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

 

 ޖަލްސާ  ދެވަނަދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022  މޭ 17

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ ދ ަވސް. މިއީ ކެތި    16ވަނަ އަހަރ ެގ ޝަްއވާލް މަހ ން    1443 ދ ަވސް.  އަންާގރަވީ    2022މޭ    17މިއަދަކީ،  

ޖަލްސާގައި.    ވަނަ  2ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022ވަނަ ދ ވަސް. ައޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،    12ނަކަތ ން  

،  ލް ޕްލޭނިންގ ނަނޭޝަ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނާއި  29ވަޑަިއެގން ތިއްބެވީ  މި ވަގ ތ  މަޖިލީހަށް  

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެބަވޭ.   4ަގއި  ސަލާމ   .އަސްލަމް  މ ޙައްމަދ އަލްފާޟިލް  ޗަރ  ރަކްރާސްޓްއެންޑް އިންފް  ހައ ސިންގ 

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 2/ 2/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ސ ވާލ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ސ ވާލ .  -5މް އެޖެންޑާ ައއިޓަ

އެންޑް   ، ހައ ސިންގ ލް ޕްލޭނިންގ ނަނޭޝަ،  އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ދޫފެލި  -{5.1}

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދާއިރާެގ ފެލިދޫ ކ ރައްވާ ސ ވާލ .  އަސްލަމާ މ ޙައްމަދ އަލްފާޟިލް ޗަރ  ރަކްރާސްޓްއިންފް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ފެލިދޫ 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ިގރާ އާދެ! ވ.  ވީތީއް ވަޑަިއެގންދެ  މިނިސްޓަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ`. ޝ ކ ރިއްޔާ  ފެލިދޫެގ   .

، މަސައްކަތް ނ ފެށި ލަސްވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯއާިއ، އިރ ޙައްދ  ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީަގއި ހިމެނިފައިވާ ސަރަ

ހިމާޔަތްކ ރ މަށް  ިގރާ ސަރަ މަސައްކަތް  ޙައްދ   ތާރީޚަޢަމަލީ  މި މަސައްކަތަށް ނޫނިއްޔާ ކޮބައިތޯއާއި،  ކީ  ފެށޭނެ  ައދި 

 ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ވަރަށް އެދޭ ކަެމއް.   އަޅ ަގނޑ ަމކީ ވ  އަްއޔަންކ ރެޭވނެ ތާރީޚެއް ދަންނަވައިދެއް ކޮންޓްރެކްޓަރަކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   ރާސްޓަރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްޑް އިންފްލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންނޭޝަނަމިނިސްޓަރ އޮފް  

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މަމ ިގރ ރަށްފެލިދޫެގ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި  އިްއޒަތްތެރި  އްސަލަިއަގިއ  ެގ 

އެ    ަގއި ވަނީ ފޮނ ވިފަ.  2022އެޕްރީލް    20ށް ރަށ  ކައ ންސިލަށް  ިގރ މަށް އޮތް ހައްލ ، ކޮންސެޕްޓެއް ތަްއޔާރ ކޮރަށް

ތަްއަގނޑެްއ     ބަލައިަގތްކަމ ެގކޮންސެޕްޓްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕްރޮސެސް އޮންނަ ޮގތ ން ރަށ  ކައ ންސިލ ން އެ    ކޮންސެޕްޓް

ކ ރިއަ ޕްރޮސެސް  އީ.އައި.އޭ  ފޮނ ވީމަ  ފާސްކޮށްފައި  އަށްޖަހާފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އެހެންވީމާ،   ދިެއއް  ެގންދެވޭނެ. 

، ޓެންޑަރިން  މަރ ޙަލާ ކ ރިއަށް ެގންޮގސްީއ.ައއި.އޭ  ކީަގއި   ނާދޭ. އައ މާ އެށް ރިޕްލައިއެއްކޮންސެޕްޓަފޮނ ވި    އަޅ ަގނޑ މެން

މިދެންނެވި  މަސަ ެގންދެވޭނީ  ކ ރިއަށް  ރިޕްލައިއެއް ކޮންސެޕްޓަ އްކަތް  އަޅ ަގނޑ   ައއިސްެގން  ށް  އެހެންވީމާ،   .

އީ.ައއި.އޭ ވަރަށް ައވަހަށް ރަށ  ކައ ންސިލ ން ޖަވާބެއް އަންނާނެ ކަމަށް. ޖަވާބާ ެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަނީ،  ދ އ ންމީ

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ންދާނަން. ރިއަށް ެގސް އަދި ޓެންޑަރިން ޕްރޮސެސް ކ ސެޕްރޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފެލިދޫ  ނީއަރ ވަ  ލ  މިސ ވާފ ރަތަމަ  ައޅ ަގނޑ    ؛ރ ޞަތ ފ    މ ެގއިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .  

 ށް.ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ފެލިދޫ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ޖަހާފައި ޝ ކ ރިއްޔާ  ތައްަގނޑ   އެ  ާގތްަގނޑަކަށް  ދެން  އެކްސްޕެކްޓެޑް  ދެން  އަޅ ަގނޑަށް 

އަޅ ަގނޑ   ތާރީޚެއް ދެްއވ ން    ޑްެއސްޓިމޭޓެާގތްަގނޑަކަށް    ެގންށައިވަލް ލިބޭހާ ހިސާބ ން ފަޕްރޫއެ ހަމައަށް  މިނިސްޓަރާ

ފެލިދޫެގ ހޮސްޕިޓަލްެގ މަސައްކަތް ޮގއްސަ    އޮތިްއޔާ، ވ. އަތޮޅ   މިއާއެކީަގއި ދެވެންވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ދެން ހަމަ  

 ަވރަށް މ ހިންމ .  އޮތް ހިސާބެއް ދަންނަވާލެވެން އޮތިްއޔާ ދަންނަވާލަދެްއވ ން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް    މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޕްރޮސެސްައށް ނަާގ ތިން މަސްދ ވަސް.    ާއއި ޓެންޑަރިންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާންމ  ޮގތެއްަގއި އީ.ައއި.އޭ

  ، ހ ރޭވޭ. ކޮންސަލްޓެންޓަށް ވެސް ލަސްވެފައި    ވެސް  އީ. ބައެއް ފަހަރ  އީ.ައއި.އޭ ލަސްމާ ވާވަރ  އެއެއީ ރީތިކޮށް ދިޔައި

ތެރޭަގއި ވެސް ލަސްވެފައި ހ ރޭ. ެއހެންވީމާ، އާންމ  އ ސޫލ ން ޮގއްސިްއޔާ ތިން މަސްދ ވަހ ެގ    ެގއަދި މ ޅި ޕްރޮސެސް

ވަރަށް ަމދ  ފަހަރެއްަގިއ. އެހެންވީމާ،    ،ެވސް  އި އެީއ ދެން ބައެއް ފަހަރ  ހ ރޭ ވަރަށް ބާރަށް ޮގސްފަ  .ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި   ބެހޭ  މި ދަންނަވަނީ. ދެން ހޮސްޕިޓަލާ  މަދ ވެެގން ތިން މަސްދ ވަހ ެގ ވާހަކަ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

ެވސް އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ކ ރެއްވި ސ ވާލަށް އެްއވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާކަށް ެއއް  ،ރައީސް

 މަޢ ލޫމާތެއް ނެތް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

. މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ވަނީ ހ ޅ ވައިލާފަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ސަތ  އަޅ ަގނޑ  މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ައއްޑޫ އަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ން ވަރަށް ކަންބޮޑ ވޭ، ލަސްވަމ ންދާތީ،  ؛އާދެ! އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ވެސް ކ ރާ ސ ވާލެއް  ެއއީ 

ކަތް  ޢަމަލީ މަސައް  ހަވާލ ކ ރަްއވައިފިކަން. އެހެންވީމާ، ޭއެގ  ނޭގ މިހެން ދަންނަވާއިރ  ެވސް ކ ންފ ންޏަކާ އަޅ ަގނޑަށް އެ
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ކޮބައިތޯ ތާރީޚަކީ  މަޝްރޫޢ ؟ ފެށޭނެ  މި  ެގބިންހިއްކ މ ެގ  ކ ންފ ންޏަކާވާހަކަ  ެއކަން   ދެންނެވީ.  އަދި  ހަވާލ ކ ރިޔަސް 

 އ ފައްދާތީ.  ށްނ ދާތީ ރައްޔިތ ން ސ ވާލ އަކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެްއވ ން ރަނަގޅ . ތޯ ވިދާޅ ވެ. ޭއެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ެއއީ ކޯްއޗެއްނ ވޭެއ ސ ާވލ  އަދި ފާހަަގެއއް ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 ވާހަކަ. އީ.ައއި ެއއްޗެހި ނ ލިބިެގން...މަޝްރޫޢ ެގ ބިން ހިްއކ މ ެގ  ެގދެންނެވީ ައއްޑޫ އަތޮޅ އަޅ ަގނޑ  މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް    މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  މަޝްރޫޢަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިންހިއްކ މ ެގ  ފަދައިން  ފާހަަގކ ރެްއވި  މެންބަރ    ށްިއްއޒަތްތެރި 

ހ ރޭ.  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  ކ ރީަގއި  މޮބިލައިޒްކ ރ މ ެގ  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ދެން  ސޮއިކ ރެިވފައިވަނީ.  ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި 

ހޯދަންޖެހޭ    ންޓްރެކްޓެްއަގއި ސޮއިކ ރ މާ އެކީަގއި ހ އްދަތެރޭަގއި ީއ.ައއި.އޭ ފައިނަލައިޒްކ ރަންޖެހޭ. އާންމ  ޮގތެްއަގއި ކޮއޭެގ

ތެރެވަރިން އެރޗެއް ވެސް ކ ރާނެ. އެހެންވީމާ، ޖ ލައި މަސް ތެރޭަގއި އަްއޑޫ އަތޮޅ ެގ  . އަދި ސޭންޑް ސަކަންތައްތަކެއް ހ ރޭ

  ބަިއވެރިވެެގން، ބިޑ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އެނިގތިބެެގން ޓެންޑަރގައި ؛ނެެގން ހ ރި ތަންތަން ހ ރި މިންވަރ   ވެލި

ޒާތ ެގ މަސައްކަތ ަގއި މޮބިލައިޒްކ ރ މ ެގ    އެޯވޑ ކޮށްެގން ކޮންޓްރެކްޓ ަގިއ ސޮއިކޮށްފައި އެ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، މި

ންކ ރ މަށް ްގރައ ންޑް ޓްރޫތިން ީގކިތައް ތަނ ން ވެލިނަަގންޖެހޭނެތޯ ޔަ  ،މިންަވރެއްެގ ެވއްޔެއްތޯކ ރިން އެގްޒެކްޓްލީ ކިހާ

އަޅ ަގނޑަކަށް ހަ އަދި  މޮބިލަިއޒްކ ރާނެ.  އެކަމަށް  ތެރޭަގއި  މަސް  ޖ ލައި  އެހެންވީމާ،  ދާނެ.  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ދަން 

ސޮއިކ ރ މަށްފަހ    ަގއިކޮންޓްރެކްޓ   ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ ޝެޑިއ ލ ން ކައްސާލައިެގން މަސައްކަތް ލަސްވެފައި އޮތް ކަމަކަށެއް

ށް ދިޔ މާ ހަމަައށް ަވގ ތ ތަކެްއ ނެިގ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން.  ސޮިއކ ރ މަ  ަގއި ވީ މަރ ޙަލާަގއި. ކޮންޓްރެކްޓ    މި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

  މިހާރ  ހިްއކަން ފަށާފައިވާ ބިމ ެގ ބާކީ  ގައިއިހަވަންދޫ   ،ސ ވާލަކީ  ަގނޑ ެގއަޅ    އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

އަޅ ަގނޑ  ިއްއޔެ    ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ ؟ ބައި ހިއްކ މ ެގ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދ ވަހެއް އެްއވެސް ވަރަކަށް އެނިގލައްވާތޯ

މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކ ރި ވެސް  ހެ  ން  ބަނދަރ   ޚިލާފަށް    އި،ދ މާ މޮޅަދޫެގ  އާދަޔާ  އެއްކޮށް  މޫސ މާ  ބޮޑަށް  ހ ޅަނގ  

ދަތިތަކެއް ހ ންނަ ކަމަށް.    އިކަށް އެކަންކަމަށް އެޓެންޑ ކ ރ މ ގަ ޔަ ފާހަަގކ ރެްއވި ކ އްލި   ެވސްރަށްިގރަމ ންދޭ. މިނިސްޓަރ 

؟ މަކީކަރި ދަތިހ   ަގއިކަހަލަ އެމަރޖެންސީ ކަންކަމަށް ބޭނ ންވާ ަވގ ތ  އެޓެންޑ ކ ރ މ އެކޮބައިތޯ މަިއަގނޑ  ޮގތެއްަގިއ  

 ؟ އްލ ކޮށްދެވޭނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރހަމަޖިލީހ ން އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް    ރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފް

ެގ  ލެމޭޝަންކްވާ މިންވަރަށް އަދި ރެަގއިލެމޭޝަންަގއި ކޮންޓްރެކްޓ ކްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިހަވަންދޫެގ ރެ

މަސައްކަތް އެ  ޑްރެޖަރ ން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ  ދެން  ނ ވޭ.  ނިމިފައެއް  އެ  ކ ރަމ ންެގންދަނީ  މަސައްކަތް  މީހ ން  . 

ބާކީ    އިރަކ  ކަމެއްމިތަނ ަގއި މަސަްއކަތް ެއބަ ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑަށް ސީދާ ައޅ ަގނޑ ެގ އަތަކ  މި ވަގ ތަކ  ނެތް ކޮންއެތަން

ނިންމާ ޝެޑިއ ލެބައި  އޮތީ.  ދާން  މީހ ން  އެ  އަޅ ަގނޑާ  ލަން  މެންދ ރ   އިްއޔެ  ނެތް.  ލިބިފަެއއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  އް 

 ބައްދަލ ކ ރެްއވި. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ައޅ ަގނޑަށް އެ ޝެޑިއ ލް ދެއްާވނެ ވާހަކަ ވިދާޅ ވެފައި އޮތީ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ކ ރެއްިވ ސ ވާލ އިރަކ  ކަމެއް އެ ހިސާބަށް ދާނީކީލިބޭ ކޮންއަދި އަޅ ަގނޑަކަށެއް ނ އެއް މޮޅަދޫެގ ިގރ މ ެގ   ؛. ދެން 

  ބަނދަރ  ހެދ މާ ގ ޅިެގން ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  ،ަގކ ރެްއވި ފަދައިންދެން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަ  ،މައްސަލަިއަގއި 

ދަނީ.   ދިމާވެެގން ބޮޑަށް މިހާރ  އެކަން ހިނަގމ ން އެ  އަދި ިވދާޅ ވި ވާހަކަތަކަށް ބަލާފައި ެއކަން  އިދެއްކި ފޮޓޯތަކ ންނާ

އެ ަވގ ތ  އެތާނަގއި ކ ރަން ތިބި   ،ޮގތަކީ  ކ ރަން އެންމެ ފަސޭހަ  ޖެންސީަގއި ދިމާވާ ކަންކަމ ަގއި ކަންކަންދެން އެމަ

 ެއއް ސް ޖެންސީަގއި ކ ރާ ކަމެްއަގިއ އީ.އައި.އޭ ޕްރޮސެކޮށްލ ން އަސްލ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އެމަ  ބަޔަކ  އެކަން

ހަވާލ ކ ރ މ ެގ  އެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތެއް ބަޔަކާ  ލ ން އޮންނަނީ.  މަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް އަންާގން. އެންަވޔަރަވޭނޯ

ކ ރިން ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހ ރޭ، ާގނޫނީ މަރ ޙަލާތަކެއް ހ ރޭ، ނަަގންޖެހޭ ހ އްދަތަކެއް ވެސް ހ ރޭ. އަޅ ަގނޑ   
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. މިހާރ  އެހެން ބ ނާ ޮގތަކަށެއް ނޫން އެކަން އޮންނަނީކީ  ،ކޮށްލާށޭ  ބޭނ ންވީމާ މިވެނި ބަޔަކ  ނަާގފައި ޮގސް މިކަން

ދ  ވެސް، ާގނޫނ ތައް ވެސް ހ ންނަނީ އެހެންނެއް ނޫން. އެ ޕްރޮސެސް އެހެންނެއް ނޫން. ރާއްޖޭަގިއ  މާލިއްޔަތ  ަގާވއި

ކ ރ މ ެގ ާގބިލ ކަން ހ ރި ރާއްޖޭެގ    އެބަ އޮތް ސާޅީސް ރަށް ލިސްޓ ކޮށްފައި ިގރާ ރަށްތަކ ެގ ޮގތ ަގއި. މި މަސަްއކަތް

 ކ ރެވެން އޮންނަނީ މި މަސަްއކަތްކ ރެވޭނެ އެންމެ ކ ންފ ންޏެއް.  ކޮންޓްރެކްޓަރ ން މަދ . ދެން ޑައިރެކްޓް އެޯވޑ ެގ ޮގތ ަގއި

ދިން ކަމ ަގއި ވިޔަސް، އެ މަސައްކަތެްއ    އެއީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް. ެއކަމަކ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ފ ނިފ ނިން ކޮންޓްރެކްޓ 

ދެވިދާނެ ދެން  މީހ ންނަކަށެއް.  އެ  ހިންޭގނެ  ފަސޭހައި  ައޅ ަގނޑ   .ނ އެއް  ވަރަށް  އެޯވޑެއް ހަމަ  ޑައިރެކްޓް    ން 

ދެން މި ވާހަކަ   ،ކޮށްފައިދީފާނަން. ދެން ަގވާިއދ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ ހ ރި ކޮންޓްރެކްޓަރ ން ކްލެސިފައިކޮށްފައި ހ ރިއިރ  

ޝިފާޒާ ައސްލ ަގއިމީހ ން    ދެ   އަޅ ަގނޑާިއ  ެވއްޖެ  ދ ަވސް  ހަެއއްކަ  ސަރަޙައްދ   ދައްކާތާ  މިިގރާ  ރަށްތަކަށް   ، 

ކ ރަން    އޮންނަ ހަތަރ ފަސް ކ ންފ ންޏެއް މި އޮންނަނީ. ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރަގއި ވެސް އެކަން ޓަކައި    ކ ރ މަށްއެޓެންޑ 

ންނަނީ އެ މީހ ންެގ އަތ ަގއި މިހާރ  ހ ރި މަސައްކަތާ ހ މި އޮންނަނީ ވަރަށް މަދ  ކ ންފ ނިތަކެއް. އެ ކ ންފ ނިތައް ިމ  

ކޮންޓްރެކްޓަރ ެގ އޭނަެގ    ،ަގއި ހ ންނަނީ ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ެވސްއެކީަގއި ކެޕްވެފައި ހ ންނަނީ. އެއީ ކްލެސިފައިކޮށް 

. މިހާ  ޓެކްނިލަކް ާގބިލ ކަން ހ ރި މިންވަރ ން އެއް ފަހަރާ ނެޭގނީ މިތައް ޕްރޮޖެކްޓޭ  ،މާލީ ާގބިލ ކަން ހ ރި މިންވަރާއި

މިހާ    ،ޮގތަކީ  ވާ  މަ މިހޭ ކަމެއް. ކ ރީކ ރަން ވެސް ޖެ  ،ވެލިއ ެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްއޭ ނެޭގނީ. އެއީ ހަމަ ސެންސިބަލް ކަމެއް

ދެޭވކަށެއް.  ނެތް  ކޮންޓްރެކްޓެއް  އިތ ރ   ދަށ ން  ަގާވއިދ ެގ  މި  ދެން  މީހ ންނަކަށެއް  އެ  ހ ރީމާ  މަސައްކަތް  ބައިވަރ  

ދެން ޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ މެން ަގާވއިދ ތަކެްއ    ،ޮގތަކީ  ކ ރެވެން ނެތީމާ ދެން މި ވާ  ނ ދިނީމާ، ޓެންޑަރކޮށްެގން ެއކަން

ލެވިދާނެ. ލ ކ ރަން. ަގާވއިދ ތައް ބަދަލ ކ ރީމާ ދެން ވާނެ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކެޕ  އ ފ ލާބަދަ

ކަމަށް އެ މީހ ންނަށް މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ދޭނީ. އެ މީހ ންެގ ނެތް ާގބިލ   .އަތ ަގއި ފ ނިޖެހޭނީ  ލީމާ އެ މީހ ންއ ފ ލާ

ވެސް   ޔަީގނ ން  ވަގ ތީ  އެއީ  ކަމެއް.  ލިބިދާނެހަދިާމވާނެ  ބ ނެވިދާނެ    .އްލެއް  އައިސް  މަޖިލީހ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑަށް 

ނ ހިނގައިެގން. އެހެންވީމާ،    ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ސޮިއކޮށްފައޭ އޮންނާނީ. ދެން އަޅ ަގނޑާ ސ ވާލ ކ ރެވެން ފަށާނީ ޕްރިޖެކްޓ 

އަނެއް  އެހެންވާނެ.  އެ    ،ކަމަކީ  އެކަން  ެއ   ެއއަށްވ ރެ  ،ކެޕް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނަށް  ކ ދި 

ހ ޅ ވާ ފ ރ ޞަތ   ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނަށް.  ލ މަސައްކަތްކ ރ މަށް  ވަރ ެގ  ެއކި  ކ ރެވެނީ  މި  މަސައްކަތް  ވަރ ެގ  އެކި  ން. 

 އެހެންވީމާ، ެއކަން... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޅޭ މަްއސަލައެއް.  ނިޒާމާ ގ  ެގކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 
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 ލަ( )ނިޒާމީ މައްސަ

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ަގޑިތަކަށް   ؛ދަނީ  މި މައްސަލައިަގއި ވާހަކަދައްކަވަމ ން މި  މ ެގއަރަނީ ަގޑިންގަޑިއަށް އޮޕަރޭޓ ވާ ސ ވާލ ކ ރ މި ހިތަށް

  ވަރަށް ދިގ ކޮށް ފެންނާތީ ަވޒީރ  ސ ވާލަށް ޖަވާބ ދެއްވަނީ ތިރާމ ކޮށްެގން ެގންދިޔ ން ވަރަށް މ ހިންމޭ. އެއީ ލިސްޓ   ހ އި

 ..ޓައިމަށް އިހ ތިރާމ ކ ރަން. ކ ރާ ސ ވާލަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަޒީރަށް  ެގންދާނެ.  ބަލަހައްޓަމ ން  ަގޑި  ރިޔާސަތ ން  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

މިނެޓ  ތިން  ލިބިވަޑައި  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާ  ގ ނ މ ގައިވަޒީރަށް  މިނެޓ   ތިން  އެ  ފަހަރަށް  ބައެއް  ހ ންނަ   ަގންނަާވނެ. 

 މިނެއް ހ ންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . ދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް    މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް   ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއޒ ނަ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ރައީސްެގ  ތި  ޔާއިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އެކ ަގއި   

ބޭފ ޅ ންނަށް ކަމެއް ސާފ ކޮށްދިނ މަށް މަސައްކަތް މި ކ ރަނީ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  މި ތަނަށް މި ެގންނަނީ އެ ބޭނ މ ަގއި  

ކޮންޓްރެކްޓަރ ން އެހެންވީމާ،  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތް   ރެއެއަށްވ  ؛ކަމަށް  އެ  ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނާ  ކ ދި 

ވަރަށް   މައްސަލަތަކެއް ވެސް ދިމާވެދާނެ. އެހެންވީމާ،  ންކ ރީމާ އެ މީހ ންެގ ާގބިލ ކަމ   .އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަވާލ ކ ރެވިދާނެ

ވާއިދ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ  ބޮޑ  މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ަގއި އޮތް މައްސަލައެްއ. ާގނޫނ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް، ަގ

މ ޅި ޤައ މ ަގއި ސިިވލް ވޯކްސް މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ   ،ކ ރ މ ގައި  ބަދަލ ތަކެއް އެބަ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތް

އެހެންީވމާ، އެ ދަތިތައް ހަމަ ހ ރި ވާހަކަ މި ދަންނަވައިލީ. ދެން ާގބިލ ކަން ވެސް އެބަ އިތ ރ ކ ރަންޖެހޭ އަސްލ ަގއި.  

ލަން ބޭނ ންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ޖެްއސ މ ެގ ާގބިލ ކަން ނ ހ ންނާނެ. ސިލަށް އެތާނަގއި ވެލިބަސްތާކޮޅެްއ ޖައްސާކައ ން

ބަސްތާ،  ެއްއވެސް އެްއޗެއް ނ ހ ންނާނެ. ވެލި  އް،އެކްސްކެވޭޓަރެ   ،އެއީ އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވާނެ މައްސަލަައކީ. ނ ހ ންނާނެ

ކަން  އެހެންނަމަވެސް، ނ ކ ރެވޭނެ  . ކޮށްލާށޭ ވެސް  ންޑަށް ބ ނެވިދާނެ ކައ ންސިލ ޯގންޏެއް ވެސް ނ ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނ 

އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ައޅ ަގނޑ މެން    ، ނޭގ އެކަން ކައ ންސިލަށް. އެހެންވީމާ، މިކަމ ަގިއ އެބަ ހ ރިވެސް އަޅ ަގނޑަށް އެ

  ،ތެރޭަގއި ހިމެނިެގންރާ ެވސް އޭެގއެއީ ައޅ ަގނޑ ެގ ވ ޒާ  އި،ސަރ ކާރ  ކަމާ ގ ޅޭ އިދާރާތަކާ   އި،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާ

ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މަކީ ސެންސިބަލް ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ   އްލެއްހަމިއަށް  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މޮޅަދޫަގއި ބަނދަރެއް ހަދަން   ،ރަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

ވަރަށް ރީތި ރަށެއް. ބޮޑ  ފަޅެއް އޮންނަ.  ޮމޅަދޫއަކީ ވަރަށް ފަޅ  ބޮޑ ، ރީތި ފަޅެއް އޮންނަ ؟ ބާރ އެޅީ ކޮން ބޭފ ޅެއްތޯއޭ

ދެން އެ ޖެޓީ އަޅ ަގނޑ މެން ންނަ ޖެޓީއެއް.  ފަޅަށް އޮ  ،ތީދެން އެ ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ަގއި ައޅާފައި އޮ

ޖެހެނީ. ޭއެގ ބަދަލ ަގއި ކޮންެމވެސް ތަނަވަސް ޚިޔާލެއް މެދ ވެރިެވެގން އެ ރަށ ެގ ވަށައިެގން ވެލި   ވަރ ަގދަކ ރާން މި

ކޮންމެވެސް ބޭފ ޅެްއެގ ތަނަވަސް   އީނޭބ ރެވޭނެ ޮގތް ހެދ މަށް ޓަކައި ބޮޑ  ބަނދަރެއް މޮޅަދޫަގިއ ވެސް ހައްދަވައިފި. އެ

ިމކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ދިމާވަނީ ކީްއވެެގންތޯ  ކ ރަްއވާފައި   އި އެކަންޚިޔާލ ގަ  ؟ މި ވަގ ތ  ޯގންޏެއް ނެތިެގންތޯ؟ ވާނީ. 

ދިމާެވެގން މައްސަލަ  އ ޅެނީ  މި  ނެތިެގންތޯ  އ ޅެނީ ސިކ ނޑިެއއް  ؟ ވެލިކޮޅެއް  މި  ދިމާެވެގން  ަމއްސަލަ  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ނޭގ. މި ތަނ ަގިއ އެނޭގ މި ވަމ ންދާ ޮގތް ކޮންމެ ރަށަކަށް އެބަ އެ  ނެތިެގން. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ވެސް އެބަ

ކ ރ މަށް   އަޅ އްަވިއެގން ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ ލައްވާ އެކިއެކި ރަށްރަށ ަގިއ އެކިެއކި ކަންކަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބާރ 

ޒީރ  އެ ފާހަަގކޮށްދެއްވަނީ. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މާ ދިމާވާ ކަންކަން އިއްޒަތްތެރި ވަ ކ ރަމ ން އެބަ ެގންދޭ. ކ ރަމ ންދިޔައި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

މަރ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ސ ވާލަކީޙަޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ރަތަމަ  އޮތް.  އެބަ  ސ ވާލެއް  ތިން  އަޅ ަގނޑ ެގ  ވަޒީރ .   ،ބާ 

މިލަންދޫަގއި އަޅަން އޮތް    ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ ؟ ކ ރެވޭނީ ކިހާތާކ ތޯމިލަންދޫަގއި ބަނދަރ ެގ އަޕްްގރޭޑިންގ ކޮންޓްރެކްޓ  

؟ އެއީ ކިހާ ތާރީޚެްއަގއިތޯ ؛ހަވާލ ކ ރެވި   ފަންސާސް ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ

ކިހާތާކ ތޯ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ،ސ ވާލަކީ ތިންވަނަ  ؟ ނޫނީ  ފެރީ  މި    ހައިސްޕީޑ  ؛ރާއްޖޭަގއި  ފެށ މަކީ  ދަތ ރ ފަތ ރ   ފެރީ 

؟ ރަށްތަކަށް އެ ދަތ ރ ތަްއ ފެށޭނީ ކިހާ ތާރީޚެއްަގއިތޯެގ  ހއ، ހދ، ށ.  ،ސަރ ކާރ ެގ ވަރަށް ބޮޑ  އަމާޒެއް. އަތޮޅ ތަކ ަގއި 

ެއއީ    ،ނ ެގންގ ޅ ްއވާ ނަމަ؟ ޕްޓެއް ެގންގ ޅ ްއވަންތޯއަދި ފެރީ ޓަރމިނަލް އެޅ މ ަގއި ބޮޑެތި އާބާދީތަކަށް ތަފާތ  ކޮންސެ

ތަން ފެންނާތީވެ    ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ކޮންސެޕްޓަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެރީ ޓަރމިނަލްތައް އަޅަމ ންދާ؟ ކީްއވެެގންތޯ

 ެއއީ އަންނަންޖެހޭ ކަހަލަ ބަދަލެއް ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ.  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް    މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަޕްްގރޭޑިންގ މަސަްއކަތް މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އެބަ އޮތް. ދެން މިލަންދޫ ހާބަރެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކ އާ ތާޑް  ަގބޫލ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ   ތެރޭަގިއ  އަހަރ ެގ  މި  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ދާނޭ އަޅ ަގނޑ މެން  ހިސާބަށް   ޓަރ 

ތެރޭަގިއ    ެގމި އަހަރ   ދެން  . ވެސް  ކ ރ މަށް ޓަކައިއެޯވޑ   ކޮށްޑަރޓެން  މަސަްއކަތް  އެ  މަސައްކަތްތަްއ މިހާރ  ހ ރި ޮގތ ން

ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެކަަމކ   ޮގތ ން ައޅ ަގނޑަށް ސީދާ މިލަންދޫއޭ    އެކަން ހިނާގނެ. ދެން ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ތަކާ ގ ޅޭ

ޓެންޑަރކ ރެވިފަިއވަނީ.   ނަށްއެ ރަށް ެވސް ހިމެނޭ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ ެމން  ،ވަރަށް ޔަީގންކަމާ ާގތަށް އެބަ އެނޭގ  އަޅ ަގނޑަށް

މާ،  ލ އޭޝަން ވެސް ނިމިފައިވަނީ. އެޯވޑ ކ ރާ ހިސާބަށް ޮގއްސަ އޮތްކަން ައޅ ަގނޑަށް އެނޭގ. އެހެންވީޓެންޑަރ ިއވެ

  ވަނަ ސ ވާލަކަށް ކ ރެްއވި  3ތެރޭަގއި މިލަންދޫ ވެސް ހިމެނިެގންކަން އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ޔަީގނާ ާގތަށް އެބަ އެނޭގ.  އޭެގ

އަޅ ަގނޑ މެން އ ންމީދ ކ ރަމ ން އައީ މިދިޔަ އަހަރ ެގ ނޮެވންބަރ  މަހ ެގ ތެރޭަގއި ހއ،   ،ފެރީ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަިއަގއި 

ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސެލްތައް  ަގއި ފެރީ ނިޒާމ ެގ  ހދ، ށ.

މިދިޔަ ޢީދ    މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ހދ. އަތޮޅ ަގއި މަސަްއކަތް  ހ ރިހާ ކަމަކާ އެކީަގއިެއ    ިއ،ލަސްތަކާައއި  ލިބ މ ަގއި  

ހ ރިހާ ރަށަކަށް އެބަ ދ އްވާ. އަޅ ަގނޑ މެން    ެގދ އްވާ. ހދ.ފެރީ އެބަ ަގވާއިދ ން ޝެޑިއ ލްެވެގން އެބަ  ދ ވަހ ން ފެށިެގން  

ބަލަނީ ނިންމާފައި  ،މި  ހއ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނިމެންވާއިރަށް  މަސް  މަސް   ،ޖޫން  ޖ ލައި  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ 

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ހދ.  ނިމެންވާއިރަށް ހއ، ހދ، ށ. އެކީަގއި އެކަން ކ ރެވޭނެ  ން މި ަގއި އެކަކަމަށް. ދެން 

ެގންދަނީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަހ ލ ވެރިކ ރ މ ެގ ދަތ ރ ތަކެއްެގ ޮގތ ަގއި. އަދިެއްއ އަޅ ަގނޑ މެން ޭއެގތެރޭަގއި    ކ ރިއަށް

މަސައްކަތް  ެއ  ައގ ނަަގއިެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިެމންވާއިރަށް  ހަފ ތާ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ނ ނަަގން.  ވެސް  ؛ އަެގއް 

ެގ އެންމެ ހދ.  ،. ދ ވާލަކ  ދެ ފަހަރ  ރިޓަރން ޓްރިޕެއް އޮންނާނެ ކޮންމެ ރަށަކ ން ވެސްފެރީތައް ދަތ ރ ކ ރަމ ންދާނެ

އޮ ރަށ ަގއި  އެ  ނޫނިއްޔާ.  ަގބޫލ ކ ރަނީ ރަށެއްަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ޓްރިޕް.  ރިޓަރން  އެްއ  ދ ވާލަކ   ންނަނީ 

އަބަދ ވެސް ޙަ؛ ދަތ ރ ފަތ ރަކީ  އަލ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ލައި  މި ދަތ ރ ފަތ ރާ  ނ ކ ރެވޭނެ.  ވެސް  ލާމަރ ކަޒެއް  ޤީޤަތ ަގއި 

އެއީ ކޮންމެހެން އޮންނަން ލާޒިމ    ތަރައްޤީެއއް ވެސް ނ ކ ރޭނެ. އެހެންވީމާ، ދަތ ރ ފަތ ރ  ށްޤައ މ  އެކަތިަގނޑެްއެގ ޮގތަ

ކ ރި ހިސާބަށް އެ ެގންދަން. އ ންމީދ   ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި، އެއަށް ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީެގން އެ މަސައްކަތް އެބަ ކ ރިއަށް

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.   .ސްޕީޑ ަގއި ނ ދިޔަކަން ައޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

އިންނަމާދޫ   ،މަރ ޙަބާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  ދަންނަވާލަދެްއވަފާނަންތޯޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ؟ ޮގތެއް  ނަރ ދަމާއަށް ވެފައި އޮތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ނީ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންނަމާދޫެގ ސްވެރޭޖ ެގ މަސައްކަތް ދެން ވަރަށް ލަސްކޮށް ދަ

ޓަރމިނޭޓ ކ ރަން އެީއ    އެ މަސައްކަތް ޓަރމިނޭޓ ކ ރ މަށް ވާހަކަދައްކާފަ. އެހެންނަމަެވސް، އެއްބަސްވ މަކަށް ހަމަ ނާދެވޭ

ބަލާއިރ  ހިސާބަށް  އޮތް  ޮގްއސަ  މަސަްއކަތް  ނ އެއްވޭ.  އެހެނެްއ  ދެން  އަދިއެއް.  ކަމ ަގއެއް  ޮގތް  ރަނަގޅ   ؛ އެންމެ 

ދެން    %80ާގތްަގނޑަކަށް   އަޅ ަގނޑ   ވިދާޅ ވޭ.  އެބަ  ޝިފާޒ   އޮތްކަމަށް  ޮގްއސަ  މަސައްކަތް  ބޮޑަށް  ވ ރެ  އަށް 

އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ސްލޯކޮށް  ؛ ޮގއްސަ އޮތީ. ބާކީ ހ ރި މަސައްކަތް  ކަންޔަީގންކޮށްލާނަން ެއްގޒޭޓްލީ ކިހާވަރަކަށް

ކަމ ަގއި ވިޔަސް. ބޭނ ންނ ކ ރެވޭހާ ހިނދަކ  ެއއީ    ތްނ ނިމި އޮ  %5ނޫނީ    %10ންޏާ ނ ނިމެނީ.  ދަނީ. ނ ނިމޭ ކަމަށް ވަ

ޮގތ ަގއި މަސައްކަތެްއެގ  އޮތް  ދާ ؛ނ ނިމި  ވަރަށް ސްލޯކޮށް  މަސައްކަތް  ނަރ ދަމާެގ  އަޅ ަގނޑ     އިންނަމާދޫެގ  ކަމަށް 

 އެއްބަސްވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 . هللاބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ ންމެއިްއޒަތްތެރި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ނަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ންނޮޅިވަރަ

ޔޫން ޕްލޭން ހަދަން ރާއްޖޭަގއި    މަޖ ބޫރ ކޮށްފައި އެބަ އޮވޭ. ލޭންޑ ޔޫޒް ޕްލޭން ހަދަން ާގނޫނ ަގއި    ޝ ކ ރިއްޔާ. ލޭންޑ  

ޔޫސް ޕްލޭނާ   ވަރަކަށް ކ ންފ ނި. ރާއްޖޭަގއި ސަތޭކައަށް ވ ރެ ިގނަ ރަށ ަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅޭއިރ  ލޭންޑ މި އޮންނަނީ ތިން

ރީ  ޓްތޯއޭ މިނިސްން ިވޔަސް ހޯދަިއދޭންވީނޫނ ލައި ެއއްެވސް ކަެމއް ކ ރެޭވކަށެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ަވގ ތީ ހައްލެއް

ވެެގން ެއްއ  މިދިޔަ ައހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ނޮޅިވަރަންފަރ ެގ މަގ  ހަދަން  ،މެދ ވެރިކޮށް. ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ދެވަނަ ސ ވާލަކީ 
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. މި ސްވެފަ. ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް އެްއވެސް މަސައްކަތެއް ނ ކ ރޭ. ބަޖެޓ  ހ ތްމިލިއަނަށް ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ ޖަހާފައި އޮ

ރ ފިޔާ   ނަންބަޖެޓ ކޮށްފައި އެ ބަޖެޓ ަގއި އޮ؟ ކަމެއްތޯއޭ  ރ ފިޔާ. މިއީ ކިހިނެއް ވާ  120000ބަޖެޓ ަގއި އިނީ    ެގއަހަރ 

 ؟ އެްއވެސް މަސަްއކަތެްއ ނ ކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެއަށްވ ރެ ކ ޑަ ބަޖެޓަކ ން ކިހިނެްއތޯއޭ މަގ  ހަދާނީ ،ނ ލިބި

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ޮގތ ން ވިދާޅ ވި    ޔޫސް ޕްލޭނާ ބެހޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި ލޭންޑ 

ލޭންޑ ؛ ވާހަކަ އޮ  ާގނޫނ ަގއި  ހަދަން  ޕްލޭން  ވަން  ންނަޔޫޒް  ހަދަން  ލޭންޑ   ޏާކަމަށް  ޕްލޭން  ދެން  ޔޫޒް  ޖެހޭނެ. 

ސް މިވެނި ކަމެއް ކޮށްލެޭވނެއެކޭ ެވސް ނ ބ ނެވޭނެ. ތި ޖައްއަޅ ަގނޑަކަށެއް އެ ނ ހަދާނެ ވާހަކަެއއް ނ ބ ނެވޭނެ. ތި ނ ހެ

އަހަލީމާ  އިނ ހަދަ ކައިރީ  އަޅ ަގނޑ   ދޭ  ދެން  ޯގތި  ދީފާނަމޭ،  ހ ްއދައެއް  އަޅ ަގނޑަކަށެ  ން، ައޅ ަގނޑ   .  އްނ ބ ނެވޭ 

ާގނޫނ ެގ ަމއްޗަކ  ނޫން އަޅ ަގނޑ  ހ ންނަނީކީ. އަދި ެއއްެވސް ަވޒީރަކ ، އެްއވެސް ވ ޒާރާއެއް. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ   

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ    ،ޅ ަގނޑަށް ވަރަށް އ ނދަގޫ އަ  ކައިރީަގިއ އެ ސ ވާލ  އެ ޮގތަށް ކ ރެްއވީމާ

ދެން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން އަޅ ަގނޑަށް ެއއަށް ހޯދޭނީ ކޮން ހައްލެއްތޯ. އަޅ ަގނޑަކަށް އެއަށް ހައްލެއް ނ ހޯދޭނެ.  

ޔޫޒް    ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ވެސް. ެއ ލޭންޑ   ޒާތ އ ޅެނީ ކިޔާފައި ނ ކ ރާ   މިކަން ނ ކ ރެިވެގންނޭ މި؛ ޒާތ ގެ  އެީއކީ ނ ކ ރާ

ނޮޅިވަރަންފަރ ެގ   ،ޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި. ދެން ކ ރެއްވި ސ ވާލަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ކ ރަން  .ޕްލޭނެއް ހަދަންޖެހޭނެ

އޮތް   ޖަހާފައި  ރ ފިޔާ  ލައްކަ  އެއް  އަހަރ   މި  ޖަހާފައި  މިލިއަން  އެއް  އަހަރ   ކ ރީ  މީެގ  ދެން މަގ ހެދ މަށް  ވާހަކަ. 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ންއެނިގވަޑައިެގށް  އަޅ ަގނޑަށް އެ ފިަގރސްއެއް ކޮންފަރމެއް ނ ކޮށްދެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

އެކަން އެހެން ވެފައި އޮންނާނީ މި އަހަރ ެގ ހަމަ ބަޖެޓ   އެކަން ހ ރިކަމަށް ވަންޏާ    އެހެން  ވިދާޅ ިވ ފިަގރސްތަކެްއ ެއއީ.

އެނގި  ޔަީގންފާސްވިއިރ   އަޅ ަގނޑަށް  ޮއންނާނީ.  ވެފަިއ  ތިއްބަަވއިެގން  ކަންތައްތަްއ   ،ވަޑަިއެގން  ބަޖެޓ   އޭރ  

ކީްއެވެގންތޯ އައްސަވާފައި    ، ސާފ ކ ރެްއވިއިރ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އަރިހ ަގއި  ިމނިސްޓަރ   ފިނޭންސް  އިްއޒަތްތެރި 

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑަށް ސާފ ކޮށް ކީްއެވެގންކަން މިހެން   ބެހޭވެފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެއާ    އޮންނާނީ ކީްއެވެގންތޯ އެހެން

އެކަން    ފައޭިއެގންޑަވެފައި އޮތީ ދަންނަވަން ވަރަށް ދަތި. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އެނިގވަ 

 ހިނާގފައި އޮންނާނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ވިސާމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ަގމ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ވިސާމް މ ޙަްއމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ަގމ 

ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ މަސައްކަތް   100ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ލ. ަގމ ަގއި ގާއިމ ކ ރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  

ައދި ކެންސަރ  ހޮސްޕިޓަލ  ލ. ަގމ ަގއި ާގއިމ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން ކ ރާ މަސައްކަތ ަގިއ ؟ ތޯ ފެށޭނީއްަގއިހިސާބެކިހާ

ލ. ަގމ ެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ ެގ މަސައްކަތް މިހާރ    ،ތިންވަނަ ސ ވާލަކަށް ؟ދައ ރެއް އެބަ އޮތްތޯ  މިނިސްޓްރީެގ އެްއވެސް

؟ ކިހާތަނެއްަގއި ެއ މަސައްކަތް ނިމޭނެތޯ؟ ދޭތޯ  ކ ރިއަށް އެބަދޭ. ެއ މަސައްކަތް ޝެޑިއ ލާ އެްއޮގތަށް ކ ރިއަށް އެބަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ައޅ ަގނޑ  ،  ލ. ަގން ؛ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ   100ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލ. ަގމ ަގއި އެޅ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ަގބޫލ ކ ރަނީ އޮ  ...  ަގމ ަގއި  ލ.  މިހާރ   އޮ  100  ތްއަޅ ަގނޑަށް  ޔ ނިޓ   ކޮން ތީހައ ސިންގ   

ބިލިއަން ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓ ެގ   1.5މި އ ޅެނީ. އެއީ    މިހާރ  ޕްރޮގ ރާމެްއެގ ތެރެއިންކަން ައޅ ަގނޑ ެގ ސިކ ނޑީަގއި ނެތިެގން  

އެ މަސައްކަތް އޮންނާނީ މިހާރ  ޓެންޑަރ   ،ތެރެއިން ސަރ ކާރ ން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީން ހިންާގ މަސައްކަތް ކަމ ަގިއ ވަންޏާ

ެއއީ ިއްއޒަތްތެރި   ައޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޢަލީ ރިޟާއަށް ދިން ޖަވާބ ، ؛ލ ޭއޓ ކޮށްމަރ ޙަލާަގއި. ޓެންޑަރ ިއވެ

ކެންސަރ ؛ ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލްދެން  ޮގތ ން.  ބެހޭ  އާ  މެންބަރ  ވިސާމަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދޭން އޮތް ޖަވާބަކީ ހައ ސިން

ެގންދާނީ މިނިސްޓްރީެގ ތެރޭަގއި    ކޮންޓްރެކްޓ  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް؛ ހޮސްޕިޓަލްެގ މަސައްކަތް މެނޭޖ ކ ރާނެ

ން މެނޭޖ ކ ރަނީ ހަމައެކަނި އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  ށް. ދެން ޕީ.އެމް.ޔޫމެދ ވެރިކޮ  ންނަ ޕީ.އެމް.ޔޫއޮ

ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ، އެހެންނަމަވެސް، ިމ ސްޓޭޖ ަގއި މީެގ؛ އަދިެއއް

ހ ރިހާ   މިމި  ހިމެނިެގން  އަދިއެއް  ބޭފ ޅ ން  އެހެންވީާމ،  ކޮން  ދަނީ.  ނ ެއއްދޭ.  މަސަްއކަތެއް  އެ  ހަމައަށް  ޓްރެކްޓަކާ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    މާނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ހިސާބަށް ދިޔައިއެއް  ޕީ.އެމް.ޔޫެގ އިސް ދައ ރެއް ައދިއެއް ެއއަކ އެއް ނ  

؛ ންދާނެ. ދެން ަގމ ެގ ފެންމިނިސްޓްރީެގ ޕީ.އެމް.ޔޫެގ ދައ ރ  ވަރަށް ބޮޑ ެވެގ  މާދައ ރ ، މަސައްކަތްކ ރާ ހިސާބަށް ދިޔައި
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ޕަސެންޓޭޖ  ދަންނަވާކަށް ނޭނެގ މި ހިސާބަށޭ    ،ނަމަވެސްއެހެން އެނޭގ.  ވެސް  މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާކަން ައޅ ަގނޑަށް  

ޝެޑިއ ލަށް މަސައްކަތް އެބަދޭ. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މަސަްއކަތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޝެޑިއ ލްަގިއ  އާދެ!  ޮގއްސަ އޮތީ.  

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޮގތަށް ނިންމާލެވޭނެ. އޮތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

ހިތަދޫ ބަނދަރ ެގ މަސައްކަތް މީެގ އަހަރެއްހާ ދ ަވސް ކ ރިން ފެށިއްޖެ. ެއއްަގމ ެގ    !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް.  

ވަރަށް ރީތި ޑިޒައިނެްއ،    ،މަސަްއކަތ ެގ ބޮޑ  ބައެއް ނިމިއްޖެ. ބޭރ  ތޮށީެގ ޑިޒައިން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި  ،ތޮށި ވެސް

ޑިޒައިނެއް ފ ރިހަމަ  ފޮނ ވަ   ވަރަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  ކައ ންސިލަށް  އެނބ ރި  އަނެްއކާ  ފާސްކޮށް  ކައ ންސިލ ން  އި، 

ވަނަ    2019  ، ފ ރަތަމަ ސ ވާލ . ދެވަނަ ސ ވާލަކީ ؟ހަވާލ ނ ކ ރެިވ ލަސްވަނީ ކީއްވެތޯ  ރަކާ ފޮނ ވާފައިވީ. ކޮންޓްރެކްޓަ

އަްއޑޫ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޕްރޮޖެކް  7އަހަރ   ހިއްކ މ ެގ  ައއްޑޫެގ  ބައްދަލ ކޮށް  ަވޒީރާ  ޮގސް  އޮތީ  މެންބަރ ން  ޓ  

ވެސް ނިމެނީ.   22ނިމިއްޖެ.    21ނިމިއްޖެ.    20ވާހަކަ.  ވަނަ އަހަރ  ނިމޭނެ    2020  ަވޒީރ  ވިދާޅ ވީ؛ ސާބެއްަގއިތޯހިކިހާ

 ކޮން ދ ވަހަކ ތޯ ނިމޭނީ ސ ވާލަކީ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ސްޓަރމިނި

ިއްއޒަތްތެރި   ،ޮގތ ން ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހިތަދޫ ބަނދަރާ ބެހޭ

ކައ ންސިލ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އޮތް ރިޕްލަިއކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހެޅި    ،ފަދައިންފާހަަގކ ރެއްިވ  އެ  މެންބަރ   

ޔަީގނ ން ވެސް ހަމަ  ދެން  ޯއކޭކ ރަްއވާފަ.  ބޭފ ޅ ން  ެއ  ނ  ؛ ކޮންސެޕްޓް  ދ ވަހެއް  ިގނަ  މާ  އިްއޒަތްތެރި  އެއް އަދި  ވޭ 

ެގ މިދިޔަ ދ ވަސްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ައއިްއސަ އޮތީ. މިދިޔަ މި މަހ ؛ އިނޭގތޯ. މި މަސް ތެރޭަގއި ޔަީގނ ން ވެސް މެންބަރ 

ދަންނަވާކަށް ނެތް. ހަމަގައިމ  ވެސް މި މަސް ތެރޭަގއި އެ    ށްހަފ ތާއެއް ކަމެްއ، ޭއެގ ކ ރީ ހަފ ތާއެއް ކަމެއް އަޅ ަގނޑަ

އެ މަސައްކަތް    ، ދެންޒްކޮށްޭއެގ ައގ ތަކާ އެްއޗެހި ފައިނަލައި   އަދި  ރިޕްލައި ައއީ. ދެން އެާއއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ
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އެ މަސަްއކަތް ލަސްކ ރާކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނެއް ނެތިން. އަދި މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި    މާ،ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް. އެހެންވީ 

ދ ވަސް  ބެކް އެންޑް ފޯތ  ވަރަށް ިގނަ    ،އެ ަމސައްކަތް ކ ރިއަށްދާނެ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގއް ވެސް ނެތް.  އެހ އްޓިފަ

 މިހެންއެހެންއަދި  ؛ ކަމ ނ ޮގސް  ޮގތ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭނ ންވި ޮގތް ރަށ  މީހ ންނަށް  ދިޔަކަން ކޮންސެޕްޓާ ބެހޭ

ސ ވާލަކީ  .ންވާ ކ ރެއްވި  ދެން  އޮތީ.  އާދެވިފައި  އެްއބަސްވ މަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަިއނަލީ    ، އެހެންނަމަވެސް، 

މް ޝަރީފް ކ ރިން ކ ރެއްވި ސ ވާލެްއެގ ޖަވާބ ަގިއ  ބަރ  އިބްރާހީބިންހިއްކ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން. އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެން

ަގބޫލ ކ ރަމޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ބަޔަކާ އެކީަގއި ސޮިއކ ރ މަށް ޓަކައި، އެ ހިސާބަށް އައ މަށް   ދަންނަވައިފިން، އަޅ ަގނޑ  

ޮއތީ. ތެދެއް! ދެން އަޅ ަގނޑަށް   ވަރަށް ަވގ ތ  ހޭދަިވއޭ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރި މިންަވރަކަށް ނޫން އެކަން ވެފައި

ހަނދާން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އެބަ ހ ރި.    ކަމ ެގވ ރެ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  މިވެނި ދ ވަހަކަށް ނިންމާނެ ކަމަށް ވިދާޅ ވި 

ލ ކޮށް  ވާހަކަެއއް ކަމަށް ަގބޫ  ފައި އޮތް އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި ެއއީ އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑަށް ބ ނެވި

  ަގއި ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންޓްރެކްޓެއް   ހ ރެ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން އެ ހިސާބަށް އެ މަސައްކަތް ނ ނިމި އޮތް

ެއ  ޝެޑިއ ލާ އެްއޮގތަށް އެބަދޭ. ދެން އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ    ަގއި އޮތް ސޮއިކ ރެވިެގން އެ މަސައްކަތް މިހާރ  ކޮންޓްރެކްޓ 

މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާނެ. ޝައްކ ނ ކ ރެއްވ ން އެދެން އެކަން ކ ރިއަށްނ ދާނެކަމާ ދޭތެރޭަގިއ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . هللاބްދ ޢަ ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ދާންދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލައަކަށް  މިހާރ   ިގރާ ސަރަޙައްދ ެގ ަމއްސަލަ    ެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ

ދެވަނަ  ؟ ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކިހާތާކ  ފެށިދާނެތޯވެއްޖެ. ވަރަށް ދ ވަސް ެވސް ވެއްޖެ. އެ މަސައްކަތް، އެ ތަން  

ާއއި އަދި ފެރީ ޓަރމިނަލް އެޅ މ ަގއި  ފެރީ ނިޒާމ ެގ ނެޓްވޯކ ެގ މަސަްއކަތް ފެށޭނީ ކިހާތާކ ތޯ  ސްޕީޑ   ހ ވަދޫެގ  ،ސ ވާލަކީ 

ތަފާތ  ޮގތެއް   ަގއިކޮންސެޕްޓ   ނީ ރަށްރަށ ަގއި މީހ ން ިގނަ ރަށްރަށާއި މީހ ން މަދ  ރަށްރަށ ަގއި ޓަރމިނަލްެގ ޑިޒައިން ނޫ

 ؟ ހ ރޭތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަތޮޅ  ނިލަންދޫ.   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އެއީ ހ ވަދޫ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ިގރ މ ެގ މައްސަލަ  އި ނިލަންދޫެގ  އާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި މާމެންދޫ

ބަޖެޓ ަގއި    ިގރ ން ؛އެހެންވީާމ، ބަޖެޓ ަގއި ނެތް މަސައްކަތެއް ޮގތަށް ަގިއމ  ވެސް، އިނޭގތޯ.  ބަޖެޓ ަގއި ނެތް ހަމަ  ،ނެތް

ިމ    ،ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓ ަގއި ނޯންނާނީ ެއއީނެތަސް އެޓެންޑ ކ ރަން

ނެތީތީވެ. ނޫނީ ބަޖެޓ  ފާސްކ ރިއިރ  އެއީ ިގރާ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރެވިފައި  ެގބަޖެޓ  ހެދިއިރ ، މި އަހަރ   ެގއަހަރ 

ވީ   ފަހ  މިބަޖެޓ  ހެދ މަށް؛ ވީ  ނެތަތީވެ. އެހެންވެ މި އަހަރ ެގ މިދެވިފައިޔަތ ކަމެްއ  އެކަން ކ ރ މަށް އެވަރ ެގ އަހަމިއް

ެގނެވ ނީ އަސްލ ގައި. އެހެންވީާމ،  އެ  ނޫނީ އެަވރަށް އެޓެންޝަނަށް    ،ދ ވަސްތަކ ަގިއ ެއކަމެއް ފާހަަގކ ރެވިފަިއ ެއ އޮތީ 

ަގބޫލ ކ ރަނީ ހޯދ މަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިކަމަށް  ، އަޅ ަގނޑ   މި ޒާތ ެގ ކަންކަން ކ ރަން ؛ށްހައްލެްއ  ޖެހޭނީ ވަރަށް  ދެން 

ކ ރަންބޮޑ ވަރ   ެވސް  ތެރެއިން  ބަޖެޓެއްެގ  ކޮންޓިންޖެންސީ  ކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ޖެހޭނީ.  ވެއްޖެޔާ  ކަެމއް  ެއވަރ ެގ 

އަންނަން އެބަ  އެޓެންޝަނަށް  އޭެގއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެންަވޔަރަޖެހޭ.  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެކަން    މަންޓ  ވެސްންތެރޭަގިއ 

ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑާ މިއަދ  ތި ސ ވާލ ކ ރެްއވި ބީދައިން ފާހަަގކޮށްދެްއވަން

ހަމަ އެންމެންެގ އެޓެންޝަނަށް އެކަން ެގނެސްދެްއވާނެ ކަަމށް. ެގނެސްެގން ައޅ ަގނޑ މެން އެއަށް ހައްލެއް ހޯދިދާނެ 

ނިޒާމ    ؛ެގ މަސައްކަތް ހއ، ހދ، ށ.ރީ  ހިައޅ ަގނޑ  ޓާެގޓ ކޮށްެގން މި؛ ޅ ެގ ފެރީ ނިޒާމ އަތޮ  ކަމަށް. ދެން ހ ވަދޫ

  ނިމި، މި އަހަރ     ،ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ؛ އަޅ ަގނޑ މެންފަހ  ދެން ދެކ ނަށް ދާން. ދެން  ތަޢާރަފ ކޮށް ނިންމ މަށް

ތޮޅާ ހިސާބަށް އެ މަސަްއކަތް، އެ ސަރވިސް ެގންދެވޭނީ.  އަ  މި އަންނަ އަހަރ  ފެށޭ ހިސާބ ަގއޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ ވަދޫ

މި މިދެން  އ ޅޭ    އީކަމ ގައި،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލިބ މ ަގިއ  އ ނޅަދ ފަހަރ   ނޫން.  ވެސް  މައްސަލަެއއް  ބަޖެޓ ެގ 

އަސްލ   ތަރ ތީބ ކ ރެވިފައިލަސްެވެގން  ަގއިލަސްތަކެްއަގއި  ކަން  އަނެއްހެން  ނޫންނެތީމަދަނީ.  ވެސް  ލާރިއެްއ  ދޭނެ  ؛ . 

ޓަކައި ނ ކ ރެވިދަނީ. ދެން   ށްނ ކ ރެވިެގނެއް ެވސް ނޫން އެކަން ނ ހިނަގނީ. މިދެންނެވި ސަބަބަލާރިއެއް ނެތިެގން ބަޖެޓ 

 ؟ެގންގ ޅެންހެްއޔޭތަފާތެއް    .ރމިނަލް ކީްއވެހެްއޔޭ ޓަ  ، ރާއްޖޭަގއި އ ޅަނދ ފަހަރ  އެ ބަންނަނީ. ދެން އެއްސެިވ ސ ވާލަކީ

ހ ރޭ ހަމަ ނެތ ޗަރީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި    ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ޖިއޮްގރަފިކަލީ ބެހިފައި ހ ރި ޮގތ ން އެބަ  .ހ ންނާނެ

އެންޑް ސްޕޯ ޮގތަކަށް ތަރ ހ ރި ހާރބްސް  ތަނަށް ބޮޑ    ފައިބާއިއެހެންވީމާ، ިގނަ މީހ ން އަރަހ ރީ.    ކ ރެވިފައިތީބ ކް 

ެއކްސެސިވްލީ އެންމެނަށް އެއް    ،އެހެންނަމަވެސް  .ފައިބަންޏާ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށްއިިގނަ މީހ ން އަރަ  ޖާަގެއއް ބޭނ ންވޭ

  ، މީހ ންެގ ހ ރި ނިސްބަތަކަށް ބަލާފައި  ރާތަނަކަށް ލާފާފ   އެ ތަނެްއެގ  ކޯޓެއް ނޫނޭ މި ފަހަނީކީ. ހަަމ އަޅ ަގނޑ މެން އެ 

ބަެއއް ރަށްރަށ ން އެބަ އާދޭ މި ރަށ ގެ    ،އެނޭގ  ވާއިރ  ވެސް އެބަމިހެން ދަންނަ  ކ ރަނީ.  އެއަށް ބަލާފައޭ މިކަން މި

 ރިޒަމްެގ ޕޮޓެންޝަލް ވަރަށް އެބަ އެހެންވީމާ، އެކަން ކޮށްދޭށޭ. ނޫނީ ޓޫ  . އޮތޭ  ތަނ ެގ އެބަ   ރިޒަމް ވަރަށް އެލޯކަލް ޓޫ
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. ނަވަންއް ެގންއެއް ނަންވާ ބަެގންއެ    އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި ރަށ  ކައ ންސިލ ން އިތ ރަށް  ،އޮތޭ. އެ ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ

ދަތ ރ ކޮމާ  އީއެ ތެރެއިން  ރައްޔިތ ންެގ  އާންމ   އެކަމަކީ.  ކަމެއް  ކ ރާ  ބޭނ މަށް  ބަލާފައި ފަތ ރ ޝަލް  މީހ ންނަށް  ކ ރާ 

ޓަ ދަންނަވަ  ރނިމަލް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެން  ެއއްޗަކީ    އިަގއަސްލ   ،ފާނަންއިެގންނަނީ.  މަިއަގނޑ   ނިޒާމ ެގ  މި 

ބޮޑަށް އެދެން.    ކަމާ ނޫޅ ްއވަން ައޅ ަގނޑ  ވަރަށްބޮޑ  ފޯކަސްެއއް ދެްއަވއިެގން މި  ރމިނަލް އެހާނޫން. ޓައް  ރމިނަލެޓަ

ކ ރ ން.  ދަތ ރ   ށްއ ޅަނދ ެގ ރިލަޔަބިލިޓީ، ޝެޑިއ ލަ  ،އ ޅަނދ ، އ ޅަނދ ެގ ސޭފްޓީ  ،އަސްލ  ނިޒާމ ެގ މަިއަގނޑ  ެއއްޗަކީ

އެހާބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން    އިރމިނަލްގަ ތަނެއް. މިކަމ ެގ ތެރޭާގއި ޓައެއީ އަސްލ  އެްއޗަކީ. ދެން އެ އ ޅަނދ  ލަފާނެ  

ނ ކ ރެވެންޏާ ކ ރާނެ ކަމެްއ  އް އެޅިޔަސް ރަނަގޅަށް ދަތ ރ ރމިނަލެވެސް ކިތަންމެ ބޮޑ  ޓަޮގސް އަނެްއކާވާހަކަދަްއކަިއެގން  

 އް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  މާސެނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އެކަން ނ ވިސްނެވ ން ެއއީ ައޅ ަގނޑ ެގ އިލްތި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

ވިލިނިގލީ  -{ 5.2}  މިއަދ   ސ ވާލެއް  ދެވަނަ  ވަޒީރާ  ކ ރ މަށް    އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ލ މ ން ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވާ  އިތ ރ  ސ ވާލަށް ހ ޅ ވަމިހާރ  އި  ،ކ ރަނީ ތ ކ ރެވިފައި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  ަގސްއެޖެންޑާ

ދެވަނަ ސ ވާލ ެގ އިތ ރ  ސ ވާލ  ވެސް ކ ރިއަށް ެގންދިޔ މަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ؛ބޭފ ޅ ންެގ ތަރ ތީބ ން އިތ ރ  ސ ވާލ 

ސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް މިނި  ،ށްދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިނަ  ވިލިނިގލީ  ،އަރ ވަނީމި ފ ރ ޞަތ 

  ކ ރައްވާ ސ ވާލ  ކ ރެއްވ މަށް.  ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އަސްލަމާ ،ޕްލޭނިންގ 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ވިލިނިގލީ

ކ ރ މަށް  ފަރާތ ެގ ބޭރ  ތޮށީަގއި ހ ރި މައްސަލަތައް ހައްލ   ދެކ ނ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވިލިނިގލީ ބަނދަރ ެގ  

އަދި  ؟ޓާއި ެއްއަގމ  ތޮށީެގ އަމަލީ މަސައްކަތް ނ ފެށި ލަސްވަނީ ކީްއވެތޯށްއެ ބަނދަރ ެގ ބޭރ ތޮ  ،އެކ   ެގނެވޭ ބަދަލ ތަކާ

ހައްލ  މައްސަލަތައް  ކަންބޮޑ ާވ  ރައްޔިތ ން  ހ ރި  ތޮށީަގއި  ބޭރ   ބަނދަރ ެގ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ކ ރ މަމި  ރައްޔިތ ން  ށް 

ބަދަލ ތަކާ ެގނެވޭ  އެްއޮގތަށް  ތޮ  ،އެކ    ހ ށަހެޅ ންތަކާ  ބޭރ   ނިންމަ  ޓާއިށްބަނދަރ ެގ  މަސަްއކަތް  ތޮށީެގ    ިއ،އެްއަގމ  

އަދި މި މަސައްކަތް ކ ރިއަށް  ؟ ެގނެވޭނީ ކޮން ދ ވަހަކ ންތޯވިލިނިގލީ ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާަގިއެގ ދަތިކަމަށް ހައްލ 

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ ޔ މަށް ރާވާފަިއވަނީ ކިހިނެއްތޯެގންދި

 

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

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް  

ޭއެގ   އިވިލިނިގލީ ބަނދަރ  ހެދ މ ަގ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި

 ކައ ންސިލާ   ،ކ ރި ޮގތްތަކަކާއި އަދި ރަށ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ ތެރެއިން އިސް ފަރާތްތަކަކާއި ރީން ޕްރޮޕޯޒްޑީޓެއިލްަގއި މިނިސްޓް

ބޭފ   ،އެކީަގއި  ޚިޔާލާއެ  ޚިޔާލަ  ،އެކީަގއި  ޅ ންެގ  ައޅ ަގނޑާަމޝްވަރާ  ށްއެ  ޓަކައި  ޖަނަވަރީ    9ަގއި  އެކީ   ކ ރ މަށް 

ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑަށް ރަށ  ކައ ންސިލ ން   ދެކެވ ނ  ވާހަކަތަކެއް ދިޔަ. އެ  ބައްދަލ ވ މާ  އިަގއި ބައްދަލ ވ މެއް ބާްއވ22022ަ

ފޮނ ވާފަިއވޭ   އަޅ ަގނޑ ެގ    ، ނ ވާފާހަަގކޮށްފައިސިޓީަގިއ  *  ގައި.  2022ޖަނަވަރީ    24ސިޓީއެްއ  ެއހެންނަމަވެސް 

އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  ތި ސ ވާލ  ކ ރެއްވީމާ   ؛ލިޔެކިޔ މ ަގއި ނެތް ވާހަކައެއް   ، ބައްދަލ ވ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެްއކި ވާހަކަެއއް

 ރަށ  ރައްޔިތ ންެގ އެންމެ   ދިނ މ ެގ ކަންތައް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިއަށް ެގންދާނަން.މި ސ ވާލަށް ޖަވާބ  ؛ންއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ

ބޭނ މަކަށްވީ ތެރެިއން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ބޮޑ   ތަފާތ ވ ން  މިނިސްޓް  ،ކައ ންސިލ ން އެދޭ ކަންތައްތަކ ެގ  ޚިޔާލ   ރީއާ 

ތެރޭަގއި ކީވޯލެއް    ވީ ފަޅީަގިއ ބޭސިންެގ  އާއ ޅެނީ އެންމެ މަްއސަލަެއއްަގިއ. އެއީ ބަނދަރ ެގ ބޭރ  ތޮށީެގ ހާބަރ ބޭސިން

ރީން މިނިސްޓް  އިކ ރީގަ އޭ،  ޖަހައިެގން ކީވޯލެއް ޖަހަން ކައ ންސިލ ން ބޭނ ންވަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ކ ބްލޮލް  ޖަހަން. އެ

ރާއްޖޭެގ ބަެއއް   ؛ދޭންއިމެއް އަޅަމެއް އަޅައިދިނ މަށް. ކޮންކްރީޓް ޕްލެޓްފޯފޯކޮންކްރީޓް ޕްލެޓް  ،ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އޮންނާނީ

ކޮށްފައި ޮއްއވާ.    އ ކ ޅަހ ަގއި ެއކަން  ފަހ ން ދެކ ނީ  ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  އެންމެ  އެބަރަށްރަށ ަގއި ެއކަން ކޮށްފައި ވެސް  

  ، ނެ ކަމަކީތަނ ަގއި. ހަމައެކަނި ނ ކ ރެވޭ  ހަމަ ކީވޯލެއްެގ ބޭނ ންހިފޭ އެ  ،ބޭނ ން ވެސް ހިފޭ  ،ވަރަށް ރީތި  ،ނަލަވަރަށް  

   އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނގޭ ނ ދ އްވާނެ. ދެން  އިތަނ ަގ  ޓަނ ެގ ލޮރީ އަރ ވަިއެގން އެ  6ޓަނ ،    ފަސްހެވީލޯޑ  ނ ހިފެނީ.  

ލައިޓް    އި،ގައިމ  ެވސް މީހ ން އަރ ވަހަމަ  ،ހ ރީ ކިތައް ޓަނަށް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  ޑިޒައިންކޮށްފައިޝިފާޒ މެން  

ކާ  އެލޯޑެޑް  އަރ ވަ   ޯގ  އ ޅަނދ   އިތަނަށް  ކ ރެވޭނެ.  ވެސް  ބޭނ ން  ހ ރިހާ  އެ  ާގތްހެދޭނެ.  ެއކަމާ ފަހަރަށް  ކ ރެވޭނެ. 

ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެން އޭެގ  ، އަކީ އ  ރީެގ ޓެކްނިކަލް ވިމިނިސްޓް  .ކައ ންސިލާ ދޭތެރޭގައި  އިރީއާސްޓްދެބަސްވެވ ނީ މިނި

އަޅ ަގނޑ  ޕާ މިންވަރަކ ންދެނެ  ައޅ ަގނޑ  ؛ސަނަލީ  ކަމަކަށްސަބްޖެކްޓަމި    ،ހ ރި  ދަންނަ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ވާތީ   ކީ 

ަގިއ ކީވޯލް  ފަޅީަގިއ ެއޮގތަށް ހާބަރ ބޭސިން  ަގިއ ބަނދަރ ެގ ދެައޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތް ވެސް. ބޭރ  ފަރާތ   ،ދެންނެވިން

ހާބަރ ތެރެ ަގދަވާނޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި    ،ވާތީ  ތަކަކަށްރިފްލެކްޓިވް ސްޓްރަކްޗަރ  ޖެހީމާ

  ، ކ ރެްއވީިވ ބޭފ ޅ ން އިންސިސްޓ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެ ،އަޅ ަގނޑ  ދޭންޖެހޭ ލަފައެއް. އެހެންނަމަވެސް

ކ ރަން އެކަން  ތިމަންނަމެން  ވާހަކަ    ،އެހެންވިޔަސް  އެ  ސިޓީަގއި  ިވޔަސް.  ކަމ ަގިއ  އޮތް  އެހެން  ލަފާ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ޓެކްނިކަލް ނެތް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ރެކޯޑަށް ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ  ެއ ލަފާ ދިންކަން ދަންނަވަންޖެހޭ.    އް ފާހަަގކޮށްފައެ

 

އިންކ ރެިވފަ ލަ އަންޑަރ ގ ޅިެގން ނިްނމެވ މާ  ރިޔާސަތ ންާވނޭ ޮގތަށް ހިމެނ މަށް މިއްޔާަގއި ފާހަގަ ޔައ ނ ކ ތާ  ސްޓަރ ެގ ޖަާވބ ެގ މ ހިްނމ މިނި* 
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އަދިވެސް   ،ލަފާދޭއެބަ  ރީެގ އިންޖިނިއަރ ން އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ  އެއާެއކީަގއި މިނިސްޓްހަމަ  އަޅ ަގނޑ  ދިނިން. ދެންލަފާ  

އެހެން ދަންނަވާފަިއ  ެވސް  ވާހަކަ  އެ  ނ ޖަހަން.  ކީވޯލެއް  ތިބޭކަށް    ،ނަމަވެސްއެޮގތަށް  ތާށިވެެގން  ޕްރޮސެސްަގއި  މި 

ރީން ެގ ތެރަޭގއި ކައ ންސިލަށް ފޮނ ވާނަން. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްތާއަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ހަފ 

އަގ  ބޮޑ ކ ރަން ކ ރާ ކަމެްއ ނޫން   ،އެްއވެސް ވަރަކަށް ައަގކާ ގ ޅ ަވިއެގން ައގ  ކ ޑަކ ރަން  ޓެކްނިކަލީ ؛ޕްރޮޕޯސްކ ރާ

ތާެގ ތެރޭަގއި ކައ ންސިލަށް  ފ އޮޕްޝަނަށް ވެސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ހަ  ދެއެބަހ ރި  ވެސް  އަގ ތައް ވެސް ހޯދާފަިއ  .  މިއީކީ

ލިޔެކިޔ މ ަގއި ިމ އީ  ކ ރެހ މ ަގއި ަވނީ ސާފ ކޮށް ކީއްެވެގންކަން ެވސް. އެދެ  ކ ރެހ ން ވެސް. އަދި    ދެލާނަން  އިފޮނ ވަ

ވާ ނ ހ ރީމަ  ބ ނަނީ  ، ޮގތަކީ  އެްއޗެހި  ދ ވަހެއްަގިއ  އަންނަ  އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓް  ،ފަހ ން  އެހެން.  އެއްބަސްވިއޭ   ރީން 

 މިއާިއެގން ކ ރިއަށްދާން. ފޮނ ވީމާ ،ކަން ކ ރިއަށްދާން އެއްބަސްީވ. އެޮގތަށް ކޮންމެހެން އެއްބަސްީވކީ ނޫންމި ؛އެއްބަސް 

ކ ރެހ މަކާ ފޮނ ވާ  އެ އެޕްރޫވްކޮށްފައި  ެގންދާނަ  ކައ ންސިލ ން  ކ ރިއަށް  ޕްރޮސެސް  އީ.ައއި.ޭއ ންެއކީަގއި އީ.ައއި.އޭ   .

ޕް  ޕްރޮސެސްއާ މަރ ޙަލާ  އީ.ައއި.ޭއ  ޮގސް  ެގންދާއެކީަގިއ  ކ ރިއަށް  ޓެންޑަރިން  ނަން.ރޮސެސް  ެވސް    އަޅ ަގނޑ މެން 

  . ެއކީަގއި ސޮއި ވެސް ކ ރެވިފައި އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ؛އާއި އީ.ައއި.އޭ ޓެންޑަރިންކ ރިއަށް ެގންދާނަން.  

ކ ރިއަށްދާނީ. އެހެންވީމާ، ރަށ ެގ  އީ.އައި.އޭއިން އެޕްރޫވްވާ ޮގތަކަށް މަސަްއކަތް ،އެކީަގއި މަސައްކަތް  އީ.ައއި.އޭ ނިމ މާ

ހ ރި ކަމ ަގއި  ވެ  ރީެގ ޓެކްނިކަލް ލަފާ އަޅ ަގނޑ  ސިޔާސީ މީހަކަށްމިނިސްޓް  ،ޮގތް  ކައ ންސިލ ން ެއދ ނ   ،ރައްޔިތ ން

އަޅ ަގނޑަށް    ،އެކީަގއި އެކަން ކ ރިން. އަޅ ަގނޑ ެގ ާގނޫނީ ޒިންމާއެއް  ނޭގ ޓެކްނިކަލް ެއއްޗަކާވިޔަސް އަޅ ަގނޑަށް އެ

މި  ލަފާދޭން މީހ ން  ކ ރާއިރ   ތިބޭ  ކަންތައްތަްއ  ޓެކްނިކަލް  ރައްޔިތ ންނަށް   ، ޒާތ ެގ  ލަފާދިންކަން  ޓެކްނިކަލް  އެ 

އެހެންވީމާ، ސާފ ކޮށްދިނ ން.  މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  އަދި  މިދެންނެވި   ސާފ ކޮށްދިނ ން. 

ނެތީތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ފާހަަގކޮށްފައިސިޓީަގއި، އަޅ ަގނޑަށް އަނބ ރާ އައި ސިޓީަގއި  

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ވަޒީރ  ތިޔަ ފާހަަގކ ރެްއވި   އިގައިމ  ވެސް މިތާެގ ޔައ މިްއޔާގަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ހަމަ

ޔައ މިްއޔާަގއި ތި ފާހަަގކ ރެްއވި ކަންތަކ ަގިއ    ،ންމ  އަރިހ ން އެދޭނަންޢާ  ަގނޑ  އަމީންނ ކ ތާ ފާހަގަވެފަިއވާނެ. އަދި އަޅ 

ބޯލްޑ  ބޭއްވ މަށް.  ދަމާފައި  އަންޑަރލައިނެއް  ލަފާ  އިތ ރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް  ކ ރެވިދާނެ  ކ ރެވެނީ.  ެވސް 

ރަނަގޅ  ޮގތް    ،އި ބަޔަކ  ބ ނި ކަމ ަގިއ ވީނަމަވެސް ޓެއްގަ ށްއެްއވެސް ބާވަތެއްެގ ތާ   ،ދަންނަވަން ބޭނ ން  ،އެހެންނަމަވެސް

! ކ ރައްވާފ މާ ؛ރާއި ދާފ ށީެވސް ރަނަގޅ  ޮގތެއް ނޫން. ވިލ ެއއްޮގތަކަށް  ކީޮގތެއް ހެއްދެވ ން ެއއީ  ދޫކ ރައްވާފައި އެހެން

 ން.  އަރ ވަދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  އިތ ރ  ސ ވާލ  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ވިލިނިގލީ

 އިންކ ރެިވފަ ލަ އަންޑަރ ގ ޅިެގން ނިްނމެވ މާ  ރިޔާސަތ ންާވނޭ ޮގތަށް ހިމެނ މަށް މިއްޔާަގއި ފާހަގަ ޔައ ނ ކ ތާ  ސްޓަރ ެގ ޖަާވބ ެގ މ ހިްނމ މިނި* 



2220 މޭ 71               ޖަލްސާ                              ވަނަ   2ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

19 

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ވިލިނިގލީ

ބޭރ ތޮށީެގ މަސަްއކަތް   ،އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އިތ ރ  ސ ވާލ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ނިންމާ އިޢ ލާން  ލިކޮންޓްރެކްޓަރ  ތޮށީަގކަމަށް  ބޭރ   ވެސް  ފާހަަގކ ރެވިފަިއ    ވަރަށް  އިކ ރިއިރ   މައްސަލަތައް  ިގނަ 

އެާއއެކީަގ.   ެގނެވިފަކަމަށް ވާނީރީެގ ސަމާލ މިނިސްޓް ެއްއަގމ ތޮށީެގ މަސަްއކަތް އެމްޓީ.ސީ.ސީއާ ވަނީ ދެން ހަމަ  އި 

މަ އެއާއެކީަގއި  ދެން ހަ؟ ފެށޭނެ ދ ވަހެއް އެނިގލަްއވާތޯ ؛ހަވާލ ކ ރެވިފަ. މިހާރ  އެ މަސައްކަތ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނ ފެށި

ގ ޅިެގން ކޮލަމާފ ށީެގ ަވރަށް ބޮޑ  ސަރަޙައްދެއް ިގރަމ ންދާކަމ ެގ ސަމާލ ކަން ވެސް    ކޮލަމާފ ށީެގ ވެސް ބަނދަރ  ހެދ މާ

ސަމާލ  އެހެންވީާމ،    ކަމަށްމިނިސްޓްރީެގ  ެގނެވިފަ.  އެ  ވަނީ  ވެލިން  ބާކީވާ  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ  މިހާރ   ސަރަޙައްދަށް  ިގރާ 

ެގތަކާ ވަރަށް ކައިރިން ިގރަމ ން އެއީ މީހ ން އ ޅޭ ސަރަޙައްދ ެގ   ؛ހިމާޔަތްކޮށް  ވެލިޖަހަިއެގން ނަމަވެސްސަރަޙައްދަށް  

ދަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ަވރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް އެ ެގތަކ ެގ ެއ ސަރަޙައްދ ެގ ރައްޔިތ ން ވެސް. އެހެންވީމާ،    އެ

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ އް އެބަ އިންތިޒާމ ކ ރެވޭތޯއްލެއް ެގނެވޭނެ ޮގތެ ހައެކަމަށް ައވަސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ސ ވާލ ަގއި  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރެއްވި  މެންބަރ     ވިލިނިގލީ   ،އިްއޒަތްތެރި 

ެގންދިއ މަށް ޓަކައި އެ ަމސައްކަތަކީ ެއްގޒިސްޓިންގ   ވެސް ެއްއަގމ ތޮށީެގ މަސަްއކަތް ެވސް ކ ރިއަށްހާބަރ ަގއި އަނެްއކާ

އީ.ައއިއޭ ޕްރޮސެސް ކ ރިއަށް ނ ެގންޮގސް އެކަން    ،އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރީ  ވާތީ  ޕްރިންޓ ަގއި ކ ރާ މަސައްކަތަކަށްފ ޓް

ވިޔަސް  ކަމ ަގއި  ނެހެދި  އީ.ައއި.ޭއ  ލާޒިމ ކ ރޭ  ާގނޫނ   އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  އޮފް   ،ކ ރެވޭނެ  މިނިސްޓްރީ 

އެކަ އެންަވޔަރަންމަންޓަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެންގ ން.  އެކަން  އޮފް  އެންަވޔަރަންމަންޓަށް  މިނިސްޓްރީ  އެންީގމަ،  ން 

  އޮތް އީ.ައއި.އޭ ކ ރިއަށް   އެންަވޔަރަންމަންޓ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އީ.ޕީ.އޭއިން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލާޒިމ ކޮށްފައި އެބަ

މަ  އެހެންނޫންނަ  ،އެކީަގއި. ެއއީ  ެގންދެވެން މި އަންނަނީ މި ދެންނެވި ކ ރެހ މާ  ެގންދިއ މަށް. ދެން އެ އީ.އައި.އޭ ކ ރިއަށް

ނަހަދަ އީ.ައއި.އޭ  ޕްރޮޖެކްޓ   އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މ ޅިން  ކ ރެވިދާނެ.  މަސައްކަތްތައް  ހ ރި  ،  ކަންތައްތައް  ެގކ ރެވެން 

ިއ  ހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅ ވެފަޖެއޮތް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އީ.އައި.އޭ ހަދަން  މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް އީ.ޕީ.ޭއއިން އެބަ

 ؛ޑ މެން އީ.އަިއއޭ ހަދަންޖެހޭނެ. އެއާެއކީަގއި އެކަން ކ ރިއަށްދާނެ. އެހެންވީމާ، މަސައްކަތްތޯ. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނއިނޭގ
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ޓެއްަގއި. ކޮލަމާފ ށީެގ ިގރ މ ެގ  ށްއެްއަގމ ތޮށީެގ މަސަްއކަތް ވެސް ނ ފެށި އޮތީ އީ.އައި.ޭއަގއި ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އަރާ ތާ

ސަ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ެއކަމަށް ެއޓެންޑ ކ ރާނަން. ދެން މިހާރ  ކަމަށް ވަނީ ައއިއް މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަމާލ 

ލާފަިއ   ތެރެއިން  ަމސައްކަތ ެގ  އެ  ެއކީަގއި  މަސައްކަތާ  ެއ  އެހެންވީމާ،  ކ ރިއަށްދޭ.  މަސައްކަތް  ހެދ މ ެގ  ބަނދަރ  

 އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމަށް އެޓެންޑ ކ ރާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ިއއްޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ދާއިރާެގ  ެގމަނަފ ށީއަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ދާއިރާެގ އަޙްމަދ  ސަޢީދަށް. ެގމަނަފ ށީ

 

  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ެގމަނަފ ށީ

ެގ ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ައއ ޓްފޯލްެގ ިއޝޫަގއި ހ އްޓިފަިއ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ . ެގމަނަފ  

ފ ރަތަމަ    ައވަހަކަށް ައލ ން ފެށިެގންދާނެތޯދ ަވސް ެވއްޖެ. މި މަސައްކަތް ކިހާ  ވ ރެ ިގނަ  އޮންނަތާ މިހާރ  ފަސް މަހަށް

ވަނަ އަހަރ ަގއި ވެސް    2022އަހަރ ަގއި ވެސް އަދި    2021ސަރަޙައްދ     ދެއްވަދޫެގ ިގރާ  ،ސ ވާލަކީ. ދެވަނަ ސ ވާލަކީ 

އަވަހަކަށް އެ މަސައްކަތް  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއވަނީ. އަދިެވސް މި މަސައްކަތް ފެށޭނެ މ އްދަތެއް ސާފެއްނ ވޭ. އެހެންވީމާ، ކިހާ

އްލ ކ ރަން ކިހާ  ހަދޫެގ ިގރާ ސަރަޙައްދ ެގ މައްސަލަ  އަދި ެގމަނަފ ށީެގ ިގރާ ސަރަޙައްދާއި ކަނޑ ހ ޅ ؟ ފެށިެގންދާނެތޯ

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ މ އްދަތެއް ނަާގނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަ

ެގމަނަފ ށީެގ ސ ވަރޭޖ  ައއ ޓްފޯލްފަިއ    ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވީ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެގމަނަފ ށީ

ކ ރިއަށް މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެވެގން ؛މަސް   6ނ ޮގސް  ތާށިވެެގން  ސްޕެސިފިކަލީ  ޮގތެްއ  އަޅ ަގނޑަށް  އ ޅޭ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ސިކ ނޑީަގއި ހ ރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ ހ ރިހާ ޑީޓެއިލެްއ ނ ހ ރޭ.   !ެގންޖެހޭ އިނޭގތޯ. ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރަްއވާތިއެނ

ނ ހ ންނާނެ  ވީނަމަވެސް،  މެނޭޖަރަށް  ޕްރޮޖެކްޓ   ނޫން.  މެނޭޖަރެއް  ޕްރޮޖެކްޓ   ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ  ހ ރިހާ  މިއީ  އަޅ ަގނޑ  

ކިހިނެއްތޯ   ،ެއއްަގއި ނޫނިްއޔާ. އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ސާފ ކޮށްލަންްގރެސް މީޓިންޕްރޮޖެކްޓ  ޕްރޮ  ކަންނޭނެގ ހަނދާނެއް
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ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ރި    ،ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންަގއި   ވާތީ. ދެން ދެއްވަދޫެގ  އެހާ ސްޕެސިފިކް ކަމަކަށް  އ ޅެނީވެެގން 

އް ކ ރަން ތިނަދޫަގިއ ތަކެ މަސައްކަތްއްލެއް ހޯދައިދޭން  ހަ  ކަމ ަގއި ދެްއވަދޫއަށް ޓެމްޕަރަރީއަޅ ަގނޑ ެގ މި ދައ ރ ެގ ވަޒީރ 

ތަނ ަގިއ ހިލަތަކެއް ވެސް ޖެްއސީ. ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮޑ ވަރ ެވެގން   ޯވކްސް ޔ ނިޓ ން އައިސް އެ  އޮންނަ ޕަބްލިކ 

  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަސް  ؛މަސަްއކަތް  ެގޑިޒައިން   އްލެއް ހޯދ މަށް ޓަކައިހަދާއިމީ  ކަމެްއ. ދެން    ވަގ ތީ ޮގތ ން ކ ރި

އްދ  ޙަ ޑީޓެިއލްތައް ފޮނ ވައިލެވޭނެ. ދެން އެާއއެކީަގއި ކ ރިއަށްދާނީ. ކަނޑ ހ ޅ ދޫެގ ިގރާ ސަރަތެރޭަގއި ކައ ންސިލަށް  

ަގއިމ  ެގ މި އަހަރ   ،ެވސް އިނޭގތޯ. ދެން އެހެންވީމާ، އެީއ އަނެއްކާވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ބަޖެޓ ަގއި ނެތް 

 ފަހ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ތެރޭަގއި އަލަށް ދިމާވެެގން އ ޅޭ ކަމެކޭ އަޅ ަގނޑ މެން ބަޖެޓ  ފާސްކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ    ވެލިދޫ ދާއިރާެގއަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ޝަފީޤަށް. ވެލިދޫ ދާއިރާެގهللا ޢަބްދ 

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

އޮތް. ޚާއްޞަ    ރަށ ެގ ބަނދަރ  ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް ވެސް ބަޖެޓ ަގއި އެބަ  3ދާއިރާެގ  ެގ  .  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

  ، ރަށް. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  2ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސް ހިމެނިފައިވާ    2021  ،އި ފޮއްދޫ އެއީއްސާ ޮގތެްއަގއި ޅޮ 

ރަށ ެގ ބަނދަރ ެގ މަސަްއކަތް   3އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި.    މެނ ނީ މިވެލިދޫ ހި  .އެކީަގއި   ެއއީ ެވލިދޫއާ ؛ރަށ ެގ ބަނދަރ   3މި  

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ރަށ ެގ ބަނދަރ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮންއިރަކ ންތޯ  3މި  ؟ އޮތް ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ  މިހާރ  ޮގއްސަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ވަ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ވަނީ. ޅޮހި، އަޅ ަގނޑ ެގ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޅޮހީެގ ބަނދަރ ެގ ޑިޒަިއން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްފައި މިހާރ 

  ، ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޝިފާޒ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ އަޅ ަގނޑ ެގ ކައިރީަގއި  އިނީ ކިހިނެއް ތަން  ބޮލަކަށް ސީދާ ނ ވަދޭ އެ

ށް ހަދަންޖެހޭ ބަނދަރެކޭ އަސްލ ގައި. އެހެންވީާމ، ެއކަން  ކަ. ފޮއްދޫަގއި ޮގތަ ފޮއްދޫ  ،ވަރަށް ޮގތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ބަނދަރެކޭ

  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  މި މަސް ތެރެއަކ  ؛އަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލަށް މި ަމސް ތެރޭަގއި   އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްފައި
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މި ޮގތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ތަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން ކ ރަމ ން  ކ ރެވިފައި ވާތީ. ޅޮހީެގ ޑިޒައިން ފައިނަލް   ނަކަށްދަނީ 

ޖެޓ ަގިއ ހިމެނިފައި ހ ރި ރަށްތައް. ބަތި ވިދާޅ ވި ތިން ރަށަކީ ވެސް އަނެއްހެން    ަގިއ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮތީ. ވެލިދޫ

ކޮންޓްރެކްޓް މަސަްއކަތް  އެ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  މި  ބަޔަކަށްައއ ޓްއަޅ ަގނޑ މެން  ދެން ކ ރާނަން   .

ެއވޯޑ  މީެގ ޑައިރެކްޓް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސަްއކަތް  ބަެއއް  އެޯވޑ ތެރެއިން  ޕްރައިވެޓް  ޕާޓީތަކަކަށް  ވެސް    ކ ރެވޭނެ 

ސް އަދި  ކަމަސަްއކަތް ފ ނިޖެއްސިޔައް ބައެްއެގ އަތ ަގއި  އެ  ، ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން  ކ ރާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ކ ރިން

  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ޖެޓ ަގއި ހ ރި ކަންތަްއ އަޅ ަގނޑ ބަދޭ. އެހެންނަމަެވސް،  އެއްނ    ރިއަކަށްކޮންމެހެނެއް މަސައްކަތެއް ކ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ޝ ކ ރިއްޔާ .ބަލާނަން މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ ފެށޭތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސައިން   ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ވެސް ފާހަގަވާނެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  ެވސް ައދި  

ލޭންގ އޭޖ ން ބ ނެދެމ ންެގންދާިއރ ަގިއ ރަށްރަށ ެގ ނަން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި ޖެހެނީ ހަމަ އެކީަގއި ސްޕެލްކ ރަންހެން.  

މަށް ފަސޭހައިން ފާހަގަވާނެ ރަށްރަށ ެގ ނަމާ  ދިޔައިއެހެންނަމަވެސް، އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ވީހާވެސް ިގނައިން މިކަން ކ ރަމ ން

ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ފެނިެގންދާނެ.  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ސައިނެއް 

މިހެން  ބަމެން އަޅ ަގނޑަ  ، ދެންނެވިޔަސްރަށް. އަޅ ަގނޑ   ޮގތް  ބ ނި  އެހާކަކެޔޮދޫ ސަިއން ލޭންގ އޭޖ ން   ބޮޑަކަށް  ށް 

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ޔޮދޫކެ  .ސާފެއްނ ވި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށަކީ ބިމ ެގ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވެފައި ހ ރި ރަށްރަށް. އާދެ!  

އްލެްއ ހޯދައިދިނ މަށް އޮތީ ކޮން  ހަފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އޮތީ އިންތިހާައށް ދަތިވެފަ. މިކަމަށް  މިކަމާ ހ ރެ ބޯހިޔާވަހިކަން  

ހަމަ؟ ޕްލޭނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ   މޭރ މ ންދެން  މި  މިނިސްޓަރާ  މަޖިލީހ ގައި    ކ ރީަގއި  ދެން ކ ލ ވާސ   ވަރަށް  ރިން. 

 ރިއްޔާ.ކ ޮގތްތަކެްއ ކަނޑައަޅާފައިވީ. އެހެންެވ، އެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލީ. ޝ   ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމަށ19ްއެޖެންޑާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ
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ރައީސް  ިއްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޖެހެނީ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  އ ޅެން  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ޑަެވެގން  ބިން 

ހ ްއޓ ނީމަ.   ތައްތައްޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ތިބި ބިމަކަށް އެކަނި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހަޔާތ ެގ ކަންއަ

އްލ   ހައަށް  ބިން ކ ޑަނ ވެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ  ،ފެށީމާ  ދެކެެވންަގއި  ދޭތެރޭ  އެއަށްވ ރެ ފ ޅާކޮށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ބިމާ

އަޅ ަގނޑ މެން ބިން ހިއްކަން ވެސް. އަޅ ަގނޑަށް    ޖެހޭނެ   ހ ރި. ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް  އެބަން ވެސް  ތަ ހޯދޭނެ ތަން

ހިއްކަން އެ ހަމަ  ބިން    ،ހ ރި  ކ ދި ރަށްރަށް އެބަ  ވެސް  އެހެންނަމަވެސް، ރަށް   .އާބާދީ މަދ ވަރަށް  އެނޭގ ރާއްޖޭެގ  

ދެން ތިބި މަދ  ބަޔަކަށް ވެސް ބޭނ ންވާ ބިންކޮޅެއް    ވީމާމާ ބޮޑީކީ ނޫން. ރަށް ކ ޑަމީހ ންނަށް ބޭނ ންވެފަ. ރަށ ެގ އާބާދީ  

ޓޯޓަލް ސޮލިއ ޝަންެގ    ހިއްކ ން އެީއކީކަމެއް ކ ރިއަށް ެގންދަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ބިންހިއްކ މ ެގ  ދެން ބިންނީ.  ހޯދަންޖެހެ

އަންނަ ޑިމާންޑެްއ ބިން ހިްއކ ން.    ފަހަރަށްނަވަރަށް ިގ  ، ވެސް މަޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭކަށް ބޭނ މެއް ނޫން. އެހެންނަ

ިގނަ މީހ ންނަށް   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ ވަރަށް އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށް މި ވާހަކަ ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ  ވަރަށް 

ރަށެއް ހިއްކާލ ން ކަމ ަގއި. ިގނަ ފަހަރަށް ހިއްކި    އިކަނޑ ން ވެލިނަާގފައި ފަޅ ތެރެއަށް އަޅަ   ، އަކީަގބޫލ ކ ރެވޭ ތަރައްޤީ 

ށް ހަދާފައި ބަހައްޓާފަިއ  ކަތަކަނި ފ ރ ފިޔާ ވެލި  ،ވަންދެން  ހ ންނަނީ އެއްވެސް ކަމެއް ނ ކ ރެވި އެތައް އަހަރެއް  ތަންންތަ

ބިން ހަމައެކަނި  ވިސްނ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިއީ  ަގބޫލ ންހިއްކ ހ ންނަނީ.  އަޅ ަގނޑ   މީެގ  .  ޮގތ ަގއި  ކ ރާ 

އަޅ   ތެރޭަގއި  ހޯދ މ ެގ  ރަށާސޮލިއ ޝަނެއް  އަނެއް  ރަށް  އެްއ  ރާއްޖޭެގ  އެބަގ ޅި  ަގނޑ މެން  އެކަން   ލާމެހެން  ޖެހޭ. 

  ، ލާފަ. އަޅ ަގނޑ  ތި ބޭފ ޅ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން ބޭނ ން  އަންނަނީ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން

ދި  ފެށި  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރަންއަތޮޅ ަގއި    ަގނޑ މެން ހދ.ޅ އަ ފ ރަތަމަ  ތެރޭަގއި    11ޔަ  ފަހ ން   ސަތޭކަ   ތިންދ ވަހ ެގ 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައި.    11ރ ކޮށްފި  ދަތ ރ ވެރިން ދަތ   ން ހާސްތި؛ ހާސް  ތިންދަތ ރ ވެރިން،    ސަތޭކަ  ތިންދަތ ރ ކޮށްފި  

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި. އެކަކ  ސްޓްރެޗަރ ަގއި ދަތ ރ ކޮށްފި.    11ޕަސެންޖަރ ޓްރިޕްސްކޮށްފި    ހާސް    ހާސް. ތިން  ތިންއަދަދަކީ  

މީހ ން ދަތ ރ ކޮށްފައި ހ ރީ ބޭސްފަރ ވާއަށް. ދެން ބާޒާރ ކ ރ މަށް. ދެން    އިންއެންމެ ިގނަ ؛އިމީހ ން ދަތ ރ ކޮށްފަބައެއް  

ހ ރި ޗ އްޓީ ހަދަން އެްއ ރަށ ން އަނެްއ    ކޮށްފަ. ބައެއް މީހ ން އެބަތައް ވެސް  އިލީ ދަތ ރ ޢާހ ރި    މަދ  މިންވަރަކަށް އެބަ 

މޫދަށް އެރިލަން   އަށްޅ ެގ އެހެން ރަށްރަށަށް ޗ އްޓީބައެއް ރަްއޔިތ ން އެބަ ހ ރި އަތޮ  ެގށީވެސް. ކ ޅ ދ ްއފ   ރަށަށް ޮގއްސަ

ވެެގންޮގސްެގން މިކަން ވާންޖެހޭނީ. އޭރ ން ރަށ ގެ   އެބަ ހ ރި. މ ޅި ދިރިއ ޅ މ ެގ ބަެއްއެގ ޮގތ ަގއި އެ ނިޒާމ   ޮގއްސަ

ޖެހޭ. މިހާތަނަށް އަޅ ަގނޑަށް  އެއް ނ  ނެ ތަނެއް ނެތިެގން އ ޅޭކަށްނިކ ންނާނެ ތަނެއް ނެތިެގން، މޫދަށް އެރޭ  ،ބިން ކ ޑަެވެގން

ފާހަގަ  އަދި  ދެންނެވީ.  މި  ތަޖ ރިބާ  އަނެއް  ،ކަމަކީ  އަނެއް  ކ ރެވ ނ ކ ރެވ ނ   ފާހަަގކ ރެވ ނ     ، ކަމަކީ   އަޅ ަގނޑަށް 

ހ ރިއިރ މި   އިރަށްތަކ ަގ މިހެން  ރަށްރަށާ  ،ކަން  ައނެއް  ރަށްރަށާއި  ކިތަންމެ ކަ  ބަެއއް  ކަމ ަގިއ  ދޭތެރޭ  އިރީަގއި އޮތް 

ން ފ ރައިެގން ކ މ ންދޫަގއި  ން ފ ރައިެގން ނޭކ ރެންދޫަގއި ޖަްއސާފައި، ނޭކ ރެންދޫވިޔަސް މާ ބޮޑ  ގ ޅ މެއް ނެތޭ. ވަިއކަރަދޫ

ފ ރައިެގން   ންއަށް ފައިބާ މީހަކ  ނެތް. ނޭކ ރެންދޫން ފ ރައިެގން ނޭކ ރެންދޫަވއިކަރަދޫ  ،ޓަށް ދާއިރ ށްޖައްސާފައި ކ ޅ ދ އްފ 
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ން  ަވއިކަރަދޫ  ފ ރިޔަސް،  ންނޭކ ރެންދޫ  ،ން ފ ރިޔަސްކ މ ންދޫ ؛ން ފ ރައިެގންކ މ ންދޫއަށް ފައިބާ މީހަކ  ނެތް. ކ މ ންދޫ

ކ ޅ ދ އްފ  ދަނީ  ނޭކ ރެންދޫށްފ ރިޔަސް  ަވއިކަރަދޫ ޓަށް.  ދެން    އެބަ  ގ ޅ މެއް  އޮންނަ  ދޭތެރޭގައި  އާއާއި  އ ފެދެންޖެހޭ. 

ަގ މި ވަސީލަތް ދިނީމާއަޅ ަގނޑ   ޯމޑް،  މި  އެހެން ކަންތައްތަކ ެގ  އޭޖެހެވާން  ެއކަން  ބޫލ ކ ރަނީ  . ދެން ސަރ ކާރ ެގ 

ގ ޅ ވާނެ ސަބަބެއް އޮންނަންޖެހޭ. މިއަދ  ހެނދ ނ   ދޭތެރޭ    ތެރެއަށް ެގނެސް، ެއއްބަޔަކ  އަނެއްބަޔާ ވ ޒާރާތައް ވެސް މީެގ

 ؛ކަންދޫ، މާރަންދޫެގ ރައްޔިތ ން އެބަ ބޭނ ންވޭ ދެ ރަށ ަގއި ވެސްތަ  އަޅ ަގނޑ  ކައިރީަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ ހއ.

 އޮންނަކަން އެނގ ނީމާ ދަތ ރ ފަތ ރ . މީެގ ކ ރިން ބޭނ ންވެފައި ތިބި ދެ ރަށ ަގއި ވެސް އެ ތަނ ަގއި ލެބޯޓްރީއެއް ހަދާށޭ

މީހ ން   އ އެބަ  އެ  ހަދަން. ސާމްޕަލް  ލެބޯޓްރީ  ރަށެްއަގއި  އެއް  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީާމ،  ފ ލޭނޭއެއްބަސްވޭ  އޭރ ން.   

ކ ރެވޭކަށް.  ްގރޭޓެއް ނެތްޓެިއން  ނޫން ޮގތަކަށެއް  ގ ޅ މާއެކީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަސްލ ަގިއ މި ގ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ދި މީެގ  އަ  ،އޭރ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަްއސަލައެްއ ނެތް ކައިރީަގއި ޮއންނަ ރަށެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދިރިއ ޅެލާފައި 

ަގދަ ދ ވަސްތައްހިސާބ ަގއި ހ ރި  ބައެއް ރަށްރަށަކީ ވަޒީފާއަށް ކޮމެންޓ  ވެސް ކ ރެވޭނެ     . ރަށްރަށް. ދެން އަންނާނެ 

ދަތ ރ ނ ކ ރެވޭ. ޔެލޯ އެލަރޓްަގއި  ާއއި މިއަދަމީ ދަތ ނ ކ ރެވޭ ދ ވަސްތައް. އެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނ ން.  އިްއޔެ

ބައެއްްއ  ރެދަތ   ކަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަ އެލަރޓްަގއި  ަވއިޓް  އަޅ ަގނޑ    ނ ކ ރެވޭ.  އެހެންވީާމ،  ދަތ ރ ކ ރެވޭ.  ފަހަރ  

ދަތި  ،ަގބޫލ ކ ރަނީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަަމށްބިމ ެގ  ބަިއވަރ   އަދި  ބޮޑ     ވެސް  ވަރަށް  ދަތިތަކ ެގ  ހ ރި  މ ޖ ތަމަޢ ަގިއ 

ހިފޭ ދަތ ރ ފަތ ރ  ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން. ދެން މިކަން ކ ރަން އ ޅޭތާ   ރަނަގޅ ، އިތ ބާރ ހޯދައިދޭނޭ  އްލެއްހަެގ  މިންވަރެއް

ެއކަން ކ ރެވޭތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ކ ރެވޭތޯ މި އ ޅެނީ.  އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ޒަމާންެވއްޖެ. އަދިެވސް މި އ ޅެނީ  

އަދިވެސް    ،ކ ރާތީއެއީ ރަނަގޅ  ވިސްނ ެމއް ކަމަށް ަގބޫލ   ވިސްނ ންފެށ ނީއްސ ރެ ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވިސްނ ނ 

ބަިއވަރ     ،ސ ވާލ ެގ ޖަވާބަކީނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރި  ދާ  އެކަން މަތީަގއި ދެމި މި ތިބެނީ. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އެކަން

ޭއެގ އަންނާނީ.  އެކަން  ތެރެއިންނޭ  ބޮޑ   ކަންތައްތަކެއްެގ  ވެސް  ދެން    ނޭ. ެގނެސްދޭ  އްލެއްހަތެރެއިން  ހިއްކ ން  ބިން 

އްޒަތްތެރި  އި ަގނޑ  ނ ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިްއޔާ  ވާހަކަ ައޅ   ނެޖެހޭނެ. ެއއްވެސް ވަރަކަށް ބިން ނ ހިއްކާ   ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

 އީސް. ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މ ޙައްމަދ  ޖަމްޝީދ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްމަދ  ޖަމްޝީދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ
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 ،ތެރި ވަޒީރ . އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން ތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިއްޒަތްޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަ  .الحمد هلل .بسم هللا

 ވަނީ  އެއަރޕޯޓް ކަމަށް މިހާރ   އެތެރޭެގ އ ދ ހ ންތަކ ަގއި ބޭނ ންކ ރާ އަދި އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑ  އެއަރޕޯޓަކީ ކ ޅ ދ އްފ ށޯ

ވަނީ ވަށާޖަހާފައި ހ ރި ފެންސ  ެވއްޓިފަ.    ިވއްސާރައިަގއި ީމެގ ތިން ދ ވަސް ކ ރިންވެފަ. ެއކަމަކ  ހ ޅަނގ  މޫސ މ ެގ  

ލާފަ. މިހާރ ވެސް ދަނީ އިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ިގރަ  އަދި ހ ޅަނގ ކޮޅ  ތޮށިަގނޑ  ިގރާލ މ ެގ ސަބަބ ން ހިއްކި ސަރަޙައްދ 

ެއއަރޕޯޓ ެގ ޚިދ މަތްތައް ހ އްޓިދާނެކަމ ެގ    އްލ ވާނެ ދ ވަހެއް ނޭނެގ.ހަިގރަމ ން. އަޅ ަގނޑމެންނަށް މި މައްސަލަތައް  

ކ ރި ކަމ ަގއި ވިޔަސް މި މަސައްކަތެއް ވެސް ނ ހިނާގ. ައށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެްގރިެމންޓ އޮތް. އަދި ލައިޓިން  ބިރ  އެބަ

ކ ޅ ދ އްފ ށީ ފެންނަނީ    އެހެންކަމ ން،  ޚިދ މަތް  އެނިގަވޑަިއަގންނަވަެއއަރޕޯޓ ެގ  ނާއ ންމީދ ކޮށް.  ފަދައިންރަށް    ، ވާނެ 

އެއަރޕޯޓާ މިހާރ ވަނީ  ެވސް  ޚިދ މަތްތައް  ކޮންމެވެސް    ހޮސްޕިޓަލްެގ  ދ ވަހަކީ  ކޮންމެ  ގ ޅިފަ.  ބޮޑަށް  މީހަކ ،  ަވރަށް 

 މީހަކ  އެއަރޕޯޓް މެދ ވެރިކޮށް މާލެއަށް ޓްރާންސްފަރ...ބަލި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒީރ . . އިްއޒަތްތެރި ވަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.    ...  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ކޮށްފަިއ ހ ރި ކަންކަމ ަގއި ފެންވަރ     ެއައރޕޯޓ  ؛ކ ރެއްިވ ސ ވާލ ަގއި ެއއަރޕޯޓ ަގއި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ވެސް އެ ވާހަކަ ދެކެވިފަ. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ މިހާރ  މި މަސައްކަތް   ދެން ީމެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑާ ؛ދަށްވެެގން

  ދެން ކ ރިން ކ ރެިވފައިވަނީ ވެސް.  ަގއިއެކީ   އާވާނީ. ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީ ވެސް ސޮއިކ ރެވިފައޭ   ކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓ 

. އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ދިމާވާނެ  ދިމާވާނެ މައްސަލަ  ބައިވަރ  މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރީމާ  އެއްބަޔަކާ  ،ންނެވި ފަދައިންދެ

ލ ވެއްޖެ. ދެން މިހާރ  މި އޮތީ ކަން އްހައެ ސ ވާލ  ކ ރެްއވިއިރ  ބޭނ ންވި ކަންތައް    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑާ

ކ ރެވިފަިއވަނީ.  ކޮންޓްރެކްޓ   .ދަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  އެކަމަށް ޕ ޝްކ ރާނަން  ދާ މަރ ޙަލާ މިހާރ  މި  ނ ކ ރެިވެގން

 ެއޓެންޝަންަގއި ހަމަ ައއިއްސަ  ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ބާރ އަޅާނަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގަގއި އޮތް ޮގތަށް ަމސައްކަތްކޮންޓްރެކްޓ  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އް ބެހޭ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑަކަށެއާދާނީކީ ވެސް ނޫން. ދެން ލައިޓިން  އިއޮތް ކަމެްއ. ެއކަމަށް ައޅާނ ލަ

ސ ވާލަ ދަންނަވާކަށެ  ކަށްކ ރެްއވި  ަގބޫލ   އްއެްއޗެްއ  ައޅ ަގނޑ   އެޕްރޮޕްރިއޭޓް   ،ކ ރަނީނޭނެގ.  އެންމެ  ެއކަމަށް 

ޭއވިއޭޝަން ަގއި  ސްޓްރީއެއް ކަމ މިނި . ދެން ރީޖަނަލް އޭވަންޏާ ވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް ނޫނީ ސިވިލް 

  ައޅ ަގނޑަށް މާ ބޮޑ  ތަފ ސީލެއް  ؛ނަށް ވެސް ވާތީ އެ ބޭފ ޅ ން  ގައިކ ރާ އެއަރޕޯޓެއް ކަމ  އިން އޮޕަރޭޓ  އެއަރޕޯޓްސް 
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  ދާނެ. ދެން އެކަން   އްޓިެގ ޚިދ މަތް ނ ހ އެއަރޕޯޓ    އްފ ށީދ އިރާދަކ ރެއްވިްއޔާ ކ ޅ ނެތް. ދެން  ނެއް  ޮގތ ންއާ ބެހޭ  ލައިޓިން

ކ ޅ ދ އްފ ވިޔަކަ ިގނަ ށްނ ދޭނަން.  ވަރަށް  ވެސް   ؛ޓަކީ  ރައްޔިތ ން  އަތޮޅ ެގ  ތިން  ސަރަޙައްދ ެގ  މ ޅި  އަތޮޅ ެގ،  މ ޅި 

ޝ ކ ރިއްޔާ  ނަން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން.  ނ ދޭބަރޯސާވާ ރަށެއް. ދެން އެ ރަށ ެގ އަދި މިފަދަ ޚިދ މަތެއް ހ އްޓ ނަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ  ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ އަރިހ ން   !ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ  

މި ތަންތަނ ން   ،ާއއިފެނަކަ  ،ާއއިބަރ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި ސްޓެލްކޯ ޚަމިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ،ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ

އިންޑަސްޓްރީއަށް   ކޮންސްޓްރަކްޝަންއިން   އިންޑަސްޓްރީއަށް އެބަ ވަދޭ ކަރަންޓ  އަގ ހެޔޮކ ރަން. ޕޮލްކޯކޮންސްޓްރަކްޝަން

ޤައ މީ   ، ވަދޭއެބަ  އިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް  އެބަ ވަދޭ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ރަނަގޅ ކ ރަން. ސިފްކޯ

އަދި ދެން  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް.  ކަންތައްތައް  ނ ވަދޭ   ސަލާމަތީ  އިންޑަސްޓްރީައކަށް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  މިފްކޯއެއް 

އ ޅެނީ މި  ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  އިތ ރ ކ ރާކަށް.  ކެޕޭސިޓީ  މިނިސްޓަރަކީ  ،  މަސްކިރ މ ެގ  އިއްޒަތްތެރި 

ން ދައ ލަތ ން މި ޓަރޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިލެކްޝަން މެނިފެސްޓޯަގއި ބ ނެފައި އޮންނާނީ އަޅ ަގނޑ މެޕްލޭނިންގ މިނިސް

 ކިހާވަރަކަށް.... ކަންތައްތައް ދިނ މަށޭއެ  ށް ކަހަލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ނ ވަދެ، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް  މ ޙައްަމދ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ސ ވާލ ަގއި ކ ރެއްވި  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ؛ސަރ ކާރ ެގ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ 

ޮގތ ން މިނިސްޓްރީެގ    ގ ޅޭ  ތަކ ން ވަނ މާ އެސް.އޯ.އީއިންޑަސްޓްރީަގިއ ސަރ ކާރ ެގ އެހެން ކަންކަމަށް އ ފެދިފަިއ ހ ރި  

އެްއެވސް ބަޔަކ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން   ،ފެނަކަ ވެސް  ،ސިޔާސަތެއް ނޫން ސްޓެލްކޯ ވެސް، ޕޮލްކޯ ވެސް، ސިފްކޯ ވެސް

ތެރޭަގިއ    މަސައްކަތެއްެގ  ހިންާގމަސަްއކަތެއް ދިނ ން ވެސް. މިނިސްޓްރީއަކ ން    އިތެރެއަށް ވަންނަން އެކަމަށް ބާރ އަޅަ
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ސިފްކޯ   ،ދިން ސަބަބަކީ  ،އީ ން. އެފަހ   ނ ހ ންނާނެ އަޅ ަގނޑ މެން ދީފައެއް. ެއއް މަސައްކަތް ދިނިން ސިފްކޯއަށް ދާދި

އެ މަސައްކަތް ކ ރި ތަނ ެގ    ހެދީތީވެ. އެއީނޫން ބަޔަކ  ލައްވާ އެ މަސަްއކަތް ކ ރ މަށް ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ން ދެކޮޅ 

ޓަކައި  ސަބަބަށް  އެ  ޕްރޮސެސެ ޮގތ ން.  ޓެންޑަރ  އެކަނި.  ލައި   ޕޮލްކޯއްަގއި  ސިފްކޯއަށް،  ފެނަކައަށް ެގން  ނޫނީ  އަށް 

ހ ރޭ    ރީވާން އެބަޓަޖިސްކޮންޓްރެކްޓަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ރަ  ދިނ ން އެއީކީއެއް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ ކަމެއް ނޫން.މަސައްކަތް

ކ ރ މަކީ. އެކަމަކ  ައޅ ަގނޑ     އެކަންތ ން މަނާ ކަމެއް ނޫން އެ މީހ ން  އަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްހެން ާގނޫނީ ޮގލާފަ. ދެން  

އޮތ މަކީ ވެސް  ހެދިފައި  ޮގތަށް ާގނޫނެއް    ން، ނ ވަދޭންނާތެރެއަށް. އަދި ނ ވަދެކޭ ޮގތ ަގއި އެ މީހ ން ވަދެެގންނ ވާނެ އޭެގ

އަދި ކ ންފ ންޏެއް ކަމ ަގއި ވިޔަސް އަދި   ކީރީހެއެ ތަންތަން އ ފެދިފައި އެ  ، ކަމެއް އަސްލ . އެ ޚިދ މަތްތަކަކީޅ ރަނަގ

  އެ ތަންތަނ ން ؛ންދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސާއެއް ކަމ ަގއި ވިޔަސް. ެއއީ ވަކި ކަމަކަށް ހ ރި ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އެ ތަންތަ

އެ މީހ ންެގ އޭރ ން    ،ރަންތެރެއަށް ވަދެ، މިހެން އ ޅ ން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ   އެހެން ދާއިރާތަކ ެގ  ،ވިޔަފާރި ފ ޅާކޮށް

ަގބޫލެއް    އްން ނިކ ންނާނެ ރަނަގޅ  ނަތީޖާއެއް ވެސް އޮތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑެ އިފޯކަސް ވެސް ެގއްލިެގންދާނެ. އަދި އެ

ޭއެގ އަދި  ޕްލޭނިންގ    އިތެރޭަގނ ކ ރަން.  އެހެންވީމާ،  ހިނާގނެ.  ވެސް  ކަންތައްތައް  ބޭނ ންނ ވާ  ވާން  އަޅ ަގނޑ މެން 

ދޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ކ ރަން ބޭނ ންާވ  ބ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ތަރ ހީ  އިސިއްޔަތ ން ހަމަގައިމ މިނިސްޓަރ ެގ ހަ

ނެތް ެވސް  ސިޔާސަތެއް  ސަރ ކާރ ެގ  ނޫން.  ވެސް  އިންޑަސްޓްރީ   ކަމެއް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  މީހ ން  ތެރެއަށް    ެގއެ 

މަސަްއކަތް ނަަގިއެގން ބަެއއް ތަންތަނ ަގިއ ބައެއް   މީހ ން  ކ ރަން އެބަ ހ ރި އެއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ   ަގއިވެއްދ މަކަށް. އެާއއެކީ 

ކޮށްފަިއ  ރެކްޓ  ޓްމަސަްއކަތް ނަާގފައި ސަބް ކޮން  ޮގތަށްހ ރި އެ   ފަހަރ  އެބަ  ބައެއް   ،ހ ރިންކޮށްފަ. ދެން ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ދެނަ

އެ މީހ ންނަށް   ނޭ. ޑަިއރެކްޓް އެޯވޑ ވެސް. އެހެންވީާމ، އެ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ިވޔަދިނ މަށް ޓަކައި ކ ރާ ޒާތ ެގ ކަެމއް ނޫ

ސަރ ކާރ  ކ ންފ ންޏަކަށް . ެއއީ  ފަހަރ  މަސައްކަތް ޓެންޑަރއަށް ނ ޮގސް ލިބޭނެ  އެ މީހ ންނަށް ބައެއް  ،ކ ރެވިދާނެތީ

ވިދާޅ ވި  ދެންމެ ތި    ،ނ މާއިދި އް ހަދަން  ހާބަރެ  ،އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް މަސަްއކަތް ދިނ މާއި  ، ވާތީ. ެއކަމަކ 

ނ ެގ ތެރެއިން ކ ންފ ންޏަކަށް ހާބަރެއް ހަދަން ދިނ މާ ަވރަށް ތަފާތ  ވާހަކައެއް ިމ ދަްއކަނީ. އެސް.އޯ.އީ ދެ ތަނަކީ  ތަތަން

ކ ރ މަށް މަސަްއކަތް    ެގސިވިލް ޯވކްސް  ައކީ އެއީ ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ންޏެއްވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ހަދާފަިއ އޮން ެއއްެވސް ކ ންފ ނިޓަކައި  ތި ވިދާޅ ިވ  ވޯކްސް މަސަްއކަތް   ތަކަކީ،ނަ. ދެން  ތަންތަނަކީ ސިވިލް  ނޫނީ 

ނެ ކަެމއް  ކ ރ މަށް ޓަކައި އ ފައްދާފައި ހ ރި ތަންތަނެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، އޭެގތެރެއަށް ވަންނަން ެއ ބޭފ ޅ ން އ ޅ ްއވާ

 ނެތް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ިއއްޒަތްތެރި   ވަޒީރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ވާތި  ަވޒީރ .  ފާހަަގވީހަ ވިދާޅ ވި  ކަމަށް.   ،ކައިން  ހ އްދަނ ދެއްވާނެ 

،  މާދެކެވަޑައިަގންނަވަނީ. އެހެންވީއެ  މިނިސްޓްރީން ކ ރާ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން    ،އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެނީ

ހ އްދަ ައޅ އެއީ މިނިސްޓްރީން  ޮގތ ަގއި  މެނ ދެއްވާ ކަމެްއެގ  ހިތ ން ބާއްވައިދިނ މަށް އިްއޒަތްތެރި  ބަރ ން އެ  ންަގނޑ  

 . ށްޖާބިރަهللا ޢަބްދ  ެމންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގނީ. އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ްއވަފާހަަގކ ރަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ިއއްޒަ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . ކާށިދޫއަކީ މާސިންާގ ކަނޑ  ވަށައިެގން އޮންނަ   ތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  ރަީއސް. ޝ ކ ރިްއޔާ 

ކ ރެވޭނެ  ދެއް ެއއީ ދަތ ރ ފަތ ރ އ  މިނެޓ  ތެރޭ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަ   20އެ ރަށ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ރައްޔިތ ންނަށް  ،  ރަށެއްަގއި

ނެތް   ެއއަރޕޯޓެްއ  އެްއވެސް  ތެރޭ  20ކަމަށް.  ަވޒީ  ގައިމިނެޓ   ދެވޭނެ.  ވެސް  އެބަބޯޓަކ ން  ކާށިދޫ    ،ވިދާޅ ވޭ  ރ  

ވާ އެްއ ެއއަރޕޯޓ   ފީސިބަލް  އި ފިޔަވަ އެއަރޕޯޓ   އިންޓަރނޭޝަނަލް    މާލޭ  !ނެ ކަމަށް. ވަޒީރ  ވިދާޅ ވެބަލަނ ވާފީސިބަލް

ކައިރީ ހ ރީމާަގއިއަޅ ަގނޑ   މެންބަރަކަށް  އަޅ ަގނޑ   ދެން  ައޅ ަގނޑެ  .  ނ ކޮށްދެއްވަންޏާ  އެކަން  ވާ    އްވަޒީރ  

ޖެހޭ އެބަ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ   ެއއަރޕޯޓ  އަޅަން  އި ދެްއވާ. ކާށިދޫަގ  ޏާންފާދެއ އިސްތި  ފާދޭކަށް ނެތިން. ަވޒީރ އ އިސްތި

އާިއ  ިއންޓަރނޭޝަނަލް ނޯމްސް  .ވާ ޮގތް އަޅ ަގނޑަށްފީސިބަލް  ށޭ ޖެހެއޭ. ަވޒީރ  ރަނަގޅަށް ކިޔައިދޭއަޅަން  ،ނީމިދަންނަވަ

ކާށިދޫއަށް އެްއވެސް ކަމެްއ    ، ނީ ތަކ ރާރ ކޮށް ސ ވާލ ކ ރަަވޒީރާޑާ ެއއްޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ  މި ކ ރަނީ.  އެކްސްޓެންޑަ

؟ ވަނީދެން ކޯޗެއްތޯ ފީސިބަލް؛ ނ ާވނެ. އެއަރޕޯޓެއް ފީސިބަލެއް ކާރ  ވެސް ފީސިބަލްކޭބަލް ؛ނ ވާ ކަމަށް ވަޒީރ ފީސިބަލް

 ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ޖަވާބ . 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް  

އަޅ ަގނޑ  އެްއވެސް  މެންބަރ  ިވދާޅ ވި ވާހަކަތަްއ ައޅ ަގނޑަށް އިިވއްޖެ.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  

ތަނ ަގއި ދަންނަވާފައެއް ނޯންނާނެ. ެއއް ދ ވަހ    ނ ާވނެ ވާހަކަެއއް އެްއވެސް އިރެްއަގެއއް މިކަމެއް ކާށިދޫަގއި ފީސިބަލް

ކ ރެްއވި ސ ވާލެްއަގއި   ދެންނެވިން އަޅ ަގނޑާ  މެންބަރ   ައޅ ަގނޑާ  ކޭބަލް  ،ިއއްޒަތްތެރި  ވިދާޅ ވި  އަދި  ވާހަކަ.  ކާރ ެގ 

ްއ  ކާރ . ެއ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ޖަވާބ ަގއި އެރ ވިން، މިއީ ފްރާންސެކޭބަލް  އޭވަމ ން ފްރާންސްަގއި ވެސް ހ ރެސ ވާލ ކ ރައް
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ފްރާންސްަގއި ތިބޭ މީހ ންނާއި އެ ވާހަކައެއް ނޫން.    އިއާވެސް ފްރާންސްެގ އިކޮނޮމީދެންނެވީ ެއްއޮގތަކަށް މި.  ެއއްނޫނޭ އެއީ

 އަޅ ަގނޑ ...  ؛ފީއެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އެ ޓޮޕޯްގރަ .އެ ޓޮޕޯްގރަފީެއއް ނޫން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ެއއްެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ކާށިދޫ ދާއިރާެގ

 

 ( މައްސަލަ)ނިޒާމީ 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ؟ދެން ކީްއވެެގންތޯ  ،ނ ވެފައިައޅަން ފީސިބަލްއަޅަން ފީސިބަލްވެފައި ކާށިދޫަގއި ެއއަރޕޯޓ ނ ެގ ބަނދަރެއް އަމިލި  ތިރީސް

ޖަވާބ ދެްއވާށޭ ސ ވާލަށް  ފީސިބަލް  ! އެ  އަޅަން  ެއއަރޕޯޓ   ިމ ކާށިދޫަގއި  ވިދާޅ ވި  ަވޒީރ   އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ  ނ ވާ 

 . ވާ..ކާރ  ފީސިބަލް ކޭބަލް !މަޖިލީހ ަގއި. އިތ ރ ފ ޅ ނ ހައްދަވާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؛ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ    ޝ ކ ރިްއޔާ. ޝ ކ ރިްއޔާ ؛އިްއޒަތް  ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ

ސ ވާލަކީ މެންބަރ ެގ  ފީސިބަލް  ،އިްއޒަތްތެރި  ނ ވަތަ  ފީސިބަލްތޯ  އަޅަން  އެއަރޕޯޓެއް  ސަބަބ   ކާށިދޫަގއި  ނ ވާ 

ައއްސަވާ ސ ވާލެއް އެ ައްއސަވަނީ. ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް   އޭޑައިަގންނަވަން ބޭނ ންވެ އެނިގވަ

ެއއްވެސް ތަނެއްަގއި ފީސިބަލެްއ   ،ސާފ ކޮށް ދެންނެވިދާނެ ތިޔަ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ . އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ 

 ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   ފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮ

އަޅ ަގނޑ  ވެސް ނެތިން ވަކި ތަނެްއަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވަން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކާށިދޫަގއި  އެއަރޕޯޓަކާ ގ ޅިެގން ދ ވަހަކ  ވެސް ދަންނަވާފައެްއ ނެތް.    ފީސިބަލް، ވަކި ތަނެއްަގއި ފީސިބަލް ވާހަކަެއއް

 ނެތް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   އެއަރޕޯޓެއް އަޅާކަށް ސަރ ކާރ ެގ ޕްލޭންެގ ތެރެައކ  އަދިއެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:



2220 މޭ 71               ޖަލްސާ                              ވަނަ   2ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

30 

 

ރަށް އެރ ވ މަށްފަހ ަގިއ  ޞީމ ލަކ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަފ ރ ޞަތ    އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އެއް

ސ ވާލ   އިތ ރ   އަރ ވާނަން.   ؛މިއަދ ެގ  ފ ރ ޞަތ   ދެ  ނަައޅ ަގނޑ   ހޮޞީއިބްރާހީމް  ސ ވާލާއި  ދާއިރާެގ  ޅ ރ ެގ  ދޫ 

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މ ލަކ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަޞީރ 

އަޅަމ ންދާ   ކޮޅ ފ ށީަގިއ ސަރ ކާރ ން  މ.  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ !  މަރ ޙަބާ ަވޒީރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ދ ވަހެއް ނ ވަތަ  ހަސަތޭކަ   ފެށޭނެ  ައލ ން  ހ އްޓިފަ. އެ މަސައްކަތް  ވަނީ  ވަގ ތ   މި  އ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ މަސައްކަތް 

ެގ މަސައްކަތ ެގ ސްކޯޕް މީޓިންގ ވަނީ 2-މ ލަކ  ިގރާ ސަރަޙައްދ ެގ ފޭސް  އަދި މ. ؟ ތާރީޚެއް ވިދާޅ ވެދެއްވަފާނަންތޯ 

އެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެއް   ،ތިން މަހެއް ލަސްވަމ ންދާތީދެ  ބޭއްވިފަ. ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް އަދިެވސް ނ ފެށި

   ؟ވަފާނަންތޯވިދާޅ ވެދެއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހޮ އަދި  ައޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ  އާދެ!  ވެސް  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އެދޭނީ  ޅ ދޫ  އަރިހ ން  ވަޒީރ   އަރ ވާފައި 

 ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޖަވާބަކަށް. ހޮ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޔޫނ ސް ޢަލީޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ހޮ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ސަރަޙައްދ     ނ.ޝ ކ ރިއްޔާ  ިގރާ  ފެށޭ   ެގމާޔަތްކ ރ މ ހިހޮޅ ދޫެގ  މަސައްކަތް    ނީ ޢަމަލީ 

 ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިވާ މަސަްއކަތެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ހަރ ެގއަ މި މަސައްކަތަކީ މި؟ ކިހާހިސާބަކ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެ ދެ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ދެްއވ ން ވަރަށް    ލ .ފަހ  ދެ ސ ވާ  އީ މި ؛އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ   .ވަޒީރ އިްއޒަތްތެރި    .ޝ ކ ރިއްޔާ 

  އެދެން. ބޮޑަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް

ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ެގ މަސައްކަތް ލަސްެވެގން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ސަތޭކަކޮޅ ފ ށީެގ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ހ ރި   ލަސްވެފައި  ،ތަފ ސީލީ ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ެއއަށް ޖަވާބެއް ދެވޭނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ؛ކ ރެްއވި ސ ވާލ  
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ހ ރި ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރެއިން    ، ލަސްވެފައިލަސްވެފަިއ އޮތްކަން އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އެނޭގ. އެހެންނަމަވެސް ؛ސަބަބ   ސީދާ

ކޮންހަ ތާ  ،ކަެމއްތޯއްލ ނ ވެހ ރީ  ބޮޑަށް  ެއންމެ  މިހާރ   އޮތީ،  ކ ރިއަށްދެވެން  ކޮންކަމެއްތޯ  އޮތީ  ށްއޭެގތެރެއިން  ޓެއް 

ަގނޑ ެގ  ައޅ   ،ޮގތ ން ކ ރެްއިވ ސ ވާލެއް ވީމަ  ކަމަކާ ބެހޭ  ކޮންކަމެްއގައިތޯ އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ސާފ ކޮށްލަން. ސްޕެސިފިކ 

ެއއަށް މި ޖަވާބ  މި ދިނީ. ދެން މ ލަކ ެގ ޝޯ    ،ސިކ ނޑީަގއި ސީދާ ެއކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ޖަވާބ ދޭ މިންވަރަށް ނެތީތީވެ

ެއ   މާ، ކަމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވީ. އެހެންވީ ެއއް ބޭްއވިފައި ވާޮގތ ން ސްކޯޕިންގ މީޓިން  ޕްރޮޓެކްޝަނާ ގ ޅޭ

  ! އާދެ ؛ެއއް ބާްއވާފައި އޮންނާނީ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ އީ.އައި.އޭެއކީަގއި. ސްކޯޕިން އާންމަސައްކަތް އެ ދަނީ ސްކޯޕި

ެގ 2- ނ ލާ. އެހެންނަމަވެސް، ފޭސް  އާެއއީ އެމަޖެންސީ ަމސައްކަތެއްެގ ޮގތ ަގއި ކޮށްފަިއ އޮތް ކަމެއް އީ.އައި.އޭ  1-ފޭސް

ނޑ މެންނަށް އީ.އައި.އޭ ހެދ މަށް. އެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮސެސް  އްލެއް ހޯދ މަށް ޓަކައި ާގނޫނ  ލާޒިމްކ ރޭ ައޅ ަގހަދާއިމީ  

ހޮޅ ދޫެގ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން ެއއީ ބަޖެޓ ަގއި   ؛ކ ރިއަށް އެ ދަނީ. ދެން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔޫނ ސް ކ ރެއްވި ސ ވާލ  

މި ވެސް    ެއއް ހަމަގައިމ އަޅ ަގނޑ  އަދި ؟ެގންދާނީ  ހިމެނިފައިވާ ކަމެކޭ. ކޮންއިރަކ ތޯއޭ އަޅ ަގނޑ މެން ެއކަން ކ ރިއަށް

އޮތްކަން އަޅ ަގނޑަށް ޔަ  ައޅ ަގނޑ ީގޑިޒައިން ވެސް ނ ނިމި  އެހެންވީމާ،  މެންބަރ   ،ން.  ފާހަަގކ ރެއްިވ    އިްއޒަތްތެރި 

މަސައްކަތް    ،އިންޖީނިއަރިންގ  ދީެގން  އަހައްމިްއޔަތ ކަމެއްށް  މަސައްކަތަ މި  ޑިޕާޓްމަންޓ ަގއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

 ސްކޮށްދިނ މަށް ދަންނަވާނަން. ޝިފާޒ  އެކަން ބާރ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން އިނޭގތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބޮޑަށް އަދި އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  ައޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ ަގިއ ތި ހޭދަކ ރި ަވގ ތަށް ވަރަށް  .  ަވޒީރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނެތ މ ން.  ޅ ަގނޑ އަ މަޖިލީހ ަގިއ  މަސައްކަތެއް  އިތ ރ   ނިންމާލީ  މަޖިލިސް  ެވސް  އިއްޔެަގއި  މިއަދ  މެން  އަޅ ަގނޑ  

އެ ނ ކ ތާ. އަދި އެއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ  ޮއތީ ހަމަ  ފާހަަގކ ރަން  މަޖިލީހަކީ ދެ    ،ލާނަންއިއަނެއްކާވެސް  މި 

ާގނޫނ  ހެދ ން. މީެގ ެއއް   ، ކ ރ ވ ން. އަނެއް ކަމަކީ ސަރ ކާރ  ޖަާވބ ދާރީ  ،ސައްކަތްކ ރާ ތަނެްއ. އެއް ކަމަކީބާވަތ ެގ މަ

ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް އ ފެދިެގން އަންނަނީ ސަރ ކާރ ން ާގނޫނ   ،ބާވަތެްއެގ ތެރޭަގއި ވެސް މަސައްކަތް އ ފެދިެގން އަންނަނީ

ފޮނ ވައިެގ  މި ބިލ   މަތަނަށް  އަދި  ހ ށަހަޅައިނާއި  ބިލ   މިތަނަށް  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ   ެގޖިލީހ ެގ  ން. 

ަވޒީރ ންނާޖަވާބ ދާރީ އަންނަނީ  މަސަްއކަތް  ޭއެގސ ވާލ   ކ ރ ވ މ ެގ  އަދި  އިތ ރ ން  ކ ރ މ ންނާއި  އިްއޒަތްތެރި   ،ވެސް 
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  އި،ކ ރައްވަ   ބަހ ސެއް  ،އް ފާހަަގކޮށްޮގތ ން ސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ މަށް ނ ކ ތާއެ   މެންބަރ ންނަށް ވަކި ކަމަކާ ގ ޅޭ

ކ ރެްއވ ން. މި ބާވަތ ެގ ެއއްވެސް ކަމެްއ މިއަދަކ  ނެތް.   ނ ވަތަ ކޮމިޓީއެްއަގިއ ދިރާސާެއއް  އި،ކ ރަްއވަ   ނ ވަތަ ސ ވާލެއް

 . ަގއި   9:00ހެނދ ނ   ެގ ދ ވަހ ދަބ ވާ   2022މޭ   18ން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ދެވީމާ، 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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