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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .2

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/12/26/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -2.1

 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސްކުާރކަށް ނެތް. -2.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 25ގަިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  0321. ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭްއވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ ދުމިއަ -2.1

ަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އެކުަލވައިެލއްވުމަްށ  11311. 2ަގއި އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި  0321. 1ކޮޓަރި 

ަގއި ިމނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  11311. 2ހޮއްެވވި ވަގުީތ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި 
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ަގއި މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ކަންަތއްތަާކ  12311. 2ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  11311. 1ކޮޓަރި 

 . 2ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 30 ފޮނުވޭ  ކޮމިޓީައކަށް މަޖިލީހުގެ މަތިން ގޮތުގެ  ގަިއވާމާްއދާ ވަނަ 121 ަގވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ -2.2

ނޑަށް  ަކނޑަައޅުްއވައި ސުންގަޑި ނިންމަވާނެ ކޮމިޓީން  އެ މައްސަލަެއއް  ާއއި ކޮމިޓީ އަންަގވާފަިއވާ އަުޅގަ

 2112/2. ޤާނޫނު ނަންބަރު އިޢުލާންކުރަން މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާަގއިވާ ވަނަ 121 ގަވާިއދުގެ މަޖިލީހުގެ ސުންގަޑިަތއް

 .2112ޮއކްޓޯބަރ  21އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެަނއުމުގެ ބިލު؛ ސުްނގަޑި 

 

 35 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވާލު. ސު 1ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 އެނަރޖީ އެންޑް އެްނަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ިޢއްޒަްތތެރި ދާއިރާގެ މަރަދޫ -1.1

 40 ކުރިން ފުރުޞަތުއެރުމުގެ މެންބަރަށް  މެންބަރަށް ޢިްއަޒތްތެރި. ުސވާލު ކުރަްއވާ އިބްރާީހމާ ޠާރިޤް އަލްފާޟިލް

 ދަންނަވައި  މަރުޙަބާ  އިބްރާހީމަށް ޠާރިޤް އަލްފާޟިލް އެނަރޖީ އެންޑް އެންވަޔަަރންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

 އިބްރާހީމް  މެންބަރު ޢިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ  މަރަދޫ ވަނީއަރު މި ފުރުޞަތު މިހާރު ައޅުަގނޑު . ޝުކުރުދަންނަވަން

 .އެދެން ސުވާލުކުރެްއވުމަށް . ޝަރީފަށް

 

 45 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 . އާދެ، ައޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރާ ސުވާުލކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އައްޑު ރަީއސް ިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

އަތޮޅުަގއި ޚާއްަޞކޮށް މަރަދޫގައި ނަރުދަމާ ހޮޅިތައް ގުޅަިއ އެ މަސައްކަތް ނިންމައިލެވޭނީ ކިހާހިސާބެއްގައިޯތއާ އަދި 

 .އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭތޯ؟ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ..

 

 50 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 .މެްނބަރު ތްތެރިިޢއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 ...ތަކުރާރުކޮށް
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 55 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ވަޒީރު

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ޠާރިޤް އަލްާފޟިލް އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ސްަރއީ  ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 60ވަނަ އަހަރު ސަދަން ޔުޓިލިޓީ ލިމިޓެޑާިއ  2111މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކުރެްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާަބކީ 

ޏ. ފުވައްމުލަާކއި ައއްޑޫ ސިީޓެގ  އިނގިރޭިސވިލާތުގެ ަބިއވޯޓަރ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން

ރަށްތަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ފެށުނު. ނަމަވެސް ބައިވޯޓަރ ކުންފުނިން މި މަޝްރޫޢަށް 

ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ކުންފުނިން ނުހޯދުމުގެ ސަބަބުން މަޝްރޫޢު ފެށުނުއިރު ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ވަނީ ކުރިއަްށ 

ނަޑއަޅާފަިއާވ ފައިސާ ޚަރަދުކުެރވުނުިއުރ ނުގެންދެވި ފަ. މިގޮތުން މި މަޝްރޫޢަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 65ނަރުދަމާ؛ މަރަދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ެއްއވެސް މަސަްއކަތެއް ކުެރވިފަެއއް ނުވޭ. ަމރަދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާުމ 

ނޑަެއޅިފަެއއް ނުޭވ. ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންާވ ފައިސާ ވަކިން މަރަދޫ  އަށް ޚާއްޞަކޮށް މި އަހަރުެގ ބަޖެޓުގަިއ ކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 70ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އާދެ، މިއަދުގެ ުސވާުލަގއި ައއްޑު އަޮތޅު މަރަދޫ؛ ައއްޑު އަޮތޅު ނަރުދަމާ އެއީ 

ނޑު ޢިއްޒަތް ތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުަގއި ދަންނަވައިލާނަން. ކޮންމެ މިއަދުގެ ސުވާުލގެ މައުޟޫޢު. އަޅުގަ

ނޑު ނުދެންނެވި ކަމުަގއި ވިޔަސް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް އަދި ވަޒީރު ވެސް ޖަވާބުދެްއވުމުަގއި  ފަހަރަކު އަޅުގަ

ދެްއުވން ގެންގުޅުްއވުން އެދެން. އަްއޑު އަތޮޅު ނަރުދަމާގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫުޢގެ ތެރޭގައި ސުވާލުކުެރއްވުާމއި ޖަވާބު

އަޅުަގނޑު މިހާރު އިތުރު ސުވާލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 75 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އޮްތތޯ އާއި މި މަސައްކަތް މި  ޝުކުރިއްޔާ

އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް، މި ައންނަ އަހަރުގައި ެވސް ފެށޭނެތޯއާ މި ކަންކަން. އަްއޑު އަތޮަޅކީ ރާއްޖޭަގއި އެންމެ މީހުން 

 80ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތަާކއި ބޯފެނާ، މި ކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ގިނަ އަތޮޅު ކަމަށް ވާއިުރަގއި އަްއޑޫ ސިޓީަގއި 

ނުޑ  ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްެތރި މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ ސަރުކާރުން އިސްކަމެއް ނުދެްއވާތީ އަުޅގަ
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މި ކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ކަންކަން ފެށިގެން ނިންމައިލެޭވނީ ކޮން ތަރީޚެއްަގއިތޯ ާއއި

 ކޮބައިތޯ؟ އެ ފަިއސާ ބަޖެޓުުކރެވިފަިއވޭތޯ؟ ެއއީ ކިހާވަެރްއެގ ފައިސާެއއްތޯ؟

 

 85 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ވަޒީރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ޠާރިޤް އަލްާފޟިލް އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ައޅުަގނޑު  ަޖވާބުަގއި ުސވާލުގެ ދެއްވި އެ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ. ަރއީސް ތެރިިޢއްޒަތް ޝުކުރިއްޔާ

 90 ލިމިޓެޑާއި ޔުޓިލިޓީ ސަދަން އަހަރު ވަނަ 2111 ދެންނެވިހެން ކުރީގައި ހަމަ  ދަންނަވައިލާނީ  އަނެއްާކވެސް

 ފެނާއި  ރަށްތަކަށް ސިޓީގެ ައްއޑޫ ދަށުން އެއްބަްސވުމުގެ ވެފައިވާ  ދެމެދު  ކުންފުންޏާ ަބއިޯވޓަރ އިނގިރޭިސވިލާތުގެ

މިލިއަން  22. މި މަޝްރޫޢުގެ މުޅި އަގަކީ ފެށިފަ ވަނީ މަސައްކަތް ޓަކައި ޚިުދމަތްދިނުމަށް މަސައްކަތުގެ ނަރުދަމާގެ

މިލިއަން ޑޮލަުރ  11ޑޮލަރު. މީގެތެެރއިން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކޮންޓްރިބިުއޝަނެއްެގ ގޮުތގަިއ ފައިނޭންސްކުަރންޖެހޭ 

 22ޚަރަދުކުރެވިފަ. ިމގޮތުން ބައިވޯޓަރ ކުންފުނިން މި މަޝްރޫޢަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ކަމުަގއިވާ  ވަނީ

 95މިލިއަން ޑޮލަރު ނުދެްއވުމުެގ ސަބަބުން ެއގްރީމަންޓު ަވނީ ނިމުމަކަށް އަިއއްސަ. މި ެއގްރީމަންޓު ނިމުމަކަށް 

ޓަރ ކުްނފުނިން ވަނީ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަގުމަތީގައި ވަޅުލަންޖެހޭ ގެނެުވއިރު ހިތަދޫ މެދުތެރޭ ސަރަހައްދުަގއި ބައިވޯ

ހޮޅި އާއި ެވކިއުމް އިންޓަރފޭސް ވޭލްތައް ހަރުކުެރވި، ިނމިފަ. އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަދި މުޅިން 

ތެއް ކުރެވިަފއެއް ނުވޭ. ނމިފައެއް ނުވޭ. އަދި ައއްޫޑ ސިޓީގެ އެހެން ރަށްތަކުަގިއ ނަރުދަމާގެ އެއްވެސް މަަސއްކަ

އަްއޑޫ ސިީޓގެ ހިތަދޫެގ މެދު ސަރަހައްދުަގއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ނުނިމި އޮތް ބަިއ ިނންމުމަށް؛ ނުނިމި އޮތް ބައި 

 100ނިންމުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީގެްނވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެްއގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުެރވެމުން. 

ދޫ މެދު ސަރަހައްދުގައި އަޅާފަިއވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފެނަކަ މިގޮތުން ހިތަ

ަގއި ފެނަކަ  2112ޖޫން  0މިލިއަން ރުފިާޔގެ ކޮންޓްރެކްޓު ެއގްރީމަންޓުަގއި  12ކޯޕަރޭޝަނުން އަންދާޒާކޮށް ުހށަހެޅި 

ުދވަސް. މިާހރު މަސައްކަްތ ޮގއްސަ އޮތް  221މުއްދަތަކީ ކޯޕަރޭޝަނާ ެއކު ވަނީ ޮސިއކުރެވިފަ. މި ެއއްބަސްވުުމގެ 

ހިސާބަކީ އަދި އިތުރަށް އަްއޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ މެދު ސަރަހައްދުގެ ބޭނުންވާ ނަރުދަމާގެ ވެިކއުމް ސިސްޓަމު ވަީނ 

 105ގެ މަސައްކަތް ޕްރޮކިއޯނުކުެރވި. އެހެންވީމާ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިހާރު އެ މަސައްކަތް، ެވކިއުމް ިސސްޓަމު ގެނައުމު

ކުރެވެމުންދަނީ. ޭއގެއިތުރުން އަދި އަުއޓްފޯލް، ސީ ައއުޓްޯފލްގެ މަސައްކަްތކުރުމަށް ޑިަޒިއންކުރެވި، އީ.ައއި.އޭ މިހާރު 

ވަނީ ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި މަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ޚާއްަޞކޮށް ހިތަދޫ މެދު 

ނޑު  ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިމިގެންދާނެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ



5 

 

ނޑުމެން  މިދެންނެވި ގޮތަށް ދެން ހުރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އޭރު ހުއްޓިފައި ވާތީ އަުޅގަ

 110ން. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ަވރަށް އަަވސް ފުރުޞަތެްއެގ މިހާރު މި ދަނީ ސަރުކާރުން އިތުރަށް މި މަޝްރޫޢު ރާވަމު

ނޑުމެން އެ ަމޝްރޫޢުގެ ޑީެޓއިލްސް ހުށަހަޅާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ތެރޭގައި އަުޅގަ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަ  ށް. ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 115 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ސުވާލަކީ، ވަިއކަރަދޫ ޕަވަރ ހައުސް ރަީއސް ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނ ޑުަތކާ ޚިލާފަށް. މީހުން ދިރިއުޅޭ މި ވަގުތު، މިހާރު ހުރީ ތިޔަ މިނިސްޓްރީގެ ޕަވަރ ހައުސްަތއް ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ

ފޫޓު ދުރަށް  211ފޫޓަށް ވުރެ ާމ ކައިީރގައި. ވީމާ، އެ ޕަވަރ ހައުސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގެ  211ހިސާބާ 

 120 ގެންދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެްނގުޅުްއވަމުތޯއޭ؟ ގެންުގޅުްއވާ ަނމަ، ކިހާ ތަނެއްަގއިތޯއޭ އެކަްނ ކުރަްއވާނީ؟ ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ތުންރިޔާސަ

 .ވަޒީރު

 

 125 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ޠާރިޤް އަލްާފޟިލް އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސާވލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންަނވާީނ 

ނޑާ ކުރެްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ުސވާލާ ނުގުޅޭ ުސވާލެްއ ކަމަށް ވާތީ ތިޔަ ސުވާުލެގ  އަޅުަގނޑު މިއަުދ؛ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑާ  ނޑަށް އެރުވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އިތުރަށް އެހެންނަމަވެސް އެިދަވޑަިއގެންފި ނަމަ އަޅުގަ ޖަވާބު އަުޅގަ

ތި ސުވާލަށް ޖަވާުބައރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ބައްދަލުކުރަްއވައި ނޫނިްއޔާ ސިޓީގެ ޛަރީޢާ އިން ައޅުަގނޑު

 130 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ފުރުޞަތުއަރުވަން އާދަމަށް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 

 135 :ވާަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ
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ރަީއސް. މަރަދޫ ފޭދޫ އާއި ހުޅުދޫ މީދޫގެ ނަރުދަމާގެ ކަންތައް މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 ހިމަނުއްވާފަިއވޭތޯ މިނިސްޓަރު؟

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 140 .ވަޒީރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ޠާރިޤް އަލްާފޟިލް އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑުމެން ވަރަށް ައވަހަށް ާރވަމުން ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް މިދަނީ އަޅުަގނޑުމެން . އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އޭގެ ތަފްސީލު ައޅުގަ

 ރޯލްއައުުޓކުރާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 145 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ފުރުޞަތުއަރުވަން ޢުޘްމާނަށް  ޖަމީލް މެންބަރު ޢިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނަފުށިގެމަ

ނުޑގެ ުސވާލަީކ، ިއނގިރޭސިވިލާުތގެ ބަިއވޯޓަރ ކުންފުނީގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ، ޝުކުރިއްޔާ   150. ަވޒީރަށް މަރުޙަބާ. އަުޅގަ

މިކަހަލަ މުޢާމަލާތްތައް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ަވރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތުކުރޭ އެހެން ކުންފުނިތަކާ އެކު ވެސް

ކުރެވި، ވަރަށް ގިނަ ފައިސާަތއް ެގއްލިފަިއވާ ކަމަށް. ޭއގެ ސަބަބުން ގެމަނަފުށީގައި މިހާރު ނަރުދަމާ އެ އޮތީ ނޭޅިފަ. 

ނޑުހުޅުޫދގަިއ ނޭޅޭ. ޮކނޭޑގަިއ ނޭޅޭ. ދެްއވަޫދގަިއ ނޭޅޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތްއ ވެފަިއ އޮްތ ގޮެތއް ބަލަިއ  ކަ

 އެްއވެސް ބަަޔކާ ެއކު މުޢާމަލާތެއް ކުރެވިފަިއވޭތޯ ުސވާލަކީ؟ އެހެން

 155 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ވަޒީރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ޠާރިޤް އަލްާފޟިލް އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

 160ބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާުލގެ ޖަވާބަީކ، ައއްޑޫ ސިީޓގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެން

ަވނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުޭއ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ  2111ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހަމަ 

އަހަރުގެ ސަރިވްސ ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި ވަނީ ސޮއިކުެރވިފައި ސަުރކާރުން.  21އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަްށ 
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ފަހުން މި ސަރވިްސ ކޮންޓްރެކްްޓ  ވަނިކޮށް އޭގެ އެ ސަރިވސް ކޮންޓްރެކްުޓަގއި ޮސއިުކރެވިފައި ، އެހެންނަމަވެސް

ނޑު ަދންނަވާނީ އައްޑޫ ސިީޓގެ މި  ދެވިފައި މި ައށް ކޮންޓްރެކްޓު ބައި ވޯޓަރ ،ބާތިލުނުކޮށް ވަނީ. ދެން އަޅުގަ

 165ޤާއިމުކުރެވިފައިުނވަނީ  ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ ސިީޓގެ އަކީ ކުީރގެ ސަރުާކރުން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުްނ އައްޑޫ މައްސަލަ

 ބޮޑު  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ފެާނއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ައއްޫޑ ސިޓީަގއި ެއޅުމަށް މާ

ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ފެނުގެ މަސަ އްކަްތ އަހައްމިްއޔަތުކަމެއް ނުީދވާތީއޭ. އެހެންނަމަވެސް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަުޅގަ

ައއްޑޫ ސިީޓެގ  ،މަލީ މަސައްކަތްތެރޭަގއި ޢަ ދުވަސްމަސް ފެށިފަ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ  ވަނީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިހާރު މި

ެއގޮަތށް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ައަވސް ފުރުޞަތެއްެގ ތެރޭަގއި  . އަދި ހަމަކަްތކުރަން ަފއްޓާނަންފެނުގެ މަސައް

 170އޭގެ ޑީޓެއިލް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ވަރަށް ައަވސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭަގިއ ދަންނަވަން.  ކުރެިވގެންދާނެ ވާހަކަ

 އަޅުަގނޑުމެން ހާމަކުރާނަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިބްރާހީމް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 175 

 ރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބް

ނޑު މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ މަރުޙަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބާ ޢިއްޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރު. އަުޅގަ

ނޑުދޮށް ގިރުުމގެ  ނޑު އެ ާދިއރާއަކަށް ނިސްބަްތވާ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ ރ.ފައިނުގެ ގޮ ސުވާލަކީ އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނުގެ ވަނީ ހަލާުކވެފަ  ކުރިމަތިވެފަ. ވަރަށް ޮބަޑށް އެ ރަށް ބޮަޑށް ވަރަށް ވަނީ މައްސަލަ

 180ކަމުގައި މަނިކުފާނުެގ  . މިރަްށ ގިނަ ފަހަރަށް ދަންނަވާފަވާހަކަ މިނިސްޓްރީގައި ވަނީ ވަ މިނިސްޓްރީގައި އެ

 އިުރ އަޅުްއަވއިފިންތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ.މިނިސްޓްރީން އެއްެވސް ކަހަަލ ފިޔަވަެޅއް މިހާތަނަށް އައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 185 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުާވލުގެ ޖަވާބުަގއި އަޅު  ގަ

ނޑަށް ކުރެްއވުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ ސުވާލާ ނުުގޅޭ ސުވާލަކަށް ވާތީ ތިޔަ  ދަންނަވާނީ އަނެއްާކވެސް މިައދުގެ އަުޅގަ
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ނޑަށް ތި ސުވާުލގެ ޖަވާބު ލިޔުަމކުން ނޫނީ  ،ސުވާލަށް މިއަދު ޖަވާުބއެުރެވން ނެތް ވާހަކަ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

 190 ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. ހަކަމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކޮށް އެރުޭވނެ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަޙްމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 

 195 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ިމއަދު މިނިސް ޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ނޑި، ަގއްދޫ މިހާރު ބްލެކްމި އައުޓަކަށް ޮގއްސަ އޮތީ. ގައްދޫަގއި އެްއވެސް ކަހަލަ އަދު ހެނދުނު ގައްދޫަގއި ަކރަންޓު ކެ

 އެ  ސަބަބަކީ .ދަންނަވާލަން ވާހަކަ ގެންނަންޖެހޭތީ އެ ސަމާލުަކމަށް ވާހަކަ މަނިކުފާނުގެ ބެކަޕެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ 

ނޑު މި  ފަރާތަށް ޒިންމާދާރު މީގެ މަނިކުފާނަކީ ަވގުތު ދަންނަާވކަށް ނެތިން.  ވާީތވެ. ދެން އެެހން ވާހަަކއެްއ އަުޅގަ

ނުޑ ގެަނއީ.  އެހެންވީމާ، މީ ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލަައކަށް  200ވާތީ މިކަން މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު ދެން އޮތް ސުވާލަށް.  ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލެއް ނުކުރަްއވާތީ ދެން އަޅުގަ

 205 ޢަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޙުސައިން މެންބަރު

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުގެ ުސވާލަކީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަ  ދެން އީސް. އަދި އެހާމެ ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ލޮބުވެތި ވަޒީރު. ައޅުގަ

އެ އުފާ  .އެނގިފަިއ އޮްތ ސުވާލެއް. ައޅުަގނޑާ މަނިކުާފނާ ބައްދަލުެވވުނު ،އަޅުަގނޑަްށ ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ސާފުވެ

ނޑުގެ ަރއްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑު ހިތުން ނުފިލާ. އެކަމަކު މިފަދަ ފޯރަމެއްަގއި އެ މަޢުލޫމާތު ައޅު  210ގަ

ނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް   ފަރުގެ ަނރުދަމާގެ ކަންކަން.... ނޮޅިވަރަމާއި ނޮިޅވަރަންހިއްސާކޮށްލަދިނުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 215 
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 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާުލގަިއ އަނެއްާކވެސް ަތކުރާރުކޮްށ 

ދަންނަވާނީ މިއަދުގެ ައޅުަގނޑާ ކުރެްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ސުވާލާ ނުގުޅޭ ސުވާަލކަށް ވާތީ ތިޔަ ުސވާލުގެ ަޖވާބު 

 ،އެހެންނަމަވެސް ިމ ސުވާުލގެ ޖަވާުބ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅު ނަމަމިއަދު އެުރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 220 ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. ދޭނެ ވާހަކަށްަފއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަރުަވއިސީޓީއަކުން ނޫނީ ބައްދަލުކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުޞަތުއަރުވަން.ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފު

 

 225 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަބއި ވޯޓަރ  .ވިާދޅުވޭ ވާހަކަ ދިން އަށް މިލިއަން ޮޑލަރު ބައި ވޯޓަރ 11އަޅުަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާަލކީ ދައުލަތުން 

ނޑު ސުވާލަކީ؟އިން މި މަޝްރޫޢަށް ކިހާވަރެއް  މަޝްރޫޢު ހުއްޓާލުމުން މީގެ ގެއްލުން އަދި މި  ޚަރަދުކުރިތޯ އަޅުގަ

ތޯ؟ ައދި އެ ކުންފުނި މިހާރު ކޮަބއިތޯ؟ އެ މަޝްރޫޢަށް ދެްނ  އަށް ލިބެނީ ސަރުކާރަށްތޯ ނުވަަތ ބައި ވޯޓަރ

 ވެގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

 230 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އި

ނުޑ   235ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާަބކީ މުޅި ޖުމްލަ އަުޅގަ

 ކަމަށް ޚަރަދުކޮށްފައި މިލިއަން ޑޮލަރު. ދެން ސަރުކާުރން މި 22ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަދަދަކީ  ވޯޓަރގެ ބައި ދެންނެވިހެން

މިލިއަން ޑޮލަުރ  11ވަގުތު ހަމަ ޮކމާޝަލް ލޯނެއް ނަންގަަވއިެގން  ލިއަން ޑޮލަރު. އެއީ އެމި 11ވަނީ 

 އިން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ. އެހެންނަމަވެސް  މިލިއަން ޑޮލަރު އެއީ ބައި ވޯޓަރ 22ވަނީ. ދެން  ޚަރަދުކުރައްވާަފއި

ެގ ސްކޯްޕ ވޯޓަރ އިން ވަީނ އެ ކޮންޓްެރކްޓު ވަިނކޮށް ބައި. އެ ޚަރަދުނުކުެރވިޚަރަދުނުކުެރވި ފައިާސވަނީ އެ

 240އަދި  ،އްދުގެ ނަރުދަމާގެ ބައެއް ނިންމުމަށް ސްކޯޕް ބަދަލުކޮށްހިތަދޫގެ ނަރުދަމާގެ؛ މެދު ސަރަހަ ހަމައެކަނި ،ބަދަލުކޮށް

މާފަ. ނިން 21%ގެ ގާްތަގނޑަކަށް ބަޔަކާއި މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ، ހުޅުދޫ، ހުޅުމީދޫ ފެނުގެ ވެސް ހިތަދޫގެ ބޮޑު

 އިތުރަކަށް އެހެން މަސަްއަކތެއް ކޮށްފަެއއްނުވޭ. ދެން ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް މި މަސައްކަްތ މިހެން ރޭވިފައި ކުރިއަށްއޭގެ 
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 ޢާއްމު އޮތް ނިންމުމެއް ނުނިންމުނީމަ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތަށާއި ޕްރޮޖެކްޓު ނިންމަން މުޅި ދިޔައިރު

ބޮޑު ގެއްލުމެއް. ހަމަ އޭގެއިތުރަށް މި މަސައްކަުތގެ ސްކޯޕްަގއި އޮތް  ލިބިގެންދިަޔ ވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް

 245ޏ.ފުވައްމުލަުކގެ ފެނާއި ނަުރދަމާގެ ނިޒާމު ެއޅުން. އެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ނުުކރެވި. އަދި ިޑޒައިން ވެްސ 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ވެސް ރަށަކަށް ހާހުރި ވަނީ ފެނުގެ ނިޒާމަށް ބައި ވޯޓަރގެ ފަރާތުން .ނުކުރެވި. ދެން އަުޅގަ

ވަނީ ހިތަދޫގައި.  ޢަމަލީ މަސައްކަތް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރެވިފައި ދަންނަވާހެން ޑިަޒއިންކުރެވިފަ. އެހެންނަމަެވސް މި

މަސަްއކަތް  21%އޭެގއިތުރުން ދެން ހުރި ރަށްރަށުގަިއ، ައއްޑޫ ސިީޓގެ ެދން ހުރި ރަށްރަށުގައި ގާްތަގނޑަކަށް 

ޓަނުެގ  1111ތަުކގެ ތެޭރގައި ހިތަޫދގައި އާރު.އޯ ޕްލާްނޓު ހެދުމުގެ؛ އި، މުހިއްމު ކަންތައްވަނީ. ޭއގެތެރޭގަ  ކުރެވިފައި 

 250ތަނުން  އެ ،ބެހެއްޓި އާރު.އޯ ްޕލާންޓު 2ޓަުނގެ  111ވާ ޓަނު ހަމަ  1111 އާރު.އޯ ޕްލާންުޓ؛ ެއއް އާރު.ޯއ ޕްލާންޓު؛

ކޮމިޝަންކުރުމުގެ މަސައްކަްތ  ނަ އާރު.އޯ ޕްލާންޓުއެއް އާރު.އޯ ޕްލާންޓު ވަނީ މިހާރު ކޮމިޝަންކުރެވިފަ. ދެން ދެވަ

ޭގެގ  އަދި ،ބެހެއްޓި އޯވަރެހޑް ޓޭންކު 2ޓަނުގެ  211ގަިއ ދަނީ. އޭގެއިތުރަށް ހިތަދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށް 

ޓަރު އަށް މިހާރު، މެދު ސަރަހައްދުގެ ޭގގެ އަށް ފެން ލެވިފައި ވަނީ. މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ފެންމީ

ޓަނުަގއި އެއް ޯއވަރހެޑް ޓޭންކު ބެހެއްޓި، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ،  211ހަރުކުރުން. ދެން، އޭގެއިތުރުްނ މަރަދޫ ފޭދޫގައި 

ނަޑކަށް ހޮޅިަވޅުލެވިފައި ވާނީ. ހަމައެގޮތަށް ހުޅުމީދޫގައި ވެސް އާރު.އޯ ޕްލާންޓު ބެހެއްޓި، އަދި   255 211ފޭދޫގައި ގާްތގަ

ހެއްޓި އަދި ބޯހޯލެއް ހަމައެކަނި ހެދިފައި ވަނީ. އޭގެއިތުުރން ހުޅުމީދޫގައި މާ ބޮޑު ޓަނުގެ އޯވަރހެޑް ޓޭންކު ބެ 

 މަސައްކަތެއް ކުރެވިަފއެއް ުނޭވ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 260 ން.ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ

 

 މް ވަޙީދު ވާަހކަދެއްެކވުން:ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިބްރާހީތުލުސްދޫ ދާއިރާ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ިދއްފުށި އަދި ޭއެގއިތުރުން ތުލުސްދޫ، ހުރާ، ހިންމަފުށި، މި ހަތަރު ރަށުގަިއ 

ތެލުގެ ނިޒާމު. ނަމަވެސް މި ރަށްތަކުގެ މީހުން  އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތގަިއ ބޭނުންވެގެން މި އުޅެނީ ނަރުދަމާ އަދި

 265މިހާރު ވަރަށް ހާލުގައި ުއޅޭތާ ދުވަސްތަކެއް ެވއްޖެ. މިކަން ވެގެންދާނީ ކޮން އިރަކުންތޯ؟ އަދި ކުރަން 

 ގަސްތުކުަރއްވާަފއިވާ ހިސާަބީކ ކޮބައިތޯ؟ ސުވަަލކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.
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 270 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ނަރޖީ އަލްާފޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީޔަރަމަންޓް އެންޑް އެމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

ނޑާ މެދު މިއަދު ކުރަން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލަކީ ައޅުގަ

ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް  ހަމަޖެހިފައިވާ ސުވާލަކަށް ނުވާތީ އެ ސުވާުލގެ ޖަވާބު މިއަދު އެރުވެން ނެތް

ނޑު އަުރވާނެ  އަޅުަގނޑާ ވަކިން ަބއްދަލުކުަރއްަވއި ނޫނީ އެދިލަްއަވއިފި ނަމަ، ސިޓީއަކުން އެ ުސވާލުެގ ޖަވާބު އަުޅގަ

 275 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުަވން.ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބް

 

 280 މް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ ހިތަދޫ

ނޑު މިނިސްަޓރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ައއްޑޫ ސިޓީެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދާމާގެ މަސައްކަތަށް ދައުލަތުެގ  2111، ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ ސާފުކުރަން

ބަޖެޓުގައި މަނިކުފާނު އެްއެވސް ވަރަކަށް ފައިސާ ހިމަނުއްވާނަންތޯ؟ ހިމަނުއްވާނެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ކިހާވަެރއްތޯ؟ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 285 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ނަރޖީ އަލްާފޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީަވޔަރަމަންޓް އެންޑް އެމިނިސްޓަރ އޮފް އެން

 290ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ދެންމެ، ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސާވލުގެ ޖަވާބަކީ ައއްޑޫ ސިީޓގެ 

ނޑުމެން މަސައްކަތް ފަހަ ްއޓާފައި މި ވަީނ. އިރާދަކުަރވިްއޔާމު މި އޮްތ ފެނުގެ މަސައްކަްތކުރުމަށް ޓަަކއި މިހާރު އަުޅގަ

އަހަރު ތެރޭަގއި؛ މި އަހަރުެގ ތެރޭގަިއ މަސަްއކަތް ފެއްިޓ، ވަރަްށ ައވަހަށް މަސަްއަކތް ނިމިގެންދާނެ. އެކަމަްށ 

 ބޭނުންވާ ފައިސާ ސަުރކާރުެގ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭނެ ފެނުެގ މަސައްކަތް. ދެން، ެއގޮުތން ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ްޕރޮޖެކްޓުތަކެއް ޭރވެމުން. ެއ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޭރވުނުހާ ައވަހަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އޭެގ 

 295 މަޢުލޫމާތު އަރުވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 300 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭދޫ ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނުޑގެ ސުާވލަކީ މިހާރު އައްޑޫ ސިީޓެގ 

މަރަދޫ،  ހިތަދޫގެ ނަރުދަމާއި ފެނުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ވާަހކަ މަނިކުފާނު ވިދާޅުެވއްޖެ.  ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ،

ނުޑެގ ސުވާލަކީ މި އަންނަ އަހަުރ؟  ވަނަ އަހަރަށް.  2111ހުޅުމީދޫގެ ނަރުދާމާގެ ނިޒާމަށް ބަޖެޓުކުރެވޭނެތޯ އަުޅގަ

 އެީއ، އަދި ޭއެގއިތުރަށް ވޭްސޓްމެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ިކހިނެއްތޯ އޮތީ ައއްޑޫ ސިީޓގަިއ؟

 305 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ނަރޖީ އަލްާފޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީފް އެންަވޔަރަމަންޓް އެންޑް އެމިނިސްޓަރ އޮ

 310ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާަބކީ، ައއްޑޫ ސިީޓގެ ހިތަދޫ 

ނޑުމެްނ ފިޔަވަިއ އެހެން ރަށްރަުށގަިއ؛ މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ،  ހުޅުމީދޫގެ ފެުނގެ މަަސއްކަތް މިހާރު އަުޅގަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ވަނީ ހަާވލުކުރެވި، އަދި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަަކއި ޭބނުންވާ ހުރިހާ މެޓީރިއަލެްއ 

ރު ތެރޭަގއި ވެސް ވަނީ ގެެނވިފަ. އިރާދަކުރަްއވިްއޔާ ެއ މަސައްކަްތ މި އަހަރުތެރޭގައި ޢަމަލީ ަމސައްކަތް މި އަހަ

ފެއްޓި، ވަރަށް އަވަހަށް ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވިގެންދާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ނަރުދަމާގެ 

ނޑުމެން ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ާރވަމުންނޭ.   315ނިޒާމުގެ މަސަްއކަތް އަުޅަގނޑު ދެންމެ ދެންނެވިހެން މި ދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ކަންތައް ޭރވުނުހާ ައވަހަކަްށ އެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮޖެކްުޓެގ މަ ޢުލޫމާތު ވީހާވެސް އަަވހަކަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 320 ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ނޑު ދެ ސުވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ނައިފަރު ދާއިރާ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ނުޑގެ އަކީ ޒަމާންތަެކއް ވެއްޖެ ތަޣަްއޔަރުވެފަިއވާ ފެނުން ތާހިރުވެެގން އުޅޭ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ  ރަށެްއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 325އެއް ުސވާލެްއގެ ގޮތުަގއި ަދންނަވާލަން ބޭނުން، ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެިވގެންދާނެޯތ އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުަގއި؟ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު  އެކަންތައް ވޭތޯއާ އަދި މިހާރު މި އަހަރު ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކިހާހިސާބަކަށް ގޮއްަސއިވޭޯތ؟ އަޅުގަ

 ބޭ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ މިހާރު ޑިަޒއިން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ޯހދުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ަދނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ލި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 330 ވަޒީރު.

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ނަރޖީ އަލްާފޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަމަންޓް އެންޑް އެ

ރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އެ ކުެރއްިވ ުސވާލުގެ ޖަވާބަކީ ައޅުަގނޑަށް ިމއަދު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެ

ކުރަްއވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ުސވާލާ ނުުގޅޭ ުސވާލަކަްށ ވާީތވެ، އެ ސުވާުލގެ ަޖވާބުއަުރވަން ޢުޒުުރވެރިާވ ވާހަކަ. 

 335އެރުވޭނެ ވާަހކަ ދަންނަވަްނ. ނޫނިއްޔާ ލިޔުމަކުން ެވސް  އެހެންނަމަވެސް މެންބަރާ ބައްދަލުކޮށް އިތުރަށް މީގެ ޑީަޓިއލް

 މި ވާހަކަ ބޭނުންފުޅު ނަމަ، އެރުވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިވާ ަވގުތު ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގައި  ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން ސުވާލަށް ކަ

 340ޓަރ އޮފް އެންަވޔަަރންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމަށް އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު މިނިސް

 މަރުޙަބާދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 345 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.ޖިލީހު. މ6ަައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 2
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 350 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

      މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.ޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން . މ2ަައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 1

 

 355 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިްނ ތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއެގ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އެފަދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަްށ  .1ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 ނެތް.

 

 ބަހުސް  . އިބްތިދާޢީ 0

 360 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްތިދާީޢ ބަހުސް. އި 0ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 2111/2ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  -0.1

ާލޙުގެނައުމުެގ ބިލު. މި ބިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞް

 365 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ވިލުފުށީ

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. الم عليكمالس   . އާދެ! ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުުމގެ ބިލެއް އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅަނީ މިއަދު ކައުންސިލުތަާކއި ިސޓީ ކައުންސިލުތަާކ އަދި ަހއުިސން މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދުގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ބިމުގެ މައްސަަލއިަގއި ދެބަްސވުންތަކެްއ ޮއވެ، އަދި ބިުމެގ މިލްކުވެރި ފަރާތަީކ ކޮބައި   370ަކން ވެސް އަުޅގަ

މިހާރު ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު، އަދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ސާފުވާލެއް ުކޑަކަމުން. އެހެންކަމުން، ދައުލަތުެގ 

ބިންތައް އޮންނަންޖެހޭނީ އެއް ވުޒާާރއެްއގެ ދަށުަގއި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޤަބޫލުކުރެޭވ. ެއގޮތަްށ 

ންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި މިއަދު ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި އެބަ އެހެން ދަ

އޮތް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްލަަވއިލަްއވާ! މިއަދު ާލމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމަކުންެންއ 
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 375ނެތި ރަށްރަށުގެ ބިންތައް ވަކި ފަރާތަކަށް ދޫޮކށްލަނީކީ ވެްސ ނޫން. އަިދ  ބާރުތައް ކައުންސިލުތަުކގެ މަޝްވަރާެއއް

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން  މި ކަންކަން ެބލެހެއްޓުމަކީ، އިދާރީ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަކީ ކަުއސިލުތަކުެގ 

ދަ ައގު ހުރި ބޮޑު އެސެެޓއް އޮންނަްނވާީނ ޒިންމާގެ ދަށުަގއި މިހާރުވެްސ ވާ ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މިފަ

އެްއވެސް މީހަކަށް އޭެގ ނާޖައިޒު ގޮުތގައި ުނވަތަ ނުސީާދ ގޮތުަގއި އެކަން ނުކުެރވޭެނ ގޮތަކަށް. އަދި ބިންތަކަީކ 

ވަރަްށ  ސަރުކާރުން މިއަދު ައޅުަގނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް އެބަ އޮތް. ާރއްޖެގެ ކޮްނކޮޅުތަުކަގއި

 380ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން ހިންގަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ގޮތުން މިއަދުގެ ސަރުކާރަްށ 

ނޑަެއޅިގެން ގަސްުތަގއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް  ތާއީދުނުކުރާ މެންބަރުން ތިއްބަވާ ަކއުންސިލުތަކުން ަހމަ ކަ

ނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި ދެންނެވި ބިން ބޭ ނުންވާ ކަންކަމަށް ބިން ނުދީ، ހިފަހައްޓަމުންދާކަން އެއީ އަުޅގަ

އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތެްއ. އަދި ވަރަށް ފަހުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ވަނީ ރާއްޭޖގެ ކަންކޮޅުަތކުަގއި، ހަތަރު 

ޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ރަށެއްަގއި މަސްވެރިންނަށް އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ބޮޑު މަ

 385ހަމަޖައްސާފަ. އެހެންނަމަވެސް އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަކީ މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު، ނޫނީ މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްނުވާ 

ބަޔަކަށް ވާތީެވ، އެ ތަންތަނުން މިއަދާ ހަމައަށް ެވސް ިބން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ މި ދެންނެވި ރަށްރަށުްނ 

އިސް ލިޭބނެ ގޮތަށް މިދެންނެވި މަޝްރޫޢު ހިންގޭނެ ގޮތެއް ނުވި. ީމގެ ސަބަބަކީ ކޮަބއިތޯ؟ މީެގ މަސްވެރިންނަށް އަ

ސަބަބަކީ މިއަދު މިލްކުވެރި ަފރާތަކީ ކޮބަިއކަމެއް ނޭނގޭ. ަހއުސިން މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ބައެއް ތަންތަުނގައި 

ލާތެއް ނުކުރުމަށް ވެސް ނެރެފަ. އެހެންވީމާ، މީ މިދެންނެވި މައްސަލައާ ގުިޅގެން ބިމާ ބެހޭ އެއްވެސް މުޢާމަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ މިއަދު އަުޅގަ  390އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ހަމަެއއާެއކު، އަުޅގަ

ކާރަށް ވެސް. ތެރޭގައި ބަެއއް މެންބަރުން ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ދާއިރާަތކުގެ ަކއުންސިލްތަުކގެ ބާރު އެބަ އޮތް ސަރު

އެ ފަރާތްތަކަށް ކަންތައްތަްއ ކުރަން ފަސޭހަ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރަށް އެ ފަސޭހަ ވީނަމަވެސް، ސަރުކާރަްށ 

ނިސްބަވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންަބރުން ތިބި ނަމަވެސް، އަދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް މިކަން ދިޔަކަމުގަިއ 

ނުންވާ ކަންކަން ކުުރމަށް ދައްޗެއް ވާނެ ކަމަކަށް ަޤބޫލެއް ނުކުރެޭވ. މިސާލެއް، ވީނަމަވެްސ، މި ބިންތައް ަރްއޔިތުން ބޭ

 395މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ އޮތް ޫޔތު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް  211އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 

ނަޑއަުޅއްވާފަ. އަދި ުޒވާުނންނަށް އެ ރަށްރަށުގައި އާާބދީ ދެ ހާހުން މަތީ ގެ ރަށްރަށުގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މި ކަ

ނޑުތަކާ، މި ދެންނެވި ތަންތަން އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވެގެން ަކއުންސިލުތަުކަގިއ  ކޮންސެޕްޓުގެ ދަށުން ފުޓްބޯޅަ ދަ

 އެދިފައިޭވ. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދާ ހަމައަށް އައިރު ކިތައް ަރށުންތޯ މި ކަމަށް އިޖާބަނުދީ އޮތީ؟ މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް

ބިން ހަވާލުކޮށްފަިއ ނެތީ. މީގެ ސަބަބުން ގެއްލުްނވަީނ ކޮން ފަރާތަކަށްތޯ؟ ިމއަދު ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުންނަށް 

 400ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮެޑތި ދަތިތަކެއް އެބަ ހުރި. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ؛ އާދެ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ނުވަތަ 

ވިދާުޅވޭ އާބާީދގަިއ ދެ ހާހުން މަތީ ހުރިހާ އާބާދީއެްއގައި އެ ރަށްރަށުގަިއ ރައީސް ޔާމީންގެ މެނިފެސްޯޓގައި އެބަ 
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ހަމައެކަނި މި ދެންނެވި ސްޕޯޓްސް އެރީނާތައް ޤާއިމުކުުރމަކީ އެ މަނިކުފާނު ފަސް އަހަރު ކުރައްވާނެ ކަމެޭކ. 

މައަށް ައިއއިރު ައޅުަގނުޑެގ އެހެންނަމަވެސް، ބިން ނުލިޭބ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ކިހިެނއްތޯ މިކަން ކުރާނީ. ިމއަދާ ހަ

ނޑު ަތމްސީލުކުރާ ވިލުފުށީ ދާއިރާ އަށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ވިލުފުށީަގއި މި އަހަރު  ތަޖުރިބާ އަކީ އަުޅގަ

 405ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ވަނީ ކައުންސިުލގެ ެއކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ، ވިލުފުށީގެ ފުޓްބޯޅަަދނުޑ 

ންނަމަވެްސ މިއަދާ ހަމައަށް ައއިއިރު ެވސް އެ އެގްރީމެންޓު ބަަޔކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަޝްރޫޢު ލެވަލްކުރުމަށް. އެހެ

ފެށިޔަކަނުދިނޭ އެ މީހުންނެއް. މި ކޮބައިތޯ، މި ސަރުކާރުން ކަމެއް ކޮށްފާނެތީވެ. ހަމަ އެހެންމެ، މީގެ ދެ މަސްދުވަސް 

ނޑެއް ެއޅުމަށް ޓަކައި އެ މަޝްރޫޢު ކުރިން ސްޕޯޓްސް އެރީާނގެ ޮކންސެޕްޓުގެ ދަށުން ވަނީ ވި ލުފުށީގައި ފުޓްސެލް ދަ

ރޯޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާުލކުރެވިފަ. ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފަ. އަދި  މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިުރަގއި 

 410އިތޯ؟ އެމް.ޑީީޕގެ ކޮންޓްރޯްލ ވެސް މި ދެންނެވި ބިން އެ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައެއް ުނވޭ. މި ކޮބައިތޯ، މީގެ ބޭނުމަކީ ކޮބަ 

އޮންނަ ކައުންސިެލއް ވިލުފުށީގައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި، ަރއްޔިތުންނަްށ 

ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމުގައި މި ދެންނެވި ތަންތަން މިހެން ހުރީމަ މި މައްސަލަ އެބަ ނުކުމޭ. އެހެންނަމަވެސް 

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް މި ބިންތަކަކީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ސަރުކާރުގެ ލޭންޑް ޔޫސް  ސަރުކާރުން ހިންގާ

ނަޑއެޅިފައި އޮތް ބިންަތކުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ަޓކައި ސަުރކާރަށް ދަްއޗެްއ،  ޕްލޭނާ އެްއގޮތް ާވގޮުތގެ މަތިން ކަ

 415ވަްނޏާ. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިގނަ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަެއއް އުނދަގުލެއް ނޯންނާނެ މިކަން މިގޮތަށް ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް 

މީ، ތިރީސް އަހަުރގެ ވާހަކަ. އޭުރަގއި އެޓޯްލސް ިމނިސްޓްރީގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ރަނގަޅަށް 

ށުން ވިސްނަމާހިނގާ. އޭުރަގއިތޯ ރަނގަޅު ނިޒާމެްއގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔައީ؟ މިހާރުތޯ ރަނގަޅު ނިޒާމެްއގެ ދަ

ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދަނީ. އޭރެްއގަިއ އޮންނަ ސަުރކާރެްއގެ ިސޔާސަތު ހިގަންޖެހޭނެ. އޭރުަގއި އޮންނަ ސިޔާސަާތ 

އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން ެއ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭން ތިބޭ ބައެއް ކައުންސިުލގަިއ ތިބޭ މެންބަރުންނަކީ. އެ މީހުންނަީކ 

 420ން ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ދަތިކުރަން ތިބޭ ބައެއް ނޫން. އެ މީހުންގެ ޕާޓީ އަށް ވެރިކަ

އެކަން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. މިކަން ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އެބަ. އަދި ބިން މިގޮތަށް 

ނުޑގެ ތިމާގެ ބަ ނޑަށް ނިސްބަތްވާ އަުޅގަ ޔަކު ަކއުންސިލުަގއި ތިބޭ ރަށަކުން ހެދުމުން އަމިއްލަ އަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ބިން ލިބިދާނެ ކަމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިކަްނ މިގޮތަށް ނުކޮށްފި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މުސްތަޤްބަލުގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަންނަ ކޮންމެ ސަރުކާރަށް މި ކަމުގެ އުނދަގޫ އޮންނާނެ. 

 425ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ، އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާހިތްާވ ގޮތަކީ ެވސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އަޅުގަ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިހާރު ބިންތައް އަދި އެ މީހުންނަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރުމުގައި ރަްއޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް، ސަރުކާާރ ގުޅިގެ ން މި ކަންތައްތައް ުކރާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މި ދެންނެވި ކައުންސިލުަތކުން މިހާރުވެސް އެބަ އޮތް ޤަރާރު 
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ލުތައް އެބަ އޮްތ. އެ ޤަރާރުތައް ދެމި އެބަ ނެރެފައި، ސަރުކާރު ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް. ޤަރާރު ނެރެފައި ހުރި ކައުންސި

 430ރާާރ ެއއްޮގތަށް ކަންތައްތަްއ ކުރާ ތަްނތަން އެބަ ހުރި. ކިހިެނއްޯތ އެ ޤަ .ރު ވެސްއަްށ ައއިއި އޮތް މިއަދާ ހަމަ

ްނ މިއަދު ކައުންސިލުތަކުން އަާދކުާރ ދައުރަކީ އެ ކައުންސިލަރު ?އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ 

ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކުގެ ޕާީޓ އޮފީހުން ބުނާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުން. އެހެނެއްނޫން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ. 

ނޑުމެންގެ ހިތާ ދެކޮޅަްށ  ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ އެބަ. އަޅުގަ ކައުންސިލުތަުކގެ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ. އެ ތަ ންތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ އެކްޓިވިްސޓުނަށް ވެގެންނުވާނެ ކަމަްށ ވެސް މިކަން އަުޅގަ

 435އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެަބސްވާންޖެހޭ އެބަ. އެފަދަ މަޤާމުތަކަށް ރާއްޖެތެރޭގެ ަކއުންިސލުތަކަށް ނުކުންނަ މީހުންނަކީ 

ތައް ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އެބަ. ވާންޖެހޭނީ ސިޔާސީ ކަންކަމުން އެއްކިާބވެފައި ތިބި ބަޔަަކށް ވާންޖެހޭ. އެ ބަދަލު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭން ކާކު ކަމެއް އެކަން ިއސްނަގަިއގެން ކުރާނީ. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް މި ފެށޭ ދައުރު 

ތެރޭގައި މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމަްށ އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހަށް 

ހަޅާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކަމެއް ެއކަން ުކރުމާއި ނުކުރުން އެއީ. ިމއަދު ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތަްއ ހުށަ

 440ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތި އުނދަގޫތަެކއް ުކރިމަތިވަމުން އެބަ ދޭ. އަދި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޑުމެން މިގޮތަްށ އެކުަލވައިލުމާ ގުިޅގެން މި ިބންތަކުގެ މަްއސަލަިއގަިއ ދެ ފެނިގެން މިދަނީ ލާމަރުކަޒީ ާޤނޫނު އަޅުަގނ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ބައްލަވާ! ވަރަށް މާތް  ތަނަކުން މިކަމުގައި ފައިޓުުކރަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަ

ދު ކޮބައިތޯ ޕާކުތައް؟ ޕާކުތަްއ މަޤްޞަދެއްގައި މާލޭަގއި ހެދިފައި ހުރި ޕާކުތައް ހެދިފައި ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަ

ހުރީ އެކިެއކި މީހުންނަށް، އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ރެސްޓޯރަންުޓ ހަދަން ދޫކޮށްފައި ހުރީ. މި ވާހަކަ ހުރިހާ ނޫސްތަކުަގިއ 

 445އޮތީ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިން ކޮން ކަމެއްތޯ؟ މާލޭގެ ހާބަރުގައި ހުރި ބިންތައް ބޮޑު އަގުަގއި ނީލަމުގައި 

ޔަކަށް ިވއްކާލީ. ކޮން ބަެއްއތޯ އެކަން ހުއްުޓވީ؟ ައޅުަގނޑުމެން ކޯޓަށް ގޮްސގެން ެއަކން ހުއްޓުވީ. ަޤއުމީ ޕާޓީން ބަ

ކޯޓަށް ގޮްސގެން އެ މައްސަލަ ހުއްޓުވީ. އެހެންނަމަ، މިއަދަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކަށް އާ ހަބަރުން އެ ފަންނަ 

އި ހުންނާނީ ކޮންމެވެސް ަބއެްއގެ ގެސްޓްހައުެސއް. ނޫންނަމަ ކޮންމެވެްސ އެްއވެސް ބިމެްއ ނުފެންނާނެ. އެތާނގަ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންތޯ ިމައދު އެ ތަނުަގއި ވަރަށް ގިނަ  މީހެއްގެ ގެެއއް އެތާނަގއި ުހންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 450އި އެ ަތނުގައި ަރއްޔިތުންނަށް އެހެްނ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ތަނެއް. އެތާނަގއި ހުރި ކުދިކުދި ފިހާރަތަކާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތައްތަްއ  ކަހަލަ ޚިދުމަތްދޭން އޮތް މޫނުމަތި ކަހަލަ ތަނަކުން އަޅުގަ

ނުޑމެންނަކަށް ތާއީދުކު ރެޭވކަށެްއ ބަދަލުކުރަމުންދިޔަ ތަން. މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކުރަްނޖެހޭ. މި އުސޫލަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ބާރު. އެކަމަކު އެ ބާރަކީ  ނެތް މިއަދަކު. ސިޓީ ކައުްނސިލުތަކަށް، ރަށު ކައުންސިުލތަކަށް އަުޅގަ

ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން އެ ީމހުން ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން ދޫކޮށްލުމެއް ނޫން. އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ 

 455ގޮުތގެ މަތިން. އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކޮށްފި ކަަމށް ވަންޏާ އޭގެ ދެރަޔާިއ  ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތާ ެއއްޮގތްވާ
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މެންބަރުންނެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް އެކަން  11ގެއްލުން ިމއަދު ކުރިމަތިލާްނޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މިތިބަ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ކުރިމަތިވާންޖެހޭނީ. އަދި ހަމަ އެހެން ކޮބައިތޯ؟ އަދި ހަމައެހެންމެ، މިއަދު އަ ޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ރަށްރަށުން ދީފައި ހުރި ބިންތައް އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގިއ 

މީހަާކ  އެ ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުާރ ަކއުންސިލެއް ޮއވެ، އެ ކައުްނސިލުގެ އެ މީހުންގެ ތެެރއިން މި ދެންނެވި ކަހަލަ

 460ދެކޮޅުވެިރވާ މީހާ އަށް ދީފައި އޮތް ބިންތައް ވަިކކުރަމުންދާަކން. މި ވެސް އުފަލާ އެކު ނޫންނަމަ ހިތާމަޔާ އެކު މިއަދު 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށް، މިކަމާ ދޭތޭރެގައި ައޅުަގނުޑމެން ބަހުސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ތ. އަތޮޅު ވިލުުފއްޓަށް 

ާޔ، ވިލުފުށީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް، ބަލައިލައިފި ކަމަށް ެވއްޖެއް

ތެލަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް ބިމެއް. އެ ބިން ިމއަދު ވެސް އެީއ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ަޓކަިއ ހަމަ ނުކުރާ މަސަްއކަތެްއ ނެތް، 

ވެސް އޭނައާ މި ދެްނނެވި ކައުްނސިލާ ދޭތެރޭގަިއ މީހުން އެއްެވއްޖެއްޔާ ެއއްވާ ތަނަކަށް ގޮސް އެްއވޭ. އެެހންނަމަ

 465ހިތްހަމަނުޖެހުން އޮވެގެން ޭއނަގެ ބިން ނަގަން މިހާރު ޮއތީ އަންގާފަ. މި މައްސަލަ ިމހާރު އޮތީ ކޯޓުަގއި. މިއީޯތ، 

ޖެހޭ. މި ތަނުގައި މުއްދަތެއް ަކނަޑއަޅާފައި ަބަޔކަށް ތަނެއް ދީފި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ިޚޔާލުތަފާތުވުމަކުން ބިްނ ނަގާކަށްނު

އެބަ ހުރި ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް މި ދެންނެވި ކަންތައްތަްއ ދިމާވެފަ. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީ ައކީ، ައޅުަގނޑަށް އެމް.ޑީ.ީޕެގ 

ވާހަކަ މިއަދު ދަްއކަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މި މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭަގއި 

ަވނަ ދުވަހަކީ ެއއީ މިތާނަގިއ  2111ޮއގަސްޓް  21ޑަށް ކަންތައްަތއް ޮކށްފައި އޮތް ފަރާތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އެންމެ ބޮ

 470ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވޯޓުދިން ގޮތުން އެ މެންބަރުގެ މުޅި ވިޔަފާރި ާއއި މުދަލާ، ހުރިހާ އެއްޗެްއ 

ވަހެއް. އެ މީހުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ދުވަހެއް. މިހެން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނެގި ދުވަހެްއ. ސަރުކާރަށް ނެގި ދު

 00ވެގެެނއް ނުވާނެ. މި ސަރުކާރުން ވެސް މިހެން ކަންތައް ކޮށްގެންނުވާނެ. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އޮވޭ. އެ މެންބަރަކު ެއ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ލިބޭ ބާރާއި އިޚްިތޔާރުގެ ދަށުން ޯވޓުލުމުގެ ޙައްޤު މެންބަރުންނަށް 

ދުވަހަކު ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުްނ އެ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅުައޅަިއގެންނުވާނެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް 

 475ޓަކައި ިމ ދެންނެވި ގޮތަށް ޮކށްފައި ހުރި އިްނވެސްޓުތަަކކީ އެީއ މާ ކުީރއްސުރެ ދީފަިއ ހުރި ތަންތަން. އެ ތަންތަްނ، 

ށް އެ ތަންތަން ބަންދުކުރަން އަންގަިއގެންނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނީ އެންމެ މީހަކަށް، އެންމެ ކުއްލިައކަ

ޕާޓީއަކަށް، ވަކި މީހަކަށް ވަިކ ގޮތަކަށް ކަންަތއްކުރާކަށް ޫނން. އަޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެްސ ވިސްނަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ 

 ކައުންސިލަރުންނަކީ... ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭން ތިބި

 

 480  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ވަގުުތ ހަމަވީ. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ 

ުރގެ ަވގުތު ަގޑިއި 2ރަޝީދު. މިއަދުގެ މި ބިުލެގ ބަހުސް ކުރިއަްށ ގެންދާއިުރ ދަންނަވާލަން. މި ބިލަށް ޖުމްލަ 
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ނަޑއެިޅގަިއވޭ. ެއގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ސިކުންތު.  22މިނެޓު  21ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  21ގަޑި  1ކަ

 1ސިުކންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  21މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޭއ އަށް  21މިނެޓު  21ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

ނުޑ މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ  1ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ  485މިނެޓު. އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  މަރުޙަލާގައި ވާަހކަފުޅުދެއްެކުވމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ

 ފޫރު މޫސާ އަށް. އަރުވަނީ ުކޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 490ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާުޙތަކަކީ އެ ޤާނޫނުގެ ބާރު 

ނުޑވާލުމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަ ކެއް، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި އިޞްލާޙުތައް ފާސްކޮށްަފިއ ކަ

ދެން އިތުރަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ބޭއްވުމުގެ ހަމަ އެްއެވސް ބޭނުމެއް ނެތް، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ޤައުމު މި 

ޢިއްޒަތްތެިރ  ،ހިނގަނީ ޑިމޮކްރެޓިްކ ނިޒާެމއް ކަމަށް ވާނަމަ ލާމަރުކަީޒ ޤާނޫނު މި ޤައުމުަގއި ހިންގަން އެބަ ޖެހޭ

އަހަރު ެވއްޖެ ދައުލަތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ރަށްރަުށގައި ުހރި ބިންތައް ދީގެން އުޅޭތާ.  111ރައީސް. 

 495ކޮންކަމެއްތޯ ވީ؟ ހަމަ އެްއެވސް ކަމެއް ނެތް. ހަމަ ދުނިޔެ އަށް އައި ގޮތަށް ހުރި ރަށްރަށް ހަމަ އަދިވެސް ގިނައީ. 

ނޫން. ނަރުދަމާއެއް އޮީތކީ ނޫން. ެފނެއް ލިބެނީކީ ނޫން. އެހެންީވމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ފަޅެއް ހެދިފައެއް ހުރީީކ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޖައިުބޭވ މިއަދު ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާތީ،  ހުރިއިރު، އަުޅގަ

މެއް ނުދިނޭ. އެއްވެސް ކައުންސިލަކުން ނޯންނާނެ ކައުންސިލުތަކުން ެއވެނި ކަމެއް ކުރާކަށް، މިވެނި ކަމެއް ުކރާކަށް ބި

ބިން ނުދީއެއް، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެާއއެްއކޮށް ެއްއވެސް ަކއުންސިލަކުން ފާސްޮކށްފައެއް ނެތް މި ސަރުކާރު 

 500އްެކވީަމ ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަކަށް. މިއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަދެ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  221ކަންތައްތައް ވަރަށް ޯގސްވާެނ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުޮކށް 

ލިޔެފައި ވަނީ، ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލުތަކަކީ މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ މިލްކުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ތަންތަނޭ. ދެން ކުދި 

ތަންތަނުން ވިއްކަްނވީ، ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ޤާނޫނު މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައި؟ މިއީ  ފިހާރަ ހުޅުވައިގެން ގުޅަތޯ އެ 

ސުވާލުއުފެދޭ ކަންތައްަތއް. އަޅުަގނޑުމެން ކީްއކުރަންތޯ މި މަޖިލީހުގައި އެަތއް މެްނބަރުންނަކަށް މުސާރަދީގެން 

 505ން ކީއްތޯ މި ކުރަނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެކޭ ިކޔަިއެގން މި ތަނަށް މެންބަރުން ހާޒިރުކޮްށގެ

އަޅުަގނޑުމެން ހަޖަމްކުރަން ދަސްކުރަންޖެހޭ. ސަރުކާރެއް ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާެމއްަގިއ އައިމަ އިދިކޮޅު ޕާޓީަތއް 

 އޮންނާނެކަން ެވސް ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ. އެއީ މިއަުދގެ ދުިނޔޭގެ ކަންތައްަތއް ހިނގަމުންާދ އުސޫާލއި ހަމަ އިނގޭތޯ.

ސަރުކާރެއް އޮތުުމގެ ބޭނުމަކީ އެ ސަރުކާރަކުން ބުނާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އާންހޫން، ކިޔަިއގެން ތިބުމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. 

ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލުތަުކގެ ިބމަކީ އެ ރަށްރަށުެގ ރަްއޔިތުންގެ ެއއްެޗއް ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެ ބިމަށް އެ ރަށްރަުށގެ 
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ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިއްެބވި   510ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުން ޭބނުންވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެެވންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ވެސް އެނގޭ މާލިއްޔަތު ާޤނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް. އަދި 

ދީފަިއ ެއ ޮއންނަނީ އެްއވެސް ހާލެްއަގިއ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން މި ބާރުތައް ޕެރަލަލްކޮށް

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިުލގެ މައްޗަށް އަތްބާނައިގެން އެ ބާުރތައް ނިގުޅަިއގަނެގެން އެ ީމހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 

ވެްސ ކުރާކަށް ނޫން، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ިހނގާ ހަރަކާތްތަުކގައި އެއް 

ނޑައެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއް،   515ކައުންސިުލގެ ބިލެއް ހިސޯރުޮކށްފައި ނުބޭއްވޭނެ. ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެއއީ. ެއހެންނަމަވެސް ރަށެއްގެ ކައުްނސިލުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާ ހިނދެްއގައި އެކަްނ 

ނޑުމެން ކަޅާއި ހުދުން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ފިނޭންސް މި ނިސްޓްރީ އަށް އެ ބާރު ޤާނޫނުން ދީފައި އެ ވަނީ. އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް އެބަ ޖެހޭ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ސާފުކޮށް ލާމަރުކަޒީ  ލިޔެފައި މިހިރަ އެއްޗެހި ަވރަށް ސާފުވާން އަޅުގަ

ގެންވާ ބާރުތަކާއި ހުރިހާ ކަމެއް. މި ޤާނޫނުގައި ހުދު ކަރުދާހުގައި ކަޅުން ލިޔެފައި އެބަ ހުރި ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބި

ނޑުމެން ވާހަކަދެއްކުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން   520ކަންކަން މިހެން ހުރިއިރުަގއި މި ބާރުތައް އުނިވާ އުސޫލުން އަޅުގަ

ޤަބޫލުކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫްނ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަުރކާރުން ހަޖަމުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން 

ކުުރވަން އެަބ ޖެހޭ. ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންގެ އަުޑއަހަން އެބަ ޖެހޭ. މި ަޤއުމުަގއި ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމު ފުާޅކޮްށ ބާރުވެރި

ހިންގަން އެބަ ޖެހޭ. މިކަން ހިންގޭނީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިުލތަކަށް ބާރުދީގެން. މިހާރުވެސް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކަށް 

ން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި އުޅެނީ. މި ކަމެއް ހަޖަމެއް ނުކުރޭ މި ޤައުމުގެ މުސާރަ ނޫން އެހެން އެއްޗެްއ ނުދީގެ

ނޑުމެން ހަޔާތުަގއި މި ައއި  ނޑު މި ދައްކަނީ މި ސަުރކާރުެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަުޅގަ  525 2ސަރުކާރުތަކަކަށް. އަުޅގަ

ން މުޅި ރައްޔިތުން ތިމާެގ ސަރުކާރުގެ ހާލަތު ވެސް ޮއތީ މިހެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރެއް ލިބުނީމާ ދެ

މުށްދަށުގައި ބޭތިއްބުމުގެ ނިާޒމެއް ނޫން މި ޤައުމުގައި އޮީތކީ. މި ޤައުމުގައި އޮތީ އެްނމެ ކުޑަ ރަށުގެ ރައްޔިތުމީހާ 

ވެސް ބުނާ ައޑުއަހަިއގެން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބާރު. އެ މީހުންގެ ރަށްރަށާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫނިއްޔާ އެ މީހުންގެ 

ގޮތުން ކަންަތްއކުރުމުގެ ބާރު މި ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ލިބިގެންާވއިރު މިއީ ލަުދވެތި  ފަޅުތަކާ ބެހޭ

 530ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ މި ބާރުތައް ަކނޑާލަްނ މަސައްކަތްކުރުަމކީ. މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތައް 

މި ޤައުމުގަިއ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީާމ،  ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި ދެން ިއތުރަކަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނެއް 

މި އިޞްލާޙުތަކަކީ ެއއްގޮަތަކށްވެސް މި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން ހެޔޮވާވަުރގެ ިއޞްލާޙުތަކެއް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެިރ 

ދަތް އުފުރާލުމަށް ޓަކަިއ ރައީސް. މިއީ ވަރަށް ނުލަފާ، މަކަރުވެރި، ހީލަތްތެރި ރޭުވމެއްގެ ދަށުން ކައުންސިލުަތުކގެ 

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކެއް. މި ކަމަކީ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާެމްއގައި ަރއްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ 

ނުޑމެން ޖެހޭނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މިކަްނ   535އުސޫލާިއ ހަމަތަކެއް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ލުން ކަންކަންކުަރން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އުޅެނީ ކައުްނސިލުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުދެިވގެން. ކުރާ އުސޫ
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ކައުންސިލުތަކަށް ބޭނުްނވާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ނުޮކށްދެވިގެން. އުޭޅއިރުަގއި ަސރުކާރުން ޢިލްޒާމުއަުޅވާފަިއ 

ަމކީ ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރނެ ކަމެއް ނޫން. ތެެދއް، އަނެއްާކވެްސ ަކއުންސިލުތަކަްށ ލިބިގެންާވ ބާރުތައް ެނގު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަބއެއް ކައުންސިލުތަކުން އެބަ ހުރި ގޯސްކޮށް ކަންަތއްތައް ކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް ގޯސްކޮްށ 

 540ނޫނު ކީއްެވގެންތޯ ކަންތައްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަަވޅުައޅާނެ ޤާނޫނުތައް މި ޤައުމުގައި އެަބ ހުރި. ޤާ

ތަންފީޛުނުކުރެވެނީ؟ ޤާނޫނު ހިނގަންޖެހޭނެ އެންމެންގެ މައްޗަށް ވެސް. އެންމެ ނިކަމެތި މީހާ އަށް ވެސް ޤާނޫނުން 

ނޑުެމންނަށް ފެނިއްޖެ، މާލޭގައި  ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭނެ. އެ ނުދެވިގެން މި އުޅެނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ބޭނުްނކުރަން ހަދާފައި ހުރި ޕާކުތަކާ އެްއޗެހީަގއި ރެސްޓޯރަންޓުަތކާ ެއއްޗެހި ހުޅުަވިއގެން ދިޔަ ވެސް ހަމަ ކުޑަކުދިން 

ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މަންޒަރު. މިއީ ކުރެވޭނެ ކަްނތައްތަކެއް ނޫން. މިހާރުވެްސ އެ ތަންތަން ނަގަންވީ އިނގޭތޯ،

 545ތަުކގައި ެރސްޓޯރަންޓް ނުހެދޭނެ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއީއ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުމަށް ޓަކައި މާލޭގައި ހަދާފައި އެހެރަ ޕާކު

އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ގޯސް ކަމެްއ ކުރިއޭ ިކޔާފައި ދެން ބާީކ ތިބި އެންމެން ވެސް ެއ 

ރައީސް.  ގޯސްކަުމގައި ބަިއވެރިކޮްށ، އެ މީހުންނަށް އަދަބުދިނުމަކީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ގޯސްކޮށް ކުރާ މީހާ އަށް އެ ގޯހަށް އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. ޤާނޫނު ތަންފީޛުވާންޖެހޭނެ. ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ރާއްޭޖެގ 

 އެންމެހައި ކައުންސިލުަތކަށް ެވސް ލިބެންޖެހޭނެ. އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލިބެންެޖހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ...

 550 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް. 

 

 555  ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

 صحابهأ و آله على و. والمرسلين األنبياء أشرف ىعل الموالس   الةالص  ا .العالمين رب   هلل الحمد `.

ޤާނޫނަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ  2111/2ޝުކުރިްއޔާ، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު  .معينجأ

ނުޑ ެއއްެޗއް   ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ގެ ޤާނޫނުައސާސީ ވުޖޫދަށް އައީ ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަށް 2111ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 560ބާރުތައް ގެްނގޮްސ، ރަްއޔިުތންގެ ފަރާތުން ރަްއޔިތުންެގ ވެރިކަްނ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި. މި ޤާނޫނުއަސާީސ 

ލާއިރުަގިއ ހުރިހާ ބާރެއް ވެިރަކން ހިންގާ ވެރިފަރާުތގެ؛ އެކުަލވައިެލވިފަިއވާ ުއސޫލާިއ ހަމަތަކަށް ބަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތްޕުުޅގައި އޮންނައޮތުމަކީ މި ޒަާމނުގެ ޑިމޮކްރަީސގެ ހަމަތަކާިއ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ 

ރަްއޔިތުން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ެއީއ ޢާއްމު އުސޫލުން މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. ިމ ކަމަށް ޓަަކއި 
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ބާރުވެރިކުުރވަން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތަރައްޤީ އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވެފަިއވާ 

ނޑުމެން އެންމެ ފަހުން މި އިޞްލާޙުކުރި  ނޑުމެން މިންޖުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ  565ނިކަމެތިވުމުން އަޅުގަ

ނޑުމެ ން ލިބިގެންދިޔަކަުމގައި ިވޔަސް ެވސް، މިކަމާ ގުޅިގެން ައއި ޤާނޫނުއަސާސީން މި ފޮނި އުއްމީދު އަުޅގަ

ސަރުކާރުތަކުން ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން އެކުަލވައިެލވުނު ަކުއންސިލުތަކަށް ެއއްެވސް ކަހަަލ ފުރުޞަތުތަކެއް ދީަފއެްއ 

އުއްމީދުގައި ވެސް  ނުވޭ. އަނެްއކާވެސް އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބުނު ފޮނި

ނަޑކީ މި ނިޒާުމގެ ތެރެއިން ކައުންސިެލްއގެ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ބޭުފޅުން އަތްައޅުްއވަން ުއޅުްއވާ ތަން. އަުޅގަ

 570އިސް މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދކޮްށފައިވާ މީހެްއ. ައޅުަގނޑަށް ެއނގޭ އޭުރގެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރުން ވެްސ ަކއުންސިލުތައް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ އަށް  ބާރުވެރިކުުރވާަފއެއް ުނވޭ. އާދެ! މިހާރު ައޅުގަ

ބަދަލުވަމުންދާކަން. ރާއްޖޭެގ ރަށްފުށުގައި ވެސް ކިަޔަވއިެގން ތިބި، ޤާބިލު މީހުން ެއބަ ތިބި. ެއ ރަށްރަށުެގ 

އްަތކުގެ ުއއްމީދުކުރާ ދަރިން އެ ތަންތާނގައި އެބަ ތިބި. އެ ކަންތައްތައް އެ ރަށްރަށުގެ ަތރައްޤީ އަށް ކުރެވޭ ކަންތަ

މީހުންނަށް ފުރުޞަތު އެބަ ދޭންޖެހޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން 

 575އްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކައުންސިލުތަކަށް ދެވިަފިއވާ؛ މި ރާއްޖެ އިން ކޮން ެއއްެޗއްތޯ އޮތީ، ިދވެހިރާ

ރަށްރަށުގައި އޮތް ބިންކޮޅު ނޫން އެހެން ކޮން އެއްޗެއްޯތ އޮތީ؟ އެ މީހުންނަށް އަމިއްލަ ތަރައްޤީ އަށް ދައުލަތުގެ 

ބަޖެޓުން އެއްެޗއް ދެވެނީކީ ޫނން. އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްަތކަށް ރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ސަުރކާރަކުން އަަޅއިލެވެީނކީ ނޫން. 

ށް. ޞިއްޙީ ހާލަތު އޮތީ ެއގޮތަށް. އެ ތަުނގެ ރަްއޔިުތން ނިކުމެ، އެ މީހުންނަށް ތައުލީމީ ހާލަތު އޮތީ އެގޮތަ 

މަސައްކަތްކުރަން އޮތް ފުުރޞަތު މިހާރު މި އުޅެނީ ގެއްލުވައިލަން. މި އިޞްލާޙުތަަކީކ އަޅުަގނޑު ެއްއގޮތަކަްށވެސް 

 580ރިކަމެއް ކައުްނސިލުތަކަށް ނުލިބޭ ގޮތަށް މި ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙުަތކެއް ޫނން. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި އެްއވެސް ބިްނވެ

ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުުނކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އެހެނެއް ނޫން. ކައުންސިލުތަކުން ކުާރ 

ގޯސް ކަންތައްަތއް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެ ކައުންސިލުތަކާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަުޅއަަޅއިގެން އެ ކަންކަްނ 

ކުރުމަކީ ެއއީ ނެތް ކަމެއް ނޫން. އެކަން ކުރުމަށް ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅާ. އެހެންވީމާ، އެ އިރެްއަގއި އޮންަނ ޙައްލު

ސަރުކާރަކަށް ެއކަން ކުެރޭވނެ. އެހެންނަމަވެސް ކައުްނސިލުތަކަށް ލިބޭ ހަމައެކަނި ބާރުވެރިކަން، އެ މީހުންނަށް 

 585ފުރުޞަތު ސަރުކާރަށް ނަަގއި ސަުރާކރުގެ މުށުތެރެ އަށް މީތި މި  ތަރައްޤީަގއި މަސަްއކަތްކުރުަމށް ލިބޭ ހަމައެކަނި

ގެނައުުމގެ ސަބަބުން މި ވާ ގޮތެއް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. ދައުލަތަށް މި ކަންކަން ކޮށްދެވެނީކީ ނޫން. 

ވަނަ ބާބު މި ކަމަށް  1 ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ދެވެނީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ޚާއްޞަކުެރވިފައި ާވއިުރގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ެއއްގޮަތކަށްވެސް ކުރަން ހެޮޔވާަވރު ކަމެއް ނޫނޭ. ކިހިނެއްތޯ 

ރަށުަގއި އުޭޅ ރައްޔިތުންނަށް މި ހުރިހާ  211އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނީ ސަރުކާރަކަށް ހުރިހާ ރަްއޔިުތންނަށް، 

 590ވޭނެ ކަމަށް. އެަތއް ހާސް އަހަރެއް ައޅުަގނުޑމެން މިހާރު މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ވޭތުކުރީ. ރާއްޭޖގަިއ ޚިދުމަތެއް ދެ
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ހާދަ ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުން އެބަ ިތއްބޭ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ނިސްބަްތވާ ައތޮޅުގައި މިހާރުެވސް ބަެއއް 

ނޑުމެން އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ  ރަށްރަށުގައި ްސކޫލެއް ނެތް. ކުދިން ކިަޔވަންދާނެ ތަނެއް ނެތް. މި ޒަމާނުގައި އަުޅގަ

ތިބޭ ނިކަމެތި ފަގީރުންގެ ވާަހކަދައްަކއި އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ އަމިއްަލ 

މަީތގައި ުއޅޭއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ދަރިން ދާނެ ސްކޫލެއް ނެތިފައި، ިކޔަވާނެ ގޮތެއް ނެތިފަިއ، ބިކަ ހާލުގައި މަގު

 595ދިވެހި ސަރުކާރުން އެކިެއކި ތަންތަނަށް، ސަރަހައްދުތަކަށް އެތައް ސަޭތކަ މިލިއަން ރުިފޔާ ޚަރަދު ވެްސ އެބަ ކުރޭ. 

މި އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ ރަްއޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ައވަހަށް ހޯދައިދޭން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ 

ޤާނޫނުގެ ރޫހާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަްއވާށޭ. ޤާނޫނުއަސާީސާއ އެްއގޮތަށް ސަރުކާރުން ޢަަމލުކުރަްއވާށޭ. އެ ފުރުޞަތު 

ރައްޔިތުންނަށް ދެްއވާށޭ. ަރްއޔިތުން ބާރުވެރިކުުރވާށޭ. އޭުރންނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަތރައްޤީ ައވަހަށް އަންނާނީ. 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި މި އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުްނވާ ކަްނތައްތައް ކުރެވޭނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ތާއީެދއް ނުކުރަން. އެހެނެއް ނޫން.   600ހުރިހާ ބިމެއް ދައުލަތަށް، ސަރުކާރަށް ނެގެން އެ އޮންނަ އޮތުން އަޅުގަ

ކައުްނސިލުތަކަށް ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކަން ހަނިކުރިކަމުގައި ވިަޔސް، ޮކންމެވެސް މިންވަރެއް 

 އޮތުމަކީ ެއއީ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއި  605ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ރިފާޢަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން  2111/2ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 610ޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވީތީ، ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަްށ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް މި ގެނެޭވ އި

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި މި އިޞްލާޙު ގެންނަން މާ ލަސް ވެސް ވެއްޖެ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުދަންނަަވން. އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ީޕ އަށް ލިބި، މާލޭަގއި ނެތް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ ާމލޭގެ ހާލަތު. މާލޭ ސިީޓ ަކުއންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ 

ނޑުމެން  ހުސް ބިންކޮޅެއް. ެއ ހެޔޮ ދެ ފޫޓު، ދެ ފޫޓުކަމުަގއި ވިަޔްސ އެ ތަން އޮތީ ވިްއކަިއ ހުްސކޮށްފަ. މިއީ އަުޅގަ

ށް މާލޭގެ ހާލަތު. މާލޭގައި ޕާކެްއ އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޕާކުަގއި ދިހަބައްތިރީސް ބަޔަްށ އެބަ އޮތް ހޮޓާ ހިންގުމަ

ނޑުމެން ޕާކުތައް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ؟ ކުޑަކުދިން ކުޅެން ނުވަތަ ޢާއިލާތަްއ   615ހުއްދަދީފަ. މިއީތޯ އަޅުގަ

ހިތްހަމަޖައްސާލަން އެއްވެލާެނ ތަންކޮޅެއް ނެތިގެން މާލޭ މަގުމަތީގައި ުއޅޭއިުރގައި މިފަދަ ޕާކުތައް ހަދަން މާތް 

އުންިސލާ ހަވާލުކުރީ. އެހެންނަމަެވސް މި ބިންތަކުގައި މިއަދު މަޤްޞަދެއްގައި ސަރުކާރުން އެ ބިންތައް ސިޓީ ކަ 
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ބިންތަކުގެ އަރާމު ލިބެންޖެހޭ މާލޭ ރައްޔިތުން މި ތިީބ މަގުމަތިވެފަ. އެ މީހުން އިށީނދެލާނެ ތަންކޮޅެްއ ނެތް. 

ކަމުން ުކޑަކުދިްނ އިށީނދެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި ކެފޭތަކުަގއި ބޮމުންދާ ސިނގިރޭޓާ، މި ކަންތައްަތކުގެ ައސަރު ބޮޑު

ނޑު ނިސްބަތްވާ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގައި މިފަދަ ކުޑަކުދިން އެއްވެލާނެ   620ގޮަވިއގެން އެ ތަނަށް ދާން ދަތި. އަޅުގަ

 2ތަނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ިގނަ ބަޔަކު ގޮްސއުޅެނީ އަުޅަގނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް ިކޔާ ގޮުތން ނަމަ، ހާބަރުގައި އޮންނަ 

ނޑަކަށް. ުކޑަުކދިން ގޮވަިއގެން ކައިިރވެލާނެ ރުއް ޕާކަށް. އެހެ ންނަމަވެްސ މިއަދު އެ ތަން ވެފައި މި އޮތީ ކުނިގޮ

ތަނެއް ނެތް. މުޅި މާފަންނު ހަޑިވެގެން މި ދަނީ ހާބަރު ސަރަހައްދުން. މުޅި ސަރަހައްދުގައި މި އޮތީ ބާ ވެހިކަލްތައް 

މި ކަންތައްތަކަށް ސިޓީ ަކއުންސިލުން ވަނީ ެއއްެވސް ، އެޅި، މުޅިތަން މި އޮތީ ކުިނގޮނަޑަކަށް ވެފަ. އެހެންވީމާ 

 625ވަރަކަށް ައޅައިނުެލވި ވަރަްށ ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފަ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ދެންމެގައި ރިޔާްޟގެ ވާހަަކއިަގިއ 

ޓީން ނެންގެވި ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން ބައިވަރު ބިންތަކެއް ވިއްކާލަންުއޅެ، ނަސީބު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އޭރުގެ ޤައުމީ ޕާ

އިސްނެގުމަކާ އެީކގައި ކޯޓު ައމުރެއްގެ ދަށުން އެކަން ވަނީ ހުއްޓުވިފަ. ހަމައެާއއެީކގައި ާތޖުއްދީނުގެ ފުރަގަހުަގއި އޮްތ 

ނޑުމެން މާލޭގައި  ހުސް ބިމުގައި ެވސް ވަނީ ުގދަންތަކެއް އަޅަން ަބޔަކަށް ިދގު މުއްދަތަކަށް ދޫކޮށްެލވިފަ. މިއީ އަުޅގަ

ޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ހުރި ހުސް ބިންތަކުގެ ހާލަތު. މާފަންނު ހުޅަނގުގައި ވެސްޓްޕާކު ނަމަކަށް ކިާޔ މި އޮތް ތޮއް

 630ރެސްޓޯރަންޓެއް ހެދި، އެ ތަނުގައި މަސަްއކަތްކުރަމުން ބަޔަކު ދަނިކޮށް އެ ެއގްރިމެންޓުގައި ބާކީ މުއްދަތުތައް އޮްއާވ 

ވެސް ވަނީ ބޮޑު ކަރަޕްޝަންގެ ޖަރީމާއެއް ހިންގައި ުކއްޔަްށ  އެ ތަން އިޢުލާންކޮށްލައި އެެހން ބަޔަކަށް އެ ތަން

ދޫކޮށްލެވިފަ. މިއީ ައޅުަގނުޑމެން މި ބިލުން އިޞްލާޙުކުރަން މަޖުބޫރުވާ ޙާލަތު. އަތޮޅުތަކުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނެޑއް 

ނަޑށް މާ ގިނަ އަތޮޅުތަކުގެ ަކންތައްތައް ހިނގާ ގޮެތއް ނޭނގެ. އެހެ ންނަމަވެސް މާލޭެގ ދައްކާކަށް ނެތިން. އަުޅގަ

ހާލަތު މާލޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ެއނގޭ. ހުސް ބިންތައް ލިބުމުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުން އޭގެ 

 635ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގި ގޮތް ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. މަޖީދީމަުގގައި އޮތް ޕާކު ސަރަހައްދަށް 

 2ަގއި އޮތް ރެްސޓޯރެންޓުގެ ސަރަހައްދު ބޮޑު. ގަލޮޅުަގއި ކުީރގެ ބާއިންޖީނުޭގ ކުރިމަތީ އޮތް ޕާކުަގއި ވުރެ އެ ތަނު

ރެސްޓޯރެންޓެއް ެއޅި، ެއއް ފިހާރަ އެޅި، ެއއް ގުދަން ެއ ތަނުގައި އެބަ ކުރިއަށް ގެްނދޭ. މި ތަނުގައި ވެސް މުޅި 

ްށލާކަށް ނެތް. ހަމައެާއއެީކގަިއ އެހެން ދިމާތަކުގެ ާޕކުަތްއ ވެސް ަރއްޔިތުން ބޭނުންކޮ 11އަކަފޫޓަށް ބަލާއިުރަގއި %

ވެސް، އާޓިފިޝަލް ބީޗު ަސރަހައްދުގައި ވެސް ސިޓީ ަކއުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބިންަތއް ވަނީ މި ފަދަ ނާޖާއިުޒ 

 640ސަުރކާރެއް ހިްނގާ ގޮތްތަުކގައި ބޭނުންކުެރވިފަ. ިމއީ މި ިއޞްލާޙު ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. ެއ ިއރެއްަގއި 

ފަރާތްތަކަށް އެ ބިންތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެްއގައި ަކއުންިސލުތަކާ ގުޅިގެން ތަރައްީޤކުރުމުގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުތަކަށް އެ 

ބާރު ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް، ދެންމެގައި ރިޔާްޟގެ ވާހަަކިއގައި ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން، ޔޫތު 

ރަށެްއގަިއ ސްޕޯްޓސް އެރީރާ އެޅުމަށް ަޓކަިއ މި އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ ބިްނ  22ފަރާތުން މި ައހަރު  މިނިސްޓްރީގެ

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔާ އެކީ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަދިވެސް ބިން ޔޫތު 
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 645ުޒވާނުންގެ ތަަރއްޤީ އަްށ މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ  މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުނުކުރާ ަކއުންސިލުތައް އެބަ ހުއްޓޭ. ިމއީ

މަސައްކަތަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް. އެހެން މިިނސްޓްރީތަކުން ެވސް މި ފަދަ އުނދަގޫަތއް ދިމާވާކަްނ 

ަކ ފާހަގަކުރެވޭ. އެގޮތުން ފިޝަީރޒް މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް ވަޑަިއގެން ވާހަކަަދއްަކވަމުން، އެ ބޭފުޅާ ވެސް އެ ވާހަ

ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ސިޓީ ަކއުންސިލުތަާކއި ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް މި ާބރު ލިބިގެންދާ ހިނދު، އެ 

ބޭފުޅުންގެ ސިޔާީސ ފިކުރާެއީކގައި ަޤއުމުެގ ތަރައްޤީ މަޑުެޖހޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނު އޮތުމަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ޭއގެ 

 650ޑުކޮށް ލިބެމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ގެއްލުން ނުހަނު ގުނަ އަށް، ނުހަނު ބޮ

ހަމައެއާެއކީަގއި މި ބިންތަްއ ސިޓީ ަކއުންސިލުތަކާ އަދި ރަށު ކައުންސިލުތަުކގެ އޮތުުމގެ ސަބަބުން ީމގެ ބިންތައް 

ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަްށ -ންޓިކުއްޔަްށ ދިނުމުގަިއ ެއ ބޭފުޅުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ެވސް ބަލަމުންދާން. މިއަދު އެ 

ބަލައިލިކަމުަގއި ިވޔަސް މާލޭގެ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުަގިއ ނަގާފައި ހުރި ނާޖާއިޒު 

ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާކަން މިއީ ހުރިހާ ދިވެހި -ކަންތައްތަުކގެ އެތަްއއެަތއް މައްސަލަތަކެއް އެންޓި 

 655ކަމެއް. ތަނެއް ކުްއޔަށް ދޭ ހިނދު، ތަބަކަކަށް ލަިއގެން ައއިސް ކިާހވަރެއްތޯ ދޭނީ އަހާލުމަކީ ެއ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ 

ކައުންސިލަރުންނަށް އޭުރގަިއ އެްއވެސް ލަދުވެިތކަމެއް ނެތި ކުރެވިފައި ހުރި ކަންަތއްތައް. ަބއެއް ކަންަތއްތަަކކީ 

ނުންވެސް ައޅުަގނޑަްށ އެނިގގެން ވެސްޓްޕާުކގެ އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެނގޭީތ ދަންނަވައިލާ ވާހަކަ. ަހމަޔަޤީ

އެގްރީމެންުޓގެ ކަންތަުކަގއި ސިޓީ ކައުންސިލުން ޓީމެއް ައއިސް އެ ބޭފުޅުންނާ ެއކީަގއި އެ ކަހަލަ ޖަރީމާެއއް ހިންގޭތޯ 

ލާންކުރެިވ، މަސައްކަތްކުރި. އެހެންނަމަެވސް އެ ތަުނގެ ވެރިން އެ ފަދަ ފުރުޞަތެއް ނުދިނުމުގެ ސަަބބުން އެ ތަން އިޢު

 660އެ ތަން އެހެން ބަޔަކަށް ައަވހަށް ދޫކޮށްލީ އޭރުގައި ހިނަގމުންދާ އެގްރީމެންޓެއް ވެސް ކުރިއަށް ޮއްއވާ. މިއަދު ެއ 

މައްސަލަ ވެސް ހިނގަމުންދަނީ ކޯޓުަގއި. އެހެންވީމާ، މިގޮަތށް މިކަން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުްނ އެ ތަންތަން ނަގާ؛ އަލަށް 

އެ ކަންކަން ކުރުުމގެ ފުރުޞަުތ ހަނިވެ، އެ ފަރާތްތަކުްނ އެ ތަންތަނަށް ެއ ތަންތަން ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ 

ހިންގުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެ ކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ހޯދަމުންގެންދިޔަ ފައިނޭންސާ އަދި އިންވެސްޓަރުން ހޯދައިފައިާވ 

އްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އިންވެސްޓަރުން ގެއްިލގެންދާަކން ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، މި ކަންތަ

 665 ބޮޑަށް މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުުކރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެ ރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.  

 670 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:



26 

 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގައި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ަހމަ ތިން ކަމެއް. އެއް ކަމަކީ 

ތަްއ އުފައްދަން އޮންނާީތވެ، މި ތަނުގައި ޕީ.ޕީ.އެްމެގ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީން ަކއުންސިލު

ކައުންސިލުތައް އުވާލުުމގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް މި ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވާ ވަރަށް އަޣްލަބިއްޔަތު ނެތީމަ، 

ނޑަށް ފެންނަނީ.  675އަނެއް  ހަތަރެސްފައި ބުރިކޮށްފައި ކައުންސިލުތަކެއް ނަމުަގއި ބޭްއތިބުން އެއް ސަބަބަކަށް އަޅުގަ

ނުޑ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ނޑަށް ފެްނނަނީ، މި ބިލު މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ އަުޅގަ ސަބަބަކަށް އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި ހުރި ހުރިހާ ފަޅުަރށްތަކާއި ގިރިތަެކއް ވިްއކަިއ ނިމިގެން، މިހާރު ރަްއޔިތުންެގ މުދަލާ ހަމައަށް އަތްފޯރުވާ 

ކައުންސިލުތަުކގެ ބާރުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިުރ، ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބަށް ދިޔައީތޯ؟ މިހާރު 

ރަށްރަށުގެ ވާހަކަ. އެ ރަށްރަށުގެ ވެރިންނަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަްނ ވެގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ 

ނޑުމެްނ   680މި ދައްކަނީ. ދައްާކއިުރގަިއ މި ތަންތަން ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި ހުރި ބިންަތކާ ެއއްޗެހީެގ ވާހަކަ އަުޅގަ

ފޭރިގަންނަން އުޅެންޖެހޭ އެއްެވސް ސަބަބެއް އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ. ދެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަީކ 

ނޑައެިޅގެން ދޮގެއް. ފި ޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ކައުންސިލުތަކުން ެއއްެވސް ަކހަލަ އެއްބާރުލުމެއް ނުދެނީއޭ. މިއީ ހަމަ ކަ

ނޑައެިޅގެން ދޮގުހައްދަާވފައި ވަޑަިއގެންނެީވ. އެ ދުވަހު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެްސ  ވެސް މި ތަނަށް ވަޑައިގެން ހަމަ ކަ

ނޑުމެން  އެ މަނިކުފާނު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި މެންޑޭުޓގެ ތެރެއިން ސުވާލުކުރާށޭ ކިޔާފަ. މެންޭޑޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

 685ަޖވާބުިދނުމަށް ފުރުޞަތުނުދެއްވާ. އެހެންވީމާ، ިމއީ މި ތަަނށް މިނިސްޓަރުން ައއިސް  ސުވާލުކުރީމަ ވެސް

ނަޑއެިޅގެން ހަދާފައި ހުިރ ދޮގު. ދެން ތަބަަކކަށް ަލއިގެން ކައުންސިލަރުން ބިްނ ވިްއކަމުންދާ ދައްާކއިުރގައި  ކަ

ނޑުމެންނަށް ައޑުިއވޭ ތަބަަކކަށް ލަިއގެން ރަށްތައް ިވއްކަމުން ަބއެްއ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހިތަށްައރަނީ އަުޅގަ

ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގައި މި ކަހަލަ ކިތައް -މިނިސްޓަރުން ހިނގާ ވާހަކަ ވެސް. ކޮބައިތޯ އެ ވާހަަކ؟ އެންޓި

މައްސަލަތޯ އޮތީ. އެ މައްސަލަތައް ނުބަލައި މި ވާހަކަތައް މިތާ ދައްކާއިރުަގއި ސަރުކާރާ މި ބިންތައް ހަވާލުކުރީމަ ވަކި 

ނޑުެމން އެބަ އަުޅވަން ސަރުކާުރެގ ބޮލުގައި ވެސް. ކޮަބއިތޯ ެއ ކައު  690ންސިލަރުންގެ ބޮުލގައި ައޅުވާ އިްލޒާމުތައް އަުޅގަ

މިނިސްޓަރުންނާ މި ބިންތައް ހަވާލުކުރީމަ އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު ކޮން ކަމެއް ކުރާެނ ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ؟ 

އުޅެނީކީ މި ބިންތައް ނަގަންއުޅެނީ ޮކން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނިގެގނެއް ނޫން މި 

ކައުންސިލަރުންގެ ހަތަރެސްަފއި ބުރިކޮށްފައި މި ތަންތަނުން ވެސް މި ބޭފުޅުންގެ ޖީބަށް އެްއޗެއް އިތުރަށް އެޅޭޯތ 

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުގެ ، ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. މި ތަނުގައި ަކއުންސިލަރުން އެއްާބރުލުންނުދޭ ވާހަކަ ދައްކާއިރުަގއި

 695ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގަިއ، ައއްޫޑ ސިޓީ ކައުންސިލަރުން އެ އޮތީ ކޫްއޑޫ އަށް ޮބޑުސިންާގ ބިމެއް ހިތަދޫން ދޫކޮށްފަ. 

ކޮބައިތޯ ކުރި މަސަްއކަތަކީ؟ އަދިވެްސ މި ތަނަށް ައއިސް ލަދެއް ނެތިގެން މި އުޅެނީ ަހމަ މި ތަނުގަިއ ައއިއްަސ ިމ 

ންކަން ނުކުެރވިގެން މި ުއޅެނީ ބިން ނުދޫކޮށްގެންނޭ ކައުންސިލުތަކުން. ެދން އަނެއް ކަމަީކ، މިވެިނ ވާހަކަދަްއކަނީ ކަ

ކައުންސިލަކުން ިމވެނި ގޮތަކަށް ކަންތަްއ ކުރީޭއ ިކޔާފައި ހުރިހާ ކައުންސިލުަތކަކަްށ އަދަބު ދޭންޖެހޭ ކަމަކަްށ 
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ުޒރޭލްގެ އުސޫލުތޯ؟ ަވކި ބަޔަުކ ގޮސް ތަނަކަށް ބޮންއެޅީަމ އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. މި ސަރުކާރުން ގެންގުުޅްއވަނީ އި

 700އައިްސ، ދެން އެ ތަނުަގއި ތިބި ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނާިއ މުސްކުޅިންނާއި އަންހެނުންނާ މަރަމުންދާ އުސޫލުން، މި 

ބިންތަކާ ެއއްޗެިހ ތަނުގައި ވަކި ަކއުންސިެލއްެގ ވާހަކަ ދަްއކަދައްކާަފއި ދެން މި ދައްކަނީ ހުރިހާ ކައުްނސިލުތަކެްއގެ 

ނޑަކަްށ  ނަގަިއ، ހުރިހާ ކައުންސިލުަތކެްއގެ ހަތަރެސްފައި ބުރިކުާރ ވާހަކަ. އެހެން ެއކަން ކުެރވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ހުރާ ކަުއންސިލު ނިކަން ބައްލަަވއިލަްއވާ. ހުރާ ަކއުންސިލަކީ، އެ ކައުންސިުލގައި ހުރި ބިންތަާކ 

ށްގެްނ ެއ ރަށުގެ ނަރުދަމާ ާއއި ފެާނިއ ކަރަންޓާ ދެން ހުރި ހުރިާހ ޚިދުމަތްތަކާއި ސަުރކާރުން އެްއޗެހި ބޭނުންކޮ

 705ނުކޮށްދޭ ހުރިހާ ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެމުން ެއ ދަނީ ހަމަ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުން. މި ކަހަލަ 

ނީ. މި ކައުންސިލުތަކުން ނަމޫނާ ނަގައިގެްނ ކައުންސިލުތަުކގެ ވާހަކަ ީކްއވެގެންތޯ މިތާނގައި ނުދެްއކިެގން މި އުޅެ

ދެން ހުރި ކައުންސިލުތަުކެގ ވެްސ ކަންތައްަތއް ރަނަގޅުކުރަްއވަިއ، ކަންތައްަތއް ެގންދަވަންވީ ގޮތް ދަްސކޮށްދީ، 

ގޮްތ ޓްރެއިނިންދީ، އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ މުދާ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ރަށްަތއް ތަރައްޤީކުރާނެ ގޮތް 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ދަްއކަންވީ؟ ވަިކ  ދަސްކޮށްދޭންވީމަ، އެ މީހުންެގ އަތުަގއި ހުރި މުދާ ފޭރޭ ާވހަކަތޯ އަުޅގަ

 710ބައެްއގެ މެޖޯރިޓީ މި މަޖިލީހަށް ލިބުމަކީ، އޭގެ މާނަ ައކީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަަކށް އަރަިއގަނެ، އެ މީހުންެގ 

ނެ، އެ މީހުންގެ ބިންތަކާ އެއްޗެހި ނިގުަޅއިގަންނަްނީވ ސަބަބެއް ނޫން އިނގޭތޯ މުދަލާއި ފައިސާ ނިގުޅަިއގަ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވޯޓަށް ދިނީ ސަރުކާރާއި މަޖިލީހާ ގުޅިގެން 

ަރއްިޔތުންގެ ަކއިރީ ސަުރކާރަށް  މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިދާނެަކމުގެ ވާަހކަތަކެްއ މި ބޭފުުޅން ދެއްެކވީމަ. ޮގސް

ޖެއްސުންކުރަނީއޭ މަޖިލީހުން؛ އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ މެޯޖރިޓީ ދިނީމަ ތިމަންމެން ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްދޭނަމޭ 

 715ކިޔާފައި ދެން ިނކުމެ ައއިްސ ސަރުކާރަށް، މި މީހުންނަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުނީމަ ރައްޔިތުންގެ އަުތގަިއ ހުރި ބިންތަްއ 

ށެއް ނޫން މި މީހުންނަށް ދީފައި އޮތީ. މިއީ އިޞްލާޙުތަކަށް ނިކަން ތި ބޭފުޅުން ބައްލަަވއިލަްއވާ. ނިންމާލަމުން ފޭރޭކަ

ޖަހައިލާފައި މި އޮންނަނީ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނު ފާސްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ 

ްއޔަށް ދީފަިއވާ ބިންބިމާއި ފަރުތައް، ބިމާ ބެހޭ ވުޒާާރގެ ދަށަށް ބަދަލުވާނޭ. އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުްނސިލުތަކުން ކު

މިއަށް ކިޔަނީ ފޭރުން އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިހިނެއްތޯ؛ ދެން އެްއެވސް މަސައްކަތެއް ކިހިނެއްތޯ 

 720ން ފޭރިގަތީމަ. މިހާރު ވަށަިއގެްނ ކައުންސިލުތަކުން ކުރާނީ ކުދިކުދި ރަށްތަކަށް ލިބިފައި އޮތް ބިންކޮޅު ވެސް ސަުރކާރު

ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަތުލާަފއި، ދެން އެންމެ ފަހުން ގޮއްސަ ބުނާނެ ލައިގެން ހުރި ޖަނގިޔަލަށް ދާންދެން ދޭށޭ 

 ސަރުކާރަށް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު  725މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް.

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު 

 730ދިވެހިާރްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ، 2111/2ޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަ

ނޑު ެއްއެވސް ވަރަކަށް ާތއީދުނުކުރާ ާވހަކަ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން.  ޤާނޫނަށް މި ގެންނަން އުޅޭ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ން ތަާޢރުޟުވާ އިޞްލާޙެއް. ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެތެރޭެގ ހުރިހާ އާދެ! މި އިޞްލާޙަކީ ލާމަރުަކޒު ޤާނޫނާ ހަމަ މުޅި

ނޑަކަށް ދުއިސައްަތވަރަކަށް ރަށުަގއި މި ތިބަ ކައުންސިލުތަކުގެ ައތުން މި ބާވަތުގެ ބާރުތައް  ރަށްތަކެއްަގއި ގާްތގަ

ދަންނަވާ ނަމަ،  ނެގުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ހުއްދަކުރާ ކަެމއް ނޫން. އަދި އެހެން އިބާރާތަކުން

 735ދެންނެވިދާނެ ހަމަ މިވީހާތަނަށް ކީހާ ޅެން؛ މުސްކުޅި ިއބާރާތަކުން ދަންނަވަންޏާ ކީާހ ޅެން ފަރިއްސަްށ ީވއޭ. 

ނޑު ވަރަށް  އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަާސސީެގ ރޫހާ ޚިލާފަށް މި ފަދަ އިޞްލާޙެއް އަސްުލ ސަރުކާރުން ހުަށހެޅުއްވީތީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މަޤްޞަދަކީ ކުށްކުރާ މީުހން ނުވަތަ ކުށްކުާރ ބަޔަުކ ހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެ ންެގ ނިޔަތަކީ އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކުރުން. މީހަކު މީެހއްެގ ފިހާރައެއް ފަަޅއިލީމަ ކުށްކުރުން ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި ެއ ފިހާރަ ސަރުކާރަކަްށ 

ކުރަންޖެހޭ ގޮަތކަށް އިޞްލާޙުކުރުން ކަމަށް ނުނެގޭނެ. އެ ަބޔަކު ހޯދަިއ، އެ ބަޔަުކ ޤާނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިން އިޞްލާޙު 

 740އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޫރހާ ޚިލާފުވާ މި އިޞްލާޙު، އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ވެްސ 

އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. ދެން ދަންނަވާލަން އޮތީ ތަންފީޛުުކރުން. ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުަޙލާ އެްއވެސް ވަރަކަށް އަދި 

ންސިލުތަކުން ކަމަށް ިވޔަސް، މިނިސްޓްރީތަކުން ަކމަށް ވިޔަސް އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަށް ހިނގާ ކަމަކަށް ކައު

ނުޑ  އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ކައުންސިލުތަކުން ެއއްބާރުލުންދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އުްނސިލުތަކަކީ ޣައިުރ ޤާނޫނީ ޮގތުން ބިންތަކަށް ޢަމަލުކުރެޭވ ފާހަގަކުރަނީ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރށްތަކުަގއި އޮްތ ހުރިހާ ކަ

 745ކައުންސިލުތަަކކަށެއް ެވގެންނުދާނެކަން ޔަޤީން. އެހެންވީމާ، މި ފަދަ ޤާނޫނެއް، މި ފަދަ ޤާނޫނެއް ފުރިހަމަކޮށް 

ސޫލުން ހިނގަމުންދާ ލިބިފައިވާ ހިނދު ައޅުަގނޑުެމން މިއާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް ފާްސކޮށް، ލާަމރުކަޒީ އު

ފުރިހަމަ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ބަލަިއގަނެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. ކަރަޕްޝަން 

ނޑު ދަންަނވާީނ  ހުއްޓުވޭނީ ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު މަަސއްކަްތކޮށްެގން. އަުޅގަ

ސް ހުރި ަބއެއް ކުދިކުިދ ފަޅުރަށްތަކާ ެއއްޗެހިަތއް ބައެއް ފަރާތްތަކަްށ ުކއްޔަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގަިއ ވެ

 750ދޫކުރަމުންދާއިރު، ކައުންސިުލތަކަށް އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ފައިސާެއއް އެްއޗެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތި، މިހާރުވެސް އެ 

ނޑުމެން ހުއްޓާލައި ކައުންސިލުތަކަްށ ކަންކަން ެއގޮތަށް ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ެއ ަކންކަން ވެްސ  އަުޅގަ
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ބާރުދީ، އަދި ޤާނޫނަށް ބޯނުލަނބާ ކައުންސިލެއް އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ވާހަކަދެެކިވގެން 

އިޞްލާޙުކުެރވޭނެ މަގު އަުޅަގނޑުމެން އިޚްތިޔާރުކުރަްނވީ. އެްއވެސް ހާލެއްަގއި މި ޤާނޫނަކަށް، މި އިޞްލާޙަކަށް 

 އް ނުކުރަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ތާއީދެ

 755 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ޢާރިފަށް.  

 

 760 ދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަ

`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ޭބނުން، މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ފުރަތަމަ ވެްސ އަުޅގަ

ން ހުށަހަޅަިއގެންުއޅޭ ބިލެއް ނޫން. ިމއީ ވިުލފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް. މިީއ ސަރުކާރު

މެންބަރު އޭނާގެ އަމިއްލަ ހަިއސިއްޔަތުން ހުށަހަޅުއްަވިއގެން އުޅުްއވާ ބިލެއް. ދެންމެއަކު ާވހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ބޭފުޅަކު 

 765މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ. މިއީީކ  އެކަން ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފޮނުއްވި އެްއޗެކޭ ވިދާުޅެވވުނީތީވެ ހަމަ

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިގެން އުޭޅ ބިލެއް ނޫނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ 

ބެވި އަތޮޅު ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ހިންގަްނވާނީ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން. މިތާނގައި އެބަ ިތއް

ކައުންސިލަރުންގެ ަހއިސިްއޔަުތން މަސައްކަތްޕުޅު ފާއިުތވިތާނގައި ކުރެްއވި ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ކަމުގައި ހުރި ދައްާޗއި ވޭން. އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ 

 770ށުގެ އަތޮޅުތަުކގެ ކައުންސިލަރުން ހިއްސާކުރަްއވާފައި ހުރި އަިދ ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުެގ އަޅުަގނޑުމެންނާ ރަށްރަ

ނޑުމެްނގެ ކިަބއިަގއި ވެސް އެބަ ހުރި. އަސްަލކީ  ކައުންސިލަރުން ހިއްާސކޮށްފަިއ ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ވެްސ އަުޅގަ

އި މި ބުނާ ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިާރއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔ ޤާނޫނުއަސާީސގަ

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ވުޖޫދުކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކެއް ހުރި ޤާނޫނެއް. މިހެން 

ނޫނު އެތިކޮުޅކޮޅު ގެނެްސގެން ިއޞްލާޙުކޮށްގެން ާވކަށެއް އޮްތ ޤާނޫނެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅި ޤާ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި ހުިރ   775ގެނެސްގެްނ؛ މުޅި ޤާނޫނު އަލުން މުޠާލިޢާކޮށްގެން، މިހާރު ފާއިތުވިތާނގަިއ އަުޅގަ

ދަތިތަކާއި ކޮން ގޮތަކަށް ޮކންކަމެއް ކޮށްގެންތޯ ފަސޭހަާވނީ. ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބޭނީ 

ނާ ުއސޫލުން އެ ފޮނިމީރުކަން ލިބޭނީ ކޮން ގޮތަކަށް މި ޤާނޫުނ ވަނަ މާއްދާގައި ބު 221ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އެނގޭނެ. ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަަކ އަކީ އެލް.ޖީ.ޭއ ެއއީ އިދާރީ  ބައްޓަންކުރެިވގެންތޯ އަުޅގަ
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އް. ސަބަބަކީ، އަޮތުޅ ދާއިރާތަކުެގ ބެލެނިވެރިޔާ. ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތަ

 780ކައުންސިލުތަާކއި ރަށު ކައުްނސިލުތަކާ އަދި ސިޓީ ަކއުްނސިލުތަކުން އެ ބޭފުޅުންނާ ިހއްސާކޮށްފަިއ ހުންނާނެ ބައިަވރު 

ވާހަކަތައް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރުަގއި އެބަ ވިދާުޅވޭ ބަެއއް މީހުންގެ އަުތގައި މެޖޯރިޓީ 

ކަން ކުރަނީ މިހެންނޭ. އެ ބޭފުޅުން އެހެން ވިދާޅުާވއިރު އެ ބޭފުޅުން އެއީ ފުރަތަމަ މިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން  އޮތީމަ

ނޑުމެން އެަކކު  މިތާނގައި. އެހެންވީމާ، ހަމަ ދިވެހިބަހުން ބުނާހެން އަނެއް މީހާގެ އޮންނަ ނަޖިސްބުރި ަދއްކަން އަުޅގަ

އި. ކަން ކޮށްފައި ުހރީ މިހެން. ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ އޮތަސް، ނެތަސް ތިމަންނަ ވެސް ިމއަދަކު ތާހިރެްއ ނޫން ޙަޤީޤަތުގަ

 785ކަން ކުރާނީ މިހެންނޭ ކިޔާަފއި ރަީއސް ނަޝީދު ވިދާޅުީވ. ޗާޓުން ބޭުރގަޭއ ތިމަންނަ އުޅުްއވާނީ، ރައީްސ ނަޝީދު 

އެެހންވީމާ، މާ ރީތި ވާހަކަތަކެއް  ވިދާޅުީވ. ތިމަންނަ ޕާޓީ ނޫން މީހަކަށް ހޭއަރުވައިލާނަމޭ ިވދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު.

ދެއްކޭކަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަާރތުން މިއަދަކު އައިހެއް މިގޮތަކަެށއް. އެހެންނެއް ނޫން. މީގެ އަސްލާ އެްއގޮތަށް 

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ީމގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ މި  ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ ނަމަ، އަުޅގަ

މަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤައުމު ހިންގުމުގެ ރޫހާ ޚިލާފް ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. މިތާނގައި ުކޅުދުއްފުށީ އުތުުރ ބުނާ ލާ

 790ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ވިދާުޅވި، އެ ބޭފުޅާ ވިދާުޅވީ ވަަރށް ރަނގަޅަށް. އެ ބޭފުޅާގެ 

ޓީން ސަރުކާުރ ހިންގެވިއިުރަގއި ވެސް ކަން ކޮށްފައި ހުރީކީ ލާމަރުކަީޒ ސަރުކާރުން ނޫނީ އެ ބޭފުޅާ ނިސްބަތްވި ޕާ

ނޑުމެންނަށް. ތެދުބަހުން ވާހަކަދަްއކާ ބަޔަކު ނަމަ،  ޤާނޫނާ އެއްގޮަތކަށް ނޫނޭ ވިާދޅުވި. އެހެން ވިދާުޅވެވެން ވާެނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުށު ން ޯގހެއް ހުރިއްޔާ އެ ގޯްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުނެވެންެޖހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކޮްށގެން ނޫންތޯ އެހެން މީހަކާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކުެރވޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު މި އިޞްލާޙުކުރަން 

ނޑު ހަމަ ބޭނުން މިސާލަކަށް ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ަކއުންިސލެއް އޮތް ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ   795ގެނަިއއިރުަގއި އަުޅގަ

ންނަށް ފެނިފައި އެބަ ހުއްޓޭ. ދެން އެ ބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ތިބޭ ބަޔެކޭ. އެ މީހުން ރައްޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެ

ކައިީރގައި އަހާފަެއއް ނޫން، ނޫނީ ރައްޔިތުްނގެ ގާުތ ޚިޔާލެއް ހޯދުމުގެ ވޯެޓއް ުނވަތަ ެއ މީހުން އެކޮށްލާފައި 

ފައެއް ނޫން ކަންކޮށްފައި ހުރީކީ މިހާތާކަެށއް. އެހެނެްއ ނޫން. ވަރަްށ ތިމަންނަމެން ކަންކުރަން މި އުޅެނީ މީހެންނޭ ބުނެ

ހަމަ ރަނގަޅު، ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިންގާ ކައުންސިލުތައް ެވސް މި ރާއްޖޭގައި އެބަ ހުރި. 

 800އްަކވަމުން މިތާ ކައިިރ އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން މި ކަންތައް. ދެންމެއަކު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާަހކަފުޅުދަ

ނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ހއ. ވަށަފަރު، ހއ. ފިއްލަދޫ،  ރަށެއްގެ ވާހަކަ ެވސް ވިދާުޅެވއްޖެ. ހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ހއ.ކެލާ ތަންތަން މީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިންގާ ކައުންސިލުތައް ހުރި ތަންތަން. މިހާރު އިރާދަކުރެްއވީތީވެ ވަރަްށ 

ނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވަީނ ބިންތަކުގެ މިލްކުވެިރކަން ރަނގަޅަށް އެ  ބޭފުޅުން މަަސއްކަތްޕުޅު އެބަ ކުަރއްވާ. އަުޅގަ

ކައުންސިލަށް އޮތެއް ކަމަކު އެ ބޭފުޅުން އެބަ ހޯދަންޖެހޭ މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ވެސް، މި އިޞްލާޙު އޮތްތާ 

 805ނިސްޓްރީން އެބަ ޖެހޭ ހުއްދަތަކެއް ހޯދަން. ބާއްވާަފއި މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ވެސް ހައުިސން މި
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އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ އެ ބިން، މިލްކުވެރިކުރުމުގެ ބާރު ނޫނިއްޔާ ޤާނޫނުން އެ ފުރުޞަތުދީފައި އޮތޭ ކިޔާފައި ަވކި ވާ 

. ފަސޭހައެއް ެވސް ނެތް. ހަމަ ސަރުކާރަށް ބޭނުންނޫނިއްޔާ މިހާތަނަށް ހުރީ ހަމަ އެްއވެސް ކަެމއް ނުކޮށްދީފަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ާވހަކަދައްކަންވީ ވަރަށް ހުޅުިވެގން ތިބެ. ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާ ެއުކ 

ވާހަކަދަްއކާ ނަމަ ބުނަންވީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ، ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ މި ުބނާ ރޫހާ އެްއގޮތަކަށް ނޫޭނ 

 810ހެދިފައި އޮތީކީ. އެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަިއިއރު މިތާ އިން މެންބަރެއްެގ  މުޅިއަކުން މި ޤާނޫނު އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ނޑު ެވސް މި ވާހަކަދަްއކަނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މާ ފަޚްރުވެރިެވވޭކަށް އޮތް ޤާނޫނެއް ނޫްނ  ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ަތއް އަޅުަގނޑުމެން އެްއކޮށްގެްނ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެީއކީ. އޭަގއި އެބަ ހުރި ބައިވަރު މައްސަލަތައް. އެ މައްސަލަ

ގެނެސްގެން އެންމެން ތިބެގެްނ މި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ މި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ މި ބުނާ ރޫހާ އެއްގޮްތާވ 

ނޑުމެންނަށް ނުހޯދޭނެ.  ގޮތުގެ މަތިން ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖެ ހިްނގޭނެ ެއްއވެސް ގޮތެއް ައޅުގަ

 815ކު އަނެަކކާ ދިމާލަށް ގާބުރި ެއއްލަިއ، އެްއޗެހި ުއކަިއ، ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތްކޮށްގެނެއް އަޅުަގނޑުމެން އެކަ

ނުޑގެ ހަމަ މީގައި އެބަ ހުރި ބަެއއް ަކހަލަ ކަންކަން އަޅުަގނޑަްށ  މިކަން ވާކަށެއް ނެތް. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ތާއީދުކުރެވޭ. މިސާލަކަށް ރިޔާޟް ރަޝީދު؛ ވިލުފުީށ ދާ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ވިދާުޅިވ އެ ބޭފުޅާގެ ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ ދާއިާރގެ އެންމެ ބޮުޑ ރަށް، ވިލުފުށީގައި ވެސް 

ށް އެ މިހާރުވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަކުއންސިލެކޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ެއ ރަށުގެ ރަްއޔިތަކަ

 820ކައުންސިުލގެ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ހިތްޕުޅާނުވާތީވެ އޭނާ އަށް ގޯނާތަެކއް ކުރަމުންާދ ވާހަކަ. މީ ކުރެިވގެްނވާނެ 

ކަންތައްތަެކއް ނޫން ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަދި ކޮންެމ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްިވޔަސް. ކޮންމެ ސިޔާސީ ފިކުރެއް 

ފިކުރެްއގެ މެޖޯރިޓީއެއްތޯ؟ ެއއީ އިރަެލެވންޓު ކަމެއް. ރައްޔިތުންނަށް  ހުއްޓަސް. ކައުްނސިލުަގއި ޮއތީ ކޮން ސިޔާސީ

ދޭންޖެހޭނެ ޚިދުމަތް އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަންމަތީގައި؛ ިމ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުތައް ައޅުަގނޑުމެން 

ދިވެިހ ރައްޔިތުނަށް ފަހިކަމާިއ އެންމެން ބަލާފައި މުޅި ޤާނޫނު ގެނެސްގެްނވިޔަސް ިމކަން ވީހާވެސް ައވަހަކަށް 

ނޑުމެްނ ކެމްޕެއިންތަކުަގއި ނޫނިއްާޔ   825ފަސޭހަކަމާ އެއްކޮށް ކައުންިސލުތައް ހިންގޭނެ ގޮތެއް އެބަ ހަދައިދަންޖެހޭ. އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ ދަތުރުތަުކގައި ިވޔަސް އަދި ނޫނީ އަިމއްލަ ދަތުރުތަކުަގއި ވިަޔސް ަރށްރަށަށް އަރައިލީމާ ފުރަތަމަ

ކައުްނސިލަރުން މާ ގިނައޭ. ކީއްކުާރ ބައެއް ހެއްޔޭ؟ ެއއް ބަޔަުކ ދަނީ މަހަށޭ. އަނެއް ބަޔަކު  1ވެސް ިއވޭ އަަޑކީ 

ދަނީ ވަލަށޭ. އަނެއް ަބޔަުކ ދަނީ މިވެނި ތާކަށޭ. މިަކހަލަ ބައިވަރު އިޫޝޒް ހުިރ ޤާނޫނެއް މީ. އެހެންވީމާ، 

ޅު އަދަދެއް ަކއުންސިލަރުންެގ ނިސްބަތެއް ވެސް އެަބ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ތިބެގެން އެންމެ ރަނގަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ. ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ ތިމަންނަ ދާއިރާގަިއ ސްކޫެލްއ   830ކަ

ނޑުމެން އެބަ ބަަލންޖެހޭ . އެ ރަށުގައި ްސކޫލްެގ ނުހުރެއޭ. އެ ސްކޫލް ނެތުނީ ކީްއވެގެންތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ ަކއުންިސލަރުން ގިނަ. މީ ޙަޤީޤަތް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަކއިީރގަިއ އޮންނަ ރަށަށް ބޮއްކުާރަގިއ 
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އެބަ ދޭ ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން. އެހާވެސް މަދު މީސްކޮޅެއް އުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ރަށުގެ ސްޫކލްގައި ިކޔަވާ ދަިރވަރުންނަށް 

ންސިލަރުްނގެ އަދަދު ގިނަ. އެހެންވީމާ، މިހުރީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެފަިއ ހުރި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް. ވުރެ ކައު

 835އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަރަށް ވުރެ ރިކަރެންޓް ަޚރަދު އެހާ ބޮޑު. އިހަށްދުވަހު އަޅުަގނޑާ ދިމާވި ފިނޭންްސ 

ައކީ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ. ވިސްަނވާ. އަދި ކޮބާ ރިކަރެންޓު ޚަރަދު؟  11މިނިސްޓަރު. ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ %

ވަަރކަްށ، ިވއްސަކަށް އިންަސއްތަ  16ވަރަކަްށ،  11އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަށް ބާކީ އޮންނަނީ 

ނޑުމެން ހުރިހާ މީހުން ތަރައްޤީ އެބަ ބޭނު ންވޭ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ގިނަަވގެން ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކަަމކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަީނ އެގޮތަށް. އެސް.އީ.ެޒޑް ބިލަށް ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ތަރައްޤީ ގެނެވޭނެ. އަުޅގަ

 840އިރާދަފުާޅއި ރަޙްމަތްފުޅުން މާތްކަލާނގެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދުުރ ނޫން މުސްތަޤުބަލެއްަގިއ هللا ވޯޓުދެްއެވވީމަ 

ނޑު މި އަޅުަގނޑުމެން މި އެދޭ ހެ  ޔޮ ބަދަލުތައް އަންނަ ތަން ފެންނަންފަށާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން  ދަންނަވަނީކީ އޯވަރަނއިޓުން މި ހުރިހާ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ އެކޭ ނޫން. މި ޤާނޫނަށް ވެސް އަުޅގަ

ންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. ވަރަށް ބަިއވަރު ވަރަށް ހުޅުވިަފއި އޮތް ވިްސނުމަކުން ވިސްނަިއގެން ހެޮޔ ބަދަލުތަކެއް ގެ

މައްސަލަ ހުރި ޤާނޫނެއް. މި ޤާނޫނު ހިފައިގެން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އިށީނދެގެންނޫނިއްޔާ މިހެން ގެންނަ އެއް 

 845އިޞްލާޙެްއ، ދެ އިޞްލާޙަކުްނ ނިމޭނެ މައްސަލައަކަްށ ނުވާީތވެ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން މި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ އަށް މީތި 

ޔަޔަސް، މިދެންނެވި ކަންަކމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްަވއި މުޅި ޤާނޫނު އެލް.ޖީ.އޭއާ ވާހަަކދައްކަިއގެން މުޅި ޤާނޫނު ދި

ގެނެސްގެން ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހެޔޮ ގޮތްތައް ހޯަދއިދޭން. ނޫނީ ކައުންސިލުަތްއ ހިންގުމަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް 

 ތެރި ރައީސް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޓަކައި ބަދަލުތަެކއް ގެންނަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތް

 

 850  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 ކެުވން:ވާހަކަދެއް ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނުޑ ހައިރާެނއް ނުވޭ މި ބިލު ސަރުާކރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކު   855ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމަކުންނެއް. މީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަކިހިތްޕަމުންދާ އަނިޔާވެިރ، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމަށް އަނެްއކާެވސް 

ވަަނ  221ސިލުތައް ބާުރެވރިކަން ކުޑަކޮށްލަން. ާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިތުރުކުެރވޭ އާ ބޮެޅއް. މީގެ ބޭނުމަކީ ކައުން

ނޑުކޮށް ަނއްތާލުން. މީ ރައްޔިތުން އަޅުވެިތކުރުވަން.  ނުޑފު މާއްދާ އިން އެކަށަައޅާފަިއާވ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފު

ުތން ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކީްއވެގެންތޯ ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިހެން ލިޔެފައި މި އޮތީ؟ ރައްޔިތުން ގާ
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 860މަސައްކަތްކުރަން. ރާއްޭޖގައި ކުރީަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅުން، ެވރިކަންކުރެްއވި ބޭފުޅުންގެ އަުތގައި ހުރިހާ ބާރެއް އޮެވގެން 

ޑަުކޑަ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ތަަރއްޤީުކރަން ކުރީ ކޮން ކަމެއްތޯ؟ މި ބިންތަކުން ކޮން ބޭނުމެއްތޯ ުކރީ؟ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ކު 

ރަށެއްަގއި އޮތް މަދު ބިންކޮެޅއްގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ިމ ދައްކަނީ. އެ ބިންޮކޅު ވެްސ ބޭނުންވެގެން ހަމަ ސީދާ 

ނޑުފޭރޭ ގޮތަްށ ޢަމަލުކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރާއްޖޭގައި އޮތްހާ  ރޯމާދުވާލު ކަ

ްށ މި ދެނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން. ީދގެން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދައުލަތަށް ލިޭބ ފަޅުރަށްތަކާއި މި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ުކއްޔަ

 865ޚަރަދުުކރަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތުކގަިއ މި ފަޅުރަށްތައް ހުރީ. މި  00.00އާމްދަނީގެ %

އަތޮޅުތަުކގެ ތަރައްޤީ އަށް  އަހަރު ރާއްޭޖގެ  21އަހަރު،  21ބިންތައް ހުރީ. މި ބިންތަކުން ލާރި މި ލިބެނީ މިދިޔަ 

ކޮންކަމެއްތޯ ކުެރވުނީ؟ އައްުޑ އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮބޑު އަތޮޅު. މިއަދު ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ސުވާލުކުރަންޖެހުނީ 

އެ އަޮތޅުެގ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރާނީ ކޮންދުވަހަކުތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަުރ ޖަވާބެއް ނުެދއްިވ. މިއަންަނ 

ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނެއްުވމަށް މަސައްކަތްކުަރއްވާނަޭމ ވިދާުޅވީ. ެއކަމަކު ހަޔާެތއް، ލަދެްއ މި ސަރުކާުރ  އަހަރު

 870ތަމްސީލުކުރަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ނެތޭ. ސީދާ ރޯމާދުވާލު ރައްޔިތުްނގެ ކަރަްށ އަތްބާނައިގެން ފޭރިގަންަނ 

ނޑުެގ ވާހަކަދަްއކާކަށް ލަދެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ. މިހާ ލަދުހަޔާތް  ކުޑަ ބަޔަކު ތިބި ތަނެއް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން އަޅުގަ

ހަޔާތުގައި ވެސް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަން ނައްތާލައި، އެއީ ބޯދާ ވެރިކަމަށް ވެގެްނ 

ންތިޚާބުކުރާ ބައެއް. އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރީ. މިތާނގައި ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ަކއުންސިލުތަަކކީ ރައްިޔތުން އި

ރައްޔިތުންގެ ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި. އެ މީހުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު އެންމެ ގާތުން އެނގޭނީ. ެއ 

 875މީހުންނަށް ރައްޔިތުން ކޮްނމެ ދުވަހަކު ަބއްދަލުވަނީ. ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންަތއްަތއް އެނގޭނީ. ކީްއެވގެންތޯ 

ެރވެނީ؟ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުގެ ތަަރއްީޤ އަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލުތަކަށް ކަން ނުކު

ކައުސިލުތަކަްށ ދޫނުކުރާތީ. ުމސާރަކޮޅު އެކަނި ދެނީ. މީ ަޙޤީޤަތަކީ. ެއކަމަކު ދެން ހުރި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އެ މީހުން 

ކުަޑކުޑަ އާބާދީގެ ެތރެއިން އޮންނަ މަދު ބިންކޮޅު ، އެދެނީ އެ ރަށްރަށުަގއި ހުންނަ ކުޑަކުޑަ އިޤްތިޞާދުގެ ެތރެއިން

ނޑުމެން  ކުއްޔަށް ީދގެން. ނުވަތަ އެޫނންވެސް ގޮެތއް ހަދައިގެން. މިއަދު އެ ބިންކޮޅު ވެސް ފޭރިަގންނަ ވާހަކައޭ އަުޅގަ

 880ށް ހޮވިފައި މި ތިބީ؟ ލަދުވެތިކަމެއް ނެތި މިތާ މި ދައްކަނީ މާ ބޮޑުވެލާފަ. ކޮންކަހަލަ ޚިޔާނާތްތެރި ބައެއް މި މަޖިލީހަ

އަޅުަގނޑު ލަދުން ބޯހަލާކު އެބަ ވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޑިމޮކްރަސީ އަކީ މި ބޭފުޅުން ވަރަށް ބީރައްޓެހި އެްއޗެްއ. 

 21 ބިމެއްމާލޭގައި ބިން ނެތް ވާހަކަ ދައްަކއިފި. މާލޭގައި ބިން ނެތީ ކީްއވެގެންތޯ؟ މާލޭގެ ދެ ބައިުކޅަ އެއް ބަިއވަރު 

އެ ބިްނތަކުގެ ތެެރއިން ބޮޑު ބަެއއް ސަރުކާރުން ދިނީ ސަރުކާރުެގ އްީކ. ގެ އެހީަގއި ހިބޭރު ޤައުމުަތކު ރޭަގއިއަހަރު ތެ

ބޮޑުންނަށް ގެދޮރުއެޅުމަށް. ސަރުކާރުގެ އަތްދަުށގައި ބިން އޮވެގެން ކުީރގެ ސަރުކާުރތަކުން މާލޭގައި ވެރިކަންކުިރ 

 885އޮތްތޯ ތި ބޭފުޅުން ހިސާބު ބައްލަވައިލަްއާވ މާލޭގެ ބިމުގެ ދަފްތަރުން.  މީހުންގެ ކިތައް އޭކަުރގެ ބިން، ކިތައް ގޯތި

މިއީ ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. ެއަކމަކު، މިފަދަ ބޮޑެތި ޚިޔާނާްތކޮށްފައި ތިބި މީހުން، އަނެްއކާވެސް އެ ިޚޔާނާތް މަްއޗަށް 
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ނުޑމެން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ގެނައި ލާމަރުކަޒީ ނުޑކޮށްލާ ވާހަކަ މި  ޚިޔާނާތްވާންެވގެން އަުޅގަ ނޑުފު ޤާނޫނު ފު

ދައްކަނީ. ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤތައް ފޭރިގަންނަ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ރައްޔިތުންގެ ަކއުންސިލުން، އިންތިޚާބުކުާރ 

 ކައުންސިލުތަުކގެ މަދު ބިންކޮުޅ އަތުލަިއގަންނަ ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. މިވަރު ދެން ތަންފުެކއް ބޮޑޭ ހަޔާތްުކަޑވިޔަަކސް.

 890އަހަރުގެ ުޚދުމުޚްތާރު ވެރިކަން ރައްޔިތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން އެ  21ހާދަ ލަދުވެތި ވާހަކައޭ މިތާ މި ދައްކަނީ. 

ވޯުޓ  11111ދުވަހު މަސައްކަތްކުރީ އަލުން އެ ދުވަސް އަނބުރާ ޢިޔާދަުކރާކަށް ނޫން. މިއަދު ރައްޔިުތންގެ ތެރެއިން 

ތުން ތިބި ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުްނގެ ހުރިހާ ޙައްޤުތައް ފޭރިގަންނަ ވާހަކަ މި ލިބިގެން އައި ޕާޓީން ތިން ލައްކަ ރަްއޔި

ދައްކަނީ. ަކއުންސިލުތައް ަނއްތައިލާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙުތައް ގެެނވިއްޖެ ނަމަ، މި 

ވަަނ  222ާދ އިން ފެށިގެން ވަނަ މާއް 221ރާއްޖޭަގއި ކައުންސިލުަތއް ޮއތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 895މާއްދާއާ ހަމަޔަށް ހުރި ހުރިހާ މާއްދާއެްއގެ ބާރު ެކނިޑެގންދިޔައީ. ަކއުންސިލުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އެ ދޭ 

ޚިދުމަތްތަކުން ލިބޭ ކުޑަކުޑަ ލާރިކޮޅު، ވަރަށް ުކޑަކުޑަ ާލރިކޮޅެްއގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ވަރަށް މަދު ބިންކޮެޅްއެގ 

މި ަދއްކަނީ ކޮންމެ ކައުންސިލެްއގެ ނިސްބަތުން. އެ ެއްއޗެހިތައް ވެސް ަނއްަތއިލާ ވާަހކަ މި ދަްއކަނީ. ވާހަކަ 

އެހެންވީމާ، ދެންމެަގއި ޢަީލ ޢާރިފް ވާހަކަދެްއކަވަމުން ވިދާޅުިވ، މިީއ ސަރުކާރުްނ ހުށަހެޅުއްިވ ބިލެއް ނޫނޭ. 

އް ނޫން ކަމަށް ވާނަމަ ަހމަޔަޤީނުންވެސް ޕީ.ޕީ.އެްމެގ އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭނަން މިީއ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލެ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް އެނގޭ މިއީ ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނު  މެންބަރުން މި ބިލު ބަލައިަގންނާކަށް ވޯެޓއް ނުދޭނެ.  900އަުޅގަ

ހިންގާނީ.  ނައްތާލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިެލއްކަން. މިހާރުެގ ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތާ އެްއގޮތަށް ސަުރކާރުން ބިންތައް

ކައުންސިލުތަކުން މި ކުރާ ކަމަކީ ސަރުކާރުން އެ މީހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް މަދު ބިންކޮޅު ކުއްޔަށް ދީގެން ުކޑަ 

ލާރިކޮޅެއް ރަްއޔިތުންގެ ތަަރްއޤީ އަށް ހޭދަކުރަން ހޯދަނީ. އޭތިކޮޅު ނަގާ ވާހަަކއޭ މި ދައްކަނީ. މިއީ ކޮން ކަހަލަ 

ކާުރގެ ބަޖެޓުން ދެންމެވެސް ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެްއކެިވ، ސާދަ ވަރަކަށް، ފަނަރަ ވަރަކަށް ލަދުވެތި ވާހަކަެއއް. ސަރު

 905ޕަސަންޓޭ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތުކގެ ތަރައްޤީ އަށް އޮތީ. މި ބޭފުޅުންގެ އުފުލާއި އަރާަމށް ޓަކައޭ އިނގޭތޯ މުޅި 

 މި ހޭދަ... 21ބަޖެޓުގެ %

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 910 ޙުސައިން ޝަހުދީ އަށް. 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:
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 2111/12ނު ނަންބަރު `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިހާރު މި ފްލޯރގައި ބަހުސްކުރަމުންދާ ޤާނޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙާ ގުޭޅ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި އުފެދިފައި ހުރި އެްއެވްސ  ނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ  915ގޮތުން އަުޅގަ

ބާރެއް ހަނިވެގެންދާ ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން އެްއވެސް ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަީކ؛ ބާރެްއ  ކައުންސިލެްއގެ ެއްއވެސް

ނޑު ވެސް ެއދޭ ކަމެއް ނޫނޭ. ނަމަވެސް  ހަނިވެގެންދާ ގޮތަށް އެްއވެްސ ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާޙެއް ެގނައުމަކީ އަުޅގަ

ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު މި ޤާނޫނު މި އިޞްލާޙު މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެ

ހުށަހެޅުމުގައި ވެސް ކަންތަްއތަކެއް ޙަޤީޤަތްތަކެއް މީގެ ފަހަތުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. 

ނޑުމެްނގެ މެންބަރުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފުންކޮށް ިވސްނަވާނެ ކަމަށް ައޅު  920ަގނުޑ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ިމހާރު އުފެދިފައި މިހިރަ ކައުންސިލުތަކަށް އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ

މިހާރު ކުރަންވީ ކަމަކީ އިތުރަށް ބާރުދީ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އިޚްތިޔާރުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރަްނވީ. 

ަބއެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޚާއްޞަކޮށް ކެލާ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި 

ޢަލީ ޢާރިފް ފާހަގަކުރެއްިވ ފަދައިން، މުޅި ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫަނކީ އަުޅަގނޑުމެން ކޮަށއި މަަށއި، ކައުންސިލުތަކަްށ އެެދވޭ 

 925ސިލުަތއް ެއއްކިާބވެގެން ތިބެ ަރއްޔިތުންނަށް އިޚްތިޔާރުތަާކއި ބާރުތަްއ، ައދި ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ވީާހެވސް ކައުން

ޚިދުމަތްދެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މި ކައުންސިލުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު؛ އާދެ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެމުން ިމ ދާ ބަ ެއްއ އުސޫލުން ހިންގުމާ ބެހޭ ޤާޫނނު އިޞްލާޙުވާްނ އެަބ ޖެހޭ. އާދެ، އަުޅގަ

ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ރަށްތައް އެތުރިފައި ހުންނަ ގޮތުްނ ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ވަރަްށ 

ކައުންސިަލރުން ތިބޭ. އަދި ެއ ބޭފުޅުން  1މަދު އަދަދަކަށް މީހުން ދިރިުއޅުނު ކަމުަގއި ވިޔަސް އެ ރަްށރަށުގައި ވެސް 

 930ވެސް ނޯވޭ. އަދި ސަުރކާރުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ބަޖެޓަކުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް 

ކޮށްދެވޭނެ މާ ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ވެސް ނުހުރޭ. އެހެްނވީމާ، ކޮންމެ ރަށެްއގަިއ؛ އާދެ، އެ ރަށެްއގަިއ އާބާީދއަކަްށ 

ސިލަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތް ނިސްބަތްކޮށް މިހާރު މި ޤާނޫނު ހެދިފައި އޮތް ގޮތުން ލެވިފައި ތިބި ކައުން

ނޑުމެންގެ  ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ވެްސ ބޮޑު ބުރަަޔކަށް ެވގެންާދތަން އެބަ ފެނޭ. އަދި ޭއގެއިތުރަށް އަުޅގަ

ކައުންސިލުތަކަށް މީހުން ިއންތިޚާބުވުމުގައި މިހާރު އެ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ރަނަގޅު މީހުން ކައުންސިލުތަކަށް 

ނުޑމެންގެ ކައުންސިލުތަުކގެ އުުމރެއްގެ ގޮތުަގއި  ކުރިމަތިލުމުގެ  935އަހަރު  2ފުރުޞަތު ވެސް ވަރަށް ހަނި. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކައުންސިލުަތްއ  އޮންނާތީ ރަނގަޅު މީހުން ކައުންސިލުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ފަސްޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ންސިލުަތކުަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ވަރަށް ޮބޑަށް ރަނގަޅުކުރަން އިޞްލާޙެްއ ެގންނަން ވާހަކަދަްއކާއިރު މިާހރު ކައު

ދިރާސާކޮށް، ބަލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުިރހާ ކައުންސިލަކީ މާ ބޮޑަްށ 

ނޑުމެންގެ ސިޔާސީެވގެން މަސަްއކަތްކުާރ ކައުންސިލުތަެކއް ނޫން. ނޑު މިސާެލއްގެ ގޮތުން ައޅުގަ އަޮތޅު، ހދ.  އަުޅގަ
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 940އަތޮޅު ަކއުންސިލަކީ ދިވެހިރާްއޖޭގައި މިހާރު އުފެދިފައި ހުރި އަތޮޅު ކައުންސިލުަތކުގެ ތެެރއިން ނަމޫނާ ކައުންސިލެްއ 

ނޑުމެން ައތޮޅުގައި ފަތުުރވެރިކަން ކުާރނެ ރިސޯޓެއް ނެތިގެން އެ  ނޑު ދަންނަާވލަންޖެހޭ. އަޅުގަ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހދ. ބޭފުޅުން ވަރަށް ބުރަ މަސަ އްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރަްއވާ. މާލެ އަށް ދެ ދަތުރެއް ކުރައްަވިއފި. އަޅުގަ

އަތޮޅު ކައުންސިަލކީ ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ޕާޓީއެއް؛ އާެދ، އެމް.ޑީ.ޕީ ާއއި ޕީ.ޕީ.އެމާިއ 

އުފެދިފައި އޮތް ކައުންސިލެއް. ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މައްޗަށް ނިސްބަތްވެެގން

ނެޑްއގެ ގޮުތަގއި. ެއއް ރޫހެްއގެ ގޮތުަގއި. އާދެ، އެ ބޭފުޅުން   945މިއަދު މަސައްކަތްކުރަމުން ެގންދަނީ ވަރަށް އެކަިތގަ

 ބޭނުންވަނީ އަތޮޅަށް ޭއެގ ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭން. އެްއވެސް ސިާޔސީ ފިކުރެްއގައި ނޫން އެ ބޭފުޅުން

ނޑު އަދި އިތުރު ހެްއކެްއގެ ގޮުތގައި ދަންނަވާލަފާނަން. އަޅުަގނޑުމެން އަތޮުޅގަިއ  މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ. ީމގެ ައޅުގަ

ނުޑމެންގެ އަތޮުޅގައި އޮތް  ރަށުގެ ަކއުންސިލުން މިހާރު ވާނީ ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ  12ރިސޯޓެއް ނެތިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އަތޮޅުަގއި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ރަްށ އޮތީ މިހާރު ަދނޑުވެިރކަމުެގ؛ އާދެ، އެީއ  އިދާރާތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑވެރިަކމުގެ ގޮތަށް ދޫކުރެވިފަ. އެ ރަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނެގ   950ވަިއކަރަމުރައިދޫ. ދަ

ދި އޭެގިއތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން އަތޮުޅ ރަށުގެ ކައުންިސލުން ގުޅިގެން ވަނީ ޕެޓިޝަެނއް ތަްއޔާރުކޮށްފަ. އަ 12އަތޮޅުގެ 

ނޑު  ރަުށގެ ކަުއންސިލާ ގުިޅގެން ވަރަށް ބޮޑެިތ މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަ ގެްނދޭ. އެހެންވީމާ، 12ކައުންސިލުން  އަުޅގަ

ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާަހަކ އަީކ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހުިރހާ ކައުންސިލުތަކަްށ ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާއިރު ވަރަށް 

ނޑުމެން މިހާުރ ކުރަންީވ ކަމަކީ ިމގޮތުން ރަނ ގަޅަށް މަަސއްކަތްކުާރ ަކއުންސިލުތައް ވެްސ އެބަ ުހއްޓޭ. އަުޅގަ

 955މަސައްކަތްކުރާ ަކއުންސިލުތަަކށް އިތުރު އިޚްތިޔާރާއި ބާރުތައް ދޭންވީއޭ. އާދެ، އަުޅަގނުޑމެންގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 

ނޑު ނޑުމެންގެ އަތޮޅުެގ ރައްޔިތުން ފަތުރުވެިރކަމުެގ  ،ނަމަ އި ހުރިމެންނަށް ބާރުތަކެއް ެދވިފަމިއަދު އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދެްއ  ފޮނިމީރުކަން މިހާރު އިހުސާސްކުރަމުންދާނެ. އެއީ އަުޅަގނޑު ޔަޤީންކުރާ ކަެމއް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި އުފެދިފަިއ މިހިރަ ކައުންސިލުތަކަްށ ދެވިފަިއ ހު ރި ބާރުތައް ހަނިކުރުމަކަށް. ނުކުރަން އަުޅގަ

ނޑު .އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަނީ ނޑުމެން  2111/2މިހާރު މި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މެން ައޅުގަ މި ޤާނޫނު އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން މިހާތަނަށް މި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަީލގައި ވެސް އަުޅގަ  960ދިރާސާކޮށްގެން ވިޔަސް އަިދ އަުޅގަ

 ރުދޭންޖެހޭ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އިތުރަށް ކައުންސިލުަތކަށް ބާ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 965 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.
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 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް

ނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ބިލަކީ  ، 2111/2ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އޭނާގެ އަިމއްލަ ހައިއްިސއްޔަުތން މިއަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މި 

ނޑުމެްނެގ ކުރިމަށްޗަށް އުފެދިފައި މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގަ  970އި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއަދު އަޅުގަ

އޮތް ސުވާަލކީ ދިވެހިާރއްޖޭގައި ިޞއްޙީ މަރުަކޒުތަްއ، ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގާނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީންތޯ. 

ނޑުމެން ހިންގާނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މި ބިލަކީ ރިސޯ ޓްތައް އަުޅގަ

ބިންބިން މެނޭޖުކުރާނީ ބިމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީންތޯ، ނޫނިއްޔާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްީރންތޯ، ނޫނިއްޔާ ފިޝަރީްޒ 

މިނިސްޓްރީންތޯ. ޝައްކެއްެނތް. ވަރަށް ސާފު. އެކަމާ ގުޅޭ މުއަްއސަސާތަކުން ެއަކންތައް ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކިތައް މީހުންތޯ، ކިތަްއ ރަ  975އްޔިތުންނަށް ޭއގެ އެންމެ ެއކށީގެްނވާ ބަދަލުތަކެއް ނުގެެނވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑު ިނދާފައި ތެދުވިއިުރަގއި ފިހާރަތައް ނަގާަފއި ގޯިތ ނަގާފަިއ  ފިޔަފާރިވެރިންތޯ ކިތަްއ ގޯިތެގދޮރުގެ ވެރިންތޯ ޭރގަ

ނޑުމެން ިވސްނަން ނޑުމެންގެ އޮތީ. މިއީ އަުޅގަ ޖެހޭ މައްސަލައެއް. ަރށްރަށުގައި ހުންނަ ޒާތީ ަމްއސަލަތަކާ ހެދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ުނވޭ.  ވިޔަފާރިތައް ބަނގްރޫުޓވެގެންާދކަށެއް، މީހުން ލޭމައްޗަށް ޮގސް ހާޓްއެޓޭކްޖެހޭކަށެއް އަުޅގަ

ދާ ޤާނޫނުތައް ވެގެްނވާންޖެހޭނީ މިކަން ކުރަންވާނީ އެ ޮއންނަ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަްށ. އަޅުަގނޑުމެން ހަ

ނޑުަގއި މިއަދު ނުވިހާ ތިބި ދަރިންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާފައި ހަދާ   980އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަ

ނޑުމެްނގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ އަށް  ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހަމައެކަނި އަުޅގަ ޤާނޫނުތަކެއްގެ ގޮތުަގއި. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި މިހާރުވެސް ސަުރކާރުން ހިންގަްނ ބޭނުންވާ ވަރަްށ ގިަނ ވިސްނައިާލއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކި ކުލަކުލަިއެގ ޓައީތައް އަޅާލަިއގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް  މަޝްރޫޢުތަކެއް އެބަ ހުރި. އަޅުގަ

ލިވަރުކރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުްނ ހުރަސްއަޅަން މަސަްއކަތްކުރިަކމުގައި ވިަޔސް ވެސް ސަުރކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ ޑެ

 985މަސައްކަތްކުަރއްވާނެ. ރިާޔޟް ރަޝީދު އޭަނގެ ައމިއްލަ ހައިިސއްޔަތުން ިމ ހުށަހެޅުއްިވކަމުަގއި ވިަޔސް 

ނޑުެމންގެ މިހިރަ ރިސޯޓްތައް މެނޭޖުކުރަންޖެހޭނީ ޓޫރިޒަމް  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފިޝަރީޒް މިނިްސޓްރީއާ ހަވާލުކުެރވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. ބިމާ ބެހޭ ރަނގަޅު  މިނިސްޓްރީންކަން. އެއީ ައުޅގަ

ޕްލޭންތަކެއް ހެދި، ރަށްށުެގ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ެހވާިއ ލާބަޔާ ލިބޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭނީ ބިމާ ބެޭހ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަ ޅުަގނޑުމެންގެ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިފަިއވާ މިނިސްޓްރީން. އެކަމަކު، ައުޅގަ

ނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނެ.   990ބާރުތައް އަޅުަގނޑުމެން ކުަޑޮކށްގެންނުވާނެ. ކައުންސިލުަތކަްށ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމައިލެވޭކަ ށް ނެތް. ހަމައެކަނި މި ބިލުަގއިާވ ެއންމެ ޕޮއިންޓެްއގެ މަްއޗަށް ވާހަކަދަްއކައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން ެއބަ ޖެހޭ އިންތިޚާބީ މަރުޙަލާތައް ނިމިގެންދާ ހިނދު، ރައްޔިތުންނަށް އޭެގ އެންެމ 

ނޭޑަގއި ަކއުންސިުލ  ބޭނުންތެރި އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުަގއި ކަންަތއްތައް ކުެރވޭނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ. މިސާަލކަށް ކޮ
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ނޭޑަގއި ކައުންސިެލއް އުފެދިފައެއް ނެތޭ. ސަރުކާރުން ހިންގަން މަސްވެގެން މި ދިޔަ 6ނެތުމުގެ ސަބަބުން  އީ. އަދި ކޮ

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނުތައް  ނޑޭަގއި ހުއްޓިފަ. އަުޅގަ  995ބޭނުންވާ އެތައް މަޝްރޫޢުތަކެއް މިއަދު ވެސް އެ ވަނީ ކޮ

ލަތަްއ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގިއ އިޞްލާޙުކުެރވިގެންދާ ހިނދު، އިންތިޚާބީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަ

ނުޑ  ނޑުމެްނ ސަރުކާރުން ފުޓްބޯޅަދަ ނަޑއަޅަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ ނިމިގެންދާނެ ގޮތެްއ، ުއސޫލުތަކެއް ކަ

ނޑު ހެދުމަށް ޓަކައި ބަޔަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮްށ، ރަށަށް އަރާ ހިނދު ކައުންސިލުން އެ  އަޅަން ނިންމާލައި ފުޓްބޯޅަދަ

އަޅަންޖެހޭނީ އެހެން ތަނެކޭ ބުނެ ހަދައިގެންނުވާނެ. ހެދިފައި އޮންނަ ޕްލޭންތަކާ އެއްޮގތަށް ކަންތައް ކުރެވެން އެަބ 

 1000ޖެހޭ. ބަނދަރުހަދަން ބަޔަކު އަންނައިރު އެ ބަނދަރު ައޅަންޖެހޭނީ އަނެއް ފަރާތުަގއޭ ބުނެިވގެންނުވާނެ. އެ ރަނަގޅަްށ 

ނީ ެއކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާ މުޢާމަލާތުކުރެިވގެން. ރަށުގެ ަރއްޔިތުންނާިއ ޕްލޭންކުރެވި، ކަންތައް ކުެރވިގެންދާ

ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާލާިއ ފިކުާރއި ރަްއޔިތުންގެ އިހުސާސްަތއް ދަންނަ އުސޫެލއްގެ މަިތން އަޅުަގނޑުމެނަށް ކުެރވޭ 

ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، މިއަދު މި ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކަުމގައި ވާން ެއބަ ޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން

އަމާޒު ސާފުެވގެން މި ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި. މި ސަރުކާރަކުންނެއް 

 1005އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނާންގާެނ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ ބިލަކީ ވަކި ރަީއސަކަށް، ވަކި ވަޒީަރކަށް ހަދާ ބިލަކަށް ހެދުމަށް 

ނޑުން ނޫފަންނަ އަޅުަގނޑުމެްނ މި ޤައުމުަގއި މާދަމާ ވެރިަކންކުރަން ތިބި ރައީސުންނަްށ ޓަކައި. އަޅު  ނޑުމެންގެ ބަ ގަ

ނުޑމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ.  ނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނުތައް އަމާޒުވާން އެބަ ޖެހޭ. އެއާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަމި ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވޒީރަކާ ދޭެތރޭގައި އަުޅގަ ްއލަ އިޚްތިޔާރު އެބަ އޮތް، ެއ ވަޒީރަކީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީގެްނވާ މަސައްކަތްތަެކއް ނުކުާރ ަވީޒރެއް ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ަވީޒރެއް ބޭރުކޮށްލުމުެގ އިޚްިތޔާރު 

ނޑުމެން ނޑުމެްނގެ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނާންގާނެ ައޅުގަ  1010ވަިކ ަވޒީރަކު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެްނޭވ. އަުޅގަ

ބަހައްޓާކަށް. ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް، ބިމާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަންޖެހޭނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީންނެކޭ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ އެކު. އަުޅގަ ނާންގަވާނެ. އަުޅގަ

ކޮށްއަުރވަނީ ައޅުަގނޑުެމން ހަދާ ޤާނޫނުތައް ވެގެންާދނީ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަގައިމު ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކޮށް، ަކށަވަރު

ނޑުމެން އަތުން އަާޅ  ވެސް ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް، މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ނާޅާނަން ރައްޔިތުންނަށް ގެ ނޑުމެްނ ހަމަ އެންމެ ވޯޓެއް ވެސް ައޅުގަ  1015އްލުންވާ ގޮަތކަށް. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުން ސްޕެޝަލް ިއކޮޮނމިކް ޒޯނުތައް ހަދަިއގެން މި  ވިސްނަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ މިއަދު އަުޅގަ

ށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީުކރުމަށް ޓަކައި މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކީ ަރއްޔިތުންނަށް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އަ

ލިބިގެންދާނީ ކައުންސިލުތަކަްށ ވެސް ެއކަށީގެްނވާ ބާރުަތއް ދީގެން. ަކއުންސިލުތަކާ ވެސް މަޝްވަާރކުރެިވގެން، 

ރައްޔިތުންނާ ވެސް މަޝްރާުކރެވިގެންދާ ކަންަތއްތަެކއްގެ ޮގތުގައި. ތި ބޭފުޅުން ވިސްަނިއބައްލަވާ! އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުމެންގެ އިންިޑއާ، ްސރީލަންކާ ފަދަ ޤައުމުތަުކގައި  ރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި   1020ފެންނަންހުރި ައޅުގަ
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އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ ކުރިއަރާފައި ހުރި ޖަޕާނު ފަދަ ޤައުމުގައި، ޗައިނާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގަިއ، ކޮރެއާ ފަދަ 

. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ާދއިރާތަުކގެ ތަރައްީޤ ޤައުމުތަކުަގއި އެ މީހުން މި ޯޒނުތައް ހަދަިއގެން ައއިސްފަިއ ހުރި ތަރައްޤީ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންެގ ިވސްނުމާއި ިފކުރާއި ޚިލާާޔ ެއއްޗެހި ހޯަދއިގެން. އެހެންވީމާ، މިއަދު  އަންނާނީ އަުޅގަ

 މިލިއަން 21މިލިއަން،  21އަހަރު ތެޭރގައި  1އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުތަްއ ހަދަން މި ޖެހެނީ. އެބަ ހުއްޭޓ އިނގޭޯތ 

 1025ވަޒީފާތައް އުފެދިފަ. މީކީ ސަމާސާ ވާހަތަކެއް ނޫން. ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވައިަލއްާވ ރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަްށ. 

އަހަރު ކުިރން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަިއ އެންމެ ގެސްޓްަހއުސްތަކަްށ  21ައހަރު ކުރިން،  11އަޅުަގނޑުމެްނގެ މީގެ 

ން މިއަދު އަިއސް މި ތިބެނީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ އެކްސްޕެންސިްވ އެންމެ އެފޯޑަބަލްނުކުރެވޭ. ޗައިނާ މީހު

ނޑުމެން މި ޒޯނުތައް ހަދައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އައިސްފައި ހުރި  ރިސޯޓްތަކުަގއި. މި އޮތީ ހެކި ފެންނަން. އަޅުގަ

ވަނަ  1އްޖޭގެ ފައިދާތައް އެހެރީ ފެންނަން. މިއަދު އެ މީހުން އަންަނނީ ޔޫ.އެސް.ޭއގެ މާކެޓު ނަަގމުން. މި ރާ

 1030ދަރަޖައިގައި މިއަދު ފަތުރުެވރިން އަންނަ ޤައުމަކީ ޗައިނާ. އެ ތިބީ އެންމެ އެކްސްޕެންސިވް، އެންމެ ައގުބޮޑެިތ 

ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްލައިގެން ތިބި ރޫމްތަކުގައި. މިއިްނ  2111ޑޮލަރު،  1111ރިސޯޓްތަކުަގއި. އެހެންވީމާ ދުވާލަކަށް 

ނުޑމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ.  އެނގޭ އެްއޗަކީ ަރއްޔިތުންނަށް  ލާބަ އާއި މަންފާ އެބަ ލިޭބކަން. މި ދިމާއަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ދާއިރާތަކުަގއި ތިބި ުޒވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދޭން. އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

ޔާޤަތާއި ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާ ކުދިންތަަކކަށް ހަދަން މި ކައުންސިލުތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންނަކީ އެކަށީގެްނވާ ލަ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ަރށްރަށުގައި ތިބި ނުފޫުޒގަދަ މީހުން، ހަމައެކަނި މަސްވެރިން   1035އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ނުންވޭ މި ރާއްޖޭގަިއ އަރައި ވެރިކަންކުރަން ތިބި ަކއުންސިލުތަކަކަށް މި ަކއުންިސލުތައް ހަދާކަށެއް. ައޅުަގނޑުެމން ބޭ

ކިަޔވަިއގެން ތިބި ޑިގްރީ ހޯލްޑަރުން، ޕީ.އެޗް.ޑީ ހޯލްޑަރުން، މާސްޓާސް ހޯލްޑަރުންނަށް، އެ ކުދިންނަށް އެކަށީގެްނވާ 

ނޑުމެނަށް  ޤާބިލު މަޤާމުތައް ހޯދައިދޭން. މި ކައުންސިލުތަުކަގއި ެއ ކުދިން ައއިސް އެ ކުދިްނގެ ދައުރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފެނިގެންދިޔައިމާ ރަ އްޔިތުންަނށް އޭގެ ހެވާ ލާބަ އާއި މަންފާ ލިބިގެންދާނީ. ބިންބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަށްރަުށަގއި ހުރި ހެލްތު ސެންޓަރު   1040ނިމިގެންދާ ހިނދު ދާންޖެހޭނީ ބިމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަށްރަ ށުގައި ވަަށއިގެން އެހެރަ ފަޅުރަށްރަށުގައި ރިސޯޓްތަްއ މެނޭޖުކުރަންޖެހޭނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން. އަޅުގަ

 އަޅަންޖެހޭނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން. ވަރަށް ސާފު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ  1045މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް.
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 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

والمرسلين  ءالحمد هلل رب  العالمين والص الة والس الم على أشرف األنبياޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. `. 

 1050ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ه وأصحابه وأتباعه وعلى ال

ބިލު ފެނުމުން ހިތަށް ތަޞައްވުރުެވގެން އަންނަނީ އިޒްރޭލު މީހުން ފަލަސްޠީނުގެ ބިމަށް ވެރިވެގަންނަ މަންޒަރު. އާދެ، 

ސިލުވުމަށް އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަްށ ފޮނި އުއްމީދުތަކާ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ރައްިޔތުން އަމާޒަށް ވާ

ސަރުކާރެއް ޮހވާފައި އެ ަސރުކާރަށް ބާރުދިނީމަ، އެ ަސރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމާ މެންބަރު މިފަދަ ބިލެއް ރައްިޔތުންގެ ޙައްޤުތައް ިނގުޅަިއގަްނނަން ރައްޔިތުންގެ މަ

ނޑު ހަމަ ަހއިރާންވޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަީނ މީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ   1055ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ބިލެއް ނޫނެ. އާދެ، މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރުން، މަނިކުފާނު އެ ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު 

ފާ އިން ވަިކކުރަން މި ތަނަށް ފޮނުވީ ވެސް ސަރުާކރަކުން ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކަން ވަޒީ

ނޑުމެން ކަްނބޮޑުވާ ކަމަކީ ޢިްއޒަތްތެިރ  ކުރެްއވީ. އެކަަމކު، ެއއީތޯ ޙަޤީޤަތަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؟ އާދެ، އަުޅގަ

އި ެއްސ.އީ.ެޒޑްެގ ބިލު ފާސްެވއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސް މި ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙު މިގޮތަށް ގެނެސްފަ 

 1060ރައްޔިތުންެގ ހާލަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދަކާ ެއއްކޮށް ިދވެހި ަރްއޔިތުން ވޯޓުދިން ވޯޓުދިނުން 

ްއޔިތުންގެ ލޮލަށް ހެރެމުންދާ މަންޒަރު މިއަދު މި ފެންނަނީ އެ ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ އަތުން ފޭއްިސ އިލޮށިތަކެއް އެ ރަ

ނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑު ވެސް ވޭ މިކަމާ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންަނނީ މުޅި ޤައުމު ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމަކަށް ބަދަުލވަމުންދާ މަންޒަރު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅާފައި މިއީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލެއް ނޫނޭ. އެހެން އެ ވިދާޅުާވވިދާޅުވުން ދިވެހި އާދެ، މި

 1065ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  22ރައްޔިތުންނެއް ޤަބޫެލއް ނުކުަރއްވާނެ މިހާރަކު. އާދެ، މި ިބލުގެ 

އްލަ ބިންތަކާއި މުދާ ޢާއްމު ބޭނުމަށް ޓަކައި އެފަދަ ތަންތަނަށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށް ބިރުވެރި ވާހަކަެއއް. މީހުންގެ އަމި

ބަދަލުދިނުމަށްފަހު ނަގައި ބިމާ ބެހޭ ވުޒާރާއާ ހަވާލުކުެރވިާދނެ ކަމަށް. ކީކޭތޯ ދެން ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެން މި ބިލުގެ  ދެން ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލު ވަނަ މާއްދާ މިގޮތަށް މިހެން އޮވެފައި،  22އާދެ، އަުޅގަ

މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްވީމަ ދެން ހުރިހާ ކަމެއް މި އޮތީ ހަމަޖެހިފައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ! އެހެންވީމާ، ިމއަދު 

ނޑު އެހެން   1070ގޮަތކަްށ ބައެއް ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޯސޓް އޯނަުރން، އެ ބޭފުޅުން ެއ ތިއްަބވަނީ އަުޅގަ

ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެކަމު އެއްފަހަރާ ޙާޖަތަށް ވަޑައިގެންެނވޭ ހާލަތުގައި އަބަދު. ބިރުފުޅުން. ކޮންބަޔަކަށްތޯ 

ތަބަކަކަށް މި ެލވެނީ. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިުތން ހޮވާފައި ތިިބ ރަްއޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮުތގަިއ މި 

ނޑު ގޮވާލަނީ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  މި ބިލު ބަލައިނުގަތުމަށް ގޮވާލަމުްނ އަުޅގަ

 ހިފަހައްޓަވައިެދއްވާށޭ މި މަޖިލީހުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 
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 1075 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 އަޙްމަދު މުބީނަށް. 

 

 1080 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 أجمعين بهصحوالمرسلين وعلى اله و ءالحمد هلل رب  العالمين والص الة والس الم على أشرف األنبيا`. 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ  2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑާވ އިޞްލާހެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ައޅުގަ

ނުޑގެ ކުރިން ާވހަކަދެއްެކވި ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރި  ފަދައިން، މާލޭެގ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭ ވެސް އަުޅގަ

 1085ސިޓީ ކައުްނސިލުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮދަތަކަށް ބަލައި ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިަފއި އޮްތ ދެތިން 

ރަ ކައުންސިލަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކަށް ބަލައި މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަކީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ދެ

ކަމެކޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ލާމަުރކަޒީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން 

ފެށުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ކައުންސިލުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުދެވި، އަެނއްާކވެސް ެއ 

ކުޑަކޮށްލުމަްށ ޓަކައި މިއަދު އިޞްލާެޙއް އަނެއްާކވެސް ހުށަހެޅިގެން މި  ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި އޮތް ހަނި ފުރުޞަތެއް

ނޑުމެން މިހާރުވެްސ  ނޑު ދަންނަވާީނ މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި ވެްސ ަވރަށް ދެރަ، ނިކަމެތި ގޮތެކޭ. އަުޅގަ  1090ދިޔައީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދަނީ ކައުންސިލުތަކަށް  ޙަޤީޤަތުގައި ވަކާލާތުކުރަމުްނ މި ދަނީ، މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ލިބިދޭންޖެހޭ ބާރުތައް މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާެވގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިއަދު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިރާތަުކަގއި މި 

ހުރި އެސެޓްތަކަކީ މަދު ފަޅުރަށްކޮޅަާކއި ބިންކޮޅުތައް ަކުއންސިލުތަކަށް ދެވިގެން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާތަްއ 

ނޑުމެން މިހާރުވެސް ދައްކަމުން މި ދަނީ. އެހެން އެ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ ތަރައްޤީ ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ައޅުގަ

ނޑު ދަްނނަވާނީ މިއީ ވަރަށް ދެަރ  ނޑިަވޅެްއގައި އަނެްއކާެވްސ މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ  1095ދަ

ނޑުމެްނގެ އެންމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަ ރަށް  2ންޖެހޭ ކަމެކޭ މިއަދު މިއީ. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާގެ ކަމެކޭ. އަުޅގަ

ރަުށގަިއ ވެްސ ކައުންސިލުަތކަށް ފުރިހަމަ ބާރު ނުލިބިގެން ތަރައްީޤެގ  2ކަމުގަިއވާ ބިލެތްދޫ، ފީއަލި، މަގޫދޫ؛ މި 

ރު ސަރަހައްދު ބައިވަރު ކަންަތއްތައް އެބަ ހުރި ހުއްޓިފަ. ފީއައްޔަށް ބަލައިލާއިުރގައި ފީއަީލގައި ެއކަނި ބަނދަ

ރަށުަގއި ވެސް ފެރީ ޓާމިނަލް ތަރައްޤީކުރަން ބިމަށް ސަރުކާަރށް އެދިފައި އޮންނަތާ އެަތއް  2ތަރައްޤީކުރަން އެ 

 1100ދުވަހެއް ެވއްޖެ މިއަދު ވެްސ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ެވސް ބިން މި ވަނީ ނުލިބި. އެހެންވީމާ، މިއަދު ވެސް 

ނީ ަކއުންސިލުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާުރަގއެއް ނޫން. ސަުރކާރުަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި ބިންތަްއ މި ބޭނުންކުރެވެ
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ދަންނަވައިގެން ސަުރކާރުން ދެއްިވއްޔާ މިއަދު ވެސް ެއކަން ކުރަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ފެރީގެ ނިޒާމު ެވްސ 

ެގ ސަބަބުން. މީގެއިތުރުން ހަމަ ރަނގަޅަށް ޤާއިމުނުކުެރވި މި ދަނީ ސަރުކާރުން ބިން މި ަކއުންސިލުތަކަށް ދޫނުކުރުމު

ވިޔަފާރި ސަރަހައްދެއް ތަަރއްޤީކުރަން، ފީއަީލގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާިރ ތަރައްޤީކުރަން ވެސް ެއ 

 1105ސަރަހައްދުން ބިންތަކަށް ވެސް އެދިފައި ވަނީ. އެހެންނަމަެވސް އަދިވެސް ސަރުކާރުން މި ވަނީ މި ކަމަށް ފުރިހަމަ 

ރަށުގެ ތެެރއިން  2ރަުށގައި ެވސް؛ މި  2ރަނގަޅު ަޙއްލެއް އެކަމަށް ވެސް ނުހޯދި މި ވަނީ. މިއީ ، އިޖާބައެއް ނުލިބި

ރަށުން ވެސް ވަނީ ގޯތި ދޫުކރުމަށް ޓަކައި ގޯީތގެ ދަތިކަްނ ފޯރާފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް  2ވެސް މަގުދޫ އަދި ބިލެތްދޫ، 

. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ވެސް މިއަުދ ވެސް މި ވަނީ ނުކުރެވި. ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޓަކައި ބިމަށް އެދިފަ

އެހެންވީމާ، މިހެން މި އޮތް ހާލަތެއްގައި އަެނއްާކވެސް މިވަރުގެ އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިގެން ދިޔައިމާ ކައުންސިލަްށ 

ނ  1110ޑު ދަންނަވާނީ މިީއ އެްއވެސް ބާރެއް ނެތި ހަމަެއކަނި ނަމެއްަގއި ަކއުންސިލުތަކެއް ތިބުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން...  އެްއވެސް އިްނސާފެއް ނޫނޭ. ައޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހާއިރު ފަށާއިރު އަޅުަގނުޑ  11ވުމާެއއްކޮށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  11321ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 1115 ރު ބައި ގަިޑއިުރގެ ހުސް ަވގުތުޮކޅަކަށް ޖާގަދެން.ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ވާހަކަފުުޅ ނިންމަވައިލެްއވުމަށް. މިހާ

 

 ]އަށް  11:12އިްނ  11:21ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 1120 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެދވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްެގންދަން ކަމަށް .الم عليكمالس  

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2111/2ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެ ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ އިބްތިދާީޢ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަްށ މި ދަނީ. އަޅުގަ

ގައި މެދުަކނޑާލިއިރު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ގެންދެީވ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން. 11321

 1125އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަަވިއ 

 ނިންމަވައިލެްއވުމަށް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑމެން ވާހަކަ އޭރު ދައްކަމުންެގންދިޔައީ މި ޤާނޫނު މިހެން 

ނޑު ނުހަނު ކަނބޮޑުާވ އިޞްލާޙުެވގެން އަންަނއިރުަގިއ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިފަިއވާ ބާރުތައް ހަނިވެގެންިދއުމަކީ   1130ައޅުގަ

ކަމެކޭ. އާދެ، ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ފ. މަގޫދޫން އައްޭސރި ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި 

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ފުާޅެވގެން ައއިރުަގއި މަގޫދޫން ެވސް ވަނީ ބިމެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުަގއި އެދިފަ. ދޮުޅ 

މި ވަނީ އެ ބިމަށް ވެސް އެދިފައި ޮއންނަތާ. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ަމގޫދޫެގ ތަރައްޤީ ުހއްޓިފަިއވާ  އަހަރެއްހާ ދުަވސް

ވަރަށް ބޮޑު، ވަރަށް ބޮޑު ކަެމއް ޙަޤީޤަތުަގއި. އެހެންވީމާ، މިއަދު ކައުންސިލުތަކަށް ނުލިިބ އޮތް ބާރު އަނެއްކާ އެއަްށ 

ނޑު ދާއިާރއެ  1135ްއގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާ ވުރެ ބޮޑަށް ހަނިެވގެންދިއުަމކީ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މި އިވެމުންދަނީ މާލޭގައި ހުރި އެިކއެކި ބިންަތްއ ނުޙައްޤު ގޮުތަގއި ެއކިެއކި  މައްސަލަެއއް މިއީ. އަުޅގަ

ަމ، މިއަދު ސަުރކާރުަގއި އެަބ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، އެކަން އެހެން ކުރެވިަފއިާވ ކަުމގަިއ ވާނަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ހުރި އެކަށީގެްނވާ ޤާނޫނުތައް ހެދިފަ. ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދެވިފައިާވ  ހުރި އެކިއެކި ވުޒާރާަތއް. އަުޅގަ

ބިމެއް ވާނަމަ އެ ބިންތައް ނަގަންވީ ސަުރކާރުން. ނަގަިއގެން އެކަީށގެްނވާ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ެއކަންކަން ކުެރވޭެނ 

 1140ޒާމެްއގެ ތެރެއިން އެކަްނ ކުރަމުންގެންދަންވީ. ައޅުަގނޑުމެން ނިސްބަތްވަނީ ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުތަކަށް. އަޮތޅުތަކަށް އިންތި

މެން މިއިްނ ރަށެއްަގއި ބިމާއި ފަޅަކީ އަޅުަގނޑުލިބިފައި ހުރި މަދު ރިސޯސްތަކެއް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ހުންނަނީ. 

ހެންވީމާ، މި ރިސޯސްތަްއ ބޭނުންޮކށްގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި ރިޯސސް. އެ

ނޑުމެންނަށް ވިްއކަިއގެްނ ޓުއަރިޒަމް ތަޢާރުފުކޮްށގެްނ  ތަރައްޤީެއއް ގެެނވެން މި ޮއންނަނީ. މިހުރި ބީޗުތަކަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ ތަރައްޤީ އަށް ހަލުވި ސްޕީޑެއް ގެނެ  ވިދާނެ ކަންކަން. މީގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ކޮށްގެން އަުޅގަ

 1145އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކައުންސިލުަތކަށް ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ދޭންވީ ވަގުތު. މިފަދަ 

ވަގުެތްއގައި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އިިވގެން މި ދަނީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާ ެމންބަރަކު މިފަދަ އިޞްލާޙެއް 

ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް މިކަމާ ކަންބޮޑުވަން ޙަޤީޤަތުގައި. މި ދާއިރާ ައށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއްގެ ހުށަހެޅުއްވީމަ  އަުޅގަ

ރަށުގައި ހުއްޓިފައި؛ ަތރައްޤީ އަށް ހުއްޓިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކަކީ މިއަދު  2ހައިސިއްޔަތުން ދާއިާރގެ 

ބަބުން ހުއްޓިފައި ހުިރ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެްއ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުލިބުމުގެ ސަ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ. މި ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގަިއ ގޯތި ނުދެވި ވާ ރަްއޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރެވިއްޖެ ކަމަްށ   1150ކަމުގައި އަުޅގަ

ންޮގސް ެއ ވާނަމަ، އެ ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްަތއް މިހާރަށް ވުރެ ައވަހަށް ރަނގަުޅ ސްޕީޑެްއަގއި ގެ

 ބޭފުޅުންނަށް ގޯތިގެދޮރު އަަޅިއގެން ރަނގަޅު ދިރިުއޅުމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުެރިވގެންދާނެ ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެްނވީމާ،

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޮއތީ މި އިޞްލާޙު ވީހާވެްސ އަވަހަކަށް އަނބުރާ ގެްނދިއުމަށް. މިއީ ސަރުކާރަށް 

ނަ ބޭފުޅުން ވެސް މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ކަންބޮޑުވުން އެބަ ހުރި. މިއީ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ވަަރށް ގި
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 1155މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުން ކަންބޮުޑވާ ިއޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ވާތީެވ، 

 ރުޞަތަށް ޓަަކއި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑު ވެސް މި އިޞްލާާޙ ދެކޮޅު ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން، ދެއްވި ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް. 
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 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ެވސް  ޝުކުރިއްޔާ ނޑު ވެސް މި ިބލާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުެވގެން އަުޅގަ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދަާކ އެްއކޮށް ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނުެގ ތެރެއިން ަކއުންސިލުތަކަްށ  ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އަުޅގަ

ުތންނަށް އޭގައި ފޮނިމީރުކަން ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގަިއ ފުދޭވަރެްއގެ ބާރުތަކަކާ އެްއޗެހި ލިބި އޮވެ، ރައްޔި

 1165އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތަކާ އެްއކޮށް؛ އަޅުަގނޑާ ެއއްކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕން ވާދަކުރި ބޭފުޅާ ނުހޮވައި 

ވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ  އަޅުަގނޑު ޮހވާފައި މި ތަނަްށ ކަންނޭލާއި ބާލީހާ ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނަށް ފޮނުވާފައި

ދަންނަވަން މި އުޅޭ އެްއޗަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅާއިރުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ވ( އަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް  22ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިއިުރގައި 

ނގަޅަްށ އެ ބޭފުޅާ ދިރާސާކޮށް ބަލާަފއިތޯއޭ މި ބިލު ހުށަހެޅުްއވީ؟ އަޅުަގނޑަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް އެދުނުއިރުަގއި، މި ރަ

 1170ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ އެ ބޭފުާޅ ރަނގަޅަށް ެބއްލެިވ ކަމަަކށް. އެހެން ބެއްެލވި ނަމަ، އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުޭވ މި 

ނޑަށް ީހވަނީ މާ ރަނގަުޅވާނެހެން ކައުންސިލުތަްއ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާނެހެން. މީގެ ސަބަބުން މިއަށް ވުރެ އަޅުގަ 

ނޑަކަށް މި ބިލަކަްށ  އުަވއިލެްއިވއްޔާ އިނގޭތޯ. ދަންނަވަންތޯ މީގަިއ ެއއްގޮަތަކށްވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ އަުޅގަ

މެން ތާއީދެއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް އެއްގޮަތކަްށވެސް ތާއީދުކުރަން ބޭނުންނުވާ ސަބަބަކީ އަުޅަގނޑު

ރައްޔިތުންނަށް ކުރިން ވާހަަކދެއްކެިވ ބޭފުޅުން ދެއްެކވިެހން ހުރި ބައިވަރު ރިޯސްސތައް ެގއްލި، ަރއްޔިތުންނަށް 

 1175އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް މަދުވެގެންދާތީވެ ައޅުަގނޑު މި ަކމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރާ 

ނޑަށް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަދންނަ  ވަން. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 1180 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 
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 ރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

ނޑު ވެސް ަދންނަވަންޖެހެނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ މިއީ އަޅުަގނޑު ވެސް ކަންބޮުޑވާ އިޞްލާޙެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ 

 1185ވެސް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވާ ބަެއއް ނުކުތާތައް އެބަ ހުރި، ފާަހގަކޮްށލަން ބޭނުންވާ. އެއީ އިދާރީ މީގައި އަޅުަގނޑު 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ހިންގުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނެއް ހެދިފައި ަކއުންސިލުތަކެއް އުފައްދާފަިއ 

 222މާތަކަކާއި މަްސއޫލިްއޔަތުަތކެއް. ޤާނޫނުއަާސސީގެ އަޅުަގނޑުމެން ާވއިރު ަކއުްނސިލުތަކުގެ ވެސް އެބަ ހުރި ޒިން

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ ވޭ ލާަމރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާިއރާތައް ހިންގުމުަގއި އެ ކައުްނސިލަރުން ޢަމަލުކުރަންވާ އެ 

ހ( ގައި ޑިމޮކްަރސީ ވަނަ މާްއދާގެ ) 222މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަާތއި ޒިްނމާތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަާޔންކޮށްފަ. އޭގެ 

 1190އަދި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އުސޫލުަތކުގެ މަތިން ކަންކަން ހިންގުން. )ށ( ގައި މި އޮންނަނީ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ 

ނުޑ  ދުޅަހެޔޮކަމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ަތރައްޤީ އަްށ ބާރުއަަޅއި މަަސއްކަތްކުރުން. މި ކަންކަްނ ުކރެވިގެންނުދާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ވޭތުވެދިޔަ ފާހަގަކުރަން. އަ އަހަރު މިއިން އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް އަިއއްސަ ނެތް.  1ުޅގަ

ބަރާބަރަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އޮތް ވުޖޫދުަގއި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ަކއުންސިލުތަްއ 

ބުނާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށްތޯ؟  މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ، އޮަޕރޭޓުވަމުންދިޔައީ މިގޮތަށް ތޯ، މި ޤާނޫނުގައި މި

 1195އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތްކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ. ލާމަރުކަޒީ މުޅި ޤާނޫނުގައި ވެސް އެބަ ހުރި ބައެއް ވަރަށް މުހިއްމު 

އިޞްލާޙުތަކެްއ. ޭއގެ މާނަ އަކީ ަކއުންސިލުތަކަށް މިއޮްނނަ ބާރުތައް ދަމައިގަތުމެއް ނޫން. ނަގައިގަތުެމއް ނޫން. 

ޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޖަވާބުދާރީވަިނވި ގޮތަކަށް ޒިްނމާދާރު ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންަނށް އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުން އަޅުަގނ

ހޯދައިދޭން ބޭނުންވާ އެންމެހައި ލާބަ އާއި މަންފާތައް ލިބިދިނުމަށް ޓަކައި ބައެއް ކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން. ބައެްއ 

ނޑުމެން ކަތީބުން ަލއިގެްނ ދިވެހި ދައުލަްތ ހިންގިއިުރ ކަންތައްތަްއ ކުރަން. ޙަޤީޤަތަީކ ރާއްޖޭގަ  އި ީމގެ ކުީރަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން މި  21  1200ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިާޔ އަހަރަކު ކަތީބުންގެ މުސާރަ އަށް މި ދަނީ. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

އުންސިލުގެ ބަޖެޓަށް، މުސާރަ އަށް އެބަ ވަރަކަށް މިލިައން ރުފިޔާ މި ކަ 211ކައުންސިލުތައް އުފައްަދއިގެްނދާއިރު 

ވަރަކަށް މިލިއަން ުރފިޔާ އެބަ އަރާ. މިހާވަރަްށ  211އަރާ. މިހާވަރަށް ދާއިރު، އަިދ އަތޮޅު ކައުންސިލުަތކާ ލައިެގން 

މި ހޭދައާ  ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރާއިރު މިއީ ރައްޔިތުންނާ ކައިރިން ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ދިނުމަށް ޓަކަިއ ކުރެވޭ ހޭދައެއް.

ނޑު ދަންަނވާނީ މި ކަްނކަމަށް ޓަަކއި  އެްއގޮތަށް އެްއވަރަށް ަރއްިޔތުންނަށް ލުއިފަސޭހަތައް ލިިބގެންދޭތޯ؟ އަުޅގަ

 1205އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަން. ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް 

ދިޔައިރު، ކޮބައިތޯ ަކުއންސިލުތަކަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ބޭފުޅުން އަހަރު ނިމިގެން 1އައިްސގެން މި 

އަތޮޅުތަކަށް ގެަނއި ތަރައްޤީ؟ ހޯދި ޕްރޮޖެކްޓުތައް؟ އެ ބޭުފޅުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިިބެގންވޭ އަިމއްލަ މަަސއްކަތުން 

ްސޓަރުން ގެެނސްގެން އަތޮޅުތަުކގަިއ ބޮޑެިތ އަމިއްލަ އަށް ޤާނޫނީ ބާުރ ލިބިގެން، ރާއްޖެ އިން ޭބރުން އިންވެ
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ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުުމގެ ބާުރ. ކޮން އަތޮޅެްއަގއިތޯ މިއިްނ ކަމެއް ކޮށްފަިއ އޮތީ؟ ޮކން މޭޔަރެއްތޯ ފުަރއިގެްނ؛ 

 1210އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެޭނ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގައި މޭޔަރުން ގޮސް ދުނިޭޔގައި ތަަރއްޤީވެަފއި ތިބި 

އުމުތަކަށް ގޮސް އެ ބޭފުުޅންނަށް ތަރައްޤީ އަށް ބޭނުންވާ އެިކއެކި ޕްރޮޖެކްޓުަތކާއި ވަސީލަތްތައް އެ ޤައުމުތަކުްނ ޤަ

ހޯދައިގެން އަިމއްލަ އަށް އަްނނަ ތަން ސިޓީ ކައުންސިލުތަުކން. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާްއޖޭގައި ދެ ސަރަހައްެދްއގަިއ 

ސިޓީ ަކއުންިސލުން ވެސް އެްއވެސް އެކަަހލަ މަސައްކަެތއް ކުރިތޯ؟  ދެ ސިޓީ މި އޮތީ ާޤއިމްެވފަ. މި ދެ

ަގޑިއިރު ވަންދެން މުިޅ  21އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެްއ ަގޑިއިރަށް ވާރޭ ާމލޭގައި ވެހިއްެޖއްޔާ އަނެްއކާ 

 1215ނޫޅެވޭ މަގުމަތީަގއި. މިއީޯތ  މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެަފއި އޮްނނަ ތަން. ހުރިހާ ކާނުތައް ބެދިފަ. މީހުންނަށް ހިނގާބިނގާވެ 

ނުޑމެންނަށް ނުފެނޭ އެއްވެސް  ދިވެހި ދައުލަތުން މި ަކއުްނސިލުތައް އުަފއްދަިއގެން ިމ ކުރާ ޚަރަދަކީ؟ އަުޅގަ

އަތޮޅެްއގެ އަދި ސިޓީެއްއގެ ެވސް، ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ދީފައި އޮތް ބާރުގެ ބޭނުކޮށްގެން އެ ބޭފުޅުން 

ތުން ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ. އަުޅަގނޑަށް އަުޑއިިވގެންދިޔަ ދެންމެ މިތާނގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނާ ގާ

ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުަގއި ދެއްެކވިއިުރގައި ވިދާޅުިވ އަޑު، ިއޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ ބިން ހިފައިގަންނަހެން 

 1220ައޅުަގނޑު ޤަބޫެލްއ  އްޔިުތންގެ ބިންތައް މުދާތަްއ ނަަގނީއޭ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުެގ ބިން ހިފައިގަންނަން، ރަ 

ނުކުރަން އެ ވާހަަކއެއް. އެެހންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމުަގއި އެހެރަ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑަށް އެބަ އެނގޭ 

އިދިކޮޅަށް އެހެން  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް މި ހިނގަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގޮަތކަށްކަން. އެީއ ދައުލަތާ

ނޑަށް މި ހީވަނީ އެ ވާހަކަ ދެއްެކވީމަ. އިޒްރޭލުން ިއޒްރޭލުގެ ކޮްނ  ދައުލަތްތަކެއް އުފެިދގެން ުއޅޭހެން އަޅުގަ

ސިޓީއަކަށް ތޯ ބޮންެއޅީ. ިއްޒރޭލުން، އިޒްރޭުލގެ ކޮން ރަްއޔިތެއްތޯ ނައްތާލީ. އެހެންނެއް އެކަމެއް ނުކުޭރ. އެހެންވީމާ، 

 1225ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގެ ރަްއޔިތުންގެ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ިޒންމާއެއް މި ނަގަންޖެހެނީ. ދިވެހި ދައުލަތު

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ވެސް، ތައުލީމު ވެސް، ކާންބޯންލިބޭތޯ ވެސް ހުރިހާ ޟަރޫރީ؛ ނަރުދަމާ އާއި ސާފު ބޯފެނާ. ކޮންމެ 

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ވަޒީރުްނ ގެނެސްގެން ުސވާލު މި ކުަރއްވަނީ. ކޮަބއިތޯއޭ ތިމަންނާގެ ދުވަހަކު އަުޅގަ

މި ރަށަށް ތަރައްޤީގެ ކޮން މަޝްރޫޢެއްތޯއޭ. މި ރަށުގެ ިޞއްޙީ ދާއިރާ އަށް ކޮން ކަެމްއތޯއޭ ކުރެވެނީ. އިޖްތިމާޢީ 

ންވީ މި މަޖިލީހަށް. އެ ގޮތުން ކޮން ކަެމއްތޯ ކުެރެވނީ. ކީްއވެގެންތޯ އަތޮޅު ކަުއންސިލު ގެނެސްގެން ސުވާުލނުކުރަ

 1230ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ާވ ގޮތަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަދުއލަތުގެ ބަޖެޓުން މި ހުރިހާ 

އަތޮޅުތަކަށް ޚަރަދުކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ޚަރަދުތަްއ ދައުލަތުން ދެްއވާފައި އެ ބޭުފޅުން ސަރުކާރު ޤަބޫލުނުކޮށް، 

އަމިއްލަ އަށް އަމިއްލަވަންތަ ޤައުެމއް ހިންގާ ގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ަކއުންސިލުަތްއ  އެ ބޭފުޅުން

ހިންގަން މި ޖެހެނީ. މިއީތޯ މި ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތަކީ؟ މި ާޤނޫނުން މި ޒިންމާތައް ހަވާލުޮކށްފައި އޮތީ ިމގޮތަށް ތޯ؟ ެއ 

ތުންނަށް ބޭނުންވާ އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ުނދެވޭ. އެްއވެސް އަތޮޅެްއަގއި ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް ފައިާސ ހޯދައިގެން ރައްޔި

 1235ނެތް ޤާބިލުކަމެއް، ެއއްެވސް ކައުންސިލެްއަގއި ނެތް ޤާބިލު ކަމެއް އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ އަތޮޅުން ހޯދާ އާމްދަނީއަކުން 
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ގުހެދުމާއި ބަނދަރުހެދުމާ، އަދި އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި ތައުލީމާ އަދި މަގުަތއް މަރާމާތުކުރުމާއި މަ

އާދަިއގެ ގޮތުން ކާންބޯންދެޭވނެ ނިޒާމެއް ވެސް ނެްތ ހަމަޖެހިފަ. މައި ސަރުކާރުެގ ޒިންމާއެްއ މި ހުރިހާ ކަމެްއ 

މި ހޭދަވަނީ ިމ  11ކުރުމަކީ. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުްނ މި ޚަރަދުތައް ކުރަން މި ެޖހެނީ. ދިވެހި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުގެ %

ކަމަށް. މި އަތޮޅުތަކަށް ޚަރަދުކުރަނީ. މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން، މި ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ހުރިހާ ކަން

 1240ޒިންމާއެއް ދީފައި، މާލެ ާއިއ މާލެއަތޮޅުގެ މާލެ ކައިރީަގިއ ހުރި ރިސޯޓްތަކުން ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީ އެ އަތޮޅުތަކުގެ 

ނޑަށް ޖެހޭނީ. އެންމެ ރިސޯޓެއް ހުންނަ އަތޮޅު ވެސް އެބަ ރައްޔިތުންނަށް ނަގައިިފއްޔާ ާރއްޖޭ ގެ އެހެން އަތޮޅުަތއް ބަ

އޮތް. ބަެއއް އަތޮޅުތަުކަގއި ެއއް ރަށް ވެސް ނެތް ިރސޯެޓއް ތަރައްީޤވެފަ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ޯކއްެޗއްތޯ 

ރެއް ހުރިހާ އަތޮޅެއްގެ ރަށްރަުށގައި މި ތިބޭ ލިބެނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުން؟ މި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް އަުޅަގނޑުެމން ހުރިހާ ބާ

ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލުތަކަށް ދީފިއްޔާ އަރި އަތޮުޅގެ ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކުން ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް އަރި އަޮތޅަށް 

 1245ބަޖެޓަށް ނަގައިފާނެ. މާލެ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކުން ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް މާލެ އަތޮޅަށް ނެގީމަ، ދެން ސަރުކާރުގެ 

ކޯްއޗެއްތޯ އޮތީ؟ ސަރުކާރަްށ ކޯއްެޗއްތޯ ލިބޭނީ މި ބޭފުޅުން ހޭދަކުރަން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން މި 

ވާހަކަދަްއކަާވއިރު ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިަނ ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. މި ޤާނޫނުގައި މި ގޮތަށް އޮތުމަީކ 

ޅުން ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރުދެނީކީ ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަކަށް ެއ ބޭފު

ބޭނުންވީމަ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަްށ ހަނގުރާ އިޢުލާނުކޮށްފައި ތިމަންނަމެންނަކީ ވަކި ދައުލަތެކޭ. މިހެންނެއް މި ކަމެއް 

 1250ންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ބާރުތައް ނުވާނެއްނު. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ ޤާނޫނުތަކުން ރައްޔިތު

ލިބިދޭންޖެހޭނެ. އޭގެ މާނަ އަކީ އެބާރު ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުމެއް ނޫން. ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ކަްނކަން ކުރެވެންޖެހޭނީ. 

އަޅުަގނޑުމެން ނިސްބަތްވާ ައއްޑޫ ސިީޓގައި މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން ހޮސްޕިޓަލެއް އިާމރާތްކުރަން މަސައްކަތް އެބަ 

ނޑާފައި ެއކަމަށް ދައްާކފަ. ކައުންސިލުން އިރުޮކޅަުކން ބުނަނީ ތިޔަ ބިމެއްގަެއއް ކުރޭ . ސަރުކާރުން އޮތީ ބިެމއް ކަ

ނޫނޭ އަޅަންޖެހޭނީ، ތިމަންނަމެން ބުނާ މި ބިމުގައޭ އަަޅންޖެހޭނީ. އެ ބުނާ ބިމަކީ ެއ ހޮސްޕިޓަލު އަޅަން އެންމެ 

 1255ބަލާއިރު، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ބަލާއިރު އެންމެ ފަސޭހަ  އެކަީށގެންވާ އަދި މުޅި އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންނަށް

ތަނަކަށް ވެސް ނުވެހިނގައިާދނެ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާުރގެ ޕޮލިސީ ތަންފީޛުކުރަން އެހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށް އެބަ 

ހަމަ ހިންގަން ފަށާއިރަށް ބައެއް  ވާންޖެހޭ ކައުންސިލުތައް. އެެހނެއްނޫން އެކަން މި ވަނީ. ސަރުކާރުން މަޝްރޫޢެއް

ކައުންސިލުތަކުން، ައޅުަގނުޑ ނުދަންނަވަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޓީ ކައުންސިލުތައް ނޫނީ ހުރިހާ އަތޮޅު 

ކައުންސިލުތަކުން ިމގޮތަކަްށ ނޫން މިކަން ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް ސިާޔސީ؛ ސިޓީ ކައުންސިާލއި އަތޮޅު 

 1260ކި ގޮތަކަށް ޖެހުނީމަ ދިމާވާ ގޮތަީކ އެ ކުޑަުކޑަ މުޖުތަމަޢެއްގެ ތެރޭަގއި ދެ ހާސް، ކައުންސިލުތައް ސިޔާސީ ގޮުތން ވަ

 11ތިން ހާސް މީހުން އުޅޭއިރު، އެ އާބާދީ ވެސް ދެ ަބއި ކޮށްލަނީ. ކޮބައިތޯ ސިޓީ ަކުއންސިލުގެ، އެ ރަުށގެ %

ދުމަތްދޭކަށް އެއްބަހެއް ުނވޭ. އެ މީހުން ގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚި 20އަޣްލަބިއްޔަތު ލިިބގެން ހޮވޭ ަކއުންސިލަރު އަނެްއ %
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ކަންކަމުަގއި އެ ވުޒާރާ އަށް ދިޔައިމަ އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ. ހަމަ މި ޒިންމާ ވެސް ނަގަންޖެހެނީ 

ގާތުން ، ދިވެހި ދައުލަތުން. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޒިންމާެއއް ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތަްއ ރަނގަޅަށް ބަލައި

 1265ބަލައި އެ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަކީ. މި ރާއްޖޭގެ ިނޒާމު ޤާއިމުވެަފއި އޮްތ ގޮުތން އަދިެއއް ނެތް އަތޮުޅެގ 

ސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ބާރުގެ ދަށުަގއި ހުރިހާ ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅަްށ ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން އަތޮޅު ަކއުން 

އެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަސރަހައްދުގެ ދިފާޢީ ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓަިއގެން މިހެން ކޮށްގެން މައި ސަުރކާރުން ހަމަ

ތިބެވޭކަށް. ދުނިޭޔގެ ބަެއއް ޤައުމުތަކުަގއި ހަމަ މައި ަސރުކާރުގެ ޒިންމާ އަކީ މުޅި ޤައުމުގެ ދިފާޢީ ކަންތައްތައް 

އި ނޫނިްއޔާ އެ ަޓުއނެއްެގ، ެއ ސިީޓއެްއގެ، އެ ބަލަހައްޓައިގެްނ ތިބުން. އަިދ އެ ަކއުންސިލުތަްއ ހިމެނޭ ޭއރިޔާެއއްގަ 

 1270ދަނީ އާިއ އެތާނގެ ޞިއްޙީ ިނޒާމާިއ މާއެއް އާމްސިޓީ ކައުންސިެލއްގެ ޒިންޮއންނަނީ އެ  ވިލެޖެްއގައި ހަމައެކަނި މި

މީހުްނ އެހެނިހެން ކަންތައްތަްއ ކުރިައށް ގެންދިއުުމގެ ހުރިހާ ބާރެްއ ދެވިފަ. އެ މީހުން އާމްދަނީ ވެސް ހޯދަނީ. އެ 

އެކަންތައް ހިންގަނީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް މުޅި ޤައުމުގެ ދިފާޢީ ހުރިހާ ކަމެއް މި އޮންނަނީ އެ ޤައުމެއްގެ 

ސަރުކާރުަގއި، މައި ސަުރާކރުގެ އަތްމަތީަގއި. އެހެންަނމަވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިާފޢީ ކަންތައްތައް ހަމައެކަނި 

ނޑުމެްނނަށް ކުރެވޭނެ ބާރެއް އެބަ އޮތްތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ މިކަން ސަރުކާރަށް ދީފައި، އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް  އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އިޙްިތރާމާއެއްކޮށް އެދެން މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން   1275އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ވެްސ ތާއީދެްއ ނުކުރަން  ސިޓީ ަކއުންސިލާިއ އަޮތުޅ  ވެސް ިމއަށް ވާަހކަފުޅުދައްަކވާއިުރ މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދެއް ނުކުރަން އެައކަށް.  ކައުންސިލަށް ލާމަރުކަީޒ އުޫސލުން ލިބިފައި މި އޮތް ބާރުތަްއ ދަމައިގަންނާކަށް. އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ެއ ބާރުެގ ޭބނުން އެ ަކއުންސިލުތަކުން ެވސް ކުރަންޖެހޭނޭ ރައްޔިތުންަނށް އެންމެ ލާބަ ާއއި މަންފާ 

ނޑުެގ ވާހަަކ އާއި ފަ  ނޑު މި ދަންނަވާ ެއްއޗަކީ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަ އިދާހުރި ގޮަތކަށް. އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުަމކީ މީ ެއްއ  ނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑމެން ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ  1280ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ނގައި އިޒްރޭލު މީހުން ފަލަޞްތީނު މީހުންނަށް ހަދާ ގޮތަށް އަތޮޅުތަކުގެ ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ވާހަކަަދްއކާށޭ. މިތާ

ނޑުމެންނަށް މި  މީހުންނަށް ހަދާލަން ހުރިހާ އެްއޗެްއ ކާލަންުއޅެނީއޭ. މި ވައްތަރަށް ވާހަކަެދއްކީމަ ވާ ގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން މި އޮތީ ެދ ަޤއުމެއް އުފައްދާފައޭ.  އެހެނެްއ ނޫން ދެއްތޯ މި. ލާމަރުކަޒީ ހީވަނީ އަުޅގަ

އުސޫލުން ދެ ޤައުމެއް ހަދައިެގން އުޅެނީކީ ނޫނޭ. ޤައުމުތަެކއް ހަދައިގެން ބަހާލަިއގެން ުއޅެނީކީ ނޫން މި ޤައުމުގައި. 

 1285 އަޅުަގނޑުމެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ާރއްޖޭގެ ރަަށކަށް ަވޑަިއގެންނެވީމަ ބަެއއް ރަށްަރށުގެ ސިޓީ ަކއުންސިލަކަށް

ނޭނގެ ބައްދަލުކޮށްފައި ތިަމންނަމެންގެ ސިޓީ އަށް ދިމާވެގެން ުއޅޭ މައްސަަލއިެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ 

ދަންނަވަން. މިނިސްޓަރުން ވުޒާރާތަކުން ވަަޑިއގެންނެވީމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ފިލަިއގެންދަނީ. ބައްދަލެއް ވެްސ 

ްއ ކައުްނިސލުތަކުން، ތިމަންނަމެން ސަރުކާރު ޤަބޫލެއް ނުކުރަމޭ. ނުކުރޭ. އިުރކޮޅަކުން އިޢުާލނުކޮށްލާނެ ބައެ

އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ވެސް ދޭން މި ޖެހެނީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރެވޭނީ؟ 
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 1290ޖެހޭ އެ އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުގައި މިހިރަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް އިޞްލާޙުގެނެސްގެން އަުޅަގނޑުމެން އެބަ 

 ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ބާރުތަކާ އެްއޗެހި ދީގެން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މިއަދުގެ މި ހިނދަށް ގަސްތުކޮށްފަިއވާ ހިސާބަށް 

 1295ނަންބަރަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ކުޑަ ވާހަަކއެއް  ވަނަ 11ައއިޓަމު  އާދެވުނީކަުމގައި ދަންަނވަން. އެޖެންޑާ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާްޓގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޑިޕްލޮާމ 

ަވއިލެްއވުމަށް ދަރިަވރުންނާއި ލެކްޗަރާ އިން މިައދުގެ ސެޝަން އަޑުައއްަސވާަލއްަވއި ބައްލަ  11އިން ޖާނަލިޒަމްގެ 

ވަަޑއިގެން އެބަ ިތއްބެވި. ެއ ދަރިވަރުންނާއި އެ ދަރިވަރުްނގެ ލެްކޗަރާ އަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އަޅުަގނުޑގެ 

 ނަމުގައި ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ަދންނަވަން. 

 1300 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސައްކަތް.  ރިނުނިމި ހު 11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 1305 ލަޠީފް  މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  -11.1

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިޞއްޙީ ިޚދުމަތްދިނުގެ ބަހުސް ކުރިއަްށ ގެންދެވުން. އަޅުަގނޑުމެްނ މިއަދުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް 

ށަނީ އިއްެޔގައި ިނންމާލި ހިސާބުން، ލިސްޓުން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ގެންދިއުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ މި ފަ

 އިބްރާހީމް  މެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫއެގޮތުން ައޅުަގނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 މުޙައްމަދު  ޙުސައިން ންބަރުމެޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އަށް. އެއީ  މުޙައްމަދުދީދީ

 1310 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިޞްއޙީ ޚިދުމަތްދިނުގެ ބިލުގެ ބަހުސް. ލަޠީފް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

الم على أشرف والس   الةوالص  . العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ޞިއްޙީ އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ވާަހކަދައްކަމުން މި ދާ  .به أجمعيناصحأوعلى آله و األنبياء والمرسلين.

ނޑު އެންމެ ކަންބޮުޑވާ ކަމަކީ މި ބިލު މި އޮތް ޚިދުމަތްދިނުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން  ނޑު ވާހަކަަދއްާކއިުރ، އަުޅގަ  1315އަޅުގަ

ޭޖގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ޞިްއޙީ ޚިދުމަތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުވުމަްށ ގޮތުން ވެސް ދިވެހިރާއް
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ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ފަހިވެގެންދާ ތަެނއް އަުޅަގނޑަަކށެއް ނުފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯުރވެނޭ ނިޒާމެއް ާޤއިމުެވގެންދިއުން.  ބޭނުންވަނީ ކައިިރ ހިސާބަކުްނ ފަސޭހަ ގޮެތއްަގއި ާޢއިލާތަަކށް

އާދެ! ރާއްޖޭގެ އުތުުރގަާޔއި ރާއްޖޭގެ ދެކުުނގައި ރަނގަުޅ ދެ ހޮސްޕިޓަލް ހެދި، އެ ދެ ސަރަހައްދުގައި ދިިރއުޭޅ 

 1320އުތުރާއި ދެކުނުްނ  ރައްޔިތުން މާލެ ސަރަހައްދަށް ދަތުރުނުކޮށް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް މާލެއާ އެއް ފެންވަރެްއގަިއ ރާއްޖޭގެ

ލިބުން އެއީ މިއަދު ިދވެހިރާްއޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެނަސް، މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހެޅި، މި 

ނޑުމެްނގެ  ނޑުެމންނަކަށް ނުފެނޭ އެ މަޤްޞަދާ ދިމާއަށް އަުޅގަ ބިލުތައް ފާސްެވގެންދާއިރު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ތަނެއް. އާެދ! މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަީކ ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން. ވިސްނުން ހުރި 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ަކންތައްތައް ފަހިކޮށްދީ، މި ޤާނޫނުތައް ހަދައި އަދި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ެއގޮތަށް 

 1325ެއއް މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުުމގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ

ނޑު މި ވާހަކަ ަދްއކަމުންދާއިރު ވެސް ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަްއޑޫ ސިީޓ  އިސްތަށިފުޅުަގއި ވަނީ އެޅިފަ. އަުޅގަ

އް ނެތުން ހިތަދޫގައި ދެކުނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއް ހެދިފައި ހުރިއިރު އަންހެނުންގެ ޑޮކްޓަރެ

އެއީ ައޅުަގނޑު މިއަދު ލަތުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެއް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަްނ، ވީހާ 

އަވަހަކަްށ ދެކުނުެގ؛ ޚާްއޞަޮކށް ފުވައްމުލަކަާށއި ައއްޫޑ ިސޓީ ސަރަހައްދަށް އަންހެނުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި 

 1330އް އެތާނަގއި ބަހައްޓަަވއިދެްއވުން. އަދި މިއާެއއްކޮށް އަުޅަގނޑު މި ވާހަކަ ދައްާކއިުރ އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެ 

އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ހޮސްޕިޓަލެއް ހެދުމަށް ޓަކައި ދިގު ދެމިގެންދާ ވާހަކަތަެކއް 

މެންބަރުން ވެސް ެއ ވާހަކަ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަްށ  މިހާރުވެސް މި ދަނީ ދެކެވެުމން. މިތާނގައި ަބއެއް ިޢއްަޒތްތެރި

ނޑު ހިތާމަކުރަން. އައްޑޫ ިސޓީަގއި އެ ވިދާުޅވާ ދެ ބިމެއްގެ ކަންތަުކަގއި  ބޮޑަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ަދއްކަމުްނދާތީ އަޅުގަ

އައްޑޫ ސިޓީ  ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއ ބިން ވަނީ މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ތަނެއްގަިއ ހެދޭ ގޮތަށް

 1335ކައުންސިލުން އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފަ. އަްއޑޫ ސިީޓ ަކުއންސިލުން ވިދާޅެްއ ނުވޭ ަވކި ތަނެްއގައި ހޮސްޕިޓަެލއް 

ހަދާކަށް. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުަވނީ ތިމަންނަމެންނަށް ފެންނަ ސަޖެސްޝަނަކީ މިީއއޭ. އެހެްނނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެގޮްތ 

ޏާ ސަރުކާރުން އެ ވިދާުޅވާ ސްޓޭޓިއަމް ަކއިރީަގއި ހަދާ ބިމުގައި ެވސް އެކަން ކުރެޭވ ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް ވަން

ގޮތަށް އޮތީ. އެހެނަސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަާކ ހެދި މިކަންކަން ލަސްވަމުންދާތަން 

ރުފިާޔ ޚަރަދަކުރަމުންދާ ތަން. އޭެގ  ބޭކާރު ޚަރަދުތަކެްއ މިހާރު ހުރި ހޮސްޕިޓަލަށް ކުރަމުންދާ ތަން. މިލިއަން

 1340ބަދަލުގައި މި ވޭުތވެދިޔަ ތަނުގަިއ، މި ވޭތުވެިދޔަ ތިން ައހަރު ތެރޭގައި ވެސް އެކަީށެގންވާ މަސައްކަެތއް ކުެރވުނު 

ނޑުމެންނަށް  ނަމަ، މިއަދު އެ ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން ފެށި، ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް އޭގެ ފައިދާކުާރނެ ތަން އަޅުގަ

ނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވަީނ ހޮސްޕިޓަލެއް ހެދިފައި އެ ފެން

ސަރަހައްދުން ދަތުރުކޮށްފައި އަންނަ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ޢާއިާލއާ ެއއްކޮށް މަުޑޮކށްލެވޭނެ ނިޒާމަކާ އެްއކޮށް 



51 

 

ހާ ރައްިޔތުން މާލެ އަށް ައއިއްަސ ައިއ.ޖީ.އެމް.އެޗުން ޚިދުމަތްހޯދީމާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތެްއ މުޅި ރާއްޖޭެގ ހުރި

 1345މާލޭގެ ސަހަރާތައް ވެސް ިމ ދަނީ ފުރެމުން. މާލެ މި އޮތީ ތޮއްޖެހިފަ. މާލޭގެ ސަހަރާތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ޑަބަލް ގުނަ އަދަދެްއ  ވިސްނައިާލއިރު ވެސް ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް މީ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށްވުރެ

ރާއްޖޭގެ އުތުރާިއ ދެކުނުން މި ތަނަށް އައިްސ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް އެކި ގޮތްގޮތުން ހޯާދހޯދުމުގައި މަރުވާ ަރއްޔިތުން 

ވެސް މާލޭގައި ަވޅުލަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް ސަރުކާރަށް 

އްޭޖެގ ދެ ސަރަހައްދުގައި އުތުާރިއ ދެކުނުގައި ރަނަގޅު ދެ ހޮސްޕިޓަލް ކޮންމެ ފަދަ ބޮޑު ދަންނަވައިގެން ވެސް ރާ

ނުޑ މިދެންނެވިހެން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ   1350ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ނަަމވެސް ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަަކށް ކުރިއަށް ނުދާނެ ވާހަކަ ގޮތަށް ޚިދުމަތްދެވިގެން ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރައް

ނުޑގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   1355މެންބަރު ތްތެރި ޢިއްޒަނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ޚަލީލަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

`. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުދަންނަވަން. އަދި ޞިއްޙީ 

 1360ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއިވ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ހިުތގެ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިުރ  ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ މީ ރާއްޖެ އަށް މި ވަގުތުން މި ވަގުތަށް ކޮންމެހެން ވެސް 

ނޑުމެން؛ ެދވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ  އަންނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެކޭ. މި ބިލުގެ މަޤްަޞދުތަކަށް އަުޅގަ

މަޤްޞަދުތަކަށް ބަލާއިރު ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާަހގަކުެރވިގެން އެބަ ދޭ. ސަުރކާރުން މި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގަިއ 

ނޑުމެންނަށް އެ  1365ބަ އެނިގެގންދޭ. ދެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި ބުނަނީ ޞިއްީޙ ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތައް އަުޅގަ

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޤައުމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން. އަދި އޭެގއިތުރުން ވެސް )ށ( ަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިޞއްޙީ 

އަަޅއި ބަޔާންކުރުން. ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަާކއި މިންަގނޑުަތްއ އެކަށަ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ޞިްއޙީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެ ުކރިން އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ުއސޫލުތަކެއް ނެތި ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތަނަށް  ޤާނޫނެއް ހެދިފައި ނެތްކަން. އަދި ކަ

 1370މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަކީ އެއްގޮަތކަށް ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުތަުކގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ފެތުރިގެންގޮސްފައި
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ޓަކައި މުހިއްމު ޤާނޫނެއް ކަަމށް ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން، ހަމައެއާެއކު، މި މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ 

ަތއް ފޯރުކޮށްދިނުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެމެހެއްޓެިނިވ އަނެއް މަޤްޞަދަކީ ދެމެހެްއޓެނިވި ގޮތެްއގައި ޚިދުމަތް

ނޑުމެން މިާއ  ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުޅާކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދޭތެރޭގައި ިވސްނާއިުރގައި ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮުތަގއި ހަމައެކަިނ މި ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭގައި ވިސް  ނުމަކުން އަޅުގަ

 1375ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮުތަގއި ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. މިާއއެުކ، އަންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިަނ 

ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. ރާްއޖެ އެއްފަސްކުރުުމގެ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން ުގޅިގެންިދއުން. މިއީ، ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ 

ނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ. އަދި އޭެގއިތުރުްނ މިކަން ކުރެިވގެންދާއިރުަގިއ އާބާދީ މިހާރު އެތުރިފައިވާ ކަ މެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ގޮތުން ޚިދުމަތްތައް މީހުންނަށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވާސިލްެވވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވެސް ޚިދުމަތްތަްއ 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ ޤާއިމުކުރެިވގެންދިއުން ވެސް މިއީ މުހިއްމު ކަމެ އް ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑަކަށް ފ.   1380އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް ފާަހގަކޮްށލަން، ފ. އަތޮޅަށް ބަލާއިރު، ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކީ މިހާރުވެސް ގާްތގަ

ބަީދއަކަށް ޚިދުމަތްދޭ އާ ދޭެތރޭގެ އ0111ާާއއި  1111ވަރު ިވޔަސް ގާތްަގނަޑކަްށ  1111އަތޮޅުެގ އާބާދީ ައކީ 

ނޑު ގޮތެްއގައި ގާތީ ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާ ކަމަށް ވާތީ އެ  އާބާދީއެްއ. ތ. އަތޮޅުގެ އުތުުރގައި އޮތް ތިން ރަށް، މައިގަ

އާބާދީ ވެސް ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދަނީ ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން. އެހެންވީމާ، މިީއ، ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުްނ 

ރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ަދއުލަތުން ވިސްނަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. އާބާީދއާ ގާްތކޮށް ޚިދުމަތްތައް ޚިދުމަތެއް ތަ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނުގައި މި ބުނާ ފަސޭހައިން ިޚދުމަތް ލިބިދިނުން، ނޫނިއްޔާ   1385ޤާއިމުކުރެްއވިއްޖެ ކަމަށް ވާަނމަ، އަުޅގަ

ނޑު މެންނަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ޚިދުމަތެްއ ޚިދުމަތަށް ވާސިލުވުމުަގއި ހުިރ ފަސޭހަތައް އަުޅގަ

އަތޮޅު ތެރެއަްށ ފުޅާކުެރވިެގންދާއިރުގަިއ، ރަށްރަށަށް ފުާޅކުރެިވގެންދާއިުރގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަެމްއ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ދެން، ހަމަެއާއއެކު، އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެ ަބ ޖެހޭ މުވައްޒަފުްނ؛ ހުނަރުވެިރ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ  ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ  2މުވަްއޒަފުންތަކެއް ީމގެތެރޭަގިއ އުފެދިގެންދާ ވާހަކަ ވެްސ އަުޅގަ

 1390ބަޔާންކުރެިވގެން އެބަ ދޭ. މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޓަކައި ޕްލޭންތަކެއް އެކަަށއަޅައި އަދި އެާއއެްއގޮތަްށ 

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. މިހާރުވެސް  ތަމްރީނުކުރާ ވާހަކަ މި ބިލުގައި ފާހަގަކޮށްފަިއވާކަން ހަމަ ވަރަށް އުފަލާ އެކު އަުޅގަ

ނޑުެމން ބަލައިލާއިރު މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކަންތައް އެަކށީގެންވާ ގޮެތއްަގއި އެންމެ  މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަމެއް. ތަންކޮޅެއް ކުރިން މި އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި މި ދާއިރާަގއި ނު ދާކަން އެއީ ައޅުގަ

ދާއިރާަގއި ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިްނގާފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެސް ފަހަކަށްައިއސް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަެކއް 

ނޑައެޭޅ ބަޖެޓެއްގެ ތެެރއިން މިަކން   1395ކުރެިވގެން، މި ޚިދުމަތް ހިނގާފައެއް ުނވޭ. އެހެންީވމާ، ދައުލަތުން ކަ

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ އެ ކަމަށް ފަންެޑއް  ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ވެްސ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން،  ނަޑއެިޅގެން. އެހެްނވީމާ، އަދި ޭއގެއިތުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް އަުޅގަ ވަަނ  11ކަ
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ފާހަގަކުެރވޭ ސެންޓަރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓެްއެގ ވާހަކަ. މާނަ އަކީ ރާއްޭޖގެ އެިކއެކި ދިމަދިމާލުން ހަލާކުވާ މާއްދާގައި އެބަ 

މެޝަނަރީޒް ފަދަ އެއްޗެހިތަްއ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ސެންޓްރަލީ. މިހާރު މި އޮތް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވަރަށް 

 1400ންނަންޖެހެނީ ސިޓީއެއް. ސިޓީބިޓީ ބަދަލުކުރެވެމުން މި ކަންތައް އުނދަޫގވެގެން އެބަ ދޭ. ކޮންމެ ތާކުން ވެސް އަ

ކުރެވެމުން މި ދަނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ގޮތުން މި ޒަމާނާ ގުޭޅ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޕޯޓަެލއް 

ހިފައިވާ ސިސްޓަމެްއ އެަބ ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ގުޅިލާމެހި، ސެންޓްރަލީ ގުޅިާލމެ

ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭ. އެ ސިްސޓަމުގެ ތެރެއިން ެއއްެޗއް ހަާލކުވެފަިއ ހުރި ނަމަ، އެއްކަަލ ރަށްރަށުގަިއ ހުރި ޞިއްީޙ 

މަރުކަޒުން އެްއޗެއް އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލާ ހިސާބަށް، ނޫނިއްޔާ މިނިސްޓްރީއާ ހިސާބަށް ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އޮންނަން 

 1405 . އަޅުަގނުޑގެ ވާަހަކ ކުރުކޮށްލަމުން އަޅުަގނޑު ަދންނަވަން އޮތީ...އެބަ ޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމިނަށް.هللا އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަބްދު

 

 1410 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ަފރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ޝުކުރިއް

ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ިޞއްީޙ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް މި ބިަލކާ ެމދު ވަރަށް ިވސްނައި ވަރަށް 

ގޮެތއްަގއި ިޞއްޙީ ދާއިރާ އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ ސީދާ ރައްޔިތުންނާ  ފިކުރުކުރާ ބިލެއް. ހަމައެއާެއްއކޮށް، ޚާއްޞަ

ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތަކަށް ާވއިރު، އެ ދާއިރާ އަށް، ިޞއްޙީ ާދއިރާ އަށް ވަމުންދާ ކޮންމެ ޮގތަކީ، ލިބޭ ކުިރއެރުމަކީ އަިދ 

 1415ށް މިއަުދ ވަނީ ވެފަ. މިހެން މިކަން ދަށަށްދާ ކޮންމެ ދަރަޖަ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ފުރިހަމަ އަސަރުކުރާނެ ކަަމކަ

އޮތްއިުރގައި ވެްސ އެންމެ ޮބޑު ެއއް ބޮލުެގ ރިހުމަކަށް ަރއްޔިތުންނަށް ވެަފއިާވ ެއއް ާދއިރާ ައކީ ިޞއްޙީ ދާއިރާ. 

. އެހެންވީމާ، މި ާދއިރާ އަށް ިމހާތަނަށް މި ވަނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަންނަންޖެހޭ ޢަމަލީ އިޞްާލޙުތައް ފިަޔވަޅުތަްއ ނައިސް

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ޞިއްޙީ މަރުަކޒުތަުކގެ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް  އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ބަލިކަށިވެ، އަދި ހަމައެއާެއްއކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީެގންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވޭ ހާލަތަކަށް އައިސްަފއެއް ނުޭވ. 

 1420ތަކެއް އަިދ އެބަ ވޭ. ަހމައެއާެއއްކޮްށ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަްއ އެހެންވީމާ، މި ކަމުަގއި އިހުމާލު

ނޑުމެންނަށް އެބަ  މިހާތަނަށް އައިއްސަ ނުވާނުުވމަކީ މި ކަންކަން ޙައްލުނުވެ އޮތުމުގެ އެއް ސަބަބު ކަަމށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެަބ ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގެ ޛަރީޢާ އިން މިކަްނކަން ފުރިހަމަވެ ގެންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިމ ފާހަގަެވގެންދަނީ އާބާދީއާ  ޖެހޭ މިހާރު ޞިއްޙީ ދާއިާރގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުެގ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަރައިނުދާ މަންޒަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ.  އެްއވަރަށް އަުޅގަ
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 1425ަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރާހިްތއޮތީ އާބާދީގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނޫނީ ަޒރޫރީ މިންވަރަށް އެަބ ޖެހޭ އަޅު

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަަރއިދާން. އެގޮތުން ހަމަ އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ނ. އަޮތޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އެްއ 

ންވީމާ، ވެލިދޫަގއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެިކއެިކ ރަށުގެ ގޮުތގައި މި އޮތީ ވެލިދޫ. އެހެ

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ތަފާތު ބަލިތައް. އަިދ  ރޮނގުރޮނގުން އެބަ ޖެހޭ ކުިރއެރުންތަކެްއ އަންނަން. އެގޮުތން އަުޅގަ

ލީގެ ބަލިތައް. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮށް، ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް؛ މިސާލަކަށް، ކިޑްނީގެ ބައްޔާ އަދި ހަމަެއއާެއއްކޮށް، ހަކުރު ބަ

 1430މިފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި މިކަހަލަ ޚަރަދުކޮށްގެން މާލެ އައިސް ދާއިމީ ގޮތެއްަގއި ތިބެންޖެހޭ 

ނުޑ ކޮންސާނަީކ  ނޑުމެްނގެ މަިއގަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދެވޭނެ ނިާޒމުތަކެއް އެބަ ޖެހޭ އަންނަްނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އާބާ ދީއާ އެއް ެލވަލެްއަގއި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް އެ ރަށްރަށުން ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެވޭ މިހާރު މި އޮތް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މި ކަންކަމެއް އެކަށަެއޅި، ކުރިައކަށްުނދޭ. ހައްތަހާވެސް މި ބޮޑަށް 

ލްތައް އަދި އެހެނިހެން ތަންތަން ހުރީތީވެ، މިހާރު ބޮޑެތި އާބާދީތަކުގަިއ ފޯކަސް މި ކުރެވެނީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަ

 1435ޤާއިމުވެފަިއވާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް އެހާ ބޮޑަށް ފޯކަސްނުކުރެވޭ ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. 

ނޑު ހަމަ ފާހަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ނުކުތާ އަކީ އެ ތަންތަނު ގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހަމައެއާެއއްކޮށް، އަުޅގަ

ތަންތަނުގެ ފެންވަރު މިހާރުން މިހާރަށް އެސެސްކުރެިވ، މިހާރު ހުރި ލެވަލްތައް އެބަ ޖެހޭ މިހާރު ކަންކަން ރާވައި 

އިންތިޒާމުކުރަން ތިބި ފަރާތްތައް، ޒިންދާރު ފަރާތްތަކުން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ތަންތަނަށް ވަޑަިއގެން އެ ތަންތަނުގެ 

ރު ހުރީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އަމިއްލަ އަށް ަވޒަންުކރެވެން އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްަޞ ޮގތެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެންވަރު މިހާ

 1440މި ފާހަގަކުރެވެނީ އެ ތަންތަނަށް ނުގޮސް ހަމައެކަނި މާލޭގައި ސްޓޭޝަންެވގެން ތިބެ، ެއ ތަންތަނަށް ގުޅާލައިގެން، 

މާތު ނެގީމާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު މިހާތަނަށް ނެގިފައި ނޫނީ އެ ތަންތަނުގެ އެކިެއކި ފަރާތްތަކުން އެ މަޢުލޫ

ނެތްކަން މިހާރު މި ފެނިގެންދަނީ. އެހެންވެގެން، ިޞއްޙީ ކަންކަން އެހާ ބޮޑަށް ކުރިނާާރ މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި 

ހަމައެއާެއއްކޮްށ، ؛ ބިލުގެޛަރީޢާ އިން މި ކަންކަން އިޞްލާުޙވެގެންދާނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުާރ ހިނދު

ނުޑަގއި މިހުރި ކަންކަމަށް އަދިވެސް ހަމަ ފޯކަސްކުރެވި، މިހާތަނަށް މި ކަންކަން  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބޮޑަށް އޮނިގަ

ނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. މައިަގނޑު ގޮތެްއގަިއ މިހާރު ހުރި   1445ނުހިނގާ ފެއިލްވެަފއި މި ވަީނ ކީްއެވގެންތޯ އަުޅގަ

ތަނުަގއި ވެސް ހަމަ ޕްރެކްިޓކްސްކުެރިވފައި ވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ ޭއރުގަިއ މި ކަންކަން ރަނގަުޅ  ކަންކަން ވޭުތވެދިޔަ 

ގޮތުަގއި ނުހިނގީ ީކްއވެގެންޯތ މިއަދު ސުވާލުކޮްށ، ރިސާްޗކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ހަމައެާއއެްއކޮށް، އޭގެ ަމއްޗަްށ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިއްެޖ، ކޮމަންޑޫ  އިތުރަށް މި ބިލުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަ ެގންނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މި ބިލަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިސާޗެއް ަހއްދަަވއި އެ ބޭފުޅާގެ އެމަންޑްމަންޓްސްތަކެްއ 

ނޑުގެ ވެސް އުއްމީދު. ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ. ހަމައެާއއެްއކޮށް، މި ބިލު ރަނގަޅު ޮގތެއްަގއި ފާސްެވގެންދި  1450އުމަކީ ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا މެންބަރު ޢަބްދު ޢިްއޒަތްތެރ ދާއިރާގެކިނބިދޫ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 1455 ށް.ރިޔާޟަ

 

 ދެއްެކުވން:ވާަހކަ ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ދަްނނަވާނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޞިއްީޙ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލަކީ މި ވަގުތަށް ވެސް މި ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި. 

 1460އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރަށް ވެްސ އެހެނީ، ޞިއްޙީ ޕްރޮފެޝަނަުލން 

ނުޑމެންގެ ހަމައެކަނި މާލޭަގއެްއ ނޫން، އަތޮޅުތަުކަގއި ވެސް  މި ވަނީ މީހުންގެ އަދަދު ެވސް މަދުވެފަ. އަދި އަުޅގަ

ންގެ ގޮުތގަިއ ތިބެންޖެހޭ ދާއިރާަގއި އަޅުަގނުޑ މަސައްކަްތކުރާ ދާއިރާަގއި ވެސް ވަރަށް ުމހިއްމު ސްޕެޝަލިޓު

ނޑު ފާހަގަކޮށް، އަދި ސަރުކާރުން ިމ ކަންކަން ވީާހވެސް އެންމެ  މަސައްކަތްތެރިން ނެތްކަން ިމ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް  އަވަހަކަށް ަޙއްލުކޮށްދިނުމަކީ އެދޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންަނވަން. ައޅުަގނޑު މި ބިލު ބަލައިލިއިުރގައި އަުޅގަ

 1465ހަގަކުރެިވގެންދިޔަ ތިން ަކުއންސިލެއް މުހިއްމު ކަމަށް. ެއއީ، މެިޑކަލް ޑެންޓަލް ަކއުްނސިލް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ފާ

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިާރގެ މަސަްއކަްތތައް މި ވަނީ ައޅުަގނޑުމެްނ  އާދެ! އެހެްނވުމާެއއްކޮށް، އަުޅގަ

ންނަށް އެންމެ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ދަށްވެފައިވާ ެއްއ ދާއިރާކަމުގައި އަުޅަގނުޑ ރާއްޖޭަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ރައްިޔތު

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދިޔައީ ޞިއްޙީ ޚިުދމަތަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ސީ އެމްބިއުލަންސް ވެްސ ދެކެން.  އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޮތޅުތަުކގެ  ތަޢާރަފްކުރެވިގެންދިޔަ ތަން. އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި ެއއީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަންަކން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކަިއ   1470އެތައް ރަށްރަށެްއގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ވަސީލަތުެގ ތެރެއިން ވެްސ މެޑިކަލް ޚިދުަމތް ފުރިހަމަވެގެންދިއުމަކީ މުިހއްމު ކަމެއް . އަުޅގަ

އެބަ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުގައި ައޅުަގނުޑމެންނަށް އުފެއްދިފައިވާ، ތަޖުރިބާލިބިފައި ހުރި ދާއިރާތަކުން 

ތަމްރީނުލިބިފައި ތިބި މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްއކަތްުނކުރަނީ ކީްއެވގެންތޯ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ހަމަ 

ރިބާ ހުރި، ަތުއލީމު ލިބިފައި ތިބި މީހުން ރާއްޖެ އިން ބޭުރަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ިދވެހިން އެބަ ވަރަށް ތަޖު

 1475ޚިދުމަތްކުރަމުންދާކަން. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް މި ާދއިރާަގިއ 

ތްތައް ލިބެން ނެތީމަކަން ިމ ރާއްޖޭަގއި މީހުން ައއިސް މަސައްކަތްކުާރ މީހުންނަށް ެވސް ެއކަށީގެްނވާ، އެ ޚިދުމަ 

މަސައްކަތްކުރަން. އަދި ހަމައެާއއެކު ހަމައެކަނި މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްަތކުގެ އިތުރަށް އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ 

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި ދައްަކއިދޭން. އަ ނޑުމެންނަްށ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ެވސް؛ އެ ވެށި އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ ުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ކިރިާޔ ވެސް ިޞއްޙީ ޚިދުމަތާ ޭދތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެއްޔާ އެ  އެބަ ފެނޭ އަުޅގަ

 1480ޚިދުމަތެއް ބަންދުކޮށް، ނޫނިއްޔާ އެ ކަމެއްަގއި ކިރިޔާ ވެްސ ޝައްކެްއކުރެވޭ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި މުޒާހަރާކޮށް، އެ މީހަކު 

ނޑުމެން ދެޭކގޮތުަގއި ިމ ރަށުން ބާލާ ހިސާ ބަށް ވެސް ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ހާލަތްތައް އެބަ ހުރި. ެއއީ އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ީމހުން މި ދާއިރާ އަށް ނިކުތުމަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ގޮްނޖެހުމެއް ކަމުގައި ދެކެން. 

ނޑު ދެކޭޮގތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ޞިއްީޙ ޚިދުމަ ތްތެރިންގެ ގޮތުގައި ީމހުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެްނ ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޔަީޤންވާންޖެހޭ މިއީ ކަމަށް ޤާބިލު މީހުންކަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ެގންނަނީ ބޭރުގެ އެިކއެކި ަޤއުމުތަކުން. ގެ  1485ންނަ މީހުންނަކީ ރާއްޖޭަގއި ެއކަށީގެްނވާ މީހުން ނެތީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ައޑުއަހައިިފން  ވަަރކަށް ޑޮކްޓަރުްނ  11ވެސް ކޮލިފައިްޑ މީހުން ކަމުގަިއ ވެްސ ވާްނ އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

އެްއވެސް ސެޓްިފކެޓެއް ނެތް ބަޔަކު ރާއްޭޖގަިއ އެަތއް ދުވަެހއް ވަންދެން ޚިދުމަތްދިންކަން. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ވަރަްށ 

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިއަދު މި ސަރުކާރަްށ  ވެސް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގައި ދެކެން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް އަދި މީގެ ކުރިން އޮްތ ސަރުކާރުތަކަށް ވެސް އެންެމ ބޮޑު ގޮންޖެހުން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަީކ 

 1490ން. މިއަދު ވެސް ހަމަ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ތިބީ ހަމަ އެކަީށގެންވާ ިޞއްޙީ ޚިދުމަެތއް ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ނުލިބު

ނޑުމެންެގ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަަޔުކ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް އެބަ  ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ އެ ހާލަތުގަިއކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުން އެަތްއ ގިނަ އަ ދަދެްއގެ ފައިސާ ދާންޖެހޭ. ވަރަށް ބޮޑު ހޭދަެއްއ އެބަ ހޭދަކުރަމުންދޭ. އަދި ައޅުގަ

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ެއ  ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދާ ދާިއރާއެއް މި ދާއިރާ އަކީ. ިޞއްޙީ ދާއިރާ އަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި ެއ ޚިދުމަތްތައް ހުރެގެން. އެ  ކަންކަން މަދުކުރެވިގެންދާނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގަިއގަިއ، ައޅުގަ

 1495ޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެން. އެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މީހުން އެޓްރެކްޓުކޮށްގެން މި ޤައުމަށް. އަދި އަޅުަގނުޑ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތި

ނޑުމެންނަށް ވިޔަފާިރ އުސޫލުން ެވސް ރާއްޭޖގެ ކައިީރގައި ހުރި ަޤއުމުތަކުން  ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިީއ އަުޅގަ

ެގން އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ައށް ވެސް އެޓްރެްކޓުކުެރވިގެން ވެސް، ާރއްޖެ އަށް މެޑިކަލް ޓުއަރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުެރވި 

ނޑު ދެކޭ ވާހަކަ  ބޭރުން މީހުން ގެނެވޭނެވަުރެގ އިންޑަސްޓްރީައކަށް ވެސް ހެދިދާނެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަ

ޚިދުމަތްތެރިކަމާ  ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ނިންމާލަމުން ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު،

 1500އެކު މަސަްއކަތްކުރާ ވަރަށް ިގނަ އަދަދެއްގެ ިޞއްޙީ ބޭފުުޅން އެބަ ތިއްބެވި މިހާރުެވސް މި ރާއްޖޭގައި. އެ ބޭފުޅުން 

ކުރަްއވަމުންދާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަންނަން. އަދި އަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް އެދޭނީ މި 

ރަނގަޅަށް ދެވި، ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބުން. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން  ޚިދުމަތް މިހާރަށް ވުރެ

 އެދޭ އެދުމެއް ކަުމގައި ދަންަނވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ުޝކުރިއްާޔ. 

 

 1505  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފު ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

 1510 صحابها و آله على و. والمرسلين األنبياء أشرف على الموالس   الةوالص   .العالمين رب   هلل الحمد`. 

އާދެ! މިއަދު ވެްސ ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލާ ެބހޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ވެްސ . معينجا

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި ބިލު ދިރާސާކޮށް ބެލިއިރުގަިއ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޞިއްޙީ 

ގެ ގޮުތގަިއ ޤާނޫނީ ގޮުތން ކޮންމެހެން ލާޒިމްކޮށްފަިއާވ ބިލެއްެގ ގޮތުަގއި އޮތުމަކީ ޚިދުމަތްދިނުމަކީ އަސާސީ ޚިުދމަތެއް

އެއީ ަރއްޔިތުންނަށް ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ މި އަސާސީ ޚިދުމަތް ކަށަވަުރެވެގންދާކަމުގެ ވަރަށް ވަރުގަދަ 

 1515ނަށް ގެރެންޓީ ލިބިގެންދަނީ މި ޚިދުމަތުގެ ހެއްކަކަށް ެވގެންދާނޭ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުން

ކަންކަން ބައްޓަންކުެރވިފައި ޮއންނަ ގޮތުން، މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައި ނުވަތަ ބިލުގައި ބުާނ އުސޫލުގެ މަތީން ކަންކަން 

ުރގެ ފަރާތުން ނުދާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެ ަކންތައްތައް ޙައްުލކުރުމަށް މަުގތަނަވަސްކޮށްދީފަިއވާކަން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާ

ހުށަހަޅާފައި މި ވާ ބިލުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ޓަކައި އަދި ލިބިގެންދާނެ ޞިއްޙީ 

ނަޑއަޅާފަިއ  ޚިދުމަތް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް ނިހާޔަަތށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލުގައި ކަ

ނޑަައޅުްއަވއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތު  ނަޑއަަޅއި، މި ކަމަށް ިމނިސްޓަރެއް ކަ  1520ގެ މަތީން މިކަމާ ގުޅޭ މިނިސްޓްރީެއްއ ކަ

ނޑައެޅިަފއިާވ ގޮތުްނ ިސޓީއެްއ؛ މާލޭ ސިީޓ ކަުމގަިއ  މިނިސްޓަރު މި ކަމަށް ޖަވާބުާދރީވާން އެަބ ޖެހޭ. އަދި ިމކަން ކަ

އް ހުންނަން މަޖުބޫރު އެބަ ކުރޭ. އަދި އޭގެއިތުރުން ވިޔަސް އަދި ސިޓީ އުފެދިަފއިވާ ކޮންމެ ތަނަކަށް ހޮސްޕިޓަލެ

އަތޮޅެއް ކަުމގައި ވިޔަސް ެއ އަތޮޅެްއގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ހުންނަން މަޖުބޫރު އެބަ ކުރޭ. އަދި ރިސޯޓެއް ކަމުގަިއ 

ނެ ފަދަ ވީނަމަވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއް ކަމުގައި ވީނަަމވެސް އަސާސީ ގޮތުން ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ

ނުޑމެންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް   1525ކްލިނިކެއް ނުވަތަ މަރުކަެޒްއ އެ ރަށެއްގައި ހުންނަން މަޖުބޫރު އެބަ ކުރޭ. އަޅުގަ

އަހަރެއްގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގައި އެންެމ  21ތަފާތު އެތައް މަރުޙަލާއަކަށް ބެހިގެންގޮސް ވޭުތވެދިޔަ 

ލްއުސްާތޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސްކަުމގެ ރިޔާސަާތ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުއްޓާ ަރއީްސ އަ

ހަވާލުެވވަަޑއިގަތުމާ އެީކގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ ދިަޔއީ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ރޮނގުން އައު ުއސްމިންތަކަކަށް ާވސިލްވަމުން. 

ނޑުމެންގެ ރާްއޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްަގއި މެ، ކޮންމެ ރަށެއް ގައި މެ، ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަނާކޮށްލީ އެންމެ   1530އަހަރުދުވަހުެގ  2ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުެރވިގެންދިޔަ. ނަމަވެސް އެ ބިނާކުރިކުރުން އަޅުގަ

ެއ ، އަހަރުގެ ތެޭރގައި ފަނާކޮށްލުމަށްފަހު އެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ދެމުންގެންދިޔަ ނުވަތަ އެ އިދާާރއަކުން 2ތެރޭގައި. އެ 

މަރުކަޒަކުން ޚިދުމަތްދެމުންގެްނދިޔަ ތަނެްއގެ ތެޭރގަިއ އެންެމ ކުޑަމިނުން ޕެނެޑޯްލގުޅަެއއްާހ މިންވަރު ވެސް ލިބޭކަށް 
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ނޯވޭ. ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ނަމުގައި އެކި ފާޑުފާުޑގެ މީހުން، އެކި ަވއްތަރުަވއްތަުރގެ މީހުން، ކަމާ ނުގުޅޭ އެްއވެސް 

ނުޑކޮށްލެވޭނެ ހުރިާހ ފަންނެއް ނެތް މީހުން އެ ތަން  ނޑުފު ތަނަށް އިސްކުެރވެމުންދިޔަ. ައދި އެތައް ގޮތަކުން ެއކަން ފު

 1535މަގެއް ކޮށަމުން ގޮސް އެންެމ ފަހުން ސިޔާސީ ގޮތުން ކަންކަން ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި މުޅި ޞިއްޙީ ނިޒާމު އެއްކޮްށ 

ުރގެ ތެޭރގައި، ރަީއސް އަލްުއސްތާޛު ަމއުމޫން އަހަ 21ދިޔައީ ަރއްޔިތުން އަތުން ބީެވގެން. ނަމަވެްސ އަނެްއާކވެްސ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ބިނާކުރެިވގެންދިޔަ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް އަނެއްާކވެސް ޤާނޫެންއެގ  21ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރަން 

ސަުތގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަމާ އެކީ ކަށަވަރުކޮށްދެމުްނ މިހާރުގެ މި ދައުރުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާ

ދައުރުަގއި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މި ދައުުރަގިއ މި ދަނީ ޔަޤީންކޮށްއަުރވަމުން. ދައުލަތުން މިކަން 

ނޑު ދަންނަވާނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލެއް   1540ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމުން މި ގެންދަނީ. އަޅުގަ

ން މި ދާދިއުމަކީ ކުރިން ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލި ފަދައިން، މިގޮތަށް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިގެ

ރައްޔިތުންނަށް ކަަށވަރު އެަބ ކޮށްދޭ މި ޚިދުމަތަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް މެ ލިބިގެްނދާނެ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްކަން. 

ވަސީލަތްތައް ަރއްކާތެރިކަާމ އެގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުން ޤާއިމްކޮށްފަިއާވ 

އެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ވަސީލަެތްއ ޤާއިމްކުރެިވގެންދާނެކަން ަޔޤީންކޮށްދޭން. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ބޭނުންާވ 

 1545އިންސާނީ ވަސީލަތްަތއް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ިބނާކުރާނެ ޕްލޭންތަކެއް އެަކށައަޅައި އެ ޕްލޭންތަްއ 

ކަށަވަުރކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދައުލަތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ  ތަންފީޛުވަމުންދާކަން

ނޑައަޅާަފއިވާ ޚިުދމަތްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެކަން  މުއައްސަާސއަކުން ެވސް ދިނުމަށް ކަ

މަޖައްސަން އެބަ ޖެހޭ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަަކއި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަ

ދައުލަތުން ޤާއިމްކޮށްފަިއވާ މުއައްސަސާަތކުން ރައްޔިތުްނނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޤާނޫނުތަކާިއ 

 1550ށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ގަާވއިދުތަާކއި ެއއްގޮްތވާ ގޮުތެގ މަތީން ދެމެހެއްޓެނިހި ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތެއްކަން ކަށަވަރުކޮ

މި ހުރިހާ ކަށަވަރުކުރުންތަކެްއ މީގެތެރޭަގއި ާވއިރު، މިކަްނ ކަށަވަުރކޮށްގެން ަރއްޔިތުްނނަށް މި ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާ 

ނޑިަވޅެްއގައި މި މަޖިލިސް ތެރެއިން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވަކާލާުތ  ދަ

ގެންދަނީ ތިމާމެން، ތިމާމެންގެ ސަރުކާެރއްަގއި ކަންކަން ކޮށްަފއި އޮްތ ގޮްތ ވާުނވާ ބެއްެލވުމެްއ ނެތި. ކުރަްއވަމުން

ތިމާމެން، ތިމާމެން ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ އެންމެ ދޯދިާޔ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކޮށްފަިއވާ ކަމެްއކަން ބެލުމެއް ނެތި. 

 1555ބަޔާންކޮށްިދނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެފަދަ  އަނެއް މީހާ އެކަން ކުރަނީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް

ނޑުމެން ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން މިއަުދ  ގޮތަކަށް ވާހަކަދެެކވިގެންދާދިުއމަކީ ކަންބޮޑުެވ، ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

އެކު ލިބިގެންދާން ކަމަށް ވާއިރުަގިއ  ބޭނުންވެފައި މި ތިބީ މިފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ރައްިޔތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ

ޤައުމުގެ ކޮންމެ ރައްޔިަތކުމެ ކޮންމެ ކުލަެއއްަގއި ތިބިކަުމަގއި ވީނަަމވެސް މިކަން ފުރިަހމަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް 

ނުޑމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކޮންމެ މެންބަރެއްެގ މަްއޗަްށ ވެްސ ލާޒިމްކުރާ ވާޖިބު ، ވާސިލްކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަ
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ނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. ރައްޔިތުންނަށް ކޮްނމެ މެންބަރަކުމެ މި ދައްކާ ހުވަފެން ނުދައްކައި ޙަޤީޤަތާ   1560ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 އެްއގޮތަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޖާގަދިނުމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަްއޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 1565 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

ނޑަްށ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  ފެންނަ ކަންކަމެްއެގ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ިބލު، ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭުނންކުރާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އައީ މި ރިޔާސީ  ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

 1570އިންތިޚާބަށް އެންމެ ފޯރިއަަރއިގެން އަިއ ދުވަްސވަރު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއިވގެންދިޔައީ ހުސްުނވާ ާއސަންދަ 

ނޑުމެން މިފަދަ ޚިދުމަތާ ބެހޭ ބިލެއް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާެރއް  އަިއއްސި ކަމަށް ވަންޏާ ލިބޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ކިހާވަރަކަށްތޯ އެ ވަޢުދު ފުދިގެންދަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރާއިުރ އަޅުގަ

ޏާ ެއ އޮންނަ ބޭސްސިޓީގެ ގިަނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއިވގެން މި ދަނީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް މީހަކު ވަދެއްޖެ ކަމަށް ވަން

ބޭހަކީ އާސަންދަ، ހުސްނުވާ އާސަންދަިއގެ ދަށުން ނުލިބޭ ބޭސް ކަމަށް ބުނެ މީހުން އަނބުރާ ފޮނުވައިލާ ވާހަކަ. 

ނޑުމެން އެބަ ބަަލއިލަންޖެހޭ މި   1575އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިިވގެންިދޔަ ކޮންމެ ާޢއިލާއަކަްށ ޮޑކްަޓރެއް ލިބޭނެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ދުމަތުގެ ބިލުން އެ ވަޢުދު ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރެއް ވުޖޫދަށް ޞިއްޙީ ޚި

ނުޑމެންނަށް އިވިގެންދިޔަ ކޮންމެ  އަންނައިރު އެ ބުނާ ވަޢުދުަތއް ޭއގެ ޒާުތގައި ފުއްދާ ަތން ފެންނަ ތަން. އަޅުގަ

ޑުމެން އެބަ އަހާލަންޖެހޭ އާދަިއގެ ލޯންޗެއް ނަންޯބުޑ ރަށެއްަގއި އެންިބއުލަންސެްއ އޮންނާނެ ވާހަކަ. އަޅުަގނ

ނޑުެމން ބަލައިލަންޖެހޭ ޞިއްޙީ  ބަދަލުކޮށްލާފައި މިއީ އެމްބިއުާލންސެކޭ ބުނީމަ އެއީ އެމްބިއުަލންސަކަށް ފުދޭތޯ. އަޅުގަ

ނޑު ދަތުރުކުރާ އެމްބިުއލަންސެއް  1580ަގއި ހުންނަންޖެހެނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގައި އެމްބިއުަލންސަކީ ކޯެޗއްތޯ އާއި އެހެން ކަ

ކޮންކޮން ކަންތައްަތކެއްޯތއާ ައދި މިނޫން ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާނެ ގޮތަށް މި ބިލު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަގުފަހިކޮށްދޭތޯ. 

ނޑުމެން ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްތައް މިހާރު އެންމެ ފުރިހަމަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ޮއއިވަެރއްަގއި ޖެހި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަޅުަގނޑުމެން ގާތަްށ  އަށް ދެވޭ ނޫނީ ކުރިން ނުދެވޭ، މި ވާހަކަަތއް ދެްއކުމެްއ ނޫން. އަޅުގަ

މީހުން އަންނަވަރު. މާލޭގައި ނެޝަނަލް ރިފަރަލް ހޮސްޕިޓަލެކޭ ބުނާއިރު، މާލޭގެ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ ފެންވަރު 

 1585ނެތް ތަނެއް މިއީ. އަދި އެހެންކަމަށްވާއިުރ ެއ ހޮސްޕިޓަްލ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ތަން

މިހާރު ހުރި ވަރަށް ވުރެ ބޮުޑކޮށް ނުވަތަ މުޅި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ވަަރށް އެކަން އެ ހޮސްޕިޓަްލގަިއ 
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ބަ ހުރޭ ކޮޓަިރއެްއ ކަންތައްތައް ގެންދެވިދާނެޯތ ވެސް އެބަ ުސވާލުކޮށްަލންޖެހޭ. މާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެ

މިނިސްޓަރުންނަށާއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ާޚއްޞަކުެރިވފަ. އެތަން ހުސްކޮށް ހުންނަިއރު ވެސް ާޢއްމު ރައްޔިަތކަށް 

ލިބޭ ގޮތެއް ނުވޭ. އެކަމަުކ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީ އެބަ ބުނޭ ރާއްޖޭގެ ެވރިންނަކީ ރައްޔިތުން ކަމަށް. 

 1590ހުްއޓަސް ޢާއްމު ރައްޔިތަކަށް ިލބޭ ގޮތެއް ނުވޭ. މިކަހަލަ ޮގތަކަށް މި އޮންނަނީ. އެކި  އެހެންވިޔަސް ހުްސކޮށް

މީހުންނަށް އެކި ފެންވަރު. ެއކަމަކު އެންމެންނަކީ ވެސް ަހމަ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއގައި ުއޅޭ ބައެއްތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. 

މަޖިލީހުގައި މި ާވހަކަ ދައްާކއިރު ކިހިނެއްޯތ އެންމެންނަށް އެބަ ައޅާލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ރަްއިޔތުންގެ 

އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކީަގއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދެވޭނީ، އަދި އެ މި ބިލުން ގެރެންޓީކޮށްދޭތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. 

މޭ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ މި ބިލުގައި އެގޮތަށް ލިެޔވިފަިއ ނޯންނާތީ. ހުސް ކޮޓަރިއެްއ ހުއްޓަސް ވެސް ނުދޭނަ

 1595ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ިމނިސްޓަރުންނަށް ނޫނިއްޔާ. ެއހެން ލިޔެފައި ނޯވެ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ިޞއްީޙ 

ނޑުމެްނ ބޭނުންވާ ކަމަކީ. ރާއްޖޭގެ  ޚިދުމަތަކީ އެއް ފެންވަރެްއަގިއ، އެްއގޮތަކަށް ލިބޭ ކަމަކަްށ ވުން؛ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އެތައް މިތަނުން މާލެ އަށް މީހުން އައިސް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ތިބޭއިރު، މާލޭގައި ތިބުމުގެ ޚަރަދު އަޅުގަ

އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. އާސަންދަ އިން މަދު ފަހަރެއްަގއި ނަމަވެސް އެ އޮންަނ ބަލިމީހާ އަށް ބޭސް ނުވަތަ 

ނޑުމެ ން އެބަ ވިސްާނލަންޖެހޭ. މާލޭގައި ހުރުން ޚިދުމަތްދެވޭއިރު ދެން ތިބޭ ީމހުންނަށް ވާ ގޮްތ ވެްސ އެަބ އަުޅގަ

 1600ޚަރަދު ބޮޑު. ކާންބޯންދޭން ޚަރަދު ބޮޑު. އެކަމަކު ހޮސްޕިޓަުލަގއި އެ މީހާ ެއކަނި ޮއވެވޭނެ ގޮތެއް ުނވަތަ އެ މީހާ އަްށ 

އިސް ުނވަތަ ޚިދުމަތްތައް ހޮސްޕިޓަލުން ލިބިފައި ދެން އިތުުރ ބަެއއް، ާޢިއލާގެ ބަެއއް، ދެ މީހުން ިވަޔސް މާލެ އަށް ނަ 

މާލޭގައި ތިބޭއިރު އެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ވެްސ އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލަކީ ހަމައެކަނި 

ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ބިލަކަށް ނުވެ، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި ގޮތެއްަގއި އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ކަންކަްނ 

ޔިތުންނަށް އެކަުމގެ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ެއކަން ލިޭބނެ ގޮތަށް ެއކަން ކުެރވޭނެ ހުރި ގޮތް ބަލައި ހުރިހާ ރައް 

 1605 ގޮތެްއގެ މަެގއް އަުޅަގނޑުމެްނ ހޯދަންޖެހޭ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. 

 1610 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުިރމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮްތ ބިލަކީ މުޅިން އައު ބިލެއް. 

ނޑުމެން ބަހުސްކުރާއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ ިޞއްޙީ ޚިދުމައެއީ  ތްދިނުމުގެ ބިލު. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ
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ނޑުމެން ހިތުގައި އުފެދޭ ވަރަށް ިގނަ ސުވާލުތަެކއް އެބަ ހުރި. މީގެ އަހަރުތަެކއް ކުރިްނ  ވިސްނަންޖެހޭ، އަުޅގަ

 1615ބިލުގެ ސަބަބުން ޙައްލުެވގެންދޭތޯ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތްއ، އުނދަގޫަތއް މި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއި ތިބި ސިޔާސީ މީހުން، ތަޞައްރަފުނުފުދޭ މީހުން ތިބީ އަދިވެސް ތިބީ މެނޭޖަރުންގެ 

ގޮތުަގއިތޯ. ައޅުަގނޑުމެންގެ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ހޮސްޕިޓަލުަގއި ހަދަން ފަށާފައި ހުރި އިމާރާތް ހުރީ އަދިވެސް ހަމަ 

އެގޮުތގައިތޯ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން އިތުރު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެތޯ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ތިިބ 

ނޑުމެން މި  ބަލިމީހުންގެ ބޭސް ަވގަށް ަނގަިއގެން ދިއުްނ އަިދވެސް ޮއންނާނީ ހަމަ އެގޮތަށް ތޯ. ަހމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރަށްފުށުގެ މީހުން ދަތުރުކުރާއިރު ފެށިގެންދިޔަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، ފެރީ ނިޒާމު  1620ގެ ތެރެއިން އަދިވެސް އަުޅގަ

ގުދާރު ދާނީ ބިންދައިގެންތޯ. މި ކަންތައްތަުކގެ ޙައްލު މި ބިލުގެ ސަބަބުން އާދޭތޯ. އާދެ! މިއާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ މި ސަރުކާރުން މި އޮތް  ކުޑަ ދުވަސްކޮުޅގެ ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާޢިުރ އަޅުގަ

ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް މި ދަނީ ކުރަމުން. ހުސްނުވާ އާސަންދަ އަުޅަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި. 

ހަމައެއާެއކު އިްއޔެަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަޑުިއިވގެން ދިޔައީ އިންިޑޔާ، ސްރީލަންާކަގއި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް 

 1625ތްތަކުަގއި ާއސަންދަ ލިބޭނެ ގޮތް ސަުރާކރުން ހަމަޖެއްސިކަން. ޭއގެ ުކރީ ދުވަހު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެމަޖެންސީ ހާލަ

އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ އިްނޑިޔާ، ސްރީލަންކާަގއި ދިރިއުޭޅ ދިެވހިންނަށް ބޭނުންވާ އަސާންދަިއގެ ޚިދުމަތްތައް ސަުރކާރުން 

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެންނަށް އަޑުިއިވގެން މި  ހަމަޖެއްސި ވާހަކަ. ހަމަެއއާެއުކ އަުޅގަ މިއަދު ައޑުިއވިގެން މި ދަނީ، އަުޅގަ

އޮނިަގނޑުތަކަށް ވެސް ބަދަލުތަކެްއ ދަނީ ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި ތިބި، އެިކއެކި މަޤާމުތަކުަގއި ތިބި މީހުންގެ 

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން މި ދަނީ ައއި.ޖީ.އެމް .އެްޗގެ އިމާރާތް މަސައްކަްތ އަންނަމުންދާ ވާހަކަ. ހަމަެއާއއެކު އަުޅގަ

 1630ފެއްޓި ހަލުވިކަމާ އެކު ނިމިގެންދާ ވާހަކަ. ހަމައެއާެއކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިިވގެން މި ދަނީ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްެގ 

ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަްނތައްތައް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރި ވާހަކަ. ޝައްެކއްނެތް. އަުޅަގނޑުމެން މި ދަނީ ރަނގަޅު 

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެންމެ އަމާ ޒާ ދިމާލަށް. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ާވހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

މުހިއްމު ކަމަކީ މި ބިުލގަިއ އެބަ ބުނޭ މިނިސްޓަުރގެ ޒިންމާތަކެއް އެބަ އޮތް. ތަްނތަނުގައި ަހވާލުެވގެން ތިޭބ 

ޯފރުކޮށްދޭނެ އުސޫލުތަާކއި ަހމަތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަެކއް  މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާތަކެއް އެބަ އޮތް. ޭބސްފަރުވާ

 1635އަޅުަގނޑުމެން ހަދަން އެަބ ޖެހޭ. ބޭސްތަކުގެ ކޮލިޓީަތކެއް ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެއާެއކު، އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންގެ އެޕޮއިންޓްމެްނޓުތައް ނުލިބިގެން ފުނިޖެހިފައި ތިބި މީހުން ނަށް އެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ މިއަދު އަޅުގަ

ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުރުމަށް ަޓކައި ރަނަގޅު ނިޒާމެްއ، ޢާިއލީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ޢާއިލީ ޭބސްފަރުވާކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކްއ 

ނޑު މި ދަންނަވާ ރަނގަޅު ނިޒާމާ ދިމާލަށް، ރަނގަޅު ދިމާލަށް  ސަރުކާރުން މި ދަނީ ހަމަޖައްސަމުން. މިއީ އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަަތްއ ދައްކާއިުރ، ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ހަމައެކަނި މާލެ އަޅުަގނޑުމެން ދާ މިސްރާބަކީ. އަ

ނޑުމެންގެ މި ޞިއްޙީ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރަން މި ޖެހެނީ. ރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތުން، ރަށްރަށުެގ   1640ނޫންކަން އަޅުގަ
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މުގެ ަމއްސަލަިއގަިއ. ެއކަށީގެންވާ އަޙުލުވެރިން މާލެ އަށް ހިުޖރަކުރަން މި ޖެހެނީ ކީއްެވެގންތޯ. ވަޒީފާ ނުލިބު

ބޭސްފަރުވާނުލިބުމުގެ މައްސަަލއިަގއި. ޅަދަރީންނަށް ތައުލީމް ނުދިނުމުގެ މައްސަލައިަގއި. ިމ ހުރިހާ ކަމެއް ގުޅިފައި މި 

ނޑުމެން ބަލަން އެބަ  ނޑުމެން މި ިބލުތަކުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ ޖެހޭ އޮތީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތަަރއްީޤ އަށް. އަުޅގަ

މި ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި މެނޭޖަރުން މިއަދު ތިބީ ކޮން ހާލަތެއްަގއިތޯ. ހޮސްޕިޓަލްގެ ެވހިކަލެއް ހަލާކުވީމާ، ަޓޔަރެްއ 

 1645ހަލާކުވީމާ، އޭތި މަރާމާތްުކރުމަށް އަންނަންވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ ނޫނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރުތޯ. ސުވާލެއް. 

މާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަަޑއިގެންެނވީމާ މައްސަލަތައް އެންމެ ކުޑަމިނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަަޑިއެގންނެވީ

ކިޔައިދޭން އެ މެނޭޖަރުންނަށް އާދެވޭތޯ. ހޮޅުއަީށގައި ޖޯލިފަތިތަކުަގއި ތިބެ ވާހަކަދެއްެކވޭ ހިނދު ސަރުކާރާ ހަމައަށް މި 

. ޮއކްސިޖަން ނުލިބިގެްނ މީހުން މަރުވެގެން މި ދަނީ މައްސަލަތައް ަޙއްލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވެނީ ކޮންކަެމއްތޯ

ކީްއވެގެންތޯ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ އޮްކސިޖަން ގެންދަން މި ޖެހެނީ. މެނޭޖަރުން އެބަ ޖެހޭ ޒިންމާދާރުކުރަން 

ނޑުމެ ނ ން އެ ތަނަށް ލައިގެން ނޫނިއްޔާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަށީެގންވާ ޤާބިލު މީހުން އަޅުގަ  1650ޑުމެންގެ މި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަކަށް ނު ތިއޭޓަރަށް  ންކުރުމަށް ޓަކައި ޕޭޝަންޓުހިންގޭނެ. ޑޮކްަޓރުން އޮޕަރޭޝަންހޮސްޕިޓަލްތަކެއް އަުޅގަ

ކުރަން ނުކުމެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޕޭޝަންޓުންނަށް އެކަީށގެންވާ ޚިދުމަތްތަެކއް ގޮސް މުޒާަހރާ ،ވައްދާ ހިނދު

ނޑުެމން ގެންނަން އެބަ ސެކިޔުރިޓީ ނުދެވޭނެ. އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޖެހޭ.  އާއި ާޤބިލު ޑޮކްޓަރުން އަުޅގަ

ތައް ަނގަިއގެން ކުރާ އެޖެންސީތަކުން ޮބޑެިތ ކޮމިޝަންއެކިެއކި ރެކްޫރޓު، އަޅުަގނޑުމެން ޮޑކްޓަރުން ެގންނަ ހިނދު

ނޑުމެން ޖެހޭނީ އެ ކަމަށް ޤާބިލުމީހުން ގެންނަން  1655ެއކަށީގެްނވާ މީހުން ގެންނަން. ، ވެއްޖެްއޔާ އެ ކަމެއް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ލާއިުރަގއި ވެްސ އިޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާ ައށް ވިސްނައެކަީށގެންވާ މުސާރަ ދީގެން އެ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ. ޚުދު އަ

ނޑުމެން ެއަކށީގެންވާ ދަރަޖައަކަށް ނޫން. ހާޙީ ގައި މިއަދު ޞިއްޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ގެމަަނފުށީ ަލތު ދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އިތުރު ކުރަން. ޑޮކްޓަރުން އެބަޖެހޭ ެއ ކަންތައްތަްއ އިޞްލާޙު  މެން އެބައަޅުަގނޑު ކުރަން. އާބާދީ ޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުހުުޅދޫގެ ނަ ރަށޭ ެއއީ އިނގޭތޯ. ހަމައެއާ އެންމެ ގި ހާލަތަކީ ެއއީ. ޮކނޭޑގެ ހާލަތަކީ ެއއީ. ދެްއވަޫދގެ އެކު ކަ

ނޑުމެން އެބަހާ ނެޑއް ބަހައްޓަން އެބަންމެ ކުޑަމިނުން ލޭ ޓެސްޓުޖެހޭ އެ ލަތަކީ ވެސް އެއީ. އަުޅގަ  1660 ކުރާ މެޝިންގަ

ނޑުމެން ސަރުާކރުން  މޫންގެ ސަުރކާުރން ބަހައްޓާފައި ހުރި ހުރިހާ އުރައީސް މަ އަހަރު ދުވަުހގެ 21، ޖެހޭ. އަޅުގަ

ކަމަށް ޤާބިލު  އިފޮނުވާލަޓެކްނިކަލް މީހުން  ،ދިޔައީ އެ ކަންތައްަތއް ކުރަްނ ތިބި މީހުންމެޝިންތަކެއް ދަބަރުޖަހައިގެން 

ނޑުމެން ރަނގަޅު އަމާޒާ، ނޫން މީހުން ގެނައުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ ކަމަށް ވަންޏާ  ދިމާލަށް ދާ  އަޅުގަ

ޖެހޭ.  ޖެހޭ ހަމައެކަނި މީހުންނެއް ނޫން. އެަކށީގެންވާ ކަންަތއްތަެކއް ވެްސ ތަޢާރުފުކުރަން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

 1665ޖެހޭ. ކަން  އުޅެނީ ކީްއވެތޯ ސުާވލުކުރަން އެބަ ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ހަލާކުެވގެްނ މިސްކޭނިން މެޝިންތައް 

ނޑުމެްނނަށް ވިސްނޭއިުރގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ކަންަތއްތައް  ތަޖުރިބާކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ަކންތައްތައް ރަނަގޅުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ތިބި ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި ލާފަ. އިވަނީ ފޮނުވަ މީހުން އަުޅގަ
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 ން ސަރުކާރު ބަޖެޓު ،ދުކޮށްލައިގެން ރަޚަރާއްޖޭަގއި ނެތޭ. އަޅުަގނޑުމެން އޭގެ އިސްކުެރއް ބަދަލުކޮށްލާނެ ބަޔަކު މިއަދު 

އިން އެ  ލާފަ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ރާއްޖެއިދީފައި ތިބި މީހުން ވަނީ ފޮނުވަ ޚަރަދުކޮށްލަިއގެން ޓްރެއިނިންދައުލަތުން 

 1670ޖެހޭ މި ަކންތައްތައް އަނބުރާ ހޯދަން.  ތިބީ. ައޅުަގނޑުމެން އެބަވެސް ނެތިފައި  ދޭނެ ވަޒީފާއެއް މީހުންނަށް 

ހޯދައި ރަނގަޅު ޕްރޮސީޖަރތަކެއް ހަދައި، ކޮލިީޓ  ޓަރުންނާއި ރަނަގޅު ނަރުހުންނާޓެކްނިކަލް މީހުންނާއި ރަނގަުޅ ޑޮކް

މު ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި އްެލއްގެ ވާހަކަ. މިީއ ވަރަށް ުމހިަކއުންސި ޮއވޭ ގައި އެބަހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނު

އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ  ؛ޖެހޭނެނެ. އަޅުަގނޑުމެން ބެލެހެއްޓެންރައީސް. ކޮލިޓީތައް ައޅުަގނޑުމެން ހިފެހެއްޓެންޖެހޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 1675 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ ރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު.هللا މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 1680 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނުޑ ދެ  ނުޑ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ ަވނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ ބައެއް ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މި ތަނުގައި ވާހަކަފާހަގަކޮށްލުމަށް ޓަކައި. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަ ދާ ެދއްެކވިްއޖެ އައު އުސްމިންތަކަކަްށ ުޅގަ

 ...ެއއީ ވާހަކަ. ތެދެއްމެ

 

 1685 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަ ދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އަުރވާނަން، ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގިއ މެތުނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި ައޅުގަ

 މަށް.ޢާޡިރި މެންބަރު ޢަލީ ޢިއްޒަތްތެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 1690 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މްޡިވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާހެންމެދު

ނޑު ކުރިމަތީަގއި މި  ތީގޮތުން ޙަޤީޤަތުގައި ދެން އޮ ވާ ލިސްޓުން ފެންނަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި  ގެއެއް ފަ. އެހެްނވީމާ، ނިާޒމީ މައްސަލަގޮތަށް ލިޔެވި ދޭނު ދާއިރާގެ ެމންބަރަށް ފުރުޞަތުހެންވޭރު ދެކު

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެކޭތީެވ، މި ވާހަކަ ސަމާލުކަމަށް ގެަނއީ ރައީސްގެ އިނގޭތޯ.
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 1695 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ބަލަިއގަންނަން.  ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަަލ އަޅުަގނޑު ޢާޡިމް ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢިއްަޒތް އިރާގެހެންވޭރު ދާމެދު

ނޑަްށ މިހާރު ފުރުޞަތު އެހެންނަމަވެސް ދުލްބާރީ އެރުވިފައިާވ، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބް އަުޅގަ

ނޑު ެއގޮތަށް ފުރުޞަތަންޏާ އަޟުނުުކރައްވާ ކަމަށް ވަެއކު، އިޢުތިރާ ވުމާއެުރިވފައިއަށް ފުރުޞަތުهللا ޢަބްދު ިއގެން ުޅގަ

 1700 އަރުވަން.ރިއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ފުރުަޞތުކު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑުމެން މި ތަނުަގއި ައއު އުސްމިންތަެކއްެގ ވާަހކަ އީ. ދެެކވިއްޖެ. ތެެދއްމެ އެ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އެޅިފަިއ ހުރީ. ކެއް ސެންޓަރުތަކާިއ ހޮސްޕިޓަލްތަ އި ހުރި ހެލްތުޙީ ދާއިާރގަ އައު އުސްމިންތަަކކަށް ިޞއް

ނޑުމެން  ފާރުަތކުގެ އު އުސްިމންތަކުގައި ހުރި އައުއަ  އެހެންނަމަވެސް  1705ދޭނެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ޚިދުމަތް ތެޭރގައި އަުޅގަ

ފާރުތަްއ  ގެއެ އުސްމިނު، އަހަރު ކީްއވެގެންޯތއޭ އައު ުއސްމިންތަކަށް 21ވެދިޔަ ތުއްދިފައެއް ނެތް. ވޭއުފެނަރުހުންނެއް 

ނުއުފެއްދުނީ. ކުިރއަށް އޮްތ  ރާނެ ޑޮްކޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާކުީޙ ދާއިާރގައި މަަސއްކަތް އެޅިއިުރަގއި ޞިއް

ޓަރުންނާއި ވެހި ޑޮކްދި ؛ސް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށްޔަ ކަމުގައި ވިކަށް އަހަރު އަުޅަގނޑުމެން ބެލިފަންސަވީހަ

ނޑުމެންގެ ކަށް ެނތް. ފަންސާހަކަށް އަހަރުކުރާ ނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި މަސަްއކަތްއަޅުގަ ނަރުހުން ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

 1710ާދއިރުަގއި މިހާރު މި . އަަރއިގެންދާނެަކެއއްހާ މީހުންނަށް އަރައިގެންލައް ދާނެ. ހަތްއަށް އިތުުރެވގެން އާބާދީ ދެ ގުނަ 

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން އެ ވިދާޅުވާ ައއު ދާ ސްޕީޑު ގައި ފަންސާސް ައހަރު ވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންަނށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ އުސްމިންތަކުެގ ބިލްޑިންގު ަތުކގަިއ މަސަްއކަތްކުެރވޭނެ ުފރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޗެހި ހަލާކުވި އެއް  ެމޝިންތަކާ ،ހުގައި އެ ވިދާުޅވީއެހެން ގޮތަކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީ ވިސްނަންޖެހޭ

ސް ނެތް ރާއްޖޭގައި ދިަޔއިރުަގއި އެންެމ ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖީނިއަެރްއ ވެުދވަސް ހޭދަވެގެންއަހަރު 21ވާހަކަ. 

 1715ތަްށ ކުރާ އިސްކުާރއި ކަނާހުރި. ވައަތުން ބާރު ދާިއރާގައި އެބަ ޙީޭޔގެ ލެްއވިހާ މެޝިނަރީއެއް ޞިއް. ދުނިއުފެއްދިފައި

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  އި ނެތްހާ ަސއިުޒގެ ރެންޗު ރާއްޖޭގަ ، ބާރުކުރާ އިްސކުރާިއ އެިކ ވައްތަުރގެ އެކި ސަިއޒުގެ 

ނޑުމެން ައުއ ިއރުގަިއ އަުޅގަޓަރގެ ކަންަތއްތަްއ ވެަފއި އޮތްހުރި. މިހެން މިގޮތަށް މި ސެކް މެޝިނަރީޒްތައް އެބަ

ނޑަށް ހީވަނީ މާ ރީތި ނުޑ ކަމެއް ނޫންތާހިރު، އުސްމިންތަކަށް ދާ ވާހަކަ ދެއްކުން ެއއީ އަުޅގަ ހެން. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑުެމން މި ދައްކަނީ ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ވާަހކަ. އެމް.ޑީ.ޕީ ގޮތެއް ކޮންމެ ވިޔަސް އެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑު  1720ވިޔަސް. ކުޑަ ، ވިޔަސް . މަހެއް ވާނީ މަހަށް. ެއއީ ބޮޑު ތަޢާރުފުކޮްށފަ އެއޮތީ އާސަންދަ މެންސަރުކާރުން އަުޅގަ

ހުސްނުވާ އާސަންދަިއެގ ވާހަކަ. އަދި ވިދާުޅވެއްޖެ  ،މިތާނގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅެވއްޖެ
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ނޑަށް އެނޭގ އެްއޗަކީ ހަަކ ވެކުރާ ވާޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީވި ގޮތަކަށް ިޞއް ދެމެހެއްޓެނި ދުރަތީ ޤާނޫނުެގ ގުސް. އަުޅގަ

ނޑުަގއި ލެްއވި މަސް ކޮންމެ އެްއޗަކީ ުހސްވާ ެއްއޗެއްތެރެއިން  ކަން. ހުްސވާެނ ކޮންމެ އެްއޗެއް ވެސް. ެއއީ ކަ

ވި ހެއްޓެނިވާނީ ދެމެވީމާ، އެ މަސް ވެސް ބޭނުންކުރަންވާނެ. އެހެން ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ހުސް ވިޔަްސ، އެ

ނޑުމެން ޞިއް ގޮތަކަށް.  1725ވި ގޮތަކަްށ ނީ ދެމެހެއްޓެނިލައިލަން މި ޖެހެވެސް މިއަދު ބައަށް  ދާއިރާ ޙީއެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނުޑ މި ބިލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އަޅުަގނޑުމެން އެ ާދއިރާ ަތރައްޤީ މު ދެ އްގައި އެންމެ މުހިވާހަކަ. އާދެ! އަުޅގަ

ކަްނ ފެންވަރާއި ރައްކާތެރި ؛ ޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބާބުގައި މި ހިމެނޭ ޞިއް ބައެއް ކަމުަގިއވާ ތިން ވަނަ

ޙީ ދާއިރާ ނުގައި މި ބިލުގެ ތެރެއިން ޞިއްވެސް ކުރިއަްށ އޮތް ތަ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމަީކ ހަމަގައިމު

ނޑުމެތަރައްޤީެވގެން ނޑުމެން ވިްސނާލަންޖެހެނީ އަޅުގަ ފެންވަރު މަތިކުރާއިުރގަިއ ްނ ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 1730ކުެރވޭނެ ވަރު ބެލެހެއްޓުމުގައި ތަންފީޛުފެން، ކޮށްރާގައި ފެންވަރު ބަލަިއ މޮނިޓަރއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިވެސް މި ދާއި

އި ުބގަވަނަ ބާ 2 ،ވަނީށްލަން ބޭނުންއަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮކަން. ދެ ވަނަ އަށް މި ބިލު ތަށް މީހުން ތަމްރީންވެފައި ނެތްގޮ

 ނިޒާުމގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިން މި  ޙީޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް. ޞިއް ދޭ ތަންތަނުގެޚިދުމަތް ޚިދުމަތް ހޯދައި ފަރާތްތަކާއި

ދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަްތކުރާ މީހުންގެ ދި ޚިދުމަތްއަ ފަރާތްތަކާ  ޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާބިލުން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ ިޞއް

ނިާޒމު ބައްޓަންެވގެންދާނީ ޕީޕަލް  ޙީމެންނަށް ަކށަވަރުކޮށްދެނީ ިޞއްންވީމާ، މި ބިލުން އަޅުަގނޑުޙައްޤުތައް. އެހެ

ރޑް  ރޑް ނުވަތަ ކޮިމއުިނޓީ ސެންޓަ  1735ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ  ،ުގިޅގެން ރައްޔިތުންނާ. ްއގެ ތެރެއަށްނިޒާމެސެންޓަ

 ތެރި ރައީސް.ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމަކަށް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ތިމަރަފުށީ  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 1740 ޠަފާ އަށް.ޞްމު

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޞްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުތިމަރަފުށި 

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  ބެހޭ ބިލެއް ޚިދުމަތްތަކާ ޙީޞިއް ،. އާދެ! ސަރުކާރު ފަރާތުން ތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

ނޑު މަުރޙަބާއަށް ވަ  ދެްއވީތީ، އޭނާއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅައިޢި ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ތާރީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ ޙީ. އަޅުަގނޑުމެން ިޞއް ރައީސް  1745ޚުގެ ތެރެއިން މި ާރއްޖޭެގ ދަްއކާއިުރގައި އަުޅގަ

 ޙީނޑު ަދންނަވާނީ މި ރާއްޭޖގެ ިޞއްޖެހޭ. ައޅުގަ  ހުރި ކަންތައްތަކަްށ ބަލައިަލން އެބަ ދާއިާރަގއި ހިނގާަފއި  ޙީޞިއް

ގެން ނޫނިއްޔާ މި ނެ ދާއިރާތަކުަގއި ހުރި ކަރަޕްަޝންގެ މައްސަލަތައް ސާފުކޮށް މި ބަލި މި ދާއިރާ އިން ނިގުޅަިއގަ

ނޑު ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަަގކޮށްލާނީޙީ ޚިދުމަތްތަްއ ރަނގަޅުރާއްޖޭގެ ޞިއް މީގެ ދެތިން އަހަރު  ،ނުވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ
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ނުޑގެ ާދއިރާ އިްނ ޝަކުވާަތކެއް ކޮށްފައި ޮއވެގެން ބަ  ؛ކުރީަގއި މި ދާއިރާ އަށް އެއް ރަށްރަުށގެ އަުޅގަ

 1750މިކަހަލަ ވަރަށް އަސާީސ ، ޑިޓޯލާ ބޭސްމަލަމާއި ކައްާޓއި ޖަހާއިންޖެކްޝަން އި ގުޅަ ބޭހާއިބޭސްފިހާރަތަކުގަ

ނޑު މެުދވެރި ެވގެން މިހާރު ކުރެންދޫ އެްއޗެހިތަކެއް ނެިތގެން އަުޅަގނޑު މެދުވެިރވެގެްނ، ހަމަކަށަވަރުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ނަަގއިދިންންނެވިމި އިންނެވި ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ހު އިދާއިރާގަ   12 އިުރ އަުޅގަ

ސް ން ބޭސްމަލަމެއް ވެީޙ މަރުކަަޒކަށް މީގެފަހަށް ާރއްޖޭގެ ެއއްވެްސ ޞިއް ރުފިާޔގެ ވާަހކަ. އެންމެ ން ދިވެހިއަމިލި

ނޑު ސާފުކުރަން ގެްނުގޅޭ ޑިޓޯލްކޮެޅއް ވެސް ނުދޭ.  ނުދޭ. ގުޅަބޭހެއް ވެސް ނުދޭ. ކައްެޓއް ވެސް ނުދޭ. އަދި ަތޅުންގަ

 1755ޚިދުމަތްތައް ރަނަގޅެްއ  ޙީކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، ޞިއްަނަގިއ ބޭނުންގެން ފަިއސާ ނެގި ބަަޔކު ފައިސާބިލު ހުށަހަޅައި  161

ޚިދުމަތެއް ރަނގަޅެްއ ނުވާނެ. ފުރަތަމަ ވެްސ  ޙީމި ރާއްޭޖގެ ޞިއް ބަލި ރަނގަުޅކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ  ނުވާނެ. މި

ނޑުމެން ފަހައި ޙީަގނޑުމެން ކުރަންވީ ކަަމކީ ޞިއްއަޅު ދަތިއަޅުަވއި ، ނަގައި  ،ދާއިރާަގއި އުޭޅ މީދާތައް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޞިއް ކުރަންވީ. ޢިއްޒަތްތެބޭރު ށިަގނޑު އަޅާަފއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ކަ ޙީރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑު މެންނައަޅުަގނޑު ؛ބިލު ނޑުމެންނަށް ބޭސްސިޓީ ދޭން ތިއްބަވާ ޑޮށް ކަށިގަ ންނެކޭ، މައިބަަދއިެގ ކްޓަރުއަަޅއި އަުޅގަ

 1760 ޔޭގެ ެއއްވެސް ތަެނއްަގއި ފިކްސްޑޮކްޓަރުންނެކޭ މުސާރަ މި ދަނީ އެއްވަރަށް ދެމުން. ދުނި ހަދާޖަރީބޮޑެތި ސާ

ނަޑއަޅާފަެއއް. ރީއެއް ނޯސެލެ ޮޑކްޓަރުން ނިމެނީ ެއ  ޖަހާއިރުަގއި އޮޕަރޭޝަްނ ފައްޓާ 2ންނާނެ ޑޮކްަޓރުންނަށް ކަ

ނޑު . އޭގެ ބަދަލުހާއިރުޖަ 1ދުވަހު   އާ ކުރަނީ. އޭނަގަޑިިއރު މަސައްކަތް 2ކްޓަރުން އަޅާަފއި ބޭސްސިޓީ ދޭ ޑޮގައި ކަިށގަ

ޑޮކްޓަރުން  ފެންވަރުގެ ހަދާސް . މި ާރއްޖޭަގއި ަބއިޕާއެްއވަރު. ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް މި ދެ މީހުންނަށް ވެސް މުާސރަ

ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކެއް ނެތް. އަތުގައި އެ ބައިޕާ އެ މީހުން  އެބަ ތިބި. އެކަމަކު

ނޑުމެން ރާއްޭޖގެ އެ  އިޔާ ކިޔަިއގެން ރެ  1765ނަމުގައި މި ދަނީކީ ހަމައެކަނި ކިެއިކ ފަރާތްތައް އެކިެއކި ނަންދުވާލު އަުޅގަ

ދަކޮށްލަން ވެސް އެަބ ދޭ. ބައެއް ފަހަރު ސިޓީ ބޭސްކުރާކަށް ނޫން. ބަެއއް ަފހަރު ޢާއިލާތައް ޮގަވއިގެން ުޗއްޓީ ހޭ

ލަތަށް ވެސް އެބަ ދޭ. ހާޑޮކްޓަރު ސިޓީ ގަންނަ  ފަހަރު ގިނަ ،ބަ ދޭނުލިބިގެން އެނުލިބިގެން، ޑޮކްޓަރު ސިޓީ 

ންމެ ްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންތައްތައް ރަނގަުޅކޮށްގެން ނޫނިމި ކަ ،އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް މިހެން ހުރި ހިނދު

. އް ނުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމުަގއި ވިޔަސް މި ކަންތައްތަކަށް ޙައްލެޙީ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ ދެއްކި ވަރަކަށް ޞިއް

 1770ހުރި ިޑވައިްސތައް ވަނީ ހަލާކުވެފަ. މިހާރު ވަނީ ެއ ިޑވަިއސްތައް ވަީނ މަރުކަޒުތަުކގަިއ  ޙީ ތެރޭގަިއ ހުރި ޞިއްރާއްޖެ

ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުާރ  ޙީ ން ވާހަކަެއއްތޯ ދަްއކާނީ. ޞިއްކޮ ވެފަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުށް ިވއްކާލަން ބާދަނގަޑަ

ފުރަތަމަ ، ރަނަގޅެއް ުނކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާވާހަކަ ަދއްކާއިުރ މި ކަންަތްއތައް ރަނަގޅުކޮްށގެން ނޫނީ އެ ކަެމއް 

ެއއްަވރަށް ބެހިގެންވާ މުސާރަެއްއ  މަސައްކަަތކާ އެ މީހަކު ކުރާ ،އްއެ ހަމަހަމަެވެގންވާ މުސާރަކުރަންވީ ކަމަކީ 

ނަޑއަޅަންޖެހޭ މި ބިލުތަކުގަ ނޑައެޅުމަކުން. ހަމައެކަނި ހަމަތަކާއި ުއސޫލުތަކާއި ަގާވއިދުތައިކަ މަްއސަަލ  އް ބިލުަގއި ކަ

ނޑު ބުނާނީ މި ދެ ބިލު، މި ވެސް ހަމަ ޙައްލެއް ުނވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ވާހަކަ ިނންމާލަމުން އަޅު  1775ގަ
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 ޙީ ންގެ ބިލު. އަނެއް ބިލަކީ ޞިއްރީޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެ ޙީއޮތީ ޞިއް މި، މި ދެ ބިލު. އެއް ބިލަކީ

ިތން ބިލު ބައިބަޔަށް ހަދައިގެްނ ، އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ މި ދެ ބިލު ؛ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު. މި ދެ ބިލު

ނުޑ އޮ މި ބިލަކާއި ޚިދުމަތުގެ ބިލަކާ ފަންނީ ންނަނީ. ކީްއވެޯތ ދޭތި އެަކްއޗަކަށް ނުހެދޭންވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފައި މި ދެ ބިލު އެއްކޮށްލަން. ެއއްކޮްށލާފައި ދެ ބާބެއްގެ ދަށުން އެްއ ޤާނޫނަކަށް ހަދާ، ހުށަހަޅަން ދެ ބާބަކަށް

 1780ހައްތަހާވެސް އޮޅުންބޮޅުްނ  ފަިއ މި ޤާނޫނަކަށް ހެދީމާްނ ފޮޅުވަެތއް އަޅާގެންނަން. ެއއީ އެްއ ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން. މީގެ

ުއެޅނީ މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަުކގެ ސަބަބުން ވާނުާވއެއް ނޭނގޭ.  ވެސް މިާރއްޖޭގަިއ އަުޅަގނޑުމެން މިހާރުވާނީ. މި ބޮޑު

ކުރުން މިހާރު ކުރާ ޤާޟީްނނަށް ޝަރީޢަތްދިމަލެްއ ނުވޭ. ޝަރީޢަތް ބުނާ އެްއޗެްއ އަނެއް ޤާނޫނަކާ އެއް ޤާނޫުނގައި

ސަތޭކަ އެތައް  ވަނީ އޮޅިފަ. ިމއަދު ައޅުަގނޑު ވާހަކަަދއްކަމުން ދެްއކީ ިމ ރާއްޖޭގެ މި ާރއްޖޭގެ ލާމަުރކަޒީ ޤާނޫނަށް

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ތަނެއް ވެސް ނޭނގޭ މިހާރު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ވީ އްސި.އިޞްލާޙެއް އައި 
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 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް.

 

 1790 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަީތގައި މިޝުކުރިއްޔާ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން  އޮތީ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޝިޔާމް  މަދުޙްނައިފަރު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަ އަދި ދިނުމުގެ ބިލާޙީ ޚިދުމަތްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައި ޮއތް ޞިއްމުޙައް

ހުރި ބިލެއް އެބަ އޮތް ގުޅުން އަދި ހަމަ މިއާ އްކަތްތެރީންގެ ބިލާިޚދުމަތުގެ ފަންނީ މަސަ ޙީހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޞިއް

ބެހޭ ބިލު. މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި  ސްތަކާ. ެއއީ މެޑިކަލް ޑިަވއިސަފަޅުއްވާޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 1795ކެްއގެ ތެރޭގަ. މިތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލުމާ ފަރާތްތަކާ ޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ޞިއް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ޙީޞިއް

އެްއވެސް ވަރަކަށް  ަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ޭބފުޅުންނާދިޔައިުރގަިއ މި ދާއިރާހުށަހެޅިގެންޤީޤަތުގައި މި ހުރިހާ ކަެމްއ ޙަ

 ށްފަ. އެ ރު ވަނީ ބޭރުކޮމިހާ ެދއްިވ ަވޒީރު ްލ އެހީތެރިކަންމަޝްވަރާކުެރވިފައެްއ ނެތް. ހަމައެކަނި މިކަމުެގ ޓެކްނިކަ

ވަނީ  ބޭފުޅާ އެ ތަަނށް ގެނެސް ކޮށްފައި މިަވކި ،ނީ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް ލާފައިއެޓަރ ބައި ަނގައި ެއއްގެ ވަޒީރު 

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުރުބާންކޮށްފަޤު ައއި ސަުރކާރުެގ ވަޢުދުެވގެން ކުރަންޖެހޭ މިހާރު ހުސްނުވާ އާސަންދަ ދިނުމަށް . އަުޅގަ

 1800. ރާނެ ަކމަށް އެބަ އޮތް އަްނގާފަބޭސްދޫނުކު ނިއްޔާލިސްޓަކަށް ނޫ ގު ތެރެއިން މިހާރު އެބަ ފެނޭ އެޕްރޫވް ޑްރަ

ނުޑމެންނަށް މި ތަން.  ންދާއާސަްނދަ ހަނިކުރަމު ހެއްވުރެ ުދވަ ވޭ ުދަވހަކަށް އެބަ ފާހަގަ އެހެންވީމާ، ީމގެން އަުޅގަ

ނޑަށް ަވރަށް ބޮޑަށްލު އެއްކޮޅުން އަނެްއކޮޅަށް ކިޔައިބި މަސަްއކަތްތަކެްއ  އެބަ ފެނޭ ރިސާޗްކުރުމުގެ ާލއިރު އަުޅގަ
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މިހާރު މި ޤައުމު އޮތް ހާލަތުަގއި  ށްގެންަކމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި އިންސާުނން ބޭނުންކޮ މީގެތެރެއިން ކުރަމުންދާނެ

ނޑު ެއކަމެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްދަދެވޭަކށެއް   ވެރިމަން. މީގައި އެންމެ ހިތާޤަބޫލެއް ވެސް ނުކުރަ ނެތް. އަދި އަޅުގަ

 1805. ކޮންމެ ަރއްޔިަތކަށް އިުމުކރެވިފަޓެކްްސ ނިޒާމެްއ ޤާރަށް ބޮޑު ދިޔަީއ ދައުލަުތގެ ވަކަމަކީ އާސަންދަ ތަޢާރަފުކުރެިވގެން

ނޫނީ ، ދިޔަ. މިއަހަރު ފެށިގެން އައިއިރު ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔައީލައްކަ ރުފިޔާގެ ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ހޯދަން 1

 ްއެޗއްތޯ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނީ؟ނަގަން ފެށިއްޖެ. ކޯން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޓެކްސްގެން ފެށިވަހުވަނަ ދު 1މަހުގެ  މޭ

ިނޒާމުގެ ތެެރއަްށ  ރުފިޔާ އަނެްއކާެވސް ައޅުަގނޑުމެންގެ. ެގ ވާހަކަމިިލއަން ރުފިޔާ 111ދަްއކަނީ  މި މެންއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް ކޯްއޗެއްތޯވަންނަ ވާހަކަ.  ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއްމި ލިބެނީ.  އެކަމަކު ައުޅގަ

 1810ވާަހކަެއއް ދައްކާލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ.  ަގނޑު އެއަްށވުރެ މާ ނުރަްއކާަދއްކަނީ. އަދި ައޅު ދާ ވާހަކަ މި ހާލަތު ދަށަށް

 ވޭސްޓު. ނުވަތަ ތަނުގައި ުއފެދޭ ކުނި ނުވަތަ ާރއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި، އެ ؛އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް

ނޑުހޮވާ ތަނަށް އެ އާަދިއގެ ެލވެނީ އެ އުކާ ލާފައި އެ ުއކާލެވޭ ގޮތް.ބައިަތއް ަކނޑައިއިންސާނުންގެ  މީހުން ގޮ

ށް ައޅުަގނޑު ހަމަ އުކާެލވެނީ. ޭއގެ ސަބަބުން ިއންސާނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހިފައި އެބަ ހުރި. ޚާއްޞަކޮ

ކުރާ ފުޅިތަކަީކ މި  އަދި ރިހާކުުރއަޅަްނ ބޭނުން ން އަޅުަގނޑުމެން ކަަރންފޫއަޅާށާނުދަންނަވަްނ ބޭލަދުވެތިކަމާެއއްކޮށް 

 1815މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި ބޭނުންކުރާ  ނޫނީގައި ޫޔރިން ސާމްޕަލް ކުއެހެން ހޮސްޕިޓަލުތަ ނުވަތައައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި 

ގޮތުން މަނާ ކަންތައްތައް. ދެން މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް މިހާރުވެސް ޤާޫނނީ  ފުޅިތައް. އެހެންވީާމ، މީ ހަމަގައިމު

ދިަޔއިރުަގއި ައއި.ޖީ.އެމް.ެއްޗގައި އޮތް ބިލެއް. ާއސަންދަ ތަޢާރަފުކުރެވިގެން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް މީގެން އުނިކޮށްފައި

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއކޮށް  ބޭސްފަރުވާދޭން ފެށުމާ ލޭރުފިޔާ. ނަަމވެސް ހި 21އީ. ދިޔަަނގަމުން ައެގއްވަރަށް ުކޑަ 

ނޑުވާލުމަ ކުިރއެުރމަށް ޓަކައި، ފަރަގު ވެސް  .އެޗް ިދޔައީ ައއި.ޖީ.އެމްވެސް ފެނިގެން ށް ޓަަކއި ހުރިހާ ކަ

 1820ދިޔައީ. ސަބަބަީކ ތަން މި ފެނިގެން ައގުތަކަްށ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ ައގުތައް ވެސް ގެނެވުނުހޮސްޕިޓަލެއްަގއި 

ޔުން. ނަމަެވސް އެ ވުރެ އަނެއް ުދވަސް އިތުުރވެގެންދި ދުވަހަށް  ޖެހޭ ފައިސާ އެއްއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަށް ވެސް ލިެބން

ުރފިޔާއެއް. ެއކަމަކު އޭތި ެއ  ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ލިބެން މިހާރުވެްސ ެއބަ އޮތް އެތައް މިލިއަން  ފައިސާ ލިބޭތޯ؟

ދައުލަތުން ވަކި ކަމަށް މި  އި ވަކި ކަމަކަްށ؛ދައުލަތުގަށް ނުލިބޭ. އެހެންީވމާ، ކަންނަނީ ކަރުދާހުގައި. ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗަ އޮ

ކުރިއަުރވަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް ކުިރއަުރވަނީ. ނަމަވެސް ޞިއްޙީ ޚިުދމަތަކަށް އެްއވެސް ވަަރކަށް  .ޚަރަދުކުރަނީ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުރިހާ ބިލުތަކެއް އެބަ ޖެހޭ އެ  1825ކަތި ސަމާލުކަންދީފައެއް ނެތް. އަޅުގަ

ކަށް ބޭރު ޤައުމުތަ ށް ބޮޑަށް ހަނިކޮށްފައި އެބަ އޮތްްއޗާ ލާމެހެން އެބަ ޖެހޭ. އަދި މި ބިލުގައި ވަރަ އަނެކަ

ަތުކގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޮގތް. ދެން އަދި ހަމައެހެންމެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އާސަންދަދިނުމުގެ ކަންތައް

އާއި މިކަހަލަ ވަރަްށ  ނުގުޅޭ ވާހަކަ އް ނެޓްވޯކުން އަނެއް ނެޓްވޯކަށްއެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމު

ނަޑށް އެ ނުޖެހޭ ވާހަކަތަެކއްތާކުންތާކު  ަގއި ނގޭ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާމި ބިލުގައި އެބަ ހުރި ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ. ދެން އަުޅގަ
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 1830މެޖޯރިޓީ ޕާީޓގެ ކުރާއިުރގައި ެވސް މަސަްއކަތް . ނަމަެވސް ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި އަބަދުމަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވޭނެކަން ވެސް

އެހެން އެްއވެސް ުވޒާރާެއްއގެ ނުވަތަ ، ސް ބޭފުޅެްއގެ ިއރުޝާދެއް ނުނަގައިބައިވެިރެވގެން ެއހެން އެއްވެ ބޭފުޅަކު 1

އަބަދުވެސް މި މަސަްއކަްތ  އަށް ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އެ ެއއްެވސް އެހީތެރިކަމެއް ނުހޯދައި އިންސްޓިޓިއުޝަެންއގެ

މަރުޙަލާގަިއ  ގެ އަީކ ކޮމިޓީ ެދއްކޭ އެްއވެސް ވާަހކަ އިނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެއް ުނކުރަން މި ތަޅުމުގަނިންމަ

 ބޭފުޅުން ބައްލަވާނެ ކަެމއް ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އެ

 1835 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ރި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ  މެންބަރު  ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫމެންބަރު. އަޅުގަ

  އަށް. ޝަހުދީ ޙުސައިން

 

 1840 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

 މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާއާދެ! ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން  `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

ުކާރ ލެއްގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ތާއީދުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލަށް އުސޫ ލަޠީފް  މުޙައްމަދު ޙުސައިން

 ،ވާހަކަދަންނަވަން. އަދި މި ިބލަކީ ކުރިން މިތާނގައި ަބެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޝާރާތްކުެރއްވި ފަދައިން 

ގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ ނައިފަރު ދާއިރާ

 1845ައޅުަގނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ިނޒާމުަގިއ މިހާރު މިހުރި ވަރަށް ގިނަ  ،ެއކު ފާސްވެގެން ައއުމުންމމަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލާ

ނޑުަތއް ބެިދގެންދާނެ ބި ނޑު ަޤބޫލުބާގަ  ވާހަކަދަންނަވަން. ައދި އޭެގއިތުރަށް އަޅުަގނޑު  ކުރާލެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ގެ ކުރި ނައިފަރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތު މިދެންނެވި، ކުރިން މި އިާޝރާތް

ނޑުމެން ދާދި އިހަކަށްދެ ބިލަބިލު؛ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުވެރިންގެ ބިލާ އަދި   ލީހުގެމަޖި ދުވަހު މިކީ އަޅުގަ

ގެ ބިލާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވީހާވެްސ މިކް ޒޯނުކޮމިޓީން މި ނިންމާލީ އެސް.އީ؛ އާދެ! ސްޕެޝަލް އިކޮނޮ 

 1850ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާގަިއ ރައް މާލައި، ދިވެހިޑެްއގައި މަސަްއަކތްކޮށް ނިންހަލުވި ސްޕީ

ނޑު ދަންނަވާލަހުޅުވާލަދޭންޖެހޭ ޙައްލުެވގެންދިއުމުގެ ަމގު ޖެހެނީ ދަންނަވާލަން ން. އާދެ! މިހެން މިކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީ ދިޔައީ މިދެންނެވި ބިލު ވެސް ވަރަށް މުރާލިކަމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ހުގެ އެކު ައޅުގަ

. އެހެންވީމާ، ވަނީ ފޮނުވިފަ ބަރުންނާ ހަމައަށް މިމެން ކޮމިޓީއެްއަގއި މަސައްކަްތކުަރއްަވއިގެން މިހާރު އިޞްލާޙަށް 

ނޑުމެްނގެކުރާ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު  ދައްކާ ތާރީޚުން ހަމަ މިފަދަ  މި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ މާީޒ މި އަުޅގަ

 1855ޞިއްޙީ  އައިސްަފއި މި ހުރި ުކރައްަވއިގެން މި ބިލު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށްމަސަްއކަތްއެކު  ހީވާގިކަމާ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްޮކށް މީރުކަން ަރއްިޔތުންނަށް އެބަ ހޯދައިދޭންޖެހޭ. މީގެ ފޮނި، ޚިދުމަތުގެ ބިލުތައް ވެސް އަުޅގަ
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ނޑުމެންނާ ހަމަައށް މިއަދު ގެނެވިފައި އޮތް ޞިއްޙީ  ނޑު ބަަލއިއާދެ! އަުޅގަ ލާއިރު މި ބިލުން ޚިދުމަތުގެ ބިލަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލު ސްޓަރަށް ވަރަށް އެކަށޭނަ ބާރުތަކެއް ދެވިފައިވާމިނި ކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލުން ތަން ފެނޭ. އަޅުގަ

ނީ ވީހާވެްސ އްބައިދޭ ބާރުތައް ބޭނުންކުރާއިން މިނިސްޓަރަށް ލި ވަނަ މާއްދާ 1މި ބިލުގެ ، މިނިސްޓަރަށް

ނޑުެމންގެ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތަކީ ދިވެހި ރައް  ،ނުކޮށްސިޔާސީ  1860ޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އަާސސީ ޚިދުމަތެއްކަްނ އަުޅގަ

ނޑު މިހެން ދަންނަވާލަން މިކަންނޑުމެްނ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަައޅުގަ ، ޤަބޫލުކޮށް ޖެހެނީ  މަތީގައި. އަުޅގަ

ސިޔާސީކުރުމުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ތާރީޚުގައި ޞިއްޙީ މެނޭޖްމަންޓު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންނަށް އެ ޙަޤީޤަތް ފެންނަން ވަރަ ށް އެހެން ކަހަލަ ތަޖުރިބާތައް ކުރަންޖެހިފައި އެބަ ހުރި. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

މެދު  އަދި ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި މިފަދަ ބިލަކާ  ،އެބަ ހުރި. އެހެްނވީމާ، މިަފދަ ބިލެއް ފަރުމާެވގެން އަްނނައިރު

 1865އާދެ! ސަުރކާރުެގ  އިރާގެ އެްއވެސް މެނޭޖްމަންޓެއް؛ޞިއްީޙ ދާއަޅުަގނޑުމެްނގެ  ،ވާހަކަދެެކވިގެން އަންނައިރު

ކުރަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު ނުފޫޒެއް ނޯންނަ ގޮތަށް ކަަމށް އެްއވެސް މެނޭޖްމަންޓެއް އޮްނނަންވާނީ ސިޔާސީ އެްއވެސް

ނޑުެމންގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަމިއްަލ ފަރާތަކުން ވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާ ، ށް ވަރަށް އެކަށޭނައަ އަދި އޭެގއިތުރަށް އަުޅގަ

ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ. އެހެންވީާމ، މިފަދަ ބިލެއް ފާސްެވގެން  ވަރަށް މުހިއްމު މަސަްއކަތްތަެކއް ކުަރއްވަމުންދާ

 ބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް  ކޮށްފައިވާ ދިވެހި ފަރާތްތަކަްށ އެންެގ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިްނވެސްޓު ައޅުަގނޑުމެ ،އަންނައިރު

 1870 މިފަދަ ބިލުތައްބޭފުޅުން ދެމުންދާ ެއްއެވސް ޚިދުމަތަކަށް ހުއްޓުމެްއ ނާންނަ ގޮތަށް  ުނގެއްޭލ ގޮތަށް އަިދ އެޙައްޤެއް 

ނޑު ފަރުމާވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ތުގެ ވާހަަކ ޚިދުމަ ޙީމެން ޞިއްކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެތެރެއާ  ކަމުންދާއިރުދައް މެންެގ ވެސް ައޅުަގނޑުތައް ތުކުރުން އަދި މާލޭަގިއ މިހިރަ ޞިއްޙީ ތަފާއަުޅގަ

ވޭ ކުރެނަށް މި ޤާއިމުންގޮތުން އަޅުަގނޑުމެ ޞިއްޙީއިުތރަށް . އަދި އޭގެޖެހޭ ންނަން އެބަތެރޭގައި ނެތިފައި ހު

ހުންނާނީ ކޮން ތަކުަގއި އެންމެ ައސާސީކޮށް ޕޯސްޓު ޙީ މަރުކަޒުތަކާއި ހެލްތުއަދި ޞިއް ހޮސްޕިޓަލްތަކާ

ނޑު، ިމސާލަކަށް. ންކުރަލުކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫ ންނަންޖެހޭނެމަތްތަކެއްކަން ަކނަޑއެޅިަފއި އޮޚިދު  1875ްނގެ މެއަުޅގަ

ނޑުމެން ،ާލއިރުނައިއަްށ ވިސް މެްނގެ ހދ.ާޚއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑު ،ރާއްޖެތެރޭގައި   ކުޅުުދއްފުށީ  ހދ. ގެއަުޅގަ

ނީ ކިތައް ަގއިނީ އެންމެ މަދުން ތިއްަބވަންޖެހޭ އިނީ ޮޑކްޓަރުންަކން،ތައް ގަ ިތއްަބވާނީ ކި ގައިހޮސްޕިޓަލް

ނޑު މީކިތަ ޑޮކްޓަރުންކަން،  ކުދިންގެ ޑޮކްޓަރުްނކަން މިގޮތަށް އް ކުޑަ ސޮރީ. ކިތަ ޑޮކްޓަރުން؛ ހުންގެއް މާބަ

ނޑު ދެކެން ކަމަށް  އްމެމަކީ ަވރަށް މުހިއްމު ކަނަށް އޮތުންއަޅުަގނޑުމެ މަރުކަޒުަތއް  . ޚާއްޞަކޮށް ބައެއް ޞިއްޙީއަޅުގަ

ނަޑއެޅިަފއިވާނެ އެންމެ މަދު މިންވަރެްއގެ ޑޮކްޓަރުެވސް ތިއްބަތަކުގައި ޓުއަދި ހެލްތު ޕޯސް  1880މަީކ އޮތު ްނގެ އަދަުދތައް ކަ

ނޑުމެން ދެކެން. މިގޮތަ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ފުށުެގ މެްނގެ ރަށްދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑު ށްކަމަށް އަުޅގަ

ްނ އިބިލަށް ވާހަކަދެއްިކިއރު އިޝާރާތްކުރި ފަދަ ރައްޔިތުން ައޅުަގނޑު ކުރިްނ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުެވރިކަމުގެ

ތައް ވީހާވެސް ހޯދުމަށް ޓަކައި މި އުފުލަމުންދާ ތަކުލީފުއްޙީ ޚިދުމަތްއްޔިތުން ވެސް ޞި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްފުށުގެ ރަ
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ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުނަށް ރަށްފުށުގައި ތިެބގެްނ މިފަދަ ނިޒާމެްއ ނެ ނޫނީ ލިއްބައިދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދޭ ކުޑަކޮށް އަުޅގަ

 1885ންމެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ންމެ ރައްޔިެތްއގެ ވެސް އަދި ކޮ ދިޔުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮެވގެންމިފަދަ ބިލަކުން ޤާއިމު

އާދެ، ޖުމްލަ ގޮެތްއގައި ިމ ަކމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ.  ތެއްމެންބަރެއްގެ ވެސް އެދުންފުޅެއް އަިދ ބޭނުންވާނެ ގޮ

ވެސް ެއއްފަހަރު އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަމުން، ދެއްވި އަދިްސކޮށް ނިންމާލަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް ބިލަކީ ވަރަށް އަވަ

 ދަންނަަވން.ޝުކުރިއްާޔ. ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ށް ޓަކައިތަފުރުޞަ

 

 1890  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މި  ގެ ދަށުނ11ްއެޖެންޑާ އައިޓަމު  ދިނުމުގެ ބިލު ޞިއްޙީ ިޚދުމަތްމުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ޙުސައިން

ތަކުން ކޮމިޓީ 11 އިޓަމުއަ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އެޖެްނޑާ  ިވއްޖެ ކޮްށފައިވާ ހިސާބަށް ގެންދެސްތުވަގުތަްށ ގެންދަން ގަ

 111 ާއއި ވަނަ ާމއްދާ 112 އާއި ވަނަ މާއްދާ 22ތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ރައްޔި -11.1ކަންކަން.  ހުށަހަޅާ

 1895ތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ފަހަ)ށ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  21 އަދި ނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށާ ވަ

އިޞްލާޙު  2މި ރިޕޯޓަށް ރިޕޯޓް.  ނިންމެވި ގޮތުގެ އްމު ކޮމިޓީން ާސކުރެްއުވމަށްފަހު ޢާއިޞްލާޙުތައް ދިރާ

ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ފައިވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ޅިހުށަހެ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. 

 

 1900 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފްރިޢަލީ ޢާއިރާގެ މެންބަރު ދާ ކެލާ

ެގ ންހުގެ ަގވާއިދަށް ުހށަހަޅުއްވަން އަޅުަގނޑުމެލީަރއްޔިތުްނގެ މަޖި ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.`. 

ރިޕޯޓަީކ  މަސައްކަްތކުރާ، ުކރާގަސްތު މި ރިޕޯޓަކީ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިޓީ އަށް އިޞްލާޙުަތކެއް ލިބިފައިވޭ. މިކޮ

ން ކޮމިޓީން މެްށ އަޅުަގނޑުކުރުމަސާލަތައް ދިރާސަބުނު މައްޅަން ލިަގާވއިދަށް ހުށަހަ ގެ މަޖިލީހުގެރައްޔިތުން

ނޑު  22 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް. ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތްކުރި ގޮުތގެ ތަފްސީލު ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

 1905ާމއްދާ  ވަނަ 111ނަ މާއްާދ އިޞްލާޙުކުރުމަށް...)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވަ 111 ާއއި ވަނަ މާއްދާ 112 އާއި  މާއްދާވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިުތރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފަިއވާ  21ރުމަށާއި އިޞްލާޙުކު

ނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއިޞްލާޙު ވަނަ ުދަވހު. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  2112ްޓ ޮއގްސް 16ން ނިންމާފައި ވަނީ ތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބި 00ގަާވއިދުގެ  ނުޑމެން...)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުވަނަ ާމއްދާ އިން އަުޅގަ ( މި ދޭ ބާރުގެ ދަށުން އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތައް ދިރާސާކޮށް ހުށަހެޅި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަޅުަގނުޑ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 1910 ޝުކުރިއްާޔ.
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 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތުން

މީ ނިޒާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ންޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ންމެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ. އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މައްސަލަެއއްަގއި މަްއޗަންގޮޅީ

 1915 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއިާރގެ މެންބަރު މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާ

ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭނެ ފުރުޞަތުތަކެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮމިީޓ ރިޕޯޓަކަށް އެބަ އަުޅގަ

 1920 އްަވވާަފއި ދެން ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް އެ ރެޔާކަށް ގެންދަަވއި ޢާއްމު ކޮމިޓީ ބާއެއް ރޭ ދަްނވަރު، ހަވީރު ުކއްލިއަ

ނޑުމެންެގ އަޑު ނިްއވާލުމަށް ޓަަކިއ މަނިކުފާނު ތި ކުރައްވާ އްވާފައި ޚުދުުމޚްހިސާބަށް ދެ ތާރުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް ތަނަށް  ފައި މިތިޚާބުކޮށްިއން ަރއްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން .ކުރަނީ މި ތިޖާޖުއިހުޕުޅަށް އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން އެނގިވަ  ތެރިވާތީ. ޢިްއޒަތް ފޮނުވާފައި ތިބި ބަެއއް ކަމަށް  ޢާއްމު  ،ިއގަންނަވާނެ ޑަރައީސަްށ ވަރަށް ކަ

ޓީ ރިގެންނަވަިއގެން މަނިކުފާނުގެ މެޖޯއަށް  އެހެންވިޔަސް ފްލޯ .ވަނީ އެ އިޞްލާޙު ބޭރުކޮށްލާފަކޮމިޓީން 

 1925 ަކނުޑވާލުމަށްައޑު  މަޅު ފަރާތްތަުކގެ ހަކުރަްއވަނީ އަޅުަގނޑުމެން އިދިކޮ އްަވއިގެްނ ތި ަމސައްކަތްޕުޅު ރަބޭނުންކު

ނޑުމެންނަކީ ވެސް މިއީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށް ޓަކައި. ެއކަން ނޑުމެންނެއް ނުދޭނަން. އަޅުގަ ިއ ފަކުރެްއވިަޔކަ ައޅުގަ

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ވެސް  ނީ. މިއަދުކުރަްއވަތްޕުޅުއީސް ތި މަސައްކަބި މީހުން. ނިޒާމުގެ ބާރުން ރަތި އައިސްތަނަށް  މި

 ކަމެއް ހިނަގއިފި ކަމަށްދޭތެރޭަގއި  އި އެ މެންބަރާމުަގއި ޮއވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސާގެންދެިވއިރު ިނޒާންމުއްވަހުށަހަޅު

ނޑު މި ނެކަން. މި ރިޕޯޓް ވަންޏާ އެކަން އެގޮަތކަށް ނުކުރެވޭ  އެނގިފައެއް ނުވޭ.ެމންނަކަށް ތަނަށް ހުށަހެޅިއިރު އަޅުގަ

 1930 ކަމަށް އޮވޭ.  ހޭނެށް ފުރުޞަތު ދެއްވަންޖެއެ ިނޒާމަ ވަންޏާ ފި ކަމަށްއްސަލަެއއް ނަގައިއަނެއްކާ ިނޒާމީ މަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ ނެންގެވި ނިާޒމީ މައްސަލަިއގައި މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި  އަުޅގަ

ތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން މި ގެންދަނީ ޚުދު ރައީސް ން ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓުއެްއގޮތަްށ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ

ނޑު މިހާރު ހުށަހެޅި، ން މި ގެންދަނީ ވެސް. އެހެންވީމާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ރިޔާސަތުން ޢަމަލުކުރަމު  1935ފައިާވ ައޅުގަ

 21ގަާވއިދުގެ އަރުވަނީ  ޞަތު މިފުރު ހާރުއަޅުަގނޑު މި ުރވާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އަކަށް ފުރުޞަތުއިޞްލާޙުތަ

 ށް. ޘްމާނަރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުރާގެ ޢިއްޒަތްތެދާއި މަށް ގެމަނަފުށީއްވުހުށަހެޅުގެ ދަށުން އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޘްމާންގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 1940 ކީ އަށް ގެެނވުނު އިޞްލާޙަ ާމއްދާވަނަ  21ޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަ

ގެ ދުވަހު 2ތަޢާރަފުކުރުމަށްފަހު  ބިލު ވައިއިއް ކިޔުން  ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެއް ވެސް ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

 .ޞަތު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެންވާނޭއެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރު މެންބަރަށް ރަފުކުރާތަޢާއެ ބިލު  ފަހުނޯޓިސް ދިނުމަށް

 1ުކރުމަށް މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް ސްއެ ބިލާ މެދު ބަހުނިުމމުން  އަދި އެ ބިުލ ހުށަހަޅައި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގެ ފުރުޞަތު މިނެޓު 1މުލަ ންނަށް ޖުއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުއަދި ސިޔާސީ ޕާޓީ މިނެޓު

 1945ޯވޓުަގއި ެއ  . މިގޮތުން ނަގާވާނޭަގވަން ންނަ ފެނޭތޯ ވޯޓެއް އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް. އަދި ެއއަށްފަހު ދެންވާނޭ

ޢީ އެ ބިލު އިބްތިދާ، ވާނަމަ ބަލައިގަތުމަށް  އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭނީ އެ ބިލު މަޖިލީހަށްަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ ވޯޓު

ނޑައެޅިއި ވަނަ ކިޔުުމެގ މަރުޙަލާގަ 2 ގެ ދަށުންވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 11. މި ަގވާއިުދގެ ސަށް ހުޅުވަންވާނޭބަހު  2 ކަ

 އިމިނެޓާ 1 ށް ދެވުނުޕާޓީއަކަދަށުން ކޮންމެ ސިޔާސީ  ގެދާ މި އަކުރުފަހު މި މާއްުގނުމަށްަވގުތު  ގެސްގަިޑއުރުގެ ބަހު

އަްށ  ންވާނެ ެއވެ. )ނ(ެގ ަވގުތު ިހމަނަމިނެޓު 1ޖުމުލަ  ނިސްތަބްނުވާ މެންބަރުންނަށް ދެވުނު ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް 

 1950ދިނުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް އެ ގެ ފުރުަޞތުދުވަހު 2ތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު މަދުވެގެން ފުރަ މި ބިލުގެ ގެނެވުނު ބަދަލަކީ

ެގ ފުރުޞަތު މިނެޓު 1 ...)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ގެ ފުރުޞަތުމިނެޓު 1ހުށަހެޅުމުެގ  އެ ބިލު ށްތަޢާރަފުކުރާ މެންބަރަކަ ބިލު

 ނޭތޯ ވޯޓަށް އަހަންވާނެ ެއވެ. ލައިގަތުމަށް ފެމަޖިލީހަށް ބަ އަިދ އެއަށްފަހު އެ ބިލުދޭންވާނެ އެވެ. މަޖިލީހުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1955ނަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިވިލި )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ންސަޢުދު ޙުސައިއިާރގެ މެންބަރު ދާ ވިލިނގިލީ

ނޑު ތާ ވި ހުށަހެޅުއްވުއްހުށަހެޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އާދެ، ގެމަނަފުށީ  އީދުކުރަން.މަށް އަުޅގަ

 1960 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ނޑާލަން. ޖަލްސާ  ައޅުގަ ހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަ

ނޑާލަން މި   ހިސާބުން. މެދުކަ
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ނޑުްއވައިެލްއުވން:  1965 (އަށް  12321އިން  12322 )ޖަލްސާ މެދުކަ

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ނިންމުން 

 

 1970 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލު. ޖަލްސާ މެދުއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ނުޑ ދަންނަވާލަން  މަށްފަހު އަލުްނ ކުރިއަށް ގެންދަންކަ ކަމަށް. އަުޅގަ

މި . ނޭ. ކަންކަން ދިމާވާހުށަހެޅޭނޭ މިއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހޭ. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކަންކަން ބޭނުންވަނީ

. މާނޭ. ކަްނކަން ނިންމަން ވެސް ނިން. ވާހަކަ ެވސް ދަްއކާނޭޝްވަރާ ވެސް ކުރާނޭމަން މަޖިލީހުގަިއ ޔިތުރައް

ކަންތަްއތައް ެއކުލެިވގެންާވ ގޮތަްށ  އިަތކާަގވާއިދު ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

 1975އަނެއް ަބއި މެޗް ނިމިގެންދާނެ.  ވަހު ަވރަށް އޮމާންކޮށް ފުޓްބޯޅަމެޗެއް ކުޭޅއިރު ެވސް ބައެއް ުދވަސްދު ބޯޅަފުޓް

ނޑާލަން  ހިނގައިދާނެ. ނޫނިއްޔާ ފުޓްބޯޅަ މެޗް ނިމިގެން ހު ތަފާތު ގޮތަކަްށ ވެސް ފުޓްބޯޅަސްދުވަދުވަ މެޗް މެދުކަ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީވެސް ޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ،  އަދި  ،އަޅުގަ

. މި ރަްއޔިތުންގެ ދަންނަވާލީމަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ިޢްއޒަރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެކަްނ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ 

 ރުންގެ ގޮުތގައި އެުކވެރިކަމާ މެންބަރުންނަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ 11 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި

 1980ކަްނކަން  ގެ ޗެމްބަރުަގއިލީހުމަޖި މަަސއްކަތްކުަރްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނޭ. ބައެއް ފަހަރު މި އެކީ

ނުފެންނަ ހިސާބުގައި މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް  ޗެމްބަރު  ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަމަދިޔަކަުމގައި ވީހިނގައި

ެއކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ މަަސއްަކތްކުރަްއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން މި ތިއްބެވީ. ުކވެރިކަމާެއއްކޮށް އެ

ނުޑ ދަންނަވާލަ ވަރަށް ފަޚްރުވެިރވާ ވާހަކަ ވެސް ނޑުހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ ން ބޭނުންވަނީ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުށައަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން މަޖި އުޅޭ ކަންތައްތަކުގަިއ  ކަންތައްތައްތަކާއި ިނންމަން ހެޅޭލީހުގައި އަުޅގަ

 1985ކަންކަން ެއގޮތަްށ  ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އެމި ސް ވެދާންޖެހޭ ކަމެއް އޮިތއްޔާ އަަބދުވަނަ ވިސްނުމަކަށް  2ވެސް 

 ނޫނީ ބަެއއް ފަހަރަށް .ލަތައް ފޮނުވާަފއި ވެސްބައެއް ފަހަރު ައޅުަގނޑުމެން ހުންނާނެ ކޮމިޓީތަކަށް މައްސަ .ކުރާނޭ

ނޑުމެން ޢަމަލުކޮށްފަހުންނާނެ ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތައް އެނޫން ގޮތަކަށް ވެ  މި ވާހަކަ  . އެހެންވީމާ،ްސ އަޅުގަ

 މި  މިއަދު ވާީތއާ އެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 2:21ފައި އިތުރު މަަސއްކަތަކަށް އެނބުރިލަން ބަލަިއލާއިރު ދަންނަވައިލާ

ހުގެ މަޖިލީ  ހިސާބުން އިތުރު މަސައްކަެތްއ ކުރާނެ ޖާގަެއއް ނެތްކަމުަގިއ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ

 1990 ގަިއ.0:11 މަ ދުވަހު ހެނދުނުވާ ހޯ 2112ަގސްޓް އޮ 21އޮންނާނީ  ޖަލްސާއެއް
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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