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

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަ ބާދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް(  ބ ދަ)  2022 ޖޫން 8

 

 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:

 އަހެލިމި މިއީ،  ވަނަ ދ ވަސް.    8މަހ ން  ޛ ލްޤައިދާ  ވަނަ ައހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ބ ދަ  ވީ  2022  ޖޫން  8  ދަކީ،މިއަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި.    12ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022ވަނަ ދ ވަސް. އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،    6ނަކަތ ން  

ވަގ ތ    ތިއްބެވީ  ޖަލްސާއަމި  ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން  މެންބަރ ން  25ށް  އަޅ ަގނޑ މެ.  ިއއްޒަތްތެރި  އެކ ަގިއ  އަދި  ންނާ 

 ޑަިއަގންނަވާ.  މަދ  މަޚްލޫފް ބައިވެރިެވވަޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމިނިސްޓަރ އޮފް 

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 12/ 2/ 2022އޖ/  ޑާއަކީ،އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން .  4

 

 



2220 ޖޫން 8              ޖަލްސާ                             ވަނަ  21ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

2 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ   2022އަށް، ތިން ޖަލްސާެގ ޔައ މިއްޔާ.    2/8/ 2022އިން    6/ 2/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން   218ޔައ ިމްއޔާތައް. މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    އަށް ވާވަނަ ޖަލްސާައށްއިން  ވަނަ ޖަލްސާހަދައ ރ ެގ  

 އްޖެ.މި ޔައ މިއްޔާތައް ބަލަިއަގނެވި 

 

 ސ ވާލ  .  6
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއ ނިޓީ  މިނިސްޓަރ އޮފް  ސަޢީދ ،  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ     މާވަށ   -6.1

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .   މާވަށ   ކ ރައްވާ ސ ވާލ .މަދ  މަޚްލޫފާއަޙްއަލްފާޟިލް  އެމްޕަވަރމަންޓް 

 

 ވ ން:ވާހަކަދެއްކެ  ޢީދ ސަދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   މާވަށ 

ާމވަށ ަގިއ    ކީ،ގައި. ސ ވާލ2022ަމާރިޗ     28މި ސ ވާލ  ފޮނ ވީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ    ލ. 

، މިކަން ވާތީވާ ފ ޓްސަލް ދަނޑ ެގ ޓާފް ެއއްކޮށް ހަލާކ ވެފައި  ހައްދަަވއިދެްއވާފައި ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއިهللا ރައީސް ޢަބްދ 

ފ ޓްސަލް  ؟ އިރަކ ތޯ ކޮން  ހައްލ ކޮށްދެވޭނީ   ވޮލީކޯޓާއި  ދެ  ހައްދަަވއިދެްއވި  ވެރިކަމ ަގއި  ޔާމީންެގ  ރައީސް  ހަމަ  އަދި 

ނ ދިއްލޭތީ ހަލާކ ެވ  ލައިޓްތައް  ކިހާތާކ ތޯ  ،ދަނޑ ެގ  ހަދައިދެވޭނީ  ައލ ން  ސެންޓަރ ގެ ؟ ލައިޓްތައް  ޔޫތ   މާވަށ  

ވަމ ންދާތީ ޔޫތ  ސެންޓަރ  މަރާމާތްކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް  ވަރ ެގ ސާމާނ ތައް ހަލާކ ، ިއންޑޯ ކ ޅިމަރާމާތ ނ ކ ރެވި ވީރާނާވެ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ފެށޭނީ ކޮން ދ ވަހަކ ންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ލޫފް ޚްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެ
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ލް ދަނޑ ެގ މަރާމާތެއް  ފ ޓްސަ  މެންބަރ . މާވަށ ެގިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ކައ ންސިލ ން   އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ކަމަށް  ކަަމކަށް   10ބޭނ ންވާ  މި  ދެން  ައއިއްސަ.  ސިޓީެއއް  އޮތް  އެބަ  ޭމަގއި 

ެއއަށް  މި މަސައްކަތަކީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑ  މަސައްކަތެއް ވީމާ އަޅ ަގނޑ މެން    ،ނަމަެވސް މިއަށް  ނެތް.  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަެއއް

ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެލީަގއި މިހެން ނަނެއް   ،ތެއް ފެނޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ަމސައްކަތްކޮށްދޭނަން. ދެން ތި ވިދާޅ ވި ވޮލީ ކޯޓަކީޮގ

ކޯޓަކީ ކޯޓެއް    ޅ ަގނޑ މެން ނ ވެސް ބަލަން ވެލީަގއި މިހާރ  އަޅާައީވަގއި. އެއީ އަ  ،ންނަ ޮވލީ ކޯޓ އޮދަމައިެގން އަޅާފައި  

  ވ ރެ  ކަމަށް ވެސް އިނޭގތޯ. އެކަަމކ  އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ރާްއޖޭެގ ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި އައ ޓްޑޯ ރަނަގޅ  ފަސްދޮޅަހަށް

ކ ރަން.  އެބަ  މަސައްކަތް  އިންޑެޯގ  ދިހަ  އަދި  ކ ރަން.  ެއބަ  މަސަްއކަތް   ކޯޓ ެގ  މިހެން  ވޮލީ  ކ ރެވޭ   އެހެންވީމާ، 

މާވަށްެގ  މަސައްކަތ   ބަލައިނަން  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ލައިޓެްއ    ތެރެއިން  ދެން  ހިމަނައިދެވޭތޯ.  އޭެގތެރޭަގއި  ހަމަ 

ކ ޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރާ ޙަޤީޤަތ ަގއި    ،އަޅ ަގނޑޭ މި ދެންނެވީ ؛ނ ދިއްލިެގން އަސްލ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ތަނަށް ެގނެސް

ގ  ވާހަކަ ލައިޓަކާ  ެގންނަން.   ށްއަޅ ަގނޑަ  ،ޅޭ  ނިމ މަކަށް  ޖެހޭހެން  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ސ ވާލ ތައް  މި  ހީވަނީ  މި 

ލް ދަނޑ ެގ ލައިޓ   ޓްސަހޯދަން. ފ   އްލެއްހަތަކ ން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މިއަށް އެބަ ޖެހޭހެން  ރަށްރަށ ަގއި ކައ ންސިލ 

ޖެހޭ ވިސްނ ން އެބަ ޖެހޭ ކޯޓ ެގ ލައިޓެއް ނެތިެގން ނ ކ ޅެިވ މިނިސްޓަރާ ހެދި ހ ންނަންޮވލީ    ،އަނދާފައި ހ ރީމާ ނ ކ ޅެވި

މިކަމަށް  ހަމަ މިހާރ  ވެސް ވަރަށް ިގނަ ހަމަ ރިކ އެސްޓ  ، ކީޔަޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ނިމ މަކަށް ެގންނަން. އެކަމަކ  ހިތާމަ

ވަރަށް   އީމި  އެކަމަކ   ށްދޭނަން.ކޮ  އެކަންަގނޑ މެން ވެސް  ޅ  އަވީވަރަކ ން    ދެން އާދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  

ސް ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ކަމަށް މަޖިލިކ ޑަ ކަމެްއެގ ވާހަކައޭ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މި

ބަިއވެރިވެެގން  މިކައ ންސިލ   ،އޭަގއި  ިއތ ރ ކޮށްެގން ނަމަވެސް   ތަކަށް  ބަޖެޓ   ެގންނަންޖެހޭ   ،ދޭ  ހަމަ ނިމ މެއް  މިީއ 

ތަކ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް  އް، ދެން ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ ތަްއ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ެގނައި ބަދަލާ އެކީަގއި ކައ ންސިލ ކަމެ

އޮތީ. ައޅ ަގނޑ މެން    ތަކަށް ދޫކޮށްލެވިފައި މިެއކީަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކައ ންސިލ ވަނީ. އެހެންީވމާ، ެއއާ  ބަދަލ ކ ރެވިފައި

ބޭނ ންވާ ސާމާނ  ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ    ތަންތަނަށް  މަސައްކަތްކ ރަން އެ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިހާރ  އެބަ

ން އެ ލިބޭ ސާމާނ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ވީވަރަކ ން އަޅ ަގނޑ  މާވަށ  ކައ ންސިލަށް ެވސް ހަވާލ ކޮށްދޭނަން. ދެން  އިއެ

އެ  މިސާލަކަށް  ކަމަށް  ކައ ންސިލ ން  ބޭނ ންނ ވާ  ހިންަގން  ކައ ންސިލ ތަން  ބައެއް  އެހެން  މިހާރ   ވާނަމަ  ތަކ ން   

ތިތާ ތިހިރަ މަސައްކަތްތައް   ، އަލ ން އެބަ ހަވާލ ކ ރޭ. އެ ކަހަލަ ފ ރ ޞަތެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ

 ހަދަން ފަސޭހަވެެގންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  އިކަށް އަޅ ވައިލަ ޔަހަމަ

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 
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މާވަށ    މލަން. ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ވަޒީރ . ައޅ ަގނޑ  އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާ

 .ށްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އިސްލާމިކް    ،ހިތަދޫެގ ރައްޔިތ ން އަސްލ ަގިއ މި ސ ވާލ  ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސ ން ސައ ީވސް ބިލިއަން ރ ފިޔާެގ  އޮތް   މ ން އެބަ ރލޮޕް ބޭންކ ެގ ޕްރަިއވެޓް ލެންޑިން އަޑިވެ

ލް  ހިތަދޫ ފ ޓްސަ   ،ޔިތ ން މި އަހަނީބިލިއަން ޑޮލަރ ެގ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ރައް  1.5އެއީ   ؛އޯވަރއަށްލޯނ  ރޯލް

ކޮން ވަނީ    އަދި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓ   ،ެއއީ ބަޖެޓ ަގއި ެވސް ހިމަނާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް؟ ތާރީޚެއްަގއިތޯ  ދަނޑ  ނިމޭނީ 

ެގންނަކަން ސަރ ކާރ ން  ކިހާ ބައިވަރ  ފައިސާ  ؟ ހިސާބެއްަގއިތޯ  ށްދާނީ ކިހާއަކ ރި   މަސައްކަތް  .ބަޖެޓ ަގއި ވެސް ހިމަނާފައޭ

  ޢ ލާންކ ރާތީ ރައްޔިތ ން މި ސ ވާލ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަމާޒ ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ.އި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:  

 މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ލޫފް ޚްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެ

  ހިތަދޫެގ ކައ ންސިލ  ؟ ހިތަދޫެގ ދެއްތޯތި ކ ރެްއވީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ރަތަމަ ކ ރެްއވީ ާމވަށ ެގ ސ ވާލެއް ދެންމެ  

  ަގއި ހިމެނިފައި އޮތިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބަޖެޓ   .ވަނީ ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ  ކަމަށް  ތްއޮ  ބަޖެޓ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރާ ޮގތަށް އެބަ

 ކޮށްދޭނަން އިނޭގތޯ.  ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ީވވަރަކ ން އެ މަސަްއކަތެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

؟ ނައިފަރ  އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސްެގ މަސައްކަތް ކިހާތާކ  ފެށޭނެތޯ  !ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  

ެއ ތަނ ަގއި ކ ޅިވަރ  އެްއވެސް ވަސީލަތެއް ނެތް.   ؛ވަރަށް ބޮޑ  އާބާދީއެއްަގިއ  2-ހ ޅ މާލޭ ފޭސް؟ ކިހާތާކ  ނިންމޭނެތޯ

ަގއި ކ ޅިވަރ   2-ކޮން ވިސްނ މެއްތޯ އޮތީ ފޭސް  ،ކިހިނެއްތޯ  . ބާރ ބޮޑ ވޭ  ަގއި ހ ރި މަދ  ވަސީލަތްތަކަށް ވަރަށ1ް-ފޭސް
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އިންޑިާއ މެދ ވެރިކޮށް   ؟ޒ ވާނ ންނަށް  ކިހާ ފައިސާއެއް ބަޖެޓ ން ހޭދަކ ރައްަވއިފިންތޯ؟ ވަސީލަތްތައް ާގއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި

ނިންމާފައި ޓަކަިއ  ާގއިމ ކ ރ މަށް  ވަސީލަތްތައް  ކ ޅިވަރ   ިގނަ  ފައި  .ވަނީ  ވަރަށް  ކިހާ  ޔޫތ   އިންޑިާއއިން  ސާއެއް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ތަކަށް ލިބިފައިވޭތޯމިނިސްޓްރީެގ ޕްރޮޖެކްޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަލޫފް ޚްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެ

ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ދޭނަން އިނޭގތޯ. އެީއ ހިތަދޫކ ށެއް ރަނަގޅ ކޮށްލައެބަ  އާދެ! ކ ރީެގ ސ ވާލ ަގިއ އަޅ ަގނޑ   

ޮގތަށް  މަސަްއކަތްކ ރާ  ހަވާލ ކޮށްެގން  ކައ ންސިލަށް  ހިމެނިެގން  ޒަމާން  ،ބަޖެޓ ަގއި  ވަރަށް  ކަމަށްމިހާރ   ަވނީ    ވެއްޖެ 

ގައި. އަޅ ަގނޑަށް  ވީ ޓެންޑަރ ބޯޑ    . ދެން ނައިފަރ ެގ އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް މިހާރ  ހަވާލ ކ ރެވިފަކައ ންސިލާ

ވެެގންދާނީ ނައިފަރަށް ވެސް    އެ ކޮޅ ން ބޮޑ ތައް ނަާގނެ ކަމަށް. އެއީ ހަމަ  ،މި މަހ  ފަހ ކޮޅަށް ދެއްތޯ  ،އ ންމީދ ކ ރެވެނީ

އިންޑޯ  އޭެގތެރޭަގއި  ކ ރާނެ.  ފައިދާތަކެްއ  ބޮޑ   ވަރަށް  ވެސް  ސަރަޙައްދަށް  ތި  ހަމަ  މ ޅި  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  އަދި 

މާލޭަގިއ   ؛ވާމީ މެޗ ތައް ކ ޅޭ ފެންވަރ ެގ ކޮމްޕްލެކްސްައކަށްގ  ހަމަ ބައިނަލްއަ   ، ބޯޅަ އަދި ވޮލީނެޓ   ،ކެޓް ބޯލް، ބާސްހޭންޑް

އެ  ތަނަކަށް  ކަހަލަ  ސެންޓަރ   ސޯޝަލް  ބަދަލ ވެެގންދާނެ  މިހިރަ  ބޮޑ   ތަން  ވަރަށް  ރާއްޖެއަށް  ހަމަ  އިންޑިާއއިން   .

އެއް ބޮޑ   އެންމެ  އޭެގތެރެއިން  ވެދޭ.  މި  އެހީތެރިކަމެއް  ހަމަ  މިނިސްޓްރީއަށް  އެއް  ވެެގންދާނެ.   ސަޕޯޓ ދޭ  ތަން 

ސާޅީސް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރ  އަޅ ަގނޑ    ؛ވ ރެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ އެލް.އޯ.ސީެގ ތެރެިއން ސާޅީހަށް

ޮގތ ން އެބަ އޮތް ހަމަޖައްސަދީފައި ރިޕޯޓ  ބޭނ ންވާ މަސައްކަތްތަ  މިހާރ   .ފެސިލިޓީއަށްއެ    ހަނދާންވާ  ކ ެގ ޑީޓެއިލް 

މިހާރ  ފޮނ ވިފަ  ނިންމާފައި  މިނިސްޓްރީއަށް  ފިނޭންސް  ނޭވަނީ  އޭެގތެރޭަގއި  ސެންޓަރ، .  ޓެނިސް  ޓޭބަލް  ޝަނަލް 

ތެޓިކް  ތައަދި ކ ޅ ދ އްފ ށި، ތިނަދޫ، ހިތަދޫ އަދި ފ ވައްމ ލަކ ެގ ސިން  ،، ަގލޮޅ  ދަނޑ ޝަނަލް ބާސްކެޓް ސެންޓަރނޭ

ާގތްަގނޑަކަށް ދެން އަންނަ ސަރ ކާރަކ ން ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެ ފެސިލިޓީތަްއ   ؛ަގޅ  ޓްރެކް ކަހަލަ ވަރަށް ރަނ

އެ ތަންތަނ ަގއި ޕްރޮްގރާމ  ހިންޭގ ވަރަށް ރާއްޖޭަގއި ކ ޅިވަރ  ަވސީލަތްތައް ާގއިމ ެވެގންދާނެ.   ިއ،ރަނަގޅަށް ބަލަހައްޓަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ މަޑ ްއވަރީ  ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ 

 .ށްއާދަމް ޝަރީފަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ބޯޅަ ރ. މީދޫެގ ފ ޓ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ؛އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ   !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ލަސްވަނީ ކީއްވެެގންތޯ އަދި މަސައްކަތް ؟ ކޮން ބަޔަކާތޯ އެ މަސައްކަތް ހަވާލ ކޮށްފައި މިހާރ  އޮތީ؟ ދަނޑ  ނ ނިމި 

؟ ބާްއވަންޖެހޭަވރ ެގ ސަބަބެްއ އެބަ އޮތްތޯ  ންމަސައްކަތްނ ކ ރާ ކ ންފ ންޏަކާ ހަވާލ ކޮށްެގ؟ ނިމޭނީ ކިހާ ތާރީޚެއްަގއިތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މިނިސްޓަރ . ިއއްޒަތްތެރި. ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ލޫފް ޚްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެ

ސިޔާސީ ކަެމއް އ ޅޭ ޮގތަށް ައޅ ަގނޑަށް   ؛އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މީދޫ ދަނޑ ެގ ދެން މައްސަލަ

ދެން   .ބަދަލ ެގންނަން ބޭނ ންވޭ ،ެއކި ފަހަރ  އެކި ޮގތަށް މަސަްއކަތްތައް  ؛ތައް ފެންނަނީ އިނޭގތޯ. އޭެގތެރޭަގއި ކަންތައް

ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ތަކ ރާރ ކޮށް ހަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް    ހެދި ޙަޤީޤަތ ަގއި ހަމަ ލަސްވެެގން މި  ތަފާތ  އެކި ސަބަބ ތަކާ

ވެސް އޮތީ ހަމަ ރާއްޖޭަގއި.    ބޭނ ންވާ ޓާފްލަދޭން. އެކަމަކ   ެވސް އަވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމާވެސް އެބަ ޕ ޝްކ ރަން ވީހާ 

ހަމަ ޓާފްއެކަން ނިމޭ ައޅ ަގނޑ  އެދެނީއިންސްޓޯލ ކ ރ މ   އިރަށް  ހަމަ ކ ރަންވީ. އެހެންވީމާ،    ، ެގ މަސައްކަތް ވެސް 

ސް ައވަހަށް ނިމޭނެ ޮގތެއް ވެއެންމެން އެއްބާރ ލ ންދީެގން މި މައްސަލަ ވީހާ   ،ކައ ންސިލ ން ވެސް  ،ކޮންޓްރެކްޓަރ  ވެސް 

 އެކަމ ަގިއ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ވ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފަރާތ ން ދެވެން އޮތް އެއްބާރ ލ މެއް އެބަ ދެން ހަމަ  ހަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދ ލް ަވޒީރ . ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދ ލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ
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މިނިސްޓަރ މަރ ޙަބާ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ހަލާކ ވެފައި   !ޝ ކ ރިއްޔާ  އ ދައަރަިއ  ދަނޑ   ޓާފް  ކ ރެންދޫެގ    ވާތީ، 

އަދި ؟ އެ ކަމަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. އަދި ވޮލީ ކޯޓ ެގ މަސަްއކަތް ފެށޭނީ ކިހާ ތަނަކ ތޯ  ،ބަދަލ ކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާތީ

؟ ށްދޭތޯ ކ ޅިވަރ ެގ ދާއިރާއިންއަވަރެއްެގ މަސަްއކަތެއް ކ ރި ނ ކ ރ މަށް ކިހާރީމީހ ން ތަމ   ،ތިންވަނަ ސ ވާލެްއެގ ޮގތ ން

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ލޫފް ޚްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެ

މިނިސްޓްރީެގ ބަޖެޓ ން ހަމަ ޚަރަދ ކ ރާ ޮގތަށް އެ މަސައްކަތް    ،އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ތި ވިދާޅ ވިހެން

ކ ރި ކައ ންސިލާ އިޢ ލާންކޮށްެގން  ހަވާލ ކޮށްފައި  ވާނީ  އަޅ ަގނޑ     ށް އަ  އެހެންވީމާ،  ހަަމ   ،އ ންމީދ ކ ރަނީެގންދަން. 

ދެއްވާނެ ކަމަށް. ދެން ވޮލީ ކޯޓ ތައް މިހާރ  ިއވެލ އޭޝަން  ެގންޮގސް  ށްއަސް ައވަހަށް މަސައްކަތް ކ ރި ވެކައ ންސިލ ން ވީހާ 

ލަސްނ ވެ، ކޮންމެ ވެސް ބަޔަކާ ެއކީަގއި ސޮއިކ ރެވިެގންދާނެ ކަމަށް. ދެން   އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ ދެން މާ  ،ނިމި

ރ ެގ ދާއިރާއިން މީހ ން ބިނާކ ރ މަށް ވަރަށް ިގނަ މަސަްއކަތްތައް ހަމަ ކ ރެވެމ ން އެބަ ދޭ. ެއކި ކަހަލަ  ކ ޅިވަ ؛މީހ ން

މިސާލަކަށް ހަމަ ކ ޅ ންތެރިން ބިނާކ ރ މ ަގއި ރާއްޖެއިން ބޭރ ަގއި ތަމްރީނ ތަްއ ހެދ މަށް  ؛އެއްބާރ ލ ން  ،އެހީތެރިކަން

ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން ެއކިއެކި ކ ޅ ންތެރިންނަށް ކ ރަމ ން އެބަ ެގންދަން އިނޭގތޯ.    ވެސް  ޓަކައި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ވަޒީރ  އިއްޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާ  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ ެގ   !ޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލެއް.  ދެ  އޮތް  އެބަ  އަޅ ަގނޑ  

އަދި ެއ ފ ޓްސަލް  ؟ ވޭތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ން ރާއްޖޭެގ ކިތައް ރަށ ަގއި ފ ޓްސަލް ދަނޑ  އެޅިފައިވޭތޯ ، ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ

ވެސް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކ ރީމާ އެބަ    ންލާކ ވެ ޮގސްފަިއާވކަން ހަމަ ކަށަވަރ ދަނޑ އަޅަން ެގންގޮއްސަ ހ ރި މ ދާތައް ހަ

ވޭތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ން  ؟ ކ ޅިވަރަށް ރަނަގޅ  ޮގތ ަގިއ ކިހާވަރެއް ކ ރެވިފަިއވޭތޯ  ،އެ ކ ރި ޚަރަދ ން ރަްއޔިތ ންނަށް  . ނޭގއެ
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އެޅިފައިވޭތޯ ދަނޑ   ފ ޓްސަލް  ސިމެންތިއާއި؟ ކިތައް  ބާކީ  ކިތަްއ    ،ހިލަާއއި  ،ނާޅައި  ހ ރީ  ަގނޑ ވެފައި  ހިލަވެއްޔާ 

  ފައި އޮތް ރަށ ގައިތޯ ސާފ ކޮށްލަދެއްަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . ދެން ެއފް.އޭ.އެމ ން ދިވެހި ސަރ ކާރަށް ދެއްވަން ވިދާޅ ވެ

ތެރެއިން   ދަނޑ ެގ  ދަނޑ ތަކަށްވިހި  ޝ ކ ރިްއޔާ    އެ  ރަނަގޅ .  ަވރަށް  ސާފ ކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔާ  ކިހިނެއްތޯ  ވަނީ 

 ތެރި ަވޒީރ . އިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ލޫފް ޚްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެ

މެންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި  ބަލައިލެވިފައި  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ  އެހެން  ކަމެއް  ދަނޑ   ކިތައް  އ ނދަޫގ ސީދާ  ވަރަށް  ނެތީމާ 

ފަށަން ތަްއޔާރ ކޮށްފައި   ޑ މެން ސަރ ކާރާ ހަވާލ ިވިއރ ގައިނއަޅ ގަ   ،އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަވަން. ެއކަމަކ  ތި ވިދާޅ ވިހެން

ން އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ރަނަގޅ ކޮށް، ހ ރި މަސައްކަތްތަކ ެގ އެްއޗެހިތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކ ވެެގންދިޔަ. ދެ

ބޯޅަ ދަނޑ ެގ އެފް.އޭ.އެމްެގ ފ ޓ  ؛ޅަބޯފ ޓ   . ދެންވާނެ ނިންމައިދީފަ  ޑ މެންނމަސައްކަތް އަޅ ަގ  %90ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް  

ނި  އީއެ   ،މަސައްކަތްތައް  ނިންމައިފިން.  އަމިއްލައަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް  ކަމެއް  ނ ވާނެ  މިހާރ   ންމާފައި  ދެން 

ވީހާ މިހާރ   ެގންދަނީ  މި  އެއަށް  ވީހާ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (...އަވަހަށްވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  އަވަހަށް    އްލެއް ހަވެސް 

ހަމަ    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ހޯދ މަށް... މަްއސަލައަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ވީހާ  އްލެއްހައާދެ!  ައވަހަށް ހޯދައިދޭން  ވެސް 

 ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ހ ރި މަސައްކަތެއް ކ ރާނަން ިއނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . ހެންވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް މ ޢިއްޒ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މ ޢިއްޒ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެންވޭރ 

  ަގއި ދަނޑ ތައް ލިބ މ އި  ބޯޅަ ކ ޅ މަށް ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް މާލޭަގފ ޓ !  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ  

ބޮޑ ކަމ ން އެ ދަނޑ ތައް ކ ޅެން ލިބ މ ަގއި ލިބޭ ކ ލި ވެސް ބޮޑ     ކަމަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި ޑިމާންޑ   ދަތިތަކެއް ހ ރި

؟ މިކަމަށް އެއްެވސް ޕްލޭނެއް މިނިސްޓްރީަގއި އެބަ އޮތްތޯ  ،އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީކަމަށް ފާހަަގކޮށްލެވޭ.  

 ؟އެ ޕްލޭންއަކީ ކޮބައިތޯ ،އޮތް ނަމަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ލޫފް ޚްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަމްކޮިމއ ނިޓީ އެމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް 

ނަމަ ނޫން  ހަމަ  ،ލް ކ ޅެލަންހަމަ މާލޭަގއި މީހ ން ފ ޓްސަ  ، އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ތި ވިދާޅ ވިހެން

. ލިބޭ ފ ރ ޞަތ  ވެސް މަދ ، ދަްއކަންޖެހޭ އ ނދަޫގ ކަމަކަށް ވެފަވަރަށް ދަތި  ބޯޅަ ކ ޅެލަން ދިޔ ަމކީ ެވސް ހަމަ މިއޮތީފ ޓ 

ހޯދ މ ެގ ޮގތ ން ެއްއ    އްލެއްހަފައިސާ ވެސް ިގނަ، ހ ރި ަވސީލަތްތައް ވެސް މަދ . އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން  

ތަންތަނަކީ   މިހާރ   ،ކަމަކަށް އެ  އޭގެއިތ ރަށް  އަދި  އޮތް.  އެބަ  ވިސްނ މެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  ނެގ މ ެގ  ދަނޑ ތައް  ހަމަ 

ދަނީ މަޝްވަރާކ ރެވެމ ން. މިހާރ    ކަންކަން ހެދ މަށް މިހާރ   އޮންލައިންކޮށް ބ ކްކޮށްެގން ީމހ ންނަށް ދެވޭނެ ޮގތަށް އެ

ބޮޑޭ. ބައެްއ    ތާައކ  ދެ ރޭ. އެހާ އަގ ރ  ދަްއކާފައި ހަފ ހަ ހާސް ހަތަރ  ސަތޭކަ ވައަޅ ަގނޑ  ވެސް ކ ޅެންދަނީ ހަމަ  

ކ ރެވޭނެ ކޮންމެެވސް    ައގ ހެޔޮކޮށް މިކަން  މާ  ތަންތަނ ން އެބަ ނަާގ ނ ވަ ހާސް ރ ފިޔާ އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ އެއަށްވ ރެ

އްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް.  ހަށް  ޮގތެއް ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ  މި ބަލަނީ މި އަހަރ  ތެރޭަގއި އެ ކަމަ

އެބަ އެކަމާ ގ ޅިެގން މަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކީަގއި ހަމަ ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާއެއްަގއި މިހާރ  މަޝްވަރާ ވެސް  

 ކ ރެވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަސީމް.ަވޒީރ . ތ ލ ސްދޫ ދާ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

ބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅައިދެްއވާނެ ކަމަށް އިޢ ލާންކ ރައްވާފައި އެބަ ވޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިންމަފ ށީަގއި ފ ޓ 

އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ެއފް.އޭ.އެމް މެދ ވެރިކޮށްހެން.   ؛ށްދާ ޮގތެއް އަދި ފެށޭ ޮގތެއްއަކ ރި  ެއކަން  .ނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް ކ ރިން  

؟ އެހެންވީމާ، މިކަން އޮތް ހިސާބެއް ބައްލަަވއިދެްއވ ން އެދެން. މިކަން އޮތީ ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯ ވިދާޅ ވެދެްއވައިފާނަންތޯ

 ދަނޑ  މިހާރ  ފާޑަކަށް މަސައްކަތް ހ އްޓިފަިއވާ ކަމަށް މަޢ ލޫމާތ  މި ލިބެނީ.  ބޯޅަފ ޓ  ދިއްފ ށީ ،ދެން ދެވަނަ ސ ވާލަކީ

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ ށްނ ދަނީ ކީްއވެތޯއަބާރ  ސްޕީޑ ަގއި ކ ރި  ރަނަގޅަކަށް ނ ހިނާގ. މި މަސައްކަތް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ލޫފް ޚްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެ

ހިންމަފ ށީ މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ެއއީފ ޓ    އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ  ވެސް  ދަނޑ   އޭއެ.އޭ. އެފް  ބޯޅަ  އިޢ ލާންމ ން  ކ ރި  ރ  

ެއްއވެސް    ެގލިސްޓ  މިހާރ   ައޅ ަގނޑަކަށް  ފާހަަގކ ރިހެން،  މި  އަޅ ަގނޑ   ކ ރިން  ދެންމެ  ރަށެއް.  ހިމެނޭ  ތެރޭަގިއ 

އެ ލިސްޓ ަގއި    ،ދާނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި އަންނަނީ  ެއޮގތަށް އެ މަސައްކަތް  ،ޔަީގންކަެމއް ނެތޭ

މަސައްކަތް ރަށްރަށ ެގ  ބައެއް  ކައ ންސިލާއި    ހ ރި  ދާއިރާެގ  އިނގ ރަިއދޫ  ފެށިއްޖެ.  ރަށ ެގ  ހައެްއކަ  ވެސް  މިހާރ  

މިހާރ  ދަނޑ ެގ   ،ދެއްތޯ   މަރ  މާ މ ހިންމ  ކަމަށް ވިދާޅ ވީއެ ރަށަށް މިހާ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ މަޝްަވރާކ ރެވ ނ  ޮގތަށް

އެހެންވީމާ،  ؛ ނެރެމ ން  ކޮށްދީފައިވާނެ. އެޮގތަށް ެއއަށް ހައްލ ތަކެއްބަދަލ ަގއި ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒަށް ބަދަލ ކޮށް އިޢ ލާން

އ ންމީދ ކ ރަނީ މި  އަޅ ަގނޑ   އެ  ،އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ ެގ  ހިމަނައިެގން    ެގ.ޕީ.ައއިންއަންނަ  ތެރޭަގއި 

ކ ރިއަށްހިން ވެސް  މަސައްކަތް  އެއްޮގތަކަށް މަފ ށީެގ  ހަމަ  އަހަރ   މި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް ެގންދަން.  ފެށޭނެ  ވެސް 

މަސައްކަތްކޮށްދޭނަ ައޅ ަގނޑ މެން  ފެށޭވަރަށް  އަހަރ   އަންނަ  ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  އެކަަމކ   ދެން ންަގބޫލެއްނ ކ ރަން.   .

 ދިމާވަނީ. ދިްއފ ށްޓަށް ދިޔައިރ  ފެން އެހާ ކަން އ ނދަޫގ ކަން  ، ވަރަށްިއވަރ  ދިއްފ ށީަގިއ ތި ވިދާޅ ވިހެން ހަމަ ވަރަށް ބަ

ބައިވަ އެއާއެކީަގއި  ދެއްތޯ.  ހ ރީ  ތަނ ެގ  ތިލަކޮށް  އެ  ހިސާބަށް  ހަފ ތާ  އަންނަ  އެކަމަކ   ދިމާވި.  ދަތިއ ނދަޫގތައް  ރ  

ކަަމށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބެނީ. ވަރަށް   އޮތް  ދާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ރޭވިފައި  އިންސްޕެކްޝަނަށް   މަސައްކަތް ނިމ ނީމާބޭސްސަބް

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ބަރ  ޢަލީ ރިޟާންމެއިްއޒަތްތެރި މިލަންދޫ ދާއިރާެގ . ަވޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ވެސް    މި ސަރ ކާރ ން ވަރަށް ިގނަ ކ ޅިވަރ  ވަސީލަތްތައް ރާްއޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއްގައިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ، ގާއިމ ކ ރަމ ންދާކަން އެންމެ ފ ރަތަމަ ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ އެއާއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

ވަނަ އަހަރ ަގއި ާގއިމ ކ ރި ފެންސެއް އެީއ. އެ ފެންސ  ވަރަށް ބޮޑަށް  2009 ؛މިލަންދޫެގ ރަސްމީ ދަނޑ ެގ ފެންސް

ބ ޑ ތައް ފީވެެގން. އެ މަރާމާތ ކ ރެވޭނެ އިންތިޒާމެްއ މިނިސްޓްރީން ީއ  ހަލާކ ވެ، ވަރަށް ބޮޑ  ބަިއ ެވއްޓިފައި އޮތީ. އެ
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ޮގތަށް ކައ ންސި  ،ދެަވނަ ސ ވާލަކީ؟ ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެތޯ ވިދާޅ ިވ  ދަށ ން ޔޫތ ވަޒީރ   ކޮމިއ ނިޓީ ސެންޓަރ     ލ ެގ 

ހަވާލ ކ ރެވިފަ މިނިސްޓްރީއާ  ވަނީ  ައޅ ަގނޑަށް މިހާރ   ވާހަކައެއް  ާގއިމ ކ ރާނެ  ވަސީލަތްތައް  ބޭނ ންވާ  ތަނަށް  އެ   .

ކިހާ އޮތީ.  އޮތީ އަޑ އިވިފައި  މަސައްކަތް  އެ  ސ ވާލަކީ ؟ހިސާބެއްަގއިތޯ  ައޅަން   ، ތިންވަނަ  ވޮލީކޯޓެްއ  މިލަންދޫެގ 

އެ މަސަްއކަތް   އި،ދެއްވަ އިންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލ ކ ރެވިފަިއ އޮންނަތާ ހަތް މަސްދ ވަސް ވެއްޖެ. އެކަން ކައިރިން ބައްލަވަކޮ

 ؟ އަވަހަށް ފެށޭނެ ޮގތެއް ހައްދަަވއިދެްއވިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

  ކ ރާ ދަނޑ  އަޅ ަގނޑ މެން އައިސް ތަރައްޤީ ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މިލަންދޫަގއި ތި ވިދާޅ ިވ ފެންސ  އެއީ

އް އޮތީ ތަރަްއޤީވަމ ންދާ ތަނ ެގ ވަށާފާރާިއ  އެ ނޫން އެހެން ދަނޑެއް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މި ަވގ ތ ެގ އެންެމ ބޮޑ  ފޯކަސް

ތަން އެހެން   ކ ރ ން. އެކަން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ ެގ ިވސްނ މ ަގއި އެ  މި ހ ރިހާ ކަމެއް  އި،ފާ ޓާ  ،ފެންސާއި

އްޔާ. ތި  ކ ޅޭނެ ޮގތެްއ ެވސް ރޭވި ކ ޅިވަރ   ކޮންމެވެސް އެހެންވ ރެ ރަނަގޅ     ނަގޅ ކ ރ މަށްދެން ތި ފެންސ  ރަ  ، އޮްއވާ

އެކަން ހައްލ ކ ރެްއވިއްޖެޔާ ރަށަށް ވެސް ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ މާ ފައިދާވާނެ ދެއްތޯ.   ؛ވިދާޅ ވި ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ 

ަގއި އ ޅޭ  ޓ ދެން ވޮލީކޯ؛ ންޔ ަގނޑ މެން އެންމެން މަޝްވަރާކޮށްެގން ދިއެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކޮންމެެވސް ހައްލަކަށް އަޅ 

ޑިލޭއަކީ ކައ ންސިލ ން ވެސް މި ބޭނ ންވަނީ އެއަށް ބައިވަރ  ބަދަލ ތަކެއް ެގނެސް ހަދަން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެާއއެކީަގިއ  

އެބަ ދަތިތަކެއް ދިމާވޭ.    ،ބަދަލ ެގނެސް ހަދަން ހެދީމާއަޅ ަގނޑ މެން ަވކި ައެގްއަގއި ކޮންޓްރެކްޓ ކޮށްފައި ޮއއްާވ، ެއއަށް  

 ނެ އެާއއެކީގައި ލަސްކަެމއް ކަމަށް ވަނީ. ދެން ކަމެއް ދިމާވިޔަސް ނ ވިޔަސް، ބަޔަކާ މަސަްއކަތެއް ހަވާލ ކޮށްެގން ނ ނިމޭ

 މަސައްކަތް އެްއ އިނޭގތޯ. އެ ބ ނާ ތާރީޚަކަށް ނ ނިމޭ. އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ތަޖ ރިބާއަކީ. ދިހަ ދ ވަހ ން ނިންމަން ބ ނާ 

މަސަްއކަތް ދ ވަސްތަކ ަގއި  މިދިޔަ  އެއީ  ދާނެ.  ހަމައަށް  ައޅ ަގނޑ   ތައް  އަހަރާ  އެހެންވީމާ،  ޮގތަކީ.  ހ ރި  ކ ރެވިފައި 

ވޮ  ،އ ންމީދ ކ ރަނީ މިހާރ   ވެސްލީއެކަމަކ   މަސައްކަތް  ނިމިެގންދާނެ  ދެން  ކޯޓ ތަކ ެގ  ހަމަ  ލަސްނ ވެ  ކަމަށް.    އެހާ 

ކަތ ެގ ފޮޓޯތައް ވެސް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ދެން މާ ލަސްނ ވެ ނިމޭނެ. މަޑ މަޑ ން ކ ރާ މަސައް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 .ބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ ންމެ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަފީފ  ޙަސަން ރ މެންބަ ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ހަބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ . އާދެ! ތ. އަތޮޅ  މަޑިފ ށީަގއި ވޮލީކޯޓެއް އަޅަން 

މި    ،ނޫނީ ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ ނަމަ  ،މި މަސަްއކަތް އަދި ެއއްވެސް ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ ކަަމކަށް  ،ހަމަޖެހިފައިވާއިރ 

އެާއއެކ ަގިއ ެއ ރަށ ަގއި އަޅާ  ހަމަ  ؟ ކ ރިއަށްނ ދަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހ ރެތޯ ސާފ ކޮށްދެއްވަފާނަންތޯމިހާރ   މަސައްކަތް  

ކަންތަްއތައް ކ ރިއަށް ނ ޮގސްެގން ެވސް މި އ ޅެނީ ކީއްެވެގންތޯ   ބޯޅަދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ވެސް މަޑ ޖެހިފައިވާތީ، އެ

ޮގތަށް މި  ޖެހޭ ބައެއް މަޢ ލޫމާތ  މިއިތ ރ ން، އަޅ ަގނޑ މެން މިނިސްޓްރީން ސާފ ކ ރަންއަދި އޭގެ ؟ ސާފ ކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ

ބައެްއ ފަހަރ  މިނިސްޓަރަށް ؟ މަޖެހިދާނެތޯެއައށްވ ރެ ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ސާފ ކ ރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ހަ  ،މަޖިލިސް މެދ ވެރިނ ކޮށް

ވެސް  ނިޒާމެއް  މިފަދަ  ދަންނަާވލީ.  މިހެން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީާމ،  ޖަވާބ ދޭން.  ފޯނަށް  ދަތިފ ޅ ވާނެ  ވަރަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ލޭންޑް މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަށް  ސްޔޫއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  ކަމަށް  އޮެވެގން  ނ ނިމި  މަސަްއކަތެއް  ޕްލޭނ ެގ   

އެއް އެންމެ ދެން ފަސޭހަ   ؛އިނޭގތޯ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތް ހ އްޓިފައި އޮތީމަޢ ލޫމާތ  ލިބެނީ ތި ވޮލީކޯޓ ެގ  

ދާން މިކަމ ަގިއ ކ ރިއަށްދެން ތި ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑާ އެބަ ގ ޅޭ. މެސެޖ ކ ރެވޭ. އެއީ އެންމެ ފަސޭހަ އެްއ ޮގތް    ، ޮގތަކީ

ކަންކަން ސާފ ކޮށްދިނ މަށް ކ ރެވެން ހ ރި   ފ ޅ ންނަށް އެތި ބޭ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ ެގ ވިސްނ މ ަގއި. ައޅ ަގނޑަށް ވީވަރަކ ން

 މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާންމެ އިްއޒަތްތެރި ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މޫސާ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ
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ކ ރެިވ، ބިޑ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވެ، ދ ވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނައިވާދޫެގ ފ ޓ ބޯޅަދަނޑ  އިޢ ލާން

؟  ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯއެ ފ ޓ ބޯޅަދަނޑ  ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރެވޭނީ  ،އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓަރ  އަރިހ ން ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

ވަރަށް  ޒ ވާނ ން  ނަިއވާދޫައކީ  ެއާއއެއްކޮށް  އެ  ިގނަ  އަދި  ވެފައި،  ެއކަށީެގންވާ    ރަށަކަށް  ކ ޅިވަރ ކ ޅޭނެ  ރަށ ަގިއ 

ނެތް ދަނޑ   .ވަސީލަތްތަކެއް  ހަލާކ ވެފަ  ފ ޓ ސަލް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނެތް. ވަނީ  ވެސް  ވޮލީކޯޓެއް  ެއއާެއްއކޮށް  އަދި   .

 އެހެންކަމ ން، މިކަމަށް އެްއެވސް ކަހަލަ ހައްލެއް ލިބިދާނެތޯ މިނިސްޓަރ  އަރިހ ން ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

   މިހާރ  ނިމިފައިވާ ިއެވލ އޭޝަން ؛ވީހާވެސް ައވަހަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ 

ހަވާލ ކ ރ މަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ދަނޑ   ނައިވާދޫ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ައވަހަށް  ވީހާވެސް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް. 

 މަސައްކަތްކ ރާނަން އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީންމެ ިއއްޒަތްތެރި މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

 ...  ސްސްޕޯޓް ކ މ ންދޫަގއި އަޅާ އިންޑޯ ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ . ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ ނިޒާމާ ގ ޅޭ ނ ކ ތާއެްއ. ބަރ ންމެިއްއޒަތްތެރި ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ
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ަވޒީރ  މި ތަނަށް ހާޒިރ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި   ،އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ 

ކަނ ލައި ވަރަށް  ޖަާވބަށް  ދެއްާވ  ވެސް  ބޭނ ންވެެގން.    މެންބަރ ން  ތަނ ަގއެހެންވީމާ،  އަޑ އަހަން  އެ  މި  އ ލ   ޙަމާއި 

 ގާއިމ ކޮށްދެއްވާށޭ.  

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

މާ ތަނ ެގ  މި  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ާގއިމ ކ ރ މަށް  ޙަޝ ކ ރިއްޔާ  އަރިހ ަގިއ  އ ލ   މެންބަރ ންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ 

މެންބަރ ން ވެސް އިްއޒަތްތެރި  އެކ  ދަންނަވަން. އަދި މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދަށް ހ ރިހާ    ތިރާމާހ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އަދަބ އި

 އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ އަރިހ ަގިއ އެދެން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ެއއްޗެއް  ހިތ މަށްޙ ރ މަތްތެރިކޮށް

އަރ ވަމ ން    ، އަޅ ަގނޑ  އެ ފ ރ ޞަތ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ަގިއވާ ޮގތ ން ޢަމަލ ކ ރެްއވީމާ  ،ން އެދިވަޑައިެގންފި ނަމަވިދާޅ ވާ

  !މާފ ކ ރަްއވާ؛ ބަރ  އަޙްމަދ ން މެ  އިްއޒަތްތެރި  ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގވަނީ  ެގންދާނަން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ 

 މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ދެން  ؟ މަސަްއކަތް ފެށޭނީ ކޮން ދ ވަހަކ ތޯ  ެގކ މ ންދޫަގއި އަޅާ އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް   ، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ންނަ ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ  އިނޭގތޯ. ޒ ާވނ ންެގ މަރ ކަޒަކީ އަޅ ަގނޑ   ހ ރަށްރަށ ަގިއ އަޅާފައި މި    ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ 

ދިރިއ ޅޭ، ޒ ާވނ ން އ ޅޭ. އެހެންވީމާ، ިމއީ    ހަމަ  ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެްއަގިއ ެވސް ހަމަ މީހ ންަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މ ޅި  

ެއއީ ބައެއް ރަށްރަށ ަގިއ ޒ ވާނ ންެގ  ؟ ކިހިނެއްތޯ މިނިސްޓަރ  މިކަމ ަގއި ދެކިލަްއވަނީ؟ ކިހިނެއް އޮންނަ އ ސޫލެއްތޯ

 ައންނާތީވެ، ސާފ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން. ޝ ކ ރިްއޔާ.   މަރ ކަޒ  ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއ ސ ވާލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

 ؟ެގ އެލް.އޯ.ސީެގ ތެރެއިން ެގންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް ދެއްތޯއާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ފާހަގަކ ރަްއވަނީ އިންޑި 

މި ކ ރަމ ން  މަސައްކަތްތަްއ  ޖެހޭ   ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަނީ  އެކަމ ަގއި  މި  އ ންމީދ   އަޅ ަގނޑ     ، ދަނީ. 

ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް. ދެން ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ ތައް  ތެރޭަގއި އެ މަސަްއކަތް އިޢ ލާން  ެގޓަރ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަތަރ ވަނަ ކ އާ
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ވަރަކަށް ރަށ ަގިއ  ެގންދަންވީ. މިހާރ  ާގތްަގނޑަކަށް ހަތްދިހަ  ހަމަ ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވޭ ވަރަކ ން ކ ރިއަށް

ެއކިެއކި ސަރ ކާރ ތަކ ން ާގއިމ ކ ރި ޒ ވާނ ންެގ  ؛ ރިތެރޭަގއި ސަރ ކާރ ން ާގއިމ ކ ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ  އެބަ ހ ރި. އޭެގ

ހިންާގ  އޭގެ އަދި  މަރ ކަޒ ތަކާއި   ބަދަލ ކޮށްެގން  މަރ ކަޒަށް  އިމާރާތްތައް ޒ ވާނ ންެގ  ބައެއް  ހ ރި  ރަށްރަށ ަގއި  އިތ ރަށް 

 ؛. އެހެންވީމާ، މ ހިންމ ތަންތަން ވެސް އެބަ ހ ރި. ެއކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ މަސައްކަތްތައް ރޭިވެގން ކ ރިއަށް އެ ެގންދަނީ

ތެރޭަގއި  ބޮޑ  ކަމެއް އޮތީެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ރަށ   ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ރަށްރަށ ަގއި ޒ ވާނ ން ރޭަގނޑ  ކ ރާނެ މާ

ލަން ކ ޅިވަރ ކ ޅެލައި ހަދާޮގސް އެްއ ތަނެއްަގއި ހަމަ ެއ މީހ ންނަށް    ،ވ ރެ   އެޮގތަށް ކ ރާނެ ކަެމއް ނެތިފައި ތިބ މަށް

ކަމަށްފ ރ  އޮެވއްޖެ  ހަމަ  ،ނަމަވާ   ޞަތ   މައްސަލަތަކަށް ވެސް  އިޖ ތިމާޢީ  އެހެން  ދިމާވާ  ހައްލަކަށް  އެ  ގައިމ  ވެސް 

 ވެެގންދާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްންމެއްޒަތްތެރި އި ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

އެއީ މިހާރ   ؛ ގ ޅޭނެ ނަންބަރެއް ަވޒީރ ގެ   ޖެހޭ އެބަ.ވަރަށް ބޮޑ  ކަމެއް ަވޒީރ  ކޮށްދެްއވަން  ށްޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅ ަގނޑަ

ނަންބަރ  ނ ލިބިެގން އ ޅޭތާ. ދެން  އަޅ ަގނޑަށް  ތިން މަސް ވެއްޖެ  ާގތްަގނޑަކަށް ދެ  އެބަ.  ލަން ބޭނ ންވޭއަޅ ަގނޑ  ގ ޅާ

ހަމައެކަނި ަވޒީރާ ގ ޅޭނެ ފޯނ     .ތްައޅ ަގނޑ  އެހެން ކަެމއް ނެ؛ ނ ބައި ކ ރެވެނީ  މެސެޖ  ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  

 ނަންބަރެއް އަޅ ަގނޑަށް ދެްއވ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކަށް  މި ޖަލްސާަގއި ކ ރެްއވ މަ  ،ެއކަން ވަކިން ކ ރެއްވި ނަމަވެސް ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ 

އަޅ ަގނޑަކަށް އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ެގ އަރިހ ަގއި ދެންނެޭވކަށެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، ތި ދެ ބޭފ ޅ ންނަކީ ވެސް ބޯޅަދަނޑ ން  

ސަބަބަކާ ހ ރެ ނަންބަރ ތައް   ކޮންެމވެސް ންނަމަވެސް،  އެހެވެސް، އަދި އެހެން ތަންތަނ ން ވެސް ވަރަށް ާގތް ދެ ބޭފ ޅ ން.  

ސ ވާލެްއެގ  .  އަޅ ަގނޑ   ންބަރ ތައް ދެ ބޭފ ޅ ން ފަހ ން ހޯއްދެވ މަށް ދަންނަވާނީވަނީ. އަލ ން ައނބ ރާ ނަ  ެގއްލިފަިއ މި

 . ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ބަރ  ޢަބްދ ން މެ ިއއްޒަތްތެރި ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގނަން. ޮގތ ަގއި ނާރ ވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމ 
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މި ދައ ރ  ނިމޭއިރ ަގއި    ރައީސް ޒ ވާނ ންނަށް ވެފައިާވ ަވއ ދ ތައް  !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ ޔަީގންކަމެއް ވަޒީރަށް އެބަ އޮތްތޯ ވަރެްއެގކަމ ެގ ކިހާ ފ އްދައިދެވޭނެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ރައީސް    ،ނަމަވާ  ކަމަށް  ޙަޤީޤަތަށް ބ ނާ  ،ވެސް  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ 

ކަންކަމަށް ހީނ ކ ރާ  ވ ރެ  ވައ ދ ވެަވޑަިއެގންނެވި  އިނޭގތޯ.  ކ ރެވިއްޖެ  ރަނަގޅަށް  މާ  ބަދަލެއް ވެސް  ބޮޑ   ވަރ ެގ 

ކެރިފޯރ ންތެރިކަން    އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ޅި މި ދާއިރާއަށް ެގނެވިއްޖެ. އެކަމަކ  ެވސް

ވެސް ބޮޑަށް މި ބަދަލ  ެގނެސްދެވޭތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނީ މަސައްކަތްކ ރަމ ން. ޭއެގ ކ ރިން  ވީހާ  ވަރަކ ންހަމަ ހ ރި

އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑަށް  ލިބޭނެ.    ޖަވާބ   ވެސް  ގ ޅޭނެ، މެސެޖ ތަކަށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑާ  ؛ފާހަަގކ ރެްއވީެއ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

ެގ ވިސްނ މ ަގއި ހަމައެކަނި ހ ރި ތަފާތ . ހީފ ޅ ވަނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އި؛ ހީވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އަސްލ  އަޅ ަގނޑ  ނ ކޮށްދޭން އ ޅެނީއޭ. އެކަހަލަ އެްއވެސް ކަމެއް ނޫން. ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެބަދޭ އެކި ސަބަބ ތަކާ  

ކައ ންސިލާ ބައްދަލ ކޮށް،    . ފީައލީއްތޯދެ  ނޫންއެއް  ދޫތްބިލެ؛ ހެދި ޑިލޭވެެގން. މި ފަހ ން ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ކައ ންސިލ  

އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަމ ން މި ދަނީ   ،އިންޑޯ ވޮލީެގ މަސައްކަތް؛ އެ ވިދާޅ ވާ އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް

އިޢ ލާން ވެސް  ހަފ ތާަގއި  އަންނަ  ލަސްކ ހަމަ  ހާލެއްަގިއ  ެއްއވެސް  ވިސްނ ރާ ކ ރެވޭތޯ.  އެްއވެސް  އެކަހަލަ  މެްއ  ކަށް، 

ެއއީ އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ކ ޑަކޮށް    ކ ރެްއިވއްޔާ.ކ  ނެތް. އެކަހަލަ ކަމެއް ނ ވެސް ކ ރާނަން އިރާދަޔައަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެ 

 ވިދާޅ ވި ވާހަކައެއްހެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ހިތްހަމަނ ޖެހ ން ލަސްވާތީ އޮތީމައެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  އެރ ވޭނެ އަދި. ެއއީ    . އަޅ ަގނޑަށް އެއް ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 އަށް.  هللاބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ ންމެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ނަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ންނޮޅިވަރަ
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އައ ޓްޑޯ ޖިމެއް ހަދަން މިނިސްޓްރީން    އިފަރ ަގންދެން ނޮޅިވަރަ؟ ކިހާތާކ ތޯޝ ކ ރިއްޔާ. ނޮޅިވަރަމް ފ ޓ ބޯޅަދަނޑ  ނިމޭނީ  

 . ތީޮގތަށް އޮ  ށް އެއްޗެހި ލިބޭމަ ނޮޅިވަރަ  ،އްސާ ހަމައަށް ދިޔައިރ އްޗެ ފަިއ ބިން ދެއްކިން. އެގ ޅަިއެގން ބިން ކަނޑަައޅާ

 ދެން ތިންވަނަ ސ ވާލަކީ...  ؟ މެއްތޯއެްއޗެހި ފޮނ ވައިފައި އިނީ ކ މ ންދޫއަށް. މިއީ ކޮން އ ސޫލަކ ން ދިޔަ ކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ބަރ ންމެ ިއއްޒަތްތެރި  މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ފަރ ަގިއ  ން އެްއޗެހި ހ ންނާނީ ނޮޅިވަރަެގކ މ ންދޫެގ އެްއޗެހި ހަމަ ކ މ ންދޫަގިއ ހ ންނާނީ. ނޮޅިވަރަމ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  !ެގންދަވާ  އެ ރަށެްއެގ ތަކެތި އެ ރަށެއްަގއި ހ ންނާނީ. އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ކ ރިއަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ނަޝީދ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ  އިރާެގދާ ނޮޅިވަރަމް

ފަރަށް ލިބ ނ  އަތޮޅ  ންކޮޅިވަރަ  ،ކ މ ންދޫއަށޭ އެްއޗެހި ފޮނ ވީ. ދެން ތިންވަނަ ސ ވާލަކީ  ،އްމިނިސްޓްރީން ދިން ޖަވާބެ

އަންހެން، ފިރިހެން. އެކަމަކ  ދަނޑ  ބެހިއިރ  މި ފަހަރ  ލައްަވއިލީ ؛ ޗެމްޕިއަންކަން  ވޮލީެގ  ދޭތިން ވެސް  ންމ ބާރާތ 

ކޮށްދޭން.   ކ ަގއި ކ ޅިވަރ ން ހޯދާ ވަނަތަކަށް ވޮލީެގ ކަންތައްތަޮއވޭއެހެން ރަށްރަށަށް. މީެގ ކ ރިން އިސްކަންދޭ އ ސޫލެއް  

 ؟ ލީކޯޓެއް ލިބޭނީ ކިހާތާކ ތޯފަރަށް ވޮންނޮޅިވަރަ ؟އެހެންވީމާ، ެއއަށް ހައްލެއް ލިބޭނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވރަށް ިގނަ ތަކެތީެގ ވާހަކަ އެހިއްޖެ.  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ
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ވެެގން    ދ ވަސް  ނޮޅިވަރަމްެގ ދަނޑ  އެއީ އެންމެ އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ން ިގނައާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ފަިއ ދެއްތޯ މަސަްއކަތް  ޮގއްސަ އޮތް ދަނޑ . އެކަމަކ  މިހާރ  އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި، ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ވަނީ އަންާގ

މާ ލަސްނ ވެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް. ރަށަކަށް ޮގސް،    ، ދެންމާ، އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ  މި ކ ރަނީފަށަން. އެހެންވީ

ރަށެއްަގިއ    ޖެހ ނީމަ ވެއްޔެއް ނ ލިބޭ. ވެލި ެގންނަން ހ ންނަ ތަން އޮންނަނީ ބޮޑ ދަނޑަށް އަޅަން ބޭނ ންވާ ވެލި ހޯދަން

މިކަހަލައްވެއްޖެ  ައގ ކިޔާ.  މިލިއަނ ން  ހޯދައިލާއިރ   އަެގއް  މަސަްއކަތަށް  އެ  ދ ރ ގައި.  ވަރަށް  ކަންކަން ޔާ  ބަިއވަރ    

އަޅ ަގނޑަށް  އެކަމަކ   މިހާރ   އެހެންވީމާ،  އެބަދޭ.  ލަސްވެެގން  ވަރަށް  މައްސަލަތައް  ބައެްއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ދިމާވެެގން 

. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ފެށޭނެ. ދެން އިއްޒަތްތެރި  ވަނީ ހައްލެއް ހޯދިފަ  މި   ކަމަށް  މިހާރ  އެ  ،މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ން

އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ  ޢީ އެ ފާހަަގކ ރެއްިވހެން، އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ރަށެއްެގ އެްއޗެއް އެ ރަށަކަށް ދާނީ.  މެންބަރ  ރާ

ެއކަމަކ  ތި ބޭފ ޅ ން ވެސް އައ ޓް   ޖިމެއް ޑޯކިހިނެއް ދީފައި އޮތް ޖަވާބެްއ ކަމެއްެގ ވާހަކަެއއް ކަމެއް ތި ވިދާޅ ވީ. 

ނަމަ ކަމަށްވާ  އިނޭގތޯ.    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ބޭނ ންވާ  ހޯދައިދެވޭނެ  ތެރެިއން  އެކަމ ެގ  ހައްލެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް 

އާދެ!  ؟  ޖިމެއްެގ ވާހަކަދެއްތޯޑޯައއ ޓް  ،ފަރަށް ތި ވިދާޅ ވީ ން ނޮޅިވަރަ  .އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރާނަން

ށް ކޮށްދެވެން ހ ރި މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނަން.  ޖިމެއް ހޯދައިދިނ މަށް އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަޑޯއެހެންވީމާ، އައ ޓް 

ށް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ބަލަން. ކަރަވަ  އެ ؛ރަށެއްތޯދެން ވަސީލަތްތައް ގާއިމ ކ ރ މ ަގއި ަވކި ވޮލީން ކާމިޔާބ  ހޯދަނީ ކޮން

ވެސް   ނާއިރ އެކަމަކ  މިހެން ބ   ދެން  ރަށެއްތޯ ެއންމެ ބޮޑަށް ބަލަން.ކ ޅެނީ ކޮން  ައސްލ   އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވަނީ

ކީްއވެހޭ ތި ރަށ ަގިއ    ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ވެސް ވިދާޅ ވާނެހަމަ  ބައެއް    ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި އެޅީމާ

، ފ ޓ ބޯޅަ އެބަ  އޭ ިގނައިން ވޮލީ އެބަ ކ ޅެ  ފަިއ، މި ރަށ ަގއި ނޭޅީ. ތިމަންނަމެންެގ ދާއިރާެގ މިވެނި ރަށެއްަގއި މާއަޅާ

ކ ރާ މަސައްކަތް ވެސް އަސްލ  ވަރަށް ބޮޑަށް    އެ   ޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ރަށެްއެގ ކައ ންސިލ ތަކ ން. ދެން މީަގއި އައޭކ ޅެ

ހަމަ   ،ކ ރާ ކަންތަކ ަގިއ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މިނިސްޓްރީން މި

މަށް ޔ ެގންދި   ޑ މެންެގ މިނިސްޓްރީެގ މަސައްކަތްތައް ހަމަ ކ ރިއަށްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އަޅ ަގނ

ދެްއވާ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޕްރެޝަރ ވެސް ކ ރަްއވާ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓ     މެއްވަރަށް ބޮޑ  އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާ. ެއއްބާރ ލ 

ކަމ ެގ ޔަީގންކަން އަޅ ަގނޑ  ދެން.  ނެދޭހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށް  ހަމަ  ވަރަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮށްދެވެން ހ ރިތަންދޭ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . 
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 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެޖެންޑާ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ތިދާއީ ބަހ ސް.  ބ ށް. އެއީ އިއަ   7އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

  ބަހ ސް. އީތިދާއިބ  -7އައިޓަމް  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް   ،ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   -7.1

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

ހ ށަހަޅާ   ޓަކައި  އިލްތިމާސްކ ރ މަށް  ސަރ ކާރަށް  ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް  ދަތިތައް  ކ ރިމަތިވަމ ންދާ  މި ަގހިންގ މަށް  ރާރ . 

ވަނަ    6ވަނަ ދައ ރ ެގ    2އަހަރ ެގ    ވަނަ  2022  ،ަގިއ ބޭއްވ ނ   2022  މޭ  25ޤަރާރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވިފަިއވަނީ  

ދެްއވާނީ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. އިއްވަރާރ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ ަގ  ޖަލްސާަގއި. މި

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ެގ  ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ   ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިއދާރީ`. ޝ ކ 

ކައ ންސިލ ތަކަށް ތަންފީ  ދަށ ން  ބާރ ތައް  ދަތިތައް  ޒ ލިބިދީފައިވާ  ކ ރިމަތިވަމ ންދާ  ހިންގ މަށް  ކައ ންސިލ ތައް  ކޮށް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2010/7ރާރ . މިއީ ާގނޫނ  ނަންބަރ   ަގއިލްތިމާސްކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާ  ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް  

  ، ެގ ދަށ ން ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކާިއ، އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކާއި( އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ 

ކައ ންސިލ ތަކާ އަދާކ ރ މަ  ރަށ   ޒިންމާތައް  ބާރ ތަްއ  މަތިކޮށްފައިވާ  ލިބިދީފައިވާ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ޓަކައި  ށް 

ކައ ންސިލްތައް ހިންގ މަށް ކ ރިމަތިވަމ ންދާ ދަތިތައް ހައްލ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސްކ ރ މަށް   ،ތަންފީޒ ކ ރ މަށާއި

ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން    ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް)  7/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ފަހެރާރެއް. ދެންަގޓަކައި ހ ށަހަޅާ  

ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކަށް މަތިކޮށްފައިާވ    ،ތަކާއިއަތޮޅ  ކައ ންސިލ   ،ެގ ދަށ ން ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކާއި(ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ 

ތަންފީޒ ކޮށް ފ ރިހަމައަށް  ހިނދ   ،ޒިންމާތައް  ކ ރިމަތިވަމ ންދާ  ދަތިތަްއ  ބޮޑެތި  ހިންގ މ ަގއި   ، ކައ ންސިލ ތައް 

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް    ،ނޫނީ ޮގތ ން ބާރ ވެރިކަން ލިބިދީފައިވީ ނަމަވެސް ކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރ މ ގައިކައ ންސިލ ތަކަށް ާގ

ކ ރިމަތިވަމ ންދާތީާއއި ދަތިތައް  މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ޮގތ ން  ސިވިލް  ،މާލީ  ރވިސްެގ  ސަ  ެއޮގތ ން 

ކ ރ މ ެގ  ކ ރ މަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލ އެޮގތ ން މަސައްކަތް   ،އި ތެރެއިން ބޮޑެތި ދަތިތައް ކ ރިމަތިވާކަން ފާހަަގކ ރެވޭތީއާ

މ ަވއްޒަފ ން އެދ މ ން  ޮގތ ން  ކޮށްނ ދެއްވަ   ،ހޯދ މަށް  ސިވިލް  އި،ެއކަން  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތައް   ރ ކ ރ ވާލަިއެގން 
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ކޮށްފައިވާ  ން ލާޒިމ ރ ކޮށްދޭކ ރ މަށާއި، ކައ ންސިލ ން ފޯރވިސްއިން އެންގ މާިއ، ކައ ންސިލ ެގ މަސައްކަތްތައް ހަރ ދަނާސަ

ން ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މ ވަްއޒަފ ން ނެގ މަށް ކައ ންސިލ ަގއި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމައިެގން ކައ ންސިލ ެގ އާމްދަނީ

ނ ދިނ މާއި، މިފަދަ ބައެއް ރވިސްއަށް އެދ މ ން ެވސް މ ވަްއޒަފ ން ނެގ މަށް ހ އްދަސަ  މ ވަްއޒަފ ން ހޯދ މަށް ސިވިލް

އޮފް  އެސްޓ ތަކަށް  ރިކ  ލިބޭތީއާއިމިނިސްޓަރީ  ހ އްދަ  މަ  ، ފިނޭންސްއިން  ކ ރާ  ާގކައ ންސިލ ތަކ ެގ  އ ފެއްދ މަށް  މ ތައް 

އަދި    ،ެގ މ އްދަތ  ނަާގތީއާއި ތާހަފ   5ތާއާއި  ހަފ   3ރިވސްއިން އެޕްރޫްވކ ރ މަށް މަދ ވެެގން  ސަ  ރިކ އެސްޓ ތައް ސިވިލް

  ، ދ ވަހ ެގ މ އްދަތ  ނަާގތީާއއިމަސް   އެއް މަދ ވެެގން  ށް ހ އްދައަށް ލިޔ މ ންމި ހ އްދަ ލިބ މ ން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރީއަ

އެދ މ ން  2021 އެލް.ޖީ.ޭއއިން  ފޮނ ވ މަށް  އޮނިަގނޑ   ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  އަހަރ   އޮނިަގނޑ     ،ވަނަ  ކައ ންސިލ ތަކ ން 

 އާ އޮނިަގނޑ  ފޮނ ވ މަށް ެވސްވަނަ އަހަރ  އަނެއްކާ   2022އޮނިަގނޑ  ފާސްނ ވެ    ،ނަަމެވސް  ފާސްކޮށް ފޮނ ވާފަިއވީ

އަހަރ ެގ    5ކައ ންސިލ ެގ    ،އެންގ މާިއ، މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ބޭނ ންވާ މ ވަްއޒަފ ން މަދ ވެފައިވާތީއާއި 

ކ ރ މަށް  އަހަރ  ނިމިެގންދާއިރ  އޮނިަގނޑ  ފާސްނ ވ މާއި، ރަށްވެހި ޚިދ މަތް ދިނ ން ހަރ ދަނާ  ެއއްދައ ރ ެގ ތެރެއިން  

ތަންފީމ ވަްއޒަފ  ނިންމ ންތައް  ނިންމާފައިވާ  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ނެގ މަށް  ހެދ މަށް    ،ނ ކ ރެވ ާމއިޒ ން  އޮނިަގނޑ ަގއި 

ކަނޑައެ  މ ވައްޒަފ ން  ކ ރ މަށް  ރ ކ ރ ވާލަިއެގން  ަމސައްކަތް  އ ސޫލ ަގއި  އަންާގފަިއވ މ ންފޮނ ވާފައިވާ  ބޮޑ    ،ޅ މަށް 

އ ސޫ ކައ ންސިލ ތަކަށް  ނިސްބަތްވާ  ނ ފެތޭތީއާއި އާބާދީތަކަށް  މަސައްކަތް  ،ލ   ރ ކ ރ ވާލައިެގން  ިގނަ    ،ނަމަ  ކ ރާއަދި 

ހ އްޓޭތީާއއި  ފޯކަސްކޮށްެގންކަން   ،މަސައްކަތްތަކެއް  އާބާދީތަކަށް  ކ ދި  ފޮނ ވާފައިވަނީ  ހެދ މަށް  އޮނިަގނޑ  

އެހެން    ،ން ިގނަ ޚިދ މަތްތަްއ ހ އްޓިފައިވާތީއާއި ފާސްނ ވެެގއޮނިަގނޑ     ކެްއެގހ ރިހާ ކައ ންސިލ ތ  ،ފާހަަގކ ރެވޭތީއާއި 

ސިވިލް މަސަ  މ އައްސަސާތަކ ެގ  ނަަގމ ންދާތީއާއި ާގރވިސްެގ  މީހ ން  މ ސާރަތަކ ަގއި  ބޮޑެތި  މ ަވއްޒަފ ން    ،މ ތަކަށް 

ންމާ  ނ ބައްދަލ  ޒި  ރވިސް މ ަވއްޒަފ ންެގ މ ސާރައާސަ  މަދ ވ މ ެގ ސަބަބ ން ކައ ންސިލ ތަކ ަގިއ މިހާރ  ތިބި ސިވިލް 

މަޖ ބޫރ ވެފައިވާތީާއއި ޚިދ މަތް  ،އ ފ ލ މަށް  އާބާދީތަކަށް  ސަބަބ ން ބޮޑެތި  ތިބ މ ެގ  މ ވައްޒަފ ން  މަދ   ދިނ މަށް 

މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ރައްޔިތ ންެގ    ،ކ ރާ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި ލަސްވެ ލާޒިމ   މަށްކައ ންސިލ ތަކ ން ފޯރ ކޮށްދިނ  

 ށްމަާގރިވސްަގއި އެދ މ ން ަވގ ތީ މަ ސަ  މ ވަްއޒަފ ން ނެގ މަށް ސިވިލް   ،ޒ ވަމ ންދާތީާއއިޝަކ ވާ ކައ ންސިލ ތަކަށް އަމާ 

ދިނ މާއި، މިކަމ ެގ ސަބަބ ން މ ވަްއޒަފ ން ަވޒީފާއަށް އަހ ލ ވެރިެވ މަސައްކަތް  މ އްދަތަށް ހ އްދަ  ގެ އަހަރ   2ނެގ މަށް  

އަދި ރަނަގޅ     ،ވަޒީފާއިން ވަކިވާތީާއއި  ދަތ  ހަމަވެފަށާތާ ކ ޑަ މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ަވޒީފާެގ މ އް  ރަނަގޅަށް ކ ރަން

ދަތިވާތީއާއި  ލިބ ން  މ ަވއްޒަފ ން  ކ ރ މަށް    ،ކޮލިފައިޑް  ކަންކަން  މަތިކޮށްފައިވާ  ާގނޫނ ން  ކައ ންސިލ ން ލާމަރ ކަޒީ 

ހ އްދައަ ނެގ މަށް  މ ވަްއޒަފ ން  ކ ރިމަތިވ މާިއ،  އެދ މ ންހ ރަސްތައް  ނަަގން   ،ށް  ކޮންޓްރެކްޓަށް  މ ަވއްޒަފ ން  ވަގ ތީ 

ރަށްރަށ ެގ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން   ،އެދިފަިއވާ އަދަދަށްވ ރެ މަދ ކޮށް ހ އްދަދިނ މާއިހ އްދަދިނ މާއި، އަދި ހ އްދަދޭއިރ ަގއި  

ހ އްޓިފައިވާތީއާއި  މަސައްކަތްތައް  ނިންމަމ ންދާ  ،ނ ހެދި  ކަންކަން  ރަށްރަށ ެގ  ވ ޒާރާތަކ ން  އަތޮޅ    އިރ ސަރ ކާރ ެގ 
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ކައ ންސިލ ތަކ ެގ   ރަށ   ކައ ންސިލާިއ  އަތޮޅ   ނޭނގ މާއި،  އެކަންކަން  އަތޮޅ ކައ ންސިލަށް  ނެތި  ބަހެއް  ެގ  އެްއވެސް 

ނިންމަމ ން ކައ ންސިލ ކަންކަން  ސިޓީ  އަދި  ހަނިކޮށްލިބިތަކަށް  ދިއ މާއި،  ބާރ ތައް  ކަންކަން   ،ދީފައިވާ  ސަރ ކާރ ން 

ކަންކަން   ސަބަބ ން ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް ހ އްޓިފައިވ ާމއި، މިމ ެގ  ޔ ދިނިންމަމ ން

ކޮށްފަިއވާ  ތަކާއި، އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކާއި، ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ާގނޫނ ން ލާޒިމ ސިލ ކައ ން   މިޮގތަށް ހ ރ މ ން ސިޓީ

ނ ކ ރެވި ކ ރިމަތިވަމ ންދާތީ    ،މަސައްކަތްތައް  ދަތިތައް  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  ރައްޔިތ ންނަށް  ސަބަބ ން  ެއކަމ ެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ   167ކައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ކ ރ މަށް ޓަމިކަންކަން ހައްލ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސް

މި   އަޅ ަގނޑ   ަގދަށ ން  ފ ރ ޞަތަށް.  ދެްއިވ  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ   ރާރ  

 ބަހ ސްކ ރަން.  ކަމަށް  ވާނެވަގ ތ ކޮޅެއް ދެއް މީދ ކ ރަން އަދި އަޅ ަގނޑަށްންއ 

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ބަހ ސްެގ  .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ަގރާރ ެގ  މެންބަރ ެގ  ހ ޅ ވާލަނީ އިްއޒަތްތެރި  މި ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ  

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ،އަރ ވަނީ ވަގ ތ . އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ބައެއް ސަބަބ ތަްއ  ؛ރާރ  މި ހ ށަހަޅާ ސަބަބ ތައްަގއާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  މި 

  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  ބޮޑ  އިޞްލާޙާ  ،ރާރ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް އެނިގަވޑައިަގންނަވާނެަގއަޅ ަގނޑ  މި ހިމަނާލީ  

އަޅ ަގނޑ މެން  ދ ަވސް މި ހޭދަވީ.  އަހަރ   ެއއްެއކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން    ވ ނ  ކައ ންސިލ ތަކާކ ރެ ބ ޚާއެކީަގއި އަލަށް އިންތި

ވެެގން   އަހަރ   ެއއްމީދ ކޮށްެގން ތިބީ ސަރ ކާރ ން ނަމަވެސް ނ ވަތަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނަމަވެސް މިކަމ ަގއި  ންއ 

ކަންތައްތައް ހައްލ ކ ރ މަށް   ރި އ ނދަޫގތައް ދެނެަގނެ މިކައ ންސިލ ތަކަށް ހ ރި އ ނދަޫގތައް ދެނެަގތ މަށް ޓަކައި، ނ ަވތަ ހ 

ަގބޫލ ކ ރާ ޓަކައި   އަޅ ަގނޑ   ަގބޫލ ކ ރީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ފެށިދާނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތްތަކެއް   ރަނަގޅ  

ިމހާރ  މި ފެށެނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ މި  ޮގ ކަށް ދިމާވެފައި  އެކީަގއި މިހާރ  ކައ ންސިލ ތަ  ރާރާަގތ ަގއި އެ މަސަްއކަތްތައް 

ސަރ ކާރަށް ކައ ންސިލ ތަކަށް   ނޭގ މާލީ ކަންތައްތައް ދެން މިއަޅ ަގނޑަށް ދެން އެ ؛ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އ ސޫލީ  ،މިހިރަ

ހ ރި. ބަެއއް ކަހަލަ ާގނޫނީ ފ ށ އެރ ންތައް ވެސް    ނ ދެވޭނެކަން. އެހެންނަމަެވސް އ ސޫލީ ބަެއއް ކަންތައްތައް އެބަކޮށް

އަޅ ަގނޑ     ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހައްލ ކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ ތައް މަދ ވެެގން  ހ ރި. އެކަންތައް  އެބަ

  ބޮޑ  އ އްމީދަކާ  ެއކީަގއި ވަރަށް އާ ކައ ންސިލ ތަކާ؛ ރާރ  މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގއި މި ހ ށަހެޅީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްަގމި 

ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ޚިދ މަތްތައް ފ ރިހަމަވެ،    ،މީދ ތަކެއްންއ އެކީަގއި ކައ ންސިލ ތައް މަސަްއކަތްތައް ފެށީ. ރަްއޔިތ ންެގ ހ ރި  
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ބްލޮކް ްގރާންޓެއްެގ ވާހަކަ  މީދ ތައް ހ ރި.  ންކަމ ެގ އ ވ ރެ ރަނަގޅ ވާނެ  ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތްތައް އިހ ނަށް

ނޭގ އެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި   ،ސަރ ކާރ ން އެންމެ ބާރަށް ދެއްކީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ެގނެވ ނ އިރ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް

ޙަޤީޤަތ ަގއި ލިބޭ އެތިކޮޅ  ވެސް މި   ؛. ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީވަނީ މަދ ވެފަ  ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ އިންތިހާއަށް މި  ، އެްއޗަކީ

މ ތައް އިތ ރ ކޮށް، ސިޔާސީ  ގާ ސިޔާސީ މަކ ރަނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ނ ވަތަ ސަރ ކާރ  ދެމެހެއްޓ މަށް ޓަކައި.  ޚަރަދ 

ލާމަރ ކަޒީ    މ ތަކަށް މީހ ން ނެގ މަށް ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހޭދަކ ރެވޭކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގ މި ކ ރެވެނީ.ާގމަ

ޔަީގނ ން ވެސް ސަރ ކާރ  މި އޮތީ. ސަރ ކާރ     ،ހަރ ކޮށް ވާހަކަދައްކަމ ން ދިޔަ ޕާޓީއަޑ ކޮށްެގން ޤައ މ  ހިންަގން އެންމެ  

އެ ހިންަގނީ.  މާލީމިއަދ   ދަންނަވާހެން  މި  އެހީތެރިކަން  ހެންނަމަވެސް،  ދޭންޖެހޭ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ވަކިން    ،ޮގތ ން 

ނ ދެވި އެހީތެރިކަން  މާލީ  ބ ނާ  ާގނޫނ   ފެއިލްވަމ ންދާ  ،ޚާއްޞަކޮށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މިއަދ     ކައ ންސިލ ތައް  ތަން 

ބެވި ކައ ންސިލަރ ން ެވސް މި ކަންތައްތައް ިމޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަދި ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ިމައދ  ތިއް

  ަގއި ކައ ންސިލ ތަްއ ފެއިލްކ ރާ ކަމަށް ކައ ންސިލ ތަކ ން އެބަ ަގބޫލ ކ ރޭ. ބްލޮކް ތ އެއީ ސަރ ކާރ ން ަގސް  ،ހ ރ މ ން

ނ ދިނ މާ ހަމައަށް  ފަިއސާ  ދޭ  ޮގތ ަގިއ  ސަ  ބްލޮކް  އި،ްގރާންޓ ެގ  މީެގކ ރިން  ހަމަޖެއްސ މަށްފަހ   ރ ކާރ ން  ްގރާންޓ  

  ، ޮގތަކީ   ވާ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ޒިންމާެގ ތެރެއަށް އިތ ރ ެވެގން މި ؛ދެމ ންދިޔަ ބައެއް ކަހަލަ މ ސާރަތައް ކައ ންސިލ ތަކަށް

މ ސާރައާއި  ބްލޮކް މީހ ންެގ  ދިނ މަށްފަހ   ،ްގރާންޓ ން  ފައިސާ  ޚަރަދ ތަކަށް  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  އެއްެވސް   ،އެހެނިހެން 

ްގރާންޓ ެގ ތެރެއިން. އަދި ބައެއް ކައ ންސިލ ތައް އެބަ    ލ ތަކަށް ޕްލޭންނ ކ ރެވޭކަން ބްލޮކްކަހަލަ ޕްރޮގ ރާމެއް ކައ ންސި

ބްލޮކް ލިބިެގން ؛ްގރާންޓ   ތަހައްމަލ ކ ރޭ  އެތިކޮޅ   ލިބޭ  ޚަރަދ ތައް    އެ  ކ ރަންޖެހޭ އަސާސީ  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ވެސް 

އިއް ފާހަަގކ ރޭ.  އެބަ  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ބަެއއް  ތިބިކަން  ރައީސްނ ކ ރެވި  ލޯކަލް    ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ؛ޒަތްތެރި 

ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މ ަވއްޒަފ ން ތިބެން   ،ވަނަ މާްއދާަގއި މި އޮންނަނީ  61 ަގވާއިދ ެގ  އީކައ ންސިލ ތަކ ެގ އާންމ  އިޖ ރާ

ނިޓީ ކައ ންސިލ   ކޮމިއ   ،ދެ ވައްތަރެއްެގ މ ވަްއޒަފ ން ކަމަށް. އެއީ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އިދާރީ މ ވަްއޒަފ ންނާއި  ،ޖެހެނީ  މި

 ަގވާއިދ ގައި. އެހެންނަމަވެސް، ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ވަރަށް ބޮޑ   އީއިޖ ރާ  ،އެޮގތަށް އެބައޮޭވ އެ ަގވާއިދ ަގއި  ؛އޮފިސަރ ން

ނ ދޭ މައްސަލަ. ވަރަށް ިގނަ ކައ ންސިލ ތަކ ން  ކޮމިއ ނިޓީ ކައ ންސިލ  އޮފިސަރ ން ނަަގން ފ ރ ޞަތ   ،ޝަކ ާވއެއް މިއީ 

ރާރ  ހ ށަހެޅ މާ އެކީަގިއ އަޅ ަގނޑާ ހިސާބަށް ވެސް އެ ޝަކ ވާތަްއ  ަގ  ،ރާރާ އެކީަގއި ަގޅ ަގނޑ  ިމ  އެ ކަންތައްތައް އަ

ރާރ  ހ ށަހެޅ މާ އެކީަގއި ަގބައެއް ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކ ން މި    ،އަޅ ަގނޑ  ހައިރާންވޭ ؛ހ ރި. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  އެބަ

ކޮމެންޓ  ނ ވަތަ  ޝަކ ވާ  ހ ރި  އަިއއްސަ  ކައ ންސިލ ތައްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސިޓީ  ތެރޭަގއި  ސިޓީ   ؛ތަކ ެގ  ައއްޑޫ 

ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި  ކައ ންސިލ ން ައއިޑީ ކާޑ  ޕްރިންޓ ނ ކ ރެވޭ ވާހަކަ ހިއްސާކ ރީމާ މިއީ ލަދ ވެތިކަމެއް. މިީއ ލަދ ވެތި

  ،  ޕާޓީ ވެރިކަމ ަގއި ޮއވެކޮށްެގން ޤައ މ  ހިންަގން އެންމެ ބާރަށް އަޑ ހަރ ކޮށް ވާހަކަދައްކަމ ންދިޔަރައީސް. ލާމަރ ކަޒ  

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  ލަދ ވެތި  މިއީ  އައ މަކީ  ހިސާބަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ކަންތައްތައް  އަތޮޅ    ؛މިފަދަ 
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ަގއި ހިމެނޭ އެްއވެސް ކަެމއް ޞް ޞާތިއަތޮޅ  ކައ ންސިލ ެގ އިޚް  އިއަތޮޅ  ކައ ންސިލ  އިދާރާ ފިޔަވަ  ؛ކައ ންސިލ ތައް 

މި އޮންނަނީ. ހޯމް   އިވެފަ  މްރާނ ެގ އިދާރާއަކަށް ޢިފަހަރަށް އެ އިދާރާ ވެސް މި ޮއންނަނީ    ނަިގ ؛ނެތް. އިދާރާ އެކަނި

އިދާރާައކަށް އާމް  މިނިސްޓްރީެގ  ކައ ންސިލަށް  އަތޮޅ   އޮންނަނީ.  މި  ޮގތެއް  ެވފައި  އެއްވެސް  ހަމަ  ލިބޭނެ  ދަނީއެއް 

ކައ ންސިލ  އަތޮޅ   އަ ؛ނޯންނަކަން  އަންނަ  ވޯޓ ލައިެގން  އަތޮޅ ން  އަތޮޅ   މ ޅި  ނ ވަތަ  ރައީސް  ކައ ންސިލ ެގ  ތޮޅ  

 ކ ރޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަތޮޅ ަގއި އެބަ   ކައ ންސިލ ެގ މެންޑޭޓ  ވަރަށް ހަނިކަން އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކ ން ފާހަަގ އެބަ

ރަކ ން ނ ބެލެހެއްޓޭ.  ރަށްތައް ހ ރީ ނ ބެލެހެއްޓިފަ. ސަރ ކާރަށްތައް. ިގނަ އަތޮޅ ތަކ ަގިއ މިޮގތަށް ހ ރި ފަޅ ހ ރޭ ބައިވަރ  ފަޅ 

އެ ބަލަހައްޓާ   ،ބައެއް ރަށްތައް ހަލާކ ެވެގންދަނީ. މަދ ވެެގން މި ތަންތަން ބަލަހައްޓަން ކައ ންސިލ ތަކާ ހަވާލ ކޮށްެގން 

  ދަނީ ލިބޭނެ ޮގތެއް ހަދައިދިނ މަށް ވެސް އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކ ން ތަކ ރާރ ކޮށް މ އްދަތ ަގއި ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބޭ އާމް

ހިސާބަށް ލިބެމ ންދިޔަީއ   އ2018ާދަނީ  ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަތޮޅ  ފިހާރަތަކ ެގ އާމް  ރ ަގއި އެދެމ ން މިސަރ ކާ

ވެފައި ިމ   ކަށް ޔަވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ޝަކ ވާ  2018ލިބ ނ  އެްއޗެއް. އެހެންނަމަެވސް،  

އާމް  ،އޮތީ ލިބެމ ންދިޔަ  ފިހާރަތަކ ން  ރައީސްއަތޮޅ   އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  ހ އްޓިފަިއވާ  ވެސް  އެތިކޮޅ   ިމ   ؛ދަނީެގ 

  ، ވިޔަވަތި އަދި އެހެން އަތޮޅ  ކައ ންސިލ   ،ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ވާހަކަ ސަރ ކާރ ން ެއކިެއކި ފޯރަމްތަކ ގައި

ހިނދ  ބައްދަލ ވާ  ބޭބޭފ ޅ ންނާ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ކައ ންސިލ ތަކ ން    ،ނޫނީ   ވާބައްދަލ  އާ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާނ ވަތަ 

ހިނދ  އެ ވާހަކަތައް ެއބަ ދައްކާ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނ މ ެގ    ވާހިނދ ، ނޫނީ ވަޒީރ ންނާ ބައްދަލ 

ވެެގންދާއިރ  ވެސް މި ކަންތައްތައް ނ ކ ރެވި ހ ރީތީވެ.    އަހަރ   4  ،ނިޔަތެއް ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި އެނެގނީ

ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ެވސް މި ވަގ ތ  މިތާނަގއި ނެތް   ،އަޅ ަގނޑ  އެދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ؛ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

ރާރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މި ބަހ ސްެގ ތެރެަގއި އެކިއެކި ކައ ންސިލ ތަކ ން ަގައޅ ަގނޑ  އެދެން ވަރަށް ބޮޑަށް މި    ،ނަމަވެސް

ައދި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މަށް    ،މަޖިލީހަށް ބަލައިަގނެ  ރާރ ގަ މި ހ ށަހަޅާ ޝަކ ވާތައް މި  

 ކ ރެވިއްޖެރާރ  ފ ރިހަމަަގނ ވަތަ ކައ ންސިލ ތަކަށް ވެސް އެ ފ ރ ޞަތ  ދެވިެގން މި    ،ޓަކައި ކައ ންސިލ ތައް ހާޒިރ ކ ރެވި

މިހެން  ،ނަމަ ހީވަނީ  މައްސަލަތައް    އަޅ ަގނޑަށް  ިގނަ  ރައީސްއްލ ހަހ ރި  އިްއޒަތްތެރި  މ ވަްއޒަފ ންެގ   ؛ވާނެހެން. 

  ، ރާރ ަގއި ވެސް ފާހަަގކޮށްލިންަގމައްސަލައަކީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލައެއް ކަމަށް މި އޮންނަނީ ވެފަ. އަޅ ަގނޑ   

ތެއް މި ފަާގސިވިލް ސަރވިސްެގ އެކި ދިމަދިމާލަށް މ ވައްޒަފ ން ނަާގތަން ކައ ންސިލ ތަކަށް ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސަ

ކައ ންސިލ ތަކަށް މ ަވްއޒަފ ން  ،ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ން ވެސް މި ތިބެނީ ،ކިޔާފައި މި ތިބެނީއަންބާ ،އޮންނަނީ

ކައ ންސިލ ތަކ ެގ   ،ދަނީން މ ވައްޒަފ ން ހަމަޖައްސަން އެދ ނަސް އެ ކަންތައްތައް ނ ވ ން މިއީނ ދޭން. ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އާމް 

ޤާބިލ ކަން ހ ންނަ ފަރާތްތައް ހޯދ މ ަގއި    ،. ޙަޤީޤަތ ަގއި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކަށް ބޭނ ންވާ ފަންނީވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް

ކައ ންސިލ ން  ؛ޖެހ މ ެގ ސަބަބ ން މި ބޭނ ންވާދ ވަހަށް ކޮންޓްރެކްޓަށް ނަަގންއަހަރ   2ދ ވަހަށް ނޫނީ  އަހަރ   1މިޮގތަށް  
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ދެވޭނެ ޙަޤީޤަތ ަގއި  ޚިދ މަތް  ބޭނ ންވާ  ފެންވަރ ގެ ދޭން  ފަރާތްތައް    ހ ރި  ިމއީ  ޤާބިލ ކަން  ވާހަކައަކީ    ، ނ ލިބޭ 

ހާސް   5ހޭދަކ ރެވެނީ    ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ވަރަށް ބޮޑ  ޝަކ ާވއެއް. މ ދަލާއި ޚިދ މަތް ހޯދ މ ަގއި އަތޮޅ  ކައ ންސިލަކަށް މި

ފިނޭންސް    5ރ ފިޔާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ޖެހެނީ  ހ ންނަނީ  ހާސް ރ ފިޔާ. ދެން މި  މި  ފޮނ ވަން.  މިނިސްޓްރީއަށް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަދަލ ެގނެވޭނެ ކ ދިކ ދި ކަންތަްއތައް. އެހެންނަމަވެސް، ކައ ންސިލ ތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އެްއ   ؛ކ ދިކ ދި

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ކަންތައްރައް.  ތަހައްމަލ ކ ރަމ ންދާ  އ ނދަޫގ  ބޯ ؛ކަންތަކ ަގއި  އެލް.ޖީ.އޭ  ެއ  އިހަކަށްދ ވަހ   ޑ ން 

މި ޝަކ ވާ ކ ޑައެއް  ؛ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ރައީސ ންނަށް ވޯޓ ަގިއ ބަިއވެރިނ ވެވޭ ޮގތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ނިންމީ

ނޫން. ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ރަީއސ ންނަކީ ރަްއޔިތ ންެގ މަންދޫބ ންެގ ޮގތ ަގއި ކައ ންސިލ ތަކަށް އިންތިޚާބ ކ ރެވިފަިއ ތިބި 

ތިބެން. އެހެންނަމަވެސް،   ނގައިަގއި އެ މީހ ންނަށް ވޯޓ ލެވޭ ޮގތަށް އެތާގ  އް ހައެ މީހ ން ބޭނ ންވޭ ރައްޔިތ ންެގ ބައެއް. 

އެލް.ޖީ.ޭއ  ؛ތާރ ކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ ބޯޑ ން ނިންމިއޮތ މަކީ އެީއ ަވރަށް ހ ދ މ ޚްމިއަދ  ވޯޓ ަގިއ ބަިއވެރިނ ެވޭވ ޮގތަށް އޮތް 

މި އެނެގނީ.   ޑ މެންނަށްނިންމާފައި އޮތްކަން އަޅ ަގނސަރ ކާރ . ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް އެކަން    މި ތިބެނީބޯޑ ަގއި  

ރަީއސްއިްއޒަތް ޙަޤީޤަތ ަގއި ޔޫލޭންޑް  ؛ތެރި  ވާހަކަ.  ދައްކާ  ައޅ ަގނޑ މެން  ަގދައަށް  އެންެމ  މިީއ  ޕްލޭން  ސް 

ލޭންޑް މި  އޮންނަނީ  މި  ހ އްޓިފައި  އާމްދަނީ  މ ޅި  ޕްލޭނަކާ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ވި  ޔޫސް  ދ ވަހ   ކ ރީ  ،  ޅ ވިދާޖެހިެގން. 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ދައ ރ   ؛ ރ  ދައ ؛ ރި ރަީއސްތެވާހަކަ. ިއއްޒަތް  ޑްރޯންތަކެއް ެގނެސްެގން މި ކަންތއްތައް ނިންމާ

ެގނެވ ނ   އިޞްލާޙ  ؛ހ ސް ވެސް މި ނިންމާލަނީ. ދައ ރ  މި އޮތް ނިމެނީ. ކައިންސިލ ތައްބަމި އޮތް ނިމެނީ. އަޅ ަގނޑ  މި  

އަހަރ  ޭވސްޓްވީ ކަމަށް ކައ ންސިލ ތަކ ން މި ދެކެނީ. އެއް    މި ދިޔައީ.  ވެެގން  އަހަރ   ެއއްއެކީަގއި    ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނާ

ނ ވެެގން.  ޔޫސް ޕްލޭން އެޕްރޫވްކައ ންސިލ ތަކ ެގ ބިމ ެގ ބޭނ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ނ ކ ރެިވެގން އ ޅޭ ވާހަކަ އެ ބ ނަނީ ލޭންޑް

ދެންނެވިން ދ ވަހ  ވެސް  ކ ރީ  އެޕްރޫވްލޭންޑް  ،އަޅ ަގނޑ   ޕްލޭން  އެއް ސަބަބެއް ނ ޔޫސް  ބޮޑ   އެންމެ  ޮގތ ަގިއ    ެގވާ 

ާވހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ިމ ދައްކަނީ ރ އް   ވެސްމިނިސްޓްރީން އަބަދ  ގ ނާ  ތިބެނީ    ަގސް  މި  ަގމާރ ންނެއް ނޫނޭ 

އ ޅ ްއވާނެ ކަެމްއ  . ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަކީ ަގމާރ ން ކަމަށް ހަދައިެގން ސަރ ކާރ ން ސަރ ކާރ  ހިންަގން  ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި 

ކަންތައް ކ ރަްއވަިއެގން،   ކ ރަްއވާކަށް ނޫޅ ްއވާ. އެ .ޮގތެްއެގ ވާހަކަ ވިދާޅ ވި. ވިދާޅ ވަނީ  އާ ،ޔޫސް ޕްލޭންނެތް. ލޭންޑް

އެޕްރޫވްލޭންޑް ޕްލޭންތައް  ހައްދަަވއިދެްއވ މަންސިލ  ކައ   ،ކ ރައްަވިއެގންޔޫސް  ޮގތް  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  މިއަދ   ކީތަކަށް   

ގޮވަޑ މެން  އަޅ ަގނ  މި  ބޮޑަށް  ޮގވާލަން ؛ލާއިއެންމެ  ޔަީގނ ން ވެސް  އެ  ،އަޅ ަގނޑ   ައވަހަކަށް  ކަންތަްއ   ވީހާވެސް 

މި ހ ރީ ީމެގ އެތަްއ   ؛އަދި ހަމަ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރަށްރަށ ެގ ބިމ ެގ އަގ     !އެޕްރޫްވކޮށްދޭށޭ

ކޮށްފަިއ  ކޮށްފަިއ ނޫނީ އިމާރާތެއް މޯޭގޖ  ށް ރައްޔިތަކ  ލޯނެއް ބިން މޯޭގޖ އަހަރެއް ކ ރިން އިނޭގތޯ މި ދެންނެވީ މިސާލަކަ

އަހަރ  ކ ރިން ނިންމާފައި ހ ރި އަގ ތަކ ަގއި އަދިވެސް ރަށްރަށ ެގ   40ލޯނެއް ނަަގން ބަލާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މީެގ  

ތ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ދިމާވެފަިއ  ޤަތައްތަކަކީ ޙަޤީކަން  ހިރަމިހިރައަގ ތައް މި ހ ރީ ބޭންކ ތަކ ަގއި. އެހެންވީމާ، މި  މ ެގބި
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އ ނދަޫގ ބޮޑެތި  ބާރ ވެރިކަންހ ރި  ރައްޔިތ ންނަށް  އޮތީ  މި  އ ސޫލ ން  ޮއޑިދޭ  މޮހަނަށް  ައސްލ ަގއި    ިއ، ދީފަ  ތައް. 

ރި ނ ވާނެ. އިްއޒަތްތެ  ކ ށަކަށް  އީ ފަ. މޮހަނަށް އޮނޑިދޭ އ ސޫލ ންނޭ ދެންނެވިޔަސް މިދީ  ވެރިކަން ކައ ންސިލ ތަކަށް ބާރ  

އަދި މި ބަހ ސްަގިއ އެހެން  ،  ފާހަަގކ ރެވިފައި ހ ރި ކަންތައްތައް   މި ަގރާރ ަގއިރަން  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ންމީދ ކ  ؛ރައީސް

ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން. އަދި ކޮމިޓީ ރިބިއ ޓްޓްށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކޮންބޭފ ޅ ން ވެސް މި ބަހ ސަ

  ތަކ ަގއި ލ ވާހަކަދެކެިވ، ކައ ންސި  ހާ ކައ ންސިލ ތަކާއި ނޫނީ ރެންޑަމްކޮށް ނަމަވެސް ކައ ންސިލ ތަކާމަރ ޙަލާަގއި މި ހ ރި

 ،އްލ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ންމީދ ކ ރަމ ންހަކަންތައް    މި  އިހ ރި ޙަޤީޤީ މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅ ވާލަ 

 ޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮލާނަން. ދެއްވިއިޅ  ނިންމައަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަ މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  މިހާރ   ދާިއރާެގރ ޞަތ އަރ ވަނީ  ފ ޅ ަގނޑ    މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ 

 ށް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޖާބިރަهللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ިއއްޒަ ރައީސް ތްއާދެ!  ދެންނެވ ނީ ؛ތެރި  އަޅ ަގނޑަށް  ދ ވަހ   ކ ރީ  ދެން  ސްޕީކަރއަށް   ،އަޅ ަގނޑ   ނައިބ     ،މެޑަމް 

ފައި  ދީ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސަށް ރާއްޖޭެގ ރަީއސްކަން  ،ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ  ދޭރައީސްކަން  

  ށް ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކައަކީ ދެން. އިތ ރަކަ  . އެއީއަޅ ަގނޑ  އަންނަންެވއްޖެހެން  މަށްކަމަނާެގ ނައިބ  ރައީސްކަ   އެ

  ވެސް ނޫން. ދަްއކަންޖެހޭ ދެތިން ވާހަކައެއް އެބަ އޮތް  ެއއްދައްކަން އަޅ ަގނޑަށް ނ ފެންނަނީމިތާ  ިގނަ ވާހަކަ ދެން މާ

ވާހަކަައކީ ފ ރަތަމަ  ޔ ނިޓަ  ،އެހެންނަމަވެސް.  ނޫދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ފެޑަރޭޝަނެއް  މިއީ  ދައ ލަތެއް.  ން. ރީ 

މިކޮރަސްޕެންޑެންސް ހ ރޭ.  ވެސް  ޚަރަދ ތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  އ ފަންކ ރ މ ަގއި  ާގނޫނެއް  ހަދަންޖެހޭނީ.  ާގނޫނ ތައް    ލީ 

 އާންސްޓް  ،މި ފަހަރ  މި ދަންނަވަނީ  ޓީއަށް ނ ބަލާ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ސިބިލިހަދަނީ ފީތަނ ން އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ 

ވާނެ ޮގތަށް  ެގ ރިޒާވަށް ލާރި ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ކައ ންސިލ  އޮޕަރޭޓ  ދ އ ލަތ ެގ ޚަރަދ ބަރަދައްކައިެގން ދަވާހަކަ  ޔަންާގއެންޑް  

ަގރާ ވިދާޅ ެވއްޖެ. ރ މި  އަކ ރަށް  އަކ ރ ން  ތަފ ސީލ ކޮށް  ވަރަށް  ދިގ ކޮށް،  ވަރަށް  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ން 

ކ  ވާހަކަދެްއކެީވ. ދެން ޔައީ ވެސް. ޢިލްމ ވެރިފަރ ންކަން ޢިލްމ  އައިނަ،  ވާނެވަޑައިަގންނަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އެނގި 

ކަމަނާެގ ނައިބަކަށް    އެ  ،ދީފައި  ނައިބ  ރައީސަށް ރައީސްކަން  ،އަނެއްކާވެސް ދަންނަވަންޖެހޭނީ  ށްއިތ ރަދެން  ަގނޑ   ޅ އަ

ތަންތަނށް  ދީެގން ފެޑަރޭޝަނެއް އ ފައްދަިއެގން ހ ރިހާ    . މިހާރ  ފިރިހެނަކަށް ރައީސްކަންންވަނީއަޅ ަގނޑ  ވާންށޭ ބޭނ 

ވީ ލައިެގން  އަޅ ަގނޑ   ފިރިހެނ ން  ނަިއބަކަށް  އެހެންވީމާ،  ހަރާމޭ.  ނަމަވެސް  ކަެމއް  ހިނާގތޯ    ،ެވެގން  ޤައ މ  
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  ، އިއާ . ފެޑަރާޅައާ ބެހޭ މިނިސްޓަރ  ދެންމެ އައީބޯތަނަށް އައިއްސަ މި ތިބީ. ފ ޓ   ރަން މިކ  މަސައްކަތެއް    ބަލަންވެެގންނޭ

ދަނޑެއް ނ ެގނެވ ނ .  މެސީއެއް  ނ ެގނެވ ނ .  ނ ހެދ ނ .    ފެޑަރާއެްއ  ރަނަގޅަކަށް  އޮލިމްޕަސް ާވ  މާލޭަގއި  އަދިވެސް 

ހަދަންޖެހެނީ ދަނޑ   ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ދަތ  ؟ކ ރިމަތީގައިތޯ  ހޯދާ.  އެބަ  މިނިސްޓަރ   ވަރަށް ކޯޓ ން  އޮތީ  މި  ރ  

  ވ ނ .ސ ވާލެއް ނ ކ ރެ  މެދ   މިނިސްޓަރާ  ތެރިކަމ ންތްހާ. ނަޒާފައި އިނީމާންކޮށް. ފަނޑިޔާރ  މަނިކ ފާނ  ޗިޓ  ފޮނ ވާނާ

  ،ކެރިފައި ނ ކ ރާން  ވާ ޢ ޕީ.ޖީ ޝަމީމް ހ ންނެވި ތަނެއްަގއި ހ ންނެވީ ދަ ؟ވާނީ  ދެން ކޮން ލާމަރ ކަޒ  ؟ދެން ކިހިނެއް ހަދަނީ

ވަނަ ދ ަވހ  ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ލޯަގނޑ    11ނޮވެންބަރ  މަހ ެގ  ،ނޫންތޯ ެއއް ދ ވަހަކ  ވިފަ. އިބްރާހީމް ޝިހާބް ިވދާޅ ކެރި

ކ ރަންވާ ދ ވަހެއް ނޫނޭ.    ވަނަ ދ ވަހަކީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މ ބާރަކ ބާދ   11ނޮވެންބަރ     ! ކ ރިމައްޗަށް ހ އްޓި ބަލާބަލާށޭ

ކ ރާ ދ ވަހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އްޔާ އެކައ ންޓަބަލްވަނަ ދ ވަސް އަންނާނެއޭ. ެއއީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރި  11ނޮވެންބަރ   

ަވގ ތ ކޮޅެއް  ކ ޑަކ ޑަ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ޕާޓީެގ   ؛ވާހަކަދަްއކަނީ  އެހެންވީމާ،  ލީޑަރެއް.  ޕާޓީއެްއެގ  އަޅ ަގނޑަކީ 

ކ ރަން  ދަށ ަގއި ވެރިކަންންވާ ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ލިބެންވާނެ. އެއީ މިތާ އޮންނަ ޮގތް. އަންހެނެއްެގދޭލީޑަރ ންނަށް  

ަވގ ތ ކޮޅެއް އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ދޭންވާނެ ތައްޔާރޭ. ކ ޑަ  ބޮޑ ކޮށް ވާހަކަދައްވެސް އަޅ ަގނޑ   މިހާ  މި ކާ ނޫންހޭ  އިރ . 

ޑ  ޕާޓީައކަށް ކީއްެވެގންތޯ އެންމެ ަވގ ތ ކޮޅެްއ  ޕީ ކަހަލަ ބޮ.ޖެހެނީ. ޑީ.އާރ ޖަހައިެގންނޭ ވާހަކަދަްއކަންހިސާބ   ަގއިޤައ މ 

 ވެސް  ށް. ައޅ ަގނޑ  ހިތަކ ރާކަށް ނޫން މިައއީކީނޫން އަޅ ަގނޑ  ޒ ވާބ ކ ރަން މިައއީކީ. މިތާ ޒ ވާބ  ކާއެކަމަ ؟ންވީދޭނ 

ަގސް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށް އެބަ އެނޭގ އެތާނަގއި ހ ރި ރ އް  ،އަރަނީށްނާރާ ކަންކަން ހިނާގތީވެ ހިތަ 

ފ ންމިން   ެގކަނޑ  ކާށިދޫ  ،ފ ންމިނާއި  ،ފަޅ ަގއި ހ ރި އ ސްމިނާއިއެ    ،ޔިތ ންނަށް އެބަ އެނޭގކާށިދޫ ދާއިރާަގއި ތިބި ރައް

ރައްޔިތ ންެގ މައްސަލަެއއް ނޫނެއްނ    ގ މަކީ ކާށިދޫނކ ރާ މީހާއަށް ނޭހ ންނަ ޕްލޭން  ނގައިވެސް އެބަ އެނޭގ. އެކަމަކ  ިމތާ

ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ    ،އީސް. ދެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްތާ އަޅ ަގނޑ  ާގތ  ވިދާޅ ވީ ލަންޑަންަގއިއިްއޒަތްތެރި ރަ

ެގނައި މިއަމާންވާނޭ  މާޞާލިޙް ވެރިކަމަށް  މ ޙައްމަދ  ޞާލިޅ ހެންވެެގން އަ ޤައ މ . އެ    ިއބްރާހީމް  ޙް  ަގނޑ  ރަީއސް 

  މިތާނަގއި   ރީހިފ ޅާ. އަޅ ަގނޑ  މިނޫންތޯ ތި ބޭތި އިންނެވީ ؟ވެރިކަމަށް ލާފައި މި އިނީ. ރައީސް ނޫންތޯ ވިދާޅ ވީ

އްޔާ ޝިޔާމަށް ނޫންތޯ ދޭންވީ. މި ޤައ މ . ދެން ނައިފަރަށް ވެރިކަން ދޭންެވއްޖެ  ނޫންތޯނޫންތޯ. ދެން ދާނީ ރަނަގޅަށް  

އޭ ނިންމީ. ރޭގަ ެގ ެއޮގތަށް ނިންމައިފިއޭ.  ންތޯ މި ވާހަކަ މި ނިމ ނީ. ދެން ޔާމީންމި ހ ރީ ޖެހިެގން ނޫންތޯ. ދެންމެ ނޫ

 ތާޖެހިއްޖެށް ވެސް ދެިވއްޖެތާ. ނައިފަރަށް ދޭންޖެހ ނީ. ހިންނަވަރަދައްކަން  ނޫންހޭ މިހާ ބާރަށް މި ވާހަކަ  އްއެހެންވެެގނެ 

ދެން   އެބަ  އަތޮޅާ  ހ ވަދޫމިހާރ .  ދ ވަހެއް  އަންނާނެ  އޮތްތޯހަމައަށް  މިހ ވަދޫ ؟  އަޅ ަގނޑ   ދިޭގ.  ހާދަ  އަީއ    ކަނޑ  

ޓްސްކީަގިއ  ޖެޅަށް ގޮއްސަ.  ައތޮ  ައއީ ހ ވަދޫ  ކީަގިއ އަޅ ަގނޑ  މިން ފ ރައިެގން ޖެޓްސްމާމެންދޫއަތޮޅ     ލ. ؛ސްކީަގއިޓްޖެ

 ކަނޑ ަގއި. އަސްކަރިއްޔާެގ ޖެނަރަލް ޝަމާލަށް އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން...  ހ ވަދޫރީކ އޮޕަރޭޓ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ގ ޅޭ ތަރ ަގއި ހިމެނ މާތަނ ެގ ދަފ  ށް ޑީ.އާރ .ޕީ މިރ ކޮޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރ މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތަކ ރާ

ފ ރަތަމަ ޑީ.އާރ .ޕީެގ    ،ޮގތަކީ ޮގތެއް މި އޮންނަނީ. އެއް  އ ފައްދަވާ އަދި އ ފެދޭ. ަގވާއިދ  ބ ނާ ޮގތ ން ދެޮގތ ން ސ ވާލ  

އެ ޕާޓީއަކަށް    ޓިކެޓްަގއި މެންބަރަކ  އިންތިޚާބ ވެެގން މި މަޖިލީހ ަގއި ހިމެނެންޖެހޭ. އެއަށްފަހ  ދެން އިތ ރ  މެންބަރ ން

ޮގތ ަގއި    ެގެއއްތަރ ަގިއ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަނ ެގ ދަފ   ގ ޅ ނީމާ މި  ތިން މެންބަރ ން އެ ޕާޓީައކާ  ،ގ ޅެވިދާނެ. ދެވަނަ ޮގތަކީ 

 ޢަބްދ ލްޣަފޫރ   މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫއެ ޕާޓީެއއް އެބަ ގ ނޭ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ 

 . އަށްމޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މޫސާ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި ަގރާރ ަގއި އެ ހ ރި ހ ރިހާ  

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހަމަ  ހ ރި  އެބަ  އެހެންނަމަެވސް،  ނޫން.  ކަންތައްތަކެއް  ހ ރި  ެއޮގތަށް  ކަމަކީ 

އ ފާކ ރަނީ  ކ ރަންޖެހޭރަނަގޅ ޙަޤީޤަތްތަކެއް.   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ     ، މާއި ކަމިނިވަން  ،ލާމަރ ކަޒީކ ރ ާމއި  ، ކަންތައްތަކެއް. 

ްއކޮ ސަރ ކާރަކާއި އެ  ކޮށް މިއަދ  ދެއްކޭތީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޮގނޑިންނަމި ހ ރިހާ ވާހަކައެއް މި ބޭފ ޅ   ،ތަރައްޤީާއއި

ވެރިކަން ެއ  އަހަރ   7ެއއްކޮށް    އަހަރާ  5ކ ރި ސަރ ކާރ ެގ  ބޭފ ޅ ން  ލިބ ން.  މަޖިލީހ ަގިއ    7  މި  ތެރޭަގިއ  އަހަރ ެގ 

  ެގއެކަން ނ ކޮށް މިއަދ  ރައްޔިތ ން   ،ައޅ ަގނޑ  އަޖައިބ ވަނީ ؟އެ ބޭފ ޅ ން ދެއްކިންތޯ  ވާހަކަ   ެގރައްޔިތ ންެގ ތަރައްޤީ 

ޤީޤަތް އިއްޒަތްތެރި  ކ ރިމަތީަގއި މި ހ ރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކަން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ކެރޭތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ޙަ

އަލަށް ޤައ ެމއް އާރާސްތ ކޮށް، އަލަށް ބަޔަކ  ެގނެސްެގން މި ޤައ މ ަގއި ދިރިއ ޅެން    ކީރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީ

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ކައ ންސިލަށް ކިހާ އަހަރ   7އިރ ަގއި ެއ  ދ ވަހ  ލިބ ނ އަހަރ   7ޓާކަށް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އްފަ

ކަށް އެނޭގނެ ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ބަޖެޓ  ސިލ ތަފެންނަން އޮތް ކަެމއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކައ ން ؟އް ދިނިންތޯބަޖެޓެ

  5ން  މިލިއަން ރ ފިޔާ ދެވ ނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އެބަ ދެ  2ވަރ . އާދަިއެގ ރަށަކަށް  ލިބ ނ 

ނ ދޭ    ،ނޫން ؟. އެ ބޭފ ޅ ން ދެއްވިންތޯ އެ ލާރިށްނިސްބަތ ން ރަށްރަށަ  ެގަމއްޗަށް އާބާދީ   މިލިއަނާއި އަދި ެއއަށްވ ރެ

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސިޓީ ކައ ންސިލ ތައް ހިންަގމ ން އަީއ ހައ ސިންގ މިނިސްޓްރީ ތެރެިއން ބައެއް އަތޮޅ  ކައ ންސިލާ

އް. އެހެންނަމަވެސް، މި ހ ރިހާ ކަެމްއ  އި ހ ރި ކަންތަފައީސް. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ލޯމަތީަގއި ހިނާގއެްއކޮށް ިއއްޒަތްތެރި ރަ

ބޭފ ޅ ން ވާހަކަދައްކަން ހެދީމާ ެއކަން ހަނދާން ހ ރި ބޭފ ޅ ން    އެ  ން ނިކ މެ، މި މަޖިލީހ ގައިނ ހިނާގ ކަމަކަށް ހަދައިެގ

ތަކ ަގިއ  ކައ ންސިލ  ؛ވަރަށް ބޮޑަށް މަލާމާތްކ ރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މަށްކަންކަސަބަބ ން ވެސް  އެއް ާގނޫނ ތަކ ެގ ބަން ހ ރި މަސައްކަތްތައް ނ ކ ރެވި ހ ރީ މި މަޖިލީހ ން ހެދިފައި ހ ރި  ރަކ 
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ޮގތަ މަޖިލީ  ކަންކަން ހ ރެެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ށް  ދަތިވާ  ކ ރަމ ން ދަނީ މި  ހ ން މިމި  އަދ  އެ މަސައްކަތްތައް 

ން ލަޑަެއއްނ ކަނ އެްއވެސް މ ވަްއޒަފަކ     ެގވެރިކަމަށް ައިއއްސަ އެްއވެސް ކައ ންސިލ    ައޅ ަގނޑ މެންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ޔޫސް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ސަރ ކާރ ަގއި ތިޔަ ލޭންޑް  !އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ހަމަ މީހ ން މަދ . ބަލަ

  ސެންޓަރ ތައް   ތ ލް، ހެއިންސް ހޯދައައ  އެމްބިއ ލާ  ރަށަށް، ރަށް އިކައ ންސިލަށް މ ވަްއޒަފ ންތައް ލަ   އި، ޕްލޭނެއް ހަދަ

ފް ދަނޑ  ހަލާކ ވެފައި އޮތް  މިއަދ  އަޅާފައި އޮތް ޓާ ؟މިއަދ  އެ ވާހަކަ ދައްކަން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ޖެހ ނީސްތޯ  ،އެޅި ނަމަ

ެގ ބޭނ ންވާ ކަންތައް ނ ކ ރެވޭ ވާހަކަ އެ ބޭފ ޅ ން އެ ދައްކަވަނީ. މިީއ  ންސިލ ކައ   ،ދަނޑ  ނެތް ވާހަކައާއި   ،ވާހަކަާއއި

ވެެގނެއް ނޫނޭ މި ޤައ މ ަގއި.  އ ޅެނީކީ އަލށް އާބާދ   މެކޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިސިލްސިލާކޮށް ހިނަގމ ން އަންނަ ޤައ 

ހ ންނާނެ އެތައް ބަިއވަރ     ވިންޖެހ ނީމާ ހަމަ ނ ކ ރެ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރައަލަށް އާބާދ ވެެގން ކ   ،އްޔާ އެހެންވެއްޖެ 

މި  ކ ރަމ ން  އެކަންކަން  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރަން  މަސައްކަތް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ންސިލ ތަްއ  ކައ   ،ދަނީ. 

ރަންޖެހޭ  ކަންކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ   ކަށް ނޫން ދަނީކީ. އެޔަޖެހޭ. އެ ކަންކަން އެންމެ ފ ރިހަމަ  ބާރ ވެރިކ ރ ވަން އެބަ

ރި ރަީއސް. ތެދަނީ ކ ރަމ ން އިއްޒަތް ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހާ މި  ،ސަރ ކާރާއި މި   ،އާއިމަސައްކަތް މި ޕާޓީ

ަގނޑ މެން ކަެމއް ކ ރި  ޅ  އެ ަމއްސަލަިއެގ ސަބަބ ން އަ  ،ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހަޅާނެ ކަމެއް ނެތް  ރާއިހަށް ަގރާމި މަޖިލީ

ދައްކާކަށް. އެ ކްރެޑިޓެއް ނ ލިބޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭރ ކޮށްލަންޖެހޭ އެއްޗެއް އަޅ ަގނޑ މެން   ކަމަށް ރައްޔިތ ންނަށް

ެއ ވެރިކަމ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް   ،ފ ރ ޞަތ ދީފައިރައްޔިތ ން  ކ ރަން  ބޭރ ކޮށްލާނީ. އެކަން އޮތީ ވަރަށް ސާފ ކޮށް. ވެރިކަން

ރ ފިޔާއަށް    8ސް ެއކަން ަގބޫލ ކ ރާނެ. ވެރިކަމަށް އައ މަށްފަހ   މިއަދ  ރަްއޔިތ ން ވެ  ،އިޚ ލާޞްތެރިކަން ދެްއކި ނަމަ

  ރ ފިޔާއަށް ބަދަލ ކ ރީމާ އެއީ   4ރ ފިޔާ    8އެ    ،ދ ވަހަށް ވީމާމަސް  3، ވެރިކަން ނިމެން  ފައިހަނޑޫ ކިލޯއެއް ިވއްކާ

ރަ އިްއޒަތްތެރި  ނ ބ ނެވޭނެ  އެނޭގއިޚ ލާޞްތެރިކަމެކޭ  އެކަން  އޮތީ.  ކޮށްފައި  އެކަން  އެހެން  ޤައ މ ެގ  އީސް.  މި   

  ހ ރި ހަނޑޫ  ހ ންނާނީ  ރައްޔިތ ންނަށް. އެއީ ޙަޤީޤަތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން ވެރިކަމަށް އައިއިރ  ވެސް  

 ކަރަންޓ ރީ ހަމަ އެ އަގ ަގއި. އަދި  ހެ އެސްރީ ހަމަ އެ އަގ ަގއި. އަދި ހަކ ރާއި ފ ށް ވެހެވެސް އެ  އަގ ަގިއ. މިއަދ 

ޑޮލަރަށް އެ ައރަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    200ފަ. ތެޔޮ ފީފާއެްއ މިހާރ   ޓާރީ އެ އަގ ަގއި ބަހައްހެ އެސްޓެއް ވެ ޔ ނި

. މި ބޭފ ޅ ން ވެރިކަމ ަގއި މިއަދ  ތިބި  ކީދަނީ. އެއީ ޙަޤީޤަތަ  އެހެންނަމަވެސް، ސަރ ކާރ ން އެ މަސައްކަތް ކ ރަމ ން މި

ޤައ މަށްމި  ކައިރީަގއި    ،ނަމަ ޤައ    އޮތް  މި  ހާލ ަގއި  އެހެން. ވ ރެ  އޮތީ  ެއކަން  ރައީސް.  އޮންނާނީ އިއްޒަތްތެރި  މ  

ތަނ ަގއި    މި  އިެއވެނި ކަމެކޭ ިމވެނި ކަމެކޭ ކިޔަ   ިއ،ދައްކަ  ، ފޮނި ވާހަކައިއެހެންވީމާ، މިއަދ  މޮޅ  ލިޔ ންތައް ހ ށަހަޅަ

ންސް ވެސް ެގނަިއ  އެމްބިއ ލާ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ން އޮންނަ ޮގތަށްކަމެއް ކ ރެވެ  ްއކިޔަސް ކަެމއް ކ ރެޭވނީ އެވާހަކަދެ

ެއކަމަ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ރަށަކަށް  އެމްބިއ ލާ  ކ ހ ރިހާ  ބައެްއ  ންސްިގނަ  ނެތް.  ހ ންާގނެއް  ތަކ ަގިއ 

ށަކ ން މި ބޭފ ޅ ންނަށް ދައްކަން ންސެއް ރާއްޖޭެގ ރަ އެމްބިއ ލާތްއޮ  ންސްަގއި ފ ރޮޅ  މަދ . އަލަށް ެގނެއްސައެމްބިއ ލާ
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ފ ރޮޅ     ،ބާ އިންޖީނާއި ؟އިދޭންޖެހޭ ޮގތަކީދަންސް ހޯށް ެއމްބިއ ލާރަށަެއއީތޯ ރަށްތްތެރި ރައީސް.  ވަރަށް މަދ ވާނެ ިއއްޒަ

ނޫންތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހެންވެެގން؟ ހ ރީ  ެގނެއްސަ  ބޭފ ޅ ންމި    އްސެއް ނޫންތޯމި އެއްޗެ   ،ންސާއިއެމްބިއ ލާ  ނެތް

މީހ ން ބަލިވެެގން، މީހ ން  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ރަށްރަށ ަގއިހަރ އަ 5ންސް ެގންނަން ޖެހިެގން މި އ ޅެނީ. އެމްބިއ ލާ 100

ހަބާރަ، ތޭރަ،  ދި  އ މ ރަކީ ެގއް އ ލެންސެ ނ ވާނެ. އެމްބިރަީއސް،  ވަރެްއ ިއއްޒަތްތެރި  ންސް ހަލާކ ވާ ފ ލައިެގން އެމްބިއ ލާއ 

ނެ ިއއްޒަތްތެރި  ންސެްއ ދ ްއވާ ދ ވަހެއް މަދ ވާރ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަށެްއަގއި އެމްބިއ ލާވަރަކަށް އަހަސާދަ، ފަނަރަ

ކ ރާ އ ސޫލ ން ދ އްވާ އެްއޗެއް ނޫން އެީއކީ. އެހެންނަމަވެސް، ވަްއކަމާއި ފަސާދަިއެގ ޓެކްސީ  އީސް. ކޮންމެ ދ ވަހަކ ރަ

  މި ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ން އެކަމ ން ސަލާމަތްނ ވެގެ   ކޮށް، ބާ ެއއްޗެހި ެގނެއްސަ  ތެރޭަގއި ކަންކަން

އެ އެްއޗެހި ެއޅިފައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ނީމިއަދ  އޮންނާ  ،ެއޅި ނަމަ  ވެސް  އާފެނާއި ނަރ ދަމާ  ،ރާއިއ ޅެނީ. ބަނދަ

އެހެންނަމަވެސް، މިނިސްޓަރ  ެގނެސްެގން ކ ރަންޖެހޭ ސ ވާލ ތައް ވަރަށް ިގނަ. ވެރިކަމ ަގިއ ނެތް ހަމަ މި މަޖިލީހ ަގއި  

ތަނަށް ެގނެވ ނ ތޯ ެއ    ކިތައް މިނިސްޓަރ ން މި  !ބައްލަވާއިްއސަވަ ކޮށްލާނެ އެންމެ ސ ވާލެއް. ެއ ބޭފ ޅ ން ކައިރީަގއި އަ

. އެއް ކޮށްފަެއއް. ނެތް އެކަން ކޮށްފަ  ވާލެއްބޭފ ޅ ން ވެރިކަމ ަގއި ސ ވާލ ކ ރަން. ނ ެގނެވޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނެތް ސ 

ދޭތެރޭަގިއ    ސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މާޒީއާ. އަބަދ ވެއެހެންވީމާ، މިއަދ  ވާހަކަ ދައްކާއިރ  އިްއޔެެގ މަތީން ހަނދާންކ ރަންޖެހޭނެ

ދ ވަ އެ  ިވޔަސް  ކަމ ަގއި  ތިބި  ނ ބ ނެ  އަނގައިން  މިއަދ   ރައްޔިތ ން  ބިރ ވެރިކަާމއިހ ވިސްނަންޖެހޭނެ.  އޮތް    ،  

އަ  ،އަނިޔާވެރިކަމާއި  ޮގތް  ކ ރި  ކަންތައް  ބޭފ ޅ ން  މި  ދ ވަހ   ހިތަކ ންޅ ެއ  ދޭ.  ނ ފިލައިެގން  ނެއްަގނޑ މެންެގ 

މަޖލީހ ަގއި މި ތިބީ އިްއޒަތްތެރި މި  ވެސް    ބޭރ ކޮށްލި މީހ ން މިއަދ ނެރެ  ންނަވާފައި މި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ން  ަގރޯނާއިތަޅަ

އެ ތަދ  އަދިވެސް ހަށިަގނޑ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ ހ ރި. މިތާ ތިބެެގން އެ ބޭފ ޅ ން   ،އެ ައސަރާއި  ،ރައީސް. އެ ވޭނާއި 

މެޖޯރިޓީއެއް  ކ ޑަކ ޑަ  ވާހަކަދައޮ  މިތާ  ލައްވާ  ފ ރ ޞަތ ވެެގން  މި ދީއްކަން  ެއީއ   ެގން  ޑިމޮކްރަސީައކީ.  އެއީ  ދަނީ. 

ދައްކާ ވާހަކައަކީ. ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން ިމއަދ  އ ފާކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީ. ައނިޔާއަކ ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް   ަގނޑ މެން މިޅ އަ

 . އެނޭގނެ ހާސިލ ކ ރެވޭނެ ކާިމޔާބެއް ނޯންނާނެކަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެްއޗެއް   ،ވަދޭށް  ފ ރިހަމަ ތަޤ ރީރަށްފަހ  އަބަދ ވެސް އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

.  އެފަދަ އެްއޗެްއ ނ ބ ނެވެނީކަމ ން  ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ޮގނޑިއަކީ އެ ބާވަތ ެގ ކަެމއް ކ ރެވޭނެ ތަނެއް ނޫން

 .ށްޢަބްދ އްލަޠީފަ ޔާސިރ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ   ކ ޅ ދ އްފ ށީއަރ ވަނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށި



2220 ޖޫން 8              ޖަލްސާ                             ވަނަ  21ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

30 

 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ؛ޖެހެންދެން  ދ ވަހާމިދާކަށް  ދާދި. އާދެ!  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރި

ޮގްއސަޖ މްހޫރިއްޔަ ފެނިެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  ޔަީގނ ން  ހަމަ  ބަިއަގިއ  ބޮޑ   ބޮޑަށް    ވަނީ  ތ ެގ  ވަރަށް 

އޭރ ަގއި ކަންކަން އޮންނަ ޮގތަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވެރިމީހާެގ    އްޖެ ހިންަގމ ން އައި ތަން.ރާހިެގން ދިވެވިމަރ ކަޒ ކ ރެ 

ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ މީހަކ  ެއ    ،ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް   އްޔަންކ ރައްވާނެ. އަދި ކޮންމެ ނަމެއް ކިޔ ނ އަފަރާތ ން ކަތީބަކ   

ކަމ ަގިއ    ކަތީބެއް ވިޔަސް އަދި އަތޮޅ ވެރިން  ބޮޑ   ،ކަތީބެއް ވިޔަސް   ކ ޑަނޯވޭ.    ކަށް ބެހެއްޓ މ ެގ ބާރެއްޔަމީހާެގ ވެރި

ބައްތި  ރަށ ަގއި މަގ   ،ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް. ރަށ ަގއި މި ަވގ ތ  އެންމެ މ ހިންމީ  ވިޔަސް. ކަންކަން ނިންމަނީ މި

 ހޭދަކ ރ މަށްފަހ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ޖެހ މޭ ބ ނ މ ެގ ބާރެއް ރައްޔިތ ންނަކަށް ނޯވޭ. މިހެން ދިގ  މާޒީެއއް ައޅ ަގނޑ މެން

މި  ަގއި  2003ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ.    ،ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަކ ން ހިންަގންޖެހޭ ކަމަށް ވަކާލާތ ކ ރަން ފެށީ

އ ފެދ މާ ފެށ ނ   ޕާޓީ  ވަކާލާތ ކ ރަން  އެކަމަށް  ދިވެހީ  އެކީަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި ތަން  ފެންނަމ ންދިޔަ.  ންނަށް 

 ؛ޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ރަތަމަ ވެރިކަމ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރ ކަޒ ކޮށް ހިންގ މ ެގ މަސައްކަތް ފެށ ނ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަ

އ ފަންކ ރެވ ނީ   ާގނޫނެއް  ލާމަރ ކަޒީ  އަލަށް  އަހަރ   2010ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރައީސްެގ  ،  2010/7  ،ވަނަ  އިްއޒަތްތެރި 

އެކަމަ ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ަގއި.  ފ ށްމިނ ން  ހިތ ެގ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   މަނިކ ފާނަށް  ޓަކައި  ށް 

ލާމަރ ކަޒ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފެށިެގން ކ ރިއަށް ވަކިއަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިރާއްޖެ  ހިސާބަކަށް   ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަން ބަޣާވާތަކ ން ވަްއޓާލީ. އަދި އެއާ  އެކީަގއި ދިވެހިރާްއޖެ އަނެއްކާވެސް ފެށިެގން  ދާންވާއިރަށް 

ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނަކ ން ކ ރަން ފެށި މަސައްކަތް ނަަގމ ން ެގންދިޔަ. އަދި ެއާއއެކީަގިއ  ދިޔައީ އެހެން ޮއއި  ވަރެއް. 

 ޔާމީނަކީ  ްއޔަންކ ރެވ ނީ މި ނިޒާމާ މ ޅިން ދެކޮޅ  ބޭފ ޅެއް. ރައީސްއަވަނަ އަހަރ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ ރައީސްކަމަށް    2013

ޙަޤީޤަތަކަށް ބޭފ ޅެއް.  ވާހަކަދައްކަވާފަިއާވ  ވަކާލާތ ކޮށް  ދެކޮޅ ކަމަށް  ނިޒާމާ  ލާމަރ ކަޒީ  ފާޅ ަގއި   ،ވީ  ސީދާ 

އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ން   ،ެގ ވެރިކަމ ން ފެއްޓި މަސައްކަތ2008ްައޅ ަގނޑ މެން    ،ދިޔައީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން

މަނިކ ފާނ ެގ    ނަަގމ ން ޮގސް ހ ރިހާ ބާރެއް އަނެއްކާވެސް އެ، ފަހަރަކ  ބާރެއް ނަަގމ ންހޯދައިދިން ބާރ ތައް ފަހަރަކ  ބާރެއް

ހ ރި   އަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ ތަކަށް ދީފައި  މަތީން ބަދަލ ކ ރި  ފަހަރެއްެގ  . ާގނޫނ  ފަސްތަން ފެނ ނ   އަތްޕ ޅަށް ނަާގ

ރައްޔިތ ން   ޓަކައި.  ނެގ މަށް  ކައ ން  އްޔަންކޮށްފައިއަ ބާރ ތައް  ބޭފ ޅާ  ތިބި  އެ  މަސައްކަތްތަްއ  ކ ރަންޖެހޭ  ސިލ ތަކ ން 

ދިނ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ޅ ދ އްފ ށީެގ ކައ ންސިލ     ެގ ގެވަޅ  ޅ ދ އްފ ށީ. ކ ދިޔަ  ްއޔަންކޮށްފައި ތިބޭ ވެރިންެގ އަތްމަްއޗަށްއަ

ށް މި ނިވެމ ންދިޔަ، މި  ކަންކަން ހ ރީ މިހެން. އަޅ ަގނޑ ެމންނަ ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފެނަކަ އޮފިހާ ހަވާލ ކ ރީ  ހ އްޓާ

ދިވެހި    ލާމަރ ކަޒ ކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގ މަށް އާރޯކަން ލިބ ނީ ދެވަނަ  ،އިމަރ ވަމ ންދިޔަ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނާ ފަހަރަށް 

ެގނައި ިއބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް   ރައްޔިތ ން އެމް.ޑީ.ޕީ ދިވެހިރާއްޖެ ވެރިކަމަށް    ހިސާބ ން. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއް ބޮޑ ތަނ ން  19އަދި    ިއ،ްއޔަންކ ރަްއވައަ ޖޭެގ  މަޖިލިސް  ދިނ މާ  ަވނަ  އެކީަގއި    އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 
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ބާރ ތަކާ ބޮޑެތި  ފ ރިހަމަ  އަދި  ެގނައިން.  އަނބ ރާ  އަނެއްކާ  އަލ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ   އެކީަގއި    ލާމަރ ކަޒީ 

ކައ ންސިލ ތަކ ަގިއ ބަިއވަރ     ގެ އަޅ ަގނޑ މެން  ،ނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަންއަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ ތައް އ ފަންކ ރިން. ައޅ ަގ

ހ ރި.    ހ ރި. މި ނިޒާމ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ބަިއވަރ  ކަންތައްތައް ކ ރަން އެބަ  ކަންތައްތައް ރަނަގޅ ކ ރަން ެއބަ

ސ ވާލަކީ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ފިލޯ  ،އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލ ނ ކ ރައްވާ  ތިބޭއިރ ަގއި  މިހާރ   ވެރިކަމ ަގިއ  ސަފީއެއް 

ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ވެރިކަމ ަގއި ތިބޭއިރ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަންވާނީ އެ ފިލޯސަފީެއއް. އަދި  ؟ަގބޫލ ކ ރަްއވަނީތޯ

އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ފިލޯސަފީއެއް.  ެއ  ަގބޫލ ކ ރަންވާނީ  ވިޔަސް  ތިބިކަމ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖެ   ، އިދިކޮޅ ަގިއ  ެވސް  އަބަދ  

ަގދައަޅަލާމަރ ކަޒ ކޮށް ހިންގ މަށް  މި   އި  މަސައްކަތް  މި  ޕާޓީން  މި  ޕާޓީެއއް.  މި    ވަކާލާތ ކ ރާ  އަދި  ކ ރަމ ން.  ދަނީ 

ދ ވަހަކ ން، އެއް އަހަރަކ ން ދެ އަހަރަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރިހަމަކ ރެވޭނެ މަސަްއކަތެއް ވެސް    މަސައްކަތަކީ އެއް

މި ނިޒާމާ   ،ހިސާބަށް ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް މާ ކ ރިން ދެވ ނީސް  ތްނޫން. މިއަދ  މި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އާދެވިފައި އޮ

ތް. މިއަދ  ނެ  ދެްއކ މ ެގ މާނައެއް  ނަމަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވާހަކަ  ނައި  ދެކޮޅ  ބޭފ ޅ ންތަކެއް ދިވެހިރާްއޖޭެގ ވެރިކަމަށް

މަ ފ ރިހަމަކ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑ ގ ސައަޅ ަގނޑ މެންެގ  މި ނިޒާމ  އިތ ރަށް  އިދިކޮޅ    ،ހަމަ އ ފާކ ރަން  ދަކަށް ވާންވާނީ 

މި ، ިމ ނިޒާމ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކ ރައްވާތީ.  އި ހަމަ ަގބޫލ ކ ރަްއވަ  ބޭފ ޅ ން ވެސް ިމއަދ  މި ނިޒާމ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިތ ރަށް ކ ރެވޭނެ ކަންކަމަކީ    ،މި ހ ރި މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް  ، ހ ރި މައްސަލަތައް ބަލަިއަގނެ

މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ   ޔ އެ މަސަްއކަތަކަށް ދި  ،ލައި ކޮބައިތޯ ބަ

ދަންނަވާލަން އެއްފަހަރ   އަދިވެސް  މަސައްކަތްކ ރާނީ    ،ހަމަ  ވެސް  ައބަދ   ޕާޓީން  ޑިމޮކްރެޓިކް  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި 

ން ވަރަށް ސާފ ކޮށް ފެންނާނެ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރ ކަޒ ކޮށް ހިންގ މަށް. އެކަ

 ކ ރާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   އެކީަގއި އެ މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ   އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްޙ ސައިނަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން

ކައ ންސިލ ތަކަށް    އެ  ،ޮގތ ން  އ ޅޭ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނާ ގ ޅޭ   އާދެ! މިހާރ  ހ ށަހެޅިެގން މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

، ސަރ ކާރަށް ގޮވާލާ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ަގރާރ ަގއިާވ  އިލައިބާރ ދިނ މަށް ގޮވަ

މާ އަޅ ަގނޑ މެން ހީކޮށްެގން ލާރ ކަޒީ ނިޒާމ  އައި  ،މައިަގނޑ  ކަންތަކަށް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ތާއީދ ކ ރަމ ން ދަންނަވަންޖެހެނީ
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ރީ ރަށ ަގިއ އޮންނަ ބިންކޮޅ ެގ ައގ  ދެން ކަނޑަައޅާނީ އެ ރަށެްއެގ ހ   ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހީކޮށްެގން  ގައިމ ހަމަ  ،ތިބީ

ވަނަ އަހަރ  މި   2011ކައ ންސިލ ން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހީކޮށްެގން ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް،  ނޫނިއްޔާ   ،ރައްޔިތ ން ކަމަށް

ހޮވިެގން   ހެދިެގން ކައ ންސިލ ތައް  އަ  2022،  2021ާގނޫނެއް  ރަށްރަށ ަގއި  އި ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް  އިރ ަގއި ވެސް 

އިންނަ މިނިސްޓްރީައކ ން.    އިެއކަން ވެސް މި ހަމަޖައްސަނީ މާލޭގަ   ންނަ ކ ޑަކ ޑަ ބިންކޮޅ ެގ ައގ  ކަނޑައަޅާލަންވީމާއޮ

ދެއްވައިފި.   ޑަށް އެ މަޢ ލޫމާތ ދ ވަހ  ކެންދޫެގ ކައ ންސިލަރަކ  އަޅ ަގނޙަޤީޤަތް އެއީ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑަށް ދާދި މިދާކަށް

ންނަ ބޮޑެތި ހ ާާޮގތަކީ ިމއީ. ރާއްޖޭަގއި    ލިއިރ  އެހެން ރަށްރަށ ަގއި ެވސް މިކަން ހިނގ އި އަދި އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަކޮށް ބަލަ

  އެ   ،ހަމަވީމާ އަލ ން އަގ  ކަނޑައަޅާއިރ ަގއި ވެސްމ އްދަތ   ންނަ ބިންކޮޅ ތަކ ެގއޮކ ންފ ނިތަކ ން ރަށްރަށ ަގއި ނަާގފައި  

އެހެންނަމަވެސް،   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ނޯވޭ  ރަށެއްެގ ކައ ންސިލަކަށް ނޯވޭ އެްއވެސް އިޚ ތިޔާރެްއ، ެއއްެވސް ބާރެއް

މި ލިޔެފައި  ދަ  ާގނޫނ ަގއި  އަމިއްލައަށް  ވެސް  ކައ ންސިލަކީ  ރަށ   ކައ ންސިލަކީ،  ކޮންމެ   ؛ވާކ ރ މ ެގޢ އޮންނަނީ 

ކަށް ނޯވޭ ޞަކޭ. އެކަމަކ  ަވކި ާގނޫނީ ޝަޚ ޞެޚ ވާ ލިބިަގތ މ ެގ ބާރ  ލިބިފައިވާ ވަކި ާގނޫނީ ޝަދަޢ ވާކ ރ މާއި، ދަޢ 

ތެރޭަގއި އޮންނަ ކ ޑަ ބިންކޮޅެއްެގ ައގ  ކަނޑައަޅާލ މ ެގ ވެސް މިނިވަންކަެމއް ނޯވޭ.    ގެ ޞް ެގ އިޚްތިޞާޞ އެ ޝަޚ 

އްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ސ ވާލ އ ފައްދަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ޞެވަކި ޝަޚ އެހެންވީމާ، މިއީ ކޮންކަހަލަ ާގނޫނީ  

މިހާތަނަށް އެންމެ ިގނައިން އެ ާގނޫނަކަށް    ،ތަށްފަހަރ  ެއކި ޮގތްޮގ  ބެހޭ ާގނޫނަކީ އެކި  އެއާ  ،ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  މިއީ

އެޮގތް ހ ށަހެޅި  އެއްއިޞްލާޙ   އަނެއް  މިޮގތް،  އެ    ފ ށ ން  ފ ރަތަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ާގނޫނެއް.  ޖެހެމ ންދިޔަ  ފ ށަށް 

މި ެވސް  ދާންދެން  އަދިއަދަށް  ކަންތަްއތައް  ހިމެނ ނ   ިމއިން  ާގނޫނ ަގއި  އެހެންވީމާ،  ނ ކ ރެިވެގން.  އެނޭގ    އ ޅެނީ 

ާގނޫނ ަގއި ލިޔެފައި އޮތް ެއއްޗަކާ ަވރަށް ތަފާތ ކަން. އިއްޒަތްތެރި    ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ޮގތާއި  ،އެްއޗަކީ

ެގ ތެރޭަގިއވާ އިޖ ތިމާޢީ ކަންކަމަށް  ޞް އެ ކައ ންސިލެއްެގ އިޚްތިޞާ ،ެވސް ޮއވޭ  އިރ އި މި ާގނޫނ  ފ ރަތަމަ އަ ؛ރައީސް

ހަމަ މާލޭ    ،ހ ރީ  ޖެހޭނީ އެ ކައ ންސިލ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއޭ. އަޅ ަގނޑ  ހީކޮށްެގންއް އޮންނަންދޫކޮށްފައިވާ ހ ރިހާ ބިމެ

ހ ރި ދަނޑ ތަކާއި އަދި ދަރ ކާރ ެގއާއި ހ ރިހާ އެއްޗެހި މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލަށް ލިބިެގންދާނެ   ކައ ންސިލަށް ވެސް މާލޭަގއި

  ވެސް އެކަމެއް ެއޮގތަކަށް ނ ހިނާގ. ވީ   އިރ އި ހިސާބަށް އަ  އާ  2022ފެށިެގން    އިން  2011ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،  

މާލޭެގ ކައ ންސިލަރ ންެގ އަދަދ  ިގނަވެއްޖެ. އެކަން ހިނގައިފި. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތ ަގއި ކައ ންސިލ ތައް    ،ކަމަކީ

މަސަްއކަތެއް އެކަށީެގންވާ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް  ވެ  ބާރ ވެރިކ ރ ވާކަށް  ކ ރާކަށް  އެކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ ރެވޭ.  ސް 

ބަހަނާއަކީ  ބޭނ މެއް ދަްއކާ  ފަހަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ންނ ވާ ކޮންމެ  އެކަން ކ ރަން  މިއީ    ، ނ ވޭ.  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 

މިއީ ޔ ނިޓަރީ ދައ ލަތެއް. މިއީ ފެޑަރޭޝަނެއް ޮގތަށް ހިންާގވަރ ެގ ބޮޑ  ތަނެއް ެވސް    ! ޔ ނިޓަރީ ދައ ލަތެކޭ. ރަނަގޅ 

މ ތަކާިއ ހޫރައީސް. މިއީ ހަމަ ޔ ނިޓަރީ ދައ ލަތެއް. ެއހެންނަމަވެސް، ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި ިމ ބ ނާ މަފ   ނޫން، ިއއްޒަތްތެރި

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ބާރ ތަކެއް އެބަ ޖެހޭ ދޫކޮށްލަން.   ،ޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ،މި ބ ނާ މިންަގނޑ ތަކަށް ބަލާއިރ 
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 ލަިއެގން މާއި އަކ ރ ތަކ ެގ ޖާދޫަގއި ޖަްއސާފައި ރަްއޔިތ ންނަށް އޮޅ ވަކައ ންސިލ ތަކަށް އެބަ ޖެހޭ ދޫކޮށްލަން. ހަމައެކަނި

ދަނީ    . އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  މިލެވިދާނެިގނަ ދ ވަހަކ  ތިބެވޭނެހެން އަޅ ަގނޑަކަށް ހިެއއްނ ޭވ. ދ ވަސްކޮޅަކ  ހިފަހައްޓާ

ނާއި ނ ވަތަ ެއއަށްވ ރެ  އަމިލި  5ތަކަށް  ވެސް ކޮންމެވެސް ބޭފ ޅަކ  ވިދާޅ ވެއްޖެ ކައ ންސިލ   ތަނ ން ދެންމެ  އެނެގމ ން. މި

ޭއެގތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބޮޑ  އެްއޗަކީ އިްއޒަތްތެރި    !ވާހަކަ. ރަނަގޅ   ިގނަ އަދަދަކަށް ވެސް ފައިސާ އެބަ ކައ ންސިލ ތަކަށް ދޭ

މާ ބާކީއެއް ނޯވޭ    ފައިރައީސް، އެއީ ކައ ންސިލަރ ންެގ މ ސާރަ. ކައ ންސިލ ެގ މ ަވއްޒަފ ންެގ މ ސާރަ. މ ސާރަ ކަނޑާ

އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ   ،ވެސް އަޅ ަގނޑ  ާގތ  ދެންނެވި  ހަކ  އަންހެނ ން ކޮމިޓީެގ ރައީސަކ ވަދ  ިގނަ އެްއޗެއް. އިހަކަށް

މަހަކަށް އޮންނަނީ  90ބާކީ އަހަރަކަށް އޮންނަނީ    ފައިމ ސާރަ ކަނޑާ ބާކީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި    96،  ރ ފިޔާއޭ 

ދ ެގ ތެރޭަގއި އެ ރަށެއްެގ ސްކޫލ ެގ ތެރެއަށް ސްކޫލ ެގ ސްޓާފ ންނަށް ދޭ  ރައީސް، އަދަދ  ބޮޑ ކ ރެވިދާނެ. އަދި އަދަ

ކަމ ަގއި    ލައިފިކޯޓ ަގއި ތިބޭ މީހ ންނަށް ދޭ މ ސާރަ ހިމަނާ  ،ހެލްތ ެގ މ ަވއްޒަފ ންނަށް ދޭ މ ސާރައާއި  ،މ ސާރައާއި

ައކ ރ ެގ  ިވޔައެީއ    ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ، ައދަދ  މާ ބޮޑ ތަނ ން މަތިވާނެ. އެއީ ހަމަ ޖާދޫވޭ  ކައ ންސިލަށް ދެ   ،ވަންޏާ

ޙަޤީޤަތ ަގއި ތިމަންނަމެން   ،ޖާދޫ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޖާދޫަގއި ޖެހިެގން ކައ ންސިލަރ ން އެބަ އަޅ ަގނޑ މެން ާގތ ަގއި ބ ނޭ

ރަށ ަގިއ   ެގމެންތިމަންނަ ؟ބޭނ ންވާ ކަންތައްތައް ކ ރާކަށް އެކަށީެގންވާ މިންވަރަކަށް ފައިސާެއއް ނޯވޭ. ައކި ކީއްހެްއޔޭ

މާލޭެގ ހައ ސިންގ މިނިސްޓްރީން ބ ނާ އަަގކަށޭ އެ ބިންކޮޅ  ވެސް ކ އްޔަށް    ،ންނަ ބިންކޮޅ  ވެސް މި ދޭންޖެހެނީއޮ

ކައ ންސިލ ތަކަށް ބާރ ވެރިކަން މި ލިބެނީ ކޮންމެ މޫވްމަންޓެއް، ކޮންމެ ކަމެްއ  ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވެސް ދޭން

ކަމެްއ ނ ކ ރެވޭނެ.    ސާ އެބަ ބޭނ ންވޭ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އެ ފައިސާ ހޯދޭނެ މަެގްއ ނެތި އެފައިކ ރަން  

ޔޫސް ޕްލޭން ހަމައެކަނި  ވެސް ރަށްރަށް ލޭންޑް  އިރ އި ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަ  2022  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނެގނީ 

މި ަގސް  7އޮތީ    ފާސްވެފައި  ނ ގ ނިެގންރަށެއް.  ކ ރީަގއިރ އް  އެހެންނަމަވެސް،  ވަނީ.  މި  ކަމަށް  މި  ؛  އަޅ ަގނޑ  

ޕްލޭންތަކާ ބޮޑެތި  ރަށްރަށ ެގ  ވެސް  ޒަމާނ ަގއި  އ ޅ ނ   ކަތީބ ން  ކ ރީަގއި  ހެދިފައި    ހިތަށްއަރަނީ  ހ ރިކަން،  ެއއްޗެހި 

ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ވިސްނ ން  ފ ރަތަމަ ލާމަރ  ؛ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއބަ އެނޭގ. ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ 

ކަތީބ ންނަކީ އެއީ ރައްޔިތ ންެގ    އައިސްެގން ފ ރަތަމަ ހ ށަހެޅ ނ  ޚިޔާލަކީ ވެސް ރަށްރަށ ަގއި ތިބި ކަތީބ ންނާއި ކ ޑަ

ެއއީ ތިމަންނަމެން ބޭނ ންވާ ޮގތަކީ. އެއީ ިގނަ ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަކީ. އެހެންނަމަވެސް،    ،ވޯޓ ން ހޮވާ ބަޔަކަށް ހެދ މޭ

މަރ ކަޒީ ރަށ ެގ މައި މެދ ތެރޭަގއި އަނެއްކާ މި   ،މަރ ކަޒީ ރަށ ެގ މެދ ތެރޭަގއި ،  ދިޔައީ  ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި އަޅ 

ސިޓީ ކައ ންސިލ  އެއިރެްއަގއި އޮންނަ    ،ޮގތަކީ  ވާ  މި  ހެދީ ސިޓީ ކައ ންސިލެއް އިނޭގތޯ. ސިޓީ ކައ ންސިލެއް ހެދީމާ

ޖެހި ތާށިވަނީ. ޖެހި ތާށިވާއިރ  ރަްއޔިތ ން ފިތެނީ، އިްއޒަތްތެރި    ،ޮގތަކީ   ވާ  އަމ ދ ން މި  މާދެކޮޅަށް ދިޔައި  ސަރ ކާރަކާ

ނ ޭވ    ރ ލ ންދޭކަށް. ސިޓީ ކައ ންސިލަކ ން ބޭނ މެއްނ ވޭ އެ ސިޓީ ކައ ންސިލަކަށް އެއްބާ  ރައީސް. ސަރ ކާރަކ ން ބޭނ މެއް

ިއ އަނެްއކާ ަވކި ސިޓީ ކައ ންސިލެްއ  ވޮޝިންޓަން ޑީ.ސީެގ މެދ ަގމައި ސަރ ކާރަކަށް ެއއްބާރ ލ ންދޭކަށް. އެހެންވީމާ،  
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އެ އެނިގެގން  ނ ހިންޭގނެކަން  ރައީސް   ހަދައިެގން  އިއްޒަތްތެރި  ނޯންނަނީ.  ކައ ންސިލެއް  ސިޓީ   ؛ތަނ ަގއި 

ޑެ  އެނޭގ  ބޮޑެތި    ،ގައިލްހީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެއީ  ެއހެންނަމަވެސް،  އޮންނަކަން.  ކައ ންސިލ   ސިޓީ  ލަންޑަނ ަގއި 

ވ ރެ ބޮޑެތި    މި ރާއްޖޭެގ މި ސަރަޙައްދަށް ؛ވ ރެ ބޮޑ  ނޫން   ރަީއސް. މ ޅި މި ރާއްޖޭެގ އާބާދީއަށްތަންތަން، އިްއޒަތްތެރި

މިސާލަކަށް ލަންޑަނ ަގިއ    ނ ަގއި،ލަންޑަ ؛ދަންނަވަނީ. އަދި ެއ ތަންތަނ ަގިއ ޕޮލިސް ވެސް  ތަންތަނ ެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  މި 

އް. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާމލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލ  ދަށަށް ދަށ ަގއި އޮންނަ ބައެ  ެގޕޮލިހަކީ ވެސް ސިޓީ ކައ ންސިލ 

ކަމ ަގއި އިްއޒަތްތެރި   ނޫން  ތަްއޔާރ  ؟ޕޮލިސް ސަރވިސް ދޭން ނ ވަތަ ސިޓީ ޕޮލިސްއެއް ހަދަން އަޅ ަގނޑ މެން ތައްޔާރ ތޯ

ދާ ކައ ންސިލ ތަކެއް ކަމަށް ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން ފ ންކޮށް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަެއކަނި މީހ ންނަށް ވަޒީފާދޭން ހަ

ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަކީ    ،އ ޅޭ ާވހަކއަކީ   ިއނޭގތޯ. ދަންނަވަން މި  ރ ންހަދަންވީ. އަދިވެސް އިތ ރ ކ ރަންވީ ކައ ންސިލަ  ވަންޏާ

ހަމަ   ؛މަރ ކަޒީ ރަށ ެގ މެދ ތެރޭަގއި ހިނާގ އެްއޗެއް ނޫނޭ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސް އޮފީހަށް ދެވޭހާ ފަސޭހައިން

މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލަށް ދެވޭހާ ފަސޭހައިން ރައީސް އޮފީހަށް ެވސް ދެވޭނެ. އަދި ޕްލޭނިންގ  ނީ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަ

ފ ންކޮށް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމާ ދޭތެރޭ   .މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް ދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން 

އަ އަނެްއކާވެސް  އަޅ  އަލ ން  ދަންނަވާނީ  ޖެހެަގނޑ   އެބަ  ވިސްނަން  މެދ ތެރޭަގއި  .އޭޅ ަގނޑ މެން  ރަށ ެގ  ،  މަރ ކަޒީ 

އެބަ   ވެރިކަންކ ރާ ރަށ ެގ މެދ ތެރޭަގއި ސިތީ ކައ ންސިލެއް ހަދަިއެގން މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ބ އްދިން ވިސްނާލީމާ

އަޅ ަގނޑ     ،ސް މި ދަންނަވަނީވެ . އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ެއްއޮގތަކަށްކަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންއެނޭގ ިމއީ ތާކ ންތާކ 

  ތެރޭަގއި   ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމާ ދެކޮޅ  ވާހަކައެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަށް ތާއީދ . އެހެންނަމަވެސް، މި ނިޒާމ ގެ 

ެގ  އަޅ ަގނޑ   ،އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ  ހ ރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކ ެގ ާވހަކަ ޙަޤީޤަތ ގައި މި ަގރާރ ަގިއ ހ ށަހެޅިފައި އޮތީމާ

    ހިތ ަގއި ެވސް ހިނާގ ބަެއއް ޝ ޢޫރ ތައް ހަމަ ފާޅ ކޮށްލާނަމޭ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ކަމ ަގއި ހެދ މަކީ    ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމަކީ ޤައ މ  ސ ންނާފަތިކ ރަން އޮންނަ މަގެއް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ސ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެްއ ދައ ލަތެއް އޮންނަންޖެހޭކަމާ ހ މިތާަގއި މި ކ ރެވޭ ބަ ؛ތެރި ރައީސްއިއްޒަތް  ހިތާމަހ ރި ކަމެއް.

. ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ހެދ މަކީ މި ޤައ މ   އިފިއ ފެދޭ ޮގތަށް ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަމެދ  ސ ވާލ 

އަޅ ަގނޑ މެން މިތާނަގއި ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ފަިއސާެގ ވާހަކަ.   ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ސ ންނާފަތިކޮށްލ މެއް ނޫން.    އިރޫޅާލަ
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ޚިދ މަތް ގާއިމ ކ ރަނީ ރައްޔިތ ންނަށް  މި  ބަހަކ ން ވާހަ  ،ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް. އެތައް ދީނެއްެގ  ދައ ލަތެއް  ކަދައްކާ  ެއތައް 

އެއް ނަސްލެއް   އެއް ބަހަކ ން ވާހަކަދަްއކާ  ،ވަރ ެގ ކ ޑަ ޤައ މެްއަގއި   މީހ ންެގ ތެރޭަގއި ފެޑަރަލް ނިޒާމ  އޮވޭ. ދިވެހިރާއްޖެ

ޤައ މެއްަގއި  ،އޮންނަ މަދ   ކ ޑަ    ،މީސްކޮޅ   ބިން  ޤައ މެްއަގިއ،  މަދ   ރިސޯސް  ޤައ މެްއަގިއ،  ކ ޑަ  އާމްދަނީ  އަދި 

ނި ފެޑަރަލް  ލާމަރ ކަޒ ޤައ މެްއަގއި  ނޫން.  ކަމެއް  ތާއީދ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އޮތ މަކީ  ނިޒާެމްއ  ޒާމެްއ  ފެޑަރަލް  ކ ރ މަކީ 

ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމ ަގިއ    ސ ންނާފަތިކޮށް ދޫކޮށްލ މެއް ވެސް ނޫން، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ، ޤައ މ  ކ ދިކ ދިކޮށް  ،ގާއިމ ކޮށް 

  ލާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  އެ ކަމަކަށް ތާއީދެއް އިޔ ނިޓަރީ ދައ ލަތް ރޫޅަ  ދައްކަނީ މި ޤައ މ ަގއި އޮތް  ވާހަކަ މިއަޅ ަގނޑ މެން  

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  މި ؛ނޫން.  އިޤ ތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖެ  ދ ނިޔޭެގ   އޮތީ  މ ޅި  ހާލަތެއްަގއި.  ދަށ   ވަރަށް  ޮގތ ން 

މައްޗަށް ބަނޑަށް  އިންފ ލޭޝަން  ޤައ މ ތަކެއް  އެތައް  ދ ނިޔޭެގ  ހަނގ ރާމަކޮށްެގން  ތެދ ފ ޅެއްޖެހިއްޖެ  ދަނީ.   . !  

މި ޤައ މ ެގ   ؛ޮގތެއް ނ ވެ ހިފެހެއްޓިދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސްރީލަންކާއަށް ވީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  މެނޭޖ ކ ރީމާ

ތަނަށް ހ ށަހެޅ ނ  ބައެްއ    ވަނަ އަހަރ  މި  2020މި މަޖިލީހ ެގ ބައެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބޭނ ންފ ޅ ވި ޮގތަށް  

ވ ރެ މާ ދަށ  ދަރަޖަައކަށް މި ޤައ މ  ެވއްޓިެގން ދިޔައީސް.    ސްރީލަންކާއަށް  ،ނަމަ  ނޑ މެން ދޫކޮށްލިމައްސަލަތައް އަޅ ަގ

 ން ދެއްކ ން ބޮޑަށް އިސްކަ  ސިޔާސީ ޮގތ ން އެކި ކަހަލަ ފިތ ނަވެރި، ހަސަދަވެރި ވިހަ ާވހަކަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ހިންމީ 

.  އްކޭ ނ ދެ  ށް ވާހަކަެއއްކަފައި ޮއތް ފ ން ވަޅ ަގނޑ ން އަރައިަގތ މަދެވެނީ. ޤައ މ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް، ޤައ މ  ެވއްޓި   މި

ރައީސް  ދޭ ؛އިްއޒަތްތެރި  ޚަރަދެއް  ވަރަށް  މިހާރ   ކަމަކަށް  ެއއްެވސް  ރާއްޖޭެގ  ފަިއސާއެއް  ިގނަ  ނ ކ ރެވޭނެ.   ވ ރެ 

ބަހަ ވެސް  މަޝްރޫޢ ތައް  ތަރައްޤީެގ  ބަެއްއ  ހ ރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފޭސްައއ ޓްކޮށްެގން    ،ލައިެގން އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ 

  75ެއފްރިކާެގ ިގނަ ޤައ މ ތަކ ަގއި ކާޑ ެގ ބާވަތްތަކެއް ނެތޭ.    !އޮތީ. ބައްލަވާ  ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ ހާލަތެއްަގއި ޤައ މ  މި

ވ ރެ ިގނަ ކާޑ ެގ ބާވަތްތައް، ގޮވާމ ެގ ބާަވތްތައް އެ ހ ރީ ޔ ކްރެއިންެގ އެކި ޕޯޓ ތަކ ަގއި ތާށިވެފަ.   ން ޓަނަށްއަމިލި

ކ ން އެބަ މައްޗަށްދޭ. ތެލ ެގ ައގ   ޔަ ނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަންޖެހޭ. ދ ނިޔޭެގ ތަކެތީެގ އަގ  އެތައް ގ މިހިރަ ކަންކަމަ

މިއީ   ،ނ ކ ރަން. ތާއީދ  މި ނ ކ ރަނީ  ވެސް ތާއީދެއްައޅ ަގނޑ  މި ަގރާރަށް އެްއޮގތަކަށް  ،ދޭ. އެހެންކަމ ން  މައްޗަށް

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ެގންނަ ބަދަލ ތައް   ނޫން.  ކ ރަން ހ ށަހެޅި ވާހަކަެއއްލާމަރ ކަޒ   ،އްލ ކ ރަންހަވެސް ކަެމއް  އެްއޮގތަކަށް 

ދަނީ ފާސްކ ރަމ ން، އެ ހިނދަކަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް ެގންނަމ ން.   ހަމަ ފެންނަ މިންވަރަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި

މި  ވާހަކަ  މި  ހާލަތ ަގއި  ފިތ ނަ  މި  ހަމަ  ރޫޅަ  ،ފަސާދަކޮށްދައްކަނީ  މި ބައިބައި   އި،ޤައ މ   ވާހަކަެއއް.  ދެކެވޭ  ކ ރަން 

އެހެންވެެގން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހަމަ ސީދާ  މިތާނަގއި މި  ؛ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދނ ކ ރަނީ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

  ފައި އޮތް ޚާއްޞަކޮށް ައޅ ަގނޑ ެގ އަޚް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅާ ؛ވާހަކަތަކ ން  ދެކެވޭ ބަެއއް

 އެއީ އ ފެދޭ ސ ވާލެއް. އޮންނަންޖެހޭ. މި ޤައ މަކީ ެއއް ޤައ ެމއް  ؟ތޯރާއްޖޭެގ މަރ ކަޒީ ސަރ ކާރެއް އޮންނަންޖެހޭ  މި  ންޮގތ 

ޑިވޯލްްވކ ރި ކަމ ަގއި  ބާރ ތައް  މި ޤައ މ ަގއި ކިތަންމެވަރަކަށް    ،އެއް ދައ ލަތެއް ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ   ،ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް
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ރީ ޮއތޯރިޓީތައް ހ ންނަންޖެހޭނެ.  ކިތަންމެ ިގނަ ބާރ ތަކެއް ކައ ންސިލ ތަކަށް ދިން ކަމ ަގއި ވިޔަސް ރެިގޔ ލޭޓަ  ،ވިޔަސް 

ޤައ މީ ތަރައްޤީެގ  ؟ ރާވާނެ ބަޔަކ  ތިބެންޖެހޭނެ. އަދި ކީއްކ ރަންތޯސިޔާސަތ   ،މ ޅި ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދީ ތަޞައްވ ރ  

މ ޅި ޤައ މ  ެއއް ތަރައްޤީެގ    މައިަގނޑ  ޕްލޭނާ އެްއޮގތަށް އަތޮޅ ތަކ ެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންތައް ެގންދަންވާނީ. ރާއްޖޭަގއި 

އެކ  ބެހޭ ޮގތަކަށް އޮންނަންޖެހޭނީ.    ކަމާހަމަހަމަ  އިއަދި ރާްއޖެއަށް ލިބޭ ފައިސާ އިންސާފ ވެރިކަމާ  ،ޕްލޭނެއްެގ ދަށ ން

ބޭފ ޅ ން ވާހަކަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮގތ ންފ ޅ ބަެއއް  އެ އަތޮޅަކަށް    އްހ ރިހާ އެއްޗެ  ލިބޭ  އަތޮޅެްއެގ  ، އެދައްކަވާ 

ޗެއްތޯ  އް ކޯރަްއޔިތ ންނަށް  ސަރަޙައްދ ެގ  ދިރިއ ޅޭ    33% ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ  ؟ މާލޭަގއި މިއީ އަތޮޅެއްތޯ  ،ދީފިއްޔާ

  ންމ އާންމި ޤައ މ ެގ އަމަ ؟އްތޯ ކިހިނެ  މ ވައްޒަފ ންނަށް މ ސާރަ ދެނީމީހ ންނަށް،  ދައ ލަތ ން    ،އެ މީހ ންނަށް ؟ދެނީ

ެގ  މ ޅި ދައ ލަތެއް   ރާއްޖޭެގ ފަިއސާ ރާއްޖެ  މި  ،ވެސް އ ފެދޭ ސ ވާލެއް. ެއހެންކަމ ން  ިމއީ؟ ބަލަހައްޓަނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ

ހަމަތަކާ މި މަޖިލީހ ން    އިއ ސޫލ ތަކާވެސް ކަނޑައެޅޭ  ކަށް  ތަ ތަރައްޤީޤެ މަޝްރޫޢ ޮގތ ަގއި ހިންގ މަށް ޓަކައި ބެހިެގން  

އެ ކަންކަން    ،އެކ    ޚަރަދ ކ ރެވެންވާނީ. އަދި ކައ ންސިލ ތަކަށް ވެސް އިންސާފ ވެރިކަމާ  ެގ ަމތީންފާސްކ ރާ ބަޖެޓާ އެްއޮގތ 

ޮގތ ގައި ޤައ ެމއްެގ  ކަމަށް  ކ ރެވެންވާނެ.  ިވއްޔާ  އޮންނަ  އަމަން،  ވަނީ  ޤައ މ ެގ    އާދެ!  މި  ބެލެހެއްޓެންވާނެ.  ެވސް 

ތައް އަދާކ ރެވޭނެ ޕްލޭންތައް ރާވަންޖެހޭނެ.  ހ ރި ދަރަނި  އިދަރަ  ދީެގންނ ވާނެ. އަދި ރާއްޖެދިޔައިެގން  ކަންތައްތައް ބޮއްސ ންލަ 

  ، ދައ ލަތެއް ދައ ލަތެއްެގ ޮގތ ަގއި އޮންނާނީ  ،ކަމަކީ  ރާއްޖޭެގ ފައިސާެގ ައގ  ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ. ޤައ މެއްެގ އެންމެ މ ހިންމ 

ިއއްޒަތްތެރި    .ެގންކ ރެވި  ބެލެހެއްޓިެގން. އެކަމަށް ބޭނ ންވާ ޚަރަދ ސ ލްޙަމަސަލަސްކަން  ކަމާއި  އަމާންންއެތަނެްއެގ އަމަ

އ ނދަޫގ ؛ރައީސް ކޮންމެހެން  ރަނަގޅ ވާނެ  އަޅ ަގނޑާ  ދެވަނަ  ތިޔަނ ކ ރެއްިވޔަސް  ދައ ލަތ ެގ    ،ކަމަކީ  ބޭފ ޅ ން. 

 ކަލް ޕްލޭނިން ސްފައިސާެގ ައގ  ހިފެހެއްޓޭނީ ކޮންމެެވސް ބަޔަކ  ފިފައިސާެގ އަގ  ހިފެހެއްޓެންޖެހޭނެ. އެ  އިނޭންސާފައި

ސަރ ކާރެްއ    ކަލް ސިޔާސަތެއް ޮއވެެގން. އެ ކަންކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި މަރ ކަޒީސްފި  ތަކާއިސިޔާސަތ   ރީނިޓަކޮށްެގން. މަ

ައއްޑޫ އަތޮޅަކީ ވެސް ވަކި ޤައ މެއް. ފ ަވއްމ ލަކަކީ ވެސް ވަކި ޤައ ެމއް. މާލެއަކީ    ،ިވއްޔާކަމަށްވަނީ ބޭނ ންވާނެ. އެހެން

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ   ؟ޮގތަކީ  މި ވަކާލާތ ކ ރާބޭނ ންވެެގން  އީތޯ އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް ަވކި ޤައ މެއް ޮގތ ަގއި ޮއންނާނެ. އެ

ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މަކީ އެއީކީއެއް.  ނޫން  ނިޒާމެއް  މެންބަރަކ   ؛ރައްޔިތ ން  ،ލާމަރ ކަޒީ  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެެވސް 

ން ތިބ މޭ. އެއީ ތެދ ފ ޅެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ންތިޚާބ ކ ރާ ކަތީބ އިރައްޔިތ ން ބޭނ ންފ ޅ ވީ    ، ވިދާޅ ވިްއކަވަމ ން  ދަވާހަކަފ ޅ 

ކ ރާ ކަތީބ ންނާިއ  ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް އިންތިޚާބ   އްސަ.އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އޮންނާނީ ާގނޫނެއް ެގނެ  .އެ މަސައްކަތް ކ ރީ

 ބަދަލ ކޮށްފަ. އަދިޮގތަށް ނިންމާފަ. އެ ާގނޫނ  އެޮގތަށް    ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ބަޔަކ  ހޮވާ   ންއަތޮޅ ވެރިކ ރާ  އިންތިޚާބ 

ނ ދަންނަވަން ފ ރިހަމަ  މި   ،އަޅ ަގނޑ   ހ ރިހާކަމެއް  އެބަހ ރި   އިވެފަރާއްޖޭަގއި  ނިޒާމ ަގއި.  ލާމަރ ކަޒީ  ހ ރީއެކޭ 

ރާރ ެގ ބޭނ މަކީ އެްއވެސް ކަމެްއ  ަގއ ޅޭ    ތަނަށް ހ ށަހެޅިެގން މި  އެކަމަކ  މިިގނަ ކަންކަން.  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ވަރަށް  

އެނޫން އެްއެވސް ކަމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ،  ރޫޅ ން.    ،ޤައ މ  ބައިބައިކޮށް  ިއ،އ ފައްދަނޫން. ފިތ ނަފަސާދަ  އިޞްލާޙ ކ ރ މެއް
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ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ތާއީދ ނ ކ ރަނީ.  ޤައ މެއް  ؛އަޅ ަގނޑ   ބަހާތައް  ެގ  ޤައ ެމްއ  ބައެްއ  ހިނާގނީ  ހ ރެެގން. ޮގތ ަގއި 

ެއކަން ނެތި އ ފާވެރިރައްޔިތ ންެގ އަމާންކަމާއި ސ ލްޙަމަސަލަސްކަން އެއީ އެންމެ މ ހި ތި  ަގފާ   ،ންމ  އެއް ކަންތައް. 

ްއ  އަތޮޅ ތަކަށް ބާރ ތަ  ،ކަމެއް ނޫން. ހަމަ ެއާއއެކ   ނ ކ ރެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ކ ރެވޭނެއް ބިނައެއްމ ޖ ތަމަޢެ

މަ ޤައ މ ެގ  މ ޅި  ވެސް  މަ  ،ތ ހަލަސްދޫކ ރާއިރ   ރައްޔިތ ންެގ  ތަޞަ  ،ތ ހަލަސްހ ރިހާ  ޤައ މ ެގ  ެއއްކޮށް  މ ޅި  އްވ ރ  

ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ންނަށް އިންސާފ ވެރިކަމާ ބެހިެގންދާންވާނެ  ކަމާއެކ ހަމަހަމަިއ  ހާމަކ ރެވެންވާނެ.    .ޤައ މ ެގ ރިސޯސްތައް 

ދަނީން ރާއްޖޭެގ އެހެން އަތޮޅ ތަކ ން ލިބޭ އާމް  ،ިވއްޔާ ރަށްތަކެއް ނެތް. އެހެންކަމަށްވަނީިގނަ ފަޅ   އަްއޑޫ އަތޮޅ ަގއި މާ

ރަށްރަށަކީ އެއީ މ ޅި  ހ ރިހާ ފަޅ   ،ރާއްޖޭަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ބިމަކީ  އެއީ މި  ކ ރެވޭނީ.ކޮންޕަންސިއޭޓ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ލީ ހަނގ ރާމަ ޚިއޮންނާނީ ދާ  ،ނަމަ  ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޢަމަލ ކ ރަން ދިމާކޮށްފި  ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންެގ މިލްކެއް. އެނޫން

އައްޑޫ އަތޮޅ ަގިއ   ؟ހާސް ރައްޔިތ ން މަގ މަްއޗަށް އެއްލާލެވިދާނެތޯ  50ލައްކަ    1ބި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާލޭަގިއ ތި

އެ މީހ ންނަށް   ،ެއއީ  އަކީތި ބޭފ ޅ ން ތި ދައްކާ ވާހަކަ ؟ހާސް ރައްޔިތ ން މަގ މަތިކ ރެވިދާނެތޯހަތަރ    ؛ތެއްތިރީސްތިބި  

ޗެއް ނ ބ ނެ ލަްއކަ ދ ވަހ  ހިފަހައްޓައިފިން.  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ެއއް  ،އެކައްޗެއް ެވސް ނ ދޭނަމޭ. ނޫން

ވެސް ރާއްޖޭެގ     ވެސް ހިމާޔަތްކ ރެވެންވާނޭ. އެއީގ އްހައެހެންނަމަވެސް، މިއީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މާލޭެގ ރައްޔިތ ންެގ  

ންވީމާ، ެއ  ެގދޮރ  ލިބެންޖެހޭނެ އިނޭގތޯ. އެހެ  މާއިބޯހިޔާވަހިކަވެސް    ނަށްހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނާ އެްއވަރަށް. އެ މީހ ން

ެއކ  އ ޅެވޭނެ ފ ރ ޞަތ  ލިބެންޖެހޭނެ. އަްއޑޫ އަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް    ތިކަމާަގފާ  ،މީހ ންނަށް ވެސް ވަޒީފާއާއި ދިރިއ ޅ ން

ންސް  ލިބެންޖެހޭނެ. އެ މީހ ންނަށް ވެސް އެމްބިއ ލާ  ޞިއްޙަތ ެގ ފ ރ ޞަތާ  ،ެގ ފ ރ ޞަތާއި ތަޢ ލީމ   ،ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި 

ލިބެންޖެހޭ. އެމްބިއ ލާ  ވެސް  ަގނެވޭނީމި  ވެސް  މީހ ންނަށް  އެ  ދައ ލަތ ެގ   ،ންސް  ރިސޯސްތައް  ހ ރިހާ  ރާއްޖޭެގ 

ދެކިެގން  ކިއްޔާތ ގައިމިލް ކަމ ަގއި  ެއއްޗެއް  ރައްޔިތ ންެގ  ހ ރިހާ  ެއއްޗެްއސަކީ  ޤައ މ   ވެސް  ެއއްޮގތަކަށް  .ހ ރި  މި 

ޤައ މީ  ސ ންނާފަތި  ،ކ ދިކ ދިކޮށް  ،ކޮށް ބައިބައި ނެތް.  ޮއންނަންވާނެ.  ކ ރެވޭކަށް  ޕްލޭން  ބަޖެޓަރީ ތަރައްޤީެގ  ޤައ މ ެގ 

މަ  އޮންނަންވާނެ.  އޮންނަންވާނެ.  އޮންނަންާވނެ.  ސިޔާސަތ     ނިޓަރީސިޔާސަތ   ޓަކައި  ދެމެހެްއޓ މަށް  ައގ   ފައިސާެގ 

ރައީސް. ރާަވއިެގން    މި ނިންމާލަނީ އިްއޒަތްތެރި ؛ލިބޭ އެްއޗަކ ން ދެކޮޅ ޖެހޭ ޮގތަކަށް ފިނޭންސްެގ ކަންތައްތައް  ތަށްދައ ލަ

ވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ނިންމާލަމ ން ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އްއެކަމާ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނީ. ދެ

 ން. ނަލާއިވާހަކަ ނިންމަ މ ންމެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ކަނޑައެޅިެގން އިންކާރ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަ

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ަމޑ ްއވަރީ  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީށް. ޝަރީފަ އާދަމް
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ރަީއސް. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ަގއި ކައ ންސިލ ތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ނައިބ  ރައީސް އެ ހ ށަހެޅ ްއިވ    ،ޒަތްތެރި މެންބަރ އިރާެގ ިއއްނައިފަރ  ދާ  އިލައި، އްލ ކޮށްދެްއވ މަށް ޮގވަހަ

ނޑ  ވަރަށް  ށް އަޅ ަގރައީސަ  ،ރާރ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި މަޖިލީހ ަގއި ރައީސް ދެއްވީތީވެަގނ ންތެރި  ބޭ  ،މ ހިންމ 

އިއްޒަތްތެރި  ރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން.  އަދާކ ރަން. އަދި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ ށް ޝ ކ ރ ޑަބޮ

ނ ކ ރެވޭ މިހެން އަދި    އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް  ،ރ ދާ ޮގތަށް ބަލާއިން މި ހިނަގމ ންމިއަދ  މި މަޖިލީހ ެގ ކަންކަ ؛ރައީސް

މީދ ކ ރާ ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެްއ  ންރައްޔިތ ން އ   ،ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ކަހަލަ ާވހަކަތަކެއް  ،ރާރެއް ހ ށަހެޅ ނަސް ވެސްަގ

ތީ  ރާއްޖޭެގ މ ޅި ނިޒާމ  އެކ ލެވިފައި މި އޮ  މި  ،ކީބަބަ. އެންމެ ބޮޑ  އެްއ ސަމި މަޖިލީހަކ ން ދެނެއް ހިނާގނެ ކަމަކަށް

މި މަޖިލީސް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ މިއަދ  ވެރިކަންކ ރ މ ެގ ބާރާއި  ،ބާރ  ވަކިކޮށްެގން ކަމަށް ވިޔަސް   3

ހެންވީމާ،  ތަން. އެ  ވެެގންދާ  ސަރ ކާރ ެގ ރަބަރ ސްޓޭމްޕަކަށްމަޖިލީހަކީ މިއީ  މި    ،އެކަތިަގނޑަކަށްވެ   ،ވަރަށް ބޮޑަށް އެކ ވެ

ކިތަންމެ  ރާރެަގމިކަހަލަ   ވިޔަސްއް  ކަމަށް  ބޭނ ންަގމި    ،މ ހިންމ   އޮތަސްރާރ ެގ  ބޮޑަށް  ކިތަންމެ  ވެސް   ތެރިކަން 

ަގބޫއަޅ ަގނޑަ ްއ  ތެ ކަނެއް ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންވާނެ ެއްއވެސް މަސައްމިއަދަކ  ދެނެއް މި މަޖިލީހަކ ން  ،ލެއްނ ކ ރެވޭ ކަށް 

އިކ ރެިވެގންދާނެ   ެއހެންނަމަވެސް،  ހ ށަކަމަކަށް.  މި  ފަރާތްތަކ ން  ހ ށަހެޅ މަށް  ދިކޮޅ   ހ ށަހެޅ ންތައް  ހަޅާ 

އެއްއެޖެންޑާ އަދިވެސް  އަޅ ަގނޑ   ރައީސަ  ކޮށްދެްއވާތީވެ  އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަފަހަރ   ޝ ކ ރ   އަޅ ަގނޑ   ށް  މ ން 

މ ަގއި ހ ރި  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ން ހިންގ   ،ލަތައްއްސަ، އަޅ ަގނޑ މެން މި މަސްދަންނަވާލަން ބޭނ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީ

މާ. މި ސަރ ކާރ  ވަރަށް ސްލޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ހ ރީތަކެއް  މ ހިންމ  ސަބަބ ޖެހެނީ  ދައްކަން   ދަތިތަކ ެގ ވާހަކަ މި

ޮގ ހ ރި  އެބަެއކީ  ކަކާންޖެހ ންތަސްލޯވީމާ،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޮޑެތިހ ރި  ަގއި  ރާއްޖެތެ    އި ގަ ރޭއ ނދަޫގތަކެއް 

ވާހަކަދައްކަވަމ ން މި މަޖިލީހ ެގ   ެއކ   ތަނަށް ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލައަކާ   މި  ،އިަގންނަވާނެނިގވަޑަ އެ  .ކ ރ މަށްއްކަތްމަސަ

ޔޫސް ޕްލޭން ރަށެއްެގ ލޭންޑް  8ތެރޭަގއި  ހަރ ެގ  އަ  4ވޭތ ވެދިޔަ    ،ވިދާޅ ވީ  ަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފ ޅަކ ސަރ ކާރަށް ނިސްބަތްވެ

، އެ ޖެހ ނީ ާގތްަގނޑަކަށް  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ޕްލޭން ފާސްކ ރެވ ނީމަ  8ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި  އަހަރ   4  ފާސްކ ރެވ ނ  ކަމަށް.

ެމންެގ ތެރޭަގއި މި ތިބީ. ހަމަ އްސާލައިެގން ތިބި ބަޔަކ  އަޅ ަގނޑ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ދެ ޕްލޭން. މިވަރ ން ހިތްހަމަޖަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ،ން އ ފާވާނެ ކަމެއްތޯ ބެލ ން އެއީތ މަ ރަްއޔިއެއީ މިއަދ  ވެސް ހަ  ،ކިޔާ ނިންމީމާސަރ ކާރަށް ސަނާ

  މި ސަރ ކާރަކަށް ަގބޫލެއް   ަގއިންކަން ކ ރ މ ކަ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން މި ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  .މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ

އްޔިތ ން ބޭނ ންވާނެ ކަހަލަ ރަ ކ ޔަކޮޅ ެގ ތެރެއޮތް މަދ  ދ ވަސް  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ޚާއްޞަކޮށް މި  ،ނ ކ ރެވޭ ދެނެއް

ެގނެވޭނެލ އ ސޫ ސަބަބަކީމަކަށެއްކަ  ތަކެއް  ބަޔަކ   ،.  އެމް.ޑީ.ޕީގައިކަންތައްފަރިތަ  ވެސް    ކޮންމެ  ހ ންނާނެ.    ، ތަކެއް 
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ވެސް   އެ ބޭފޭފ ޅ ން މީެގ ކ ރިން  ،ޚާއްޞަކޮށް ވެރިކަމ ަގއި މިއަދ  ތިބި ފަރާތްތަކަކީ އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ން 

ރަށް ފަރިތަ. އެ ބޭފ ޅ ން ވަ  ށް އެކަމަ  އ ޅ އްވި.އި  ތީަގއަހަރ  މަގ މަ  7  ،ވާ ބޭދ ޅ ން ވިދާޅ ވާނެތަނ ަގއި ވާހަކަދައްކަ   މި

މިކަހަލަ ނިޒާމެއް ކ ރ މަށް  ށްކޮޚާއްޞަ  ، އެކަމަކ   މިކަން  އެކަމ ެގ   ،ކ ރަންޖެހޭއިރ ތްކައް މަސަ  ލާމަރ ކަޒީެގ އ ސޫލ ން 

ރެއް  ފިކ   ،ސްނ މެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ަގބޫލ ކ ރެވެނީ ރައްޔިތ ން ބޭނ ންާވ ކަހަލަ ވިމ ެގ ސަބަބ ންވައްޓަފާޅިެއއް ނެތ 

ން ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް ޓަކަިއ ތ ދަނީކީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔި   މިނޫން ކަންކަން ކ ރެވިެގން  ސިކ ނޑިއަށް ެގންނާނެ ޮގތަކަށް  

ތެއް ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރާނެ ޮގ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން މިކަން  ިއ،ކަންކަމާ  ންވާން ބޭނ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ރައްޔިތ 

ވެސް ތ ންނަށް މިއަދަކ  އެއްޮގތަކަށްވޭނެ ޮގތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިށްދެފޯރ ކޮ  ކަށް މިއަދ ޔަރައީސް، ރަްއޔިތ ންނާ ހަމަ

 ކޮންފައިދާެއއްކަން ނޭނޭގތީ ތެރެއިން ރަްއޔިތ ންނަށް އޮތީ   ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ގެ ދައްކާ    މި  ވޭ އަޅ ަގނޑ މެންނ   ބޭނ މެއް

ޮގތަށް ކ ރިއަށް ެގންދާކަށެއް. ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވަނީ ރައްޔިތ ންނަށް ބާރ ވެރިކަން ލިބޭނެ ޮގތަކަށް   އޮތް  މި ނިޒާމ  މި

އެބަ ރަީއސް، ވިސްނާލަން  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރާއިރ   މަސައްކަތްތަްއ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެކަމަކ   ކ ރ ން.   ،ޖެހޭ  މިކަން 

ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށެއް ވެސް، ކޮންމެ އަތޮޅެއް ވެސް، ެއ    ، ކަންކަން ކ ރިއަށްދާއިރ   ޒީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން މިލާމަރ ކަ

ބަޔަކަށް އޮތް ފ ރ ޞަތ ތައް މިއަދ  ދެނެަގންނަން ބޭނ ންވޭ. ކޮންމެ ވެރިކަމެއް   އެ  ،ރަށެއްަގއި ދިރިއ ޅޭ ކޮންމެ މީހަކ 

. ރ.  ޮގތެއް ދެން ނޭނޭގ  ންނަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢ ތަކަށް ވާހ  ފެށިފައި    އެ އަތޮޅެްއގައި  ، އެ ދާއިރާއެްއަގއި   ،އަންނައިރ 

ކޮންތާކ     ރޕޯޓެއް އަޅާ ވާހަކަ. މި ސަރ ކާރަކަށް ވެސް ނޭނޭގބ ނޭ ެއއަ  އަތޮޅ ެގ ދެކ ނ ަގއި މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ން އެބަ

އެހާވަރ  ވެސް ބ ނެދޭން ނޭނޭގ ބަޔަކ  ވެރިކަމ ަގިއ   ؟ކަމެއް އަޅަނީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ޕްރޮޕޯސަލެއް މީހަކ  ހ ށަހަޅާނީ

ރައީސް، ރައްޔިތ ންނަށް އެ ިއއްޒަތްތެރި  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލޭ ކިޔަކަސް  މިތިބެެގން ދެން  ޮގތެްއ    ނޭގ  ކ ރާނެ  ކަމެއް 

ކިހިނެއްތޯ ޕްރޮޕޯސަލެއެއީ  ނޭނޭގނެކަން.   ނޭނިގ  ހިއްކަންޖެހޭކަން  ތަނެއް  ކޮންނަންޖެހޭކަން،  ތަނެއް  ހ ށަހަޅާނީ  އް 

ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރަްއޔިތ ން މިައދ  ބޭނ ންވަނީ  ލްަގއި ކަންކަން ހ ރީމާމި ލެވަ ؟ޕްރޮޕޯސަލެއް ހ ށަހަޅާނީ

މި ބަދަލ ކ ރެވޭ  ވެސް  ޮގތަ ތަނ ން ވެސް އަަވހަށް ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ   ޮގތަކަށް  ،ށްކަނެ  ބޭނ ންވާ  މިކަން    ،ރައްޔިތ ން 

ކ ރ ން.  ކަމެއް    ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް މިތަނ ން ވެސް ކަމެއް ކ ރެވެންޏާ އެތަރ ތީބ ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ   ެގންދެވޭނެ ޮގތަކަށް  

ވެފައި ލިސް މިއަދ   ދަންނަވާލަން ބޭނ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖި   ވެސް    ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށްއެކަމަކ   

ކަމެއް އް  ކަށް ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް ނޫން ޮގތަކަށް ދެނެޔަކަށޭ. މިސަރ ކާރ ެގ ރަބަރ ސްޓޭމްޕަ  ،މިއީ  އޮތީ  މި

ރަްއޔިތ ން  ެއޮގތަށް.    ނީ އެ ރާގ ަގއިވަެގ ިގނަ ެމންބަރ ން އެ ދައްކަހ މަޖިލީ  ވާވާހަކަދައްކަ   އިތަނ ަގ  ނ ކ ރެވޭނެ. މި

ޮގތަ އެއްބޭނ ންވާ  އަދިވެސް  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ދަންނަވާނީ  ކަށް  ނޫން  ،ފަހަރ   މި  ނިޒާމ   ޮގތަކަށް   މި 

ނ ހިންޭގނޭ  އްބަދަލ ނ ކޮށެ ނިޒާމެއް  ލާމަރ ކަޒީ  ޮގތަކަށް  ބޭނ ންވާނެ  ރަްއޔިތ ން  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް  ވަރަށްދެން   .  

 ތްތެރި ރައީސް.  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި  ަވގ ތަށް.  މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ަގއި.  11:00ބައްދަލ ވާނީ 

 

 { އަށް 11:02އިން  10:29 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاއީވާ ޢަބްދ   ރައީސްނައިބ  މަޖިލީހ ެގ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ރ    ބަހ ސް. ނައިފައީތިދާމިއަދ ެގ އިބ   ،ެގންދަނީ  ދަންފަޅީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ކ ރިއަށް މި  މި.  `

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީދާިއރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން   ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ 

ތަންފީ  ބާރ ތައް  ލިބިދީފައިާވ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ހިންގ މަށް ޒ ހިންގ މ ެގ  ކައ ންސިލ ތައް  ކޮށް 

ދަތިތައް   ހ ށަހަޅ އްވާްއލ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސްހަކ ރިމަތިވަމ ންދާ  މާވަށ   ަގ  ފަިއވާކ ރ މަށް ޓަކައި  ރާރ . 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ .  

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ހިންގ މ ަގދާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދަށ ން  ނިޒާމ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ހ ރި    އިއިރާތައް 

ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،ރާރަކީ ަގމަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްވި    ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި  ، ހ ރަސްތައް ނައްތާލ މަށް ޓަކައި

ރާއްޖޭެގ    ، ރާރ  ހ ށަހެޅ އްވީގަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި    ، އެރާރެއް. އަޅ ަގނޑ  ީމަގއި ފާހަަގކޮށްލަންަގވަރަށް މ ހިންމ   

 ކ ރާ  ިގނަ ރަށްރަށ ން ސަރ ކާރ ން މި  ވަރަށް  ،އެކި އަތޮޅ ތަކަށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަރާތ ން ކ ރެއްވި ދަތ ރ ތަކެްއެގ އަލީަގއި 

 ެއކަން  ،ކ ރ ަމށް ރައްޔިތ ން އެދޭތީމި ާގނޫނ  އަަވސް ބާރ މިނެއްަގއި އިޞްލާޙ   ،އެޑްރެސްކޮށް  ށްމަސައްކަތްތައް މަޖިލީހަ

ީމދ ކ ރަން ވަކި ޕާޓީެއއް، ވަކި ފިކ ރެއް ނެތި ރަްއޔިތ ންނަށް ންމަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނައ މަށް ޓަކަިއ. އަޅ ަގނޑ  އ   މި

ކ ރެިވެގން ައންނާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ޮގސް ބަހ ސް  ރާރ  ކޮމިޓީއަށްަގއްލ ކޮށްދެއްވ މ ަގއި މި  ަގދިމާވާ މި މައްސަލަތައް  

 ،އަޅ ަގނޑ މެންނާ ވާދަވެރި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މިކަމ ެގ ކްރެޑިޓް ހޯދ މަށް ޓަކައި ؛އްޒަތްތެރި މެންބަރ ންބަެއއް އި  ؛ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެން   ކަށްތަފ ޅ ކ ރަްއވާ ބޭފ ޅ ންެގ ވާހަކަބޮޑަށް ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ކްރެޑިޓް ހޯދ މަށް ޓަކައި ވަކާލާތ   ވަރަށް

ހިނަގނީ ދިމާ އިދިކޮޅަށް. އަޅ ަގނޑ  ާގތ    ކަ މޮޅީ. ވާހަކަ މޮޅީ. ކަންލަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވާހައިބަލަ
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ޝަ ރައީސް  ކައ ންސިލ ެގ  ގ ޅާލީމަ  ވިދާޅ ވީ  ނ އްމޫހިތަދޫ  ދެންމެ  އިްއޒަތްތެރި  އްޫމނ ޝަ  ،އަޅ ަގނޑ   ވާހަކައަކީ  ެގ 

ދޭ ބްލޮކް  ރައީސް، ސަރ ކާރ ން  ބ ނާ  މި  އަދަދަކީ    ބްލޮކް ؛ްގރާންޓ   ކަަމށް  ޚަރަދ ކ ރަންޖެހެއޭ    ޭއ،6.4ްގރާންޓ ެގ 

 7ޖެހެނީ    ކ ރަން މިްގރާންޓަށް ލިބެނީ. ޚަރަދ   ބްލޮކް  6.4މިލިއަން. ެއހެންވީމާ، އަތ ންނޭ ދަނީ.    7ކައ ންސިލ ން  

ށ ެގ އެކިެއކި  ރަ  ،މިލިއަން. މީެގ ކ ރިން ހިތަދޫައށް މި ފައިސާ މިސްކިތްތަކަށް، ކައ ންސިލަށް، އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީއަށް

ްގރާންޓެކޭ ކިޔާފައި މި ސަރ ކާރ ން   ން ދޭ ފައިސާ ބްލޮކްރީ އޮފް ފިނޭންސ  ހ ރިހާ ކަމަކަށް މިނިސްޓް  މ ސާރަތަކާއި މި

ޖަމާކ ރީ. އެހެންވީމާ، މ ސާރަދޭ ވަތްަގނޑ  ރަށަށް ބަދަލ ކ ރީ. ާމވަށ   މި  ެއ ފައިސާ ހަމަ ކައ ންސިލަށް    ، ޮގތަކީ  މި ހެދި

. ހަމަ މީެގ  މިލިއަން  7މާވަށ  ކައ ންސިލަށް މި ލިބެނީ   ؛މީހ ންެގ އާބާދީެއއް  2000ތްތެރި ރަީއސް،  ކައ ންސިލ ން ިއއްޒަ

ހަމަ ލިބޭ ފައިސާ މިއީ. މ ސާރަދޭ ފޮތާއި، ސޮއިކ ރާ ވެރިކަމ ން ފެށިެގން ވެސް  ކ ރިން ވެސް ލިބޭ. ރައީސް މައ މޫންެގ  

ކ ރީއޭ.  ލާމަރ ކަޒީ  ،އެ މ ސާރައާ ހަވާލ ކޮށްލާފައި މި ބ ނަނީ  ، ޖޫރިއާއި ަގނޑާއި، ތިތް މ ސާރަދޭ ފައިސާ ބަހައްޓާ ވަ  ފޮތާއި،

ވަރ     މިލިއަނެއް   4ތިމަންނަމެން    ،ޝަކީބ  ައޅ ަގނޑ  ާގތ  ިމ ބ ނީ ؛ހަމަ މިޮގތަށް ކ ނަހަންދޫަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެކަމަކ   ޔޭދެ ފައި   5.  މި  ކޮންތާކ ންތޯ  ދަނީ.  އަތ ންނޭ  ޚަރަދ ކ ރެއޭ،  ހޯދަނީމިލިއަންަވރ   ބޭފ ޅ ން   ؟ސާ  މި 

ޮގތަްއ ކަމަށް ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި    އިންސްޕަޔަރވަނީ. މި ބޭފ ޅ ން ކަންކ ރަން ދެން މި ޖެހެނީ މިތާ މާލޭެގ ސަރ ކާރ ން ކ ރާ 

ކ ރާތީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަޖައިބ ވެ އަންތަރީސްވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާލޭަގއި ެއކަން އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން ވަކާލާތ 

އެމް.އެމް.ޭއެގ  ކ  މި    ނަރާވަރ ގަ ރަނީ  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ކިހިނެއްތޯ  ޗާޕ ކ ރަނީ.  ބަހައްޓަިއެގން  މެޝިނެއް  އިދިކޮޅަށް 

ޗާޕ  ލާމަރ ކަޒ ؟ ކ ރަނީފައިސާ  ރައީސް؟ ކ ރ މަކީމިއީތޯ  ސ ވާލަކީ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  އ ފައްދާ  ރައްޔިތ ން  ،  މިހާލަތ ަގއި 

ފެދޭ އ މި މައްސަލަ ެގނައ މ ަގއި ވެސް މީަގއި މި    ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އި

އިޤ ތިޞާދ މައްސަލައަކީ  ހާލަތެއްަގއި  ؛،  ނ ތަނަވަސް  ވަރަށް  އިޤ ތިޞާދ   ލޯނ   ،ދ ނިޔޭެގ  މައްޗަށް  ލޯނ ެގ    ،ލޯނ ެގ 

ބިލިައންެގ ތެރެއިން ާގތްަގނޑަކަށް    100ިމ ސަރ ކާރ ން އެ    އިޭއގަ   .ބިލިއަނަށް އެރީ  100ޮގސް  މައްޗަށް ލޯނ  ނަަގމ ން

 ކަތެއްން. މާ އ ނދަޫގ ވާހަރއިންޓ  އެކްސްޕެންޑިޗަބިލިއަން ރ ފިޔާެގ ދަރަނި އ ފެއްދީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރިކަރަ  47

މިއީ އިްއޔެ މިހާރ  ނޫހ ަގއި ރިޕޯޓ ކޮށްފައި އޮތް ވާހަކައެްއ. އިްއޒަތްތެރި   ؛އޮއިލް ކިންގނޫން އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ. ކ 

 1.4 ؛ޅެއްދަރ ފިޔާއަށް. މައިލޯ    80ރ ފިޔާއަށް. މިހާރ     55ަގއި މި ލިބެނީ    2021ލީޓަރ     1.8ޮއއިލް    ކ ކިން ؛ރައީސް

  13  ،ޅެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދަފިޔާއަށް. މަސްރ   220. މިހާރ   ގައި  2021ރ ފިޔާއަށް    175ޅެއް  ދަކިލޯެގ ަމއިލޯ  

  80ަގިއ. މިހާރ     2021ރ ފިޔާއަށް    45ކިލޯެގ ކ ކ ޅެއް    1  ންރ ފިޔާއަށް. ހޯލް ޗިކަ  19ޅ   ދަރ ފިޔާއަށް ހ ރި މަސް

ނީ  . މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް މި ވިދާޅ ވައޭ އެއް ނާދެރވިންޓަ  ؟ދީ ަވޒީރ  ކީކޭތޯ މި ވިދާޅ ވަނީޞާރ ފިޔާއަށް. އިޤ ތި

. ހ ރިހާ ކަމެއް އޮތީ ރަނަގޅަށޭ. ހާސްކަމެއް ނެތޭ. މި އަހަރ ެގ ޖަނަވަރީ މަހ  ެއއް ނާންނާނޭރމިހާރަކ  ވިންޓަ ؟ކީކޭތޯ

   ވިދާޅ ވާ ހަމަ ކޮންމެ ވާހަކަފ ޅެްއ ރިޕީޓ ންމި ދެ ބޭފ ޅ  ؛ޙްރާޖަޕަކްސާ ވެސް ވިދާޅ ވީ ހާސްކަމެއް ނެތޭ. ރައީސް ޞާލި 
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ކޮށްލަނީ.   މީޑިއާ   300އެ  އެ  ެގދ ވަސްީވ  ވަޑައިނ ަގންނަވާތާ.    ކ ރިަމއްޗަށް  ޕްރެސް    ދ ވަސް   300މަނިކ ފާނ  

 ތ ކޮޅަކަށްފަހ (... )ަވގ ރާއްޖެ މިދާ ހާލަތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބައްދަލ ނ ކ ރާތާ.  ީމޑިާއއާ  ،ނ ބާއްވާތާ  ކޮންފަރެންސެއް

ބިލިައން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ކްރެޑިޓް    1.5ަގއި ސޮިއކޮށްފައި    2019އޮތީ    އެކ  އެރމާ  ންޑިން އަބޭންކ ެގ ޕްރައިވެޓް ލެ

ހާސްކަމެއް   ،ަގންނަން. ދެން މި ބ ނަނީ  ފ ށާ  ،އިހަކ ރާ  ،ހަނޑ ލާއި  ،ބިލިއަން ރ ފިޔާ. ތެލާއި  24ލޯނެއް.    ،އަށްފެސިލިޓީ

ެގން. ަވސީލަތްތައް ގާއިމ ކޮށްދެވި ށްށް ފައިސާ ލިބިެގން. ރަށްރަށަށަނެތޭ. ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ދައ ލަތް ހިންޭގނީ ރަށްރަ

ކަންކަން ކޮށްދެިވެގން. އެހެންނަމަވެސް، ވާހަކަ މޮޅީ. ކަންކ ރ މ ަގއި މި ެގންގ ޅޭ އ ސޫލ  އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ފަށަމ ން މި 

ލޮގ     ،ދީފައި މި ބ ނަނީ  ށްމީެގ ކ ރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސ ން ދޫކ ރި ފައިސާ ރަށްރަށަ  ، ސަރ ކާރ ން  .ދެންނެވީ

މ ސާރަ ދޫކ ރާށޭ ސޮއިކޮށްފަ. މިއީ މި ކ ރާ ކަމަކީ. އަދަދ ތަކެއް އިތ ރ ެވެގން   ،މި ބ ނަނީދީފައި    ފޮތަކާއި މ ސާރައާ

ވެެގން  ނަތީޖާައކަށް  އޭެގ  އިންފްލޭޝަން  ދިޔައީ.  އިތ ރ ވެެގން  ނަންބަރ ތަކެއް  އިޤ ތިޞާދ   ؛ދިޔައީ،  ރާއްޖޭެގ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ    ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޮގސް ރައްޔިތ ން ބިރ ވެރިކަމެްއެގ ތެރެއަށް މި ވެއްޓެނީ.  ހީނަރ ވެެގން

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ   ފ ށީވިލ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ފ ށީލ ވި

ިއއްޒަތްތެރި   ަމއްސަލަައކީ  ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންަގމ ންދާ   ،އާދެ! މިއަދ  މި ހ ށަހެޅިފައިވާ 

އެ ދަތިތަްއ    ،ކ ރަންވާ ޮގތަށް ނ ކ ރެޭވކަން ފާހަަގކޮށް  އެ މަސައްކަތް  ،އެ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މަސަްއކަތަށް ؛ކައ ންސިލ ތައް 

ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ    ފ ރަތަމަ  އެންމެ ައޅ ަގނޑ މެން   ؛އް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފިލ ވައިލ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެ 

ވާހަކަދެއްކިއިރ  ބ ނަމ ންދިޔައީ   ެގންނަން  އޭރ   ތިއްބެވި    ،ރައްޔިތ ން  ހިންަގން  ކަންތައްތައް  ރަށްރަށ ެގ  އޭރ ަގއި 

  .ވާތީ  ކ ރާ މީހަކަށް  ޮގތަށް ކަންތައް  ާގއެ ބޭފ ޅ ންނަކީ މާލޭަގއި ހ ންނަވާ ވަޒީރ  އަން  ؛ކަތީބ ން  ކަތީބ ންނާއި ކ ޑަ

މަތީ ލަފާެގ  ވަޒީރ ެގ  ހ ންނަ  މާލޭަގއި  ބޭފ ޅައަތޮޅ ވެރިންނަކީ  އަްއޔަންކ ރައްާވ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    .ވާތީ  ކަށްން 

މަްއޗަށް ކަންހިންާގ   ބަހެއް ނެތި ރަްއޔިތ ންެގ  ތިބީމަ.  ރައްޔިތ ންެގ  ައޅ ަގނޑ މެން ޤާނޫނ އަސާސީ    ،ެއޮގތ ންބަޔަކ  

ހ ރިހާ އި ވާހަކަފ ޅ ދެްއކެވި  މަޖިލީހ ަގއި  ޚާއްޞަ  ރައްޔިތ ންެގ  އޭރ   ެގންނަންޖެހ ނީ.  އ ސޫލ   މި  ޞްލާޙ ކ ރިއިރ ަގއި 

ވެރިޔަކީ އަތޮޅ ެގ    އަތޮޅ ެގ ކަންތައްތައް ހިންގ މަށް ިއސްވެ ހ ންނަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންހެން ވިދާޅ ވަމ ން ެގންދިޔައީ

ހ ންނަ ވެރިޔަކީ ރަށ ެގ ރަްއޔިތ ން   ކަންތައްތައް ހިންަގން  . ރަށ ެގކަމަށް  ކަށް ވާންޖެހޭނެރައްޔިތ ން އިންތިޚާބ ކ ރާ މީހަ
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އަޅ ަގނޑ މެން ޤާނޫނ އަސާސީ އިޞްލާޙ ކ ރަމ ން ދިޔައިރ ަގއި މި ބާބ  ެގނައީ. އަދި   ން.ވާ  މީހަކަށްއިންތިޚާބ ކ ރަންޖެހޭ  

ޑްރާފްޓި އޭރ   ވެސް  ންެގނެއްސަ  ހ ށަހެޅީ  މީހެްއެގ    ،ކޮމިޓީން  އިންތިޚާބ ކ ރާ  ރައްޔިތ ން  އަތޮޅ ެގ  އަތޮޅ ވެރިންނަކީ 

ރަްއޔިތ ން    ، ޮގތ ަގއި ރަށ ެގ  ކަތީބ ންނަކީ  ކ ޑަ  ކަތީބ ންނާއި  އާދެ!  ރަށްރަށ ެގ  ޮގތ ގައި.  ބައެްއެގ  އިންތިޚާބ ކ ރާ 

ހ ށަހެޅ ނ     ށްއިތ ރ  ތަރައްޤީއެއް ެގނައ މަށް ޓަކައި އޭރ ަގއި އޮތް ޚާއްޞަ މަޖިލީހަ  ކަށްކަންތައްތަ   އެއެހެންނަމަވެސް،  

މަރ ކަޒީ  ލާ ،ޖެހޭ އޮތީ. ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަިއލަން އެބަމި   އިޞްލާޙެްއެގ ސަބަބ ން ކައ ންސިލ ތަކެއް ވ ޖޫދަށް ައއިއްސަ 

ެއްއވެސް   އާދެ!  ކޮބައިތޯ.  ދަތިތަކަކީ  ހ ރި  ހިންގ މ ަގއި  ހ ސައ ސޫލ   އަތ ަގިއ  މީހ ންެގ  ެއ  ބާރ ތައް  ރ ކާރަކ ން  ރި 

އްަގއި ވެސް އެކަން އޮތް  ޢެދޫކޮށްލ މަށް އެހާ ހިތްހަމައެއްނ ޖެހޭ. އެއީ އެއްވެސް ޤައ ެމއްަގއި އަދި އެްއވެސް މ ޖ ތަމަ

ދޫކޮ  ،ނޫން  ޮގތެއް ފަރާތ ން ބާރ ތައް  ރަްއޔިތ ންެގ  ޓަކައި  ރައްޔިތ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،  ށްލ މަކީ. 

ައޅ ަގނޑ މެން ިމައދ  ަގބޫލ ކ ރާ އ ސޫލ  ކަމަށް   ، ބަސްބ ނާ ބަޔަކ  އެ މީހ ންެގ ކަންތައްތަްއ ހިންގ މަށް ތިބ ަމކީ ެއއީ

ޮއނިަގނޑ     ،ވާތީ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ެގނެވިފަ.  އޮތީ  މި  އ ސޫލ   މި އިެއކ ލަވަ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ   ލ މ ަގއި 

  ހ ރި ފައިސާއަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބެން  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންކ ރަން އޮތް ަވސީލަތްތަކާއި  ،ބެލެވެނީ

 ؛ވެސް ަވކިޮގތ ން    ސިވިލް ސަރިވސް ަގާވއިދ  އޮންނަ  ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިތަްއ ަވޒީފާތޯ އިތ ރ ކ ރެވެނީ.  ވ ރެ

ވަކި މަސައްކަތެއް ޖޮބް ޑިސްކްރިޕްޝަންަގއި  ހ ރިއްޔާ ދެން އެހެން މަސައްކަތެއް  އޭނަެގ  އެ   ކ ރަން   ކ ރ މެްއ ނޯވޭ 

ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ވެސް އަދި ސިވިލް ސަރވިސްަގިއ ވެސް.    ޖެހޭ ދޫކޮށްލަން  މީހ ންެގ. މި އ ސޫލ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ޮގތަށް މިއަދ     ކ ރެވޭނ ވާނެ. ެއއް މަސައްކަތެއް ނެތިއްޔާ އަނެއް ަމސައްކަތް ތިބެެގންމަސައްކަތެއް ނެތި އެތާ ތިބޭ ބަޔަކ 

އޮތީ    ޖެހޭނީ  އަޅ ަގނޑ މެން މި  ދިމާވެފައި  ވެސް  ރާއްޖެއަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިައދ   އިޞްލާޙ ކ ރަން.  ކަންތައްތައް 

ޖެހޭ ރިޢާޔަތްކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން ލޯނ  ވެސް    ބަ. އެއަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެތިޞާދީ ދަތިކަންދ ނިޔޭެގ މި އޮތް އިޤ 

ލޯނ   އެބަ ދައްކަން  ދައްކަން.  އެބަ  ނަާގޖެހޭ  ވިސްނާލަން  އަޅ ަގނޑ މެން  އާދެ!  ދަނީ.  މި  މިހާރ    ، ޖެހޭ  ޮގތަށް 

އާ  2024ާއއި    2022ދޭތެރޭ ނެިގ ލޯނ ތައް ދައްކަން މި ޖެހެނީ    އ2018ާން  އި  2012މި ޤައ މަށް    ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ައނެއްކާ އިތ ރ  ލޯނ  ނެީގމާ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އިތ ރ  އ ނދަގ ލެއް މި އަންނަނީ. އެ ވާހަކަ    ށްއްކ މަދެ  ލޯނ   ދޭތެރޭ. އެ

ކ ރ މަށް    ސްޓްރަކްޗަރކޮށް އެ ކަންތައްއެ ލޯނ  ރީ  އިނަަގނ   ދައްކަން އިތ ރ  ލޯނ   އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ. ެއ ލޯނ 

ދ ނިޔޭެގ ކަންހިނާގ ޮގތް ބަލަމ ންދާ ބައެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ  ންނަކީ ެވސް  ނެޯގޝިއޭޓްކ ރަންިވއްޔޭ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެ

ޖެހޭ މި ކަންތައްތައް ބަލަން.    މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ޚާއްޞަކޮށް އެބަ  ޖެހޭ.  ހާ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަން އެބަރިމި ހ 

ވެސް އޭރ ެގ    އިރ އި ހަމައަށް އަ   ޖަނަވަރީއާމި އަހަރ ެގ  ، ދެންމެ މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވިހެން

މަްއސަލައެއް ެއއްެވސް  ވިދާޅ ވަމ ންދިޔަީއ  ބޮޑ ަވޒީރ   މިސާލަކީ  ނެތޭ.   ސްރީލަންކާެގ  ނެންެގވި  އެ  މިހާރ     ،ދެންމެ 

ލޯނ  ނެތޭ  މައްސަލައެއް  އެްއވެސް  ވިދާޅ ާވނީ  މިނިސްޓަރ   ފިނޭންސް  ރާއްޖޭެގ  އާދެ!  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދެއްކ މ ަގއި. 
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ޖެހޭ އެއްބަސްވާން.    ށް އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަކަމަ  ހ ރި އިނޭގތޯ. އެ މައްސަލަ ހ ރިއްޔާ މަްއސަލަ ހ ރި  އްސަލަ އެބަމަ

އެ ަމއްސަލަތައް ަގބޫލ ކޮށް ެއއަށް    ،ރީ މައްސަލަތައް ކަމަށް ދެކި ހިައޅ ަގނޑ މެން މި  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހ ރި މައްސަލަތައް

ލާމަރ ކަޒީ   ނ ދާނެ. ހަމަ  ކަންތައްތަކެއް ިއޞްލާޙ ެވެގނެއް  ގެ  ހިނދަކ  އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްނ ކ ރާހާ  ހޯދަން  އްލެއްހަ

މި   ،ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ މި  އ ސޫލ ަގއި ވެސް މި އޮތީ މި ޮގތް. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ  ހިންގ މ ަގއި  

  އިތ ރ  ވަޒީފާތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެދިެގންނެއް   ބޭނ ންވާ  ޖެހޭ ކޮންމެހެން ކައ ންސިލ ތަކަށް   އަޅ ަގނޑ މެން އެބަށްވަގ ތަ

ނޫނީ  ދެކިެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއޮގތަށް  ަގބޫލ ކޮށްެގން  އެންމެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތައް  އެ  ނ ވާނެ. 

ން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެ ؛ނ ކ ރެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި ކަންތައްތަކެއް ކާމިޔާބެއް

ކަންތައްތަ އެ  ފަށާިއރ ަގއި  ކަމެްއ  އެ    ކ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  ހ ންނާނެ.  މައްސަލަތަްއ  ބަިއވަރ   ދިމާވާ 

ރި ފާސްކ ރާޢާޔަމައްސަލަތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގންނަން.  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ޖެހޭނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނަކީ   ތްކޮށް 

އެ ާގނޫނ ތަކަށް    ،ނޫން. އެކި ދ ަވސްވަރ  އެކި ޮގތަށް ކަންތައްތައް ދިމާވީމާ  ތަކަށް އޮންނާނެ ާގނޫނެއްއަބަދ ވެސް ެއްއޮގ

  ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރާއިރ    ޖެހޭ. ބަދަލ ކ ރަން އެބަ  ެގންނަން އެބަވެސް އިޞްލާޙ  

ޖެހޭ ަގބޫލ ކ ރަން. އެ ކަންތައްތައް    ބަލަން. ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބައެޮގތަށް  ހަމަ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ  

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ސިޔާސީ    ހިންގ މ ަގއި  ޖެހޭ 

އިރ   ންަގއި ތިބޭނޫން އަޅ ަގނޑ ެމން އޮޕޮޒިޝަ  ވާދަވެރިން. ައޅ ަގނޑ މެން ެވރިކަމ ަގއި ތިބޭއިރ  ވާހަކަދަްއކާ ޮގތަކަށް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ،މިައދ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އ ފާކ ރަން ؛ނޑ މެން ކ ރާ ކަންތައްތައް. އަޅ ަގކީވާހަކަދަްއކަނިއްޔަ 

.  ޅ ކ ރަްއވާތީވާދަވެރި ޕާޓީން މިއަދ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ  ހިންގ މ ަގއި ހ ރި ދަތިތައް މިހާރ  އެ ބޭފ ޅ ން ވެސް ަގބޫލ ފ 

ޮގތަކަށް ަގބޫލ ކ ރީކީ އެ  ޮގތަކަށް ވެސް ނޫން. މިއީ ހަމަ   ކ ރީަގއި އެ ބޭފ ޅ ން  ެއީއ އޮންނަންޖެހޭ ނިޒާމެއް  ނޫން. 

މީަގއި ދިމާވާ ދަތިތަކެްއ    ،އި އޮންނަންޖެހޭ ނިޒާމެއް ކަމާ   އީ ޙަޤީޤަތް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މިއަދ  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މި

މި ކަންތައްތައް ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރައްަވއިެގން މިފަދަ ަގރާރ ތަްއ،    ، އިތައްތައް އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަމާމި ކަން  ،އިއެބަހ ރި ކަމާ

 ؟ެގންދަންޖެހޭ. ކޮބައިތޯ މީަގއި ހ ރި ދަތިތަކަކީ  މައްސަލަތައް ހ ށަހަޅ ްއަވއިެގން މި ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް އެބަ

ކަންތައްތައް   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތަކަކީއްލ ހަކޮބައިތޯ  އަޅ ަގނޑ މެން ؟ ކ ރަންޖެހޭ  ކޮބައިތޯ  ޮގތަކީ  ކ ރެވޭނެ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތާއި    ،ދޭންޖެހޭނީ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމން އެންމެ ބޮޑ  އިސްކަމެއް  .ބަލަންޖެހޭ

އޮތް ހާލަތ   މާލީ  އި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވިސްނަންޖެހޭނީކީ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ވާހަކަ ޮގތް.  ކ ރާ  ޚަރަދ ތަކެއް    ތ ރ  

ނޫން. އަޅ ަގނޑ ެމން ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރެވޭނެ ޮގތ ެގ ވާހަކަ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންޖެހޭނީ. ކޮބައިތޯ    ދެއްކ މެއް

ޮގތްތަކަކީ ކ ރެވޭނެ  ކަންތައްތައް  އެބަ ؟އެ  އާމްދަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ލިބޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންޖެހޭ   ން 

އެކިއެކި    ،ޖެހޭ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއް ދ ވަހ  މި ފެންނަނީ  އްތައް ފ އްދޭތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަކަންތަ
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ބަހާ މީހ ންނަށް  އިތ ރ ކޮށް  ވަޒީފާތައް  ދޭ  ތަންތަނ ން  ވަޒީފާތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ތަން.  ޮގތަކަށް  އެ    ކަށްތަން. 

. ކަރަންޓ ެގ ައގ  ެވސް ބޮޑ ާވނެ. ދ ނިޔޭެގ ކާބޯތަކެތީ އަގ   ނީ މައްޗަށްކެއް ކ ރެވޭކަށް ނެތް. ތެލ ެގ އަގ  ދައްތަކަންތަ

. އާދެ!  ވެސް  ކަންތައްތައްއެ  ޖެހޭ    ބޮޑ ވާނެ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން އެބަ  ދަނީ ވެސް މަްއޗަށް. އެެވސް އަގ  

ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ    ،އިރ  ކާ ވާހަކަދައްލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ެގ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވާ ވާހަކައަކީ 

އޮތީ ކީއްެވެގންތޯ    ވާހަކަދަްއކާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ދަތިތައް މިއަދ  އައިއްސަ މި  ެގހިންގ މ ަގއި ހ ރި ދަތިތަކ 

  އީ އަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ޖެހޭ  ްއލ ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަހަހޭ ވިސްނާލަން. އެ ދަތިތައް  ޖެ  ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ހޯދަން.   އްލެއްހަތަޞައްރަފ ފ ދިފައިވާ ސިޔާސީ ބައެްއެގ ޮގތ ަގއި ތިބެ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ވާހަކަދައްކަިއެގން މިއަށް  

ސަރ ކާރ  ވާހަކަދައްކަިއެގން    ކަންތައްތައް  ންހަމައެކަނި  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  ކަމެއްެގ  ޯގސް  އެއީ  ޮގތް  ކ ރާ 

ވޭކަށް ނެތް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެކަން ކ ރެ

ެއްއޗެއް  ބަލައިަގނެވޭނެ  ވާހަކަދައް  އެއީ  ވެސް  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ނޫން  ކ ކަިއެގން  ނެތް. ރެވޭއެކަން   ކަށް 

  ޖެހޭ ވާހަކަދައްކަން. ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ   ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ   ކިޔަން.  އެކައްޗެއް  މީހ ން އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން ދެބައި

އާދެ! ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލަކީ މިއަދ    ؛ޮގތަކީ ބަލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އްލެްއ ހޯދެން އޮތްހަ  ޖެހޭ ކޮބައިތޯ މިއަށް

 އަޅ ަގނޑ މެން ދެކިެގން  އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ އ ސޫލެއް. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންނ ވާ އ ސޫލެއް ކަމަށް

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން   އަޅ ަގނޑ މެންެގ މާލީ ހާލަތ  ހ ރި  ،އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތާއިވެސް ނ ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ ެގ  

ދޭތޯ އްނަށް ފ ނަށް ލިބޭ އެއްޗަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންންރަދ ތައް ވެސް ކ ޑަކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެޚަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން    އެބަ

ެއްއޮގތަށް ެއއާ،  ޖެހޭ ހ ރިހާ ދިމާލަކ ން ވެސް ަގބޫލ ކޮށް  ޖެހޭ. މި ކަންތައްތައް ހަމަ އެބަ   މެން ބަލަން އެބައަޅ ަގނޑ 

ން. ެއއީ ކައ ންސިލ ތައް ކަމ ަގއި ިވޔަސް، އެއީ ސަރ ކާރ ެގ މިނިސްޓްރީތައް ކަމ ަގއި ވިޔަސް،  ޔ ޢަމަލ ކ ރަމ ން ެގންދި

ސަރ ކާރ  ކަމ   ންއެއީ  ކ ންފ ނިތަކެއް  ވިޔަސްހިންާގ  އެބަ  ،ަގއި  ކ ޑަކ ރަން  ޚަރަދ ތައް  ޖެހޭ.   ައޅ ަގނޑ މެން 

ދ ނިޔޭެގ ިއޤ ތިޞާދަށް އަިއއްސައި އޮތް ހީނަރ ކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން   ، އޮތް  ދިމާވެފައި މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ 

ޖެހޭ މި ކަންތައްތައް   ޑ ެމން އެބަޖެހޭ ފިލާވަޅ  ލިބިަގންނަން. އަޅ ަގނ  ބ ރަތްލިބިަގންނަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޢިޖެހޭ    އެބަ

ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވެދާނެ އިޤ ތިޞާދީ   އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްެގންދެޭވނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ެމއްެގ  ނޑ ެމންނަކީ ބަނގ ރޫޓ  ޤައ ވެެގން އަޅ ަގފޯލްޓ  ޑި ތައްއަދި އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންޖެހިފައި އޮތް ލޯނ   ކަމާއި،ދަތި

ހ ރި   ޖެހޭ ައޅ ަގނޑ މެން ނަާގފައި  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  އިއެ ކަންތައްތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަ   ،ޮގތ ަގއި ވެދާނެތީވެ

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޚަރަދ ތައް ވެސް ކ ޑަކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަން އެބަ   ،ސްޓްރަކްޗަރކޮށްލޯނ ތައް އަލ ން ރީ

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  އ ސޫލ  ؛ޖެހޭ.  ލާމަރ ކަޒީ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ހިފަހައްޓަން  ނިޒާމ   އެ    ޖެހޭ. 

ހަރ ދަނާކ ރަން އެބަ ެއ ނިޒާމ   ހަމައެކަނި ކައ ންސިލ ތަކ ެގ   ތަރައްޤީކ ރަން  ހަރ ދަނާކ ރ މަކީ  ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، 
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ޖެހޭ. ކައ ންސިލ ތަކަށް   ހަރ ދަނާކ ރަން އެބަ  ވެސް  ންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައްނޫން. ކައ ންސިލ ތަކ ން ދޭ  ބޮޑ ކ ރ މެއް  ޚަރަދ 

ޖެހޭ މަގ ފަހިކ ރަން. އާދެ!   އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ   ށްއިތ ރ  އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ ހޯދަން. އެއަ

 ހާ ބޭފ ޅ ންމި ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ހ ރި  ،އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން، ައޅ ަގނޑ މެން މި ހ ރިހާ ޮގތްޮގތަށް ވިސްނައި

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.ކަމަށް މަސަްއކަތްކ ރައްވަމ ން ެގންދަވާނެ ވެސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ . ފެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާ`.   ަގރާރަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހެޅ އްވި  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ދެ! 

އަ ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  ތާއީދ ކ ރާ  ހަމަ  ބޭނ ންވަނީއަޅ ަގނޑ   ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  މިއާއެކީަގއި   ،ދި 

ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ ދ ވަހ  ވެސް ފާހަަގކ ރި ޮގތަށް ފަހި ފ ރ ޞަތ ތަކެއް އެބަ   ކައ ންސިލ ތަްއ ހިންގ މ ަގއި

އެކީަގއި ކައ ންސިލ ެގ    މިނިވަންކަމާ. އަދި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  . އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ފަހި ފ ރ ޞަތ ތަކެއް އެބަ ދޭންޖެހޭއޭދޭންޖެހެ

ފ ރ ޞަތ  ވެސް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާއިން    އިދާރާ ހިންގ މ ެގ ބަޖެޓާއި އަދި 

 ސް، މިއަދާއަޅ ަގނޑ ެމން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް އެދެފީމޭ މ ވައްޒަފ ން ހޯދަން. އެހެންނަމަވެ  ،އަޑ އިވޭ އަޑަކީ 

އަ ނ ލިބޭތީ އި ހަމައަށް  މ ވަްއޒަފ ން  އެހެންވީމާ،  ނ ލިބެއޭ.  މ ަވއްޒަފ ންނެއް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދި  ވެސް  އިރ ަގއި 

އެންމެ   ނޫނީ ެއއް މ ަވއްޒަފ  ޗ އްޓީއަށް ދިޔައިމާ  ،ކައ ންސިލ  އިދާރާ ހިންަގން ަވރަށް ދައްޗޭ. ދެ މ ވަްއޒަފ ން ލައިެގން

އަޅ ަގނޑ  މީެގ   ؛އާދެއޭ. މޮހޮނަށް އޮޑިދޭ އ ސޫލ ންނޭ  ތައް އެބަތްން ކައ ންސިލ  ހިންަގންޖެހޭ ހާލަމ ވަްއޒަފަކ  ލައިެގ

ނޫން މި    ޙަޤީޤަތ ގައި އެދެވޭ ޮގތަކަށް  ކ ރީމަ  ާވނެ. ކަންކަން  ދ ވަހ  ވެސް މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށްފައި  ކ ރީ

ޔޫސް  ޑ  އަދި ލޭން  ،ނ ދީ މަސައްކަތްކ ރާ ބ ންޏަކަސްބަޖެޓ   ،ސައްކަތްކ ރާށޭ . މ ަވއްޒަފ ން ނ ދީ މަކަންކަން މި ެގންދެވެނީކީ

ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައިެގން މެނ ީވ  ބ ންޏަކަސް މި ކަން ފަރ ޖެއްސޭކަށެއް ނެތް. ލޭންޑ ށޭމަސައްކަތްކ ރާ  އިޕްލޭން ނ ހަދަ

ނޫނިއްޔާ އެކަން    ،ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކ ރަން ބަލާއިރ ަގއިއަށް މަސަްއކަތްކ ރެވޭކަށް ނެތް. އަދި ލޭންޑ ޤީ ރަށ ެގ ތަރައް

،  ތަކެއްޞަތ ރ ކ ރަން ބަލާއިރ ަގއި އެދެވޭ ޕާޓީސްތަކެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ދެން ކަޑަތ ކ ރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކެއް ނޫނީ ފ 

ނ ހޯދައި އާމްދަނީ  ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ތަނަވަސްވާންޖެހޭ  އެބަ  މަެގއް  އިތ ރ ނ ކޮށް އާމް  ،ދާންވީ    ، ދަނީ 

  5ނ ކޮށް ތިބެވޭނެ ޖާަގެއއް ކައ ންސިލަރ ންނަކަށް ވެސް ނެތް. ެއއީ އެ ބޭފ ޅ ން ވެސް ހޮވިފައި އޮތީ    މަސައްކަތެއް

ފަހި މަގ ތަކެއް ކޮށާނެކަމ ެގ އ ންމީދ ަގއި ރަްއޔިތ ން އެ ބޭފ ޅ ން ހޮވާފައި    ދ ތަކެއް ނޫނިއްޔާއ އަހަރ ެގ ދައ ރަކަށް. ވަ 
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ނިޔަތ ަގއި.    އި،ައޒ މ ގަ   އި،ކ ރ މ ަގ  އަދި އެ ބޭފ ޅ ން ވެސް ކައ ންސިލ ތަކަށް މި އަންނަނީ އެ މަސައްކަތް  މި ތިބީ.

ންޓ ެގ ޮގތ ަގިއ  ވަރަކަށް މިލިއަން ރ ފިޔާ. ރިކަރަހަތަރ ނޫނީ    3.5ލިބެނީ    ،މި އެނެގނީ  ކައ ންސިލަށް ައިއމާ  ،ނަމަވެސް

ނެ ޮގތެއް ވެސް ނެތް. ސަރ ކާރ ން ޖެހޭމިކަން ދެކޮޅ  ؟ނ  ދެކޮޅ ޖެހޭކަށްިގނައިން. ދެން ނެތެއް  ޚަރަދ ވެެގންދޭ ެއއަށްވ ރެ

ައދި ނ ވީތާކަށް މ ަވްއޒަފ ން ދީެގން ނޫނީ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރެވޭނެ ަވސީލަތްތަކެްއ ވެސް    ހަދައިދެނީކީ ވެސް ނޫން. 

ސްޓްރަކްޗަރ    އޮަގނައިޒޭޝަނަލް  ،ވެސްޔޫސް ޕްލޭން  ނޫން. އެހެންވީމާ، ލޭންޑ   ގާއިމ ކޮށްދޭން ފ ރ ޞަތ  ވެސް ދެނީކީ

ތެރޭަގއި.    ެގަގނޑ  ތްބ ނ ން އޮންނަނީ ހަމަ ވަމި ބ ނާ  ނޭކޮށްެގން ހަމަ ބާރ ވެރިކޮށްެގން  މި ހ ރިހާ ކަމެއް  ،ހިފަހައްޓައިެގން

ކ ރީެގ ކަތީބ  ސިސްޓަމެކޭ   ،ަގނޑ  ތެރޭަގއި. ހަމަ މިއެކޭތްބ ނ ން އޮންނަނީ ވަތައް ބާރ ވެރިކ ރ ަވނީއޭ މި ބ ނާކައ ންސިލ 

، މީެގ  ތްަގނޑަކަށް ދަންނަވާ ކަމ ަގއި ވަންޏާހަމަައށް އަންނަން ާގ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ދާއިރާއިން މާލެއާޮގތް.    އެއް

ވަރަކަށް ރ ފިޔާއަށް. ބައްލަވާ! ތަކެތީެގ    350ނޫނީ    300ހަމައަށް އާދެވޭ. މިއަދ  އާދެެވނީ    ރ ފިޔާއަށް މާލެއާ  250ކ ރިން  

ދާ ސަިއކަލ ެގ ޕެޓްރޯލް  ބ ރ ޖަހާލަން    ައޅ ަގނޑ މެން ސައިކަލ   ؛އަަގށް ައއި ބަދަލ . ތަކެތީެގ ައަގށް އަިއ ބަދަލ . ޕެޓްރޯލް

ތަކަށް ެވސް ރ ފިޔާއަށް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ކައ ންސިލ   50ރ ފިޔާއަށް. މިއަދ     30ކ ރިން ފ ލްކޮށްލެވޭ ކ ރިން  

އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ޓަކައި  ؛ތަކަށް ވެސް އެ ފ ރ ޞަތ އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، ތަކެތީެގ އަގ  ބޮޑ ވާ ނިސްބަތ ން ކައ ންސިލ 

ޑީސެލް ނޫނީ ޕެޓްރޯލް ކައ ންސިލް އިދާރާއިން ިވއްކ މ ެގ  ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ.    ތ ފ ރ ޞަތ  އެބަ ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ.  އެ ފ ރ ޞަ

ޔޫސް ޕްލޭނެްއ  ލޭންޑް  ،ޔޫސް ޕްލޭން ނަހަދާތީ ބިމެއް ކ އްޔަށް ދެވޭކަށް ނެތްލޭންޑް  ކ ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ. އެކަމަ

 ސްޓްރަކްޗަރ ނަހަދާ. މިީއ ކިހާ ދެރަ  ލް ނީ އޯަގނައިޒޭޝަނަޔޫސް ޕްލޭނެްއ ނޫ ލޭންޑް  މ ވައްޒަފެއް ނެޭގކަށް ނެތް  .ނަހަދާ

މ ަވްއޒަފަކ  ނެތް. ލާރިއެއް ނެތް.    ،ކ ނިޮގނޑ  ސާފ ކ ރެވޭކަށް ނެތް  ،ރައްޔިތަކަށް ޚިދ މަތެއް ދެވޭކަށް ނެތް؟ ކަމެއް

ދާއިރަށް އަމީރ  އަމީރ  ކައިރިއަށް    އޮފް ފިނޭންސް  ރމިނިސްޓަ  ހަމަ  ބަޖެޓެއް ނެތް. އެއްވެސް ކަެމއް ނެތް ކ ރެވޭކަށް.

ަގއި އެންމެ އިންޓްރެސްޓ    7.5%  އޭލޯނ  ނަަގންޖެހެ  ،ބ ނާނެ  ށްކައިރިއަށް ދާއިރަ  ލާރިއެއް ނެތޭ. މިނިސްޓަރ   ،ބ ނާނެ

 ؛. ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން މިއީ. މި ހާލަތ  ن هللاا  حبسމިލިއަން ޑޮލަރ .    100ފަހ ން ލޯނ  ވެސް ނަާގފައި އޮތީ.  

އަހަރ     ދެދ ވަހ  ކޮވިޑ ެގ  ރިސެސްއޭ އޮތީ ކ ރިމަތީަގއި. އިހަކަށްތަކ ން ޮގވާލަނީ  ބޭންކ   ދ ނިޔެޭގ  .ރިސެސްަގއި މި ތިބެނީ

ނަާގ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައީސް ޔާމީންެގ  ތިބީ ދަރަންޏަށް ލާރި ނަަގ  ދިޔައީ. ދިޔައިރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި  ނިމިހެން މި

ކ ރިއަށް  މަސަްއކަތްތަކެްއ  އެކިެއކި  ތަރައްޤީެގ  އެެގންސަރ ކާރ ން  ކ ރިމަތިން    ކަންތައް  ދިޔަ.  ލޯ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކަޑައްތ ކޮށްލަިއެގން   މިއަދ  ވެސް ައޅ ަގނޑ  ހ ޅ މާލެ ދާންވެއްޖެްއޔާ ބްރިޖ   ،ފެނިެގންދިޔަ. މިއަދ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  އ ފާވޭ

އި ވަޑަިއެގންނެިވ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވޭ. އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސާ ެވސް ހަމަ ހެވިލާފައި ސައިކަލ ަގ

ވަރަށް އ ފާވި.  .  އިނޭގތޯ  ހ ޅ ވިތާ ކައިރީަގއި. ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާިވ އެ ަމންޒަރ  ފެނ ނީމަ. ވަރަށް އ ފާވި  ބްރިޖ 

ފައި ތިބި މިންވަރ .  ވެެގ ޚިދ މަތް ހޯދަން އަވަސް ބްރިޖ   ،ހޯދަންއިން އެނެގނީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ން ޚިދ މަތްއެއީ މި



2220 ޖޫން 8              ޖަލްސާ                             ވަނަ  21ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

48 

 

އަޅ ަގނޑ މެ ިމއަދ   އެތައެހެންވީމާ،  މިައދ   އެކަމަކ   ދެވޭ.  ހ ޅ މާލެއަށް  ހަމަޖެހިލައިެގން  ލޯނެއްބަިއވަރ   އްންނަށް   ؛ 

ދެ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ވ ރެ  ލޯނ ސަރ ކާރަށް  ބޮޑަށް  އިތ ރ ިވ  ގ ނަ  ޖީބަށް  ނެތް.  މަންޒަރެއް  ފެނ ނ   ލޮލަށް  ނަަގއިެގން 

ެގ ރޭޓ ން. ދެން މާދަމާ ނޫން ކަމެއް ނޭނގެ ރ ފިޔާ   17އާމްދަނީއެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ ެމން މިއަދ  ވެސް ޑޮލަރ  ަގންނަނީ  

ރ ފިޔާއަށް.     އެރީ ވިހިރ ފިޔާ ހަމަޖައްސާނީ. ދެން އޭރ ން ބްލެކް މާކެޓ   17މި ބޭފ ޅ ން އޮފިޝަލް ރޭޓެއްެގ ޮގތ ަގއި  

ލ ހެއް. ދެން ކ ރެޭވކަށް ނެތް. ކޮންމެ ޑޮލަރެއްެގ ފަހަތ ަގއި ފ ލ ހެއް. ކޮންމެ ޑޮލަރެްއެގ ފަހަތ ަގއި ފ އްލ ހަމިކަން ވެސް 

ރ ފިޔާއަށް ޑޮލަރ  ަގނެެގން ތަކެތި  ސަތާރަ  .  އްނ އެޖެހެ  މިކަން ހައްލ ކ ރަން ެއބަ  ،މިކަން މިޮގތަށް ކޮށްެގން ނަަމވެސް

  .ށް އެރީމަ ދެން ބ ނޭ އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ަގިއ ކ ރި މަސައްކަތ ެގ ނަތީޖާއޭވިއްސަބޮޑ ވާނެ. ދެން    ައގ ކ ރީމަ  އިމްޕޯޓ 

ސަރ ކާރ  ހިންަގން ނޭެގންޏާ ވާނީ އެހެން. އެހެންވީމާ، ހިންަގން   .ޤ ތިޞާދ  ހިންަގން ނޭނެގނީއެހެނެއް ނޫން. އި،  ނޫން

ތިއްބެވި. ައޅ ަގނޑ ެގ    ދީފައި ގެއަށް ަވޑަިއަގންނަވާ! ާގބިލ  ބޭފ ޅ ން މި ޤައ މ ަގއި އެބަނޭނޭގ ކަމަށް ވަންޏާ އިސްތިއ ފާ

  ޢަލައިކ މް.  ވާހަކަ ކ ރ ކޮށްލާނަން. ވައްސަލާމް

 

  ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

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

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ދިން    މޮހޮނަށް އޮޑި  ، ވާހަކަދެްއކެވި ބޭފ ޅާ ވިދާޅ ވެއްޖެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދެންމެ  

ދަށ ން ސޫއ  ާގނޫނ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ޚާއްޞަކޮށް  އިނޭގތޯ.  ވާހަކައެއް  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ާވހަކަ.  ކ ރާ  ކަންކަން  ލ ން 

ފ ޅ ން މޮހޮނަށް ބޭ  ރައްޔިތ ންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ވެރިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދިން ބާރ ތައް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެ 

އ  ދިން  އެސޫއޮޑި  ބާރ ތައް  ކައ ންސިލްތަކަށް  ދ ށީމެއް  ލ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ދިން.  ރެކޯޑ  ބޭފ ޅ ން  ރާއްޖޭެގ  ނޫންތޯ 

ރައީސް ޔާމީންެގ    ،ބޭއްވެވީ   .ބޭފ ޅ ން ދަމައިަގތީ  ތަން. ހ ރިހާ ބާރ ތައް އެ  ކ ރިތައް ސަސްޕެންޑ އަދަދަކަށް ކައ ންސިލ 

ތަކަށް ބައެއް ކަންކަމ ަގއި  ނ ކ ރެވޭ ވާހަކަ. ކައ ންސިލ ރަށްރަށ ެގ ބިންތައް ބޭނ ން  ،ބަ ވިދާޅ ވޭމޭޒ ކޮޅ ަގއި. މިއަދ  އެ

ބޭފ ޅ ންގެ   ޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސް އ ފާވޭ އިނޭގތޯ. ދެން އެޙަވާހަކަތައް އެހެން ދެއްކީމާ    . އެއެޅޭ ވާހަކަ  ދަތިވެެގން

ޔަ ޮގތް ވެސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ވެސް ފެނ ނ . ދެން އަތ ަގއި އެކަން ކ ރ މ ެގ ބާރ  އޮތް ދ ވަހ  އެކަން ކ ރަމ ންދި

އަރާވަޑައިެގން އެ ވިދާޅ ވާ ޮގތ ން  ވެސް ބޭފ ޅ ން އެ ވިދާޅ ވާ ބައެއް ވާހަކަތައް ހިތަށް  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ކޮންމެ 

  ، ފާވޭ. އެބަ ވިދާޅ ވޭތީ ެވސް އ ވާހަކަ ދަްއކާ  މިއަދ  އެ  ، ރައްޔިތ ންެގ ޝަކ ވާތައް ައޑ ިއވ ނީމާ  ރަށްރަށް ވަޑަިއަގތީމާ

ކ ރި  އަީއ ރަށްރަށަށް    ވިސްނ ން މި  ނަށް އެތިމަންނަމެން  ، ރާރ  މިތަނަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ  އެްއ ބޭނ މަކީަގމި  
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ހިތަ ބޭފ ޅ ން    މީެގ ކ ރިން އެ  ، މި އަރަނީ  ށްޒިޔާރަތ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ހިއްސާކ ރީަމއޭ. އަޅ ަގނޑ  

ބޭފ ޅ ންނަށް   ައޖައިބެއް ކަހަލަ ކަމެއް މިއީ. ައދި ކިރިޔާތޯ އެ؟ ނ ކ ރަްއވަނީބާއޭށް ޒިޔާރަތް، ރަށްތަކަރާއްޖޭެގ ރަށްފ ށަށް

އެހެންވީމާ، މި ބޭފ ޅ ންެގ ކަންކަން މި   ؟ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ އިހ ސާސްތައް ނ ވަތަ ޝަކ ވާތައް ައޑ ިއވެން މި ފެށީ

ވިދާޅ ވި  އެ  ދެންމެ އަޅ ަގނޑަށް ވ ރެ ކ ރިން ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރ     ،ހ ންނަނީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ވިދާޅ ވިހެން

ބޭފ ޅ ން    ދިން ޮގތަށް އެތަކަށް ބާރ ލ ން ރައީސް ޔާމީންެގ ެވރިކަމ ަގއި ކައ ންސިލ ސޫފަދައިން މޮހޮނަށް އޮޑި ދިން އ 

މަެގއް ނ ވަތަ ތަނަވަސްކަމެއް    ރައްޔިތ ންެގ ބަސް ވެސް، ޝަކ ވާތައް ވެސް ައޑ ވެސް ިއެވނީ އެޮގތަށް. އެކަން ކ ރެވޭނެ

އެ ބާރެއް  ރައްޔިތ ންެގ ޝަކ ވާތައް  ނ ވަތަ  ނޯންނައިރ ަގއި  އަތ ަގއި  ލިބ ނީމާ  ބޭފ ޅ ންެގ  ބާރެއް  ހ ރިހާ  ، އަޑ ައހާ. 

  ސަދ  ވަރަށް ގ ރާރ  ހ ށަހެޅ މ ެގ މަަގނަންަގވަނީ. އެހެންވީާމ، މި  ބޭފ ޅ ން ބާރ ތައް    ލ ން އެސޫމޮހޮނަށް އޮޑި ދިން އ 

ޒިޔާރަތްކޮށްލީމާ ޮގސް  ރަށްރަށަށް  އަރާ  ސާފ .  ބޮލަށް  ޮގތ ން ރައްޔިތ ން  ކޮށްލ މ ެގ  ކަމެއް  ކޮންމެވެސް  ދެން  ވަރ ން 

ޚާއްޞަކޮށް ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކ  ނެތް.  ޔަސިޔާސީ އ ކ ޅަކަށް ކ ރެއްިވ ކަމެއް މިއީ. މި ނޫން ެއއްެވސް ކަމެއް މި 

އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދާ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ޙަޤީޤަތަކީ،    ށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަ

މި ވަރަށް  ކިތަންެމ  ޕާޓީތަކ ން  ބޭނ ން  އިދިކޮޅ   ަގބޫލ ކ ރަން  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ހަމަ  ،ނ ވިޔަސްވާހަކަތައް  ވެސް  ގައިމ  

ބޭފ ޅ ންނަށް   އްެގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ނޫން ޮގތަކަށް އެއެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވރިކަމެ ؛ެވސް މިއަދ  ދައްކާ ވާހަކަެއއް  ންކައ ންސިލ 

ބޭފ ޅ ން އަބަދ    ތަކަށް ނ ލިބޭކަން. މިއީ އެޚާއްޞަކޮށް ކައ ންސިލ ރަށްރަށ ެގ ބާރ ވެރިކަން ރަްއޔިތ ންނަށް ނ ލިބޭކަން.  

. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީން  ކ ރ މަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވިސްނ މެއްކަންލާމަރ ކަޒ ކަމަކީ،    މިދައްކާ ވާހަކަެއއް. މި ނިޒާމަކީ،  ވެސް  

 ިއ، ެގ ވެރިކަމެްއަގއެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް    އަބަދ ދަނީ  ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބިެގން  ކަން. މި ނިޒާމ ެގ ފޮނިމީރ ކަން އެެގނައި ނިޒާެމއް

ބޭފ ޅ ން   މި؛ ނ ލެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމެއް އޮޅ ަވއެއްގައިނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ވެރިކަމެްއ ހިންަގމ ންދާ ފަހަރ ތަކ 

އެ ނިޒާމ  ؟ ލާ ާވހަކަ. ކީކޭ ދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބ ނާނީއިލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެން އޮޅަ   ، ވިދާޅ ވޭއެބަ

ޮގތަށް   ޤާނޫނ އަސާސީ އޮތް  ،މޭޒ މަތީަގއި ހ ރިހާ ބާރ ތަކެއް  ،އަތްދަށަށް ލައިެގން ބަނޑ ދަށަށް ލައިެގން  ،އޮޅާލަިއެގން

ބަދަލ ކޮށްެގން  ާގނޫނ   ނެރޭ  ނ ވިތާކަށް    ، އޮްއވާ  އޮފީހ ން  ލޭންޑްަގރައީސް  ރަށްރަށ ެގ  ޕްލޭންތަކާއިރާރަކ ން    ، ޔޫސް 

ސީދާ ރައީސް އޮފީސް   ރަށްރަށ ެގ ލޭންޑްތަކާއި އަދި އެ ރަށްރަށ ަގއި ހ ރި އަގ ބޮޑެތި އެސެޓްތައް ައޅ ަގނޑ މެން ދ ށިން

ބޭފ ޅ ންެގ    ންދިޔަ ތަން. އެކަން ކ ރީ އެރާރަކ ން ވަކި ބަޔަކަށް ކ ްއޔަށް ދެމ ން ދިޔަ ތަން. ވަކި ބަޔަކަށް ިވއްކަމ ަގ

މި ވާހަކަތޯ  ާގނޫނެްއެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ކޮން  ދެން  ވެރިކަމ ަގއި.  ޔާމީންެގ  ރައީސް  މި  ވެރިކަމ ަގއި.  ؟ ދައްކަނީ  ބޭފ ޅ ން 

ަގނޑ   ބޭފ ޅ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ ލޯނ ތަްއ ނަާގ ވާހަކަ. ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް. ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ    ދެން އެ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އޮތް. މި ރާއްޖޭގެ   ޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އެބަންއިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަ  ވެސް ކަންބޮޑ ވޭ އެކަމާ

ކަންކަން ފެށިެގން ބާރ  ސްޕީޑެްއަގިއ ކ ރިއަށް މި ދިޔައީ   މި ؛ރަށްފ ށ ެގ ތަރައްޤީއަށް، ޚާްއޞަކޮށް ައސާސީ ޚިދ މަތްތައް 
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އެ ވެރިކަމ ަގއި.  ައޅ ަގނޑ މެން  ކަ  މި  ކ ރަން  ދިމާވީ  އަޅ ަގނޑ މެންނާތަނާ  ފަށައިަގތްަގއި،  ފެށިއިރ ންކަން  ިމ    މި 

ންނަ ފަދަ ބޮޑ  ބަލިމަޑ ކަމެއް. އަދި އެ ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ސަބަބ ން އ ފެދ ނ  ތަދ މަޑ ކަމ ަގިއ  މިއިން ޒަމާނަކ  ނާ  އިދ ނިޔޭަގ

މިމ ޅި   ެއއްކޮށް  އިޤ ތިޞާދ   ހ އްޓިފަ  ދ ނިޔޭެގ  ާގތްަގނޑަކަށް  މިއޮތީ  ޤައ މ  .  މި  ހާލަތްތަކ ަގއި  ްމ  އިންކަ  ެގފަދަ 

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ެއްއކޮށް ހ އްޓ ނީ. ރާއްޖޭެގ އިންކަމް އަޅ ަގނޑ މެން ލަފާކ ރި  ؛ޖެނެރޭޓްވާ ހަމައެކަނި ސޯސް

ނެގ ން.  ންނަށް އޮތް ޮގތަކީ ލޯނ ވ ރެ ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން މަދ ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތ ަގއި ދެން އަޅ ަގނޑ މެ  ވަރަށް

އެކ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވެ ެއކަން މި ކ ރަނީ. ެއހެންވީމާ، އެކަން ކ ރ މ ަގއި ެވސް ސަމާލ ވާންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހ ރި. އެއާ 

އެ ލޯނ ތައް ނަަގިއެގން އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ރަށްފ ށ ެގ ތަރައްޤީާއއި އަސާސީ ޚިދ މަތްތައް ދޭން   ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ވީ ނިމިދިޔަ އެްއެވސް ސަރ ކާރަކ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ މަސަްއކަތްތައް ކޮށްފައެްއ    މަޖ ބޫރ  މި.  ވެފަރ ވަނީ މަޖ ބޫ  މިއަދ  މި

އި ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެރިކަމ ަގއި  ފ ރަތަމަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ައޑ އަހައިެގން  ހ  ނެތް.  ތިސާސްތައް 

ތަރައްޤީއަށް  ރައްޔިތ   ،ރަށްރަށ ެގ  ބައްޓަންރަށްފ ށ ެގ  ކަންކަން  ރަށްރަށ ެގ  އެ  ިވސްނ މަށް  ނިޒާމ  ންެގ  ކ ރ މ ެގ 

ކަންގާއިމ  އެހެންނަމަވެސް،  ެގންދިޔައީ.  ައޅ ަގނޑ މެން  ވަނީ  ކ ރަމ ން  ވެރިކަން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތ ން  ދިމާކ ރި 

ކ ރިއަށް ިމ  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގން  . ދެން މި އައި ވެރިކަމ ަގއި އަނެްއކާ އެ މަސައްކަތް ފަށައި ލާފައިބަޣާވާތަކ ން ަވއްޓަ 

ޖެހިފައި ނަށް  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންލޯނ  ދަްއކަން  ،ވާހަކަައކީނ ންވާ އަނެއް  އެކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭެގންދަނީ. އެއާ 

ން އަޅ ަގނޑ މެން ހ ޅ މާލެއަށް އެބަ  ަވރަށް ޗާލ  ބްރިޖެއް މަތި  ،އޮތް. ެއއީ ޙަޤީޤަތެއް. ދެންމެ ބޭފ ޅަކ  ވިދާޅ ެވއްޖެ  އެބަ

 ؛ޗާލ ، ސަޅި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދ ަވސްވަރަކީ ރާއްޖޭެގ އިންކަމް   ކަެއއް. އެ ބްރިޖ ދެވެއޭ މިހާރ . ރަނަގޅ  ވާހަ 

ބަރާބަރަށް  ދިޔައީ  އިންކަމް  ހަމަ  ނޫން.  ދ ވަސްވަރެއް  އެރި  ބ ރ ލެއް  ކަހަލަ  ެއއްވެސް  އާމްދަނީއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ވެރިކަމ ަގއި ެއކަންވަމ ން ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ހާލަތ ަގއި  އަންނަމ ން. ޖެނެރޭޓް

ލިބެމ ންދިޔައިރ ަގއި  އިންކަމް  ބަރާބަރަށް  ސ ވާލަކީ.  އެއީ  ލޯނަކ ން.  ބޮޑ   ރާއްޖޭެގ    ،ކ ރީ  އިޤ ތިޞާދާއި  ދ ނިޔޭެގ 

ވެސް އެޅީ    ބްރިޖ ؟ ނ ނަާގކަމެއްތޯ ކ ރީ ލޯނ ބޭފ ޅ ން ކޮން  އިރ ަގއި އެއިޤ ތިޞާދ  އެންމެ ބާރ  ދ ވެލީަގިއ ކ ރިއަށް ދިޔަ

ަގިއ ވެސް. ެއއީ 2023  ،ަގިއ ވެސ2022ް  ބޮޑ  ލޯނަކ ން. ެއ ލޯނ  ފަިއސާ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ދައްކަން މި ޖެހެނީ

އެއީ ލޯނ ެގ  ނަާގފައި ހ ރި ލޯނ ތައް.  ވެރިކަމ ަގއި  ޙަޤީޤަތަކީ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަން މި ޖެހެނީ ރައީސް ޔާމީން  

މިއަޅ ަގނޑ ެމންމިއަދ   މައްސަލަ   ދިމާވެެގން  ބޮޑަށް  އެންމެ  އެ  ނަށް  ދ ވަހ   އެ  މައްސަލައަކީ.  އެ   އ ޅޭ  ބޭފ ޅ ން 

  ނ ނަާގ ޤައ މަށް ލިބޭ އާމްދަނީން އެކަން ކ ރި މަސައްކަތްތަްއ ޕްރޮޑަކްޓިވް ޮގތެއްަގއި ނ ވަތަ ޒިންމާދާރ  ޮގތެއްަގއި ލޯނ 

ޙަޤީޤަތ ަގއި ،  ނަަގން މި މަޖ ބޫރ ވީވެސް، މިއަދ  ލޯނ ނ ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ލޯނ  ދައްކާކަށް  ،ނަމަ

ޖެހޭ   ލޯނެްއެގ ޮގތ ަގއި ވެސް އެބަލޯނަކީ ދެއްކޭނެ    ނަާގ  ،ނޫން ޮގތެއް ނެތިެގން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަންއެ

ޖެނެރޭޓ  އިންކަމް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބައްޓަންބަލަން.  ނިޒާމ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތަކަށް  ވ ރެ   ،ކޮށްކ ރެވޭނެ  މިހާރަށް 
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އިތ ރ  އިންކަމް  ލިބޭ  ދައ ލަތަށް  ހިނދަކ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނ ކ ރާހާ  މަސައްކަތް  އެ  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްެގ  ކ ރެވޭނެ 

 ؛ސަރ ކާރަށް ޮގވާލަން ވެސް ،ތާށިކަމެއް އަންނާނެ. އެހެންކަމ ން  ހަމަވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލޯނ  ދެއްކ މަށް އަނެއްކާ 

ކ ރެވޭނެ އިތ ރ  ވަސީލަތްތަްއ  ކ ރ މަށް ޓަކައި ދައ ލަތަށް އިންކަމް ޖެނެރޭޓްެގ މާލީ ހާލަތ  ރަނަގޅ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭ 

ފިޝަރީޒް   ؛ވަމ ންދާ މިފްކޯޚާއްޞަކޮށް ިމައދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގއްލ ން   ،ހޯދަން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ

ނޑ މެން ރާއްޖޭަގއި އޮތީ މައިަގނޑ  ދެ ސޯސް. އެއީ ޓޫރިޒަމާއި ކޮޅަށް ޖަހަން. އަޅ ަގ  އިޖެހޭ ނަަގ  އިންޑަސްޓްރީ އެބަ

ޖެހޭ ހަދަން.    ކ ރެވޭނެ ވަސީލަތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަމަސްވެރިކަން. މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާމްދަނީ އިތ ރ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މަކަށް،    ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އަޅ ަގނޑ ެމން މި ކިޔާ އަރަނި ބަޖެޓެއް  ،އެކަން ނ ކ ރާހާ ހިނދަކ 

،  ލ ތަކަށްސޫލާމަރ ކަޒީ އ   ، މި ދައްކަނީ ނިޒާމަށްމިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ ދައ ލަތަކަށް ނ ެގނެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ެގންދާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންރަށްފ ށ ެގ ތަރައްޤީ ކ ރިއަށް   ،ލާމަރ ކަޒ ކޮށް ރަށްތައް 

ކަންތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަރ ކާރ ން ވަރަށް ިގނަ ފެހި ސިްގނަލް ދީފި.    ެގފިނޮޅ . މި ފިނޮޅ ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ވާލ ކޮށްދޭނެ ހައެ ފިނޮޅ     މަތިވެރީެގ ކައ ންސިލާ  ،ޞަކޮށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ ވެސް އެތަށް ފަހަރަކ  ވިދާޅ ވެއްޖެ ޚާއް

މި އަޅ ަގނޑ   ލަސްވ ން  މިނިސްޓްރީެގ  ޓޫރިޒަމް  އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ   ކަމ ަގއިވާހަކަ.  ބޭނ ން  ފާހަަގކޮށްލަން 

މިހާރ    ރައީސް.  ވެ   3އިްއޒަތްތެރި  ދިޔައީއަހަރ   މި  އެބަ  .ެގން  އިންތިހާއަށް  ކަންބޮޑ ވ ންތައް  އޮތް.   ރަްއޔިތ ންެގ 

ބޭނ ން ރައްޔިތ ން  މަތިވެރީެގ  ހަމައެކަނި  ފިނޮޅަކީ  މި  އޮތް  ޚާއްޞަކޮށް  ޖެހިެގން  މިއީ  ނޫން.  ފިނޮޅެއް  ފޮޅ ދޫ، ކ ރާ 

ެއ ރަށ ަގއި ތިބި ފަތ ރ ވެރިން   ،ސްޓ ންއ ކ ޅަސް، އަދި ފެރިދޫ، އަދި މާޅޮހ  ރައްޔިތ ން ެވސް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްަގއި ތިބި ގެ 

ކ ރަން. މި ރަށް ޖެހޭ އަވަސް  ދާން އޮތް ރަށަކީ މި ރަށް. މި ރަށް ލިބޭނެ ޮގތެއް އެބަކ   ޮގަވިއެގން ހަމައެކަނި ޕިކްނި

ސިލަށް  ފަހަރަކ  ވަނީ މި ރަށް މަތިވެރި ކައ ންއްޖެހޭ އަވަސްކ ރަން. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެސް އެތަ   ލިބޭނެ ޮގތެއް އެބަ

ޖެހޭ ކަންކަން އަދިވެސް  ތެރެއިން ނިންމަން  ެގ. އެހެންނަމަވެސް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީދ ެވފައ ވާލ ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވަ ހަ

ބަލައިަގނެވޭނެ ކަމެްއ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ސް  ވެއެްއޮގތަކަށް ދަނީ ލަސްވަމ ން. އެހެންވީމާ، މިީއ    މި  ނ ނިމިެގން މިކަން

މަތިވެރީަގއި ހިންަގމ ންދާ    ކާޒާިމޔާ ނ ވަތަ ރިޗ  ކ ލަބ  މޯލްޑިވްސްިއން  ން،ނޫން. ހަމައެއާއި ެއއްކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ 

ށް  ކަޮގތަ  ދިޔައެ    ދަނިކޮށްހަމަ  ޖައްސަމ ން  ހައ ސްެގ މައްސަލަ ައޅ ަގނޑ މެން ޖައްސަމ ންހައ ސް. މި ެގސްޓ ެގސްޓ 

ތަން ލިބޭނެ ޮގތެއް ނެތް. މިއަދ     އެ ދިޔައީ. ކޮންމެޔަކަސް މަތިވެރި ރަްއޔިތ ންނަށް އެ  ކަށް ދިޔަ ޮގތަ އެ  ނިމިެގން  ޮގސް

ލޮކޭޝަންަގިއ ހ ރި އެންމެ އަގ ބޮޑ  އެްއ  އެންމެ ޕްރައިމް  . އެ ރަށ ަގއި ހ ރި  ވެއްޖެ. ައގ ބޮޑ  އެސެޓެއްތަން ވީރާނާ  އެ

ތަން    ލިބެމ ންދިޔަ ތަނެއް. ިމއަދ  އެއް  ކެ  ބޮޑެތި އާމްދަނީތައްއެތަ   އޭެގ ކ ރީަގއި   . އެ އެސެޓ ން ރައްޔިތ ންނަށްއެސެޓ 

ހ ރި ކަމަކަށް  މ ެގ ވިސްނ މެއް  ކ ރ ތަން އޮޕަރޭޓ   ނަާގފައި ހ ރި ފަރާތްތަކ ން އެތަން ކ ްއޔަށް    އެއެ ދަނީ ވީރާނާވަމ ން.  

  ތަން އެ  ވެސް އެތަނަށް މަރާމާތެއް ނ ކ ރެވޭ. ކޮންމެޔަކަސް އަނެއްކާ  ހަމަގައިމ  ވެސް ފެންނަ މަންޒަރަކ ން ނ ފެނޭ. އެ
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ދަށ ން ލިބ ނ  އެްއވެސް    ެގއަހަރަށް ދެވ ނީ. މަތިވެރީެގ ރައްޔިތ ންނަށް ސީ.ެއސް.އާރް   50.  އޮތީ އެ ފަރާތަށް ދެވިފަ

ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ޓޫރިޒަމް ާގނޫނަށް މި   ،އް ނެތް. ދީފައި އޮތީ ަވރަށް ކ ޑަ ކ އްޔަކަށް. އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަންއެްއޗެ

އާމްދަނީ ލިބޭ ތަންތަނ ެގ ކ ލި އެ ރަށެއްެގ  ؛ ރަށްރަށ ަގއި ހ ރި އެފަދަ ވަސީލަތްތައް   ތެރެިއން  ެގތަކ  ޙ ެގނެވޭ އިޞްލާ

ިއްއޒަތްތެރި އެކ   އެއާން. ހަމަޔ  ދިެވެގންށް އެ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ޮގތަށްމަޖެހިެގންދާނެ  ރޭޓެއްަގއި ހަ  ލާޖްކައ ންސިލަށް ނ ވަތަ  

ފަރ މާ؛ ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ  މައްސަލަައކީ،  އެބަހ ރި  އަނެއް  އަދިވެސް  ޮގތ ން  ކ ރެވިެގންދިޔަ 

  ކޮށް މަތިވެރީހަމަ އެކަމ ެގ ކ ޑަކ ޑަ މިސާލެއް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނަން. ޚާއްޞަކެއް.  އެބަހ ރި މައްސަލަތައިޝޫތަކެއް.  

ދައްކަވާ މީރާއަށް. ެއހެންނަމަވެސް، މީރާއިން މި ކ ލި ތަން ކ އްޔަށް ހިފި ފަރާތ ން ެއބަ   މައްސަލައިަގއި. އެ ކާޒާމިޔާެގ

އެ ތިން    ،ހ ރި ފަރާތާއި މަތިވެރި ކައ ންސިލާ   ފައިތަން ފ ރަތަމަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކ އްޔަށް ދީ  އެ  ،ވިދާޅ ވަނީ 

، ިއއްޒަތްތެރި  ވަނީ ނަމަކަމަށްއެހެން   ކައ ންސިލަކަށް ނ ލިބޭނޭ.  ކ ލި މަތިވެރިއެ    ނެހެދި  އްޓެފަރާތ ެގ ދެމެދ ަގއި އެްގރީމެން 

ނ ލެޭވ  ެއއީ މައްސަލަެއއް. ެއއީ އިމާރާތް ވެސް ހ ރީ މަތިެވރި ކައ ންސިލ ން އަތް ިއނޭގތޯ.އެީއ މައްސަލައެއް    ރައީސް،

 ސިލަށްޖެހޭ ކ ލި ވެސް މި އޮންނަނީ މީރާއަށް. ެއ ވެސް ކައ ންހިސާބ  ބޭރ ގައި. އަނެއްކާ ެއތާ ކައ ންސިލ ން ލިބެން

ނެތް.   ޮގތެއް  ޙައެހެންީވމާ،  ލިބޭ  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ޤީޤަތަކީ، 

ެގ ދަށ ން ދައ ލަތ ެގ އެ ހ ރި އިމާރާތްތައް އިރ ަގއި އެހެން ރަށްރަށ ަގއި އޭރ  ހަދާފައި ހ ރި އެްގރީމެންޓ ެގނެވޭއިޞްލާޙ 

ވާ ކަންކަމ ން އެ ރަށްރަށަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  ން ވެސް އިންކަމް ޖެނެރޭޓ ހައ ސްތައް ނ ވަތަ އަދި އެހެނ ވަ ެގސްޓ 

 ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އެ  ެގން. މިީއ ާގނޫނީ މައްސަލައެއް ޔ ދިތަކަށް ލިބިެގންޖެހޭ އެ ރަށ ެގ ކައ ންސިލ   އެބަ

ޓޫރިޒަްމ މިނިސްޓްރީ ؛ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވަނީ މި    ބައްދަލ ކ ރިން.  ނާބޭފ ޅ ން  ެގއަޅ ަގނޑ މެން އިްއޔެ ވެސް  އަޅ ަގނޑ  

ވާނ ވާ   ޖެހޭ  ޚާއްޞަކޮށް މަތިވެރި ރަްއޔިތ ންނަށް އެބަ ؛ޖެހޭ  ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަ ނ ދައްކާކަށް ނެތިން

ކ ރެވެނީސް އެ ފައިސާ  ނ ދީފައި އޮތީ، ެއޮގތަށް ތިން ފަރާތ ން ސޮއިއެލް.ޖީ.އޭއިން ލަފާ  ،އެނެގން. މިނިސްޓްރީން ވިދާޅ ވީ

ކައ ންސިލާ ކަމަށޭމަތިވެރި  ހަވާލ ނ ކ ރެވޭނެ  ވިދާޅ ވޭހަމަ  .  މިނިސްޓަރ   ފަހަރަކ   ކޮންމެ  ބައްދަލ ކ ރާ  އ ހޫން!     ،

  ަގއިއެ އިމާރާތް ނ ވަތަ އެ އެސެޓް ކައ ންސިލަށް ނ ލިބ ނ ތާ  ، ތިމަންނަމެން އެކަން ވެސް ކޮށްދޭނަމޭ. އެކަމެްއ ވެސް ނ ެވއޭ

، މި ނިޒާމ ެގ  ޖެހެނީ އެ ރެންޓްކޮޅ  ކައ ންސިލަށް ނ ލިބިެގން. އެހެންވީމާމި މައްސަލަ  މިއަދ ؛ ކޮޅ  ތަނަށް ލިބޭ ރެންޓ   އެ

އްލ ކޮށްފައި ާގނޫނީ ހަތައް  އިޝޫޖެހޭ އެކަހަލަ އެހެން ހ ރި    ހަކަދައްކާއިރ ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން ވާ

ލެްއެގ ދަށ ން  ސޫއ   .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނޭގތޯ  އި  ނ ވާނެން. ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކި ޮގތެއް ވެެގން ޔ ދިހައްލެއް ެގނެިވެގން

ތަކަށް ދޭން. އެ ކ ލި އެބަ ޖެހޭ ކައ ންސިލ   ވަނީމާ  މީރާ މެދ ވެރިކޮށް މީރާއަށް ކ ލި  ކ ން ލިބޭ އާްމދަނީއެ ހ ރި ސޯސްތަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދ   މާފަންނ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ާވ    ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކަންބޮޑ ވ ންތައް ހ ރި  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ާގނޫނާ  ރައީސް  ؛ލާމަރ ކަޒީ  މީަގއިއަޅ    ،ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެވެނީ    ،ަގނޑަށް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ނ ވަތަ ފިނޭންސް  ،ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތަކ ން ބޭނ ންވާ ެއކި ކަންކަން ނ ވަތަ ހ އްދަތައް

އެކަން ނަަގިއެގން  ތެރޭަގއި  ދ ަވސް  ފަސްދޮޅަސް  ހ އްދަތައް  ނަަގންޖެހޭ  ލޭންޑް  މިނިސްޓްރީން  ނ ވަތަ  ޔޫސް ކ ރ މަށް 

އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް،   ޖެހޭ ހ އްދަތައް ނ ދެވިެގން އިދާރީ ލަސްކަމެްއެގ މައްސަލަތަކ ެގ ވާހަކަ މިމައްޗަށް ދޭންޕްލޭނެއްެގ  

ތަކެއް  ލ ތަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަާގނޫނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގ މ ެގ  

ކޮިވޑ   ޚާއްޞަކޮށް  އަންހެނ ން  ެގނެއްސި.  އޭެގތެރޭަގއި  ނެގެއްސި.  ބަދަލެއް  ބޮޑ   ަވރަށް  ތެރޭަގއި   ؛ބަލިމަޑ ކަމ ެގ 

ވަކީން ޚާްއޞަކޮށް އަންހެންވެރިންނަށް ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ    ؛އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީ ނ ވަތަ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީގެ 

ނ ކޮށް ހ ރި ކަންތައްތައް    ދީފި. މިއީ ނިމިދިޔަ ވެރިކަމ ަގއިލަ ދައ ރެއް އަދާކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން ހ ޅ ވާ

ބޮޑ މިނަކީ ސަރަޙައްދ ެގ  ރާއްޖޭެގ  ޮގތ ން  އޮތް  އ ފެދިފައި  ދިެވހިރާއްޖެ  ލާމަރ ކަޒީ.  ހާސް   ،އަނެއްކާވެސް  ނ ވަދިހަ 

ދެން އ ންސިލެއް.  ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ކަ ؛އި ިގނަ ރަށ ަގ  ވ ރެ  ތެރޭަގއި ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތް ރަށަށް  ެގއަކަކިލޯމީޓަރ  

މާލޭަގއި މި   ،. ވަކި ޤައ މެއް ޮގތަށްނީކޮންމެ ރަށަކީ ެވސް ަވކި ޤައ މެއް ޮގތަށް ބައެްއ ބޭފ ޅ ން ހަމަ ހިތްޕ ޅަށް އަރ ވަ

ކ އްލިއަށް ހ އްދަނަަގއިެގން އަިމއްލައަށް ކ ރ މ ެގ  ހިންާގ އ ސޫލ ން ނ ވަތަ ވ ޒާރާއެްއަގއި އޮންނަ ކަންތައްތައް ހަމަ ކ އްލި

. އޭރެްއަގިއ އޮންނަ  ކ ަގއި ށް ނިސްބަތްވާ ކައ ންސިލ ތަތް ވެސް ހ ރޭ ބަެއއް ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި. ޚާްއޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމަނިޔަ

ރާއްޖޭެގ އާބާދީެގ  މ ޅި   ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ދެންނެވިހެން އާބާދީެގ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިދިކޮޅ  ކައ ންސިލެްއަގއި ޮއވޭ

މި ބަިއ  ދެ  ބައިކޮށްފަިއ  އަ  ތިން  މާލޭ ސަރަޙައްދ ގައި.  ހިތަށްއަރާޅ  އ ޅެނީ  ިއއްޒަތްތެރި    ،ަގނޑ   ދާއިރާެގ  ނަިއފަރ  

ިގނަ ބަޔަކ  ނ ނ ކ މޭ. ކޮިވޑ ެގ   އ ޅ އްވަނީ މާލޭަގިއ ބާަވއޭ. ކޮިވޑ  ތެރޭަގއި ވޯޓ ލާކަށް މާ  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް

ނ ކ މެ ވޯޓ ލައިެގން މާލޭ    . ރަށް މަދ  ބަޔަކ  ނ ކ ތީވަ ؛ބިރ ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި މާލެިއން ނ ކ ތް ބަޔަކ  ވޯޓ ލަިއެގން 

ޕީ.ޕީ.އެ މިހާރ   އޮތީ  މެޖޯރިޓީ  ބަލަހައްޓައިދޭންށްމަކައ ންސިލ ެގ  މަގ ތައް  މާލޭެގ  ޕީ.ޕީ.އެމ ން  ޕީ.ޕީ.އެމް ޖެހޭ.   .

ކައ  ރަނަގޅަށް.  ޖެހޭ  އެބަ  ދޭން  ޚިދ މަތްތައް  މ ނިސިޕަލް  ކައ ންސިލ ން  މ ނިސިޕަލް  ންސިލެްއެގ  ކައ ންސިލ ން، 

މި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ.   ،ޓްރާންސްޕޯޓް، ރޯޑް ސޭފްޓީ  ،ތެރޭަގއި މ ނިސިޕަލް މަސައްކަތް  އޫލިއްޔަތ ެގމަސް

ހިނާގފައި މާލޭަގއި  މަތީން  މަޖިލީ  މަެގްއެގ  ނޫން.  ރައްކާތެރިކަމެއް  ެއކީ  ހިނާގފަިއ  ހ ދިޔ މަކީ  ެގއަށް  ން ނ ކ މެެގން 
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އަޅ    ،ދިޔ ން މިންވަރަކަށް  ރައްކާތެރިެއއްެވސް  ހިޔެއްނ ޭވ  މަތީން  އް.ހެނެަގނޑަކަށް  މަެގއްެގ  ލަކ ޑި  މާލޭެގ  މަތިން   ،

މީތި ފައިބަމ ންދާ ތަނެއް. މާލޭެގ މަގ ތަކަކީ މިހާރ  ަގރާޖ ތަކެއް. ދ ނިޔޭަގއި ކޮން  އޭތި  ،ކ ނި ފެނާއި  ،ކ ންޏާއި   ،އާއިބ ރި

 ؛ކޮން ޤައ މެްއަގއިތޯ މ ޅި މާލޭަގއި؟ ެގން އ ޅެނީޯވކ ޝޮޕް ހަދައި؟ ރާޖ ހަދައިެގން އ ޅެނީގަ ޤައ މެްއގައިތޯ ަމގ މަތީަގއި  

  ! ައޅ ަގނޑ  ދިރިއ ޅޭ މަގ ، އ ފަންވީ މަގ  އިނޭގތޯ. ޖަވާހިރ  މަގ  ކިޔަނީ. ބައްލަަވއިލަްއވާ  ،އަޅ ަގނޑ  ހިނާގ މަގ ން

ނީ ގެއިން. މަގ ން ޖެހެއަޅ ަގނޑ  އަރިއަށް ހ ރެެގން ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ނ ކ ންނަން  !އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ޮގސް ބައްލަވައިލައްވާ

ބޮލ ން ފައިބާ   ،ހިނާގފައި ޮގސް ނ ކ މެެގން ބޮނޑިބަތް ޕާކ  ކައިރިއަށް ކާރެއް ހ އްޓަިއެގންދަނީ. އަރިައކަށް ހ ރެެގން

ތެރެިއން އަޅ ަގނޑ މެން ހިނާގފައި    ެގމީތީއޭތި  އިމާފ ކ ރައްވާތި! މަތިން ފައިބާ ނަޖިސްފެނާ  ،ފެންތިކި ތަޅާނެ. ބޮލ ންނޭ

ލަން އަރިމަތީ. އެ ތަނ ން ކ ނި ެގންދަނީ ވެސް.  މަގ ެގ ހާލ . މަގ ަގއި ނީދޭ ދެ ފޫޓ  ެވސް ހިނާގއޮތީ  ދާންޖެހެނީ. އެ

ޮގތ ަގއި ިވއްކައިފި.   ެގމިއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ހަވާލ ކޮށްފަިއ އޮތް މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލ ެގ ހާލަތ . މ ޅި މާލޭެގ މަގ ތައް ަގރާޖ 

ނެތް ޤައ މެްއަގއި    އްެގއްހަ  އ ޅ މ ގެ ވެ ފ ރަތަމަ މީހ ންނަށް ހިނާގބިނާގ ؛ގ ީމހ ން ހިނާގ މަކޮން ޤައ މެއްަގއިތޯ މާލޭަގއި  

 ނެތް ޤައ މެްއަގއި ގ އްހަ  ހިނާގ މީހ ންނަށްމަގ  ؛މ ގެ ޅ ެވއ ހިނާގބިނާގ  .ރައްޔިތ ންނަށް  އް ނޯންނާނެގެ އްހަ އެްއވެސް  

ޖެހޭ. އެކަެމއް ނ ބެލެހެއްޓޭ ރަނަގޅަކަށް.  ސާފ ކ ރަން  އިއް ނޯންނާނެ. މަގ  ސާފ ކ ރަންޖެހޭ ފ ރަތަމަ. މަގ  ކ ނިކަހަގެ އްހަ

. ކ ނިކަހަން ނ ކ ންނަ މީހާ ވެސް ފިހިަގނޑެއް ހިފައިެގން  މަގ ތައް އޮންނަނީ ަގރާޖަށް ހަދާފަ ؟ކިހިނެއްތޯ ކ ނިކަހާނީ

ވަދެ  ދަށަށް  ކާރެްއެގ  ނ ވަތަ  ދަށ ން  ދަމާ  ،ސައިކަލެއްެގ  އެްއޗެްއ  ތަނަކ ން  ސާފ ކ ކޮންެމވެސް  އޭނަ  ރޭތޯ  ނެރިެގން 

ބަލަހަްއޓާނީ މަގ ތައް  ކިހިނެއްތޯ  ެއކަމަކ   ދެން  ބައިނަލްއަ ؟ މަސައްކަތްކ ރޭ.  ނ ތަނަަވސްވެއްޖެ.  ޖައްވ   ވާީމ  ގ މާލޭެގ 

ިގނައިން މާލެއިން  ؛ވަސް  ނ ސާފ ވެއްޖެ. ޕެޓްރޯލް  މިންަގނޑަށް ބަލާއިރ ަގއި ދިރިއ ޅެން ކަމ ނ ދާ ވަރަށް މާލޭެގ ޖައްވ 

ބަިއ    ނ ލެވޭނެ މިހާރ . އެހެންވީމާ، ފ ރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އާބާދީެގ ތިން ބައިކޮށްފައި ެއއްހިނާގފައި ނ ކ ންނައިރ  ނޭވާ

ޚާއްޞަކޮށް މާލޭެގ މ ނިސިޕަލް ކައ ންސިލ ން މަްއސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ. މާލޭެގ   ؛ދިރިއ ޅެމ ންދާ މި މާލޭެގ ސަރަޙައްދ 

ނެއް. އެީއ އެންމެންެގ  ނ ިވއްކޭނެ އެހެ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  މަގ ތައް ވިްއކައިފި. މާލޭެގ ަމގ ތައް ަގރާޖަށް ވިްއކައިފި.

  ގ އްހަހިނާގ މީހ ންެގ  މަގ . މަަގކީ އެންމެންެގ މަގ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މ ޅި މާލޭެގ މަަގކީ އެންމެންެގ މަގ . މަގ 

ވެސް    ެއކަމަކ  ކޮންމެ؟ ސްއަކީޕަބްލިކް ސްޕޭ   ޕަބްލިކް ސްޕޭސް އަޅ ަގނޑ މެން ކިޔަނީ. ކޮބާ  އޮންނަންޖެހޭނެ މަގ ގައި.

ކޮމަން ސްޕޭސް.   ،. ޕަބްލިކް ސްޕޭސްއް ނޫން ެއއީކީމީހެއްެގ ޕްރަިއވެޓް ކާރެްއ އޮންނަނީ އެތާ. ެއއީ ޕްރައިވެޓް ސްޕޭސެ

. ވަކީން ދޫކޮށްލާފަ  ިގނައިން މިހާރ  އޮތީ ަގރާޖަށް  ،ހިނާގ ހިސާބ ން އޮންނަ ތަނެއްަގއި މަގ ގ އްހަމި ހ ރިހާ އެންމެންެގ  

ފައި ތިރީސް ހާހ ން، ސާޅީސް ހާހ ން ފީނަާގ ޮގތަށް ނ ވަތަ އަގ  ދައްކާ ޮގތަށް އަދި ރިޝްވަތ ެގ ބޮޑ   އިންކަނޑައަޅާ

މި ސަރަޙައްދ ަގއި    ،ޮގތް. މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި  ސަރަޙައްދ  އޮތް  އޮތްތަށް މި ނަަގނީ. އެ އެއޮތީ މާލޭ މާރ ކޭޓ   ދޭ ޮގ  ފައިސާެއއް
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  ، ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ބޮޑެތި ބާޒާރ ތަކަށް ައގ  ބޮޑ ކޮށް މަސްބޭރ ކ ރާ ެއއް ޤައ މ  މިީއ. ކަންނެލި ބޭރ ކ ރާ އެއް ޤައ މ 

 .. ސް، އެހެރީ ފަތ ރ ވެރިން އަރާތާ.ފަރ މަސް ބޭރ ކ ރާ އެއް ޤައ މ . އެހެންނަމަވެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؛ޖާބިރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ބަ ަވގ ތަށް  ވަރަކަށް  ކ ޑަ  އްލަވާލަކޮންމެވެސް  އަޅ ަގނޑ   އެދެން.  ކޮށްލަން. ދެއްވ ން  އެބަ  އިތ ރ   ަވގ ތ   ތަންކޮޅެއް 

ލަދެްއވ ން އެދެން. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފ ޅ ން ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ަވގ ތަށް ބައްލަވާ

 މެންބަރ .

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ކާކ     ،ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީރ. ގ ޑް އާފްޓަމި  ަވގ ތަށް އޮޕަރޭޓްކ ރަނީ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކަިއ ވަގ ތ ންވަގ ތ   

ބަދަލ ވެެގންނެއް ނޫން.   ލާނާނެ. ކޮކާކޯލާ އަގ ބޮޑ ވަނީ ފޯމިއ ންެއއް އޮކޮކާކޯލާއަށް ފޯމިއ ލާ؟ އޮތީ  ބާއޭ ފޯމިއ ލާއިއަތ ގަ 

ސްކް ޓ އިޓަރ ބައްލަވަިއަގންނަން ނިންމަވައިފި. ކޮކާކޯލާ ކ ންފ ނި ބައްލަވަިއަގނެ،   މަ. އެލޮންޖެހެނީއިޤ ތިޞާދ  ބަދަލ ވާން

ކ ރަން އަނެއްކާވެސް މާކެޓިންއަށް.  މްކޯލާ ބޫ؟ ކޮކެއިން އަލ ން މިކްސްކ ރާނެ ވާހަކަ ވިދާޅ ވަނީ. އޭެގ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ

ދިވެހިރާްއޖެއަކީ ޓޫރިޒަމަށް ބަރޯސާކ ރާ  ށް މ ހިންމ  އެއްޗެއް.  އެއީތާ އެ ކިޔާ އެްއޗަކީ. ޭމކެޓިންގ އެންޑް ބްރޭންޑިންގ ވަރަ

މި  ވަގ ތ   މި  ވާހަކަެއއް.  ޢިލްމީ  ވަރަށް  ވާހަކައަކީ  ދެްއކެވި  އެ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަތިވެރި  ޤައ މެއް. 

އަޑ އަހަން.   ވިއްޕަ އެބަ އިންނެމަޖިލީހ ަގއި ވަރަށް އިސް ބޭފ ޅަކ  އެބަ އިންނެވި އަޑ އަހަން. ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީެގ ބަ

ބިމ ަގިއ މަތިވެރީަގއި އަޅާފައި ހ ރި  !ލާމަރ ކަޒީ ދަރިއެްއެގ ޮގތ ގައި ބިންވެރިކ ރާށޭ ،ޖެހެނީބައްޕާފ ޅ  އަރިހ  ދަންނަވަން

  ލަބ  ކ   ރިޗ  ؛ހަދާފަިއ ހ ރި ދިހަ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ އިންވެސްޓްމަންޓެކޭ. އެ ކ ންފ ނީަގއި މާރާތްކޮށްއިކާޒާމިޔާއަކީ  

ހ ރި    ނެގކޮށްފައޭ. އެތާވަނީ ެއ ތަނަށް ދިހަ މިލިއަން ޑޮލަރ  އިންެވސްޓ   މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓް ކ ންފ ނިން

ތ  ކަނޑައަޅާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަނީ ސަރ ކާރަށް ދައްކާފައޭ. މަތިވެރި ކައ ންސިލަށް ެއ ލާރި ހަވާލ ކ ރަންޖެހޭ އިޖ ރާ  ބިމ ކ ލި

ންނަ ޮގތ ެގ މަތީންނޭ. މަތިވެރި ކައ ންސިލ ން މަތިވެރީެގ ކާޒާމިޔާއަކީ މަތިެވރީެގ ރަްއޔިތ ންެގ އެްއޗެްއެގ  ދ ސްތޫރ ަގއި އޮ

އިންވެސްޓްމަންޓެ ހ ރި  ބަޔަކ  ކޮށްފައި  ކ ރީގައި.  ޮގތ ަގއި ނ ނިންމޭނޭ. އެއީ  ބިމެކޭ  ވަލ  ޗަކަހެދިފައި އޮތް  ކޭ. އެއީ 

ފަރާތ ެގ  އިންވެސްޓ   ޕްރޮގ އްހަކ ރި  އިބްރާޓެކްޓ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެންމެ  ހީކ ރަންޖެހޭނޭ.  ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ   މް 

އަޅ ަގނޑަކަށް    ،ރައީސް ވިދާޅ ވީ  !މި ހޮޓާ ނަާގށޭ  ،މާ މަތިވެރި ކައ ންސިލ ެގ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވަނީ ފަހ ން މަތިވެރިއަށް ދިޔައި

. ފާދީފަނަމޭއ . މަވާ ރައީސްކަމ ން ވެސް އިސްތިކ ރާކަށް. އެއީ ތިއީ ބައެްއެގ އިންވެސްޓްމަންޓެކޭ  ކަންނޫނޭ ތި  ލާހިކެއް
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ހ އްދަ ހޯދަިއެގންނޭ ެގދޮރަށް ވަންނަންޖެހޭނީ. ޖާބިރ ެގ ؟ ޤ ރ އާނ ަގއި އޮންނަނީ ކީކޭތޯއޭ  ؛މީހ ންެގ މ ދަލަށް ވަންނަން

ރ މ ެގ ޮގތ ން  ރާމ ކ ހ ތިލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލަށް އިއަދި  . އެހެންވީމަޭއ މަތިވެރީ ކައ ންސިލ ެގ މީހ ން ވެސް  ހ އްދަ ބޭނ ންވާނޭ

. އަޅ ަގނޑާ ވަރަށް ާގތް  އޭކ ރަން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް މަޖ ބޫރ ވެިވޔަސް އިންެވސްޓަރ ން ޕްރޮޓެކްޓ ާގނޫނ ތައް ބަދަލ 

ސަލާން ވަންނަންޏާ  މ ލިއާެގއަށް  އަޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް،  ހ ރީ.  ވެރިކަމ ަގއި  ރާއްޖޭެގ  ގޮވާފަިއ  ަގލާންބޭފ ޅެއް 

ައމ ރ ކޮށްފައި އޮންނަ ޮގތެއް.    އިޮގތް އޮންނަންވާނީ. ެއއީ ކީރިތި ޤ ރ އާނ ަގއި ވެސް އަންަގވަ   ންނަނީ. އެހ އްދަދީފައި ވަ

މިހާރަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ ދެ   މިހާރ ން  ،ވަގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި މި ދަންނަވަނީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތެއް.    ޮގތަކީ ވަރަށް ސާފ   ލިބޭނެ ޮގތެކޭ އަޅ ަގނޑ  މި ކިޔަނީ. އެ ތެރޭަގއި  ެގ  ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ތިން މިނެޓ 

ރިސޯޓެއް ނޫން އޮތީ ދ އިސައްތަ    188ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ބިންތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި ސަތާރަ ހެކްޓަރ  ހ ރި ސަތޭކަ  

ަގއި ވަންނަންޖެހޭ ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރ .  ދިވެހި ދައ ލަތަށް މި ވަގ ތ  ވަންނަމ ންދަނީ ޖޫރިމަނާެގ ޮގތ ރިސޯޓ  އެބަ އޮތް.  

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ ، ާގނޫނ    .ބަދަލ ެގންނަންވީ  ށްާގނޫނަ؟ އެއީ ދ ވަހަކ  ލިބޭ ލާރިެއއް ނޫން. ކޮން ޖޫރިމަނާއެއްތޯ

ޓްރޭޑ   99/2ނަންބަރ    ބިމަށް  އެހެންެއޑަޕްޓ ކ ރަންވީ  ޮގތަށް.  މިލްކ ވެރިވާ  ބިން  ޮގތަށް،  ކަމަށްވަންޏާ،  ވެއްޖެކ ރެވޭ 

ރަށ ން ބާވީސް ބިލިއަން ެއމެރިކާ ޑޮލަރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    188މި ދެންނެވި    ،އަކަފޫޓަކަށް ހަ ޑޮލަރ  ބެލި ނަމަވެސް

ބަރާބަރަށް ޓެކްސްނަަގިއ    ،ކްސް ނަަގންާވނީޓެ  ހިނާގށޭ.ޖަހަމާ  ހިސާބ .  އި ހ ރި ރިސޯސްރިޒާވަށް އެބަ އާދޭ. ެއއީ އަތ ގަ 

 ،ޖެހޭ. ދައ ލަތ ން ކ ރަންވީ ކަމަކީ އިންޑަސްޓްރީން ޓެކްސް ދައ ލަތަށް ޕޭކ ރަން  30%އިތ ރ ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. މި ވަގ ތ   

ޔަކަށް  ކ ވެރިލްރީކ ރެވި އެ ބިން މިޮގތ ަގއި އޭނާއަށް ރަޖިސްޓަ  މ ެގއެ މީހާެގ ބި  ،ކ ރި މީހާއަށްއިންޑަސްޓްރީއަށް އިންެވސްޓ 

އެންވަ ވާންވީ.   ޓޫރިޒަމާއި  އޮފް  ހ ންނާކަށް  މަންޓާންރަޔަމިނިސްޓްރީ  ތާށިވެފަިއ  ދޭތެރޭަގއި  ރާއްޖޭގެ އެ  ނ ޖެހޭނެ. 

މ  ދިނީ އަޅ ަގނޑަށް. ފަތްކޮޅ   ާގރައީސ ލްޖ ހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްެގ ވެރިކަމ ަގއި ފ ރަތަމައަށް ވެސް މަ

. އަޅ ަގނޑަކީ ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ދެްއވާފަ  ންންނަނީ އައ ދާނަކަތްކޮޅ ަގއި އޮއަޅ ަގނޑަށް ދިނީ. އެ ފަ

  ! ޖާބިރ . އެކޮނިމިކް ސެކްޓަރަށް މި ދަންނަވަނީ، ހިނާގށޭ އިށީންނަމާهللا ޢަބްދ   އީންވޯ ޝިައލް އެސްޕެމ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްެގ  

  ޔާމް. ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެ އިށީނދެ މިހާރ ން ސިމް، ސަން ޓްރެވެލް  ސިމް އިބްރާހީޤާޗަންޕާ ޢަފީފ ، ޗަންޕާ އ ްއޗ ،  

 ...މިހާރަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ގައްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒާހިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ގައްދޫ
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ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ެއއްޗެކޭ ބ ނެލަން 

އެްއވެސް   ؟ނިޒާމ  ކީްއކ ރަންތޯ ލާމަރ ކަޒީ؛ ނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޭނ ންވެެގން އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތަކަށް މި އެދ 

ކ ރަން ތިބޭ    އެ ނިޒާމ  ހިންަގން އަދި އެކަން  ،ނިޒާމެއް ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ެއ ނިޒާމ  ރައްޔިތ ންނާ ހަމައަށް ެގނެވޭނީ

ކީްއކ ރަން  ؛ނެތީ ެއއްވެސް ނިޒާމެއް ތެރިކަެމއް  ޞްއިޚ ލާތެރިކަމެްއ އޮެވެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޞްލާޚ ބައެްއެގ އި

އަޅ ަގނޑ    ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނ ެގނެވޭނެ  ޮގތ ަގއެއް  ފ ރިހަމަ  ހަމައަށް  ރައްޔިތ ންނާ  ވެސް  ނިޒާމ   ލާމަރ ކަޒީ 

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  އަޅ ަގނޑ މެން ހެދީ ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސް،  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ ކީްއވެެގންތޯ މިހެން މި ދަންނަވަނީ

ނަ ދ ވަސް ކޮމިޓީަގއި ހޭދަކޮށްެގން. ިގނަ، ވަރަށް ިގނަ ވަގ ތ  ކޮމިޓީަގއި ހޭދަކޮށްެގން، ެއކި ޮގތްޮގތަށް ބަހ ސްކޮށްެގން،  ިގ

، އޭަގއި އޮތް އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެކި ވާހަކަދަްއކައިެގން   ،އެކި މީހ ން ެގނެސްެގން ޚިޔާލ  ހޯދައިެގން

ލީމާ   އެ ނިޒާމ ، އެ ާގނޫނ  ހަދާފައި ދެ ދ ވަހ ން ެއއް ދ ވަހ  އިޞްލާޙެއް  ؛ވެސް، ނިޒާމ ކ ރީ. އެހެންނަމަ  އެކަން

ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމެއް ނ ހިންޭގނެ   ،މި ވެެގން އ ޅޭ ޮގތަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ކޮންތާކ ތޯ މި ޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނިޒާމެ ބަރ ލަމާނީ  އޮެވެގންނެއް.  ޤައ މ ަގިއ  މި  ނިޒާމ   ރިޔާސީ ރިޔާސީ  ހިންޭގނީ.  ނިޒާމ   ލާމަރ ކަޒީ  ައއިސްެގން  އް 

މެންބަރ ން ތިބީމާ އެ ބޭނ ންވާ   65ވީމާ، މިތާނަގއި  ަވޒީރ ން ބޭނ ންވީމާ ބޭނ ން ކަމެއް ކ ރަން  ،ޮގތަކީ   ނިޒާމ ަގއި މި ވާ

ލަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޮއޅާލަިއެގން ހަމަ ނިޒާމ     ަވގ ތަށް މި ތަނަށް އިޞްލާޙެއް  ކަމެއް ބަދަލ ކޮށްލަން ަވގ ތ ން

ލަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ މިކަން މި ހިނަގމ ންދާ ޮގތަކީ. އެހެންވީމާ، މިކަން ރައްޔިތ ންނާ ހަމައަށް ނައިސްެގން އޮޅާ

އްޔިތ ން  ރަ ؛ އ ޅެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނައިސްެގން މި  ،ނެތިެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތެރިކަމެްއ  ޞްއިޚ ލާމި އ ޅެނީ.  

އެ މީހާެގ ރީތި ކަމަކ ންނެއް ނޫން    ،އި މީހަކ  ފެނ ނީމާވޯޓ ދިނީ މި ސަރ ކާރަށް ސިޔާސަތ ތަކެއް ހިންަގން. ހަމަ ހ ރެފަ

ހިންަގންެވެގން ވޯޓ ދިނީ. ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯއަށް   ؛ވޯޓ ދިނީ ނިޒާަމކަށް، ސިޔާސަތަކަށް  ވޯޓ ދިނީކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޫން . އެސިޔާސަތ ތައް ކަނޑައެޅިފަ  ،ރައީސް. އެ މެނިފެސްޓޯަގއި އޮންނާނެ ކަންކ ރަންވީ ޮގތާއިވޯޓ ދިނީ އިްއޒަތްތެރި  

ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ޯގހ ން ޯގހަށް މި   އެހެން ޮގތަކަށް ސިޔާސަތ ތައް ހިންަގން އ ޅެން ހަދަިއެގން މި ހ ރިހާ ކަމެއް

ދަނީ. ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ    މެްއ ނެތިެގންނޭ މި ހިސާބަށް މި ޤައ މ  މިތެރިކަޞްލާއިޚ   ،އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

ައޅ ަގނޑ ެގ  ؛ ތެރިކަމެއް ނެތިެގންނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޞްލާިގެގން މި އ ޅެނީ އިޚ ނ ހިންވެސް  

ފެކްޓަ މަސް  އިންެވސްޓަރ ން  ބޭރ ެގ  ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ކައ ންސިލަށް  ރީއެދާއިރާަގއި  އަޅަންެވެގން  ްއ 

ތެރެއަށް    ެގދެން ސަރ ކާރ ން ކައ ންސިލ    ،ވީމާބިޑ ކޮށްެގން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެކަން ކާމިޔާބ ކައ ންސިލ ން    ،ހ ށަހެޅ މ ން

ފޮނ ވަ އަތް ެއ  އަނެްއކާ  ނ ފޫޒ ފޯރ ަވިއެގން  އިކޮނޮއިބާނަިއެގން  މިނިސްޓްރީ ލީ  އެތާނަގއި  އަށް.  މިކް  މަސްދ ވަހ   އަށް 

ެއްގރިމަންޓ   އި،ބާލައިފަތެޅި ފަރާތ  ކައ ންސިލާއި އިންވެސްޓަރ ންނާ އެ  ހ ރި ކަންތައްތައް ވާހަކަދައްކަިއެގން ދެ  ަގއި 

 އެްއކޮށް، އެލް.ޖީ.ޭއެގ އެންޑޯސްމަންޓާ  ޔާއެލް.ޖީ.ޭއއަށް ފޮނ ވާފައި ެއލް.ޖީ.އޭެގ ހ އްދަ  ، އެްގރިމަންޓް ތައްޔާރ ކޮށްެގން
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ބ  މި  ކައ ންސިލ ން  ައއިމާ  ރަޖިސްޓަ  ،ނަނީއެްއކޮށް  އިންެވސްޓްމަންޓް  އައީމަ ފޮރިން  ކޮންޓްރެކްޓ ަގިއ  ރީކޮށްެގން  އޭ 

ދާން އެބަ    ނެޯގޝިއޭޝަނަކަށްއަނެްއކާވެސް ރީ  ،ސޮއިކ ރެވޭނީ. އެކަން އެ ބޭފ ޅ ންކޮށްެގން އައިމާ މިހާރ  ިމ ބ ނަނީ

ޚާއްޞަކޮށް    ވަިއެގން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހަމަ ސަރ ކާރ ެގ ބައެއް ވަޒީރ ން ކައ ންސިލަށް ނ ފޫޒ ފޯރ ؟ . ކީްއެވެގންތޯއޭޖެހެ

ކައ ންސިލް ރައީސަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަިއެގން ކ ރާހާ ކަންތައްތައް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.    ،މި ޤައ މ ެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ 

ެގން ވަޒީރ   . އެހެންވީމާ، އެ ބޭފ ޅާ ސަލާމަތްވާންވެރައީސް ހ ރީ މަޅިއެްއަގއި ފެތި ބެދިފަ  ެގކައ ންސިލ    !ތެދެއްމެ  އީއެ

މިކަމ ން ެގއްލ ންވަނީ ރައްޔިތ ންނަށް.   .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމެއް  މިއީ ދެރަ  ެގންދޭ.ެއބަ    ބ ނާހާ ޮގތަކަށް ކަންކ ރަމ ން

ަގއްދޫ ރައްޔިތ ންނަށް އެ ލިބޭ  ؛ ަވނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރައްޔިތ ންނަށް، ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް މިކަމ ން ެގއްލ ން

ޒިންމާނަަގން މިނިސްޓަރ   ފިނޭންސް  ބޮޑ ެގއްލ މ ަގއި  ވަރަށް  މިނިސްޓަރަށް  ފިނޭންސް  ކ ރަނީ  މި  ައޅ ަގނޑ    ޖެހޭ. 

އަޅ ަގނޑ     .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ތ ހ މަތެއް. ކަނޑައެޅިެގން މިކަން ކ ރާކަން އެނިގހ ރެ އަޅ ަގނޑ  މި ކ ރަނީ މި ތ ހ މަތ 

  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން ކައ ންސިލ  ރައީސަށް   !ތި ޮގތަށް ތިކަން ނ ކ ރަްއވާށޭ  ،ދަންނަވަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް

އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ     !ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް   ޓަކައި ރައްޔިތ ން އިނދަޖައްސައިނ ލާށޭމަނިކ ފާނ ެގ ސަލާމަތްކަން ހޯދ މަށް

ދާއިރ ،    ދޭން ތަްއޔާރ ވެެގން އަންނަމ ން  ަގއްދޫ ރައްޔިތ ންނަށް މިަވރ ެގ ެގއްލ މެއް   ،ލަން ަގއްދޫ ރަްއޔިތ ންނަށްގޮވާ

ނ ތިއްބަވާށޭ ތިހެން  ރައްޔިތ ން  ޖެހެރަ  ، ރައްޔިތ ން   !ދެމ ންދާއިރ   އެބަ  ތެދ ވަން  ޮގތ ަގއި  ތެދ ވާށޭއޭއްޔިތ ންެގ   .!  

ެއއް  ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި. އިތ ރ   ؛ ރީ ރަްއޔިތ ންނާ އެްއކޮށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހިއަޅ ަގނޑ  މި

ަގން   ަގއްދޫ،އިރ   ދިޔައީ. ދިޔަ ތިޞާޞް ކަނޑައެޅިެގންޚްކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. ހަމަ މި ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ން އި

ން ދިނ މަކީ. ަގ  . ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވައ ދެއް އެއީ ކައ ންސިލަށް ރައްޔިތ ންނަށްތެރެއަށް ވަދެފަ  ެގތިޞާޞް ޚްއޮތީ އި

ނ ފ އްދަވަ ެއކަން ވެސް  ވައ ދެއް.  ރިޔާސީ  ނ ބަލަ   ިއ،އެއީ  ާގނޫނަށް ވެސް  ހަދަން،    ިއ،ލާމަރ ކަޒީ  ޮގތެއް  ބޭނ ންހާ 

ހަދަން ނިންމައިެގން އެ ތިއްބެވީ. އެ ފ ރ ޞަތ  ގައްދޫ ރައްޔިތ ންނެއް ނ ދޭނެ މި ސަރ ކާރަކަށް ވެސް.   ހިތ ހ ރިހާ ޮގތެއް

 އެްއވެސް ބަޔަކަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒްންމެއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ހ ޅ މާލޭޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ މާލޭ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ ނ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިއަދ   ގ ޅޭަގއާދެ!  ހ ށަހެޅ ަގޮގތ ން،    ރާރާ  ވަގ ތ ،   ްއވިރާރ  

ަގނޑ   . ެއކަމަކ  އަޅ  ކަމަށް  ހ ށަހެޅ އްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއވި އަޅ ަގނޑ  އެ ަވގ ތ  މި ތަނ ަގއި ނެތް 
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ރީ. މީަގއި ހ ރި ބައެއް ހިެވސް ކޮށްފަިއ މި  ޓީވީން ބަލަމ ން ދިޔައީ. އަދި އެ ބޭފ ޅާ ދެއްކެވި ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  ނޯޓ 

މ ވަްއޒަފ ން   ،ރާރ ެގ ބޮޑ  ބައި ައމާޒ ވެފައި އޮތީަގ؛ އަޅ ަގނޑ ެގ ޖަވާބ  ވެސް އެބަ ހ ރި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަންކަމަށް  

ނެތ މާއި އަދި  ށް ހ ރި ދަތިތަކ ެގ ވާހަކަ. ެއކަމ ަގއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ ެއއްބާރ ލ ންނެގ މަށް ކައ ންސިލ ތަކަ

އެއީ ޮއތީ.  ބަޔަކަށް  ބޮޑ   ވާހަކަ  ޮގންޖެހ ންތަކ ެގ  އޮތް  އެކަމ ަގއި  މިނިސްޓްރީން  ވާހަކައެއް.    ފިނޭންސް  ތެދ  

މިކަން    ހެންނަމަވެސް،އެ ކޮމިޝަނ ން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ަގވަރންމަންޓ  އެކަމ ަގއި  ލޯކަލް  ޓަކައި  ހައްލ ކ ރ މަށް 

  ،ެއކ  މަސަްއކަތްކ ރަމ ން އެބަދޭ. މިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގެގންދަނީ  އަދި ފިނޭންސް ިމނިސްޓްރީއާ  އިއޮތޯރިޓީއާ 

ދ ވަސް ހަފ ތާއެްއހާ  މިދިޔަ  ރައީސ ންނާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކައ ންސިލެއްެގ  ހ ރިހާ  މެދ ރާއްޖެތެރޭެގ  އަޅ ަގނޑ     ، އި ކ ރިން 

އަދި ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާތަކ ެގ ހ ރިހާ އެންމެން   ،އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ރަީއސ ންނާއި  ،.ސީެގ ރައީސ ންނާއި ޑަބްލިއ .ޑީ

ރެންސެއްަގއި ައޅ ަގނޑ  ބައިވެރިވެފައި އަިއސް ހ ރީތީ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރިޔާސަތ  ބެހެލެއްޓެވި ކޮންފަ  ،ހިމެނޭ ޮގތަށް

ޔޫ.އެސް ެއއިޑްެގ    ިއ،.އަިއއާއާއި އައި.އާރ  މަންޓ  އޮތޯރިޓީމ ެގ ެއއް ދ ވަސް ކ ރީަގއި ލޯކަލް ަގަވރޔ އެ ކޮންފަރެންސަށް ދި

އިްއޒަތްތެރި  ބައިވެރިވިން.  އެްއ ދ ވަހ ެގ ޕްރޮގ ރާެމއްަގއި އަޅ ަގނޑ   ؛ އެހީެގ ދަށ ން ހިންގ ނ  ޕްރޮގ ރާމެއްަގއި ެވސް

ކައ ންސިލަރ ންެގ    ،ވަރަށް ިގނަ ކަންކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ؛މެންބަރ  ޝިޔާމް އެ ފާހަަގކ ރެއްވި ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން 

ހ ށަހަޅާ މީހ ން  އެ  އެނިގެގންތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮބަިއކަން  ސަރ ކާރ ެގ  ހ ށަހެޅ ންތަކަކީ  އެކަން  އަދި  ދިޔަ. 

ޮގއްސަވަނީ. އަދި ބައެްއ  ހ ށަހެޅިެގން  ކަށްރިޔާސަތ  ބެލެހެްއޓެވި ކޮންފަރެންސަ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިސްވެ  ،ރާތަކަށްވ ޒާ

ރާރ ަގއި ަގމި  ، ޮގސްފައިވާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެޮގތ ންަވގ ތަށް ވެސް ހައްލ  ލިބިެގން  ކަންކަމަށް އެ ވަގ ތ ން

ބްލޮކް ްގރާންޓ  މިހާރ  ދެމ ންދާ އ ސޫލާއި،   ،އްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަދައްކަމ ން ވިދާޅ ވިއަދި އި   ،ވެސް އެބަ ފާހަަގކ ރޭ 

ބްލޮކް ްގރާންޓ  ތަޢާރަފ ކ ރ މ ެގ ކ ރީަގއި ކައ ންސިލ ތަކަށް  ؛ ސްޒަތްތެރި ރައީ ކަމ ެގ ވާހަކަ. އިއް އެ ޮގތް ރަނަގޅ  ނޫން

އީ ވަރަށް ކ ޑަ މިންވަރެއް. ާގތްަގނޑަކަށް އެންމެ ިގނައިން ވެސް  ދިޔަސަރ ކާރ ެގ ބަޖެޓ ން، ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ދެމ ން

މ ޅި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން. އެީއ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގިއ ބ ނާ ރަށްވެހި ޚިދ މަތްތަްއ    ވަރ   މިލިއަނެްއހާ  800ދެވިފައި ހ ރީ 

މިންވަރަށް އޮންނަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދޭން  ެއހެންވީމާ،  މިންވަރެއް.  ކ ޑަ  ވެސް  ެގނަިއ    ވ ރެ  ާގނޫނަށް  ލާމަރ ކަޒީ 

ވިސްނާ ފޯމިއ ލާއަކ ންންބަދަލ ަގއި  ކޮން  އެންމެ    ، ޖެހ ނީ  ބަޖެޓ ން،  ދައ ލަތ ެގ  ދިނީމަތޯ  އެހީތެރިކަން  ޮގތަކ ން  ކޮން 

ނ ވަތަ ާގނޫނ ން ލާޒިމ ކ ރާ މިންވަރަށް އެކަން ކ ރެވެން    ،ކ ޑަމިނ ން ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މި ބ ނާ އަސާސީ ޚިދ މަތްތައް 

އަދި ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ  ރަން.ކ  ޞައްޚާ %5ދައ ލަތ ެގބަޖެޓ ެގ  ،އޭރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ ،ެއޮގތ ންއޮތީ. 

ބެހިއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށް ވެސް އެނޭގ،    ފޯމިއ ލާެގ އެތެރެއިން ބެހ ން.  ލ މަށްފަހ   އެއް ޕޮޓަކަށް  ،%40ބިންތަކ ން ލިބޭ  

ކަމަށް. އެީއ    އޭެގން ނ ވާ  ، އ ންސިލ ތަކ ން ވެސް، ރައީސ ން ވެސް ފާހަަގކ ރިއަދި އެ ކޮންފަރެންސަށް އައި ބައެއް ކަ 

ހައްލަކީ އެހިން.  ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެން  ކޮބައިތޯ  ހައްލަކީ  އޮތް  ދެން  ވާހަކައެއް.  އަށް  %8އެ    ،ތެދ  
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ކައ ންސިލ ތަކަށް އިތ ރ  އެހީެއއް،  އެއީ ހ ށަހެޅ ނ  ހ ށަހެޅ މެއް. ނ ވަތަ ނ ވާ ކައ ންސިލ ތަކަށް، ނ ފ ދޭ  ؟ ބޮޑ ކ ރ ންތޯ

ނ ވަތަ އިތ ރ  ްގރާންޓެއް ތަޢާރަފ ކ ރ ންތޯ. މިސާލަކަށް ކޮންޑިޝަނަލް ްގރާންޓެއް. ވަކި ކަމަކަށް ކޮންޑިޝަންކޮށްފަިއ  

ރައީސް  މިކަން ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެްއވި؛ ކ ރ މަށް.  ވާހަކައިަގއި  ތެރޭަގއި،    ،ޝިޔާމްެގ  ނިޒާމ ެގ  މި  ދައ ލަތ ެގ 

އެބަ  ކ ރަން  ޑިވޯލްބައެއް ޚިދ މަތްތައް އެބަ ޖެހޭ ކައ ންސިލ ތަކަށް ވާރ ތަވާން ނ ވަތަ ދޭން.    ކަޒީ ާގނޫނ  އ ފަންވީމާރ ލާމަ

ފަހަރ  ޑިވޯލްްވކ ރާއިރ ަގއި ބަޖެޓާ އެްއކޮށް ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ދެވަނަ ފަހަރ  އެކަން.  ޖެހޭ ކ ރަން މި    ފ ރަތަމަ 

ން ލިބޭ ފައިސާއިން. އެހެންވީމަކާ ނ ފ ދޭ. އެއީ ތެދ  ާވހަކައެއް. އެހެންވީމާ، އެއަށް  އޮންނަނީ ބްލޮކް ްގރާންޓ ެގ ތެރެއި

ނ ވާ މިންވަރަށް ކޮންޑިޝަންކޮށްފައި ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ؟ ހައްލަކީ މ ޅި ބްލޮކް ްގރާންޓ ެގ ޕަސެންޓޭޖ  ބޮޑ ކ ރ ންހެއްޔޭއޮތް  

ފާނަން.  މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައި ؟އިސާދިނ ންތޯލް ްގރާންޓ ެގ ޮގތ ަގިއ ކައ ންސިލ ތަކަށް އަލ ން އެ ފަސެކްޓޯރަ

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓ މ ެގ ބައި ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި އެބަ ޮއތް. ފ ރަތަމަ ފަހަރ  މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ެއ  

ލާޒި އެކަން  ފަހަރ   ދެވަނަ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  ދީފައި  އެްއކޮށް  ބަޖެޓާ  ްގރާންޓ ެގ    ންވީކީމ ކ ރައޮންނަ  ބްލޮކް 

ޓަކައިއެ  ވެސް  އަނެއްކާ   ނޫން.  ނެއްކ ންފައިސާއަ  ބެލެހެއްޓ މަށް  ްގރާންޓެއް   ،ސެކްޓަރ  ޮގތ ަގއި    ެގސެކްޓޯރިއަލް 

އެކަން އެބަ ހަމަޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. މ ޅި ޖ މ ލަ ޕަސެންޓޭޖ  ބޮޑ ކ ރ މަކީ    ކައ ންސިލ ތަކަށް ދިނީމާ

އޮހަމަ  ވެސް ެއއްކަލަ ފ ދިެގން ތިބޭ ކައ ންސިލ ތަކަށް އިތ ރަށް ލިބިފައި، ނ ފ ދޭ ކައ ންސިލަށް  އަނެއްކާ  ންނަ ނ ފ ދި 

ވާ ބޮޑ ކ ރީމަ  ޕަސެންޓޭޖ   މ ޅި  ކައ ންސިލ ތަކ ން    ޮގތަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  ޮގތް 

އަދި ސަރ ކާރ ން އެކަމަށް ިވސްނާނެ ކަމަށް   ،އަށް ބޮޑ ކޮށްދިނ މަށް%8އެ ޕަސެންޓޭޖ     ،ސަރ ކާރ ަގއި އެދިފައި އޮތީ

އޮންނަނީ ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެްއގެ ސް، އެ ހ ރިހާ ކަމެއް ެވސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ދެމިވެފައި އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެޅ ވިދާ

ފަޅ ރަށްތަކ ެގ ވާހަކަ ޝިޔާމް ފާހަަގކ ރެްއވި. އެއީ  ؛ ފަހ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްންކަކަ  މައްޗަށް، އެ

ެގނެ އަދި  ސަރ ކާރ ން  ހައްލެއް  އެކަމަށް  ވާހަކައެއް.  އެއީސްފައެއްތެދ   ކަންބޮޑ ވ މެއް ނ ޭވ.  އަތޮޅ     ެގ  ޮގތ ަގއި 

ކައ ންސިލ ތަކ ންނާއި ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކ ން ފާހަަގކޮށްފައި އޮތް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަނަށް މިދިޔަ އަހަރ  ސަރ ކާރ ން 

  ، ދީފައި އޮތް މ ހ ލަތަކީފަޅ ރަށްތަކާ ބެހޭ ާގނޫނ . އެ ާގނޫނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ފަހ ން  ،ހ ށަހެޅި ާގނޫނެއް އެބަ އޮތް

މަހ ެގ ވިހިވަނަ ދ ވަސް. އެ ދ ވަސް އަންނަންވާއިރަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙ ެގންނާނަން. ޝިޔާމް   ޖޫން

ކޮމި؛ ވެސް އިންނަވާ  ެވސް  މެންބަރ  ޝިޔާމް  ބޭނ ންާވ    .ޓީއެއްިއއްޒަތްތެރި  މިކަމަށް  ބޭފ ޅާ  އެ  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ  

އަޅ   ޮގތަށްއެހީތެރިކަން  ބޭނ ންވާ  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ލިބޭނެ.  ޮގތަށް    ،ަގނޑ މެންނަށް  އޮންނަ  ާގނޫނ ަގއި  ލާމަރ ކަޒީ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން. އަދި    ދާނެފަޅ ރަށްތައް ބެލެހެއްޓ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް އ ސޫލެްއެގ ތެރެއިން ހަވާލ ވެެގން

އަތޮޅ  ފިހާރަތަކ ެގ  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ރ ވަންކަމ ެގ ޔަީގންކަން ވެސް އައެކަމަށް މި ާގނޫނ  އަޅ ަގނޑ ެމން ފަހިކޮށްދޭނެ

  ، ނިންމ މެއް އެއީިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝިޔާމް ދެއްކެވި. އެ ކޮންފަރެންސ ެގ ތެރޭަގއި ނިންމ ނ  ؛ޝިޔާމް  ވާހަކަދެްއކެވި
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ނިންމ ން. މިހާތަނަށް އެކަން ކޮށްދޭ ޮގތަށް ނިންމިކ ލި އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ޖަމާ  %100އަތޮޅ  ފިހާރަިއެގ މ ޅި ކ ލި،  

ޮގތ ަގއި މައި ސަރ ކާރަށް  ެގ  ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ   %50ދެން އޮތް  ،  ންސިލ ތަކަށްއަތޮޅ  ކައ   %50ކޮށްފައި އޮންނާނީ  

އީ އެ ބޭފ ޅ ންެގ  އޮތ ން. އެހެންނަމަވެސް، ކައ ންސިލ ތަކ ން އެދ ނީ އެކަން އެޮގތަށް ނ ބާއްަވއި، އެ ލިބޭ ޮގތަށް އޮންނަ

އެ އ ފެދިފައިވާތީ،  ފިހާރަތައް  އަތޮޅ   މަސައްކަތ ން  އަތޮޅ   އިއަމިއްލަ  އަންނަންވާނީ  ވެސް  ކ އްޔެްއ  ހ ރިހާ  ލިބޭ  ން 

ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ  ބަދަލ ކޮށްފައިާވކަން އަޅ ަގނޑ     ،ވާތީ، އެކަން މިހާރ  އެޮގތަށް ހަމަޖެހިފައި  ކައ ންސިލ ތަކަށް ކަމަށް

ެގ ދައ ރެއް ދޭށޭ.  އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތައް ހިންގ މަށް ވެސް ތިމަންނަމެން  ،ދެން އޮތް ހ ށަހެޅ މަކީ  ،ދެން އޮތީފާހަަގކ ރަން.  

އެކަން ތެރެއިން  ޕްލޭނެއްެގ  ހ ށަހަޅާ  ހ ށަހެޅީ  ތިމަންނަމެން  ސަރ ކާރ ން  މާލޭެގ    ،ކ ރާށޭ.  އޮތޭ  އެބަ  ތިމަންނަމެންެގ 

އަތޮޅ  ފިހާރަތައް. އެ ޕްލޭނ ެގ ތެރޭަގއި އަތޮޅ  ފިހާރަތައް    ، އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތެރޭަގއޭ ހ ރީ  . އޭެގރީޑިވެލޮޕްމަންޓ  ޕްލޭން

ން ލިބޭ ހ ރިހާ މަންފާއެއް، ހ ރިހާ ކ އްޔެއް އަތޮޅ  ކައ ންސިލަށް ލިބޭ ޮގތަށް  އިއެހެންނަމަެވސް، އެ   ،ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި

  .ބަހ ސްކ ރެވޭ ޮގތެއްއެއީ  ހައްލެްއ.    އީ ބަހ ސްކ ރެވޭއެ ؟ކަހަލަ ހައްލަކަށް ވެެގންދާނެތޯބޭއްވ ން ެއއީ ކޮންޮގތަކަށް، ކޮން

ރާރ ަގއި ހ ރި ިގނަ ކަންތައްތަކަކީ ަގވަކި ޮގތަކަށް ސަރ ކާރ ން ނިންމާފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މީަގއި މި  

ހ ރި ހައްލ ތައް ވެސް   ަވގ ތަށް ލިބެން  ެގ ތެރޭަގއި ވަގ ތ ންވެސް އެ ކޮންފަރެންސް   މިހާރ   ،ސަރ ކާރ ން އެޓެންޑ ވެ

އެބަ ރާވާ. އެއީ އ ތ ރ ެގ    ންއަދި ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގއި މީެގ އިތ ރ  ތިން ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވ މަށް ސަރ ކާރ    ،ލިބި

 ؛ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  ބަދަލާއެކ   ރ ެގ ތެރޭަގއި ލާމަރ ކަޒީކޮންފަރެންސަކާއި ދެކ ނ ެގ ކޮންފަރެންސެއް. އެހެންވީމާ، މި އަހަ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެއް ކަމެްއ    ތަނ ަގއި މަޑ އްވަރީ  ޮގތަށް މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅޭ 

 ހަތަރ  އަހަރެއް ނޫން. އެއް އިޞްލާޙ ެގނެސްެގން ކައ ންސިލ ތައް ހޮިވެގން ީވކީ   ފާހަަގކ ރެްއވި. ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް

އަހަރަށް ޑިވަިއޑ ކޮށްެގން ހައެއް  ވެ މި އޮތީ އެއް އަހަރ . އެ ހަތަރ   ނ  ޕްލޭންތައް ފާސްސްޔޫ އަހަރ ވީ. އެހެންވީާމ، ލޭންޑް

  ވީމަ، ވަރަށް ކ ޑަ އަދަދެއް ަވނީ. އަޅ ަގނޑ  ހަތް ކައ ންސިލ ން އެކަން ފާސްވެެގން އެީއ ރަނަގޅ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި 

ދައްކަންެވެގން. އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ސްޕީޑާ    މަށްކަ  ެއއީ ާގނޫނ ަގއި ހ ރި މައްސަލައެއް ނޫން  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރީ 

ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިތްހަމަނ ޖެހިެގން ބ ނި ވާހަކައެއް ނޫން. ާގނޫނ  މިހެން އޮއްަވއޭ ހަތް ކައ ންސިލ ން ހ ށަހަޅައިެގން 

 ކ ން ާގނޫނ ެގ މަްއސަލަެއއްޔަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ މ ޅި  ،ޔާއް ވެއްޖެކަމަށްހެންހާ ހ އްދަެއއް ހޯދީ. އެ އެ ހ ރި

ޖެހ މ ެގ ޮގތ ން އޮތީކީ ނޫންކަން. އެހެންނަމަވެސް، ާގނޫނ ެގ މައްސަލަ ހ ރެދާނެ ފަހަރެއްަގއި. އެކަމަށް މިސާލ   މީގައި

ރިޢާ ސްޕީޑަށް  ހާލެއްަގއި  އެްއވެސް  ވާހަކަެއއް.  ބ ނި  އިރާދަކ ރެއްވިްއޔާއަޅ ަގނޑ   ނޫން.  ވާހަކައެްއ  ބ ނި    ، ޔަތްކޮށް 

އި،  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ދިމާެވފައި ހ ރި ދަތިތައް ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރާކައ ންސިލ ތަކަށް މިދިޔަ ެއއް އަހަރ 

ކ ރެވެމ ންދޭ.   އެބަ  ހާރ  ވެސްތޯރިޓީ ގ ޅިެގން ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިމަންޓ  އޮރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ަގވަރ

ވަނަ އަހަރ     2010އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން    ، އަދި ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގއި ވެސް ކ ރާނަން. އަޅ ަގނޑ  ޔަީގންކަން މި ދެނީ
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ނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ  ހ ރީ ސަރ ކާރ ެގ   ،ސަރ ކާރަށް ޚިދ މަތްކ ރިއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ހ ރީ ތަންފީޒ ކ ރާ ސަރ ކާރ ެގ ފަޅީަގއި 

މިނިސްޓަރަކަށް. މިއަދ   ލް ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ޕްލޭން ހިންގ މަށް ޓަކައި އ ތ ރ  ސަރަޙައްދ ެގ ޤައ މީ އިދާރާެގ ސްޓޭޓްރީޖަނަ

ޖެހޭ ރީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި. އޭރ ަގއި ހ ރި ދަތިތައް ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ާގނޫނަށް ެގންނަންހިއަޅ ަގނޑ  މި

އަދި އެ ދަތިތައް ެއޮގތަށް އޮތ މަށް    .އިހ ސާސްވޭނޑަށް އެ ފަޅީަގއި ހ ރިއިރ  ދިާމވި ދަތިތައް  ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް. އަޅ ަގ

ކަމެއް    އަދިވެސް ހ ރަސްތައް ހ ރިކަން ވެސް އަޅ ަގނޑަށް އެބަ އެނޭގ. އަތ ަގއި އޮންނަ ބާރެއް ދޫކޮށްލ މަކީ އެހާ ފަސޭހަ

ެއކަ ާގނޫނ ން  އެހެންނަމަވެސް،  ަވގ ތ ނަާގ.  އެކަމަށް  ހ ރިހާ    މަށްނޫން.  އޮތް  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ލިބެން  ހައްލެއް 

މި   ހޯދާނަން.  ކަންކަންަގއަޅ ަގނޑ މެން  ހައްލ ކ ރެވެމ ންދާ  ހައްލ ކ ރެިވ،  ކަންކަމަކީ  ހ ރި  އަޅ ަގނޑ    ކަންރާރ ަގއި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  .ފާހަަގކ ރަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ފަހ ( )ވަގ ތ ކޮޅަކަށް.  ސިން ޙަމީދ ބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙްންމެިއއްޒަތްތެރި  ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 . ބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމްންމެއިްއޒަތްތެރި ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ެގ    .`

ދަތިތައް  ކ ރިމަތިވަމ ންދާ  ހިންގ މަށް  ކައ ންސިލ ތައް  ތަންފީޒ ކޮށް،  ބާރ ތައް  ލިބިދީފައިވާ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ދަށ ން 

ސަރ  ޓަކައިހައްލ ކ ރ މަށް  ިއލްތިމާސްކ ރ މަށް  މެންބަރ     ،ކާރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޝިޔާމް ނައިފަރ    އަޙްމަދ  

ދަންނަވާަގ  ހ ށަހަޅ އްވާ ެއއްޗެއް  ައޅ ަގނޑ   ަގސްރާރަށް  ިއްއޒަތްތެރި   ،ކ ރަނީތ ލަން  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ވަގ ތަކީ  މި 

ސަރ ކާރަށް   ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ކަމެއް.  އަމީ  ީވކަ  މެންބަރ  ވެސް ފްލޯަގއި އިންނެވި ަވގ ތަކަށް

ިއލްތިމާސް  އިލްތިމާސ ޕާޓީއަށް  އަމިއްލަފ ޅ   ކ ރިން،  ައޅ ަގނޑަށް ލަންދަންނަވާދެންނެވ މ ެގ  ހ ރިކަން  ކަންކަން  ޖެހޭ 

ޝިޔާމް ވެސް   ،ތ ން އަޅ ަގނޑ  ެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަހ ފާހަަގވާތީ، މާލެ ތަމްސީލ ކ ރާ މާލޭެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

ކަށް  ޔަ ދަންނަވާލަމޭ. މާލޭެގ މަގ ތަްއ މަތީަގއި މިހާރ  ޓެކްސީެއއް ދ އްވާލައި ައއިސް ެގ  ފްލޯަގއި މި ވަގ ތ  އިންނެވީތީ 

ެގ ވަރެްއ ނ ވޭ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ޕާޓީ ށްލެވޭ ބަލިމީހަކ  ކައިރިކޮ

ޕާކިންަގިއ ބަހައްޓާ ސަިއކަލ ތަްއ ކަތިކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ޮގތަކަށް    ،މާލޭ ކައ ންސިލ ެގ މޭޔަރަށް ދަންނަވައިދެއްވާށޭ   ،މެންބަރ 

. ނޭޖެހޭ ކަމެއް ނޫއިދެއްވާށޭ. މިީއ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގިއ ނ ކ ރެވިެގން ސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސް ދަންނަވަންވަރޮނގ  ދަންމަ

ކ ރ މަށް    ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މޭޔަރ ، ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ މެޖޯރިޓީ އޮތް މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލ ން ނ ކޮށް ހ ރި ކަންކަމޭ. މިކަންމިއީ  
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ލައި، އެހެން އެއް ފޫޓަށްވ ރެ ބޮޑަށް ަމގ މައްޗަށް އަރިއަޅާ ؛ލައިމާލޭެގ ސަހަރާތަކ ެގ ފާރ  އަރިއަޅާ  !އަވސްވެލައްވާށޭ

މެ ަގޑިެއއްަގއި ެވއްޓިދާނެ ފަދަ ޮގތަކަށް ހ ރި ސަހަރާެގ ންބްރޭޝަނ ން ވެސް ފާރ  ކޮ ަވއިޭއެގ  ވެހިކަލެއް ދާއިރ ަގއި  

ތެދ ކޮށްދެއްވަ ދާއިރާެގ   އަޅ ަގނޑ   ހަރޭ!އެކަންކަން ރަނަގޅ ކޮށްދެްއވަ  !ހަރޭފާރ ތައް  މެންބަރ ، ނައިފަރ   ިއއްޒަތްތެރި 

 ސިޓީަގއި ހ ރީ. ތި ބޭފ ޅ ންެގ މެޖޯރިޓީއޭ މާލެ ސިޓީ ން، ތި ބޭފ ޅ ންެގ މޭޔަރެކޭ މާލެނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާ

މި އޮތީ.  ކޮށްދެއްވާށޭ  ކައ ންސިލ ަގއި  ނެތް  !ކަންކަން  ދަތިކަމެއް  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  މި  ރަނަގޅަށް   ހަމަ  ،އަޅ ަގނޑ  

ކަމެއް  މިހާރ ން ހ ރި  ކޮށްލެވެން  ޕާކިން ސްލޮޓ   . މިހާރަށް  ަމދ   ހ ރި  ބައިބޯ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި  އެހެން މާލޭެގ  ތަްއ 

 ހެރޭ!މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލަށް ފައިސާ ލިބޭ ޮގތަށް ވިއްކާފަިއވާ މައްސަލަ ހައްލ ކޮށްދެ  ،ސަރަޙައްދ ތަކ ެގ މީހ ންނަށް

ޕާކިން ސަރަޙައްދ ތަކ ން  ބައިބޯ  މީހ ން  މާލޭެގ  އަހަރަކަށް  ނަންބަރ ؛ އެތައް  ރޮނގ ދަމާފައި  އެ މަގ މަތީަގއި  ޖަހާފައި 

މީހ ންނަށް ވިއްކާފައި ހ ރި ޕާކިން ސްލޮޓ ތައް އެ ސަރަޙައްދ ަގއި ދިރިއ ޅޭ މީހ ންނަށް ހިލޭ    ސަރަޙައްދ ަގއި ދިރިނޫޅޭ

ހައްދަވަިއދެއްވާ ޮގތަށް  ާގނޫނ ަގއި    ށޭ!ޕާކ ކ ރެވޭނެ  މައްސަލަހ ރި  މިއީކީ  ތި ޔަނ ބައި  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ކ ރެވ ނ   ކ ން 

ފިކ ރ ގަ   ،ބޭފ ޅ ން ޖެްއސ ންކ ރ މ ެގ ވިސްނ މ ަގިއ    ،ކަމާއި ނ ބައި  ،އިޒ ކަމާއި ހ ރި ނާޖާ  އިޕީ.ޕީ.އެމ ެގ  ރައްޔިތ ންނަށް 

ހ ރި ކަންކަން ރަނަގޅ ކޮށްދެްއވަ  .ކޮށްފައި ހ ރި ކަންކަމޭ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ އެކިއެކި    ހަރޭ!މި  މާލޭެގ ސަހަރާެގ ފާރ ތަކަކީ 

ނ ހައްދަވައި  ކަމަށް  ބިލްބޯޑެއް  ހ ރި  ލިޔަން  ޝިޢާރ   ކ ލަލައި،  ،މ ޒާހަރާތަކ ަގއި  ތަންތަނ ަގިއ  ތަންތަނަށް   އެ  އެ 

މިއީ ާގނޫނ ަގއި ކަންކަން ނ ކޮށް ޮއވެެގން އެހެން  !  ތިރާމ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ރަނަގޅަށް، ރީތިކޮށް ބަލަހައްޓައިދެއްވާށޭހ އި

ފަހަރާ   މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލ ެގ ހ ރިހާ ކައ ންސިލަރ ން ެއއް  އިލާނީދިމާވާ މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ 

އެ    އޭ.ލަން ބިރ ަގނެށް މީހަކ  އަރާކަާމލެ ސިޓީެގ ކަފިހިހ ރަހަ  !ސިޓީެގ މޭޔަރ  ވެސް އިސްތިއ ފާދޭށޭ  އިސްތިއ ފާދީ، މާލެ

މާލެ ސިޓި ކައ ންސިލަށް ބާރ    ންއަހަރ  ވަނިއްޔޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ާގނޫނ   ތާ މިހާރ  ފަސްތަނ ަގއި ދަވާލ ކޮޅެއް ނ ލާ

 ކަންކަން ށް ދީފައި އޮތްއިރ ގައި ކޮށްފައި ހ ރި ކަންކަމެއް ނޫނޭ. މިއަޅ ަގނޑ މެން އިމެއް ނެތި، މިނެއް ނެތި، ތަންމިނަ

ވަގ ތ  ޕީ.ޕީ.އެްމ،   އަދި މި.  މެޖޯރިޓީ ދިނީމާލޭ ސިޓީެގ  ކަާމއި،  އަޅ ަގނޑ މެން މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލ ެގ މޭޔަރ   ކ ރ މަށޭ

އަޑ އަްއސަވަން ތިއްބެވީމާ އަޅ ަގނޑ     ،ނަމަވެސް  ޑިކޮޅ ަގއި ނޫންނަގއި ތިއްބެވީމާ އަދި ޮގޕީ.އެން.ސީެގ ލީޑަރ ން މި ފްލޯ 

މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން    !ަވޑަިއެގން ރަީއސް ޔާމީނަށް ދަންނަަވއިދެްއވާށޭ  ! ހެޔޮނ ވާނޭ  ،ދަންނަވަން

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. !ކޮށްދެއްވާށޭ

 

 ( ބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ންރާގެ މެންދާއި)ވިލ ފ ށީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 އިކްރާމް ޙަސަން.  މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ހިންގ މ ެގ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  އާދެ!  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މިއަދ  މި ހ ށަހަޅާފައިވާ،  ކައ ންސިލ ތައް ހިންގ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލ ކ ރ ން ކަމަށް ވިދާޅ ވެ

އަޅ ަގނޑ     ،ރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ެއއްޗެއް ދަންނަާވލަން ބޭނ ންވީަގހަޅ އްވާފަިއވާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝިޔާމް ހ ށަ

 ޮގތ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވިސްނ މެއް ލާމަރ ކަޒީ ޮގތ ން މި ޤައ މ  ހިންގ ން. އަދި މިޮގތަށް މި ޤައ މ  ހިންގ މާ  ަގބޫލ ކ ރާ

ކ ރާ    ން މިމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ޤައ މ  ހިންަގން އެމް.ޑީ.ޕީމި ިވސްނ މ ަގއި ލާ   ކީ.ވަރަށް އިދިކޮޅ  ޕާޓީެއއް ޕީ.ޕީ.އެމަ

ހަމަގައިމ  ސަރ ކާރ ން  މިއަދ ެގ  ކައ ންސިލ ތަކާ  މަސައްކަތ ަގއި  މަސައްކަތް  ވަރަށް  ވެސް  ކ ރަމ ންދާކަމީ ާގތ ން 

  އި، ކޮންފަރެންސް ހިންގަ   ދާދި އިހަށްދ ވަހ  ވިޔަވަތި ކޮންފަރެންސްެގ ނަމ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.  

ރައީސ ންނާ ؛ކައ ންސިލ ތައް  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  އަތޮޅ   އަދި  ރައީސ ންނާިއ  ކައ ންސިލ ތަކެްއެގ  އަޅ ަގނޑ    ؛ހ ރިހާ 

އިތ ރ ން ޑަބްލިޔ .ޑީ.ސީެގ  އަދި ޭއެގ  ،ރާއްޖެއަށް އަމާޒ ކޮށްެގން ބޭްއވ ނ  ިވޔަަވތި ކޮންފަރެންސްަގއި މެދ   ،މިދަންނަވަނީ

ބޭފ ޅ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް އެ ކޮންފަރެންސްަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް    އެ  ެގންބަިއވެރިވެ  ރައީސ ން ވެސް

މި   ިއ،ވެރިވެލަްއވަެގ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ވެސް އެ ކޮންފަރެންސްަގއި ބައި ހ އަދި މަޖިލީ.  ވާފަވައް އިވަނީ  

.  ދެއްވާފައިވަނީ ހޯއްދަވަ  ންބޮޑ ވ ންތަކ ެގ ހައްލ  ަވގ ތ ން އެބައެްއ ކަ އި،ކަންބޮޑ ވ ންތަކ ެގ އަޑ  ސަރ ކާރ ން އައްސަވަ 

މި ހ ށަހެޅިފައިާވ   ،އެހެންވީމާ، މިހެން މިހާ ާގތްކޮށް މި މަސައްކަތް ކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

 ެއކ ަގއި އަދި ޑަބްލިޔ .ޑީ.ސީއާ ތަކާ އަތޮޅ  ކައ ންސިލ   ،އެކ ަގއި  ތަކާރާރަކީ މިދެންނެވި ަމގ ން ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ަގ

ކ ރިއެރ ންތަކ ެގ ސަބަބ ން ކޮންމެވެސް   އެކ ަގއި ސަރ ކާރ ން މި ކ ރެޭވ މަސައްކަތްތަކ ެގ ސަބަބ ން ސަރ ކާރަށް ލިބެމ ންދާ

  ، . އާދެ! ކ ރިން ެވސް ދެންނެވިހެންކޭން ހ ށަހަޅައިެގން އ ޅޭ ހ ށަހެޅ މެވަރަކަށް ހިތ ަގއި އ ދާސްތަކެއް އ ފެދޭތީވެ ޕީ.ޕީ.އެމ 

 އި، ހަދަ  ބަޖެޓ ން އިންސައްތަ ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބޭޮގތް  ރާއްޖޭެގްގރާންޓެއް  ވަނީ    މިހާރ  މި  .އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވިސްނ ެމއް

އަންނަނީ   ްއ މިތަ. އެ ބާރ ވެރިކަމ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ ފ ދޭވަރެއްެގ ހަމަ ބާރ ވެރިކަމެއް ދެިވފަ  ށްއަދި ކައ ންސިލ ތަކަ

ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ޮގންޖެހ ންތަކެއް ނެތް  !މަސައްކަތްތަްއ ކ ރަމ ން. ރަށްރަށަށް ދޭންވާ ޚިދ މަތްތައް ދެމ ން. ރަނަގޅ 

ކ ރަްއވާ މ ަވއްޒަފ ންެގ މ ސާރަތައް ވެސް ބޮޑ ކ ރ މަކީ ކ ރަންޖެހޭ އަދި ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި މަސަްއކަތްވާހަކަެއއް ނޫން.  

ކަމ   އަޅ ަގނޑާކަމެއް  އެޮގތ ން  ަގބޫލ ކ ރަން.  ައޅ ަގނޑ   ދާދި  ަގިއ  ކައ ންސިލ ތަކ ން  އެބަހ ރި  ވެސް   ހަމައަށް 

ބޮޑ ކ ރ މާއިހަށް މ ސާރަ  ޓީޗަރ ންެގ  ވެސް ގ ޅިެގން    ދ ވަހ ަގއި  މ ސާރަތަކަށް  ބޭފ ޅ ންެގ  ތިއްބަވާ  ކައ ންސިލ ަގިއ 

ކަމަ އަންނަންޖެހޭނެ  ބަދަލ ތަކެއް  ވަރެްއެގ  ކައ ންސިލ ަގކޮންމެވެސް  އަދި    އިށް  ެވސް  މެންބަރ ން  މަސައްކަތްކ ރައްވާ 
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. އަދި އެ މަގ ން އެކަން ކޮށްދިނ މަށް ޮއތް ފާހަަގކ ރަްއވާފަ  ކައ ންސިލ ަގއި ތިއްބަާވ ބޭފ ޅ ން ވެސް އެ ވާހަކަ އެބަ 

ކަންކަން    އެ  ދަކ ރެއްިވއްޔާ އިރާ ނޭގ ކަމެއް.  ކަމީ ައޅ ަގނޑަށް އެކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވާ މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތް

ޙަޤީޤަތ ަގއި މިހާ ާގތްކޮށް   ؛ވެސް ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވެސް ހައްލ ވެެގން އަންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  އަނެއްކާ 

ކައ ންސިލ   ،ސަރ ކާރާއި  އެމް.ޑީ.ޕީާއއި  ކ ރިއެރ ންތަކަކީ   ތަކާއަދި  އަންނަ  މި  މަސައްކަތ ން  ކ ރަމ ންދާ  މި  ެއކ ަގއި 

ކައ ންސިލ ތަްއ    ،ބޭފ ޅ ންނަށް ފެނިލައްވާނެ  އަދ ެގ ހ ރިހާ ރަށްރަށެއްެގ ކައ ންސިލ ން ވެސް ބަލައިަގންނަ ކަމެއް. އަދި ތިމި

 އެ ނެެގމ ންދާ ފޮޓޯތަކަކީ ވެސް ހަމަ މިހާރ  ވެސް ފެންނަން  ،އެކ ަގއި ބައްދަލ ކ ރެވި   އައިސް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއާ 

ކ ރެވޭނެ ވަކި ސަރ ކާރެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް  އެހެންވީާމ، މިހާ ާގތްކޮށް ދެން އިތ ރަށް މަސައްކަތްހ ރި މަންޒަރ ތަކެއް.  

ނ ކ ރަން.   ަގބޫލެއް  އ އަޅ ަގނޑެްއ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރިއެރ ންތައް  ހޯދޭ  މި  ެއޮގތ ން  ިމއަދ ެގ   ،މީދ ކ ރަންންއެހެންވީމާ، 

ިމއަދ ެގ ސަރ ކާރ     ،ސް ބަލައިަގންނާނެ ކަމަށް. އަދި ެއޮގތ ންހ ރިހާ ރަށެއްެގ ކައ ންސިލ ތަކ ން ވެ ؛ކައ ންސިލ ތަކ ން

 ވެސް ބަލައިަގންނާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.   ލިޙްޞާއަދި ރައީސް އިބްރާހީްމ މ ޙައްމަދ   ވެސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން.  މަޑަވެލީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ވާހަކަދެްއކެވ ން:  މަޑަވެލީ

ެގ  (ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ )  7/ 2010ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ައތޮޅ  ކައ ންސިލަށް ޒިންމާތަްއ އަދާކ ރ މަށް ކައ ންސިލަށް   ދަށ ން ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކާިއ، ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކާިއ، 

ރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ަގޮގތ ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅާފައިވާ    ގ ޅޭ  ކ ރ މާލިބިފައިވާ ބާރ  ތަންފީޒ 

ދަންނަވަ އެްއޗެއް  ރައީސް އިލާނަ ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ؛ން.  ވިސްނ މެއް.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ނިޒާމަކީ  ލާމަރ ކަޒީ 

މި އެްއޗެއް  އ ފެއްދި  އެމް.ޑީ.ޕީ  އަހަ  2010ރާއްޖޭަގއި.    ފިކ ރެއް.  ފ ރަތަމަ  ވަނަ  ބިލ   ލާމަރ ކަޒީ  މަޖިލީހަށް  މި  ރ  

ވަރަށް މެންބަރ ން  ޕާޓީެގ  އިދިކޮޅ   އޭރ ެގ  ނ ވަތަ  ޕާޓީ  އިދިކޮޅ   އޮތް  އޭރ ަގއި  ވަކާލާތ ކ ރި  ފޮނ ވަިއެގން   ،ބޮޑަށް 

ާގނޫނާ އޭރ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ެގންނަން.  ާގނޫނަށް  އެ  ބަދަލ ތައް  ޮގތަށް  އ ނދަޫގވާނެ    އެއްކޮށް   ސަރ ކާރަށް 

އ ފެދިކައ ންސި ކޮށަޭއގެ   ،ލ ތައް  ާގނޫނ   ެވރިކަމ ަގއި  ޔާމީނ ެގ  ރައީސް  މި   ،ތިރިކޮށްއި  ފަހ ން  މިއަދ    އަނެްއކާ 

އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ވަނީ.    ކ ރެވިފައި މިވަނަ ވެރިކަމ ަގއި މި ާގނޫނ  ވަރަށް ފ ރިހަމަ  2ވެރިކަމ ަގއި، އެމް.ޑީ.ޕީެގ  

އާ ދެމެދ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ނ ލިބޭ އެތައް ބާރެއް، އެތަްއ    2018  އިން ފެށިެގން  2013އ ޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،    މި

 ؛ޖެޓ ކައ ންސިލ ތަކަށް ބަ ؛އަދި ޚާއްޞަކޮށް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ފައިސާ ،ޒިންމާއެްއ، އެތައް ފ ރ ޞަތެއް 
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ޖިލީހ ން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ވަނަ މަ   19  ،ނ ލިބޭ އެތައް ބަޖެޓެއް މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން މި ަމޖިލީހ ން ެގނައި

ލާމަރ ކަޒީ   ؛އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކ ރެވޭ.  ެގނައި އިޞްލާޙ ތަކ ން އެބަ ކަށަވަރ 

 ،އެހެންނަމަވެސްން ވެސް އެބަދޭ.  ެގނޫން. މައްސަލަތައް އެބަހ ރި. ބައެއް ކަންކަން އ ނދަޫގވެ   ެއއްާގނޫނ  އެންމެ ފ ރިހަމަ

ކ ރާ ކަންކަން ނ ކ ރ މެކޭ ދެންނެވޭކަށެއް ނެތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް. ރ ޮގތެއްަގއި ެއއީ މ ޅި ާގނޫނ ން އެ ތަސައްވ   ލަޖ މ 

ވިއްޖެ. ކައ ންސިލ ތައް ެއ މީހ ންެގ އަމިއްލަ  ދެ ކައ ންސިލ ތަްއ ބާރ ވެރިެވއްޖެ. ބަޖެޓ  ކަނޑައެޅިއްޖެ. ބްލޮކް ްގރާންޓ   

މަސަްއކަތް   މިނިވަންކަމާ ރައީސްއެކ   ިއްއޒަތްތެރި  ފެށިއްޖެ.  އިންތި ؛ކ ރަން  ހިނާގ   ބަށްޚާކައ ންސިލ   މި  ފަހ  

ެއކަން އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން.  ޔޫސް ޕްލޭންތައް ނ ނިމޭ.  ލޭންޑް ،  އަހަރ  ނިމިެގންދިޔައިރ  ތެދެއް   އެއްކައ ންސިލ ތަކަށް  

އެ ސަރ ކާރާއި  ޓަކައި  ހައްލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަ  އެ  ކައ ންސިލ ތަކާލް.ޖީ.އޭ އެހެންނަމަވެސް،  ައދި  ގ ޅިެގން    އާއި 

ޔޫސް ޕްލޭނަކީ ޓެކްނިކަލް ބޮޑ   ލޭންޑް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވޭކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. 

ޅ  ކައ ންސިލަކީ  އަތޮ  ،ކަމަކީ  ރ ކ ރި އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ތަސަްއވ މަސައްކަތެއް.  

ޕޫލެއް ކައ ންސިލ   ރިސޯސް  ސަޕޯޓ   ޓެކްނިކަލް  ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  އަތޮޅ   ކަނޑައަޅަންވާނޭ.  ދެވޭނެ  ޮގތަށް  ތަކަށް 

ާގއިމ  ލޭންޑްއިހަކަށް  ދާދި.  ކޮށްދޭންވާނޭ ރިސޯސަސް  މި  މިނިސްޓަރ  ދ ވަހ   ޕްލޭނިންގ  މައްސަލަިއަގއި  ޕްލޭން  ޔޫސް 

މިދެންނެވި ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕަޓީސްއާއި ސަޕޯޓ  އަތޮޅ ތަކ ަގއި،    ،އަސްލަމް މިތާަގއި ވިދާޅ ވި، މި މަޖިލީހ ަގއި ވިދާޅ ވި

އެލް.ޖީ.އޭއިން ވެސް    ،މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި އަދި އަޅ ަގނޑަށް  ކޮށްދޭ ވާހަކަ.  އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ާގިއމ 

އެބަ މަސައްކަތް  ޖ މ   އެ  ލޭންޑްކ ރޭ.  އަދި  މިދެންނެވި  ޮގތެއްަގއި  ވިޔަސް ލަ  ކަމ ަގއި  ނޫން  ޕްލޭން  އަތޮޅ     ،ޔޫސް 

ރަށްރަށް   ،ވާނަމަ  ކޮށްދެިވްއޖެ ކަމ ގައިތަނ ަގއި ގާއިމ    ކައ ންސިލަށް ބޭނ ންވާ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓާއި، ެއކްސްޕަޓީސް އެ

ހިނަގިއެގން ކައ ންސިލ ތައް  ރަށްރަށ ެގ  އެ  މިންވަރަށް  ހަމައެާއއެ  ޮގސްދާނެނ ދެކޭ  ރައީސް.  ްއކޮށް އިްއޒަތްތެރި 

ެގ ފ ރިހަމަ ބޭނ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ހިފޭނެ ޞް ޞާތިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކަނޑައަޅ އްވާފަިއވާ އިޚް

އެ ރަށެްއެގ ކައ ންސިލަށް ނ ލިބޭ މިންވަރަށް    ،ސިލަށްދ ވަހަކ  ކައ ން  ދަނީއާމް  ،މަގ  ތަނަވަސްެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

މި    ށްރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ތަކަ ؛ދަނީ އިތ ރ ކ ރެވިދާނެ. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ރަށްރަށ ެގ ބަޖެޓ  އާމް

ދޭ ލާރިން    އެ  ވ ނީމާއިލެެގ ދަށ ން ބަހަފޯމިޔ ލާ  ފިނޭންސްެގ  40ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ %،  40ދެވޭ ބްލޮކް ްގރާންޓ  %

ކަމ ަގިއ    ދޭ ބަޖެޓ ން ކައ ންސިލ ތަކ ން ބޭނ ންވާ ކަންކަން ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ޕްލޭންތަކާ ެއއްޮގތަށް ކ ރެވޭދޭ ފައިސާއިން  

މ ހިންމ ކަން  ،ވާނަމަ ކައ ންސިލެއްެގ  ރަްއޔިތ ންނާއި  ރަށްރަށ ެގ  ހިނާގކަން  ،އެ  އެބަ  ކައ ންސިލ ން    ،ކައ ންސިލ  

ކ ރާކަންމަސައްކަތްތަކެއް ރައީސް  ،  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ދިެގންދާނެ.  ފެނިެގން  ބޭނ ން  އެާއއެްއކޮށް   ؛ކައ ންސިލ ެގ  ހަމަ 

ހ ރިހާ އެއްޗެއްެގ ބޭނ ން    މި   ،ރަށްރަށާއި އަދި ބިާމއި  ،ފަޅާއި   ،ހަރ މ ދަލާއި  އިަގއިވާ އެންމެހަޞާޞް ތިށ ެގ އިޚްރަށްރަ

ޤައ މީ ،  އެކަމަށް ބޭނ ންވާ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓ  މިނިސްޓްރީތަކ ންނާއި  ،ންދާއިރ ކައ ންސިލ ތަކ ން ހިފ މަށް ތައްޔާރ ވަމ 
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ވާނަމަ  ، އިދާރާތަކ ންނާއި ކަމ ަގިއ  ލިބޭ  ކައ ންސިލ ން  ބަޖެޓަ  ،އަތޮޅ   ބޭފ ޅ ން  ށްދައ ލަތ ެގ  މިންވަރ     އެ  ބަރޯސާވާ 

ޑަށް އަިމއްލައަށް ތަނަވަސްކޮށްެގން ެގންދާނެ. ދަނީ އ ފެއްދ މ ެގ ަމގ  ވަރަށް ބޮކ ޑަކ ރ މަށް އެ ބޭފ ޅ ން އަމިްއލައަށް އާމް

ކ ރެޭވ    ކަންކަން  އެ،  މި މަގ ތައް ؛ނެގ މާއަމިއްލައަށް ލޯނ   ،ވިޔަފާރިކ ރ ާމއި  ،ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި މި ދެންނެވި ކަންކަމ ގެ   ،ށް ކައ ންސިލ ެގ މަސަްއކަތްތަކާއި ޤާބިލިްއޔަތ ކަން ިއތ ރ ވެއްޖެ ކަމ ަގއި ވާނަމަލެވަލަ

މި ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   ކ ރެވިެގންދާނެ.  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ކަމެއް  އެތައް  ބައިވަރ   މާ  ވާހަކައަކީ   އިތ ރަށް    އ ޅޭ 

ވަރަށް ސާފ  ވާހަކަތަކެއް    ،ތްތަކެއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދެންނެވި ކަންކަން ކ ރ މަށް ާގނޫނ ަގއި ވަރަށް ސާފ  އިޖ ރާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ؛ ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ބައެއް !އޮވޭ. ދެން ތެދެއްމެ  ޔާންކޮށްފައި އެބަބަ

  ،ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ބޭނ ންވާ މިންވަރަށް  ،އަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއް ދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . ދިމާވާ މައްސަލަެއއް

އޮތް.    . ައވަހެއް ނޫން ކަންކަން ނިމޭލެއް. އެ މައްސަލަ އެބައް ނޫންޕެ ވަރަށް ސްޕީޑަެއއްއަދި ކައ ންސިލ ެގ ޕްލޭނާ  

  ، ޖ މ ލަ ޮގތެއްަގއި މި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ކައ ންސިލ ތައް ބާރ ވެރިކ ރ މަށް   ،އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ

ކ ރޭ. ހަމަ   ވެސް އެބަ  ހ ރި. އަދި އެކަންކަން ކ ރަން  ކައ ންސިލ ތައް ކ ރިއެރ ވ މަށް ކ ރެވިދާނެ ބަިއވަރ  ކަންކަން އެބަ

  ސަރ ކާރ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ިއސްކަމެއް ،  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ްއކޮށްއެާއއެ

ތައް އ ފެއްދޭނެ  ިވޔަފާރި ކ ންފ ނި  ،އޮތް. ކައ ންސިލ ތަކަށް ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ  އްލ ކޮށްދޭންޖެހޭ މައްސަލައެއް އެބަހަދީެގން  

ހ އްދަތައް ސަރ ކާރ ން ދޭންޖެހޭ އެބަ. ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކ ންފ ނި ހެދ މ ެގ ހ އްދަ ސަރ ކާރ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ދޭންޖެހޭ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ    ،މި ބަހ ސްަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ،އެބަ. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް އަޅ ަގނޑ  މި މައްސަލައިަގއި 

ފިޝަރީޒް    ، ކީ. އެ ހޮރަިއޒަން ފިޝަރީޒް ެއ އޮތީަގއި އޮތް ތަނެްއ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒަޞް ޞާ އިޚްތި ހޯޑެއްދޫެގ ބިމ ެގ

ހޮރައިޒަނާމިނިސް ލިމިޓެޓްރީން  ޕްރައިވެޓް  ފިޝަރީޒް  ހޮރައިޒަން  ހަދާފައި  ެއްގރީމެންޓ   ެއއްކޮށް  އޭރ    ޑަށް  ދީފަ. 

އަށް ދީފައި އެ އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި  ތަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ  ން އެަގއި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އޮތް ބާރެްއެގ ދަށ 2005

ރަށްރަށ ގެ  ،ވަނަ އިޞްލާޙ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް ބ ނޭ 8ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ ، މި ާގނޫނ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް ބ ނޭ ؛ރައީސް

މަސްދ ަވސް   6އްވަންވާނޭ  ަގއި އެހެން ހ ރި ބިންތައް އެ ރަށެްއެގ ކައ ންސިލ ން އެްގރީމެންޓ  ބަދަލ ކޮށްދެޞްޞާއިޚްތި

ހިތާމަ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ނ ފެނޭ  ައޅ ަގނޑަކަށް  ައޅ ަގނޑ މެން،  މިއަދ  ޔާ ތެރޭަގއި.  އެއްކޮށް   

ތަނެއް. އަދި އެ މަސަްއކަތ ެގ   އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އެ މަސައްކަތް ކ ރާ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

އް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ކ ރައްވާ ތަނެއް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ވަރަށް ހަމަ ހަރ އަޑ ން އެްއވެސް މިންވަރެ 

އެ  ، ޮގވާލަން ކައ ންސިލަށް  އާމް  ހޯޑެއްދޫ  ލިބެންޖެހޭ  އަދިތަނ ން  އޮޕަރޭޝަނަށް    އެ  ދަނީއާއި    ،ެގންނަންޖެހޭތަން 

ރީމެންޓ  އެ ެއްގ  .އެ ެއްގރީމެންޓ  ބަދަލ ވެެގން  .ލ ވެެގންއެ އެްގރީމެންޓ  ބަދަ  ،ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކ ރެެވން އޮތީ

މި ާގނޫނ    ؛ވީހާވެސް އަވަހަށް ކޮށްދެއްވ މަށް  ،ބަދަލ ކ ރެވެނީ ދައ ލަތ ެގ ބަންޑާރަ ނައިބަށް. އެކަން ވީހާެވސް އަވަހަށް
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ކޮށްދެއްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހަރ އަޑ ން މިއަދ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ޮގ  މި ޮގތަށް އެކަން  ވާލަން. އަޅ ަގނޑ   ބ ނާ 

ބޭނ ން ދަންނަވާލަން  ވެސް  ކ ރިން  މި    ،ނިންމާލ މ ެގ  ރައީސް،  ކަންކަމާަގއިްއޒަތްތެރި  ބަޔާންކ ރާ  މި    ިއ،ރާރ ަގއި 

ހ ރި ކައ ންސިލ ތަކަށް   ބޮޑ  ފ ރ ޞަތ ތެއް އެބަ  ލާއިރ  ާގނޫނ ަގއި މާއިާގނޫނަށް ެގނެއްސަ ހ ރި އިޞްލާޙ ތަކާ އަޅާކިޔަ 

ކ ރ މަށް ވަރަށް ޒ އަދި ސަރ ކާރ ން ދަނީ އެ ާގނޫނ ަގއި ހ ރި ކަންކަން ތަންފީ  .ެގންދެވޭނެ  ށްޖެހޭނެ. އަދި ކ ރިއަ  ކ ރިއަށް

ބޮޑެތި މަސައްކަތެއް ކ ރަމ ންކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަމ ން ވާހަކަ ކ ރ ކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި  

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

  .هللاޢަބްދ   ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މި  ޝ ކ ރި އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ތާއީދ ނ ކ ރަން.  ަގއްޔާ  ސަބަބަކީ ރާރަށް  ަގއި  ރާރ ަގ  ،ތާއީދ ނ ކ ރާ 

ކައ ންސިލ ތަކަށް    ،ރަްއޔިތ ންނަށް،  ކ ރަމ ންޒ  ންފީމި ސަރ ކާރ ން މިހިސާބަށް ައއިއިރ  ތަ  ، ފާހަަގކޮށްފައި ހ ރި ކަންކަަމކީ

ރައްޔިތ ންނާ  ލަރ ންނާއި  ންސިމެދ  ކައ   ކަންކަމާ  ހ ރި ކަންކަމަކީ ވެސް އެ  ތައް. ބާކީކ ރަމ ން އަންނަ ކަންތައް  ،ބާރ ދެމ ން

މަ  ސަރ ކާރާ ލާއަދި    ،ވަރާކ ރެވިޝްމެދ   އަދި  މެންބަރ ނާއި  މަޖިލީސް  ރަްއޔިތ ން    ،ޓީއާއި މިކޮ  މަރ ކަޒީއެމް.ޑީ.ޕީެގ 

މިއަދ    ެގންނަންހެޔޮ ބަދަލ ތައް   ؛ލ ތައްއެ ބަދަ  ،އެކަމ ެގ މަޝްަވރާކ ރެވިއެކ   ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާ  މި  އި،އެލް.ޖީ.ޭއއާ

  ެގންފެށިކ ރިން    މާ  އީމި ؛ކ ރަނީ  ކަންކަން މި  މި  ،ކ ރެވެމ ންދާ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، މިއީކީށް މަސައްކަތްހަމައަ  މިއަދާ

ރާރެއް ހ ށަހެޅ އްވީމާ،  ަގތަނަށް    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި   ެގން ނައިފަރ  ދާއިރާހެއް. މިއީ ކޮންމެކ ރަމ ން އަންނަ ކަންތައްތަ

ގ ޅި ބިރ ން  ،ން ެގއެކަމާ  ކ ރާއެ  ،އެކަމ ެގ  ޓަކައި  ިއއްޒަތްތެރި    ކަމަށް  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ނޫން.   ށްރަމެންބަކަމެއް 

 މި ބާރ ތަކަކީ މިހާރ   ،ކަންކަމަކީ އަދި މި  ،ކަންކަމަކީ ކ ރަމ ންދާ ކަންކަމެއް ކަމާއި ިއަގންނަާވ މިށް އެނިގަވޑަޅަރަނަގ

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،ކަންކަން އެހެން އޮތަތީވެ   އެ   އެހެންވެ  .ސް ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރ ތަކެްއކަންވެ

މިއަދ     ،މިތަނަށް ަގރާރެއް ހ ށަހަޅައިެގން ތިމަންނަ ކ ރި މަސައްކަތ ެގ ނަތީޖާއޭ  މިއީ ތިމަންނާ  ،މެންބަރ  ބޭނ ންފ ޅ ވީ

ހ ށަހެޅ ްއވީ. އެހެންވީމާ،    އްތަނަށް ަގރާރެ   ކ ރަންެވެގން މިއަދ  މިމި ލިބ ނީ. އެ ނަން، އެ ރީތި ނަން ލިބޭތޯ މަސައްކަތް

މި ސަރ ކާރ ން    ،އެ ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދެްއ ނ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ަގރާރ ަގއި ބ ނެފައި ހ ރި ކަންކަމަކީ ެއއީ

އެހެން ކަންކަން.  އަންނަ  ކ ރަމ ން  ސާފ ކޮށް    ، ނޫނަސްމިއަދ   ވަރަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ހ ރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރ މަކީ ކޮންބައެްއ ކ ރާ ކަމެްއކަން. ޒ ކ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަކީ ކޮންބައެްއެގ ެއއްޗެއްކަން. ލާމަރ ކަ   ،އިަގންނަވާނެއެނިގވަޑަ 
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ކ ރީ ކޮން ސަރ ކާރަކ ންކަން.  ކަޒ  ރީ ކޮން ސަރ ކާރަކ ންކަން. ލާމަރ ކ ކ ރ މަކީ ކޮންބައެްއެގ އެްއޗެްއކަން. މަރ ކަޒ މަރ ކަޒ 

ތ ންނަށް އެްއވެސް ވަރަކަށް އޮޅ މެއް ނެތް މިންވަރަކަށް އެނިގ ސާފ ެވ، ހާމަވެފަިއވާ މިއީ ވަރަށް ސާފ ކޮށް ދިވެހި ރައްޔި

މިސާލަކަށް   ވެރިކަން ެގ2008ކަންކަން.  ކ ރި    އެމް.ޑީ.ޕީ ؛  އައިސް  ވެރިކަމަށް  ތެރޭަގިއ  މަފ ރަތަމަ  ސައްކަތްތަކ ެގ 

ކ ރެވ ނ  މަސަްއކަތް ޭއެގ    ަގއިތެރޭ  ެގއަހަރ    3ކ ރ މ ން އޭރ  އޮތް ހާލަތ ަގިއ، އެ  ކ ރ ން ހިމެނޭ. ލާމަރ ކަޒ ލާމަރ ކަޒ 

ސަރ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ސަރ ކާރ ން.  ނިމިދިޔަ  ހަމަ  ެވސް  ބަދަލ ކޮށްލީ  ނިސްބަތްާވ ކާއަނެއްކޮޅަށް  ޝިޔާމް  އަޙްމަދ   ރ ން. 

މި ދަންނަވާ   މެންއަޅ ަގނޑ   ސަރ ކާރ ން. ެއއީެއކަށް ކަނޑ ވާލީ އެ  ތަކ ެގ ބާރ  އެކީސަރ ކާރ ން. ޚާއްޞަކޮށް ކައ ންސިލ 

ހ ންެގ ބާރ . އެހެންވީމާ، ކ ރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ެވސް  އެ މީ  ،ޕީ.ޕީ.އެމް  ،ރ ، ދެކޮޅ  ޕާޓީކާ ދެކޮޅ  ސަރ   ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މާ

ެގން ސީދާ ެއޅިކަނޑަ ،އެްއވެސް ހިސާބަކ ން އަތ ވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އިޕީ.ޕީ.އެމްެގ ވެރިކަމެއް މި ރާއްޖޭަގ ؛އެ މީހ ން

ކ ރާނެ  ތްކަސީދާ ދެކޮޅަށް އެ މީހ ން މަސައް   ރ މާރީ ލާމަރ ކަޒ ކ ހެމިސާލ ން ދައްކާފަިއ އެ  ިއ،ރީ ދައްކާފަހެއެ މީހ ން އެ

ކ ރާތީވެ ެއކަމ ެގ ބިރަށް.  ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިއަދ  ެވސް މި އ ޅެނީ، މިއަދ  ވެސް މި ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ ލާމަރ ކަޒ 

މި   ،ވޭތޯ  ނ ވާން އެްއވެސް މަގެއްެއކަން  އެކަމަށް ޓަކައި  ،  ރައްޔިތ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވާތީވެ ރިވެދާނެތީވެ،  ބާރ ވެރައްޔިތ ން  

ތާކ ން އެހެން  އަދި  ވެސް  ޕީ.ޕީއެމ   މަޖިލީހ ން  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ދިމާލަކ ންވޭތޯ  އެްއވެސް  މިންވެސް  ދަނީ.    

ސަރ ކާރެއް އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ފ ރިހަ  ،ޮއވެ  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަޖިލީހ ަގއި  އޮވެމެ  މައަދި    ،ބާރ  

އިރާދަކ ރެްއވިއްޔާ އަޅ  ނިޒާމެއް  ލާމަރ ކަޒީ  ފ ރިހަމަ  އަބަދ ވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީން  އަބަދ   ަގނޑ މެން  ވެސް ެގނެސްދޭނަން. 

ކަންކަން    ، އެއިއްޔާ ކައ ންސިލަރ ން ރައްޔިތ ން ކަިއރީަގއި އަހަްއޔާ، ދަތިތަކެއް ހ ރެއްޖެއްލެއް، ދަތިކަެމއް ޮއވެއްޖެ ހަ

ދ ވަހ  ބޭއްިވ ކޮންފަރެންސަކީ  ސާފ ކޮށްެގން، އެކަންކަން ވީވަރަކ ން ކ ރަމ ންދާނަން. އޭެގ ނަތީޖާެއއް އިހަށް   އިއޮޅ ންފިލ ވަ 

ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ކ ރެވެން އޮތް ކަންކަން    ،އްެގ ތެރެއިން ހިނަގމ ންދިޔަ ކަމެއް. އޭެގ ނާތީޖާއަކީ ވެސް ހަމަ އެފަދަ ކަމެ

އަތޮޅ  ފިހާރަތަކ ެގ ކ އްޔަކީ  ؛ އެ މިސާލެއްެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން  .އި އޮތީފަދީއިއްލ  ހޯދަހައެ ަވގ ތ  ހަމަ  

އްެގ ކައ ންސިލަރ ން، ހ ރިހާ ކައ ންސިލަރ ން ެއކަމަށް ޓަކައި އަބަދ މެ ޝަކ ވާކ ރަމ ން  ށެއްެގ، ހ ރިހާ އަތޮޅެ ހ ރިހާ ރަ

ހިފަހައްޓާފަ.   ހެއްޓިފައި،ހިފެ  ހ ރީކ ލި ކ ރީ ސަރ ކާރ ަގިއ، ޕީ.ޕީއެމް ސަރ ކާރ ަގއި    ލިބޭ  ތަކަށްޅ  ފިހާރައަންނަ ކަމެއް. އަތޮ

ސަރ ކާ ފިހާރައިެގ  ައތޮަގއި  18،  17،  2016،  2015  ރ ންޕީ.ޕީ.އެމް  ނ ދީޅ   ިމ    ކ ލި  ދެއްކީ  ފައިސާ  އެ  ހ ރީ. 

ކ ރީަގިއ  ކ ލި  ފިހާރައަށް ލިބޭ  އިތ ރަށް އަތޮޅ  ދަނީ އޭެގ  ސަރ ކާރ ން. އެ ފައިސާ ދެއްކީ މި ސަރ ކާރ ން. މި ސަރ ކާރ ން އެ

ބަދަލ ަގއި   50%އޮންނަ   އަތޮ އެކީ   100%  ، ެގ  އެހެންވީމާ  ންސިލާކައ   ޅ އެކަށް  ޕީ.ޕީ.އެމަހަވާލ ކ ރަން.  ެއއީ.    ކީ، 

އްޔިތ ންނަށް އޮޅިފައި އޮތް ޕާޓީއެްއ ނޫން. ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ވިސްނ މެްއ، ފިކ ރެްއ، ޚިޔާލެއް ދިވެހި ކީ ދިވެހި ރަ ޕީ.ޕީ.އެމަ

 ... ެވސްރައްޔިތ ންނަށް އޮޅިފައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަން އެޮގތ ަގއި ޕީ.ޕީ.އެމް އަދި
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  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ނިޒާމީ  ،އަޙްމަދ  ޝިޔާމް މެންބަރ   ރިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ

 މައްސަލަ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ވެސް އެ ވާހަކަ އޮންނާނެ   ަގރާރ ަގއި  ؛ެގން އިތ ރ ފ ޅެއްިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިތާނަގއި ސީދާ ކަނޑަެއޅިޝ ކ ރިއްޔާ  

ލިބެމ ންދިޔަ   ބަރާބަރަށް  އާމްދަނީ  ލިބެމ ންދިޔަ  ފިހާރަތަކަށް  އަތޮޅ   ލިބެމ ން  އާ 2018ދައްކާފަ.  އެ   ދިޔަ ހިސާބަށް. 

 ހިސާބަށް، އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ ދައްކާއިރ    ހިސާބ ން ފެށިެގން މިއަދާ  އާ  201. އެހެންނަމަެވސް،  ށްއިންސައްތައ

ންސިލަކަށް އަތޮޅ  ކައ   ެއްއވެސް  ،ކައ ންސިލަކަށް  ެއއްވެސް  ލިބޭންސިލަކަށް ނ ކައ   ެވސް  ފޮްއޗެއްވެސް އެންމެ ރ ފިޔާ

އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ    !ކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ރަނަގޅ ކޮށްލައްވާންސިލަތެރޭަގއި ހ ރި ރަށ  ކައ ޅ ސް. އަތޮ ވެ

 . ވަޑަިއެގންފަިއވާރަށް ލިބިމަޢ ލޫމާތ  ޯގހީ ކަންނޭނެގ މެންބަ

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . هللاޢަބްދ   ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ޑޭޓާތައް ހ ންނާނެ.   !ަގނޑ  މި ދެންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ހިސާބ ކިތާބ  ބައްލަވާޅ އަ

  ެގ އެްއވެސް ފަިއސާއެއް އަތޮޅ  ކައ ންސިލަކ18ާ،  17،  16މީެގ ކ ރީެގ    !ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  އަރިހ ން އައްސަވާ

ހަވާލ ކޮށްފައެއް.   އައ މަށްފަހ ކާސަރ   މިނެތް  މި ސަރ ރ   ހަާވލ ކާަގއި  ފައިސާ  އެ  އަތޮޅ  ރ ން  ރައްޔިތ ންނަށް.  ކ ރީ 

  ، ދ ވަހ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެ ނިންމެވީ ކ ރީ މި ސަރ ކާރ ން. އަދި ކ ރިއަށް އޮތް ތާނަގއި އިހަށްހަވާލ   ކައ ންސިލާ

ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން   .ކަހަވާލ ކޮށްދޭނެ ވާހަ  ނާންއް އަތޮޅ  ކައ ންސިލާއި ރަްއޔިތ ރިހާ އާމްދަނީއެއަތޮޅ  ފިހާރައަށް ލިބޭ ހ 

އަތޮޅ  ފިހާރައަށް ލިބޭ    ،. ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރ ކާރެއް މިތާ ޮއެވއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަތަފާތަކީ  އާއި އެމް.ޑީ.ޕީމި ދައްކާ ޕީ.ޕީ.އެމާ 

ދޭ ފައިސާ    ެގ ޮގތ ަގއި މިދަލ ެގ ތެރެއިން ބްލޮކް ްގރާންޓ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ެގނައި ބަ  އާމްދަނީެގ އިތ ރަށް މިހާރ 

ނ ދޭނެ.    ޑާލެވޭ މިންވަރަށް ެވސް ެއއްވެސް ފައިސާއެއްނށް ގ ތަކަށް ހަމަ އެްއވެސް ވަރަކަވެސް ހިފަހައްޓާނެ. ކައ ންސިލ  

އެމް .ންސިލ ތައް ހަމަ އިނދަޖައްސާފައި އޮންނާނީ ޕީ.ޕީހ ރިހާ ޮގތަކ ން ކައ ވެސް،  ޮގތ ން    އިދާރީ،  މާލީ ޮގތ ން ވެސް
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ނ ކ ރާ ސަބަބ  އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ. ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމް  ދ ންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  މި ަގރާރަށް ތާއީވެރިކަމ ަގއި. އެހެ

  ރ މާ ކ ޒ ކަމެއް. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަކީ ލާމަރ ކަތި މެންބަރެއް މިފަދަ ަގރާރެއް މިފަދަ މަޖިލީހަކަށް ެގނައ ން ެއއީ ވެސް ލަދ ވެ

 ބަެއއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ެގ މެއްވިސްނ   މަރ ކަޒީ ،ދިމާ އިދިކީލި

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މެދ   މާފަންނ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ޮގތ ން ޝ ކ ރިއްޔާ   ބެހޭ  ަގރާރާ  އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި މި  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް  ާގނޫނަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި 

ޮގސް ހިނާގލަބަލާށޭ މ ޢިްއޒ     ންޖަވާހިރ މަގ   އަޙްމަދ  ޝިޔާމް މ.  !އަޅެ  ،އަޅ ަގނޑ  ހިތައްއަރާ ފައި އޮތްއިރ   ހ ށަހަޅާ

އަޅ ަގނޑ    ،ތަނަށް އެބަ ހ ރިމިހާގެއަށް އ ފަންވީ ވެސް. ކ ޑަ ދ ވަހ ންސ ރެ    ފަންވި މަގ . އެޮގަވިއެގން. އެ އަޅ ަގނޑ  އ 

ސް ޮގފަހަރ  ބަނދެެގންޮއޑިދޯނި  ަގއި ހިސާބ ަގނޑ    އެ  ،ނިކ ތްިއރ ެގން ބޭރަށް  ލެވިެގއަށް އ ފަންެވެގން ފ ރަތަމަ ހޭ  އެ

ައޅ ަގނޑ  މިހެން  ކަށް  ޔަބަރާބަރ  އަރި ؛ރ  އަޅ ަގނޑ  ހިނާގ މަގ  އެއީހާމޫދަށް ބާލާ ތަން ފެނޭ. މި  ނ .އެހެލާތަން ފެނ 

ހިނަގނީ. އެީއ    މިހެން ހ ރެެގންއަރިމައްޗަކަށް  ؟ އަރިމައްޗަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފެނޭ ދެއްތޯހ ރެެގން ހިނަގނީ.  

.  ނީޖެހޭހ ންނަންވެސް މިހެން    ެއއްޗެހި ޖަހާފައި ޮއންނާނީ. ޑަސްބިން ެގންދާއިރ   މަތިން ނަޖިސް ފެން ފައިބާނެ. ކ ޅ ތަކާ

ރައީސް ދެން   އިއްޒަތްތެރި  އަތްއަޅަިއެގން  އެދެން ޝިޔާމް    ،ނޭފަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މ ޢިއްޒ   ؛އަޅ ަގނޑ ދާންޖެހެނީ. 

ފަހަރަކ  ހިނާގލަން. ނަމަވެސް  ގޭ   ެގޮގަވިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން ދެތިން  އެން  ،މަގ ން  މާލޭަގއި  މެ އެ ސަރަޙައްދ ަގއި 

އީސް.  ދާއިރާެގ ސަރަޙައްދ . މ ޅި މާލެ ވެސް އެ ހާލަތ ަގއި އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރަމާފަންނ  މެދ    ،މަގ  ތޮއްޖެހިފައި އޮތް

ެވއްޓިއްޖެ.  ލަކ ނޑިބ ރިެއއް ވެއްޓިެގން ަމރ ވެއްޖެ މީހަކ  ބޮލަށް. ދަަގނޑ ބ ރިއެްއ ެވއްޓިއްޖެ. ެއައރކޯނެއް ފީެވެގން 

ކ ން  ޔަފޫޓ  ހަމަނ ވާ ދޭތެރެ ދ ްއވާ މަެގކޭ މިއީ. ދެ  އެތަްއ ހާސް ބައެއް ؛ދ ާވލ ދާ ހަތަރ ދަމ  ؛ެގން ނަޖިސްފެން ފައިބައި

  90ހ ރިހާ އެންމެން. ލާމަރ ކަޒީ ވާހަކަ ދަްއކާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަިއޒަކީ  އެ  ދ އްވަނީ  

މި   އަކަކިލޯމީޓަރ .  ތެރޭަގއި   90ހާސް  އަކަކިލޯމީޓަރ ެގ  ތެރެއި؛ ހާސް  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ރާއްޖޭެގ   ،ންމި 

ބަިއ    ބައިކޮށްފައި ދެ  ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ ތިންދިވެހި  ަގއިހާސް އަކަކިލޯމީޓަރ    90މި    ،އ ޅޭ  ބައަކަކިލޯމީޓަރެއްެގ އެ

މި   ގައި،މި ހާލަތ   ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނީ  ވެސް  ފަހ ން  ސަރަޙައްދ ަގއި ދިރިއ ޅެނީ. އ ޅޭއިރ ަގއި އެންމެ  މާލެ

މިލިއަން    2.5  ،ލާރި  ނ ލިބ   ސިޓީ ކައ ންސިލަށް  މާލޭ  ޭވ،ޞާދ  އަރައިނ ަގނެ ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ހާލަތ  ޮގސް ައދި އިޤ ތި

އްޔާ  އްޖެ ެގން މާލޭަގއި ޖަހަނީ. އޭެގ ރ ކެްއަގއި ޖެހިދީފައި ރ ކެްއ ަގނެ  ހާސް ރ ފިޔާ  16ރ ފިޔާ. އެއީ ާގތްަގނޑަކަށް  
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ަގނެެގން ސް ޤައ މަކ ން  ވެ ކޮންމެބޭރ ން  .ޖަހާ  މިލިއަންެގ ރ އް ަގނެެގން ާމލޭަގއި އެބަ  2.5.  ންހަންދާނެ މީހެއްެގ ަގއި

ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކަދ ރ ރ އް ޖެއްސަސް އިސްލާމްދީނަކީ ތިމަންނަމެންނޭ  ޖަހަނީ ކަދ ރ ރ އް.    ެގނެސްެގން މާލޭަގއި ރ އް  

ލެއްވީ.  އި. މ ޅި އ ންމަތަށް، މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ބާވަދީނަކީ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ފޮނ އްވި ދީންަގބޫލެއްނ ކ ރާނެ. ިއސްލާމްބ ންޏަސް  

ޖިޮއްގރަފީއަކަށެ  ކަދ ރ ރ   އްވަކި  އަންނަނީނޫން.  ނޫން  އިސްލާމ ންކަން   ކީކަކ ން  މިއީ  ތިމަންނަމެން  އިސްލާމް. 

ފެންފޯއްންދައްކަންެވެގ ހ ރި  އޭރ ަގއި  އ ފ ރާފައި   ެއއެއް  ، ރ އްތައް  ހާލަތ ަގއި  މި  ދެންނެވިހެން  ނޫންނޫނެމި  ތޯ. ްއ 

ވަރަށް    ،މީހަކަށް  ހިނާގ،  މީހަކ  ؛ކަށްއިފި މީހަމަގ މަތީަގއި އެބަ ހ ރި ކޮޅަށްޖެހިފައި ހ ރި ާގ. އޭެގ ާގބ ރިެއއް ނައްޓާލަ

 ހިނާގ ތަސާފ ކޮށް ނ ވަ  ހިނާގ މަގ  ؛ހިނާގމަގ ޑެތި ސަވާބ ، ދަރ މަ ހ ންނާނެ އެ މީހަކަށް. އެއީ  ސަވާބ ، ބޮ  ޑ ބޮ

 މަގ ަގއި އޮންނަ ާގބ ރި ެއއްކައިރިކޮށްލާ މީހ ންނަށް ވެސް ސަވާބ  ލިބޭނެ ވާހަކަ އޮންނަނީ އަންަގވާފަ. ެއކަމަކ  ެއކަމެއް 

އަޅ ަގނޑ   .ނ ކ ރޭ މިސާލަކަށް  ިމހާރ .  ބައްލަވާ  ހިނާގމަގ ތައް  އޭގަ   ،އަޅ ަގނޑ   ؛މެން  އަދި  ދ   ޢީ  އިޖަާވހިރ މަާގއި 

ހެދިފައި ާގބ ރި މައްޗަށް. ިގނަ   ަގނޑ ދެން ހ ރި މަގ ތައް އެ އޮންނަނީ ހަމަ ވަޅ ަގނޑ   ،ހ ންނަ މަގާއި  އެމިސްކިތް  

ަގލެއްަގިއ    ެގއޭމީހ ންެގ. ހ ސްފައިަގއި ހިނަގންޏާ ނިޔަފައްޗެއް ނ ހ ންނާނެ.    މީހ ންެގ ނިޔަފައްޗެއް ނ ހ ންނާނެ ހިނާގ

މ ޅި   ؛ބޭކާރ  ޚަރަދ ކޮށްފައި  . އެ ހާލަތ ަގއި ހ ންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތ ަގއި އްސަިއެގންދާނެލ ފައި ނިޔަފަތި  ޖެހި

ހިންގާވަރަށް ސަރ ކާރެއް  އޮންނަނީ  މި  ބަލަހައްޓަން  ކައ ންސިލ   ބާރ ތައްމާލޭެގ  ކައ ންސިލަށް.   މާލޭ  ދީފައި    ސިޓީ 

ަމގ ތަްއ    މާލޭ  ،. ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ހިންަގންވޭ ެވސް ނ ކ ރެ  ެއއްކަމެއް ؟ ގައިއިރ  އި އަ  ކޮންކަމެއްތޯ ކ ރެވ ނީ މިހާތަނަށް

ފިޔަވަ  ަގރާޖައިވިްއކ ން  މަގ ަގއި  ހިނާގ  މާލޭަގއި  ކާރަ  ށް،  ތަންތަނ ން ؛ށްނ ަވތަ  އެކި  ހިސާބ   ،ކާރެއް  ތަކ ން  އެކި 

ވެހިކަލްތައް ބެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ަގރާޖ ެގ ޮގތ ަގއި އެ ިވއްކަނީ މަގ މަތި.    ކިކާރާއި އެ  ރާއްޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅ ތަކ ން ެގންނަ

މީހ ން އ ޅޭނީ  !ލާއިދެން ވިސްނަ ހިނާގ  މީހ ންނަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، އަދި  މަގ  ؟ކިހިނެއް  ހިނާގ 

ފެނިެގންދިޔަ އެހެން ކަމެއް. މަގެއްަގއި ސަލާމަތާއި ރައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދާދި ތެރިކަމަށް ޓަކައި އަނދިރި ކާ ފަހ ން 

.  ށްނީ އެނޭގނެހެން މ ޢިއްޒަ ހީވަ ށްަގނޑަޅ  އަ  އް.ޕެއިންޓެ  ކިޔާ  ސްފަރެސްފޮޚާއްޞަ ކ ލައެއް ހ ންނާނެ.    ،ަގއި ހ ރޭތަންތާނ

ކ އްޖަކ   ޑީ.ސީެގ  .ރޭަގނޑ  އަނދިރިަގނޑެްއެގ ތެރޭަގއި ޮގސް ބަމްޕަރެްއަގއި ޖެހިފައި ޑަބްލިއ   ނ ކޮށް ހ ރީމާނ ލާ މާކ ކ ލަ

ކ އްޖަކ  ވެއްޖެމަރ  އަންހެން  ޔަތީ  .  ކ ދިން  ނިޔާވެ  އޭނަެގ.  ތިބޭ  ކަންނޭނެގ  ދެކ ދިން  ވެއްޖެ.   ވެސް  މ ނިޔާވެއްޖެ. 

. އެއީ ކ ޑަކ ޑަ ދަވާދ ކޮޅެްއލާ ވާހަކަ. އަނދިރި ތަންތާ މެއްލަތެއްަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ ލަދ ަގންނަންޖެހޭ ކަދައ 

ޤައ މަކަށް ވެސް ދ ނިޔޭެގ އެހެން ތަންތާ. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މީެގން މީހަކ  ދ ނިޔެޭގ އެހެން    ،ލާ ދަވާދ  ހ ންނާނެ

ނާނެ. ަގިއ ދިއްލޭ ޚާއްޞަ ކ ލަެއއް ހ ންއަނދިރި މަގ   ؛ފަހަރަށް. ަމެގްއަގިއ ދިއްލޭ  އްނ ދަނީބާވައޭ ވެސް ހިތަްއއަރާ ބައެ

ސް އްޒ  ޮގަވިއެގން ޝިޔާމް ވަޑަިއަގންނަވަންީވނޫންތޯ މާލޭަގއި ފޮސްފަރެޢިމ   !ޕެިއންޓް. އަޅެ  ސްއެއަށް ކިޔަނީ ފޮސްފަރެ

 ...އިއްޒަތްތެރި މާފަންނ  ޖެހޭ މީހާ ދާނީ ހަން. ޖެހީމާ ކަދ ރ ރ ކަކާއި އެްއޗެހި ޕެއިންޓް ލާން.
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ! ބ ކޮށް ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވާޠަމ ޚާ ރިޔާސަތާ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ދާއިރާއިން މެދ   ދާއިރާގައި  މާފަންނ ،  ައޅ ަގނޑ  ؛ މާފަންނ   ޮގސް    މެދ   ހިނާގފައި  ޖަވާހިރ މަގ ން  އ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ  

ދާއިރ    މާކަރީ ކަންމައްޗަށްށް،  ހަމައަ  ބ ރ ޒާ  ޒަކީއި ޮގސް  ފަޕާކ  ކައިރިން ނިކ ެމ، އެ ކަންމަތިން ހިނާގބޮނޑިބަތް

 އޮންނާނެ.   ތީގައިނަލަހިޔާ ކ ރިމަ ؛ފާޑެްއެގ  މާހެއް ޮއވޭ މާކަރީ ކަންމައްޗަށް ދިޔައިަގއަނެއްކާވެސް ފާޑެްއެގ ކަށި  އޮންނާނެ

ނަރ ހެން ކަށި ؛ކޮންތާކ ތޯ ކަށި ؛ކަށިަގސް އެ ދަނީ.  ނޮޅެމ ންހަން ،ނޮޅެމ ންހަން ،ނޮޅެމ ންއަންނަ ހ ރިހާ އެންމެން ހަން

ކިޔަނީކީ ނޫން. އެކަމަކ  ހިނާގ  ދ ރ ަގހެއް ހ ރީ. ކަރ ދ ަގސް ހ ރީމަ އެްއޗެހިކައެވެސް  ހ ންނަ ަގސްތަކެއް އެބަ ހ ރި.  

 ހެން ކ ބ ރ  ޖަންަގލިަގހެއް ނޫން ހ ންނާނީ. ކަށިނަ  ހޭނީ މީހ ންނަށް ރައްކާތެރި ަގސްތައް. ކަށި ހ ންޖެމަގ ތަކ ަގއި ހ ންނަން

މިލިއަން ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށްފައި ަގސްތަކެއް ަގންނަން.   2.5ނ ޖެހޭ. މި ހާލަތ ަގއި މި އޮތީ  މ ޅި މާލެ ހަދާކަށް   ހަދައިެގން

ާގވެ ނއި މި ާގތައް ައއ ކޮށްލި ނަމަ. މާ ރަނަގޅ ވީސް. މާ ހެޔޮ ސަވާބ  ލިބ ނީސް. މީހ ންނަށް ހިނާގބިކީއްތަވާނީ މަގ ތަކ ަގ

 މަގ  ހިނާގ ާގބ ރި ؛އެއް އޭނައަށް ސަވާބ  ވެސް ލިބޭނެ. ާގބ ރި،  އިކަން ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާއ ޅެން ފަސޭހަކަން، ލ 

ަގނޑަށް  ޅ  ސަވާބ  ލިބޭ. އެހެންވީާމ، މ ޢިއްޒ  ޮގަވިއެގން އައަށް ވެސް  ލާ މީހާ  ދ ރަށްަމގ މަތީަގއި އޮންނަ ާގބ ރި  ،  އެއްލާ

ބައިކޮށްފައި   ހަމަ މާލޭެގ އެކި މަގ ތަކ ަގއި ޝިޔާމް ހިންަގވާލަން. އެކަން ކޮށްފިްއޔާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އާބާދީެގ ތިން  ،ފެނޭ

 އަދި އެހެންރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ   ތެއްޒަތްއިއަދި  މިހާރ     !ޝިޔާމް   ،ލޭަގއި އ ޅެވޭނެއެއްބައި މީހ ންނަށް ނޭވާލައިެގން މާ

 ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ހަނދާންކޮށްލަ ؛އިްއޒަތްތެރި  އަނެްއކާެވސް  މެއަޅ ަގނޑ   އިއްޒަތްތެރި  ެއއްެވސް    ،ބަރަށްންންޖެހޭ  މިތާނެގ 

 . ..ވިދާޅ ވެފައި  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންޏާ ދާއިރާާއއި ްއވަބ ކ ރަޠަމ ޚާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ލާމަރ ކަ ؟ ކީކޭތޯ ހިންއާދެ!  ދާއިރާ  އިދާރީ  އ ސޫލ ން  ތަރައްގާ ޒީ  ެއންމެ  ޤީ އިރ   ޓަކައި  ކަެމްއ    އެއް  ކ ރަންޖެހޭއަށް 

މި   މި ފަހަރ .  ރިޒަމް ސިޔާސަތެއްއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މިހާރ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ އޮންނާނެ ހޯމް ސްޓޭ ސިޔާސަތެއް. ޓޫ
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ހ ންނަ ތިން ކޮޓަރިން އެއް ަގއި  ޚާއްޞަކޮށް މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ޭގޭގ ؛ޭގގެ  ،ސިޔާސަތ ަގއި ހޯމް ސްޓޭެގ ެއކި ރަށްރަށ ގައި

ެގސްޓ  ނ   ކޮޓަރި  ފަތ ރ ވެރިމީހަކ   ލާޔަވަތަ  އޭނަ  ބަހައްޓާލަިއެގން  ތަރިކ   ޮގތެއް  ހޯދާނެ  އޮތްސްކޮށްދޭންނަވަ    .

މިކަމާ ދެކޮޅަށް މި އ ޅެނީ ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް    ،ކ ރެވެނީށް ހަމަ ަގބޫލ އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަންތައްތައް ވެސް އަޅ ަގނޑަ

މެންނެއް. . އެކަމަށް ވާހކަެއއް ެވސް ނ ދައްކާ ޝިޔާމ ކޮމިޓީައކ ންއެ  ސްވާ ޮގތެއް ވެސް ނ ވިއޭ  ފާމީހ ން ކަމަށް. އެ  

އެހެންވީމާ، މ ޅި ެގ މި   .ށްސަހައ ހޯމް ސްޓޭ ބަދަލ ކޮށްފި ެގސްޓ ކ ރެިވެގންދާއިރ   ާގނޫނ  އިޞްލާޙ   މްރިޒަމިހާރ  ޓޫ

ހެދޭކަށް ނެތް. މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ޭގެގ   ހޯމް ސްޓޭކަށް ބަދަލ ކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ  އ ސަ ހަފަހަރ  ެގސްޓ   މި   ޖެހެނީބަދަލ ކ ރަން

ކަޒީ އ ސޫލ ން ވެސް  ރ މ ޅި ލާމަ  ކ ރީމާ  ތައްތައް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންެއއްކޮށް ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ  ކަށްހައ ސަ ެގސްޓ 

ން މިހާރ  ކ ދި  ަގއި ިގނަ ޭގގޭ  ؛އެއް ކޮޓަރި  ،ރަށ ަގއި އިންނަ މީހާެގ ޖީބަށް ވެސް ޑޮލަރެއް ވަންނާނީ ޭގަގިއ އިންނަ މީހާ

، އާމްދަނީ ހޯދާ އިހ ސްކޮށް ހ ންނަ ކޮޓަރި. އެ ކޮޓަރި ވިްއކަިއެގން ލާރި ހޯދަ  ރޭރ ަގއި ހ ވަން ޮގސް ތިބޭއިޔަބޭރަށް ކި

. އެހެންވީމާ، އެ ކަހަލަ ވާހަކަތައް ދައްކަިއެގން ެއކަން އެ  ދެއްކީ. މިހާރ  އެކަމެއް ނެތް މިހާރަކ   ައޅ ަގނޑ މެންވާހަކަ  

އަޅ  ފާސްކ  އ ޅެފިއްޔާ  ދ ރެވޭތޯ  މީހާއަށް،  ރައްޔިތ   ރަށ   ހީވަނީ  ހދ.ަގނޑަށް  އިންނަ  އެ   ރ ަގިއ  ނ ވަތަ    ތ ރާކ ނ  

 . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހެންޑޮލަރެއް ވަންނާނެ ހިސާބ ަގއި އިންނަ މީހާެގ ެވސް ޖީބަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެމންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީއާދެ!    ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ރި  ދަންނަވަ   ެގކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ   ލާނަން. އިބައްދަލ ވ ންތައް 

ަގއި އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ    12:30ަގއި.    11ާއިއ ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ަގއި ޤައ މީ ތަރައްޤ12:30ީ

ނަށް ރ ންތ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަަގއި. މި ަވގ   10ކޮިމޓީ ރޫމް  ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީ،  ަގއި    12:30ަގއި.    5ރޫމް  

 ޖަހާއިރ .  1ހ ެގ ޖަލްސާ ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ފައްޓާނީ ހ ސްވަގ ތ ކޮޅެއް އަރ ވަން. މަޖިލީ

 

 { އަށް 13:09އިން  12:34 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ ވިލ ފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ     .` ެގންދި މެންދ ރ ެގ  ކ ރިއަށް  ޖަލްސާ  މިހާރ  ޔ މަޖިލީހ ެގ  ފަށަނީ.  މި  ައޅ ަގނޑ   މަށް 

ހިން މަސައްކަތް  ނައިފަރ އަޅ ަގނޑ މެން  ެގންދަނީ  މި  ޝިޔާމް   ަގމ ން  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ 

ވަޑަިއެގންފައި ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން ެއްއވެސް ށް އެދިމި ވަގ ތ  ފ ރ ޞަތަހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަގރާރ ެގ ބަހ ސް.  
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ެއދިވަޑައިެގންފިްއޔާ ފ ރ ޞަތ  މ މާލަމި  ބޭފ ޅަކ    ބޭފ ޅަކ   ތެރެއިން  ބޭފ ޅ ންެގ  މިތާ ތިއްބެވި  ަގއި ވަޑަިއެގން ނެތް. 

  ޙަސަން ޝިޔާން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ަގންނަވާނެ.ލިބިވަޑައި 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ

ވާ ަގރާރަށް   މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅާފައި މި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ    ،ސްކ ރަން ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީހ ބަ

ކަމ ަގިއ   ހ ށަހެޅިދ ަގއި މި އިޞްލާޙ ތައް  ގ ސައެ މަ  ،ެގނައ މ ެގ ބޭނ މ ގައިއ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ 

ވަނަ  19އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި    ،ވިޔަސް 

އަދި ވަރަށް ބޭނ ންތެރި އިޞްލާޙ ތަކެއް. މި އިޞްލާޙ ތަްއ   ،ވާ އިޞްލާޙ ތަކަކީ ވަރަށް ފ ރިހަމަސްފައިމަޖިލީހ ން ެގނެ

ތަން މިހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އޭެގ ފައިދާ ކައ ންސިލ ތަކަށް ކ ރެވޭ  ،ނަމަ  ެގންދެވިއްޖެ   ކ ރިއަށްޮގތ ަގއި  އޭެގ ހެޔޮ

މި ބޭފ ޅ ން  ،ފެނިެގން އެބަދޭ. އަޅ ަގނޑ  ީމަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި

ާގނޫނ  ވާހަކަ  ، ލާމަރ ކަޒީ  ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެދައްކަ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ   ން  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި 

ވީމާ ބޭފ ޅ ން  ތިބި  ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  ވެސް ސާފ ެވެގންދިޔަ  އޭރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޭރ ަގއި 

  އި، ލަ   ބާރ ތަކެއް މ ށ ތެރެއަށްކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިފައިވާ ހ ރިހާ ؛އ ޅެންޖެހ ނ  ހާލ . ާގނޫނ ން ހ ރި ހ ރިހާ ބާރ ތަކެއް

ހ ރި ހ ރިހާ ބާރ ތަކެއް   ެގނައީ. ކައ ންސިލ ތަކަށް ދަޢ ާވކ ރެވެންހ ރިހާ ބާރ ތަކެއް  ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ދަށަށް  

 އި، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކައ ންސިލ ތަކަށް ދީފައިލކައ ންސިލ ތައް އެކީ ހ އްޓ ވަ   ،އޭ.ޖީ އޮފީހ ެގ ދަށަށް ެގނައީ. ެގނެސް

ހ އްޓ ވާލަ ހަމަ އެކީއެކަށް  ބާރ ތައް  ހިންީގ ކައ ންސިލ ތަްއ    ދ ވަހ  ރައީސް ޔާމީންއަހަރ   5މިދިޔަ    އިހ ރި  ވެރިކަން 

ެގ ބަހައްޓައިެގން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެމން މި ވެރިކަމ ގައި، ރައީސް ިއބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް  ފައިއެކަހެރިކޮށް

  ެގނަިއ އިޞްލާޙ ތަކާ   ވަނަ މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް މި  19އަދި    ސަރ ކާރ ން ވެރިކަމަށް ައިއސްމި  

ދަނީ ފެންނަމ ން.    ޮގތ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިެގންދިޔަ ބާރ ވެރިކަން މިހާރ  މި  ައދި މާލީ  ،އެކީަގއި ޭއެގ ހެޔޮ ބަދަލ 

ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދެމ ން.    ޮގތ ަގއި ދައ ލަތ ން މި  އި އަދި އެހެނިހެން އެހީެގޔާ ކައ ންސިލ ތަކަށް ްގރާންޓ ެގ ޮގތ ަގ

 ހ ރި އަދިެވސް މައްސަލަތަކެއް. މިހާރ   އެބަ،  އެހެންނަމަވެސް، މި ަވގ ތ ަގިއ ވެސް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ

ހ ންތަކެއް. ފ ރަތަމަ ހ ރި ޮގންޖެ ވަރެްއެގ އެބަ  ހ ރި ކައ ންސިލ ތަކަށް ކޮންމެވެސް ޢަމަލ ކ ރަން އެބަ ށްވެސް މި ާގނޫނަ

ބޭނ ންވަނީ ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގިއ  ދެ   މިހާރ   ، ކަމެއްެގ  މަޖިލީހ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  މި  އޮތް  އެބަ  ވެސް 

ލަސްވ މަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރަށްރަށް އެ ލަސްވާބިނާވެށި ޕްލޭންެގ ާގނޫނ .    ،ކޮމިޓީއެްއަގއި ތާށިވެފައި އެބަ އޮތް

ާވ    ވެސް ދިމާވެފައި މި  ޔޫސް ޕްލޭން ހެދ މ ަގއި ކައ ންސިލ ތަކަށް މިހާރ ޮގތެއްަގއި ލޭންޑް  ޚާއްޞަ  ،ތަރައްޤީކ ރ މ ަގއި
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އަޅ ަގނޑ  ހަދަތިތަކަށް   ބޭނ ންތެރިކަމެއް.  ވެސް  ކޮންމެހެން  ައަވސްކ ރ މަކީ  ިމކަން  ކަންތައްތައް.  ދާނެ  އްލ ނައިސް 

އަދި   ،ތަކ ން ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ދޭންވާ ޚިދ މަތްތައް ދިނ މާއިމިކަން ލަސްވާ ކޮންމެ ލަސްވ މަކީ ކައ ންސިލ   ،ދެކޭޮގތ ަގއި 

ކައ ންސިލ ތަކ ން އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ މ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ  

ޚާްއޞަ ިވޔަފާރިކ ރ މަށް  ކަމެއް.  ކ އްޔަށްދިނ ؛ ޮގތެއްަގއި  ބިންބިން  އެހެން  ، މާއިކައ ންސިލ ތަކ ން  ވެސް    އަދިވެސް 

ކ ރިއަށް ކަންކަން  ކައ ންސިލ ެގ  ކަމަކީޔ ެގންދި  ޮގތްޮގތ ން  ެއކަށަައޅަންޖެހޭ  ފ ރަތަމަ  ޓަކައި  ޕްލޭނާ    ،މަށް  ބިނާވެށި 

ދަތިތަކެއް އެބަ އާދޭ މިދެންނެިވ ކަންކަން  ކަންކަން ކ ރ މ ަގއި  ދެންހ ރި ޕްލޭންތައް. މި ، އެްއޮގތަށް ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާއި

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މި ދެ ކޮމިޓީެގ    ،ޮގތަށް ހ ރީމަ. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ޮގވާލަން މި ފ ރ ޞަތ ގައިމި

ނިންމަ  ފަރާތ ން ދިރާސާކޮށް  އަވަހަށް  ބިލ   ޕްލޭންެގ  ފާސްކޮށްދިނ ން.    އިބިނާވެށި  އެ  މަޖިލީހ ން  އިއްޒަތްތެރި  މި 

ރައީސް ލާ ؛އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނ އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ންމަރ ކަޒީ  ެގނައ މަށް  ފޮނިމީރ ކަން  ބާރ ވެރިކަން    ،އޭެގ  މާލީ 

ޮގތް،   ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ވާހަކައަކީ  ދެއްކި  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ެގނައ މަށް 

ލްަގއާިއ   ކަންކަން ރަށްރަށ ެގ ލެވަކައ ންސިލ ތަކަށް ކ ންފ ނިތަްއ ހެދޭނެ ޮގތް، ކައ ންސިލ ތަކަށް އެ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވާ

ތީ ކަނޑަައޅާފަ.  ވެސް އޮޞްތިޞާ ޚްލްަގއި ކ ރެޭވނެ ޮގތްޮގތް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ޙަޤީޤަތަކީ އިއަދި އަތޮޅ  ލެވަ

  ޮގތ ަގއި ހިފޭނެ ފ ރ ޞަތ ތައް އަދިވެސް އޮތީ ހަނިވެފަ. ޚާއްޞަ   ެގ ބޭނ ން އެންމެ ފ ރިހަމަޞް އެހެންނަމަވެސް، އިޙްތިޞާ

ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް ެވސް އެ ައތޮޅަކަށް ބޭނ ންވާ ފަޅ ފަޅާިއ،    ، ޮގތެްއަގއި އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކަށް. އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކަށް 

ދީެގން ނޫނިއްޔާ ީމެގ ޙަޤީޤީ ފައިދާއެްއ އެ ރަށްރަށަށް    އެ ބާރ ވެރިކަން ؛ިގރިިގރިއާިއ، ރަށްރަށް ބޭނ ންކ ރެވޭނެ ޮގތް

ފަރާތްތަކަ އަތޮޅ ެގ  ެވެގންނ ދާނެވެސް،  ވެސް  މި ކަށް  ފެނިެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދ ދަނީ.    ން  އެކި  މިހާރ   ނިޔޭެގ 

މަށް  ޔ ދި  ދަކ ރަނިވި ހަކަތައިެގ ދާއިރާއިން ކ ރިއަށްޢާކަންކޮޅ ތަކ ން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އިސްކަންދެްއާވ އި

އޮތީ    މިޞްއި ކަެމއް ކ ރަން ވިސްނާިއރ ަގއި އިޙްތިޞާލްަގޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި ޮގތަށް އަތޮޅެއްެގ ލެވަ 

އިންެވސްޓ  އެކަމަށް  އެ ހިފަހައްޓާފަ.  ޮގތެްއ،  މިހިކ ރެވޭނެ  އެހީތެރިކަމެއް  ދެވޭނެ  އަތޮޅ   ކަމަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ރީ 

 ކަންކަމަށް ޚާްއޞަ  ރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހ އްޓިފަ. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ދެކޭޮގތ ަގއި މިކައ ންސިލ ތަކަށް މިހި

  ެއކީަގއި ފ ރިހަމައަށް ދިނ ން. އެތިކޮޅ ކޮޅ ން ދިނ މެއް  ޮގތެްއަގިއ ކައ ންސިލަކަށް ބާރ ދިނ މަކީ އޭެގ ބާރ  އެންމެ އިޚ ތިޔާރާ

ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް ޮގވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް   ނޫން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ބާރ ވެރިކަން ފ ރިހަމައަށް

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .
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 ން ނިންމ  
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