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 ( މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ރައީސ ރައީސ ،  މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިނ ނެވީ)ރި 

 

 ޖަލ ސާ  ވަނަހަތަރ  ދައ ރ ެގ ވަނަ ތިނ ވަނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސ ( ހޯމަ) 2020 ަބރ އޮކ ޓޫ  12

 

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة    މަޖިލިސ    .له وصحبه ومن واالهعلى 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ނ . އިއ    ޖަލ ސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޞަފަރ ވަނަ އަހަރ ެގ    1442  ވަނަ ދ ވަސ .  9ނަކަތ ނ     ހިތަމިީއ  ދ ވަސ .     ހޯމަވީ  2020  އޮކ ޓޫބަރ   12  ދަކީމިއަ

ދ ވަސ .    25މަހ ނ    އިއަވަނަ  ތިބީނދެށީޅ ަގނޑ މެނ   މި  އަހަރ  ވަ  2020  ،  ވަނަ   4ދައ ރ ެގ    ވަނަތިނ ެގ  ނަ 

ވަގ ތ    މި  މެނ ބަރ ނ   33ތިއ ބެވީ    ޑަިއެގނ ވަ ށ   ޖަލ ސާއަޖަލ ސާަގއި.  އިއ ޒަތ ތެރި   ތިނ   ސަލާމ ގައި  .އިއ ޒަތ ތެރި 

މިމެނ ބަރަިއއ ޒަތ ތެރި    4  އި ައއިސޮލޭޝަނ ަގ  އަދި  ކ ،މެނ ބަރަ އެބަވޭ.  ައޅ ަގނޑ މެނ ައޅ ަގނޑ މެނ ގެ   އަދ ކ    ނާ  

ަވޑަިއެގނ   އެކ ަގއި މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޖަލ ސާގައި ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގނ ނަވާ. މިނިސ ޓަރ 

   އެރ ވ މަށ  ޓަކައި. ވާބ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ ނ ެގ ސ ވާލ ތަކަށ  ޖަ  ،އިނ ނެވީ އެ 

 

 ނ . ރ  ކ ނ  ޢ ލާ އި  ޑާ ނ ޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 ނ :ކެވ އ  ދެކަހަވާ ސަތ ނ ޔާރި

   .4/ 3/ 2020/ ޖއ އަކީ،އެޖެނ ޑާ މިއަދ ެގ 

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ނ  އެނ ގ  ރިޔާސަތ ނ  އަނ ގާ   .4

 

 ވ ނ :އ ކެ ކަދެނ  ވާހަރިޔާސަތ 

   .4އައިޓަމ    ؛ނ  އެނ ގ   ރިޔާސަތ ނ  އަނ ާގ

ަގާވއިދ ެގ    ، އެނގިވަޑައިަގނ ނަވާނެ  -4.1 މަޖިލީހ ެގ  ނ ވަތަ ށ   މަޖިލީހަ  ،ބ ނޭވަނަ މާއ ދާަގިއ އެބަ  153ރައ ޔިތ ނ ެގ 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެކަމެއ     7ކަެމއ  ހ ށަހެޅޭތާ    ،ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި   7ޅޭތާ  މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަކަށ  ަމއ ސަލައެއ  ހ ށަހެ

މި  ،ނިނ މާނެ އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއަށ   ކަމަށ .  ކަނޑައަޅަނ ޖެހޭ  ަގޑިެއއ   ނިނ މާނެ  މަސައ ކަތ   ބ ނަނީ    އެކަމެއ ެގ 

ެއއ ަގމ  )  5/ 2009ނަނ ބަރ     ާގނޫނ   -1ކަނޑައެޅިފައި އެބަޭވ ފަސ  ކަމެއ ަގއި  ަގޑިތައ   ަވގ ތ  ސ ނ   ސ ނ ަގޑިއޭ. މި

ާގނޫނ  ބިލ (އަދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ެގނައ މ ެގ  ިއޞ ލާޙ   ނަނ ބަރ    ؛ށ     ރ  ބައޮކ ޓޫ  29  ،ސ ނ ަގޑިއަކީ  .2020/22ބިލ  

ބިލ  ނަނ ބަރ   ؛ެގނައ މ ެގ ބިލ ލާޙ  އިޞ ށ   (އަެއއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )   2009/5ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     -2.  2020

ބަރ . އެއ މެދ  އިމާރާތ ެގ  ޮއކ ޓޫ  14ލީމ ެގ ބިލ ެގ ސ ނ ގަޑިއަކީ  ޢ . ތ2020ަ  ބަރ އޮކ ޓޫ  29  ،ސ ނ ަގޑިައކީ  .2020/23

ތަބަރ ނ ނޮވެ   23ބިލ ެގ ސ ނ ަގޑިައކީ    ބަރ . އަޅ ަގނޑ ނ ނޮވެ  2ަގޑިައކީ  ލީމ ެގ ބިލ ެގ ސ ނ ޢ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މަތީ 

ސ ނ ަގޑި  ،އ އ މީދ ކ ރަނ  ވެސ   މަސައ ކަތ ތަކ ެގ  ެވސ   ބިލ ތަކ ެގ  އަމާޒަށ    ،ކަނޑަެއޅިެގނ   އެހެނ   ސ ނ ަގޑީެގ  އެ 

 މަޖިލީހ ެގ ލައިބ ރަރީެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ    ،ކ ރައ ވާނެ ކަމަށ . މަޖިލީހ ެގ ކ ތ ބ ޚާނާއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  މަސައ ކަތ 

މަޖި  ެގނ ދެވޭ.  އެބަ  މަސައ ކަތ ކ ރިއަށ   ކ ތ ބ ޚާނާެގ  ޑިރެކ ޓަރެއ ެގ    ލީހ ެގ  ޑެޕިޔ ޓީ  އިދާރާެގ  މަޖިލީހ ެގ  ކ ރ މަށ  

ބޭފ ޅާއަކީ މީެގ ކ ރީަގއި ޤައ މީ ކ ތ ބ ޚާނާަގއި ވެސ  އަދި    ވަނީ މިހާރ  ކަނޑަެއޅިފަ. އެ  ހާމ  މިމަޤާމަށ  ފާތިމަތ  ޝި

ބ ރަރީ އިއަދި ލަ  .ބޭފ ޅެއ ސައ ކަތ ކ ރައ ވާފައި ހ ރި  މޭޝަނ  ކޮމިޝަނ ަގއި ވެސ  މައިނ ފޮ  ،މަނ ޓ އިނ ފޮމޭޝަނ  ޑިޕާޓ 

މަޖިލީހ ެގ ޒަމާނ ވީ ލިޔ ނ ތަކާއި އަދި  ،ލ މ  ލިބިވަޑަިއެގނ  ހ ނ ނެވި ބޭފ ޅެއ . މި ަމސައ ކަތ ެގ ބޭނ މަކީޢިސައިނ ސ ނ  

ބާވަތ ެގ ހ ރިހާ އެއ ޗެއ    މި  ، ާގނޫނ   ،ބިލ   ،ރިޕޯޓ   ،ޔާމިހާރ ވެސ  މަޖިލީހ ނ  ކ ރަމ ނ ެގނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކ ެގ ޔައ މިއ 

އެއ ތަނަކ ނ  ފަސޭހައިނ  ފެނ ނާނެ ޮގތަކަށ  އިނ ތިޒާމ ކ ރ ނ . އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި މަޖިލީހ ެގ ލައިބ ރަރީއަކީ ރާއ ޖޭެގ 

ނ . އ ބިނާކ ރަމ ނ  ެގނ ދިަގއި  ރައ ޔިތ ނ ނަށާއި މަޖިލީހ ެގ ެމނ ބަރ ނ ނަށ  އިތ ރ  ދިރާސާކ ރ މަށ  ރަނަގޅ  ތަނެއ ެގ ޮގތ  

މަސައ ކަތާ ލައިބ ރޭރިއަނ ެގ  މި  މިހާރ   ޮގތެއ ަގިއ  ނަނ ބަރ   ޚާއ ޞަ  މަޖިލީހ ަގިއ  އިނ ތިހާއަށ  ެއކ ަގއި  ޖެހ ނ  

ލިޔ އ ވާ    ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ތިހެނ  ތިއ ބަވާފައި. އެހެނ ވީމާޅައިެގނ ދާނެ. ެއއީ ރިފަރެނ ސ  ނަނ ބަރ ނަހައ ދ ފަހަ

މިހާރ  އޮނ   ޖެހިފަނޯޓެއ ަގއި ވެސ   ވެސ  ޓ ރެކ ކ ރެވެމ ނ ދެވޭނެ. އެއ ވެސ    . އެ ނޯޓ ނާނީ ރިފަރެނ ސ  ނަނ ބަރެއ  

އެއ ޗެއ   އެއ ެވސ   އަދި  ނިކ ނ ނާނެ.  ނަނ ބަރެއ   ރިފަރެނ ސ   ޖައ ސަަވއިފިއ ޔާ  ެއއ ޗެއ   އެއ ވެސ   ަގނޑ ކޮޅެއ ަގއި 

ރިފަރެނ ސ   ޔަވިދާޅ ވި  ވެސ   ެއކަމަކާސ   ނ ކ ނ ނާ  ނަނ ބަރެއ   ދަރަޖައަށ   ގ ޅިެގނ   މި  ނ ޖެހ ނ  ކ ރާ  މިކަނ ނެ. 
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ހ ނ ނާތީވެ   ،ސަބަބަކީ ކަނ ބޮޑ ވ ނ   މަޢ ލޫމާތާއި  ،އަޅ ަގނޑ ެގ  ކަނ ކަމ ެގ  ؛ވާތީެވ،  ކ ރާ  ދައ ލަތ ނ   ސަރ ކާރ ނ ނާިއ 

އެނިގަވޑަ ނެތ ނ .  ޮގތ ތައ   ހޯދޭނެ  ފަސޭހައިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ާގނޫނ ތައ     ،ިއަގނ ނަވާނެރެފަރެނ ސ  

ދެނ   ފޮތ   އ އެ   އި،ކޮށ ފަ ޓ ލިޑޭކޮނ ސެ އެބަދޭ.  ކ ރަމ ނ   މިހާރ   މަޖިލީހ ނ   މި  މަސައ ކަތ   ނެރ މ ެގ  ޮގތ ަގއި  ބައެއ ެގ 

ލިޑޭޓ ކޮށ ފަިއވާ  ބޭފ ޅ ނ  ކޮނ ސެ  އެ  ،ވާހަކައަކީ   އަޅ ަގނޑ  ާގތ ަގއި މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިނ  ދާދި އިހަކަށ ދ ަވހ  ވިދާޅ ވި

އެ އިދާރާއިނ     ިއ،ށ  ފޮނ އ ެވވީާމ ކ ޑަކ ޑަކޮށ  ނޯޓ ސ  ބަދަލ ކޮށ ލައ ވާފަދާރާއަކަެއހެނ  އި  ،ހެނ  ވ ޒާރާއަކަށ  ބިލެއ  އެ

ބިލެއ   އިދާރާެގ  އެ ޝާ   ،އެ  ޮގތ ަގއި  ެއއީ  އިޢ ޑޮކިޔ ަމނ ޓެއ ެގ  ވާހަކަ.  ލިބޭ ދެނ   ކ ރައ ވާފަިއވާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

މަޖިލީހ  މި  އެހެނ ނަމަެވސ ،  ދެނ   ާގނޫނ ތައ އ ފަލެއ .  ފަރާތ ނ   ާގނޫނ ތަކ ެގ  ކޮނ ސެ  ެގ  އެ  އަދި  ލިޑޭޓ ކޮށ ެގނ  

ނޯޓ ސ އާ ނަނ ބަރ ތަކާއި  އެއީ   ރެފަރެނ ސ   ހަމަޖެއ ސ ނ   އިނ ތިޒާމެއ   ނެރެވޭނެ  އެއ     ،ެއކީަގއި  ކ ތ ބ ޚާނާެގ 

  ،އި ބިލ ތަކާ  ،ރިޕޯޓ ތަކާއި   އިސ ތިރާކަށ  މަޖިލީހ ެގ  ،މަޖިލީހަށ  އިސ ތިރާކ  ބަލައިަގނެ  ؛ށ  މަސައ ކަތ . އަދި އިސ ތިރާކަ

 ؛ދިނ މ ެގ އިނ ތިޒާމެއ  ހަމަޖެއ ސ ނ އިމ  މަޢ ލޫމާތ  އިސ ތިރާކަށ  އެދިފައިާވ ފަރާތ ތަކަށ  ފޮނ ވަނ އަދިވެސ  އެހެނ  އާ

ކ ތ ބ ޚާނާއާ މަޖިލީހ ެގ  ލައިބ ރަރީތަކާިއ  މަދަރ ސާތަކެއ ަގިއ  ހ ރިހާ  ރާއ ޖޭެގ  ެއއީ   އަދި  ބޭއ ވ ނ   ގ ޅ ެމއ   ެވސ  

އަޅ ަގމަޖިލީހ  އަމާޒެއ .  އެބަ ެގ  ލިބިފައި  ކ ޑަކ ޑަ    ، ވޭނޑަށ   ސިކ ނ ތ ެގ  އެއ   އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓ .  އޮޑިޓ   ދެ 

. ދެ އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  މަޖެނެރަލ  އަޅ ަގނޑަށ  އެއ ޗެއ  ދެއ ވާނެ ކަމަށ  ވިދާޅ ެވފައި އޮތީ  ލ ކައ ނ ސެ   ވަގ ތ ކޮޅަކަށ  އެދެނ 

ގ ޅޭ ރިޕޯޓ . މި    މ  ދަރަނ ޏާ ނ  ޓަކާއި އަދި އާގ ޅޭ ރިޕޯނ ޓީތަކާ  ރެޓަކީ ެގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބިފައި އެބަވޭ. މި ދެ ރިޕޯ

ދެއ ަވއިފިނަމަ މިނެޓެއ   އަޅ ަގނޑަށ   އެބަވޭ.  ކަނ ތައ ތަކެއ   ފާހަަގވާ  ރިޕޯޓ ަގއި  ދެ  މި  ރިޕޯޓ ެގ  އެކަނ ކަނ     ،ދެ 

ދަނ ނަވާނަނ .   މިނ ވަރ   ފާހަަގވި  ފާހައަޅ ަގނޑަށ   ޖެނެރަލ   ދީފައިވާ  ެގރެނ ޓީދައ ލަތ ނ     ، ކ ރައ ވާ އެބަ    ަގއޮޑިޓަރ 

ފައިނޭނ ސިނ ގ   ،ލޯނ ެގ ދަށ ނ  ހިނ ޭގ މަޝ ރޫޢ ތަކ ެގ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ެގ އައ ޓ ސ ޓޭނ ޑިނ ގ ބެލެނ ސާއި

ހ ރ މ ނ ފަ ފަރަގ   ކަމަށ .  ހ ރި  ފަރަގ   ބެލެނ ސ ަގއި  އައ ޓ ސ ޓޭނ ޑިނ ގ  ެގ  2018  ބަރ ނ ޑިސެ  31  ،ރާތ ތަކ ެގ 

ޮގތ ަގިއ  ނިޔަ ބެލެނ ސ ެގ  ކަމަށ    83ސ   ހާ  64ލައ ކަ    5މިލިއަނ     164ލަށ   އަދަދެއ   ޞައ ޙަ  ރ ފިޔާއަކީ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ކަށަވަރ ވެފައި ކަމަށ .  ހަނދާނ ަގިއވާނެ  ގެ ނ ވާ  މެނ ބަރ ނ ެގ  މ ޅި   ގ ޅޭ  ދަރަނ ޏާ  ، ިއއ ޒަތ ތެރި  ޮގތ ނ  

އަނ ނަނީ   ވެސ  މި  ޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީނ އެކ ަގއި މ ޅި މަ  ވަރާތަކާމަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީަގއި ހިނ ގ ނ  ބަހ ސާއި ކ ރެވ ނ  މަޝ 

އެކ ލަވަ  މަޖިލީހ ެގ  އިރިޕޯޓ   މ ޅި  ރިޕޯޓ   ދެ އިއެކ ލަވަ ކޮމިޓީނ   ލަމ ނ .  މި  ޖެނެރަލ ެގ  އޮޑިޓަރ  ެގނ ދަނިކޮށ   ލަމ ނ  

ލިބ ނީ ރިޕޯޓ   ސޮ  .އޮޑިޓ   އަދި  ވެއެއީ  ރިޕޯޓާއި  ޮއޑިޓ   ެގރެނ ޓީެގ  އޮޑި  ޕަބ ލިކ ރިނ ގ  ރިޕޯޓ ޑެޓ ެގ  އޮޑިޓަރ  ޓ    .

ެގރެނ ޓީ    ،ވިދާޅ ވޭއަދި  ނެރަލ   ޖެ ނަމ ަގއި  ދެވަނަ    13އ ސޫލ ެގ  ދޫކ ރ މ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  )ހ(ެގ  މާއ ދާެގ  ަވނަ 

މަހ ނ    4ނަނ ބަރ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ެގރެނ ޓީ ދޫކޮށ ފައިވާ ލޯނ ެގ ދަށ ނ  ހިނ ޭގ މަޝ ރޫޢ ގެ ސ ޓޭޓަސ  ކޮނ މެ  

ޓ މ ެގ ލޯނ ތައ  ބެލެހެއ  ؛މި މަޢ ލޫމާތ   ، ހިނދ   ވީހެޅ މަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިއެއ ފަހަރ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސަށ  ހ ށަ
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ހަމަމައ ސަލަެއއ    ެވސ .  ޖެނެރަލ   އޮޑިޓަރ  އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ  ފާހަަގކ ރައ ވާ  ެގ  ،އެާއއެކީަގއި  ނ ޓީއެއ   ރެދެ 

ފާހަގަވީ ގެ   .މިތަނަށ   ދެ  ޓ ރެޜަރީރެއެ  އެހެނ ނަމަވެނ ޓީ  ބާޠިލ ކޮށ ފަ.  ވަނީ  ެގނ   ިމ  އެގ ރީމެނ ޓ ެގ  ރެސ ،  ނ ޓީެގ 

ކަމަށ 4.2 ބ ނާ  މާއ ދާަގއި  ވިދާޅ ވޭ   ވަނަ  ވެސ   ޖެނެރަލ   އެބަ    ،އޮޑިޓަރ  ވެސ   މަސައ ކަތ ނ   މަޖިލީހ ެގ  މި  އަދި 

ރެޜަރީއާ ހަވާލ ކ ރަނ ޖެހޭ ސީދާ އެތި ެގނެސ  ޓ   ،ނ ޓީ އަނބ ރާރެއެ ެގ  ،ެގރެނ ޓީއެއ  ބާޠިލ ކޮށ ފިނަމަ  ބޭނ ކ   ،ފާހަގަވޭ

އެހެނ ވީމާކަމަ ެގށ .  ެއ  ޓ ރެޜަރީއާރެ ،  ކަމަ  ނ ޓީ  ނެތ   ހަވާލ ވެފައި  ދަރަނ ޏާއަދި  މަޖިލީހ ެގ   ގ ޅޭ   ށ .  މ ޅި  ޮގތ ނ  

އެކ ލަވަ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ރިޕޯޓ   ރިޕޯޓ ަގއިތަޅ މ ެގ  އެ  ބޭފ ޅ ނ ެގ    އި ލެވޭނެ.  ބައެއ   މައ ޗަށ   އެއ ޗެއ ެގ  ހ ރެދާނެ 

ކަނ ބޮޑ ވ ނ  މި  އެބަވޭ.  ވަނީ ކަނ ބޮޑ ވ ނ   ދަރަނ ޏާ  ،  މ ައއ ސަސާތަކ ނ   އެކިއެކި  ތ ނ   ޮގ  ގ ޅޭ  ދައ ލަތ ެގ 

ެގ ވަރަށ  ހ ވާމީ އިދާރާތަކ ނ  އެކަނ  ފާހަަގކ ރާނެ. މަޖިލީގ ބައިނަލ އަ   ،ވާނަމަފާހަަގކ ރެވިފައި ހ ނ ނަ ކަނ ކަމ ަގއި ތަފާތ 

 ،ފަރަެގއ  ވާނަމަކ ރ ނ .    އ ކަތ  މި މަސައެކ ަގއި  ސަރ ކާރާ  ،ެވސ  ވާނެ  މަސ އޫލިއ ޔަތަކަށ   ،ވާނެ  ބޮޑ  ޒިނ މާއަކަށ 

ކޮބައިތޯ ފަރަަގކީ  ވެސ   އެ  އެއީ   ، ސަރ ކާރަށ   ފޫބެއ ދ ނ   އެކަމެއ   އެނިގެގނ   ވެސ   އޮތ     ،މަޖިލީހަށ   ފަރަެގއ   ެއ 

ިވއ ޔާ މި  ެއއ ޮގތަކަށ  މިކަނ  ކަނޑައެޅިެގނ  ައއ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  އިރާދަކ ރެއ   ، ތަނަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެަގނެ

ނ ދާ ޮގތ ތައ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ތަފާތ ވަމ   އ  އަދަދ ތަ ؛ކޮނ ސިލިއޭޝަނެއ  ވެސ ހ ރިހާ ރި

ދަރަނި   ފާހަަގކ ރައ ވާފައި  7ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ.  މެނ ބަރ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަމަށ   ބެހޭ  ރިޕޯޓ ަގިއ ބަޔަކަށ   މި  ވަނީ. 

ދަރަނ ޏާ  7އެ    އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ އޭެގ  ގ ޅޭ  ބާަވތ ެގ  ހ ނ ނާނެ.  މަޢ ލޫމާތ   ދޭ ޮގތ ނ   ޤައ މ ތަކ ނ   ދޭދޭ  ތެރޭަގއި 

ނ ޓީެގ  ރެޓ ރެޜަރީ ބިލ ެގ ޮގތ ަގއި ނަާގ ދަރަނި. ެގ  .ވާމީ ޖަމާޢަތ ތަކ ނ  ނަާގ ދަރަނިގ  ބައިނަލ އަ  .ނަާގ ދަރަނި ؛ދަރަނި

ބިލ ެގ ހ ރި  ނ ދައ ކާ  ދަރަނި.  ނަާގ  ދަރަޮގތ ަގއި  ޮގތ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ އޯވަރޑ ރާފ ޓ ެގ  ނި.  ާވ  ދަރަނި.  ޮގތ ަގިއވާ 

އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ބޮނ  އަދި  މިނ ވަރާއި  ދަރަނީެގ  ބާވަތެއ ެގ  ކޮނ މެ  މިއިނ   ދަރަނި.  ޮގތ ަގިއވާ  ވަނަ    2021ޑ ެގ 

ހޭދަކ ރަނ ޖެހޭނެ ިމއިނ  ކޮނ މެ އަހަރަކ  ދަރަނި ދެއ ކ މ ަގއި   ؛ވަނަ އަހަރ   2023  ،ވަނަ އަހަރާއި  2022  ،އަހަރާއި

އިރާ  އަނ ދާޒާއެއ   އަޅ  މިނ ވަރ ެގ  މިދެނ ނެވިހެނ ދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  އަޅ ަގނޑ   ހޯދޭނެ.  މަޢ ލޫމާތ    ،ަގނޑ މެނ ނަށ   މި 

މިނިސ ޓ ރީއާއަޅ ަގނޑ    މެނ ބަރ ނ ނާ  ،އެކ ަގއި   އާޓ ރެޜަރީ   އިފިނޭނ ސ   ައޅ ަގނޑ މެނ   އިއ ޒަތ ތެރި   ނަށ  އެކ ަގއި 

ވަނަ 2012ނ  ބ އ ދިވެރި.  އ ކީ ދައ ލަތ ެގ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ޮގތ ަގއި ދެކިެގނ  ކ ރިއަށ ދިއ ކަތަމި މަސަ ؛މަޝ ވަރާކ ރެވި

ދައ ކާ   2018އަހަރާއި   އަނބ ރާ  ދަރަނި  އެ  ޮގސ ފަިއވަނީ.  ދަރަނިވެރިެވެގނ   އިނ ތިހާއަށ   ދެމެދ ަގއި  އަހަރާ   ނ  ވަނަ 

މި އެހެނ ވީމާ  މިއަދ   ޖެހިފަ.  އަޅ ަގނޑ ވަނީ  މިކަމަކީ  ވެސ    މެނ ،  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ރިހާ  ދެކޭޮގތ ަގއި 

އެކ ަގއި ކ ރިއަށ ދާނެ ކަނ ތައ ތައ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ    ޒިނ މާދާރ ކަމާ  ،އެކ ަގއި  ބެލ ނ ތެރިކަމާ  އަދި  އި،ޝައ ޤ ވެރިކަމާ

 ދެކެނ .
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 ސ ވާލ    .5

 

 ވ ނ :އ ކެ ކަދެނ  ވާހަރިޔާސަތ 

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   ކާއަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ   ދޫށިއަރ ވަނީ  އިއ ޒަތ ތެރި  ސ ާވލ   ؛ދާއިރާެގ  މެނ ބަރ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި 

ފިޝަރީޒ   ރމިނިސ ޓަ ރިސޯ  ޑ އެނ   އޮފ   ެއގ ރިކަލ ޗަރމެރިނ   އެނ ޑ   އޮފ     !މަޑ ކޮށ ލައ ޗޭ ؛ސަސ   މިނިސ ޓ ރީ 

ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ .   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ؛މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  އެގ ރިކަލ ޗަރ  ،ފިޝަރީޒ 

މައ ސަލަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (   މެނ ބަރ   ިއެގނިޒާމީ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވާލަނ   އަޅ ަގނޑ   މި    ،މިއަދަކީ  .ކ ރީަގއި 

ތާ. ނަފ ސާނީ ޞިއ ޙަތ ެގ ހަފ  ؛ތާ. ދެނ  ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ނ ނާއި ވާމީ ނަފ ސާނީ ބަލީެގ ހަފ ގ ތާއަކީ ބައިނަލ އަ ފ ހަ

 ެއއ ެގނ ދަނީ. އޭެގ ރަމ ޒެއ ެގ ޮގތ ަގއި ަގލޮޅ  ފެހި ޓައީ  ތާ ފާހަަގކ ރަމ ނ  މި ވެސ  އެ ހަފ   އެނ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ 

ރަނަގޅ  އެއީ  ޮގތ ަގއި  އެޅ ނ   މެނ ބަރ     ،ކަެމއ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  އ ތ ރ   ަގލޮޅ   ާގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  

އެއ  އަޅ ަގނޑ  ސަނ ެގ ފެހި ކ ލައިެގ ޓައީ އަރޕާ އ ވަިއެގނ  ޗެއިނީ އިރާދަކ ރަ  ކަނޑައެޅިެގނ  ވިދާޅ ެވެގނ  ައޅ ަގނޑ  މި

 އަޅަިއެގނ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ(                                

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ 

ރަ ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  މަނިއާދެ!  ރިޔާސަތ ނ   ދެނ މެަގއި  އިއ ެވވީ އީސ .  ވާހަކަ  ކ ފާނ   ދަރަނީެގ   .ދައ ލަތ ެގ 

ވިދާޅ ވީމަ    އ2018ާާއއި  2012 އޮޅޭ.  ދޭތެރޭަގިއ  އެބަ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ދޭތެރޭަގިއ    އ2018ާއާިއ  2012ރައ ޔިތ ނ ނަށ  

ލޯނަށ ވ ރެ   ިގނަހެނ   ދޭތެރޭަގއި  އ2021ާާއއި  2018ނެގ ނ   ތަނ ކޮޅެއ   ލޯނ   ހީވާތީވެ ނެގ ނ   އަޅ ަގނޑަށ    ، 

 ށ .  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަ  .ކޮށ ލީކަނ ތައ  ރަނަގޅ  އެހެނ ވެެގނ  އެ

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 ނޫނ .  ނެގ ނ  ލޯނ ެގ އަދަދަކަށ   ،ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  ބޮޑަށ  އަމާޒ  މި ހިފަނީ

ދައ އަ މިހާރ   ނބ ރާ  އަދަދަށ .  ެގނ ދަނީމިއަދ   ކަނ ޖެހޭ  ނަަގމ ނ   ދ ވަހ   .އަޅ ަގނޑ މެނ   ނަަގމ ނ  ވެސ     ކ ރީ 

އާމ ދަނީ  .ެގނ ދިޔައީ ދައ ލަތ ެގ  ވަގ ތ   ދައ ކަނ ޖެހޭ  ނެތ ނީމާ   އަނބ ރާ  މިނ ވަރަށ   އަދަދާއި  ދައ ކަނ ޖެހޭ    އަނބ ރާ 

ނ ރައ ކަލަކަށ  ދެމ2018ެއާއި  2012ެވެގނ ދަނީ.    ދަރަނި  މި  ދ އާ  އަނބ ރާ  ލޯނ ތައ   ަވގ ތ     ނެގ ނ  
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ދަނ ނަވަނީ. އެއ ވެސ  ހާލެއ ަގިއ    އަޅ ަގނޑ  ެއވާހަކަ މި  ށ  ނެތ ނީމާ  އެޮގތަދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީ  ޖެހ ނ އިރ ަގއިދައ ކަނ 

 ލޯނ ެގ ެގވި ނެނ   ައދި ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ   ،ނެނ ެގިވ ލޯނ ެގ ވާހަކައާއި ނ   ޔާމީهللا ރައީސ  ޢަބ ދ 

އިނ   ،ވާހަކަާއއި ކަމ ަގއި  ރަީއސ   އަޅ ަގނޑ   ސަރ ކާރ ަގއި  ކ ރީެގ  ވާހަކަާއއި  އިރ ގައިއަދި  ލޯނ ެގ  އަދި   ،ނެގ ނ  

މައ މޫނ 79 ރައީސ   ފެށިެގނ   އަހަރ ނ   ވާހަކައާއި   އ ޔޫމ ޤަޢަބ ދ ލ   ވަނަ  ލޯނ ެގ  ކ ރީަގިއ    ،ނެނ ެގވި  ޭއެގ  އަދި 

މިއަނ ނަ   ،ވ ރެ އަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވާ ވާހަކައަކީ   ެގ ވާހަކަތަކަކަށ ފައެއ . މި ބާވަތ ރ  ނެތ  ނަނ ގަވާޞިއިބ ރާހީމ  ނާ

މިއަހަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ދައ ކާ  ،ތަކެތި    އަނބ ރާ  ފައިސާ  ލޯނ ެގ  އެނ މެނ  މި  ދައ ކާއިރ ަގއި  އެ  ނ ޖެހެއޭ. 

އެ ލާރި ދައ ކަނ ޖެހޭ ަގޑީަގއި    ،އިެގނ  ނެތިއ ޔާޖީބ ަގއި ފައިސާކޮޅެއ  ބަހައ ޓަ   .ނީތިބެނ ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެނ   ތައ ޔާރ ވެއޭ  

 ކާށިދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އޮނ ނާނީ ހާސ ކަމ ެގ ތެރޭަގއޭ.

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ هللا ޢަބ ދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

މަޖިލީހ ަގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  އާދެ!  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  މިނިސ ޓަރާޝ ކ ރިއ ޔާ  މިައދ   ައޅ ަގނޑ   ތަކ ރާރ ކޮށ    އި 

މި  ،ސ ވާލ ކ ރަނ ޖެހޭތީ އެނިގއ ޖެއ ޔާ   މިފަހަރ     މިނިސ ޓަރަށ   ބަލާނަނ .  ދެނ ނެވޭތޯ  ބަހ ނ   ދިވެހި  ެއއ ޗެއ   ކިޔާ 

 ށ  މިދެނ  ހިތަ  ވަރަށ  ރަނަގޅ ވާނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ 

މިނިސ ޓަރާ  ،އަރަނީ ތަކ ރާރ ކޮށ   ސ ވާލެއ   ެއއ   އޮޅ ނ   އެއ ފަހަރާ  އެހެނ ނަމަވެސ   ކ ރަނ ޖެހ ނީމަ  އަރާނެ.   ،ވެސ  

ދެމެދ  ހަދާފައިވާ ފ ރީ ޓ ރޭޑ  އެގ ރީމެނ ޓ ެގ ދަށ ނ  ދިވެހި   ލެވޭތޯ ބަލާނަނ . ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  ޗައިނާއާއިދަނ ނަވަ

މަނ  ލިބެނ ޖެހޭ  ބަނ ދ ކޮށ މަސ ވެރިނ ނަށ   ދޮރ ތައ   މަސ ވެރިކަމ ެގ  ހިފަހައ ޓައި،  ސަރ ކާރ ނ    ،ފާތައ   މި 

އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ    ،ކޮށ  ނިކަމެތިކ ރަމ ނ ދާއިރ މަސ ވެރިނ  މަގ މަތި  ،އިވެފަިއވާ ވަޢ ދ ތައ  ނ ފ އ ދަ  ށ މަސ ވެރިނ ނަ

މަސ އަތ  ދިވެހި  އިނ ނަަވއި  އިތ ރ ފ ޅ ހައ ދައ ރާލައ ަވއިެގނ   ނ ފ އ ދަވަނީ   ،ަވއިވެރިނ ނަށ   ވަޢ ދ ތައ   ވެފައިވާ 

މި ؟ކީއ ވެެގނ ތޯ ސ ވާލ   ައކ ރަށ   ައޅ ަގނޑ   އަކ ރ ނ   އިތ ރ ޖަވާބާ  .ކ ރީ  ކ ރިއަށ ދާނަނ .   އެކ   ސ ވާލާިއެގނ  

 ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ރ . ޒީވަ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ދ ޙީނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޒަހާ ވަމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރި
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ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ     ޝ ކ ރިއ ޔާ  ،ޝ ކ ރިއ ޔާ  ޖަވާބ ަގއި  ސ ވާލ ެގ  ކ ރެއ ވި  މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި 

ޗައިނާއާ ދިވެހިރާއ ޖެާއިއ  ސޮއިކޮށ   ދަނ ނަވަނ ،  ޓ ދެމެދ   ފ ރީ  އެގ ރީމެނ ޓާފައިވާ  ކަނ ކަނ    ރޭޑ   ގ ޅޭ 

ޑި އިކޮނޮމިކ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ފޮރިނ ވެބަލަހައ ޓަމ ނ ދަނީ  އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  އަދި  އަދި    ނ  ޒ އެފެއާ  ގ ލޮޕ ަމނ ޓ  

ވަނަ    6ހ   ނ ވޭ. މި މަ  ހަވާލ ކ ރ އ ވާފައެއ   ކ ރ މަށ  މި މިނިސ ޓ ރީއާ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ އޮފީހ ނ  މި މަސައ ކަތ 

އަމީދ  އިބ ރާހީމ   ފިނޭނ ސ   އޮފ   މިނިސ ޓަރ  ޖަލ ސާަގިއ  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ   ބޭއ ވ ނ   ފާހަަގކ ރެއ ިވ  ވަހ   ރ  

ނޫނ . އަދި މި އެގ ރީމެނ ޓ  ތަނ ފީޒ ކ ރ މަށ     ވަގ ތައ  އޮޕަރޭޝަނަލ  ެއގ ރީމެނ ޓެއ   މި އެގ ރީމެނ ޓަކީ މި  ،ފަދައިނ 

މަޖިލީހ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ާގނޫނ ޓަކައި  އިތ ރ   އެހެނ ކަމ ނ   ނ   ފާސ ކ ރައ ވަނ ޖެހޭ.  އެގ ރީމެނ ޓ    ، ވެސ   ދަށ ނ  މި  ެގ 

ނ ވަތަ މަނ ފާމަސ ވެރިނ ނަށ   ލިބެނ ޖެހޭ  ވެސ   އެކ ސ ޕޯޓަރ ނ ނަށ   ހިފަހައ ޓާފައި     ފަރާތ ނ   މިނިސ ޓ ރީެގ 

އެކި ފިޔަަވޅ ތައ     ވާިއ އަޅާފައި އަށ  ޓަކައި މަނ ފާޔާ ޮގތެއ ަގއި މަސ ވެރިނ ެގ ލާބަ  މ ނ ނ ވާނެކަމ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . އާ

ސިޔާސަ މިނިސ ޓ ރީެގ  ހިފެހެއ ޓ މެއ   ެއއ ެވސ   އިތ ރ   ވިޔަފާރީފިޔަވަިއ  ސަރ ކާރ ެގ  މި  ނ ެގނ ގ ޅެނ .  ެގ ތ ތަކ  

މަސ ވެރިކަމ   މިނިސ ޓ ރީެގ  އަދި  މިފަދައިނ .  ެގސިޔާސަތ ތައ   ބައ ޓަނ ކ ރެވިފަިއވަނީ  ވެސ   ސިޔާސަތ ތައ    

ފަހަކާމަސ ވެރިކަ ވަރަށ   ސިނާޢަތ ަގއި  ަމސައ ކަތަކީ   މ ެގ  ެއއ   ބޮޑ   އޮތ   ހިފެހެއ ޓިފައި    ބިލަމަސ ކަޅ   ،ޖެހެނ ދެނ  

. އަދި ލެފވިފައިޕ ރޮސެސ ކ ރ މ ެގ ސިނާޢަތ . އެކަނ  ވެސ  ސިޔާސަތ ތަކަށ  ބަދަލ ެގނެސ  މިހާރ  ވަނީ ހ ޅ ވަ  ،ަގނެ

ިވޔަބޮޑ  ަގތ މ ެގ  މަސ   ބާނާ  މަސ ވެރިނ   ެއއ ވެސ   ކަނ ނެލީެގ  ހ ރަެއއ   ެއއ ެވސ   ވަނ މ ެގ  ދ ވަސ ވަރަކ   ފާރިައށ  

ކޮވިޑ   ފާހަަގކ ރަނ .  ެއކި  ހާ  މި  19-ނެތ ކަމ ަގއި  ހަރަކާތ ތެރިވާ  ސިނާޢަތ ަގއި  މަސ ވެރިކަމ ެގ  ެވސ   ލަތ ަގއި 

ެގއ ލ ނ  މިނ ވަރ ެގ  އެކި  ވެފަ  ފަރާތ ތަކަށ   ބޮޑ ވަނީ  ިމޮގތ ނ   ހަރަ.  މަސ ވެރިކަމ ަގއި  ކާތ ތެރިވާ  ކަނ ނެލީެގ 

ވިޔަ  އި،ފަރާތ ތަކާ ފަރާތ ތަކަށ   ހަރަކާތ ތެރިވާ  މަސ ވެރިކަމ ަގިއ  ހ އިފިލަނޑާެގ  އަދި  ހީނަރ ކަފާނަ    މާއި ފާރިއަށ  

ވެފަ  އ ެގއ ލ ނ ތަކެ  ރި ވަނީ  ބަނ ޓ ސޯ.  ފަތައ   ސަބަބ ނ   ވަނީ  ދ ވ މ ެގ  އާމ ދަނީއަށ   ފަރާތ ތަކ ެގ  ރ މަސ ވެރިކަނ ކ ރާ 

މ ޅިއަސަރ ކޮށ ފަ މިއީ  ބަނ ދ ވ މާ  ،ށ  ޮގސ ހިރާއ ޖެއަށ  ލޮކ ޑައ ނަވެ ދި   .  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ަވއިެގ ބަނދަރ   އަދި  އެކ  

ލޮޅ ނ ތަކާސިނާޢަ އައި  ކ ރިމަތިވި  ތަށ   ބޮޑ  ހާެއކ   މަިއަގނޑ   ލަތެއ .  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މަސ ވެރިކަމ ަގިއ  ކަނ ނެލީެގ 

ޔޫރަޕާ އިޤ   އިބާޒާރ ކަމ ަގއިވާ  ކޮިވޑ  އެެމރިކާެގ  ސަތިޞާދަށ   ހ އ ޓ މާ ބަބ ެގ  އައި  ެއއަ  ،އެކ  ނ   ލައިނ ތަކ ެގ  ރއަދި 

ދިވެހި ސަބަބ ނ   މަދ ކ ރ މ ެގ  ބޮޑ އެކ ސ ޕޯޓ   ރާއ ޖެއިނ ދަތ ރ ތައ   ފާއިތ ވެދިޔަ  ކ ރެވޭ  މިނ ވަރ   ކަނ ނެލީެގ 

ޮގ ދަށަށ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   ވަނީ  ހަމަސ ފަދ ވަސ ތަކ ަގއި  އަދި  ހ ރިހާ .  ދަތ ރ ކ ރާ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ     މިއާއިއެކ  

ފ ރައި ކޮސ ޓ އެއަރލައިނަކ ނ   ބޮޑ ކޮށ ފަ   ޓ   ވަނީ  އެހެނ ކަމ ނ ވެސ   ެވސ   އެކ    ،.  އާމ ދަނީއަށ   ސ ޕޯޓަރ ނ ެގ 

ޮގއ ސަ  ، އަސަރ ކޮށ  ދަށަށ   ވަނީ  އަގ   ަގނ ނަ  މިނ ވަރެއ  މަސ   ކޮނ މެވެސ   ކަނ ކަމަށ   މި  ހޯދ މ ެގ    އ ލެއ ޙަ ެގ  . 

ބޮޑ  އެކ ސ ޕޯޓ ކަނ ނެޮގތ ނ   ފަރާތ ތަކަށ ލި  އަމާޒ ކޮށ  ކ ރާ  ލޯ  ،  އިނ ޓަރެސ ޓ   ހަމަޖައ ސައިލޯ  ފެސިލިޓީއެއ     ،ނ  
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.  ފަދެވިމަސ ަގތ މ ެގ ިވޔަފާރި އެއ ކޮށ  ހ އ ޓ މަކަށ  ނައިސ  ކ ރިައށ ެގނ ދިއ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އެހީތެރިކަނ  ވަނީ ފޯރ ކޮށ 

ފަރާތ ތަކަށ  ހަރާކަތ ތެރިވާ  މަސ ވެރިކަމ ަގއި  އެހެނިހެނ   ހިނ ާގ  ށ މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަ  ،އަދި  އިނ ކަމ     އަމާޒ ކޮށ  

މައ ސަލަތައ  ފޯރ ކޮށ ދެވިފަ  ވަނީ  އެހީތެރިކަނ   ކީމ ނ ސ ސަޕޯޓ    ިގނަ  ހ ރި  ސިނާޢަތ ަގއި  މަސ ވެރިކަމ ެގ   .

ސަރ ށ އ ލ ކ ރ މަޙަ އަދި  މިނިސ ޓ ރީނ   ކ ރެވެމ ނ .ކާ  ދަނީ  މަސައ ކަތ ތަކެއ   ިގނަ  ތެރެއިނ   ދޮށީެގ    ،މިޮގތ ނ   ރ ެގ 

ދިގ މަސ ވެރިކަމ ަގއި މައ ސަލަތައ   ހ ރި  މ އ ދަ  ަގތ މ ެގ    ހޯދ މަށ   އ ލ ޙަތަކަށ     އާމަސ   ވަނީ  މ ކޮށ  ނ ިވޔަފާރި 

ރަނަގޅ   ލެވިފައިހ ޅ ވަ މަސ ވެރިނ ނަށ   ބޮޑ ކަނ ނެލީެގ  މ ހި  ައެގއ  .  އެނ މެ  މަސައ ކަތަކީނ ހޯދައިދ ނ މަށ   އެއ     ، މ  

މިވީހާތަނަށ     ،ކ ރެވި   ނ . މިކަމަށ  ިގނަ މަޝ ވަރާތަކެއ  ހޯދ ލ ޔެއ   އަށ ޑިއ ޓީ   24ނަާގ %   ހަށ ޕަށ  ބޭރ ކ ރެވޭ މަޔޫރަ

ނ  . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިކަމަށ  ޔޫރަޕިއަނ  ޔޫނިއަނ މިނިސ ޓ ރީނ  ހ ށަހެޅަނ ޖެހޭ ކަރ ދާސ ތައ  ވަނީ ހ ށަހެޅިފަ  ،ކ ރެވި

ނިނ މ މަ ނަާގނެ  ށ ޮގތެއ   ދ ވަސ ތަކެއ   ސިނާޢަ  އިތ ރަށ   މަސ ވެރިކަމ ެގ  ބެލެވޭ.  އ ފައ ދ ނ ތެރިކަނ  ކަމަށ   ތ ަގއި 

މަސައ ކަތަ  އިތ ރ ކޮށ  ެއކ ސ ޕޯޓަރ ނ ެގ  މިނިސ ޓ ރީނ   ށ މަސ ވެރިނ ނާއި  މި  އެކަމަށ     އަބަދ ވެސ   ފަހިކޮށ ދިނ މަކީ 

 . މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދާނެ ކަމެއ . ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި   ސ ވާލ ެގ   ؛ސ ާވލ   އިތ ރ އަޅ ަގނޑ     ވަޒީރ .ޝ ކ ރިއ ޔާ  މިފ ރަތަމަ   ދޫށިކާ  ،އަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ  

  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ށ . އެ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ފަހ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އިތ ރ  ސ ވާލ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަ

 .އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ލީ. ކާށިދޫ ދާއިރާެގަވއިވެސ  މި ހ ޅ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ 

އެކ  ފ ރީ ޓ ރޭޑ  ެއގ ރީމެނ ޓެއ  ނެތޭ  ޗައިނާއާ   ،އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ މެ ވަޒީރ  ވިދާޅ ވެއ ޖެ 

ވަޒީރ  ވެސ  ދެނ މެ   ،ބ ނޭ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ  ތަނ ފީޒ ކ ރަނ ޖެހޭ. މައ ސަލައެއ  ނެތ . އެހެނ  މިހާރ  އެބަ

މާކެޓ   ،ެވއ ޖެވިދާޅ  ހޯދަނ ޖެހެއިތ ރ   އެބަ  ދިވެހިރާއ ޖެ އޭތައ   ޗަިއނާއަކީ  މަސ އިނ   .  ބާނާ  ގ ނަ   300  ،މި 

ނ ނަނ  މިނިސ ޓަރ   ވަބޮޑ  މާކެޓަށ     އޮތ   އެއެ ޤައ މ ަގއި ރައ ޔިތ ނ  އެބަ ކޮނ ސިއ މ ކ ރޭ. އެހެނ ވީމާ،    ކޮށ ލަމ ސަމ 

ކ ރަނީ މި  މިހާރ    ؟ކޮނ ކަމެއ ތޯ  އެހާމަސ ވެރިކަމ ނ   އާމ ދަނީ  ބިކަެވެގނ ދާ  ދަށ ވެ  ލިބޭ  މ ޅި    ،އިރ މަސ ެވރިނ  

ޔޫރަޕަ  ހަމައެކަނި  މަސ ށ ދ ނިޔެއިނ   ިވއ ކާ  ބަދަލ ަގއި ޮގތަށ       ނިނ މ މ ެގ  އޮތ   ޓ ރޭޑ    ،ނިނ މާފައި  ފ ރީ 

ިވއ  މަކެޓަށ   ޗައިނާ  މަސ ކޮޅ   މަސ ވެރިނ ނަށ   ޭއެގތެރެއިނ   ހެދިެގނ   އަ  ކޭނެ އެގ ރީމެނ ޓެއ   ތި   ،އޮތ ނ ނ ނަޮގތަށ  

ތިމަނ   ނެތޭ  އަދި  މާނަވިދާޅ ވަނީ  ޗަިއނާ  އެހެނ ވީމާ،  މަސ   މެނަކަށ .  ބާނާ  މަސ ވެރިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކެޓަށ  
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ދެނ   ؟ވ ނ ތޯއ  ކ ރެ  ޑިއ ޓީފ ރީކޮށ  ެގނ ދެޭވނެ ޮގތެއ  ހޯދަނ  ކިހާ މަސައ ކަތެއ   ،ސ ޕޯޓ ކ ރަނ ނ ވަތަ އެކ   ،ވިއ ކަނ 

ހ ރި ހ ވައިަގއާިއ    ވަޒީރ  ކޮށ ފައި ؟ނެތީކަމަށ  އެއ ވެސ  ކަހަލަ ފިޔަވަޅެއ  އެޅިފައިޔަިއރ  މިހިސާބަށ  ދިކީއ ވެެގނ ތޯ މި

ސަރ ކާރ  އަމާނާތ ތެރިކަމާ  ނ އަދި  މަސ ވެރިނ ނަށ   ލިބޭނެ   ވަޢ ދ ވީ  ޑެލިވަރީ  ބާނާ    އެއ ކޮށ   މީހ ނ   އެ  ކަމަށ  

މިށ މަސ ކޮޅަ ނ ެވެގނ   އެކަނ   ބޮޑެތި  .  މިކަހަލަ  މާކެޓ އ ޅެނީ  ޓެޕ ނ ކ ރެވ ނީމަ  ވަޒީރ    .ތައ   ބަލަނީ  ވަޒީރ  

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ވީސާބ ނ . މިއަށ  ޖަވާބ ދާރީވާނ ހި އެ  މަށ ކަ  އަޅ ަގނޑ  ބަލަނީ ވަޒީރ  ފެއިލ ވެއ ޖެ ؟ތޯމަށ މޮޅ ކަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި 

 

 ދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙީނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޒަހާ ވަރީޒ ، މެރިމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަ

ޗައިނާއާ ފ ރީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ކީއ ވެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ނޫނީޓ އެކީަގއި  ެއގ ރީމެނ ޓެއ   މާ  ރޭޑ   ފ ކޮށ ފައި ޑިއ ޓީ 

މަސައ ކަތަނެތީ  އިނާޔަތ ތަކެއ    ބޭރ މ ެގ  ދަނ ނަވާނީ ؟ށ މަސ   ހ ޅ  ވިޔަފާރި   ،ައޅ ަގނޑ   އޮތ  އިވައަކީ  ލެވިފައި 

ޗައިނާއާ  ދަނީ.  ކ ރެވެމ ނ ނޭ  މަސައ ކަތ ތައ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ޓަކައި  ވަނ މަށ   ވެސ   ބާޒާރަށ   ޗައިނާެގ    ވިޔަފާރިެއކޭ. 

ފަށާފައިވާނޭ މަސައ ކަތ   ައޅ ަގނޑ މެނ   އޮނ ނައެކީަގއި  ަގާވއިދ ތައ   ޗައިނާެގ  ބޭފ   .  އެ  ކަހަލަ ޮގތ ނ   ވަކި  ޅ ނ ެގ 

އެހެނ ވީމާޕ ރޮސެސެ  ސެޓ ފިކޭޝަނ  ވަދެވެނީ.  ތެރެއިނ   މަރ ޙަލާ،  އ ެގ  ވެސ     ،އެކަމ ެގ  މަސައ ކަތ ތައ   ެއކަމ ެގ 

ހަމަ ހ ޅ ވިފައި އޮތ     ނ ނިނ މަނ .އެކީ ިވޔަފާރިނ ކ ރާކަށ   އެބަދޭ ކ ރެވެމ ނ . އެހެނ ވީާމ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަކި ޤައ މަކާ 

ހޯއ ދަވަ  ވިޔަފާރިެއއ . ފ ރ ޞަތ   ޭއެގ  ވެއެހެނ ވީާމ،  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ިއެގނ   އެހެނ ވީމާ،  ދެވަޑަިއަގނ ނަވަނ ވީ. 

ެއކަނ ޏެއ  ރަޝިއާ  ،ނޫނ   ޗައިނާ  ެވސ     އަދި  އެކ ރަނ އެބަ  މަސައ ކަތ އެ  ެއކީަގއި  މަސ    ،  ިވޔަފާރީަގއި 

 ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ ެގނ ދެވޭތޯ. ޝ ކ ރިއ ޔާ. އެކ ސ ޕޯޓ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އެނިގވަޑައިަގނ ނަާވނެ.  ަވޒީރ ިއއ ޒަތ ތެރި    އ ޔާ ޝ ކ ރި މެނ ބަރ ނ ނަށ   މިހާރ    ،ިއއ ޒަތ ތެރި  ވިދާޅ ވާ  އެ 

ސ ވެފައިވާ މަސ ވެރިކަމ ެގ ބާވަތ ތަކ ެގ ޑިއ ޓީ. ދެނ   ެގ ދަށ ނ  އެއ ބައޮޕަރޭޝަނ ަގއި ނެތ  ފ ރީ ޓ ރޭޑ  އެގ ރީމެނ ޓ  

، ދެނ  ރާއ ޖޭަގއި ނ ލިބޭ ެއއ ޗެއ   17.5މަހަށ  %، އެހެނ  ދިރ17.5ޭއޯނަމަނ ޓަލ  މަހަށ  %  ،މަސ އޭެގތެރޭަގިއ ދިރޭ

މި   އިފިއ ޔާލައ ވައިބައ ލަވަ  އ ސަށ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ހ ރީ. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ . އެކަހަލަ ެއއ ޗ0ެއ ޔާ % ވެއ ޖެ 

ޝީޓ  ފ ރީ    ނ ޑިއ ޓީ  އެގ ރީެމނ ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ  ައޅ ަގނޑ މެނަށ ޓ ޓ ރޭޑ   ޑީލ   މިފައި  ލިބި  ަގއި    ދެނ  .  އޮތ  
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މަހަކަށ  % ބާވަތެއ ެގ  ހ ރިހާ  ނ ބާނާ  މި  0ރާއ ޖެއިނ   ބާވަތެއ   އެބަހ ރި.  ލިބޭ  ވެސ   ކިރިޔާ  އެއ ޗެއ  ތަނ ަގއި  ެގ 

ޑިއ ޓީއާވެއ ޖެ  ޔޫނިއަނ   ޔޫރަޕިއަނ   އެ  އ ޔާ  ހ ރީ.  ބަހައ ޓާފައި  އެއ ަވރެއ ަގއި  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާދި  ހެނ ވީމާ، 

މި ހަމަ  ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ މެނ ބަރ ނ ނަށ   މަޢ ލޫމާތ ތައ   އެގ ރީމެނ ޓާ  ،  ޓ ރޭޑ   އެގ ރީމެނ ޓ     ފ ރީ  މ ޅި  އެކީަގއި 

. ނިޒާމީ ލާފައިވަނީ އިތ ރ  ސ ވާލ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ  ވެސ  ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ. އާދެ! މިހާރ  މި

 ށ . ބަރަޒަތ ތެރި މެނ ދާއިރާެގ އިއ   މާވަށ  ،ައރ ވަނީ  އަޅ ަގނޑ  މިމައ ސަލަެއއ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ސަޢީދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  މާވަށ  

ބޮޑަށ   ، ދެނ މެ ވާހަކަފ ޅ ަގއި ހަމަ ކަނޑައެޅިެގނ  އިތ ރ ފ ޅެއ  ތި ހެއ ދެވީ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ   އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

  296  ،ވެސ  ދެނ ނެވި ސ ވާލެއ    ދ ވަހ   ފ ޅ  ވިދާޅ ވީމަ، އަޅ ަގނޑ  ކ ރީކައެދެނ  ހަމަ މަޖިލީހ ަގއި ތިޮގތަށ  ތި ވާހަ

% އެކ ސ ޕޯޓ   0އައިޓަމ   ވާހަކަ ަގއި  ަވޒީރާ  އިނޭގތޯ.  ކ ރެވޭނެ  އެއަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި    އެހެނ ވީމާ،  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ 

ތި    ރި ރައީސ ވެސ ، ިއއ ޒަތ ތެއިނީ. އެހެނ ނަމަ   ައޅ ަގނޑ  ެވސ  ަމޑ ނ  މިވާތީ  ކަމަށ   މެނ ބަރ  ކ ރެއ ިވ ސ ވާލެއ 

 ނޫނ  އިނޭގތޯ. އެހެނ ވީާމ، އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށ ލީ.  އ ޅެ ކީ މ ޅިނ  ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅަ ވިދާޅ ވި ވާހަކަފ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެގ  އެގ ރީމެނ ޓ    ،އޮތީ  ތާމައެއ . އަޅ ަގނޑ ެގ އަތ ަގއި މިބޮޑ  ހި  ވަރަށ   މަކީ، ތިޔަހެނ  ވިދާޅ ވ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

މި އެީއ  ކޮޕީ.  މި   ސީދާ  ކޮޕީ.  އޮތ   ބާއ ވާފަިއ  ެގނެއ    ތަނ ަގއި  ނިނ މީސާ  ތަނަށ   އެގ ރީމެނ ޓ   މިތަނ ނ     .މި 

ނޑ  ހިތ ނ  އާދެ! ބައިވަރ  އައިޓަމ  އެބަހ ރި. އަޅ ަގ ؛ކ ރީ. މިތަނ ަގއި އޮތ  ކޮޕީަގއި ކަނޑައެޅިެގނ   ވޯޓ ދީެގނ  މިކަނ 

ބައ ލަވާ މި  ބޭފ ޅ ނ   ނެތ .ތި  މިހާރ     ފައެއ   މެނ ބަރ    ަގމ އަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ މި  އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ 

 ވިސާމަށ . މ ޙައ މަދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ވިސާމ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ަގމ  

ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ތިނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިނިސ ޓަރާ އާދެ!  ސ ވާލެއ   އެބަ    ފ ރަތަމަ ކޮށ ލަނ    އޮތ . 

މިފ ކޯއަށ ވ މިހާރ   އަށ މާނ ދޫ  ،ސ ވާލަކީ  ަގނ ނަނީ  މަސ   ލ.  ރެވެސ   މިކަމ ަގއި  ިގނަ   ައގ ހެޔޮކޮށ .  އަތޮޅ ެގ 

ބޮޑ ވ ނ ތަކެއ   ގ ޅިެގނ  ކަނ   އަގާ   އިަގނެތ ތޯ. ދެނ  މިކަމ   އ ލެއ  ޙަމިކަމަށ     ، މަސ ވެރިނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކެއ  ހ ރިއިރ 
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އަތޮޅ  ކައިރިއަށ  ޮގސ ެގނ  މަސ ވެރިނ ނަށ    މިފ ކޯެގ ބޯޓެއ  ލ.  ،ވ ނ ތަކެއ  ހ ރިއިރ  ކަނ ބޮޑ  ދޭތެރޭ    އަދި މާނ ދޫއާ

ކ ރެވ ނ ތޯޙަމިކަމ ެގ   މަސައ ކަތ ތަކެއ   އަދި  މަޝ ވަރާކޮށ   ވަރަކަށ   އެއ ވެސ   ހޯދައިދިނ މަށ   ވަނަ  3 ؟އ ލެއ  

ޮގތ   ،ސ ވާލަކީ  ަގމ ަގއި ދަނޑ ވެރިކަނ ކ ރ މ ެގ  ފަރާތަކަށ  ދީފައިާވއިރ ސަރަހައ ދ  އަމިއ   ރ ހިނ ނާކ ނ   ލ.  ެއ    ،ލަ 

ކ ރިއަށ ދަނީ  އެގ ރީމެނ ޓާ މަސައ ކަތ ތައ   ެއތަނ ެގ  މޮނިޓަރކ ރަމ ނ ދަނީ  ؟އެއ ޮގތަށ ތޯ  ބަލައި  އެތަނ   އަދި 

 ؟ފަރާތަކ ނ ތޯކޮނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި 

 

 ދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙީނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޒަހާ ވަމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރި

ނ ނަމ ނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ މާނ ދޫަގއި މިހާރ  މަސ  ަގ،  ޝ ކ ރިއ ޔާ ރަީއސ 

 ފަހ ނ  ށ މަތިނ ނޭ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަ  ވ ރެދަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ އެނ މެ ދަށ  އަަގށ    އެ

މަހ ަގއޭ އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވަނީ ަގނ ނަ އަގ  ރިިވއ ކޮށ  ނިމ ނީ. އެހެނ ވީމާ،    ،ސެޕ ޓެނ ބަރ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސ  

މ ނ   ނަވައ ލަވަިއަގނ ބޮޑ ކޮށ  ބަ  ރ ފިޔާ. އެހެނ ވީމާ، ެއއަށ ވ ރެ  13  ،ވޭނެ މަހ ެގ ައަގކީ ނެ މިހާރ ެގ އެނ މެ ދަށ ކޮށ  ަގ

ސ ވާވަޑައިަގނ ނަވަނީ ކަމަކަށ   ވަނަ  ދެ  ދެނ   ބޭއ ވިދާނެތޯއޭ  ،ކ ރެއ ވީ ލ .  ދަނ ނަވާނީ ؟ބޯޓެއ    ، އަޅ ަގނޑ  

ދާނެ ކަމެއ ތޯ. ައޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާ މަސައ ކަތ   ެއކީަގއި ެއއީ ކ ރެއ ވިއަޅ ަގނޑ މެނ  މަޝ ވަރާކ ރަނ ށޭ ޖެހޭނީ މިފ ކޯއި

އިނ ޑަސ ޓ  ވެސ .  ކަމެއ  އެއީ  ކ ރާ  އަޅަގނޑ މެނ   މަސައ ކަތަކީ  މިފ ކޯއާ  ރީެގ  ޖެހޭނީ  ައޅ ަގނޑ މެނ     ނޫނ ވީމަ 

ެގ  ކ ރ ހިނ ނާެގ ވާހަކަ. އެއީ މިނިސ ޓ ރީެގ ބެލ މ   ، ވިދާޅ ވީށ ކަމަކަ  3ކ ރަނ . ދެނ     މަޝ ވަރާކޮށ ެގނ  ހަމަ އެކަނ 

ޕާޓ ނަރޝިޕަކަށ  ޕ ރައިެވޓ   ޕަބ ލިކ   ދެނ   ތަނެއ .  އޮތ   މަސައ ކަތ   ދަށ ަގއި  އެތަނ ެގ  ދެނ   ކ ރާ  ދެވިފަިއވަނީ. 

  އެކަމަށ  ފިޔަވަޅ ތަކެއ  އެޅިެގނ    ،ނ ކ ރައ ވާތީ  ޮގތަށ  އެ މަސައ ކަތ   ވަޒަނ ކ ރ މަށ ފަހ  އެކަށީެގނ ވާ  އިމިނ ވަރ  ބަލަ

 ރި މެނ ބަރ .އިއ ޒަތ ތެ ދަނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ މި މިހާރ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އަޙ މަދ  ހާރޫނ . ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   މަނަދޫ ަވޒީރ .ތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އަޙ މަދ  ހާރޫނ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މަނަދޫ 
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ެގ ޓ ސޯރަނ ދެލި ރި  ،މަރ ޙަބާ އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ދެނ  އެރަށ ެގ ކައ ނ ސިލ ނ  ވަނީ މިނިސ ޓ ރީަގއި   ؛ޅ  މާފަރަށ  ހަދިޔާކޮށ ފައިާވ ައއިސ  ޕ ލާނ ޓެއ ތޮއަ  ފަރާތ ނ  ނ.

  ގެ ކ ރެވޭނެ ޮގތ  ހަދައިދޭނ . އަޅ ަގނޑ  ެއ މެޝިނ ނ  ބޭނ ނ   ،އިދީނެ ތަނެއ  ހަދައެ މެޝިނ  ބަހައ ޓާ  ،އެދިލައ ވާފައި

ވިޔަފާރި   ،ވަނަ ސ ވާލަކީ  ދެދެނ  ައޅ ަގނޑ ެގ   ؟އޭތޯރ  ކ ރެވޭނެނޫނީ ިމއަހަ  ،ކ ރެވޭނެތޯއ  ކިހާތާކ  މިކަނ   ،ސ ވާލަކީ 

ތ   އެބައޮހަދަނ   ަގއި މާފަރ ަގއި ފެސިލީޓީއެއ   މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ   ، ރަނ ޓީނ  ޚިދ މަތ  ގާއިމ ކ ރ ނ ބަނދަރ ތަކ ަގއި ކަ

ތ ރ ެގ އަތޮޅ ތަކ ނ  މަސ  އ   ،ވަނަ ސ ވާލަކީ  3ދެނ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ؟ އޮތީ  . އެކަނ  ކިހާހިސާބަކަށ ތޯ ޮގއ ސަހިމަނާފަ

އެކ ސ ކ ލޫ އޮތ   ބާސި ަގތ މަށ   އެގ ރީމެނ ޓ   މިނިސ ޓަރ   ލ ކ ރެއ ވި ޠިވ   މި    ކަމަށ   ބައ ދަލ ވ މެއ ަގއި  ކ ރީެގ  ވަނީ 

 ؟އ ދ ނ  މަސ  ަގނ ނަމ ނ  އެބަދޭތޯއޭޙަކ  އެ ސަރަޔަބަމިހާރ  އެހެނ     ،ޑ ެގ ސ ވާލަކީ. އަޅ ަގނމަޖިލީހ ަގއި ވިދާޅ ވެފަ

ސަރަ  ނޫނ ނަމަ ބަޙައެ  އިތ ރ   މަސ ަގތ މަށ   މަސައ ކަތެއ   ޔައ ދ ނ   އެއ ެވސ   ފަރާތ ނ   މިނިސ ޓ ރީެގ  ެގނ ދަނ   ކ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރ. ؟އެބަކ ރައ ވަމ ތޯ

 

 އ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެ

  ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި

 

 ދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙީސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޒަހާ ވަނ  ރިސޯސަޒ ، މެރިމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީ

އިއ ޒަތ ތެރި   ބެހެއ ޓ މަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  މާފަރ ަގއި  ައއިސ   ބޭނ ނ ފ ޅ ވެެގނ މެނ ބަރ .  ޭއެގ    ،ޕ ލާނ ޓ އ ޅ އ ވާ 

އިރާ އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ   އޮތީ.  ލިބިފައޭ  ސިޓީ  ދަނ ނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   އައިސ   ދަމަސައ ކަތ ަގއި  އެ  ފ ޅ ކ ރެއ ވިއ ޔާ 

އެހީތެރިކަނ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ   ބެހެއ ޓ މ ެގ  މަސައ ކަ  ޕ ލާނ ޓ   ޓަކައި  ހޯދައިދިނ މަށ   ޮގތެއ   އެބަލިބޭނެ  މޭ. ކ ރަ  ތ  

ކ ރެއ ވީ ސ ވާލ ަގއި  ވަނަ  ދެ  ާގއިމ ކ ރ   ،ދެނ   ފެސިލިޓީެއއ   ކޮރަނ ޓެއިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މާފަރ ަގއި  ދެނ   ނ . 

އިނ ޓަނޭޝަނަލ    ،ވަނ ޏާ  ކަަމށ   ގައިނ ނަ ތަނެއ އޮވައިެގ ހ ރިހާ ބަނދަރެއ     ނީފެސިލިޓީ ާގއިމ ކ ރަނ ޖެހެނ   ނ ޓީރަކަ

ނ  ފެސިލިޓީ ހ ނ ނަނ ޖެހޭ. ދެނ  މިކަމަށ  މި އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަނ ޓިކަވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ކަމަށ   ދަތ ރ ކ ރާ

ފ ލައި  ،ވިޔަސ    މަޑ ޖެހިފައި އޮޕ ޓ އެ  ތަނ ތަނަށ    ކަމަށ    ރާޓ ކ ރޭތައ   އެ  މ ވައ ޒަފ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ވަނ ޏާ 

ހަމަޖަޚައެ    ލާނ ޖެހޭނެ. އެހެނ ވީމާ، ފިނޭނ ސ ނ   ެއއީ  ރަދަކީ  ކަމެއ . ދެނ  އެހެނ ވީމާ،  ކ ރެއ ވޭނެ  އ ސަވައިދެއ ވީމަ 

ކ ރިއަށ   އެކަނ   ޖައ ސާ ؛އަޅ ަގނޑ މެނ   ފ ލައިޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ     މި  ދެނ    .ވަނ ޏާ  ށ ކަމަ  އިނ ޓަނޭޝަނަލ   ވަގ ތ  

ތަނ ތަނ ަގއި  ކ ރަމ ނ ދަނީ  ވެސ    އައ ޑޫެގ  ކޮށ އިނ   ކަސ ޓަމ ސ    ،މި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަސައ ކަތ   ދެއ ަވިއެގނ  ެއ 

. ކަތެއ  ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ ކ ރެވޭނެ މަސައ    ތާނަގއި ލާމަރ ކަޒީ  ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، ކ ރިއަށ  އޮތ އެކަނ  ހަމަޖެހިެގނ 
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އ ދެއ ަގއި ެއކ ސ ކ ލޫސިވ   ޙައެކ ސ ކ ލޫސިވ  އެގ ރީމެނ ޓެއ . މިހާރަކ  އެއ ވެސ  ސަރަ   ،ވިދާޅ ވީ ނަ ކަމަކަށ   ވަ  3ދެނ   

ނޯނ އެގ ރީމެނ  އައިލެނ ޑ ޓެއ   ދެނ   ދެއ ވާފައިވަނީސ އިޕ ރަިއޒަރއެނ ޓަ  ނާނެ.  މަޢ ލޫމާތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ، ނ  

ވެސ   ކީމިހާރ    ބަމިހާރ   ކިމިނީނ   އަޅ ަގނޑ     ނަވާ ަގނ އިއ ލަވަމަސ   ވެސ   މަޢ ލޫމާތ   އެ  އެހެނ ވީމާ،  ކަމަށ . 

 ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި    ؛ވަދޭ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ   ށ  ސާފ ކޮށ ލަނ ޖެހޭނެޑަައޅ ަގނ ؛ކ ރެނ ދޫ ދާއިރާ  ވަޒީރ .ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ދައ ކަ އެ  ަވޒީރ   މެނ ބަރ ނ   ރަނ ޓީކަ  އެހެނ ވަނީ  އިއ ޒަތ ތެރި  އިއ ޒަތ ތެރި  މިހާރ .  ވާހަކަ  ދާ    މި  ވަމ ނ ނެއ ެގ 

 .ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  . ކ ރެނ ދޫނ ރަނ ޓީކެއ ޗާއި މި ބާވަތ ެގ ކަތަ. ދިރޭނޫނ  އެީއކީ ނެއ ރަނ ޓީކަ

 

 ކަދެއ ކެވ ނ : ހަވާ ޢަބ ދ ލ ޣަނީ ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ކ ރެނ ދޫ 

ރައީސ .ކ ޝ  އިއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ    ރިއ ޔާ  މިނިސ ޓަރ .  މަސ    ެގމަރ ޙަބާ  ފެލިވަރ ެގ  އެބައޮތ .  ސ ވާލެއ   ދެ 

ާގފަރ ަގއި އަލަށ  ހަދަމ ނ ދާ ައއިސ     ، ވަނަ ސ ވާލަކީ 2 ؟ރައ ކާކ ރ މ ެގ ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ ރެިވެގނ ދާނީ ކިހާތަނަކަށ ތޯ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ކ ތޯެގނ ދާނީ ކިހާތަނައޮތީ. ދެނ  ފެށި ގ ތ  ހ އ ޓިފައިެގ މަސައ ކަތ  މިވަ ޕ ލާނ ޓ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަވޒީރ . އ ޒަތ ތެރި އިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ޒަހާ ވަޙީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  

ހާސ     އިތ ރ ެވެގނ ދާނީ ހަތަރ ކާކ ރ މ ެގ ސ ޓޯރޭޖ  ކެޕޭސިޓީ  އ ބަރ . ފެލިވަރ ެގ މަސ  ރަޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ 

އެއާ އަދި ކޫއ ޑޫއަށ     އެކީަގއިޓަނަށ . ދެނ  ހަމަ  ފެލިވަރަށ  ވެސ   ިގނަ އިތ ރ  ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ  ވެސ   ިގނަ  ވަރަށ  

މީގެ  އަދި  އަނ ނާނެ.  ކަނޑ އޮވެސ   ެގނެވިތ  ިއތ ރ ނ   ެވސ   ާގފަރ ިގރިއަށ   ދެނ   ައއިސ ެގނ ދާނެ.  ެއ    ، ޕ ލާނ ޓ ެގ 

ފަރާތ ނ މަސައ ކަ ހަވާލ ކ ރި  ައއިސ  ؛ތ ކ ރަނ   މަޑ އ ވަރީަގއި  ރ.  އަދި  ފަރާތ ނ   ާގފަރ   ހަވާލ ކ ރި  ޕ ލާނ ޓ  

ދ ވަސ ތަކަށ  ނިނ މާފައި މި . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރެވިފަތައ  ބާޠިލ ނީ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ވަނ ވާތީ، މިހާރ   ނިނ މަނ ޖެހޭ 

ސަރ   އެސ .އޯ.ީއއަކާމަސައ ކަތ ކ ރަނީ  ވީ  ކާރ ެގ  މަސައ ކަތ   އެ  ނިނ މާލ މަށ .  ހަވާލ ކޮށ ެގނ   ައވަހަށ   ހާެވސ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ .  މަޑ އ ވަރީ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .

 

 ނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ެގ މެދާއިރާ މަޑ އ ވަރީ

މިނިސ ޓަރ  މަރ ޙަބާ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  މިނިސ ޓަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ެއއ    ،.  އެބައޮތ .  ސ ވާލެއ   ދެ  އަޅ ަގނޑ  

ފަދައިނ  ފާހަަގކ ރެއ ވި  ބޭފ ޅަކ  ވެސ   އެހެނ   ދެނ މެ  ހަދަނ   އ ވަރީޑ މަ  ،ސ ވާލަކީ،   ފައ ޓާފައިވާ  ދާއިރާަގއި ވެސ  

ދާއިރާެގ    ،ނ ދަނީ ކީއ ެވެގނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ސާފ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭނ ދޭ.  ކ ރިއަކަށ   އ  ޕ ލާނ ޓ ެގ މަސައ ކަތެ އައިސ 

ެއ މަސައ ކަތ  ކ ރިނ  ހަވާލ ކޮށ ފައި  ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ެއކީަގއި އަނެއ  ސ ވާލަކީހަަމެއއާ   ބޮޑަށ .ށ ވަރަ  ފަރާތ ނ 

ކ  ނ އޮތ   ފައިސާ  ވަނ ފ ނ ޏަށ   ވެސ   ކ ރަމ ނ ދާތީލިބޭ ޝަކ ވާ  ބޮޑަށ   ކަމެއ ތޯ  ،ރަށ   އ ޅޭ  ކިހިނެއ ވެެގނ   ؟ ެއއީ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޒަހާ ވަޙީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ލ ޗަރ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރިނ  

 މަސައ ކަތ  ހަވާލ ކ ރީ  .ޕ ލާނ ޓ  ވެސ  ހ އ ޓިފައިވަނީއައިސ   މަޑ އ ވަރީ  ،ވެސ  ދެނ ނެވި ފަދައިނ   ަގއިއަޅ ަގނޑ  ކ ރީ 

ކ ނ ފ ނ ޏަކާ ނ ނިނ   .އެއ   ތާރީޚަށ   އޮތ   ނިނ މަނ   މަސައ ކަތ   ކ ނ ފ ނިނ   މަސައ ކަތ ތައ   އެ  އެ  އަދި  މަވާތީ، 

ނީ ައޅ ަގނޑ  މި ެގނ ދާޕ ލާނ ޓ ެގ މަސައ ކަތ  ދެނ  ކ ރިއަށ ނ ވާތީ. މި އައިސ  ެގނ ދަވާފައިކ ރިއަށ   ށީެގނ ވާ ޮގތަށ   އެކަ

ކ ނ ފ ނ ޏަކ ނ  ސަރ ކާރ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ނާ  .ދެނ ނެވިހެނ   އަަވހަކަށ   ވީހާވެސ   ބަލަނީ  މި   ހިސާބަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

މަޑ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ   ައއިސ   އ ވަރީފޯރ ކޮށ ދެވޭތޯ.  ާގފަރ ެގ  ހ ރި  އަދި  ކ ރައ ވާފައި  ފަރާތ ތަކ ނ   ހެދި  ޕ ލާނ ޓ  

އެ   އެހެނ ވީމާ،  އިތ ރަކަށ .  ނެތ   ފައިސާއެއ   ދޭނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަރާތ ތަކަށ   އެ  ައގ ކޮށ ފިނ .  މަސައ ކަތ ތައ  

 ރިއަށ ދާނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ. ކ އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  މަސައ ކަތ  

 

 ދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަ
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ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި    މަޑ އ ވަރީ؟ ކަމަށ  ވަނީ ދޭނ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ފައިސާ ނެތ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

ނެތ  ފައިސާ  ދޭނ ޖެހޭ  މެނ ބަރ .  ވަނީ  އިއ ޒަތ ތެރި   .ކަމަށ   ދެނ މެ  ވިދާ  ފަހަރ ަގއި  އެއ ޗެއ  ޅ ވި  ވަޒީރ  

ލީ. މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  އިއަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ ނެތީ  ނެތިދާ   ވަޑަިއެގނ ފައިއޮޅ ނ ފިލާ

 ރަޝީދ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  

ރައީސ .  އ އިއ ޒަތ ތެރި  މިނިސ ޓ ރީނ   2019އާދެ!  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ފިނޭނ ސ   ރިޕޯޓ   އަހަރީ  ައހަރ ެގ  އެބައޮތ     ވަނަ 

ފޮނ  ކޮމިޓީއަށ   ފާހަަގކ ރެވޭވާފައ  އިޤ ތިޞާދީ  އަޅ ަގނޑަށ   ރިޕޯޓ ނ   އެ  ދޭތެރޭަގއި    އ2018ާއާއި  2012ފާއިތ ވި    ،. 

އިެގނ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ސަތޭކަ  އ ެގ ޮގތ ަގއި ހޭދަކޮށ ފައި އެބައޮތ  ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ނ  ލޯނ  ނަަގމެރިކަލ ޗަރ ޕ ރޮޖެކ ޓެ

މި ؟ ކަެމއ ތޯހިސާބަށ  ހާސިލ ކ ރެވ ނީ ކޮނ ދެނ  މި މެރިކަލ ޗަރ ޕ ރޮޖެކ ޓ ނ  މިހާފިޔާ.  މިލިއަނެއ ހާ ރ   ފަނ ސާހެއ 

ދައ  ކިހިނެއ ތޯފައިސާ  ޮއތީ  ރޭވިފައި  ޕ ؟ ކަނ   ރިޕޯޓ މިހާރ   ހަމަވެއ ޖެ މާރި  31ޮގތ ނ     ބ ނާ  ގައިރިޖެކ ޓ   ޗަށ  

ދެވަނަ ސ ވާލަކީ،  ؟ ތޯޭއެގ ނަތީޖާައކީ ކޮބައި؟ ނ  ކޮނ ކަެމއ ތޯ ހާސިލ ވީމ އަށ . އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ަގއި ހ ރި ކަނ ކ2020ަ

އެ ލޯނ ތައ   ؛ނ ތައ ގ ޅިެގނ  ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ނ  މަސ ވެރިކަމާއި ދަނޑ ވެރިކަމަށ  ދޫކޮށ ފަިއވާ ބައެއ  ލޯ  އާ 19-ކޮވިޑ  

ބަހ ރި ތ. އަދި އިތ ރ  ސ ވާލެއ . އަިއސ  ޕ ލާނ ޓެއ  އެ؟ ލޯނ  ލިބިފައި އެބައޮތ ތޯ؟ ޮގތަކަށ ތޯ ހޭދަކ ރަނ  އޮތީ ކޮނ 

ވެފަ ދަބަރަށ   ދަބަރަށ ގ ރައިދޫަގއި  އެއ ޗެހި  މިކަހަލަ  ލޯނަ  ،ވާނ   .  ޤައ މ ތަކ ނ   ފައިސާ  ށ  ބޭރ   ހ ރި   އިނ  ނަާގފައި 

ކިހިނެއ ތޯހޭދަކ  ޕ ލާނ ޓ ތަކަށ   މި  އެހެނ ވީމާ،  ބަހައ ޓާނީތޯ  ،ރަނީ.  ދޫކޮށ ލާފައި  ހަލާކ ކ ރަނ   މިއީ  ؟ މިޮގތަށ  

އަދިއަ އޮތ .  ކ ރަނ   އިނ ޑިައނ ޅ ަގނޑ   އޭެގއިތ ރ ނ   މެނ ބަރަކަށ ވެ  ކޮމިޝަނ ެގ  ޓޫނާ  އޯޝަނ   ހ ރެ،    

ދ ނިޔޭެގޑިއާ އިނ  ދާ އަޅަމ ނ  އެބަދޭ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ނ ދާއިރ ، ހިނ ަގމ   ނ ސޭރޕަ  ނ އެހެނިހެނ  ޤައ މ ތަކ   ކަނޑ ަގއި 

ބޭނ  ވެސ   ކޯޓާެއއ   ރާއ ޖެއިނ   ނ ކ ރޭ.  އެކަމެއ   ބޭނ ނ ވާޑ ގަ ކަނއިނ ޑިއާ  .ކ ރޭނ ރާއ ޖެއިނ   ެއ   ؛އި  ރާއ ޖެއިނ  

ނ ދާ  މ ރާއ ޖޭަގއި މަހަށ  ލިބެ  ،އެހެނ ނަމަވެސ ދާ އަޅާކަށ  ރާއ ޖެއިނ  ނ ނިކ މޭ.  އަދި ބޮޑ   .ފ ރ ޞަތ  ބޭނ މެއ  ނ ކ ރޭ

ޔޫނިއަނ   ޔޫރަޕިއަނ   ރާއ ޖޭ  އަދި  ސ ރީލަނ ކާ  ަގއިއަގ ،  ޤައ މ ތައ   މަސ ތައ     ގެ އެހެނިހެނ   އެ  ނަމ ަގއި 

 ... މިކަމަށ  އެޅިފަިއވާ ފިޔަވަޅ  ،މީެގ ސަބަބ ނ  އެބަ ެގއ ލ ނ ތަކެއ  އެބަވޭ. އެހެނ ވީމާ  ށ ރ ، ރާއ ޖެއަވިއ ކަމ ނ ދާއި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 
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 ހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙީދ  ވާޒަހާ ވަމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  

ވާހަކަ  2018އިނ   2012  ،އަޅ ަގނޑ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ެގ  ހިނ ިގ  މެޑެޕ .އަށ   ދައ ކަވަނީ.  ތި  އިފާޑ ެގ    ކަނ ނޭެގ  އެއީ 

  ، ެގ ދަށ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަނ ނަވާނީޕ ރޮގ ރާމެއ  ހިނ ގ ނ . ދެނ  އެ ޕ ރޮގ ރާމ ޓ   ޑިވެލޮޕ މަނ މެރިކަލ ޗަރ  އެހީަގއި  

ިއ  ނ ވޭ. ދެނ  މީގަ   ެއއ ކަނ ތައ ތަކެއ  ެގނ ދެވިފަ  ޮގތަކަށ  އެ  ކ ރައ ވަނ ވީ ޮގތަކަށ      އެހާ ކާމިޔާބީއެ މަސައ ކަތ ތައ 

އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ  އެބަހ ރި.  ކަނ ތައ ތައ   ރަށެއ ަގއި    ،ތަފާތ   ތިނ   އާލާކ ރ މ ެގ  ހައ ދ ނ މަތީަގއި  ހ އިފިލަނޑާ 

ެގނ ދެވ ނ  ކ ރިއަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ނިމ ނ އިރ   .މަސައ ކަތ ތަކެއ   ދަށ ނ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ެގ   ސަރ ކާރ ނ  

އަތ  ރައ ޔިތ ނ   ހ އިފިލަނޑާތައ   އެ  ަގނެ،  ވާނީ  އެނ   ފައިސާ  ދީފަ  ެއ  ނަމަވެސ ،  ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އަދިެވސ  . 

  މިއަދ    ނޭ އަޅ ަގނޑ އ ޅެނީ އެ ހ އިފިލަނޑާތައ  އެތާ ބަހައ ޓަިއެގނ . ތަފ ސީލ ތަކެއ  ހިފައިެގނެއ  ނޫ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

އި އަޅ ަގނޑ  ކ ރީަގއި ވެސ  ނަމޭ. ދެނ  ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ގަ މިއައީކީ ތި ސ ވާލަކަށ . ޭއެގ ތަފ ސީލ  އަޅ ަގނޑ  އަރ ވާ 

ދަނ ނަވާ ހަމަޖައ ސާފަިއވާނީ  ، ފިނ ލައިތަކ ރާރ ކޮށ   އިނ ތިޒާމ ކޮށ ެގނ   މިނިސ ޓ ރީނ   ިއކޮނޮމިކ     ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

މެދ ވެރިކޮށ   ެގނ   ގ ޅި   މިނިސ ޓ ރީއާ ސަތޭކައެސ .ޑީ.އެފ .ސީ  ދިނ   މަސ   ެގ  އަނ ލި މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެއއީ  ލޯނެކޭ. 

މަސ ވެރިނ  ބާނާ މަސ  ހ އ ޓ މެއ  ނެތި ބައ ލަވަިއަގތ މަށ . އޭރ ނ  މަސ ވެރިނ ނަށ    ،ނަވާ ފަރާތ ތަކ ނ  ބައ ލަަވއިަގނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ވާނީގ ޅިެގނ  ދަނ ނަ  ެގ ވާހަކައާޓ ޕ ލާނ ސ  މަހަށ  ނ ކ މެވަޑަިއެގނ ނެވޭނެތީ. ދެނ  ތ. ގ ރައިދޫެގ ައއި

ޓަކައި  އަިއސ އެ   ވިއ ކާލ މަށ   ޭއެގއައި    މަހ   މޭޕ ލާނ ޓ   އެއ ލާލ މާ  ަގދަ ވިއ ސާރައިަގއި  ފ ރާ  ފ ރާޅ   ޅ   ގ ޅިެގނ  

ފިނޭނ ސަށ   މަރާމާތ   އިހަދަ އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ާވނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ   ަވނީ.  ޕ ލާނ ޓ   ސ އިއައެ  ކ ރެވިފަޭއ 

ލިޔެފަ އެދި  ހ އ ދައަކަށ   ހ އ ދަ  ވިއ ކާލ މ ެގ  ކ ރިއަށ   ދެއ ވ މ ނ  .  ދެއެކަނ   ޓޫދާނެ.  އޯޝަނ   އިނ ޑިއަނ   ނާ  ނ  

 މެނ ނަކީއަޅ ަގނޑ   ،ކޮމިޝަނ ަގިއ ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ވެސ  ވަރަށ  ބޮޑ  ރޯލެއ  އަދާކ ރޭ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ

ބޭނ ނ ވަނީރ ތަ  ށ ނަސޭރޕަސ   ވެ   އިރަކ އެއ   ދެމިތިބެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ނޫނޭ.  ބައެއ   ދިވެހި   ،ދިވެހިނ   ،ޙީބ ދޭ 

އެކަތިނ މަސ ވެރިކަމ ަގއި ދޮށީަގއި  އޯޝަނ     އިނ ޑިއަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ލޭބަލ ަގއޭ.  ބާނާ  ނާ ޓޫެއކަތިނ  

ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ދަނ ނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   ލީޑ ކޮމިޝަނ ަގއި  ދިވެހިރާއ ޖެއިނޭ  އިސ ނެގ މާ ކ ރަނީ.  ިގނަ  ނ   ވަރަށ   އެކީ 

ބައ ޓަނ  މަމަސައ ކަތ ތައ   ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ޮގތަށޭ  ނ ފާެވެގނ ދަނީ  ޕަރ  .ލިބޭ  އޯޝަނ  ؛ކީނަސޭ ދެނ     ، އިނ ޑިއަނ  

އެކި ޤައ މ ތަކ ނ  އެބަތިބި ވިއ ކަިއެގނ  ޕަރސޭ   އެ   ، ކަނޑ ަގއި ވެސ   ވަދެޓ ފ ލީ  ނ ބޭފ ޅ ނ ެގ ކޯޓާ  ެއކަތައ   މަކ   . 

އެ  އިބޭ  އެީއކީ  އަދަދ ތައ   ވ ރެ  ކޯޓާއަށ   ބޭނޭފ ޅ ނ ެގ  ކަނ ނެލި  އ ޅެނީ.   ިގނަެވެގނ ވެސ     އަދަދ   ތ ރ ެވެގނ ،  އެ 

އ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެނ    ،މީދަކީ އ އެހެނ ވީމާ،  ވެސ   ޖަލ ސާަގިއ  ބޭއ ވޭ  މަހ   ނޮވެނ ބަރ   ައޅ ަގނޑ މެނ  

ވަކާލ ކޮށ ، ިއސ ނަަގިއެގނ   ފަރާތ ނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ލިއ ޝަނ ތަކ ަގއިޒޮރި  ަގިއ،ރ ތަކ  ަގރާ  އެ   ދިވެހިއ ރާއ ޖޭެގ   

 ެމނ ބަރ . ތ ތެރިޮގތަށ  ބައ ޓަނ ކ ރ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަބޭނ ނ ވާ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރ  މެނ ބަރ  މޫސާ ސިރާޖ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރ  މޫސާ ސިރާޖ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަ

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީބާ ވަޒީރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ޙަ

މި  33 އަޅ ަގނޑ   ޖަލ ސާަގއި  ޖަވާބ ަގއި  ނިސ ޓަރާވަނަ  ސ ާވލެއ ެގ  ސަޢޫ  ،ކ ރި  މާމެނ ދޫަގއި  ސަރ ކާރ   ދީލ.   

އައިސ އެހީަގއި އަ ސެޕ ޓެނ ބަރ ަގިއ   3  ގ ޅިެގނ  ސިޓީއެއ   ޕ ލާނ ޓެއ  އެޅިެގނ ދާނެ ކަމަށ  ދަނ ނަވާފަިއވޭ. އެކަމާޅާ 

ައއިސ ޕ ލާނ ޓ  ހޯދ މަށ   ފޮނ ވާފައިވާނެ  ތާރީޚެއ   ފެށޭނެ  މަސައ ކަތ   ޮގތާއި،  ރޭވިފަިއާވ  މަސައ ކަތ    3ެގ 

  ނ ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، އެހާ ދ ވަހ   ނ ލިބޭ.  ޖަވާބެއ    ހަމައަށ  ސިޓީގެ   މިއަދާ   ،ސެޕ ޓެނ ބަރ ގައި. އެހެނ ނަމަެވސ 

ޮގތާިއ، މި ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، މި އައިސ ؟ އ ެވެގނ ތޯބ  ނ ލިބެނީ ކީވާސިޓީއަށ  ޖަ ޕ ލާނ ޓ ެގ މަސައ ކަތ  ރޭވިފަިއވާ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ މަސައ ކަތ  ފެށޭނެ ކަމަށ  ލަފާކ ރެވޭ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރ  މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޒަހާ ވަޙީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަ

ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ   ދަނ ނަވާފައިވާނެ  ،ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ެވސ   ކ ރީަގއި  އައިސ ޕ ލާނ ޓ   މާމެނ ދޫ  ދީ ސަޢޫ  ،ލ. 

ލޯނ ެގކާރ ސ ލިބޭ  އެހީނ   ކ ރިއަށ ދާނެ.އެހެނ ވީމާ،    .އެޅޭނޭ  ތެރެއިނ   ރ ެގ  މަސައ ކަތ   ސިޓީއަށ   ދެނ     އެ 

ދީ ސަޢޫއިތ ރ ނ  . އޭގެ ޖެހޭނީ  ސ ވާލ ކޮށ ލަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިދާރީ ބޭފ ޅ ނ  ކައިރީ  އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީތީ  ވޭނ ދެޖަވާބ 

އެހީ ލޯނ   ލޯނ   ،ސަރ ކާރ ެގ  މ ޅި  މަހ ސޮއި  ގައިލިބޭ  މި  އައީ  އެ  މަސ   ގައިތެރޭ  ެގކ ރެިވެގނ   ސެޕ ޓެނ ބަރ    .

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ  .ނިކޮށ ނިމެ މިހާރ   ސޮއިއެހެނ ވީމާ،  ކ ރީަގއި  ފެށޭނެ.  މަސައ ކަތ ތައ   ެއ  އެކަމަކ   ށ   ނ ކ ރެވޭ. 

ދެ  އެއ ބަސ ވ މާ އޮތ   ކ ރިއަށ   އޮތީ.  އާދެވިފައި  އަޅ ަގ  ދ ވަހ ެގ  ތާއެއ ހާހަފ   ހިސާބަށ   ނޑ މެނ ނަށ  ތެރޭަގއި 

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ފަށާނެދާނ ކ ރިއަށ ކ ރެވި ކަނ ތައ ތައ   ޢ ލާނ އި
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝިފާޢ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ކެވ ނ : ވާހަކަދެއ  އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝިފާޢ 

ވަޒީރ    ިއއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ސާފ ކޮށ އަރިހ ނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ވާލަކީ،  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ނ ވާ  ލަނ  

ަގތ މާއި  މަސ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ތަނ ަގއި  ވޭތ ވެދިޔަ  ޮގތ ަގއި  ފާހަަގކ ރެވޭ  ޕ ރޮސެސ   އަޅ ަގނޑަށ   މ ެގ  ރ ކ މަސ  

ެގއ ލ  ނެތ މ ެގ ސަބަބ ނ  ސީދާ  މިހާ  އެ  މިއަދ ނ   ކެޕޭސިޓީ  އެހެނ ވީމާ،  ތަޙައ މަލ ކ ރަމ ނ .  މަސ ވެރިނ   ރ ގެ ދަނީ 

އިތ ރ ކ ރ މަށ   ކެޕޭސިޓީ  ޕ ރޮސެސ ކ ރ މ ެގ  ަގތ މާއި  ަމސ   ަމސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ަގއި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ސަރ ކާރ ނ  

ެގ މަނ ފާ މ ކަ، އެނިމި  ކަނ ކަނ   އެ  ނަމަ  އެފަދަ ވިސ ނ ނ ތަކެއ  ެގނ ގ ޅޭ؟ ެގނ ގ ޅ އ ވާ ވިސ ނ ނ ތަކަކީ ކޮބައިތޯއޭ

ކަ ފަށާނެ  ލިބެނ   މަސ ވެރިނ ނަށ   ކިހާތަނެއ ަގއިތޯއޭދިވެހި  ލަފާކ ރެވެނީ  ސ ވާލަކީ،  ؟ މަށ   ދެވަނަ  ައޅ ަގނޑ ެގ 

ސ ޓޭޓަސ އަކީ   މަސ ވެރިކަމާ މިހާރ ެގ  ގަވާއިދ ތަކ ެގ  ހަދަނ ޖެހޭ  މިނިސ ޓ ރީނ   ފިޝަރީޒ   ދަށ ނ   ާގނޫނ ެގ  ބެހޭ 

 ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ރި ރައީސ .  ޝ  ؟ ކޮބައިތޯއޭ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަވޒީރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ޒަހާ ވަޙީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  

މެ މަސ ވެރިނ ެގ  ެމނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  މަސ ވެރިކަމާޝ ކ ރިއ ޔާ  ިގނަ    ގ ޅޭ   ދ ަގއި  ވަރަށ   އޮތ   ޮގތ ނ  

މިފ ކޯއާކަނ ބޮޑ  ގ ޅިފަ  ސީދާ  ވ ނ ތައ   ވަނީ  ފައިސާ  ޮގތ ނ   ޮގތ ަގއި  އެކަށީެގނ ވާ  މަސ ވެރިނ ނަށ   މޮިގތ ނ    .

މައ ސަލައަމަސ   ،ނ ދެވ މާއި ނ ލިބ މ ެގ  ައިއސ   މިނ ވަރަށ   ެއކަށީެގނ ވާ  ހޭދަވ މާިއ،  ަވގ ތ   ިގނަ  ކީ ކިރ ވ މަށ  

މި ކަނ ބޮޑ ވ މެއ .  ބޮޑ   ޒަމާނީއ ލ  ޙަކަނ ކަނ     މަސ ވެރިނ ެގ  ވަސީލަތ ތައ   ޢ މ ރާނީ  މިފ ކޯެގ  ކ ރ ަމކީ ކ ރ މަށ  

ކ ރަނ  މަސ ވެރިނ ކޮނ މެހެނ   ބޮޑ ވެ،  ޮއޑިދޯނިފަހަރ   ކަމ ަގިއ.  ކަމެއ   ޮއތ   އެތަ   ގެ ޖެހިފައި  ބަދަލ ެވ،   އ  ވައ ޓަފާޅި 

  އި ަގތ މ ަގމަސ   ،ނ އޮތ މ    ނައިސ  އެއ ވެސ  ކ ރިއެރ މެއ   ށ ޗަރައިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ވީއިރ  ވެސ  މިފ ކޯެގ    އަހަރ ތަކެއ 

އ ލ ކ ރ މަށ  މިފ ކޯެގ ވަސީލަތ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ބޭނ ނ ވާ  ޙަކަނ ކަނ     . މިވަނީ ކ ރިމަތިލާފަ  ނ ތަކާޮގނ ޖެހ   ބޮޑެތި

ފެލިވަރ ަގއި . މި މަސައ ކަތ ެގ ތެރެއިނ   އާދެވިފަ  މަސައ ކަތ  ފެށ މ ެގ މަރ ޙަލާއަށ ވަނީ    މި   މިހާރ ފައިނޭނ ސ  ހޯދި

ސ ޓޯރޭޖ ކޮށ   ހަތަރ  ޓަނ ެގ  ބޮޑ ކޮށ   އިތ ރ ކޮށ ،  ހާސ   ކެޕޭސިޓީ   ،ބަނދަރ   ބ ރައިނ   ބޭނ ނ ވާ  ަގތ މަށ   މަސ  
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ހަތަރ  އިތ ރ   ކޫއ ޑޫަގއި  މީެގއިތ ރ ނ   ބަނދަރ   ހާސ   ގާއިމ ކ ރެވޭނެ.  އިތ ރ ކޮށ ،  ސ ޓޯރޭޖެއ   ، ބޮޑ ކޮށ    ޓަނ ެގ 

ބޭނ ނ ވާ  މަސ  ފ ޚިވެރިނ ނަށ   މިާއއިެއކ     ،ޅާކޮށ ދ މަތ ތައ   އަދި  ކ ރެިވެގނ ދާނެ.  މަސައ ކަތ ތަކެއ   ބޮޑެތި 

ައއިސ  ފަނ ސާސ ޓަނ ެގ  އިތ ރ   ގާއިމ ެގމަނަފ ށީަގއި  ކ ރެއ ވި )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ކ ރެިވެގނ ދާނެ.  ޕ ލާނ ޓެއ   ދެނ  

.  ކ ރެވިފަޒެޓ ަގާވއިދެއ  މިހާރ  ވަނީ ެގ  7ކޮނ މެހެނ  ބޭނ ނ ވާ    ށ  ހިނ ގ މަމަސ ވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ   ،ދެވަނަ ސ ވާލ ަގއި

ާގނޫ ރިޕޯޓ   ނާމިޮގތ ނ   ހ އ ޓ މަށ   ޚިލާފަށ   މަސ ވެރިކަނ   ކ ރާ  ނެތި  ބެލެހެއ ޓ މެއ   އަދި  ބަނދަރ ތަކ ަގިއ  ކ ރ މެއ ، 

 ނާއި ަގާވއިދާަގވާއިދ ، މަސ ވެރިކަމ ެގ ާގނޫ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މަސ ވެރިކަމ ެގ އާނ މ   ،ބެހޭ ަގާވއިދ   ފިޔަވަޅ ތަކާއަޅާނެ  

ޖޫޚިލާފަ ފިޔަވަޅ އެޅ މާއި  އިދާރީ  ފަރާތ ތަކަށ   ހަރަކާތ ތެރިވާ  މަސ ވެރިކަމ ެގ    ކ ރ މާރިމަނާށ   ަގާވއިދ ،  ބެހޭ 

ހ އ އިމ ގާ އ   މަޝ ރޫޢ ތަ މަސ ވެރިކަމާދިނ މ ެގ  ދަކ ރ މަށ   މަސ ވެރިކަާމއި  އެހެނިހެނ    ަގާވއިދ ،  ގ ޅ ނ ހ ރި 

ކ ރ މަށ   އަރއެކ  ކާތ ތަކަށާއި  ހަރަ ހ އ ދަލައިސަކަލ ޗަރ  ދިނ މަށ   އިޖ ރާނ ސ   ަގާވއިދ    ތ ތަކާއަދިނ މ ެގ    ، ބެހޭ 

ކަނޑައެޅ މާަގނެ  މަސ  އަގ   ދަށ   އެނ މެ  ެއކ   ވިއ ކޭނެ  ަގާވއިދ ،  މީގެ ކަލ ޗަރއަރ ބެހޭ  ަގާވއިދ .  އިތ ރ ނ  ކ ރ މ ެގ 

މެނޭޖ މަނ   ގ ޅޭ  މަސ ވެރިކަމާ ހަދަނ ޖެހޭ  މިހާރ ޮގތ ނ   ހެދި،  ޕ ލޭނ ތައ   ބ ރާސ ފަތި  ޓ   ދ ވަހ    ވަނީ 

ލިބިފަ  ލަފާ  އޮފީހ ެގ  ޖެނެރަލ   އެޓަރނީ  ވެއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޕ ލޭނ ތަކެއ   މެނޭޖ މަނ ޓ   ހ ރިހާ  އެހެރީ .  މިހާރ   ސ  

އަނެކަނިމިފަ އެކަތި  އަޅ ަގނޑ މެނ   އިޞ ލާޙ ތަ  ޗާއ  .  ެގނ ނަނ ޖެހޭ  ޕ ލޭނ ތަކަށ   މެނޭޖ މަނ ޓ   ެގނެސ  ގ ޅޭތީ،    ކެއ  

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ކ ރެިވެގނ ދާނެެގޒެޓ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަލީމ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ހޯރަފ ށީ

 

 ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަލީމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ހޯރަފ ށީ

ރާއ ޖޭަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ޝަޢ ޤ ެވރިވާ ވާހަކައެއ   ؛މިނިސ ޓަރސ . އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ 

ވަރަށ  މަޤ ބޫލ  އެއ ޗެއ .    ،ލިބޭ   ރ ަގއި ވެސ  ވަރަށ  ޤަދަރ ވައ ފައ ދާ ދަޅ ަގއި ބަނ ދ ކ ރި މަސ . މިއީ ދ ނިޔޭެގ ފެނ 

މިއާ އަޅ ަގނޑ މެހަމަ  ދަޅ މަސ   އ ފައ ދާ  މި  ރާއ ޖެއިނ   އެއެކީަގއި  ފެނޭ  އެބަ  ކޮލިޓީަގއި    އަށ ވ ރެނ ނަށ   ދަށ   މާ 

 އަހަރ  ތިނ    2019  ،ެއތެރެކ ރަމ ނ ދާކަނ . އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނ  ތަފާސ ހިސާބަށ  ބަލާއިރ   ިގނަ އަދަދަކަށ   ރާއ ޖެއަށ 

ހަތަރ  ފަނ ސާސ   ކި  ލައ ކަ  އެއަށ   ލޯހާސ   އެތެރެކޮށ ފައިވޭ.  ރާއ ޖެއަށ   ދަޅ މަސ   ރ ފިޔާ   މިލިއަނ   13.9ގ ރާމ ެގ 

ަގއި ޖެނ އަރީނ  ޖ ލައިއަށ  ބަލައިލާއިރ ަގއި،  2020  .ހާސ  ޑޮލަރ   800ޚަރަދ ކޮށ ފައިޭވ. ާގތ ަގނޑަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   

ދިހަ  އެއ  އެތެރެކޮށ   ލައ ކަ  ރާއ ޖެއަށ   ދަޅ މަސ   ކިލޯގ ރާމ ެގ  ާގތ ަގނޑަކަށ     6.3  ، ހާސ   ެއއީ  ރ ފިޔާ.  މިލިއަނ  
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ިގ  ސަތޭކަ  ހަތަރ  ޑޮލަރ .  ބޭހާސ   އަދަދަކަށ   ރާއ ނަ  މި ރ ފައިސާ  ބޭރ ވަމ ނ   މިނިސ ޓަރ ެގ   ޖެއިނ   ކޮބައިތޯ  ދަނީ. 

ހަދަ  ،ސިޔާސަތަކީ  އެއ ޗަކަށ   މަޤ ބޫލ   ރާއ ޖޭަގއި  އ ފެއ ދ ނ ތައ   ައޅ ަގނޑ މެނ އި ރާއ ޖޭެގ  މި  ެގ،  ބޭރ    އަތ ނ   ދާ 

 ؟މަށ އ ދެވ ފައިސާ ރާއ ޖޭަގއި ހިފެހެއ ޓޭނެ ޮގތެއ  ހެ

 

 ދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަ

 މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

 

 ޒަހާ ވަޙީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  

ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ވެސ  މިހާރ   ،ޝ ކ ރިއ ޔާ 

  ރާއ ޖޭަގއި އ ފައ ދާ  ؛ބޭރ ެގ ެއކ ސ ޕޯޓ ކ ރާ  ށ ވާނެ، ރާއ ޖެއަ  އ ތަކަށ  ެގނެވިފައިވާ އިޞ ލާޙެޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޑިއ ޓީއަ

އެ    ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީމާ،  އެތެރެކ ރާިއރ ، ޑިއ ޓީެއއ  ނެޭގނެ.  އަށ ކެތި އެކ ސ ޕޯޓ ކޮށ ެގނ  ދަޅ މަސ  ރާއ ޖެތަ

ވަރަށ  ރަނަގޅ  ވާހަކައެއ .  ހަމަ    އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ަވނީ. ދެނ  ތި ދެނ ނެވީ  ނ  ފެށިއ ޖޭރަކ ޒ ނިޒާމ  މިހާރ  ތަނ ފީ

ކ ރާދިވެހިރާއ ޖޭގަ  މަސ   އި  ބާނާ  ބ ރޭނ ޑ   ،މަސ ެވރިކަމ ަގިއ  މިސާލަކަށ     ،ރާއ ޖޭެގ  ވެސ   ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެހެނ  

ރޯމަސ  ކ ރެވޭ  އެކ ސ ޕޯޓ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ   ތަށ ޮގ  އެއ  ސަސ ޓެއިނަބަލ  ފިޝަރީދަނ ނަވަނީ ނަމަ، ތައިލޭނ ޑ ނ  ވެސ 

. ެއކ ސ ޕޯޓ ކ ރަމ ނ  އެ ެގނ ދަވަނީށ ެގނ   ދ ކޮނ ބަ  ދަޅަށ  އަޅާފައި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މަހ ެގ ޮގތ ަގއިހަމަ  ެގނ ޮގސ ެގނ   

އެއާ   ދެނ  މަސ ެއއީ  އެކީަގއި  ހަމަ  ޤައ މ ެގ  ނޭނޭގކަައޅ ަގނޑ މެނ ނަ  . ދެ  ރާއ ށ   ކަމެއ   ކިހާވަރަކަށ   މަޖޭގެ     ސ ، 

ކަމެއ   ެއއ ކ ރަނީކީ  ކިހާވަރަކަށ   ަމސ   މީގަ .  ބޭރ ެގ  ހަމަ  އި  ދެނ   އޭ   އެވެސ   ވެސ   މަނ ފާތަކެއ     ެގބޭފ ޅ ނ ނަށ  

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި    ބާނާ މަސ   ލިބިެގނ ދޭ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިޔާސަތ ތައ  މި ބަދަލ ކ ރަނީ ދިވެހިރާއ ޖޭގައި

އަޅ ަގ  ރައ ކާކ ރެވި، ކޭއަދި  މިނަނޑ މެނ ެގ  އިތ ރ ކ ރެިވެގނ   ކެޕޭސިޓީ  އަޅ ަގނޑ    800ދަނީ    ރީަގއި  ޓަނަށޭ 

އެހެނ ވީމާ،   އިތ ރ ހަނދާނ ވަނީ.  ވަނީ  ކ ރެވ ނީމާކެޕޭސިޓީ  އަމާޒަކަށ   ބާނާ،  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   މި 

ަގނޑ ކ ރި ެއޮގތަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މަސ   ބާނާ  މި  ދޮށީަގއި  ނ ކ ރާނަމޭ.  ކަތަޮގ  މަސ   ދިވެހިނ   ބޭރެއ   ދެނ   ށ  

މަސ ވެރިނ ނަށޭ ދިވެހި  ދިވެހިނ ނަށޭ،  މަނ ފާ  ފ ރިހަމަ  އޭެގ  ބަދަލ ތަކާ   .އެހެނ ވީމާ،  ެގނެވޭ  މިއަނ ނަ    މިފ ކޯއަށ  

ނީމާ،  ނާ ފ ރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ޖެހެނީ މިފ ކޯެގ ހ ރި ކާރ ޚާލިބޭ އަގ  ވެސ  ހަަމ ރަނަގޅ ެވެގނ ދާނޭއެކީަގއި  

ފ ރ ނީސ ޓޯ ބޭރޭޖ   ެގނެސ   ބޯޓ   އެހެނ މާ،  ިވއ ކަނ .  ނ އަގ ަގިއ  ބާޒާރަށ   ސަލާމަތ ެވެގނ  ނ ކޮކ   މިކަމ ނ   ވީާމ، 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ނޫނިއ ޔާ އެހެނ ވީމާ،  ނ ލިބޭނެ.  ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ   އިތ ރ   ސިޔާސަތ ތައ     އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  

ތަރައ ބައ ޓަނ  މިފ ކޯެގ  ހަމަެއއާޤީއަށ ކ ރަނީ  އަދި  ބޭނ ނ .  ދަނ ނަވާލަނ   ކ ނ  ؛އެކީަގއި  ވެސ ެއހެނ     ފ ނިތަކަށ  
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ަވޑަިއެގނ   މިހާރ   އެބައޮތޭ،  ހ ޅ   ނެވ މ ގެ ރާއ ޖެ  ވެއެއޮތީ.  ވިފައޭ  ފ ރ ޞަތ   ކާރ ޚާނާތައ   ވަ ހެނ   ޑަިއެގނ   ސ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،ނީނ  ބޭނ ނ ވައިތ ރ ނ  ދެވަނަ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަޓަވަނ ީވއޭ. ދެނ  މީެގއ ފަރާއ ޖޭަގއި  

އި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރާއ ޖޭަގ  ،ވެސ  ބޭނ ަމކީެގ  އެކި ދިމަދިމާލ ަގއި. އޭ   ސ ޓޯރޭޖ  ކެޕޭސިޓީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އިތ ރ ކ ރާނަމޭ

ެގ  ޖެހެނީ. އެކި ބޭފ ޅ ނ ކ ރެވިފަިއ، ރާއ ޖޭަގއި އ ފައ ދާ އެކި ބ ރޭނ ޑ ތަކަށ  އެކި ޮގތ ޮގތަށ  ބަނ ދ ކ ރަނ މަސ  ރައ ކާ

ބޭނ ނ ކޭޝަނ ސ   ސ ޕެސިފި ބ ރޭނ ޑ ތަކަށ   ތަފާތ   ކާރ ޚާނާއިނ   އެހެނ ވީމާ،  ޖެހިެގނ ފ ޅ ތަފާތ .  ލޭބަލ ތައ     ، ވާ 

ައޅ ަގނޑ މެނ   ؛އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ އެކީަގއި  ބޭނ ނ ފ ޅ ވާ މިނ ވަރަކަށޭ ބަނ ދ ވެެގނ ދާނީ. އެހެނ ވީާމ، ދެނ  މިއާ

މަ މާކެޓިނ ެގ  އަހަރ   މަސައ ތ އި  ތައ ސައ ކަތ މިއަނ ނަ  މާކެޓިނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެގނ ދާނަމޭ.  ހަރ ފަތަކަށ   ކަތ   ރ  

ރީަގއި ތިބި   ވަރަށ  ބޮޑަށ  ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، މި މަސައ ކަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  އެމ .ެއސ .ޕީއާއި އިނ ޑަސ ޓ ހޭއެބަޖެ

މަސައ ކަތ ތަކެއ ވެސ     ފަރާތ ތަކާއެހެނ    އިތ ރ   ބާޒާރ ކޮ  ގ ޅިެގނ   އިތ ރ   ޓަށ ،  ވަނ މަށ   ކަިއ  ތަކަށ  

ބޭނ ނ  ތަކ ރާރ ކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ދެނ   ކ ރީަގިއ   އެއ ކަލަ؛ މަސައ ކަތ ކ ރާނަމޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޗައިނާއަށ  

ރިވިނ . އަދި ތަފާތ  އެހެނ  ފެއަރތަކ ަގއި ވެސ  ދިޔައިނ . ެއއީ އިނ ޑަސ ޓ ރީެގ  އފެއަރަގއި ވެސ  ބައިވެ   ސ ކަމިނ 

ސަރ ކާބޭފ ޅ ނ ނާއި މާއެކަމަކ   އެކީަގއި.    ރާ  ކަހަލަ  ެއއ ވެސ   ނ ލިބ ނ .    ރާއ ޖެއަކަށ   ތަރ ޙީބެއ   އެހެނ ވީމާ، ބޮޑ  

ހ ށަހެޅ ނ  އެހެނ ވީމާއަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ނ ލިބޭ.  ައޅ ަގނޑ މެނ ތަކެއ   ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ   ައދި  ހަމަ ،  އިތ ރ    ނަށ  

ކ ރަނ  ވެސ   ރޭޓ ޕެނެޓ   މާކެޓަށ   ސ  ހަމަ ޗައިނާއި ވެެގނ  މީަގމަޝ ވަރާކ ރެވި   ބަހ ސ ތަކާ އެކީަގއި އިތ ރ  ބޭފ ޅ ނ ނާ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.   .ނޭމަރ ޙަލާއެއ  ނޫނެ ނ ކ ރާރއަޅ ަގނޑ މެނ  ެއކ ސ ޕ ލޯ އެއީ ެވސ  ހަމަނ . އެހެނ ވީމާ، ހެދަތީ

 

 ރިތާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

އިއ ޒަތ ތެރި  އިއ ޒަތ ތެރިޝ ކ ރިއ ޔާ   ފ އަޅ ަގ ؛ނ މެނ ބަރ   ަވޒީރ .  އޮތީ  ރ ޞަތ ނޑަށ   ޖަހަނ ދެނ .   10އެރ ެވނ  

 ށ .ޙަސަނަ އިކ ރާމ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދިއ ަގރ ރ ވަނީ އައަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙަސަނ  ިއކ ރާމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދިއ ަގރ 

ކަމަކަށ   ފ ރަތަމަ  އާދެ!  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  މިނިސ ޓަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޭނ ނ   ދަނ ނަވަނ ރައަޅ ަގނޑ     ،ށ  ޝ ކ ރ  

ކައ ނ ސިލާ  މަސ ވެރިނ ނާ  އި،އަތޮޅ   އަދި  ކައ ނ ސިލ ތަކާއި  ފ ރ ޞަތ     ރަށ   މެދ ވެރިކޮށ   ޒޫމ   ބައ ދަލ ކޮށ ލަނ  

ސ ވާ އަނެއ ކާވެސ   އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  ކ ރިމަތިދެއ ވީތީވެ.  ކ ރ މަށ   މި ލެއ   ރައ ޔި  ކ ރ ވާފައި  އަތޮޅ ެގ  ތ ނ .  އޮތީ 

ސ ވާލ   އެހެނ ވީމާ،   މ  އަޅ ަގނޑ މި  އެބަޖެހޭ.  އަނ ނަ މަސ ވެރިނ   އަތޮޅ ެގ    .ކޮށ ލަނ   ކ ރަމ ނ   ތަކ ރާރ ކޮށ  

ޮގތެއ   އިމަސ ކިރަ   ،ިމއީޝަކ ާވއެއ    ނެތީމަހަމަ  ލާނެ  ަގބޫލ ކ ރާ    .އަތޮޅ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މިއަށ   ޮގތ ަގިއ  ދެނ  



2002 ބަރ ކ ޓޫއޮ 12                                            ސާލ ޖަ  ވަނަ  4 ގެރ އ  ދަ ނަ ވަތިނ   ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

22 

 

ކޮނ  އަނ ނަނ .  އެބަޖެހޭ  ޙައ ލެއ   ޙައ ލެއ   ކޮނ މެވެސ   ކަހަލަ  ވެސަލެ   .އަނ ނަނ ޖެހޭމެވެސ   ބާއ ަވއިެގނ   އ   ފީޑަރ 

 އ  ޙައ ލެ   އަށ މި .  އ ލެއ ޙަކޮނ ެމެވސ     .ނަަމވެސ ލާފައި އަނ ނާނެ އެއ ޗެއ   އި ކިރަ ލާ މަސ ކޮޅ އިކޮނ މެ ދ ވަހަކ  ކިރަ 

   މިއަށ  ޖަވާބެއ  ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  .ަގއި ސ ވާލ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ފ ލޯ ަގނޑ  ހަމައަޅ  ކިހާ އަވަހަކަށ  ެގނެސ ދެވިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ދެއ ކެވ ނ : ޒަހާ ވަޙީދ  ވާހަކަ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  

ިއއ ޒަތ ތެރި   ިއއ ޒަކ ރިއ ޔާ. ޝ ރަީއސ ޝ ކ ރިއ ޔާ    .މ  ެގައޅ ަގނޑ މެނ   ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ  މެނ ބަރ .ތ ތެރި   

ޒަމާނ އ ސ ރެ ހަމަ  ބައެއ   ، އަތޮޅަކީ  ތިބި  ަމސ ވެރިކަމ ަގއި  ޒަމާނ އ ސ ރެނ   ހަމައަށ    . ަގދީމީ  މިއަދާ  ހަމަ  އަދި 

އެ  ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ    މ ަގިއ.ވެރިކަދޮށީެގ މަސ   ،ސ ވެރިކަނ  ކ ރ މ ަގއި މަޖެހެނ ދެނ  ވެސ  އެ މީހ ނ  އެ ތިބީ  

މީޓިނ   ދ ވަހ ެގ ފާހަަގކ ރެއ ވީ  ގައިޒޫމ   ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ   ހ ރިހާ  ހަމަ  އެ  މަސ ވެރިކަ  ،ެވސ   ނ ނަށ  ބޭފ ޅ މ ަގއި 

  ، ވެސ  ރަނަގޅ  ވެފައި  އަތޮޅަކީ އެނ ވެރިކަނ   އަދި ވ.  . މ  ، ދަތިތަކ ެގ ާވހަކަ ދެނ  މ. އަތޮޅަކީނ ދާ  ކ ރިމަތިވަމ 

މޫމަސ ވެރިކަނ     އަދި ދެ  ހަމަ  ކ ރެވެމ ނ ދާ  ގައިސ މ ވެސ   ހަމަ ވެސ   ވެސ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ީވމާ،  އަތޮޅެއ .   

މ. ކަމަ  ަގބޫލ ކ ރަނ   ހޯދައިދޭނ ޖެހޭ  ޙައ ލ ތަކެއ   ެވސ   މަސައ ކަތ ކ ރާނަނ   އަތޮޅަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީާމ،  ށ . 

ފެނޭއަ  މ.އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ   ޮގތ ތަކެއ   ވެސ   މިތޮޅަށ   ދެނ   މިތޯ.  ބޯޓ ހާރ ވެސ   ބޯޓ  .  އެބަޮއވޭ  ފ ކޯެގ  އެކަމަކ  

ވެސ ފ ލީޓަކީ  މިފ ކޯެގ    ،ނީމާފ ރ  ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ހ ރިހާ  އެނގިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ  ފ ލީޓެއ   ކަމާ  ،ހަމަ  ނޫނ .   ބޮޑ  

އެހެނ ވީމާ ަގނެވެނީ.  މި  ައދަދެއ   ކ ޑަ  ވަރަށ   ކޫއ ޑޫ  ،އެހެނ ވީމާ،  ދާނ  ބޯޓ   ިވޔައަށ     ސަތާރަ  ، ސ ކަމ ަގިއ 

އެހެނ ވީމާ،    އެބައޮތ .  ވަގ ތ ތަކެއ  ވެސ   ،ވެސ  އެބަހ ރި  ކ ރަނ ޖެހޭ ހޭދަތަކެއ   އެހެނ ވީމާ،ދ އ ވަނ ޖެހޭ.    ވަރ ަގޑިއިރ 

   ކަމަށ  ވަނ ޏާެވއ ޖެއެހެނ  ދިމާލެއ ަގއި ރަނަގޅ   ވެ،މަސ ވެރިކަނ  ރަނަގޅ  ދެނ   ވޭ.  ދާއިމީ ޮގތެއ ަގއި ބޯޓެއ  ނ ބޭއ 

ވެސ  އެބަހ ރި ޮގނ ޖެހ ނ ތައ . އެހެނ ވީމާ، ހަމަ އެހެނ  ފަރާތ ތަކ ނ  ވެސ  އަށ   ކޯާމ، މިފ . އެހެނ ވީއެ ބޯޓ ތައ  ގ ޑ ވާ 

ދެނ  ައޅ ަގނޑ  ކ ރެއ ވ މަކީ ހަމަ ރަނަގޅ  ކަމެއ . އެހެނ ވީމާ،  ވެސ  ހަމަ އިނ ވެސ ޓ   އަތޮޅ ަގއި   މ.ވަޑަިއެގނ   ހަމަ  

ސަރ ކާރ  އެހެނ ވީމާ،   ؛ދަނ ނަވާނީ ތެރެިއނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ެއ    ކ ރެވެނ ެގ  ކ ރާނަމޭ  ކ ރެވޭތޯ  މަސައ ކަތ ތައ   ހ ރި 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  .މަެގއ  ފަހިކ ރ މަށ  ޓަކައި 

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ 
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 .ނާޒިލ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ނާޒިލ  ހީމ އިބ ރާ ބަރ ނ މެ ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

ސ ވާ އަޅ ަގނޑ ެގ  ވަޒީރ .  މަރ ޙަބާ  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދ ވާލަކަށ     ،ލަކީ އާދެ!  މިހާރ   ކޫއ ޑޫަގއި 

މަސ  ހ ޅ ދޫަގއި ؟ނެެގނީކިހާވަރަކަށ ތޯ  ކިރަ  އަދި  މަސ ވެރިނ ނަށ   ދ ވާލަކަށ   ކިހާވަރެއ ތޯ އިވެސ   ލެވެނީ 

ޕ ލޭނ ތަކެއ  މެނޭޖ މަނ ޓ   ަގވާއިދ ތަކާިއ    ،ވަޒީރ  ވިދާޅ ެވއ ޖެ،  ނޑ ެގ ދެވަނަ ސ ވާލަކީއަޅ ގަ ؟ ތޯއ ވާފާނަނ ދެ ވިދާޅ ވެ

ާވހަކަ. ކިހާވަރަކަށ ތޯ މަސ ވެރިނ  އެެވއަރ.ހަދާފައި އޭ ؟ ކ ރަނ  މިނިސ ޓ ރީނ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރަނީޖީއަށ  ފޮނ ވާލި 

 ،ކިހާވަރެއ ެގ ޕ ލޭނެއ  ހެދިފައިތޯ އޮތީ ؟ ނ ތޯއޭމަނާކ ރަރިރިނ  ޖޫނީ މަސ ވެހަމައެކަނި ބޭނ ނ ވަ  ނޫނީ ؟އަދި ކ ރާނަނ ތޯ

 ؟ޕ ލޭނ ތައ  އެެވއަރކ ރ މ ެގ ޮގތ ނ މެނޭޖ މަނ ޓ  ަގާވއިދ ތަކާއި މިހާރ  މަސ ވެރިނ ނަށ  މިއަނ ނަ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ނ ރިޔާސަތ 

 އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝަރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ އަލ ފާޟިލާ ޒަހާ ވަޙީދ  އޮފ  ފިސ ޓަރ ނިމި

ސ ވާލަށ    މި  ައއީކީ  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ބ ތަކެއ  ނެތ . އެކަަމކ  ކޫއ ޑޫަގއި ދ ވާލަކަށ  މި ހިސާއި ތަފާސ ަގނޑ ެގ އަތ ގަ ޅ ތައ ޔާރ ވެެގނެއ  ނޫނ . އެހެނ ވީމާ، އަ 

ހ ޅ ދޫގަ މެޓ ރިކ   ސަތޭކަެގނެވެނީ   ދެނ   އިނޭގތޯ.  ހަމަަގމެޓ ރިކ   ފަނ ސާސ   އިޓަނ   ދެނ   ކޫއ ޑޫޓަނ .  ވެސ     އިމ  

  . ަގާވއިދ ތައ   ،ވީއ  ލިބިެގނ ދާނެ. ދެވަނަ ސ ވާލ ަގއި ކ ރެ ތި ޙައ ލ ތަކެއ   މި ވަރަށ  ބޮޑެ  ހާސ  ޓަނަށ  ބަދަލ ވީމާ   ހަތަރ 

ހެރީ. ދެނ   ޓ ވެފައޭ އެގެޒެ ހ ރިހާ ަގާވއިދ ތަކެއ  ހެދިެގނ   ޒިމ ާވ  ލާމިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ، ނީއަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާ

އެބައޮތ    ަގާވއިދ   އަދިވެސ   ޓަކައިކ ރ މަށ   ެގޒެޓ  އެއ   އޮފީހ ަގއި  އެ   .ރައީސ   ަގާވއިދ .  ޕާމިޓ ެގ  ރިސަރޗ     ެއއީ 

ގެޒެ  ހ ރިހާލާޒިމ   ވ ނީމާރެ ކ ޓ ަގާވއިދ   ދަނ ނަވާނީ ؛ތަކެއ ގަވާއިދ   ވާ  ިގނަ  ގަވާއި  ،ދެނ   ވަރަށ   އެކީަގއި  ދ ތަކާ 

އީ މަސ ވެރިކަމ ެގ ަގވާއިދާ  އެ  ؛މ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  ހ ރި ތަފާތ  ވާހަކަތައ  ދެއ ކި އާނ   ،ބައިވަރ  މީހ ނ 

 މ  އާނ   ،ލާފައިއިހ ޅ ވަކަމެކޭ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ  ކަމެތި ނިނ  ވަރަށ  ބޮޑ   މަސ ވެރިނ ނަށ  ލިބ އެއީ    .އެކީގައި

ވެބ  އެޕ ލިކޭޝަ  އި،ލަ  ސައިޓަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މީޑިއާ  ސޯޝަލ   ތަފާތ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ހަމައެއާެއކީ  ނ ތައ   އަދި 

މަޢ ލޫމާތ  ފެތ ރ މަށ  ޓަކައި   ،މި މަސައ ކަތ   ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ތަފާތ  ރަށ ރަށ ެގ ކައ ނ ސިލ ތަކާ އެކީަގިއ ައޅ ަގނޑ މެނ 

މިސާލަކަށ   އެއީ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ަގވާއިދ ތަކަށ  ެގނައި ބަދަލ ތަކާ އެކީަގއި   ކީނ  ހަމައެއާއެ ކޮށ ފައިވާނެ. ދެމަސައ ކަތ 
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 ލާބަޔާއި މަނ ފާއަށ  އޮތ މަކީ މަސ ވެރިނ ެގ  ވަކި ބަޔަކަށ  ނޫނީ ނ ކ ރެޭވ ޮގތަށ  އޮނ ނަނ   އެނ ވެރިކަ،  ނަމަދަނ ނަވަނީ

ބައިޓަކައި ކ ރާ ކަމެ ތަފ އަ  ތަކެއ ވަރ  އިޝޫއ . އެހެނ ީވމާ، އެކަހަލަ  ބޭފ ޅ ނ ެގ ސީޅ ަގނޑ މެނ   ލ ކޮށ  ދެއ ވީމަ އެ 

ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ،ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ތާނަގއި ކ ރިއަށ  އޮތ   ެއއާެއކީދެނ  ހަމަ ވެސ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ  ނެތ   ެއކަމަކ .

ތައ ޔާރަ  މިނިސ ޓ ރީނ  ވެސ   ކައ ނ ސިލ   ތިބީމި  ށ ހަމަ  ތެރެއިނ   މަސ ވެރިނ ތަކ ެގ  ނޫނީ  ހަމަ   އަދި 

އެހަމަ    ގ ޅ އ ވީމާ  ނާއަޅ ަގނޑ މެނ   ިއެގނ ނ ނަވަޅިވަޑައިަގގ  މަޢ ލޫމާތ ތައ    އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޭނ ނ ފ ޅ ވާ  ބޭފ ޅ ނ  

ދެނ    ދާނަނ .  ވާހަމެނޭޖ މަނ ޓ   ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ   ދަޕ ލޭނ ތަކ ެގ  މެނ  އަޅ ަގނޑ ކީ  ބަރަނ ސެޕ ޓެ  15  ނ ނަވާއިރ ކަ 

އަ މެނޭޖ މަނ ޓ    ތާރީޚ   އެ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ދ ވަސ .  ނިނ މަނ ޖެހޭ  ހ ރިހާ  އިޕ ލޭނ   ވާނީ މެނޭޖ މަނ ޓ   އިރ   ޕ ލޭނެއ  

ހަމައެއާއެކީ    .ނިނ މާފަ ވެބ   މެނޭޖ މަނ ޓ މި  އަދި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޕަޕ ލޭނ ތައ   އަދި    ،ނ ކ ރިލިޝ ބ ސައިޓ ަގއި 

އެ  ޢ ލާނ އި ޕަބ އެއ ޗެހިތަ ކ ރިނ   ފަރާތ ތަކ ނ ލިޝ އ   ިގނަ  ވަރަށ   ދެނ   ކަމަށ .  ހ ރި  ދޮށީ  ؛ވެފައި  ޚާއ ޞަކޮށ  

ކަނ ނެލީެގ  މެނޭޖ މަނ ޓ ެގ   ފަރާތ ތަކ ނ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ށ   ޕ ލޭނަމެނޭޖ މަނ ޓ   މަސ   ޕ ލޭނަށާއި  ތަފާތ  

ޚިޔާލ    ޚިޔާލ ތަކާ.  ދެއ ވިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެ  އައ ޮގއެ   އެހެނ ވީމާ،  އެއ ޗެހިތައ   ތަށ   އެ  ޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

، މާލާމެހިފައި ވަނީ. އެހެނ ވީގ ޅި  ޕ ލޭނާމެނޭޖ މަނ ޓ   އަނެއ     ޕ ލޭނ  މެނޭޖ މަނ ޓ   އެއ   ކ ރެިވެގނ ދާނެ. ދެނ   ބައ ޓަނ 

 ނ މާނަނ . ނިކޮށ   އ ިވއ ޔާ ކ ރިއަށ  އޮތ  ތާނަގއި  ޕ ލޭނ ތަކ ެގ މަސައ ކަތ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ިއރާދަކ ރެމެނޭޖ މަނ ޓ   އެ  

މިހާރ  މ  ެވސ   އާނ   ،ނީ ތަރ ޖަމާ ވެސ  ކ ރެވިެގނ  ޕ ލޭނ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ވާމެނޭޖ މަނ ޓ   އެހެނ ވީމާ، މި  

ބަހ ނ މ  އާނ ައޅ ަގނޑ މެނ   .  ކ ރީ އިނިގރޭސި  ދިވެހިބަހަށ    . ކ ރީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަހ ނ   ެވސ   އެކަމަކ  

  އެޕ ލޯޑ ކޮށ  ނިނ މާފައިވާނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ. ހިެއއ ޗެއެ  ކ ރެވ ނ  ވަރަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ޖަމާތަރ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ލަބީބ  އިލ ޔާސ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫަވޒީރ . ިއއ ޒަތ ތެރި   ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ކެވ ނ : ވާހަކަދެއ   ލަބީބ  އިލ ޔާސ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ވަޒީރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ   ބޭނ ނ ވަނީރައީސ .  ސާފ ކޮށ ލަނ   ައޅ ަގނޑ   އަރިހ ނ   ގ ޅިެގނ     އ19ާ-ކޮިވޑ   ، 

ލަފާ ސަރ ކާރަށ   މަސައ ކަތ ތައ   އަރ ވާފަިއވޭ  މަޖިލީހ ނ   ތަރައ ޤީކ ރ މަށ   އިތ ރަށ   މަސ ވެރިކަނ   ދަނޑ ވެރިކަމާިއ 

މި  ގ ޅިެގނ   އެކަމާ  ކަނ ތަކ ރ މަށ .  ކ ރެވ ނ   ކޮބައިތޯހާރ   ނަތީޖާއަކީ؟ އ ތަކަކީ  އޭެގ  އިތ ރަށ    ، އަދި  ކިހާވަރަކަށ  

ރަށ ރަށ  އެބަ ފަޅ   ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ  ؟މާކެޓަށ  އިތ ރަށ  ނެރެވިއ ޖެތޯ  އިތ ރަށ ،  ދަނޑ ވެރިކަމ ނ ނާއި މަސ ވެރިކަމ ނ 

އެހެނ ދޫކ ރޭ   ކަނ ކޮޅ ނ .  ެއކި  ރާއ ޖޭެގ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ   ރަށ ރަދަނޑ ވެރިކަމ ެގ  އެ  ށ   ަގޅަރަނ  ؛ށ ނ ނަމަވެސ ، 



2002 ބަރ ކ ޓޫއޮ 12                                            ސާލ ޖަ  ވަނަ  4 ގެރ އ  ދަ ނަ ވަތިނ   ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

25 

 

 ކަމ ެގ ޝަކ ވާ މީހ ނ  ކ ރޭ. ދަނޑ ވެރިކަނ  ރަނަގޅަށ  މި ނ ހިނާގ  ގައިތައ  ިގނަ ރަށ ރަށ ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ ޕ ރޮގ ރާމ 

އިތ ރަށ    ،ކ ރަނީ މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށ ރަށ ަގއި ެއކަނ  ރަނަގޅަށ  ހިނ ަގިއެގނ  އެކަނ  ކ ރީމަ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

 ؟ކ ރައ ވަނީ ކީއ ެވެގނ ތޯ މި ހާލަތ ަގއި މިހެނ  މި ކަނ ތައ  ހިނަގމ ނ ދަނިކޮށ ރަށ ރަށ  ދޫ  ށ މަރ ކާރ ނ  ދަނޑ ވެރިކަސަ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙީދ  ވާޒަހާ ވަނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެ

ދެނ  ައޅ ަގނޑ މެނ    .ކ ރެއ ވިމަޝ ވަރާ ތެރޭަގއި  ެގ  އޭރ  ކޮިވޑ ޝ ކ ރިއ ޔާ.، މަޖިލީހ ނ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާއެކީ  

ޕ ލޭނ ތައ  ވާނީ  ހަމަ  ވެސ    ބޭފ ޅ ނ ނާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކޮވިޑ ެގ    ،ދަނ ނަވާނީ  ދެނ  އަޅ ަގނޑ   .ކ ރެވިފަހިއ ސާ  ތި 

ނިނ މަަވއިސަރ ކާރ ނ     ،ައޅ ަގނޑ މެނ  ގ ޅިެގނ     ތާހާލަ ޮއނ ނާނެރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ދިރިއ ޅޭ    ،ދެއ ވާފަިއ  މީހ ނ  

ހާ ރަށަކަށ  ހ ރި  ،އެޮގތ ނ   ދެނ   ދ ވަހ ެގ މ އ ދަތައ  ދޫކ ރ މަށ .އަހަރ   ތިނ ހ ސ ބިނ  ކ އ ޔަކާ ނ ލާ  ހ ރި  ރަށ ރަށ ަގއި  

މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ   ،ޅ ަގނޑ މެނ  ވާނެ ހ ރިހާ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ އި އައެއާއެކީގަ   . ހަމަލޫމާތ  ވާނީ ދެވިފަވެސ  މި މަޢ 

ެއއ ޮގތަށ  މަސައ ކަތ ކޮށ   ،އިލައިޮގތ ެގ އ ސޫލ  ެވސ  އެކ ލަވަދަނޑ ބިނ  ބޭނ ނ ކ ރާނެ  ރަށ ރަށ ަގއި   ދެއ ވ މަށ  ެއއާ 

ދަނ ނަވާފަ ހަ އެދި  ދެނ   އަޅ ަގނޑ .  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ  މެނ މަ މިއާއެކީަގއި  އިދާރާމި  އޮނ ނާނެތަ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ކަށ  

ދެއ ވ މަށ . ދެނ  ބައެއ  ލ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފޮނ އ ވާލަސީބޭފ ޅ ނ  ދެއ ވި ބިނ ތަކ ެގ ތަފ   އެމިޮގތަށ     ،ފައިފޮނ ވާ

އެ ލިބިފައި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކައ ނ ސިދަނ ނަވާ  ،ނަމަވެސ   . ބަހ ރިކައ ނ ސިލ ތަކ ނ   ިގނަ  ކ ނ  ކަ ލ ތަނީ 

މަޢ ލޫ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ  ނ ލިބެމާތ ނަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އޭތަކެއ   މީއެ  .  ދެނ   ކ ރަމޭ.  އެބަ  މަސައ ކަތ     ެގހޯދ މ ެގ 

ޕ ރޮގ ރާމ  ބޭފ ޅ ނ ެގ  ތައ  ރޭިވއިރ ބޭނ މަކީ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    އި،އެކި ަގރަށ ރަށ   .ބައިވެރިވ ނ  އިތ ރ ކ ރ ނ   ެއ 

ދަނޑ   ހާވެރިކަނ  ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގިއ  މީހ ނ ެގ  މަޢ ލޫމާތ ކ ރާ  ބޭނ ނ ާވ  ޓަކައި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   އެހެނ ވީމާލަތ   ،  ތަކެއ . 

ކައ ނ ސިލ ތަކ  ިގނަ  ވަރަށ   މި  މިޮގތ ނ   ފައ ޓަިއެގނ ނ   ރަށ ރަށ ގައިއި  ކ ރީަގ  ،މަސައ ކަތ   ނ ކ ރާ    ދަނޑ ެވރިކަނ  

  ހާލަތ ަގއި ެގ  ކޮވިޑ   ؛ައޅ ަގނޑ މެނ   .ނަނ ލާއިެއކީ ދަނ ނަވަދޭ. ދެނ  ހަމައެއާއެބަ  މ ނ ވެސ  މިހާރ  ދަނޑ ވެރިކަނ  ކ ރަ

ކ ރަމ ނ ނޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސޯޝަލ  މީޑިއާ މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ެގ މަސައ ކަތ    ؛ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިޔައީ 

  ފަތ ރަމ ނ ނޭ މި   އަޅ ަގނޑ މެނ  މަޢ ލޫމާތ   ޮގތ ނ   މެދ ވެރިކޮށ  ތަފާތ  ބަލިތަކަށ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތަކާ ގ ޅޭ  ފޭސ ބ ކ  ޕޭޖ 

ވަނަ ދ ވަހަކީ ކާބޯތަކެތީެގ    16އަދި    . ވަނަ ދ ވަހަކީ ދަނޑ ވެރިނ ެގ ދ ވަސ   15 ހަމައެއާއެކީަގއި ިމ މަހ ެގ  ދަނީ. ދެނ 
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ކ  ދެ  ވަނަ ދ ވަހ ނ  ފެށިެގނ  އެބަދޭ. ކޮނ މެ ދ ވަހަ  5އެހެނ ވީމާ، ޚާއ ޞަ ޕ ރޮގ ރާމެއ  ރޭވިެގނ  މި މަހ ެގ  .  ދ ވަސ 

ަގޑި   ،ަގޑިއިރަށ  ޕ ރޮގ ދެ  މިއިރ ެގ  ތަފާތ   ދަނީ  ރާމެއ   ބެހޭ   ހ ނ ނައި  ދަނޑ ވެރިކަމ ގަ ؛ އ ތައ  ކަނ ތަ    ކަނ ތައ ތަކާ 

މި  އޭެގ  ެއއާެއކީަގއި  ހަމަ.  ޮގތ ނ  ތެރޭަގއި  ބަިއަގޑިއިރ ެގ  އޮނ ނަ  ޖަވާބ   ފަހ ނ   ސ ވާލާއި   އި.ދިނ މ ގަ ދަނީ 

 މަސައ ކަތ   ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، މި  ނ  މިމ ަގތަކެއ  ހިނ  ޕ ރޮގ ރާމ ސާފ ކޮށ ދިނ މ ެގ  އ ހ ރި ކަނ ތައ ތަ ދަނޑ ވެރިނ ެގ  

އެހެނ ވީ އ އ މީދ ކ ރަނީއެބަދޭ.  އަޅ ަގނޑ   ތިބި    ،މާ،  ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި  ބޭފ ޅ ނ ެގ  ތި  ހަމަ  ވެސ   ބޭފ ޅ ނ   ތި 

 . ދެއ ވ ނ އަނ ަގވާލަހަމަ    ނެކަނ މިހާރ  ފޭސ ބ ކ ނ  ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާ  ނަށ  ދަނޑ ވެރިނ ނަށ  މި މަޢ ލޫމާތ  ތި ބޭފ ޅ ނ 

ިގނަ އޭެގއިތ ރ ނ  އަޅ ަގ ހ ރީ ވަރަށ   ހަވާލ ވިއިރ  ވެސ   ފަޅ ރަށ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހ ރި  ނޑ މެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި 

 . ރަށ ތަކެއ ..

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   !އ ވާއިލަނިނ މަވަ

 

 ވ ނ : ދެއ ކެ ވާހަކަ ޒަހާ ވަޙީދ ެއގ ރިކަލ ޗަރ  މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  

ައއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ހ ރީ  ރަށ ތަކެއ   ިގނަ  މަސައ ކަތ އިވަރަށ   ެވސ   މަސައ ކަތ ރ   އެހެނ ވީމާ،  ދެނ   ނ ކ ރާ  ނ ކޮށ . 

ވާނެ  ކ ގައިރަށ ތަ މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ބާވަތ ތަ  ވެސ   ބާވަ  ،ދީ  ހައ ދަނ ކެއ   ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ  ތ ތައ   އޭެގ 

އަނ ާގފަތެރޭގަ   ވަހ ެގދ ރ އަހަ  އެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ހައ ދަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  .  އި  މިހާރ   އޭެގއިތ ރ ނ   ދެނ  

ހ ޅ ވަ  ކ ރަނ ދަނޑ ވެރިކަނ    ސަބ ޓިޓިއ ޝަނަ  ، ވަނީ  މި  ވިފައިލެ އިއަލ ނ   އިމ ޕޯޓ     ،މަދ ކޮށ ށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

އ ފެއ ދ މަށ  ތަކެތި  އ ފެއ ދޭ  އެހެނ ީވމާރާއ ޖޭަގއި  ޓަކައި.  ބ ،    މި  އަމިޮގތ ނ   ރަށެއ     ހަނޑ މެނ   ޅ ަގރ ަގއި 

މަސައ ކަތ  އިހ ޅ ވަ ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ  ވާނީ  މިހާރ   ައދި    .ކ ރ މަށ ލެވިފައި  މަސައ ކަތ    ޕޯލ ޓ ރީެގދަނޑ ވެރިކަމާއި 

އ އ މީދަކީ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  ކަށަވަރ    ރާއ ޖެއިނ  ކާނާެގ ޔަޤީނ ކަނ   ،ކ ރެއ ވ މަށ  ޓަކައި. އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

މި    ،ލެވިފައިާވ ރަށ ތަކެއ . ދެނ  އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އ އ މީދަކީއިއ  ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ހ ޅ ވަ ތ ތަކެކައ  ކ ރާ މަސަ

އިތ ރ ކޮށ   ބަވާތ ތައ   އ ފެއ ދޭ  މަޤ ޞަދ  އ ފެ އ ރާއ ޖޭެގ    ،ރާއ ޖޭަގއި  މި  އެހެނ ވީމާ،  އިތ ރ ކ ރ ނ .  ދ ނ ތެރިކަނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،އަދި ެއއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ  .ތ ކ ރަނީކަސައ މަ  ހާސިލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

ރަށ ތައ  މޮނިޓަރކ ރ މ ގެ   . އެކަމަކ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއޭކޮށެއ  ނ ހަދަކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މޮނިޓަރ ދަނީ 

ރަށ ތައ   ހަމަ  ނ ޏާ  ކަމަށ  ވަކ ރައ ވާ  ެއޮގތަށ  ނ  ؛އެކީ އެ މީހ ނ ނަށ  އެ ކ ރާ މަސައ ކަތ ތަކާ  ،ފައި ށ ކޮ  މަސައ ކަތ 

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ލިބިވަޑައިަގނ ނަވާނެއެހެނ  ފަރާތ ތަކަށ  ދަނޑ ވެރިކަނ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި ފ ރ ޞަތ   ،ކ ރެވި ވަކި
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޙ މަދ އަ ޙަސަނ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އަޙ މަދ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ   ރާެގދާއި އިދޫއިނގ ރަ 

ަވޒީރާ އަޅ ަގނޑ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ސ ވާލަކީޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޭނ ނ ވާ  ކޮށ ލަނ   ކ ރ މަށ    ،  ދަނޑ ވެރިކަނ  

ރަށ ތޯ ކިތައ   ވަނީ  ދޫކ ރެވިފަިއ  ރަށ ަގއިތޯ   ؟މިހާހިސާބަށ   ކިތައ   އޭެގތެރެއިނ   ރަނަގޅަށ  އަދި 

ސ ވާލަކީ؟ ނ ދަނީމަސައ ކަތ ކ ރަމ  ރަމައ ސަލަ   ، ައނެއ   ހ ރި  މިނ ވަރަކަށ  ޖެހިފައި  ކޮނ މެވެސ   ށ ތަކަށ  

ކަނޑައެޅ   ޮގތަށ   ދޭ  މ އ ދަތެއ   އިތ ރ   ރަށ ތަކަށ   ހ ރި  ކޮށ ފައި  ވިދާޅ ވެއ ޖެއ މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ   ވާހަކަ  ޭއެގ    .ިވ 

ދ ނިޔ19ެ-ކޮވިޑ ބަދަލ ަގއި   މ ޅި  ހާލަތ ގައިމި  އާއި  ަގއި  މި  ފައިސާ  އޮތ    ޤައ މ   އިތ ރަށ   މިނިސ ޓ ރީނ   އިރ ަގއި 

ލަިއެގނ  ޚަރަ ލާރި  އެއަށ   ިއތ ރަށ   ކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގއި  ކަނ ކަނ   ެއއ ޮގތަށ   ެއގ ރިމަނ ޓާ  ބޭފ ޅ ނ ެގ  އެ  ދ ކޮށ ެގނ  

 ދަތި ވަރަށ   ، ލީއިދަނ ނަވަ ސ ވާލ  މި  އަޅ ަގނޑ  މި ؟ކ ނ ތޯޔަހަމަކޮނ   ،އ ސޫލަކ ނ  ކޮނ   ،މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ  ނިނ މެވީ 

ވެސ    އަދި މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދާ ރަށ ތައ   .ވެސ  އެބަހ ރި  ކަމ ނ ދާ ރަށ ތައ ކޮނ މެ މަހަކ  ކ ލި ދައ   .ހާލެއ ަގއި މިތިބީ

  ، އިދަކ ނ އެބަހ ރި. އެހެނ ވީމާ، އިތ ރަށ  އަދި ފައިސާ އިތ ރ ކޮށ ެގނ  އެކަނ  ހިނ ގ މަށ  އ ސޫލެއ  ކަނޑައެޅީ ކޮނ  ަގވާ 

 .. ކ ރީަގއި. ގައިމ މަސ ވެރިނ ނަށ  މަސ ބާނާ މޫސ  ،ނެއ  ސ ވާލަކީދެނ  އަ؟ ކޮނ  އ ސޫލަކ ނ ތޯ

 

 ސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ދެއ ކެވ ނ : ދ  ވާހަކަ ޒަހާ ވަޙީމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  

އަޅ    އ ޔާރިޝ ކ  ދަނ ނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރަީއސ .  މިއަދަކ     ަގނޑ ިއއ ޒަތ ތެރި 

ދެވިފަިއ ހ ރި އަދަދ ތަކެއ  ބަލައިެގނ ނެއ  ނޫނޭ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަނޑ ވެރިކަނ  ކ ރ މަށ     އަީއކީ ފަޅ ރަށ ތަކ ެގ

ދެވިރަށެއ   58ޓަކައި   އެކި   .ަވނީފައި   މަރ ޙަދެނ   ހ ރީހ ރި  ލާަގއި    ރަނަގޅަށ     .ރަށ ރަށ   މަސައ ކަތ ކ ރާ  ވަރަށ  

ކޮނ މެ   .ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ރަށ ރަށާ  ، ނ ކ ރާ ރަށ ރަށާއި މަސައ ކަތ   ެއއ ވެސ  ވަރަކަށ    ،ރަށ ރަށާއި

އެއ ބަސ ވެޑަިއެގނ   އެގ ރިމަނ ޓެއ ަގއި ބޭފ ޅަކ   އެ  އެބަވޭވެސ   ވަރަކަށ   ،ފަިއ  ދަނޑ މިވެނި  ކ ރައ ވާ  ނަމޭ.  ވެރިކަނ  

ތަނ ފީޒ ވަމ ނ  ކަނ ތައ ތަކެއ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނެއ އެކަމަކ   ބޭނ މަކީ  ނ ދޭ.  މި    ،މޮނިޓަރކ ރ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  
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އަޅ ަގނޑ މެނ   އީ  އެ   ،ތީނ ވާރަށ ތައ  މި ދެނީ ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ  އިތ ރ ކ ރ މަށޭ. އެ މަޤ ޞަދ  ހާސިލ  

އަޅ ަގނޑ މެނ   ރކޮށ ފަމޮނިޓަ މަސައ ކަތަކަށ އި  އަ  ކ ރަނ ޖެހޭ  އެ ވާތީ  ދެނ    މަސައ ކަތ   ޅ ަގނޑ މެނ   ކޮށ ފީމޭ. 

ދަނ ނަވާނަނ  ތަކ ރާރ ކޮށ   މިއަހަރ   ެއއ ައޅ ަގނޑ މެނ     ،އަޅ ަގނޑ   ދީފައި  ފ ރ ޞަތެއ   ހ ރިހާ   ދ ވަހ ެގ  ވަނީ 

އ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކޯޓ   އ  ބާޠިލ ކޮށ ފިތަމަނ ޓ އެގ ރިހ ރިހާ  ވަގ ތ     ހާރ  މިމެނ  މިައޅ ަގނޑ   .ވެސ ރަށ ރަށަށ   

މިދަނ ނަވަނީ އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ތާށިވާނެ.  ރަށ ތަކެއ   ހ ރިހާ  އެ  ބޭފ ޅ ނ ނަށ    ،މަރ ޙަލާަގއި  އެ  ހާލަތ ަގއި  މި 

އަރ ވަނީ މި  ފ ރ ޞަތެއ   މިއަހަރ   ެއއ   ،ވެސ   ތެރޭަގއި  ހައ ދަދ ވަހ ެގ  ތަކެތި  ެއއީ   ،އި    އ ފައ ދަވަނ . 

ނ  ަވނީ. އެހެނ ވީމާ، އިތ ރ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރައ ވާކަށ  ނޫނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ އެޗީވ ކ ރެވޭނެ ޓާެގޓ ތަކެއ  ދީފައި އަޅ ަގ

އެ   ، ވަނ ޏާމިދަނ ނަވަނީ. އެ ބޭފ ޅ ނ  އެ ރަށ ަގއި އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާ އެކީަގއި މަސައ ކަތ ކ ރައ ވަނ  ބޭނ ނ ފ ޅ  ކަމަށ 

ކެއ  ނ ވާނެ. ެއ މަސައ ކަތ  ކ ރައ ވާފައި ތި ބޭފ ޅ ނ   ތ ތި ބޭފ ޅ ނ  އަތަކ ނ  ރަށެއ  ވައޭރަށ     .މަސައ ކަތ  ކ ރައ ވާށޭ

ވަނ ޏާ  ކަމަށ އެހެނ .  ޤީނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ހޯދަނީއެ ކަމަށ  ހަމަ ސަމާލ ކަނ  ދެއ ަވއިެގނ  އެކަނ  ކ ރެއ ވ މ ެގ ޔަ

ނާނ   ރިމަނ ޓ ގ އެ   ރަށ ތަކ ެގ  އެ ހިސާބަށ   އެނިމ މަކާ  ދަނ ނަވާނީނާނެ.  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ެގ ކޮިވޑ    ،ހެނ ވީމާ، 

ދަނ ނަވާނަނ  އަޅ ަގނޑ   އެއާެއކީަގއި  ހަމަ  ދެނ   އެގ ރިމަނ ޓ  ؛ހާލަތ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  އެހެނ   ެވސ  ށ   ތަކަހަމަ 

ލ އި  ދެވިފަެގނ ނަވާފައި  އެ  .  ވަނީ  ޖ ލައެހެނ ވީމާ،  އެއީ  ފެށިެގނ ލ އި  ލ ޔެއ އިނ   އޮތ   ދެއ ވާފަިއ  އަހަރ ގެ   މި  ، 

ޝ ކ ރިއ ޔާ މަށ .  މ ނި ނ ކިޔަމޭ.  ޮގތެއ   ތަފާތ   ވަކި  ިމނިސ ޓ ރީނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ލ ޔަކަށ   އެ    އެހެނ ވީމާ، 

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ނ ސަޙަ ޙިސާނ  ރ ބަމެނ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙ ސައިނ  ޙިސާނ  ނ ބަރ މެ ެގދާއިރާ ތ ޅާދޫ

 އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޙ ސައިނ  ޙިސާނ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ !ފ ކ ރައ ވާމާ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިނ ޙ ސަ ޙިސާނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ
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ށިދޫ  ކަ  ތޮޅ ަގއި ބ.އަ  ބ.  ،ސ ވާލަކީ  ކ ރަނ  ބޭނ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ  އަރިހ ނ   އަޅ ަގނޑ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ެއއީ    ހެކ ޓަރ . ބ.  12.7ދޫ އެއީ  ޑޫއ ނ  ބ..  ހެކ ޓަރ   7.7އެއީ     27.4އެއީ    މާރިކިލ   ހެކ ޓަރ . ބ.  3.1އައިދޫ 

ކ ޑަދޫ   ބ.  އަދި  މިހާރ ރަށަފަސ   މި    .ކ ޓަރ  ހެ  3.0ެއއީ  ހެކ ޓަރ   ހ ރި ކީ  ދީފައި  ކ ރަނ   ދަނޑ ެވރިކަނ   ވެސ  

ދަނޑ ވެރިކަ  .ރަށ ރަށޭ މިޮގތަށ   ރަށ ރަށ   ޮއއ ވާ ދޫކޮށ   މަށ މި  ކ ރަނީ    މި  ،ފައިވާ  ދަނޑ ވެރިކަނ   ރަށ ރަށ ަގއި 

ބައ ލަވަ ނ ވަތަ  ނ ކޮށ އަދި ދަނޑ ވެރިކަނ  ކ ރޭތޯ ވެސ  އިތ ރަށ  މޮނިޓަރ  ،މިނ ވަރަކަށ ތޯކިހާ  ބ. މިހާރ   ނ ލައ ވާ  އި 

އެ ރަށ     .ހެކ ޓަރ ެގ ރަށެއ   26އެީއ އަނެއ ކާވެސ     ،ާމއ ޑޫ  އޮތ  ބ.  މި  ފައިއިޢ ލާނ ކޮށ   ަގއި ކ އ ޔަށ  ދޭނ އަތޮޅ 

 ރ  މިހާ  ވެސ   އަތޮޅ ަގއި  މ ޅި ބ.  ،އަދި ހަމަ އެއާއެއ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ  ؟އ ސޫލަކ ނ ތޯއޭރެއ ވީ ކޮނ އިޢ ލާނ ކ 

ވެސ    ދޫކ ރަނ   ވެސ   ފަސ ކ އ ޔަށ   މި    ރަށ   މިޮގތަށ   އެހެނ ވީމާ،  ސެނެތ ކަނ .  ކ ރެއ ވިިއރ   ލެކ ޓ  ރަށ ތައ  

މިޮގތަށ   މިހާރ   އޮތ   ބ.އަތޮޅ ަގއި   ރަށ   ބޮޑ   ހަމައެކަނި  ކޮނ ޮގތަކ ނ  ލެކ ޓ ސެއެަވއިލަބަލ   ކ ރެއ ވީ 

 ؟ އޭބައ ލަިއވަިއެގނ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .ރިއ ޔާ. ޝ ކ 

 

 ޗަރ ޒަހާ ވަޙީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ 

މެނ ބަރ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވާނަނ ތި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ވާލ ަގއި  ވާނީ   5އަޅ ަގނޑ މެނ    ؛ކ ރެއ ވި  ވެސ   ރަށ  

ހ ރިހާ ރަށަކަށ   ހ ރީ މަސައ ކަތ . ހަމަ މި ދެނ ނެވިހެނ  ހަމަ ރކޮށ ފައޭ. ދެނ  ެއކި ރަށ ރަށ ެގ ެއކި މަރ ޙަލާަގއިޓަނިމޮ

  1 ެއޗީވ ކ ރަނ  ދެނ ނެވިފައިވާނީ. އެ  އ ެގޓ ތަ ޓާއެ    ،ތަކެއ  ދެވިނ ކ ރާ ރަށެއ  ކަމަށ  ވަނ ޏާ ޓާެގޓ ވެސ  މަސައ ކަތ 

  މާއ ޑޫ  ؛ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ރަށ ތައ  ވަކިކ ރެވޭނެ. ދެނ  މާއ ޑޫ ފިނ ކ ރައ ވައިޗީވ އެތައ   ެގޓ ޓާ ރޭަގިއ އެ  ތެހ ެގ  ވަދ އަހަރ 

ރަށ ތަކ ެގ  ލެވޭ ފަޅ އިކަމަށ  ޚާއ ޞަކޮށ ެގނ  ހ ޅ ވަރިދަނޑ ވެ  ،ރަށ ތަކ ެގ ތެރޭަގއިޅ ފަނީ އަލަށ  ހ ޅ ވައިލެވޭ  މިހާރ  ވަ

ރެވިެގނ  ބިނ  ބޮޑ  ރަށެއ   އާއެކީ މަޝ ވަރާކ  ޕ ލޭނިނ   އިޤ ތިޞާދީ ނެޝަނަލ   އަޅ ަގނޑ މެނ ތެރޭަގއި ހިމެނިފަ. މިއީ  

ނެރ ދަނޑ ވެރިކަ ޓަކައިމަށ   ސެކިއ ރިޓީއަށ     ،ކީދަމީ އ އ   ނ ެގަގނޑ މެއަޅ    .މަށ   ހޭދަމި  ފ ޑ   ކޮވިޑ ެގ    ،ކ ރާ  އަދި 

ދިޔައީ މި  އެނިގެގނ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހ ނ ނަނ ޖެހޭކަޤަ   ،ހާލަތ ަގއި  ފ ދ ނ ތެރިކަނ   ކާއ މ ަގއި  ނާެގ ނ . 

އ  ކ ރަނ  ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑަކަށ   ، ިމފަދަ ރަށެއ  މިފަދަ ކަމެކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބެނ ޖެހޭކަނ . އެހެނ ވީމާނ ޔަޤީ

ިއ  އިކޮނޮމިކ  ކައ ނ ސިލ ަގމިީއ    ، ނެއ . ދެނ  ހަމައެާއއެކީއ ފައ ދަވަނ ވާނެ ކަމެއ ހެ ވާލ ެއއ ެވސ  ބޭފ ޅަކ  ސ   ހިއެއ ނ ވޭ 

ައއި   މަޝ ވަރާކ ރެވި އޮތ   ނިމިެގނ   އެހެނ ވީމާފަޅ ސ ފައި  އ އ މީދ ހަމަ  ،  ރަށެއ .  ރަށަކީކ ރައަޅ ަގނޑ   މި  ހަމަ   ނީ 
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  ސަބ ސ ޓިޓިއ ޝަނަށ  އަމާޒ ކޮށ ެގނ  ކ ރެވޭ މަސައ ކަތެއ    ޓ އިމ ޕޯެގ  ކ  ތަފ ޑ  ސެކިއ ރިޓީއަށ  އަދި ހަމަ ތަފާތ  ބާވަތ 

 .  . ޝ ކ ރިއ ޔާނާނެ ކަމަށ ެއއ  ނ ކ ނ ވީމަ މިއިނ  ރަނަގޅ  ނަތީޖާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގީވ  ލ ރ ނ  ކ ރެއ ވި ސ ވާބައިއ ޒަތ ތެރި މެނ   ވަޒީރާއ ޒަތ ތެރި  އިަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  

އެއ  ނ ކ ތާއަކީ  ނ ކ ތާއަކީ   ،މައިަގނޑ  ތިނ  ނ ކ ތާެއއ .  މަށ  ކަޑ ވެރި ނދަ  ،މިފ ކޯެގ ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ ރ ނ . ދެވަނަ 

. ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ދަނޑ ވެރިކަމަށ  ކިޔާފަިއ ޗައިނާއަށ  މަސ  ވިއ ކ ނ   ،ރަށ  ދޫކ ރ ނ . ތިނ ވަނަ ނ ކ ތާއަކީއިތ ރ  ފަޅ 

ާގތ ަގނޑަކަށ    މިހާރ   ދޫކ ރާތާ  ރަށ   މ އ ދަތަށ   ޔަޤީނ ކަމާ  އަހަރ   32ދިގ   ހ ރިހާ    ވެއ ޖެ.  މަޖިލީހ ެގ  މި  އެކީަގއި 

ދަބަމެނ  ކެ ރ ނ ނަށ   އަ  ،ރޭނެނ ނަވަނ   ނޫނ ކަނ .  ރަށެއ   ދެކޮޅ ޖެހޭ  ިވޔަފާރީަގއި  އެއީ  ރަށެއ   އެއ ވެސ   ދި  އެއިނ  

  ،ެވސ މައަދި ބޭނ ކަކ ނ  ބެއ ލެވި ނަ  ،އަދި އަިމއ ލަ ފަރާތަކ ނ  ބެއ ލެވި ނަމަވެސ    ،މިނިސ ޓ ރީނ  ބެއ ލެވި ނަމަެވސ 

އެ  ދޫކޮށ ފައިވާ  ރާއ ޖޭަގއި  ރަށެދަނޑ ވެރިކަމަށ   ދެކޮއ ވެސ   އެއީ  ރަށ ތައ  ޖެޅ އ   ރާއ ޖޭެގ  ނޫނ .  ވިޔަފާރިެއއ   ހޭ 

 މަނ ފާާއއި  ކޮޅ ޖެހޭ ިވޔަފާރިެއއ . އެ ރަށ ތަކ ނ ދެށ   ރަފާރިއަށ . ެއއީ ވަޔަޓ  ވިފައި އެބަހ ރި މިސާލަކަށ ، ރިސޯށ ދޫކޮ

މެނ  އިއ ޒަތ ތެރި  ލިބޭ.  ފާބަނަފާ  އެބަ  ދަނޑ ވެރިކަ  ، ހަަގކ ރައ ވާ ރ ނ   ކާމިޔާނ ރާއ ޖޭެގ  ޮގތ ގަ   ހިނަގމ ނ  ބ   އި 

ތަ ކާށިދޫަގއޭ ނ ވަތަ ގޮއިދޫަގޭއ ނ ވަތަ މީދޫަގއޭ  ނ ވަ  އ ޅޭ ރަށ ރަށ ަގއޭ. ތޮއ ޑޫަގއޭރިއަނ ނަނީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ މީހ ނ  ދި

ހ ވަދޫވަނ  ހާލަތ ަގއިތަ  ކޮވިޑ ެގ  ލަފާ  މަޖިލީހ ެގ  މި  އަދި  ރަށަކ ނ  ވެސ .  ކޮނ މެ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެ  ނ     ރ ިވއިރ  

ދޫކ ރާފަޅ   ،ކ ރެވި  ދިރާސާތައ  އިތ ރަށ   ބ އ ރަށ   އ ޅ ަމކީ  ނޫނ ދިނ   ސަރ ކާރަށ    ވެރިކަެމއ   މަޖިލީހ ނ   މި  ކަަމށ  

އެއެލަފާ ރަށަކާއި   27ހެނ ނަމަވެސ ،  ރ ވި.  ބިނ ކޮޅެއ     ،ށަކާއިރަހެކ ޓަރ ެގ    30ެވސ   ައނެއ ކާ  ،ހެކ ޓަރ ެގ  އޮތ  

ހޯމަ  ވެއ ޖެއ ޔާ ދޫކޮށ ހޮލިޑޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިނޭގދަނީ.  ސާފ ކޮށ   ހަމަ  ދެކޮށ   މިއީ  މިއީ،  ކަމެއ   ޅ ޖެހޭ   

އި ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ  ވަޒީރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ނޫނ ކަނ .  ޒަތ ތެރި  އ މަސައ ކަތެއ  

އިޤ ތިޞާދީ    ،ނީދެއ ަވއިފި. އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ  ވިދާޅ ވަސ ވާލ ތަކަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ  ޖަާވބ   ނ ބަރ ނ  ކ ރެއ ވިމެ

ދަނޑ  ސިނާކޮމިޓީނ ނޭ  ކ ރިއަށ ވެރިކަމ ެގ  ވަޢަތ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ހައ ދަވަނީ.  މި  ރާވައި  ޮގތ   ކ ރައ ާވ  ެގނ ދާނެ  ޒީރ  

ދަނޑ ތަކ ެގ    ،ކަމަކީ ބެއ ލެވ ޭމ. ޞިއ ޙަތ ،  ކަަމކީއަދި    ،ބެއ ލެވ މޭފަނިފަކ ސާ  ކ ރައ ވާ  އެ  ވަޒީރ     ،ިއއ ޒަތ ތެރި 

މަސަ ރެިގއ ލޭޓ ރީ  ދެ އޭެގ  އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރިއ ކަތ ތަކޭ.  ހަނދ މަފ ޅ ަގިއ    ކޭޮގތ ަގިއ  ނ ކ ތާ  އެ  މެނ ބަރ ނ  

 ބަހައ ޓަވަނ ޖެހޭ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .  

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ  6
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

ިއ  ގަ   6.3މި ހ ރި މަސައ ކަތ ެގ  ނ ނި ؛ ދަނ ނަވާނ ބަރ ނ ނަށ މެ. އަޅ ަގނޑ  ިއއ ޒަތ ތެރި  6.1ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ   

ޔަ ެގނ ދަވަނީ  ތިޮގތ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  މިހާރ     ގ ޅޭ  ބިލާއެ   ؛ލޭނ ޑ  ޔޫސ  ޕ ލޭނ   ،ވާ ބިނާވެށީެގ ޕ ލޭނ   އެ

އި އަޅ ަގނޑ   ަވޒީރ ބަހ ސ ކ ރައ ވަމ ނ .  ދެނ ނެވިނ   ،އ ޒަތ ތެރި  އަރިހ ަގއި  މިނިސ ޓަރ   ރ  ސ ޓަމިނި  ،ޕ ލޭނިނ ގ 

  11ދެއ ވ މަށ . މިނިސ ޓަރ   އ ވ މަށ  މަޖިލީހަށ  ވަޑަިއެގނ  ދެ ކޮޅެއ  ދައ ކަަވއިއަޅ ަގނޑ މެނ ނާ މި މައ ޟޫޢ ަގއި ވާހަކަ

ބިލާ ދެނ ނެވި  މި  ހިނަގމ ނ   ގ ޅޭ  ޖަހާއިރ ަގއި  މަ  މި  ޮގތ ނ   ބައެއ   ބަހ ސ ަގއި  ޓަކަިއ  ލޫޢ ދާ  އެރ ވ މަށ   މާތ  

 އިއ ޒަތ ތެރި ހާކޮމިޓީތަކ ަގއި ނެތ  ހ ރި  ،ށ  ބޮޑަށ  އެދެނ  ވީހާވެސ  ިގނަ މެނ ބަރ ނ ރަނ ނަވާނެ. އަޅ ަގނޑ  ވަަގވަޑައި

، 5ނ  ވެސ  ެއ ަގޑިއަށ  ވަޑަިއެގނ ދެއ ވ ނ . ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވައިލަނީ މި ދެނ ނެވިހެނ   މެނ ބަރ 

 ، މެނ ބަރ  މޫސާ ސިރާޖ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ ރިތެތ އ ޒަެއއީ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އި ؛ަގިއވާ މައ ސަލަ  6.1  !ކ ރައ ވާފ މާ

ނަނ ބަރ  ޤާނޫނ )  2014/9  ާގނޫނ   އިޞ ލާޙ (އަލ ޢ ޤޫބާތ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބިލ   ށ   މި  ބަހ ސ .  ެގނައ މ ެގ 

މިނެޓ . އެހެނ ވީމާ، ބާކީ    14ަގޑިއިރާއި    3ކީ އޮތީ  ބާރެިއނ   ތެަގޑިއިރ ެގ    4  ބަހ ސ ކ ރެއ ވ މަށ  ކަނޑައެޅިފައި އޮތ  

ބަނ ދ ނ ކ ވަ ބަހ ސ   ބިލ ެގ  އޮވެ  އެހެނ ވީމާގ ތ   އަމާޒަކީ.  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަނެއ ކާ   މި،  ރ ނ   ބިލ ގެ ވެސ ަވގ ތ   މި   

ކީ ނ ޙައ ޤ  މ އ ސަނދިކަނ . މީެގ މައ ޟޫޢަ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (   ހ ޅ ވައިލަނ .  ބަތ ކޮޅެއ  އަޅ ަގނޑ  އެސ ެގ ވަގ ހ ބަ

 ޖާބިރ .  هللا ޢަބ ދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ هللا ޢަބ ދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ ކާށިދޫ 

ައޅ ަގނޑަ ފެނ ނަނީ  ށ އާދެ!  ބިލެއ   ރަނަގޅ   މި  ވަރަށ   ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއ  ސިރާޖ   މޫސާ  މެނ ބަރ   އޮތީ.    ކަމަށ  

މ އ ސަނ އާ ނ ޙައ ޤ   ސަރ ކާރ ނ   ހޯދަނީނމ ކޮށ   މި  ވިޔަފާރިތަ   ދިކަނ   ފ ނޑާލައިޕ ރައިވެޓ   ރ ކާރ ނ   ސަ  ،އ  

އެ   ވެސ އަބަދ  ިވޔަފާރި  ،ތ ފަރާ  އ ެއއީ  ފަރާތަކީ  ކައަނެއ   ދިވެހިރާއ ޖެ  ފަރާތ .  އޮކ ރާ  ސަރ ކާރ   ނ ނަ ހަލަ 

ސަރ ޤަ މީހަކ   ހ ނ ނަ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަކަށ   ކ ނ ފ ނިތައ ކާއ މ ތަކ ަގއި  އެލައިޑ     ،ރ   ޮގތ ނ   މިސާލެއ ެގ 

ބޭނ ނ ކޮރެއިނ ޝ އަ ވިޔަފާނ ސ   ހިނ ާގ ށ ެގނ   ސަރ ކާރ ނ   ފޭރިަގނެެގނ   މ ދާ  ވިޔަފާރިވެރިޔާެގ  ފ ނޑާލ ނ .  ރިތައ  

ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނ ވީ ، މިހާރ ފެށިެގނ . އެހެނ ވީމާ   ެގ އަހަރ ނ   1970ަގނީ  މި ހިނ   ޤައ މ ަގއި   އ ޓަފާޅި މިވަ

   އެބަތިބި. ސަރ ކާރާ ޙައ ޤ  މ އ ސަނދިކަމެއ  ހޯދާފައިތ ަގނޑ ަގއި ތިބެެގނ  އެތައ  ނ ފަވާނިތަކ ެގ ނިފ ރ ކާރ ެގ ކ ނ ސަ

ޔޫަގިއ .ސީ.ހޮސ ޕިޓަލ ަގއި އޭނާ އައި   ،ވިޔަސ    ކަށ ކ ލެއިމަ  އިނ ޝ އަރެނ ސ   ،އެއީ  ތަފާތ ވާ މީހ ނ ެގ ވިޔަފާރި  ޚިޔާލ 

ހޮސ ޕިއޮ އިނ ދިރާާގނދީ  ަގޑީަގއި  އޮނ ނަނ ނަ  ހިތ ހ ރިހާ  ހޮސ ޕިޓަލެއ  ސަރ ކާރ   އެއީ   ؛ޓަލ ަގއި  ޮގތަކަށ   ވީމަ   

ހިޖެއިނ ޖެކ ޝަނ  ވެސ   ކަނ ތައ   ކަހަލަ  ރައީސަނހ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި    ، ނެވާއެނިގވަޑައިަގނ ނަ   ރަނަގޅަށ   ށ ާގ. 
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އަދި މި   .ވެސ  ރާއ ޖޭަގއި އެނ މެ ބޮޑ  ޕާޓީެގ ރައީސ ކ ރައ ވާފަިއ މަނިކ ފާނ  ތި ހ ނ ނެވީ. މިހާރ ރާއ ޖޭަގއި ވެރިކަނ 

ދ ރާއ ޒަތ ތެރި މަޖީލީހ ެގ ރިޔާސައި  ؛ކާޔަތ  ާގތ ނ  އަޑ ިއވެމ ނ ދާނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޝިއި  ތ ަގއި ތިޔަ އިނ ނަވަނީ. 

ރައ  ޚާ ދިއަ  ޔިތ ނ ރާއ ޖޭެގ  މި  ކޮބައިހޭ  ވިޔަފާރިވެރިނ ެގ.  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހާއ ޞަކޮށ   ާގނޫނ ނ   ހ ރި  ހ ށަހެޅިފައި  ރ  

މި މިހާ ؛އ ޅޭ  ހާސިލ ކ ރަނ   މ އ   ސިލ ކ ރަނ   ނ ޙައ ޤ   އެއ ޗަކީ  ނ ޙައ ޅޭ  ހޯދި   އ ސަނދިކަނ މ ޤ   އ ސަނދިކަނ . 

ދ   އަދި އިތ ރ  ިއނާމ   ނަށ އެނ މެނ  މަ ރާއ ޖޭެގ ނ ޙައ ޤ  މ އ ސަނދިކަނ  ހޯދީ  ،ސ  ެއއީވަދެނީ. ޤައ މީ އިނާމ  ދޭ 

ެއއ   ޮގތ ަގއި ރާއ ޖޭެގ ިވޔަފާރިެއއ  ކޮށ ެގނ  ޙައ ޤ  ިވޔަފާރި  ، ޙައ ޤ ސަރ ކާރ ނ  އިނާމ  ރައީސ  ދެއ ވަނީ. އެހެނ ވީމާ

ވިޔަފާރިެއއ    ހ ރިހާ  ނ ކ ރެވޭނެ.  އެކަެމއ   ސަރ ކާރާއިނ ޓަރކ ރަނ ޏާ  ހ ނ ނަނީ  މި  މާނަ  ލޮކ ވެފަިއ    ، ކީއަެއއ ކޮށ . 

ނެ މިތ ސަރ ކާރެއ   ރާއ ޖޭަގ  .  ކަމަކ .  ކޮނ މެ  ޖެހެނީ  މި  ދާނ   ކޯޓަށ   އެކަނި.  ޖ ޑިޝަރީ    އި ޮއތީ 

އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ   ނޯވޭ.  ތި އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނެއ   ެއ    ،ނ  ޅ ބޭފ އ ބަވާ  ަގިއ  އ ފ ލާކަށ ނ ޖެހޭ.  ޒިނ މާ  މީހ ނ   އެ 

އެއ ވެސ  ކަމެއ ަގއި ެއ  ކ ރާ  މީހާއަށ  ހ ރެ     ބޮޑ ެގސަރ ކާރ   ،ހ ރެ  އަށ މީހ ނ  ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނީަގއި އިސ  މީހާ

ޔާމީނ    ިއ،ރީ ޭގަގހެ އެބ އަދީ  !ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ބަލަމާހިނާގމީހ ނ  ޒިނ މާ އ ފ ލާކަށ ނ ޖެހޭ. މިސާލެއ ެގ ޮގތ 

ޢަދ ލ އިނ  އި ޖަލ ަގ  ހެރީއެ މަޖިލީޞާ.  މި  ގާއިމ ކ ރ މ ަގއި  ބަސ ހ ފ   މައ ޗަށ   އަެގ  .  ޖެހޭއެބަޅ ަގނޑ މެނ   ބ ނަނ  

ހޮވާފައިނަކީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މީހ ނ . ރާ   ތިބި  މަޖިލީހަށ   ތިބި  ައއިސ   ތަމ ސީލ ކ ރަނ   ހޮވާފައި  ރައ ޔިތ ނ   އ ޖޭަގއި 

ނ އެހެނ ވީމާ މިހާ  ނ ރަނަގރައ ކާތެރި،  ދިޔައިމާ    ޢަމަލ ތައ   ޮގތަކަށ   ކޮބައިތޯޭއ  ކިޅ   ދާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ހިނެއ ތޯ 

މިނިސ ޓަރ    މިތާނގައި  ށ  ކ އ ޔަށ  ދެނީ. ދެނ މެރަސަރ ކާރ ނ  ރަށ  ؟ހ ރި ތަފާތަކީ  ޔަފާރިކ ރާ ޕާޓީއާސަރ ކާރާއި ވި

މި  ވެމިވެނިމިތިމަނ ނާމެނ     ،ވިދާޅ ެވއ ޖެ ރަށ ތަކެއ   ވިދާޅ ވެލަނީއޭ.  ނި  ރައީސ   ވެސ     ،އ ޖެދެނ މެ  ރައީސ   ހަމަ 

އެއ ވެސ   ވިދާޅ ީވ   ވާހަކައެއ .  އެއ ޕ ރޮޖެކ ޓެ ރަނަގޅ   ަވށާނ ޖެހެނ ޏާ  ޕ ރޮޖެކ ޓަކަށ   ޔަ  ނ ލިބޭ  ލާރިެއއ   ކ ނ  

ިއ  ވާނ ކ ރ މާ ގޮ އިނ ވެސ ޓެއ  ނ ކ ރާނެ މީހ ނ ނެއ . ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ބޮޑެތި ރަށ ރަށ  އެބަހ ރި. އެ ރަށ ރަށ ަގއި ދަނޑ 

ކަނ ތައ ތަ އިނ ޓެ ިގނަ  ކަމަށ ވ ރެ  އެއ   ހިނަގނ ޖެހޭނެ.  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   ހިއ  ؛އ ގ ރޭޓެޑ   މަސ   ވެށ މާއި،    މާިއ، ކ ރޯނ  

ދެއ ތޯ ކާށިދޫ އެއ ޗަކަށ     ތައ ތައ  ައިއމާނ ޭއެގތެރޭަގިއ ބަިއވަރ  ކަ  ، މަސ  އ ފެއ ދ މާިއ، ދަނޑ ވެރިކަމާއި، ޓ އަރިޒަމާއި

ދިރިއ ޅޭ  އ ޔާނޫނި ؟ވަނީ  މި މީހ ނ   އެއ ކަލަ  އޮނ ނަ    .ށ ށ ރަރަ  ވަކިނ   ވެސ   ރަށެއ   ނ   ބަލަ   ހެނ އ މެއ ޤަކޮނ މެ 

  ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  މ ރާހީމ   ބ އ ޔާ ރަީއސ  އި ރިހޫހ ރި ރާއ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ   ، ސަރ ކާރ  ހިނ ަގނ އެބަޖެހޭ. އެހެނ ވީމާ

 ވިޔަފާރިކ ރަނ  މި  އިއ ޖޭގަ ރާދިވެހި   ،ހ ނ  ވެސ  ވިސ ނަނ ވީ ަގއި ސަރ ކާރ  ހިނ ަގނ  ތިބި މީތަޤ ބަލ ސ ވެސ  އަދި މ 

މޮ ތާކ ނ ތާކ ޖެހޭ  މިއީ  މޮޑެލ   އަޑެލެއ ޅޭ  ނޫނޭ.  އިނ ޝ    !ނހާއ   އިނ ޝ އަރެނ ސ  އައެލައިޑ   ކ ނ ފ ނިނ   ރެނ ސ  

އިނ ޝ ައރެނ   .ދިނ  އެލަިއޑ   ޓ އަރިޒަމ   ރާއ ޖޭެގ  ކާކ ސައަނެއ ކާ  ބަރޯހޭށ   ހ ރިހާ  ރާއ ޖޭެގ    މި  ؟ކ ރަނީސާ 

ގޮވަނީ  ނ ރާތ ތަކ ފަ ކޯ  ،މި  ދެނ   ކަމަކ ނ ދެއޭ.  އިނ ޝ އަރެނ ސ   ދާށޭ ސަރ ކާޓައެލައިޑ   ދެނ    ރ ނ ށ   ބ ނަނީ.  މި 
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 ؟ހެރީ އެޝަރީޢަތ ަގއި ކިތައ  ބިލިއަނ  ޑޮލަރ ތޯ    ،ތޯމަސ . މިކަހަލަ ކިތައ  މައ ސަލަ  6އި  ފަށިވެތާކޯޓ ަގއި މައ ސަލަ  

ދައ ކަނީތޯކާކ  ވާހަކަ  މި  ހަނ ވާއ ލ ެގ ؟  މީހާއާށ   ެގ  ބޭފ ޅ ނ ތައ   ވަލ ނ އ މަ  ބޮޑެތި  ފަިއ  ޔާކިއަނ ބާޅައި  ތަހަމަ  ނީ. 

  .ޭގނއި  ހ ނ  އެބަބަެގ  ދެނ މެ އައި ަވޒީރ   ކަނ ނޫނ . ލިބޭނެ ޮގތެއ  ނ ވިސ ނޭ  އ  ހ ރީކީަގއި ލާރިއެ ޤައ މ   .ނީޖަހަލަވަ

ބޮލ ގަ  އެކަމަނާެގ  ނެތ   ޮގތެއ   ހޯދާނެ  ލާރިެއއ   އިސ ތައިއެއ ވެސ   މިަގއި  ށިފ ޅ  .  ވެސ   ހައ ތަހާ    އ މ ަގއިޤަ  ހ ރީ 

ހަލާކ ކ ރާނެހާ  ވެސ ނ ދެ ވެއ ޖެއ ޔާ  އެއ ޗެއ   ނޫނ   މޮ  ހ ރި  އެހެނ ނެއ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގތ ޮގތ .  ޅ  

  ؟އޮނ ނަނ ޖެހޭނީ. ކޮބައިތޯ ނ ޙައ ޤ  މ އ ސަނދިކަމާއި ނ ޙައ ޤ  ފައިދާ ހޯދ މަކީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

ިއއ ޒަތ ތެރި  ރިޝ ކ  ބިލ ެގ މައ ޟޫޢ ަގިއ އިއ ޔާ  މި  މެމެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  މިތ ރ   ރ ޞަތަށ  ފ ަވގ ތ     ނ ބަރަކ  

އެނބ ރެނީވާނ އެދިަވޑަިއެގނ ފައި މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ފ ރ !  ކ ރައ ވާފ މާ ؛ތީ  މި  ިމހާރ   އަރ ވަނީ  ޞަތ އަޅ ަގނޑ  

 އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިރާެގ އިދާށ . ތ ޅާދޫ  ޙ ސައިނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙިސާނ ތ ޅާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ޙިސާނ  ޙ ސައިނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ތ ޅާދޫ 

އެކަށީެގނ ާވވަރަށ  ތިމާއަށ     އާދެ! ައޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ތިމާ ދިރިއ ޅޭ ފެނ ވަރާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އާދެ!

މަސައ ކަތ ހަ މަސައ ކަތ ނ   ވަނީނަލާލ   ކަމަށ   ނޫޅެވޭ  އާ  ،މަކޮށ ެގނ   ކަމެއ .  ބެލެނ ޖެހޭނެ  އެެއއީ  ހަކަށ  މީ  ދެ! 

އ ޅޭނަމަ  އާމ ދަނީއާ ދިރިއ ޅ މެއ   ދައ ލަ  ކަމާއެ  ،ނ ބައ ދަލ   ވަޢ ދ ވީތަމެދ   އަޅ ަގނޑ މެނ     ށ  ސ ވާލ ކ ރެވެނ ޖެހޭނެ. 

ޭއެގތެރޭަގއި ހ އ ޓ ވާނަމޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   މ އ ސަނދިކަނ   ވާހަކަތަކ ެގ  ޅ އަ   ،ނ ޙައ ޤ   ދެއ ކި  ރޭަގިއ  ތެަގނޑ މެނ  

ތިމާެގ ޖީބަށ  ބަރ ކ ރާ މީހ ނ ގެ   ، ފައިދާ ބޭނ ނ ކޮށ ޒ އިޭއެގ މަޤާމ ެގ ނާޖާ  ،އި ތިބެަގމަޤާމ ތަކ    ދައ ލަތ ެގ  ،ހިމެނޭ

ބެ އާލ މައ ސަލަތައ   އިދެނ .  ޭއެގއ  !  ހިތ ނ   ައޅ ަގނޑ   ރައީސ ،  ދެއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެކިއިތ ރ ނ     އ   

މި ފަިއސާ    ،އީ ވާހަކަެއއ   ނިޒާމ   ކަޅ   އޮތ   މިދޮެވވޭ  މޮނިޓަރކޮށ ރާއ ޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ެއ    ،އޮތ ނ  

މ އ ސަނދިކަމާ ނ ޙައ ޤ   މިއަދ   ެގނ ނާނަމޭ.  ޙައ ލެއ   ހ ށަހަޅާފައި   ގ ޅޭ  މައ ސަލައަށ   މި  ޤާނޫނ ލ ޢ ޤޫބާތަށ   ޮގތ ނ  

ހ ށަހެޅިފައި    ތ ަގއިެގ ޮގ(ދާެގ )ހއ ވަނަ މާ   515ބައި އިތ ރ ކ ރަނ . މިހާރ     އޮތ  ިއޞ ލާޙަށ  ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނ  އެ

ހ ނ ، ވަގ   ޅ  ވިޔަފާރީަގއި އ ޅޭ މީކަނަމަވެސ ، އެކިއެކި   މ ަވއ ޒަފ ނ .  ގެ ދައ ލަތ   ،އޮތ  އިޞ ލާޙ  މި ކަވަރކ ރަނީ

މީ އެ  ޒާތ ަގއި  އޭެގ  ވެސ   މ އ ސަނދިކަމަކީ  ހޯދާ  އެ  މީހ ނ   އ ޅޭ  ސ ވާލ ކ ރެވި  ހ ނ ނާވިޔަފާރީަގއި  ެއ   ،މެދ  

ތަ މި  ޖެޙ ޤީޤ ކ ރެވެނ މައ ސަލަތައ   ައޅ ަގނޑ   އާދެ!  ކަނ ތައ ތައ .  ވާދަހޭނެ  ިވޔަފާރިނ     ،ކައަކީހަ ނ ނަވާ  ދާ ހޯކަޅ  

ތިމާ   މަސައ ކަތ ނ ހަފައިސާއިނ   މަސައ ކަތ ނ   ،ލާލ   އާމ ދަނީއާ  ،ކ ރާ  ލިބޭ  މަސައ ކަތ ނ   ނ ބައ ދަލ     ކ ރާ 
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އ   ފައި  ،ޅޭނަމަދިރިއ ޅ މެއ   ދައ ލަތަށ   ެއ  ޮގތެއ   ހޯދި  އޭނަ  ސ ވާލ ކ ރެވެނ ޖެހޭނެޭއ.   .ނ ޖެހޭނެއޭލެބެސާ 

ދައ  ހަމައެކަނި  ހ އ ޓ ވޭނީ  ކޮރަޕ ޝަނ   ަމއ ސައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މ ވައ ޒަފ ނ ެގ  އެކަނ ޏެއ   ލަ ލަތ ެގ  ބަލައިެގނ   ތައ  

ރައ ޔިތަކާ ކޮނ މެ  މަސައ ކަތާ  ނޫނ .  ކ ރާ  އޭނާ  ދިރިނ ބައ ދަ  ވެސ   އޭނާލ   ވަނީނަމަ  އ ޅޭ  އ ޅ މެއ     ، ކަމަށ  

އިސ  އާދެ!  ދަނ ނަވައިލަނ އ  ވާލ ކ ރެވެނ ޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ ،  މި  ؛ޒަތ ތެރި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހަމަ 

މިސ ރާބަކީ ބައިނަލ އަ  ،ދެވޭ  ހ ރި  ބައިވެރިވެފަިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މ ޢާގ  ދ ނިޔޭަގިއ  ހ ޅ   ދާތަކާހަ ވާމީ  ލެވިފަިއ އިވައަދި 

ކޮ މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި  މަރަޕ ޝަނ ެގއޮނ ނަ  ކޮރަޕ ތަސަލައ   އަމާޒ ކޮށ   ހ އ ޓ ވ މަށ ޝަކަށ   ވިޔަފާރި ،  ނ   ަވގ  

. އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  އ ކަނ ދާ މިސ ރާބާއި އެއ  މިސ ރާބެ  ވ މަށ  މިވ ނ  ހ އ ޓ ދޮ ޅ  ފައިސާ  ކަށ ،  ހ އ ޓ ވ މަ

ނި  ވާހަކަ  ހަމަ  ދަމ މައިލަނ އަޅ ަގނޑ   މި  ބިލ ަގ  .ނީނަވަނ ނ   މި  އަިއ  އަޅ ަގނޑ   މި   ، ސާސ ތަކަށ މިހިރަ 

 އަށ  ެގނ ނަނ ޖެއ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިރާ  ، އަދި ީމަގިއ މި ހ ރި ކަނ ތައ ތަކަކީ.  ކަނ ސިޕަލ ސ ތަކަށ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަޕ ރި

ވަނަ މާއ ދާަގިއ    515ހެނ   ނ ނެވި ނ  ދެނ . ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ  ކ ރި ހ ރި ކަނ ތައ ތަކެއ ކައިމިހާރ  ވެސ  ލަސ ވެފަ

އ  ޮގތަށ  އެ ލ ަގއި އެއީ ކޮނ ެމ ރައ ޔިތަކަށ  ވެސ  އެޕ ލައިާވ ޕ ރިނ ސިޕަލެދަދައ ލަތ ެގ މ ވައ ޒަފ ނ ެގ ބައޮނ ނަ    މި

 ރައީސ .  ރިތެ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ނ ކަކަމެއ  މ ނ ޕ ރިނ ސިޕަލ  އޮތ ނ  އެއީ މ ހި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

  ، ވާނަމައެހެނ  ބޭފ ޅަކ  ނެތި  ،ރ ނ  ކައިރީަގއި އެހެނ  މެނ ބަރަކ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަމެނ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

ޕަބ ލިކ   އިވަނާޅ އ    މާސ ކ  ބައެ  ވާހަކަދެއ ކ މަކީ  ދެމ   ކަެމއ .  ޖާަގދޭ  ަގިއޑ ލައިނ    އ  ބައެ   ،ފަހަރ   އ ހެލ ތ  

ފެނ ނަނީ.    އަޅާލައިެގނ  ފަސޭހަކަމަށ   މާސ ކ   .ބޮޑަށ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ފަރިތަވީ  ރ ނ  މާ ނ ބަރި މެތެތ ޒައިއ  

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މާފަނ ނ  މެދ   

އިއ ޒަތ ތެރި ރަޝ ކ ރިއ ޔާ  ނަ  ސ .އީ  ާގނޫނ ލ ޢ ޤޫބާތ ވެދި)  9/ 2014ބަރ   ނ ާގނޫނ   ވަނަ ...ށ   (އަހިރާއ ޖޭެގ 

ނ ެގ  ޝައ ޖޭަގއި ކޮރަޕ ރާދިވެހި ؛ޞަދ ަގއި މި ހިމެނެނީލ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ބިލ  މަޤ ނައ މ ެގ ބިެގއިޞ ލާޙ 

ހިނ  ޢަމަ  ،ދިއ މާއި  އިތ ރ ވަމ ނ   ގ ނ ޢަމަލ ތައ   ހިނ ަގމ ނ ލ އެފަދަ  ބަދަލ ވެދާ  ތައ   މާނީވަމ ނ ދާ ޒަ  ،ޮގތ  

ހ އ ޓ ވ ނ ޝަރަޕ ކޮ)  2/ 2000  ނަނ ބަރ   ާގނޫނ ،  ޅެއ ަގއިވަދަނޑި މި(  ާގނޫނ   ކ ރ މ ެގނާމަ  ނ     މިއަށ  ިއޞ ލާޙެއ  

ފަހ  ހަވާލ ވީ ސަރ ކާރ ތަކ ނ     ށ ތަބަޣާވާ  ގެ 2012  ،ހަަގކ ރެވ ނީއަޅ ަގނޑަށ  ފާ ؛ވަނީ ހ ށަހެޅިފަ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ކ ރަމ ނ . ތ ދަނީ އެ މަސައ ކަ  މި  ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ކައޮތ    ހ ޅ ވާފައިށ ޝަނަޕ ިވޔަފާރި ކ ނ ފ ނިތައ  ކޮރަލަތ ެގ  ދައ 
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ނެއ   ނޫޕީ.ސީ.ބީ ާގ ،ފާހަަގކ ރެވޭ ށ އ  ބަނ ދ ކ ރަނ  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ . އަޅ ަގނޑަތަޝަނަށ  ހ ޅ ވާފައި އޮތ  ދޮރ ޕ ކޮރަ

ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ   ،އެބަ ބަޔާނ ކ ރޭ  އިވަނަ މާއ ދާގަ   62ެގ   ާގނޫނ ، އެސ މަވެލަަވއިލާފަ. އެހެނ ނަކ ތ  އެ ބައޮއެ

ކޯޕަރޭޓ     އިލައި،ޕ ރޮކިއ މަނ ޓ  ޕޮލިސީއާއި ސިޔާސަތ ތައ  އެކ ލަވަ  .މަލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ޮގތ ތައ ޢަވިޔަފާރި ކ ނ ފ ނ ޏެއ   

ކޯޑ  ފެނ ނަނ   ަގވަރނެނ ސ   ޮގތަށާއި  ވެބ ސައިޓަކ ނ   ޮގތާއި އ ސޫލ ތަކާއިދި  އަ  ،ހ ނ ނަ  ހިނ ާގނެ  ވަރަށ     ،ބީލަނ  

ކ ރަނ ޖެހޭނެޓ ރާނ ސ ޕޭރަނ ޓ  ކަނ ކަނ   ޮގތަށ   ފެނ ނަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އެހެނ ނަކަމަށ   ކޮށ   ވަނަ   2013  ،މަވެސ . 

އަހަރ     2012އަހަރ ،   ބޯޑެ   ،ބަޣާވާތަށ ފަހ   ނިމިެގނ ވަނަ  މަިއ  ބޯޑ  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ  ޕީ.ސީ.ބީ  ޮގތ ަގިއ   ، ވެ އޮ   އ ެގ 

ފަހ ނ  ޔާމީނ  ވަޑައިަގތީ. ޔާމީނ   ކޮރަޕ ޝަނަށ  ދޮރ  ހ ޅ ވައިެގނ  ވަޙީދ  ސަރ ކާރ  ނިނ މާލީ. އޭެގ  އި،ަގާވއިދ  ނ ހަދަ

ފެނ ނާކަށ  އިއ ޒަތ ތެރި    އިކޮށ ފަލާނ ޢ ސ  އެ ަގާވިއދެއ  ނެތ  ހަދާފަ. އަދި މިހާތަނަށ  ވެސ  ނެތ  އިސަރ ކާރ ަގއި ވެ

ަގވަރނެނ    .ރައީސ  މަިއަގނކޯޕަރޭޓ   މަޤ ޞަދަކީސ  ކޯޑެއ ެގ  ޮގތ   ،ޑ   ހިނ ާގނެ  ވިޔަފާރި ކ ނ ފ ނިތައ    .ދައ ލަތ ެގ 

ސަރ ކާރ ނ  އެބަ    އިޕ ރަިއވެޓ  ލިމިޓެޑ  ކިޔާފަ  ،ފާހަަގކ ރެވޭ   އައިސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ައޅ ަގނޑަށ  އެބަމިހާރަކަށ 

ނ  ވެސ  އަދި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީ  އި،ނ  ހާޒިރ ވެފައަދި ބައެއ  ކ ދި  އި،ކ ނ ފ ނި ހަދާ. ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ  ހަދާފަ

ރިހާ ެއއ ޗެއ ެގ  ހ   ،ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ މ ދަލާއި ތަކެއ ޗާއި  އޭ.ހިއ ސާދާރ ނ ނަކީ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީ  ެގމީ  ،އެބަބ ނޭ

ތަ ހިއ ސާވާ  ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހި  ނޫނ .  މިނިސ ޓ ރީއެއ   ފިނޭނ ސ   ރައ ޔިތ ނ .  ދިވެހި   އަދި.  ކެތިހިއ ސާދާރ ނ ނަކީ 

ޮގތ ޮގތަށ   ކޮ ެއކި  އިސ ވެރިނ   ތިބޭ  ކ ނ ފ ނިތަކ ަގިއ  ދައ ލަތ ެގ  ނ ވަތަ  ވ ޒާރާތައ   ހ ޅ ަވިއެގނ   ދޮރ   ރަޕ ޝަނަށ  

، ިމ  ަގއި އ ޅޭ މ ސީބާތ  މި  ދިޔާެވެގނ     ބިޑ ކޮށ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިލައިތަކަށ  ބީލަނ  ހ ޅ ވައެރި ޮގއޭރ ަގއި ހިތަށ 

ތެރޭގައިބަލި ވެނ ޓިލޭޓަރ މަޑ ކަމ ެގ  ެވސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ .  އެނޭގ  އެބަ  ޮގތ   އޮތ   ވެސ   މައ ސަލަ    ތަކެއ ެގ 

ހ ޅ ވަމ ނ ދަނީއިލާހ ޅ ވަ   ،އެހެނ ވީމާ ިމހާރ ވެސ   ފަ ؛އިރ   ެގނެއ ސަެއނ މެ  ތަކެތި  ވަގ ތ   ނ ވަތަ    އިނ ޖީނެއ   ،ހ  

ކ އ ލިއަކަށ    އިެގނެސ  ގ ދަނަކަށ  ވައ ދާފަ  އިތ ގަ ެގ ޮގދައ ލަތަށ  ބޭނ ނ ވާ ެއއ ޗެއ  ކ އ ލިައކަށ   ޖަނަރޭޓަރެއ ، ނ ވަތަ  

ޖެހިފަ ކޮޅަށ   އިމާރާތ ތައ   ބޮޑެތި  އެބަފެނޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނަަގނީ.  މި  ޮގތ ަގިއ  ެއއ ޗެއ ެގ  ހ ރި   އިބޭނ ނ ވާ 

  50000ކީ  އަތެރި ރައީސ . ސަރ ކާރ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ މަޤާމ ަގިއ ހ ނ ނެވީ ޔާމީނ . މ ސާރަތަނ ތަނ  އިއ ޒަތ 

އެހެ ނެތ .  ކަމެއ   ކ ރި  ނެތ ،  ވިޔަފާރިެއއ   ކ ރި  ރ ފިޔާ.  ލައ ކަެއއ ހާ  ރ ފިޔާެގ   ،ނ ނަމަވެސ ނ ވަތަ  ބިލިއަނެއ ހާ 

ެގއެއ  އެބަހ ރި އެޅިފަބޮޑ  ސިނ ާގ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ  އެބަހ ރި. ކޮނ ތާކ ނ ތޯ  ރައީސ . ބޮޑ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އިސިނ ާގ 

ފިލ ވަނ ޖެހޭ. ކ ރި ވިޔަފާރިއެއ   ފައިސާ ލިބ ނ  ޮގތެއ  އޮޅ ނ   ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ .ނ  ސ ވާލ އ ލަތ ފައިސާ ހޯދީ އެއީ ދަ

ޑ ރަގ  ނަމަވެސ  ިވއ ކަިއެގނ  ލާރިއެއ  ހޯދައިފިއ ޔާ އެބަ ިއނޭގ ޑ ރަގ  ިވއ ކަިއެގނ ކަނ .    ނެގ.ނެތ . ކ ރި ކަމެއ  ނޭ

ހޯދި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ،އެހެނ ނަމަވެސ  ހޯ  ޮގތެއ   އެ ފައިސާ  ާގނޫނީ  އެބަ  ދަނ ޖެހޭ. އެހެނ ނޫނިއ ޔާ ދައ ލަތެއ ަގއި 

ނ  އަބަދ ވެސ   ވެރިކަމެއ   މީހާ  ަވއ ކަނ ކ ރާ  ވައ ކަނ ކޮށ ެގނ   ނ ނާނީހ ހިނާގނެ.  ބ ނީމަމޮޅ ވެފަ.  ކިހާ    !އާނ  ،ނޭ 
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އެހެރީނޫ އޭނަ  ދ އ ވައިަގދަހޭ  ފަހަތ ނ   އޭނަ  އެނ މެނ   ހ ރިހާ  ދެނ ،  އަޅާފަ.  ގެއެއ   މީހާ ަގނ ނަނ ވީ ނ ހޭ  ަގދަ  އެ   .

އޭނައާ  ފަހަތ ނ  ރަީއސ .ބަިއވެރިވާ  ޮގސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހެދި  ނ ވީ  ބ ރޯ  ފަހަތ ނ   މީހާ  ނ ވަތަ  ަވއ ކަނ ކ ރާ  ެގނ  

ެވެގނ ، ރަީއސ   ބ ރޯއަކަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެބަހ އ ޓޭ  ސ ޓައިލ   ފަހަތ ނ ދާ  ބ ރޯ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހާރ   ވައ ކަނ ކ ރާ   .

ކަމެއ ކަނ ބޮޑ  ކޮމ .އެ  .ވާނ ޖެހޭ  ވަޢ ދެއ   އެނ މެ ޑީ.ޕީެގ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ބަނ ދ ކ ރ ނ .  ދޮރ ތައ   ހ ޅ ވި  ރަޕ ޝަނަށ  

އެއެދ ނީ  އި  ކަމެއ ގަ  މިހާރ   ކައިރީަގއި.  އެދ ނީ.    ކައިރީަގއޮ   ރައީސ   ހެރަރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ކަމެއ ަގއި  އެނ މެ 

މ ޙައ މަދ   ހީއިބ ރާ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ޙ ލިޞާމ   ހ އ ޓ ަވއިދޭށޭ.ޕ ޝަނ ރަކޮ  ،،  ކަމެއ       ެއއ ވެސ   އަޅ ަގނޑ  

މި ނޫނޭ.  ހ އ ޓ ވަ   ބޭނ މެއ   ަގބޫލ ކ ރަނ އިކަނ ތައ   އަޅ ަގނޑ   ކ ރައ ވާނެއެ    ، ދެއ ޗޭ.  އެކަނ   .  ކަމަށ   މަނިކ ފާނ  

މަސައ ކަތ  މިހާރ   ާގނޫނ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޕީ.ސީ.ބީެގ  އެކ ލަވަކ ރަނީ  ހަމަތައ   ކަނ   އިލައިބަޔާނ ކ ރާ  އ  ތަ އެ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ކޮ ދެ ވެރިކަމ ަގއި ހ އ ޓ ވަނ .  ފާއިތ ވި  ވަޙީދާއި  ؛ރަޕ ޝަނަށ  

ހ ރި ދޮރ ތައ  ބަނ ދ ކ ރާނަނ . އެކަނ  ކ ރާކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފަހެއ  ނ ޖެހޭނަނ .  އި  ދައ ރ ަގއި ހ ޅ ާވފަ  ޔާމީނ   އަދި

ހ   ރިހަމަވަ ބ ރޯއެއ   މީހަކ އ ކޮނ މެ  ކޮނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ޓަސ .  މިކަނ     ކަމާއެހ އ ޓަސ   ފައިޓ ކ ރާނަނ . 

ނ ކެރޭ ދެނ   ނެހ އ ޓ ވާނަނ .  ރާއ ޖޭަގއި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ފާ  މި  ަވއ ކަނ ކ ރާކަށ .  ވައ ކަނ ކ ރިހެނ   ޒަމާނ ަގއި  އިތ ވި 

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  މެނ ބަރ . ރިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެ

މެދ ކަނޑަ ނޑ   އަޅ ަގ  -{ 6.2}  ބަހ ސ   ބިލ ެގ  މިހާރ އިމި  އަޅ ަގނޑ   އަލ ނ   މިހާރ    ؛ފ ރ ޞަތ   ލާނަނ .  އަނެއ ކާ 

ހ ޅ ވަ މި  އައިޓަމ   އިބަހ ސ   އެޖެނ ޑާ  ފ ނަދޫ  -6.2ލަނީ  ފަރާތ ނ   ސަރ ކާރ ެގ  ދާއިރާެގ  ؛ެއއީ  ފ ނަދޫ  އަތޮޅ   ށ. 

ޝާ މ ޙައ މަދ   މެނ ބަރ   ހ ށައިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ވަޑައިެގނ  ؛ހަޅ އ ވާފައިވާ ހިދ   ފޯކައިދޫ  ވަޙީދ   ޙ ސައިނ    .

އެނ ޓި ެމނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ކޮމަނ ޑޫ  މެނ ބަރ .  އިޞ ލާޙ  -އިއ ޒަތ ތެރި  ާގނޫނަށ   ެގނައ މ ެގ  ކޮރަޕ ޝަނ  

ބަހ ސަ ބިލ ެގ  މި  ދެވިފަ  4ށ   ބިލ .  އޮތީ    ، އޮތ އިރ   އިަގޑިއިރ   އެހެނ ވ މާމިނެޓ   43އި  ަގޑިއިރާ   3ބާކީ    ، ެއކ . 

ހ ޅ ވައަޅ  އަލ ނ   މިހާރ   ަވގ ތ   ބަހ ސ ެގ  ބިލ ެގ  މި  މެނ ބަރ     ލައިފިނ .އިަގނޑ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ފ ނަދޫ 

 މ ޙައ މަދ  ޝާހިދ .  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝާހިދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫ

 ، ލެއ ިވ އިޞ ލާޙ  އިެގނ  ދެނ މެ މަނިކ ފާނ  މެދ ކަނޑ އ ވަކ ރެވި ބަހ ސ ނ މެ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ދާދި ދެ

ޤާނޫނ ލ   ،ބިލ  މި  ޢ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ެގނެވޭ  އެނ ޓި  އިޞ ލާޙާޤޫބާތަށ   ކޮމިޝަނަށ ކޮރަޕ ޝަނ -ގ ޅިެގނ   އޭތި    
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ަގއި މި ބައި އިތ ރ   ކ ރ މ ާމނަ  ކޮރަޕ ޝަނ -ކޮރަޕ ޝަނ  ކޮމިޝަނ ެގ ާގނޫނ ނ  އެނ ޓި-. ެއޮގތ ނ  އެނ ޓިނ ވ ބަދަލ ކ ރެ

  އިގަ އެ ފަިއސާ  ،ކޮރަޕ ޝަނަކީ ެއއީ ހަމައެކަނި އެ ފައިސާ ދިނ ނ  ނޫނ ކަނ . އެ ފައިސާ ދޭނ  އ ޅ މާއި  ؛މި ކ ރެވެނީ

ހ ށަހެޅ މާއި  ،ހިފ މާއި ދޭނ   ފައިސާ  ހ ށަހެޅ މާއި  ،އެ  ލިބިަގތ މަށ   މ އ ސަނދިވ މަށ    ،ފައިސާ  ނ ހައ ޤ ނ   އަދިވެސ  

  ، ރަޕ ޝަނ ެގ ޮގތ ަގއި މާނަކ ރ މަށ  މި ެގނެވޭ އިޞ ލާޙ . މި އިޞ ލާޙ  މި ެގނެވެނީއެީއ ކޮތަކީ  ފ ރ ޞަ ނ މެހ ޅ ވޭ ކޮ

ާގނޫނަކޮ-އެނ ޓި ކޮމިޝަނ ެގ  އޮތީ  ށ ރަޕ ޝަނ   ދަނ ނަވަނ   އަޅ ަގނޑ   ސަމިއީ  .  މީހ ނ  ާގރާއ ޖޭެގ  ބަެއއ   ފަތެކޭ. 

ވައ ކަނ ކޮށ ެގނ  ސަރ ކާރ ތަކ ނ   ޮގތ ަގއި  މ އ ސަނދިަގބޫލ ކ ރާ  ކަމެއ .އެއީ    ވ މަކީ  މި    ަގދަ  ައޅ ަގނޑ މެނ  

ނޫނޭ  ،ދަނ ނަވަނީ ަގދަކަމެއ   ހަޑިެއއީ  ވިޔާނ ދާ  ެއއީ  ނިކަމެތިކަނ .  އެއީ  މި  މެކަމ ޑ ދާރ   .  ހ އ ޓ ވ މަށ   މިކަނ   އ . 

ަމޖިލީހ ަގއި ކ ރެވެމ ނ ދާތާ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  މިއަދ  މިއީ    ެގެގނެޭވ އިޞ ލާޙ   ހ ެގ  ސ . މަޖިލީވަނަ ދ ވަ  3ބަހ ސ  

ފާހަަގކ ރައ ވަކިއެކިއެ ތަފ ޞީލ ކޮށ   ވަރަށ   ވާހަކަތައ   މި  މެނ ބަރ ނ   ެގނ ނަނ ޖެހޭ  އި  ބިލަށ   ާގނޫނަށ    ،މި  މި 

ެގނ ނަނ ޖެހޭ ވަރަށ  ިގނަ ިއޞ ލާޙ ތައ  ވަނީ ފާހަަގކ ރައ ވާފަ. ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ އަދިވެސ  ފ ރިހަމައަށ ، އަދިެވސ  

އެކ ަގއި ިމ    ރަނަގޅ  އެކަށީެގނ ވާ ޙައ ލ ތަކަކާ  ،ކ ރެއ ވ މަށ ފަހ ބަހ ސ   އިނަވަ ވިސ    މިކަމާފ ނ ކޮށ  ިގނަ މެނ ބަރ ނ 

 ބިލ  ާގނޫނަކަށ ވެ ފާސ ވެެގނ ދާނެ ކަމަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަޅ ަގނޑ    މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  މެދ ކަނޑަޝ ކ ރިއ ޔާ  މި   10ލާނަނ .  އިސަޔަށ     ަގޑިއަށ   10ފަ.  ވެ  ވަނީ  ަގޑި 

ދެނ ނެ އަޅ ަގނޑ   އައިޓަމ     ،ިވނ ފަހ ަގއި  އެޖެނ ޑާ  ފަށާނީ  ބަހ ސ   އެ  6.3އަޅ ަގނޑ މެނ   ައއިޓަމ   ަގއި  އެ ވާ   .

ައޅ ަގނޑ މެނ ނާ ކ ރީަގއި  ފެށ މ ެގ  ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީ    ބަހ ސ   މި    އޮފ   މިނިސ ޓަރ   އަދި  ބައ ދަލ ކ ރައ ވާނެ. 

  . ަވރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މެދ ކަނޑާލީ ސަޔަށ .ބ ކ ރައ ވާނެޠަމ ޚާ ލީހާމަޖި

 

 { އަށ  11:04އިނ   10:25 :ކޮޅ ވަގ ތ  ސ ހ }

 ( ދ މ ޙައ މަދ  ނަޝީސ  ރައީ، މަޖިލީހ ގެ ރައީސ  ؛ވީނ ނެއި އިތ ގަސަ)ރިޔާ

 

 ނ :ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ރިޔާސަތ 

عليكم `.  ނަނ ބަރ   ސަޔަށ ަގޑި  ދިހަ.  السالم  އެޖެނ ޑާ  ބައ ދަލ ވަނީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެނ   ަގއިާވ    6.3  ފަހ  

 ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ   ވިލ ފ ށީ  ،ހ ރި މަސައ ކަތ . ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ   މަސައ ކަތާެއކ . އެީއ ނ ނިމި

ޕ ލޭނ ކ ރ   ،ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   ޢަފީފ  ބަހ ބިނާވެށި  ބިލ ެގ  ހިނ ގ މ ެގ  ކ ރިއަށ ެގނ ދިއ ނ .މާއި  ބާކީ    މި  ސ   ބަހ ސ ެގ 

ެގނ   އިވަޑަ   ދެއ ވ މަށ   މިނިސ ޓަރ  އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ   މިނެޓ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޕ ލޭނިނ ގ   22  އެއ ަގޑިއިރާއި  ،އޮތީ
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ނެއ   މ ޅި ރާއ ޖޭެގ ޕ ލޭ  ،ޝަލ  ޕ ލޭނެއ މިނިސ ޓަރ  ެގނ ދަވަނީ ސ ޕެ  ޕ ލޭނިނ ގ   ،ނިގވަޑަިއަގނ ވާނެއެ  އެބަ އިނ ނެވި.

އެހެނ ވީމާ،   ؛އެ ހައ ދަވާިއރ ަގއި ެގނ ގ ޅ އ ވާ މަިއަގނޑ  އަސާސ ތަކާއި  ،ޮގތ ނ   ގ ޅޭ  ހައ ދަވަމ ނ . އަދި އެ ޕ ލޭނާ 

ޮގތ ތައ  އަޅ ަގނޑ   އަސާސ ތަކާއި ވެެގނ ދާނ ޖެހޭނެ  ނެ  ގ ޅެނ ޖެހޭމ ަގއި ވެސ  ެގނ  އިލ ލަވަރަށެއ ެގ ބިނާވެހި ޕ ލޭނ  އެކ 

 ؛ޢިލ މީ ދިރާސާއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސާފ ވަމ ނ ދާނެ. ބިނ  ބޭނ ނ ކ ރ ނ   ނ ،މަޢ ލޫމާތ   ހިތ ނ  މިނިސ ޓަރ ެގ ފ ނ  

  އ ޅެމ ނ  ައއި ރައ ޔިތ ނ ނާ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ދިރި  ޖެހ ނ އިރ  ެވސ  ިގނަ.  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބިނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ަގރ ނާ

މިނ ވަރެ މަދ   މިނ ވަރަކީ  ބިމ ެގ  ރާއ ޖޭެގ  އެހެނ ނަމަެވސ އަޅާބަލާއިރ ަގއި  ނޫނ .  ފަނ ސާހަކަށ   ،އ    ،މިދިޔަ 

އިތ ރ ެވެގނ ދިއ މާއި އާބާދީ  ރާއ ޖޭަގއި  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  މަސައ ކަތ ތައ   ިއޤ   ،ފަސ ދޮޅަހަކަށ   ތިޞާދީ 

  މަދ ވެފަ. ބިނ  މަދ ެވެގނ ދާ ތަނ ަގއި ވަރަށ  ިގނަވަރަށ  ބޮޑަށ   އޮތީ    މަށ  މިހާރ  މިއެކ ަގިއ ބި   ެވެގނ ދިއ މާއިތ ރ 

ތެރޭަގއި  މީހ ނ ެގ  ދޭދޭ  އާދޭ.  އ ފެދިެގނ   މައ ސަލަ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ދ ނިޔޭެގ  ތެރޭަގއި ޢާ  ،ެވސ   ފަހަރަށ     އިލާތަކ ެގ 

ނެއ  ޤައ ާމ  އި އައެއ  ޤައ މާ،  ެވސ   މެދ ގައިދެ  ައނެއ  ރަށާ  އ  ރަށާއިޓެރިނ ެގ މެދ ަގިއ ވެސ  އަދި އެއ އަވަ   ،ވެސ 

ރެއ  އަދި އޭެގ ހަމަތަކާއި އ ސޫލ ތައ   ނ ނ ކ ރ މ ެގ ބިނާވެހި ޕ ލޭނެއ ެގ ތަސައ ވ މެދ ަގއި ވެސ . އެހެނ ވީމާ، ބިނ  ބޭދެ

. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ެގނ ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބަހ ރޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނޑައަޅަމ ނ 

އަދި އެނ ޑ   ، ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ   ޕ ލޭނިނ ގމިނިސ ޓ ރީ އޮފ    ؛ފ ރ ޞަތ  އަރ ވަނީ، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޕ ލޭނިނ ގމި  

 ވަރަށ  ިގނަ މަސައ ކަތ . އޮނަރަބަލ  އަސ ލަމ .

 

އަސ ލަމ    އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ  އެނ ޑ   ހައ ސިނ ގ   ޕ ލޭނިނ ގ،  ޝަނަލ ނެ  އޮފ   މިނިސ ޓަރ މ ޙައ މަދ  

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ފ ރ  ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ  މަޖިލީހ ެގމި  މި  ޕ ލޭނ ެގ  ފ ލޯ  ޞަތ   ބިނާވެށި  ަގއި 

ވާހަކަދައ ކަމ ނ ދާއިރ    ށ ާގނޫނަ މި   މި  ،އަޅ ަގނޑ މެނ   ސަރ ކާރ ެގ  އަދި ތަނ ަގއި  ސިޔާސަތ ތަކާއި  ހ ރި  ކަމ ަގއި 

ވަނ .  ދަނ ނަ  ދެއ ވީތީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ހިއ ސާކޮށ ލަނ  ފ ރ ޞަތ   ޑ ެގ މިކަމ ަގއި ހ ރި ވިސ ނ ނ  މަޖިލީހާނ އަޅ ަގ

ފާހަަގކ ރެއ ވި  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މިހާރ   ،ފަދައިނ   ވެސ   ބިނ   ވަނީ ރާއ ޖޭަގއި އޮތ  އެނ މެ ބޮޑ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

ގ ޅޭ ޮގތ ނ    ތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެވެނ  ފަށަިއފި. އަދި ބިމާޮގ  ެގވެފަ. މަދ  އެއ ޗެއ    ގައިކޮމޮޑިޓީ ކަމ  

ޒަމާނ   ކ ރީ  ެވސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތ   އަިއ  ދެކެވެމ ނ   އިހ މ ަގއި  ފަށައިފި.  ބަދަލ ވާނ   މީހ ނ  ޅިނ   ޒަމާނ ަގއި 

އ ޅެފައި  އަޅައިެގނ   ޖިފ ޓިއެއ   ތަނ ކޮޅެއ ަގއި  ެއކި ސަ ޭގެގ ސަިއޒ   ،ރަށެއ ަގއި  އަިއސ އިޒަށ     ދެނ     ،ބޮޑ ކ ރަމ ނ  

ރަ ހިސާބެއ ަގއި  ފެށީވަކި  ކ ރަނ   ރަ  .ޖިސ ޓ ރީތައ   ޯގތިތައ   ތަރައ ޤީވެފަިއ  ކ ސ ޓ ރީޖިބިމ ެގ  ބިނ   އަދި  ފެށީ.  ރަނ  

ދިޔައި  މާ  ކީއޮތީ އެހެނ ވެެގނ   ނޫނ .  އޮވެެއއ   ތަޞައ ވ ރެއ   ރާއ   މާބޮޑ   ރަށ ރަށ   އެބަޖޭބައެއ   މިހާރ   ަގއި  ހ ރި 
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ފ ރިތޮއ ޖެ ޮގހި،  ރަނަގޅ   އެނ މެ  ބޭނ ނ   ބިމ ެގ  އަދި  އެބަބާރ ވެފަ.  ވެސ   ނ ކ ރެވި  ބިމ ތ ަގއި  އެ  އަދި  ަގިއ  ހ ރި. 

ކަނ ތައ ތައ  ކަހަލަ  ބަެއއ   ކަނ ތައ ތައ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ،ކ ރަނ ޖެހޭ  ވެސ   ކަނ ތައ ތައ   ޒާތ ެގ  އެކަށީެގނ ނ ވާ 

އެބަ ހަނދ މަފ ޅ ކ ރެވިފައި  އިނ ޖީނ ެގތައ     ،ހ ނ ނާނެހ ރި.  ރަށ ރަށ ެގ  އަިއއިރ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ިގނަ    ،އެޅިެގނ  

ރަށ ރަށ ގައި ހ ނ ނާނީ  އިނ ޖީނ ެގތައ   ރަށ ރަށ ަގއި  މެދ ަގއި  އެނ މެ  ތެރޭަގއި  ދިރިއ ޅޭ ސަރަޙައ ދ ެގ  މީހ ނ   ފަ.  އެޅި 

ދ ރ ަގއި    ތަނާދ ވެފައި އޮނ ނަ  އިނ ޖީނ ެގ ކަހަލަ ތަނ ތަނ  އާބާ  ،ވެސ  ބޭނ ނ ވަނީ  އެނ މެނ   އެހެނ ނަމަވެސ މިހާރ   

ިމކަނ    ،ހިސާބަކީ  ތިބިމިއަދ  އާދެވިފަިއ މި  އެކަނ  ކ ރަނ . އެނ މެނަށ  ެވސ  އެކަނ  ވިސ ނިއ ޖެ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

ތަޞައ ވ ރެއ  ޕ ލޭނާ  ކޮށ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެއ  ކ ރެިވ،  ދ ރ   ޕ ލޭނެއ   ބަލައިެގނ     ެއއ ޮގތަށ   ރާސ ތާއަށ  

ލާމަރ ކަޒީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެނ   ތިބެވ ނީ.  މި  މިއަދ   އާދެވިފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހިސާބަކަށ   މަސައ ކަތ ކ ރ މ ެގ   

ބަދަލ ތަކާާގ ެގނެވިފަިއާވ  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ މެ  ނޫނަށ   ތައ ޔާރ ކ ރ ނ   ޕ ލޭނ   ބިނާވެށީެގ  އޮތީނ އެކީަގއި  މި  ވަރަށ      

ކައ ނ ސިލ ތަކާ ޒިނ މާ  ބޮޑަށ   އެ  ކައ ނ ސިލ ތަކާއަޅ ަގނޑ މެނ   ޒިނ މާ  އެ  ހަވާލ ކ ރެވިފަ.  ަގނޑ މެނ  އަޅ    

އި ވިސ ނ ނ ތަކެއ  ެގނ ގ ޅޭނެ ޮގތ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ަގވެސ  މިކަނ  ކ ރ މ ހ ރިހާ ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ     ،ހަވާލ ކޮށ ފަިއވާއިރ  

ާގނޫނ ގައިނ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގތަށ  އޮތ ޮގތެރެއިނ  ލާފައި އެނ މެނ ނަށ  އެނޭގ    އ ެގޖެހޭ ާގނޫނެއެބަ ބިމާ  ؛ ބިމާ ބެހޭ 

އޮވޭ.   ވެސ   ާގނޫނެއ   އަޅ   އެބެހޭ  ބަލަާގނޫނ   ާގނޫނ ގައިއިަގނޑ   މާ  ލިއިރ   ކޯއ ޗެއ ކަނ     ނެތ   ބިމަކީ  ބޮޑަކަށ  

ވާހަކަދައ ކަމ ނ ދާ ބިނާވެށީެގ ާގނޫނ ަގިއ    އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ ،  .ޑިފައިނ ކޮށ ފަެއއ 

އަޅ  ބިލ   މި  ބަޔާނ ކޮށ ފަ.  ކޯއ ޗެއ ކަނ   ބިމަކީ  ޮއވޭ  ބަލައެބަ  ޒަމާނ   ، ލިއިރ  އިަގނޑ   ވަނ ދެނ   ވަރަށ  

އ ޅޭ    ފައިމަސައ ކަތ ކޮށ  އެބަ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  އޮޅ ނ ކ ބިލެއ .  އައީޑަ  ފެށިެގނ   ކަނ   ބޭރ ެގ    ،ތަކެއ . 

ދީފައި އޮތ  ޕޭޕަރަކަށ  ބޭސ ކޮށ ފައި،  އިތަނ ކޮޅެއ  ކ ރިނ  ހަދަ  ،ފައި އޮތ އިދީކޮނ ސަލ ޓެނ ޓަކ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ހަދަ

ޮގތެއ ަގއި މައިަގނޑ   ޮގތަށ   ޑޮކިއ މަނ ޓެއ   ައއީ.  ޓ ރާނ ސ ލޭޓެޑ   ބަހ ނ   އެކ ލެވިެގނ   އޮތ އިރ   ދިވެހި    ލިޔެފައި 

އޮޅ ނ ތަކެއ    އަޅ ަގނޑަށ   ކިޔާލިއިރ   މެނ ބަރ ނ ނަށ   އަރާ  ނ އިއެ އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ައޅ ަގނޑ    .

ށ ފައި މި ަގއި މާނަކޮރާއ ޖޭެގ ބިމ ެގ ޮގތ  ދިވެހިމާނަކޮށ ފައި އޮތ  ޮގތަކީ ކޮބައިކަނ .  މަީގއި  ބިނ     ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ 

ސަރފެސ އާ ޮގތ   މ ެގބިހިކިފަސ     ،ވަނީ  ގައިބިލ  ސަބ ސަރފެަގއިވާ  އަޑީަގިއވާ  ބިމ ެގ  އަދި  ައގ ސ ަގއި އި  ބޮޑ  ވާ 

މައ ދަނ ތައ     ،ކ ރަނީކީ ނޫނ . ެއހެނ ނަމަވެސ ބޫލ ަގ  ކަށ ރާއ ޖޭަގއި ތެޔޮ ހ ރި ކަމަ ؛ތެޔޮ ފަދަ ެއއ ޗެހި  ،މައ ދަނ ތަކާއި

ަގިއ ެއ  މ  ކ ރ މ ގައި، ހެޔޮ ޮގތ ަގއި ބޭނ ނ ކ ރ ބިމ ނ  މައ ޗަށ  އެ ބިނ  ބޭނ ނ   ، ހ ރިހާ ެއއ ޗަކާއިވާ  ދެނ   އި ފިޔަވަ

ދާވަ ލިމިޓެކަށ   އެައރސ ޕޭސ އާއި ރ ވަކި  ެގއެ  ؛ެގ  މިސާލކަށ   އަޅާފައި އ ެއއީ  ެގ    ،  ބިހ އެ  މައ ޗަށ  މ ނ ނާނެ  ނ  

އެއީ  އިލިފައ ފ  ވެސ   ސ ޕޭސ   އެ  މިނ ަވރަކަށ .  ވެކޮނ މެެވސ   ހަމައެކަނި  ޮގތ ަގއި.  ބިމ ެގ  ބިނ   ނޫނ     ލިފ ކަކަށ  

ތަކެއ ޗާއި  އަޑީަގިއވާ  ބިމ ެގ  އޮތީކީ.  މި  އަދި  ؛ސަރފެސ ަގިއވާ  ،ކިޔާފައި  ތަކެއ ޗާއި  ސަބ ސަރފެސ ަގިއވާ 
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ބައެއ   ސަރފެސ  ެވސ   މަތީަގިއވާ  ދަނ ނަވަ ތަ އިނ   އަޅ ަގނޑ   މިސާލަކަށ   ޯގތީެގ ؛ފާނަނ އިކެތި.  ވަކި    މީހެއ ެގ 

އ ޔާ ވެއ ޖެ  މީހަކ  މިސާލަކަށ  މި ޒަމާނ ގައި ؛ވ ރެ  ށ ވަކި ހިސާބަކަ  ،އެ މީހާެގ ޯގތީެގ ވައިެގ ތެރޭަގއި   އ ަގއިސާބެހި

ކ ރެވ ނީ  ސ  ޕާޓ ރެސ     ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ ަގއި ނ ޖެއ ސި މ އ ޔާ ބިލާފައި، ަވކި ހިސާބަކަށ  ތިރިެވއ ޖެއިޑ ރޯނެއ  އ ދ އ ސަ 

، ބިނ   ބެލެވޭނީ. އެހެނ ވީމާޯގތި ތެރައަށ ، ބިމ ެގ ތެރެއަށ  ވަދެވ ނީ ކަމަށ   މ ެގ  ބިއެއީ އެ މީހާެގ  ކަމަށ  ބެލެވޭނީ.  

އެކަނ   ޑިފައިނ  ބިލ ަގއި  މި  އެހެނ ވީމާ،  ޮގތަށ .  އެކ ލެވޭ  އެއ ޗެއ   ހ ރިހާ  ޮގތަށ   ދެނ ނެވި  ިމ  ވަނީ  އެ  ކޮށ ފައި 

އަޅ ަގނޑ   ކ ރ މ ޓ ރާނ ސ ލޭޓ  އެހެނ ވީމާ، އެ ވާހަކަ    .އ ޅޭ ކަމަށ  އެބަނ  ޓ ރާނ ސ ލޭޝަނ ކ ރަނީ ލޮސ ޓިބޫލ ަގަގއި 

ދަނ ނަވައަޅ ަގނޑ   ކޮށ   ޚާއ ޞަ އަސ ލ އިމި  ޑެފިނީޝަނ   މި  ބެހޭ އޮ  ގައިލީ.  ބިމާ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ނ ނަނ ޖެހޭނީ 

ތަނެއ  ފެނ ނާކަށ  ނެތ . މި    ތ ޑިފައިނ ކޮށ ފައި އޮ  ށ  ބިމާ ބެހޭ ާގނޫނ ގައިާގނޫނ ަގއި. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑަކަ

ބި މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ތެރެއިނ ފ ރ ޞަތ ަގއި  ކަެމއ   ލ ެގ  ރަނަގޅ   ެއއީ  ޑިފައިނ ކ ރ މަކީ  ޮގތ ަގއި  ެގ  ބިނ  

ފާހަގަވެ ބިނ ެގނ   އެހެނ ވެ  ،ެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރާއ ޖެޭގ  އޮތީ  ދެނ   އޮތީ.  މި  ލާފައި  ޮގތ ަގިއ  ބި ؛އެބައި  މ ެގ 

ެގ އިއ ޒަތ ތެރި  މ ަގއި ހ ރި ބައެއ  ކަނ ކަނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ އަޅ ަގނޑ ެގ ވިސ ނ   ، މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އިތ ރަށ  

ބޭނ ނ .    މެނ ބަރ ނ ނާ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކަމާ މިހިއ ސާކޮށ ލަނ   ވެސ    ދޭތެރޭަގއި  މެނ ބަރ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މަޖިލީހ ެގ 

ޮގވިސ ނާވަ  ކަމެއ ެގ  ރަނަގޅ   ެއއީ  ދިވެހިރާއ ޖޭޑަިއަގތ ނ   ފެނ ނާތީ.  އަޅ ަގނޑަށ   ބިތ ަގއި    އެވ ރެޖ   ނ ،ެގ 

އަޅ   ވަނީ  ަގނޑ މެާގތ ަގނޑަކަށ   މި  ކިލޯސ ކެ   600ނ ެގ  އަޅ  އަރ  ޖ މ މީޓަރސ   ހ ރި  ބިމ ެގ  މ ޅި  ލަ ަގނޑ މެނ ެގ 

ކ ރާ  ބޫލ  ަގފަސ  ބިނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ   ަގނޑ މެނ  އެއ ކޮށ ލީމަ. ެއއީ ހިކިއަދަދަކީ. ެއއީ ހ ރިހާ ރަށެއ  އަޅ 

ޮގތ ަގއި. އެހެނ ވީމާ، ބިނ     މ ގެ  ނޫނ  ހިސާބ ަގއި ވެސ  ހ ރި ބިެގ ބިނ  އަދި އެބަވޭ ހިކިފަސ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭ

އިނ ޑަސ ޓ ރީތަކ ަގއިޑިފައިނ  ބައެއ   ދެނ   ތެރޭަގއި  ޮގތ ަގިއ  ؛ކ ރ މ ެގ  ބިމ ެގ  ސެކ ޓަރަގއި  ޓ އަރިޒަމ   ޚާއ ޞަކޮށ  

ވެސ    ޖ  ލޭނ ޑ ރމަސަބ   ާމ،. އެހެނ ވީބިނ  ވެސ ވާ    އިގ ޅިފައި އޮނ ނަ ފަޅ ަގއިވާ ލެޫގނ ގަ   ރަށަކާ  އެބަ ބޭނ ނ ކ ރޭ

ނ ކޮށ . ައޅ ަގނޑ   ަގއި ޑިފައިނ ތ  ެގ ޮގއެީއ ލޭނ ޑ  ކ ރަމ ނ  އެބަ ެގނ ދަނ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ އެއީ ލޭނ ޑ  

އާދެވިފަިއ    ،ކ ރަނީބޫލ ަގ މިއަދ   ތިބަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޑެފިނީޝަނެ  ،ހިސާބަކީ  މި  ެވސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އ   އެއަށ  

އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަ  އެ ޮގތ ަގއި  ބިމ ެގ  ކަމަބޭނ ނ އަނ ނަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ ެގ    ށ ކ ރާ  ބިމ ަގއި  އެހެނ ވީމާ،  ވަނ ޏާ. 

 ރަށަކާ   ، އޮތ  ކަެމއ . ައޅ ަގނޑ ެގ ިވސ ނ މ ަގއި މި އޮތީއި އެނ މެ ރަނަގޅަށ  ވިސ ނާފަައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ވިސ ނ މ ަގއި  

ބިމެއ   އޭ ރބ މަސަ  ،ގ ޅިފަިއވާ  ބިމެއ   ވަކިވަރަކަށ ވ ރެ    ެގޖ   ކޮނ ެމ  ފ ނ ފ ނ މިނ ަގއި  ތިލަ  ަވކިވަރަކަށ ވ ރެ  ނ ވާ، 

އެއީ ޮގތ ަގ  ބިމަކީ  ބިމ ެގ  ރާއ ޖޭެގ  ބޭނ ނ ކ ރެވޭނެ.  ވެސ   ބޭނ ނ ތަކަށ   އެކި  ތަފާތ   ެއހެނ ނަމަވެސ   ބިނ   އެ  އި. 

އ  ނޫނ . މިސާލަކަށ  ރަށެއ ެގ ހޭޅިފަށ ަގއި  ނ ކ ރެވޭ ތަނެެއއ ޮގތަކަށ  ބޭނ ބިމ ެގ ހ ރިހާ ތަނަކީ  ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ

ެވސ  ތ ަގއި. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެީއ  ނ  ގ ރީނ  ޒޯނ ެގ ޮގއ ވަޖެހޭ ަވކި ސަރަޙައ ދެއ  ބަހައ ޓަނ ، ބާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ
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މަ ެއޮގތަށ   ސ  ހަޔޫނ ޑ ދެވޭ. އެހެނ ވީމާ، ލޭ  އެކަމަކ  އެތާ އިމާރާތެއ  ނ ކ ރެވޭ. އެ ތަނަކ ނ  ޯގއ ޗެއ  ނ އެއ ބިނ .  

އަޅ   ވެސ   ޕ ލޭނިލެޫގނ ަގއި  ޑިފައިނ ކޮށ ފަިއ،  ކަނ ތައ ތައ   ނ ކ ރެވޭނެ  ކަނ ތައ ތަކާއި  ކ ރެވޭނެ   ނ ގ ަގނޑ ެމނ ނަށ  

ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރަނީ ައޅ ބޫލ ަގކަމަށ  ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ   ކޮނ ޓ ރޯލ ކޮށ ފި ަގނޑ މެނ ނަށ  އިނ  ައޅ ރެ ރެގިއ ލޭޝަނެއ ެގ ތެ

ެއީއ ރާއ ޖޭެގ  ނއ ސަމ ބިމ ެގ    ގައިމ  ބިމަކީ ހަމަދިކަނ  ވަރަށ  ބޮޑ ތަނ ނ  އިތ ރ ވެެގނ ދާނެ ކަމަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި. 

ކ ރަނީ. އަދި ދ ނިޔޭެގ މިހާރ  ބޫލ ަގަގނޑ   އަެގއ  ހ ރި ތަނެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ    ޖ  ލޭނ ޑަކީރސަބ މަ ؛ވެސ  އަެގއ  ހ ރި

ެއޑަޕ ޓޭޝަނ ެގ ވާހަކަ ދައ ކަމ ނ ދާއިރ  ައޅ ަގނޑ    ަގއިއެކީ  އަނ ނަ ބަދަލ ތަކާމި    ޓަށ ށ ތިމާވެ   ަގނޑ މެނ  ދ ނިޔޭެގއަޅ 

ދައ ކަނީ ދ ނިޔޭެގ  އެއ ެގ ވާހަކަެއއ  ނޫނ .  އެބ ސ ޓ ރެކ ޓ  އައިޑިއާ   ،މިހާރ  މި  ހަމަ ރިސަރޗ ކޮށ  ހ މީސ މީމިއީ  ނ  

ޕޭޕަރސ   ޕީ.އެޗ .ޑީ،  ސައިނ ޓިފިކ   ހ ރި،  ހަދާފައި  ވާ  މާސ ޓަރސ   ދަނ ނަވަނީ.  ހަކަމެއ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ   ކަ 

ސ ކޭލ  ލާޖ   ތަނެއ ަގއި  ެއއ ވެސ   ދ ނިޔޭެގ  ނ ކޮށ އެހެނ ނަމަވެސ ،  މިކަނ   އަދި  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ    އެކަމަކ   ، ަގއި 

އެޑައެބަ ކ ލައިމެޓ   ކަމަށ   މި  ޕ ޓޭޝަނާއޮތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ސަބ މަބިދެނ ނެވި  ެއކީަގއި  އެއީ ރނ   ލޭނ ޑ   ޖ  

 ހ ރިއެބަޖީ  ކ ނޮލޮއެ ޓެ  ހެދ މަށ   ެގ ޮގތ ަގއިަގނޑ މެނ  ދިރިއ ޅޭ ތަނެއ  އަޅ    ،ޑަޕ ޓޭޝަނ ެގ ތެރޭަގއިއެ  ެގަގނޑ މެނ ޅ އަ

ބައ ޓަނ ކޮއެޮގތަށ    ިވސ ނ ނ   ވަނ ޏާ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކަމަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  އެށ ފި  އެދެނ   އަޅ ަގނޑ   ހެނ ވީމާ، 

  ،ވިސ ނަވާފައި ކ ސ ޕެކ ޓަށ   ނ ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި މި ދެނ ނެވި އެ ބިނ  ޑިފައިވަޑައިަގތ މަށ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ  ވިސ ނާ

ެގނ ނަ ެގނައި  ދެނ  ؛ޖެހޭނ އެއަށ   އަދި  މަެއޮގތަށ   ހ ނ ނާނެ.  ބަދަލ ތަކެއ  ވެސ   ިމއާ ާގނޫނ   އެހެނ   އަނ ނަ   ތަކާއި 

ޮގ ރަށ ެގ  ތ ގ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިސާލަކަށ   ހ ނ ނާނެ.  ޑެފިނީޝަނ ެގ ދެނ ނެމި  ލެޫގނ ެގ  ވަށައިެގނ ވާ  ވެސ   ވި 

އެހެނ ވީާމ، ޓެކ ސ   ؟ވާނީ ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ އ ޔަށ   އިފިއ ޔާ ކިހިނެއ ހޭނަގަ މ ެގ ޮގތ ނ   ބި  ،ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބިނ  އެއީ 

ނ ކ ރާނެ ބިނ  އެީއ ކޯއ ޗެއ  ކަމަށ     ، ބޭނ ނ ކ ރެވޭނެ ބިމާއިވަކި ކަނ ކަމަށ     ،ނ ކ ރާނެ ބިމާއިޓެކ ސ   ،ކ ރާނެ ބިމާއި

ވެސ     ތައ ތައ ގ ޅިެގނ  ހ ރި ކަނ   މާކ ރަނީ ެއހެނ  ާގނޫނ ތަކ ނ  ބިބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ     ކޮށ ލީމަނޑ މެނ   ަގޑިފައިނ  ައޅ 

ކަމަށ  މީެގތެރެއަށ    ،ޙައ ލ ކ ރެވިދާނެ  މިއާއެލާ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ   ދެނ   މި  ކީ ފަ.  އިއ ޒަތ ތެރި ަގއި 

ެގ ވާހަކަ ވަރަށ  ދެއ ކިނ .  ޯވޓަރ ލިިވނ ފަހަރެއ ަގިއ ޯއވަރއ  އެ ަގނޑ   ައޅ   ،ހ ރިއަޅިަގނޑ  ހަނދާނ  އެބަ  އިހ ަގމަޖިލީ

އަޅ ަގނޑ     ،ެގ ތެރޭަގއި ވެސ . އެހެނ ނަމަވެސ ށ  ކ ރިޓިޒަމ  ވެސ  ައއި ޕަބ ލިކ  ކައަޅ ަގނޑަށ  ފ ދޭވަރަ  ނ ދެ ިއ،ދައ ކަ

ކ ރިޓިސައިޒ ކޮށ ެގނ ނޭ ކަެމއ   .  ތައ މ  ހ ނ ނާނެ ކަނ ތައ ވިސ ނ މަކީ އެ ވިސ ނ މަށ  ކ ރިޓިޒަ   ކޮނ މެ ައއ ކ ރަނީ  ބޫލ ަގ

އެނ މެ ޖެ  ޮގސ   ތަނެއ ަގއި  ރަނަގޅ   ބަލަިއަގތީ  ފަހ ނ   އެ  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ީވމާ،  ޕޮޒިޓިވ ކޮށ .  ހަމަ  ހޭނީ.  ވަރަށ  

ެގ ކަމެއ  ނޫނ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކ ލައިމެޓ  އެޑަޕ ޓޭޝަނ ެގ  ނ ވާ ޒާތ އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއީ އަޅ ަގނޑ  ިގވަޕ ކ ރަނ  ބޭނ 

ަގނޑ މެނ  ވިސ ނ މަކީ  ޅ ތ  އަވޭނެ ޮގޅެ އ ބޭނ ނ ކ ރާނެ ޮގތ ، ޭއަގއި ދިރި  ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ދެނ ނެވި ބިނ ތެރޭ

ދިރިއ ޅޭ  ލީ. ރާއ ޖޭަގއި މީހ ނ   އިވާތީ އެ ވާހަކަ ދަނ ނަވަ   ަގއި ރަނ ޖެހިފައި އޮތ  ކަމެއ  ކަމ މެނ  މި ވަގ ތ  ކ ަގނޑ އަޅ 
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ރަށެއ ަގިއ  ރަށެއ ަގއި ެއއ   އެބަ އަޅ ަގ،  މޮޑެލެ  ގައިމ ހަމަމިހާރ   އޮތ   ނޑ   ބިނ   ވެސ   އެޮގތަށ   ހަދާފައި  އ  

މ ޅިއަކ ނ   ބޭ އެތި  އަދި  އަޅ ަގނޑަށ   ކޮނ ސެޕ ޓެއ   ރިހަމަފ ނ ނ ކ ރެވޭނެ.  ވިޔަސ   ކަމ ަގއި  އޮތ   އެބަނ ވީ 

ބިނ  ހިއ ކާފައި،ކޮމ ޕެއަރ ހެދިފަ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ     ނަށ ަގނޑ މެނ އަޅ  ލިބޭ ޑ ރަިއ    ހިއ ކާފައި  ކ ރަނ  މި ޖެހެނީ 

  ، އިއަގާ   ދާ  ފޫޓަކަށ އަކަ  ،ދާނ   ކ ރަނ ެވެގވޯޓަރަގއި ލިވ  ވި ޮގތަށ  އޯަވރނެއަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދެނ   ،ލޭނ ޑ ެގ ވެލިއ ާއއި

އަގ ެގ ހ ރި  ދޭތީެގ  މިކ ސ ޗަރ  މި  ޭއެގ  ދާނ ވީ.  އަޅ ަގނޑ ެމނ   ކޮނ ޮގތަކަށ ތޯ  މިނާފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ    ތަފާތ ނ  

  ، ފެނ ނަނީ  ށ އަޅ ަގނޑަ  އ ޔާެވއ ޖެޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ޅެނ  ފަށައިފި ކަމަށ     ނ ނެވިހިނެއ ތޯ. މި ދެއަނ ނަނ ވީ ކި

މިނ ވަރައަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ރިކ ލެ  ކަށ ،ކޮނ މެވެސ   ޑިމ އިލޭނ ޑ   އޮނ ނަ  ކޮނ މެވެސ   ކ ރ މަށ   ވަރަކަށ   މާނ ޑ  

ނެ އެ ތަނ ަގިއ ދިރިއ ޅެނ .  ކ ރާ ވެސ  ބަޔަކ  ޕ ރިފަރކޮނ މެ  ،ކަށ  ވަރަކޮނ ެމވެސ   އީ  . އެ ީމެގ ސަބަބ ނ   ކ ޑަެވެގނ ދާނެ

އެކަމަކ   މަށ .  ސޮލިއ ޝަނެއ  ކަޓޯޓަލ     އީބޫލެއ  ނ ކ ރަނ  މިަގއަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،    އެ ތަނ ަގއި ކަމެއ  ކ ރަނ .

ނ  ހިއ ކ މ ެގ ވާހަކަ  ބި  ،ކ ރަނ . މި ވާހަކަ މިހިސާބަށ  އައިއ ސަބޫލ ަގބައެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ     ސޮލިއ ޝަނ ެގ ވެސ 

މަޖިލީހ ނއަޅ ަގ  ،ދަނ ނަވާފައި ރައ ޔިތ ނ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ެއދެނ   މެނ ބަރ ނ ޑ   ވާހަކަ  ،ެގ  ާގނޫނ ެގ    ބިނާވެށީެގ 

ކަނ   ،ނ ދާއިރ ދައ ކަމ  އެލޮކޭެއކި  ބިނ   ބިނ  ރާއ ޖޭަގއި    ،ކ ރަމ ނ ދާއިރ ޓ ކަމަށ   އެ  ޮގތ ނ ،  ބެހޭ  ބިމާ  ހިއ ކާ 

 ؛ަގނޑ މެނ ނަށ ހިއ ކާފައި ެއ ބިނ  އަޅ  މަކީ  ބިަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ ނ ތަކެއ  ެގނ ގ ޅެނ . ކޮނ މެ  ަގއި އަޅ  ބޭނ ނ ކ ރ މ 

ނ ތައ ، ބިއެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތެއ  ވެސ  ނޫނ  އެ  ،  ނޫނ   ވެރި ޮގތެއ  ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އެނ މެ އިނ ސާފ ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ   

ބި ސ ޕޭސަހ ރިހާ  ޕަބ ލިކ   އެ  ށާމެއ   ހިލޭ  އަދި  މިނ ވަރެއ ެގ  ދޫކޮނ ތައ   ބިއި  ކޮނ މެވެސ   އޮތ މަކީ.  ޮގތަށ   ށ ލާ 

ބިނ ކޮމާޝަލ  ޔޫޒެ  ދިރިއ ޅޭ  އަދި  އެއީ  ައނ ނަނ ޖެހޭނެ.  އެތަނަށ   ދިރިއ ޅ މަށ   އ   ިވޔަސ ،  ކަކަމ ަގިއ  މ ަގިއ ޓަކައި 

  ހ ރިކަމ ަގއި  މި ؛ިއ ހ ރިރޭަގދޭތެ  ސ . އަޅ ަގނޑ ެގ ވިސ ނ މ ަގއި މިކަމާކަމ ަގއި ިވޔައަދި ކޮމާޝަލ  ބޭނ ނ   ،ވިޔަސ  

ާގތ ަގނޑަކަށ     ވޭނީކ ރާ ލޭނ ޑ . ޯގތި ދެެއއީ ލިވ    34%މ  ޮގތެއ ަގއި ހިއ ކާ ބިމެއ ެގ  ނ ފާނަނ . އާއިޮގތ  ދަނ ނަވަ

ދާ ލޭނ ޑ . ދެނ  ހ ނ ނާނެ ކޮމާޝަލ  ބޭނ މަށ  ހ ނ ނަ ލޭނ ޑ  ވެސ . މި ހ ރިހާ ކަމެއ     ތަކަށ  އެއީ މަގ   11%  .34%

 ، ދިރިއ ޅޭނެ ބިނ   ،ކަނޑައެޅިފައި ހ ނ ނާނެ  .އެ ެއއ ޗެހި ހިމެނިފައި ހ ނ ނާނީ  ،ތެރޭަގއި   ޕ ލޭނ ެގ  ވެށީެގނާބި  ހ ނ ނާނީ

  އ ސަކީ ބިނާވެށީެގ ޕ ލޭނ ެގރިހާ އެއ ޗެ މި ހ   ،މަގ ތައ   ،ސ ޕަބ ލިކ  ސ ޕޭސަ  ،ކޮމާޝަލ  ބޭނ މަށ  ބޭނ ނ ކ ރާނެ ބިނ 

ބޭނ   ތެރޭގައި މެީގތެރެއިނ   ބިނ .  ކޮނ މެހ ނ ނާނެ  ބިމ ެގނ ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑ     އެޓ ލީސ ޓ   ބޫލ  ަގ  ،  33%ކ ރަނީ 

ތިނ  ވިއ ކ ނ   ބައިކޮޅަ  އެޓ ލީސ ޓ   ބިނ   ެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަމ ަގއި.    ،ެއއ ބައި  އެއ ޗެއ   ބާއ ަވނ ޖެހޭނެ  އެއީ 

ދަނ ނަވަ އަޅ ަގނޑ   ވެސ   އާއިސަބަބ   ހިއ ކަނ ނ ފާނަނ .  ބިނ   ޮގތެއ ަގއި  ރަށ މ   ދަތިކަމެއ   ޖެހެނީ  ބިމ ެގ  ަގއި 

ޑިމާނ ޑެއަ ލޭނ ޑަށ   ފަހަރަށ އިސ ެގނ .  ިގނަ  ރަށެއ ަގިއ  އެފަދަ  އަނ ނަނީ.  އެ    99%  ،އ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަހަރަށ  

އެކަމަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ   އޮނ ނާނެ  ބޮޑަށ     ރަށ ަގއި  އ ޅޭ  އެނ މެ  ެއ    ހައ ސިނ ގ އިޝޫ ކަނ ތައ ،    ެއއ ދަތިވެެގނ  
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އި ދިމާވާ އެނ މެ  ަގރ މ ކ ނ   ކަ ައޅަިއެގނ  އެ   ަގއި ދިމާވާ، ެގދޮރ ޅ މ އެ  އޮނ ނާނެ. ދެނ  ރަށ ރަށ ަގއި ެގދޮރ ރަށ ަގއި  

މައ ސަލަައކީ ޮގތާއި  ،ބޮޑ   ހ ރި  އާމ ދަނީ  ތަނަވަސ ކަމާހ ބިފައި  ލިެއކަމަށ     ،މީހ ނ ެގ  އަދި  ނ ނަ  ެގދޮރ     ގ ޅިެގނ  

ޚަރަދާ އެ ސަސ   ބިނާކ ރ މަށ ދާ  ގޮ ޓެއިނ އެކީަގިއ  ދަނީ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ކަށ ތަނ ކ ރެވޭ  މި  ކ ރެވެމ ނ   ކަނ ކަނ  

އެބަ ފަހަރ   ބައެއ   ައގ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ހެޔޮ  އަަގށ ވ ރެ  އެޅި  ތަނ ތަނ   އެ  އަޅާފައި،  ތަނ ތަނ   ހ ރި 

ެގ ލޭނ ޑ  ޑިމާނ ޑ  ހ ރި . މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ  ބިމ ފައި ވެސ ކ ޑަ އަގ ަގއި މީހ ނ ނަށ  ދޭނ ޖެހި  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ކޭ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އެީއ  އި ިވއ ކޮމާޝަލ ެގ ޮގތ ގަ   ަގނޑ މެނ ނަށ އޭެގތެރެއިނ  ެއއ ބައި އަޅ    އ ކާފައިަގއި ބިނ  ހިރަށ ރަށ 

ލިމިޓ  ހަމަ  ރައ ޔިތ ނ   އެއީކ ރަނީ  ބޫލ ަގަގނޑ   އަޅ  ؛ދެނ   ދިވެހި  ެއނ މެނ ނަށ މ ޅި  ލަބަލ ކޮށ  އިއެވެ  ެގ 

އ ެގ ލޭނ ޑ  ވެލިއ  ހ ރި މިނ ވަރަކ ނ  އެ ރަށަށ  ރެވެނިއ   އ ޔާ އެ ރަށެދޫކޮށ ލާ ކަމަށ  ވެއ ޖެ  ތަނެކޭ.  ދޫކޮށ ލަނ ޖެހޭނެ

ބިމ ނ . ހަމައެކަނި މި ދެނ ނެވި ކަނ ތައ  ކޮށ ެގނ  އެ  އެ    ކ ރެވޭނޭރޭޓ ނެހެޔޮވަރ ެގ ރެވެނިއ އެއ  ޖެ  ،ކ ރެވޭނޭނެރޭޓ ޖެ

ނ  ވެސ . އަޅ ަގނޑ   ކ ރަސޯލ   ތައ ެގ ކަނ ތައ  އޮތ  ހައ ސިނ ގ ނީޑ އެ ރަށ ަގއި ؛ ހައ ސިނ ގ ނޭވޭލާރި ބޭނ ނ ކ ރެ

މެނ ބަރަކ   ދިދާ ިއއ ޒަތ ތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  މެނ ބަރާ ؛ފަހ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މި   މަނަދޫ  އެކީަގިއ 

އިށީނ ދައ ކާ  މަނަދޫވާހަކަ  އިނދެެގނ ،  އަޅ ަގނޑަ ނ ދެ  އެހެނ ނަމަވެސ ،   ؛ތ އޮއެބަ  ށ   ނޫނ .  ބިމެއ   ހިއ ކި  ެއއީ 

ފި ކަމަށ  ވިއ ކައި  ،އ ކޭނީ ކިހާ ލޭނ ޑެއ ކަނ  ވި  ،ލޭނ ޑ  ޔޫސ  ޕ ލޭނެއ  ހަދަމ ނ  އެބަ ެގނ ދަނ މަނަދޫއަށ  އަޅ ަގނޑ   

ޅ ަގނޑ  އެދެނ   އޮތ . އަސާބެއ  ޖަހާފައި އަޅ ަގނޑ  އެބަހިކިހާ އެއ ޗެއ ކަނ  ލިބިެގނ ދަނީ. ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ     ވަނ ޏާ

ނ ެގ ތެރޭަގިއ  ލޭބިނާވެށީެގ ޕ   ، ރ ، ބަހ ސ ކ ރެވެމ ނ ެގނ ދަާވއިރ އެހެނ ވީމާ، މި ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ނ  މަޝ ވަރާކ ރަމ ނ ދާއި

ހ ނ ނަނ ޖެހޭނޭ ވެސ   ރަށެއ ަގއި  ވިއ   ކޮނ މެ  ކޮމާޝަލީ  ރަށ ނ   ކަނޑައެޅިފައި ކައިއެ  ވެސ   ލޭނ ޑ ތަކެއ   ލެވޭނެ 

މިނ ހޭނޭހ ނ ނަނ ޖެ ވަކި  ބިމެ  ހިއ ކި  ޚާއ ޞަކޮށ   އަދި  ނޫނ .  ލޭނ ޑެއ   ހ ރިހާ  ރަށ ެގ  ވަނ ޏާ. ވަރެއ .  ކަމަށ   އ  

ރީަގއި ހަަމ ހިއ ކާ ތަނެއ . ެއ ތަނ ަގއި  ލާެގ އެނ މެނ ެގ  ، ދައ ލަތ ވާ ތަނެއ  ނޫނ . ހިއ ކާފައިދ ރަތީ ޮގތ ނ  ލިބިފައިގ 

ކ ރ ނ   ކ ރެވޭސަސ ޓެއިނ  އެކަނ   ކަމެއ    ޮގތަކަށ   މ ހިނ މ   ބޭނ ނ .   ެގެއއީ  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށ ލަނ   ޮގތ ަގއި 

ދެނ  މި  ކަމާއެހެނ ވީމާ،  ވިސ ނަ  ވެސ   އިަގދޭތެރޭ  ނެވި  ެމނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ނ  ވ އ  ލެއިރައ ޔިތ ނ ެގ 

ފައި ހ ރި އިދާރީ އޮނިަގނޑެއ   ަގނޑ މެނ  ފާހަަގކޮށ ނާވެށީެގ ާގނޫނ ަގއި އަޅ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދެނ . ދެނ  ބި

ެއކ ލެވި އެބަ ބިލ   ހަތަރ އޮތ .  ބަޔަކަށ . ެގނ ވަނީ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ     ފަސ   ޮގތ  ޕ ލޭނ   ފިޒިކަލ    ؛ތައ ޔާރ ކ ރާނެ 

ކޮނ ޮގތަކަށ ކަނ  ކަނ ކަނ  ހ ނ ނަނ ޖެހޭނީ. ދެނ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ކޮނ ޓ ރޯލ ސ ައކީ ކޮބައިކަނ . އެކި ބިމ ަގިއ ހ ނ ނާނީ 

ހިމެނިެގ  އެކި ތެރޭަގއި  ާގނޫނ ެގ  ބިނާވެށީެގ  ރަށ ރަށ ަގއި  ކޮނ ޓ ރޯލ ސ .  އަނ ނަނ ޖެކަހަލަ  އަޅ ަގނޑ     ،ހޭނެނ  

މެދ ބޫލ ަގ ރަށެއ ެގ  މީހ ނ ނާއި  ތިބޭ  މަލަމަތީަގއި  ރަށެއ ެގ  އެ  މީހ ނ ނާކ ރަނީ  ތިބޭ  އަނެއ    ،ތެރޭަގއި  އެއ ބަޔަކ  

އ ނދަޔަބަ ޮގތަކަ  ނ ވެޫގކަށ   ކަހަލަ  އ ސ މިނާއ ޅެޭވނެ  އިމާރާތ ތަކ ެގ  ރަށ ެގ  ވެ  ށ   ޮގތ   ބެހެއ ޓޭނެ  ސ .  އެއ ޗެހި 
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ރެވޭނެ ޒާތ ެގ ކަނ ތައ ތައ  އަސ ލ .  ލަނ ޑަނ  ސިޓީެގ މެދ ަގއި ހ ނ ނާނެ ނ ކ ވެސ     ަގިއމ ހަމަ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަނީ

ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބައެއ  ކަހަލަ  ރ ރަނ  މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ އަރބަނ  ޭއރިއާެއއ ެގ މެދ ތެރޭަގއި އަބޫލެއ  ނ ކ ަގއަޅ ަގނޑ   

އެހެނ ވީމާމައިނ ޑަސ ޓ ރިއަލ    ކަމަކަށެއ .  ކ ރެވޭނެ  ކަނ ތައ ތަކާއިސައ ކަތ   ނ ކ ރެވޭނެ  ކަނ ތައ ތައ     ،،  ކ ރެވޭނެ 

ބިލ ޑިނ ތެރޭ އޭެގ ހ ނ ނަނ ޖެހޭނެ.  ހިމެނިފައި  ހ ނ ނަނ ޖެހޭނެ  ަގއި  ސެޓ ބެކ ތަކަކީ  ހ ނ ނަނ ޖެހޭނެ.  އ ސ މިނ   ތަކ ެގ 

ައޅ ަގނޑ   އެއ ޗެ ކަމަށ   ޯގތީަގބޫލ ގަ އ   މީހާެގ  ރަނަށ  އެ  ރަނ ނ   ތަނ ކޮޅަށ   އިކ ރަނީ.  އެއ ޗެއ   ހ ރި  ލިބިފަިއވާ  ހާ 

ދިާމވާ   ތެރެއިނ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހެދީމާ  ޮގތަށ   ަމއ ސަލަތައ  ބިނާކ ރެވޭ  އަލިފާނ ެގ    ބަިއވަރ   ދިސާއެއ   ހާހ ރޭ. 

ސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދިމާވާ ދަތިތައ  ހ ރޭ. އެހެނ ވީމާ، ސެޓ ބެކ  ކަހަލަ އެއ ޗެހި ެއއީ މި ޔަދިޔަ ކަމ ަގއި ވި އިހިނަގ

ޑިވެލޮޕ މަ ކޮނ ޓ ރޯލ ސ ދެނ ނެވި  އިމާރާތ   ެގނ ޓ   އެއ ޗެހި.  އަނ ނާނެ  ކިތައ   ތެރޭަގއި  ބިމ ެގ  ލިބިފައިވާ  ކ ރެވޭނީ 

ކޮނ  ސަރަޙައ ދެއ ަގއި އެތަނ     އަދި ރަށ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ސ މިނަށ  ނެޭގނީ ކިހާ އ ސ މިނަކަށ ކަނ   ،ނ ކަޕަސެނ ޓ 

ވަރަށ  މައ ޗަށ    ެގ މަލަމަތީަގއި ހ ނ ނަ ބިލ ޑިނ ތައ  ނަާގކޮނ  އ ސ މިނަކަށ  ނެޭގނީ. މިދެނ ނެވިހެނ  ރަށ   އޮތީމަކަނ 

،  ވަރަށ  ތިރީަގިއ އެ މީހާ ަވށާ ބެދ ނީ އޭރ ނ . އެ މީހާ ޖަލަކަށ  ލެވ ނީ. އެހެނ ވީމާ  ،މަ މެދ ަގއި ހ ނ ނަ މީހަކ  ީގނެ

މިއީ ކަމެކޭ.  މ ހިނ މ   އެއީ  ވިސ ނ ނ   ވިސ ނ ނ ތައ   މީހާއަށ    އެ  ،ވާނެ ބޫލ ކޮށ ެގނ ނ ަގއަޅ ަގނޑ މެނ     އެކަހަލަ 

އެ ތަނެއ ަގއި    ،ލިބިފައިވާ އަދި ަގނެފައި އޮތ  ތަނ ކޮޅެއ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ ، ލިބިފައި އޮތ  ތަނ ކޮޅެއ  ކަމ ަގއި ިވޔަސ 

.  އިނ  އޮނ ނާނެ ޮގތަކަށ  އެކަނ  އޮތ ނ  ެއއީ އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ  ނޫނ  ކަމ ގަ އެ މީހާ ބޭނ ނ  ހ ރިހާ ކަމެއ  ކ ރަ

ތަކަކީ ހ ރިހާ އެކަނ  ކ ރާ ޮގތެއ  ނޫނ . ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  ކޮނ ޓ ރޯލ   ތަނެއ ގައިޖ ތަމަޢ ތަކ ަގިއ އެއ ވެސ   މިއީ ތަހ ޒީބ  މ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ    ،މިއަދ  އާދެވިފައި މިތިބަ ހިސާބަކީ، އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ތަނެއ ަގއި ވެސ  ހ ނ ނަ އެއ ޗެއ . އެހެނ ވީމާ

އެހެ ކ ރ މ ެގ.  ކަނ ކަނ   ޤާބިލ ކަނ   ހ ރި  ވެއ ޖެއ ޔާ  ނ ވީމާއެބަ  ކަމަށ   ނ ލައިފި  ކޮނ ޓ ރޯލ ތައ   މިކަހަލަ   ،

ބާކީެވެގނ  ބޮޑަށ   އެނ މެ  އަސ ލ ަގިއ  ނިކަމެތިނ   ނ ކ ރެވޭނެ  ކަނ ކަނ   ތެރެއިނ   އެހެނ ވީއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ،  މާ ދާނީ. 

  އި ވެސ  ރާއ ޖޭގަ ނ  މިހާރ އެކަހަލަ ކޮނ ޓ ރޯލ ތައ  ެގނައ މަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ދެ

ކޮނ ޓ ރޯލ ތައ  މި   ؛ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަސައ ކަތ ކ ރ މ ަގިއ ިވސ ނ ނ  ހ ނ ނަނީ، ތެދެއ    އި. އާދޭ ރަށ ރަށ ަގއެބަ

ތި ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ނާލަނީ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ބޭފ ޅ ނ .  ޓެކ ނިކަލ   ކައިރިނ     އ ބަވާ  އެނ މެ 

އި އެނގި ރައ ޔިތ ނ ެގ  ބޭފ ޅ ނ ނަކީ   ،ހ ސާސ ތައ   ދެނެވަޑައިަގނ ނަވާ  ރަނަގޅަށ   އެނ މެ  ކަނ ކަނ   އެދޭ  ރައ ޔިތ ނ  

އިނ ތިޚާބ ވެ  ސިޔާސީ ކަނ ކަަމށ   އެ  ބޭފ ޅ ނ   ފައި ޮގތ ނ   އެހެނ ވީމާޮގތ ނ   ސިޔާސީ  .ތިއ ބަވާ  ބޭފ ޅ ނ .  އ ޅ އ ާވ     ،

ެއއ ޮގތަށ  އެއަށ  ެގނ ނަ   ތައ  ރައ ޔިތ ނ ެގ އެދ ނ ތަކާހިއ ޗެއަޅ ަގނޑ މެނ  ޓެކ ނިކަލ  ބޭފ ޅ ނ  ހައ ދަވާފައި ހ ނ ނަ އެ 

ެގނެސ   ވަރަށ    ،އެޖެނ ސ ޓ މަނ ޓެއ   ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   މ ހިނ މ  ކަމެއ ެގ  ހޯދ ނ  އެއީ  ބެލެނ ސެއ     އަޅ ަގނޑ މެނ  

މަކީ ހަމަ ވަރަށ  މ ހިނ މ   ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  އައ    ،، ބިނާވެށީެގ ޕ ލޭނެއ  މި ވަގ ތ  އޮތ މަކީބޮޑަށ  ދެކެނ . އެހެނ ވީމާ



2002 ބަރ ކ ޓޫއޮ 12                                            ސާލ ޖަ  ވަނަ  4 ގެރ އ  ދަ ނަ ވަތިނ   ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

45 

 

ސ ޕެޝަލ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޕ ލޭނ ެގ   ،ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ޑިވެލޮޕ މަ  ސ ޕެޝަލ   އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ.  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ޕ ލޭނ   އަޅ ަގނޑާދެތިނ     އިީމަގނ ޓ   މި    ފަހަރަކ  

ޮގތ ނ . ސ ޕެޝަލ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޕ ލޭނެއ  އޮތީ ތައ ޔާރ ކ ރެވިފަ.   ެއކަމާ ބެހޭ  ،އި ސ ވާލ  ވެސ  ކ ރެވިއ ޖެމަޖިލީހ ަގ

ކޮނ މެ ިއއ ޒަތ ތެރި ބޭފ ޅަކަށ  ައޅ ަގނޑ  ެއ ޕ ލޭނ  ވާނެ ީމެގ ކ ރިނ  ވެސ  އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާފައި

ނ ގ ޅި   އެހެނ  ރަށ ރަށާ   އޮތ . ރާއ ޖޭެގ އެއ ވެސ  ރަށަކީ އެ ރަށެއ  ެއކަނިއި އެބަދީފާނަމޭ. ރީޖަނ ތަކަކަށ  ރާއ ޖެ ބަހާފަ

އެހެނ ވީ ނ ދެކެމޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތ ަގއި  ރަށ ރަށެއ ެގ  ލެވެލެ މާއޮނ ނާނެ  މެކ ރޯ  ސ ޕެޝަލ   އ ގަ ،  އަނ ނަ  އި 

ރަށާ ައއިސ   ތެރެއިނ   އައި  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ެގ  އަނ ނާނޭހަމައަށ   ރަށ ަގއި  ޑިރަށ   ަމ  އަދި ެގ  ޕ ލޭނ .  ވެލޮޕ މެނ ޓ  

އަނ ނާނޭ ސަރަ  އޭެގތެރެއިނ   އެކި  ހ ނ ނާނޭޙަރަށ ެގ  ތަފާތ ކ ރ މާ  އ ދ ތަކަށ   ކަހަލަ  ޑިވެލޮޕ ކ ރެވޭނެ    އެކި  އެކީަގއި 

ހ ނ ނާ ައޅ ަގނޑ މެނ ޮގތ ތައ   ތެރޭގަ ނެ  ބޮޑ    .އިެގ  ވަރަށ   މިކަމ ަގއި  ވާނެ ؛ދެނ   ާގނޫނ ަގއި  ސިޔާސަތ     ،މި 

ާގނޫނ ތަކާ  ކަނޑައަޅާނީ ހ ނ ނަ  ފާސ ކޮށ ފައި  މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ   ކަމަށ .  ސިޔާސަތ     ސަރ ކާރ ނ   އެކީަގއި، 

ހެދިފައި  ެއއާ  އި، ކަނޑައަޅަ  މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ާގއޮެއކީަގއި  ތައ ޔާރ ކ ރ ނ  އޮނޫނ ތަކެއ   ނ ނަ  ޕ ލޭނ   ނ ނާނެ. 

ތައ ޔާރ ކ އޮ ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ   ކައ ނ ސިލ ތަކަށ .  ހ ރި  ނ ނާނީ  ހެދިފައި  އަދި  ާގނޫނާއި  ބިނާވެށީެގ  އޮތީ  ޕ ލޭނ   ރާ 

ވަ  ލައިނ ތަކާަގިއޑ  މި  ދެނ   އޮނ ނަނ ޖެހޭ.  އިދާރާެއއ   ދައ ލަތ ެގ  ކޮނ މެެވސ   ޗެކ ކ ރާ  ބަލައި  ގ ތ ،  ެއއ ޮގތަށ ތޯ 

ހާމިއަދ  ޕ ލޭނިނ ެގ  ޮއފ   މިނިސ ޓ ރީ  އޮތީ  އެކަނ   މިއަދ   ދަށ ލަތ ަގއި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ގައިެގ  އަބަދަކ   .  ެއއީ 

ނ ޖެހޭ. އެީއ ޕ ލޭނިނ ގ އޮތޯރިޓީެއއ  ކަމ ަގއި ވެސ  ހެދިދާނެ. އޮނ ނަނ ޖެހޭ ޮގތެއ  ކަމަކަށ  ވެސ  ކޮނ މެހެނ  ވާކަށ 

ފަރާ އެއ   ކޮނ ެމވެސ   ފާސ ކޮށ ލ މ ެގ   ރާއ ޖޭެގ  ތަކ ނ އެހެނ ނަމަވެސ ،  ބަލައި  ޕ ލޭނ ތައ   ހެދޭ  ތަނެއ ަގއި  ހ ރިހާ 

 މ ހިނ މ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ. ދެނ  ރަށ ރަށ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  މެކޭނިޒަމެއ  އޮތ ނ  ެއއީ

ބިނާވެށީެގމިއާ  ،އެހެނ ވީމަ މިހާތަނަށ   އަނ ނަނ ޖެހޭ  ެއބަ  އެކަމަށ   ެއކީަގއި  ހަދަމ ނ ދަނީ  ކޮނ މެހެނ     ޕ ލޭނ  

އެއީ ނޫނ   ކަމެއ   ކ ރާ  ޮއވެެގނ   ާގނޫނ ކީކޮލިފިކޭޝަނެއ   މި  ލާޒިމ ކ ރަނ .  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ތެރެއިނ    ،ެގ 

މި ދެނ   ލައ ަވއޭ.  ބަޔަކ   ކޮލިފައިވާ  ކ ރ މަށ   އެކަނ   ހެދޭނީ  ާގނޫނ   ެއއީ  ބިނާވެށީެގ  ކަނ ތައ ތަކަކީ    ، ޒާތ ެގ 

ޒަމާނ ަގއި އަ އެކި  ރާއ ޖޭަގއި  މި  އަނެއ ކާވެސ   މިސާލަކަށ    ،ޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަނ ކަމ ަގިއ  އެކި 

ދައ ރެއ    ،ހ ނ ނާނެމަފ ޅ ހަނދ  އިނ ޖީނިއަރެއ ެގ  ޮގތަކަށ   ެއއ ވެސ   ެގނ ދިޔައީ  ކ ރިނ   އިމާރާތ ކ ރަމ ނ   ރާއ ޖޭެގ 

ާއކިޓެކ ޗަރެ އޭަގއި   ނޫނ .  ޮއެވެގނެއ  އޮެވެގނެއ   ދައ ރެއ   ޕ ެގ  ނޫނ .  ނޫނ .  ލޭނަރެއ   ޮއވެެގނެއ   ދައ ރެއ   އ ެގ 

ބ ރިއަ ދެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހާރ   މައ ޗަށ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  އިނ ޖީނިއަރެއ ެގ  ތަނެއ   ށ ވ ރެ  ވަނ ޏާ  ކަމަށ   ނަާގ 

ާވނ  ޖަހަނ ޖެހޭ. ކޮލިފައިޑ  އިނ ޖީނިއަރަކަށ   ހ ރޭ. އަޅ ަގތައ ަގނޑ  ވެސ   ހެދިފައި  ެއ  ޖެހޭ. ގަވާއިދ ތަކެއ   ނޑ މެނ  

އަދި    ،ާއއިޑ  ސެކިއ ރިޓީރައ ޔިތ ނ ެގ ސޭފ ޓީ އެނ   ،ނ ޝ އަރކ ރަނ  މި އ ޅޭ ކަމަކީހ ރިހާ ކަމެއ ެގ ތެރެއިނ  ވެސ  އެ
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ކަނ ތައ ތައ ތޯ  ހ ނ ނަ  ކ ރެިވފައި  ތެރޭަގއި  ސ ޓޭނ ޑެޑ ެގ  ކ ރަނ ވާ  އެކަނ   ެއއީ  ކަނ ތައ ތަކަކީ  ހ ނ ނަ  ކ ރެވިފައި 

އެހެނ ވީމާ ހަމަ  ބެލ މަށ .  ބިނާވެށި  ،  އެއެޮގތަށ   ތިބޭ،  ކޮލިފައިވެފައި  އެކަމަށ   ވެސ   ހެދ މ ަގއި  ކަމަށ   ޕ ލޭނ  

މި ާގނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ހިމަނާފައިވާނެ ކަމެއ . ދެނ    ،ތިބޭ ބަޔަކ  ލައ ވާ އެކަނ  ކ ރ ނ  އެއީ   ރެޖިސ ޓަރވެފައި

ޮގތ ނ     ގ ޅޭ  ޓާށ އިޤ ތިޞާދީ، އިޖ ތިމާޢީ، ތިމާވެ ؛މިކަނ  ކ ރ މ ަގއި ހ ނ ނާނެ ޭއެގތެރެއިނ  ބަލަނ ޖެހޭނެ ކަނ ތައ ތައ 

ކަނ ތައ ތަ  މި  ބެލ ާމއި،  ކަނ ތައ ތައ   ހ ނ ނަބަލަނ ޖެހޭ  ހަދާފައި  މިހެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ   ހިމަނާފައިވާނެ.   ؛އ  

ކޮނ މެ  ާގނޫނަކީ  އޮނ ނަނ ޮގތެއ  ކޮނ މެ  ފެނ ނަނ   ހ ނ ނަނ ޖެހޭ،  ލިބިފައި  އެނ މެނ ނަށ   އަދި  ޖެހޭނެ  ވިޔަސ   އެއ ޗެއ . 

ެއކަ ކ ރީ  ހެދ މ ެގ  ޕަމަށ ާގނޫނ   ޖެހޭނެ  އޮނ ނަނ   ެވސ   އޮތ  ސިޔާސަތެއ   ކަނޑައެޅިފައި  އެނޭގ  ޮގތަށ .    ބ ލިކަށ  

މެނ ބަރ ނ ނާ އިއ ޒަތ ތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ހިއ ސާކ ރީ  އަޅ ަގނޑ   މި  މިކަމ ެގ    ،މިއަދ   ސަރ ކާރ ެގ 

އި  ބައ ޓަނ ކ ރ މ ަގއި  ހައިސިޔާސަތ ތައ   މީހެއ ެގ  އަދާކ ރާ  ދައ ރެއ   މި ސި ސ   ވިސ ނ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ  އ ޔަތ ނ  

ބައ ޓަނ ކ ރ  ާގނޫނ  ސިޔާސަތ ތައ   މި  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  އ އ މީދ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ   ފިކ ރ ތައ .  ހ ރި  ަމށ  

ލ ފ ޅ ތަކާއި އަދި އަޅ ަގނޑ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދާދި އަވަހަށ  ފާސ ވެެގނ  އަނ ނާނެ ކަަމށ . އަދި ތިބޭފ ޅ ނ ެގ ޚިޔާ

ވާހަކަތަކާ ފ ރިހަމަ  ހިއ ސާކ ރި  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަމަށ . ބި  ެއކީަގއި  ލިބިެގނ ދާނެ  ާގނޫނެއ   ނާވެށީެގ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި   ބައަޅ ަގނޑ   ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއ ޔާ  މިހ މެނ ެގ  ކ ރިއަށ   ބިނާވެށީ  ސ   ޮގތ ނ     ޕ ލޭނާ  ގެ ެގނ ދަނީ  ގ ޅޭ 

  ، އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ  ފާހަަގކޮށ ދެއ ވައިފި  .ސ ހ ބަބިލ ެގ  މި   ؛ބިލ ެގ  މ ކ ރ މާއި ހިނ ގ ބިނާވެށި ޕ ލޭނ    ،ހ ށަހެޅިފައިވާ

މާނަ ބިލ ަގއި  މި  މިނ    ވާކ ރެވިފައި ބިނ   ބިނ   ފަށައިެގނ   އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ ؛ނ ކަމަށ .  ޒަމާނ އ ސ ރެ   ،

  އި އޮތީ ރަނ ނ  ރަނަށ  މިނާފަ  އ  މިދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ލޯމާފާނ ތަކ ަގއާއި ފަތ ކޮޅ ތަކ ަގއި މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ބިމެ

އެހެނ  ކޮނ މެ ލޯމާފާނެއ     ، ލެއ ވިޔަސ  އިލޯމާފާނ  ބައ ލަވަ  އިސ ދޫއަހަރ  ވެދާނެ.    2000ވެސ     އޮނ ނަތާ ހަމަގައިމ 

ކޮނ މެ ހަލެއ  ވެސ    ،ކޮނ މެ ރަށެއ  ވެސ   ،ކޮނ މެ ފަޅެއ  ވެސ    ،ވެސ  ކޮނ މެ ފަރެއ  ވެސ   ،އ ވިޔަސ  ލެއިބައ ލަވަ 

މީހަކަށ   ވެކޮނ މެ ޮގތ ަގއި ނ ވަތަ ވަރ ވާ ޮގއި ސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސާފ ކޮށ  ެގ  ޮގތ ަގއި ދެވިފައި އޮތ ކަނ  އެބަ  ެގ 

ާއއި،  ާއއި، ހިނ ނަޮގޔާއި، ފަލާއި، ލައ ބަ ތަކަށ  ދޫކޮށ ެގނ ކަނ .  ނ މ  ފަރާތ އާއެނޭގ. ބިނ  ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ  އައީ ބިނ   

މިނ ަގނޑ ތަކަކ  ބާވަތ ެގ  މި  އަރ އ ަގނޑާއި،  މިނ   ހަމައަށ   މިއަދާ  މިނަމ ނ   ބިނ   އައީ.   ޅ ަގނޑ މެނ  

އަދި  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ ބޮޑަށ   މާ  ވަޒީރަށ   ރަށ   ،އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ވަތަ  ބިނ ތައ    ދ ރަތީގ   ތައ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ޑިެއއ ، ފަރެއ ،  ތ ނޮގތ ނ  އ ފެދިފައި ހ ނ ނަ ޮގތ ނ  އެ ބިމަށ  ނަނ  ކިޔާފައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ވަނީ. މިސާލަކަށ   
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މިއަދ   ެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނީ ބަޔާނ ކ ރަމ ނ .    ބާވަތ ެގ ބިނ  ރަށ ރަށ ެގ ނަނ ތަކާިގއ ޔެއ ، ަގމެއ ، އެކިއެކި  

ދިވެހިނ  ދިރިއ ޅެމ ނ  އަނ ނަ ޮގތ ތަކ ެގ ޙަޤީޤަތ ތަކ ެގ މައ ޗަށ     ،ފީސަާގމެނ ނަށ  މި ހ ރިހާ ތާރީޚީ އަދި  އަޅ ަގނޑ 

ކ ރަނ ޖެހޭ.  ެގބިނާކޮށ  ެއބަ  މާނަ  ބިމ ެގ  ދެނެަގނ ނަނ ޖެހޭ.   " ފަސ ަގނޑ "ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ތަނެއ ކަނ   ކޮނ   އެއީ 

ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި ަވޒީރ   އޮތ ފެނ   ،އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ރިއަށ   ދިވެހިނ   އެީއ  ދިރިއ ޅ ނ   ކޮނ މެހެނ    މަތީަގއި  ތަނ ަގއި 

ޮގތ ަގއި މިހާރ  މާ  ކ ރާ ަވޒީރ  ފާހަަގކ ރައ ވައިފި  ފެނ ނަނ  ފަށައިފި.  ށ ބޮޑަނ ޖެހިދާނެ ކަމެއ ެގ  ބިނ    ، ިއއ ޒަތ ތެރި 

އަޅ 27  ،ހިއ ކީމާ ނ ދެއ ވާ.  ައދަދެއ   ަވޒީރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑަކަށ ،  ަވޒީރ   ،  ކ ރީަގިއ  ާގތ ަގިއ  ަގނޑ  

  1މީޓަރަށ  ހިއ ކާފައޭ.    3  . ެއއީ ކަށ ރަ މީޓަޑޮލަރޭ އަކަ  9ވިދާޅ ވެފައި އޮތ  އަދަދެއ  ައޅ ަގނޑ  ހަނދާނަށ  އާދޭ. އެީއ  

  ެއއާއި ދެނ  ނ ހިއ ކާ   ،ޑޮލަރ ެގ މަގ ނ  ައޅާފައި  9މީޓަރެއ   ޑޮލަރޭ. ކިޔ ބިކ   9މީޓަރެއ   މީޓަރަށ  ހިއ ކާފައޭ. ކިޔ ބިކ 

ެގނ ދަވާ ެއބަ  ަވޒީރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ތަފާތ   ނ ކ ނ ނަ  ހޯދައިފިއ ޔާ  ޮގތ ތައ   އެހެނ   ކަރ ދާހެއ ަގއި    ދިރިއ ޅެވޭނޭ 

މ ނ . އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ެއއީ ދިވެހިނ ނަށ  ވަރަށ  މ ހިނ މ  މަޢ ލޫމާތެއ . ވަރަށ  ބޭނ ނ ތެރި މަޢ ލޫމާތެއ .  އ ދަވަހޯ

ނ  ެގނ ދާއިރ ަގއި އެ މަޢ ލޫމާތ ެގ މައ ޗަށ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ބަރޯސާވާނ ޖެހޭނެ. ހިއ ކި އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ ކަނ  ނިނ މަމ 

ވިއ ކަ  ނޫނ  ހަރޭނ ލައިބިނ   ނ ދެއ ކިހި  ،.  ބިނ   އެނގިވަޑައިަގނ ނަާވނެ  ހެރޭ   ރަށ ރަށ ަގިއ    ،ހިލޭ.  ރާއ ޖޭެގ 

އެހެނ  ހ ރިހާ   ިއ،މާލެ ސަރަޙައ ދ  ފިޔަވަ  ، އިދޭ ހިއ ކަމ ނ . މާލެ ފިޔަވަ ރަށ ރަށ  އެބަ  ކިއެ   ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރ 

ދެމ ނ  ހިލޭ  ވާހަކައަކީ   ބިމެއ   ވިދާޅ ވާ  ވަޒީރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހިއ ކާފަ.  ވެސ  އޭ  ، ެގނ ދަނީ  އަގ   ބިމ ެގ  ރ ނ  

  މ ދަލެއ ެގ ޮގތ ަގއި ބޭނ ނ ނ ކ ރެވޭ ޮގތ  ެގއ ލެނިއ ޔޭ. އަގ  ނ ވެސ  ައރަނިއ ޔޭ. ބިނ  ަގނ ނަ މީހާައށ  ވެސ  ެއއީ ހަރ 

، އެއީ ރަހ ނެއ ެގ ޮގތ ަގއި  އެ ެއއ ޗެއ ެގ އަގ  ހޯދިފައި ނޯނ ނަނީ. އެހެނ ވީމާ  ،ނ ިވއ ކޭ ކަމަށ  ވަނީނަމަވަނިއ ޔޭ. ަގނެ

މެނ ބަރ ނ ެގ ެއކިއެކި   ،ނ ކ ރ މަށ  ވެސ  ދަތިެވެގނ  މި ދަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ ނ ނަށ  އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެނ ބޭ

ހ ރި މިނ ވަރާ. އެނ މެ ބޮޑ  ފޫޓެއ ެގ ައގ  މިހާރ   ައގ  ހ ރި މިނ ވަރާިއ، މި މާލޭަގއި އަކަ  ފޫޓެއ ެގދާއިރާތަކ ަގއި އަކަ

އަބަދ  ކަމ ަގއި  ެއއީއި  ެވސ ސަބަބެއ   ފާހަަގކ ރައ ވާ  ަވޒީރ   ނ ވިއ   ،އ ޒަތ ތެރި  ަގނެ  ބިނ   ބިނ  ނ .  މ ކަކޭއެ 

އަދި ބިމ ެގ ތެރޭަގއި ެވސ  ކަނ ކަނ     ،ށާ ވެސ ބިމ ެގ ަމތި ވެސ ، ބިމ ެގ އަޑި ވެސ ، ބިމ ެގ ވަ ؛ބޭނ ނ ކ ރެވޭ ޮގތ 

ފ ކޮށ  ކިޔައިދެއ ަވއިފި. އަޅ ަގނޑ  ިމ  ޮގތ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ސާ  ގ ޅޭ  ބޭނ ނ ކ ރާ ޮގތާ

އަރިހ ގަ ހ ބަ ވަޒީރ   ައޅ ަގނޑ   ަވޒީރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ކ ރިއަށ ެގނ ދާނަނ .  އި  ސ  

ސ  އަޑ އައ ސަާވކަށ . އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑަށ  އެނޭގ  ހ ނ ދަނ ނަވާނަނ  މިތާ އިނ ނަަވއިެގނ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ ބަ

ޓީވީެގ އިއ   ވެސ   ިއނ ނަވާއިރ ަގއި  އޮފީހ ަގއި  އަދި  ެގނ ދަާވނެކަނ .  އަޑ އައ ސަވަމ ނ   ފޯނ ނ   ަވޒީރ   ޒަތ ތެރި 

. އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރަށާއި އަދި ވަޒީރ ެގ ވ ޒާރާެގ ހ ރިހާ ކަނ ސަވަމ ނ  ެގނ ދަވާނެ އިނ  ވެސ  މަޖިލިސ  ައޑ ައއ ޢާޛަރީ

ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ވަރަށ   އެދިަވޑަިއެގނ ފަ.  ދޫކާށިބޭފ ޅ ނ ނަށ   އޮތީ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ 
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ަވޒީރާކޮޅަކަށ ފަހ (  )ަވގ ތ  އަރ ވާނީ.  ޞަތ އަޅ ަގނޑ  އެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ފ ރ   ވަޒީރ  ވަޑައިެގނ ނެވީމާ  އާދެ! 

ަވޒީރާ  ނ ކ ރެވޭނެ.  އިޖ ރާކ ރެވޭސ ވާލ   ސ ވާލެއ   އެހެނ   މަޖިލީހ ެގ  ތެރެއިނ .  ތެއ  އަނީ  މި މިހާރ     އަޅ ަގނޑ ެގ 

 ށ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޖާބިރަهللا ޢަބ ދ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ކާށިދޫއަރ ވަނީ ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ هللا ޢަބ ދ  ށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ ކާ

ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ސައިނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ވަރަށ   ލެވެލ ދެނ މެ  ރަނަގޅަށ    ެގޓިފިކ   ވަރަށ   މިތާ  ސައިނ ޓިސ ޓަކ  

އައި  އައި   ދ ނިޔެ  ފަރ ތައ   ހެދޭ  ޮގތާއި،  ިގރިތައ   ކ   ޮގތާއި،  ެވސ   އަޅ ަގނޑ   ދެނ   ކ ލާހ ނ   ޑަ ޮގތާިއ،  މި  ކޮށ  

ބަލައިެގނ  ކަމަށ   ދަސ ވެއ ޖެ  ކޯޗެއ އަދި  މ ޅިނ    ؛އެއ ޗެއ   ބިމަކީ  ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ވޭ،  މި  ؟ތޯސާފެއ  

ބިމ  ކީއ ެވެގނ ތޯރާއ ޖޭެގ  ނެތީ  އަެގއ   ެއއ ވެސ   ހ ނ ނަ   ،ަގއި  ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަކަށ   އަމިއ ލައަށ   ސަރ ކާރ ނ  

ރާއ ޖޭެގ އެއ ވެސ  ބިމަކީ    ، . މާލެއަކީހ ރެ ބަލަހައ ޓައިެގނ  ހ ރެ ބަލައިލީމަ އެނޭގނެ  އި ގަ ބޭފ ޅަކ  ލޯަގނޑ  ކ ރިމަތީ

  އި އ މ ތަކ ގަ ޤަ  އޮތ ނ . ދ ނިޔޭެގ އެހެނ ށ  ަގވާިއދ ތައ  ހަދާފައި އޮތ  ނ ކ ރެވޭ ޮގތެއ  ކަމައެއ ވެސ  ކޮމާޝަލ  ޔޫސ އެއ 

ބިމަކީ ެއ މީހާ ވިޔަފާރިކ ރ މަށ  ވަރަށ   .   މީހާެގ ބިނ  ލިބޭބިމަކީ ވިޔަފާރި ކޮޮމޑިޓީެއއ . ވިޔަފާރިކ ރާ ކޮނ މެ މީހަކީ އެ 

ބިމ ެގ އެއ ވެސ  ވެލިޔ ެއއ     އި . މި ރާއ ޖޭގަ އ ޖޭަގިއ އެހެނެއ  ނ ވޭމ ހިނ މ  އެއ ޗެއ . ެއއީ މޯޭގޖ ކ ރާ އެސެޓެއ . މި ރާ

ކ ރީމަ ބިނ  އޭނާއަކަށ   ނ ޓ މެތާ. އޭނާ އިނ ވެސ ޓ  ކ ރަނީ. އެެވސ  ބިނ ނެތ . ފ ރަތަމަ ރިސޯޓަކަށ  މީހަކ  އިނ ެވސ ޓ 

މިއީ. އެހެނ ވީމާ  ނ ލިބޭ. ދެކޮޅ ނ ޖެހޭ ެގނެޭވ ޖެ އިނ ވެސ ޓ މަނ ރާއ ނ ލިބޭ.    ، އިނ ެވސ ޓ މަނ ޓ ސ ޕ ލޭނެއ ތާ  ޓ ސ  

ދިވެހިރާއ ޖޭބޭރ   ނާދޭ.ޮގތެއ    އަިއސ   ަގތަސ    ނ މީހަކ   އޭނާ  ،އެޕާޓ މަނ ޓެއ   ކަމެއ .  މަނާ  ނ  އަމިލި  100  ،ެއއީ 

ށ  ައއިސ   އޭނާއަށ   މި ރާއ ޖެއަ  އަށ ވާހަކައަކީ ޑިވެލޮޕ ކ ރާ މީހާ ؛ކ ރާ އިނ ވެސ ޓ   މަށ ބި  ،ކ ރާ މީހާޑޮލަރ  އިނ ވެސ ޓ 

ދަ ހ ނ ނަނ ވިސާ  އޭނާ  ޕާމިޓ އ ކަިއެގނ   ވަރކ   ނެތީއިަގޖެހޭނީ  އ ސޫލެއ   ކަހަލަ  އެއ ވެސ   އިޖ .  ނެތީ.  އަރާ.  ތެއ  

ހަދާނެ ކަމެއ  ނެތ އެހެނ ވީމާ ޮގތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކޮނ މެހެނ  ކިޔައިދޭނ   އ ފެދ ނ   ބިނ   ބިމ ނ   މިނިސ ޓަރ .  ، 

  އ ޖެ،  މިތަނަށ  އައި މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވެދެނ މެ  ؛ލިބޭ ފައިދާ. ބިނ   ކ ރީމަވާނެ ފައިދާ ކިޔައިދޭނ ވީ. ބިމ ަގއި ޮގވާނ 

ސަރ އަހަރ   3 ކަމެއ ދ ވަހަށޯ  ހެއ ާވ  ކޮނ ކަހަލަ  މިއީ  ދަނޑ ގޮވާކ ރަނ .  ދޫކ ރަނީ  ބިނ   ބިނ    ؟ތޯކާރ ނ   ދ ނިޔޭެގ 

  300އަހަރ ،    200ރ ،  އަހަ  100ކ ރަނ ވީ.  ހިސާބ ނ  އެ ބިމ ަގިއ ދަނޑ ގޮވާނ    ކަނޑާފައި ދޭނީ. ެއއީ ޔޫެގ ބިނ . އެ

 ށޭ.ދިރިއ ޅޭ  ަގއިަގލޯބަ ރވޯޓަޮގސ   ޖަޒީރާެވެގނ   މި އ ޅެނީއަޅ ަގނޑ މެނ     އަދ . މިނެޖެހޭނ ކަނ ކަމާ ފިކ ރ ކ ރަނ  އަހަރ .  

ދިމާނ ވެެގނ  އަތާ  އަނަގޔާއި  އ ޅެނީ  ކިޔަނީ  މި  މި  ކީކޭތޯ  ރައީސ .  ވާހަކަ  ؟ިއއ ޒަތ ތެރި  ނޭނޭގ  ތިމާމެނ ނަށ  

އައިސ  ހިސާ  ތަނ ތަނަށ   ފަރ ތަކ ެގ  ޖަހަނ ދައ ކާނީ.  ވަޒީރ ނ   އިބ   ތިބޭ  ގ ނަނ   ރާޅ އަރާަވރ   ިގރިތަކ ަގއި   ،

ވާނީ ހަމަ މިހެނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ތަ ހަމަ މިހާރ  ދެނ މެ ވާހަކަދެއ ކި  ؛ނ ތަނ ަގއި ތަޖ ރިބާ ނެތ  މީހ ނ  ލީމަ 
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މިނިސ ޓަރ  ޕ ލޭނިނ   ،ޕ ލޭނިނ ގ  ވެސ   ވެރިކަމ ަގއި  އޭ މަނިކ ފާނ ެގ  ހ ރީ.  މިނިސ ޓަރަކަށ   ވެސ     ެގގ  ކ ރިނ  

ހަމައަށ  އެކައ ޗެއ  ވެސ  ނެތ  ހެދިފައެއ .    ޖޭަގއި ނެތ  ހެދިފަ. އަދާޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަރ . ެއއ ެވސ  ޕ ލޭނެއ  ރާއ 

  އި މި! ދިއ ދޫ ހިއ ކާނީއޭ. ބާރަށ  ދިއ ދޫ ހިއ ކާފަ، ިމައދ  އާނ. ޭއރެއ ަގއި އަނ ނަ ރައީސ އަށ ހަމަ އެޑ ހޮކ  ބޭސަސ 

ކާކ ތޯ  ؟ޗެއ ތޯ އޮތީއ ބިނ  ހިއ ކީ. ކޯ   ެގޗެއ ތޯ އޮތީ. ކ ޅ ދ ފ ށީއ  ކޯ  މ ގައިހިއ ކި ބި ؟ދިއ ދޫއަށ  ލިބ ނީ  ޗެއ ތޯއ  އޮތީ. ކޯ

އޮތ  ތިނަދޫ   އެ ؟ކިތައ  ބިނ  ހިއ ކާފައި ެއބަ އޮތ ތޯ  ގައިއަތޮޅ    ކޮނ ކަމެއ ، ައއ ޑޫ  މ ގައިހިއ ކި ބިމ  ؟އެނ ީގ ހިއ ކަނ 

ހި  އެ ބިނ   ބިއޮތީ  އޮތީ.  ހިއ ކާފައި  ބިނ   ކާށިދޫެގ  ކޮނ އ ކާފަ.  ކ ރެވ ނީމ ަގއި  ހިލޭ.  ؟ކަމެއ ތޯ  ހަމަ  ދޭނ ވީ  ބިނ  

އެމ .ޑީ.ޕީެގ    ،އެއީ   .ބަހައ ޓާ ޚިޔާލ  ެގނ ގ ޅެނީއިހިނ ނަށ  ދިވެހިނ ެގ ބިނ  ދޭނ ވީ. ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ފޮއ ޓަކަށ ލަދިވެ

ެގދޮ ބޭނ ނ ވަނީ  ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހި  މާލޭަގޕޮލިސީއެއ .  ދިރިއ ޅެނ .  ޭގަގއި  ކޮނ މެ  ދެވެނ ޯގތި    އި ރ އަޅަިއެގނ   ޖެހޭނެ. 

އަޅ ަގނޑ މެނ ައކަ  2000މީހަކަށ    ވެރިކަމެއ ަގއި  ފޫޓ   އެ  ދޭނަނ   އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާދޭނަނ   ެގ  މީހަކަށ .   އީ  ކޮނ މެ 

  މީހަކ  ވާނެ.  ޒ  ޔިތ ނ  ކިހާ ކޮނ ފިޔ ތިކަހަލަ ވާހަކަދެއ ކީމަ ރައ   ދެނ  ނ ދެވޭނެތާ.  ނ ދެނ  އައި ދ ވަހަކ ނ ތާ. ނާނ ނީހެ

ވެރިކަނ  ލިބ ނ  ދ ވަހ ނ ތާ ދެވޭނީ. އެހެނ ނޫނިއ ޔާ ކަމަށ  ތައ ޔާރ ވެފައި މިހިރީ. އޭނަ އެ ބ ނަނީ ދޭނަމޭ. ދެނ   ވެރި

ަގިއ  ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ތަނ ތާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ހަމަ މިހާރ ނ  މިހާރަށ  ބިމާ ބެހޭ ާގނޫނ   އެހެނ ވީމާ ؟ ދޭނީއ ކިހިނެ

ލ. އޮވެސ    އޯކޭ.  ކިހާވަރަކަށ އަތޮޅ   ނ ނާނެ.  ައކަނ   ރިސޯޓ ތަކަށ   އަޅ ަގނޑ  ؛އ  ވެލި  މޯޭގޖ ކ ރާ ؟ފޫޓެއ ހޭ  ެގ 

ކ ރި އިނ ވެސ ޓ މެނ ޓ ތައ  ނިނ މާފައި އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ރިސޯޓ  ދޫކޮށ ފައި ދާނ    ،ނ ކ ރެިވެގނ އަޅ ަގނޑ  އިނ ވެސ ޓ 

ބިނ  ވާހަކަައކީ ސަރ ކާރ ެގ   ؛ރި ހޯދަިއެގނ ނޫނ . އެކި ޮގތ ޮގތ ނ  ރިސޯޓަށ  ލާ  ކީލާރިއެއ  ލިބެނ  ހ ނ ނަނީ  މިތަނ ނ 

ކޯ  މިލ ކިއ ޔާތ ގައި ސަރ ކާރަށ   ބިމ ނ   އެ  ސަރ ކާރައ ބާއ ވަިއެގނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ށ ޗެއ ހޭ،  އޮނ ނާނީ.  މިލ ކ   ތާ 

ޓ ރޭޑެއ ބިމ ަގއި   ޓެމ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ރެވެނީ  ައޅ ަގނޑަށ   އަޅާ ޕަރަރީ  ނ ކ ރެވޭ.    އަޅ ަގނޑ މެނ  

ބަލ ކ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ   ، . އެހެނ ވީމާއިތަކ ަގގ ޑިނ ލ ބި  ނ  ޑޮލަރ ެގއަބިލިބޮޑެތި  ރާއ ޖެއަށ     ،ސ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ކ ރަނ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  ޓެކ ސ   ބިމ ނ   ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އ ޅެނީ.  މި  ވާހަކަެއއ .  ނ ެގނެިވެގނ   ރަނަގޅ   ޖެހޭނެ. 

އޮނ ނަނ  ؛ބިނ   އެކަމަކ  ވެރިފަރާތެއ   ފަރާތެއ ެގ  ބިމ ެގޖެކޮނ މެެވސ   ބިޑިނ ެގހޭނެ  މާލެއިނ   އަޅ ަގނޑ   ަގތީ .    އ  

އޭނާެގ މޯޭގޖ   އަހާނ!  ނ .  ފި ނ ދައ ކައިޑޮލަރ   އ ކަ  ލަ   12،  11ައޅ ަގނޑ  މިހާރ     ށ މި ބިޑިނ ަގ  .ލެއ ެގ ޮގތ ނ މިސާ

  ކ ރަނީ. ވަގ ތ  އޮތީމަތާ މޯޭގޖ   އެ  އޭނާެގ ދަރަނި؛ އޭނަެގ ދަރަނި  ނ ނަނިއ ޔޯއޮ  އިބިމާ ބެހޭ ާގނޫނ ަގ  .އަޅ ަގނޑ  ަގތީ

އ ޅެނީ. ދެނ  ާގނޫނ ތައ  އެބަޖެހޭ   ަގވާއިދާިއ ާގނޫނ  ހަދައިެގނ  މި  ،ވެސ  ރަޖިސ ޓ ރީެއއ  ނ ވޭ. މ ޅިނ  އިދިކޮޅ އެ

ރާއ ޖެއިޤ  ޮގތ ނ   މައ ޗަށ     ފަހިވާނެ  އަށ  ތިޞާދީ  އިނ  ޮގތެއ ެގ  ބިމަށ   ސަރ ކާރަކ ނ  ވެސ ޓ ޕ ލޭނ ކޮށ ެގނ   ކ ރަނ . 

ކަމެއ  ނޫނ  ބިނ   އާ   އިކާނ ދޭކަށ . ސަރ ކާރ ނ  ޖެހޭނީ ޕޮލިސީސ ތައ  ދޭނ . ދ ނިޔޭގަ   އިނ ޖެހޭ ކޮނ މެ މީހަކަށ  މޮޑެފަ

ޤައ މެއ ަގޓ ރޭޑ ކ ރ މަކީ ކޮނ މެ  ދ ނިޔޭެގ  އ ޅެނީ  މީހ ނ   ވިއ ކަިއެގނ   ބިނ   ޒަމާނ އ ސ އި  .  ހާސ    ރެވެސ .  އެތައ  
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ދ ވަހަށ  ެވއ ޖެ. ެއކަމަކ  މި ރާއ ޖޭެގ ބިމ ނ  އެއ ެވސ  ކަހަލަ ނަފައެއ  ނ ލިބޭ. އެއީ ބިނ  ތިނ  އަހަރ   ހާރ އަހަރެއ  މި

އެތާ ކަމެއ  ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ސަރ ކާރަކ ނ  ނަހަދާ.   ،ކ ރަނ  އ ޅ ނީމަ  އެތާ ކަމެއ އި،  ދެނީ. ކ އ ޔަށ  ދީފަ  ކ އ ޔަށ  މި

ސަރ ކާރ ެގ ވާހަކަެއއ  ނޫނ  އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ކަނީ. މިހާރ  ދެނ     ތ ރ  އޮމިހާ ؛ކ ނ  ސަރ ކާރަ އޮނ ނަ  އިއ ގަ އިރެ އެ

ޓަށ   ކ ލެއިމ ކ ރަނ  ދާނ ޖެހެނީ ކޯ  އިނ ޝ އަރެނ ސ   .ކޮޅަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަތިބެވޭތާ؟ ސަރ ކާރ  ކިހާ ރަނަގޅ ތޯ

އެބައޮތ ތޯ ސަރ ކާރެއ   މާތ   މިވަރ   މި؟ ވިއ ޔާ.  ޓ އަރިސ   އަނެއ ކޮޅ ނ   ސަލާމަތ ކިޔަނީ  އެލަޓ ނ   އިޑ   ކ ރަނ  

ދައ ލަތ ެގ އިނ ޝ އަރެނ ސ  ކ ނ ފ ނި. ދެނ     އ ،ވައ ކަނ ކ ރާ އިނ ޝ ައރެނ ސެ  ނ މަކަރާއި ހީލަތ  ؛އިނ ޝ އަރެނ ސ  

މިހެނ  އޮތ ތަނެއ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ކަނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .   ؟ކ ރާނީކިހިނެތ  މި ޤައ މ ަގއި އިނ ެވސ ޓ 

 ... މަޖިލިސ  މި ރާއ ޖޭެގ މި ރައ ޔިތ ނ ެގ ،ބޫލ ކ ރާ ސިފައެއ ަގެވސ   ގައިމ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ؛ރި ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫއަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 . މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ތަދޫށ . ހިޒިލަނާ އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ 

 

 ވ ނ : ވާހަކަދެއ ކެ  ނާޒިލ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

ކ ރ ާމއި ހިނ ގ މ ެގ ބިލ  ެގނެސ ދެއ ިވ  ހިސާބަށ  ބިނާވެށީެގ ޕ ލޭނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ  އ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .އި ޝ ކ ރިއ ޔާ  

ވިލ ފ   ކަމަށ  ޝ ކ ރ    ށީޓަކަިއ،  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މީެގ   ދާއިރާެގ  ދެނ މެ  ދަނ ނަވަނ . 

މ ހި ވަރަށ   ފަރާތ ނ   ވަޒީރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ރީަގއި  އަޑ ިއވިެގނ  ކ ޑައިރ ކޮޅެއ   ކަނ ތައ ތަކެއ   ޮގއ ސި.  ނ މ  

ފ ރަތަމަ  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ ވަނީ  އެނ މެ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ރަށެއ ެގ  އިއ   ؛ެވސ   ބޮޑ   ބިނ   ހިތަދޫއަކީ  ރައީސ ،  ޒަތ ތެރި 

އ   ރައ ޔިތ  މީހާ ދިރިއ ޅޭނެ ތަނެ  ،ޮގތ ަގއި އަބަދ ވެސ  ވަރަށ  ިގނަ މީހ ނ  ބ ނަމ ނ  އަނ ނަ ރަށެއ . އެހެނ ނަމަވެސ 

ވެލޮޕ މަނ ޓ  ފިޒިކަލ  ޑި   ،ވެސ  މި އަޑ ިއެވނީ  ކޮނ މެ ފަހަރަކ   ތަނ  ހޯދަނ ، އެ ބިނ ކޮޅ  ހޯދަނ  ދިޔައިމާ  އެ  ،ނ ލިބި

ނ ކ ރެވޭނޭ ދ ލެއ   ބިމެއ   ނެތި  ޕ ލޭނ   އެ  ނެތޭ.  ޕ ލޭނެއ   ވީހާ  މާސ ޓަރ  އ މ ރ ނ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ިއވޭތާ  އަޑ   މި   .

ވަނަ އަހަރ ަގއި ައއ ޑޫ އަތޮޅ  ހިތަދޫަގިއ    1996ޮގތ ަގއި    ަގނޑަށ  އެނިގފައި އޮތ ވެސ . އަޅ   ވެއ ޖެ ޔަޤީނ ނ   ދ ވަސ 

 ދ ވަހ  އެ ޕ ލޭނ  ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީއަށ  ފޮނ ވީމާއިހަކަށ   ،ވީ. އެހެނ ނަމަވެސ  އިދިފަވަރަށ  ރަނަގޅ  ޕ ލޭނެއ  ހެ

ތިމަނ ނަމެނ   .ތިކަމަކ ނ ދާނޭ ބޭނ ނ ފ ޅ ވަނީ ވަކި ؛މިހާރ   އެއ ކަލަ  ޮގތަކަ  ވަޒީރ   ޕ ލޭނ  އޮނ ނަށ . އަނެއ ކާވެސ   ށޭ 

މަޑ ކޮށ ެގނ   ރައ ޔިތ  ޕ ލޭނަށ   އެއ ކަލަ  ހަމަ  މިޖެހެނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ނ ނަހ މީހާ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި   ރައީސ . 

ނ  މި  ދިރިއ ޅޭނެ ތަނެއ  ލިބ މޭ. މިހެ  އަށ މީއެއ  ނޫނޭ ބޭނ ނ ވާ ޮގތަކީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަކީ ރައ ޔިތ  މީހާ
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ވަޒީރ  ެއ  ؟ލިބޭނީ  އ ލެއ ޙަދ ވަހަކ ތޯ  ދަނީ. ކޮނ   އަހަރ ެވެގނ  މި  40  ،އަހަރ   35ދައ ކާ ތިބޭތާ  ދައ ކާވާހަކަ ދައ ކަ

ޕ ލޭނ  ޕ ލޭނ   ،ވިދާޅ ާވ  މާސ ޓަރ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   އަދި    ،ފިޒިކަލ   ނަާގނެ  ހަދަނ   ރައ ޔިތ   50އެ  މިއަހަރ .   މީހާ 

އާދޭސ  ހަމަ  ހޯދަނ   ެގދޮރ   ރައީސ ދަނ ނަވަޖެހެނީ  އިއ ޒަތ ތެރި  ތިބެނ .  މީެގކ ރިނ    ؛ދަނ ނަާވ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ެގނ ނެވި  ާގނޫނަށ   މި  އިޞ ލާޙ ތަކާ  ލާމަރ ކަޒީ  ާގނޫނެއ   ލާަމރ ކަޒީ  އައިމާ  އެކީަގއި  ހީކ ރީ    ތަނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ރައ ޔިތ ނ ނާ ބިނ ތައ   މި  ކައ ނ ސިލަށ   ފަސޭހައިނ   ފޯރ ކޮށ ދެ  ވަރަށ   އެހެނެއ ވޭނޭހިސާބަށ   ވާކަ  .  ނެތ  ށ ވެސ    

ލަނ ޑަނ ެގ މެދ ތެރޭަގިއ    ،ވަޒީރ  އެ ވިދާޅ ވީ  .އޮތީ ބިނާވެށި ޕ ލޭނޭ ކިޔާފައި ޕ ލޭނެއ  އަިއއ ސަ  . އަނެއ ކާ މިކ މިހާރަ

މީހާއަށ  ޮގތަށޭ    އިނ ނަ  އިރ ައރާ  މާލޭަގޕ ލޭނ ވެސ   މި  ހަދާނީއ ކިހިނެ  އިކ ރާނީ.  ޕ ލޭނ   އެ  މާލެ  ؟ތޯ    ފ ރަތަމަ 

އޭެގ ނޫނ ތޯ.  އެއ ޮގތަކަށ ފަތަޅާލަނ ވީ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ހަދަނ ވީ.  ޕ ލޭނ   ނޫނ ތޯ  ހެދޭހ ނ   ޕ ލޭނ   މި  ނެ  ވެސ  

ވިދާޅ ވަނީ އެ  ވަޒީރ   ޕ ލޭނެއ ތޯ  ރަށެއ ެގ  ހިއ ކާ  އަލަށ   ނޫނީ  ނާދެ.  މިއީ   ؟ދ ވަހެއ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި 

މިކަނ    ކަމެއ .  ސާފ ކ ރަނ ޖެހޭ  ޕ ލޭނ އަޅ ަގނޑ މެނ   މި  ދ ވަހަކ ނ ސާފ ނ ކޮށ   ހިޔެއ ނ ވޭ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ެވސ     

  އިއ . ަވޒީރ  ެއ ވިދާޅ ވަނީ އެއ ކަލަ ހިލ ެއއ ެގ މަތީަގއި އެނ މެ މަތީގަ ނެހެރައ ޔިތ  މީހާއަށ  މީެގ މަނ ފާއެއ  ކ ރާނެ

އެއ ޗެއ  ފެނ ނާނެހެނ  އިރ އަރާ   އެ ދޭތެރޭަގިއ ސ ލޯޕަކ ނ  އެ ހ ރިހާ  ،ހ ނ ނަ ގެއާއި އެނ މެ ތިރީަގިއ ހ ނ ނަ ގެއާ

ރާ މި  ޕ ލޭނެއ   އެ  ެގނ ނަށ ޖެހޭނެ.  މަނ ޒަރ   އިރ އޮއ ސޭ  ފެނ ނަށ ޖެހޭނެ.  ތަނެއ  މަނ ޒަރ   ހެދޭނެ  އ ޖެއަކ  

މި ވާހަކަ   އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑަށ  ެވސ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  އިނޭގތީވެ އަޅ ަގނޑ  

ހިސާބަކަށ     އާހާމީލ ކޮށ  މި ދަނ ނަވަނީ. ަވޒީރ  އެ ވިދާޅ ާވ ޮގތަކަށ  ޕ ލޭނެއ  ހަދައިެގނ  ރައ ޔިތ ތަނ ކޮޅެއ  ތަފ ސީ

ވޭނެ، ބިމެއ  ނ ދެވޭނެ. މި މަޖިލީސ  ކ ރިމަތީަގއި ހަމަ ދެ ދ ވަހ ނ  ެއއ  ދ ވަހ  އެބަތިބޭ ބިނ  ދޫކ ރީމައޭ  ެގދޮރެއ  ނ ދެ

އ ލެއ   ޙަތިބެނީ ރައ ޔިތ ނ  ނިކ މެ. މިއަށ     . ފޮތިަގނޑ  ދަމާލައިެގނ  މިދޭނީ. ބިމެއ  ނ ދެނީސ  ޯވޓެއ  ނ ދޭނަމޭވޯޓ 

ައޅ ަގ ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އެބަޖެހޭ  ާގނޫނ ހޯދަނ   މި  މަރ   ،ނޑ މެނ   ކޮމިޓީ  ބިލ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޙަމި  ލާަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ  އެބަޖެހޭ. މި    ވަރ ކ ރެވެނ  އޮތ  ހ ރިހާ ކަެމއ  ކޮށ ެގނ  ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބިނ ކޮޅެއ  ދެވޭނެ 

އަހަރަށ  މި   30  ،އަހަރ    25ނެއ ކާ  އަ  ،ވެސ  އަޅ ަގނޑ  އެދެނ   މަޖިލީހ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ ެގ އަރިހ ނ 

ޮގތަކަށ  މި ބިލ  އިޞ ލާޙ ކޮށ ދެއ ވާށޭ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ިވ    އާ މީހާނ ލާ ރައ ޔިތ އިދައ މަ ހިސާބަށ  ބިނ ކޮޅެއ  ދެވޭނެ 

 ޞަތަށ . ފ ރ 

 

 ޑައިގަތ ނ ( ސަތާ ހަވާލ ވެވަރިޔާهللا ޢަބ ދ )މަޖިލީހ ގެ ނައިބ  ރައީސ  އީވާ 

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 
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 .ލަޠީފ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެނ ވޭރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ލަޠީފ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެނ ވޭރ 

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ިމއީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ބިލެއ . ޚާއ ޞަކޮށ  ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ 

ކަމަށ   ވަރަށ  ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއ  ެގނެސ ދޭނެ،  ވެސ  މ ހިނ މ . ހަމަ އެއާެއކީަގއި މާލެއަށ  ވަރަށ  ޚާއ ޞަރަށ ތަކަކަށ  

މާލޭެގ   ،އެނ ެމ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށ  ؛ކ ރާ ބިލެއ  މި ބިލަކީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވެސ  އ އ މީދ   ގައިމ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

ޮގތ ެގ ޕ ލޭނެއ  ހަދާއިރ ، ހިތ ނ  އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ކަމަކީ  ބިނ  ބޭނ ނ ކ ރާނެ  މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ   ،އަޅ ަގނޑ  

ކަނޑަެއޅ މ ަގއި  ޮގތ ތައ   ބޭނ ނ ކ ރާނެ  ބިނ   އެ  ކަނ ކަނ   ،ބަހެއ   ެއކ ލަވަ   ސަރ ކާރ ނ   ލެވިފައި  އިނިނ މ މ ަގއި 

ެއޅ މ ަގއި މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  މާލޭެގ ބިނ  ބޭނ ނ ކ ރާނެ ޮގތ  ކަނޑަ  ،ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވާ ވާހަކަައކީނ އޮނ ނަ

ކ ރެވިއ ޖެ  އެކަނ   ނެތި  ވަނ ޏާ  ބަހެއ   ފެނިެގނ    ،ކަމަށ   އަނެއ ކާވެސ   ކ ރީަގއަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ހަމަ  މީެގ    އި،ދާނީ 

ދިޔަ ޮގތަށ  މި މާލޭެގ ބިނ  ވެސ  ބޭނ ނ ކ ރަނ  އ ސޫލ ތަކެއ   ކ ރިނ  މި ރާއ ޖޭެގ ބިނ ތައ  ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ   ކެއ ޒަމާނ ތަ

ޮގތެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  މާލޭަގއި ދިރިއ ޅޭ    ވެސ  އަޅ ަގނޑ  އެދޭ  ގައިމ ތަނ . ެއީއކީ ހަމަ  ޑައެޅިެގނ ދާނެކަނ

ޮގތެއ   ރައ ޔިތ ނ  އެދޭނެ  އެހެނ ކަ  ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ނާ  ،މ ނ ނޫނ .  މާލޭެގ  ދާއިރާއެއ ަގއި  މަޝ ވަރާކ ރެވިެގނ     ފ ޅާ 

 ަގއިމ ދިއ މަކީ ެއއީ ހަމަމަލ ކ ރެވޭ ކަހަލަ ާގނޫނެއ  ހެދިެގނ ޢަެއއަށ     ،ެއޅިނޫނީ މާލޭެގ ބިނ  ބޭނ ނ ކ ރާނެ ޮގތ  ކަނޑަ

ކަެމއ  ރަނަގޅ   ކޮށ ެގނ    ވެސ   އެކަނ   އަދި  ނ ދެކެނ .  އަޅ ަގނޑ   ޮގކަމ ަގއި  ކަމ ގައިވާނެ  ނ ދެކެނ .    ތެއ   ެވސ  

ރައީސ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ޖެހޭ ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ވެ  ،މިާއއެކީަގއި  ާގނޫނަކަށ   ބިލ   ކ ރަނ   ، ެގނ ދާއިރ  މި  ބިލ ނ   ހ ރި    މި 

މިހާރ ވެސ  ބިލެއ ެގ ސިފަިއަގއި އޮތ  ކަރ ދާހެއ ކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  އިނޭގ މިއީ.    ،ޓަކައި   ކަނ ކަނ  ހާސިލ ކ ރ މަށ 

ޓަކަިއ،   ނ  ެއ ހާސިލ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ މަޤ ޞަދ ތައ  ހާސިލ ނ ކ ރ މަށ އިމި  ،ާގނޫނެއ  ނޫނ . އެހެނ ނަމަވެސ އަދިެއއ   

ނިނ މައިއަރ ވައަވަސ   ކޮށ   ކަނ ކަނ   ކޮށ ެގނ   އި،ލައިެގނ   ެއކަނ   ކ ރިނ   ވ ޖޫދ ވ މ ެގ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ާގނޫނ   ނ ވާނެ. 

އ ސޫ ؛ރައީސ  ވަކި  ބިލ ނ   މި  ވާހަކައަކީ  ދަނ ނަވާ  އޮތ އިރ މި  ބަޔާނ ކޮށ ފައި  ކަމަށ   ކަނޑައެޅޭނެ  ެއ    ،ލ ތަކެއ  

މިއަދ  ޮގތަށ   ހާސިލ ވާނެ  އެނ މެހަ  ވެސ   އ ސޫލ ތައ   ދައ ލަތ ެގ  ކ ރ މަކީ  ވެސ     ފަރާތ ތަކ ެގ  އިކަނ ކަނ  

ެއ    ޓަރ ދެނ މެ މިނިސ ؛ މަސ އޫލިއ ޔަތަކަށ  ވާނ ޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެާއއެކީ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ދިއ ޖެ. އަޅ ަގނޑަށ  އިނޭގ ިމއީ ، އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި ވަރަށ  ިގނަ ސ ވާލ ތަކެއ  އ ފެއި ެއކީަގ  ވިދާޅ ިވ ވާހަކަފ ޅ ތަކާ

އެހެނ ނަމަވެސ  ނޫނ ކަނ .  ަވގ ތ   ޖަވާބ ެގ  ކަނ ކަމ ެގ  ،ސ ވާލާއި  ހަމަ ؛މި  ލިބ މަކީ  ޖަވާބ   ސ ވާލ ތަކ ެގ   ގައިމ މި 

ރައ ޔިތ  ދިރިއ ޅޭ  މާލޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ނަށ   ވެސ   ކަނ ކަނ .  ލިބިެގނ ދާނެ  ތަސައ ލީއެއ   ހިތަށ   ވަރަށ  

ެއއީ ދިޔަދައ ކަމ ނ  ވާހަކަެއއ   ދޫކޮށ ލީމާ  ،  ބިނ ކޮޅެއ   އޮނ ނަ  މާލޭަގއި  ތެރެއިނ   ޕ ރޮގ ރާމ ެގ  މާލެ  އެ    ،ވެށިފަހި 
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މީ އެދޫކޮށ ލާ  ެއއީ  އަދި  ވާހަކަ.  ލިބޭނެކަމ ެގ  ބިމެއ   ތަނަކ ނ   އެހެނ   ެއ  ހާއަށ   ސަރ ކާރ ަގއި  ކ ރީެގ  މ .ޑީ.ޕީެގ 

ފެށި ހިނ ަގނ   އޮތ  ސިޔާސަތެއ   ެގ މި ސަރ ކާރ ގައިވެސ  ކަމެއ . އަދި އެމ .ޑީ.ޕީ  މަޝ ރޫޢ   ބަލައިެގނ ފައި    ވެސ  

އަޅ ަގނޑ    ހައ ދަވަަގކަމަށ   ޕ ލޭނ   ސ ޕެޝަލ   ައޅ ަގނޑަށ   ސިޔާސަތެއ .  ވާހަކަ  އިބޫލ ކ ރާ  އޭެގ   ،ނިނ ެމވި 

މާލެއިނ     ،އީ އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި އ ފެދޭ ސ ވާލެއ  އެ  ،ވިދާޅ ިވިއރ   ނ މި ވާހަކަ މިނިސ ޓަރ ނި  އިޑ ރާފ ޓެއ  ހައ ދަވަ

ކޮނ ސިޑަރ ކަނ ކަނ   ކ ރާނެ  ބިމ ަގއި  އެ  ދޫކޮށ ލީމާ  ޕ ލޭނ  ބިނ   ސ ޕެޝަލ   އެ  މިނިސ ޓަރ  ކ ރައ ވަިއެގނ ތޯ 

ވާހަކައަކީ ؟އޮތީހައ ދަވާފައި   ދަނ ނަވާ  ބިނ   ގައިހެނ ވޭރ    ،މި  ވަރަށ     ދޫކޮށ ލާނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މީހ ނ   ހ ރި 

ޮގތެއ  ލިބޭިގނައިނ  ބައ ދަލ ވޭ. އެ މީހ ނ  މިހާ  ރ  އެ ދިރިއ ޅެމ ނ ދާ ތަނ ތަނ  ދޫކޮށ ލާފައި އެ މީހ ނ ނަށ  އެހެނ  

ައޅ ަގނޑ މެނ ނާ ރައ ޔިތ ނ ނަކާ  ބައިވަރ   އެތައ   ތިބި  ދޫކޮށ ލަނ   އެތަނ ތަނ   ވަނ ޏާ  ދ ވަހަކ   ކަމަށ     ެވސ    ކޮނ މެ 

އެ ދޫވެފަ  ދިމާވޭ.  އެއީ  ބައ ލަވަިއެގނ   އިތަނ ތަނ   ކަމ ަގިއ  ތަނ ތަނ   ހައ ދަވާފައިހ ރި  ޕ ލޭނ    ؟އޮތީ  ތޯ ސ ޕެޝަލ  

ސަރ ކާރ ެގ  ެއއީ  އެ ޕ ރޮގ ރާމަކީ  ކަމަށ  ވަނ ޏާ، ައނެއ ކާ އެ ސ ޕެޝަލ  ޕ ލޭނ  ޖެހޭނީ އަލ ނ  ހަދަނ .    ނޫނ އެހެނ 

 ކަމަށ  ވަނ ޏާ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  މިކަނ ކަނ  ކޮނ ސިޑަރ އެބަ ކ ރައ ވަނ ޖެހޭ ސިޔާސަތ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޕ ރޮގ ރާމެއ 

ތައ ޔާރ ކ ރ މ ަގ ހެދ މ ގައި،  ޕ ލޭނ   އެހެނ ވީމާއިބިނާވެށި  ހިތ ަގއި  .  އަޅ ަގނޑ ެގ  ކަނ ކަމަކީ  ބައެއ   މިފަދަ   ،

ބަދަލ ކޮށ ލ މަކީސ ވާލ  އަލ ނ   މާލެ  މި  ހެދި،  ޕ ލޭނެއ   ބިނާވެށި  ކަނ ކަނ .  ދާއިރާެގ   އ ފެދޭ  ދެކ ނ   ހިތަދޫ  ދެނ މެ 

ފަދައިނ  ވިދާޅ ވި  އެ  އެހެނ ވީމާ   ކީެއއީ  ،އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ވާނެ.  ފަސޭހަކަމަކަށ   މިހާރ މިހާރަކ   ވެސ    ނ ،  މިހާރަށ  

  ލ މ ަގއި އ ސޫލ ތައ  ކަނޑައެޅިފައިއިކ ރައ ވަިއެގނ  އެ ޕ ލޭނ  އެކ ލަވަކޮނ ސިޑަރ  ށ ކަނ ކަނ  އެއަ ކ ރެވެނ  ހ ރި ބަެއއ 

  ހި މާލެ ޕ ރޮގ ރާމ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއ  ވެށިފަ  މާލެއިނ ޮގތަށ     ކަނ ކަނ  ކަމ ަގއި އެބަ ވާނ ޖެހޭ. މި ދަނ ނަވާހ ރި  

ކަނ ކަނ  އެހެނ   އެހެނ މެ  ހަމަ  އިޝާރާތ ކ ރީ.  މި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  މާލެ  ކަމެއ ެގ  ވެށިފަހި  އެބަހ ރި   ވެސ  

އެކަނ ކަމަ ކިހާވަރަކަށ ތޯ  ހިމެނޭ.  ބެއ ލެިވފަޕ ރޮގ ރާމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ    ؟އޮތީ  އިށ   އ ފެދޭތީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ސ ވާލ   އެ 

ޖަވާބ  މި  ސިފައެއ ަގއި  ކޮނ މެެވސ   އަޅ ަގނޑަށ   ލިބޭނެ  ހިތ ނ   ބޮޑަށ    ވެސ   ވަރަށ   އ އ މީދ ކ ރަނ .  ކަމަށ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 . މ ޢިއ ޒ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެނ ވޭރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މ ޢިއ ޒ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެނ ވޭރ 
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ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އ ވީތީ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފަށ     ޝ ކ ރިއ ޔާ 

. ރަނަގޅ  ޕ ލޭނެއ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . ނެޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ އޮތޯރިޓީއެއ  އ ފެއ ދ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ތާީއދ ކ ރަނ 

ފެނޭ. މާލޭގެ ކަެމއ  މާލެ ސަރަޙައ ދ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ  ނ ދާނެ އެތައ ވެެގނ ދިޔ މ ނ  ދިމާނެތި ކަނ ކަނ  ކ ރިއަށ 

ެގނެވިފައި ހ ރި ނ ރަނަގޅ     ، މިޮގތަށ  ޕ ލޭނެއ  ނެތި  ތަނ  މި ފެނ ނަނީ  ދާނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ފ ރިެގނ  ބަނ ޑ ނ ވަމ ނ 

ލޭަގއި ދިމާވެފަިއވާ ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ަމއ ސަލަައކީ  ޚާއ ޞަކޮށ  މާ  ިއ،ނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ރާއ ޖޭަގބަދަލ ތަކ 

ކޮށ ފައި ވ މ ނ  ދިމާވެފަިއވާ މައ ސަލަތަކެއ  ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ެއއ    އެއ ވެސ  ޕ ލޭނެއ  ނެތި ކަނ ކަނ 

ދަށ   ،އ ސޫލަކ ނ  އ ސޫލެއ ެގ  ރާއ ޖޭަގއެއ   ބަނ ޑާރަ  އިނ   އަޅ ަގދޫކ ރެޭވ  ޮގތެއ   ދޫކ ރެވޭނެ  ޖެހޭ ބިނ   ނޑ މެނ  

ވެސ  ކަނޑައަޅަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދަރިނ ެގ    މިނ ކ ޑަކަނޑައަޅަނ . އަދި ދޫކ ރެވޭ ބިމ ެގ ބޮޑ 

ހަދަނ .  ޓަކައި  ދަރިނ ނަށ  މިއަދ   ޕ ލޭނ ތަކެއ   ރަނަގޅ   ބަލަ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ބިލަށ   ިމ  އިމި  ބިލ ަގއި  މި  ލާއިރ  

ލަފާދިނ މަ ކޮމިޓީއެ   ށ އޮތޯރިޓީއަށ   އެސެސ މަނ ޓ   ޕ ލޭނިނ ގ  ާގނޫނަށ     އ ޓަކައި  ދ ވަހ ެގ    ތިރީސ މަލ ކ ރާތާ  ޢަ މި 

ވާނެކަމ ަގއި   އެކ ލަވާލަނ   ޕ ލޭނިނ ގ  އަށ ތެރޭަގއި  އެ  )ނ(ަގއި  މާއ ދާެގ  މި  އަދި  އެބައޮތ .  މާއ ދާަގއި  ވަނަ 

އެކ ލަ އެސެސ  ކޮމިޓީ  ނަމަވެސ ވައިމަނ ޓ   ައއިސ ފައިވޭ.  ޮގތ ވެސ   ކޮމިޓީ    ޕ ލޭނިނ ގ  ، ލާނެ  އެސެސ މަނ ޓ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ.  ަގލެވޭ ޮގތ ނ  މިކަމ ެގ މަޤ ޞަދ  ހާސިލ ވެދާނެ ކަަމކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ   އިއެކ ލަވަ

ތަނ . މިހެނ     ކ ރާދިމާ އިދިކޮޅަށ  މަސައ ކަތ   ހ ނ ނަ ޕ ލޭނ ތަކާ  ކ ރެވިފައި  އިއެބަފެނޭ ސަރ ކާރ ތައ  ބަދަލ ވެ، ކ ރީގަ 

ވެސ     އަދި ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި އެތައ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާެއއ   ،އެތަކެއ  ބޭކާރ  ޚަރަދ ތަކެއ  ކ ރެވި   ނ ދައ ލަތ   ކަނ ވ މ ނ 

ބަލަ އަޅ ަގނޑ މެނ   އެބަހ ރި.  ޮގތ ަގއި ލަމާއިދޭނ ޖެހިފައި  ބައެއ ެގ  މާލޭެގ  އަނ ނަ  ޑިވެލޮޕ ކ ރެވެމ ނ     ހިނާގތޯ 

ޮގތ ނ  ހ ޅ މާލޭެގ ވަކި ސަރަޙައ ދެއ ަގއި މާސ ޓަރ ޕ ލޭނެއ ަގއި ހަތަރ  ޮގތަށ . މި  ހ ޅ މާލޭަގއި ކަނ ކަނ  ދިމާވެފައި ހ ރި

ކ ރެވޭ އިމާރާތެއ   ޕ ލޭނ   ބ ރީެގ  ހެދި  ،ކ ރެވިޮގތަށ   ގާއިމ ކ ރެވިފައި   ،މަގ ތައ   ނިޒާމ   ނަރ ދަމާެގ  ވަނިކޮށ   ފެނާއި 

ބަދަލަކާސަ އައި  ޕޮލިސީއަށ   ހެދ މަށ   ރ ކާރ ތަކ ެގ  ބ ރިއަށ   ހަ  މިހާރ   ރާތ ކ ރެވޭއިމާ  ،ގ ޅިެގނ   ވަނީ   ޮގތަށ  

ތަނ ގަ ބަދަލ  ސަބަބ ނ   ބަދަލ ތަކ ެގ  މިފަދަ  ޚިދ މަތ   އި ެގނެސ ފަ.  އާބާދީއަކަށ   ާގއިމ ކޮށ ފައި ވަކިވަރެއ ެގ  ދިނ މަށ  

.  ދާނެކ ރިމަތިވެެގނ   އަސާސީ ޚިދ މަތ  ދިނ މަށ  ދަތިތަކާ،  ނ ޓ  ިވއ ަގއަށ  އަދި ކަރަ  ،ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ   ހ ނ ނަ ފެނާއި

  ،ލާއިރ އިވަނަ މާއ ދާެގ )ށ(އަށ  ބަލަސާދައ ލެއ  ެގނ ނަށ . ައދި މި ބިލ ެގ  ޙައަޅ ަގނޑ މެނ ޖެހޭ މި ބިލ ނ  މިކަމަށ   

އަތޮޅ     ،ނ ސިލ  ކަނޑައެޅިފައި އޮތ އިރ  ރަށ  ކައ   ،ސިޓީ ކައ ނ ސިލ   ،ޕ ލޭނިނ ގ އިދާރާތައ  ކަނޑަެއޅިފައި އޮނ ނައިރ  

ކ ރެވެނ ޖެހޭކަނ  މިހާރ   އަތޮޅ  ފެނ ވަރ ެގ ޕ ލޭނ ތައ  ރަނަގޅަށ  ޕ ލޭނ   ،ވެސ ކައ ނ ސިލ  ނެތ ކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ނަމަ

ެއއަރޕޯޓ  ވ މާއެކ    ނ އިހަވަނ ދިއ ޕޮޅ   ފ ދޭ.  ތަފާތ ވ މ ނ   ޚިޔާލ   އ ފެދިފައިވާ  ކައ   ،ލަފާފ ރ މާމެދ   ނ ސިލ  އަތޮޅ  

ދަނ ނަވަނ . މީގެއިތ ރ ނ  ށ   ނަ ކަމެއ  ކަމަޕ ލޭނިނ ގ އިދާރާއެއ ެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑަެއޅިފައި އޮތ މަކީ ައޅ ަގނޑަށ  ފެނ 
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ދަށ ނ  މިނިސ ޓ ރީެގ  ހިނ ގަވަނ ވާނީ  އޮތޯރިޓީ  ޕ ލޭނިނ ގ  ނެޝަނަލ   މާއ ދާަގއި  ފަސ ވަނަ  ބިލ ެގ  މި   މި  ކަމަށާއި، 

ކަނ ކަ  އޮތޯރިޓީއާ އޮތ މ ގ ޅ ނ ހ ރި  މިނިސ ޓަރ ކަމަށ   ޖަވާބ ދާރީވާނީ  މަޖިލީހަށ   އޮތޯރިަގއި  މި  އެއީ  ޓީެގ  އޮތ ނ  

  މަޤ ޞަދ  ހާސިލ ވ މަށ  ހ ރި ހ ރަހެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . މި ބިލ  ކޮމިޓީ ސ ޓޭޖ ަގއި އިތ ރަށ  ދިރާސާތައ 

 ޓަކައި ޝ ކ ރިއ ޔާ.   އ ވި ފ ރ ޞަތަށ ދެކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ .  ޖެހޭނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކެއ  ެގނ ނަ ،ކޮށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ވަޙީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ ގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( )ވަިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ވަޙީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ    ވިލ ފ ށީ  ،. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ އ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޝ ކ ރި  .`

ޕ ލޭނ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   ޢަފީފ  ހ ށަހެޅ އ ވީތީ ބިނާވެށި  ާގނޫނ   ހިނ ގ މ ެގ  މެނ ބަރަށާއި  ،ކ ރ މާއި  އަދި    އެ 

ޝ ކ ރ  ސަރ ކާރަށ   ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރިދަނ ނަވަނ .    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ފ ރަތަމަ ؛  އަޅ ަގނޑ     އެނ މެ  ވެސ  

ބޭނ ނ  މަ  ،ދަނ ނަވާލަނ   ބަެއއ ެގ  ިގނަ  މިޞ ވަރަށ   ކަމެއ   ހިމެނޭ  އެހެނ ވީމާ  ލަޙަތ   ބިލ    ،ކަމަކީ.  ެގ  މި 

ތަކަށ   ހާ ބިލ ހ ނ  ހަމަ ހ ރިލީ ދެނ  އަޅ ަގނޑަށ  އެނޭގ މި މަޖި ؛ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާަގއިދިރާސާ

އާ އާނ މ ނ ެގ  ވެސ   ހޯދައިެގނ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   އެނ ޭގޖ މަނ ޓ   ފ ރ ޞަތ ޚިނ މ ނ ެގ  މަޝ ވަރާއަށ   ދީެގނ ކަނ   ޔާލައި 

މި ޚާއ ޞަކޮށ   ެގނ ދަވަނީ.  އާނ މ ނ ެގ  ދިރާސާ  ބިލ   ކ ރިއަށ   ނ ހަނ  ޚިކ ރ މ ަގއި  ެއއީ  ހޯދ ނ   ަމޝ ވަރާ  ޔާލާއި 

ޓަކައި   ދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ިއސ ނެގ މ ަގއި އެކަމަށ  ޖާަގ ހޯދ މަށ ނ . އަކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ  ބޭނ ނ ތެރިކަމެއ 

އެއ ޗެފޯރަމި ބޭނ ނ ތެރިކަމެއ ތަކާއި  ނ ހަނ   ހިތ ނ   އަޅ ަގނޑ   އެއީ  ބޭއ ވ ނ   ހަމައެއާ  ހި  ދެކެނ .  ެއކީަގިއ  ކަމ ަގއި 

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެއ   ަގަގނޑ   އި އަޅ  ކ ރ މ ަގމި ބިލ  ދިރާސާ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ 

މިސާލަކަށ    ؛ޓީތައ ގ ޅ ނ ހ ރި ކޮމި  މިކަމާ  ،އަށ  ފޮނ ވ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ޓީހަމައެކަނި ޤައ މީ ތަރައ ޤީެގ ކޮމި ؛ޓީއަކަށ  ކޮމި

  އ ރެއ  ވެސ  ދަތަކ ެގ  ޓީޓީ ފަދަ ކޮމެނ ޓ  އެނ ޑ  ކ ލައިމެޓ  ޗޭނ ޖ  ކޮމިޔަރަނ މަޓީ، މިސާލަކަށ  އެނ ވަލާމަރ ކަޒީ ކޮމި

ބޫލ ކ ރަނ .  ަގކަމެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ     މ ެގނ ދިއ ނ  ެއއީ ވަރަށ  މ ހިނ ކ ރ މ ެގ ކަނ ތައ  ކ ރިއަށ އޮެވެގނ  ދިރާސާ

އެއ  ވަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަގ ހ ރި  ބިމަކީސީައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެނ މެ  ތަދ   .ލަތ   ވަ  އެނ މެ  ެއއ   ލަތ .  ސީވެސ  

މ ޖ ތަ ހ ރި  ަގއި މަޢ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ިގނަ  މައ ސަލަތަކާ ؛އެނ މެ  ބޮޑެތި  ިގނަ  ގ ޅިފައި  ވަރަށ   ެއއ     ވެސ   އޮތ  

އެނ މެ ބޮޑެތި    .ބޫލ ކޮށ ލަނ ޖެހޭަގލ ތައ  ކަނޑައަޅާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ސޫލަތ  ބިމަކީ. ބިނ  ބޭނ ނ ކ ރ މ ެގ އ ސީވަ

ހިނާގފައި ވެސ   ބޭއިނ ސާފ   ބޮޑެތި  އެނ މެ  މި  ކޮރަޕ ޝަނާއި  ޢަމަލ ކ ރެވެމ ނ ދަނީޅިެގނ ގ   ކަމާހ ރީ  މިހާރ    .، 
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ޮގތ ަގއި ާގނޫނެއ ެގ ސިފައިަގިއ    ބޫލ ކ ރާަގައޅ ަގނޑ     ،އެހެނ ނަމަެވސ   .ަގާވއިދެއ ެގ ދަށ ނ  މިކަނ ކަނ  ކ ރެވެމ ނ ދަނީ

ސަބަބަކީ  މައިަގނޑ   ެގނ ނަ  ބާރ   ާގނޫނީ  ފެނިެގނ   ،މިއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އޮތީމާ  ޮގތ ަގއި  ޔަ، ދިަގާވއިދެއ ެގ 

ެގނ ނަވާފަިއ  މިސާލަކަށ  މިދިޔަ ސަރ ކާރ ނ  އޭރ ެގ ހައ ސިނ ގ މިނިސ ޓަރ  ހަމަ ރެއެއ ެގ ދަނ ވަރ  ަގވާއިދަށ  ބަދަލ 

  ، ބ ރިއަށ  ހައ ދަވަނ  ވެެގނ  ބަދަލ ކޮށ ލައ ަވއިެގނ  އެ ހިނ ެގވި ކަނ ކަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނޭގ  14އަމިއ ލަ ެގ  

މިއަދ  މިނިޅ ަގނއަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޕ ލޭނިނ ގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދެއ ވި  މަޢ ލޫމާތ   ހައ ސިނ ގ  ޑ މެނ ނަށ   ސ ޓަރ ، 

ނ ކ ރައ ވާނެ  އެ  ،މިނިސ ޓަރ  ކަނ ތައ ތައ   އެފަދަ  އެހެނ ނަމަވެސ  ބޭފ ޅާ  އޮވޭ،  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިތ ބާރ     ، ކަމ ެގ 

އެކަށައަޅަނ ޖެހޭނީ މިކަނ   ސިފައިަގއި  ާގނޫނެއ ެގ  ތެރެއިނ   އިނ ސާ   ،ޅ ރަނަގ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ   ނިޒާމެއ ެގ  ފ ވެރި 

ޕ ލޭނ  ރާއ ޖޭަގއި  ބިނާވެށި  ކަނ ކަނ   އެބަޖެހޭ.    މަަގށ ހަމަކ ރ މ ެގ  ކ ރަނ   މިކަނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   އެޅ ވ މަށ ޓަކައި 

ށ   މިސާލަކަ ؛ގ ޅ ނ ހ ރި އެހެނިހެނ  ކަނ ކަނ   އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ . މި ބިލާހަމަެއއާ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ާގނޫނ   ބިމާ ލާ  .ބެހޭ  އެއީ  ސިޔާސަތެއ   މަިއަގނޑ   ވަރަށ   ހިނ ގ ނ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރާއ ޖެ  އ ސޫލ ނ   މަރ ކަޒީ 

މިހާރަށ ވ ރެ މާ ބޮޑަށ    ނ ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  ބިލ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިހާރ   ަގލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ކ ރިއެރ ވ ނ . އަޅ ަގނޑ   

ޖާ ނިޒާމަށ   ޮގތ ކަށަވަރ   ަގލިބޭކަނ ލާމަރ ކަޒީ  ބޭނ ނ ކ ރާނެ  ބިނ   އެނޭގ  ވެސ   އަޅ ަގނޑަށ   އެބަޖެހޭ.   ،ކ ރަނ  

ވިލަރެސ    ކ ރ މާޕ ލޭނ  ފެނ ވަރ ަގއި  ޤައ މީ  އެ  އެހެނ ނަމަވެސ ކ ބެހޭ،  އަޅ ަގނޑ މެނ    ،ރެެވނ ޖެހޭކަނ .  މިދެނ ނެވީ 

ވެސ   ެގތަރައ ޤީ ބޮޑަށ   ،ކަނ ކަނ   ވަރަށ   ތަރައ ޤީއަށ   އިސ ކަނ ދީސަރަޙައ ދީ  ދާއިރ ަގިއ    ފަރ މާކ ރެވެމ ނ   ެގނ  

ސަރަޙައ ދީ ފެނ ވަރ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ ،  ބެހޭ ކަނ ކަނ  ބަލަހައ ޓާ ފަރާތަކީ ވެސ   ބިމާ  ޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ

ބިލ ަގއެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ     ތަނަކަށ  ވާނ  ޮގތ ަގއި މިހާރ  މި  ނ ކޮޅެއ  ބާރ  ޮގތ ނ  މިނިސ ޓަރަށ  ތަ  އޮތ   ބޫލ ކ ރާ 

އިއެ ރަށ ރަށ ެގ  ބިނ   ރަށ ރަށ ެގ  ދަށ ނ   ާގނޫނ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަނޑަައޅާފަިއ  ޚ ބައޮތ .  ތިޞާޞ  

އޮތީމަ އަޅ ަގނޑ    ބިނ  ބޭނ ނ ކ ރ މ ެގ ކަނ ކަނ  ނިނ މ މ ަގއި މިނިސ ޓަރަށ  މާ ބޮޑަށ  ބާރ   ،ތަކަށ  ދީފައި ކައ ނ ސިލ 

މަތިނ     މިދެނ ނެވި ބިނ ވެރިކަނ  ދޫކޮށ ލާފައި އަނެއ ކާ އޭެގ،  ޞާޞ ތިޚ އި މިދެނ ނެވި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ހިތ ަގއި އ ފެދޭ

ައޅ ަގނޑ     .ނ ވޭބާއޭ. ދެނ  މިއަދ ެގ ވަޒީރ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ވިދާޅ ވި ޮގތަކަށ  މީތި ބައ ޓަނ   ކަހަލަ  ލާ އިޮގށ ޓެއ  ޖަހަ

ފ ރަތަމަަގ އެނ މެ  މިކަނ   ޮގތގ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ     ބޫލ ކ ރާ  ަވކާލާތ ޕީއެމ .ޑީ.ވެސ   މިނިވަނ ކަމާ  ކ ރިނ    ޮގތަށ  

އެކީަގއި މިކަނ  ބެލެހެއ ޓޭނެ ޮގތަކަށ  އެބަޖެހޭ ބައ ޓަނ ވާނ . މިހާރ ވެސ  ާގނޫނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ނެތީކީ ނޫނ . ރާއ ޖޭެގ  

ބިމާ  ބިމާ އެބައޮތ   މިހާރ ވެސ   ާގނޫނ ަގއި  ދަފ   ބެހޭ  ކަމަށ ބަލަހައ ޓަނ   އިލައިކ ލަވައެތަރ   ބެހޭ  ަގނޑ   އަޅ  .  ވާނެ 

ފަދައިނ   ދެނ ނެވި  ކޮރަޕ ޝަނާއި  މިކަނ ކަމާ  ،ކ ރިނ ވެސ   އ ފެދޭ  ޙައ ލ     ގ ޅިެގނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަނ ކަމަށ   ނާޖާއިޒ  

ހަމަ  .ލިބޭނެ ބިމ ެގ  ރާއ ޖޭެގ  ބިމ ެގ  އަދި  ޮގތ ަގއިއަާގއި  ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ     ވަޞީލަތ   ބޫލ ކ ރާ  ަގބޭނ ނ ހިފޭނީ 

ޮގތ   ރާއ ޖޭެގ  މިދެނ ނެވިހެނ   ަގއި،ޮގތ  ބޭނ ނ ކ ރެވެމ ނ ދާ  އެކަށައެޅިފައި   ،ބިނ ތައ   ބިނ ބިނ   ވެރިފަރާތ     ބިނ ތަކ ެގ 
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ދަފ  ފެނ ނާނެހެނ   އެނ މެނ ނަށ   ސާފ ކޮށ   ޮގތ   މިކަނ ކަނ    ،ހާމަކ ރެވި  ،ތަރ ކ ރެވިހ ރި  ޮގތަކަށ   ބެލެހެއ ޓޭނެ 

އެހެނ ވީމާ ބިލ   ،ބައ ޓަނ ެވެގނ .  ަމރ ޙަލާަގއި  ދިރާސާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގނޑ   އަޅ ަގކ ރ މ ެގ  ޮގތ ަގއި  ބޫލ ކ ރާ 

ތަޖ ރިބާ އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހާތަނަށ   މިހާތަނަށ ،  ވިސ ނަިއެގނ   މިކަނ ކަމަށ   ދާއިރާެއއ ަގއި  ފ ޅާ  ވަރަށ   ކ ރި އެބަޖެހޭ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އަލީަގއި  މިކަނ ކަމ ެގ  އަނ ނަާގނޫނެއ  އަށ   ނަށ   ރާއ ޖޭެގ ސިފަޖެހިެގނ   ބޭނ ނ ކ އިރ ަގއި  ބިނ   ރ ނ   ެގ 

ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ . ވަރަށ   ކަށަަވރ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ     ލެޭވކަނ އެނ މެ ރަނަގޅ  އެނ މެ ހަރ ދަނާ ޮގތެއ ެގ މައ ޗަށ  ެއކ 

 ތެރި ރައީސ . ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ކ ތާއަކަ  އ ވިރެފާހަަގކ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  އެއ ޗެއ   ދެ  ައޅ ަގނޑ   ށ  

ދެއ ވާފަިއވަނީ  ރައީސ  މިހާރ ވެސ  މަޝ ވަރާ  ހ ެގމަޖިލީ  ،ޓީރ މަށ  ފޮނ ާވ ކޮމި ކ ދިރާސާ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ . މި ބިލ 

ޓީ ޓ  ކޮމިއިނ ކޮކެޓީ ގ ޅިެގނ  ޖޮ  3މި    ،ޓީމިބެހޭ ކޮ  އާޓީ އަދި ޤައ މީ ތަރައ ޤީބެހޭ ކޮމި  ޓާށ ތިމާވެ  ، ޓީލާމަރ ކަޒީ ކޮމި

މާފަނ ނ  ޅަކަށ ފަހ (  )ވަގ ތ ކޮކަމަށ  މިހާރ ވެސ  މަޝ ވަރާ ދެއ ވާފައިވަނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .    ހެދޭނެ

 ވަނަ ފ ރ ޞަތ . 3 ،މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ 

 

 ކެވ ނ : މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ 

ބިނާވެށި ޕ ލޭނ  ހިނ ގ މ ެގ   ،އެދ ނީ  ވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށ  ވެސ  މި  3ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ   

ވަނ ޏާ އަނެއ ކާވެސ  ދިވެހިރާއ ޖެ ހަމަ ތަކ ރާރ ކ ރާނީ މިހާރ ވެސ    ކަމަށ   ކ ރެވިެގނ  ިމޮގތަށ  ޮގސ ފިގ ތަސ ދީ  ބިލ 

މިހާރ ވެސ  އޮތ     ،ކ ރެވެމ ނ ދާ ޮގތ ނ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބިނާވެށި ޕ ލޭނ  ؛ރައީސ ޒަތ ތެރި  ލަތ ތައ . ިއއ ހާކ ރެވެމ ނ ދާ    މި

 ،ަގކ ރެއ ވިހަލާއިރ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ލަޠީފ  ވެސ  ފާއިޚާއ ޞަކޮށ  މާލެ ސަރަޙައ ދަށ  ވިސ ނަ  ،ހާލަތ ނ 

ރާއ ޖޭެގ އެނ މެ ިގނަ ރައ ޔިތ ނ   މި ދިވެހި   މިއީމާލެ  މާލޭ ސަރަޙައ ދ ެގ  ،ވެސ  ފާހަަގކ ރެއ ވި  އަދި އެހެނ  މެނ ބަރ ނ 

ދ ނިޔޭަގއި   އިރ އަރާއިރ   ރައ ކާތެރިކަެމއ .  ރައ ޔިތަކަށ   ެއއ ވެސ   ނެތ   ސަރަޙައ ދ ަގއި  މާލޭ  މާލެ.  ރަށަކީ  އ ޅޭ 

ނޑަށ  އަޅަނީ  އޮތީ ބޮޑ ޮގނޑެއ . އެ ޮގެއ    ވެސ  ޔަޤީނ ކަމެއ  ނެތ . ޚާއ ޞަކޮށ  މާލޭެގ ަވއިމަތީަގއި   ކަމ ެގހ ނ ނާނެ

ލެއ ވިދ ނިޔޭަގ ކެމިކަލ ހ ރި  އި  ބާވަތެއ ެގ  އެ  .ހާ  އަނ ދަނީ  އަޅާފައި  ދ މެއ    އެ  އެނ ދީމާ  .ތަނ   ހ ރިހާ  އަނ ނަނީ 

ކޯއ ޗެއ  ބާއޭ.    .ކެމިކަލ  ބާއޭ އަނ ދަނީ  ކިހިނެއ ބާއޭ، އަނެއ ކާ  އަރާ ބައެއ  ދ ވަސ ދ ވަހ މާލެއަށ . އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ  

ނޭނޭގ    އ ޗެއ  ކޯ ޮގނޑ ެއއ ޗެކަމެއ   އަނ ދާ  ެގނ ނަ  .ހި  ޮގނޑަށ   ެއ  ދިވެ ؛އަދި  ޮގނޑ   ެއއީ  މަރ ކަޒީ  ހިރާއ ޖޭެގ 

ޮގނޑ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ރައީސ .  ކޯ  އިއ ޒަތ ތެރި  މަރ ކަޒ އ  ވެސ ،  އެ ؟ނ ކ ރާނީޗެއ ތޯ  ޮގނޑ   އޮތީ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 
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ައއިސ    .އަނ ނަނީ މާލޭެގ ަވއިމައ ޗަށ    އެެއ ޮގނޑަށ  އަނ ނަނީ ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށ ރަށެއ ެގ ކ ނި  .މަރ ކަޒ ކޮށ ފަ

ތަޅ ވާތާ. އަދި ކެމިކަލ  ތެރޭަގއި ރައ ޔިތ ނ  ަގނަ  ވިހަ  ،ވެއ ޖެ  މާލޭަގއި ތަކ ރާރ ކޮށ  އެތައ  އަހަރެއ އެތާ އެ އަނ ދަނީ.  

ޝަލ   ނޭ ސ ޕެމިސާލަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަފެ ؛ލޮޕ މަނ ޓ  ޕ ލޭނ ޑިވސ ވާލ އ ފެދޭ،    ށ  ހަމައެއާިއއެކ  އަޅ ަގނޑަ

ސ ޕެ ޑިވެޕ ލޭނ ،  އެކ ލަޝަލ   ޕ ލޭނެއ   ރައ ޔިތެއ ެގ،  އިނިނ މަ  އިލައި ވަ ލޮޕ މެނ ޓ   މާލޭ  އޮތ އިރ ަގިއ  ނ ވަތަ ލާފައި 

ރަށެއ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ   ބޭނ ނ ވާ   ކާރައ ޔިތަެއއ ވެސ   ދެކޭޮގތާއި  ސ ވާލ ކޮށ ފައި  އޮޅ ނ ފިލ ވާފަ  ނެތ   . ޮގތ ތަކެއ  

ބަ ސިޔާސަތ   މޮޅ   އިއެކަމަކ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  މައ ޗަށ ހ އ ޓަނ ކޮށ ފައިވަނީ  އެކ ލަވަ މެނި  ސާސ ތަކ ެގ  ެއ    އިލައިފެސ ޓޯ 

ވެރިކަނ ކޮށ ދޭނެށ ކަތަސިޔާސަތ  ވޯޓ     ވަޢ ދ ވީމާ  އެހެނ ނަމަވެސ   މި  ކަމަށ   މި  ވޯޓަށ   ،ދެނީ.  ބ ނަނީ    ފަހ  

ވެސ  އޮތީ މިނިސ ޓ ރީ   ބ ނަނީ، އޮތޯރިޓީ  ވަނަ މާއ ދާަގއި މި  3ލާނީ. މި ާގނޫނ ެގ  އިމިނިސ ޓަރޭ ސިޔާސަތ  އެކ ލަވަ

ރައީސ ކަމެއ     ހ ރިހާ  މިނިސ ޓަރޭ  ،އަތ ދަށ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި  ރައ ޔިތ ނ   ކޮބައިތޯ  ރައ ޔިތ ނ     ލޭެގމާ؟ ރާވަނީ. 

ބޯޅަ ަގލޮޅ   މާލެއިނ   ތިބީ  ދޫކޮށ ލަނ ތައ ޔާރަށ   ބިނ   ދަނޑ ެގ  ފަސ   މާލެ   ،ބޮޑ ވިޔަސ    ،ވިޔަސ  ކ ދި  .ދަނޑ ެގ 

ރައީސ ތަނަވަސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބިނ ތައަކަފޫޓޫނ   1000  ،ައކަފޫޓ ނ   100  ، އަކަފޫޓ ނ   50  .ެވެގނ ދާނެ  މާލޭ  އ   

ތޮއ ޖެހ މ  މާލެ  ތަނަވަސ ކ ރ ނ .  މާލެ  ޕ ރޮގ ރާމަކީ  މާލެ  ވެށިފަހި  ތައ ޔާރަށ .  އޮތީ  މި ނ ދޫކޮށ ލަނ   ޖެހިފައިވާ    

ޙައ ލ ެގނައ ަމށ  ނަޝީދ    މައ ސަލަތަކަށ   ރައީސ   އެކ ލަވަ   ގެ ޓަކައި  އޭރ   މާލޭ އި ސަރ ކާރ ނ   ވެށިފަހި  އޮތ   ލާފައި 

ހ ސ ބިނ ތައ    ،ހ ރި ތަނ ތަނ   ދިމަދިމާލ ނ  ތޮއ ޖެހިފައި  ެއކި  ،ކ ރ ނ . ކަނ ކަނ މަތިނ ޕ ރޮގ ރާމަކީ މާލެއިނ  ބިނ  ހ ސ 

 ެވސ   ތެއ  ކައިރީ އަހާކަނ ، ނެތޭ މާލެއަށ  އެއ ވެސ  ޕ ލޭނެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މާލޭ ރައ ޔިތަނަވަސ   މާލޭ  އިނަަގ

  ، ލޭނ  ހަދާފައި އޮތީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ޕ ސ އޮތީ ޕ ލޭނެއ  ހަދާފައި އަނެއ ކާވެސ . ރަށ ރަށ ެގ ލޭނ ޑ  ޔޫ  ނ ލާ މި

މި މިހާރ   ނ ކ ރޭ.  ސިނާ  ެގޒެޓެއ   ނ ވަތަ  މަސ ެވރިކަމަށ ،  ނ ވަތަ  ދަނޑ ވެރިކަމަށ   ރަށ ރަށ ނ   ެއކި    ، ޢީހާލަތ ަގއި 

އެހެލަނ  ނޭއޮޑިއެއ   ބޮއ ކ ރާ  ތިމަނ ނަ  އެބަގ ޅާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  މި   . އ ޅެނީ  ހެލިެގނ ނޭ 

ނ ވަތަ   އަކަށ  އެޕ ރޫވަލ ހ އ ދަ  .ބިމެއ  ނ ލިބެއޭ  .ނ ވެއޭ   ކަމެއ    މިވެނި   .ހަދަނ ވެެގނ ނޭފައިބަރ  ދޯނ ޏެއ     މަނ ނަތި

  ދެ އަހަރ  އ ޅެ މ ސ ކ ޅިވާއިރ   ،ރައ ޔިތ މީހާ އަހަރ ނ  ލައިެގނ   އިމާރާތ ެގ ކ ރެހ   ކޮށ ެގނ  އެ  ބިމެއ ަގއި އިމާރާތެއ 

ސ ޕޭސ   ެއއަރ  ،ަގކ ރެއ ވިހައީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ބިނ ތަކޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިނިސ ޓަރ  ފާހ އ ދަެއއ  ނ ލިބޭ. މިވެސ   

ބޭނ ނ ކ ރި މި  އިބާރާތ ތައ   މި  ޓ ރެސ ޕޭސ   ނ ވަތަ  ފާހަަގކ ރެވޭ   .ެގ  ޕ ލޭނ ތައ  ކީއ    ،އަޅ ަގނޑަށ   މި  ވެެގނ ތޯ 

އިރ ަގއި ބީޗ ަގިއ  އެބަ ދޫކ ރަނ  މިހާރ . ދޭ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަށ ރަށ ނ   މެނ ެގސ ޓ ހައ ސ  އަޅ ަގނޑ ؟ ނ ލާ އޮތީއިއެކ ލަވަ

  ލީމަ އެބ ނާހެނ  އެބަ ވިއ  ގެއ ލޭ. ެއކަމަކ  އެ އިއަޅަ   .ބ ރީެގ އިމާރާތ  އެބައަޅާ  10ފޫޓަށ     100ލާ އެކަކ   އިހަދަ  އެބަ

އ  ނެތ   މީހެ  . ެއއަކަށ  ޢަމަލެއ  ނ ކ ރޭ، ޢަަމލ ކ ރޭތޯ ބަލާނެލާފައި ޕ ލޭނ  އެކ ލަވަ ސ ަގއި އެބައޮތޭ ލޭނ ޑ  ޔޫ ރަށެއ 

  10ސ  ހެދީ. މާފ ށީެގ އަތިރިމަތީަގއި އެބަހަދާ  ހައ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިސާލަކަށ  މާފ ށީަގއި އެނ މެ ކ ރިނ  ެގސ ޓ 
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އެބަހަދާ އިމާރާތ   ދެނ   .ބ ރީެގ  ހ ނ ނަ ؛ހ ނ ނަހެދީމަ  މީހާ  ،ޖެހިެގނ   ހ ނ ނަ  އެބަެގއ ލޭ.    އަށ ބިއ ދޮށ ަގއި  ވިއ  

 ؛ޮގތަކަށ    ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ  ، އިރ ަގއި ބިނާވެށި ޕ ލޭނ ވާނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ބަސ  އަހާފައިޕ ލޭނ ކ ރާބިނާވެށި    ،އެހެނ ވީމާ

ވަކި ސަރަޙައ ދެއ  ހައ ދަނ   ބަީގޗާ  ބޭނ ނ ވަނީ  ެގސ ޓ ހައ ސ     މަށ ދަނޑ ވެރިކަ  ،ރައ ޔިތ މީހާ   ސަރަޙައ ދެއ ،  ވަކި 

ދިނީމާ  ، ސަރަޙައ ދެއ ަވކި  އަޅަނ    ކޮނ ސެޕ ޓ   ޑ ރޯ  އެ  ޑީޓެއިލ   ަމއ ޗަށ   ޕ ލޭނ    ނ ވަތަ  ވިނ އޭެގ  މ ޅި 

އެކ ލަވަލަނ އިއެކ ލަވަ މިޮގތަށ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނެތޭ  އެލާފައިޖެހޭނީ.  ނ ވަތަ  ؟ ކިހިނެއ ތޯ  ،ހެނ ވީމާ.  ޕ ލޭނ   މި 

 ، އިޖ ތިމާޢީ  ،އެނ މެ ބޮޑެތި މައ ސަލަ  .ިމއީ ރާއ ޖޭެގ އެނ މެ ބައިވަރ  މައ ސަލަ  ،އ ތައ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މިކަނ ތަ

 . ބ ނާ ހަމަތަކަކަށ  ނޫޅެވޭނެ. ެގވެށި އަނިޔާ ކ ރާނެ  ތޮއ ޖެހިެގނ  ރައ ޔިތ ނ  ދިރިއ ޅ ނީމާ ދީނ ގައި ؛ޞާދީ ހ ރިހާތިއިޤ 

މި ހ ރިހާ    .އިޖ ތިމާޢީ މައ ސަލަ  ،މައ ސަލަޖެހޭނެ  އެއ  ކޮޓަރިއެއ ަގއި އ ޅ ނީމާ  ބާރަ މީހ ނ އެއ ެގެއއ ެގ ތެރޭަގއި ދިހަ

ިއއ  ިމއީ  ައސ ލަކީ  ރައީސ .  މައ ސަލަތަކެއ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގނޑ ެވއ ޖެ  ކަނޑ ތައ   ދިެވހިރާއ ޖޭެގ  ރަީއސ .  ޒަތ ތެރި 

ސިޔާސަތ  އޮތީ ކިހިނެއ ތޯ  ެގ  ، ޮގނޑ  ޑ އަތޮޅ ތަކ ނ  ހިފަިއެގނ  އަނ ނަ ޮގނ  ނ ،ެގނ ނަ ކ ނި އެކި ހިސާބ ކަނޑަށ   

އެބަ ނަަގއޭ އޮޑިެއއ ެގ ބަރ ދަނަކަށ    ،ޮގނޑަށ  ހިފައިެގނ  އަނ ނަ ކ ނި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ؟އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ގާ މިނ ވަރ ނ     އެ ގ ރޮސ  ޓަނޭޖ  ހ ރި  .ބަލަނީ  ޭއެގ ގ ރޮސ  ޓަނޭޖަށ  މި  ،ޯގނ ޏެއ  އަރ ވަިއެގނ  އަޔަސ  ާގ  ،ނޫނޭ

ރިސޯޓަކ ނ  މާލެއަށ     އިނ   .ރ ފިޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކާކ ތޯ ހދ  15000  ،ރ ފިޔާ  9000ހޭ  ކަށ  ދައ ކަނ ޖެޏަޯގނ 

ކަނޑަށޭ އިއ ޒަތ ތެރި  ނީ  އިލާކ ނި ކޮތަޅ  ވައ ޓަ ؟ ލާނީއިކ ނި ކޮތަޅ  އެއ ލަ ؟ޯގނ ޏެއ  ހިފައިެގނ  ައއިސ  އެއ ލާނީާގ

 އ ޒަތ ތެރި ރައީސ .ސ މިނަށ  އެބަހ ރި ކ ނި އިފޫޓ  އ  2100ރައީސ . މާލެ ތިލަފ ށީަގއި ހ ރި 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މަދ  ޝިޔާމ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ 

 

 މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ 

ހަމަ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ާގނޫނަށ  އައަޅ ަގނޑ   މި  ހަމަ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ބިނާވެށީެގ  ހ ރީމަދިވެސ   ެއކީަގއި    ޔާތަކެއ  

އަޅ ަގނޑ  އެދެނ  މި   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އ ކާލަނ  ބޭނ ނ ވީ. ދަވާހަކަ  ވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށ  ވެސ  ެއދިެގނ  އަޅ ަގނޑ 3

މިހާރ  ބިނާކޮށ ފައި ދާއިރާ ؛ހ ރި ވެށިތައ   ބިލަށ     ، ކޮނ ޖެސ ޓެޑ   ނައިފަރ  ދާއިރާއަކީ ވަރަށ   .މިސާލަކަށ  ނަިއފަރ  

ާގތ ަގނޑަކަށ     52  ،ތަކެއ  އެބަހ ރި. އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެހ ރި ކ ލަސ ޓަރ  ށ  ތޮއ ޖެހިފައިވަރަ   6000ހެކ ޓަރ ަގއި 

ރީޗ  ޯގޅިތަކ ނ ލާފައި  ހަނި  ވަރަށ   މިދަނ ނަވާހެނ   ދާއިރާައކީ.  އަޅ ަގނޑ ެގ  ރަށެއ   ދިރިއ ޅެމ ނ ދާ  ެވޭވ  މީހ ނ  

އެކައާއޭރި އެބަހ ރި.  ކ ލަސ ޓަރތަކެއ   މިކަހަލަތަހަލަ  އ އ މީދ ކ ރަނ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   އެބަހ ރި.  ވަކިނ    ؛ކެއ  
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ލިބޭނެ ޙައ ލެއ   މައ ސަލައަށ   މިދަނ ނަވާ  ބިލ ނ   މި  ރައީސ   ޚާއ ޞަކޮށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މިދަނ ނަވާ   ؛ކަމަށ . 

ނ ރައ ކާތެރި   އަލިފާ ؛އެއ ދިސާހާސަރަޙައ ދ ތަކަކީ  ކަހަލަ    ެއއ ވެސ   ،ހިނިގޔަސ    ދިސާެއއ ހާނ ެގ  މިސާލަކަށ  

ެއއ ވެސ ވެހިކަލަ ެގތައ  ތޮއ ޖެހިފަިއ    ކަހަލަ ދ އ ވާ  ކަށ   ޮގތަށ  ވަރަށ   ެއއ ޗަކަށ  އެ ސަރަޙައ ދ ތަކަށ  ކައިރިނ ެވވޭ 

،  އަށ  ސަލަޮގތަކަށ  ހ ރި ސަރަޙައ ދ ތަކެއ . ަވކިނ  ޕަިއލެޓ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި ނަމަވެސ  މި މައ   ކަހަލަ  އޮނ ނަ

 ކަމެއ . މިނިސ ޓަރ  މިތަނ ަގއި ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެވިއިރ ަގއި މ ޅިނ    ކަމަށ  އެޓެނ ޑ ކޮށ ދެއ ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އެދޭމި

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރަށ ތަކ ަގިއ    ، އަލަށ  ބިނާކ ރާ ެވށީެގ ވާހަކަ. އެހެނ ނަމަވެސ   ،ލެއ ވީ އަލަށ  އާބާދ ވާއިވެސ  އަލިއަޅ ވަ

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކަހަލަ ހާލަތ   މިދަނ ނަވާ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ .  ިގނަކަނ   ރަށ ތައ  ވަރަށ   ލާމަރ ކަޒީ   ؛ހ ރި 

ބިނާވެށީެގ   ، ށ  ފެނޭވެސ  ެގނެސ ފިނ . ައޅ ަގނޑަ  ދައ ރ ަގއި ާގނޫނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑެތި ިއސ ލާޙ ތަކެއ  މި

ާގނޫނާ ލާމަރ ކަޒީ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ާގނޫނ ަގއި  ރަށ ތަކަށ ލާ ؛ފ ށ ައރާ  މި  ރާއ ޖޭެގ  ާގނޫނ ނ   ވަކިނ     ،މަރ ކަޒީ 

ކައ ނ ސިލ  ދީފައިޚާއ ޞަކޮށ   ކަހަ  ތަކަށ   އަތ ޕ ޅަށ   މިނިސ ޓަރ ެގ  ބާރ ތަކެއ   ބި  ލެވޭއިހ ރި  މި   ލ  ޮގތަށ  

އޮތ  ތާއީދ ކ ރަނ   ފަރ މާކ ރެވިފައި  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަށ   ދާއިރަެގ    ،ތަނ   އ ނޫގފާރ   ދެނ މެަގއި 

އެއ ޒަތ ތެއި މެނ ބަރ   ބިލ   ވިދާޅ ވި  ރި  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ލާމަރ ކަޒީ  ޮގތަށ   ކ ރިއަށ ދާއިރ ަގއި  މަރ ޙަލާ  ދިރާސާ  ެގ 

އެކަނ  ެއޮގތަށ     .ވާހަކަފ ޅ  ިވދާޅ ވެއ ޖެ  ައދި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ެވސ  މީެގކ ރިނ  އެ  ،ޮގތަށ   ކޮމެޓީވެސ  ހިމެނޭ

ދައ ކާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ   ބިމ ެގ ވާހަކަ ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މީދ ކ ރަނީ.  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ އ   ދާނެކ ރެިވެގނ 

މި ވާހަކަދައ ކަނ   ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އެއީ  އަނެއ ކާވެސ   ހަމަ   ޖެހެނީ.  ކ ރިނ   ކ ޑައިރ ކޮޅެއ   މީެގ  ދެނ މެަގއި 

ނައިފަރ  ރައ ޔިތ ނ    ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   .އެކީަގއި  ތަނ ަގއި ވަރަށ  ދިގ ކޮށ  ވާހަކަދެއ ކެީވމައާ  މިނިސ ޓަރ  ވެސ  މި

ބިނ   މި ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ   ކަނ ތައ ތައ    ؛ވަގ ތ ކޮޅ   ހ ރި  ކ ރެވިފައި  ބިމ ަގއި    ކަނ ތައ ތަކާ   ،އިނޭގތޯ ނައިފަރ ެގ 

ނެފައި  ކޮ  ހ އ ޓާލި ޮގތަށ ަގއި    23އަހަރ ެގ    . ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަޝ ރޫޢ  މިދޭތެރޭަގއި ވަރަށ  ކަނ ތައ ތައ  ބޮޑ ވޭ

ެއއީ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ  އެކަނ  ެއޮގތަށ    .އެކީަގއި ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ފައިބަިއެގނ  ދިޔައީ  ވަޅ ަގނޑ ތަކާ  ހ ރި

މަަގކ ނ . ހިނާގފައި އ ޅޭ   ިއނ ލެވެނީކީ ނޫނ  އެ އިކޮށ ކޮށ  ތިއ ބާ. މިއަދ  ދ އ ވާ ެއއ ޗަކަށ  ދ އ ވަ ނ ކ ރ މަށ  އާދޭސ 

ހިނމީހަކަ ރަނަގޅަށ   ައވަހަކަށ   އި ަގށ   ވީހާވެސ   މިކަނ   މަގ ތަކ ނ .  އެ  ނޫނ   އެދި ޙަލެވެނީކީ  އ ލ ކޮށ ދިނ މަށ  

ދެ ވާނީ  މިނިސ ޓަރާ  އަޅ ަގނޑ   މަތީނ   ވެސ     ފަހަރެއ ެގ  މަޖިލީހަށ   އަދި  ހިއ ސާކޮށ ފަ.  ސިޓީނ   ވެސ  

ހ ރި   އިރާެގ ބައެއ  މީހ ނ ނަށ  ދޭނ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ  ދާހާޒިރ ކ ރެިވއ ޖެ. ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަޝ ރޫޢ  ކ ރިއަށ ެގނ ދިޔަ  

އ ލެއ   ޙަވެސ  އެއ ވެސ     ސިޓީތަކ ަގއި ެވސ  ވާނީ ފާހަަގކޮށ ފަ. މިކަމަށ   އެހަމަ  ފައިސާ ވެސ  ހ ރިކަނ  އަޅ ަގނޑ   

އޮތީ    ސ  އެވެ  އޮތ  ހޮޅި  އިމީހ ނ  ފައިބައިެގނ  ހިނގައ ޖެ. ބޭރަށ  ލާފަ  ޓަރމިނޭޓ ކ ރެިވެގނ  އެ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ   ،ނ ލިބި

ތެޅިލަ  ދެކޮޅަށ   ބޭރ ަގއި  އެހެނ ވީމާހޫރިލާ  ،ތެޅިލާފަޅ   ކަނ ތައ ތައ   .  މި  ދ ވަހެއ  ޙަ،    މިނިސ ޓަރ  ދެ  ؛އ ލ ކ ރެވޭނެ 



2002 ބަރ ކ ޓޫއޮ 12                                            ސާލ ޖަ  ވަނަ  4 ގެރ އ  ދަ ނަ ވަތިނ   ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

61 

 

ތާރީޚަކަށ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވިދާޅ ވެއ ޖެ.  މިކަމ ެގ    ފަހަރަކ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދޭ.  ތާރީޚެއ   މަސައ ކަތ  ޢަފަހ   މަލީ 

ދާއިރާެގ ނ ފެށޭތީ  ހިތަށ އެރީ  ކަނ ބޮ  އަދިވެސ   ައޅ ަގނޑ   އޮތީތީވެ  ނިހާޔަތަށ   މިޑ ވ ނ   އިނ ނަވަނިކޮށ    މިނިސ ޓަރ  

ފ ރ ޞަތެއ   ތިނ ވަނަ  ރަީއސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ަވޑަިއެގނ ފި.  ވެސ   މިނިސ ޓަރ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދައ ކާލަނ .  ވާހަކަ 

ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ     ރިހ   ހަމަ ދާއިރާެގ  ،މ ނ އަޅ ަގނޑަށ  ދެއ ވި ކަމަށ  ޓަކައި ވެސ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަ

އެކީަގއި  ބޭނ ނ ވާތީއާ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   ބިލާ  ،ހަމަ  ބޭނ ނ ވާތީއާ  މި  ފާހަަގކޮށ ލަނ   މި   ،އެކީަގއި   ގ ޅިެގނ  

 ހިފީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ނ  އަޅ ަގނޑ  މި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ައޙ މަދ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޔާ ިއއ ޝ ކ ރިއ 

 

 ކެވ ނ : ވާހަކަދެއ  އަޙ މަދ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ތީ ހ ށަހެޅ އ ވީމި މަޖިލީހަށ   ވެށި ޕ ލޭނ ކ ރ މާ ބެހޭ ބިލެއ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ބިނާ

މި ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ދަނ ނަވަނ .  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށ   ކ ރަނ ޖެހިފައި  ވަރަށ   މިއީ   މި  ނ ވަގ ތ   މި  ،ރާއ ޖޭަގއި 

އޮތ  ކ ރަނ ޖެހިފަިއ  ވެސ   ތަރައ ޤީކ ރަކަ  ވަގ ތަށ   ރަށ ތައ   އ ނދަޫގ  ީމެގ  ދިމާވަމ ނ ދާކަނ   މެއ .  މ ނ ދާއިރ ަގއި 

ވާކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ހެދިނ   ރަށެއ ަގއި ލޭނ ޑ  ޔޫސ  ޕ ލޭނ   އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އަދިެވސ  އެތައ 

އަދި   ފާހަަގކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ހ ރަސ އެޅޭކަނ   މަޝ ރޫޢ ތަކަށ   ެއ  ދާއިރ ަގއި  މަޝ ރޫޢ ތައ   މަޝ ރޫޢ ތައ  

އެތައ     ،ނ ވާތީވެ ކ ރެވިފައިޕ ލޭނ   ،ބިއ ލ  ނ ލިޙަނ ކަމަށ   ކަ   ނ ދާއިރ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާ އަޅަމ ނ ދާއިރ ަގއި އެފެށިެގ

އެކ  ކޯޓަށ  ޮގސ ެގނ  ވެސ  އެ މައ ސަލަތަކަށ  އެތައ  ދ ވަހެއ  ނަަގމ ނ  އެބަދޭ.  ެގދޮރ ެގ ެވރިނ ނާ  ރަށެއ ެގ މައ ސަލަ

އ ލ   ޙަ  ކަށ މިހެނ  ދިމާވާ މައ ސަލަތަ  ،އޮތީ  ސަރ ކާރ ނ  މި ބިލ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މިތ ަގއި  މިވަގ ތަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގ

ކ ރެ  ،ލިބި ޕ ލޭނ ތައ   ތަރައ ޤީެގ  ރާއ ޖޭެގ  ޮގތ ނ ހިއަދި  ާގނޫނީ  ހ ރިހާ   ެގނ ދާއިރ ަގއި  ހ ރި  ކަމެއ    ކ ރެވެނ  

ބިލ ނ   އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ   މަޙަމި  ކޮމިޓީ  އަދި  ާގނޫނާއ ލ ވެެގނ ދާނެ.  ލާމަރ ކަޒީ  ޮގތަށ    ރ ޙަލާަގއި  ފ ށ ނާރާނެ 

ހ ށަހެޅިެގނ ދާއިރ ަގއި   ބަދަލ ތަކާކޮމިޓީއަށ   އިރާދަފ ޅ ކ ރެއ ވިއ ޔާ    އިތ ރ   ކަމަށ   ނިމިއެއ ކޮށ   އަނ ނާނެ  ެގނ  

ދަނީ ހޯދ މަށ  އެކި ހަދާއިރ ަގއި އެކި ރަށ ރަށ ަގއި އާމ   ބޫލ ކ ރަނ . އެތައ  ރަށެއ ަގއި ލޭނ ޑ  ޔޫސ  ޕ ލޭނ ަގއަޅ ަގނޑ   

އަދި   ކ ރެޭވ.  އެބަ  ޮގމަސައ ކަތ   ަވގ ތީ  ކަނޑައެޅިެގނ ދާއިރ ަގއި  އަދިބިނ   އެބަދޭ.  ދޫކ ރެވިެގނ   ބިނ   ބިނ     ތ ނ  

އެހެނ  ތަނަކަށ  ބަދަލ ވާނ ޖެހޭ    އިއަނެއ ކާ އެ ބިނ  ދޫކޮށ ލާފަ  ،ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  ނ ނިމެނީސ   މީހާއަށ   ދޫކ ރާއިރ ަގއި އެ

ވެ އެތައ    ،ސ ފ ރ ޞަތ   ދިމާވާ  ވެސ   މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ   އެ  ސަބަބ ނ   ޭއެގ  އާދޭ.  އެބަ  ވެސ   ަވގ ތ ތައ  
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މިއ  އަދި  އެބަހ ރި.  މި ؛ވަގ ތ    ނދަޫގތަކެއ   ރަށ ތަކ ަގއި  ާގނޫނ ނ     ރާއ ޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިތިބަ  ަވގ ތ  

 ސަބަބ ނ  އެ ކައ ނ ސިލަރ ނ ނަށ  އަދި އޮތީ އިތ ރ ކޮށ ފަ. އޭގެ   މިތިބަ ކައ ނ ސިލަރ ނ ެގ މ އ ދަތ  މި  އިކަނޑައަޅާފަ 

ލިބިެގނ    ހ އ ދަ  ތާކ ނ   ޮގތަށ  ކަނ އެތައ   މިނިމިފަ.  އޮތީ    މި  ވެސ    ކ ރެވޭ  ރާއ ޖޭގަ   އެހެނ ނަމަެވސ ،    އި ވަގ ތަކީ 

މިއިޤ  ދިމާވެފައި  ހާލަތަކަށ   ދަތި  ވަރަށ   ޮގތ ނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،   އޮތީ  ތިޞާދީ  ސަބަބ ނ .  ބަލިމަޑ ކަމ ެގ  މި 

ރަށ ރަށ ަގއި  ؛އިރަށ ރަށ ަގ މަސ ވެރިކަނ    ،ަވޑާނ ކ ރާ  ރަށ ރަށ ަގއިއަދި  ބިނ   ކ ދަނޑ ވެރިކަނ   ،ކ ރާ  ރަށ ރަށ ަގއި  ރާ 

އެދޭހޯދ މަށ    އެބަރައ ޔިތ ނ   އެޅެމ ނ   ހ ރަސ ތަކެއ   އެތައ   އ ސޫލ ތަކަށ     އާދޭއެދ މަށ   އެކި  ރަށ ރަށ ަގއި  ެއކި 

އަޅ ަގ ޚާއ ޞަކޮށ   ހިނަގމ ނ ދާތީ.  ދާއިރާ މިކަނ ކަނ   ރަށ ތަކަށ  ނޑ ެގ  ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ  އަދި  ަވޑާމާއި  ރަށ ތަކަކީ  ެގ 

  ،ދަނޑ ވެރިކަނ  ކ ރެވޭނެ ސަރަޙައ ދާއި   ،ބޫލ ކ ރަނީަގޮއނ ނަނ ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  މި  ކ ރެވިފައި  ފާހަަގ  ،ވާއިރ ަގއި 

  އަދި  އި،އެކީ ވަކިކޮށ ފަ ވޭނެ ސަރަޙައ ދާ ކ ރެއ މ ރާނީ މަސައ ކަތ ތަ ޢ އަދި    ،މަސ ވެރިކަމަށ  ދޫކ ރެވޭނެ ސަރަޙައ ދާއި

އ ލ ެގނެިވެގނ  މި ބިލ  ފާސ ވެެގނ ދާއިރ   ޙަނ  އޮތ  ކަނ ތައ ތަކަށ   ޕ ލޭނ ކ ރެވި އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ   ރަށ ރަށ 

ތާނަގއި ލޭނ ޑ  ބޫލ ކ ރަނީ. ިގނަ ތަނ ަގއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ލ އިފަސޭހަ ކަނ ތައ ތަކެއ  އަނ ނާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   

ނަހަދަ ޕ ލޭނ   ކޮށ ފަ  އިޔޫސ   ޕ ލޭނ     އިކަނ ކަނ   ޔޫސ   ލޭނ ޑ   އަނ ނަ ހެދ  އޮނ ނައިރ ަގިއ  އެއަށ   އަދި  މަށ ފަހ  

ނެތީމަ ކ ރެވިފައި  އެކަނ   ކ ރީަގއި  ެއީއ  ަގވާއިދ ތަކަށ  ކަނ ކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގިއ    .އ ނދަޫގތަކެއ  އެބަހ ރި.  ާގނޫނ ތަކާއި 

ތަކ ލީފ ތަކެ ފާހަަގކ ރަނ .  އެތައ   ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   ވެސ   އ ފ ލަނ ޖެހޭކަނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އަދި  އ  

  ވަނ ޏާ  ކަމަށ   އެއ ކޮށ  ދާ ކ ރެހ މާއި މި ޕ ލޭނ ތަކާ  ރަށެއ  ތަރައ ޤީވަމ ނ ދާިއރ ަގއި  ،ވެސ ، ކަނ ކ ރާއިރ ަގއިއެހެނ ނަމަ

ފަރާތަކަށ    އެއ ވެސ   އަދި  ރައ ޔިތަކަށ   ކ ރިމަތިެވެގނެއ އެއ ވެސ   ދެކޭޮގތ ަގިއ    އ ނދަޫގތަކެއ   އަޅ ަގނޑ   ނ ާވނެ. 

  ކަނ ކ ރެވޭ   ިއ މަޝ ވަރާ ހޯދައިެގނ  ނޫނިއ ޔާޔާ ރަށެއ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ލަފަރަށެއ ެގ މަޝ ރޫޢ  ހިނަގމ ނ ދާއިރ ަގއި އެ 

ބާލަނ ޖެހޭއިރ ަގއި   ށ  ފަހަރަ  ތ  ޮއވެެގނެއ  ނ ވާނެ. ިގނަޮގ އެއ ޗެއ   އެބަހ ރޭބަނދަރ ތަކަށ   ީމހާ  ެއ    ،ރައ ޔިތ  

މި ނިނ މަނީ އެ ރަށެއ ެގ   އިއ  ހަދަމި ސަރަޙައ ދަކަށ  ނ ބޭލޭނޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަނދަރެ  .ސަރަޙައ ދަކަށ  ނ ބޭލޭނޭ

ލާބަ ތަމަ ޔާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ތަރައ ޤީއާއި  ރަށެއ ެގ  އެ  މަނ ފާއާއި  ެގނަ އ އި  ބަެއއ  އ ދ ނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  މަށ . 

އާދޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މި އ ނދަޫގތައ  ދިމާވެެގނ  އެތައ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޝަކ ާވ އެބަ ތަނ ތަނ ަގއި  

ތެރެއިނ  ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ ސޫލ ެގ    ،ަގާވއިދ ތަކާއި  ،ާގނޫނ ތަކާއި  ދާނ ވާނީ  ރެިވެގނ އިފަސޭހަ ޮގތ ަގއި ކަނ ކ ލ 

، މި ބޫލ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާގަ ކަނ ކ ރެވެނ  ޖެހޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   ަގއި  ެއކީ  ވެސ  ހަމަހަމަކަމާއި އިނ ޞާފ ވެރިކަމާ

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ އ ލ ވެެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނ .  ޙަކަމެއ     ހ ރިހާ  ބިލ ނ  އިރާދަފ ޅ ކ ރެއ ިވއ ޔާ މި

     ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

މެނ ބަރ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  މައ ޟޫޢަޝ ކ ރިއ ޔާ  ވާހަކަފ ޅ މި  މިއަދ   އެދިވަޑައިެގނ ފައިށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދައ ކަވަނ   ވާ 

 ނިމ ނީ.   އި ދައ ކަވަމެނ ބަރ ނ  ވާހަކަފ ޅ 

 

 ޅާ ކަނ ކަނ  . ކޮމިޓީތަކ ނ  ހ ށަހަ 7

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

މަސައ ކަތަ  ކޮމިޓީތަކ ެގ  ފަށަނީ  މި  މިހާރ   ނަނ ބަރ   ށ އަޅ ަގނޑ މެނ   އެޖެނ ޑާ  އިދާރާތަކ ނ   ސަރ ކާ  -7.1.  ރ ެގ 

އެ ފީތައ  ނަަގމ ނ ދަނީ    އި،ތަކ ެގ ދަށ ނ  ފީ އަދި ޖޫރިމަނާ ނަަގމ ނ ދާ ަގާވއިދ ތައ  ބަލަ މަލ ކ ރަމ ނ ެގނ ދާ ަގާވއިދ ޢަ

ބަލަ  ާގނޫނާ މައ ސަލައިއެއ ޮގތަށ ތޯ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށ   އެދި  ނިނ މި    ،ދިނ މަށ   ދިރާސާކޮށ   ކޮމިޓީނ   ަގާވއިދ  

ރި މި  ހ ށަހަޅ އ ވަ ރިޕޯޓ .  މަޖިލީހަށ   ކޮމިޓީ އިޕޯޓ   މ ދެއ ވާނީ  މެނ ބަރ     ،އ ރިރ  ޤަެގ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ކ ޑަހ ވަދޫ 

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .. ޢާމިރ  އަޙ މަދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޢާމިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި  އިދާރާތަކ ނ     ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދަޢަސަރ ކާރ ެގ  ަގާވއިދ ތަކ ެގ  އަދި  މަލ ކ ރަމ ނ ެގނ ދާ  ފީ  ށ ނ  

ދިނ މަށ  އެދި  އިއެއ ޮގތަށ ތޯ ބަލަ  އެ ފީތައ  ނަަގމ ނ ދަނީ ާގނޫނާ  އި،ރިމަނާެގ ނަމ ަގއި ނަަގމ ނ ދާ ަގާވއިދ ތައ  ބަލަޖޫ

މި ރިޕޯޓަކީ  ؛ެގ ރިޕޯޓ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޮގތ   ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މެވި  ،ކޮމިޓީއަށ  ހ ށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަ

އިދާ  ،މިއީ ޖޫރިމަނާ  ޢަރާތަކ ނ   ސަރ ކާރ ެގ  އަދި  ފީ  ދަށ ނ   ގަވާއިދ ތަކ ެގ  ގަވާއިދ ތައ  މަލ ކ ރަމ ނ ދާ  ނަަގމ ނ ދާ 

ަގއި ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  2019  ޖ ލައި  24ދިނ މަށ  އެދި  އިއެއ ޮގތަށ ތޯ ބަލަ  އެ ފީތައ  ނަަގމ ނ ދަނީ ާގނޫނާ  އި،ބަލަ

މ ޙައ މަ މެނ ބަރ   އަސ ލަމ އިއ ޒަތ ތެރި  މައ ސަލައާ   ދ   ހ ށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓީއަށ   ަގާވއިދ   މަޖިލީހ ެގ    ރައ ޔިތ ނ ެގ 

ކ ރިއަށ   ،ގ ޅިެގނ  މަސައ ކަތ   ކޮމިޓީެގ  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ  ނިނ މެވި  ދިރާސާކޮށ   މި ކޮމިޓީނ   މައ ސަލަ  ޮގތ ެގ  އެ  ދިޔަ 

މަލ ކ ރަމ ނ ދާ ގަވާއިދ ތަކ ެގ ދަށ ނ  ފީ އަދި  ޢަ  ލާނަނ . ސަރ ކާރ ެގ ިއދާރާތަކ ނ އިފެއ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަރ  ތަޢާރަކ 

ދިނ މަށ  އެދި ކޮމިޓީއަށ  އިއެއ ޮގތަށ ތޯ ބަލަ  އެ ފީތައ  ނަަގމ ނ ދަނީ ާގނޫނާ  އި،ޖޫރިމަނާ ނަަގމ ނ ދާ ގަވާއިދ ތައ  ބަލަ

ދިރާސާކ ރ  މައ ސަލަ  ފަށާފައިވަނީ  ފޮނ ވާފައިާވ  ކޮިމޓީނ   މަސައ ކަތ   ބޭ  2019  ބަރ އޮކ ޓޫ   9މ ެގ  އ ވި  ަގިއ 

ޮގތ ނ     ގ ޅޭ  ވަނަ ބައ ދަލ ވ މ ަގއި. މި މައ ސަލައާ  5ވަނަ އަހަރ ެގ    2019ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ  ކޮމިޓީެގ  

އިތ ރ ނ މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ   އިފޮނ ވަ   ސިޓީ އިދާރާތަކާ  ،ރ މ ެގ  އި  ތިރީަގިއވާ  ބައ ދަލ ކޮށ   މަޢ ލޫމާތ  ކޮމިޓީނ   ތ ރަށ  
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ސާފ ކޮށ ފައިވާނެ. ެއޮގތ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މޯލ ޑިވ ސ  އިނ ލެނ ޑ  ރެވެނިއ  އޮތޯރިޓީ، ިމނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   

ފަރާތ ތަކަށ  ލިޔެ ފޮނ ވާފަިއވާ ސިޓީތަކަށ     މި  ،ރިޒަމ އައެނ ޑ  ސިވިލ  ޭއވިއޭޝަނ  ޮއތޯރިޓީ އަދި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓ 

ރިޢާޔަތ ކ ރެވި ފާހަަގކ ރެވިފަިއވާ  ވެސ   ކޮމިޓީއަށ   ދިރާސާކ ރ މ ަގިއ  މައ ސަލަ  މި  ދަނ ނަވާލަނ .  ވާހަކަ  ފަިއވާނެ 

ކ ރ  ޓަކައި  ކ ރ ކޮށ ލ މަށ   ަވގ ތ   ރިޕޯޓ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ދަނ ނަވަ  ކަނ ތައ ތައ   ކޮމިޓީއަށ   އިޮގތަކަށ   ލާނަނ . 

  ، މެނ ވީމަތީނ      ފާސ ކޮށ ފައިވާ ާގނޫނ ަގއިވާ ޮގތ ެގރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ   ،ކ ެގ ތެރޭަގއިކަނ ތައ ތަ  ވިފައިވާހަަގކ ރެފާ

ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީއެއ  ހޯދ މަށ    ،ނ ވާނެ ކަމަށާއިވެރިކަނ  ހިނ ާގ ފަރާތ ނ  ދައ ލަތ ެގ މ ދަލާއި ފައިސާ ޚަރަދ ކޮށ ެގނ 

ނަަގިއެގނ   ޓެކ ހެއ   ކަމަށާއި އެއ ވެސ   މ   ،ނ ވާނެ  ޮގތަކ ނ   އެނޫނ ވެސ   ނ ވަތަ  ޮގތ ަގއި  ފައިސާ  ލޯނ ެގ  ދަލާއި 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ބޫލ ކޮށ ެގނ ަގ  ،ހޯދ މާއި ކަމަށ   ބަޔާނ ކޮށ ފައިީވއިރ   97ނ ވާނޭ  މާއ ދާަގއި  ާގނޫނަކ ނ    ،ވަނަ 

އެކ ލަ ބާރ ލިބިެގނ    ަގވާއިދ   އިދާރާތަކ ނ   ގ ޅޭ  ބަޔާނ ކ ރާ    97ޤާނޫނ ައސާސީެގ    ،ލާއިރ އިވަ ކަމާ  މާއ ދާަގއި  ވަނަ 

ރިޒަމ  އަމިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓ ،  ދިނ ނ  މ ހިނ މ ކަނ . މޯލ ޑިވ ސ  އިނ ލެނ ޑ  ރެވެނިއ  އޮތޯރިޓީ  މަށ  ސަމާލ ކަކަނ ކަމަށ 

ސިވިލ    އެނ ޑ   ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ބޮޑެތި  ޢަޭއިވއޭޝަނ ނ   އަދި  ދަށ ނ   ަގާވއިދ ތަކ ެގ  މަލ ކ ރަމ ނ ދާ 

ކަމަށާއިއަދަ ނަަގމ ނ ދާ  ޖޫރިމަނާ  ޖޫރިމަނާތަކެއ   ،ދ ތަކ ެގ  ކަނޑަެއޅިފައިވާ  ކިހިނެއ   ޖޫރިމަނާތަކަކީ  ކަނ   ބައެއ  

މ ހިނ މ ކަނ  ރިިވއ ކ ރ ނ   އެކަނ   ޓ  ؛ނޭނޭގތީ  ރެއަދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ދަށ ނ   ާގނޫނ ެގ  ބެހޭ  ލޭޓ ކ ރަމ ނ ދާ އ ިގރިޒަމާ 

ކ ރީަގއި   ވަރަށ   މ ރާޖާކ ރ ނ   ޢަފާސ ކ ރެވި  ަގާވއިދ ތަކަކީ  ަގވާއިދ ތައ   ެއ  ކަމ ނ   ަގވާއިދ ތަކެއ   މަލ ކ ރަމ ނ ދާ 

ފީތަކެއ   އަދަދެއ ެގ  ބޮޑެތި  ވަރަށ   ދަށ ނ   ަގާވއިދ ތަކ ެގ  ހެދިފައިވާ  ދަށ ނ   ާގނޫނ ތަކ ެގ  އަދި  ކަމަށ .  މ ހިނ މ  

ފީތައ  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި    ،ާމއިކަ  އެ ފީތަކ ެގ އަދަދ  ކަނޑައެޅެނީ ކޮނ  އ ސޫލަކ ނ ކަނ  ސާފ ނ ވާ  ،ނެެގމ ނ ދާ ކަމަށާއި

މައ ސަލަ މި  އާދެ!  ފާހަަގކ ރެވިފަިއވޭ.  ކޮމިޓީއަށ   މ ހިނ މ ކަނ   ކަނޑަެއޅ ނ   އ ސޫލެއ   ކޮމިޓީ    ިއގައިހަރ ދަނާ 

ޮގތ ަގއި ނިނ މ މެއ   ކޮމިޓީެގ  ރިޢާޔަތ ކޮށ   ކަނ ތައ ތަކަށ   ނިނ މާފައިމިދެނ ނެވި  ކޮމިޓީނ   މައ ސަލަ ؛ވަނީ     ިއަގއި މި 

މަޝ ވަރާ ކ ރި  ޚިޔާލ ތަކާއި  ،ތަކާއިކޮމިޓީަގއި  ފާޅ ކޮށ ފައިާވ  ގ ޅޭ    ،މެނ ބަރ ނ   މި   އިދާރާތަކާކަމާ  ބައ ދަލ ކޮށ  

ހިމަ  މައ ސަލައާ މަޢ ލޫމާތ ތައ   ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީައށ   ކޮމިޓީއަށ     އާ މައ ސަލަ  ނައި،ގ ޅިެގނ   ފޮނ ވާފައިާވ  ގ ޅިެގނ  

ފެނިވަޑަކަނ ކަމާ މަޖިލީހަށ   ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީެގ  ނިނ މަވައެކ   މަތީނ   ޮގތެއ ެގ  ތަޅ މަށ  އިއިަގނ ނަވާ  އެދި  ދެއ ވ މަށ  

ވަނަ ބައ ދަލ ވ މ ަގިއ ހާޒިރ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ ިއއ ތިފާޤ ނ    16ަގއި ބޭއ ިވ މި ކޮމިޓީެގ  2020ަގސ ޓ   އޮ  19ފޮނ ވ މަށ   

ދެއ ވ މަށ   އިކަށ  މި ރިޕޯޓާ މެދ  ޮގތެއ  ނިނ މަވަނިނ މާފަ. ވީމާ، ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާ ޮގތަވަނީ  

މަތީނ  މި ރިޕޯޓ  މި އިއ ޒަތ ތެރި   ވަނަ މާއ ދާެގ )އ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ  111ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ،ޓަކައި

އަދި ހ ށަހަޅަނ .  އަޅ ަގނޑ   ަގވާއިދ މަޖިލީހަށ   ަމޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދިރާސާކ ރ މ ަގއި  މައ ސަލަ  މި    އަށ ކޮމިޓީ    

ރިޕޯޓ   މި  ަގއި ހިމެނިފައިވާނެ. އަދި    1ރިޕޯޓ ެގ ޖަދ ވަލ     ،ތަފ ސީލ އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ    މެނ ބަރ ނ  ހާޒިރ ވި ޮގތ 
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މެނ ބަރ ނ  ދެއ ވި އި  ކޮމިޓީެގ ެއނ މެހަ  ،މާއިލ ެއއ ބާރ ބޭފ ޅ ނ ެގ ފަރާތ ނ  ދެއ ވި    ލ މ ަގއި ކޮމިޓީެގ ިއދާރީއިއެކ ލަވަ

 އެކ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާމަށ  އަލ އެއ ބާރ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި   ؛ރި މެނ ބަރަކ ދައ ކަވަނ  އެދިވަޑަިއަގނ ނަވާ އިއ ޒަތ ތެފ ޅ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށ  ވާހަކަ

 .  މިރ އަޙ މަދ  ޢާމެނ ބަރ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޢާމިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ރަީއސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ބަލަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  މައ ސަލަ  މި  ކޮމިޓީނ   ަގވާއިދ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ދިރާސާކ ރ މ ަގިއ   އިއާދެ! 

ކ ރި ވެސ   މެނ ބަރ ނ ނަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ރިހާ  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޝަކ ވާތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މަތިވަމ ނ ދާ 

ކޮމިޓީެގ އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނ  ަގއިލެވަލ   ވާހަކަތައ   މިހާރ   އާދެ!  އާދެކެވ ނ .  އެނޭގ  އެބަ    ޑ މެނ ނަށ  

ހެދި ާގނޫނ   ދަށ ނ   ާގނޫނ   ،ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ބައެއ  ތަކ  އެ  ނެެގމ ނ ދާ  ދަށ ނ   ގަވާއިދ ތަކ ެގ  ހެދޭ  ދަށ ނ   ެގ 

ފީތަކަކީ  ބައެއ   އެނ މެނ ނަށ  ޖޫރިމަނާތަކާއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނޫނ ކަނ   ފީތަކެއ   ނެެގމ ނ ދާ  ޮގތަށ   އެކަށޭނަ  އެނ މެ   

ފާހަަގކ ރެވޭ އެބަ  ކ ރިނ   ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ނެގ މ ަގއި  ޖޫރިމަނާ  ހަމަނޫ  .  ދަށ ނ    ގައިމ ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

ކަށ  ކަށ ނ  ޭއެގ ރޫހަށ  ފެތޭ އ ސޫލ ތަމިހާރ  މި ފެހި ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަ  ،މަލ ކ ރަމ ނ ދިޔަ އ ސޫލަކީ އެއީ ޢަވެސ   

ހަމަ އެކަށީެގނ ވާ  ގައިމ ނ ވ މަކީ  ބެލިއިރ   ވެސ   މައ ސަލަ  މި  އެނެގނީ ކަމެއ .  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ަގއި 

އެޮގތ ެގ ކަނ ކަނ .  ބައިވަރ   ވަރަށ   އިޞ ލާޙ ކ ރަނ ޖެހޭ  އެބަހ ރިކަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަތީނ  

ނ  ނަަގމ ނ ދާ ފީތަކަކަށ  ވެސ   ގ ޅިެގނ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   ދިޔައިރ ަގއި މި މައ ސަލައާ  ކ ރަމ ނ   ކަތ މަސައ   ނ  މިކޮމިޓީ

ެގނެސ މިހާރ  ބަދަލ ތަކެއ   ބޮޑެތި  ވަނީ  ހ ށަހެޅިފަ  ،  މަޖިލީހަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ބޭފ ޅ ނ  އެ    ،ކަމަށ   އިމި  އިދާރާެގ 

ޚާއ ޞަ  ދޭ.މަޢ ލޫމާތ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އޭެގތެރޭަގއި  ފާހަަގކޮށ ލަނ އަދި  ަގާވއިދާ  ،ކޮށ     750ޚިލާފ ވެެގނ     ޓ ރެފިކ  

މި މިހާރ   ޖޫރިމަނާ  ައއި  ނަަގމ ނ   އެހެނ ވީމާ  250ވަނީ    ރ ފިޔާ  ކ ޑަކ ރެވިފަ.  ޖޫރިމަނާ ރ ފިޔާއަށ   ކަނ ކަމ ަގއި   ،

ނ ވާ ޮގތަކަށ   ެއކަށޭނެ  އެކަމަށ   ނެެގމ ނ ދާ  ނަާގއިރ ަގއި  ޖޫރިމަނާތައ   އާޮގތަށ   ޝަކ ވާ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނ ކަމ ެގ  މ  

އެހެނ ވީމާ އާދޭ.  ވެސ   އެނ މެނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ހަމަ  ހ ރިފަރާތ ނ   ނަަގމ ނ ދާ  މިހާރ   ޖޫރިމަނާތަކެއ   ،  ހާ 

ކޮނ  ކޮނ ޮގތަކަށ   ބަލަ ޔަހަމަނަަގމ ނ ދަނީ  އަބަދ މެ  ހިތާމައަކީ  އިކ ނ ތޯ  ފާރަވެރިވާނ ޖެހޭ.  އެބަ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ  

ދޭތެރޭަގިއ    ކ ރ މަށ  ޓަކައި ހަވާލ ކ ރެޭވ ފަރާތ ތަކ ަގިއ އެކި މީހ ނ ނާޒ  ނޫނ  ތަނ ފީާގ  އި އަޅ ަގނޑ މެނ  ާގނޫނ  ހަދާފަ

މީހ ނ ނާމަލ ޢަޮގތަށ     އެކި އެކި  ޮގތަށ     ކ ރެވެމ ނ ދާކަނ .  އެކި  ބަހ ެގ ޢަދޭތެރޭގައި  މިދަނ ނަވާ  މަލ ކ ރެވެމ ނ ދާކަމޭ 
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ަގވާއިދާ  ަގއިމ ހަމަ  ،މާނައަކީ ޓ ރެފިކ ެގ  ދޫކޮށ ޚިލާފ ވެގެ   ވެސ   ފަރާތ ތައ   ބައެއ   ފަރާތ ތައ   ލާފައި،  ނ   އަނެއ ބައި 

މ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޝަކ ވާ ވަރަށ   ނ . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަގައިމ  ެވސ  އާވޭ ެގނ ގ ޅެ  މަނާކ ރާ އ ސޫލެއ  އެބަޖޫރި

ޖޫރި އެހެނ ވީމާ،  ކަމެއ .  އަނ ނަ  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ފީނެގ މާ  ކ ރ މާއިމަނާބޮޑަށ   ކަނ ކަނ   މި  މާއ ދާއިނ     97،  ވަނަ 

  ، ވެސ  އެއ ވެސ  ފީެއއ   ހަމަަގއިމ   ،ާގނޫނަކ ނ  ބާރ ލިބިެގނ  މެނ ވީ  ، ރަނަގޅަށ  ސާފ ވޭ. ާގނޫނަކ ނ  މެނ ވީށ ވަރަ

އެކ ލަވަޖޫރި ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ނެޭގނެކަނ .  ާގއިމަނާއެއ   ލާމަރ ކަޒީ  ވެސ   ލިއިރ ަގއި  ނޫނ ަގއި 

ދީފައިާވނެ.   އިޚ ތިޔާރ ތަކެއ   ކައ ނ ސިލ ތަކަށ   އެ   މަތި  ރ ފިޔާއަށ ވ ރެ  5000އަޅ ަގނޑ މެނަށ   އަދަދަކ ނ   ނޫނ  

ޖޫރި އޮމަނާބޭފ ޅ ނ ނަށ   ދީފައިވޭ.  ާގނޫނ ނ   އެ  ޙައ ޤ   ތެރޭގައިކ ރ މ ގެ  މިނ ަގނޑ ެގ  މަނާކ ރެވެނ ވާނީ.  ޖޫރި  ނ ނަ 

ެއއ ވެސ  ޖޫރި  ށ ބޮޑަ  އެއަށ ވ ރެ އަދި  އެކަނ   މަނާކ ރެވިެގނ ނ ވާނެ.  ވާހަކަެއއ   ތަނެއ ަގއި  މި   ކ ރި  އަޅ ަގނޑ   ނޫނ  

މަނާތައ  ކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގއި ހަމަގައިމ  ެވސ  އެނ މެ ބޮޑ  ޝަކ ާވއަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ނަވަނީކީ. އެހެނ ވީާމ، ޖޫރިދަ

ރިޒަމ ެގ ތެރޭަގއި ވެސ  ހ ރި ބައެއ  ކަހަލަ ބޮޑެތި އައައިސ  ހަމަ ޓ ެގ ކަނ ތައ . ދެނ  މިހާރަކަށ މި އަނ ނަނީ ޓ ރެފިކ 

މަނާތަކ ެގ ޝަކ ވާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ކޮމިޓީަގއި ފާހަަގކ ރައ ާވފައިވޭ. އަދި މީރާއިނ  ވެސ   ޖޫރި

ޖޫ ބައެއ   އަޅ ރިނަަގމ ނ ދާ  ކަނ ކަނ   މި  އެހެނ ވީމާ،  ވާހަކަ.  ދިރާސާކޮށ ަގނޑ މެނ   މަނާތަކ ެގ  ބަލައި  މި    ،ހަމަ 

މ ހި ކޮނ މެހެނ   ެގނައ ަމކީ  އިޞ ލާޙެއ   ހަރ ދަނާ  ކަމެއ ނ ކަނ ކަމަށ   ދެކެނ .   މ   ވެސ   އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި 

ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ،ަގއި މި ހ ރި ކަނ ތައ ތަކަށ  ހަމަ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ރިޢާޔަތ ކޮށ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ    ،އެހެނ ކަމ ނ 

ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ     ޮގތ ތަކެއ  ިމ މަޖިލީހ ނ  ހޯދައިދެއ ވ މަށ  ޓަކައި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ  މަސައ ކަތ ކ ރާނެމީެގ ލ އިފަސޭހަ  

 އ އ މީދ ކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

ނަނ ބަރ     -{7.2} އ.ދ އިދިވެހިރާއ ޖޭ   -7.2އެޖެނ ޑާ  ދާ ނ   ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޮފީހ ެގ    ވާޖެނީމިޝަނ ެގ  އިމީ  ައށ  

ޑރ.  ޕާ ރެޕ ރެޒެނ ޓެޓިވ   އަޙ މަދ ޞިޢާމަނަނ ޓ   ފަރ ކަނި  ، މ   އޯަގނަިއޒޭޝަނަށ    ،ަގލޮޅ   ޓ ރޭޑ   ވޯލ ޑ  

މަ މަނ ދޫބ ެގ  ކަނޑައަޅާ  ހަމަޖެއ ސެވ މާޤާދިވެހިރާއ ޖެއިނ   މަޝ ވަރާއަކަ  މަށ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ    ށ މެދ  

މައ ސަލަ ފޮނ އ ވާފަިއ  ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ސަލާމަތާ  ،އެދިަވޑަިއެގނ   ކޮމިޓީނ   ޚާ   އި ޤައ މީ  ގ ޅ ނ ތަކ ެގ  ރިޖީ 

ނި މ ޮގ  ނ މިދިރާސާކޮށ   ނައިބ   ކޮމިޓީެގ  ހ ށަހަޅ އ ވައިދެއ ވާނީ  މަޖިލީހަށ   ރިޕޯޓ   މި  ރިޕޯޓ .  އ ރިރ ،  ޤަތ ެގ 

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޢީސާ. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޢީސާ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ިއއ ޒަތ  ރަީއސ .ޝ ކ ރިއ ޔާ  މައ ސަލަައކީ  ތެރި  ޤާނޫނ ައސާސީެގ   ؛މި  ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މި    115ިމީއ 

ވާމީ ޖަމ ޢިއ ޔާތަކަށ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ސަފީރ ނ   ައގ ބައިނަލ   ،ނ މަތީ  ޮގތ ެގ  ވަނަ މާއ ދާެގ )ދ( ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ

ކަނޑަައޅާފަށ ކަނޑައެޅ މަ އަށ   އ.ދ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ   ޓަކައި  ޕާ  އޮފީހ ެގ  ޖެނީވާ  މިޝަނ ެގ  ދާއިމީ  މަނަނ ޓ   އިވާ 

ށ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ކަނޑައަޅާ  ވޯލ ޑ  ޓ ރޭޑ  ޯއަގނަިއޒޭޝަނަ  ، މ  އަޙ މަދ ޢާޞިގ.ފަރ ކަނި ޑރ.    ،ރެޕ ރެޒެނ ޓެޓިވ  

މަ ހަމަޖެއ ސ މާޤާމަނ ދޫބ ެގ  ރައީސ   މަށ   އެދިަވޑަިއެގނ   މަޝ ވަރާައކަށ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ މެދ  

ވަނަ ދައ ރ ެގ    3  ،ޮއކ ޓޫބަރ ަގިއ ބޭއ ވި   5  ،ފޮނ އ ވާފަިއވާ މައ ސަލަެއއ . މި މައ ސަލަ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ އ ވާފައިވަނީ 

އަޅ   ޖަލ ސާަގއި.  އަހަރ ެގ    2020ޮއކ ޓޫބަރ     7ަގނޑ މެނ   އެއ ވަނަ  މި  ކޮިމޓީެގ  ބޭއ ވި  ދ ވަހ   ވަނަ    46ވަނަ 

ޮގތ ެގ   115ެގ  މ ހޫރިއ ޔާެގ ޤާނޫނ ައސާސީދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޖ   އި، ބައ ދަވ މ ގަ    ވަނަ މާއ ދާެގ )ދ(ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ 

އ ޔާތަކަށ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ސަފީރ ނ  ކަނޑައެޅ މަށ  ޓަކައި ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  އ.ދ އަށ   ވާީމ ޖަމ ޢިައގ ބައިނަލ   ،ނ މަތީ

ރެޕ ރެ ޕަރމަނަނ ޓ   އޮފީހ ެގ  ޖެނީވާ  މިޝަނ ެގ  ދާއިމީ  ޑރ.    ،ޒެނ ޓެޓިވ ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ފަރ ކަނި  މ  ޢާޞިގ. 

ޮއަގނަިއޒޭޝަނަ  ،އަޙ މަދ  ޓ ރޭޑ   މަވޯލ ޑ   މަނ ދޫބ ެގ  ކަނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއ ޖެިއނ   ހަމަޖެއ ސ މާޤާށ   މެދ     މަށ  

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރި އެދިަވޑަިއެގނ   މަޝ ވަރާައކަށ   މަޖިލީހ ެގ  ކޮމިޓީނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  މައ ސަލަ  ފޮނ އ ވާފައިވާ  އ ޔާ 

އ.ދ  ،ސާކޮށ ދިރާ ދިވެހިރާއ ޖެއިނ   އެބޭފ ޅާައކީ  އޮފީހ ެގ  އަދި  ޖެނީވާ  މިޝަނ ެގ  ދާއިމީ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އަށ  

މަ ރެޕ ރެޒެނ ޓެޓިވ ެގ  ފަރާތައ ޤާޕާމަނަނ ޓ   ހަމަޖައ ސަވާފައިާވ  ދިރާސާއެއ   ،ވ މ ނ   މަށ   ެއ   ކ ރ މެއ   އިތ ރ   ނެތި 

ކ   . އަދި ހަމަ މި ރިޕޯޓާއެކަމަށ  ކޮމިޓީނ  ވަނީ ނިނ މާފަ  ބޭފ ޅެއ ބޭފ ޅާއަކީ އެ މަޤާމަށ  ހަމަޖެއ ސ މަށ  އެކަށީެގނ ވާ  

ޓަކައި ސާމާލ ކަމަށ   މެނ ބަރ ނ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ތިޔަ  މަޖިލީހ ެގ  ހިމެނިވަޑަިއަގނ ނަާވ   ،ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކޮމިޓީަގއި 

  ށ  ހާޒިރ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ ހާޒިރ ވިކ ރ މ ަގއި ކޮމިޓީއަރ ނ ެގ ތަފ ސީލާއި އަދި މި މައ ސަލަ ކޮމިޓީަގއި ދިރާސާކ ރިމެނ ބަ

 ، ކޮމިޓީނ  އެދެނީ  މެނ ،އަޅ ަގނޑ   ،. ވީމާނެއެކ  ހިމަނާފައިވާޮގތ ެގ ތަފ ސީލ  ހިމެނޭ ހާޒިރީ ރިޕޯޓެއ  ވެސ  މި ރިޕޯޓާ

ނިނ މ މާ ނިނ މާފައިވާ  ޮގތެއ     ކޮމިޓީނ   މައ ސަލައިަގއި  މި  ައވަހަކަށ   ވީހާވެސ   މަޖިލހ ނ   މި  އެއ ޮގތަށ  

 .. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ ވ ނ އ ނިނ މައިދެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ .   އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރަކ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  އިއ ޒަތ ތެރި  ެއއ ވެސ   ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެވ މަށ   އިތ ރަށ   ރިޕޯޓަށ   މި 

މި  ނެތ .  ކޮމިޓީތަކ ެގ ދާހިނަގމ ނ ވަގ ތ     އެދިަވޑަިއެގނ ފަެއއ   ހިނާގނެ  އަދި  ހިނިގ  މިއަދ   އަދި  ކޮމިޓީތަކާއި   

  ، ޖެހިއިރ    11  .ޤައ މީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގ ޅ ނ ތަކ ެގ ކޮމިޓީ  ، ރ ޖެހިއި  10  ލާނަނ .އިތަފ ސީލ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ 

އޯ ހިނަގމ ނ   މި،  ނ ޑ  ސ ޓޭޓ   އޯ  ،ދަނީަވގ ތ   ކޮމިޓީސ ޓޭޓ   އެނ ޓަޕ ރަިއޒަސ   މ އައ ސަސާތަކ ެގ މި  ، ނ ޑ   ނިވަނ  

ޗޭނ ޖ  ކ ލައިމެޓ   އެނ ޑ   އެނ ަވޔަރަނ މެނ ޓ   އިޤ   ކޮމިޓީ،  ކޮމިޓީ،  މާލިއ ޔަތ   ކޮމިޓީ،  ޖ ޑިޝަރީ  ތިޞާދީ  ކޮމިޓީ، 
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ޑ  އެނ ޓަރޕ ރައިޒަސ  ކޮމިޓީެގ  ނ އަދި ސ ޓޭޓ  އޯ  ،ޤައ މީ ތަރައ ޤީއާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީ  ،ޖަހާއިރ  ފަށާނެ  2ކޮމިޓީ.  

ވަނަ ބައ ދަލ ވ ނ . ދެނ     2ބައ ދަލ ވ ނ . އަދި ހިއ މަނ  ރައިޓ ސ  ެއނ ޑ  ޖެނ ޑަރ ކޮމިޓީެގ މިއަދ     ވަނަ  2މިއަދ ެގ  

 ަގއި.  1:30އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ  ފަށާނީ 

 

 { އަށ  13:32އިނ   12:27 :ކޮޅ ސ ވަގ ތ  ހ }

 (  ނަޝީދ މަދ އީސ  މ ޙައ ސ ، ރަމަޖިލީހ ގެ ރައީ ؛ވީނެނ އި އިގަތ ސަޔާ)ރި

 

 އ ކެވ ނ :ހަކަދެރިޔާސަތ ނ  ވާ

عليكم`.  އަޅ ަގނޑ މެނ  ށ މެނ ދ ރަ.  السالم  ަވގ ތަ  ފަހ   ވޯޓ ެގ  ބައ ދަލ ވީ  މި  ވޯޓ ެގ ށ އެނބ ރި  މިހާރ    .

ޖެހިފަ ވާނީ  ބާކީ  ރަނަގބީލ   އަދި  މިނެޓ ހަތަރ .  ެމނ ބައެބަވޭ.    ވަރަކަށ   ތިއ ބެވި    ނ ،ރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޭރ ަގއި 

ޒަތ ތެރި  ިއއ   ،މ ސ ރއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވެސ  ތަޅ މަށ  ވަޑައިެގނ ދެއ ވ މަށ  އެދެނ . އަދި ސަރޖެނ ޓ  އެޓ  އަ

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( އެދެނ .  ވެސ   ދަނ ނަވައިދިނ މަށ   އަރިހ ަގއި  އަރިހ ަގއި   މެނ ބަރ ނ ެގ  މެނ ބަރ ނ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި 

ެއއ  މެނ ބަރަކ  އެބަ އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާ އެ ބޭފ ޅާއަށ  ؛ދަނ ނަވާނަނ  ޮގތެއ     އިއ ޒަތ ތެރި  އެއ ކައިރީަގއި އިނދެވޭނެ 

ހަތަރ ހަމަޖައ ސައިދެއ ވ މަށ  މިހާރ   ބަނޑަށ   ބޭފ ޅާެގ  އެ  އެއީ  ވެެގނ ދާއިރ ަގއި .  މަސ   ދެޯގޅި  ،ފަސ   ހަނި  ތައ   މި 

ވެ ދަތިފ ޅ ވާތީވެ ދޭތެރެއިނ   އިށީނ ނަވަނ   އައިސ   އެދިފަިއވަނީ.  ނ  އާއަމީނ   ،ދެަވޑަިއަގނ ނަަވއިެގނ   އަރިހ ަގއި  މ  

ޖަހާ  ، ދެނ ނެވޭނީ  އަޅ ަގނޑަށ  ޮގނޑި  ނޯވޭ  މިތާ  ޒަމާނ އ ސ ރެަގާވއިދެއ   ޮގނޑިޖަހާފަިއވާފަށަިއެގނ     .    މިތާނަގއި 

މި ައޅ ަގނޑ މެނ   ޒަމާނ އ ސ ރެ   ޮގތަށޭ  ދެނ   މި  ތިބީ.  ހަދައިދޭ ފަށައިެގނ   ޖާަގ  އަނ ހެނ ނ ނަށ   މާބަނޑ   ތާނަގިއ 

ޮގތެއ  ހިނ ަގނ ވީ  މިކަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެކޭޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ނަމަެވސ ،  ނޯވޭ.  އެއީ ނޫނ   އ ސޫލެއ    ،  

  ، ތަނ ތަނ ެގ ބޭނ ނ ނ ކ ރެވޭ ޮގތަކަށ  އިނ ތިޒާމ ތައ  ހަމަޖެއ ސ ނ . އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ  މާބަނޑ  އަނ ހެނ ނ ނަށ  މި

ބޭނ ނ ކ ރަނ  ކޮޓަރީެގ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިއަދ   ހ ނ ނާނެ.  މަޖިލީހ ަގއި  ކޮޓަރިއެއ   މައިނ ެގ  ފެށޭނެ.   މިހާރ  

ބޭފ ޅެއ ެގ ެއއ ެވސ   ނެތ   އެހެނ ވީމާ،  ފޮނ އ ވެވެނ   ތަނަކަށ   އެހެނ   ަވގ ތ ކޮޅަކަށ   ވަނީ  ކ ޑަކ ދިނ     ،ވިއ ޔާ   ކަމަށ  

އަދި   ތިބެވޭނެ.  ކ ދިނ ނަށ   ެއ  ކޮޓަރީަގއި  މައިނ ެގ  ބެލެހެއ ޓޭނެ.  ކ ދިނ   އެ  މިހާރ   އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  މަޖިލީހ ަގއި 

ކ ދިނ  އަޅ ަގނޑ     ނޑަށ  ވީ މިނ ަވރަކ ނ  އެއެ ބާަވތ ެގ ކަނ ކަނ  ވެސ  ކ ރެވޭނެ. ދެނ  އަޅ ަގ  ިއ،ކ ޑަކ ޑަކޮށ  ކ ޅެލަ

)ވަގ ތ ކޮޅަކަ ޮއވެދާނެ.   ފަހ (ށ ބަލަމ ނ ެގނ ދާނަނ .  އޮޅ ނ އަރާފައި  ކ ޑަކޮށ   ވާހަކަ  ދެނ ނެވި  ައޅ ަގނޑ   ފަހަރ ަގއި 

ޑަކ ދިނ ނަށ  ނޫނ . އަދި ބައ ޕައިނ  ވެސ  ކ   ކ ޑަކ ދިނ ނަކީ ަމއިނ ބަފައިނ  ބަލަހައ ޓާ ބައެއ . މައިނ  ބަލަހައ ޓާ ބަެއއ 

ހަމަހަމަކޮށ   ،ބެލެހެއ ޓ މާއި   ، އަޅާލ މާއި ެގނ ދަވަނ ޖެހޭނީ  ކ ރައ ވަމ ނ   ކަނ ކަނ   އެހެނ ވީާމ،   ،ެއ  މިނ ވަރަށ .  ެއއ  
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ާގތަށ     އ އަދި އެ ކ އ ޖަކ  މާމައެ   ،އެއ ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރެއ ެގ ކ ޑަކ އ ޖަކ  ވާނަމަ ؛ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ ެގ ވެސ  

ތަނ ަގއި އެކަނ     މި  ،ދެބެނ ެގ ދެދަރި މީހެއ ެގ ާގތަށ  ފޮނ ވެނ  ނެތ ނަމަ  ،ާގތ ތިާމެގ ދައ ތަެއއ   ،ދައިތަެއއ ނ ވަތަ ބޮޑ 

ޮގތަކީދެނ   ހަމަޖެހޭނެ.   ބ އ ދިވެރި  އަބަދ  ޢާ   ،އެނ މެ  ކައިރީަގިއ  ބޭ އިލާ  ކ ދިނ   ެއއީކީއ  ވެސ   ެއއ ވެސ     ތިއ ބ ނ . 

ޙަޤީޤަތެއ  ޮއޅިފަިއވާނެ  މިކަމ ަގއި  )ވަ   ބޭފ ޅަކަށ   ބޭފ ޅ ނ ެގ ނޫނ .  ތި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އާދެ!  ގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( 

އިތ ރ ވ މާ ިމ އެނބ ރެނީ. މައިނ ބަފައިނ ނާއި  ވާހަކަތައ   އަވަހަށ   ވަގ ތަށ   ބެލެއ ޓ މާ  ،ެއކ ަގިއ ވޯޓ ެގ    ގ ޅޭ  ކ ދިނ  

ދާރާތަކ ނ  ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ެގނ ދާ ޮގތ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ މެދ ަގއި ވަރަށ  ބަހ ސ  ިއތ ރ ވެއ ޖެ. ސަރ ކާރ ެގ އި

އެއ ޮގތަށ ތޯ   އެ ފީތައ  ނަަގމ ނ ދަނީ ާގނޫނާ  ،މަނާ ނެެގމ ނ ދާ ގަވާއިދ ތައ  ބަލައިރިަގާވއިދ ތަކ ެގ ދަށ ނ  ފީ އަދި ޖޫ

މައ ސަލަ ހ ށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓީއަށ   އެދި  ނިނ މި  ،ބަލައިދިނ މަށ   ދިރާސާކޮށ   ކޮމިޓީނ   ރިޕޯޓ     ގަވާއިދ   ޮގތ ެގ 

 މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . ފާސ ކ ރެއ ވ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :

 51    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 49    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    49     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 25      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

،  އިމަލ ކ ރަމ ނ ެގނ ދާ ަގާވއިދ ތަކ ެގ ދަށ ނ  ފީ އަދި ޖޫރިމަނާ ނަަގމ ނ ދާ ަގާވއިދ ތައ  ބަލަ ޢައިދާރާތަކ ނ   ސަރ ކާރ ެގ  

ަގާވއިދ  ކޮމިޓީނ     ،ދިނ މަށ  ެއދި ކޮމިޓީއަށ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ަމއ ސަލައިއެއ ޮގތަށ ތޯ ބަލަ  އެ ފީތައ  ނަަގމ ނ ދަނީ ާގނޫނާ 
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ރިޕޯޓާ ނިނ މިޮގތ ެގ  ޖ މ   ޅޭގ   ދިރާސާކޮށ   މަޖިލީހ ެގ  ނަތީޖާ.  ވޯޓ ެގ  ނެގ ނ   އަދަދަކީޮގތ ނ   . 87 ؛ލަ 

ތިއ ބެވީ  ހާޒި ަވޑަިއަގނ ނަވަ  އިއ ޒަތ ތެރި  50ރ ެވވަޑައިެގނ   އެ  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ކެޔޮދޫެގ    ނީ. މެނ ބަރ ނ . 

ވޯޓ ދެއ ވ51ީއެހެނ ވީމާ   ކަަމށ   ފެނ ނަ  ވޯ   49  ،.  ކަމަށ   ނ ފެނ ނަ  މެނ ބަރ ނ .  މެނ ބަރަކ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޓ ދެއ ވި 

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ .   49ނ ދެއ ވާ މެނ ބަރަކ  ވެސ  ނެތ . ޯވޓ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތީ  ޮގތަކަށ  ވޯޓ   ނެތ . ވަކި

 ޯވޓ . އެހެނ ވީމާ، މި ރިޕޯޓ  ފާސ ވެއ ޖެ. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  25ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވަނީ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އދ. ދިވެހިރާއ ޖެިއނ   ވޯޓ .  ޕާއަދެވަނަ  އޮފީހ ެގ  ޖެނީވާ  މިޝަނ ެގ  ދާއިމީ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  މަނަނ ޓ   ށ  

ގ.  .ރޑ  ރެޕ ރެޒެނ ޓެޓިވ  އަޙ މަދ ،  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ   ފަ  ޢާޞިމ   އޯަގނަިއޒޭޝަނަށ   ޓ ރޭޑ   ވަރލ ޑ   ރ ކަނި، 

  ނ ވާ ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދެއ ވ ނ ދ ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގމެ  ކަނޑައަޅާ މަނ ދޫބ ެގ މަޤާމަށ  ހަމަޖެއ ސ މާ

 އެދެނ .

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :

 54    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 53    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    53     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 27      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 
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އ ޕާދ. ދިވެހިރާއ ޖެއިނ   އޮފީހ ެގ  ޖެނީވާ  މިޝަނ ެގ  ދާއިމީ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޑއަށ   ރެޕ ރެޒެނ ޓެޓިވ                .ރމަނަނ ޓ  

ފަރ ކަނި، ވަރލ ޑ  ޓ ރޭޑ  ޯއަގނަިއޒޭޝަނަށ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ކަނޑައަޅާ މަނ ދޫބ ެގ މަޤާމަށ    ޢާޞިމ  އަޙ މަދ ، ގ.

ޖ މ   ގ ޅޭ  ހަމަޖެއ ސ މާ މަޖިލީހ ެގ  މެނ ބަރ ނ ެގ    ހާޒިރ ވެ. 87 ؛ލަ އަދަދަކީޮގތ ނ  ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.  ތިއ ބެވި 

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . . 53 ؛ނ ބަރ ނ ެގ އަދަދަކީކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެ  ފެނ ނަ. 54 ؛އަދަދަކީ

ވޯޓ   ވަކި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތީ  ޮގތަކަށ   ވޯޓ ަގއި  ނެތ .  ވެސ   މެނ ބަރަކ   ފާސ ވ މަށ     53ނ ދެއ ވާ  މެނ ބަރ ނ . 

އިޒޭޝަނަށ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ޢާޞިމ  އަޙ މަދ ، އެއީ ވަރލ ޑ  ޓ ރޭޑ  ޯއަގނަ   .ރވޯޓ . އެހެނ ވީމާ، ޑ 27 ؛ބޭނ ނ ވަނީ

ެގނ ދަވާނެ ބޭފ ޅާ.   ފ ރ އ ވަމ ނ   ެގވިލާޑީ  ފިހާރަ ދޮނ ކަލޭފާނ ގެ މިއީ  ކަނޑައަޅާ މަނ ދޫބ ެގ މަޤާމ     ލައިޓ  ޢާޞިމ . 

 ލީ. އިބަހާފައި ގ. ފަރ ކަނި ޖަހާފައި އިނީމާ ފަހަރ ަގއި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އޮޅިަވޑަިއެގނ ފާނެތީ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ

 

 ނިނ މ ނ  

 

 ތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަ

ބޮޑަށ  މިވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ޖަލ ސާއެއ     މަޖިލީހ ެގ  ދެނ   ނިނ މ މަށ .  މަސައ ކަތ   މިއަދ ެގ   ދަނީ 

 ަގއި.  9:00ވާ އަނ ާގރަ ދ ވަހ  ހެނދ ނ   2020އޮކ ޓޫބަރ     13އޮނ ނާނީ 
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