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 ދު ނަޝީދު(، ރައީސް މުޙައްމަމަޖިލީުހގެ ރައީސް؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ަވނަހަތަރުަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020

 ުދވަސް( ހޯމަ) 2020 ެފުބރުވަރީ 10

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آ وهللال سورالم على الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރީޒް އެންޑް ެއްގރިކަްލޗަރ ނާއި ފިޝަމެންބަރުންިއއްޒަތްތެރި  42ށް ހާޒިރުެވަވޑަިއެގން ތިއްެބީވ ސާއަޖަލްަވުގތު މި 

އެބަ  ކުމެންބަރަަގއި ެއއް އް. ރަސްމީ ދަތުރެއެބަ ތިއްބެިވ ންބަރުންރި މެއިއްޒަތްތެ 11ސަލާމުގައި މިނިސްޓަރު. 

ަވނަ އަހަުރެގ  2020 ދުަވސް. ަވނަ 10ދުަވސް. ދިނަށަ ނަކަތުން  ހޯމަ ީވ 2020ފެބުރުަވރީ  10 އީމިއުޅުްއާވ. 

 ސް.ދުަވ ަވނަ 16ން ރު މަހުޚިއާަވނަ އަހަުރެގ ޖުމާދަލް 1441 ޖަލްސާ. ނަަވހަތަރުތަމަ ދައުރުެގ ފުރަ

 

 ން. ޢުލާންކުރު ޖެންޑާ އި އެ  ދުވަހުގެ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .2020/1/4/ޖއ ބަރުޖެންާޑ ނަންއެ އަީކ،ޑާ ޖެންއެމިއަދުެގ 

 

 ފުކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢާރު .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 އަޅުަގނޑު އެބަ ތިން ބިލެއްެގ ފުރަތަމަ ކިއުން މިއަދުލު. ެއއީ މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބި  -4އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

  ކިޔަން.

ާގނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -{ 4.1} 

ޞްލާޙު  ށް އިއަ (ިދެވިހރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގުމެގ ާގނޫނު) 2020/10ނަންބަރު 

ިދެވހިރާއްޖޭެގ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުްނ ) 2010/7ެގނައުުމެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ިކޔުން. ާގނޫުނ ނަންބަރު 

ެގނައުމުެގ ބިލު. މި ލާމަކަޒީ ާގނޫނަކީ އިޞްލާުޙ ލިބިަގތުމުެގ ރިޯކޑު ލިޭބ ށް ިއޞްލާޙު( އަހިނުގމުެގ ާގނޫނު

 މަހެއްެގ ތެރޭގައި ފަސް ފަހަރަށް އެ މިދިޔަ ދެތިން ،ޅުަގނޑު ހަނދާނަށް އާދޭދަނީ. އަ މި ާގނޫނަކަށް މިހާރު ެވެގން

 . ެދިވން ލީަޑރުން ިވދާޅުަވމުން ެގެއކިެއކި ސިޔާސީ އްދުނު ާވހަކަ ބޭ އުލުއެ ާގނޫނު  ،ބިލު

ާގނޫނު  ،ޅުއްާވފައިވާ ހުށަހަ މުޣުނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -4.2

މި  .ށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ިކޔުން( އަންެގ ާގނޫނުދިެވހިާރްއޖޭެގ އިިމްގރޭޝަ) 2007/1ނަންބަރު 

ތިނަދޫ އުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށާިއ ައިދ  މި އެޖެންާޑަގިއ ައޅުަގނޑު  ،މަށްނައުތަނަށް ނުެގ ބިލު މި

މަށް އަުޅަގނޑު މިައުދ ތަނަށް ނުެގނައު މި ބިލު މި ،ހުރީ މި އި ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަަވން ހިތުއަޅައެހެން ިއއްޒަ

ދެން  ،ބައްލަާވފައި ބިލު  މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،ައޅުަގނޑުެގ ހިތަށްަވނީ ،ިވސްނުމަށް އައި. އެހެންނަމަެވސް

ސެއް ކުރަްއާވފައި ިއއްޒަތްތެިރ ހުބަ ،ަވޑަިއަގންނަާވ ާވހަކަަތކެއް  ފެނިޮގތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ބިލާ ުގޅޭ

ސަރުކާރުްނ  . މިއީ،ންނިްނމެުވނިންމެުވމެއް ނުފެނޭތޯ ނިންމަާވނުަވތަ ފެނޭތޯ  ށްމި ބިލު ބަލައިަގތުމަ މެންބަރުން

ޔުން މި ކިޔަނީ. ާގނޫނު ނަންބަރު  ފާހަަގޭވ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ކިެވސް ހުށަހަޅާ ބިލެއްކަން އަޅުަގނަޑށް 

  .ށް އިްޞލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު( އަިދެވހިރާއްޭޖެގ އިިމްގރޭޝަން ާގނޫނު) 2007/1

ާގނޫނު  ،ސާ ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވޢީކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -4.3

ށް އިޞްާލޙު ެގނައުުމެގ ބިުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ާގނޫނު ނަންބަުރ އަ (ބެހޭ ާގނޫނު ފާއާ ަވޒީ) 2008/2ނަންބަރު 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އިްޞލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލު. ( އަށްބެޭހ ާގނޫނު ަވޒީފާއާ) 2008/2

 ނިންމޭ ސްކުެރޭވ ބިލު. އަދި ޮގތެއްހުޮގތުން ބަ ުގޅޭ ކަނޑަެއުޅމާ އެއީ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

 ބިލު.

 

 އެންގުން   ން އަންގާ ރިޔާސަތު .5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ކަށް އިްއުވން. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އަިއ ބަދަލު. ަވކި ޕާޓީއަ . ިރޔާސަތުން އިްއވާ 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ބަރު ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންފަރެސްމާތޮޑާ ާދިއރާ ،ނިސްބަތްަވަޑއިނުަގންނަާވ މެްނބަރެއްެގ ޮގތުަގއި ހިމެނިަވަޑިއެގންނެިވ

ޔިތުްނެގ ުގޅިަވަވަޑއިެގން ަރއް އާ(ޕީ.ޕީ.އެމް)ިސްވ ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕްރޮްގރެ ،ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަ ،އްދާެގ )ރ(ގައި ބަޔާްނކުާރ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވީތެވަވަނ މާ 34މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ 

އަމިއްފުޅަށް  ،ނޑު މިކަން މި ިއޢުލާންކުރަނީ. އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވ ޮގތުަގއިމާއްދާެގ )ބ(ެގ  ދަށުން އަޅުަގ ަވނަ 34

އެ ބޭފުޅާެގ  ،ތިޚާބުެވަވޑަިއަގތީފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިން އްޒަތްތެރި މެންބަރު،މި އި

 ަގންނަާވ މެންބަރެއް ނޫންނުަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވަވޑައި  ،ނާ މިއީތިމަންާގތުަގއި ދާއިާރެގ ރަްއޔިުތން  ރައްޔިތުން،

ަވނަ ާމއްދާެގ )ރ(ަގއި  34 ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ހިންާގ ަގާވއިދުެގ )ރ(ަގއި ،ކަމަށް ިވދާުޅަވމުން. ދެން އެެހންނަމަެވސް

ތެއް އޮޅުންނުފިލުވައި އެ ބޭފުޅާ ެގ ދާއިާރެގ ރަްއޔިތުންެގ ރުހުމެއް، ެއދުމެއް ހިތުގައި އޮތް ޮގއެ ބޭފުޅާ ބުނޭ، އެބަ

ިވދާުޅީވމާ، ފުާޅ ބޭއެ އަދި ކޮމިޝަނަރ ޮއފް އިލެކްޝަންސް އަމިއްލަުފޅަށް  ްއަވާވ ސިީޓއަާކއި،އަޅުަގނޑަށް ފޮނު

ަގންނަާވ ނު ަވކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްެވަވޑައިެވަވޑަިއަގތީ ރީއެ ބޭފުޅާ ރަޖިސްޓް  އިކޮމިޝަން އޮފް އިލެކްޝަްނސްަގ

ފުާޅ ބޭހުގައި އެ އަރިކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް ޑަިއަގތުމަށް. ޚާބުެވވަ އިްނތި ޮގުތގައި މެންބަރެއްެގ

 ،ަގާވއިދާއި  މި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިތާނެގ ،އިންތިޚާބު ނިމުމަށްފަހުގައި ،އެއަްށފަހުގައިިއަގތީ. ރަޖިސްޓްރީެވަވޑަ

 ނެށް އެހެން ޕާޓީއަަކށް ބަދަލުެވަވޑަިއެގންނެޭވެތރި މެންބަރަމި އިްއޒަތް ،ބުނޭއެބަ  ަގވާއިދާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ

މި ދަންނަާވ  ،ަވނީ އިަތރުަގއި މެންބަރުން ހިމެނިަވަޑިއެގންފަމާ ުގިޅެގން މަޖިލީހުެގ ދަފުކަމަށް. މި ބަދަލު މިޮގތަށް ައއު

ޮގނޑި. ޕްރޮްގރެިސްވ ޕާޓީ އޮފް  65 ދިެވހި ަރއްޔިތުްނެގ ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާީޓއަށް ،ޮގތަށް. މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްެރިޓކު ޕާޓީ

ޮގނޑި.  3ލްސް ނެޝަނަލް ކޮންްގރެްސއަށް ޕަޮގނޑި. ޕީ 5ޮގނިޑ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  6އަށް މޯލްޑިްވސްދަ 

އިންތިޚާބުަގއި އި . ަވިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވަޑިއނުަގންނަަވޮގނޑި 2ންސަށް ޔަެއލަ ިޑެވލޮޕްމަންޓްސް މޯލްޑިްވ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނެގ  6ާވަފއިާވ ަނަވިއެގން ޮގނޑި ކާމިޔާބުކުަރއްބައިެވިރަވަޑއިަގން

ެއއީ މިހާރު މި މަޖިލީހުެގ މައިނޯރިޓީ  ،ލީޑަރަކީ މައިޯނރިޓީ ،ދާެގ ދަށުންއްަވނަ މާ 37 މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުގެ 

 ަގާވއިުދ ބުނާ ޮގތުން ެވއްޖެްއޔާ،؛  ޮގނޑި ންމެއެ ، މިހާރު މަޖިލީހުަގއި ޑައެޅެނީޮގުތަގއި މި ކަނ ެގލީޑަރެއް 

ދެން ހުރި އެންމެ ިގނަ ޮގނޑި ކޮންޓްރޯލްކުރާ  ،ައޅުަގނުޑ ހިތުން ތަމްސީލުކުރައްާވ ޕާީޓ ފިޔަވައި ؛ކޮންޓްރޯލްކުރަްއާވ

 ެގ އިްއޒަތްތެރިއޭދަފުށީ ދާއިރާ ،ެގ ލީޑަރުމޯލްޑިްވސްެގ ާޕލަމެންޓްރީ ްގރޫޕުދަ  ޕްރޮްގރެސިްވ ޕާޓީ އޮފް ،ޕާޓީކަމުަގިއވާ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު އިޢުލާންުކރަން. މިކަން ޮގތަށް އިޢުލާންކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅަގނޑު

އެ ބޭފުޅުން ެއްއޗެއް ޮގތުން  ުގޅޭހުރީ  ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް މިކަމާ  ކޮށްަގސްތު

ހި ަރއްޔިތުްނެގ ދިެވން. ހުުޅާވލަ ުރުވމަށް. އެޮގުތން އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުރުޞަތެއް އެމިނެޓުެގ ފު  ތިން ިވދާޅުުވމަށް 

ޙަސަން ލަޠީފް. ދެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ  ސަންއަރޕާޗެ ނީ ޕާީޓެގ ފައިަވންޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓެގ ފަރާތުން އެދިަވަޑިއެގ
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މި  ،ުގޅިަވަޑއިަގތީ އެ  އަޅުަގނޑުމެންނާ މިހާރު ަޑިއެގންނެުވމަށް އެދެން. ދެން ފަރާތުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވ

ދިެވހި ރަްއިޔތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓެގ  ،މަޖިލީހުެގ އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ

 ސަން ަލޠީފަށް. ޙަމެްނބަރު އަލްއުސްތާޛު ރި ިއއްޒަތްތެހެްނޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ  ސަން،ޗެއަރޕާ

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ސަން ލަޠީފްޙަމެންބަރު ރި ިއއްޒަތްތެުގ ދާއިާރެގ  ހުޅަނހެންޭވރު

ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިގނަ ޕާޓީ އެކުެލޭވ ސިޔާީސ ނިޒާމެއް ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ޝުކު

ސިާޔީސ  ،އޮތީ އިިވފަ ާވހަކަދެކެމު ކަމަކަށްން ެވސް ެއންމެ މުހި އިރުނުތަޢާރުފުކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ާވހަކަދެުވ

ދުަވހު ެއއީ ަވރަށް ދަތި ކަމަކަްށ ެވެގންިދޔަ. ެއއީ ިސޔާސީ ޕާީޓެގ  އެެގ އިތުާބރު ހޯދުން. ޕާޓީތަކަށް ރަްއޔިތުން

 ރަތަމައަދި އެންމެ ފު ،މަކަށް ީވތީ. ހަމައެއާެއީކ ސިޔާސީ ޕާޓީތަެކއް ތަޢާރުފުުކރެިވހޫމަފްހޫމަކީ ދިެވހިރާއްޖެއަށް އާ މަފް

 ިދެވހި ރައްިޔތުންެގ ޑިމޮކްރެިޓކު ޕާޓީައށް  ،ޮގތުަގއި ިދެވހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެިޓކު ޕާޓީ ތަޢާރުފުކުރެިވ ެގއެއް ޕާޓީ

ހަމައަށް ެގނެސްދިނީތީ. އެ ިވސްނުމާއި  ފިކުެރއް ރައްޔިތުންނާ ،އެއީ ސިޔާސީ ިވސްނުމެއް  ،ލިބުނު ތާއީދު ލިބުނީ

ަވަނ 2008އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ،އަުޅަގނޑުމެން ޮގސްެގން ހޯދި ޯވުޓެގ ނަތީޖާއިިރއަށް ތުންެގ ކައެްއޮގތަށް ރަްއޔި ރާފިކު

ިދެވހި ރަްއޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިުކ ޕާޓީެގ  ،އަހަރު ފުރަތަމަ ބޭްއުވނު ިރޔާސީ އިންތިޚާބުެގ ނަތީޖާައަކށް ެވެގންދިޔައީ 

ސިާޔސީ  ،އަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވ ާވހަކަައކީ. ސްރައީިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ކަނޑައެިޅެގންދިަޔއީ. އިްއޒަތްތެ

ެއ  ،ހަމައަށް ެގންޮގސް  ފިކުރު ރަްއޔިތުންނާ އިސިާޔސީ ޕާޓީެއްއެގ ިވސްނުމާ އިތުރުބާރު ލިބެނީ އެ ކަށްޕާޓީއަ

 ފަހު ދެން އެކުމަިތލާ ކެނޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލައިެގން ހޮޭވތީ. އަދި ޮހުވމަށް ،ރައްޔިޔުންނަށް އެ ިވސްނުން ިވސްނައިީދެގން

އެްއޮގތަްށ  އެއާ އި،އެ ޕާޓީެއްއެގ ިވސްނުމާއި ފިކުރުކަުމަގިއ ހަދަ އެ ިވސްނުން އެއީ ،އެ ސިޔާސީ ފިކުރު

ެގންދާތީ. އެހެންނަމަެވސް، މިދެންނެިވ ޮގތަށް އެ ިވސްނުމާއި މަސައްކަތްކުރާނެކަުމެގ ޔަޤީްނކަން ރައްޔިތުންނށް ދެމުން

ބަދަލުކުެރޭވނެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުަތކެްއ  ،ަވންޏާ ކަމަށް ށްެލޭވލުކޮފިކުރު ހޮުވމަށްފަހު އެހެން ޮގތަކަށް ބަދަ

ބޫލުކުރާ ަގއަުޅަގނޑުމެްނ ދިެވހި ރަްއޔިތުންެގ ޑިޮމކްރެޓިކު ޕާޓީން  .ބަޔާންކުރެެވންޖެހޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

 ، ންދިއުމަށްފަހު ެގއަށްހަމަ  ެއއް ޕާޓީެއއްެގ ިވސްުނމާއި ފިކުރު ރައްޔިތުންނާ ،ިވސްނުމެއް ފިކުރެއްނޫން ެއއީ

މަޤާމުތަކަށް   ، އެ ޯވޓު ލިބުމަށްފަހު ޑިޑޭޓަކަށް ދޭ ޯވޓު އެ ިވސްނުމަށް ތާއީދުކޮށް އެ ެކން ،ރައްޔިތުން އެ ފިކުރަށް

ރަްއޔިތުން  ން،ދިން މެންބަރުން ކައިރިޯވޓު ދެން އެ މަޤާމުެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުުމެގ ެތރޭގައި އޭނާއަށް ،ހޮިވ

ޮގތަށް އޮތުމަކީ އެީއކީ  ސުާވެލްއ ކޮށްލުމެއް ނެތި ދެން އޭާނއަށް އެހެން ޕާީޓއަކަށް ބަދަުލެވވޭ  ،އްއެހުމެ އިކައިީރަގ

ބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އަމިއްލަ ޮގތުން ހޮިވފައިާވ ގަ ެވސް ދިެވހި ރައްިޔތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާޓީން  މަގައިމުހަ

ެއހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުުވމަށް ބޭނުންާވ މެންބަރަކު ކަމުަގިއ  ،ން ހޮވި އަދި އެއް ޕާީޓއަކު ،މެންބަރެއް ކަމުގައި ިވޔަސް 

ނޫނެއްެގ ތެެރއިން ހިނަގންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދިެވހި ާގނޫން. ެއީއ  ނެ ކަމެއްބޫލުކުރެޭވަގ ެއއީކީ ެވސް ިވޔަސް
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 ،މަސައްކަތްކުރާއިރު ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކު ާޕޓީެގ ިވސްނުމަކީ މިދެންނެިވ ިވސްނުން. މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން

އަށް ޯވޓުދިން ރައްޔިތުންެގ ބަެހއް ެއއީ އޭނާ  ،ަކމަށް ަވންޏާ މަޖިލީހަށް ހޮުވނު ޕާޓީ ފިޔަަވިއ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަުލާވ

 ދެކެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ންމެއެކަމުަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު

 

 :ދެްއެކުވންހަކަތުން ާވރިޔާސަ

ްގރެސްެގ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންތުއަރުަވނީ، ރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ރީފަށް.ޝަދަމް އާދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ލީޑަރު، މަޑުްއަވރީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރީފްޝައާދަމް  މެންބަރު ާދއިރާެގ ަވރީމަޑުއް

ިއނޯރިޓީ ލީޑަރެްއެގ ޮގތުަގިއ އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހުގައި މަ ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ޝު

ކަމަށް ޓަކަިއ  އަޙްމަދު ސަލީމް ހަމަޖެހުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު، އޭދަފުށީ ބަރުެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންޕީ.ޕީ.އެމް

 ކުރެުވނު ޮގުތގައި މިހާހިސާބަށް އައިއިުރ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގ ަވން.ބާ ދަންނަޑަށް މަރުޙަބޮަވރަށް  ށްއެ މަނިކުފާނަ

، އަދި އެހާމެ ިސޔާސީ ދާއިާރގައި ފުންނާބު ުއސް، އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގިއ އަޙްމަދު ސަލީމަކީ ަވރަށް ަތޖުރިބާކާރު

ގައި އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހުެގ ތެރޭ  ދިއަ، ޅު އިރުޝާުދތައް ދެްއަވއި ށް ރަނަގނޑުމެން ފަދަ ބަޔަކަްށ ަވރައަޅުަގ

އެހެްނީވމާ، މި ފުރުޞަުތަގިއ އެ އް. ޅެންދެިވ ބޭފުކަންކަން ކުރަްނީވ ޮގތް ަވަރށް ރަނަގޅަށް ިވދާުޅެވދެްއަވުމން ެގ

  މަޖިލީހުެގސްކޮށް މަރުޙަާބ ދަންނަަވމުން، ކުިރއަށް އޮްތ ތަނުަގިއ ވެ ށް ައޅުަގނުޑ ތަކުރާރުމަނިކުފާނަށް ަވރަށް ބޮޑަ

، އަުޅަގނޑުމެން ިއދިކޮޅު ޕާޓީެއއްެގ ޮގތުަގއި މި ތަުކެގ ތެރެއިންރުގައި ެވސް ާވަދެވރި ޕާޓީބޭގައި އަދި މަޖިލީހުން ތެރޭ

 ބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ާވހަކަެގ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ލި، އެ މަނިކުފާނުކުރާ މަސައްކަުތެގ ތެރެއިން

މި ތަނުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެ ންންނަާވލަން ބޭނުން. ދެނަަވމުން، އަުޅަގނޑު ދަ ދަން

ށް ފްލޯ އަޅުަގނޑުމެން ރައީސް ޔާމީުނެގ ެވިރކަމުަގއި މިޮގތަސްތާޛު ޙަސަްނ ލަޠީފް އެ ިވދާުޅިވ ޮގތަްށ، މެންބަރު އަލްއު

 އެއީ ކުރެިވެގްނާވެނ ރޮސްުކރުމަކީދަށުން ފްލޯ ކް ދަލެއް ެގެނުވނު. ާގޫނނެއްެގބޮޑު ބަކްރޮސްކުރުމުެގ ަމއްސަލައަށް 

ެގ މި ބާަވތު ަގއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑަެއޅިެގންދިޔަ. އެ ބަދަލު ެގނަުއމާ ުގޅިެގން ރާއްޖޭކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކަނ

އީ ެއ އެ، . އެހެންނަމަެވސްެވރިކަމުަގއި ހަމަޖެހިެގންދިޔަބޭނޭ ޮގތެއް ރައީސް ޔާމީނުެގ ސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ލިމައް

ަވުގތަްށ، އެ ހިނދަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ިތއްެބިވ ބޭފުޅުންނަށް ެވްސ، ައދި ސިޔާސީ މައިދާނުަގިއ 

އެ ާގނޫނަށް  ،ެގންފުޅުންނަށް ެވސް އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަށް ަގބޫުލނުކުރެވި ހަރަކާތްތެރިެވަވޑަިއަގންނަާވ ބޭ

، އެ ބެރު ޖަހަން ފެއްޓީމާ އަޅުަގނޑަށް  އަެނއްާކެވސް ހަމަ އެ ލަަވއަދުބަދަލުެގނެިވެގންދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސް، މި

ޖެހޭނެ ކަމެއްހެން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑު ހީަވނީ، މިއީ އަނެއްާކެވސް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްަނއި ފިުކރުކޮށްލަން
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އިތުރު މެންބަރުން  ތަކަށް ޓީ އަދިެވސް ާވދަެވރި ޕާދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ، އިރާދަލުރެއްިވްއޔާސް ހަމަ މިއަދު ެވ

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލިބިެގންދާނޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

 :ދެްއެކުވންރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ދާއިާރެގ  އްެޗއް ިވދާުޅެވެދއްުވމަށް ނައިފަރު އެފަރާތުން .އެމްެގ.ޕީޕީތުއަރުަވީނ، އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަ

 ށް.ޔާމަޝި ޙްމަދުއައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޙްމަދު ޝިޔާމްއަ  މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

.އެމަށް ަވރަށް އުފާެވރި ޕީނަށް، ޕީ.އާެދ، ޔަޤީނުްނ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އާދެ، 

 ޮގުތަގިއ އެއްެގ، އެްނމެ ބޮޑު ޕާޓީމް.އެޕީޕީ.ރި އިދިޮކޅު ޕާޓީެއއްެގ ޮގުތަގއި ަޞކޮށް ާވދަެވޚާއްދި ަވކިން ދުަވހެއް. އަ

 ކަނަޑއެިޅެގން .އެމްޕީޕީ.  ޮގުތގައިެއއްެގއެންމެ ބޮޑު ޕާޓީޭރަގިއ މަޖިލީހުެގ ތެ ަރއްޔިތުންެގ ،މި ދިޔައީ  ކަނޑައެިޅެގން

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދަފުށީ ދާއިރާެގމިއަދު މި ދިޔައީ. މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ އެންމެންެގ އަޚް، އޭ

ސަލީމް ެވަވޑަިއެގްނނެީވ މި. އެ މަނިކުފާނަށް ަވރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެްއ އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަަވން.  ޙްމަދުއަ

އެ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއްަވރީ ާދއިާރެގ ރު އަދި މަޑު ޑަދެންމެަގއި ހަމަ ޕީ.އެން.ީސެގ ޕީ.ޖީ ލީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ޑިފެކްަޝން ާގނޫނެއް އަުޅަގނޑުމެން -ޓިޖިލީހުގައި އެންށާރަަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަހެން، އަުޅަގނޑުމެްނ އަިވދާޅުިވ

ެގނައިން. އެ ާގނޫނު ެވެގްނދިޔައީ ަރއްޔިތުން ަވރަށް ޮބޑަށް ބަލަިއަގތް ާގނޫނަކަށް، އެހެންނަމަެވސް، ސިޔާީސ 

ަވނަ  19 ،ދިޔައީ ެވެގން މި ށްޭއެގ ނަތީޖާއަކަ ންމެ ަކމުދާ ާގނޫނަކަށް އެ ާގނޫެންއ ނުިވ.އެއޭރު ލީޑަރުންނަށް 

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުާރ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދިއުން.މި ާގނޫނު އުިވެގން ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ފެށުމެުގ ކުރިން

 އެ ހަާވލު ެއއީ ެއ ޒިންމާތައް  ،ަހާވލުކުރާނީ ތަމްސީލުކުރަްނ ރައްޔިތުން ދާއިާރއެއް  ޮގތުަގއި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ

ކޮްށ ަވކި ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއެގ ޞަަވކިން ޚާއް  ،ކަމަށްެވްއޖެނަމައެހެން ޝަލް ކޮންޓްރެްކެޓއްެގ ދަށުން.ސޯ ކުރަނީ

  ޚިލާފުވާ މިދަންނަާވ ރަްއޔިތުންެގ ސޯޝަލް ކޮންޓްރެކްޓާ އެހެން ސިާޔސީ ޕާޓީއަކަށް ބަދަުލުވމަކީ ެއއީ ،ފިކުރުގައި ހުރެ 

ނުޭވ. އިއްޒަތްތެރި  އަދުސީތަކުަގއި އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަށް މިއަދި އެއީ ފަްއކާެވަފިއ ހުންނަ ޑިމޮކްރަ ކަމެއް.

ާވދަެވރި ސިާޔސީ  ،އެީކަގއި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި  ިދއުމާދިޔަމައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ކަނޑައެިޅެގން .ރައީސް

އް ޅު މަސައްކަތްތަކެ މީދުކުރަީނ ރަނަގއްއަޅުަގނޑު އު ،ޑު ނަމަެވސްއެީކގައި އަދި ސަުރކާރު ކިތަންމެ ބޮ ޕާޓީތަކާ

ހަމަ  އަދި ެވސް ެއއްފަހަރު ހަމަ އަުޅަގނުޑމެން ހުރިހާ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޕީ.ީޖ މެންބަރުންެގ ނަމުަގއި ކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް.

ހޫނު މަރުޙަބާއަކާއި އަދި ެއ  ކޮށް ހައުްސެގ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަށް ަވރަށްޞަ ަވކިން ޚާއް ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ީލޑަރަށް

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ޝުުކރިއްޔާ ދަންނަަވން. އެީކަގއި ޝުކުރު ތެރިކަމާޞްއިޚްލާ ރައްާވ މަަސއްކަްތޕުޅަށްމަނިކުފާނު ކު
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ  ،ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ

 މް ނަސީމް. އިބްރާހީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 މް ނަސީމް ާވހަކަދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީ

ގައި ެވސް ބުނަމުންދާ ކުރިމަތިިވ ކެްމޕޭނު އިންތިޚާބުތަކާ އަުޅަގނޑު އަބަުދެވސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

ދިއުަމީކ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ  ދައުރު ނިމިށް އަންަނ ޮގތަކަ އެ ބޭފުޅަކު ،އެ މީހަކު އެ ޮހޭވ ޮގތަކަށް ،ާވހަކަެއއް

ސިފަ  ،އްޔިތުންނަށް ެގއްލިދަނީ ަވކި ސިފަެއއްަގއި. ަވކި ހިސާބަކުން ރަ  ރަްއޔިތުންެގ ާގތަށް މި ކަމެއް ކަމަށް.

 އި ސިފަިއަގ އިައނެއްކާެވސް އަ  ،ެއޮގތަށް ޮގސް ބޯަވެއއްހެން އުޅެފައި  . އެއަށްފަހު އަެނއްާކެވސް ބަދަލުަވނީ.ބަދަލުަވނީ

ން އަނެއް ޕާޓީއަށް ، ެއއް ޕާޓީރައްޔިތުންެގ ަކއިރިއަށް ޯވޓް ހޯދަން ދިޔައިމާ ރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުަގނޭ. އެހެންީވމާ

ެއޮގތަށް ހުރެ  ،އަމިއްލަ ޮގތުން ހޮިވއްޖެްއޔާ އެ ދައުރެއް  މިއީ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ސިޔާސަތެއް ނޫން. ލުުވންބަދަ

އެ ޕާީޓެއއްަގއި ހުރެ ދައުރު ނިންމަން  ،ަވނީނަމަ އްޖެ ކަމުގައިއަދި ަވިކ ޕާޓީއަކުން އިންތިޚާުބެވ ނިންމަން އެބަޖެހޭ.

ބައެއް ފަހަރަށް ރަށްރަށަށް  ،އިތުބާރު ކުަޑެވ ސީ ބޭބޭފުޅުންނަށް އޮންނަރައްޔިތުން ސިޔާ  ،ނޫންނަމައެހެން އެބަޖެހޭ.

 ،އެއީ ަރއްޔިުތންެގ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ން ެފނިފައި އެބަހުރި.މަލުތައް ެވސް ރައްޔިތުންެގ ކިބައިޢަދިއުމުން ނޭދެޭވ 

ން ރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެއއް ޕާޓީަރއްޔިތުން ކުރާ އިތުބާ ،ދެކެނީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެގ ަކމެއް. އަުޅަގނޑު

 ރުން.ަތށް ކެތްތެރިކަމާއެކު ހުއެ ދައުރު ނިމެންދެން އެޮގ ،އަނެއް ޕާޓީއަށް ުނަވތަ އަމިްއލަ ޮގތުން ހޮިވފައި ހުއްޓަސް 

 ،އަދި މިދިޔަ ދައުުރެގ ތެރޭަގިއ މިފަދަ ާގނޫނެއް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝިޔާމް އެ ިވދާުޅިވހެން އައި. އެހެންނަމަެވސް 

ރައްޔިތުންެގ ތެެރއިން ބަޔަކާއި އަދި ސިޔާސީ ާދއިާރެގ އިސްކޮށް ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން  ުނޮގްސެގންއައި ދަނިޑަވޅު ކަމު

-އެންޓި ކުރިއަްށ އޮތް ތާނގައި އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަނެްއކާެވސް ،ޑު ަގބޫލުކުރަނީއަުޅަގނ ން ބަދަލުކުރެްއީވ.އެކަ

 ފުރުޞަތަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އްިވޑިފެކްޝަންެގ ާގނޫނެއް އަންނާނެ ކަމަށް. ދެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވުގުތ  ްސެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު މިޔަންޑިްވސް ިޑެވލޮޕްމަންޓް އެލަިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މޯލް ޝުކުރިއްޔާ 

ުގތު ތަޅުމަކު ނެތް. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  ަވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެވސް މި ތަޅުމަކު ނެތް. އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ

ބަރު  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންފުށީއޭދަ ،އަރުަވނީ މި މަޖިލީހެުގ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަރުފުރުޞަތު

 ށް.އަޙްމަދު ސަލީމަ
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 އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:

ެއީއ   ުދަވހެއް.ޞަމިއަދަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ެވސް ަވރަށް ޕީ.ޕީ.އެްމއަށް ޚާއް އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

އޮތީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސަށް ެވސް  ކުރިން .ހުރެެގން ޕާލިމެންޓުެގ އިދިޮކޅު ލީޑަރު ،ޅުދިޔައީ ޙަޤީޤީ އިދިކޮ މިއަދު މި

ނިގަވޑަިއެގންނެިވ ކަމަށްަޓަކއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް . ދެން، މިއަދު އެއެނިގަވަޑިއނުެގންފަ އިދިކޮޅު ލީޑަރު

މެްނ ޕާޓީ ޑިމޮްކރަސީއެްއަގއި އަުޅަގނޑުޙަޤީޤަތުގައި މަލްޓި ،އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ދަންަނަވން. އަޅުަގނޑު ޝުކުރު

ިގނަ ފަހަރަށް  ،ތިރާމްކުރަންޖެހޭ ބައެއްކަން. އެހެންނަމަެވސްހުއި އަބަދުެވސް ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ މައިނޯރިޓީއަކީ

 ،މަދު މީސްކޮޅުެގ ބައި  ބަޔަުކ ެވސް ދެން ތިބި ެއކީަގިއ ކޮންމެ ބާރު ލިބުމާ ،ެވެގންދާ ޮގތަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ޙަޤީޤަތުަގއި ،ދިމާާވ ޮގތަކީ ލާ ޮގތް އެަބޭވ. އެހެން އި ކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ހަދަތަ އިދިޮކޅު ެއއީ ނެތް ެއއްެޗއްަވނު

 .އަހަރުެގ ދިުގ ެވރިކަމެްއ ނިމުމަށްފަހުގައި 30ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީެއއް ެގނަީއ ކުީރަގއި އޮްތ ލްޓިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަ

ަގނޑުމެން އައީ. ދުނިޔޭގައި ެވސް ދެން ހިނގާ ެއޮގތަށް އަޅު ،ެވެގން އް ކަމަށްމާ މޮޅު ޮގތްތަކެ  ކޮންމެއަކަސް ެއއީ

ފަހަރަށް މި   އެ ނިޒާމު ެވސް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ަގބޫލުކުރެޭވ ތަނެއް ނާދޭ. ިގނަ ،ނިޒާމު އެއީ. އެހެންނަމަެވސް

ޙަޤީޤަތުަގއި ޕާޓީެއއްެގ ހިންުގން. އެީކަގިއ ދެން އެއީ ހަމަ އެއް  ެވރިކަން ކޮންމެ ބަޔަކަށް ެވސް ލިބުމާ ،އޮންނަނީ

 ޙަޤީޤަތުގައި ؛ކުރުމެއް ެވސް ނެތް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުތިރާމުހުދިކޮެޅއް ނޯޭވ. އިދިކޮޅަށް ިއދިކޮޅަށް އިއި

 ކާ ޕާޓީތަ އިތުރު ،އިތުރު ޕާޓީތައް ހުންނާނެ ކަމާއި ،ަވންޏާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ަގބޫލުުކރާ ކަމަށް ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީމަލްޓި

ތަށްޓަަކއި ަޤއުމު ކުރިއަށްދާނީ ހުރިހާ ޙަލަޞްއެހެންީވމާ، މުޅި ަޤއުމުެގ މަ ،ކަމާއިޖެހޭނެމަްޝަވރާކުރަންއެީކގައި 

 ،ާވ ޮގތަކީ  ަވންޏާ މިކަމަށްނޫންއެކަން ދެެނަގންނަންޖެހޭނެ. އެހެން .އެންމެން ުގިޅެގން މަސައްަކތްކޮށްެގންކަން

ެވރިކަން ަވއްޓާލުމަށްޓަަކއި  ކާ ެދން އަންނަ ެވރިކަން ައއިމާ އެ އަެނއް ،ލަތައް އުފެދިއަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މަްއސަ

ތިބި މީހުން އަނެއްކާ ެވރިކަން  ދެން އިމަސައްކަތްކޮށް ދެން، އަެންއކާ އެ ަވއްޓާލި މީހުން ެވރިކަމަށް އައިސްފަ 

 .ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ އް ހިނަގމުްނދަނީ.ތު ެގްއލޭ ކަންތައްތަކެ ޙަލަޞްމިކަހަލަ މަ ،ވައްޓާލުމަށް މަަސއްކަތްކޮށް 

ތަންޮކޅެއް ރަނަގޅަށް މަަސއްކަްތ  ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގިއ ތަންކޮެޅްއ ހަމަޖެހުން އޮެވފައި  ،އެހެންނެއް ނުާވނެ 

 ަވންޏާ ޯގސްާވނެ. ބާރުެގ ބޭނުްނ ނަހަމަ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުާރ ކަމަށްބާރު ލިބުނީމާ އެއްެވްސ ބަޔަުކ  .ހިނާގނަމަ

ަޗއިނާއަްށ  ެގ މި އޮތްއަުޅަގނޑުެމންމި އުޅެނީ މިހާރު  ؛ޭރަގިއ ެއއްެވސް މީހަކު އަުޅަގނޑުމެްނެގ ތެރަކީބާ

ެއއްެވސް ކަމެއް ނުކުެރިވެގން.  އުޅެނީ ށް މިމެންނަެސލްއެްއެގ މައްސަަލއިަގއި ައުޅަގނޑު ލާއިުރގައި ުކޑަުކޑައިބަލަ

މާ ބާރުހުރި ބައެްއ ބާރު ލިބުނީއަުޅަގނޑުމެން އިންސާނުންނަީކ  ،ީވމާއެންމެ ަވުރަގދަ ޤައުމު. އެހެން ،އެންމެ ބާރުަގދަ

ޤައުުމަގިއ  ކޮށްެގން މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާތިރާމުހުއެީކގައި އިިދކޮޅަްށ ެވސް އި ކަމާތަންކޮޅެއް މަުޑމައިތިރި ،ކަމަށް ނުދެކި

  އްޔާ.މެދު ޝައްކެއް ނެތް. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރި ކަމާއިތުރު ކުރިއެރުން ލިބޭނެ
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  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަެރއް ލިބުާމ  ؛ާވދަެވރި ލީޑަަރކު ލިބުމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާއާދެ! 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްއެވިވ ރިާޔސީ ބަޔާނަށް ،ލީޑަރު އަރިހުން އަދަބުެވރިކަމާެއކު އަުޅަގނޑު ެއދެން ުގިޅެގން

ައޅުަގނޑުމެން ެއ  ؛ުދަވހުެގ ތެރޭަގއި ެދއްަވން  14ދި އެ ޖަާވބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްއަވާވތާ ޖަާވބުދެއްުވމަށް. އަ

ަގވައިދާއި ާގނޫނުަގއި އޮޭވ. ޙަޤީޤަުތަގިއ  ންެގށް އަުރާވނެ ކަމަށް މިތާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ،ޖަާވބު އަރުާވނެ ކަމަށް

އެހެންނަމަެވސް އެކަްނ އަުޅަގނޑަށް ކޮށްދެްއަވން  ،ކުރާންޖެހޭ ކަމެއް. ެއކަމަކުައޅުަގނޑު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއއީ

އެކުަގއި ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ަވރަށް އަދަބުެވރިކަމާ .މި މަޖިލީހުެގ އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަރު ،ހުންނެިވ ބޭފުޅަކީ

 ންނަށް މިއަދުެގ އޮޕޮޒިޝަން ީލޑަރާޅުިތ ބޭފު ަގނޑުއަޅު  މެންބަރުެގ އަރިހުން ެއ ޖަާވުބ ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް އެދެން.

ިސިވލް ސަރިވްސަގއި  ޮގތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އަރުާވކަށެއް ނުޖެހޭނެ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ހިންުގމުަގއާއި ުގޅޭ

އެިކއެިކ  އެިކއެކި ާދއިރާތަުކގައި ަވރަށް ިގނަ މަސަްއކަތްކުަރްއާވފައި ހުރި ބޭފުެޅއް. ަގއިަވރަށް ިގނަ ޒަމާނު

ެގ ތެރެއިން އޭުރެގ އެޓޯްލސް މިނިސްޓްރީ ،ރަށްތައް ހިންުގމުަގއާއި ،ކޮށް ަރށްެވހިކަމުަގއާއި ޞަޚާއް ،ރުަގއިފެންަވ

ަވރަށް  ،އެެހންީވމާ، ހިންެގުވަގއި ؛ެގ މަަސއްކަތް އަދި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން ،ރަށްރަށުެގ މަސައްކަތް ހިންުގމުގައި

ކިތަންމެ އަހަރަުކ  ،ބަރުކަން ެވސް އެތައް ފަަހރަކުޖިލީހުެގ މެންންެގ މަރައްޔިތު  ބިލު ބޭފުޅެއް.ޤާ

 ،އޭދަފުށީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޭދަފުށީެގ ޮލބުެވތި ރަްއޔިތެއް. ަވަޑއިެގންފަިއާވ ުކޅަދާނަ ބޭފުޅެއް.އިންތިޚާބުވެ 

ަވިކ  މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓަގއި  ައކަށް ބަދަލުއާޭދ.މިޓީދެ ކޮ އެުކގައި . މި ބަދަލާމިއަދު އަުޅަގނޑުމެންެގ އޮޕޮިޒޝަން ލީޑަރު

ަގންނަާވ މެންބަރެްއެގ ޮގުތގައި ހުންނެިވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ މަޤާމު ނު ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވަވޑައި

ންބަރު ކޮމިޓީއަށް ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ . އެއަށްފަހުގައި މާލިްއަޔތުޖެހިަވޑަިއަގންނަާވނެދޫކޮށްލައްަވން

، އެ އެހެންީވމާ ޖެހެނީ.ެވދެަވޑަިއަގްނނަަވންާވތީެވ، ނުަވތަ އަމިއްލަ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއެގންފައި 

ެވސް މެންބަރަކު  ކޮމިޓީއަށް އައިްސެގންދާނެ. ދެން، އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި އިޖުތިމާޢީ ބަދަލު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް 

ްސ ޮގތުަގއި ެވޓީެގ މެންބަރެއްެގ ދުމަތްތަކާ ުގޅޭ ކޮމިއާދެ، ސަލާމަތީ ޚި ަވުގުތކޮަޅކަށްފަހު() އިތުރުެވެގންދާނެ.

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ ޑާ ފަރެސްމާތޮއެބަ އިންނަާވ. އެހެންީވމާ،  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޑާ ފަރެސްމާތޮ

ކު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރައަމިއްލަ ފަރާތްތަުކެގ  ކުއިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް އެ ގެއްިލ، އެ ަމޤާމަށް އެހެން މެންބަރަ

ން ަގވާއިުދަގިއ ކައެ؛ ންިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުަވޑަިއަގންނަާވނެ.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ންބަރުންެގ ތެރެއިއްލަ މެންއަމި

 ެދުވމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް.ންަބރުން ކުރިއަށްެގންއޮންނަ ޮގތަށް އަމިއްލަ މެ
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  ްއެކުވން:ކަދެާވހަން ސަތުރިޔާ

 .އަށް 6 އަޅުަގނޑު މި އެނބުރެނީ އެެޖންޑާ އައިޓަމު

ރ އޮފް ފިޝަރީޒް، ން، މިނިސްޓަ ޙުސައިން ފިރުޝާދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގައި މި ަވނީ، މަޑަެވީލ  6.1

ަގނޑު މިހާރު މި ޅުއަ  ާވ ުސާވލު.ދާ ކުރައް ންްޑ އެްގިރކަލްޗަރ އަލްފާޟިާލ ޒަހާ ަވޙީއެމެރިން ރިސޯސަސް 

 .ސުާވލުުކރެއްުވމަށް ށްތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާނަދާިއރާެގ ިއއްޒަމަަޑެވލީ ،އަރުަވނީފުރުޞަތު

 

 ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ާވހަކަދެްއެކުވން: މަޑަެވލީ

 މިނިސްޓަރު ޒަހާ ަވޙީދަށް. ޒްބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަަވން ފިޝަރީަވރަށް އަދި  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

ން ން ގދ. ހޯޑެއްދޫށް ތިޔަ މިނިސްޓްރީޒަހޮރައިޒަން ފިޝަރީ މަސްފެކްޓްރީއެއް ހެދުމަށްޓަކައި ،އަޅުަގނޑުެގ ުސާވލަކީ 

 ނިންމުމަށް މުހުލަތެއް މަސްފެކްޓްރީެގ މަަސއްކަތް ،ެވފަިއާވއިރު އަހަރު 14ދޫކޮށްފައިާވތާ ާގތްަގނޑަކަށް  ބިން

ދެމެދު ެވފައިާވ  އި ތިޔަ މިނިސްޓްރީއާޒާ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީ ،އެކަމުެގ ތަފްސީާލއި ،ްއގައި ދީފަިއާވނަމައެްއެވސް އިރެ

 އެކަުމެގ ތަފްސީލު ދެއްުވމަށް. ،ޚިލާފުެވފައިާވނަމަ އެއްބަްސުވމާ ެއއްެވސް ފަރާތަކުން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރި ަވޒީރު.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

 

 ޒަހާ ަވޙީދު ާވހަަކދެއްކެުވން: ލްޗަރއެންޑް ެއްގރިކަ މެރިން ރިސޯސަސް ،ޒްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީ

ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މަޑަެވލީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ

 ެގޢު ތު ަތރައްޤީކުރުމުެގ މަޝްރޫޢަބިލަމަހުެގ ސިނާންނަަވން. ކަޅުާވަފއިާވ ުސާވލުެގ ަޖާވބުަގއި ދަފިރުޝާން ކުރައް

ެގ 3ޒޯން  ،ކާމިޔާބުކޮށް މަސްަގތުމަށް ހުޅުާވލި ފުރުޞަތުގައި ބީލަން  އިޒޯަނކަށް ބަހާލަ 4ދަށުން ދިެވހިރާއްޖެ 

ކާރާ ދެމެދު  ސަރުދިެވހި އި ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑާ ޒްޝަރީެއކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ހޮރައިޒަން ފި ،މަސްަގނެ ޕްރޮސެސްކޮށް

މަސްަގތުުމގައި ދިާމާވ  ަގިއ. އަދި ެއއަށްފަހު ދެކުނުެގ 2003ބަރު ންސެޕްޓެ 10އެްގރިމެންޓެްއަގއި ސޮިއކޮށްފައިަވނީ 

 4، ޒޯން އި އެްއކޮށްލަ 4އަދި ޯޒން  3ޒޯން  ،ދެ ޒޯްނ ކަމުަގއިވާ  ެދކުނުަގއިވާ  ،ދަތިތަކަށް ޙައްލެްއ ހޯދުމުެގ ޮގތުން

ގދ. ހޯޑެއްދޫަގއި މަސްަގންނަ ެސންޓަރެއް ާގއިމުކުރުމަށް ބިން  ،އަތޮޅާ ހަމައަށް ެގން ސ.ން ފެށި. އިގއގައި 

ގައި.  2005ޑިސެންބަރު  8. މި އެްއބަސްުވމުަގއި ސޮިއކުރެެވނީ ުވނުކުއްޔަށް ދޫކުރުުމެގ ެއއްބަސްުވމުގައި ސޮިއކުރެ 

 4.5އިންެވެގން ހިއްކާަފއިާވ  އަދި އެ ބިމާ  ހެކްޓަރު ބިން، 8.9ގދ. ހޯޑެއްދޫ ބިމުން  ،މި އެއްބަސްުވުމެގ ދަށުން
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 3000މި ެއއްބަްސުވމުެގ ދަށުން ގދ. ހޯެޑއްދޫަގއި  .ބިން ަވީނ ުކއްޔަށް ދެިވފަ ހެކްޓަރު 13.5ލަ ޖުމު ،ބިން ހެކްޓަރު

ޓަނުެގ ޕްލާންޓެއް ާގއިމުކުރުމަށް އޮީތ  50އަދި  ،ބްރައިްނ ޓޭންކެއް ޓަުނެގ 160ާކއި ރޭޖަޓަނުެގ ކޯްލޑް ސްޓޯ

ޯޝ  ، ކޮމްޕްލެކްސްެގ މަސަްއކަތްތަކަށް ފުރަތަމަ ލަސްެވފައިަވނީޒްހޯޑެއްދޫ ފިޝަރީ ެގ ދަށުންޢު. މި މަޝްރޫމަޖެހިފަހަ

މެޓީރިއަލް  ރެޖުޑްންކުރާއިރު ނަާގފައިާވ ެވލި، ބޭސްޑް އިންެވސްޓްމަންޓް ާގއިމުކުރުމަށް ހޯޑެއްދޫ ބަނދަރު ފު

ިއާވ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުެގ މަސައްކަްތ ކުރުމަށް އޭރު ސަރުކާރުން  ދުަގދެމެ ބޭނުންކޮށްެގން ހޯޑެއްދޫާއއި މަޑަެވްއޔާ

 ކާއެކި ސަބަބުތަ ،ަގއި. އެެހންނަމަެވސް 2007ުޗ މާރި 19ނިންމާފައިަވނީ  މުން. މި ނިންމުން ސަރުކާރުންުވނިންމެ

ަވނީ ފާއިުތެވފަ. އަދި  ތަކެއްުގޅާލުމަށް ބިން ހިއްކުމުެގ މަސައްކަތް ނުފެށި ިގނަ ދުަވސް  ހުރެ މަޑަވެއްާޔއި ހޯޑެއްދޫ

އަދި ބަެއއް ިއމާރާތްތައް ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ، ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑަށް ކުއްޔަށް ދީފައިާވޒްހޮރައިޒަން ފިޝަރީ

ުރ މަސައްކަތް ފެށެން ނެތްކަމުގައި އެ ފަރާތުން އޭ މަލީޢައިމާރާތްކުރުމުެގ  ،ންހުރުމު އެ ެވލި ފުނި ސަރަހައްދުަގއި

 ނިންމުމަށް ބޭނުންާވ މައިަގނޑު ހުރިހާ މުދަލެއް ސައިޓަށް، ޢު. އަދި ހަމަ ެއ ދުަވސްަވރު މި މަޝްރޫަވނީ އަްނަގާވފަ

ެނުވނު ެވލިފުނި އިސްެވދެން ތަކެތި އަދާފަ. ސައިުޓގައި މޮބިލަިއޒްކޮށްފައި ހުއްޓާ އަލިފާނުެގ ހާދިސާެއްއގައި ަވނީ އެ

އެންޑް  ގައި މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުސިންގ ގދ. ހޯޑެއްދޫ  ،ހުނެުގމުެގ ެއްއެވސް މަސަްއަކތެއް ނުހިނާގ ހުރުމަށްފަ

ތަކަްށ ެއ ެވލި ބޭނުންކުރުުމެގ ހުްއަދ ޔުނިޓު ހައުސިންގ ،ރއިން އިމާރާތްކުރުމުެގ މަަސއްކަތް ފެށިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ާވ ެވލި ނުންށް ބޭޢަމިނިސްޓްީރެގ މި މަޝްރޫ ަގއި ދީފަ. އަދި ހައުސިންގ  2016ރީ ަވބުރު ފެ 10ަވނީ  ންމިނިސްޓްރީ

 ކޮމްޕްލެްކސްެގ މަަސއްކަތް ނިންމުމަށް ޒްދޫ ފިޝަރީދުަވހުެގ ތެޭރަގިއ ހޯޑެއްއަހަރު 2ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިެގްނ  އިނަަގ

ގައި ެއ  2016ފެބުރުއަރީ  10ާވނީ  ންރީޕްލޭން އިްޞލާޙުކޮށް ފޮނުވައިދިނުމަށް މި މިނިސްޓްެގ ޯވކްޢުމަޝްރޫ

 ކޮމްޕްލެކްސްެގ ޒްފިޝަރީ ހަާވލުުވމާ ހަމައަށް ހޯޑެއްދޫ ކަމާެވރި ސަރުކާރު  މި ފަހުމިއަށް ފުންޏަށް އަންާގފަ.ންކު

. ކުރެިވފައި ނެތް މަލާތެއްޢާއެޅުމުެގ ޮގތުން ލިޔެިކޔުމުން ެއއްެވްސ މުމަސްަގންނަން ފެށުމަށް ބާރުއި، މަސައްކަތް ނިންމަ

ެގނައުަމށް ފެށި މަސައްކަތުަގއި މި  އަށްަގންނަ ސެންޓަރުތަްއ އޮޕަރޭޝަންސްހަާވުލެވ މަސް މި ސަރުކާރު ެވރިކަމާ

 މި މޮނިޓަރިންގ  .ގައި ހޯޑެއްޫދއަށް ަވނީ ިޒޔާރަތްކޮށްފަ 2019 އެޕްރީލު 28ޓީމެއް  މިނިސްޓްރީެގ މޮނިޓަރިންގ 

 ކޮމްޕްލެކްްސެގ މަސައްކަްތކުރުމުެގ ެއއްެވސް ހުރަހެްއ ޒްހޯޑެއްދޫ ފިޝަރީ ،ދަތުރުގައި ެވލި ފުނީެގ ަސއިަޒށް ބަލާއިރު

ޖޫްނ  10 އިލަ އިޕްލޭނެއް އެކުަލަވެގ މަސައްކަތް ކުރިައށްެގންދާނެ ޮގތުެގ ޯވކްޢުމަޝްރޫ ށް ނުފެންނާތީެވ،ތް ކަމައޮ

ަވުގތު  ަހާވލާދީ އެ  . މި މިނިސްޓްީރެގ އެންުގމާްސޓްރީއަށް ފޮނުްއވައިދިނުމަށް ަވނީ އެދިފަެގ ކުރިްނ މި މިނި 2019

 ކޮމްޕްލެކްސްެގ މަސަްއކަްތ ޒްލޯއިން ހޯޑެއްދޫ ފިޝަރީކުންފުނީެގ ކޭޝް ފް ންކަމުދުނިޔޭެގ ބާޒާުރެގ މަހުެގ އަުގ ދަށް

 ،ށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށާއި ޢަމަޝްރޫ ،ެވއަަވްސ މުއްދަތެްއެގ ތެޭރަގިއ ނިންމޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ

ަގިއ 2019ޖޫން  3ެނ ކަމަށް ދުަވހުެގ މުއްދަތެއް ނަާގމަސް 6އަހަރާއި  2މަޝްރޫއުެގ މަސައްކަތް އެއްޮކށް ނިންމުމަށް 

ފަހުން ެވްސ ހުށަހަޅާފައިާވ މުއްދަތުަގިއ ެގމީަވނީ އަންަގާވފަ.  ލިމިޓެޑްެގ ފަރާތުން ޕްރަިއެވޓް ޒްހޮރައިޒަން ފިޝަރީ
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ގައި ާވނީ  2019ޖޫން  23 ،ޕްޭލނާ އެއްޮގތަށް މަްސަގތުމުެގ މަސައްކަތް ައަވހަށް ފެށުމަށްޯވކް އި،މަސައްކަތް ނިންމަ

ދިނުަމށް ެވސް އެ ފަރާތަށް ާވީނ ތާރީޚެއް އަްނގައި. އަދި މަސްަގތުމުެގ މަަސއްކަްތ ފެށޭނޭ ދަންނަާވފަ ށްއެ ފަރާތަ

އެދެޭވ ޖަާވެބްއ ން މިއަާދ ހަމައަށް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑު ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް މަށް . މިނިސްޓްރީެގ މި ެއންުގއަންާގފަ

ލަކޮށް މަސްަގތުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަްށ އަދި ޖުމު ،އް ނިންމުމަށްލިބިފައެއް ނުޭވ. މިކަމުަގއި ކުރިއަށްދާނެ ޮގތެ

މިްކ ިއކޮނޮ ،ަގއި ަވނީ 2019ބަރު ންސެޕްޓެ 16 އިލައި،އްލު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ކަރުދާހެއް އެކުލަަވޙަ

ަގުތމުގައި ސަރުކާރާެއކު ެވުވނު ސްމަ ،ދެއްާވފައި ަވނީެގ ލަފާމިކް ަކއުންސިލުމިކަުމަގިއ ިއކޮނޮ .ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފަ

މަޝްަވާރއިްނ  ،މަޝްަވރާކުރުމަށާއި ކުންފުނިތަކާ ިވޓީ ުއާވލުމަށްސި ލޫއެއްބަްސުވމުެގ ދަށުން ދީފައިާވ އެކްްސކް

ެގ މިކް ަކއުންސިލުައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ެއޅުމަށް. އިކޮނޮ ، އެްގރިމެންުޓެގ ދަށުންނަމަ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބިއްޖެ

ެގ ދަށުން އެްގރިމަންޓު  ،ނުާވތީމަޝްަވރާކޮށް ކުރިއެރުން ލިބިފައި ށް މަސްަގްނނަ ކުންފުނިތަކާ އެއްޮގތަލަފާފުޅާ

ެއޅުމަށް ޓަކައި މިހާރު ާވނީ އެޓަރީނ ން ފިޔަަވޅު ލަފާފުޅުެގ މަތީެގކައުންސިލު އެޅުަމށް. އެ  ަތއްފިޔަަވޅު އަޅަންޖެހޭ

އަދި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންެގ ހުރި  ،ހުރިމަްސެވރިންެގ . މިކަމުަގއި  ދަްނނަާވފައޮފީހުަގއި ެގޖެނެރަލް

 އެންމެ ބުރަ ކުޑަ ޮގތަކަށް މި ކަމަށް ޙައްލު ށްއުލަތަކަންބޮޑުުވންތަަކކީ ޙަޤީޤީ ކަންބޮޑުުވމެއް. އެހެންކަމުން، ދަ

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. .ހޯދުމަކީ އަޅުަގނުޑެގ ެވސް ޮބޑު އަމާެޒއް

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ކަމަށް  ިޚލާފުެވަވަޑިއެގންނެިވ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުާވލަކީ އެއްބަްސުވމާ

ަވނަ އަހަރު  2005، ްސުވމާއްދޫ ެއއްބަޑެހޯ؟ ޚިލާފުެވފައިާވ ކަމަށް އިްއޒަްތތެރި ަވޒީރު ދެެކަވަޑިއަގންނަަވންތޯ

ެގ އެ ތަނުަގއި ހެދުމުޓަނުެގ ޕްލާްނޓެއް  50 ދުކުރުމުެގންކޮށް ބާނާ މަްސ ބަެއއްޅު އަތޮ  4ހޯޑެއްދޫަގއި ދެކުުނެގ 

ތްތެރި މެންބަރުެގ ޒައިއް ؟ ޒަތްެތރި ަވޒީރު ދެެކަވަޑިއަގންނަަވްނތޯިއއްކުންފުނިން ޚިލާފުެވފައިާވ ކަމަށް އެ މާ ުވއެއްބަސް 

 ދެންނެީވ.  އަުޅަގނޑަށް އަުޑިއުވނު ޮގުތަގއި މި ،ސުާވލަކީ 

 

 ޒަހާ ަވޙީދު ާވހަަކދެއްކެުވން: ލްޗަރއެންޑް ެއްގރިކަ މެރިން ރިސޯސަސް ،ޒްފް ފިޝަރީޓަރ އޮމިނިސް

 .ެގ ާހލަތު އޮތް ޮގްތ މިދަންނަާވލީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނުޑ ތި ުސާވލުެގ ޖަާވބު އިތުރަށް މިހާރު 

ުޅަގނޑަކަްށ . އެހެންީވމާ، އައަށްމަރުޙަލާ ދަނީ ކޯޓު އިތުރުން މިހާރު މި މަސައްކަތްދާ ޮގތުން މި ދެން މީެގ

ލިބޭނެހެން.   ރުމެއްހަކަ ތަކުރާރުކޮށްެގން އަުޅަގނޑުމެންަނށް ކުރިއެަގިއ އިތުރަށް މި ާވަގބޫލެއްނުކުެރޭވ މި ފްލޯ

 ެގނައުމުގެ  ތެރެއިން ެއްގރިމަންޓަށް ެގންނަންޖެހޭ ލިޔުމަކާ ހިސާބަށް ެގޯކޓު މަރުޙަލާ މެންއެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު

 މަސައްކަތް ފެށިފައިާވ ާވހަކަ ދަންނަަވން. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަމިއްލަ  އި،ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރުެގ ވުޒާާރއާ  ؛ދައުލަތާ  ، މެންބަރު އެއްެސިވ ުސާވަލކީއިްއޒަތްެތރި ؛އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

 ؟ތަ ނުޭވހެްއޔޭނުަވހެއްޔޭ ރާތުން ޚިލާފުެވފައިޭވ އެ ެއްގރިމަްނޓާ އެ ފަ އޭ.ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އެްގރިމަންޓެއް ހަދާފައިވެ 

 .ުނޭވތޯ ނުަވތަ ޚިާލފުެވފައިޭވތޯ  .ުސާވލަކީތަނަށް ބޭުނންާވ ސާދާ  ެއއީ މި ،އިްއޒަތްތެރި ަވޒީުރެގ ނަޒަުރަގއި 

 ޔަކަށް އިބުެގ ލަފަޚިލާފުެވފައިޭވތޯ ބެލުމަށް ބަންޑާރަ ނަ ،ތުންެވިވދާނެ އަުޅަގނޑު ހިއިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ިވދާޅު 

 ކަމާ ުގޅިެގން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިޯކޓުެގ މަރުޙަލާގައި  ،އަދި ިއްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް އެ ނޫން .އެދިފައޭ ަވނީ

ނުކުރެޭވ އެއީ ޝަރީޢަތުަގިއ ހިނަގމުންދާ މައްސަލައަކާ އެއް އަޅުަގނޑަކަށް ލަފަެއއްއެ ،ފޮނުާވފައި އޮތް މައްސަލަައކާ

ިމ  އްއަޅުަގނޑު ދެން އިތުަރކަށެ .ުގޅުންހުރި ާވހަަކއެއް ކަމަށް ބުނުމާށް ބުނާނުދެއްކޭެނ ކަމަމިތަނުގައި ާވހަކަ

އަދި އިތުރު ސުާވލުކުރުމަށް  .ށްމެންބަރަ ދާއިރާެގ މަޑަެވލީއަރުަވނީ  މި ފުރުޞަތު މިހާރު .ޟޫޢުގައި ދާކަށް ނެތިންއުމަ

 ލަން.އިހުޅުވަ ެވސް ފުރުޞަތު 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ޝާންރުފި ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މަޑަެވލީ

ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ަވޒީރު. ހަމަ އަުޅަގނޑު ެވސް އަދިެވްސ ެއއްފަހަރު  .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ެއ  ،ޚިލާފުެވފައިޭވތޯ ނުަވތަ ނޫންތޯ ،އަރިހުން އެދެން ެގކުރާރުކޮށްލާނަން. ަވރަށް ސާފުކޮށް އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު ތަ

އަކަފޫުޓެގ  ،ުތރު ސުާވލެއް ކޮށްލާނަން. ބިމުެގ ކުްއޔަކީ އިކު އަުޅަގނޑުއަދި ހަމައެއާއެ  .ށްަޖާވބަކަސުާވލުެގ 

 އެ ކުންފުނިން ށްަވނަ އަހަރުން ފެށިެގްނ ބިމުެގ ކުލި ބަރާބަރަށް ދައުލަތަ 2015އަދި  ،ކިހާަވރެއްޯތއާއި 

ތަން އޮޕަރޭޝަނަްށ  އެ ،ާވއިރު ށްާވ ތަނަކަުގޅިަފއި އަދި މަްސ ފެކްޓްރީައކީ ރަުށެގ އިޤްިތޞާދާ ،ދައްކާފަިއޭވތޯާއއި

 ދެން އަޚުަގނޑު ހިތުން އެ ސުާވލުެގ ކޮންމެެވސް ؟ ރަާވފާިއާވ މަސައްކަތްތަކީ ކޮަބއިތޯމިނިސްޓްރީން ެގނައުމަށް 

ހާެވސް ބޮޑަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ީވ ،އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން . ަވރަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ

ްގރިމަންާޓ ޚިލާފުެވފައިޭވތޯ ނުަވތަ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑު ބޭނުން މިއަދު އެ  އިއަދި ކުރީެގ ސުާވުލަގ .ދެއްުވމަށްކޮށްތަފްޞީލު

 އިނެގން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ޒަހާ ަވޙީދު ާވހަަކދެއްކެުވން: ލްޗަރއެންޑް ެއްގރިކަ ރިސޯސަސްން މެރި ،ޒްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީ



14 

 

 .ެވސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަާވލަންދާއިާރެގ މެންބަރު ކުެރްއިވ ުސާވލުަގިއ އަެނއްކާ  ެވލީމަޑަ . ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮށް ބުނަން އެހާ ސާފު އެ ުސާވލު ،ތޯފަިއޭވއެްގރިމަްނޓާ ޚިލާފުެވ ،އަޅުަގނޑުެގ ފަރާތުން ތިޔަ ެއދިަވަޑއިަގންަނަވނީ

ެއްއ އްސަށް އެ މަސައްކަތް ގޮ ައޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރާ ހިސާބަ ،ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ާވބޭނުންފުޅު

 15ބިމުެގ ުކއްަޔކީ  .ކިާހަވރެއްތޯ ބިމުެގ ުކއްޔަކީ ،އިތުރުން ތި ކުރެއްިވ ުސާވލަކީގެ އޭދެން ނެތޭ. ދެން އެހެންީވމާ، 

 ރިއްޔާ.ޝުކު  .ރުކާރަށް ދަްއކަމުން ަވަޑއިަގންަނަވނީކަށް. ދެން މި ުކލި ަގާވއިދުން ސަލާރި އަކަފޫޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަްތތެރި ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. 

 

 ކެުވްނ:ާވހަކަދެއް ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ

އްުމ އާ ،ށް ދަންނަާވލަން ބޭނުންާވ ސުާވލަކީއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ަވޒީރު އަުޅަގނޑު އިްއަޒތްތެރި ަވޒީރަ

ތިލަދުންމަތީ ހިސާބުތަކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  ،މި ދުަވސްަވރު ރާއްޭޖެގ ެއންމެ އުތުރަށް ،ޮގތެްއގައި އިރުަވއި މޫސުމުަގއި 

ސް، ފަހަރު ެވސް ހަމަ އިާރދަކުރެިވްއޔާ ރަނަގޅު ކަމަށް ފެންނަނީ. އެހެންނަމަެވ . މިެވެގންދޭ މަސްެވރިކަން ރަނަގޅު

ފަހުން   އަުގ ނުލިބޭ ާވހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން ދާދިހަމަ ށްމަހަ ،ކުރާ ޝަކުާވއަކީ އަޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަލުާވ މަސްެވރިން 

 ،ަގނުޑެގ ުސާވލަކީޅު ން ފާސްކޮށްފިން. އަޖިލީހުމަ ނޫނެއް ެވސް މިާގ އިއަުގ ހޯދައިދިނުމަށް އުސޫުލތައް ކަނަޑއަޅަ ހަމަ

އަދި ާވަދެވިރ  ؟ެގންދަާވ ޮގަތކީދިނުމަށް ަވޒީރު މިހާރު ޢަމަލުކުރައްަވމުން ށް ހޯދައިއަުގ މަްސެވިރންނަކިހިނެއްތޯ ހަމަ

 ؟ލުމުެގ ކަންތައް އޮތީ ކިހިނެއްތޯއިއުލެއްަގއި މަސް ަގތުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުަވޙަމާ

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒިރު.

 

 ޒަހާ ަވޙީދު ާވހަަކދެއްކެުވން: ލްޗަރއެންޑް ެއްގރިކަ މެރިން ރިސޯސަސް ،ޒްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީ

 ންހުށަހަޅާ އަުގ ކުރާ މަސް ަގންނަ ފަރާތްތަކަށްިދެވހިރާއްެޖއިން ބޭރު ަގކީ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހަމައަ

ނީ ބޭރު ެވދިއުން. މަސްެވރިން ބާނާ މަހަށް އަުގ ނުލިބޭ ާވހަކަ ދެއްކެމަސްެވރިންނަށް ލިބިެގން އްއެކަީށެގންާވ މިންަވރެ 

މަސްެވރިންނަށް އެ ައުގެގ ަފއިދާ  ެވހި، ދި ންަވރެއްަގއި ހިފެހެއްޓޭ ދުަވސްަވރު ެވސްބާޒާރުަގއި މަހުެގ ައުގ ރަނަގޅު މި

ާޅ ދާއިރާއެްއަގއި ކުރަމުންދާ ިވޔަފާރިެއއްެގ ޮގތުަގއި ދިެވހިރާއްޭޖގައި ފު ތީ.ްއގައި ފޯުރނުކޮށްދެޭވޮގތެާވ އެކަީށެގން

ން. ލީެގ މަސްެވިރކަކަންނެޮބޑު ނަނުެގއަތު ،މަސްެވރކަމާއި  ދޮށީެގ ހުެގއެއީ ކަޅުބިލަމަ؛ ރިކަެމއްމައިަގނޑު ދެ މަސްެވ
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އެމެރިކާ ޑޮލަަރށް. އެއީ ިދެވހި ރުފިާޔއިން  1400 ދަނީަގންނަުމންަގއި ބާޒާރު  ަވުގުތ ބެންކޮކު ކަޅުބިލަމަސް ޓަނެއް މި

. އަށްރުފިޔާ  ހާސް 20ަގންނަމުންދަނީ  ްއ ދިެވހިރާއްޭޖަގއި ޓަނެ ކަޅުބިލަމަހުެގ ފިނިކުރި ަވުގތު  ރުފިޔާ. މި 21588

 ންނަ ކުންފުނިތައް ކުރާ ނަމަ، މަސްަގތުގައި ިދެވހިރާއްޖެއިން ަމސް އެކްސްޕޯޓު އެހެންކަމުން، ރޯމަހުެގ ގޮ 

 ، ިޚލާފަށް ދަޅުގައި ބަންދުކޮްށެގން ޓަނެއް ބޭރުކޮށްފިނަމަޔާމި .ދާނީ ަވރަށް ކުޑަ ފައިާދއެްއަގއިޕަރޭޓުކުރަމުންއޮ

އެމެރިކާ   ފަސް ހާސްށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަސް ޓަނަކަަވުގތު ހުރި މިންަވރަށް ބަލާއިރު ކަޅުބިލަ މަހުެގ އަުގ މިދަޅު

ަގއި ބާނާ ބޮޑުކަންނެލި ދިެވހިރާއްޖެއިން މައިަގނޑު ޮގތެްއަގިއ އެކްސްޕޯޓުކުރަނީ ޔޫރަޕަށް. ނުނަބޮޑު. އަތު ުވރެޑޮލަރަށް

ރުފިޔާ ލިބޭ.  150ކޮށް ެއްވެރޖުޔޫރަުޕަގއި ަވުގތު  މި  ށްކަކިލޯއަ ލޮއިން މަހުެގ  މިޮގތަށް ެއކްސްޕޯޓުކުރާ 

ޝަން ރޭޓަށް ރއިން ކޮްނަވިމއިން ލޮ .އަށްރުފިޔާ  50ކިލޯެއްއަގިއ އަުދ ހުރީ ަގންނަ އަުގަތއް މިމަސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

ސަރުކާރުެގ އެންމެ  މިކުުރމަށް ރުފިޔާ. ަމސް ަގންނަ ައުގ ރަނަގޅު  ސަޭތކަކިލޯއަކުން ާގްތަގނޑަކަށް  ،ބަލައިފިނަމަ

އި މިއަދު ކުރެުވނު ސުާވުލެގ ޖަާވބުގަ ދުން. ާވދަެވިރަކން އުފެއް މަްސަގންނަ ިވޔަފާރީގައި ،ބޮޑު އެއް އަާމޒަކީ

ޓީ އޮތް ިވޔަފާރިެއއް. ެއ ިވސިަވުގތު އެކްްސކްލޫ  ކަުޅބިލަމަހުެގ މަސްަގތުމުެގ ިވޔަާފރިއަކީ މި ،ފާހަަގކުރެުވނު ފަދައިން 

އަށް ާއ ިވޔަފާރި ،މަކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ސިޔާސަެތއް. ބޮުޑކަންނެލީެގ މަސްެވރިން ބާނާ މަސްަގތުމަށްއިލުިވޔަފާރި ހުޅުވަ 

މިހާރު  ،އް ނެތް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި ހެުގތު އެްއެވްސ ހުރަވަ  ފަރާތްތައް ަވނުމަށް މި

ކަޅުބިލަމަހުެގ މަްސަގންަނ  ،އިމުކުެރިވގާ އުލެްއ ޙައޮތުމުން ާވދަެވރި މާ ެއކްސްކްލޫިސިވޓީ އެްގރިމަންޓު އަޅުަގނޑުމެން 

 ޝުކުިރއްާޔ.އުއްމީދުކުރަން. ކަަމށް   މިކަން ފަހިެވެގންދާނެފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބުމާއެކީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ މަތިެވރި .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިެވރި

 ،ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ  .ަގނުޑ އެަބއޮތް ދެ ސުާވލެއްރި ަވޒީރު. ައޅުބާ އިްއޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަ

އަޅުަގނުޑެގ  . ކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ދަނީ ލިބެމުންކޮށިތަކެއް ދޫކުރަމުންދާކުރުމަށް ޓަަކއި ރަށްރަށަށް ފާނަފާނަދިރުވައި އާލާ

އެ ރަށްތަކަްށ  ؟ކެއްތޯއޭންކޮން ރަށްތައަދި އެއީ ކޮ ؟ކޮށި ދޫކުކުރެިވފަިއޭވތޯއޭމިހާތަނަށް ކިތައް ރަށަށް ފާނަ ،ސުާވލަކީ 

 އުއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި އަ ާގފެކްޓްރީެއއް ޭގދޮށު މަސް ،ދެަވނަ ސުާވަލކީ ؟ުއސޫލަކުންތޯއޭފާނަ ދޫކުރެިވފައި ަވނީ ކޮން

ްއ ކާއި އުސޫލުތަ. އެ ަގާވއިދުތަނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ަގާވއިދުތަާކއި އުސޫލުަތކެއް ހެދުމަށް ަވނީ ލާޒިމްކޮށްފަާގ

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ން ތާރީޚެއްގައިޯތއޭނިމޭނީ ކޮ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ޒަހާ ަވޙީދު ާވހަަކދެއްކެުވން: ލްޗަރއެންޑް ެއްގރިކަ މެރިން ރިސޯސަސް ،ޒްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީ

މިނިސްޓްރީ ށުން އެއީ ޯވލްޑް ޭބންކާ ުގިޅެގން ފާނަ އާލާކުރުމުެގ މަްޝރޫޢުެގ ދަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ެގ ދަށުން ކުރެެވމުންދާ ޕްޮރޖެކްޓު ިޑެވލޮޕްމަންޓް ރިސޯސްފިޝަރީްޒ އިނަބަލް ން ހިްނާގ ސަސްޓެއޮފް ފިޝަރީޒު

ރަށެްއަގިއ  ެގ ފަސްބުރީ ެދކުނުއަތޮުޅެގ އަރި ،ރަށެއްަގއި ފަސްެގ ދަށުން މަސައްކަތެއް. އެހެންީވމާ، ިމ ޕްރޮޖެކްޓު

 އެ ބޭފުޅުން ،އެީކަގއި  ކުރިމަތިލެްއިވ ފަރާތްތަކާ ކުެރިވެގންއިޢުލާން ،ކުރުމަްށ އިޢުލާންކުރެިވ މިކަމުެގ މަސައްކަތް

. ދަނީ މި ފެށިެގން ރަުށެގ ރަްއޔިތުންނާއެުކ މަސަްއަކތްކުރަން ފަސްއެ  ،ަވަޒންކުރުމަށްފަހު އްހުށަހެޅުއްިވ ޕްރޮޕޯޒަލްތަ 

ގައި އިތުުރ ތާ ތެރޭމި ހަފު އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ .ހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ފެށިފައިާވނީ މަހިބަދޫގައިމި

މަހިބަދޫ، އޮމަދޫ،  ،ެގ ދަށުން މަަސއްކަތްުކރެޭވނީޕްޮރްގރާމުމި ރަށްރަށުެގ މަސަްއކަތް ފެށިެގންދާނެ އެހެންީވމާ، 

ެގ ާވަހކަ. އަުޅަގނޑުމެްނ ޕްލާންޓުޭގދޮށު މަސް ،ކީ ދެން ކުެރއްިވ ސުާވލަ މި ހަަތރު ރަށުގައި. ،ދިުގރަށް، ދަނެގތި

އަހަރުެގ  ޓަކައި މިރިކަމުެގ ބިލުެގ ތެެރއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށްމަސްެވ ؛ޕްލާންޓުމިހާރު ޭގދޮށު މަސް

 ުކރެިވެގންދާނެ. ޝުކުިރއްޔާ.އިޢުލާން ލެޭވ ަގާވއިދުތައްއިއެކުަލވަ  ދުަވހުެގ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެންމަސް ތިންފުރަތަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ މަކުނުދޫއަރުަވނީ ަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު އަޅު

 .އަށްރާޢީ މުޙައްމަދު

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

 އީ އެ  .ަވރު ެވފަނުދުއްވޭ  ތިބީ ޮއޑިދޯނިފަހަރު .ިވކިފަ އި`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މަްސެވރިން ދަރަ

އަުގ ހޯދައިދޭން މަސްެވރިންނަށް ހަމަ ،ހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް ކުރި ކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީ .ޔަޤީންކަމެއް

ނޫނުތަްއ ާގއަުޅަގނޑުމެން ހެދި  ،ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރަށް ، ުސާވލަކީއަުޅަގނުޑެގ ފަިއ ހުރީ.ނޫނުތަކެއް ހަދާާގ

އަގެއް ނުލިބޭ. ދެަވަނ އިމުެވްސ ހަމަގަ  ؟ތޯއްސިކިހާހިސާަބކަށް ގޮ  ؟މަސައްކަެތއް ކުެރވިއްޖެތޯތަންފީޒުކުރަން ކިހާ

ނުކުެރޭވ ރަށްތަްއ ކަށް ދޫިރޒަމަުޓއަ ؛ޓުއަިރޒަމް ފިަޔަވއި  ،ަގިއ އެބަހުރި ޮބޑެތި ރަށްތަެކއް  ޚާްއޞަކޮށް ހދ. ،ސުާވލަކީ 

ނޫނިްއޔާ  ،އެ ރަށްރަށަށް އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ،އެަބހުރިތޯއޭ އްންފުޅެިވސްނުެގ އެހެންީވމާ، މިނިސްޓަރު .ބޮޑެތިކަމުން

، ނު މިސާލަކަށް ކޭލަކު ؛ހުރިނޫނީ ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް މަންފާ ،އެއަތޮުޅެގ ަރއްޔިތުންނަށް މަްނފާހުރި ކަންތައްތަކެއް 
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 .ނަވެއްޖެމިޔަރު ިގ .މިޔަރު ،ަވނަ ސުާވލަކީ ތިންބުރުދޫ، މިކަހަލަ ބައިަވރު ރަށްތަކެއް އެބަހުރި. ނފަރިދޫ، ކު ،އިރިމު

ބައިކުަޅ  ދެ މަހުެގ ނީމަބޭ ސިފަކުރަނީ އިނޭގތޯ. ބަލާެވރިކަމެއް ޮގތަށް ައޅުަގނޑުހަމަ ަވުގތަށް  މަސްެވރިންނަށް މި

 ަގއި ނޫނީ ރާއްޖޭ ،އްދަކުން މިޔަރު ބޭނުމެުގ ހުއްދަހަަވކި ސަރަ ާމ،ޭގތޯ. އެހެންީވއޮންނަނީ އިނ އެއްަބއި ކާލާފައި

އަހަރުެގ  ބާނާ ޮބޑުމަސް ެވސް ،ަރކަށްަވ ބޮުޑކަންނެލި ެވސް ކޮންމެެވސް ގައި ޖަޕާނުެގއްޭޖގޭ ، ރާއަޅުަގނޑަށް އިނޭގ

ްއަގިއ ަވރެ ަވކި ދުަވސް ިމޔަރު ؟އް އެބައޮތްތޯއެހެންީވމާ، އެ ކަންަތއްތަްއ ުކރެޭވނެ ޮގތެ  ަގއި.ކޮންމެެވސް ުދަވސްތަެކއް

 ުޝކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ؟ނޫނީ ހިފާނެ ޮގތެއް ،ޮގތެއް ބޭނޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ޒަހާ ަވޙީދު ާވހަަކދެއްކެުވން: ރލްޗައެންޑް ެއްގރިކަ މެރިން ރިސޯސަސް ،ޒްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީ

ލުމަށް އިަވަގވާއިެދއް އެކުލަ  އަށާރަނޫުނެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީެގ ާގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްެވރިކަމުެގ 

ަވީނ ބާރުދީފައި ެއބައޮތް. މިހާރު މި ހުރިހާ ަގވާއިދުތަެކއް ހެދެމުމުެގ މަަސއްކަތް މިނިސްޓްރީން  އަށްމިނިސްޓްރީ

ެއ  .ެދއް ހަދަންޖެހޭަގވާއި ހަތަރު އަށް ހިންުގމަށްފުރިހަމަ ރޭމްޯވކް ަވުގތަްށ މަސްެވިރކަމުެގ މެނޭޖްމަންޓް ފް . މިފަފަށާ

 އެޅުމާފިޔަަވޅު  އިރިމަނާކުރުމާދު ޖޫމެ ަގވާއިާދ ޚިލާފުާވ ފަރާތްތަކާ، ބެހޭ ަގވާއިދު ލަިއސަންސް ދިނުމާ ؛ަގާވއިދުތަަކކީ

 .އްމު ަގވާއިދު އާ އަދި ަމސްެވރިކަުމެގ  ،ބެހޭ ަގާވއިދު ހިންުގމ ޒް މެޝަރްސޓޭޓްސް ޕޯޓްސް ،ުގޅޭ ަގާވއިދު

ައދި ލައިސަންސް ދިނުމާއި  .ަވނީ ގެޒެުޓކުރެިވފަބެހޭ ަގވާއިދު މިހާރު  ޕޯޓް ސްޓޭޓް ހިންުގމާ މީެގތެރެއިން

ަވރަށް ފޮނުޭވ ށްފުޅަލަފާ ެގނެރަލްެގ އޮީފހުއްމު ަގވާއިދު ަވީނ އެޓަރނީ ޖެއާ މަސްެވިރަކމުެގ  ،އެޅުމާއި ަވޅު ފިޔަ

ކުެރޭވނެ. ދެްނ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކުެގ ަގިއ ެގޒެޓުާއޓަރފުރަތަމަ ކު ެގ . މި ަގވާއިދުަތއް މި އަހަރުތައްޔާރުކުެރިވފަ

 ށް ބާރަރުމައްޔާރުކުމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ތަ ބާރަޫނނުެގ ދަށުން ާގމަސްެވރިކަުމެގ  ،ތެރެއިން

 ބާރަ ެގ މަްއޗަށް އެކުެލޭވ ދުަވހުެގ ތެޭރގައި ފުރިހަމަ ދިާރސާމަސް ބާރަޖެހޭ. އްމުކުރަންތެޭރަގިއ އާ  ެގމަސްދުަވހު

ރި މުވައްޒަފުްނ ހުރިބާާއއި ތަމްރީނު އެކަުމެގ ތަޖު ށްމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަީށެގންާވ މިންަވރަ

ލޫމާތު  ޢުމު އަދި މަންިވޔަފާރީެގ ޮގތުން އެންމެ މުހި ،ިވސްނުމަކީ ންަކމުން، މިނިސްޓްރީެގމިނިސްޓްރީގައި ނެތް. އެހެ

ދެން ހުރި މަސްެވރިކަމަށް  ،ަވުގތު ފަރުމާކޮށް ފުރިހަމަ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މި ެގުގތު ހުރި ބާަވތްތަކު ަވ ރަނަގޅަށް މި

ތައްޔާުރކުރުމުެގ މަަސއްކަތް ޕްލޭން  ރިހަމަ މެނޭޖްމަންޓްއްމުކުރުން. މިހާުރ ފުއާރިމް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކެއް އިންޓެ

ބޮޑުކަންނެލީެގ އަތުނަނުެގ  ،މަސްެވރިކަާމއި ެގހުެގ ދޮށީއެއީ ކަޅުބިލަމަ .މަސްެވރިަކމަކަށް ކުރިއަށްދަނީ ހަ



18 

 

އަދި  ،އަދި އެންެވިރކަމާއި  ،ލޭނު މަސްެވިރކަން ،ްސެވިރކަމާއިހުއިފިލަޑާ މަ ،ފާނަ މަސްެވރިކަމާއި ،މަސްެވރިކަމާއި 

 .ައށްމަހުެގ މަސްެވރިކަމަްށ ނުަވތަ އެުކއޭރިއަމް ފިޝަރީ ކުދިދިރޭ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަސް ތެރޭަގިއ  ތިންބަުރ މަހު. ންކުެރުވނީ ސެޕްޓެސްދީުގބިލު ތަ ރު ުޝކުރިްއޔާ. އެހެންނަމަެވްސ، މިތެރި ަވޒީއިްއޒަތް

ަގއި މިއަދު ިއއްޒަތްެތރި ަވޒީރު އެ ަގާވިއުދ ތުޮގޖެހިަވޑަިއަގންނަާވ. އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ންަގާވއިދު ހައްަދާވ

ިވލުފުށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން   ،އަރުަވނީތުކުރަްއާވނެ. އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞައިޢުލާން

 . ށްޢަފީފަ

 

 ަޙސަން ޢަފީފު ާވހަކަދެއްކެުވން:ބަރު މެން ިވލުފުށީ ދާއިރާެގ

އަރިހުން   ަގނޑު އިްއޒަްތތެރި މިނިސްޓަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރު

 އް އެޅުމަށް ބިންެފކްޓްރީއެ ގައި މަސްމަޑަެވލީ  އާދެ، ؛ށްމިއަދު މި ކުރެުވނު ސުާވލަ ،ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

ންާޓ ކުރެިވފަިއާވ އެްގރިމެ އާ މިނިސްޓްރީ އި ތިއެ ޭބފުޅުންނާ ،ންފުނިންހޮރައިޒަން ިފޝަރީޒް ކު ށްފައިާވ،ދޫކޮ

ުނަވތަ އެޮގތަްށ ؟ އެްއޮގތަށް ހުރިހާ ކަެމއް ެއ ކުންފުނިން ބަރާބަރަށް މިއަދާ ހަމައަށް އަދާކޮށްފައިޯތ ަވނީ

  ؟ަވނީކުރަްއާވފައި ންޓުެއްގރިމަެގ ދަށުން އެްއެވސް ފިަޔަވޅެއް އެޅޭ ޮގތަށްތޯ ންޓުމެުނާވނަމަ، އެ އެްގރި ފައިއަދާކޮށް

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 .ށްއަރުަވނީ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރައަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ޒަހާ ަވޙީދު ާވހަަކދެއްކެުވން: ލްޗަރއެންޑް ެއްގރިކަ މެރިން ރިސޯސަސް ،ޒްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީ

އެޓަރނީ  ،އެޅުމަށް ޓަކައި ފިޔަަވޅުއަޅުަގނޑުމެން  .ލާނަންއި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަަވ

 އްލެއް އަންނާނެ. ުޝކުރިއްޔާ.ޙަ، ިމކަމަށް މާއެހެންީވ. އުޅެނީ އޮފީހަށް ފޮނވައިެގން މިެގ ޖެނެރަލް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުށީ ދާއިރާެގއަރުަވނީ ެގމަނަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 އަޙްމަދު ސަޢީދަށް.
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 އަޙްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބޮޑު  އަތޮޅަކީ ާރއްޖޭެގ އެންމެ ހުަވދޫ ،. ައޅުަގނުޑެގ ުސާވލަކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

 ށް އަތޮޅަ ހުަވދޫ ،ކޮށްެގން ެއންދަމާއިރުއެކީަގއި ަޑއިވް  ެއންެވރިކަމަށް މިއައި ބޮޑު ބަަދލާ ،އަތޮޅަށް ެވަފއިެވރި މަސް

ައތޮޅު މީހުން ެވސް ިގނައިން  އައްޑޫ ؟ދަނީ ކިހިނެއްތޯ ޗެމްބަރުެގ މަސައްކަތް މިައތޮޅަށް  އަްއޑޫ ،ބަރަށް ނައިސްޗެމް

ތޮޅަށް ެގނައުމުެގ ކަންތައް ކޮންޮގތަކަށްޯތ  އަަވދޫބަރ ހު، ޗެމްއަތޮޅަށް. އެހެންީވމާ އަންނަނީ ހުަވދޫއެން ދަމަން 

 ޝުކުިރއްޔާ. ކަަމނާފާނު. ؟ށް މަނިކުފާނު ިވސްަނާވފައި އޮތީއަކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަރުަވނީ ިއއްޒަތްެތރި ވަޒީރަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެްގިރކަލްޗަރ ޒަހާ ަވހީދު ާވަހކަދެއްެކުވން:ފްއޮ  މިނިސްޓަރ

ކުރުމުަގއި މެދުެވިރާވ ިގނަ ހާދިސާތަކަކީ ެއކަށީެގންާވ ތަމްރީނާއި، މަޢުލޫމާތު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޑަިއްވ

ެގ އަމާަޒކީ މަސްެވރިންނަށް ސަލަތައް. މިނިސްޓްރީ ކުރުމުން ދިމާާވ މައްނެތި ނުަވތަ ބަލަންީވ ަވރަށް ނުބަލާ ޑައިްވ

އްލެއް ހޯދުން. ަރނަގޅު ޮގތުަގއި ކުރަންޖެހޭ ޙަ މަްއސަލައަށް  ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީެގން މިމަޢު  ކުރުމުެގ ތަމްރީނާއިޑަިއްވ

ރު ދިމާާވ އި މިހާކުރުމުގަ ނުޖެހޭ. ަޑއިވް ޝަން ޗެމްބަރ ާވހަކަ ިމއަދު މިތާ ދެކެޭވކަށްީޑކޮްމޕްރެ ،ޮގތަށް ަޑއިްވކުރާނަމަ

ނުަވަތ  ،މާ ެވސް އެަބއޮތް. ެއކަށީެގްނާވ ތަމްރީނު ނެތްކުރުމުަގއި ެކޔޮޅުން އަދި އޮިޑެވރިންެގ ޒިން މައްސަލަތައް މަދު

ފަރާތްތަކުްނާވ އިހުމާލެއް. އަދި ަބއެްއ ހާލަތްތަކުަގިއ  ށް ފޮނުުވމަކީ އެއްޙީ ހާލަތު ތަން ނުދޭ މަސްެވރިން ަޑިއިވނަޞި

ނު. އަލަށް ނެރޭ  ނުކޮށް ހުންނަ ސާމާރިވސްސަ ށްކުރުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ރަނަގޅަދުފަހަރުގައި ަޑިއްވބައެއް ުއޅަނ

އަތޮުޅަގއި މިހާރު  ުގޅޭ ބައެއް ކަންކަން ހިމެނިފައިާވނެ. ދެން ދަންނަވާނީ އައްޑޫ މަސްެވރިކަމުެގ ަގާވއިދުަގއި މިކަމާ

އެީކަގިއ ެގންދަނީ. ދެން އެއާ ކުރަމުން މިތޯ މަސައްކަތްވޭ ކުރެ އް އެބަ ހުއްޭޓ. އެ ޗެމްބަރ އޮޕަރޭޓުެވސް ޗެމްބަރެ

ދާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ޓަކައި މަސަްއކަތްތަެކއް ުކރަމުންއްލުތަެކއް ހޯދުމަށްޙައަތޮަޅށް ެވސް  ހުަވދޫއަޅުަގނޑުމެން 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ މިލަންދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތުމި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު

 އަށް.ޟާޢަލީ ރި
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  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރި

ދެްއަވމުްނ ޮގތުން ަޖާވބު ުގޅޭ  ިމއަދުެގ ުސާވލާ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. ަވޒީރު

 މަސް ފެކްޓްރީތަކެއް ހަދަން ބަޔަކަށް ބަހާލަިއެގން 4ަވނަ އަހަރު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނުޑ  2005 ،ޖެިވދާޅުެވއް

 ؛އުތުރުގެ  ،ޮގތުން އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ުގޅޭ ރަށްތަކެއް ދޫކޮށްފައި، ބިންަތކެއް ދޫކޮށްފަިއާވ ކަމަށް. ސުާވލާ

މިންޏެްއ ކިޮގތުަގއި ކޮންމެެވސް ނަމެްއ، ކީ ލިބޭ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ެވސް އެބައޮތޭ އަުޅަގނޑަށް މަޢުޫލމާތު

އްދަށް މަސްފެކްޓްރީެއްއ ހަމުޅި އުތުރު ަސރަ ނަންކިޔާ ރަެށއް އެަބއޮތް ދެން އެ . މިންޏެއްކޮންެމެވސް ،ކަންނޭނެގ

ކިޯލ  ތައްާއއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކިކިހާ ފައިސާެއއް  ؟ފެކްޓްރީ މިހާރު ހިނާްގތޯމަސް އެ ،ހަދަން. އަޅުަގނުޑެގ ސުާވަލކީ

 ،ނަމަނެތް ؟ އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައި އެބައޮތްތޯއެފަދަ؟ ކިރޭތޯ؟ ތަނަށް ަގނޭތޯ މަސް އަހަރެއްެގ މައްޗަށް އެ

އަހަުރ  15 އީމިއަދަށް މި ،އަޅުަގނޑު ހިސާބުޖެހިއިރު ؟ކޮބައިތޯ ފަށާނެ ތާރީޚަކީ ންން މަސް ަގންނައަދި އެ ފެކްޓްރީ

ން ަގންނަ ިއ މިފެކްޓްރީއެީކަގ، މިކަމުެގ ތަފްސީލެއް ބޭނުން. ހަމަެއއާ މާތު ލިބެނީ. އެހެންީވމާފުރޭ ދުަވސް ކަމަށް މަޢުލޫ

މަޢުލޫމާތު  ،ާވކަންއި ެއީކގައި ށ. އަތޮޅުެގ ކަނދު ކަނަޑއިެގްނ ގޮއްސަ ެއއްޗެހި. އަދި ހަމަ އެއާ މަހުެގ އަދަދުތަކާ

 .ކީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްތާކު ެއ ކަނދު އަލުން އެޅޭނެތޯ ސުާވލަކިހާ ،ނަމަލިބިފައި އޮތް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ޒަހާ ަވޙީދު ާވހަަކދެއްކެުވން: ލްޗަރއެންޑް ެއްގރިކަ މެރިން ރިސޯސަސް ،ޒްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީ

 އަުޅަގނޑުމެން މި ކަމެއް ، މި ހުިރހާީވމާ އަިއއްަސެއއް ނުޭވ. އެހެންކިމިނީަގއި ެވސް އޮޕަރޭޝަނަށްޝުކުރިއްާޔ. ކީ 

ކުރުމުެގ މަަސއްކަތް ިމ އްލުޙަހުރިހާ މައްސަލަތައް، މިޮގތަށް ހުރި ހުރިހާ ތަނެއްެގ ަމއްސަލަ ެއއްފަހަރާ  ،ދަނީ

ތެރެއިްނ ީމެގ ،ްއޑޫ ކަމުަގއި ިވޔަސްއަދި ފުނާ ،ިވަޔސް ކިމިނިނީ. ހަމަ ެއއީ ހޯޑެްއދޫ ވިޔަސް، ކީެވކުރެ

ޓަަކިއ ތި އެޅުމަށްށ. ފުަނދޫ ކަނދުފަ ،އްލު ލިިބެގންދާނެ. ދެން ދަންނަާވނީޙަށް ހުރިހާ ތަނަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ތި އޮތް ކަނދުފަ ްއސަޮގއިެގން . ދެން ކ. އަތޮޅުން ކަނޑަ ތި ެއޭޅނޭ. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ މާދަން އެ ކަނދުފަމިއަދު ފުރާނޭ

އް ޮގްއސަ އޮތް ޚަބަރެއް ލިބިފައެ ިއެގންދޭނޭ. އެހެން އިތުރު ކަނދުފައްެޗއް ކަނޑަ އި އަިއްސ އަޅަދަތުރު ނިންމާފައި އެ

 ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ކުޅުުދއްފުީށ ދެކުނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި  ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަވީޒރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 .ށްބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަމެން

 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ސުާވލެއްެގ މުހުތާދު ަވރަށް ދެަވުގތު  ކުރިއްޔާ ަވޒީރު. މިޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝު .مد هللح البسم هللا

ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ އަޅަިއެގން މަސްެވރިަކންށް ލޭނުޓީެގ މަސްެވރިންނަ ކުުޅދުއްފުށީ ސި ،ބޮޑު. ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ

 ،މަްސެވރިންއުތުރުެގ  މަތި ،ދެަވނަ ުސާވލަކީ ޮބޑު ުއްއމީދެއް.  ެއއީ ކުރާ ަވރަށް؟ ކޮންއިަރކުތޯ؟ ކިހާތާކުތޯ

އެ ދަތި  ؟އްލެއް ލިބިދާނެތޯޙަ  ، އެކަމަށް ކިހާ ައަވހަކަށްއެހެންީވމާ ބޮޑު.  ދަތި ަވރަށް އެ  .ނުކިރޭމަސް އި،މަސްބާނަ

 އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީެގ ސުާވެލއް. ކީަވނަ ސުާވލަ 3ދެން  ؟ފާނެތޯއިފިލަ

 އި އެުކ ބޭނުންޭވ. އެއީ މުއިިރއާޔާ އިޒުނަ ،ހުއްދަ އޮތްނަމަ ްއާވީތެވ އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށްލަންަވޒީރު ޖަާވބު ނުދެ

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.؟  މުސްތަޤުބަލަކީ ކޮަބއިތޯކުނުެގކޭލަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރެއްެގ ުސާވލު އެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުރުމަށް. އެހެން  އޮންނަނީ އެ އިއްޒަތްތެރި  އާއްމު ޮގެތއްަގއި މި

ން އަނެއް ޕާޓީއަށް މީހުން ހުރަސްކުރުމުަގއި އް ޕާޓީދެންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެ ،އޮންނަ ސަބަބުހަމަޖެހިފައި 

ަވކި ާދއިރާއަކަށް. ންނަނީ ފައި ހު ންބުެވަވަޑިއެގޚާިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އިންތި ،ެލިވއްޖެ. އެއީ އިއެކަމަށް އަިލއަުޅަވ

ުނޭވ. އް ޅިފައެ ޅުން އޮާގްތުގ ،އޮންނަ ުގޅުން އާާއއި ކުޅުދުްއފުށީ ސިޓީދެން އަުޅަގނޑު އެްއެވސް ާހލެއްަގއި މަކުނުދޫ

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ޒަހާ ަވޙީދު ާވހަަކދެއްކެުވން: ލްޗަރއެންޑް ެއްގރިކަ މެރިން ރިސޯސަސް ،ޒްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީ

ިގނަ ބޭފުޅުްނ  ަވރަށް ،މަސްެވިރކަމަށް ހުޅުާވލަން ަވރަށް ބަިއަވރު ބޭފުޅުން ެގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިޔަރު

ާވހަކަ ެދކެެވމުންދަނީ. ދެން މިޔަރު  ޮގންޖެހުމެއްެގ ޮގތުން މިކުަރްއާވ. ެއއީ މަްސެވރިންނަށް ދިމާާވ ތުަވކާލާ

ަވުގތު ރާއްެޖއަށް މިޔަރު  ނުޭވ. އެ  އްެވސް ރާއްޭޖގައި މިޔަުރެގ ހާލަތެއް ބަލާފައެ މަސްެވރިކަން މަނާކުރިއިރު

ން އުފެދި ޮގތު ބީޢީޠަ އިޭއތީަގ ،އަދި މިޔަރަކީ އުފެދި ތިމާެވީށެގ ޮގތުންނާއި  ،މަސްެވރިކަން މަނާކުރަން ދިމާީވ

، ެއއީ އޭރުެގ ހާލަތު. ދެން އަދި މަދުން ދަރިމައިާވ ބާަވތެއް ކަމަށް ެވެގން. އެހެންީވމާ  ،ބޮޑުުވމަށް ިގނަ ދުަވްސ ނަގާ 

 ފަރާތުން ެއ ޝަުކާވ ދަނީ. ދެން މަސްެވރިންެގ ުކރަމުން މިޓަކަިއ އަުޅަގނޑުމެން މަަސއްކަތްމިހާރުެގ ހާލަތު ބެލުމަށް

ކުރުުމަގިއ މިކަހަލަ ކަންތައްަތކަށް ފޮތް ރިޕޯޓު ްގަމުކ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސްެވިރކަމުަގިއ ލޮބޮޑަްށ އާދޭ. އެކަ ރަށްަވ
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އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،ީވމާއެހެންބައްޓަްނާވންޖެހޭ. އެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މިކަން ެވސް 

ުޅަގނޑުމެން އޮންނާނީ އިލެކްޓްރޯނިްކ ލޮްގފޮެތއް ހިސާުބ ނެުގމުެގ މަަސއްކަްތ ކުރުުމަގިއ އަތަފާސް ،ކަތްތައް މަސައް

ހިސާބަށް . މި މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަީށެގންާވ ޮގތަކަށް ލިބެންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ތަފާސްތަޢާރަފުކޮށްފަ

 ލަްއވައިފި ކަމުަގއިާވމީ ޮގުތން ިވސްނާުގާވލަންޖެހޭނީ. ދެން ބައިނަލްއަ އި ހުޅު ލުުމަގއިމިކަހަލަ ކަެމއް ހުުޅަވ ،ބިނާެވ

ހާލަތު މިތިބީ.  ޤައުމެްއގައި މި 2ުޗއަރީެގ ތެޭރގައި. ދުނިޭޔެގ ކްއަުޅަގނޑުެމން މިތިބީ މިޔަރުެގ ސެން ،ަވނީ ނަމަެވސް

ންޖެހޭ. ދެން   ކަންތައްތަކެއްޯތ ެވސް ިވސްނަ، ތިމާެވށީެގ ޮގތުްނ ެވސް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކުާރނީ ކޮންކަހަލައެހެންީވމާ

ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދިެވހިރާއްޖެޭގ ކަނޑުފަުޅެގ ދިރާސާތަެކްއ ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގިއ  ،ަނާވނެއެނިގަވަޑއިަގން

 ވް ރާބްަގޑިއިުރެގ  690ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތުގައި  އެީކގައި ކުރަމުން މި ޓީ ކޯރިޝަނާރިޕްރޮސްޕަ ބްލޫ

ފަހަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް   4ުކރި ސާރޭވަގިއ ެވްސ އެންމެ އުލު ބަލަްނެވެގން ޙަމާ ،މިޔަރު އުޅޭތޯ ޫނޅޭތޯ އެއީ  ،އޯީވޑި 

ހަމަ  ށްބޮޑު މައްސަަލެއއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަ ފުޓޭޖުން މި ލިބެނީ. މިޔަރުެގ މައްސަލައަކީ ަވރަށްތަކުން އޯއެ ީވޑި 

ށް މިޔަރުެގ ދެން އެކަމަުކ އަޅުަގނޑުމެންނަދައްަކާވނީ ކަންތަްއތަކެއް ހުރީމަ.  ކަާވހަ ބޫލުކުެރޭވ. މަސްެވރިން އެ ަގ

ބޮޑެތި  މަސްެވރިކަމުަގއި އަުޅަގނޑުެމން ެވސް، އަުޅަގނޑުމެންެގ ފުށުން ެވސް މިޔަރުެގ ދިރިއުޅުމަށް ަވރަށް

. ކާންދޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިޔަރަށް ޑަސްބިންތައް ބަންޑުންޖަހާއެބަ ބަދަލުތަކެއް އާދޭ. އަޅުަގނުޑމެން ރިސޯޓްތަކުން 

، މިީއ މާެވސް އެބަދޭ. އެހެންީވ އިންސާނުންނާއި މިޔަރާ ، އަުޅަގނޑުމެންނާ، ތަފާތު އިންޓަރެްކޝަންތަކެއްއެހެންީވމާ

ެލޭވނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނަޑކަށް އިްށ އެހާ ފަސޭހައިން ހުޅުަވކުރެިވެގން ނޫނީ އަޅުަގނޑަފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި މަޝްަވރާ 

ބެހޭ ޮގތުން   އް ހެދެމުންދާއިރު މިކަމާ ނުކުރަން. އަުޅަގނުޑމެންެގ މަސްެވރިކަމުެގ މެޭނޖްމެންޓް ޕްލޭންތަލެއްބޫަގ

މިޮގތަށް ހުރި ރަށްރަށުގެ  ިއ،ކޭލަކުނާ  މުން ތި ަވޑަިއަގންނަަވީނ،ކުރާނެ. ދެްނ ތަކުރާރުކޮށް ިވދާުޅަވއިތުރަށް ަވކާލާތު

ަވނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ފަހުން ށްފައި އޮތް ތަްނތަނުެގ ޮގުތގައި ަވރަށްާވހަކަ. މި ރަށްތަކަކީ މިހާރު ހިމާޔަތްކޮ

ދާނީ އަޅުަގނުޑ  ، މިތަންތާެގ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން އެކުލެިވެގން. އެހެްނީވމާކުރައްާވފަޢުލާންން އިންޓުންއެންަވޔަރަ

ެވސް  ށްްއޔިތުންނަތޮޅުެގ ރައެކު ތި އަ އެއާ އެީކަގއި. އަދި ހަމަ ންނާހޯލްޑާރުސްޓޭކް ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ތަފާތުަގ

ކުަރއްާވނެ ކަމަށް ން މަސައްކަތްމިނިސްޓްރީ މިތަންތަނުން އެންމެ އެކަށީެގންާވ މަންފާއެއް ނެރެޭވނެ ޮގތަކަށް އެ

 ބޫުލކުރަނީ. ޝުުކރިއްޔާ.ަގއަޅުަގނޑު 

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

އަރުަވނީ ދިއްަގރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތިރ ރު މި ފުރުޞަތު. އަޅުަގނޑު މިހާ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު

 ށް.މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަނަ
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 ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ  ،. ައޅުަގނުޑެގ ފުރަތަމަ ސުާވަލކީޓަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޚަބާ މިނިސް

ހިސާބެއްަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ެގންދަާވ ާވަހކަ ިވދާުޅވެއްޖެ. ނަތީޖާ ކިހާމަސްެވރިކަމުެގ ބިުލެގ ަގާވއިދު ހަދަމުން ،ލުބި

ބޮޑު މަސައްކަެތއް ެއއީ.  ަވރަށް  ޓަކައި ކުެރިވފަިއާވއެ ބިލުން މަހުެގ އަަގށް ބަދަލެއް ެގނަުއމަށް ؟ފެނިެގންދާނެތޯ

މ. އަތޮުޅގައި އަބަދުެވސް  ؛ކަމަކީ މ. އަތޮޅު ދެން އަނެއް ؟ނިެގންދާނެތޯހިސާބެްއަގިއ ފެއެޮގތުން ނަތީޖާ ކިހާ

މި  ؟ޭވތޯއޮމީގައި ޝެިޑއުލެއް  ްއ ފަހަރު ނޯންނަ މައްސަލަ.އެ މަސްެވރިން ކުރާ ަޝކުާވއެްއ އެއީ މަްސކިރުމަށް ބޯޓު ބަ

 ؟ކޭތޯ ދަންނަާވނީތުން ަކއިރީަގއި ކީ. އަތޮޅުެގ ރައްޔިމ އަދި އަޅުަގނޑު ؟ތޯޓަރކުރަްއަވންނިކިހާަވަރކަށް މޮ އުލްޝެޑި

ެއޅުމުެގ  މަސް ފެކްޓްރީެއއްުނަވަތ  ެގްނުގުޅއްަވންތޯ އް އެޅުުމެގ ިވސްނުން އެބަޖެމ. އަތޮޅުަގއި ކޯްލޑް ސްޯޓރޭ

އޭެގ ަފއިާދ  ،ނަމަ ެގންުގޅުއްާވ ؛އެޮގތުން ރައްޔިތުްނނަށް އޭެގ ފައިދާ ؟ިވސްނުން އެބަ ެގްނުގުޅއްަވންތޯ

 ޝުކުރިއްާޔ. ؟ ކުރާނެތޯކިހާހިސާބެއްަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ްއޒަތްތެރި ަވޒީރުއިމެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ޒަހާ ަވޙީދު ާވހަަކދެއްކެުވން: ލްޗަރއެންޑް ެއްގރިކަ މެރިން ރިސޯސަސް ،ޒްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީ

 ،އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ  ޖަާވބުަގއިސުާވލުެގ ބަރު ކުރިއިްއޒަތްތެރި މެން ދެ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާ

 އްކަތް ސަ ަލއި އެ މައިނޑުމެން ތަފާތު ތަންތަނަށް ޕްރޮޕޯޒަލް އެކުަލަވޓަކައި ައޅުަގފެކްޓްރީތައް އެުޅމަށްޭގދޮށު މަސް

 ށް ފެކްޓްރީ އެޅުމަމަސްޭގދޮށު  ރަށެްއގައި 4އަތޮޅު  މިހާރު އައްޑޫ ،ދައިންއެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ފަމުންނޭ ދަނީ. ެވކުރެ

ދާ  މިމުން އްަވމިހާރު ކުރަ އަުޅަގނޑުމެން، ީވމާދަނީ. އެހެންއެ މަސައްކަތްަތއް ކުރެްއެވމުން ،ކައި ފައިސާ ލިބިޓަ

ޓަކައި ބޭނުންާވ ފެްކޓްރީ އެޅުމަށްޭގދޮށު މަސް ،ޓަކައި އެކި ކަންކޮުޅތަކަށް މަސައްކަުތގައި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ރާއްޖޭެގ

އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ  ؛އްކަްތ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ކުަރމޭ. ދެން ސުާވލެއްގައި ުކރެއްވީ ެގ މަސަފައިސާ ހޯދުމު

ތަކުްނ ޓުެއްގރީމެން ޓީރު އެކްސްްކލޫސިިވހާއަޅުަގނޑުމެން މި ،ދަންނަާވނީ ؟މަސައްކަތުން ކިހާތާކުހޭ ނަތީޖާ ލިބޭނީ

މަހުެގ ސިނާޢަުތަގިއ ެއްގރީމެންޓަކަށް ަވެދޭވކަްށ ޅުބިލަެއީކ ކައިތުރު ަބޔަކާ ކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަނުކުމެެގން ނޫނިއްޔާ 

އަުޅަގނޑުމެްނ  ންީވމާ، ފުރަތަމައިނުން ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތޭ މިހާރުޭވކަށް ނެތޭ. އެހެއިލެ ނެތޭ. ހުޅުަވ

މަސްެވިރކަން އެންމެ  ،ކިރާ ބޯޓަކީ މިފްކޯއިން ތަފާތު އިރުއިުރަގއި . ދެން މަސްއެކީ ިމ ކުރަނީއޮފީހާ އެޓާނީ ޖެނެރަލް

އްާޔ ޮގތުން ވެއްޖެ  ެގންދަަވނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވރަްއަވމުންލަޒްކުޓްތައް މޮބިބޯރަނަގޅު ސަރަހައްދެްއގައި އެ 

 ނެތުމާ  ތްަތއްއަޮތޅުަގއި ކިރޭނެ އެހެން ޮގ ބޯުޓ ޮއޭވ. އެީއ މ.އަތޮުޅަގިއ ހަމަ ަވރަށް ިގނަ ަވުގތުތަކުަގއި މަސް މ.
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 ނަށް ކޫްއޑޫެގ ކެޕޭސިޓީޓަމެޓްިރކް 6000 ،ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނުުކރިއްާވަފއިާވނެ  މި އަހަރުދެން އެީކގައި. 

ަގތުމުެގ ކެޕޭސިޓީ މަސް ޓަނަްށ ބޮޑުކުރައްާވ ާވހަކަ. އެހެންީވމާ، 4000ެގ ކެޕޭސިޓީ އަދި ފެލިަވރު ،އި ބޮޑުކުރާ ާވހަަކއާ

އޮްތ ސިނާޢަތް  ުރ ފެށުނުއިރުއޭ ހަމަ ؛ރީ ަވރަށްޓޯރޭޖް ކެޕޭިސޓީ މިހިއިތުރުެވެގންދާނެ. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންެގ ސް

ނަކަށް މި ކަންތައްތަކަށް ން އަުޅަގނުޑމެތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ެގނެސްެގން ނޫނިއްޔާޢަމާ، ސިނާ ހިސާބުގައި. އެހެްނީވ

 އްލެއް ނާންނާނެ. ޝުކުރިއްާޔ.ޙަ އަަވސް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެއީ ނައިފަުރ  ؛އަޅުަގނޑުމެނަށް ިއއްަޒތްތެރި ވަޒީރަށް ދެން އެއް ފުރުޞަތުޒަތްތެރި މެންބަރު.  އިއް ރިއްޔާޝުކު

 މިން. ލާނައިފުރުޞަތުއެުރުވމުެގ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ދަންނަވަ  .ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް

 ،ކުރަްއަވނީ. ެއއް ުސާވލަކީ  ސުާވެލއް 2ަގނުޑ ިވއިުރަގިއ މައިތަނުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސުާވލުކުެރއް

ނުަލއްާވ ތި ހުންނެީވ އިުއަވ ؟ނަންަގާވނެތޯއޭ ތައް ުއާވލުމަށް ކިހާ ދުަވހެއްޓުއެކްްސކްލޫސިްވ ެއްގރީމެން

ާވހަކައެއް.  އުާވލުުމެގ މަުގމަތީގައި ެއަކން ހިނަގމުންދާ  ،ރު ިވދާޅުަވނީ ދެން އިއްަޒތްތެރި ވަޒީ ؟ކީެއއްެވެގންތޯއޭ

މި  ؟ލެޭވނީއިތައް އުވަ ރުެގ ނަޒަރުަގއި އެ ެއްގރީެމންޓުކޮންިއރަކުންތޯއޭ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީ  ،ސުާވަލކީ އިތަނުަގމި

ިސޓީެއއް ލިޔުްއީވމާ ެއްގރީމެންޓް އުޭވ. ދެްނ  ،ޮގތުަގއި ިއއްޒަްތތެރި ަވޒީރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެކެަވޑަިއަގންނަާވ

 ުގޅޭ އެ ފަރާތުން ެއކަމާ ،ާވަނމަ ފައިާވ އަެންއ ފަރާތުން މައްސަލައެއް ކޮށްހުަގިއ އެްގރީމަންޓު ފަލުމަށް އުާވޓްއެްގރީމެން

ޮގުތަގއި ެއ  ިމ މަޖިލީހަށް އެނިގފަިއ އޮތް  ،ޮގތުަގއި ތުން ކޯޓަްށ ދާން މި ޖެހެނީ. އަުޅަގނޑުމެނަށް އެނިގފަިއ އޮތްޮގ

ދުަވހަކުތޯ ިސޓީ ފޮނުއްާވނީ ކޮން އެ ،އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު އެހެްނީވމާ،ކްޓްތަްއ ހުރީ މިދެންނެިވ އުސޫުލަގއި. ރެކޮންޓް

މަސްެވިރކަމަށް އެިކ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ އައްަސަވނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިތުރަށް އެ އައްސަަވނީ

 ށް ތަކަެއްއޮގ ށްްއކަނުެގ މަސަެއ ތަންތަ ؛ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައި ހުިރ ބޮޑެތި ތަންތަން ޮގތުން ެއކަން ރަށްރަށުން ސިނާޢީ

އަދި އެ ތަންތަްނ  ،ނިމުމެްއ ެގނެސް ކަށްއެހެންީވމާ، އެ ތަންތަުނެގ ކޮންޓްރެކްޓްތަ ؛ާވުވން މި ،ހުއްޓި ،ނުކުރެިވ

ހިންޭގނެ ޮގތަކަށް ބަދަލުެވެގންދާނީ ެއ  ،ަތއް މެދުެވރިކޮްށެގން ިވޔަސް އަދި އެހެން ޮގތަކުން ިވޔަސް ެވސް ބޭންކު

އެކަން ކުރަްއާވނީ  ،ިއއްޒަތްތެިރ ަވޒީރޭ ާވލަކީސުެގންނޭ. އެހެްނީވމާ، މި މަޖިލީހުެގ ތައް ެވސް ބާތިލުުކރެިވއެްގރީމެންޓު

ުގޭޅ  މި މަޖިލީހުން ހަދާފައިާވ މަސްެވިރކަމާ ،ސުާވލަކީ ؛އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ދެން މި މަޖިލީހުެގ ؟ކިންއިރަކުންޯތއޭ

ބަރު މަހުގައި. މި ންސެޕްޓެ ، އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެީދުގުކރެުވނީނު ތަސްމި ާގނޫ .ބޮޑެިތ އިޞްލާުޙ ެގެނއްސަ ،ާގނޫނު

ން ޮގުތެގ މަތީ މި ާގނޫނުަގއިވާ ، އިާބރާތުން ބުނެފައި އެަބއޮތް ަވނަ މާއްާދެގ )ނ( ަގިއ ަވރަްށ ސަރީޙަ 86ާގނޫނުެގ 

ަވޒީރު މި އިއްޒަތްެތިރ  އިއްަޒތްތެރިމާ، އެހެންީވ .ށްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަމަސް 3ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުަތއް 
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. ެއ ކަމަށް ޮގސްަފއިާވފަހަނައަޅައި  މަސް 3ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު މިހާރު  ،މެންބަރުން އެ އައްަސާވ ސުާވލަކީ 

 . ެމންބަރަށް ތުއަރުަވނީ ނައިފަރު ދާއިާރެގކަމަށް. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަ ަގާވއިދުތައް ކޮބައި

 

 ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ: މެންބަރުނައިފަރު ދާއިރާެގ 

ުގިޅެގން ައޅުަގނޑު  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރައްާވ ސުާވލާ ދާއިާރެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޑަެވލީ

ކަށް. . މި މައްސަލަ ަރްއދުަވނީ ެވްސ ކޯލިޝަނަމިެވސް ކޯލިޝަނޭ ،އެެވްސ ކޯލިޝަނޭ ،ނަާވލަން ފުރަތަމަ އޮތީދަން

ެއއް ސުާވލު.  ؟މާތްކުރެޭވނީ ކޮންއިރަކުންތޯއޭހިތު ޙަލަޞްމާޔަތްކޮށްފައި ރަްއޔިތު މީހާެގ މަހިލަޙަތު ޞްމަލިޝަންެގ ކޯ

. އަޅުަގނޑު ރަްއޔިތުން ޔައިމަ އެބަ މީހުން އަހާދި ށްއަުގެގ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ރަށްރަށަހަމަ ،އަނެއް ސުާވަލކީ

ަގންނަާވހެެނއް. އެއީ އަުގ އެނިގަވޑައި ކަށް ހަމަޓަރީްޒ މިނިސްނުެވއޭ ފިޝަަޑކަށް ހިއެއްނއަުޅަގ ،ބުނަންކައިރީ އެބަ

 ؟ނަާވތޯައުގ އެނިގަވޑަިއަގންޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯ އެކަމަނާ ިވދާޅުިވހެނެއް. ހަމަ ،ޑަކަށް ހިެއއްނުެވއޭނއަޅުަގ

 35ން ކަންނެލި ކިލޯއެްއ ހުފަ އެހެން މި ެދންނެީވ މި ސަރުކާރު އައި  ؟އެީއ ކިހާަވެރއްތޯ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނަމަ

އަަގީކ ަމއްޗަކަށް ނުދޭ. އެހެންީވމާ، ހަމަ ުވރެށްރުފިޔާއަ 12ަމއްަޗކަށްނުދޭ. ކަޅުބިލަމަސް ކިލޯެއއް  ުވރެރުފިޔާއަށް

އް ފެނޭ. ައޅުަގނޑަްށ އެތަނެއް ނު  ތްކުރަން އެްއެވސްކަެމއްކުރާމާޔަހިދެން އެންެވިރކަން  ؟މިއީތޯއޭ

 ގު އަނުން ެވްސ ހަމަޤީޔަ ؟މާޔަތްކުރުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަެމއް ހި ންންެވރިކަިވދާޅުެވެދްއަވފާނަންތޯ އެ

ަތނެއް އަުޅަގނޑަކަށް ނުފެނޭ.  ކުރާހޯދުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުން ފިޔަވައި އިތުރު އެްއެވސް ަފރާތަކުން މަސައްކަތެއް 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 12ކަޅުބިލަމަސް ކިލޯެއއް  .ރުފިޔާ  35 ؟ކަންނެލި ކިލޯއަކީ ކިަތއް ރުފިޔާއޭތޯ ،ރި މެންބަރުން ިވދާޅުީވތްތެއިްއޒަ

ށް އަންނަމުން މަސް ގަންނަ ދެ ބައެއް ކައިީރަގިއ ކަމަށް. އަުޅަގނޑު މިއަދު މަޖިލީހަ ނުދާ މަްއޗަށް ރުފިޔާއަށްުވރެ

 ޒަތްތެރި ަވޒީރު. އް އި ރުފިޔާަގއި. 65އެ ައުގހުރީ  ،އަހާލިއިރުަގއި

 

 ޒަހާ ަވޙީދު ާވހަަކދެއްކެުވން: ލްޗަރއެންޑް ެއްގރިކަ މެރިން ރިސޯސަސް ،ޒްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީ

 އަުޅަގނޑުމެން ޓަކައިއޭެގން ިނުކތުމަށް ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއކްސްކްލޫިސިވޓީ ެއްގރީމެންޓުތައް

 ކަށް ހިޔެއްނުޭވ މި އެކީގައި ައޅުަގނޑަ  ަވނީ. އެހެންީވާމ، އެ ލަފާފުޅާއިރނީ ޖެނެރަލުެގ ލަފާފުޅަކަށް އެދިފައެޓަ

ދުަވެހއް ނަާގނެހެނެއް. ައޅުަގނޑު ުއްއމީދުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް ދެިތން މަހެއްެގ ތެޭރަގިއ މިކަން  ިގނަ ށްމަސައްކަތަ

 ؛ކުރިންެވސް މަުހެގ ައުގެގ މަހުެގ ައުގ. އަުޅަގނޑު ިމއަދު މީގެ  ،ެރްއިވ ުސާވލަކީ ނިމިެގންދިޔުން. ދެން ކު
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ްސ އަުޅަގނޑު އަުރވައިފިން. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ހިެޔއްނުޭވ މަޖިލި އަުގ މިިކާޔ އެްއޗެްއެގ ތަފްސީލުއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ

 ،ެވސް އްެޔެގ ައުގ ކަމަށް ބަލާ ކަމަށް ަވންޏާދެން އިާވހަކަ ޮއޅިަވަޑިއެގންފައި އޮތް ކަމަކަށް.  މެންބަރުންނަށް މި 

 ދަށް އަުގ. އެހެންީވމާ، އެ މަޢުލޫމާތު ރަނަގޅެއް ނޫނޭ  ަގއި. އެންމެ 55ެވރިކަުމެގ ައުގ ހުރީ ެގ މަސްކަންނެލީ

 ދަންނަާވނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދެ މަހަކީ  ،އަުޅަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ައރިހު ދަންނަާވލަން ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު 

އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ެއކަން ަވރަށް ބޮޑަށް އެހެންީވމާ، ސް މަޑުކުރާނެ މުއްދަތެއް ނޫން. ނޑު ހިތުން މި މަޖިލި ޅުަގއަ

ސް  ތާ ެވސް މި މަޖިލި. ދެ ހަފުކޮށްދެްއުވމަށް ނިހާޔަތަށް އަޅުަގނޑު އެދެންއަދި އެ މަަގށް މަސައްކަތް !ބަލައިަގންނަާވތި

ަގވާއިދު ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވެމްއ  ،ފަހު ކަށްމިއަދުެގ މި ސުާވލުތަ ބުާވނެ. ައޅުަގނޑުއަުޅަގނޑު އަޖައި ،ބަލައިެގންފިނަމަ

މަސްެވރިކަމުެގ  ،ދެްއުވމަށް މަޖިލީހުެގ އަމީންޢާއްމުެގ އަރިުހގައި އެދިއްޖައިމު. ެއއީ އަުޅަގނޑު ެދންނެިވހެންއިބާއްވަ 

ުގޅޭ ަގާވއިދުތައް ަހދަންޖެހޭ މުއްދަތު. އަދި ެއ  ިމ ާގނޫނާ ،ަވނަ ާމއްދާެގ )ނ( ަގިއ އެބަ ަބޔާންކުރޭ 86ނޫނުެގ ާގ

ަވނީ ަގާވއިދު ޮކމިޓީއަށް. ީވމާ، އަުޅަގނޑު ޒިްނމާ މަތިެވފައި ،މުއްދަތަށް އެ ަގވާއިދުަތއް ހެއްދުމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު

ރި ަވޒީރު. ެދްއުވމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެއިެގ ބައްދަުލުވމެްއ ބާއްަވަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން ަގާވއިދު ކޮމިޓީ

  )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަޅުަގނޑު މި އެނބުރެނީ މަޖިލީހުެގ ރައިސްެގ މޭޒުން އިްއާވ ކަންކަމަށް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށް  ،ންމަތީ ންކޮށްފައިާވ ޮގުތެގަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގިއ ބަޔާ 115

 ޓް ރެިސޑެންބަހްރައިން އަިދ އޮމާނަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން ،ޓަކައި މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްާވަފއިވާ 

 ނިާޔސާ ޑރ. ހ. ،ސަފީުރ ކަމަށް ޓް ންޑެސިރެބަހްަރއިނަށް ދިެވހިރާއްެޖއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮން ،ސަފީރުކަމުެގ ތެެރއިން

ރަބިއްޔާއަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާަފއިާވ ޢަދީ ޢޫބަދަލުަގއި ސަ ިއ،ޙުސައިން ނިޔާޒުެގ ނަންފުޅު އަނބުރާ ެގންދަަވ

 ބަހްރައިނަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާފައި  ލީލްޚައަލްފާޟިލް މުޙައްަމދު  އުުތރުެގާއޭގ ގ. ،ހުންނަާވ ސަފީރު

ދިރާސާކޮށް  ،ކަމަށް ހަމަޖެއްސެުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ރުސަފީ ޓްރެސިޑެންނަާވ ނޮންހުން
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ެދްއުވމަށް އަުޅަގނުޑ އިމި ސިޓީފުުޅ ިއއްަވަވ .ުވމަށްއްުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނު ޮގތެއް ނިންމުމަށް ެއ މައްަސލައާ

 އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން.

 

 އިްއެވުވން: މޭޒުން ރީދާއި

ޖުލަިއ  11ެވދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެެވ.  ،މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ،ރައީސް .ތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސްރައްޔި

ަވނަ ާމއްދާެގ  115ެގ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުައސާސީ .ަހާވލާދީ ދަންނަަވމެެވ ަގއި ފޮނުްއިވ ސިީޓއ2019ާ

ޓަަކއި ތިޔަ ރުން ކަނޑައެޅުމަށްހިރާއްޖެއިން ސަފީބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދިެވ ،މަތީން ިއާވ ޮގތުެގށްފަ)ދ( ގައި ބަޔާންކޮ

ސަފީރުކަމުެގ  ޓްރެސިޑެންދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަާޅ ނޮން ށްބަހްރައިން އަދި އޮމާނަ ،މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްާވފަިއވާ 

ޙުސައިން  ނިޔާސާ ޑރ. ސަފީރުކަމުން ހ. ޓްސިޑެންރެ ންރައިނަށް ދިެވިހރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮބަހް ،ތެރެއިން

ރަބިއްޔާއަށް ދިެވހިރާއްޖެިއން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަާވ ޢަީދ ޢޫބަދަލުގައި ސަ ،ޅު އަނބުރާ ެގނެސްނިޔާޒުެގ ނަންފު

 ޓް ޑެންސިރެރައިނަށް ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަާޅ ނޮންބަހް ލީލްޚަައލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  އާގޭ އުތުުރގޭ  ގ. ،ސަފީރު

 އެ މަޖިލީހުން ނިންމެިވ ިއ،ދެްއަވެގ މަޝްަވރާ ހޯއްދަަވއިމެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު ސަފީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސެުވމާ

އަންަގއިދޭ ާކޑުެގ ކަން އެކު އެމަނިކުާފނުެގ ަވނަަވާރއި ދިެވިހ ރައްިޔތެއްސިީޓއާ  ެދއްުވްނ އެދެެމެވ. މިޮގތް އަންަގވައި

ޚާދިމްކުމް،  .2019 ބަރުންިޑސެ 11، 1441ރު ޚިރަބީއުލްއާ 14ބޫލުކުރެއްުވްނ އެދެމެެވ. ގަ މު ރާތިހުކޮޕީ ފޮނުީވމެެވ. އި

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރިޖީޚާދިރާސާކުރުމަްށ ޤައުމީ ސަލާމަތާިއ  އިޝުކުރިއްާޔ އަމީންޢާއްމު. ައޅުަގނޑު މިިސޓީ މި ފޮނުަވީނ މަޖިލީހުަގ

މިހާރު   ،ފޮނުާވއިރު އަުޅަގނޑު ަދންނަާވލަން ބޭނުންުކެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނަވން އަުޅަގނޑު ނިންމައިފިން. ންތަުގޅު

ނުާވެއއް ވާއެއް ދަނީ. މަ މި ދެ ބޭފުޅުން މިހެން ބަދަލުަވމުން މިށްތޯ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ހަކިތައްފަހަރަ

ޒުެގ ނިޔާ  ޙުސައިން ޑރ. ސާ ެވސް ނިޔާ ގައިމުއަުޅަގނޑު ހަމަތޯ. ަވރަކަށް ސާުފޭވ ކޮންމެެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދެން ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ެވސް ތަނުގައި އަޑުއަހައިފިން.  ެގ ާވހަކަ ތިންހަތަރު ފަހަރަކު މިލީލްޚަމުޙައްމަދު  ާވހަކަާއއި

މާ، މި އިްއޒަތްތެިރ ީވއިންތިހާއަށް އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަ ދެ ބޭފުޅުން. އަދި އެހާމެ ޤާބިލު ދެ ބޭފުޅުން. އެހެން

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެދކެން. ބޭނުންތެރި ންޮގތެއް ުކޑަކޮށް ިވސްނާލު ަވމުންދާމިކަމުަގއި މެންބަރުން 
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބޭފުޅާ  އެ  ފަރާތުންަސރުކާރުެގ ،އަރުަވނީ މަކުނުދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

ެގ ދާއިރާަގިއ ިވޔަފާރީ ެދްއަވނީ އިއިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވ ،ަގނޑުމެންނަށް މިއަދުެދްއަވނީ އަޅު އިހުށަހަޅުއްަވ

ަގިއ  2019 ބަރުންޮނެވ 27 ،ަވނީއުފެއްދުމާއި ދެެމހެއްޓުމުެގ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއާވފައި ާވދަެވިރކަން 

ެދއްީވ ެވްސ އިަވނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވ 72ލީހުެގ ޖިމަ ަރއްޔިުތންެގ ަވނަ 19 ،ނުބޭއްުވ

ފަހުބަސް  ،ޖަާވބުދާރީެވަވަޑއިަގތުމަާށއި ،އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލު ހުށަހެޅުއްުވމަށާއި މަކުނުދޫ ދާ

އެހެންީވމާ، މިހާރު  .ޑައިަގންނަާވފަހަރަކު ލިބިަވ ކޮންމެ ،ފުރަތަމަމިނެޓު  15ިވދާޅުުވމަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ެދއްުވމަށް.އިއްަވޅުއަރުަވނީ ބިލު ހުށަހަފުރުޞަތުމި  އަޅުަގނޑުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

އަުޅަގނޑަށް މި  ،ޝުކުރު ދަންނަަވންމަ ެވސް އަުޅަގނޑު ތަފުރަ ` ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެންމެ

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރީެގ  ،ބޭނުމަކީމި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ  ންސަރުކާރުބުނީމަ. އާދެ، ން ފުރުޞަތު ލި ބިލު ހުށަހަޅަ

ޮގތަށް ހިންގާ   ނިާވިވަޔފާރީެގ ދާއިރާަގއި ާވދަެވިރަކން ހަ ،ދެމެހެއްޓުމަށާއި އިދާއިރާަގއި ާވދަެވިރކަން އުފައްދަ

ަސރުތައް ހުއްުޓުވމަށް ޓަަކިއ ނޭދެޭވ އަ ފާީރެގ ޢަމަލުތަކުެގ ސަަބބުން ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދީ ުކރިއެރުމަށް ކުރާިވޔަ

 ،އެފަދަ ިވޔަފާރީެގ ޢަމަލުތައް މަނާކުރުމާއި ،ިވޔަފާީރެގ ދާއިރާަގއި ާވދަެވިރ ކަމަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްބަސްުވންތަކާއި 

ިވޔަފާރީެގ ބާޒާރުަގއި ނުފޫުޒ  ، އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި ޅޭުގ ެއޅުމާޔަަވޅުކަށް ފި ހިންާގ ފަރާތްތައެފަދަ ޢަމަލުތައް

އެއްިވޔަފާރި  މޮގތުގައި ހިފުން މަނާކުރުމާއި ނަހަމަ ބޭނުން ކުން އެފަދަ މަޤާމެއް ޔަރުޭވ މަޤާމެއް ލިބިފައިާވ ިވޔަފާރިފޯ

ދިޔުްނ އެޅިެގންދާާވދަެވރިކަމަްށ ހުރަސްފާރީެގ ދާއިރާގައި ެއއްކުުރމުެގ ސަބަބުން ިވޔަ އަނެއް ިވޔަފާރިއާ

 އި އަިދ ިވޔަފާރީެގ ާދއިާރގައި ާވަދެވރިކަން އުފައްދަ ،ުލމާއިއިއުސޫލުތައް އެކުަލަވކޮންޓްރޯލުކުރުމުެގ ޮގތުން ކަާމ ބެހޭ 

 .ތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްންުކރުމޭދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އިދާރާަގއި ބާރުތަކާިއ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ބަޔާ

ކޮށްލެޭވ ދެތިން ނުކުތާއެއް ދަންނަާވނަން. މީެގތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގ .ބޮޑު ބިލެއް ަވރަށް މިއީ އަޅުަގނޑު

އަިދ  .އޭެގއިތުރުން އަުޅަގނުޑެގ ިހތުގައި ހުރި މިކަހަލަ ބަިއަވުރ ކަންތައްތައް ެވސް އަުޅަގނޑު ހިއްސާކޮށްލާނަން

މެންބަރުންނާ  މަޖިލީހުެގ  އަދި އިތެރި ރައީސާ އަޅުަގނޑު ބައެއް ާވަހަކތައް އިްއޒަތްެވސް  ނަން ލިބޭއިރުފަހުބަސް ބު

 ިއ،އިނޭގތޯ މި ބިލުގައި ިވޔަފާރީެގ ދާއިާރަގއި ާވދަެވިރކަން އުފައްދަ ،އްސާކޮށްލާނަން. މީެގ ފުރަތަމަ ކަމަކީހި

 ފާީރެގ ާދއިރާަގއި ާވދަެވިރކަން ހަނިާވިވޔަ ،ކޮށް ެދމެހެއްޓުމަށާއިިވޔަފާރީެގ ފެންަވުރ މަތި ،ޔަފާރިތަްއ ކުިރއަރުަވއިިވ

ނޭދެޭވ އަސަރުަތއް ހުއްޓުމަށް  ަޤއުމުެގ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ،ބުންސަބަ ޮގތަށް ހިންާގ ިވޔަފާރީެގ ޢަަމލުތަކުެގ

ްއޒަތްތެރި އި ؛ރާއްޖޭަގއި  ،ށް ޖެހިލާއިރު. އަޅުަގނޑު މި ޕޮއިންޓަޓަކައި އެކަަށއަޅަންޖެހޭ އުސޫުލތައް ބަޔާންކޮށްފަިއާވނޭ
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ާވދަެވރިކަމުެގ ިވޔަފާރިެއއް ޯނޭވ. އްސުރެ ފެށުނީފުރަތަމަ  ،ކަމެއް ސް، ާރއްޖޭަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ދިމާެވެގންދާރައީ

ޓުތައް ެއީއ ސޯރި ފެންނަން އޮތް.އެއީ މިސާލެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ޮގތުަގއި ދިރާުގ އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވ

ުވމުެގ އް ެވސް ހުޅު އަންނަންދެން ެވސް ެގްސޓްހައުސެ ،ޖެހެންދެން ފަހަކާ ަވރަށް އް.ނޑުމެންނަށް މިސާލެއަޅުަގ

 ށްޢިއްޔާ ަވރަިރެވރިންެގ ޖަމުހާއެއް. ދެން ިވޔަފާމީެގ އި ސްލު. ޭބންކުތަކަކަށް ނުަވއްދާ އާދަ ތް އައްދައެއް ނެހު

ިރެވރިންނެއް ނެތް. ައޅުަގނުޑ ފާާފރިެވރިން ތިބީ. ކުޑަ ިވޔަ. ެއތާނގައި ހުސް ބޮޑެތި ިވޔަކުރިއްސުރެ ހަދާފައި ހުރޭ

 ަގއި ޕްރީ ލޭ ާވހަކަަތއް ަދއްާކއިރު. ހުޅުމާލަމިކަހަ ،ދާދި ފަހަކުން ނޫހަކުން ފެނުނު ކަމެއް އަުޅަގނުޑ ހިއްސާކޮްށލާނަން

އަްނ ޔޮހިތުން އެތައް މިލިތަން އެ ހުންނަނީ ހެ ސްކޫލެއް. އެ ހަދިޔާއަކަށް ދިން ޕްރީހެޔޮހިތުން މީހަކު  ،ސްކޫލެއް

އެތަން އަދިެވސް އެަތނުގައި ްސކޫލެއް ނުހިންޭގ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން  ދިެވހި ރަްއޔިތަކު ދިނީމާ ،ރުފިޔާެގ ތަނެއް 

 ،ޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވ ޮގތުަގއިހުރީ. އަޅުަގނ އަދިެވސްކަށް. އެތަން ޔަރައީސް ޔާމީނުެގ ޖަަގހަބޭނުންކުރީ 

ކަމަްށ  ޑުކޮށްފި. އެންމެ ދަށް ައުގ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ނުލިބޭ. ަވިކ ބަޔަަކށް ދޭން ބޭނުންާވތީށް ބިފަސް ފަހަރަހަތަރު

ަގއި ދަނީ. އެކަމަުކ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުތައް ނިސްޓްރީެގ ދަށުން މިކަހަލަ ކަންތައްކޭޝަން މި ޔުަވނީ. ދެން ެއޑި

ހިނާގ ކަމެއް މިއީ. ިމއީ ަގއި އެތަނުެގ މެންޑޭުޓެގ ދަށު ،ކޮންމެ ބަޔަކު ެވސް ،އަދި ޓެންޑަރ ބޯޑެއް އޮަތސް

 .ފެންނަ ބަެއއް ެއްއޗެހިތައް ފެންނަން އެބަހުރިއަުޅަގނޑަށް ެވސް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ރައީސް. މީގައި ަވރަށް ސާފުކޮށް 

ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ނަ ދެަވ ؟އުފެދޭނީިވޔަފާރީަގއި ، ކިހިނެއްތޯ ާވަދެވރިކަން މާއެހެންީވއަުގ ދަށް ފަރާތަކަށް ނޫން. 

ލުމުެގ ޮގތުން މުދަލެްއ މި ިބލުގައި ިވޔަފާރީެގ ާވދަެވިރކަްނ ނައްތާ ،ންނަނީ އަނެއް ކަަމކީއޮ ދެން  ،ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި

ދި ަވކި އަުރތު ކަނޑަައޅައި މެދު ޝަ އް ިވއްކުމާތެމަުގ ކަނޑައެޅުމަށް މުދަލެއް ުނަވތަ ިޚދުއަނުަވތަ ޚިދުމަތުެގ 

 ެގ ަޅއި، މުދަލެއް ނުަވތަ ޚިދުމަތެއްއަކަނޑަ ރުުމގައި ލިމިޓުކުއިންެވްސޓު ،މުދާ އުފައްދައި  ،ށްކޮލޮކޭޓު މާކެޓެއް އެ

ޔަފާރި ޞަދުަގއި ވި ޞަދުަގއި ނުަވަތ ާވދަެވިރކަމަށް ހުރަސްއެޅުުމެގ މަޤްމަޤްމާކެޓުެގ ާވދަެވިރކަން ނައްަތއިލުމުެގ 

ަވރަށް ރަނަގޅު ާވހަަކއެްއ ަކމަށް ކަނޑައަޅާަފއި އެަބއޮތް.  ެށއްކުމަކީ މެއް ުވެއްއބަސްުވހިންާގ ބައެްއެގ މެދުަގއި 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ބޮޑު ކޮމްޕެނީއެްއަގއި އިންނަ ނޫނީ އާދައިެގ ކޮމްޕެނީއެްއަގިއ އިންނަ ަވރަށް ރަނަގޅު 

އެއްކޮްށ  ންދިއުމާ ެގއޭނަހަމަ ކޮމްޕެނީއަކުން އޭނަ ެގންޮގސްދާނެ މުސާރަ ދީފަ. މާ ބޮޑު  ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަކު

ނޫނިްއާޔ  ،ޮގސް ދަނީ ހިފައިެގން. އެ ިވޔަފާރި އެްއކަލަ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ިވޔަފާީރގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އޭނަ މި

ހުރިހާ   ހުރި ،ހުރިނަމަ . ދަމުން އެތާއުސޫެލއް ެވްސ މިތަނަކު ނެތް ،އަމިއްލައަށް ފަށަނީ. މިކަހަަލ ަގާވއިދެއް 

ލަނީ. ިވްއކާިވޔަފާރި ޮގސް އަނެްއާކ އެހެން މީހަކަށް ބުނާ  ހިފަިއެގންދަނީ. މިތަކެއް ޓު ކޮންޓެކް ރިހާއި ހުކާމަޢުލޫމާތަ

، ހިންަގން ހަާވލުެވަފއި ހުންނަ ނޫނީ އެތަނާ ،ހުންނަ ެވރިޔަކު  އްގައިތަނެ ؛، ަގާވއިދުަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭއެހެންީވމާ

ރީއަކަށް ދާއިރު އޭނަ ކުރިްނ މަސައްކަތްކުރި ކޮމްޕެނީެގ ެސލެ ނޫނީ ކަށްޔަރިފާެއހެން ިވޔަ ،މީހާހަާވލުެވފައި ހުންނަ 

ެވްސ ށް އަ، އޭނަ ދާއިރު އޭނައެްއޗެހި. އެހެންީވމާ ތަކާޓުއެބަޖެހޭ. ކޮންޓެކް މާޔަތްކުރަންހި  މާޔަތްކުރުން،ހިކަންތައްތައް 
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 ،އަެނއް ކޮމްޕެނީއަށް ،ެއްއޗެހި ަތކާީރެގ ކަންތައްހުރި ކޮމްޕެނީެގ ިވޔަފާ އި އެބަ އަންނަންޖެހޭ ކުރީަގއްޝަރުތުތަކެ

އުސޫލުތަކާިއ ހިތަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަނެއް މީހުންނަށް ެވސް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ،ތިމަންނާ ދާ ކޮމްޕެނީއަށް ހިއްސާކުރާއިރު 

  ންނަށް ވެސް މީހުއެހެން  ،ނީ އިނޭގތޯ ދޭރިކަން އުެފއްާވދަެވ ،ެޖހޭ. ދެން މި ބުނާހެންަގާވއިދުތަެކއް އެބަ އަންނަން

އްޖޭަގއި ފައިާވްނ ރާ ،ރާއްޖޭގައި ދެ ސްކޫލް އިނދެެގން، ރކް އިނދެެގންެގން. ރާއްޖޭަގިއ ދެ ނެޓްޯވފުރުޞަތު ދީ

 ،ކާޑުަގނޑުމެން ދުށިން ސިމްއަޅު، ކާ ދެ ފިހާރަ ހުރެެގންއްނު ިވފޯރާއްޖޭގައި  ،ްއކާ ދެ ފިހާރަ ހުރެެގންިވ

ެވްސ ، މިހާރުންީވމާ  ިވްއކި ޒަމާން ެވސް. އެހެއަށް 500އަްށުވރެ  100ކާޑު އަޅުަގނޑުމެން ދުށިން ސިމް

ްއ ެވްސ ތައުޅެީނ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ިދމާެވެގން. މި ބުނާހެން ރާްއޖޭގައި ްސކޫލް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އް ެގޖެހުނު އަ ހަމަރި ބައެއް ދެން އުފެދޭކަށް ބޭނުމެއް ނުޭވ.  ބަޔަކަށް. އެ މީހުން ާވދަެވދޭންޖެހެނީ އެއް ެވެގންންޅައަ

 ،ކު އަުޅަގނޑު މި ހިއްސާކުރީ. ަވކި ބަަޔކަށްއައަތުްނ ެވސް ނަަގންީވ. އޭެގ މިާސލެއް ދެންމެދަރިަވރުްނެގ ނަަގންީވ. 

ހެން އެ ،އްއެ ނޭނެގ ޓެންޑަރ ބޯޑުެގ މަްއސަލަަވކި ޮގތަކަްށ ދޭންެވެގން. ައޅުަގނޑަކަްށ ދެން  ،ަވކި ބަަޔކަށް

 ތަކާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ސަރުކާރުެގ ޕްރޮޖެކްޓު ،އެބަ މަސަްއކަތްކުރޭެވސް  ަޔކު މީެގތެރޭަގއިކި ބަަވމައްސަލަެއއް. 

ތަންތަނުގައި އެ ުތަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ މިނިސްަޓރުން ތިބޭ ންާގއިރު. ދެްނ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގހި ަގއިއެްއޗެހީ

އް އުޅެނީ. ދެން ކަހަލަ ކަންތައްތަސް ހިސާބަކުން މިެވނެ. އެކަމަކު، ކޮންމެބަލާަގަޅށް ނ ރަށްއް ަވރަތަކަންތައް

ިވޔަފާރިއަްށ  ،މިފަަދއިން މި ބިލުަގއި ަބޔާންކޮށްފައި ީވނަމަެވސް ،ަވނަ ނުކުތާައކީ 4އަެނއް  ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

 ަވިކ ބާަވެތއްެގ ،ރަކާތްރިާވ މިްނަވރަްށ ބަލައިހަައާސސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއ ރަކާތްތެރިާވ ޮގތާއި، ހަ

ސްނާ ދިނުމުަގއި ތިއް ިއސްތިސްނާކުުރމުެގ ބާރު މި ބިލުން މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެއޭ. އަިދ އިސްތަފާރިޔަިވ

 -5މި ބިުލަގއި ބަޔާންކުެރިވފަިއެވއޭ. ކަުމގައި  ދުންމި ބިލުެގ ދަށުން މިނިސްޓަރު އެކުަލަވއިލާ ަގާވއި ޢަމަލުކުރާނީ

 ؛އެްއކުރުމުގެ  ްއ ިވޔަފާރިައކާއެ ިވޔަފާރިަތއް އަނެ ،ރިފާ ިވޔަމާޖަރ ފުނިތަުކެގ މެދުގައި ކުރާ ންކާރުެގ ކުސަރު

ކުރުމުެގ ސަބަބުން ދިމާިވ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މުދަލާިއ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ެއއްެވްސ މާކެޓެްއަގއި އޮންނަ ޖުމާ

ާވަދެވރިކަމަްށ  ފާރީެގޔަިވ  މާކެުޓގައި އޮންނަތަނުަވ ،ންދާނަމަޚިލާފަށް ދަށްެވެގ ާއދަޔާ ްއެގ ާވަދެވރިކަންފާރިއެ ިވޔަ

މަކީ ކުށެއްކަުމަގިއ މި ބިލުަގއި ދުއެަފދަ މާޖަރއެއް ހެ ،ނުފޫޒު ފޯރުުވމުެގ ފުރުަޞތު ފުޅާެވެގންދާނަމަ

 ޅު ެވސް ަވރަށް ރަނގަ އީ މެދު އެޅޭނެ ފިޔަަވޅުތައް ަބޔާންކޮށްފަިއެވއޭ. މި ކާތަަދ ފަރާތްކަނޑައަޅާަފިއވެއޭ. އަދި އެފަ

ކުދި  ؛ތި ިވޔަފާރި. ކުދި ިވޔަފާރިތަެކއްކުރަން މި އަންނަނީ ބޮޑެެވސް މާޖުރު އަބަދުންދާއިކުރެެވމުކަމެއް. މާޖު

ަކމުގައި ެވްސ ޮގންޖެހުންތަްއ ންނާނެ. އެަކމަކު، ކުދި ިވޔަފާރިތަކަށް މިނާެވސް  މެއްފާރިައކަށް ދެން ަޝއުޤުެވރިކަޔަިވ

ައޅުަގނޑު ުނކުތާެއއް  ހަަގކޮށްފައި އިނީމަ. ދެންެވސްފާޚާއްަޞކޮްށ ކަން ިމ ބިލުގައި މި ަވރަށް ރަނަގޅު. ހުރިއެބަ

 ޚިލާފަށް ޔާ ދާއިާރގައި ާވދަެވރިކަން އާދަ ެގަވއިލާނަން. އަދި މާޖަރއެއް ހެދުމުެގ ސަބަބުްނ ިވޔަފާރީ ނަދަން

ނެޑއް ަގންނުފޫޒު ފޯރުުވމުެގ ފުރުަޞތު ފުޅާެވެގންދާކަން ކަނޑަެއުޅމުގައި ބަލާނެ މި ށްކަން ނުަވތަ މާެކޓަ ދަށްެވެގންދާ
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ން ކަނޑައަަޅއި ާއއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަްނާވނެ މަސްދުަވހުެގ ތެޭރަގއި މިނިސްޓްރީ 6މި ބިލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ،އެްއޗެހި މި ހަދަނީ ޫސލުތަކާ، އުބިލުތަކާއި ،  ަގާވއިދުތަކާއި . އަޅުަގނޑުމެންއިޭވފަ މި ބިލުގައި ބަޔާންޮކށްށްކަމަ

ޒަތްތެރި ރަީއސް ިވދާުޅިވ އްަރއީސް، އި  ،ެގންދިޔަވި ޖިލީހުން އިމަހަމަ މި އިއްޒަތްތެރި ކު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަދެންމެ

، ައޅުަގނޑުމެން ންީވމާ. އެހެމަސް ނަާގނޭ 3އެ ދިަޔއީ އިތުރު  ފައިމިިނސްޓަރު ިވދާުޅެވ މަހޭ ދިނީ. އަނެއްކާ 3

މަސް.  6ެވސް އެބަ ނަާގ އްކާ އަނެކުރަންއެ ބޭފުޅުން ިއމްޕްލިމެންޓު ،ނުިވޔަސްފޮހަދާފައި، ާގނޫނު ހަދާފައި 

އަުޅަގނޑުމެން ެވރިކަން  ،އުސޫލުތަާކއި  ،ނޫނުތަކާއިން މި ހަދާ ާގހުަވނަ މަޖިލީ 19ިމ  ، ައޅުަގނޑުމެންހެންީވމާއެ

މެ ދުަވހަކު ވެސް ަލކީ. ދެން މިތަނުގައި އަުޅަގނޑުމެން ކޮންާވއަުޅަގނުޑެގ ސު  އެއީ ކުރާެނތޯޒުނިމިެގންދާއިރު ތަންފީ

ތަންތަނުެގ އެމް.ޑީއިްނާނ  ނުކުރާ ަވޒީރުންނާއި ޒުއެ އެްއޗެހި ތަންފީ ފައި ދޫކޮށްލީމާބަިއަވރު ާގނޫނެއް ހަދާ އެތައް

ަވަނއަށް އަުޅަގނުޑ  8މިއީ ކަންބޮޑުުވެމއް. ދެން  ؟އްތޯ ހިންާގނީކާރު ކިހިނެލައިެގން ައޅުަގނޑުމެން ސަރު

، ތިން ބެލުމާއިމިއްލަ އިްސނެުގމުެގ މަ މިނިސްޓްރީން އަތްތަކުެގ މައްސަލަލާފުާވ ފަރާޚިފާހަަގކޮށްލަން މި ބިލާ 

ހޭ  ރަންޖެފުރިހަމަކުއި ުގިޅެގން މަްއސަލަ ބެލުމާއި، މައްސަލަ ބެލުމުަގ އާއްމުންެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއަކާ

ލުަގިއ ބި އް ތަދަތުއްކުރެޭވެނ ހާލަތާއި މުއިސްތިޢުނާފު އެއް ނިްސޓްރީން ނިންމާ މައްސަލަތްތަްއ އަދި މިއައިޖުރާ

ފަހުން ެއ  މި ސަރުކާރުން އައި ،ފަހުން ރުން އައި. އެކަމަުކ، މި ސަރުކާށްރަނަގޅަ . މި ހުންނާނީނޭޔާންކޮށްފަިއާވބަ

ނަށް ހުޅުިވއްޖެ. ތުންހި ރައްޔިޗެ ެއއް  ލޯނުތަކާ ޔާލުއި ލޯނުތަކާއި އެކި ާފުޑެގ ނަން ކި .ުޅިވެގްނދޭފުރުޞަތުތައް އެބަ ހު

، ކުދި ިވޔަފާރިެވރިންނަށް ުހޅުިވފައި ހުރީ. އެހެންީވމާ ،ިވޔަފާރިެވރިންނަށްެވްސ މިހާރު އެސް.ޓީ.އޯެގ ހަރުަތއް 

އްޖެއިން ރާ ތްޓިއުސް ފަލެސް ފަތް، އުޫބލުކުރާ ޮގތުަގއި ލެޓިއަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ހުށަހެޅިެގންދިަޔއިމަ އަޅުަގނޑު ަގ

 ؛އް ޗެހިތަބައިަވުރ ެއއް ހައްދާ ފަތްތަކާއި ެއކަހަލަރަށުން ށްރަ  ޔޫރަޕުން ރިސޯޓުތަކަްށ އެތެރެކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި ،ބޭރުން

މިކަހަލަ އެއްޗެހި ރާއްޖޭަގއި  ،އި ސް ޔޫރަޕުން އެބަ ެގނޭ ހަމަ ލެޓިއުސް ފަތާއި، އަލުްތވާއި، ބަރަބޮލާެވދެން މިހާރު 

މިހާރު އެހެރީ ތައް ރުހަެގ އެ ބޭފުޅުން  .ށް އެސް.ޓީ.އޯއިން ކުރެްއިވ ކަމެއްޅައެްއޗެހި. ދެން ަވރަށް ރަނަގ އުފެދޭ

ފާޑުފާުޑެގ ހާރު . އެކަމަުކ، މިނީށް ލަޔައިމަ ބޭރަަތކުން ެވސް ކުރިން ކުދި ިވޔަފާިރެވރިން ދިހުޅުަވއިލާފަ. ބޭންކު

ރު ެއ ހަފަ ބޮޑުީވމަ ބަެއއް ޓްބަހައްޓާފައި ލޯނުތަާކއި ެއއްޗެހި ދޫކުރޭ. އެކަމަުކ، އިންޓްރަސް  އިކިޔަ  އެްއޗެހި ކާންތަނަ

ދިރާުގ ތަންތަނުން ެވްސ  .ފޯނެއް ނަާގފަ އައި  ،އް ނަާގފައިނެނަ މީހުން ތިބެނީ ފޯރާއްޭޖަގިއ ިގ ލިބެނީ. އްހިތަޗެއެއް 

ސް މަްސ ނިމޭއިުރ ެވނަ މީހުން ތިބެނީ އަބަދުށް ިގފަހަރަ ިގނަ ނަާގފަ. ޭރ. އިްނސްޓޯލްމަންޓަށްއެ ެއއްޗެހި އެބަ ދޫކު

ސްްޓ ނަާގ އިންޓްރެ އުޅެނީ . ދެން މައްސަލައަކަށް ދިމާެވެގން މިންިއެގކޮންމެެވސް ދިމާލަކަށް ދުއްާވލަ ރީކޮޅުލިބޭ ސެލެ

ހުިރހާ ިވޔަފާރިކުރާ ބޭފުޅުންތައް  މިއީ އެންމެ ،ުތަގިއ މި ބިލަކީޮގަވރަށް ބޮުޑެވެގންދާީތެވ. ދެން އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާ 

. ދެްނ އިތް ލިބިެގްނދާނެ ބިލެއް ޮގުތގަ ޔަމާހިށް ކަކުާރ ިވޔަފާރިތަ އަދި މިނިސްޓްރީތަކުްނނާއި ކޮމްޕެނީތަކުންނާ ،ެވސް

ްތތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިެގން އިތުރު ިގނަ ފަރާ ،މަ އުފައްދާކަުމަގއިާވނަންރިކަިވެހން ާވދަެވހަމަ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެ
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 ެއ މީހުންެގ އަތްމައްޗަށް ިލެޔފައި އޮންނަ ިވޔަފާރިައކަށް ،ިވޔަފާރިއަކީ ންޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި ކުރާ ެއއް އެބަ ދާ

ިހންަގންޖެހޭނީ. ތިމަންނަމެން އެކަންޏޭ ރާއްޖޭަގއި މުއާސަލާީތ ރާއްޭޖގައި ްސކޫލު  ،ނުޖެހޭ. ތިމަންނަމެން އެކަންޏޭށްާވކަ

ިމެވނި އެްއޗެއް  ،ތިމަންނަމެން އެކަންޏޭިމެވނި ކަެމްއ ކުރަންޖެހޭނީ.  ،ޖެހޭނީ. ތިމަންނަމެން އެކަންޏޭޚިދުމަތް ދޭން

، އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގިއ މި ބިލަކީ މީ ހަމަ ަވރަށް  ޖެހޭ. އެހެންީވމާދަލުެވެގން އެބަ ދާންޖެހޭނީ. މި އުސޫލު ބަ ިވްއކަން

ރު ރަނަގޅު ދެކެޭވނެ ބިލެއް. އަދި މިއަށް އިތުެގ މެންބަރުންނަށް ާވހަކަހުފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މި އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީ 

މި ބިލަކީ މި ދައުރުގައި ހަމަ ނިންމަން  ،ދި އެހެންމެލާގައި ހުށަހެޅޭނެ ބިލެއް. އަޙަކަންތައްތައް ެވސް ކޮމިޓީ މަރު

ިވޔަާފރިެވރިންނަށް ެވސް ަވރަްށ  ،ާރއްޖެއަށް ެވސް ަވރަށް މުހިންމު ،ަވރަށް ރަނަގޅު ބިލަކަްށ ެވެގންާދއިރުަވރަށް

 ،ޅުކޮށް ެވސް ިގނަ މެންބަރުން މިއަށް ިގނަ ިޚޔާލު ފާ ޑު ުއއްމީދަކީ އަދި އެދެނީ މުހިންމު ބިލެއް. ދެން އަޅުަގނ

 ،ކަންތައްަތުކަގިއ ހަމަ އެ ބޭފުޅުްނެގ ތާާޒ ޚިޔާލު މި ބިލަށް ހުށަހަޅައި މި ،އަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ ކަންަތއްތައް ބަަލއި

  ލޫމާތު ލިބިފައިަވނީ މިހާރު ޢުޅުަގނޑަށް މައަ ؛ކަމެއް މިހާރު ހިނަގމުންދާ ،އަދި އަޅުަގނޑު ދެންމެއަކު މި ދެންނެިވހެން

މި ދެންނެިވ ސްކޫލު ަވިކ  ،ހުޅުމާލޭގައި ައޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ ްސކޫލު ،ތިްއެވސް ޮގތަކުން ނެނުޙައްޤުން ނޫނީ އެ

.  ހަދިޔާއެއް ތްއެއީ ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިަތކު ހެޔޮ ހިތުން ރާއްޖެއަށް ކޮށްދީފައި އޮ ؛ބަޔަކަށް ަވކި ޮގތަކަށް ދިނުމަށް

 ިއ،ބެހޭ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކުން ެވސް ބަލައިދެްއަވ އްތަކާކަންތަ  ، އަދި މި، މިކަންތައް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްއެހެންީވމާ

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.  . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްންކަންތައްތައް ރަނަގޅުކޮށްެދއްުވ މި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލީ. އިނަށް މި ބަހުސްެގ ަވުގތު މިހާރު މި ހުޅުަވރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންޝުކު

 ލުުމެގ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު އިނިގރޭސިން ދެ ާވހަކަެއއް ދަންނަާވލަން ބޭނުން. އިހުޅުަވ

This parliament today would like to apologize to Cecilia jastrzembska. She was on 

holiday in Maafushi, a beautiful island in the Maldives. And a very unfortunate incident 

happened where she was arrested for indecent exposure. The Chief of Police of the 

Maldives has apologized for the unfortunate event and our Home Minister has explained, 

the circumstances that let to the unfortunate event. I am sure our Tourism Minister and 

the people of this country would be very willing to invite Cecilia back to the Maldives 

and back to Maafushi again. Thank you  

 

މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ  .ެގންދަނީ ބަހުސްެގ ަވުގތުމިހާރު ދެން އަޅުަގނޑު މި ކުރިއަށް 

 ބިލަށް ބަހުސްގައި ބަިއެވރިަވަޑއިެގންަނާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގތުން އެދެން. 
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 ާވހަކަދެްއެކުވން: هللاދުއުތުރު ާދއިރާެގ މެންަބރު އީާވ ޢަބްަގލޮޅު 

މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ެވސް މިހާރު  ،ދަންަނަވން. އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ  އަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުމެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ

މޮނޮޕޮލީ ނުަވަތ -ހެން. ދުނިޔޭެގ މާ ިގނަ ޤައުމުތަކަކުން އަިދއެއް އެންޓިއްެވފައިާވ ާގނޫނެ ންެގންނާ ކޮންމެހެން އީމި

އިއްޒަތްތެިރ  ނުލާ. ެއކަމަކު ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހީމާ ކޮމްޕެޓިޝަން ާގނޫނުތަކެއް ައދި އެކުލަަވއެއް

 ތެރި މެްނބަރަށް އަުޅަގނޑު ުޝކުރުއަދި ުހށަހެޅުއްިވ ިއއްޒަތްރައީސް، މި ބިުލ ހުށަހެޅުްއިވ ސަުރކާރަށާއި، 

ެއްއ  ،ކުރުން ނުަވތަ ެއއް ިވޔަާފރިއެއް މާ ފުާޅެވެގން މޮނޮޕޮލީ ރެިގުއލޭޓު .ދަންނަާވލަން ބޭނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ުރެގ ތުން ނުަވތަ ސަރުކާެގ ފަރާަދއުލަތު ،ހެދީމާދާންއެއް ިވޔަފާިރއެްއ މާ ފުާޅެވެގން  ަވއްތަެރއްެގ ިވޔަފާރިެއއް ހިްނާގ

  ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ރެިގއުލޭޓު  ބެހޭ މުއައްސަާސއަކުން އަދި ކޯޓުަތކަށް ލައިެގން ެވސް ފަރާތުން ނުަވތަ އެކަމާ

. ކަމެއް. މޮނޮޕޮލީތައް ހިންީގމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިވޔަފާރިތަކަކަށް މަޖުބޫރެއް ނުޭވ އާ އީޖާދުތައް ނެރޭކަށް ެވސް

ީވހާެވސް އެފިޝެންޓުކޮްށ  ،ށް މަޖުބޫރެއް ނުޭވ މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ައުގ ީވާހެވސް ުކޑަކޮށްއަދި ިވޔަފާރިތަަކކަ

ެވސް މަޖުބޫރެްއ ނުޭވ. ާވދަެވިރކަން އުފެދުނީމާ ކުންފުނިތަކަށް ެވްސ  ށްހަމައަށް ފޯުރކޮށްދޭކަ ކޮންސިއުމަރާ

ރަނަގޅު ައުގގައި އެންމެ އެފިޝެންޓުކޮްށ  ،ންިރއަަރއިެގން ދާ ކުަގއިާވދަެވރިންނަްށ ުވރެން މާކެޓު ،މަޖުބޫރުަވނީ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު  މުޅި ދުނިޭޔަގިއ ެވސް  .ރަނަގޅު މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ްނެގ އަދި ރައްޔިތު ،ންނާއިމީެގ ޝަރީޢަތްތަކާއި މީެގ މަްއސަލަތައް ސަރުކާރުތަކުންާނއި ކޯުޓތަކު ،ފެންނަމުން މި ދަނީ

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޭވތުެވދިޔަ ާގްތަގނޑަކަށް  .ތަން ސްތަކުން ެވސް ބަލަމުންދާމަޖިލި

 ،ެގނެްސެގން މާކް ޒަކަރބާްގހަރު ފެނިެގން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެމެރިކާެގ ސެނެޓުގައި ަވރަކަށް އަދިހަ

ޮގތުން ބޮޑު ސެނެޓް  ބެހޭ ބޭނުންކުރާ ޮގތާ ށް ލިބޭ ޑޭޓާކަން ފޭސްބުފޭސްބުކުޕޮލީއާއި އަިދ ފޭސްބުކްެގ މޮނޮ

ެގ ކޯޓުތަކަްށ  ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ޔޫރަޕުދެތިން ައހަރު ؛ަތއް. ހަމަ އޭެގ އެަތކެއް  އެއް ހިންިގހިޔަރިން

ކުރުމަީކ ލީ ރެގިއުލޭޓުމޮނޮޕޮއަުޅަގނޑުމެން ދުށިން. ތަން ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ޫގުގލް ެގްނޮގސްެގން އުޅުނު

ކުރާ މީހުންނަށް  އެ މުދަލާއި ޚިުދމަތް ބޭނުން ،ށްނުަވތަ ކޮމްޕެޓިޝަންެގ ބޭނުމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޮްނސިއުމަރަ

ބުން. އައު އެންމެ ފަހުެގ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލި ،ެއންމެ އެފިޝެންޓުކޮށް އެންމެ ފަހުެގ ،އެންމެ ރަނަގޅު އަުގަގއި

ނިތަކުން ެނރެން މަޖުބޫރުކުރުުވން. އެންެމ ރަނަގޅު އަުގ ފޯުރކޮށްދޭން މަޖުބޫރުކުރުން. އިްއޒަތްތެރި އީޖާދުތައް ކުންފު

ލިޔަސް، އިމިސާލަކަްށ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޓެކް ުކންފުނިތަކަށް ބަލަ ،ޔަސްއިލިއަްށ ބަލަރައީސް، ިދެވހިރާއްޖެ

ދިރާާގިއ  ؛ަވތަނިއްޔާ  ،ނަމަ އިކުރީގަ  އިދިރާގާ  ލިޔަސް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް،އި ބަލަޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުނިތަކަށް

ެވއްޖެކަްނ ންން ދިެވހިރާއްޖެއަށް އަންނަކުރަނޫން ކުންފުންޏެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޑެލިަވރ މިހާރު އޫރިދޫއާ

ތް ަވިކ ރަނަގެޅއް ނުިވ. ދުނިޭޔެގ މެނަށް ެވްސ ިއނޭގ. ސަބަބަީކ ޚިދުމަންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ައޅުަގނޑުމެން އެ
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ނުކެނޑޭ ދުަވހެްއ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މަދުާވެނ.  ،ނެޓް ކުަޑާވ ުދަވހެއްރއި. އިންޓަަވރަކަށް ޚިދުމަތެއް ނަންފެ

އަދި މާލެ ބާއްާވ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  .ނޫން ެވްސ ރަނަގޅީކީ ބަލާފައި ަވކި އަުގ ދުނިޔޭެގ ައުގތަކާ ،ނަމަެވސްއެހެން

ނެްޓ ޚިދުމަތް އަސްލުގައި ލިބެޔޭ ދަންނަަވން ކެރޭަވރެއް ެވްސ ރއިރު އިންޓައިލާހިރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންކޮޅުަތކަށް ބަލަދިެވ

ގައި އެ ލިބެނީ  2020ނެޓް ޚިދުަމތަކީ ރލިބޭ އިންޓަ ުކޑަކުޑަ ސްޕީުޑަގއި އެ ބޮުޑ އަުގަގއި ؛ުކޑަކުަޑކޮށް ނުޭވ.

އިްއޒަތްތެރި  ؛ށް ނުކެޭރނެ. މޮނޮޕޮލީދަންނަަވން ެވސް އަޅުަގނޑަކަނެޓް ޚިދުމަތޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ރއިންޓަ

ަސރުކުރޭ އެބަ. އިޤްތިޞާުދެގ މުިޅ ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދަށް އަ ،ރައީސް، މޮނޮޕޮލީ އޮތީމާ ކުންފުނިތަކުެގ ިވޔަފާރިތައް

އަާށއި މުޅި ީޓީވއަާށއި، މަަޖއްލާނޫސް ؛ނޫސްތަކުން ،އާސިާޔސީ ނުފޫުޒ ެވސް އެހާ ބޮޑުެވެގންދޭ. ީމޑި ،ބާރު ނެީގމާ

 މީހުންެގ ސިކުނޑިަތކާ  ،ރަްއޔިތުންެގ ،އެކަހަލަ މޮނޮޕޮލީތަކުން ހިސޯރުކޮށްެގން އުޅޭީތެވ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަށް އާމީޑި

ތަކުން ެވސް ެއ އާެގ ފުރުޞަތު ެވސް އެ ކުންފުނިތަކަށް ލިބިެގންދޭ. އަދި އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މީޑިކުޅުމު

އަދި ުނަވަތ  ،ަވތަނިއްާޔއޭ ،ދިރާގޭ  ،ްސ ނުެވްސ ކެރޭ. އޫރިދޫއޭ ެވށްާވހަަކއެއް ިލޔާކަޅަށް ދެކޮ ކުންފުނިތަކާ

ދެކޮޅަށް ާވހަކަެއްއ  ،ތަނެއް ލާއި ެވސް ާވހަަކެއއް ޖަހައަޅުަގނޑުމެންެގ ސަުރކާރުެގ ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކޭ ކިަޔިއެގން

ފުނިތަކަށް، ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޔޫޓިލިޓީ ކުންތަނެއް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅަގނޑުމެންނަަކށް  ލާއިޖަހަ

ަގނޑުމެްނެގ ެގ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުގައި އަޅު ނކަންނޭ ފޯރުކޮށްދޭިވ ހަކަތަ މކުރަނި ސްޓެލްކޯއިން ދެން މިހާރު އިޔާދަ

ެގ މިަވރު  ،ރަނަގޅު ޚިދުމަތްތަކެްއ ފޯރުކޮށްދިނީސް މިއަްށުވރެ ،ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން ެވސް ހެޔޮ ައުގަގއި 

 ރަނަގޅު ޚިދުމަތް ފޯރުނުކޮށްދެނީ. ބޮޑު އަުގަގއި  ،މަޖުބޫރުނުާވތީ ،ންނާތީނޮޕޮލީއެއް ނެތްނަމަ. މޮނޮޕޮލީ އޮމޮ

ކަންކޮޅުތަކަްށ  ،ރާއްޭޖެގ އެކި ރަށްތަކަްށ ބައްލަަވއި  !މާލެ ބާއްާވ ،ޖެހެނީނަަވންެވސް ހަމަ ދަންފޯރުކޮށްދެނީ. އަނެއްކާ 

ލިބެންީވ އަަގކު އެ ޚިދުމަތްތަަކީކ މިހާރު ކަރަންޓުެގ  ،އާއި ނަރުދަމާ ،ފެނާއި  ، ރައީސްލައިފިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރިއްލަަވއިބަ

ޅާ ދާއިާރއެްއަގިއ ފޯރުކޮށްދެޭވނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ ފު ަގއި އެއަްށުވރެ މާ ކުޑަ ައުގ . އެއަްށުވރެ ނޫން އެ ލިބެނީކީ

  ތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަތްނޑު މި ައޅުގަ  .އްޔާ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެ މޮނޮޕޮލީ ނައްތާލެވިއްޖެ

ނަަވން. ޝުކުިރއްާޔ ދަން ަވިއދެއްީވތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުއްދަންނަަވން. އަދި ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މި ބިލު ފޮނު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދިއްަގރު  ؟ޕީޑޭތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުިވންތޯ ޫގުގލް ސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަ

ނެޓުެގ ފުރުޞަތެއް  މި 15އެރުިވދާނެ އެހެންނަމަެވސް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

ޑުަގިއ ކަނޑާލަނީ އިންޓޯލުެގ ަވުގތަށް. ޫގުގލް ސްޕީލިބިަވޑަިއަގންަނާވތީާއއެކު ައޅުަގނޑު މިހާރު މި މެދު 

 ނަށް އެނބުރި އަންނާނަށް. ތަ މިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން 
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 {އަށް 11:06އިްނ  10:27 :ކޮޅުތު ަވުގސްހު}

 (هللاްބދު ޢައީވާ ރައީސްނައިުބ ގެ މަޖިލީހު  ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ން:ދެްއެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ެގންިދޔަ ައުޅަގނޑުމެން ކުިރއަށްފަޅީަގިއ ެވްސ ފަށަނީ ހެނދުނު ދަންަގނޑުމެން މި `. މަސަްއކަތް އަޅު 

މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  ،ފަރާތުންއެއީ ސަރުކާރުެގ  .ތިދާއީ ބަހުސްއިބު

ބިލަށް  ތިދާއީ ބަހުސް. މި ދެމެހެއްޓުމުެގ ބިލުެގ ިއބު ިވޔަފާީރެގ ދާއިރާަގއި ާވަދެވރިކަން އުފަްއދައި ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ތާގައި ބަހުސްކުިރ މިދިޔަ ހަފު ،ދާނީކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން އަނބުރާ ން ކުޑަ ަވުގތުކޮެޅއް މިއަދު ހޭދައަޅުަގނޑުމެ

ދާއިރާެގ  ނަފުށީެގމަ ،ެއއީ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން .އޮތީ ބިލަށް. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުެގ ޮގުތަގއި އެޖެންާޑކޮށްފަިއ އެ

 ދާއިރާގެ  ދިއްަގރުފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިލުެގ ބަހުސް.  ،މަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 .ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރުޒަތްތެރި އިއް 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

މި ަކހަލަ ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،ރީއެއާދެ، މި ބިލު ފެނުމުން އަޅުަގނޑު ހިތަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގިއ  ބޫލުކުރާަގ. އެީއ އަޅުަގނޑު ަވުގެތއް ނޫނޭީވ ންމި ކުޑަކުޑަ ާރއްޖެއަށް މީކީ ެގންނަ

ނަ ހުން މީހުންެގ ިވސްނުންފާރި ފަށާ މީސްިވޔަ އި،އޮތީ ދިރުަވންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި. ިވޔަފާރިަތްއ ފަށަ ިވޔަފާރި މި

އޮތީ.  ޖެހޭ ހާލަތެއްަގއި މިކުަރންށް މަަސއްކަތް ެގންދިއުމަިވޔަފާރި ކުިރއަށް ،ިވސްުނންތައް ެގނެސް  މިނެއްަގއިއެންމެ ފުޅާ

ުކރަން ނުކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ާވދަ. މިހާރުެވސް އޮތީކީ ޮގސް އަދި ކަންަކން ޯގސްާވ ހިސާުބަގެއއް ނޫްނ މިާވދަެވިރެވެގން

ހިފަން. އެހެން ައޅުަގނުޑ މި  ޖެހޭއަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ  ،ޖޮންޖެހުންތައްއެބަހުރި ަވރަށް ޮބޑެތި 

ކަނި  އެބަެއއް ކަންަކން މި ހުންނަނީ ހަމަ ،މިސާލަކަށް ޓެކްނޮލޮޖީެގ ރޮުގން ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް ެވސް ،ދަންނަަވނީ

އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،ޮގތަށް. އަުޅަގނޑުމެން ެރޭވށް ކުތަކަބައެއް ބޮޑެިތ ކުންފުނިތަކަްށ ކުރެޭވ ޮގތަށް. ނުަވތަ ބޭްނކު

ޚިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީެގން ހަމަ   ،ެއޮގުތން .ށް އީޖާދީ ސިކުނޑިތަެކްއ އެބަހުރި ރާއްޖޭގައިަވރަ

އޭޓިްވ ެލަވލްަގއި ެވސް އަދި ދުނިޔޭެގ ލެަވލްަގއި ެވްސ ހޯދިދާނެ ަވރަށް ކްރި ރަނަގޅު އާމްދަނީެއއް ރާއްޭޖގައި

ކު އަުޅަގނޑަްށ ފާހަަގކުރެެވނީ އެ ކުދިްނނަށް ެވސް އެންމެ އެެދޭވ ތަކެއް އެބަުއޅޭ ރާްއޖޭގައި. އެކަމަމައިންޑު

ާވދަެވިރކަމަށް  ،އި އެަބ ފާހަަގކުރޭފަްސަވނަ މާއްދާގަ  ،ލާއިރުަގއިއިފުރުޞަރެއް ރާއްޖެައކު ނެތޭ. ދެން މި ބިލަށް ބަލަ

ހަތްަވނަ  ،ސްިތސްނާެގ މާއްާދއެއް އެބަ އިނދޭމަލުތައް. ދެން ހަމަ އެއާއެީކގައި އިޢަހުރަސްއަޅާ އެއްބަްސުވންތަާކިއ 
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ހާ ކަެމްއ ހަމަ ހުރި ޭވނަންބަރެއްެގ ޮގތުަގއި އިސްިތސްނާެގ މާއްދާެއއް. އެ އިްސތިސްނާެގ މާއްދާއިން އެބަ ހުއްޓު

ކަމެކޭ. މި ބިލަށް  ދެރަކޮްށ ާވނެައޅުަގނޑު ދަްނނަާވނީ ެއއީ ަވރަށް  ،ެވސް. އެހެން ހުއްޓުޭވ ކަަމށް ާވނަމަ

ޮގތް ދެން އަޅުަގނޑު ިމ  ޯގސްހެން ިއނޭގތޯ ާވނީ. އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ުވރެނޑަށް ހީަވނީ މި ބިލުން ރަނަގޅަށްއަޅުަގ

ދުނިޭޔެގ  ،ެވްސ ބައިެވިރެވިވފައި  ަވނީ ަވރަށް ިގނަ ބައްދަލުުވންތަުކަގއި ދަންނަަވނީ. ެއއީ ައޅުަގނަޑށް ެވސް

ުކރާ ފަރާތްތަކުން ިގނައިން ެގންދަން މަސައްކަތް އަށްއިޤްތިޞާދު ުކރި ،ިގނަ ޤައުމުތަކުން .ސްލެަވލްަގއި ެވ

ަގއި ިވޔަފާރިތަްއ އުލެއްޙަހުޅުިވަފއި އޮންނަ މާ ،ކުރާނީ ީވހާެވސް ުހޅުިވފައި އޮންނަ ިވސްނުމެްއަގއި ަވކާލާތު

ިވޔަފާރިތަކަށް ިމ  ،ހަލަ ާގނޫނެއް ހެދިެގން ައއުމުންެގންދިއުމަށް ބާރުއެޅުަމށް. އެކަމަކު އޭެގ ބަދަުލގައި މިކަކުރިއަށް 

ން ހުއްދަތަކެްއ އަންނަނީ މަޑުޖެހުމެއް. މީެގްނ ަވރަށް ޮބޑެތި ބާރުތަެކއް ިމނިސްޓްރީއަށް އެބަ ލިބިެގންދޭ. މިނިސްޓްރީ

ަވުގތަށް ބަލާއިރުަގިއ  ، އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ މިމާނެތް ބައެއް ކަންތައްތަެކއް ކުެރޭވކަށް. އެހެންީވ ެގން ނޫނިއްޔާލިބި

 ިއ،ބޮަޑށް ހަމަ ިވޔަފާރިތައް ފަށަ އެންމެ ރަނަގޅު ަވުގެތއް ނޫންހެން މިކަހަލަ ބިލެއް ެގންނާކަށް. މިއަްށުވރެ އީމި

ރަނަގޅު ޮގތެއް. ދެްނ  އަޅާ ކަހަލަ ބިލެއް ޮއތުން އަޅުަގނޑަށް ހީާވ ޮގތުގައިެގންިދއުމަށް ބާރުކުިރއަށް ިއ،ބާރުއަޅަ

 ކުދިަވދޭ ަވރަށް ކުދިއުރީދޫ ކަހަލަ ކުންފުނިތައް އެބަ ،ލަކަށް ދިރާުގހަމަ މިސާ ،ަގކޮށްލަން ބޭނުންއަޅުަގނޑު ފާހަ

ކުރެިވފައި ހުިރ ކި ކަމަކަްށ ރަޖިސްޓްރީެވސް މިހާރު. އެކަމަކު އެ ިވޔަފާރިތަަކކީ ވަ  މަސައްކަތްތަުކެގ ތެރެއަށް

ފާރިތައް ކުރާ މަސަްއކަތުން އާމްދަނީ ހޯދިދާނެ.  ިވޔަ އެއިންނާިއ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ެވސް ިވޔަފާރިތަެކއް. ރާއްޖެ 

 ،ކުރެިވއްޖެ ކަުމަގިއ ާވނަމަކުންފުނިތަކަށް ިވޔަފާރި ހިފަިއެގން ާރއްޖޭެގ ރާއްެޖއިން ބޭރަށް މިސާލަކަށް އަމާޒު ،އެޮގތުން

އަޅާ ހިސާބަށް ެވްސ ކް ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް އޭެގ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ. އެކަމަުކ އޭެގ ބަދަލުަގއި ކުދިކުދި ެނޓްޯވ

، އެީއކީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތެއް ނޫން. އަދި ރާއްޖޭެގ ސަުރކާރު ޖެހޭ ހަމަ މިހާރު އެ ިވޔަފާރިަތއް އެބަަވދޭ. އެހެންީވމާ

 ،ކުރަން. އެޮގތުން ިވޔަފާިރއެއް ނަމަީދެގން ދިެވހިން ދިރުަވން މަސައްކަތް ެވހި ރައްޔިތުންނަްށ އިސްކަންސީދާ ދި

ކަމެއް.  ދިއުމަކީ ރާއްޭޖެގ ިވޔަާފރިތައް ކުރިއަރާނެށް އެ ިވޔަފާރިއެއް ލިބޭނޭ ޮގތް ހެދިެގންނަރާއްޖޭެގ މީހުން

އެމް.އެމް އެކްސްޯޕޓެްއެގ ާވހަކަ. އަުޅަގނޑަށް ޚަބަުރ  ،ގެ ނަވރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން އަޑުއަހާނެ ކަންނޭ ،މިސާލަކަށް

 އި،ދިރުވަ  ިއ،އް. އެކަމަކު ާރއްެޖއިން ިވއްސަފުންޏެެގ ކުންއާ ޮގތުަގއި އެމް.އެމް އެކްސްޕޯަޓކީ އިންޑި  ލިބިފައިާވ

ނޫީނ  ،ޔަ ނަމަދިބޮޑުކޮށްފަިއާވ ިވޔަފާރިެއއް އެީއ. އެޮގތުން ާރއްޖޭެގ ކުންފުންޏަކަށް މިސާލަކަށް އެ ފުރުަޞތު ލިބިެގން

ުދ މިއަ ،ނަާވނީއަުޅަގނޑު ދަން ،ދިޔަ ކަމަށް ާވނަމަރާއްޖޭެގ ކުންފުނިތަކަކަށް ެއޮގތަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ލިިބެގން

އަުޅަގނުޑމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  އީ، މި. އެހެންީވމާހޭރާއްޖޭަގއި ެވސް ހަމަ އެަވުރެގ ބޮޑެިތ ިވޔަފާރިތައް ހުރީ

ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް  ފޯނުތައް މެުދެވރިކޮށް ،ޓެކްނޮލޮީޖ މެދުެވރިކޮށްތަކުން މިސާލަކަށް ންކު ބޭ އަދި ހަމަ އެާއއެީކަގއި

ނަަގިއެގން އަދި ަވކި ކަހަަލ  3، %2.5ހޭ. މިހާރު ބޭންކް ޗާޖެއްެގ ޮގތުގައި %ެލެވންޖެއިޅުަވަވރަށް ބޮޑަށް ހު
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ން އެކަން އެަބ ބޭންކު ،ކަމަށް ާވަނމަ ެވއްޖެ ިވޔަފާރިއެއް ިވޔަފާރިެއއް އޮންލައިންކޮށް ިމ ކުރެެވނީ ެވސް. އެހެން

  ކިޔާފައި...ިތކަމެއް ނުކުެރޭވނޭ ،ހުއްޓުާވ

 

 :ދެްއެކުވންރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 . ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ން:ާވހަކަދެއްެކުވ ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ްއ ތަިވޔަފާރިއަދި  ،އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިވޔަފާރި ދާއިާރގައި ާވދަެވިރކަން 

ހުރި ފުާޅކުރުމަށް  އިީވހާެވސް ފަސޭހަކުރުން. ިވޔަފާރިަތއް ުކރިއަރަ އިިދޔުމަށްޓަަކއި އޮްތ ހުރަސްތައްކުރިއަރަ

ފަސޭހަ ޮގެތއްަގއި ިދެވހި ރަްއޔިތުންނަށް ައަވްސ ، ީވހާެވްސ އިއުނދަޫގތަްއ ދެނެަގނެ، ނުަވަތ އެ އުނދަޫގަތއް ނައްތާލަ 

ތަ އެކަމުެގ ސަމާލުކަްނ ަވދިޔުމުެގ މުހިންމުކަން ނުލިބިެގންފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް ށް ލުއިިވޔަފާރިތަކަމުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި 

، މަެވސް . އެހެންނަދެްއީވތީެވ، ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަަވންޅުއްަވއިއޮތް. ިމ ބިލު ހުށަހަމި ސަރުކާރުަގއި އެބަ

އި ެވސް އަދިެވްސ ންތައްތަކެއް ަޙޤީޤަތުަގލިއިރުަގއި ަވަރށް ިގނަ ކައިބިލުެގ މާއްދާތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަލަ

ކަ ަދއްާކއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ހަ ކުާރ ާވއް ފުޅާތަުހރި. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ިވޔަފާރިޖެހިފައި އެބަކުރަންއިޞްލާޙު

ބައިކަްނ ކޮ ކީޓަކަިއ ނުަވތަ ުހރި އުނދަޫގތަކަ ކުރުމަށްޅާިވޔަފާރިތަްއ ފު ،ހޭ ކަންނޭނެގ ަވރަށް ބޮޑަށްޖެިވސްނާލަން އެބަ

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފަންނުެވރި އެަތއް ފަރާތްތަކެްއ  ،ޖެހޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަާވ ނަމަަވރަށް ބޮޑަށް ދެނެަގންނަން އެބަ

އްެޗއްޯތ ކޯ ތިބި. ނެތިެގން މި ުއޅެނީ ނެްއ އެބަޒުާވނުންކިތަްނމެ ތަންމެކުރާނެ ޤާބިލު ކިތިބި. ފަންނުެވރި މަަސއްަކތްއެބަ

 ދާނެ ފުރުޞަތު ނުލިބިެގން މި އުޅެނީ. އިފުރުޞަތު، ކުރިއަރަ  ؟ކަމެއްތޯެގން މި އުޅޭނީ ކޮންެވ. ނުނީިވސްނާލަންޖެހެ

މި ދެންނެިވ  ،ރެިވެގންދާއިުރަގއި ކުއުލެއް ނެތިެގން ިމ އުޅެނީ. އަުޅަގނޑު ހިތުްނ މިފަދަ ބިލެއް ފަރުމާޙަފަހި މާ

ތައް ީވހާެވސް ފަސޭހަާވނެ ޮގތަށް، ައަވްސ އި ހުރި ހުރަސްދިޔުމަށް ަޓކަ އިކުރިއަރަ ، އިފަރާތްތަކުެގ ކުރި ކަންބޮުޑުވންތަކާ

ިވޔަފާރިތަްއ ، ލިބިެގންދާނެ އިންިތޒާމެއް ެވސް  ީކގައިއެ މިސާލަކަށް ލުއި ލޯނު ފަސޭހަކަމާ ؛މުއްދަތެއްެގ ތެޭރަގއި 

ޓަކައި އެންމެ މުހިންމު ކުރުމަށް ޓަކައި ުނަވތަ ުކރިއަރައިދިނުމަށް ޓަަކއި ނުަވަތ ާވދަެވރި މާަޙއުލެއް ބިނާކުުރމަށް ފުޅާ

މިސާލަކަްށ ކުަޑކުޑަ ؟ ކޮން ޮގންޖެހުންތަކެއްތޯ މިއަދު ިވޔަާފރިތަކަށް އޮތީމާ ބަލަލަތަކީ ެއއީ. އަުޅަގނޑުެމން ހިނާގސީަވ

ަވރަށް  އިގަ ީޑމޭޑް ަގމީހެއް ނުަވތަ އަންނަުއނު ެގންނައިރުރެ އިާލއިުރަގއިިހނާގ. ިވސްނައް ނަަގމާާގމަންޓް ފެކްޓްރީއެ

 ަގމީހެއް ިދެވހިރާއްޖެއަްށ ޑްއް ެއއީ. ރެޑީމޭ މެޓީރިއަލެއޮންނަ ފުކޮށްފައި ުނަވަތ ޑިއުޓީ މާ ޑަ ިޑއުޓީެއއް،ކުޑަކު 

 300ިވްއކާލަނީ  ތިރުފިޔާ ފިހާރައަށް ަލއިެގން އޭ 100ލަ އަުގެގ ތެރޭަގއި ކުރީމަ އެ ޖެހެނީ ާގތްަގނޑަކަށް ޖުމުއެތެރެ

ދާން ކޮން އި އުފައްދާ މީހާއަށް އޮތީ ކުރިއަރައްޑަ ާގމަންޓް ފެކްޓްރީއެރުފިޔާ. ރެޑީމޭޑް ކުޑަކު 400ުގނަ ލާފަ. އެއީ 
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 ؟ެވނީއެތެރެކުރެ  ޮގށް ،ޖެހެނީ ކިތައް ރުފިޔާ ިޑއުޓީ ދަްއކަިއެގންތޯަގމީސް ުއފައްދަން ޮގށް ަގންނަން؟ ތޯންތަކެއްންޖެހުޮގ

ކިތައް ؟  ދައްކަިއެގންތޯރުފިޔާ ޑިއުޓީ ޖެހެނީ ކިތައްކުރާ ބަރަނި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަންއެ ަގމީސް ފަހަން ބޭނުން

ޓަށް ލައްާވ ތިނޯސް ށްފޮޖެހޭ. ފަހާއެބަ ޑިއުޓީ ދަްއކަންަވިކން  ެގންނަންޏާ ފޮތިކޮޅު؟ ޕަސެންޓް ޑިއުޓީ ދަްއކަންޖެހޭތޯ

ސް ޖަހާލަން ބޭނުންާވ ބަރަނި ެގންނަން ެވޖެހޭ. ރޮދިަގންނަންޏާ އަނެްއކާ ެއއަށް ެވސް ަވކި ިޑއުޓީެއއް ަދއްކަްނ އެބަ

ަގމީްސ ރުފިޔާ.  100ހިރާއްޖެއަށް އެތެރެުކރަން ޖެހޭ. ރެޑީމޭޑް ަގީމހެއް ދިެވން ޑިއުީޓެއއް ދައްކަން އެބަކިއަނެއްކާ ަވ

. މިއީ މުހިންމު ާވހަަކއެއް. އަށްކުރަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ރުފިޔާ އެަބ ޚަރަދު 200ފަހަން ބޭނުންާވ އެްއޗެހި ެއތެރެކުރަން 

 ތުަގއިޔަފާރީެގ ޮގއެ ވި  ،ކޮްށެގންޖިސްޓްރީއުފައްދަން ބޭނުންާވ މީހާ ިވޔަފާރިެއއް ރަ ކުޑަުކޑަ ާގމަންޓް ފެކްޓްީރއެއް 

 މި ާވ  މަކުރީިވޔަފާރީެގ ޮގުތަގިއ ރެޖިސްޓްރީދެަވަނ ކަމަކަށް  ،ޮގންޖެހުންތަކުެގ ތެރެއިން ޓަކައި ހުރިފުޅާކުރުމަށް

ުމ އްއާ ކަރަންޓް. އުސޫލުން މި ލިބެނީސް ނަބިޒް ،ޓެރިފް ،ންޑް ބޭ އަބަދުެވސް މި ދަންނަާވ އަުޅަގނޑުމެން ،ޮގތަކީ

ބިޒްަނސްއަކަށް ބަދަލުކުރީމާ އޭތި ރުފިާޔއަށް ޔުނިޓެއް. ެއކަމަކު  2 ައެގްއގައި ރައްޔިތު މީހާއަށް މިސާލަކަށް ކުޑަުކޑަ

ރަންޓު ބިލު ުރފިޔާއަށް ޔުނިޓެއް ީދެގން ަގެނެގން، ކިރިޔާ ކަ 5 ފަށާ ިވޔަފާރިތަކަށް ރުފިޔާއަށް ޔުނިެޓއް. 5ބަދަލުޭވ 

އޭނަ  ކިހިނެއްތޯ ؟ތޯކަމެއް ްއެގ އުނދަގޫ މިއީ ކިހާަވރެނުޭވ. ށް ކަުނޭވ. ިގނަ ފަހަރަ ދައްކާލެޭވަވރު ެވސް

ދުަވްސ ަވންދެން އަހަރު 10؟ ަގެނެގން، ފަށައިަގެނެގން ދެޭވނެތޯއިއުފުއްލަ  އަށްކިހާހިސާަބކަށް އޭނަ ؟ކުރިއަރަިއެގންދާނީ

ަފއްދަން  އުފެކްޓްރީެއއްކުަޑކުޑަ ާގެމންޓް  ،އުެފއްދަން އުޅޭ މީހާއަށް ފެކްޓްރީެއއް ޓްާގެމން މަސައްކަތްތައް ކޮްށެގން

ިވޔަފާިރ  .މުސްތަޤުބަލުަގިއ ކުރިއަަރިއެގންދާންއޭނަ ބޭނުންާވނެ  އް އޮންނާނެ.ެގ ިވޝަނެއޭނަ ؛އުޅޭ މީހާއަށް 

ރީ ތަޅުއެޅުިވފަ. މިއީ އަޅުަގނޑު ހިތުން މިއަދު  ހިހުރިހާ ދޮރެއްަގއި މިފުޅާކުރަން ހުރި  ިވޔަފާރި  ފުޅާކުރަން. އެކަމަކު

ކުރަން ބޭނުންާވ ކުއްޖަުކ، ކުރަހަން ބޭނުންާވ ކުއްޖާ ނޫން. ެޕިއންޓު ެވރިން ނެތިެގެނއްިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ފަންނު

އިްނ ކުރަން މި ޖެހެނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޑިއުޓީ ދަްއކަިއެގން. އިންޑޮނޭިޝއާެވސް އެތެރެ ކުރަހަން ެގންނަ ޕެއިންޓް

؟ ރާ ާވހަކަ ިމ ދައްކަނީ. އެބަ ފުޅާޭވތޯ. ިވޔަފާރި ފުޅާކުރުފިޔާއަށް ޕެއިންޓް 5ިލބޭ  އެބަ ންނަންޕެއިންޓެއް ަގ

މި  ،ކޮމިޓީގައި މަޝްަވާރކުރާއިރު  މި ފަދަ ބިލެއްގައި އަުޅަގނޑު ހިތުން ތައްތައްއެހެންީވމާ، މި ދެންނެިވ ކަން

ނުޑ ޮގތުން އަުޅަގ . ކުރީ ދުަވހެއްަގއި ެވްސ އެހެން ބިލަާކ ބެހޭދެންނެިވ ޒާތުެގ ކަންތައް ެއބަ ޖެހޭ ބަލަން

އިރުަގއި ޔުިނޓް މައްޗަށް ދިޔަ ަވރަކަްށ، ރާކުމީޓަރުްނ ފެން ބޭނުންފެން ،ކުރާއިރުަގއިޭގޭގގައި ފެން ޭބނުން ؛ދެންނެިވން

އް ެގެއްއަގިއ ިގަނ ޯސޝަލް، އެ  ހަމަ؟ ަވނީިގނައިން ބޭނުންކުިރ ަވަރކަްށ ައުގ ބޮުޑެވއޭ އެބަ. ީކއްެވެގންތޯ އަުގޮބޑު

ދެން މީހަކު ؟ އިލާ އެއްތަނެްއގައި ުއޅެން މެދުެވރިީވ ކީއްެވެގންތޯޢާޖެހޭ. އެ ކުރަންނަ ފެން ބޭނުންމީހުން އުޅެންޏާ ިގ

ެގ  ަވިކަވިކެވެގން ނުދިޔައީ ެގަވެޅއް ލިބިެގން، އެ ެގަވުޅަގއި ؟ން ނުދިަޔއީެވެގއެ މީުހން ަވިކަވކި  ްއޔޭބުނެފާނެ ކީއްެވހެ

އޮތޭ ެއއް ެގއެްއަގއި އާމްދަނީ އެަވރަށް ނުލިބޭތީެވ މަޖުބޫރީ ހާލަތެއް އެބަ ،އެޅޭނެ ޮގތެއް ެވސް ނެތިެގން. އޭެގ މާނައަކީ

ޖެހޭ. ިގނައިން ކަރަންޓް އެބަ ކުރަންބޭނުންނުަވތަ ބޮޑު ފެމިލީއެއް އުޅެން. ިގނައިން ފެން  އިލާތައް ދިރިއުޅެންޢާ ިގނަ
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 މި  މި ދަނީ މައްޗަށް. ކުޑަ ިވޔަފާރިއަށް ެވސް އޮތީ ަވރަކަށް މައްޗަށް. އަުގކުރިނުންހަމަ ބޭޖެހޭ. ކުރަން އެބަބޭނުން

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކުދި ިވަޔފާރިތައް ފުޅާެވެގންދާން ފަހި  ،. އެހެންީވމާ، ިމއަުދ އަދި ދެންނެޭވކަްށ ނެތްންކުހު

މެން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުލަން އެބައިރިން ބަަވރަށް ކަ ،ޖެހޭއޮތެކޭ. މި ދެންނެިވ ކަންތައްތައް އެބަ ފުރުޞަތެއް

އާދެ! ށްފަހު( ަވުގުތކޮޅަކަ؟ )ަވުގތުކޮެޅއް ނުލިބޭނެތޯފެކްޓްރީެގ ާވަހކަ ެވސް. ފެކްޓްރީ، ޭގޮދށު މަސްދައްކަން މަސް

ުށަގިއ ެގ ާވަހކަ. ޭގދޮފެކްްޓރީތަކުައޅުަގނޑުމެން އެބަ ދައްކަން މަސްޝުކުރިއްޔާ އިތުރު ަވުގތުކޮެޅއް ދެއްީވީތެވ. 

ެގ ތެރެއަށް ަވންނަން. މިއަދު ހެނދުނުެގ ޕްލާންޓްތައް އަޅާ ާވހަކަ. ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންޭވ މި މަސައްކަތުމަސް

މީހުންނަށް  4އި، ލާފައިަވނަ އަހަރު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑު ހަތަރު ބަޔަކަްށ ބަހަ 2005ދިޔަީއ ދަންފަޅީގައި ައޑުިއިވެގން

 އަތޮޅުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ށ. ،ރު މިސާލަކަށް ދަންނަާވ ނަމައިވީ  ދުަވސްއަހަރު 15ކަ. ދީފައި އޮތް ާވހަ ޖިސްޓްރީކޮށްރަ

  ފެކްޓްރީން ކިތައް ކިލޯ މަސް ށ. ަގއި ހަދާފައި އޮތް މަސްމިނީކީކި؟ ފެކްޓްރީން ކިތައް ކިލޯ މަސް ަގނެުވނުތޯމަސް

 ފެކްޓްރީއަށް ކިތައް އެ މަސް އ.ެގ މަސްެވރިންހ؟ ިވްއކައިފިތޯއަތޮޅު ރައްޔިތުން  ހދ. ؟ތޯއަތޮޅު ރަްއޔިތުން ިވއްަކއިފި

ރައްޔިތުންެގ ބޮޑު ؟ ކިހާަވރެްއެގ އާމްދަނީއެއް ިލބުނުތޯ؟ ތޯބުންއެ ތަނުން ލި ކިތަްއ ރުފިޔާ؟  ކިރައިފިތޯސްކިލޯ މަ

ށް ރައްޔިތުން ަވރަ ޖެހޭ.އެބަ ެވެގްނ އެ ދިަޔއީ. އާމްދަނީ ލިބެން ުދަވސްއަހަރު 15އެސެޓެްއ ެއ އޮތީ ހިސޯުރެވަފ. 

ކަ މި ދަންނަަވނީ. އެ ދުަވސްަވރުން ެފށިެގން އެ ތަނަށް މަސް ހަ ަވނަ އަހަރުެގ ާވ 2005މީދުަގއި ތިބީ. އްއު

މީހުންެގ އަތުން  ،ލޯނު ނަގައިެގންާނއިކިރޭނެކަމުެގ އިންިތޒާރުަގއި ެއތައް ރައްޔިތަުކ، ބޮޑެތި އޮނޑިދޯނުފަހަރު ބަން. 

 ،އްކަތް ެއއްކޮްށެގންނާއި އިލާ މީހުން ކުރި މަސަޢާމުޅި  ،ެއކި ޮގްތޮގތުން  ،އިެގންނާއި ޯހދަ ދަރަންޏަށް ފައިސާކޮޅުކޮޅު

ޮގތަކުން ނުިވްއޔާ އަނެއް ޮގަތކުން، ިއންޖީނެއް ެވސް ދަރަންޏަށް އެއް  ،އެކި ދުަވސްތަުކެގ މަތީން ފަިއސާ ހޯދައިެގން

ފެލިަވރަށް ދާްނ  މިސާލަކަށް .އިުދަގމީއްނެކަމުެގ އުހިސާބަކަށް މަްސ ކިރޭކައިރި  މަސް ފެްކޓީ ހެދީމަ ،ހޯދައިެގން

ީވއިުރގައި އެންމެ މަސް ކިލޯއެއް  ދުަވސްއަހަރު 15ފަހަރު ބަނީ. ދޯނިމީުދަގއި ބޮޑެތި މަސްއްއެ އު ؛ާވތީެވނުބޭނުން

ޓެްއ ޮބޑުސިންާގ ރަށެއް، ބޮޑުސިްނާގ އެސެ  ެގ. އެންމެ ަމސް ކިލޯެއއް ެވސް. އެކަމަުކ ރައްޔިތުންެވސް ނުކިރުނީ

ށް ޖެހޭ. މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުަތކަލު ހޯދަންހާ ކަމަަކށް ޙައްމި ހުރި ؟ތީ. ކޮބަިއތޯ ޙައްލަކީއި އެ އޮރުެވފަސޯހި

ނުަވތަ   .، ށ. ، ހދ. ފެނޭ ަވރަށް ިގނައިން ބޯފެން މާލެއިން ދަތުރުކުރާ، ހއއަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ،އެބަ ބޭނުންޭވ

ފެން  ،ތަކެއްދި ފެން ޕްލާންޓުޖެހޭ. ކުދިކުން އެބަްސ ެގންދަބަށް ެވމި ހިސާ އް،މުލަފުަވއް  ،އަތޮުޅ ހިތަދޫ އަްއޑޫ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ  ؟ކުެމއްތޯހުޖެހޭ. މި ފަދަ ފަރާތްތަކަށް އޮތީ ކޮން އުފެއްދޭނެ ޮގތްަތކެއް ެވސް ޯހދަން އެބަ

ތަން. ިގަނއިްނ   ޮބޑުވާ ށް އަުގަވރަކަކުރި ނުންދިެވހިރާއްޖޭަގއި މި ކަްނކަން އިދިކޮޅަށް އަންނަ ތަން. ިގނައިން ބޭ

ްއ ކުޑަުކޑަ ޕްލާންޓް ހައުސެ ،ތަން. ިވޔަފާރި އުސޫލުން ެފން ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް  ަވރަކަށް އަުގ ޮބޑުވާ ންކުރިބޭނު

ންޑް، މި ޖެހޭ. ެއްއކަލަ ިވޔަފާރި ބޭއެބަޮގެތއް ހޯދައިދޭން  އޭނައަށް ؟ކުމެއްތޯހުބެހެއްޓީމާ، އޭަނއަށް އޮތީ ޮކން 

 1ބުނެފާނެ  ކޮށްފިއްޔާހާސް ޓަނުެގ ފެން އޭނަ ބޭނުން 1 ؛ނުންކުރި ަވރަކަށްިގނައިން ބޭ ،ންޑްާވ ިވޔަފާރި ބޭދަންނަ
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 ،ލާފައި ުކދި ިވޔަފާރިތަކަށް ާޚއްޞަ ިއނާޔަތެއް ދީެގން ނަމަެވސްއި. އެ އުސޫލު ކަނުޑަވލައްކަ ރުފިޔާ ަދއްކަންޖެހޭނޭ

ކަމެއް.  ހިފައި އޮތްކުރަންޖެ ން މެހެތުން އެއީ ކޮންއަުޅަގނޑު ހި ،ސްެވނަމަޮގތަށް ްނދާ ެގަވކި މުއްދަތެއް ކަނޑަެއޅި

ނުފުދޭ. މި ކު މިއަދަ ކުރާ ާވހަަކ ހަމައެކަިނ ދެއްކުމަކުންނެއް އަުޅަގނުޑ ހިތުންއަޅުަގނޑުމެން ކުދި ިވޔަފާިރ ފުޅާ

ހޭ، އި މި ބިލަށް ެގންނަންޖެގަ ރުޙަލާކޮށް، ކޮމިޓީ މަ، ރަނަގޅަށް ދިރާސާއި ދެންނެިވ ޒާތުެގ ކަންތައްތަަކީކ ކޮބައިތޯ ބަލަ

ަގނޑަށް ފާހަަގކުެރެވނީ. އެހެންީވމާ، މި ދެންނެިވ ޮގތަށް ހުރި ކަމަށް އަޅު އިތުރުކުރަންޖެހޭ ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް

ރިއްާޔ ންނަަވން. ޝުކުމީުދަގިއ، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދައްކޮށްދެއްާވނެކަުމެގ އުކޮމިޓީން ޢަމަލު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

 އތެރި ަރއީސް.އިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި ދާއިރާެގ މުލަކުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މުލަކު

ެގ ރީ ިވޔަފާ ،ހުށަހެޅުމުެގ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީބިލު  . ސަރުކާރުން މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒތްތެރި ރަީއސް

މެނޭ. އަދި އެ ިވޔަފާރިތަްއ ެގ ތެޭރގައި އެބަ ހި ކުޞަދުތަެގ މަޤްދާއިރާަގއި ާވަދެވރިކަން އުފެްއދުން ކަމަށް މި ބިލު

ޔާންކުރޭ. ން ެވްސ އެބަ ބަ ހެިދެގންދާނެކަ ެގ ތެރެއިންރައްކާތެރިކުރާނެ ާގނޫނުތަެކްއ ނުަވތަ ަގާވއިދުތަެކއް މި ބިލު

ޞަދެއްަގއި ހުށަހެޅި ބިލެްއެގ ަވރަށް މާތް މަޤް  ންއަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރެވނީ މިީއ ަސރުކާރު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އް  މުދާ އެތެރެކޮށް، ނުަވތަ ިވޔަފާރިެއއްެގ ޮގތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަ އަުޅަގނޑުމެން  ،ޮގތުަގއި. ތެދުފުޅެއް

މިކަން ބަލަހައްޓާނެ މެކޭނިަޒމެއް ސަރުކާުރެގ ތެޭރގައި ުނަވތަ ސަރުކާރުން ހަދާފަިއާވ  ން ތްތަކުފަރާދޭ ޔިތުންނަށް އްރަ

ކުރުމަށް ޓަަކިއ ކުިދ އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރި ތަރައްޤީ .ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްާގނޫނުތަކުން ލިބެން އެބަ

މަެވސް، ބައެއް ފަހަރަށް ދިމާާވ ދެމުންދޭ. ނައެބަ   ތަޢާރަފުކުރޭ.ރުންއެސް.އެމް.އީ ލޯނުތަކެއް އެަބ ސަރުކާ

މި ދެންނެިވ ކުިދ  ެއއީ ދިޔުމަކީމި ކަންކަމަށް ޙައްުލ ީވހާެވސް ައަވހަށް ލިިބެގން. ހުރިމައްސަލަތައް އޭެގތެެރއިން އެބަ 

ދެކެން. އި އަުޅަގނޑު މެއްެގ ޮގތުގަ ރުރިއެފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކަށް، އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންދާނެ ރަނަގޅު ކު އަދި މެދު

އެސް.އެމް.ީއ  ށްފަންތެީގ ިވޔަފާރިއަ ފަހުން ފާހަަގކުރެުވނީ ކުދި އަދި މެދު ދިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑަށް ދާ

ޓް ހުރި ފަރާތެއް އަުޅަގނޑު ކައިީރަގއި ުކރަމުންދިޔަ ޝަކުާވ. ފުރަތަަމ ތިން ޕޭމަންޓަކަށް ޕޭމަން ެގންލޯނެއް ލިބި

ކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއް މީ. އެ ފަރާތަށް ލިބުނު އެސް.އެމް.ީއ ޓަކައި މަސައްކަތް މަށްޓޯރެންޓެއް ހެދުހާލައިެގން ރެސްބަ

ނުަވތަ  ކުރާނެމޮނިޓަރ، ހަމައަށް ދިޔައިރުަގއި މި ތަން ބަލާނެ ލޯނުގައި ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓް ލިބިއްޖެ. ދެަވނަ ޕޭމަންޓާ

ފަރާތެއްެގ ޮގުތގައި އެސް.އެމް.އީ ބޭންކުން ލުންތައް ން ބަލަންޖެހޭ ބެމުެގ ކުރިދޫކޮށްލު އްދެަވނަ ޕޭމަންޓެ
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ށްފަިއ ަވނީ. މިކަން މި ފަރާތުްނ ކޮައއުޓްޯސސް .އެހެން ފަރާތެއް ،ުގޅުން އޮތް ނަމަެވސް  ބޭްނކާއެ ކަނޑައަޅާަފިއަވނީ 

ހުެގ ިނޔަލަށް މަބަރު ންްޓ ޑިސެްއޒަތްެތރި ރައީސް، ެއ ރެސްޓޯރެންޮގސް އިލަސްެވެގން  ،ކުރަން ނުދެވި މޮނިޓަރ ތަން މި

ިވޔަފާރީެގ ޮގތުން ިމ  ،އަދަދަށް ެވސް ަވނީ ނުހުޅުިވފަ. ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްހުޅުަވންީވ ތަނެއް އަދި 

މަސް ފަހުން އެ ފަރާތަށް ދެަވނަ  ކުރުން މިއަދު މި ަވނީ ފަސްޖެހިފަ. އޭެގ ދެތިން ދިއުމަށް ޓަކަިއ ކުރިފަރާތް ކުރިއަށް

ަވކި ޑޭޓެްއގައި މި ރެސްޓޯރެންްޓ  ،ދިޔައީ. ނަމަެވސް، ޓާެގެޓއް ކަނޑައެޅިަފއި މި އޮތީެގންންޓެއް ހަމަޖެހިޕޭމަ

އެ އެސް.އެމް.އީ ބޭންުކެގ އިްސެވރިންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް  އަޅުަގނޑު ހަމަހުރި ކަމެއް. ހުޅުަވން. މިއީ ަވރަށް ހިތާމަ

މި ކަންކަން ބެލޭނެ  ފަސޭހަ ޮގތެއްގައިށް ލުއިން ރަްއޔިތުންނަީވހާެވސް ާގތު ،މް.ީޑއަށް ދަންނަަވންބޭންކުެގ އެ

އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރާޢީ، މި ބިލު   ރަށްއިތުކުރަން. ހަމަ އޭެގތަޢާރަފު އޭޖެހެ ން ެއބަޅުމެކޭނިޒަމެއް ތި ބޭފު

ރަްށ ރުކާސަ އި،ހައްދަަވ ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަުކން ؛ޅެއްްސކޫލެްއެގ ާވހަކަ. ތެދުފު ،ހުށަހަޅަމުން ިވދާޅުވެއްޖެ

ބަރު މަހުެގ ންހިލޭ ދެއްާވފަިއާވ ސްކޫެލއް، ޕްރީ ސްކޫލެއް. ޭއެގ ޚިދުމަްތ ނުފެށިެގން ރައްޔިތުން މިދިަޔ އަހަރުެގ ނޮެވ

ތްާވ ދާއިރާ. އެ ބޭފުޅުްނެގ އިާލއެްއ އަުޅަގނުޑ ަކިއރިއަށް ައއި. އަުޅަގނޑު ނިްސބަޢާއަތޮުޅެގ ކޮޅުފުީށެގ  ގައި މ. 3

ެގން އެ ޝަކުާވ އަުޅަގނުޑ ިވނުލިބިެގން އެ ސްކޫުލެގ، ހަާދފައި ހުރި ސްކޫލް ނުހުޅުަގރީ ސްކޫލަށް ޖާދަރިން ޕް

ފަހަކުން ދުށިން މި   ދިއަުޅަގނޑު ދާ ،ަގކުެރއްިވ ފަދައިން ހަ އެ ފާ ކައިީރގައި ކުރަމުންދިޔަ. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރާޢީ

ފަރާތެއް ަވނީ މި ދެންނެިވ ބިޑުެގ  2ލާފައި، ރާތެްއ ކުރިމަތިފަ 4، އިލައިލުެގ ބިޑު އަުލން ހުޅުަވދެންނެިވ ސްކޫ

ިއއްޒަތްެތިރ  ،އޮތުމުންކަން ކަނޑަނޭިޅ ޮއންނަކަށްފަރާތަކޮންދޭނީ އަދަށް ެވސް އެ ްސކޫލް ތެރެއިން ހޮިވފަ. އަދި

ތުން ަވނީ ހިކު މުހިންމު އަސާސީ ޚިދުމަތަކުން ރައްޔިއަުޅަގނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ނުލާރައީސް، 

ީވާހެވްސ  ،ޮގާވލަން ށްތަހަާވލުެވ ހުރި ފަރާ ން އެކަމާކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޔުައދު އެޑިނޑު މިރޫމްެވފަ. އަޅުަގމަޙު

، ހުޅުމާލޭަގިއ ެގައދި ރާއްޖެތެރޭ ،އަަވހަކަްށ، ީވހާެވސް ައަވހަކަްށ އެ ޕްރީ ސްކޫލްެގ ޚިދުމަތް ހުޅުމާލޭެގ ރައްޔިތުންނާއި

ޮކންމެެވސް އެއް ފަރާތަކަްށ ށް މިއަދުން މިއަދަށް ެވސް ކަ ޮގތަނެދާންނަށް ލިބިެގންދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތު

ނެ އެހެން ެވސް. އޮންާނނީއޭ. ެވދާ ނުފޫޒުކޮންމެެވސް ފަރާތެއްެގ  ،. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުވެއްޖެ މަށްހަާވލުކުރު

މަޖިލިސް ތެރޭަގއި  ެގނުޑމެންނިޒާމެއް އަުޅަގމަޤާމުން ަވކިކުރެޭވނެ  ތަމީހަކު ބަހައްޓާފައި ނުަވނުފޫޒު ހުންނަ 

ންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދުަވހުން ދުަވހަށް ލިބޭނެ ޮގތް ުވމަީކ ދޭއޮތް. އެ މީހަކު ަވކިކޮށްަފއި ނަމަެވްސ، ރަްއޔިތުންނަށް އެބަ

އްޖެ ކަމެްއ. އެހެނިހެން މާޙައުލެއްެގ ތެެރއިން އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންެވ ިވޔަފާީރެގ މާޙައުލުެގ ތެެރިއން ެވސް އަދި

އަދި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ެއންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް މި  އިުހޅުމާލޭެގ ރައްޔިތުންނާ  ،ކުރަނީމީދުއްަގނޑު އު ޅުއަ

ިއތުރަށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަދި ޭއގެ ދެންނެިވ ޕްރީ ސްކޫްލެގ ޚިުދމަތް ީވހާެވްސ ައަވހަކަށް ލިިބެގންދާނެ ކަމަށް. 

ރުަގިއ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފުރަތަަމ ިޑއުޓީެގ މައްސަލަ. ރައީްސ ނަޝީދުެގ ފުރަތަމަ ސަރުކާ  ،ންޖެހޭަގކުރައަޅުަގނޑުމެން ފާހަ

ީތެގ އަުގ ފަށުގައި ތަކެޔިތުންނަށް އަތްފޯރާދެއްާވފަ. ަރއްކަނޑާލަަވނީ ސަރުކާރުަގއި ިޑއުޓީެގ ަވރަްށ ިގނަ ބާަވތްތަެކއް 
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 މަޑުމަޑުން ،ށް މި ފެންނަނީމެންނައަދު އަުޅަގނޑުފަ. ނަމަެވސް، މިފުކުރެިވބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޑިުއޓީތަްއ ަވނީ މާ

ތަން. ިއއްޒަތްތެިރ  އަުގ އަތްފޯރާ ފަށަްށުވރެ މަްއޗަށް ދާ ެގޮގސް ތަކެތީ އަރަމުންޑިއުީޓެގ ކަންކަން މަްއޗަށް ައރަމުން

ެއއީ  އޭ. ތެދެއްަވުރން އިތުރުެވޑިއުޓީއަށް ނަާގ މިން މާމެޓީރިއަލް ރާއްޖެ ެގނައިރޯ ،ރައްަވއިފިމެންބަރަކު ފާހަަގކު

 އަުޅަގނޑާ  ާޔއާ. އެ ކުންފުނީެގ ެވރިހުރިކުންފުންޏެއް އެބަ އްދާފަ ޓު އުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖގައި ބޫ

މެޓީރިއަްލ ލިބޭ އަަގށްުވރެ ރޯ އެތެރެކުރީމާ އަށްރާއްޖެ ބައްދަލުެވެގންދިޔަ ހަމަ މި ދިޔަ އަހަރުެގ ތެރޭގައި. ބޫެޓއް

ފަށަށް އަުގތައް ެގނައުމަށް ބޮޑު. ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން އަތްޯފރާ  އަުގ މާއި ިވްއކަންޖެހޭން ބޫޓެއް ހަދާފައެތެރެކޮށްެގ

ކުރިއަރަިއެގންދާނީ. ދެްއިވ ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތައް ެވސް  ކުދި އަދި މެދު ،ނުެވޓަކައި މި ދެންނެިވ ކަންކަން އިޞްލާޙު

 ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ދެްއެކުވން:ޔާސަތުން ާވހަކަރި

 . ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހެންޭވރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

ކާރުެގ ފަރާތުން އްމަދު ރާޢީ ސަރު މެންބަރު މުޙަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި

ދެމެހެއްޓުމުެގ ބިަލށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  އި، ިވޔަފާރީެގ ދާއިރާަގއި ާވދަެވިރކަން އުފައްދަެދްއިވއިަވހުށަހަޅުއް

 އިަފއްދަިދެވހިާރއްޖޭަގއި ިވޔަފާރީެގ ދާއިާރަގއި ާވދަެވިރކަން އު ،ެގ ބޭނުމަކީމުހުަށހެޅުސަރުކާރުން މި ބިލު 

 ގެ މަލުތަކުެގ ސަބަބުން ޤައުމުޢަހިންާގ ިވޔަފާރީެގ ގ ޮގތަށް ާވަދެވރިކަން ހަނިާވެގ ދާއިރާަގއި ިވޔަފާރީ  ،ށާއިއްޓުމަދެމެހެ

ިވޔަފާރީެގ ދާއިާރެގ ާވދަެވރިކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ  ،ުކރާ ނޭދެޭވ އަސަރުތައް ހުއްޓުުވމަށްޓަކައި ކުރިއެރުމަށް ،އިޤްތިޞާދަށް

ކަށް ެއޅުުވން. މިއީ މިހާރުން މިހާރަށް  ޔަހަމަ ،ށްބަަދލުކޮ ،ކޮށް ޙުލާޞްއިންކަން އެފަދަ ކަ ،ާކއިުވންތައެއްބަސް 

 އިދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއްަގ ،ދަންނަަވންޖެހެނީ ކަުމަގިއ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން. މިހެން ކަމެއް ކުރަންވެއްޖެ

ފަށަށް  ފޯރާަވނީ އަތްނުޅުންނަށް ބޭފު އެ  ައުގންެގ ކަރަންޓުެގރަްއޔިތުލޮބުެވތި ތިއްބެިވ އަުޅަގނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި 

 އެ  ،އެކު ަދންނަަވމުން ެގންދަަވނީބޭފުޅުން ާގތަށް ެދޭވ ޮކންމެ ފަހަރަކު އާދޭހާ ސަ. އަުޅަގނޑުމެން އެ އްއައި 

ރި ބޭފުޅުން ެއ އިއްޒަތްތެ ،ފަށަށް ެގނެސްދެއްާވށޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީބޭފުޅުންނަށް ކަރަންޓުެގ އަުގ އަތްފޯރާ

ލް ބައުސް ރިނިއުދިެވހިރާއްޭޖެގ ފުންނާބު .ކުރެޭވނޭނަާވ ޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަރަންޓުެގ ައުގ ތިރިަގންޑައި އެދިވަ 

ޮގްތ  ިވްއކޭނެ ށްްގރިޑަ ،ކުރަްއާވ ުކންފުނިތަކަށް ސޯލާ ކަރަންޓު ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދެޭވނެ ހުއްދަޖީެގ ިވޔަފާރިރއެނަ

ިވދާޅުާވ  އަތޮޅުތެރޭެގ އިްއޒަތްތެރި ލޮބުެވިތ ރައްޔިތުން އެ ،ބޭފުޅުން އެންނަށް މާ ައޅުަގނޑުމެހައްދަވައިެދއްީވ

ސޯލާ ޕެނަލްތަކެއް ހަރުކުރާނެ ބައިަވުރ ސަރުކާރުެގ އިމާރާތްތަާކިއ  ،ކަރަންޓުެގ ައުގ ތިރިކޮށްެދޭވނީ. މާލޭގައި ނެތިދާނެ
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ނަ އަތޮޅުތެރޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް އޮން ަގއި ަވރެއް ހެޔޮ ާއބާދީ ،ޑުބިން ބޮ  އެކަމަކު، ހުސްބިންތައް މާލޭގައި ނެތިާދނެ

ތާށިކޮށްެގން ދިެވހިރާއްޭޖެގ  އި،ފިއްތަ  އި،އަުޅަގނޑުމެްނ ހިފަހައްޓައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ފޯރުކޮށްދެިވދާނެ. 

 ރޯސާެވ ށް ބަލް ފިއުލަޑީސެ ،ެއއީ ަސބަބަކީ އަުގ ބޮޑުކޮށް ކަރަންޓު  ،އަސަރެއް ނެތްހެޔޮ ެވސް ކުރާނެ  އިޤްތިޞާދަށް

 ރާއްޖެއިން  ިތރިއެއް ނުކުެރޭވނެ. ހަމައެއާިއއެކު ކަޅުބިލަމަސް އްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކަރަންޓުެގ އަގެ  ދީެގން ޓުކަރަން

އޮތީ ަފސްަވރަކަށް ކުންފުންޏަށް. ެއހެން އޮންނަތާ އަޅުަގނުޑެގ  ެއކްސްޕޯޓު ކުރުުމެގ ހުއްދަ ދެިވފައި މި ،ަގނެ

 އްއެތަ  ،ެވއްޖެ ށްފައިއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ފާސްކޮ މި ުޅަގނޑުމެންގައްޖެ. އަހިންނ ަވހެއް ެވެގއުމުރުން ީވހާ ދު

އިދުަތއް ފިޝަރީޒް  ހަދަންޖެހޭ ަގާވންުގިޅެގ ހަދާފައިެވްއޖެ. އެއާ އިދެްއ އަޅުަގނޑުމެންަގވާ ާގނޫނެއް އެތަށް 

 އެ  އް.ތެރޭަގިއ ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދެ  ސްދުަވމަހެއްހާ  ންެއއީ ތި  .މިނިސްޓްރީއަށް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ަވނީ އަްނާގފަ

. މާލޭ  ކަޅުބިލަމަސް ަގނެ ބޭރުކުރަން ަވރަކަށް ފަރާތަށްނެހެދި އޮތުމުެގ ސަބަބުން އަދިެވސް އޮތީ ހަމަ ފަސް

 ށްއަ ލަިއެގން އެ ށްތިބެނީ އޮޑިއަ މަސްެވރިން ބާނާ މަސް އެ .ނެތް  ޮގތެއްނެކިރޭެވސް މަސް އްދުަގއި މިއަދުހަސަރަ

އަުޅަގނޑުމެން  ،އަކު ެއަވރަކަށް ެނތް. އެހެންީވމަގންނާނެ ބަޔަކު މާލެ ަޔސް ކުށްެވިރޭވ. އެލިއިކަނޑަށް އުކަ  .ފަފުރިނު

ށްެގން ކަން ކޮކަން ،ދުތަްއ ހަދައިދީއިެލިވެގްނ ާވަދެވރި ޮގތުަގިއ ކުރެޭވނެ ޮގތަށް ަގވާ އިމުކޮށް ހުުޅަވއްއާ  ތައްިވޔަފާރި މި

ކަމަކަްށ  ޮގެތއް އޮތް ރާއްޭޖެގ އާމްދަނީ އިތުރުުކރެޭވނެ ،ދަށް ހެޔޮ ބަދަެލއް ތިޞާހިރާއްޖޭެގ އިޤްޮގތަކަށް ިދެވ ނޫން

މީހެްއެގ ފޯނު  އަުޅަގނޑުެމންެގ ެއްއެވސް މީހަކު ާރއްޖެިއން ބޭރަށް އެ ،އިެއކީގަ ހަމައެއާ އަޅުަގނޑަކަށް ނުދެންނެޭވނެ.

 އެކަކު  ނާރާ ހަމަ ށް ހާސް ރުފިޔާ ބިލަށްޅީހަކަެތރޭގައި ސާ  އެއްތާއޭެގ ޑާޓާ ޖައްސާލައިފިްއޔާ ހަފު އްސަގޮ ހިފައިެގން

ހުިރއްޔާ ހުިރ  އިހަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން ފޭބުމުެގ ުކރިން އޭގަ މީ އެ އިެއކީގަ  ެވސް ނުހުންނާނެ. ދިއުމާ

ްސ ެވ ފުނި އައިމާދެ ކުން .ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ުއޅެންޖެހެނީ ކު ނޫންހާލަ މި .ޖެހޭޑާޓާެއއް އޮފްކޮށްލަން

  މި  ެގނެސްެގްނ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އްއަިދެވސް އިުތރު ކުންފުނިތަ .ކަމަށް ހީކުރީ ރަނަގޅުާވނެ އަޅުަގނޑުމެން

 ،ނީދަންނަަވންޖެހެ އިެއކީގަ ހަމަ އެއާ .ެލެވންއިިވޔަފާިރތައް ހުޅުަވ ޮގތަކަށް މި ާވދަެވރި ،އެްއޗިހި ތިރިާވނެ އަުގަތކާ

ްއ ތަނުން އަުޅަގނޑުމެން ކޮންެޓއިނަރެ މި .ނެއްތަ ޮއތް ޖެހިފައިމިީއ  ؛ލޯންއަުޅަގނޑުމެްނ ސިދިެވހިރާއްޖެއަށް 

ޖެހޭަވރަްށުވރެ ބޮޑުައުގ އެބަަނާގ. އެީއ  ކަށް ސިންަގޫޕރުން ެގނައިމާރަފޫޓުެގ ކޮންޓެއިނަ 20އިުރގައި ެގންނަ

ހެނީ  ޖެރަންކުމެން ހަރުދަނާހި އަުޅަގނޑުޗެއްއެ  އިދުތަކާ ަގވ  ،ަވދެމޮނޮޕޮލީއަކަށް  ،ނެތި  މިކަމުަގއި ާވދަެވިރކަން

އް ެގންނަ އަަގްށުވރެ ސިލޯނުން ެގންނަ އަުގ ބޮުޑާވންޖެހޭ އެްއެވްސ ރެސިްނަގޕޫރުން މާލެއަށް ކޮންެޓއިނަ. ހެންެވެގންމި

ަޑާވެނ. ުވރެ ކުށްޔަބަ  އެއް އިްށފަކޮއި ބަ ދެ ސްެވ ގައިުމެވސް ދުއްާވ އުޅަނދަށްދާ ތެލުެގ ޚަރަދުމަހަ .ސަބަބެއް ނެތް

ައޅުަގނޑުމެން އަތޮޅުތެރޭަގިއ  ،ހަދަންޖެހޭއެބަ ތް ައޅުަގނޑުމެން އަުޅަގނޑުމެންެގ އަުގަތއް ތިިރާވނެ ޮގ ،މާީވއެހެން

ެއއް ނޫނިއްާޔ ބޮޑީ ލޯޝަްނ ކިޔާ ޝޭމްޕޫ ފުޅި  މި ؛ދިރިއުޅުްއާވ އަުޅަގނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި ލޮބުެވތި ަރއްޔިުތން

 20ންނަނީ ހު ލިބެން މި އަޮތޅު ތެރޭެގ ބޭފުޅުންަނށް ،ިތްއޔާއަށް ަގރުފިޔާ  10ެވރިން އެއް ހަމަ މާލޭެގ ިވޔަފާރި ފުޅި
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ޑަބަލް.  ބޭފުޅުން ދައްަކންޖެހޭ އެއަށް ޭއެގ ީޖއެސްޓީ ދަްއަކއިފިއްޔާ އެ 3.5%ރުފިޔާއަށް. ައޅުަގނޑުމެން ެއއަށް 

ޭވނީ ާވަދެވރިކޮށް ކުރެންޓްރޯލްފްރައިޓް ކޮ  ިއ،އެީކަގ ެވސް ާވަދެވރިކަމާ ފްރައިޓް ؛ައޅުަގނޑުމެން ާވދަެވރި ،އެހެންީވމާ

އަތޮޅުތެޭރގައި ތިއްބެިވ ިއއްޒަތްތެރި ލޮުބެވތި  ، އެއްެޗއް ބޮުޑުވުމެގ ސަބަބުންދާ ށްފްރައިޓަ ،އެހެންީވމާ އިެގން.ލަށްދޫކޮ

 އޭނަ .ންނަނަނީުވރެ ޑަބަލް ބޮޑު އަުގގައި ަގމާލޭ މީހާ ަގންނަަވރަށް  ،އެއް ަގންނައިރުޕޫ ފުޅިމްޝޭ ރައްޔިތުން ަކއޮ

. ޝުކުރިއްާޔ ކުރަންޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ެއބަ ،. އެހެްނީވމާެއއްެޗއް ޑަބަްލޭވ ސްީޓއަށް ދާއަތުން ޖީއެ

އެހެންީވމާ  .ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރިއާދެ، ށްަފހު( )ަވުގތުކޮަޅކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.

ކަުމަގިއ  ކަމެއް ދާނެމަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފައިދާކޮށްެގންިއލުޮގތަށް ހުޅުަވ ކުރެޭވނެޔަފާރިާވދަެވިރކޮށް ވި އަޅުަގނޑުމެން 

ރަްއޔިތުންނަށް މިކަމުގައި އެންމެ ބޮުޑ އިއްޒަތްތެރި އަޮތޅުތެރޭގައި ދިިރއުޅުްއާވ ލޮބުެވތި  .އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން

 ،. އެހެްނީވމާކުރޭއަސަރު  ން ނުބައިީމެގ އިޤްތިޞާދަށް އެާއއެކު މުިޅ ރާއްޭޖެގ .މެ ނޭދެޭވ ައަސރުކުރާނީއެން،އަސަރު 

ސަުރކާރުެގ  ،އަޅުަގނޑުމެން ދިެވހިރާއްޭޖެގ ފުންނާބުއުސް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ކުރާ ިވޔަފާރިތަކަށް އެއްބާރުލުންދީ

 ހުރި ހެދިފައި ންއޮބަހައްޓަ ިއ،ްނެގ ިވޔަފާރިަތއް ހިފަހައްޓައްސާާއއި އަދި އެހެންނިހެން ނުފޫޒު ަގދަ ބޭފުޅުހި

 ިސއްޔާ އްކުރެިވެގން ައއިޙުލާ ޞްއި ،ާގނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ެގނެސް  އަުޅަގނޑުމެން މި އި،އިދުތައް ދޫކޮށްލަ ަގވާ 

 އިެގންދާނެ ާވހަކަ ބާރު ސްޕީުޑަގިއ ކުރިއަރަ  ދާ ސްޕީޑަްށުވރެ މާމިހާރު ކުރިއަރަމުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖެ

 . ފުރުަޞތަށްރި ރައީސް ދެއްިވދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 .ސާފޫރު މޫޣަޢަބްދުލް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ފޫރު މުސާޣަހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް

 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަަކއި މި އިިއ ާވަދެވރިކަން އުފައްދަ އިާރަގފާީރެގ ދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިވޔަ

ެވސް ހަމަ އަުޅަގނޑުމެން  އެއީ ލަތުހާައދުެގ ޤައުމުެގ  ،އެހެންނަމަެވސް .ހުށަހެޅިފައިަވނީ ހަމަ ރަނަގުޅ ބިލެއް

ބޭންކެއް  ޓްމެންއިންެވްސޓް އި އިންެވސްުޓކުރާނެ ރި ރައީސް. ިވޔަފާރިުކރުމަށްޓަކަދެނެަގންނަންޖެހޭ ކަމެއް ިއްއޒަތްތެ

މިއީ ދިމާެވފައިާވ އެންމެ ބޮޑު މަްއސަލަ.  .ރާއްޖޭަގއި ނެތް. އަުތގައި ހުިރ ފައިސާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޚަަރދުކުރަންޖެހެނީ

ނުދާނެ.  އްެވެގނެއުލެއް ާގއިމުޙަމަހަމަ މާދިއުމުެގ ހަމައްސަލަ ޙައްލުެވެގން ނޫނިއްޔާ ިވޔަފާރީަގއި ކުރިައށް މި

ކުރެިވފައި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޓުއަރިޒަމް ރުސޯހިތުތައް ެއހެރީ ޢަެގ ހުރި ިވޔަފާރީެގ ސިނާކޮށް ރާއްޖޭ އްއެ ހަމައެއާ

. ެގންދަަވނީ ބޭފުޅުން ުކރައްަވމުން އެ ކަމެއް އެ ބެހޭ ހުރިހާ ރަކާތްތެރިާވ ޭބފުޅުން ޓުއަރިޒަމާހަ ދާއިރާަގއި

އަދި އެއަްށުވރެ  .ޯގސް މާ ނިޒާމު ންއަދި ބޭންކި ،އި ލަތުގަ ހާ ެވސް އޮތީ އެ ހަމައެއާިއއެކު މަސްެވިރކަން 
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 މި .ަވކިން ޯގސް. މިހިރީ ރާްއޖޭގައި ފައިސާ ލިބޭނެ ބޮެޑތި އިންޑަސްޓްރީތައް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނިޒާމު

 ެނތް. ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ށްބަަޔކަ  ރުތަުކަގއި އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް އިތުއިންޑަސްޓްރީ

ދާއިުރަގއި ެއކަމަށް އެޅޭނެ އިތުުރ ެގންކުރަމުންނޮޕޮލައިޒްިވޔަފާރި މޮ އެ ،ށް ަވދެހާ ިވޔަފާރީެގ ތެރެއަރާއްޖޭެގ ހުރި

 . އެއް ނެތް އެޅޭނެ އިތުރު ފިޔަަވޅެއް އަުޅަގނޑުމެްނކަށް ފެންނާކަށް .ނެތް ލެއް އަުޅަގނޑުމެންކަށް ފެންނާކަށްއްޙަ

 ،ހިންަގނީ ކޮލެޖު ،ޭގސް ިވއްކަނީ ،ބޯޓު ދުއްަވނީ ަކނޑު ،ނީބޯޓު ދުއްަވންދާމަތި ،ކުންފުންޏަކުން ތެޔޮ ިވްއކަނީ 

ރިސޯޓު ހިންަގނީ. ާގތްަގނޑަަކށް ިވްއސަކަށް ިވޔަފާރި އެބަުކރޭ އެންމެ ކުންފުންޏަކުން. ، ޓްރެެވލް އެޖެންސީ ހިންަގނީ

ހެއްޓެނިިވ ޮގެތއްަގއި  ފަރުދަުކ ދެމެއާދަިއެގ އަިމއްލަ ދެން ކޮބަިއތޯ .އޮތް އެންެމ ބޮޑު ކުންފުނި ާރއްޖޭަގއިއެއީ 

 ންޖެހޭނީ އެ ާވ ަގއި ިވޔަފާރިބޫލުކުރާ ޮގތުަގ އަޅުަގނޑު ؟ކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިވޔާފާރިެއއް

 ހުރިހާ  .ނީއޮންނަންޖެހޭ ކުރުުމެގ ފުރުޞަތުިވޔަފާރި އިާރއަކުންނުަވތަ ތިން ދާ  ރާއަކުންއި ދެ ދާ ުނަވތަ ދާއިރާއަކުން

 ށްމަދެން ރައްޔިތުންނަކަށް ނެތް ފުރުޞަތެއް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މަސްެވިރކަ ކުރަންީވމާޔަކު ބަ އް ެއއްކަމެ

ެވއްެޖ  ދުަވސް ދާތާ ލައްކަމިފްކޯއަށް ދަުއލަތުެގ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރަމުން ރާއްޖޭަގއި މިފްކޯެއއް ހަދައިެގން  ،ބެއްޔަސް 

 ނީ ނޫ ،އުކާލަންޖެހެނީ އިއުޅެނީ މަސް ހަމަ ގަނެފަ ަގނޑުމެންނަްށ މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތިލަުދންމަތީގައި އަޅު 

 ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކްްސކްލޫސިްވކޮށް ބަޔަކަްށ ދީެގން މިކަން ކުރާތީެވ ،ނުއަުގގައި ިވްއކަންޖެހެނީ

އް. ނެ ފުރުޞަތެދެޭވއުަގ ހޯދަޞަތެއް. އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސްެވރިން ބާނަ މަހަށް ހަމަފުރު ނެތް އެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

އޮތް އެކްްސކްލޫސިްވ  ބޭފުޅުނަށް ދީފައި އެ މަހެއްހާ ދަުވސް ނަާގނޭ އަދި ތިން ،ެވސް މިނިސްޓަރު ިވާދޅުީވ މިއަދު

ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ އުމުރަުކ  މީހުން ެގނެޭވނީ. ލަިއެގންޭނ އެތަނަށް މަސްަގންނާނެ އެހެންއިއުވަ  އެ .އުާވލަން

ށް ނުފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަ އްރެ މަންޒަ ންއުޅޭާވަކށް. ނޫންތޯ ާވ އް ނެތެއްމެކަމި

ޖެހޭ.  ބަެއއްެގ މުށްދަށުގައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ެގންނަން އެބަ ަވކި ،ކުރެިވރުސޯހި ށްޑަ ބޮށްިވޔަފާރި ަވރަ ،އެހެންީވމާ

ށް ނުހިނާގ. ކަޮގތަ ަގންާވން ިހނކަ ،ންނަމަެވސްއެހެ .ޅުެވސް ަވރަށް ރަނގަ  ނިޔަތް .ހެދޭއެބަާގނޫނެއް  ؛ރަނަގޅު

ދޭ. ރަކާތްތެރިަވމުން ެގންހަިއ ުމަގމަްސެވރިކަ މަސްެވރިން އެބަހަމަ  ށްފުދޭަވރަކަ .މަސްެވރިން ބަޔަކީ   ިގނައްޖޭެގރާ

 ަރއީސް މި އިްއޒަތްތެރި  ަމހެއް ިވއްކޭނެ ޮގެތއް ުނެވެގން އަުގަގއި ެވްސ ހަމަ ށްހަމައަ އަދި މިއަދާ  ،މަެވސްއެހެންނަ

 ށް އެ އެއްކޮ ކަމާކަށް ހަމަހަމަދައްހައިުރަގިއ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ސަރަހުރި ނީ. މިފްކޯއިން މަސް ފެކްޓްރީތައް އަޅާފައިއުޅެ

 ކުރެިވފައި މިހާތަނަށްސޯރުހި . ތިލަންދުންމަތި އޮތީކުރެެވން ެއބަޖެހޭދުމަތް ލިބޭނެ އުސޫލެއް ާގއިމުޚިތަކުެގ ފެކްޓްރީ

ލުަގއި ހާ ކަހަަލ ފުރުޞަތެއް. މި ެގ ެއްއެވސްަގތުމުއައިސް ަމސް  ޗަށް ބަޔަކުތް ތިލަދުންމައްއަިދެވސް ނެ .ެވސް

ބުން މުެގ ސަބަތުނެ މިކަންކަން ކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ،އެހެންނަމަެވސް .ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން އުޅެމުން މި

 .އުމުޤަ ޑު ައުގބޮ އެންމެ ޓްނެ ރޓައިން ކީނުދޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްެޖއަ ެގެނއްެވ ންކަން ކަ ޑުމެންނަށް މިނއަޅުަގ

ދެމުންދާ ދެ  ތްދުމަޚި ެގނެޓުރޓަނޭނޭގ މިހާރު އިން އަުޅަގނޑުމެންަނކަށް .ހެޮޔާވންޖެހޭ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އަުގ
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 ކުންފުންޏެއްެގ ޮގތުގައި އޮތް ކުންފުންޏެއް  އެއް ަގއިޚިރުގައި ނިމޭއިރުެވސް އާ ކުންފުންޏަކީ ތިން  ކުންފުންޏަކީ ނުަވތަ

 މި. ހިފެހެއްޓިފަ ންހަކަދައްކަިއެގފަރާތުން ާވ ސް. ޓެެލކޮމިުއނިކޭޝަން ދާއިރާެގ އަުގަތްއ އެހެރީ ދެެވމެއް ނޫންކަ

 އުމަކީ ޤަ ޑު އެއްބޮ ކޯލުެގ އެްނމެ އަުގ ،އުމަކީ ޤަ ބޮޑު އެއް ނެޓާއި ފޯނުެގ ައުގރއިންޓަ އްދުަގއި އޮތް އެންމެހަސަރަ

. ަގިއ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއްނޫސްތަކެ ރާއްޖޭެގ ެގ ޤާބިލުކަމެއް މުާވހަކަ ދެއްކު އުމު އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިޤަ މި

ނޫން މިއަދު  ލަތެއްަގެއއްހާހިކިޭޔ ނަށް އެއްޗެންބޭފުޅު  އެހެީރ އެއްމީޑީއާތަ  .ބޭފުޅުންެގ އަތްދަށުެވފަ ހުރީ އެ ނޫސްތައް

ބެހޭ   ނާބޭފުޅުން އެ. އެަބޖެހޭ ންެވކަންކަމުން އަޅުަގނޑުމެން އަރަިއަގނެ މި .ތުހާލަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ

ެވސް   ކަންކަން ދޭ އިސްތިހާރު ދިނުމާއި މިބޭފުޅުންނަށް  އެ ހަމަ  ދެން ،ާވހަަކއެއް ނޫހެްއަގިއ ލިޔެފިއްޔާ އެްއެވސް

  ާވހަކައާ ކާައޅުަގނޑުމެން ދައް ،ީވމާނުޭވ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެން އެކަންކަެމއް . ދިަޔއިމައެބަދޭ ކެނޑިެގން

ަމެގްއ އެބައޮތް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ޖީލުަގިއ  ދާން އަދި ހަމަ ަވރަށް ދިުގ  ކަންތައްަތއްތަށްއެްއޮގ

ރާއްޖެ އެބަޖެހޭ މިނިަވން  .އޮތީ ކަމެކޭ އަޅުަގނޑަށް ބުނެެވން ެވސް ހަމަ ނެތް  ކުރުމަކީމީދުއްކަމަށް އު ާވނެ މިކަން

ކުރަންޖެހެނީ ކުެރެވން އެބަޖެހޭ. ބިލު ކެންސަލްތްކަމަސައް ެގ ދަށުންތު ޢަސިނާ ންާވން. އެޓަ ތަކަށް ބައްޢަޔަފާީރެގ ސިނާިވ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ  . ދަނީ ކަންތައް ކުރަމުން މި މި ،ތައް ކެންސަލްކޮށްޑުތަކުރާރުކޮށް ބި .އޭަގއި ކޮރަޕްޝަން އޮންނާތީެވ

ކުެރިވެގން ދައުލަތުން ލައިޒްރީ ހަމަ މޮނޮޕޮެވސް ހު އްީޙ ދާއިރާޞި  .އްޙީ ދާއިރާޞި ދާއިާރއަކީ  ކޮރަޕްޝަން ބޮޑު ެއއް

  ކަންންކަ މި ،ެގ މަންފާ ލިބެމުންދަނީ. އެހެންީވމާމީބަޔަކަްށ  ަވކި ،ބޮޑުެވެގންތައް ަވރަްށ ދައްކަންޖެހޭ އަުގ

ާގނޫނު އުމުަގއި ގާއިެމއް ނުކުރެޭވނެ. ޤަ  އުލެއް މިޙަމާފާީރެގ ޔަ ފަހި ިވށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަެލިވެގން ނޫިނއްޔާއިަވހުޅު

ތެއްެގ ޙަޤީޤަމުޅިްނ ތަފާތު އެހެން  ،ކަން ހިނަގނީ ،އެހެންނަމަެވސް .ނެެވސް ބޭއްިވދާ ނޫނު ލިޔެފައިާގ .ހެދިދާނެ

 މައްޗަށް. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވންރިޔާސަތުން 

ެދ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ިތއްބެވި  ރު އެދިަވޑަިއެގންފައިިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑުމެން މިހާ ޝުކުރިއްޔާ 

ބަހުސަށް. ދިއްދޫ ދާއިާރެގ  ،ހުރި މަސައްކަތުެގ ބިލަށް ދެްއކީމާ ދެން އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލުާވނީ ނުނިމިާވހަކަފުޅު

 ޙުސައިން. ކެންދޫ ންދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ެއއަށްފަހު ކެ ،ަވޙީދުهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

ބަރުެގ ބިލުެގ އަުޅަގނޑުމެން ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން ،ދެްއކެީވމާރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅުދާއި

 ަވޙީދު.هللا ބަރު ޢަބްދުބަހުސް ފަށާނީ. ދިއްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ެކުވން:ަވޙީދު ާވހަކަދެއްهللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު
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ިވޔަފާީރެގ  ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަކުނުދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާއީ ހުށަހަޅާޝުކުރިއްާޔ އި 

ބިލުެގ މަޤްޞަދަށް   ބިލަކީ އަދި މި ބޫލުކުރަނީ މިަގއަޅުަގނޑު  .މުެގ ބިލުދެމެހެއްޓު އިާވދަެވިރކަން އުފަްއދަ އިދާއިރާގަ 

ާރއްޖޭެގ  ، އުެފއްދުމާއި އަދި ެއކަން ދެމެހެްއޓިެގންދާނެ ޮގަތކަށްާވަދެވރިކަން .ންމު މަޤްޞަދެއްަވރަށް މުހި އިބަލާއިރުގަ 

ުދ ަވރަށް މުހިންމު ރާއްޭޖެގ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަ ،ންީވމާހެއި ެގނެޭވ ބިލެއް. އެކުރުމަށްޓަކަން ޓަިވޔަފާރިތަްއ ބައް

 ޮގތަކަށް ކުރާނެޤްތިާޞދަށް މަންފާދިއުން. ރާއްޖޭެގ އިތެއް ެވެގންިވޔަފާރިތަްއ ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެއްަގއި ހިނާގނެ ޮގ

. ިވޔަފާރިތައް ދެމެހެއްެޓނިިވ ޮގެތއްަގއި ކުރެިވެގން ިވޔަފާރިތަުކަގއި ާވަދެވރި ނިޒާމަާކއި އަދި އެ އެ ،ެވެގންދާނީ

ެވސް ނުކުރާނެ.  ެއއްެވސް ފައިދާ އޭެގ މަންފާއެއް އް މުޅި އިޤްތިޞާދަކަށެ ،ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަަކށެއްއެހެން

 .ޖުމުހޫރިއްޔާ ބަދަލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންޭވސުލްއަބަދުެވސް ރައީ ،ކަމަކީ  ށް މިއަދު ކުރެޭވ އެއްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ކަމެއް ބަދަލުކުާރކަށެްއ  އިތުރު އެްއެވސް ގައިރިއްޔާ ބަަދލުުވމަށްފަހުޖުމުހޫަރއީސުލް ،ބުަގއި ޯވޓުލުމަށްފަހުގައިޚާއިންތި

ކަމެއްެގ  ކުރާ  ބަދަލުކުރަން ހިފާއިރަށް އެއީ ތިމަންނާއަށް ސީދާކަެމއް ނުޭވ. އެއްެވސް ަގނޑުމެން ބޭނުމެއްއަޅު

އުސޫލުތަްއ ބަދަލުނުކޮށެްއ. ެއ  ކަމެްއ ނުކުެރޭވނެ ބޫލުކުެރެވނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަރުދަނާކޮށް އެއްެވސް ަގޮގތުަގއި 

 ، ތަންތަން ހެދުމަށްފަހުގައިކުެރޭވނެ ރަނަގޅު މާލޭެގ މަުގތަކުަގއި ޕާކު ،ދަނީ ންނަށް ފެނިެގން މިމިއަދު އަޅުަގނޑުމެ

އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިންެވސް ޕާކުކުރި އުސޫލުންނޭ  ،ބޫލުކުރެެވނީަގއަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ  ،ކުރަން އެންީގމާޕާކު

 ،ްށ ނުދުއްޭވނެ. އެހެންީވމާއެއްކޮ ހަލުިވކަމާ ދުެވލި އްށެއަޅުަގނޑުމެންނަކަ ދެން އޭރުން .ހޭނީޕާކުކުރަންޖެ

 . ޤައުމުގައި ހުރިޖުމުހޫރިއްޔާ ނޫންކަންލްސުއީހަމައެކަނި ބަދަލުާވންޖެހޭނީ ރަ ،ބަ އެއްބަްސާވންޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން އެ

ރާއްޖޭަގއި  ،ެމންނަށް އެބަފެނޭެވެގންދާނީ. އަުޅަގނޑުން ިއސްލާޙުެވސް ބަދަލުތަެކއް ެގެނިވެގންކަން ކަންކަ ށްއުސޫލުތަކަ

 ،އެހެންނަމަެވސް .އުމުަގއި އެބަތިބިޤަނަ ފަްނނުެވރިން މިއަދު ތަން. ަވރަށް ިގ ނުެވރިން އުފެދިެގން އަްނނަފަން

 ކަށެއް ނުލިބޭ އެ ނެތުމުެގ ސަބަބުން މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަެވފައިއުލެއް ގާއިމު ޙައެފަންނުެވރިނަށް ރަނަގޅު މާ

މީހަކު  ކޮންމެ ދެ ،ކީޮގތަ ެވެގްނދާތުގައި ޤީޤަދެޭވ މަންފާއެއް. ޙަފަންނުެވރިންެގ ފަރާތަކުންނެއް އިޤްތިޞާދަކަށެއް އެ

ސަްއކަތުެގ އަުގަތއް އެަބ ެވއްިޓެގންދޭ. މަ ތުގައި އެޤީޤަޙަހިސާބުން  އެ  .ހަދާފައި މަސަްއކަތެއް ފަށަނީ ކުންފުންޏެއް

އި މަަސއްކަތްކުރާ ކޮންމެ ްސޓްީރަގޑަކޮްނސްޓްރަކްޝަން އިން ،ބޫލުކުރަންޖެހޭަގއެބަ މެން ައޅުަގނޑު ،އެހެންީވމާ

މެދު އެަބ  މަަސއްކަުތެގ ކޮލިޓީއާ އެ ،ން ކުންފުނި ހަދާފައި މަސައްކަތް ފެށީމާތި ،ދެ ކުންފުނި ،ފަރާތަކުން

މަަސއްކަތް  އެ ،ަނމަެވސްއެހެން .ކުެރޭވ ސުާވލުއުފެދޭ. އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އަުގހެޮޔކޮށް މަަސއްަކތް އެބަ

 ،ލީުކުވމާއި ުރގައި ފެންވާއި މަސް ތިން ،މަސް ދެ ،ނަށް އުެޅޭވއިރުެދެގން އަުޅަގނޑުމެންެގއަށް ަވ ނިމުމަށްފަހުގައި އެ

ރަދުކޮށްެގން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ދެނެއް ޚަތުގައި ދެުގނަ ޙަޤީޤަ .ދިމާޭވ އެހެނިހެން މައްސަލަތައް އެބަ

އަުޅަގނޑު  ،ެވސް ނުުކރެޭވ. އެހެންީވމާ އްެލއްޙަ މައްސަލަ އެ  .ަމއްސަލަ އުމުރަށް އެބަހުރޭ ނެތް. އަދި އެ އުޅެޭވކަށެއް 

ިވޔަފާރިތަކަްށ މިއަުދ ެއުކގައި އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ްށ މުހިންމު ބިލެއްެގ ޮގތުަގއި. ަހމައެއާބޫލުކުރަނީ މިީއ ަވރަަގ
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ލިބޭކަން. ދުމަތް ނުޚިފަރާތްތަކަށް ބޭނުންާވ ލޯނުެގ  ކުްނ އެތަންކުބޭ ،ނީބެލެެވ ކަމެއްެގ ޮގުތަގިއ މި ދަތިަވމުންދާ

އޮތީ.  މިއަދު ަވރަށް ދަތިކަމެއްެގ ޮގތުަގއި މިެވސް  އް ލިބުމަކީ ޒެހަމައެއާިއއެކު ރަނަގޅު ކްެރޑިޓް ފެސިލިޓީ

ެވެގން. އުމުގައި ާގއިމުޤަ މިކުެރޭވނީ އިތުބާރުހިފޭ ނިޒާމެއް އުލެއް ާގއިމުޙަިވޔަފާރިތަކަށް ފަހިާވނެ މާ ،އެހެންީވމާ

 ބަދަލު ބަލައިަގތުމަށް. ތިޔަ  އަންނަ ހެޔޮ އުމަށް މިޤަ  ،ެވސް ފާިރެވރިންނަށްއަޅުަގނޑު ޮގާވލަނީ ހުރިހާ ިވޔަ

 ،. އެހެންީވމާއަންނަނީ ެވްސ މި މިއަދު ާގނޫނުތައް ،ދުަވހު ކުރި ޝަކުާވެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ފާިރެވރިން އެިވޔަ

 ،ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ،ިވޔަސް  މުަގއިަގއި އުނދަުގލެއް ޖެހުނުކަފަހަރު ،ށް ަވުގުތކޮޅަކަމިއަންނަ ބަދަލަކީ ކޮންމެެވސް 

ރާއްޭޖެގ  ެވސް މި އިްނކަމް ޓެކްްސެގ ބިލަކީ .މު ބަދަލެްއެގ ޮގުތަގއިިދއުމަށްޓަކައި މުހިންށްޮގތުން ކުިރއަ ތިޞާދީއިޤް

އެއްތޯ ކިހާ ފައިސާ ،ކޮްނޮގތަކަށްތޯ  ދައުރުަވނީތިޞާދުަގއި ފައިސާރާއްޖޭެގ އިޤް މި ،ޮގތް ދައުރުަވމުންދާއިޤްތިޞާދު 

ށް ތަކަިވޔަފާރި ކުން އެކާރަކުރަނީ. ބޭނުމަކީ ަސރުގާއިމު އެކަން ައޅުަގނޑުމެން މި ،ދައުރުަވމުންދަނީ ބެލުމަށްޓަކައި 

ކިހާ  ،ނެއްެވރިންއެހީާވނީ ކޮްނޮގތަކަށްތޯ އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ދެނެަގންނަންޖެހޭ. ސަރުކާރަކަށެްއ ތިބީ ކޮްނ ިވޔަފާރި 

ސަރުކާރަކަެށއް ެވސް ެއ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަެމްއ  އެއްކަެމއް ނޭނގި  ެވރިންެގ ިވޔަފާރި އްލެ ަވކިހާ ލެ ،ފެންަވރެްއެގ

އަިދ  ،ކުިރއެރުމަށާއި  އްަގއިރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނި ޮގތެ  ،މި ދެންނެިވ ކަންކަމަކީ ، ންީވމާ. އެހެނުދެޭވނެ

އުފެދޭ ިވޔަފާރިތަކަށް އަިދ އުފެދެމުން  އަލަށް ،ޔަތްކޮށްމާހިއެ ަފންނުެވރިންެގ މަަސއްކަތްަތއް  ،ރާއްޖޭެގ ފަންނުެވރިން 

 ރިން. ަވރަށް ހުނަރުެވރި ަވރަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތެަތއްަތއްޓަކައި ކުރެޭވ ކަންކައަންނަ ިވޔަފާރިތަކަށް ފަހިކުރުމަށް

އަުގ  ެގއްކަތްތެރިންމަސަ އަދި އެ ،އަުގ ނުލިބިއެ މަސްއކަތްތެިރންނަށް ހަމަ ،ަގއި އެބަ އުފެދޭ. އެހެްނނަމަެވސްރާއްޖޭ

ކަންކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަޒަންނުކުރެިވ މި ދަނީ. އެހެނީްވމާ، މި ާގނޫނުެގ ސަބަބުން މިދެންނެިވ

ޮގތުން މި  އިޤްތިޞާދީ ،ާޞދަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަިއސްހަމަ އެއާެއކުަގއި ރާއްޖޭެގ އިޤްތި އިޞްލާޙުެވެގންދާނެ.

ެގންދާނެ. އެހެންީވމާ، ައުޅަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންޭވ ާރއްޖޭެގ އިޤްތިޞާުދގައި ކުދި ރާއްޖެއަށް ކުިރއެރުންތައް ިލބި

 ޮގތަކަށް ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭެގ އިޤްތިާޞދު އަލުން އެހެންމުެގ ފެދުއުއަދި ިގނަ ިވޔަފާރިތަކެއް  ،ެވސްިވޔަފާރިތަކަށް 

 ކުރިްއޔާ.ޝު ޞަތަށް ަވަރށް ބޮޑަށްދެއްިވ ފުރު .ތު ހޯދުންބަދަލުެވެގންދާނެ ފުރުޞަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޢަލީ ޙުސައިން. މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން:ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ދާ  މިމުން ެވމެން މިއަދު މިާހރު ބަހުސްކުރެއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ާއދެ! އަުޅަގނޑު ޝުކުިރއްޔާ .ޢަލަިއކުމް އައްސަލާމް

ރޭިސ ން އިނިގއަުޅަގނޑުމެ ؛ޮގތުން ޅޭުގ ބިލަކީ ިވޔަފާރިެއއްެގ ދާއިާރަގއި ާވދަެވރިކަްނ އުަފއްދައި ެދމެހެއްޓުމުެގ ބިލާ
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 ހަކަ ބެހޭ ާގނޫނު. އާދެ! ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މި ާވ ބާަވތުެގ ާގނޫނުތަކަށް މި ކިޔަނީ އެންޓިމޮނޮޕޮލީއާބަހުން މި 

ޔާ ނެޗުރަްލ ކި  މެންގައި ނުަވތަ ައޅުަގނޑުނމޮނޮޕޮލީ އޮންނަންޖެހޭ ތަންތާ ،ދައްކާއިުރަގއި ައޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ

.  އޮންނަންޖެހޭނޭ މޮނޮޕޮލީ ބޫލުކުރަންޖެހެނީ ނެޗުަރލްގައި އަުޅަގނޑު މެން ެވސް ަގނ ތަންތާންޖެހޭމޮނޮޕޮލިސް އޮންނަ

ނުަވތަ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ  ށްެއއީ ިއސްރާފުކުރެޭވ ރިސޯސްަތކަ ،ާވނަމަ ށްކަމަ އެނޫން ޮގތަކަށް އެކަން ކޮްށފި

ދެ    ފޯރުކޮށްދޭންމާލޭގައި ެފނުެގ ނިޒާމު . މިސާލަކަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގއިސްރާފުކުރާ ފައިސާތަަކކަށް ެވެގން ހިނަގއިދާނޭ

އެކަނި އެކަްނ ެއސް.ސީ ެއކަނި.އެމް.ޑަބްލިއުެވދާނެ. އެހެންީވމާ،  މަ ކުރެޭވ އިސްރާފަކަށްހަ ކުންފުންޏެއް ހެދުމަކީ އެއީ 

ސް ޮގތަްށ އޮތުމަީކ ައޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގތުަގއި ހަމަ އެންމެ ރަނަގުޅ ޮގތް. އެހެްނީވމާ، ެނޗުރަލް މޮނޮޕޮލި ކުރާ

ން ޮގތަށް ބަލާއިރުަގއި ހަމައެކަނި އެންމެ ކުންފުންޏެއް އޮެވެގން ނޫ އްަގއި ކަްނތައްތައް ހުންނައުމެ ޤަނުަވތަ އެ 

. އެނޫން  އެހެން އްހަމައެކަނި މޮނޮޕޮލީއެ ،ން އޮންނަންޖެހެނީެގ ކަްނކަން ކުރަުނކުެރޭވ ޒާތު  ޮގތަކަށް އެ ކަންކަން

ިވޔަފާރީެގ  ،ދިމާތަކުގައި އޮންނަންޖެހޭނީ ާވދަެވރިކަްނ އޮންނަންޖެހޭ .ާވަދެވރިަކން ބާއްަވންޖެހޭ ގައިހުރިހާ ކަމެއް

އާދެ!  ؛ފުރަތަމަ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މުާވސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ،ނޑުމެނަށް ފެނިެގންދިޔަ ހިމެނޭ ޮގތަށް. ައޅުަގ ާވދަެވިރކަން

އިުރގައި ަވރަށް ޮބޑެތި އި ފެށިެގްނ އަ .ނެޓާއި މި ޚިުދމަތް ދޭންފެށީ ދިރާުގރއިންޓަ ،ކޮމިއުނިކޭޝަން ާދއިރާަގއި ޯފނާއި

އަުގހެޔޮކުރުމަށް ޓަކައި އަދި ފޯނުެގ އަުގ ހެޔޮކުރުމަށް  ނެޓްރއިންޓަ ،އަުގަތކެއް ނަާގީތެވ އެކަން ުކރުޑަކުރުމަށް ޓަކައި

މިހާރު  ،އެ ނަްނ އުރީދޫއަށް ބަދަލުެވ ،ާޔެގ ނަމުގައި ކުްނފުންޏެއް އައިސްއިތުރު ކުންފުންޏެއް ަވތަނިއް ،ޓަކައި

ނީއަކީ އެއް މި ކުންފުނިތަކުެގ ޕޭރެންޓް ކޮމްޕެ ،ަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ކުންފުނިތަކުެގ ހިއްސާދާރުންއަޅު

މި ދެ ކުންފުނީގައި ެވސް މޭޖަރ  ،މާތު އެބަލިބޭތަން ެވްސ އެބަފެނޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫ ކޮމްޕެނީއަކަށް ާވ

 މާ، ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންނަށްެއއް ކުންފުންޏެކޭ. އެހެންީވ ،ޝެއަރ ނުަވތަ ބޮޑު ހިއްާސއެއް އޮންނަ ކުންފުންނަކީ

 ސަރުކާރުން މި ުކރިހާ މަސައްކަތް މިއަދު މި އި ފޯނުެގ ޚިދުމަތް ައުގހެޔޮކުރުަމށް ޓަކަ ނެޓްެގ ޚިދުމަތް އަދިރއިންޓަ

ބޮުޑ  ެވސް އެންމެ އަގު މި ރީޖަންގައި ެވސް ފޯނުެގ ޚިދުަމތް  އެނޭގ . ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޮގްއސަށްަވނީ ފެނަ

 .ޔަކު ެވސް ނެތް. ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭބަނު ޙަޤީޤަތުގައި އެކަން ުކރެުވ ،ރާއްޖެ. މިތާކު ނެތްއުމަކީ ދިެވހިޤަ

 ނެްޓެގ ޚިދުމަތް ެވސް ހަމަ އެަވރު.ރޓަވެއްޖެ. އިން ދަްއކާ ަވރުބަލިާވަވރުދައްކާ އަޅުަގނޑުމެން މި ާވހަކަ

 ަވކިން ބޮޑު ސް މިއަށްުވރެނެޓްެގ ޚިދުމަތް ެވރއިންޓަ ،އުމުތަކަށް ބެލިޔަސްޤަ މި ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކައިރީަގއި

ހަމަ  ،ނެޓަކީ ެއއީރޓައުމުތަުކގައި އިންޤަނިޔޭެގ ބަެއއް މިހާރު ދު  ،އުމެއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެްނ މި ަގބޫލުކުރަނީޤަ

 ގެ ަޙއްޤެއް  ،ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް ައސާސީ ޚިދުމަތެއްެގ ޮގތުންަގއި އިންސާުނން ނުަވތަ އެ ތަނެއްއެއްކަލަ ކޮންމެހެން 

ހަމަ ކޮންމެހެން   ،ހޯދައި ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤެްއެގ ޮގތުަގއި ކޮންމެހެން ލޫމާތުމަޢު އީޮގތުަގއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. އެ

ެވސް ެނޓްެގ ޚިދުމަތް އަދި ރއުޅެީނ އިންޓަ ދިެވހިރާއްޭޖަގއި މި ،ހުންނަންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް. ެއހެންނަމަެވސް

ހަމަ ކުރަްއާވ.  ސައްކަތް އެބަޓްީވޓަރގައި ެވސް މަ އެބަ ހަމަ ަވރަށް ަވރުަގދައަށް އަުގހެޔޮުނކުރެިވެގން. މިނިސްޓަރު
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ކުަރއްާވ. އަދި  ޮގތުން ެވްސ ޓްީވޓް އެބަ ބެހޭ ކުަރއްާވ. އަދި ެގދޮރުއެޅުމާ ބެހޭ ޓްީވޓްަތްއ ެވސް އެބަ ދަނޑުެވރިކަމާ

ެވްސ އެބަޭވ. އެހެންނަމަެވްސ،  މެން ޓްީވޓަރަގއި ދަްއކާ ާވހަކަތަކަށް ޖަާވބުދާރީުނެވެގން އަުޅަގނޑު ން އެަވރު

ާމ، މިނިސްޓަރު އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ެވސް ހެވެއްުނޭވ އިނޭގތޯ. އެހެންީވެގ ައގެއް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ނެޓްރއިންޓަ

.  ފޮނުާވފަ  ސް އޮފީހަށް ެވސް ރައީަވނީއެ މައްސަލަ މިހާރު  ،ޮގތުަގއި  ށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ޑައަުޅަގނ ،ޅުަވނީ ދާިވ

 ،ނިންމަވައޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ އެްއޗަކީ ނު ރައީސް އޮފީހުން އެކަމެއް ނޫނީ ، ކޮުޅަގއޭރައީސް އޮފީހުެގ

ުނިވ. ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އަސާސީ ޚިދުމަތް ުނަވތަ  ނެޓްެގ ައެގއް ހެެވއްރއިންޓަ . ިވ އްއެ މިކަމެއް ނު

އެއް ާވދަެވރިކަްނ އުފައްދަިއެގން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ާފރީެގ ދާއިާރގައިއަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ިވޔަ

މީހުން ދެބައި  އުރީޫދއާއިދިރާާގ ،މި އިެވނީމިހާރު  ނަށްއަުޅަގނޑުމެން ހަމަގައިމު ެވސް ނުލިބުނު. އެހެން އޮްއާވ

ބަލަްށ ޤުއެނޭގ މުސްތަ އެބަ މާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށްންީވެއއް. ެއހެއުޅޭ ާވހަކަ ކޭބަލެްއ އަޅަން ުގިޅެގން ބޮޑުސިންާގ

 ؛ބިލެއް މާ، އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ މިފަދަކިހިނެއްކަން. ކޮންަކމެއްކަން. އެހެންީވ އުޅެނީ ާވން މި ެވސްގައި ިވސްނާއިރު 

ަވުގަތއް ބަާލއިރު ައޅުަގނޑު  ހުރި ަވރަށް ިގނަ ާވހަކަ ެއބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް، މި އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި ދަްއކަން 

އަުޅަގނޑުމެން އެަބ މި ަވުގތައް ނިއްޔޭ. އިލައިމަހަމަ ނިންއަުޅަގނޑު ހަމަ އެންމެ ކަމަަކށް އަމާޒުކޮށްލާފައި  ،ހިތަށްއެރީ

ލަތުގައި ެއ ހާޔަފާރީެގ ދާއިރާގައި ާވދަެވިރކަން އުފެދެންޖެހޭ ވި މިޮގތަށް  ،ރެއިންމި ބިލުެގ ތެ  ިވސްނަންޖެހޭ

ްށ ކަޔަބަޔަކު ނުަވތަ އެއް ިވޔަފާރި އްހަމައެކަނި އެ ،ޮގތަށް ނަުވތަ އެ ާވދަެވިރކަން ނެތިކޮށް ާވދަެވިރކަން ނެތޭ

ަސތު ލިބޭ ޮގތަށް އޮތްއޮތުްނ ކްސްކުރަން ނުަވތަ ައުގތައް ހަމަޖައްސަން ފުރުބޭނުންާވ ޮގތަކަށް އަުގަތްއ ފި

 ،ދިެވހިރާއްޖެަގއި އަލަށް އުފެދޭ ،ަގނޑު ދަންނަާވނީ ން. ހަމަ އެާއއެީކަގއި އަޅު ނައަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނިމުމަކަށް ެގން

އުފައްަދއި އަދި އެްއ  ަވއްތަުރެގ ިވޔަފާިރތައް މި ،ޕްސްޓަމި ކިޔާ ސްޓާ އަުޅަގނޑުމެން ،މުޅިން އަލަށް އުފެދޭ

 ،ކުެރިވެގން މި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން އަުޅަގނުޑމެން މި ބޭނުންާވ ޮގތަށްލިންކު ެނއް ިވޔަފާިރއާިވޔަފާރިާއއި އަ

 ށް އިން ފޯރުކޮށްދިނުމައާޒަރީ މަުގ މި ބިލުެގ  ލިބޭނޭ ެއކީ ޚިދުމަތްރައްޔިތުންނަށް އެކަީށެގންާވ އަެގއްަގއި ފަސޭހަކަމާ

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ކަމަށް. ންޖެހޭނެޑުމެން މަސައްަކތްކުރަނޓަކައި އަޅުަގ

 

  ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 ރި މެންބަރުކެންދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެ ،ަގނޑު ކުރިން އިޢުލާނުކުރިންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅު

 ާވހަކަފުޅުދެްއކެީވމާ އަޅުަގނުޑމެން މިއަދު ދެން ފަށާނީ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތޭ. 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 9
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 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި މަނަފުށީ ދާއިރާެގ ެގ ،ހުރި މަސައްކަތް. އެއީ ސަުރާކރުެގ ފަރާތުން މިހާރު މި ފަށަނީ ނުނިމި

އޮތް ބައި. ދެންމެ މި ބަހުސްކުރި ބިލުެގ  ބާކީ ގެ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިުލެގ ބަހުސް ،ހަޅުއްާވަފއިވާ ދު ހުށައަޙްމަދު ސަޢީ

ދައްަކަވން ާވހަކަފުޅު)ަވުގތުޮކަޅކަށްފަހު( އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މާދަމާ ކުރިއަްށެގންދާނަން. އަޅުަގނޑުެމން ކީ އޮތް ބަހުސް ބާ

ެގ އިއްޒަތްތެިރ ދާއިރާ ޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންެނުވން އެދެން. ހޯރަފުށީއެދިަވޑަިއަގންނަާވ ިއއް

ިއާވ ޮގތް. ފަމަސައްކަތް ޭރިވ ތަުކެގލާނަން މިއަދު ކޮމިޓީއިމެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުުވމުެގ ކުރިން އަުޅަގނޑު ދަންނަވަ 

ީޓެގ ލާމަރުކަޒީ ކޮމި ،ޖެހިއިރު 10ުވމެއް ކުިރއަށްދިޔަ. މިނިަވން މުައްއސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލު  ،ަގއި 9:30

 ،ަގއި  11. ތިމާޢީ ކޮމިޓީއިޖު ،ަގއި  11މީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީ. އުޤަ ،ޖެހިރު 10ސަބް ކޮމިޓީ. 

ޖަހާއިރު  2. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތް ފަށާނެ ،ަގއި 12:30ާއއްމު ކޮމިޓީ.  ،ަގއި  11:30އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ. 

ކޮމިޓީެގ  ންްޑ އެންޓަޕްރައިޒަސްސްޓޭޓް އޯ ،އިރުޖަހާ 2މަަސއްކަތް.   ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީެގއިއާ ޤީއުމީ ތަރައްޤަ

 ،ަގއި 2:30ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަތް. އަދި  ންޓް އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖުމަެއންަވޔަރަން ،ޖަހާއިރު 2މަސައްކަތް. 

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  ( ކޮމިޓީެގ ަބްއދަލުުވމެއް ކުރިއަށްދާނެ. ހޯަރފުށ241ީ)ކޮމިޓީ  ބެހޭ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:

  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.އާދެ، 

 
 (ާވުލެވަވޑަިއަގތުންަބރު ަޙސަން ަޢފީފު ރިޔާސަތާ ހަިވލުފުށީ ދާިއރާެގ މެން)

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:

ޓަކަިއ.  ކަމަށްތު ދެއްިވ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި މުހިންމު ބިލަށް އެއްެޗއް ދަންނަާވލުމުެގ ފުުރޞަ

ަވރަށް ބޭނުންތެރިެވފަިއާވ ބިލެއް. މި ބިުލ  ،އި ނަރުދަމާެގ ބިލަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް މުހިންމުފެނާ

 ެދއްިވ ކަމަށް ަޓކައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ނަމުގައި ސަުރކާރަށް ޝުކުރުއިސަުރކާރުްނ ފޮނުއްަވ އިކުރަްއަވޑްރާފްޓު

 ފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވސް އަުޅަގނޑު ޝުކުރު ެގމަނަ ،ސްޕޮންސަރ ދަންނަަވން. އަދި ބިލުެގ
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ބޫލުކުރާ ޮގުތގައި ަވަރށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ަގދަންނަަވން. އާދެ! މި ބިލުެގ ސަބަބުން އަުޅަގނުޑ 

ފުކޮްށ ނުައސާސީަގއި ަވރަށް ސާޤާނޫ ،ސިލުެވެގން އެބަދޭ. އާދެ! ފެނާއި ަނރުދަމާެގ ޚިދުމަތަކީހާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދިޔުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ެވެގން  ،އެހެންކަމުން އޭެގ މުހިންމުކަން ބަޔާންކޮށްފައިާވ ދެ ޚިދުމަތް.

ން ބޮޑުތަން އިތުރުެވެގ އަދި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތުެގ ޔަޤީންކަން ަވރަށް ،ންކަން، ފެނުެގ ޚިދުމަތުެގ ޔަޤީންކަންޤީފެނުެގ ޔަ

ރައްޔިތުންނަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްަގިއ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް   ަގިއ ދިެވހިތެރޭ ެގއަހަރު 5އެބަދޭ. 

ެއކުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ އަދި ެއއާއެުކ ފާހަަގކުރަން. ދޭންޖެހޭނެކަން ބިލުގައި އޮތުން އަޅުަގނޑު ަވރަށް އުފަލާ

ތެޭރގައި މި ޚިދުމަތް ރާއްޖޭެގ  އް، ފަސް އަހަރުެގެގ ރިޔާސީ ަވޢުދެލިޙްޞާ މުޙައްމަދު ރައީސް އިބްރާހީމް ،ބޭނުންޭވ

ަވރަށް ބޮޑަށް  ،ހުރިހާ ރަށަކަށް ދެއްުވން. މިާހރު ާގނޫނެްއެގ ތެރެއިްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަން ޔަޤީންެވެގން އަންނާތީ

ެވެގންދާނެ. ކުރުމުެގ ކަންކަން ހަރުދަނާރެިގއުލޭޓު  ،ދިޔުމުންބިލު ާގނޫނަކަށް ެވެގން ހަމަޖެހޭ. އަދި ހަމަ މިތްަގނޑު ހިއަޅު

ހިސާބަށް އައިއިރު މިއަދު ދާނެ. މިހާބޮޑަށް ޔަޤީންެވެގން ރަނަގޅު ކޮލިީޓެގ ފެން ދިެވހިންނަށް ލިބޭކަން ަވރަށް

ްއެގ ދަށުން ނުަވަތ ަވކި ަގވާއިދެ  ،ުޅަގނޑުމެން މި ބޯފެނަކީ ަވކި އުސޫލަކަށް އަ ،ާވަހކަ ދަްއކާިއރު ެވސް އަޅުަގނޑު މި

 ބޮޑު ަމއްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގއި މިއަދާ މިންަގނޑުތައް ކަށަަވުރކޮށްދީފައިާވ ފެެނއް ނޫން. އެއީ ަވރަށް ާގނޫނެްއެގ ދަށުން

ބޮޑަށް ފާަހަގކުރަން.  ކަން އަުޅަގނުޑ ަވރަށްއްލުެވެގންދާނެ. އެޙަ ކަންަތއް  މި ާގނޫނުެގ ސަބަބުން އެ .އޮތީ ހަމައަށް މި

ހިސާބަށް  ކީ ަވރަށް އަުގހުރި ަވސީލަތެއް. އެ ަވސީލަތް މިހާޔައެީކގައި ާރއްޖޭެގ ބިމުެގ ފެން ފަށަލަ އެއާއަދި ހަމަ

ަވރަށް  ދުރަތީ ސާފު ފެނުެގ ަވސީލަތްތައްުގދިެވހިރާއްޖެައކީ  .އައީ ކުރަމުން މިއަޅުަގނޑުމެން ހިތުހުރި ޮގތަށް ބޭނުން

ާވ ފެން ަވރަށް ރަނަގަޅށް  ބިމުެގ ފެން ފަށަލައިެގ ޮގުތަގިއ ތެރެއިްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށްމަދު ޤައުމެއް. ޭއެގ

ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ ހާލަތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިެވދާނެ. އޭެގ މުހިންމުކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިވސްނޭ. ިމ 

ާވހަކަަތްއ  ރައީސް. މި ކުރެިވެގންދާނެ. ިއްއޒަތްތެރިތެރިބޮޑަށް ރަްއކާ ލަ ަވރަށްފަށަާގނޫނުެގ ތެެރއިން ބިމުެގ ެފން

ަގިއ  19އެޖެންޑާ  ،ުނާވނެމިޮގތަށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮްށލާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ހަނދާނުން ފޮހެިވެގން ޮގސްެގން

 ބައެއް އިޞްލާޙުަތއް ހުރިކަން ާވހަކަަތކުެގ އަީލަގިއ މި ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކި ާވހަކަަތއް. އެ

ދުތަކުެގ ތެރޭަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޤްޞަބިލުެގ މަ ،ފުރަތަމަ ކަމަކީލަން. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް

ދަކީ ރާއްޖޭެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެްއެވސް ރަށަކީ ބޯފެނަށް ނުޖެހޭ ރަށެއްކަން ޤްޞަބިލުެގ އެއް މަ މި ،ލިޔަންޖެހޭ

ކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ބަިއެވިރެވޭވ ޮގތަށް ނަރުދަމާެގ ޚިުދމަތަ ފެނާއި ،ނުން. ދެަވނަ ަކމަކީކަށަަވރުކޮށްދި

 ންހިންުގމުެގ ތެެރއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ފެނާއި ،ދިޔުން. ތިންަވަނ ކަމަކީއޮންނަ ާވަދެވރި ޚިދުމަތަކަްށ ބަދަލުެވެގން

 ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި ނަރުދަމާެގ ފެނާއި ،ނޭ ކަމުގައި. ހަތަރުަވނަ ކަމަކީޓަށް ލިބޭ ެގއްލުންތަްއ ކުޑަކުރުން ހިމެށްތިމާެވ

ާގތުން ޚިދުމަތް ދެޭވނެ ޮގތްތަކެއް  ރައްޔިތުންނާ ،ކުުރމާއިރައްޔިތުންެގ ަބއިެވިރުވން މިހާރަށްުވރެ ބޮޑަށް އިތުރު

ފެނާއި  ،ޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަންދުތަކުެގ ތެރޭގައި ހިމަނަން އަޤްޞައަދި ފަހުެގ ކަމަކަށް ބިލުެގ މަކަނޑައެޅުން. 
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އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކުރެިވެގން ދާންޖެހޭނެ.ތެެރއިން ހިމާޔަތް ފަރާތްތަކުެގ ޙައްޤުަތއް ެވސް މީެގނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްދޭ

 ،ސްާގނޫނުަގއި އެބަބުނޭ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ދިެވއްސަކަށް ބޭުނންާވ ފެން ކަށަަވރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވ

ކަނަޑއެޅިފައި ނެްތ ޒަރޫރީ ބޭނުަމކަށް ދިެވއްސަކަްށ ދުާވލަުކ  ހިސާބަށް އަިއއިރު ެވސްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިހާ

 ކިހާ ފެނެއްކަން. އެއީ ަވރަށް މުހިންމު އެްއޗެއް. އެ އަސާްސެގ މައްޗަްށ މުޅި ޚިދުމަތް ބިނާެވެގން ބޭނުންާވނީ

ނެ ކަމަށް ބަޔާންެވފައި އޮންނަންޖެހޭ ،ކަނަޑއެޅި ީލޓަރުތޯ 150؟ ލީޓަރުތޯ 250، ެއީއ އެހެންީވމާ ދާންޖެހޭނީ.

ބިލުގައި ަވަރށް ސާފުކޮށް އެބަބުނޭ. މިހާރު  . ާގނޫނު ހިންުގމުަގއި މިހާރު ހުށަހަޅާފައިާވ ޮގތްތައް މިއަޅުަގނޑު ދެކެން

 ،ޓީއަށް. އެހެންނަމަެވސް ޮއތޯރި އަށާއިމައިަގނުޑ ޮގެތއްަގއި ާގނޫުނ ހިންުގމުެގ ޒިންމާ ދީފަިއ އޮތީ މިނިސްޓްރީ 

ިއ އެކަން އޮންނަންޖެހޭނީ އެހެންނެއް ނޫން. މި ާގނޫނު ހިނުްގމުެގ މުހިންމު ޒިންމާތަކެއް ބޫލުކުރާ ޮގތުގަ ަގއަޅުަގނޑު 

ދޭ  ސިޓީ ކަުއންސިލަށް އަދި ޚިދުމަތް ،އަތޮުޅ ކައުންސިލަށް ،ދޭންޖެހޭ ރަށު ކައުންސިލަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

އިްއޒަތްތެރި ންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ދެކެން. ެވެގން އަންނަކަންކަން ެއޮގތަށް އިޞްލާޙު  ، އެ ންީވމާއެހެފަރާތްތަކަށް. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން   ،ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތަކީ ަވރަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއް. އިންސާނަކަށް ީވތީ .ރައީސް

ފަރާތްތަކަްށ  އެފަދަ ،ށް ބުނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެންބިލުގައި ަވރަށް ސާފުކޮ ޙައްޤު މިއީ. މި 2ލިބެންޖެހޭ 

ފަީގރުންނަށް މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަދި ޚިދުމަތް ކަނޑާލުމުަގއި  ، ނުަވތަ ނިކަމެތިންން ރައްކާތެިރކަޞަޚާއް

އްެގ ގެއިން ފެްނ ކުއްލިއަކަށް ޮގސް ނިކަމެއްޗެ ތަފާތުާވންޖެހޭނެ.  މަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތްތައް އެނޫން މީހުންނާ ޢަ

ުލއި ޮގތްތަކެްއ  މީހުންނަށް އެއަްށުވރެ އެ  ނުާވނެ.ޚިދުމަތް ކަނޑާެލިވެގންނުާވނެ. ނަރުދަމާެގ ކަނޑާލެިވެގން

ކުރުމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގިއ ޒުއޮންނަންޖެހޭނެކަން ަވރަށް ސާފުކޮށް މީގައި ބަޔާންކުރަްނޖެހޭނެ. ާގނޫނު ތަންފީ

ުގ ދި ،ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި ،އެޅުާމއިިސޔާސަތު ކަނޑަ ،ާވްނީވ މިނިްސޓްރީެގ ދައުަރކަށް މިހާރު ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޮގތް ބެލުން ފަދަ ދައުރުތައް.  ެވެގންދާޒު އަދި ަގވާއިދުަތއް ތަންފީ ،އި މެދު ރާސްތާ ޕްލޭން ހެދުމާއިރާސްތާ ޕްލޭނާ

ދޭ  ތަކުން. ަކއުންސިލުަތކާދިނުން އަޅުަގނޑުމެްނ ހަާވލުކުރަންީވ ަކއުންސިލު ނަރުދަމާެގ ިޚދުމަތް މިހާރު ފެނާއި

 ،ަގިއ ދެއްިކ ާވަހަކއަކީ. އަުޅަގނޑުމެން ބުނިން 19އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އެޖެންޑާ  ތެއްެގ ޮގތުަގއި އޮންނަންީވ.ޚިދުމަ

ތަކަށް ދޭނަމޭ. ނަރުދަމާެގ އެސެޓްތަްއ ކައުންސިލު ކުުރާވނަމޭ. އަދި މިހާރު ހުރި ފެނާއިތައް ބާުރެވރިކައުންސިލު

ެގ ތަކަށް އޭ ޢުދުިވ ޮގތަށް ކައުންސިލުން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ަވ، މި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެއެހެންީވމާ

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނުޑެގ ާވހަަކޮކޅު  ަވރަށްށްފަހު( )ަވުގތުކޮަޅކަބާރުެވރިކަންދޭން. 

ކުރުމުަގިއ ޒުމި ާގނޫނު ތަންފީ ،ާވހައަކީ ނިންމާލަން ަވުގތުކޮޅެއް ެދއްިވ ކަމަށް ޓަކައި. އާދެ! ދެން ައޅުަގނޑު މިދަންނަވާ 

ދެން ހުރި   ،ރކުރަމުން ެގންދިއުމުެގ އިތުރަށްދެމުންދާ ޮގތް އޮތޯރިޓީން އަދި މިނިސްޓްރީން މޮނިޓަޚިދުމަތް

 ފެނާއި ރަށު ފެންަވރުަގއި  ،ތަކުންނޭ. އާދެ! އެހެންކަމުން މަސައްކަތްތައް ަމއިަގނޑު ޮގެތއްަގއި ކުރަންޖެހޭނީ ކައުންިސލު

 ލުތަކަށް. މިހާރު އޮތް  ޒިންމާ މި ާގނޫުނެގ ދަށުން އަންނަންޖެހެނީ ކައުންސިޑުޚިދުމަތް ދިނުމުެގ މައިަގނ ެގނަރުދަމާ
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އޮތީ މާލެއަށް. އެހެން އެކަްނ  ޮގތުން އަުޅަގނުޑެގ ރަށުަގިއ ރައްޔިތުން ފެން ބޯންީވ އަުގ ކަނޑަެއޅުން މި

އަޅުަގނޑުމެްނ  ،ނެ. ރައްޔިތުންެގ ބަހެއް އޮންނަންޖެހޭނެަގއި އޮންނަންޖެހޭުނާވނެ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ބަހެއް އޭެވެގން

ފީ ނަާގނީ ކިާހަވރަކަށްތޯ.  .ތޯކަށްނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ނަާގނީ ކިާހަވރަ .ަވރަކަށްތޯހާ ފެން ލީޓަރެއް ިވއްކާީނ ކި

ނިންމާނީ   އަުގ ންަތކެްއެގ މަތީލުއުސޫނީ އޮތޯރިޓީންނާއި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ހުށަހަޅަ، އަުޅަގނޑު މި އެހެންީވމާ

ތަްށ ބަދަލުެވެގން ޮގއެއެކަން ަވރާކޮށްފަ. މަޝް  ޚިދުަމތްދޭ ބަޔަކާ .ފަަވރާކޮށްމަޝް ރަށުެގ ަކއުންސިލުންނޭ ރަްއިޔތުންނާ

މުގެ  ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ދިނު އްދުގައި ފެނާއިހަގައި ހިެމނޭ ސަރަޞް ޞާތިލުެގ އިޚްއެބަ ދާންޖެހޭ. އާދެ! ކައުންސި

ތަުކެގ ލުއުންސިކަ  ،މިިނސްޓްރީެގ އިތުރު ަދއުރަކަށް ާވންޖެހޭނީ ،އަުޅަގނޑުމެން ހަާވލުކުރާއިރު  ކާލުތަ ޒިންމާ ކައުންސި

ން އަދި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ެވސް އެހީތެރިކަން ކަލުކުރުން. އެީއ މާލީ ޤާބިލުކަން، ފަންނީ ޤާބިރުއިތު ޤާބިލުކަން

 މި ހުށަހަޅަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ ބިލުަގއި ަވރަށް ، އަުޅަގނޑު ން. އެހެންީވމާފޯރުކޮށްދިނު ލުތަކަށް ކައުންސި

ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަށްރަށުގައި މިހާރު ގާއިމުެވފައި ހުރި އެސެޓުަތއް  ފެނާއި ،ފުކޮށް އެބަ ލިޔަންޖެހޭސާ

. އަދި މިހާރު އޮތް ބިލުަގއި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަތްލުކުރުމުެގ ަމސައްަވކި މުއްދަެތއްެގ ތެރޭަގއި ަކުއންސިލުތަކަށް ހަާވ

ަޙއްޤުތަްއ  އެ ތަފްސީލުކޮށް ަވރަށްނެތް.  އްޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުެގ ޒިްނމާއެއް ކަނޑަައޅައި ަބޔާންޮކށްފައެ

ސަްއކަތްކުާރ ލަިއސަންސް ދެިވެގން އޮޕަރޭޓަުރންެގ ޮގުތަގއި މަ ،ރައްކާތެރިކުރުމަށް ަޓކައި ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަކީ

ޕަރޭޓަުރން އެ ޚިދުމަތް ދެނީ. ެއ އޮ ،އުންސިަލކުން ހަާވލުކުރިަޔސް އަދި މިނިސްޓްީރން ހަާވލުކުރިޔަސް ކަ .ފަރާތްތައް

ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް ބިލުަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި   ތަކެއް އޮންާނނެ. އެޤުމީހުންެގ ޙައް

ރު ކިހިނެްއަކން ސަބްސިޑީ ދެެވނީ. މިހާ ،މެްނ އެބަ ބުނަންޖެހޭނޑުމާެގ ބިލުަގއި ައޅުަގުރދަނަ ފެާނއި ،ެއކީަގއިހަމައެއާ

ޮގތާިއ، ސަބްިސީޑ  ތަން މި ފެންނަނީ. ސަބްސިޑީ ދެޭވނެ ނަންޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޮކަމެްއެގ  އެއީ ސިޔާސީ 

ކަމެއް ކަމަށް  މުންހިބަޔާްނކޮށްފައި އޮތުން ެއއީ މުުނަގއި ޙައްޤުާވ ޮގާތއި، ސަބްސިީޑ ދެޭވނެ މިންަވރުތަްއ ާގނޫ

 ަރއްކާތެިރުކރުމުެގ ާވހަކަ އައިސްަފއި ެއބައޮތް. އެކަަމކު، އެއަްށުވރެ ށިއަޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި މި ބިލުގައި ތިމާެވ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރިތެފަށަލަ ރައްކާލުކޮށް ަވކި ބާބެއްެގ ޮގތުގައި ެއކަން ެގންނަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ފެންތަފްސީ

ހަމަ   ،ލަތްސީހިރަ ފެނުެގ ަވމިރަށްތަކުގައި ޭވ ފަޅުދެތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަްށ ސް، އިޤްެވންނަމަހެއެބަޮއޭވ. އެ

ްއ ތެ ބަށް ދާއިރުގައި އެއީ ެއކަން ކުރަންީވ ޮގލޮނުާވ ހިސާ ،ެގންޮގސްުނލައި ބޭނުންކުރަމުން އެްއެވސް ައގެއް ެދއްކުމަކާ

، މާއެއް މީހުންެގ ޒިން ރަށްތައް ޭދއިރު އެޓަކައި ފަޅު ހިންުގމަށްޢުތައްބޮޑެތި މަޝްރޫ ،މަސައްކަތްތައް ޞާދީތިނޫން. އިޤް

ފެއްދުން. ރަށުެގ ބިމުެގ ފެން ފަށަލަ އޮންނަންޖެހޭނީ ަވރަށް ރަނަގޅަށް އުންާވ ފެން ނު ާވޖިބެއް އެ މީހުންނަށް ބޭ

ޓަށް ބަރޯސާެވފައި  ކަރަންމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންކުރާނަރުދަމާެގ ނިޒާމަކީ  މާޔަތްކުރެިވފަ. ފެނާއިހި

 ، ައލަށް އަުޅަގނޑުމެން ފެނާއި އެހެންީވމާ އޮންނަންޖެހޭނެ ޚިދުމަތެއްެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު ަގބޫލެްއ ނުކުރަން. 

ނިިވ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ދަކުރަޔާއިނީ ނިޒާމުތައް ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ،ނީރަންޖެހޭނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްތަކުެގ ިވުއަގ ާގއިމުކު
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ކުރުމަށް ދަލުްއެގ ތެރޭަގއި ބަން ޮގތަކަށް އޮޕަރޭޓްކުރަމުންާދ ނިޒާމުތައް ަވކި މުއްދަތެ ރު އެނޫދި މިހާޮގތަށް. އަ

ށް ށް ެގަނއުމައަމަތްތެރި ޓެކްނޮލޮޖީތައް ރާއްޖެހުޓާ ރަށް. ތިމާެވއިބިލުަގ މި އް ދޭން އެބަޖެހޭދަތެއްއަޅުަގނޑުމެން މު

މިހާުރ  ،އްހަކައެމު ާވންދެއްކި ަވރަށް މުހި ންގައި އަޅުަގނޑުމެ 19 ޑާޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެޖެންބަައޅަން އެބިލުގައި ބާރު

ނުަވތަ   ،ާގ ލޮނުނަޑް ޯވޓަރއަީކ މޫދުން ސައްތަ ފީ މި ބޭނުންކުރާ ފެނުެގ ސައްތައިން ތަކުަގއިޝަން ޕްލާންޓުލިނޭޑީސެ

ާދކަން ައޅުަގނޑު  އްޗަށްން މަސަބަބުން އޮޕަޭރޝަނަލް ކޮސްޓް ަވރަށް ޮބޑުތަ  ގެ ބިމުެގ ައޑިން ނަމަެވްސ ނަާގ ލޮނު. އޭ

، އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވ އްއެކަީށެގންާވ އަދަދެ ން،، އަޅުަގނޑުމެން އޭުރގައި ުބނިންީވމާހެފާހަަގކުރަން. އެ

ަގއޭ. ފެނުެގ ޮގތުރޭފީޑް ޯވޓަރ އަންަނންޖެހޭނީ ފުރާޅުތަކުން އެއްކުރެޭވ ާވ ެގާގތްކުރާ ައދަދެއް އ50ާޮގތުން %

އަިދ  ،ބަލް ކަމެއްތޯސިޓެކްނިަކލީ ފީީއ މި ،ސްކުރަންހުށް އެބަޖެހޭ މިކަމަްށ ބަރަދި އިތުއަ ން އަުޅަގނޑުމެ، އެހެންީވމާ

ފެނުގެ ޞަދަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ާވރޭއަުޅަގނޑުމެންެގ މަޤް؟ މިކަން ކުރެޭވނެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކީ ކޮބައިތޯ

ްއ އެ  ،ަކކުން ުގޅި. ޭގޭގެގ ފުރާޅުަތއް އެއް ނެްޓޯވދުންށްުވރެ ރަނަގޅަށް ބޭނުންކުރެޭވނެ ޮގތަކަްށ ހެނިޢުމަތް މިހާރަ

މި ފެން އުފެއްދުމުަގިއ  ،އަދި އެއަށް ޭގެގއަށް އަެގއް ެވސް ދެޭވނެ ޮގެތއް ހަދައި ،ރެިވކުތަނަކަށް ޖަމާ

 ހެދުން. އާދެ! ފަހު ނުކުތާއަކަށް އަުޅަގނޑުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރަށްުވރެ ރަނަގޅަށް ބޭނުންކުރެޭވނެ ޮގތެއް 

ބޮޑަށް ެވސް ބޮޑު. ބަެއްއ  ތައް މާދަބުއަ ާވއި އޮތް ބިލުގައި ކަނޑައެޅިަފއި ފަމިހާރު ހުށަހެޅި ،ަވނީން ބޭނުންލަާވނަދަން

ްނ މިލިއަ 2ން ެވސް ކަށް ނުެގނެޭވަވރުެގ ކަންތަަވުގތު ހި މި ޑު ކަމެކޭ އަދި ބޮ ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ

ށް ނުއުފުލޭަވރުެގ ތަކުލީފުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ނަޭވ. އަުޅަގނުޑމެންއޮ ރިމަނާކުރާނެ ކަމަށް އެބަޔާއިން ޖޫފިރު

ަވރަށް ބޮޑަްށ  ކަށްދަބުތައަކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މިހާރު ކަނަޑއެޅިފައި ހުިރ  ،ޅަންހަނުާވނެ. އަުޅަގނުޑ ހުށަޖައްސަިއެގން

ށް ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ށް ޮބޑަރަްއުވމަށް. ަވޅު ޅު ޮގަތކަށް ެއކަން ކަނޑައެމިހާރަށްުވރެ މާ ރަނަގ ،ބަހުސްކޮށް

 ށް.ރުޞަތަފުރައީސް، ދެްއިވ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހިތަޫދ މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،އަރުަވނީމި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:  އަޙްމަދު ރަޝީދުރު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަ

ަގިއ ބެހޭ ބައި  ރަީއސް. ފެނާއި، ނަރުދަމާެގ ޚިުދމަތަކީ ޤާނޫނުއަސާީސެގ އަާސސީ ޙައްޤުތަކާ  ތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަ

އެއް ނެތް. ފަެލިވއަޅާ ށްބޮޑަ މިކަމުގައި މާ ށްހިމެނިފައި އޮތް ކަމެއް. ނަމަެވސް، ޭވުތެވދިޔަ ސަުރާކރުތަކަ

މުެގ ނުމި ޚިދުމަތް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ،ހަާވލުވެ ަވނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާާރ  2009ެވސް، ންނަމައެހެ
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 ޓެންަޑރާ  އިއަނެއްބައި ރަށްރަށުގަ  ،ކަތް ފެށިއްލީ މަސަަގއި ޢަމަރަށްރަށު ޮގތުން ަވރަށް ިގނަ މަސައްަކތް ފެށި. ބައެއް

 ލުމާެގންދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް، ބަޣާާވތަކުން ސަރުކާރު ަވއްޓާރަމުންޭވކުއަނެއްަބއި ރަށްރަށުގައި ސަރ ،ސްޮގހިސާބަށް 

 ެގން މުޅި ރާއްޖޭގައި މި މަސައްކަތް ހުއްޓުނު. ހަމަ އެޮގތުން އަްއޑޫ ސިޓީަގއި އޭުރ ފެށިފައި އޮތް ނަރުދަމާއާއި ޅި ުގ

 ގެ އަހަރު 8ފަުހ ފާއިތުެވދިޔަ . އެއަށްއްޓިެގންދިޔަހުއަދި މަުގ ހެދުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓު ެވސް  އި،ފެނުެގ ޕްރޮޖެކްޓާބޯ

ެވސް ރަށް ދުެގ ސަރުކާޙީަވ .ކާރުތް. ދެން އައީ ަވޙީުދެގ ސަރުނެއް ރެިވފައެ ތެރޭގައި މިއިން ެއއްެވސް ަކމެއް ކު

ަވނަ އަހަރު ަރއްޔިތުންނަށް ަވރަށް ިގނަ  2013ކުރެުވނު ކަމެއް ނެތް. އެެހންނަމަެވސް، ަރއީސް ޔާމީން 

އި، ރުފިޔާ ދޭނެ ަވޢުދާ 10000ޭރަގއި ކޮންމެ މަސްެވރިޔަކަްށ ބެޔަސް ނުބެޔަސް . ޭއެގތެަވޢުދުެވަވަޑއިަގތް

ށް ކަޔަޔާތެއް ފަށަިއަގންނަ ކޮންމެ ދެމަފިރިޙަެއްއކޮށް ޒަާވޖީ އެއާ ހަމަ ، ާޔ ދޭނެ ަވޢުދާރުފި 8000ށް ކަޑުެވރިޔަ ނދަ

ިވދާުޅިވ. މަސްެވރިންނަށް ޕެންޝަން ފާނު ކުނިމަ ސް ަވރަށް ިގނަ ާވހަކަަތއް އެ ޮގމިެހން ،އް ދޭނެ ާވހަކަާއއިެގއެ 

ެގ ަވުގ ލަރުޑޮމިލިއަން  800 ،ްލޒާމުޅިފައި އޮތް އިގައި އެެގ ބޮލުނުމަނިކުފާ އެ އޭރު ، ާވހަަކާއއިނެސްކީމެއް ދެއްާވ

 ކުރާ ިވޔަފާރި  ،އެއް ނެތޭސާކުފާނު އަތުގައި ފައި މަނިތިމަން ،ކަމުަގއި ިވދާުޅެވ  ކަމެއްާވިވޔަފާރި ެވސް ެއއީ ނުކުރައް 

ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކަށަަވރުެވެގންދިޔަ ެއއް  ،ހަާވލުެވ މީހެއް ނޫނޭ ިވދާޅުެވ ރައްިޔތުންނަށް އޮޅުާވލަިއެގން ެވިރކަމާ

މި ިވާދޅުަވމުންދިޔައީ ތިމަންނާ  ؛ ނެތް ބޭފުޅެއްސާފައި އް،ފުޅެ ނުކުރައްާވ ބޭރިނު ިވަޔފާފާމަނިކު އެ ،ކަމަކީ

އަސާީސ  ،ނަރުދަމާާއއި. ފެާނއި، . ޤައުމުަގއި ުހރި މައްސަލަތަކަކީ ިމއޭއޭކާލަތަމަތިލަނީ ޤައުމުަގިއ ހުރި މައްސަކުރި

ސް، އެހެން ެވޫނނޭ. އެހެންނަމަ ޔާސީ ބޭފުަޅކާ. އެްއެވސް ސި ަވނީލައްކުރިމަތި ޚިދުމަތް ނުލިބި އޮތްކަން. މަްއސަލަތަކާއޭ

ފުރާޅުން ޓިނު  ެގމް ކޯޓުިވތާކަށް ުސޕްރީނު ،އިރުްނ ޖަލަށް ލަޑަިވ ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީިވދާޅުެވަފއި ޤައުުމގައި ިތއްބެ

 މއެއެ ކަންތައްަތއް  ،ދަބުދިނުމާއިއަނަށް ތާފައި ެގންޮގސް އެ މީހުންއްކޫ އިދެ އެތާ ތިބި ޖަޖުން ދަމާހަލަނަަގިއެގން ަވ

 ައއްޑޫ ،ެގން ިވދާުޅީވއިނިކުފާނު ަވޑަ މަ އަްއޫޑ ސިޓީއަށް އެ ،ކުފާނު ކުރީ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެންަަނި

ތަރާީވހަކަސް  ،އުެޅނީ ހާރަކަސް ސް އަުޅަގނޑުމެން މިކުރީމޭ. އަދިއަދަށް ެވޔާ ޚަރަދުއަން ރުފި ބިލި 1.5ޓީއަށް ސި

މާެގ ހާލަތު އޮތް ޮގތް މިއަދު ެވސް އެ ފޭދޫގައި ހިއްކާފައި އޮތް ބިންޮކޅު ފިޔަވައި ެއކަްއޗެއް ެވސް ނުފެނިެގން. ނަރުދަ

ޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ އްޖޭެގ ރައީސުލްރާކުފާނު ދިެވހިނިމަ އެ ،ަވުރިވ ެއއް ކަމަކީ ކަށަޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސް،  އޮތް އޮތީ

އްސުމުެގ ނަމުަގއި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނުދައްކާ ބޮޑުސިންާގ ގޯއްެޗއް ރާއްޖޭެގ އެންމެ ޖެަވިއެގން ލާނަމަޤާމުގައި ހުން

 ޓުން ބޭރުަގިއ ފައިާސ ދިންބަެއއް ެވސް ކޯ ާވ ޭއެގ އިތުރު ،ބަދަލުކޮށްަފއި އްދުން ކުަޑުކޑަ ޯގްއޗަކާހަ ރަނަގޅު ސަރަ

އްކޮްށ އެ . އަދި ެއއާކުފާނު ކުރެްއިވ ަމސައްކަތަކީ މަނި މިީއ އެ ،މާނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންީވންެވްސ ދައެންމެން  ކީކަމަ

ަވނީ މި ސަރުކާރުން ެވސް އެސެޓް ިރކަަވރީ ކޮމިޝަނެއް ހަދާފަ. އެ  މިކަން ެވސް ބަލަން އަޅުަގނޑުމެން މި

ންމެހެން ކޮސް އަުޅަގނޑަކަށް ޭނނެގ. މިއީ ހަމަ ެވތަކަށްގޮ ޮގތުން ކުރި ކަމެއް ެއއް ނުން ެވސް މިކަމާ ެބހޭމިޝަކޮ

ިދެވހިރާއްޭޖެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ  ،އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނުޑ މި ާވަހކަ މި ދަްއކަނީފިޔަަވޅު  ،ބަލަންޖެހޭ
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 އެހެންެވެގން ދަމަހައްޓަން އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭތީ.  އި،ކަރާމާތް ނަަގހައްޓައި، ޒަާތއި، ޝަރަފާ އްއި މީހެއްެގ  ކޮށްފައި ހުރި

އޮްތ ދަްއކަން  ެވސް މިަކހަލަ ާވހަކަމިއީ ެއްއޮގތަކަށް  .ެދއްކީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްމި ާވހަކަ  އަޅުަގނޑު މި

ފެނުގެ އާއި ެވސް ނަރުދަމާ އަދު މި .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްށް އެނބުރިލާނަންމައުޟޫޢަ ފުރުޞަތެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު 

ެވްސ  ާރއްޖޭެގ ކިަތއް ރަުށަގއިތޯ ިމއަދު މި .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް ެވްސ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެޮގްތ  އޮތްހާލަތު 

 ެވސް އެ ހަމައަށް ނިސްބަްތާވ ިސޓީގައި އޭރު ކުެރުވނު މަސައްަކތް މިއަދާ އަޅުަގނޑު ؟ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ނެތީ

ރައްޔިތުްނ  ނެތް.ެވސް ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތެއް  މިއަދު އިކުރެިވ. އަުޅަގނުޑ ނިސްބަތްާވ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގަ އޮތީ ނު

މި ފުރުޞަތުަގއި ފައި އޮތް ކުންފުންޏަށް މިކަމާ ހަާވލުެވ ،ކަންކަމަކީ ދަނީ ނަޖިސް ބިމަށް ހިންދަމުން. އެހެންީވމާ، މި

 .ކޮށްދެއްާވށޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްށް އަުޅަގނޑުެމންނަށް މިކަން ފުރިހަމަީވހާެވސް ައަވހަކަ ،ލަން ެވސް އަުޅަގނޑު ޮގާވ

 މަނިކުފާނަށް ެވސް ަވރަށް ؟އާޭދސްކުރަނީ ކިތައް ރަުށަގއިތޯނަރުދަމާ ލިބެން ނެތިެގން ރައްޔިތުން ރޮއި  އިރާއްޖޭަގ މި

ށް ކުރިއަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ތް މި ޚިދުމަާގނޫނަކުން  ތްއޮރަނަގޅަށް އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ. މި ބިލުގައި އެބަ

ިމ  ،އޮތް ފަސް އަހަރުެގ ތެރޭަގއި މިކަން ޮކށްދެއްުވމަށް. ސަބަބަކީ  ކުރިއަށް ،ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ަވޢުދެއް ؛އޮތް

ކަްނ މި ކުރެެވންާވނޭ. އަދިރަނަގޅަށޭ. ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ އެންމެ  ،ބިލުގައި އެބަބުނޭ

މި  ،ކަމަކީ ބަލަހައްޓާނެ މެކޭނިޒަމެއް ެވސް ނޫނީ ކައުންސިެލއް ެވްސ އޮންނާނެ ާވަހކަ. އަިދ އެްނމެ ހިތްހަމަޖެހޭ

  ދޭން މި ޚިދުމަތް  ގައިއަތްފޯާރފަށު ެގނުދީ ރައްޔިތުން މި ޚިދުމަތުެގ އަުގ މަތިިވޔަ ،ސަބަބަކީއެންމެ މުހިންމު  ؛ބިލުން

 ،އެކަށީެގންވާ  ،އިންސާނުން ބޯން ކަމުދާ ،ފޯރުކޮށްދޭ ފެނަކީ ެގ ދަށުން ާގނޫނު. މިމި ބިލުން އެބަ ލާޒިމުކުރޭެވސް 

ަރއްޔިތުންނަްށ މިއީ  ؟ދަންަނަވންތޯއެބައޮތް. ެވްސ މި ބިލުަގއި  ދެެނަގންނަން އިބޫލުކުާރ ފެނެއްތޯ ެވސް ބަލަަގދުނިޔެ 

 ،ފަރާތްތަކަށް ެވސް ދޭނެ އަދަބާއިަގއި ެގއްލުންދޭ ަގސްތު ށް މި ޚިދުމަތަ .ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ހަދާ މުހިންމު ާގނޫނެއް

ދޭތެރޭގައި ެވސް ކަންތަްއ  ކާ ޚިލާފުާވ ކޮންމެ ސަރިވސް ޕްރޮވައިޑަރަ  ޔާކަންކުރާނެ ޮގތް ެވސް މި ބިލުގައި އެަބއޮތް. އެ 

 ، ރޫހަކީ ބޮޑު އެއް އެންމެ ެގކުރާނެޮގތް ެވސް މި ބިލުަގިއ ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެަބއޮތް. އެހެންީވމާ، މި ާގނޫނު

ެވސް  ކަންރަނަގޅަްށ ފޯރުކޮށްދިނުން ،ޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ީވހެާވސް ކޮލިޓީކޮށް ރައް

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދި ކޮންމެ ރައްޔިެޔއްެގ ޒަރޫރީ ހުރިހާ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭަވރަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ެވސް  

ކިތަންމެ ކަމެއް މި ބިލު  ދަންނަަވން. ައދި މިނޫންެވސް މުހިންމު ކިތަންމެ ެވސް އަުޅަގނޑުމި ބިލުން ލާޒިމުކުރާ ާވހަކަ

އަދިެވްސ  ،ނުކުަރން. އެހެންކަމުންއް ދޭތެޭރ އަޅުަގނޑު ޝަްއކެ ކަމާއްލެއް ލިބިެގންދާނެޙަ ެއކަށޭނަުވމުން  ާގނޫނަކަށް

މި ިބލު ހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަތްތެރި  ؛ްއިވށާއި ހުށަހެޅުއެއްފަހަރު ސަރުކާުރެގ ފަރާުތން ބިލު ހުށަހެޅުއްީވތީ ސަުރކާރަ

ލާނަން. ދެއްިވ އިށް ޝުކުރު ދަންނަަވމުން އަޅުަގނުޑެގ ާވހަަކކޮޅު ނިންމައަޙްމަދު ސަޢީދަދާއިރާެގ މެންބަރު  ެގމަނަފުށީ

 ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ ކެންދޫއަުރަވނީ   މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

 ،ބޭނުންޭވަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަަވން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި ހަމަ އެޮގތަށް ައޅުަގނޑު 

 ،ތަނުގައި ފާޅުކުރެއްީވތީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު މިއަދު ަވރަށް މުހިންމު ޚިޔާލެއް މި ހޯރަފުށީ

ޒާމުގެ  މަނިކުފާނަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަަވން. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނި އެ

ުގޅޭ ބިލެއްެގ ާވހަކަދަްއކާއިުރަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ފެނާއި ނަރުދަމާއާަވަތ ނު އިރު،ާވހަކަ ދައްކާ 

އްލު ހޯދޭނެ ޮގތް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ޙައަޅުަގނޑުމެންެގ މައްސަލަަތަކށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަށްަރށުން ެވސް 

 ،ާވއިރުަގއި ދުަގިއ ހިމެނޭ ޤައުމަކަށްދުނިޭޔެގ މެ ،އި ހިމެނޭ ޤައުމަކަްށ ާވިއރުަގ ގައިޚައްތުސްަތވާ ދިެވހިރާއްޖެއަީކ 

ާވރޭެވހޭ. އަދި އެ ފެން ހަމަ  އަށްިގނަ މިންަވރަކަށް ދިެވހިާރއްޖެ ަވރަށް ،ިގނަ އަދަދަކަށް އަހަރެްއެގ ތެރޭަގއި ަވރަށް

  ަވކިން މިފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށްހަމަ ފަހަރަށް  އަދި ބައެއް ،ކޮންމެ ރަށަކަށް ެވސް އެކަީށެގންާވ މިންަވރަށް

ރަށްރަށް ފެންބޮޑުެވެގންދާ މިންަވރަށް ެވސް ާވރޭ ެވހިެގންދިޔަ. އެެހންީވމާ، ރަށްރަށުަގއި ހުންަނ  ،ޚާއްޞަކޮށް ފެނުނު

ިކޔާ ލޯކަްލ  އަުޅަގނޑަށް ީހަވނީ އަޅުަގނޑު މި ،ުގޅާެލވިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާހުރިހާ ފުރާޅުތައް ެއއް ނިާޒމަކަށް 

އްުލ ހޯދުމުެގ ނިޒާމަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ޙަަވތަ އެރަަށުކން އެ ރަށަކަްށ ރޮބްލަމްސް ނުޯލކަލް ޕް ފޯ ޝަންސްއުސޮލި

މިއީ އަުޅަގނޑުމެން  ،ފަސޭހަެވެގންދާނެ. އަުޅަގނޑުެމން ފެނުެގ ޚިދުމަތް ދޭ ާވހަކަ ދައްކާއިުރގައި އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ

ެގ ޮކންމެ ރަށެއްަގއި އުފެދިފަިއ ެވހިާރއްޖޭދި ،ފަށަން ރަނަގޅު ހިސާބެއްހެން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއބަ އެނގޭ ހަމަ 

ދުރަތީ ޮގތުން އުފެދިފަިއ ުގއެ ބިމުގައި  ،ހިނދިެގންހަމަ ާވރޭެވހިެގން އެ ފެން ބިމަށް  ،ކީޔައޮންނަ ފެން ފަށަލަ

 ،ތެރިކުރުމާއިފަށަލަ ރައްކާއޮންނަ ފެނުެގ ފަށަލައެއް. ިމ ފަށަލައަށް ފެން އަންނަނީ ާވރޭ ފެނުން. އެހެންީވމާ، އެ ެފން

 ،އިފެނުެގ ތެރެއިން އެްއެވސް މިންަވެރއް ބޭނުންނުކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ރަށުން ބޭރަށް ނުދިޔުމާބާ ފައި އެ ރަށަށް އަދި

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ރާވައިެގން އަުޅަގނޑުެމންނަށް ކުރެޭވނެ ކަންތަކެއް.  ،ޮގތަްށ ހެދުމާއި ނުދާނެއަދި ފައިބައިެގން

ަވރަށް ޮބޑެތި ޚަރަދުތަކެއް އެބަ ކުރަްނޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ  ،މަށް ަވންޏާފެނަށް ބަދަލުކުރާ ކަރީތި ،ފެންލޮނު

މި ަދއްކަނީ ތެޮޔ  ،ދައްކަނީ އަުޅަގނޑުމެން އަނެއްޮކޅުން މި .އެނޭގ އޭެގ ސަބަބުން އުެފއްދޭ ކާބަން އިތުުރޭވ

ާވ ާވހަަކ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑަްށ ނުާވ ާވހަކަ. ޚަރަދު ބޮޑުއަންދަންޖެހޭ ާވހަކަ. ތިމާެވށީެގ ާވހަކަ. ދުނިޔެ ހޫ

ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާޅުކުރެްއިވ ޚިޔާުލގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހިފަން.   މިއަދު ހޯރަފުށީ  ،ފެންނަނީ

ނަްނ ެނތޯ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްއިންކޯޕަރޭޓުކުެރޭވޮގތަކަށް އެކަން ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ބިލަށް ެވސް ކޮންމެެވްސ 
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ފެން ިގނަ އަދަދަކަށް ާވރޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ެވސް ަވރަށް  އި އޮތްދިެވހިރާއްޖޭގަ  ،އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ރަށަކަށް ެވސް

ޮގތަކީ އަދި އަމުދުން ެގަވޅުަތކުެގ ތެޭރގައި ފެން ހިންދޭނެ  ާވ މިހާރު މި ؛ފެންހުރިހާ ާވރޭ އެބަެވހޭ. އެހެްނީވމާ، މި

މަުގތަުކަގއި  ،ަވނީ  ޮގތަށް. ނަީތޖާއަކަށް އޮންނަނީ މަުގތަކަށް ދާ  ހުރިހާ ފެނެއް މިަފއިބާ ފުރާޅުތަކުން ޮގތެއް ނެތީމާ

ޮބޑެތި އެްއޗެހިތައް ދުްއީވމާ،  އަެނއްކާ ފެންބޮުޑވާއިުރގައި ަމުގތަުކގައި މާ ކުަގއިފެންބޮޑުަވނީ އިނޭގތޯ. ދެން މަުގތަ

އްލެްއ ޙަބޮޑު  ަވރަށްއޮތް ީވމާ، މިކަމަށް ެވސް ދަނީ. އެހެން ހިނދުން އުނދަުގެވެގން މިމަުގތަކުަގއި ފެން ހިނދޭ

ކުން ުގޅާލެިވއްޖެ ކަމަްށ ޔަ އެއް ިވުއަގ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ހުރިހާ ފުރާޅުތަކަށް ެވސް އެއް ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން

އްުލ ޙަ ެވސް އަށްލައާދެ، ރަށްރަށުގައި ފެންބޮުޑުވމުެގ މައްސަ ؛ަވންޏާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި މައްސަލައަށް ެވސް

އްލުެވެގންދާނެ. ޙަަވރަށް ބޮޑުތަނުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދާނެ. އަދި ފެން އުެފއްދުމުެގ މައްސަަލއަށް ެވްސ 

ެވސް ރޖީ ެވސް ލޮނުފެން އާދައިެގ ފެނަށް ބަދަލުުކރަން އެ ހިނާގ ޚަރަދެއް ުނހިނާގނެ. އެ އެނަ ގައިމުއޭރަށް ހަމަ

އެކަނި އެ ފެން ސާފުކުރަންޖެހޭނީ. ރަނަގޅު ހަމަްނޖެހޭނީ . އަޅުަގނޑުމެން ދެއެ ހަކަަތއެއް ެވސް ނުދާނެނުަވތަ 

ބުއިމަށާއި އަދި ބޭނުންކުރުމަްށ ހަމަ  ،އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ާވނަމައެ ފެން ެގ ތެރެއިން ފިލްޓަރެއް

ކުެރޭވނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  އެކަންޚަރަދު ކުޑަކޮށް  .އެކަީށެގންާވ ރަނަގޅު ފެނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފެއްދޭނެ

އިރުަގއި ުނަވތަ މި ފަރުމާުކރެއްވި  ޤާނޫނުއަސާސީ މި ،ަވނަ އަހަރު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަކީ 2020މިއީ 

ފެާނިއ  ،ޑްރާފްޓުކުރަމުންދިޔައިރު އޭރުެވސް އިންނެިވ ބޭފުެޅއް. އޭުރގައި ެވސް ަވރަށް ަގދައަށް ދެކެުވނު ާވހަކަެއއް

އަސާީސ  ަވނަ މާއްދާގައި އެަބއޮތް 23 ؛ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް އޮތް އަސާސީ ޙައްޤެކޭ. ރަނަގޅު  ،މިއީ ނަރުދަމާއަކީ

ެވސް އަުޅަގނޑު  ެޖހެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު. އެހެންނަމަެވސް، ދަންނަަވންޙައްޤެއް ޮގތުަގއި ލިޔެފަ

ރަްށ  13 އެަބއޮތް. ދިެވހިރާއްެޖއަށް ނިސްބަތްާވ ރަށް 16އަށް ނިސްބަްތާވ ނިސްބަތްާވ އަތޮުޅަގއި ެވސް މޯލްޑިްވސް

ެއްއެވސް ރަށެއްަގިއ  . އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާެގދޭތި ާގއިމުކުެރިވފަ އާތީ ފެނާއި ނަރުދަމާއޮ އެންމެ ރަށެއްގައި މި. އޮތީ

 އިއޭުރގަ  ނަރުދަމާއެއް ެވސް ނެތް. ެއހެންނަމަެވސް، ކުޑަިރކިލުަގިއ ތަންކޮޅެއް ކުރިން .ެވސް ނެތް ނެތީ. ފެނެއް

 ،ނުކުރޭ  ،ކުރޭރިޔަކިިރާޔ މަސައްކަތްމެދުެވިރެވެގްނ އަޅާފައި އޮތް ނަރުދަމާެއއް އެބައޮތް. ކި އްޖަމުޢިއްޔާއެ

މި ސަުރކާރުން  ،ކަެމއް އެަބއޮތް. ެއއީ އޮތީ. އެހެްނނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެން މިައދު އުފާކުރާ ެއއް އެހާަވެރއްަގއި މި

ހުރިހާ  އި،ޕާީޓއެްއގައިޯތ ނުބަލަަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މެންބަރު ހުރީ ކޮން ،އިަވކި ިސޔާސީ ފިކުަރކަށް ުނބަލަ

 ،އިމުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުެގ ނިޔަތް އޮތްކަން ާގފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ކުރިން ނިމުމުެގ އަހަރު ފަސްއި މި ރަށެއްގަ 

ތުން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން އެކަމަށްޓަަކއި ނިހާޔަތަްށ އޮއަދި ެއކަން ބަޖެޓުން ފެންނަން އޮތް ،ކަން ބޭނުންާވ މި ސަރުކާރުން

 ލިިބެގންދާނެ މެއްިމކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކަިއ މި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ަވރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކައުފާކުރާ ކަެމއް. އަދި 

 ބޫލުުކރަނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ.ަގ މެންކަމަށް އަޅުަގނޑު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުގަރއިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެިރ އި ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަުރަވނީ

 ޙަސަން އަޙްމަދަށް. މެންބަރު 

 

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްީވތީ ސަރުކާރަާށއި އަިދ ބިލެއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފެނާއި ނަރުދަމާެގ 

 ،ދަންނަަވން. ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ާވހަކަ އިެވމުން ހުށަހެޅި އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު

ޔާސީ ެވއްެޖ. އެހެންނަމަެވސް، އެކި ސިާޔސީ ފިކުރަށް އެކި ސި ލިޔެެވމުން އަންނަތާ ލައްކަ ދުަވސް އިޤާނޫނުއަސާސީގަ 

މައްޗަށް ބިނާެވެގން ޤައުމު  ތިބި. ެއޮގުތގެ އެބަެވސް  މިއަދުކަންކަމަށް ބަލައި އެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ރަށްތަކުެގ ރަްއޔިތުން 

ެވްސ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިގނަ ަރއްޔިުތން ރަށްތަކުަގއި ެއ ނިޒާމު  އިުރގައި ިމއަދުއި ސާަބށް އަމިހާހިއައިސް އުފެދިެގން 

 ،މިދަންނަަވނީއަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ. މޯްލޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކު  ،ޕާޓީައކީ އެނޭގނަގޅަށް ލު އެންމެ ރަހާނެތި އުޅޭ 

ކައިރިން ެއކަން ައޑުއަަހއިެގން މެނިފެސްޓޯއެއް ލިެޔެގން  އެންމެ ،ލު ބަލައިހާރަްއިޔތުންެގ  ،ޭގެގއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

އެ ަވޢުދުެގ މަްއޗަށް  ،ން ަވުޢދުެވކު ޕާޓީ. އަުޅަގނޑުމެރައްޔިތުންެގ ކުރިމައްޗަށް ދާ ޕާޓީއަކީ މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްެރޓި

ެވސް ދެއްަވއިފި. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ެވސް ދެްއވައިފި. މި  އޮތީ. ެވރިކަން ޯވުޓދީފައި މި ،ރައްޔިތުން އިތުބާުރކޮށް

 ސް ޝަްއކެއް އޮތް ެވްސ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނޭގ. އެްއެވ ސަރުކާރުެގ ަވޢުދުތައް ހަމަ ބާރު ސްޕީޑުގައި ދާކަން

ފެނާިއ ކުެރްއިވްއޔާ. މި ސަރުކާރު އަިއްސ މިހާރު ާގތްަގނަޑކަށް ރާްއޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއްެގ ފުޅުން އިރާދަކަމެއް ނޫ

ޮގތަށް ެވސް  ފެނާއި ނަރުދަމާ އިޢުލާންކުރުމުން އަދި އެއީ އެންމެ ައަވހަށް މަސައްކަތް ފެއްޓޭ ،ނަރުދަމާ އިޢުލާންކުރެިވ

 ،ފައިނަލްކޮށް  އިކުރެހުން ހަދަ ިއ،އީ.އައި.އޭ ހަދަ ،ންކޮށްޭއެގ ޑިަޒއި ،އެހެންނަމަެވސް .ޔަކީ އް  ެއއިނޫން މެއް ކަ އޮންނަ

އެބަ އެނޭގ  މަހެއްަވރު ހޭދަާވނެ. އެހެންނަމަެވސް، އެ މަސައްކަތް ނިމުނީމާ އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ާގްތަގނަޑކަށް ހަތަރު

ްއަގއި ކަން. އެ މަަސއްކަްތ މި ރާްއޖޭެގ ހުރިހާ  ރަށެއް އެ ރަށެްއެގ މުޅި އާބާީދއަްށ ބޭނުންަވނީ ކިާހަވރެ

ދުމަށް އްސަރުކާރުެގ ަވޢުދުތައް ފު .ޖެހިފައި ހުރީ އިދޭ. ބަޖެޓަުގކުރެްއިވއްޔާ މިއަުދ ހިނަގމުން އެބަފުޅުއިރާދަ

 އެންެމ ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަްށ އެ މަަސއްކަތް ންކުެރިވފަ. ެއ ކޮންޓްރެކްަޓރުރެކްޓުހުރި ކޮންޓް ންމިނިސްޓްރީ

ޑުކުެރިވެގން ބި .ާވލުކޮށްފަހަދިނުމުެގ ޒިންާމ މިއަދު އޮތީ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށް ހަލުިވމިނުގައި އެންމެ ރަނަގޅަށް

ބާރު ސްޕީޑުަގއި މި ރާއްޭޖެގ  ހޭޖެ، އެ ޮކންޓްރެކްޓަރުން އެބައޮތީ. އެހެންީވމާ އިާވލުކުެރިވފަ ހަ ކޮންޓްރެކްޓުތައް 

 ެގ. އަުޅަގނޑުމެން މާލޭގައި ފެނުރުކޮށްދޭން. ސަރުކާރުެގ ާވޖިބު އެހެރީ އަދާކުރެިވފަރައްޔިތުންނަށް އެ މަސައްކަްތ ފޯ

  . ޖެހުނު ތަނަށް ެގންނަން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ެވސް ފެްނ މި .މަރޖެންސީައކަށް ައއިއި ެގމައްސަލަ ޖެހިެގން މުޅި ރާއްޖޭ 

 ތާކުން ެވސް ދެކޭ.ޮގުތގައި ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ީވމަ އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ  އެއީ އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް
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މަރޖެންސީކޮށް މި ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފެނާއި އިުރގައި އިލާއިބަލައެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުެމން މިއަދު 

ިމ ހެން އަުޅަގނޑު މި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްބޫލުކުރަން. ގަ ޅުަގނޑު ކަމަށް އަ އިމުކުރެެވންޖެހޭނެގާ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު 

ްނ ނަޖިސް ފެނުން ފެންަވރައިެގން ތިބޭތީ މި ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. ެއއި ެވސް ރައްޔިުތން މިއަދު ،ދަންނަާވ ާވހަަކއަކީ

ފާ ަވސް އެ  ހަމަްނ ދުަވނީ މީހާ ަގއި މީހާ ކައިީރަގއި ަމޑުކޮށްލާއިރަށް އެ ފެންަވރާަލއިެގން ނިކުމެ އެ އިރަށެއްގަ 

ރައްޔިތުްނެގ ޓެްކްސ  ެގ. އަޅުަގނުޑމެންކީލަހާމި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން އުޅެންޖެހޭނެ  ނޫން ރައްޔިތުމީހާ ގައިން. އެީއއެއް

އެ  ،ަވންޏާ ކަމަށް ނެނޭގ ަފއިސާ  ެގއެ ޚިދުމަތް ހޯދަން އެ ރައްޔިތުން،ަފއިސާ ރަްއިޔތުންނަށް ދީފައި  ފައިސާއިން އެ

ިދެވިހ  ،އަރުަވން ިއރާދަފުޅުކުރެއްިވއްޔާ ކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ެއ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ކަަށަވރު

ދާނެ. މިޮގތަށް އްއަހަރު ތެރޭގައި ފު އިރާދަުފޅުކުރެްއިވްއޔާ ފަސް ،ރައްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުން ެވފައިާވ ަވޢުދު

 ނޫްނ ސިޔާސީ މަސްރަޙަކީ އަބަދު އެްއޮގތަކަށް އޮންނާނެ އެްއޗެއް ،ހޭ ސަބަބަކީެގންނަން މި ޖެ އިާގނޫނެްއެގ ސިފަިއަގ

 ،ރައްޔިތު މީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް ސިޔާސީ ފިކުރަކުން  އިެއކީގަ  . އެހެންނަމަެވސް، އެ އަންނަ ބަދަލާއިޤައުމެްއަގ

ޭވނެ ޮގތަށް ާގނޫނު އަޅުަގނޑުމެްނ ނުކުރެމަޙުރޫމު ންއެ ރަށް އޮންނަ ޮގތަކުން އެ ޚިދުމަތު ،ނުަވތަ ިވސްނުމަކުން

 ،ެގނެިވާގނޫނަށް ބަދަލު ކުރުމުގައި ލޯކަލް ކައުްނސިލުކަމެއް  ބައްޓަންކުރަނީ.ކާރު މި އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ މި ސަރު

ފުށުނާރާ ޮގތަށް މި  ެއ ބިލާ ،އަންނައިުރަގއިބިލެއް  ،ލާމަރުަކީޒ އުސޫލުން ހިންގާއިުރަގއިއިދާރީ ދާއިރާތައް 

ކަންކަމުެގ  މިޮގސް އަދި ގައި ފަރުމާކުރެިވެގންތްތައް އެ ކައުންސިލުތަުކން ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތަކަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާޚިދުމަ

އެއް ތަރުތީބަކުން ދެޭވެނ  ،ެވސް އެްއޮގތަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ،ާވހަކަދެކެިވެގން ިބލު އަންނައިރުަގއި ބޭފުޅުންނާ

ިއއްޒަތްތެރި އެދުމެއް. ެދްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ  ެގުޅަގނޑު އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިެގންދިއުމަީކ އަ

 .ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަމއްޗަްނޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ  ،މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

 ށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަ

 

 ކަދެްއކެުވން:މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާވހަ

 ހަމަ ޝުކުރު  ކޮށްޞަހުށަހެޅީތީ ސަރުކާރަށް ޚާއް ! ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

ަވރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ެގމަނަފުށީ ދާއިާރެގ ެމންބަރަށް  ، އާދެ!ޢީދުސައަޙްމަދު  ؛ދަންނަަވން. އަދި މި ބިލު ހުަށހެޅުމުގައި

ެވސް  މި ފުރުޞަތު ހޯދާލީ ހަމަ ދައްކާލަން ާވހަކަ އަުޅަގނޑު ހަމަޮގތެއްަގއި  ޞަޚާއްދަންނަަވން.  ޝުކުރު

ހަމަ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ، އަުޅަގނޑުމެްނެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުަގނޑަށް ހަމަ ަވރަށް ކަުމދާ ޮގތަކަށް
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 ،ފުރިހަމައަށް ތާއީދުުކރަން. މިއަދު މި ޒަމާނަކީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ެއ ިވދާުޅިވ ާވަހކައަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ

ކަންކަން ކުރަންާވނީކީ. މާލެއަކީ  ންންނޫކުރާ އުސޫލަކު ރުނު. މިއަދު އެތަެކއް ޒަމާނެއްެގ ކުރިން ކަންތައް ަގަވނަ 21

ލަތް ެފނާއި ނަރުދަމާެގ ަވސީ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަކަށްހާސް ހަކަށް ސާފަން އެތަކެއް ޒާމާނެއް ކުރީއްސުރެ 

 ،މީަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ ؛ިދޔައީ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އިމުކުެރިވފަިއ އޮތް ތަނަކަްށ ެވެގން މިާގ

އެެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  ،ިވހަ ބޭރުކުެރޭވ މޫދަށް ،އިސްރާފުުކރެޭވމި  ނިޒާމުން ެގއިސްރާފުކުެރޭވ ނަރުދަމާމިއަދު 

ދުނިޔޭގައި އެބަޮއޭތ މި އޭތި ރިސަކަލްކޮްށެގން ބޭނުންކުރެޭވނެ ނިޒާމު މިހާރު  ،ންކުރެިވމިއަދު އެނަރޖީއެއް ޮގތަށް ބޭނު

ރަށްތަުކގައި މިކަންކަން ތަޢާރުެވެގްނ  ،ެވސް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ކަންކަމަށް ދެނީ މިތަޢާރުފުކުރެިވފަ. އާދެ! އަުޅަގނޑު އެ

ެވްސ  އެ ނަރުދަމާ ،ށް ހޭދަކުރެޭވނެ ޮގަތކަށްއެރަށައެޓްލީސްުޓ  ،ެވސް ުކޑަ ހަކަތަޮކޅެއް ނަމަެވސް  ންއޭެގ

ޑިަޒއިންކުެރިވެގްނ  ހެދިެގން، . ދެން މާލޭގައިކަމެއް އެދޭހަމަ ުކރުން. އެއީ އަުޅަގނޑު  ބޭނުންކުރެޭވ ޮގތަށް އެކަން

އެއީ  ،ެވސް އިުތރަށް ބޮޑުކުރެޭވ ޮގތަކަށް ެއަކން މަުގފަހިކޮށްދިނުން އަންނަ ނަރުދަމާއަދި އަލަށް ތަޢާރުފުެވެގން 

ޔިތުްނ ލަްއކަެއއްހާ އާބާދީެގ ަރއް ނޫނީ ދެ ،އަށްުވރެ  150 އިަގއަޅުަގނޑު ަވރަށް ޮބޑަށް އެެދން. މިއަދު މާލޭެގ އަބާދީ 

މައްޗަށް އަަރއިެގންދާ ާވހަކަ  ،ޝަންތައް ފުރިްގޖަން ،އަނެއްހެން ބުނާނަމަ ،މުޅި މާލެ ތަޣަްއޔަރުެވ ،ދިރިއުޅެ

ލަުތ ހާމިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ފެނުެގ  .ަހަގކޮށްލަން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާ

 މަށް ފެނުެގ މައްސަލަ ޖެހިެގން ބޭރުެގ އެހީތެރިކަ ،ެވސް އެ ިވދާޅުީވ އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު

ލެުވުނ  ތަކަށް ުކރެޭވ ިވޔަފާރިތަުކަގއިމިޮގ، އަޅުަގނޑުމެން ޮގަވން މި ޖެހެނީ. ދެން މިއަދު އަޅުަގނޑު އުފާކުރާ ކަމަކީ

ުމެގ އެއީ މޮނޮޕޮލައިޒުކުރު ؛ކެއް ބިލުެގ ސަބަބުން އަދި އިތުރު ޕާޓީތަކަށް ެވސް ދީެގން އެކަން ކުރެޭވނެ ފުރުޞަތުތަ

މިއަދު އެ ާވހަކަ ދެކެުވނު ބިލުެގ ތެރޭގައި ެވްސ  .ުވނީތަޢާރުފުކުރެނޑިެގންދާނެ ޮގތަކަށް މިއަދު އސިޔާސަތުން ކެ

ން ރަނަގުޅ އޭެގ ،ބޭނުންކުރެިވފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތަކަކީ ެވސް އެހެން ބަޔަކަށް  ،މެނިެގންދިޔައީ. އެހެންކަމުންހި

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުްއމީދުކުރަން. ދެން ޚިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ

އޮތީ. މީަގއި ސަރުކާރުން ރެިގއުލޭޝަނެްއ  ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ތަޢާރުފުެވފައި މި ާގނޫނު ލާމަރުކަޒީ ،ިވދާޅުިވ ފަަދއިން

 ތައްލޯކަލް ކައުންސިލު އް.ޮގތެ  ެގންެދުވން ެއއީ އަުޅަގނޑު އެދޭ ކުރިއަށްއެ ކަންަތްއތަކަށް އި،ކަނޑައަޅާފަ 

ާވުލޮކށްެގން ކުިރއަށް ެގންެދޭވނެ ހައްކަތްަތއް ން މަސައެްއޮގތަށް އެ ފަރާތްތަކަށް މީެގ އިންތިޚާބުުވމަށްފަހު އެ ާގނޫނާ

 އި ބިލެްއެގ ސިފަިއަގ އަުޅަގނޑު .ިރ ރައީސްހަމަޖައްަސއިދިުނމަކީ ަވރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެ ަވސީލަތްތައް

އެތަެކްއ  ،އުފާާވ ެއއް ކަމަކީ ،ެގނައުމަކީ ކަނޑަެއޅިެގން މި ެގނައި  މި މިކަންކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ،މި ެގނެސް

ތަނަްށ  އެ ؛ދަނީ ހަމަ ަވރަށް ެވސް އެަތކެއް ރަށްތަކެއްަގއި އަދިެވްސ މި ެވެގންާދއިރު ރުނުަގަވނަ  21 ؛ރަށްތަކެއް

 ؛ނަޖިސްފެންއި ަގިއަގ ،ނަރުދަމާެގ ހުރިހާ ނިޒާމެއް ހިންދަމުންދާއިރު އަދި އެތަނުން ަވޅެއް ބަހައްަޓިއެގން ފެންަވރައި

 މި ފަސް  ،ކަމެއް ހުށަހަޅައި ދަނީ. މިއަދު ސަރުކާރުން މިަވރު ކަންކަން ކުރަމުން އެ ،އިހަމަ އެ ފެނުން ފެންަވރަ
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ެގންދިއުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މުންެގ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްަގއި މިކަން ކުރަދައުރުަގއި މުޅި ދިެވހިރާއްޖޭ ެގއަހަރު

ކުިރއެރުމެއް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަްށ  ލިބުނު ަވރަށް ބޮޑު އަށް 19އެޖެންޑާ  ައޅުަގނޑުމެންެގ ،ޕާޓީއަށާއި 

އަޅުަގނުޑ  ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިރު ދަންނަަވން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްީވތީެވ. ައޅުަގނުޑ ހަމަ ދިރާސާކުރުމަށް ޝުކުރު

ެއ  ،ތަކަށްއްދުހައެ ސަރަ ،ބާރުތައް ެއ ދާއިރާތަކަށް ެލވި  އެ ލާމަުޒކަޒީ  ،ކުެރިވމީތި ާލމަރުކަޒީ ބޮޑަށް ަވރަށް ،އެދެން

ްށ ަވރަ ެގންދިއުން.ކުރިއަށް ދެޭވނެ ޮގތަށް ކަންަތއްތަްއ  އްދުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ޮގތަށް މީެގ ޚިދުމަތް ހަރަސަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( މެންބަރު އަޙްމަުދ ޙަލީމް. ރިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެތްޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ބިލެ

ކަންތައް ރަނަގޅުކޮށްލުމަށްފަުހ  ، އެެގ މައްސަލަޖެހިެގން. އެހެންީވމާސިސްޓަމު ؛އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަުރާވނަން.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

 ދެއްކެުވން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ާވހަކަ

މިފަދަ   ޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އަަވސްެވަގންނާނަްނ ދިެވހި ސަރުކާރަށްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޝުކުރިއްޔާ 

ެގމަނަފުށީ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަދާކުރަން. އަދި އޭެގއިތުރަށް ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްީވތީ ޝުކުރު

އަދާކުރަން.  ޝުކުރުޑަށް ނިުކފާނަށް ެވސް ަވރަށް ބޮ އްަވއިދެްއީވތީ އެ މަބިލު ހުށަހަޅުމި  ،ސަޢީދު

އެކުލެިވެގްނާވ ޤައުމެްއ. ެގ މައްޗަްށ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެައކީ ަވރަްށ ިގނަ ރަށްތަކެއް  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ދިުގ  ،ކުރިންމީެގ ދުަވސްތަެކއް ން އޮތް ބަެއއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެންމެ ަނރުދަމާއަކުން ފުދެ

އައީ  މޫން. އޭރުއްސުރެން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމުންއުކުެރްއިވ. ރައީްސ މަބޭފުަޅކު ެވރިކަން އިމާޒީއެްއަގއި މިތާނަގ

ަވނަ އަހަރު  2008 .ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ މިންަވރަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ޙައްޤު ލިބޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނަރުދަމާއެއްެގ ާވހަކަ ފުރަތަމަ މި ރާއްޖޭގައި ދައްކަްނ އި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކީގަ  ނު ބަަދލާއްޖެއަށް ެގނެުވދިެވހިރާ

ާވލުިވއިރުަގއި މި ހަ ަވނަ އަހަރު އެމް.ީޑ.ޕީެގ ސަުރކާރެްއ ރާއްޭޖެގ ެވރިކަމާ  2008އަުޅަގނޑުމެްނ  .ެވސް ފެށުނީ

އެ ނަރުދަމާެއއް ނެތް.  އެއް. އެހެންނޫިނއްޔާއޮތް ނަރުދަމާ މާލޭގައިއީ ފުރަރާއްޖޭަގއި އޮންނަނީ އެންމެ ނަރުދަމާއެއް. އެ 

 . ތަރައްޤީެއއް ނުކުެރޭވނޭނެތި ރާްއޖެ ެގ ނިޒާމެއް މި ަނރުދަމާ ،ާވހަަކއެއް  އައި  އޭރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ދަްއަކމުން

މި  ޑުމެންގެ ަވރަށް ބާރަށް އަުޅަގނ އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް އެބަ ބޭނުްނވެއޭ. އެ ސަރުކަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ

ކުރުމުެގ ފުރުޞަތާއި ޖާަގ  މަސައްކަތް  މަސައްކަތްތައް ފެށި. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަދު ރަށެއްގައި މި

ގައި ކުރި ބާޣާާވތުެގ ތެރެއިްނ  7ރީ ަވރުަވނަ ައހަރު ފެބު 2012 ،ލިބިެގންދިޔައީ. އެނިގަވަޑއިަގންނަާވނެ
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ެވްސ  ފުނުޑެވެގންދިޔައީ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ިމ ރާއްޖޭެގ ތަަރއްޤީ ފުނޑުެވސް ނަރުދަމާ ނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެންެގ

އަހަރުެގ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނަރުދަމާެގ  8ނޫނީ  ،ހަލާކލުެވެގންދިަޔއީ. ޭއެގފަހުން ޭވތުެވދިޔަ މި ހަތް އަހަރު

މި ސަރުކާރުެގ އެންމެ ބޮޑު  .ރި ރައީސްިފޔަަވއި. ިއއްޒަތްތެ އިަވރަށް މަދު ތަނެއްަގ ،އިމުކުެރިވފަެއއް ނެތްާގނިޒާމު 

މި ދައުުރެގ ތެޭރަގއި ހުރިހާ ރަށެއްަގިއ ނަރުދަމާެގ  ،އޮތް މަދު އަހަރުޮކޅެްއެގ ތެޭރަގއި  ކުރިއަށް މި ،އެއް  ަވޢުދަކީ 

ަސއްކަެތއް. މު އަސާސީ މަން އިމުކޮށް ިނންމުން. މިއީ ަވރަށް މުހިގާ ނިޒާމު އަދި ަރއްކާތެރި ބޯެފނުެގ ނިޒާމު 

 ،ނަރުދަމާެގ ނިޒާުމ. އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ ،ެއންމެ ބޮޑަށް ުގޅިފަިއ އޮތް ެއއް ކަމަކީ  ަރއްޤީއާަގނޑުމެންެގ ތައަޅު

މިހާރުެވސް ދުނިޔޭެގ ފެންަވުރެގ ރަނަގުޅ  ،ރިޒަމް ކުިރއަރަިއެގން އަންނައިރުއައަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބާރަށް ލޯކަލް ޓު

، ލިބެން ހުންނަ ފެނަކީ ނަޖިސް ފެން. އެހެންީވމާ  އެތަނުންެވސް އިަގމުންދާއިރު ރަށުގައި ހެދެކުދި ހޮޓާތައް މިހާރު ރަށް

 ،ަވނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ިވޔަފާރި .އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ސިނާޢަތަށް ެވސް މި ަވނީ ަވރަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށް ެވފަ

ރަށްަތކުަގިއ  އްބޯެފނުެގ ނިޒާމެ ،ދަމާެގ ނިޒާމެއްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ރަނަގުޅ ނަރު އި،ަވރަށް ބޮޑަށް މަޑުޖެހިފަ

ފުރަތަމަ  އިނެތީތީ. އެހެްނނަމަެވސް، އިރާދަކުެރއްީވތީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ބިލެއްެގ ސިފަިއަގއިމުކުެރިވފައިާގ

ސާސީ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އަނަރުދަމާެގ ނިޒާމަކީ އަދި ފެނުެގ ިނޒާމަކީ ަރްއޔިތު ،ފަހަރަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ތެރެއިން ާގނޫނުެގ  ،ާގނޫެނއް މިކަމަށް ހެދި އިއަދި ބިލެްއެގ ސިފައިގަ  ،ޫބރުކުރުަވއިތެއްެގ ޮގުތގައި މަޖުމަޚިދު

ނިޒާުމ މި ޑުމެންެގ ތަުނަގިއ އަުޅަގނ ޮގސް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ކުިރއަށް އޮތްއިތުރަށް ަހރުދަނާެވެގން  ،ަގާވއިދުތަްއ ހެދި

އަދި ަވަށއިެގން ކުރަންޖެޭހ އެހެން ކަންކަން އެބަހުރި.  އި،ެއކީގަ  ޒާމާމި ނި .ެތރި ރައީސްން. އިްއޒަތްތަ ހިނގައިެގންދާ

އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި މި ނިޒާމު އަންނައިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަށްތަކުެގ އިންޖީނުެގތަކަށް އެބަޖެހޭ ބަދަލުތަްއ 

ޭގެގ މަސަްއކަތްތަްއ ނުބާރަށް ރަށްރަުށެގ އިންޖީރަކަށް ފަހުން ފުޭދަވ ެގންނަން. މިހާރުެވސް މި ސަރުކާރު ައއި

ެވސް، ފެންަވރު މަތިކުރުމުެގ  ތައް ރަނަގޅުކުރުމުެގ ފެންަވރުދޭ. އަދި އިންޖީނުއެބަ ުކރިއަށް އިއެީކަގ ހަލުިވކަމާ

ންޭގެނ  ހިެވސް ެވސް އަދި ެފނުެގ ނިޒާމު މި ަނރުދަމާެގ ނިޒާމު އިކަންތައްތައް ެވްސ ކުިރއަށް ެއބަދޭ. އިންޖީނާ ނުލަ

 ެވސް  ދިމާވެއްެޖއްޔާ އެއްއެބަހުރި ކާރިސާ ގައިމި ބިލު ،އުފާކުރަނީ އެންމެޅުަގނޑު ޮގތެއް ނެތް. ދެން އަ

ެވސް މީގައި ހިމަނާފައި  ަގާވއިދުެގ ތެރެއިން ނޫނީ ާގނޫނުެގ ތެރެއިން އެބަ އަންނަންޖެހޭ. އެކަން ،ކަންކުރަންޖެހޭނެ

 ،ދިސާއަކީ ެވސް ހާމާލެއަށް ދިމާިވ ފެނުެގ ހުން އަޅުަގނޑުެމންެގ މި ފުރަފަ ދާދި ،އެބަހުރި. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

ސާސްކުރެޭވނެ. ހުލު އަުޅަގނުޑމެންނަށް އިހާތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ އުޅެންޖެހުނު ެގ ުދަވްސކޮޅު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ކުރާ ބޫލު ަގ، ައޅުަގނޑު . އެހެންީވމާާވނެ ކަމަކަށް ބޮޑަށް ތައްޔާުރެވފައި އޮންަނންޖެހޭނެ ، މިއީ ިމއަށްުވރެ މާ އެހެންީވމާ

އްލު ެގނެޭވނެ ޮގތަކަށް ިމ ޙަޮގތުަގއި މި ބިލުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން ދިމާާވ މައްސަލަތަކަށް ެވސް 

 އެކަހަލަ ކަމެއް ދިާމާވއިރު ަވންޏާ ކަމަށް ަގވާއިދާ އެްއޮގަތށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރެިވއްޖެ ،ފަރުމާކޮށް

 ،ނެތްކަުމގައި ިވޔަސް  ގައިމިފަދަ ބިލެއްެގ ތެރޭ .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެޅިފަ ކަށްޔަ ޅުަގނޑުމެން ތިބޭނީ ހަމައަ
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މިހާރުން މިހާރަށް   ،ުކރަންޖެހޭ މު އެއް ކަމެއް ރާއްޭޖގައި އެބައޮތްންބޫުލކުރާ ޮގުތަގިއ މިހާރު ަވރަށް މުހިަގއަޅުަގނޑު 

ފަޔަރ ިނޒާމެއް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ  ،ެގ އަލިާފނުެގ ނިޒާމެއްމި މާލޭކޮށް ޞަޚާއް ؛ކުރަންޖެހޭ. މި މާލޭެގ

މި މާލޭގައި ދިރިުއޅޭ  ،އިމުކުރަންޖެހޭ. މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިތްނުތަަވްސކަަމކީާގ

 ،ނަމަ އިފިއަލިފާނުެގ ހާދިސާއެއް ހިނގަ  ،އެްއޗެހި މާލޭގައި މިހިރަ ޮގތުން ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ެގތަކާ

ފަހުން   ަދއްަކން އެބަޖެހޭ. ދާދިއެބަ ސަލާަމތްެވޭވނެ ޮގެތއް ނެތް. ަވަރށް ބޮޑު ައެގއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް 

ސިންާގ ެއއް ކޮށި އެްއކޮށް ެވސް ބޮޑު  އިހާދިސާަގ ދިޔަހިނަގއި މިދިޔަ އަހަރު  ،ދިސާެއއް ހިނަގއިހާއަލިފާނުެގ 

 ކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަޕްމަންޓެއް ެވްސ ިވ ިއކު އަިދެވސް މެން އަތަކުހިނަގއްޖެ. އަުޅަގނޑު ެގންނިމިއި ދަނއަ

ަވަނ އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާުރން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަޔަރ  2008އް ެވސް ނެތް. އެއިމުކުެރިވފަ ާގފަޔަރ ނިޒާމެއް 

އިމުކުރަްނ އޮްތ ާގ ެވސް، އެ ނިޒާމުއިމުކުރުމުެގ ފުރުަޞތު ލިބުނު މި މާލޭގައި ަވރަށް ރަނަގޅަށް. އެހެންނަމަގާ ނިޒާމު 

އިޒްރޭލުެގ ސަރުކާރުްނ  ،އުޅެނީ ދަންނަަވން މިއަުޅަގނޑު  .ނުިވ ސަބަބުން އެކަން ކުރެޭވނެ ޮގެތއްެގ ޤައުމު

. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ަރނަގޅު ފަޔަރ ނިޒާެމއް މި ރާއްޖެއަށް ފަރުމާކޮށްެގން ެއ ބޭފުޅުން ދެއްަވން ުއޅުނު

ިތބި ދީނީ ލީޑަރުންނާ ހެދި   އި ސަބަބުން އޭރުގަ ކުެރެވން ެނތުމުެގޔަފާރިިވ އިއެީކަގ ، ޔަހޫދީންނާއެހެންނަމަެވސް

އަތޮޅު ހިތަދޫ  އައްޑޫ ،އަދާކޮށްލަން ބޭނުން ޮގތެއް ނުިވ. ދެން އަޅުަގނޑު މިއަދު ޝުކުރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ާވ

ޮގތުން   ހޭބެ މެންބަރު ނަރުދަމާއާ ަގނުޑމެންެގ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގއަޅު ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

އެީއ ާގްތަގނޑަކަްށ  ،ަވރަށް ެއއް މިްސރާބެއްަގއި ާވހަކަ ެގންޮގސްފައިާވތީ  ،ަވރަްށ އެްއޮގތަށް އެ ދެްއކެިވ ާވހަކައާ 

 ކަން ައޅުަގނޑަށް ެވސް ނަރުދަމާ ނިޒާމާ ދޭތެރޭގައި މި ޕާޓީން ދެޭކޮގތް ޮގތެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މައިަގނޑު

ޮގތުން އެ  ބެހޭ މި  ނަރުދަމާއާ ދުރަޝީ އަޙްމަދު ،ދެއްކެިވ ެޓކްނިކަލް ާވަހކަާއއި ަސލީމްނު. ެއއީ އަޙްމަދު ިވސްނު

 ަވރަށް ހިމުންކޮށްދިަޔއީތީ ައޅުަގނޑު އެ މަނިކުާފނަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ،ަވރަށް ެއްއޮގތްކޮށް ދެއްކެިވ ާވހަކަ

 ކުިރއްޔާ.އްިވ ފުރުޞަތަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުދަންނަަވން. ދެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ަވުގތު އިތުރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވަޑިއެގންފައެްއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި

އި ދެްނ އެޖެންޑާގަ  ،، ދެން އޮތް. އެހެންީވމާހުސްަވުގޮކޅާ  ދޭތެރޭަގއި ެގމެންދުރު  ،އޮތީ ނެތް. ދެން ބާކީ ދެ މިނެޓު މި 

 ަވންަދއްކަ ފުޅުއިތުރު މެންބަރަކު، ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކު ާވހަކަ ،ެގ ކުރީަގއިނަންބަރަށް ދިއުމުއޮތް 

ަވުގތު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ހުސްަވުގތުޮކޅެއް އަުރަވން. ދެން ޖަލްސާ   އެދިަވޑައިުނަގންނަަވންޏާ އަުޅަގނޑު މި

 ަގއި.  1:00އްޓޭނީ ފެ
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 {އަށް 13:08އިްނ  12:28 :ކޮޅުތު ސްަވުގހު}

 މުޙައްމަދު ނަޝީދު( ސްއީ، ރަރައީސްމަޖިލީުހގެ  ؛ވީންނެއި ތުގައިސަ)ރިޔާ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 10

 

 ން:ްއެކުވހަކަދެ ާވސަތުންރިޔާ

ުގޅޭ ބިލު. އެ ބިލުގައި ފުރުޞަތަށް   ނަރުދަމާއާބަހުސްކުރަމުން ެގންދިޔަީއ ފެނާއި މެން ހުއްޓިއިުރަގއި އަޅުަގނޑު

ފުރުޞަތު ލިބިަވަޑއިނުަގންނަާވ އިންނެީވ  ަވުގތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން މި ،އެދިަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ 

  މި ންބަރުނައިފަރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެ ހަމައެކަނި ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް.

މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،އަރުަވނީއެކުަގއި އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ެނތުމާަވުގތު ތަޅުުމގައި ަވަޑއިެގން

 މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާއަށް.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ނަރުދަމާެގ މުހިއްމުކަމުެގ މައްޗަށް އަުޅަގނޑު ކުރީ ުދަވހު ެވްސ ފެނާއި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 ،މި ސަުރކާރާ އެީކގައި އަދި މި ސަރުކާުރެގ ެވސް އެންމެ ބޮޑު އަމާަޒކީ ެގ ތެރެއިން 19. އެޖެންޑާ ާވހަކަދަްއކާލިން

ބޭނުންާވ އަސާސީ ޔިތުންނަށް ދިޔަ މާީޒެގ ދިުގ މުއްދަުތެގ ތެރޭގައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރައް ފާއިުތެވ ،އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތް ސާފު ބޯފެނުެގ  ،ަގބޫލުކުރެޭވ ،ޚިދުމަތް، އެންމެ ބޮޑު އަސާީސ ޚިދުމަތް ކަމަށް ބޭނުންާވ

ފީަވުކެގ ފެނުެގ  އިެވިރކަމުަގއި އަުޅަގނުޑމެން އޭރުަގ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެގ ؛ފީަވށް ައޅުަގނޑުެގ ާދއިާރެގ ؛ނިޒާމެއް

އޭުރެގ ެވސް ފީަވކުެގ  ،ޮގުތގައި ެވްއޖެއްޔާ ތަހުލީލީ ދިރާސާއެއް ހެދިން. އެ ދިރާސާއިން ދައްކާ ސާއެއް ހެދިން.ދިރާ

އެ ފެނަކީ  ްށުވެރ މައްޗަށް ހުރި ކަމަށް އެއްޮގތަކަށް ެވސްއަ 70%ފެނުެގ ފަށަލައިގައި ޖަރާސީމުެގ އަސަރު 

 ެވސް އަދި އެހެން ބޭނުމަކަށް ެވސް އެ ފެނުެގ ބޭނުްނ ފެންަވރަން ،ބޭނުންކުރަން ކަމުދާ ފެނެއް ނޫން ކަމަށް

މި ފާއިތުެވެގންދިޔަ ދިުގ މާީޒެގ  ،އޮތް. އެހެންނަމަެވސް އި ނުާވނޭ ކަމަށް އޭރުގައި ލަފާދީފަެވސް ކޮްށެގންއެްއޮގތަކަށް 

ތެރޭަގއި ެވސް ދުަވހުެގ އަހަރު 8އަހަރު،  7 ފާއިތުެވދިޔަ .މެއް ނުހިނާގ އޮތީތެރޭގައި ެވސް އެއިން އެްއެވސް ކަ

ާވންދެން މި ރާއްޖޭެގ  ދުަވސްއަހަރު 7މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި  .ކަމެއް ނޭނޭގ އެއިން ކަމެއް ނުހިނާގ އޮީތ ކީއްެވ

 ނަރުަދމާ  ެއއްެވސް ކަެމްއ ނުކުރެިވ އޮތީ. ،ރުކޮްށެގން ބަޔަކު އުޅުން. އެހެންނަމަެވސްހިސޯެވރިކަން 

ދިޔަ. ރަށު ބަނދަރަށް ެގން އި ީވމަ ދޯންޏަކަށް ހިލަ ބަސްތާއެއް ލާފަ ތާއަށްގާއިމުކުރުމަށްަޓކައި އިންތިޚާބަށް އެއް ހަފު

އެޮގތަށް ކަންތައް ނުކުރާނެކަން މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ން . މި ސަރުކާރުއެއީ ޯވޓް ހޯދުމުެގ ބޭނުމުަގިއ ކަންނޭނެގ
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އަދި މި ސަރުކާރުން ކަންތައްތަްއ  ދަނީ ސާފުކޮށް ަގބޫލުކުރަމުން. ކަންކޮޅުތަުކގައި ތިބި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެވސް މި

ަރއްޔިތުންނަްށ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުުމެގ މަތިެވިރ ނިޔަުތަގިއކަން  ،އެީކަގއި މާެގންދަނީ ޙިކުމަތްތެރިކަކުރަމުން

ނަރުދަމާެގ ިނޒާމުން އިރާދަކުެރއްީވީތެވ ިމއަުދ  ،އަުޅަގނޑު ިމ ދެންނެީވ ަވރަށް ސާފުކޮްށ ފެންނަން އެބައޮތް.

ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަދޭ.  ަސއްކަތް ެވސްެއާއއެީކަގއި ބަނދަރުެގ މަ ތް ފެށިެގން ބާރަށް ުކރިއަށް އެބަދޭ. ހަމަމަސައްކަ

ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިެގްނ  ،ބިން ހިއްކުުމެގ މަސައްކަްތ ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އަދި މި ދެންނެިވ ބޯފެނުެގ ނިޒާމުޗަކަ

ށްދިނުމުެގ މަސައްކަްތ ށްޓަކައި އެ ަރއްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮސަލާމަތްކުރުމަ ފަށަލަފެން ؛އޮތް ނަޖިހުެގ

، އަުޅަގނުޑެގ ދާއިާރެގ ފީަވުކެގ ރައްޔިތުންނަްށ ަވނީ. އެހެންީވމާީތެވ ބަޔަކާ ޮކންޓްރެކްޓްކުރެިވަފއި އިރާދަކުރެްއީވ

ރަށުަގއި  ެވސް އެ ޕްރޮޖެްކޓް މިހާރު 4 އޮތީ އުާފެވރި ުދަވސްތަެކއް. އެީކއެަކއްަޗކަށް ކުރިއަށް މި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ހަމަ ެއއާެއކީަގއި އަުޅަގނުޑެގ ދާއިާރެގ އަނެއް ރަުށެގ ނަރުދަމާެގ  ހިނަގމުން އެބަދޭ. މިއީ ުއފާެވރިކަމެއް.

މެޓީިރައލްސް ެވސް އެުރިވފަިއަވނީ.  ،ކޮންޓްރެކްޓްކުެރިވ މަސައްކަތާއި ބޯފެނުެގ ަމސައްކަތް މިހާރު ބަޔަކާ

މަލީ މަސައްކަތް ޢަކުރިައށް އޮތް ދޮޅު މަހެއްހާ ދުަވހުެގ ތެރޭގައި  ،މީދުކުރަނީއްއަުޅަގނޑުެމން މި އު އްޔާއިރާދަކުރެްއވި 

ފެނުެގ މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެިވެގންދާނެ ކަމަށް.އެ އެ ރައްޔިތުންނަށް ދާދި އަަވހަށް  ،ފެށި

ފެންަވރަން  މު ކަމެއް. ބޯފެނުެގ ނިޒާމު އަދި ބޯފެނާ އެކީަގއިންހިެވސް ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރަްއޔިުތންނަށް ަވރަށް މު

މު ންފަށަލަތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ަވރަށް މުހި ބޭނުންކުރާ ފެން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެިވ ޖަރާސީމުެގ

މި  ،އާ އެީކަގއި  19ޑާ ެޖންއެ ދުަވހުެގ ތެރޭަގއިކުރިއަށް ދެ އަހަރު ،އޮތީ ޒު ިހފާފައި މިއަމާ ންކަމެއް. ސަރުކާރު

އެީކަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އަސާސީ ޚިދުމަތްަތްއ  ފާސްކޮށްދޭ ބިލުތަކާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ސަރުކާރުން މި  އެކަން ތަންފީޒުކުރުން. މިއީ ރަނަގޅު ހެޔޮ ފާލެކޭ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ. ،ރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީފު

ހަމައެއާއެީކަގއި ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ  އް ބާރަށް ކުރިައށް ެގންޮގސްދެްއާވީތެވ ަވަރށް އުފާކުރަން.މަސައްކަތްތަ

އަސާސީ ޚިދުމަތުެގ ތެރެއިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅިފައި  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރީ ދަންފަޅީގައި ެވސް ާވހަކަެދއްކި ޮގތަށް

ަތަކށް ލުއި އިންތިޒާމެއް ހޯަދންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ ާވހަކަ ކޮންމެެވސް ޮގ ފްތައްރި ޓެ ހުރި ބޭންޑުތައް ނުަވތަ

 ،ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ތަކުރާރުކޮށްލުމަށް އަޅުަގނުޑ ދެަވނަ ފުރުޞަތެއް ެވސް ހޯދީ.

ނުންކުރަން ިގނަ ފެން ބޭ ،އްާވީތވެ އެްއ ެގއެްއަގއި ިގނަ ބޭފުޅުން އުޅު  ،އިލާތަެކއްޢާެއއް  ،ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންޭވ

ފްތައް ހެދިފައި ހުރި ޮގތުން މި ދިމާާވ  ޓެރި ،އެހެންނަމަެވސް ިގނަ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރަން އެބަޖެހޭ. އެބަޖެހޭ.

ިގނައިން ބޭުނންކުރި ަވރަކަށް ައުގބޮުޑުވމުެގ މައްސަލަ. މިއަދު ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ެވސް ައޅުަގނޑު  ،މައްސަލައަކީ 

ޓަނު ފެނަށްުވެރ  5ލީޓަރު ނުަވތަ  200ލީޓަރު ނުަވތަ  100ޗަށް އަަރއިެގން އެބަދޭ. . އަުގ ަމއް ހަަގކުރިންއެކަން ފާ

ބަ ައުގ އަނެއްކާ އެ މާފެން ބޭނުންކުރީ ޓަނު 10އަނެއްކާެވސް އެބަ ައުގ ބޮޑުޭވ ދެ ުގނައަށް.  ިގނައިން ބޭނުންކުރީމާ

ލާރިއަްށ  25 ،އޭެގ މާނަައކީުގނައަށް.  4ޭވ އަނެއްކާ ެއބަ އަުގ ޮބޑު ޓަނު ފެން ބޭނުންކުރީމާ 20ުގަނއަށް.  3 ބޮޑުޭވ
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ދެ ރުފިޔާ ފެން   ،ޭގ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންކުރެޭވއިރުަގއި މި އިންނަނީ ދޮޅު ރުފިޔާ ާގތްަގނޑަަކށް އެ ލިބޭ ފެން ލީޓަރު

އަުޅަގނުޑ  މު ކަމެއްެގ ޮގުތަގއިން، ިމއީ ަވރަށް މުހިީވމާލީޓަރަކަށް ޖެހޭ ކަހަލަ ޮގތަަކށް އިންތިޒާމުކުެރިވފަ. އެހެން

މި ދެންނެިވ  ،ލާަގއި ނިމިެގންާދއިރު ރަނަގޅު މަޝްަވރާަތެކއް ކުެރިވޙަފާހަަގކުރަން. މި ބިލު ކޮިމޓީެގ މަރު

ށް ނިކަމެތި ކޮޞަޚާއް ،ދިއުމަކީ އަުޅަގނުޑ ހިތުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްިޔތުންކަންތައްތަކަށް ައަވސް ޙައްެލއް ލިބިެގން

ފުރުޞަތެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެިވ   ރަނަގޅުއިލާތަކަށް ލިބިެގންދާނެ ަވރަށްޢާ

 ،މު އަސަރުތަކެއްންެއާއއެީކގައި ާރއްޖޭެގ އިޤްތިާޞދަށް މުހި ބޭންޑުތަކުން ސަލާމަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމަ

ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް   މުން މްދަނީ މަދުން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް މުހިއާ ،ކޮށް ނިކަމެތި ރައްިޔތުންނަށްޞަޚާއް

 އެ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން ދެަވނަ ފުރުޞަތު ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ފާހަަގކުރެޭވތީ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވނީ ެވލިދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުއަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ޝަފީޤަށް.هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ޝަފީޤް ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ޙައްޤުތަކުެގ  ،އަސާސީެގ ޙައްުޤތަކުެގ ބާބުަގއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު

ކޮންމެ  ،ަވނަ މާއްދާ. އަންނަނިިވ ޙައްޤުތަކަކީ  23 އީ އެ ،މާއްދާަގއި މި އޮންނަނީ އެއާދެ!  ؛ހިމެނިފައިާވ

ދައުލަތުެގ ތަަނަވސްކަާމިއ  ،ކަނޑަައޅާ ހިނދު އަސާސީޤާނޫނުމެ ލިިބެގންދާ ޙައްޤުތަކެްއ ކަމަށް މި ރައްޔިތަކަށް

ލަތުން ރަކަށް އެ ޙައްޤުތައް ރައްިޔތުންނަށް ހޯދޭނެ މަުގ ތަނަަވސްކޮށްދިނުމަށް ދައުކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންަވ

ދެން، މި  ރަނަގުޅ ކާނާއާއި ސާފުފެން ފުދޭ މިންަވރަކަށް ލިބުން. ،)ހ( ގައި މި އޮންނަނީ މަސައްކަތްކުރަްނާވނޭ.

 އެކަީށެގންާވ މިންަވުރެގ އެ ރަަށކާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ެވސް ،މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި މި އޮްނނަނީ

މި ބިުލ  ،މި މާއްދާެގ ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްަތކެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސްނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ގާއިުމެވފަިއ އޮތުން. 

މިފަދަ ބިލެއް ެގމަނަފުށީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ  ރުދަމާއަށް.ފެނާއި ނަ ،ަވނީ ކޮށްފަިއ މިޞަޚާއް

ާރްއޖޭެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ  ން.ސަޢީދު ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށްޓަކައި އެ މެންބަރަށް ނިހާޔަަތށް ޝުކުރު އަދާކުރަ

 5ެގ ެވރިަކމުެގ ދައުރު ނިމޭއިުރ، މި ޞާލިޙްްމ މުޙައްމަދު އިބްރާހީ އާދެ! ؛ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ މި ދައުރު

 .ދެއްކަުމެގ ަވޢުދަކީ އެ މަނިކުފާނު ތަކުރާރުކޮށް ިވދާުޅާވ ަވޢުހުރިހާ ރަށެއްގައި ގާއިުމެވފައި އޮންނާނެ ،އަހަރު ނިމޭއިރު

 ،މަލުކުރަމުން އައި ޮގަތކީޢައެއީ ާރއްޖޭަގއި  ެވލިޫދަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ަވނީ ާގއިމުކުރެިވފަ. އަޅުަގނޑުެގ ާދއިާރެގ

 އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް އިސްކަންދީެގން އެޮގތަްށ ެއކަން ުކރެެވމުން ައއީ. އެ އުސޫުލެގ ތެރެއިން ެވލިޫދއަށް އެކަން 
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ފެނާއި  ،އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާެގ އަނެއް ދެ ރަށަށް ،. އެހެންނަމަެވސްމަތް ލިބޭޚިދު އެ އްސަ.ގޮ ަވނީ ފަހިެވެގން

ނުފެށި  މަލީ މަސައްކަތްޢަ. އެ ދެ ރަށް ެވސް މިއޮތީ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފަ ،އުފާާވ ކަމަކީ ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ.

ަވރަށް ބޮޑަްށ ަވނީ ދެ ރަށުގައި ެވްސ  ފެން އެބައޮތް.ެގ ޝަކުާވ ަރއްޔިތުން  ދާތީ އެދިުގަލިއެގން އަދި ެވސް

. ހި އުފެދޭހަމުެގ ބަލިތަކާ އެއްޗެ . ފެނުަގއި ަވްސހުރޭ. ނުބައި ަވސްދުާވ. އަދި ފެނުެގ ސަބަބުން ތަފާތުތަޣައްޔަރުެވފަ

ްސ މެ ރަށެއްގައި ވެ ތެރެިއން ކޮންއުނދަޫގތަާކ އެބަ ކުރިމަތިޭވ. ޭއެގ އަދި ނަރުދަމާ ނެތުމުެގ ސަބަބުން ަވރަށް ިގނަ

ހައުސް ިވޔަފާރިައށް ަވރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުާރ ެގސްޓް ،އަށް ރަށްތައް ބަދަލުެވެގންދާިއރުހައުސް ިވޔަފާރި މިހާރު ެގސްޓް

ނޫންނަމަ ފެނާއި ނަރުދަމާ   ،ކަމެއް ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް  އެ މަަސްއކަތް އިތުރަށް ކުރުމަށް އުނަދޫގާވ ،ނަމަކަމެއް. ނޫން

  . ކުރަންޖެހިފަޅޮްއސަށް ތަޖުރިބާ އިއިާރެގ ފޮއްދޫއާ އަޅުަގނޑުެގ ދާ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށްަވީނ  އެކަން ކީ.ނިޒާމު ނެތުމަ

ކަމާއެކު ބޮޑު އަދި މި ބިލުން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ،މި ބިމުެގ ތެރެއިން ނަމަެވސް ،މީދުކުރަނީއްއަޅުަގނޑު އު 

ހަމަހަމަކަމާއެކު މި ޚިދުމަތް   ރަށަކަށްހުރިހާ  ،ބެލުމެްއ ނެތިރަށެއް އަދި އާބާދީެގ ނިސްބަތަށް  ުކޑަ ،ރަށެއް

ެވްސ އަދި ދިއުން.އްލުެވެގންޙައަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ެފނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް  ،ފުޅާެވެގން 

 ކުރަން.އެއްފަހަރު މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށްޓަަކއި އެ މެންބަރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާ 

 

  ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

އަރުަވނީ ުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މް ރިޟާއަށް.އިބްރާހީ

 

 ުގރައިދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއބްރާހިމް ރިޟާ ާވހަކަދެއްެކުވން:

ަވނަ މާއްާދެގ  23އަސާސީެގ އި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތަކީ ޤާނޫނުއާދެ! ފެނާ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. .`

 ،ހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް. އާދެ! އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ފަދައިންދޭންޖެ ެގ ދަށުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބި)ހ(

 ގެ 2004އް ުނޭވ. ކަށް ޭބނުންެވފައެބޮޑަ  ުނެގ މައްސަލަތައް މާެގ ސުނާމީ ައއުމާ ައއުމުެގ ކުީރަގިއ ރަށްރަށުެގ ފ2004ެ

 ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރުމަށް  ،ފަހުަގއި ާރއްޖޭެގ ރަށްތަުކެގ ިގނަ ރަށްަތކެްއެގ ފެން ތަޣައްޔަރުވެ  ސުނާމީއަށް އައި

ެވސް އަދިެވްސ  ައޅުަގނުޑެގ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ ުގޅީެގ ފެނަކީ ެވސް މިައދާ ހަމައަށް ،ަވނީ ދަތިެވފަ. ެއޮގތުން

ޭވތުެވދިޔަ ިދުގ ތާރީޚުަގިއ ެވސް ފެނާއި ނަރުދަމާެގ  ،އްސަަލއެއް އެއީ. އެހެންނަމަެވސްމަ  ނުާވކުރެިވަފއިޙައްލު

ީނ ަވ މިހާރު އެ މަސަްއކަތް ،އެްއެވސް ޚިދުމަތެްއ ުގިޅއަށް ލިބިފައިނުާވކަން އަުޅަގނޑު ާފހަަގކޮށްލަން. އެހެންނަމަެވސް 

މިހާރު  ތް ފެށޭނެ ުދަވހެއް ައޅުަގނަޑކަށް ނޭނެގ.ކީ އަިދ ެވްސ އަމަލީ ަމސައްކަޔަ. ހިތާމަބަޔަކާ  ަހާވލުކުެރިވފަ

ެވސް ަބއެްއ ނޫން މަަސއްކަާތިއ އަދި އެ ެގއެ މަަސއްކަުތެގ ިޑޒައިން  ،އަޅުަގނޑަށް ޚަބަރު ލިބިފަިއާވ ޮގތުަގއި
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ެވްސ ދި ހޮޅި ަވޅުލެޭވނެ ުދަވހެއް އެ ކަްނކަން އަފެން ؛މަލީ މަސަްއކަތްޢަ ،ެއހެންނަމަެވސްކުރަމުންދޭ.  މަސައްކަތްތައް 

އަޅުަގނޑަށް މިހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި ެވސް ފެނިފަެއއް ނުޭވ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ބިލުެގ 

ސީ ިޚދުމަތް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް މިހެން ހުރި ހުރިހާ ދިމަދިމާއަކަށް މީެގ އަސާ ،މަސައްކަތް ނިމިެގންދާއިުރަގއި 

ފަރާތުން ެވްސ ުގޅީެގ މަަސއްކަތް އަަވްސ ިވފަިއާވ ހާރު ކޮންޓްރެކްޓް ހަާވލުކުރެޭވ. ހަމައެާއއެުކަގިއ މިަގބޫލުކުރެ 

މިނެއްގައި ަޙއްލުކޮށްދިނުމަށް އަޅުަގނޑު އެދޭ ާވހަަކ ދަންނަާވލަން. ހަމައެއާއެުކގައި އެ މަސަްއކަތް މިހާރު 

ހަާވލުެވފައި ހުރި ފަރާތުން ން ެވސް އެ ކޮންޓްެރކްޓާ ބަބު މިނިސްޓްރީ، ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީލަސްަވމުންދާ ސަ

 އާދެ! ހަމަ އެއާެއކުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން  ެގނެސްެގން ެވސް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އަޅުަގނޑު އެދޭ ާވަހކަ ދަންނަާވލަން.

އަުގެގ  ؛ތަފާތު ެވސް މާލެާއއި ރާއްޖެތެޭރެގ ރަށްރަށާފެުނެގ ޚިދުމަތް ލިބޭ ރަށްރަށުަގިއ  ،ބޭނުންާވ އަނެއް ކަމަކީ

ރުފިޔާ. ެއީއ  3ރާއްޖެތެޭރ ރަށްރަށަށް  ،ާވނަމަ ލިބޭ ކަމުަގއި ރޭ. މާލެއިން މިސާލަކަށް ދެ ރުފިޔާއަށް ތަފާތު އެބަހު

 މިއީ  ،އި ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގ 23އަސާީސެގ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން. ިމ ޤާނޫނު

ރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ަވނީ. ހު އަސާސީ ޚިދުމަތެްއެގ ޮގތުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި މި

އުޅޭ ަރއްޔިތުންނަީކ ދިރި ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށްރަުށގައި  ަގބޫލުކުެރޭވ. އޭރުން މާޭލެގ ރައްޔިތުންނަކީ ެވސް ހަމަ ދިެވހިން.

ިއ ެވެގންދާންޖެހޭނެ. ާގނޫނު ބައެްއެގ ޮގތުގަ  ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ެވސް ހަމަހަމަ ،ާވނަމަށް އެހެންކަމަ ެވސް ިދެވހިން.

މި ޚިދުމަތްތައް  ،އެހެންނަމަެވސް ާގނޫނުެގ ކުރިަމތީގައި ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ެވސް ހަމަހަމަ ބައެއް. ޮގތުން ބުނާ

 ަގއި ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ،ަވކި ސަރުކާރެއް ޫނން ލިބޭއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުެވެގންދޭ. އެއީ

، މިއަދުެގ ސަުރކާރަްށ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެޭވ. އެހެންީވމާ މަލުކުރަމުންދަނީ އެޮގތަށްޢަ ނަށް ހަމަ ެވސް މިހާތަ

ައޅުަގނުޑ  ނައްތާލުމަށްކިަބއިން  ެއ ތަފާތުތައް ހުރިހާ ރައްޔިތުްނެގ އި،ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކޮށްެދއްވަ  ،އަޅުަގނޑު އެދެނީ

މާެގ މަަސްއކަތް މިހާރު ތަންކޮޅެއް ބާުރ ުގީޅެގ ފެނާއި ނަރުދަ ޅުަގނޑު އެދެނީ، އަަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އެހެްނީވމާ

ަވިއެގން ެގންނަ  މިނިސްޓްރީއަށް ފަރާތް ިވފަިއާވމަސައްކަތް ަހާވލުކުރެ ެއކަން  ،ސްޕީޑެްއގައި ެގންދެޭވނެ ޮގތަކަށް

ފަރާތްތަާކ  އެ ،އިށްދެއްވަ ، އެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްާވ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސާފުކޮއި ސާފުކޮށްދެްއަވ ނަމަެވސް

ައަވސް މުއްދަތެއްެގ ތެޭރގައި މަަސއްކަތް ނިމިެގންދާނެ ޮގތަކަްށ އަޅުަގނޑު އެދޭ ާވހަކަ ާވހަކަދަްއކަިއެގން 

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދަންނަާވލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ދިްއަގރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 ށް.އިކްރާމް ޙަސަނަ
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 ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:

ސް ޮގތުން އަުޅަގނޑު ވެ  ދާ ބިލާ ބެހޭ ކުރަމުންބަހުސް ަގއި އާދެ! މިހާރު ފްލޯ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޮގތެއްަގއި މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މި ބިލަށް  ލަެވެގން ތެދުީވ. އަޅުަގނޑު ޖުމުކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން

 ތާއީދުކުރަން. ހުށަހެޅުއްިވ ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަލީމް

މުއްޔަކީ ެވިރކަންކުރާ ެވސް  .ދިްއަގރު ާދއިރާެގ މުލި ؛ދިްއަގރު ާދިއރާ ، ާދއިރާ ކަުމަގިއާވރިޕްެރޒެންޓްކުރާ އަޅުަގނޑު

ުމލީެގ ަރއްޔިތުން ކަންބޮޑުޭވ.  ،ާވތީވެ  . މި ޚިދުމަތް ނުލިބިަވނީ ފެނުެގ ޚިދުމަތް ނުލިބި ރަށް. މުއްޔަށް އަިދެވސް މި

ހޭނެ ޚިދުމަތެއްެގ ޮގތުަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ީވހާެވސް ައަވހަށް މުއްޔަށް ލިބިެގންދާންޖެ މި ޚިދުމަތަކީ 

އި  ފެނާ ަވނީ.ޭވަވށް އަދި ރަތްމަންދޫ ެވސް. ހަމައެކަނި އެންމެ ރަށަކަށް މި ދާއިރާއިން މި ޚިދުމަތް ލިބިފައި ،މަޑުއްަވރީ 

  ބިލުެގ ސަބަބުން  ން މި ދެ މާ،އެހެންީވ . ރަށަށް ނުލިބޭ 4އަނެއް  ަވނީ ދިއްަގރަށް ލިބިފަ. ދެން ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް މި

ހުރިހާ ދިެވހި ރައްިޔތުންނަށް ެވސް ލިބިެގންދާނެ.  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ މި ޚިދުމަތް ރަނަގޅު ފެންަވރެއްަގއި

މި ބިލު ކޮމިީޓ  ،މި ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން.، އެޮގތުން އަުޅަގއެހެންީވމާ

ަރއްިޔތުންނަށް މި ބިލުެގ ފައިދާ  ޮގސްމި ބިލު ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ފާސްެވެގން ،އިޞްލާޙުތައް ެގނެިވލާގައި ޙަމަރު

 ދެްއިވ ފުރުަޞތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިއުމަކީ ައޅުަގނޑު ެވސް އެދޭ ޮގތް.ލިބިެގން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް. 

 

 މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

ެގމަނަފުށީ  ،ަވއިދެްއީވތީ ާވ ބިުލ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއް ހުށަހެޅިފައި މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދަށް 

ރައްޔިތުންނަށް  ތިަވަނ މާއްދާއިން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ އަތޮޅެއްެގ އިްއޒަްތތެރި ލޮބުެވ 23 އަސާސީެގޤާނޫނު

ޮގސްަފއިާވ ނިމި ،ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭނެ ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތް ނަމަެވސް އެކީގައި ހުރިހާ  ކަމާހަމަހަމަ

ނިމިދިޔަ އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ،ލާފަ. އެމް.ޑީ.ީޕެގ މި ސަރުކާރުންއިމަރަލޯ ،ދީ ަވނީ ބީރުކަންފަތެއް ސަރުކާރުތަކުން މި ކަމަށް

އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް މި  އި،ފައްޓަ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން، ރައީްސެގ ސަރުކާރުން އޭރުަގއި މި މަޝްރޫއުތައް 

 ެވސް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާރެއް ާރއްޖެއަށް އަނެއްކާ  ބަޣާާވތުން ސަރުކާރު ވައްާޓލީ. ެގންދަނިކޮށްޚިދުމަތް ދެމުން

ުއސޫލުތަކެްއެގ  ،ދީެގންާގނޫނަކުން ބާރު ،ރައްޔިތުން މި އޮތީ ެގނެްސދެއްާވފަ. މިހާރު އަުޅަގނޑުެމންެގ އަމާަޒކީ
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އަހަރު ނިމުމުެގ ކުރިން ރާއްޭޖެގ ައޅުަގނޑުމެންެގ އަތޮޅުތެޭރެގ ތިްއބެިވ ިއއްޒަތްތެރި ލޮުބެވިތ  5ރެއިން ތެ

ެގ ޚިދުމަތް ހުރިހާ ރަށެއްެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެއްއެކަީށެގންާވ ނަުރދަމާ ؛ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ންނަށް ސާފުރައްޔިތު

 ،ެހޔޮ ިވސްނުމާއި ،ހެޮޔ ނިޔަތާއި ،ދަނީ ނަށް އިނިގެގން މިމީެގން އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ފޯރުކޮށްދިނުން.

އެ މަަގްށ  .ކުރައްާވކަންދިެވހިރާއްޭޖގައި ެވރިަކން ރައްޔިތުންނަށް ކުލުނާއި ލޯބި އޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު

ގައި ކަނޑައެޅިަފިއ މި ބިލު ،ައޅުަގނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން.

އަންނަން އޮްތ  ިލބެންހުރި ފެނުެގ ަވސީލަތްތަްއ ބޭނުންކުރުމުގައި މިހާރުެގ ޖީލަށާއި އަދި ،ހުރި ާވހަކަިއެގ ތެރޭަގއި

ބުެވތި އަތޮޅުތެރޭެގ ފެނުެގ ފަށަލަ ރާއްޖޭެގ އިްއަޒތްތެރި ލޮ ،ހިމާޔަތްކޮށް ،ޖީލުތަކަށް ފެނުެގ ފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮށް 

ރައްކާކުެރިވެގން އެ ބޭފުޅުްނނަށް ބޭނުންކުރެޭވނެ ޮގތަކަްށ  ،ހިމާޔަތްކުެރިވެގން  ިއ،އެީކަގ  ހިމާޔަތްތެރިކަމާރައްޔިތުންނަށް

އި ފެނާިއ ަރއްޔިތުންނަށް ރަށުަގ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ ރަށެއްެގ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި ލޮބުެވތި ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ިދެވހިރާއްޭޖެގ ލޮބުެވތި  ،. އަުޅަގނޑުމެން މި ސަުރކާރުެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް އަާމޒަކީދިއުންޚިދުމަތް ލިބިެގންރުދަމާެގ ނަ

، ރެުވ އުޅޭ ބަޔަކަށް ެވެގންހިތާން ނުތާހިރު ފެން ގައި ،ނަޖިސް ފެނުން ފެންަވރާ ،ރައްޔިތުންނަކީއިްއޒަތްތެރި 

. ބަލައިުނަގންނާނެކަން ންކަރި މަޖިލީހުން އެމި އިއްޒަތްތެ .ސަރުކާރުން ަގބޫލުނުކުރާނެކަން އޮެވެގން އަުޅަގނޑުމެން މި 

 ، ައޅުަގނޑުެމން ޮގތަކަށް ހޯދަިއެގން އެހެން ކޮންކްރީޓްތައް މަދުކޮށްފަިއ ނަމަެވސް ނު އަޅުަގނޑުމެން ލާރި ހޯދު

 ،ނޑުމެންެގ ލޮބުެވތި އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނަށްތެރޭަގިއ އަޅުަގރައްޔިތުންނާއި ސީދާ ުގޅުްނހުރި ކަންކަން އަތޮޅު

  ، ނެތި ތެރޭަގއި ތިއްބާ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ލޮބުެވތި ރައްޔިުތންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޚިދުމަތް ފަސްޖެހުމެއްއަތޮޅު

އްޭޖގައި އޮތް އަުޅަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ ިދެވހިރާ. ފޯުރޮކށްދޭނެކަން. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް ޚިދުމަތެްއގައި އަަވސް 

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި ލޮުބެވތި  .ޑުމެން ރާއްޭޖެގ ުހރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރަންއަުޅަގނ .އެންމެ ބޮޑު ިސޔާސީ ޕާޓީ

އަޚުންނާއި ެގ ާގތް އަޅުަގނޑުމެން ެގާވހަކަ ދެްއކޭަވރު  އިަލއި ނަމުން ިކޔަ ،ރައްޔިތުން ައޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަލުެވ

 ، މިންަވރު ނުދީއްޔިތުންަނށް ޙައްޤު ތެރޭެގ ރަނި ކޮޓަރީގައި ތިބެެގން އަތޮޅުފި ،ަގނޑުމެން ނެތީމުޅު އުޚުތުން. އަ

މި ޕާޓީެގ  ،އަާމޒަކީ ޕީެގއަުޅަގނޑުމެން އެމް.ޑީ. ،އަޅުަގނޑުމެްނެގ އަމާޒަކީ  ތިބޭކަށް. އެްއެވސް މިނެޓެްއގައި ެވސް 

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ެވސް  ރާއްޭޖެގ ،މަޖިލީހުެގ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސެގ ެވސް އަމާަޒކީ ،ލޮބުެވތި ރަީއސް

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ  ެއންމެ އަަވހަށް އަތޮޅުތެރޭެގ ،އަާމޒަކީ  ،ޅަކީިވސްނުންފު

ބަދަލުެވެގން ައއިްސ މި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ކަށް ނަނޫގާ ބިލު  މި .އަަވހަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ފްރޭމެއް ދީޓައިމް ،ދީ އްމިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މެންޑޭޓެ ،ާކއިުވޒާރާތަ، ރި ސަރުކާރުެގ ކުންފުނިތަކާއިހު

ޢަމަލުކުރާނެ   ،ޮގތަކާއި  ކުރާނެކަންމެދު  ކަމަށް އިުހމާލުާވ ފަރާތްތަކާ އަދި މި ކަން ، މޮނިޓަރޮކށްމިކަން ކުރެޭވ ޮގތް

ން އަންނާނެ. ެއހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑ މިއަުދ ީމގައި ިލޔެިވެގ ގައިކަށް ބަދަލުެވެގން އަންނައިރު ނޫނަާގމި ެވސް  ޮގތެއް

އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނަްށ   ލޮބުެވތިމުޅި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްަގއި ތިބީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ،އުފާކުރަން
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ްއިވ އަްށ ދެޮގނޑި އެމް.ޑީ.ޕީ 65އެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ؛ނޫނަކުންާގ ،ދަނީ މިޔަޤީންކަން ލިބިެގން 

އެ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު   ،އަންނަނީ ނޫނެއްަގއި ލިޔެ ާފސްކޮށްެގން މިާގއަުޅަގނޑުެމން  ،ކަމަށް ޓަކައި

ެވެގންދާނެ ކަމަށް. ފުޅުންނަށް ކަށަަވރުއެ ބޭފުޅުންެގ ނަރުދަމާއާއި ސާފުބޯފެން އެ ބޭ ކަމަށް. ނުޖެހޭނެއިންތިޒާރުކުރަން

ހުރި  ތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން އަޅުަގނޑަށް ކުެރެވންމިަކމުގައި ރަްއޔި ،ޔަޤީންކުރަން އަޅުަގނޑު

ޮގތުްނ އެ ރަށްތަކުަގއި ފެށުމަށް  ިމ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ،ފާސްކޮށް އިނޫނަކަށް ހަދަާގބިލު  ހުރިހާ ކަމެއް މި

މުިޅ  ،ންނަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންރައްޔިތުއެ ިއއްޒަްތތެރި ލޮބުެވރި  ،މެންނަށް ކުރެެވން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްއަޅުަގނޑު

ކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަުޅަގނޑު އަުރަވން. ެދްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ މި މަޖިލިސް ުގޅިެގން ކުާރނެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ަގމުނީ އަރުަވޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ިވސާމަ މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ިވސާމް މުޙަްއމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ަގމު

ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ! މިފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީތީ

 ފެނާއިމު ބިލެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ން އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން. އާދެ! މިއީ ަވރަށް މުހިށް މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދަ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ބާރުެވިރކަން ދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑަށް ކުން ނޫނަާގ އަދި އި،ހުށަހަޅަ މަޖިލީހަށް ނަރުދަމާެގ ބިލެއް

އެ ނަރުދަމާ ބަލަހައްޓަން ޙަޤީޤަުތަގއި  ،ސްއްޓަކޮށްފައި ހުއިމު ާގަވުގތު ދިެވހިރާއްޭޖެގ ިގަނ ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާ  މި

ަވުގތު އެ ކަންކަން އެންމެ ަރނަގޅަށް ދަންނަ މީހުންނެއް  މިތަުނގައި މަަސއްަކތުގައި އުޅޭ މީހުންނަކީ  ނުަވތަ އެ

ބިލު  އި މިނޫން. އެއީ އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ިގނަ މައްސަލަތަްއ ދިމާުވމަށް މެދުެވރިާވ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުަގ

ހުޅުޭވ ޮގތަްށ ަވީޒފާެގ ފުރުޞަތު ބަޔަކަށް ޓެކްނިކަލް ބޭފުުޅން ނުަވތަ ިގނަ  ،އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރާއިރު 

ކަުމަގިއ ނޫީނ ބާރުެވރިކަމެއް ދިންާގނޫނަކުން ާގނޫނީ އަޅުަގނުޑމެން އަދި ެވްސ ދޭން. އެހެން އެބަޖެހޭ ތަމްރީނުތަކެއް

ދާނެ. އާދެ! ރަީއސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަުދ މުންުކރިމަތިަވ  ދަތިތަކލަަތއް ޙައްުލކުރުމަށްޖެހޭ މައްސަ މި ،ިވޔަސް 

އަުޅަގނޑުމެން ެއ . ިއމުކުރަންގާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ  ،ެއއީަވޢުދުފުެޅއް  ެގލިޙްޞާ

ަވުގތު އަުޅަގނޑު ނިސްބަތްާވ  މި ،ކަތްކުރާއިރު ނޫނީ ބާރުެވރިކަން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ދިނުމަށް މަސައްާގ

  އިމުކުރި ނަރުދަމާ މި ާގސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ރައީ .އިމުކޮށްފައިަވނީާގެވސް ިއނޭގތޯ ނަރުދަމާ  ހައްދުންމަތީ ަގމުގައި

 ެއކިެއކި ަވުގތު ެވސް ަރއްިޔތުންނަށް އެކަމުގެ  މި ،ަވުގުތ އޮީތ ަވރަްށ ހާލުގައި. އެ ނަރުދަމާެގ ަމއްސަލަތަްއ ޖެހި
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ަވުގުތ  ، މިއިމުކުެރިވފަެއއް. އެހެންނަމަެވސްާގދަީނ. ަގމުަގއި ނެތް ފެނުމުެގ ނިޒާމެއް ކުރިމަތިަވމުން ތަކުލީފުތަކާ

އަުޅަގނުޑެގ ދާއިާރ  ،އަދި ހަމައެެހންމެއަދި  .ަވނީ ބަަޔކާ ހަާވލުކުރެިވފަ ކުރުމަށް މިއަދި ސަރވޭ  ،ބަޖެޓުގައި ޖެހި

ނެތް. އެހެންނަމަެވސް،  ކުއިމުކުެރިވފަެއއް މިއަދާ ހަމައަށް ައިއރަާގަގިއ ފެނާއި ނަރުދަމާ މުންޑޫ  ؛މުންޑޫ ކަމުަގިއާވ

އާދެ! ރަށްރަށުަގިއ  ؛މު ކަމަކީންއަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި އެންމެ މުހި .ަވނީ ހިމެނިފައި މި މިފަހަރު ބެޖުގައި އެކަން

ނުަވތަ ފެނުެގ ނިޒާމު މި ކަންތައްތަްއ ބަލަހައްޓަްނ  މާެވސް ޮގތެްއަގިއ ިވޔަސް ަނރުދަޫނންފެނަކައިެގ ިވޔަސް އަދި އެ

. އެ މީހުން ެއ ކުރާ މަސައްކަަތކީ ކޮްނ ޓެކްނިކަލް މީހުންނަށް ާވން އެބަޖެހޭ މިއަދު ،މީހުންނަކީ ތިބޭ

 އަދި މަްއސަލައެއް ދިާމެވެގން އެ މަްއސަލަ ޙައްލުކުެރޭވ ފަދަ މީހުން އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ،މަސައްކަތެްއކަން

އިމުުކރަން މި ހަާވލުކުރަނީ ބޭުރ ގާ ިގނަފަހަރު ނަރުދަމާެގ މަސައްކަްތކުރަން ނުަވތަ ނަރުދަމާ  .ކުރަންތަމްރީނު

ޙަޤީޤަތުގައި އެ މަްއސަަލ  މައްސަލަ ޖެހުނީމަ ށްއިމުކުރާ ނަރުދަމާއަާގ އެ ކުންފުނިތަކުން އެ ބޭފުޅުން. ނިތަކާކުންފު

ބޭނުންާވ ސާމާނު  އަދި  . ހާލަތަށް ބަލާއިރުެގނެތް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މިއަދުތަކެއް ބޮޑު ކަންތައް ޙައްލުކުރެޭވނެ މާ

ފަހަރު ރާއްޖެއިން ނުިލބޭކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ މި  ާވ ަވސީލަތްތައް ެވސް ިގނަނުަވތަ ެއ ކަންކަމަށް ބޭުނން

ލުެގ މަސަްއކަތްކުރާއިުރ މި ބި މެން މިކޮމިޓީ މަުރޙަލާގައި އަުޅަގނޑު، ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެންކަމުން

 ދަންނަަވްނ. ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނެ ާވހަކަ ،ކަންކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ތެރިއިްއޒަތް ދާއިރާެގ ނައިފަރު ،އަރުަވނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ށް. ހާރޫނަ އަޙްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާެގ މަނަދޫ !ފުކުރަްއާވށް. މާޝިޔާމަ އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަނަދޫ

މި ބިލު  ކާރުެގ ފަރާތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް ސަރު

ށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދަެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ  ،ެދްއީވތީހުށަހަޅުއްވައި

ހިމަނާފަިއ ކެއް ަވރަށް ބަިއަވރު ކަންތައްތަ އިޤާނޫނުއަސާސީަގއި އިޤްތިާޞދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ޙައްޤުތަކުެގ ބަިއގަ 

ރަނަގުޅ  .ކަން ލިބުމުންހިާޔަވހި އިފޭރާމާ. ފުދޭ މިންަވރަށް ލިބުންފެން އާިއ ސާފުކާނާ ރަނަގޅު ،ންއެބަހުރި. ެއޮގތު

އުލެއް ލިބުން. މިކަހަލަ  ޙައްޙަތަށް ރަނަގޅު މާޞިއްޙީ ޚިދުމަތެްއ ލިބުން. ދިރިއުޅޭނެ ސާފު އަދި ޞިފެންަވރުެގ 

އަށް ޢަމަލުކުރަން ން މި ޤާނޫނުއަސާސީރު އަޅުަގނޑުމެަވނަ އަހަ 2008ބައިަވރު ކަންތައްަތކެއް ހިމަނާފައި އެބަހުރި. 

ތަނުްނ  މަަސއްކަތްކުރަން ފެށި  ދިމާއަށްސަުރކާރުން މިދެންނެިވ ޙައްޤުަތކާ ެގ އެމް.ޑީ.ޕީއޭުރ އުފެދުނު އި،ފަށަ

 ހަތްދިޔަ ތަން. އެއަށްފަހު ނިމިެގން ލެުވނުއިބަޣާާވތެްއެގ ތެރެއިން އެ ެވރިކަން ވައްޓަ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ
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ުނާވކަން ަވރަކަށް ދައްކާފައި ރުތަކުން އެއްެވސް އޭުރގައި ޮއތް ސަރުކާ މި ޙައްޤުތަުކެގ ާވހަކަ ތެރޭަގއިދުަވހުެގ ރުއަހަ

ނޫނެއްެގ ތެރެއިްނ ާގ ،ދަނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި. އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިުތން ހެކިާވނެ ކަމެއްއީ މި

ޖޭެގ ހުރިހާ  ބޯފެނާއި ނަރުދަމެާގ ޚިދުމަތް ރާއް ސާފު ،ކަމުަގއިވާ  މު އެއް ޙައްޤުންމުހިމިދެންނެިވ ޙައްޤުތަކުން އެންމެ 

ެގންދާ މަސައްކަތް. މި މަސައްަކތުެގ ތެރެއިން ކުޑަ ރަެށއް ކޮށްދޭން މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންރައްޔިތުންނަށް ކަށަަވރު 

އިޤްތިާޞދީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްތަކާިއ  ،އެާއއެކުމަހަ ؛ރާއްޖޭަގިއ މީހުން ދިރުއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ،ބޮޑު ރަށެއް ނުބަލާ

ޚިދުމަތް ެގ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ސާފު  ،ޮގތުން ސް ހިމެނޭވެ  ޓްަތއްރާއްޖޭަގއި ހުރި ރިސޯ

 ަގެވެގން މިފާހަައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުމުން  .ތަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލާޒިމްކުރެިވެގންދާ

ކޮށްދޭން  ނަށް ޚިދުމަތްރަްއޔިތުން ިއ،ސްތައް ބަލަހުސާއޮތް އެމް.ީޑ.ޕީެގ ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުންެގ އި މިއަދު މި ،ދަނީ

މި ބިލުގައި ަވރަށް ރަނަގުޅ ކަންތައްތަެކއް ފާހަަގކުރަްއާވފައި އެބަހުރި. އޭެގތެޭރަގިއ  ،ެއޮގތުންމަސައްކަތް. ކުރާ 

 އެ އޮޯތރިޓީެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ރާްއޖޭެގ ހުރިހާ ރަށަކަށް ސާފު  ،އުފައްަދިއެގން ީޓއެއް އޮތޯރި ރީ ޔޫޓިލިޓީ ެރގިއުލޭޓް

ފަދަ ތަންތަނަށް  ތައްިއންޑަސްޓްރިއަލް ރަށްރަށާއި ިރސޯޓު، ބޯފެނުެގ ޚިދުމަތް ލިބޭކަން ކަށަަވރުކުރުން. ހަމަެއއާެއކު

ޒަރޫރީ އެހެނިހެން  ،ފެނުމުެގ އިތުރުންބޯ ސާފު ހަމައެއާެއކު،ބޯފެން ލިބޭނެކަން ކަށަަވރުކުރުން ހިމެނޭ.  ެވސް ސާފު

ނޫނުަގިއ ލާޒިމްކޮށްފަިއ ާގ އޮތޯރިޓީން ކަނަޑއެޅޭ މިންަގނެޑްއގައި ދިނުން މި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ފެން ެވސް މި

މި ކުރުން ެވސް ޓު ޚިދުމަތްތަކުެގ އަުގ ރެިގއުލޭ ،ޭވ. ހަމައެާއއެުކ، މި ބިލުން ފާހަަގކުރެޭވ އަނެއް ަކމަކީއެބަ

ތެެރއަށް ަވިކ އަތޮޅު ،މާލެއަށް ަވިކ އަެގއް ،އަށް ދީފަިއާވކަން. ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތުން މިހާރު ޗާޖުކުރާ ޮގތަށްރިޓީއޮތޯ

މި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ެރިގއުލޭޓްރީ ިމންަގނޑުތަެކއްެގ ތެެރއިން  ،ނެތި އެ ތަފާތުކުރުންތައް  ،އަެގއް

މު ސިފައެއް. ހަމައެާއއެުކ، ފެުނެގ ންހަމަކަމުެގ ަވރަށް މުހިހަމަ  ނޫނުަގއި އޮތްާގ ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭކަން އެއީ މި

ނޫނުެގ ތެެރއިން ާގެވސް މި  އެކަން ،ތަކެްއެގ ތެރެއިން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް ާވއިރުފަންނީ މިންަގނޑު އީމިޚިދުމަތަކީ 

ހިންުގން ފަދަ ެއކިެއިކ  ހަުއސްެގސްޓް ؛ްއކަތްތައްރަށްރަުށަގިއ ކުރާ އިޤްތިޞާދީ ެއކިެއކި މަސަ. ަވނީ ފާހަަގކޮށްފަ މި

. ބޯފެން ނެތިެގން ސާފު ،ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ނެތިެގން ،ރީ ނުކުރެިވފައިިވޔަފާރިތައް ެއކިެއކި ރަށްރަށުގައި މިހި

ހުރިހާ  އަހަރު ނިިމެގންދާއިރު ރާއްޭޖެގފަސް އެހެންނަމަެވސް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ަވޢުދުފުޅާ ެއއްޮގަތށް މި 

ެވސް ކުރާ ުއއްމީދެއް.  ދިއުަމކީ އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ އެްނމެންޚިދުމަތް ލިބިެގންެގ ުރދަމާނާއި ނަބޯފެ ރަށަކުން ސާފު

، ރަށުގައި ެވސް އަދި ސާފުބޯފެނުެގ ޚިދުމަތެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް ތިން އަުޅަގނޑުެގ ދާއިާރެގ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަނީ  މަސައްކަތް ފެށުމަށް ،ހެދި އޭ އީ.ައއި. ،ރެިވާވލުކުދަމާެގ މަަސއްކަތް ަބޔަކާ ހަ މާފަރުގައި ބޯފެނާިއ ނަރު

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ފެނުެގ ނިާޒމު ފެށުމަށް ،މަނަދޫގައި ެވސް  ެގއަޅުަގނޑުމެން ދާއިރާ  ،ހަމައެއާއެކު . ތައްޔާުރަވމުން

އަަވހަށް ޢަމަލީ  ދާދި ،ެގ ބަޖެޓުަގއި ބަޖެުޓކުރެިވއަދި ލަންދޫެގ ފެނުމުެގ ނިޒާުމ މި އަހަރު .ސަރޭވ މިހާރު ަވނީ ނިމިފަ

އަުޅަގނުޑެގ  .މަސައްކަތް ފެިށެގންދާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަން ސަުރކާރުން ެގންދަނީ ދެއްަވމުން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް
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 އިމަކަމާހަބިލުެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ މި ،ބިލު ނިމިެގންދާއިރު ކޮމިޓީން މި ،އުއްމީދަކީ 

 ދިއުން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.މަތް ލިބިެގން ޚިދުފުެވރިކަާމއެކު މިސާއިން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދެަވޑަިއަގންނަާވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ެވ

 ށް.ޝިޔާމަ އަޙްމަދު ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ ނައިފަރުއަރުަވނީ ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

އަުޅަގނުޑ ގައި ން އަުޅަގނޑުެގ ނަން ިވދާުޅވިއިރު ރެއްެގ މަތީަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއިސް. ދެ ފަހަ

ަވރަށް  ،ާވ ބިލަކީ ހުށަހެޅިފައި މި .ބަބުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖެހުމުެގ ސަ ުއޅެންކޮމިޓީެއްއގައި ނީދެުވނީ ތަޅުމުގައި

އަހަރުެގ  ފަސްޭވތުކޮށްފީމު ައޅުަގނޑުމެން ެވސް  .މު ބިލެއް. އަސާސީ ޙައްޤެއް ފެނާއި ނަރުދަމާއަކީންެވސް މުހި

ެނވިއިުރަގިއ ހަާވލުެވަވަޑއިެގން ރިކަމާއެ މަނިކުފާނު ެވ .އަހަރު ފަސްސަރުކާރެއް. ރަީއސް ޔާމީންެގ ޒަޢާމަތުަގއި 

ރަށަކަށް. އެހެންނަމަެވސް، އެާގރަ  ތީރަށަށް. ނަރުދަމާ ލިބިފައި އޮހަ  ތީދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފެން ލިބިފައި އޮ

 75އަހަރުެގ ދައުުރ ނިމެންާވއިރަށް ދިެވހިރާއްޭޖެގ %ފަސްއަޅުަގނޑުމެންެގ އަމާޒަކަްށީވ  އަޅުަގނޑުމެން އޮތް އަމާެޒއް.

މިފަދަ   ،ައޅުަގނޑު މިއަދު ަވރަށް ހިތާމަކުރަން .ސްނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީރުކޮށްދިށަށް ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ފޯރަ

ަވނީ މިދިޔަ  ނާއި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތް މިނައިފަުރ ދާއިރާެގ ފެ ؛އަޅުަގނޑުެގ ާދއިރާ ،ބިލަކަށް ާވހަކަދެެކވޭއިުރަގއި

 ންޓްްގރިމެ. އެ މަަސއްކަތް ނަާގފަ  ހަާވލުކުރެިވަފއި އޮތް ޕާޓީއަތުން އެމަސައްކަތް ަވނަ ދުަވހު 20 ރީ މަހުނަަވޖަ

ކޮށްަފއި ހިނގައްޖެ. ަވރަށް ިގަނ ެވރިން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ެވރިކަން .ަވނީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްޓޭމިނޭޓްކޮށްފައި

 ަބއުޭޅ. އެ ރަުށގައި އެބަ ދިރިއުޅޭ އެ ގައިއާބާދީ  5600އަށް އެންމެ ބޮޑު އާާބދީ. ނަސްަވފަނައިފަރަކީ ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ 

ހުރި މިްނަވުރ  ެވފައިން. ފެނުެގ ކަންތައް ހުރި ޮގތް، ފެން ތަަޣއްޔަރު ަވރަކަށް މީހު ހަތް ހާސް ާގތްަގނޑަކަށް 

 ،ޖެހުނަސް ރައީސް ާޔމީން ނިންމެީވ ނައިފަރުަގއި އަޅުަގނޑުެގ ސަރުކާުރގައި ެއނިގެގން ކިތަންމެ ބޮޑު ހޭދަެއއް ކުރަން

ފެނުެގ  ،މާ އަދި ފެނުެގ މަސައްކަތްަވިކން ޚާއްޞަކޮށް ނަރުދަ ،ތަކުގައިހިރާއްޖޭެގ ެއޮގތަށް ހުރި ބޮޑެތި ރަށްއަދި ދިެވ

 ،ާވތީވެ  ތެރޭެގ ރަށަކަށްައތޮޅު ،ތެރޭެގ ރަށަކަށް ާވތީާރއްޖެ ،ެވރިން ހައްދަާވ ޮގތަކީ . މީެގކުރިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

އަތޮޅުތެޭރެގ ަރއްޔިަތކަށް  ،ެގން ީއ ދައުލަުތެގ މާލިއްޔާއިން ޚަރަެދއް ކޮށް ކުރަނީ. އެއަސާސީ ަޙއްޤުން ެވސް މަހުރޫމް

. ތަުކަގއިނުޭވ މީެގކުރީެގ ސަރުކާރުކަށް ފެނާިއ ނަރުދަމާ އެީއ ދަންނަ އެއްޗަ  ،ެވސް ފައިާދއެްއ ެވދާނެީތެވއެއް 

އްޖޭަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ދިެވހިރާއެ މަނިކުފާނު ަވޑަިއަގތީ  ،ރައީސް ާޔމީން މިދެންނެިވހެން ،އެހެންނަމަެވސް

އިރާދަކުރެްއީވީތ  އަމާޒަށް އެ  .ްއީވެއ މަސައްކަތް ކުރެ ްއަވން.އެ މައްަސލަތައް ޙައްލުކުރަ ،ދެނެަވޑަިއެގން
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ނިމިފައި  90މަަސއްކަުތެގ ާގތްަގނޑަކަށް % ،ޮގަތކީ ީވ މިހާރު މި .ެވފައި އޮންނާނީއަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުން ާވސިލު

 ؛ރު އާމްދަނީތަކުން އިތުއެ ޕްރޮޖެކްޓު އި،ހުއްޓާލަ  ްއ ެވސްތަކުެގ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. މި ޕްރޮޖެކްޓުތަހުރި ޕްރޮޖެކްޓު

  ،ބުނަނީ ދެން މި. ލުކުރަނީތި ކޮންޓްރެކްޓް މި ބާ އިތުރު ކަޓެްއ ކޮންޓްރެކްޓަރު އަތުން ނުލިބުނީމާ !ފުކުރައްާވތިމާ

 ލަސްެވެގން ރަްއޔިތުން  ،އުެޅނީ މި ެވެގން ިކތައް ަވޢުދުތޯ  މި ސަރުކާރުން !ބޮޑަށް ލަސްީވއޭ. ބަލަ ޕްރޮޖެކްޓް މާ

ތަން މި  ކުރާ ހިސާބަށް ެވސް ޮގްސެގން ައުޅަގނޑުމެންނަށް އުޅޭކޮޅުތަުކަގއި ުމޒާހަރާކަންެއކި ރާއްޭޖެގ  .ކަންބޮޑުެވެގން

ރާނެ ކަމެއް ނެތެއް ނޫންތޯ. ލުކު ތިދިިނއްޔާ. ކޮންޓްެރކްޓްތައް ބާާވނެ ނޫންތޯ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާރަނަގޅު ފެންނަނީ. މާ

. ނައިފަރަީކ އި ނަރުދަމާއަކީ އެޔާ އެަތއް ކަމެއް ުގޅިފަަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ފެނާ ،މު ޚިދުމަތްން އެހެންީވމާ، މިފަދަ މުހި

ފެނުެގ  ،އެކީަގއި އަށް އޮތް ތަނެއް. އެހެންނަމަެވސް، ނަރުދަމާެގ ނިޒާމެއް ނެތުމާރަކާތްތައް އިްނތިހާހައިޤްތިޞާދީ 

ތިބިމު. އަނެްއާކ  ބައެ އަުޅަގނުޑމެން ކެއް ނުކުެރިވފައިއެީކަގއި އިްޤތިޞާދީ ަވރަށް ިގނަ ހަރަކާްތތަ މެއް ނެތުމާނިޒާ

އުނދަޫގ ެއއީ ަވރަށް ެވްސ  މުންދާމިދަންނަާވ ޚިދުމަތްތައް ނެތީމަ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލްކުރަ ،އޭެގ އުނަދޫގ

ަވރަށް ޮބުޑ އެކަމަކު  .ދިިރއުޅެމުންދިޔައީތި ހާލެްއގައި ަރއްޔިތުން ދަންނަަވން ެވސް ދަމިހެން ހުރެެގން އަޅުަގނޑަށް 

އެހެންނަމަެވސް، ހިތާމަޔަީކ . ދިަޔއީ މަސައްކަތް ފެށިެގން އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރުން އެ ،ީކަގއިއެ އުއްމީދުތަކަކާ

ނޫނިއްާޔ  ،އްކަމެއް ކަމެ އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނެގ އަުޅަގނޑާ ދޭތެރޭގައި އޮތް ހަސަދަެވރި ،މިއަދު މި ސަރުކާރު އައިސް

ކުރަމުންދިަޔ އޮތް ބޮޑު އާބާދީަގއި  އި، އެގަ ދާއިރާ ންނަނީ ކަމެއް. ޔަޤީނުން ެވސް ަނއިފަރުކެ ރުިޅއަރައްޔިތުން ދެ

ުހއްޓާލުމަކީ މި ަސރުކާރުެގ ެފއިލިއަރ. ޙައްެލއް  ނުދެްއާވ އެ ަމސައްކަތްަޙްއލެއް ހޯއްަދވައި މަސައްކަތް ުހއްޓާލައިފި.

 އެ ރަށްރަށުން ޓާލައި، ހުއްކުރަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް ނުެދއްާވ ިދެވހިރާްއޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅުތަުކަގިއ އިހޯއްދަަވ

މީން ރައީސް ޔާ .ކަމުެގ ހެކިތައް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްދޭންޖެހޭފާއުރުކާރު އިސްތިމި ސަ ،ބޭލުމަކީޕްމަންޓްތައް ިވއިކް 

ން  ދަ  ދަސްކުރައްަވން. އާމްދަނީ، އާމްދަނީ، އާމްދަނީ، އާމްދަނީ ހޯކުރެްއިވ ޮގތަށް ކަންތައްތައް ކުރަްއަވން އެބަޖެހޭ

ދިެވހި  ،ެވސް ދިެވހި މާލިއްޔާ ާވފައިމީން ކުރެއްިވ ުހރިހާ ކަމެއް ކުރައްއިނޭގ ސަރުކާެރއް ނޫން. ރައީސް ޔާ

ވެއްޖެ. ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ތިމިއަދު ރައްޔިތުން ަވރަށް ނިަކމެ .ނުޖެހޭބަނޑަކަށްރައްޔިތުން ދިން. ހޯދައި އާމްދަނީ ށްދައުލަތަ

 ...ލުުކރާއިރުަގއިތިބާ އްއެބަތިބި ކޮންޓްރެކްޓެ 

 

 ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

 ެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް.މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

 

 (މައްސަލަ )ނިޒާމީ                        
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ދުލްޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ހުރިހާ . ކުރީކުރީ. ތެލުްނ ެވްސ ަވއްކަން ރު ަވްއކަންއޮްތ ހުރިހާ ދުަވހު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަ މި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

، ަވްއކަމުން ؟ދެން މިއަދު ައިއސް ކޮން ާވހަަކއެއްތޯ ަދއްަކން އެ އުޅެނީ .ކީކުރީ. އެއީ ަމއްސަލައަ ކުން ަވްއކަންތާ

 ...ލީދަާވކަމުން، ަވއްކަމުން ޮގސް މުޅި ޤައުމު ަވއް 

 

 ރިޔާސަތުންާވހަކަެދއްެކުވ:

 ރި މެންބަރު. ރި މެންބަރު. ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއްއަޒތްތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ހިސާބަށް ެގންނަންޖެހޭ ކަމެްއ  ރަްއޔިތުންނާ ެވސް  ކަމެއް ޮކށްފައި އަުޅަގނޑުމެން ކުރި ހުރިހާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުަގއި ަރއްޔިތު ެގނެއްސަ.އަޅުަގނޑުމެން ހުންނާނީ 

 ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ... ހުންނާނީ  ،ކަމެއް ކުރަމުންއަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ 

 

  ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

 ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފްޠީޙަސަން ލަހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެންބަރު 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނައިފަރު ދާއިރާެގ  ،އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މި ނެީގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރައީސް ޔާމީން ކަންަތއް ކުރެްއިވ ޮގތަށް ކަންތަްއ ކުރުމަށް. ރައީސް ޔާމީން  ،ދަްއކަަވމުން ިވދާުޅެވއްޖެާވހަކަފުޅު

ކޮށް އަިދ މިހާރު މަނީ ލޯންޑްިރންގ ދަޢުވާ އޮީތ ކޮރަޕްޝަނާިއ  ޮގތް ޯގްސެވެގން ދައުލަތުން އެ ؛ކަންތައް ކުރެްއިވ ޮގތް

ޚިލާފު ކަމެއް އެފަދަ ކަންަކން ކުރުމަކީ. އެފަދަ ކަންކަްނ  އާ ، ޤާނޫނުއަސާސީ ެގން ޖަުލގައި. އެހެންީވމާެވޙުކުމް ސާބިތު

 ޮގަވއެއް ނުލެޭވނެ.  ހުގައިކުރުމަކަށް މި މަޖިލީ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 
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ޚިލާފު  ެވްސ ހާލެއްގައި ާގނޫނާއެއް  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ނައިފަރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.އެކު އެދެން. ނުލުމަށް އަޅުަގނޑު ަވރަށް އަދަބުެވިރަކމާއިކަމެއް ކުރުމަށް ޮގަވ

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ީއ، އަޅުަގނޑުމެްނެގ ސަރުކާުރ އައީ ރައްޔިތުްނެގ ހުރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން އަ

ކަމެއް  މައްސަލަތައް އެނިގެގން. ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ކަމެްއ ކުރަމުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ

އްޭޖގައި ހުރި ޚިދުމަތްތެރި ެވރިއެއް. ިދެވހިރާ ،އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރީއސް ޔާމީނަކީދިޔަީއ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދެމުން

އްލުކޮށްދެްއިވ ހަމައެކަނި ެވިރޔާ. ތަރައްީޤެގ ނަމުަގއި މި ސަރުކާރުްނ ކުރާ ކަމެްއ އަުޅަގނަޑކަްށ ޙަ މައްސަލަތައް 

ެގ ސަރުކާރުން ތަރައްޤީއަކު އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ލިޙްޞާތެއް ނުލެޭވ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަކު އަނުފެނޭ. ތަރައްޤީ

ެގ ސަރުކާރަކަށް ނޭނެގ. ެއކަމަުކ ލިޙްޞާ ތަަރއްޤީެއއް ެގންނާކަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަތެއް ނުލެޭވ. އަތްލެޭވ

ފެނޭ. އެީއ  ށް އަތްލެޭވ. ައޅަގނޑުމެންެގ ލޮލަށްރައީސް ޔާމީން ެގންަނާވފަިއ ހުރި ތަރައްޤީގައި އަުޅަގނޑުމެންނަ

ުގތުކޮަޅކަށްފަހު( )ވަ . ތަފާތު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުރި ލިޙާޞާ އި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ތަފާތަކީ. އެީއ ރައީްސ ޔާމީނާ 

ހުރި ހިސާބު  ތައްތައް ކަން ،ނަރުދަމާެގ ާވހަކަަދއްާކއިރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން ފެނާއި 

އެ  ރު،ޓްެރކްޓަމިސާަލކަށް އެ ކޮން ،ިދެވހިރާއްޖޭގައި އެބަތިބި ގައިކުރާއިރު އަޅުަގނޑު މިދެންނެީވ. ކޮންްޓރެކްޓް ބާތިލު

ޕާޓީއަކުްނ  އެްއޗެއް އެަވޒީރަކަށް. އެ ަވޒީރު ބޭނުންާވ ހުރި ސަރުކާރުެގ  ސަރުކާރަށް ނޫނީ މި ނުދިޔައީ މިޕާޓީ ކަމު

 ހަމަޖެހޭނެ ޕާޓީތައް. ރާއްޖޭެގ މިތްއެ ޕާޓީތަަކށް ކުރެޭވނެ ޕާޓީތައް. ހި ،ޕާޓީތައް ބަހުއްޓޭނުލިބުނީ މިސާލަކަށް. ދެން އެ

ނުާވނެ، ހެޔޮުނާވެނ ހެޔޮ ،ން ޕާޓީއަކަށް ދީެގން ނަމަެވސް އިއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅާ ޕާޓީތައް. އެ އެީކގަ  ސަރުކާރާ

މި އަރިހުން އަޅުަގނޑު  ލިޙްޞާބްރާހީމް މުޙައްމަދު އި ނައިފަރުެގ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތް ނިންމާލަދެއްާވށޭ 

 32ަވނަ އަހަރު  2019އަޅުަގނޑު އިތުރުކޮށްލާަނން.  ރުއި އެދެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮރަޕްޝަންެގ ާވހަކަަދއްކާ 

ފެންނަ  ،ައތްލެޭވ ތަރައްޤީެއއް ،މިދެންނެީވ އޭ. އެކަމަކު ީވނުީވއެއް ނޭނގެ މުބިލިއަން ރުފިޔާ އަުޅަގނޑުމެްނ ފާސްކުރީ

 ޤީެއއް އަުޅަގނޑުމެންނަަކށް ނެތް.ތަރައް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ްއޒަްތތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ އި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ،ންނަާވލަން ބޭނުން ނައިފަރު ދާއިރެާގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުުކރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ދަ

ނޫންތޯއޭ.  ސްނުޖެހުނީިމއަދު ކޮންޓްރެްކޓްެގ ާވހަަކ ދައްކާކަށް ،ދުަވހު އެޅިަފއި ހުރި ނަމަރު އަހަ 5ނައިފަރުެގ ނަރުދަމާ 

 ...މާެގ ނަރުދަނައިފަރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 30ބާކީ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާީމ ނުކުތާެއއް ނަންަގަވންޖެހޭނީ. ނައިފަރު ދާއިާރެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު

 ތް އެބައޮތް.ސިކުން

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައހްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ކޯޓުން  މްޕްރީސު ،އަުޑއިެވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮރަޕްޝަނުެގ ާވހަކަަދްއކާއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

  މް ޕްރީ ޔިތުން ކުރިމަތީަގއި ތިމަންނަމެން ސުރީިތކޮށްލަން ރައް ،ކުރަންއުއަނެއްކާ ރިވި  އް ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލައެ

 ،ކޯޓަށް މި ހުށަހަޅަނީ މްްޕރީސު ފައިެވސް ބޭނުމެއް ނޫނޭ ކިޔާްއކާފައިސާ ދޭން ިނންމީމަ ެވސް އަނެ އެކޯޓުން 

އެ މައްސަަލ  ތާގައިއަންނަ ހަފު ކޯޓުން މި މްޕްރީއޮތް އުޅެނީ. ސު މިލިއަން ރުިފޔާ ބަހާލަން މި 375ދީބާޖާެގ 

އުންސިލް ށް އޮތް ޯލކަލް ކަ އަކުރި ލިޙް ޞާމަްއސަލަެއްއ ބަލައެއް ުނަގންނާނެ. އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޔަސް އެހުށަހެޅި

އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކޮރަޕްޝަނުެގ  އޭެވެގން. މިއީ ދިެވހި ރަްއޔިތުންެގ ފައިސާ ފައިސާ ބަހާލަން ބަށް އެޚާއިންތި

 ދައްކަންޖެހޭ.ާވހަކަތަްއ އަޅުަގނޑުމެން  މި، ާވހަކަދަްއކާއިރު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެއއް. ނިޒާމީ ނުކުތާ ެގކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ޢަބްދުލްޙަކީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:ހީޝަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ފަނޑިޔާރުްނ  5 ،ދައްާކއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކޯުޓެގ ާވހަކަ މްޕްރީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސު

 3ހަމަ އޭގައި ސޮއިކޮށްފައި ތިބި އަނެްއކާ  ، ޖަލަށް ލާފައިފަނޑިޔާރުން ެގންޮގސް 2 ،ތިބެެގން ނިންމި މައްސަލައެއް

 ަގދަބާރުން ނިންމި  ،ތަނަށް ަވދެ ރައީސް ޔާމީން ޓިނު ނަަގިއެގން އެ  ،ފަނޑިޔާރުން ލަިއެގން މި ބޭފުޅުން
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ކޯޓުެގ ާވހަަކ ދައްކަން ލަދުަގންނަންޖެހޭނެ  މްޕްރީބޭފުުޅން ސު މި !ިވސްަނާވ ؛މައްސަލަެއއް. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް

 ...ފުނޑުފުނޑުކޮށްލީ ކޯޓުެގ ާވހަަކ ދައްކަން ލަދުަގންނަންޖެހޭނެ. މުޅި ނިޒާމު މްޕްރީސުމިއަދު. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 12މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އެބައޮތް. ކުންތުސި

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ާވކަން ައޅުަގނޑަށް އިނޭގ. ކުަރއްޮބޑަށް މަސަްއކަތް ކަންތަކަްށ ަވރަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަނިކުފާނު މި

މައްސަަލ  އެ ، އެޖެންާޑއެއް ޮއެވެގްނ. ހެޔޮނުާވނެފޮނުަވނީ ޭއަގިއ ނުބައިކުރަން އު މަްއސަލަ ރިިވ ކޯޓަށް އެ މްޕްރީސު

  ދިެވހި  ، މިއީމައްސަލަިއގައި އެ ފަިއސާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ނުދީ އެ ިއ،ކުރަން ނުފޮނުއްަވއު ރިިވ

މިދިޔަ  މިދެންނެީވ. ުއެޅނީ. މިދިޔަ އަހަރު ެވސް ެގްއލިއްޖޭ ދިެވހި މާލިއްޔާއިން ބަހާލަން އެ .ސާރައްޔިތުންެގ ފައި

ނެތް. ރައްޔިަތކަށް ީވ  އްއެއްެވސް ކަމެއް ކޮށްދީަފއެ ަކށްބިލިއަން ރުފިޔާ. ރައްޔިތަ 2.4ޖެ އަހަރު ެވސް ެގއްލިއް

 .ފައިދާއެއް ނެތް. މި ސަރުކާުރން..

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނައިަފރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ނަރުދަމާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެޅުނު ރަށްތަކުެގ  މި ،ނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއެ

ެވސް ެއއީ އަުޅަގނޑު ކުަޑއިުރއްސުރެން ފެށިެގްނ ހަނދާން  ހަމަގައިމު؛ ތުޅާދޫ ހިންނަަވާރއި، ަނިއފަރާއި ،ތެރޭަގއި 

ނައިފަުރ  ،ރަށް. އެއަށްފަހުަގއި އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވ ޮގުތަގއި  3ރަށް. ރައްޔިތުްނ، ރައްޔިތުން އެޅި  3ހުންނަ 

މަސައްކަތް ކުރުުމެގ ފުރުޞަތު  ށް އެބޭފުޅުންނަ އެ ،ދިޔަނައިފަރު ަރއްޔިތުން ަވރަށްބޮޑަށް އެދެމުން ކައުންސިލުންނާއި

އަދި ކުރެޭވނެ ޮގތް. އޭުރ  ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ކުރެޭވނެ ައާގއި  އެ ،ލިބިއްޖެ ނަމަ ނައިފަރު ކައުންސިލަށް މިސާލަކަށް

ބަާލއިރުަގިއ އަޅާ ލިބޭ އަާގ ދިމާ މައްސަލަތަކާއި ނެުގނީމާ އެ ށްއަޅުަގނޑަށް ހަނދާންާވ ޮގުތގައި މިހާރު ޓެންޑަރަ

މާ ކުޑަ އަެގއްަގއި ެއކަންކޮށް ނިންމޭނެ ކަމަށް.  ބުނި އަަގށްުވރެ އިއިފަރު ރައްޔިތުން ފާހަަގކޮްށފައި އޮތް އޭުރގަ ނަ

އެކުގައި ނަރުދަމާ  ތަކަށް މި ލިބިދޭ ބާރާޅުަގނޑު އަިދެވސް ުއއްމީދުކުރަން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި އަދި ކައުންސިލުއަ

ޮގތުްނ  ުގޅޭ  ެގންެދޭވނެ ކަމަށް. ދެން ކުރީެގ ސަރުކާރާށްއަކައުްނސިލްތަކަށް ކުރި އެޅުމުެގ މަސައްކަްތ ހުއްޓުެމްއ ނެތި 
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ިވލުފުީށ ުގިޅެގން އަުޅަގނޑު ދަންނަާވ ާވހަކަެއއް ނެތް.  ިރ މެންބަރު ިވދާޅުިވ ާވހަކަތަކާ ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

 ފީފު. ޢަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

 

 ފީފު ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢަމެންބަރު ަޙސަން ިވލުފުށީ ދާއިރާެގ 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ މީހުން  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން މި ބަހުސް ކުރަމުންދާ ބިލު

ފައިާވ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާކުރުމަށް ާގނޫނީ ޮގތުން ލާޒިމުއާއި ފެނުެގ ޚިދުމަތް ގާއިމުދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ

ރިއްާޔ ހޫއިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުެމންެގ ރައީސުލްޖުމް ދަންނަަވން. ކުާރ ާވހަކައަޅުަގނޑު ތާއީދު ށްބިލަ

ދިެވހިރާއްޖެއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ެވްސ  ،ެވަވޑަިއެގންފަިއާވ ަވޢުދެއް ލިޙްޞާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 ޓަަކއި މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން ާގނޫނީ ޮގތުން ކޮށްދިނުމަށް. އަދި އެކަްނތައް ކުރުމަށްމުާގއި ފެނާއި، ނަރުދަމާެގ ިނޒާމު

 . އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުން ،އޮީތ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލެއް މިލާޒިމު

 ،ެއޮގތުންކުރެޭވނީ. ބޮޑަށް ޚަރަދުކޮްށެގްނ ާގއިމު ަވރަށް .ކުެރިވދާނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޚިދުމަތްތައް ާގއިމު

ޮގެތއްަގއި ތ. އަތޮޅު  ޞަާޚއް  ،ރަށްތަކުެގ ތެެރއިން ނުކުެރވު ފަހު އަލަށް އާބާދު ަވނަ އަހަރުެގ ސުނާމީައށ2004ް

ދީފަިއާވ ކޮށްރ. އަތޮުޅ ދުާވފަރުގައި ބޭުރެގ ފަރާތްތަކުްނ އަޅާަފއިާވ ނަރުދަމާެގ ނިާޒމާއި އަދި ާގއިމު ޓާއިށްިވލުފު

ލަން. ޭވތުެވދިޔަ އިބެލެހެއްޓިފައި ހުރިތޯ އަޅުަގނޑުމެން އެަބޖެހޭ ބަލަ ފަހުންއްތައް ޭއެގކަންތަ  އެ ،ނިޒާމު ެގކަރަންޓު

  ތަން މިހާރު  އެ ،އެއަށް ބަލަހައްޓަްނ އިހުމާލުެވަވނީ  ސަރުކާރުން ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް ިވލުފުށީެގ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު

 ،ކުރާއިުރގައި ިވސްނަންޖެހޭމެން މި ނިޒާމު ގާއިމު، އަޅުަގނޑުއި ނިޒާމު. އެހެންީވމާަވނީ މުޅިން ހަލާކުެވފަ

މެއިންޓެއިންކުެރޭވނެ ޮގތްތަކެއް ހަދަން. އާދެ!  ،ކަންތައްތައް ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓި  އަޅުަގނޑުމެން މި

 ،އުޅެނީ އަުޅަގނޑު ދަންނަަވން މި ،ަކންތައްތައް ކުރި ޮގތުންދިޔައީ މިދިޔަ ސަުރކާރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން

އާދެ! އިންޖީނު  ؛ިވުލފުށީ ދާއިރާެގ އިންޖީނުެގ އެތަނަށް ލީ އިންޖިނޭރުެގ ސަބަބުން ެގ،ަގނޑުެގ ދާއިރާ އަޅު

ދިަޔއީ. ޭގެގ ފުރާޅު ހަލާކުެވެގންއިންޖީނު ،ދިޔައީ ކުރީމަ ީވ ެއްއޗަކީ ޮގީވ. ޮގަވިއެގން ޑުއިންޖީނު ެވލް ވައިބްރޭްޓާވީތެވ 

 ،ތާަގއި ިވސްނަންޖެހޭ ށް އޮތްއަ، އަޅުަގނޑުމެން ކުރިައއީ. އެހެންީވމާ މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރެެވމުން އާދެ! 

ބޮެޑތި ޚަރަދު ކުރަމުންދާއިރުަގިއ މި ޚިދުމަތްތައް ރަނަގޅު  ޮގތެްއަގިއ މިހާ ޞައަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުން ާޚއް

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ،އެބަޖެހޭ ެގްނދިޔުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންށް އަިވ ޮގތެއްަގއި ކަންަތއް ކުރިނިދެމެހެއްޓެ ،ޮގތެްއަގއި 

ކުރެޭވނެ ޮގތްަތކެއް ހޯދަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ުކރަންޖެހޭ މެއިންޓެއިނަށް ފައިސާ ޚަރަދުމެއިންޓެއިން މަށް،ބެލެހެއްޓު

  ކޮންމެހެން ލިބެންޖެހޭ  ނަށްނޑުމެން ޮގތެްއގައި އިްނސާނަކަށް ީވތީ އަުޅަގ ޞަޚާއް ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި 

ާގނޫނެްއެގ  .ދައްކަނީއަުޅަގނޑުމެން މި ާވހަކަ ށްކުރުމުެގ މަސައްކަތަސާފު ބޯފެން. އެ ޚިދުމަތް ގާއިމުޚިދުމަތެއް މިއީ 

 ހަމަ ރިކަމުެގ މަްއޗަްށ ލާޒިމުކުރުމަށް. އަދިެވ .ކުރުމަށްކުރުަމށް. ސަރުކާރުެގ މަްއޗަށް ލާިޒމުދަށުން އެކަންތައް ލާޒިމު
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އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނެްއެގ ފަރާތުން ލާޒިމުރުކުމަށް  ،ރަށްރަށުގައި ާގއިމުކޮށްދިނުމަށް ނިޒާމު ެވސް ނަރުދަމާެގ

އަމިއްަލއަށް މި  ކުީރަގިއ ރައްޔިތުން  ިގނަ ރަށްރަށުގައިށް ަވރަ .މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މުންއްކަތްކުރުސަމަ

ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގިއ . ނަސް، ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުއެހެން .ޫނން ދެ! ފެނުެގ ނިޒާމެއްކަންތައްތައް ކޮށްފައި އެބަހުރި. އާ

ޮކންމެެވސް ޮގަތކަށް ރައްޔިތުްނ  އާބާދީ ިގނަ ރަށްރަށުަގިއ މި ކަންތައްތައް ަވނީ ،ރަށުެގ ސަިއޒް ކުޑަ  ،ކުދި

ަޔވައި މާލެ ފި ،ރަތަމަ ރަށްރަށުގައިެވސް އަުޅަގނޑުމެން ފު ެގ ޚިދުމަތްއެކޮށް ކަރަންޓު އާ . ހަމަ އެއަމިއްލައަށް ކޮށްފަ

ެގ ޚިދުމަތް ެވސް ރަށްރަށުގައި ފަށައިަގީތ ހަމަ އަމިއްލައަށް. ރައްޔިތުން އަމިއްލަ މަސައްކަތްކޮްށެގން ކަރަންޓު އެހެން

 އެލަތުެގ ފަރާތުން އުދަ ،އަުޅަގނޑުެމން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ަދނީ ،ފެށީ. އާދެ! މިއަދު ެއޮގތް ބަދަލުކޮށް ދޭން

ޮގެތްއަގިއ  ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރުގައި ާޚއްޞަލަތުން އުދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންީވމާ، ދަޚި

ނުބަަލއި މި ހުރިހާ ރަށެއްަގއި މި  ކަށްދީއަަވކި އާބާ ،ަވކި ޕާީޓައކަށް ،ކަށް ޔަަވކި ކުލަ ،ންޖެހޭއިލައަޅުަގނޑުމެން ބަލަ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ރައީ ،ންލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވޢުދުެވަވަޑއިެގންފަިއަވނީ. ެއޮގތުެގ މަތީ ށް ރައީސުމުކޮށްދިނުމަޚިދުމަތް ގާއި

 .ހުށަހެޅިފައި މި ަވނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްބިލު ހުށަހެޅިފައާިވ  ކަންތައްތައް ކުިރއަށްެގންދިއުަމށް ޓަކައި މިއަދު

އްޖޭެގ ހުރިހާ ަރށެއްަގއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާުމ ރާ  ،ޮގސްންހަށް ފެށިގެ އަަވ ިމ މަސައްކަތް ،މީދަކީއްއަޅުަގނޑުެގ އު 

 ،ސާފު ބޯފެން ރާްއޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެްއަގިއ ލިބެން ހުރުން. އާދެ! އަުޅަގނުޑމެން މި ކުރާ މަސަްއކަތަށް ެވ،ގާއިމު 

ުމަގިއ ފާަގތިކައަުޅަގނޑުމެން ަރއްޔިތުން އުފާ ،ކުެރްއިވއްޔާ މި މަަސއްކަތް ކާމިޔާބުެވއަޅުަގނޑުމެން އިރާދަ

ން މި ދަނީ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ަވސްތަކެްއ އަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުަރމުނެ ދުންދާމުރިއުޅެދި

 .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުޝުކު

 .ރީފަށްއިބްރާހީމް ޝަ

 

 ފް ާވހަކަދެއްކެުވން:ރީމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަ

. ނޫން އްޏެމިއީ ހަމައެކަނި އަާސސީ ޙައްޤެއް ެއކަން ؛ނަރުދަމާ، އާދެ! ސާފު ބޯފެން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވާ  ދިރިދުނިޭޔގައި ހުރުަމށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެްއަގިއ ހުރުމަށް ޓަަކއި އަދިމިއީ އިންސާނަކު 

ރާއްޖޭެގ އެކިއެކި ރަށްރަށުަގއި އާދަިއެގ ފެންަވރެއްެގ ނަރުދަމާތައް  ،ެއކު ދަންނަަވންޖެހެނީޔާ. ހިތާމަަވސީލަތެއް

 އި  ރާއްޭޖަގެގންާވ ޮގެތްއގައިއެކަށީ  ،ޭވނެ ފެންަވރަކަށްތު ރައްކާތެރިުކރެނީ ޞިއްޙައިްނސާ ،ހެދިކަމުގައި ިވޔަސް

ޖް ޭވސް  ،ވެ ނަރުދަާމއެއް ގާއިުމކުރުމަށްފަހުގައި ެވސް އެއިން ީލކު އިއްޭޖަގނަރުދަމާތަކެއް ާގއިމުކުރެިވަފެއއް ނެތް. ރާ
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ފާހަަގކުރަްނ  ާވކަންއަދި ެވްސ ގާއިމުނު އުެލއްޙަތެއްގައި ދިރިއުޅެޭވނެ މާޙައިންސާނުންނަށް ފުރިހަމަ ޞިއް ،ޓްރީޓްކޮށް

  ހަމައަށް ެވސް އެންމެ އެކަށީެގްނާވޔިތުންނަށް އަދާމުކަން ސަރުކާރަށް ެވސް އަދި ރައްންެގ މުހިއެކު. މީޔާހިތާމަ

 އަދި ސަރުކާރުެގ ކަމާ ،ތަޞަްއުވރުކުެރިވފަިއާވ ކަމަކަށް ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ،ޮގތެްއގައި ސޫރަކޮށް 

 ިއ ކުރެޭވ ބަހުސްތަކުން ެވސް ފާހަަގނުކުރެޭވ. ނަރުދަމާެއއް އަިދ އާއްމު ަރއްޔިތުްނެގ ތެރޭގަ  ،ެވސް ބެހޭ އިދާރާތަކުން 

 ގާއިުމކުރެެވްނާވނީ. ައއްޑޫ  ޮގތަށް  ކުެރޭވކޮްށެގން ޭވސްޓް މެނޭޖުާގއިމުކުެރޭވއިރު ލީްކެވެގންުނާވނެ. އަދި ޓްީރޓު

 ައއްޑޫ  ،ެވސް ންނަމައްޔިތުން އަދި ެވސް ތިބި ައތޮޅު. އެހެރަ  މިއީ ާރއްޖޭެގ މާލެ ފިޔަަވއި އެންމެ ިގނަ ،އަތޮޅުަގއި

ެވއްޖެ. އަދި ނަރުދަމާއެއްެގ  ދުަވސް ިގނަ އަހަރަށްުވރެ 30 ާވހަކަަދއްކާތާ އަތޮޅުަގއި ނަރުދަމާއެއް ާގއިުމކުރުމުެގ

  ތާ ެވސް ހިނާގމިހެން ،އަނެއް ކުންފުންޏަކަށް ދީފައި ،ދީފައި ެއއް ކުންފުންޏަކަށް ،ހުއްޓިފައި ،މަސައްކަތް ފެށިފައި

 ެގންވާ އެކަށީ  ،ސްގައި ެވުކރުމު ގާއިމުގައްޖެ. މިހާރު ގާއިމުކުރަްނ ފެށިފައިާވ ނަރުދަމާނތަެކއް ެވެގން ހިއެތަކެއް އަހަރު

ތަށް މިހެން . މިޮގނޫން ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރެިވަފއި އޮތީ ކުރެޭވނެ ޮގތަކަށްޭވްސޓް މެނޭޖު ކޮްށެގންޓްޮގތަކަށް ޓްރީ

އޭެގ ޕްރެޝަރާއި އަދި ބޯފެނުގެ   ،މެކުރާނެ. ހަމަ އެހެން  އަސަރެއް ޓަށް އޭެގ ަވރަށް ބޮޑު ނޭދެޭވށްތިމާެވ ،ދިމާުވމުން

ށް ެވސް ޮބޑު. އަދި ުގޅިފައިާވ ރަށްތަުކެގ ތެެރއިން ނެތުމުެގ ސަަބބުން ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަުކާވ ަވރަސް ޕްރެޝަރުެވ

ެގންާވ ޮގތެްއގައި އަިދ އެކަށީ  ެވސް ަގއިއެ ދާއިރާ  ،ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހާމަކުރައްާވ ޮގތުަގއި 

އް ދޭންޖެހޭ.  ސަމާލުކަމެއިސް މިހިރަ މިހިރަ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން  .ަގކުރެޭވފާހަ ެވސް ނަރުދަމާ އެޅިފައިނުާވަކން

ރައްޔިތުން ދިރިހުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންާވ  ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ޞިއްޙަތު ސަލާމަތްކުރުމާއި ،އަޅުަގނޑުމެން

 ؟މެން ސަމާލުކަންދޭންީވދެން ކޮންކަމަކަށްތޯ އަޅުަގނޑު ،ަވނީނަމަ  ކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދޭ ށްން ދިނުމަސާފު ބޯފެ

  އެކަށީެގްނވާ ތޯނޫންށް ޑޮލަރު ެވސް ަވންނާނީ. އަދި ފުރިހަ ޞިއްޙަތެއްަގއި ހުރެެގންއިންސާނާ ދިރުހުރެެގންނޫންތޯ ޖީބަ

 ،އި ސަުރކާރު ހިންަގާވ ފަރާތްތަކާ ތަާކއި،ބެހޭ މުއައްސަސާ ޗަށް ކަމާމަސައްކަތެއް ެވސް ކުެރޭވނީ. މި ކަންކަމުެގ މައް

ލަތުެގ ބަޖެޓުން ބޮޑު ބަެއްއ އުށް ޓަކައި ދަމަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ. އަދި މި ކަމަ ،ެވސް ސަމާލުެވ އަދި ރައްޔިތުން

މެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަމަްށ ކަ ކުރުމަީކ މި ިއއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ކުރަންާވނެއެލޮކޭޓު

ހަރު ކުރިން މު މިހިސާބަށް އަިއއްސަ މި އޮތީ. އާދެ! ީމެގ ސާޅީހަކަށް އައުޤަނުދެިވ އޮތުމުެގ ަސބަބުން މި ސަމާލުކަން

  ނޑަށް ފަހަރު ރައްޔިތުން ބަ ނޫން. ިގނަ މްދަީނއެއް ލިބޭ ތަނެއްެގންާވ އާރިޒަމް ައއުމުެގ ކުރިން ާރއްޖެއަކީ އެކަށީ އަޓު

އުމަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ޤަ ޮއތް އް ންތީެގ އިޤްތިޞާދެފަ ިމއަދު މެދު ،ފަތް ެވސް ކައި. އެހެންނަމަެވސްމަޫގ ،މަރުެވ

ަވމުންދާ ޤީތަަރއް ،އުމުތަކުެގ ލިސްޓުްނ އުނިވެ ޤަ ެވފަިއާވ ޤީ އެންމެ ކުަޑކޮށް ތަރައް ،ސްބަދަލުެވެގން ޮގސްފަިއާވއިރު ވެ 

 ،މު ޙައްެޤއް ންރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ިގނަ ބަޔަކަށް އެ މީހުންެގ އަސާީސ ަވރަށް މުހި ެވސް ،ަގއި ވާއިރު  ކަށްޤައުމަ

  ، މި އޮތީ އަުޅަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ެގ ކަންތައް ެވސްމުަގިއާވ ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުކަ ޚިދުމަތެއް

އަޅުަގނުޑ ސަރުކާރުްނ ސަމާލުާވންޖެހޭ. ސްނައި ިވ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ލަދުެވާވންޖެހޭ ދަރަޖައެއްަގއި. މި ކަންކަމާ
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 ،ެގ ސަރުކާރަށް ަވރަށް ުޝކުރުެވރިަވން. މިއަދު ާގނޫނަކުން ާލޒިމުކޮށްެގން ކަމަށް ިވޔަސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ަވރަްށ  ،ރަނީއަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުކަންކަން މިޮގތަށް ކުރުމަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅުއްީވތީ.  މި

 .ށްކަމަ ާވދޭތެރޭ ިވސްނާަވޑަިއަގންނަ އަދު ަސރުކާރު ހިންަގަވން ތިއްެބިވ ފަރާތްތަކުން މިކަމާކު މިކަމާއެ ސްޔަސީރި

މިކަމަށް މުންދާއިރުގައި ެވސް ކުރުމަށް ބަޖެޓު ފާސްަވޒުތަންފީބަޖެޓުތައް މި މަޖިލީހުން  ،އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ

އަދި  ،ހަރުެގ ތެރޭަގއި ސާުފ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާެގ ިނޒާމުދެ އަ  ،އަހަރެއް  ހުރިާހ ރަށެްއގައިރާއްޭޖެގ  ،ސަމާލުެވެގން

އެ ެއއްޗެތި ކާްނ  ،މިދެންނެިވ ޮގތަށް އަޅުަގނުޑމެންެގ ަވށަިއެގން މިހިރަ މަސްމަހާމެހި ސަލާމަތްާވނެ ޮގތަކަށް

އަދި  ،ެވސް ެގ ނިޒާމުތައް ެވސް އަިދ ސާފު ބޯފެންކޮްށެގން ަނރުދަމާޓްރީޓުޭވސްޓު ދޫނުކުރާ ޮގތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ރޯ

ަގސްަގހަށް ދިނުމަށް ޓަކައި ެފންެވސް ރީަސއިކަލްކުެރޭވެނ  ،ވާއިުރަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ފެން މަދު ޤައުމަކަށް

  މިއަުގގައި ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ހެޔޮސީޒަމާނުެގ ަވ ނިޒާމެއް ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ގާއިމުކުރަން. މި

ބޭރުކުެރޭވ  ،އުކާލުމުެގ ބަދަލުގައި ފެން ބޭރަށް ރަށްރަށުެގ ، ފެނޭ. އެހެންކަމުންކުރެިވދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ކަންކަން

ޮގތަށް އަދި ފެން ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް  ގެއްސަށް ދޭނެެވސް އަލުން ރީސަިއަކލްކޮށްެގން ަގްސަގހާ  ފެން

ލަ ޮގތެްއަގއި ޖުމު ،ކަމެއްކަން ހާބޭނުންކުރެިވދާނެ. އެހެންީވމާ، މިހުރިމެންނަށް އަުޅަގނޑުބޭނުންކުރަން ެވސް 

އަޅުަގނޑަށް  ،އްެލއް ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ޓަަކިއ ހޯދަންޖެހޭކަމީޙައަޅުަގނޑުމެން ަވށާޖެހޭ 

ތެރި ހެނެއް. ދެއްިވ ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްކަމެއް ބޫލުކުރާ އެްއެވސް ފަރާތަކުން ދެބަސްާވނެަގހިޔެއްނުޭވ ހަމަ 

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދިއރާެގ މީދޫއަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.މުޙައްމަދަ ސިޔާމް އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މީދޫ

ފުރުޞަތު ދެއްީވތީ. އާދެ، ފެނާއި  ަރއީަސށް ޝުކުރު ދަންނަަވން ؛ޢަލަިއކުމް. އާދެ، ރަީއސް ައއްސަލާމް .`

އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި މުހިންމު  ،ނަރުދަމާއާ ބެހޭ ޮގތުން ދިެވިހރާއްޖޭެގ މިހާރުެގ ސަރުކާރުްނ ހުށަހަޅާފައިާވ ބިލަކީ 

ދިެވިހރާއްޖޭެގ ރަށްރަުށގައި ފެނާިއ  ،ން ބޭނުންަވނީ، އަުޅަގނޑު ަދންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ. އަުޅަގނޑު ދަންަނާވލަ ބިލެއް

އަހަރު ކުރީގައި ހަދާފައި އޮތީ.  ބާރަނަރުދަމާއަކީ އަޅައިދޭން ލާިޒމު އެއްެޗއް. ެއއީ ޤާނޫނުައސާސީ މީެގ 

 ލިެބންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަުމަގިއ މާައކީ ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށްއެހެންނަމަެވސް، އެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ފެނާއި ނަރުދަ

މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް  ،ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަނަޑއެިޅެގން ބުނެފައި އޮތް. އެހެންީވމާ، ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮަތސް
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 މިހާހިސާބަށް އަޅުަގނޑު އި ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ެދކެން. އާދެ، ދިެވހިރާއްޖޭގަ  މަޖުބޫރު  ،ކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ފަހަރު  ެފނާއި ނަރުދަމާ އާއްމު ޮގެތއްަގއި މި މަޖިލީހުެގ ތެޭރަގއި ދަްއކަނީ ިގނަ ،ނުންަވނީދަންނަާވލަން ބޭ

ނަރުދަމާ  ،ނަރުދަމާއަކީ ،ފަދަިއން އެުޅުވމަށް ޓަކައި. އެނިގަލްއާވނެރައްޔިތުންެގ ބޮލުަގއި ނޫނިއްާޔ ލޮލުގައި އަނދުން

 އަށް ެވސް ނޫން. އެއީ އަުޅަގނޑު އަިމއްލަ ޑު ޚަރަދެއްބޮ ކަމެއް. މާ އް ނޫން. ަވރަށް ކުޑަކުޑަކަމެ އެޅުމަކީ މިއީކީ ބޮޑު

ގައި ފެނާއި ނަރުދަާމ އަުޅަގނޑު އަިމއްލައަށް ަވަރަކށް ރަށު، ދިހައަޅުަގނޑު އެތައް ރަެށއްަގއި ،ކޮށްފިންތަޖުރިބާ

މެންނަށް ަވރަށް މި އެްއޗެހި އަޅުަގނޑު ،ދާނެ ަވުގތާ ނަރުދަމާ އަޅައިފިން. އެހެންީވމާ، ޭއެގ ައގާއި ެއއަށްހުރެެގން 

 ، ކަމެއް ކަމަށް ހެދިެގން ުރކުރެޭވ. އެހެންީވމާ، އެހެންީވމާ، ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމަކީ މިއީ ބޮޑުރަނަގޅަށް ތަޞައްުވ

ުޅަގނޑުމެން ކުރަން ނުޖެހޭ. މިކަން އަކޮންމެހެން އުޅޭކަށް ށް ކަރަްއޔިތުންެގ ބޮލުަގއި ތާޖުއަޅާ  ނގައިއަޅުަގނޑުމެން މިތާ

ަގިއ އާ ދިެވހިރާއްޖެއަކީ މިއަދު ސައުތު އޭޝި ،އެނިގަލއްާވނެ ފަދައިން ށްކަމެއް މިއީ. ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ރަީއސަ މަޖުބޫރު

ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަްށ ިމ ޤައުމަށް ލިބޭ ފައިސާއިން ިދެވހިކެޕިޓާ އިންކަމް ލިބިެގންދާ ޤައުމު. ޕަރ ބޮޑު  އޮތް އެންމެ

  ޓަކައި ކުރަންޖެހޭނެ ހުރިހާ ދުމަތްތަކާއި އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ފުިރހަމަ ޞިއްޙަތެއްަގއި ހުރުމަށްއަސާސީ ޚި

ެއއްކޮްށ  ޔާނުކުރަން. އަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތާމައް މެދު އަުޅަގނޑު ޝައްކެ  ކަމާަފއިސާއިްނ ކުެރޭވނެ ކަމެއް މި

 މެންބަރުން ާވހަކަދައްާކއިރުަގއި އުނދަޫގކުރުމާިއ ނުގައި އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބައެއްތަ ދަންނަާވލަން މި

ސް. މި މަޖިލީހުގައި ަވކި ކަންތަްއތައް ރައީސް، އެބަ ހުއްުޓަވްނޖެހޭ. މިއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލި މި ،ޖެއްސުންކުރުމާ

 ިއ،އެއްެޗއް ޮގަވނި މިެވއޭަނައށް  އި،އަށް ަވަގށް ޮގވަ ޭއނަ އި،ކިޔަ ށް އެއްޗެހި އަދިމާ މީހަކު ާވހަކަދެއްކީމާ ަވކި މީހަކާ

ކުރުމަކީ އެްއެވސް ެމންބަރަކަށް ލިބިެގންާވ ޙައްެޤްއ ެވސް ނޫން. އަދި މި ކަންތައްތައް ބަލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ  މިކަން

  އެކަން އެކަން ކަނޑައެިޅެގންާވ މުއައްސަސާަތކުން ަކންތައްތައް ބަލާނެ. ނޫނިއްޔާ ކޯޓުތައް. ކޯޓުތަކުން އެ

ށް އެޮގތަށް ިމ އަދިމާ ހަމަ އެްއެވސް ބޭފުޅަުކ ެއއްެވސް މީހަކާ ،ަގނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަންކުރަމުންެގންދާނެ. އަޅު 

 ކަށް ަވެހއްޔަ ތިމާހަކުންމަޖިލީހުގައި ެއޮގތަށް ކަންތަްއތައް ނުކުރަން. ެއއީ ތިމާެގ އަމިއްލަ ފޫޮކޅުން ނިކުންނަ ނަޖި

ފާނެ. އެހެންީވމާ، މިތާނަގއި ނެްތ އިުދަވ ފަހަރު ަވސް  ބަެއއްެގ ފޫޮކޅުން ނިކުންނަ ނަޖިހުގައިނުދުާވނެ. އެހެން މީހުން

 ؟ރަީއސްބުނެެވން އޮތީ  ްށތޯމިތާނަގއި ާކކަ ،ެވސް. މީނަ މިއީ މިެވިނ މީހެކޭ ބުނަން ސަހަލު އެކަކު ހަމަ 

ތަުކގައި އުޭޅ ންސާނަކީ ެވސް ތަފާތު ކުށްފެްކޓު މީހެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ އިއިންސާނާއަކީ އެްއެވސް ޕާ

ރަނަގޅު ކަންތަކާއި ނުަބއި ކަންަތއް ކުެރިވފައި ހުރި މީހެއް.  ،މީހެއް. ނޫނިއްޔާ ތަފާތު ަކންތައްތައް ކުެރިވފައި 

ތަނުގައި އެްއެވްސ  އެްއެވސް އިންސާނަކީ ހުރިހާ ޮގތަކުން ރަނަގޅު ކަންަތއް ުކރެޭވނެ މީހެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، މި

ތިއީ މިެވނި މީހެޭކ ބުނުމުެގ އެއްެވސް ަޙއްޤެއް ، ދިމާއަށް ތިއީ ަވެގކޭ ކާޚަްސ މުސްލިމު އައެއްވެ  ،ށްއަދިމާ ބަރަކާމެން

ރަީއސަށް މިކަްނ  !ުނާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަްނ ހުއްޓުާވމަޖިލީހުގައި ތި ބޭފުޅުން އޮެވެގންމި ކަރާމާތްތެރި 

އެންމެ ބޮޑަްށ ަވެގކޭ ޮގާވނީ ަވްއކަންކުާރ  ،އެންމެ ބޮޑަށް ،އް އަމިއްލައަށް ކުރާ ކަންތައްތަ ހުއްޓުޭވނެ. އެހެންީވމާ، ތިމާ
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މިހެން ނުހަދާ. މިއީކީ ކުާރ މީހާ. އެހެންީވމާ،  ށް ެއއްޗެހި ޮގާވނީ އެކަންއަދިމާ މީހާ. އެންމެ ބޮޑަށް ތިމާއާ 

 ކޮންމެހެން...

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  މައްސަލައެއް. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ިމއަދު  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަވަގްށ ޮގަވނީ ަވއްކަންކުރީމަ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ ެއއްަޗކީ

ކޮްށެގން މިއަުދ އްކަންއްޔޫމަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދައުލަުތން ަވޤަޢަބްދުލް ންޔާމީهللا ބްދުދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖަލުަގއި އޮތް ޢަ

މީހާއަްށ  އެހުރި މީހެއް. ކޮށްެގްނ ސާބިތުެވެގން ޖަލަށް ލާފައި ަވްއކަން ،ކޮށްެގންންކޯޓުން ހުކު ،ކޮށްެގންންހުކު

 އެހެންީވމާ.... އިނޭގތޯ ޔާމަކީސިހެކޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުރި މީ އިހިފާފަތުއިޢަބަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މީދޫ

އެއްކޮށް  ތަނަށް އައުމާ ޒުާވބުކުރާަކށް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، މި ންނާ އައީީކ ތި ބޭފުޅުތަނަށް  އަޅުަގނޑު މި

މިފަދަ އުސޫލުން ކަންތައް  ިއ،ަވަގށް ޮގަވއިރުޮކޅަކާ ހަމަ އިރުޮކަޅކާށް އަދިމާ އި ާވހަކަދެއްެކިވ ބޭުފޅަކާމިތާނަގ

ިވސްނުން ތިއީ. ނެތް. ތި ބޭފުޅާެގ  ކަމަކުނުދޭ. އެެހންީވމާ، މައްސަަލއެއްމިކަމެއް ކުރެިވެގންދިޔައިމާ އަުޅަގނޑަަކށް 

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  .ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ކަމެއްދެޭވ އެްށެވސް އެްއޮގތަކައަުޅަގނަޑކަށް އެހެންީވމާ، މިއީކީ 

 އުސޫެލއްގެ ރު ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅުމަށް. ހިދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން މިައދު ބޭނުންަވނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ. އަދި ތާ

 ޮގތުން ބުނާނަމަ...

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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އިއްޒަތްތެރި  . އިއްޒަތްތެރި، އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން .ޒަތްތެރި މެންބަރުއިއް .އިްއޒަތްތެރި، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ތާއެއް. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާީމ ނުކު .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން .މެންބަރުން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެނދިކުޅުދޫ

ބޭފުޅެްއ އަޅުަގނުޑެގ ދާއިރާެގ  ؛އެކު ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުތިރާމާހުއަުޅަގނޑު ަވރަށް އި  ؛ރައީސް

 ތަނުގައި މި މާ، އަޅުަގނޑު މިާރެގ ރައްޔިެތއް. އެހެންީވސިޔާމަކީ އިނޭގތޯ. އަުޅަގނަޑށް ޯވޓުލާ އަޅުަގނޑުެގ ދާއި

ހިމާޔަތްކުރަން ަވދެ.  ޙައްޤުތައް ބޭފުޅުންެގ ންެގ ދިފާޢުގައި ިއނޭގތޯ. އެއިންނަނީ އަޅުަގނޑު ދާއިާރެގ ރައްޔިތު

ރައީސް.  ތަނުގައި ާވހަކަދައްކާެނ ފުރުޞަތު ދެއްަވންާވނެ ދެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި އެހެންީވމާ، ސިޔާމަށް ެވްސ މި

ޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން އަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ތަނަަވސްކޮށްދިނުމަށް އުލު މީދޫ ދާއިރާެގ ޙައެ މާއެހެންީވމާ، 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ުޅަގނޑު ހިތުން މީދޫ ދާއިާރެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިްއޔާ. ޝުކުިރްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 މަށް ފުރުޞަތު އެަބއޮތް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ދެތިން ސިކުންތެއް އަދި ބޭނުންކޮށްެލއްުވ

 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ކަނޑިތީމު   ާވރުން އުޅޭ ކަހަލަ ތަނެއް. މިއަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހަކީ މިހާރު ޖަނަ

ނުލަފާ ޝައިޠާނުން މިތަނަށް އައިމަ ަވރަްށ މެންބަރަކީ ކަނޑައެިޅެގން އިްނ ޖަނަާވރެއް ކަހަލަ މީހެއް. ިމކަހަލަ ނުބައި

ތަނުން  މި ފައިތަނުން ދަންޖައްސާ އްސަންެވފައި ހުރި މީެހއް. މީނަ ހަމަ މިޯގްސާވނެ. މީނަ މިއީ ހަމަ ދަންޖަ

 ޢަލައިކުމް. ރުކުރަންީވ އިނޭގތޯ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ަވއްސަލާމްބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ؛ންބަރުންމެޒަތްތެރި އް އި ،މެއް ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް، ޝަރުޢީ ޙުކު. އިނޭގތޯ ބަރުންމީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 އެީކގައި ބަހުސް  މަިއތިރިކަމާ މަޖިލީހުގައި މަޑުމި އިއިސްނުކުަރއްވަ އެހާ ބޮޑަށް ކޯފާ .ންބަރުންމެޒަތްތެރި އް އި

މި މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑުމެން ހިންާގން ހުރި މަސައްކަތްތައް ރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް. ަވ ެގންދިއުމަކީކުރިއަށް 
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ޒަތްެތިރ އްއިދޫ ދާއިރާެގ އަރުަވނީ ފެލިހާރު މި ފުރުޞަތުމިކަމެއް. އަޅުަގނޑު ންތެރިބޭނުެގންދިއުން އެއީ ަވރަްށ ކުރިއަށް 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދަށް.

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްކެުވން:

މެން ކުީރ  އަޅުަގނޑުއްއި ހުރި ކަންތައްތަފާހަަގކޮށްފަ މި ބިލުަގއި  ؛ސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރައީ

ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތްތައް އަިދ  ފެނާއި ،މުެގ ތެރޭަގއި ކަާވނެ. މި ކަންއިފަސަރުކާރުަގއި ެވސް މަޝްަވރާކޮށް

 ެރިވފައިޝްަވރާކުމަސް ެވެއއްހަމައެްއގައި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިާހ ރަށްތަކަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އިތުރުން ކަރަންޓުއޭގެ 

ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި ،ށުން ގާއިމުކުރެޭވބޭރު އެހީެގ ދަނޫނިއްޔާ  ،ކުރެވޭ ގާއިމުމިހާރު  ،އިތުރުންއޭރުަގއި ާވނެ. މީެގ

އެކީަގއި  ތަކަކާ. ޓްރީޓްމަންްޓ ޕްލާންޓުއިީކަގކާ އެމަންޓް ޕްލާންޓަޓްރީޓް މަސައްކަތްތައް ާގއިމުކުެރިވެގންދަނީ

އި މި ިނޒާމުތަަކކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ަވރަށް ޚަރަުދ ބޮޑުކޮށް ާގއިމުކުރެިވފަ  ،ކުރިއަށްދާއިުރަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލަން

ޅުތެރޭަގިއ ަގިއ ނޫނީ އަތޮށުރަށްނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތައް ރަ ރެެވމުންދާ ނިޒާމުތަކެއް. ފެނާއި ކުނީނޫ

ުކޑަކޮްށ އަތުރައިެލިވދާނެ ނިޒާމެކޭ.  މިއީ ަވރަށް ޚަރަދު ،ފުޅުން އެބަ ިވދާޅުވޭ ާގއިމުކުެރިވެގންދާއިުރގައި އެްއބައި ބޭ

އަުޅަގނޑު އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ީސަގިއ  ،ނަންލާވައިނަންދަޑޭ. އަުޅަގނޑު ުގ ބޮަވރަށް އަ ،އި ބޭފުޅުން ިވދާުޅޭވބައަނެއް

ެގ ާވހަަކ ކުަޑކޮށް  ޮގންޖެހުންތަކުރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާިވއިއްކަތްކުރި ސަތަނުަގއި މަ އެ ،އިރުަގއި ހުރި

 އެބަހުރި ހެދިފަ. އީ.ޕީ.އޭެގ ޑްަލއިންތަކެއްަގއިހިއްސާކޮށްލަން އަުޅަގނޑު ޭބނުންޭވ. އީ.ޕީ.ޭއަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ 

ަބ އާބާދީެގ ނިސްބަތުން އެ ،ނިްއޔާ އި ނޫަގއް ށެއް ކޮންމެ ރަދުަވުހެގ ފެނުެގ ރިޒަރވެ  7 ،ޮގތުން  ަގިއޑްލައިންތަކުން ބުނާ

 ގ ޕަންޕިން ފެސިލިޓީ ރު ްސަވރޭޖްއިތުއެްއކޮށް އެއާ ހަމަތަާކއި ޕްލާންޓު .އޯްނޭވ. ހުންނަންޖެހޭ. އަދި އާރުިވެގއެކުލެ 

މި ހުރިހާ  ،އަކީހަކަ އުޅޭ ާވ ލަން މި ަވކި މިންަގނޑުތަކެްއަގިއ ހިފަހައްޓަން ެއބަޖެހޭ. މީގައި ދަންނަާވޓޭޝަން ެވްސ ސް

ދަނީ އީ.ޕީ.އޭެގ  ނޫނިއްާޔ އިންެވސްޓްމަންޓުތަެކއް އެުކލެިވެގން މި ،ދަނީ ޯރސާެވެގން މިބަ އިންެވސްޓްމަންޓުތަެކއް

މިތާނގައި ާގއިމުކޮށްދިނުން. މި މޮޔަ މީހާ  ކަދެްއކޭނެ މާޙައުލެއްހަ ާވށްއަުޅަގނޑަ ؛ަގިއޑްލައިނަށޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

 !މިތަނުން ބޭރުކޮށްލަދެއްާވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކަނޑިތީމު ދާއިާރެގ ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރު، ކަނޑިތީުމ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، ކަނޑިތީމު ދާއިާރެގ 

ބަރު، ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެން

 ލިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ފު ؛ބަރުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން ،އަޅުަގނޑު
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 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްކެުވން:

 ފުލިދޫއެއް ނޫން..އިނޭގތޯ  ފެލިދޫ ދާއިރާ ؛ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ރާފެލިދޫ ދާއި

 

  އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްކެުވން:ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތްތައް ިމ  ާނއިންާވނެ. ފެރައީސް އެހެ ؛ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތްތައް  ފެނާއި  ،ްސަވރޭޖް  ؛ރައީސް

ާވނެ ލުމު ހަާވގައި މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންެގ ފެލިދޫގައި އެޅިފައި އޮތް ނަރުދަމާެގ ނިޒާތުެގންދާއިރުަގއި ޙަޤީޤަކުރިއަށް 

 ފެިލދޫ ކައުންސިލު މެުދެވރިެވ ،ތަކަށް އަުޅަގނޑުެމން އެކަން އަންަގިއެގންއޮތޯރިޓީ ފަރާތެއް ނެތިެގން އަުޅަގނޑުެމން

ހަާވލުާވނެ ކުންފުންޏެއް  ށް ހިތާމައަކީ އެ މަސައްކަތާއަމިއަދާ ހަމަ ސް،ެވހެންނަމައުޅެނީ. އެ  އަންަގއިެގން މި

އޮްތ ހިސާބު. ކަން ސް މިވެ ރޭަގިއ ނެތުން. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާުރަގއި ތެ ެގ ކަނޑައެޅިަފއި ސަުރކާރު

ކަން އެ ނަރުދަމާެގ މަސްއޫލިްއޔަުތ ބޮލުގައި ައޅަިއެގން   ފެާނއިއުޅޭ ާވހަކައަީކ، ަކއުންސިލުތައް ދަންނަަވއިލަން މި

 ،އަޅުަގނޑު ދަންަނވައިިފން ސްޓެލްކޯެގ ެވރިންނަށްކަމެއް ނޫނޭ.  ަކން ކުރުމަކީ ރަނަގޅުއެކުރިއަްށެގންދާ އުސޫލުން 

ކުން މި ޒިންމާ ހުިރ ކުންފުނިތަ އްސްޓޭޝަންސްތަ  ރުަގއި ނިންމި ޕަަވރ ސްޓޭޝަންސްަތއް، ަޕަވރމިދިޔަ ސަރުކާ

 ދޫެގ ނަރުދަމާ ޙަޤީޤަތުގައިއަިއއިުރގައި ެވސް ފެލި ށްއަދާ ހަމަސް، މިއަެވެގންދަން. އެހެންނަމަނަަގިއެގން ކުރިއަށް 

އް ނެތް.  މުެގ ދަށަށް މިކަން ނަާގފައެލުއެ ބޭފުޅުންެގ ބެ ،ނޫނީ ސްޓެލްކޯެގ ެވރިންނެއް ،ސްޓެލްކޯެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް

 އްތަނަށް ދިމާާވ މައްސަލަތައްެގ އަީލގައި އެ ުކޑަ ލާރިކޮޅެ  ލިބޭކައުންސިލަށް  ،ަވނީ މިނަތީޖާއެއްެގ ޮގތުން 

މި  ،ޖެހުނަސްއިތުރުން ފެން ޕްލާންޓެއްެގ މައްސަލަނަސް އަދި އޭެގހުރަން މި ޖެހެނީ. ނަރުދަމާެގ މައްސަލަ ޖެކުޙައްލު

އާުރެގ ދަށުން .ސީ.އެސް ؛ތައް ފުނިންއީ ބޮޑެތި ކު، މިއްލުކުރަންޖެހެނީ ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓުން. އެހެންީވމާޙަކަންކަން 

ކޮށްެގން ނިންމައިލެޭވެނ ންެގ ރިސޯސަސް ޭބނުންޅުކުން ނިންމައިލެޭވނެ ކަންކަން. ެއ ބޭފުަވރަށް ކުަޑކުޑަ ޚަރަދަ 

ތައް މި ން ހުރި ކަންތައްިމހެ ،ސިލުެގ ބަޖެޓުންކަްނ ފާހަަގކުރަން. އެހެންީވމާދެެވނީ ކައުންންކުރިއަށް މި ެގކަންކަން 

އަުޅަގނޑު މާލޭެގ  ،ދުުކރަން. މީގައި އަނެއްޮކޅުން މާލޭަގއި އްމީލުން އިޞްލާޙުކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އު ބި

 ،ސް ެވއް ނުހުންާނނެ. މާލޭގައި އެހެންނަމަެވެގ ރިޒާ ހު ދުަވ 7ކަން އަުޅަގނޑު ޭބނުން. މާލޭގައި މިއަދު ެވސް އް ދަ ާވހަކަ

ފެން އުފެއްދުމުެގ ނިޒާުމ  ؛އްދެްއގައި ފެުނެގ ނިޒާމުހަ ރަސަ 3ިރ ޕްލާންޓުތަކުން ފައި ހުމިހާރު ާގއިމުކުެރިވ

މާެލއަށް ބޭނުންާވ ފެން ހެދުމުެގ  ،ެގ ފެނ50ްާއއި % 30ން ނޫނީ %ެގ ފ50ެާގތްަގނޑަކަށް %. ފަިއ ހުރޭާގއިމުކުެރިވ

 ންތެރެިއން ބޭނުންާވ ެއއްެޗއް. ފެ ީމެގލުކަން ހުންނާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ަރއްކާކުާރ ނިޒާމަކީ ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއިޤާބި
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ޓުތައް ާގއިމުކުރެެވްނ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާން ނަސްއަުޅަގނޑުމެން އިީމަގ ،އިތުރުންރައްކާކުެރެވން އެބަޖެހޭ. އަދި އޭގެ 

 .އް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓެއް ގާއިުމކޮށްކިޔާ ސިސްޓަމެ  އެމް.ބީ.އާރު ސިްސޓަމު ،މި ހުންނަނީ ތަކުަގއިއެބަޖެހޭ. ރިސޯޓު

އް. ކޮންކްރީޓްަގނޑެ ނަންޏާ ބު ގައި ތުތަކަކީ ޙަޤީޤަމަންޓް ޕްލާންޓުޓްިއ މި ާގއިމުކުެރޭވ ޓްރީަގރަށު ކަމަުކ، ރާއްޖޭެގ ރަށްއެ

އެއްޗެިހ ބަދަލުކުރެެވން އެބަޖެހޭ.  މި ށް ކަޒަމާނުެގ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓުތަ ، މިއް. އެހެްނީވމާޓްަގނޑެކޮންކްރީ

 ،ިމ ކަންކަން ކުރެޭވނެ އިންތިާޒމުތަކެއް އީ.ޕީ.ޭއެގ ަގއިޑްަލިއން ބަދަލުކޮށްެގން ނަމަެވސް ތަންކޮޅެއް ޚަރަދު ުކޑަކޮށް

ހުރިާހ  ،ަގިއ ަވނީނަމަމުރަށް ކުެރިވއްޖެކަަވނެ ފެންުކރެޭވ ؛ސޫލުތަަކކަށް މިކަން ކުެރވިއްޖެއެކަން ކުެރޭވނެ އު

އަހަރެްއެގ ާވހަކަ.  30 ،ޅުަގނޑުމެން ދައްަކިއފިންެވެގްނދާނެ. އަހިަނރުދަމާެގ ފުރުޞަތު ފަ ފެނާއިބޭފުޅުންނަށް ެވސް 

ނުކުރެިވ ނޫނީ ނުދެިވ އޮތީަމ ޒު ތުގައި ތަންފީތްތައް ޙަޤީޤަހުރި ޚިދުމައިުރގައި އަހަެރއްެގ ާވހަަކ ދެއްކި 30ރަން 

 މް ކުރިއަރަިއެގންދިަޔއިރުަގއި މިޒަޖެހެނީ. މިއަދު ޓުއަރިއަންނަން މި  އަދު މި ހާލަތަށްމި އަޅުަގނޑުމެން

އެީކަގިއ މައެއާ ދީ އޮތީމަ. ހަށް އަހަރުަގއި މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުނުކޮ 30 އި،ރޭ ކިޔަ އަހަ 30ކުރިއަރަިއެގންދިަޔއީ ރަން 

ތަކަށް އިނޭގތޯ. އެެދޭވ ަކން ކުރެިވެގން ނުދިޔައީ އެެދޭވ ޮގމިއަހަރުަގއި  5ްސެގ އީރަ އި،އަހަރުގަ  5ިވދިެގން އައި 

ށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރުމުެގ އަ ހަމަ އާ 75ުރގައި މިކަން %އަހަ 5ުޅަގނޑުމެންެގ ޮގތަކަށް މިކަން ނުކުެރިވދިަޔީއ. އަ

 ނަރުދަމާ އެޅޭނެ  ހުރި ރަށްަތކުެގ ފެާނއި ެތރޭަގިއ ދެން ބާކީރުއަހަ 5. އަިދ މި މުމެްނ ކުރީމަސައްކަތްތަްއ އަުޅަގނޑު

 ފެާނއި ،ލަމުން އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ، ައޅުަގނޑުެގ ާވހަކަ ކުުރކޮށްންީވމާދުކުަރން. އެހެމީކަމަށް އަުޅަގނޑު ުއއް

 ،ކުރެެވން އެބަޖެހޭ. މާލެެއކޭހަމަމި ހުރިހާ އެްއޗެްއެގ ެވސް ައުގތައް ެއއް ،ަވރޭޖާސްއިތުުރން އަދި ޭއެގ ،ނަރުދަމާއާއި

ކަމަށް  ޖެހޭނެތުރާކުނޭ ނޫނީ އަްއޑޫ އަތޮޅޭ ިކޔާނެ ކަމެއް ނެްތ. އެއް ހަމަެއއްަގއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެެވން ،އަތޮޅެކޭ 

ކަމަށް  ާގނޫނަކަށް ެވެގން އަންނައިުރގައި އެކަްނކަން ކަށަަވރު ކުރާނޭ ، މި ބިލުބޫުލކުރަން. އެެހންީވމާަގއަޅުަގނޑު 

 އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަމުން ައޅުަގނުޑެގ ާވަހކަ ކުރުކޮށްލަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ަވަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ،ބަސް ިވދާުޅުވމުެގ ފުރުޞަތު އަރުަވނީ ފަހުނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަޅުަގ. އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 ށް. މެންބަރަިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށީ

ށް ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި ަވރަށް ިގނަ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މި ބިލަށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަވރަ

ހަމަެއްއގައި އަސާީސ މެންނަށް އެއްންއެ ކޮށްފި. މީ ސީދާ ޮގތުން މުޅި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރހާ ރައްޔިތުބަހުސް

ނޑުމެން ތަފާތު އެތައް ހުށަހަޅާފައިާވ ބިލެއް. މި ބިލުން އަޅުަގޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މާތް ނިޔަތުގައި 
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ޮގއްސި. އޭެގތެެރއިން ަބއެއް ކަންތައްަތއް ައޅުަގނޑު މެންބަރުންެގ ފަރާތުން ތަފާތު އެތައް ޝުޢޫރުތައް ހާމެެވެގން

ދުމަތް ދޭނެ އަެގއް މި ޚި ،އޮތުން ބަދަލުކޮށްއެކަށީެގްނާވ ހެޔޮ ައެގްއގައި އޮތްދޭނަން. މިތާނގައި ހާމަކޮށްލަ

 އަުގތައް ބޮޑުާވ މިންަވރަށް ކަމަށް. ބޭންޑު ޖެހޭނެެތރެއިން ނަމަެވސް ޖަމަހައްސަން ެގއަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދު

ދާ މިންަވރަށް ައުގ ުކޑަުކރެޭވނެ ޮގަތކަށް މި ނިޒާުމ ބޮުޑެވެގން ބޭންޑު  ،އްލު ލިބިޙަ ބޮޑުެވެގންދާ މައްސަަލއަށް 

 ކައުންސިލުތަކާ ބައޮތް. ޔޫޓިލިޓީ ުކންފުނިތަކާއިެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގޮކށްފައި އެއީ މުހިންމު ކަމެއްދިއުން އެހަމަޖެހިެގން

ކުން މިކަން ކުރުުމެގ ިވސްނުން މި މަޖިލީހުެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންެގ އެބަހުރި. ޔަުގިޅެގން ބަިއެވިރެވޭވ ެއއް ހަމަ

 މުެގ ިވސްނުން މި ނިޒާމުެގ އެްއބައިެގ ޮގތުަގއި ކުިރއަށް ެގްނދެިވދާނެކަުގޅިލާމެހިެގން މި  ާވރޭ ފެން އެއީ މި ނިޒާމާ

 ެގފެނު ،ކަމަށް ާވތީ ދިެވހިން ބޯން ބޭނުންުކރާ ފެން ،ތަނުގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެިވފައި އެބައޮތް. މި ޚިދުަމތަކީ

 ،އިމުުކރެޭވނެ ޮގތް ހަމަޖެއްސުންކުެރޭވނެ އިންތިޒާމު ރަށްފުށުގައި ާގރެިގއުލަރކޮށް ޓެސްޓު ،ކުރެޭވނެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓު

މިދިޔަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  އި މުހިންމު ަކމެއްެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރެިވަފއި އެަބއޮތް. އަޅުަގނޑުމެންއެއީ ެވސް ީމަގ

 ަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާަފއި ހުރި ިގނަ ކަންތައްަތއް މިނަާވަރއިދިޔައިރު އެޖެންާޑ ބުަގއި ކެމްޕޭނުކުރަމުންޚާއިންތި

 ، އަދި ހަމަނޑަެއޅުމުގައި މިނިސްޓްރީާއއި ރެގިއުޭލޓްރީ އޮތޯރިޓީއާދާނެ. މި މަސައްކަުތެގ ައުގ ކަބިލުން ފުދިެގން

އެީކގައި އެ ރަށެްއެގ ކައުންސިލު ނޫނީ އަތޮޅު ަކުއންސިލުެގ ހިއްސާ އޮތުން ުމހިންމުކަމުގައި ަވރަށް ިގނަ އެާއއެކު 

ސިޑީ ދެޭވެނ އުސޫުލ ާގނޫނުަގއި ސަބް ،ސަބްސިީޑެއއް ދޭކަުމގައި ާވނަމަ މެންބަރުން ފާހަަގކޮށްފައި ެއބައޮތް.

ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި ަވރަށް ިގނަ މެންބަރުން ފާހަަގކޮށްފައި އެަބއޮތް. ހަމަ  އެއީ މުހިންމު ،ކަނޑައެިޅެގން ބަޔާްނކުރުން

އަދި މީެގ ކުީރެގ  ،ން އަުޑއިިވއްޖެއަުޅަގނޑުމެންނަށް މިތަނުން ަވރަށް ިގނައި ،އެީކގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީއެާއއެކު 

ަރއީސް ޔާމީން ެވރިކަމުގައި ޫގުގލް ސްޕީޑް ނޫނީ ރޮކެޓް ސްޕީޑުަގއި  ، ެވސް އަުޑިއވިއްޖެޖަލްސާތަކުގައި

ކުރެުވުނ ިގނަ ދުަވސްތަކުަގއި ިގަނ ތަނަށް އައިސް މި ބަހުސް ކަމުެގ ާވހަަކ. އަޅުަގނޑަށް މި ބިލު މިކުރި މަސައްކަތް

އި އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް މީެގ ެއްއެވްސ ރަށެްއަގ ،ދިޔައީ  ރާތުން ިއިވެގން މިމެންބަރުންެގ ފަ

ހަމަ އެހެންމެ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ަވރަށް އިސް  ؟ނެތްކަން. ކޮބައިތޯ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަާވ ޫގުގލް ސްޕީޑަކީދެިވފައި

ބޮުޑ  .އްބޮޑު ރަށެ ؛ނައިފަރުގައި ެވސް މި ޚިދުމަތް ،ޝިާޔމްނައިފަރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މެންބަރެއް

، ދެިވފައި ނެތް. އެހެންީވމާދިޔައިރު ނައިފަރަށް ެވސް މި ޚިދުމަތްެވެގން ތަނެއް. ަފސް އަހަރު އާބާދީއެއް އޮތް

މި ބިލުން  ،ނީއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނޭގ މި ދަންނަާވ ޫގުގލް ސްީޕޑަކީ ޮކބައިކަން ތަރައްީޤގައި. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ެވރިކަުމަގިއ  ،ދާ ކަމަކީެގންޔަޤީންެވ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަެވ

އެކީަގއި ރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް މި ޚިދުމަތް އެއް ހަމައެއްަގިއ  ކަމާހަމަހަމަ ،ތަފާތުކުރުމެއްނެތި

މިހިރަ  ،އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ހަަގކުރަމުންދިޔަކަން ފާފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ބަހުސްކުރަމުން ލިބިެގންދާނެކަން. މި ބިލު

ފުާޅ ދާއިރާެއްއގައި ކޮމިޓީަގިއ  ،ެގނެސްލާގައި އަުޅަގނޑުެމންނަށް ބަދަލުޙަިގނަ މައްސަލަަތއް ކޮމިީޓ މަރު
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 ާގޫނނަކަށް ބަދަލުެވެގން ދިެވހި  ލެއްަގއިއަދި މި ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ކައިރި މުސްތަޤްބަ ،މަޝްަވރާކުެރިވ

ކަމަށް. ނިންމާލަމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ، ދިެވހި ސަރުކާރުން ިމ  ޔިތުންނަށް މީެގ ފުރިހަމަ މަންފާ ލިބިެގންދާނެރައް

ކަތް މި އަދި މި ދައުރުަގއި ިއސްކަމެއް ދީެގން ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައް ،ބިލު މިދިޔަ ދައުރުގައި ފޮނުްއަވއި 

. ހަމަ އެާއއެީކަގިއ އަުދެގ  ކަމެއް ކަމުަގއި ފާހަަގކުރެޭވތީަރްއޔިތުންނަށް މުހިންމު ދިެވހި އީ މި ،ކުރަނީ

ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފެާނއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ެއއް  ،މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީ

ދަންނަަވން. ަވރަށް ބޮޑަްށ  ކުރު ަސއްކަުތަގިއ އެ މަނިުކފާނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުހަމައެއްަގއި ލިބިދިނުމަށް ކުަރއްާވ މަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބިލަށް ޮގތެއް ނިންމުމަށް މާދަމާެގ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ހޭެނ. ޯވޓުެގ ަވުގތުަގއި ޯވޓަށް އެ

 

 . ންމު ނިން 

 

 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު

ައޅުަގނުޑ ައތުގައި އެބައޮްތ ޕެޓިޝަނެއް.  ، އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވލަން ބޭނުންމިއަދުެގ މި ޖަލްސާ ނިންމާލުމުެގ ކުީރަގއި 

މަކުނުދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ިމ  ،ަތ ޮސއިކުަރއްާވފައި ަވނީ ކުަރއްާވަފއި ނުަވމި ޕެޓިޝަން ސްޕޮންސަރ

ން މާއްދާއިން އާބި ޤުރުަގއި ުއޅޭ ކުިދންނަށް ތައްޔާރުާވން ަވުގތު ނުލި 10ަގއި ްގރޭޑް  2020 ،ޕެޓިޝަނަކީ

އިާވ ޕެޓިޝަނެއް. މި ރިންެގ ކަންބޮޑުުވންަތއް ބަޔާންކޮށް ހަދާފަެވމެދު ބެލެނި އެސް.ެއސް.ސީ އިމްތިހާން ދިނުމާ

ެވރިޔަާކއި، މަޖީދިްއޔާ ބެލެނި 64ރިަޔކާިއ، ކަލާފާނު ސްކޫލުން ެވބެލެނި  33ޕެޓިޝަންގައި ހެނބަދޫ ްސޫކލުން 

 9ެވިރޔަާކއި، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން ބެލެނި 15އި، އަޙްމަިދއްޔާ ސްކޫލުްނ ެވރިަޔކާ ބެލެނި 7ސްކޫލުން 

 25ެވރިޔަާކއި، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ބެލެނި 53ނަލް ސްކޫލުން ެވރިޔަާކއި، ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަބެލެނި

 ރިން، ރެހެންދި ެވބެލެނި 20ެވރިން. އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން ބެލެނި 2ެވރިޔަާކއި، ތާޖުއްދީްނ ސްކޫލުން ބެލެނި

، ޣާީޒ ެވރިންބެލެނި  14ެވރިން، ބްރައިްޓޭވ ްސކޫުލން ބެެލނި 47ެވރިން. ހުރަީވ ސްކޫލުން ބެލެނި 11ސްކޫލުން 

ން އެއް ުގންރނިލަ ެވރިން، ބްރިޖުބެލެނި 3ން އްދީނުޡުޔާޣި ެވރިޔަކު، ބެލެނި 1، ހަނިމާދޫ ސްކޫލުން 18ސްކޫލުން 

ެވރިން މި ެޕޓިޝަންގައި ޮސއިކޮށްަފއިޭވ. ބެލެނި 400އެުކަގއި މުޅި  ެވރިޔަކާބެލެނި  01 ެވރިޔަުކ، އަދި ިވލާއިން ބެލެނި

ަމކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ޕެޓިޝަންގައި  ،ށް ހުށަހަޅައިދެއްާވފަިއަވނީެވރިންނަޕެޓިޝަން އެ ބެލެނި
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ަގިއ އުޭޅ  10ގައި ްގރޭްޑ  2020ކޮށްލާނަން. އަުޅަގނޑު ތިން ުނކުތާެއއް ފާހަަގ ،ޮގތެްއގައި ފާަހަގކުަރނީ ޚާއްޞަ

ން މި މާއްާދ އާއޮޕްޝަނަލް މާއްދާތަކުަގއި ޤުރު އިިކޔަަވންޖެހޭ މަޖުބޫރު މާއްދާތަކާ ،އިރުކުދިން ސްޓްރީމްތައް ކަނަޑއެޅި 

ޓީޗަރުްނ  އިކުރަން އުޅުން. ދަރިަވރުންނާަކށް މި ކުދިންނަށް މި މާއްދާ މަޖުބޫރުޔަ ުކއްލި ،ނުާވއިރުހިމެނިފައި

ޅުން. ދަރިަވރުން މި ން މާއްދާއިން ޤައުމީ ފެނަްވރުެގ އިމްތިހާނެއް ބޭްއުވމަށް ކަނޑައެއާނުކޮށް ކުއްލިއަކަށް ޤުރުތަމްރީނު

ެނތުން. ކުދިންނަށް ސްކޫލުތަުކން ކިޔަަވއިދިން ޮގާތއި، ެއސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާން ދޭން އިމްތިހާނަން އަހުލުެވރިެވފައި

 ،ކުަރން ކަނޑައަޅާަފއިާވ ޮގތާއި ތަޖުީވދުން ޓެސްޓު ތަުކންނާއިރަޖުޚްމަ ،ުވން. މިޮގތުންއޮތް ޮގތް ތަފާތު ކަނޑައެޅިަފއި

ބަލައިެގން ކިަޔަވން އޮތް ބައި ބޮޑުުވން. ދަރިަވރުން  ،ދީފަިއާވ ޮގތް ތަފާތުުވމުެގ އިތުރުންކުން ކިަޔވައިސްކޫލުތަ

ިކޔަަވމުންދާ  އިަގ2020ނަން ތައްޔާރުާވްނ ަވުގތު ބޭނުންޭވ. ޭއެގ ސަބަބުން ނެުތމުން އިމްތިހާއިމްތިހާނަން ތައްޔާރުެވފައި

ޖެހޭ މުސްލިމުންެގ ދުސްތޫރަްށ ތިރާމުކުރަންހުކީ މުސްލިމުން އެންމެ ބޮޑަށް އިނައާއެރުން. ޤުރުއެހެން މާއްދާތަކަށް ބުރޫ 

ނަށް އޮންނަ ލޯިބ އާން ޤުރުޖެހުމުދަރިަވރުން ަލްއާވ ުކއްލި ޮގތަކަށް މި އިމްތިހާން ހައްދާން ،ހިނދުީވ

އެުކ ުޗއްޓީެގ ޑަރަށް ެގނަިއ ބަދަލާއެަކޑަމިކް ކަލަން  ަގއ2020ިެވރިންނަށް ހީުވން. ދާނެކަުމެގ ބިރު އެ ބެލެނިކުޑަެވެގން

ޗުއްީޓެގ ބަެއއް އަހަރުެގ ުމއްދަތުެގ ތެެރއަށް ައއުމުެގ  ،ބައެއް އަހަރުެގ މުއްދަތު ެތރެއަށް ައއުމުެގ ސަބަބުން

ަގއި ެއސް.އެސް.ސީ ހަދާ ކުދިންނަކީ  2020އެކު ދަރިަވރުންނަށް ކިޔަަވން ލިބޭ ަވުގތު ކުޑަުވން. ޓީޗަރުންނާ ،ބުންސަބަ

ކުރިމަތިުވން. ިމ  މި ކުދިންނަށް ދަތިތަކާ ،ށް ކިަޔަވމުން އަިއ ުކދިންނަށް ުވމުންީކ ސްޓޭޖަ ،ކި ހިސާބަކުން ފެިށެގންަވ

އެހެނިހެން މާއްދާތަކަށް ެވްސ ިގނަ ަވުގުތ  ،ޖެހޭ ކުދިންނަށް ވާއިރު ނިންމަންއަހަރުން ސިަލބަސް  2ކުދިންނަކީ 

މި ދެންނެިވ  ؛ެވރިންެގޖެހޭކަމުން. ބެލެނިކަށް ެވސް ިގނަ ަވުގތު ހޭދަކުރަންއެހެނިހެން މާއްދާތަ ،ކަންޖެހޭންއޮންނަ

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އެުކގައި ަމކުނުދޫ ދާއިރާެގ  ެވރިންެގ މި ކަންބޮޑުުވމާސްކޫލުތަކުެގ ބެލެނި 

ްއކަތެްއ ދެނެއް ފަށާކަށް ަގސްެތއް ނީ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް. މިއަދު ައޅުަގނޑު އިތުރު މަސަޕެޓިޝަން މި ފޮނުެވ

ްނާގރަ ާވ އަ 2020ރީ ަވރުފެބު  11ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ،ނުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންެގ ަބއްދަލުުވމެއް 

 .ަގއި 9:00އެއީ މާދަމާ ހެނދުނު  .ދުަވހުެގ ހެނދުނު

 

 . ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل لحمدوا
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