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

 

 ޖަލްސާ ވަނަވިހިެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2022 މާރިޗ  21

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަހަރ ެގ    1443ދ ަވސް.    މަހޯވީ    2022  މާރިޗ   21  ދަކީމިއަ ދ ަވސް.    18  ންމަހ   ޝަޢ ބާންަވނަ  މިީއ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022ިއށީނދެ މި ތިބީ،  ޑ މެން  އަޅ ަގނަވނަ ދ ވަސް.    10ބަދ ރ ވަ ނަކަތ ން  ސްފަ

  5  ސަލާމ ަގއި   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  28  ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ ޖަލްސާއަ. މި ަވގ ތ   ގައިޖަލްސާ   ވަނ20ަ

މެންނާ އެކ ަގއި މިއަދ   ނޑ ގަ ބަވޭ. އަޅ  އެިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ     6  އިަގރަސްމީ ދަތ ރ   ، އަދިކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 . ޑައިެގން އެބަ އިންނެވި އެފެއާޒް ވަމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .20/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ން ންގާ އެންގ  ރިޔާސަތ ން އަ   .4
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ލަން ބޭނ ން. މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީ އެބަ ަވޑަިއަގންނަާވ  އަޅ ަގނޑ  ތިން ވާހަކައެއް ދަންނަވާ  ން. އެންގ އަންާގ  ސަތ ންރިޔާ

އިނިގރޭސިވިލާތަށް. އެއީ އިނިގރޭސިވިލާތ ެގ މާލިއްޔަތ  ކޮިމޓީއާ އެކ ަގއި މަޝްވަރާކޮށް، ބައްދަލ ކޮށް، ތަޖ ރިބާ ހޯދ މަށް.  

މާލިްއޔަތ  ކޮމިޓީ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ރިޕޯޓ ތައް ބެލ މ ަގއި އިނިގރޭސިވިލާތ ެގ  ޑިއޮ  ،އަމާޒަކީ  މި ދަތ ރ ެގ އެންމެ ބޮޑ 

މަސައްކަތް   މި  މަސައްކަތްކ ރ ން.  އިނޭގތޯ  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތ   ައޅ ަގނޑ މެންެގ  މިންަގނޑ ތައް،  ެގންގ ޅޭ 

ވޯލްޑ  ކޮށްދެްއަވނީ  އިރާދަކ ރެ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހީަގއި.  އަބޭންކ ެގ  ކޮމިޓީއަށް  ޅ ަގނޑ މެންއްިވއްޔާ  މާލިއްޔަތ   ެގ 

ރައްޔިތ ން   ،ލަން އޮތީއިތ ރ  ތަޖ ރިބާ ލިބިވަޑަިއެގން އެނބ ރި ރާއްޖެ ވަޑަިއަގންނަވާނީ. އަޅ ަގނޑ  ދެވަނައަށް ދަންނަވާ

ހެއް. މި ދިރާސާ ކަރ ދާމަޖިލީހ ަގއި ތަޢާރަފ ކ ރެވޭ ބިލ ތަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން އެބަ ހައްދަވައިދެއްވާ  

ބިލ ެގ މައިަގނޑ  އ ސޫލާ ގ ޅޭ    ،ބިލާ ގ ޅޭ ާގނޫނީ ނ ކ ތާތަކ ެގ އިތ ރ ން  އި،ރާސާ ކަރ ދާހ ަގއި ބިލ ެގ ޚ ލާސާއަކާ ދި

ހަދާތަކ ަގއި  ޢާވާމީ މ ގ  އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފަިއވާ ބަިއނަލްއަ ،ޮގތ ން އެހެނިހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތާއި

ގ ޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓ  ވާނީ ތި މި ކަރ   ންތައްހ ރި ގ ޅ  ދާސްތަކ ަގއި ސާފ ކޮށްދޭނެ. މިހާރ  ކޮމިޓީަގއި ހ ރި ބިލ ތަކާ 

ބޭފ ޅ ންެގ ޕޯޓަލްަގއި. ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސް މި ދިރާސާ ކަރ ދާސް 

މަ އެކީަގިއ  ފަރ ވާތެރިކަމާ  ވަރަށް  ިއދާޖިލީހ ބެއްލެވ މަށް.  މަސަްއކަތެެގ  ެގންދަވާ  ހިންގަވަމ ން  އަޅ ަގނޑ     .އްރާއިން 

ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ކޮށްދެްއވާ ކަަމށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ    މި މަސައްކަތްއިދާރާެގ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް  

މަޖިލީހ ެގ ހަތަރ  އިްއޒަތްތެރި    . ނަވާންރީ ްގރޫޕ ެގ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ބަިއެވރިވ މަށް އެބަ ަވޑަިއަގޕާލިމަންޓަ  ވަފ ދެއް އިންޓަރ

އިތ ރ ން ޢާންމ ެގ  އަމީން  މަޖިލީހ ެގ  މި    ،މެންބަރ ންނާއި  ރިލޭޝަންސް  ފޮރިން  ޑިރެކްޓަރ  އިދާރާެގ  މަޖިލީހ ެގ 

 ރިދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ  މަޑ ްއވަރީ  ،ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ލީޑަރ    ،ކީބައްދަލ ވ މ ަގއި ބަިއވެރިވެަވޑައިަގންނަވާ. މި ވަފ ދ ެގ ވެރިޔަ

އާދަމް ޝަރީފް )މެންބަރ   ނޫން.  ބޭްއވ މަށް    ،ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ބައްދަލ ވ ންތައް  ކޮމިޓީތަކ ެގ  ލީޑަރ .  ޕީ.ެއން.ސީެގ 

ަގއި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 10:00ަގިއ.  8ަގއި ަގާވއިދ  ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  10:00 ؛ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް

  . ަގއި އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓ11:00ީަގއި.  4ންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި   އެންޑް ސްޓޭޓް އޯަގއ11:00ިަގއި.  12

ކޮމިޓީ ބިލެއް  ންއިޖ ތިމާޢީ  ެގންދަާވ  އެބަ  ބިލ     .މަސަްއކަތްކ ރަްއވަމ ން  މި  ކޮމިޓީއަށް  ެއ  ޮގތ ަގިއ  ދެކޭ  ައޅ ަގނޑ  

އަދި ނެތިދިޔ މ ެގ ބިރ  ހީވެފައިވާ ދިރޭތަކެްއޗާ   ،އި ކާތެރިކަމ ެގ ބިލާއިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި ކާބޯތަކެތީެގ ރައް ؛އިނިންމަ

މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީަގއި ެވސް ވަނީ  ހިތ ން އެ   އަޅ ަގނޑ   ؛، އިންޝ އަރެންސްެގ ބިލ . އިންޝ އަރެންސްެގ ބިލ އިގ ޅޭ ބިލާ 

އްޔާތ ެގ  ޢިލ . ޖަމ  ބިލ ، ހެްއކާ ބެހޭ ބިޓްރާންސެކްޝަނ ެގ- އްޔާތަކ ެގ ބިލ ، އީޢިވަނީ. ދެން ޖަމ   އިންޝ އަރެންސްެގ ބިލ 

އީ ބިލ -ބިލާއި  ނިންމަ  ޓްރާންސެކްޝަނ ެގ  ކޮމިޓީތަކ ން  އިދާރާއިން  ވަނީ  އިދާރާަގއި.  ވަނީ  އެ  މިހާރ   ވާފަ. 

ހަފ  މި  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  އަޅ ަގނޑ    ެގތާނިންމ މަށްފަހ ަގއި  ެގނެވޭތޯ  ކިޔ މަށް  ތިންވަނަ  ބިލ   ދެ  އެ  ތެރޭަގއި 
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ރީ ކޮމިޓީން ކ ރަމ ން އެބަ  އަރަށް ބޮޑ  ބިލެއް. އެ ބިލ ެގ މަސަްއކަތް ޖ ޑީޝި  ބިލަކީ ވަހެްއކާ ބެހޭނަން.  މަސައްކަތްކ ރާ

ކަމަށް. ކާބޯތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަމ ެގ    ނެނިމޭެގންދޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ މި ދައ ރ ެގ ތެރޭަގއި އެ ބިލ ެގ ަމސައްކަތް ވެސް  

ވެސް އިޖ ތިމާޢީ ހީވެފައިާވ ދިރޭތަކެްއޗާ ގ ޅޭ ބިލ ، އެ ޔ މ ެގ ބިރ ރި ބިލ . ނެތިދިދެން މިއީ އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި ހ  ؛ބިލ 

ހަމަކަށަވަރ ން ވެސް    ،ހީވެފައިވަނީ އޮތީ މާލިއްޔަތ  ކޮިމޓީގައި. ނެތިދިޔ މ ެގ ބިރ   ކޮމިޓީަގިއ. އިންޝ އަރެންސްެގ ބިލ  މި

 އެންަވޔަރަމަންޓް ކޮމިޓީއަށް. ިއޖ ތިމާޢީ މައްސަލައެއް ނޫން.
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ތ ންރިޔާސަ

ށް މިނިސްޓަރ  ރިޔާޟަهللا ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   ތިމަރަފ ށީ  ،އަރ ވަނީ ދެ! އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އާ

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ކ ރެްއވ މަށް. ތިމަރަފ ށީ  އާ ކ ރަްއވާ ސ ވާލ هللاޙް ޢިމްރާން ޢަބްދ އި އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ައއްޝަ

 .މެންބަރ 

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ ތިމަރަފ ށި ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ސ ވާލަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ  މިނިސްޓަރ  އާދެ!  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ތިމަރަފ ށީެގ  ،`  ޕޮލިސް   ތ. 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ސްޓޭޝަން ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ަމސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ  

ރައީސްލައިކ މް.  ޢައައްސަލާމް   ިއއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތ އިއްޒަތްތެރި    ، ޝ ކ ރިއްޔާ  ާއދެ!  ންެގ ސަލާމަތާިއ  މެންބަރ ން. 

ރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ޓަކައި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް މި ހިނާގ ދައ ރ  ނިމ މ ގެ  ރައްކާތެ

ާގއިމ ކ ރ މަކީ ޞާލިޙް  ، ކ ރިން  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ސިޔާސަތެ ރަީއސް  އިސްކަންދޭ  ވަރަށް  ސަރ ކާރ ެގ  މި ެގ  އް. 

ފ ލ ހ ން ސިފައިންނާ    ކ ރެވެމ ންދާއިރ ،  ތެރޭެގ ރަށްތަކ ަގިއ ފ ލ ހ ން ާގއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް އަތޮޅ ސިޔާސަތ ެގ ދަށ ން

ެވެގންދިޔައިރ  ވެސް ފ ލ ހ ންެގ އަމިއްލަ ސްޓޭޝަންސްތަކ ެގ    ވަކި މ ައއްސަސާެއްއެގ ޮގތ ަގިއ ގާއިމ ވިތާ ސަތާރަ އަހަރ 
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އެންމެ ސަތާރަ ސްޓޭޮގތ ަގއި މިހާތަނަ ދިރިއ ޅޭ ސަތޭކަ އެާގރަ ރަށ ަގިއ  ޝަން. އާދެ! މިހާރ  ވެސް މީށް ހ ރީ  ހ ން 

މީެގ ސަބަބ ން  އެންމެ ސަތާރަ ސްޓޭޝަން ޕޮލިހ ންެގ އަމިއްލަ ސްޓޭޝަންސްތަކ ެގ ޮގތ ަގއި ހ ރީ.    ،ފ ލ ހ ން ތިބިއިރ 

ހޯދ މ ގެ   އްލެއްހަ  އާދެ! މި ކަމަށްހ ންތަކެއް ކ ރިމަތިވި.  ޮގންޖެ  ،ކ ރ މަށް ވަރަށް ިގނަ ދަތިތަކެއް  ފ ލ ހ ންެގ މަސައްކަތް

ފެށިެގން ފ ލ ހ ންެގ އަމިއްލަ ސްޓޭޝަން ރަށްރަށ ަގއި ާގއިމ ކ ރ މަށް   ސ ރެޮގތ ން މި ސަރ ކާރ ެގ ވަރަށް ކ ރީ ކޮޅ ން

ޖެކްޓ   ޮގތ ން އެ ޕްރޮ  ޔާ ޢަމަލީވަނީ އިރާދަކ ރެއްިވއް  ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެިވެގން ައއިސް، މިހާރ  މި

މިހާރ  ކަންކަން ޝެޑިއ ލްކ ރެވިފައި ހ ރިވަރ ން   ،ވަރަށް ކައިރިއަށް އާދެވިފަ. އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ  މި ކ ރަނީ  ތ މާފަށައިަގ

. އާދެ! މި ލް މަހ ެގ ތެރޭަގއި މި ޕްރޮޖެކްޓ ެގ މަސައްކަތް ފަށައިަގނެވޭނެ ކަމަށްޕްރީށް މިއޮތް އެއައިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ކ ރި 

  ެއޮގތ ން ރަށެްއަގއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމ ކ ރ މަށް.    61ވަނީ    ށް ރޭވިފައި މިތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަމަސައްކަތ ެގ  

ނިންމިފަ ވަނީ  ެއޅ މަށް  ސްޓޭޝަނެއް  މީެގ  ެވސް  ތިމަރަފ ށީަގއި  އަދި  ތ.  ކ ރަނީ،  މި  އ ންމީދ   އަޅ ަގނޑ މެން   .

ެއްއ   ؛ ހިސާބ ަގނޑެއް ނ ވަތަ އަތޮޅ ތަކެއްގެ ބަހާލައިެގން ެއއްރީޖަންތަކަކަށް  ،ކ ރ މ ެގ ވިސްނ ން ެގންގ ޅެނީ މަސައްކަތް

   ، ެގ ތެރޭއަހަރ   މަށް. އާދެ! މިޔ އަތޮޅ ތަކެއް ނ ވަތަ ކައިރި އަތޮޅ ތަކ ަގއި ެއއްކޮށް މަސައްކަތް ފަށައިެގން ކ ރިއަށް ެގންދި

ނ ވޭ. އަދި  އްަގނޑ މެން މ ޅިން ނިންމާފައެމި ދެންނެވިހެން އެޕްރީލް މަހ ެގ ތެރޭަގއި ޕްރޮޖެކްޓް ފަށާނެ ހިސާބ  އަދި އަޅ  

ނ ވަތަ އަތޮޅ ތައް  ރީޖަނެހ ރިހާ  ކޮން  ރީޖަންތަކ ަގއި  ިއސްކަންދޭނީ  އެންމެ  މ ޅިން   ،އްތޯ  ވެސް  ތަރ ތީބ   ެއ 

 ،ނ ޭވ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  މި ދަނީ އެ މަސައްކަތް ކ ރަމ ން. އެންމެ ފ ރަތަމަ ފަށާނެ ހިސާބާއިއްނިންމާލެވިފައެ

ެގ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މ ޅި ޕްރޮޖެކްޓ    ، ކ ރަނީކ ރަމ ން. އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ އެ ތަރ ތީބ ެއޮގތަށް    ،ހިސާބާ  ފަށާނެދެން  

މަސައްކަތް ވެސް މިއަހަރ  ނިމެންވާއިރަށް އޮންނާނީ އެްއކޮށް ފެށިފައި ކަމަށް. އަދި މި އަންނަ އަހަރ ެގ މެދ ތެރެއަށް 

އަށް    80 % ތެރެއިން ާގތްަގނޑަކަށްމި އަންނަ އަހަރ  ނިމެންވާއިރަށް މީެގ  .މަށްވާއިރަށް ިގނަ ބައި ނިންމާލެިވދާނެ ކަ

ވ ރެ ިގނަ މަސައްކަތް ނިމިފަިއ އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ެމން ވަރަށް ބޮޑަށް އ ންމީދ ކ ރަން. މި އަންނަ އަހަރ  ނިމޭއިރ  

ތައް ނޫނީ ހ ރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ޖެކްޓ ކޮށް ހ ރި ޕްރޮއެންމެ ބޮޑެތި ؛ިގނަ މަސައްކަތް ނިމި، ވަރަށް މަދ  މަސައްކަތެއް ނޫނީ

ކ ރަނީއިރާދަކ ރެްއވި  މި  އ ންމީދ   އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ނިިމެގންދާނެ.  ހިސާބަށް   ،އްޔާ  ޖ ލަިއ  ޖޫން،  އަހަރ ެގ  މި 

 އެންމެ ލަސްވެެގން ތިމަރަފ ށީަގއި ވެސް ފެށިެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ދާންވާއިރަށް 

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތ ން 

 ންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތިމަރަފ ށީ
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 ޝ ކ ރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަށް ޖަވާބ  ލިބިއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .   ތ  ހ ޅ ވާލަނީ އިތ ރ  ސ ވާލ ރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ޖާބިރ .هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

އަޅ ަގނޑ  ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ސ ވާލަކީ،  ؛ރި ރައީސް ިއްއޒަތްތެ  !ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ވަރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާޝ ކ ރިއްޔާ  

 ގައިމިސާލެްއެގ ޮގތ ން ކާށިދޫަގއި އޭނާެގ ައއ ލާދ  މީހާ ފ ލ ސް ސްޓޭޝަން  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ސް ސްޓޭޝަންތަކ ަގއި

އެހ ންމި   ރަށ ގެ   ނަނީ.  އެ  މީހާ  ސްޓޭޝަން  ރަށަކ   ނަތީޖާ  ަގއި ފ ލ ސް    ފ  ޞާއިންޢަދ ލ   ،އަކީބެހެއްޓ މ ެގ 

 މި އެތެރެކ ރާ ހ އްދަކޮށްެގން  ނ ކ ރެިވެގންދާ ވާހަކަ. ެއއަށް އަޅ ަގނޑ  ޖަވާބ  ބޭނ ން. ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ރާއްޖެއަށްއިމ ާގ

ެއީއ  ؟ ނޫންހޭވީއަލ ން ބޮންޑަށް ެގންޮގސް، ވިްއކަން؟ ނައްތާލަނީ ކީްއެވެގންތޯއެ  ކޮށްފައި،  ކަސްޓަމަށް އިމްޕޯޓ ބަނގ ރާ.  

ން  ދީެގޖެހޭނީ. ަގާވއިދ ން ހ އްދަށޭ  ކޮކެއިން، މެތް މިކަހަލަ އެއްޗެހި ނައްތާލަންްއެގ ޮގތ ން  ލެސާ. މިސޭހ އްދަދޭ އެްއޗެއް 

 ؟ ކީއްެވެގންހޭ ައޅ ަގނޑ މެން ނައްތާލަން މި ޖެހެނީ ވިްއކާ ެއއްޗެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ  މް އެފެއާޒް ރ އޮފް ހޯމިނިސްޓަ

ގާއިމ ކ ރ މ ެގ  އާދެ!   ރަށްރަށ ަގއި  ފ ލ ހ ން  އާދެ!  މެންބަރ ން.  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ރައީސް  ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ށް ނިސްބަތްވާ ފ ލ ހ ން ރަށ ަގިއ  ށަރަ ، މަސައްކަތް ކ ރަމ ންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ދިމާވާ ެއއް ޮގންޖެހ ން ެއއީ

ވަރ ެގ ޮގންޖެހ މެއް ހ ން ރަށ ަގއި ނ ބޭތިްއބ ން. މި ދެ ކަމ ަގއި ވެސް ެއކަށީެގންވާ އަދި ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ފ ލ   ،ބޭތިއްބ ން

 ޢާއިލާއާ  ،ތ ންާގ  ަވޒީފާ އަދާކ ރާިއރ  ޢާއިލާއާ،  ކޮށް ހިތްވަރ  ދެވޭތޯ ބަލާ ސިޔާސަތެއް ެއއީއޮވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ޕްރޮމޯޓ 

ރިވާ ޮގތަށް ަވޒީފާ އަދާކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދިނ މަކީ އެކ ަގއި ތިބެ، ޢާއިލާއަށް ެވސް އެންމެ ހެޔޮ ޮގތެއް މެދ ވެ 

ހިތްވަރ ދޭ އަދިއެކަމަށް  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ށްެއކަމަ  ،  ާގނޫނ   މަސައްކަތަކީ  ފ ލ ހ ންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  ބަލާ   

ޮގންޖެހ ންތަކަކީ އެ  ގައިމަސައްކަތް ކަމ   ބަެއއް ކަހަލަ  ދިމާވާ  ބަެއްއ  އިން ސަލާމަތްވާތީެވ، އެކަމ ަގއި  ވ މަށް ޓަކައި 
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ޮގންޖެހ ން ދިމާވާ މައްސަލައެއް. ެއ   ،ފަހަރަށް ދެންމެ ކާށިދޫ ދާއިރެާގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް ވިދާޅ ވި ފަދައިން

ތެރެއިން   ސަބަބާ ފ ލ ހ ންެގ  މިހާރ   ވެސް    ނޑ މެން އަޅ ަގ  ހ ރެ  ރަށެްއެގ  ކޮންމެ  ސިޔާސަތަކީ،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ބޭރ  ބޭފ ޅެއްެގ ޮގތ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ތިއްބަވާ އޮފިސަރ ންގެ ސްޓޭޝަންެގ އިންޗާ ޖަކަށް ހ ންނާނީ ރަށ ން 

މެން އެކަމަށް ހިތްވަރ ދޭ ތެރެއިން ވީހާ ިގނަ އަދަދެްއެގ އޮފިސަރ ންނަކީ ރަށ ެގ އޮފިސަރ ން ކަމ ަގއި ހެދ މަކީ އަޅ ަގނޑ 

ބައެއް އަތޮޅ ތަކަށް ނިސްބަތްާވ    ،ވެސް، ފ ލ ހ ންެގ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރ މަނަނ ވަތަ އެކަމަށް މަސަްއކަތްކ ރާ ކަމެއް. އެހެން

ވަރަށް ިގނަ ފ ލ ހ ން ތިއްބަާވއިރ ، އަނެއް ބައި އަތޮޅ ތަކަށް ނ ވަތަ ރަށްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފ ލ ހ ންެގ އަދަދ  މަދ .  

ޖެހ ން ބޮޑ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ވެފަިއވާކަން  ކ ރ މަކީ ދަތި ނ ވަތަ ޮގންއެންމެ އެދެވޭ ޮގތަކަށް އެކަން ާގއިމ   ،އެހެންކަމ ން

ކ ރިން މި ދެންނެވިހެން އިންޗާޖެއްެގ ޮގތ ަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންވީމާ، އިންސާފ  ގާއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި 

 ޢާއިލާއާަގއި ދެން އަޅ ަގނޑ ެމން ބަލަނީ ވީހާވެސް  ށްފަހ އެހެން ރަށެއްެގ އިންޗާޖެއް ހ ރ މަ  ،ރަށ ެގ އިންޗާޖ  ހ ރ މަށްފަހ 

ާގތ ން އެ ޚިދ މަތް ދެވޭނެ ޮގތެއް މެދ ވެރި ކ ރެވޭތޯ. ދެން ހަމަ މި ކަމ ަގއި ތި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އެކި ދިމަދިމާެގ  

އާދެ! އަޅ ަގނޑ   ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑަށް ވެސް އެކަން އާދޭ.    އަޅ ަގނޑ ައންނާނެކަން  ކަންކަން    މިޝަކ ވާތަކާއި  

ިގނަ    ،ޗާއި އަދި ބަނގ ރާ ނައްތާލ މ ެގ މައްސަލައަކީ، އެކަމ ަގއި ިގނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކ ރެވިެގން މަސްތ ވާތަކެއްހިތ ން  

ހެދިެގންސޫއ  އެހެންވީާމ، އެ  ، ލ ތަކެއް  ައޅ އެްއޮގތަށް    ންކަމާކަ  ނިންމިެގންދާ ކަންކަން.  ަގނޑ މެން ވަރަށް  ކ ރެވޭތޯ 

ދޭތެރޭ އިތ ރ    ގ ޅ ން ހ ރި އެހެން ދާއިރާތަކ ން އެއާ  ސް އަދި ކަމާެއކަމ ަގއި މަޖިލިސްެގ ތެރެއިން ވެކ ރަން.  މަސައްކަތް

 ރާތަކ ންއިދާދޭތެރޭަގިއ ހަމަ ގ ޅ ންހ ރި ހ ރިހާ    ތ ން އެއާވިސްނ ންފ ޅ ތަކެްއ ހ ރި ކަމަށް ވާނަމަ، އެީއ އަޅ ަގނޑ  ހި

 ރާކޮށް ޮގތް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.  މަޝްވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރޞަތ 

 .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  . އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގށްޙަސަން އަޙްމަދަ

 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ވަޒީރ ޝ  އިްއޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ސ ވާލަކީ  !ކ ރިއްޔާ  ޕޮލިސް    ،އަޅ ަގނޑ ެގ  އިނގ ރައިދޫެގ 

  ަގއިޑްރަާގއި ތަކެތި ވައްދާއިރ   ،ޖަލ ތަކަށް ފޯނާއިދެވަނަ ސ ވާލަކީ،  ؟ ކ ރެވޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯއިމާރާތް  ސްޓޭޝަން

ގ ޅި ރާއްޖެ ެގންނަ މީހ ން މިހާރ     ވާލަކީ، ބޭރ  ހަނގ ރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާތިންވަނަ ސ ؟ އެކަމަށް ހައްލެއް ެގނެިވއްޖެތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟މ ންއެއަށް ޢަމަލ ކ ރަ  ،ންތޯއެއްޮގތްވާ ޮގތ ެގ މަތީ ޢަމަލ ކ ރަމ ންދަނީ ާގނޫނާ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ  

މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ   ފެށ މ ަގއި    އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ   ތެރޭމިކ ރިން  ރަށްތަކ ެގ  ނ ވަތަ ދެންނެިވ  ަގއި 

 ަގއިފެށިެގންދާއިރ   އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި ޕްރޮޖެކްޓ ކ ެގ ތެރޭަގއި ރ. އިނގ ރައިދޫ ވެސް ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ،  ސްޓޭޝަންތަ

ކަސް، ޖަލ ތަކަށް މަނާތަކެތި ވެއްދ މ ެގ މައްސަލައަށް  އައިނގ ރައިދޫަގއި ވެސް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އެޅިެގންދާނެ. ކޮންމެ

ހޯދ މަ ކ ރަމ ހައްލެއް  މަސައްކަތް  ިގނަ  ވަރަށް  ވެސް  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ެގންދަންށް  އެބަ  އެޮގތ ން ން   .

ޕްރޮަވއިޑަރ ެއ   ތަކާސަރވިސް  ވެސް  މިހާރ   ޖަހައިެގން  އެންޓަނާެއއް  ޚާްއޞަ  ތެރޭަގއި  ޖަލ ެގ  ވާހަކަދަްއކަިއެގން 

އާންމ  ޮގތެއްަގއި ބޭނ ންކ ރާ ފޯނ  ނޫން   ؛ ބޭނ ންކ ރާތަންތަނ ގައި  އެންޓަނާތަކަށް ރިސީްވވާ ވަކި ސިްގނަލްތަކަށް އެ

އެ    ،އަދި އެ ފޯނ  ހޯދ މާއި  ،ކ ރ ާމއިއެ ފޯނ  ބްލޮކް  ،އްޖެ ނަމަ، އެ ފޯނ  ދެނެަގނެފޯނ  ނޫން އެހެން ފޯނެއް ަވދެ

ދެ މީެގ  ާގތްަގނޑަކަށް  އެއީ  ެގންދަން.  އެބަ  ކ ރަމ ން  އަޅ ަގނޑ ެމން  ެވސް  ދ ވަސް  މަސައްކަތް  ކ ރިން   މަހެއްހާ 

ދ ވަހ ެގ މަސައްކަތްތަކަކަށް ފަހ . އަދިެވސް   ވަރަށް ިގނަ  ާގތްަގނޑަކަށް ނިންމާލެޭވަވރ ވީ  ޑ މެންނަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓ އަޅ ަގނ 

ޚިދ މަތް މ ވާސަލާތީ  ެއބަހ ރި.  ޮގންޖެހ ންތައް  ބައެްއ  ހ ރި  ޮގތ ން  ާގނޫނީ  ޚިދ މަތް  އެކަމ ަގއި  މީހ ންެގ  ދިނ މ ަގއި 

ތެރޭަގއި ބަެއއް ިއޝޫސްތަްއ    ެގކޮމިއ ނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ   ލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަދިވެސް ސޫތަކާއި އ  މެދ ކަނޑާލެވޭނެ ހަމަ

މިދިޔަ ހަފ ތާެގ . އަދި  ތަކެއް ބާއްވާފަކަން ހައްލ ކ ރ މަށް މިދިޔަ ހަފ ތާަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ވާނީ މީޓިންހ ރި. އެއެބަ

ަވއްދަން ޖަލަށް  ވެސް  މަސްތ ވާތަކެތީެގތެރޭަގއި  އަދަދެްއެގ  ިގނަ  ފޯނ    !ސޮރީ  ؛އ ޅ ނ   މަސްތ ވާތަކެއްޗާއި 

ޖެހޭ  ާގނޫނީ ޮގތ ން އެއަށް ޢަމަލ ކ ރަން  ،. އަދި އެ ތަކެތި ވަނީ ފ ލ ހ ންނާ ހަވާލ ކ ރެވިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަނީ ހޯދިފަ 

ފަހަތ ަގއި ހަމަ ވަރަށް  ޭއެގ  ،މި ކަމަކީ   ،ސަްއކަތް ވަނީ ކ ރެވިފަ. އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިންޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ މަ

 ދެކޮޅަށް އަޅ ަގނޑ މެން ފ ލ ހ ންެގ އާިގނަ ކަންތައްތައް ހ ރެެގން، ނެޓްވޯކ ތައް ޮއެވެގން ކ ރެވެމ ންދާ މަސައްކަތް. އެ 

އ ޅޭ ވަރަށް ިގނަ  ޖަލަށް ވައްދަން   ،ކޮށް   ތަކެއް ިގނަ މަސައްކަތްއެހީތެރިކަން ވެސް ހޯދައިެގން ކަރެކްޝަންެގ ފަރާތ ން

ފާހަަގކ ރަން. ޭއެގ ތަފާސްހިސާބ ތައް އަޅ ަގނޑަށް    ތަކެތި މިދިޔަ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި ހޯދައި ނައްތާލެވިފައިާވކަން އަޅ ަގނޑ 

އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ތަކެތި ހޯދައި ނައްތާލެވިފަިއވާކަން އަޅ ަގނޑ    3މިދިޔަ    ،ނަމަެވސްނެތް. އެހެން  ެގނެވިފައި

 ފާހަަގކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި   ބަރ   ންމެ  ޒަތްތެރިިއއް  ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ  އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ 

 .ބަރ ންމެިއްއޒަތްތެރި ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ށް. އިބްރާހީމް ނަސީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

ސްޓޭޝަނ ެގ  މާލެ އަތޮޅ ެގ އ ތ ރ ެގ ބޮޑ  ބައި މި ބަލަހަްއޓަނީ ތ ލ ސްދޫ ޕޮލިސް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ފަރާތ ން ިގނަ ރަށްތައް. އެހެންނަމަވެސް، ތ ލ ސްދޫެގ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކީ މިހާރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ޕޮލިހ ންނެއް ނޫން،  

އެއީ  ވެސް  އ ޅެން  މީހ ން ނޫން  ތަނެއް  ޖަމ   .ކަމ ދާ  ައންހެނ ންެގ  ތިބީ.  ޢިކ ރީެގ  މީހ ން  އެ  އިމާރާތެއްަގއި  އްޔާެގ 

ބަޖެޓ ަގިއ    ،ސްލ  ނިދަން ވެސް ކަމ ދާ ތަނެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ އެ ތަން ބަލައިލިން. އަ  އަޅ ަގނޑ 

އެއީ ؟ އިސްކަންދޭ ލިސްޓ ަގއި ތ ލ ސްދޫ ހިމެނޭނެތޯ  ،ޕްރިއޯރިޓީ ލިސްޓ ަގއި   .ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  އެބަ އޮތޭ ތ ލ ސްދޫެގ

  އި ސްޓޭޝަނެއް. އެހެންނަމަވެސް، މާލެ އަތޮޅ ގަ ދިއްފ ށި ބަޖެޓަކ  ނެތް ޕޮލިސް    ،ވަނަ ސ ވާލަކީ  2ފ ރަތަމަ ސ ވާލ .  

  60ވި  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އެބަ އޮތްތޯ ތި ވިދާޅ   ށްއެންމެ ކ ށްކ ރ ން ިގނަ އެއް ރަށް އެއީ. އެހެންވީމާ، ދިއްފ ށްޓަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ރަށ ެގ ތެރެއިން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ   ޢިމްރާން އައްޝައިޚް އެފެއާޒް  ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ތ ލ ސްދޫަގިއ    ،ތި ވިދާޅ ވިހެން އަޅ ަގނޑ މެން  !އާދެ ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   !އާދެ

ސްޓޭޝަނެއް   ޕޮލިސް  ފަދައިންވޭގާއިމ ކ ރެ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ވިދާޅ ިވ  ތި  ޚިދ މަތް  ،.  ފ ލ ހ ންެގ  ދިނ މ ަގއި ިމއަދ  

ދިނ މ ަގއި ޚިދ މަތް  އިހަމަ އެ ތަނ ަގ  ،ވަރަށް ހާލަތ  ދަށްކޮށް  ،ތ ލ ސްދޫަގއި ބޭނ ންކ ރެވެމ ންދާ އިމާރާތަކީ ނ ވަތަ ތަނަކީ

ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދ މަށް  ަގބޫލ ކ ރަން. އެ  ވަރަށް ދެރަކޮށް ހ ރި ތަނެއްކަން އަޅ ަގނޑ   ،ވަރަށް ިގނަ ޮގންޖެހ ންތައް ހ ރި

ރ  ެވސް ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދ މަށް ޓަކައި މިހާސްޓޭޝަން ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން ވެސް އެ ؛ޓަކައި ފ ލ ހ ން މިހާރ  ެވސް

ކ ރައްވަމ ން އެބަ ެގންދަާވ. އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  ވެސް ަގަވިއެގން ވެސް މަސަްއކަތްތަކެއް  ންފ ލ ހ ން އަމިއްލައަށް އިސްނަ

އެ މަޝްަވރާތައް މިހާރ  ވެސް އެބަ އެ    ، ހައ ސް ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ ބޭނ ންކ ރެވިދާ ފަދަ ހާލަތަކަށް ެގނެވިދާނެތޯސްޓޭޓް

ދިނ މ ަގއި ހ ރި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް  އިސް ކ ރަްއވަމ ން އެބަ ެގންދަވާ. ެއހެންވީމާ، ތ ލ ސްދޫަގބޭފ ޅ ން ވެސް މިހާރ  ވެ
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ދަތިކަމާއި ފާހަަގކ ރަން. އަދި އެ   ،މަރ ކަޒ ެގ  އަމިއްލައަށް  ޮގންޖެހ ން ވަރަށް ބޮޑ ކަން އަޅ ަގނޑ   ހައްލެްއ  އެ  ކަމަށް 

؛ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ދެން ދިއްފ ށި  ސަްއކަތްކ ރަމ ންދާމަެއއްކޮށް    ހޯދ މަށް ޓަކައި ފ ލ ހ ންނާއި މިނިސްޓްރީއާ

ދިއްފ ށި ޮގތ ަގއި  ރަށެއްެގ  އިސްކަންދޭ  އެންމެ  ރަށްރަށ ެގ  ާގއިމ ކ ރާ  ފ ލ ހ ން  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  މި    ކޮންމެއަކަސް 

އެކ  ޔާ  އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަ  ދެންނެވި ސްޓޭޝަންެގ ލިސްޓ ަގއި ދިއްފ ށި ނެތްކަންހިމެނިެގންވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކ ރިން މި

ހަމަ ރަށް ނިންމާފައި ދެން އެހެން ރަށްތަކ ަގއި ވެސް    60މި    ،އ ންމީދ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ ދެން  ފާހަަގކ ރަން.    ހަމަ

ެއައށް މަސައްކަތްކ ރާނެ ކަމަށް.   ،ޮގތްތަްއ އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދައިމަށް ތަފާތ   ޅ އެ  ފ ލ ހ ން ާގއިމ ވެ ތިބޭނެ މަރ ކަޒ 

ދަނީ ރަށ  ކައ ންސިލ ން ބައެއް ފަހަރަށް ފ ލ ހ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭ   ބޭތިއްބ މ ެގ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެހިެގންފ ލ ހ ން މިހާރ  

ބައެއް އިމާރާތްތައް ނ ވަތަ ެއ ރަށ ަގއި ކ އްޔަށް ނަަގިއެގން ފ ލ ހ ން ބައިތިއްބާ އިމާރާތްތައް. އެހެންވީާމ، ފ ލ ހ ންެގ 

ގާއިމ ކ ރެވެން ސްޓޭޝަނެއް  ޚިދ މަތްދެންއަމިއްލަ  ތެރެއިން  އިންތިޒާމ ެގ  މި  ެވސް  ރަށ ަގއި  އެ  ކަންކަން    ދިނ މ ެގ 

ގާއިމ ކ ރ މ  ރަށ ަގިއ  ެއ  ފ ލ ހ ން  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  މި  ެގންދެވޭނެ.  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް    ެގއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ 

 ެގންދަން. ޝ ކ ރިްއޔާ.  އެބަ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް  

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ވަޒީރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގއަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަރ   ންމެ  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރެންދޫ 

 .  ބަރ ންމެިއްއޒަތްތެރި ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ .  ށްޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމަ

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަ  ބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްންކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެ

؟ ދޭން ފެށޭނީ ކިހާތަނަކ ތޯ ަގިއ ޕޮލިހ ންެގ ޚިދ މަތްއޮޅ ވެލިފ ށީ ޅ.    !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ހަބާ މިނިސްޓަރ 

ނ ދާތީވެ. ދޭ. މި ވަގ ތ  ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ލިބެމ ންއެއީ އެ ހިސާބ ަގއި ރިސޯޓ ތަްއ ވަރަށް ިގނައިން ތަރައްޤީވަމ ން އެބަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ   ޢިމްރާން އައްޝައިޚް އެފެއާޒް  ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ



2220 މާރިޗ   21          ޖަލްސާ                               ވަނަ   20ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

10 

 

ދެންނެވިހެން  ޝ ކ ރިއްޔާ ކ ރިން  މެންބަރ .  ވެސް  ،އިްއޒަތްތެރި  އަހަރަކ   ކޮންމެ  ވެސް   ؛އަޅ ަގނޑ މެން  އަހަރ   މި 

ރަށ ަގއި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ގާއިމ ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ފެށ މަށް މި ދަނީ    25އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރަށް ހަމަ މ ޅިން އަލަށް  

ފަހ ަގއި މ ޅި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހާ ރަށްތަކަށް ބެލ މަށް  ، ންވާ ޮގތަކީ ކ ރަމ ން. މި ރަށްތައް ތަރ ތީބ ކ ރެިވެގމަސައްކަތް

އެ ހިސާބ ަގނޑ ަގިއ   ،އަދި ފ ލ ހ ން ާގއިމ ވެ ތިބޭ މިންވަރާއި  ،ދެވޭ ރަށްރަށާއިއެ ރަށާ އެންމެ ކައިރިން ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް

ފަދަ ކަންތައްތަކަކަށް  މި  ،ކ ށް ހިންާގ މިންަވރާއި  ،އާއި އާބާދީ  ،ފ ލ ހ ންެގ ދަތ ރ ފަތ ރ  ކ ރ މ ެގ ނިޒާމ  ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތާއި

ތަރ ތީބ ކ ރަމ ން ލިސްޓ   އަޅ ަގނޑ މެން  ފަހ ަގއި  ރާއްޖެ ބެލ މަށް  މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮންމެއަކަސް،  ދަނީ. 

އިމ ކ ރެވެނީ މި ާގ  އަހަރ   މި  ނަށްވަނައަށް. ައޅ ަގނޑ މެން  44ންނަނީ  ތަރ ތީބ ކޮށްލިއިރ ަގއި އޮޅ ވެލިފ ށި މިހާރ  މި އަ

އެއް ނެތް އިނޭގތޯ. ދެން ނ   އްއެފައަދި ހިމެނި  .ރަށް. އެހެންވީމާ، މި އަހަރ ެގ ރަށްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ނ ެއއް ހިމެނޭ  25

 ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ.  ން ެގންދާނަމެން މި ތަރ ތީބ ތަކަށް ބަލަމ ންއަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ިއއްޒަތްތެރި  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ކ ޅ ދ އްފ ށީއަރ ވަނީ  ތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތް

 . ބަރ ންމެިއއްޒަތްތެރި އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ކ ޅ ދ އްފ ށީށް. ބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފަންމެ

 

 ދެްއކެވ ން: ވާހަކަ ބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފްންއ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ވަނަ އަހަރ     2020ޖެނ އަރީ    1  ،ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ    އިބްރާހީމްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  

ވ މާ ގ ޅިެގން ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި ސިޓީ ޕޮލިސް އ ފެއްދ މ ެގ މަސަްއކަތް މިހާރ  އްޓަށް ސިޓީެއްއެގ ދަރަޖަ ދެށްކ ޅ ދ އްފ 

ކޮބައިތޯ  ހިސާބަކީ  އ ފެދިެގން  ،އާއި ޮގސްފަިއވާ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ؟ ދާނެތޯކިހާތާކ   ދިމާވެފައިވާ    އަދި  ސްޓޭޝަނަށް  ޕޮލިސް 

ކަމ ަގއި އަދި މި  ؟ޖާަގިއެގ ދަތިކަން ހައްލ ކ ރ މަށް ރޭވިފައިވާ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ  ، ބޮޑ  ެއއް މައްސަލަ ކަމ ަގިއވާއެންމެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ ހައްލެއް ލިބިެގންދާނީ ކިހާތާކ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ   ޢިމްރާން އައްޝައިޚް އެފެއާޒް  ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ
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ތ ރ ެގ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތި ވިދާޅ ވިހެން އ   !އާދެ

ކ ޅ ދ އްފ ށީަގިއ    ،ހަމަ ވަރަށް މ ހިންމ  ރަށެއްެގ ޮގތ ަގއި އަދި ސިޓީއެްއެގ ޮގތ ަގއި ކ ޅ ދ އްފ ށި ކަނޑައެޅިފަިއވާއިރ ަގއި 

ހަރ ދަނާކ ރ މަށް   ފ ޅާކޮށް  އިތ ރަށް  ޚިދ މަތް  މަސަްއކަތްޓަފ ލ ހ ންެގ  ކ ރެވޭ  ތެރެއިންތަކ  ކައި  ފެށިފައިާވ  މިހާރ     ،ެގ 

ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ރޭވިފައި އެބަ އޮތް.  ހެޑްކ އާޓަރ އިތ ރަށް އެކްސްޕޭންޑްރެއިން ކ ޅ ދ އްފ ށީެގ ރީޖަނަލް  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ތެ

ޓެރި  އްޮގތ ަގއި ދާނެ. އަދި ައޅ ަގނޑ މެން ވާނީ މިދިޔަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި އަވަ ކަން އެ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި

ފަށަ ޚިދ މަތް ވެސް  ތަމްރީނ ކޮށް  ،އިފ ލ ހ ންެގ  ފ ލ ހ ން  އިތ ރަށް  އަވަ   ،އެއަށް  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ  އްފ ލ ހ ން  ޓެރި 

ކަމަށް ބޭނ ންވާ އިތ ރ   ފަލްސަފާެގ ތެރެއިން އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަކެއް ފަށާފަ. މިހާރ  ވެސް އެ

އަޅ ަގނއެބަ  ތައް  ޓްރެއިނިން އެހެންވީމާ،  ެގންދެވޭ.  އޮތް   ޑ ކ ރިއަށް  މި  މިހާރ   އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  އ ންމީދ ކ ރަނީ 

 ދަތިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑ  ހައްލެްއ މި ޕްރޮޖެކްޓ  ނިމިެގންދާއިރ ަގއި ލިބިެގން އަންނާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަރ  ންމެއިްއޒަތްތެރި  މަތިވެރި ދާއިރާެގ އަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  

 .ބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި މަތިވެރި ދާއިރާެގ  ށް. ޙަސަން ޒަރީރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ތިން ޔަތްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ވާނީ ދެޢާނިސްބަތަށް ރިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އއ. ފެރިދޫަގއި ކ ށ ެގ ވެށީެގ  

އަހަރ ފަހަރަކ  މަނިކ ފާނާ ބައްދަލ  ވެސް ކޮށްފަ ކ ރީކޮޅ  ދެއްވާނެ    ެގ. އެ ރަށ ެގ ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ ޚިދ މަތް މި 

؟ ކަމ ެގ އަޕްޑޭޓަކީއެ  ކޮބައިތޯ  ،މަސައްކަތްކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް މަނިކ ފާނ  ވިދާޅ ވި. އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ   ،ކަމަށް

އއ. ހިމަންދޫަގއި    ،ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ ން  ހަމަ އެާއެއކ  އަޅ ަގނޑ  ؟ ހިސާބެއްަގއިތޯދާނީ ކިހާއެ މަސަްއކަތް ފެށިެގން

 ؛ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމ ކ ރ ަމށް ވަނީ މި އަހަރ  ހަމަޖެހިފަ. ހިމަންދޫަގއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ަގއިތޯހިސާބެއްސައްކަތް ފެށިެގންދާނީ ކިހާޢަމަލީ މަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ   ޢިމްރާން އައްޝައިޚް އެފެއާޒް  ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ
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އަދި ޝ ކ ރިްއޔާ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މި އަހަރ  ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ފަށާ    ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރިްއޔާ    !އާދެ

ކަމ ަގއި އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއް ޮގންޖެހ ން ރަށްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ފެރިދޫ ހިމެނިފައިވޭ، އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މި

ނީ ހަމަނ ޖެހިެގން. ތަނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އ ޅެށް ތަނެއް އަދި މިހާއެބަ އޮތް. ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ގާއިމ ކ ރ މަ

އެކ ަގއި ފ ލ ހ ން ގާއިމ ކ ރާނެ އިމާރާތެއް ލިބ ން ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމަކަށް    ކ އްޔަށް ނ ވަތަ ކައ ންސިލ ެގ އެހީތެރިކަމާ

އެހެންވީމާ ައޅ ަގނޑ މެން  ކިބައި  ވެެގންދޭ.  މެންބަރ ެގ  އެހީތެރިކައިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  ވެސް  މި  ށްމަން  ކަމ ގައި.  އެދެން 

އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ ވަކި މ އްދަތެއް ވަންދެން އެ ރަށ ަގއި ފ ލ ހ ން ގާއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ އްޔަށް ހިފަިއެގން ިވޔަސް  

ވަކި މ އްދަތެްއެގ   ؛މަށްޔ ންދިނ ވަތަ ކައ ންސިލ ެގ އެހީތެރިކަމާ އެކ  ވެސް ފ ލ ހ ން ގާއިމ ކ ރާނެ ތަނެއް ލިބޭތޯ ބަލަމ ން ެގ

އެ  ،ތެރޭަގއި  ނިމިޕްރީާގތްަގނޑަކަށް  މަސް  ވާނަމަ  ،ލް  ކަމަށް  ހަމަނ ޖެހިއްޖެ  ތަނެއް  ދާއިރަށް  މެދަށް  މަހ ެގ    ، މޭ 

ޖެހިދާނެ ކަމަށް މިހާރ  ވެސް އޮންނާނީ ބަދަލ ކ ރަން  ށްއަޅ ަގނޑ މެން އެ ދާއިރާަގއި ނ ވަތަ އެ ރަށާ ކައިރީަގއި އޮތް ރަށަ

ދެންނެިވފަކޮންމެ ވަރަކަށް  ތަރ ވެސް  އިސްކަންދޭ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ ެމން  އެހެންވީމާ،  ފެރިދޫ.  ބަލާއިރ ަގއި    އަށް ތީބަށް 

ދާނެ. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ހަމަޖެހިެގން  ،ކަން އެ ޮގތަށް ކ ރެވޭތޯ. އެހެންވެއްޖެ ނަމަދެވޭ. ައޅ ަގނޑ މެން މި ބަލަނީ އެއިސްކަން

އި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އެބަ އޮތް. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި  ތެރޭގަ ޕްރޮޖެކްޓ ެގދެން ހިމަންދޫަގއި މި  

 ދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ހިމަންދޫ ފެށިެގން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަރ  މ ޙައްމަދ  ންމެިއްއޒަތްތެރި  ވެލިދޫ ދާއިރާެގ  އަރ ވަނީ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ 

 . ބަރ ންމެ އިްއޒަތްތެރި  ވެލިދޫ ދާއިރާެގށް. ޝަފީޤަهللا ޢަބްދ 

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ ޝަފީޤްهللا ބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ންވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެ

ދޫކޮށްފައި އޮންނަނީ. އަންނަ ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން ބިމެއް    2007ޝ ކ ރިއްޔާ. ވެލިދޫަގއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހަދަން  

މަހަށް  ޕްރީލްއެ ދ ވަހެއްަގއި  15  ވަޑަިއެގންނެވި  މަޖިލީހަށް މަނިކ ފާނ   މި  ފަހ ން  އެންމެ  ވެެގންދާނެ.    11  ،އަހަރ  

ިއރަކ ންތޯ މަސައްކަތް ފެށޭނީ. ވެލިދޫަގއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކޮން  ، ދެންނެވިންލ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ސ ވާ  2021އޮކްޓޫބަރ   

އެ މަސައްކަތް    ،އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން ފެށޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަހަރ  ނިމިެގން ހިނަގްއޖެ. ސ ވާލަކީ  ؛ވިދާޅ ވި 

  ،އެްއަގއި ވިދާޅ ވެފައިވޭ ޓީ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިބ އިބަންޑާރަ ނަ  ،ސ ވާލަކީވަނަ    2އަޅ ަގނޑ ެގ  ؟ ފެށޭނީ ކޮން އިރަކ ންތޯ

ކަމަށް.   ކ ރާަގޑ ބަޑ   ލާޙަތަޙ ޤީޤ  މަރ   ިއ،ބައެއް ފ ލ ހ ން ޯގސްތައް ހަދަ  ،ަގއި ފ ލ ހ ންތ  ތަޙ ޤީޤ  ހިންގ މ ަގއި ަގސް
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އެ ޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަްއވާ ފ ލ ހ ންނާ މެދ  އަޅ ްއވާ ފިޔަަވކީ ؟ ކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން މަނިކ ފާނ  ވިދާޅ ވާނެ ެއއްޗަކީ ކޮބައިތޯމި

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ   ޢިމްރާން އައްޝައިޚް އެފެއާޒް  ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތި ވިދާޅ ވިހެން މި ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ތެރޭަގއި ވެލިދޫަގއި ވެސް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް  

ވަރަށް ިއސްކަންދޭ ޕްރޮޖެކްޓެްއ މިީއ    ައޅ ަގނޑ މެން؛ މި ޕްރޮޖެކްޓ ހަމަ  އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  

ދެންނެވި ފަދައިން   ވެސް  ކ ރިން ވެސް ފެށިއިރ   ،އ ންމީދ ކ ރަނީ  ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މަސައްކަތް  އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ

އެހެންވީމާ، ވެލިދޫަގއި ވެސް  ދިޔ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް މި ކ ރަނީ.  ލް މަސް ތެރޭަގއި ފެށިެގންޕްރީއެ

އިބ  އެ ވިދާޅ ވި ބަސްފ ޅާ ގ ޅިެގން މީެގ ކ ރިން ވެސް  ންޑާރަ ނަކޮންމެއަކަސް ބަ  !ދާނެ. އާދެއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ފެށިެގން

މަޖިލީ މި  އެރ ވ މަށް  ޖަވާބ   ލިޔ މ ން  ސ ވާލަށް  ހ އަޅ ަގނޑަށް  އެ  ސ ވާލ ކ ރަްއވާފަިއވޭ.  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގ 

ަމއްސަލަތަކަކީ އަ އެ  ،އަރ ވާފައި ވާނެ. ކޮންެމއަކަސް މެން ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ޑ ަގނ ޅ އަ ޅ ަގނޑ މެންނަށް ސީދާ ވަކި  ފަދަ 

ކޮށްފި ކަމަކަށްތ ހ ރެެގން ަގސް ފ ލ ހަކ  އެނިގ ކަމެއް  ޮގތަށް  އެ  ހ ށަހެޅި ނ ވަތަ  ؛ަގއި  ަމއްސަލަެއއް  އެހެން ސީދާ 

ރިޕޯޓެއް ކ ރެވިފަެއއް ނެތް. ެއހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން މި ބަލަނީ ފ ލ ހ ންެގ މަސައްކަތް ކ ރ މ ަގއި މ ޅި މ އަްއސަސާެގ  

ކޮށް އަޅ ަގނޑ  މި ޞައްޚާެއއީ    ،ފަދަ ބަސްތައް ބޭނ ންކ ރ މަކީޮގތަށް އެމ ޅި މ އައްސަސާއަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ  ،އި ތެރޭަގ

ެވސް ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ފ ލ ހ ންެގ މަސައްކަތް އިތ ރަށް ޮގތަކަށްހ ރެ ެއއްމ ަގއި  މަޤާ

ކަމެްއ ެއކަށީެގންާވ  އެ  ،އަދި ފ ލ ހަކާ މެދ ަގިއ ތ ހ މަތ  އ ފެދިއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ  ،އިޒިންމާކ ރ މަށާ  ،ހަރ ދަނާކ ރ މަށާއި

ޮގތަށް  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ  އެޅ މ ެގ މަސައްކަތް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން ހަރ ދަނާކ ރެވިފަ. އެ  ،ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ބަލައި

ޮގތ ން މިދިޔަ  ައޅަން. އެކަމަށް ފިޔަވަޅ އެ  ،ބަލައި  ޑ މެންއަޅ ަގނ   ކ ރެވޭ ކޮންމެ ތ ހ މަތެއް ނ ވަތަ އަންނަ ރިޕޯޓ ތައް

ެއ އޮފިސަރ ންެގ މަްއޗަށް    ،ރިޕޯޓ ތަކާއި އަދި ކ ރެވިފަިއވާ ތ ހ މަތ ތަކަށް ބަލައި   އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ ެވސް ކ ރެވ ނ  ބައެއް 

ޮގތަށް  ކަން މިަގއި ފ ލ ހ ން މިތ  . އެހެންީވމާ، ސީދާ އެނިގތިބެ ަގސްޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ވާނީ އަޅާފައަޅަން

ެއން  ،ކ ރެއޭ ެއއީ  ބ ނ ން  ަގޑ ބަޑ ކ ރެއޭ  ތަޙ ޤީޤ ތައް  އަޅ ަގނޑަކަށް ދަންނަާވކަށް ނ ވަތަ  ޮގތް ކަމ ަގއި  މެ ރަނަގޅ  

 . ޝ ކ ރިްއޔާ.  ނެނ ކެރޭ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިބ  ހ ވާެގ މަތީަގއި  މި ތަނ ަގިއ ބަންޑާރަ ނަ  ،ރިޕޯޓ ކ ރެވިފައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅ ިވ ނަމަވެސް؛ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

އެއީ ހ ރިހާ ތަނަކަށް ރިޕޯޓ ކ ރެވ ނީ ކަމަށް. އެ މައްސަލައެއް ައޅ ަގނޑ    ،ކޭނީއަޅ ަގނޑ  ދެ  އަިއސް ވިދާޅ ވީމާ  އިހ ންނަވަ

ހ ންނެވ މަކީ  އި  ކަމަށް ބައްލަަވއި ޢަމަލ ނ ކ ރައްވަ ވާ  ރިޕޯޓ ނ ކ ރެވި  އިސިޓީއަކ ން ފޮނ ވަ  ؛ނ ކ ރެވިދެކޭ ޮގތ ަގއި ރިޕޯޓ 

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  ޮގތް  ދާއިރާެގ  އަރ ވަނީ  ރަނަގޅ   ިއއްޒަތްތެރި  ބިލެތްދޫ 

 ށް.  ބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމަންމެ

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަ ބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްންބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެ

ގ ޅިެގން ސ ވާލާ  ކ ރެއްވި  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވެލިދޫ  ދެންމެަގއި  އަޅ ަގނޑ   ވަޒީރ    ؛ޝ ކ ރިއްޔާ. 

ތ ންެގ ކ ރިމަތީަގއި އެބަ އަތ ލައިަގނޭ. އެްއ  ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދ ެގ ޑްރަގ  މި ރާއްޖޭަގއި ރަްއޔި  ،ކ ރަްއވަންތޯަގބޫލ ފ ޅ 

ައތ ލާފައި އެހެންނަމަވެސް، ޭއެގ ދޮޅ  މަހެއް، ދެ މަހެއްހާ    ކިލޯެގ ޑްރަގ   300ކިލޯ،    200ނޫނިއްޔާ    ،ޓަނާ ހަމައަށް

ންދާ ތަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ކޯޓ ތައް ބަދ ނާމ ވެެގންދޭ. ީމެގ އެންމެ ބޮޑ   ދ ވަސް ފަހ ން މި ފެންނަނީ ކޯޓ ން ނ ކ މެެގ

ޕީ.ޖީ   ،ލާަގއި ވަރަށް ދޯދިޔާކޮށް އެ ކަންކަން ކ ރެވިފައި އޮންނާތީޙަތަޙ ޤީޤ  މަރ   ،ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މި ދެކެނީ

ވަރ ެގ ބޮޑެތި  ޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެ  ޮގތަކަށް ހެއްކެއް ނ ހ ރޭ. ެއހެންވީމާ، އަވާ ވާކ ރާއިރ ަގއި އެކަށީެގންޢ ދަ

އޭެގ ބޭނ މެއް ނ ހިފޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެބަ ނ ކ މެެގންދޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރ  ތަޙ ޤީޤ    ،އަދަދ ތައް އަތ ލައިެގންފައި

ގ  ޑީލަރ ން ދޫެވެގންދޭ.  އ ފެދޭ މިންވަރަށް އެބަ ބޮޑެތި ޑްރަދޭތެރޭަގއި ރައްޔިތ ންެގ ޝައްކ    ތަކާކ ރާ ތަޙ ޤީޤ އިދާރާތަކ ން  

ަވޒީރަށް އަޅ ަގނޑ   ވަނަ ފަހަރ  ކަންނޭނެގ    12އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  މި މަޖިލީހ ަގއި    ،ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ފަހ  ސ ވާލަކީ

ފަސްދޮޅަހަކަށް   ،ވަޒީރ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ ؟ ލެޭވނީ ކޮން އިރަކ ންތޯއިއަލީގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހ ޅ ވަ ފީ ،ލެވެނީ އިމި އަހަ

އަޅައި ނިމިފައި ހ ރި ތަނެއް. މިހާރ  މި ތަން ނ ހ ޅ ވި ހ ންނަތާ ދޮޅ  އަހަރަށް    އީން އަޅާ ވާހަކަ. މިޕޮލިސް ސްޓޭޝަ

ޕޮލިސް  އަލަށް  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތެއް.  އޮތް  ކޮށްފައި  ބަޔަކ   ޚަރަދ ަގއި  އަމިއްލަ  ވެއްޖެ.  ދ ވަސް  ިގނަ  ވ ރެ 

 .  ..އ ންމީދ ކަމ ެގ  އަޅަިއެގން ހ ޅ ވޭނެކެއްސްޓޭޝަންތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ، 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ  

ކޮށް ޞަ ފ ލ ހ ން ޚާއް  ،ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! ކޮންމެައކަސްއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ކ ރެވެމ ންދާ ިގނަ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަން. މިއިން ދ ވަހަކ     ،ަމއްސަލަިއަގއި އިނޭގތޯ މަސްތ ވާތަކެތީެގ  

ދެކޮޅަށް މަސަްއކަތް  މަސްތ ވާތަކެްއޗާ  ިގނަ  އަތ ލަިއަގނެވި  ،ކ ރެވި  ކ ރެވިފައިނ ވާވަރ ެގ  މަސްތ ވާތަކެތި  ިގނަ    ،ިގނަ 

  1400މަސްތ ވާތަކެއްޗާ ގ ޅ ންހ ރި    ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއިއަހަރ   3ތ ވެދިޔަ  ހ ރި. މި ވޭ  މަސްތ ވާތަކެތި ނައްތާލެވިފައި އެބަ

ހިންަގ  1467ނ ވަތަ   ކޯޓ ެގ ރިޕޯޓ  ބ ނާ   ން މިދިޔަ އަހަރ ެގ ޑްރަގ ތެރެއި، އޭެގއި މައްސަލަ ބަލައި،  އޮޕަރޭޝަނެއް 

ރިން ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިފައިވޭ.   ކ ވ ރެ  ދ ވަހަށްހާދިސާ ހިނިގތާ ެއއް މަސް ؛ދ ވަހ ެގަމއްސަލަ އެއް މަސް  48%   ،ޮގތ ން ވެސް 

ނޑ މެން ވަކިވަކިން ބަެއއް ފަހަރަށް އަޅ ަގ  ،އާދެ! ކޮންމެއަކަސް މި މައްސަލަތައް ނ ވަތަ މަސަްއކަތް ހިނަގމ ންދާއިރ 

ން  ހ ންނަކަ  ފަދަ ކަންކަން ވެސް  ލާއިރ ަގއި ފ ލ ހ ންނަށް އެ ކަންކަމ ަގއި ަވކި ކޮންޓްރޯލެއް ލިބިެގންނ ވާއިކަންކަން ބަލަ

ނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މިސާލަކަށް ކަނޑ ަގދަ ދ ވަހެްއަގއި ރާއްޖޭން ބޭރ ަގއި ނ ވަތަ ރާްއޖޭެގ ކިރިޔާ ބޯޑަރާ ހަމަިއަގިއ  އަޅ ަގ

އެ ތަކެތި    ިއ،ަވއްދަ  ،އެ ތަކެތި ހިފައިެގން އަިއސް ރޭަގނޑ  ަގޑީަގއި ވަކި ތަނަކަށް ކަިއރިކޮށް  ،ތެރިވާ ބަޔަކ  ހަރަކާތް

ެއފަދަ ފަރާތްތަކ ން ބޭނ ންކ ރާ   ،ތެރޭަގއި ފ ލ ހ ން ދ ްއވަން ެގންގ ޅޭ އ ޅަނދާއި   ެގ ވަގ ތ ތަކ ހަދައިެގންދާރައްކާކޮށް  

ބަހައްޓާ  ،އ ޅަނދާއި ެގންޮގސް  ތަކެތި  އެ  އި،ތަނާ  އެ  ނ ވަތަ  އޮޕަރޭޝަން  އެ  އަތ ޖެހޭއިރ ަގއި  ތަކެތި  އެ  ކަން އަދި 

ނެޓް އ ޅ ނ   ބެހި،  ހިންަގން  ތަންތަނަށް  އެކި  މީހ ން  ތަންތަނާވޯކ ެގ  ތިބޭ  މީހ ން  އެ   އި،އެ  ކަންކަމަކީ  ހ ރިހާ  މި 

ވާއިރ ަގއި ބަެއއް ފަހަރަށް   ހ ންނަ ކަމަށް   ކަމަށްކަން  އޮޕަރޭޝަން ހިންގ މ ެގ ޒާތަށް ބަލާއިރ ަގއި ބޮޑެތި ޮގންޖެހ މާިއ ދަތި

މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ   ،ނެ ޮގތާއިތަކެތި ފެނ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސް އެ ީމހ ންނާއި ތަކެއްޗާއި ގ ޅ ވާ  ތަކެތި ހޯދިެގންދާއިރ ގައި

ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ކަންކަންކަން  އ ނދަޫގދަތި .  ނެއަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ވެސް ކައިރިން ބަލައިލީމަ 

  ފ ލ ހ ން ކ ރާ ހ ރިހާ މަސައްކަތެްއަގއި އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް  ،ވީމާ، މީަގއި ައޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަވާނަން އިނޭގތޯއެހެން

ހ ރި. އެ ކަންކަން އިތ ރަށް ރަނަގޅ ކ ރެވޭތޯ    ދަތި ޮގންޖެހ ންތައް ހ ރި ބޮޑެތި ކަންކަން އެބަ  ،ނެތެކޭ. އެހެންނަމަވެސް

މިއަ މަސައްކަތްތަކެްއ  ިގނަ  ލީޑަރޝިޕ ންވަރަށް  ފ ލ ހ ންެގ  ނ ވަތަ  ޕޮލިހ ންެގ  ހަމަ ޞަޚާއް  ،ދ   ކޮމިޝަނަރ  ކޮށް 

ްއވަމ ންދާކަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ައދި މަސްތ ވާތަކެްއޗާ ދެކޮޅަށް  ތް ކ ރަމަސައްކަ  އިސްނަންަގވަިއެގން ވަރަށް ިގނަ

ރަނަގޅ ކ ރަން ހ ރި   ލ ކ ރަން. އަދި އިތ ރަށްކ ރެވޭ މަސައްކަތ ަގިއ މ ހިންމ  ކާމިޔާބ ތަކެްއ ހޯދިފައިވާކަން ވެސް ަގބޫ

 އްޔާ. ކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ޝ ކ ރިވަރަށް ިގނަ ކަންކަން ހ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާރ  ފ ރަތަމަ ސ ވާލ ެގ ވަގ ތ  މި ހަމަވީ.   ؛އަރ ވަނީ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

އޮންނަ  ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެބަވޭ ދެވަނަ ސ ވާލެްއ ކ ރައްވާފަ. ަގާވއިދ  ،ދެން، އެހެންނަމަވެސް
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ނީ. އަޅ ަގނޑ  އެހެންނަމަވެސް ފ ރ ޞަތ   ޮގތ ން އެއީ ދެ ސ ވާލެްއެގ ޮގތ ަގއި މި މަޖިލީހ ން ބަލައިަގންނަން މި ޖެހެ 

ެގންދާނީ އަރ ވަމ ން  މި   ،ދެން  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ތަރ ތީބ ން.  ހ ރި  ބާކީ  ލިސްޓ ެގ  އެދ ނ   ފ ރ ޞަތަށް  ފ ރަތަމަ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.   އަރ ވަނީ ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރިޔާޟް هللا ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 އަޅ ަގނޑަށް ދެ ސ ވާލަށް ފ ރ ޞަތ  ދެއްވީތީވެ ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. އަޅ ަގނޑ    މިއަދ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ަގއިމ  ވެސް ައވަސް މ އްދަތެއް  އެއީ މި މަޖިލީހ ަގއި ހަމަދ ަވސް ފަހ ން މި ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނީ.    41ސ ވާލ  ފޮނ ވިތާ  

ލާނަން.  އިކަން ވެސް ފާހަަގކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލ  ދަންނަވައިނޭގތޯ. މީެގ ކ ރިން މިއަށްވ ރެ މާ ިގނަ ދ ވަސްވާ

 ރިއްޔާ. ޝ ކ ؟ ތާރީޚަކީ ކޮބަިއތޯ ސް ސްޓޭޝަން ާގއިމ ކ ރަން ފަށާތ. ޭވމަންޑޫ ޕޮލި، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ  

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ފެށިއިރ ަގއި ދެންނެވި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހިތްވޭ.  ންކ ރާީގކަެމއް ަވރަށް ާގތ ން ޔަ  ވޭމަންޑޫ ެވސް މި ލިސްޓ ަގއި ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެއް  ،ފަދައިން

ދެ   އޮތްއެހެންވީމާ، އެ ދެ ސްޓޭޝަން އެހާ ކައިރިކައިރީ ޓާއި ވޭމަންޑޫއާ އެްއކޮށް ފެށޭނެ އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ. ށްތިމަރަފ 

އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އެްއކޮށް    ަގބޫލ ކ ރަން.ނޑ   އަޅ ަގމަށް  ކަ  ރަށ ަގއި ފެށިެގންދާނެ

 އެ ޕްރޮޖެކްޓ  ހިނަގިއެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ!   ބޭނ ންޝ ކ ރިްއޔާ  ދަންނަވާލަން  މެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ޕޮލިސް ވިދާޅ  ތިޔަ   ؛ވަޒީރ .  ވާ 

ހަމަ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ތިމަންނާ ރަށ ގެ   ސްޓޭޝަނެއް ައޅަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ވާހަކަ އެ ވިދާޅ ވަނީ. ދެން

ެއއްސެވ ަމކީ އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހ ެގ ަވގ ތ  ރަނަގޅަށް ބޭނ ންކ ރ ން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންެގ ވާހަކަ ތަކ ރާރ ކޮށް  

ރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ . ބިލެތްދޫ ދާއިނޫން ކަމަށް އަ

 މެންބަރ .
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއަޙްމަދ  ޙަލީމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 ލީ. ފާހަަގކޮށް ،އަޅ ަގނޑ ެގ އެންމެ މ ހިންމ  ސ ވާލަށް ޖަވާބ ނ ދެްއވާ އޮތީަމ އިނޭގތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވާލ މ ެގ ކަންތަްއ  ހ ޅ ނިމިފައި ހ ރި ޕޮލިސް އިސްޓޭޝަނެއް   އިހަދަ  ، ޙަޤީޤަތ ަގއި އެއްސެވީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   އާދެ!

 އޮތީ ކިހިނެއްބާޭއ. ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ބޭނ ންވާ ތަނެއް. ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ތަނެއްަގިއ ވެސް ހަމަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ފ ލ ހ ން ހަމައެކަނި   ،ވޭތޯ. ދެވަނަ ސ ވާލަކީ  މާއެނބޫދޫަގއި ެވސް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހެދ މ ަގއި ތިޔަ ލިސްޓ ގައި

ކަމަކީ ކަންތައްތޯއޭންމެއެ  ،ކ ރަންޖެހޭ  ގ ޅ ންހ ރި  ޓްރެފިކާ  ސަމާލ ކަންދީެގން  ބޮޑ   އިސްޓިކާ؟   ޖެހ މ ެގ  ަމގ މަތީަގއި 

ޚިލާފ    ވެއްޖެ އާންމ  އިޖ ތިމާޢީ މިންަގނޑ ތަކާ  ން ިމ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައިކަންތައް އެ ކ ރާ ބީދައި

ައދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ަވޒީރ   ؟ ކ ރެވޭތޯޛ ކިހާވަރަކަށް ތަންފީާގނޫނެއް. އެ ާގނޫނ  ފ ލ ހ ންނަށް    ޢަމަލ  ހ އްޓ ވ މ ެގ

ދެވަނަ ފަހަރ  ރިޔާސަތ ން   ؛ްއސަލަެއއް ނެތް ޮގތަށް ިއޝާރާތްކޮށްފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގިއ ެއްއވެސް މަ  ،ދެންމެ ވިދާޅ ެވއްޖެ

ވެރި ނަޝީދ ެގ  ރައީސް  ވިދާޅ ވެްއޖެ.  ކަމަށް  ހ ރި  ަވރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކްރައިމް ސ ވާލ ކޮށްލީމަ  އ ފެއްދެވި  ކަމ ަގއި 

އޭރ ގަ  ހައިސިްއޔަތ ން  މެންބަރެްއެގ  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ބޯޑެްއަގއި  ހޯޕްރިވެންޝަން  މިތާގެ  ިއ  މިނިސްޓަރ   މް 

ވެސް  އަދި ،މެންބަރ ން ކަނޑާލައިފިމޭ 60ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި އެ ބާވަތ ެގ މީހ ން އެބަ ތިއްބޭ.  ،ކޮމިޓީއެްއަގއި ވިދާޅ ވި

މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރާ މިންަވރ  ރަނަގޅަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް   ފ ލ ހ ން ؛ކަން ކިހާވަރަކަށް ވީމާ، އެއްބޭ. އެހެން އެބަ ތި

ވަނީބަލާފަ ތި  ޖަވާބ ދާރީ  މަނިކ ފާނ   މަޖިލީހަށް  މި  ަގބޫލ ކ ރަނީ   ކަމަށްނޫންއެހެން؟ އިތޯއޭ  އަޅ ަގނޑ   މި   ،ވާނަމަ 

އްސަލައެއް ހ ރެއްޖެްއޔާ މައްސަލަ  އި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަލާފައި އެ ތަނ ަގއި މަމަޖިލީހ ން ކ ރާ ސ ވާލަކަށް ޖަވާބ ދޭއިރ ަގ

ހެން މަނިކ ފާނ ެގ ފޭލިައރއަކަށް ވަކިނ ވެދާނޭ. ޒިންމާދާރ ކަމާ ެއއްކޮށް މި މަޖިލީހަށް ކޮންމެ  ، ހ ރި ވާހަކަ ވިދާޅ ވ މަކީ އެއީ

ލާޒިމ  މައްޗަށް  މަނިކ ފާނ ެގ  އެއީ  އެ  ޖަވާބ ދިނ މަކީ  ވެސް  ހެންވީމާކަމެކޭ.  ތާނަގއި  އޮތް  ކ ރިއަށް  މަޖިލީހަށް  ،  މި 

 ... ވެސް ށް ބޮޑަށް އެދެމޭ. ައޅ ަގނޑަކީ ަގއިމ ޖަވާބ ދޭއިރ ަގއި އެ ކަންކަން ރަނަގޅަށް ބައްލަވާފައި ދިނ ން ވަރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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   ވާހަކަދެއްކެވ ން:هللا އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ  އޮފް ހޯމް މިނިސްޓަރ 

ކޮންމެއަކަސް މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި    ،އާދެ!  ކ ރިން  ައޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން   އިއޭަގ  ރަށ ެގ ތެރޭަގިއ މާއެނބޫދޫ ނ ހިމެނޭކަން ވަރަށް މާފާއެކ  ދަންނަވަން. ދެން  61  ދެންނެވި

ކ ޑަހ ވަދޫެގ ޕޮލިސް ގާއިމ ކ ރެވިފަިއވަނީ.   ،ވަރަށް ކައިރީަގއި ސަބް ރީޖަނަލް ކޮމާންޑ   މާއެނބ ދޫއާ  ،ނަވާނެއެނިގވަޑައިަގން

  ވަރަށް  "ވާނީ"ވަރަކަށް މިނެޓ  ދ ރ ަގއި ފ ލ ހ ންެގ ތަމްރީނ ދޭ އެންމެ މ ހިންމ  މަރ ކަޒ  ފަސްއަދި ާގތްަގނޑަކަށް ހަމަ 

ނާގ ހާދިސާތަކަށް ފ ލ ހ ން އެޓެންޑ ކ ރ މަށް ވަރަށް ހަމަ ފަސޭހަ ޮގތަކަށް  ަގއި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ރަށ ަގއި ހިކައިރީ 

އޮތް ސަބަބަކަށް ެއއީ ވ ން   ތަރ ތީބ  އެހާ މަްއޗަށް ނާރާ  ވެެގންދާނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންވީމާ، މި ލިސްޓ ެގ

ކ ރި އާދެ!  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑ ކަމަށް  މައްސަލަިއަގއި  ވިދާޅ ވި  ތި  ފ ލ ހ ންެގން  ހިތ ން  ރިފޯމަކީ ؛  މި    ޕޮލިސް 

ޞާލިޙް މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީްމ  ރަީއސް  ވަރަށް  ސަރ ކާރ ،  ނ ވަތަ  އެޖެންޑާ  ެއއް  މަިއަގނޑ   ވަރަށް  ސަރ ކާރ ެގ  ެގ 

ާގނޫނެްއ    އ އަ  ޅ ން ވަނީ މި މަޖިލީހ ންވަނަ އަހަރ  ތި ބޭފ   2020  ، އިސްކަންދޭ ކަެމއް. އެ ކަމަށް ޓަކައި މިދިޔަ އަހަރ 

ދިނ މ ަގިއ  ޚިދ މަތް  އިތެރޭަގކޮށް އަތޮޅ ޞަޭއެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ޚާއް   ހައްދަަވއިދެްއވާފަ.ވެސް

ތިއްބެިވ  ކަށް ބައިކޮށްލާފަ. އެ ތަންތަނ ަގއި ކ ރީަގއި އިސްކޮށް  ާގނޫނާ އެްއޮގތަށް މ ޅި އަތޮޅ ތެރެ ވަނީ ފަސް ރީޖަނަ

ރީޖަންތަކާ ހަވާލ ވެަވޑަިއެގން    އް އެމިހާރ  ޗީފް ސ ޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްއެ   ،އްސިދެ ލެވެލް މައްޗަށް ޖެ  ބޭފ ޅ ންެގ

ތެރޭަގއި ެއ މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން ކ ރިއަށް ެގންދެވިފައިާވކަން ކޮށް އަތޮޅ ޞަހ ންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، ޚާއް 

މައްސަލައެ  ފާހަަގކ ރަން.   އަޅ ަގނޑ  ތެރޭަގއި  އެްއޮގތަކަށްފ ލ ހ ންެގ  އަޅ ަގނޑެއް  ނެތެކޭ  ނ ދަންނަވަން.  ްއ  ވެސް 

ލޫޕްހޯލް   ، ތިބެެގންއެނިގ  ،ަގިއ ރާަވިއެގންތ  ަގސް  ،ދެކެވިފަިއވާވާހަކަކ ރިން    ،އަޅ ަގނޑ  ިމ ދެންނެވީ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ޚިދ މަތަކީ ދިވެހި ހ ރިހާ  ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ލ ހ ންެގތަކެއް ީވމާވާހަކަ  ކަހަލަމި  ،ަގޑ ބަޑ  އ ފައްދަިއެގން  ،ބަލައިެގން

މ ހިންމ   ،ރައްޔިތ ންނަށް މައްސަލަތައް    ،ދިވެހިރާއްޖެައށް  ހ ރި  ޚިދ މަތ ަގއި  އެ  ޚިދ މަތް.  އެއް  ބޭނ ންތެރި  އެންމެ 

މ އައްސަސާ ބަދ ނާމ ވާ ޮގތަށް  މާ، މ ޅި  އެހެންވީ  ރަނަގޅ ކ ރ މަކީ ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ކ ރަންީވ ކަމެއް.  ،ދެނެަގނެ

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހ ރެެގން   ، މ އައްސަސާއަށް ެގއްލ ންވާ ޮގތަށް ވާހަކަދެއްކ ން އެއީނ ވަތަ މ ޅި

ަގިއ ވަސްތަކ މިދިޔަ ދ   ،ވ ރެ ެގްއލ ން ބޮޑ ވެދާނެ ކަމެއް. އެ ަމސައްކަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ  ފައިދާއަށްކ ރ މަކ ން  

، ަވކިވަކި  އިައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިފައި ހ ރި މަޢ ލޫމާތ ެގ މައްޗަށް ބަލަ  ؛ކ ރެވިފައި ހ ރި  ،ކާއިލިބިފައި ހ ރި ރިޕޯޓ ތަ

ހ ންނާނެ އެޅިފައި  ހަމަ  އަދަދަކަށް  ިގނަ  ފިޔަވަޅ ތައް  އަޅަންޖެހޭ  ދޭތެރޭަގއި  ތަފ   .އޮފިސަރ ންނާ  ެވސް އޭެގ  ސީލެއް 

ވާ  މ ޅި މ އައްސަސާއަށް ނިސްބަތް   ،ނެ. އެހެންނަމަވެސް ންނާ ހިއްސާ ައޅ ަގނޑަށް ކ ރެވިދާތި ބޭފ ޅ ހިތ ން    އަޅ ަގނޑ 

 ޮގތަށް އެފަދަ ބަސްތައް ބ ނ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން...
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒީރ  އަޅ ަގނޑަ ކަައޅ ަގނޑަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ލަފައެްއ،  އަޑެއްށް  ިއއްޒަތް  ކަށް  މެންބަރ ނީވޭ  ފ ލ ހ ންގެ   ތެރި  މ ޅި 

ނާހަން. އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  ިމ   ބަދ ނާމ ވާ ޮގތަށް ވާހަކަދެްއކެވި ވާހަކަ ައޑެއް. އަޅ ަގނޑެއް ެއ ައޑެއް  މ އައްސަސާ

 އަރ ވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.ފ ރ ޞަތ 

 

 : ންއްކެވ ވާހަކަދެ މޫސާ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

މި މ އައްސަސާ ވެސް ހަމަ   ،މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވޭ   ހަމައަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކ ރާ ސ ވާލ ެގ ތެރޭަގއި އަމާޒ ާވ    ވަރަށް ބޮޑަށް ަގބޫލ ކ ރޭ ފ ލ ހ ން ކ ރާ މަސައްކަތް. އެހެންވީާމ، މި ތަނ ަގިއ މެންބަރ ން

އެީއ އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ މެންބަރ ން    ،މަ އެއާެއކ  ފ ލ ހެްއ އެއީ. ެއއީ މ ޅި ފ ލ ހ ންނެއް ނޫން. ހަމައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ

އެކ  ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ން މި ޤައ މަށް ޚިދ މަތްކ ރަމ ން އެ   ތެރިކަމާޞް. ފ ލ ހ ން ހަމަ އިޚްލާޮގތްވެސް ަގބޫލ ކ ރާ  

ބޭނ ންވަނީ  ދަނީ. ސާފ ކޮށްލަން  އަ  ،އަޅ ަގނޑަ  އަހަރ ތޮޅ ގައިހދ.  މި  އަޅަން  ެގ  ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް    ތެރޭަގއި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ؟ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތައް މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވެދެްއވަފާނަންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައް

ރައީސް.  އާދެ!   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގމިއީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލެތްދޫ  ައޅ ަގނޑ  ؛އަޅ ަގނޑަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި    ައސްލ  

ވެްއޓިެގން ސ ވާލ   އެ  ެއއް ހަނދާންނެތިެގން  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ.  ދާއިރާެގ   ؛ކަމެއް  ދިޔައީ  ބިލެތްދޫ 

ވަރަށް ިގނަ   ކ ރައްާވ.  ތްފީއަލީެގ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންެގ ަމްއސަލައިަގއި ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރ އި

އިނޭގތޯ. އެ ކަމަށް ޓަކައި ހަމަ ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. މެންބަރ ގެ ވޭ  ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑާ ބައްދަލ  ވެސް ކ ރަްއވާފައި 

އެބަ  މަސަްއކަތް  ިގނަ  އެ  ވަރަށް  ބޭތިއްބިއިރ ަގއި ަގކަމ  އޮތް  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ލ ހ ން  ރަށ ަގއި  އެ  އޭރ ަގިއ  ،  އި. 

  ،ޕޮލިސް ޑެސްކެއް. އެހެންނަމަވެސް   ،ތަރ ތީބ ކޮށްފަިއ އޮތް ޮގތ ން އެ ރަށ ަގއި ާގއިމ ކ ރެވިފައި ވަނީ   އަޅ ަގނޑ މެން

މިހާރ    ބަދަލ ކޮށްލީމާއަޅ ަގނޑ މެން  ޑެސްކަކ ން    ،ތަރ ތީބ ތައް  ޕޮލިސް  ރަށް  ބަދަލ ކ ރ އެ  ޕޯސްޓަކަށް  މ ެގ ޕޮލިސް 

.  ވިނީ އެ ވާހަކަ. މިހާރ  ެވސް ފ ލ ހ ން އެ ރަށ ަގއި އެބަ ތިއްބެ އެ ވިދާޅ ވަ އޮތް. އަސްލ ަގއި މެންބަރ  ފ ރ ޞަތ  އެބަ

ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި ނިޒާމ އެ ދެންނެވީ ތަރ ތީބ ތައް ބަދަލ ކ ރާއިރ  ޑެސްކަކ ން ޕޯސްޓަކަށް އެ ރަށް  މި ؛ކަމަށް 
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ތޭ. ެއހެންވީމާ، އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  އެބަ ފެ  ށްމެން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް މިންަގނޑ ެގ ތެރެއަޕްރޮމޯޓ ވ މަށް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ މެން  އެ ާގއިމ ކ ރެްއވ މަށް  ރަށ ަގިއ  އެ  ައސްލ ަގިއ  ކ ރީަގއި  ކޮށްދޭނަން.  ައޅ ަގނޑ މެން  ލަސްނ ވެ  ކަން 

ކެްއ. ލ ހ ން ގާއިމ ކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާފަިއ އޮތް ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގިއ އޮތީ ޕޮލިސް ޑެސް ިއ ފ ތެރޭަގއަތޮޅ   ،ކަނޑައަޅާފައި އޮތް

އ ޅެނީ. އެ  ކަންތައް  އެ  އަސްލ ަގއި  ިއޒ ނަ   އަޅ ަގނޑަށް  މިހާރ   އެހެންވީމާ،  ސ ވާލަށް  ޔާރައީސްެގ  އެ  ދެއްތޯ  އެކ  

ކޮންމެ ދިޖަވާބ  އާދެ!  ދެންމެނީ.  ިއއް   އަކަސް  ދާިއރާެގ  ިވދާޅ ވިކ ޅ ދ އްފ ށީ  މެންބަރ   ފަދައިންޒަތްތެރި  ަގއި    ،   ހދ. 

އަދި   ރަށ ަގއި މި ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ތެރެއިން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެބަ ާގއިމ ކ ރެވޭ.  3ހަނިމާދޫ، މަކ ނ ދޫ، ވައިކަރަދޫ،  

  ކަނޑަައޅާފަ.ވައިކަރަދޫގައި  މިދިޔަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވާނީ ފ ލ ހ ން ބޭތިއްބ މަށް ނ ވަތަ ގާއިމ ކ ރ މަށް 

ދިޔައީ. ކ މ ންދޫަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  ކަން ނ ެވެގންއެ  ހަމަ ތަނެއް ނ ލިބިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،އެހެންނަމަވެސް

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ފ ލ ހ ން ކ މ ންދޫަގއި ވެސް   މި އަހަރ    . އަހަރ  ވެސް ގާއިމ ކ ރަން  ދިޔަވަރަށް މަސައްކަތްކ ރިން މި

މި އަހަރ   ދި ނެއްލައިދޫަގއި ވެސް  މި ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ރަށެއް ނޫން. އަ  ،. އެހެންނަމަވެސްބޭތިއްބިެގންދާނެ

އަޅ ަގނޑ     ،ދެންމެަގއި ތި ވިދާލ ވި ސ ވާލ    އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް އަލަށް ާގއިމ ކ ރެވިެގންދާނެ. ދެން

  ، ވާނަމަ  ކަމަށްހަމަ ަގބޫލ ކ ރަން. ވަކިަވކި ފ ލ ހެއްެގ މަްއސަލަ އ ޅޭ    ހަމަ ފެށ މ ަގއި ވިދާޅ ވި ބަސްފ ޅ  އަޅ ަގނޑ 

  ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން ެއއީ  އި،ކަން ބަލަންޖެހޭ ރަނަގޅ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ބަލައެ  ،ނަމަ  ބިއްޖެރިޕޯޓ  ލި

ޔާ ކ ރާނަން.  ށް އެ ކަން އިރާދަކ ރެްއިވއްކަމަށް ޮއތް ކަމެއް. އެޮގތައިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ކޮމިޓްމަންޓ  އެ

  !ެއ ރިޕޯޓ ކޮށްދެްއވާ ،ވާނަމަ   އޮފިސަރެއްެގ ކަމެްއ އޮތް ކަމަށްޞަ ވަކި ޚާއްތި ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ފާހަަގކ ރެވޭ އެފަދަ  

 ކަެމއް ބަލާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް.  ވޭރ ހެންމެދ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހެންވޭރ މެދ 

ޤައ މީ ސަލާމަތާިއ އަދި އާންމ  ރައްޔިތ ންނަށް  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކަށާއިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަސަ ނ ރައްކާތެރި  ނޭދެވޭ  ެގންދަވަނީ   ރ ކ ރާވަރަށް  އެ  ޔާމީން  ހ ންނެވި ރައީސް  ރައީސަކަށް  ކ ރީެގ  ޢަމަލެއް  ފަދަ 

ތަކ ރާރ ކޮށް ނ   ،ކ ރަްއވަމ ން  މީހަކ   އެހެން  މާދަމާ  ެގންދަވަނީ.  އެ  ކ ރައްވަމ ން  ކެމްޕޭނެއް  އައ ޓް  ކ މެ  ިއންޑިއާ 

.  ހައްޔަރ ކ ރާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ްގލަދޭޝް އައ ޓް ކެމްޕޭނެއް އާދައިެގ ރައްޔިތަކ  ކޮށްފިްއޔާ ެގންޮގސްބަނ

ކޮން   ކޮން ާގނޫނެއް، ކޮންތާކ  ނެތިެގންތޯ މި ޢަމަލ ، މި ހ ތ ރ  ހަޑި ޢަމަލ  ނ ހ އްޓިެގން މި އ ޅެނީ  ،ކީްއވެެގންތޯ 
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ާގނޫ  ،ަގާވއިދެއް  ނެތިެގންތޯކޮން  ކޮން؟ ނެްއ  އިތ ރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮށްދެންނޫނީ  މަޖިލީހ ން  މި  މި ކަމެއްތޯ  ވީ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ޝ ކ ރިއްޔާ .ކަންތައްތައް ހ ްއޓ ވ މަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ  

މަޖިލީހާ އެކ ަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ބައެއް ސެޝަންތަްއ  މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

. އެ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއާ އެކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ބައްދަލ ވ މެއް ބާްއަވއިފިންމިހާރ  ވެސް މަޖިލީހ ެގ  

ަގާވއިދ ތަކ ެގ   ާގނޫނ ތަކާއި  ތެރެއިން  ފ ލ ހ ންެގ  ފިޔަވަޅ ތައްކަމ ަގިއ  ހ ރި  އެޅެން  ބިނާކޮށް  ެއޅ ްއވ މ ެގ   މައްޗަށް 

ހިންަގމ ން   އިރާވަ   ަގއި ވެސް ތިފަދަ ހަރަކާތެއް  25ަގއި، މި މަހ ެގ    25މަސައްކަތް ކ ރެވެމ ންދޭ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  

  ިއވޭ. ާގނޫނާއި ަގވާއިދާ އޮތް. އަދި އެ ބޭފ ޅ ންނާ ވެސް ވާހަކަދެކެވިފަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  ެގންދާކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ 

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ވާނީ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދެންނެވިފަ.  މިހާރ ންކަޚިލާފަށް އެފަދަ ކަމެއް ނ ހިންޭގނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ވިލ ފ ށީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރ  ޙަސަން ޢަފީފ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަ

ދަންނަވާލަން   މިނިސްޓަރަށް  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  މިނިސްޓަރ .  އިއްޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ބޮޑެތި ކ ށްކ ށަށް އަރަިއަގންނަ    ،ނ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީީގއަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ޔަ  ،ބޭނ ންވާ ސ ވާލަކީ 

 ތ ން ދޫވެެގން އެބަދޭ. ޢައަދި މީހ ން މެރ މ ެގ ކ ށްކ ށަށް އަރައިަގންނަ މީހ ން ޝަރީ  ،މީހ ން އަދި ޚާއްސަކޮށް ޑްރަގ  

އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ަގބޫލ ނ ކ ރެވޭ ހެކިތަކަކަށް ެވެގން.  ޤީޤ ަގއި ހޯދާފަިއވާ ހެކިތައް ެއއީ ޝަރީޢަތަށް  ތަޙ އެއީ  

އެ މީހ ން މިފަދަ ތަޙ ޤީޤ ތައް ކ ރ މަަގޔާިއ    ،އޮފިސަރ ންފަރާތްތައް،  ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގިއ ތަޙ ޤީޤ  ހިންާގ    ސ ވާލަކީ،

ނީ މިނިސްޓަރ  މިހާރ  ކ ރައްވަމ ން ެގންދައަދި އިތ ރ ކ ރ މަށް އިއްޒަތްތެރި    ހ ނަރ ވެރިކަން އ ފެއްދ މަށާއިހެކި ހޯދ މ ެގ  

 ؟ ކ ރަްއވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯަގސްތ  ކ ރަްއވަން އަދި ކ ރިއަށް؟ ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ   ޢިމްރާން އައްޝައިޚް އެފެއާޒް  ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

  ތި ކ ރެްއވީ.   އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާވި ސ ވާލެއް. ވަރަށް ރަނަގޅ  ސ ވާލެއް

ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށް ޓަކައި    ،އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ެއއް ޮގންޖެހ މަކީ  ގައިފ ލ ހ ންެގ މަސައްކަތް ކ ރ މ    މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ހ ނަރާިއ  ބޭނ ންވާ  ،  ރީނާއިކަނޑައެޅިފައި ތިބި ފ ލ ހ ންެގ އަދަދ ެގ ތެރޭަގިއ ެއކަމަށް ބޭނ ންވާ އެންމެ ރަނަގޅ  ތަމ 

ކ ރ މ ެގ  އްޞަކޮށް ތަޙ ޤީޤ ޚާ  ތީ، ބޫލ ކ ރެވޭަގއެކަން    ނަށްމަދ ކަން. އަޅ ަގނޑ މެންއަދަދ ެގ  ހޯދައިދީފައި ތިބި  ޤާބިލ ކަން  

ހޯދައިދިނ މަށް ވަރަށް  އިތ ރ  ހ ނަރ ތައް  ،ކާއިތަާވލ ކ ރެވިފަިއވާ ކޮމާންޑަށް އިތ ރ  ވަސީލަތްހައެ ޒިންމާ   ދާއިރާ ނ ވަތަ

ދާއިރާެގ އިސް  ެއ ފަންނާއި    ެގވެސް އިނިގރޭސިވިލާތ ެގ ފ ލ ހ ން  . މިހާރ ދޭކ ރަމ ން އެބަ ެގން  ކެއްިގނަ މަސައްކަތްތަ

ދ ވަހ ެގ  އޮތް ާގތްަގނޑަކަށް ދެ އަހަރ   މިކ ރަމ ން އެބަ ެގންދަވާ. އަދި ކ ރިއަށް  ޖ ރިބާކާރެއް އެކަމ ަގއި މަސައްކަތްތަ

  މަސަްއކަތްކ ރާ ހ ރިހާ އޮފިސަރ ންނަކީ އެންމެ ދަށްވެެގން ތަޙ ޤީޤާ  ދާއިރާަގއި  ތަޙ ޤީޤ ެގފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި  ތެރޭަގއި  

ޑިޕްގ ޅ ން ދާއިރާެގ  ލެވެލްެގ ސެޓްފިކެޓެ ލޮހ ރި  ހެދ މަށް މިހާރ   އްމާ  ބޭފ ޅަކަށް  ދަނީ    މިއަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް    އޮތް 

 ކޮލެޖ  ޝަނަލް  ރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި މަހ ެގ ތެރޭަގއި ފ ލ ހ ންެގ ނޭއި  ، މި ކ ރަނީމީދ ންމަސައްކަތްކ ރަމ ން. އަޅ ަގނޑ  އ 

ކ ަގއި ތަމ ރީނ ެގ އިތ ރ  މަސައްކަތް ފަށަިއަގނެވޭނެ  އެ  މާޔ  ންޓް ހ ޅ ވިެގންދިލޯ އެންފޯސްމަ  އެންޑްއޮފް ޕޮލިސިންގ  

އޮފިސަރ ން އިތ ރަށް  ގ ޅ ންހ ރި ދާއިރާެގ    ތަޙ ޤީޤާ  ،އެންމެ ިއސްކަމެއް ދެވޭނެ އެއް މަސަްއކަތަކީ  އިންކަމަށް. އޭެގތެރެ

އޮތް އެންމެ މ ހިންމ  އެއް  އްލ ކ ރ މަށް ކ ރަން  ހަމިހާރ  މި ދިމާވާ ަމއްސަލަތަްއ  ތަމ ރީނ ކ ރ މަށް ކ ރެވޭނެ ަމސައްކަތް.  

ތަޢ ލީމ   އި  ޔާލިއްބައިދިނ ން. އެކަމަށް ބޭނ ންވާ ފ ރިހަމަ ތަޖ ރިބާއިތ ރަށް  ތަޙ ޤީޤ ެގ ހ ނަރ  ފ ލ ހ ންނަށް    ،މަސައްކަތަކީ 

  ދޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ލިބޭނެ މަގ  ފަހިކޮށްދިނ ން. އެއަށް ޓަކައި ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ން އެބަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބެހޭ މައްސަލަެއއް.  ހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމާޑަކ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 މިރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޢާކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  
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ޚިލާފަށް   މ  އިޖ ތިމާޢީ މިންަގނޑ ތަކާއާން  ،ޖަވާބ  ނ ލިބޭތީ. ައޅ ަގނޑ  ކ ރިންއަޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށް މ ހިންމ  ސ ވާލަކަށް  

ކިހާވަރަކަށް   ފ ލ ހ ންނަށް  ާގނޫނ   ހ އްޓ ވ މ ެގ  އެނ ކ ރެޭވކަން  ޛ ތަމްފީޢަމަލ   އެައކަށް ؟ ިގަވޑަިއަގންނަވާތޯަވޒީރަށް 

 . ނ ދޭ އްޖަވާބެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި މަޖިލީހ ަގއި މިހާރ  ހިނަގމ ންދާ ބައެއް މ ޒާހަރާތަކ ަގިއ   ؛އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

އް ޚިލާފ  ޝިޢާރެ   މ  އިޖ ތިމާޢީ މިންަގނޑ ތަކާއާންބޭނ ންކ ރެވޭ ޝިޢާރ ތަކާ ގ ޅިެގން މެންބަރ ން ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ެއއީ  

މެންބަރ ންެގ ތެރޭަގއި އަބަދ ެވސް އެ ސ ވާލ  އ ފެދެމ ން   ؟ މިންވަރަކީ ކޮބައިތޯޅ ްއވާއަބާރ    ޓ މަށްއެކަން ހ އްކަމަށް.  

މި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ . ފ ލ ސް އޮފީސް ނ ވަތަ   ،އާދޭ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެ ބޭފ ޅ ން ސާފ ކ ރެވޭތޯ އެ މަސައްކަތްކ ރަނީ 

ޚިލާފ    މ  އިޖ ތިމާޢީ މިންަގނޑާއާން" ެއއީ  ޑިއާ އައ ޓް އެ ޝިޢާރ  "ިއން  ،ދާޚިލީ ވ ޒާރާއިން ދެކެވަޑައިަގންނަވަނީތޯއޭ

ނޫން ވަޒީރ  ؟ކަމަށް  ޝިއާރެއް  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ .    .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމ  

 މެންބަރ . މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރިކ ރައްވާތި! ފ މާ

 

 މީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހ އިމްތިޔާޒ  ފަމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ިއއްޒަތްތެރި   ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާ  މަދ ކ ރެވޭނީ    !ރަީއސް.  ތެރެއިން  ސަރ ކާރ ެގ  ކޮރަޕްޝަން 

ައއިީގތަޙ ޤީޤ ކ ރެވޭކަމ ެގ ޔަ  ފަހ ން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީެގ ތެރޭަގއި    ންކަން ލިބ މ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ  

  ތިން   ާގތްަގނޑަކަށްއިމިްގރޭޝަނ ން ފ ލ ހަށް ހ ށަހެޅިތާ މިހާރ     ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށް  އެ މައްސަލަ ؛ށްޚިޔާނާތަކަހިންިގ ބޮޑ   

ކޯޓާ   960އަދި    ،ކޯޓާއަށް އެދިވަގ     ެއއް ހާސްވާފ ށި ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަންެގ ނަމ ަގއި ެއއީ ސޮނެ  އަހަރ  ވަނީ.

ވަނީ . މި މައްސަލައިެގ ތަޙ ޤީޤ  ޮގސްފައި ެއއްއެތެރެވެފަިއވާ މައްސަލަ  ވަަގށް  މީހ ން  208ތެރެއިން  ޭއެގ  ކޮށް،އެޕްރޫވ  

ހ ރަސް އެބަ މެދ     މާހިންގ ؛ ށް އެބަހިންގ މަނ ތަޙ ޤީޤ     އިެގއަދި އެއްެވސް ފަރާތަކ ން މި މައްސަލަ؟ ހިސާބަކަށްތޯކިހާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ؟ތިން އަހަރ  ވަނީ އިނޭގތޯ ؟އެހެންެވެގންތޯ ނ ހިނަގނީ ؟އަޅާތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ   ޢިމްރާން އައްޝައިޚް އެފެއާޒް  ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ
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މެންބަރ .    ިއއްޒަތްތެރި  މަްއސަލައަކީ ޝ ކ ރިއްޔާ  ިވދާޅ ވި  ތި   ތަޙ ޤީޤަކަށްހަމަ  ސްޕެސިފިކް    ވަކި   ،ކޮންމެއަކަސް 

އޮތް    ެއކަން ހިނާގފައި  ،ސީދާ ތި ތަޙ ޤީޤ  ޮގސްފައި އޮތް މިންވަރާއި  ކ އިރައި އަޅ ަގނޑަށް މިއަދާ ހަމައަށް އަ  ،ވާތީވެ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ލެވިފަެއއް ނެތް. އިބަލަ އެނޭގވަރަކަށްދަންނަވަން، މިހާރ ެގ އަޕްޑޭޓް ދަންނަވަން ޮގތް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ފ 

 

 ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ޕޮލިސް ޕޯސްޓެއްެގ ދަށ ން. އެހެންނަމަވެސް، މި   ،ޕޮލިހ ން ތިއްބެވި   ަގއިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ކ ރީަގއި  ށ. މާއ ނޫގދޫަގއި  

ކައ ންސިލ ެގ   އިމާރާތް  ޕޮލިހ ން ތިއްބެވި  އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމް ކައ ންސިލެއް ވީމާއޭރ   އެކ ަގއި އެތަނ ަގއި    ސަރ ކާރ  އައ މާ

އެ ޕޮލިހ ން  ވ މ ން  ނެރެލީ.  ތަ  އިމާރާތަކަށް  އަރިހ   ،އަޅ ަގނޑ  ދެން،  ނ ން  ދަންނަވާ  ގައިމަނިކ ފާނ   ލަން ސ ވާލ  

 ހިނާގފައި ހ ރި ރަށްރަށ ަގއި ޕޮލިހ ން އަލ ން ބެއިތިއްބ މާ   ،ބާވަތ ެގ ކަންކަން ހިނާގފައި އޮތް ރަށްރަށ ަގއި އެ    ،ބޭނ ންވަނީ

  ރިޓީ ލިސްޓ ަގއި ށ. މާއ ނޫގދޫ އޮތްތޯ ބަލައިލަންއޯތިޔަ ވިދާޅ ވި ޕްރި؟ ކޮބައިތޯމެދ  ތި ބޭފ ޅ ން ެގންގ ޅ ްއވާ އ ސޫލަކީ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ބޭނ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ   ޢިމްރާން އައްޝައިޚް އެފެއާޒް  ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ކ ރިން ތިބެފައި ތި ވިދާޅ ވި ކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިމާވެެގން ފ ލ ހ ން    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ކޮންމެއަކަސް

ޮއތް. އަޅ ަގނޑ މެން ފ ލ ހ ންެގ    ބައެއް ރަށްރަށ ަގިއ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ދިނ ން ހ އްޓިފައި ނ ވަތަ މެދ ކެނޑިފައި އެބަ

ެގނެއް ނ ެއއް ެގންގ ޅެން.  އިމ ކ ރ މ ަގިއ ސީދާ އިސްކަމެއް ނ ވަތަ ތަރ ތީބެއް އެ ރަށްރަށަކަށް ވަކި ދީާގއަލަށް ޚިދ މަތް 

ތަރ ތީބ ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. ކޮންމެއަކަސް ިމއަހަރ  ލިސްޓެްއެގ ދަށ ން    އް އެ  ،ތަރ ތީބ ކޮށްފައިމ ޅި ރާއްޖެ ެއއްކޮށް  

ރަށް    21  ތެރެއިން  ރަށ ެގ  25އަހަރ ެގ    އަޅ ަގނޑ މެން މި  އަދި   ،ރޭަގއިރަށ ެގ ތެ  25  މި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤާއިމ ކ ރ މަށް

މިމިހާރ    ފައިނަލްކ ރެވިފައި  ިއތ ރ     .އޮތީ  ާގތްަގނޑަކަށް  ދ ވަސްތަކ ަގިއ    4އަދި  އޮތް  ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ   ރަށެއް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ކަން ފާހަަގކ ރަން. ޮގސްފައި އޮތް ހިސާބ ަގއި ހިމެނިފައިނ ވާ  ފައިނަލްކ ރާނަން. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

. ހ ޅ މާލޭ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . މިއީ ފަހ  ސ ވާލ . ހ ޅ ާމލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް

ވަނަ    2020މި މަޖިލީހ ން މި ވަނީ    ،ެވސް ފާހަަގކ ރެއްިވ ފަދައިން  ވަޒީރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އާދެ!  

ވަނަ    7. އެ ާގނޫނ ެގ  މި ާގނޫނ  ވ ޖޫދ ކޮށްފަ  ،34/ 2020  ،އަހަރ  ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ާގނޫނ ެގ ނަމ ަގއި 

އެ ޚިދ މަތެއް ދެވޭ   ،އެއްޮގތަށް   ފަލްސަފާއާ  ެގކޮމިއ ނިޓީ ޕޮލިސިން  ،މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ދޭންވާނީ

މަދަނީ ޖަމ ޢިއްޔާތަކާއި ދައ ލަތ ެގ މ އައްސަސާތަކ ެގ ބަިއވެރިވ ން    ،ކައ ންސިލ ތަކާއި   ،ރަްއޔިތ ންނާއި   ްއެގއްދެސަރަޙަ

ޮގތަކަށް ފަދަ  ކައ ންސިލާ  ކަމަށް  ލިބޭނޭ  ނަންބަރ ަގއި  ތިންވަނަ  )ށ(ެގ  އަދި  ގ ޅިެގން   ބ ނެފައިވޭ.  ފ ލ ހ ން 

ޢަމަލ ކ ރަންމަސައްކަތް ަގނޫނަށް  މި  އޮނިަގނޑެއް  ޮގތ ެގ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މަސް  6ފަށާތާ    ކ ރާނެ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ 

މަތީ އެކ ލަވައިލަ މަޝްވަރާެގ  ފ ލ ހ ން  ފަރާތްތަކާ  އިން  ގ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ސާއްހި  ކަމާ  ބ ނޭ.  އެބަ  ކަމަށް  ކ ރަންވާނެ 

  ؟ރެވެމ ންދޭތޯއަދި ެއކަމަށް މިހާރ  ޢަމަލ ކ  ވޭތޯއެފަދަ އޮނިަގނޑެްއ ތައްޔާރ ކ ރެވިފައި  ،ސ ވާލަކީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ   ޢިމްރާން އައްޝައިޚް އެފެއާޒް  ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ާގނޫނ   ،ތި ވިދާޅ ވީ. ކޮންމެައކަސް  ރަނަގޅ   ވާހަކަފ ޅެއް . ވަރަށް  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ޢަލީ ނިޔާޒް

އެ މަސައްކަތްކ ރަން.   ،ފ ކޮށްތަޢާރަ   ގ ޓެރި ފ ލ ހ ން ނ ވަތަ ނެއިބަރހ ޑް ޕޮލިސިންއްއައ މާ އެކ ަގއި މަސައްކަތް ފެށިން އަވަ 

ފަށާ ކޮންމެ ތަނެްއަގިއ ެއކަމ ަގއި    ވެސް ހަމަފ ލ ހ ންެގ ތެރޭގައި  ، ވާތީވެ  ވަރަށް އަލަށް ފަށަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް 

ތަމ  މ އްދަތަކަށް  ވަކި  ފ ލ ހ ން  ހ ރިހާ  ތަމ ބައިވެރިވާ  އެ  އޭެގތެރެއިން  ހިންަގއިެގން  ޕްރޮްގރާމ ތަކެއް  ރީނ  ރީނ  

ންވީމާ، ެއ ޚިދ މަތް އެހެ  ނީ.އިމ ކ ރެވެ ާގެއ މަރ ޙަލާ ނިންމ މަށްފަހ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެ ޚިދ މަތް    ،ނިމ މަށްފަހ ގައި

ޒޯންތަކަށް ށް ޓަކައި  ދިނ މަކ ، މާލޭެގ އެކިއެކި ޒޯންތަކ ަގިއ ޚިދ މަތްޓައިފިން. އެކަމަ އްމާލޭަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ފަ

  ޖަމ ޢިއްޔާތަކާބަެއއް  އަދި    ، އަދި ގ ޅ ންހ ރި އެހެން މ އަްއސަސާތަކާއި  އިބަހާލައިެގން ެއ ދާއިރާެގ ދެން ކައ ންސިލާ 
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  ދޭ. އެހެންވީމާ، މާލޭަގއި ވެސް ހ ރިހާ ތަނެްއަގއި ައދި  ނ ެއއް ފެއްޓޭ. ެއކަމަކ މ ންވެސް އެކ ަގިއ ެއ މަސަްއކަތް ކ ރަ

ތަމ  އެ  ފ ޅާކޮށް  ހަދައިއިތ ރަށް  ކ ރެވެމ   ،ރީނ ތައް  މަސައްކަތް  ެގންދަނީ.އެ  އޮނިަގނޑ    ،ދެން  ން  ވިދާޅ ވި  ތި 

އަދި ފަިއނަލްކޮށް ނިންމައިނ ލެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން ޭއެގ މައްޗަށް ކ ރިން މިދެންނެިވ   މިހާރ އްސ ރެ ެއއްކޮށް

ެއއަށް އިތ ރ     ކެްއެގ ތެރޭަގއި. ެއކަމަކ ފްރޭމްވޯ   ހ ރި  ދަނީ މިހާރ  ހެދިފައިތަކާއި އެ މަސަްއކަތް ކ ރެވެމ ންޓްރެއިނިން

ބެހޭ    އާއެ ވެސް    ސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ެވއްޖެ. މިއަދ އި ވެސް އެއަށް ޓަކަިއ މަކ ރަންޖެހޭ. އިްއޔެގަ ތަކެއް  މަސައްކަތް

ހ ރިހާ    ދެންޓަކައި.    ކ ރ މަށްއެބަ އޮތް އެ މަސައްކަތްތައް ފ ރިހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ށްއަ   6ން  އި  3އެއް ހަމަ  މީޓިން

ދެން ވަރަށް ބަިއވަރ  ބޭފ ޅ ން   ،ާއއިންސް ެގ ސީނިއަރ ސިޓިޒަހިސާބ  ައވަށްތަކ  އަދި  ޖަމ ޢިއްޔާތަކާއި    ،ކައ ންސިލ ތަކާއި

ކ ރެވެނީ.  އިންތިޒާމ   އެކަމ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ފަރާތަކެއް ބައިވެރިކޮށްެގން ކ ރެޭވ ޮގތަކަށް  ،ާވތީވެ  ލާމެހިެގން ކ ރާ ކަމަކަށްގ ޅި

ކެއްެގ  ދެވޭ. މިހާރ  ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ފްރޭމްވޯއެކަން އެބަ ކ ރިއަށް ެގން  އް.ބައިވަރ  ޗެލެންޖ  ހ ރި މަސައްކަތެހަމަ  ދެން  

 ހ ރި. ޝ ކ ރިއްޔާ.   ތެރެއިން މަސައްކަތްކ ރަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، ޭއަގއި ހަރ ދަނާކ ރަން ހ ރި ބައިތަކެއް އަދި ެއބަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ަވގ ތ  ނިމ ނީ.   މިހިސާބ ން އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރާ  !ޝ ކ ރިްއޔާއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ވަޒީރ .  

ެގ މަސައްކަތެއް. އެއީ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން. މީަގއި 6  އެޖެންޑާ ައއިޓަމ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ބާކީ އޮތީ

ފަހ  ވޯޓަށް އެހޭނެ. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ   ޕޯޓަށްޓަކީ ބަިއަގޑިއިރ ެގ ރިޕޯޓެއް. ައދި ރިއޮތް. މި ރިޕޯ  ރިޕޯޓެއް އެބަ

ބަހ ސްކޮށް، އަދި ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ރިޕޯޓަށް  މަޖިލިސް އިށީނ މަށް. އެ ވަގ ތ ަގިއ  ޖަހާިއރ ަގއި    1  ދެން  ، ކ ރަނީތ ަގސް

 . ޝ ކ ރިްއޔާ. މަށްޮގތެއް ނިންމ 

 

 { އަށް 13:00އިން   9:58 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ކެރީބިއަން އެންޑް    ،ޯއަގނަިއޒޭޝަން އޮފް ެއފްރިކަން  ،`. މި ދަންފަޅީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތް މި ފަށަނީ

ސްޓޭޓްސްަގއި ރ ހ   ފެސިފިކް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔތިތ ންެގ  މެދ   ބަިއވެރިވ މާ  ހޯންދިވެހިރާއްޖެއިން   އްދެވ މަށް 
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ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ،ވާ މައްސަލަފޮނ އްާވފައިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  މި    .ޚާރިޖީ 

ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވަިއދެއްވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ، މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

  ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް

ރިޕޯޓަކީ ހ ށަހަޅާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޤާނޫނ ައސާސީެގ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މީ މ ޢާހަދާތަކަށް ވާގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތ ން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއ93ަ

  އެ މަޖިލީހ ން އެ ފާސްކ ރ މަށްފަހ  އެ މަޖިލީހ ން ނިންމާ ޮގތެއްެގ ،ކ ރަންވާނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅައިޢަމަލ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މަތީ ކަމަށް  އެފްރިކަންން  އޮފް  ސްޓޭޓްސްަގއި   ،ޯއަގނަިއޒޭޝަން  ފެސިފިކް  ެއންޑް  ކެރީބިއަން 

ބައިވެރިވ މަށް   ރ ހ ދިވެހިރާއްޖެ  މަޖިލީހ ެގ  މައްސަލަ  ންރައްޔިތ ންެގ  ފޮނ އްވާފަިއވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހޯދ މަށް   

ެގން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ެގ  ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓާ ގ ޅި  ،ދިރާސާކޮށް

ފޮރިން އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ބޭފ ޅ ންއެފެއާ  ބޭފ ޅ ންނާއި  ބައްދަލ ކޮށް  ނާޒްެގ  މެންބަރ ން   ،ކޮމިޓީން  އިްއޒަތްތެރި 

ފާހަަގކ ރެއްވީ  މެންބަރ ން  ިއްއޒަތްތެރި  ޭއެގތެރޭަގއި  ސާފ ކ ރި.  މައްސަލަތައް  ބޭނ ންވި  މި   ،ސާފ ކޮށްލަން 

ދިވެހިރާއްޖެ މެންބަރަކަށް  ފައިދާއެއްތޯ.   އޯަގނައިޒޭޝަންެގ  ކޮންކަހަލަ  ލިބޭނީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ވ މ ން 

ފަދަިއންއެނގި  ޮގތ ަގއި   ،ވަޑައިަގންނަވާނެ  ސާފ ވި  ބެލިބެލ މ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖަމ ޢިއްޔާއަކީ   ،އެފްރިކާާއއި  ،މި 

ގ ޅ ކެރީބިއަން މެދ ަގއި  ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ެގ  ޤައ މ ތަކ ަގިއ  ސްޕެސިފިކް  އަދި  ބަދަހިކ ރ މަށާާއއި  ތަރައްޤީެގ    ،އިން 

މަސައްކަތްކ ރ މަށާއި ފައަ  ،މަސައްކަތ ަގއި  ނަްއތާރ ކަީގދި  އެއްބާރ ލ ން  ން  ޤައ މަށް  ައނެއް  ޤައ މ ން  އެްއ  ލ މަށް  

މެންބަރ   ،ދިނ މަށާއި ޖަމ ޢިްއޔާެއއް.    ޖަމ ޢިއްޔާެގ  އެފެދިފައިވާ  މަސައްކަތްކ ރ މަށް  ގ ޅިެގން  ތެރޭަގއި  ޤައ މ ތަކ ެގ 

ވާތީ، މީެގކ ރިން މިފަދަ ފ ރ ޞަތެއް ޕެސިފިކް އަދި ކެރީބިއަންެގ ޤައ މަކަށް ނ ،  ރަޙައްދަކީ އެފްރިކާސަދިވެހިރާއްޖެ އޮތް  

ން ލިބިފަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެދ މ ެގ މަތީދިވެހިރާއްޖެއަށް  ށް  ކަމި ޖަމ ޢިއްޔާަގއި ބަިއވެރިވ މަ

ބަިއެވރިވ މަށް އޯަގނަިއޒޭޝަން އޮފް ،  ބަލައި  ލަތެއް ކަމަށްހާޚާއްޞަ   ޖަމ ޢިއްޔާަގއި  ޕެސިފިކް އަދި   ،އެފްރިކަން  މި 

ކެރީބިއަން ސްޓޭޓްސްެގ ކައ ންސިލ ން ވަނީ ނިންމާފަ. މި ޖަމ ޢިއްޔާެގ ބަިއވެރިވ މ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޔޫރަޕަށް ބޭރ ކ ރާ  

އޮތް. އަދި ޝެންަގން ވިސާ ދިވެހިންނަށް ފަސޭހަކޮށް ލިބ މ ގެ   ހެދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަ  ައށްޮގތްތަކެއް ޑިއ ޓީ   މަހ ން ލ އި

އެބަފ ރ ޞަތ  ޤައ މަކަށް    މެންބަރ   އެއީ  މެންބަރެއްެގ   ،ވ މަށްފަހ    އޮތް.  ޖަމ ޢިއްޔާެގ  މި  ފަރާތ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބެލ މ ަގިއ ހައިސިއްޔަތ ން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނާ މަޝްވަރާކޮށްެގން ހޯދެން ހ ރި ކަންކަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީން ބެލި

ދެ ދެއްކި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޗަންދާ  ޗަންދާެއއްޮގތަކަށް  ފިކްސްޑް  އެއީ  ފްލަކްޗ އޭޓެ  ދާނެ.  ޗަންދާއެްއ.   ޑްނ ވަތަ 
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އެ ބަޖެޓ ެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން ނޫނީ އެީއ ވަކިވަރެއް ސީދާ ސާފ ކޮށް  އި،  ކަނޑައަޅަ   އިބަޖެޓ ގަ އެހެންނަމަވެސް،  

ވ ރެ އަހަރަކ  ިގނަނ ވާނެ    ައށްހާސް ޔޫރޯ  80ބ ނަން ނޭނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ދަްއކަންޖެހޭ އަދަދ   

އޮފް ފިނޭންސްއިން   ރީނ ވާނެ އަދަދެއް ކަމ ަގއި މިނިސްޓްބޮޑ   އަދި މިފަދަ އަދަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓަށް ބާރ   ،ކަމަށާއި

ދެއްވާފައިވޭ. މަޢ ލޫމާތ   ޗަންދާއަށް  ކޮމިޓީއަށް  ބައިނަލްއަ  ދޭ  ޖަމ ޢިއްޔާ ގ  ވ ރެ  މިފަދަ   ންމ ބައިވެރިވ   އެްއގައިވާމީ 

ވާމީ ދާއިރާަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގ އަ ބައިނަލް  ،ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ޤައ މެއްެގ ިއޤ ތިޞާދަށް ކ ރާނެ ފައިދާެގ މިންވަރާއި

ކޮމިޓީން އެ   ،ބައިވެރިެވެގން ކ ރެވޭ ކަންތަްއތަކަށް ބަލާއިރ  ބޮޑ  މަންފާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނ ނ  ހިނދ 

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިައނާއި މި ޖަމ ޢިއްޔާއާ ދޭތެރޭ ޚާއްޞަ ެއްގރީމެންޓެއް އޮތ މާ   އެއާެއކ . ހަމަމައްސަލަ ވަނީ ފާހަަގކޮށްފަ

  ،ފަދަ ކަންކަމަށް  އްރާްއޖެއިން އެކްސްޕޯޓ ކ ރާ މަހ ެގ ބާވަތްތަ  ،މި ެއްގރީމެންޓ ެގ ދަށ ން ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް  ، އެކ 

ގ ތަކ ން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންެގ އެހީ ވެސް މި ނ މަށް ެއކިއެކި ރޮރ ކަން ނައްތާލ ީގތަޢ ލީމާއި ފަ  އިއަދި ސްކޮލަރޝިޕާ 

ކަމަށް   ފ ޅާވެެގންދާނެ  އިތ ރަށް  ސަބަބ ން  ބައިވެރިވ މ ެގ  ފާހަަގކ ރެވ ނ .  ވެސް  ޖަމ ޢިއްޔާަގއި  ށް ރާއްޖެއަކޮމިޓީއަށް 

ާގތްަގނޑަކަށް އަހަރަކ     ،ންޖެހޭއަޅ ަގނޑ ެމން ޗަންދާެގ ޮގތ ަގއި ދަްއކަ  ،ަގއި ބަިއވެރިވ މ ން ލިބޭ މަންފާ.އެސް އޯ.އޭ.ސީ.ޕީ

ހޯދ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވ ނ .  ވ ރެ ބޮޑ ތަނ ން ބޮޑ ވާނެ ކަަމށް ކޮމިޓީން ހޯދި  ހާސް ޔޫރޯއަށް   80ދައްކަންޖެހޭ  

މިކަމަށް ރ ހ ން   ،ރަނަގޅ  ކަެމއް ކަމަށާއި  މި ޖަމ ޢިއްޔާަގއި ބަިއެވރިވ މަކީ އެންމެ  ،މިހެންކަމ ން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދެންނެވި މަޢ ލޫމާތާ އެކ  މި މަްއސަލައިަގއި ޮގތެްއ ނިންމެވ މަށް މި  ،މ ންދިނ މަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފަ. އެހެންކަ

ސަރ ކާރ ެގ    ،މި ޖަމ ޢިްއޔާަގއި ބަިއވެރިވ މަށް މި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށް  ،އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅަނީ. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 

ދިވެހިރާއްޖެ ެވެގންދާނީ   ަގބޫލ ކ ރީމާމި  ލ ން  މިނިސްޓަރ ންެގ ކައ ންސި ؛މި ޖަމ ޢިއްޔާެގ ކައ ންސިލ   ،ފަރާތ ން ހ ށަހެޅީމާ

މި    ،ކޮމިޓީން ނިންމީ  ،ކަމެއްެގ އަލީަގއި ކޮމިޓީއަށް ފެނ ނީ  ވަނަ ޤައ މަށް. އެހެންވީމާ، މިހ ރިހާ  80މި ޖަމ ޢިއްޔާެގ  

ޮގތަށް ރ ހ ން  . ށްއް ކަމަކަމެ  ދިނ މަކީ ފެންނަ  ޖަމ ޢިއްޔާއިން ސަރ ކާރ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ޓަކައި އެހެންވީމާ، ޮގތެއް ނިންމަން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަރަކ   އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެން  ދައްކަވަންމި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

އެދެން.   ެއދިވަޑައިެގންދެްއވ ން  ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރަކ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އިންނެިވއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  އެްއެވސް 

ަގސް އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  އަހާނެ  ތ އެދިަވޑަެއއްނ ަގންނަވާ.  ވޯޓަށް  މަސައްކަތ ން  މާދަމާެގ  ވޯޓަށް  މިއަށް  ކ ރަނީ 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އަހަން. މަސައްކަތެއް ހ ރިއްޔާ މާދަމާެގ ވޯޓ ތަކާ ެއއްކޮށްލާފަ 
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 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޕެޓިޝަން   އިރ ، ޖެހި  10ަގވާއިދ  ކޮމިޓީ.    ޖެހިއިރ ،   10ލާނަން.  އިމިއަދ ެގ ކޮމިޓީ މަސަްއކަތް ރޭވިފަިއވާ ޮގތް ދަންނަވަ 

ިއ  މާލޭެގ ފަޅ ތަކ ަގއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮިމޓީ. ެއއީ    ަގއި   10:30ކޮމިޓީ.  

ނާ ނިޒާމ ެގ ސަބަބ ން އެ ސަރަޙައްދ  ހަޑިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ހޮވި ސަބް ޚާއަޅާފައި ހ ންނަ އޮޑިދޯނިފަހަރ ެގ ފާ

ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ. ކޮމިޓީތަކ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާނެ. ޖެހިއިރ ،    11އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީ.    ޖެހިއިރ ،  11ކޮމިޓީ.  

ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް  ހަމައަށް މި ނިމ ނީ.    ހ ރި މަސައްކަތް މިއަދާ  ޅ މ ަގއި މިއަދ  ކ ރަންއެހެންނަމަވެސް، ތަ
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