އުފައްދާ މީހު ،ނަާގ ކުިދންނާއިފޮޓ  .އީބޭ މި ތަންތަނުގައި ިވޔަފާިރކުރެޭވނެ ޮގތް

މިއޮތީކީ. ނޫން ްއ އެކަން ކުެރޭވ ހިާސބެއްަގއެ އަށްނޫނީ އޮިނަގނެޑއްެގ ތެޭރަގއި އަދި ާރއްޖެާގިވޔަފާރިކުެރޭވނެ 

ރާއްެޖިއން ބޭރުގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް  ށް،އިެލކްޓްރ ނިކް ިވޔަފާރި ދުނިޔެއަ ،އެހެންީވމާ، ިވޔަފާރި ރަޖިްސޓްރީކޮށްެގން

ެވްސ އެބަހުރި.  ނޫނީ ޮގތުން ުހރަސްތަކެއްާގއެަބ ކުރަންޖެހޭ.  މެއް އަުޅަގނޑުމެންރު ަވރަށް ިގނަ ކަންކަތަކެތި ިވއްާކއި

ިވޔަފާރި   ލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ިވސްނުން އަޅުަގނުޑމެން ބޭނުންަވނީ ނައްތާހުރަސްތައް  ހެންީވމާ، އެއެ

ރާއްެޖއިން  ެގއަޅުަގނޑުމެންްށ ޕޭޕަލަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛ބީޓޫބީ އޮންލައިން ޭގްޓޭވ . ބެހޭ ބިލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ

 .އަލީބާބާއިން ެވސް ެގނެޭވ ،ެވސް އިންންމެޒައެ .އިންޓަރނޭޓުން ަގނެޭވ ޭބރުގައިނެޭވެނ. މިހާރުެވސް އެްއޗެހި ަގ

ހުން ޕ ސްޓް ފަ އްޖޭގައި އެަބހުރި ދާދިްއ ނުކުރެޭވނެ. ރާއެހެންނަމަެވސް، ިވްތޑްރ ެއްއ ނުކުރެޭވނެ. މަނީ ރިސީެވ

ެވސް ހުންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެކަމަުކ  ްއގައިއެހަމަ ކަންމަތީ ފިހާރަ . އޮފީހުން ެވސް ހަދައިފި ތަނެއް

ރައްޔިތުންނަށް އްޖޭެގ ތަކުަގިއ ރާފ މްޕްލެޓްދަންނަަވނީ ދުނިޔޭެގ އެންމެ ޓޮޕް އީކޮމާސް އަޅުަގނޑު މި

ތުރާކުުނގައި ުހންނަ ކުއްޖާއަށް ީއކޮމާސްެގ  ؛އެކަހެރި އި ހުންނައްޖޭެގ އެންމެ ރަށެްއަގޖެހޭނެ. ރާިވޔަފާރިކުެރެވން

 ިއ، ަނަގޓ ޔޭެގ އެހެން ެވބްސައިޓްތަކަށް ފޮދުނި .ޖެހޭނެަތކެތި ިވްއކެންޖެހޭނެ. ފޮޓ  ިވްއކެން  ނުންމެޒަތެރެއިން އެ

 ؛ދިެވހިރާއްޖެ ުފރުޞަތު ހ ދައިދޭންޖެހޭނެ. އެއީ ހަމައެކަނި  ،ފޮޓ ްގރަފީ ތަންތަނުެގ. އެ ިވޔަފާރި ހިންޭގނެ ޮގތްތައް

 އަޅުަގނޑުމެން ދުނިޔެ  ށް،އަދުނިޔެ މި އަޅުަގނޑުމެން .އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އިންސާނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޖެހެނީ. އަުޅަގނޑުމެން މި އިންސާނުން ތަނެއް ބައިންދަން ،. ައޅުަގނޑުމެން ރަށެްއ ނޫންސިކުނީޑގައި ަބއިދަންޖެހޭ

ޑޮލަރަށް  ންއަޓްރިލިފަސް އޮީތ  ަކއިރީަގއި މި .އްން ބައެއައެބަުއޅޭ އެތައް ބިލި  ، ދުނިޭޔަގއިަލއްަވއި ދުނިޔޭގައި

 .އަީކ ެއހާ އުފެއްދުންތެރި ޤައުެމއްއާ . އިންޑިއާއިންޑި  ،ަޤއުމެއްއިކޮނޮމީ ެގންދާނެ ކަމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

އަންނައިރުގައި އެ ފަރާތްތަކުން  ންނަނީ.ން މި އަ ެއިކ ތަންތަނުއާކޮޗިން ާއއިދިެވހިރާއްޖެ .ޅެނީުގ މި ނާއަޅުަގނޑުމެން

މި  ،ގ ޝިޕިން ޑްރޮޕް ަގިއ ުކރާހެންނުދނިޔޭެގ އެހެން ތަންތާ ،ބްރޭންްޑކުރުމާއި ރީ އިެގންއްދައި ތަކެިތ އުފަ ރ މެޓީރިއަލާ

 ،ބީޓްބީ އޮންލައިން ސިްސޓަމެއްެގ ތެޭރގައި އަުޅަގނުޑމެން ސިކުނޑި ެގްނުގޅެ ،މި ހުރިހާ އި،ަވސީލަތްތަކާ 
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އިންަނ  ަގއިއޮފް މ ލްޑިްވސް  ންކުބޭެއކަމަކު . އެބަހުރިއޮފް މ ލްޑިްވްސ  ބޭންކު ަގއިއްޖޭ . ރާނެޖެހޭިވޔަފާރިކުރަން

ައލީބާބާ ަގބޫލެއް ނުކުރާނެ އެ ، ންހެން ާވދަެވރި އެމެޒަދުނިޔޭެގ އެ ްއ،އެޭގޓްވޭ  ޭޕމަންޓު އޮޕޭމަންޓް ޭގޓްޭވައކީ ސެކި 

ކޮށްދޭންޖެހޭ  އިންްއސެއް. ެއ ފެންަވރެއް ނޫން. މިހާރު އެމް.އެމް.އޭއިންޓަްގރޭެޓއް ުނކުރެޭވނެ އެ އެްއޗެ އް.ތަންތަނެ

 އްޓީޓީއެ  .އްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮށްދިނުން. އިޖޭެގ މާލީ ނިޒާމު މިނިަވންއްިލއްޔަެތއް ދިެވހިރާއޫއެމް.އެމް.ޭއެގ މަސް. ކަމެއް

ޖެހެނީ މިހާރު. އެއީ ޔާމީން ބޭންކަށް ސަލާންޖަހަންހ ދަންެވެގްނ ޓީީޓއަކަށް ައންނަ ލާރިކޮޅު  ،ފޮނުިވޔަސް

ހިންާގފައި އޮތީމަ ދިެވހިރާއްޖެއަށް ޖެހިފައި އޮްތ  ިޚޔާނާތާ ،ކަމާއިަވއް  ،އާއިންޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މަނީ ލ ންޑަރި

  . އެއް ނޫްނ ޓްރާންސެކްޝަން ހެދޭނެއެ .ހެނީޖެ. ބޭންކަށް އަންނާ ލާރިކޮޅު އާޭދސްކުރަންއެއީ މިހާރު މުސީބާތެއް

މުޅި ދުނިޔެ   ދާހުންނަ މުއެާތ  އޮންނަ މުދާ އެތަނަށް. މިތާ  .ޓްރާންސެކްޝަން ހެދޭނެލް ަޓއިމް އަރި  ލައިން،އޮން

ތަކެިތ ، ުމދާ ނުފޮނުިވެގން ،އިސާކޮޅު ަނއިްސެގންމިތަނަށް ފޮނުެވންޖެހޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަ ންއެތަ

ރައްޔިތުްނ  އެްއ ބަންދުކޮށްެގންހުރިހާ ފައިސާ ހުންނަރައްޔިތުން އަުތަގއި  ،ސަޕްލައިކޮށްފައި އެއަށް ލާރި ނުލިބިެގން

އަުޅަގނޑުމެންނަކީ އިންސާނުންކަން. އަށް، މެންެގ ިވސްނުން ބަހަްއޓަންީވ ދުނިޔެޑުަގނއަޅުނުޖެހޭނެ. ަގނޑަތެޭޅކަށް

ތެޭރގައި އެންމެ ބޮޑު ދުނިޔޭެގ  ެގއާ އޮތީ ޭއޝި ދެން އެ. މީއެއް އޮތީ ބޮޑު ިއކޮނޮ މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ ަކއިީރގައި

 މި އަުޅަގނޑުމެން ތާނގައި. މި  ަވނަ އިކޮނޮމީ ެވސްހަތަރުދުނިޭޔެގ ބޮޑު އިކޮނޮީމ ެވސް މިތާނަގއި. އެންމެ ފުރަތަމަ 

ްނ ކަެގެނޭވނެމުދާ  ން ތެރެއިއާއޭޝި ބޫލުކުރޭ ަގ އްބުނެފިއްޔާ ދުނިޭޔެގ އެހެން ޤައުމުތަ އޭއާ ގައި. ޭއޝިއާ ޭއޝިއޮތީ 

އޮީތ  އާއިްނޑި. އޮތީ މިތާނގައިޖަޕާނު  . މީހުންެގ ިވސްނުން އަުޅަގނޑުމެންެގ ހުންނަންޖެހޭއާޭއޝި .އަުގހެޮޔކޮށް

 ؛އަޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ތަނެއްގައި އެބަހުރި ،އޮތީ މިާތ ކައިރީަގއި. އެހެންނަމަެވސް ޗައިނާ ނގައި.މިތާ

 ކޭެލއް. އަުޅަގނޑުެމން ބޭނުންަވނީ ކުރިއަްށ މިއްާވނެ ވި ައަވސް  ޝެލްފެއްަގއި އެތުރީމަހި ެއއްޗެ އި މާކެޓެްއަގރ ސްޕަ

ސް ސަތޭކަ ެވންޑާ ސަތޭކަ، ހަތަރު ، ތިންޭތކަދުަވހުެގ ތެޭރގައި ސައޮތް ދެ އަހަރު މި ،މުސްތަޤުބަލުަގއި އޮތް 

 .ޑިޖިޓަލްކޮށް އިންނާނީ ތަކެތި ިވއްކާ މީހާ ެއއް ނޫން.އިތުރުކުރަން. ތަކެތި ިވްއކާ މީހުން މިހާރު ތިބެނީ މަުގމަތަީގ

އީްސ، ކޮފީ ބ ން އިންނައިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ އޭަނ ކޮމްޕިއުޓަރު ހިފައިެގން ހުންނަ ކުއްޖެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ފޭސްބުކް . ެއޑްާވންސް ކުދިން ަގއިފޭސްބުކު  ،ރމަލާތެއް ހިންާގކަން. ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކުދިންަނކީ ޓްިވޓަޢާމު ެގިވޔަފާރީ 

ކުރީެގ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން  . ޝަނެއް އެބައޮތް މިތާނގައި. ފޭސްބުކް ޖެނެރޭޝަނަށް އިނޭގނެ މިހާރު ދާންޖެނެރޭ

ންނަށް ޮގތް. ައޅުަގނޑުމެން އެ ކުދި ނިެޔއަށް ާވދު ،ޮގތް އިނޭގ މި ަޤއުމަށް ާވށް ޖެނަރޭޝަނެއް. އެ ޖެނެރޭަޝނަ

 އިމި ޖެނެރޭޝަންގަ  ރގައިޓްިވޓަ ،ބުކް ފޭސް އިދިެވހިރާްއޖޭަގ ؛މުސްތަޤުބަލެއް ހ ދައިދޭންޖެހޭ. ފޭސްބުކް

. ހޭކަންތައް ކޮށްދޭންޖެ އިްނ އެޖެހެނީ ފައިސާ. އެމް.އެމް.އޭ ހަމައެކަިނ އިންޓަްގރޭޓްކޮށްދޭން .ކުެރޭވނެިވޔަފާރި

 އޮސެކިއޮންލައިން  .އަަވހަށް ނިންމައިިދނުމަށް ތައްކަްނތައް އާދޭްސކުރަނީ މި ،އެދި  ައޅުަގނޑު ށްއެމް.އެމް.ޭއއަ

 ހުިރ އިއޮފް މ ލްޑިްވސްގަ  ބޭންކު  ؛ްގރޭޓްކުރެޭވ ފެްނަވރުގެ އުމުތަުކގައި އިންޓެދުިނޔޭެގ އެހެން ޤަ އެއް ޭގޓްވޭ މަންޓްޕޭ
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ހުގައި ހުރި އެްއޗެީހެގ ާވހަަކއެއް ނޫން. އަމިއްަލައށް ސޮފްޓްެވއަރ ހަދައިެގން އޮފީ ޓްާވަހކަެއއް ނޫން. ޕ ސް ެގއެްއޗެހީ

ދިެވިހ ރައްޔިތުން ެގންޮގސްދޭށޭ  ކެއްފ މްތައިތުބާރު ޕްލެޓް ،މީހުން ަގބޫލުކުރާ ،އޮ . ދުނިޭޔެގ ސެކިނޫން އުޅޭ ާވހަކަެއއް

 ތަކެތި ިވްއކަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ުފރުޞަތަށް. 

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ހ މަ .ނިމުނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ަގރާުރެގ ބަހުސް 

މިއަދު ޮގތުން ވ ޓަށް އެހޭނެ.  ދުަވހުގައި ވ ޓަށް އަހާ ަގީޑަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ަގރާރު ބަލައިަގތުމާ ުގޅޭ

 . މި ނިމުނީ ށްހިސާބަ ހުރި މަސައްކަތް މި ކުރަންމަޖިލީހުަގއި 

 

 މުން ން ނި

 

  :ުވންކެ ކަދެއް ާވހަ ތުންސަޔާރި

ްއދަލުުވން އޮންނަ ަގޑި ދެންނެުވމުެގ ކުރީަގއި ދަންނަާވލަން ބަ ؛އޮކްޓ ބަރު  21ދެން މަޖިލީހުެގ ބައްދަލުުވމެއް އޮންނާނީ 

ަގއި  9:30ޮގާތިއ އަދި ކުިރއަށް އޮތް ތަުނަގިއ ހިނާގނެ ޮގތް.  މިއަދުެގ ކޮމިޓީތައް ހިނަގމުން ޮގސްފަިއާވ .ބޭނުން

ކުރެއްުވމަްށ ޓުބެހޭ ބިލު ޑްރާފް ދަތުރުފަތުރާަގިއ،  9:30ބޭްއުވނު.  ެގ ބައްދަލުުވެމއްބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ

ހިއުމަން ރައިޓްްސ އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީެގ  ،ަގއި  10:00 ހޮއްެވިވ ސަބް ކޮމިޓީ ބަްއދަލުުވމެއް ބޭްއުވނު.

ަގއި  11:00އައްަސސާތަުކެގ ޮކމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ ބައްދަުލުވމެއް ބޭްއުވނު. ަގިއ މިނިަވން މު 10:00ބައްދަލުުވމެއް. 

ހަމަ އެ ަގީޑގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލުުވެމއް. ހަމަ އެ ަގީޑގައި ލާމަރުަކީޒ  ،މެއްއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލުވު 

ިހއުމަން  ަގއި، 11:30ެގ ބައްދަުލުވމެއް. ކޮމިޓީކޮމިޓީެގ ަބއްދަލުުވމެްއ. ހަމަ އެ ަގީޑަގިއ މިނިަވން މުައއްަސސާތަކުެގ 

ރީ ކޮމިީޓެގ ސަބް ކޮމިޓީ ަބއްދަލުުވމެްއ ދި ޖުޑީޝައަ ،ބައްދަލުުވމެއް ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ޮކމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ 

ިދ އިޤްތިޞާދީ އަ ،ެޖހިއިރުަގއި 2 .ޭބްއުވނު. ހަމަ އެ ަގޑީަގއި މިނިަވން ުމއައްަސސާތަކުެގ ސަބް ކޮމިޓީގައި  12:30

ންޑަރ އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެ ،ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލުުވމެއް  މަންޓް އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖުންއެންަވޔަރަ

ޖަހާއިރު. އަދި ހަމަ ެއ ަގީޑަގިއ ސްޓޭޓް އ ންޑް ެއންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިީޓެގ  2ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލުުވމެްއ 

ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަިއެގ  2:45 ،ޢީ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވމެއް އަދި ހަމަ އެ ަގީޑގައި އިޖްތިމާ ،ބައްދަލުުވމެއް 

ާވ ހ މަ ދުަވހުެގ ހެނދުނު  2019ޮއކްޓ ބަރު  21އޮްނނާނީ  ލީހުެގ ޖަލްސާއެއްދެްނ މަޖި. ކޮމިޓީެގ ބައްދަުލުވމެއް

 .ަގއ9:00ި
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 . މުނީނި ޖިލިސްމަ . نميعاللا رب   هلل مدوالح
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