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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަތްހަދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް(  ހޯމަ) 2022  މޭ 30

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަކަތ ން   ރޯނ ވަނަ ދ ވަސް.    29ވަނަ ައހަރ ެގ ޝައްވާލް މަހ ން    1443ދ ވަސް.    ހޯމަވީ    2022މޭ    30  ދަކީ،މިއަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި   7ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022ވަނަ ދ ވަސް. އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،    11

އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ ަގއި މިނިސްޓަރ    .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  35ށް ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ  މަޖިލީހަވަގ ތ   

ޢަބްދ  އޮފް   އިްއޒަތްތެރި    7ސަލާމ ަގއި  މަރ ޙަބާ!    މިނިސްޓަރަށް  ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަާވ.މް  ޞޫމަޢ هللا ޓޫރިޒަމް 

 . އެބަވޭ މެންބަރަކ 

 

   ންއިޢ ލާންކ ރ  ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 7/ 2022/2އޖ/  ޑާއަކީ،އެޖެންމިއަދ ެގ  އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ ން.  -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 

 ބިލ  މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ  .  4
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބިލ .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ  -4

މަރަދޫ  -4.1 ފަރާތ ން،  ާގނޫނ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާއިބްރާހީމް ޝަރީފް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގ  އިރާދާ  ސަރ ކާރ ެގ 

ާގނޫނ    .ރަތަމަ ކިޔ ންެގ ފ އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ސް ކޮމިޝަނ ެގ ާގނޫނ (އަށް  )ޖ ޑީޝަލް ސަރވި  2008/10ނަންބަރ   

 . އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ސް ކޮމިޝަނ ެގ ާގނޫނ (އަށް )ޖ ޑީޝަލް ސަރވި 10/ 2008ނަންބަރ  

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ އިބްރާހީމް ޝަރީފް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގ  އިރާދާ  ކެލާސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން،    - 4.2

ާގނޫނ    .އިއްވ ން ރަތަމަ ކިޔ ންެގ ފ ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  ާގނޫނ (އަށް  އ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީެގގި ޔ ޓިލިޓީ ރެ) 2020/26

 .އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ާގނޫނ (އަށް   އ ލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީެގިގޔ ޓިލިޓީ ރެ)  26/ 2020ނަންބަރ  

ާގނޫނ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ޝިފާޢ     މަދ މ ޙައްމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެގ  އިރާދާ  އިހަވަންދޫސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން،    - 4.3

ާގނޫނ    .އިްއވ ން  ރަތަމަ ކިޔ ންެގ ފ ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  ާގނޫނ (އަށް  ތ ެގ  އަޖިނާއީ އިޖ ރާ)  12/ 2016ނަންބަރ   

 . އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ާގނޫނ (އަށް  ތ ެގ  އަޖިނާއީ އިޖ ރާ) 12/ 2016ނަންބަރ  

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  5
 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ތަންކޮޅެްއ    އަޅ ަގނޑ ޮގތ ން    މި އަިއޓަމާ ގ ޅޭާގ އެންގ ން.  ރިޔާސަތ ން އަން  -5އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ށް ފެންނަ އެްއޗެއް ާގނޫނ  ތަންދޭ އަޅ ަގނޑަޮގތ ން    ކ މާ ގ ޅޭހ ވަގ ތ ަގއި ެއއްޗެއް ދަންނަވާނަން. އެއީ ހައިކޯޓ ެގ  

މިއަދ     އަޅ ަގނޑ ކަން  އެ  ،ށް ފެންނާތީވެ އަޅ ަގނޑަބ ނ މަށް، ތަންދޭ މިންވަރަކ ން ބ ނ މަށް    މިންވަރަކ ން މި މަޖިލީހ ގައި

އެ މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ތަންދޭ    އަޅ ަގނޑ   ،ނިގަވޑަިއަގންނަާވނެކ ރާނަން.  ާގނޫނ   ދިޔައީ  މި  ފާހަަގކ ރަމ ން 

މި    އަޅ ަގނޑ ނޫނ  ތަންދޭ މިންވަރ ން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ކ ރާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ގާ   ކަންއެ   އަޅ ަގނޑ މިންވަރ ން  

އެ އެ  ކަންމަޖިލީހ ަގއި  އަދި  ވެސް  ކ ރާނަން.  ފިޔަވަޅެއް  އަޅާންޖެހ ނ   މިންވަރަކ ން  ތަންދޭ  ާގނޫނ   ގ ޅިެގން  ކަމާ 

 އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅާނަން.

 

 ސ ވާލ  .  6
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .6،  ސ ވާލ 

هللا ޮއފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދ  މިނިސްޓަރ    ،ޝަފީޤްهللا ބްދ މ ޙައްމަދ  ޢަ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ވެލިދޫ    -{ 6.1} 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  މާފ ކ ރަްއވާ! ވެލިދޫ ؛ އި ލިދޫ ކައިރީަގނ. ވެކ ރައްވާ ސ ވާލ . މަޢ ޞޫމާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤް هللاޢަބްދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވެލިދޫ

ނ. ވެލިދޫ ކައިރީަގއި އޮންނަ   ، ެގ ސ ވާލަކީއަޅ ަގނޑ   !މަރ ޙަބާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ރާފ  ރިސޯޓ ށްނ.  ދިއްދޫ  ނ.  ރިޔާސީ    ޓާއި  މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްެގ  އިބްރާހީމް  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ތަރައްޤީކ ރ މަކީ 

ސަރ ކާރ ން  އ ވަ އެހެންނަމަވެސް  ލަސްވަމ ންދާތީދެއް.  ނިންމ ންތައް  ރިސޯޓ    ،ނިންމަންޖެހޭ  ރަށ ަގއި  ދެ  އެ 

އެ ދެ   އި،ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ައދިވެސް ފެށޭނެ ޮގތެއް ނ ވޭ. ސަރ ކާރ ން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމ ންތައް ނިންމަވަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ރަށ ަގއި ރިސޯޓ  ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދެއްވާނީ ކޮންިއރަކ ންތޯ

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

 އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމްهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދ 

އެ    ޝަފީޤް هللاޢަބްދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވެލިދޫއާދެ! ނ.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މ ޅި ރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމާ ގ ޅޭ    ،ހިތ ން ހަމައެކަނި ނ. އަތޮޅާ ގ ޅޭ ސ ވާލެްއ ނޫން  އަޅ ަގނޑ ކ ރެްއވި ސ ވާލަކީ  

ލަސްވެފައި   ނ ހެދި  ރަށްތައް  ެއއީއޮތްސ ވާލެއް.  ކަމެއް.  ،އޮތ ން  އޮތް  ކަންބޮޑ ވ ން  ވެސް    އެންމެންެގ  ސަރ ކާރ ެގ 

މެ. އާދެ!   މެން މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ ކަމެއް ވެސްއަޅ ަގނޑ ރަށްތައް ހެދޭތޯ    އެަގށް  ކަންބޮޑ ވ ން އޮތް ކަެމއް. އެ މަ

އެ ސ ވާލ ަގއި މި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ނ ކ ރެވޭތީ ލަސްވި ވާހަކަ    ،ނ. ރާފ ށި ހެދ މ ގައި

ފ ރަތަމަ އަލިއަޅ ވަ ޕޮއިންޓަށް އަޅ ަގނޑ   އެ  ޓަކީ މަޝްހޫރ  ށްނ. ރާފ   ، ޑައިަގންނަވާނެލާނަން. އެނިގވައިވިދާޅ ވީމާ 

މެ.  ގެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ ވެސް  ރަށެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  އެ   ކޭސް  އިޖ ރާއެހެންވީމާ،  ފ ރިހަމަކ ރަން  ކަމ ެގ  ތ ތަކެއް 

ލ މ ެގ ތައް ިވއްކާގ އްހަމިހާރ  ނ. ރާފ ށީެގ ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ މާ ގ ޅޭ    ،ބޭނ ންވާތީ ވަގ ތ ކޮޅެއް ދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް

ތައް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ އެ ރަށް ކ އްޔަށް ގ އް ހަ  ،ހ އްދައަށް އެދި އެ ރަށް ކ އްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާފައިވާތީ

ެއއަށްފަހ    ، ކަމ ަގިއވާ   ފަރާތް  ހިފާފައިވާ އެހެންވީމާ،  ދެވިފަ.  ވަނީ  މިހާރ   ލިމިޓެޑަށް  ޕްރަިއވެޓް  ރިސޯޓްސް  އޭސް 
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ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ަމސައްކަތް ކ ރިއަށްދާނެ ކަމަށް.   ،ދާދި އަވަހަށް އެ ރަށ ެގ ކޮންސެޕްޓް ހ ށަހެޅި ، ބަލަނީމި އަޅ ަގނޑ 

ސަރ ކާރ ެގ    ،ބަނޑައިދިއްދޫއަކީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއވާ ރަށެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ؛ނ. ދިއްދޫދެން

ައޅާފައި ލަްގޒަރީވިލާ  ެގންދި ސިރެ  ސިޔާސަތެއް  ެއއްން. އެހެންވީމާ،  ޔ ޑެންޝަލް ޓޫރިޒަްމ ކ ރިއަށް  ރަށ ެގ  ބަިއ    އެ 

ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ  ގ ޅ ަވއިެގން ލަްގޒަރީ ވިލާ އެޅ މަށް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ  ހައ ސިންގ ޕްރޮޖެކްޓަކާ

އޮތް އެްގރިކަލްޗަރަށް. އެހެންވީމާ،    އެ ރަށ ެގ ެއއް ބައި އަދި އެބަ  ން ބިން ދޫކޮށްފަ. ދެންއެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

 އެންމެ ފައިދާ   ،މެން ބަލަނީއަޅ ަގނޑ އި ޮއންނަ ތަންތަން ވެސް  ެއްގރިކަލްޗަރަށް ރަށ ެގ ެއއް ބަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ެގ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިއަށް ެގންދެޭވތޯ. އެހެންވީމާ،    ހ ރި ޮގތަކަށް ޓޫރިޒަމަށް ބަދަލ ކ ރަންޏާ ބަދަލ ކޮށްެގން މ ޅި ޕްރޮޖެކްޓ 

 ތްތެރި ރައީސް. ން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަޔ  ނ. އަތޮޅ ަގއި ޓޫރިޒަމް އިތ ރަށް ފަހިވެެގންދި ،އ ންމީދަކީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވާނަން. ވެލިދޫ  އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ ވަޒީރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤް هللاޢަބްދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވެލިދޫ

ސަރ ކާރ ން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމ ންތަކެްއެގ ވާހަކަ ދެންނެވިން. މީެގ އަހަރެއްހާ ދ ވަސް ކ ރިން   އަޅ ަގނޑ  .ޝ ކ ރިއްޔާ 

ަގިއ. 2021އެޕްރީލް    1ފޮނ ވި ސިޓީއަކަށް ޖަވާބެއް ދެއްާވފައި    އަޅ ަގނޑ ޮގތ ން    އޮތް މި ސ ާވލާ ގ ޅޭ  މަނިކ ފާނ  އެބަ

ވީމަ މަޝްވަރާކ ރެވެމ ންދާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެާއ    އްދެ ފަރާތަކަށް ވިއްކާފައި އޮތް ރަށެ  ،އޮވޭ   އެ ސިޓީަގއި އެބަ

އަނެްއ ސ ާވލަކީ މީހ ން އެބަ  ،ގ ޅިެގން އ ފެދޭ  އޮތް  ިވއްކާފައި  މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން  ފަހ ން  ެއ ތަނާ   ، އޮތް  ރާފ ށި 

އ ސޫލަކ ން ހިނާގފައިާވ  ކިޔާ ފަޅެއް ވެސް އެ ރަށާ އެކީަގއި ދީފަ. އެއީ ކޮން    "ހަފަރ ވި" މާދ ރ ަގއި އޮތް ފަޅެއް،  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ އޮތްތޯ އެ ފަޅ  އަނބ ރާ ދައ ލަތަށް ހޯދ މ ެގ ވިސްނ މެއް އެބަ؟ ކަމެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމްهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދ 



2220 މޭ 30               ޖަލްސާ                              ވަނަ   7ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

5 

 

ހ ރި އެކި ޮގތަށް ލީޒް ހެދިފަ. ެއީއ  ެއކި ފަހަރ  އެބަ ،ދޭއިރ  އާދެ! ބައެއް ރަށްރަށްރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ 

ވެސް ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، އޮރިޖިނަލީ އަސްލ  އެ ރަށް ދިންއިރ     ތަންތަންލީޒްހަދާއިރ  ެއ ރަށާ ެއއްކޮށް ހިމެނޭ އެހެން  

ކިހިނެއް ކަމެއް އެ ކަންތައްވެފައި އޮތީ.   ،މެން ބަލައިެގން އެނޭގނީއަޅ ަގނޑ އެ ރަށ ެގ މ ޢާމަލާތް ހިނާގފައިވާ ޮގތެއް  

 ފަ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތަންތަނާ ގ ޅ ވާފައި ދީ  ބަެއއް ރަށ ެގ ހެޑްލީސްތަކ ަގއި ހ ރޭ އެހެން  ،އެހެންނަމަވެސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . ަގމ  ދާއިރާެގ    ހ ޅ ވާލަނީ އިތ ރ  ސ ވާލ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި    ވަޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވިސާމް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ވިސާމް މ ޙަްއމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ަގމ 

ވެއްޖެ. ެއ  ފިނޮޅ  ޕްރޮޖެކްޓ  ހ އްޓިފައި އޮންނަތާ ވަރަށް ދ ވަސްރައީސް. އާދެ! ލ. ަގމ  ބޮޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ވަރަށް ބޮޑަށް    ކަން ކ ރިއަށް ދެވޭނެ މަެގއް ހޯދައިދިނ މަށްމިނިސްޓަރާ ވެސް ބައްދަލ ކޮށް އެ   އަޅ ަގނޑ ކަމާ ގ ޅިެގން  

ކައ ންސިލާ  ަގމ   ލ.  ވަޑައިެގން  ަގމަށް  ލ.  މިނިސްޓަރ   އަދި  ދެންނެވިއްޖެ.  ކައ ންސިލ ެގ   އިއާދޭސް  އަތޮޅ   އަދި 

އަހަރ    12ފާއި އެ ސަރަޙައްދ  ތަރައްޤީކ ރަން ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރިތާ  ވާލައް އިއެ ސަރަޙައްދ  ބައްލަވަ ބޭފ ޅ ންނާ އެއްކޮށް  

އަދި އެ ކ ންފ ނީެގ އަތ ން ަވކިކޮށް ެއ ސަރަޙައްދ  ތަރައްޤީކ ރެވޭނެ    ،މަށް ވިދާޅ ވެީވއިރ  ތަރައްޤީނ ކ ރެވޭ ކަ  ދ ވަސް

މެންނާ އެބަ  އަޅ ަގނޑ   މަެގއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ކައ ންސިލ ެގ އަރިހ ަގއި ވެސް ިވދާޅ ވެފަިއވޭ. ލ. އަތޮޅ ެގ ރަްއޔިތ ން

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ސީލެއް ދެްއވަފާނަންތޯތަފ  ،ނ ދަނީ. މިނިސްޓަރ ކަން ކ ރިއަށްކީްއެވެގންތޯ އެ ،ސ ވާލ ކ ރޭ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަޢ ޞޫމް هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދ 

އާދެ! ލ. ަގމަކީ ސަރ ކާރ ތަކ ން އެކި ފަހަރ  ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް އަހައްިމއްޔަތ ކަން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކަންތައް   އެ ކަމ ަގއި  ،ދީެގން މަސައްކަތްކ ރަމ ން ައންނަ ރަށެއް. އާދެ! ެއއީ އެ ރަށް އެކ ލެވިފައިވާ ޮގތ ންނާ އެްއކޮށް

 ؛ހ އްޓިފައި އޮތް އެ ޕްރޮޖެކްޓ    ، ކަތްކ ރަމ ން މި ދަނީމެން ވެސް މިހާރ  ަމސައްައޅ ަގނޑ ކ ރަންޖެހޭ ޮގތް ވެސް މެ.  

  ކ ްއޔަށް  އްލ ކ ރަން.ހަދާދި ދެންމެއަކ  ލ. ަގމ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވިސާްމ ެއ ވިދާޅ ވި ަމްއސަލަ  
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އޮތްއިރ   މ އްދަތ   ދީފައިވާ  ކ ރ މަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ކަންތައް  ފަރާތ ން އެ  ަގމ ަގއި    ،މެންަގނޑ ައޅ   ،ދީފައިވާ  ލ. 

މަށް އެބަ މަސައްކަތްކ ރަން. އެހެންވީމާ، އެ ތަން މިހާރ  އޮތް ޔ ސަރ ކާރ ން މިހާރ  އިތ ރަށް ފ ރިހަމަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ެގންދި

ެގނެއްސަ ނިމ މަކަށް  އެްގރިމެންޓ   އޮތް  އަތ ން،  މަސައްކަތްއަޅ ަގނޑ ބަދަލ ދީފައި    ،މީހ ން  އެ  ކ ރަން    މެން 

މަޝްވަރާކ ރ މަށްކ ރެވިފައި ތ ަގސް އިދާރާތަކާ  ބެހޭ  ކަމާ  ސަރ ކާރ ެގ  ކައ ންސިލަށް  ؛ވާތީ  އިކޮނޮމިކް  ޚާއްސަކޮށް 

ކ ރިއަށް ެގންދާއިރ     މެން އަތޮޅެްއަގއި ޓޫރިޒަމް މިހާރ އަޅ ަގނޑ   ވާނީ ހ ށަހަޅާފަ. ދެން  މެން ެއއާ ބެހޭ ޕޭޕަރެއްއަޅ ަގނޑ 

 އްޗެހީެގ މައްޗަކ  ނޫން މި ތިބެނީކީ. ތާށިވެފައި ހ ރި ތާށިވ ން ހ އްޓާ އެ ަވގ ތ  ތާށިވެފައި ހ ރި އެ،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބަލަމ . އެހެންވީމާ، ހަމަ ރާއްޖޭެގ އެކި އަތޮޅ ތަކ ން އިތ ރަށް ރަށްތައް ދީެގން ކ ރިއަށް  ެއބަ  އިތ ރަށް ކ ރިއަށް ެގންދެވޭތޯ  

. ލ. މ ދީެގން ކ ރިއަށް ެގންދެވޭތޯ އެބަ ބަލަ  ެގންދެވޭތޯ ބަލަން. އަދި ރަށްރަށ ަގއި ބިން ހ ރި ވަރަކ ން ވެސް ބިން

ޚާއްއަޅ ަގނޑ އަތޮޅ ަގއި   އިސްކަެމއްޞަމެން  ޓޫރިޒަމް    ގ ޅިެގން ރވަޑައި   ،ދީެގން  ލޯކަލައިޒޭޝަނާ  ސިފިކޭޝަން 

ޔޫ.އެންެގ އެހީަގއި. އެ  ،  މެން ހިންާގފަިއާވނެއަޅ ަގނޑ ފަރާތެްއެގ އެހީަގއި    ެގރީއިމޭޖިނިން ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓެއް ބޭރ 

ވެެގންދާނެ.  ހިތ ން މިހާރ  މަޑ މަޑ ން ލ. އަތޮޅ ެގ ޓޫރިޒަމް އިތ ރަށް ފ ޅާ  ައޅ ަގނޑ އެއްކޮށް    ޕްރޮޖެކްޓ ން ލިބ ނ  ކާމިޔާބާ

ނޫން އަދި ވޮލިއ މް ނ ލިބޭތީ. އެހެންވީމާ، މި ިއއްޒަތްތެރި    އް އްސެ ޓ ތައް ވެސް އެހާ ފަސޯތޮޅ ަގިއ މިހާރ  ހ ރި ރިލ. އަ

މެންބަރ  އެތައް    ،ށް އެނގޭ ައޅ ަގނޑަ   ހ ސާސްކަންލ. އަތޮޅ  އެތަްއ ބަެއއްެގ އި  ،އެއީ   މެންބަރ  އެ ކ ރެއްިވ ސ ވާލ 

މެންނަށް އަޅ ަގނޑ އަވަހަށް    ،ެގ އ ންމީދަކީއަޅ ަގނޑ  ފައިވާތީ.  ވި އެ ވާހަކަ ހިއްސާކ ރެ   ،މަްއސަލަ  ށް އެ އަޅ ަގނޑަފަހަރަކ   

މެން މި އޮތް އާ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން، ޓޫރިޒަްމެގ ާއ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން ލ. އަތޮޅަށް  އަޅ ަގނޑ މިހާރ     ،އްލެއް ލިބިހަ

 ން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޔ ެގންދި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޔޫނ ސް    ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އަރ ވަނީ ހޮމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

 ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .. ހޮއަށްޢަލީ

 

 ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހޮ

ބިމ ޝ ކ ރިއްޔާ   ދައ ލަތަށް  ރައީސް.  މިނިސްޓްރީން  އިްއޒަތްތެރި  ޢަމަލ ކ ރަން  މެދ   ރިސޯޓ ތަކާ  ނ ދައްކާ  ކ ލި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ނިންމާފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ ސާފ ކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަޢ ޞޫމް هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދ 

ކ ން ރާއްޖޭެގ މީޑިާއަގިއ  ޔަހިތ ން ަވރަށް ބޮޑެތި ސ ރ ޚީތައް މި ދޭތެރެ  ައޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ!  

ވެސް އަދި އެހެން ޮގތްޮގތ ން ވެސް އެޅިެގންދިޔަ ކަމަކާ ގ ޅޭ ސ ވާލެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ އެ ކ ރެއްވީ.  

ލާއިރ  އިމެން މިހާރ  ބަލައަޅ ަގނޑ މިނިސްޓްރީ  އްލެއް ބޭނ ންވޭ. ދެން، ޓޫރިޒަމް  ހަހަމަ  ކަށް   ހިތ ން މި ކަންތައަޅ ަގނޑ 

ދީފައި ހަދަން ނ ފެށި ހ ރި ރިސޯޓ ތައް، ހަދަމ ންދާ   ދެ ބައެްއެގ ރިސޯޓ ، ދެ ަވްއތަރެއްެގ ރިސޯޓ  މިހިރީ. ކ ްއޔަށް

ަމސައްކަތްކ ރަމ ންދާ ރިސޯޓ ތަްއ.   ؛ރިސޯޓ ތައް ހ ޅ ވިފައި  ހ ރީ  ބައި. ދެން،  ެއއް  ކ ލިއަޅ ަގނޑ އެއީ  ދަްއކާ ނ މެން 

ދެމ ން އެބަ ެގންދަން. މިހާރ  މެން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ނޯޓިސްައޅ ަގނޑ  ރިސޯޓ ތަކާ ދޭތެރޭަގއި އޮންނަ އ ސޫލ ެގ ދަށ ން  

  ، އޮވޭ އިޚްތިޔާރ   މިނިސްޓްރީއަށް އެބަ ނޯޓިސްދީފައިވާނެ. ނޯޓިސްދީފައި ދެން މެންއަޅ ަގނޑ ރިސޯޓަކަށް  18  ،އެޮގތ ން

ރާއްޖޭެގ    ،ތިޞާދަށްމ ޅި އިޤ   މެންނަށްއަޅ ަގނޑ ޓ މ ެގ، އެ ތަން ބަންދ ކ ރ މ ެގ. އެކަމަކ   ންސް ހިފެހެއް އެ ތަނ ެގ ލައިސަ

އެ ތަންތަނާ މަޝްވަރާކޮށްެގން   ،ތިޞާދަށް ވިސްނާއިރ  އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ސޮލިއ ޝަން ކަމަށް ނ ފެންނާތީމ ޅި އިޤ 

  ހިތ ން   ައޅ ަގނޑ   ،ން ވެސް އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސްފައިސާ ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް ެއބަ ކ ރިއަށް ެގންދެވޭ. ފައިސާ ލިބެމ 

އަޅަންޖެހޭ   ނ ލިބެންޏާ  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ދައ ލަތަށް  ނ ވާނެ.  ކަމަކަށް  ކ ރެވޭނެ  އެޮގތަށް  ދާއިމަށް  ކަންތަކަކީ  މި 

މެން އެ އަޅ ަގނޑ   ހިސާބަށް  އެ  މެން އަޅަންޖެހޭނެ.އަޅ ަގނޑ ަގއި  ގ  އްހަދައ ލަތ ެގ    ،ަގއިގ އްހަފިޔަވަޅ ތައް ރައްޔިތ ންެގ  

ެގންދަން އެކަންތައް  ހާލަތެއްަގއި  ެގންދާނަ  ޖެހިއްޖެ  އެހެންނަމަވެސްންހިސާބަށް  ވަގ ތ     ،.  މެން  ައޅ ަގނޑ މި 

އެހެންނަމަވެސް   ؛އެ ތަނ ަގއި ތިބި މ ވައްޒަފ ންެގ ަވޒީފާ ނ ެގްއލޭ ޮގތަށް  ،މަސައްކަތްކ ރަމ ންދަނީ ރިސޯޓ  ބަންދ ނ ކޮށް

  .ވާނީ  ލިބެމ ން އަންނަ ޮގތަކަށް މަސައްކަތްކ ރަން. އެއީ ޒަމާނީ ިވޔަފާރީެގ ިވސްނ މަކަށް  ހ ރި ލާރިތައް   ދައ ލަތަށް ލިބެން

ފަހަރ    އެކި  ތަފާތ   މެންބަރ ން  އެއަޅ ަގނޑ އިްއޒަތްތެރި  ކަންތަކ ން  މަޝްވަރާކ ރެވ ނ     ، ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ މެންނާ 

ބޮޑ  ބަެއއް މި ލިބެނީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ން. އެހެންވީމާ، ފަތ ރ ވެރިކަމ ން ރާއްޖޭެގ މ ޅި ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީެގ ވަރަށް  

 ،ދައްކާލަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް  ށްބައެއް ފަހަރަ  މެންއަޅ ަގނޑ ދައ ލަތަށް ލިބޭ ފައިސާެގ އަދަދ ތަކ ެގ ވާހަކަ ެވސް  

ހޯދ މަށް   ފައިސާ  ހ ރި  އަދިއަޅ ަގނޑ ނ ލިބި  ެގންދާނަން.  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ހަަމ    މެން  ނ ލިބިއްޖެްއޔާ  ފައިސާ  އެ 

އަޅާނަން.   ެގންޮގސް  އަޅަމ ން  ފިޔަަވޅެއް  އަޅަންޖެހޭ  އެ  މަޖިލީހަށް  ،އަޅ ަގނޑ  ފަހަރަކ   އިއްޒަތްތެރި   ،ިއއްޒަތްތެރި 

ތިޔާރެއްެގ  ސިޔާސީ ހަ  މެން ޓޫރިޒަމް ބޭނ މެއް ނ ކ ރާނެައޅ ަގނޑ   ،ންކަން އަރ ވަން ބޭނ ންވަނީ ީގޔަ   ައޅ ަގނޑ ރައީސަށް  

 ޮގތ ަގއެްއ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހިތ ލައެއް ނޫން   އަޅ ަގނޑ ދެން، ވަޒީރަކ  ވިދާޅ ވާނެ ބާވަތ ެގ ވާހަކައެއް ކަމަކަށް    ވަޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 އިނީކީ. އާދެ! އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ .

 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ވެފަިއ   ކަމަށް  ރިޒަމްތިޞާދަކީ ޓޫދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ޅި އިޤ   ، ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ!  ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

ކްރޫޒްލައިންތަްއ  ،  ވެފައި   މިތަނަށް އެބަ ދަތ ރ ކ ރޭ. ރާއްޖެައކީ ރީތި ޤައ މަކަށްންދ ނިޔޭެގ ކްރޫޒްލައިންތައް ދ ނިޔޭެގ އެތަ

އި ސަރަޙައްދ ތަކަށް  އެކި  ވިސްނާވަޑައިެގންފައިވޭތޯޝްރާއްޖޭެގ  ިމނިސްޓަރ   ސ ވާލަކީ ؟ ތިހާރ ކ ރައްވަން    ، ދެވަނަ 

  ، ކޮންމެ ފަހަރަކ  ވަޑައިެގން އެބަ ވިދާޅ ވޭ މިހެން ވެފައޭ އޮތީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ   ،.ސީެގ މައްސަލައެމް.އެމް.ޕީ.އާރ 

 ؟ބާރ  ަގދައީތޯވ ރެ  ދިވެހި ދައ ލަތަށްރެވޭ މީހާ ކ ރެކްޓ ކޮންޓް  ،ކ ރ މަށްފަހ ވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދިވެހި ދައ ލަތ ން ކ ރެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމް هللاޢަބްދ . ޑރ، ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ

އެ ކ ރެއްވި ސ ވާލ ެގ  ޙަސަން ައޙްމަދ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ފަހިވާންޖެހޭ ޓޫރިޒަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ެއ    ،އާދެ! ކްރޫޒް ޓޫރިޒަމް ؛ޖަވާބ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން

  ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ވެސް  ނަށްީގއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަ  ،އިެގން މި ައންނަނީ. އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ މަސައްކަތް ފަށަ

އެީއ ފަހ ެގ  ،  ވާހަކަ. ދެން  ޓަރމިނަލްެގފެށީނ އްސ ރެ ވާހަކަދެކެޭވ ވާހަކައެއް މި ކްރޫޒް     އ ޅެންޓޫރިޒަމްެގ ކަންތަކާ

ނެތި ޓަރމިނަލް  ކ ރޫޒް  އެހެންނަމަވެސް،  މޭރ މ ން  ސް  ވެކަމެއް.  އެ  އެހެންވީމާ،  ެގންދެވޭނެ.  ކ ރިއަށް  ކ ރޫޒް 

 ގެ 2023  ،ވެސް މަޝްވަރާކ ރެވި   ައޅ ަގނޑ މެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކެރީބިއަން ކ ރޫޒާ  ،މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން

ކްރޫޒ   ރާއްޖޭެގއަދި އި ދަނީ. އެ ބޭފ ޅ ންނާ ތެރޭަގއި ތިލަދ ންމަްއޗަށް ކ ރޫޒ  ޓޫރިޒަމް ެގނެވޭތޯ މަސައްކަތްކ ރަމ ން މި

އެޖެންޓަކާ އަލީަގއި   އޮޕަރޭޓ ކ ރާ  މަޝްވަރާެގ  ކ ރެވ ނ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޮޑ     ،ތިލަންދ ންމަތީގައި  ، އެްއކޮށް 

އެއްޗެހިތިލަދ ންމަތީަގއި   ތަންތަނާ  ކޯލްކ ރާނެ  އައިޑެންޓިފައި  ކ ރޫޒްލައިނަރ  ފަދަ    ކ ރެިވ،ވެސް  އެ    ތަންތަންޕޯޓް 

 ެވސް އިދާރީ  މީަގއި   ށް.ައޅ ަގނޑ  މި  ބަލަނީ މިކަމ ން ކ ރިމަެގއް ލިބޭނެ ކަމަކ ރެވިފައި ވަނީ.  ސާއްހި  ބޭފ ޅ ންނާ

އޮތް. އެއީ ރާއްޖެައށް ބޭރ  މީހަކ  ޕާސްޕޯޓ ަގއި    ކ ޑަކ ޑަ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ  ކަމެއް،
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ވަގ ތ  ހ ރި   އ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  އެބަ ލިބެންޖެހޭ. މިއޭނައަށް ރަށްރަށަށް ދި  ،އްޖެްއޔާއެއީ ޓޫރިސްޓެއް ވެ   އެތެރެވ މަށްފަހ 

ަގާވއިދ  ަގވާއިދ   އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ،ތެރެއިން  ތަކ ެގބައެއް  ނ ގ ޅޭ  އެ  ތަކެްއެގސީދާ  ހަނިކ ރޭ.   ތެރެއިން  އެބަ  މަގ  

. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ އޮތީ ެގނެސްފަ  ކ ރާ ފަރާތްތަކ ން އެމަސަްއކަތް  ެގޒްކްރޫއަޅ ަގނޑ މެންނާ ހިސާބަށް  

އްޞަކޮށް މީހ ން އ ޅޭ  ދެން އޭނަައށް ޚާ  ،ލައިން އެޖެންސީތަކާ ގ ޅިެގން ޓޫރިސްޓެއް ޮގތަށް ޕާސްޕޯޓ ަގިއ އެތެރެވ މަށްފަހ 

ވެނިާއެއއް  ރަށްރަށަށް ޮގސް ސ   ހަމައަށް ލިބޭނެ ޮގތަށް އޭނަ  ރަްއޔިތ ންނާ  ދާފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ފައި  ،ދަތ ރ ކޮށްރަށްރަށަށް  

ހ ންނަ  ،ަގނެލަން ހަދާފައި  ރިސޯޓެއްަގއި  ެގންގ ޅޭ  މީހަކ   ރެސްޓޯރެންޓަ  ،އެހެންނޫނީ  އ ޅޭ   ކަށް،އެހެންނޫނީ  މީހ ން 

އެއްޗެއް ކާލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބޭ ޮގތަށް މިދެންނެވި ަގާވއިދ  ބަދަލ ވ މަކީ މ ހިންމ     ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ވަދެ  ރަށެއްެގ ެވސް

ކަމ ގައިކަ ހިތ ން    ދެން ދެކެން.    މެއް  ައޅ ަގނޑ   މަްއސަލައިަގއި  މިހާރ   ހަރަނަގޅ   އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ ސީެގ  އްލެއް 

އަގ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަލާ ހަމަ  ،ވަކި ކަހަލަ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވިއްޖެ. ެއއީ ތި ބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ

ކަށަވަރ ކޮށްދައ  ވަންކަން  އެލަތަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ނެތިއްޔާ  މައްސަލަެއއް  އިތ ރ   ތަންތަން  އެހެރަ  ތަންތަނ ެގ   ފައި 

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ިމ    ،ެގންދަނީ  ދެމ ން މި  ތަްއ ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ގ އްހަ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ކޭސްއާ ގ ޅިެގން    ،ކަކީިގނަ ރަށްތަ  މިހާރ  ހ ރި ނ ހެދި ހ ރި ރަށްތަކ ެގ ތެރެއިން ވަރަށް   ،ބަލަނީ

ޝަހ އްދަ މީހ ންެގ  އެހެންނޫނީ  ރަށްރަށް.  ހ ރި  ެގއްލިފައި އ ނ ލިބި  ދޭތެރޭަގއި  ރަށްރަށާ  އެ  ރަށްރަށް. ވާ  ޤ ވެރިކަން 

މ ސްތަޤްބަލ ަގއި އިތ ރ  ރަށްތައް ހެދެމ ންދާނެ ކަމަށް   ޮގތަށް  ވެސް ހިމެނޭރަށް  ރަށްއެހެންވީމާ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަލަނީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަސީމް. 

 

 ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރާއްޖެއަށް އޮފް  ކ ން މިހާރ   ކަށްދ ވަހ  އަޑ އެހިން ޓީވީ ޗެނަލަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ދާދި މިދާ

ވ ރެ ޓޫރިސްޓ ން އައި މިންވަރ  ިގނަެވްއޖެ ކަމަށް ވިދަޅ ވެ ވާހަކަދެއްކި   ވަނަ އަހަރަށް  2019  ،ކަމަށާއި  ސީޒަން ނާންނާނެ

ވަރަށް ދަށޭ. އެހެންވީމާ،    ،ސަފާރީތަކ ން ބ ނަނީ  ،ހޮޓާތަކާއި  ،ެގސްޓ ހައ ސްތަކާއި   ،އަޑ . އެހެންނަމަވެސް، ރިސޯޓްތަކާއި

ވ ރެ އައި ޓޫރިސްޓ ންެގ    ވަނަ އަހަރަށް  2019ބަލާފައި    ރޫމް އިތ ރ ވި މިންވަރާ  ،ށްލަން ބޭނ ންވަނީއަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކޮ

އިތ ރ ެވއްޖެތޯ އިތ ރ ވަމ ންދާއިރ . ؟ ޕަސަންޓް  ރޫމް  މިވަރަށް  އިނޭގތޯ  ނޫން  އިތ ރ ވ މެއް  އިތ ރ ވ މަކީ  ނަންބަރސް 
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މިރާއްޖެ އިސްތިހާރ ކ ރ ކ ރ ،  ދެވަނަ ސ ވާލަކީ  އެހެންވީމާ، މިހާތަނަށް  ޚަރަދ ކ ރެވިއްޖެތޯއޭ  މަށް  ކިހާވަރެއް  ؟ އަހަރ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމް هللاޢަބްދ . ޑރ، ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ؛އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަސީމް އެ ކ ރެްއވި ސ ވާލ ަގއިދާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތ ލ ސްދޫ  

ރާއްޖޭގެ  ނޫން.  ވާހަކަެއއް  ބ ނި  އަޅ ަގނޑ   ނެތޭ.  އޮފް ސީޒަނެއް  ރާއްޖޭަގއި  މިހާރ   އާދެ!  ދެންނެވިން،    އަޅ ަގނޑ  

ައޅ ަގނޑ މެން ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ރަން އަހަރ     ،ކަމ ަގއި ހިމެނޭ ބޭފ ޅ ން  ނިއަރ ންޕައިފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ އިންޑަސްޓްރީެގ  

މިހާރ  އެ   ވިދާޅ ިވ،ވެސް ެއ ވާހަކަ    ދަްއކަވަމ ންފ ޅ ވާހަކަ  ކްގައިޓޯސް  ރފާހަަގކ ރ މ ެގ ޮގތ ން މިފަރ  ބޭއްވި ޕައިނިއަ

އެއީ މޭ    ސީޒަނެއް ނެތްކަން.  ލީމަ އެބަ އެނޭގ ލޯއިބަލަނަށް ވެސް ހިސާބ ތައް  ދެން އަޅ ަގނޑ މެން  ނެތޭ.  އްސީޒަނެ

ަގިއ  ެގ ކ ރިއެރ މެއް 23.3ލައިފިއްޔާ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް %އިއަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ  ، މޭ މަހަށްހަށްމަ  މި މޭ ؛މަހ 

އެހެންވީމާ،  އ2019ާ  އ ޅެނީ  މި އޮތްަގ  ބަލާއިރ .  އެބަ  ފ ރ ޞަތ   ލޯ  ،ބޫލ ކ ރ މ ެގ  ކަމަށް.  ސީޒަ  މިހާރ   ދިޔައީ  ން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާޅ ކ ރެްއވި ޚާއްޞަ  ، އް ނ ވޭ. ދެންއެ ން ެއއްކޮށް ރިކަވަރ އަދި މިއަހަރ  މ ޅި ،އެހެންނަމަވެސް

އަދި ސަފާރީތަކަށް އޮކިއ ޕެންސީ ނ ލިބޭ މައްސަލަ ެއއީ ހަމަ ބޮޑ  މައްސަލަެއއް.   ެގސްޓ ހައ ސްއަށް ،ކ ދި ހޮޓާ ؛ނ ކ ތާ

ވާނީ  ކަންތައްތަ   އެ އެއަދިެވސް  އް  އެތެރޭެގ  ނއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދި  އިތ ރ ކ ރެިވެގން.  އެނދ ތައް  ިއކޮނޮމީ  ދ ތައް، 

ޔޫކްރެއިން ހަނގ ރާމަިއަގިއ އެންމެ    -   ޔާޝިރަ  ، ްއޞަކޮށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެދަތ ރ ފަތ ރ ތައް ރަނަގޅ ކ ރެިވެގން. ޚާ

ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ފާހަަގކ ރެްއވި ކެޓަަގރީތަކަށް. ޖ މ ލަ  ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ  ކ ރީބޮޑަށް އަސަރ 

ެގ އޮކިއ ޕެންސީ އެބަ  2019ބަލާއިރ  ވެސް ހަމަ  އިކޮއ ޕެންސީ ރަނަގޅ . ދެން މިހާރ  އޮޕަރޭޝަނަލް ބެޑްސްތަކާ އަޅާ

އޮކިޕެންސީ ދަށް. އެއީ    ،ީއސްރަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަާއއި ސަފާރީ ސެކްޓަހ ރި. އެހެންނަމަވެސް، ެގސްޓ ހައ ސް ސެކްޓަރ

މިހާރ    ،، ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެަގއި ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްއަޅ ަގނޑ މެން އެހެންވީމަ މާކެޓިން

ނީ. އެ ފެރީެގ ސަބަބ ން ވަރަށް ބޮޑ  ކ ރިއެރ މެއް ލިބޭނެ މިދެންނެވި ފެރީ އެ ހ ޅ ވަ  ތިލަދ ންމަތީަގއި ފާސްޓް ސްޕީޑ 

ކަނޑ ަމގ ން ،  މަގ ން ިވޔަސް  ވަިއެގ  ެއއީ ؛ދަތ ރ ފަތ ރ ތައް  އެތެރޭެގ  ،މީދ ކ ރަނީންކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ ތަމާކެޓ 

ކ ރިައށްދާނެ  ނަމަވެސް އޮކިއ ޕެންސީ  ފަހިވެެގން  އޭެގ     ދެންކަމަށް.    ދަތ ރ ފަތ ރ ތައް  ވެސް  ސަފާރީ ސެކްޓަރައކީ 

ތެރޭަގއި ސަފާރީ ެގ  އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮވިޑ    ދެން  ޒަނަލް ކަމެއް ެވސް މެ.ޒާތ ަގއި ސީ 
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ޗާ  ޕްރަިއވެޓް  ޑި ސެކްޓަރތަކަށް  އައި  އެ  ސަބަބަނ ން  ލިބ މ ެގ  ބޮޑަށް   ވަރަށް  މިޓަރ  ނެތް.   މާންޑެއް  ވަގ ތަކ  

ޓ ން ހ ރިހާ ދިމާއަކ ން ވެސް ހ ރިހާ  ރއަޅ ަގނޑ މެންެގ މާކެޓިންެގ އެފަ  ،މީދ ކ ރަންން، އަޅ ަގނޑ  އ އެހެންނަމަވެސް

ިއކޮއ ޕެންސީ   އެނދ ތަކަށްތަރެއްެގ  އްވަ ރަނަގޅ   ދެންނެ  ލިބޭެއއް  ެވސް  ކަމަށް.  ކ ރިއަށްދާނެ  ކަންތައްތައް   ޮގތަށް 

ނެތް އެ މަޢ ލޫމާތެއް. ެއ    ކ  ތަވަގ ތަކ  ައޅ ަގނޑ  އަ  މި،  ޑަށްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީން ޚަރަދ ކ ރި ބަޖެޓ  ސީދާ އަޅ ަގނ

މެންބަރަ އިއްޒަތްތެރި  ހޯދާފައި  ދެން  ށްމަޢ ލޫމާތ   ރައްދ ކޮށްދޭނަން.  އެ  ،އަޅ ަގނޑ   އޮ  އެއީ   ؛ންނަަވގ ތެްއަގއި 

  ގެ އަޅ ަގނޑ މެން  ،އްކާއިރ  ހަކަދަވާއަބަދ ވެސް ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތ ން     ބަޖެޓ  ކަމަށް ވާނީ އިނޭގތޯ. ދެންތްޚަރަދ ކ ރެވިފައި އޮ

މިންއަޅާލަންޖެހޭ. އަސްލ   ދޭތެރޭަގިއ  ބަޖެޓާ  އިސްތިހާރ ކ ރ މ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަޖެޓާއި  ޤައ މ ތަކ ެގ   ވާދަވެރި 

 އަހަރ   މި  ބަޖެޓް ނިސްބަތ ން ކ ޑަ. ދެން  ޚަރަދ ކ ރާން އިސްތިހާރ ކ ރަން  އިން ައޅ ަގނޑ މެން ފަތ ރ ވެރިކަޖެދިވެހިރާއް

  ، މިންވަރަކ ން  އަށް ބަޖެޓ  ފާސްކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ދިވެހި ދައ ލަތަށް ކެރިކ ޅަދާނަ  2023ސް އަލަށް  ވެ

މީދ ކ ރަން.  ންމިންވަރަކ ން ރަނަގޅ  ބަޖެޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ   ސްކ ރެވޭހ ސާެގ މ ހިންމ ކަން އިމާކެޓިން   އެކަމަކ 

  ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ 

 ރިޔާޟަށް. ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . هللا ޢަބްދ 

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ން ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ންޏެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިިވއަނ   ،އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރތްތެރި ރައީސް.  `. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަ

. ވާލ ވެފަހަޮގތ ަގިއ ތަރައްޤީކ ރ މަށް    ެގރިސޯޓެއް   ވާ ރ އްތިބިރަށްއެބަ ވޭ ވަރަށް ކ ރީއްސ ރެ ކޮޅ މަޑ ލ ެގ ރަށެއް ކަމ ަގއި 

ތަން އޮޕަރޭޝަނަލް ެއއްވެސް    އަދިވެސް އެ  ވާހަކަ ވެސް.  ލާދޫކޮށް  މިހާރ  އެބަ ައޑ ިއވޭ ެއ ރަށް އެ ބޭފ ޅ ން  ،ދެން

 ރައްޔިތ ން ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ ަމއްސަލަައކަށް އޮތް ރަށެއް. އަތޮޅ ެގ  ނ ވެ  މަސައްކަތެއް ވެސް ނ ފެށޭ. ެއއްވެސް ކަމެއް  

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ ށް ދެއްވޭނެ ޖަވާބެއް ެއބަ އޮތްތޯތީ، މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި މިނިސްޓަރަވާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމް هللاޢަބްދ . ޑރ، ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ

މެންބަރ    ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތިމަރަފ ށީ  އާދެ!  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރެއްިވ    ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ  އެ 

މޯލްޑިވިައންެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި އޮތް  ރަށަކީ  ތިބިއްވިދާޅ ވި ޮގތަށް ރ   އެ ؛ލ ެގ ޖަވާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަންސ ވާ

ރަށާއި  ެއ  ދެން  މިނިސްޓްރީއާ  ރަށެއް.  ިމނިސްޓްރީ ؛ޓޫރިޒަމް  ޓޫރިޒަމް  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ރަށާ  މޯލްޑިިވއަންއާެއ    އާިއ 

ސީލ  ައޅ ަގނޑަށް އެހެންވީމާ، އެ މަޝްވަރާތަކ ެގ ތަފ  ؛ބޭފ ޅ ން  އެ  .ަގނޑ މެން މަޝްވަރާތަކެްއ ކ ރެވެމ ން އެބަ ދޭއަޅ 

މިތަނ ަގއި ހާމަނ ކ ރިޔަސް ެވސް އެ މަޝްވަރާތައް ބިނާވެެގންވަނީ އަވަހަށް އެ ރަށް ހެދ މ ެގ މައްޗަށް. އެ ރަށް އެހެން 

 މެންނަށްތ. އަތޮޅ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ   ،ހެދޭނެ ޮގތެްއވޭތޯ. ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ށްއަވަހަ  ،ބަޔަކަށް ލިބިެގން ނަމަވެސް

އަދި ފަތ ރ ވެރިކަން ވަރަށް ހީނަރ ކޮށް   ؛ވެސް މަޖިލީހ ަގއި ދަްއކާލެވިޖެ. ތ. އަތޮޅަކީ ހަމަ ފަތ ރ ވެރިކަމަށް ވަރަށް  ކ ރިން

ފަތ ރ ވެރިކަން ކ ރިައށް ެގންދަން މަސައްކަތްތަކެްއ  ޅ ެގ  ެއ އަތޮވާތީ، އަޅ ަގނޑ މެން ޚާއްޞަ އިސްކަެމއް ދީެގން    ށްކައަތޮޅަ

އ ޖެހޭކ ރަން އަޅ ަގނޑ   އަދި  ނަަގިއެގން    ،މީދ ކ ރަނީން.  ރިސޯޓ ތައް  އަތޮޅ ެގ  ވެސް ތިބި  ތ.  ފަރާތްތަކ ން  އެހެން 

ކ ރިއަށް އެކ     އަވަސްކަމާ ފަށައިެގން  ޓޫރިޒަމް  މަސަްއކަތް  ކަމަށް.  ދޭންޖެހޭ ެގންދާނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިނިސްޓްރީން 

 ނެ ކޮށް ފާސްކ ރާޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކ ރަންޖެހޭ ފާސްކ ރ ންތައް މިހާރ  ވަރަށް ފާސްޓ   ،ހ އްދަތައް

ރިސޯޓ ތަްއ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވިމާ،  މިނިސްޓްރީ.  ފަހިކ ރާ  މިނިސްޓްރީއަކީ  ޓޫރިޒަްމ  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ 

ންކަން އަރ ވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  ީގޤީކ ރ މަށް ފަހިކ ރ މަށް ކ ރެވެން އޮތް ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭނެކަމ ެގ ޔަ ތަރައް

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރޫން.ހާ މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އާދެ! 

 

 ރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަނަދޫ ދާއި

ވަޒީރ  އިއްޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މަނަދޫަގއި    !ޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލަކީ،  ފ ރަތަމަ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ދެންމެަގިއ     ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ ؟ެގ މަސައްކަތް ނ ފެށި ލަސްވަނީ ކީއްެވެގންތޯއަޅ ަގނޑ މެން އަޅަންއ ޅޭ ސިޓީެގ ހޮޓަލ 

އަޚް ސ ވާލ ކ ރަްއަވއިފި  އަޅ ަގނޑ ެގ  މެންބަރ ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ރި   ރަށާ  ،ވެލިދޫ  ދ ރ ަގއި  ތަންކޮޅެއް 

  އި ަގ2014ލާފައި ހ ރި ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގފައި އޮތް ޮގތ ން ެވއްޖެއްޔާ    ެއްގރިމެންޓްެގ ތެރެއަށް  ރަށްތަކެއް

ާގނޫނ އަށް   ހިސާބ   ެގނައިޓޫރިޒަމް  ފެންނަ  ލޮލ ކޮޅަށް  ހަމަ  ގ ޅިެގން  ބަިއވަރ    ،ރަށްތަކެއް   ލާފައި  ންބަދަލަކާ  ޭއެގ 

އެ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިެގން ޭއެގ ދެ ކޭސްެއއް އެބަ އ ޅޭ. ސ ވާލަކީ  ވެސް  ނ. ައތޮޅ ގައި  .ހ ރި  ކޭސްތަކެއް އެބަ
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އްލ ކ ރަން މިނިސްޓްރީން ކީއްތޯ  ހަކަންކަން    އެ  .ެގނެސްފަށް ރަށްތައް ދީފައި ބަދަލ ާގނޫނަށް މިހާރ  ވަނީ މިދެންނެވި ޮގތަ

ެވސް ވިދާޅ ެވއްޖެ. ފަހިކ ރ މ ެގ    ފަހިކ ރާ މިނިސްޓްރީޭއ ދެންމެމިއީ    ، ދެން ައޅ ަގނޑ ެގ ތިންވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ކ ރަްއވަނީ

މިނިސްޓްރީން ކީއްތޯ ކ ރަްއވަނީ    ހަދަންއ ސް އެޅޭނެ ޮގތެއް  ހަ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންެގ ތެރެއިން ރަށްރަށ ަގއި ެގސްޓ   ،ޮގތ ން

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ؟ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން މިއަށްވ ރެ ފަސޭހައިން ހެދޭނެ ޮގތެއް ހަދަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޢ ޞޫމް هللاޢަބްދ . ޑރ، ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ކ ރެްއވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގިއ    ރޫން އެ ހާޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . މަނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ   

މީދ  މަނަދޫ ރައްޔިތ ން ކ ރަމ ން އަންނަތާ ންތަނ ަގއި ރިސޯޓެއް ހެދ މ ެގ އ   އެ  ،ން ބިމެއް ދީއާދެ! މަނަދޫ ؛ދަންނަވަން

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ،  އްޞަކޮށް އެމް.ޕީެގޚާ،  ހަމައަށް އަިއސް  އެތައް ދ ވަހެއް. އެ މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ

 ހ ންފަހ ން ކ އްޔަށްދީ ބަޔަކ  މީ  ވ މެއް ވެސް އެކަމ ަގއި އ ޅ ނ . އެ ރަށ ެގ ބިން އެންމެނެންގެ ސްއްޞަ އިރޫންެގ ޚާހާ

ނަާގފަ  .ނަާގފަ ދީފައި  ކޮސްޓެއް  އިކިއ ޒިޝަން  ލާމަރ ކަޒީ  ރަނަގޅ   މިހާރ   ބަދަލ    .  އައި  ތެރޭަގއި    ެގާގނޫނަށް 

މަނަދޫ ލަސްވަމ ންދާ ،  . ދެންޒިންމާތަކެއް ދީފަ  ،ފައިދީ  އްއޮތީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރ ތަކެ   މި  ށް އަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ ތަކަ

ޖެހޭ   ،ސަބަބަކީ އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަނަދޫއަށް  މިހާރ   ބަދަލ ކ ރަން  މަނަދޫ  ކޮންޓްރެކްޓް  އެ ،  ކައ ންސިލަށް. 

 ބޭނ ންވެއްޖެއްޔާ  ކަންތައް  އެން  ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ސޮިއކ ރ މ ެގ އެްއވެސް ތާށިކަމެއް ނެތް ޭއެގ ޒާތަކ . މަނަދޫ ކައ ންސިލ 

  އެ   ، އޮތް. އެއީ ަވގ ތ  މަނަދޫ ކައ ންސިލ ން އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ އެދިވަޑަިއަގތ މެއް އެބަ  ކ ރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި

ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަާމ    ޖ މ ލަ   ޒިޝަން ކޮސްޓް ރަށ  ކައ ންސިލަށް ލިބޭ ޮގތް ހަދާށޭ.  ދެން އިރަށ ެގ އިކ  

މިދެންނެވި ޮގތަށް މަނަދޫ ކައ ންސިލާއި    އިދާރީ މަސަްއކަތްތައް ކ ރަމ ންދާނެ. ދެން  ެގ. އެހެންވީމާ، ެއކަމ އެއްބަސްެވވޭ

ސަރ ކާރ ެގ  ތެރޭަގިއ    ،ދައ ލަތ ެގ ތެރޭަގއި ހިނާގ ކަންތައް  ،ެއއީޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ދޭތެރޭަގއި ކ ރެވޭ ކަމަކީ  

މިދެންނެވި ެއްގރިމެންޓް   ،ވަނީ ތި ވިދާޅ ވި ޮގތަށް  ރަށް ނ ހެދި އެ  ވަގ ތ    މިއެހެންނަމަވެސް،  ހިނާގ ކަންތައްތައް.  

 ،ައޅ ަގނޑ މެން  ، އިނ ަގންނަވާތީޑަ ވަގ ތ  އަދި ެއއްބަސްެވވަ  ަގއި ސޮއިކ ރ މަށް މި ކައ ންސިލ ން އެްގރިމެންޓ   ،ނ ނިމޭތީ

 ން. އިފިވެސް އެ ވާހަކަ ދައްކަ   މަނަދޫއަށް ޮގސްފައި ސޮއިކ ރ މ ެގ ކަންތައް ކ ރިއަށްެގންދަން  އްޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ޓީމެ

ެގންދެވޭނެ.    އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ކައ ންސިލ ން އެއްބާރ ލ ން ހަމަ ލިބ ނ ހާ އަވަހަކަށް ސޮއިކޮށްފައި ކ ރިއަށް

ފަހ ން   ފަރާތ ން އެ ހޮޓާ ނ ހެދި ލަސްެވެގން އެންމެ  ން އޮތްއިެގނ ވޭ މިހާރ  ކ ްއޔަށް ހިފަ  އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ މެއް  ދެން
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ލަތަށް އަންނާކަށެއް. ހާއެ މީހ ންނަށް ބަދަލ ތަކެއް ދޭ    ،މަްއސަލަެއއް ޖައްސައި އަނެއްކާ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ދޭތެރޭަގއި  

މި އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ކަމެްއ  ބޭނ ންވާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކައ ންސިލ ން  ެގންދެވޭނީ  ކ ރިައށް  ވަގ ތ   އެއީ 

ޮގތ ން ލީޒްއަށް  އެކި ޮގތް  ؛އިރީަގއި ހ ރި ރަށްތައް އެއްބަސްވ ންތަކެއް ެއއްބަސްެވެގން ކަމަށް ބެލެވެނީ. އާދެ! ދެން ކަ

ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން   ދެން  .ރީ އޭތި ވަދެފަހެލީޒްއަށް ވަދެފައި ހ ރެއްޖެްއޔާ އެ  ؛ވަދެފައި ހ ރި ރަށްތައް

 ކަނޑައެޅ މާ  ޞްތިޞާޚްޮގތަށް ެގންދެވޭތޯ ބަލަން. މިހާރ  ރަށްރަށ ެގ އި ޢަދްލ ވެރި ބަދަލެއް ދީފައި އެ ޖެހޭނީ އެ އޮންނަ

ޚާއްޞަކޮށް މިކަމާ ދެތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތްތައް ކ ރަމ ން   ،ގ ޅިެގން

މާ އެްއކޮށް އެ ކަންތައްތައް ނިންމައިލެވޭތޯ. ދެން މީަގއި އެންމެ ބޮޑަށް މި ބަލަނީ އެކ ވެރިކަ  މެންދަނީ. އަޅ ަގނޑ   މި

ދައ ލަތަށް ލިބޭ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން    އަދަދ  ފަިއސާ  ގ އްހަ  ދައ ލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ؛ގ އް ހަކަމަކީ    ވިސްނަންޖެހޭ އެއް

އަޅ ަގނޑ މެން މިދޭތެރެއިން   ،ަގންނަވާނެކަންތަކ ަގއި އެނިގވަޑައި  ެގމަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނެ. ދެން ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަށް   ްއެގ ތެރޭގައިެއއްކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލ ވ މެ  ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކާ  ެގ އަތޮޅ ތަކ ގެ ރަޙައްދ ސަމެދ   

 ހެދ މ ގެ ހައ ސްތަކާއި ހޮޓާތައްނިމޭވަރަކ ން ެގސްޓ   އިއްލެއް ލިބިެގން ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހަދަހަ

ލިބެމ ންދާނެ. މ ހި ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫސް    ފ ރ ޞަތ   އެންމެންންހެދ މަކީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް  ކަމެއް  ވެސް ނަށް  މ  

އެހެންނަމަވެސްަގ ލަސްވާ  އިދާރީ،  ބޫލ ކ ރެވޭ.  ކަންބޮޑ ވ މެއް  ވ ންސްލަޮގތ ން  ިގނަ މަށް  ކަ   އެއީ  ވަރަށް  ވާތީ، 

އަލަށް ކައ ންސިލ ތައް ،  ކޮށްފައި އޮތީ. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެސާ އްހިންތައް  ކަ  އެ  ކައ ންސިލ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ

 މޭަގިއ ޓޫރިޒަްމ މިނިސްޓްރީން ބައްދަލ ކ ރި  18މ ެގ ޮގތ ން ޔ ޭމަގއި. ރަށ  ފަތ ރ ވެރިކަން ކ ރިއަށް ެގންދި   17ހ ވާކ ރީ  

އައި ދ ވަސްތަކ ަގިއ    . އަދި ޖެހިެގންންނާެގ ރައީސ ހ ރިހާ އަތޮޅ  ކައ ންސިލ   ،އަލަށް އިންތިޚާބ ވި ހ ރިހާ މޭޔަރ ންނާއި

ސިޓީތަކެްއެގ   ހ ރިހާ  އަތޮޅ ތަކެްއެގ  ހ ރިހާ  ެގންދިޔަީއ.  ބައްދަލ ވ ންތަްއ  މި  މެދ ވެރިކޮށް  ޒޫން  އޭރ   އަޅ ަގނޑ މެން 

ރަށްތަކަށް  ،  ތޮޅ ތަކަށްއަ  ބައްދަލ ކ ރެވ ނ . އަދި ެއއަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން ސީދާ ދަތ ރ ތައް ފެށީމ   ކައ ންސިލަރ ންނާ

  ދެވިއްޖެ   ށްިގނަ ރަށަ  ވ ރެ  ރަށަށް  70  އަތޮޅަކ ން  10ދަތ ރ ކ ރަން. ދެން އޭެގ ދަތ ރ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދިޔަ  

  ، ފާހަަގކޮށް  ކަންއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެްއކޮށް ބައިވެރިވި   ޔަދަތ ރ ތަކ ަގއި ތިއެ    މިހާރ .

ހ ރި ޖޯޝް   ކަމަށްފަތ ރ ވެރިރަށ   ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. މި ދެންނެވި ދަތ ރ ތަކ ަގއި ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ެގ ބޭބޭފ ޅ ން

މިއޭ ތިަމންނާމެން ފަތ ރ ވެރިކަން ކ ރިައށްެގންދަން ބޭނ ންވާ ތަނަކީ.    ،ފާހަަގކ ރަން. އަދި އެކި ސަރަޙައްދ ތަކަށް ެގންޮގސް 

ެގ  މި މިޮގތަށޭ  އ ތަނ ަގއި  ަވރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކިޔައިދިން.  ކިޔާފަިއ  ބޭނ ންވަނީ  އާންންދަން  ކޮންެމ  މީދ   ިވ. 

އިދާރީ މެންބަރ ންނާ އެއްކޮށްލީމަ އިްއޒަތްތެރި    ކައ ންސިލެްއަގއި ެވސް މިހާރ  ވަރަށް ިގނައިން ކައ ންސިލ  މެންބަރ ންނާއި

ތ ރ ވެރިކަމ ެގ ތަޖ ރިބާ. އެހެންވީމާ، އެ ތަޖ ރިބާެގ  ފަހަރ ެގ އަ   40، 30ރައީސް، އެބަ ހަމަވޭ ކޮންމެ ކައ ންސިލެްއަގއި  

އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމަށް އިތ ރަށް ފަހިކ ރ މަށް  އަލީަގއި އެ ކައ ންސިލ ތަކ ން އެހެރީ އެ މަސަްއކަތް ކ ރަން ފެންބޮވަިއެގންފަ.  
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ރިއަށްެގންދާނަން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެވެން އޮތް އެހީއެއް ދައ ލަތ ެގ ކަމާ ގ ޅޭ އެހެން މ ައއްސަސާތަކާ ގ ޅިެގން ކ 

 ،އެހީވ މަށް ޓަކައި އިތ ރ  މ ވައްޒަފެއް ބޭނ ންވާތީ   ެގލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފަދަ ތަންތަނ   އީއެ   ،އަށް މިނިސްޓްރީެގ ކެޕޭސިޓީ

ަގނޑ މެން ވާނީ އަޅ   މިހާރ  އެފަދަ މ ވައްޒަފެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދ މަށް އެދި ދައ ލަތ ެގ ކަމާ ބެހޭ މ އައްސަސާއަށް  

 ލިޔެފަ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ. އަޅ ަގނޑަށް އެބައޮތް ދެ ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ވަގ ތ . ެއއީ ނޮޅިވަރަމް ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

އަރ ވާނަން ނޮޅިވަރަމް  . އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ އިން ޒިޔާދާޙ ސަދެން ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާެގ  ،މ ޙައްމަދ  ނަޝީދާއި

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ންނޮޅިވަރަ

ަގސްޓ    ލިބ ނ  މިދިޔަ އަހަރ  އޮ ރ ކޮށްލަން ފ ރ ޞަތެއްައޅ ަގނޑަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ ެއއްކޮށް ދަތ ޝ ކ ރިއްޔާ.  

މީރ ކަން ލިބެން އަދި ފަސްވަރަކަށް ނޫނީ ދިހަވަރަކަށް އަހަރ  ނަާގނެ މަސް ތެރޭަގއި. ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ ޙަޤީޤީ ފޮނި

ާގނޫނެްއަގއި  ލޭންޑް    ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލަފާކ ރެވެނީ. ވަރަށް ބަިއވަރ  ިއންވެސްޓަރ ން އަިއއްސަ ލާަމރ ކަޒީ 

ޓެއް ނެތް. ސޯތިލަދ ންމަތީަގިއ ޙަޤީޤަތ ަގއި ރި  ،ކަމަކީ  ސް ޕްލޭނެއްަގއި ައޅަިއަގނެެގން އެބަ ދާންޖެހޭ. ދެން އަނެއްޔޫ

އަތ ން ނ ލިބި ހ ރި ރ ފިޔާ ހޯދަން ކޮން    ެގމ އްސަނދި މަހ ޖަނ ން  ،ދައ ލަތަށް އެތައް ބިލިއަން ރ ފިޔާެއއް ލިބެންޖެހޭއިރ 

ޑޮލަރ ެގ ތާށިކަން އޮތް ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ދިވެހިރާްއޖޭަގއި. އެ ޑޮލަރ ެގ ތާށިކަން އަބަދ ވެސް  ؟ މަސައްކަތެއްތޯ ކ ރަނީ

ދެން ؟ ކ ރަންތޯއޭކަށް ެއބަ މަސައްކަތްއްލ ކ ރަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓޫރިޒަމ ން ވަންނަ ޑޮލަރ  ހިފެހެއްޓޭނެ އެްއވެސް ޮގތަހަ

ތަނ ަގއި އެްއވެސް    އެ؟ ލިބިދާނެތޯލެއް ކަިއރި މ ސްތަޤ ބަލެއްަގއި  އްހަހެކްޓަރ ެގ ބިމަށް އެއްވެސް    14ފަރ ެގ  ންނޮޅިވަރަ

މޮހޮނަށް އޮޑި ދިންހެން  ؟ ރ ޞަތެއް ލިބޭނީ ކިހާތާކ ތޯދީެގން ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ   ޮގތަކަށް ބިން

އްލެއް ހޯދައިދެއްވާނީ ހަ މާ، އެއަށް  ކަންތައް ކޮށްފައި ހ ންނަ ކަަމށް މި ފެންނަނީ ހ ރިހާ ސަރ ކާރަކ ން ެވސް. އެހެންވީ

 ؟ކިހާތަކ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  އަރ ވާނަން ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

 ސ ވާލ .   ެގމެންބަރ 
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 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ޒިޔާދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

އް ނެތް  ޓެ ސޯެވެގންދާއިރ  ހދ.ަގއި ރި  އަހަރ   ފަންސާސްބާ ވަޒީރ . ޓޫރިޒަަމށް  ޙަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ 

ޓ   ސޯަގއި ރި.ހދ .އެޮގތަށް ހަމަ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ދަނީ. އެކަން އަދިވެސް ޮއތީ ވާހަކަ އަބަދ ވެސް ދެކެވެމ ން މި

 އަހަރަށް   ސާދަ  ހަވާލ ކ ރިތާދީފައި ހ ރި، ދޫކޮށްފައި ހ ރި ބައެއް ރަށްރަށް ދޫކޮށްފައި ހ ރި ކ ންފ ނިތަކަށް އެކަން  ހެދ މަށް  

  ،ޓ  ވެސް ނެހެދިސޯރި  ،ޖެހިދ ވަސްވާއިރ  ވަކި ކޮޅެއްަގއި ނ   ދަނީ. މިކަންކަން މިހާ ިގނަ  ދ ވަސްެވެގން މި  ވ ރެ ިގނަ

ޮގތެއް ނ ނިމި މިހާ ިގނަ ޓ  ސޯހދ.ަގއި ރި  ،ކަމަކީ  ދެަވނަ؟ ވަނީ ކީްއވެތޯ  ދ ަވސް މި  އެ ރަށާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް 

ވަރަށް  ؟ ވެސް ނ ެގންގ ޅ ްއވަނީ ކީްއވެތޯ  ހަމައަށް އަިއއިރ   ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ޚާއްޞަ ވިސްނ ންފ ޅެއް ސަރ ކާރަށް މިއަދާ

 .  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަޒީރ   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދެްއވީމާ،  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  އެކ ަގއި  ސ ވާލ   މެންބަރ ންެގ  އިްއޒަތްތެރި    ދެ 

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .   ނިމ ނީ. އިއިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  މި މަޖިލީހަށް ކޮށްދެއްވަން ހ ރި މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވަ މިއަދަށް 

 

 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ  .ރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑ

ތްތެރި ދެ މެންބަރ ން އެ ކ ރެއްވި  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްރި ރައީސް. ތިލަދ ންމައްޗަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒައާދެ!  

ޖަވާބ ަގއި ދަންނަވާނަ  ،ސ ވާލ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ނޮފ ރަތަމަ  މެންބަރ  ންވަރަޅިން  ިއއްޒަތްތެރި  ދަތ ރ ަގއި  ފަރ ެގ 

ނޮޅިވަރަ ވީންނެ ބައިވެރިެވވަޑަިއެގ އަޅ ަގނޑާ  އަދި  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   އަޅ ަގނޑ   އަދި  ންތީ  ރައްޔިތ ންެގ  ފަރ ެގ 

ބޭފ ޅ ން   އެ  ޓޫރިޒަމަށް  އަދި  ދެނެަގނެވ ނ .  ބަޑަށް  ވަރަށް  އިހ ސާސްތައް  އޮތްވަރ   ކައ ންސިލ ެގ  ތައްޔާރ ވެފައި 

ންމައްޗަކީ ސަރ ކާރ ން  ދ ތިލައޮތީ.    ތައްކަންތައް  ހަމަ އެޮގތަށްޅ ެގ އެހެން ރަށްރަށ ަގއި ވެސް  ތޮއައިހ ސާސްކ ރެވ ނ . ދެން  

ކިހިނެްއވެެގންތޯ   ިއސްކަންދީފައި  ދެން  އަތޮޅެއް.  ކަމަށް އިސްކަންދޭ  ނ ފެންނަނީއެ  ފަތ ރ ވެރި  ނަތީޖާ  ؟ އިސްކަމ ން 

 ހ ރި. އެންމެ މ ހިންމ   ކަންތައް ފ ރިހަމަވާން ކ ރަންޖެހޭ ކަންތަކެްއ އެބަ  ތ ރ ވެރިކަމަކީ ފާޑެްއެގ ކަެމއް އިނޭގތޯ. އެފަ

އެައރޕޯޓ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހަނިމާދޫ  ދަތ ރ ފަތ ރ .  އެއަރޕޯޓަކަށް  ،ކަމަކީ  އަސްލ     ،އިންޓަރނޭޝަނަލް 

މ ހިންމ   ވ ން ވާނެންވަރަށް އޮޕަރޭޓ ކ ރެވޭ ހިސާބަކަށް ެގންދެމި ޒަމާނ ެގ ފެޮގތ ަގއި ެގ އެއަރޕޯޓެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓ ެގ ބޮޑ ކ ރ މ ެގ ޓެންޑަރިންގ  .  ކަމަކަށް

ނ ހެދި   ،އެ ތަނ ަގއި ހ ރި  މިހާރ   ،ކަންތައް ފެށ ން ވާނެ  ވަނީ ނިމިފަ. އެހެންވީމާ، އެ   ޕްރޮސެސްެގ ބޮޑ  ބައި މިހާރ 
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އިންވެސްޓަރ ން ހޯދ މަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބޭނެ ކަމަކަށް. ދެން ެއތެރޭެގ ދަތ ރ ފަތ ރ ަގއި ހަަމ    އާ  ،ޓ ތައް ހެދ މަށްސޯހ ރި ރި

އަތޮޅ ެގ ދަތ ރ ތަްއ    ގާއިމ ވަނީ ތިލަދ ންމަތީަގއި. ހދ.އެ  ފެރީ އެންމެ ފ ރަތަމައަށް    އަލަށް ސަރ ކާރ ން އެކ ލަވާލި ސްޕީޑ 

ން ިއންވެސްޓ ކ ރާ މީހ ންނަށް އެކަމަށް ދާން ޝައ ޤ ވެރިވާނެ.  ބ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ސަބަ  ،ކ ރިއަށްދާއިރ    ހާރ  ފެށިެގންމި

ތަނެއް ހެދެނީ.    މި  ވީމާއިންވެސްޓަރ ން ޝައ ޤ ވެރި  ،ދައްކަނީ  ވާހަކަ މި ެގއަޅ ަގނޑ  އިންެވސްޓ ކ ރާ މީހ ންެގ ޝައ ޤ 

ނޫން ޮގތެއް  ވި  ،ޒަމާނީ  ތެރޭަގސަރ ކާރ ން  އ ސޫލެއްޔަފާރީެގ  އެހެންވީމާ،  ބަިއވެރިވ މަކީ.  ސަރ ކާރ ން   ،ޮގތ ން  ެގއި 

ޓ  ހިންގ ން އެހާ މ ހިންމ  ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅާފައިވާ ސޯރި  އި،ޓ  ހަދަސޯރި

ދޫކޮށްލ މ ެގ  ހިއްސާ  ސަރ ކާރ ެގ   ؛ސާ އަނބ ރާޓ ތަކ ން އެ ހިއްސޯމި ަވގ ތ  ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާާވ ރި  ،ބިލ ަގއި ވެސް 

މި އަޅ ަގނޑަށް  ؟ ކ ރާނީ  ެގންގ ޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ިއންވެސްޓ މަންޓ  ފަހިކ ރަން ކީްއތޯމި  މެއް އަޅ ަގނޑ މެން  ހޫމަފް

 ... ަގއި ވެސްއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ބައެއް މެންބަރ ންނާ ކޮށްލެވޭ މަޝްވަރާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 . ނ ކ ތާެއއް އެބަ ފާހަަގކ ރައްވާ ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޮޅިވަރަމް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ންނޮޅިވަރަ

ހަދާކަން. ތަނަށް އަންނަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ން ފެށ ނީއްސ ރެ ދޮގ   އަޅ ަގނޑަށް އަބަދ ވެސް ފާހަަގކ ރެވޭ މިޝ ކ ރިއްޔާ.  

 އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓޭ...  ،ޓެއް ނެތޭ ބ ނާއިރަށް އެބަ ބ ނޭ ދަތ ރ ފަތ ރޭސޯަގއި ރި .ހދ ،ތިލަދ ންމަތީގައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 މަޢ ޞޫމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ  .ރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑ

އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް. ާއދެ، އިންވެސްޓަރ ން ހޯދ ން މިއީ ކަމަކީ. ރަށް މި ަވގ ތ  ނަާގފައި އޮތް ކޮންމެ މީހަކަށް  

އަތަށް ދައ ލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ލާރިތަކެއް އެބަ ހިސާބ ކ ރެވިެގންދޭ. އެ   ާވއިރަށް އޭނަ ަގޑިިއރެއް  ސައ ވީސްކޮންމެ ވެސް 

ވެސް ޖެހޭނެ.   އެހެން ސ ވާލެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ހިސާބ ކ ރެވެމ ން އެބަދޭ. ލިބެންއެއީ ނ ލިބ ން  އިލާރިތައް ލިބ މާ

ެއއް މެންބަރ ންނާއި އަޅ ަގނޑ ެމންނާ ކ ރެވ ނ  މަޝްވަރާަގިއ  ރި ބަވިސްނ މެއް ެގންނަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެ  އަޅ ަގނޑ މެން އާ
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ތެރެއަށް ލަިއެގން ކާމިޔާބ ވެފަިއ    ެގރިންގ ެގރެންޓީ މޮޑެލް ޓޫރިޒަމްވްރާއްޖޭަގއި ސޮ  ،ބައެއް މެންބަރ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ

އް ދީފައި ރާއްޖޭެގ ބޭންކ ތަކ ަގިއ  ހ ރި ކާމިޔާބ ވެފަ. އަޅ ަގނޑ މެން މޯޭގޖަށް ބިމެ  އެބަކޭސްތައް  ބައެއް   ؟ޔޭހެއް  އެބަހ ރި

ނެތި ޕަވަރ   ލޯނ އެހާ  އެއަށް  ޤައ މަކ ން  ބޭރ ެގ  ބިން  އެ  އެއްބަހެއްއްޔާ  އެހެންނަމަވެސް، ސަރ ކާރ     ދޭކަށެއް  ނ ވޭ. 

މޮޑެލެ އެޝާމިލ ވާ  ހެދިއްޖެްއޔާ  އާ  އް  އަސްލ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  ހިނގައިދާނެ.  ވިސްނ މަކ ން    ހިސާބަށް 

ރިންގ  ވްެއއްކޮށްލާފަިއ އެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ސޮ  އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. މ ޅި ސަރަޙައްދ ކ ަގއި  ންވެސްޓަރ ން ހޯދ މ ެގ ކަންތައި

ގ ޅ ވާފައި ކޮންސޯ  ،ެގރެންޓީައކާ  ބަިއވެރި  ެމއްއަޓިއިތ ރ   ސަރ ކާރ   ކޮންމެހެން  ެވސް  ހަދައިެގން  ސް  ޔަނ ވި ހަދަންޏާ 

ެއ    އި،އިންވެސްޓަރ ން ހޯދަމަކ ން ެގންގޮއްސަ  ހޫވެޓް ޕާޓްނަރސް. ެއފަދަ މަފް ހ ންނާނެ ޓްރެކް ރެކޯޑ  ރަނަގޅ  ޕްރައި

އަށް  ަގޑިއިރ  އޭނަ   ސައ ީވސް  ، ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ވެސް  ،ދ ވަހ   ކަންތައް ފެށޭނެ. މިއަދ  ރަށެއް ނ ހެދި އޮވެއްޖެއްޔާ އޭނަ އެ

ހ ރި   އެހެންެވ ފަހ ން އަލަށް ނ ހެދިއެބަ ހިސާބ ކ ރެވޭ ސަރ ކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތަކެއް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން  

ޮގތަށް. ހިތް  ވެސް  ރަށްތަކަށް އެްގރީމެންޓ  ޖެހީ ތެއް އައިާމ  ރ ހ ނަސް ނ ރ ހ ނަސް ވަކި މ އްދަޮއޓަމެޓިކ ން ބާޠިލ ވާ 

ލިބެނީ    އެ  އަށްއެއީ އެފަދަ ޮގތަށް ބާޠިލ ެވެގން އަސްލ  އެ ރަށް ހިފަހައްޓަިއެގން ހ ރި މީހާ  .އެްގރީމެންޓ  ބާޠިލ ވާ ޮގތަށް

އަލަށް   ،މީދ ކ ރަނީންހިސާބަށް އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  އ   ރަނަގޅެއް. ެއއީ އޭނަ ދަރަމ ންދާ ދަރަނި ހ އްޓެނީ. އެހެންވީާމ، އެ

އަދި ރާއްޖޭެގ އިންވެސްޓ މަންޓ  މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދ ނިޔޭަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގންގ ޅޭ ފަިއނޭންސް މޮޑެލްތަކ ގައި

އިްއޒަތްތެރި    ސްެއކަމަކ  ައއި  ކ  ފައި ޭއެގ ޒާތ ަގއި. އެ އިންވެސްޓ މަންޓ ެގ އަލީަގއި އިންވެސްޓަރަމިހާރ  ވަިއަގއި ހިފާ

ރަށްތައް އަޅ ަގނޑ މެން   ކ ރަނީ ބޮޑަށް ސާދާކޮށް ހ ންނަ ސީދާ ރަށްތަކަށް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ އާރައީސް، މި އިންވެސްޓ  

ގާވެފައި    ، ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ެގންދާނަން. ަގލ ަގއި އަޅާފައި ހ ރިދީެގން ތިލަދ ންމަތީަގއި ވެސް އިތ ރ   ކ ރިއަށް

ފ ރ ޞަތަށް ހެދ މ ެގ  ރަށްތައް  ބޮޑީ   ހ ރި  އަދިވެސް  ފ ރ ޞަތ .   ، ވ ރެ  ހެދ މ ެގ  ރަށްތައް  ދޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަލަށް 

ދޫކ ރާނަން. ކ ރިއަށް  ޖެކްޓ ތައް  ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގއި ވެސް އައ  ޕްރޮ  ވެސްއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ތިލަދ ންމަތިން  

ހ ރިހާ ކަންކޮޅަކަށް ވެސް    ރާއްޖޭގެ   ، އެ އަތޮޅަށް  ،ރަށަށްމަކީ އެ  ޔ ެގންދި  އަދި ރަށްރަށ ަގއި ފަތ ރ ވެރިކަން ކ ރިއަށް

ރި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެވާތީ، އެކަމަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މަގ ފަހިކޮށްދޭނަން.    ކްރިޓިކަލް ވޮލިއ މް ލިބޭނެ ކަމަކަށް

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެއކ  ތި ހޭދަކ ރެއްިވ ަވގ ތ ކޮޅަށް.    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ޮގތ ން   އާ ގ ޅޭ( 2022  މޭ  29)   HC-B12/48/2022ޟިއްޔާ ނަންބަރ   ޤަހައިކޯޓ ެގ   ؛ލާނަންއިއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ

އެ އަމ ރ     ، އަމ ރަށް ބަލާއިރ ރިމިނަލް ކޯޓ ން ނެރެފައިާވ ކޯޓ  ަގިއ ކް  2022ޕްރީލް  އެ  21އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  ެއއްޗެއް.  
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އެބަވޭ   ބަޔާންކޮށްފައި  ފ ލ ހ ން  ކަމަށް  ސަބަބ ތަްއ  އެދިފައިވާ  ކޯޓ ަގއި  އެ  ފ ލ ހ ން    - 1ސަބަބެއް.    6ނެރެދިނ މަށް 

ތަށް ހަލަސްރައްޔިތ ންެގ މަ  ، ޮގތަށް ދެމެދ  އޮންނަ ގ ޅ ންތަކަށް ނ ރަނަގޅ  އަސަރ  ކ ރާ  އެހެން ޤައ މ ތަކާ  އިދިވެހިރާއްޖެއާ 

  ،އާ ދެކޮޅަށް ލިޔ ންތައް ލިޔެން ހ ންނާނެ ޮގތަށް އިންޑިއާ މާލޭެގ ބަެއްއ ޭގޭގަގއި އާންމ ކޮށް ފެންނާ  ، ބ ރޫއަރާ ޮގތަށް

  ބޭ އިންޑިާއއަށް ނިސްބަތްކޮށް ހިންޭގ ެއ ޤައ މ ެގ ޤަދަރާއި ކަރާމަތަށް އ ނިކަން ލި  ، ބެނާ ހަރ ކ ރަމ ންދާ މައްސަލައަކީ

ޭއެގ ސަބަބ ން އެ ޤައ މ ަގއި ދިރިއ ޅޭ އަދި އެ ޤައ ަމށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ރަްއޔިތ ންެގ    -2މަލެއްެގ ޮގތ ަގއި ސިފަވ ން.  ޢަފަދަ  

ކަމަށްވ ން.  ހަލަސްމަ ެގއްލ ންވެދާނެ  ބައިނަލްއަ  -3ތަށް  ސަބަބ ން  ގ ޅ ންތަކާއިގ  ޭއެގ  ޤައ މ ތަކާއިއްއަވަ   ،ވާމީ    ޓެރި 

ޭއެގ ސަބަބ ން އެ ޤައ މ ަގއި   ،ފީ ގ ޅ ންތަކަށް ނ ރަނަގޅ  އަސަރ ކޮށްާގންނަ ޚާރިޖީ އަދި ސަދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދ  އޮ

ވާމީ  ގ ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަ   -41ތަށް ެގއްލ ންވެދާނެ ކަމަށް ފެނ ން.  ހަލަސްޒިޔާރަތްކ ރާ ރަްއޔިތ ންެގ މަ  ،ދިރިއ ޅޭ

ރައްޔިތ ންެގ ރައްކާތެރިކަން    ރައްކާތެރިކަމ ަގިއ ތިބޭ ބިދޭސީ ޑިޕްލޮމެޓ ންނާއި ހަދާތަކ ެގ ދަށ ން ރާއްޖޭެގ ހިމާޔަތާއި  ޢާމ 

މަސްކަށަވަރ  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ކަމ ން.  އޫކ ރ ަމކީ  ކަންކަމ ެގ  ޢަމިފަދަ    -5ލިއްޔަތެއް  ވަށަިއެގންާވ  ޭއެގ  މަލ ތަކަކީ 

ހ ށަހެޅި ނ ރައްކަލަކަށް  ވެސް  ފަރާތްތައް  އެ  މަ  ދިވެހި  އިދިވެހިރާއްޖެއާ  ، ސަބަބ ން  ސީދާހަލަސްރައްޔިތ ންެގ   ތަށް 

އެ ބެނާތައް ނެގ މަށް ޭގެގ ވެރިފަރާތްތަކަށް އެންގ މ ން    ،ޮގތ ންނާއި، ނ ސީދާ ޮގތ ން ައސަރ ކ ރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވ މ ން

މި ތ ހ މަތ ތަކާ   އަދި އެތަކެްއޗަކީ   -6މަލ  ހ އްޓ ވ ން.  ޢަޚިލާފ     ާގނޫނާ  ،ނ ވާތީވެސް ބެނާތަްއ ޭގެގ ވެރިފަރާތ ން ނަާގފައި

 ،ވާތީ   ކެއް ކަމަށްގ ޅިެގން ހިންަގންޖެހޭ ތަޙ ޤީޤ ަގއި ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ވެސް ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ އަސާސީ އަދި މާއްދީ ހެކިތަ

 ؛ކ ރ މަށްކ ރ ން. ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ބޭނ ންމަރ ޙަލާއާއި ޝަރީޢަތ ެގ މަރ ޙަލާަގއި ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ބޭނ ން  ެގމި ކ ށ ެގ ތަޙ ޤީޤ 

  ، ކަަމކީ  ނޭގ އެއްޟިއްޔާެގ ނިންމ މަށް ބެލ މ ން އަޅ ަގނޑަށް އެޤަ. ހައިކޯޓ ެގ މި  އޭަގއި އޮތް  ވަނަ ނ ކ ތާ  6އެއީ  

ސަބަބ ތައް   އެދިފައިވާ  ފ ލ ހ ން  އެދި  ނެރެދިނ މަށް  އަމ ރެްއ  ކޯޓ ަގއި  ރަނަގޅަށް ކްރިމިނަލް  އެންމެ  ހައިކޯޓަށް 

މަލ ކ ރަން އެދިފަިއވަނީ އެންމެ ސަބަބެްއެގ މަްއޗަކަށް ނޫން. ކ ރިން  ޢަނެތްކަން. ކްރިމިނަލް ކޯޓ ަގއި ފ ލ ހ ން  ސާފ ވެފައި

މި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައިވާ ާގނޫނ ތަްއ    ،ކަމަކީ  ެއތަކެއް ސަބަބ ތަކެްއެގ މައްޗަށް. އަނެއް  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރިހެން

ނެތްކަން. އެ  ކ ރ މ ަގިއ ރަމްޒ ވެފައިރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ނިޔަތް ެއ މާނަ  ،އެ ާގނޫނ  ެއކ ލަވާލި ފަރާތް ،މާނަކ ރާއިރ 

ކ ރ މަށް ާގނޫނ ތައް އިޞްލާޙ ކޮށް އެކަންކަން ބަދަލ ނ ވާނަމަ    ،ނ ވާނަމަ ؛ވަނީ  ނިޔަތް އެންމެ ރަނަގޅަށް ރަްމޒ ވާ ކަމަށް

ންނަށް ކ ރަންވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ މި މަޖިލީހ ން މަސައްކަތް

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. އެހެންނަމަވެސް  ،. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދިނީފާހަަގކޮށް

އަރ ވަން އެދެން ފ ރ ޞަތ   ށްއަޅ ަގނޑަ   ،މައްސަލަ ދެމެދ ަގއި. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދެ  ތިބީ އަޅ ަގނޑ މެން    އަދި މި

 . ންއިެގން ކ ރިއަށްދާނައާ ށ މަށްފަހ ަގއި ނިޒާމީ މައްސަލަ ބަހ ސް ފަށަން. ފެއީތިދާއިބ 
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 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރ މ ގެ ދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ ނި މެނޭޖ ޝިކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ؛ބިލ . މ ޙައްމަދ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ކ ރި  ޝ ކ ރިއްޔާ.   އިއްޔެ  ހަިއކޯޓ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގންޖައްސަވާފަިއ ހ ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ މަށް 

ވިދާޅ ވި ރައީސްރިޔާސަތ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ހިތާމަކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަކީ ؛ވިދާޅ ވ ަމކީ    ، ފ ރަތަމަ 

 ރާރެއް.  ަގރާރަކީ ސީދާ ޣައިރ  ާގނޫނީ ަގކީ ނޫން. އެ ލީ ލައިރާރ  މި މަޖިލީހ ން ބަަގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ނެރ ްއިވ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ކ ރިއަށްދިއާ އެޖެންޑާ  ށްއަޅ ަގނޑަ ؛އިްއޒަތްތެރި  އަދި ޔ އިެގން  ދަންނަވަން.  އެދި  ދެްއވ މަށް  ފ ރ ޞަތ   މ ެގ 

ބޮޑަށް އެދެން. މި    ރައްވަމ ން ެގންދެވ ން ވަރަށްއެޖެންޑާެގ ތެރެއިން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ މައްސަލަ ފާހަަގކ 

ވަނަ ންތިވަނަ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަ އަހަރ ެގ    2022  ،ަގއި ބޭއްވ ނ   2022  މޭ  18ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއާވފައިވަނީ  

 ރަޝީދ .  ކޮަމންޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   ،ދެްއވާނީއިއްވަޖަލްސާަގއި. މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ރާޝިދ .  

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޝިދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ިއ  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ރާވަ

އި  އެ  އި، ހިންަގ ިމންަގނޑ ތަކާއި  އ ސޫލ ތަކާިއ،  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ކ ނި  ޓަކަިއ  ބެލެހެއްޓ މަށް  ތައް  ޖ ރާތ ކަންކަން 

ކަނޑައެޅ މ ެގ ާގނޫނެއް އެީއ ވަރަށް މ ހިންމ  ާގނޫނެއް. އެކަމަށް ޓަކައި މިއަދ  ސަރ ކާރ ން މި ވަނީ ބިލެއް ހ ށަހަޅާފަ.  

ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އާދެ!   ޅާފަ. އެކަމަށް ޓަކައި ސަރ ކާރަށް ވަރަށްކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ބިލ  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަ

ޓަށް  ށްމ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ނީެގ ސަބަބ ން ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރ ވ ާމއި، ތިާމވެޔ ދިމި ާގނޫނ ، މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ވެެގން

ކ ނި އ ފައްދާ    ،އެޅ މާއި ކ ނި އ ފެއްދ ން ހ އްޓ ވ މަށް ބާރ   އެޅިެގންދާނެ. ައދިބޮޑަށް ބާރ   ކ ރ މަށް ވަރަށްލިބޭ ެގއްލ ން ކ ޑަ
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މަދ  އަލ ންމިންވަރ   ކ ނި  ރީސައިކަލް،  ބޭނ ންކ ރ މާއި  ކ ރ މާއި،  މާއްދާތަްއ ކ ނި  ބޭނ ންތެރި  ކ ނިން  ކ ރ މާިއ، 

މެނޭޖ ޢާއި ކ ނި  ރަށެއްަގއި  ހ ރިހާ  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  އަދި  ބާރ އެޅިެގންދާނެ.  ބިލ ން  މި  ރަނަގޅ  ދަކ ރ މަށް  ކ ރ މ ެގ 

ތިމާވެ ނިޒާެމއް  ެއކަށީެގންވާ  އެންމެ  ށްނިޒާމެއް،  ހިންަގޓަށް  ޮގތެްއަގއި  ކ ޑަ  ާގނޫނ ން    އި ެގއްލ ން  މި  ބަލަހައްޓަން 

އަދި މިނޫން   ،ފަޅ ރަށްތަކާއި  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ،ލާޒިމ ކ ރާނެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ

ޓަށް ވީހާެވސް  ށްކ މ ެގ ނިޒާމެއް ތިމާވެއެކަށީެގންވާ ފެންވަރ ެގ ކ ނި މެނޭޖ   ވެސް މީހ ން ދިރިނޫޅޭ ރަށްތަކ ަގއި އެ ރަށަކާ

ެވެގން ޮގތެއްަގއި މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް  މ ން ާގއިމ ކ ރަން ލާޒިމ ވެެގންދާނެ. އަދި ރަށ  ފެންވަރ ަގިއ  ޔ ދިެގއްލ ން ކ ޑަ 

ރަޙައްދީ ކ ރ މ ެގ ސަކ ނި މެނޭޖ  ؛ކ ރ މަށް އެކަށީެގންވާ ސަރަޙައްދީ ކ ރެވޭ ކ ނި މެނޭޖ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި މެނޭޖ 

އާންމ  ބޭނ ންތަކ ެގ   ،ޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ  ހިންަގން އެބަސެންޓަރ ތަކެއް ގާއިމ ކޮށް، އެ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާ ޮގތެއްަގއި  

  ،އެ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ެގ ޒިންމާތަކާއި   ،ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައިޚިދ މަތ ެގ ޮގތ ަގއި ކ ނި މެނޭޖ 

މި ބިލ    ؛ތަކާއި ޒިންމާތައް މި ބިލ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށްގ  އްހައެ ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކ ެގ    ،އިޔާރ ތަކާ އިޚ ތި

ތ ަގއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ެގ  ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަ ެއކ ، ކ ނި މެނޭޖ އާއެޖެހޭ. އަދި ހަމަމ ން ެއކަން ކ ރަންޔ ދިާގނޫނަކަށް ެވެގން

ޓަށް ލިބޭ ށްކ ރ މ ެގ ނިޒާމ  ހިންގ މ ަގއި ތިމާވެނޑ މެންނަށް މަޖ ބޫރ ވާނެ. ކ ނި މެނޭޖ ބައިވެރިވ ން އިތ ރ ކ ރަން އަޅ ަގ

ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތް ދިނ މ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ ބަިއވެރިވ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ނި މެނޭޖ   ،ެއކ   ެގއްލ ން ކ ޑަކ ރ މާ

ކ ރ މ ެގ ހ ރިހާ މަރ ޙަލާއެއްަގއި ކ ނި އ ފައްދާ ފަރާތްތަކ ެގ ޒިންމާތަްއ  ޖ އެކ  ކ ނި މެނޭއެއާ އިތ ރ ކ ރަންޖެހޭ. އަދި ހަމަ

  ކ ރ މާ ޖެހޭ. އަދި ދިެވހިރާއްޖެއިން ބަިއވެރިވެފައިާވ ކ ނި އ ފެއްދ މާއި މެނޭޖ އެ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރ ކ ރ ވަންކަނޑައަޅައި،  

ންކަން ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ ނިޒާެމއް އަޅ ަގނޑ މެން ގާއިމ ކ ރަންޖެހޭނެ. ކަދާތަކ ން ލާޒިމ ކ ރާ  ހަވާމީ މ ޢާގ  ބެހޭ ބައިނަލްއަ

ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އެކަށީެގންވާ އަގ ތައް ކަނޑަެއޅ މ ެގ ނިޒާމެއް މި ބިލ ން  ދިނ މ ަގއި  ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތްކ ނި މެނޭޖ 

އެކ ،    މާޔ  ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިެގންދިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހާސިލ ވެެގންދާނެ. މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ވ މ ން ާގނޫނ  ހިނާގ

ކ ރ މ ެގ ކ ނި މެނޭޖ   ،އެކ   ޖަތައް ކަނޑައެޅ މާކ ރ މ ެގ ދަތިކ ނި މެނޭޖ    ،ކ ރ މ ަގއި އިސްކަންދޭ ތަރ ތީބާއިކ ނި މެނޭޖ 

ކ ނި   ،ެއކ   އެޅ މާކ  ާގނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑަ އެއާއެޖެހޭނެ. އަދި ހަމަަގާވއިދ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ހަދަން

ޕްލޭނާއިޖ މެނޭ ޤައ މީ  އެކ ލަވަ   ކ ރ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެ  އިލަނޑ ދަނޑިތައް  އާންމ ކޮށް  ނޑ ދަނޑިތަްއ  ލަލާިއ، 

މީެގ އަދި  ކ ރަންޖެހޭނެ.  މަސަްއކަތްތަކެއް  ޓަކައި  މެނޭޖ ހާސިލ ކ ރ މަށް  ކ ނި  ޒިންމާއާއި އިތ ރ ން  ފަރާތްތަކ ެގ    ،ކ ރާ 

ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކަށް    އެ ޚިދ މަތް ދިނ މ ަގއި މި ާގނޫނާ  ،ދޭނެ ފަރާތްތަކާއި ޚިދ މަތް  ، ނެ ޮގތްތަކާއިޚިދ މަތަށް އަގ  ނެޭގ

ދާނެ. އެކަށައެޅިެގންފިޔަަވޅ ތައް މި ާގނޫނ ން، މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ވ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދޭނެ ކ ށ ެގ އަދަބ ތަކާިއ،

ެގ މައްސަލަައކީ ދިެވހި ޤައ މަށް، މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑ   ކ ރ މ ކ ނި ެމނޭޖ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކަންބޮޑ ވ ން.  ެއއް  ބޮޑ   އެންެމ  އޮތް  ހިސާބެއްަގއި  ހ ރިހާ  ރާއްޖޭެގ  މިއަދ   ޮގތެއްަގއި  ޚާއްޞަ  ަމއްސަލަ.  އެއް 
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ކ ނިޮގނޑަކީ ނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ނި   އަޅ ަގނޑ މެންެގދިމާވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ޮގންޖެހ ން.    ށްތަކަކައ ންސިލ 

މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ެގތަކާއި، ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތައް ފިޔަވައި ދެން ހ ރި ހ ރިހާ ތަންތަނަކީ    ، އަޅާ ތަނަކީ، ރަށ ެގ މަގ ތަކާއި

އް ެގނައ މަށް  އްލެ ހަކ ރ މ ެގ ަމްއސަލައަށް  ކ ނިޮގނޑ ތައް. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ފާއިތ ވި ެއއްވެސް ސަރ ކާރަކ ން ކ ނި މެނޭޖ 

ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި  ތަނެއް އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ފެންނާކަށް ނެތް.  ޓަކައި ެއްއވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ

ކ ރ މ ެގ ކަންތައްތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއއްބާރ ލ ން ދިނ މަށް ދެންނެވ މ ން  ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަމ ަގިއ ކ ނި މެނޭޖ 

ކ ރ މ ެގ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ވަނީ ވަރަށް  . އާދެ! ކ ނި މެނޭޖ ކަންކަމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޮގންޖައްސަވާފަ  އެ

ދެ އަޅ ަގނޑ މެން  2012.  ކެފަާގތ ން  އަހަރ   މެނޭޖ   ،ވަނަ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ނި  ފޯކައިދޫަގއި  މަސައްކަތް  ކ ރ މ ެގ 

ދ ވަހ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިމަތިިވ    މަސައްކަތް ފެށ މ ން އެ  އިެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން ފާޑެއްެގ ޕްލޭނެއް ހަދަފައްޓަން

އާދެ!  ރަކަށް ހަމަ މިއަދ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނ ން.  ޮގންޖެހ ންތަކ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ކޮންމެވެސް ވަ

ަމގ ތަކާއި ؛ނިޮގނޑ  ކ  ޮގތަށް ކ ނިޮގނޑަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށ ެގ  މީހ ން ދިރިއ ޅޭ   ،އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން މާނަކ ރި 

ރައްޔިތ ން    ށްނިޮގނޑ . ކ ނިޮގނޑަތެރެއަކީ، ޗަކަ ބިމަކީ ކ ދެން މ ޅި ރަށަކީ ވަލ    އި ކ ޅިވަރ  ހޯލ ތައް ފިޔަވަ ،ޯގތިތަކާއި

ބާރ ވީމާ، ކ ނިޮގނޑ ތަކ ަގއި ރޯކޮށްލަނީ. އަންދާލަނީ. ފ ރި  ދަނީ. ކ ނިޮގނޑ ތައް  އަޅަމ ން މިޖެހ ނ  ތާކަށް ކ ނި   ށްމީހަކަ  އެ

ރި  މ ދަލަކަށް ދަނީ ބޮޑެތި ެގއްލ ންތައް ވަމ ން. އިްއޒަތްތެއް  ރަްއޔިތ ންެގ އެތައްއެތަ   ، ބަިއވަރ  އްއޭެގ ސަބަބ ން އެތަ 

މަސައްކަތ ން ؛ރައީސް ކ ރި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ޓަކައި  ހައްލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަ  ފޯކައިދޫަގއި   2015  މި  އަހަރ   ވަނަ 

ވިޔަސް  ކަމ ަގއި  ނޫން  ނިޒާމެއް  އެކަށީެގންާވ   މެނޭޖ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފެށ މާކ ނި  މަސައްކަތް  އެކ ،    ކ ރ މ ެގ 

ކ ރ މ ެގ ޮގސްފައިާވކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. ކ ނި މެނޭޖ ފައިދާތަކެއް ވެެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް،  

އަށް ދަނޑ ވެރިކަމ ން ލިބޭ މަންފާ، ނަފާ އިތ ރ ވެެގންދިޔަ.  200%   ،ދަނޑ ބިންތައް އިތ ރ ވެ  އެކ   މަސައްކަތް ފެށ މާ

ން ވަރަށް ބޮޑަށް ނެތިެގންދިޔަ. ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި  އަދި ބަލިމަޑ ކަން އިންތިހާއަށް ފެތ ރިފައި އޮތް ރަށ ަގއި ބަލިމަޑ ކަ

އަހަރާ  2015 އެވްރެޖ   ވަނަ  އަހަރ ތަކ ަގިއ  ކ ރިން  އޭެގ  އަހަރަކ     ހިސާބަށް  ޑެންޫގ    30،  25ޮގތެްއަގއި  ކޭސް 

ވަރ  މާލެ    8، ނ ވަތަ  5ތެރެިއން  ކ ރަންޖެހޭ. އާދެ! އެމެޖެންސީ ހާލަތ ަގއި އޭެގޓަށް ރިފަރށްއަޅ ަގނޑ މެން ކ ޅ ދ އްފ 

ކ ރަމ ންދިޔަ.ވަރަށް    ެގންނަންޖެހޭ. ރައްޔިތ ން  ޚަރަދ ތަކެއް  އާދަިއެގ    ބޮޑެތި  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް، 

ހިސާބަށް އިރާދަކ ރެއްވިތީ    ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން މިއަދާ   2015ކ ރ މ ެގ ނިޒާމެއް ފެށި ހިސާބ ން  ޮގތެްއަގިއ ކ ނި މެނޭޖ 

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިެގންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑ  އެްއ    .ވަނީ ސ މެއްަގއި ހިފެހެއްޓިފަ   ކޭސްތައް މިމިފަދަ ޑެންޫގެގ  

ވަނީ އެއްކޮށް    ރަށ ެގ ވަލ ތެރެ މި  ،ވަނީ އިތ ކ ރެވި  އަދި މިނޫން ވެސް ބާވަތްތައް މިކ ރިއެރ ން. އަދި ދަނޑ ވެރިކަާމއި  

. މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  ކ ރިެއރ މެއް. އެހެންނަމަވެސް، ކ ނި ކ ރެވިފަވަނީ އެްއކޮށް ސަލާމަތް  ކ ނިޮގނޑ ތައް މި

މިމެނޭޖ  މައްސަލަ  ކ ނީެގ  ބޮޑެތި  ރަށ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަސަްއކަތެއް.  ބޮޑ   ކަެމއް.  އ ނދަޫގ  ވަނީ   ކ ރ މަކީ 
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، ޑެތި ކ ނި ިގނަވެ، ފ ނިޖެހިކަމ ަގއި ވިޔަސް، ބޮ  ވ ނ . އާދައިެގ ނައްތާލެވޭ ޒާތ ެގ ކ ނި ނަްއތާލެއިންތިހާއަށް ބޮޑ ވެފަ

މި ނެތި  ތަނެއް  އެްއވެސް  ެގންދާނެ  ޮގތެްއ،  ެއއްެވސް  މާޔޫސްވެފަ  ެގނެވޭނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  . ވަނީ 

މަިއަގނޑ  ހ ރިހާ  ؛މ ން ރަށްފ ށ ަގއި މިޮގތަށް އ ފެދޭ ކ ނިތައްޔ މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ވެެގންދި  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި އެދެނީ

ން ެއއީ  ޔ ދިރ ކާރ ން ކަނޑަައޅާ ކޮންމެވެސް ސެންޓަރަކަށް ެގންޮގސް، އެ ކ ންޏަކީ ފައިސާ ކަމ ަގއި ހެދިެގންކ ންޏެއް ސަ

ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި   މި ބިލ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހާސިލ ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ލަނޑ ދަނޑި

އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްފ ށ ަގއި    ، ، މ ވަްއޒަފ ން ލެވިެގންއިކޯ ފަދަ ކ ންފ ނިތަްއ ހަދަމާލެެއކޭ ެއްއޮގތަށް ވެމް  ރަށްފ ށ ަގއި ވެސް

މަކީ އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ވަރަށް ބޮޑ   ޔ ދިކ ރ މ ެގ ކަންތައްތަކެްއ ހަމަޖެހިެގންޖ ރަނަގޅ  ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ކ ނި މެނޭ  ވެސް

މެންބަރ ން މި    އި މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި އެންމެހަމި އިއްޒަތްތެރި  ،އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އެދ މެއް.  

، ، މި ބިލަކީ ކާމިޔާބ އިެެބޭފ ޅ ންެގ ފ ރިހަމަ ޚިޔާލާއި ވިސްނ ން މި ބިލަށް ެގނެސްދެއްވަ   ، އއިދ ކ ރައްވަ އީބިލަށް ތާ

މަސައްކަތްކޮށްދެްއވ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  އެދި  ހަްއދަވައިދެއްވ މަށް  ކަމ ަގިއ  ބިލެއް  ދެްއިވ  މ ހިންމ   ން. 

 ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވގ ތ  ނ ވަތަ ބަހ ސްެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީ  ަވގ ތ  މި ހ ޅ ވާލަނީ.   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ 

  ،، އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ވެސް އެބަ ސާފ ވޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި ބިލ  ބައްލަވާފައިވާނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑަށް

ކ ރާ  މި އޮތް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިއީ  އަޅ ަގނޑ   ވަގ ތަށް  ކަންތައް.  އެއް  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކ ެގ  މ ހިންމ   ހ ރި  ން 

ވަގ ތ      މިބާވަތ ެގ ާގނޫނ  ތަޢާރަފ ކ ރ މަކީ  ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މެްއަގއި ވެސް މި  ،ދެކޭޮގތ ަގއި ރާއްޖެ ެއކަންޏެއް ނޫން

ކ ނި    ނީލަން ފިހާރައިެގ ދައ ރ   ،ފެނ މ ަގއި މެންބަރ ންނަށް ފާހަގަވާނެކޮންމެހެން ބޭނ ންތެރިކަމެއް. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ

ނ ކ ރާ ތަކެތި ނައްތާލާ ެއއްޮގތަކީ  އޮތް މިންަވރ  މީެގ ކ ރީަގއި. ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ސަރ ކާރ ެގ ބޭނ ން  އިގ ޅ ވަ   ނައްތާލ މާ

ޮގތަކީ. މި ާގނޫނ    ކ ރާ އެއްނީލަން ފިހާރަ މެދ ވެރިކޮށް. ރީސަިއކަލް  ،ރަ މެދ ވެރިކޮށް. އ ކާލާ އެއް ޮގތަކީ ނީލަން ފިހާ

ކ ރެވެން ހ ރި މިންވަރަކަށް  ކ ރ މަށް. ކ ނި އ ކާނ ލ މަށް. ނައްތާލ މ ެގ ކ ރީަގއި ބޭނ ންވަރަށް ބޮޑަށް ބާރ އަޅާ އަލ ން ބޭނ ން

އެކީަގއި ނީލަން ފިހާރައިެގ ފ ރިހަމަ ދައ ރެއް. އަދި ހަމަ އެއާ  ، ދިނ ން ބޭނ ންތެރިއެކަން ކ ރ މަށް. ާގނޫނ  ސާފ ކޮށް

ފާހަގަވާނެ މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ޔަީގން  ދައ ރ   ،އަޅ ަގނޑަށް  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ނައްތާލާ  ؛އަމިއްލަ  ކ ނި    ެއއީ 

ސީދާ   އޮތޯރިޓީތައް ހިސަރ ކާރ ެގ  އެޖެންސީތަކާއި  ކ ،  އްސާާވ  ނައްތާލަނ ވަތަ  މެނޭޖ   އިނި  ސަރ ކާރ ެގ  ކ ނި  ކ ރާ 

ކ ނި ނައްތާލ މ ެގ  އެކީަގއި ކ ނި ނައްތާލ މ ެގ ިވޔަފާރި ހިންާގ ކ ންފ ނިތައް.  ހަމަ ެއއާ ؛ތައްއަދި ކައ ންސިލ   ކ ންފ ނިތައް

ބޭނ ންތެރި ކަެމއް.    ،އީމަސައްކަތަކީ ވިޔަފާރިއެްއެގ ޮގތ ަގއި ފ ޅާެވެގންދާނެ ޮގތަށް ިމ ާގނޫނ  އޮތ ން ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެ
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މި ާގނޫނ ަގިއ    ،މ ޢާމަލާތްކ ރެވޭ މަޢ ދަނެއްކަން. އެހެންވީމާ،  ވިޔަފާރިކ ރާ ،  ވޭއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއންމެ ސާފ   ކ ންޏަކީ

އެކ ލެވިެގންދާނެ ސިފަތައް  ދެންނެވި  މި  ނ ކ ތާތައް،  ދެންނެވި  ޔަީގންމި  ައޅ ަގނޑަށް  އިްއޒަތްތެރި   ،ކަށަވަރ ކަމީ 

އަރ ވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ންނަށް ފާހަގަވާނެ ނ ކ ތާތައް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ މެންބަރ 

 ށް. ޖާބިރަهللا ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ސަރ ކާރ ން މި ބިލ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް   ،ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާކޮށްފިންއާދެ!  

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފާހަަގކ ރެއްިވ    އި،ލ ތަކެއް ކަނޑައަޅަ ސޫ ޮގތ ން އޮޕަރޭޓްކ ރަންވާ ޮގތ ެގ އ   ބެހޭ  ކ ރ މާކ ނި މެނޭޖ 

މަަގށް ެއޅިެގންދާ ޮގތަށް ބިލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ޑީޓެއިލްކޮށް  ހަމަ،  ހޭ ޮގތަށްޖެވިޔަފާރިއެއް ޮގތަށް، ދެކޮޅ   ،ޮގތަށް

؟ ޗެއްތޯ އް ކޯ  ނީން މި އ ޅެހާސިލ ކ ރަމި ާގނޫނ ން    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ބްރީފްކ ރައްަވއިފި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލ ން

ޑ   ބޮ  ން. އަދި މިނިސްޓަރަކ  މާވެެގން އެންވަޔަރަންމަންޓްެގ ވާހަކަ ދެއްކ ެމއް ވެސް ނޫކޮންމެހެން މީހަކ  ފޭމަސްވާން

މި ނޫން.  ވެސް  ޖަހާކަށް  ހާސިލ ކ ރަޯގލެއް  ބޭނ ންވަނީ   ،ޖެހޭނީންއިން  ޓޫރިޒަމ   ،ރާއްޖެއަށް  ދ ރަތީ  ގ   ން، ރާްއޖެއަކީ 

ކަމަކީ   ވެސް  ހ ރިހާ  ޤައ މ ަގއި  މި  ޤައ ެމއް.  ކ ރިއަށްދާ  ވިްއކަިއެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ރީތިކަން.  ގ ރީތިކަން  ދ ރަތީ 

ޖެހެނީ  ވިކެން  .އަޅ ަގނޑ ން ކަނޑ ަގއި ހ ރި މަސް، ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ައގ ބޮޑ ކޮށް ިވކެމ ން މި ދަނީނޑ މެންނަކީ  އަޅ ަގ

އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންަވޔަރަންމަންޓް ސާފ ތާހިރ ވީމަ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރިސޯޓ ތަކ ެގ ޮގނޑ ދޮށްތައް ޕްލާސްޓިކ ން  

އަޅ ަގނޑ މެން   ކަމަކ ނ ދާނެ.  އެބަފ ރ ނީމަ  ފެށިެގން  ހިސާބ ން  އިން  މީހާ،  ހިފައިެގންދާ  ކ ނި  މި    ރިސޯޓ ން  ޖެހޭ 

ބެހޭ   ެއއާ  އަދި  ތަކަށް ތަބާވ މ ެގ ާގނޫނ ތައްވާން. އަދި ކ ނި ނައްތާލ މަށް ބެހެއްޓޭ ސިސްޓަމ ާގނޫނ ަގއި ރެސްޕޮންސިބަލް

ޖެހޭ. ެއައށް ސެމިނަރތައް ބާއްވަން    އެބަ  ކ ރަން. ެއޑިއ ކޭޓ  އޭޖެހެ  އަޅ ވަން އެބަސައިން ބޯޑ ތަކާއި ހ ރިހާ އެްއޗެއް  

  ތަކާއި އެ ބީޗ  ؛އެތަންތާ އެންަވޔަރަންމަންޓް  ،ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކަށް ޮގސްއ ޅޭއިރ  ފެނޭ  އެބަ

ދިމާވެ  ،ހަލާކ ވެެގންތަންތަން   ރަށްރަށ ަގއި އެހެން އެބަ  އެހެންވީއޭމޫދ  ކަޅ ެވ، އަދި ރާއްޖޭަގއި ވެސް ބައެއް  މާ،  . 

. މި ހ ރިހާ ކަންކަން ކ ނީެގ ސަބަބ ންނޭ މި އަންނަނީ. އޭއަޅ ަގނޑ  ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅ ތަކަށް ދަތ ރ ކ ރާއިރ  އެހެން ފެނެ

 ލެްއެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހެން. އަދި އެ ބޯޓ ފަހަރ ސޫޖެހެއޭ އ   މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަ  ،އެޅ ާމއިއެހެންވީމާ، ކަނޑަށް ކ ނި 

ކަންކަން ވަރަށް   އޮންނަންޖެހޭ. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަސްކަރިްއޔާއިން އަދި ފ ލ ހ ން މި  އްނެ ސިސްޓަމެ ކ ރެވޭވެސް ޓްރެކ 

ފ ރ ޞަތ  ދޭން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އެ  ރެ މާ ބޮޑަށް މިކަހަލަ ާގނޫނެއް އ ފަންކޮށްެގން  ވ   ޖެހެއޭ މިހާރަށް   ބޮޑަށް އެބަ

މި ހަދަމ ން  ާގނޫނ ތައް  އެންވަޔަރަ  އަބަދ ވެސް  ދެން  ކޮންޝަސް   ބެހޭ  ންމަންޓާދަނީ.  ވަރަށް  ވާންޖެހޭނެ ޮގތ ން 

ވެސް އެކ .    އެކަނި އަދި އެކަން ޮއެވެގން ކަމަށް ވާތީއާއަޅ ަގނޑ މެން. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަނޑ ފ ރާނަމ އްތިވާނީ ހަމަ
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ވެސް     މަސްއަދި ކޮންެމ މަހެއް ބޭނި ނަމަވެސް، މިއަދ  ދ ނިޔޭގައި  ،ކޮންމެ ރިސޯޓެއް ވެސް   ،ކޮންމެ ރަށެއް ވެސް

އަޅ ަގނޑ މެން  ޑީ ޕްރިންޓަރ ން އަދި  -ޑީ ޕްރިންޓަރ ން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ަގއި އަދި ތްރީ-އ ފައްދަނީ ތްރީ

އަދި އަޅ ަގނޑ މެން   ،ނ އ ފެއްދި ނަމަވެސް، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހާލަތަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރިޒާްވަގއި ހ ރި ކަނޑާއި 

ސާފ ތާހިރ ކޮށް    ،އެ ރަށްރަށް ތަހ ޒީބ  ޮގތެްއަގއި  ؛ތަކާއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްރަށްބައްފާލަޮގއި   ،އަތ ަގއި ހ ރި ރަށްރަށާއި

. ދެން  އޭހެޖެ  ވާން އެބަޖ މާލޭަގއި ޚާއްޞަކޮށް. މާލޭަގިއ ވެސް ކ ނި ެމނޭ  ޭމ،ޔ ދިވެެގންމެއިންޓެއިންކޮށް، ކ ނި މެނޭޖ 

ފާހަަގކޮށްލަން ައޅ ަގނޑ   ރައީސް  ނިންމާ  ،އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ   ައޅ ަގނޑ  ލަން  އެދެން.  ދެއްވ ން 

ަގބޫލ ނ ކ ރެވ ނީކަމެއް    ފަނޑިޔާރ ެގިއން މިއަދ  ވަކި  ،ފާހަަގކޮށްލަން  ؟ކ ރީމަތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަނޑިޔާރ ެގއިން 

ެއ  މިއަދ   ދަންނަވަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  ފަނޑިޔާރ ެގެއއްެގ  ނޭނގ ނ   ބަލަން  ަމއްސަލަެއއް  އިންޝ އަރެންސް 

ޮގތ ަގިއ ފަނޑިޔާރ  ަގބޫލ ކ ރާ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ނޭނގ ނ .  ފަނޑިޔާރ ންނަކަށް  ެއއްޗެއް  ކީ  ފ ލ ހ ން  މިހާރ   ެގއިން 

އެބަ  ،ވެއްޖެއްޔާ ހައިކޯޓ ަގއި  ކ ރީަގއ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއއީ  އޮޕަރޭޝަނެއް.  އެބްނޯމަލް  އެޅޭ  ލާފައި    އި  ފަނޑިޔާރ ން 

ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަމ ން މި އަންނަނީ.    ންނަކ ރަމ ން އަންފަނޑިޔާރ ެގއިން ހ ކ   ްއޗަށްކ ެގ މައަމ ރ ތަ  ަގއި،ތިބިއިރ 

ފަނޑިޔާރ ެގތައް މިހާރ   ޖެހޭ. ދިވެހިރާްއޖޭެގ    އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ވެއްޖެއްޔާ ފަނޑިޔާރ ެގތައް އޮޕަރޭޓްވާން އެބަ

 ؛. ޝ ކ ރ ދަންނަވަން އަޅ ަގނޑ ނީމ ން މި ދަދަްއކަެވެގން ވާހަކަދޭތެރޭަގއި ތަހ ޒީބ ކ ރަން   ދާ ޮގތާ  އޮޕަރޭޓްވަމ ން މި

ކ ރަން. ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މިނިވަން  މިހާރ   ސަރ ކާރ ން މިހާރ  ހ ށަހަޅައިފި 

ކަމަށް    މިނިވަން ފަނޑިޔާރ ެގެއއް  ،ޔާރ ެގއެއް ނޯންނާނެ ރާއްޖެައކ . ފަނޑިޔާރ ެގ އޮންނަނީނ ވާހާ ހިނދަކ  ފަނޑިމިނިވަން

އެބަ ބަޔާންކޮށްފައި  ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  މިނިވަން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ  ޖ ޑީޝަލް  ޮއވޭ.  ނ ކޮށް، 

ެގއަށް އަތްބޭނޭ ސިސްޓަމެއް އޮވެެގން މި ނޫނިއްޔާ ފަނޑިޔާރ ،  ތިބެެގން  ބާނާ ފަނޑިޔާރ ންސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަތް

 ... މިއަދ  މި ލައިަގތް ކަންތައްތައް އަބަދ ެވސް ލައިަގންނާނެ. އެހެންވީމާ ؛ގާއިެމއް  އިންސާފ ނ ދާނެ. ޢަދ ލ ރާއްޖެ ކ ރިއަކަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޢަލީ ރިޟާއަށް. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ކ ރ މާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކ ނި މެނޭޖ ޝ ކ ރިއްޔާ   ބެހޭ ާގނޫނެއް ކޮމަންޑޫ ދާިއރާެގ 

މަނިކ ފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަދި ސަރ ކާރ ން މިފަދަ މ ހިންމ    މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއީވތީ އެ
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ފޮނ  ބިލެއް  މ ހިންމ   މިފަދަ  ރައީސްދަނޑިވަޅެއްަގއި  އިއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވން.  ވަރަށް  ؛ އްވައިދެއްވީތީ 

ކަމ ަގއި  ފައިސާ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ކ ންޏަކީ  ޮގތ ަގއި  ވަސީލަތެއްެގ  ހޯދިދާނެ  ފަިއސާ  ކ ންޏަކީ  ހަމަ  ނ ވަތަ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ    ،ފެށިެގން  ންއޭރ ްއސ ރެ  ބާރަ އަހަރ  ކ ރިންނޭ ދެންނެވ މަކީ ކ ށަކަށް ނ ވާނެ.ފާހަަގކ ރެިވެގން ދިޔައީ ީމެގ ދިހަ

ފެށިެގން ސަރ ކާރ ން  ދައ ރ ެގ  ފައިސާ  ފ ރަތަމަ  އެްއޗެްއކަން   ކ ންޏަކީ  ބަދަލ ކ ރެވިދާނެ  ފައިސާއަށް  ނ ވަތަ  ލިބޭ 

  ތީ ވެސް ވަރަށް ޔަޭއެގ އެތަްއ ދ ވަހެއް ފަހ ން މިފަދަ ބިލެއް އަ  ،ކަމަށް އަންނަމ ން އަިއސްެގން ސަމާލ ފެށި  އޭރ އްސ ރެ 

މާ  ބޮޑަށް މިއީ  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ާގނޫނެއް.   ކ ރިންސ ރެ  އ ފާކ ރަން.  އޮންނަންޖެހޭނެ  ނިމިފައި  ހެދި  ފެށިެގން 

ނ ކ ރެވި ހ ރީމާ ޭއެގ ެގްއލ ންތަކަށް ބަލާއިރ  ައޅ ަގނޑ    ކަންކަން  އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދާ ހިސާބަށް އަިއއިރ  ވެސް މި

އަދި   ކ ރާނެ  ފޯރާނޭ. މި ބިލ  ފާސްކ ރެވ ނީމާ އެންމެ ބޮޑ  މަންފާއެއްމިލިއަނ ން އޭެގ ެގއްލ ން  މިލިއަނ ން  ،ދަންނަވާނީ

މަންފާއެއް ؛ތަންފީޛ ކ ރެވ ނީމާ ބޮޑ   އެންމެ  ތަންފީޛ ކ ރެވ ނީމާ  ކަންކަން  ހ ރި  މި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ީމަގއި  ކ ރާނީ 

އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔާ   ؛ޓޫރިޒަމްލޯކަލް    ،ރަށެްއަގއި ފަތ ރ ވެރިކަން އާލާކ ރ މަށް ؛ރައްޔިތ ންނަށް. ޙަޤީޤަތ ަގއި ޓޫރިޒަމް

ރަށެްއެގ ސާފ ތާހިރ ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ރަށަށް ޔަފަތ ރ ވެރި  ، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އާލާކ ރ މަށް ވެސް އެ  ކ  އެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލައިލާއިރ ަގިއ  10. މި ާގނޫނ ެގ  ހިއްސާކ ރާ އެންމެ ބޮޑ  ެއްއ ސަބަބޭ  %90، %80އައިސްއ ޅ މ ަގއި  

ެއކަށީެގންވާ ކ ނި    ރާއްޖޭަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ކޮންމެ ރަށެްއަގިއ، އެ ރަށަކާ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ އޮތ10ް  ާގނޫނ ެގ

މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ނިޒާމެއް ާގއިމ ކޮށް، ހިންާގނޭ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސަންވާނޭ. އަދި މި ާގނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރަން ާގތްަގނޑަކަށް  

 ދެވިފައި އެބަ އޮތް. ރާއްޖޭަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި މިހާރ  ވެސް ކ ނި އަހަރެއްހާ ދ ވަހ ެގ މ އްދަތ  ެވސް

.  ފާޑަކަށް. ކައ ންސިލ ތަކ ން ކ ނި މެނޭޖ ކ ރެވޭތޯ އ ޅޭ. އެކަމަކ  ކ ރެވެނީ ފާޑަކަށް  ،މެނޭޖ ކ ރޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

. ދެން ޮގނޑެްއ  ލަިއެގން ެގންދެވޭތޯ ބަލާ  މ ވަްއޒަފ ންކޮޅެއް ޭގޭގަގއި އ ފައްދާ ކ ނި، ޭގޭގަގއި އ ފައްދާ ކ ނި ނަަގއިެގން،  

މެނޭޖ ކ ރެވިފަ ކ ނި  އެހެރީ  ައޅައިލީމާ،  ެގންޮގސް  ޮގނޑަށް  އެ  ހ ރީ އޮންނަނީ،  ކަންކަން  ދ ނިޔޭެގ  ޒަމާނ ަގއި  މި   .

ވެސް ވަކިކ ރެިވ، އޭަގއި    ނެޕީ ވެސް މި ޒަމާނ ަގއި ރިސައިކަލް އެބަ ކ ރެވޭ. އޭެގ ކަފަކޮޅާއި ކަރ ދާސްކޮޅާ؟ ކިހިނެއްތޯ

ކީ ވެސް އަލ ން ބޭނ ންކ ރެވޭ، އެ ކަރ ދާސްކޮޅަކީ ވެސް އަލ ން ބޭނ ންކ ރެވޭ އެްއޗަކަށް އެބަ ބަދަލ ކ ރެވޭ.  ޔަކަފަ  ހ ންނަ

ވާ ތަކެތީަގއި ހ ންނަ ދިޔަ ނ ވަތަ ތެތްކަން. އެ  ޅައަޅ ަގނޑ ެގ ނަޒަރ ން ކ ންޏަކީ ހަމަެއކަނި މ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޭއެގ ތެތްކަން ފިލ ވައިލެވ ނީާމ   ؛މިސާލަކަށް އާފަލައެްއަގއި ހ ންނަ ތެތްކަން ؛ކަން ފެލައިލާފައި ނ ވަތަ އޭަގއި ހ ންނަތެތް

ނ ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޭއަގއި ތެތްކަން ހ ރެއްޖެއްޔާ އާފަލ  ކ ނިވެދާނެ.    އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ދެން އެ އާފަލ  ކ ންޏެއް

ޕައ ޑަރަށް ބަދަލ ކޮށްލެވ ނީމާ  އެ  . ބަތް ވެސް ކ ނިވެދާނެ. ތެތްކަން ފިލ ވައިލ މަށްފަހ   އަލަނާސިަގނޑެއް ވެސް ކ ނިެވދާނެ

އަދި ރަށްރަށ ަގއި އ ފެދޭ ަގސްތަކ ަގއި    އި،ދެން އެ ބަދަލ ވޭ ަގސްކާނާައށް. ރަށ ަގއި އ ފެދޭ ަގސްަގހ ން ވެއްޓޭ ފަތާ

އި ކ ދިކ ދިކޮށްލެވ ނީމާ ެއ ބަދަލ ކޮށްލެވޭ ަގސްކާނާއަށް.  ، ޭއެގ ދަނޑިަގނޑ  ވެސް ކޮށައިލާފައި ލަންޖެހޭ ަގސްތަކާހ ންނަ ކޮށާ



2220 މޭ 30               ޖަލްސާ                              ވަނަ   7ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

27 

 

ކިލޯއިން ޕެކެޓ ކޮށްލާފައި ަގސްކާނާެގ ޮގތ ަގއި    10ހަމަ ރީއްޗަށް    ،މި ދެންނެވި ދެ ބާވަތް އެްއކޮށްލީމާ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން

ެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރެވ ނީ މަދ  . ކ ނި، ފައިސާއަށް ބަދަލ ވީ. ކ ނީވީލަންދަނޑ ވެރިންނަށް ވިްއކާ  ،ރަށ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް

ވާ ތަކެތީަގއި ހ ންނަ ދިޔަ ނ ވަތަ ޭއަގިއ ހ ންނަ ތެތްކަން. ެއީއ  ޅަ މ  ؛މި ބ ނާ ތަކެތީަގއި ހ ންނަ،  މިންވަރެއް. އެއީ 

ފައިސާއަށް އެބަ ބަދަލ ކ ރެވޭ. ދެން އ ފެދޭ ކ ންޏަކީ ކަރ ދާސް.    %98، %95ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ މިންވަރެއް. ާމނައަކީ ކ ނީެގ  

އެބަ ޭވ ފައިސާއަށް.  ޓަނ ން އެބަ އަޅައިލެވޭ. ެއ ރިސަިއކަލްކޮށްލީމާ  ކޮށްލާފައި ޓަނ ންކަރ ދާސްތައް ރީތިކޮށް ބަންޑަލި

  ލެވ ނ  އިއި ކ ޅެންެގންގ ޅޭ ޮގނޑި ހަދޕްލާސްޓިކ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ޑަކ ދީންެގ ޕާކ ތަކ ަގ ؛ދެން އ ފެދެނީ ޕްލާސްޓިކ 

ބިއްލޫރި މ ގ ރާލަން މިހާރ  މި ޒަމާނ ަގއި  ؛ދެން ހ ންނަނީ ބިއްލޫރި  ކަމަށް ވިޔަސް އެ ވެސް އެ ބަދަލ ވީ ފައިސާއަށް.

ން ވެސް ކ ޑަކ ޑަ ޕޯޓަބަލް ބިއްލޫރި މ ގ ރާ މެޝިނެއް. ެއ ަގންނަން އެބަ ހ ރި ލިބެ  ވ ރެ  ބޭނ ންވަނީ ކޮފީ މެޝިނަކަށް

ބައިންދާލީމާ ޮގނޑ ަގިއ  ެގނެސް  އެްއޗެއް  ޭއެގ  ޑޮލަރަށް.  ބިއްލޫރިއެްއ    ހަތަރ  ސަތޭކަ  ހ ރިހާ  އ ފެދޭ  ރަށ ަގއި  މ ޅި 

ޕައ ޑަރަށް ބަދަލ ކ ރެވޭ. އެ ބިއްލޫރިއަކީ ސިމެންތިޖަހަން ެވސް ބޭނ ންކ ރެވޭ ެއއްޗެއް. ެއ ބަދަލ ވީ ފައިސާއަށް. ދެން  

ފާރ  ެއ ެއއްޗެހި  ؛ ޑ ނރަށް އެކްސްޕޯޓ ކ ރެޭވ ެއއްޗެއް. ދެން އޮންނަނީ ތަޅައިލާ ަގއ  ފ ހ ންނަނީ ދަަގނޑ . ދަަގނޑަކީ ބޭ

  ައޅ ަގނޑަށް ކ ޑަކ ޑަ ފ ރ ޞަތ ކޮޅެއް ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ން.  ކައަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ބޭނ ންކ ރެވޭ ޗަކަބިންތައް ހިން

މެއް ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މަކީ. ކ ނި މެނޭޖ ކ ރީމާ އަޅ ަގނޑ  މި  ދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . ައޅ ަގނޑަށް ވަރަށް މ ހިންމ  ކަ

ކަންތައްތައް ކ ނިޮގނޑ    ؛ދެންނެވި  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ޅެނީ.  މި  ނެތިެގން  އިންތިޒާމެއް  މެނޭޖ ކ ރެވޭނެ  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

 ބޭނ ންތެރިކަމ ެގ ވާހަކަ  ރައްކާތެރިކ ރާ ވާހަކަ އެބަ ދަްއކަން. އޭެގ އިޖ ތިމާޢީ ފައިދާެގ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ދަްއކަން. އޭެގ

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ އާދަިއެގ ެއއް ހާސް    ،ވެސް ދަްއކަން. ކިހާ މިންވަރެއް ޚަރަދ ކޮށްެގންތޯ

  ދެންނެވި ކަހަލަ ޮގނޑެއް. ޮގނޑަކީ ޮގނޑަކަށް މި؟ ހާސް މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށެްއަގއި ޮގނޑެއް ހަދައިލެވޭނީ  ދޮޅ   ،މީހ ން

ނ ވޭ. އެީއ ވަރަށް ރީތިކޮށް ސާފ ތާހިރ    ޑ  މި ދެންނެިވ ޮގތަށް ކަންވީމާ ދެން އެއީ ޮގނޑަކީ ޮގނޑަކަށްއަޅ ަގނ  ،ނ ވޭ

ކިޔާ މީހާ ލަދެއްނ ަގންނާނެ ޓައީއަޅައިލާފައި ަވޒީފާެއްއެގ   " ކ ނި މެނޭޖަރ "ހަމަ އޮފީހަކަށް އެބަ ބަދަލ ވޭ. އެ ދ ވަހ ން  

 ލިބޭ ތަނަކަށް ބަދަލ ވީމާ. އޭރަށް ކ ނި މެނޭޖަރެއް ނ ހ ންނާނެ. ކ ނި ޮގތ ަގއި ކ ނި މެނޭޖަރ ކަންކ ރާކަށް. އެއީ ފައިސާ

ހ ންނަ ލަދެއްނ ަގންނާނެ  މެނޭޖ ކ ރަން  އޭނަ  ވިޔަސް  މެނޭޖަރ ކަމަށް  ކ ނި  މީހާ  މީހާއަކީ  ބަލަހައްޓާ  ޮގނޑ   މިއަދ    .

ނ ަގންނާނެ. މި ވަސީލަތް    ލަދެއް  ކ ނި މެނޭޖަރ ކ ރާ މީހާއޭ ބ ނަން. އެކަމަކ  ެއ ދ ވަހަކ ން  ،ފަހަރެއްަގިއ ލަދ ަގނެދާނެ

ހަމަ    ،އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަކ ޑަކޮށް ހިސާބ  ހަދައިލީމާ؛ ގާއިމ ކ ރެވެން އެބަ ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދެންނެވި ކަހަލަ މެޝިނަރީޒް ދ ނިޔޭެގ ބާޒަރ ަގއި ިވއްކަން އެބަ ހ ރި. ދިހަވަރަކަށް ހާސް ޑޮލަރ  ޚަރަދ ކޮށްލައިެގން މި

 އެތެރޭަގއި ބަހައްޓައިލެވ ނީމާ ހަމަ އެހެރަ   ންފާރ  ދެންނެވި އެްއޗެހި ެގނެސް ރަށެއްެގ ޮގނޑ ަގއި ބަހައްޓައި، ހަތަރ މި

ކ ން ވެސް މިއަދ  ފީެއއް އެބަ ޔަ ދަނީ ވަގ ތ ން ފައިސާއަށް ބަދަލ ވަމ ން. ަވގ ތ ން ފައިސާއަށް އެބަ ބަދަލ ވޭ. ކޮންމެ ެގ
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ދެން   އި،ކ ޑަކ ޑަ ސާޅީސް ލީޓަރ ެގ ޑަސްބިނަކާ   އި،ހެއްޓީމާ، ބޮޑ  އެއް ޑަސްބިނާދައްކާ. ތިން ޑަސްބިން ެގނެސް ބެ

މި ދެންނެވި  ؛ ބާލިދީެއއް ބައިދާލީމާ ކ ނި އެބަ ަވކިކޮށްލެވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  އިކ ޑަކ ޑަ ޑަސްބިނަކާ  އަދި ެއއަށްވ ރެ

ޭގޭގއިން ނަަގންޖެހެނީ އެ ކ ނި ެއކަނި. ެއ  ވަހަކ   ކ ޑަ ޑަސްބިނަކަށް އަޅައިލީމާ ކޮންމެ ދ ވަކި  ވާ ތަކެތި  ޅަކަހަލަ މ 

ލ މ ެގ ައޅ ަގނޑ  ނިންމާ؛ ކ ރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ތަންކޮޅެއް ލ އިކޮށް އެކަންއޭރ ން ކ ނި ނަާގ މީހ ންނަށް ވެސް  

ޖައްސަން އެބަ  ކޮންމެ ރަށެްއަގިއ ވެސް މި އިންތިޒާމ  ވީހާ އަވަހަކަށް ހަމަ  ،ކ ރިން ދަންނަވަން ބޭނ ންވާ ވާހަކަައކީ

އެފަދަ ކ ންފ ންޏަކ ން    ،ވެމްކޯ ވިޔަސް  މިސާލަކަށް  ،ރާއްޖޭެގ ކ ންފ ންޏަކ ން؛ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ ތަނ ގައި  ޖެހެއޭ. އަދި

ބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސަން    ،އިޖ ތިމާޢީ ސަރަޙައްދ ތައް ސާފ ކ ރެވިވެސް  ފ ން ލެވިެގން، އެ ރަށްރަށ ަގއި  މ ވަްއޒަ

ކ ރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރިހާ   ވަސް އަޅ ަގނޑަށް ިގނައޭ. އެހެންވީމާ، ވީހާ ައަވހަކަށް މިކަންދ  އެއް އަހަރ 

މ ހިންމ  ފާހަަގކ ރެވޭތީވެ   ރަށަކަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ދަންނަވައިލީ  ،ކަމަށް  ވާހަކަ  ބޮޑަށް  ިމ  ވަރަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ދެްއިވ   .

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ފާހަަގކ ރެްއވީ ނ ކ ތާ ަމއިަގނޑ  ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑަށް  

ރީސައިކަލްކ ރ ާމއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(ަގއި އެބަ ބ ނ10ޭވަނަ މާްއދާެގ )ރ(އިން.  10ބިލ ެގ    ،ފެންނަނީ

ތަކާއި ިވޔަފާރިތަްއ  ޢަކ ނި އަލ ން ބޭނ ންކ ރ މ ެގ މައްޗަށް ބިނާވެފަިއވާ ސިނާ  ،ދަކ ރ މާއިޢާބޭނ ންތެރި މާއްދާތައް އި  ކ ނި

އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  ޢަމަލ ކ ރ މ ަގއި ހިތްަވރ ދިނ ން ކަމަށް މި ޑްރާފްޓ ަގއި މި ،މަގ ފަހިކޮށްދިނ ންތަރައްޤީކ ރ މަށް 

މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ ވަކި ދ ވަހެްއެގ ތެރޭަގއި ހ ރިހާ   ،ޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތި ފާހަަގކ ރަްއވާ ނ ކ ތާއަކީ އިއް 

މި އ ސޫލ ތަކާ އެްއޮގތަށް ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާނެ   ،ކައ ންސިލަކ ން ވެސް އަދި ހ ރިހާ ރިސޯޓަކ ން ވެސް ޓެންޑަރެއް ނެރ ން

 ގ ޅޭ ޮގތ ން  ލޭންޑ ޔޫސް ޕްލޭނާ  ،މެންބަރ ން ތި ފާހަަގކ ރައްވަނީ  ،ށް ދަންނަވަނީ ނަމަފަރާތްތައް ހޯދ މަށް. އެހެން ގޮތަކަ

ާގނޫނަށް   މި  އެއީ  ނިންމެވ މަށް.  ިވސްނ މެއް  ފ ޅާ  ވިސްނ މެއް،  ތޫނ   ބާވަތ ެގ  ނިންމެވި  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި 

ެގންދިޔ ން.   ކ ނީެގ ކަންކަން މެނޭޖ ކ ރަމ ން  އިއްޖޭގަ ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާ އެކ ަގިއ މި ާގނޫނ  މި ބަޔާންކ ރާ ޮގތަށް ދިވެހިރާ

ެއއީ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ ވިޔަފާރިތަކ ެގ    ،އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް   އި،އެ މެނޭޖ މަންޓ ެގ ތެރޭަގއި ނީލަން ފިހާރައިެގ ދައ ރާ

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ދައ ރ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަޔާންވެފައި އޮތ ން. އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ނައިފަރ   

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 
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ކ ންޏާ ބެހޭ ޮގތ ން މި ހ ށަހަޅާފައި މިއޮތް ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  އެްއޗެްއ ދަންނަާވ  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

ެގނައ މަށް ޓަކަިއ    އްލެއްހަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ންޏަށް ޙަޤީޤީ   ؛ކ ނި  ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ، ކަމަށް ވާނަމަ ދަންނަވާނީ

. ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވަމ ން  ކޮށްފަ  ވޭތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ން ވާނީ ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް  ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން

ނިގވަޑަިއެގންނ ަގތްފާނެ.  ފަހަރ ަގިއ އެ  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ  ،ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ކ ރަްއވާފައި ހ ރި ކަންތައްތައް   އިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގ  ،ދ ވަހ  މި ކޮޅަށް ވަޑައިަގތީ. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީއެއީ ދާދި އިހަކަށް

ކަމަ  ބައްލަަވއިފި  ސާފ ވެެގންދާނެ  ށްރަނަގޅަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޙަޤީޤީ  ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ވަންޏާ  ކ ންޏަށް   އްލެއްހަެގ 

ކީ ރައީސް ޔާމީން، ކ ރި ސަރ ކާރަކީ ރައީސް ޔާމީންެގ  ޔަެގނެސްދެްއވ މަށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑ  މަސަްއކަތެއް ކ ރެްއވި ެވރި

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ .  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ސަރ ކާރ ތަކ ަގިއ  ؛ ސަރ ކާރ ،  ފެނ ނީ  ވޭތ ވެދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 ތަން. މި މާލެއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ިގނަ ބަޔަކ  އެ ތަނަކަށް...  ކ ނިޮގނޑެއް ހ ސްނ ކ ރެިވެގން އ ޅ ނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.   ،އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

މެންބަރ ން ސާފ ކޮށް ކ ނި  ރައްޔިތ ންނަށް މި މަޖިލީހ ގައި ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވާ ިއއްޒަތްތެރި  ެއއްޗެްއ  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ސާފ ...؟ ހިސާބެއްެގ މިންވަރެއްތޯކިހާ؟ ކަެމއްތޯމެނޭޖ ކ ރަން އޭރ ެގ ސަރ ކާރ ން ކޮށްފައި އޮތީ ކޮން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ކ ނިޮގނޑެއް ހ ސްނ ކ ރެވ ނ  ސަރ ކާރ ތަކެއް ނިމިދިޔައީ ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އެ ތަނެްއަގއި ދިރިއ ޅޭ    ،ކޮށްފައިހިސާބަށް. މި މާލެއަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ިގނަ ރަްއޔިތ ން ދިރިއ ޅެން މަޖ ބޫރ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މާލޭަގިއ ހ ރި ކ ނި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރަށްތަނެއް މި މާލެއަކީ  ވީއިރ ަގއި ެއ    ޮގނޑ  

ދ ވާ ސްކޫލ ތަްއ   ނ ބައި  ތަނ ން  އ ނދަޫގެވެގން  ކ ދިންނަށް  ކިޔަވާ  ސްކޫލ ތަކ ަގއި  ތިބޭ  ކައިރީަގއި  އެތާ  ވަހ ން 
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ެގ ވާހަކަ އެންމެ ިގނަ ރައްޔިތ ން ދިރިއ ޅޭ ތަނ   ،ބަންދ ކ ރަންޖެހޭ ހާލަތަށް ވަކި މޫސ ންތަކ ަގއި މާލޭެގ ހާލަތ  އޮތީ. މިއީ

ނޫނީ މާލެއިން ކ ނި ބޭރ ކ ރާނެ ވެސް. ިއއްޒަތްތެރި   ،މާލެއިން ކ ނި ނައްތަިއލާނެ މި ދައްކަނީ. ރަނަގޅ  ނިޒާެމްއ ނެތް

ކަމަށް ޚާއްޞަ ކ ންފ ންޏެއް ވެމްކޯެގ ނަމ ަގއި އ ފެއްދި.  އޭރ ެގ ސަރ ކާރ ން، ރައީސް ޔާމިންެގ ސަރ ކާރ ން މި؛ ރައީސް

އ ފައްދަ ކ ންފ ނި  ރައްޔިތ   100%ރަކާތްތެރިީވ  ހަކ ންފ ނީަގއި    އެ   އި،އެ  ރަްއޔިތ ން.   ،ޒ ވާނ ން  ން،ދިވެހި 

ާގއިމ ކ ރެވިފަިއ ހ ރި ވަސީލަތްތައް ނެތިދަނީ.   ؛ތައްވަސީލަތް  ވެމްކޯެގ  ،އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރަން

ެގ ބަދަލ ގައި، ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާދިނ މ ގެ މިއަދ  ދިވެހިން ހަޔަރކ ރ މ   ،އެ ތަނ ަގއި ދިވެހިންނަށް ދެވ ނ  ވަޒީފާތައް

ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ފެންނަނީ އަނެއްކާވެސް ބިދޭސީންނަށް ިމއަދ   ިގނަ ޭއެގތެރޭަގިއ މިހާރަކަށް  ،ބަދަލ ަގއި  އަިއސް 

ޒަތްތެރި  ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އިއްތަ  އަދަދަކަށް އިންޑިއާެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެ ތަނ ން ވަޒީފާދެވެމ ންދާ

 ންނަށް...ދިވެހީ، ދިވެހިމިއީ ؛ ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

  ންހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް މި ސަރ ކާރ  ؛ެއއްައޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ،  ވެމްކޯއަށް އިންޑިާއ މީހ ން ނަާގ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން

 .. .ކަނޑައެޅިެގން ދޮެގއް އެ ހަްއދަވަނީ. ހަމަ މިހާރ 

 

  ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

ިއއްޒަތްތެރި ޝ  މެންބަރ .  ؛ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  އެބަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   )ކ ޑަވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ޝ ކ ރިއްޔާ. 

އަމީން ޢާންމ    ،ޮގތް. އަޅ ަގނޑ    ފ ންެގ ތެރޭަގއި ނަސްލ ތައް ބެހިފައިވާވެމްކޯަގއި ަވޒީފާއަދާކ ރާ މ ވަްއޒަ  ،ސާފ ކޮށްލަން

ޔަ އަޅ ަގނޑަށް  ސާފ ވީމާ  ެއކަން  ސާފ ކޮށްދެއްވާ.  އެބަ  ދާއި  ،ކަށަވަރ  ން ީގއަޅ ަގނޑަށް  އިްއޒަތްތެރި  ނައިފަރ   ރާެގ 

 އެ ބަހެއް އަނބ ރާ ެގންނަވާނެ. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ،ށް ކ ށް ބަހެއް ވިދާޅ ެވފައި އޮތް ނަމަމެންބަރަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 
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ރައީސް.އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  ހޯދައި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އާމްދަނީ  ިމ    ކ ނިން  ސަރ ކާރެއް  އައި  ހޯދަން  އާމްދަނީ  ނަޖިހ ން 

ފެންނަނީ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ކ ނިވެެގންދާ   ،ސަރ ކާރަކީ.  ރައީސް.    ސަރ ކާރ   އިްއޒަތްތެރި  ތަން 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ؛ސަރ ކާރ  ކ ނިވެއްޖެ. ހަމަ ރަނަގޅަށް ކ ނިެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދ  މި ޙަޤީޤަތެއް ނޯޅޭނެ

ހ ރި   އޮތީ ދެވިފައި އޮތީ އިންޑިާއއަށް އެކަނި. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ރަން  ލަްއކަ ކޯޓާ މި  ެއއް  ،ދެވިފަިއ އޮތީ   މިއަދ  ކޯޓާ

ިމއަދ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރަންޖެހޭ ބިދޭސީން، ބިދޭސީ  ؛ންމަސައްކަތްތައް ނ ކ ރެިވެގން މި އ ޅެނީ ލޭބަރ ންެގ އަގ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް   އެކަނި ންއިންޑިާއއި ޚާއްޞަކޮށް ލޭބަރ ންެގ ައގ  އިންތިހާއަށް ބޮޑ ެވެގން މި އ ޅެނީ.  ވަކިން ،ލޭބަރ ން

ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ އަޅ ަގނޑ  އިހަށްދ ވަހ   މި ވަގ ތ  މީހ ން ެގނެވެނީ މި

ތިލަވެފަ ވަރަކަށް ނޫސްތަކ ން  އިތ ރަށް  ކޮންމެވެސް  އަނެއްކާ  ހ ސްެވެގން  ކޯޓާ  ލަްއކަ  ެއއް  ދެކ ނިން.  ތަން  ހ ރި  އި 

އިޢ ލާން އިތ ރ ކ ރިއަންަގއިނ ލާ  ކޯޓާ  އަނެއްކާ  ރައީސް  ާވހަކަ  ނ ކޮށް  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ އިންޑިއާއަށް. 

މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް އެބަ ޖެހޭ ިއންޑިއާާއ ެއކީަގއި ހެދިފަިއ ހ ރި ެއްގރިމަންޓ ތައް    ، ތަކ ރާރ ކޮށް މި ދައްކަނީ

އެްގރިމަންޓ ތައް   ެގއްލޭވަރ ެގ  މިނިވަންކަން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ޖެހޭ  އެބަ  ހާމަކ ރަން  ހާމަކ ރަން. 

 ހަދައިެގން ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ހަނ ތިއްބަކަސް އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.   ،ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ؛މ ލަކ  ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

އެ ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކަންބޮޑ ެވއްޖެ އިނޭގތޯ ދޮގ ހަދާ މިންަގނޑ  އަޅ ަގނޑަށް ފެނ މ ން. އެހެންވެެގން ހަމަ  ا ن هللاحبس

 ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަންވެެގން.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް   ؛މެންބަރ އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  

އެކަމަށް   މިހާރ  ކަމަށް.  ހ ރި  ބަސް  ބައެއް  ދ ރ   ޙަޤީޤަތާ  ބަސްތަކ ަގިއ  މެންބަރ ންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަގަވެއްޖެ 

 ވަރަކ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. މިން ވީ  އިވިސްނަަވިއެގން ޙަޤީޤަތް އިޤ ތިޞާދ ނ ކ ރައްވަ 

 



2220 މޭ 30               ޖަލްސާ                              ވަނަ   7ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

32 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިފަރ ނަ

  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ މި މަޖިލީހ ެގ އިދާރީ ބޭފ ޅ ންެގ އަރިހ ން އެދެން

ރިޔާސަތަށް ތެރޭގައި  ،ހަމަ  މަސް  ދެތިންހަތަރ   މި  ފަހ ން  އެންމެ  މީހ ން  ޮގތް،   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ހ ރި  އެތެރެވެފަިއ 

ސީލ  ރިޔާސަތަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކ ރަން ީމހ ން އެތެރެވެފަިއ ތިބި ޮގތ ެގ ތަފ   ،މީހ ންނޭ މި ދެންނެވީ

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ ވާހަކަ  ؛ ލަދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ ވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްރިޔާސަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަންާގ

އޭރ ަގއިމި   ވެމްކޯެގ  ތަސައްވ   ،ދައްކަނީ.  ޮއތް  ދޭތެރޭަގއި  ވެމްކޯއާ  ސަރ ކާރ ަގއި  މި   ،ރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިއަދ  

ތަސައްވ  އެ  އަިއއްސަ  ކަމެއްސަރ ކާރ ން  ކޮންތާކަށް  ނޭނޭގ  ައޅ ަގނޑަކަށް  އެްއޗަކީ   ރ   އެނޭގ  އަޅ ަގނޑަށް    ، ލީ. 

ވަނީ  . ކ ނި އެހެރީ ކ ނިވެފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރ ކާރ ަގއި ދ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ަގއި ކ ނި އެހެރީ ފ ނިޖެހިފަ

އޭޕްރީލްަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ   21  .ވަސް، ސަރ ކާރ  އޮތީ ކ ނިވެފައޭ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  ކ ނި

ނިގ ޅަިއަގނެފި.  ގ އް ހަރައްޔިތ ންެގ   ރައީސ ލްޖ މްހޫއެޕްރީލް   21ތަކެއް  ނެރ ނ   ަގރާރަކ ންަގިއ  އިްއޒަތްތެރި   ؛ރިްއޔާ 

އަމ ރ ތައް ނެރިެގން ެއއީ ޣައިރ  ާގނޫނީ ަގރާރެްއ. އެ ަގރާރ ެގ މައްޗަށް، އެ ަގރާރ ެގ މަްއޗަށް ކޯޓ   2022/5  ،ރައީސް

 ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އަނިޔާދިނ މަށް...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

 ކޮން  ދައްކަވަނީމި ވަގ ތ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވާހަކަފ ޅ  ،އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ރައީސް

 ކަށް، ކޮން ބިލަކަށްތޯ ސާފ ކޮށްލަދެއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . ޢަޟޫއ މަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބަހ ސް. އެީއ ކ ނި  އީތިދާދަނީ އިބ   ށް މިއަމި ަވގ ތ  މަޖިލީހ ެގ ެއޖެންޑާަގިއ ކ ރި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

ކޮމަންޑޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވަނީ، ބިލ   މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ބިލ 

 މެންބަރ .
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ސަރ ކާރ  ކ ނިވެފައި އޮތް ވާހަކަ   ،ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ބިލަށް ވާހަކަދަްއކާއިރ   އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޫނ އަސާސީން ތަންމިނަށް ލިބިދީފައި ޤާދެއްކ މަކީ އެީއ މައްސަލައެްއ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

ވަނަ    32  ާގނޫނ އަސާސީެގ ؛ެގ މިނިވަންކަން ފާޅ ކ ރ މ   ޚިޔާލ   ،ވަނަ މާއްދާ   27ނޫނ ައސާސީެގ  ޤާ؛ ތަކެއްގ އްހަހ ރި  

،  ގ  އްހަމަނާކ ރެވިފައިނ ާވ ކަންކަން ކ ރ މ ެގ    ،ަވނަ މާއްދާ  19ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ؛އެްއެވއ ޅ މ ެގ މިނިވަންކަން،  މާއްދާ

 ؛އެޕްރީލްަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   21ަގރާރެއް ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާ ނެރ ްއވީ    ،5/ 2022ތައް ނިގ ޅަިއަގނެ  ގ އްހަމި  

ިއްއޒަތްތެރި   .ތްތަކެއްތައް އ ނިކ ރެވޭނެ އިޖ ރާގ އްހަތައް، މިދެންނެވި  ގ އްހަ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އެބަ ހ ރޭ މި ދަންނަވާ

ާގނޫނެއް ހަދައިެގން ވިޔަސް   ،ތްތަކ ަގއި ވެސް މި އޮންނަނީއެ އިޖ ރާ ؛ރައީސް އެ ާގނޫނެްއ    ،މި މަޖިލީހ ން ކަމަށް 

ޢާރ ޟ ވާ ާގނޫނެއް ނ ހެދޭނެ ކަމަށް އެބަ އޮވޭ ވަރަށް ސާފ ކޮށް ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ކަމަށް، ޤާނޫނ އަސާސީއާ ތަ  ނ ހެދޭނެ

ތްތައް އޮންނަންވާ ޮގތ ެގ ވާހަކަ  . އެ އިޖ ރާފަތްތައް ބަޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިޖ ރާ  16

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ޮއވޭ.  އެބަ  ފައްކާވެފައި ؛ބަޔާންކޮށްފައި  ނޫން.    އޮންނަ  މިއީ  ޮގތެއް  ކަންކ ރާ  ޑިމޮކްރަސީަގއި 

ޖެހޭނެ. އެްއވެސް ޤައ ަމކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދެކެން ރައްޔިތ ންނަށް ރައްޔިތ ންެގ ބަސް ިއއްވެން؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނަކަށް ނ ފެނޭ، އެހެން ޤައ މަކާ ދޭތެރޭަގއި ރައްޔިތ ންެގ ހ ރި ނ ރ ހ ންތެރިކަމެއް ފާޅ ނ ކ ރެވޭނެ ޤައ ެމއް އަޅ ަގނޑ މެން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ެއްއވަނަ ދ ނިޔޭަގއި ވެސް، ދެވަނަ ދ ނިޔޭަގއި ވެސް، ތިންވަނަ ދ ނިޔޭަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑަކަށް  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގޮވޭނެ. އިންޑިއާ ައއ ޓ ެގ    މިކަން މި ނޫން ޮގތަކަށް އޮތްހެނެއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ހިއެއްނ ވޭ 

ރަނަގޅަށް މިމާނަ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  މި    ބޭފ ޅ ންނަށް  އިންޑިއާ  ވަޑަިއަގންނަވާ  އިންޑިާއެގ    ތަނަށް  ދައްކަނީ 

 ރައްޔިތ ންެގ ވާހަކައެއް ނޫން. އިންޑިާއެގ ޑޮކްޓަރ ންެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. އިންޑިާއެގ ނަރ ހ ންެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. މި

ތަނ ެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  އޮތީ    ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި  ތަނ ަގއި އެބަ ތިބި އިންޑިާއެގ ސިފައިން ގާއިމ ެވެގން،

ެި މި ޤައ މ ަގއި އިންޑިއާ ސިފައިން އެބަ ތިބި ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ތަކ ރާރ ކޮށް އެ ވާހަކަތައް ދަްއކަމ ން ،ވިދާޅ ވެފައ

 މިނިސްޓަރ ، މި ތަނ ގެ  މި ތަނ ެގ ޑިފެންސް  ،ދިޔައީ މި ތަނ ެގ ސަރ ކާރ ންއޭރ ަގއި ދިޔައީ. އެކަމަކ  ދޮގ ކ ރަމ ން

 ... ެގމި ތަނ  ،ސިފައިންެގއާ ހަވާލ ވެ ހ ންނެިވ ބޭފ ޅަކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ، އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ، އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ އިނގ ރައިދޫ 

އޭރ ަގއި ހ ރި އެމްބެސެޑަރ ެގ    ، އޯޑިއޯތަކާއި  ،އެ ބ ނާ ތަނެއް ހެދ މަށް މިއަދ  ެވސް ވީޑިއޯތަކާއި ؛ސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ

  ،ވ ރެ މަތީަގއި ހ ރީ އެ އެްގރީމަންޓ ތައް. އޭރ  ރައީސް ޔާމީން އިންނެވީ ބައްލަވަން. އަނެއް ފަރާތ ަގއި އިންނެވީ   ބޮލަށް

 އޭރ ... އި މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް އޭތިކޮށްފައި އޭރ ަގއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއިންޑިާއެގ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ސަރ ކާރ  ކ ނިެވެގން  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރ ކާރ  އޮތީ ކ ނިވެފަ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިަވންކަން  އާދެ!

ކ ންޏާ ބެހޭ ބިލެއެްގ ވާހަކަދަްއކާތީ ސަރ ކާރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަން ައޅ ަގނޑ މެންެގ އަތ ން ބީެވެގން ހިނގައްޖެ.  

 ހަކަ... ކ ނިވެފައި އޮތް މިންވަރ ެގ ވާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑަކަށް ތި ފ ރ ޞަތެއް ނޭރ ވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަން    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

މ ެގ ޔ ދި ދިއަޅ ަގނޑ މެން އަތަކ ން ބީިވެއއް ކ ޑަ މިންވަރަކަށް ވެސް، ޒައްރެްއެގ މިންވަރަކަށް ވެސް ޮގއްސަެއއް ނ ވޭ. އަ

ނެތި އަޅ ަގނޑަކަށް ފ ރ ޞަތެއް ނޭރ ވޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަން ބީެވެގން    އެްއވެސް މަލަމަްއޗެއް ވެސް ފެންނާކަށް

  ، ކަމަށް މި މަޖިލީހ ަގއި އިޢ ލާންކ ރ މަކަށް. އަޅ ަގނޑަށް ހަނދާންވާ ޮގތ ަގއި ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ެގނެވ ނ   ޮގސްފަިއވާ

މިލްކ ކ  ބިން  ގ ޅޭރާއްޖޭެގ  ބަދަލ ކ ރެވ ނ .  ރ މާ  ެގނެވިފައި އޮތް ިއޞްލާޙ  އަލ ން އަނބ ރާ  ާގނޫނ     ޮގތ ން  ބިމ ެގ 

ދިޔަ ޢަމަލ ކ ރަމ ން  ފ ރޮޅިެގން  ،ނަމަ  އެޮގތަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ބައެއް  ބިމ ން  މ އްދަތަކަށް  ހަނި ޔ ދިދިގ   މ ެގ 

ެއއްވެ އޭެގން  ަވގ ތ   މި  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް.  ނ ފެނޭ. ފ ރ ޞަތެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  ފ ރ ޞަތެއް  ސް 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަމ ންދަނިކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މެދ   

ނ ދެއްކޭނެ   މިތާަގއި  ކަނޑާލައްވަނީ  ައސާސަތި  ިވދާޅ ވެ. އިސްލާމްދީނ ެގ  ކަމަށް  ވާހަކަތަކެްއ    ކާވާހަކައެއް  ޚިލާނ ވާ 

މިނިވަންކަމަށް ދެއްކޭ   ،ރާއްޖޭެގ  އެބަ  ތަކ ރާރ ކޮށް  މިތާ  ޕާޓީއަށް  އޮތް   އާއިންޑިއާ  ،ާވދަވެރި  ކޮށްފައި  އެކ ަގއި 

ކާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރިޔާސަތ ަގިއ  ެަނަކ ން. އަނެއް  އެއްބަސްވ ންތައް ދައްކަން ިއނޭގތޯ. އެ ކަެމއް ނ ކ ރޭ މިތ

ކ މަށް ޗެލެންޖ ކ ރަްއވަނީ. ެއ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަކަށް ވެސް ނ ކ ރެްއވޭނެ އިނޭގތޯ.  ހ އިންނަަވއިެގން ހައިކޯޓ ެގ  

 މި ނިޒާމީ އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަކ ަގިއ އެްއ މިންަގނޑަކ ން ކިރައިދިނ މަށް، ކިރަމ ންނ ދާކަން ފާހަަގކޮށް އަޅ ަގނޑ 

 މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަތ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނަީއ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  މައްސަލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި އަޅ ަގނޑަށް  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  އޮތް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދެންނެވިފައި  ނ ދެއްކޭނޭ  އަޅ ަގނޑ     ،ނަމަ  ތަނ ަގއި  ެއއީ 

މެންބަރަށް ކ ށް އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ތަކ ރާރ ކޮށް  ކަމަށް  ރަނަގޅ ނ ވާނެ  ދެއްކ ން  ބ ނެވ ނީ.  ބަހެއް 

 ރި މެންބަރ . ދަންނަވައިފިން. ނައިފަރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެއްޗެްއަގިއ    ،އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަށްއަރާ

 ތާށިވެފައިތޯ ތި އިންނެވީ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ދާންދޫ ދާއި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

 . ފަހ ން ވެސް ދެތިން މިނެޓ  ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ..  ޖެހިކަމަށް ބެލް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރ  ވަގ ތ  ހަމަވީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

އްޔިތ ންެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބާކީއެއް ނ ވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދިވެހި ރައްޔިތ ންނެއް. ދިވެހި ރަ

ތަން    މަސައްކަތްކޮށްެގން ދިވެހި ރައްޔިތ ން ވާނެ ބާކީެއއް ނޯންނާނެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބާކީކ ރާ  ންތަްއ ހޯދަގ އްހަ

ބާކީކ ރާ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ ން  ފެންނަނީ  ފެންނަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެމް.ޑީ.ޕީން   ،ތަން 

ބާކީކ ރާ  ރައީސް.  ބާކީކ ރާ  އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ން  ޤައ މީ  ފެންނަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ތަން    ތަން 

 . ..އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  މިހާރ   ަވގ ތ   ިއއްޒަތްތެރި  ހަމަެވފަ  ރ ެގ  އަދި  ދެން   .

ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ ެމއް ެގންގ ޅ ްއވާކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް    ޮގތ ން އެހާ  ލާނަން އަޅ ަގނޑާ ގ ޅޭ އިމެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ 

.  ައޅ ަގނޑ ެގ ދިރ އ ޅ ން ކ ރިއަށް ެގންދެވޭބަ  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އެއ ފާ ދިރިއ ޅ މ ަގއި    ،ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ  ހެޔޮ ހާލ ަގއި

 ށް.ފިރ ޝާނަ ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑަވެލިނީ ރ ވައައަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

،  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ؛ކ ރ މ ެގ ބިލ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ނި މެނޭޖ 

 ،ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތާއީދ ކ ރަން. ދެތިން ނ ކ ތާއެްއ ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ  ވެސް ބޭނ ން  މި

ބިލާ   މެނޭޖ .  ޮގތ ން  ގ ޅޭމި  ކ ނި  މެންޑޭޓ ރާއްޖޭަގއި  ިއއްޒަތްތެރި    ،ކައ ންސިލ ތަކަށް އޮތްއިރ  ރަށްރަށ ެގ    ކ ރ މ ެގ 

ސިޓީަގއި   ،ރައީސް މާލެ  މެނޭޖ   އަދި  ކ ނި  މެންޑޭޓ ވެސް  އޮތްއިރ   ކ ރ މ ެގ  ފަރާތަކަށް  އެބަ    މެންައޅ ަގނޑ ،  ވަކި 

ހާ  ކިކ ރ މ ެގ ވަސީލަތްތައް ާގއިމ ވެފައި ހ ރީ  ކ ނި މެނޭޖ  ؛ކ ރާނެ ޮގތެއްކ ނި މެނޭޖ   ،ޖެހޭފާހަގަވާން  ،ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ

ކޮންމެ ނ ވަތަ    ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ތަކަށް ދެވޭ ބްލޮކް ްގރާންޓ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޖެހޭ.ލަންމިންވަރަކަށްތޯ ބަލާ



2220 މޭ 30               ޖަލްސާ                              ވަނަ   7ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

37 

 

އް ކައ ންސިލ ތަކަށް  ޖެހޭ. ބޮޑ  މެންޑޭޓެ  ްގރާންޓ ން ކ ރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައިލަން އަޅ ަގނޑ މެން އެބައަހަރަކ  މި ދެވޭ  

އިރ   އި ެގނަާގނޫނަށް އިޞްލާޙ އޭރ  ލާމަރ ކަސީ    ،އަދި ބޮޑ  މަސައްކަތްތަކެއް ކައ ންސިލ ތަކާ ހަވާލ ވެޭވއިރ   ،ދެވޭއިރ 

 ؛ދިމާނ ވާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ޮގތާ  މިއަދ  ކަން ހިނާގ  އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކި ވާހަކަާއއި

 ބެލެހެއްޓ މ ެގ މަސައްކަތް ކައ ންސިލަށް މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ، މިސްކިތްތައް ؛މަސައްކަތްތައް  ،ދެންނެވީމިހެން މި 

ކ ރަންޖެހޭ   ،މ ވަްއޒަފ ންެގ މ ސާރައާއި ،  ފައިސާާއއި،  ވަސީލަތްތަކާއި  އިއެ ތަނަށް ބޭނ ންވާ އެންމެހަ  ،ހަވާލ ކ ރެވ ނ އިރ 

އެކަށީެގންވާ މިންވަރަށް    ،ފަހަރ  އިނޭގތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބަެއއް،  ވަރ ފަހަރ  އެކަށީެގންވާ   ބައެއްޚަރަދ ކ ރ މަށް  

ވެސް މި މައްސަލަ    ކ ރެވ ނ އިރ ކައ ންސިލ ތަކާ ހަވާލ ރަށްރަށ ެގ ޔޫތ  ސެންޓަރ ތައް  ހަމަ ެއޮގތަށް  .  ދެވިފައެއް ނ ހ ރޭ

ދިމާވޭ ރައީސްމިހެން  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކައަކީ ؛ .  ބޭނ ންވާ  ދަންނަާވލަން  މެނޭޖ   ،އަޅ ަގނޑ   ބޮޑ   ކ ނި  އެީއ  ކ ރ ން 

މަސައްކަތެއް .  މަސައްކަތެއް ބޭނ ންވާ  މެނޭޖ ކ ރ މަކީ ވަސީލަތްތައް  މަސައްކަތެއް  ،ކ ނި  ބޭނ ންވާ  އަދި    .މ ަވއްޒަފ ން 

އަދި އެ ެގންދަންޖެހޭ ސެންޓަރަށް    އި،ންާވ މަސައްކަތެއް. ކ ނި ބައިބަިއކޮށް ޭގެގއިން އ ފ ލަވެސް ބޭނ   އެހާމެ ވަގ ތ 

 ، ނައްތާލ މާ ހަމައަށް  ،ެގންޮގސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށްއެ ތަނ ަގއި އިތ ރަށް ބައިބައި  ،ެގންޮގސް 

ނަށް  ޝައޮޕަރޭއެ  ،  އެ އޮޕަރޭޝަނަށް ބޭނ ންވާ މ ވަްއޒަފ ން  . ޝަނެއްރޭއޮޕަނ ވަތަ ވަކިކޮށް ޕައިލްކ ރ މާ ހަމައަށް އެއީ ބޮޑ   

  ،ބާރ ވެ  ،އެ ޮގނޑ ތައް ނ ވަތަ އެ ކަލެކްޝަންސް ސެންޓަރ ތައް ފ ނިޖެހި  ،ބޭނ ންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތް ނަމަ، ނެތް ނަމަ

ކޮށްފި. ބައެއް ރަށްރަށ ަގިއ    ރިބާމި ތަޖ ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށ ަގއި   ؛މ ޅި ރަށް އަނެއްކާ ކ ނިެވެގންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އޮޕަރޭޓ  ހަމަ  ރަނަގޅަށް  ހ އްޓާ ކ ނިޮގނޑ   ދަތިވ މާ  ،ކޮށްކޮށް  ތަން   އެއްކޮށް  ފަިއސާ  މ ޅި  ހ އްޓޭ.  އެބަ  ކ ނިޮގނޑ  

ނެތިފައި    ،ބާރ ވެފ ރި ޮގތް  މިހަދާނެ  ބަދަލ ވޭ.  އެބަ  ބޭނ ންވަނީހަކަން  ފަރ ބަދަތަކަށް  ކަމަށް  އްލ ކ ރ މަށް  ެއ    ،އެ 

ރޭޓަރެއް ނ ވަތަ  ޝަން ހިންަގން ބޭނ ންވާ ފައިސާއާއި މ ވަްއޒަފ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވސީލަތްތަްއ. އިންސިނެއޮޕަރޭ

ތިން މަސް ވަންދެން އެ   ،މަސް   ދެ  މިކަހަލަ މެޝިނަރީއެްއެގ މައްސަލަ ދިމާވީމާ  ،ނ ވަތަ ކަޓަރެއް  އްކްރެޝަރެބިއްލޫރި  

ކ ރ މ ަގއި  ކ ނި މެނޭޖ  ެއ ކައ ންސިލަކަށް ނ ވަތަ ެއ ރަށަކަށް ، އެބަވޭ ެގއްލ މަކަށް ހަަމ ބޮޑ    ،ޖެއްޔާ ެއއީއްނ ލިބި ހ ރެ

ން އަދި ކ ނިވާ ޒާތ ެގ ކ ނި  ިއ،ހަދަ  ދ ކާކ ނި ވަކިކޮށް   ؛ބޮޑ  ޗެލަންޖަކަށް އެބަވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ،ބޮޑ  ދައްޗަކަށް 

  ންއިެގހަދަދ   ނ ވަތަ ކާ  ،ލަކ ޑި ފަދަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވިއްކާލެވޭ ކ ނި  ،ބިއްލޫރި ފަދަ  ިއ،ހަދަދ   ޮގތެއްަގއި ކާ  ޚާއްޞަ

ޖެހޭ. ބައެްއ ރަށްރަށ ަގިއ   ެއއިން އާމްދަނީ ހޯދ މ ެގ މަގ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ފަހިވެފައި އޮންނަން ެއބަ  ، ކާދ  ިވއްކަން

ށް ޖެހިފައި  ޏަދަަގނޑ  ހަމަ ބޮޑެތި ސިންާގ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގިއ ހަމަ ފ ނިފ ން  ،އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލެވަލްަގިއ    ެގވެސް އަދި މ ޅި ރާއްޖޭ އަތޮޅ  ލެވަލްގައި  ރަލީ އޮންނަންޖެހޭ.ހ ންނަ ތަން. އެ ނެޭގނެ އިންތިޒާމެއް ސެންޓް

ވަކިކޮށްފައި އެ   ،ކޮށްފައި ކަނި ކ ނި ކަލެކްޓ ހަމައެ  އިންތިޒާމ .ެވސް އޮންނަންޖެހޭ އެ ނެޭގނެ    ރީޖަން ލެވަލްަގއި  ،ވެސް

ހިސާބެްއަގއި  ވެސް  މެނޭޖެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ރަށެއްެގ ކޮންމެޏެްއ  ކ ން  ،ތަންތަނ ަގއި ބެހެއްޓ މަކ ން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 
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ތިޒާެމއް  ނެޭގނެ އިން  .ހ ރޭ  ކޮންމެެވސް ތަނެްއަގއި ެއބަ  ،ނަމަެވސްޕައިލްކ ރެވިފަިއ  ނ ވަތަ    ،ހ ރޭ ފ ންޏެއް ޖެހިފައި  އެބަ

ތިމާވެ ކ ރީެގ  ހ ންނަންޖެހޭ.   ،އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވޭ ޑރ. ޙ ސައިން ކޮމިޓީއެްއަގއި ވިދާޅ ވި  ،ބެހޭ ވަޒީރ   ޓާށްއެބަ 

މިއަދާ އެހެންނަމަވެސް،  އަތޮޅ ތަކ ަގއި.  ވާހަކަ  ހަދާ  ސެންޓަރ ތައް  ކަލެކްޝަންސް  ރީޖަނަލް  ހަމައަށް   ރަށްރަށ ެގ 

މަސަްއކަތެއް ފެނިފަެއއް ނ ވޭ އެންމެ ރަށެއް ފިޔަވައި. ެއހެންވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް    ޭއެގ ެއްއވެސް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެއީ ރައީސް ؛ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހިންގ ން  ރަނަގޅ .  ،އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް  ދީފިއްޔާ  ަވގ ތ ކޮޅެއް  ކ ޑަ  މި   އަޅ ަގނޑަށް 

 .. . މަސައްކަތްތައް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަގ ތ  ސަިއެގ ފަހ ން އަލ ން އަނބ ރާ އަރ ވަން. ތ  އަޅ ަގނޑ  ަގސް ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

މިނެޓ .   3  އިތ ރ   އޮތް  ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަދި އެބަ  ވާނީ އަލ ން ފަްއޓަ  ،އެހެންވީމާ

   .ދ ކަނޑާލީހިސާބ ން ސަިއެގ ަވގ ތަށް މެ ޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ ެގ މި

 

 { އަށް 11:01އިން  10:30 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދަންފަޅީަގ ިމ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހެނދ ނ   އި  `.  ފަށަނީ  ިމ  ެގންދިޔަމަސައްކަތް   ެއއީ.  ބިލަށް  ބަހ ސްކ ރަމ ން 

 މަންޓ  ޖ ކ ނި މެނޭ،  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ހައްމަދ  ރާޝިދ   ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

 .ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑަވެލިބިލ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

އިްއޒަތްތެރި ދައްކަމ ންދިޔަ ވާހަކަ ކޮންޓިނިއ ކ ރާނަން.    ހަމަ   ައޅ ަގނޑ  އި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ކ ރީަގ

އެންވަޔަރަ ؛ރައީސް ކޮމިޓީެއްއަގން ކ ރީެގ  ވަނީ  ޙ ސައިން  ޑރ.  މިނިސްޓަރ  ހަނދާންވަނީ    ިއ، މަންޓް  އަޅ ަގނޑ  

ސެންޓަރ ތައް ާގއިމ ކ ރާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ     ކަލެކްޝަން  ރީޖަނަލް ވޭސްޓ  ،  ވެފައިވިދާޅ މަންޓް ކޮމިޓީަގއި  ންއެންަވޔަރަ

.  އެ މަސައްކަތް ހިނާގ އެހެން އެްއވެސް ތަނެއް  ނެތް  ނޫނީފިޔަވަިއ،  އެންމެ ރަށެއް    ހަނދާންވާ ޮގތ ަގއި އެންމެ ރަށެއް

ރައީސް  ކ ރިން ؛އިްއޒަތްތެރި  މިއީ  މެނޭޖ ކ ރ މަކީ  ފަދައިން  ކ ނި  ދެންނެވި  އަޅ ަގނޑ   އޮޕަރޭޝަނެއް ބޮ،  ވެސް   .ޑ  
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ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ހިންގާއިރ  އެ ކައ ންސިލ ތަކަށް ބޭނ ންވާ ވަސީލަތްތައް  ރަށްރަށ ަގއި ކައ ންސިލ ތަކ ން ކ ނި މެނޭޖ 

  އި ދާއިރާއެްއަގ  ފ ޅާ   ށްކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތަކީ ިވޔަފާރިެއްއ ޮގތައެ ތަނ ަގއި ގާއިމ ވެފަިއ ހ ންނަންޖެހޭނެ. ކ ނި މެނޭޖ 

ސެންޓަރާ ހަމައަށް   ެއ ރަށެްއެގ ކަލެކްޝަން  ްއކަތެއް. ކ ނި ޭގެގއިން ފެށިެގން ޮގނޑާ ހަމައަށް ނ ވަތަކ ރެވިދާނެ މަސަ

ޒާތ ެގ    އަނދާ  ، ކ ނިވާ ޒާތ ެގ ކ ނި ވަކިން  ، ވަކިން  މ ހިންމ  ކަމެްއ. ޕްލާސްޓިކ   ،ވެފައި ހ ރ މަކީ ެއއީބައިބައި  ދާއިރ 

  ، މިޮގތަށް ކ ރާއިރ  ؛ ަވކިން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ހިހަލަ އެއްޗެއަދި ނެޕްކިންސް ކަ  ،ދަަގނޑ  ަވކިން  ،ކ ނި ވަކިން

ރައްޔިތ ންނަށް  ،ބޭނ ންވާ  ޭގެގއަށް ކައ ންސިލ ތަކ ން   ރަށްރަށ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ނ ވަތަ  ެއވެއަރނަންސް  ބޭނ ންވާ 

ސެންޓްރަލީ މަސައްކަތްތަކެްއ    އްކޮށްއެ   ތަމްރީނ ކ ރ މަށް ކައ ންސިލ ތަކާ  ރ ންނަކަމަށް ޓްރޭފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އަދި އެ

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ކ ރެެވންޖެހޭނެ. އެ މަސައްކަތް ރަނަގޅަށް ކ ރެވިއްޖެ ނަމަ، ރަށްރަށ ަގއި މިކަން ރަނަގޅަށް 

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ސ ވާލަކީ ؛ހިނާގނެ.  ޕްރޮސެސްކ ރާ   ،ދެން  ރަށްރަށ ަގއި  ނ ވަތަ  ކ ނި  ކ ރާ މެނޭޖ   ،އެްއކ ރެވޭ 

؟ ކޮށްފަިއ ބަހައްޓާނީތޯަވކި  ޕްލާސްޓިކ  ؟ދަޅ  ފިއްތާފައި ބަހައްޓާނީތޯ ޕައިލްކޮށްފައި  ،ދަަގނޑ ؟  ކިހިނެއްތޯ ވަނީކ ންޏަށް

ކ ންޏާ   ނ ވަތަ ޒާތ ެގ  ކާ  އިކ ނިވާ  ހެދޭ  ެއއްކޮށްެގން  ކ ންޏާ  ބަސްތާ  ،ދ ފަތް  ަގސްާގނާ  އަޅާފަިއ   އަށްބަސްތާނ ވަތަ 

މި   ،ޖެހޭނެ. ސެންޓްރަލީ އޮންނަންޖެހޭނެ ެއްއޗެހި ިވއްކޭނެ ިއންތިޒާމ  ހަމަޖެހެންމި؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ؟ބަހައްޓާނީތޯ

ބަ ަގންނާނެ  އޮންނަން  ެއއް.ކ ނި  ޮގތެއް  ބޭރ ކ ރެވޭނެ  ރަށ ން  އެ  ކ ނި  އެމި  ރަށަކަށް  އިޖެހޭނެ.  އެ  އާމްދަނީއެއް  ން 

އި ޕައިލްވެފައި ނ ވަތަ ފ ނިފ ނި ޖެހިފައި ހ ންނަ  އެތާނަގހަމަ އެއާެއއްކޮށް  ލިބޭނެ ޮގތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ.    ،ލިބެންޖެހޭނެ

އަދި އަތޮޅ  ލެވަލްަގއި ވިޔަސް އަދި މ ޅި ރާއްޖެ ލެަވލްަގއި ވިޔަސް، ކޮންމެެވސް    ،ރީޖަން ވައިސްކޮށް ިވޔަސް  ކ ނި

އިއްޒަތްތެރި   ނ ަވތަ ވެމްކޯ ފަދަ ކ ންފ ންޏެއް އޮންނަންޖެހޭނެ،  ކަށް ޖަމާކޮށް އެ ވިްއކޭނެ އިންތިޒާމ  ވެމްކޯއެއް ތާ

. އެ ސަރަޙައްދ ތައް ހ ންނާނީ ކ ނިން ެއކަން ކ ރާނެ. އެހެންނޫނީ ހަމަ އެ ރަށްރަށް ހ ންނާނީ ކ ނިން ފ ރިފަރައީސް  

ރަށްރަށ ގަ   .ފ ރިފަ ބައެއް  ފެނޭ  ރީތި  އިއަޅ ަގނޑަށް  މެނޭޖ   ،ވަރަށް  ވޭސްޓް  ފެންަވރެއްެގ  ރަނަގޅ     މަންޓ  ވަރަށް 

އަންދާ   ،ސިންާގ ކ ނި ފ ންޏެއް ސެންޓަރެއް ހަދާފައި ހ ންނާނެ. އެކަމަކ  ޖެހިެގން އަންނަ ސަރަޙައްދ ަގއި ހ ންނާނެ ބޮޑ 

ފ ންޏެއް ނޫން    .ކ ނި  ދ ރ   މާ  ޮގނޑާ  އެ  ހ ންނާނެ  ތަނެއް  ކަހަލަ  އެ ސަރަޙައްދެްއގައި   ހިސާބެއްަގއިފަރ ބަދައެއް 

ޮގސް މި އަޅަނީ އެ ތަނަށް، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ެގންމެނޭޖ ނ ކ ރެވޭ ކ ނި    .ބަެއއް ރަށްރަށ ަގއި އެބަ ހ ރޭ  ،އިބަހައްޓާފަ

ޮގތެއް ނޫނޭ ެއއްޗެހިން. އަދި ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ،އެހެންވީމާ، އެީއ ރަނަގޅ   މެންނަށް އެބަ ފާހަަގވޭ ސަރވޭތަކ ންނާއި 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  މިހާރ   ފަށާއިރ   މިކަން  ރަށްރަށ ަގއި   ،އެާއއެްއކޮށް  ރަނަގޅ     ،ރޭކ އެބަ    ބައެއް  ހަމަ 

ވޭސްޓް އޮޑިޓާއި އެޒާތ ެގ    ،ފެންވަރެްއަގއި އެބަ ކ ރޭ. މިސާލަކަށް ބ. މާޅޮސް ކަހަލަ ރަށްރަށ ަގއި އެބަ ކ ރޭ. ސ ާވލަކީ

 ، އާދެ! އެޒާތ ެގ ސަރޭވތައް ހަދައިެގން ކ ރަނީ. އަލަށް ފަށާ ތަންތަނަށް ކޮބައިހޭ ؟ސަރވޭތައް ހަދަިއެގންތޯއޭ ކ ރަނީ

އެކްސްޕަރޓީޓެކްނިކަ ދެނީލް  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮންތާކ ންހޭ  ބަޔަކަށް  ؟ސް  ކ ރާ  އެކަން  ޖެހޭ  އެބަ  ކައ ންސިލ   އަތޮޅ  
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ކ ރަން ބޭނ ންވާ  ޛ ދަންނަވާ، މި ނިޒާމ  ތަންފީޖެހޭ މިހަދަން، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ަގއި އެބަ ާގއިމ ވާން

އެކްސްޕަރޓީ އަތޮޅަށް  ސްޓެކްނިކަލް  ފޯރ ކޮށްދެވޭމ ޅި  ކައ ންސިލ   ނެ  އަތޮޅ   އަތޮޅ   ޖެާގއިމ ވާން  ަގއިފެންވަރަށް  ހޭ. 

ރަށް    5ރަށް ނ ވަތަ    9ރަށް ނ ވަތަ    10ރޯލެއް ޮއންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި މިސާލަކަށް އަތޮޅ ެގ    ވެސް  ކައ ންސިލ ެގ

ެއ ؛ ދެން އެއަށް ހަދާނެ ޮގތެއް   ވީމާއާބާދީ ބޮޑ ، ބިން ކ ޑަ ރަށެއްެގ ކ ނިތައް ޕައިލް  ، އޮންނަ އަތޮޅ ތަކ ެގ ރަށެްއެގ

   ހަމައަށް ޖެހޭނެ. ސެންޓްރަލީ އެކަން ކ ރާ ބަޔަކާދޭންއިއެއަށް ހަދާނެ ޮގތެއް އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން ރާވަ  ތަނ ަގއި ިގނަވީމާ

 ، ރައީސް ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރިޖެހޭނެ. އެ ރަށ ން ބޭރ ވާނެ ޮގތެއް އޮންނަންފޯރ ކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް އޮންނަން

މި ބިލ ަގއި އެބަ ހ ރި ވަރަށް މ ހިންމ  ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް،   މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ޖ މ ލަ ޮގތެއްަގއި ކިޔައިލާއިރ 

ޖެހޭ މިކަން ހިނާގނީ މިހެންކަން. މިވެނި ކަމެއް ކ ރާނީ  މަރ ޙަލާަގިއ މި ބަދަލ ތައް ެގންނަން އެބަ ޖެހޭ. ސާފ ާވން  ކޮމެޓީ

ޖެހޭނެ. ނަމަކަށް  ޖެހޭ. ހަމަ ެއއާެއްއކޮށް ދެކޮޅ ޖެހޭ ނިޒާަމކަށް މި ނިޒާމ  ވާން. އެ ރޯލ ތަްއ ސާފ ވާންމިވެނި ބަެއއްކަން

ނ ވާނެ. އެއީ މ ޅި ރަށް، ރަށ ެގ ކ ނި ކައ ންސިލަށް މެނޭޖ ނ ކ ރެވި  ކ ރާ ކަމަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިކަން ކޮށްެގން

ން އެއީ ވަރަށް އ ނދަޫގ ކަމަކަށް ވާނީ. ހަމަ ބޮޑ  ޚަރަދެއް  އް ރަނަގޅ ކ ރަބޮއްސ ންލަިއެގން ޮގއްސިއްޔާ ދެން އެ ތަނެ

 ؛ޖެހޭ ކަމަކަށް ވާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅަށް އިންތިޒާމ ކޮށްެގން، އ ސޫލ ތައް ާގއިމ ކޮށްެގން ކ ރަން

ާގއިމ ކޮށްެގން ކޮށްފިއްޔާ އަމި   އީ ޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ މިާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހެދޭ ގަވާއިދ ަގއި ރަނަގޅަށް އ ސޫލ ތައް 

ޮގތަށް ކ ނިން އާްމދަނީ ނެރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް   އެ އޮތް  ޕޮލިސީ  އެ  އިަގ19-އެްއކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެޖެންޑާ  ކާމިޔާބ ކަމާ

މަރ ޙަލާަގިއ    ކަންކަން ކ ރ މަށް މި ބިލ ެގ ކޮމެޓީ  އިހަމެއެކަން ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ެއން. ހަމަޖެހިެގންދާނެ.  ހަމަޖެހިދާނޭ

 ސައްކަތް ެގނައ މަށް ޮގާވލަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ކ ރ ކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  އެ މަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ބަރ ންމެ ިއއްޒަތްތެރި  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ    ؛ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މާ ބެހޭ ބިލެއްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހާ ށްމިހާކަ ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ކަމެއް އޮތީ ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް ،ވެސް ފާހަަގކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާލަން ބޭނ ން

ކަންކަމ ަގއި   ތަކ ލީފ ތަކެއް މި  ،ސ މަކ ން. އ ނދަޫގތަކެއް ހަމަ  ހިސާބ ަގއި. ކޮންމެ ކަމެއް ެވސް ފައްޓަން މި ޖެހެނީ  

ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ން ރަށްތައް ހިންގ މ ެގ މ ޅި މަރ ޙަލާ   ،ހ ންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައބަދ ވެސް ަވކާލާތ ކ ރަމ ން މި ދަނީ

ލ ތަކަށް ދިނ މަށް ާގނޫނ ން ބަދަލ ތަކެއް ެގނެވިފައި، ބިމ ެގ ބާރ ވެރިކަން ެވސް އަދި އެހެން ކަންތައްތައް އެްއކޮށް ކައ ންސި
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ރަށްރަށ ަގއި   ؛ވަނީ ބަދަލ ކ ރެވިފަ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން  އަދ  މިއް ވެސް ކައ ންސިލ ން ކ ރާ ޮގތަށް ާގނޫނ ތަ

ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ހެނދ ނ  އެ ޤައ މެްއެގ ރަްއޔިތ ން   ؛އ ފެދޭ ކ ނި، އަދި މާލޭަގއި ވެސް އ ފެދޭ ކ ނި 

ންފ ންޏެއް، ހަވާލ ކޮށްފައި އޮންނަ  އޮފީހަށް ދާއިރަށް ކ ންޏެއް ނ ފެންނާނެ. އެއީ ފަތިހ  އިންސާނ ން ހޭލަންވާއިރަށް އެ ކ 

ަގޑިއިރ .    24ަގޑިއިރ  ނަަގމ ންދަނީ.    24ނިންމާ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެމން ރާއްޖޭަގއި    އިނަަގ   އެކަންބަޔަކ 

ވެސް   ނެތް. ފަތިހ  ވިޔަސް، މެންދަމ  ވިޔަސް، ހަވީރ  ވިޔަސް. އެއީ މި ނިޒާމ  މި ޮގތަށް މިއަދ   އެއީ ވަކި އިރެއް

. އެހެންނަމަވެސް، ބާރ ތަކެއް ދެވ މަށްފަހ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ހ އްދަތަކާއި އަދި ިވޔަފާރިނ ކ ރާ  ހިނާގ ޮގތް

ވަންޏާ ލާބަ  އިރަށ ަގ  ،ކަމަށް  ޭއެގ  ބަޔަކަށް  މަންފާޔާިވޔަފާރިކ ރާ  މިއަދ     ވާއި  ކަމެއް  އޮންނަ  ކ ރެވެން  ޮގތަށް 

ސް މައި ސަރ ކާރ ަގއި މިހެން ެވެގންނޭ ކިޔައިފައި އާދޭސްކ ރ މ ެގ ެއއްެވސް  ކައ ންސިލ ތަކަށް އެބަ އޮތް. މިއަދ  އައި

ބޭނ ންވަނީ ނ ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ކަަމކަށް  އޮތް  ވެސް  ބޭނ ންވަނީ،  ޖާަގެއއް  ތެރިކަމެއް.  ޞްއިޚ ލާ  ،މ ރާލިކަމެއް. 

އެ ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ފެންވަރެއްެގ    ،ނިމިދާއިރ   ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި  ރައްޔިތ ން ހަވާލ ކޮށްފައި އޮތް އަމާނާތް،  ބޭނ ންވަނީ

މަސައްކަތްކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ދ ނިޔެ ޓެކްނޮލޮޖީވެ، އެ މީހަކ     އެކީ  ތެރިކަމާޞްމައްޗަށް ކ ރެވޭތޯ އިޚ ލާ

ކ ން އެބަ  ތިބި ރަށަކ ން، ތިބި ތަނަކ ން މިއަދ  މ ޢާމަލާތްކ ރެވެން އޮންނައިރ ަގއި، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ކައ ންސިލ ތަ 

ޖެހޭ އެ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ބާރ ވެރިކަން ލިބިދީމެ ޮއވެ، ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ެގ ކ ންފ ނިތަކާ ވެސް، އަދި އެހެން 

ތަކާ ެވސް، ކައ ންސިލަރ ންނާއި އެ ސިޓީތަކާ ވާހަކަދަްއކަިއެގން ެއ އަތޮޅަކަށް، އެ ރަށަކަށް ލިބޭ ޤައ މ ތަކ ެގ ކައ ންސިލ 

ޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މިއަދ  ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ކައ ންސިލަކ ން ކ ރަން ؛އެްއޗެއް ހޯދ ން

ވަންދެން އޮތް    ވަންދެން، ާގތްަގނޑަކަށް ތިރީހަކަށް އަހަރ   ސާޅީހަކަށް އަހަރ ؛ ީމެގ ޒަމާންތަކެއް  ހަމަގައިމ  ެވސް މިއަދ 

ވަނީ. މި ސަރަޙައްދ ،    ްއޔާ މިއަދ  އެ ދ މ ން ދިވެހި ރަްއޔިތ ން ސަލާމަތްކޮށްފައިތިލަފ ށީެގ ކ ނިޮގނޑ ، އިރާދަފ ޅ ކ ރެްއވި

ސަލާމަތް ދ މ ން  އެ  ރައްޔިތ ން  އ ޅޭ  ސަރަޙައްދ ަގއި  ކ ރަން ވެމާލެ  ޮގތ ަގއި  ރަނަގޅ   އެންމެ  ެއކަން  ެއއީ  އްޖެ. 

 ހަދާފަިއ އަދި ދޫކޮށްލ މަކ ން އެކަން އެންެމ  ާގނޫނެއް؛ މަސައްކަތްކ ރީތީ ވެފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ހ ރިހާ ރަށެއްގެ 

ނ ވާނެ. މިއަދ  ެވސް ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މަކަށް ވ ރެ ާގނޫނ   ށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެކިެގންކަފ ރިހަމައަށް އަދާކ ރެވ ނީ ކަމަ 

ހަދާފަ. މިއިން ާގނޫނެއް   . މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގނޫނ  އިރާދަފ ޅ ކ ރެްއިވއްޔާ އެބަ ހ ރިގައިމި ރާއްޖެ   ،ިގނަ ޤައ މެްއ މިއީ

ތަސްދީގ ކ ރ ަމށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ނިންމައި،  ދެޭވ  މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންނަށް  އަދާކ ރެވޭ،  ާގނޫނ ތަކ ން  އެ  ފަހ ، 

ާގނޫނ  އ ފައްދާއިރ ަގއި  ޖެހޭ.  ދެވެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ، ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލައިލަން   ޚިދ މަތް

ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ނ، ރ، ބ،  އެ ދޭ މ އްދަތ ގައި، އެ ަގާވިއދ ތައް ވެސް ހަދާތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން

ވެސް ރ.   ޅ. ހިމެނޭ ޮގތަށް، ރީޖަނަލް ޮގތ ަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާނެ ރަށެއް ރ. އަތޮޅ  ވަންދޫަގއި ެއބަ އޮތް. މިއަދ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެ ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ނި    ައތޮޅ އެއް  ޓ  އޮތް  އަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ިގނަ ރިސޯ
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އަނެްއކާ އައިސް  މިއަދ   ދަްއކަނީ.   ހަމަ  ވެސް  މި  ވާހަކަ  ކަމެއްެގ  ލިބޭ  ލާރި  ޖެހެނީ.  މި  ެގންނަން  ތިލަފ ށްޓަށް 

އަދި މި ތަނަށް ލާއިރ ަގއި ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށްެގން އަިއސް ދޯނި    ދިހަ ހާސް ހަތް  އެކ ންފ ންޏެއްެގ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ.  

ެގ ކ ނި އައިސް ޖަމާވެފައި، ބަންދ ކ ރެވިފަިއ،  .ނ، ރ، ބ، ޅ  ވަންދޫން  ޖ ކ ރޭ. ވިސްނ މަކީއަދި އެ ދޯންޏަށް އެބަ ޗާ

 އެ އޮތީ އެ ވިޔަފާރިއަށް ބަދަލ ވެ، ެއކަން ރަނަގޅަށް ހިނާގނެ ޮގތެއްެގ މައްޗަށް ެއކަން ރޭވިފަ.  ޏާބޭރ ކ ރެވޭ ކަމަށް ވަން

ދ ނިޔޭެގ ކ ނި ަގންނަމ ންދާ ކ ންފ ނިތައް މިހާރ  މަދެއް ނޫން. ބައިވަރ  ކ ންފ ނިތައް އެބަ   ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ

އަޅ ަގނޑ     އިޝްތިހާރ ކ ރެވ ނީމާބޭނ ން ފެންވަރަށް ހަދާފައި ބަންދ ކ ރެވިފައި،    ންބޭފ ޅ އ ޅޭ ކ ނި ަގންނަ. ެއއީ އެ  

ބާކީވެފައި ހ ންނަ، މީހ ން އ ކައިލާފައި ހ ންނަ    ،ނ ަގއި މާލެ ދެކ ނ  ފަރާތ ަގއި ހ ންނަހިތ ން އެކަން އެބަ ކ ރޭ. މި ތަ

ތަން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން    ވެސް ކ ންފ ނިތައް އަިއއްސަ ބޯޓަށް ބަރ ކ ރާ  ގައިމ އެްއޗެހި، ދަނަގޑ  އެްއޗެހި ަގންނަން ހަމަ

ެއއްތަނަކ ށްިމއަދ  ރަ  ،އެބަ ދެކެން. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ސ ވާލަކީ ައއިސް  ޖަމާވެ،    ންރަށ ަގއި އ ފެދޭ ކ ނި 

މިއީ    ަގންނަން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ޕެކްކ ރެވިފަިއ ހ ންނަ ކަމަށް ވަންޏާ  އެ ަގންނަން ބޭނ ންވާ ފަރާތްތައް  ،ބަންދ ކ ރެވިފައި

ޑ ވެރިކަމާ ބެހޭ މެޝިނ ތައް އެްއވެސް ދަތި ކަމަކަށް ވެެގންނެއް ނ ވާނެ. ދ ނިޔޭަގއި މެޝިނ  އެބަ ހ ރި އ ފައްދާފަ. ދަނ 

ބޮޑ ކޮނެއް ނޫން އެ އެްއޗެހި   ބެހޭ މެޝިނ ތައް ވެސް އެބަ ހ ރި އ ފައްދާފަ. މާ އަގ ވެސް އެބަ ހ ރި އ ފައްދާފަ. ކ ންޏާ  

ޤައ މ ަގއި މަހެއްެގ މައްޗަށް ނ ވަތަ ހަފ ތާއެއްެގ މަްއޗަށް    ،މެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭެވސް. އަޅ ަގނޑ    ކީޔައް އ ޅެނި

ރ   މިސާލަކަށް މަހެއްެގ ަމއްޗަށް މިހާވަ ؛ތަ ަގޑިެއްއގެއިރަށް އ ފެދެނީ ކިހާ ކ ންޏެއްތޯ. ޭއެގ ދިރާސާއެްއ ކ ރެވިފައިނ ވަ

ވަންޏާ ކަމަށް  މެޝިނެ  އ ފެދޭ  މިހާ  ނ ވަތަ  ހޯދައިެގންކަން  ފައިސާ  މިހާ  ކ ރެވެނީ،  ެއކަން  އަދަދ ންކަން  ރީ މިހާ 

މިއަކީ ފަސޭހަ ކަމެްއ  ؛ ވިސްނައި ދިރާސާއެްއ ކ ރެވި، އެ ދިރާސާެގ ަމއްޗަށް  ހޯދައިެގންކަން ައޅ ަގނޑ މެން ފ ންކޮށް

އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅ ން ހ ންނަ ޮގތ ން އެހާ ފަސޭހަ ކަމެްއ   ، ވެސް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޢަމަލ ތައް ހ ންނަ ޮގތ ންނާއި

،  އި އަޅ ަގނޑ  ޮގސް ތަނެއްަގއި ބެހެއްޓީމާޅާފަށް އަކަވެސް ނޫން. އަޅ ަގނޑ ެގ ޭގަގއި އ ފެދޭ ހ ރިހާ އެއްޗެއް އެްއ ކޮތަޅަ

  ، ެއއީ ވެސް އިންސާނ ންއިޖެހޭ ވަގ ތާ އަދި ެއ ތަނ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ީމހ ން އެ ވަކިކ ރަން  ،މާބަޔަކ  ެގންދިޔައި

ކާިއ  އިންސާނާ ދިރިއ ޅ މަށް އޮންނަ ތަނެއްަގއި، އޮންނަ ހަމަތަ؛ ދެކިެގން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ހ ރިހާ ޢަމަލެއް  ކަމަށް

ެއކަމެއް ކ ރ ން   ދިރިއ ޅެން ދަސްކ ރީމަ ާވ ފަސޭހަތަކެްއ ވެސް ހ ރޭ. ހަމަ ހ ރެފައި ކަމެްއ ކ ރާކަށޭ ބ ނީމާ  އި،އ ސޫލ ތަކާ 

މި   އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނ ވޭ،  ވެސް  ކަމަކަށް  ދަންނަ  އެހާ  ނ ވޭ.  ވެސް  ކަމަކަށް  ފަސޭހަ  އެހާ  އެއީ 

ައޅ ަގނޑ މެން ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ    ނީދަންނަވަމި ؛މިއިން ކޮންމެ ކަމަކ ން  ،ދަންނަވަނީ ރާއްޖެ ޖަޒީރާ ޤައ މަކަށް ވެފައި، 

އެކަންކަމ ެގ މައްޗަށް    ،އަނެއް ސެންޓަރަށް ެގންނައިރ  އެ ހިނާގ ބޮޑެތި ޚަރަދާއި  ނިޒާމަކ ން ރަށްތަކ ން ކ ނިނާަގފައި

މަޖ ބޫރ  މިއީ  ިވސްނޭ  ރަށްރަށ ަގއި  ބައެއް  ސަރ ކާރ   ބަލައިލާއިރ   އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެކޭ  ކޮށްދޭން.  ން 

ލިބޭ ކަމެއް ނޫންކަން. ޚަރަދެއް ހިނަގިއެގން އަދި ދިވެހި   އެއް މިއީ ސަރ ކާރަކަށް އާންދަނީ  ، ވިސްނާަވޑަިއަގންނަވަންވީ
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ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން އެތައް ފައިސާެއއް ދީެގން އެ ރަށ ެގ ކ ނިކޮޅ  ެގންނާށޭ އަޅ ަގނޑ މެން މި ބ ނަނީ. އެހެން ކ ރެޭވ 

ކ ންޏަ އ ސޫލ ން  ވިޔަފާރި  ބަދަލ ކ ރ މަށް  މިކަން  ދަނީ.  މި  ކ ރަމ ން  މިއަދ   ޮގތ ަގއި  ރީތިކޮށް  ކަމެއްެގ  ހަމަ  ކީ 

ނ ވަތަ ވިޔަފާރި އ ސޫލ ން   ، ވާމީ މ ޖ ތަމަޢ  މިއަދ  ަގންނަމ ންދާ އެއްޗެއްކަންގ ބައިނަލްއަ އި  ވަކިކ ރެވިފަިއ، ދ ނިޔޭަގ

އެހެން ޤައ މ ތަކ ން ފެންނަމ ން    އިަގއާކަރަންޓ  ވެސް އ ފެއްދޭ ެއްއޗެްއކަން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސޯޝަލް މީޑި

މިއަދ  މި ބިލ  ފާސްވެެގންދާއިރ ަގިއ    ،ކ ންޏަކީ  ޔާތައް އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މަށް ބައްޓަންކ ރާއިރ ަގއިއެބަދޭ. އެ ނަޒަރިއް 

  ، ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ާގނޫނ  ޮއވެމެމީެގ މައްޗަށް ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ ޮގތެްއެގ މަްއޗަށް ާގނޫނ ތައް އެބަ ބައްޓަންކ ރެވެން

ޮގތ ަގ ޤައ މެއް  ހިނާގ  މައްޗަށް  ދެއްވި ފޯނ ކޯލ ެގ  ޖެހޭ.  އެބަ  ހިންަގން  ޤައ މ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް  ނޫން  އި 

 ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  އާދަމް ޝަރީފްންމެ އިްއޒަތްތެރި  މަޑ އްވަރި ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދައްކާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ   ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ވާހަކަ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ 

ކ ނި ޮގނޑެްއެގ ތެރޭަގއި އ ޅޭތާ    ،މީދޫެގ ރަްއޔިތ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ؛އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ   ،ވެސް ފަށަން މި ޖެހެނީ

ކ ނިޮގ ވަނީ.  މި  މަސްދ ވަސް  ސާދަ  މަސްދ ވަސްނޑ ން  މިހާރ   ސާދަ  ނ ެގންދާތާ  ވެސް  ކ ނިކޮޅެއް  ވ މ ެގ    އެންެމ 

އެ ރަށ ެގ ރައްޔިތ ން ވަރަށް ހާލ ަގއި މިއަދ  ދިރިއ ޅެމ ންދަނީ. އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވާ   ،ސަބަބ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ކ ނި    މީެގ  ،ކަމަކީ ވަންދޫަގިއ  އޮންނަ  ކައިރީަގއި  އެތާ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ވެރިކަމ ަގއި  ޔާމީނ ެގ  ރައީސް  ކ ރިން 

ކަން އޮްއވާ  ކ ރިއަށް  ތައްތައްމެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ހ އްޓިެގންެގންދެވިފައި  އެކަން  މިހާރ   ރަްއޔިތ ންނަށް،  މީދޫެގ   ދިޔަިއރ  

މި ހ ރިހާ ،   ވަޔާ ެއކީަގއި މ ޅި ރަށަށް، އެ ކ ނިޮގނޑ ެގ ވަހާިއ ދ މާޖެހޭ  މާކޮށް މިހާރ  ހ ޅަނގ ެވެގން ދިޔައިޞައްޚާ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންެގ    ށް އެްއޗެއް ައއިސް، ރައްޔިތ ންނަށް ހަމަ ބަލިމަޑ ކަމެއްެގ ތެރެައށް ދާ ހިސާބަ

އެްއޗެއް ކެްއކޭކަށް ނެތް.    ، ކަން އެޅޭކަށް ނެތްހިއް  އްެއއްޗެ   ،ލެވޭކަށް ނެތްކަންތައްތައް ޮގއްސަ މިއަދ  ިމ އޮތީ. ނޭވާ

 ވަރަށް   ދާށްއަރ ތެރެއަ  ވެސް  ހ ރިހާ އެއްޗަކ ން ކާއެްއޗެއް  އި މިއަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި އެންެމ ކަންބޮޑ ވަނީ މެއްސާ 

ިއއްޔެ   ދިޔައިރ ވ ރެ އެ ރަށ ެގ ހާލަތ  މިއަދ  އޮތީ ޯގސްކޮށް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަމަކ  ސާދަ މަސްދ ވަސް ެވެގން

އަންނަ ާވހަކަދެއްކި. މިއަދ  ވެސް އަންނަ ވާހަކަދައްކާފައި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނެގ ރަށ     އިވެސް ކ ނި ބަލަ 

މަސައްކަތް ެގންނަން  އިޞްލާޙެއް  އެްގރީމަންޓަށް  ފަރާތ ން  އެްއޮގތަކަށްކައ ންސިލ ެގ  ވެސް  ކޮށްކޮށް  އެކަމަކަށް  ވެސް 
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ސަރ ކާރ ެގ ބިލެއް ހ ށަހަޅަިއެގން  ؛ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ވާހަކަ   ،ނ . އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެހީތެރިކަމެއް ނ ލިބ 

ހ ރި ކަންތައްތަކ ެގ މައްޗަށް ވިސްނައިލާފައި ދެން    ،މި ވާހަކަ ދައްކާއިރ  ޕްރެކްޓިކަލްކޮށް  ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ 

ރައްޔިތ ންެގ ވަރަށް ބޮޑ  ޝާމިލ ވ މެއް ނ ވަތަ ރައްޔިތ ންެގ ؛ ަގއި އޭ   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ބިލެއް ެގނެސްެގން ރައްޔިތ ން

ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ މީަގއި ކިހާވަރަކަށްތޯ    ބައިވެރިވ މެއް އޮންނަ ކަހަލަ ބިލެއް އަޅ ަގނޑ މެން

މަށް މަސައްކަތް މި ކ ރެވެނީ.  ވ  ޒިންމާދާރ ކ ރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ މަށް ނ ވަތަ ؛އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ންނަށް މި ކަންކަން

  ،ން މި ބ ނަނީއިބޭންކ ، ބޭންކ  އޮފް މޯލްޑިވްސް  އެއް   ރޭަގއި ރާއްޖޭަގއި ހ ރި އެންމެ ވަރ ަގދަ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ހިސާބ ަގއޭ. މިވަރަށް ރާއްޖޭަގއި ހ ރި ކަމ ެގ އިންޒާރ ދޭ  ރާއްޖެ މި އޮތީ އިޤ ތިޞާދީ ނ ރައްކަލެްއެގ ތެރެއަށް ހިނަގިއދާނެ

ދ ނިޔޭެގ މާލީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މ އައްސަސާތަކ ން، ވ ޒާރާތަކ ން،    ،އެންމެ ބޮޑ  ބޭންކ ން މި ވާހަކަ ބ ނަމ ންދާއިރ 

  ނ ރައްކަލެއްެގ ތެރެއަށް  ޭއ،ރާއްޖޭެގ ދަރަނި، ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  މެނޭޖެއް ނ ކ ރެވެ  ،މަރ ކަޒ ތަކ ން ބ ނަމ ން މި ދަނީ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅި ބިލެއްަގއި ބޮޑެތި . މި ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް ދައްކަމ ންހިނގައިދާނޭ ދަނިކޮށް 

ކ ރަން ރައްޔިތ ންނަށް  އޮތީމާޖޫރިމަނާތަކެއް  ޮގތަށް  ސަރ ކާރ ެގ   ޖެހޭ  ރައީސް،  ިއްއޒަތްތެރި  ެއއްޗަކީ  އެނޭގ  މިއިން 

ިވސް ސަރ ކާރ ެގ  ކ ރިއަށްދިތަސައްވ ރެއް،  ޮގަވއިެގން  ރައްޔިތ ން  ނެތްކަން  ެގންގ ޅެންީވ  ޔ ނ މެއް  ވިސްނ ން  މ ަގއި 

ކިހިނެއް ކަމެއް ސަރ ކާރަކަށް މިއަދަކ  ނޭނޭގކަން. ބިލ ަގއި އެބަ ހ ރި މ ހިންމ  ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާފަ. އަޅ ަގނޑ   

ދައްކާފަިއ    ޕްލާސްޓިކ ެގ ވާހަކަ   ޑް ސިންަގލް ޔޫޒް  އެއް ފަހަރ  ބޭނ ންކޮށްފައި ެއއްލައިލާ ނ ވަތަ  ،ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން

ތެދ ފ ޅެއް! ޕްލާސްޓިކ   ؛ ތެރެއިން ޕްލާސްޓިކ  ކޮތަޅ ެގ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ެގނެްއސަ އެބަ ހ ރި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއޭެގ

ކ ރެވެން  ތަރ ތީބ ތަކެއް އި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ ޖެހޭ. އަދި ހަމައެާއއެކީަގއި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ަގމަދ ކ ރަންއެބަ 

ކިހާވަރަކަށްތޯ ސަރ ކާރ ން   ، ދިމާކ ރާއިރ   ކަށް މި ކަންކަން ކ ރަންޔަ ކ އްލި؛ އެބަ ޖެހޭ. އެކަމަކ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  އެ  ؟ކަންކަން ތަރ ތީބ ކ ރެވ ނީ  ކިހާވަރަކަށްތޯ ވަސީލަތްތައް ހޯދަިއ، މި ؟ތައްޔާރ ކޮށްދިނީ ރައްޔިތ ން ެއޮގތަށް ދިރިއ ޅެން

ެަންކަމ ެގ ތެރެއަށް ރައްޔިތ ން ަވއްޓާލީމަ އެއީ ރަްއޔިތ ންނަށް ދެވޭ އަނިޔާއަކަށް    ކަށް މިކޔަ ކަންކަން ތަރ ތީބ ނ ކޮށް ކ އްލި

ކ ރެވޭ   ހިންގ މަށް  ސަރ ކާރ   ޮގތެްއަގއި  ޒިންމާދާރ   މިއީ  ކ ރ މަކީ  މިކަން  ޮގތަށް  މި  ވާނީ.  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި 

މަޖިލީހ ަގއި ތިއްބަވާ  މި   ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ވެސް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ.  ކަންތައްތަކެއް ނޫން. މިއަށްވ ރެ 

މެންބަރ ންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަތޮޅ ތަކ ެގ ހާލަތ ، ރަށްރަށ ެގ ހާލަތ  އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ. މިހެން ހަމަ ބިލެއް  

ރާއްޖޭެގ    .ެއއިން ކޮން ކަހަލަ އަސަރ ތަކެއްކަން ކ ރާނީ  ،ންާވނެއެނެގ  ެގނެއްސަ ހ ށަހަޅާއިރ  ޖޫރިމަނާކޮށްލާ ވާހަކަދެއްކީމާ

ދަނީ މި  ކ ރަމ ން  މިހާރ   އަސަރ ތަކެްއަގއި  ކަހަލަ  ކޮން  އަސަރ ތަކެއް   .އިޤ ތިޞާދަށް  ކަހަލަ  ކޮން  ރައްޔިތ ންނަށް 

؛ މ ންދާއިރ  ރައްޔިތ ންނަށްޮގތަށް މި ކަންކަން ކ ރަމި  ،ޖެހޭނެކ ރާނެކަން. ހަމަ އެާއއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން

އެބަ ހ ރި.   ކެއްޖެހޭ ކަންތައްތަަގނޑ މެން ރަނަގޅ ކ ރަންޅ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން މަގ މައްޗަށް ކ ނިއެޅ ން ކަހަލަ އަ
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ރަްއޔިތ ންނަށް   ،ރާ ޮގތަށް މިކަން ހެދީމަ ކިހިނެއްތޯކ ކަށް ޖޫރިމަނާޔަ ކ އްލި  ،މި އާދަ ނ ެގނެސް  އެކަމަކ  މީހ ންނަށް

ކ ރިމަތިވާނީ އ ނދަޫގތަކެއްތޯ  ތަޖ ރިބާ ؟ކޮންކަހަލަ  ރަނަގޅަށް  ަވރަށް  އޮންނާނެސަރ ކާރަށް  ސައިކަލް    ،ކ ރެވިފައި 

ނ ންނަށް ވެެގންދިޔަ ދަތިތައް. ެއކަމަކ  މި ސަރ ކާރަކީ މިއިން ރައްޔިތ ންނަށް، ޒ ވާ  ފެށީމާ  ކ ރ މ ަގއި ޖޫރިމަނާ ކ ރަންކ ޕާ

އަނެްއކާ ވެސް  ެގނައިރ   ބިލ   މި  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ނ ވީތީ  ސަރ ކާރަކަށް  ވިސްނާ  ކަަމކަށް  ެވސް އެްއވެސް 

މި ެގނެއްސަ  މިކަން  ޖޫރިމަނާތަކެއް  ެގނެސްެގން  ޖޫރިމަނާތައް  މިކަހަކަ  މިޮގތަށް  ހާލަތެއް  އޮތީ.  ިމއަދ    ކ ރާ  ނޫން 

އޮތީ ޯގސްކޮށް. ސަރ ކާރ  ހިންގ މަށް ޓަކައި    އޮތީ. އެއަށްވ ރެން އިޤ ތިސާދީ ޮގތ ން ރާއްޖޭެގ ހާލަތ  މި  ރާއްޖޭަގއި މި

ޖޫރިމަނާ ކަމަކަށް  ެގންނަ  ފައިސާ  ސަރ ކާރަށް  ޮގތ ން  މާލީ  ނ ވަތަ  ކަމަށްއިޤ ތިސާދ   ހަދައިފި  އްޔާ  ެވއްޖެ  ކ ރ ން 

ރަނަގޅ   ،ބަބ ން ރައްޔިތ ންެގ ހިތ ަގއި އ ފެދޭނީ ނަފ ރަތ . އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަންޖެހޭއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޭއެގ ސަ 

ދަރިވަރ ންނާ    ،ދޭންޖެހޭ ސްކޫލްތަކާއި ހަމައިންއިއާދަތައް ދަސްކޮށްދިނ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ެއކަމ ެގ ބިންާގ އެބަ އަޅަ 

ކ ރާ ވާހަކަ ވެސް ޖޫރިމަނާކަށް މާދަމާ އަނެއްކާ ޔަ  ކ އްލިނ ކޮށްމިހ ރިހާ ކަމެއް މި ޮގތަށް ތަރ ތީބ ޭގތެރެއިން.    ،ހަމައިން

އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ   ،ދެއްކީމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އޭެގ ސަބަބ ން ކަންބޮޑ ވ ންތައް އ ފެދޭނެ. ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް

މި ާގނޫނ  މި ހިސާބަށް ެގންނައިރ ކ ނި މެނޭޖ   އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

މެނޭޖ  ރަނަގޅަށް  ޒާތ ަގއި  އޭެގ  ކ ންޏަކީ  އިންސާނީ  ނ ކ ރެވިއްޖެ ވިސްނާލަންޖެހޭ  ވެސް ގ އްހައްޔާ  މީހ ންެގ   ،ތަކަށް 

ދައްކާއިރ     ކ ރ މ ެގ މި ވާހަކަކ ނި މެނޭޖ   ،އްޔާ އް. އެހެންވެއްޖެ ކެދިރިއ ޅ މަށް ވެސް ޭއެގ ސަބަބ ން ނ ރައްކާހ ރި ކަންތައްތަ 

ޮގތާއި، ދިެވހިންެގ ދިރިއ ޅ މާއި އާދަކާދަ   ޤ ތިސާދީ ހާލަތާިއ، މާލީ ޮގތ ން ރާއްޖޭެގ ކަންކަން މިއަދ  ހ ރިރާއްޖޭެގ އި

ޮގތަށް ރަނަގޅަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަން ކ ރަންޖެހޭނީ. ކ ނި އެޅ މ ެގ ހ ތ ރ  އާދަ   ހ ރި

 ، ކަންކަން ކ ރ މ ަގއި ތ އްތ  ދަރިފ ޅާ ހަމައިން  ،ދަތައް ދަސްކޮށްދިނ މަށް ޓަކައިނައްތާލ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ެމން ރީތި އާ

ދެން  ދަސްކޮށްދިނ މަށްފަހ ަގއި  އާދަތައް  އެ  ތެރޭަގއި  މ ޖ ތަމަޢ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފެށިެގން  ޭގތެރެއިން  ފެށިެގން 

ޖޫރިމަނާ ދިޔައަޅ ަގނޑ މެން  މިއަށްވ އިކ ރާ ހިސާބަށް  ތަންފީމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ބިލ   މި  ާގނޫނަކަށް ޛ ރެ  ކ ރަން 

ކ ރ މ ެގ ވާހަކަތަްއ ބިލ ގައި ޖޫރިމަނާ މި، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނ ންމަ ފަސޭހަވާނެ. އިވެެގންދިޔަ 

ބޮޑަށް    ށްޮގތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގންދަން. ވަރަ  ދ  އޮތްޞާ ެގންނައިރ  ރާއްޖޭެގ އިޤ ތި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހޯރަފ ށީ
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 ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހޯރަފ ށީ

  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ނި މެނޭޖްމަންޓ  ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ވެސް ބޭނ ން ބައެއް ކަންކަން އެބަ

ވަރަށް ޒަމާންވީ    ،އް އޮތްޚެމި މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށް ދިގ  ތާރީ ؛ހ ރި ފާހަަގކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބަފެނޭ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓަކީ ވަރަށް އިހ ންސ ރެ އިންސާނ ންެގ ތެރޭަގއި ކ ރަން ަގދީމީ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

 ރ ނ ެގ ތެރޭަގއި ަގދީމީ ްގރީކ  ގަ ވަނަ    4  ،ކަން. މިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންކަމެއް   ކޮށްފައި އޮތްމަސައްކަތް

ރ ެގ ތެރޭަގއި އ ފެދޭ ކ ނި ޖަމާކޮށް، ސަހަ  ،ކ ރި ޮގތަކީ  ކ ރި. އެ މީހ ން އެކަންކ ރަން މަސައްކަތްމީހ ން ކ ނި މެނޭޖ 

ރ ން ބޭރ  ސަރަޙައްދ ަގިއ ހަދާފައި ހ ންނަ ވަޅ ަގނޑަކަށް އެ ކ ނި އަޅަމ ން ެގންދިޔައީ. ެއއީ އެ މީހ ން އެކަން  ސަހަ

ނިޔޭެގ  ހަމައަށް އަިއއިރ ަގއި ދ   ރ ނާަގވަނަ   18 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިރ ަގއި ެއކަން ކ ރި ޮގތް.  ތް އޭރ ަގއި ފަށައިަގ

ރ ނ ަގއި.  ަގވަނަ    18ދޭން ފަށައިފި. މިދެންނެވީ  ޚިދ މަތްތަންތާަގއި އ ފެދޭ ކ ނި ނެގ މ ެގ    އެ  ،ބޮޑެތި ސިޓީތަކ ަގއި

ނެރޭޝަން  ލާބ ތަްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން ފަށައިފި. އިންސިިގހަމައަށް ައިއއިރ ަގއި ޒަމާނީ އިން  ރ ނާަގ  ވަނ20ަ

އ  ޓެކްނޮލޮޖީތައް  މ ހިންމ   ލޭންޑ   ިއ،ފައްދަފަދަ  ޑިޒައިންކޮށް  ސެނިޓްރީ  ވަރަށް  ، ފީލްތައް  ރަނަގޅަށް   ޚިދ މަތް 

އަގ ހ ރި ވަސީލަތެއް.   ،ހަމައަށް އައިިއރ ަގއި ބަެއއް ޤައ މ ތަކ ަގއި ކ ންޏަކީ  ތަރައްޤީވަމ ން އައި މަންޒަރ  ފެނ ނ . މިއަދާ

އެ ޤައ މ ތަކަށް ބޭނ ންާވ  މިއަދ  އެ ބޭނ ންކ ރަނީ    އެ ޤައ މ ތަކ ަގއި ކ ނި  !ންއަށް ބައްލަވާސ ިވޑ  !  ސިންަގޕޫރަށް ބައްލަވާ

ވަނަ    2016ހިސާބ ތަކަށް ބަލާއިރ   ކ ރެވޭ މ ދަލެއް.  ންަގއި ކ ންޏަކީ އިމްޕޯޓ ކަރަންޓ ެގ ބޮޑ  ބައެއް އ ފަްއދަން. ސ ވިޑ 

ފަދަ ސިޓީތަކަށް   ސިންކޯންންއަށް ަގނެފަިއވޭ. ސަންފެރެ މިލިއަން ޓަނ ެގ ކ ނި ސ ިވޑ   1.6އަހަރ  އިނިގރޭސިވިލާތ ން  

ހިސާބަށް ކ ނީެގ މިއެކ  އެ ބ ނަނީ ޒީރޯ ވޭސްޓް ސިޓީތަކ ެގ ޮގތ ަގއި.    ތަންތަނަކީ މިއަދ  ފަޚ ރ ވެރިކަމާ  އެ  ،ބަލާއިރ ަގއި

ރ ނ ަގއި ރާއްޖޭެގ ކަންތައްތައް އޮތީ އަޅ ަގނޑަށް  ަގވަނަ    21ދެކޭ    ކަންކަން މެނޭޖ ކ ރަމ ން އަިއިއރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި

ްގރީކ ަގވަނަ    4  ،ޖެހެނީދަންނަވަން ލެ   ރ ނ ަގއި  ާއދައިެގ  ވަރަށް  ޮގތަށޭ.  ކ ރި  ެއކަން  ރާއްޖޭަގިއ  ވަމީހ ން  ލްަގއި 

 ، ނަމަ ދަންނަވަންޖެހެނީ  ކ ރާއަޅ ަގނޑ މެން ޙަޤީޤަތް ަގބޫލ    ، ޙަޤީޤަތަކީ ؟ . ކީްއވެތޯއޮތީ  ދާއިރާ މި  ެގވޭސްޓ މެނޭޖްމަންޓ 

ކަމެއް ނ ދިނ ން. އެހެންވެ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މައްސަލައަށް އެކަށީެގންވާ ސަމާލ އެްއވެސް ސަރ ކާރަކ ން މިހާތަނަށް މި  

ައއިއިރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވާރ ތަވި މ ހިންމ     ،އޮތީ  ފެންނަން މި ެއއް  2މި ސަރ ކާރ    ކަެމއްެގ ތެރޭަގއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ަގއި  ތްތެރި ރައީސް،  އެކަމ ެގ ހެއްކަކީ ިއއްޒަ  އޮތީ ކ ނި.  އޮތީ ދަރަނި. އަނެކައްޗަކަށް މި  ކަމަކަށް މި

ރަށް    15  ،ޮގތަކީ  ސަރ ކާރ ން އެކަމަށް ތެދ ވިއިރ ަގއި ހާލަތ  އޮތް  ،ހ ރި ކ ނިތައް ސާފ ކ ރަން ބެލިއިރ ަގއި   ޖަމާވެފައި

ޔާ މިލިއަން ރ ފި  51މިކަމަށް  ޓަނ ެގ ކ ނި ެއއް ރަށ ން އަނެއް ރަށަށް އ ފ ލައިފި.    29509ސާފ ކޮށް ނިމ ނ އިރ ަގއި  

. ޖެހިފަރަށ ެގ ވާހަކަ. ިގނަ ރަށްތައް ހ ރީ އަދިވެސް ސާފ ކ ރަން  15އެންމެ    ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ޚަރަދ ކޮށްފި. މިދެންނެވީ

ތިމަންނާމެންނަށް އެންމެ    ،މަލ ކ ރަމ ން އައި މަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ސަބަބ ން ރަށްތަކަކަށް ނޯވޭ ބ ނެވޭކަށް ެވސްޢަރާއްޖޭެގ  
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ބަލައިފި    ށްއަރާއްޖެތެރެ  އި މާލެއާ ގ ޚިދ މަތ ެގ ފަރަ   ،ކ ނީެގ މައްސަލައޭ. އޭެގ ނަތީޖާއަކީލައަކީ  މ ހިންމ  އެއް މައްސަ

އެހެންެވެގން ދ މަތ ެގ ދާއިރާ.  ބޮޑ  ތަފާތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަ ދާއިރާއަކީ ެވސް ކ ނީެގ ޚި  އެންމެވަންޏާ    ކަމަށް

ދަތި މަސައްކަތް ،  މި އ ނދަޫގ. އެ ތަފާތ  ކ ޑަކ ރ މަށް.  ތަފާތ  ނައްތާލ މަށް  އެ  ،ވަނީ  ހިފާފައި މިސަރ ކާރ ން އަމާޒ 

ކ ރިމަްއޗަށް   ައޅ ަގނޑ މެންެގ  މިއަދ   އަޅ އްަވއިފި.  ވެސް  މިހާރ   ފިޔަަވޅ ތަކެްއ  އެތައް  ސަރ ކާރ ން  ޓަކައި  ފެށ މަށް 

ކައި އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް  ހ ށަހެޅިެގންދާ ބިލަކީ ވެސް ިމޮގތ ން އެޅޭ ވަރަށް ހަރ ދަނާ ރަނަގޅ  ފިޔަވަޅެއް. އެހެންކަމަށް ޓަ 

އެންަވޔަރަ  ވަރަށް ޚާއްޞަކޮށް  ރޮނގ ން  ން ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވން.  މި  މިނިސްޓަރީަގިއ  އަދި  މިނިސްޓަރަށް  މަންޓ  

ކ ރައްވާފަ ތައްޔާރ ކ ރ މަށް  ބިލ   މި  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ވަރަށްއި މަސައްކަތްކ ރައްވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ބ ރަ  ބޮޑަށް   ވާ 

  ، މީދަކީންެވެގންދާއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އ ޛ ރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި ާގނޫނ  ފ ރިހަމަވެެގން ތަންފީއިޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  

ދިޔ ން.  އޮތް ޤައ މަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެެގން  ކ ރާ ނިޒާމެއްސާފ ތާހިރ  ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރާ ކ ނި މެނޭޖ   ،ޓާ ރަހ މަތްތެރިށްތިމާވެ

ރީޢާއިން ހައްލ ެވެގންދާނެ ޛަބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތައް އާ ާގނޫނ ެގ    ަގއި ދިާމވާ އެންމެކ ރ މ ކ ނި ެމނޭޖ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އިންސާނީ ވަސީލަތަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. ބައެްއ މެންބަރ ން   ،ިމޮގތ ން ފ ރަތަމަ ކަމަކަށްކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.  

ޮގތ ަގއި ތަންފީޛ ކ ރަްއވައިފި މި ބިލ  ތަންފީފާހަަގ  ންކ ރި ކ ރ މަށް ޓަކައި އެކަށީެގންާވ  ޛ ކ ރ މަށް ޓަކައި ާގނޫނެްއެގ 

އަދަދެްއެގ މ ަވއްޒަފ ން ބޭނ ންވާނެ ކައ ންސިލ ތަކަށް. އެ މީހ ންނަކީ އެކަށީެގންާވ ތަމްރީނ ތައް ލިބިފަިއވާ ބަޔަކަށް ވެސް  

މާލީ ވަސީލަތްތަްއ   ،ކަމަކީ  ން ބިލ ަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް އޮންނަންޖެހޭނެ. އަނެއްއެކައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ވާންޖެހޭނެ. 

ކ ރ މަށް ޓަކައި ކައ ންސިލ ތަކަށް އެކަށީެގންާވ ރަނަގޅ  މިންވަރަކަށް ފައިސާ ޛ ތަނަވަސްވާންޖެހޭނެ. މި ާގނޫނ  ތަންފީ

ޑ  ދެކެން. ހަމަެއކަނި ފީެގ މައްޗަށް ބަރޯސާެވެގން ބޭނ ންވާނެ. ސަބްސިޑީ ދެވޭނެ ޮގތްތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނ

މި ނިޒާމ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  ކ ރިމަތިވާނެ.   އިމިކަމ ަގ  ،ނަމަ  ދެކިއްޖެ  ހިންާގ ނިޒާމެްއެގ  ބޮޑެތި މައްސަލަތައް 

ޖެހޭނެ.  މަޖެހެންފ ރަތަމަ ކޮޅ ަގއި ލ އި ލޯނ  ލިބޭނެ އިންތިޒާމ ތައް ވެސް ކައ ންސިލަށް ހައަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  

ހ ރި. ކ ޑަ ވަގ ތ ކޮޅެއް ދެއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ .    އަޅ ަގނޑ ެގ އެހެން ބައެއް ނ ކ ތާތައް އެބަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދޭ ނެގ ން ހަރ ދަނާވ ން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޚިދ މަތްފީ  ،ވަނަ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީތިން

ފަރާތ ެގ ދެމެދ ގައި   ދެ ؛މި ނިޒާމ  ކާމިޔާބެއް ނ ވާނެ. ކޮންޓްރެކްޓ  ހެދޭ  ،ނަމަ  ކޮށްފިނަަގން މަސައްކަތްތ ން ފީފަރާ

ޮގތަކަށް   ކ ނި ނަަގމ ން، ކ ނި  ،  މިކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީފީެގ މައްސަލަ ހައްލ ވާނެ 

މެނޭޖ ކައ  ކ ނި  ފީމ ން،  ފޯރ ކޮނަަގން  ކ ރަމ ން  ޚިދ މަތް  ވަރަށްއެ  ކ ރިމަތިވެ  ށްދީފިއްޔާ  ދަތިތައް   ނިޒާމ    ،ބޮޑެތި 

ފަރާތަވެދާނެ.  ފެއިލް ޚިދ މަތްދެވޭ  ކައ ންސިލ ން  ފައިސާ  އެ  އަންނަންޖެހޭނެ.  ފައިސާ  އެ  ދެވޭނެ ށްކައ ންސިލަށް   

ޔ ޓިލިޓީ އެއް ބިލެއްެގ    ،ތަކީމީެގ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގ  ،އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ތެރޭަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ.  އިންތިޒާމެއް ީމެގ

ކަރަންޓާިއ، ފެނާިއ، ކ ނި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން   ަމޖެއްސ ން.ހަ  ރައްޔިތ ންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ އިންތިޒާމ   ޮގތ ަގއި ދިވެހި
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ެއއް ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި މި ޚިދ މަތް   ،އެހެންކަމަށްވާނަމަޮގތ ަގއި.    ޔ ޓިލިޓީ ޚިދ މަތ ެގ  ،ޔ ޓިލިޓީ ބިލ ަގއި ހިމަނާފައިާވނީ

ަގބޫލ ކ ރާ  ގ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ކ ންފ ންޏަށް ފީ ނެ  ،އަނެްއ ކަމަކީ ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބެންޖެހޭނީ 

އޮންނަނީ ޕޮލިއ ޓަރ ޕޭ ޕްރިންސިޕަލް ކަމަށް   ކ ރ މ ެގ އަސާސް މިކަމެއް ނ ެގންގ ޅެވޭނެ. ކ ނި މެނޭޖ ޮގތ ަގއި ހަމަހަމަ

ނެގ މ ަގއި މިދެންނެވި އަސާސް  އެހެންވީމާ، ކ ންޏަށް ފީކ ރާ މީހާ ބޮޑަށް ފީ ދައްކަންޖެހޭނެ.  ބޮޑަށް ޕޮލިއ ޓް  ،ވަންޏާ

ެގންގ ޅެންޖެހޭނެ.  އަ މެނޭޖ ޅ ަގނޑ މެން  ކ ނި  މަސައްކަތްރަށްރަށ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަށާއިރ ަގއި ކ ރ މަށް  ކ ރަން 

ކ ރ މަށް  އް ނެތް. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔާ ވޭސްޓ  މެނޭޖްމަންޓ  ސެންޓަރަކީ ކ ނި މެނޭޖ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެ 

އެކަށީެގންވާ ތަންތަނަށް އެ   ،އަލ ން ފަރ މާކޮށްން އަލ ން ޑިޒައިންކ ރަންޖެހޭނެ.  ތަންތަ  އެކަށީެގންވާ ތަންތަނެއް ނޫން. އެ

އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  ހެދެންޖެހޭ.  އެބަ  ސްޓޭޝަންތައް  ޓްރާންސްފަރ  އެާއއެކީަގއި  ހަމަ  ހަދަންޖެހޭނެ.  ތަންތަން 

ލިބިެގން ނޫނީ   ޮގތެއްަގއި ނަމަވެސްއެހެނިހެން މެޝިނަރީ ކޮންމެ    އިރަށްރަށަށް ބޭނ ންވާ ވެހިކަލްތަކާ   ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ

ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި ާގނޫނީ ވާޖިބ ތައް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ.  ؛މިކަމެއް ނ ހިނާގނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ނ ވާނެ.  މި މަސައްކަތް ކާިމޔާބެއް  ،ނަމަ  ކައ ންސިލ ތަކަކީ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ކ ރާ ފަރާތަށް ވެއްޖެ

ރީ އަދި އެންފޯސްމަންޓ  ބައެއްެގ ޮގތ ަގއި ތިބެެގން ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި ވަރަށް ލޭޓައ އެއީ ރެގި 

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރިމަތިވާނެ.  މައްސަލަތައް  ކަމަށް   ؛ބޮޑެތި  ޮގތް  ރަނަގޅ   އެންމެ  ޓަކައި  މެނޭޖ ކ ރ މަށް  ކ ނި 

ފ ރަތަމަ ވެސް ކ ނި އ ފެދޭނެ ދޮރ ތައް ބަންދ ކ ރ ން. ކ ނި އ ފެދ ން މަދ ކ ރ ން. މިކަން    ،ވަނީތަޖ ރިބާކާރ ން ވިދާޅ  

ރަސްމީ އިތ ރ ކ ރަންޖެހޭ.  އެބަ  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ހޭލ ންތެރިކަން  ޓަކައި  އަށަެގންނެވ ަމށް  ނ ރަސްމީ   ،އަޅ ަގނޑ މެން 

ވަނަ އަހަރ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް    2019ޑ  ދަންނަވައިލާނަން.  ބަިއ އެބަ ހިމަނަންޖެހޭ. މިސާލެއް އަޅ ަގނ  ތަޢ ލީމ ަގއި ެވސް މި

ވެސް ހޮޅި ޖަހާފައި ހ ންނާތީ   ބޮވޭ ފަހަރ ޖޫސް  އިކާ ނ ލަޔަމިލިއަން ެއތެރެކޮށްފައިވޭ. ކޮންމެހެން ހޮޅި  15.3ޖޫސްބޯ ހޮޅި  

އޮތް ހޮޅި    ތިޔާރ  އެބައެޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އިޚ 

ބޭނ ންކޮށް އެއްލަ  15.3 ؛ބޭނ ންނ ކ ރ މ ެގ ހޮޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  އިމިލިއަން  ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ  ލެވޭ 

އެބަ އިޚ ތިޔާރ   ކަމެއް.  މަދ ކ ރ މަށް   ވިސްނާލަންޖެހޭ  ކ ނި  ކ ޑައީ.  ހޭލ ންތެރިކަން  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް. 

  ރިސޯސް ރިކަވަރކ ރ ން. އަނެއް،  ޮގތަކީ  ޮގތް ވެސް. އެއް   ވަރަށް ރަނަގޅ  އެހެން ދެއޮތް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

ރައީސް   ، ޮގތަކީ ިއއްޒަތްތެރި  ރީސައިކަލްކ ރ ން.  އ ފެދޭ  ؛ރިސޯސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބަލާއިރ ަގިއ  ހިސާބ ތަކަށް 

އަހަރެްއެގ    ،ލާއިރ އިން ައޅ ަގނޑ ެމން ބަލައަކީ ަގސްކާނާ އ ފައްދަން ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ ކ ނި. އަނެއްކޮޅ 55%ކ ނީެގ  

  އި، ކަމަށް ދޫކ ރާ ރަށްތަކާމިލިއަން ރ ފިޔާެގ ަގސްކާނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެއބަ އެތެރެކ ރޭ. ކީްއވެތޯ ދަނޑ ވެރި  35ތެރޭަގއި  

ިއ އ ފައްދާ އަދި ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތް ހިންާގ ރަށްތަކ ަގިއ ބޭނ ންކ ރާ ަގސްކާނާެގ ަވކި އިންސައްތައަކީ ރާއްޖޭަގ

ނ ހަދަންވީ  ކަމ ަގއި  ރެިގ؟ ަގސްކާނާ  ހ ންނަނީ  ވަރަށް ލޭޓައ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތެރެިއން  އެރޭންޖ މަންޓ ތަކ ެގ  ރީ 
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ހިސާބ ތަކ ން ހ ސްވި  ކަސްޓަމްސްެގ ތަފާސް  !ބައްލަވާ  ފަސޭހައިން ކ ރެވިދާނެ ކަންކަން. އަނެްއކޮޅ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަންކަން   ކޮށްފަިއޭވ. އެހެންވީމާ، މިރ ފިޔާެގ ބާ ދަަގނޑ  ރާއްޖެއިން ބޭރ ކޮށްފައިވޭ. އެކްސްޕޯޓ  މިލިއަން    98  ،އަހަރ 

ލާއިރ ަގިއ ކ ނި އެކްސްޕޯޓ ކ ރ މަކީ ވަރަށް  އިޖެހޭ. މި ބިލަށް ބަލަ  ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހިތްވަރ ދޭން އެބަ

ދޭހަވަނީ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތ ަގއި  ކ ށެްއެގ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ބޮޑ   އަޅ ަގނޑ   ފަރާތްތަކަށް   މި  ،.  ކ ރާ  ކަންކަން 

ފަސޭހަ ޮގތްތައް އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. މި ޚިދ މަތަކީ ވަރަށް   ،ހިތްވަރ ދީ

ޖ މަންޓް ޕްލޭންތައް ކޮންމެ ޮގތ ން ވޭސްޓް މެނޭ   ފ ރިހަމައަށް ލާމަރ ކަޒ ވެފައި ޮއންނަންޖެހޭނެ ޚިދ މަތެއް. މިހާރ  ބިލ  އޮތް

  އަޅ ަގނޑ ެމން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންތަކަށް ،ވާނަމަރަށަކ ން ތައްޔާރ ކ ރ މަށްފަހ  މާލެއަށް އެބަ ފޮނ ވަންޖެހޭ. ެއހެންކަމަށް

ތެރެިއން   ަގއިޑްލައިންތަކެްއެގ  ދޫކޮށްލަންީވ  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެދާނެ.  ޕްލޭންތަކަށް  މެނޭޖ މަންޓ   ވޭސްޓް  ޮގތް  ވީ 

މަޝްވަރާއާކައ ން ރައްޔިތ ންެގ  ޕްލޭން  ެމނޭޖ މަންޓ   ވޭސްޓް  އެކ ސިލ ތަކ ން  އަމިއްލައަށް  ހެ    މީހ ން  އެ  ދ މަށްފަހ  

އެީއ   ކ ރިމަތިވާނެ.  މީަގއި  މައްސަލަތަކެްއ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ނޫނިއްޔާ  ކޮށްެގން  އެޮގތަށް  އެކަން  އެްއޗަކަށް.  ފާސްކ ރާ 

މި ބިލ ގެ   ،ނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން ؛ޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިއް

ބާވަތ ން އަދި ީމަގއި ހ ރި  މައ ޟޫޢ ތަކ ެގ ފ ޅާކަމ ން މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށް ޓަކައި އެންަވޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީާއއި  

 ދެްއވ މަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. އާއި އަދި ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނ ަވއިއެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ޓެކްނޮލޮޖީެގ އަލީަގއޭ ކަންކަން ނިންމަންވާނީ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއެރީ

ކ ޑަ ޤައ މެއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ނީެގ ޕްރޮޑަކްޝަންސް ވެސް ކ ޑަވާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ޖަޒީރާ ޤައ މަކަށް ވީމާ، 

ޑ  އޮންނާތީވެ، އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ވެސް ބައިވަރ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ މާސިންާގ ކަނ

ޓެރި ޤައ މ ތަކ ން ެވސް ކ ނި ލައްާގނެ ރާއްޖެއަށް. މި ހ ރިހާ ކ ންޏެއް މެނޭޖ ކ ރ މަށް އްކ ނި ޕްރޮޑިއ ސްެވެގންދޭ. އަވަ 

ބޮޑ ސިންާގ   ،އް ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެން ޕްރޮސެސްކ ރާ ެވސެލެެގ  ކ ރަންވީ. މިސާލެއް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނ ން

އެއް ނޫން ރީބާޖެއްަގއި ކ ނި ކަލެކްޓ ކ ރާ ޮގތަށް ފްލޯޓިންގ ސިޗ އޭޝަނެްއ އަޅަންވީ. ައޅ ަގނޑ މެން ޭގދޮރ  މަސްފެކްޓަ

މި ރަށްރަށ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެއީ  އަޅަންވީ.  ސިޗ ޭއޝަނެއް  މެނޭޖ ކ ރާ  ކ ނި  ޮގތ ން  ެގ  ސާލެއްއަޅަންީވކީ. 

ެއއް ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވީ. ބޮޑެތި  އަޅ ަގނޑ މެން އެކްސްޕޯޓ ކ ރަން ބަލާއިރ ަގއި ހަމަ ރަނަގޅ  ވާހަކަ
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ކޮންޓްރެކްޓ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  މެނޭޖ ކ ރަން  ކ ނި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވާހަކަދައްކައިެގން  އެކަން  ޤައ މ ތަކާ  ވެސް  ކ ރީމަ 

ސާފ ހަމަޖެހ ނީތާ ވެސް  ހަދާއިރ   ކޮންޓްރެކްޓ   އެކަހަލަ  ޮގތަކަށްހިތާ.  ކޮންޓްރެކްޓެްއ    ކ ރީ  ،ރ   އެކަހަލަ  ޒަމާނ ަގއި 

ކޮންޓްރެކްޓ   އެ  މި  ހަދައިފިއްޔާ  ކީއްެވެގންތޯ  ނެހެދިެގން  ތަންފީޛ   ،އ ޅެނީ  ކީއްެވެގންތޯއޭތި  އ ޅެނީ  މި    ،ނ ެވެގން 

ރާ ކަންކަން  ނ ހ ންނަ  އަތ ަގިއ  ބޭރ ެގއަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  އްޖެއިން  ޤައ މ ތަކާ  ވެސް    ގައިމ ހަމަ ؛އެހެން 

ޓ ތަކަށް ެގންނަ ކ ނިކޮޅ   ސޯކ ނިކޮޅ  ެގންދާނެތާ. ކ ރީަގއި ވެސް ރި  ނެގޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ޤައ މ ތަކ ަގއި އެދ ނަސް މިތާ

ރާއްޖޭަގއި. އެހެންވެއްޖެ    ނަވެއްޖެ ކ ނި މިިގ  މީހާ ެގންދަނީ އިނޭގތޯ. ެއއަށްވ ރެ މިހާރ  މާކޮތަޅަކަށް ލައިެގން ހަމަ ެގސްޓ  

ރަނަގޅ ކޮށް ެއ ޒަމާނާ ެއއްޮގތަށް މެނޭޖ ެވެގންދާނެ    މެނޭޖ ކ ރ ަމށް ޓަކަިއ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސިސްޓަމ   ،ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ 

 ؛ތްތެރި ރައީސްދެއްކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް އެ ފާހަަގކ ރެއްވީ. ިއއްޒަޮގތ ެގ ަމއްޗަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން ވާހަކަ

އެކޮޅ ކޮޅ ން  އޮންނަނީ  މި  ެވސް  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ޒަމާނ އްސ ރެ    ،ރާއްޖޭަގއި  އަންނަނީ.  މި  ހިންަގމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން 

ކޮޅަށް ބަދަލ ކ ރާ ވާހަކަ. ިވޔަފާރިެއއް ވެސް ެއކޮޅ ކޮޅ ން. ކޮންމެ ެއްއޗެއް  ރަނަގޅ    ،އަޅ ަގނޑ  މިތާ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ

އޮންނަންާވ ޮގތަށް ކަންކަން ިއއްޒަތްތެރި    ،ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންވީ   މިެވެގން  ވެސް ކ ންޏަށް

ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ޔާމިނ  ލާފައި ތިބި މީހ ން   ،ދިޔައީ   ން. ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދަްއކަމ ން މިޔ ދިރައީސް، ެވެގން

ޮގތެއް ނޯންނާނެތާ ޔާމީ މަޖިލީހެއްަގއިން ކ ހ ނ  ވިދާޅ ވީމާ،  ރަނަގޅ ވާނެ  ތިބި  ތިބި  ؛ކ ރާ ފަނޑިޔާރ ން   ހައިކޯޓ ަގއި 

ކ ރީ.  ންކ ހ ވެސް ވިދާޅ ވާ ޮގތަށް    ކ ރާނީ. މިއަދ ންކ ހ    ވިދާޅ ވީމަ ނ  ނ  ލާފައި ތިބި މީހ ން. ޔާމީޔާމީ  ،ފަނޑިޔާރ ން

ނޑ މެންނާ އިދިކޮޅަށް ރާއްޖޭެގ  އެ އޮތީ ައޅ ަގ  ނ  ވިދާޅ ވީމާމީ  އިދިކޮޅަށް މައްސަލަ ދާންވީމާ، ޔާއެލައިޑް އިންޝ އަރެންސާ

  ންކ ހ ނ ބަިއކޮންނޭ    ކޮށްފަ. ައނެއްކާ ބެނާ ދެމި ަމއްސަލަިއަގއި ވެސްންކ ހ  ޚިޔާލަށް  އާރައްޔިތ ންނަށް އިންޝ އަރެންސް

ނ ބައިކޮންނޭ އެ މީހ ން   ،ަގނޑަށް ސާފ ެވްއޖޭޅ  އަ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް އެކަން ފާހަަގކ ރީމާޔިތ ންެގ މިއަދ  ރައް ކ ރީ.އެ 

هللا ޢަބްދ  ،އޭރ ގައި ތިބި ފަނޑިޔާރ  ޢަލީ ޙަމީދާއި ، އެ ކ ރަނީ. ކީއްެވެގންހެއްޔޭ ފަނޑިޔާރ ެގ ފ ރާޅ  ނަަގއިެގން ންކ ހ 

މ ޅި  ނޫންހޭ  ވާންޖެހޭސްކްރީންޮގތަށް    ހަމަ އެ ބެޗްަގއި ދާ ؟ޔޭެގންދިޔައީ ކީްއކ ރަންހެއް  އަނެކަކާ   އަނެކަކާއި  ،ސަޢީދާއި

 ރައީސް ޔާމީނާރީ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގޭއ އޮޕަރޭޓްވެފަ.  ހެެގ ފަނޑިޔާރ ެގ އެެއްއޮގތަށް. ސ ޕްރީމް ކޯޓ    ނޑިޔާރ ެގ މި ޒަމާނާފަ

އިދިކޮޅަހ އެްއކޮޅ    ނާންނާނެތާ.  ވެސް ހ ކަށް  ކ މެއް  އެއްކޮޅަނާންނާނެ  ކ މެއް  ނާންނާނެކަށް  .  ފަނޑިޔާރ ެގ   ތާެވސް 

 ެގއްޖޭމިހާރ ން މިހާރަށް. ރާ  ،ނޫންހޭ މިއަދ ން މިއަދަށްޖެހޭ  ޗ  ބަދަލ ކ ރަން އެބަނ ެވއޭ. ފަނޑިޔާރ ެގ ބެން  ރަނަގޅެއް 

ރަީއސް   މަޖިލީހ ެގ  ބޭފ ޅ   ،ވިދާޅ ވީ އެ  ރައްޔިތ ންެގ  ނޭނގ ނީއޭ  އެ  އެންކ ހ ންނަށް  ކޮންއިރަކ ތޯ   ؟ނގ ނީކ ރަން. 

އެނޅ ބޭފ  އޮތްތޯިގންނަށް  އެބަ  ެއއްޗެއް  ބޭފ ޅ ން  ،ޢިލްމެއްތޯކޮން  ؟ ަވޑަިއަގންނަވާ  ހ ރީ   ެގއެ  ހ ނަރެއްތޯ  ކޮން 

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމެކޭ މި މަޖިލީހ ން. އިއްޒަތްތެރި   ންމިތާ ނެތީމޭ. އެއީ ައޅ ަގނޑ މެ  ކަށް ަގނޑ މެން ސ ވާލ ކ ރާޅ އަ

ހިތަ ؛ރައީސް ފިޔަވަޅަކީ   ،އަރަނީށްައޅ ަގނޑ   އަޅަންޖެހޭ  އަޅ ަގނ މެން  ރަނަގޅ ކ ރ މ ަގއި  ވެސް   ފ ރަތަމަ  ،ރާއްޖެ 
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ޢަދ ލ ވެރި  މިނިވަންކަމާ  ންޖ ޑީޝަރީ ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ  ލިބެންޖެހޭނޭ  ، އިންސާފ އެކ ،  . މި 

ޅ ަގނޑ މެންނަށް ވާނީ ެގއްލ މޭ.  އިންޑިއާ އައ ޓް ކިޔަިއެގންވާނެ ފައިދާެއއް ނެތޭ. އަ،  ބަހައްޓާފައިއި  އިންޑިއާ ައއ ޓޭ ކިޔަ

ޖެހޭ ޤައ މ ަގއި. އެކަންވެސް ނ ބެލިޭއ މި ދިޔައީ.    އެބަ  ޓަންއަމަން ހިފަހައް  ސް ހިފަހައްޓަންޖެހޭއެީއ ދައ ލަތަށް ޓަކަިއ ވެ

ިއއްޔެަގއި ވެސް   ؟އިްއޔެަގއި ކީްއވެެގންހެއްޔޭ ޯގސްނ ވީ ؟ހެްއޔޭ ފަނޑިޔާރ ެގ ޯގސްވާންޖެހެނީ  މިކަން މިއަދ  މިހެންވީމަ

ހަމަ އެ ލިސްޓ ަގއި ތިބި   ،ޯގސްާވންޖެހޭނީ. ފަނޑިޔާރ  ނިޔާޒާއި ސްވާންޖެހޭނެ ނޫންހެއްޔޭ. މިއަދ  އެކަންޏެއް ނޫނޭ  ޯގ

އ ފައްދަމޭ.  މެދ  އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ    ތްތެރިކަމާހާެގ ނަޒާކ މ ހ  ވެސް ކ ރީ. ދެން އެ މީހ ން ކ ރި  ންކ ހ މީހ ންނޭ ދެން ތިބި  

ޮގވާލަންމި ފ   ޞާޢަދ ލ އިން  !ކ ރާށޭންކ ހ    އެކ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގތަކ ަގިއ އަމާނަތްތެރިކަމާ  ،އަދ  އަޅ ަގނޑ  

 ...ދަނީ. ސިޔާސީ ަގނޑ މެން މިނިވަންކ ރަމ ންނޭ މިޅ  ޖޭ.އެސް.ސީ އަ !ާގއިމ ކ ރާށޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަރ ން ންދައްކަވަން އެދިވަޑަިއެގންފަިއވާ އިްއޒަތްތެރި މެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މިއަދ  މި ބިލަށް ވާހަކަފ ޅ 

 ނިމ ނީ.  އިދަްއކަވަ ވާހަކަފ ޅ 

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީެގ ސަބް   ،އިރ ޖެހި  10ލާނަން.  އިަގނޑ  ދަންނަވަޅ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ރޭވިފަިއާވ ޮގތް އަ

ޖެހިއިރ  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ ސަބް    10ކޮމިޓީ. ެއއީ ސަބް ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރާއި މ ޤައްރިރ ެގ ނައިބ  އިންތިޚާބ ކ ރ ން.  

ަގއި މާލިްއޔަތ  ކޮމިޓީ.   11:30ތ ތައް ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކ ރ ން.  ހަލަސްއަދި އެހެނިހެން މަ  . އެއީ މާލީކޮމިޓީ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ދައ ލަތ ެގ    35ެގ  (ދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތ  ާގނޫނ )  3/ 2006އެއީ ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ހ ށަހަޅ އްވަންޖެހޭ ޖެނަރަލަށް  އޮޑިޓަރ  ރިޕޯޓ     2021  އޮފީސްތަކ ން  އަހަރީ  އަހަރ ެގ  ނިޔަލަށް   31ވަނަ  މާރިޗ ެގ 

ހަމަވި  ،ލިސްޓާއި  ތަކ ގެ މ އަްއސަސާހ ށަނާޅ އްވާ   މ އްދަތ   ބ ނާ  ރިޕޯ  ާގނޫނ ަގއި  އަހަރީ  ހ ށަހެޅ އްވި ފަހ ން  ޓ  

އޮޑިޓަރ   ސްޓ ލި  ށް އަހަރީ ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ އްވި މ ައއްސަސާތަކ ެގލަެގ ނިޔަ  2022އެޕްރީލް    12ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން  

ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ްއވާފަިއވާއިރ ، މި ލިސްޓ ަގއި ިގނަ އަދަދަކަށް ކައ ންސިލ     ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މާލިއްޔަތ ޖެނަރަލް ރައްޔި

ހިމެނިފައިވާތީ އިދާ  ،އިދާރާތައް  ރިޕޯޓ   ރާތަކައ ންސިލ   އަހަރީ  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ާގނޫނ ަގއި  ކ ން 

ޮގތ ން ލޯކަލް   ގ ޅޭ  ސިލ  އިދާރާތަކަށް ދިމާވާ ޮގންޖެހ ންތަކާކައ ން  މ ގައިއަހަރީ ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ   ،އި ހ ށަނާޅ އްވާ ސަބަބާ

ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ. އެއީ ާގނޫނ    ،އިރ ޖެހި  11ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން ބައްދަލ ކ ރ ން.    ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޭފ ޅ ންނާ
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  ، ޖެހިއިރ   11ެގނައ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކ ރ ން.  ށް އިޞްލާޙ (އަނޫނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގ)  22/ 2010ނަންބަރ   

ބައްދަލ ކ ރ ން. އަދި މި ަވގ ތ     މިނިވަން މ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައ ންސިލ ެގ މެންބަރ ންނާ

އްމަދ  ނަޝީދަށް ދިން  ަގއި ރައީސް މ ޙަ  2021މޭ    6  (ކޮމިޓީ  241)  ދަނީ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީކ ރިއަށް

ކިއ ޓަރ ޖެނަރަލް އަދި ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ގެ ޮގތ ން ޕްރޮސި  ޅޭގ   ގ ޅިެގން އެ މައްސަލައިެގ ތަޙ ޤީޤާ  ހަމަލާއާ

ދެން    ބޭފ ޅ ންނާ ނިމ ނީ.  މަސައްކަތް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން  ތަޅ މ ަގއި  މިއަދ ެގ  ބައްދަލ ކ ރ ން. 
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