
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަްލސާ ވަނަ 22ދައުރުގެ  ދެވަނައަހަރުގެ ވަނަ  2020

 

30 K 1441 
  2020 ަލއިޖު 21

 (ދުވަސް އަންގާރަ)

 

 

 

 

2020/2/22ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:04 ަގޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:13: ނު ަގޑިސާ ނިމުޖަލް



2020 ލައިޖ  12                                              ސާލްޖަނަ ވަ  22 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

1 

 

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

 

 ޖަލްސާ  ަވނަީވސްބާ  ދައ ރ ެގ ދެަވނަަވނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2020 ލައިޖ  21

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކވ ން ރިޔާސަތ ން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آو هللا لوسر ىعلم الالة والس  الحمد هلل والص   ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މި  ނދެޅ ަގނޑ މެން އިށީަވނަ އަހަރ . އަ 1441 ދާޛ ލްޤައި 30 ދ ަވސް. އަްނާގރަ ީވ 2020 ލައިޖ  21 ކީ،ދަމިއަ

މި ަވގ ތ   .ަވނަ ދ ަވސް 7ަނކަތ ން  ސްފ މިއީ  .ަގއި ަވަނ ޖަލްސާީވސްބާ  ދައ ރ ެގެދަވނަ  ަވނަ އަހަރ ެގ 2020 ތިބީ

ްނނާ އެކ ަގިއ އެބަ ކ ިޅަވރ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  40ތިއްބެީވ  ެވަވަޑއިެގން ށް ހާޒިރ މަޖިލީހަ

  ދަތ ރެއްަގއި ބޭރ ެގއަދި ސަލާމ ގައި . ދެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އައިސޮލޭޝަްނގައިަވޒީރ  ބަިއެވިރެވަވޑަިއަގންނަާވ. 

 . ޭވނެންބަރަކ  ްއޒަތްތެރި މެއެްއެވސް އި 

 

 ން. ކ ރ  ން ޢ ލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ދ ވަ  .3

 

 ން:ދެްއެކވ ކަހަސަތ ން ާވޔާރި

  .2020/2/22/ޖއ މިއަދ ެގ އެޖެންާޑއަީކ،

 

 ސ ވާލ  .  5

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ ރިޔާޟްهللا ތިމަރަފ ށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ފ ށީއަރ ަވނީ ތިމަރައަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ . ކ ރައްާވ ސ ާވލ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފާ

 ރަށް. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ާވހަކަެދއްެކވ ން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ތިމަރަފ ށީ

 މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ގައި ހިމަނާފައިާވ ތ. ،` ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ 

 ފެށޭނެ ތާރީޚެއް އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  މަލީ މަސައްކަތް ޢަ ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ޒ ާވނ ންެގ ަމރ ކަޒ  އެޅ މ ެގ އަތޮޅ  ޭވމަންޑޫ 

 ؟ިވދާޅ ެވެދްއަވފާނަންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 . މިނިސްޓަރ  އިްއޒަތްތެރި

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް  އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް މިނިސްޓަރ

ދާއިރާެގ  ށީމިއަދ  ތިމަރަފ . ޝ ކ ިރްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންއަދި  ،ްއޒަތްެތރި ރައީސްއިޝ ކ ިރއްޔާ އާދެ، 

ގ ޅިެގން މި އަހަރ   މިކަމާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ކ ރެއްިވ ސ ާވލ ެގ ޖަާވބ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން އޮތީ 

ެވސް ކ ރަހާފަިއަވނިކޮށް  ކ ރެހ ންތަކާއި ެއްއެޗހި ޑ މެންގ ޅިެގން އަޅ ަގނ ދެން މިކަމާ. ކަން އޮތީކ ރެިވެގން މިބަޖެޓ 

ކ ރަނީ މިއަށް  އަޅ ަގނޑ މެްނ އ އްމީދ  މި . އެކަމަކ އޮތީ މަޑ ެޖހިފަ ގ ިޅެގން މިހާރ  މި މަސައްކަތްަތއް މި ކޮިވޑާ

 ،މަސައްކަތް އެކަންެޏއް ނޫންމި . ެގންދަންެވސް ހަމަ ޖާގައެއް ލިބޭއިރަށް ހަމަ މި މަސައްކަތް ެވސް ކ ރިއަށް  ކިރިޔާ

އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ޖާގައެއް ލިބޭއިރަްށ ހަމަ ކ ރެިވފައި ހ ރި ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ެވސް ހަމަ މިޮގތަށް ބަޖެޓ 

 ހިމަނަިއެގން ޮގސް އަންނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ގައިދިގ ލަިއެގންދޭނަން. ދެން ފަހަރ ގައި ެގްނޮގސްއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ކ ިރއަށް

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. . ޮގތ ން ފަހަރެއްަގިއ ހަމަ ދިމާެވދާނެ ކަމެއް ޖެހ މަކީ ެވސް މިަވގ ތ  ހާލަތ  އޮތްކ ރަން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .  ލަނީ އިތ ރ  ސ ާވލ އިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވ ަވީޒރ . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

އަދި  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ދަންނަާވލަން ބޭނ ންލ މ ެގ ކ ިރއަްށ އި ސ ާވލ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވއަޅ ަގނޑ  އިތ ރ 

ގ ޅޭ ަވޒީރ  ަވޑަިއެގން އިންނެީވތީެވ، ަޝއ ޤ ެވިރކަން ބޮޑ ާވެނކަން ރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން މިއަދ  ކ ޅިަވރާ

ެއޅީނ ން އެޅިއެތައް މިތާނަގއި ރާއްޖޭަގއި ލް ދަނޑ ތަކެއް ތެރޭަގއި ފ ޓްސައްެގ މިދިޔަ ފަސް ައހަރެެގ. ޒ ާވނ ން 

ން ބޯޅަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޭއެގ ހ ނަރ ެވރިކަން ެގއްލޭކ ޅިަވރ ެގ މާހިރ ން ދެކޭޮގތ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ފ ޓ 

ކޮންމެ ެދ  ،ެވސް ދަނީ ބަޖެޓ ގައި ޖަހައިެގން ފަށައިފި. ދެން އަދިެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ބޮޑަށް ބާރ އަަޅމ ން މި

އަރަނީ ރައްޔިތ ންެގ ަޝއ ޤ ެވރިކަން ލް ދަނޑެއް އެޅޭތޯ. ދެން އަޅ ަގނޑ  މި ހިތަށްދޭތެރެއެްއގައި ެވސް ފ ޓްސަ 

އެކ ގައި މަްޝަވރާތައް ކ ރާ ކަންތައްތަކ ެގ މަްއޗަށޭ.  ރައްޔިތ ންނާ ،ތިޔަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން، އ ފެދެނީ

މި  ،ދަނޑެކޭމެންބަރ ން ދ ރ  ިވސްނަާވފައި ރީތިކޮށް ިވނަ ހައްދާފައި އޮންނަ ބޯޅަތިޔަ އިއްޒަތްތެިރ  ،ތިބޭފ ޅ ން

ކ ެރއްީވާމ، އަޅ ަގނޑ  މަޝްަވރާ ީވ. އެ ނިންމ ން ނިންމަާވފައި ރައްޔިތ ންނާންދަނޑ ތަެކކޭ އޮންނަދިެވހިރާއްޖޭަގއި ބޯޅަ

ިއްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫއަރ ަވނީ ރ ޞަތ ާވނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ހިތ ން ދެން ނަތީޖާތައް ެވސް ތަފާތ 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ތިަމރަފ ށީ ،ޖެހެނީ ން މިއަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ަޞތ  އަރ ާވ .ށްޤާސިމަ ޙ ސައިން މެންބަރ 

 ށް.ރިޔާޟަهللا މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން:  ރިޔާޟްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ތިމަރަފ ށީ

އަތޮޅ  ޭވމަންޑޫއަކީ މ ޅި އަތޮޅަްށ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ންަވނީ ތ.

އެ ރަށ ެގ  .ކ ރާ ރަށެކޭކަމ ގައި ިވޔަސް ޒ ާވނ ން އެންމެ ިގނަ އަދަދެއްެގ ބަޔަކ  ރަށ ގައި ތިބެެގން މަސައްކަތް ލިއިބަލަ

 ،ެވސް  އްތާނަގއި ެއްއެވސް ޖިމެ ޒ ާވނ ންެގ މަރ ކަެޒއް ނެތް.  ހަމަ ެއްއެވްސ ފ ރ ޞަތެއް ނެތޭޒ ާވނ ންނަށް

އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އަދަބ ެވރިކަާމއެކ   ،، މި ިއްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރއެހެންީވމާ. ކ ެޅޭވނެ ެއއްެވސް ކަެމއް ނެތްކ ޅިަވރ  

ދެންމެ ދެއްވި އަދި . ތިްއޔާ އެކަން ފައްަޓވައިެދްއވ ންެވސް މި މަސައްކަތް ފެށެން އޮ ހަމަ މި އަހަރ  ؛ދަންނަަވން

ނ ަވތަ މި އަންނަ އަހަރ ެގ ؟ މި އަހަރ ގައި މިކަން ފެށޭނެތޯ. ތަންޮކޅެއް ސާފ  ސީދާ ޖަާވބެއް ދެްއވ މަށް ވ ރެަވރަށް

އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ އިްއަޒތްތެރި މިނިސްޓަރ އިތ ރަށް މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރަްއަވްނ  ؟ބަޖެޓ ގައި ެއކަން ހިމަނާނީތޯ

، އެ ާވހަކަ ެވސް މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ޭވމަންޑޫެގ ޒ ާވނ ްނެގ އިތ ބާރ  މިނިސްޓަރަށް ޯހއްދެވ މަށް. އެހެްނީވމާ ،ޖެހޭހެން

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  .ދަންނަާވލަން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

 އި ދެންނެިވހެން ހަމަ ކ ރެހ ންތައް ކ ރަހަ ގ ިޅެގން އިނޭގތޯ ޙަޤީަޤތަކީ ެއއީ. މި ހަމަ ކޮިވޑާ .އާދެ، ޝ ކ ިރއްޔާ

ހަާވލ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެްނ  އެކީަގއި ކައ ންސިލާ  އަދި މިފަހ ން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ެގވ ނ  ިއޞްލާޙާ އި،ނިންމަ

އަޅ ަގނޑަށް ޮގތަށް  ތި ިވދާޅ ިވ. ކީތް މަސައްކަތެއް ޭވމަންޑޫ ޒ ާވނ ްނެގ މަރ ކަޒ ެގ މަަސއްކަތަ އޮކ ރަން ނިންމާފައި 

އެ  އަދި ،ަވރަށް ފޯރީގައި ހަމަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރާ، އިނޭގ ހަމަ ޭވމަންޫޑެގ ޒ ާވނ ންނަކީ ަވރަށް ހީާވގި 

އެކަމަކ  މި  .ބޭފ ޅ ންނަށް ޒ ާވނ ންެގ މަރ ކަޒެްއަގއި އ އްމީދ ގައި ަހމަ ތިއްބެިވ ޒ ާވނ ންތަެކްއ ތިބި ރަށެއް

ެވސް  ، މިއަދ އޮތީ ހ އްޓ މެއް އަިއއްސަ. އެހެންީވމާ ޅި މައްސަލައަށް މިގ ިޅެގްނނޭ މ  ދެންނެިވހެން ކޮިވޑާ

ައޅ ަގނޑ  ެއކަން ކ ރ މ ެގ ހަމަ  ،ކަމަށް ާވނަމަ ން ހ އްދަެއއް އެކަމަްށ ލިބިއްޖެއަޅ ަގނޑަށް ފިނޭންސް މިިނސްޓްރީ

އަންނަ  އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ ،ށް ާވނަމަ ކަމަ ނ ވެއްޖެތައްާޔރަށް އިނޭގތޯ. އެހެން އެކަން މެދ ެވރިހަމަ ދޭން މިހިރީ ހ އްދަ

އެީކަގއި އެކަްނ  އާއަދި ހަމަ ިއއްޒަތްތެިރ އެމް.ޕީ. ކ ާރނަންދޭން މަސައްކަތްއިއަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ހިމަނަ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްދޭނަން 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ ިއއްޒަތްެތރި  ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ން:ާވހަކަދެްއކެވ  ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫ

ޖަމ ޢިއްޔާތަްއ ާރއްޖޭެގ ަވރަށް ިގނަ ރަށްރަށ ަގއި ަވރަށް ިގަނ  .ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ 

ނ ކ ރަމ ން ދަނީ. ެއއްޮގަތށް މަސައްކަތް ިގނަ ޖަމ ޢިްއޔާތައް ެއއްެވސް ޮގަތކަށް ާގނޫނާ، ނަމަެވސް . ހެދިފައި އެބައޮތް

އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ  އްލ ކ ރ މަށް ޙަކަންތައް  މި. އިޖ ތިމާޢީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ރަށްރަށ ަގއި ދިމާޭވ ،އެހެންކަމ ން

އެއީ ައޅ ަގނޑ  އަހާލަން ބޭނ ންާވ ؟ ޑަިއެގން ެއއްެވސް މަސައްކަތެއް ކ ަރްއަވން ިވްސނާަވަޑއިަގންަނަވންތޯިވސްނާވަ 

ަގނޑަްށ ަވޒީރ ެގ ހައިސިއްޔަތ ން އަޅ   ،އެހެންނަމަެވސް. ފަހަެރއްަގއި ނ ގ ޅިދާނެ ސ ާވލެއް ސ ާވލަކީ. ެއއީ މިއަދާ

  ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ. ހީަވނީ މިއަށް ޖަާވބެއް ެދިވދާނެހެން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ނ ގ ޅ ން ޙަޤީޤަތ ގައި ނިންމަނީ  އިޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ސ ާވލ ެގ ގ ޅ މާ

 އަޅ ަގނޑ .

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް 

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . މި ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ެގ ކަންތަކ ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކަންބޮޑ ެވަވޑަިއެގްނ އާދެ، ޝ ކ ިރއްޔާ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  ،ންއަދި ެއކި ފަހަރ  މަތީ. މި މަޖިލީހ ގައި ދެއްެކިވ ާވަހކަ ެވްސ ައޅ ަގނޑ  ައޑ އެިހން

އަިދ ެއ ކަންބޮޑ ވ ން . ެވްސ ަވީނ ދެެކިވފަ ްނ އެ ާވހަކަ ގ ިޅެގން އެކިފަހަރ  މަތީ ޖަމ ޢިއްާޔއަކާ  ދާއިރާަގއި އޮތް

ަވރަށް ބޮޑ  . ެވސް ހިއްސާކޮށްދީފަ ގ ޭޅ ފަރާތްތަކާ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ހަމަ މިނިސްޓްރީަގއި ެއކަމާ ާވނީ ަގނޑ އަޅ 

ަވރަށް ފ ރިހަމަ  ،މ ޢިްއާޔއަށް ބޭރ ެގ ފަރާތަކ ން ައަޅއިދީފައިތި ިވދާޅ ާވ ޖަ އިމާރާތެއް އެބަހ ރި ތި ރަށ ގައި

އަކަށް ނ ކ ރ މ ެގ ނަތީޖާެވސް ރަނަގޅަށް އޮަޕރޭޓ  އިރ ފަސް އަހަރ ެވެގން ދިޔަ އަށްނަމަެވސް އެ ޖަމ ޢިއްޔާ. އިމާރާތެއް

ބެލ މ ެގ ދަށަކަށް ެވސް ދިއ ން. އެަތން މިއަދަކ  ނެތް ކައ ންސިލ ެގ ެވެގންތަން ީވރާނާ އެ ،އޮތީ ޮގްއސަ މިެވެގން 

 ެވސް އަދި  ، އަޅ ަގނޑ  ރެޖިސްޓްރާެގ އަރިހ ން، އެ ހާލަތ ގައި އޮތީ. އެހެންީވމާއެހެންީވމާ. ނެޭގކަން ދެއްތޯ

ނ ކ ރާ އިތ ރަށް މަސަްއކަތް އީ އެ ޖަމ ޢިްއޔާ އެ  ،ކޮމިއ ނިޓީ އެމްަޕަވރމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓ ަގިއ ެވްސ އެދިަފއިާވނެ 

ްއެވސް ކަހަލަ ޮގތެއް އޭަގއި އެ އިމާރާތް ކައ ންސިލަށް ލިބޭނެ އެ ،ާވަލިއެގން ނަމަެވސްއ  ޖަމ ޢިއްޔާއެއް ީވމާ

ިތބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ނަމަނޫންލިބެންޏާ އެކަްނ ކ ރެޭވނެ. އެހެންާގނޫނ ން ޖާަގ ށްނަމަެވސް އެކަމަ ؟ހެދިދާނެތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. އިނޭގތޯ.  ެދޭވނެއިއްލެއް ހޯދަޙަތަކަށް މިހެން ދިމާާވ މައްސަލަ އެ އިޞްލާޙ  ެގނެސްދެްއީވމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޢަބްދ ލްޣަނީ މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ . 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޢަބްދ ލްޣަނީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ

ބޯޅައަށް ލޯބިކ ރާ ރައްޔިެތއް ދިރިއ ޭޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ. ކ ރެންދޫއަކީ ފ ޓ 

ާއއި އަިދ ސަރ ކާރ ެގ އެހީ ކ ރ މަށް ދަނޑެއް ރައްޔިތ ންނާއިަވނީ ފ ޓް ބޯޅަ ތަރައްޤީ ކ ރެންދޫަގއި މިަވގ ތ  .ރަށެއް

ކ ރ މަށް ބޭނ ންާވ އަދި އިތ ރަްށ ތަރައްޤީ. ބޮޑ  ދަނޑެއް އަޅާފަިއަވނީ .އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ެގ އެހީަގއި އަޅާފަ

ިވދާޅ ެވދެްއވ ން އެދެްނ  ދާނެ ޮގތެއް މިނިްސޓަރ ފައިޭވ. ެއކަމަށް ކ ރިއަށްކަންތައްތައް މި އަހަރ ެގ ބަެޖޓ ަގިއ ހަމަޖެހި

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

 ހަކަދެއްެކވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވ

އާދެ، ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ . އާދެ، ކ ރެންޫދ ދަނޑަކީ ރާއްޭޖގައި އެޅިަފއި އޮތް ަވރަށް ރީތި ބޮޑ  

އަދި އެ . ަމސައްކަތ ން އަޅާފައި އޮތް ަވަރށް ރީތި ދަނޑެއް ދަނޑެއް. އަދި ކ ރެންޫދެގ ޒ ާވނ ންެގ ަވރަށް ބ ރަބޯޅަފ ޓ 

، ފާާރއިައއީ މި އަހަރ  ަވށާ ކ ރަމ ން މިކ ރ މަށްޓަކައި ތި ިވދާޅ ިވ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން އ އްމީދ ދަނޑ  ފ ރިހަމަ

އިންޓަނޭޝަނަލް  ހެދިެގން ދިޔައިމާމް އެތަނ ގައި ރައެ ރޮސްޓް ،ޮގތަށްމް ހިމެނޭ ރަޮރސްޓްއިތ ރަށް ފެންސާއި އަދި ޭއެގ

އެހެން ހ ރިހާ ދަނޑ ތަކ ގައި ެވސް ހަމަ އެ . އި އަޅ ަގނޑ މެންެވސް ކ ޅެން ޖާަގ ލިބޭނެ ޮގތަށް އެ ިވސްނ މ ަގ މެޗ 

އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ . ދެން އިނޭގތޯ ެވސް ޮކިވޑ އަނެއްކާ ،ނަމަެވސް. ދަނީ ކ ރަމ ން މިިވސްނ މ ަގއި މަސަްއކަތް

ކ ރެހ ންތައް މްެގ ރަޓްރޮސްަމ ެގން ހަގ ޅި ެވއްޓ މާ މަްއޗަށް ކޮިވޑ  ކަށް ައއިސް ބޯޔައ އްމީދ ނ ކޮށް މި ތިއްބާ ކ ްއލި

 ކޮިވޑ  ަގނޑ މެންނާއޮތީ. ދެން އަޅ  މަޑ ޖެހ ން އައިްސެގން މިއޮްއާވ . ނިމިފައި އިނޭގތޯ އިެވސް ހ ރީ ކ ރަހަ

 ކ ރެްއިވއްޔާ. އެ މަސައްކަތްަތއް އިރާދަަގނޑ ެމންނަށް އޮތް ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަެކއް ފެށިފަވީއިރ ަގއި އަޅ  ކ ރިމަތި

، އޭެގތެެރއިން ބަެއއް މަސައްކަތްަތއް ތަންކޮެޅްއ ސްލޯކޮށް ދިޔަކަމ ަގއި ިވަޔސް. އެހެންީވމާ ،ނެތި އެބަދޭ މެއްޓ ހ އް

ކ ރަނީ މިދެންނެިވހެން  އަޅ ަގނޑ  އ ްއމީދ . އަކީނ ކ ެރިވ އޮތް ރަށެްއ ކ ރެންދޫއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންޓްރެކްޓ ގައި ސޮއި

އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ ތިހެން ހ ރި ހ ރިހާ މަސައްކަެތއް އަޅ ަގނޑ މެްނ  ،އް ދިނަސްހަމަ ނޭާވލާން ހަމަ ކިރިޔާ ޖާަގއެ 

މިނިސްޓްީރެގ  ާދިއރ ަގިއ ޔޫތ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓް ކ ރިއަށް 290ކޮށްދޭނަންކަން. މިހާރ ެވސް ސަރ ކާރ ން 

، ެއއީ ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަްތ މާއެހެންީވ. ދޭ އިނޭގތޯޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓ  އެބަ ކ ރިއަށް 138ފަރާތ ން 

 ޖަނަަވރީ މަސް  ،ެވސް ކޮޅ މި އަހަރ  ފެށ ނ  ،، އަޅ ަގނޑ  ދެރަަވނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ކ ރެެވނީ. އެހެންީވމާ

ކ ރަްނ ، އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ އެހެންީވމާ. ނ ކ ރެިވ ހ ރީމަ މިއަދ ސޮއިޗެްއަގއި އެއްތެރޭގައި ެވސް ތިހެން ހ ރި ހ ރިހާ 

 ހަމަ ތި މަސައްކަތް ެވސް ފަށައިދޭނަން އިނޭގތޯ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  ބ ނަސް އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާހަމަ ކިރިޔާ ޖާަގެއއް ލި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މިދިޔަ ތިން ދ ަވހ    ،އަޅ ަގނޑ  ިއއްޔެ ދެންނެިވން ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ަވީޒރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން

ޓ އަިރސްޓ ންނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިނޭގ މި ޖ ލައި މަސް ނިމޭއިރ ގައި ާރއްޖެއަްށ  600ރާއްޖެއަށް ައއީ 
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، ނޭގ ޮއަގސްޓް މަސްފަސް ހާސް ޓ އަރިސްޓ ން ެވސް ނައައިސްދާެނކަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެއްމެންނަށް ެއބަ އިހަތަރ 

ަގިއ ެވސް ަދއ ލަތ ެގ އާމްދަނީ ދާއިރ    މަސްބަރ ންޑިސެ، މަސް ބަރ ންނޮެވ ،މަސް ަބރ ޮއކްޓޫ، މަސް ބަރ ންސެޕްޓެ

 ސްޕޯޓްްސ މިނިސްޓްރީެގ ބަޖެޓ ަގއި އެ  ،މެންނަށް އިނޭގންޖެއްސޭ މިންަވަރކަށް ާނންނާނެކަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެ ދެކޮޅ 

މެންނަށް ންނަރ ދަމާެގ ޕްރޮޖެކްޓ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން އެ ފެނާއި. ކަންހ ސް ޓެކްސް ފައިސާެގ ޕްރޮޖެކްޓ ަތއް ،ަވނީ ހ ސް

ައޅ ަގނޑ މެންެގ  !އާދެ ؛ައޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި . ބޭރ ން ިލބޭ އެހީ، ްގރާންޓާއި ، ން ޯލނާއިއިނޭގ އެބަހ ރިކަ އެބަ

އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް އެޭދ . މި ޚިދ މަތްތަކަށް ،މި ބަދަލ ތަކަށް ،މްރާނީ ތަރައްޤީއަށްޢ  ރައްޔިތ ން އެދޭ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ ންނާ. މަށްކޮށްދިނ  ރައްޔިތ ންނަށް އެ ބަދަލ ތަކާއި ޚިދ މަތްތައް ފޯރ 

 .އެބަ ަޖާވބ ދެއްާވ އެކި ޮގތްޮގތަށް ންަވޒީރ ؟ ތޯ ީވއް ސ ާވލ ކ ަރއްާވ ބަޖެޓ ގައި ިހމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކިހިނެ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ންަވނީއަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރ ންނަށާއި އަދި ރާއްޖޭެގ ަރްއޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށްދޭން ބޭނ  

ާއިއ ޭއެގ ސަބަބ ން ައޅ ަގނޑ މެންެގ އާމްދަނީ ،ޮގތާއި  ،މި ދ ިނޔެައށް މި ދިމާިވ ހާލަތާއި ،މި ރާއްޖެއަށް

ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި  ،އަދި އެހެންީވމާ ؛އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ންނާއި ށްދާނެ ޮގތަޞާދަްށ ެވެގންތިއަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ 

 ،މަޝްަވރާެވ އެ ރަްއޔިތ ންނާިއ ތިބޭފ ޅ ންނާ ،މި ކަންކަން ސާފ ެވ ށްއްޔިތ ންނަރަ ެވތިމެންބަރ ންެގ ލޮބ 

ޖެހޭ. ންބ އްދިެއއް އެބަ ެގންނާ ،ތިޞާދީ ިވސްނ މެއްރަނަގޅ  އިޤ  ަގެނޭވނޭއޮތް ހާލަތ ން އަރައި މި ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން

އިްއޒަތްތެރި  .ޖެހޭންަގނޑ މެން އެބަ ހޯދަދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރެެވން ހ ރި އެހެން މަގ ތަަކކީ ކޮަބއިތޯ އަޅ  

 .ޒިންމާދާރ  ބަޔަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ާވންޖެހޭނެ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ. މެންބަރ ން އެކިއެކި ކަންކަން އެބަ ފާހަަގކ ރަްއާވ

 ށް.ަޢބްދ އްލަޠީފަ ޔާސިރ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ   ކ ޅ ދ އްފ ށީއަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  ެމންބަރ  ދާއިާރެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

މި ދާއިރާ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ަރން މިނިސްޓަރ . ޝ ކރ އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ މިނިސްޓަރ

ދަނޑ  ހެދ މަްށ ޅ ދ ްއފ ށީގައި ބޮޑ ކ  ،ހަމަ އެާއއެކީ އަޅ ަގނޑ  ސ ާވލަކީ. ކ ރަން ކ ަރއްާވ މަަސއްކަތް ެވސްތަރައްޤީ

އަދި ހަމަ މިޮގތަށް އެތައް ރަށެއްަގއި އެބަހ ރިކަން  .ނިމިފަސަބް ބޭސް މިހާރ  ބޮޑ  ޓާފް ދަނޑ  ހެދ މަށްޓަކައި 

. މަަސއްކަތް ކ ަރްއާވފަ ެގސަބް ޭބސްސަރ ކާރ ން އެަތކެއް ހޭދަަތކެއް ކ ރަްއަވިއެގން  އީ މި. ހަަގކ ރަންއަޅ ަގނޑ  ފާ

ެއއީ މިހާރ  ؟ ީމެގ ޓާފްެގ މަސައްކަތް ޮގއްސަ އޮތް ިހސާބެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ކޮށްދެޭވނެތޯ ،ނަމަެވސްއެހެން

ފައިާސއިން  އި މެހަންމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ދިެވހި ރަްއޔިތ ންެގ އެ .ދަނީ ސަބް ބޭސް އެްއކޮށް ހަލާކ ަވމ ން މި

ެވފައި އަެނއްކާ ސަބް ބޭްސ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ، ދ ަވސްަތކެއް ކ ރަމ ން އަިއ މަސަްއކަތެއް. އެހެންީވމާ

 ،ހަމަ އެާއއެީކަގިއ އެނިގލަްއާވނެ .ެއކަން ޮގއްސަ އޮތް ހިސާެބްއ ސާފ ކޮށްދެްއވ މަށް، އެހެންީވމާ. ހަދަންޖެހޭނެ
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ހަަމ  އިޖަމ ޢިއްޔާަތކ ން ސީދާ ބަލަހައްޓަ ،ޒ ާވނ ން ،ޚާއްޞަކޮށް ތިން ދަނޑަކީ ،ކ ޅ ދ އްފ ށީެގ ދަނޑ ަތކަކީ 

އްޔާތަކަށް އާްމދަނީއެއް ނެރެޭވނެ ޮގތެްއ ޢިމި ދަނޑ ތަކ ްނ އެ ޖަމ . ކ ރަމ ން އަންނަ ދަނޑ ތަކެއްއްޤީތަރަ

 ަވަރށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ މަގ ފަހިކ ރ މަށް މިނިސްޓަރ ެގ ިވސްނ ންފ ޅަކީ ކޮަބއިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ދަނޑ ެގ ސަބް ބޭސް މަަސްއކަތް މި އޮތީ ނިމިފަ. ެއއީ އާދެ، ޝ ކ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . ކ ޅ ދ އްފ ށީެގ ޮބޑ  

މަސަްއކަތެއް. ތި ިވދާޅ ިވ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ  މިލިއަން ރ ފިޔާެގ 2.5ާގތްަގނޑަކަށް  ންއަޅ ަގނޑ  ހަނދާންާވ ޮގތ 

އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ   ޭވކ ރެދަނޑ ެގ މަސައްކަތް އެބަ  37ދަނޑ ެގ ާގތްަގނޑަކަށް ބޯޅަމ ޅި ރާއްޖޭަގއި މިހާރ  ފ ޓ 

 22އަދި އިތ ރ  . ކަމަށް  ނިމިފައި އޮންނާނެކ ރަނީ މި އަހަރ  ިނމޭއިރ  ބޮޑ  ސޯޅަ ދަނޑ ަގިއ ޓާފް އެޅިއ އްމީދ 

ެވސް އަަވހަށް ޓާފް ލިބިެގން ެއ ކ ރީ ީވހާ ަޓކީ. އަޅ ަގނޑ މެން އ އްމީދ ށްޭއެގތެރޭަގއި ހިމެނޭ ރަށެއް ކ ޅ ދ އްފ  ؛ދަނޑ 

 ބަރ  ންެވނޮ 18ޓެންޑަރ ބޯޑަށް މި މައްސަލަ ފޮނ ިވން ލެޭވނެ ަކމަށް. ނަމަެވސް އަޅ ަގނޑ މެްނ އިމަސައްކަތް ނިންމަ

ހަމައަށް ައއިއްަސއެްއ ނެތް. އަޅ ަގނޑ   ހަމައަށް ެވްސ ެއކަން ނިމިެގްނ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ގައި. ެއކަމަކ  ިމއަދާ 2019

އެހެންީވމާ،  .އިނޭގތޯ ދަންން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިކަން ހަމަ ފާހަަގކ ރަމ ން އެބަފަހަރ  މަތީ ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް އެކި

 ކައ ންސިލ ަގއި މި ތަން ބަލަހައްޓައިދޭށޭ އެދ ނީމާ ިވަނ ފެޅީމާ ިއ،އެތާ ިވނަ ފަޅަ ،ނިމި ބޭސް ސަބް ތިިވދާޅ ިވ ޮގތަށް

ން ކ ެރޭވެނ ކަތިމަންނަމެންެގ މ ަވްއޒަފ ންނެއް ނެތޭ. ބެލެހެއްޓޭކަށް ެވސް ނެތޭ. އެހެންީވމާ، އެ  ،ކައ ންސިލ ން ބ ނަނީ

 ތަކަށް ަވރަށް ބޮޑ  ެގއްލ ން އެަބޭވ.ސްޭވ މޫސ ން ޯގްސާވ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ސަބް ެއއާެއކީަގއިޮގތެއް ެވސް ނެތް. އަދި 

 5އަނެއްާކެވސް މަދ ެވެގން  ،ފް އަޅާ ަވގ ތ  ޖެހޭއިރ އެ ތަންތަން ހަލާކ ެވެގން އެަބދޭ. އެހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑ މެން ޓާ

މަސައްކަތ ެގ ކ ެރވ ނ  ؛ ކ ރެޭވނެ. މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ިމދިޔަލައްކަެއއްހާ ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮްށފައި ނޫނީ މި ކަންކަން ނ 

 ، މިއަދ ފައިކ ަރނީ ީވހާެވސް އަަވހަށް ޓެންޑަރ ބޯޑ ން ނިންމާމީދ އްތަޖ ރިބާގައި. އެހެްނީވމާ، ައޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ އ 

 ައަވހަށް ެވްސ ހީަވނީ އެންމެ އަޅ ަގނޑަށް  ހަާވލ ކޮށްފިއްޔާ ޮސއިކ ރާނަން. ކ ރީމާ މެންނާެވސް އަޅ ަގނޑ 

ާވނެ ދެްއތޯ. އެހެންީވމާ، ހަމަ ކޮންމެ   މަސްަވރ  3އަެނއްކާ  އްޖެ ެގނެޭވނީ ެވސް ރާ ހަމައަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ

މި ދަނޑ   22މި  ،ބޮލ ަގއި އޮްތ ަވރަށް ބޮޑ  ރިހ މެއް އިނޭގތޯހަމަ ދ ަވހަކ  ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑަށް 

ޢިއްޔާތަކ ެގ ާވހަަކ ކ ރަން. ޖަމ އެބަ ހަމަ ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ެވސް މަސަްއކަތް އެހެންީވމާ، ެއކަމަށް ދެންނެިވހެން. 
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ދަނޑެްއ ބޯޅައެީކަގއި ރަށ ގައި ހ ރި ފ ޓ  ފާހަަގކ ރެްއިވ. ތި ބޭފ ޅ ން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ތި ެގންނެިވ އިޞްލާޙާ

 ތަނަކީ ެއ ރަށެއްެގ ަރއްޔިތ ްނެގ، އެ ލް ދަނޑެއް ިވޔަސް، ޒ ާވނ ްނެގ މަރ ކަެޒއް ިވޔަްސ، މި ހ ރިހާިވޔަްސ، ފ ޓްސަ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ނިންމ މަކީރަށެއްެގ ަކއ ންސިލެްއެގ ެއްއޗެއް އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެްނ އެންމެ ފ ރަތަމަ ނިންމި

ެއީކ ޔާހިތާމަކ  ހަާވލ ކ ރ ން. ެއކަމަ ްނެގ މަރ ަކޒ ތަްއ ހ ރިހާ ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކާ ބެލ މ ެގ ދަށ ން ހިންަގމ ންދިޔަ ޒ ާވނ 

ން ނ ދޭ ބައެއް ރަށްރަށ ަގިއ. މ ބެލެހެއްޓެ ތަން އެންމެ އެދެޭވ ޮގތަކަްށ އެ ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ

ރެ މާ ހާލަތ  ޯގސްެވ، ަބއެއް ތަންތަން ގ ދަންތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިނިސްޓްރީްނ ކ ރިން ހިންަގމ ންދިޔަ ަވަރށްވ 

މިނިސްޓްރީެގ ދަށ ަގިއ.  . މި ަވގ ތ  ބަޖެޓ  އޮންނަނީ ޫޔތ ތްއޮސް އެބަ. ޭއެގ ސަބަބެއް ެވހ ރިބަދަލ ެވފައި އެބަ

މީގައި މިކަން އެންމެ  އިނޭގތޯ. ޭވ އެކަމެއް ނ ެއއް އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް އެކޮޅަށް ފައިސާ ނ ދީފިއްޔާ

ކަްނ ރަނަގޅ ކޮްށެގން ކ ިރއަށް ކ ރެޭވނެ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކީ ެވސް އެއީ ެދއްޯތ. ރަށ ގައި ތިބި ަބޔަކ  އެމޮޅަށް 

ންނަ ލައިޓެއް އަނދަިއެގން، އެ ލައިޓް މިނިސްޓްރީން ހ ލް ދަނޑ ަގއި ންނަ ލަިއޓެއް، ފ ޓްސަހ ން. އެތާ އ ެގންދި

ތަްނ  ކެއް އަނދަިއެގން އެތް ންނަ ބޮހ ސެންަޓރެއްަގއި ޖަހާފައި  ދ ަވސް ަވންދެން ނ ކ ޅެ. ޔޫތ ދެ މަސް ނ ފޮނ ިވެގން

ާވނެ ހ ރިހާ  ަގއިޮގތަކީ. އެހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑ  ިއއްޔެ  މަސް. މިއީ މިކަން ހިނަގމ ންދާ ރެިވ ދެނ ކ ބޭނ ން

 މިައންނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ، ަކއ ންސިލ ތަކ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އެ ،އަށް ެވސް އަްނާގފައި ކައ ންސިލ ތަކަށް އަދި އެލް.ޖީ.އޭ

އެހެންީވމާ،  ދެއްތޯ. ހ ރ މ ެގ އެއްެވސް ބޭނ މެްއ ނެތްމިހާރ   އެ ފައިސާ ޓްރެީގ ބަޖެޓ ގައިސްބައިބައި ހިމަނަން. މިނި

ށް ދެންނެިވ ޮގތަތް ކ ރަްއާވއިރ ަގއި މިބަޖެޓ ެގ މަސައްކަ ތަނ ން މި ،ތި ބޭފ ޅ ން ެވސް ހަމަ ެއ މަސައްކަތް

 ެއކަން މެނިެގންދާނެ ޮގތަކަށް ، އެ ަފއިސާ ކައ ްނސިލ ތަކ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ ހިށްކައ ންސިލ ތަކ ން ކ ރާ މަަސއްކަތަ

ސަރ ކާރ ެގ ަވރަށް  ؛ީހަވނީ ެއއަށް ޙައްެލއް ލިބިެގްނދާނެހެން. ދެން އާމްދަނީ ހޯދާ ާވހަކަ ޔާ އަޅ ަގނޑަށްއްކ ރެިވއްޖެ

ކ ރާއިރ ަގއި ެވްސ  ތައްމ ޢާމަލާތް ލ ތަކާ ން. ައޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިނ ބޮޑ  ިވސްނ މެއް އިނޭގތޯ ެއކަމަށް ހިތްަވރ ދި

ސެންޓަރ ތަކ ން އަދި ކ ޅިަވރ  ބިންތަކ ން އާމްދަނީެއްއ ހޯދައިެގން އެ ތަންތަން ދާއިމީ ޮގތެްއަގއި ބެލެހެއްޓޭނެ  ޔޫތ 

ެއ ސ ާވލ   ޅ ަގނޑ މެންނާދެމ ްނ. އެހެންީވމާ، ޙަޤީޤަތ ަގއި އަ ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރ މަށް އަބަދ ެވސް މި ދަނީ ހިތްަވރ 

ސެންޓަރަކ ން ފީއެްއ  ޔޫތ ެވިނ މިކ ން، ށް ެވސް ނ ޖެހޭނެ. ތިމަންނަމެން މިެވނި ދަނޑަކ ން، މިެވނި ޖިމަމިއަދ  ކ ރާކަ

ސްލ  އަޅ ަގނޑ  ކައިީރަގއި އަހަންޖެހޭ ސ ާވލެއް ެވްސ އަ ިމއަދ  . ެއއީކީ ކަށްދޭނަަގިއެގން އެތަން ހިްނަގން ހ އްދަ

ހަމަ   ދިޔައީމަ ކ ރިއަށް ަފއިސާ ނަަގއިެގންާވހަކަދައްކާފައި  ންނާނޫނޭ. އެ ރަށެއްެގ ކައ ންސިލ ން އެ ރަށެއްެގ ޒ ާވނ 

 އިނޭގތޯ. ޝ ކ ިރއްޔާ.ބަރާބަރ ާވނެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 .ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ . 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ 

ތެޭރަގިއ އެކ ަގއި މިދިޔަ އަހަރ ެގ  އަޅ ަގނޑާ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ. މިނިސްޓަރ 

ދެެކިވފަ. ކޯޓ ، ކ ޑަކ ދިން ޕާކ ، ކަސްރަތ  ޕާކ ެގ ާވަހކަ ަވނީ ފަ. އެ ދަތ ރ ގައި ޮވލީ ވި ކ ރެ ަވނީ ދާއިރާއަށް ިޒޔާރަތް

. ެއއީ ޭވަވށް އަިދ އޮތްްލ ދަނޑ  ނޭޅޭ ދެ ރަެށއް ެއބަލް ދަނޑ  އެޅެމ ން އެބަދޭ. ެއކަމަކ  ފ ޓްސަދެން ފ ޓްސަ

، ކޯޓ  ތިބި. ދެން މި ދެންނެިވ ޮގތަށް ޮވލީމީދ ގައި ރައްޔިތ ން އެބައްެވސް އެޅޭނެކަމ ެގ އ  އިރަތްމަންދޫ. މި ދެ ރަށ ަގ

ލިބޭ. ދެން އެހެން ރަށްތަްއ ްނެގ ޕާކ ެގ ތެެރއިން އެްއ ކ ަޑކ ދިންެގ ޕާކ  ެއއް ރަެށއް ެއބަކ ޑަކ ދި ؛ކ  ކ ޑަކ ދިްނެގ ޕާ

ދަނޑ ެގ ާވހަކަ ެވސް ބޮޑ  ފ ޓްބޯޅަ ،ހ ރި. ދެން އަދި ހަމަ އެާއއެީކގައި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއެބަ

އެ ފެސިލިީޓގައި މ ަވްއަޒފަކ  ނެތް. އެ ސަބަބާ ހ ރެ  ހ ރި ކ ޅިަވރ  ފެސިލިީޓެއއް.ަވނީ. ދެން މ ލީަގިއ އެބައި ދެކެިވފަ

ޮގތަށް. ދެން އެ ރަށަކީ ެވރިކަން ެވސް ކ ރާ ރަށް ައތޮޅަށް ބަލާއިރ ަގއި. ޒ ާވނ ްނ  ރީ ހަމަ ހ ރިހެހަމަ އެ ތަން އެ

ބޯޅައަށް ޓ އަދި ފ ެވސް ަވރަށް ިގނަ ރަށެއް. ޒ ާވނ ން ެވސް މިހާރ  ަވރަށް ރަނަގޅ  ކ ިޅަވރ ތަެކއް ކ ޅެމ ންދާ ރަށެއް. 

ެގ އެިކ ޅ  ހ ރި އަތޮއެބަ އިފިއްޔާމ ޅި އަތޮޅަށް ބަލަ ހަމަ ަރނަގޅ  ކ ޅ ންތެރިންތަކެއް އ ަފއްދާފައި  ،ބެލިކަމ ގައި ިވޔަސް

ނީ. މ ލީެގ މި ޮގތަށް ަވރަްށ ިގނަ ކަންކަން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މި ކިޔެ ދެންނެިވންީވމާ، ކ ިޅަވޅ ެގ މިރަށްރަށ ން. އެހެ

ން ޮގތ ން ކޮންެމެވސް އެްއޗެއް މިނިސްޓަރ ތ ޮގ ހޭއެހެންީވާމ، މިަކމާ ބެ ؛ދެންނެިވކަން ހިނާގނެ ޮގތް ެވސް ހެދ މަކީ

 ިވދާޅ ެވެދްއވ ން އެދެން.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ،ދާޅ ީވިވން ތިަޔ ޤީޔަ ކ ެރއްިވއިރ ގައި އަޅ ަގނޑަށްސ ާވލ  . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްާޔ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އެކ ަގިއ  ރ ެގ އަރިހ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދަތ ރ ކ ރެއްިވ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރާމިނިސްޓަރާއި މިނިސްޓަ

އިންތިޚާބ ެވެގން  އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކަށް ،ނޫން. އަޅ ަގނޑ ެގ ހަނދާނަށް އާދޭ ކީދަތ ރ ކ ރެްއީވ މިނިސްޓަރ 

ެގ ހ ރ  ހ ންނެީވ މަޖިލީޓައިްއޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރާއި އަދި ެއ މިނިސް ަގއި އެޓޯލްސް މިނިސްަޓރަކަށް ހ ންނެިވރ އޭ

 އޭރ  ާޤނޫނ އަސާސީ ެއޮގތަށް ތަންދޭީތެވ. ދެން ައޅ ަގނޑ ެވސް ެއ ބާަވތ ެގ ދަތ ރ ކޮށް އ ޅ ނިން ެއއީ  ،ޮގތ ަގއި ެވސް

އެރީ ިއްއޒަތްތެރި ށްއަޅ ަގނޑ  ހިތަ މާއިެގ ހަނދާނަށް އެ ހަނދާން އަ ހ ަގިއ. އެހެްނީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އަރި ެގަވޒީރ ން 

 ަވޒީރ  އަރިހ ަގއި މެންބަރ  ަވޑަިއެގްނނެިވ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ . ،ވީ ޅ މެންބަރ  އެ ިވދާ
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 ން:ާވހަކަދެއްެކވ  އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް

އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ދެންމެގައި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  އެ ކ ރެއްިވ ސ ާވލ  ޙަޤީޤަތ ގައި ަވރަށް  

 އާ ފ ރަތަމަ ިވދާޅ ިވ ާވހަކަ ޅިެގން ގ  ލް ދަނޑ ތަކާފ ޓްސަ ޅ ަގއި ބޮޑަށް ގ ިޅެގން އެބަދޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސްެގ ާވަހކަފ 

 . ލް ދަނޑ  އަޅާކަށް ނޫންއިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ކަމެއް ސާފ ކޮށްލަދޭން. އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް ބޭނ ންަވނީ ފ ޓްސަ

މި މަސައްކަތް ހަާވލ ވިއިރ ަގިއ  ނާއަޅ ަގނޑ މެން ކ ދަނޑ  އަޅަން އިނޭގތޯ. އެކަމަޅަބޯއެންމެ ބޭނ ންަވނީ ހަމަ ފ ޓ  

ހަާވލ ކޮށްެގން ފަށާފައި އޮތް މަސައްކަތްތަެކއް.  ޑީ.ސީއާ.ެއއީ ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ން އެމް.ާއރ  ،ށްރަށ ަގއި ަވރަށް ިގނަ ރަ

ތަން ހަމަ ހ ރި ޮގތަށް ހ ރީ.  ންހ ރި. ދެން ހަމަ މި ތަ ފައިބައ ންޑްރީ ޯވެލއް ެލިވރަށ ގައި  67ާގތްަގނޑކަށް 

ކަމަށް ިވޔަްސ، އެ  ޒ ާވނ ންނަށްއަދި އެ ރަެށއްެގ  ޔަސް ިވކަމަށް  ށް ކައ ންސިލަ އީއެހެންީވމާ، އެްއެވްސ ރަށެްއަގއި އެ 

ްށ ކަަވކި ޕާޓީއަ  ؛ހ ރިހާ ބޫލ ކ ރޭ. އެ ޕްރެޝަރ ައޅ ަގނޑަށް ިއނޭގަގއެބަ  ކަމަށް ތަން ނިންމ ން ނޫން ޮގތެއް ނެތް

މި ކަށް ކަހަލަ ޮގތަ ރި މެންބަރ ންެގ ފަރާތ ންތެނިސްބަތްވ މެއް ނެތި މި ަތނ ގައި މި ތިއްެބިވ ހ ރިހާ އިްއޒަތް

ްނ މި އ ޅެީނ އިނޭގތޯ. ނިންމަން މަޖ ބޫރ ެވެގ ،ސްރައީއާދޭ. އެހެްނެވެގން މި ތަންތަން އިްއޒަތްތެިރ ަތއް ޝަކ ާވ

ލް ދަނޑ . މި ދެ މަޝްރޫޢަކީ ޗައިނާ ކަމަކަށް ޭވަވށާއި ރަތްމަންދޫ ފ ޓްސަ ިމހާރ  އެއް ،ދާޅ ީވިވތި ދެންމެެވސް 

ތަނާ އެ  ނިމ ނ  އިއަޅަ ރަށެްއގައި ަދނޑ  16ކަށް އިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގތްަގނޑައެިއޑްެގ ޕްރޮޖެކްޓެްއ. ޗައިނާ 

ަގނޑ މެން ޅ  ގ ިޅެގން އަ ރަށް. ދެން ކިޮވޑާ 4އޮތް އެްއޗެހި ހަމަެވެގން ފ ރަންޖެހ ނީ. ބާކީ އެބަ މީހ ންެގ ިވސާތަކާ

އިނާއިން މީހަކ  އައިސް މި ޗަ  ،ަވރާކ ރެިވަފއި އޮތީޝްމަކ ރަމ ންދިޔަ މ ޢާމަލާތްތައް ަވގ ތީ ޮގތ ން މަޑ ޖެހ ނީ. ފަހ ން 

ްނ ކ ރަން. ދެ ހަތަރ  ދަނޑ ެގ މަަސއްކަތްތްއޮއެއީ ާބކީ  އިނޭގތޯ، ށްތަމަސައްކަތް ދިެވހިްނެގ ބަޔަކަްށ ދަސްކޮށްދޭ ޮގ

ަގިއ އްެގ ތެރޭބެހަމަ އެއްޮގތަކަށް ބިމެއް ެވސް ލިބޭ ޮގތެއް ނ ިވ. ަވރަށް ބޮޑ  ޒ ާވ ،ރަތްމަންދޫގައި ދިމާިވ ޮގތަކީ

ތްމަންދޫގައި ެއ ރަަޔއީ. އެެހންީވމާ، ދިށަށް ކ ރި ދަތ ރ ަގއި ެވްސ ެއައށް ކޮޅެއް ނ ފެނި ެއ ރަ ނޑ މެން ދެއްތޯއަޅ ަގ

ނ ލެިވއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ އިކަތް ނިންމަ އްަޗއިނާ އެިއްޑެގ ދަށ ން މި ލިބޭ ދަނޑ ެގ މަސަ ަމކ މައްސަލަ ދިމާިވ. އެކަ

ެގ މަސައްކަތް ށ ، މި ރަށްރަ ޖެޓ ގައި ހިމަނައިެގން ނަމަެވސްބަމިއަންނަ އަހަރ   ،ނީކ ރަބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ މެން މި 

 އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ ެވސް ކަށް ކަންތަެގ މާއި ފެންސްރޭނ ދަނޑ ެގ ަވށާފާރ  ބޯޅަެގންދަން. ދެން މ ލީގައި ފ ޓ ކ ރިއަށް 

 ލް ދަނޑ ެގ މަަސއްކަތް މަސައްކަތް އެބަ ކ ިރއަށްދޭ. ފ ްޓސަްށެގން އެ ހަާވލ ކޮ ފިޔާ ހަމަ ަކއ ންސިލާރ ލައްަކ  4 ާވނެ

ެގ ރިއަށް އެބަދޭ. ައޅ ަގނޑ  ެއންމެ އ ފާަވނީ މ ލީގައި އަޅ ަގނޑ މެން ހެދި ސްކޭޓް ޕާކ މަޑ ޖެހ ނ . ނަމަެވސް، ކ  ެވސް

ދަނޑ   ލް ތަށް އާދޭ ފ ޓްސަމަ. ަވރަށް ިގނަ ފާޑ ކިޔ ންތަެކއް އެކި ފަހަރ  މަތީން އެކި ޮގތްޮގދިޔައިމަސައްކަތް ނިމިެގން

ތި  ޚަބަރ ތަކ ން ެވސް ފެްނނާނީ. އެހެންީވމާ، އެއާ އްތޯ ދެ ެއއްެޗއްތާ ޅޭ އެ މަސައްކަތް ިގނަީވމަ. ެއއީ ިގނައިން

ބޯޅައާ ބެހޭ ަވޒީރ ހޭ. އެހެންީވމާ، ރަށްރަށ ން ެވްސ، ބ ނިހެން ހަމައެކަނި މަޚްލޫފަކީ ފ ޓްސެލްއާ ބެހޭ ަވޒީރ ހޭ. ފ ޓ 
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ފަށާފައި ހ ރި   ،ނިންމަން ލް ދަނޑ  އަޅަން.އެދެނީ ފ ޓްސަ ން ެވސް އެންމެ ިގނައިންކ އ ންސިލ ތަ އެމް.ޕީން ެވސް، ކަ 

ނޑ  ަވރަށް އ ފާޭވ އެހެންީވާމ، އަޅ ަގ ާފޑ ކިޔ ންަތއް އާދޭ. ކ ރީމަ ަވރަށް ޮބޑ މަސައްކަތްތަްއ ނިންމައިދޭން. އެކަން 

އެިޅެގންދިޔަ ރަށަށް ީވމަ. އަދި  ސްކޭޓް ޕާކ  ޙަޤީޤަތ ގައި މ ލި އެއީ ެއންމެ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ

 ފޯރި  ކ ާރ ރަށްރަށ ަގިއ ިގނައިންސަރފް ؛ގ ޅޭ ދަކ ރެްއިވއްޔާ ިމއަންނަ ައހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިެގން ސަރފިންއާއިރާ

އަހަރ   ތަކެއް ިމއަންނަހ ންނަނީ ސްކޭޓްކޮށް ެހދ މަށް. އެހެންީވމާ، އެ ަކހަލަ އިތ ރ  ތަފާތ  ޕްރޮޖެްކޓ މި 

ކ ރެިވެގން، ޓ ދަނޑ  ެއީއ ހަމަ ބެޖެބޯޅަޓ ނިެގންދާނެ އިނޭގތޯ. ދެން ދިއަްގރ ެގ ފ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ހިމެ

އި ހިއްކަ  އެ ރަށް އޮްތ ދެއްތޯއެބައެއްބަްސވ މެއް  މެދ ަގއި ެވސް އަދި ކައ ންސިލ  އާއަޅ ަގނޑ މެންނާއި އެމް.ޕީ 

އެހިސާބ ަގއި އެ މަސަްއކަްތ މަޑ ޖެހިފައި އޮތީ. ދެން  އެ މަސައްކަްތ ކ ރާ ޮގތަށް. އެހެންީވާމ، ނިމ ނީމާ

ން ެއ މަސަްއކަތް ޑ މެހިމަަގއިެގން އަޅ ަގނ ކޯޓ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ިމއަންނަ އަހަރ ެގ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ފަިއ ޮވލީ

 ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.ކޮށްދޭނަން. ަވރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޮއތް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  އެބައަދި މިނެޓ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  5. އަދި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 .އަޙްމަދ  ސަލީމްމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ ،އަރ ަވނީތ ޞަފ ރ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ްނ: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ެގ ދާއިާރިއން ތި ކ ރައްަވމ ންެގންަދާވ މިނިސްޓަރ  ،ިއއްޒަތްތެރި މިނިްސޓަރަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އާދެ! 

 ރ ގައި ރަށްރަށ ަގއި ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ  ސަރ ކާރ  ބަދަލ ވިއި ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ަވރަށްމަސައްކަތަށް 

ށް ހެދިފައި ހ ރީ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ފެންަވރ  ދަށްކޮ ދަނޑ ަތއް ބޯޅަޓ ކާއި ފ ތަލް ދަނޑ އި ހ ރި ފ ޓްސަހެދިފަ

މިހާރ  ސަރ ކާރ ން މި ރޮނގ ން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތްތައް  ،އަރިހ ން ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ ރ ޓަމިނިސް

އެކަމ ެގ ؟ ކަްށ ިވސްނަަވންތޯހާަވރަ ކިކ ެރއްވ މަށް ްލ ދަނޑ ތަކ ެގ ފެންަވރ  ރަނަގޅ ދަނޑ ތަކާއި ފ ޓްސަބޯޅަފ ޓ 

ެގ ދާއިރާއިްނ އ ިލަގމ ަގއި ައދި މިނިސްޓަރ  ،ކީ ކަމަ ދެން އަނެއް ؟ހާަވރަކަށް ދެއްަވފާނަންތޯކިނިސްޓަރ ންކަން މިޤީޔަ

ނީ. އެހެންނަމަެވސް، އ ލިަގމ ަގއި ކ ޑަކ ދިްނެގ  ކަންތައް ޖެހ ެގޮކިވޑ  ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ކ ރެިވ އ ޅެނިކޮށް 

ދެން ތ ރާކ ނ ެގ  ؛ފައި އޮތީ. ދެން އެކަމ ެގ އަޕްޑޭޓްކަމަށް ިވދާޅ ެވ ނެާވިވސްނަ ޕާކެްއެގ ކަންތައް މިނިސްޓަރ  

އެތ ރޭނެ ޮގތެްއ އަިދ ނެތިފައި ޮއތް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ެގ ސާމާނ  ހ ރީ ޮގސް. އެހެންނަމަެވސް އައ ްޓޑޯރ ޖިމ 

 މާތ  ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންީވމާ، މި ސ ާވލ ތަކަށް ަޖާވބ ދެއްވ ން އެދެން. ޢ ލޫމަ
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 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް

ސެންޓަރ ތައް މަރާމާތ ކޮްށ ބެލެހެއްޓ މަކީ ަވރަްށ ދަތި  ޫޔތ  ،މި ދަނޑ ތައްއާދެ! ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . 

މިސާލަކަށް ދެންމެ އޭެގ . އްހެނެ ާވ ކަމެއްދިމާ ކަށް ހިެއްއނ ޭވ މިއަދ ޮކންމެހެން އަޅ ަގނޑަ އިނޭގތޯ. އ ނދަޫގ ކަެމއް

އަށް މީހަކ  ނ ނެިގެގްނ ފާ ވަޒީ ؛ނަށް މީހ ންތަތަންމި  ،ިވހެން ެވސްކ ރިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ފާހަަގކ ެރއް

 ިވޔަސް ރީން ނިންމަން ބޭނ ންޓްންކަމަކީ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިނިސްމި ދިމާާވ މައްސަލަތައް. މި ކަ ދެއްތޯ

ތޯ. އްޖެހޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ެވސް ދެކެއް ހޯދަން އެބަކަންަކމެއް ނޫން. ޚާއްޞަ ހ އްދަތަންނަ އޮޮގތަށް ކ ރެޭވނެ 

މިސާލަކަށް ބޮޑ  ދަނޑެްއ  ،ތިބޮޑެއިތ ރަށް ެވސް އެކަމ ަގއި އާދޭ ަވރަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް. އަިދ އޭގެ  އެހެންީވމާ،

ހަމަ  ، ެއީކގައި ނ ބެެލހެއްޓޭ ކަމަށް ާވނަމައެ ތަންތަން ރަށ ެގ ސަޕޯަޓކި ،ލާފައިއިނިންމަ  އިއަޅ ަގނޑ މެން އަޅަ 

ްފ ިމއަދ  މިސާލަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން މިއަޅާ ފ ޓްބޯޅަ ބޮޑ  ަދނޑަކީ ފީފާ އެޕްޫރްވޑް ޓާ ކ . އެކަމަހަލާކ ެވެގންދާނެ

 އެތާ  ރޮސްޓްރަމް އެތާ އެޅ ނީމާ ންނެިވމި ދެ ޖެހިފައި އަޅ ަގނޑ މެން ފެންސް ނ ގައި ަވށާ އިނޭގތޯ. އެތަ

ތަން  އެ ކ ތަނެްއެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ. އެކަމަ ފެންަވރ ެގ ކ ޅެޭވނެ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެޗ 

އެބަ ބޭނ ްނޭވ. އަޅ ަގނޑ މެން ޒ ާވނ ން  ަގނޑ މެންށް ބޮޑ  އެއްބާރ ލ މެއް ރަށ ން އަޅ އި ަވރަބެލެހެއްޓ މ ގައި ޙަޤީޤަތ ގަ 

 އްސަ ން ޮގލަޅެލް ކ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ ފ ޓްސަޒިންމާދާރ ާވން ެވްސ. ޖެހޭ ޒިންމާތަކެއް ަނަގން. ެވސް އެބަ

 މީހަކ  ައއިސް ކޮންމެެވސް .ަވނީބޮޑަށް ޑިޕެންޑ  އ ކާލާަފއި ެއބަދޭ. މާ ހާ ފ ޅިތަކެއް، ނިންމާފައި އެތަނަށް ހ ރިެވސް

ފް ދަނޑަީކ މިއަދ  އެ އަޅާ ޓާ ؛ައމިއްލަ އެްއޗެއް ޮގތަށް ދެކި  ދެއްތޯ. އެހެންީވމާ، ެވސް ކ ރާނެ ސާފ  އިޅިތައް ނަަގފ 

ެއ  ނީކިޔާ ކ ޅިަވރާ ބެހޭ ަވޒީރަކަށް ހ ރި މީހަކ . އެއަްށ ޮގތް ނ ިކޔާނޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެއއްެޗއް ނޫޭނ. ެއއަކަށް ޮގެތއް

ެގ ޒ ާވނ ން. އެހެްނީވމާ، އަިމއްލަ އެްއޗެއް ކަމަށް ދެކިެގން، އެ ތަންތަން ންނާއި ެއ ރަށެއްންސިލ އ ރަށެއްެގ ކަ 

ްނ ޤީޔަފް އަޅ ަގނޑަށް އިފް ދަނޑެްއެގ ލަޓާ އެޅޭ މި ،ބެލެހެްއޓޭނެ ޮގތެއް ވެއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ ހ ީވހާެވސް ިގނަ ދ ަވ

ފްތައް ަވރަށް ބާރ ބޮޑ ކޮށް ދެއްތޯ. އަބަދ  ފަިއ މި ހ ރި ޓާޅާރ  މާލޭގައި އަހާދާނެކަން. މި އަހަރަށް 10 އިނޭގތޯ

ަވރަކަށް ަގިޑއިރ  ކަންނޭނެގ ކ ޅޭނީ ދެއްތޯ. އެހެންީވމާ،  4ހީަވނީ  އަޅ ަގނޑަށް ރަށެްއަގއިކ ޅެ. އެހެންީވމާ، ކ ޅެ

މިހާރ    ؛ޕޯޓް ލިބިެގންިވ ސަނެދެންމި ތ ން އެހެންީވމާ، ރަށ ެގ ފަރާ .ެވސް ދަށްާވނެ އެހެން ބަލާއިރ ގައި ޭއެގ ލޯޑ  

ބޭނ ންާވ މެޝިނަރީްޒ ށް މެއިންޓަރނެްނސައިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ ދަނޑ ތައް ނިންމާފައި މެން ފޯރ ކޮށްދޭނަން އަޅ ަގނޑ 
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އޮންނަ ތާއަކ  ެއއްފަހަރ  ހަދަން. އެހެންީވމާ، އެެވސް ހަމަ މިސާލަކަށް ަހފ މިސާލަކަށް ބްރަޝްކޮށް އިނޭގތޯ. ެވސް

ްނ ލިބޭ ފައިދާ ޙަޤީޤަތ ަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ބޮޑ ެވެގންދާނެ. އިއެ  ކ ރީމާ ކަންކަންރަޝްކޮށް ހެދ ން ަކހަލަ ބް ޮގތަށް

ެއ  ޮގތަކަށްިވ ހަާވލ ކ ެރޭވ މަސަްއކަތްތަްއ ދެމެހެއްޓެނިނިންމާފައި  ކ ރަނީ ެވސް މިހެންމީދ އްއެހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑ  އ  

ން ަވރަށް ބޮޑ  ރާތ ހަމަ ރަށަށް ޚާއްޞަކޮށް އެކަމ ަގއި ބަިއެވރިާވ ޒ ާވނ ންެގ ފަ މަށް.އ  ެގންދިކ ިރއަށް  ތައްމަސައްކަތް

ހިސާބަށް ދާންާވއިރަށް  ޮއކްޫޓބަރާ ،އެއްބާރ ލ މެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. ދެން ޕާކ  ކަންތަކ ގައި އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ

މެން ެއކި ރަށްރަށަްށ ފޯރ ކޮށްދޭނަން. އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ  ޕާކ  67އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރ  

ލް ދަނޑަކާއި ފ ޓްސަބޯޅަަގމ ގައި ެވސް ފ ޓ ނެ. ދެން އ ލިމެނޭހިއި ތެރޭގަ ންާވ ޮގތ ން އ ލިަގން ެވސް ޭއެގހަނދާ

މިއަންނަ އަހަރ  އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ  ކ ދެ މީހ ން ެވސް މި ތިބެނީ ތާށިެވފަ. އެކަމަ ންތެރޭގައި ައޅ ަގނޑ މެދޭ ދަނޑަކާ

ްލ ފ ޓްސަނ ާވނެ ޮގަތކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަަސއްކަތް ކޮށްދޭނަން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެ ރަށ ެގ ޒ ާވނ ންނަށް ޮއޑ  

އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށށް މި ކ ރާ ެވސް ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ދަނޑ  ާވހަކަ ދެކެޭވތީ

ބައްދަލ ކ ރަން  ައޅ ަގނޑ މެންނާ މާއަޅ ަގނޑ މެން ދިޔައި ،ޓީ ފޮނ ަވން ކައ ންސިލ ތަކަށް ދަތ ރ ތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ  ސި 

ށޭ ންރަަބއްދަލ ކ  ނާ، ޒ ާވނ ންޞަތ  އޮތް ކަމަށް. އެންމެ ކ ރީކޮޅ  އެކަން ކ ރަން ފެށީމާރ ބޭނ ންާވ ޒ ާވނ ންނަށް ެއ ފ 

 ،ން ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ސިޓީަގއި ލިޔަން އަންހެންރަބ ނީމަ އަންނަނީ ހ ސް ފިރިހެނ ން. އެ މައްސަލަ ރަނަގޅ ކ 

.  ން ކަނި ފިރިހެނ އެހަމައަންަނނީ ެވސް  . އެޮގތަށް ލައ ޑ ން ެވސް ޮގަވން. ޮގީވމާންއަންނަ ޒ ާވނ ންފިރިހެން 

އް ފަހަރ  އަންހެނ ންނަށް އެލް ދަނޑ  ާވހަކަ. އެހެންީވމާ، ބަސަމި ބ ނަނީ ފ ޓްންމެ ފ ރަތަމަ އަިއއްސަ އެ މީހ ން އެ

 ން ޖެންޑަރއަޅ ަގނޑ މެ ންނ ލިބި އެބަދޭ. އެހެންީވާމ، މިފަހ  ން ބޭނ ންާވ ފެސިލިޓީޅެކ  ކ ޅިަވރ  ،ލިބެންޖެހޭ

 ންަބއްދަލ ކ ރަ ބަޔަކާއިން ިވދާޅ ަވނީ ތިމަންނަމެން ދަތ ރ ކޮށްފައި ގައި ޖެންޑަރމަްޝަވރާކ ރެވ ނ އިރ   މިނިސްޓްރީއާއެކީ

ދަތ ރ ކޮށް، ބ ނެފިއްޔާ އަންނަނީ ހ ސް އަންހެނ ންނޭ. އެހެންީވމާ، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ދެބައި ގ ިޅެގން 

ޅ ަގނޑ މެންެގ އަ ،ބޭނ ންާވ ކަންކަން އެ މީހ ން ެވ،ެވސް ބައްދަލ   ނާއަންހެނ ންނަށް ސީދާ އަޅ ަގނޑ މެން

 ކ ރަމ ން އިނޭގތޯ. ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ތަކެއްމަސައްކަތް  ދަނީ  ށް މި ހޯދ މަގ ޅޭ ކަންކަން މިނިސްޓްރީއާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނިލަންދޫ ދާއިާރެގ  ،ތ އަރ ަވނީޞަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ 

އާދެ! ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ؛އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ސިން ޙަމީދ ޢަބްދ ލްމ ޙްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޙަމީދ  ސިންޢަބްދ ލްމ ޙް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ކ ެރިވ، ހާލަތ ގައި ެވސް އެްގރިމެންޓ ެގ މި ދަތި އ ނދަޫގ ޑ  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ޮކިވ

ބ ރަ  ެމއް ނެތި، ަވރަށް މަސައްކަތްތައް ެއއްެވސް ކަހަލަ ަވރ ބަލިކަ ެރިވފަިއާވހަާވލ ކ  ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނާ

އި އަދ ެގ ޓަކަ ކޮށް، ަވަރށް ިގނަ ދަނޑ ތަކެއްެގ މަސައްކަތް މި ަވނީ ނިންމާލިެވފަ. އެކަމަށް މަސައްކަތްތަެކއް

 ދަނޑ  ނިލަންދޫެގ ،ދަންނަަވން. އިއްތިފާޤ ްނ މިއަދަކީ ރ ޝ ކ  ބޮޑަށްާޚއްޞަކޮށް ަމނިކ ފާނަށް ަވރަށް  ،ސަރ ކާރަށާއި

ފަށާ ދ ަވސް.  ކ ޅެންަޢމަލީ ޮގތ ން ނިލަންދޫެގ ޒ ާވނ ން  ދަނޑ ަގއިމ ަގިއ ިވޔަްސ، ެއ ކަވ ނ ޅ ރަސްމީކޮށް ނ ހ 

 ،ަވރަށް ޚާއްޞަ މަރ ޙަބާއެއް ދަންަނަވން. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވަލކީ ،ށް އަދި ޒ ާވނ ންނަށްހާ ރައްޔިތ ންނަ ނިކަންދޫެގ ހ ރި

އަދި ؟ ކ ެރިވ، ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތްތަްއ ނިންމާލ މަށް ޓަކައި ިވސްނާފަިއ އޮތް ޮގަތކީ ކޮަބއިތޯންޓ އެްގރިމެ

އެކަމަށް އޮްތ ހ ރަސްތަކަީކ ؟ ކ ރަްއަވންތޯޅ ބޫލ ފ ަގއެްއޮގތަށް އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެޭވނެ ަކމަށް  ންޓާއެްގރިމެ

 ؟ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މިނެޓ   20އޮތް އިތ ރ  އަދި އެބައިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް  ؛އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރި

 އެހެން ސ ާވލެްއަގއި. އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

 އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް

އަތޮޅ  ނިލަންދޫެގ ދަނޑ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ނިމިެގންދިޔަކަމީ މި  އާދެ! ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ . ފ.

މިސާލެއް. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް  ރަނަގޅ ކަމ ެގ ަވރަށް ނެެވސް ނ ެގްނގ ޅޭ އްކ ރ މެތަފާތ  ސަރ ކާރ ން އެްއެވސް ކަހަލަ

ެވްސ  މިފަހ ން ދެއްތޯ. އް ށެ ބޯޅަ ރަފ ޓ ަވރަްށ އަދި ޚާއްަޞކޮށް ނިލަންދޫައކީ  ،އ ފާޭވ އެ ދަނޑ  ނިމި

މާޭލގައި  ެވސް ްއ. އޅ ަގނޑ މެން ދެކެން ޭބނ ންަވނީށެއަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންޑް ޓޮްޕ ލީގ ަގއި ކ ޅެމ ންދާ ރަ

ޔާ ެއ ެއއީ ިވސްނ މަކީ. އިރާދަކ ެރއްިވއް ތަން. ަގއި ކ ޅޭމީހ ންެގ ހޯމް އެ  ،އި ީއްގލްްސއާ ކ ޭޅ މެޗ އާނިލަންދޫ

  ފެށީމާ ެވން ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ދަތ ރ ކ ރެ ރަން. ތިިވދާޅ ިވކ މީދ އްއަޅ ަގނޑ  އ   ކަމަށް މަންޒަރ  ފެންނާނެ 

ރަށ ެގ ދަނޑ ެގ މަސަްއކަތް  ކ ރަން. އަދި ތިމީދ އްކަމަްށ އ  ނޑ މެންނަށް ރަސްމީކޮށް ހ ޅ ވ ން ބޭއްޭވނެއަޅ ަގ

، ަކއ ންސިލ ެގ ދިްނ އެއްބާރ ލ ން ޤީޤަތ ގައި އެޙަ ފަރާތ ންެގ  ،ބް އިނޭގތޯދިޔައިރ ގައި ޑޭަލއިްޓ ކ ލަނިމިެގން

ކަމެއް.  ަވރަށް ބޮޑ އެއީ ެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނ  އެއްބާރ ލ ން މް.ޕީއެ ން ލިބ ނ  އެއްބާރ ލ ން،ފަރާތ 

 އަށްސްބޭ ތިރަށ ެގ ސަބްއަޅ ަގނޑ މެން ދާއިރ ަގއި ބްޭވސްައކަށް ހޭދަކޮށްެގން މިލިއަން ރ ފިޔާ ސަ 2.5އާންމ ކޮށް 
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ކ ެރިވފަިއ އޮތީ. ބާކީ ހ ރިހާ ޚަރަދެްއ ޚަރަދ  ތޯ ރ ފިޔާއްަލއްކަ ދެ  8 ށްާގްތަގނޑަކަ ދާންާވ ޮގތ ަގއި ނއަޅ ަގނޑ  ހަ

ރައްޔިތ ންނަށް  އިހަރަށ ެގ އެންމެ އަދި އެކަން ފާހަަގކޮްށ ޑޭލައިޓް ކްލަބާއިއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ީވމަ  މެއްކަ ކ ރިރަށ ން 

ކ ރ މ ގައި ިމަވގ ތަްށ އެންެމ  ަތއްމިހިރަ މަސައްކަތް ނޑ މެންނާ ހަާވލ ެވފައިޅ ަގޮކިވޑާ ގ ިޅެގން އަ  .އަދާކ ރަންޝ ކ ރ 

 ދިމާާވ ަމއްސަލަަތއް. ޝ ކ ިރއްޔާ.  އިރ މ ަގކ ރަށްރަށަށް ދަތ ރ  ،ދަތިާވ ކަމަކީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދެން ަވޒީރާ  ،ފަހ  ސ ާވލ . އެެހންނަމަެވސް މިއީ އެންމެ ،ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ހެންޭވރ  ދާއިރާމެދ 

ތީބ ން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ތަރ  އޮތް މި ރ އަރ ާވނީ މ ހާ ތައްކ ަރއްާވަފއި އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ ސ ާވލ 

 ރި މެންބަރަށް. ތެއަރ ަވނީ މެދ  ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްފ ރ ޞަތ 

 

 މް ާވހަކަދެއްކެވ ން:ޢާޡިހެންޭވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ މެދ 

ަވަރށް ބައިަވރ  ދަނޑ ތަކެްއެގ  ،އަިދ ރައީސް ިވދާޅ ވެއްޖެ ،ރ . ޭވމަންޑޫ ދަނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ކަންކަްނ ެވސް  އެހެން ފަރާތްތަކ ންއަިދ ެވސް  ބެހޭ ވ ާޒރާއިން ަވރާަގބޫލ ކ ާރ ޮގތ ަގިއ ކ ޅި  ޑ ނާވހަކަ. އަޅ ަގ

، ާގނޫނ ަގއި ަވރަށް ސާފ ކޮްށ 2015/30ެދކެނީ. ނޑ  ތަކ ަގއި އޮންނަ ޮގތަށްކަން ައޅ ަގާގނޫނ  ،ާގނޫނާއިކ ރަންޖެހޭނީ 

 ޓްސް ކޯޕަރޭޝަނ ންސްޕޯ ނީމްރާނީ ތަރައްޤީެގ ަކންކަން ކ ރަމ ން ެގންދަންޖެހޭޢ ކަނޑައެިޅެގން އެބަޮއޭވ ކ ޅިަވރ ެގ 

ަގިއ ާގނޫނ  .ކަމެއް ެގކޯޕަޭރޝަނ އެ ެއއީ ސިޔާސަތ  ކަނަޑއެޅ ަމކީ ވަޒީރ ެގ ކަެމއް. ެއކަން ތަންފީޒ ކ ރ މަކީ  .ކަމަށް

ާގނޫނ ަގއި  ؟ތޯަވޒީރ  ިވދާޅ ަވނީ ކީއްެވެގންދަނޑ އަޅާ ާވހަކަ  ކަނޑައެިޅެގން އެހާ ސާފ ކޮްށ އޮތްއިރ  އިރ އިރ ކޮޅާ

ށް އަޅ ަގނޑ  ކަމަ ާވނެެވސް އެކަން އެޮގތަށް ކޮްށެގން ނ ން ޤީހަމަ ޔަ ކަނަޑއެިޅެގން އެހެން އޮްއާވޮގތަކަށް  ަވކި

ނޑ  ަގެދަވނަ ސ ާވލެްއެގ ޮގތ ން އަޅ  ؟ އެކަން ސާފ ކޮށްދެއްާވނަންތޯމިދަންނަާވލީ  ،ރި ަރއީސްނ ކ ރާތީ ިއއްޒަތްތެަގބޫލ 

 ން ހާލަތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެ މި އިނޭގޯތ، ތްއިރ ީޤޤަތ ގައި މި ހާލަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އޮޙަ ،ބޭނ ންަވނީ ދަންނަާވލަން

މ ބާރާތެއް އަނެްއކާެވްސ ސަރ ކާރ ްނ ތޯ ީކއްެވެގން ،އޮްތ ނ ރައްކާތެރި ހާލަތ ަގއި އޮްތިއރ  ެގ މިޮކިވޑ   ،ތްއިރ އޮ

ހާލަތ ަގއި  މިއަށް މ ބާރާތެއް ބާއްަވން އަޅ ަގނޑ މެން އަމިއްލަ ޮކށްެގން ނޫނިއްޔާސްޕޮންސަރ ެވެގންބާއްަވން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ؟ ެގންތޯމެން ނިންމީ ކީއްވެ ޑ ނއަޅ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ސް ވެ އި ރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑަްށ ފެނ ނ  އިއްެޔަގތެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތް 

އެތި  ތްނޑަށް ީހަވނީ ާގނޫނ ގައި އޮތަން. އަޅ ަގ ކަންބޮޑ ެވެގން ާވހަކަެދއްެކިވަވރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މިކަމާ 

ދައ ލަތ ން ޮގސް ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ؛ޓްސް ކޯޕަޭރޝަނަކ ންނ ީވމަ ިވދާޅ ާވ ާވަހކަެއއްހެން. ސްޕޯއެހާ ސާފ 

އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ްއ ނާޅާނެ. ެއއީ ިވޔަފާރި ކ ންފ ންޏެއް ިވދާޅ ީވހެން ެޓކްސް ަފއިާސއިން ދަނޑެ

 . ކަމެއް ސްޕރޓްސް ކޯޕަރޭޝަނ ން ިވޔަފާރިއެްއ ޮގތަށް ކ ރާ .ނާޅާނެ  އަޅާހެނެއްމިނިސްޓްރީން ދަނޑ 

 ޓްސް ، ސްޕޯއެހެންީވމާ ؟ނާޅާނެ ނޫންތޯ ހިލޭ ދަނޑެއް. ނާޅާނެ ދެއްތޯ ން ޮގސް ރަށެއްަގއިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

އެހެންީވާމ،  ޮގތަކީ. ހިލޭ ދަނޑެއް ނާޅާނެ. އެީއއެއް ނޫން އެކަްނ އޮތްރަށެއްަގއި ޮގސް  ެވސް ކޯޕަރޭޝަނ ން

  އަޅ ަގނޑ މެން...

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މާ، އިބިޑަށް ދިޔަ ؟ން ިބޑަށް ދޭތޯދަނޑ އެޅ  ،ިވދާޅ ިވ ސ ާވލަކީ  ރި މެންބަރ  އެަޒތްތެއިއް  ،އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް

މިއީއޭ ކޯޕަރޭޝަނެއް ޮއެވެގްނ  ؟ޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ޓެންޑަރަގއި ބައިެވިރވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިަވޑަިއަގންނަާވތޯސްޕޯ

 ހިންާގ ސިޔާސީ ނިޒާމަކީ. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ްސ ބަޔަކީ ެވ ދަލ ކ ރިިކޔާފަިއ ބައްކަންތަކ ގައި ބިސްމި ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ދަނޑ ތައް ެއޅ މ ެގ އެންމެ ހަމައާދެ، 

ފައި މެން ބައްދަލ ކޮށްޑ ނޓްސް އަންނާތީ. އަޅ ަގކޯޕަރޭޝަންެގ ކ ރިއަްށ ސްޕޯ  އެޓްސް ކޯޕަރޭޝަން. އެއީ ސްޕޯ

ކެޕޭިސޓީ  ަގންނަން. އަިދ ެއކަން ކ ރ މަށް އެ ތައްޒްބޭނ ންާވ މެިޝނަރީްބޭވްސތައް ހެދ މަށް ހަދާ ސަ މި ،އެދ ނިން

 ރ  އެކަެމއްއޭ ކ އިނޭގޯތ. އެކަމަ ންފޯރ ކޮށްދީެގން އެކަންެވސް ކ ރަ ަވންޏާ މިނިސްޓްރީން އެއެްއޗެހި ކަމަށް ނެތް

ެވސް ދެން  މައިނަެގ ައގ ެގ ދަނޑ ތައް ަގންނަންެވެގން ދަނޑ  ސްތައް ނިމ ނީމާބޭ ނ ިވ. ފަހ ން ސަބް 

 ބް ނޑ މެންެގ ސަަގޅ  ، މިސާލަކަށް އަޓްސް ކޯޕަރޭޝަނ ން. އެހެންީވމާބޮޑ  ސްޕޯ މާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ އަގ  

ޓްްސ ، ސްޕޯ. އެހެންީވމާބަޔަކީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެންމެ ރަނަގޅަށް ކ ރާ އެއް ،މ ންދާދެމަސައްކަތް ކޮށް ސްތައް މިއަދ ބޭ

 ކ  އެކަމަމާ ރަނަގޅ . އެކަން ކ ރެެވންޏާ  މީހ ންނަށް  ބަދަލ ަގއި އެެގއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ،ކޯޕަރޭޝަނެއް އޮްއވާ 

ޓްސް ސްޕޯ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ިއްއޔެެގ ާވހަަކއިންނާއި އަދި ިމއަދ ެގ ސ ާވލ ން ައޅ ަގނޑަްށ މި ދޭހަާވނީ
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މީހ ން އެކަްނ  އީ. އެކަމެްއ ނޫން އެ ކޯޕަރޭޝަނ ން ޮގއްސަ ހއ. ދިއްދޫަގއި އަާޅ ދަނޑ  ހިލެޭއ އަޅާނީ. އެހެނެއް ާވ

، މިިލއަން ރ ފިޔާ ދިނީމަ. އެހެންީވމާ 7 ،ފައިސާ ޖެހޭދަނޑަކަްށ ދޭން މެންެވސް އަޅ ަގނޑ  ކޮށްދޭނެ މިއަދ 

ޓްސް . ދެން ހަމަ ސްޕޯެއއީ އިނޭގތޯ ނަކ ރ މ ގައި ދިމާެވެގން އ ޅޭ ަމއްސަލަެއއްހެންަވނީ މާއަޅ ަގނޑަށް ހީ

 ެވސް  އިެއްއަގާވހަަކ މިދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީ ރަނަގޅަށް ގ ޅ ން. ކ ޑަކޮްށ މިހަމަ ތް އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެބައޮ އިކޯޕަރޭޝަނާ

ެގ ނކަންނޭ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑަްށ ހީަވނީ އެބަ ހީފ ޅ ޭވ .ކޮެޅއް ހޫނ ޮކށްންތަ ،ދެކެވިއްޖެ 

އޮތޭ. އެކަަހލަ އެްއެވސް ކަެމއް ނެތް. ކަމެއް އެބަގ ޅ ން ޯގހޭ. ޒާތީ ޓްސް ކޯޕަރޭޝަނާ ަވރަށްސްޕޯ އިއަޅ ަގނޑ މެންނާ

ަވރަށް ރަނަގޅ  ބޭފ ޅެއް. ހަމަ އެްއކޮށް  ،ރޫފަކީ ެވސް ހަަމ ަވރަށް ަގދަޢ ޑީ މަ.އެމް ން ހިންަގަވން ހ ންނެިވތައެ

ޓްސް ކޯޕަޭރޝަނަށް މިހާރ  މިހާތަނަށް  ސްޕޯ ،ޭވއަދި ިވދާޅ ެވފައި ކ ރަން.  ެވސް އެބަ ނޑ މެން މަސައްކަތްއަޅ ަގ

ޚިޔާލ   ކ ެވސް ޔޫތ  މިނިްސޓްރީން ކަމަށް. ދެން މިކަމާ ގ ޅިެގން އެކަމަ ދިން ހަމައެކަނި ބަޔަކީ އްރިއެ ިވޔަފާ

އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިއަްށ  ،ފަހ  ބެހޭ ާގނޫނ  ފާސްކ ރ މަށް  ތަފާތ ވ ންތަކެއް އެަބއޮތް. މިދިޔަ ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ން ކ ިޅަވރާ

ދޫކ ރަންޖެހޭ ބިންތައް ދީެގން މި   ްޓސް ކޯޕަރޭޝަނާ އެކީަގއިވ ނ  ސްޕޯރެނ ކ ެވްސ ަގބޫލެއް  ަވޒީރ ންނަކަށް 4އައި 

ނޑަށް ހީަވނީ ޚިޔާލ  ތަފާތ ވ ެމއް. ކަމަަކށް. އެހެންީވމާ، ިވސްނ މ ަގިއ އެބަެއޅޭހެން އަޅ ަގ ކ ރަންޖެހޭ ސައްކަތްމަ

ކަމަށް. މިކަމާ ގ ޅިެގްނ  ނ ޖެހޭންއޮންނަޓްސް ކައ ންސިލ  ްސޕޯ ،ޓްސް ަކއ ންސިލ ން ަގބޫލ ކ ރަނީމިކަމާ ގ ޅިެގން ސްޕޯ

 ތަން އެ ،ީކ އަޅ ަގނޑަށް ޔަެވސް ދެއްާވަފއިާވ ލަފަ ރއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަ ،ެވސް ރ ފިނޭންސް މިނިސްޓަ

 ކ ެރވ ނ  ޮގތަށް މިހާރ އީ ކޮމިޓީެގ ަމޝްަވރާ.އޯ.ދ ަވހ  އެސް  ގ ިޅެގން ކ ރީ ީވމާ، މިކަމާންކަމަށް. އެހެ ނ ޖެހޭއޮންނަން

 ...ޔަކަށް އެދިފަމިަކމ ެގ ލަފަ ށްަރއީސަ ޑ  ާވނެއަޅ ަގނ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ތާރިޤް

 ސް ތަޅ ން ދޫކޮށް މިނިސްޓަރ  ސ ާވލ ކޮށްަފއި އެ މެންބަރ  މިހާރ  މަޖިލި އިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މީަގ

 ށް ޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަސްޕޯ ،އައީ  ދެންމެއަކ  ާވހަކަ ސ ާވލ ގައި މި ،ކަމަކީ ނައްޓާލީ. އަނެއްއެ ޖަާވބ  ނ ދެނީސް 

ފަހ ން އަދި އް. މިއީ ދެ މައްސަލައެ  މާހެއްޓ ޓްސް ކޯޕަރޭޝަނ ން ދަނޑ ތައް ބެލެސްޕޯ ،ދަނޑ ތައް އަޅަން ދިނ މާއި
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އެ  ،ބެހޭ ާގނޫނ ަގއި  ގ މާންއިދާރީ ދާއިރާަތއް ހި ،ޮގތ ން ދިނ މާ ބެހޭަކއ ންސިލ ތަކަށް ބާރ ، ނޑ މެން ފާސްކ ރިއަޅ ަގ

ރަށެއްެގ ބިންދޭ ޮގތަށް.  އެ  ،އޮތީޚާއްަޞކޮށް ބައ ންޑްރީ ކަނަޑއެިޅިއރ  ކަނޑައަޅާަފއި  ؛ާގނޫނ ެގ ބާރ ތައް 

ޝަނ ެގ ޕަރޭޓްސް ކޯދިެވހިރާއްޭޖެގ ހ ރިހާ ކ ޅިަވރ  ބިންތަކަކަކީ ސްޕޯ ،އި އޮންނާނެޓްސް ާގނޫނ ަގއަނެއްޮކޅ ން ސްޕޯ

. އްކަމެ ތަފާތ   އީޭއެގން ފައިދާ ހޯދ މާ މި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އެޅ މާއި. ދަނޑ ކޭކ ރަންޖެހޭ ތަނެދަށަށް ރަޖިސްޓްރީ

 .އަޅ ަގނޑ  ހެޅީ މިދިޔަ ދައ ރ ގައިއެ ބިލ  ހ ށަ ،ސަލަައކީނޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވ މައިަގނޑ  މައް މީގައި އަޅ ަގ

 އިތ ަގޤީޤަޤަޙަަވނީ. ނ ޓްްސ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކޮށްލަން ބޭނ ންމިނިސްޓަރަށް ހ ންނަ ބާރ ތަކެއް ސްޕޯ ،މައްސަލައަކީ 

ޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ސްޕޯ އެއީ އެންމެ ރަނަގަޅކަށް ނޫން.ދައްކަނީ ލާ ާވހަކައިޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އ ަވސްޕޯ ރ މިހާ

ތެެރއިން ަވކިން  ެގޓްސް ކޯޕަރޭަޝން ބާރ ަގދަކޮށްފައި ކ ޅިަވރ  ސިޔާސަތ ސްޕޯ ،ދެންމެ ސ ާވލަށް ،ނަމަކޮށްފިބާރ ަގދަ

 ފިްއާޔ މާ ފައިދާާވނެ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކ ޅިަވރަށް. އިކ ޅިަވރ ެގ ޮގތ ަގއި ހަދަ

 

 ތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަ

ޮގތ ަގިއ ެގ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ؛ނިޒާމީ މައްސަލައެއްެގ ޮގތ ަގއި ،ރި މެންބަރ ރެއިްއޒަތް

ބަލައިަގންނަން އ ނދަޫގ. އެީއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ނިމިޒާމީ މައްސަލައކީ ހެންޭވރ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

ރ  ަވޑަިއެގންނެިވ ާވހަކަ. ެއއަށް ކިޔަީނ ސ ާވލ ކ ަރއްާވަފއި ަވޒީރ  ޖަާވބ  ދެއްަވނިކޮށް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަ

 .ޭވ ނެއްތޯ. ތަޅ ްނ ދޫކޮށް ަވަޑއިެގންެނވ ން މީަގއިަގވާއިދ ަގިއ ޮއތީ ކިހި ،އިފިންލައިޯވރްކއައ ޓް. ދެން ައޅ ަގނޑ  ބަލަ

ލަށް . ދެން އިްއޒަތްެތރި ަވޒީރ  ެގންދެީވ ސ ާވއިްއަޒތްތެރި ަވޒީރ  އަރިހ  ސ ާވެލއް ެއއްެސީވ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ނެތް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  ތަޅ މ ގައި  ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތިިވދާޅ ީވދެއްަވމ ން. ދެން މަހިބަދޫ ޖަާވބ 

ޤީޤަތ ގައި ަތޅ މ ގައި. ޮގިޑކޮޅ ން ތެދ ެވ ޙަމެންބަރ  އެބަ ހ ންނެިވ  ިއއްޒަތްތެރި ،ާވހަކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް

 .ެވސް ެދއްީވއަެނއްކާ ަގއިދ ރ ވ މ ެގ ޖާަގެއއް  ؛ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ނިޒާމީ ަވަޑއިަގންަނަވން އ ޅ ްއީވ.

 ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ތީދެން ސ ާވލ  އޮ .ަގއިދ ރ ވ މ ެގ ޖާަގެއއް ދެްއީވ ؛ހާލެްއަގއި އެްއެވސް 

ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއެގ ެއއީ ޑ  ނ ދެކެން ، ެއްއޮގތަކަްށެވސް އަޅ ަގނއެހެްނީވމާ .ކަމަށް ާވތީެވ މެންބަރ ެގ ސ ާވލ 

ބޯޅަިއެގ މާހިރެްއެގ ޮގތ ންާނއި ެއައށް ލޯބިކ ރާ ބޭފ ޅެްއެގ ޮގތ ން ފަހ ން ފ ޓ އޭެގޮގތ ަގއެްއ. ދެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

 ށްންބަރައިްއޒަތްތެރި މެ ،ނަމަެވސް  ގ ޅ ން ހ ރިޢާެވސް އަދި މިއަދ ެގ މައ ޟޫ ތިދެއްކެިވ ާވހަކަތަަކކީ މި ނިޒާމާ

ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  ،އަރ ަވނީތ ޞަެކްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ތައެއްެސެވން އޮތް ާވހަކަ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ާވލަށް ފަހ ގައި އިތ ރ   ށީަވނަ ސ ާވލަށް. ތިމަރަފ  2މެންބަރ ެގ އިްއޒަތްތެރި 
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ފ ރ ޞަތ  ފަށައިަގނެޭވނީ ހެްނޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރާ ހިސާބ ން. ތިމަރަފ ށީ  މ ެގ ސ ާވލ  ކ ރ 

 ރި މެންބަރ . ތެދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 

  ާވހަކަެދއްެކވ ން:ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 އި ސް ހަދަބޭ ޓްބޯޅަދަނޑ ެގ ސަބް ތިމަރަފ ށީ ފ ތ.  ،ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ 

 ؟ާރްއާވފައި މިިނސްޓަރ  ސާފ ކޮށްދެްއވ މަށްކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ަދނޑ  އަލ ން ފ ރިހަމަ އިފްއަޅަ ާވއިރ  ޓާނިމިފައި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

. ަވނީ ނިމިފަ ްސެގ މަސައްކަތްބޭ ކ ެރއްިވހެން މިހާރ  ސަބްތިފާހަގަ  އިޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . ދެންމެަގ

ގައި ޓެްނޑަރ  2019 ބަރ ންނޮވެ  18އޮތީ  ޮގތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް މި ދަނޑ  ހިމެނޭ 22ަގނޑ މެން އެ އަޅ 

ެވސް އަިދެވސް ެޓންޑަރ ބޯޑ ން މިއަށް ޮގތެްއ  . ނަމަެވސް މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރ ފޮނ ިވފަމި މައްސަލަ ބޯޑަށް 

ީވހާެވސް އަަވހަށް ެއކަން  ،ކ ރަނީމީދ އްޅ ަގނޑ  އ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަމައަށް އައިސްަފއެއް ނެތް. އަ އިމަނިން

ތިމަރަފ ށީެގ ދަނޑ އެޅ މ ެގ މަަސއްކަްތ ީވހާެވސް އަަވހަކަށް ހިސާބ ން ހަމަ  ކަމަށް. އެ  ދެއްާވނެއިނިންމަ

ަވރަށް ަގދަ ރަށެއް. ރާއްޖޭަގއި އ ފެދ ނ   އިބޯޅައިަގފ ޓ  ،ކ ިރއަށް ެގންޮގސްދޭނަން. ތިމަރަފ ށްޓަކީއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ 

އެހެންީވމާ، ބޯޅައަށް ަވރަށް ލޯބިކ ރާ ރަށެއް. ަރށެއް. ފ ޓ  ސްފަިއާވޮގއ ފެދިެގން ޅ ންތެރިންތަކެއް ކ  ތިަވރަށް މޮޅެ

 ..، ހަމަ ތިމަރަފ ށި.ާވނަމަ ކަމަށް ބޯޅައިެގ ކަމެއް ރަށެްއަގއި ހިނާގފ ޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ބޮޑ ީވ. ތިމަރަފ ީށ ސް އ ޅެގައި އަޅ ަގނޑ  ވެ ެއއް ބޯޅަެގ ،ޖެހޭނެލަންއިއަޅ ަގނޑަށް އޮޅ ންފިލ ވަ  ؛ތްތެރި ަވޒީރ އިްއޒަ

 ލް. އާދެ! ކ ރިއަށް. ޢީމް އިްސމާއިބްރާހީ ؟ކޮންބޭފ ޅެއް

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:
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ހަމަ ެވސް ތިމަރަފ ށެީގ މަސައްކަތް  ހަމަށް ކައަަވހަ ހަމަ ޖާގައެއް ލިބ ނ ހާއިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ އެހެންީވމާ، އާދެ! 

 ދާއިރ ަގއި ފަސޭހަމ ންމަސަްއކަތްކ ރަކ ރިއަށް ކ ިރއަށް ެގންޮގސްދޭނަން. މިއީ ެއއްެވްސ ހާލެްއަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ސްއެްއ ބޭ މިދެންނެިވހެން ސަބް ދޭ. ޓްާވ ހިސާބަށްކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ފްަރސްޓްރޭ އ ނަދޫގކަމެއް ނޫން. ަވރަށް ދަތި

ތަނަށް  އެ ،އެޅ މ ެގ ކ ރިން އަެނއްކާ ެއތަން ސަރޭވކޮށް ސް ބޭ ފް ަނއިސްެގން އަލ ން ސަބްނިމިެގން އެ ބޭނ ންާވ ޓާ

 ހަމަ  ޖެހ ނީމަ. އެހެންީވމާ، ީވހާެވސް އަަވހަކަށް އެކަންހ ރިހާ ހެީވލޯޑް ެވހިކަލްތައް އަރ ަވއިެގން މަަސއްކަތްކ ރަން 

ނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ  އެދެން ހަމަ އަޅ ަގ .ތިމަރަފ ށީ ޒ ާވނ ންެގ ފްރަސްޓްރޭޝަންސް ،ނޑަށް ފެނޭން. އަޅ ަގކޮށްދޭނަ

ަވރަށް ބޮޑަށް  އިނޭގތޯ ންދޭނަލަމަސައްކަތް ނިންމާ އެީވާހެވސް އަަވހަކަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ  ،ަވގ ތ ކޮެޅއް ދެއްަވން 

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ަވީޒރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

  ާވހަކަެދއްެކވ ން:ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ތިމަރަފ ށްޓަީކ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންަނާވލަން ބޭނ ންަވނީ ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  އަރިހ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ރަށެއް. ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި  އޮތް ތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައި ޮބޑެ  ބޯޅައިެގ ހަމަ ަވރަށް ަމޝްހޫރ  ރަށެއް. ަވރަށްފ ޓ 

 މްއެންމެ ހ ނަރ ެވރި އެއް ކ ޅ ންތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީ ރައީސް ފާހަަގކ ރެްއާވަފއިާވެހން މ ޅި ދިެވހިރާއްޖޭެގ

 އޮތް ެއތައް އަހަރަކ  ހޯދާފައި  ކަންަހމަ އ ފަންެވފައިަވނީ ތިމަރަފ ށްޓަށް. އަތޮޅ  ޗެމްޕިއަން  ،ަވނީލް އ ފެދިފައިއިސްމާޢީ

 ؛އި އޮްތ ރަށެއް ތިމަރަފ ށްޓަކީ. އެހެްނީވމާ، ކ ޅިަވރާ ބެހޭ ަވޒީރ ފަރަށެއް. ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން އެތައް އަހަރަކ  ހޯދާ

ަވންޏާ ތިމަރަފ ށީ ޒ ާވނ ން  ކަމަށް ދަނޑެއް ހަދާބޯޅަަގއި ފ ޓ ތޮޅ ެގ އެްއެވސް ރަށެއް އަ ،އެހެން ދަނޑ ތައް ހެދިފައި

 . އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަނީ އެންމެ ފ ރަތަމަ ރަށަކަށް ތިމަރަފ ށި ާވންޖެހޭނެ

، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ޮގތް އެބަ ސާފ ކޮށްދެއްަވންޖެހޭ އިނޭގތޯ. ެއހެންީވމާ ދަނޑ ަތއް ހައްަދާވކޮްށެގން ޓަިއޒްއޮރަޕްރި

ހަމަ   ން،ނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ދަންނަަވޅ ަގތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރެއްެގ ހައިިސއްޔަތ ން އަ 

 އަިދ އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ހ ރި  .ޒ ާވނ ންނާ ގ ިޅފައި އޮތް މައްސަަލއެއް ކަން ކޮށްދެއްަވން. އެއީމިކޮންމެހެންެވސް 

 ކ ޅެމ ން އެބަ މަރަފ ށްޓަްށ ނިސްބަތްާވ ޒ ާވނ ން އެބަ ހަރަކާތްތެރިޭވ. ތި ެވސްިއ ަގ ޓީމ ޮގތ ން މިހާރ ެވްސ ނެޝަނަލް

ަލާވށޭ ބެއް ދެއްަވަބއްާވޖަން ޤީ ތަންކޮެޅއް ޔަ ،ސަމާލ ކަމެއް ދެއްަވއިެގން  އެހެންީވމާ، މިކަމަްށ ޚާއްޞަެގންދޭ. 
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 ހޯއްދަަވން. ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބާރ އިްއޒަތްތެރި މިނސްޓަރ. މިނިސްޓަރ  އެބަޖެހޭ ތިމަރަފ ށީ ޒ ާވނ ންެގ އިތ 

 .. ަވރަށް ބޮޑ .ދާއިާރެގ ޒ ާވނ ންެގ  ނޑ ެގގަ އެކ  ދަންނަަވން އަޅ  ޔާހިތާމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވށހަކަދެްއކެވ ން:

 . އިފިމައްސަަލއެއް ނަންަގވަ  ޅޭގ  ރި މެންބަރ  ނިޒާމާބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا މެންބަރ  އަހްމަދ  ޢަބްދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ 

. އެހެްނީވމާ، ކަނޑައެޅިފަ ޮގތ ން ގ ޅ ންހ ރި ސ ާވލަށް އެބަޮއޭވ ަވގ ތ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަގާވިއދ  ބ ނާ

 އެަތއް ބަިއަވރ  މެންބަރ ންނެއް ފ ރ ސަތަށް އެިދެގން ،ޮގަތކީ  ާވ އަޅ ަގނޑ މެން ބޮޑ  ސްޓޭޓްެމންޓެއް ދިނީމަ މި

ބަޔަކަށް މި ފ ރ ޞަތ  ލިބެނީ. އެހެންީވމާ،  ަވރަށް މަދ  ؛ީވހާެވސް  މިނެަޓށް އޮންނައިރ ަގއި 20، ަވގ ތ  ތިބޭއިރ 

ފައްތާލަްއވައިިފއްޔާ ައޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ަވރަށް ރަނަގޅ ާވނެހެން.  ށްއޮންނަ ަވގ ތ ކޮޅަޮގްއސަ އެ ސ ާވލަށް ސީދާ 

 ކ ރިއްޔާ. ހެން. ޝ ަވރަށް ބޮޑ ތަނ ން ރަނަގޅ ާވނެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނ ކ ތާ ބަލަިއަގންނަންނޑ  ަގއަޅ ން، އިްއޒަތްރި މެންބަރ އްޔާ އިްއޒަތްރި މެންބަރ . ޝ ކ ރި

ކަްނ ދެްއވ މަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ލ އެކަމަށް ސަމާ ،މެންބަރ ން އެކަމަށް ަޝއ ޤ ެވިރވ ން ިއއްޒަތްތެރި އެހެން

 ޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިއް 

 

 ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް 

ހ ންނެިވ  މް އިސްމާޢީލް އެ. ރަށްރަށް ކަނޑަެއޅ މ ަގިއ މިހާރ  ތިމަރަފ ށީގައި އިބްާރހީމެްނބަރ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ިމެވނި  ޓޭށ ގައި އެބަހ އްރަ މެންންނަތިމަ ،ފ ޅަކ  ތެދ ެވަވަޑިއެގން ިވދާޅ ާވނެކޮންެމެވސް އެހެން ރަށަކ ން ބޭ ،ޮގތަށް

ކޮންމެ ރަށަކ ން ެވސް ހަމަ ާވދަކ ރާނެ ތިމަންނަމެންނޭ އެންމެ ަގދައީ. ތިމަންނަމެން ، އެހެންީވމާ  .ޕްލޭޔަރެއް އިނޭގތޯ

އެބަ އިޝާރާތްކ ރޭ  ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ޝިޔާން މިހާރ ެވސް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ؛ރަށ ގައޭ އެންމެ މޮޅެތި މީހ ން 

، ދަނީ އެހެންީވމާ މި ށް، ެއކަހަލަ ކަމެްއެގ ެތރެއަކަމަށް. އެެހންީވމާ ތޮއްޫޑ މާ ަގދަާވނެ ،ރަށް ެގމެންތިމަންނަ
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ފެށިެގން ދިޔަ ރަށްރަށ ެގ ތެރޭަގިއ  ންތިމަރަފ ށީ އެންމެ ފ ރަތަމައިނ  ،ކަމަކީ ދޭން ބޭނ ންާވ ަޔޤީން ޑ ނއަޅ ަގ

ްފ އަތަށް ޓާ ނޑ ެގކ ރެްއިވްއޔާ އަޅ ަގރާދަ އެހެންީވމާ، އި ދޭނަމޭ.އަޅ ަގނޑެން އިްސކަން ށް ޓަތިމަރަފ ށް .ހިމެނިފައޭ އޮތީ

ކަމެްއެގ ތެރޭަގޭއ  ތްކެނޑިފައި އޮ ނޑ ެގ އަިމއްލަ ބާރ ދޭނަން. މިއަދ  ައޅ ަގއިއެރިހާ ައަވހަކަށް މަސަްއކަތްތައް ނިންމަ

 ސ ާވލ   މް ފާހަަގކ ރެްއިވޢާޡި އިނޭގތޯ. ދެން އޭެގ ކ ރިން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އޮތީ ފް މިޓާ

ކ ރެވ ނ  ާވަހކަ. ޭއަގިއ ާކމިޔާބ  އެ ބިޑް ،ކ ޅެން ފ ރ ޞަތ  ަތއްެގ މެޗ އީ  ރޫޕ ެގ ގ ރާއްޖޭަގއި މިހާރ  އޭ.ެއފް.ސީ އެީއ،

 ންނާއި ކ ރާނީ އޭ.އެފް.ސީ ދެއްރަ ޚައެއަށް ހިނާގ ހ ރިހާ އެއްެވސް ޚަރަދެއް ރާއްޖެއިން ކ ރާކަށް. ނ ޖެހޭ ނޑ މެން އަޅ ަގ

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން  ޔޫތ  މިނިސްޓްރީެގ ބަޖެޓ ން އެންމެ ރ ފިޔާއެއް ،ންެގ ބަޖެޓ ންމެން. އަޅ ަގނޑ  އަދި އެފް.އޭ.އެމ 

ާދއިރ  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ބޯޑަރ  ހ ޅ ިވެގން ތ ަވގ  ނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއީ މިއަޅ ަގ ،. ނަމަެވސްޚަރަދެއް ނ ކ ރާނެ

އަންނަ ޓ އަރިސްޓ ންނަށް ެވްސ  އ މަށްޤަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ، މާނަައކީއޭެގ  ސްޓ ކ ރަން ިލބ ނީމާހޮބާރާތެއް މ 

ބަލާއިރ ަގިއ  ންއ މ  ޮކިވޑ ެގ ިވސްނ މ ެގ ޤަކ ޅެޭވއިރ ަގއި އަޅ ގނޑ މެން މ ބާރާތް މިހާރ  އި މިރާއްޭޖަގ ،ސްނޭނެތާިވ

ެއ ދެއްތޯ. އެހެންީވމާ، އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން  އިރ ވޭ ްގލާދޭޝް އެކަން ނ ކ ރެ ާއއި ބަނއިންޑިއާ  ކަމަށްސޭފް

ާއއި މާޒިޔާ އެބަކ ޅޭ. އެހެންީވމާ، ާރއްޖޭެގ އެއީ ޓީ.ސީ ؛ެވސް ދެ ކްލަބެއް އިދެނީ. ދެން އަދި ރާއްޖޭގަ އެއްބާރ ލ ން

ން ބަބ ޮގސް ރަނަގޅ  ހިސާބަކަްށ ދިއ މ ން އޭެގ ސައި ސްޓޭޖް ފަހަނަޅަކްލަބަކަށް ރަނަގޅ  ފ ރަތަމަ  ،ޓީމަކަށް

ކ ރަން. ަވރަްށ ޓ ސަޕޯއެބަ އެއްބާރ ލ ންދީ އެކަމަށް ަހމަ ނޑ މެން އެކަމަށް ައޅ ަގ ،ާވތީ  ކަމަށް މަގ ފަހިެވެގންދާނެ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޒަތްތެރި ަވީޒރ . ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ޙ ސައިން ޝަމީމް ާވހަަކދެއްކެވ ން:ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެްނބަރ  

ދ ގައި މި އޮންަނ އްޙަސޯޝަލް ސެންަޓރ  ސަރަ ރެކ ،ޓް ަވޒީރ . މާލޭެގ ިއއްޒަތްތެރިަރއީސް. ޝ ކ ިރއްޔާ ޝ ކ ރިއްޔާ 

އޭެގ ަރބަރ ަގނޑ  ކޮންެމެވސް ކައިިރ  ،އަޅ ަގނޑ މެނަށް މި ފެންނަނީ ؟ލެޭވނީ ކިހާތާކ ތޯއި ނިންމަ ރެކ ެގ މަަސއްކަތްޓް

ތަން. އެހެންީވމާ، އޭަގއި ދ ެވލެޭވަވރ  މާލޭ މީހ ންނަށް ާވނީ  އޮންނަ ގައިއްދެއް ޙަެގެއއްަގއި ނޫނިއްޔާ ކޮންެމެވސް ސަރަ

 އި ގަ 2020ޖ ަލއި  2 .އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން އޮތީގ ޅ ންހ ރި އަެނއް ސ ާވލަކަށް  ދެން ހަމަ އެއާ  ؟ކިހާތާކ ތޯ

 ؟އެފް.އޭ.އެމްެގ އިންތިޚާބ  ފަސްކ ރ މަށް މަނިކ ފާނ  އަންަގާވފަިއާވނެތޯ ާވެގންދިއ މަްށ ނިންމާފައިތާަވލ ކޮށް ކ ރިއަށް 

ޚިލާފަށް  ގ މާއެން  ؟ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރައްަވންތޯ ޚިލާފަށް އެފް.އޭ.އެްމެގ ިއންތިޚާބ  ބޭއްީވ ވަޒީރ ެގ އެްނގ މާ ،އެންިގނަމަ
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ހެންޭވރ  ދެކ ނ   ؟އެ އިންތިޚާބ  ަވޒީރ  ަގބޫލ ކ ރައްަވންތޯ ،ާވނަމަ ކަމަށް ޚިލާފަށް އެްނގ މާ ؟ނޫންނަމަ އެއީ ކީްއެވތޯ

 .ލެޭވނެ ތާރީޚެއް ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވތޯ. ޝ ކ ިރއްޔާއި ނިންމަޑ ލް ދަނދާއިރާަގއި ހަދާ ފ ޓްސަ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ަވޒީރ .އިއްޒަތްތެރި  ؛ަވޒީރ ، ައޅ ަގނޑ  ހިތ ންއިްއޒަތްތެރި 

 

 އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް

 ގދެން ރަނިންއީ އެ ޓްރެކް އިނޭގތޯ.  ގ މެންބަރ . އެއް ކަމަކަށް ތި ިވދާޅ ާވ ރަނިން ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  އާދެ!

ނޫން ެއއީީކ. އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ ސިީޓ  ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއ އޮންނަ ތަނެއް ެވސް ޓްރެކެއް

 ަގނޑ މެންނާ ބެހޭ ގައިމ މިނިސްޓްރީން ކަންނޭނެގ. އަޅ   ގ ައޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ހައ ސިން ކައ ންސިލ ން ނޫނިއްޔާ

 ބޮޑަށް ހަލާކ ެވަފއި ށްތަްނ ަވރަ ދާއިރ  އެ ނޫން. ެއކަމަކ ، ައޅ ަގނޑ  ެވސް އެަތނ ން ދ ަވން އްދެއްޙަ ެވސް ސަރަ

ދަނީ  ތަން އަޅ ަގނޑަށް ެފނޭ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ދާއިރާަގއި މިހާރ  މަސައްކަތްކ ެރެވމ ން އެ އޮންނަ

ތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހަމަ ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ މަޢ ލޫމާތ  ލް ދަނޑ ެގ މަސައްކަ ފ ޓްސަ

ކަމަށް.  ކ ެރއްިވއްާޔ އަޅ ަގނޑ  މި ބަލަނީ ދެން މާ ލަސްނ ެވ ނިމޭނެސާފ ކ ރަްއަވމ ން ތި ަވޑަިއަގންނަަވނީ. އިރާދަ

ށްފަިއ ނަަގއިެގން ެއކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮލް ދަނޑ ތަކ ން ބޮޑެތި އަގ މާލޭގައި މިހިރަ ފ ޓްސަ ،އަދި ނިމ ނީމަ އިނޭގތޯ

 ރޭ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަފ ތާއަކ  ދެ ހިސާބަށް އަންނަ މައްސަލަެއއް އޮތް މައްސަލަައކީ ތަކ ރާރ ކޮްށ އަޅ ަގނޑ މެންނާ

 . މިއީ ަވރަށް ބޮޑ  އަދަދެްއެގ ާވހަކަ އްހާ ރ ފިޔާ ދީފަޭތކައެ ހާސް ފަސް ސަ ހަ އެކީޓެހިންނާއްއަޅ ަގނޑ  ރަ  ކ ޅެންދަނީ

ގ ިޅެގން ައޅ ަގނޑ  ެއއްބ ރ  އެ އެންމެންނާ ެވސް ާވނެ  މި ދައްކަނީ. މި މައްސަަލ ެއކި ޮގްތޮގތ ން އެބައާދޭ. މި ަކމާ

ަގިއ ގ ޅިެގން ކެބިނެޓ  ކަމާއަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ެގ ިވސްނ ން މި ކަމ ގައި ތަފާތ ާވެނކަން. އަދި މި އި،ބައްދަލ ކޮށްފަ

އަިދ  ،ައޅ ަގނޑ މެން މި ަގބޫލ ކ ރަނީ ަވކި ހިސާަބކ ން އެ ދަނޑ ތައް ނެގި  ނެ. އެހެންީވމާ،ެވސް މަޝްަވާރކ ރެިވަފއިާވ

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައެްއ  ،ހަާވލ ކޮށްެގން ހިންގ މަކީ އެއް ިވސްނ ން. ނޫނިްއޔާ އެ ދަނޑ ތައް މާލޭ ސިީޓކައ ންސިލާ

 ،ޮގތަކަށް ެވސް އެކަން ކ ެރިވދާނެ. ރައްޔިތ ންެގ ޖީބަށްކަހަލަ  އާމްދަނީ ލިބޭ ނަށްތަކަށް ދީެގން އެ މީހ ންބ ލަކ 

ނަމަެވސް އެ ތަންތަން ބެލެހެއްޓޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ  ،ނ ާވނެ ކަހަލަ ޮގތަަކށް ކަށްޔަރައްޔިތ ންެގ ޖީބަށް އޭެގން ބ ރަ

ފ ރަތަމަ ތި ދަނޑ   ކ ެރއްިވއްޔާ ެއންމެދަރާކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ މެއް. އެހެންީވމާ، އި މަސައްކަތް

 ހަާވލ ކޮށްެގން އެ މަސައްކަތް  ކައ ންސިލާ ނިމިެގންދާއިރ  ީވހާެވސް ައަވހަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ މަކީ ސިޓީ

ކަންތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހ ެގ އިޖ ތިމާޢީ   ެގއެފް.އޭ.އެމް އިލެްކޝަން؛ ކ ރ ން. ދެން އެފް.އޭ.އެމްެގ ިއލެކްޝަން
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ކަންތަކ ަގިއ  ެގެވސް ކ ރިން. އެފް.އޭ.އެްމެގ އިލްކެޝަން ޮގތ ން ަވރަށް ސ ާވލ  ބެހޭ ެއކަމާ ،ކޮށްހާޒިރ ކޮމިޓީއަށް 

ޮގެތްއ ނިންމަންދެން ތިމަންނަމެން އެދެމޭ އިންތިޚާބ  ފަްސކޮްށދޭން. އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީން  ަވކި  ،ކޮމިޓީން އެދ ނ 

އެއީ ކަނަޑއެިޅެގްނ  ،ހ އްޓާލަން އެންިގނަމަޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ެއދ ނިން. އެކަމަކ ، އަޅ ަގނޑ  އެކަން  އެދ ނ 

ަވޒީރަކަށް ހ ންނަ މީހާއަކަށް އެްއެވސް ޤައ މީ ކ ޅިަވރ   ،ކ ރާ ކަމެއް. ސަބަބަކީ  ޚިލާފަށް އަޅ ަގނޑ  ާގނޫނާ

އްޔަެތއް ނޯޭވ. އެ ބާރ  ސިއި ހަހެދ މ ެގ ެއްއެވސް އި ެއއަށް ބާރ ފޯރ ަވ ،އެސޯިސއޭޝަނެްއެގ އިންތިޚާބ  ހ އްޓ ަވއި 

ެގ ދަށަށް. ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަކީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރ  އަންނަނީ

މަށް ޤާެއ ޕާޓީއަކ ން ެވސް ަވކިކޮށްަފއި ެއ މީހަކ  ެއ މަ ،ާވނަމަ ކަމަށް ޕާީޓއެްއަގިއ ހ ރެއްޖެ ؛އްޔަންކ ަރއްވާ ޢަ

ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ؛އިލެްކޝަން ކަންތައް ެގއެފް.އޭ.އެމް އްޔަންކ ރާނީ އިނޭގތޯ. އެެހންީވމާ، ެއޮގތަށް ހިނާގ ކަެމއް. ދެންޢަ

ކ ރަްއާވ ޮގތް. ހަމަ ަވރަށް ދެރަޭވ.  ޭވ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕީ.ޖީ ީލޑަރ  ޢަީލ ޢާޡިމް މި ކަންތައްއަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ދެރަ

ޑި  ަވރަށް ހައެންމެ ރަނަގޅަށް މިކަން އެނިގަވޑަިއެގން ހ ންނަވައި ައޅ ަގނޑ  ލަްއާވ ،އަޅ ަގނޑ  ދެރަާވ ސަބަބަކީ

 ..އެބަހ ރި. ކަންތައްތަެކއް ކ ރ ަވން މަސަްއކަތްކ ރާތީ. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ރ ޞަތ އެރ ޭވކަށް. ަޖާވބ ދެްއވ މ ެގ ފ ށްތިއަެއޮގތަށް އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރ   ައޅ ަގނޑަކަށް ނެތް ؛ަވޒީރ އިްއޒަތްތެރި 

 ތެރި ަވޒީރ  ސީދާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  އެ ކ ރެއްިވ ސ ާވލ ެގ ޖަާވބ އަރ ަވން.އިްއަޒތް ،އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ

 

 އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް

ރީަގިއ ސިފަކ ެރެވނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕްަރއިމަމިަކން އަޅ ަގނޑަށް  ،އ ޅޭ ާވހަަކއަކީ  އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވްނ މި

މަްސ  4މީެގ  ބ  ހ ްއޓ ިވހެންނޭ.ޚާ އިންތިއެމާ ފ ލ ހ ން ނ ކ މެ ރައީސް ނަޝީދަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޯވޓ ލާން ނ ކ ތީ

 އެތާ  މަސް ފަހ ން 4އޭެގ  ،ތިނ ލައިާވދަކ ރާނެ އެްއެވސް މީހަކ  ކ ރިމަ ކ ރިން އެފް.އޭ.އެްމެގ އިލެްކޝަނަކަށް ޮގީވމާ

އ މީ ކ ޅިަވރ  ެއސޯސިއޭޝަނެްއެގ އިންތިޚާބ  ޤަ ހ ންނަ މީހާ ކައިރީ ބ ނެެގން ފ ލ ހ ން ފޮނ ވައިެގން ށްވަޒީަރކަ

ެވސް ހ ރިހާ  ،ާވނަމަ ކަމަށް ކ ރެޭވނެ އޭެގ މެންބަރ ންނަށް. މިއަދ  ބޭނ ންވެއްޖެ ކަމެކޭ. އެަކން ހ އްޓ ވ މަކީ ހަޑި

 ރ  ނެތްކަމ ެގ ޯވޓ  ެނީގމާ ބާތަކ ން ޮގސް ސަިއކޮށްފައި އިތ ލަބ ކ ިޑިވޝަްނެގ  7 ،ފަސްޓް ޑިިވޝަްނެގ ކްލަބްތަކ ން

ންީވާމ، ބޭފ ޅ ން އެބަިތއްބެިވ މިތާ. އެ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ. އެހެ ނެންނަާވނިމ ނީ. އެކަން އެނިގަވަޑއިގަ 

 ދޭނަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ދޭންޖެހޭ އެއްބާރ ލ މެއް މި ކަަމށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ފަރާތ ން ާގނޫނީ އިމ ެގ ތެެރއިން 

ކ ރި  ބޮޑ  ހަނގ ރާމަެއއް ފަހ ން ހަާވލ ިވ ރ ކަމާޓައަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ފ ރަތަމަ މިނިސް އިީމަގ ،ތަޖ ރިބާއަކީ
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ބައިެވިރިވން ޭއެގ ފަހަތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް ްއގައިތަކ ން ިއސްެވޮއެވ ކ ރި ހަނގ ރާމައެ ލަބ ެއކީ. ކ ތަކާބ ލަކ 

އޮތީ ހަމަ ާވނ ާވ ނޭނިގ  ައއިރ  ެވސް އެ  ހަމައަށް އަދިެވސް މިއަދާ ެގޮވލީބޯޅަ އެސޯިސއޭޝަނަ ޭއެގފަހ ން .ހ ރެެގން

ތެެރއަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ެގއ ީމ ކ ިޅަވރ  ެއސޯސިއޭޝަންތަ ޤަ ،އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ތަޖ ރިބާަގއި

 ޯގސްކޮށް. އެހެންީވމާ، ހަމަ ށްބޮލިކޮށްލަން އ ޅ މ ން އޭެގން ނ ކ ންނަ ނަތީޖާ އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ަވރަހަލަ ަވދެެގން

  ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ. ށް. ަވރައެ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮްށލީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 هللا.ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ   ދާންދޫ ަވީޒރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާއިރާެގ މެންބަރ  ދާންދޫ 

ލް ، ނިލަންދޫެގ ފ ޓްސަމާމެންދޫ ،ދަނޑާއިޅަބޯދާންދޫ ފ ޓ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވަލކީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ދެން  ؟ކޯޓ  އެޅޭނީ ކޮންއިރަކ ތޯނިލަންދޫެގ ޮވލީ ،ދާންދޫ އިތ ަރށްދެން އޭެގ ؟ނީ ކިހާތާކ ތޯ ފެށިެގންދާތ ދަނޑ ެގ މަރާމާ

 ޝ ކ ރިއްާޔ. ؟ލެޭވނީ ކިހާތާކ ތޯއިެގ މަަސއްަކތް ނިންމަޮގތ ން ެއކ ެވނި އައ ޓްޑޯ ޓްެރކ  ފަހ  ސ ާވލެއްެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި 

 

 އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް

މި ން އެއްކޮށް އިްއެޔގައި އަޅ ަގނޑ މެ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ަވރަށް ިގނަ ސ ާވލ ތަކެއް ތި ކ ރެއްީވ. ައޅ ަގނޑާ

އެ ަމސައްކަތްަތއް ހަމަ މި އަންަނ  ،ރަނަގޅަށް އިނޭގތޯ ކ ރެްއިވްއޔާޝްަވާރކ ރ ވ ނ  ޮގތަށް އިރާދަ ބައްދަލ ެވެގން މަ

އިތ ރަށް ެވސް . އެކަމަކ ، ޭއެގގައި ހިމެނިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ ޮގތަށް ިމހާރ  ާވނީ މަޝްަވރާކ ެރިވފައަހަރ  ބަޖެޓ 

 ފޯިރ ށް ޕާާކއި އައ ްޓޑޯ ޖިމް ބައެއް ރަށްރަށަށް އެބަ ހަމެޖެހިެގންދޭ ދެއްތޯ. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ަވރަކ ޑަކ ދިްނެގ

އެހެްނީވމާ، ޮވީލކޯޓް އެޅ ން ކަހަލަ ކަންކަން މި އަންނަ އަހަރ ެގ  .ހި ެވސް ކ ޅޭ ާދއިރާެއއްެއއްޗެ ެވސް ަގަދކޮށް ޮވލީ

ނައިެގން މި އަންނަ އަހަރ  ަގއި ިހމަން މަަސއްަކތްނ ކ ރެޭވ ަބއި ބަޖެޓ ލް ަދނޑ ތަކ ެގ ތެެރއިގައި، އަދި ފ ޓްސަބަޖެޓ 

މަޝްަވރާކ ެރވ ނ  ޮގތަށް އިާރދަކ ރެއްިވއްޔާ ކ ިރއަށްދާނެ. ނަށް އެ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް އިްއޔެަގއި އަޅ ަގނޑ މެން

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ.
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  މަރަދޫރ ަވނީ އަފ ރ ޞަތ  މިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ަވޒީރ .ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ، ޝ ކ ރިއްޔާ 

 . ށްއިބްރާހީމް ޝަރީފަމެންބަރ  

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން:ޝަރީފް  އިބްރާހީމްދާއިރާެގ މެންބަރ  މަރަދޫ 

ތެރޭަގިއ އައްޑޫ ސިީޓެގ އެްއެވސް  ެގމި އަހަރ  ،އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ދަނޑެއް ާވހަކަ. ބަނދަރެކޭ ކިޔ ނީ. ބަނދަރ  ކިޔަކިޔާ އޮޅ ނީ. ޅަބޯބ ނީ ފ ޓ  މި ؛އް ޖިމެ ،ރަށެއްެގ ބަނދަރެއް

އަދި އަްއޑޫ ސިޓީެގ އެހެން  ،ފް އެޅ މ ެގ މަސައްކަތް ިކހާހިސާބެއްގައި ފެށޭނެތޯާއއިމަރަދޫަގިއ ޓ ،ކ ރެެވމ ންދޭތޯާއއި

ތި ިވދާޅ ާވ އައ ޓް ޯޑ  ާއއި،ދަނެޑްއެގ މަސައްކަތް ެވސް އެބަހިނާގތޯޅަބޯފ ޓ  ،ނޑެއްެގ މަަސއްކަތް ެވސްފް ދަޓާ

 ،ެވއްޖެޅ  ިވދާ ަބއެއް ބޭފ ޅ ން  ،އަޅ ަގނޑ  މި ާވހަކަ މި ދަންނަަވނީ  ،ކިތަްއ ޖިމް ައއްޑޫ ިސޓީއަށް ލިބޭތޯާއއި ެގޖިމ 

ކ ޅެެގްނ  މަކާއަކީ ބޭރ ެގ ޓީބީބް، އ ދ ހޭ އިބްރާހީމްދީދީލަ މ ފީދ ، އ ދ ހޭ ފ ޓްބޯޅަކ ޅ ންތެރިންެގ ާވހަކަ. އ ދ ހޭ 

ދާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ނެޝަނަލް ޓީަމށް ފ ރަތަމަ ލަނޑ ޖަހައިދިން ކ ޅ ންތެރިޔާކަން ެވސް ފާހަަގކ ރަން. ދ ަވހަކ  ެވްސ މިއަ

ަގއި ނ ހިމެނޭ ދ ަވހެއް ނެތް. މި  ޖޭެގ ނެޝަނަލް ސްކޮޑ އްދިެވހިރާ ކ ހަމައަށް ެވސް އައްޑޫ ސިީޓައށް ނިސްބަތްާވ މީހަ

 ،ދަނަގޑޭ މީހެއް.  މަޖިލީހ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިްއޒަތްތެރި ފިލްޒާެގ ފިރިކަލ ންނަކީ ެވސް، ބަާކއަކީ ެވްސ އައްޑޫ

 ، ސަނާއިޙަތް. ނެ ޮގސް ކިާޔނެ ކަމެއްމިހެން . ދެންސިީޓއަށް ނިސްބަތްާވ ޭބފ ޅެއް ޢަލީ އަޝްފާޤ  އެއީ ެވސް ައއްޑޫ

އިސްމާޢީލެއް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ނިސްބަްތާވ  ޮގސް ބަިއަވރ  އެބަހ ރި. އެތައް އިބްރާހީމްމިހެން ،ޮގސްބޮންޑާއާއި މިހެން

އިރ  ހިމެނޭ ގައިހަތަރ  އަހަރ  ިވދިިވދިެގން ބަޖެޓ އި ތިންން. އެހެންީވމާ، ައއްޑޫ ސިޓީގަ ާވހަކަ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވ

ކ ރަންޖެހޭތީ. އަޅ ަގނޑަށް  ައޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރަން މި އަހަރ  މި ސ ާވލ  ، ނ ކ ެރޭވކަންެވސް މިއިން ކަެމއް

 ެގ ދަިތކަން ހ ރިކަން.އެނޭގ ބަޖެޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އ ދ ހޭ މ ފީދ    ،ންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެްއީވހިތ ން އިްއޒަތްތެރި މެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  

 .ަވޒީރ  ަތއް ފެނެއޭ ނިކަން. ިއއްޒަތްތެރި ޅަޞާލިްޙެގ ބާރ  ބޯ ،ކެޕްޓަން، ދަނޑ ަގއި ލަބީބް ގ ޅިެގން

 

 އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް
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ގ ޅޭ ކިހާަވރެްއެގ މަަސއްކަތްތަެކއް  އަތޮޅަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިނިސްޓްރީއާ އަްއޑޫމެްނބަރ . ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ހަމައަށް  މިއަދާ ؛އަޅ ަގނޑ  ކ ަޑކޮްށ ހިސާބެއް ޖަހައިލިއިރ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ އަހަރ  އެކަނި ؟ކ ރެޭވތޯ

މިނިސްޓްީރެގ ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެކަނި މަހައަތޮޅަށް  މިލިއަން ރ ފިޔާ ައއްޑޫ 25އިނޭގތޯ މިހާރ  ާގްތަގނޑަަކށް 

 ،އިންަޓނޭޝަނަލް ފެންަވރ ެގ ބެޑްމިންޓަން ފެސިލިޓީއެއް އެޅި  ބަޖެޓ ން ޚަރަދ ކ ރެިވފައި ެއބަހ ރި. އޭެގތެރޭަގއި

ފް ދަނޑ ގައި ޓާފޭދޫ  ،ަވގ ތ  ެވސް ކ ރިއަށް އެބަދޭ . އަދި މިާވނީ ބޭއްިވފަތެއް މ ބާރާއިންޓަނޭޝަނަލް އެތަނ ަގއި 

ކ ިރއަށްދޭ. އެބަ ޅ ދޫ ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ެވސް ކ ރިއަށް އެބަދޭ. ހ ޅ ދޫ ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ެވސް ހ  ދިއެޅ މާއި އަ

ރެްއިވއްޔާ ަވރަްށ އިރާދަކ  ،ެގ މަސަްއކަތް މިހާރ  އެއްބައި ނިމި، މީދޫެގ ބައި ނިމިދެ ޓްރެކ  ،ޓްރެކ   ގ އަދި ސްިވމިން

ހެދި  ކޮިވޑާ ،މަަސއްކަތް ލަްސެވެގންިދޔަ އެންމެ ބޮޑ  ސަބަބަކީ. އެ މަސައްކަތް ފެށިެގންދާނެ ެގއަަވހަށް ފޭދޫެގ ޓްެރކ  

ފަހ ން ސްިވމިން އެސޯިސއޭޝަނ ން މަޢ ލޫމާތ    މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ،ނަމަެވސް ދަތ ރ ނ ކ ރެޭވތީ ޙަޤީޤަތ ގައި.

 އެ މީހ ންނާ  ،ޮކށްފައި އޮތީމަކޮށްދޭން ޝައ ޤ ެވިރކަމެއް މިހާރ  ފާޅ  އަްއޑޫެގ ޕޮލިްސ ސްޓޭޝަނ ން އެކަން ،ދީފައިަވނީ

އަތޮޅަށް  ތިން ސެޓް އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މިހާރ  އައްޑޫޖިމް  ޑޯ ކަމަށް. ދެން އައ ޓް ގ ިޅެގން އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ 

 ،އް ދަނޑެިއ ހިތަދޫެގ ފ ޓްބޯޅަނޑ ، މަރަދޫއާދަޅަބޯއޭެގތެޭރަގިއ މަރަދޫ ހިމެނޭނެ. ދެން މަރަދެޫގ ފ ޓ ެއއީ އެބަދޭ. 

ހަމަ   ؛އެއް ފަރާތެއް އަޙްމަދ  ރަޝީދ   ފޯރިހ ންނަ ށްކ ޅިަވރަށް ަވރަ ،ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ

ަގިއ އިތ ރަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝަރީފާއި ދެ ބޭފ ޅ ން މި ދަނޑ ެގ މަސަްއކަތް ބަޖެޓ ނެތި، އަދި ޭއގެ  ހ އްޓ މެއް

 ހިމަނައިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ މަށް ހަމަ އ އްމީދ ކޮްށެގން އައީ. ނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ މަސައްކަތްަތއް 

  މަޑ ޖެހިފައިާވ ދެ ޕްރޮޖެްކޓެއް މިއީ. އެހެްނީވމާ، ޖ މ ލަށްަވގ ތަ  މި ގ ިޅެގން  ދިއ މ ެގ ކ ިރން ކޮިވޑާށްހަމައަ ފެށ މާ

އަތޮޅ  ެވސް ކަންތައްތައް ނ ކ ރެިވ ހ ރިކަމ ަގިއ  ޮގތެްއގައި ދެން އަޅ ަގނޑ ެމން އެންމެ ބޭނ ންާވ ަވރަށް އައްޑޫ

އަތޮޅ ަގިއ  ން އައްޑޫމަތީ ފަހަރ  ތައް ެއކިހަކަށް މިލިއަން ރ ފިޔާެގ ޕްރޮޖެކްޓ ފަންސަީވދެންނެިވހެން ހަމަ މި ،ިވޔަސް 

އެހެންީވމާ، އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި އަހަރ   އިނޭގތޯ. ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ިގފައި އެބަހ ރިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހިން

ކ ރާނީ.  މަނައިެގން ެއކަންަގިއ ހިބަޖެޓ   އަންނަ އަހަރ ެގ ،ނަމަޮގއްސި ކަމަށް ާވ އެ މަސްއކަތް ނ ކ ެރިވ ލަްސެވެގން 

އަޅ ަގނޑ މެްނ  މިހާރ  ދ ާވ ޓްރެކ ، ކ ރެްއިވ ސ ާވލ ަގއި ދެން އަދި އޭެގ ކ ރިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް 

ެއ ސ ާވލ  ދެއްތޯ. ސީ.އެސް.އާްރ ްޕރޮޖެކްޓެއްެގ ދަށ ން މިހާރ   ؟ކ ރަމ ންދާތީ ކޮންއިރަކ ތޯ ނިމޭނީއް މަރާމާތެ

ްއ ޓިކް ޓްރެކެއ ޅެނީ މިހާރ  ސިންތެ ަގނޑ މެނަށް އެ މަސައްކަތްކ ރަމ ން އެ ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މިން އަޅ  އާރް.ކޭ.އެލ 

މި  މިހާރ  ،މިލިއަން ރ ފިޔާ. ނަމަެވސް 19، 18ޮގތ ން  މީހ ން ޖަހާ އެޅ މ ެގ ައަގކީ ާގްތަގނޑަކަްށ ހިސާބ  ބައެއް 

 މިކަން ށްމިލިއަނެއްހާ ރ ފިޔާއަ 8ކަށް ބަދަލ ކ ރަންޏާ ޓިތަން ސިްނތެ އްކަތް ސީ.އެސް.އާރ ެގ ަދށ ން ކ ރެޭވތީ އެމަސަ

ކ ެރޭވތޯ.  މިހާރ  މަޝަވރާކ ރަމ ން އެކަން ނީ އެކިއެކި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާދަ ކ ރެެވން އޮތީމަ އަޅ ަގނޑ  މި
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ކަތްދަނީ. މަސައް އަޅ ަގނޑ މެންތަންކޮޅެއް މަޑ މަޑ ން ހ ރީމާ  ކޮންމެެވސް ަވެރއްެގ ފެހި ސިްގނަލްތަެކއް ލިބިފައި

ން ލިބޭ ަފއިދާ އިއަޅ ަގނޑަްށ ހީަވނީ އެ  ،ާވނަމަ ކަމަށް ނިިމއްޖެ އެތަންކް ޓްެރެކއް އެޅިެގްނ ޓިންީވމާ، ސިންތެއެހެ

 ަވރަށް ބޮޑ ެވެގންދާނެހެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ފޭދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ރ ޞަތ  މިޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 މ ޙައްމަދ  ނިހާދަށް. ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ފޭދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ  ާވހަކަދެއްކެވ ން:

 7އެީކަގއި  ެގ ދެ އަހަރާއަހަރ  އަދި ބާޣީ ަވީޙދ  5ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ަވޒީރ . ފާއިތ ިވ 

ތައް ހިންަގމ ންެގންަދާވ ަވޒީރަށް ައޅ ަގނޑ  މި ިގނަ ކ ިޅަވރ ެގ ޕްރޮޖެކްޓ  ނ ިހންޭގ ަވރަށް ސްމާ ެވއެްއކޮށްލީއަހަރ  

 ޤައ މީ ްސކޮޑަށް ެނިގފައި  ،އ މީ ޓީަމށްޤައަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަީކ  !ށް މަރ ޙަބާ ަވޒީރ ޑަދެންނެީވ. ަވރަށް ބޮ  މަރ ޙަބާ

ްސކޮޑްަގއި ޕްެރކްޓިސްކ ރ މަްށ  ތަކ ން ރިލީޒްނ ކޮްށެގންޓ ސޯ ދިން ކ ންފ ނިތަކ ން ރިލީޒްނ ކ ރ ން ނ ަވަތ ރިތިބޭ ކ 

. ކ ދިންނަށް ގެއްިލެގން މި ދަނީ އްތަކެމ  ފ ރ ޞަތ ން ިގަނ ދަތިތަކެއް އެބަ ދިމާޭވ. މިއީ ަވރަށް ބޮޑެތި މ ހިށްަވރަ

އަދި ކޮށްދެެވން އޮތް  ؟ކައި ވަޒީަރށް ކޮށްދެޭވނީ ކޮން މަސައްަކތެއްތޯއެހެންީވމާ، މި ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދައިދިނ މަށް ޓަ

ޮގތ ަގއި ސ ާވލ ކޮށްލަްނ  ަވނަ ކަމެްއެގ 2ްއޔާ އެކަްނ ކޮށްދިނ ން އަޅ ަގނޑ  އެދެން. އަޅ ަގނޑ ެގ ވެއްޖެ މަސައްކަތެއް

އަޅ ަގނޑ މެްނ  ،އިރ ަގއި ނިމިެގންދާނީަމސައްކަތް ނިިމެގންދާ ދަނޑ ެގޅަބޯފޭދޫަގއި މިހާރ  އަޅަމ ންދާ ފ ޓ  ،ބޭނ ންަވނީ

 ބަކީއޮތް ހިސާ މިހާރ  ޮގއްސަ އަދި ހިތަދޫ އ ތ ރ ގައި އަޅަމ ންދާ ދަނޑ  ؟ކޮށް ރާާވފައި އޮތް ފެންަވރަށްތޯބަޖެޓ 

 ޝ ކ ިރއްޔާ.  ؟ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި  ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޤައ މީ ޓީމ ެގ ކ ޅ ންތެިރން ީވއްލ މ ެގ މަްއސަލައަކީ ަހމަ ަވރަށް އޭަގއި ދަތިތަކެްއ 

ކ ރަން މަޖ ބޫރ ާވނެ. އެީއ  ފ ންޏަކ ން އެކަން ކ ން ،ެވސް އިދާާރއަކ ންމަަގއިމ  ެވްސ ސަރ ކާރ ެގ އެއް ދިމާާވ ކަމެއް. ހަ
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ކަމެއް. ނަަމެވސް،  ޚިާލފ ެވޭވ ނ ވީއްަލއިފިނަމަ ކަނަޑެއޅިެގން އެއީ ާގނޫނާ ،ާވނަމަ ކަމަށް ނ ކޮށްފިދޫ

  ށް  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން، މިސާލަކަދިމާޭވ އިނޭގތޯ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައެއް ެއކަހަލަ ތާށިތައް އެބަ

 ،އެއީ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ނެޝަނަލް ޮވލީ ޓީމ ަގއި ލިަބރޯއަކަށް ކ ޅޭ ކ އްޖާ މިހާރ  ،ތަކ ަގއި މަަސއްކަތްކ ރާ ޓ ސޯރި

އަޅ ަގނޑަށް ހީަވީނ އިނޭގތޯ. އެތާ އޭނަ މ  ންރަށަށް ެވްސ ެއހާ މ ހިަރށ ގައި. ރީތިމަސަްއކަތްކ ރަނީ ރީތި ނާއޭ

އ ނދަޫގތަކެއް. ހ ރޭ ަވރަށް ދަތި އެހެންީވމާ، އޭަގއި  ޑިޕާޓްމަންޓްެގ ހެޑަކަށް ކަންނޭނެގ އ ެޅނީ.އޮންނަ ޓްސް ސްޕޯ

ސީދާ   ދިމާޭވ. ދެން  ޓީމ ގައި ެވސް އެބަޅަބޯފ ޓ  ،ށިތާެވސް ނެޝަނަލް ޓީމ ގައި ެވސް ހަމަ ބައެއް ކ ދިންެގ މިހާރ 

އިތ ރަްށ ޭއެގ ،. ނަމަެވސްގައިދޭނީ އެ ފަރާތްތަކ  އެިއނޭގތޯ  މި ބާރ  އޮންނާނީ ހަމަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް

ހަމަ މަޝްަވރާކޮށް ހަދަން އެކަމ ގައި. ދެން  ައޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ަވކިން އެ ފަރާތްތަކާ އެކަހަލަ ކަންކަން ދިމާީވމާ

ކްސްައކާއި ލެސް ކ ރަމ ން އައީ ަވރަށް ފޮނި އ އްމީދެއް. އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްފޭދޫއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެ މީހ ން ެވ

 ށް ަވގ ތަ ނަމަެވސް، މި .ދ ކޮށްެގން ތިބީށް ަވރަށް އ އްމީދަނޑ ެގ ބޭރ ަގއި ރޮސްޓްރަމް އެޅި ދެއްތޯ، މި ހ ރިހާ ކަމަކަ

 އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ ދަނޑ ެގ ށް ަވގ ތަ މިކަެމއް. ނަމަެވސް  އެކީ މަޑ ޖެހިފައި އޮތް ެވސް ހަމަ ކޮިވޑާއަނެއްކާ 

  ކ ރަނީ ފަށާފާރ  ނ ރޭނިއްޖެ  ަގިއ އެޓްލީސްޓް ަވށާފާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ރާނަން މަސައްކަތް މިމަސައްކަތް ނިމިެގންދާއިރ  

ފަށް ެވލިއަރަިއެގން ޭއެގ ެގްއލ ންާވނެތީެވ. އެހެންީވާމ، އޭެގ ސަަބބ ން ަވރަށް ބޮޑަށް ޓާ ،ާވނަމަ ކަމަށް

 ެއކީަގއި އެބައި ނިންމާލ މަށް އަޒ މް ްއިވއްޔާ މި އަހަރ ެގ ބައި ނިމިެގންދާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ަވށާފާރާއިރާދަކ ރެ

ދެ މީހ ންެގ މަސައްކަތ ން މި އަންނަ އަހަރ ެގ  ކަނޑައަަޅިއެގން މިތިބީ. ދެން އަޅ ަގނޑާއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރާ

ބައި ނިންމާަލން ހަމަ މަސައްކަތްކ ރ ން  އިެގން ކ ރިައށްޮގސް އެބަޖެޓްގައި މި ގެއްިލެގންދިަޔ ބައި ހިމަނަ

 އަޅ ަގނޑ މެން އެދޭ ޮގަތކީ ިއނޭގތޯ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 هللا.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރ . ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

ަވަނ  2ފ ރަތަމަ ސ ާވލ .  ؟ފް ެއޅޭނީ ކިހާތަކ ތޯހދ. ނޮޅިަވމްަގއި ހަދާ ދަނޑ ަގއި ޓާ ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ

ަރއީސް  ،ސް ބޭރ ކޮށްއެފް.އޭ.އެްމެގ ރައީ ،ެވދިޔަ ސަރ ާކރ ން އެފް.އޭ.އެމަށް ބަޣާާވެތއް ެގނެސް ޭވތ   ،ސ ާވލަކީ 

ސްކޯ ނޫން ކްބޯޅަ ހަލާކ ކ ރަން ކ ރަމ ންދިޔަ މަސައްކަތ ން ެއފް.އޭ.އެްމެގ އެ ޔާމީންެގ ަވރަށް ާގތް މީހަކ  ދިެވހި ފ ޓ 

ެއ  ،ކޮށް ފ ކަމ ަގއިާވ ިނއ ރޭިޑއަންޓް ސަސްޕެންޑ ޝަރަ އިރާ ޚ ފަ ބޯޅަިއެގެގ ފ ޓ ދިެވހރާއްޖޭ ،ކ  އެތަނަށް އައިސް ޔަބަ
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 ައޅ ަގނޑ  އަޑ އެހިން ؟ނ ލީ ީކްއެވތޯއިއެްއެވސް ަވރަކަްށ އަޅަ  ަވޒީރ  އެކަމާ ،ެއޮގތަށް ކ ރަމ ްނދިޔައިރ  ކަންތައްތައް 

ދަރިން ާމ  އިާލއާއިޢާތިމަންނާެގ  ރ  ިވދާޅ ިވއޭ ަވޒީަރށް ޭގންަގކ ން ބިރ ދަްއކަިއ ހެދީމަ ވަޒީ ،މާލެތެރެއިން ކިާޔއަޑ 

 ....އަތ ން ކިާހަވރަކަށް ާލރި ނޫނީ ސަީވދ  ؟ަވރަށްވ ރެ. އެއީ ޙަޤީޤަތެއްޯތއޭޅިމޭ ދިެވހި ކ ންހިމ 

 

  ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ތެރޭަގއި އަދި ތީެގ ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން ތިއީ ގ ޅ ންހ ރި ސ ާވލެއް ކަމަކަްށ ެވސް ؛މެންބަރ ްއޒަތްތެރި އި

 ލޫފް ބިރ ަގތް ާވހަކަ. ދެން އެޚްއަޙްމަދ  މަ ،އިތ ރ ން ިތަޔ ިވދާޅ ީވކަމަކަށް ެވސް. އަދި ޭއެގ ސ ާވލެްއ ހިމެނޭ

 ެވސް ކެނިޑއްޖެ.  ހިސާބ ން އަޅ ަގނޑ މެން ތިޔަ އަޑ އެހ ން ެވސް ޝައ ޤ ެވރިަކން

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

ަގއިޯތއޭ ނޫނީ ފައިސާެގ ދަިހެވތިކަމ  ؟އްޓައިލީޯތއޭެއކަން ހ  ،ބިރ ެދއްކިނަމަ؟ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވަލކީ، ބިރ ެދއްކިތޯއޭ

 ާވތީެވ.  ިއން ކަމަށްަސީވދ  ިގނަ މީހ ން ކޮންޓްރޯލްކ ރަނީ ފައިސާ؟ ހ އްޓައިލީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 . ެއއްއްސަލަމަނިޒާމީ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ ކާށިދޫ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ޖާބިރ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ކީ ނ ލާހިކ  ފަލޫޚްމަދ  މަ ތަފާތ ކޮށް ދާތީ. އަޙްންމ ޅި ަގއިޑްަލއިނާާވލ ކ ރ މ ެގ ސ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަޒީރ ންނާ

 ެވްސ ޯގލްޑް މެޑަލް ލިބިލަްއާވަފއި ހ ރި ބޭފ ޅެއް. އެ ބޭފ ޅާ ންރޭޝަނ ޑިންގ ފެޑަބޮޑީ ބިލް  ،ަވރ ަގދަ ޖާނ ން

ދައ ލަތެްއެގ ާވހަކަ މި  ައޑީހެންެވެގންތާ ހިސާބ ން. އެ ބިރ ަގންނަަވން، ައޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް ބިރ ަގނެއްޖެ މި

 ނީ. ދެކެވ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ތްތެރި ޒައިއް އާދެ! ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . ، ޝ ކ ިރއްޔާ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ތްތެރި މެްނބަރ ެގ ާވހަކަތަކ ަގިއ ޖަާވބ ދޭތްތެރި ަވޒީރަށް ނޮިޅަވަރމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަޒަޒީރ ، އިއް ިއްއޒަތްތެރި ވަ  ،ވަޒީރ  

 ްއ އަރ ަވން. ބެ ޖަާވ ،ކަމަށް ދެކެަވަޑިއަގންނަާވނަމަ ތްއް އޮލެފަދަ ސ ާވ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

 ަވނީ ނިމިފައި އިނޭގތޯ. އަދި އެކަމާ  ބޭސް ނޮޅިަވރަމްެގ ދަނޑ ެގ ސަބްއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ފްދަނޑ ެގ ޓާ 22ސް ހަމަ މަޝްަވރާކ ރެިވެގން އެކަން ކ ރިއަށްަދނީ. މި ެވ ރި މެންބަރާތެތްޒަގ ިޅެގން ހަމަ އިއް

އަޅ ަގނޑަކަށް ބިެރއް ެވސް  ދެން ްއިވއްޔާ ނިންމައިލަދޭނަން.ރެ ލިބ ނީމަ އޭެގ އެ ހަމަ ީވހާެވސް އަަވަހކަށް އިރާދަކ 

ހަމަ ަވރަށް  ،މި ކަމަކީހަމަ އަދި ތިކަހަލަ ފައިސާެގ އެްއެވސް ކަެމއް ނ ހިނާގ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ  .ނ ދައްކާ

އ ރޭިޑއަންޓ ެގ ނިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ މިއަދ   . ތި ިވާދޅ ިވހެންެގންބޮޑ ވެއް އޮތް މައްަސލައެއް އެފް.އޭ.އެމްބޮޑ  ކަ

ކީ އަޅ ަގނޑ މެން ތަލަބަށް ކަންތައް ެވެގްނދިޔަ ޮގިވކްޓްރީ ސްޕޯްޓސް ކ  ، ނިއ ރޭޑިއަންޓާއި. އެހެންީވމާ އަރމަންޗެ

ހަާވލ ެވފަިއ  ލަބ ެވސް ޭއަގއި ަވރަށް ޮބޑ  ކަްނބޮޑ ވ ން އޮތް ކަމެއް. ޙަޤީޤަަތކީ ކ ރީަގއި ނިއ ޭރޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކ 

ްނ ން އެްޑާވންޓޭޖް މިއަދ  އެފް.އޭ.އެމ ެއއި ،އެހެންީވމާޅެނީ. އ   ިއެގން މިލަ އިދަރ ަވ ަލބ ތިބި މީހ ން ދެއްތޯ މ ޅި ކ 

އޭ.އެފް.ސީ ތަންތަނަށް ެވސް ހ ށަހަޅާފަ.  ލަބ ެގ ފަރާތ ން ެވްސ ހަމަ ާވނެ ދެއްތޯނަާގ. އެ މައްސަލަަތއް ަވނީ ކ އެބަ

ެގ ބޮޑ  ދަރަންޏެއް ޔާށް މިލިައން ރ ފިަވަރކަ 5ސަލާމަތްކޮށްެދެވން ނެތީ  ލަބ ސް، އޭ.އެފް.ީސއަށް ެވސް އެ ކ ެވނަމަ

 ންތ މ ން ދިމާެވެގން އ ޅޭ މަްއސަލަެއއް މިއީ. ދެކ ޅ ންތެރިންނަށް، ެއކިެއކި ކ ޅ ންތެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނ ދީ އޮ

 ،ތެއްއަލ ން ދިރ ވ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑަށް ކޮށްދެެވން ހ ރި ހަމަ ހ ރިހާ މަސައްކަ ަލބ ސް ކ ނިއ ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓް

 ހ ރިހާ އެއްބާރ ލ މެއް ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ިވކްޓްީރއަށް ެވސް އަދި ނިއ ރޭިޑއަންޓަށް ތްދެެވން އޮ މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތ ން

 ެވސް ދޭނަން. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 އަރ ާވނަން. ތ މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ ނެންެގިވ. ައޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞައިްއޒަތްެތރި  ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ނަޝީދ  ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނޮޅިަވރަމް 
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ސ ާވލ   އްއެފަހަރ  އަޅ ަގނޑަށް އެ ިދޔައިރ  މަނިކ ފާނ  ހ އްޓައިލަން އެންީގމާއަޅ ަގނޑ  ސ ާވލ ކ ރަމ ން

ްށ ކަމި އެއްެވސް ަގާވއިދަ ،ފީފާެގ ަގާވއިދާއި، އޭ.އެފް.ީސެގ ަގާވއިދާވ ނީ. އެފް.އޭ.ެއމްެގ ަގާވއިދާިއ، ރެނ ކ ހަމަރިފ 

ޖެއަށް އެންމެ ރީިތ ަނން ހޯދައިދިން ނިއ ރޭިޑއަންޓް އްރާިދެވހި ،ޝަރަފް  ޮގތަށް ދިެވިހ ފ ޓ ބޯަޅއިެގ ފަޚ ރާއި ނ ފެތޭ

 ، ެއކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންީވ. ންީވމާކޮށްފަިއަވނީ. އެހެ ސަސްޕެންޑ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ދެން އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތެއް ނާރ ާވނަން.  ،ނޫން ،ނޫން ؟ސ ާވލަކީ އިދެންމެ ދެއްކެިވ ާވހަކަަތކ ގަ  މިހާރ  ކޮބައިތޯ

ކަންކަްނ ާބަވތ ެގ  މި ،ައކާއި، ހައިާރމަކާއިމްލަ، ޖ ސ ާވލަާކއި އޮތީ  މިއަނެްއކާ ފ ވެއްޖެ. ސާެވސް އަޅ ަގނޑަށް ދެންމެ

ްއ ކެނިްނމާފައި ޖަހާނެ. ހައިރާންމާ ،ސ ާވލ މާެކއް .ނިންމާފަިއ ޖަހާނެ ،ފ ލ ސްޓޮޕެއްތެޭރަގިއ ހ ންނާނެ. ދިެވހި ބަހ ެގ 

 އިނގ ަރއިދޫއަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޖެއްެސީވ ފ ލ ސްޓޮޕެއް.  ޔަނިންމާފައި ޖަހާނެ. ދެންމެ ތި

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޙަސަން އަޙްމަދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިނގ ަރއިދޫ 

އ މީ ހޫރ  ރަށެއް. އަދި ޤައަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވަލކީ، އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ ިކނޮޅަހަކީ ޮވީލެގ ަވރަށް ަމޝް ؛ވަޒީރ  

 ޯކޓ  ނިމެނީ ކޮން ރަށ ެގ ޮވލީ އެ. ހަަގކ ރަންކީ ފާދާކަން އ ފަލާއެޓީމ ގައި ެވސް އެ ރަށ ެގ ކ ޅ ންތެރިން މިއަދ  ކ ޅެމ ން

އެކީ ެވއްޖެ ހަާވލ ކޮށްަފއި އޮންނަތާ. ދަތިތަކަކާ  ދ ަވސް ލް ދަނޑ  ަވރަށް ިގނަ އިންނަމާދޫެގ ފ ޓްސަ؟ ތާރީޚެއްަގއިތޯ

ދިެވހިރާްއޖޭެގ އެންމެހައި އަންހެން ؟ ތާރީޚެއްަގއިތޯނީ ކޮްނ ޭވނިންމައިލެކ ރިއަށް އެބަދޭ. އެހެންނަމަެވސް، 

ބަލ ންނަށް ކ ޅިަވރ ެގ ދާއިާރއިން ކަނ އަންހެން ހާ ށް އޮތް މ ސްތަޤ ބަލ ގައި ރާއްޖޭެގ ހ ރިއަކަނބަލ ންނަށް ކ ރި

 ޯކޓ އަދި ރަސްމާދޫެގ ޮވލީ؟ ކ ރިއެރ ވ މަށް މަނިކ ފާނ ެގ މިނިސްޓްރީން ރާާވފައި އޮތް ރޭވ މަކީ ކޮބައިތޯ

މަނިކ ފާނ  ، މިކަން ސެންޓަެރއް ނެީތމަ ަވރަށް ދަތިތައް ދިމާޭވ. ެއހެންީވމާ ޔޫތ  އިއިނގ ރަިއދޫަގ؟ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ؟ ިވދާޅ ެވެދްއަވފާނަންތޯ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

  މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:
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 ..ބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ.މެންޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ  ތްތެރި މެންބަރާއިޒައްމަޑ ކ ރައްަވއްޗޭ އިނޭގތޯ. ދ ާވފަރ  ދާއިރާެގ އި  ،ވަޒީރ  އިްއޒަތްތެރި 

ގައެއް ެވސް ދ ރެއް ނ ޭވ. އަދި ިއޝާރާތ ން އެބަ އަހާ ކޮންމެެވސް ކަންތައްތަކެްއެގ ާވހަކަ.  ތްތެރި މެންބަރާޒައިއް 

 ބަރ .  ތްތެިރ މެންޒަދ ާވފަރ  ދާއިރާެގ އިއް 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ދ ާވފަރ  

 ން މިހާރ  ނަން ެގއްލ ނީމަ.  ޓ  ލިސް  އެކަމަކ  ރ ޞަތ .ދެން އޮތީ އަޅ ަގނޑ ެގ ފ  ،ރައީސް

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ަވޒީރ .މޭޒ ން އެބަ ފާހަަގކ ރަން. ދ ާވފަރ   އާދެ! އަޅ ަގނޑ  އިދާރީ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ޙަސަން  ތްތެރި މެންބަރ  ޒަެގ ިއއްންއަޅ ަގނޑ މެ ،ނީއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލައާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ . 

، ިމކަމ ަގއި ހަމަ މި ކަންކަމ ަގއި ސ ާވލ ކ ަރއްާވނެ. އެހެންީވމާ ދ ަވހަކ  ަކހަލަ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑާ ތ ގައި ކޮންމެޙަޤީޤަ

 ،ހަމަ ލިބިަވޑަިއެގންފައިާވނީ. އެ ރަށ ެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ށް ސާފ  މަޢ ލޫމާތ  ހަމަގައިމ  ެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ެވްސ  ؛ޅަސް ަމއްަސލަކިނޮ މިސާލަކަށް ،ންނަަވން އޮތީދަނޑ   ރަށ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް އަޅ ަގންދެ

ކޯޓ ެގ މަސައްކަްތ ޮވލީދޭއިރަށް އަޅ ަގނޑ ެމން އ އްމީދ ކޮްށެގން މިހިރީ ހަމަ އަޅ ަގނޑަށް ފިނޭންސ ން ހ އްދަ

އްސަަލއެްއ ޓްރެކްޓަރ ެގ މަންނ  ފަހ ން ކޮފް ތި ިވދާޅ ިވހެން ޮކންޓްރެކްޓްކ ރެވ ެގންދާން. ދެން އިންނަމާދޫގައި ޓާށިފެ

އަސްލ ަގއި މިއީ  މަމަ އަިއސް މިތާ އެއްކަލަ މި ޮގނޑީަގއި އިށީނީމަސައްކަެތއް ކ ރަން އ ޅ ނީމި އިނޭގތޯ. 

ތަނ ގައި އަޅ ަގނޑ  އިން  ފަހަރ  ހިތަށްއަރާ މި ނީ. އަޅ ަގނޑ  ބައެއްކިހާަވރެްއެގ ކަެމއްކަން މިހާރ  މި އެނެގ

ނޑ ެގ ދަތ ގައި އިންނަމާދޫ ޤަެގ ތެެރއިން ޙަޤީށީ ތާ އެ އައި ، ެއޮގތ ންނަމަޭއ. އެހެންީވމާ ދެވ ނ ޮގނީޑގައި އިނ

ޯވޓަރ  ،. ރަްސމާދޫ ަވރަށް ކ ިޅަވރ އިހަމަިއަގ ފް އެޅ މާން. ެއކަމަކ ، މިހާރ  އޮތީ ޓާެގ ސްލޯވެ އްމަސައްކަތް ތަންޮކޅެ

އަދި  ،ސަރފްކ ރާ ކ ދިންނަށްކ ރަީނ އަންނަ އަހަރ  އެތަނ ގައި ދ އ އްމީހ ންނަ ރަށެއް. އަޅ ަގނޑ   ސްޕޯޓްސްއަށް ފޯރި

 ނެރެޭވނެ ކަމަށް. ދެން  އްލެެވެގން ެއއަށް ކޮންމެެވސް ަވެރއްެގ ޙައް  ސްކޭޓްކ ރާ ކ ދިންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެ މީހ ން 
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ެއީއ  ްއ ނޫން.އެސާބ ަގއި އޮތް މައްސަލަ ހި މަްއސަލައަކީ އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ެގޔޫތ  ސެންޓަރ  ، އޮތީ

މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިަވނީ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  އަޅައިނ ލެިވެގްނދިޔަ ކަމެއްށްަލންޖެހޭަވރަކައ ންސިލ ން ެއއަށް އަޅާ

 100ފ ރަތަމަ  އެންމެމި ސަރ ކާރ  އައިސްފައި ؟ ނީރެެވއިނޭގތޯ. ދެން އަންހެނ ންނަށް އަމާޒ ކޮށްެގން ީކއްތޯ ކ 

އަންހެން، ފިރިހެން ތަފާތ ކ ރ މެއް ނެތި  ؛ިވ އެއް ަވޢ ދަކީެގ ތެޭރގައި ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ެވަވަޑއިެގންނެ ަވހ ދ 

ންސަށް ދެ ޖި އިތ ރަްށ އަްނހެން، ފިރިހެންމ ސާރަ ހަމަހަމަކ ރ ން. އެަކން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިން. އަދި ހަމަ ޭއެގ

ށް ލިބޭނީ އަނަޗެމްޕި ެގފިރިހެނ ންނަށް އެއްލަްއކަ ދެންޏާ އަްނހެނ ން ،ނީން ކަނަޑެއޅިފައި ހ ންނާރި ކ ސްއިނާމ  ެވ

އިތ ރަށް އަންހެނ ންނަށް އެކިއެކި ހާސް. އެކަން ެވސް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ާވީނ ކަނޑައިލާފަ. އަދި އޭގެ  ސްތިރީ

ތ ން މި އަންނަނީ ހަމަ އެކި ޮގްތޮގހަމަ ދިއ މަށް ޓަަކއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޅިަވރ ަތކ ަގއި ހަމަ ކ ިރއަށް

ޓަކީ ށްބަށް، ލަކަމިސާ ؛ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއެއްބާރ ލ ންދެމ ން. ނަމަެވސް، މިކަން ކ ރާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާ 

 ؛ކަހަލަކ ޅޭ ކ ިޅަވރ  މްޕިކ ގައި ލިއޮއަޅ ަގނޑ މެން ނ ބަލަން އެީއ ކ ޅިަވެރއް ކަމަށް އިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑ މެން އެހެން 

 ކ ރާކަށް ޔޫތ ޕްރޮމޯޓ  ، ބަށިރާ ޮގތަކަށް ނޫނޭ އަޅ ަގނޑ މެްނ ބަށި ކ ރަނީ. އެހެންީވމާކ ަކއ ންޓ  އެ ެއްއޗެހި

ިނސްޓްރީން. ޭއެގ ބަދަލ ަގއި މިރ ޗަނ ކ ރާނެ. އެކަން ކ ާރނީ މިއަދ  ކަލް އްކ ން މަސަްއކަތެ އަމިނިސްޓްރީ

 ،ޏާންކަތެއް ކ ރަމަސައް އް ައޅ ަގނޑ ެމންރެ އަމާޒ ކޮށްެގން ެވސް ކ ޅިަވައންހެނ ންނަށް  ،ކީނ މައަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޭ

ކަހަލަ އަންހެްނ ކ އްޖާއަްށ ދެޭވނެ  އެ ާވމީ ހިސާބަކަށްގ  ެޅެގން ަބއިނަލްއަ ކ ޅިަވރެްއ ކ  ފެސިލިޓީއެއް ހަދަންޏާ އެ 

 ތަފާތ ކ ރ މެްއ ޔާ އްއްވި ރެކ ދަ، ިއރާސް ކ ރ ން ެއކަމަށް ހިތްަވރ  ެވސް ދިނ ން. އެހެންީވމާެވ ދ ރަޚަ ށްަތކަޅިަވރ ކ 

 ކޮްށދޭނަން އިނޭގތޯ. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ރިއްޔާ.  ންހެނ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަސަްއކަތްއަނެތި ހަމަ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ބޭފ ޅ ންނަށް  4ށް މިހާރ  އެީކަގއި ައޅ ަގނޑަ ޔާ އްޒަތްތެރި ވަޒީރ ެގ އިޒ ނަތްތެރި ަވޒީރ . އި ޒަޝ ކ ރިއްާޔ ިއއް

ތްތެރި ޒައް އިނަދޫ ދާއިރާެގ ފޮކ ރަނީ ތ ަގސްމި ޮގތ ން. އެ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ   އެރ ޭވނީ ަވގ ތ  މި އޮތްފ ރ ޞަތ 

ތްތެރި ަވޒީރ  ޒަާވލ ކ ރެއްީވމާ ިއއްެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރ ން ސ ރާރަށ  ދާއިބާ މެންބަރާއި

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ރ ވ ން. ހެންޭވރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާއިއެޖަާވބ 

ދ ާވފަރ   !ކ ރައްާވތިފ ވ ން. އެއަށްަފހ  ސ ާވލ ެގ މަަސއްކަތް ނިމ ނީ. މާއެރ  ތްތެރި ވަޒީރ  ަޖާވބ ޒަެރއްީވމާ އިއް ލ ކ ާވސ 

 ތްތެރި މެންބަރ . ޒަދާއިރާެގ އިއް 

 

 ާވފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:ދ 
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ދިއ މ ެގ ކ ރިްނ އޭ.އެފް.ސީ ކަްޕެގ މެޗ ތައް  ށްރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަތެތްޒަ ، ިއއް ަރއީސް ޝ ކ ރިއްޔާ

ިވ މަސައްކަތަށް ހަމަ މަރ ޙަބާ ކިޔަން ފ ޓ ބޯޅައަށް ލޯބިކ ރާ އްބިޑ  ކާމިޔާބ ކ ރަން ތި ކ ރެ ،އްޖޭަގއި ބޭއްވ މަށް ޓަކައި ރާ

ތެރެއަށް  ގެ  ނ ފޫޒ  ބޭނ ންކޮށްެގްނ އެފް.އޭ.އެމްެގ އިންތިޚާބ ެގބަެއއް  ،އެކ އާ ްއެގ ހައިިސއްޔަތ ން. ހަމައެރައްޔިތެ

ށް ެވސް ހަަމ ޝަނަ ޑިސިޅ  ިވ ރަނަގނ ދެއްަވއި އެަކމަށް ތި ނެންެގއ ޅ މަށް މިނިސްޓަރ  އިޖާބަަވންނަން އ ޅ ނ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ހަމަ ހިތ ެގ އިޚ ލާޞްތެރި ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ، ައޅ ަގނޑަށް ެވސް އެބައިނޭގ 

 ...ތައްގ ިޅެގން ޕްރޮޖެކްޓ  ކޮިވޑާ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ބަރ ެގ. ރި މެންސ ާވލ  އިްއޒަތްތެ. މަށް ަވގ ތ  މަދ ެވަފއި ޮއތީޑަސ ާވލ  އިނޭގތޯ، ަވަރށް ބޮމިހާރ  

 

 ދ ާވފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ސް ަގބޫލ ކ ރަން. ެއކަމަކ ، ވެ އަޅ ަގނޑ  ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހ އްޓޭނެކަން  ގ ިޅެގން ޑާވި ލަީކ، ކޮ ާވއަޅ ަގނޑ ެގ ސ  

ތިމާޢީ ޖްެގ ބަޖެޓ ގައި ޖެހިެގން ދ ާވފަރ ެގ ދަނޑާިއ އަދި އިއަހަރ  ޑ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންާވ ސ ާވަލކީ، މިނއަޅ ަގ

ސްފައި އޮްތ ޮގތ ގައި މިހާރ  ކައެ މަސައް އި.މަރ ކަޒ ، ޒ ާވނ ންެގ މަރ ކަޒ ެގ މަސައްކަތް އޮތީ ހިމެނިފައި ބަޖެޓ ަގ

 ؟ ކޮބައިތޯ ތް އ އްމީދަކީއޮ ،ހިސާބެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ތްތެރި މެންބަރ .  ޒަފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިއް 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ މާމެންދޫގައި ކޮށްލަން ބޭނ ންާވ ސ ާވލަީކ،  ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ކ ރިއަށް އޭރ ަގއި އެ ދޫކޮށްލާފައި  އަޅ ަގނޑ މެންޑެއް އެޅ މަށް ނޭއެގ ބަދަލ ގައި ބޮޑ  ދަ ލް ދަނޑެއް އޮްއާވފ ޓްސަ

ފޮނަދޫގައި އިްނޓަރނޭޝަނަލް އިންޑޯ ޮވލީ ދެން ؟ ދިޔައިރ ަގއި މިހާރ  އެ މަަސްއކަތް ޮގސްަފއި އޮތް ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ

ދެން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ  ؟އްަގއިތޯބެ. އެ މަަސއްަކތް އޮތީ ކިހާހިސާ ާވހަކަ މިނިސްޓަރ  ދަންނަާވފައިޭވކޯޓެއް ައޅާ

  މިހާތަނަށް ހަމަ ފާހަަގކ ރަން  ން އަޅ ަގނޑ މެންިމއްޔަތ ކަމ އްއަހަކ ޅިަވރަށް ތި ދެއްާވ  މިނިސްޓަރ  ،ފާހަަގކ ރަން

 ޝ ކ ރިްއޔާ.ފެނ ނ  އެންމެ ރަނަގޅ  އެއް މިނިސްޓަރ ކަން. 
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 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ތްތެރި މެްނބަރ . ޒަދާއިރާެގ ިއއްބާރަށ   އާދެ! ހެންޭވރ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: هللاއަްޙމަދ  ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ބާރަށ  

 ،ކަމެއް. އެއް ކަމަކީ ަގކޮށްލަން ބޭނ ނީްވ ދެހަފާ  ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ރިއްޔާޝ ކ 

ދަނޑެއް އަޅަން ފަށާފައި މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި ަވރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް ހިނާގ ލް ތަކަންދޫަގއި ފ ޓްސަ ހއ.

އްކަްތ ނިންމައިލެޭވނެ ކަމަށް ާގްތަގނޑަކަްށ ، ެއ ަދނޑ ެގ މަސަ އެހެންީވމާ ޮގތަށް އަދިެވސް އޮތީ.  ހ އްޓިފައި އޮތް

ޮގތ ން  ގ ޅޭ ްއކަތާސަދަނޑ ެގ މަޓ ބޯޅަފ ށ ެގ ބާރަ ،ދޫއެްއކޮށް މ ަރއިއެއާ  ދެން ހަމަ؟ ާވ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯރައްލަފާކ 

 ިވ ދަނޑާދެންނެއެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދެއްާވނެ ޖަާވބަކީ މި ތޯބައިކޮ ކެވ ނ . އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑާއި ބައްދަލ ެވ ާވހަަކދެ

 އަަވހަށް ދިދާ ،ށްޮގތަ ެގ ކަންތައް ހަމަ ިވދާޅ ިވއްމީދ ކ ރަން އ ތީމ ެގ ައއ ޓްޑޯ ޖިމ އ ނޑ  ަގޮގތ ން. ދެން އަޅ  ގ ޅޭ

 ޙައްލ ކޮށްދެްއާވނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ތްތެރި މެންބަރ .  ޒަބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއް

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަްއކާކަްށ ހ ރި މަސަްއކަތ  ާދއިރާަގިއ ކ ރަންޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ 

 އަހަރ  މިރާއްޖޭަގއި  މި ،އަޅ ަގނޑ  އަހައިލަން ބޭނ ންަވޒީރާ ދެެކޭވނެ ާވހަކަެއއް. އި ޑާ އަޅ ަގނއެއީ ދެން ނެތިން. 

ޔާރ ާވ މަންޒަެރއް ޭގމްްސއަށް ތައްައއިލެންޑް އިންިޑއަްނ އޯޝަން އޮތް ަވނަ އަަހރ  ބާއްަވން  2023 ބާއްަވން،

؟ ފައި އޮީތ މިކަން ބާްއަވންތްެތރި ަވޒީރަްށ މިހާރ  ކ ެރިވޒަެއކީަގއި ކޮްނކަމެއްތޯ އިއް  ނ ފެނޭ. މި އެއްބަްސވ މާ

އޮންނަ ކަމަށް ަވންޏާ އެ މަސަްއކަތްތަކަްށ ؟ އަްނ އޯޝަން ައއިލެންޑް ޭގމްްސ ރާއްޭޖގައި އޮްނނާނެތޯއިންޑި

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ؟ އިރަކ ންތޯ ތަްއޔާރ ާވން ަފށަނީކޮން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯްޓސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްިވ ޒައް ާވފަރ  ދާއިރާެގ އިންމެ ފ ރަތަމަ ދ ެތރި ރައީސް. އެޒަތްއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިއް 

 ން ފަހ  ،ިވަޔސް އޮތީ ޒ ާވނ ންެގ މަރ ކަެޒއް ޮގަތށް ކަމ ގައިއޭރ  ފައި އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ބަޖެޓ ކ ރެިވ ،ސ ާވލ ތަކ ަގއި 

 މެދ  މި އެއާ ،. އެހެންީވމާއި ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ިވސްނ މ ަގއަަކށް ފައި އޮތީ އިްނޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްކ ެރިވރާަވމަޝް

 ކަމަށް ޮގސްފި ގ ިޅެގން ދިގ ލަިއެގން ޑާކޮިވ ށްރަހަމިއަ، . އެހެްނީވމާއްސައި ތަށް ހަމަ މިއޮތީ މަޑ ޖެހ މެއް އަަވގ 

ތް ކ ރަން. ޓ ގައި ޖަހައިެގްނ އެ މަސައްކަހަމަ މިއަންނަ އަހަރ  ބަޖެ އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރާނީ ،ާވނަމަ

ްފެގ ދަނޑ ެގ ތެރޭގައި ހަމަ އެ ޓާ 22ޮގސްފަ. އޮތީ ނިމިެގން މި ބޭސް ދަނޑ ެގ ސަބްޅަދ ާވފަރ ެގ ެވސް ފ ޓ ބޯ

ދިންހާ އަަވހަކަށް އިރާދަކ ެރްއިވްއޔާ އެ މަސައްކަތް ކ ިރއަްށ ލަނިންމައިހަމަ މިއަދ   ޑ ންކަންތައް ޓެންޑަރ ބޯ

އަޅ ަގނޑ މެްނ  ،ރެްއިވހެންކ ތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގޒަދެން ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިއް  ެގްނޮގސްދޭނަން ިއނޭގތޯ. ޑ އަޅ ަގނ

ޑ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ބި ،ްއަވންެވެގން އަންހެން ޒޯން މ ބާރާތް.ސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މ ބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބާީވއޭ.

 ަބެއއް ެގތަކ ން ހިމެނޭ އަްނހެން ކ ޅ ންތެރިަގއި މ ެނޝަނަލް ޓީ ،ކ ޅޭ ގ ިޅެގން އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމީ ޮވލީ ކާމިޔާބ ވ މާ

 ކޮިވޑާ  އިންޑޯެއއް އަަޅިއެގން އެކަން ކ ރަން. ނަމަެވސް،  ނިސްބަތްާވތީެވ ތި ތަނ ގައިށްކ ޅ ންތެރިކަން ތި ދާއިރާއަ

ަވޢ ދ ީވ ޮގތަށް ހަމަ  މި ހ ރިހާ ކަމެއް ެވފަ. އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ ،މ ބާރާތްތައް ެވސް ކެންސަލްވެ އޮތީ  މި ހަމަ ގ ިޅެގން 

ދަނޑ ެގ  ާގއިމ ކ ެރިވެގންދާނެ. މާމެންދޫެގ ފ ޓ ބޯޅައްލިޓީއެސި، ޮވލީ ފެއް ްނޑޯ ފެސިލިޓީއެަގޅ  އިނކަހަލަ ރައެ

ނ ކ ރެިވ އޮތީމަ އެކަމަށް ންޓްރްކްޓ ކޮޖެޓ ކ ރެިވފަ. ނަމަެވސް، މި ދެންނެިވހެން ބަމަސައްކަތް ހ އްޓިެގްނ، ހަމަ 

ން ެގންދިޔަީއއެއް ނޫއްލި ެގ، މި އެއްޗެހިތައް ިމ ސްބ ނަ، ކިރިޔާ ޖާަގ ލިޮއތީ. އެހެންީވމާ މަޑ ޖެހ މެއް އައިސްފައި މި

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ޖާގައެްއ ލިބޭއިރަށް ެއ  އިނޭގތޯ. ހަމަ ބަޖެޓ ކ ެރިވފަިއ ހ ރި ކަންކަންީވމަ އިރާަދކ ެރއްިވއްޔާ

ގ ޅިެގން ދިމާެވފަިއ  ނަން. ދެން ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ރަށްރަށާކަންތައްތައް ކ ިރއަށް ެގްނޮގސްދޭ

އެީކަގިއ  އް ާދއިރާެގ ރަށްރަށ ެގ ޒ ާވނ ންނާބައެިވ. މި ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އްންަތއް ފާހަަގކ ރެހ ރި ކަންބޮޑ ވ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  . އަދި މި ފަހ ން ިވފަނީ ބޭއްހި ާވޗެއެއް  ަބއްަދލ ވ ންތަކަކާެވސް އޮންލައިންކޮށް 

، ެގންދިއ މަށް. އެހެންީވމާއް ހ ރި ކަންކަްނ ބަޖެޓ ގައި ހިމަނަިއެގން ކ ރިއަށްތަ ތާށިށްައހަރަ މި ،މަޝްަވރާކ ެރިވފަިއާވނީ

ސްދޭނަން. ދެން ކ ރިއަށް ެގްނޮގއަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ތަފާތ ކ ރ މެއް ނެތި   ތި ދާއިރާ ެވސް އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާމަހަ

ރަށް ބ ރަ މަަސއްކަތ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަްށ ަވތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެއްިވހެން ޒަ ީޖެގ ބިޑަކީ އިއް ައއި.އައި.އޯ.

އ ފައްަދާވފަ. އެ މިނިސްޓްރިއަލް ކޮމިޓީއެްއ  ަވނީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔ މިހާރ  ެގންޅި ގ  ކާމިޔާބ ިވ ިބޑެއް. ދެން އެކަމާ 

، ޙަޤީޤަތަށް ޖެހިފައި އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ  އޮތީ ކޮިވޑާ ެވްސ މިހިސާބ ން އަނެއްކާ އް ހަމަ ފެށ ނ ތަސަްއކަތްކޮމިޓީެގ މަ
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ޖީ ައއި.ަވނަ އަހަރ  ައއި.އޯ. 2023އަޅ ަގނޑ މެން  ،ނަމަވާ  ކަމަށް  ހ ެރ ާވހަަކއެއް ބ ނާތާމިއަދ  މި އަޅ ަގނޑ 

ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިމަތީަގއި އެބަހ ރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސެގ  ްނޖެހ ންތަކެއް މި ޮގބޭއްވ މަށް ަވރަށް ޮބޑެތި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޓެކްސް ަފއިސާއިން ޚަަރދ ކ ރާނެ ކަންތައްތަަކކަށް ިމ  ،ާވހަކަފ ޅ ގައި ެވސް ފާަހަގކ ރެއްިވހެން

ދެއްޯތ  ޓައިްޒކ ރަން އެބަޖެހޭރަ އޮނޑ މެން ޕްރިައޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ ައޅ ަގ ،ކަންކަން ާވނެކަން ފާހަަގކ ރެއްިވއިރ ަގއި

ފައިނަްލ  ޭއެގތެރެއިން މިއަށް، ީވމާހެންއަޅ ަގނޑ މެން ޚަރަދ ކ ރާނީ ބަނދަރަށްތޯ، ހެލްތަށްތޯ މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް. އެ

މާ މާދަ ،އިކޯ.ޖީގަ  ؛ެގން ޯއަގނައިޒިްނގ ކޮމިޓީޅި ގ  ން ިމކަމާށް ނެިގެގންދާނެ. ދެހަައަވަވރަށް  ހަމަ އްޑިސިޝަނެ

އަކަށް އަޅ ަގނޑ ެމން އޮންލައިން މީޓިން  ،ަވރާކޮށްފައި ޝްމަ  އެީކަގއި ލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާ އޮ ޭވ ލ އެބަ ަބއްދަ އަޅ ަގނޑާ

ނޮެވންބަރ  ހިސާބަށް  ،ލޫމާތަކީޢ ހާރަށް ދީފައިާވ މަށް މިނަދަން. އެ ބޭފ ޅ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ައަވހަށް އެބަ

ނ ން ސްެއއް ވި ބައ ން. ދެން އެ ބޭފ ޅ ންެގ ެވްސ ދިއަށްަގއި ކޮންެމެވސް ޮގތްތަެކއް ނިންމަިއެގން ކ ރިދާންވާއިރަށް މީ

ދާން. ށްނަމަެވސް ކ ިރއަ ެއކީ ނ ބާްއަވއި ބަެއއް މަދ  ކ ިޅަވރ ތަކާ އްހާ ކ ޅިަވރ ތަކެ ކަމަށް ަވނީ މިހާރ  ހ ރި އެބަހ ރި

 ިމއަށް ީސދާ ޮގތެއް ނިިމެގންދާނީ. ދެން އެންމެ ަވރސްްޓ ކޭްސަގިއ ށްފައިކޮަވރާމެދ  މަޝް މާ، އެ ކަންކައެހެންީވމާ

އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރާނީ  ،ާވނަމަ ނ ކ ރެިވްއޖެ ކަމަށް ނަށް މިކަން މިޮގތަށްންެވސް އަޅ ަގނޑ މެ

އަދި ެއ  ،ދީތަކެއް ހަދައިަވރ  ފެސިލިޓީޅި ަވރ ަގދަ އެޓްލީޓ ންނަށް ރަނަގޅ  ކ  ،ހިތްަވރ ަގދައަޅ ަގނޑ މެންެގ 

 ބޮޑަްށ ށްކ ރ ން. ަވރަ ބޭނ ންާވ ތަމްރީނ ތައް ރާއްޖެއިން ބޭރ ން ލިބޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ މަސައްކަތްމީހ ންނަށް 

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އެކ ަގއި ަގިޑއަކަްށވ ރެ ިގނައިރ  މި މަޖިލީހާ .ރ ޒީ އިްއޒަތްތެިރ ވަ ޔާޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަވީޒރ . ޝ ކ ރިއް 

ތްތެރި ަވީޒރ ެގ ވ ޒާާރަގިއ ހިންަގާވ ޒަިއއް  ،ށް ޔަޤީންޑަތްތެރި ަވޒީރ  ހޭދަޮކށްދެއްަވއިފި. ައޅ ަގނޒައިއް 

ތްތެރި ަވޒީރ ެގ ޒަަތއް ހިނަގމ ންދާ ޮގތް ިއއްކަތްމަސައްކަތްތަާކއި އަދި ރާްއޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެ ަމސައް

ހިނަގއިދާނެ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ެވެގން ލ ތަކ ން ސާފ ދި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ ންެގ ސ ާވންނާއި އަކ ޖަާވބ ތަ

 މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:
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 ދެން ؛ަވޑަިއެގންނެޭވނެ ޮގެތއް އިއެީކަގ މިނިސްޓަރާއަޅ ަގނޑ  ރައީްސ، ަވޒީރ  ަވަޑއިަގންަނވާއިރ ގައި ފިނޭްނސް 

ނިންމެީވމަ.   މިނިސްޓްރީން އި ކޮިވޑާ  މަ.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމެީވ އިެވސް. ެއީއ ކޮިވޑާ  ކޮންމެ ވަޒީެރއް

ނ ހޯދޭނެ.  ޖަާވބެއްެގ ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން ބޭނ ންިވ ސ ާވލެއް  ަވޒީރާ އިައކ ންނެއް އަސްލ ގަ  މިޮގތަކީ ، ާވއެހެންީވމާ

މ ހެން. އެއީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަޒީރަށް ންފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  މީގައި ހިމެނ ން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ަވރަށް މ ހި

، އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ ދެން ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ . އެހެންީވމާ  ،ކަމާއި ޑާ ހެދި ލަސްީވޮކިވ ،ދެއްަވންޖެހޭ ޖަާވބަކީ 

 ެގންނެޭވނެ ޮގތަކަށް މިކަން އެބަ ކ ަރްއަވންޖެހޭހެން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެ ަވޒީރ ންނަށް ަވޑައި 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ތި ބޭފ ޅާ އެހެން ސ ާވލެްއ ، އެހެންީވމާތިމަންނަެއްއ ނޫނޭ. އާދެ!  ،ޝ ކ ރިއްާޔ. ަވޒީރ  އެ ިވާދޅ ިވ ާވހަކަައކީ

 ިއްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . . ޝ ކ ރިއްޔާ އާދެ! ޝ ކ ިރއްޔާ ،މިނިސްޓަރާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނީ ފިނޭންސް ކ ރަްއަވންޖެހޭ

 

 ލަ މައްސަ ކ އްލި  

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވ ކ އްލި ެގ އަޅ ަގނޑ  މި އެނބ ރެނީ ކ އްލި މައްސަލައަށް. ެއއީ ނަިއފަރ  ދާއިރާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ މިނިސްޓަރ .މައްސަލަ ހ ށަހެޅ އްވ މަށް. 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:

ގ ިޅެގްނ  އ19ާ-ޮކިވޑ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާލަން ބޭނ ންާވ ކ އްލި މައްސައަކީ

މެ އަަވހަށް އެ ީވ އެން ،މަސަްއކަްތކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެލަަވންސް އަދި ދީފައިނ ާވތީ  އިންޓ ލައިންަގރޮފް

ހ ށަހަޅާ ކ އްލި މައްސަލަެއއް މި މައްސަލައަކީ. އަޅ ަގނޑ   އިފަރާތްތަކަށް އެލަަވންސް ދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގަވއިލަ

ކަމަށް   އެލަަވންސެއް ދޭނެޞަ އްމަަސއްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާ އިލައިންަގންޓްރޮގ ިޅެގން ފް އ19ާ-ލާނަން. ޮކިވޑ އިކިޔަ

މިހާތަނަށް ެއއްެވްސ ފަރާތަކަށް މި އެަލަވންސް ނ ލިބި އެަތއް ދ ަވހެްއ  ،ލާންކޮށްަފއި ީވނަމަެވސްމި ސަރ ކާރ ން އިޢ 

އިބްރާހީމް   ރ ަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަކޮންފަރެންސެއްަވނަ ދ ަވހ  ބޭްއިވ ްޕރެސް 7މަހ ެގ  މޭ ،ދިއ މާއި ފާއިތ ެވެގން

 ލެިވެގން އެ ފަރާތްތަކަށް ދެއްާވނެއިންތިއަކަށް ބަހައަމީރ  މިކަން އިޢ ލާންކ ރައްަވމ ން މި އެލަަވންސް ތިން ިގ

އަދި ދެަވނަ ިގންތީެގ  ،ރ ފިޔާ 500ެއޮގތ ން އެންމެ ހައި ރިސްކ  ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ދ ަވހަކަށް  ،ކަމަށާއި
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ނެ ރ ފިޔާ ދެޭވ 200އަދި އެންމެ ލޯ ރިސްކ  ކެޓަަގީރެގ ފަރާތްތަކަށް ދ ާވލަކަށް  ،ރ ފިޔާ 250ފަރާތްތަކަށް ދ ާވލަކަށް 

މަސައްކަްތކ ރެްއިވ  އިލައިންގަ ޓްންރޮގ ިޅެގން ފް އ19ާ-ޮކިވޑ  ،. އަދިެވސް މި އެލަަވންސް ލިބިފައިނ ާވތީކަމަށް ިވދާޅ ިވ

ެއއަރލައިންަތކ ެގ  ،ސިފަިއންނާއި ،ފ ލ ހ ންނާއި ، އެހީތެރިންނާއިޙީިޞއް ،ނަރ ހ ންނާއި ،ޑޮކްޓަރ ންނާއި 

ެވްސ މިކަމ ަގިއ ހަރަކާތްތެރިިވ ފަރާތްތަކ ން ރައްޔިތ ންނާިއ  ތަކ ންފ ންނާއި އަިދެވސް ެއހެނިހެން ދާއިރާްއޒަަވމ 

ޤައ މަށް ޓަކައި ފ ރާނަ އަތްަމއްޗަށް ަލއްަވއިެގން ަވރަށް ޮބޑ  ޤ ރ ބާނީއެއް ެވފަިއާވ ހިނދ ، އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ 

ަވަނ  170މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ  އި،އެލަަވންސް ީވހާެވސް ައަވހަަކށް ދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގަވއިލަ

 މާއްދާެގ ދަށ ން މި ކ އްލި މަްއސަލަ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ށްފަހ ( އަޅ ަގނޑ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަަވއިދެްއވ ން އެދެން.

ބައްދަލ ާވ ފޯރަމްތައް ަވރަށް  މ ންނާއާންައޅ ަގނޑ މެންެގ މި މަޖިލީހ ެގ  ؛ންނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފާހަަގކޮށްލާ

ހަމަޖެހ ން ލިބޭނެ ކަމެއް. ތްެވސް ހި  އެކީަގއި އެބަ ހިނާގ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ، އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ޖޯޝާ

ްއިވ. ރެަވރަށް ރަނަގޅ  ނ ކ ތާތަކެއް ފާހަަގކ  ؛ށް ރަނަގޅ  ނ ކ ތާތަެކއް ފާހަަގކ ރެްއިވ. ނިޔާފްނާއިފް ަވރަ ޑޮކްޓަރ 

. ންޖެހޭނޭނެ ލަފާ އޭެގތެޭރގައި ހިމެޙީސިޔާސީ ބޭފ ޅ ން ކަންކަން ިނންމަާވއިރ ަގއި ިޞއް ،ިވާދޅ ާވ ާވހަކަައކީ ޑޮކްޓަރ 

އެ ިވދާޅ ަވނީ.  ނިޔާފް ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ބިލ ގައި އޮތް ޮގތަށް ޮޑްކޓަރ  ށްއަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ފ ށެއް ނާރާ. މަޖިލީހަ

މަޖިލީހ ން ޮގތެއް  ،ންނަަވނީއެިދަވަޑިއގަ  ރ ޑޮކްޓަ ؛ިވދަޅ ިވ އަޑ  އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ސާފ ކޮށް ެއހިން ޑޮކްޓަރ 

އި އިރ ޝާދ  ހިމެނިެގން ނިންމާ ޮގތަކަށް ޔާ  ލަފަޙީ. އެހެންނަމަެވސް، އެ ޮގްތ ނިންމާއިރ ަގއި އެީއ ޞިއްހަރޭނިންމަ

ެގ  ކަންކަމ  ޙީދައ ލަތެްއެގ ނިންމ ންތައް ބިނާެވފައި ހ ންނަނީ ހަމައެކަނި ޞިއް ،ިގަވޑަިއަގންނަާވނވ މޭ. ޑޮކްޓަރަށް އެ

ކަމަށް  މައްޗަށް ނޫންކަން. ދެން އެީއ ދިރިހ ރ މާއި ދިރިނެތ މާ ދެމެދ ގައި ހިނާގ ހަމަނ ޖެހ މެއް ނ ަވތަ ސ ާވލެއް

 ތިޞާީދ ލަފާ، އިޖ ތިމާޢީ ލަފާ، މި ލަފާ، އިޤ ޙީެއ ނިންމ މ ގައި ެވސް ދައ ލަަތކ ން މި ނިންމަނީ ޞިއް، ާވނަމަެވސް 

ރަނަގޅ   ،ިވދާޅ ަވނީ  ، ޮޑކްޓަރ  ދައ ލަތ ން މި ޮގތެއް ނިންމަނީ. އެހެންީވމާ ބާަވތ ެގ ހ ރިހާ ލަފައެްއ ލިބ މަށްފަހ ގައި

ބާަވތ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާނީ. ެއީއ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިފައި އޮތް  މި އެކ ަގއިޔާ ާވހަކަެއއް. ޑޮކްޓަރ ްނެގ ލަފަ

ންއިރ ަގިއ އެ ާގނޫނ ގައި އޮތް ޮގތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑަށް އަޑ އަހަން އި ާގނޫނ ަގއި ެވސް އޮތް ޮގތް. ޑޮކްޓަރ 

ބޭފ ޅ ން ބަސްަތކ ެގ  އެ ،ދަްއކަަވމ ން ެގންދެީވ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ޮޑކްޓަރ ންނަށް ސިހ މެއް ލިބިދާނެ. ެއއީާވހަކަ

 ޙީޞިއް   ލަފަެއއް. ދެންޙީބައްަސަވއިެގން އަރ ްއާވީތެވ. ދެން ޑޮކްޓަރ ން ދެްއަވނީ ޞިއްބޭފ ޅ ން ބައި ފަހަތަށް ސިޔާސީ

ބައްަސަވިއެގން އެރ ްއީވމާ ޑޮްކޓަރ  ެއކަމާ ަކންބޮޑ ާވނެ. ޮޑކްޓަރ ންނަށް ލަފައެއްެގ ފަހަތަށް ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ން ބައި
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 އެއްދ ަވހ  ޒީހައިރާންކަން ލިބޭނެ އޭރ ން. އަޅ ަގނޑ ެގ ހަނދާނަށް އައި ާވހަަކއެއް ދަންނަާވނަން. ޑޮކްޓަރ ރާ

ޓީބީއޭ. ދެން ޕޭޝަންޓ  ަވރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނ ޖެހިއްޖެ. ރާޒީ ފަހ ން  އޭ،  الحمد هللޖެ އަޅ ަގނޑ  އިންދާ  ިވދާޅ ެވއް 

. ޮޑކްޓަރ ންެގ ތިމަންނާ ހީކ ރީ ކެންސަރ  ކަމަށޭ. ކިހާ ބޮޑ  ހިތްހަމަޖެހ މެއް ލިބޭނެހެއްޔޭ ޓީބީއަށް ީވމާ ،ިވދާޅ ވީ 

އެ ނ ެވދާނެ އަޅ ަގނޑ މެން ސީދާ ސާދާކޮށް ކަންކަމާ   ޮގތ ން ދެކޭޮގްތތައް މ ޢާމަލާތާއި އަދި ޑޮކްޓަރ ން ކަންކަމާ ގ ޅޭ

ތި  ންނަަވން. ދަ ޮގތ ން ދެކޭ ޮގތްތައް ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ހ ރިހާ ޑޮކްޓަރ ންނަށް ެވސް ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ގ ޅޭ

ިއްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ށްސްގައި ބަިއެވރިަވަޑއިަގތ މަީކ ބޭނ ންތެރިކަމެއް. ޙަޤީޤަތ ަގއި މަޖިލީހަހ ބޭފ ޅ ން މި ބަ

ލަތ ން ހާ ލަތަށްވ ެރ ބޮޑަށް މިހާރ ެގ މިހާމިހާރ ެގ ކޮިވޑ ެގ  ،ެވސް މި ކާިރސާއަށް  ަވނީ އެ އިމެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފަ

ކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނ  ތަޖ ރިބާއާއި މަޢ ލޫމާތ ެގ އަލީަގިއ މ ސްތަޤްބަލ ގައި މިކަން ކ ަރމ ން

ާގޖެހޭ  މީހ ން ރޯ ކޭރީ މެހެަވމިދިޔަ ފެބްރ  ،މިއަދެކޭ ކްޓަރ ންނަށް ެވސް އެނިގަވަޑއިަގންަނވާ ދާނީ ކިހިނެއްތޯ. ޑޮ

ހ ރިހާ ކަމެއް  އި މިލޮކްޑައ ނާއަދަދަކަށް. ދެން ނެތް މިންަވރަށް ބަލާއިރ  ތަފާތެއް ނެތް. ހަމަ އެއްެވސް ތަފާތެްއ 

ެވްކސިނެއް ފެންނަންދެނޭ ނ ަވތަ  -1 ؛ަގކ ރަްއާވދަނީ ޑޮކްޓަރ ން އެަބ ފާހަ އަޅ ަގނޑ މެން ހިންަގމ ން މި

 ތަކަށް ބޭނ ންާވަވރަްށ މެޝިނަރީއާއި މީހ ން ލިބެންދެނޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ްނ މި ހ ރިހާ ާވހަކަތަކެއް މިލްހޮސްޕިޓަ

ނ  އިޞްލާޙ ކ ރަމ ން ތަޖ ރިބާެގ އަލީަގިއ ާގނޫމި ަވގ ތ ަތކ ަގިއ ދިެވހިން އެބަ ަދއްކަމ ން ެގންދޭ. އެ  ،ދ ަވސްަވރ  

 ބޭނ ންތެރިކަމެއް.  މަކީދިޔ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނައިފަރ   ،ަވަނ މާއްދާެގ ދަށ ން 170ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ޯވޓަްށ އަހަނީ

 ކ ރެްއވ މާ ސްހ ަމޖިލީހ ގައި ބަ އަށްދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ ކ އްލި މައްސަލަ

 މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 27    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 08    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 14    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 03 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    22     ދ :ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 12      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

  ނ ޭވސްފާ       ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޮގތ ން ެނގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ   ގ ޅޭ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ެގ ކ އްލި ަމއްސަަލއާ

 14އިްއޒަތްތެރި މެންަބރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް  8ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ  .27ހާޒިރ ެވ ިތްއބެީވ . 87؛ އަދަދަކީ

ޯވޓ ަގއި ބަިއެވރިެވަވޑަިއެގންނެީވ،  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 3ށް ޯވޓ ނ ދެްއާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ަވިކ ޮގތަކަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ކ އްލި މައްސަަލ ޯވޓ . އެހެންީވމާ،  12އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ  22

އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ނ ަގެނވ ނ . އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސަޔަށް. ބަލައެއް

ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްަތއް ހަލ ިވކ ރެްއވ ން. އަދި ހަމަ  އި ކޮމިޓީެގ ަވގ ތ ަތއް އިތ ރ ކ ަރއްވަ  ؛ދަންނަަވން ބޭނ ން

 ެވސް ހިނަގމ ންދާނެ ޮގތަކަށް އިންިތޒާމ ތައް ރޭވ ން. ޝ ކ ިރއްޔާ.  އެާއއެީކގައި ތަޅ ން

 

 {ށްއަ 11:01އިްނ  10:30 :ޅ ކޮގ ތ  ސްަވހ }

 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ސްރައީބ  ނައިގެ މަޖިލީހ   ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

   މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން .  6

 

 :ދެްއެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވހަކަ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ  -6.1ަވގ ތ  މިފަށަނީ ރިޔާސަތ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަމ ން. އެޖެންޑާ  މި`. 

އިންަޓރނޭޝަނަލް ކޮންެވންޝަން ފޯ ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް އޯލް  "ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން  93ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

މެދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ކ ރ މާގ  ދީސްިދެވހިރާއްޖެއިން ތަ "ޕިއަރެންސްއެސް ފްރޮމް އެންފޯސްޑް ޑި ސްސަންޕަރ
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ގ ޭޅ  ރ ހ ން ހޯއްދެވ މަށް ރައީސ ލްހ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްާވފަިއާވ ަމއްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ިނންމ މަށް އެ މައްސަލައާ

 ަވިއދެއްވ ން އެދެން. މ  އިއް ންިއާވ ސިޓީ އަމީންޢާޔާ ފޮނ ްއާވފަދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ން. ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއް

 

 ވ ން:އިްއވެ މޭޒ ން  އިދާރީ

ެވދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަަވމެެވ. އިންސާނީ  ،ރައީސް މ ަޙއްމަދ  ނަޝީދަށް ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަރީއސް

އިންޓަރނޭޝަނަލް "، ކަމ ަގއިވާ  ާވމީ މ ޢާހަދާއެއްގ  އައިމ ކ ެރިވފަިއާވ ަބއިނަލްާގޙައްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކ ރ މަްށ 

ދިެވހިރާއްޖެއިްނ  "ިޕައރެންސްއެކޮންެވންޝަން ފޯ ދަ ޕްރޮޓެްކޝަން އޮފް އޯލް ޕަރސަންްސ ފްރޮމް އެންފޯސް ޑިސް

ަވަނ ދ ަވހ  ބޭއްވ ނ  ަވޒީރ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާގައި  2020ޖޫން  24ޮގތ ްނ  ކ ރ މާ ގ ޅޭގ ދީސްތަ

ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮްފ އޯލް ޕަރސަންސް ފްރޮމް  ިއނޓަރނޭޝަނަލް ކޮންެވންަޝން ފޯ" ،މަށްފަހ މަޝްަވރާކ ރެްއވ 

ަވނީ ނިންމަާވފައެެވ.  ށްކަމަ ކ ރ މަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވގ  ދީ ސްދިެވހިރާއްޖެއިން ތަ "ޕިއަރެންސް އެއެންފޯސްޑް ޑިސް 

ކ ެގ މަްއޗަްށ ާވމީ މ ޢާހަދާތަގ  ނަްލއަދިެވހި ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގިއ ެވރިކަން ހިންާގ ފަރާތ ން ބައިެވިރާވ ބައި

 އެ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ  އެ މަޖިލީހ ން ނިންމާ ޮގތ ެގ ،ހ ށަހަޅައި ށްރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަ ންާވނީޢަމަލ ކ ރާ

 ،)ހ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވތީ ަވނަ މާއްދާެގ 93ން ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަާސސީެގ މަތީ

އޯލް ޕަރސަންސް ފްރޮމް އެންފޯސްޑް  ޓ  ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފްއިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން "

ކ ރ މަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ މް ހޯއްދެވ މަށް ޓަަކއި ރަްއޔިތ ންެގ ގ ދީސްދިެވހިާރްއޖެއިން ތަ "ިޕއަރެންސްއެޑިސް

ޮގތެއް އަންަގވައިެދއްވ ްނ  މެދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނިންމާަވ އެ މައްސަަލއާ އި،މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވަ 

ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް އޯލް ޕަރސަންސް ފްރޮމް އެންފޯސްޑް  އެދެމެެވ. އިންޓަރނޭޝަނަްލ ކޮންެވންޝަން ފޯ

ން ޒ ންގ އެފެއާތ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިޮގ ކ ރ މާ ގ ޅޭގ ދީސްދިެވހިާރއްޖެއިން ތަ "ިޕއަރެންސްއެޑިސް

 ބޫލ ކ ެރއްވ ްނ އެދެމެެވ.ަގތިރާމ  ހ ެއކ  އަރިްސކ ރީމެެވ. އިކަރ ދާހ ެގ ކޮީޕ މި ސިީޓއާތައްޔާރ ކ ަރްއާވފަިއާވ މަޢ ލޫމާތ 

 އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް.   ،. ޚާދިމްކ މ2020ްޖ ލައި  16. 1441ޛ ލްޤައިދާ  25

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މ . މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ޤައ މީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިީޓއަށް ފޮނ ޭވނެ. ންޔާ އަމީންޢާޝ ކ ރިއް
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަރއްިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ هللا ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  ޔަޢ ޤޫބް -7.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ  

ިއާވ މަްއސަލަ. މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްަވިއދެއްވ މަށް ދާންދޫ ދާއިާރެގ ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅ އްާވފަ 179

 . هللاޢަބްދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

މާއްދާެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ. ަވނަ  179ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ 

މެދ ެވިރެވެގން ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ނަށް   ކޯ(ޕޮލް ޮސސައިޓީ )ްވޓި)ސިފްޯކ( އަދި ޕޮލިސް ކޯޕަރޭ ިޓްވކޯޕަރޭ ެގސިފައިން

އިލާތަކަްށ ބޯހިޔާކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ބޭނ މ ގައި ހ ޅ މާޭލަގއި ޢާކޮްށެގން ސިފައިންާނއި ފ ލ ހ ންެގ ޞަޚާއް

ން ހަާވލ ކޮށްެގ ަވނަ އަހަރ ެގ މެދ ތެރެއިން ފެށިެގން ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނާ 2013ފ ލެޓަީކ  600އަޅަމ ންެގންދާ 

ަތއް ނިމިފައެްއ ެވސް ނ ެވއޭ. އެ ފ ލެޓ ެވްސ ހަމައަށް  މިައދާ ،އެހެންނަމަެވސް  ެވ.ތަރައްޤީކ ރެެވމ ން އަންނަ ތަްނތަނެ

ތައް ހަދަމ ން  . މި ފ ލެޓ އޭފެނ މ ގައި އަަވްސ މ އްދަތެއްގައި އެ ތަންތަން ނިމޭނެ ކަމަށް ެވސް ނ ބެލެެވއަދި ފެންނަ

ތައް ލިބޭ ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ން ފ ލެޓ  ،ެގން ނ ަވތަ ލޯނ  ނަަގއިެގްނ ކަމ ގައި ިވަޔސްެގންދަނީ ސަރ ކާރ ން ޚަރަދ ޮކށް

. ބެެލޭވ ޮގތ ން ިގނަ ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ން މި އޭތަކަށް ަޑއ ންޕޭމަންޓ ެގ ޮގތ ގައި ފަިއސާ ދަްއކާފައިވެ ެވސް މި ފ ލެޓ 

ރާތްތަކަށް މިާހރ  ލޯނ  ފައިސާ އަނބ ާރ އެ ފަ ،ފައިސާ ދެްއކ މަށްޓަކަިއ ބޭންކ ތަކ ން ލޯނ  ނަާގފަިއާވއިރ 

 ،ަވނީ ބޮޑ  ތަކ ލީފަކަްށެވ ެއަކން ،ދިރިއ ޅެމ ން ެގންދާ ތަނަށް ެވސް ކ ލި ދައްކަން ޖެހިފަިއވ މ ންއަިދ  ،ދައްކަންޖެހި

ންމ މަށްފަހ   ތައް ނި. މި ފ ލެޓ ށޭކައިލާތަކަށް ބޮޑ  ނިކަމެތި ކަމަޢާއެ ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ންނަށް އަދި އެ މީހ ންެގ 

 8ދ ަވސް ތެރޭ ނިންމ މަށް އޮތް މ އްދަތަށް މިހާރ  މަސް 24 ،ހަާވލ ކ ރަން ދިން މ އްދަތ  އެތައް ފަހަރަކ  ލަސްެވ

 ަވނަ އަހަރ ގައި ެވރިކަން ބަދަލ ކ ރ މަށްފަހ  ެވސް މި ފ ލެޓ ތައް ނިންމ މަށް ތާރީޚެއް 2018ދިޔަިއއްޔޭ. އަހަރ  ެވެގން

ސަރ ކާރ ްނ  ދިޔައިރ  ެވސް މި ފ ލެޓ ތައް ނ ނިންމ މަކީ ކަންބޮޑ ާވ ކަމެކޭ.އެ މ ްއދަތ  ފާއިތ ެވ ،އެޅި ނަމަެވސްކަނޑަ

އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފަިއާވ  ،ނ ަވތަ ޕޮލްޯކއާިއ ސިފްޯކއިން ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނަށް ދޭންެޖހޭ ޕޭމަންޓ ތައް ދެމ ންދާއިރ 

މި  ،ބެލެޭވތީ  ނިންމާފައިާވ ނިްސބަތަށްވ ރެ ދައްކާަފއިާވ ފަިއާސ އިތ ރ  ކަމަށްތައްއެ ފ ލެޓ  ،މަޢ ލޫމާތ ތަކަށް ބަލާއިރ 

މި ޕްރޮޖެކްޓް އެކަީށެގންާވ ަވރަށްވ ެރ  މ  ކަމަށް ދެކެމޭ.ންނ ާވ ޙަޤީޤީ ސަބަބ  ސާފ ވ ން މ ހިތައް ނިމިފައިފ ލެޓ 

ކޮށް އަދި އެ ކޮންޓްރެކްޓް ދަމަހައްާޓ ރެކްޓ މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަމަ ކ ރީެގ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރަށް ކޮންޓް ،ލަސްެވފަިއވާއިރ  

އެ ކަންކަމ ެގ ޙަޤީޤަތް ފ ރިހަމައަށް ސާފ ާވންޖެހޭ ކަމަށް  ،ސަބަބެއް ެވސް ސާފ ާވން، ާސފެއް ނ ެވެއެވ. އެހެންކަމާއެކ  

، އި. އަދި މި ޕްރޮޖެކްްޓ ލަސްވ މ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ ނ ަވތަ ޕޮލްކޯ ނ ަވތަ ސިފްޯކެގ ދައ ރެއް އޮތްތޯ ބަލަެވދެކެމެ
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އެަތްއ  ،އެކަެމއް ރަނަގޅ ކ ރަްނ އެކަެމއް ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް ެވސް ދެކެމޭ. އެހެނީ ،ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެްއ އޮްތނަމަ

އިާލައކަށް ކ ރިމަތިާވ ތަކ ލީފަާކއި ޢާމިލިއަން ރ ފިޔާެގ މި ޕްރޮޖެްކޓް ލަސްވ މ ަގިއ އިހ މާލެއް އޮތ މަކީ އެއީ އެަތއް 

 އިޔަތްކޮށްދެްއަވޢާއަންނަނިިވ ަކންކަމަށް ރި ،އެކަން ެއޮގތަށް ދެކެމޭ. ެއހެންކަމާއެކ  ،އަނިޔާެއއް ކަމ ަގއި ފެންނާތީ

ގ ޭޅ  ގ ިޅެގން ކަމާ އެ ްޕރޮޖެކްޓާ އި،ގ ޅޭ ކަންކަން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ބައްލަަވ އިސްެވ ދެންނެިވ ޕްރިޖެކްޓާ

އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް  އި،ލަަވއިދެްއވަ އެކަމެއް ަބއް ،އިދާރާއަކ ން ނ ަވތަ ފަރާތަކ ން އިހ މާލެއްެވފަިއާވނަމަ

ައަވސް ފ ރ ޞަެތއްެގ މި ޕްރޮެޖކްޓް  އި،ގ ޅޭ އިދާާރތަކަށް އަްނަގވަ  ެއކަމެއް އިޞްލާޙ ޮކށްދެއްވ މަށް ކަމާ ،އޮތްނަމަ

އެކަެމއް ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލައެކޭ.  ،ތްނަމަކަން ކަަށަވރ ކ ރ މަށް މަޖިލީހ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތެރޭގައި ނިންމޭ

އެކަން ރަނަގޅ ކ ރަން އެްއެވސް ފިޔަަވޅެއް ނޭޅ ނީ  ،އަހަރ ެވެގން ދިޔައިރ  ނ ނިމ ނީ ކީއްެވެގްނކަން 8މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 

ެގންދަނީ ކޮން ސަރ ކާރ ން އަދި ނ ަވތަ ޕޮލްޯކއާއި ސިްފކޯއިން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ފަިއސާ ދައްކަމ ން .ކީްއެވެގްނކަން

އަިދ ؟ ނ ބައްދަލ  އަދަދަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފަިއޭވތޯ އ ސޫލެްއެގ ދަށ ންކަން. މަސައްކަތް ނިންމާފަިއާވ މިްނަވރާ

ޓީ ފްރީކޮށް މެޓީރިއަލް އެތެރެކ ރ މ ގައި ޖާިއޒ  ނޫން ޕްރޮޖެކްޓަށް ޑިއ   .ެއއީ ީކއްެވެގންކަން ،ދޫކޮށްފައިާވނަމަ

ްއ މަންފާއެއް އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ލިބިފައިާވކަން ނ ަވތަ އެހެން ިވޔަފާރިއަކަށް ނ ަވތަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެފަދަ މެޓީރިއަލެ

ޓެކްސް ފަިއސާ  ރ ރެކްޓަެއއްޮގތަށް ޮކންޓް އެތެރެކޮށްފަިއާވކަން ނ ަވތަ ނޫންކަން. ރާއްޖޭެގ ޓެްކްސ ާގނޫނ ތަކާ

ން ކޮންޓްރެކްޓަރ ެގ ޚަރަދ ަގއި ިއސްެވރިން އެކި ފަހަރ  މަތީ ދައްކާފަިއާވކަން ނ ަވތަ ނޫންަކން. ސިފްކޯއާއި ޕޮލްޯކެގ

އެއީ ކޮން އ ސޫެލްއެގ ދަށ ން ދަށ ންކަން. އަދި  ،އަދި އެފަދަ ދަތ ރެއް ކޮށްަފއިާވނަމަ؟ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޮގސްަފއިޭވތޯ 

އަދި ޕޮލްޯކއަކީ ޭއރ ެގ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ   ،ީކ އޭރ ެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  އިްސެވ ހ ރެ އ ފައްދާފައިވާ ސިފްކޯއަ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  ހިއްސާ އޮންނަ  ާވއިރ  މި މަސައްކަތް ައނެއްކާ އޭރ ެގ އްޔާތަކަށް ޢިއ ފައްދާފަިއާވ ޖަމ 

ަވނަ 179ންކަން. ީވމާ، ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ ކ ރަން އ ޅޭކަން ނ ަވތަ ނޫ ކ ންފ ންޏަކަށް ސަބް ކޮންޓްެރކްޓ 

 މާއްދާެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ  ިމ މައްސަލަ ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ށްފަހ (ަވގ ތ ކޮޅަކަ) ދެްއވ ން އެދެން.އިއިދާރީ މޭޒ ން ޯވޓ  ރަނަގބީލ  ޖައްސަވަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ަވނަ މާއްދާެގ  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ   ،هللاޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް 

ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  މަޖިލީހ ގައި ބަހ ްސކ ރެއްވ މާ ،ދަށ ން ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ މަްއސަލަ

  ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.
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 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36    ައދަދ :ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ 

 35    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    35     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 18      ނ ންާވ އަދަދ :ފާސްވ މަށް ބޭ

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް  .35 ؛ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 36؛ ތިއްެބިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ހާޒިރ ެވ

ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ 

ފާސްެވއްޖެ. މި ަމއްސަލަިއަގިއ ބަހ ސްކ ރ މަށް  .18 ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ . 35؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ަގޑިއިރ . އެ އެްއަގޑިއިރ ެގ ތެރޭަގިއ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ ން ަވގ ތ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ލަ ެއއްކަނޑައެޅިަފިއަވނީ ޖ މ 

މަށް ފ ރ ޞަތ ، ފ ރަތަމަ ްއވ . ބަހ ްސކ ރެަވންޏާ އެްއަގިޑއިރަށްވ ެރ އިތ ރ ކ ރެޭވނީ ލިބިއްޖެ ަކމަށްާތއީދ  އިހ ށަހަޅ އްަވ

  ހ ށަހެޅ އްިވ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް. ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ަވނީ މައްަސލަ

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް ޢަބްދ 

ބައްދަލ ިވ  އަޅ ަގނޑާ ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި ސަބަބަކީ

އަަހރ ެގ ތެރޭަގއި ެއކި ޮގްތޮގތަށް  8އެ ަފރާތްތައް މި ފާއިތ ިވ  ،ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ންެގ ަވަރށް ިގނަ ފަރާތްތަކ ން

 އެަކމަކ  އެ ހ ރިހާ ފަރާތެއް އެ ؛މީދ ގައި އެ ަފރާތްތައް ބައިތިއްބާފައި އްއ  ެގކަމ ފ ލެޓް ލިބޭނެބޭނ ންކ ރަމ ންދަނީ 
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އ ޅެނީ ަވރަށް ހާލ  ދަތި ހާލ ގައި. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ައޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ މެންބަރެއްެގ ެވސް އަދި ައޅ ަގނޑ މެން 

މީހ ން އ ޅޭ ނިކަމެތި   މިހިރީ އެންމެން ެވސް. އެއިލާެއއްަގއި ެވސް ަހމަ ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ންނާިއ ގ ޅިފައި ޢާކޮންމެ 

 ،ބަޣާާވަތކ ްނ ެވރިކަން ވައްޓާލ މަށްފަހ  ،ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންެމންނަށް ެވސް އެބަ އެނޭގ. އެހެންނަމަެވސް

 ،ސް ސިފައިންާނއި ފ ލ ހ ން ޔޫސްކ ރަމ ން ައއި ،އައީ  މ ންއޭރ ެގ ސިފައިންެގ އަދި ފ ލ ހ ންެގ އިްސެވރިން ބޭނ ންކ ރަ

ހަމައަށް ެވސް ެއ މީހ ންނަށް އަސްލ  ޙަޤީޤީ  ކަމ ެގ ހ ަވފެން ަދއްކަމ ން ައިއސް މިއަދާދޭނެ އެ މީހ ންނަށް ފ ލެޓ 

އެ މީހ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްެވސް ޚިދ މަެތްއ އެ ތަންތަނ ން ލިބ ނ  ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެްއ  މާނައިަގއި 

 ކިޔައިެގން މި ނޭ ލިބޭން ެވސް އެ ދައްކަނީ އެ ާވހަކަ. މިއަދ  ެވސް ލިބޭނޭފ ލ ހ ންނާއި ސިފައިނ ކ ރަން. އަދި 

 ؛މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ިޑއ ޓީ  ،އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގާވ އަނެއް ކަމަކީ ދަނީ. ދެން، ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް ދަންމަމ ން މި 

 ،ވާއިރ   ން ެގނެެވން އޮތް ޕްރޮޖެކްޓަކަށްތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރ މި މި ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ދަށ ން ޑިއ ޓީ މާފ  ފްރީކޮށް 

ހަާވލ ެވެގން މި ކ ރާ މަސައްކަތަކީ ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ނަމ ގައި ތަކެތި ރާއްެޖއިން ބޭރ ން  ކޮންމެ ބަޔަކ  ެވސް ޕްރޮޖެކްޓާ

އެޮގތަށް  ޓާމި ޕްރޮޖެކް ،ތަކ ަގއި ިވޔަފާރިކ ރަން. އެހެްނީވމާކ ރަނީ އެހެނިހެން ޕްރޮޖެކްޓ ެގނެސްެގން އެ ތަކެތި ބޭނ ން

ދޭން ެވސް ހަާވލ ާވން ކ ންފ ނިތަކ ން އިހަމަ އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރޭވ ޮގތ ަގއި ހިލޭ މި ޕްރޮޖެކްޓ  ނިންމަ ،ހަާވލ ާވން

ޮގއްސަ މި ޕްރޮޖެކްޓ  ބޭނ ންކޮށްެގން އެހެނިހެން ިވޔަފާރިތައް މި ޕްރޮޖެކްޓް ދިގ  ދަންމަމ ން ތިބީ ތައްޔާރަށް. ބޭނ މަކީ

ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ، ހަމަ މިހާރ އި މީގަ  ،އިރ ނިހެން ިވޔަފާރިަތކަށް މަގ ފަހިކ ރ ން. އެހެންވީ ކ ރ ން، އެހެ

ހަމަ އަޑި ނޭނޭގ ނ ބަިއ  އިމީގަ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ،އަދި މިހާރ  އެހެން ބަޔަކ  ހާަވލ ާވން އޮތް ކަމަށް ިވޔަސް

 ،ސިފައިންނާއި ،ަވނީ ކްޓެްއެގ ޮގތ ގައި. މީަގއި އާޚިރ  ެގއްލ ްނ މިއ ޅޭ ޕްރޮޖެ ނާޖާއިޒ  ފައިދާތަކެއް ބަަޔކ  ނަަގން

މި  ،، ައޅ ަގނޑ  މި މައްސަލަ ހ ށަހެިޅ މައިަގނޑ  މަޤްޞަދަކީ އިލާތަކަށް. އެހެންީވމާ ޢާއެ ބޭފ ޅ ންެގ  ،އިފ ލ ހ ންނާ

ޅެޭވނެ ޮގތެއް އ  ދިރިއ ޅ މެއް އެ މީހ ންނަށް ހަމަޖެހޭ ތާހިރ   ،ކަމ ން ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ން ސަލާމަތްކޮށް

ސަރ ކާރ ން އަދި މި އިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮށްދެޭވނީ ކޮންކަމެއްތޯ  ެގއެމް.ޑީ.ޕީ  ،އަޅ ަގނޑ މެން

އެއާެއއްކޮށް  އެކަން ކ ރ މަށް އެހީތެރިވ މ ެގ ޮގތ ން. އަދި ހަމަ ،ާވނަމަ އެކަެމއް ކ ރެެވން ޮއތް ކަމަށް އިބަލަ

މި މަސައްކަތް ކ ރަމ ންދާއިރ  އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ   ،ހަަގކޮށްފައިާވ ފަދައިންއަޅ ަގނޑ  މި މައްސަލައިަގިއ ފާ

ނިމ ނ  ަވރަށްވ ރެ މާ ބޮޑ ތަނ ން ެވސް މި މަސައްކަތް އެދެން އެ މައްސަލަ ބަލަން.  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އޮތް ލިބިފައި

ިއތ ރަށް ޕޮލްކޯއާއި ސިފްކޯެގ އިތ ރަށް މި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދައްކަމ ންދާ ކަމަށް ފާހަަގެވފައިޭވ. އަދި ޭއެގ

އެްއކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ  ޓަރ ެގ އެީހަގިއ ކޮންޓްރެކްޓަރާހިންާގ ފަރާތް ނޫނީ ކޮންޓްރެކްޕްރޮޖެްކޓ  އިސްެވރިން 

ސިްފކޯ މި ދެބަިއ ގ ޅިަފއި އޮތް  ،ޕޮލްކޯ  ؛ެގ ެވރިަފރާތް ކަމ ަގއިވާ ކޮންޓްރެްކޓަރާއި މި ޕްރޮޖެކްޓ   ،އެިކއެކި ދަތ ރ ކޮށް 

އޮންނާނެ. މިކަން މިހެން އޮތްހާ ދ ަވހަކ  އަޅ ަގނޑ  ެވސް ފާހަަގޮކށްފައި  އިެވސް އަޅ ަގނޑ  މި މައްސަލަިއަގ މިންަވރ 
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 ،ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި މަަސއްކަތެްއ ނ ނިމޭނެ. އެހެންެވ، އަޅ ަގނޑ  މި މަްއސަލަ ހ ށަހެޅި މައިަގނޑ  ސަބަބަކީ 

މި މައްސަލަ ބެލ ން އެއީ ަވކި ؛ ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ން ،މައްަސލަ ބެލ މ ެގ އިތ ރަށް ،މައިަގނޑ  ބޭނ މަކީ

އެންމެ އަަވަހކަށް  އަދި އެއާ ެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ެއދެން ީވ ،އްސަސަލަެއއް ޮގތ ަގއި ެގްނގޮ މައް

އެ ބޭފ ޅ ންެގ  އި،ހާެވސް ައަވަހށް ނިންމަމި މަޝްރޫޢ  ީވ މ ެގެގ ބޯހިޔާަވހިކަމި ފްލެޓ  ށްހ ންނަސިފައިންނާއި ފ ލ 

ޮގތަށް ީވހާެވސް އަަވހަށް އެަކން ކޮށްދިނ ން. އަޅ ަގނޑ   ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މަންފާއެއް ާވނެއިޢާއިލާތަކަށް އެ 

މި މައްސަލަ ީވ އެންެމ  ،ެއއްބާރ ލ ންދީ ރިހާ މެންބަރ ން ެވސް މި ކަމަށްޒަތްތެިރ މަޖިލީހ ެގ ހ އ އްމީދ ކ ރަން މި ިއއް

 ކ ރިއްޔާ ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ މިކަމ ން ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ން ސަލާމަތްކޮށްދެއްާވނެ ކަމަށް.  ިއ،އަަވހަށް ބަލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ން އެދިަވަޑިއަގންނަާވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ށް ބަހ ސްކ ރެްއވ މަށްޟޫޢައ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި މަ

 .ޖާބިރ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ  ިއއްޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާެގކާށިފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންެނވ ން އެދެން. 

 

 ޥާހަކަދެއްކެވ ން: ޖާބިރ هللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ކާށި

އަމަން  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން ،ޝ ކ ރިއްޔާ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ސައްކަތްކ ރަން ެވއްެޖ. ދިެވހި އަސްކަިރއްާޔެގ ެވސް އެްއޗެއް ހޯދަިއދޭން މަ ފަރާތްތަކަށް ޙަޤީޤަތ ގައި ބަލަހައްޓާ

ހަތިޔާރ    ލީތަލްފ ލ ހ ންނަށް  ،ފެންނަނީ ށްއަޅ ަގނޑަ ކަމަކަށްފ ރަތަމަ  ދިެވހިާރއްޖޭެގ ފ ލ ހ ންނަށް ،ބޭފ ޅ ންނަށާއި

ތަކ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ެގ ަވރަށް ޮބޑެތިމިސާލެއްެގ ޮގތ ން  އްޖޭެގ އެންމެ ރަނަގޅަށް ރާ މިދެން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ން. ދޭ

ތެރޭަގިއ  ދައ ލަތ ެގ އޮނިަގނޑ . ހ ރީ ަވރަށް މަތިކޮށް މި ެވސް ބަރަދ ތައްެގ ޚަރަދ އެހެންީވމާ، ަދއ ލަތ  .އ ޅ ްއަވނީ

ަވރަކަްށ ބ ރިއަށް ަމއްޗަްށ ސަޭތކަށް ބ ރިއަށް ނ ަވތަ ާސޅީހަކަ .ވ ޒާރާަތއް މިހާރ  އެހެރީ ނ ާލހިކ  ބޮޑެތި ބިންތަކ ގައި

ެވެވންޖެހޭނެ. އޮޕަރޭޓ  ަވރަކަށް ހާސް އަކަފޫޓ ަގއި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ހ ރިހާ ވ ާޒރާތައް ފަސްާގްތަގނަޑކަށް  ،ލާފައި އިނަަގ

އަދި ރަށްރަށް ެވސް ދިެވހި އަސްކަިރއްާޔެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ގައި އޮންނަންީވ. ކާއި ޮގިއފާލައްބަތަބާކީާވ ހ ރިހާ ބިންތަކާއި 

އެކަން ލަސެްވެގެނއް ނ ާވނެ. ސިަފއިންެގ  ސިފައިންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަްނ ދޭންޖެހ ނީމާ ؛ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސިަފއިން

ކީ އެއް ފެމިލީެއއް  ސިފައިންނަކ ރަނީ ފ ލ ހ ންނާއިމި  އަޅ ަގނޑ  މާނަޖެހޭނީ. ހަމަޖެހިފައި ހ ންނަން ކަންތައްތައް

  ަގޔަށް ެގިދެވހި ައސްކަރިްއޔާ  ،ދަނީ ށް ފެނިެގން މިމެންނަެއއްބަފާ ދެބައި މީހ ން. ައޅ ަގނޑ ެއއީ އެއްބަނޑ   ކަމަށް.

ދަނީ. އަސްކަިރއްާޔެގ އެ ބެހެމ ން  ހ ންނާމ ޅިން ޯގސް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފ ލ  ،ތަން. އެއީ ޯގސް  ބޭރ  މީހ ން އަރަމ ންދާ

ެވސް  ޖެހ ނީމަޝިެގއްލާ ؛މި ަޤއ ަމށް ގައިކޮްނމެ ފަދަ ހާލަތެއް ؛ސިފައިން ،ޖެޭހނެ. ފ ލ ހ ންމަޖައްސަންކަންތައްތައް ހަ
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ނޭނގި  ހަށްއިމަރޖެްނސީ މި މަޖިލީ އިދ ންރޯނާ ަވއިރަްސއޭ ިކޔަިއެގން ނ ަގާވފ ލ ހ ން ތިބޭނީ. މި ކޮ ،ސިފައިން

ީވ.  ދިެވހިާރއްޖޭެގ ސިފައިން އޮޕަރޭޓ  .ީވރޭޓ  ެވސް ދިެވހި އަސްކަރިއްޔާ އޮޕަ ގައިއ ޅޭ އިމަރޖެންސީ ހަދައިެގން މި

ސިފައިްނެގ ކޮއްތ  ، އިދެން ފ ލ ހ ންެގ ކޮއްތ  ކަނޑަމ ންދިަޔއީ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ން ރެޔާިއ ދ ާވލ  މަސައކަތްކ ރަ

އިެގންާދ ދެިވހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ންެގ ަގޔަށް ބޭރ  މީހ ން އަރައެހެން ނެހެދޭނެ. އި ެގދޮރ  ކަނޑަ ސިފައިެގ ،އި ކަނޑަ

 އެމެރިކާަގއިާވނެ. އޮންނަން ފިސްތޯލަނ ެވޭވނެ. އެހެްނީވމާ، ހިތަށް ކ ޅަދާނައެއް  .މަންޒަރ  ބަލާކަށް ދެނެއް ނ ތިބެޭވނެ

ހަމަ މިހާރ ން މިހާރަށް ަވގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ދިެވހި އޮންނާނެ.  އަތ ަގއި ފިސްތޯލަ ެގެވސް ޕޮލިހ ން

ހަތިޔާރ  ހިފައިެގން އަސްކަިރއްޔާ ނިކ މެދާނެ ފ ލ ހ ންެގ ލީތަލް . އެހެންނޫނީ ދޫކ ރަން ހ ންނަށް ފިސްތޯލަފ ލ 

 ފިސްތޯލަސީދާ  ގައިއަތ   ެގފ ލ ހ ން ެވދާނެ. ަވގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް މިތާ އިޢ ލާންބޮޑ  ހަނގ ރާމަެއއް  .ދިފާޢ ގައި

ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ،ޒަތްތެިރ ރައީސްމި ރާއްޖެ ހަމަޖެހެން އެބަޖެހޭ އިއް. ޮގތަކީ އޮންނަންޖެހޭ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

ބޯހިޔާަވހިކަން ހަމަ މި ހިނދ ން މި ހިނދަށް ހަމަޖައްސައިދޭން އަޅ ަގނޑ  ިމ މަޖިލީހަށް  ހ ރިހާ ފ ލ ހ ންނަށް ބޭނ ންާވ 

 ބ ރަަގއި ނަތީާޖއެއް ނ ނިކ ންނާނެ. ދިެވހިާރްއޖޭެގ އަްސކަރިްއޔާ އެ އިެގ ތެެރއިންޮގާވލަން. މި ހ ށަހެޅ ްއިވ މަްއސަލަ

ިދެވހިރާއްޖޭެގ އަމަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް  ،ދިެވހިރާއްޭޖެގ ސިފައިން ކަމަށްާވ ދިެވހި ޤައ މ ެގ ފަޚ ރ  ،މަސައްކަތްކ ރާ 

 ،ހެލިކެޕްޓަރާއި އަދި ސަބްމެރީނާއި، ޯކޗެއްޯތ ބަލަ ދީއަދި އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަތ ަގއި މަ ،ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓ މަށް ަޓަކއި

އަސްކަިރއްާޔއަށް ބޭނ ންާވ  .ދައ ލަތ ގެ  ީވޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަން  .ހާ ކަމެއް ހަމަޖެހެންާވނެއެ ބޭފ ޅ ންނަށް ބޭނ ންާވ ހ ރި

ޖެހޭނީ ބަރާބަރަށް. އޮންނަން ޓ ފ ލީޖެހޭނީ ާވންކޮށް. ދޭންީވ. ދިެވހި އަސްކަިރއްޔާ އޮްނނަން ބަރާބަރަށް އެްއޗެހި

ބަލާފައި މި  ބަލަހައްޓާ މީހ ންނަށް މަދ ަވނީ ކޯެޗއްތޯައމަން  ،ެޗއްތޯއްއަސްކަިރއްޔާ ައތ ގައި މަދ ަވނީ ކޯ  ެގދިެވހިރާއްޖޭ

 ާވން އެބަޖެހޭ. ކޮމިޓީތަކ ން ބާރަބަރަށް އޮޕަރޭޓ ސަލާމަތީ މަޖިލީހ ން ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދ   މާފަންނ ޝ ކ ރިއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ތެރެއިން ަވނަ އަހަރ  މެދ  2013 ފްލެޓ  ސަޭތކަ ހަ ،ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްަސލައަކީ

ަސލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ގައި ތިިބ  އީމި އިމި މައްސަލައިގަ ހަާވލ ކޮްށެގން ނ ނިމޭ މައްސަލަ.  ފެށިެގން ކޮންޓްރެކްޓ ންނާ

 އަހަރ  ެވެގން މި  އަށްތަކެއް. އެހެންނަމަެވސް، އަަޅއިދޭ ފްލެޓ  ،ތަކެއްދޭ ފްލެޓ ހަދައިދިެވހި ރައްޔިތ ްނެގ ޢާއިލާތަަކށް 

އަހަރ   ށްއަ އެބަޖެހޭ މިހާހިސާބަށް ދިޔައިމާ ރަންކީއްެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ސ ާވލ ކ ، ދިޔައީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް
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 .ތަކެއްވާއިރ ގައި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ަސލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ގައި ޚިދ މަތްކ ރަން ތިބި ބައެއްެގ ޢާއިާލތަކަށް އަޅައިދޭ ފްލެޓ 

ން ބަެއއް މ ސާރައި .ޚިދ މަތ ގައި ތިބި ފަރާތްތަކ ން އެބަ ފައިސާ ެވްސ ނަާގއަދި  ،ނ ނިމިއަޅައިދޭ ފްލެޓ ތަެކއް 

 . ތަކ ރާރ ކޮށް އެބަ ދައްކާ ަތއް ދިމާލ ން ފެނިެގން އެ ާވހަކަެވސް ތަފާތ  އެިކއެކި ދިމަ  އިަކއިީރގަ  މެންައޅ ަގނޑ . ކަނޑާ

ސިފައިންެގ ކޯޕަރޭިޓްވ  .ރަށް ައަވހަށް ހަމަޖެހެންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ިމ މައްސަލައަށް ަޙއްލ  އަންނަންޖެހޭަވ މިއީ

ެވްސ  އޮތީ އެްއކަލަ އަޅ ަގނޑ  ކ ީރަގއިމި  ؛އިްއޒަތްެތރި ރައީސް (،ލްކޯޕޮ)ްވ ސޮސައިޓީ ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓި (،ސިފްކޯ)

ދެފައި މިތަނަށް ެވސް. މިހާރ  ފ ލ ހ ންނާއި ސިފައިން ެވސް ިވޔަފާރި މ ދަލަކަށް ދަންނަާވހެން ކޯޕަރޭޝަން ަވ

ފ ލ ހ ންެގ ޢާއިލާތަކަކީ ެވްސ . ފަފަތް ފެށިފާއޮތީ ހަމަ އެ ސަ އެތަނ ގައި އިްސކޮށް ތިބޭ ބަޔަކ  މި  ،ހަދައިެގން

އޮތީ. ސިފައިންެގ  ިވޔަފާރި މ ދަލަކަށް ބަދަލ ެވފައި މި . ސިފައިން ެވސް އޮތީ ބަދަލ ެވފަ ިވޔަފާރި މ ދަލަކަށް މި

ިގނަ ލާރި ނަގައިެގްނ ެވސް  ީވާހެވސް ިގނަ މ އްދަތަކަށް ދައްމާލައިެގން ،ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮަސއިޓީން މި ިވސްނަނީ

 . އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ސިްފކޯއާ އާއިލްކޯޕޮ ދެން މި .އޮތީ ލްކޯ ެވސް މިޕޮ. އް ކ ެރޭވތޯކޮންމެެވސް ކަމެ 

ހ ން ނ ަވތަ އޭރ  ހަދާފައި ދީފައި ފ ލ ހ ންނަށް. އެހެންނަމަވެސް، ފ ލ  ެވސް އޮޭވ ފަންޑ  ރ  ޒަމާނ ަގއިޞިކ ރީެގ ނާ

ަގތ މ ެގ ަކންތައްތަކާއި ަޓކް ޝޮޕެްއެގ  ، ސިނިގރޭޓ ސ ްއޓާޑިއޮންނަނީ ފ ލ ހ ންނާއި ސިފައިންނާ އެއްކޮށް. ދެން ބި

ސިްނާގ ިވޔަފާރި ތީ ޮގސް ބޮޑ އޮ ކަންތައް ހަމަޖައްސަންެވެގން އެތާ ކ ަޑކ ޑަކޮށް ހިނަގމ ންިދޔަ ިވޔަފާރި މިހާރ  މި

ކިހިނެްއެވެގންތޯ ،  އެބަ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭށް ބަދަލ ެވފަ. އެސް.ޓީ.އޯއަކ ންފ ންޏަކަށް ބަދަލ ެވފަ

އ ޅެނީ.  ނޭޅިެގން މި ފްލެޓ  ހަ ސަތޭކަހަދައިެގން މިހާހިސާބަށް އައިރ   ކަށްސިފައިންެގ ޢާއިލާަތއް ިވޔަާފރި މ ދަލަ

ހަާވލ ކ ރި ނަމަެވސް މިހާރ  ނިންމާލީސް  އަށް އަމިއްލަ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ސިފައިން ނ ަވތަ ފ ލ ހ ންނާ ހަމަ ޔަޤީނ ން

ަގިއ  2013ީވ.  އަހަރ  މި އަށް އަޅަން އޮންނަތާ މިހާރ  އަަޅން ފްލެޓ ހަ ސަތޭކަ ންނަށް އަަޅންޖެހޭ ކަންަތއް. ފ ލ ހ  އެ

  ޔަޤީނ ންހަމަ  މިއީ މިހާރ  .ިމއީ ަވރަށް ައަވހަށް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައެއް، މި ހަާވލ ކ ރީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ެވްސ  ހަާވލ ކ ރާ މ އްދަތެއް  ެވދާނެ. ކޮންޓްރެކްޓަަރކާރިމަނާ ެވސްމިހާރ  އެތައް އަދަދަކ ން ޖޫ ެވސް ކޮންޓްރެްކޓަރ 

ރިމަނާ ެވސް ޖޫ އޭނާެވސް އޮންާނނެ.  ހަާވލ ކޮށް ނިންމަންޖެހޭ މ އްދަތެއް ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އޮންނާނެ

 ،ޢާއިލާތައް ދެން މީގައި އަެނއްކާ މިކަމ ެގ އިްނތިޒާރ ަގއި ތިބިއޮތީ ނ ނިމި.  މިނެ ނޫންތޯ. އެހެންނަމަެވސް، އޮންނާ

ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ަގިއ ތިބި ޚިދ ަމތްކ ރާ އެަތއް ޢާއިާލެއއްެގ  އެްއެގދިެވހި އެަތއް ޢާއިލާ 

ދެްއިވ  ،ެވެގންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަ ބަލަންޖެހޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިަވރ  ެގއްލ ންށް ބަޔަކަ

 ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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 .ަވޙީދ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ  ިއްއަޒތްތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ކެރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ަވޙީދ هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

މ ހިންމ  މައްސަލައަކަށް މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މިއީ ަވރަށް 

ތެޭރަގިއ ެގ އަހަރ   ެއއްމިކަްނ  ،ަވނީމައްސަލަ އެަބޭވ. ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރިޔާީސ އިންތިޚާބ ަގިއ ަވޢ ދ ެވފައި 

ހ ރެ އަދިެވސް މިކަން ނިމިެގންނެްއ ނ ދޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ާރ  ތަފާތ  ސަބަބ ތަކާ ،ނިންމާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް

 ިއ،ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ބަލަ ،ފައި ހ ރި ިގނަ ނ ކ ތާތަކަކީސަލަ މިހާރ  އޮތް ހިސާބ ން މެންބަރ  ހ ށަހަޅާޮގތ ަގއި މި މައް

އަޅަންޖެހޭ ަކންކަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަކަްށ މި މައްސަލަ މިޮގތަށް އެ ކަންކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތަށް ފިޔަަވޅ 

ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރާ ން އެ ތަންތަނަށް މީހ ންނަށް ަވދެޭވނެ ތައް އެިޅެގއަދި މި ފްލެޓ  ،ޙަްއލ ެވމިކަން ދޫކޮށްލައިެގންެނއް 

ެވސް  މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން އިތ ރ  މައްސަލަތައް ެއހެންީވމާ، މިހާރ  މި ކ ންފ ނީެގއެ ކަމެއް ނ ާވނެ.  ނަމަ،

ތައް މައްސަލަަތކެްއ އަދި ީމެގިއތ ރ ން އެ ،ނ ދޭ މައްސަލަތަކާއި އެބައާދޭ. އެތާ މަސައްކަްތކ ާރ މ ަވްއޒަފ ންނަށް މ ސާރަ

ޮގަތށް  މި މައްސަލަ އަަވހަށް  ަގބޫލ ކ ރެޭވ. އެހެްނީވމާ، މެންބަރ  ހ ށަހެޅި ށްފެންމަތިެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަ

 ން މިެގބެލެހެއްޓި ޓ ަވގ ތ  މި ޕްރޮޖެކް މި .ޮގތ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ެއބަ އަޅަންޖެހޭ އަދި މިއާ ގ ޅޭ އި،ބަލަ

ެގ ބޭފ ޅ ންނަށް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން އޮީތ ދެ ވ ޒާރާ ،އެހެންނަމަެވސް .ފްޯކެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ންދަނީ ޕޮލްކޯއާއި ސި

ނިމޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަމޭ.  މި ޕްރޮޖެކްޓ  ަވގ ތ  ތި ބޭފ ޅ ން ތި މޮނިޓަރިންގ ެގންދާ ޮގތަކަށް މި

އެހެން ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން މިކަން ކ ރެޭވތޯ އެބަ  ،މަސައްކަތް ނިެގެގން އެހެންީވމާ، ޕޮލްކޯާއއީ ސިފްޯކެގ ދަށ ން މި 

މިނިސްޓަރާ  ،މިނިސްޓަރ ިވދާޅ ވީ . ޮގތ ން ބަލަންޖެހޭ. ހައ ސިންގ މިނިސްޓަރާ އަޅ ަގނޑ  ސ ާވލ ކ ިރން މިކަމާ ބެހޭ 

ނޫން ޮގތަކަށް މި  ން އެބަޖެހޭ މިނޫން މިކަން ކ ރިއަށްދަނީ. އެހެންީވމާ، ސަރ ކާރ  އްޮގތ ަގއެ ެގ ބެހިެގންދާ މަސައްކަތެއް 

  މަސައްކަތް ނިންމޭތޯ މަސައްކަތްކ ރަން. އެެހންީވމާ. މެންބަރ  ހ ށަހެޅި  ެގން މިކޮށްމޮނިޓަރ ޕްރޮޖެކްޓ 

 .އްެލއް ހޯދަން ައޅ ަގނޑ  ެވްސ ތާއީދ ކ ރަންެއ ކަމަށް ޙަ އި ައަވހަށް ބަލަތަކ ގައި ހ ރި ަމްއސަލަތައް ހ ށަހެޅ ން

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރ ިއއްަޒތްތެރި  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ 
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ފަރާތ ން ަވރަށް ތްމަ ފޭސްގައި ހ ޅ މާލެއަށް އަަރއިެގންދާއިރ  ާވޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހ ޅ މާލެ ފ ރަތަ

ތަން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފ ޅަކަށް ެވސް  ނ ކ ރެިވ ހ ރިފ ރިހަމަ ،މާރާތްތަކެއް ނ ހެދިއިބޮޑެތި 

އ ެޅީނ  ލަސްެވެގްނ މިމިހާ  ،ހަރަކ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ގައި ހިނާގ ޝ ޢޫރެްއ މިއީފެންނަ ކޮންމެ ފައަދި  .ފެންނާނެހެން

ހިސާބ ން ހ އްޓިަފއި  ހެދިފައި ހ ރި ޮގތަށް އެހަމައަްށ އައިރ ަގއި  ަވނަ އަހަރާ 2013 ؟މާރާތްތައްއިކީްއެވ ބާަވއޭ މި 

 މާރާތެއް މިހެން އެއިަވރަށް ިގނަ ފ ލ ހ ންެގ އަިދ ސިފައިންެގ އ އްމީދ ތަަކކާ ގ ިޅފައިާވ  ،މިހާ ދ ަވސްަވންދެން ހ ރެ

ލާފައި ނ ދެިވ މިހާ ިގނަ ދ ަވސް  އިނިންމަ ،ާމރާތްތަކެއް ކޮންމެެވސް ަވަރަކށް ކ ރެިވއިޮބޑ  ބިމ ގައި އޮތް އަގ 

ދާންދޫ  ،ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކަންޮބޑ ޭވ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން އިމ ަގެވެގންދާތީ ހަމަ

އެއަްށ  އި،އަދި އޭަގިއާވ ކަންތައްަތއް މަޖިލީހ ން ެވސް ބަލަ .ހެޅ މަށްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅި ހ ށަ  ރާެގދާއި

ެއްއެވސް މަސަްއކަތެްއ ކަމެއް.  ިދއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ާރ ޮގތ ަގއި ަވރަްށ ެވްސ މ ހިންމ އަަވްސ ޙައްެލއް ލިބިެގން

ކަމެއް. ެއކަން  ަވރ ރަށް ދެރަަވ ،ިދއ މަކީ ެއއީނ ިނމި މިހެން ދ ަވސްތަކެއް ޭވތ ެވެގން ،ސަރ ކާރ ން ފަށާފައިާވ

 ނ ނިމި މިހާ ިގނަ ދ ަވސްވ މ ެގ ސަބަބ ން ،އިހ މާލ ެވަފއިާވ ފަރާތްތައް ،ކ ރ މ ަގިއ ބަިއެވރިެވަފއިާވ ފަރާތްތައް

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ވ މަކީޒިންމާކ ރ   ،ވ މަކީކ ރ އެ ފަރާތްތައް ޒިްނމާދާރ  ،ެވފަިއާވ ެގއްލ ން ދެނެަގނެެގއްލ ން 

މިދެންނެިވ  ،ދިމާެވފައި ެވސް އެބަހ ރި ބަެއއް ބޭފ ޅ ންނާ ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ަރންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑާޮގ

މާރާތ ން ޖާަގ ލިބެންޖެހޭ ބޭފ ޅ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންަތއް ެއބަހ ރި މިކަމަށް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ މި  އި

މިއަށް ކޮންމެެވްސ  އި،އަިދ މިކަން ީވހާެވސް ައަވހަކަްށ ބަލަ .އީދ ކ ރަންހ ށަހެޅ މަށް ނ ަވތަ މި މައްސަލައަށް ތާ

 ޙައްލެއް ެގނައ މަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ޝ ކ ިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ތްތެރި ިއްއޒަ ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

މިއަދ  ރައްޔިތ ންެގ  ބްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރ ަރއީސް. އާދެ! ދާންދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ަޔޢ ޤޫ

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މ ހިންމ  މައްސަލައެްއ. އެހެންކަމ ން،  ،ައކީ ާވ މައްސަލަ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މާ ހަމައަށް ެގނެސްފައި މި

ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލިސް މެދ ެވރިކޮށް މިކަމަށް  ،މި މައްސަލަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މާ ހަމައަށް ެގނެސް

ންނާއި ސިފައިންެގ ތިއްެބިވ ފ ލ ހ ދިެވހި ޤައ މީ ޚިދ މަތ ަގިއ  ،ާވ ޮގންޖެހ ންތަކ ން ސަލާމަތްެވކ ރިމަތިެވފައި 

ާވނެ ަމގެއް ޯހއްދަަވން އިސްނެންެގީވތީ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ބޯހިޔާަވހިކަން ައަވސް 
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ަބެއއްެގ  ،މި މައްަސލައަށް ބަލާއިރ ަގއި ،ޮގތ ން ެވސް ާވ އިހ ށަހެޅިފައިާވ ަމއްސަލަިއަގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

. އަދި އަހަރ  ތިބެންޖެހ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ކ ޑަކ ޑަ ޭވަނކަށް ނ ާވނޭ ށްއަިއ ބޯހިޔާަވހިކަމ ެގ އިންިތޒާރ ގަ 

ޕޭމަންޓް ެވސް ނަަގންޖެހޭ  އެ ފަރާތްތަކ ން ޑައ ން  އި،ލިބޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅަ ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ފްލެޓ 

އެ ފަރާތްތަކ ެގ  ެވސް ނ ކޮށް އޮތ މަކީ ޙަޤީޤަތ ގައިތްދިަޔއިރ ަގއި އޭެގ ރާހަެވ އެތައް ަޒމާނެއް އިފަރާތްތަކ ން ނަަގ

އަހަރ  ަވންދެން އެ  އަށްރަހަ ލާނެ ކަމެއްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހާަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަރ ބ ޑ ަގއި ހިތި

ނޫނީ  ،ެވސްކޮްށފައި ހ ރި ނަމައެްޑާވންސަށް ދެްއކި ފައިާސ ބޭންކެްއގައި އިްނެވސްޓ  ،ޑިޕޮޒިޓަށް ެދއްކިބޭފ ޅ ން 

ަވރ  ެވސް ހޯދޭނެ އެ ބޭފ ޅ ން އަިމއްލައަށް ބޯިހާޔަވހިކަމެއް ،ކޮށްފައި ހ ރި ނަމަެވސްއެހެން ިވޔަފާިރއެްއަގއި އިްނެވސްޓ 

ތަފާތ  އެތައް މައްސަލަތަކެއްެގ ތެރެއިން މަސައްކަތް  . އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ. އިްއޒަތްތެރ ރައީސް މިހާރ  ެވދާނޭ

 ެވސް ސީރިއަސް މައްސަލަތަެކއް  އަށްވ ރެފާހަަގކ ެރިވފަިއ އެބަހ ރި އެ އިހެޅިފައިާވ މައްސަލަިއަގހ ށައަދި  ،ލަސްެވ

ފައިސާ ެވސް ަދއްކާފަިއ  އިތ ަރށް ަވރަްށވ ރެ ެވސް. މަަސއްކަތާ ަހާވލ ެވ އ ޅޭ ފަރާތަށް މަސައްކަްތކޮށް ިނމިފައި ހ ރި

ަވހ  ދ ދާދި މިދާކަށް ،އަޅ ަގނޑ  ފާަހަގކ ރަްނޖެހޭތ ރ ން . އަދި ޭއެގއި ކ ރޭއެބަ ބަޔާން އި ހ ރި ކަމަށް މި މައްސަލައިގަ 

މަސައްކަްތ  ކާރަދިޔައީ އަނެްއާކ ކޮންމެެވސް ބަޔަކަށް ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ އިިވެގން މި

އި ހ ރި މެޓީރިއަްލ ެގނެސްފަ ށްދެން އިިވެގންދިޔައި ތަނަ .ނ ދޭ ާވހަކަހަާވލ ކ ރާ ާވހަަކ. ދެން ިއިވެގން ދިޔައީ މ ސާރަ

ޮގތ ން  ގ ޅޭ މި މަސައްކަތާ ،ޮގތ ން ، ޮބޑެތި ކަންަތއްތަެކއް މި މަޝްރޫޢާ ގ ޅޭލާ ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްއިިވްއކަ

ސާފ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް  މިަކންެވސް ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން މިކަމ ެގ ތެެރއަށް ަވދެ  ހިނަގމ ންދާއިރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި

ިސފައިންނާއި ފ ލ ހ ން ޤައ މީ ޚިދ މަތ ގައި ތިބޭއިރ ގައި އެ  ؛ބޫލ ކ ރަްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގ

އަހަރ  އެއީ ކ ޑަކ ޑަ މ އްދަެތއް ނޫން. އަދި ަވކިން ޚާއްޞަކޮްށ އަށް ފަރާތްތަކަށް ކ ލަ ހ ަވފެންތަކެއް ދައްަކއިެގން 

މައްސަަލ  ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެދެނީ. ކަމެއްހިތްދަތި ، އެއީތެޭރގައި އޮތ ަމކީ  ނެއްެގއަސާސީ ބޯހިޔާަވިހކަން ކ ލަ ހ ަވފެ

ޮގތަކަށް ިމ  ބޭނޭލިން ެވސް ައަވހަކަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާަވހިކަހާ ީވ އި،ހ ށަހަޅާފައިާވ ޮގތަށް މި މަްއސަލަ ބަލަ

ސައްކަތްަތްއ އެޮގތަކަށް މަ އި،މަޖިލީހ ން މަސައްކަތްތައް ތަރ ތީބ ކ ރ ން. ބޯހިޔާަވހިކަން ލިބޭނެ ޮގތްތަކެއް ހޯދަ

އިރާދަކ ރެްއިވއްާޔ  ،ދިނ ން. އަޅ ަގނޑ ެގ އ އްމީދަކީ ތަރ ތީބ ކ ރ މ ގައި މި މަޖިލީހ ެގ އެއްބާރ ލ މާއި އެހީތެރިކަްނ ހޯދައި

ހާެވސް އަަވހަށް ިދެވހި ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ންނަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ބޯހިާޔަވހިކަމަށް ޓަކައި ޚާްއޞަކ ެރިވެގްނ ީވ

އެ ފަރާތްތަކަށް  އި،ކޮށް އެ މަސަްއކަްތ ނިންމަތަކ ެގ މަަސއްކަތަްއ ދިމާެވފަިއާވ މައްސަަލތައް ޙައްލ  ލެޓ ދާ ފްއެޅެމ ންދާ

 ޑަށް ޝ ކ ިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮދިއ ން. ބޯހިޔާަވހިކަމ ެގ އ ފާެވިރކަން ލިބިެގން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 . ިޒޔާދ  ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޒިޔާދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ

އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް ކަންބޮޑ ާވ  ،ބޮޑ ވާ ަވނީ ަވރަށް ކަން ހ ށަހެޅިފައި މި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

މިކަމ ެގ މަސަްއކަްތ ، ެވސް ހ ޅ މާލޭގައި ދިރިއ ޅޭތީ އިމ ގަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ،މީގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް .މައްސަލަެއއް

މި ދައްކަނީ  މެންއަޅ ަގނޑ  .ކަހަލަ ޮގތަކަްށ އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ފެނޭ މިތަނ ގައި ހިނާގ ޮގތް ކޮްނމެ ދ ަވހަކ 

ތަނަށް  މިައހަރ  ީވއިރ ަގއި އަށް ފްލެޓެއްެގ ާވހަަކ.  600އިެގން މަސަްއކަތް ފެށި ޅަ އަަވނަ އަހަރ  ބިންގާ 2013

އަދި  އޮތީ. ނިމިފައި މި އިެވސް ދަްއކަ  ފައިސާ ެގ ހ ންެގ ފަރާތ ން ދައްކަްނާވ ޭބފ ޅ ންފ ލ   އިސިަފއިންނާ ،ދައްކަންވާ 

އަިދ . އޮތްކޮށްފައި ެވސް އެބަ މީގައި ފާހަގަ އިތ ރަށް ަދއިސާ ިދންކަމަށް  ވ ރެަވަރށްކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޭންާވ 

ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން މީއެަބހ ރި. ފައި އޭެގއިތ ރ ން ކަންބޮޑ ާވ އެަތއް މައްސަލަތަެކއް މި މައްސަލައިަގއި ހ ށަހެޅި

އެ ިވދާޅ ާވ  ނ ލެިވއިނިންމަ ފްލެޓ  600މިިހސާބަށް އެންމެ . ިވސްނާލަންޖެހޭ ަވރަށް ރަނަގޅ  ނ ކ ތާއެއް އެބައޮތް

އިނޭގ އެްއކަމެްއ އެބަޮއޭވ. ަރއްޔިތ ންނަށް  ،ން އަޅ ަގނޑ މެންަނށް ިވސްނޭއި، މިޒަމާނ ަގއި ދިަޔއިމާތަރައްޤީެގ ރަން 

ކަން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ލިބޭ މަންފާއެއްެގ މައްޗަށް ސީދާ ގ ޅ ންހ ރި ކަމެއް ނިންމެން މި އަންނަނީ ތިމާމެންނަށް އެއަށް

ހެން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިނިސްޓަރ ެގ އޮތީ ނ ނިމި. ހަމަ އެ އަދި މި ފްލެޓ  600މި . ދޭ މިކަމ ންސާބިތ ެވެގން

ކަމަށް ިވދާޅ ިވ.  ނިންމާލެވ ނ  ލައިރާނާފާރ  ަވށާލް ދަނޑ ަގއި ފ ޓްސަ ހަކަށްފަސްދޮޅަލޫމާތ ގައި ޢ ލިބ ނ  މަހެނދ ނ  

 ،އެއް ސަބަބަކީ. ހ ރެ ެވސް ކޮންމެެވސް ސަަބބަކާ ގައިމ އޮތީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ މިކަންކަން ނ ނިމި މި 

އޭރ ެގ  ،އަނެއް ޮގތަކީ . މިތަނ ެގ ެވރިންނަށް ީމެގން ޮކންމެެވސް ޮގަތކ ން މަންފާއެްއ ާވތީ ،އަށްސިފްކޯ ލްކޯ ނ ަވތަ ޕޮ

 ،އެހެން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ .ކ ރި ފަރާތްތަކަށް މިތަން ނިންމައިެގން ލިބޭނެ މަންފާއެއް ނެތީމަެވރިކަން

 އެ  ،މިނިސްޓަރ ެގ ެގ ެވސް ެއ އޮތީ ހަމަ ނިމިފައި އ ސިންމިސާލަކަށް ނަސަންދ ރަ ނިމޭއިރ ަގއި އޭރ ެގ ހަ

 ،ންހެެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެންނެިވ ކ ީރގައި ،އޮީޑަގިއ ަގށާލައިެގންއެއްގައި ހަމަ ން ލިބ ނ  މަންފާއިއެ. މިނ ަގއިއ ސް

މިހެން ހ ރި . ޭއެގ ޑަބަލް ައގ ަގއި ބ ރީެގ ޓަަވރެއް ެވސް ނިންމާލީ 25؛ . ހޮސްޕިޓަލްނިިމފައެކަން ެއ އޮތީ އެޮގތަށް 

ބ ީރެގ ފްލެޓ ތައް ެވސް  25އެ ބ ނާ  ެވސް އްގައިކޮްނމެ ހާލެ. ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ަވރަށް ބާރ  ްސޕީޑ ަގއި ޮގސް ނިންމާލީ

 ؛ން ލިބޭ އިމި ،މިކަން ނ ކޮށް މި އޮތީ .އެކަން ެވސް ކ ރެވ ނ . އެ ބޭފ ޅ ން ނިންމާ ަވރަށް ނިންމާފަ އެހެރީ

  އޭރ ެގ ެވރިކަމަށް ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މަންފާ މި ފްލެޓ ތައް ނިންމައިެގން  ،ން ފާހަަގކ ެރވ ނީއިމި އަޅ ަގނޑަށް

ަވންދެން އަޅ ަގނަޑކަށް އަަހރ  އަށް ކަމަކަށް  ފްލެޓ  ނ ނިމި އޮންނާނެ 600 ،ނ ނިމިމިކަން ިމ  .ތަންކޮޅެއް ކ ަޑަވނީ

ކ ިރ ކަމ ަގިއ އަދި ކިތަންމެ ލަހ ން މަސައްކަތް. ލ ކ ރާެނ ކަމެއްބޫަގހިޔެއްނ ޭވ މި ރާއްޭޖެގ އެްއެވސް ިދވެއްަސކ  
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ހ ރި މައްސަލަތައް ބެލ ން ިމީއ  ، މިމި މަްއސަލައިަގއި ތ ހ މަތ ކޮށްފައި ިމހިރި ކަހަލަ ކަންކަން ،ީމަގއި . ީވނަމަެވސް

 ބަޔަކަށް ނާޖާިއޒ  މީެގން ޮކންމެެވސް. ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މަޖިލީހ ންިމ ކަމެއް  ަވރަށް ރަނަގޅ 

 ،މިހާރ ެގ ހާލަތަށްމިއީ އަޅ ަގނަޑކަށް ިހޔެއްނ ޭވ  ،ނީއަހަރ ން ޭނޅޭ އަށް ފްލެޓ   ހަ ސަޭތކަ. ފައިދާތަކެއް ލިބޭތީ

އެކަިނ ހަމަ ؛މިހާ ދ ަވސް ާވންީވ ،އޮތް ފ ރ ަޞތަށް ބަލާއިރ  ނ ނިމިން ކ ރަމިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަތް

މިއިން ؟ ފަރާތަށް ލިބެނީ ކިހާަވރެއްތޯ ކަްނކަްނ ނިންމައިެގން އެެވސް މި ދެންނެިވ  ސަބަބަކީ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން

 މިއަދާ ެއ ސާފ ނ ެވ އޮތީމާ؟ ތިމަންަނއަށް ލިބެނީ ކިާހަވރެއްތޯހ ރީ އެހެން. ަބލާފައި ކޮންމެ ކަމެްއަގިއ ކ ީރަގިއ 

 ަވރަށް ބޮޑަށް. ްއޔާފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރި  ދެއްިވ. ނީހަމައަށް މިކަން ނ ނިމި އޮތްކަން އަޅ ަގނޑަށް ފާަހަގކ ެރެވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ނަޞީރ  އިބްރާހީމް މެންބަރ ިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ މ ލަކ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ނަޞީރ  އިްބރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މ ލަކ 

ބޯހިޔާަވހިކަމަްށ  ށްފ ލ ހ ންނާއި، ފ ލ ހ ންެގ ޢާއިލާތަކަ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސިފައިންާނއިޝ ކ ރިއްާޔ 

ފްލެޓ  ދިނ މ ެގ  ށްފ ލ ހ ންނަ ލްކޯ މެދ ެވރިެވެގން ސިފައިންނާއިޕޮެގނެސްދިނ މ ެގ މަޤްޞަދ ަގިއ ސިފްކޯ، އަދި 

ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ބެލ މަށް ތަކެއްބޭނ މ ގައި ހިންިގ ޕްރޮްގރާމ ެގ ތެރޭގައި ހިނާގފަިއާވ ކަންތައް

ޤައ މަށް ދިމާާވ އެންމެ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް . ފ ރިހަމައަށް ތާީއދ ކ ރަންާވ މި މައްސަލައަްށ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފައި

އި ހަރަކާތްތެިރާވން ކާރިސާތަކ ގައި އެންމެ އިްސ ސަފ ަގ އި ނ ރައްކާތެރި ހާލަތްތަކ ަގއި ައދި ޤައ މަށް ދިމާާވ އެންމެހަ

ދިއ ަމީކ އަހަރ  ފާއިތ ެވެގން އަށް އިލާތަކަްށ ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ނ ލިބިޢާސިފައިން. އެ  ފ ލ ހ ންނާއި ،ބަަޔކީއެއް ތިބޭ 

އެ ަމއްސަލަެއއް މި އިްއޒަތްތެރި  ،ިމކަމ ަގއި އިހ މާލ ާވ ފަރާތްތަކެއް ާވނަމަ. ަމއްަސލައެއް ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އެ ޢާއިލާތަކ ްނ  ؛ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް .ބެހޭ ކޮމިޓީތަކ ން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ މަޖިލީހ ެގ ކަމާ

މި ފްލެޓ ތަކ ަގއި ބައިެވިރެވފަިއާވ  ،ސިފައިންެގ އަތ ން ފ ލ ހ ންނާއި މި ދެންނެީވ ؛އިއެްޑާވންސް ފައިސާ ނަންަގވަ 

އަދި އޭެގއިތ ރަށް މ ސާރައިްނ ކޮންމެ އި، ޑްާވންްސ ފައިސާ ނަންަގވަ އަތ ން ެއ ބޭފ ޅ ންެގ މ ސާރައިްނ އެ ެގ ފަރާތްތަކ 

 ހަމައަށް ދެޭވނެ އެްއެވްސ އ ފަލެއް ނ ލިބި ސިފައިންނާއި  ފްލެޓާ  ،ނަމަެވސް  .މަހަކ  މި ފްލެޓ ތަކަށް ފައިާސ ކަނޑ އްާވ

މި އިއްޒަތްތެރި  .ލެއް ހޯދަންޖެހޭއްޙަ. މިކަމަށް އެއްކޮށް ާގްތަގނޑަކަށް ަމގ މަތިެވފަ ަވނީ ޢާއިލާތަކާ ފ ލ ހ ން މި

ފައިާދ  މިކަމ ެގ ތެރެއިން ނާޖާއިޒ  ،މަޖިލީހ ން މިކަމ ެގ ތެރެއަށް ަވދެ މިކަން ެވސް އެންމެ ހަރ ދަނާ ޮގތެއްަގއި 

ެވްސ އަޅަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި   މެދ  ފިޔަަވޅ  އެ ބަޔަކާ ،ނަާގފަިއާވ ބަޔަކ  ތިބި ނަމަ
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މި ބޭފ ޅ ންނަށް . ިސފައިންެގ ޚިދ މަތްތައް ހ ރި މިންަވރ  ނީ ރާއްޖޭެގ ެއކި ކަްނކޮޅ ތަކ ަގިއ ފ ލ ހ ންނާއިފެންނަ

ޖެހ މެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އެހެންީވމާ، ހިތްހަމަދެން ޤައ މަށް އަންނާނެ  ،ހިތްހަމަޖެހ މެއް ނ ލިބި

 ހަތް ،ޕޮއިންޓެްއެގ މައްޗަށް ހަތްހަކަށް މި ދެންނެިވ މައްސަލަ ީވ އެންމެ އަަވ ،ެވސް މި އެދެނީ އަޅ ަގނޑ 

ޕޮއިންޓަށް ބިނާކޮްށ މި ހަތް އޮީތ ެއކ ލެިވަފިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި  ކަންބޮޑ ވ ެމއްެގ މައްޗަްށ މި މައްސަލަ މި

ފ ރ ޞަތ   ކަމަށް ފާހަަގކޮށް އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހ ން ބަލަންޖެހޭނެ ރިމައްސަލަ ީވހާ ައަވހަކަށް ިމ އިްއޒަތްތެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.  ން.ހޯދާލި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޝިޔާމް އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ަވރަށް އ ފާކ ރަން އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްބަތްެވަވަޑއިަގންަނާވ އާދެ، 

ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްީވތީ. ިމއީ މިއަދ ެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެްއ 

ދ ެވަވަޑިއެގންފަިއާވ ކަމެއް. ޢ ންތަނަށް ވައްދަން ވަ ތަ ސިފައިން މި ފ ލ ހ ންނާއި ތެޭރގައިހ ެގ ދ ަވއަހަރ 

ކަެމއް ނޫން.  އެީއ ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އާ ދެން .ކަންތައްަތއް ނ ޭވ ހިާސބަށް ެވސް މި ިމއަދާ ،އެހެންނަމަެވސް

  ައދިެވސް ދެ އަހަރ  ާވިއރ  ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި ކ ރަން ނިންމާފައި ހ ރި ކަންތައްަތއް ެވސް ހަތްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ަވަނ އަހަރ  މި މަސައްކަތް  2013ެވސް ނ ނިމިހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، 

މި މަސައްކަްތ  ޮގްއސަ ަވކި ހިސާަބކ ން މި މަސައްކަތް މަޑ ޖެހ ނީ. އޭރ  ނޫމަޑިއާދިޔައީ. ފެިށެގންފެށިެގން

ިމއީ ސަރ ކާރ   .މިއީ ދެ މ އައްަސސާެއއްަގއި އޮންނަ ދެ ކޯޕަރޭޓިްވ ،ކޯ އަދި ޕޮލްކޯ ހަާވލ ކ ރެިވެގން ދިަޔއީ. ސިފް 

ެއކީަގިއ  އާނޫމަޑި ،އެނިގަވަޑއިަގްނނަާވނެ .ސަރ ކާރ  ހިއްސާާވ ކ ންފ ނިތަކެއް ެވސް ނޫން .ކ ންފ ނިތަކެއް ނޫން

ޞާލިޙްެގ ސަރ ކާރ ން ބަދަލ ދިނ މ ގެ  ރައީސް ިއބްރާހީމް މ ޙައްމަދ   ،ނޫމަިޑއަްށ މި ސަރ ކާރ ން ؛ދިެވހި ސަރ ކާރ ން

ްށ އެްޑާވންސަ ،އެމް.ެއން.ޑީ.އެފްެގ މ ަވްއޒަފ ން ދައްކާފައި ހ ރި ،ަވނީ ސިފްކޯެގ ނަމ ގައި ފައިސާ ދިންއިރ ަގިއ މި

 ؛ސަރ ކާރ ން ނޫމަިޑއަށް ޭދންޖެހޭ އެއްެޗއްެގ ތެރޭަގއި، މިލިއަްނ ރ ފިޔާ އެ ބަދަލ ެގ ތެެރއިންސަޭތކަ ދައްކާފައިހ ރި 

ސިފްކޯައީކ . އަކީ ސިފްކޯ، ހ ރި ކަމެއް ނޫނޭގ ޅ ން މިއީ ސަރ ކާަރކާ ،ަގނޑ  ކ ރިންެވސް ދަންނަވައިފިންއަޅ 

ނޫމަޑިއަށް ދޭންޖެހޭ  ،އް. އެތާނެގ ހ ރި ަފއިސާއެތާނެގ މ ަވްއޒަފ ން ެވެގން ހިންާގ ކޯޕަރޭޓިެވ. އްކޯޕަރޭޓިވެ 

 ސަޭތކަސް ިހމަނައިެގން ނޫމަޑިއަށް އެ ބޭފ ޅ ން ދައްކާފައި އޮތް މިލިއަން ެވ ސަތޭކަފައިސާތަކ ެގ ތެރޭގައި މިދަންނަާވ 
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އެީކަގިއ  އާކަމަށް ެއންމެ ފަހ ން އޭ.ޖީ މިލިއަން ރ ފިޔާ އެއީ ިދެވހި ސަރ ކާރަށް އަނބ ރާ ދަްއކަންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫން

ސިފްޯކއަށް ދޭންޖެހޭ  އެއީ . މީން ނިންލްމަންޓް ކޮމިޓީއޮތް ސެޓ  ސަރ ކާރ ން ހަދާފައި ،ންލްމަންޓް ކޮމިޓީސެޓ 

ށް މިލިއަން ސަތޭކަ ިވއްސަކައެީކގައި މިހާރ   ދެން ިއންޓްރެސްޓާ، މިލިއަން ރ ފިޔާަސތޭކަ. ކަމަށް ފައިސާެއއް ނޫން

ދިެވިހ ރަްއޔިތ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އެްއޗެއް.  މާފ ކ ރަްއާވތި! ؛އަށްމިއީ ނޫމަޑި. ޖެހޭނެދޭން. ރ ފިޔާ އަރާނެ ޙަޤީޤަތ ަގއި 

. އަށް ދީފަަވނީ މި ފައިސާ ނޫމަޑި ސަރ ކާރ ން މި ،ޖެހޭ އެއްެޗއް. އެހެންނަމަެވސްްށ ދޭންސިފައިންެގ މ ަވްއޒަފ ންތަކަކަ

އ ޅެނީ އިްއޒަތްތެރި  ފައިސާ ނެތިެގން މި .ފަން ނިންމާލްމަންޓް ޮކމިޓީކަމަށް ސަރ ކާރ ން ސެޓ  ނ ޖެހޭ އެއްޗެއްދޭން

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ސަރ ާކރ ަގިއ މި ފްލެޓ ތައް އެންމެ  އ ޅެނީ. ރައީސް. ފަިއސާ ނެތިެގްނ މި މަސައްކަތް ނ ނިމިެގން މި

ހަ ސަތޭަކ ައޅާ ސަރ ާކރެއް. ީކއްެވެގންތޯ ކޮށްފައި ހ ންނާނީ. ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރަކީ ފްލެޓ ރަނަގޅަށް މަސަްއކަތް

ރ ެގ އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރ ކާ ، ިމއީތަކ ަގއި މައްސަލަތަެކއްއެ ެއްގރިމަންޓ   ؟ފްލެޓ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ނިންމެންީވ

ަގނޑ މެން މަލީ މަސައްކަތް ފެށީ. އަޅ  ޢަސަރ ާކރަކ ން ނޫން މީެގ ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ  ސްއެހެްނނަމަެވ .ިވސްނ މެްއެގ ތެރެއިން

ެވެގން އެ މަްއސަަލ ހިސާބ ން މީތި ސްޓަކ  މައްސަލަތަކާ އި ހ ރިމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިެގން މި އެްގރިމަންޓ ތަކ ގަ ޢަ

. ހާސް ފްލެޓެއް ނޫން އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ެވސް ދެންނެިވހެން ހަތް .  އަޅާފަހާސް ފްލެޓ  ހ ންނާނީ ހަތް ޖެހ ނީ. 

،  އެހެންީވމާ. ޓްރަކްަޗރ ނިންމާފަސް ފައިސާޅީހަކަށް ޓަަވރ  ހ ންނާނެ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ފައްޓާ

. ކަމެއް ނޫން ބޮޑ ފްލެޓ  ެއޅ ްނ އެީއ މާ  ހަ ސަތޭކަަރއީސް ޔާމީްނެގ ސަރ ާކރަށް  ؛ޜކަހަ ސަތޭއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ން ތި ނިންމަާވ ކަންތައްތަކ ެގ ޒިންމާ ލްމަންޓް ކޮމިޓީޓ ސެ، ލްމަންޓް ކޮމިޓީއަށްއަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ެވސް ޮގާވަލން ސެޓ 

ރައްޔިތ ންނަށް ދޭންޖެހޭ  ެއއީ ދިެވހި ؛. ދިެވހި ަރއްިޔތ ންެގ ފައިސާ ޖެހޭނޭކޮންމެެވސް ދ ަވަހކ ން ނަންަގަވން

 މީން ނިންލްމަންޓް ކޮމިޓީމިލިއަން ރ ފިޔާެގ ާވހަކަ ިމ ދައްކަނީ. ެސޓ ސަތޭަކ  ،ެއ ފައިސާ. ޑިންފައިސާެއއް އެީއ ނޫމަ

ކަމަށް. ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ނޫމަޑިއަށް ފައިސާ ދިންއިރ  އެ ފައިސާ އަކީ ދޭންޖެހޭ އެްއޗެއް ނޫން

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 . ހާރޫން އަޙްމަދ  މެންބަރ  އިްއޒަްތތެރި ދާއިރާެގ މަނަދޫތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ހާރޫން އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަނަދޫ

ރައްޔިތ ން ެވްސ  ހާައޅ ަގނޑ މެން ހ ރި ،ާވ މައްސަަލއަކީ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދ  ހ ށަހެޅިފައި މި

އެ ބޭފ ޅ ން  ،ދ ެވޢ ކަމަށް ަވ ފ ލ ހ ންނަށް ެގދޮރ  ނޫނީ ފްލެޓ  ދޭނެ ކަންބޮޑ ާވ މައްސަަލއެއް. ދިެވހި ސިފައިންނާއި
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ަދނީ ޑަބަލްކޮށް ދިރިއ ޅ މަށް  ނަގައިެގން އެ ބޭފ ޅ ން އެޕޭމަންޓ  ނަާގ އެކި ތަންތަނ ން ލޯނ އަތ ން ޑައ ން

އްާސސީ މައްސަލަެއްއެގ ތެޭރަގިއ ނައިފަރ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ެދއްެކިވ ާވހަކަ ޚަކ ރަމ ން. މިފަދަ ޚަރަދ 

ަގިއ ޢ އެ ިވާދޅ ާވ ނޫމަޑީެގ ަމއްސަލަިއގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިފާ .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ށްެވރިކ ރަން

. ަބސް ދެްއާވފަެއއްކޮޅަށް ހެކި ަވަޑއިެގންެނީވ އެ ބޭފ ޅ ންނާ. ދޭން ފޮނ ީވ އޭރ ެގ ހައ ސިންގ މިނިސްޓަރ ބަސްހެކި

ނީ  ދައެމިހާރ ެވސް ނ ާވނެ މިއަދ . އެ ަމްއސަލަ ތަނ ގައި ދަްއކަަވއިެގން ، އެ ާވހަކަ އެ ޭބފ ޅ ން މިއެހެންީވމާ

ާވ ަވރަށް ބައިަވރ  އަޅ ަގނޑ  ިމ މައްސަލައިަގއި ފާހަަގކ ރަްނ ބޭނ ން، ކޯޓ ަގއި ކ ރިއަށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ކަމަށް. ޑިއ ީޓ  ކަންތައްތަެކއް އެބަހ ރި. ހ ށަހެޅިފައިާވ ަމއްސަލަިއެގ ތެޭރަގިއ އެބަހ ރި އިތ ރަށް ފަިއސާ ދީފައިވާ 

ކަންކަމަކީ  ކޮށްެގން ެގނައި ަތކެިތން އެހެނިހެން އަމިއްލަ ކަންކަން ކ ރެިވފަިއާވ ާވހަަކ އެބަހ ރި. މިމާފ 

އަރަނީ މި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަށް ؛ެނޭވނެ ކަންކަެމއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަލައިަގ

އަޅ ަގނޑ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ ެވބްސައިްޓ  ؟ނޫނީ މި ކ ންފ ންޏަށް ކިހާަވރެްއެގ ނ ފޫޒެއް ބާއޭ މި އޮންނަނީ ،ކ ންފ ންޏަކީ

މިލިއަން  11ރަށެއްގައި  ހަށ ން ރާއްޖޭެގ ސައިޓ ަގއި އެަބއޮތް ސީ.އެސް.އާރ ެގ ދަލިއިރ  ެވބްއިލައިފިން. ބަލައިބަލަ

ަވނަ އަހަރ ެގ  2017ދާއިރ  އަހަރ  ެވެގން އަށްއެއާެއކ  މި ޕްރޮޖެކްޓ  ނ ނިމި ހަމަ .ކޮށްފަރ ފިޔާެގ މަސައްކަތް 

ހަާވލ ކޮށްފައި އެބަހ ރި.  ބ ީރެގ ހަތަރ  ޓަަވރ  އަޅަން އެ ބޭފ ޅ ްނނާ ސާދަގައި ހ ޅ މާލެ ފޭސް ޓޫ، މަހ  ބަރ ންނޮެވ

ށް ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަަގމިހިރީ އަޅ ަގނޑ  

ނ ފޫެޒއްތޯ ބަލައިދޭޭށ. މިހާަވރަށް ސީ.އެސް.އާރ  މި މައްސަލަ ބަަލއިދެްއާވށޭ. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އޮތީ ކޮން ،ޮގާވލަން

އ ފެދޭ ސްޓްރަކްޝަން ކ ންފ ންޏަކ ން ހިންާގފައި ހ ރި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޫން. މިއީ ސ ާވލ  ޕްރޮޖެކްޓ  މި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޮކން

އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މި ފްލެޓ ތައް ނިންމަން   ،އެއާއެކ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މެދ ެވރިކޮށްހަމަ ؛ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ކަމެއް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން  އި ހ ރި ފައިާސއިން ކ ރިނ ާވަވރަށް އިތ ރަށް ީދފަކޮށްފައި ހ ރި މަސަްއކަތަށް ެއކަށީެގން

އެއާއެކ  ހަމަ ؟އެ ބޭފ ޅ ންެގ އެހެން ކަންކަން ކ ރެިވފައި ހ ރީ ،ކީއްެވެގންތޯ މި މަސައްކަތް ނ ނިމި. ބަލަން އެބަޖެހޭ

ޓަކަިއ މި  ށްކޮށްދެއްވ މަފ ލ ހ ން މިކަމ ން ސަލާމަތް ދިެވހި ސިފައިންާނއި ؛އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސަރ ކާރަްށ ޮގާވލަން

އަަވހަށް މި ޕްރޮޖެކްޓ   އި،ަސރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ހިންަގ ،ހައ ސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލ ކޮށް ޕްރޮޖެކްޓ 

 ދެއްާވށޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިންމާލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ ިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

މާތް  ދިނ މ ެގއިޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހި ފ ލ ހ ންނަށާއި ދިެވހި ސިފައިންނަށް ބޯހިާޔަވހިކަން ހޯދަ

ކަމަށް ބ ނާ ފްލެޓ ތައް ނ ނިމި އެަތއް ދ ަވެހއް  ހައ ސިްނެގ ޔ ނިޓ  600ފެށި މަޤްޞަދ ގައި ހ ޅ މާލޭަގއި ައޅަން 

މަސް ތެރޭގައި މި  24އަހަރ  ވެއްޖެ. ކޮންޓްރެކްޓ ަގިއ އޮތީ  ހަތް  ،އަހަރ އަށް ވެއްޖެ. މިއީ އާދަިއެގ ާވހަަކެއއް ނޫން. 

ނައިފަރ    ،ރި މެންބަރ ެވސް މިއެއް ނ ނިމ ނ . ދެންމެ އިއްޒަތްތެ މަސް ީވއިރ  85. ކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓ  ނިންމަންޖެހޭނެ

. ނޫމަޑިއަށް މިކަން ނ ެވެގން ކޮންޓްރެކްޓ  ކެންސަލް ،ނޫމަިޑއަށް ދީފައި ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ިވދާޅ ެވއްޖެ

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ ން  ،ނޫމަޑިއަށް ސަރ ާކރ ންޭއރ ެގ ހައ ސިްނގ މިނިސްޓަރ މ ޢިއްޒ   ؟ތޯ ނޫމަޑިއަށް ީވއްނެކިހި

ކި ކޮންްޓރެކްޓ ތަކާއި ކ ރަމ ން ައއި މަސައްކަތް މ ޢިއްޒ  ައއިއްަސ އޮފީހ ގައި އިނދެފައި މ ިޅ ހ ރި އެިކއެ ދީފައި

ަގއި ެވިރކަން  2018 އާބިޓްރޭޝަނަށް ޮގއްސަ. ކ ރީ. އެ މީހ ން ދިޔައީ އާބިޓްރޭޝަނަށްކޮންޓްރެކްޓ ތައް ކެންސަލް 

 ާގނޫނާ  . ކެންސަްލކ ރީކ ރީކޮންޓްރެކްޓ  ކެްނސަލް ނައޭތިމަން! އޭ ،މ ޢިއްޒ  އާބިޓްޭރޝަނަށް ޮގްއސަ ބ ނީ ބަދަލ ީވމާ

 ،ކޯޓަށް ޮގއްސަ މި ބ ނީ، ޚިލާފަށޭ. މ ޢިއްޒ  މިނިސްޓަރަކަށް އިނދެފައި ނޫމަީޑެގ ޮކންޓްރެކްޓ  ކެންސަލްކޮށްފައި 

 ެގ އޭރ ެގ ަވޒީރ  ނޫމަޑިކޮޅަށް ޮގސް ނޫމަޑިއާ ދައ ލަތ  ؟ށްނ ޖެހޭތޯޚިލާފަށޭ. ދެން ބަދަލ ދޭކަ ކ ރީ ާގނޫނާކެންސަލް

އެއްޮކޅަށް ބަޔާން  ކ ރެޭވ. އެކަމ ގައި ޮގްއަސ ނޫމަޑިއާނަަގިއެގން ކަމަށް ތ ހ މަތ ިރޝްަވތ  ،ހިފަިއެގންއެްއކޮށް ބައިއަތ 

 އެއް ނޫނޭ. ދީފައި އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަދި ނިމ ނީކީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ެގ ާކށިދޫ ދާއިރާ ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

މި  ،ިވދާޅ ަވނީމިހާރ  ާވހަކަދައްަކާވ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ   ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހައިރާންަވނީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަލ ކ ރަމ ން އަންނަނީ ކޯޓ ން މައްސަލަ ނިންމީމަ ެވސް އަލ ން ކޯޓަށް ދާްނ ޢަެވސް  ސަރ ކާރ ން ފެށ ނީއްސ ރެ

ެއއްނ  އެ ހެދި ާވހަކަ ؟ކޯޓ ން ބޭރ ން އެހާ ބޮޑ  ޕޭމަންޓެއް ހެދީ ޖެހ ނީމާ ސަރ ކާރ ން ކީްއެވެގންހޭ ނޫމަޑިއާފަ. އަންާގ

ކީްއެވެގންހޭ އެ ލާރި ނޫމަޑިއަށް  . ނ ލަމާ ހިނާގށޭ ރައްޔިތ ންނަށްއި، އޮޅ ަވންީވމާއެހެ ؟އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ

  ؟ދިނީ
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ކ ރިއަށް  ާވހަކަފ ޅ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރެގ ހ ޅ ދޫދެަވަޑއިެގން ެދއްވ ްނ އެދެން. އިށީނ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ެގންދެވ ން އެދެން. 

 

  ާވހަކަދެްއކެވ ން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ަރނަގޅަށް ހިނަގހިނާގ ހ ރި  ،މ ޢިއްޒ  މިނިސްޓަރަކަށް އިނދެފައި ،ަވރަށް ސާފ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ

ތިމަންނަ ކޮންޓްރެކްޓް  !ާއނ ،ކޮންޓްރެކްޓ  ކެންސަްލކޮްށފައި ކޯޓަށް ޮގސް ބ ނީ ،ލާފައި އިމަޝްރޫޢ ތައް ހ އްޓ ވަ 

ފ ރަތަމަ ބަޔާން  .ކ ރި ޮގތްއަމިއްލައަށް ތިމަންނަ ކެންަސލް ކެންސަލްކ ރީ ޯގްސކޮށޭ. ދެން ދޭންޖެހޭނެ ލާރި. އެއްބަސްީވ

ދެަވނަ ދ ަވހ  ޮގސް އަނެއްކާ ބަޔާން ބަދަލ ކ ރީ. އަނެއްކާ ބަޔާން ބަދަލ ކޮށްފަިއ އެކަން ކ ރެްއީވ. އަދި މީ  ،ދީފައި

ސަ އަމިއްލައަްށ ނޫނޭ. އަިމއްލައަށް ޮގސް ނޫމަޑިއަށް ަބޔާން ދިނީ. އާބިޓްރޭޝަން ކޯޓަށް ގޮއް އްބަޔަކ  ބ ނެެގނެ

މިލިއަްނ  ފަސްމ ޢިއްޒ  ހ ޅ މާލެއިން  ،ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ިވދާޅ ވެއްޖެ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދީފައި ެއކަން ކ ރީބަޔާން

؟ އް ަގނެފި. ކޮންތާކ ން ހޯދި ލާރިއެއްތޯހައ ސެމިލިއަން ރ ފިޔާެގ ބޮޑ  ރޯފަސް ަވޒީރ ކަން ނިމ ނ އިރ   ،ރ ފިޔާއަށް

މި މައްސަލަ   ؟ނެީގ ކޮންތާކ ންތޯ ލާރި. ބ ރިއަށް ހަދައިފިފަނަރަ  ،ބ ރިއަށްދަ ސާނަަގިއެގން  ެގ ލޯނ  ހ ރި މާލޭގައި

 މިނިސްޓަރަކަށް އިނދެ އެކަން އި،މަކަރާއި ހީލަތް ހަދަ އި،މިހާރ ެވސް ތަޙ ޤީޤ ކ ރަންޖެހޭ. ސީދާ ރިޝްަވތ ނަަގ އި،ބަލަ

ކޮންޓްރެްކޓ   ،ކޮށްފައިލ ކޮށްފައި ރައީސް އޮފީހަްށ ޮގސް އިކޮނޮމިކް ކައ ްނސިލ ގައި އިނެދެގން އޭިތ ބާޠި

 އި،ކ ރީ. ކިޔާފައި އަިމއްލައަްށ މައްސަލައަށް އ ފައްދަ ޚިލާފަށޭ ބާޠިލ  ކޯޓަށް ޮގސް މި ބ ނަނީ ާގނޫނާ ،ކޮށްފައިބާޠިލ 

ެއކަން ކޮްށެގން އިން މީހެއްެގ ާވަހކަ މިއީ. ސީދާ  ،އަިމއްލައަށް ޯކޓަށް ޮގސް އިޢ ތިާރފ ެވ ،ށްކޮ މައްސަލަ ޯގްސކޮށް

ފ ލ ހ ންނަށް. މި  މީެގ ހ ރިހާ ދެރައެއް ިސފައިންނާއި ؛ކ ަރންޤައްޔޫމްެގ ސަރ ކާރ ން ރާަވއިެގން ަވްއކަންދ ލްޔާމީން ޢަބް

މ ސާރައިން ކަނޑައިފި. އެ މީހ ން ހާލ ަގއި  ،ޕޭމަންޓ  ނަގައިފިފްލެޓ ތައް ލިބ ނ  މީހ ންނަށް. އެ މީހ ން އަތ ން ޑައ ން

 ެވސް.ން ދިނީ ނޫމަީޑެގ ެއއް ޑިެރކްޓަރ  ެޝއަރާވ ކ ންފ ންޏަށް އަނެްއކާފަހ  ،ޖެހ ނީ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓ  ީދފައި

ދީފައި އެ ކ ންފ ނިން ެގންނަ ހ ރިހާ މ ދާ ޑިއ ޓީ ފްރީ. އެ މީހ ން ހިންާގ ހ ރިހާ ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ޑިއ ޓީ ފްރީކޮށް 

 އެހެން ޕްރޮޖެކްޓ ތަކަށް މ ދާ ެގންދަނީ.  ،ހިންަގނީ. ހ ރިހާ އެއްެޗއްސެއް 

 

 ސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާ

 ނައިފަރ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް  ދެން.ން އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. 

 .ޝިޔާމް އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ
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 ނިޒާމީ މައްސަލަ()

 މް ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާ

ޖެހޭ. ތަނ ގައި ަވރަށް ރަނަގޅަށް ސާފ ާވން އެބަ މި ،ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތް

މިިލއަން ޑޮލަރ  ިމ  12އަނެްއކާ  އިންމިލިއަެނއް ެވްސ ނޫން. ޭއެގތެރެ 55މިލިއަން ޮޑލަރ ،  55ކީްއެވެގންތޯ 

ރީ ނޫމަިޑައށްދީފަ. އެ ފައިސާ ެދވ ނީ ހެއެަތއް މިލިައން ރ ފިޔާއެްއ ދިެވހި ސިަފިއންެގ ފައިާސ އެ 100އިތ ރ ީވ. 

 ..ނީސް.ށެއާިބޓްރޭޝަންެގ މަސައްކަތް ނ ފެ ؟ކީްއެވެގންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ހ ޅ ދޫ މެންބަރ ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް އޮިތއްޔާ ފާހަަގކ ެރއްވ ން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އިއްަޒތްތެރި

 .ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

 ޓްމ ޢިއްޒ  ަވޒީރަކަްށ އިނދެެގން ކޮންޓްރެކް ،ަވރަށް ސާފ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ރީ ާގނޫނާ ކ ޔާމީނާެއކީ އިނދެެގން ކޮންޓެކްޓް އ ންސިލ ގައިކަ މިކް އިކޮނޮ ރަީއސް އޮީފހަށް ޮގސް ،ކ ރީކެންސަލް

ފަ. އަނެއް ދ ަވހ  ކޯޓަށް ޔާމާ ސްލޯއޭ ކި، އޭމަސައްކަތެއް ނ ެގންދެ އެ މީހ ން ރީ،. ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލ ކ ޚިލާފަށޭ

 ކ ރީ ާގނޫނާބާޠިލ  ޓްތިމަންނަ ކޮންޓްރެކް ،ބ ނީ ޖެހިެގން ޮގސް ބަޔާންދީފައިބައިންމަތިން އަށް މި ބ ނީ، އަމިއްލަ ޮގއްސަ

އަްށ ތާއީދ ކ ރާތީ އެ މީހ ންެގ މީހ ން އެމް.ޑީ.ޕީ އެ ،ޚިލާފަށޭ. އޭެގ އަެނއް ދ ަވހ  ބަޔާން ބަދަލ ކޮށްފައި ބ ނީ

ންނަށް ބަދަލ ދޭންޖެހޭނެ ނޫންތޯ. އެ މީހ ންގެ . އެހެްނީވމާ، އެ މީހ ރެކްޓް ބާޠިލ ކ ރީއޭ. އެެހންެވެގންނޭ ބާޠިލ ކ ރީކޮންޓް

 14އަމިއްލަ ެގ   ފަހ ންނެއް. އަ ަގތީ މިލިއަްނ ރ ފިޔާއަށް ރޯހައ ސް  5، ޭއެގފަހ ން ހ ޅ މާލެއިން އިއަތ ން ލާރި ނަގަ 

 މިހާރ  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާއި އޭ.ސީ.ސީއާ  ؟ ެވސް ނ ނަާގ. ކޮންތާކ ން ހޯދި ލާރިއެއްތޯއްއެންމެ ލޯނެ ބ ރިއަށް ހެދީ

ނޫންތޯ. ފ ލ ސް ެއއްޗެިހ ބަލަންވެއްޖެ ހ ރި ކ ންފ ނިތަކ ެގ އެަކއ ންޓާގ ޅ ން ިއ،ެއަކއ ންޓާ މ ޢިްއޒ ގެ  ަވދެ، ޮގސް

 ؟ފަދަ ބޮޑ  ަވްއކަމެއްކޮންތާކ ްނތޯ. ކޮން ތޯ. ލާރި ނެގީ ީވ ކިިހނެއް ން ތަޙ ޤީޤ ކ ރަންވެއްެޖ ނޫންތޯ. މި ލާރިއަށްއޮފީހ 

ން އެ ތިބީ. މިީއ ެގެގން، ރޯހައ ސް ަގނެ އި އަޅަ  ަވަގށް ނަަގިއެގން، ެގރިިއލާތަކ ން ދެއްކި ލާޢާފ ލ ހ ންނާއި ސިފައިންެގ 

ކަންތަކޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ  ކ ރިން ބެެގބޮޑ  ެވރިކަެމއްަގއި ތި ،ހިންާގފައި ބޮޑ  ވައްކަެމއް. ބޮޑ  ޖަރީމާއެއް

 ަވަގށްެއ މީހ ން ދެއްކި ޑައ ން ޕޭމަްނޓާއި އެ މީހ ން މަހ  މ ސާރައިން ކެނޑި ލާރިޮކޅ   ؛ެގހ ންނާއި ސިފައިންލ ފ 

ތިއްބަަވނީ. އެއީ އޭރ  ވަޒީރ ކަމ ަގއި ެއ  މި ންޅ ން މި ބޭފ ކ ރަނަަގިއެގން ތިބި ަބއެކޭ މި ަތނ ގައި ައއިސް ދިފާޢ 
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މިލިއަްނ  3މިލިއަން ޑޮލަރ ،  2ލަރ ، މިިލއަން ޑޮ 1އިެގްނ ކ ރި ާވހަކަ. އަނެއް ބޭފ ާޅ ެއކައ ްނޓަށް ވަ ބޭފ ޅ ން ތިއްބަ

 ޑޮލަރ  ޖަމާަވމ ން ދިޔައީ. ަވަރށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ަވގ ތ  ހަމަވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޝިޔާން  ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަްތތެރި  ދާއިާރެގ ތޮއްޑޫރި މެންބަރ . ތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިާރެގ ތޮއްޑޫ

ދާންދޫ ދާއިާރެގ  ،ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން 179ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ރައް 

ދ ކ ރަން. އަދި މި ފައިާވ މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީޅ އްާވހ ށަހަ هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި 

ެގ ޅ މެއްށަކޮމިީޓއަށް ފޮނ ވ މަށް ހ  ބެލ މަށް، ެގ ކޮމިޓީންޮގތ ަގއި މި މަޖިލީހ  ެގ އަސް ަމއްަސލައެއް ރިމައްސަލަ ސީ

ތ ަގއި މިއީ ަވރަށް ޮގކ ރާ ބޫލ  ަގައޅ ަގނޑ  ިރ ރައީސް، ތެޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަާޅލަން ބޭނ ންޭވ. އިއްޒަތް

 ބޮޑެތި ހ ރި ަވރަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ީމަގިއ އެބަ .ދިަޔއީއަހަރ  ެވެގން 8ސްަފއިާވ މައްަސލައެއް. ޮގދިގ ލަިއެގން

ޙަޤީޤަތ ގައި ނޫމަޑިއަީކ ؟ އްކަނީ ީކއްެވެގްނތޯބާރަކަށް ނޫމަޑީެގ ާވހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދަ މާލ ތަކެއް. މާއިޙ 

ކ ރ މަށް ެގ ތެރެއިން ަވްއކަންސަރ ކާރ އެ ފަހ  އ ފެދިެގން ައއި  އޭރ ަގއި ބަާޣާވތަކަށް ،ރ ކާރ ންބާޣީ ަވޙީދ ެގ ސަ

ދިޔަ ކަންތައްތަެކްއ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ގައިތެރެއިްނ ހިނ ެގމާތަކެއްޖަރީ ހިންިގގ ޅިެގން  ޓަކައި ނޫމަޑިއާ

ަޓކީ ނޫމަީޑެގ އެްއ ލެންޑް އެކްސްޕާއިން އައިްސ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ކަނަޑއެިޅެގން ައއިކަންތައްތަކަީކ. އޭެގތެރެ 

ެގ ކީއްެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ   ،ށް އޮްއާވ. އޮތް ޮގތައެްއޗެއް  އ ފެދިެގންާވހިއްސާދާރ  ހިއްސާާވ ކ ންފ ންޏެއްެގ ޮގތ ގައި

ެއއްެވސް ކަހަލަ މަސައްކަްތކ ރ މ ެގ ހ ނަރެއް ނެތް ބަޔަކަށް   ،ޓަށް ރ  އައިލެންޑް އެކްސްޕާަވނަ އަހަ 2013 ،ކީ ސ ާވލަ

ދިެވއްެސއްެގ ނަން  ނަމެއްގައި ؟ކަމ ގައި ިވޔަސްެގ ކ ންފ ންޏަކަށް މި މަސައްކަތް ދިނީ ދިެވހިންެގ ހިއްސާ އޮތްރ ބޭ

ކަމ ަގއި ިވޔަސް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ކަޅ  ިވޔަފާރީަގއި، ަކޅ  ފައިސާ ބޭނ ންކޮށްެގން މ ިޅ އޮތް

ޔާމީންެގ هللا ގ ޅިފަިއާވ ކ ންފ ންޏެކޭ މިއީ. މިއީ ޢަބްދ  ކ ރަމ ންދާ، އެިކއެކި ފަރާތްތަކާކަރަ ސ ންނާފަތިއަރަބި

ްއ އެން ޓަކައި އ ފެއްިދ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ތެރެއިފައިސާ ރޯލްކ ރ މަށް ަކޅ އެީކގައި މި ރާއްޖޭގައި  ކަަރއާބިެވރިކަމ ަގއި އަރަ

ެވސް މި  ޑ ނހ ރި. އަޅ ަގކ ންފ ނި އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ކ ންފ ނީެގ މަޞްލަޙަތ  ހިމެނޭ އެކިއެކި ކަންކަން އެބަ 

ކޮށްލިއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބޭފ ޅ ންނަށް ހިންިގފައި އޮތީ އަިދ ކ  ކ ންފ ނީެގ ޕްރޮފައިލް ޗެ ؛ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ

ހިްނިގފައި އޮތް ގައި ަފއި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓަާކއި އަދި ކ ޅ ދ އްފ ށީ. އެއީ ހަނިމާދޫގައި ހިންިގމިހާތަނަށް ދެ ޕްރޮޖެކްޓ 

ެއއާެއކީަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  އިލްަގއި. ހަމަބޭފ ޅ ންެގ ޕްރޮފަ ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ޮގތ ަގިއ މި ޮއތީ ފާހަަގކ ރެިވަފއި އެ 
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 ؛އް ހިންިގފައިާވ ކ ންފ ންޏެއްެގ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޓެސީ.އެސް.އާރ ެގ ދަށ ން ފަސް ޕްރޮޖެކް

ެގ، ފެއްޭދަވރ  ތަްއ އ އި ނެތީތޯ މިަވރ ެގ ަހއިސިންގ ޔ ނިޓ ޭޖަގއްދިެވހިރާ ؟ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ނެތީތޯ ކ ންފ ނިތައް

ހ ރި މިފަދަ ކ ންފ ނިތައް. މިފަދަ ކ ންފ ނިތައް ހ އްޓާ  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް ާރއްޖޭަގިއ އެބަ ؟އެޅޭަވރ ެގ ކ ންފ ނިތައް

ތ ގައި ަވަރށް ބޮޑ  ރޭވ މ ެގ ތެރެއިން. ައދި ސިފްކޯ ވިޔަސް، ޕޮލްޯކ ޙަޤީޤަ ،ދިނީބޭރ ެގ ކ ންފ ންޏަކަށް މި ކަންކަން 

ތިބި އިްސ ފަރާތްތަކ ން މި ކަންކަން   އޭރ ގައި ،ރެއިން އޭރ ަގއި ތިބި އިސްފަާރތްތަކ ންތެނެގ ިވޔަްސ، މި ތަންތާ

ންޓް ދައްކަމ ންދާ މަޑައ ން ޕޭ ،ތައް ލިބިދި، ފްލެޓ ތަކަށް އެދަނީ އޭރ ަގއި ފްލެޓ މީެގ ހ ރިހާ ެގއްލ މެއް ެވެގން ،ރީމަކ 

 ޓާ ައއިލެންޑް އެްކސްޕާ ،އިޮގތ ަގއި ބަލަެގ ރިައސް މައްސަލައެއް ފަރާތްތަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންީވމާ، މިއީ ސީ

 ،ެގން ިވޔަސްށްންޓްަތއް ފްރީްޒކޮއަޅަންޖެހޭ. މި ބޭފ ޅ ންެގ އެަކއ  ވެއްިޖއްޔާ އެބަ ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިަޔަވެޅއް

 3ރަ ނ ދީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ަރމ ންދާ ފާރަތްތަކަށް މ ސާމަަސއްކަތްއެކީަގއި  އަދި ެވްސ އެ ދަނީ މި ބޭފ ޅ ންނާ

ކަށް ެގނައި ތަނ ދީ. މިހާރ  މި ކ ރާ ކަމަކީ ޕްރޮޖެކްޓ މަސް ެވެގންދަނީ ެގންގ ޅޭ މ ަވއްޒަފ ންނަށް މ ސާރަ 4މަސް، 

އެހެންީވާމ، އަށް މި ެގންދަނީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ސާމާނ ތައް ިވްއކާލ މ ެގ މަަސއްކަތް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކ ރި

އެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެއްިވ ހ ން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަޮގތ ަގއި މި މަޖިލީެގ  މައްސަލަެއއް ސްސީރިއަމިއީ 

 .ދަންނަަވން ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ފ ރ ޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ތިދާއީ ބަހ ސްެގ މަސަްއކަތް. މާފަންނ  މެދ މި ފަށަނީ މިއަދ ެގ އިބ  މެންދެން އަޅ ަގނޑ 

ދެަވނަ ފ ރ ޞަތ   އިަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ހ ށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަެއއް. މި މައްސަަލއިގަ  179މިއީ  ؛މެންބަރ 

މާފަންނ   ،ނަމަދާ ޮގތް. އެހެންެގންމަލ ކ ރަމ ންޢަެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން . ަގވާއ ދ ެގ ދަށ ން ނޯޭވ ދިނ މެއް މ ކޮށްންއާ

ކާށިޫދ ނާރ ާވ އަޅ ަގނެޑއް ކ ިރއަަކށް ނ ެގންދިޔައީްސ. މެދ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދެަވނަ ފ ރ ޞަތ 

 ،ލ ަތކާއި ޅ  ކައ ންސިއަތޮ ،ހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ، ސިޓީ ަކއ ންސިލ ތަާކއި  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ 

 މަށްއ ާވލ މ ައއްސަސާ އ ފައްދަފަިއާވ  ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް ޮއތޯރިޓީެގ ނަމ ަގއި ،ލ މާއިއިރަށ  ކައ ންސިލ ަތއް އ ވަ 
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ދެަވނަ  ،ގައި ޭބއްވ ނ   2020ޖ ލައި  8 ،ހ ށަހަޅާ ަގރާރ . މި ަގރާރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ްނ އިްއާވފަިއާވނީ އިލައިޮގވަ 

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ، ދެްއާވނީއިރ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވަ ރާަވނަ ޖަލްސާަގިއ. މި ަގ 17ދައ ރ ެގ 

 .ޖާބިރ هللا ޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ިމ  ރައީްސ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވރަށް އ ފާކ ރަން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ހިތްަވރ ަގދަ 

ހ ެގ  މަޖިލީެގން ރައްޔިތ ން . ޝ ކ ރ ދަންަނވަ އަޅ ަގނޑަށް ފ ރ ޞަތ  ދެއްީވތީ ިއއްވ މަށް ރ ރާަގމަޖިލީހަށް މި 

މ ޅިން ހ އްިޓ،  ތައްރާއްޖޭެގ އެންމެހައި ސިނާޢަތް ،ނާ ަވއިރަްސެގ ަސބަބ ންކޮރޯ ؛ރައީސަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޖަހާފައިާވތީ، ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ދިމާއަށް މިސްރާބ  ތް ބަނގ ރޫޓ ވ މާރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ފ ނޑ ފ ނޑ ެވ، ދައ ލަ

ހަމައަށް ސަރ ކާރ ން ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ތައް ބޮޑ ތަނ ން ކ ޑަކޮށް،  ގެއްލ ންތަކ ން ސަލާމަތްވ މާ ން ދަތި ދަލިބ ނ  ފޫބައް

އިާވ ފިޔަަވޅ ތަްއ މި ހިނދ ން މި ހިނދަށް  މަތީން ސަރ ކާރ ން އަޅަންޖެހިފަ މި ދިެވހި ޤައ މ  ސަލާމަތްާވނެ ޮގތ ެގ

ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ން.  167އެޅ މަށް ބާރ އެޅ މ ެގ ޮގތ ްނ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ 

އްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  އްޓި، ރާހ ން ނާ ަވއިރަސްެގ ސަބަބ ން ރާއްޖޭެގ އެންމެހައި ސިނާޢަތްތައް މ ޅިކޮރޯ ؛ަގރާރ 

  ޭޖެގ އިޤ ތިާޞދަށް ލިބ ނ  ފޫބައްދަން ދަތި އް، ރާތީާވޖަހާފައިދިމާއަށް މިސްރާބ  ނޑ ފ ނޑ ެވ، ދައ ލަތް ބަނގ ރޫޓ ވ މާފ 

ހިފައިާވ ޚަރަދ ތަްއ ކ ޑަކ ރ މ ެގ ފިަޔަވޅ ަތއް މި ހިނދ ން ެގ ަމއްޗަށް ރިާޢަޔތްކޮށް، ސަރ ކާރ ން ކ ރަންޖެ ެގއްލ ންތަކ  

ަވނަ  8ހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ މްދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖ  -1 ،މި ަގާގރ  ؛ހިނދ ީވ ދަނަށް އަޅަންޖެހިފައިނމި ހި

ޓަކަިއ ށްއްޭޖެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ަކީޒ އ ސޫލ ން ހިންގ މަރާދިެވހި ،މަތީން ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގ ބާބ ގައި

 ށް އ ާވލ މަށް ޓަަކއިގ ތަގ ތ ން ަވހައި އިދާރާތައް ވަ ަގއިާވ އެްނމެ 2ޤާނޫނ އަސާީސެގ ޖަދ ަވލ   ،އ ފައްދާފަިއާވ

 2010/7ާގނޫނ  ނަންބަރ   -2އަދި  ؛ަވނަ ބާބ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށާއި  8ހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ އަސާސީ މްދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖ 

ން ރާއްޖޭަގއި އ ފައްދާފަިއާވ ސިީޓ ެގ ދަށ (ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ )

، ާގނޫނ  ނަންބަރ  ލައިއިރަށ  ަކއ ންިސލ ތައް ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް އ ވަ  ،ޅ  ަކއ ންސިލ ތަކާއިއަތޮ ،ސިލ ތަާކއިންކައ 

ކޮށްފައިާވ ޯލކަލް ކައ ްނސިލ  ދިެވިހރާއްޖޭަގއި ބޭްއވ މަށް އިޢ ލާން) 2020/3އަދި ާގޫނނ  ނަންބަރ   ،ާގނޫނާއި  2010/7

ހިންގ ން  ންއ ސޫލ ލާމަރ ކަޒީ  ަތއްރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިދިެވިހރާ) 2020/5އަދި  ،އި (އާއިންތިޚާބ ެގ ޚާއްޞަ ާގނޫނ 

ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާީސެގ  -3 ؛ލ މަށާއިއިަވގ ތ ން ަވގ ތަށް އ ވަ  (ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ާޚއްޞަ ާގޫނނ 

ދިެވިހރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ) 2010/7ނ  ނަންބަރ  ނޫާގ ،މަތީން ަވނަ ބާބ ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގ 8

އަތޮޅ   ،ކައ ންސިލ ތަާކއި ާރއްޖޭަގއި އ ފައްދާަފއިާވ ިސޓީ ދަށ ން ެގ (ލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫ
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ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް  ،ށްއަދާކ ރޭތޯ ެބލ މަރަންޖެޭހ ޒިންމާތައް އަދާކ  ންރަށ  ަކއ ންސިލ ތަކ  ،ތަާކއިސިލ ކައ ން

ދަށް  ނންޖެހޭ މަސައްަކތް މި ހިނދ ން ހިކައި ކ ރާޓައ ފައްާދފައިާވ މ ައއްސަސާ އ ާވލ ަމށްނަމ ަގއި އޮތޯރިޓީެގ 

އިލްތިމާސްކ ރަމެެވ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  އަށްރިއްޔާ ރައީސ ލްޖ މްޖހޫ ހަށާއިފެއްޓ މަށް، ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީ

ކާށިދޫ  ؛ހައިސިއްޔަތ  އި ހިމެނޭމަޖިލީހ ަގ ؛މި ަގާގރ  ހ ށަހެޅި މެންބަރ  ،މާއްާދެގ ދަށ ން ަވން 167ެގ ަގާވއިދ 

 ހެޅީ މި ަގރާރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަ ؛. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސ2020ްޖޫން  23 ޚ ތާރީ. ާޖބިރ هللا ޢަބްދ   ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ދިެވހިރާއްެޖއަީކ ޔ ނިޓަރީ ދައ ލަެތއް. މިީއ  ؛އަކ ރ ން އަކ ރަށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްޮގތަށް މ ަގިއާވ ލިޔ ދެންމެ 

ގައި ބައި ެޗޕްޓަރެއް ޤާނޫނ އަސާސީ ދިނ މ ެގ ނަމ ގައި ަވރަށް ނ ހ ންނަށް ވަޒީފާފެޑަރޭޝަނެއް ނޫން. އެމް.ީޑ.ޕީެގ މީ

ކައ ންސިލ ން ކ ރި ކަމެއް ނ ފެނ ނ . މާލެ ސިޓީ   .ބޫެލއް ނ ކ ރެޭވަގޑަކަށް ނހަމަ ހިލާ އަޅ ަގށްފައި މި އޮތީ. ކޮއ ފަން

ސިޓީ ކައ ންސިލ ެގ  މާލޭ ސްެވ އަތ ލ ން ނޫން އެހެން ކަމެއް ކައ ންސިލ ން ކ ރި ކަމެއް ެވސް ނ ފެނ ނ . ެވސްޓް ޕާކ 

ން އެްއެވސް . މިއިތައްާކއި ރަށ  ަކއިްނސިލ ޅ  ކައ ންސިލ ތަރި ޝިފާއަކަށް ނޭނގ ނ . ދެން ހ ރީ އަތޮހ  ރަކަށްމޭޔަ

ަވނީ. މިފަދަ ރޭޓ ޕައޮ މި މި ޤައ މ  ޮގތ ަގއިެގ  ޤައ މ ތަކެއް ރ ނ ޭވ. ަބިއަވ ކޯޑިނޭޓެއް  ލާސި ކައ ންސިލެްއ އަެނއް ަކއ ން

 އްކޮށްއެއާއެ  ޖެހޭ. މި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ެވސް މަދ ކ ރަންީވ. ހަމަަވޅ ގައި ޚަރަދ  ކ ަޑކ ރަން އެބަދަނޑި

މި މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ިވދާޅ ިވ  އީދިޔަ ންޖެހޭ. ދެްނމެގައި އަޑ ިއިވެގސަރ ކާރ ަގއި ތިބި މީހ ން ެވސް މަދ ކ ރަން އެބަ

ފައިާސެއއް ނ ހ ންނާނެ ާވހަކަ. އަނގައާިއ  ހަމައަށް ޤައ މ ގައި ބަރާންޑިސެ ގައިކ ިރއަށް އޮތް މަހ ގައި މި ޤައ މ  ،އަޑ 

ސަރިވސް އޮންނަނީ. މިތާނގައި ކޮންމެ  ށްހެޑަޕަރ  ެވސް ގައިމެރިކާއެ ؛މި ހ ރިހާ އަތާ ދިމާނ ާވނެ ާވހަކަ. ހިތާމައަކީ

ބޫެލއް ނ ކ ެރޭވ ޓެކްސް ޕޭޔަރ ެގ މަނީ ަގ ށް މި އޮންނަނީ. އަޅ ަގނޑަށްޮގތަ ދޭމީހަކަށް ތިން މީހ ން ސަރިވސް

 އަށްނޫންތޯ އޭނަަމހަށް ދެޭވނެ ށްއަނަާގ. އޭނަމ ސާރަ ދަނީ. ޭއނަ ކައ ންސިލަރ  މަހަށް .ާވނެ ކަމަށްކޮްށެގންސްރާފ އި

ދެން  ؟ިގނަ ާވހަކަދައްަކިއެގން އިރ އިރ ކޮޅާ މާ ،ީވ ކޮންަކމެއްތޯ ކަށްކޮން ކައ ންސިލަ ނ ދިނަސް. މ ސާރަ ންސިލ ކައ ން

ަގިއ މި ރ  ދިން ަގރާއިމި ދެްއިކ، ކިޔަ  ންެދންމެ އަޅ ަގނޑ މެ ،ރ އިދ ަވސް އަެނއްކާ އިތ ރ ެވެގންދިޔަ ރ އަހަ 1އަނެއްކާ 

ތައް ކ ރީމަ ަކއ ންސިލ ޓެންޑ ސްަވޅ ަގއި ެއކް ނޑިތި ދަމި ދަ ،މިހާރ  އެ ތިބީ ،ފ ރަތަމަ ކަމަކީ ؟ކީކޭތޯބ ނަނީ 

ސިޓީ ކައ ންސިލ ެގ  ނޫންތޯ.އް ެގ ބޭނ މެއް ނެތެކައ ންސިލ   ؟އޮތ މ ެގ ބޭނ މަކީ އްހ އްޓިފައި މި އޮތީ. ކޮބާ ކައ ންސިލ ތަ

ނޫނިއްާޔ  ންހ އްދަ ލިބިެގ  ލިބިެގން، އޭ.ީޖގެ ދަޕީ.ޖީެގ ހ އް ،އޮފީހަށް ލިޔެެގން ހަމަ ރައީސް  ؟ބޭނ މެއް އޮތީ ކޮން

ހިނަގންާވނީ. ށް މޮޑެލަމޮރިަޝސް  ޏާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސްން. މިތާނަގިއ ހ ންނަނެނ ާވ ކަމެއް

 މިތާ ށްޚިލާފަ އާނ އަސީސީއް. ާޤނޫރިޔާސީ ނިޒާމެއް އޮންނަ ަޤއ މެ އީމި !ހިނާގނޫޅެމާއޮިޅެގން  ނަށްޅ ަގނޑ މެންއަ

މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން  މި އެ މައްސަލަ ެވްސ ބަލަން އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ،ާވހަކަ ބ ނާތީނަ ކޯލިޝަން އޮން

 ށް ލަމާނަނެ. މިއީ ބަރ ެވެގންނ ާވިޚލާފަށް މި ޤައ މ  އޮޕަރޭޓ   ސާީސއާން. ޤާނޫނ އަތައްޔާރ ވެއްޖެ ާވހަކަ ެވްސ ދަންނަަވ



2020 ލައިޖ  12                                              ސާލްޖަނަ ވަ  22 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

67 

 

ސީ ނިޒާމެްއގައި ކޯލިޝަެނއް ނޯންނާނެ ސީ ނިޒާމެއް އޮްނނަ ޤައ މެއް. ރިޔާމެއް ނޫްނ. މިއީ ރިޔާއ ޤަާގ ނިޒާމެއް ހިން

އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ. ރަނަގޅަށް ރީޑ  ށް ޤާނޫނ އަާސސީ ަވރަ !ބަހައްޓައްޗޭއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަނާދން

ެގ އާދެ! ރައީސް މައ މޫން ؛ނޫނ އަސާސީ އ ފަންކ ރީެގ ތެރެިއން ޤާކަންތައްތަކ   ަފއި ހ ރިޤާނޫނ އަސާސީަގއި ކަނަޑއަޅާ

ފ ޅ ންނަށް މަރ ޙަބާ  ދެ ބޭއެ ވެއްޖެ ކަމަށް.  އަހަރ  65 އިނދެެގން އ ޅާތާ ބޭފ ޅ ން އަނބިކަނބަލ ންނާއި ދެ

ަވރ  ވެއްޖެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ހާށްއެހާކަފަށް އެދެން. ތަންކޮޅެއް ިގނައިން ިކޔ ނީތީ މާއަދި ؟ ތޯ 51ދަންނަަވން. 

ދައްކަީނ ރަނަގޅަށޭ. ދެން ތި ބޭފ ޅ ން އަނެއްކާ ިމއަށް، އަނެއްާކ ތި ބޭފ ޅ ން ިވދާޅ ޭވ. ައޅ ަގނޑ  މި ދެން ނަނީ. ފެން

މަރ ޙަބާ ، އޭނާއަށް އިބަލަރީނާ އިން ދ ަވސް ޞްމައ މޫންެގ ަކއިެވީނެގ ސެޓްިފކެޓް ެގނެްސެގން މައ މޫާނިއ ނަ

ކަމަށް  51 ެގްނދަންާވނީ. ދެންއިންިތޔާޒ  ކޮމިޓީއަށް އަޅ ަގނޑ ާތ  ަވންޏާ ޯގްސެވއްޖެ ކަމަށްކިަޔއިެގން  އަޅ ަގނޑ 

ލެވ ނީ އިނޭގތޯ. ފަހ ްނ ބަލާނީ ތި މައްސަލަ. މި އިދަންނަަވހެން ނ ކ ރެޭވތީ އެބޫލ  ަގއަޅ ަގނޑަށް މ ޅިން 

 ހޭޖެސަރ ކާރ  އެބަ ؛ދަނީ ތަންތަން އ ާވލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކ ރަމ ން މި ކ ިރއަށްދާނީ. ބަރ ތީލަެގން އިއާ މައްސަލަ

މަތީ ބައެއްތޯ  މާ؟ ނޫމަޑިއަށް ލާރިދިނީ އެއީ ކީްއެވެގންތޯ !އ ފ ލަން. ބައްލަާވޒިންމާ ފައިާސއަށް  ޕޭޔަރ ންެގޓެކްސް 

ްސ ރަވައި ނާ. އޭރަކ  ކޮރޯއޭ ލާރިދިނީ ސް ކޯޓ  މަރ ޙަލާ ނ ނިންމަނީމީހެއް. އޭނައަށް އެ ބ ނާ މީހާ އެއީ ބޭރ  ؟އެއީ

އަޅ ަގނޑަްށ  ހ ރީ. އެހެންީވމާ، އިރަސްޖެހިފައޭތަްނކޮޅެއް ކ ީރގައި އަޅ ަގނޑަށް ކޮރަނާ ަވ .އަންނަ ކަމެއް ނޭނގެއޭ

ނާ  ކޮރޯ ތާ ައޅ ަގނޑ  މި ބ ނަނީންކަ ދެއްކީ ެވސް. އެހެްނެވެގހައަޅ ަގނޑ  އެ ާވ ނޭެގންއެހެންވެ އިނޭގ އަންނަކަން. 

އ ފަންކޮްށެގން  މިތާަސރ ކާރ   200 ލައިފި.ޑާނޫނޭ. ޤައ މ  ފ ނ ެއއްެޗއްކ ރާ ޫބލ ަގއަޅ ަގނޑ   އަކީ ަވއިރަސް 

 މ ޅިން އ މ  ޤަޮގސް މި ދެމ ން ،ދެމ ން ،ދެމ ން ވަޒީފާ، އެމް.ޑީ.ޕީ މީހ ންނަށް މް.ޑީ.ީޕަގއި ރ ފިާޔ ނެތިއްޔާނޫޅެޭވނެ. އެ

މި ާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ްނ  ،ކަނި މި ބ ނަން އ ޭޅ ާވހަަކައކީހަމައެ  ނ .ތަނަކަްށ ލާންީވ . ކަމެއް ކ ރާ ަބޔަކ ތާހަލާކ ވެއްޖެ

 އި ަވރަށް ތަހ ޒީބ  ޤައ މ ތަކ ަގ ފޯމިއ ލާއެކޭ. މިއީ ދ ނިޔޭެގ ބައިއީ ނ މި .ެވފައޭކެ ފޫހިދެތައް ކައ ންސިލ  ތިޔަމި ތިބީ 

ކަހަލަ ަރއްޔިތ ންެގ މި ،ސަރ ާކރަކާއި ބަރ މަތިޑ ، ބޮ ލައޮންނަންޖެހޭ ކަހަލަ ފޯމިއ ލާއެއް ެވސް ނޫން. ކޮންާތކ ތޯ މިކަހަ

ހ ރިތޯ އެބަ ށްކިތައް ރ  ؟ކައ ންސިލެއް އޮންނަނީ އޮންނަފައި ށްދޮރ ތައް ބަންދ ކޮހ ރިހާ ލިބޭ  ނީއަތ ން އާމްދަ

 އެ ލޮކްޑައ ންކ ރ ން.މީހ ން  ؟ހަމައަށް ކ ރީ ދާއިން ކޮންަކމެއްތޯ އައެލް.ޖީ.އޭ !ައހާބަލަަކއިރީަގއި ކައ ންސިލަރ ން 

ކޮންކަމެއްޯތ  ؟ރ ންނަށްަކއ ންސިލައޮތްތޯ، އިނޭގތޯ އެބަ ްއބަފާލަަގިއ ކިތަްއ ޮގއިއްޖޭރާކަމެއް ނ ކ ރޭ. މި  ހެންއެނޫން 

ން އ ޭޅ މާިއ ޖެއްސ ންކ ރ ން އޮންނަނީ. ތިން މީހ އ ނދަޫގކ ރ މާ ކ  ދިަޔއިމަކަ ަކއ ންސިލަށް ؟ރ ން ކ ރީކައ ންސިލަ

ދަރިފ ާޅއި އެއީ ތިން ކައ ންސިލަރ ން.  އޭނަެގ ،ަކއ ންސިލަރ ެގ އަނިބމީހާއާއި ،އިރާަކއ ންިސލަތިބި ރަށްރަށ ގައި އެބަ

ވެއްޖެ. ހ ސް  ޖޯކ  ކަމަކަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑ ަވެރއްނ . މިީއ  ؛އޭނަގެ  ،ނަިއބ  ރައީސާއި ،. ަރއީސާއި ن هللاحاسب

ނައިބ  އޭާނެގ  ،ެގ ރައީާސއިރާއްޖޭ  ،ކައ ންިސލ ެގ ނައިބ  ަރއީސާއި  ،ރައީާސއި ރައީސ ން މި ޤައ މ ަގއި. ަކއ ންސިލ ެގ
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ރިހާ ރައީސ ން ެގ ނައިބ  ަރއީސާ. މި ހ އޭނާ ،ރައީސާއި ހ ެގމި މަޖިލީ ،ާސއިހ ރި ކައ ންިސލ ެގ ރައީދެން ،ރައީސާއި 

. އެހެންީވމާ، މީެގފަހ ން ހ ންނާނީ  ނޫންތޯ މިއީ ހަޖ ލެއްނޫންތޯ. ވެއްޖެ ޖޯކަކަށް ނޫންތޯ. މިެވސް ތަންކޮޅެއް ިގނަެވއްޖެ

ޔާ ހ ންނާނީ. ދެން އިތ ރ  ސ ލްޖ މްހޫރިއްއީ ރަތްތެރި ިއއްޒަ ރައީސް ކިޔާ. އްާޔ އެކަނިރިރާއްޖޭެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫ

ެގ ެވސް ޭބނ ން މީހެއް ނޫން. އޭނާއީ ދެން ހ ންނާނީ ނައިބ  ރަީއސް. އެ  ނ ާވނެ.ެގންތިބެ ން ން، ަރއީސ ރައީސ 

ނޫން އެހެން ކަމެއް އޭނާ ނ ކ ރޭ. ބޭކާރ  ނައިބ  ރައީސަކ  ެވްސ  ދިނ ންފާ ޒީނަށް ަވއައ ލާދ  މީހ ން

 ށްއޭނައަށް ދީފައި ހ ންނަ ބޮޑ  ހިލާލީގެއަ ޖެހޭ.އެބަ ން ެގ އޮފިސް ެވސް އ ާވލަނ ާވނެ. އޭނާންބަހައްޓަިއެގ

ޖެހި  ރ.ދ، ގެއެއް. ކާެރއް މަޖިލީހަށް ެވސް ހ ންނަންާވނެތާ . ދެންޖެހޭެވސް ަވންަނން އެބަން އަޅ ަގނޑ މެ

ހ ރިހާ  ނެ. އެހެންީވމާ، މިންާވެވސް އޮންނަ މިަވރ  . މިތާހެލިކޮޕްޓަެރއް ނެތްތާ ،ާގޑިއަެލއް ނަމަެވސް، ބައިސްކަެލއް

ޖެހެނީ.  މި ރަދެއް ކައ ންސިލ ަތކަށް ކ ާރއިރ ަގއި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ސިަފިއންނާއި ފ ލ ހ ން ހ ރިހާ މަސައްކަތެްއ ކ ރަންޚަ

އ މ  ޤަޮގސް މ ޅި ބާރަށް ކ ރިކ ރީނ ން .ކަތް ަވރަށް ބާރަށް ކ ރައްާވބޭފ ޅ ން މަސައްތިބޭ ރ ންނަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ވަޒީ

. ލައިްޓ ަވނީމި އޮޕަރޭޓ   ލައިޓްނިންގ ސްޕީޑ ގައި މިހާރ  .އިގަ ސްޕީޑ   ހައި .ަގއިދަނީ ހަމަ ަވރަށް ހަލ ިވ ސްޕީޑ  މި

 ަވރަށް ސަކަރާްތާވނެ. އެެހންީވމާ، އެމެރިކާ މީހ ން މިންޏާ ކ ާރ އެްއޗެއް. އެހާބާރަށް ދަ ދަތ ރ އެއީ ަވރަށް ބާރަށް

 ތ  ހަމަ ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ަވގ  !މައިތިިރޭވ !ނަމޫނާ ނަާގ ހިސާބަށް ހިނާގދާނެ. މައިތިރިޭވ ންތަނ 

ލާޙ  ޞްއަސާސީއަށް އިނޫނ ޤާއަދަށް ލ ތައް އ ާވލަންީވ. ހަމަ މިއަދ ން މިންސިކ ރ މަށްޓަކައި ހ ރިހާ ކައ ތްސަލާމަ

ޑް ނެޝަނަލް އެންއިންޓަރޭނޝަނަލް  ،ކ ރަމ ންދަނީކަތްމަސައް ންމ ޓީެގ ލީަގލް . ހަމަ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ންީވހ ށަހަޅަ

. ރާްއޖޭގައި އޮތީ ކޮން ނިޒާެމއްެގ ކ ރަންޖެހޭއ ފަން އެބަ ާގނޫެނއް ބެހޭ ޕްރަިއެވީސއާ !ބަހައްޓަްއޗޭލީަގލް ޓީމ ން. ހަދާން

އެޅީ ބައި ނަށް ލަން މައ މޫއިހ ށަހަޅަން އެބަ. ބޭނ ންޭވ ބަލަ މިއަދ  އަޅ ގނޑ   ލަން މި މަިޖލީހަށްެވރިކަމެއްތޯ ބަ

 ކަ ާވހަ ބާރަށް މި ީވމަ މިއަދ  މާމީހ ންެގ އެނިާވސަރީ  ދެ އާ ާއއި އޭނާރީނާޞްނަ !ކޮންތާކ ން އޭަނ ހޯދި ލާރިންތޯ. އޯކޭ 

. ހަރާން ކޭކ  ެވސް ަގންނަްނާވނީ އަށްރީނާޞްނަ ނިންމަިއދީފަތާ ނެިގ ލާރިއަކަށްެއކަމަކ  ނެތް.  ދައްކާނެ ކަމެއް

ަގމ ްނ ބެހޭ ނ ކ ތާަތއް ހަމަ ބާރަށް ނަ . ނިޒާމާهللاحان بسއަންނާނެ. އަނބިމީހާ ރ ޅި ްއޔާލާރިން ކޭކ  ަގނެފި

 .. މި ބާރ ..ހ ރިހާ ކައ ންސިލ ތައް ންއިލާނައ ވަ  ެގންދަންީވ.

 

 ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން(   ޙަސަން ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ )ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރ  

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން
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ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ްނ  ެގއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އިރާެގ މަނަދޫ ދާ

 އެދެން. 

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން:މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން 

ދަނީ ހ ށަހެޅ ނ  ަގރާރާ ެއއްޮގތަްށ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ާވހަކަފ ޅ  މިހާރ  އެ

 ހަަމ ފާހަަގކޮށްލީ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  ،ކަމަށް ފާހަަގާވތީެވ ނޫން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ން. ކާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ އަޅ ަގނޑ  ަބލައިަގންނަ

 ދަންނަަވން.  ވ މަށްެގންދެ ކ ރިއަށްާވހަަކފ ޅ  ެއއާ ެއްއޮގތަށް  ާވ ޮގތަށް،ިއާވ ަގރާރ ަގއިފަހ ށަހަޅ އްާވ

 

 ޖާބިރ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ނޑަށްއަޅ ަގ ،ާވހަަކ ދައްކާެލެވނީ. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް އެ މާތީމޫނާ ގ ޅިފައި އޮއ އާދެ! މި ަގރާރ ެގ މ ޅި ނަީތޖާ މަ

އަދާކ ރަމ ންތާ ޝ ކ ރ   ،ރަނަގެޅއް ނޫންކަން މިއަދ . އެހެންނަމަެވސް ާވހަކަދެއްކ ން ެގއެނޭގ މ ޅިން ަމއ މޫނ  ެވސް

 ށް ަޓކަރިޕޯ ސްސްޓެޓިސްޓިކް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގައިއަޅ ަގނޑ  ާގތ  .ދާންާވނީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްމީތި ކ ރިއަށް

މެންބަރ ން  87ިގފައި ޮއޭވ. ނމ ަވްއޒަފ ން އ ޅޭކަން އެ 400 ،މި މަޖިލީހ ގައި ހ ންނާނެލަނީ. އިދަންނަަވ ސ ާވލެއް މި

އަސާސީން ަކއ ންސިލ ތަްއ ޫނނ ޤާޚ ން މިދިޔަ ތާރީ !ަބއްލަާވެދއްަވސް ތިބޭ. އެހެންީވމާ، މި މަޖިލީހ ން ސްޓެޓިސްޓިކް

ޓް އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން. މި ަގރާރ  ކޮމިޓީއަށް ަކތ ެގ ރިޕޯ އެ ކައ ންސިލ ތަކ ން ކ ރި މަސައްފަހ ން ކ ރިއ ފަން

ސަން އެބަޖެހޭ. މިހާރ  ޝަންސް ަހމަޖައްފް އޮޕަރޭޮކސްޓް އޮ ިއ،ިވސްނަ ށްެގންޮގްސެގން ިމއާ ދޭތެރޭަގިއ ސީރިއަްސކޮ

 ކ ަރނީ. ކިހާަވރެްއެގ ލާރިެއއްތޯތޯ މި ޚަރަދ ދެއް. ކިހާަވެރްއެގ ލާރިއެއްެވސް އޮްނނަންާވނެ ހައް ކޮންމެ ކަމަކަށް

ާވ ދިމާ ހ އްޓާލަން އެބަޖެހޭ. ސަރ ކާރ  ކޮން މިހާރ  ބްލީޑ  ؛ނޑ މެންކ ރެެވނީ. ކޮން ދިމާލަކ ންތޯ އަޅ ަގސަލާމަތް

އްޓަިއެގްނ ހ ރިހާ މ އައްަސސާތައް ބަހަ ޖެހެނީ. މިތޯ އ ާވލަންޖެހެނީ. ކޮން މ އައްސަސާތަކެއްތޯ އ ާވލަންއްކ ންފ ނިތަކެ

ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އެއި ޮކސްޓް އޮޕަރޭޝަްނ ކ ރޭެވަވރަށް ކ ޑަޖ ނ ކ ރެެވންޏާ މެނޭރިއަކ ން މެނޭޖ ދައ ލަތަށް ލިބޭ ލާ

އަޅ ަގނޑަްށ  ؟ނ ާވންީވޕޮލިސީއަށް ާވންޖެހޭ ޮގަތކީ. ކީްއެވެގންތޯ އެަވރ  އަންޑަްސޓޭންޑ  ކ ރ ން. އެއި ރިަކަވރީމެނޭޖ 
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، ލޮލީ ިވއްކަްނިވްއޔާ އަޅ ަގނޑ  އިނީ. އެހެންީވމާ ،  ބޭރ ން އަޅ ަގނޑ  ިކޔެީވމާރސިޓީެގިނަވހާަވރޑް ޔ  ،ޮގތަކީ  ާވ

ނޑ  ކިަޔާވަފއި ހ ރި އަޅ ަގ ،މޮޅަށް ކިޔެިވފައި ހ ރީމާ މާ ހީނ ން ނޑ  މިހިރީ އެހިސާބ ން ދަސްެވފައި ހ ރި ެއއްޗެއަޅ ަގ

  ެވސް މަރ ީވމަ  މީހަކ  އ މ ގައި ކޮންމެޤަ ށް ހީަވނީ މިއަޅ ަގނޑަ ެގނީ އިނޭގތޯ. ބޭފ ޅ ންނަށް ނޭނޔަ ތި ހިއެްއޗެ

، ައޅ ަގނޑ  ެއއްަޗކަށް ނ ާވނެ. އެހެންީވމާ އަކީ ހަލާލ ެގ ޕީ.ެއޗް.ޑީ ލިބޭނީ. އޭެގ ކ ރީަގއި ލިބޭ ޕީ.ެއޗް.ޑީނކަންނޭ

. އ މަކ ޤަމިދަްނނަަވނީ ޚަރަދ ކ ަޑކ ރަން ހިފާށޭ. ލާރި ނެތޭ މި  ނޭެއއްކޮށް ދަނީ ޯގހ ންނޭ. އާދޭހާ މިދަންނަަވނީ މި

ހިސާބ  ދިމާނ ާވ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫެލއް ނ ކ ރަމޭ .އް ނާންނާނޭ އަަވަހކަށްެވސް ނެތޭ. ޓ އަރިޒަމެ ލިބޭނެ ޮގތެއް

ހ ގައި ތިބެ އެއްބަްސާވންޖެހޭ ކަމަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހިސާބ  އޮޕަރޭޝަނަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީ

އ ޅ ްއިވ ބޭފ ެޅއް.  އިވަ ކ ރައްިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަީކ ިވޔަފާރި ؟ކިހިނެއްތޯ ިވޔަފާރީަގއި ަވނީ. ނ އެއްދިމާކ ރަން އެބަޖެހެ

ފ ރަތަމަ  މަަގށް. ރާއްޖޭެގ އެންމެ ެގ. ިވސްނ ން ހ ންނާނެ އެނމިހާރ ެވސް އ ޅ އްާވނީ ެވްސ އެ މަަގަގށް ކަންނޭ

އިންނެިވ  އީސް. މިާހރ  މަޖިލީހ ގައި ތިރި ރަތެެވސް ަވރަށް އިސް މަސަްއކަތްކ ެރއްިވ ިތ އިްއޒަތް އިޓ އަރިޒަްމަގ

މ ވައްޒަފ ން މަދ ކ ރ ން.  ؟ނެއް ހަދަނީކ ންފ ންޏެއް ދަތިީވމަ ކިހި !ޅ ެވަބއްަލާވ، އަދި ިވދާރައީސް. އެހެންީވމާ

. ކަެމއް ިމތާކ  ނ ކ ރޭ. ލާިރއެއް ނެތޯ ާވ ތަންތަން ހ އްޓާލ ން. މިއިން ެއްއެވސްބަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށްޓަަކިއ ބްލީޑ ޚަރަދ 

ރާއްޖޭަގިއ  މިީއކީ މި ؟ެވސް ނެތް. ޮކންކަހަލަ ިވޔަފާރިެއއް މިއީ ައނެއްކާ އެްއެވސް ކަެމއް ނ ކ ރޭ. ލާިރ ލިބޭނެ ޮގތެއް

ެވސް ަގބޫލ ކ ރާނެ ކަމެއް ނޫނެއްނ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިވއްކާނެ ެއއްެޗއް  ތިބި ިވޔަފާރިެވރިްނެގ ތެރެއިްނ އެކަކ 

ޑޮލަރ  ޖަހަން   ؟މިއީ ެވސް އެނޭގނެ މީހަކ  ނެތް. މިއީ ކޮންކަހަލަ ިވޔަފާރިއެއް ނެތް. ދައ ލަތ ގައި ހ ރި އެްއޗެއް

. ދެން  ންނޫ ަގންނަނީކީ މީހަކ އެއްެވސް  ރ ންހ މ ެގ ހ އްދައެއް ނެތް. ރ ފިޔާެއއް މިތާ ބޭބަލައިރ ަގއި މިތާ ޑޮލަރ  ޖެ

ހާސް  ކިތައް ކައ ންސިލަރ ން،ރިހާ ހ  ތޯ ތިކަމެއް ނެތް. ކިހިނެއް ޖަހާނެއަޅ ަގނޑ މެން ޖޯކ  ،ޮގތަކީ  ާވނެ އެހެންީވމަ

އެ  ފައި،ޑެްއެގ ޕްަރއިމަރީއެއް ާބްއާވއެމް.ޑީ.ީޕ ނ ަގާވއިދ ން ފާ ދ ަވހ ށްދެން ައނެއްކާ އިހަ ؟ންތޯކައ ންސިލަރ 

 އިމަރީޯގްސީވ. ައނެއްކާ ފްރެޝްކޮށް ޕަރަމީހ ން ހޮަވން. އަނެއްކާ  ެވސް އެ އަަހރ  ފަހ ން 1ޕްރައިމަރީެގ މައްޗަށް 

އަށް ެވެގން އެމް.ޑީ.ޕީ ފ ޅ ން މި މަޖިލީހަށް ހޮަވންބޭ އަޅ ަގނޑަކީ މި މަޖިލީހ ަގިއ ތިޔަ !. ދެން ޯއކޭންީވެވސް ބާްއަވ

ކ ރާ ޮގތ ން. އަޅ ަގނޑ  ތިކަހަލަ އަަގލ ކ ޑަ ބަޔަކ  މިމަޖިލީހަށް އައިސް އޮޕަރޭޓ   ަގނޭ ެވސް ދ  ކ ރި މީހާ. ލަފައިނޭންސް

ކ ޑަ މެންބަރެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ން މަޖިލީހ ގައި ނ ތިބޭނެތާ އަަގލ  މި ކ ކަމަޭވ. އެ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ދެރަ

ބ ޅާ ޯގނިން ނ ކ ންނަހެން   އަށް ކޮންމެ ފަހަރަކ  ެވރިކަން ލިބ ނީމާ. އެމް.ޑީ.ޕީނޫންތޯެވއްޖެަވރަށް ބ އްދިެވިރާވން

ހެނާެގ ބަނޑ ންކަން މަށަށް އެނިގފައި އޮންނަނީ. ަމ ކަމަކ ނ ދޭ ނޫންތޯ. ބައިެގންދަނީ އަންއިދިޔަފައިބަިއެގން މ ންެވރިކަ

ަވރަށް ސަކަރާްތާވނެ.  ؟ބައިެގންދަނީތޯ އަނެްއކާ ؟އ ޅެނީ ަގިއެގން މިހިންިމެވރިން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ މިއީ ކޮން

ޑޭނެ. ނއ މ ތައް ފ ޤަތީމަ ލާިރ ނެ ! މާތްކަލާޯކ!މައިތިރިޭވ! ޭވމައިތިރި  !ނ ދެއްޗޭބަިއެގންދިޔަ ރައީްސ، އިްއޒަތްތެރި



2020 ލައިޖ  12                                              ސާލްޖަނަ ވަ  22 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

71 

 

މ ސާރަެއއް ނ ދެޭވނެ. އްޔާ. ޓައިޓްެވއްޖެ  ލޯފްކޭޝްަވރަށް ޯގްސާވނެ  ،ޭކޝްފްލޯ އަކީ ؛ޑ މަކީނތިޞާދ  ފ ޤ އި

ަގނެޑއް ކިޔާަފއި ނ ކ މެ ކަންތައް އަންބާ  ؛ންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް ރަްއޔިތ ން މަގ މަްއަޗށް ނ ކ މެެގންއެހެންީވމާ، އަޅާ

ލާށޭ. އިދަްއކަނީ ހ ރިހާ ޔ ނިޓ ތައް އ ވަ  މި ޑ ނން އަޅ ަގގެ އެބަޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ައޅަން. އެހެްނެވ އި ހިންގ މ ެގ ކ ީރަގ

ަވނީ އިްއޒަތްތެިރ ބައްތިރީސް ކ ންފ ނި އެބަހ ރި. ހ ރިހާ ކ ންފ ނިތަކ ން ބްލީޑ އަދި އެާއއެްއޮގތަށް ސަރ ކާރ ެގ އޮނަ

 ށްރ ން ޕްރައިެވްޓ ސެކްޓަރަނޫންތޯ. އޭިނތައް އ ާވލަންީވާވ ކ ންފ ބްީލޑ  ޮގތަކީ ާވނެ ،އްޔާ ރައީސް. އެހެންވެއްޖެ 

 ނ ބައި ދޮރާށިން ބި ހ ރިހާ އެންމެންއ މ ަގިއ ތިޤަންނާނެ. މި ހ އ މ ަގއި ޤަކ ރާނެ ހިއ މަން ިރސޯސް މި ސަޕްލައި

އި . މައ މޫނާ ފާއޭެވސް ަވޒީ މަށަށް އެހެންީވމާ،  ނީ.ދ ކ ރައީމަށޭ ކަެލއަށް ތާ  އަރާފަިއ، މ ތަކަށްޤާސަރ ކާރ ެގ އެިކ މަ

ބަދަލ ީވތާ.   ށްމޮޑެލަ ސ ިވަޒލޭންޑްއެހެްނީވމަ ؛ ރެއްކާށް ބައިއަޅާ ޮގތަކަށް މިތާ އޮންނަ ސަރ މަސިމް އިބްރާހީޤާ

 ތޯ އެ އިނޫންތޯ. ކޮބަަވރަށް ސާފ  ޮގތަށް ކޮމިޓީއަކ ން ާރއްޖެ ހިންަގންީވ ނޫންތޯ. އޮންނަ ގައިއެހެންީވމާ، ސްިވޒަލޭންޑ  

 29ނޫންތޯ. ފ ރަތަމަ ެވސް ތަދ ާވނެ ޅ ަގނޑ  ހިތަށްދެން އަ ރަންޏާކަމަށް ހީކ  ނ ކ ރެޭވނެމައ މޫނާ ނ ލާ ެވރިކަން  ؟ޮގތް

 ދެން ހަތަރ ަވނަ. ދެން ،ތިންަވނަ  ކިހިނެއް ދެން ،މިލިއަން މަޭގ އަތ ން ަވްއަކންކޮށްެގން އެހެރީ. ެދަވނަައށް

ބޭފ ޅ ން ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް  އަނެއްކާ މައ މޫނ ެގ ާވހަކަ ދައްކަންޏާ މި ދެން؛ ަވނަައށ4ްކިޔަމ ންޮގސް މިހާރ  

ަދނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ެގން ކ ރިއަށް މިއި ލައާއަޅ ަގނޑ ެގ މައްސަ  ،، އަޅ ަގނޑ ފާނެ. އެހެންީވމާ އިނަަގ

ން މި މަޖިލިސް  ބަދަލ ކޮށްލަންވީ ިއެގިމ މަޖިލިސް ެވސް މިހާ އަގ ބޮޑ  ބިމެއްގައި ބަހައްޓަ  އ ަވއިލަންީވ. ލަންީވ.އިއ ވަ 

ދެން  ންަތއްމާއި ކަކާރ  އެޅ އަށް ދެން މިހާރ  ކޭބަލްާކށިދޫ؟ ީކްއކ ރަން މިތާ ބަހައްޓަންީވ އަތޮޅ  މ ކ ރިމަަގށް. ލ.

އިރ ގައި. އަނިޔާެއއް ލިބިާދނެތީ ބޯޓ ން ފައިބާ އެ ތަނަށް ޮގސްެގން އިއްަޒތްތެރި މެންބަރ ންތާ ެގންދެޭވނީ. މަނިމ ނީ

އާދޭ. ލ ކ ރަްނީވ. ހެލިކޮޕްޓަރ  އެބަމ ކ ރިަމަގށް ބަދަ ؛ކަންތައްަތއް  އެކޭބަްލކާރާިއ ހޮސްޕިޓަލާއަދި އެހެންީވމާ، 

އްާޔ ެގ މެންބަރ ންނަށް މިއަދ  ނ ިވސްނިއްޖެދަންނަވަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަމާާސ ާވހަކަެއއް ނޫން މި

 .  ަވިސއްޔަތް..ލަސްެވދާނެތީ ނަސޭހަތްތެރިެވ މާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދެއްކ މަށް ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑިއަގންނަާވ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މިހާރ  މި ަގރާރަށް ާވހަކަފ ޅ 

ރ  އިހަށް މަޑ ކޮށްލައްާވ! )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( އިްއޒަތްތެރި މެންބަަވނީ.  ލެިވފައި މިއިބޭފ ޅ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވ

އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ ަގރާރަށް އިތ ރ  މެންބަރަކ  ހ ( )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަ

ށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މިހާރ  މި ގަރާރަށް ފަހ ބަސް ިވދާޅ ވ މަށް ކާ ،ނެތީމާއިދަްއކަަވން އެިދަވަޑިއެގންފަާވހަކަފ ޅ 

 އަރ ަވން. ތ ޞަ ނޑ  ފ ރ މެންބަރަށް އަޅ ަގ
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 ޖާބިރ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ލާފައި މި ބ ރަ މަސައްކަތް ކޮށްެގން އިއަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ މިއަދ  ތިބޭފ ޅ ްނ ހިނިަގނޑެއް ޖަހަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ލީމާ މާދަން  އިާގ ނިންމަންނ ހިއް ެވސް ޑިބޭޓެެއއްެވސް ކަހަލަ ޓެކްނިކަލް  އިތަނަށް ސަޕްލައިކ ރީމަ މީަގރ  މި ރާަގ މި

ަކއ ންސިލ ތަކެްއ ނ ހ ންނާނެ.  އި ޑީ.އާރ .ޕީެގ ެވިރކަމެއްަގއި ިދެވހިރާއްޭޖަގ ،ެވސް ހިތާމަކ ރާނީ ތިބޭފ ޅ ން. ހަމަގައިމ 

هللا ާލނަން ެވރިކަމަށް. މާތްން އަޅ ަގނޑ  ކ ރިމަތިަވނަ އަހަރ  ޑީ.ާއރ .ޕީ 2023ެވސް ނ ހ ންނާނެ.  ގައިމ ހަމަ

ިޑ ނލާަފއި ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ޮގއިތަނ ން. އެމް.ީޑ.ޕީ ތައްޓ މަތިން ދ އްަވކ ރާނީ ބޮޑ ޑި ކާިމޔާބ ނ ޮގއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ

ކ ރާނީ. ސަރ ކާރެއް އަޅ ަގނޑ  މެނޭޖ  ލ އި ނީ. ަވރަށް މަތިއިލަދަންނަަވ ޮގތަށް. މިސާލ  ޖަހާލ މ ން މި  ނަަގިއެގން އައި

ނެރެން  ަގރާރ ން  ކޮށް މިއޮޕަރޭޓ   ތައްޮގތަކަށް ސިސްޓަމ  ނަދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ފާަގތިަކމާއި އ ފާެވރިކަން އޮން

އެޅީ. ާރްއޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔެގ  ސަރ ކާރ  ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި އަަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅ  މި މި ،ކީނަތީޖާއަ ބޭނ ންިވ

ދ ، އެމްޑީ.ީޕެގ ރައީްސެގ ޖާބިރ  މިހާރ  ާވހަކަދައްކަނީ. އަދި ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީهللا ޢަބްދ  ސްޕެޝަން އިންޯވއީ

އ މެްއ ޤަ  !ޓައްޗޭބަހައްދާންނަދއްކަނީ. ހަެގ ލީޑަރ  ާވހަކަޑީ.އާރ .ޕީ ،ދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރ ށިއަދި ކާ ،އެްޑަވިއޒަރ 

ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށްޓަކައި  ތީ ދާއ މ ގައި ނެތް ފައިސާެއއް ޚަރަދ  އެހާ ބޮޑ ެވެގންޤަ. މި ފައިސާ ނެތީމަނ ހިނާގނެ 

 ބަސްހ ފަމިއަށް ޮގތެްއ ހޯދ މަށޭ. އަޅ ަގނޑ  މިއަްށ  ، ަލރޖ ލީނޑ  ހ ށަހެޅީައޅ ަގ ؛އޭޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް އެބަޖެހެއަ

ދ ްނ ަވރަކ ން މިކަެމއް ނ ނިމޭނެ އިނޭގތޯ. ހަމަ މިއަމިެވސް ބ ނާނީ.  ބަސްއިހ ެވސް ބ ނީ. އަޅ ަގނޑ  މިައށް 

ަވރ  އަސާސީ ބަދަލ ކ ރަންެވެގން ރޭަގނޑ  ދަންނޫނ ޤާއޮންނަނާނީ ދެން  ؛ޗެޕްޓަރ  ެގއަސާސީނޫނ ޤާމިއަދަށް 

 ޮގއިފާލައްބަތަާކއި އ މ ެގޤަ އޯކޭ މައްސަަލއެއް ނެތް. މި  ؛. ދެން އޮންނާނީޖެހ ންއަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލިސް ހިނާްގލަން

 ،އޮތްނަމައާެރއް ކައ ންސިލ ަތކ ެގ ބާެރއް ،އިލަ ކަްނކަން ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް މި ،ފަޅ ރަށްރަށާއި

ޯތ އިޮގތ ަގއި އޮޕަރޭޓްެވެގންދަނީ. ކޮބަ ެގބަެއއްނަާގ ހަމައެކަނި މ ސާރަކައ ންސިލ ތަކ ން ެވސް ކަމެްއ ކ ރެވ ނީސް. 

މި މާލޭގައި ބިރ ަގންނަ ބަޔަކ  ދާނެތީ އިެރއް ނ ދޭ. މާލެއިން ބާރ ތައް ހިނަގެއއްެވސް ބާ ؟އޮތް ބާރަކީ ށްކައ ންސިލަ

ލާމަރ ކަޒީ  މާ،ދިޔައީ. އެހެްނީވކ ރަންޖެހޭ ޙައްޤ  ނ ލިބިެގންނޫނ ެގ ދަށ ން އ ފަންއެބައ ޅޭ. އެހެންެވެގން ލާމަރ ކަޒީ ާގ

ޤީޤަތް ަގބޫލ ކ ރާނެ  ޙަނެތް. ތިޔަ ބޭފ ޅ ން  މައްސަލަެއއް ،ަވރިހަމަ !. ަގބޫލ ކ ރަމާ ހިނަާގނ ކ ރިސިސްޓަމް އޮޕަރޭޓ 

އޮތީ ލިބިފައޭ. ކިތައް  ިއެގ މީހ ންނަށް މިރީނދޫ ބައިަގ ،މެން އެމް.ޑީ.ޕީތ ން ތިމަންނާސިޔާސީ ޮގ .މިތާ ތިބެެގން

އް ން ހޮާވނެހެނެތ ެވސް ރައްޔި އަޅ ަގނަޑކަށް ހިއެއްނ ޭވ ދެން މިތާ ތިބޭ އެމް.ޑީ.ޕީ އެކަކ  ؟ތިހެން ތިބެޭވނީ ތޯދ ަވހ 

ެވސް  ކަތްކ ރާ މަސައް ދަނީ އަޑ އަހަމ ން. މިތާ މި ެވސް ރައްޔިތ ން މި ދައްކާ ާވހަކަތައް ެވސް. ެއއީ މިތާ މި

 ޑަން ްނކަނޑަޮގތަށް ކަނ ފޯލިހަލ ާވ އެމް.ޑީ.ީޕ މީހ ން ރަމަންރަމަން އިން ަވރަށް ާގތ ން ބަަލމ ންދަނީ. މިތާނަގރައްޔިތ 
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ދަނީ ބަލަމ ން. ރައްޔިތ ންެގ  ރަްއޔިތ ންެގ ޙައްޤ ތައް ކަނޑަމ ންދާަކން ެވސް ރައްޔިތ ން މި ފައިސްިކޔާޅީބަންަގ

ބޭފ ޅާ ހ ންނެީވ ސީދާ   ްއކަރ ަގއި ބައިެވިރެއއް ނ ާވނެ. އެެވސް ތިބޭފ ޅ ންެގ ތި ޗަ ގައިމ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ހަމަ

ަވގ ތ ން ަވގ ތަްށ  ޞާލިޙްމް މ ޙައްމަދ  ރައްޔިތ ންނާެއކ . އެއީ ރަީއސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ . ރައީސް އިބްރާހީ

ކަމަށް ބ ނާބ ނ ން އެއީ ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ހ އްޓާލަންޖެހޭ  އޮތް އް ނެތް. ކޯލިޝަންޝަނެ ކޯލި .އަޅ އްާވނެފިޔަަވޅ  

ހ ށަހަޅަނީ. ރާއްޖޭގައި އޮންނަްނާވ  ބަލާ ކޮމިޓީން ބަލަން މި އް. ސަރ ކާރ  މަސްޫއލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ މިންަވރ ާވހަކައެ 

ނޫންތޯ. ހަމަ އަތ ރާލަންީވ ،ަވްނޏާ ކަމަށް ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖެ އަތ ރާލަން ވެއްޖެ ރާއްޖެ ،ނިޒާމ  ކަމ ނ ދަންޏާ

 ން،ަރއީސ ްލޖ މްހޫރިއްޔާ އާރާިއ ބާރ ަގއި ްއ ނޯންނާނެ. ރިޔާސީ ނިޒާމ ބަރ ލަމާނީ ސިފަ އޮންނަ ރިޔާސީ ނިޒާމެ

 ،ރައީސ ލްޖ މްހ ރިއްޔާ ކ ރަންޖެހޭނީހިންަގންޖެހޭނެ. ސީދާ ޑިޒިޝަން މޭކ  ން އޮޕަރޭޝަންސްމ ހ އްދާރ ކަ

 ބިނެޓ  ނ ާވނެ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  މިެހން މިދަންނަަވނީ. ކެެވެގންއެންޭގޖ   ަބޔަކާ ަވލިްއޔ ލްއަމްރ . އިތ ރ 

ނ ާވނެ. ޓ އަިރޒަމް މިނިސްޓްރީ އެކަކަށް. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އަނެކަކަށް. ެއހެން ނ ބެހޭނެ. އެ ސްލޮޓެއް ބަހައިެގން

ޗީފް އޮފް  ،ސްާރއްޖޭެގ ޑިފެންސް ފޯ ށްޭގޑަބްރި ،ސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔެގ އަމ ރ ންނަނާްވނީ ރައީއޮ ނީންނާނެ. ކެބިނެޓ 

ރާއްޖޭެގ ކަންކަން  ނ ާވނެ. މިެވެގންއޮޕަރޭޓ  ޫނން ޮގތަކަށް އަމ ރެއް  ެގންޑް ޗީފ އެ ރސް އަދި ކޮމާންޑަޑިފެންސް ފޯ

ކަންކަން  މި ،ހިތާމައަކީ ނ ާވނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.ެވެގންއޮޕަރޭޓ  ައސާސީއާ ޚިލާފަށްނޫނ  ޤާ އޮތްފައި ށްކޮތަރ ތީބ 

ދަނީ.  ތަނ ަގއި މިކަން ކ ރަންމ ންެވސް މިގައި އިރ  ދާކަން އެނޭގތިބެ ރައްޔިތ ްނ މިތަން ބަލަމ ންއެނިގ މިތާ

ަވރަށް ނިކަމެތި ހާލ ަގއި  ،ަވރަށް ދަތި ހާލ ަގއި ،ންދަނީ ަވރަށް ާގތ  ތ ން މިޖަހަމ ންދަނީ. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިޗަްއކަރ 

 ދޭން ދައިދައްކަނި. ޮގެތއް ހޯ މި މެންނޑ ރައްޔިތ ން ތިބީ. ރައްޔިތ ންަނށް އަނަގާއއި އަތާ ދިމާނ ާވ ާވހަކަ އަޅ ަގ

ޝަންްސ އޮޕަރޭ ،ސް ޔަެގން ިވއަދި ޚަރަދ  ކ ޑަކޮށް  ،ސްޔަ ވި  ދާޚިލީ ޮގތ ން ،ސްޔަރިޖީ ޮގތ ން ވި ޚާއެބަޖެހޭ. 

ރ ންެގ މަޖިލިސް ކ ޑަކޮށްެގން ަވޒީ ،ެގން ނަމަެވސްށްމ ތަްއ ދޫކޮޤާމަ ެވފަިއާވިސާޔސީ މަތިެވރި ،ކ ޑަކޮްށެގން ނަމަެވސް

ކ ރަން ސްޓަރަކްޗަރރީ ށްއޯަގނަިއޒްކޮކަމެއް ކަމެއް އެބަޖެހޭ ރީ ހ ރިހާ ،މަޖިލިސް ކ ޑަޮކށްެގން ނަމަެވސް ، މިނަމަެވސް

ަގރާރަށް   މި ،އަޅ ަގނޑ  އާދޭހާެއކ  ދަންނަަވމޭ ،ނޑ  ދަންނަަވން އޮތީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިންމާލަމ ން އަޅ ަގ

ތ ހ ރިހާ ޮގތެްއ ޅ ންެގ މެޖޯރިީޓ އޮތީމަ ހިފ މަްއޗަށް ތިބޭ ފިކ ރ ކ ރާށޭ. އެ އިމިދެކެވ ނ  ާވހަަކއަށް ިވްސނަ

 .އަޅ ަގނޑ ެގ ނަސޭހަެތއް މިއީ  !. ހަދާންކ ރާތި ދިެވހި ރައްޔިތ ންނޭދަނީ ބަލަމ ންނޭދާކަން ރައްޔިތ ން ހަދަމ ން

كم ليم عالس الو !ިޑެއއް ނ ދޭތިނއަށް ދެން ެއއްެވސް ޮގިދެވިހރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ން އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ކ ރަނީ  މިޔަތްަވސިއް 

 . تهاك وبرة هللامحور

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:



2020 ލައިޖ  12                                              ސާލްޖަނަ ވަ  22 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

74 

 

ޓަްށ ޮގތ ން މިއަދ ެގ ޯވޓ ެގ ަވގ ތ ަގއި ޯވ ގ ޅޭ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މި ަގރާރ  ބަލައިަގތ މާ

 އެހޭނެ. 

 ކަން.  ކަން . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ 9

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ކޮމިޓީތަކ ްނ ހ ށަހަޅާ ކަންކަން.  -9އެެޖންޑާ ނަންބަރ  ދަނީ  ނޑ  މިދެން އަޅ ަގ

ރަށަށް ލިބެމ ންދާ ެގއްލ ންތަކާއި އ ަދއެރ މ ެގ މައްސަަލ  ޮގތ ން އެ ދެ ޭވ ހަދާފައިާވޒ  މަޑަެވލި، ހޯޑެއްދޫ ކޯ  -9.1

ޓް މަޖިލީހަށް ޓް. މި ރިޕޯކޮމިޓީ ދިާރސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯ  އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖ 

ޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް. ހޯރަފ ށީ  އްރިރ ، ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޤަެދްއާވނީ ކޮމިޓީެގ މ ހ ށަހަޅ އްވައި

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް. 

 

 ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ްނ:

މަޑަެވލި، ހޯެޑއްޫދ  ؛ހ ށަހަޅަނީ މިކ ރެއްިވ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ތި އިޢ ލާން

ރަށަށް ލިބެމ ންދާ ެގއްލ ންތަކާއި އ ަދއެރ މ ެގ މައްަސލަ އެންަވރަންމަންޓް އެންްޑ  ކޯްޒޭވ ހަދާފައިާވ ޮގތ ން އެ ދެ

ހޯެޑއްދޫ ކޯޒ ޭވ  ،ޓް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މަޑަެވލިކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ 

ަލ އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންްޑ ސައ ދައެރ މ ެގ މައް ،އިރަށަށް ލިބެމ ންދާ ެގއްލ ންތަކާ ާވ ޮގތ ން އެ ދެހަދާފައި

ަވަނ  2019ކޮމިީޓެގ  ،ަގއި ބޭްއިވ 2019ޖ ލައި  16 ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރަން ފަށާފައިަވނީ

ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ަމޑަެވލީ ،ކަމަށް ެގންނެީވލ ެގ ސަމާޓީ ވ މ ގައި. މި މައްސަލަ ކޮމިދަލ  ަވނަ ބައް 9އަހަރ ެގ 

ޖ ލަިއ  16ޮގތް.  ިވެގންދެލާނަްނ ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަްތ ކ ރިއަށް އިމެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ 

ަވަނ  9ކޮމިޓީެގ  ަގއި ބޭއްިވ ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އެންަވޔަރަްނމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  2019

ރަށަށް ލިބެމ ންދާ ެގއްލ ންތަކާއި އ ދައެރ މ ެގ  އެ ދެ ،އްދަލ ވ މ ަގއި މަޑަެވިލ، ހޯޑެއްދޫ ކޯްޒޭވ ހަދާފައިާވ ޮގތ ންބަ

ހޮވ މަށް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލ ވ މ ގައި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ  އްމެންބަރ ންެގ ސަބް ކޮމިޓީއެ 3ކ ރ މަށް މައްސަލަ ދިރާސާ

ކޮމިީޓެގ ސަބް ަވނަ ދ ަވހ  ބޭއްިވ  2019ޖ ލައި  17 މަސައްކަތް ދިރާސާކ ރ މަށް މި  .ން ފާސްކ ރެްއިވޤ އިއްތިފާ

މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން އަދި  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  އްރިރ ކަމަށް މަޑަެވލީ ޤަފ ރަތަމަ ބައްދަލ ވ މ ގައި ކޮމިޓީެގ މ 

އްރިރ ކަމަށް އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ހޮއްެވިވ. އަދި މި ބައްދަލ ވ މ ަގއި ޤަނައިބ  މ 

ރީ އޮްފ ސާފ ކ ރ މަށް ޓަކައި މިނިސްޓް ތައްބެހޭ ފަރާތްތަކ ން ސާފ ކ ރަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ޮގތ ން ކަމާ ގ ޅޭ މައްސަލައާ
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 ،ންޓަލް ްޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންީސއާއި އެންަވޔަރަންމަ ،ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރއާއި 

ގ ޅޭ  ހޯެޑއްދޫ ކައ ންސިލ ެގ އިދާރާ އަދި ަމޑަެވލި ކައ ންސިލ ެގ އިދާރާައށް ސިޓީފޮނ ފައި ކަމާ ،އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާއި 

 ، މާތ ތައް ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ ރި. ސަބް ކޮމިޓީން ލިޔ ން ހޯދި މަޢ ލޫ މަޢ ލޫމާތ  ލިޔ މ ން ހޯދ މަށް ކޮމިޓީން ފާސްކ 

ެއ އަށް ހ ށަހެޅ މަށް ސަބް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފަިއަވނީ ނިންމ ން މައި ކޮމިޓީޮގތ ން އެ ޮކމިޓީން ނިންމި ގ ޅޭ މައްސަލައާ

ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިާވ  ،ހަަގކޮށްލަނީދެން އަޅ ަގނޑ  މި ފާ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ން.ޤ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާ 

  ،ސަބް ޮކމިޓީން ހޯދި މަޢ ލޫމާތާއި ރިމަްއސަލަ ދިރާސާކ  ގ ިޅެގން މަޢ ލޫމާތ ތައް. ހ ށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައާ

 މި  ބައްދަލ ވ ންތަކ ން ފާހަަގކ ރެިވަފއިާވ ނ ކ ތާތައް އަޅ ަގނޑ  އެކ  އެ ކޮމިޓީން ބޭއްިވދެންެނިވ ފަރާތްތަކާއިސްެވ

ނެތި އަދި އީ.އައި.އޭ  މި މަޝްރޫޢ  ހިނަގމ ންދިޔައިރ  ެވސް އެކަީށެގންާވ ޑިަޒިއނެއް ،ކަމަކީ ލަނީ. ފ ރަތަމައިދަންނަަވ

ހ ަޅނގ  މޫސ މ ގައި ކޯްޒޭވއަށް  ،ކަމ ގައި ާވނަމަ ެގްނޮގއްސި ނެތި މި މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަށް ރިޕޯޓަށް ބެލ މެއް

ރަްއޔިތ ންެގ  ،ަވނަ ކަމަކީ 2 ރަށ ެގ މީހ ން ކޮށްފައިާވކަން.އ ދައެރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބޮޑ ާވނެކަމ ެގ ޝަކ ާވ މި ދެ 

މި ެދ  ،ނެތި ހިންަގމ ންދިޔަ މަޝްރޫޢ  ެއއްޮކށް ނ ނިމެނީސް ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް ކޯްޒޭވ ހަލާކ ެވ ޝަކ ާވއަށް ބެލ މެއް 

ން  ފަހަރެއްެގ މަތީ  ދެ  ފަހ ން އަދި މި މަޝްރޫޢ  ނިމިނ  ،ދައަރައި އެތަެކއް ެގއްލ ންތަކެއް ލިބިފައިާވކަމާއި ރަށަށް އ 

ކޯްޒޭވެގ ސަބަބ ްނ  ،ަވނަ ކަމަކީ 3ލިބިެގންދިަޔކަން.   ބޮޑެތި ެގއްލ ންަތކެއްށްހޯޑެއްދޫއަށް އ ަދއަރައި އެ ރަށަށް ަވރަ

މިކަން މިހެން   ،އްދ ތަކަށް ރާޅ އަރާކަމާއި ޙަހޯެޑއްދޫެގ އެކި ސަރަ ،ެގއްލ ންތަާކއި އ ނަދޫގތައް ކ ރިމަިތެވ އެިކއެކި

ކަމ ގައި ހޯޑެއްޫދ  ލޮނ ަގނޑ  ްބލޮކްެވ ޮއއިަވރަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކ ން ،ދިމާަވނީ ެވލި ބެޑަކ ން ކޯޒްޭވއެއް އޮތ މ ން

ޮގތަށް  އ ރ ާވދަޯކްޒޭވަގއި މޫދ ން އޮއި  ،ކަށް ކޮމިީޓައށް ފާހަަގކ ރެވ ނީަވނަ ކަމަ 4ކައ ންސިލ ން ފާހަަގކޮށްފަިއާވަކން. 

ަތކ ެގ ޓްކަލްަވ މިތ ގައި ެވސް ދިޔަަވރ  އެންމެ ބޮޑ ާވ ަވގ  ،ހަދާފައިާވ ކަްލަވޓްތައް މާ ތިިރެވފައި މަދ ވ މ ެގ ސަބަބ ން

ދެމެދ    ކަްލަވްޓތަކ ެގ މަތީ ދާރައާިގނަ ދ ަވސްދ ަވހ ގައި ލޮނ ަގނާޑއި  ،މަތީ ދާރައަށް ލޮނ ަގނޑ  ހ ންނަކަމާއި

ރަށ ެގ ދިަޔަވރ  ބޮޑ ާވ ދ ަވްސަވރ ގައި  ،ަވނަ ކަމަކީ 5އިންޗި ެވސް ހަމަނ ާވ މިންަވރެއްކަން.  6ހ ންނަނީ އެންމެ 

ޮގތ ްނ  ރަށ ެގ ހ ޅަނގ  ފަރާތ ަގިއ ގ ދ ރަތީ ،ފޫޓަށް ރާޅ އަަރމ ންދާކަމާއި 300ފަރާތ ން ާގތްަގނޑަކަށް  އ ތ ރ ހ ޅަނގ 

އްދ ެގ ޮބޑ ބައި ިގރަިއ ޙަކޮޑާ ަސރަހޯެޑއްދޫ ކޯރާޑޭ  ،ކ ިޅ އަދި ަކނޑޫފާތަކަށް ރާޅާެއކ  ެވލިެއޅި އޮތް ފައިހެދި

އްދ ެގ ިގނަ ަގސްތަެކއް ޙަެދކ ނ  ފަރާތަށް ރާޅ އަރައި އެ ަސރަޅަނގ ރަށ ެގ ހ  ،އާނ ަގނޑ  ހަލާކ ަވމ ންދާކަމާއި

ރިއ ޅޭ ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންކ ރަމ ން އަންނަ ަވޅ ފެން ލޮނ ެވެގންދިކަން. އްދ ަގއި ދިޙަެއ ސަރަ ދިއ މ ެގ އިތ ރ ންމަރ ަވމ ން

އްދަށް ރާޅ އަރަމ ންދާީތ ޙަެގ ސަރައްދ ންނާއި ހައ ސިން ޔ ނިޓ  ޙަ ހޯޑެއްޫދަގިއ އަލަށް އާބާދ ާވ ސަރަ ،ަވނަ ކަމަކީ 6

މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ވ ށް ެގއްލ ން ތަކަ މި ައޅަމ ންދާ ހައ ސިން ޔ ނިޓ  ،ރަށ ެގ ފެންފަށަލަ ހަލާކ ެވެގންދިއ މ ެގ އިތ ރ ން

ކޯްޒޭވެގ  ،އޮތްކަން. ޯކޒްޭވެގ ހޯޑެއްޫދއާިއ ީވ ދިމާލ ގައި ޮއިއަވރ  ބަދަލ ކޮށްލ މަށް ނ ަވތަ ރާޅ އެރ ން މަދ ކ ރ މަށާއި
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އްދ ަގިއ އޮިއަވރަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ހޯެޑއްދޫއަށް ިލބޭ ެގއްލ ންަތއް ކ ޑަކ ރ މަށް ޙަ ސަބަބ ން އެ ސަރަ

ފައިާވ ކޯްޒޭވެގ ދާގ ޅާލ މަށް ހަ މަޑަެވލި އަދި ހޯެޑއްދޫއާ ،ަވނަ ކަމަކީ  8ކަމެއް މިހާތަނަށް ޮކށްފައިނ ާވކަން.  ެވސްއެއް 

މަޑަެވއްޔަށް އ ނދައަރާ  ،އްދަީކ ހ ޅަނގ  މޫސ މ ަގއި ަގދަވެ ޙަނ މ ެގ ކ ރިްނ ެވްސ ެއ ސަރަފެށ  މަޝްރޫޢ 

އްކަތްކ ިރ ދ ަވްސަވރ ަގިއ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް އެކ ަލާވލަން މަސަ ،ކީ ަވނަ ކަމަ 9އްދެްއކަން އެނިގފައި އޮތްކަން. ޙަސަރަ

ހ ޅަނގ  މޫސ މ ަގއި  ،ން ބޭއްިވ މަޝްަވރާ ަބއްދަލ ވ ންަތކ ަގއި ކޯްޒޭވެގ މަސައްކަތްކޮްށފިނަމައްޔިތ ންެގ ޚިޔާލ  ހޯދަރަ

 ސާފ ކޮށް ށްންޓަށް ަވރަކޮންަސލްޓަ ކަމަށް ރަށ ެގ ދ ަވސްމީ މީހ ން އީ.އައި.އޭ މި ދެ ރަށަށް އ ދައަރާނެ

 ގ ޅޭ  ގދ. މަަޑެވލި އަދި ހޯޑެއްދޫ ޯކޒްޭވ މަޝްރޫޢ ެގ ފަިއނަލް އިނިސްޕެކްޝަނާ ،ަވނަ ކަމަކީ 10 ޔައިދީަފއިާވކަން.ކި

ދެމެދ  ބޭއްިވ ބައްދަލ ވ މ ގައި މަަޑެވލި އަދި ހޯޑެއްޫދ  ޮގތ ން ހައ ސިން މިނިސްޓްރީެގ ޓީމާއި މަޑަެވލި ަކއ ންިސލާ

ިމކަމ ެގ ސަބަބ ން ދެ ރަށަށް  ،ކަމަށާއި  ރަނަގޅަށް ނޫންންދަނީ އެންމެކޯްޒޭވ މިހާރ  ޑިޒައިްނކޮށް ކ ރިއަށް އެ ެގ

ޯކޒްޭވެގ ސަބަބ ްނ  ،ަވަނ ކަމަކީ 11ފ ކޮށް ބ ނެފައިާވކަން. ކައ ންސިލ ން ަވރަށް ސާ ެވސް ެގއްލ ންާވެނކަން މަޑަެވލީ

މި  ،ންވ މ  ކަމަށް ދިަޔަވރ  ބޮޑ ާވ ދ ަވސްތަކ ގައި އޮިއަވރ  ދައ ރ ާވނީ ކާެޑއްދޫ ަކނޑަށް ،އޮއި ދައ ރ ނ ާވތީ

ރަށ ެގ އ ތ ރ  ފަރާތް ަވރަށް ބޮޑަްށ  ،ދ ަވސްތަކ ަގިއ ރަށ ެގ އ ތ ރ  ފަރާތ ން ެގތަކަށް ލޮނ ެގ އަސަރ ކޮށް

އީ.ައއި.އޭ ކޮންސަލްޓަންޓް  ،ަވނީ މި މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަްށެގންދިއ މަށް ހ އްދަދީފައި ،ަވނަ ކަމަކީ 12ލާފަިއާވކަން. އިިގރަ

އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓަންޓް ަވނީ  ،ަވނަ ކަމަކީ  13ޝަރ ތ ކޮށްަފއިކަން.  ރ މަށްކަްނކަން ތަންފީޒ ކ ރެކޮމަންޑްކޮށްފަިއާވ 

 އެްއޮގތަށް މި ކޯްޒޭވ ެއޅ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށް  އޭރ ެގ ހައ ސިން މިނިސްްޓރީން ހ ށަހަޅާފައިާވ ޑިަޒއިނާ

މި  ،ކަމާއި ޮބޑ ާވެނަކން ފާހަަގކޮށްފައިހޯެޑއްދޫ އަދި މަޑަެވއްޔަށް އ ދައަަރއި ފެްނބޮޑ ވ މ ެގ މައްސަލަ  ،ެގންޮގއްސިނަމަ

 ،ކަންަތއް އީ.ައއި.އޭ ކޮްނސަލްޓަންޓް ހ ށަހަޅާފައިާވކަން. ފ ރަތަމަ ކަމަކީ 3ކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މ ެގ ޮގތ ްނ އަންނަނިިވ 

 އްދޫމަޑަެވލި އަދި ހޯޑެ ،ަވނަ ކަމަކީ 2މާޔަތްކ ރަންޖެހޭކަން. ހިނގ  ފަރާތ ގައި ޮގނި ޅަ މަޑަެވލި އަދި ހޯޑެއްދޫެގ ހ 

މަޑަެވލި އަދި ހޯޑެއްދޫ އަދި ކޯޒްޭވ  ،ަވނަ ކަމަކީ 3އަށް އިތ ރ ކ ރަންޖެހޭނެކަން.  22ކޯްޒޭވެގ ކަްލަވޓްތަކ ެގ އަދަދ  

ގ ޅިެގްނ  ކަމާމި ،ޕައިލްކޮށްެގން ފެން ދައ ރ ާވ ޮގތަށް ނޫނީ ހަދައިެގންނ ާވނެކަން. ކޮމިީޓެގ އަނެއް ހޯދ މަކީ

ަގއި  2018ޕްރީލް އެ 22 ހައ ސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ބާރ  ޖަާވބ ދާރީވ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް

ކަނޑ ަގިއ އިންިޑއާ ، ބ ނެފައިާވ ސަބަބަކީށްކަމަ ޭއެގ ޖަާވބ ަގިއ އ ދައެރ މ ެގ މައްސަލަ ދިމާެވފަިއާވ ،އެންިގކަާމއި

ޮގތް ހެދ މަށް ހައ ސިްނ  ނ ދާނެންަލތ ަގިއ ކޯްޒޭވ ހަލާކ ެވެގހާމި  ،ކަމ ަގއާއި  އ ފެދިފައިާވ ސަިއކްލޯނެްއެގ ސަބަބ ން

ކަމަށް. ެއޮގތަށް މަޢ ލޫމާތ  ދީފައި އޮތީ. ކޮމިީޓއަށް  ކ ރަމ ންދާ  މިނިސްޓްރީެގ ޓެކްިނކަލް ޓީމ ން މަސައްކަތްަތއް

ނ ކަމ ެގ ަދއަރަިއ ެގއްލ ންތަެކއް ލިބ ގައި މި ދެ ރަށް އ  2018ސެޕްޓެންބަރ   ،ފާހަަގކ ރެވ ނ  އަނެއް ނ ކ ާތއަކީ

ގައި މިނިްސޓްރީ އޮފް ހައ ސިން އެންްޑ  2018އޮކްޓޫބަރ   1ޮގތ ން  ގ ޅޭ .ޭއއަށް ހ ށަހެޅިކަމާއި، މިކަމާޝަކ ާވ އީ.ޕީ
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ން ނިސްޓްރީެގ ފަރާތ އެ ަބއްދަލ ވ މ ަގއި މި ،ެއކ  ީއ.ޕީ.އޭ ބައްދަލ ވ މެއް ާބއްާވަފއިާވކަމާއިސްޓްރަކްޗަރއާއިންފްރާ

 ން މިނިސްޓްރީްނ ބ ނެފައިާވކަން. އަދި އެންމެކަމ ގައި ހައ ސި ކަްތކ ރަމ ންދާކޯްޒޭވެގ ިޑަޒއިން ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައް

ގައި ީއ.ޕީ.ޭއއިން ހައ ސިްނ  2018އޮކްޓޫބަރ   3މަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނެިވ ބައްދަލ ވ މި ދެން ،ފަހ  އޮބްޒަޭވޝަނަކީ 

މި މަޝްރޫޢ ެގ  ،ނ ިވ ސިޓީަގއިއެ ސިީޓެގ ަޖާވބ ަގއި މިނިސްޓްރީން ފޮ ،ކަާމއި ާވމިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީެއއް ފޮނ ާވފައި 

ެމދ  ަވިކ ޮގެތއް ނިންމާނީ އޭެގ ފަހ ަގިއކަން ހައ ސިން  ޯކްޒޭވެގ ިޑޒައިނާ ،ަކމާއި ރިިވއ އެްއ ކ ިރއަށްެގންދާ

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިދެންނެިވ އޮްބަޒޭވޝަންސްތަކ ެގ އަލީގައި ކޮމިޓީެގ ހޯދ ންތަކަކީ  މިނިސްޓްރީން ބ ނެފައިާވކަން.

ންޑްކޮށްފައިާވ ީއ.ައއި.ޭއެގ ކޮންަސލްޓަންޓް ރެކޮމެ ،މި މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަށްެގންދިއ މަށް ހ އްދަީދފައިަވނީ ،ފ ރަތަމަ ކަމަކީ

މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަށްެގްނޮގސްފަިއަވނީ އީ.ޕީ.ޭއެގ  ،ކަމ ަގއި ީވނަމަެވސް ޒ ކ ރ މަށް ޝަރ ތ ކޮށްފައި އޮތްކަންކަން ތަންފީ

މަޝްރޫޢަށް  ، ނޫންކަން ަވރަށް ސާފ ކޮްށ ފާހަަގިވ. ކޮމިޓީެގ ދެ ަވނަ ހޯދ މަކީެއްއޮގތަށް  ންޑޭޝަންތަކާރެކޮމެ

 ނަމަކަށް  ށްއެ ބޭނ ން ހާސިލ ކ ރ މަ ،ހޯދަންޖެހޭތީ އ މަށް ހ އްދަމަޝްރޫޢ  ކ ރިއަށްެގންދި ައކީހަދާފައިާވ އީ.ައއި.އޭ

ގައި ދީފަިއާވ އިރ ޝާދަށް އޭ ރިޕޯޓ މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަްށެގންދިއ މ ގައި އީ.ައއި. ،އީ.އައި.އޭެއއް ަކމާއި ހަދާފައިާވ

ަވނަ  3ެގންޮގސްަފއިާވކަން. ކޮމިޓީެގ  ނެިތ މަޝްރޫޢ ެގ މަސައްކަތް ަސރ ކާރ ން ކ ރިއަށް ެވސް ބެލ މެއްއެްއޮގތަކަށް 

 ،ޓަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަެކްއެވށް ލަތ ެގ ބަޖެޓަށާއި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ތިމާެވއ ދަ މި މަޝްރޫޢ ެގ ސަބަބ ން ދިެވހި ،ހޯދ މަކީ

ަހއ ސިން  ،ަވނަ ހޯދ މަކީ 4ކޮމިީޓެގ  .އްދ ެގ ަރއްޔިތ ްނ ބިރ ެވރިކަމެްއެގ ތެެރއަށް ެވއްޓިަފއިާވކަންޙަ  ސަރައެ

ފަހ   . އަިދ އެންމެތަެކއް ެވފައިާވކަންލ މާހ މި މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަްށެގންދިއ މ ގައި ަވަރށް ބޮޑެތި އި ންމިނިސްޓްރީ

 ރާއްޖޭެގ ތިމާެވްއޓަށް ނޭދެޭވ އަސަރެއް ފޯރާ  ،ަވނީ ހަަގކޮށްފަިއ މިަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ފާހޯދ މެއްެގ ޮގތ ގައި ރިޕޯޓ  

ކ ރާ ފަރާތެއް ޝަރީޢަތް މެދ ެވރިޮކށް އެ ފަރާެތއްެގ އަތ ން ބަަދލ ހޯދ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ިދެވިހ  ކަމެއް ފަދަ އެްއެވސް

ބެހޭ   ރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މާާކތެދިެވހިރާއްޖޭެގ ތިމާެވށި ރައް ) 93/4ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ސަރ ކާރަށް ލިބިެގންާވކަމ ަގއި

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވީތ މި މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަށްެގްނދިއ މ ގައި އިޙ މާލ ެވފަިއާވ ފަރާތްތަކ ން ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  (ާގނޫނ 

ންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަްށ އިްސެވދެންނެިވ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އެންަވޔަރަންމަ ،ހޯދ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

މަޑަެވލި  ،މި ދެންނެިވ ހޯދ ންތަކ ެގ އަީލަގއި  ؛ކޮމިީޓެގ ނިންމ މަކީ ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގންދެިވދާނެކަން.ކ ރިއަށް 

ޮގތ ން އެ ދެ ރަށަށް ލިބެމ ންދާ ެގއްލ ންތަަކކީ މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަށްެގންދިޔަ ފަރާތ ެގ ބޮޑެިތ  ހޯޑެއްދޫ ކޯްޒޭވ ހަދާފައިާވ

ކަމަށް ކޮިމޓީެގ ހޯދ ންތަކ ން ަވރަށް  ބަބ ން ލިބެމ ންާދ ެގއްލ ންތަކެއްމާލ ތަކެއް އެކަމ ަގއި އެކ ލެވ މ ެގ ސަހ އި

ކޮމިޓީއަްށ  ލަތަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކެްއ ލިބިފައިާވކަންއ  އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ދަ ،އިސާފ ކޮށް ފެންނަން އޮތ މާ

ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް  ޓަށް ލިބ ނ  ެގއްލ ންތަކ ެގ ބަދަލ ށްމި މަޝްރޫޢ ެގ ސަބަބ ން ތިމާެވ ،ފާހަަގެވފަިއވ މާއި 

އްލ ކ ރ މަށް މަޑަެވލި، ހޯޑެއްޫދެގ ޯކްޒޭވ އަލ ްނ ޙައްދަްށ ދިމާެވފައިާވ ތިމާެވިށެގ މަްއސަލަތައް ޙައެ ސަރަ ،ކަނޑައަަޅއި
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 ގައި ކޮމިޓީން ދީފަިއވާ މި ރިޕޯޓ  ،ޢަމަލީ މަސައްކަތް އަަވހަށް ކ ިރއަށްެގންިދއ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގާވލައި  ،ފަރ މާކޮށް

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވލީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓް.  އެްއޮގތަްށ ޢަމަލ ކ ރ ން. ންޑޭޝަންތަކާރެކޮމެ

ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ަވރަށް  ކަމާ ،ޮގްތ ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގތިބެ މި މަޝްރޫޢަކީ ކަންކަން ާވނެ ؛ރިޕޯޓްެގ ނިންމ މަކީ

ހިންާގފައިާވ ަވރަށް ފަރ ވާކ ޑަ މަްޝރޫޢެއްކަން. އޭެގ ނަތީޖާއަީކ  ނެތި  ެއއްެވސް ބެލ މެއް ،ސާފ ކޮށް އެނިގތިބެ

 . އެހެންނަމަެވސް، ަމޝްރޫޢ  ނިމ ނ އިރ  ޚަރަދ ިވ2872458.46 ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮންްޓރެކްޓްެގ ެވލިއ އަކީ 

ކަމަށް.  ަފއިސާ ޔަދިމި ފައިާސއަކީ ޭބކާރ ެވެގން ،. މީެގ ާމނައަކ31442592.38ީކަމަށް ރެކޯޑްތަކ ން މި ފެންނަނީ 

 ހޯދައިދިނ މަށް އްލ ޙަަތކަކަށް ެގ ަބއެްއެގ ތަކްލީފ ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ފަސޭހައެއް ހޯދައިދިނ މަށް ދިެވހި ަރއްޔިތ ން

. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ކޮމިޓީން ެވެގން ދިޔައީ ހަމަ ފެނަށް މިލިއަން ރ ފިޔާ މި 31.14ދަޢ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ޚަރަދ ކ ރި 

މި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްދެއްާވށޭ. އަދި ތިމާެވށި  ،ެގ މެންބަރ ންެގ އަރިހ ަގއި މި ދަންނަަވނީއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ 

ހޯޑެއްޫދ  ،މަޑަެވލި  ،މި ބަދަލ  ހޯދައިދީ މާލ ިވ މީހ ންެގ އަތ ންހ އްކާތެރިކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން މިކަމަށް އިރަ

އެ ކޯްޒޭވ  ،ތަނ ގައި ކޮށް ނަގޅ  ޑިޒައިނެއް އެ އްލ ކޮށްދިނ މަށް އަލ ން ރަޙަރައްޔިތ ންނަށް ދިމާެވފައިާވ މައްސަލަ 

ހޯދައިދެްއާވށޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްާޔ  އ ލެއް އެ ދެ ރަށ ެގ ަރއްޔިތ ންނަށްޙަރަްއކާތެރި މާ ،އަލ ން ހަދައި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަގިޑއިރ . ެއ  1ަވނީ  އާދެ! މި ކޮމިޓީ ރިޕޯަޓށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑަެއޅިފައި މިޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . 

 .ސިކ ންތ  5 ،މިނެޓ  5ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް  .ކ ންތ ސި 7 ،މިނެޓ  36އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ؛ ާވ ޮގތަކީ ަގޑިއިރ  ބެހިފައި 1

 32މިނެޓާއި  3ސިކ ންތ ، އެމް.ޑީ.އޭއަށް  3މިނެޓާއި  4.އެން.ީސއަށް ސިކ ންތ ، ޕީ 5މިނެޓާއި  5ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓާިއ އެއް ސިކ ންތ . އާދެ! މިހާރ   1ބަރަކަށް ސިކ ންތ . ަވކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްެވަވޑައިނ ަގންނަާވ ކޮްނމެ މެން

 1ކ ރިއަށްެގންދާނީ ޖަލްސާ ެގ އަރ ަވނީ. ދެން މަޖިލީހ  އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ހ ސްަވގ ތ ކޮެޅއް މި

 ޖަހާއިރ . 

 

 {ށްއަ 13:03އިްނ  12:31 :ހ ސްަވގ ތ ކޮޅ }

 (ޝީދ ސް މ ޙައްމަދ  ނައީރައީސް، ރަ ގެމަޖިލީހ   ؛ވީނެންއި ތ ގައިސަޔާ)ރި

 

 :ދެްއެކވ ންސަތ ން ާވހަކަރިޔާ
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. ެއއީ ކޮމިޓީތަކ ްނ 9.1ދަނީ އެޖެންޑާ އައިަޓމް  ޢަލައިކ މް. އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަމ ން މި `. ައއްސަލާމް

މ ންދާ ެގއްލ ންތަކާއި އ ދައެރ މ ެގ އެ ދެ ރަށަށް ލިބެ  ،ޮގތ ން ހޯޑެއްދޫ ކޯސްޭވ ހަދާފަިއާވ ،ެވލިޑަހ ށަހަޅާ ކަންކަން. މަ

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރަމ ން  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ މައްސަލަ އެންަވޔަރަންމަ

 މިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ދަނީ ކ ިރައށް.  . ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  މިަވނީ ހ ށަހަޅ ްއާވފަ ދަނީ. ރިޕޯޓް މިހާރ  މި

. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިބްރާހީމް ރަޝީދަށްދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މެދ  ފަންނ  މާނީ އަރ ަވފ ރ ޞަތ 

 މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ހީމް ރަޝީދ އިބްރާދާއިރާެގ މެންބަރ  މާފަންނ  މެދ   

އެ ދެ ރަށަށް ލިބެމ ންދާ  ން،ޮގތ  ހޯެޑއްދޫ ކޯްޒޭވ ހަދާފައިާވ ،މަަޑެވލި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ޮގތ ެގ  ކޮމިީޓން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ންޓް ެއންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ އި އ ދައެރ މ ެގ ަމއްސަލަ އެްނަވޔަރަންމަެގއްލ ންތަކާ 

މެންބަރ  ސަލީމް ިއއްޒަތްތެރި ެގ ދާއިރާ ހޯރަފ ށީ ،މި ރިޕޯޓް ހ ށަހެޅ އްިވ ެމންބަރ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ރިޕޯޓް.

މިއީ ބޮޑ   ،ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން ފާހަަގކޮށްފި. އެ ފާހަަގކ ރި ހ ރިހާ ކަމެއްެގތެެރއިން ޖ މ ލަކޮށް ދަންނަާވނަމަ

މިކަމ ެގ  ،ކޮށްފައި އޮތް. މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި އޭރ ގައި ހ ރި ހައ ސިން މިނިސްޓަރ  އެްއެވސް ފަންނީ އިސްރާފެއް

ކ ރ މ ެގ  މިކަން ަވއި،ލަފާ ނާއްސަ ންެގއީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓާއި އަިދ ކޮންސަލްޓަންޓ  ،ާނއްަސަވއިއަޑ ފާ މާހިރެއްެގ ލަ

 ؟ާކކ ތޯ ިމކަމ ެގ ޒިންމާ ނަަގންޖެހޭނީ ،. ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ ަވީނ ބޭކާރ ެވފަ މިލިއަން ރ ިފޔާ މި 31ސަބަބ ން 

ކޯްޒޭވެއްއ  ނެތް. ނ ކ ތް ނަތީޖާއެއް ނެތް. ބޭކާރ ީވ. ކަމެއް ީވ ންމ . މިކަރީ ޚަރަދ ކޮށްފަލަތ ެގ ފައިސާ މިހިއ ދިެވހި ދަ

ޓަށް ށްފަހަރ  ތިމާެވ އް އަަބއާދޭ. ބައެއްެވސް މިކަހަލަ ކަންތައްތައޮތީ. އަޅ ަގނޑ  އ ފެދޭ ސ ާވލަކީ މިހާރ  ހަދާފައި މި

ތިޞާދ  އިޤ  ،ތައް ކ ރަްނީވމާތައް ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާަގިއ ތިއްބަާވަފއި މިފަދަ ކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ަވކާލާތ ކ ާރ ބޭފ ޅ ން

ެވސް އަޅ ަގނޑަްށ އި އެބަ މަސައްކަްތކ ރޭ. މިހާރ ފަކޮޅަށްޖެހ މ ެގ ނިޔަތ ގައި އެހެން ާވހަކަތަެކއް ދައްކާ އިނަަގ

އިތ ރަށް ހެކްޓަރ  ގ ީޅފަޅ ން ހިއްކި. އަދި  23ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސެގ ެވރިކަމ ަގއި  ފާހަަގކ ރެޭވ

މީޓަރ ެގ ެވލި އެބަ  މިލިއަން ކިއ ބިކް 20ހެކްޓަރ  ހިއްކާއިރ ގައި  200ހެކްޓަރ .  200ނީ މިހާރ  މި ހިއްކަންޖެހެ

ިގނަ އަދަދެްއެގ ެވލި  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިހާ މިލިއަން ކިއ ބިކް މީޓަރ ެގ ެވލި އެބަ ބޭނ ންޭވ. 20ބޭނ ންޭވ. 

ހެކްޓަރ  ބިން  200ޑަކަށް ނެއއީ ާގތްަގ ،މިލިއަން ކިއ ބް މީޓަރ  20ން. އަތޮޅ  މާލެ އަޅ ަގނޑ މެން މި ނަަގނީ

ދޭތެރޭަގއި މި  ލީމާ މާލެއަތޮޅ  ކަޅިން ފެށިެގން ނ ަވތަ ިގރާަވރ  ކަނޑާޅައިގ ީޅ ފަޅަށް އަ އިހިއްކ މަށް ޓަކައި ނަގަ 

ތައް އަންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ށް އަތޮޅަ  އޮންނަ އޮިއަވރަށް އަންނަ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން މާލެ

  ފިނޮޅ ން ފެށިެގން ގ ޅީ ފަޅާއެނބޫދޫ ،ހަމަ ޮގސް ގައިެވސް އެބައޮތް މާލެ ކައިރީމިހާރ  ،ހިތަށްއަރަނީ ކީއްެވެގންބާއޭ 



2020 ލައިޖ  12                                              ސާލްޖަނަ ވަ  22 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

80 

 

 ނ ދޭ. އެކަމަކ  ދިއްަގރ  ހިްއކާކަށް މިހާ ވެއްެޔއްފ ށި ،ދިއްަގރ ހިސާބަށް ފ ށި މާލެ އަޮތޅ  ގ ިޅއާ؛ ހިސާބަށް، ގ ިޅއާ

އަތޮޅ ަގިއ  މާލެ މ ޅި ހެކްޓަރ ެގ 675ެހކްޓަރ .  675މިނަކީ ާގތްަގނޑަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޮބޑ ށި ދިއްަގރ ެގ ފ 

ހެކްޓަރ  އިތ ރަްށ މި  200 ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ެވްސ ދިރިއ ެޅޭވ. ކީްއެވެގންތޯއޭ ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވަލކީ، މ ޅި

ރަނަގޅަށް ިޑޒައިންކޮށްަފއި އޮތީ. ަވރަށް  ،ހެްކޓަރ  ހިއްކާފައި ަވރަށް ރީތިކޮށް 23މަނިކ ފާނ  ެވރިކަމ ގައި  ؟ހިއްކަނީ

އަެނއްކާ މެދ ތެރެއަްށ  އޮްއާވ އި ހިއްކާފަ  .ރަށް ރީތިކޮށް އޮތީަވން ންެގ ލަފާެގ މަތީފަންނީ މާހިރ  ާއއިއަނެއްކާ އީ.އައި.އޭ

ކ ރީ ވ ޒާާރެގ މިނިސްޓަރ ން ހަމަ  ެއޅީމާމިލިއަން ިކއ ބިކް މީޓަރ ެގ ެވލި.  20 ާގތްަގނޑަަކށް މި އަޅަންޖެހެނީ

 ؛އަދި ކޮންސަލްޓެންސީ  ،ނ ބަލައިއަޑ ނާހައި އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓަކަށް ެވްސ  ަކށްން އެއްެވސް ެއއްޗަ ހެހެދި

  ހޯރަފ ށީ  ބަރ ރި މެންތެތްޒަކަން އިއް ކ ރެްއިވ ނ ބަަލއި ެއކަން ،ައޑ ނާއްަސަވއިރިޕޯޓަކަށް ެވސް  ެގކޮންސަލްޓެންޓ 

ންނަށް އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެ މިހާރ  މި ؟ކ ރަނީރިޕޯޓ ަގއި އެބަ ހާމަޭވ. ކީްއެވެގންތޯ މިފަދަ އިސްރާފ  ްއިވޅ ހެހ ށަ ދާއިރާެގ

ހެކްޓަރ .  675ށިދިއްަގރަީކ ފ  ހެކްޓަރ .  200ނެއްާކ އަޖެެހނީ  ިހއްކަން މި. ހެކްޓަރ  23ގ ޅީފަޅަކީ މިހާރ   .ންނަންފެ

ތެިރ ރައީސް، ހ ޅ މާެލއާއި އަިދ ތްޒަިއއް އްހާަވރެއެ އްކަން ނ ދޭހިތަން  މި ،ާޔއި، މާލެާއއި، ހ ޅ މާލެއާއްިވލިނގި 

މިހާރ   ަނާގެވލި އެބައި ެވސް މިަވރަށް ެވއްެޔއް ނ ދޭ. އެަވރަށް ގަ  1-، ފޭސ2ް-ސްެހކްޓަރާިއ، ފޭ 6ިވލިނިގލި ހިްއކި 

އަތޮޅ  ިރސޯޓ ތަާކިއ  މާލެ ތަ ެވްސ މާލެ ަކއިރިން ނ ަވގ ޅީފަޅ  ިހއްކަން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހޭނީ އަނެްއކާ

ތަކެއް. މ ިޅ ރާއްޖެއަްށ ލިން ހެދިފައި އޮތް ޖަޒީާރ ރަށްެވއްެޖއަީކ ރާ މި ،މިހާަވރަށް ެވލި ނެީގމާ ؛ އެހެނިހެން ތަންތަން

އަހަރ  ކ ރީަގއި ެވްސ  2000އި ގަ ންެގ ޒަމާނ ނ ރޯމަ ،ކ ރޭ. ދެްނ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޝަކ ާވއަކީ މީެގ ައސަރ  އެބަ 

މެން ހޭނިެގން ރާނެ. މޫސ މަށް އަޅ ަގނޑ އަމ ތައް ެވްސ. އ ދަ ޒާފެން ހިންދާ ނި ،ހަދާފައި އެބަހ ރި ނަރ ދަމާ ނިޒާމ ތައް

ތަްށ އިެގންދާ ޮގބަފައި ންގެ އަަރއިރާޅ  . ރާޅ  ެވސް ައރާނެ. އެކަމަކ ނެތިބެންޖެހޭނީ. ދިޔަަވރ  ެވސް ބޮޑ ާވ

ފެން   ،ށްތަާވ ޮގފިލް ށް އެރީމަ ރަށްޓެއް ަވށާ ޖަހައިެގން ރަށަށްަވނީމަ ރާޅ  ބަންދ ކ ރަން ތޮރާޅ  ޑިަޒއިންކ ރަންޖެހޭނީ.

 . މި ިޑޒައިނަްށ ެވސް ބަދަލ ެގންނަންޖެހޭ ،ްށ. އެހެންީވމާތަލޮނ ަގނޑ  ފިލްކ ރާ ޮގ ،ނ ާވނެ ެގންބެ ށް ތިތަފިލްކ ރާ ޮގ

އިޤ ތިޞާދަށް ެވސް ބަލަންޖެހޭ އެބަ އަޅ ަގނޑ މެން. އަޅ ަގނޑ  މި  .ބަދަލ ެގންނަންޖެހޭއެބަ ިވސްނ މަށް ެވސް 

އް. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެޭހ ލެޕޯޓަކީ ީމެގ މިސާަފއި އޮތް ރިޑަެވލި، ހޯެޑއްދޫ ޯކޒްޭވ ހަދާއޮތް މަ ރިޕޯޓ ގައި މިހާރ  މި

ބަލ ަގިއ މިކަން ރަނަގޅަށް ރާަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތަޤ ިވސްނަިއެގން މ ސް

 ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން
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ެއއީ މ ިޅ  ؟ދެއްތޯކޮޑާ ޑެނޯކރާންނާނެ ސަރަޙައްދެއް މަޑަެވލީަގއި، ހޯެޑއްދޫަގއި އޮބަރ . މެންްއޒަތްތެރި އިޝ ކ ރިއްޔާ 

އޮންނަ ަސރަޙައްދެއް. ދެން އަޅ ަގނޑ   ގ ޅިފައި  އ ފެދ މާތަރަހަ އޮންނަ ޮގތ ަގއި  ށް އެނިގފައިޑަަގނޅ  ހޯޑެއްދޫެގ އަ

ބ އްދިެވރި ިވސްނ މެއް ނޫން.  ،ިވސްނ ން އެއީ ނިޅ ވައިަލން ިވސްމިޮގތަށް ގ ދެ ރަށް  ާވ ޮގތ ަގއި މަަޑެވްއޔާ ންހަނދާ

އޮތީ ަވރަްށ ރަނަގޅަށް ދިރާސާކޮށްަފ.  މިކަން މި މިޓީންކޮ  މިހާރ  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ؛ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

އަރ ަވނީ ހޯޑެއްދޫ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ކ ރައްާވނެ. ައޅ ަގނޑ ލ މި ރިޕޯޓަށް ޢަމަ ންއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ސަރ ކާރ 

 ށް.ހޯޑެއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާނަ ،ަމޑަެވލި  ؛ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ދާއިާރެގ މެންބަރ މަޑަެވލި 

ނ  ދ ަވހ ން  ށ  ޯކޒްޭވ އަޅަން ފެއެ ،ައކީލައްސަމަމަޑަެވލި، ހޯޑެއްދޫ ޯކްޒޭވ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އޭރ   ،ފެށިެގން ރައްޔިތ ންެގ ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ވ މެއް އޮތް މަްއަސލައެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންޭވ

ެއ ކޯްޒޭވ ެއޮގތަށް  ،އީ.ައއި.ޭއ ކޮންސަލްޓެންޓް ސަރޭވކ ިރއިރ  ަރއްޔިތ ން ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ފާހަަގކ ރަމ ންދިޔަ

 ،ދޭތެރޭަގިއ އެ އޮންނަ ސަރަޙައްދަކީ  ހޯެޑއްދޫއާ ާވނެ ކަމަށް. މަޑަެވްއޔާއިއެރ މ ެގ ަމްއސަލަ ދިމާއ ދަ ޔާއަޅައިިފއް

މަޑަެވލީެގ އ ތ ރ ފަރާތ ން އޮްނނަ ކާޑެއްޫދ ކަނޑަށް ނ ދާ އޮިއަވރ  މި ދެ ރަށް ދޭތެެރިއން ދަތ ރ ކ ރާ ސަރަޙައްދ . 

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެ ޮއއިަވރ  ދެމެން ޮއންނަތަން ބަންދ ކޮށްލީ. ެވލި  އ ޅޭ ކަމަކީ މެންނަށް ދިމާެވެގން މިއަޅ ަގނޑ 

އްޓިފަެއއް. ހެކ ން ބަންދ ކޮށްލީ. ބަންދ ކ ރިއިރ  އެ ޮއއިަވރ  ދެމޭެނ އެކަީށެގންާވ ކަްލެވޓްތަެކއް އެތާކ  ނެތް ބެބެޑަ

 ވި އް ހަަގކ ރެއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ފާ ދާއިރާެގ އި ސް ހޯރަފ ށީެވކޮމިީޓ ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅަމ ން  ؛ތްތެރި ރައީސްޒައިއް 

އިންޗި ެވސް ނ ހ ންނަ ކަމަށް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ަވރަށް ބޮޑ   6އެ ދޭތެޭރގައި  ދިޔަަވރ  ބޮޑ ާވއިރ  ކަްލެވޓްަތކާ

އެ  ،ދިަޔަވރ  ބޮޑ ާވ ދ ަވްސަވރ ަގއި ހަމަ ކަލްެވޓ ަތްއ އެްއކޮށް ބެދޭ. ބެދިޅެއް. ކޮންމެ ހ ޅަނގ  ޫމސ މެއްަގއި ތެދ ފ 

ރަމ ން  އްޖެއަށް ކ ފަހ ން ރާ ދާދި .ރި ރައީސް ތެތްޒައަރާ. އިއްޅ  އެބަރާބާރ ެވެގން ކޯްޒޭވ މަތިން  ކަލްެވޓ ަތއް ފ ރި

ޯކޒްޭވ  ،ނިތައް ބޮޑ ީވމާ ބާއ ދަ މިދިޔަ ިވއްސާރަިއަގއި ކޮންެމ ދ ަވހަކ ހެން، ކޮންމެ ދ ަވހަކ ހެން ދިޔަަވރ  ޮބޑ ވެ 

ޚިާލފަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ދަޔާއަރަމ ންދިޔައީ އާދަ ރަށަށް އ  ތިން ލާފައި ދެމަ. ކޯްޒޭވ އި އަީޑަގ ެގއޮންނަނީ ލޮނ 

މާ ނީނ ލެވ ލައިެމއް ބަިމަވރ  ކަ ،ރޫޢެއް ހިންގިއިރ  ޝްދ ކޮށްެގން ިމަވރ  ބޮޑ  މަމިލިއަން ރ ިފޔާ ޚަރަ 31ދައ ލަތ ން 

ފަރާތ ެގ ބޮޑ   ފަރާތާއި، މަަޑެވީލެގ ދެކ ނ  އްދޫެގ އ ތ ރ ޑެހިތާމަކ ރަން. ހޯ ަވރަށް ޮބޑަށް ެއކަމާ އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ މެްނ އޮތީ  އަރާނެ ޮގތެއް މިޮގތެްއގައި އ ދަ ދާއިމީ. އްޔަރ ެވފަޣަސަރަޙައްދެއް އެ ަވނީ ހަލާކ ެވފަ. ފެން ތަ

 ،ތްތެރި ަރއީސްޒައެކަން ެއޮގތަށް ޮކށްފަ. އިއް އޮތީ މި ސަރ ކާރ ންމިދިޔަ   ކ ރި މަސައްކަަތކ ން ކޮށްފަ.ށްއައަމިއްލަ

ޓް ހ ންނަންޖެހޭ ކަެލެވ 22ލި ބެޑަކ ން ޯކްޒޭވެއއް އަޅަންޏާ ެވދޭތެރޭަގއި  މި ،އީ.ައއި.ޭއ ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގޮކށްފައިޭވ
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 6ންނެިވ ޮގތަށް ދެ  ސް މިޓް. އެވެ ަވކަލް 6ލަ މ ޅި ކޯޒްޭވަގއި ިއނީ ޖ މ  ؟ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، ދަންނަަވންތޯ

ބާރ ެވެގން އ ދަ  ފ ރި އެތަންދޭތެރެއަކ  ނ ހ ރޭ. ރާޅ ތައް އ ދަބާނިތައް ބޮޑ ީވމާ އެ  ދިޔަަވރ  ބޮޑ ީވމާ ޗިއިން

 ،ީވސް. އަދި އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓ ގައި ފާހަަގކޮށްަފއިވާ ޑަނަމަ މި މައްސަލަ މިއަށްވ ރެ ކ ޓް ލެވ ނ ކަލްވަ  22ށަނީ. އަރަންފަ

 ،ށް ެގންދިޔަނަމައަކ ރި މަޝްޫރޢ ތަްށ މި ެއއްޮގ ޝަންތަކާޑޭ ންސަލްޓެންޓް ާފހަަގކޮށްފަިއާވ ރެކޮމަންއީ.ައއި.ޭއ ކޮ

ކޯރާނޑޭޮކޑާ ިތ ފާހަަގކ ރެްއިވ  ތްތެރި ަރއީސްޒަެއރ މ ެގ މައްސަލަެއއް ދިމާނ ާވނެ. އިއްތްތެރި ރައީސް، އ ދަޒައިއް 

ކޮށްފަިއ ޑ ންންޓް ރެކޮމެމާޔަތްކ ރ މަށް އީ.ައއި.އޭ ކޮންަސލްޓެހިސަރަޙައްދ   ފަރާތ  ދެކ ނ އަދި މަަޑެވލީެގ  ،ސަރަޙައްދ 

ކ ރީމާ އަށް ރިޕޯޓ ރީގ މިނިސްޓްހައ ސިން ،ފެށީމާ އަރަންދައ  ށްރަހަފަ ފ ރަތަމަ ދެން ައޅ ަގނޑ މެން އެބައޮތް.

 އި އ ފެދިފައިވާ ފަ ކަނޑ ޑިއާިއން ،ަވނީ ޅ ޢިއްޒ  ިވދާމ ްނ އޭރ ެގ މިނިސްޓަރ  ޑރ.ރީމިނިސްޓް ގ ހައ ސިން

ދެން ަވރަށް  ؟ެވސް އެބައޮތްތޯސައިކްލޯން މިހާރ އެ ތްތެރި ރަީއސް، ޒައަރަނީ. އިއް ދަމި އ ްއެގ ސަބަބ ންނޭ ކްލޯނެއިސަ

 ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، ނެ. އަޅ ަގނޑ  ފާއިރަ އަބ ން އ ދަބަެގ ސައްށް. ސަިއކްލޯނެޑަހަަކއެްއ ައޅ ަގނޖޯކ  ާވ

 ސަބަބ ން ެގފާހަަގކ ެރވ ނީ. އޭ  ޑަށްކަެތއް ކ ިރއިރ  ޭއގައި ދެކޮޅ  ނ ބަލައި ކ ރެވ ނ ކަން ައޅ ަގނއްޓެކްނިކަލް މަސަ

ން ެއއްކޮށް ހަލާކ ީވ ފެ ނ ަވދެިވފަ. އެ ސަރަޙައްދ ެގ ށްބީ ހަމަ ެގތަކަ އަލަށް އާބާދ ިވ ސަރަޙައްދ ަގިއ މީހ ން އެ ތި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ؟ ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ދާއިާރެގ މެންބަރ މަޑަެވލި 

އީ.ައއި.ޭއ ޑިޒައިްނކ ރ ން. އަލ ން ރީ މިހާރ  އޮތް ކޯްޒޭވ ،ަޙއްލަކީީމަގިއ އޮތް ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި 

ޭވ ހެދ ން. އ ރ ކ ރެޭވ ޮގތަށް ކޯޒް ދަ އެބަޮއތް ޕައިލްކޮްށެގން ފެންކޮންސަލްޓެންޓް ތިންަވނަ ެރޮކމަންޑޭޝަނަކަށް ދީފައި 

އްޖޭެގ ްއވައިިފއްާޔ ަވރަށް ރަނަގޅ . ރާައޅ ަގނަޑށް ަވގ ތ ކޮެޅއް ދެ ؛ދ އްރާއްޭޖެގ އެކި ސަރަޙަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ހ ރި. މިއީ އަލަށް ރާއްޖޭަގއި ކ ިރ ކަމެއް ނޫން. އަްއޑޫ، ލ.ބަ ކޯްޒޭވ އަޅާަފއި އެސްއެހެން ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި ވެ 

ޭވ. މޫސ މަށް އަންނަ ނ  ެއއްދިމަ އިއްގަ ތެ ޮގ އަތޮޅ ަގއި ެވސް އެަބއޮތް ޯކޒްޭވ އަޅާފަ. މި މައްސަލަެއއް ދާއިމީ

މައްސަލަ ދިމާނ ާވން ެއ އްަގއި އެ ތެ ޮގ ދާއިމީ ،ިވޔަސް  އިަގފަހަރ  މައްސަލަތައް ދިމާިވކަމ   ބައެއްބަދަލ ތަކ ން 

ތްތެރި ަރއީސް، ޒަޮގތް ހަދާފައި ހ ރ ން. އިއް  ދެމޭޓ ަތއް ނ ަވަތ އޮއިދެންނެިވ ކަލްަވމި ،ނަށް ދިމާާވ ސަބަބަކީތަތަން

މިޓީ ރިޕޯޓ ގައިާވ ޮގތަށް އަލ ން މި ކޯޒްޭވ މި ކޮ ،ށް ޮގަވއިލަންރައަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާ ، ދައ ލަތަށްހިދިެވ
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ފަހަރަށް  ަގއި މި މަސައްކަތް ފ ރަތަމަމ ރައީްސކަ ެގަގއި މަިނކ ފާނ  2008ޑިޒައިްނކ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންޭވ ރީ

 މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް 31ން. ތްކަޮގތަށް މިކަން އޮ ިވމި ދެންނެ އަޅ ަގނޑ  ،އަިއއިރ  މ ންޕްލޭންކ ރެިވެގން ކ ރެހެ

 31ބޭނ މެއްަގއިތޯ އަޅ ަގނޑ  ސ ާވލ ކޮށްލަން ބޭނ ން. އަދި ެވެގން މިދިޔަ ސަރ ކާރ ްނ މިކަން ބަދަލ ކޮށްލީ ކޮންޭވތ 

ކޮަބއިތޯ އަޅ ަގނޑ   ޭއެގ ޙަޤީޤީ ާވހަކައަކީ ،އް އެިޅއިރ ޔާ ޚަރަދ ކޮށްެގން މިހާ ފެންަވރ  ދަށް ކޯޒްޭވއެ މިލިއަން ރ ފި

ށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނައަޅ ަގނޑ ެމން ؛ށްމިަވރަކީ. މަފޮރ ިވފަިއާވ ކަ  އޭަގއި ނ ން. ކޮބައިތޯސ ާވލ ކޮށްލަން ބޭ

ތްތެރި ޒަިއއް  ، ދެ ކޯްޒޭވ އެޅޭނެެގޚަރަދެއް ކޮށްެގން މީެގ އި މިަވރ ަގާވ ބޭފ ޅ ން މަޢ ލޫމާތ  ދެޮގތ އ ޅ އްދާއިރާަގއި 

 ޑ  ، މިއީ ަވރަށް ބޮއެހެންީވމާ ފައި އެބަހ ރި.ށް ފަިއސާ ޚަރަދ ކޮށްރަާވަވރ ެގ ދެ ޯކޒްޭވ އެޭޅަވރައީސް. މިހާރ  އަޅާަފއި

ދޭަވރ ެގ ެގއްލ މެއް. ބެޓަށް މި ލިބ ނ  ގެއްލ މަކީ ފޫނ ތ ެގ ބަޖެދައ ލަ ،ެގ މަްއސަލަތަކ ެގ އިތ ރަށް ށީއްސަލަެއއް. ތިމާެވމަ

 ީވ އަނެްއ ކޯްޒޭވ އަަޅން. ކިހާ ބޮޑ  ެގއްލ މެއްތޯ  ކ ންރަ ކާދެން އަންނަ ސަރ   ނ ަވތަ އަނެއްާކ މި ސަރ ކާރ ން

، އިޤ ތިޞާދީ ގ ޅ ންއޮންަނންޖެހޭ. ޭވ އް. ޯކޒް މ  ކަނެކްޝަނެންކީ ަވރަށް މ ހިމި ަކނެކްޝަނަ ؟ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

ދޭތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ. ެއއް ރަށ ން މ ދާ ހިފައިެގން އަނެއް ރަށަށް ދެޭވ ޮގތް  ން ދެ ރަށްގ ޅ ޢީ އިޖްތިމާ

ލ މ ން އަަރއިނ ަގެނިވ އްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ިވސްނ މެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިފަދަ ކަންކަމ ން ލިޭބ ެގއޮންނަންޖެހޭ. އެއީ 

ތްތެރި ޒަ ިއއް  ހަމަށަން. އަޅ ަގނޑ ފަެޖހެނީ އަނެއްކާ މި ކަންކަްނ އަލ ންބަލ ން  މެން މިއަޅ ަގނޑ  ،ތިބެ

މިކަމ ެގ ފަހަތ ގައި ތިބި މީހ ންނަށް   ،ށް ޮގަވއިލަންކާރަރ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް، ދިެވހި ސަ މި ށް އަދި ނަމެންބަރ ން

ކޯްޒޭވެގ  ހޯޑެއްދޫ، މަަޑެވލި .ތްތެރި ރައީސްޒައިއް އަތ ން ބަދަލ  ެވސް ޯހދ މަށް.  ެގއެޅ މަށް. އަދި ެއ މީހ ންފިޔަަވޅ  

މި ތިބެީނ  މައްސަލަިއގައި ކޮންމެ މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލެއް ނ ަވަތ ދިޔަަވރ  ބޮޑ ާވ މޫސ މެްއގައި ަރއްޔިތ ން

. އި. އ ަދބާނިތަކ ން ކަނޑ ެގ ލޮނ ަގނޑ  ރަށ ތެރެއަށް ައއިސް ސަާލމަތްނ ެވދާނެކަމ ެގ ބިރ ގަ އިބިރ ެވރިކަމެްއެގ ތެޭރަގ

ކެޮޔަގސްތައް ހަމަ އެއްކޮްށ  ެގން ދިޔައިރ  ހައްދާފައި ހ ރި ބަނބ ކެޔޮ ަގސްތަކާއިއިރައަ މިފަހަރ  ެވސް އ ދަ

ދަނޑ ެވިރކަންކ ރާ ސަރަޙައްދަށް އ ދައިެގ އަސަރ   ؛އެރިއިރ  ދަނޑ މައްޗަށްީރފަހަރ  އ ދަ. ޭއެގ ކ އީހަލާކ ެވެގންދިޔަ 

ތްތެރި ރައީްސ، ޒަ، މިީއ ފޫނ ބެދޭަވރ ެގ ބޮޑ  ެގއްލ މެއް. އިއް . ދަނޑ ތައް ހަލާކ ެވެގންދިޔައީ. އެހެންީވމާ ރީފޯ

ހ ެގ ަވދ މަސް 9މަސް،  8 ދަންަނާވނީ ރަްނޏާ ރައްޔިތ ްނެގ ާގްތަގނަޑަކށް އަޅ ަގނޑ ކ އަގ  ތަ ފައިސާއިން ނ ަވ

އަހަރަްށވ ރެ ބޮޑ   2، ވ ރެއަހަރަށް  1ކީ ބ ނ  ެގއްލ މަރ  އެ ލިހައީ. އަދި މިފަޔައްލިެގން އެ ދި ގެ  އާމްދަނީއޭ

ަވރަށް ބޮަޑށް އެދެން. އަދި މި ކޯޒްޭވ  މިކަމ ެގ ބަދަލ  ރައްޔިތ ންނަށް ލިބ ން އަޅ ަގނޑ ، ގެއްލ މެކޭ. އެހެްނީވމާ

 ރަށްަވތްތެރި ރައީްސ، ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޒަނޫން ޮގތަކަށް ބަދަލ ެވެގންިދއ ން އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަްށ އެދެން. އިއް މި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 
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 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ްއެގ ިވސްނ މެްއ ެގނ ަވތަ މަެއއީ ކޯްޒޭވ  ،ށްއަހަމަ ރީއާޔޯޮގސް ފި ންސ ރެ މެންބަރ . ތިނަދޫޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

. އެންމެ އިސްނިފައި އޮތީ ތަނބ މަތީަގެވްސ ވި މޭލ  އެއީ. އެ ަމގ  އެޅ ަމށް އަބަދ  52އޮތް ސަރަޙައްެދއް. އެީއ 

ރ  ދިެވހިން  އިކޯްޒޭވ އެކި ޮގތްޮގަތށް ހަދަމ ންދިޔަ ފޭދޫން. ދެން ަގފޭދޫއާ އެްއ އެޅ ނީ ަގމާއިވޭ ފ ރަތަމަ ރާއްޖޭގައި ކޯޒް 

 ތެއް ފޮ އެހެން ކިޔާ "ހަނގ ރާމަިއެގ ިވލާަގނޑެްއެގ ފަހ ގައި"ެގން ތިބި. ދިެވހިރާއްޖެ އި ކައިރިން ބަލަހައްޓަ ަވރަށް

. ޭއގައި އަޅ ަގނޑ  އިއެއަްށފަހ ަގ އް ނޫން.. ހަނގ ރާމައިެގ ިވާލަގނޑެްއެގ ތެރޭަގއެ ތެއްފޮއޮންނާނެ މ ޙައްމަދ  އަމީނ ެގ 

، ފޭދޫަގއާިއ، އަްއޑޫެގ ލ ކޮށް އެަބޮއޭވ. އަދި ަގމ ަގއާއި ސީހަަކ ތަންކޮެޅއް ތަފް ފޭދޫ ކޯްޒޭވެގ ާވންހަނދާންާވ ޮގތ ަގިއ ަގ

ްށ އަހަމަ އ1975ާއިްނސ ރެ ފެށިެގން އައިސް  1930ާވ ޮގތ ަގިއ ންައޅ ަގނޑ  ހަނދާ ؛އެއްހ ރިހާ އިންޖިނިއަރިން

 ؛ކަތްތައް އްއ މ ތަކ ަގިއ ޢ މްރާނީ މަސައިތ ރ ން ޖަޒީރާ އެިކއެިކ ޤަން އެބަހ ރި. ހަމަ ޭއެގންނާމެންނަށް ފެއަޅ ަގނޑ 

ން  ފެންނާ މިހާރ  ނަށް ންމެާބަވތ ެގ ޢ މްާރނީ މަސައްކަތްަތއް ައޅ ަގނޑ   މި ،ދ ން، ހިއްކ ންހެގ ޅ ވ ން، ބަނދަރ  

 ޮގތްތަކާ ށް މި އަންނަ ބަދަލާިއ، ދިެވހިން ބޭނ ންާވ އަމެން މި ތަޖ ރިބާެގ އަލީަގއި ދ ނިޔެއަޅ ަގނޑ ދެން ރޭ. އެބަހ 

،  ކޮމިޓީެގ ލަފާ ނ ަވތަ ނިންމ ން މެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ . ދެން އަޅ ަގނޑ ނީއެކ ގައި މި މަސައްކަތްތައް ކ ރެޭވ

ރަން ސަރ ކާރ ން ބަލަިއަގްނނާނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑަކަށް ކ ދެކެން ސަރ ކާރ ން، ައޅ ަގނޑ  ޔަޤީން  އަޅ ަގނޑ  ،ހ ށަހެޅ ން

ނޭނިގ ިމ ދޮރ ންބަރ ންނަކީ ެވސް ތަންމ ޤައްރިރަީކ ެވްސ އަދި ކޮމިޓީެގ އެހެން މެ ޝައްެކއް ނ ހިނާގ. އެ ކޮމިީޓެގ

ތަ މޫސ މަށް އަންނަ ަވކަންކަމަްށ ނ  އަދި މި މަޖިލީހަކީ ެވްސ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ާވހަކަ ދަްއކަމ ންދާ ބަެއއް ޫނން.

 ،ބަރ ންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ދާ ބައެއް ނޫން. މެން ނޭނިގރ ބާަވތ ެގ ކަންކަމަށް ތަންދޮ މި ،ބަދަލ ތަކާއި

އ މ  އެއީ. ޭއެގ އެމްބެސެޑަރަކަށް ކަނަޑއަޅާފަ. ޤަ 48 ؛އަޅ ަގނޑ  ަވނީ ކްލައިމެޓް ަވލްނަބަރަލް ފޯރަމް ކިޔާ ޖަމާޢަތެއް

 ގެ ޤައ މ ެގ މަޖިލީހ ެގ ބޭފ ޅ ން ެވސް އަދި ސަރ ކާރ   48އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން ިމ  ،ކ ރަންތ ދެން އަޅ ަގނޑ  ަގސް

 މި އ ނދަގ ލ ަގއި ެވސް މި  ،ގައި ެވސް ތ  ކޮިވޑ ެގ ހާލަ ،ރާއްެޖއަށް ެގނެިވ މި ،ތަނަށް ެގނެިވ ބޭފ ޅ ން ެވސް މި

 ،ާވމީ އެިކއެކި ޖަލްސާަތކަށްގ  އް ހިްއސާކ ރަން. އަދި ބައިނަްލއަތަބާރިމެންެގ ތަޖ އަޅ ަގނޑ  ،ޖެއަށް ެގނެިވއްރާ

 48ވ ން.  ނެ ޮގތްަޤއ މަށް ދެޭވ 48އެކީަގއި މި   ަބހަކާއި އެއްމެްނ ދާއިރ ގައި އެީކަގނިންމ ންތަކަށް އަޅ ަގނޑ 

އ ޅެނީ.  ބާަވތ ެގ ކަންކަން ަޙއްލ ކ ރަންެވެގން މި ދ ިނޔެ މިޤައ މަށް ދިމާެވފައި އޮތީ ެއއް ބާަވތ ެގ ކަންކަން. 

ސް ލިމި މަޖިނޫން. އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ ނަޒަރ ަގިއ  ކ ޑަ ކަމެއްމެންނަށް ހޯޑެއްދޫ، މަޑަެވލި މަސަްއކަތަކީ އަޅ ަގނޑ 

އަތޮޅ ެގ ހ ރިހާ  މާލެ ،ންބަރ  އެބަ ިވާދޅ ޭވމެތްތެރި ޒަިގނަ ަވގ ތ  ދޭންޖެހޭ ކަމެއް. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއް

 އަތޮޅ ްނ ނަާގފައި ެގނެސް އެހެން ކަނޑ އޮިޅއަކަށް ނ ަވތަ އެހެން  މާލެލިެވްއޔެއް ނ ަވތަ ަވރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގ ެވ

ެވސް ކޮބައިތޯ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙަޤީޤަތ ގައި ކ ރާނެ  ބާަވތ ެގ ކަންކަމ ން  މިހިްއކާ ާވހަކަ. އި ައޅަ ޑަކަށްކަނ
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އެަބޮއޭވ. ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންސީއެއް  މަންޓްންއެންަވޔަރަދެން މިހާރ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތ ަގިއ  ؟އަސަރ ތަކަކީ

ކ ރަމ ން ެގންދަނީ. އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  ޮގތ ަގއި ެއ އް ެވސް އަދި އެ ޖެންސީން ަވރަށް ރަނަގޅ  މަސަްއކަތްތަ

ކަމަށް   ނިކ މެ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ބިރ ނ ދައްކާމީހ ން ިސޔާސީ  ،ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންސީަގއި ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ން

ސްނ މ ގައި ެއއްެޗއް ިވދާޅ ީވމާ އެކަމާ ރ ިޅއައިްސެގން އޭާނެގ ަވޒީފާއަށް އަދި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ފަންނީ ިވ ،ިވއްޔާ ަވނީ

ޮގތެއް ނ ާވކަމ ެގ ޔަޤީންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ދީފައި އޮންނަންޏާ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ރާއްޖޭެގ ފަންނީ ބޭފ ޅ ންނަށް  

އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ަގނޑ  ިމހާރ  . އަޅ ެގންދާނެތް ދެމ ންހަސޭލަފާ ނަރަނަގޅ  ހެޔޮ މީހ ންނަށްދިެވހި ސިޔާސީ 

 ށް.ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒިޔާދަ

 

 ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙ ސައިން ިޒޔާދ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މިއީ  ،ޔާދ . މިހާރ  ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރިހ  ދަންނަަވން މި ޖެހެނީއާދެ! ޙ ސައިން ޒި 

ހަިޑ  .ބޭެބއެްއ ކަހަލަ މީހެއް ެއއީ ަޙސަން ޒިޔާދ  އެއީ ކިހިނެއްެވެގން ހިނާގ ކަމެްއތޯ. އަޅ ަގނޑ ެގ ބޮޑ 

ަވރަށް ބޮޑަށް  ؛ޑ ޓެއް އަޅ ަގނށްެވސް މި ތާ ހަތްތަހާބްދ އްރަޙްމާނ ެގ ޙަސަން ޒިޔާދ  ެއއީ. ދެން ހަމަ ޢަ

 ކ ރައްާވތި! ޙ ަސއިން ޒިާޔދ .ފ މާ

 

 ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ސާެސްއ ހ އެކަހަލަ އި ތަންކޮެޅއް ނ ރަ ިގނަީވމާ އިދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ބޮލ ގަ  ؛ެވސް ލަފާކ ރެެވނީ ތި ނޫން. އަޅ ަގނޑަށް

އޮތް ރިޕޯޓަީކ  ކޮމިޓީން ހ ށަހެޅިފައި މި މަންޓްންއެްނަވޔަރަ ކ ރެިވދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިހަރެއްަގފަ

ހ ރި ރިޕޯޓ ތަކަށް ބަލާއިރ  އި މިހާތަނަށް މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިފަ .ަވރަށް ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ، ަވރަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މަަޑެވްއޔަްށ  ،ެވސް ަވރަށް ފަހ ން ހޯނޑެއްދޫ ޅ ަގނޑަކީެގ ރިޕޯެޓއް. އަ ފ ރިހަމަ އޭ ްގޭރޑ ަވރަށް މިއީ ހަމަ 

ން. އިލ އަޅ ަގނޑ  އެންމެ އިސްކަމެްއ ދިނީ މި ކޯޒްޭވ ބަލަ ؛، އަޅ ަގނޑ ެގ ތަޖ ރިބާީވމާ ދަތ ރ ކޮށްލަން ލިބ ނ  މީހަކަށް 

އަށް އަޅ ަގނޑ  ކޯްޒޭވައކީ ކޯެޗއްތޯ. ދެން ކޯޒ ޭވ ،ކޯޒ ޭވ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހިސާބ ގައި އަދި ނެތް އެއްެޗްއ ީވމާ

 ކ  އެއަިދ ެއ ދާިއރާެގ އެހެން ބޭފ ޅ ންނާ ؛އަޅ ަގނޑ   ެއ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރިހ ަގއި  ،ސައިކަލް

އަިދ ސާސެއް ނ ޭވ ހ ެވސް އަޅ ަގނޑަަކށް އި ަލން ދިޔައިން. ކޯޒ ޭވ މަތީަގިއ ހ ރިއިރ އިއަޅ ަގނޑ  އެ ޯކޒްޭވ ބަލަ
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ކޯޒ ޭވ އެްއ  އިރަޙައްދ ގަ ސަ އަލަށް ކޯޒ ޭވއަކަށް މި ދަތ ރ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ  .މިއީ ކަމެއް ެއއްކޯޒ ޭވ

ކަހަލަ  އިލާއަޅ ަގނޑ މެން އ ދައަރާތީ ަރށްރަށ ގައި ޖަހަނީ ހަމަ އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ޮގތެއް.  ، ާވނެތް. އެހެންީވމާ

މި  ؛އް އޮތީ. ައޅ ަގނަޑށް މި ކޯޒ ޭވ ފެނ ނީމާއެކަހަލަ ެއްއެޗއްެގ މަީތގައި ހަދާފަިއ އޮްތ ކޯޒ ޭވއެ  ،ފާލަމެއްެވލި

ދެން  ެވސް ދެޮކޅޭ. ބަހާ ެގރިޕޯޓ ން ަވރަށް ސާފ ެވއްޖެ ރައްޔިތ ންެގ ބަހާ ދެކޮޭޅ. އީ.އައި.އޭއާ ެދކޮޅޭ. ކޮންޓްެރކްަޓރ 

ދެން އެތާ ހ ރި ރަށ ގެ  ؛ކ ިރންލ  އަޅ ަގނޑ  ސ ާވ ؟ށްދޭން ހެއްޔޭކާކަށް ކަމެއް ކޮ ؟ކީއްކ ރަންާބއޭ މިކަމެއް މި ކ ރީ

. ދެން ފަރަށްދާ އ ސޫލ ން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެކޭ ބޭފ ޅަކ  އަޅ ަގނޑަށް ދެންނެިވ. ދެން ހ ަވދޫ ބަހ ން. މިއީ އަމާ ބ ނީމާ 

އެަބއޮތް ހ ަވދޫ ބަހ ން. އަޅ ަގނޑ  އެހާ  އިތަރ ޖަމާ އަޅ ަގނޑަށް ފަހ ން މި އެނގ ނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  އަތ ގަ 

ފަރިތަ މިހާރ . ަވރަށް އާދަިއެގ، މިީއކީ  ށްޯކޒ ޭވއަށް ައޅ ަގނޑ  ަވރަ ދޫ ބަހަކަށް. އެކަމަކ ނޫން ހ ަވ އްއެފަރިތަ

ރަަޙއްދަށް ސަރަަޙއްދަކީ ތިަލ ަސރަޙައްދެއް. އެ ސަޫނން. އެ  ެވސް ބޭނ ންާވ ކަމެއް  ސައިންެސއް މޮޅ  ކޮންމެހެން މާ

ރަށްތަކަކާ ރަޙައްދެއްަގއި އޮންނަ ފަޅ ސަަވރަށް ތިލަ  ން.ސާސްކ ރަހ ދަޫގެވދާނެ އިނނ ދާ ބަޔަކަށް ފަހަރެއްގައި މީތި އ 

 އިއޮ މާލީއި. މީެގ އެންމެ އާދައިެގ ކަމަކީ އެ ދޭތެރެ ބައްދައްޫދއާޑެހޯާއއި ޭވކޯޒ  އެްއކޮށް ޮގސް ދެ ރަށް މި ގ ޅެނީ 

 ،އެއްަބއިން ޑެއްދޫހޯ ،ަވނީ ދަތ ރ ކ ރާނެ އެއްެވސް ޮގތެްއ ނެތް. އެ ދަތ ރ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އޭެގ ނަތީޖާއަކަށް މި

ޯކޒ ޭވެގ މަތިން ލޮނ   ،ނ ެލެވންޏާ އެ ރަށަްށ ލޮނ ަގނޑ  އަރަނީ. ދެން އޮްތ ޮގތަކީއިރާލަނީ. ިގރަިގމަޑަެވލިން ެއއްބަިއ 

ދޭ ބާނީއެއް. ކަނޑ ގައި އ ފެދަތ ރ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އެ ިވދާޅ ާވހެން ެއއީ ހަމަ އިންޑިއާ ޮލނ ިވޔަސް އެރ ން. ކޮންމެޮގތެއް 

މި  ކަނޑ ަގއި އ ފެދޭ ބާނި، އިްނޑިއާ ނެއް. އެހެންީވމާން އެްއޗެއް އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މަކަށް ހިއެއްނ ޭވ އަންާނނެހެއެނޫ

 އިއަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިާރަގ ،ކ ރިއަށް ނެތަސް ގެ ނަމ  އަޅ ަގނޑ ެގ އަންނަނީ. މިއީ ކޮންމެހެން ޑޮކަޓަރ 

ކަމަކީ. މިކަން އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ  އްޔިތަކަށް ެއނޭގަވރ ެގ ކަެމއް މިހަމަ ޮކންމެ ދިެވހި ރަ ،ކޯޒ ޭވެއއް ނެތަސް

 އި ެވލިއ ކ ެރިވފަ ކޯްޒޭވއަށް. ޙަޤީޤަތަކީ ީވ މި މިލިއަން ރ ފިޔާ ެގއްލ ން މި 31 ،ކޮަބއިބާއޭ .ޅެނީއ  ނ ިވސްނިެގން މި

ރޮޖެކްޓަށް ީވ އަދަދ  ެއއީ ޕޮ ނ ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން  ؟މީެގ ައސްލ  ެގންލ ންީވ އަދަދަކީ ޮކބައިތޯ ،ނެތީ އިއެ ރިޕޯޓ ގަ 

 ،ލިބ ނ  ެގއްލ މާއި އެ ރަށ ެގ ފެނ ެގ ލޭޔަރަށް ،ލިބ ނ  ެގއްލ މާއި ނަށް ންމަަޑެވލީެގ ރަްއޔިތ  .ކަށްކަމަށް ބަލާ ެގއްލ ން

އެ މީހ ންެގ  ،ރ ާކއި މީހ ންެގ އާމްދަނީ ހޯދަން ކ ރާ މަސައްކަތާއި ަގސް ،އެ ރަށ ގައި ހައްދާަފއި ހ ރި ަގސްތަާކއި

އެއީ ަޙޤީޤީ ގެއްލ މަކީ. މިހާ ރަނަގަޅށް ކ ރެެވން އޮތް ކަމެްއަގއި  އިަވޒަންކޮށްފަމ ެގ ައގ  ލަ މ ދަލަށް ީވ ެގއްލ އަމިއް

މި ސ ާވލ  އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ެއ  ،ިމއީ ؟ނ ޖެހޭ ޮގތަށް މިކަން ކ ރ މ ެގ ބޭނ މަކީ ކޮބައިތޯާތކ އެްއެވސް ތާކ ން

ނޫނޭ. ކޮންޓްރެކްޓަރ   ަރއްޔިތ ން ޭބނ މެއް ؟އަށް ީވސް. ކޮބަިއބާއޭ ބޭނ މަކީިމއީ އަިދ އޭ ޕްލަސް  ،ރިޕޯޓ ަގިއ އޮތްނަމަ

އޮތީ. ދެްނ  އެ  އިއެަކން ކޮށްލާފަ . ެއކަމަކ ، ހަމަ ޑޮކްޓަރ  ިވާދޅ ީވމާނ ާވނޭބޭނ މެއް ނޫނޭ. އީ.ައއި.އޭ ބ ނަނީ އެހެން

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ   އިަގއެ ބޭފ ޅާ ކޮށްފައި ހ ރި އެހެން މަސައްކަތަށް ބަލާއިރ  ؛އެހެން ކަންކަމަށް
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ކޮށްަފއި އޮތީ. މިކަްނ  އިއްގަ އ ސޫލެ  ެއކަހަލަ ޭވ.ކަން ޔަޤީންނެފަހަރ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ޮއޭވ. ކޮށްފިއްޔާ ދެަވނަ އެއް

 އީ.އައި.އޭ  ،މިއަށްވ ރެ ރަނަގޅަށް. ަވރަށް ރީތިކޮށް ލިޔެފައި އެބައޮތް  ެވސް ކ ރާނަން އަޅ ަގނޑ  ޕީ.ެއޗް.ޑީ ނެތި

ނޫން.  ެވސް އިތ ރަކަށް އޮތީކީ ދާނެ ޚަރަެދއް ށްއައެ .ހ ންނަންޖެހޭނެ ޮގތާ ،ހ ްނނާނެަވރާއި ލްޓ އި ީމަގިއ ކަރިޕޯޓ ަގ

ދާްނ. މިއީ މީެގ ސައިންަސކީ.  އޮިއަވރ  ނޫން. ހ ސް ޖާގައެއް ބޭނ ންަވނީ ކަމެއް ބޮޑ  ޚަރަެދްއ ދާ ެވސް މާ އެީއކީ

ދެން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ  ؟ަވރަށް ފަސޭހަކޮށް ކ ރެެވްނ އޮތް ކަމެއް މިއީ. މިކަން މިޮގތަށް ނ ކ ރީ ކީއްެވތޯ

ކަންކަން ކޮށްފައި އޮތީ ހަމަ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނެގނީ އިންސ ާވލަކީ މިއީ. މި  އޮތްނ ލިބިއަޅ ަގނޑަށް ޖަާވބ 

ކޯޒ ޭވ  ،. ކޯޒްޭވެއއް ހެދި. މިދިޔަ ެވރިކަމ ަގއި ކޯޒ ޭވެއއް ހެދި. މިއަދ  ސ ާވލަކީހެންފަރަށްދާ  ބ ނީމާމާއެބ ނާހެން އަ

ޖެހެނީ. އެބަހ ރި މިޮގތަށް ކޮށްފައި ހ ރި  ބަލަން މި ބޮޑީ. ލިބ ނ  ެގއްލ ންތޯރައްޔިތ ންނަށް ީވ ފައިދާތޯ ބޮޑީ  ހެދީމާ

އަނެްއކާ  އި،ޖަހާފަެވސް ަވކި ހިސާަބކަށް މ ށި އި މަގ ގަ މީެގ މިފަރާތ  ،ންބައިަވރ  ކަންތައްތަްއ. އަޅ ަގނޑ މެން ދ ށި

ކ ަރނީކީ ކޮންމެހެން ނޭނގިއެްއ މިމީެގ ބޭނ މަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް މިކަން  .ޖަހާފައަނެްއކާ މ ށި އި،މ ށި ކަނޑާފަ

ބ ިރއަށް އެހެރީ  14މާ، ނޫން. ޑޮކްޓަރ  ކ ިރއަށް އަްނނާނީ ކޮންމެެވސް ކަެމއް ރަނަގޅަށް ކ ރަން އެނޭގތީ. އެެހންީވ

ފަސް މިިލއަން  ،ވީއިރ   އަަހރ  ެވސް ކަމެއް މޮޅަށް ދަންނާތީ މިނިސްޓަރ  ކަމަށް ފަސްލޯނަކާ ނ ލާ ެގ ހެދިފަ. ކޮންމެ 

، ޑޮކްޓަރ  މި . އެހެންީވމާނޭގަގނެފަ. ކޮންމެ އެއް ކަމެއް އެބަ އެ އެ ހ ންނަނީ ހ ޅ މާލެއިން ފްލެޓ  އިރ ފިޔާ ދީފަ

ެވސް ބަދަލ  އަށް ީވ. އެ ހަމަ މިހެންނޫންތޯ ގ ޅީފަޅ ެގ މީހ ންނަށް .ލާފައި މިހާރ  އެހެރީއި ެގ ހަދަބ ރިއަށް 14ކިޔަނީ. 

އެޅ ން. ބަދަލ  ހޯދ ން. އިހ މާލ ިވ ފަރާތްތަކަށް ިފޔަަވޅ   ،މ  ކަމަކީންއެންމެ މ ހި އިރިޕޯޓ ަގ ެގމީހ ން އެ ނާ ހަމަހޯދަން

ކަމެއް. މިއީ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ބަދަލ    އިެގން އ ޅޭމިއީ އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭަގއި އަލަށް ކ ރަން ފަށަ

މިއަާދ  ،ވިއްޖެނަމަކ ރ ޒިންމާދާރ  ތަނ ަވ ،ދޭންާވ ބަދަލ  ހޯދިއިހ މާލ ާވ ފަރާތްތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ހޯދިެގން

ިދެވހި  ،ށްކަށް ނާންނާނެ. މީެގ ސަބަބ ން ކިހާ ަފއިާސއެއް ިމ ދައ ލަތަޔަހަމައަށް މިކަމެއް އަޅ ަގނޑ ެމންނާ ހަމަ

މީހ ން މިއަދ  މި  ދަނީ. މިބ ނާ ކަންތައްތައް ޮކށްފައި މި ފައިާސެގ ޮގތ ަގއި ގެއްިލެގން މި ރައްޔިތ ނަން ޓެކްސް 

 ،ޮއތީ. ގ ޅީފަޅ ެގ މީހ ންނަށް އިެވސް ކޮށްފައޭ. އެބ ނާހެން ކޯޒ ޭވ އަޅާފަ ތިމަންމެން ހ ރީ ހ ރިހާ ކަމެއް ،ބ ނަނީ

ސިފައިން ފޮނ ަވއިެގން އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ  އެތާ މީހ ން ތިއްބާ އިދީފަ ތަޅ ދަނޑި އި،އަޅާފަ  ފްލެޓ  އިގ ޅީފަޅ ަގ

މިދިޔަ ެވރިކަމ ގައި އަނެއް  ،ދީފައި ބަޔަކަށް ތިން ކޮޓަރި އެޕާޓ މަންޓް އޭެގތެރެއިން ެއއް އިމީހ ން ނެރ ނީ. ނެރެފަ

 މީހ ން  ން ކ ރެޭވނެ. އެދިނީ. މިއީ ހަމަ ޑޮކްޓަރަށް ީވމަ މިހާ ފ ރިހަމައަށް މިކަ ބަޔަކަށް ދެ ކޮޓަރީެގ އެޕާޓ ަމންޓް

ޖެހިފަ.  އިލ ަގހާ ޖެހިފަ. މަޑަެވލީ މީހ ން  އިލ ަގހާޑެއްދޫ މީހ ން އެތިބީ މަގ މަތިެވފަ. ހޯ  ތިބީމިއަދ  އެ ެވސް

އެޅިޔަްސ  ހާސް ފްލެޓ  އަދިެވސް ހަތް .ޖެހިފަ އިލ ަގހާ އި ރައްޔިތ ންެގ ތެޭރަގއި ޯގތި ނ ލިބި އެތައް ބަޔަކ  މާޭލަގ

މިހާރ  ނިކ މެ އެ ހ ންނެީވ.  ،އެހެރީ މޭޔަރ ކަމަށް ޑޮކްޓަރ  ކ ރިމަިތލާފައި. ތިބި މީހ ން ހަމަ ތިބީއެްއކަލަ މާލޭަގިއ 
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 ައޅ ަގނޑ  ކ ރ ކޮށް ބ ނަންޏާ ބ ނަން މި  .ލ  އެންމެ ރަނަގޅަށް އެނޭގނީހާ. މާލޭ ރައްޔިތ ންެގ މޭޔަރ ކަމަށް މާލޭެގ

 އޮތީ. މި އިއ ޅެނީ މިއިން ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކ ން ފައިދާތަެކއް ކޮންެމެވސް ބަަޔކަށް ކ ރާތީޭއ މިަކން ލަސްެވފަ

އަްށ  ފްލެޓ  600އަޅ ަގނޑ  މީެގކ ީރަގއި ދެއްިކން މިއަދ  ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ންނަށް އަޅާފައި ހ ރި ފްލެޓ ތަކެއް. 

ކޮންމެ  ސަބަބެއް  ނޭގ.ތެރޭަގއި ނ ނިމ ނީމާ އަޅ ަގނޑ  ދެން އޭަގއި ބ ނާނެ ހަމަ އެއްެވސް ެއއްެޗްއ ނޭެގ އަހަރ 

ަވރަްށ  ،ފައި ހ ރި ޕްރޮޖެކްޓ  އެބަހ ރި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްނޫން. ކޮށްއް އޮންނާނެތާ އެ ނ ނިމ މ ަގއި. އެހެނެ

 އޮތް ތިތިންފަހަރަކ  ޖެހި. ، މަރ މަރ ޖެހި ިތން ފަހަރ  ސަންގ ރަނަގޅަށް ކޮށްފަ. އިސްލާމީ މަރ ކަޒާ ދިމާަގއި މ ށި

ހަމަ  .ލ  ބޮޑ ހާ ންތަ . މިއަދ  ކޯޒ ޭވއަށްވ ރެ އެއްކޮޅ ގައި ަރްސފަންނެމާފަންނ  އިަހދާފަ އިއެބައޮތް މާލޭގަ  އިތާނަގ

ކޮންތާކ ކަން. މާލޭގައި  ތަން މި ހެދެނީ މި  .ޕީ.އެޗް.ޑީ ހަދާފައި ހ ންނާނީ ެއއީ ،އެނޭގނެތާ ޑޮކްޓަެރްއ ވިއްޔާ  އިރ ހެދި

ެވސް ނޭނޭގ.  ެވސް ކެނޑި. މާލޭގައި މީހ ން އ ޅޭތާ ީވ އަހަރެއް ައޅ ަގނަޑކަށް ހަމަގައިމ  ހ ޅަނގ  ފަރާތ ގައި ނެރެއް

 ،ކޯޒ ޭވ އަޅަްނާވ ތަނާއި  ،ބަބެްއ ީވމަ. ެއއީ ިދެވހިންނަށް އެބަ އެނޭގ ނެރ  ކަނޑަްނާވ ތަާނއިއެތާ ނެރެްއ ނެތީ ސަ

ހ ރި ކަންަތއްތައް. އެހެންނަމަެވސް، މި ބ ނާ  އިބަަޔކަށް އެނިގފަ އެަތނެއްަގއި އ ޅޭތީ އެ ،ފާލަން އަޅަންާވ ތަނާއި 

ަގޅަށް އެނޭގ ކަެމއް. ެއކަން އެބަހ ރި ަވރަށް ަވރަށް ރަނ ކަމެއް ރަނަގޅަށް އެަބއޮތް. ޑޮކްޓަރަށް ެވސް އެނޭގ އެއް 

ސާބަށް މިކަން ދިޔައިރ ަގިއ މިހި  ،އެނެގން ބޭނ ންން ބޭނ ން، ލައިެވސް ބަލަ ރަނަގޅަށް އެ ބޭފ ޅާ ކޮށްފަ. އަޅ ަގނޑ 

ެއ ެގން ނިމެންދެން މަޑ ކޮށްލައިރައްޔިތ ން މިހާހިސާބަށް މިކަން ދިޔައިރ ަގއި މިެވިރކަން ެޑއްދޫެގ ނ ަވތަ ހޯ އިމަޑަެވލީގަ 

 ،ައޅ ަގނޑ ެގ ިވސްނ ން ހ ރީ ކީއްެވާބއޭ. އިތ ރ  ޮގތެއް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ނެތީބާއޭ. ިތބީ އެިއެގން ކޯޒ ޭވ ބަލަހައްޓަ

އަދި އެއް ކޯޒ ޭވ  ،ނަމައިއަހަރ  އަ ެއއީ މި ؛ޖެހި ސަންގ މަރ މަރ  ހިލައަށް ބޭރ ަގއި  ،ެޖހި މަރ ކަޒ ަގއި ހަމަ އިސްލާމީ

ެވދާނެ ފަހަރ ގައި އެޮގތަށް ޯކޒ ޭވ އެޅީ. ދެްނ  ށްކަމަ އި ޔަތ ަގއެޅ މ ެގ ނިއަހަރ  އިތ ރ  ކޯޒ ޭވެއއް  މިއެޅީސް. 

ޮގްސ އާްމދަނީއެއް ލިޭބަވރަށް ެއކަން ރ ކ ރަމ ންމަހަކ ން އިތ  ންމަހަކ  ،، ފަހަރަކ  ކަލްޓެއް ކަލްޓެއްފަހަރަކ  

ކޮށްލެިވދާނެ ކަމަށް ިވސްނާަފއި ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ބޮަޑށް ިވސްނ ނީ. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއިވ ިދގ  

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ .  މެންބަރ ރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެ

 

 އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން: 
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ރަށަށް ލިބެމ ންދާ  އެ ،ެޑްއދޫ ކޯޒ ޭވ ހަދާފަިއާވ ޮގތ ން އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މަޑަެވލި ހޯ

ކ ލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިީޓން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ  ެއންޑް އެްނަވޔަރަންމަންޓްެގއްލ ންތަާކއި އ ދައެރ މ ެގ ަމއްސަލަ 

 ހޯދަންެވެގން މި ރިޕޯޓަށް މަޢ ލޫމާތ   ؛ެވސް ާތއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ 

 ރައްޓެްއސެއް. ހަމަ ަވރަށް އަސަރާ ޅ ަގނޑ އަ ؛ކޮންސަލްޓެންޓް ެގއަޅ ަގނޑ މެން ާވހަކަދެއްިކއިރ ގައި މި ޕްރޮޖެކްޓ 

ޓްތަްއ ަވކަލްއާދޭސްކ ރިމޭ ތިހެން ނަހަދާށޭ.  ،ިވދާޅ ދެްއީވހ ރެެގން  އިހަމަ ރީތިކޮށް ދަންނަަވންޏާ ރޮއިފަ ،އި ަގއެކީ 

ށ ެގ . ރަތިހެން ހަދައިެގން މި މައްސަލަ ދިމާާވނޭ ،ތިބި ހަރ  ރައްޔިތ ން ހަމަ އާދޭސްކ ރަމ ންދިޔަ އިިގނަކ ރާށޭ. ރަށ ގަ 

 ނަށް ައޅ ަގނޑ މެން ؛ކޮށްެގން ދިމާިވ މައްސަލަ މިއީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމިކަމެއް ހަދަހަދާ ތިއްބާ ހަމަ އެންމެން ދެކޮޅ 

ރަްއޔިތ ންެގ  ،ެވސް ިވދާޅ ިވ ފަދައިން މިއަދ  ހެނދ ނ  . ައޅ ަގނޑ މެން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމިއީ ބޮޑ  މައްސަލަެއއް

ަނތީޖާ ނެރެޭވ ޮގތަށް ކ ެރޭވ ަމސައްކަތްތޯ ޔަޤީންކ ރަންެވެގން ޅ  ޚަރަދ  މިީއ ރަނގަ  މި ކ ރެޭވ ންޓެްކސް ފަިއސާއި އެ

ކ ރަްއާވފައި ހ ރި  ަހއ ސިން ިމނިސްޓަރ  ކ ރީެގ ؛ާގނޫނ ތަކާއި އ ސޫލ ަތއް ހެދިފައި މި ހ ންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ަވކި ކަމެއް ނޫން .ޒިޔާދ  އެ ިވދާޅ ެވދެއްީވ ޙަސަން ބައެއް ކަްނކަން ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ެވސް  ފަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ ލާއިކަ. ބްރިޖެއް ައޅާފައި އެބައޮްތ ދެ ލޭނ ކީ މިނޫން ޮގތަށް ކޮށްފަިއ އޮތީ 

  ..ހަމަ ޙަސަން ޒިޔާދ ެގ ލިސްަޓށް އެޑްކޮށްލާނަން. މާލޭެގ ހ ަޅނގ  ފަރާތ .

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން، ޙ ސައިން.

 

 އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން: 

ނ ރަ ތަންކޮޅެއް ިގނަީވމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާލޭ ދެކ ނ  ފަރާތ   އިއާދެ! ބޮލ ގަ  !ކ ަރއްާވތިފ ހ ސައިން ޒިޔާދ  މާ

ަވރަކަށް އަހަރ  ަވންދެން ޖަޕާން މީހ ން އެނިގަވޑަިއަގްނނަާވނެ ދިހަޓަކީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ށްތޮކަނޑ 

ޓާލ މ ެގ ނަތީޖާއަކީ ިއއްޒަތްތެިރ އް ތަން ފޫަވ ތޮށި. އެކާރިސާއިން ސަލާމަތްކޮށްދިން ކަނޑ  ސަރޭވކޮްށެގން މާލެ ސ ނާމީ

އެ ނެރަްށ  ،ްށވ ރެ ިގނަ އ ޅަނދ  ހިމ ންެވ ިދޔަަވރަ ،އަޅައިެގން ނެިތެވބޮން ބަރަށްހާލްރމީހ ން ޕަރައީސް، ޖަޕާން 

މިދެންނެީވ އެއަްށވ ރެ އަަދދ ެގ ޮގތ ން ިގނަ އ ޅަނދ   ،ޮގސްފި. ައދި ސައިޒ ެގ ޮގތ ން ކ ޑަޔަސް އަރަިއެގން ހިމ ންެވ

 .ާގ ތަނެކޭ އެްއޮގތްބޭަރށް ހިން ކޭޕާކެއް ހެދި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެތަނެ އިކޮޅ ގަ . މާފަންނ ހިނަގއްޖެހަލާކ ެވެގން

ެވިލ  އިއަޅާފައި އޮތް ތަނ ން ހަމަ ދަންަވރ  ަގީޑަގ އިކޮޅ ަގދަނީ. ހެންޭވރ ބަދ  ހަމަ ެވލި އަާޅއިރަށް ފައިބަިއެގންއަ

އިްއޒަތްތެރި  .ފައިަބއިެގން ދަނީ. ާމލޭެގ މަގ ަތއް ރަނަގޅ  ފެންަވރަކަށް ހެދީ ާލއިރަށްއިއަޅަ ޮގްސ ހަމަ ނަަގިއެގން
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ކޯމަސް މާލޭ ފަހ ން ކަކ ލަށްވ ރެ މައްޗަށް ފެން ހެެދން ފަށައިފި. ބޮޑ  ތަން ކ ރިން ަކއިަވަތކަްށ ފެންހެދޭ ،ރައީސް

މ ޅި މާލޭގައި "ހޮޅި  .މާލޭަގއި ހޮޅި ަވޅ ލީ .މަގ މަތީގައި އ ޭޅަވރަށް ފެްނހެދެން ފަށައިފި. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

 ބަހ ެގ ރަދީފަށް މިސާލ  އެ ބޭފ ޅާއަށް މ ޢިއްޒ ވ ން ިދެވހި ،ކަަމކީ ކ ރާ ކޮންމެމ ޢިއްޒ " އެ ލަަގބ  ދެންދެން. 

ރީތިކޮށް ަހއްދާފައި  ކ ޑިންލަހަމަ . މާލޭ ެއއް ނަންބަރ  ާފލަން ރައީސް މަޢ މޫން އިަގބަހެއްެގ ޮގތ ަގއި ަވންނަ ހިާސބ 

ނިމ ނ އިރ  އެއެކޭ ެއއްޮގްތ  އި އްޒ އްދީން ފާލަން ހަދަޢި ،ނިމ ނ އިރ  އިހ ރި ފާލަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފާލަން ހަދަ

މ ންޑ   އިދެެގން ހ ންނަ މ ންޑެކޭ. ހަމަ ވައިރޯޅިެއއް ޖެހިލާއިރަށް އޮްނނަނީ އަޅާ ބޮލ ަގނމީހަކ  އަ ކ ަވިއަގދައިރަ 

އަިއސް  30 ،ބ ނި އިޕާކެްއ ހެދީ. ކަމ ެގ މާހިރަކ  އަޅ ަގނޑ  ަކއިރީގަ ހ ންނަހެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސްނޯއިއޮޅިފަ 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެއހެރީ.  އިރަދ ޮކށްެގންނޭ އެކަން ކޮށްފައަ އަިއސް ޕްލާންޓ  ހަދާހާ 30 ؛ޕްލާންޓ  ހަދާހާ

 ެމން هللاޢަބްދ  މާންޢ ޘްއިޚް އެތައް ފަހަރަކ  ނަަގއިފި. ޝަ އް ޓެށްހި ލޮނދި މ އިސްލާމީ މަރ ކަޒ  ަކއިރީަގިއ އެ ޖެ

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެަތއް އަިނޔާެއއް ލިިބއްޖެ އި ،އެތަނަށް ކައްސާަލިއެގން ެވްއޓިނެއް ބޭފ ޅ ން ކަހަލަ އެތައް

 ،ަވކި ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ،ކ ރަންނ ޖެހޭ ޮގތަކަށް ނޫން ބާރަ ފަހަރ ކޮންމެ ކަމެއް ދިހަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހާސް މީހ ން ައޅާލަންެވެގން އަޅާަފއި ހ ރި  40 އިގަ . އަށް ހެކްޓަރ  ބިެމއްހިޔާތަެކްއ ހަދާފަހ ޅ މާލޭަގިއ އެހެރީ 

ލާފައި ހ ންނައިރ  ދ ރ ން. ަވރަށް ލޫޅާފަތި އިަނގަ  އިަވރަށް ރީތި ހަނދ ަވރ ަމތީަގރީ ފެންނަން. ފޮޓޯ ޓަަވރ ތަްއ އެހެ

ެގ އާބާދީއަްށވ ރެ ިގަނ މ ޅި އަްއޑޫ ސިޓީ ،އަްއޑޫ އަތޮޅ  ،މި ދައްކަނީ ސާޅީސް ހާސް ހިމަ ރީތި ޓަަވރ ތަކެއް އިނޭގތޯ.

ަވކި ކަެމްއ  ،. މިނޫން ޮގތަކަށް އިްއަޒތްތެރި ރައީސްޓަަވރ  އެހެރީ ފެންނަން 16އަޅާލަން ހަދާފައި ހ ރި  މީހ ން

މިރިހި ަގެހްއ  ؛ަވށަިއެގން ހ ރިްއޔާ ހ ރި ަގހެއް އިލޭަގޮކތަރ ތައް ެވސް މަރާލީ. މާ އިކޮށްފައެއް ނެތް. މާލޭގަ 

ހަލަ މިކަލީ. އިއެއްލަ ކޮށާ  އިނަގަ ިވަނަގހެއް ހ އްަޓސް  .ހ އްަޓސް އިނޭގޯތ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ތޮނަ ަގހެއް ،ހ އްޓަސް

ލާކޯ! ނަން ނަންަގާވށޭ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ. ނަން މީހ ން އަނެއްކާ މާލެ ސިޓީއަށް ކ ރިމަތިލައިެގން އެ އ ޅެނީ. މާތްކަ

 ދިޔަ މި ޙަީޤޤަތ ގައި މިދެންނެވީ  ؛ައކ  ނޫޭޅ މ ޢިއްޒަކަށް ޯވޓ ދޭނެ މީހެްއ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްނަންަގާވށޭ. މި މާލެ

ެނއްހާ ޑޮލަރ ެގ އަދޮޅ  ބިލި ހަމައެކަނި ަޗއިނާއިން  ،ނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ އިެވނީ ރައްޔިތ ންެގ ފައިާސއިން އި

މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ  300، 200ކަށް ލޯނ  ނަާގފައި އޮތް ާވހަކަ. ޭއެގތެރެއިން ަރއްޔިތ ންނަްށ ބޭނ ން ހިފޭަވރަ

ކޮށްފައި ހ ރި ކަމެއް ެވްސ  ،ެވސް  ކަމެއްމަޝްރޫޢެއް ނެތޭ އިނޭގތޯ. ބޮޑ ބައި ދިަޔއީ ަވަގށް. ދެން ކޮށްފައި ހ ރި 

ނ ޖެހޭ ަވކި ކަމެއް ނެތޭ ިއއްޒަތްތެިރ ފަހަރ  ރަނަގޅ ކ ރަން ބާރަހަދި ؛ބާރަ ފަހަރ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ ދިހަ

 އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންމިއީ ، ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެހެންީވމާ

އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ފައިދާ  ،ޓަކައި ރާއްޖޭެގ ތަރައްީޤއަށް ކ ރާ ަމސައްކަތްަތއް ެއއީ ދެމެހެއްޓެިނިވ ކަންކަމަށް ހެދ މަށް

ބޭނ ންކ ރެޭވ ޮގތަށް ހިންޭގ މަޝްރޫޢ ތަކެއްކަން ކަަށަވރ ކ ރ ން ެއއީ  ،ހިފޭ ޮގތަށްބޭނ ން ،ޮގތަށް ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭ
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ެއއްޗެހި ހެދ ން ލާޒިމ ކޮށްފައި  އީ.އައި.ޭއއާ މަޖިލީހ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ތިމާެވށި ާގނޫނ ެގ ދަށ ންއަޅ ަގނޑ މެން މި 

ހ ންނަނީ ަވރަށް ބޮޑ  ސަބަބަކަށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ ަގއި ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރ މ ެގ ަވިކ 

މިކަހަލަ މީހ ން އައިސްެގން  ަވރަށް ޮބޑ  ބޭނ މަކަށް ޓަކައި. އެކަމަކ   މިންތަކަކާއި އިންތަކެއް ކަނަޑއަޅާފައި ހ ންނަނީ

ެވރިާޔ އަޅ ަގނޑ  . ނައިފަރ  ޒިންމާދާރ ފ ޓ ސަލް ދަނޑެއް އެޅީ އި ނައިފަރ ަގ ،އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ؛މިކަހަލަ ހަޑިހާާވތީ

ރ ފިޔާ  2.5 ންޔާ. މިނިސްޓްރީލައްކަ ރ ފި ކައިީރގައި ިވާދޅ ީވ ފ ޓްސަްލ ދަނޑ ެގ އަަގށް ބަރާބަރ  ނާރައޭ ފަސް

ަވޑަިއެގްނ  މި ބޭފ ޅ ން އި ަގއެކީ  ސީޕްލޭން ހިފަިއެގން ކ ރީެގ ނައިބ  ަރއީސާ 4އެ ދަނޑ  ހ ޅ ަވން  ފަ.ދަނޑ އަޅާ

، ަރއްޔިތ ންެގ ފައިާސއިން ކ ެރޭވ ހޭދައެއް އެީއ ރަނަގޅ  ކ ރެްއިވ ދަތ ރަށް ތިން މިިލއަން ރ ފިޔާ. އެހެންީވމާ

ކޮށް ޞަ ކ ރެޭވ ހޭދަެއއްކަން ކަަށަވރ ކ ރ ން އެއީ އަދި ޚާއް އިއެީކަގ ެވިރކަމާދ ތެ އި،ެއކީގަ  ތެރިކަމާއަމާނާތް ،ޮގތ ަގއި

ހަމަ  ،ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި މިފަދަ މައްސަލަތަކ ަގއި  މިދަނޑިަވޅ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެްނ މާ

އަޅ ަގނޑ މެން  ،އިހ މާލ ިވ ފަރާތްތައް  ޚިލާފަށްއިންތަާކއި މިންތަކާ ،އިާގނޫނ ތަކާ ،އ ސޫލ ތަކާއި ކަނޑައެިޅެގން 

ދޭތެޭރަގިއ  ކ ރ ަވން އެބަޖެހޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ ެމން އެ ފަރާތްތަކާއެބަޖެހޭ އެ ފަރާތްތަްއ ޒިންާމދާރ ކ ރ ަވން. ަޖާވބ ދާރީ

ަރއްޔިތ ންެގ ަފއިސާއިްނ ރައްޔިތ ންނަށްޓަކައި ހިންޭގ ތަނ ގައި  ރާއްޖޭަގއި ކ ރިއަށް އޮތް ،އ ފ ލަިއެގން ނަމަެވސްާވޢ ދަ

ޭއެގ ފައިދާ ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތ ންނަށް ހެޔޮ ޮގތ ގައި ލިޭބ  ،ތެދ ެވރި ޮގތ ަގއި ،ތަކަކީ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ޢ މަޝްރޫ

 ރައީސް. ޝ ކ ރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި .ތަކެއްކަން ކަަށަވރ ކ ރ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއްޢ މަޝްރޫ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާދިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ގައްދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ގައްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަހްމަދ  ޒާހިރަށް.

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަްހމަދ  ޒާހިރ  

ހޯޑެއްދޫ ޯކޒްޭވ ރިޕޯޓަްށ  ،ދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަޅ ަގނޑ  ެވސް މަަޑެވލިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާ

މަޑަެވލި ޯކްޒޭވެގ މަަސއްކަތް  ،މަ އެނިގެގންދާނެއްީވލެއި ތާއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންަނަވން. އަދި މި ރިޕޯޓ  ބައްލަވަ 

ލީމަ އިތި އިހ މާލ ތަކެއް ެވފައި ހ ރި މިންަވރ  މި ރިޕޯޓ  ކިޔަޑެބޮ ،ޮގތާއިހިނިގއިރ  ކަންހިނާގފައި ހ ރި 

އިހ މާލ ެވފައިާވ  ،ންނާނެމި ރިޕޯޓ ެގ ރެކޮމެންޑޭޝަނަކަްށ އޮ ،ކޮށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންޞައެނިގެގންދާނެ. ޚާއް

ކޮްށ ޞައެ ރެކޮމެންޑޭޝަން ޚާއް . އެކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ން ޖަާވބ ދާރީކޮށްދެްއވ ން.ޒިންމާދާރ ކޮށްދެއްވ ންފަރާތްތައް 

ންޓް އިމްޕެކްޓް ންމަެއއްކޮށް ެއންަވޔަރަ ކޮންމެ ޑިެވލޮޕްމަންޓަކާ ؛އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް



2020 ލައިޖ  12                                              ސާލްޖަނަ ވަ  22 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

92 

 

ހިާސބަށް ރާއްޖެ ިޑެވލޮޕްކ ިރއިރ   މެން މި. އެީއ ަޝއްކެްއ ހ ރި ކަެމއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަންނާނެ

މަންްޓ އިމްޕެކްޓަށް އެހާ ބޮޑަށް ންއަހަރ  ރާއްޖެ ޑިެވލޮޕްކ ިރއިރ  ހިތާމައަކީ އެންަވޔަރަ ސްތިރީސް، ސާޅީޭވތ ެވިދޔަ 

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ؛. އެހެންނަމަެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގޮކށްލަންެއއް ނެތޭ ސިޔާސަތ ތައް ކަނޑައެޅ މ ަގއި ިވސްނާފަ

މަންޓަށް ދެއްިވ އަހައްިމއްޔަތ ކަން މި ންޓިކް ެވިރކަމ ަގއި މަނިކ ާފނ  އެންަވޔަރަނިކ ފާނ ެގ ފ ރަތަމަ ޑިމޮްކރެމަ

 ،ާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ެވސް ދަނޑ ަވޅ ގައި ފާހަަގކޮށް، މަނިކ ފާނަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. ޙަޤީޤަތ ގައި ދިެވހި

މަިނކ ފާނ ެގ ބ ރަ މަސަްއކަތ ން. އެކަމަށްޓަަކއި މަނިކ ފާނަށް  ހޭއެރީ ،ދިެވހިރާއްޖެ ެވސް ހޭލ ންތެިރކަން އިތ ރ ވެ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ    ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ާވ އިހ މާލ ތަކ ްނ ށް އެްއކޮ ިޑެވލޮޕްމަންޓާ ،އަންނައިރ މަންޓް އިމްޕެކްްޓ ންއެންަވޔަރަ ،އޮތް ކަމަކީ  ނ ކ ރެިވ މި

ަވންޏާ އަޅ ަގނޑ މެްނ  ދާ މިނަްގނޑ ގައި ފެންނަމ ންދާ ކަމަށްފެންނަމ ން އިމްޕެކްޓް މިހާރ   މަންޓްންއެންަވޔަރަ

 އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ؛ކ ރިމަތިލާންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ަވރަށް ބޮޑެތި އ ނދަޫގތަކާ

ިޑެވލޮޕްމަންޓަށް  ،ެއއްކޮށް ސިޔާސަތ  ކަނޑައަާޅއިރ  ޑިެވލޮޕްމަްނޓާ .ކަންކަމ ަގއި މި ޒިންމާދާރ ކ ރ ަވން ެފއްޓ ން

ަތއް މަންޓް އިމްޕެކްޓަްށ ހަމަ އެްއަވރަކަށް އަހައްިމްއޔަތ  ދީެގން ޕްރޮޖެކްޓ ންސިޔާސަތ ތަްއ ކަނަޑއަާޅއިރ  އެންަވޔަރަ

މ  ކަމެއްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން މި ންސަތ ތައް ކަނޑަެއޅ މަކީ މ ހިިޑެވލޮޕްމަންޓ ެގ ސިޔާ ،ޑިަޒއިންކޮށް

މ  ންބިލިޓީ ކ ރ މަކީ މ ހިއެކަމަށް އިހ މާލ ާވ ފަރާތްތަކަށް އެަކއ ންޓެ ިއ،ދަނޑިަވޅ ގައި. ެއކަމަށް ަވރަްށ ބޮޑަށް ިވސްނަ

ަވރަށް ބޮޑަްށ މިކަމ ގައި ހިތާމަކ ރަންޖެޭހ ން ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންެގ ދަރީ

ހިސާބަށް ހިނގައިދާނެ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ރަށްތަކަކީ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއް. ަވރަށް ނާޒ ކ  ރަށްތަކެއް 

ރަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ތައް ަވ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރ  މޫސ މަށް މި އަންނަ ބަދަލ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަފެނޭ

ތަކެއް މި އަންނަނީ ހ ރިހާ ޑެމޭޖ  ތަްއ ރަްށތަކަށްާވ ތަން. މިން. ަވރަށް ބޮޑެތި ޑެމޭޖ ތަ ރަށްތަކަށް އަންނަ

އަޅ ަގނޑ  މި ަދނޑިަވޅ ަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން.  ށްއަޅ ަގނޑ މެން އިންސާނ ންަނށް ކ ރެޭވ ކަންކަމ ެގ ސަބަބ ން ކަމަ

ކަންކަން ބޮޑަށް މި ދިމާވަނީ އިންސާނ ން އަމިއްލައަށް  އެ ،މެނެއެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަެވސްދ ރަތީ ކަންތައްތައް ނ ހިގ 

ާވ ެގއްލ ންތަކ ެގ ސަބަބ ން ކަމަްށ  ؛ިޑެވލޮޕްމަންޓަށް ކ ރާ މަަސއްަކތ ެގ ތެރެއިްނ އަންނަ ،އިންސާނ ންެގ ކ ރިމަަގށް

ތަކ ަގިއ ޢ ހިނާގ މަޝްރޫ ކޮށް ާރއްޖޭަގއި މިޞަޚާއް ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. ެއހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ

ކ ރެިވ ރަނަގޅ  އެ ފަރާތްތަްއ ޒިންމާދާރ  ،ެއޅިދޭތެރޭަގިއ ފިޔަަވޅ  ކ ރާ ފަރާތްތަކާކ ކޯޑ  ބްރޭ މަންޓްންއެންަވޔަރަ

ޒަތްތެރި ެގންދިއ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް އިއްތައް ކ ރިއަށްޢ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ތަރަްއޤީެގ މަޝްރޫ ޮގތަކަށް

 ރައީސް.
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ   ިދއްަގރ  އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް.ރާމް ޙަސަނައިކް

 

 ރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކް

 އް ން ަވރަށް ރަނަގޅ  މަސައްކަތެމަންޓް ކޮމިޓީންއެންަވޔަރަ ،ންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ކޮމިޓީ

ަކމެއް ފާހަަގކޮށްފަިއ އެަބޭވ.  5މީަގއި  !ފާހަަގކ ރަން. މާފ ކ ރައްާވ ެވސް ކޮށްފައިާވ ރިޕޯޓެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ 

ޕްރޮޖެްކޓަށް  ފާހަަގކޮްށފައި އެަބޭވ. މި ެއްއޮގތަށް މަސަްއކަްތ ނ ހިނާގފައިާވކަން އީ.ައއި.ޭއ ރެކޮމެްނޑޭޝަނާ ،އެޮގތ ން

މިއީ  ،ނ ކ ރެޭވ ތަނެއްެގ ޮގތ ގައި މިތަން ހ ރ ންިއ ބޭނ ންއެންމެ އެދެޭވ ޮގތ ަގ ،މިލިއަން ޚަރަދ ކޮށްފަިއާވިއރ ަގއި  31

  ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ކަމެްއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި. ކޮންމެެވސް ަބއެްއެގ އިހ މާލ ން މިކަން ހިނާގފައި މި  ަވރަށް

ަގނޑ މެްނެގ ދާއިރާަގއި ރަށްރަށ ަގިއ އަޅ  ،ެވސް ދިމާާވ މަްއސަލައެއް މިއީަވނީ. އީ.ައއި.އޭ ހެދ މަށްފަހ ގައި މިހާރ 

ކަމ ގައި ިވަޔސް ެވސް ީއ.ައއި.ޭއ އަިދ ހެދި ،ކ ރ މެއް ނެތި ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީަވކި ރަށެއް އިސްިތސްނާ ،ެވސް

ޑިޒައިންކޮށްަފއިާވ  އީ.އައި.ޭއ ހަދާފައި އޭކޮންމެެވސް ަވަރކަށް ހަމަ ނ ފޫޒ  ރަށްރަށ ެގ ރައްޔިތ ްނެގ ފަރާތ ން އެބައާދެ

ެވސް މި ޕްރޮޖެްކޓ ަގއި  މ ޅިން ެއްއޮގތަށް ނ ެގންދިއ މަށް. ދެން، އަޅ ަގނޑ  މިހެން މި ދަންނަަވނީ އެްއޮގތަކަށްޑިަޒއިން

ތެރޭގައި ކ ެރވ ނ   އަޅ ަގނޑަށް މިދިޔަ އަހަރެއްާހ ދ ަވސް ،އެކަން އެހެން ހިނާގފައި އޮީތއެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަެވސް

ަކންބޮޑ ވ ން އަޅ ަގނޑ މެންޖެހޭ އެ  . ކަންބޮޑ ވ ެމއް އ ޅެންޏާދެން މި ާވހަކަ ފާހަަގކޮށްލީ ހަމަތަޖ ރިބާގައި އަޅ ަގނޑ  

މިކަހަލަ ނ ފޫޒ  އީ.ައއި.އޭ ހެދ މަށްފަހ ގައި ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން ނާންނާނެ ޮގތަކަށް ަގބޫލ ކ ރަން. ެއއީ އެހެންީވމާ، 

އީ.ައއި.ޭއ  އް. އީ.ައއި.އޭ ހަދާ ކ ންފ ނިން ނ ަވތަ އީ.ައިއ.އޭ ހަދާ ފަރާތ ންމ  ކަމެންދިއ މަކީ ަވރަްށ މ ހިކަންކަން ެވެގން

ަވނީ  ިގނަ ފަހަރަށް މި މ  ކަމެއް. އެއީ ސަރ ކާރ ންންނަ ޮގތަށް ބަރާބަރަށް ެގންދިއ މަކީ ަވރަްށ މ ހިދެން އޮ ،ހެދީމާ

 ެއޮގތަށް  އިރ ކާރ ން ަރްއޔިތ ންެގ އަޑ އަހަސަ ،ރައްޔިތ ން ބޭނ ންަވނީ ަވކި ޮގަތކަށް ،މެދ ެވރިއަކަށް. އީ.އައި.އޭ ހަދަނީ

އަޅ ަގނޑ   ،އާދޭ. އެހެންނަމަެވސްއެބަ ެވެގްނ އަންނަ ހާލަތ ާފޑަކަށް ިސޔާސީ ޮގތ ން މަޖ ބޫރ  ޑެލިަވރކ ރަން

މ ސްތަޤ ބަލަށް ިވސްނާފައި އެ ކ ރާ ޚަރަަދކީ ހަމަޖެހޭ ެގއްލ ންނ ާވނެ  ،ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ސަރ ކާރ ްނ ނިންމަންޖެހޭނެ

ކޮށްެގން ެވސް ެއ ކ ރަްނ ސަރ ކާރަށް އިނެގންޖެހޭނެ. މެނޭޖ ސްތައް މެނޭޖ ހ ސާ. ަރއްޔިތ ންެގ އިާވން ދަކަށްޚަރަ

ބޭނ ންާވ ނަތީޖާ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ނެރެން. އެހެންނޫނިއްޔާ މިހާރ  މި އޮތް ާހލަތ  ދިމާާވނީ. މި ހާލަތ  

ރަްއޔިތ ން  ،ންމާެއްއ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ރަނަގޅ ކ ރ މަކީ ސަރ ކާެރއްެގ ޒިމެނޭޖ ދިމާނ ާވނެ ޮގތަށް 

ތަން އެބައާދޭ.  ހަމަ އެހެން ާވ ،ެއޮގތަށޭ ބ ނީމާ ،މި ޮގތަށޭ އެީކަގިއ ތިމަންނާމެން ބޭނ ންަވނީ ސްތަކާހ ސާަވރަށް އި
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ކިަޔަވިއެގން ތިބި ޕްރޮފެޝަނަްލ  ން އީައއި.ޭއ ހަދަނީ އެކަ ،އެކަމަކ  ެވްސ މިއަދ  ަރއްިޔތ ން ެވސް ިވސްނަންޖެހޭ

 ން ިމ ދޭހަަވނީ ެއކަހަލަ ކޮންމެެވސް ކަންތައްަތކެއް ހިނާގފައި އި، އެޮގތަށް. އަޅ ަގނޑަށް މި މީހ ންކަން. އެހެންީވމާ

 ޕްރޮޖެކްޓ  ން މިޤީހ ރ މަކީ އެކަީށެގންާވ ކަމެޭކ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ. ދެން، އެހެންނަމަެވސް އަޅ ަގނޑަްށ ހަމަ ޔަ

ކަންބޮޑ ވ ެމްއ ހަމަ މިއީ  ،އޮތީީކ ެއހެނެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ ޮގތ ގައި މި ޕްރޮޖެކްޓ  

އެރީ މިކަން ފާހަަގކޮށްލާނަމޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ީވމަ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް

 ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެިރ  ދެކ ނ  ަމއްޗަްނޮގޅީއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތމި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ދެކ ނ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މައްޗަންޮގޅީ ށް.އަޙްމަދ  ޚައިތަމަމެންބަރ  

 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ާވހަކަދެއްެކވ ން:ދެކ ނ  ދާއިާރެގ  މައްޗަންޮގޅީ

ދެއްތޯ ކަެމއް  ެއއް ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ރިޕޯޓ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ާފހަަގކ ރެވޭ އާދެ! 

އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ . ގައިއިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންަޓކީ ނަމެއްގައި ހެދޭ އެްއެޗއް ކަމ  ަމންޓްންމިއީ އެްނަވޔަރަ ރައީސް،

ންނާނީ ހައިލައިްޓކ ރެިވަފއި ކަންނޭނެގ. ފ ދޭަވރަަކށް ިގނަ ބަހ ސްތަކ ގައި ެވސް މި ާވހަކަ އޮ ނަށްމެންއަޅ ަގނޑ 

 އިމްޕެކްޓ  އެސެސްމެންެޓއްެގ ނަމ ަގިއ އޭތި ހެދ މަށްފަހ ަގިއ ެއއަްށ އަދި އެަވރ ްނ ެވސް ެއއާ  މަންޓްންއެންަވޔަރަ

ޓަށް ލިބ ނ  ށް މި ރިޕޯޓ ގައި އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ ފާހަަގކ ރެޭވ ތިމާެވ . ދެންކަންރިައށްނ ދާއެްއޮގތަށް ކަންަތއްތައް ކ 

އެ ސަރަޙައްދަށް ދިމާެވފަިއާވ ތިމާެވށީެގ މައްސަލަތަްއ  އި،ކަނޑައަޅަ ެގއްލ ންތަކ ެގ ބަދަލ  ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް

ެގންދިއ މަށް ސަރ ކާރަށް  މަސައްކަތް ައަވހަށް ކ ިރއަށްމަލީޢައަލ ން ފަރ މާކޮށް  ކޯޒ ޭވ ޑެއްދޫ ހޯ، ޙައްލ ކ ރަން މަޑަެވލި 

 ،ިއކޮނޮމިކް ،ފައި ސޯޝިއޯ ންނާނެ ހ ށަހަޅާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކ ރީ ފަހަރަކ  ެވސް އަޅ ަގނޑ  އޮ ން.އިލ ޮގވަ 

ނިންމަން. މި މަންޓަލް އިމްޕެކްްޓ އެސެސްމަންޓަކީ އަޅ ަގނޑ ެމން ހަދަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމ ަގއި އެބަޖެހޭ ންއެންަވޔަރަ

ދިަޔއިރ  ެވްސ ކަްނތައް ނިމިެގން ޚިލާފަށް މި އެހެންނޫނީ އެއާ ،ދެކޮޅަށް  މަންޓް އިމެޕެކްޓް އެސެސްމަންޓާންއެންަވޔަރަ

ކޮންމެ ފަހަރަކ  ިމޮގތަށް  ؛އޮންނަނީ އަނެްއާކެވސް ސަރ ކާރ ން ބަދަލ  ހޯދ މ ެގ ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް ދެން މި

އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ޫނން އަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގިއ.  ެގ ޒިންމާ ސަރ ކާރ ން ެނގ ން ެއއީކީ އޭ  ކަންތައް ކ ރީމަ

ރިޕޯޓ  ހެއްެދިވ ބޭފ ޅ ްނ ބައެްއ ފަހަރ  ހައްދަާވަފއި  އެސެސްމެްނޓް އިމްޕެކްޓް ަމންޓްންއެކަމަކ  ެއއީ އެންަވޔަރަ

ރަކަށް ިދގ  މ އްދަތަކަށް ަބލައިެގން ނޫނިްއޔާ ރަނަގޅ  ފ ދޭަވ ،ޮގތ ން ެވއްޖެްއޔާ ށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭއެބަހ ރޭ އަޅ ަގނޑަ
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 ،ދެ ދ ަވހ  އެޮކޅަށް ޮގސްލާަފއި ،އިމްޕެކްޓް ެއސެސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް ނ ނެޭގ. އެކަމަކ  ެއއް ދ ަވހ  އެޮކޅަށް ޮގސްލާފައި

ންތައް ކ ރެިވަފއެްއ އެްއޮގތަކަށް ކަ ލާފައި އެބަހ ރޭ. އަދި ެއަވރ ން ެވސް އެ ރިޕޯޓާއިއެ ހިސާބ ން އެ ރިޕޯޓ  ނިންމަ

މި ރިޕޯޓަކީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ދެްނ  .ނ ހ ރޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ކަްނތައްތައް ފާަހަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ ހަމައެކަނި

ން ަވރަށް ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ނިންމަާވފަިއާވ ރިޕޯޓެްއ. އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖ  ޮކމިޓީ މަންޓްންދެކޭޮގތ ގައި އެންަވޔަރަ

  ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ.ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޯވޓ ެގ  ،ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖަހަނީ. އަމީންޢާންމ  މެން މިހާރ  މިޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ އާދެ! 

ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ ެގ މައްސަލަިއެގ  ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ () ރަނަގބީލ  ޖައްަސވައިދެްއވ ްނ އެދެން.

 ، ައޅ ަގނޑ އެަބއޮތް. އެހެްނީވމާ ަވަރކަށް މިނެޓ  10ށް ައދި ބަހ ސް އަދި ނ ނިމޭ. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ެގ ބަހ ސަ

ނަމަ، ނޫން )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( ނޫންނަމަ... ެގންދަން.ކ ރަނީ ދެން އަންނަ ދ ަވހަކ  ެއ މައްސަލަ ކ ރިައށްަގސްތ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   .ށްމެންބަރަ އިްއޒަތްތެރި ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގއަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ަގޮލޅ  .ރިޕޯޓ  މިނިަވން މ ައްއސަސާ ކޮމިޓީގެ  ޮގތ ން  ގ ޅޭްގރިޓީ ކޮމިޝަނާދެްއާވނީ ނޭަޝނަލް އިންޓެހ ށަހަޅ އްަވިއ 

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ދެކ ނ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ނަސީމް އަޙްމަދ  ލްމީކާއި މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

ްގރިީޓ ކޮމިޝަންެގ ނޭޝަނަްލ އިންޓެ) 2015/27ނޫނ  ަނންބަރ  ާގ މި ރިޕޯޓަކީ،ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 މަތިކޮށްފައިާވ ޒިންމާަތއް އަާދކ ރ މ ގައި އެ ކޮމިޝަނ ން ން، ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނާ(ނޫނ ާގ

ެގ 2020ޖޫން  5ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާކަމަށް ބަޔާްނކ ރާ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ  އިހ މާލ ެވފަިއާވ

ވ މާ ގ ިޅެގން، އެ ސިީޓަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަްނ އް ސިޓީ މިނިަވން މ އަްއސަާސތަކ ެގ ކޮމިީޓއަށް ފޮނ 

ިއާވކަްނ ޮގތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަާދކ ރ މ ގައި އިހ މާލ ެވފަ ނޫނީާގދިރާސާކ ރިއިރ ، އެ ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ން 

ޓ . ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯ ،ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނަށް ފާހަަގކ ެރިވފަިއާވތީ، އެ ަމއްަސލަ ކޮމިޓީން ބަލައި

ެގއްލިފަިއާވ هللا އަޙްމަދ  ރިޟްާވން ޢަބްދ  ،ކޮމިޓީައށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  ބައެއް ކަްނކަމ ެގ ތެރެއިން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމަށް  ސަރިވްސއިން ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ަގިއ އެ ސަރިވްސެގ އިހ މާލެއް ނެތް މައްސަލަ މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލސް

ކަމަށް  ކަނޑައަޅ ްއވައި އެ ކޮމިަޝނ ން ނެރ އްިވ ރިޕޯޓ ަގއި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްެގ އިހ މާލެއް ނެތް

ނަމަެވސް  ،މަށާއިތަކެއްެގ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް ކައޭރ ަގިއ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިާވ ަމޢ ލޫމާތ  ،ކަނޑައަޅާަފިއަވނީ
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ރިޢާޔަތްކ ާރއިރ ، އެ ހިއްާސކ ރި މަޢ ލޫމާތ ތަކަށް  އާކޮމިޓީ ބެހޭ ޚިދ މަތްތަކާ ަސލާމަތީރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ 

މަޢ ލޫމާތ ތައް ކ ރިން ކޮމިޝަނަށް ލިބ ނ ނަމަ، ކޮމިޝަނ ެގ ނިންމ ން ތަފާތ ާވނެ ކަމަށް ދެކެަވަޑިއަގންނަާވނެ ކަމަްށ 

. އަދި ަރއްިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސަލާމަތީ ިވދާޅ ެވފަަވނީ މެންބަރ ން ެއން.އައި.ީސެގ މ ގައި ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލ ވ 

ެގއްލިފައިާވ هللا މަޢ ލޫމާތ ތަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ، އަޙްމަދ  ިރޟްާވން ޢަބްދ  ކ ރިސާއްހި  އާބެހޭ ކޮމިޓީ ޚިދ މަތްތަކާ

 ޤަބޫލ ކ ރެޭވކަމ ަގިއ ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ން  ކަމަށް ެގންވާ އެކަށީ  އޮތ ން އިހ މާލ  ފ ލ ހ ންެގ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ަގއި

ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ، ހަމައެކަނި އެހެން ، . އެހެންނަމަެވސްިވދާޅ ެވފަ ގައި ަވނީ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލ ވ މ  

ނޭޝަނަލް  ށާއި،ކަމަ ނޫންފަރާތްތްތަކ ން ދޭ މަޢޫލޫމާތ ތަކަށް އެކަނި ބ ަރެވ ތަޙްޤީޤ  ހިންަގންޖެހޭ މ އައްސަސާެއއް 

އްޔަތ  އަާދކ ރ މ ަގއި އެ ލިއޫަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ކޮމިޝަނ ެގ މަސްއަށްނޫނ ެގ ގާ އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ެގ 

ނޫނ  ތަންފީޒ ކ ާރ ާގންމ  ބާރ ތަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ، އާމާއްދާެގ ަދށ ން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިާވ  ހަްތަވނަނޫނ ެގ ާގ

ނޫނ ން ާގނޫނާ ޚިލާފ  ޢަމަލ ތައް މިނިަވންކަމާއެކ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ކޮމިޝަނަށް ާގއިދާރާތަކ ން ކ ރާ 

ނ ާވކަން ން ކޮިމޝަނ ން އަދާކޮށްފައިމަތީ ޫނނ ަގިއާވ ޮގތ ެގާގ މަސްއޫލިްއޔަތ  ކޮމިަޝނ ން އެ ލިބިދީފައިވާއިރ ، އެ

ންމ  ރައްޔިތަކަށް އާމ. އ ޖާލާެގއަށް ފ ލ ހ ން ަވދެ އެޭގަގއި ހ ރި  ،ފަިއޭވ. ދެަވނަ ކަމަކަށްކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރި

އެކަމާ ދެކޮޅަްށ  ،ކަަމށް ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާއިން ިވދާޅ ވ މ ން އަޅާނެފ ލ ހ ން އަނިޔާކ ރި މައްސަލައިަގއި ފިޔަަވޅ  

ގައި ެއ  2019ޖ ލައި  11ކ ، ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހެޅ މާއެ ތިޖާޖ ކ ރި ފ ލ ހ ންެގ މައްސަލަ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާހ އި

ހިނދ ، ހަމަ  މައްސަލަ ސީރިައސް އަދި ައަވސް ަމއްސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގިއ ތަޙްޤީޤ ކޮށްދިނ މަށް ކޮމިަޝންގައި އެދ ނ 

ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ިލޔ މ ން  ކަމަށް ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްަތކާ އެދ ަވހ ން ފެށިެގން އެ މަްއަސލަ ތަޙްޤީޤ ކ ރަން ފައްޓަާވަފިއާވ

ެވްސ އެ މައްސަލަިއެގ ތަޙްޤީޤ   ދިަޔއިރ މަސް ފާއިތ ެވެގންއަށް ނަމަެވސް، ޭއެގފަހ ން   ދީފައިީވމަޢ ލޫމާތ 

ކަމަށާއި، އަދި ެއ މައްސަލައިެގ ތަޙްޤީޤ  ރިޕޯޓ  ފޮނ އްވައިދިނ މަށް އެދި  ނ ާވކަން ފާހަަގކ ެރިވފަިއާވނިންމާފައި

ނ ގ ޅޭ ިރޕޯޓ ތައް ފޮނ އްާވަފއިާވކަން  ކަމާ ،ދެންނެވ މ ން ބެހޭ ކޮމިޓީން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސަލާަމތީ ޚިދ މަތްތަކާ

ންމ  ޞިއްޙަތަށް ކ އްލި އާއާ ގ ިޅެގން 19-އިތ ރ ން، ކޮިވޑ މީެގ އަށް ފާހަަގެވފަިއޭވ. ޮކމިޓީމިނިަވން މ އައްސަސާތަކ ެގ 

ނެތި  އް ހ އްޓ މެއްކޮށްފައިާވ މ އްދަތ ަގއި ެއ ކޮމިޝަނ ން ދެމ ންދާ ޚިދ މަތްތަލަތ  އިޢ ލާން ހާނ ރައްކަލ ެގ 

ސާފ ކ ރ މަށް ަމއި ކޮމިޓީން އެ ކޮމިޝަނ ަގިއ ސޫލ  ގ ޅޭ އ  ހަމަޖެއްސ މާ ތައްރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭނެ އިންިތޒާމ 

 ތައް ލިޔެކިޔ ންމިކަމާ ގ ޅޭ  ،ނަމަެވސްީވ ން ބ ނެފައިކަމަށް އެ ކޮިމޝަނ  ލާފަިއާވއިއެކ ލަަވ ސޫލ ަތއްއެދ މ ން، އެ އ 

ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ) 2015/27ނޫނ  ނަންބަރ  ާގފާހަަގކ ރެޭވ. އެހެންކަމ ން،  ނ ާވކަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ާވފައި

ަމތިކޮށްފައިާވ ޒިންމާތައް އަާދކ ރ މ ގައި އެ ކޮމިޝަނ ން  މަތިކޮށްފަިއާވ ން އެން.އައި.ީސއާ(ނޫނ ާގކޮމިޝަނ ެގ 

 ެގ2020ޖޫން  5ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  ތަކާކަމަށް ބަޔާްނކ ރާ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތް އިހ މާލ ެވފަިއާވ
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ިލ ކޮމިޓީން ާފހަަގކޮށްފަިއާވ ކަންތައްތަކ ެގ އިސިޓީަގއި ބަޔާންކ ާރ މައްސަަލތައް ބަލަިއ ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްަޓކައި އެކ ަލަވ

ލްއ ސްާތޛ  އަ-1 އެއީ؛ މެންބަރ ން ހަތަރ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ތިރީގައިާވ 

 هللاއަލްއ ސްާތޛާ ޚަދީޖާ ޢަބްދ ފޭދޫ ކަރަންކާިވލާ.  ، ސ.އަޙްމަދ  އަީމންގ ލިސްތާނ ެގ.  އޭދަފ ށީ . ބ ،މީދ ޙަޙައްސާން 

ކޮމިޝަނ ން  ،7ހ ޅ މާލެ އެންދެރި  ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ސ ލައިމާންއަދި  ،ދިލްސާދ ެގ ހދ. ނެއްލައިދޫ

މި ރިޕޯޓ ގައި ފާހަަގކޮށްފަިއޭވ.  ކަމަށް  ކޮމިޓީއަށް ފެންނައެރ ވ މަށް ަރއީސ ްލޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދިނ މަށް އެދި ަވކިކޮށް

 هللاދީޖާ ޢަބްދ  އަދި ޚައަޙްމަދ  އަމީން، މީދ ޙަލްއ ސްތާޛ  ޙައްސާން އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާރ  އަ

 ދެްއާވފައިާވކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. ޝ ކ ިރއްޔާ.އަމިއްލަފ ޅަށް އިސްިތއ ފާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެިރ  އްއެކ ރަީނ މި ރިޕޯޓަށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކ ން ތ އަޅ ަގނޑ  ަގސް .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ްއެވސް ސިޔާސީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އެ)ަވގ ތ ކޮަޅަކށްފަހ ( އަރ ަވން. ފ ރ ޞަތ  ެގާވހަކަދެއްކ މ   މެންބަރ 

ނ ޭވ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްެތިރ  އެދިަވަޑއިެގންފަެއއް ފަރާތަކ ންްއެގ ޕާޓީއެ

ބިލެތްދޫ އަރ ަވނީ މާ، އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ  ދެތިން މިނެޓެއް އެބަޭވ. އެހެންީވތްާބކީ އޮ އިމެންބަރ ެގ މައްސަލަިއަގ

 ށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަދާއިރާެގ 

 

 މް ާވހަކަދެއްކެވ ން:ޙަލީ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ރާެގދާއި ބިލެތްދޫ

ަވރަށް  ،ފ ލ ހ ްނެގ ފްލެޓ ެގ މަްއސަލައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،މި ފްލެޓ ެގ މައްސަަލއަކީ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މި ާވހަކަތައް ެދކެެވމ ން އެަބއާދޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ަވރަށް މާތް  ބޮޑ ެވފައި އޮތް ކަމެއް ޒަމާނ އްސ ރެ

ކޮށީަގއި ަވރަްށ ބަނޑޭރި ،ިވސްނ މެއް މިއީ ަވަނ އަހަރ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ާކރ ން ިވސްނި 2008މަޤްޞަދެއްގައި 

 ަގއި އިރ ން ެގްނގ ޅެމ ން ައއި ަވގ ެތއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ  އޮތް ނިކަމެތި ހާލެއްަގއި ފ ލ ހ ންނާއި ސިފައި

އް ލެގ ޅިެގން ެއ ކަމަށް ަވރަށް ބޮޑ  ބ ރ  ކ ރ މާއެކަން ކ ރަން ނިންމީ. އެހެންނަމަެވސް، ބަޣާާވތަކ ން ސަރ ކާރ  ބަދަލ 

ެގ މަސައްކަތް ނ ނިމި. އަނެއްާކ ދިޔައީ ފްލެޓ ތަކ  ެވެގން މި އަހަރެއްހާ ދ ަވސް ހަތްމިހާރ   .އޮތީ އަރާފައި މި

ރާއްޖޭގެ  އޭެގތެޭރގައި ަވރަށް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަންެގ ަމއްސަލަތަެކއް ފާހަަގކ ރެިވަފިއ ހ ރި ކަމަށް މ ޅި

ެއ  ،ީވހާ ައަވހަަކށް މި ފްލެޓ ތައް ނިމި ،ނޭގ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެދެންރައްޔިތ ންނަށް ެވސް އެ

 ވާ އްާވަފއިޅ ހ ށަހަ ޝިޔާން އްޤ ެވރިންނަށް ެއކަން ލިބ ން. ދެން ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޙަފްލެޓ ެގ 
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ެވސް އެ ހ ށަހެޅ މަށް ތާއީދ ކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑ  ިމ ފ ރ ޞަތ  މި ހޯދީ .އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ތާއީދ ކ ރަން ހ ށަހެޅ މަށް

 .ޝ ކ ރިއްޔާ .  ތާއީދ ކ ރަން ޮތއްޫޑ މެންބަރ ެގ އެ ހ ށަހެޅ މަށްޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ ޯވޓ ެގ ަވގ ަތށް، އެހެންީވާމ، ދާންދޫ ދާއ ާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ާޔ. ޝ ކ ރިއް

 ޑ ެމން މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ ޯވޓަށް.ރިޕޯޓ ެގ މައްސަަލއިެގ ބަހ ްސެގ ަވގ ތ  ނިމ ނީ. އަޅ ަގނ

 

 ން ހ ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެ   ށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 10

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ، ސިޓީ ަކއ ންސިލ ތަާކއި،  هللاމެންބަރ  ޢަބްދ ިއްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިާރެގ  .ފ ރަތަމަ ޯވޓ 

އ ަފއްދާފައިާވ  ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ނަމ ަގއިލ ާމއި، ލޯކަލް އިަކއ ންސިލ ތަާކއި، ރަށ  ކައ ންސިލ ތަްއ އ ަވ އަތޮޅ 

މެދ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ރާރ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާަގލައި ހ ށަހަޅާ އިމ އައްސަސާ އ ާވލ މަށް ޮގވަ 

ީއ ފެނޭ މިއަޅ ަގނޑަށް  ؛ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. )ަވގ ތ ޮކަޅކަށްފަހ ( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 ؟މިއާ ެއއްކޮޅަށް ޯވޓ ލެްއޭވކަށް ނެތްބާ އަށްތަނަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅ އްިވ ބޭފ ޅާ  މި .ރެކޯޑެްއެގ ޮގތ ަގއި

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  ރ ޖާބިهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ކާށިދޫ  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 63    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 00    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 
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    60     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 31      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

  ނ ޭވފާސް       ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ގ ޅޭ ރާރާަގެގ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ އާެދ!  ؛އްޒަތްތެރިއި  ޝ ކ ރިއްޔާ

ޯވޓ ެދއްިވ މެންބަރަކ   ފެންނަ ކަމަށް. 63 ؛ރ ންެގ އަދަަދކީ މެންބަހާޒިރ ެވ ިތއްބެވި . 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ

 ނެތް. މެންބަރަކ  ެވސް ަވކި ޮގތަކަްށ ޯވޓ ނ ދޭ ެދއްަވއިފި.ޯވޓ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން 60 ނެތް. ނ ފެންނަ ކަމަށް

މި ޯވޓ . އެހެްނީވމާ،  31ބޭނ ންަވނީ މަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ  60ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރެވަވޑަިއެގންެނީވ 

 ރާރ  ބަލަިއަގތ މަކަށް ފާހެްއނ ިވ.ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މައްސަަލ  ދައެރ މ ެގއ  ،ލިބެމ ންދާ ެގއްލ ންތަކާއި ށްރަށަ އެ ދެ ،ޮގތ ން ޑެއްދޫ ޯކޒްޭވ ހަދާފައިާވހޯ، މަޑަެވލި

މެދ   ޮގތ ެގ ިރޕޯޓ  ފާސްކ ރެްއވ މާ ކޮމިޓީން ިދރާސާކޮށް ނިންމި އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 62    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 61    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    61     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 31      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

  ފާސް       ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

މައްސަަލ  ލިބެމ ންދާ ެގއްލ ންތަކާއި އ ަދއެރ މ ެގ ށްރަށަ ޮގތ ން އެ ދެ ޑެއްދޫ ޯކްޒޭވ ހަދާފައިާވހޯ، މަޑަެވލި

މެދ  އިއްޒަތްތެިރ  ެގ ރިޕޯޓ  ފާސްކ ރ މާޮގތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖ 

. 62 ؛ރ ންެގ އަދަދަކީ މެންބަހާޒިރ ެވ ތިއްބެިވ. 87؛ ޯވޓ ެގ ަނތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީމެންބަރ ން ދެއްިވ 

ޮގތަކަްށ  ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ ެމންބަރަކ  ނެތް. ަވކި. 61 ؛ކީެމންބަރ ންެގ އަދަދަ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް  61ޯވޓ ނ ދެްއާވ މެންބަރަކ  ެވްސ ނެތް. ޯވޓ ަގިއ ބަިއެވރިެވަވޑަިއެގންނެީވ 

 ީވމާ މި ރިޕޯޓ  ފާސްވެއްޖެ.ޯވޓ .  31ބޭނ ންަވނީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އަށް  22ެގ (ނޫނ ާގނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ެގ ) 2015/17ނޫނ  ނަންބަރ  ާގ

މެންބަރ ކަމ ެގ މަޤާމ ން  ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ެގ ، ންއަލްފާޟިލް ައޙްމަދ  ސ ލައިމާ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ދިނ މާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔއަށް ލަފާކ ެރްއވ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ަވކި

 ކ ރަނީ ތިތަނ ންނޭ. )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( އެ ބޭފ ޅާ އަބަދ ެވްސ ކަިއެވނިފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 62    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ ކަމަށް 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 



2020 ލައިޖ  12                                              ސާލްޖަނަ ވަ  22 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

101 

 

    58     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ  ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ގ ޅޭ ޝަނަލް އިންޓަްގރިޓީ ކޮިމޝަންެގ ރަީއސް ަވކިކ ރ މާނޭ

ނ ފެންނަ   ން.އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  58ފެންނަ ކަމަށް . 62؛ ެގ އަދަދަކީމެންބަރ ން ިތއްެބިވ ހާޒިރ ެވ. 87؛ އަދަދަކީ

ޯވޓ ގައި  ެވސް ނެތް. ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަަރކ  ނެތް. ަވކި ޮގަތކަްށ ޯވޓ ނ ދެްއާވ މެންބަރަކ  

ފާސްެވއްޖެ. މިޮގތަްށ ޯވޓ . އެހެންީވމާ،  30މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ  58ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނީވ، 

ކަމ ެގ މަޤާމ ން ްގރިޓީ ކޮމިަޝންެގ މެންބަރ ދ  ސ ލައިމާން ެނޝަނަލް އިންޓެގ ިޅެގން އަލްފާިޟލް އަޙްމަ ފާސްވ މާ

އެރ ވ މަށް ފާސްވެއްޖެ. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ  ލަފާަވކިކ ރ މަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަިޖލީހ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައށް 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަރިހ ަގިއ މިއަދ  މި ާވހަކަ ދަންނަާވނަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަވނަ މާއްދާެގ  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ންދޫ ދާއިރާެގ ދާ

ގ ޅޭ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނ ވ މަށް ޮތއްޑޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ދިރާސާކ ރ މަށް ކަމާ ،ދަށ ން ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްަސލަ

ތްދޫ ާދއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޙަލީމް ތާއީދ ކ ރެްއިވ ، ބިލެއިމެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާން ހ ށަހަޅ އްވަ 

 ެދއްވ ން އެދެން. މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ  ހ ށަހެޅ މާ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިާރެގ ތޮއްޑޫ  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދޫބިލެތް ިވ މެންބަރ :ދ ކ ރެއް ތާއީ
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 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 63    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 62    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ން

    62     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަވނަ މާއްދާެގ  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ 

ތޮއްޑޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ގ ޅޭ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނ ވ މަށް ދަށ ން ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްަސލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ކަމާ

ތާއީދ ކ ރެްއިވ ، ބިލެތްދޫ ާދއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޙަލީމް އިމެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާން ހ ށަހަޅ އްވަ 

 63 ތިއްެބީވ ހާޒިރ ެވ. 87؛ ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީ ގ ޅޭ އާމައްސަލަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް.  62ފެންނަ ކަމަށް . މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރ ން. ފާސްވ މަްށ  62 ކަްށ ޯވޓ ނ ދެއްާވ ެމންބަރަކ  ެވްސ ނެތް. ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރެވަވޑަިއެގންނެވީ ަވކި ޮގތަ

ޯވޓ . އެހެންީވމާ، މި މައްސަލަ ކޮމިީޓއަްށ ފޮނ ވ މަށް ފާސްވެއްޖެ. މަްއސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މަްށ  32ބޭނ ންަވނީ 

ގ ޅޭ މަްއސަލަެއއް ކަމަްށ   ތެރޭަގއި އ ފެދިފައިާވ ދެ ކ ންފ ންޏަކާސަރ ކާރ ެގ ،ގ ިޅެގން މި މައްަސލައަކީ ފާސްވ މާ

ސްޭޓޓް ޯއންޑް އެންޓަޕްަރއިޒަްސ ކޮމިީޓއަށް. ައޅ ަގނޑަށް ޔަޤީްނ  ،ާވތީ، އަޅ ަގނޑ  މި ަމއްަސލަ މި ފޮނ ަވނީ

ެވސް  ތެރި މެންބަރ ންނާ ތިއްބެިވ ހ ރިހާ އިްއޒަތްފަހަތ ގައި  ެގއްރިރ ޤައްރިރާއި އަދި މ ޤައެ ކޮމިީޓެގ މ  ،ކަށަަވރ 

 ކަަމށް. ދެްއާވނެއިނިންމަވަ  އިއްރިރ  މި މަްއސަލަ ީވހާެވސް އަަވަހކަށް ބަްއލަަވޤަމ  ،އެކ ަގއި 

 

 ން މ  ން ނި
 

 :ެކވ ންއް ދެކަާވހަ ންތ ރިޔާސަ
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އަޅ ަގނޑަށް މި  ،މި މައްސަލައަކީ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ރަނަގޅަށް ދަންނަ މަްއސަލައެއް. އަޅ ަގނޑ  މިތަނ ަގއި އިނދެ

ދިނ މ ެގ ބޭނ މެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި ސްޭޓޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރަިއޒަސް މައްސަލަ ފެނިފައި އޮތް ޮގތް ކިޔައި

އެޅ މަށް ބޭރ ެގ މިއީ ރާއްޖޭެގ ެއކިެއކި ތަންތަނ ގައި ފްލެޓ   ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  ން މި މައްސަލަ ބެއްެލީވމާކޮމިޓީ

ޮގތަށް.  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދޭރިޒަމ ެގ ިވޔަފާރި ތަރައްޤީހަާވލ ކ ރެވ ނީ ބަދަލ ގައި އެ ކ ންފ ނިތަކަށް ޓ އަ ކ ންފ ންޏަކާ

ކ ރަމ ން. ދަނިކޮށް ފްލެޓ ތަްއ އިމާރާތް ާއއި، އަދި ހަނިމާދޫގައިއާިއ، ދިއްދޫގަ ކ ޅ ދ އްފ ށީގަ އެ ކ ންފ ނިން ެގންދިޔައީ 

އެހެން މަސައްކަެތއް ކ ރ މަށް. އެީއ މި  އެ ކ ންފ ނި އަނބ ރާލީ ،ބަޣާާވތަކަށް ފަހ ަގއި، ސަރ ާކރ  ބަދަލ ވ މަށްފަހ ގައި

ެއކަމ ެގ  ،ޖެހޭ އަގ  ނ ަވތަ ެއސެޓްއިރ ަގިއ، އެ ކ ންފ ްނޏަށް އެއާެއކ ަގއި ދޭންފްލެޓ ތައް އެޅ މަށް. މިކަން ައނބ ރާލި

 މި  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ެވ. އަދި ހަމަ އެއާއެީކގައި ިމ ސަރ ކާރ  ހިއްސާާވ ކ ންފ ނިއްލ ޙަެވސް އޮތީ  މައްސަލަ

ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ.  މި ދިރާސާއަށް ފަހ  ނަށްބޭފ ޅ ންެގ އަތ ަގއިތޯ ތިބޭފ ޅ ންދެކޭ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ހިްއސާ ޮއތީ ކޮން

 ގެ މި ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭގައި ހަދާފައި އޮތް ކ ންފ ންޏެއް. އެ ކ ންފ ނީެގ ހިއްސާ މި މަޖިލީހ ގައި އިންަނާވ ބޭފ ޅެއް 

ކަމ ން މި އެ ާބަވތ ެގ އެތައް ަކމެއް ހިނާގފައިވާ  ،ބާަވތ ެގ އެތައް ކަމެއްކަމެއް ެނތް. މި  އަތ ަގއި އޮންނާނެ

 ފ ލ ހ ންނާއި  ިއ،ތަނަށް ހ ށަހަޅ އްަވިއެގން ރަނަގަޅށް ބައްލަަވ މައްސަލައަކީ ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި

އަޅ ަގނޑ މެްނ އެކަން ރަނަގޅަށް ކ ރ މަށް  އެިޅެގނެއް ނ ާވނެ.ސިފައިންެގ ބޯހިާޔަވހިކަމަށް ޮއތް ފ ރ ޞަތ ތަކަށް ހ ރަސް

 މި ،އޮތީ ަވގ ތ  މި ކަންަކން ހ އްޓިފައި މި ްނޖެހޭނެ. މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ީވ މަަސްއކަތެއް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ

ލޫމާތ ން ެވސް ޢ  ހ ރި މަން ކަން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިހާރ  ފެންނާޮގތްަތކ ެގ ސަބަބ ން އ ޅ ނ ންކަންކަން ކ ރާ

 ،ކަންކަން ސާބިތ ާވނެ ކަމަށް އިމެހަންމެންނަށް ސާފ ާވނެ. ކޮމިޓީެގ ދިރާސާއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތިޔަ އެއަޅ ަގނޑ 

ާވ ބ ދަ ދ ަވހ   2020ޖ ލައި  22ސާފ ާވނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  މި ދެކެނީ. ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
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