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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް(  ބ ދަ) 2022  މޭ 25

 

 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:

ނަކަތ ން   ރޯނ ވަނަ ދ ވަސް.    24ވަނަ ައހަރ ެގ ޝައްވާލް މަހ ން    1443 ދ ވަސް.  ބ ދަވީ    2022މޭ    25  ދަކީ،މިއަ

ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި   6ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022ވަނަ ދ ވަސް. އަޅ ަގނޑ ެމން އިށީނދެ މި ތިބީ،    6

ތިއްބެވީ  މަޖިލީހަވަގ ތ    ހާޒިރ ވެވަޑައިެގން  މެންބަރ ން   28ށް  އެކ ަގިއ  ިއްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  އަދި  ނާއި، 

 ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަސްލަްމ އެބަ ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވާ.  އިންނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑްމިނިސްޓަރ އޮފް  

 . އެބަވޭ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކ  8ސަލާމ ަގއި  

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 6/ 2/ 2022އޖ/  ޑާއަކީ،އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 . ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން 4
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ދެވަނަވަނަ އަހަރ ެގ    2022ޖަލްސާެގ ޔައ މިްއޔާ.    ދެ  ،ށްއަ   2/ 2022/2އިން    1/ 2/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

ވަނަ މާއްދާެގ    218ަގވާއިދ ެގ    ހ ެގމަޖިލީމި ދެ ޔައ މިއްޔާ  .  ޔައ މިްއޔާ  ވަނަ ޖަލްސާެގދި ދެއަ  ޖަލްސާފ ރަތަމަ  ދައ ރ ެގ  

 ވަނީ ބަލައިަގނެވިފަ.  ދަށ ން މި

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ގަރާރ  .  5
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖެހޭ ަގރާރ .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަން -5މް އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް  ،  ވާދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅ އްވާފައި އަޙްމަމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގ  އިރާދާ  ނައިފަރ   -{ 5.1} 

ކައ ންސިލ ތަްއ    ،ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރ ތައް ތަންފީޛ ކޮށް

ލްތިމާސްކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ފ ރަތަމަ އި  އްލ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރަށްހަ   ދަތިތައްހިންގ މަށް ކ ރިމަތިވަމ ންދާ

އިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިދީފައިވާ  ކިޔ ން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާ

ލްތިމާސްކޮށް އިއްލ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް  ހަ  ކައ ންސިލ ތައް ހިންގ މަށް ކ ރިމަތިަވމ ންދާ ދަތިތައް  ،ބާރ ތައް ތަންފީޛ ކޮށް

 ހ ށަހަޅާ ަގރާރ . 

 

 ސ ވާލ  .  7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ސ ވާލ  -7އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައ ސިންގ   ،ރިޔާޟްهللا  ޢަބްދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ތިމަރަފ ށީ    -{ 7.1} 

 ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .    ކ ރަްއވާ ސ ވާލ . ތިރަފ ށީ  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ައލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އަސްލަމާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޟްރިޔާهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތިމަރަފ ށީ
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ދ ވަސް ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ފޮނ ވާފަިއވާ    108`. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ސ ވާލަކީ މީެގ  

ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.  ސ ވާލެއް.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަޑައިެގންދެްއވީތީ  މިނިސްޓަރ  ޖަވާބ ދެއްވަން  ސ ާވލަށް  މި  ިމއަދ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ކިނބިދޫ ކޯޒ ޭވެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ - ޑޫޭވމަން އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ތ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މިއީ ؛ ޮގތ ން  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކ ރައްވާ ސ ވާލ ތަކާ ގ ޅޭޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ   

  ؛ޝަނަލެއް ރޭޮއތް ނ ކ ތާއެްއ.    އިރޭަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން ހިތ ލަޙަޤީޤަތ ަގއި ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ މ ެގ ތެ

އަދި   ،ތަފ ސީލ  ހިމެނޭ  ހަމައެކަނި ކ ޑަ ސ ވާލަކަށް ނ ވެ  ،ޖަސްޓިފިކޭޝަނާއި  ،ސ ވާލާއި އަދި ސ ވާލ ކ ރާ ސަބަބަކާއި

ވެއްޖެ ސ ވާލަކަށް  މ އްސަނދި  ޕާލިމެންޓަ  ،ނަމަ  މަޢ ލޫމާތ   ތަންތަނ ެގ  ބައެއް  ހިތ ން  ޕްރެކްޓިސްަގއި    ރީއަޅ ަގނޑ  

ވަޒީރ ންނާ ކ ރެވޭ ސ ވާލ ެގ ިއތ ރ  މ އްސަނދިކަމެއް ެގނ ވާފައި ބޭއްވ ން. އެންމެ ބަހަކ ން   ،އެޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ންެގންދޭ

 ޮގތަށް ސ ވާލ  ނެތ ން. އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ .  ޖަވާބ ދެވޭ

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައ ސިންގ އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ވޭމަންޑޫ ޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލ ަގއި  ކ ރެްއވި  މެންބަރ   ކޯޒްވޭ  -  އިްއޒަތްތެރި  ޢަމަލީ   ކިނބިދޫ 

ސީދާ މިވެނި ދ ވަހަކ  މަސައްކަތް ފެށޭނެ    ،މަސަްއކަތް ފެށޭނީ ކޮންއިރަކ ތޯ ކ ރެްއވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ؛މަސައްކަތް

މަސައްކަތްކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން އެހެންނަމަވެސް، މި މަސައްކަތަކީ  ކަށް ދެންނެޭވކަށް ނެތް.  ކަމަށް އަޅ ަގނޑަ 

މީޓަރ ެގ ދިގ މިނ ަގިއ ކޯޒްޭވއަކ ން  ކިލޯ  3ކޮސްޓ  ެވސް ބަލައިފިން. ާގތްަގނޑަކަށް    އި،ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަ

އެއް  ން ރ ފިޔާ. މީޓަރަކަށް  އަމިލި  522،  ނަށް އަންދާޒާކ ރެވޭ ބަޖެޓަކީމިކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ލީމާއިމި ދެ ރަށް ގ ޅ ވަ

އަދި މި މަސައްކަތް   ،ރ ފިޔާ މި މަސައްކަތަށް ހޭދަވެެގންދާނެ. ދެން މި މަސައްކަތް ކ ރ މަށް  ދިހަ ހަތަރ  ހާސް ލައްކަ ހަތް

ަމގ ަގއި އެބަ އޮތް މީެގ    ކޯޒްވޭ  ، މިޕްލޭންކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގވީ ެއއް މައްސަލަ ކ ރިން ދާ 

  އާއި ކިނބިދޫ ގ ޅާލީމާކިޔާ ފަޅ ރަށެއް ދީފަ. ދެން ކޯޒ ވޭައކ ން މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ޭވމަންޑޫ  "އެލާ " ރިސޯޓެއް ހެދ މަށް ޓަކައި  

 މެދ ތެރެއިން ލާފައި ދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ރިސޯޓެްއ  ެގނޫނީ އެލާ  ،އެއްފަރާތ ން  ނޫނީ  ، އެލާެގ ކޮންމެވެސް އެްއ ފަޅެއް 

ކޯޒްޭވއެއް   ބާްއވަިއެގން  ަގބޫލ ކ ރެވ ނީ.  އެތަނ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ކަމަށް  ނޭޅޭނެ  ދޭތެރޭަގިއ  ރަށް  ދެ  ދެން މި 

އަދި މި މަސަްއކަތް ސީދާ ފެށޭނެ ދ ވަހެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަނޑައެޅިފަިއ    ،ކަތްތަކަށްޒާތ ެގ މަސައް   ސަރ ކާރ ން މި

ކ ރަމ ން ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް  އްލ ހަކ ރ މ ަގއި ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކަށް    މި މަސައްކަތ ަގއި މަސައްކަތް  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް   ނެތް

 ، ޭއރ  އެލާ ދީފައި އޮތް ފަރާތާއިރިސޯޓެއް ނ ހެދ މަށް ނިންމަ  ވަނީ. އެލާ މިހާރ  ވަނީ  މިހާތަނަށް ވެސް ެގންޮގއްސަ
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ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެލާެގ މައްސަލަ    ރިޒަމ ން ެއްއބަސްވ މަކަށް ައިއއްސަމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ  ،އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

 ؛ދ ކ ރ މަށް ބަޖެޓ  މި ވަގ ތަށްމިލިޔަން ރ ފިޔާ މިކަމަށް ޚަރަ  522  ،އްލ ވެފަ. ެއންމެ ބޮޑ  މައްސަލައަކީ ހަ  މިހާރ  އެ ވަނީ

ކ ރ މަށް.    ން ރ ފިޔާއޭ ޖަހާފައި ޮއތީ މި މަސައްކަތްއަމިލި  ެއއްމި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ  

އެވަރ   ؛ން ރ ފިޔާއިން ޕްރެކްޓިކަލީ ފަށާނީއަމިލި  އެއްން ރ ފިޔާެގ ވެލިޔ އެއް ހ ރި ޕްރޮޖެކްޓެއް  އަމިލި  522އެހެންވީމާ،  

ެގން މިވެނި ދ ވަހަކ އޭ ފަށާނީ އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނެ ޮގތެއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެްއވި  އޮވެ 

 ސ ވާލ ެގ ޖަވާބަކީ އެއީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ޅ ވާލަ މި  މިހާރ   ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ފ މާ ؛ނީ އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރަްއވާ. 

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް.  އަރ ވަނީ ތިމަރަފ ށީކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  މިހާރ  މި އިތ ރ  ސ ވާލ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތިމަރަފ ށީ

ދެއް. ކ ރިއަށް  އ ޭވއަކީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވަޒް މި ކޯ ؛ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ތެރޭަގއި މި   ެގކ ރިއަށް އޮތް އަހަރ   ،އޮތީ އެންމެ އަހަރެއް މި ދައ ރ  ނިމެން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ސ ވާލަކީ   މި

ން ރ ފިޔާެގ  އަމިލި  522ންނެިވއިރ ަގއި މިހާަވރ ެގ،  ދ ވެަވޑަިއެގއ މަސައްކަތް ނިމެންޏާ އެނެގންވާނެ. ދެން އަނެއްކާ މި ވަ

.  . ެއއީ މިދިޔަ ައހަރ  ވެސް ބަޖެޓ ަގއި ޖެހިއްެއވެސް އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލެ ؟ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން އެނިގވަޑައިނ ަގންނަވާތޯ

ންކަެމްއ  ީގދ ، ޔަމީންމިއަހަރ  ވެސް ބަޖެޓ ަގއި ޖެހާފައި އެބަ އޮތް. އަދި މިއަންނަ އަހަރ  ވެސް މިކަން ކ ރެވޭނެކަމ ެގ އ 

ވަ  .ނެތް ރަްއޔިތ ންނަށް  އިންތިޚާބެއްަގއި  ކޮންމެ  ބާއްވާ  ބޭފ ޅ ން  ވަޑައިަގންނަވަނީ  އ ތި  ތި  ދ ެވވަޑަިއަގންނަވަމ ން 

އެކަން   ؛ސަރ ކާރ ން މިކަން ކޮށްދެްއވާނެކަން ނ ވަތަ ނޫންކަންމި މަސައްކަތްކ ރާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތ ންނަށް 

 ނ ކ ރާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅ ަގނޑ  އޭރ ން އިތ ރަކަށް މި ސ ވާލެއްނިމ ނީ.  ވީމަ  އަންަގވާލަދެއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައ ސިންގ އެންޑް 
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ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތެއް  ޝ ކ ރިއްޔާ  އޮތް  މަސައްކަތްކ ރެވެން  މި   ؛އަޅ ަގނޑ މެން 

ދ ވެަވޑަިއެގންފަިއާވތީ މިކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަްއ  އ ކޮށްދެްއވާނެ ކަެމއް ޮގތަށް ވަ  އީމި  ،ދަކަށްއ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވަ

 ނ ކ ރަން ނިޔަތްަގނެެގން ތިބި ވެސް  ނޫނީ އެްއޮގތަކަށް   ،އެކަން ކ ރ މ ެގ ނިޔަތެއްެގންދަނީ.    އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަމ ން މި 

ޮއތް  ދިމާވެދާނެ އޮބްސްޓަކަލެއް ޮގތަށް    މިއަށް ދާނެ ކޮސްޓެއް ވެސް ނ ބަލާނަން. އަދި މި މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި   ،ނަމަ

ނޑ މެން  ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓެއް ވެސް އަޅ ަގ  މަށްއްލ ކ ރާކަށް ވެސް ނޫޅޭނަން. އެހެންވީމާ، ިމކަހައެލާެގ ަމއްސަލަ  

 ؟މި މަސައްކަތް މި ހިނާގ ރިޔާސީ ދައ ރ ެގ ބާކީ އޮތް މ ްއދަތ ެގ ތެރޭަގއި ނިމޭނެތޯއޭ  ،ނ ހަދާނަން. ދެން އޮތް ވާހަކައަކީ

އެނޭގނެ  ނ ނިމޭނެ.    ،ނޫން ނ ދެންނެވިޔަސް  އަޅ ަގނޑ   ދެން  ފެށ ނަސް ،އެއީ  ފެށ ނަސް،  މަސަްއކަތެއް  ިމވަރ  

ން ރ ފިޔާއޭ މިކަމަށް. ދެން އަ މިލި  ެއއްއަހަރ  ބަޖެޓ ކޮށްފައި އޮތީ   މި  ،ފިން. ދެން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވއިކަންނ ނިންމޭނެ

މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އޮތް މަސައްކަތެްއ ފައްޓައިެގން ދެވޭނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ވެސް    އިންމިލިޔަން ރ ފިޔާ  އެއް

ަގނޑ  ވަކި އެްއޗެއް ދަންނަވާކަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ެވސް ހަމަ ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ. އަޅ  

ނ އެއް ަގބޫލ ކ ރަނީޖެހޭމީަގއި  އަޅ ަގނޑ   އެއް  .  ބަޖެޓަކ ން  އަމިލި،  ރ ފިޔާެގ  ޚަރަދ ވާނެ  އަމިލި  522ން  ރ ފިޔާ  ން 

ކަން ެއކަން ވާނީ. މިކަން  އްއެއީ ހަމަ ކޮންމެ ީމހަކަށް ވެސް ވިސްނޭނެ ކިހިނެ ؛ޕްރޮޖެކްޓެއް ފެށޭނެތޯ، ނ ފެށޭނެތޯ ވެސް

. މިކަން ކ ރަން ކ ރެވެންހ ރި ޮގތްތައް އެބަ ބަލަމ ންެގންދަން. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަށް ނ އެއް އ ޅޭނ ކ ރާ

ެއކަން އަޅ ަގނޑަށް ވާނެއެކޭ މި ބަޖެޓ  ވެސް  ދ ެވވަޑައިެގންފައި އޮތީތީ  އ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަ  ،ނ އެއް ދެންނެވޭނެ

ނ ވެ. ނ ދެންނެވޭނެ ައޅ ަގނޑަކަށް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކ ރައްާވ  އްލ ހަމިހެން ހ ރި މައްސަލަތައް    ،ނެތި

ޙަޤީޤަތް ސާފ ކ ރ މަށް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް    މ ެގކަދެނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ސ ވާލ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޖަވާބ  މި

 ؛ހާމަކޮށްދެނީ. ކ ރާނަންތޯ، ނ ކ ރާނަންތޯ ކ ރެްއވި ސ ވާލ ކ ރައްވަނީ. އެ ޙަޤީޤަތް އަޅ ަގނޑ  މި  ސ ވާލ ަގބޫލ ކ ރަނީ  

 ކ ރާނެ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ވަޒީރ .  އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ .    ޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ  އިތ ރ   އިނގ ރައިދޫ  ހ ޅ ވާލަނީ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަސަން އަޙްމަދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   އިނގ ރައިދޫ

 ، ަވޒީރ  އަރިހ ން  އެދެން  ފަށްއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރަތަމަ ވެސް މާ  !ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ަވޒީރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

ފަށް ދެއްކޭތީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މާ  ތަނަށް ވަޑައިަގންނަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކ  މި ރަށ ެގ ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑަށް ވަޒީރ  މި
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ރައްޔިތ ންނަށް   ދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . އަދި އެއެދެން. އިންނަމާދޫެގ ނަރ ދަމާ ކަންތައް އަޅ ަގނޑަށް ސާފ ކޮށްލަ

 ވެސް ެއކަން ވެފައި އޮތް ޮގތެއް ސާފ ކޮށްލަދެްއވައިފިއްޔާ ަވރަށް ރަނަގޅ . ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްން، ހައ ސިންގ އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނި

 ތެރޭަގއި ދެތިން  މަހެއްހާ ދ ވަސް   ައޅ ަގނޑ  މަޖިލީހަށް ހާޒިރ ވި  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ެއ   ،ފަހަރ  އަޅ ަގނޑަށް އާދެވިއްޖެ ކަންނޭނެގ. ެއއިން ކޮންމެ ފަހަރެއްަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވި ފަދައިން

މި   ސ ވާލ  ައޅ ަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވާފަިއވާނެ.  ތަކ ރާރ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ޖަވާބ   މީެގ  ދެން  ކ ރެްއވި. 

ޮގތް އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސާފ ކޮށްދެވިފައިވާ   ،ޖެހިެގން އ ޅޭ މައްސަލައާއި   ގައިކަތ  މަސައް   ކަން ހިނަގމ ންދާ 

ނާންނަކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އޮތް މައްސަލައަކީ    އްލެއްހަ  ށްކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. މައްސަލައަ

ހިސާބާއި  ،ކޮބައިކަާމއި އޮތް  އެ   ؛އެކަން  ،މަްއސަލަ  ވެސް  ސ ވާލ ކ ރެއްިވއިރ   ިމއަދ   އަދިވެސް  އެހެންނަމަވެސް، 

 ނެތް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އްލެއް ައއިއްސަެއއްހަމައްސަލައަކަށް އަދިެއއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަސަން ޒަރީރ ދާއިރާެގ މެންބަރ   މަތިވެރި

  ، މަތިވެރި ބަނދަރ  މަރާމާތ ކ ރ މާއި ލައިޓިންގ  ބަޖެޓ ަގއި ޖެހިފައިވާ އއ.ެގ  2022ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހަމައެާއއެކ   ؟ ކ ރ މާއި މަރާމާތ ެގ މަސައްކަތް ފެށިެގންދާނީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯބަނދަރ  ބޮޑ   ެގދޫރިއަދި އަރިއަތޮޅ  ފެ

އއ.  ބޭނ ން،  ބިންހިއްކ   ެގޅ ދޫބޮޑ ފޮ  ފާހަަގކޮށްލަން  މަތިވެރި  އަދި  ބިންހިއްކ ން  ޖެހިފައިވާ  ޢަމަލީ    މ ެގބަޖެޓ ަގއި 

ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ ފެށިެގންދާނީ  އަދި  ؟ މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންހަމައެާއއެކ   ހިމަންދޫ   އއ.  ،ސ ވާލ ކޮށްލަން 

ދަނީ އިނޭގތޯ. މިހާރ  ޮގސް ބައެއް ޭގޭގެގ އިންފާރ  ވެސް  މިނިސްޓަރަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ވަރަށް ބޮޑަށް ިގރަމ ން

ކަމަށް    އްލ ކޮށްދެއްވާނެހަފަށައިފި. އެންމެ ފަހ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަޑަިއެގންނެވި ދަތ ރ ަގއި ވަނީ ެއކަން    ވެއްޓެން

ޮގްއސަ އޮތީ  ދ ވެަވޑަިއެގންފަ. އަދި އެހެންނަމަވެސް  އ ވަ މިކަމ ެގ މަސައްކަތް  މިކަމ ެގ އެްއވެސް އަލިމަެގއް ނ ފެނޭ. 
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އަހަރ  ތެރޭަގއި ފެށިެގންދާނެތޯ ައޅ ަގނޑ  ބޭނ ން ސ ވާލ ކޮށްލަން.    މި ؛ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިެގންދާނީ؟ ކިހާހިސާބަކަށްތޯ

 ޚާއްޞަކޮށް ހިމަންދޫ ވަރަށް ބޮޑަށް ިގރަމ ންދާތީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައ ސިންގ އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ތީބަޖެޓ ަގއި އޮަމތިވެރި ބަނދަރ     ،މެންބަރ  ޒަރީރ  ކ ރެްއވި ސ ވާލ ަގއިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  

އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ެއ   ލައިޓް ޖެހ ން. ދެން މި  ، ބަނދަރ  މަރާމާތ ކޮށްތީ ނޫން. ބަޖެޓ ަގިއ އޮ  އްބަނދަރ  ބޮޑ ކ ރާކަށެ 

ތެރޭަގިއ އެ މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރާނަން. ދެން ބިން    ެގއަހަރ   މަސައްކަތް އެބަ އޮތް. ައޅ ަގނޑ މެން މި

ނީ ސޮއިކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަާވކަށް ނޭނެގ މިވެނި ދ ވަހެްއަގއޭ މި ަވގ ތ  ހިއްކ މ ެގ މަޝްރޫޢ  ވަ

ހ ރި މިންވަރ ން   ކެޕޭސިޓީ  ގެ އެ މަސައްކަތްކ ރ މ   ؛ލިމޭޝަންކްކ ރާނީ. ރާއްޖޭެގ ރެތަނަށް މޮބިލައިޒް  މިތާ ހ ރެެގން އެ

ިގރާ ސަރަޙައްދ ެގ ާވހަކަ ވިދާޅ ވީ. ދެން އެކަން    ން ހިމަންދޫެގތަންކޮޅެއް ލަސްވާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ދެ

ޮގތ ން އެބަ   ތަން ދެކ ނިން. އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެކަމާ ގ ޅޭ  އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އެނޭގ. ައޅ ަގނޑ  ވެސް އެ

 އެންމެ ބޮޑ  ޗެލެންޖަކީ   ަގއި ހ ރިއި ިގރ މ ެގ މައްސަލަ ؛އޮތް އަޅ ަގނޑަށް މެސެޖެއް ެވސް ފޮނ އްވާފަ. މި މަސައްކަތަކީ

ސާޅީހަކަށް ރަށް    ،ބަިއވަރ  ރަށްރަށް އެބަ ިގރާ. އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ ދ ވަހެްއަގއި މިތަނ ަގއި ދެންނެވިން  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

އެީއ    ،ކ ރ މ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާނެ މީހ ންެގ ކެޕޭސިޓީ   އެބަ އ ޅެޭއ ިގރ މ ެގ މަްއސަލަ އޮތް. ރާއްޖޭެގ މި މަސަްއކަތް

އަޅ ަގނޑ މެން   ފަހަރަށް ތަންތަނަށް ދާންޖެހޭ   އެކީަގއި ވަރަށް ިގނަ  އްލ ކ ރ ަމށް ހެވީ މެޝިނަރީއާހައްސަލަ  ިގރ މ ެގ މަ

ފަހަރެއްަގިއ   ައކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް މަދ ޒްޕްރޮޓެކްޝަން މެޝަރ  . ސޮފްޓް ޝޯޮގތަށް ބަލާއިރ   މިހާރ  ކ ރާ

ައންނަނީ. އަދި އެ ޮގތް ނޫން    އޯ ބޭްގސް ޖަހަން ޑިމާންޑ .ހިލަ ނޫނީ ޖީހަމަ ބޮޑ   ކަމެއް ައސްލ .  ނޫނީ ބަލައިނ ަގނެވޭ 

ހ ރި. އަދި ިގރ މ ެގ މައްސަލަ    ކ ރ މަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ންެގ ހ ރި ލިމިޓޭޝަންސް އެބަ  ކަންޮގތެއް ބަލައި ވެސް ނ ަގނޭ. އެ 

އްލެއް ހޯދަން  ހަ ހ ރި. އެއަށް    މައްސަލަ ވެސް އެބަ  ކ ްއލި ޮގތަކަށް އެހެން ހ ރެފައި ދިމާވާ  ،ިގނަ ފަހަރަށް ދިމާވަނީ

 ހިމަންދޫަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ ރަށްިގރ މ ެގ މައްސަލައޭ  އެއް ނ ހ ރޭ.އަންނައިރ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފަ

 ކަންތައްތަކަށް އެޑްރެސްކ ރ މަށް މިހެން ހ ންނަ ށް. ދެންކައޮތް ކަމަ  އިބަޖެޓ ަގއި އައިޓަެމއް ހިމަނާފަ ،އްލެއް ހަކިޔާފައި 

މަސަްއކަތްތަކަކީ   ބައެއް  ަގބޫލ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް  ހ ރޭ.  ދަތިތަކެއް  ހ ންނަ  ތަންނ ދިނީމާ  ބަޖެޓ  

ހަމަ    ،ންމާލިއްޔަތ  ަގާވއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  . ދެންންސީ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިން ކ ރެވޭނެ ޒާތ ެގ މަސަްއކަތޭކޮންޓިންޖެ
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މި    ،ންކޮށް ކަށަވަރ ކޮށްީގޔަ  ބިލ ކަން ހ ރިކަންާގކަމަށް  ޑަރކޮށް، ޓެންޑަރ ަގއި ބައިވެރިވާ ޕާޓީސްތައް ެއއަށް، އެޓެން

އް ހިނާގ. ެއހެން ހިނގާއިރ  ރަށްނޯވޭ ނ ިގރައެއް. އަޅ ަގނޑ  އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ  ހ ރިހާ ޕްރޮސެސެ

ދަންނަވާލީ،  މި  ައޅ ވަންކަ  ސަމާލ ކަމަށް  ހަމައަކަށް  ފަހަރަށް   ންތައްތަްއ  ބަެއއް  ވެސް  ކަންކަން  ހ ންނަ  ކޮށްފައި 

.  އޭވެސް އެއަށް އ ނދަޫގތަކެއް އާދެ  އޮބްސްޓެކަލަކަށް އާދޭ. އަދި ބައެއް ކަންކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޭނިގ ތިއްބާ ވީމާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އަރ ވަނީ ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް  ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

 ޝަރީފަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

ބޭނ ންކ ރަން ފެށިފައިވާ ފަޅެއް.    ،ވަނަ އަހަރ  ނިމި  2008  ،ކެލާެގ ފަޅަކީ  .ރައީސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  

ތިލަކަން އަދިެވސް އޮތީ ހަަމ  ވަންނަ ނެރ  ފ ންކ ރ ން،   ؛ޙަޤީޤަތ ަގއި ފަޅަށް ދިމާވެފައިާވ މައްސަލަ  ،އެހެންނަމަވެސް

އެކަމަކ  މައްސަލަ    .މީޓަރަށް  ނެޭގ ފަހ ެގ ކިއ ބިކ ،  ންޓިޓީއަށްނެޭގ ކ އެޮގތަށް. ދެން، ކޮންޓްރެކްޓަރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ބެލީ  އެ

ވޮރެންޓީ،    ރިޓެންޝަނ ެގ ތެރެއިން ނ ވަތަ  ެގމި ޕްރޮޖެކްޓ   ،އްލ ކ ރާކަށް ނޫން. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެދެނީހަ

  . ވަދެޭވނެ ޮގތަށް ފ ންކޮށްލަދެއްވ ންފަޅަށްެގރެންޓީ ޕީރިއަޑ ަގއި ލިބިފަިއ ހ ރި ެގއްލ ންތައް ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި  

  ހޮޅި އެޅ މ ެގ މަސަްއކަތް މިހާރ  އެބަ   ެގފެނ ެގ ނިޒާމ  ؛ފެނ ެގ ނިޒާމ   ،ސ ވަރޭޖ ،  އެއީ ެއއް ސ ވާލ . އަނެްއ ސ ވާލަކީ

. ދާލެއް އިނޭގތޯ  އެ އެ މަސައްކަތް ަވރަށް ލަސް  .ކ ންފ ންޏަކ ން ކ ރަމ ން  ެގއިންޑިއާ ސަރ ކާރ ، އިންޑިއާ   ެގންދޭ

 ނ ދޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ތިބޭ. މަސައްކަތްކ ރޭ. އެކަމަކ  ކ ރިއަކަށް މީހ ން އެބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

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

ކެލާެގ ބަނދަރ ެގ   ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން؛ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ... އެ ނެރ  ދެން ؛ވަންނަން އޮންނަ ނެރ 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

  އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިްއލަ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ން. ކެލާެގ ފަޅަށް  ؛ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ    ، އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

ކެލާެގ ފަޅަކީ ވަރަށް ޒަމާނ އްސ ރެ ފަށައިެގން ވަރަށް  ؟ އޮތް ނެރ ތޯ ންވަންނަން އޮތް ނެރ ތޯ ނ ވަތަ ބަނދަރަށް ވަންނަ

ޮގތ ން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ     ވާހަކަ ބ ނާ  މަޝްހޫރ  ފަޅެއް. ބޮނޑިބަތް ހިނދޭހާ ދިގ މިނ ެގ ފަޅެްއ ެއ ފަޅަކީ ބ ރާރަ

 ؟ކެލާެގ ބަނދަރަށް ވަންނަ ނެރ ތޯ ،ވަންނަ ނެރ ތޯކެލާެގ ފަޅަށް  ،ސާފ ކޮށްލަން އެދެން

 

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

މަތިންލާފައި އޮންނަ ދިގ  ޗެނަލެްއ  ތިލަފަޅ     .ދައްކަނީ  އެކެލާެގ ބަނދަރަށް ވަންނަ ނެރ ެގ ވާހަކަ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއއް ތަނ ން  ؛އެ ތަނަކީ ވަރަށް ވެލި ދައ ރ   ،ކެލާެގ ފަޅ ެގ ޖިއޮމޯފޮލޮޖީ އޮންނަ ޮގތ ން  ވަދެެގންދާން އޮންނަނީ. ދެން

ނ އެއް ޮއވޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ    އެއް އެ   ، ކޯރެއް ޮގތަށް ނެރެއް ކޮނެލިޔަސް  މިހެންއަނެއް ތަނަށް ޫމވްކ ރާ ފަޅެއް. އެހެންވީމާ،  

ކ ރަން ހ ންނަ ޗެލެންޖަސް ހ ރޭ. ކެލާއަކީ ޗެލެންޖިންގ ރަށެއް. އެހެންވީމާ،    ބައެއް ރަށްރަށ ަގިއ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް

ސްޓޭންޑަޑްކޮށްއެ އާންމ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަހަލަ    ކަމަށް  އ ޅޭ  އާދޭ.އްހަެގންނަން  ނ އެއް  ކަމަކަށް  އެ  ވެލި   ލެއް 

ހ އްޓ ވަ  ހ އްޓ ވަ  ، ސ ވާލ ކ ރެވިދާނެ  ދެން ؛ލީމައިދައ ރ ކ ރ ން  ދައ ރ ކ ރ ން  ނޫންހެއިވެލި  ނިމ ނީ  . އްޔޭލީމަ 

އަދި ރަށަށް ވާނެ   ދެން  ،ލީމައި ކަން ވެސް އެހާ ފަސޭހައިން ނ ކ ރެވޭނެ. ވެލި ދައ ރ ކ ރ ން ހ އްޓ ވަ އެ  ،އެހެންނަމަވެސް

ކ ދިކ ދި ޖަޒީރާ ޤައ މ ތަކ ަގއި މިހެން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ ކަންތައްތަކ ެގ    ނަ ޮގތްޮގތް ހ ރޭ. ައޅ ަގނޑ މެންެގވަރަށް ިގ

ފާހަަގވޭ.  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތް  ވަމ ންދާ  ސަބަބ ން  ކަންތައްތަކ ެގ  ހ ރި  ކޮށްފައި  ސަބަބ ން، 

ހައަށް ޓަކައި ކޮށްފައި ހ ންނަ ކަންކަން މި ހ ންނަނީ ހައްތަހާ ވެސް. ެއާއ  ފަސޭ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަމިއްލަ ދިރިއ ޅ މ ެގ

އްލ ކ ރަން، އެ މައްސަލަތަކ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަމ ން މި ެގންދަނީ. އެ ހައެކީަގއި ނ ކ ންނަ މައްސަލަތައް  

ެއކަކާ  މައްސަލަތަކަކީ ސިމްޕައި  ައޅ ަގނޑ   އެހާ  ެގންނަހެން  ދޭއް  ޖަހާފައި  ސޮލިއ އެކަކާ  މީަގއި  ޝަނެލް  ނޫނޭ  އް 

ންޓިޓީއެއް ޑިފައިންކޮށްފަ.  ންނަނީ ކ އެކޮންޓްރެކްޓ ަގއި އޮ ،ހިފަހައްޓާފައި  ؛ރިޓެންޝަން ލާރީެގ ވާހަކަ  . ދެންހ ންނަނީކީ

ވެލި ެއޅ ނީމަ   ،ތީފަހ ން ވެލި ދައ ރ ކ ރާ  ދާ  ވެލި ކޮނެފައި  ނަ އޭ  ،އެ ތާނަގއި ވެލި ދައ ރ ކ ރާތީ  ވޭކޮންޓްރެކްޓ ަގެއއް ނޯ

ކ ރެވިފައި ހ ންނަނީ ހި ިގނަ ފަހަރަށް ޑިޒައިން މިކަހަލަ އެއްޗެ  ދެން ؛ތައް ހަދަންވާ ޮގތެްއެގ ވާހަކަެއއް. އެއީ މި ޕްރޮޖެކްޓ 

 . ދަމާލަނީ  ފައި ެއ ތާނަގއި ނެރެއްއިލާއެއް ބަލަޫގގ ލް އާރތް މެޕަކ ން ފޮޓޯ  ވެސް ނޫން.  ެއއް ވެސް މި ޑީޓެއިލަށް ބެލިފަ

މި   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެ ތަނ ެގ ހައިޑްރޯ ޑައިނަމިކްސް، ސެޑިމެންޓް މޫވްމަންޓެއް ؛މާލީމަ ވާ ޮގތް. އެ ތާނގައިދަ

 ބިލ ކަމ ަގއި ވެސް ހ ންނަ ލިމިޓޭޝަންސް ވެސް ހ ރޭ. ދެން ާގ  އީއެއް އަސްލ . އެ އްސެއް ނ ހ ރޭ ބެލިފަހ ރިހާ އެއްޗެ 

.  ވަނީ އެ ވަގ ތ ދޭކަށް ވެސް ބޭނ މެއް ވެސް ނ ވޭ މީހ ންނެއް. ބޭކާރ  ކަމަކަށްބައެއް ފަހަރަށް އެކަހަލަ ކަންކަން ބަލަން  
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މައްސަލައެއް ދިމާވީމަ އަޅ ަގނޑ މެން އެ މައްސަލަިއެގ ވާހަކަ މި   ދެންވާހަކަ ދައްކާކަށް ވެސް ބޭނ މެއް ނ ވޭ.  އެ  

ޖެހެގ ދައްކަނީ.   މި  އ ޅެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރޭަގއި  ނިޒާމ ެގ  އ ޅޭއިރ ދ ރަތީ  އަނެއްހެން   ،ނީ.   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ޮގތް އެ އިރ އޮއްސޭ  މި ކަންކަން އެ   ،ޮގތަށް  ނޭގއިރ އަރާފައި  ެއއީއެހާ ސާފ ކޮށެއް ނ ހ ރޭ    ނޭގކަށެއް އަސްލ ަގއި. 

  ރިއަށް ފެނ ެގ ނިޒާމ ަގއި މަސަްއކަތް އެބަ ކ   ،ކ ރެްއވި ސ ވާލަކީ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޮއތް މައްސަލަައކީ. ދެން  އިކެލާގަ 

  ،ހ ރި އެ ލަސްކަން. އަޅ ަގނޑ  ސީދާ ލަސްވަނީ ކޮން ދިމާލަކ ންތޯ  . ދެން، ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ ަގއި އެބައޭ. ލަހީއޭދެ

  ، މީހ ން މަދ ވެެގންތޯ، މެޝިނަރީ ނެތިެގންތޯ، މެޓީރިއަލް ނެތިެގންތޯ، މެނޭޖްމަންޓ ަގއި އ ޅޭ އިޝޫެއއްތޯ  ،ކީްއވެެގންތޯ 

 ކޮށްލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސާފ އެ ކަންކަން ޖެހޭނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

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

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ލ ފ ށީވި

އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ    ެގއިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ   !މިނިސްޓަރ އިއްޒަތްތެރި  ރަީއސް. މަރ ޙަބާ  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ ތ. އަތޮޅ  ބ ރ ނީެގ ބަނދަރ ެގ ަމސައްކަތް މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިވޭ. އެހެންވީމާ،  

ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ  ؟  ފެށޭނެތޯއެ މަސައްކަތް، އެ ބަނދަރ ެގ މަސައްކަތް މި އަހަރ ެގ ތެރޭގައި

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ިގނަ ފަހަރ  އެކިއެކި    ،އާދެ! ެއއީ ައޅ ަގނޑ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލ . ދެވަނަ ސ ވާލަކީ ؟ ކ ރެވޭނީ

ވަ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މެންބަރ ން  ވާހަކައ އިްއޒަތްތެރި  ކޮންމެވެސް    ،ދ ެވވަޑައިެގންނެވި  ސަރ ކާރ ެގ ނޫނީ  އެހެން 

ދެންޔަވެރި ވިދާޅ ވޭ.  އެބަ  ވާހަކަ  ވަޢ ދ ެވަވޑަިއެގންނެވި  ސ ވާލަކީ  ކ   ވަ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ    ދ ތައް އ މިފަދަ 

ކޮންވެ ކ ރެވޭނީ  ތެރޭަގިއ  ސަރ ކާރ ެގ  ބޭފ ޅ ން  ތި  ނ ކ ރެަވޑަިއަގންނަާވއިރ ަގއި  ކޮންކަމެއްތޯ،  މިފަދަ ކަމެވޭނީ  އްތޯ 

؟ ދ ވ މ ެގ ޮގތ ން މި ކަންތައް ކ ރިއަށް ެގންދަނީތޯއ ނޫނީ ހަމައެކަނި ވަ؟ ވަނީދ ތައް  އ ވަ   މަޝްވަރާެއއް ހިންާގފައިތޯ 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   އަސްލަމް  މ ޙައްމަދ ރ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  އެންޑް  ހައ ސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ
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ޮގތ ން އެްއސެވި ވާހަކައިަގިއ    ބ ރ ންޏާ ބެހޭ  އިަގމެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  

އޮތް ހާބަރ ޑިޒައިންކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް   މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އެބަ  !ތެދެއް ؛ަގއި ހާބަރ ޑިޒައިންއަޅ ަގނޑ މެން ބ ރ ނީ

ަމސްމަށްކ ރ  އޮތް  ކ ރިއަށް  ހިއްސާކ ރާނަން  ދ ވަހ ެގ.  ކައ ންސިލާ  ރަށ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން   މިހާރ   ،އޮތް  ،ތެރޭަގއި 

ކ ރެއްވި   ން އެ މަސައްކަތް ފަށާނަން. ދެންމި އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ މެ  ދެންމަޢ ލޫމާތ .    ހަދަމ ންދާ ޑިޒައިންެގ

ތެރޭަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  އޭެގ ؛ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ ނޫނީ އެހެން އަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ން  ،ސ ވާލަކީ 

ޖަހާފައި  ބ ހިސާ  ،ައޅ ަގނޑ މެން ބަލާފައި  ،ދ ތައް ެއއީއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް ހިމެނޭ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ާވ ވަ

ދ ތަކެއް.  އ ނ ން ވެސް ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި ކ ރާ ވަީގހަމަ ޔަ ؛ށްާއދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ މަ؟ ދ ތަކެއްތޯއޭއ ވާ ވަ  ކ ރަން

ފަހަރ  ބައެއް  ވަ ؛ދ ާވއިރ އ ވަ  ދެން،  ފަހަރަށް  ިގނަ  ހ ންނަނީއ ވަރަށް  ވެފައި  ހ ރިހާ   ،ދ ތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ސީލާ ޭއެގ ތަފ   ،ައއ ޓްނ ކ ރެވި ހ އްޓާ ވަނީ. އެހެންވީމާ، ބައެއް މަސައްކަތްތައް ތަންކޮޅެއް ދިގ ލައިދޭޯވކް  ސީލެއް އޭެގތަފ 

ދަ ޑެވިލް ލައިސް އިން ދަ ޑީޓެއިލްސްއޭ އިނޭގތޯ. ޭއެގ ،  ހިސާބ ަގއި ޖެހ ނީމަ. އަނެއްހެން އިނިގރޭސި ބަހ ން ބ ނާނެ

އޭަގިއ  ތަފ  ދިޔައިމައޭ  މަހ ސީލަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ންނަ  ވަ އްސަލަތައް  އެހެންވީމާ،  އަސްލ ަގއި.  ދ  އ ފެންނަނީ 

ވެސް މި މާލަމ ަގއި މި ތިއްބެވީ ހަމަ ހައްތަހާ  ،މި ޖަލްސާަގިއ، މި ތަނ ގައި  އަޅ ަގނޑ މެން ވަނީ ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގިއ. ދެން

ދ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ފ އްދަން. އ ހ ންނާނެ. ިގނަ ވަދ ވެަވޑަިއެގންފައި  އ ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ން. ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް ވަ

ފަހަރ  ވަ  ބައެއް  ހ ރޭ.އ ނ ފ އްދޭ  ކަންކަން  ދ   ބައެްއ  ނިޔަތްަގންނަ  ކ ރަން  ވީތީ  ކަންކަން    ،އިންސާނ ންނަށް  ނ ވާ 

  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް  އަދި އެހެން މީހެއް ކަމ ަގއި ިވޔަސް،  ހ ންނާނެ. އަނެއްހެން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަމ ަގއި ިވޔަސް

 ެގ އ ސޫލ  ހިނާގ ކަމަކަށެއް. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. كونفيكن  ،ނ ކ ރަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ވަޒީރ .  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ވެސްޝ ކ ރިއްޔާ  ވަޒީރަށް  ވެސް   ،އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި 

ގ ޅިެގން  "ދ އ  ވަ "   ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެ ކަންކަމާ  ބަސް ސިޔާސީ  އައީ    މި  އަހަރ ެގ    2008ތަޢާރަފ ވެެގން  ވަނަ 

 ، ވަނަ އަހަރ  ހ ށަހެޅ ނީ  2008ދިޔަ ބަހެއްެގ ޮގތ ަގއި.  މި ބަސް ތަރ ޖަމާވެެގން  "ޕްލެޖ "ފ ރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ަގިއ  

ޮގތ ަގއި މި   މ ގެ ެވވިފައިވާ ކަންކަދ އ ދ . ފަހ ން ެއކިއެކި ކަންކަން ެއއީ މި ބާވަތ ެގ ބަރ ދަނެްއަގއި ވަ އ ، ވަޕްލެޖ   4

ދ  ކަމ ަގއި މިހާރ  މި ބޭނ ންކ ރާ އ ވަ  ،އައީ ފާހަަގވަމ ން. ދެން، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ނ ކ ތާއަކީ

. ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް ރޭސިބަހ ން ބ ނާ ޕްލެޖ ެއއިރ  ބޭނ ންކ ރަމ ން އައި އިނިގ  ،ބަހަކީ

 هللا.ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ
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ފެށިތާ މިހާރ  އަހަރެއްހާ   ގއ. މާމެންދޫ ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް، ޢަމަލީ މަސައްކަތްރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

އަދި މިހިސާބަށް އައިއިރ  ވެސް ނަރ ދަމާެގ   ،ވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް  މަސައްކަތް ާގތްަގނޑަކަށް ނިމޭހާ ދ ވަސް  ،ދ ވަސްވެ 

 ؟ޭއެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކިހާތާކ ތޯ  ،ޑިޒައިން އެޕްރޫވްނ ވެ އޮތީ. ެއހެންވީމާ، ކިހާތަކ  އެ ޑިޒައިން އެޕްރޫްވވެ

 އްޔާ. ޝ ކ ރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

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

ސީދާ މައްސަލަ ޮގއްސަ އޮތް   ؛ސީލ  މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި ތަފ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  

މެންބަރ  ؛ހިސާބެއް ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކައަކަށް  ައޅ ަގނޑ   އ ޅޭކަން.    ،ނ ކ ރަން   އިޢ ތިރާޟެއް  ވިދާޅ ވި  މައްސަލަެއއް 

މައްސަލަ    ،އެހެންނަމަވެސް ކިހާހައެ  އޮތްތޯއްލ ވ މ ަގއި  ގޮއްސަ  ޖެހޭނީ    ސްޕެސިފިކ   ،ހިސާބަކަށް  ވީމަ  ވާހަކަެއއް 

 ެއއަށް ޖަވާބެއް އެރ ވޭނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސާފ ކޮށްފައި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

  ަވޒީރ . އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ވެސް ރަްއޔިތ ން ތަމްސީލ ކ ރާ   އަޅ ަގނޑ   ދެން  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ

ދެން ހިތ ަގއި އ ފެދިފައި އޮންނަ ސ ވާލެއް އެހާ ބޮޑަށް ަވޒީރ  ލިޔ މ ން ހާޒިރ ކޮށްެގން    މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތ ން

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ަގއި އޮންނަ ސ ވާލ  ވަޒީރަށް އެނިގލަްއާވނެ. މާ ިގނަ ދ ަވސް ވަންދެން   ދެން  ،ނޭދ ނަސްކ ރަން ހިތް

މި ސަރ ކާރ ން  ،އަޅ ަގނޑ  ޭއެގ އިތ ރ ން ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ  ނ ލިބި އޮންނަންވީމަ ަވރަށް އ ނދަޫގވޭ. ދެން ޖަވާބ 

ތެރެއިން މާލެ އަިއސް ރަށ ަގއި ބޯހިޔާވަހިކަެމއް މާލޭ ސަރަޙައްދ ަގއި އެޅ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފ ލެޓ ތަކ ެގ ތެރެއިން އަތޮޅ 

އަދި  ؟ ތިބި ބޭފ ޅ ންނަށް ފ ލެޓެއް ހޯދ މ ގައި ކިހާވަރެއްެގ ފ ރ ޞަތ ތަކެއްތޯ އޮންނާނީ މާލޭަގއި ޮގތެއް ނ ފެނިފައި ،ނެތި

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ ލެވިެގން ފަހިެވެގންދާނީ ކިހާތާކ ތޯއި އެފަދަ ފ ލެޓަކަށް އެދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ހ ޅ ވަ
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ 

 

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

ކެްއ ވަންދެން ، ޒަމާންތަމެންބަރ  ކ ރެއްިވ ސ ވާލ ަގއި މާލޭަގއި ދިރިއ ޅޭ  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ތެރޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް މާލޭން ފ ލެޓެއް ލިބ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނާނެތޯ ދިރިއ ޅެ، މާލެއަށް ހިޖ ރަކޮށް ދިރިއ ޅެމ ންދާ އަތޮޅ 

ޖަވާބަކީ ސ ވާލ ެގ  ދެން  !އާދެ  ، ކ ރެްއވި  އަވަހަށް  އެންމެ  ހ ޅ ިވެގންދާނީ  އޮންނާނެ.  ފ ރ ޞަތެއް  މިހާރ  ،  އެފަދަ 

މަސައް ނިެމމ ންދާ  ހ ޅ މާލޭަގއި  ތެރޭަގިއ   "ވިނަރެސް"ކަތް  މަސް  ޖ ލައި  ޕްރޮޖެކްޓ   އެ  ތެރެއިން.  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ  ކިޔާ 

  ތެރެިއން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ސަރ ކާރ ން ކަނޑަައޅާފައި އެބަ ކ ރާނެ. ޭއެގރ ހޭންޑްއޯވަ  ށްކޮންޓްރެކްޓަރ ެއޗް.ޑީ.ސީއަ

ސީލ  ނޑ މެން ރޭންޖެއް އެބަ ެގންގ ޅެން. އަޅ ަގނޑ  އެ ތަފ އަޅ ގަ   ،ފައިނަލައިޒްނ ކ ރެވޭތީ  ށް ތް. ސީދާ އަދަދ  އަޅ ަގނޑައޮ

ތެރޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ ތެރެއިން މާލެއަށް ހިޖ ރަކޮށް އަތޮޅ  ،ެއޮގތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް  ،މިވެނި އަދަދެކޭ ،ދޭކަށެއް ނެތިން

ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން ބަޔަކަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ިވެގންދާނެ. އަދި   ދިރިއ ޅެމ ންދާ ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން ިގނަ ޒަމާންވީ

ލިބޭނީ ހަމަ މާލޭގެ ރައްޔިތ ންނަށް. ކޮންމެވެސް  ބައި، ބޮޑ  ޕަސެންޓޭޖެއް    ބޮޑ  ؛އެާއއެކީަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް ދަންނަވަން

  ރައީސް. ތެރޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ވެސް ވާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރިމިންވަރެއް އަތޮޅ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ޙަމީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސިންމެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ފ. ނިލަންދޫަގއި ހަދަން ފަށާފައިވާ   ،ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

ވެއްޖެ. މި ބަނދަރ ެގ   ައހަރ   2އްލ ކ ރ މަށް ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއ އޮންނަތާ  ހަބަނދަރ ެގ ދެ ފަރާތ ން ިގރާތީ މައްސަލަ  

ތަފ  ބެހޭ  ދެވިދާނެތޯމަސައްކަތާ  ސ ާވލަކީ ؟ސީލެްއ  މައްސަލަ  ،ދެވަނަ  ނަރ ދަމާެގ  އޮންނަތާ ނިލަންދޫެގ  ޖެހިފައި 

ތައް ބަޖެޓ ކ ރ މ ަގއި ދައ ލަތ ެގ އެހެނިހެން ޢ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މަޝްރޫ  ،ވަރަކަށް އަހަރ ވެއްޖެ. ސ ވާލަކީ އަށެއްކަ 

މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަިއެގންތޯ ބަޖެޓ ަގއި މި  ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ެގ  ؟ މ އައްސަސާތަކާ ކިހާވަރަކަށް މަޝްވަރާކ ރަްއވަންތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ތައް ހިމަނ އްވަނީޢ ރޫމަޝް
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

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

ބަނދަރ ެގ މަސަްއކަތް    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް ައޑ ިއވ ނީ

ޕްރޮޖެކްޓް   ؛ޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. އެއީ އަ  އިރ ، ބަނދަރ ެގ މަސައްކަތް ނިމިފައި އޮތް ކަމަށްދާ  ކ ރިއަށް

ބަނދަރ  ހެދ މާ   ބަނދަރ . ދެން  ، ެވއްޖެ ނިމިފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއްވަރަށް ދ ވަސް  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން   .ނިމިފައި އޮތީ

ެއއީ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން    ،އެއަށް ޑިޒައިނެއް ހަދާފައި  ގ ޅިެގން ިގރ މ ެގ މަްއސަލަ ކ ރިއަށްދާކަން އެނޭގ އަޅ ަގނޑަށް. ދެން

ހަދާފަ މިހާރ  ޑިޒައިނެއް  ކައ ންސިލާ  ރަށ   އެކ ލަވަ   އި  ޕްރޮޖެކްޓ ތައް  ހިއްސާކޮށްފަ.  ބަޖެޓ ަގިއ  އިވާނީ  އަދި  ލ މ ަގއި 

؟ ތަކާ ވާހަކަދެކެވޭތޯހިމެނ މ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ އެކި އެހެން އިދާރާތަކާ އަޅ ަގނޑ ެމން މަޝްވަރާކ ރަންތޯ، އަދި ކައ ންސިލ 

 އާދެ! ދެކެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓ ަގއި ވަކި މަސަްއކަތެްއ ވަކި މިނިސްޓްރީއެްއެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި ހ ންނަނީކީ

ކޮށްފައި ބޭނ ންވެެގން އެތާ  އެހެން ކ ރާ ޒާތ  ކަމެއް ނޫންކަން   ،އ ނިކޮށްފައި    ރަށެއްތްދެން އޮ  ،އެ މިނިސްޓްރީން 

ސާފ ކޮށް އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ. އެއީ ބަޖެޓ  ފާސްކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާެގ ތެރޭަގއި ވެސް    ންނަށް ހަމައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އަޅ ަގނޑ މެން   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ެވސް ވަރަށް ބޮޑ  ބަިއވެރިވ މަކާ އެކީަގއި ެއކަން ކޮށްފައި ޮއންނަނީ. ދެން

 ހ ރިހާ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއއް އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ނ ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ  ،ބޫލ ކ ރަންަގވެސް    އެންމެން

  އަދަދެއްަގއި ހ ންނަ ކަމެއް  ވަކި   ،ބޭނ ންވާ ކަންތައްތަކަކީ  ހިފެހެއްޓިފައި ހ ންނަ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކ ރެވޭނެކަން 

މަސަްއކަތް   އި އެމާ އެކީަގއި ބަޖެޓ ަގއާ ކަންކަން އަބަދ ވެސް މަތިވަމ ން އަންނަކަން. އެކަންކަ ؛ވެސް ނޫންކަން. ކަންކަން

  ،މ ކޮށް ދަންނަވާ ވާހަކަެއއްންއެއް ނ ހ ރޭ. ައޅ ަގނޑ  އާނީ. ކޮށްކޮށް ނިމިފަމަސަްއކަތްކ ރަމ ންދަ  ޅ ަގނޑ ހިމެނ މަށް އަ

ހަމައަށް    ރީައކާކަންޓް  ޑްޑިވެލޮޕް  ،ހަމައަށް  މިއީ ތަރައްޤީވަމ ން އަންނަ ޤައ މެއް. މި ޤައ މ  ތަރައްޤީވެފައި އޮތް ޤައ މަކާ 

ހިންަގމ ން ދާންޖެހޭނެ. އެ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން   ،ހިންަގމ ން  ،ދަންދެން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ހިންަގމ ން

 އެކީަގއި ކ ރެވޭ ކަމެއް. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ ރަނީ ހަމަ އެންމެން އެކ ަގއި. އެންމެންެގ މަޝްވަރާއާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ެގން  ތިަމރަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލާ ގ ޅި ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 ނިމ ނީ.   ވަގ ތ   އިތ ރ  ަވގ ތ ެގ ސ ވާލަށް ޖަާވބ ދެއްވާ
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 މެންބަރ  މ ޙައްމަދ    އްޒަތްތެރިއެީއ މާވަށ  ދާއިރާެގ އި  .7.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމް   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެން އޮތީ  -{ 7.2} 

، ހައ ންސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ    ގ ޝަނަލް ޕްލޭނިންމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭ   ދ ،ޢީސަ

ފ ރ ޞަތ   އަސްލަމާ މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ   ސ ވާލ .  ައޅ ަގނޑ  ކ ރަްއވާ  ކ ރީަގއި  އެރ ވ މ ެގ 

ފ ރ ޞަތ ެގ   ؛ތަރ ތީބ   މާވަށ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލަށްފަހ  ވާ އިތ ރ  ސ ާވލ ެގ ؛ދަންނަވައިލާނަން

 އޮތް ލިސްޓާ އެްއޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިައށް ެގންދާނަން. މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ތަރ ތީބ  މިހާރ  މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  

އިމ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް  ާގނަރ ދަމާ ނިޒާމ   ެގ  ލ. ކ ނަހަންދޫ ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ޑިސެ އަހަރ ެގ  ފެނަކައާންމިދިޔަ  ވަނީ  ތެރޭަގއި  މަހ ެގ  ނިޒާމ   ވާލ ކ ރެވިފަހަ  ބަރ   ނަރ ދަމާ  އެހެންނަމަވެސް،   .

؟ މި މަސައްކަތް މިހާރ  ޮގސްފައިވާ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ  ،ސް މަސަްއކަތެއް މިހާހިސާބަށް ފެށިފައިނ ވާތީއިމ ކ ރ މ ެގ ެއއްވެާގ

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ ނިންމައިލެވޭނީ ކޮން ތާރީޚެްއަގއިތޯ ،އަދި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

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

  އި ނަރ ދަމާ ފެނަކައާ ނާކ ނަހަންދޫެގ ފެ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި

ތެރޭަގއި   ގެ މަހ   ބަރ ންޑިސެ  އިފި، ފާހަަގކ ރެްއވް   ަގިއ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   2021ބަރ   ންޑިސެ  29ވާލ ކ ރެވ ނީ  ހަ

އޮތީ  ހަ ޕްރޮޖެކްޓެއް   540ވާލ ކ ރެވިފައި  އޮތް  ދީފައި  ޕީރިއަޑެއް  ކޮންޓްރެކްޓް  ރ ފިޔާެގ   56.9  ، ދ ވަހ ެގ  މިލިއަން 

  ދެން  ؛ބޭނ ންވާ މެޓީރިއަލް ޕްރޮކިއ މެންޓް  މިކަމަށް  ،ށް ކ ރަމ ން އައި މަސައްކަތަކީކައިން މިހާތަނަބަޖެޓެއްަގއި. ފެނަ

ޝެޑިއ ލްަގއި    އެންމެ ލިބ ނ   އަޅ ަގނޑަށް  ހަފ ފަހ ން  ފ ރަތަމަ  މަހ ެގ  ރަށަށް ޖޫން  މެޓީރިއަލް  ތެރޭަގއި  ތާެގ 

ކ ރިއަށްދާނެ. ދެން އަޅ ަގނޑ  އ  ތެރޭަގއި   ،މީދ ކ ރަނީންސަޕްލައިކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް  މ އްދަތ ެގ    ،ކޮންޓްރެކްޓ ަގިއވާ 

 ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މި މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމޭނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒްތެރި ރަީއސް.  540

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  
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 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ދެވަނަ ސ ވާލަކީ ޭވެގ  ކ ނަހަންދޫެގ ކޯޒް   -  ހިތަދޫ  ، ޝ ކ ރިއްޔާ 

؟ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯމި މަސައްކަތ ެގ އީ.އައި.އޭ ނިމިފައި އޮތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަމޢ ލޫމާތ  ލިބެނީ.  

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ހިސާބަކަށްތޯޮގސްފައި ވަނީ ކިހާ ފެން ހިތަދޫެގ އާއިއަދި ހަމަ އެފަދައިން ނަރ ދަމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

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

ވެސް  އަނެއްކާ  ؛ކ ނަހަންދޫ ކޯޒްވޭ  -  ވި ސ ވާލ ަގއި ހިތަދޫޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއް

ހެދިފަ އަދި  ބަޖެޓެއް  މިކަމަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ސ ވާލެއް.  ައޅ ަގނޑ މެން  ކޯޒްވޭެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  އެއް 

ެގންދަން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ޅ ަގނޑ މެން މި  ކިހާވަރެްއެގ ކޮސްޓެްއެގ  ވާހަކަތޯ އަ   ،އެކިަގއި  މަސައްކަތްކ ރަމ ން އެބަ 

ވޯމިކަމަށް.    ދައްކަނީ ޑީޓެއިލް  އަޅ ަގނޑ މެންއެ  އިރަކ ންކަން  ނަށް  ކްައއ ޓްކޮށްފައި  ކޮން  މަސައްކަތްކ ރެވޭނީ  މި 

ކޮންޓްރެކްޓް އަޅ ަގނޑ މެން  .  ތަދޫެގ ނަރ ދަމާެގ  ވާހަކަހި  ، ދެން ކ ރެްއވި ސ ވާލަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަނޑައެޅޭނީ.  

ސީލ ކޮށް  ިއަގންނަވާނެ. އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ތަފ ިގވަޑަ ެވސް އެނ  ސައިންކޮށްފައި އޮތްކަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްއެއަށް  

  25  ،ފެނާއި ނަރ ދަމާ ކޮންޓްރެކްޓ ަގިއ ސޮއިކޮށްފައި އޮތްއިރ    141މި މަސައްކަތ ެގ މިހާރ  އޮތް ސްޓޭޖެއް ބަލައިލަން.  

އެކި ސްޓޭޖ ަގއި މަސައްކަތް   ެވެގން ަމސައްކަތް ހިނަގމ ން އެބަ ދޭ. ބިލަިއޒްނޫން ހ ރިހާ ތަނެއްަގއި މޮ  ސައިޓެްއަގއި

  141ވޭ، މަސައްކަތް ޢަމަލީ ޮގތ ން ނ ެއއް ފެށޭ  ނ އެއް ޒްމޮބިލައި  ތަނެްއަގއި  25އަދި   ؛ސީލ ތައް ހ ރީ. އެހެންވީމާ، ތަފ 

މިހާހިސާބ ަގޭއ  ،  ށް މިހެން ހ ރެފައި މި ސްޓޭޖ ަގއޭ ޑަނތަނ ެގ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އެ ހ ރިހާ ތަނެއްެގ ޑީޓެއިލް ައޅ ަގ

 އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަދޭނަން. އޮތީ ދަންނަވަން ދަތި. އެހެންވީމާ، އެކަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޮގސްފައި އޮތް ހިސާބެއް

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ.  މިަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 
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 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ވެފައި    އަހަރ   13  ،އަހަރ   12ލަންދޫ ބަނދަރަކީ  މި  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ރަީއސް. އާދެ! ައޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

  ވާ ަގޑިއާ ؛ހަމައެކަނި ބޮޑ ވާ ދިޔަ  ވެސް ނ ވަދެވޭ  މިހާރ  އެއްވެސް ބޯޓ ތަކަށް  ،ތިލަވެއޮތް ބަނދަރެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް  

ބޭނ ންވަނީ ސާފ ކޮށްލަން  ނޫނިއްޔާ.  ޕްރޮޖެކްޓް  ،ދިމާކޮށްެގން  މި  މަސައްކަތް  އަޕްްގރޭޑ   ،ކިހާއަވަހަކަށް  ކ ރ މ ެގ 

މިލަންދޫަގއި މިހާރ  ރަްއޔިތ ންނަށް ،  ތަކީޮގ  އެހެންނޫނީ ވާ  .ޗަކަބިން ހިއްކެން އެބަ ޖެހޭ  އަދި ެއއާެއކީަގއި  ،ފެށިދާނެތޯއާއި

ފީަވކ ެގ ނަރ ދަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް  .  ށ  ، ހެދި. ެއއީ ފ ރަތަމަ ސ ވާލ . ދެވަނަ ސ ވާލަކީ  ނޫން މަދިރިއާ  ވަރެއް  ދިރިއ ޅެވޭ 

ވޭނެ ތާރީޚެއް ލެންމައިހ ރި. އެހެންވީމާ، އެ ނަރ ދަމާ ާގތްަގނޑަކަށް ނި  އެބަވަރަށް  ލަސްވެެގން ރަްއޔިތ ންެގ ޝަކ ވާ  

ކިތައް  ؟ފަހ ން ކިހާ ބަނދަރެއް މިހާރ  ނިންމިއްޖެތޯ  މިހާރ  މި ސަރ ކާރ  އައި،  ތިންވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ނިގލައްވާތޯއެ

 އޮތް ދ ވަސްކޮޅ ...  އަދި ކ ރިއަށް މި؟ ބަނދަރ ެގ މަސައްކަތް އެބަ ކ ރެވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

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

ތިލަވެ ބަނދަރ   މިލަންދޫެގ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  އަޕްްގރޭޑ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަނދަރ   މި ކ ރ މ ެގ  އަދި    މަސައްކަތެއް 

ބަޖެޓ ގަ  ހިމެނިފައި  އަހަރ ެގ  އެހެންވީމާ  އޮތް.  އެބައި  އެ    މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ 

ދަންނަވަން ދަތި މި ަގޑީަގއި. ދެން    މިވެނި މަހެއްަގއޭ ައޅ ަގނޑަށް  ،ސީދާ މިވެނި ދ ވަހެއްަގއޭ  .މަސައްކަތް ފަށާނަން

މި ާވހަކައަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ޑިސްކަސްކ ރެވިފައި އޮތް    .ެގ މަްއސަލަމަދިރީ  ެގވެޓް ލޭންޑ   ،ކީސ ވާލަ ވި  ކ ރެއް 

އެހެން ދަންނަވަން    ،މިވެނި ދ ވަހަކ އޭ ފަށާނީ  ، މި މަސައްކަތް ސީދާކަމެއްކަން އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ. އެހެންނަމަވެސް

އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ މި   ދެން  ވާހަކަ ެއއްސެީވ. ވާ  ެގ ނަރ ދަމާ ލަސްވެފައި  ދެން ފީވަކ   ަވގ ތ  ދަތި.  އަޅ ަގނޑަށް މި

އިން ިގނަ ރަށްރަށަށް ޕްރޮްގރެސް  އަޅ ަގނޑ  ެގންގ ޅެން މިހާރ   މި ؛ވެސް ޕްރޮްގރެސް މިހާރ  އޮތްވަރެއް  މަސައްކަތ ެގ

އަޅ ަގނޑ ެމން ކިޔަިއއ ޅެނީ  އެއަށް  ޗާޓެއް.  ފަސޭހަ  އެ  ،ބަލައިލަން  އެރކަ  ސްޕްރޮްގރެސް  އެީއ  ކަރ  ސްވް.  ްވަގއި 

ކަމަށް  ންނަ މަސައްކަތ ެގ ޕްރޮްގރެސް ދާނެ ޮގތް  ޮގސް ނިންމަން އޮފަށަިއެގން ޕްލޭންކޮށްފައި ފަށަިއެގންްއ  މަސައްކަތެ

އެތިބ ނާ ދެން  ައޅ ަގނޑ މެން    .  ލަސްާވ    ވެމ ންދާމަސައްކަތްކ ރެ ޕްލޮޓްކ ރަމ ންދަން  ޭއަގއި  އެހެންވީމާ،  މިންވަރ . 

ކޮށްެގން  ިމންވަރަކަށްކަން ވެސް އެނޭގނެ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ެގންގ ޅެން ޕްރިންޓ   ކޮންަގއި ލަސްވަނީ  ަގޑިަގޑީ 

 ؛ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ،ލާފައިއިސީލ  އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ހ ރިތޯ ބަލަެގ ތަފ ތެރޭަގއި ފީަވކ  ޭއގެ  އެްއޗެހިތަކެއް ވެސް. ދެން
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ބނަދަރ ތައް މިހާތަނަށް   ؟އަދަދ ެގ ާވހަކަ. ކިހާ ބަނދަރެއް ހަދައިފިންތޯ  ލަކީރެްއވި ސ ވާލަން. ދެން ކ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާ

ާގތްަގނޑަކަށް ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި ހ ރީ ކޮންމެވެސް  ،އިރ  ތްއަިއސްފައި އޮ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީެގ ރާސްތާ  ރާއްޖޭެގ 

ދަނީ. ދެން    މަސައްކަތް ދެން އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރިއަށް މި  ކ ރ މ ގެ . ބަނދަރ  އަޕްްގރޭޑ މިންވަރަކަށް ބަނދަރ  ހަދާފަ

ކަންތަްއ    ެގވަރަކަށް އަހަރ  ކ ރިން މި ބަނދަރ ދިހައަޅ ަގނޑ  ހީކ ރިން ީމެގ ާގތްަގނޑަކަށް   ؛އަޕްްގރޭޑްކ ރ މަކީ ވެސް 

ން. ދެން ބަނދަރ   ތަން މި ފެންނަނީ. އަބަދ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ބަނަދރ  ބޮޑ ކ ރަ  ނ ނިމޭ  ނިމ ނީއޭ. އެކަމަކ 

. އެކަން އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ. ބަނދަރ  ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ.  ކޮންނަންޖެހޭނެ ދޭތެރެއިން. މެއިންޓެނެންސް ޑްރެޖިން ދާންޖެހޭނެ

ސީދާ ކ ރެވިްއޖެ.  މަސައްކަތް  ބަނދަރ ެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ދަންނަވާކަށް  އެހެންވީމާ،  ނޭނޭގ.    އަދަދ   އަޅ ަގނޑަކަށެއް 

ބަނދަރ  ހެދ މ ގެ    ދެން  އ ޅޭނީ. ސީދާ މިވެނި އަދަދެކޭ ދަންނަވާކަށް ނެތިން.  އިއިން މަތީަގ  50ން  ީގޔައަޅ ަގނޑަށް ހަމަ  

ބޫލ ކ ރެވެނީ. ަގ  ެވސް ދާނެ ކަަމށް އަޅ ަގނޑަށް  ދޭ. ދެން އަދި ފަހ ންމަސައްކަތެްއ ޮގތަށް އެބަ  ތްއޮ  ހިނާގމަސައްކަތް ހިނަގ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ަވޒީރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ދިްއަގރ   އަރ ވަނީ 

 ށް. ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މ ލީޝ ކ ރި އަދި  ަމޑ ްއވަރީ  އަތޮޅ   މ.  އާދެ!  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ބަނދަރ ެގ ސްޓޭޓަސް  ،އްޔާ  ރަށ ެގ  ދެ   ؛މި 

ދަޫގވާ ރަށެއް. އަދި މ އްޔަކީ  ނ އ   މަޑ އްވަރީއަކީ މިހާރ  ލަފާފ ރަން ހ ޅަނގ  މޫސ މ ަގއި ަގދަވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް

  ، ވީމާއެހެންިގނައިން ދަތ ރ ކ ރަންޖެހޭ ރަށެއް.    ހ ރިހާ ރަށަކ ން ެއ ރަށަށް ވަރަށް  ، ފައިވެ  ކ ރާ ރަށަށްއަތޮޅ ެގ ވެރިކަން

  މި ދެ ރަށ ެގ ސްޓޭޓަސް އެނިގދާނެތޯ  . އެހެންވީމާ،ލަތްތަކ ަގއިހާދަޫގވޭ ަގދަވާ  ނމި ދެ ރަށަށް ވެސް ލަފާފ ރ މ ެގ އ 

 ؟މިނިސްޓަރ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް  
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އެކީަގއި އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ިގނަ   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ  ދަރ ަގއި . މަޑ އްވަރީެގ ބަނރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ރައްޔިތ ންނާ  ،މަޝްވަރާކ ރެވި ފަހަރ    ކޮންެމވެސްސާ އްހިެވސް    އަދި  ޑިޒައިނެްއެގ    ަވރެއްެގ  ކ ރެވިފަިއވާނެ  ތަފާތ  

ބަސްެވިވފައި އެޮގތަށް ކ ރިއަށްދާން. އެހެންވީމާ، އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އެކަން މިހާރ  އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއް  .ބަނދަރެއް

މ ލީަގއި ދިމާިވ   ދެންމަސައްކަތް ކ ރ މ ެގ ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ސޮއިކ ރާނަން.    ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެެގ  ޖޫން މަހ 

އެވޯ   ދެ  ،މައްސަލައަކީ  ކޮންޓްރެކްޓް  ޓެންޑަރކޮށްެގން  ޓެންޑަރ  ޑ ފަހަރަކަށް  ނ ކ ރެވ ނ   ސެލެކްޓެއް  ޕާޓީެއއް  ކ ރާނެ 

ޕްރޮސެސް  ދެން  ބޯޑަކަށް. ނޭނޭގ    ެގޓެންޑަރ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ބިޑެއް  ؛ސްޕޮންސިވްރެ-ނޮންތެރޭަގއި  ހ ރިހާ 

އެހެންނަމަވެސް، އެ ޕްރޮސެސްަގިއ   ؟ކ ރާނެ ފަރާތެއް ނެތީތޯޑ ބިލ ކަން ނެތިެގން އެވޯ ާގ  ނޫނީ  ،ރެސްޕޮންސިވްވީތޯނޮން

ކ ރަމ ން ކ ރާނެ ފަރާތެއް ފާހަަގެއއް ނ ކ ރެވ ނ  ޓެންޑަރ ބޯޑަކަށެއް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެމން މިހާރ  މަސައްކަތްއެޯވޑ 

އެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ނެޯގޝިއޭޓްކ ރަމ ން  އެ ބޭފ ޅ ންނާ  ެއވޯޑެއް ކ ރ މަށް ެގންދަނީ އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީއަށް ޑައިރެކްޓ  މި

 ެގންދަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ބަޖެޓ ެގ ލިބޭ    ތަކަށްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ އާްމދަނީެގ ތެރެއިން ސިންަގލް ޕްރޮޖެކްޓ 

؟ ޚަރަދ ކ ރެޭވއިރ ަގއި ޭއެގ ކޮސްޓް ބެނެފިޓް ެއނަލިސިސްއެއް ކ ރަްއވަންތޯ  5ފަހަރ  %  ބައެއް   ،3، % 2އާމްދަނީެގ % 

ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ ގެ  ހިންޭގ  ބައްލަވަ  އަދި  ބޭސް  ރައްޔިތ ންތަކެއްތޯ ؟އިތޯ އިފަނީޑް  ކޮން  ބޭނ ންކ ރަނީ  އެީއ  ؟ އެއިން 

އިންފްރަ ؛އ ފެއްދ ންތެރި ޕްރޮޑަކްޓިވް  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ޚަރަދެއްތޯސްޓްރަކްޗަރަދައ ލަތަށް  ކ ރެވޭ  އިކޮނޮމިކް  ؟ށް 

ބައްލަވަންތޯ  ސްޓްރެޓެޖިކް ބޮޑ ކ ރަންތޯ؟ ނީޑް  ބިން  ރައްޔިތ ން  މިސާލަކަށް  ،  އަދި  ކ ރެދެން  ނޫނިއްޔާ   އްވިކ ރިން 

ފާހަަގކ ރެްއވި ކިނބިދޫއާވޭމަންޑޫ  ،ސ ވާލ ަގއި  އެތާނެގ  ވާހަކަ.  ހައްދަވާ  އެއްކޯޒްވޭ   އިަގދޭތެރޭ  ާއއި  ބިން    އެއީ 

އަދި ؟ ކަހަލަ ކަންކަންތޯ، މިއޮތް ދެ ރަށް. އެހެންވީމާ  ފ ރިފައިދެ ރަށް ވެސް   ؟ތޯބިން ފ ޅާކ ރަން ؟ޑ ކ ރަްއވަންތޯބޮ

ސ ވާލަކީ  ޕްރޮޖެކްޓެއް    މި  ،އަޅ ަގނޑ ެގ  އެ  ފަހ ން  އަދި  ބައްލަވާފައި  މަރާމާތ ކޮށް    ،އިމ ކ ރ މަށްފަހ ާގކަންކަން  އެ 

ކ ރާ ބަޖެޓ ން  ދައ ލަތ ެގ  ކަމަށް   ؟ނެތޯބެލެހެއްޓ މަށް  ރާަވމ ންދާ  ޕްރޮޖެކްޓް  އަޅ ަގނޑ މެން    ވެއްޖެއްޔާ، މިޮގތަށް 

ވަރަށް ވެސް ހިނަގއިދާނެ. ތަކާށް ނ ޓަދައ ލަތ ެގ ބަޖެ ،ސްޓަރ ޮގސް އިްއޒަތްތެރި މިނިމަރާމާތ ކ ރ މ ެގ ޚަރަދ  ބޮޑ ެވެގން
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ެއއިން ދައ ލަތަށް ކ ރާނެ    ،ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީާއއި   ،އާއި އެނަލިސިސްބެނެފިޓް  ކޮސްޓް  އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ބައްލަވާފައިތޯ  

 މިއީ ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ.   ؟ތިޞާދީ ފައިދާއާއިޤ 

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

  މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

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

ތަކ ަގިއ  ހިންާގ ަވރަށް ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓ   ންދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީން ހިންާގ،  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ނަާގފައި ހ ންނަ ޕްރޮޖެކްޓްސް ވަރަށް ނ ހ ންނާނެ. އެއީ އެްއވެސް   ހަށްކޮސްޓް ބެނެފިޓް އެނަލިސިސް ހަދާފައި ކަރ ދާ

ކަމަކީ  ކޮސްޓް ބެނެފިޓް އެނަލިސިސްެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ކަން  ،އިރެްއަގއި ކ ރަމ ންއައި ކަމެއް ނޫން. ދެން މީެގތެރޭގައި

  އޯ ސޯޝި   ދެން  ،އެސްޕެކްޓަކ ން ކ ރެވިފައި ހ ންނަ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، ރަށްރަށ ގައި  ،ންަގލަކ ންިއކޮނޮމިކް އޭ  އޯސޯޝި

ވަރަށް ސާފ ކޮށް އަޅ ަގނޑ     ،ރިއަބަލްސް. ޭއެގތެރޭަގއި އާދޭ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ވަރަށް ބައިވަރ  ވޭ  ެގއިކޮނޮމިކް ބެނެފިޓ 

  ކެްއ ކ ރ މަށް ތިބޭ ބައެއް. ދެން ތަރައްޔިތ ން އެދޭ ކަންތައް ނަކީ ވެސްންއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ،ކަމަށް ވަންޏާ ދަންނަވާ

މެ.    ވެސް  ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ން އެދޭ ހ ރިހާ ކަމެއް ނ ވެސް ކޮށްދެން. ބައެއް ކަންކަން ހިފަހައްޓަންއޭެގ

،  ބޫލ ކ ރެވޭތީަގ  ނޫން ކަމަށް  ޮގތްއެއީ އެންމެ ރަނަގޅ     ކަންކަން ކ ރީމާ  އަދި ބައެއް ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

މިސާލަކަށް  ؛ބަެއއް މަސަްއކަތްތައް މަސައްކަތަކީ.  މި  މަސައްކަތެްއ    ގޖިންވެސް ކ ރަން.  ދެން ޗެލެން  ކޭޓް އެކަމަށް އެޑްވޮ

ދަންނަވަ  ދިވެހިރާއްޖޭގަ   ޓްކޮސް  .ފާނަންއިއަޅ ަގނޑ   ހެދިން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެނަލިސިސްއެއް    ޕަބްލިކ    އިބެނެފިޓް 

އެ ނިޒާމަށް އެކަނި   އިންފް ިވއ ިއކޮނޮމިކް ޕޮއިންޓް އޮ  ެއކަނިޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމެއް ހެދ ަމށް ޓަކައި. ޭއެގތެރޭަގއި ހަމަ

އަދި ރާއްޖޭެގ  ހެދީމަ ވައިބަލްޭވ.    ލައިޮގތް ޭއެގތެރެއިން ބަ  ވިސްނައިފިއްޔާ ވައިބަލްއެއް ނޫން. ބްރޯޑްލީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވާ

ވެސް ސީދާ އެ ބަނދަރަކ ން ލިބޭ ފައިދާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބ ނެފައެއް    ބަނދަރެއް ހެދީމާއެހެން.    އި ވެސް ވަނީރަށެއްގަ 

އިޤ ތިޞާދީ އަންނަ  ސަބަބ ން  ޭއެގ  ރަށަށް  މ ޅި  އެހެންނަމަވެސް،  ެއއީ  އިޖ ތިމާޢީ  ،ނ ހ ރޭ.  އެކަން    ،ތަރައްޤީ 

 ،ވަރަށް ދެން ހަމަ،  ފަހަރ  ހ ރޭ ހަމަ  އްކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން ކޮށްފައި ހ ންނަނީ. ދެން ބައެތަޞައްވ ރ  

ވިސްނަިއަގންނަން ދަތި ކަންކަމަށް ވެސް ޑިމާންޑ  އަިއްއސަ ހ ރޭ އަސްލ . ދެން އެ  އަނެއްހެން  ؟ ކީކޭތޯ ދަންނަވާނީ

ކޮންމެވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލަމ ން  ޑިމާންޑ ތަކަށް  އިތ ރަށް  ޖެހިލާފައި  ފަހަތަށް  މަދ    ވަރަކަށް  ެގންދަން.  ވެސް 

އެކަމަކ  ނ ވާނެ   ،ސީދާ ނ ކ ރާނަމެކޭ ނ ބ ނަން އެއްވެސް ކަމެއްަގއި. ވޭތޯ ބަލަން. ނ ާވނެ ކަންކަންނޫނީ  ރެއްަގއި  ފަހަ

ދަންނަވަން ެވސް  މި  .ވާހަކަ  ދ ވަހެްއަގިއ  ކ ރީ  ައޅ ަގނޑަށް  މިސާލ   ެއއް  ކޯޒްވޭ   ޭއެގތެރެއިން  އެްއެގ  ތަނ ަގއި 
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ލީ   ފެނަށްއަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހޫނ ،  ްވެގ ވާހަކަ ހާމަކ ރިން. ދެން އެއީމައްސަލަިއަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ އޯލްޓަރނޭޓި

ަގބޫލ ކ ރަން.  ވެސް    ފެނަށްކަމެއް ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް، މި މަޤާމ ަގއި ހ ންނަންޏާ ހޫނ  ލާނެކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  

ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ   ިގނަ  ޑޮކިއ މަންޓ ކޮށްފައި  ބެލޭ.  މިންވަރަކަށް  ކޮންމެެވސް  ޝ ކ ރިްއޔާ    ނ ހ ރޭ.  އެއްގަ އެހެންވީމާ، 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ނ ެގ  އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ރައީސް ޔާމީހަކަމަށް އޮތް ޮގންޖެހ ންތައް  ނައިފަރ ެގ ބޯހިޔާވަހިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އިޢ ލާން ނިންމަޒަޢާމަތ ަގިއ  މަޝްރޫޢ   ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ފެބ ރ   އި،ކ ރެވ ނ   ރައީސް  ވަމި  މަހ   ތަން    އެ  ލިޙް ޞާރީ 

އެއްބަސްވ މެއް ހަދައިެގން    ،ވަނީ ކައ ންސިލާ ހަވާލ ކޮށްފައި ބެލެހެއްޓ ން   މިއާއޭރިކޮމަން    ،ތަން  ހ ޅ ވައިދެއްަވއިފި. އެ

އެބަ ކައ ންސިލ ން  ކަމަށް  ނ ދޭ  ފައިސާއެްއ  ެއހެންނަމަވެސް،  މިނިސްޓްރީއާ.  ނެރެފަ.   ހައ ސިންގ  ބަޔާނެްއ  އޮތް 

މިހާރ  ނ ދެވި ހ ރި ޔ ނިޓ ތައް ދިނ މ ަގއި   ،އޭެގއިތ ރ ން  .ހެއްޓޭ ވާހަކަބެލެނ   ،ނ ކ ރެވޭެއކަން  އެހެންވެެގން އެދެވޭ ޮގތަށް  

ެއކަމ ެގ    އި،ކަމާކަންކަން ކ ރާ ޝަކ ވާ ރައްޔިތ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރާ  ެގެގ ދަށ ޒ ކި ބައެއްެގ ނ ފޫވަމިނިސްޓްރީން  

  މޭ  23ފާހަަގކ ރެވޭ.  ވާކަން  ިމ ބަޔާނ ަގއި ފާހަަގކ ރަްއވާފައި   ގ ޅިެގން ވެސްއެކަމާ    ތ  ރަށ ތެރޭ ެގއްލޭތީވެ،ހަލަސްމަ

ހިނާގަގއި ނެރެފަިއ އޮތް ބަޔާނެއް. މިީއ ކިހިނެއ2022ް މި ދެ  ؟ ފައިސާ ނ ދެވެނީ ކީއްެވެގންތޯ؟ ކަމެއްތޯ  ކިހިނެއް 

 ސ ވާލ . 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދި މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި   ،ެއކ ަގއިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލާ  

އަލިއަޅ ވަ  ސ ވާލ އިމެންބަރ   ނ ކ ތާ  ،ލެްއވި  ެއސެޓ ތައް  ؛ފާހަަގކ ރެްއވި  ނ ަވތަ  ،  އ ފެދިފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ ން  އެއީ 

މާލޭަގިއ  ހ ޅ   ދަރަންޏަކ ން އ ފެދިފައިވާ އެސެޓެއް   މިލިއަން ޑޮލަރ ެގއްތަ އެމިސާލަކަށް   ؛ދަރަނިން އ ފެދިފައިވާ އެސެޓ 

އަކަފޫޓަކަށް    ،ތަނ ެގ ައަގކީ   އެ   ލެޓަކީ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮތް ޮގތ ަގއިހާސް ފ   ހަތްއަޅާފަިއވާ  

ޚަރަދ ވާ ކަމަށް ފާހަަގވެފަިއ މި އޮންނަނީ އަކަފޫޓަކަށް    ،ކަމަށް   ދާ  ރ ފިޔާ. ެއއީ ލަގްޒަރީ ފ ލެޓ  އެޅީމާ ވެސް  2300

އ ފެދިފަިއވާ އެސެޓާއި  ސަތާރަ،  ސަތޭކަ  ސޯޅަ ރ ފިޔާ.  ނެިގފަިއވާ   ،ސަތޭކަ  ދަރަންޏާއި   ،ދެން  އެޅިފަިއވާ    ، ބޮލ ަގއި 
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 ބޮޑ ވީމާ،  ގ ހާ ފަރަކަމ ެގ ދޭތެރޭަގއި އެ  ދެ  މި  ،ބޮލ ަގއި އެޅިފަިއާވ ދަރަންޏާ  ،މ ދަލާއިއ ފައްދާފައިވާ ހަރ   ،އިވާ އ ފެދިފަ

އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި    .ން މި އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިެވފަނި އަނބ ރާ ދެއްކ މ ދަލ ން ދަރައްދާފަިއވާ ހަރ އ ފަ

 ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .  ންބަރ ންނަށް މި ނ ކ ތާ ފާހަަގކ ރީ. މެ އެކ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި  ހިކަމ ެގ ސ ވާލާވަމެންބަރ ެގ ބޯހިޔާ

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  އްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައ ސިންގ އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙަ

ނ ެގ  އެ ކަންތައްތައް ރައީސް ޔާމީ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ސ ވާލ ަގއި ފާހަަގކ ރެްއވީ

ނ  ޔާމީރައީސް    ވެސް އެީއކީެއްއ އެހެންވީމާ  ގައިމ ހަމަ  ،ެގ ތެރޭަގއި ނިންމިދައ ރ ަގއި ފައްޓަވާފައި މި ހިނާގ ދައ ރ 

ކޮންމެ ވެރިއެްއެގ ެވސް ހިއްސާއެއް ޭއަގިއ ވާނެ.    ،ދައ ލަތް ދެމިެގންދާތީވާނެ.    އް އެންމި ކަމަކަށެްއ ނ ފައްޓަވާފަިއ ނި

އެހެންވީމާ، މި ސަރ ކާރ ެގ ެވސް ބޮޑ  ހިއްސާއަކާ އެކީަގއި ކ ރެވިފައި އޮތް މަސަްއކަތެއް އެ ކަމަކީ. އެ މަސަްއކަތ ަގިއ  

ްއ  ޓެތައް މީހ ންނާ ހަވާލ ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށްދަނީ. މިނިސްޓްރީެގ ެއްއވެސް އިންޓްރަސްރަށ  ކައ ންސިލ ން ފ ލެޓ 

 ؛ދެން ބަޖެޓ   .މެއް ދޭންކަަވހިއިލާައކަށް ބޯހިޔާޢާ  އަނެއް  ، އިވަހިކަމެއް ނ ދީފައިލާައކަށް ބޯހިޔާޢާ  ވަކި  ނައިފަރ ެގ  ނެތް

 ަގނޑަށް ައޅ   ތެރޭަގިއ ހިމެނިފައިވާނެައގ ެގ    . މަހ ން މަހަށް ނަާގެގއާ އޭރި ބަޖެޓެއްެގ ާވހަކަ ކޮމަން  މެއިންޓެނަންސް  

  ކަމެއް އަޅ ަގނޑަކަށް އެނިގފައެއް   ލާރި. އެ ލާރި ކައ ންސިލަށް ލިބެންޖެހޭނެ. ލިބޭނެ. ނ ލިބިވާ  މެއިންޓެނަންސް  ،ޔަީގން

އްވީ. އަޅ ަގނޑ  އެހެންވީމާ، އެކަން ބަލާނަން ކީއްެވތޯ  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ިއްއޒަތްތެތެރި މެންބަރ  ތިކަން ފާހަަގކޮށްދެ

ޔާ  ވަނީ. ދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފާހަަގކ ރެއްިވ ނ ކ ތާއަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ ިއޒ ނަ  ނ ލިބި

ޯއވަރ ޕްރައިސްަގއި ވަރަށް ިގ ؛އެކީަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނ ން ނަ ކަންކަން.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންކަން ކ ރެވިދާނެ 

،  ކަމ ަގއި ވިޔަސް   ފިޓްސް ބަޔަކަށް ލިބޭހައ ސިންގ ޔ ނިޓަކީ އަދި އޭެގ ބެނި  ހާސް  7  ފާހަަގކ ރެއްވި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޕްރައި އޯވަރ  ޕްރައި ޒްހަމަ  އޯވަރ  މަސައްކަތެްއ.  މަސައްކަތްކ ރީމާޒްޑް  ރަނަގޅަށް   ކޮށް  އެންމެ  މިހާރ   ޮގތް  ވާ 

ބޮޑެތި އަގ ަގއި.    ، ކޮށްފައި އެބަހ ރި  ޓެރި ސިލޯނ ން. ވަރަށް ބައިވަރ  މަސައްކަތް އްނީ އަވަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަ

އަސްލ ަގއި  އޭަގއި  އެހެންނަމަެވސް،  ދިޔަ.  މަސައްކަތް  ބައިވަރ   ވަރަށް  ޒަމާނެއްދިޔަ  އެއް    ނ އަގ ަގއި. 

ވެލ   އިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާ  އަގ   ތަންތަނ ެގ  މަސައްކަތްކ ރ މަށްޭއޓ އިމާރާތްކޮށްފައިހ ރި  އެ  ޚަރަދާ   ކޮށްލީމަ  ދިޔަ 

ހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެން އެޮގތަށް    އެ ޒާތ ެގ ކަންކަން ހިނާގފައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް އެބަ  މާ،. އެހެންވީވޭނ ބައްދަލ 

ވިސްނާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް  ޤައ މެއް  މަސަްއކަތްކ ރަންޖެހޭނެ  ވިޔަނ ދޭން  އެހެންވީ  ކަންކަން  ވަންޏާ.  މާ، ކަމަށް 

ވިސްނަންޖެހޭ ެވސް  އެންމެން  ހަމަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ައސްލ   ކ ރެވެނީ  ެއ  ެއކަން  ކ ރާއިރ   ދެން ކަެމއް  އަގ ަގއިތޯ. 

ލިސިސްެގ ތެރޭަގިއ  ފިޓް އެނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝަރީފް ކ ރިން ކ ރެްއވި ސ ވާލ ަގއި ހަމަ އެ ވިދާޅ ވާ ކޮސްޓް ބެނި

ނ ކ ތާއަށް    ފާހަަގކ ރެްއވި   މި ކަންކަން މި ކ ރެވެނީ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހަމައަގ ަގއިތޯ  ހަމަ ބައެއް އެއީ
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ކަމ ަގއި ަގބޫލ ކ ރަން.    ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބަސް. އަދި ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ިވސްނަންޖެހޭ ޒާތ  ކަމެއް

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

 . ޙަލީމް މެންބަރ  އަޙްމަދ  ިއއްޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ 

ެގދޮ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  ބަހައިެގން ކ ދި މާލޭަގއި  ތިބި  ރ   ލިބިފައި  ތަންކޮޅ   ތަންކޮޅ     މާލެޭގ ރައްޔިތ ން އެކ ދި 

އޮތް. ެއ    ާގފައި އެބަދޫކޮށްލީމާ ހ ޅ މާލެއިން ނޫނިއްޔާ ގ ޅީފަޅ ން ބިމެއް ލިބޭ ޕްރޮގ ރާމެއް ތަންކޮޅެއް ކ ރީަގިއ ހިން

އަތޮޅ  އެލާެގ މައްސަލަ    ތ.،  ދެވަނަ ސ ވާލަކީ ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ   ؟ތޯެގންދާނެ  ޕްރޮގ ރާމ  މި ސަރ ކާރ ން ވެސް ކ ރިއަށް

ޮގތ ަގިއ އޮއްވާ. އެ މައްސަލަ  ސއްލ ކ ރި ވާހަކަ ވިދާޅ ވެއްޖެ. އެއީ ރހަ ފަރާތަކަށް   ،އްލ ކ ރީހަޒޯޓެްއެގ  އެއީ ކޮން 

ކޮށްލަން. އްލ ކ ރެވ ނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން ސާފ  ހަޓ ެގ މައްސަލަ  ސޯއަދި ެއ ރި؟ ޓެއްތޯސޯދޫކ ރެވިފަިއ އޮތް ރި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ދައްކާކަށެއް.އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް ނޫން  އްއަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ ކަންތައްތައް ދެން އެހާ ބޮޑަކަށެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައ ސިންގ 

ތ ންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ބޭނ މަށް ޯގތި ދޫކ ރާ ވާހަކަ މި މަޖިލީހ ެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލޭެގ ރައްޔި

ކ ރަްއވާފަިއވޭ. އަދި ހޫރިއްޔާ އިޢ ލާންފަހ ން މި ަމޖިލީހ ަގއި ބޭްއވ ނ  ރިޔާސީ ބަޔާނ ަގއި ރަީއސ ލްޖ މް  ތަޅ މ ަގިއ އެންމެ

ވިދާޅ ވެފަިއވާ    ،އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން  .ވިދާޅ ވެފަިއވޭމަހ ެގ ތެރޭަގއި ެއކަން ފައްޓަވާނެ ވާހަކަ ވެސް    އ ޅޭ ޖޫން   މި  ންއަންނަ

ެގންދަން. ދެން   ޮގތަށް ެއ މަސަްއކަތް ކ ރިައށްދާނެކަން. އެކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް އަޅ ަގނޑ މެން ވަމ ން އެބަ 

މީހ ން ދޫކޮށްލާ  ތަނެއް  ހަމައެކަނި  މާލޭގެ ނައޭެގތެރޭަގިއ  ހ ރީކީއެއް.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވިސްނ މ ަގއި  ނޫން    ކަށެްއ 

އަދި ވާރ ތަާވނެ ތަނެއް ނެތް ރައްޔިތ ން   ،ހ ރި ދޫކޮށްލާނެ ތަނެއް ނެތް ރައްޔިތ ން ވެސް   ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި އެބަ

  ، ފަހަރ  މި ޕްރޮގ ރާމ  އަޅ ަގނޑ މެން ެގންދާނީ. ހަމައެކަނި ތަންކޮޅެއް އޮތީމާ  ވެސް. އެ މީހ ން ވެސް ހިމެނޭ ޮގތަށް މި

ލިބޭތަ  އެ ދޫކޮށްލީމަ  ސ ވާލަކީ ވިސްނ މެ  ން  ކ ރެއްވި  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ނޫން.  މައްސަލަ    ،އް  އެލާެގ 
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ކޮންފަރާތަކަހަ ެއއީ  ރަށެއްތޯާއއި  ށްއްލ ކ ރ މ ަގއި  މައްސަލަ    ، ލިބިފައިވާ  ކޮންޮގތަކަށްތޯހައެ  ަމއްސަލަ   ؟އްލ ކ ރީ  އެ 

ކަމ ަގއި  ،އްލ ކ ރީހަ ޓޫރިޒަމ ން  އޮފް  ޓޫރިޒަމ    ، ވާތީ   މިނިސްޓްރީ  އޮފް  ކަމ ގައިމިނިސްޓްރީ  އަޅ ަގނޑ    ،ވާތީ  ން 

؛ ކ ރެްއވ ން ރަނަގޅ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   އޮފް ޓޫރިޒަމާ އެ ތަފ ސީލ  ސ ވާލ   ރަގބޫލ ކ ރަނީ މިނިސްޓަ

ރައީސް  އިޒ އިްއޒަތްތެރި  މިޔާނަ ެގ  ައދި  ޖަވާބެއް  ދެންނެވ ނ   އަޅ ަގނޑަށް  ކ ރިން  ެއކީަގއި  އިއްޒަތްތެރި      ތަނ ން 

އްޙަ ނޫން ސަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި ދެއްކެވި ބަެއްއ ވާހަކައިަގއި  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަ  ކ ،މެންބަރަ

އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. ނައިފަރ ެގ ހައ ސިންގ ޕްރޮޖެކްޓ ަގއި    ،ކަން ފާހަަގކ ރެވޭތީ ވާހަކަެއއް ދެކެވިފައި އޮތް

 ، ސޮއިކޮށްފައި އޮތީ  އިއް ނޫން. އެ ޕްރޮޖެކްޓ ަގަގއެެގ ސަރ ކާރ ނ  ރައީސް ޔާމީ  އި،ސޮއިކ ރެއްވީ ވޭތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ގަ 

 މި ސަރ ކާރ ަގިއ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް އެބަ ނަންަގވާ.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ނ ެގ ސަރ ކާރ ަގިއ  ރަީއސް ޔާމީ  ،އިތ ރ ފ ޅެއް ހެއްދެވީ. އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  ކަނޑައެޅިެގން  

   ނޫން. ހަމަ ކަނޑަެއޅިެގން... ކ ރި ވާހަކަ. އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ޭއގައި ސޮއިކ ރި ާވހަކައެއްއިޢ ލާން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މީދެއްަގއި. އަދި  ންތިބެނީ ހަމަ އ   ރ ކާރެްއަގއި ވެސް މިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮންމެ ސަ

ބާވަތ ެގ ކިތަންމެ ކަމެއް ހިނަގމ ންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  ވަރަށް    އެ  ، ހިތ އެޅ މާއި   އި،ކ ރ މާއިޢ ލާން

ސާފ ކޮށްދެއްވީ  އެ  މަޝްރޫޢަ  ،ރަނަގޅަށް  ޞާލިޙްެއ  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރަީއސް  ސަރ ކާރ ގަ ކީ  ނައިފަރ ެގ  ެގ  އި 

ހޯދައި ބޯހިޔާވަހިކަން  ދެން ރައްޔިތ ންނަށް  ކަމަށް.  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ނިންމެިވ  ެގންޮގސް  ފަްއޓަވަިއެގން  ޓަކައި  ދެއްވ މަށް 

ޮއޅޭ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ     ޙަޤީޤަތް  ނ ެގންދެވޭނެ.  ކ ރިައށް  ވާހަކަތަކެއް  ޮގތަކަށެއް 

 ރަށް. މެންބަިއއްޒަތްތެރި މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ  ،އަރ ވަނީތ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަ

 

 މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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ދެން ؟ ނޭކ ރެންދޫެގ ބަނދަރ ެގ މަސަްއކަތް ފެށޭނީ ކޮންދ ވަހަކ ތޯ  !ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ނ ލިބިވާ ފަރާތްތަކަށް  ން ފ ލެޓ   ފަހ   ެއކަމަކ  އެންމެ ؛ކ ރީެގ ފ ލެޓ ތަކ ެގ ލިޔ ން ލިބިފަިއވާ ފަރާތްތައް  ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ 

ކ ރިން ފ ލެޓ ެގ ލިޔ ން   ،އީ މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވެފައި ވެްއޖެއެ ؟މިފަހަރ  ފ ލެޓ  ދޫކ ރާއިރ  ކިހާ އިސްކަމެއް ދޭނެތޯ

ދެްއވާނެތޯ އިސްކަމެއް  ކިހާ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ކޮލިފަިއވާނެ  ފ ލެޓ ތަކަށް  ދޫކ ރާ  އަލ ން  ފަރާތްތަކަށް  ؟ ލިބިފައިވާ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެ

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައ ސިންގ އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ސ ވާލ ަގއި ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރެްއވި  މެންބަރ   ބަނދަރ   ،އިްއޒަތްތެރި  އަހަރ ެގ   މި  ނޭކ ރެންދޫ 

ެގންދާނަން. ދެން   އަޅ ަގނޑ މެން މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް  .އޮތް އެބަބަޖެޓ ަގއި  

ެއޮގތަށް   ؟ލެޓ  ލިބޭނެތޯއޭފ އެ މީހ ންނަށް    ،ފ ލެޓ ެގ ލިޔ ން ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ކޮލިފައިވާނެތޯއޭ ،  ކ ރެްއވި ސ ވާލަކީ 

ހިޔާ ފ ލެޓ ެގ ލިޔ ން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްެގ ވާހަކަ    ،ކ ރަނީ ކ ރެްއވި ސ ވާލަކީއަޅ ަގނޑަށް ނެގ ނީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ 

ލިޔ ން ދީފައި ހ ރި ފަރާތްތަކެއް ހ ރެެގން ނިންމާފައި    ކަމަށް އެ ައއްސަވަނީ. ދެން ޭވތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި ހިޔާ ފ ލެޓ ެގ

އޮތް   ވެސް ރަނަގޅަށް ޮގއްސަ ގައިމ ނަމަވެސް، އެއީ ހަމައެކި މީސްމީހ ންނަށް ދީފައި އޮތީ ލިބޭނެ ކަމަށް. އެހެން  ،އޮތީ

ލ އޭޝަން  ކަމެއް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ަގބޫލ ނ ކ ރެިވެގން އަލ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެ ޕްރޮސެސްަގއި ިއވެ

ފަރާތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ބަެއއް މީހ ން ލިޔ ން ދިން ފަރާތަށް ނޫނީ ލިސްޓ ަގިއ ހިމެނ ނ     ،ހެދީ. ހަދާފައި ފަހ ން ނެރ ނ 

ރީކަލެކްޓެއް ނ ކ ރެޭވ   ؛ހ ރި ކޮމަންކޮށް ހ ރި މީހ ން ވެސް. އަނެއްބައި މީހ ން އޭެގތެރޭަގއި ނ ހިމެނޭ. އަޅ ަގނޑ   އެބަ

ނަށް އެ މީހ ން  ،ކަމެއް. ކ ރީެގ ލިޔ ެމއް އޮތް މީހެއް ވެއްޖެްއޔާ އެ މީހ ން ކޮލިފައިވާނޭ   އަޅ ަގނޑ  ސީދާ އެހެން ދެންނެވި

އެހެންނަމަވެސް، ފ ލެޓަށް ރެއްަގއި ދެންނެވ ނ  ހަނދާނަކަށް ނާދޭ.  އި  ތަނ ަގއި ެއްއވެސް  . އެހެން އަޅ ަގނޑ  މިލިބޭނޭ

ޮގއްސަ  ތޭވީސް ކ ރިމަތިލީ   ހަމައަށް  ިއވެލ އޭޝަނާ  ތެރެއިން  ީމހ ންެގ  އެލިޖިބިލިޓީ   ، ހާސް  ޭއެގތެރެއިން  އަދި 

މަތި  ންކްރައިޓީރިއާއި ހިސާބަކަށްވ ރެ  މާކ ަވކި  ބޭނ ންން  ބޯހިޔާވަހިކަމެއްެގ  ފަރާތްތަކަކީ  ލިބ ނ   ތިބި  ސް  ޖެހިފައި 

ލިބ ނ    ވ ރެ މަތީން އަޅ ަގނޑ މެން އެސެސްމަންޓ  ހެދީމާ  ސްައށްމާކ   850.  އް ކަމަށް ސަރ ކާރ ން ަގބޫލ ކ ރަނީތަކެފަރާތް

މީހ ން ހ ރި  ނީޑ   ހައ ސިންގ  އެއީ  ަގބޫލ ކ ރަ  ެގފަރާތްތަކަކީ  އަޅ ަގނޑ   ފަރާތްތަކ ެގ  ޮގތ ަގއި  އެ  އެހެންވީމާ،  ން. 

ހ ޅ ވަ ކ ރިމަތިލާން  މީެގތެރެއިން  ދެން  ނެތިން.  ދަންނަވާކަށް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ނެތް  ނީޑެއް  ލެޭވ  އިހައ ސިންގ 
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މާލޭަގއި   ؛ފާނަންއިދަންނަވަ  ޔަކ  ނ ލެވޭނެ ކަހަލަ ބަ؛ ފ ރ ޞަތ ތަކ ގައި ކ ރިމަތިލެޭވނެ. އެކަމަކ  ކ ރިމަތިނ ލެވޭނެ ތަނެއް

އިލާއަކަށް ރަށ ަގއި ތިބެެގން މާލޭަގއި ނޫނީ ހ ޅ މާލޭަގއި ބިނާކޮށްފައި ހ ރި ފ ލެޓަކަށް  ޢާރަށ ަގއި ދިރިއ ލެމ ންދާ    ،ދިރިނޫޅޭ

ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން މާލޭަގއި ރަްއޔިތ ންެގ ބޯހިޔާވަހިކަމ ަގއި އޮތް ބޮޑ     މ ެގ ފ ރ ޞަތެއް ނޯންނާނެ. އެއީެއއްކ ރިމަތިލ 

ަމސައްހަމައްސަލަ   ވަންޏާ ކަތްއްލ ކ ރ މަށް  ކަމަށް  ވިސްނައިފި  ދޭތެރޭަގއި  އެއާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަމ ންދާއިރ  

އެހެންވީ ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ެގްއލ ނީ  ފޯކަސް  ސ ވާލ ެގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކ ރެއްވި  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މާ، 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ެއއީ. ޖަވާބަކީ

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

 . މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމްިއްއޒަތްތެރި މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް

  ،ހައިސިްއޔަތ ން ލަދ ަގނެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލޭެގ އެއް ދާއިރާެއއް ތަމްސީލ ކ ރަން ހ ރި މެންބަރެއްެގ  

އެއް ސ ވާލެއް ކ ރެވެން އޮތީ. މާލޭެގ ރަްއޔިތ ން އ ޅެނީ    ތަނަށް ވަޑައިަގތީމާ   މާޔޫސްވެ ހ ރެ ހަމަ ވަޒީރ  މި  ،ދެރަވެ

ެގ ދެން ބާކީ  ނިކަމެތި ހާލ ަގއި. މާލޭެގ ރައްޔިތ ން ބ ނަމ ންދަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދައިދޭށޭ. މި ސަރ ކާރ ،  ދަތި ހާލ ގައި

ެއކަން  ެއނިގވަ ހަމަ    މިނިސްޓަރ ؛ތީއޮ ވިދާޅ ޭވ  އެބަ  ދ ވަހަކ   ކޮންމެ  ލިބޭނޭ. އްލ ހަޑަިއަގންނަާވ  ކޮށްދޭނަމޭ. 

ބަޔަށް  އަށް  ލާއިރ ަގިއ  އިބަލަމެލްބަންއަށް    .ހ  ، ކ ރިއަށް. އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭތީއެހެންނަމަވެސް، އެްއ އަހަރ  ދެން އޮ

  އި . މަލިކ ރ ވާމާެގއަށް ބަލައިލާއިރ ަގތެރެއިން އަނެްއކާވެސް ފަސް ބަޔަކަށް ބަހާލަން ޖެހިފަެގ  ބައި އަށް    އަދި  ،ބަހާފައި

  5  ،ބަލައިލާއިރ  . ރެޑްލައިނަށް  ހަތަރ  ބަޔަކަށް ބަހަންޖެހިފަ  އަދިބަިއެގ ތެރެއިން    6އަނެްއކާ އެ    ،ބަޔަކަށް ބަހާފައި   6

ައޅ ަގނޑ މެން މި .  ދަތި ހާލ  އެނޭގ  ،މީހ ންތައް އ ޅޭ ނިކަމެތި.  ލާފައިލާފައި އަނެއްކާ ިއތ ރ  ބަޔަކަށް ބަހައިބަޔަށް ބަހަ

ކޮންއިރަކ ންތޯ ؟ މީދަކީން. ކޮބައިތޯ އެ އ ވާހަކަ ދަްއކާތާ އެތައް ދ ވަހެްއ ވެއްޖެ. މިކަން ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅ ވަމ ންދަނީ

އެހެންވީމާ، މިއަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މިދެންނެވީ.    އަޅ ަގނޑ   އެއް އަހަރޭ  ތީއޮ  ބާކީ ؟ވެ ނިމޭނީ؟ އެ ކަމެއް ވާނީ

 ؟ދެްއވަފާނަންތޯމާލޭެގ ރައްޔިތ ން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަހަލަ ވާހަކަެއއް މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވެ ؛ހިތްހަމަޖެހޭ، އ ފާވެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައ ސިންގ އެންޑް 

އެ ެގންނެިވ    އިވާހަކައިގަ   ވިވިދާޅ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ   ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މެންބަރ ންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނީ  ެއއީ ހަމަ ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް. އަދި އިްއޒަތްތެރި  އިހ ސާސް.  

އަދި    ،ެގ ހާލަތ  ވެސްއެންމެ ރަނަގޅަށް އެނގިވަޑައިަގންނަވާނީ ވެސް މަލިކ ރ ާވމާޭގރަށް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ  ،ވެސް

ޯގތިތަކަކީ    އި ހައ ސިންެގތަކާފްލެޓ ތަކ ެގ ހާލަތ  ވެސް. އެންމެ ައވަހަށް މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އަންނާނެ  ދެން ވިދާޅ ވި ޭގ

ތެރޭގައި މަހ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ޖޫން  މިދެންނެވީ  ރައްޔިތ ންނަށް   އަިއޑެންޓިފަިއކޮށް  އަޅ ަގނޑ   މާލޭެގ 

ށް. އޭެގތެރެއިން  މާލޭ ރީޖަނަމ ޅި  ޯގޗެްއެގ ވާހަކަ    ފަސް ހާސްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާނ ަގިއ ވިދާޅ ވެފައިވާނެ  

ކ ރާނަން ކ ރިމަތިލ މަށް. އަދި ހ ޅ މާލޭަގއި މިހާރ   ޅ ަގނޑ މެން ޖޫން މަހ ެގ ތެރޭަގއި އިޢ ލާންޗަށް އަ އް ޯގއެއް ހާސް  

ނި މަހ   ކ ރިން .  ފްލެޓ ތައް  ،ޔ ނިޓ ހައ ސިންގ    1344  ދާ  މި  މަށްރ ހަވާލ ކ   މިޖ ލައި  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ެއއަށް 

ކ ރިމަތިލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ     ،މާލޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށޭ ެއކަން  ،ެމންބަރެއްެގ ސ ވާލެއްެގ ޖަވާބ ަގއިިއއްޒަތްތެރި  ން  އފިދަންނަވަ

އޮތް    ޓްލީ މިވަގ ތަށް ސީދާ އެންެމ އަވަހަށް ކ ރިއަށް މިއޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އިމީޑިއެ  ބޮޑ  ޮގތ ަގއި  ،ބޮޑ ކޮށް

ޚާއްޞަކޮށް މާލެއިން ޯގތި  ،  އެއީ. ދެން މިކަން ކ ރ މ ަގއި ހ ރި ކަންތައްތަކަކީ  ން  ދެ މަހެްއެގ ތެރޭަގިއ އަންނާ  ،މަހެއް

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ތަްމސީލ ކ ރާ  މާލޭެގ ރައްޔިތ ން    ،ދިނ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

ައޅ ަގނޑ ެގ    ،ފާނަންއިނަވަމީހ ންނަކީ ކޮބަިއކަން. ައޅ ަގނޑ  ދަންަގއި އ ޅޭ  ންމެ ހާލ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފ ވާނޭ އެ

ޮގތ ަގއި ކަންތައްތަކެްއ   ެގއާދީެގން ވަރަށް ބައިވަރ  ކްރައިޓީރިސްމާކ   ،އިެގންހިޔާ ފްލެޓ ަގއި ފޯމ  ހ ށަހަޅަ  ،ތަޖ ރިބާގައި

.  އެކަހަލަ ކަންކަން ކ ރ މ ަގއި  ވޯކްސް މީހ ން ހަދާޕޭޕަރ  ،ޑޮކިޔ މަންޓްސް  ޮގތް. ވަރަށް މޮޅަށް  ހަދައިެގން މިކަން ކ ރީމަ ވީ

ރި ނެސެސަރިލީ  ހ ށަހެޅޭ  ޙަޤީޤަތް  އެ  ނ ކ ރޭ  ކ ޑަކ ޑަ  ެއއްޗެހިން.  ފްލެކްޓެއް  ކަހަލަ  އްަގިއ  މ ޖ މަތަޢެއަޅ ަގނޑ މެން 

އެ ބަޔަކީ ކޮބަިއކަން   އިއަސްލ ަގ  ،ސީދާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކަށް މާ ރަނަގޅަށް އެނގޭ   ރައްޔިތ ންނާ  ،އަޅ ަގނޑ މެން

ތިބެ  އެ ޙަޤީޤަތް ދަނެ ،  ެގންނަންޖެހޭއް  ން ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެލަމެންޓެމިކަ  ވެސް. ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން އެހެންވީމާ

މިއީ ހިސާބެއް ޖަހަިއެގން ކ ރާ ޒާތ ެގ    ، ެގނެސްެގން ނޫނިްއޔާ.  އެކަން ކ ރެވޭނެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ެގންނަންޖެހޭ

ެއގްޒާމް ޕޭޕަރެއްަގިއ   .އަދ  އެބަ ިވސްނޭެއންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ނޫން ކަަމށް އަޅ ަގނޑަށް މި   ،އެއީ ހެދ ން ކަމެއް ކަމަށް 

އެޮގތަށް ހަދަިއެގން .  ސްމާކ   15އަނެއް ސ ވާލަށް  ،  ސްާމކ   8އަނެއް ސ ވާލަށް    ،ސްމާކ   3އޮންނަހެން މި ސ ވާލަށް  

. މައްސަލައެއް ނޫންމެތަމެޓިކަލް  ،  މިއީ ވަރަށް މެތަމެޓިކަލް އެކްސަސައިޒަކަށް ވަނީ. ެގދޮރ ެގ މައްސަލަައކީ  ކަން ކ ރީމާމި

ތެރޭަގއި   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެހެންވީމާ،  މައްސަލަެއއް.  އިންސާނީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބެލޭނެ  އެއީ  ކަންތައްތައް  ދަންނަ 

އެީއ   .ތެރޭަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަންެގ  ެއކްސަސައިޒ  ހަމައެއް ައޅ ަގނޑ މެން މި ހިންަގން އ ޅޭ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ކަމެއްެގންދާނެ   ،ެގންދާެވސް ކ ރަމ ން  ކޭޓ އެޑްވޮ  އަޅ ަގނޑ  އަދި
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   ދާިއރާެގ  އަރ ވަނީ  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ފ ނަދޫ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ   ށް.މ ޙައްމަދ  ޝާހިދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މެދ  ތި   އެކަމާ  ،މާއ ނޫގދޫެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން ލަސްވެދާތީވެ   ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް. ށ.

ކޮބައިތޯ ފިޔަވަޅަކީ  އަޅ އްވާ  ަވޒީ؟ ބޭފ ޅ ން  ސަރ ކާރ ެގ  މި  މަނިކ ފާނ   މަނިކ ފާނ ެގ ރ ކަމާ  އަދި  ހަާވލ ވެަވޑަިއެގން 

މަނިކ ފާނ ެގ    ،އިއާދިވެހި ސަރ ކާރ ން ދައްކަންޖެހ ނ ތޯ  އްައެގކިހާވަރެއްެގ  މަސައްކަތްތަކަށް    ބެއްލެވ މ ެގ ދަށ ން ހިންެގވި

ކިހާވަރެއްެގ ކާމިޔާބީއެްއ    ،ޮގތ ން ކިހާވަރެްއެގ ތަފާތ ތަކެއް  ެގމިދިޔަ ސަރ ކާރ ތަކާއި މި ސަރ ކާރާ ތަރައްޤީ   ނަޒަރ ަގއި

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟މި ސަރ ކާރަށް ހޯދިފައިވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  ލޭނިން، ހައ ސިންގ އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕް 

 މާއ ނޫގދޫެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތ ގެ   ، ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއވީ

ހިސާބ  ؛ސްޓޭޓަސް އޮތް  ޮގއްސަ  މެންބަރަށްޝާހިދ ،    ސީދާ  މެންބަރަށް   އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި   އަޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ    ސާފ ކޮށްލަދޭނަން މާލަމ ން  މި  ނިކ ތްހާ  އިރާދަކ ރެއްވިްއޔާ  ބަލައިލާފަިއ    ،އަވަހަކަށް  އެއްޗެހިތައް  ކ ޑަކޮށް 

މިންވަރ ން  .އިނޭގތޯ ސާފ ިވ  އަޅ ަގނޑަށް  ސ ވާލ ަގއި  ކ ރެްއވި  ކ   ،ދެން  މަސައްކަތްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،  ރެވ ނ  

އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ކިހާހިސާބަކ ން ކަމެްއ   ؛ސަރ ކާރ ން  ެގންދާމި ވޭތ ވެ  ޑ މެންެގ، އަޅ ަގނކ ރެވެމ ންދާ މަސައްކަތް 

  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި ތަރައްޤީެގ މަސަްއކަތް،  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  .ެމއްތަކަކީ ކޮބައިކަވޭތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ   .އެއްފަށާނީކީ

ޖެހިފައެއް ބާރަށް ކ ރިއަށްދަނީ. އަނެއްހެން މަޑ   ،އެކީ ދަނީ ން ޒަމާންތަކާޔ ދިދާ  ޅ ަގނޑ  މިއަދި ތަރައްޤީެގ މަގ ަގއި އަ 

ރަީއސް މައ މޫނ ެގ ދިގ  ވެރިކަާމ    ،ރ ެގ ވެރިކަމ ން ފެށިެގންޞި. ެއއީ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާއެއްނެތް އެއްވެސް އިރެްއގަ 

އަދި މިހާރ  ހިނަގމ ންދާ ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ެވސް    ،ރައީސް ޔާމީންޭއެގފަހ ން  އަދި    ،ރައީސް ނަޝީދ   ،އެކީަގއި ޮގސް

ތަން.   ކަންކަން ކ ރިއަށްދާ  އިޕޭސްއެްއގަ މި މަސައްކަތްތައް އެބަ ކ ރިައށްދޭ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ އެކްސަލަރޭޓަޑް  
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މިހާރ  ހ ރީ ހަމަ މިހާރ     ސްޕީޑ   ،ކ ރިއަށްދާތީ  އިޕޭސްއެްއގަ އެކްސަލަރޭޓަޑް    ،އްޔާވެއްޖެ އެހެންވީމާ، އެހެން ބަލާ ކަމަށް  

ހިސާބ ގައި  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއިކ   ކ ރިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  ،ދެން އެހެންނަމަވެސް  .މިންވަރ ަގއި  ،ހ ންނަންޖެހޭ 

އަދި    .ހ ރި ބައެއް ކަންކަން ހިނާގފަ  އެބަ  ،ލާއިރ  އިޮގތ ން ވާހަކަދައްކަ   ބެހޭ  ކަންކަމާެގ  ބެނެފިޓް އެނަލިސިސް   ކޮސްޓ 

 ބާރަށް ެގންދިއ ަމކ ން  ،ނ ވާން އަދި މާނައެްއ ދޭހަޔ ބާރަށް ދި  ބަލާއިރ ވައިރަށް ދިޔަ ކަމ ަގިއ ިވޔަސް ޭއެގ ކޮސްޓާ އަޅ  ބާ

ހ ރި އެކި މަރ ޙަލާތަކ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    އެކަހަލަ ކަންކަން އެބަ  .ބޮޑ ވޭ  ޭއެގ ކޮސްޓް މާ  . ނެތް ފައިދާއެއް  އެައކ 

  ވޭތ ވެދިޔަ ހ ރިހާ ދައ ރެްއަގއި ،  ތަރައްޤީެގ ަމގ ަގއި  މިހާތަނަށް ކ ރެވ ނ  ތަޖ ރިބާަގއި ދިވެހިރާއްޖެ  . ައޅ ަގނޑަށްވެފަ

ތެރޭަގިއ ބާރަށް ކ ރިއަށްދޭ. ފ ރަތަމަ   ތަކ ގެ ރ ައއިސް ިމ ހިނާގ ދައ   ތެރެއަށް   ރިޔާސީ ނިޒާމެްއ އަޅ ަގނޑ މެން ؛ވެސް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފެށިެގން  ހިސާބ ން    އ2008ާނަމަވެސް    ، އައިސް   އިއްގަ އެ ޕޭސްތަންކޮޅެްއ ސްލޯ   ؛އިނީޝިއަލީ ވަރަށް

ފެށ ނ  ހިސާބ ން ފެށިެގން ވަރަށް ބާރަށް ކ ރިއަށް އެބަދޭ މަސައްކަތް  ޔާސީ  ސިވާދަވެރި  ،  ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ ތެރޭަގއި މަލްޓި

  ، ވަރަށްަގއި ދ ވަހަކ  ވެސް ނ ހެދޭމަސައްކަތްތައް. ބާރަށް ކ ރިައށްދާން އަޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތް ވެސް ކ ރަން. ކ ރީ

 އިިވސްނާލަ  ކ ޑަކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަކ ަގއިވަރަށް މަސައްކަތް ެވސް އެބަ ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، މި މަސައްކަތްނ ކ ރެވޭ 

 .ލެވޭނެތޯއިހިފަހައްޓަ  މިހާ ބާރަށް ދިޔައިމާ ؟މިހާ ބާރަށް ހަމަ ދާނީތޯ   .ތޯއިަގދަނީ ރަނަގޅ  ސްޕީޑ    ބަލައިލަންޖެހޭނެ މި

މަސަްއކަތް.ސަސްޓޭން   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން މި  ކޮސްޓ ަމސައްކަތްތަކާ    ކ ރެވޭނެތޯ  އޭެގ  ކޮސްޓ   ،ެއކީަގއި  އަންނަ    ެއ 

ކަމެއް ސަސްޓޭންއެހެންީވމާ،  ؟ ސަސްޓޭންކ ރެވޭނެތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ޅ  އަގައިތޯ  ތް ރޕައެ    ،ތޯކ ރެވޭނެ  ތިބީ  ަގނޑ މެން 

  ބަލާިއރ    ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތްތަކާ؛ އެންމެ  ،ބަލާއިރ   ށްކ ރެވ ނ  މަސަްއކަތަ  އިލަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގަ ބަން  އެންމެން ވެެގ

ސަރ ކާރ ަގއި ވޭތ ވެދިޔަ  ހ ރީ  މަސައްކަތްކޮށްފައި  ނ ައގ ަގއި  އެންމެ  މަސައްކަތްތަކާ .  އޭެގ  އަަގށް    އި، ކ ރެވ ނ   ޭއެގ 

ނ އަގ ަގއި އެންމެ  އަގ ގަ   ، ބަލާއިރ   ބޮޑ   ހ ރީ  ،އިއެންމެ  މަސައްކަތްކޮށްފައި  ވޭސްޓްފ ލްކޮށް  ވޭތ ވެދިޔަ   ،ެއންމެ 

އެބަ މަސަްއކަތްކޮށްފައި  ވަރަށް  .ހ ރި  ސަރ ކާރ ަގއި.  އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލ ކ ރަން.  ވެސް  ައޅ ަގނޑ    ައގ   ެއކަން 

   އެއަށް ކ ރި ކޮށްފައިލ އޭޓ  ވެ  ކޮށްފައި ހ ރި މަސަްއކަތ ެގ ައގ   އި ޭއަގ ؛ތައްއަގ   އެ  ،ބޮޑ ކޮށް ކޮށްފައި ހ ރި މަސަްއކަތް

ހިނާގފައި އެބަ ބޮޑ ވަނީ. އެހެން ވޭތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި  ބޮޑ ތަނ ން  ބަލާއިރ  މާ    ، އެހެންނަމަވެސް.  އޮތް  ޚަރަދަށް 

ެވޭވކަށް ނޯވޭ.  އަބަދ ވެސް ބާރަށް ކ ރިއަށްދާން ސްލޯޑައ ން  ، އ ލެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ ދެއްތޯޙަވާދަވެރި ސިޔާސީ މާ

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެވަނަ  .  ކ ރަްއަވއިފިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ ަގިއ ވަރަށް ިގނައިރ  ހޭދަ

   ()ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ  ސ ވާލ ެގ ވެސް ވަގ ތ  ހަމަެވްއޖެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 
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 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ ނިޔަލަށް ހިނާގ މި ދައ ރ . މި  ޖޫން  30އިން  މޭ  16އެީއ    .އެއީ މި ދައ ރ  ؛ވަނަ ދައ ރ ދެއަހަރ ެގ  ވަނަ    2022

ވަނީ ދެ ބިލ .    ބިލެއް. ޭއެގތެރެއިން މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި މި  22ދައ ރަށް ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅ ަމށް ނިންމަވާފައި އެބަވޭ  

އިޞްލާޙ  ާގނޫނަށް  މާލިއްޔަތ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ކިެގއެއީ  ފ ރަތަމަ  ބިލ   އޮތީ  ޔ ނައ މ ެގ  ިއްއވިފަމޭ  17ން  ކ ނިަގއި   . 

އަދި މަޖިލީހަށް ނ ލިބި  އެހެންނަމަވެސް،    .ނިމިފަ  އިގަ މޭ  16  ،ން އޮތީޔ ފ ރަތަމަ ކި  ެގކ ރ މ ެގ ބިލ ނައްތާލ މާއި މެނޭޖ 

  ެގ ާގނޫނަށް ހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ  ދިވެ.  ހ ރި  ފާހަަގކ ރެވޭ ބިލ  އެބަ  ،މީެގތެރޭަގިއ ވަރަށް ޚާއްޞަ ބިލ .  ބިލ   20  އެބަވޭ

ސް  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސަ،  ެގނައ މ ެގ ބިލ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ   ،ެގނައ މ ެގ ބިލ އިޞްލާޙ 

ެގނައ މ ެގ ބިލ . ދިވެހިރާްއޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ   ،ެގނައ މ ެގ ބިލ ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ 

މި  އަޅ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ގ ޅޭ  4ަގނޑ   ކަންކަމާ  ދިމާވެފައިވާ  ނިޒާމަށް  ޝަރ ޢީ  އެކ ަގއި  ބަހ ސްކ ރެވި  ބިލާ  ،  ޮގތ ން 

ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ    ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް މި ދައ ރ ަގއި އަދި ބޮޑ  މަސައްކަތެއް  ،ޅިއިޞްލާޙ  ހ ށަހެ  ،ކ ރެވި މ ޠާލިޔާ

ެގނައ މ ެގ ޤޫބާތަށް އިޞްލާޙ ޢ ނޫނ ލް ޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ެގނައ މ ެގ ބިލ ލާޙ  އިޖ ރާތ ެގ ާގނޫނަށް އިޞްއީއޮތް. ޖިނާ  އެބަ

  މަސްތ ވާތަކެއްޗާ   ،ެގނައ މ ެގ ބިލ  މައްސަލަތަކ ަގިއ ާގނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  އީޖިނާ  ،ބިލ 

ެގނައ މ ެގ ބިލ . އަޅ ަގނޑ  ބެހޭ ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙ   ކ ށްތައް ަމނާކ ރ މާ  ޭގންްގ  ،ެގނައ މ ެގ ބިލ ބެހޭ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  

ެއހެންނަމަވެސް،   ދަންނަވާނަން.  ވާހަކަ  ޝާއިޢ ކ ރެވިފަިއވާ  ބިލ ތައް  ފާހަގަވާނެމި  މެންބަރ ންނަށް   ،ިއއްޒަތްތެރި 

އެހެންނަމަވެސް،  .  ށްފައިވާ ބިލ މީދ ކޮންހ ށަހެޅ މަށް ސަރ ކާރ ން އ   އީތަކ ރާރ ކޮށް މި  ،މިއީމީެގތެރެއިން ބަެއއް ބިލ   

ބިލ  ިގނަ  ަވރަށް  ނ ފޮނ ވިފައިވާ  ދެކެނީ  .މަޖިލީހަށް  މި  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ެގނެވިދާނެ  މަޖިލީހަށް  ދައ ރ ަގއި   ،މި 

ބިލ ތައްޖ ޑީ ގ ޅޭ  މަސައްކަތަ.  ޝަރީއާ  ހިނަގމ ންދާ  ކޮމިޓީތަކ ަގއި  ބަލާއިރ ށްމިހާރ   ކޮމިޓީެގ،    ސަބް    މާލިއްޔަތ  

ެއއީ  އަްއަގއި އިންޝ  ކޮމިޓީއެ ކ ރިއަށްދޭ.  އެބަ  ބިލ ެގ ދިރާސާއެްއ  ބެހޭ  އެބަ އެ މަސަްއކަތް    ޖެހީސ ރެ  10ރެންސާ 

ދިނ މ ެގ އ ސޫލ  ދިރާސާކ ރި ސަބް ކޮމިޓީން ސެކިއ ރިޓީ  ވީ.އައި.ޕީ  ެއއީ   ؛ކޮމިޓީސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ގ ޅޭ  ދޭ.  ކ ރިއަށް

  .އޮތް  ރާކ ރ ން. އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ވެސް ބެލެވެން އެ ކޮމިޓީަގއި އެބަމެދ  މަޝްވަ  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ކަރ ދާހާ

 . އޮތް  އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ވެސް އެބަ  ،ބެހޭ ާގނޫނ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިައށް ެގންދިއ ން  ހެއްކާ ؛ރީ ކޮމިޓީއަޝިޖ ޑީ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން  ލައާ ގ ޅިެގން  ލްބްލޯ މައްސަޖަހާއިރ  ފަށާނެ. ވިސ    11  މިނިވަން މ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ

 ؛ަގއި   11:30އެީއ    ،ސް ކޮމިޓީސަމައްސަލަ ނިންމ ން. ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައި  ، އެ ފޮނ ވާފައިާވ ޖަވާބ  ދިރާސާކޮށް 

އެއަރޕޯޓ ަގއި   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބިޒްނަސް ތިން  ވެލާނާ  ބަޔޯ  ހިންގެވ މަށް  ކްލިނިކެއް  މެޑިކަލް  މ އްދަތައް  އަހަރ ެގ 
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ލިމިޓެޑާމޯލްޑި ޕްރަިއވެޓް  ހަމަ  ވްސް  މ އްދަތ   އެއްބަސްވ މ ެގ  ވެފައިވާ  ނިމ މަކަށް   ، ނ ވަނީސްއެކ   ެއއްބަސްވ ން  އެ 

ކ ރާނޭ އެހެން ފަރާތެއް ހޯދ މަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ   އެ މަސައްކަތް  އި،ނިންމަ  ޮގތަކަށް  ެގނައ މަށް ކ އްލި

ަމއްސަލަ  ،ލިމިޓެޑ ން އިޢ ލާންކޮށްފަިއވާތީ  ބޭފ ޅ ންނާ   އިިއގަ އެ  ޮގތް ސާފ ކ ރ މަށް އެ ކ ންފ ނީެގ  ހިނާގފަިއވާ  ކަން 

ކޮމިޓީއިޤ   ަގއި 12:30ބައްދަލ ކ ރެްއވ ން.   މަސައްކަތަކީ  ؛ތިޞާދީ  ކ ރައްވާ  ބޭފ ޅ ން  ނަންބަރ   ،  އެ   2/ 99ާގނޫނ  

ބިމ  ކ ލީެގ މައްސަލަ    ،ނަވާނެެގނައ މ ެގ ބިލ . މިއީ އެނިގަވޑަިއަގންށް އިޞްލާޙ  (އަބެހޭ ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ)

 ހިމެނިފައިވާ ބިލ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސައްކަތް މިއަދަށް ނިމ ނީ.

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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