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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް  .بسن هللا الزحوي الزحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهي وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެްނބަރުން. 02ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .0223/0/8/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 2އަްށ،  2113/29އިން  2113/28ަޔއުމިއްޔާ ނަންބަރު ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން.  3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާގެ  5ވަނަ ޖަްލސާ ާއއި  4ަވނަ ދައުރުެގ  2ވަނަ އަހަުރގެ  2113މިްއޔާ. ެއއީ، ޖަލްސާގެ ަޔއު

ޔައުމިްއޔާތައް. މި ޔައުިމއްާޔތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިުޓަގއި ޝާއިުޢކުރުމަށްފަހު އެްއެވސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

 20ްއޔާތަކަކީ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ، ގާަވިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ޔައުމި

ނަޑއަޅައިފިން.  ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4
 

 25 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.ރި 4ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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 7ާއ ދެމެދު 4:31އިން މެދުންރުފަހު  9:41ަގިއ ހެނދުނު  2113ޖޫން  19. ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަުލުވން -4.1

 ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަުލވުން މަޖިލީހުގައި ހިނގާފަިއވޭ. 

ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ، 9:31ކޮމިޓީތައް.  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  މިއަދު 4.2އައިޓަމު  އެޖެންޑާ -4.2

 30ގަިއ 11:15 ަގއި.1މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ ގަިއ 11:15 ަގއި.1

މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ަގއި 2:11 ގައި.3މިޓީ ކޮޓަރި ކޮ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ،

  ަގއި.1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ވަނަ މާއްދާަގއި  79ތްކޮށް، އެ ަގާވއިދުގެ ވަނަ މާްއދާއަށް ރިޢާޔަ 143ލީހުެގ ގަާވއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި -..4

ވަނަ  2ަގއި ބޭއްވުނު ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 2113ޖޫން  12ވާގޮުތގެ މަތިން އަނބުރާ ގެންދަވާ ބިލު އިޢުލާންކުރުން. 

 35ިރ ވަނަ ޖަލްާސގަިއ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއާވ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، މަުޑއްވަީރ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެ 5ދައުރުގެ 

މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ ބިލު އަނބުރާ ގެންދެިވ 

ގައި ލިޔުމުން މަޖިލީހުގެ އަންގަވާަފއިވާީތ، މި ބިލު އަނބުރާ ގެންދަވައިފިކަން ަގާވއިދުަގއިވާ 2113ޖޫން  23ކަމަށް، 

ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވުމާ ގުިޅގެން ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ކުރިން ހިމެނިވަޑައިގެންެނިވ  ގޮތުގެ މަތިން އިޢުލާންކުރަން. ސިޔާސީ

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު އެ ޕާޓީން ަވކިެވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ 

 40އް މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަ. ގެ )ނ(ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަ 1-29ގުިޅވަަޑއިގެންފަިއވާތީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ެގ )ބ(ެގ ދަށުން މިކަން އިޢުލާންކުރަން. މި ބަދަލު މިގޮތަށް ައއުމާ ުގޅިގެްނ 1-29އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

. 19 . ޕީ.ޕީ.އެްމ މެންބަރުންގެ އަދަދަކ33ީމިހާރު މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

. ަޤއުީމ ޕާޓީ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ެމންބަރުންގެ އަދަދަކީ 11ޑީ.އާރު.ީޕގެ މެންބަރުންގެ އަަދދަކީ 

 .9. އަދި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ައދަދަކީ 1

 45 

 . ސުވާލު 5
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސައްކަތެއް ނެތް.މިއަދަުކ  އައިޓަމުގެ ދަށުން  ުސވާލު. މި 5ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 50 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކު ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން ވެސް މިއަދަ. މ6ައައިޓަމު  އެޖެންޑާ

 55 މަސައްކަތެއް ނެތް. 

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 60ޖިީލހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލެއް އަދި ޤަރާރެއް ވެްސ . މ7ަޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 މިއަދަކު ނެތް.

 

 އިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފ8ަ

 

 65  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ބިެލއްެގ ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. އިާރދަކުރައްިވއްޔާ އެފަދަ ކުށެްއ ކުރިްނ ތަ، 8ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 އިޞްލާޙުކުރާކަން މިއަަދކު ެވސް ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 70 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، މަޑުއްވަރީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  9.1ބަހުސް.  . އިބްިތދާއ9ީއައިޓަމު  އެޖެންޑާ

ގަިއ  2113ޖޫން  12ވިސާމު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ފެނު ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއި ަވނީ، 

ރުގެ ފަސްވަނަ ޖަލްސާގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް މަޑުްއވަރީ ބޭއްވުނު މި އަހަރުގެ ދެވަަނ ދައު

 75ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ އަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. ނިާޒމީ މައްސަލަ އެްއ، ތޮްއޫޑ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 80 އިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާ

ނޑަށް މި ފެންނަނީ ރިޔާސީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މަނިކުާފނު ތި އިޢުލާންކުރަވަމުންދާ ިލސްޓުތަކަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

މިޓީތަކަށް ިމ އިންތިޚާބު ކައިިރާވވަރަކަށް ެއމް.ޑީ.ޕީ ެއއްބުރުން ބޮުޑވެ، އެހެން ޕާޓީތައް މަދުާވ ތަން. އެހެންވީމާ، ކޮ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަރަށް ސާފު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މުޅި މަޖިލިސް  ބަދަލުތައް ގެންނަނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟ އަޅުގަ

 ތެރޭންވެސް ެއއްބުރުން މިކަން ނިމެމުންކަން މި ދަނީ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ރިޔާސަތުން، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޑީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން، ކޮމިޓީތައް އެކުަލވައިލު 

 ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރާ ުގޅިގެން އެބަ ކުިރއަްށގެންދަން. 

 

 90 ޢަލީ ވާހަކަދެްއކެވުން: އްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމުމަޑު

ގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަުރދަމާ ުޝކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.. عليكن سالملا`. 

ނަޑއެޅުމުގެ ގޮތުން ެއޓަރނީ  ނޑުތައް ކަ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަ

ޖެނެރަލް އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވެޔަރމެންޓުގެ ކަާމ ގުޅޭ އެކި އިދާރާަތކާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް، ފެނުގެ ބިލެްއ 

ކުލަަވއިެލވިފަ. މިއަދު ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަަޅނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަާޅ މި ވަނީ އެ 

 95ފެނުގެ ބިލު. ސާފު ފެން ފުޭދމިންވަރަށް ލިބުމާ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެްއގަިއ ެވސް އެ ރަަށކާ އެކަީށގެންާވ 

ކީ ކޮންެމ ރައްޔިަތކަށް ލިބިގެްނވާ ަޙްއޤެއް ކަމަށް ޤާނޫުނއަސާސީން މިންވަރުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާެމްއ ޤާއިމުވެަފއި އޮތުމަ

ނަޑއަޅާ ހިނދު، ސަުރާކރުގެ ތަނަވަްސކަމާއި ަދއުަލތުގެ ތަނަވަްސކަމާ، ކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރަކަށް އެ  ކަ

ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޙައްޤުތައް ރަްއޔިތުންނަށް ހޯދޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެ

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރެވިފަިއވޭ. މިއަުދގެ ސަުރކާރުން މިކަން ކަމަށް ވަަރށް ބޮޑު އިސްކަެމއްދެްއވާ.  23

 100ތަފާސްހިސާބަށް ބަލައިލިޔަްސ މިކަން ސާބިތުެވގެންދާނެ. ރާއްޖޭަގއި ދިިރއުޅޭ ރަށްަތކަށް ބަލާއިރު ިމ އަހަުރގެ 

ރަށުގެ ނަރުދަމާ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ިއތުރުން މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް  31 މިހާތަނަށް ނިމިފައި ވަނީ

ރަށެްއގެ ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރެިވގެންާދނެ ކަމަށް އެންަވޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީ މަޢުލޫމާތުދެއްވާ.  34އޮތް ތާަގއި އިތުރު 

ނޑެއް އެކުަލވަިއލެވިފައި އޮތުަމކީ މުހިއްމު  އެހެންކަމަށްވީހިނދު، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ާޤނޫނީ އޮނިގަ

ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ިމއަދު މި ހުށަހަޅާ ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއެުކ 

 105ދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއގައި ޭއެގ މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަ ލިބިދެވޭނެ ގޮެތއްެގ މަތިން ފެނާިއ ނަރު

ބާރުއަޅަިއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުކދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކުަގއި ލިެބން ހުރި ފެނުގެ ވަސީލަތްަތްއ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް 
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ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮެތއްަގއި ޭބނުންކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާ، ަރއްކާތެރިކުރުާމއި ހިމާޔަތްކުުރން. ހަމައެއާއެުކ، ފެނުގެ 

ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ހުއްުޓވުމަށް، ނުވަތަ ކުޑަކުރުމަށް ދުރަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރޭވޭ ޕްލޭނެްއގެ  ވަސީލަތްތަކަށް

ދަށުން މަސައްކަތްކުެރވޭނޭ ޮގތަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރަތަކަށް ބާރުއެޅުން. އަދި ފެުނގެ ަވސީލަތްތަކާ، ފެނާއި ނަރުދަާމ 

 110ތްަތކުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމުަގއި ނިންމަންޖެހޭ ނިޒާމުތައް ރައްކާތެިރކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަ

ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ފަރުދުންގެ ހިއްސާ އޮންނާނެ ޮގތެއްގެ މަތިން މަސަްއކަތްކުރުަމށް ބާރުއެޅުން. މީެގއިތުރުން 

ންކަްނ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ފެނުގެ ވަސީލަތްަތކަށާ، ފެާނއި ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށާ، އެ ކަ

އެންމައި ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ ެގއްލުންދޭ ފަރާތްތަކުން އުފުލުމަށް ބާރުއެޅުން. މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ މުއައްަސސާތަުކގެ 

މެހައި ބާރުގެ ދަށުން މި ބިލުގައި ަބޔާންކޮށްފައވާ އުސޫލުަތކާ ތަޢާރުޟުނުވާނެ ގޮެތއްގެ މަތިން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެން

ނޑައެޅުމުން،  ނޑު ިސޔާސަތުތައް މިނިސްޓަރު ކަ  115ސިޔާސަތުތައް ަކނަޑއެޅުމަކީ މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާ އެއް. ައދި މައިގަ

މިނިސްޓްރީގެ ލަފަޔާއި މަްޝވަރާއާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ ަމތިން އެ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީޛުކުރާނީ އެ އެޖެންސީން. 

ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާ، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް  މިގޮތުން ބޯން ބޭނުންކުރާ ފެން އުފައްދާ

ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ އެޖެންީސގެ ޒިންމާ އެއް ކަމަށް ބިލުގައި ަބޔާންކުރެވިަފއިވާނެ. މި ބލުަގިއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަްނ 

ގެ ބާބުަގއި ހިމެނިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިނގާނެ ގޮތް ވެސް ބަޔާންކުރެވިފަިއވާނެ. ލާމަރުކަޒީ ބައެއް އުސޫލުަތކު

 120މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ެއ އެޖެްނސީ ާއއި ަކއުންސިލާ ދެމެުދ ެވވޭ އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަުށން، މިނިސްޓްރީން އަދި އެ 

ނޑަައޅާ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ޯލކަލް ަކއުންިސލުގެ ފެންވަުރގަިއ ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ަޓކައި  އެޖެންސީން ކަ

ކަލް ކައުންސިލްތަކާ ހަާވލުކުރެވިދާނެ. ނަމަވެސް ެއ މަސްއޫލިއްޔަތު ަކއުންިސލްތަކާ ހަވާލުކުރާނީ ެއ ލޯ

މަސްއޫލިޔަތުތައް ތަންފީޛުކުުރމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ކައުންސިލުތަކަށް ތަނަވަްސވެަފއިާވކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހުގަ. 

ގެ ވަސީލަތްތަާކ، ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާ ބެހޭ ކަންކަން ކައުންސިލުތަކުެގ ލާމަރުކަޒީ ބައެއް އުސޫލުތަުކެގ ބާބުގައި ފެނު

 125ފެންވަރުަގއި ބެލެހެއްޓުމުަގިއ ކައުންސިލުތަާކ ހަވާލުކުެރޭވނެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ބަޔާްނކުރެވިފަިއވާނެ. މި ބިުލގަިއ 

ފެން ބޭނުންކުރުމާ، ކާރިސާތަކުަގއި ފެނުެގ ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ހިމާޔަްތކުރުމާ، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ަސރަހައްދުތަކުން 

ވަސީލަތްތަކުން ފެން ބޭނުންކުރުމާ، ހިމާޔަތްކުރުމާ، ރައްކާތެރި ގޮތުަގއި ވާރޭފެން ނަގައި ރަްއކާކުރުމާ، ބިމުން 

ވާނެ. ފެންނަގައި ބޭރުކުރުމާ، މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ފެން ހޯދުމާ ބެހޭ އުސޫލުތަްއ ވެސް ބަޔާންކުެރވިފައި 

އަދި ދިމާވެދާނެ ކާރިސާއަކަްށ ތައްޔާރުވުުމގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަރަހައްދުތަކަކަށް ބަހާލައި، ކުއްލި ހާލަތްތަކުަގިއ 

 130ރަށްރަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެ ސަރަހައްދަކަށް އެކަީށގެންވާ މިންވަެރްއގެ ެފން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެްއ، 

ދާރާ އިން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް މި ިބލުގައި ަބޔާންކުެރވިފަިއވާނެ. ކާރިސާތަކާ ބެހޭ ަޤއުމީ އި 

ނޑުވެިރކަން ފިޔަަވއި ިސނާޢީ އެހެން މަސައްކަތްތަަކށާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުެރވިފަިއވާ ފަޅުރަށްރަށަށާ، ެއ  ދަ

ބިމުގެ ފެްނ ފަށަލަ އަކީ ނުވަތަ ފަޅު  ރަށްރަށަށް އިތުރުކުރެވޭ ބިުމެގ ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ގޮތުން އެ ރަށްރަށުގެ
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ހިއްކަިއގެން އެފަދަ ރަށްރަށަށް އިތުރުކުރެވޭ ސައްރަަހއްދުެގ ބިމުގެ ފެން ފަށަލަ އަކީ ހިމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ ެއއްޗެިހ 

 135އިވާނެ. ކަމުގައި ބިުލގައި ބަޔާްނކުރެިވފައިވާނެ. ނަމަވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށް މި މާއްދާ އިން އިސްތިސްނާކުރެވިފަ 

މި ބިލުގައި ވާ ގޮތުން ހިމާަޔތްކުރެވިފަިއވާ ފެުނގެ ަވސީަލތްތަކުން ފެން ނަގަންވާނީ ުނވަތަ ެއްއވެސް ބޭނުމަކަށް އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިުމކުރެޭވ ވަސީލަތްތަކުން ފެން ބޭނުންުކރަންވާނީ އެ ޖެންީސގެ ހުއްަދ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހުގަ. 

މާ ނިޒާމާ، ރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ޤާއިުމކޮށް ހިންގަމުންދާ މީރުފެން އެންމެހައި ފެނާއި ނަރުދަ

ނުޑވެރިކަމާ، އެނޫންވެްސ ސިނާޢީ ެއިކއެކި މަަސއްކަތްަތއް ހިންާގ  އުފައްދާ ޕްލާންޓުތަކާ، ފަތުރުވެރިކަމާިއ ދަ

 140ލާންޓުތައް ހިންގަންާވނީ މި ބިލުގެ ދަށުން ހަދާ ފަރާތްތަކާ، ވިޔަފާިރކުރާ ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާ މީރުފެން އުފައްދާ ޕް

ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ އެޖެންސީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ކަމުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހިންގައި 

ގެ ޚިދުމަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާބުގައި ބަޔާްނކުރެވިފަިއވާނެ. އަދި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފެނު

ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ އެ އެޖެންސީން އެކަމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސެއް ހޯދުމަށް ފަހުގައި އެ 

ލައިސަންސްގެ ދަށުން. މީެގިއތުރުން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުަގިއ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ ޤާއިމުކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

ނަޑއެޅިަފއިވާ ޮގތުގެ މަތީން ތަޢާރުފުކުރެވޭ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ   145މި ބިލުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަ

ޓެރިފް އޮނިަގނެޑއްގެ ދަށުން. މިގޮތުން ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމެއް މެދުވެިރކޮށްދެވޭ އެްއވެސް ޚިދުމަތަކަށް ައުގ 

ނޑަައޅާފަިއާވ ގޮތުގެ މަ ތީން އެ ައގުތައް އެ އެޖެންސީން ފާސްކުރުމަށް ނެގޭނީ މި ބިލުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ކަ

ފަހުގަ. އެ އެޖެންސީން ފާްސކޮށްފައިާވ ައުގގެ ބޭރުން ނުަވތަ އަގުަތއް އެ އެޖެންސީން ފާސްކުރުމަކާ ނުލައި ފެނާިއ 

ން ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް އެއްެވސް އަެގއް ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމުަގއި ބަޔާންކުެރިވފައިވާނެ. މި ބިލުގެ ދަށު

 150ކުށްވެިރވާ ފަރާތެްއ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ އެންމެ ުކޑަ އަަދދެއް ކަުމގަިއ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއ 

ނަޑއެޅޭނެ އަދަދަކީ  ނޑަެއޅޭނެ އަދަދަކީ  511ކަ މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުަގިއ  111ރުފިޔާ. އަދި އެންމެ ގިަނވެެގން ކަ

ނޑު ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ބަޔާންކުރެވިަފއިވާނެ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ ގެ ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބައި ނިންމައިލާނަން. އަޅުގަ

ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން މި ބިލަށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑުިކޔުންތައް ގެންނަަވއި، މި ބިލު އިތުރަްށ 

އުފެދިގެންދިއުން.  ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުން. އަދި މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާިއރު މިހާރަށްވުރެ މާ ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް

 155 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  3މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް މި އޮތީ  ގަިޑއިރު. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު. ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަްނ. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި
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  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދު ފެނުގެ ިބލެއް ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި އަދި މަުޑއްަވީރ 

ވައިެދްއވީތީެވ އެ ަކމަނާ އަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ވިސާމު ޢަލީ މި ބިުލ ހުށަހަޅުއް

ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް 

 165ނުމަކީ މުހިއްމު ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ބިލަކުން ލިބޭ މަންފާ ާއިއ އެ ބިލަކުން ލިބޭ ަޙއްޤުތަްއ ބަޔާންކޮށްދި

ކަމެއް. ެއގޮތުން މިއަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް މި ބިލާ މެދުގަިއ 

ބަހުސްކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެ ބިލު ހުށަހަޅުްއވައިެދއްިވކަން ެއއީ ވަރަްށ 

 31އެއީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަކީ. މި ތަނުގައި ސުރުޚީ ކިޔާފައި ކުީރގެ  މުހިއްމު ކަމެއް.

ައހަރުގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ މި ވާހަކަ އަުޑއަހާ މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ  3އަހަރުގެ ވާހަކަ އާއި 

 170ައރާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ސާފުވުމުަގއި އޮޅުންތަެކއް 

ނުޑ  ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި އެ ގެންގުޅުްއވި ހަމަޔާ އަދި އެ ކަން ކުރުމުގައި އެ ގެންުގޅުްއވި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ބިލުގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ  އެ ކަމަނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލަށް ބަލައިލާއިރުގަިއ މި

)ހ(ގައި އެބަ ބުނޭ ހަމަހަމަކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެްއގައި އޭގެ މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދެވޭެނ 

ނޑުމެންެގ  ގޮތަކަށް ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިުމކުރުމުގެ ވާހަކަ. މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަ ެއއް. އާދެ! ހަމަހަމަކަން އަޅުގަ

 175ނެތިގެން ައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ތެރޭގައި

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަސާީސ  ޤާނޫނުއަސސީަގއި މިއަދު ފެނަކީ މިއީ؛ މި ވާހަކަ މިހެން ދައްާކއިރު އަުޅގަ

ކޮންމެ ރަށަކު ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަުމގެ ބާބުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ

ނުޑގެ ހުށަހެޅުމެއް. އެއީ އެ ކަން ެއގޮތަށް އަޅުަގނޑު ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެފަިއވާ ލިޔުމަކީ އަުޅގަ

ކަމާއި އިންސާފުވެރިކަާމއެުކ ަވނަ މާއްދާގައި މި ބުނާ ހަމަހަމަ 2އެކަން ހުށަހަޅަންޖެހުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މާއްދާގަިއ، 

 180މިކަން ނުދާ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް އޭުރވެސް ޤަބޫުލކުެރވޭތީވެ. ދެން އެހެންވީމާ، ިމއަދު ޤާނޫނަކުން މި ޙައްޤު 

އެންމެންނަށް ކަށަވަުރވެގެންާދއިރު މީހުން ދިރިއުޭޅ ހުރިހާ ރަށެްއގައި ިމ ޚިދުމަތް ޤާިއމުވެގެންދާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަްނ 

ނަށް ލިބުމަކީ މިީއ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް. އެީއ އެކަން ކުރަންެވގެން މިއަދު ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް މި ރައްޔިތުން

 31ހުށަހެޅުއްވީ. އާދެ! މި ބިުލ ހުށަހަޅުއްވުމުން އެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި، މި އަހަރު ތެޭރގައި 

ރަށެްއގައި ެފށިގެންދާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  31ރުދަމާގެ މަސައްކަތް ރަށެއްގެ މަސަްއކަތް ފެނުގެ މަސައްކަތާ އަދި ނަ

 185ރަުށގައި މިަކން ފެށިއްޖެ ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ އާބާދީގެ ޮބޑު ބަޔަކަށް ިމ  34. އެހެްނވީމާ، މި 34ލިބިފައިވާ ކަމަށް. 

އެ ޚިދުމަތް ، ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާނެ. އަދި ކުރިންވެސް މި ޚިދުމަތް މި ނޫން ތަންތަނުގައި މިހާރު ފެށި

ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ވެސް އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ޚާއްޞަޮކށް ސުނާމީ އަށް ފަހުގައި 
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ސުނާމީގައި ެގއްލުން ލިބުނު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މ. އަތޮޅު ކޮޅުފުއްާޓއި ތ. އަތޮޅު މަޑިފުއްޓާއި ގދ.ގެ ގިނަ 

ހުންނަށް ބޭނުންކުރާ، މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކުްނ ބޭނުންކުރާ ފެނަކީ މިހާރު ރަށްތަކަކަށް ފެނުެގ ސަބަބުްނ އެ މީ

 190އިންސާނުން ބޭނުންކުރަންނުާވވަރު ފެން ކަމަށް ހެދި އެތަްއ ބައިވަުރ ތަހުލީލުތަކަކުން ޮއތީ އެނގިފަ. އެހެންކަމުން، 

ވި ގޮތަށް ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މިއަދު އަޅުަގނޑު މިއަދު ޮގވާލަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރަށް އިސްަކންދިނުމުގައި މި ދެންނެ

ވެސް ކުރިމަިތވި، ސުނާމީަގިއ ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ކަންތައްތަކަށް އިސްކަންދެްއުވމަކީ މުހިއްމު ކަމެކޭ. މިީއ 

 އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިފަދަ ކަންތައްތަްއ، މިފަދަ ކަންތައްަތކުން ބިލަކުން، ޤާނޫނަކުން ަކންކަން ކަށަވަުރކުރާއިުރގައި 

ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު އެބަ އޮޭވ،  3އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. އަދި ހަމައެހެންމެ މި ބިލުގެ 

 195މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ުއސޫލުތަކާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮުތގެ މަތީން ފެނާިއ ނަރުދަމާެގ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަްއ 

ނަޑއަޅާނީ މިނިސްޓަރޭ. އާދެ! މިނިސްޓަރަ ށް މި ހަވާލުކުރަނީ ޒިންމާ އެއް. އެ ޒިންމާ ހަވާލުކުާރއިރުަގއި މި ބިލުގެ ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ުބނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޭޅ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ސާފުތާހިރު ރައްކާތެރި ފެން  4

މެހެއްޓެެނވި ގޮެތއްަގއި ސިޔާސަެތއް ލިބިދިނުމަށާ، ނަޖިހަށާއި ނަޖިސް ފެން ނައްތާލުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ދެ

ނަޑއަޅާ ވާހަަކ. އެހެންވީާމ، ވަރަށް މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަެތއް މި ހަވާލުކުރަނީ. މި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ  ކަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި މިއަދު މި އޮތް މައްސަލަ އަށް ހައްލެްއ   200ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުެރވިްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ބިގެންދާނެކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން ޝައްެކއްނުކުރަން. އަދިހަމަ އެހެންމެ މި ބިލުގެ އެބަ އޮތް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ލި

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭއިރުގައި މިކަްނ ބަލައި މޮނިޓަރކުރާނެ ފަރާތެއް އެބަ އޮޭވ. އެ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަެކއް ވަރަށް 

ނުޑ ފާހަގަކުރަްނ. އެ ގޮތުން ފުރިހަމަ އަށް މި ބިލުގައި ޮއތްކަން އަޅު  ގައި އެބަ ބުނޭ 2ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ެގ  8ގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯފެން ބޭނުންުކރާ، ފެން އުފައްދާ ފަރާތްތަަކށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ެއ ތަންތަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 205ންެސއް ދޭއިރުަގއި ެއ މީހާ ބޭނުން ބެލެހެއްޓުން. މި ވެްސ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް. އެ ޚިދުމަެތއް ދޭއިުރގަިއ ލައިސަ

އަެގއްގަ އެއް ނޫން ެއކަން ުކރަންޖެހޭނީކީ. ރައްޔިތުންގެ ައތްފޯރާ ހިސާބުގައި ެއއްެޗއް މައްޗަށް ނާރާ، ހަމަ ބިމުގަިއ 

ނޑުމެން ހަރުަގނެޑއްގެ ަމއްޗަށް އަރައި އަތްފޯރުވަން  ހުރެގެން އަތްފޯރާ ހިސާބުަގިއ އަގު ބަހަްއޓަންޖެހޭނީ. އަުޅގަ

ހަދައިގެން ނުބައި ތަނަކަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ައތް ފަހަރެއްގައި ބޭނިދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހެން މިކަން 

ނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތްލިބޭނެ ގޮތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ.  ނޑުމެްނ ހަމައިގައި ތިބެގެން އަުޅގަ ކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެްއ ކުރަންވީމާ މުޒާހަރާކު  210ރަންޖެހޭ ހާލަތަށް ގޮސްގެންނުވާނެ. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ފެނާިއ  އަސާސީ ަޙއްޤު ހޯދަން ެވސް ގިނަ މީހުން ކުރަންޖެހެނީ މުޒާހަރާ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ސަބަބުން  ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި، ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މިއަދު މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގެ

ހަމަހަމަކަމާއެކު މި ފުރުޞަތު އެންމެނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ތުރާކުނުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅާ ހަމައަށް، އަދި 

 ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑު ތަމްީސލުކުރާ ތ. އަތޮުޅގައި މިއަދު ހަމަ...
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 215 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ފެނުގެ ބިލެއްެގ ނަމުގައި ބާޣީ ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ

ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ތިބި ހާލަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ނޭނގި، ުނވަަތ އެނގިތިބެ އެީއ ނުފެންނަ 

ގެ ތަރައްޤީ އަށް ހުރަސްެއޅުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިާވ އެްއޗަކަށް ހަދައިގެން ހެދި ބިލެއް މި ބިލަކީ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭ

 220ބިލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ނޮޅިވަރަންފަރަށް ަވޑަިއގެން ނޮޅިވަރަންފަރުެގ ޖަންގުޝަންތަކާ އެްއޗެހި 

ބިލު  މުސްކުޅިފުރަިއގެން މީހުން އެރި، އޭގެ ހުރި ސިޔާއި ގުާޔިއ އޭތިމީތިތައް ސާފުކުރާ ގޮތް ބަލައިލާފައި އަިއސް މި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެްއވެސް ރަށެްއަގިއ  24ހުށަހެޅި ނަމަ ތަންކޮޅެއް ރަނގަުޅވާނެ. މި ބިލުގެ 

މީޓަރު  35ބިމުން ފެން ނެގުމަށް ޓަކައި އެންމެ ތިލަކޮށް ބިން ތޮރުފައިގެން ފެން ނެގޭނީ ބިންމަތިން ފެށިގެން 

ނުޑވެިރކަން ކުރާ ރަށެއް އޮތްތޯ، ނެތްތޯ ބަލައިލުން ވަރަށް ފުންމިނަށޭ ޖަހައިލާއިރު، ތޮްއޑޫ ނަމަކަ ށް ކިޔާ ދަ

 225ރަނގަޅުވާނެ. އެހެންވީމާ، ރާްއޖޭގެ ރަށްތަކުެގ ވިންާދއި ހާލަތާ، ރައްޔިތުން ތިބި ހާލު ުނވިސްނަިއ، ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ރުަމށް ޓަކައި ބާޣީ ސަުރކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަްއިޔތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާީސ ޙައްޤުތަކުން މަޙުރޫމުކު

ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ބިެލއް މިީއ. މި ސަރުކާުރ ބަޣާވާތަކުން އަިއއިރު ޮތއްޑޫ ނަރުދަމާ އަީކ ދެވަނަ އަށް އޮތް ނަރުދަމާ. 

 ގާފަރު ނަރުދަމާއާ ޖެހިގެން އޮތް ނަރުދަމާ. ކީއްވެގެންތޯ ބިލު ނުލައި އެ ކަންކަން ތަރުތީބުން ނުކުރެއްވީ! މިއަދު މި

ސަރުކާރު ެއ ދަނީ ޖީ.އެމް.އާުރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯުޓ، އެ ތަނުން އަތުލުމަށްފަހު ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ބޮުލގަިއ 

 230އެތައް ބިިލއަން ޑޮލަރެއް ދަަރނީގެ ގޮުތގައި އަުޅަވއި، ނެްކސްބިޒްގެ އަތުން ވަޙީުދގެ ެކމްޕޭނަށް ފައިސާ ނަގަިއގެްނ 

ޓަކައި ަވގުތީ ގޮތުްނ ކަންތައްތަެކއް ކުރުމުންދާ ވާހަކަ އެ ވިދާުޅވަމުންދަނީ. ރައްޔިތުންނަށް އަނދުްނއެޅުުވމަށް 

ކޮންތާކުތޯ ހަރުދަނާ ގޮތެްއގަިއ ތަރައްޤީގެ ގާޮކޅެއް ވެސް މި ސަރުކާރުން ބޭއްވީ؟ ކުޅުުދއްފުށީގެ މަުގއެޅުމަށް ޓަަކިއ 

ދެން ކޮން ޤާނޫނެއްތޯ ހަދަން މި އުޅެނީ  އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ތާުރތައް ވަގަށް ނަަގިއގެން ނޫންތޯ ގެންދިޔައީ.

އަހަުރެގ ވެރިކަމުަގއި މި ހުރިހާ ނަރުދަމާތައް އަޅައި ނިންމީ.  31ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނެއް ނެތިގެންތޯ 

 235ތް ނިންމާފައި ނޫންތޯ އެހެރީ. ަގއިމު ނޮޅިވަރަންފަުރގަިއ އެަބ އޮތް ވަރަށް ތާއީުދ ެއ ބޭފުޅުންނަށް. އެކަމަުކ ނަރުދަމާ އޮ

ގޮތް މި ދަންނަވަނީ. އެ ރަށް އެ ދަނީ ބަދަލުވަމުން. އެ ރަށް ބަދަލުވާނެ އެއް ބުރުން. ދ. އަތޮޅު މީދޫ އަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ދިަޔއިން. ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުަގއި އެ ފައިބާ ަނޖިސް ހަރުވެފައި ހުންނައިރު ހީވަނީ ަކވާބު ހަވީރު ސަޔަްށ 

މާ، ޤާނޫެނކޭ ިކޔަިއގެން ޤާނޫނުހަދައިގެން މި ުއޅެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ތައްޔާރުކޮށްލާފަިއ ހުންނަހެން. އެހެންވީ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ  31ރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކަގއި؛ އަދި ޚާއްޞަކޮށް  އަހަރު ވެްސ ނެގްލެކެޓުކޮށްަފއިާވ ރަށްތަްއ އަުޅގަ

 240ހަދަމުން. މިކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކަިއ  ސިޔާސަތުތަުކގައި މި ދަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކީ މުހިއްމު ރަށަކަށް

ހަދާ ޤާނޫނެއް މި ޤާނޫނަކީ. ފެނުގެ ބިލު، ނޭވާލުމުގެ ބިލު، ނަޖިސް ދޫކުރުމުގެ ބިލު، މިއީ މީހުން ބިލުހަދާ އެއްޗެހިޯތ 
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ލު، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަދަންވީ ނޫންތޯ ލޮލުގެ ފެނުމުގެ ބިލު، ކަޅީގެ ވަށް ބޮޅުގެ ިބލު، ކަންފަތު ތޫރީގެ ބި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މީހުން ބަޣާވާތްކޮށްފައި ކޮށްފައި ނުކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގިެގން ކުރާ ކަމެއް މީ. ދެން 

އަޅުަގނުޑ ޙަޤީޤަތުަގއި ބިލު ހުށަހެޅި މެންބަރަށާއި ޑީ.އާރު.ޕީގެ ލީޑަރަށް ވަރަށް އިޙްތިާރމުކުރަން މަނިކުފާނު ވެްސ 

 245ލު މިއީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެހޔޮާވވަުރގެ ބިލެްއ ނޫން. މީ ސީދާ ބާޣީ ވަޙީދު ކުރާ ފަދައިން. އެހެންނަމަވެްސ މި ބި

ނޑުމެން ިމ  މި ތަނަށް ފޮނުވަިއގެން އުޭޅ ެއއްެޗއް. އޭނަ ރަނަގޅުވާީނ އިސްތިޢުފާދީފައި ފަހަތަށްޖެހުނިއްޔާ. އަުޅގަ

ޅަށް ކުރަްނއުޅޭ ކަމެއް މި ކަމަކީ. މި ގެންނަ އެއް ބުރުން ގެންނަ ރާއްޖެ ލާމެހިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ތަރައްޤީއާ ދެކޮ

ގަިއ 11ވަނަ ދުަވހަށްފަހު ނޮވެމްބަރު  7ކަމުގެ ބޭނުމަކީ، އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާރު އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ސެޕްޓެމްބަރ 

ނޑުމެންގެ ުވޒާރާތަާކިއ  އެކުެލވިގެންދާނެ. މީ ދެން މިހާރު ވަރަށް ސާފު ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

 250މެްނގެ ސިޔާސަތުަތކާއި ައޅުަގނޑުމެންގެ މެިނފެސްޓޯ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛުވެގެންދާނެ. ެއކަމަށް އަޅުަގނޑު

ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި ެދވަަނ ބަޣާވާތް މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ރޭވުމަށް ޓަަކއި މި ތަނަށް ވައްދަމުންދާ ބިލުތަކެއް މި 

ނޑުމެން ކުރަންވީ ކަ މަކީ. ނޮޅިވަރަންފަރުަގއި މިހާރުވެްސ އެ އޮީތ ނަޖިސް އަޅާަފއި ބިލުތަކަކީ. މިެއއް ނޫން ައުޅގަ

މަގުމަތީގަ. އެތާ އޮންނާނެ އެިލޔާ ސިޓީ އަާކއި ޗައިާނ ސިީޓ އަާކއި ނޮިޅވަރަންފަރު ސިީޓ އަކާ. ަބއްލަަވއިަލއްވާ! ެއއް 

މަތީަގއި ނަިޖސް ސިޓީ އަެނއް ސިީޓ ދޭތެރޭ ކޯްއޗެއްޯތ ބަދަލުކުރަނީ؟ އެއް ސިޓީ އަނެއް ސިޓީާއ ދޭތެރޭ މަގު

ނޑުމެން މިއައީ އެ ތަންތަނަށް ގޮއްަސ. ރައްޔިތުންގެ ހާލަތާއި ވިްނދު ދެނެގަންނަން ނުގޮސް   255ބަދަލުކުރަނީ. އަޅުގަ

ހަމައެކަނި ނައިފަރުން، ކުުޅދުއްފުށިން، ފުވައްމުލަކުން، އަްއޑޫ އިން ކެމްޕޭނުކުރާ މީހުންނަކަށް މި އެއްޗެއްެސްއ 

ްސ. އެ އެްއޗެްއސެއް ނޭނގޭނެ. ލޮނުން ފެނުނީމަ އެނގޭނީ. ބާޣީ ވަޙީދު ތާކަށް ދާން ނޭނގޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

މީހުންނާ އެްއކޮށް ދިޔައިމަ ކޮން ނަުރދަމާއެއްތޯ އޭނަ އަށް ފެންނާނީ. ކޮން ފެނެއްތޯ އޭނަ އަްށ  21ސްޓަރ ފޯސްގެ 

ކަނި ުކރެވޭނެ ކަމަކީ މުލިާއގެ އަްށ ފެންނާނީ. ކޮން ކަމެއްތޯ އޭނަ އަށް ވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޭނަ ހަމައެ

 260ވައްަދއިގެން ޝަންކަރާ ެއއްޮކށް ތެޔޮ ދަމާފައި ނަރުދަމާއެޅުން. އެހެން ކަމެއް ނުކުެރޭވނެ އޭނައަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި 

ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ަދންނަވަނީ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ވެސް މި އަްނނަނީ އެއްބުރުން ެވއްޓެމުން. 

އަށް  33އަށް ެވްއޓިއްޖެ. އެމް.ޑީ.ޕީ  11އަށް ެވއްިޓއްޖެ. ޑީ.އާރު.ޕީ  19އަޅުަގނޑުމެން އުފާކުަރން ޕީ.ޕީ.އެމް  މިއަދު

ނޑުމެންެގ  އަރަިއގެންދިޔަީއ. ވާ ސަހަރޯ. މި އޮތް އަންނަނީ އެއްބުރުން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތްވަރުކުރަންވީ އަުޅގަ

ނުޑމެން އެމް .ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު އެކުެލވިގެން ދިަޔއިމަ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިކަން ޤަބޫލުކުރާ ޢާއްމު މެންބަރުން. އަޅުގަ

 265ރައްޔިތުން އެބަ ތިއްބޭ! ށ.ައތޮޅު ނޫމަރާ ރައްޔިތުްނ ޤަބޫލުކުރާނީ ެއ މީހުންނަށް ކޮން ދުވަހަކުންތޯ ބަނދަރެއް ލިބުީނ. 

ށް އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ިމއަދު މީ ާއ އެ މީހުން ޤަބޫލުކުރާނެ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަ

އެްއޗަކަށް ނުވާނެ. އެ މީހުން ޤަބޫލުކުރާނެ ރައީސް ނަޝީދާއި އެމް.ޑީ.ީޕއާ ެއއްކޮްށކަން ރާއްޖޭގެ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނާ 

ދަނީ. އެ ހިސާބަށް ތަރައްޤީ ދަނީ. ެއ މީހާ އަށް ކަމެއް ވަނީ. ިނަކމެތިމީހާގެ އަތަށް ައއި.ީޑ.ކާަޑށް ފައިސާ އެޅިގެން
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މީހާގެ ދަރިން ކިަޔވާނެ ފުުރޞަތު މަހުޖަނުން ކައިރިއަްށ ނުގޮސް ވަނީ. އެ މީހާ އަްށ ކަމެއް ވާ ހަމަެއކަނި ޕާޓީ އަކީ 

 270 އެމް.ޑީ.ޕީކަން ަރއްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ. ކޮން އަނދުނެއް ައޅުވާކަށްތޯ؟

 

 މަޢުޞޫމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ސަރުާކރު ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ `. ޝުކުރި

ނޑު ަމޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ އަށް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފެނުގެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ އަުޅގަ

ނޑުެމން ބޭނުންވެފައިވާ ބިލެއް. އަދި ސަރުކާރަށް ޝުކުުރދަންނަވަން. އާދެ، މީ ކޮންމެ  275ހެންވެސް އަުޅގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޤާނޫނުއަސާސީން ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތައް ރަށްރަށުަގއި ާޤއިމުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުްނ 

ުތގަިއ ގޮ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމގަިއ ޮއތީ ހިމަނާފަ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ެއކަެމއް އެންމެ އެެދވޭ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބ ލު މިހާރު އެކުލެވިފައި މި ވާ ގޮތުން ކޮންމެ iކުރެިވގެން ގޮްއސަ އެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ސަރުކާރެއް އޮތަސް ެވސް ރައްޔިތުންނަށް މި ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތް ވަރަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 280ނޑު ަހއިރާނެއްނުވޭ އެމް.ީޑ .ޕީގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަ

ޢަލީ ވަޙީދު ދެންމެގައި އެ ހާމަކުެރއްވި ޝުޢޫރުަތކުަގއި ވިާދޅުިވ ބައެއް ވާހަކަތަްއ ެއގޮތަށް  uއްޒަތްތެރި މެންބަރiޢ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއ މި އޮންނަނީ  4ވިދާޅުވީމަ. އާދެ! މި ބިލުެގ 

ނޑައަަޅއި، އެ ރަށްތަުކގައި އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނެ ގޮެތްއ  މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ރަށްރަށުގެ ތަރުތީބު ކަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ރައްޔިތުންނަށް މި ކަންތައްތައް ބޭނުންވާކަްނ، ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭނުންވާކަން  ކަ

 285މެންނަށް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރިވަރުން ެއއް އަހަރު ތެރޭަގއި ހުރިހާ އަޅުަގނޑު

ނޑައަޅަްނ  ރަށެއްަގއި ނަރުދަމާ އަދި ފެން މި ނިޒާމުތައް ޤާއިމުނުކުރެޭވނެކަން ވެސް އެނގޭ. އެހެންީވމާ، ތަރުތީބެއް ކަ

ނ ނޑައަޅާަފއި އޮތީ. އެބަ ޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި މި ތަރުތީބު ކަ ޑައެޅިއިރު ސިާޔސީ ގޮތުން ތަރުތީބު ކަ

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮަތކަށެއް ނޫން. ރިސަރްޗގެ މައްޗަށް ބޭސްކޮށްފަ އެއް ނޫން. ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް ވަޑައިގެްނ އަޅުަގނޑު ުސވާލުކުރިން، 

 290ަގނޑުމެންނަށް ދެްއވާށޭ ތަރުތީބެއް ރަށްތަކުގެ. އެ  ތަރުތީބެއް ނުލިބުނު. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ތަރުތީބެއް އަޅު

ލިބުނީމަ ދެން ވާނެ ގޮތަަކީކ ކުރިއަށް އޮތް ސަުރކާރުތަްއ ކޮންމެއިރަކު ބަދަުލެވގެން ައޔަސް ެއ ތަރުތީބުގެ މަތިްނ 

ވެސް ޤާއިމުކުރެވޭނެ. ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  ނަރުދަމާ ވެސް ޤާއިމުކުރެވޭނެ. ފެނުގެ ނިޒާމު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓަްށ ބަލާފައި ބަދަލެއް ނުކޮށްލާނެ. ބަދަލުކުރުމުގެ ޖާގަ ެއއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، 

އްޔާއަކަށް ހުންނަވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ސަރުކާރަށް އަިއސް ބައެއް ފަހަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރި

 295ބޭފުޅާ، އަދި އިސް ަބއެއް ބޭޭބފުޅުން ހަމަހަމަކަމާއެކު ކަންަތއް ކުރުުމގައި ފަސްޖެހޭ ތަން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު ހަދަން 
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މި ޖެހެނީ.  އަސްލު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މި ޚިދުމަތް ދޭ ނަމަ މި ޤާނޫނުތައް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އެހެންނަމަެވސް 

ވިޔަފާީރގެ ގޮތުން ވެސް ނަހަމަ ގޮތުަގއި ިމފަދަ ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލަނީ. ފެނުގެ ކުންފުނިތަކާއި އެހެން އެހެނެއްނުވޭ. 

ކުންފުނިތައް ހަދަިއގެން ެވްސ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިާވ ޮގތަށް ވެސް ކަންތައް ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކުްނ 

ނޑުމެނަށް ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ އޮްތ  7މުހިއްމު ެވގެން މި ދަނީ. މި ބިލުގެ  ސަލަމާތްވުމަށް ޓަކައި މި ބިުލ އަުޅގަ

 300ޤައުމީ ޕްލޭނެއް ެއކުލަަވއިާލ ވާހަކަ. ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް އިނގޭތޯ. މި ަމޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެތައް 

ންތައްތަުކގަިއ ދުރުރާސްތާ މެންބަރުންނެއް ފާޅުކޮށްފައިާވ ޝުޢޫރުތަކެއް އެއީ. އަުޅަގނުޑމެން އެބަޖެހޭ ޤައުމީ ބަެއއް ކަ

ޕްލޭނެއް ހަދަން. ސަރުކާރު ބަދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ެއ ޕްލޭންތައް އެކޮުޅކޮޅުންނުޖެހޭ ގޮތަށް ކަންަތއް ާރވަން.  

އެހެންނޫންތޯ ޤައުމު ތަރައްޤީވެގެންދާނީ. ބައްލަވާ! ދުނިޭޔގަިއ ތަރައްޤީވެފައި ހުރި ޤައުމުތައް ތަރައްޤީވެަފއި ހުރި ގޮތް. 

ކާރު ބަދަލުވީމަ، ހުރި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓައިލާފައި އެފަހަރު ވޯޓު ލިބުނު ރަށްތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓު ސަރު

 305ގެންދިޔައިމަ ކިހިނެއްތޯ މި ަވނީ. އެހެނެއް ކަމަކުނުދާނެ. ެއހެންވީމާ، މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ 

ނޑުމެން އުފައްދާފަިއވާ ހަމަހަމަކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންދާ ނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރާ އަނެއް ކަމަީކ އަޅުގަ

މުއައްސަސާ ެއއް ަކއުންސިްލތައް ޤާނޫނަކުން. ރަްއޔިތުންގެ ވެިރކަން ރަްއޔިތުންނާ ހަމައިން ކުރަން. މި ބިލުެގ 

ސީލަތްތައް ވެސް ލިއްބައިދޭ. ެއީއ ތެރެއިން ކައުންސިލުތަކަށް ފުދޭވަރެްއގެ ބާރުތައް ލިބޭ، ޒިންމާތައް ލިބޭ. އަދި ވަ

ނޑުމެން ހަމައެކަނި ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުދީފައި ޒިންމާތައް ދިނީމަ ކަމަކުނުދާނެ. ވަސީލަތްތަްއ  މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅގަ

 310ގަިއ މި ވެސް އެބަ ދޭންޖެހޭ. މި ބިލުގައި ހަމަޖެހިފައިާވ ގޮތުން ެފނުގެ ނިޒާމު ާޤއިމުކުރުމުަގއި، ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމު

ޕްލޭނެއް އެކުލަަވއިލުމުަގއި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަށް ކައުންސިލް ލެވެލުން ހޯދައިގެން، އެންމެ ފަހުން ޕްލޭން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ތަންފީޛުކުރުމުގައި ވެސް ަކުއންސިލުގެ ދައުރެއް އޮންނަ ޮގތަށް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ށް ދާން ވެސް ޖެހޭ ބިލެއް ނޫން. މި ބިލުގައި ހުރި މަފްހޫމުތަކަކީ މި ބިލަކީ މީގައި މާ ބޮޑު ބަހުސަކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލަިއގަެނޭވނެ މަފްހޫމުތަކެއް. އެހެންވީމާ، މިއޮންނަ މަޖިލީހުގެ ޕްރޮެސސްގެ ތެެރއިން ކޮމިޓީ އަށް 

 315ުދކޮްށލާފައި ގެނެސް ައވަހަށް މި ގެންގޮސް ލަސްުނކޮށް ކޮމިީޓން މި އެއްތެދުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް ހުރެއްޖެއްޔާ އެއްތެ

ބިލު ނިންމަންވީ. އޭރުން ޮކންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 

ނޑު މެން ތިމާވެށީގައި ހުރި އެހެން  ނުޑމެންގެ ފެނާއި އަޅުގަ ލިބިގެންދާނެ. އަދި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އަޅުގަ

 ެވސް ރައްކާތެިރކުރެޭވނެ. ޝުކުރިއްޔާ. ކަންތައް 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަ  320 އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:އްމަދު ޙުސަކަ

ވަބަަރކާތުހޫ. އާދެ! ސަރުކާރުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް هللا `. ައއްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު 

ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން. އެ ބިލުގެ ސުރުޚީގައި ފެން  ހުށަހަޅުއްވަިއގެން އަުޅނޑުެމން މިއަދު ބަހުސް މި ފެށީ ފެނުގެ
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އޮތްކަމުަގއި ވިޔަްސ، ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ ބިުލގަިއ އެަބ އޮތް. ފެނުެގ ޚިދުމަތްދެވޭ ޮގތާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދެވޭ 

ހިންަގއިލާއިުރ  ގޮތާ، އެކަްނކަމާ ބެހޭ އިންިތޒާމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްަކވާފައި އެބަ އޮތް. މި ިބލަށް ނަޒަރު

 325އަޅުަގނުޑގެ ހިތަށް އަންނަނީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހަދާފައި އޮތް ބިެލއް ބާޭއ. ކޯރުތަާކއި ތާާޒގެ ފެނުގެ ޭލކުތަާކިއ 

އަދި އެނޫންވެސް ފެނުގެ ަވސީލަތްތައް ހުންނަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ ފެނުގެ ވަސީލަތްަތކުގެ ވާަހކަދެއްކޭނެ. އެކަމަކު 

ނޑުމެްނގެ ރަށްރަށުެގ ކައިީރގައި މި އޮތް ފަޅުަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނޑުަގ. އަުޅގަ ކޮަބއިތޯ ފެނުގެ ަވސީލަތްތައް އޮތީ ކަ

ނޑާއި ވާެރެވހިގެން ބިމުގެ ައީޑގައި ޖަާމވެފައި މި ހުންނަ ކުަޑކުޑަ ފެންފޮދާ. އެކަމަކު ރާއްޭޖގެ  މި އޮތް ލޮނުގަ

ހަލަ ެއތައް ކަންތައްތަެކްއގެ ވާހަކަ މި ބިލުގައި އަިއސްފައި ހުރީ ރަށްރަށުގެ ފެނުގެ ވަސީލަތްަތކުގެ ވާަހކަ އާއި މިކަ

ނޑަށް ވިސްނެނީ. އާދެ!   330މިދެންނެވި ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ފެނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއްގައި ެއަކން އޮންނާނެ ފަދައަކުންނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފެނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ވެސް ހަދަންޖެހޭނީ، ނަރުދަމާއާ ބެހޭ  ޤާނޫނެއް ވެސް ހަދަންޖެހޭނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖެ އަށް. ދިވެހިންަނށް ލުއި ހޯދައިދިނުމަށް. އަޅުގަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ރަްއޔިުތންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވާ  23މެންބަރުން ވެސް ވިދާުޅވި ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތަުކގެ ތެރޭގައި ސާފު ބޯފެން ބޭނުންކުރަން ލިބުމުގެ ޚިދުމަތާ، އަދި ހަމަ އެފަދައިން  އިޤްތިޞާދީ އަދި

 335ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ެއ ރަށަކާ އެކަީށގެންވާ ނަުރދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްިދނުމުގެ ވާހަކަ އޮްތއިުރގަިއ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ިމ ބިލަުކން ނުފެނޭ އަުޅގަ ިމ ބިލުން ދެކެން ބޭނުންާވ ތަޞައްވުެރއް. އަުޅގަ

މި ބިލުން ދެކެން ބޭނުންވާ ތަޞައްވުަރކީ ރާއްޭޖގެ މީހުން އުޅޭ ރަށްަތއް ުކޑަ ރަށަކަްށ ވިޔަްސ އާބާީދގެ ގޮތުްނ، 

އި ފެނުގެ ނިޒާުމ އާބާދީގެ ގޮތުން މެދު ރަށަކަްށ ވިޔަސް، އާބާދީގެ ގޮތުން ބޮޑު ރަށަކަށް ވިަޔސް ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގަ 

ވަކި މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ޤާއިމުކޮށް ނިމޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި އޮންނަ ސިސްޓަމެއް. އެ ސިސްޓަމު ކަށަވަރުކޮށްޭދ 

 340ޤާނޫނެއް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. ހަމައެފަދައިން ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ވެސް ެއއީ މަދު މީސްކޮޅެއް އުޅޭ ރަެށއް 

ނުގެ އަދަދަކަށް މީހުން އުޅޭ ރަެށއް ކަމަށް ިވޔަސް، ގިނަ ަޢދަދަކަށް މީހުން އުޅޭ ރަށެއް ކަމަށް ވިޔަްސ، މެދުމި

ކަމުގަިއ ިވޔަސް އެ ރަެށްއަގއި ވެސް ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު، އެ ހުރިހާ ރަެށއްަގއި ވެްސ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ކުރު 

ނޑުމެން  މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ާޤއިމުޮކށް ނިމޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި އޮންނަ ތަޞަްއވުރެއް ހިމެނޭ ޤާނޫނެއް އަޅުގަ

ނަޑކަށް މި ބިލަކުން އެ ތަޞައްވުެރއް ނުފެނޭ. ތެދުފުޅެއް، މި ޤާނޫނުގައި  ބޭނުމީ. ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑަައޅަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އެ ޕްލޭން ކިތައް ފަ  345ސް އަހަރު އެބަ އޮތް ކޮންމެ ފަސް އަހަރުން އެއް އަހަރު ޕްލޭނެއް ކަ

ނިޑތީމު ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ލިބޭނީ؟ އެ ޕްލޭން ކިަތއް  އަހަރު  5ވަންދެން ހަދައިގެންތޯ ކަ

ނޑިތީމު ާދއިާރގެ  ނޑު ަކނޑިތީމު ާދއިރާއޭ  5ހަދައިގެންތޯ ބޯން ބޭނުންާވ ސާފު ފެން ކަ ރަށަށް ލިބޭނީ. އަދި ައޅުގަ

ނޑަކަށް ހުރިހާ ރަށެއް ެވސް ހުރީ މިފަދަ ހާލަތެއްގަިއކަން ައޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަވައިލާއިރު ާރްއޖޭ ގެ ގާްތގަ

ނޑައެޅިަފއި އޮތުމާ އެީކގަިއ  ނޑު ބޭނުްނވާންވާނީ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި އެގޮތަށް ކަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ެއެއއްނޫން އަުޅގަ
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 350މަތް ޤާއިމުކޮށް ނިމޭ ގޮތަށް އޮތް ތަޞަްއވުރެއް ވަކި މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގައި ާރްއޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި ައސާސީ ޚިދު

ހިމެނިގެންވާ ޤާނޫނެއް. އާދެ! އެކަމަށް ޓަކައި މިއީ ޕްރައިވެޓް ޕަބްލިކް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ކަންތައްތައް ކުރާ 

ނީ ނަމަ، ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިގެން ޭއގެ ަބއެއް ވެސް ީމގަިއ ލެވިން ިހންގާނެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ެދކޭ ޤާނޫނެއް ކަމުަގއި ވަ

ޑިއުީޓގެ ލުއިަތކާއި ެޓކްސްގެ ލުއިތަކާއި ބިންުކއްޔަށް ދިނުުމގައި އެިކއެކި ުލއި ގޮތްަތއް، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މި 

ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ފެންނަންވާނެ. އެއެއް މީަގއި ހިމެނިފަ އެއް ނެތް. އެހެންވެގެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ 

 355ށްރަށަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މި ޤާނޫނުގެ އެހީތެރިކަން ލިިބގެން ކޮްނ ދުވަހަކުން ކަމެއް ސާފު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަ

ބޯފެން ލިބޭނީކީ ނޭނގެއޭ. ނަރުދަމާ ލިބޭނީ ކޮން ދުވަހަކުން ކަމެއް ނޭނގެއޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކޭ. 

އްވާ މަސަްއކަތުގެ ތެރޭަގއި މިދެންނެވި އަސާސީ ބަޔާ މި ޤާނޫނު ޤާނޫނަކަށް ހެއްދެވުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީން ކުރަ

ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ މަސައްކަތްކުަރއްަވއި، ެއ ބައި މީގެތެެރއަށް ނުގެންަނަވއިފި ކަމަށް ވަނީ ިވއްާޔ 

ނޑުެމން މި އަހަރުގެ ބަޖެ ޓުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުން އެކަީށގެންވާ ނަތީޖާ ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. އާދެ! އަުޅގަ

 360 6ވެސް ަކނޑިތީމު ދާއިާރގެ އެއް ރަެށއް ކަުމގަިއވާ ަކނޑިތީމުގެ ނަރުދަމާ ޖަހައިގެްނ އުޅޭތާ މިހާރު މިއީ 

މަސްދުވަސް. އަދި އެްއވެްސ ކަހަލަ ޢަމަލީ ސިފަ އެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަްނ 

ެމއް ކަުމަގއި ވިޔަްސ، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން އުފައްަދވާ އެޖެންސީްނ ބޭނުންވާ ކަމެއް. ެއއީ ވުޒާާރއަކުން ކުރަްއވާ ކަ

ނޑައެިޅގެން ހަެއްއކަ މަސްދުވަސް ާވއިުރގަިއ  ކުރަްއވާ ކަމެއް ކަުމގައި ވިަޔސް، ބަޖެޓުގައި ިލޔެިވގެން، ފައިސާ ކަ

ށް އޮޅުންފިލާނެ ފަދަައކުން ޢަމަލީ ކޮންމެވެސް މަސަްއކަްތތަކެއް ފެންނަންވާނެ. ފޮުނވާ ސިޓީތަކަށް، ކުރެޭވ ސުވާލުަތކަ

ނޑު ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި މި   365ޖަވާބުލިބެންވާނެ. ހިތާމައާ އެީކ ދަންނަވަންޖެހެނީ އެ ކަންކަމެއް ނުހިނގައޭ. އަުޅގަ

 ދަންނަވަނީ އެހެންނުވާނެ ގޮަތކަށް ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުޮކށްދެއްަވއިގެން ހިންަގވައިެދްއުވމުން ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން

 ކަރުދާހުގައި މި ލިޔެފައި އޮތް ލިޔުމުގެ މީރުކަން، ޭއގެ ނަތީާޖ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަކަށް ނާންނާނެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމު

 370ހެޅުއްވި ފެނުގެ ބިލަށް މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ހުށަ .الزحين الزحوي هللا بسن

ނޑުެމން ހުށަހަޅާއިރުަގއި މިކަން  އަޅުަގނުޑ ވެްސ ުއސޫލެްއެގ ގޮތުން ާތއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ބިލެއް އަުޅގަ

ހިނގަމުންދާ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވިްސނާލަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެން 

ުމގެ ބަިއ މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުްނ އޭދަފުށީގެ ފަޅު ހިއްކު

ރަށް އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހުގައި އޭދަފުށީ  6ބަޖެޓުގައި ހިމެނިން. އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރުމަށްފަހުގައި، 

 375މަ އެއްކަލަ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ުބނާ ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލު އޭގެތެެރއިން ކަޓުަވއިލާފައި އޭގެތެޭރގައި ހިމެނީ ހަ

ރަށުަގއި  6ދޫކޮށްލާފައި އަމިއްލަ އެދުމުެގ އުސޫލަށް ދޫކޮށްލާ ބަހައްޓާފައި، އޭދަފުށީ ޭއގެތެެރއިން ަކޓުވައިލާަފއި އެ 
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ނޑުމެން ޤާނޫނެއް  ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ފާސްކުރުމަކުން؛ މި އޮީތ ސޮއިކުުރވި ތަން އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެންމެްނެގ މައްޗަށް ހަމަހަމަވާންވާެނ ކަމަށް. އެހެން ޮއއްވާ އެއަްށވުރެ ދަށް ެއއްެޗއް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ހަދަނީ، ޤާނޫނު. ޤާނޫނަށް ވުރެ މަތީ އެްއޗެްއ މި ޤާނޫނުއަސާީސ އަކީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫެނއް 

ނޑު ހިތަށްއަރާ. އަދިވެސް އޭދަފުށީ ހިއްކުމުެގ ހަދައިގެން ވެސް މި ހަމަހަމަ  380ކަން ގެނެވޭނީ ކޮން ގޮތަކުްނބާއޭ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނޭނގެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހައްތަހާެވސް މި ބިލު ހުށަހެޅި، މި  މަސްރޫޢު އޮތް ހިސާބެއް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ބޭއިންސާފުން ކަންތައް ކުާރ ތަން. އަމިއްލަ ޕާޓީ އަށް  ސަރުކާރުން ވެސް އަުޅގަ

ސޮއިކޮްށގެން ނުވަތަ ޕާޓީ އަށް ގޮްސގެން ނޫނިއްޔާ ަކންކަން ނުކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ 

ޤާއިމުވަމުން މި ދަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ހުއްޓާލަންޖެހޭ ަކމެއް ޤާނޫނުތަކެއް ފާސްކޮްށެގން ނަމަވެސް. އެއީ މަްއސަލަ 

ނޑުމެން އެބަ ލިޔަންޖެހޭ ހަމަ ތަރުތީބު. މި މަޖިލީހުން އަ ނޑުމެން ޤާނޫނު ަހދާއިރުަގއި މި ޤާނޫނުަގއި ައުޅގަ  385ކީ އަުޅގަ

މި ޤާނޫނު ފާސްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ޤާނޫނުގައި ހަމަ ރަށްތައް ހުރި ތަރުތީބުން ލިޔެފައި މި އަންނަ އަހަރު މިވެނި 

ރަށްތަެކއް، އެ ަރށްތައް ލިޔެފަިއ ސީދާ އެ ަގާވއިދުން ނުދިން ކަމަށް ވަންާޏ  ރަށްތަކެއް، ދެން އަންނަ އަހަރު މިވެނި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ ދެން އަންނަ ވެރިއަކު ވެސް އަދި މިހާރުގެ ވެރިމީހާ ވެސް އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ރަށަކަށް 

އިން މިގޮތަށް އެބަ އޮތޭ. ެއއީ ޤާނޫނަީކ  ކަން ކުރާ އުސޫލު. ކޮންެމވެްސ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއަކުން ހަވާާލދީފައި މި މާއްދާ

 390ދެކޮޅަށް ވެސް ބަހުސްކުެރޭވނެ އެއްެޗއް ކިތަންމެ މޮޅަށް ހެދިޔަސް. އޭތީަގއި ދެކޮޅަްށ ބަހުސްކުރާނެ. އެހެންވީމާ، 

ހޭ ޤާނޫނެއް ހެދުމުން މިއަށް ހައްލެއް އަންނާނޭ އަޅުަގނޑު ުނބުނަން. މީގެ ކުރީގައި މާލޭެގ ފަޅުން އަކިރި ނެގުމާ ބެ 

ޤާނޫނެއް ވެސް އޮތް. ކަޅުހަން ބެހުމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ވެްސ މި ތަނަށް ހުށަހެޅުނު. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުތައް ހެދިދާނެ 

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަދަންޖެހޭ  މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ޤާނޫނެއް. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ންނުޖެހޭ ހަމަ އެންމެ ޤާނޫނެއް ވެްސ ނޯންނާނެ. މިޔެއް ނޫން ައޅުަގނޑުމެްނ ކަމަށް ވަންޏާ މި ޤައުުމގަިއ ހަދަ

 395ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތަީކ. ަޤއުމަށް ވެރިން ައއިމަ ވެރިްނ ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވާްނީވ. އެއީ ޙަޤީޤަަތކީ. ކިތަންމެ 

هللا ސްލާމްީދނުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ޤާނޫނެއް ހެދިޔަސް އެއަކުން ނަތީޖާ އެއް ނުނިކުންނާނެ. އެއޮތީ މާތްވެގެްނވާ އި

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާަވއިލަްއވާފަ ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން ދެމިއޮންނާނެ ެއއްެޗއް އެއީ. އެހެްނކަމަށްވަންޏާ ީކއްވެޯތ ެއއަްށ 

ނުޑމެން މި ހަދާ ޤާނޫނު މިއީ  މި އުޅޭނީ ތަބާނުވެިވގެން ނުާވ މީހުން. އެންމެން އެ ޤަބޫލުކުރަންވީނޫންތޯ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާ ތިބޭ، މިއީ މާތް ގެ އަޅުން. އެ މީހުން ހަދާ އާދައިގެ ޤާނޫނެއް މިއީ ކޯޗެއްތޯ؟ މިއަށް هللاކޯެޗއްތޯ. އަުޅގަ

 400ސުބްާޙނަހޫ ވަތަޢާލާ މީސްތަކުންެގ މައްޗަށް ާބަވއިލެްއވި ޤާނޫނު، هللا ކާކުތޯ ތަާބވަނީ؟މި އޮތް ޮބޑު ކީރިތި ޤުރުއާން، 

ނަށް ތަބާނުވެގެން އުޅޭއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން ފެނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ކާކުތޯ ތަބާވާނީ؟ މި އޮތީ ބޮޑު ޤާނޫނު. އެ ޤާނޫ

ނޑުމެން ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ފެނާ އެްއޗިހީަގއި މި މަްއސަަލ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިީއ ެއހެންވީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިޚް ލާޞްތެރި ވެިރން މި ތަނަށް ނައިސްގެން. ޖެހިގެން މި އުޅެނީ ޤާނޫނެއް ނެތިގެނެއް ނޫން. އަުޅގަ
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ވެރިކަން ލިބުމަށްފަހު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މަސައްކަތްކުރަީނ އަމިއްލަ އެދުމައިގެން. ދެްނ އޮތް ދައުރުގައި ވެރިކަން 

 405އްޔިތުން ހޯދަން. އެއީ ޤައުުމގެ ކަންަތްއތައް ހަމަނުޖެހިގެން އުޅޭ ކަަމކީ. މިހެން ކަންތައްތައް މީހުްނނާއި  ވެރިންނާ، ރަ 

ދެއްވާ ރިޒުޤުތައް މީސްތަުކން ނުބައިވީމަ އެ އެްއޗިިހ هللا ގެންދަވާނެ. هللا ނުބައިވީމަ ފެނެއް ނުހުންނާނެ. ފެން 

ނޑުމެން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތަަކށް ދާއިރުގައި " تُن   لَئِي َشَكز   ގެންދަވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދެްއާވ هللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިކަން ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ. މާތް "تُن  إِىَّ َعَذابِي لََشِديد   ي َكفَز  َولَئِ  ۖ   ََلَِسيَدًَُّكن  

ގެ އަޒާބު ަގދަފަދަވަންތަކަން މި ާއޔަތުން އެހެރަ އެނިގގެންދަނީ. هللا ނިޢުމަތްތަކަށް ކުފުރުވެރިެވއްެޖއްޔާ މާތް 

ނޑުމެން ިއޚްލާޞްތެރިވާންީވ، ޤައުމަށް އެހެންވީމާ، ފެނެއް ެވްސ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ޯނންނާ  410ނެ. އަޅުގަ

އިޚްލާޞްތެރިވާްނވީ، ަރއްޔިުތންނަށް އިޚްލާޞްތެރިވާްނވީ، ދީނަށް އިޚްލާޞްތެރިވާްނވީ. އޭރުން ތި ފެނުެގ ބިލެްއ، 

ރި ރައީްސ. ނަރުދަމާގެ ބިލެއް، މަގުމަތީަގއި ހިނގުމުގެ ބިލެްއ، ފާޚާނާކުރުމުގެ ބިލެއް އޮންނާކަށްނުޖެހޭނެ، ޢިއްޒަތްތެ

ކަންކަން ހިނގާނީ ރަނގަޅަށް. މި ކަންކަން ހިނގާނެ ގޮތް ދީނުގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ލިޔެފައި އެބަ ހުރި. އަލިފުން 

ހަމައަށް. މި އުޅެނީ ޤާނޫނެއް ނެތިގެނެއް ނޫން. މި އުޅެނީ މީހުންގެ ޖައްބާރުކަމުން، މީހުންގެ  އާޔާ ށިގެންފެ

 415ނަ މީހުން، އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުކަމުން. މިއީ މައްސަލަ ައކީ. މިކަްނ ނުލަފާކަމުން. ވެރިކަމަށް އަން

ނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ާޤނޫނު ހަދައިފާނަން ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް. އެކަަމކުން ވާެނ  ހައްލުވީމަ ޤައުމު ަހއްލުވީ. ައޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާ ސީަގއި އެ އޮތީ ހުރިހާ ކަމަކަށް، ވަކި ކަމެއް އެްއވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. ކީއްކުރަންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ިއތުރަށް ކޮން ހަމަހަމަކަމެއްތޯ  ނޫން. ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޭދންޖެހޭނެ ކަމަށް ލިޔެފައި އެ އޮތީ. ދެން އަޅުގަ

ކަރަންޓުގެ ގެންނަން މި ޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދައުލަުތގެ ކަްނތައްތައް ވިސްނައިލާ ނަމަ، ިމހާރު މިސާލަކަށް 

 420ނިޒާމަށް ބަލާއިރުގައި އޭދަފުީށގެ ކަރަންޓު ދެވޭނެ ކަމެއް ނޭނގެ މި ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ެވސް. މިހާރު ހުރި 

ޖަނަނޭޓަރު ހުރީ ހަލާކުވެފަ. އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ބަލަންވީނޫންތޯ މިހާރު ދަތިވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް ހައްލުވޭތޯ. 

ތައް ހައްލުވޭތޯ. ބަޖެުޓގައި ހުރި ަކންތައްތައް ކުރެވޭތޯ. އިތުރު ަކންތައްތަކަށްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުގައި ހުރި ަމއްސަލަ

ނޑުމެން  ރަެށއްެގ ނަރުދަމާ  45ރަށެްއެގ،  34އަދި ދާންވީ. ަރއްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ަޓކަިއ ކޮންމެހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދާ އިޚްލާޞްތެރިކަމަީކ ނިޒާމުގެ ވާަހކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ ްސ، އަުޅގަ

 425ކޮބައިތޯ؟ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޕާީޓ އަށް މީހަކު ސޮިއކޮށްފިއްޔާ އެ މީހާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީާފައކުން ވަތްެކއްނުވޭ. އެކަަމކު 

ޢަމަލުތައް މިއީ  އެހެން ޕާޓީއަކަށް އެ މީހާ ސޮއިކުީރ، އެ މީހާގެ ަވޒީާފ ވެސް ދުްއވާލީ. މިކަހަލަ ނާތަހުޒީބު

ކޮންއިރެްއގެ، ިމއީ ޖާހިލިއްަޔ ޒަމާނުގައި ވެސް ނުހިނގާ ކަންތައްތައް. އެންމެ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުަގއި ވެސް މިކަހަލަ 

ކަންތައްތަެކއް ނުހިނގާނެ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީަގއި ހުރި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ކަމެއް، ނައިެބއް ކަމެްއ 

ފުޅަކު ކޮންކަހަލަ ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއްތޯ ކުެރްއވީ ޓުއަރިޒަްމގެ އެންމެ ތާިށ އަޅުަގނޑަްށ؛ މަލީހު ކިޔާ ބޭ

 430ދުވަސްވަުރަގއި ެވސް. އެ މަނިކުފާނު ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސޮިއކުެރއްވީމަ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްލީ. މިއީތޯ އިންސާފަކީ. މިއީޯތ 
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އިކުރީމަ ެއކަމެްއ، ވަޒީާފއަކުން ވަތްެކއްނުކުރިއޭ. ހަމައަކީ. ެއކަމަކު ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ތިބި މީހުން ޤައުމީ އިއްިތހާދަށް ސޮ

ދެން ކޮބައިތޯ އިންސާފާއި ހަމަހަމަ. މިއީ އަޅުަގނޑުެމން މި ދައްކާ ވެރިންގެ ާވހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

 އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ވާހަކަދައްކަން ނުތިބެނީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ގެނައި ސަރުކާެރްއ މީ. ގެނައީމަ އެ ސަރުކާރާ 

ދޭތެރޭ ފާޑުނުކިޔަން ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްފިން. ެއއްެޗއް ުނބުނަން ވެސް ވަރަށް ހިތްަވރުކޮށްފިން. އެހެންނަމަވެްސ 

 435ހައްދުފަހަނައަޅައިދިަޔއިމަ ދެން ޖެހޭނީ އެއްޗެއް ބުނަން. ެދން ޖެހޭނީ ވާހަކަ ވެސް ދައްަކން. އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާެނ 

ތިބެނީ. ދައްކަން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ މުސްތަޤްބަލުގައި އެބަ އޮތް. އަދި  ވާހަކަ ނެތިގެނެއް ނޫން ނުދައްކާ މި

މަޑުކޮށްލަިއގެން މި ތިބީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުެމން ހަމަހަމަކަމާއެކީ ކުރާ ކަަމށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެންގެ ކަންތަ އްަތކެއް އިޞްލާުޙވެގެންނުދާނެ. ވެރިން ިއޞްލާޙުވާްނވީ. ެވރިން އިޞްލާޙުެވގެން ނޫީނ އަުޅގަ

ވެރިކަމުގެ ދަހިވެިތކަން ދޫކޮށްލަންވީ. ދޫކޮށްލާފައި ޤަުއމަށް ޓަކައި، ރައްޔިތުންނަްށ ޓަކައި، ދީނަށް ޓަކަިއ 

 440އިޚްލާޞްތެރިވާްނވީ. އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންީވ ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ ފައްިޅއަކަށް ވަްނނަ މީހެއްތޯ، ނުވަތަ ަފއްޅި 

ންވާ މީހެއްތޯ، ނުވަތަ އެހެން ފާޑެްއގެ މީހެއްތޯ، ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ މީހެއްތޯ. މިއީ ރައްޔިތުން ބަލަންޖެހޭ އަޅަން ބޭނު

އެްއޗެއް މިއީ. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނުނީ އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ އިސްލާމިކު މިނިްސޓަރު ވެސް މިވެނި ކަމެއް 

ކަޑަމީ އަްށ ގޮސް ބަލާށޭ. މިހާރު ލިބުނު ތަޢުލީމުގެ ބޭނުމެއް ވެްސ ކުރީމަ ތިމަންނަމެން މި ޖެހެނީ ފިޤުހު ޢިލްމުގެ އެ

ނެތް. ލިބުނު ތަޢުލީމުގެ ބޭނުމެއް ވެސް ނެތް. ލިބުނު ތަޢުލީމުގައި އޮތީ ޯކއްެޗްއ ކަމެއް ވެސް ނޭނގުނު. 

 445އިން ސަތޭކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޙުުކމް ވެސް. ޙުކުމް ނެރެން ވެސް އެނގޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް މީ ސަތޭކަ 

ނުޑމެން މި ކިޔަނީ ަގއިމުވެސް. އެހެންވީމާ، ސަޭތކަ އިން ަސތޭކަ އިސްލާމީ ޤައުެމއްަގިއ  އިސްލާމީ ޤައުމެކޭ އަުޅގަ

ކަންކަން ހިނގަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް ޮއވޭ. ވަކި މީހަކު ކަމެއް ކުރީމަ އެ ގޯސްވެަފއި، ަވކި މީހަކު ކަމެއް ކުރީމަ އެ 

މްދީނަކު ނޯންނާނެ. އަދި ދުނިޔަވީ ހަމަތަުކގެ އެހެން ދީންތަކުަގއި ވެސް ނޯންނާނެ. މީ ރަނގަޅުވާނެ ިނޒާމެއް އިސްލާ 

އެްއވެސް ކަހަލަ މުޖްތަމަޢެއްަގއި އޮތް ިނޒާމެއް ނޫން. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ ކަމެއް ކޮްށފިއްޔާ އެ ީވ ވަރަށް ގޯސް. 

 450. އެކަމަކު ައޅުަގނޑު ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްލުން އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވީމަ ެއއީ ވަރަށް ޯގސް ކަމެއް

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އޮންަނންޖެހޭ ހަމަހަމަކަމަކީ. ކޮންމެ މީހަކު ގޯސްކަެމއް ކުިރޔަސް  މައްސަލަ ެއއް ނޫން. މީތޯ ައޅުގަ

ތަްއ، ވޭުތވެދިަޔ އެއީ ގޯސްކަންަތއް. އިސްލާމްދީނުގައި ކަްނކަން ހުރީ މިހެން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވޭތުެވދިޔަ ޤައުމު

ތަންތަން ހަލާކުވެދިޔައީ މިކަަހލަ އިންސާފެއް ނެތް، ވަކި ީމހަކު ކަމެއް ކުރީމަ އެއީ ކަމަަކށް ނުވޭ. ަވކި މީހަކު ކަމެްއ 

ކުރީމަ އެީއ ކަމަކަްށވާ ުއސޫލު ދެމެހެއްޓުމުގެ ސަބަުބން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުަތއް ވޭުތވެދިޔަ ތަުނގަިއ، ތާރީޚުަގިއ 

ނޑު ކީރިިތ ރަޫސލާގެ ުކޑަކުަޑ ހަދީޘަކަށް އަޅުަގނޑު ޖެހިލާނަން. މައްާކގަިއ ހަލާކުވެގެންިދއުމު  455ގެ އަސްލަީކ އެއީ. އަުޅގަ

މަހުޒޫބު ވަންހަިއގެ ޤަބީލާގެ އަންހެނަކު ަވއްކަންކޮްށގެން ެއ މައްސަލަ ެއ މީހުންގެ ތެޭރގައި ޮބޑު ކަންަތއްަގނަޑކަށް 

ނޑު ބޮޑުެވގެންގޮސް ކީ ރިތި ރަސޫލާ އަށް އެ ވާހަކަ ދަންނަވާނެ މީހަކު ނުވެގެން، ވެގެންދިަޔ. އެ ކަންތަްއގަ
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ކެރިވަަޑއިުނގެންނެިވގެން ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވީ ުއސާމާގެ ދަރި ޒައިުދގެފާނަްށ ނޫނީ ތިކަން ކުރާކަށް 

ކެރިވަަޑއިުނގަންނަވާނޭ. ކޮންމެއަކަސް ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ަޒއިދު ދެންނެވި. ދެންނެވީމަ، ކީރިތި ަރސޫާލ 

 460ފާއިސްކުެރްއވި. ކޯފާއިްސުކރައްވާަފއި ޚުޠުބާ އެއް ދެްއވި އެކަޭލގެފާނު. އެކަޭލގެފާނު ހަދީޘްކުރެއްވީ ވޭުތވެދިޔަ ކޯ

އުއްމަތްތައް ހަލާުކެވގެންދިޔަީއ މޮޅު މީހަކު ކަމެއް ކޮށްފިްއޔާ އެ މީހާ އަށް އަދަބުނުދީ، އަތްބުރިނުކޮށް، ދެރަމީހަުކ 

ސް ބުރިކޮށްލަނީ. އެ މީހާ އަށް އަދަބު ވެސް ދެނީ. އެ މީހާ އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކަމެއް ކޮށްފިްއޔާ އެ މީހާ އަތް ވެ

ގަންދީ ހުވާކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަންގަމޭ هللا ވެސް ކުރަނީ. މިއޭ ވޭތުވެިދޔަ އުއްމަތްތައް ހަލާކުވި ަސބަބު. މާތް

އަތްބުިރކޮށްލާނަމޭ. މިހިރީ ހަމަހަމަ  ކަލޭމެންނަށް މުޙައްމަދުގެ ފާނުގެ ދަރިކަލުން ފާޠިމަތުގެާފނު ވަްއކަންކުރިަޔސް

 465އުސޫލު. މި ފެންނަމުންދަނީ. މިހިރީ އިސްލާމްދީނުގައި ކަްނކަން އޮންނަންވީ ގޮތް. ައޅުަގނޑުމެން ވަިކ މީހަކު ަވިކ 

ޕާޓީއަކަށް ސޮިއކުރީމަ މަޤާމުން ވަކިކުރާ އުސޫލެއް އޮެވގެންނުވާނެ. އެހެންކަމަްށވަންޏާ އެންމެންނަށް ވެސް 

ވާނީ ހަމަހަމަ އުސޫލު. މިކަހަލަ ހަމަ އެއް އިންސާެފއް ނެތުނީމަ ދެން ކަން ހިނގާނީ ޤައުުމގައި ކިހިނެއްތޯ. އޮންނަން

ނޑުެވގެންދާނީ.  ނޑުފު ނޑުެވ، ބަިއބައިެވ، ޢަދާލަތު ގެއްލި، ޤަުއމު ފު ނޑުފު ތަޅާފޮޅުމާއި ހަޅޭއްލެވުމާ، މުިޅ ޤައުމު ފު

ނޑުމެން އިންސާފު ހޯދުމަށް  ނޑުމެންގެ ވެރިން ފުރަތަމަ ރަނގަޅުވާންވީ. މާތް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ هللا ޓަކައި، ައޅުގަ

 470އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެރިން ެދއްވަނީީކ ފަހަރެއްަގއި ވެސް އެއީ ަޤއުމުގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ޚިޔާނާތްތެރިވާކަށް ނޫން. 

ޙަޟުރަތަށް هللا ެއ މީހާ މާތް ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޚިޔާާނތްތެރިވެފައި ހުރި ވެރިަޔކު ަތއުބާނުވެ ިޤޔާމަތްދުވަހުަގއި

ހިނގައްޖެ ނަމަ އެ މީހާގެ ފުރަގަސްފަރާތުަގއި ދިދަ އެއް ުއފުއްލޭނެ ކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީޘްކުރައްވާ. އޭނަ ކުރި 

ނުބައިކަމުގެ މިްނވަރު ބޮުޑވީ ވަރަކަށް އެ ދިދަ އުފުލިގެންާދނެ މައްޗަށް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މީސްތަކުން އަހާނެ ެއއީ 

ތޯ؟ އަންަގވާނެ، ެއއީ ުދނިޔެމަތީގައި އެ މީހުންގެ ވެިރކަން ހަވާލުކުރީމާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މީހުންނޭ. ކާކު

 475އެ މީހުން ފާހަގަކުރުމަށް ޓަކައި އެ މީހުންގެ ފުރަގަސްފަރާތުގައި މި ހުންނަނީ ދިދަ އެއް ޖަހާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  މިހުރީ ބިރުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުެމން ވެރިކަމަށް އަންނަ މީހުން އަުޅގަ

ނުޑގެ ވަރަށް ވާަހކަ އެބަ ހުރި. ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ.  މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ޖެހިލުންވާން. ކަންބޮޑުވާން. ދެން އަުޅގަ

ވެސް މި ވާަހކަތައް ތަންކޮެޅއް ިދގުެވގެން  އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމަށް

ނޑުމެން އެންމެންނަށް  ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމައިލާނީ ައޅުގަ ކަންބޮޑުވާ ހިސާބަށް ހިނގަްއޖެހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 480 .وبزكبته ورحوت هللا السالم عليكنو . އަށް ދުޢާކުރަމުންهللا ހެޔޮމަގު ދެއްެކވުމަށް އެދި މާތް 

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަަކފުޅާ ދޭތެރޭގައި އަމީންޢާއްުމގެ ެއއްވެސް ކަންޮބޑުވުެމއް 

ނޑު ަކއިރީ ވިދާުޅވެލެްއވި. ައޅުަގނޑު އަމީންޢާއްމު އަރިހުަގއި ދަންނަވާލިން  ނެތްކަމަށް އަމީންޢާއްމު ދެންމެ އަޅުގަ
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 485ގެ ހަދީޘާ ހަވާލާދެއްަވިއ صلى هللا عليه وسلنކީރިތި ރަސޫލާ ާވހަކަފުޅުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ގެންެދީވމަ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު އަމީންޢާއްމުގެ މަްޝވަާރއަކަށް އެދުނިން. ެއއީ ޢާއްމު 

ނުޑ ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަ އި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާއިރު ކީތިރި ޤުރުއާުނގެ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

އާޔަެތއް ވިދާޅުވާ ނަމަ ބައްލަަވއިގެން ވިދާުޅެވ، އޭެގ މާނަ ވެސް ވިދާޅުވާ ނަމަ ލިޔުމުން ބައްލަވަިއގެން 

މުަގއި ވިދާޅުވެެދްއވުމަށް. އެއީ އަުޅަގނޑު އެދޭ ގޮތް. އަދި ހަމަ އެާއއެްއގޮތަށް ހަދީޘާ ހަވާލާދެއްަވއި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަީނ  ނޑު އެދެން. އަުޅގަ  490ވެސް އެކަހަލަ މިންވަެރއް ބަހައްޓަަވއިދެްއވުމަށް އަުޅގަ

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ކީތިރި ޤުރުއާނުގައި ވަީޙކުރަްއވާފަިއވޭ ދުނިޭޔގެ ބިމުގައި ޢަދުލުއިންޞާފު هللا ރަީއސް. މާތް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި

 495ޤާއިމުކުރުމާ، ރައްޔިތުންނާ ައދި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ވެރިޔަުކ 

ެގ ވެިރަކން މުޅިން ޚަރާބުކޮށްލާފައި، ޭއގެ ފަހަތުަގއި ތިބެގެން ދެން ބަޣާވާތަކުން ދަމައި އެއްަލއިާލފައި، ިދވެހި ދައުލަތު

ކޮށް ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އޮތީ ތިމާމެން އަމިއްލަ އަށް ހެދި ދޮގާ، ތިމާމެން ދެއްކި ވާހަކަ އާއި 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ނިސްބަތްވާ، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަތީަގއި ވެިރކަމުގެ ދަހިވެިތކަމުަގއި ގޮވިހާ އެްއޗެހި. އަ 

ނިސްބަތްވާ އެންމެންނަކީ ކާފަރުން ކަމަށް ހަދައި، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރި އެންމެންނަކީ އެއީ ކުފުރުވެފައި ތިބި ބަެއްއ 

 500ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ކަމަށް ފަތުވާދެމުން، ކޮބައިތޯ  އެ ބުނާ ވާހަކަތައް. އޮޅުްނައރާފައި މިހާރު މިހިރީ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން

. 19މީހުން ބޭރުކުރަނީއޭ ކިޔަިއެގން މި ތަނުގައި ވާހަކަެދއްިކިއރު މިއަދު އިޢުލާންކުރެްއވިއިުރ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަދަދަކީ 

. ވަަޑއިގަންަނވާ ވަީޙދު ބޭރުކުރަން ކެރެންޏާ. ކޮންވާހަކަެއއްތޯ ދައްކަްނވީ. ގުޅަ 52. ުޖމްލަ 33އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަދަދަކީ 

ޖިާޔއޭ ިކޔަިއގެްނ މި ތަނުގަ. ަދއުލަތުގެ އޮތިްއޔާ އޮތް ެއއްެޗއް ދަމައި ކާްނވެގެން އެ ވާހަކަަދއްކާކަްށ މި ވައްތަުރގެ ބަ

ނޑިތީމު ދާއިރާ އަށް ަކމެއް ނުކުރެވުނީ މުޙައްމަދު  ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ފެން ނޭޅުނީ، ކަ ތަނަށް ވަންނާނެ ކަމެއް ނެތް. ކަ

 505ރު މައުމޫނު ކަިއރީގައި އިންއިުރގަ. ޯކއްެޗއްތޯ ގެންދިޔައީ؟ ަޖގުަގނެޑއްާހ އަހަ 31ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނީތޯ 

 31ހިސާބު ވެސް ަރއްޔިަތކަށް ީދފައި އޮތްތޯ ަބއްލަވަްނވީނޫންތޯ. ކޮންވާހަަކ ެއއް މި ތަުނގަިއ ތިބެގެން ދަްއކާކަށްތޯ. 

ަފއިިވއްދަިއގެްނ ތިބިއިރުަގއި އަނބިމީހާގެ އަހަރުަގއި ދައުލަތަށް ލިބުނު ހުރިހާ އެއްެޗއް ކަިއގެން، ެއތާ އެތެރޭަގއި 

ނޑާއި ޭބނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނާ، ދަތްޕިލަޖެހުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމެއް ކުރެވުނުތޯ. އެ މީހުންނަށް  ބޮލުގައި އިސްތަިށގަ

 ތާއީދުކުރާ ކަންތައްަތކުގެ ވާހަަކ...

 510 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



20 

 

ށް މުޚާތަބުކުރައްަވއި ާވހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މެންބަރުންނަ

 ހިތްތެވުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. 

 

 515 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުމެންނަށް ެފންނަން އެބަ ހުއްޓޭ. ތީމުޭގ ގަާވއިދުަގއި ހުރި ކަންަތއްތަޭކ މި ދަންނަވަނީ. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުން އަުޅގަ

ބަޖެޓަށާއި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުްނ ލިބުނު ލާރި އަށް ގޮްސ ިސންގަޕޫރުަގއި ހުރިހާ މީހުންގެ އަނބިންނަށް ޚަރަދުކޮށްފައި 

އައި  އައިްސ މިތާ ކޮން ވާހަކަެއއްޯތ ދައްކަނީ؟ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ރާއްޖޭެގ ވެިރކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ

ނޑުމެން އިޢުލާްނކޮށްފައި އޮންނާނެ ރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަުރދަމާ އަޅާނަމޭ. ކޮންމެ   33ދުވަހު އަުޅގަ

 520ރަށެއް ނޫން. މިއަދު ވެސް މި ބުނަނީ އިރާދަކުރެއްވިްއާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު 

ަގނޑު މުޅި ރާއްޖެ އަށް އިޢުލާންކުރާނަން މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ދޭނެ ނަޝީދު ހުވާކުރާ ތާރީޚުގައި އަޅު

ނޑުމެން ވެރިކަމާ ަހވާލުިވއިުރގަިއ  33ކަމަށް. ކީްއކުރާ  ރަށެއް؟ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ދޭން ެވެގން މި އުޅެނީ. އަުޅގަ

 17ހަވާލުވެަފއި ފުރަތަމަ ވެސް ފަށައިގަތީ  އެްއވެސް ރަށެްއގައި ނެތް މާލެ ފިޔަވައި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ރަށް އޮންނާނީ ނިންމާފައި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން  3ރަށުގެ މަސައްކަތް. ފުރަތަމަ ވެސް ދައުލަތަށް ލާރި ނުލިބި. 

ނޑުމެންނަށް ދައުލަތުގެ ލާިރ ނެތީމަ  17ވައްޓާިލއިރުަގ. އެހެްނވީމާ،   525ރަުށގެ މަސަްއކަތް ހިނަގހިނގާ ހުއްޓާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ ކައިރީަގއި ހުރި ފަޅުރަށްރަށާ އެއްޗެިހ އެގޮތްމިގޮތަށް ދީގެން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތައް މި 

ރަށް މި އޮީތ  411އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް. ެއކަން ވެްސ ހަލާކުކޮށްލީ ބަޣާާވތުގެ މީހުން. ފަޅުރަށް ރަށް ަބހަނީއޭ. 

ނޑުމެންނަށް ލާރި ލިބޭނެ ގޮތް ނެތީމަ ޢާއްމުކޮްށ ބަހާފައޭ ކިަޔއިގެްނ ބޮލުަގއި ދޮ ގު ބަނދުނާމު އަުޅވާފަ. ެދން އަުޅގަ

ކަމުން ގެންދިޔަ ޖީ.އެމް.އާުރގެ؛ ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓް ޖީ.އެމް.އާރާ ހަވާުލކުރީ ދައުަލތަށް ފައިސާ ހޯދަން، މި 

 530ގައި ނެތީތޯ ހެޔޮކޮށް އުޅެްނވީ ގޮތާ، މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަަކއި. މީ ޤާނޫނަކުން ކުރެވޭ ކަމެްއތޯ. ތަޢުލީމުދިޔާނާ

ނަވަތަިއގައި ނެތީތޯ ހިސާބު. އެކަމަކު ެއއާތޯ ދިމާވަނީ މި ހުރިހާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ވާހަކަދަްއކަންޏާ ވާހަަކ 

ދައްކަންވާނީ ވަރަށް ރީތިކޮށް. އަޅުަގނޑުމެން ެގސްޓު ހައުސްގެ ސިޔާސަތު މި ގެްނނަނީ މިކަން އެނގިހުރެގެން. 

ށް ަޓކައި ިމކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ރަށްރަށުގެ ގެސްޓު ހައުްސގެ ިސޔާސަުތ ޤާއިމުކުރީމަ މަޖުބޫރުވާނެ ވިޔަފާރި އަ

ޓޫރިސްޓުން ގެންނަ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަން. ބައްަލވާ ަވޑަިއގެްނ ރާއްޖޭގައި ސަތޭކަ އެަތްއ 

 535ޓު ހުރިތޯ. އޭގެ މާނައަީކ ވިޔަފާރި އާއި ތަރައްޤީ އެ ރިސޯޓެއް އޮތްއިުރަގއި އެްއެވސް ރަށެއްގައި ފޯ ގިއަރ ޮޓއިލެ

ނޑުމެންނަށް  ތަނަށް ގެނައުމުން ޭއގެތެރޭަގިއ އަމިއްލައަށް އުފެދިގެން އަްނނަ ކަމެކޭ މި ހުރިހާ ކަމަކީ. މިކަން އަުޅގަ

 33. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޯކއްެޗޭކ ކިަޔއިގެންތޯ. ވަހުދަތޭ، އަެނކަްއޗޭ ިކޔަިއގެން މި ވާަހކަދައްކަނީ

ނޑު ެވސް ސޮއިކޮށްފައި ހުރި ބޮޑެތި  ރަށަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން ފެނާއި ނަރުދަމާ ދޭންޖެހެނީ. މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަ
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ރަށްތަކުގެ ތެރޭަގއި ގދ. ތިަނދޫ އާއި ހައްދުންމަތީ ގަމާ، މިހެން ގޮސް އެތައް ބަިއވަރު ޮބޑެތި ރަށްތައް. ކީްއެވގެންތޯ 

 540އް ހުއްުޓވީ؟ ހުއްާޓފައި އެތަނަށް އެ އަރަނީ. ިމއަދު ކޯލިޝަން ބައިބަިއެވގެްނގޮސް، ކޮން ކޯލިޝަނެއްތޯ؟ ޕްރޮޖެކްޓްތަ

ނޯންނާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުން ވެރިކަން ދީފައި އޮީތ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް. ދީފައި އޮްއވާ ފޭރިގަނެގެން ެއކަން ެއ 

ނެކަން އެނގުނީމަ ދުވާލަކު ބިލެްއަގއި އެްއޗެއް ލިެޔގެން ގެނައިަމ އުޅެނީ. މިއަދު އެ މީހުންނަށް ވެރިކަން ނުލިބޭ

 3ކޮބައިތޯ ލާރި؟ ކާކުތޯ ދެނީ؟ ކާކުތޯ އެހީވަނީ؟ މި ތަނުގައި ނެތް ޑީ.އާރު.ޕީގެ މީހަކު ފެންނާކަށް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ތިބީ 

އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ެވސް ބުނިން  މީހުން ކަންނޭނގެ ފެންނަން. ނުކެރޭ ގަންނާކުަރއްާވ ލަދުން މިތަނަށް އަންނާކަށެއް.

 545ބަޣާވާތްގެނައިމަ ިދވެހި ފިރިހެނަކަށް ވިްއޔާ ރަނަގޅަށް ީސނުދައްޗެއް ފުާޅކޮށްފައި އޭގެ ަމތީގައި އިށީންނައިރު ދެންވާނެ 

ނޑު ބުނިން. އެއީ މިދާ ހިފާ ދައްޗެްއ، ދަނގަޑުން ހަދާފައި  ނޑި ލިބިފައި ިމހާރު އެ ތިބީ. އަޅުގަ ގޮތް. އެ ބޮ

ނީ. އޭގެ މަތީގައި ދިެވހި ފިރިހެނެއް ކައިރީގައި އަހާލަބަލަ. ސީނުދައްޗެްއގެ މަތީަގއި އިށީނީމަ ކިހިނެއްތޯ ވަނީ. ހުންނާ

ނޑު ެގއްލި، ކަތިވަިޅ ެގއްލި، މަިރަޔނބު ގެއްިލގެންދިަޔއިމަ މި  އެހެންވެފައި މިހާރު އެ ތިބީ. އެހެންވީމާ، ކޮށި ދަ

މެހެން ވަންނާނެ ަކމެއް ނެތް. މުޅި އެތި ފުރުްޓ ސެލެޑަށް ެވގެން ދިަޔއީޭއ ތަނަށް ދުވާލަކު ބިލެއް ހިފަިއގެން ކޮން

ނޑުމެން ފަށާފައި   550ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނެތޭ ީމގައި ަބިއވެރިނުވާ އެަކކު. ޭކ އެންމެންނާ، ބުއި އެންމެންނާ؛ އަުޅގަ

އެހެންވީމަ މަގެއް ހަދަން ބޭނުންވާ  ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތައް. ކިތައް ޕްރޮޖެކްޓުތޯ ފެށީ މަގުތަކާ އެއްޗެހި ހަދަން؟ ދެން

ކޮންމެ ފަހަރަކު ދައުލަތުން މިހާރު އެއްޗެހި ގެންނަނީޭއ ކިޔާފައި ެއއަރޕޯޓަށް ގެނެްސ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ހުރިހާ 

ތާރާއި ހިލަޔާ ގެްނގޮސް ކުުޅދުއްފުށީގަ. މީހުން މަދުވީމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި ސިޔާީސ 

ތަކުގެ މީހުންގެ އަނބިން ދަމައިގެން ގެންޮގސް ކަލޭމެން މި މީހުން ބޭނުންކުރާށޭ ބުނީމަ މިކަން ވޭތޯ. ނުވާނެ އެ ޕާޓީ

ނޑުމެްނ هللا ގޮތަކަެށއް. ނުކުރެވޭނެ އެ ގޮތަކަެށއް. މިހާރު މި ދަނީ މިކަން ނިމެން.   555އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑު އެ މަނިކުފާނު އެއްބުރުން މިކަން ނިންމައިލާނަން. އަޅުގަ ގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެހެރީ ކެރިގެން. އަޅުގަ

އަރިހުަގއި މި ދަތުރުކުރަނީ ހުރިހާ ރަށަކުންހެން. އެ ތިބީ ރައްޔިތުން ތާއީދުކޮްށގެން. ދެން ކީއްތޯ ކުރާނީ މި ކަމާ 

އަހަރުުދވަސް  3. ރަްއޔިތުންނަށް ކިތަންމެ ރުޅިއަަޔކަސް. ދެން ބިލެއް ލަިއގެން މި ކަމުަގއި ާވނެ ކަމެއް ނޯންނާނެއްނު

ތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާުރން އޮންނާނީ އެކަން ދައްަކިއދީފަ. ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅޭ ގޮތާ، އެއަރޕޯޓް އަޅާ ގޮާތ، 

 560. އަްއޑު އަތޮުޅގެ ަމގު އެިޅ ގޮާތ، ތަރައްޤީކުެރވޭ ގޮތާ، ާރއްޖޭގެ އެންމެ ުކޑަ ރަށް؛ މީހަކު އަޅައިނުލާ އޮތް ދާއިރާ އެއް 

ނުޑަގއި އޮތް ރަެށއް ނޫމަރާ އަކީ. މީހަކަށް ނުފެންނަ ތަނެއް. އެކަމަކު  ނޑިތީމު ހިސާބުގަ ތިޔަ ވިދާުޅވާ ކަ

ނޑުމެންނަށް ނަރުދޫ ވެސް ފެނޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ައއްޑު އަތޮުޅ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫމަރާ ެވސް ފެނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މާލެ ވެްސ ފެނޭ. އެހެ ްނވީމާ، އެކަހަލަ ަރއީސަކަްށ ނޫނީ މި ޤައުމުެގ ވެިރކަމެއް ވެސް ފެނޭ. އަުޅގަ

ދެނެއް ނުކުރެވޭނެ. ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަެމއް ނެތް. އޭތި ހަލާކުވެ ހިނގައްޖެ ެއ ބޭފުޅުންގެ. އެއީ ިސޔާީސ 
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ނޑީަގއި ތިބި 31ހަޔާތުގެ ވާހަކަަދއްކަން މި ތެުދވާ މައުމޫނު ކައިީރަގއި   565މީހުން ތެދުވެ ކޮން  ައހަރު، މައުމޫންގެ އަންބޮ

 ވާހަކަެއއްތޯ ދަްއކަން... 

 

 އިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބަދުވާފަރު ދާ

`. އައްސަލާމް ޢަލައިުކމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފެނުގެ ބިލު މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި މި 

 570ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނަކަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން މި ތިބެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ވާ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މިފަދަ

އެދިއެދި. އާދެ! ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން މަޑުއްވަީރ ދާއިާރެގ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ހުަށހަޅުއްވާަފއި މި ވާ ބިލުން 

ތައް ަކނޑައެޅިަފއިވޭ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނުގެ ވަސީަލތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ދެމެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުސޫލު

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ؛ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފެނާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅިފަިއާވ 

ހޭ އުސޫލުތަކާ، ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފެާނއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެ

ނޑުތަާކ، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުަތއް ަކނޑައެޅިަފއިވޭ. ެއގޮތުން މިފަދަ   575ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަ

ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި މަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ އަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު  4ށް ޝުކުރުދަންަނަވން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުގެ ވަރަށް ބޮޑަ

ނޑަައޅަިއ، އެ ރަށްަތކުަގއި އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް  ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގާނެ ރަށްރަށުގެ ތަރުތީބު ކަ

ނަޑއެުޅން. މީ ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓް ރީތަކުގެ މަްސއޫލިއްޔަެތއް. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަީނ ހިންގާނެ ގޮތްތައް ކަ

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ިމ  ނޑައަާޅއިރު ލޯކަލް ަކއުންސިްލތަކުގެ ދައުަރކީ ކޮަބއިބާަވއޭ. އަުޅގަ  580މިނިސްޓްރީން ރަށްރަށް ކަ

ރަށް ކަމުގައި ރަށު ަކއުންސިލްަތކުގެ ބަިއވެިރވުން މުހިއްމު. ސަބަބަކީ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ބޮޑު ރަށް

އިންސާފުވެރިކަމާ އެުކަގއި ތަުރތީބުކުރެވޭނީ ެއ ފަރާތްތަކުގެ ަބއިވެިރވުން ޮއެވގެން ކަމަށް ާވތީ. އެހެންނޫނީ އާދަކާދަިއގެ 

ނޑުމެންނަށް  މަތިން ކުދި އަތޮޅުަތކަށާއި ކުދި ރަށްތަކަށް އޮންނާނީ ުކޑަ އިންސާފު. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ންނަމުން މި ދަނީ ބޮޑެތި އަތޮޅުތަކަށާއި ބޮޑެތި ރަްށތަކަށް ކަންތައްތައް ވާ ތަން. އަންޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން ފެ

 585ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުދި އަތޮޅުތަާކއި ކުދި ރަށްަތއް އަސާީސ ޚިދުމަތްތަކުން މަޙުރޫމުވެފައިވާަތން. މީ ދެރަ ކަމެއް. ެއގޮތުްނ 

ރުދިނުމުގެ ބަދަލުަގއި މިަކން ފެށިގެން އަންނަްނވީ ރަުށ މިނިސްޓްރީގެ އަތްަމއްޗަށް ިމފަދަ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމުެގ ބާ

ނޑު މި ދަންަނވާ  ކައުންސިލްތަކުން. އެ ަކއުްނސިލްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބައްލަވާފަިއ ތަރުތީބުކުރެްއވުުމން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ ގޮތަށް، ކުދި ރަށްަތކާއި ޮބޑެިތ ރަށްތަކާ ދެމެދު މިއޮންނަ ފަރަގު ުކޑަކުެރވޭނީ. އެހެންނޫީނ އަ ުޅގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިފަދަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަވކި އަތޮޅުތަަކކަށް، ވަކި ރަށްތަކަކަށް ކަްނތައް ކުރެވޭ ތަން. އާދެ! އަޅުގަ

 590ޤާނޫނެއް އޮތަްސ، ނެތަސް ކަންތައްތަްއ ކުރުމުަގއި ހަމަަހމަކަމެއް އޮންނަްނވާނެ. ައޅުަގނޑަށް އެްއވެސް ޒަމާނެްއ 

ންނެވި ބީދައިން ކަންތައްތައް ކުރެވިަފއިާވ ތަނެއް. އޭުރވެސް އަދި މިހާރުވެސް މި ކަންކަން ނުފެނޭ މި ދެ
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ހިނގަމުންދަނީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް. އާދެ! ބޭއިންސާުފން ކަންތައްތައް ކުެރވެމުންދާ ތަން. ބަޖެޓުގައި ކަެމްއ 

ނަޑއެޅުނެްއ ކަމަކު އެކަެމްއ ކުދި އަތޮޅުަތކަށް، ކުދި ރަށްތަކަށް ވާ ތަެނއް ނުފެނޭ. ނަމަވެސް ބަޖެޓުަގއި ެއްއޗެްއ  ކަ

އޮތަސް، ނެތަސް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރަފުރައިގެން ގޮްސ، ލޯނު ނުވަތަ އެހީ ހޯއްދަަވއިގެްނ 

 595މެއް. މީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަތޮޅުތަކަާށއި ބޮޑެތި ަރށްތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ތަން ފެންނަމުންދޭ. މީ ހިތާމަ ހުރި ކަ

ނޑު  ނޑުގެ ަވުގތު ނެތުމާ އެކު އަުޅގަ ދެރަ ކަމެއް. ައޅުަގނޑަށް ބަަލއިގަންނަން ވަރަށް އުނދަގޫ ަކމެއް. ވީމާ، އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ، ރަށްތައް ތަރުތީުބކުރާއިރު ރަށު ކައުންސިލްތަުކގެ ބަިއވެިރވުން ެއކުލެވޭ ޮގތެއްގެ މަތިން މި ކަންަތްއ 

 ީށގެންވާ ނަތީޖާ އެއް ލިބިގެންދާނޭ. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރެިވއްޖެއްޔާމު އެކަ

 

 600 ފު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީހި

. ފެނުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ހުށަހެުޅއްވުާމ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން السالم عليكن و رحوت هللا و بزكبته`. 

ރީ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާުމ ޢަލީ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ަވރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެުކ މަޖިލީހަށް މަޑުއްވަ

އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގިއ ފެނުގެ ބިލު، ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަކީ ވަރަށް 

ނުޑމެންނަށް އެއާ ނު ލަިއ ހަމަ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ރާއްޭޖގެ ރަށްަރށުގައި އުެޅވެން ނެތް ފަދަ މުހިއްމު ޚިދުމަތެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އާބަދީ ބޮޑެތި ތަްނތަނުގެ ވާަހކަ ބަެއއް ބޭފުޅުްނ  ނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަ  605މުހިއްމު ޚިދުމަތެކޭ އަުޅގަ

. ބަެއއް ބޭުފޅުން އަދި ކުީރގައި ބަޖެުޓ ވެސް ހަމަ އެ ވިދާުޅވަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހަމަ ވިދާޅުވާން ލާޒިްމވާތީ

ބަހުސްގައި ވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. އާބާދީ ބޮޑެތި ތަންތަނަށް ނުވަތަ ބިން ބޮޑެތި ތަންތަނަށް ކަންތައްތައް ކުރާތީ. 

 ވަރަށް ކަންތައް ބޮުޑވެގެން ވާހަކަ ވެސް ދަްއަކވާފައި ެއބަ ހުރި. ގިނަ ކަންތައް ކުރެއްޭވކަމުގެ ނަން ވެސް އެބަ 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެއީ މުޅިން ޙަޤީޤަތެއް ނޫނޭ. އެތާގެ އާބާދީ ާއއި ބިމުެގ  އެޅިގެންދޭ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

 610ވަސީލަތާ، ކަންަތއްތަުކގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުެރިވގެން ބައެއް ކަންަތއްތައް އިތުރަށް ވަމުން އެބަ ދޭ. އެކަމަުކ 

ނެތުމުެގ ސަބަުބން ކަންތައްތައް ޮބއްސުންލަިއގެން އެ ތަންތަނަށް ދޭންޖެހޭ  ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަނީ ރަނަގޅު ނިޒާމެއް

ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ގޮތެއްަގިއ ނުދެވިދާކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުެރްއވުމަކީ އެީއއޭ ޭއގެ އެންމެ ރަނގަުޅ 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ައޅުަގނޑު ގޮތަކީ. ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުަރްއވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ޙަޤީޤަތަކީ  އަުޅގަ

ހަނދާން ހުރި ހިސާބުން ފެށިގެން ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓު ހަދާ ކޮންމެ އަހަރަކު އަްއޑު އަތޮުޅގެ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު ނުވަަތ 

 615ރޭސި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ޖަހާ ބަޖެޓުގަ. އަދާ ހަމައަށް އަިއިއރު ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުން ަބއި ވޯޓަރ ކިޔާ އިނގި

މިލިއަން ޮޑލަރަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި.  15ކުންފުންޏަކަށް އައްޑު އަޮތޅުެގ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަވާލުކުެރއްވި. 

 2އެކަމަކު ނަތީާޖއަކަށް ެވގެންދިޔައީ ކިހިނެއްތޯ؟ ހިތަދޫ ދެކޮޅުަގއި އާބާދީވަމުންދިޔަ، އަލަށް އާބާީދވަމުންދިޔަ 

ތަންކޮޅެްއގައި ހޮޅިތަެކއް އެިޅ، އެ ޚިދުމަތެއް ނުދެވި، އެންމެ ފަހަށް ގޮސް އެ  މީހުން ސަރަހައްދު ދޫކޮށްފައި ދޭތެރޭ 
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މަސައްކަތް ހުއްޓައިލާަފއި ދިޔައީ. ޭއގެތެރެއިން ފެނުގެ ބައެއް ބައިތަެކއް އެބަ ހުރި ހޮޅިތަކެއް އެޅިފަ. ކޮންމެެވްސ 

ނޑަކަްށ ވަރަކަށް މިހާރު ޚިދުމަތްދޭން ފައްޓާފައި ވެއްޖެ. ޚިދުމަތްދެމު   620ން މަޑުމަޑުން އެބަ ދޭ. އެ ކަމަށް ވެްސ ގާްތގަ

އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ ަކންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ދެންނެވި ޚިދުމަތްތައް 

ްނވާން ދިމާވަނީ ދެމުންދާނީ ނުވަތަ ނަމުގައި ދޭން ފެއްޓުނަސް އެ ކަންތައްތަެކއް ހަމައަކަށް ނުދެވެއޭ. ކަންަތއްތައް އެހެ

ކީްއވެގެންތޯ ބަލައިލަން އެަބ ޖެހޭ. ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތީމަ، ރަނގަޅަށް އެ މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަެކްއ 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެހެންވީމަ، އެ ސަބަބަށް ޓަކައި އެބަ  ނަޑއެިޅފައި ނެތީމަ. އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

 625އިގެންކަުމގައި ވިަޔސް މިަކން ރަނގަޅަށް ނިޒާމެްއގެ ެތރެއިން ކަންތައްަތއް ކުރަން. ޖެހެއޭ މިކަހަލަ ބިލުތަކެއް ހަދަ

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި މިތިބީ ކޮްނމެވެސް ޚިދުމަތެއް އެ ރަްއިޔތުންނަށް ޓަކައި ކުރަން. އެ 

ނޑުމެން މި ގޮވަނީ، ޤާނޫނުއަސާީސ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ޚިދުމަތްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ނިކުމެ ތިބޭއިރު އަ ޅުގަ

ގޮވަީނ، ޤާނޫނުއަސާސީ ބުަނނީ ހަމަހަމަކަމާ އެކު ރައްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭށޭ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ މިތާ މެންބަރުންެގ 

ަބ އަދަދު މައްޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ބަޖެޓު އެބަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ. ކަންތައްތަކަްށ، ވަކި ކަންތައްތަކަށް ަކނަޑއަޅަން އެ

ނޑައަާޅއިރު މިކަހަަލ ބޮޑެތި ކޮންމެހެން އަސާސީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަޖެޓުގެ ވަކި މިންވަެރއް،   630ޖެހޭ. ކަ

ނޑައެޅިދާނެ މިހާރު ފެނުގެ ޚިދުމަތް، ފެނާއި  ނޑުެމންނަށް ކެ ވަކި އިންަސއްތަ އެއް ަކނަޑއެޅިދާނެ. ނުވަތަ އަުޅގަ

މުޅިން ނިންމައިލާނަމޭ. އެ ނިންމައިލާއިރު ހަމަ ރަށްރަށް ވަކިން ަކނަޑއަޅާަފިއ  އަހަރު ތެރޭގައި 3ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 

އެ ރަށްރަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބަޖެުޓގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ. ބަޖެޓުގައި ހިމަނާއިރު ަބޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން ނިންމާ 

ރެވިދާނެ. އެ ކަންތައްތައް ކުާރއިރު ރަށްތަކަށް އެ އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމަމުންދާ ނިޒާމެއް ވެސް ޤާއިމުކު

 635ވަނަ މާއްދާ. މުއައްސަސާަތުކެގ  3އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭ މި މަގުސަދުތަުކގެ ތެރޭަގއި މިސާލަކަށް ގޮސް 

ދައުރުގެ ތެރޭަގއި، މިނިސްްޓރީގެ މަސައޫލިްއޔަތު ތެރޭަގިއ މިއޮންނަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުެގ 

ނޑަައޅަިއ، އެ ރަށްތަުކގައި އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ގޮްތ މަޝް ރޫޢުތައް ހިންގާނެ ރަށްރަށުގެ ތަރުތީބު ކަ

ނަޑއެޅުމަކީ މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާއެްއގެ ގޮުތގަ. މިނިްސޓަރުގެ ޒިންމާ އަދާކުަރްއވަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ކަ

ނުޑގެ ތެރެއި ން އެ ބޭުފޅުންގެ މަްޝވަރާ ހޯއްަދވަިއެގން ކަންތައްތަްއ ކުރާ ކަހަލަ އިދާރީ ދާއިރާަތއް، މި އޮންނަ އޮނިގަ

 640މެންބަރުން ކަމަށް  77ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ. އޭރުން މިސާލަކަށް މިތާ ތިބީ 

ސް އެ ދާއިރާތަުކގެ ނިސްބަތަށް ދާއިރާ ކަުމގައި ވިޔަ 81ދާއިރާ ކަމަްށ ވެއްޖެްއޔާ ނުވަތަ ކުރީަގއި  77ވެއްެޖއްޔާ، 

ނަޑއަޅަމުން ގޮސް  ނޑައަޅަުމން، ކަ އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  3ބަލައިގެން ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ވަިކވަެރއް ކަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި  މިސާލަކަށް ނިންމޭ ގޮތަށް ެވސް މި ކަންތަްއ ނިންމިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަައޅާފަިއވާ  މިއާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ިވސްނާވަަޑއިގެން  މި ބިލުަގއި މިހުރި މަފްހޫމުތަކާ، މި ބިލުގައި ކަ

 645އުސޫލުތަކަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އުސޫލުތަެކއް. އެހެންވީމާ، އޭެގތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ަމުގސަދު ހާސިލްވާނެ ގޮތަކަށް 
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ނޑު ޤަ ބޫލުކުރަނީ. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ކަންތައްތަކުގެ، މި މި ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރަްނޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކަންތައް ކުާރ  ބިލުގެ ފުރިހަމަ މަންފާ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ކުާރނީ. އެނޫން ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޝކުާވއަަކށް ވާނީ އާބާދީ ބޮޑެތި ތަްނތަނަށޭ ނު ވަތަ އާބާދީ ޮބޑެތި ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ އަބަުދވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ތަންތާގެ މީހުން ޝަކުވާކުާރނީ ކުދި ރަށްރަށަށޭ އެ ކަންތައް ކުރަނީ. މިކަހަލަ ޝަކުވާަތއް އަުޅގަ

ނުޑމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު މި   650ނާންނާނެ ދުވަހެއް ދުވަހަކު ވެސް ނާންނާނެ. އަުޅގަ

ފި ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ވަރަްށ ފަސޭހަ ކަމެއް މީ. އަޅުަގނޑުމެން ތަރައްޤީގެ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަްއަވއި

ނަޑއެޅިފަިއ އޮންނަ އިންަސއްތަ ެއއް ކޮންމެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް ިނސްބަތުން ދެވޭ  މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރާނީ ކަ

ޚިދުމަތްތަކުގެ ކަންަތއްތައް ކުރަމުންދާންވާނީ. މި ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އޭރުން އެ ޚަރަދުކޮށްގެން އެާތގައި ހުރި އަސާސީ 

ނިޑގެންދާނެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ  ނޑުމެންނަށް ޤާއިމުކުރެވުނު ުދވަހަކުން މި ޝަކުވާަތއް ކެ އުސޫލު އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ  ނޑަެއޅުމަށްފަހު، ކަ ނޑަެއޅޭ މުއްދަތެްއގަިއ ކަ  655ޕްލޭުނެގ ޚިދުމަތްތައް ވެްސ، ައސާީސ ޚިދުމަތްތައް ވެްސ ކަ

ތެރެއިން ކަންތައްަތއް ކުެރވެުމންދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި އެދުމަީކ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ބިލުގެ 

މުހިއްމު ބައިތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ. ވަރަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެއް މި އޮތީ ޤާއިމުކުރެވިފަ. މި ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް، ިމ 

ނޑު އެދޭ ކަމަކަްށ އުސޫލަށް ފައްތަިއގެން، މި މަ ޤްޞަދު ހާސިލުވާނެ ގޮތަކަްށ މި ބިލު ބައްޓަންކޮށްދެއްވުަމކީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ާވހަކަކޮޅި ނިންމާލަން. ވަރަްށ ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ނޑު އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލަމުން، އަުޅގަ  والسالم ވާތީ، އަުޅގަ

 660   .وبزكبته هللا تورحو عليكن

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރުމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަ

. އާދެ! ފެނުގެ ޤާނޫނު، މި ނަމުގައި ތަޢާރުފުކުރި وبزكبته هللا تورحو عليكن السالم`. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. 

ނޑަށް ފެނުީނ  ނޑު މި ބަލައިލިއިރު އަުޅގަ ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ދެޮކޅުހަދާ ބިލެއް ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑު މަގުސަުދގެ ތެރޭގައި މިހިރަ ކަންތައްަތކަކީ މިއަދު ވެސް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހަކަތަ އާއި ތިމާވެއްާޓ ޤާނޫނު  665ގެ މައިގަ

ބެހޭ ވުޒާރާގެ މަްސއޫލިްއޔަތުެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު ހެދުމަކުން ލިބޭނެ ގެއްލުމެްއ 

ނުޑ ނެތް. ނުހެދިޔަސް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނެ ނޑު މިހެންެވގެން މި ދެންނެވީ މި ބިލަށް އަޅުގަ ތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ބައިތައް  ދެކޮޅުނުހަދާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލުގައި ހުރި މަގުސަދުތަކާ، މީގެ މައިގަ

ނޑަށް ލި ނޑަކަށް ނުފެނޭ މި ބިލު ހަދައިގެން އަުޅގަ ބޭނެ ފައިދާ އެއް ވެސް، ގެއްލުެމްއ އަޅުަގނޑު ިކޔައިލީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއްެޗއް ހަދަިއގެން އެ ތަޞްދީޤުކުރުމަކީ އެާހ   670ވެސް. އެހެންވީާމ، ލިޔެކިޔުަމށް އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 މުހިއްމު ކަމެއްތޯ އެއީ ސުާވލުއުފެދޭ ކަމެއް. އަޅުގނޑު މިހެން ދަންނަވާލީމަ ބައެއް ބޭފުޅުން ހިތްޕުޅަށްއަރައިދާނެ 

ނޑުމެްނ ކިތައް ޤާނޫނުތޯ ހަދައިގެްނ  ކަންނޭނގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިއްޔާ ކުްށވެިރވާނޭ. ނޫން. އެހެނެއްނުވޭ. އަުޅގަ
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ނުޑތަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ޤާނޫނެއް ެވސް އެބަ އޮތް. ާކކުތޯ އެފަދަ  ޢަމަލުނުކޮށްދަނީ. ކާކުތޯ ކުށްެވރިވަނީ؟ އިޖްތިމާޢީ މިންގަ

ހެންވީމާ، ޤާނޫނެއް އޮތަަކސް އެ ތަންފީޛުނުކުރެވެންޏާ ެއްއވެސް ފައިދާ ެއއް ނުކުރާނެ. ކަމެއްަގއި ކުްށވެރިވަނީ؟ އެ

ނަޑއަޅާަފިއވާ އުސޫލުތަކަީކ ރަނގަޅު  ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންެވގެން މި އުޅެނީ މީަގއި ކަ  675އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ބިލުން ހާސިލުވާނެ މަގުސަދެއް  އިބާރާތްތަކެކޭ. ޭއގައި ބުާނ ވާހަކަތައް ވެސް ރަނގަޭޅ. އެހެންނަމަވެސް މި

ނޑު މިހެން މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ ފުރަތަމަ މީގައި މި އޮތީ ފެނުގެ ބިލު.  އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނެއޭ. އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނޭނެގ ފާޚާނާ  އެހެންނަމަވެސް މީަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި މިހުރީ ފެނާއި ނަުރދަމާގެ ވާހަކަަތއް. ދެން އަުޅގަ

ނޑަށް މި ނިޒާމަކީ ތަންކޮޅެ އް ހުތުރު ަކމެއް ކަމަށް ވާތީވެ އެ ބައި ނުގެންނެވީ ކަންނޭނގެ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

 680ފެނުނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމުގެ ބިލު މިކަހަލަ ގޮތަކަްށ އޮތިއްޔާ މި ބިުލގައި ހުރި ާވހަކަތަކާ ގުޅޭ ކަމަށް ވެްސ 

ވެސް މި ޤާނޫނު ނުހެދުނު ކަމަށް ވިޔަްސ، ދައުލަތުން ދެްއާވ  ފެންނަނީ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން

ޚިދުމަތްތައް އިންސާފުވެިރކަމާއި ޢަދްލުވެރިކަާމއެކު ދިނުުމގެ ހުރިހާ އިޚްތިޔާަރކާިއ ބާރެއް ދައުލަުތގެ ކަމާ ބެޭހ 

ނޑަެއޅި  ނޑުމެން ބަޖެޓުގައި ކަމެއް ކަ ކަމަށް ވިޔަސް އެ ކަެމްއ މުއައްސަސާަތކަށް ލިބިފައި އެބަ އޮތް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްދުންމަތީ މާވަށުގެ ބަނދަރު  2111ވާނުވާ އެއް ނޭނިގ، ދުވަްސތަކެއް ފާއިުތވަމުންދަނީ. 

 685މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމަނައިގެން މި އަންނަނީ. މިހާރު އެ ތަނަށް ބަޔަކު ގޮސް ތިބޭތާ ދެ މަސް ވެއްޖެ. އެ 

ތާ ތިއްބާ، އެ މީހުން ހަވާލުވި ޕްރޮޖެކްުޓ ބާތިލުކޮށްފި. ކޮބައިތޯ މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ؟ ެއްއވެްސ މީހުން މިހާރު އެ

މިލިއަން ރުފިޔާ ެއ މީހުންނަށް ދައްކަންޖެހެނީ.  5.6ކަމެއް ނުެވ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްނުލިބި، ދައުލަތުން 

ނޑުމެން ތެދުވެރިކަމާ، އެހެންވީމާ، މިީއ އަުޅަގނޑުެމން ޤާނޫނެއް ހެދިޔަސް، ނުހެ  ދިޔަސް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ، ައޅުގަ

ޒިންމާދުރުކަމާ އެުކ މަސައްަކތްކުރަންޏާ ހާސިލުކުރެވޭނެ ަކންތައްތައް. މި ބިލު ފާްސުކރިޔަސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

 690ބައްލަާވ! ބަޖެޓު މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ުނވާނެ އެ ކަމެއް ކުރަން ތިބޭ ބަޔަކު ޒިންމާދާރުނުވަންޏާ. ދެކެވަަޑިއގެން

ނަޑއެޅިފައި އޮތް މަސަްއަކތެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި އިޢުާލންކޮށްގެން ބަޔަުކ ކުރިމަތިލަިއގެން، އެ ބަޔަކާ ޕްރޮޖެްކޓު  ކަ

އެޯވޑުކުރުމަށް ފަހުގައި، ބިުޑ އެވޯްޑކުރުމަށް ފަހުގައި އެ ބަޔަކު ހުރިހާ ތަކެތި، ބަރު ސާމާނު ހިފައިގެންގޮސް ެއ 

މީހުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދެ މަސް ވަންދެން އެ ތާ ތިއްބާ ެއ ޕްރޮޖެކްޓު މި ބާތިލުކުރަނީ.  ރަށަކަށް އަރަިއ، އެ

ދެކެވަަޑިއގެންބައްލަާވ! މިއީ ިކހާ ބޮޑު އިސްރާފެއްތޯ. އެ ީމހުން އެ ތަނަށް ކުރި ޚަރަދު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި ދެނީ 

 695ފައި އޮތް ހާލަތު. ދެން އަުލން ބިޑު އިޢުލާންކޮްށގެން ެއ އެްއވެސް ބޭނުމެއް ނެތި. މިީއ މާވަށުގެ ބަނދަރަށް ކުރިމަތިވެ

ނޑައަޅަމުންދަނީ. ސަަބބަކީ ކޮަބއިތޯ؟ މިީއ ަވކި ފިުކރަކަށް ތާއީދުނުކުާރ ބަޔަުކ  ހުޅުވުމަށް ޓަަކއި ުދވަސް، ާތރީޚު ކަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީައކަށް ާތއީދުުކރާ މީހުން ގިނައިން އުޅޭ ރަަށކަށް ވާތީ. މި ނޫން ެއްއވެްސ ސަބަ ބެއް ނެތް. އަުޅގަ

މި ވާހަކަ ނުދަންނަާވ ލައްަކ ދުވަހު ހުރައްޖައިން. އެހެްނނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިަކމާ ދުވާލަކު އެްއ ފަހަރު ެއ 

ތަނަށް ހިނގައި އާދޭްސކޮށް، އެންމެ ފަހުން ގޮސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ވާުނވާ ެއއް ނޭނގޭ. ެއއް ބަަޔކު ދަްއކާ 
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ނޑު ދަންނަވާލަްނ ވާހަކަ އަނެއް ބަޔަ   700ކު ދަްއކާ ވާހަކަާއ ދިމައެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، ސީދާކޮށް މި އުޅެީނ، އަުޅގަ

ނޑަކީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަްށ  ބޭނުންވޭ މި ވާހަކަ. ނުދަންނަވާ ހުރުން އެހާ ރަނގަެޅއް ެވސް ނޫން. އަުޅގަ

ޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެނެއްނޫނޭ ވިދާުޅވޭ. ވާތީެވ، މިކަން އޭްއޗެކޭ ީމއްެޗކޭ ކިޔާަފއި ލަސްކުާރ ތަން އަ

ނޑަެއޅިފައި އޮްތ  އެހެންނަމަވެސް އެ ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ނެތް. އަނެްއ ކަމަކީ އެަތއް އަހަރެއް ަވންދެން ކަ

މިސްކިތެއް، އެއީ ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާ މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ޓަކައި ބަދަލުހޯދައި، ބިްނ 

ނޑަ   705އަަޅއި، އެަތއް ޒަމާނެްއ ފަހުގައި މިހާރުގެ އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރުގެ ބުރަ މަސައްކަތާ، ހީާވގި މަސަްއކަތުން ކަ

ދައުލަތުގެ ޚަރަުދގެ ތެރޭަގިއ ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ބޭރުގެ ެއހީގައި މިސްކިެތއް އަޅަން ަބޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން، ހިލޭ 

ނޑަައޅުްއވަިއ، އެ ފައިސާ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި، އެހީަގއި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްަވއިގެން މިސްކި ތެއް ައޅަން ކަ

މަސްެވގެން ދާއިުރަގއި ެވސް އެންމެ ފަހުން ގޮއްސަ އެ ފައިސާ ެދއްވި ސަޢޫީދ  7އެކަން ހަމަޖެހުނުތާ މިހާރު 

ސް ކަމެއް؛ ެއއް ސަރުކާރުން ެއ ފައިސާ ގެްނދިއުމުގެ އިޝާރާތްކުަރއްާވއިުރގަިއ ވެްސ ހަމަ މިސްކިތާ ެބހޭ އެްއވެ

 710ބަޔަކު ބުނާނެ މިވެނި އޮފީހެއްގެ ކަމެކޭ. އަެނއް ބަޔަކު ބުނާނެ މިވެނި ތަނެއްގެ ކަމެކޭ. އެހެންގޮސް އެ ކަންތަްއ 

ނޑުމެން؛ ދެން އަނެއް ކަމަީކ ައޅުަގނޑުމެްނެގ  ވިަޔކަނުދޭ. ހަމަ ސަބަބަކީ މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަތީ ހިތަދޫގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ ވާހަކަ ލިޔެފަ. ެއީއ މިހާރުވެސް ބަނދަރެއް އޮތް ބަޖެޓުގައި އެބަ އޮތް ހައްދުން 

ކަމަށް ވިަޔސް އުތުރު ަވއިަގއި އެ ތަނަށް ދޯންޏެްއ، ލޯްނޗެއް ކައިިރކޮށްލުމަކީ ނުރަްއާކތެރި ކަމެއް. އެކަން ވެސް 

ނޑުެގ  ވާނުވާ އެއް ނޭނގެ. ެއކަމަުކ ވަކި ފިކުަރކަށް ތަންކޮެޅްއ ބޮޑަށް ނަސީބަކުން ތާއީދުުކރާ ނަމަވެސް އަުޅގަ

 715އެހެންނަމަވެސް އެ ރަުށގެ މިސްކިުތގެ  .هلل الحودދާއިރާގެ އެްއ ރަށް، ފުނަހަްނދޫގެ ބަނދަރުގެ މަަސއްކަތް ެފށިއްޖެ. 

ނޑު މެން މަސައްކަތް ވީ ހިސާބެއް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ޭބއިންސާފާިއ ހަމަހަމަކަން ނެތް އުސޫލު ގެންގުޅުަމކީ އަުޅގަ

ނޑު  މިކަހަލަ ބިލުތަކެއް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހެދިޔަްސ ޭއގެ މަްނފާ އެއް ުނކުރާނެ ސަބަބުތަްއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ުއސޫލުތަކަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު  ނަޑއެޅިފަިއވާ މަިއގަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މީގައި ލިޔެފައި ހުރި ވާހަކަތަކާ، ކަ

މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުެގ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ކަންތައްތަކެޭކ. މި ކަންތައްތަކަކީ

 720ކަންތައްތަކެޭކ. ީކއްެވގެންތޯއޭ ހަމަ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުެވރިކަމާ އެކު ނަރުދަމާ ޤާއިމުުކރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިައްށ 

ކަުމގައި ވާނެ ހައްދުމަތީ ކުނަހަންދޫ. އެީއ  ނުގެންދަންވީ؟ މި ރާއްޖޭގެ ެފނުގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރަެށއް

ނުޑ ޖަހައި، ސިމެންތި އަޅައި  ޢާއްމު ރަށްރަށަށް ވުރެ ބިން ތިރި ރަށެއް. އެ މީހުން ފާޚާނާ ހަދަންޖެހެނީ ފަސްގަ

. އުސްކޮްށގެން. އެހެންވީމާ، ެއ ރަށުގެ ނަރުދަމާއަޅަން ަދއުަލތަށް ނުފެންނަންވީ ސަބަބެއް ނެތް، ޤާނޫނެއް ނުހެދިޔަސް

އަދި މާވަށަީކ ެވސް ބިމާ ބެހޭ ގޮތުން ބަލާއިުރަގއި ބިން ުފރިފައި، މީސް ގިނަ ރަށަކަށް ވާތީެވ، އެ ރަށުެގ ފެނުެގ 

 725ފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވަމުން ައންނާނެކަން ބަޔަކު ޤާނޫެނއް ނުހެދިޔަސް ސަުރކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

ނޑު ދަންަނވާނީ އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އެނިގވަަޑއިގަންަނވަންވާނެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ސަލީމު ވިދާޅުވި ފަދައިން، ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާިއ ޢަދްލުވެރިކަމާ އެކު ވެރިން ކަންތައް ކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ 

ނުޑގެ ބިެލއް، ަނޖިހުގެ ބިލެއް، މިހެން ބިުލތައް ހަދާކަށެއްނުޖެހޭނެ. ހަމަ  ފެނުގެ ބިލެއް، ަވއިެގ ބިލެއް، ަދގަ

ބޭނުންވަނީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިމެނިގެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ ެއުކ 

 730ކަންތައްތަްއ ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތްއިުރ، ވެރިކަން ލިބިވަޑަިއގަތީމަ އެީއ ހަމައެަކނި ލިބޭ ބާރެއް ކަމުަގިއ 

ެއއީ ތިމާ އަްށ ލިބޭ އިޚްތިޔާރެއް ކަުމގައި ދެކެވަަޑއިނުގެްނ، ެއއީ ތިމާ އަށް އޮތް މަސްއޫިލއްޔަެތއް ، ނުބައްލަވައި 

ކަމަށް، ތިމާއާ ަހވާލުވެފަިއ އޮތް އަމާނާތެްއ ކަމަށް ދެެކަވޑަިއގެން ކަންތަްއ ކުަރއްާވ ނަމަ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް 

ނޑަކީ ސަުރކާރަށް  އެހެން ދިމައެއްުނވާނެ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިްލތިމާސްކުރަން ސަރުކާރަށް ެވސް އަުޅގަ

ޢާއްމުކޮށް އެްއވެސް ނުރުހުމުގެ ބަހެއް ވެސް ރައްދުކުރާ މީހެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފިކުރު ވަިކ 

ނޑުމެން އެސް.އެމް.އެްސކޮށްލީމަ ބޮޑެތި އޮފީސްތަކުން   735ޖަވާބެއް ވެސް ނުދެްއވާ.  ގޮތަކަށް ހުންނާތީ މިހާރު އަޅުގަ

ފޯނުކުރީމަ ފޯނެއް ނުނަންގަވާ. މިއީ ތަންކޮޅެްއ ބޮުޑވަރު ދެއްތޯ. އެހެންވީާމ، މި ކަންކަްނ މިހެން ހަމަނުޖެހި އޮވެ، 

ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުނުކުރެވި، އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ގިނަ ބިލުތަކެއް ހުށަހަޅައިގެން އެ ޤާނޫނަށް ހެދިޔަސް، އެއިން 

ންފާ އެއް ނޯންނާނެ. އެއިން ލިބޭނީ؛ ފަހަރެއްަގއި ެގއްލުމެއް ނުލިބި ިހނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ކުރާނެ މަ

ހަމަގައިމުވެސް ެގއްލުމަކަށް ާވނެ ބޭކާރު ޤާނޫނުތަކެއް ފައިލުގައި ބަހައްޓަންޖެހުމަކީ އެއީ ިކޔާ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާެނ 

 740ަގނޑުމެން މި ކަންކަން މިހެން ނުވާނެ ގޮތަކަށް ހަދައި، މި ޤާނޫުނ ކަމެއް. އެނޫން ކަެމއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅު

ފާސްކުރުމަކީ ވެސް މަްއސަލަ އެއް ނޫން. ައޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. މި ޤާނޫނު ވެސް ފާސްކޮށްގެން ޢަމަލުކުރެޭވ 

ދާ ހުރި ކަމަކަށް ވެދާނެ. ކަމަށް ވަންޏާ، މިކަމަށް ަކނޑައެޅިަފއިވާ އުސޫލުން ހިނަގމުންދާ ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ ަފއި

އެހެންވީމާ، އެ ކަން އެ ަމގަްށ ކޮށްދެއްވުން އެިދ، އެްއވެްސ މީހަކު ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ފިުކރަކުން އެ މީހަކާ މެދު ޒާތީ 

ނޑު  ގޮތެއް ނުގެްނގުުޅއްަވއި، ަހމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަާމއި ޢަދްލުވެރިކަމާ އެކު ކަްނކަން ކުރެވުމަށް އަުޅގަ

 745ކުރަން ކަމާ ބެޭހ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް. އަދި ވެިރކަމަކީ ހަމަެއކަނި ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ބާރަާކިއ އިލްތިމާސް

އިޚްތިޔާރެއް ކަމަށް ދެެކވަަޑއިނުގެން، ެއއީ ތިމާގެ ބޮލުގައި ެއޅިފަިއވާ ޒިންމާއަާކިއ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަްށ 

އެުކ ވެރިކަންުނކުރަްއވައިިފ ނަމަ އެ މީހަކަށް ެއީއ ޤަބޫލުކުރައްަވއި، ޢަދްލުވެރިަކމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ 

ނުޑ  ޤިޔާމަތްދުވަހުން ވަރަށް ވޭންދެނިވި ޢަޒާބުލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަިއގެން ކަންަތއް ކުރެްއވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި ހިމެނޭ ކުނަހަންދޫ އާއި ހިތަދޫ އާިއ މާވަށުަގއި ޚިދުމަތްދެްއވުމަށް  އިލްތިމާސްކުރަމުން، އަުޅގަ

ނަޑއެޅިަފއި ހުރި ކަންތައްތައް އެްއވެސް  ނަޑއެޅިަފއި ހުރި ކަންތައްަތއް، މި ައހަރުގެ ބަޖެޓު ކަ  750ޓަކައި ބަޖެުޓގައި ކަ

ކަހަލަ ޒާތީ ތަޢައްޞަެބއް ނެިތ ކޮށް ނިންމަވައިެދްއވުމަށް ަވރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު ިއލްތިމާސްކުރަމުން މި ބިލަށް 

ދެޮކޅުނަހަދާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވައްސަލާްމ އަޅުަގނޑު 

 ޢަލައިކުމް.
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 755 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަިޑއިރު މި ހިސާބުން ހަމަވީ.  1. އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް އޮތް 9އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 760 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޅުަގނޑު މި ދަނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން ވެސް ައޅުަގނުޑ އަށް، އަ 11ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

ނޑުމެން މި ފެށި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަޑުްއވަީރ 9ކުރިއަށް ގެންދަން މި އޮތީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  ގައި ައޅުގަ

ންބަުރ ވިސާމު ޢަލީ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ފެނުގެ ބިލު. މި ބިުލގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ

އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 765 ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މް ރަޝީދު ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ފެނުގެ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު  `.

ބައްޓަންކޮށްފައި އޮތީ ކާެޅއްެގ ވިސްނުމަށް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކާެޅއްގެ ިވސްނުމުން ބައްޓަންކޮށްފަިއ، ފެން ނުދޭ 

 770އްޓަންކޮށްފައި އޮތް ބިލެއް. އަެނއްކާ، ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ސޫތްޕެއްގެ ވިސްނުމަށް ބަ

މުޚާތަބުކުރީ ވެސް ާކޅަކާ. މި ތަނުން ފޮނުވާ ބިލު ކާޅު ޮކްއޖަހާހެން ބިލަށް ވާނުވާ އެއް ނޭނގޭ. ތަޞްދީޤެއް ނުކުރޭ. 

ނޑުމެންނަށް ވާނެ ފަިއދާ އެއް ވެސް ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން، ކާޅަކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން އަޅުގަ 

ވަނަ މާއްާދގައި މީަގއި  24ވަނަ މާއްދާ. ބިލުގެ  24އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ބިން ތޮރުފައިގެން ފެން؛ މީގެ 

ނުޑމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ.  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގަިއ  24ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ެއއްެޗްއ ވަރަށް ފުންކޮށް އަުޅގަ

 775ންކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެސް ރަށެްއަގއި ބިމުން ފެންނެގުމަށް ޓަކައި އެންމެ ތިލަކޮށް ބިން ތޮރުފައިގެން ފެން ބަޔާ

މީޓަރުން ފުށްމިނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިާރްއޖޭގައި ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު  35ނެގޭނީ ބިންމަތިން ފެށިގެން 

ނޑުވެިރކަމާ ބެހޭ، ެއގްރި ސިޔާސަތު. އެހެންނަމަވެްސ ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސިާޔސަތެްއ އެ ދަނީ އެ  ކުލަަވއިެލވިގެން. ދަ

އެ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން ައޅުަގނޑުމެން ދެން ވެރިކަމަށް ައިއސް ވެސް، ފެން ނެގޭނެ ގޮެތއް ނެތް. މިހާރު މި އޮތީ މި 

ސް މީހަކަށް ފެނެއް ނުނެގޭ. ފޫޓަށް ބިން ކޮނެގެން ނޫނީ އެއްވެ  111ޤާނޫނު ފާސްވީމާ، ފާސްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 780ވަަނ  24ފެން ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ަރށެއްަގއި ބިން؛ ބިލުގެ )ނ(ގައި ބަޔާންކުރަނީ 
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މާއްދާގެ )ނ(ަގއި މި ބަޔާންުކރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެްސ ރަށެއްަގއި ބިމުން ފެންނެގުމަށް ޓަކައި އެންމެ ތިލަކޮށް 

މީޓަރު ފުންމިނުންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީ ތެޔޮ ނަގާ  35ން ފެން ނެގޭނީ ބިންމަތިން ފެށިގެން ބިން ތޮރުފައިގެ

ފޫޓަށް ކޮންނަނީ  111ފޫޓު އެއީ ތެޔޮ ނަގާ ހިސާބު. ކިހިނެއްޯތ ރާއްޖެ ތެރޭގެ ރަށްރަށުން ެއގޮތަށް  111ހިސާބު މީ. 

ނުޑވެރިން، ރަށްރަށަށް އަރަިއގެން ޫފޓަށް ކޮނެވޭެނ ެއއްެވސް ގޮތެ 111ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް؟  ފޫޓަްށ  111ްއ ނެތް. ދަ

 785ކޮނެގެން ނޫނީ ފެންދެވޭކަްށ ނެތް. މި ބިލު ފާސްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުން ފެނަށްޖެހޭނެ. މީ ހަމަ ސީދާ ކާޅެއްގެ 

ވާ ވިސްނުމުން ވިސްނާފަ. ެއއްެވސް ވިސްނުމެއް ނެތީއޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ދައްާކ މީހުން، މީ ބިލު ފޮނު

މީހުންގެ ފެންވަރަކީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ރަށްރަށަށް ގޮްއސަ ކިނބޫ ކަރުނަ އެބަ އޮހަރައޭ. ކިނބޫ ހަމަ ކަރުނަ، 

ނޑު އިހަށްދުވަހު  ކިނބޫ ވެސް ހީލާފައި ަވއްަޓއިލާނެ ކަރުނަ އެއް ކާލަްނީވމަ. ހަމަ މިގޮތަށް މާމިނގިއްޔަށް އަުޅގަ

ނެއް. ނަރުދަމާ އެއް ނެތް. ެއކަމަކު ނަމޫނާ ރަށެކޭ ކިަޔިއގެން ވީ.ޓީވީްނ ދިޔައިރުަގއި ވެްސ މާމިނގިލީގަިއ ނެތް ފެ

 790ދައްކާދަްއކާދައްކާ މުޅި ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާ ރަށެއް އެއީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނަރުދަމާ ނިޒާމުން 

ނޑުމެްނ ކޯދޮންނަންޖެހުނީ އެ ރަ ށުގަ. ފެނެއް ނެތް. ނަރުދަމާ ކޯދޮންނަންޖެހުނީ. ނަރުދަމާގެ ޗަަކވަޅަކުން އަުޅގަ

ނިޒާމެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް މި ބިލުގައި ބަޔާްނކުާރ ގޮތުން ޤާސިމަށް ކޮނެވިާދނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެ 

މީޓަރު ފުންމިނަށް  35ފޫޓަށް. މީގައި ބަޔާްނކުރަނީ  111މީޓަރަށް އަޑި އަށް.  111ފަރާތުގެ ދެ ވަުޅ، 

ނޑެއްަގއި ހުންނާނެ ކޮންނަންޖެހޭނޭ.  ރާއްޖޭގެ ތޮ އްޑޫ ރަްއޔިތުން ވެްސ، ޮތއްޫޑގައި ވެސް ހުންނާނެ، ޮކންމެ ދަ

 795ފެންޖަހާ ތަންކޮޅެއް ކޮނެފައި ހުންނާނެ. ވަރަށް ތިލަވާނެ. ފެން ތިލަ ރަށްރަށް އެއީ. އެހެންނަމަވެސް ދެން 

މީޓަރު އަޑިްނ  35ރި ރައީސް. މީޓަރުން އަޑިން ަކމަށް މި ބުނަނީ ޢިއްޒަތްތެ 35ކޮންނަންޖެހޭނީ، ދެން ފެން ނެގޭނީ 

ނޑުހައްދަން މި ދެނީ ލޯނެއް.  ނޑުވެރިޔަކަށް ދަ ހާސް ރުފިޔާގެ  15ކޮންނަންވެއްޖެްއޔާ ެއއީ އެތަްއ މިލިއަން ރުފިޔާ. ދަ

ހާސް ރުފިޔާގެ ލޯނެއް. ލޯނެއް ނަގައިގެން ފެންވަޅު ކޮންނަްނ ދާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  51ކުޑަުކޑަ ލޯނެއް، ނުވަތަ 

ނެއްހާ ރުފިޔާ. މީ ބުއްިދ ގޯްސވެފައި ހުރި މީހަކު ޮފނުވާފައި އޮތް ބިލެއް، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މީނަ ޖެހޭނީ މިލިއަ

 800ހައްޔަރުކުރަން މިހާރު ނުކުމެ. އޭނަ ވެރިކަމަށް ގެނައި މީހުން ވެސް އެ ގޮވަނީ ެއއީ ކާެޅކޭ. އޭނަގެ ވިސްނުމެއް ނެތޭ. 

. ކިހިނެއްތޯ އެނޭގނީ؟ ގިނަ ބޭބޭފުޅުން މިހާރު ރަށްރަށް ގޮސް މި ަދއްކާ ތަންފީޛެއް ނުކުެރއޭ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ވާހަކަ ބުދުދީނެއް، އިސްލާމްީދނެއް ވަކިުނވާ ބައެއް ެއއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނީވމާ، މި މީހުން އެބަ ޖެހޭ 

ނޑު ކައިީރަގއި ކޮންމެވެސް ގޮަތކަށް؛ ދާދި ަފހުން ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ޮގސް ކިަޔއިފިއޯ، ިޢއްޒަތްތެ ރި ރައީސް، އަުޅގަ

ހަމަ މީހަކު ބުނި އެއްެޗއް މީ. ކިޔަނިްއޔޯ ދީންތަެކއް ބާވައިެލއްިވއްޔޯ. ދީންތަކެއް ބާވައިެލއްިވއްޔޯ. ކިހިނެއްޯތ 

 805ދީންތަކެއް؟ އެންމެ ދީނެއް އޮތީ، އިސްލާމްދީން. އިސްާލމްދީން ފިޔަވައި އެްއވެސް ދީނެއް އާދަމްގެފާނުންސުެރ 

މައަށް އޮތީ ވެސް އިސްލާމްދީން ބާވައިލަްއވާފަ. އެހެންނަމަވެސް ރިސާލަތާ، ނަބީންނާއި ރަސޫލުން މަޙްޝަރާ ހަ

ބާވައިެލއްވި. އެވަރު ނެގޭ ބަަޔކު މި ވާހަކަދައްކަނީ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދީން ނޭނގޭ ވަރު، ދެން ބުދެއް ފެނުނަސް 
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ވަނަ ާމއްދާގެ  24ށް. އެހެންވީމާ، މީަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ، އަޅުކަންކުރަނީ. ނަޖިހެއް ފެުނނަސް އަޅުކަްނކުރަނީ އެ އަ

މީޓަރު ފުށްމިނުން؛ ސުަވލާކީ ކާކަށްތޯ މި ރާއްޖެ އިްނ ފެން ނެގޭނީ؟ ނަރުދަމާ،  35)ނ(ގައި މި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 

 810ގޮސް ފަޅުރަށަކަށް  ބޯފެނެއް ނެތް. އެއީ، ޤުދުރަތީ ޙައްޤެއް. އިންސާނާ އަށް ަވކިނުކުރެވޭނެ ޙައްެޤއް. އޭނަ ބެހިގެން

އެރީ. އަާރއިރުަގއި ފަޅުރަށުްނ ފެން ހޯދަންވެއްޖެއްޔާ، ޭއނަ ޖެހޭނީ ކޮންނަން. އެކަމަކު ބެހިގެންދާ މީހާ ވެސް 

ފެންކޮޅެއް ބޮއިފިްއޔާ، އޭނަ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވީ މިހާރު. އެހެންވެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކާޅެއްގެ ވިސްނުމުންނޭ، ކާޅަްށ 

ށިކޮޅެއް ޖަހައިގަނެގެން އުެޅވިދާނެ. ކާުޅ އެއްެޗއްސަށް އުެޅވިދާނެ ތަންތަނަށް ގޮސް ފޭރިގަނެގެން. މީހެއްގެ އެްއޗެްއ، ރޮ

އެކަމަކު އިންސާނުން އުޅޭ ޮގތެއް ނޫން މީކީ. މީ ހަމަ ސީދާ ފޭރުން. އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން އެހެން ގޮތެއް އެބަ އޮތް 

 815ކަްނ ރާއްޖެ އަށް ގެންނަނީ. މީ މާކެޓެއް. ކޮންމެ އިޖުތިމާޢީ މީގަ. ބަޔަކު މީހުން ޑީސިލިނޭޝަން ޕްލާންޓުތަކެއް ވިއް

މައްސަލަތަކެްއގެ ތެޭރގައި އުޭޅނެ ވިޔަފާރި ެއއް. މަސްުތވާތަކެތީގެ ވެސް ވިޔަފާރިައކަށް ވެފައި މި އޮތީ. އިޖުތިމާޢީ 

ންޓުތަކެއް ވިްއކަްނ މައްސަލަތަކުެގ ތެރޭަގއި ވިަޔފާރި އުޅޭނެ. ކޮންެމވެސް ަބއެއް ސަރުކާުރގެ ީޑސިލިނޭޝަން ޕްލާ

ނޑުހައްާދ  ގެންނަނީ. ގެންނައިރު މި މަނާކުރަނީ އެގްރި ސިާޔސަތު؛ އެމް.ޑީ.ޕީ ެއގްރި ސިޔާަސތުގެ ތެރޭަގއި ދަ

ނޑުވެރިން ގަންނަންޖެހޭނެ މި ޕްލާންޓު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީ އަޅުަގނޑަށް ވިސްޭނ އެއްަޗކީ. ދެ ގޮތެއް އޮތީ.  ދަ

 820ކެއް ގެންނަނީ. ނުވަތަ މި ކާޅެއްގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާފަިއ އޮތީ. ނުވަތަ ފެން ނުދޭ ބަޔަކު މީހުން ޕްލާންޓުތަ

ސޫތްޕެއްގެ ވިސްނުން ވިސްާނފައި އޮތް ހަދާފައި އޮތް ިބލެއް. ހަމަ އެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުންނޭ އޭނަ 

ކުރޭ. ޮކން ވާހަކަެއއްތޯ؟ އިތުބާރު ވެރިކަމަށް ގެނައީ ވެސް. މިހާރު މިތާ ތިބެގެން ެއ ޮގވަނީ، އޭނަ ތަންފީޛެްއ ނު

ނެތްކަމަށް ވޯޓުނަގާފައި ތަަޅިއ އަރުވާލަންވީނޫންތޯ އޭނަ. ހަމަގައިމު ވެސް ބާާޣވާތްކޮްށެގން ހުރި މީހެއް އެއީ. އޭނަ 

 އަކީ ހަމަަގއިމު ވެސް ފަްއޅިަތކަށް ގޮްއސަ ހުރި...

 825 

 ން:މަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވު މެންބަރު ައޙްނައިފަރު ދާއިރާގެ 

ކުރަމުން ގޮތުން ބަހުސް ެބހޭ އެ ބިލާ، އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ފެުނގެ ބިލެއް ހުށަހެޅި

ނޑު ދަންަނވަނީ އެންމެ ފު އެކު  ރަތަމަ މި ބިލުގެ މާއްދާތައް ކިަޔއިލާއިުރަގއި މި ބިލުން ފެނާދާއިރުަގއި އަުޅގަ

އިމުކުރުމުގެ ބިލުގެ ސުރުޚީ ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާތީ ވާ ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތައް އެކުެލވިފައި

ނޑު ދަންނަަވއިާލނީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޖެހޭ ސުރުޚީ. ދެ ބިލު. މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލަން އެބަ  830ން ެއައށްފަހު އަޅުގަ

އަރަނީ މި ހެދޭ ވެމުންދާއިރު ައޅުަގނޑު ހިތަށްހެޅި، އެކަމަްށ ބަހުސްކުރެޓަކަިއ، ސަރުާކރުން ބިލެއް ހުށަ އިމުކުރުމަށްޤާ

ންމެ ކަމަކަށް ބާވަޭއ. މިގޮތަށް ކޮ މަލުކުރެވެމުން ދޭއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ ޢަޤާނޫނުތަކަށް އެކަށީގެްނވާ ގޮތެ 

 ދަށުން އިން ބުނެޭވނީ ވެސް ޤާނޫނެއްގެ ހަދަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން އެކަކު ައނެކަކަށް އަނގަޤާނޫނެއް ހަދަމުން

ނޑުމެްނގެ ކަންަތއްަތއް މިހާރު މިކަމަށް  ވެސް  ދަނީ. ޤާނޫނުތައް ކިތަންމެ ވަަރކަށް ބަޔާންކުރެޭވ ހިސާބަށް އަުޅގަ
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 835ކަމުގަިއ ވީަނމަވެސް ޤާނޫނުތައް ހެދޭއިުރަގއި ެއ އިެރްއގައި ސަރުކާުރ ންނަމަވެސް އެ ޤާނޫނުތައް ހެދުނުހެދިދާނެ. އެހެ

ހަމަހަމަކަން  ގެ ތެދުވެރިކަާމއި ވަފާތެރިކަާމއި އިޚްލާޞްތެރިކަން އަދި ޢަދުލުވެރިކަމާއިަބވާ ބޭފުޅުންހިންގަވަން ތިއް

އް ވެސް މި ިވއްޔާ ެއ ހެދޭ ޤާނޫނަކުން މާ ބޮޑު އަސަރުތަެކއް ނުކުރާނެ. އާދެ! ކޮންމެ ކަމެ ނެތްކަމުގައި ވަނީ

މިއިްނ  ؛އިެދއް ހެދިަޔސް ކޮންމެ ކަމެއްަގވާ ،ވަރެްއގެ ތެރޭަގއި ޖެހިފަ. ޤާނޫނެއް ހެދިޔަސްއޮންނަނީ ސިޔާސީ ޮއއި 

ގޮެތއް ޯނވޭ.  ވަުރގެ ތެރެއިން ެއްއކިބާެވގެން ދާމުގައި ވީނަމަވެސް މި ިސާޔސީ އޮއި ކޮންމެ ފަދަ އެްއޗެއް ހެދިކަ 

 840އަަޅއިާލ ޤާނޫނުގައި ކިތަންމެ ރަނަގޅު އުސޫލުތަެކއް ަކނަޑއެިޅފައި އޮތް ނަމަވެްސ ސިާޔސީެވގެން ގޮސް 

ނޑެްއގެ ތެއޮއި   ހިނަގއިދާނެ. މިގޮތަށް ކަންތައްަތއް ވަމުންދާމުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެން ރޭަގއި މިްސރާބު ގަ

އެްއވެސް އަސަެރއް  ،އެއް  ވިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެދޭ ޤާނޫނަކުން ކުރާނެ އެއްވެސް ފައިދާ ކަމަށް ވަނީ

ނޑުމެން ބަލަންވީ ޤާނޫނުތައް ބޮޑަށް އިސްކަންދޭންވީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމު ހިންގަާވ  ހެދުމަށްވުރެ ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

އްަގއި ހަމަހަމަ ގޮތެ ،އެކު ަވކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ކަމާ އި އިޚްލާޞްތެރިކަމާތްތައް ތެދުވެރިކަމާއި ަވފާތެރިފަރާ

 845ންނޫން. އެއީ ހުރިހާ ކީ އެހެވަމުންދަނީކުރުން. ެއކަމަކު ކަންތައް މި ޓަކައި މަސައްކަތް  ދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ން އަހަރެއްެގ އްޞަކޮށް ވޭތުވެިދޔަ ދެތިއަދި ޚާ، ހުރިހާ އިރެއްގަިއ ވެސް .ެވސް ވަކި މިހާރެއް ނޫން އިރެްއގައި

އަށް ބައްަލވަިއގެން. ެއ  އޮތީ ހަމަ މުޅިން ވެސް ކުލަ އިއިުރަގއި ކަންތައްަތއް ކުަރްއވާފަތެރޭގައި ވެރިކަްނކުރެްއވި

، އެހެންވީމާވަނީ. އި ުކރައްވާފަ ަބއެްއ ކަމަށް ދެކެގެން މަސަްއކަތްޔަަވއި ެއހެން ބަޔަކީ އެއީ ނެތް ކުލައެްއގެ މީހުން ފި

ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ކޮންމެ ކަމަކަްށ  އްާޔ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރަްނެވއްޖެމި

 850އެ މުައއްަސސާތަކުގެ ދަށުން ެއކިެއކި  ،މުައއްސަާސތައް އުފައްަދއިއެ ޤާނޫުނެގ ދަށުން އެކިެއކި  ،ޤާނޫނެއް ހަދައި

ނަޑއެޅި ެއ މީހުންނަށް މުސާރަ، އިދާރާތައް އުފެދި ގޮތަްށ  ބޮޑެތި މުސާރަތަކެއް ެދވޭ ،ދެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ކަ

ދެވޭ ނަށް އެންރައްޔިތު އަކީ ކޮބައޮތޯ ރަްއޔިތުންނަށް؟ ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ އެ މުއައްސަާސގެ ފައިދާ ހަމަޖެހުނު

އި މީހުންގެ ބަ  ވެސް އެ ެއއް  އެއް ޯނވޭ. ކޮންމެ މުއަްއސަސާ ކަންކަން ކުރެޭވނެ އެްއވެސް މަންފާ ގޮތެްއގައި އެ

މެްއ ހިންގާ ކުރަުމންދަނީ ވަކި ަޤއުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ގަދަ ބާރާ އެުކގަިއ މަސަްއކަތްެއކުަގއި ެއ މީ އަމިއްލަވަންަތކަމާ

 855ހުރި ކަންތައްތަެކއް . ެއްއވެސް މުައއްސަާސއަކުން ަރއްޔިތުންނަްށ ފައިދާްނ ގެންދަނީކުރަމުއުސޫލުން މަސަްއކަތް

ދެން ެއއީ މާ އީ ވިއްޔާ އެ ކަމަށް ވަނީ  އެއް އުފެިދއްޖެ އައްސަސާ ސައްކަްތކުރާހެނެއް ނޫން. މުޓަކައި މަ ކޮށްދިނުމަށް

ދަނީ. މިގޮތަށް  އެްއ ވެސް ިހނގަމުން މި ސާމަތީ ބައެއް. ވަކި ަޤއުމެއް ިހންގާ ގޮުތގައި ެއއިން ކޮންެމ މުއައްސަ

އަކީ؟ ޤާނޫނުތަކެއް ކިތަންމެ  ކަންތައްތައް ކުރުމުން ކޮބަިއތޯ ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ ފައިދާ

ށް ެއކަން ެއގޮތަކަކަމާއި ރަނގަޅު ގޮެތްއގެ މަތިން އުފައްދަން ޤާނޫުނގައި ިލޔެފައި އޮތްކަމުަގއި ީވނަމަވެސް ހަމަހަމަ

 860ގިނަ  ވުރެ ވެސް ފަސް ހާހަށް ވެސް ނުުކރެވޭ. މިހާރު ނައިފަރަކީ ކަމަކަށް އުއްމީދެއް ނުދޭ. އަދި ދާނެކުރަމަކުން

ޓަކައި މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރެއްެގ  އިމުކުރުމަށްމުންދާ ރަށެއް. އެ ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއަދަދެްއގެ މީހުން ދިރިއުޅެ
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ނޑަެއޅިފައި ރުަގއި އޮތް ސަރުކާރަްށ އޭ، އެކަމަކު ަނއިފަރަކީ ވަކި ސަުރކާރަކަށް ާތއީދުކުރާ .އޮތް މަތިން ބަޖެޓުގައި ކަ

އެ ދުވަްސަވރު ހުރި މެންބަރަކީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަށް  އިނައިފަރުގަ ،ތާއީދުކުރާ ރަށަކަށް ނުވާތީވެ 

ކަމުަގއި ވީނަަމވެްސ އެކަމަކަށް ހައްލެއް އަންަނ ކުރެވުނު އި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަމަ އޮޔާދިޔައީ. ބަޖެޓުނުވާތީވެ ފެނާ

 865މަތިން ބަޖެޓުން އަހަރު އެހެންނަމަވެސް ދެ ފަަހރު  .ެދ ފަހަރެއްެގ މަތިން ބަޖެޓުގައި ޖެހިުނވި.  ގޮތެއް

ނުޑމެން ތިބެނިމިގެން  .. އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނުވޭނިމިގެންދަނީ ،ދާއިރުަގއި ވެސް އެަކމުގެ އިންތިޒާުރގައި އަުޅގަ

ވަނީ  މީހުންނަށް ދިރިއުޅުމަށް ދަތިވެފައިވާ ިހސާބަށް މިހާރު އެކަން ،ފެންަގނޑު ތަޣައްޔަުރވެ ،ރަށުގެ ފެން ލޮނުވެ

މީހުން އުޭޅ ރަށެްއގަިއ  511އިުރ ތައް ކުރުަމށް ޤާނޫނުގަިއ އޮންނައެުކ ކަންަތއްގޮއްަސ. އެހެްނވީމާ، ހަމަހަމަކަމާ 

، 5111 އި ބަނދަރު ހަދަިއދެވިދާނެ. އެކަމަކުމީހުން އުޅޭ ރަށެއްގަ  311ދާނެ. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާިއމުކުރެވި

 870ވަުރެގ ވަނީ؟ ހަމަ ސިޔާސީ އޮއި މި ކިހިނެތްތޯއި ޮއވެދާނެ. މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށް އެކަހެރިވެފަ 12111، 11111

ނޑަެއޅިފަިއ  މި ޤާނޫނުގައި ރަނގަޅު، ގޮތް ނުވަނީ. އެހެންީވމާ ކަންކަްނ ކުރެވޭ ތެރޭގައި ޖެހިގެން މި އުސޫލުތަެކއް ކަ

 ިވއްޔާ މި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް އެްއގޮތަށް ކަންތައްަތއް ނުދާކަމުގައި ވަނީހުރި. އެކަމަކު މި އުސޫލުތަކާއ  އެބަ

ވިްއޔާ މި ޤާނޫނަކީ ވެސް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން  ވަނީ އި ކަުމގައި ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނެތް. ދެން ޤާނޫނެއް ހަދާފަ 

ތަކަށް ވަރަްށ މަކު ފެނާއި ނަުރދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުަގއި ކައުްނސިލުކަ. އެރަނގަޅު ޤާނޫުނތަކެއްބަލާއިރުަގއި 

 875ރަްއޔިތުންނާ ވީހާވެްސ  އި،މިހާރު މި އޮތީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުދީފަ، އެހެންވީމާބޮޑެތި ބާރުތަކެއް އެބަ ދޭންޖެހޭ. 

ިއ ތައް އުފައްދާފަ އްދާފަިއ މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލުއުފަޓަކައި ަކއުންސިލްތައް  ދިނުމަށްކައިރިން ޚިދުމަތް

ނޑުމެން ކުރަން އެބައޮންނައިރުަގއި އެ ަކއުންސިލު  ކަތެއް ޖެހޭ. ކޮންމެ މަސައް ތަކުގެ ބޭނުން އެދެވޭ ގޮެތްއަގއި އަުޅގަ

ވާނުވާ  ކައުންސިލުތަކަށް ގައި ވިޔަސް އެ ަކއުްނސިލްތަކަށް ެއއްބާރުލުންދީގެން ަކމުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރި 

ނޑަެއޅިގެން ބަޖެުޓގައި ވެްސ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާުމ ޤާއިމު، އެނިގގެން ކުރުމުަގއި ރަނަގޅު އުސޫލުތަެކއް ކަ

 880ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަށް ނުފެނޭ. ކޮންމެއަކަްސ މި ޤާނޫނަކީ  ދާނެކަން ެއދެވޭ ގޮެތްއގައި ކުރިއަށްމި  ގޮްސގެން ނޫނިއްޔާ

އަދި މި  ،ވާތީ ިމ ބިލު ބަލައިގަނެ ޓަކަިއ ހެދެމުންދާ ބިލެއް ކަމަށް އިުމކުރުމަށްރަނަގޅު ިނޒާމެއް ޤާތަ މި ބިލަކީ ނުވަ

ނޑުގެ ވެްސ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެން، ބިލުގައި ހުރި ރަނގަޅު ނޫން ކަންތައްތައް އިޞްލާުޙކޮށް ދިއުމަކީ އަުޅގަ

ނ އެދުމެއް ކަމަށް  ޝުކުިރއްޔާ.  .ުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަންވާތީ މި ބިލަްށ ތާއީދުކުރާ ހާލު އަުޅގަ

 

 885  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަްނ އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގަ. މިހާރު ވާހަކަފުޅުދައްކަ މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުން މި 

ސްބަތްނުާވ ކި ޕާޓީއަކަށް ނިއެއީ ވަ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ސަލީމު.އޮތީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢި އިއެދިަވޑަިއގެންފަ

ނޑު . ދެން އެއަށްފަހު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންމެންބަރެއްގެ ގޮތުގަ  ބަރު ޝިފާޤު މުފީދަށް އަޅުގަ
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ދައްަކވަްނ ރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް، ވާހަކަފުޅުއަރުވަން އޮތީ. ެއައށްފަހު ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަފުރުޞަތު

ނޑުމެްނގެ މިއަދު ެއޖެންޑާގައެ  890މި  މި އޮީތ ހަމަ އި ދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އަދިވެްސ އިތުރު މެންބަރުން އެބަ ިތއްެބވި. އަުޅގަ

ނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮުތެގ ، . އެހެންވީމާބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންިދއުން އެކަން އަުޅގަ

މިނެޓުެގ  31ހިސާބުން  ަވގުތުކޮެޅއް އެުރވުމަށްފަހު. މިމިނެޓުގެ ހުސް 31ންނަށް މެންބަރު މަތިން. ޢިއްޒަތްތެރި 

  ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން. 

 

 895 ]އަށް  11:11އިްނ  11:28ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޖަލްާސގެ މަަސއްކަތަ .الزحين الزحوي هللا بسن ިއގެން ކުރިއަށްާދއިރު ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި މި އޮތީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާއިާރގެ   900ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފެނުގެ ބިލު. މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ައޅުގަ

 ރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށް. ޢިއްޒަތްތެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު 

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ  .الزحين الزحوي هللا بسن ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަދު އަުޅގަ

 905ރާއްޖޭގެ އެަތއް ރަްއޔިތުންނަކަށް ބޭނުންވެފައިާވ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަމުން މިދާ ބިލަކީ މިއަދު 

އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަުރވެފަިއވާ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް 

ޔިތުންގެ ދިނުމުގައި ޤާނޫނެްއގެ ތެެރިއން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ަބހުސް މިއަދު ރައް 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ  މަޖިލީހުގައި ކުރެިވގެން މި ދަނީ. މި ބަހުސްގެ ތެރޭގައި ައޅުގަ

މެންބަރުން ބައިވެރިެވ، މި ަބހުސްގައި ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އެ ދާއިރާަތކާިއ ރަްއޔިތުންގެ އިހުާސސްތަުކގެ ވާހަަކ 

ނޑު ވެސް ަދންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދެއްކުން އެއީ ކޮންމެހެން   910ވެްސ ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި މަސައްކަްތ  އެބަ ހުރި. މި ބިލަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މި ބިލު ފަރުމާކުރެިވފައި އޮތް ގޮތުން އަުޅގަ

ނުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޭޖގެ ެއއްވެސް ރަެށއްަގއި އެްއވެްސ ރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ރަށެްއގަިއ؛ ފެނާއި ނަރުދާމާގެ ޚިދުމަތްދި 

ފަރާތަކުން، ސަރުކާރު ކަމަށް ވިޔަްސ، އަމިއްލަ ފަރާތަުކން ކަމަށް ވިޔަްސ، ަރއްޔިުތން ކަމަށް ވިޔަްސ ވެްސ ެއ 

ރުމަްށ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ކޮންމެވެްސ ވަރެްއގެ އުސޫލުތަެކއް ަކނޑަައޅައި އެކަން ވަިކ ނިޒާމެްއގެ ދަށުން ކު

 915މަގުފަހިކޮށްދޭ. އެހެންނަމަވެްސ ހިތާމަކުރަން މި ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގަިއ ވެްސ އަިދ އެހެން 
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މަރުޙަލާއެއްަގއި ވެސް ފުުރޞަތުލިބިގެން ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރަން މި ޖެހެނީ މި ބިލުގަިއ މަދުވާ ަބއި. މި ބިލަުކން 

ރައްޔިތުން ކަްނބޮޑުވާ ކަންތައްަތއް ރައްޔިުތންނަށް ހިތްފަސޭހަކަމާ އެކު ، އެްއވެސް ވަަރކަށް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެނެއްނުދޭ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ރަްއޔިތުން މިއަުދ  ގެނެސްދޭ މަންޒަެރއް، އެ ަތޞައްވުެރއް އަުޅގަ

ކަން ހުރި މީހަކު، ނޫނިއްޔާ ބޭނުންވަނީ ބޭރުން ބަޔަކު އައިްސ، ނޫނިއްޔާ ރައްޔިުތންގެ ތެރެއިން ފޯރުންތެރި

 920ރައްޔިތުންގެ ރޫހާއި ވިންދު ފެނާ ގުޅިގެން، ނޫނިއްޔާ އެެހންވެސް ކަމަކާ ގުިޅގެން އަިއސް އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން 

ނޑެއް ަދއްަކއިދޭ ޤާނޫނެއް ނޫން. ރައްޔިތުްނ  ވެސް އެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށީމާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ އޮނިގަ

ވަނީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ވެސް އެ ސަރުާކރަކުން ޤާނޫނުއަސާސީން ރަްއޔިތުންނަށް އެ ކަށަވަުރކޮށްދޭ މި ބޭނުން

އަސާސީ ޚިދުމަތް، އަދި ާރއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަަށށް ދަތިވެފަިއވާ ފެނުެގ މަްއސަލަ، ނަރުދަމާގެ މަްއސަލަ 

ދުމަތް ލިބޭނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ތަޞައްވުެރއް އަންނާެނ ހައްލުެވގެން، ޤާނޫނެްއގެ ތެރެއިން އެ މީހުންނަށް އެ ޚި

 925ޤާނޫނުތަކެއް މިއަދު ރަްއޔިތުްނނަށް ބޭނުންވެފައި މި އޮތީ. ައދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ރައްޔިުތންނަށް އެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަ ުރވާނެ ރަނގަުޅ އަމާޒުހިފަން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

ތަޞައްވުެރއް ކުރަަހއިދޭ ޤާޫނނެއްގެ ަމއްޗަށް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ދަންަނަވން ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިއްމު 

ނޑުެމންނަށް ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުްނ  ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުތަްއ ހެދެމުން މި ދަނީ. އަުޅގަ ވާހަކަ އެްއ އެަބ އޮތް. އަުޅގަ

ިޚދުމަތްތައް ކަށަވަރުކޮށްެދވޭޯތ މަސައްކަތްކުރަމުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެްސ  ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ

ނޑުމެްނ ހަދާފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ  ނޑިނޭޅި މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ މިއަދު ކުރަން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ  930ކެ

ހަމަ ގޮތެއްގައި ނާންނަކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަންފާ ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ރަްއޔިތުންނާއި ހަމަ އަށް ހަމަ

ޝައްެކއްނެތް، ކޮންމެ ސަުރކާރެއް ވެސް އުފެދި، ަރްއޔިތުންނާ ހަމައަށް އަންނައިުރގައި ވެފަިއވާ ވަޢުދުތަކަކީ 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށް ދޭނަމޭ. ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެިރކަމާ އެުކ ދީނާއި ޤައުމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ގިނަ ސަރުކާރުތަކުން ފެންނަމުން މި ދަނީ ރައްޔިތުން ދޫކޮށްފައި، ޤައުުމ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 935ދޫކޮށްފައި، ދީން ދޫކޮށްފައި ޖީބަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުެރވޭ މަންޒަރު. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ވެސް ޤާނޫނެއް ނޫންތޯ މި 

ނޑު މިއަދު ސުވާލުކުަރން ބޭނުން. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ތި ބޭފުޅުން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ައޅުގަ

ވޯޓުލަްއވަިއގެން، ތި ބޭފުޅުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަަސއްކަްތކޮށްގެން ފާސްކުރާ ބަޖެުޓަގއި އެހެރަ ކަންތައްަތކަކީ ވެސް 

ނޑުމެން ދާއިރާަތކުަގިއ އެހެރަ ކަން ތައްަތއް ކުިރއަްށ ނުދާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު ޤާނޫނެއް. އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އަުޅގަ

މި ހަދާ ޤާނޫނުތަކުން ވެސް ކަމެއް ކުިރއަށްދާނެކަމުގެ ޮކން ޔަޤީންކަމެއްތޯ އޮތީ ަރްއޔިތުންނަށް؟ ބަޖެޓުގައި ހުރި 

 940ފަޅުތަކުގެ ސްކޫލުތައް އެހެރީ މަސައްކަްތ ފަށަންވެފައި، އެްއވެސް ހިަލމެއް ބިލަމެއް ނުވެ. ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފައި ހުރި 

މަސައްކަތް އެހެރީ، ހިލަމެއް ބިލަމެއް ނުވޭ. ހަދަން ފަށާފައި ހުރި ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް، ހިލަމެއް ބިލަމެއް ނުވޭ. 

އެހެންނަމަވެސް ެއއްވެސް ައސާސެއް ނެތި، އެްއވެސް އިްނސާފެއް ނެތި، ެއއްެވސް ހަމަހަމަކަމެއް ނެތި؛ ހަމަހަމަކަމޭ 
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ސްޓޯގެ އެންމެ ކުީރގައި އޮްނނަނީ. ކޮންމެ ޕާޓީއެްއގެ ެވސް. އެހެންނަމަވެސް ކޮބައިތޯ ކޮންމެ ބައެްއގެ ވެސް މެނިފެ 

ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފެއް. އެއްވެސް ހަމަހަމަކަމެއް، އިްނސާފެއް ނެތި، ރައީސަކު ެއންމެ ފުރަތަމަ ވީ ވަޢުދުތައް 

ނ  945ޑު އެ ރައީަސުކ ޮގވަިއގެން އެންމެ އުނދަގޫ ވެފައި ހުންނާނީ ށ. އަޮތޅުަގިއ މިއަދު އޮތް ސަުރކާރުން ެވސް. އަުޅގަ

މަރުޙަލާގައި ރަށްރަށަށް އަރަިއ، އެ ވަޢުދުތައް ީވއިރުަގއި ަކއިރީަގއި ހުރި މީހެއް މިއީ ައޑުއަހަން. އެހެންނަމަވެސް ެއ 

ވެފައި ވަނީ. ވީ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރެއިން ެއްއވެސް ކަމެއް ކުިރއަށްނުދާތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު ރައްޔިތުން މާޔޫސް 

ބަޖެޓުގައި ހުރި އެްއވެސް ަކމެއް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ނާންނާތީ ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، 

 މިއަދު އޮތް ސަރުކާރަށް ވެސް، އަންނަން އޮތް ސަރުކާރުތަަކށް....

 950 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރުކާރުން ހުށަަހޅުއްވާަފިއވާ ފެނުގެ ބިލު މި  .الزحين الزحوي هللا بسن

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! 

ވެސް އެހާ މުހިއްމު އެއްެޗއް ކަމަށް ސާނަކަށް އި ދިރި އެއް ނުހުރެވޭނެ. ފެނަކީ ކޮންމެ އިންއިންސާނާ އަށް ފެނާ ނުލަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ ުއފެދިފައި މިއޮންނަ ގޮތުން   955ވީހިނދު، ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ފަށަލައިަގިއ ހުރި ފެން ބޭނުންކުރަމުން،  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޒަމާުނއްުސރެ ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވަންެދން ބިމުގެ އަީޑގެ

ބުއިމަށް ވެސް މި ދެންނެީވ ޢާއްމުކޮށް މި ބޭނުންކުރާ ބޭނުންތަކުގެ އިތުރުން ެވސް ބުއިމަށް ވެސް އެ ފެން 

އައި ބަެއއް. އެހެންނަމަވެްސ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ފެނަކީ އިންސާނާ ދިރިހުރުމަށް ޓަކައި   ބޭނުންކުރަމުން

ނޑުމެން ފެނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ މެދުގަިއ އެަބ ބޭނުންވާ އެން މެ މުހިއްމު އެަކއްޗަކަްށ ވާހިނދުަގއި ައޅުގަ

 960ވިސްނާލަންޖެހޭ މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު. އާދެ! އެނިގވަަޑއިގަްނވާނެ ދުނިޔޭަގއި މިހާރަކަށްއައިސް ބޮޑެތި 

ލިބިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަން ެއއީ ދިރާސާތަކުން ހަނގުރާމަތަކުން މަރުވާ މީހުންނަށް ވުރެ ސާފު ބޯފެން ނު

ދައްކާ ޙަޤީޤަެތއް. ހަމަ އެެހންމެ ދުނިޔޭގެ ދިރިުއޅޭ މީހުންގެ ގާތްަގނޑަކަްށ ދެ ބަިއކުޅަ އެއް ަބޔަށް ވުރެ ގިަނ 

ނޑަކަްށ މީހުންނަކީ ސާފު ބޯފެން ނުލިބޭ މީހުން. ހަމައެހެންމެ ބައެއް ރިސަރޗްތަކުން ަދއްކާ ގޮުތގައި ދު  ވާލަކު ގާްތގަ

 ހާހެއްހާ ކުދިން މަރުވެގެން އެބަ ދޭ ސާފު ބޯފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން... 5

 965 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ަމޑުޮކށްލަދެއްވުން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ހުށަހެޅުަމށް ޓަކަިއ މާފަންނު ދެކުނު 

 ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ
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 970 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑ ނެގީ ެއއްެވސް ގޮަތކަށް މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ފަރާތަކުން  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް އަުޅގަ

ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެންުނވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ މި ބިލު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ިދެވހިރާއްޖެ އަށް ފެން ޕްލާންޓު މިފަދަ 

ނޑުމެންނަށް ސާބިތުވެއްޖެ ވިސާުމ   975އެތެރެކުރާ ފަރާތެއް. އެޖެންޓުަކން އިޒްރޭލާ ގުިޅގެން ކުރާ ަފރާތެއް. އަެނއްކާ އަުޅގަ

މީޓަރަށް ޑްރިލްކޮށްފައި ނުނެގޭ ގޮތަށް  35ވެްސ. ިއޒްރޭލުގެ ފެްނ ޕްލާންޓުހަދާ ޢަލީ މަންމަ ރިސީވްކުރަން ދިޔަކަން 

 ފެން ހެދީމަ ރާއްޖެ އަށް ފެން ޕްލާންޓު ބޭނުންވާނެ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 980ަޑިއގަތުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނޫން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން، އިށީނދެވަ

ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ތީ މި ވަގުތު ޖަލްސާގައި 

ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ުގޅޭ ގޮތަކުން ނޫން. އަދި އެއްވެސް ޤާނޫނަާކއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވެސް ތަޢާރުުޟާވ 

ޒަތްތެރި މެންބަުރ ތި ހުށަހެޅުއްީވ ނިޒާމާ ެބހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. މައްސަލަ ެއއް ނޫން. އެހެންކަމުން ޢިއް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަދެްއކުަމށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި 

 985ންނަވަން. މިހާރު މި މެންބަރު، ޖަލްސާގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަްށ ގެންިދއުމަށް ތަންދެއްވުމަށް ައޅުަގނުޑ ދަ

ނުޑ ކުރިން ފުރުޞަތުއަރުވާފަިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަނަށް.  ފުރުޞަތުއަރުވަނީ އަުޅގަ

 ކުރިއަށް ގެންަދވާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަސަން ރަފީޤު މުޙައްމަދު ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 990ހާހެއްހާ ުކޑަކުދިން މަރުވެގެންދާ ކަމަށް ރިސަރޗްތަކުން އެބަ ދަްއކާ  5ާވލެއްގެ މަްއޗަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ދު 

ނޑުެމން އެންމެންނަކީ،  ކޮންމެ ދުވަ ހަކު ސާފު ބޯފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން. އާދެ! އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅގަ

ަބބުން އެ މީހެްއގެ ހަށިަގނުޑން ވަރަށް ބޮޑަްށ ނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަުކ ުކޑަަކމުދިއުމާއި ދާހިތްލުމުގެ ސަ އިންސާނުން

ނޑަްށ ޢިޔާދަކުރަންޖެހޭ.  ނޑުމެން އަނބުރާ ަހށިގަ ފެންމަދުވެގެންދާނެ. ެއ މަދުެވގެންދާ ފެން، ސާުފ ބޯފެން އަުޅގަ

ނޑު ނޑުން ފެންމަދުވުުމގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ބަ ނޑުމެން ހަށިގަ ހިުކްނ އެގޮތަށް އެކަން ުނކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 995ފަދަ ކަންތައްތައް އަދި ކިޑުީނގަިއ ސްޓޯންއުފެދުން ކަހަލަ ކަންތައް ދިމާވުުމގެ ސަބަބުްނ ޞިއްޙަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެްސ ސާފު ބޯފެން ލިބުމަކީ އެންމެ މުހިއްމު   ނޭދެވޭ އަސަރުކުރޭ. އެހެންކަުމން އަޅުަގނޑުމެން 
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ގެ ޤާނޫނުއަާސސީްނ އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ކަށަވަރުކޮށްދޭ. ފުރިހަމަ އަސާސީ ަޙއްޤެއް. އަުޅަގނޑުމެން

ޞިއްޙަތެްއގަިއ ތިބުމަށް ޓަަކއި އެންމެ މުހިއްުމ ެއކަްއަޗކީ ސާފު ބޯފެން ކަމަށް ާވހިނދުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ކަުމގަިއ ިވޔަސް، ރާއްޭޖގެ ކުިދ ރާއްޖޭަގއި އާބާީދގެ ޮބޑު ބަެއއް ދިރިުއޅެމުންދާ މާލެ އަށް އެކަީށގެންވާ ބޯފެން ލިބުނު

 1000ރަށްތައް ެއކަންޏެއް ނޫން. ބައެްއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވިހެން ބޮޑެތި ރަށްތަކަށް މިކަހަަލ 

ކަންތައްތަުކގަިއ އިްސކަންދެިވގެން އެ ޕްރޮެޖކްޓުތައް ހިްނގި، ލިބޭ ކަމަށް ވިދާުޅވި ކަމުގަިއ ިވޔަސް ޙަޤީޤަތަީކ 

ނޑުަގނޑު، ނޫނީ ކޯރުތައް އެހެްނ އެނިގވަަޑއިގަން ަނވާނެ ބައެއް ޤައުމުތަކުަގއި އުފެދިފައި އޮްނނަ ކުޅިތަކާ ނޫނީ ފެންގަ

އޮތްކަމުަގއި ިވޔަސް ރާއްޭޖަގއި ވަރަށް މަދު ރަށްރަށުގަިއ ސާފު ބޯފެން ރައްކާކުރެވިަފއި ހުންނަ ކަހަލަ ކުޅިތަކާއި 

ނަޑކަށް ކޯރުތައް މި ހުންނަނީ. އެގޮުތން އޭގެ ެއއް ރަށް ފު ަވއްމުލަކަކީ ެވސް. އެހެންނަމަވެސް ފުވައްމުލަކަކީ ގާްތގަ

 1005ގެ ކުރީކޮުޅަގއި ެވސް ޭއރު ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުން ެދއްކި ގޮތުަގއި އޭރުވެސް ދިިރުއޅެން ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށްވުެރ 1991

އިރުގައި ސަރުކާރުން ވަރަށް ޮބޑަްށ މާ ބޮޑަށް ތަޣައްޔަުރވެފައި ުހރި ފެން ހުރި ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައި 

މަސައްކަތްކުެރއްވި އެ ރަުށގައި ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުއެުޅމަށާއި ސާފު ބޯފެން ހޯދައިދިނުމަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އަދިވެސް އެ މަސައްކަތް ރަނަގޅަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، 

ތަން. އާދެ! މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަިއން  އަށް ޭއގެ ނަތީޖާ ނުލިބިފައި އޮތް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަ

 1010ބޭނުންކުރަނީ ވަރަށް ައގުބޮޑު ނިޒާމެއް ސާފު ބޯފެން ހޯދުމަށް ޓަކައި. އެގޮތުން ާރއްޖޭަގއި ވެސް މިހާރު ބޭނުންކުރެވެނީ 

ންޓުތައް ގަތުމާ އަދި އެ ޕްލާންޓުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓުތަކުން އުފައްދާ ފެން. ޙަޤީޤަތުގައި ޕްލާ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ މުއްސަނިދ  ގޮތަކަށް ގެންގުޅުމަކީ ވެްސ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑުކަމެއް. އާދެ! އަުޅގަ

ވެނީ މި ދެންނެވި ޤައުމުތަކުަގއި މިސާލަކަށް މެދުއިރުމަތީގެ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި މިހާރު އެ ބޭނުންކުރެ

ފަދަ ނިޒާމު. އަދި ރާއްޖޭަގިއ ވެސް އެބަ ބޭނުންކުެރވޭ ިމހާރު. އެހެންނަމަވެސް ކުރިން މިދެންނެވިހެން ބޮޑެތި ބައެއް 

ނޑުމެން ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ކަމެއް. މި ކަމަކީ   1015ރަށްތަކަށް ސާފު ބޯފެން ނުލިބި މިހާތަނަށް ދާދިއުން އެއީ އަުޅގަ

ށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް އިތުރުކުރެވި، ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙަތެއް ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތަ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކޮންމެ 

ނޑަކަ  ލީޓަރ ސާފު ބޯެފން ބޭނުންކުރަންޖެހޭއިރުގަިއ  2.5ށް އިންސާނަކު ުދވާލެްއގެ މަްއަޗށް އެވްރެުޖކޮށް ގާްތގަ

މާލޭގައި މި ދެންނެވި ފަދަ ވަސީލަތްތަްއ، ފެން އުފައްާދ ޕްލާންޓުތައް ހުރެގެން ފެން އުފައްދަިއ، އެ އެްއޗެހި 

 1020ކުރުމުން އެ ރާއްޖެތެރެ އަށް ސަޕްލައިކުުރމުގައި، އަމުދުން ދެކުނާއި ުއތުރުގެ ދުރުގައި ހުންނަ އަތޮޅުތަކަށް ސަޕްލައި

ފެނުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަެވސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް އަގުޮބޑުކަމުަގއި ިވޔަސް ީވވަރަކުްނ 

ސާފު ބޯފެން ލިބިގަތުމަށް ޓަކައި ބަެއއް މީހުން އެބަ ޖެހޭ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަން. ހަމައެކަނި އިެލކްޓްރިސިޓީ ެއްއ 

ކީ ވެސް ހަމަ ކަރަންޓާ އެއް ފެންވަެރްއގައި ނޫނީ އެއަްށވުރެ ވެސް މުހިއްމުކަން ބޮޑު ެއއްެޗއް ނޫން. ސާފު ބޯފެނަ
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ނޑުެމން ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް އެަބ ިއސްކަންދޭންޖެހޭ މި ކަންތައް  އަޅުަގނޑުމެން އިންސާނުންނަށް. އެހެންވީމާ، މި އަުޅގަ

 1025ލުގައި މި އޮތް ގޮތުން އެބަ އޮތް ހެލްތު މިނިސްޓްރަށް ރޭވިގެންާދއިރު. ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ބި

ބާރުތަކެއް ދެްއވާފައި ފެާނ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ަކނޑަައޅުްއވަން. އާދެ! ަކނޑައަުޅއްވާަފއި މިނިސްޓަރުގެ 

ްނ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ތެޭރގަިއ ވެސް އެބަ އޮތް ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ރައްޔިތުން ސާފުާތހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެ

ލިބިދިނުމާ، ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ އެންމެހައި ަކންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއަގއި ތަރައްޤީކުެރވޭނެ ގޮތުެގ 

ސިޔާސަތެއް ަކނަޑއެޅުްއވުްނ ވެސް. އަދި ހަމައެހެންމެ ފެނާ ބެހޭ ވަކި އެޖެންސީ އެއް އުފައްދަވަން އޮްތއިރުަގިއ 

ނޑަކަށް  މިހާތަނަށް ވެސް ދައުލަތުން އައީ  1030ެގ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ފެނާ ބެހޭ ވަކި މުއައްސަސާ އެއް 1981ގާްތގަ

އުފައްދަަވއި، އެ ުމއައްަސސާ އިން ެއކަމާ ބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރަްއވަިއ، ގިނަ މަަސއްކަތްަތކެއް ކުރަްއވަމުން ގެންެދވީ. 

ންމެހެން ފެން ބޮޑަށް ތަޣައްޔަުރވެފައި ހުރި، އެހެންނަމަވެސް ކުރިން މި ދެންނެވިހެން އޭަގއި މިހާތަނަށް އަިއއިރުަގއި ކޮ

އިސްކަންެދވެންޖެހޭ ތަންތަނަށް، ނޫނީ ރަށްތަކަށް ވެސް އެ އިްސކަންދެވޭ ތަރުތީބުން އެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށ 

 ނުގެންދެވިފަިއ އޮތްކަްނ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އާދެ! ރާއްޖޭގެ ރަށްަތއް އުފެދިފައި އޮންނަ ގޮތުން ފެން ފަށަލަ

 1035ރައްކާތެރިކޮްށ، ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮތެްއަގއި ބޭނުންކުރެވޭެނ ގޮތްތައް ހޯދަިއ، ކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން ަކނަޑއަޅަންޖެހޭ 

ނޑަައޅާފައި އޮތް ކަންތައްތަެކއް.  ނުޑމެންނަށް ކުރިންވެސް ކަ ނަޑއެޅުން. އެީއ އާ ކަމެްއ ނޫން. އަުޅގަ އުސޫލުތައް ކަ

ކޮށް މި އުސޫުލތައް މިހެން އޮތްކަމުގައި ިވޔަސް ބައެއް ރަށްތަކަށް މި އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެެވނީ، ޚާއްޞަ

ދެންނެވި އުސޫލުން ބޭރުގަިއ އިސްކަންދެިވގެން މިހާތަނަށް ބައެއް ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތްކުަރްއވާފައި ހުރިކަން. 

ނޑުމެން ސާފު ބޯފެން ނޫނީ ފެނުގެ ވާހަކަެދކެޭވއިރު އެބަ ިވސްނާލަންޖެ ހޭ ނަރުދާމާގެ ނިޒާމަށް ވެސް. އާދެ! އަުޅގަ

 1040ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އުފެދިފައި މި އޮންނަ ގޮތުން ގިނަ ރަށްަތކަކީ ވަރަށް ތިަލ، އެހެން ޤަުއމުތަކާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ބިންމައްޗަށް ެއޅޭ ފެން ފިލްޓަރވެގެން އަިޑއަށް ިދއުމުެގ ސަބަބުން ވަރަށް ފަސޭހަިއން ފެން ތަޣައްޔަރުެވގެންާދ 

ގެ އަހަރު 1981ން. އަދި އަމުދުން ވޯަޓރ ބޯން ޑިޒީޒަްސ ފަދަ ބަލިތައް، މިހާތަނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ތަންތަ

ގެ އަހަރުތަކުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްެޖ އަށް ައއި ބޮޑެތި ޯރގާަތއް ައއިސް އެންމެ ގިނައިްނ 91ތަކުަގއި، 

ނޑުމެންނަށް ނުލިބުމުގެ ބައްޔެްއަގއި މީހުން މަރުވެގެްނދިޔަ ބަލިބަލި ވެސް ދިމާ ވެަފއި ހުރީވެސް ސާފު ބޯފެން ައޅުގަ

 1045ސަބަބުން. އެހެންނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް ޭއގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަުމގައި ނުިވކަުމގައި ވިޔަްސ، ރަށު ތެރެއަށް 

ޙަޤީޤަތުގައި އޭގެ ފެން ހިންދޭ ގޮތަށް ފާޚާނާގެ ނިޒާމު އެޅިގެން ރަށްރަުށަގއި ފާޚާނާގެ ނިޒާމު އުފެދިަފއި ހުރީ. 

ސަބަބުން ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ގިނަ ރަށްރަށުގެ ފެްނ އިތުރަށް ތަޣައްޔަުރެވގެން ދިޔައީ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެ 

އަޅުަގނޑުމެން މި އައީ ފާޚާނާކުރުމުގެ ނިޒާމު މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރަމުން އައިްސ، މި ދެންނެވިހެން ފާޚާނާތައް 

ނޑުމެންނަކަށް ޭއގެ ރަްއކާތެރިކަމެއް ނެތް. މި ދެންނެވި ނިޒާމާ އެއް  ގޮތަްށ ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 1050އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ރަށްަރށުގައި އެ މޫދަށް ހޮޅިއެޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށްރަށުގައި އަދި ފެން ފަށަލަ އަށް 
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ދިގެންދާ ފެން މަދުވެގެން ދިޔަ. އެހެންވީާމ، ޙަޤީޤަތަީކ ގެއްލުްނވި ކަުމގަިއ ިވޔަސް ރަށުތެރެއަށް ތަޣައްޔަުރެވގެން ހިނ

އަޅުަގނޑުމެން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި، ެއއީ ަސއިުޒގެ ގޮތުން ކިތަންމެ ކުޑަ ރަށަކަްށ ވިޔަްސ، ސަިއޒުގެ ގޮތުން 

ތި ދާންޖެހޭ ބޮޑެތި ރަށްތަކަށް ވިޔަްސ ާރއްޖޭގެ އެްއވެްސ ރަށަކީ މިެދންނެވި ފަދަ ޒަމާނީ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ނެ

ތަންތަނެއް ނޫން. އެކަން އެަބ ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ައވަސްކޮށް ސަރުކާރުން މި ޤާނޫނުގައި، ިމ ދެންނެވީ މި ބިލުގައި އޮްތ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބަެއއް   1055ސިޔާސަތާ އެްއގޮތަށް މި ކަންތައްތައް ރޭވޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަވަން. އަުޅގަ

ަގކުރެްއވި ފަދައިން މި ބިލަީކ ެއންމެ ރަނގަޅަށް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަށް ފެތޭ ގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަ

ތައްޔާރުކުެރވިފަިއ އޮްތ ބިލެްއ ނޫން. މީ ބޮޑެތި ަބއެްއ ޤަުއމުތަކުގަިއ އުފެދިފަިއ އޮންނަ ގޮތަށް ބަލާފައި ީމގަިއ ބޮުޑ 

ނޑު އޮންނަ ޤައުމަކަށް ބައެއް ބައްޓަްނކުރެވިަފއި މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅު  ނޑުމެންނަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަެއއް ކަ ގަ

ނޑުމެން މި އުފައްދާ ފެން، މި ދެންނެވީ ލޮނުފެން ފެނަށް ބަދަލުކުރުމުގައި  ނޑުން މިހާރަކަށް އައިސް އަުޅގަ ވެފައި ކަ

ނޑުމެން ިމައށްވުރެ ބޮޑަށް   1060މި ދެންނެީވ ، މި ބޭނުންކުރެވެނީ ލޮނުފެން ކަމަށް ވާހިނުދގަިއ އެަބ ޖެހޭ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ މި އޮތް ގޮތާއި ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލައިގެން މި ދެންނެވި ބަދަލުތަކަށް ވިސްނަިއގެން މި ބިލު 

ބައްޓަންކުރަން. އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގިއ މި ބިލަކީ ހަމަ މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލު ބަލައިގެންފައި 

ޖެހޭ ކޮމިޓީން މި ކުރައްވާ މަސައްކަުތގައި މިދެންނެވިހެން ރާއްޖެ ައށް މިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފެތޭ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ މި  ގޮތަކަށް މި ބަދަލުކުެރިވގެން ގޮސް މި ޤާނޫނަކަްށ ހަދަން. އާދެ! ކޮންމެައކަސް އަުޅގަ

 1065ބިލު ބަލައިގެންފައި، މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މި ދެންނެވިހެން މި 

ގެނެިވގެން މި ޤާނޫނަކަށް ވެގެންިދއުމަކީ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއްމު ޞިއްޙަތަށް އެިޅގެންދާނެ މުހިއްމު ފިޔަވަެޅއް 

 ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 1070`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން މަޑުްއވަރީ ދާިއރާގެ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ 

މި ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ެފނާ ބެހޭ ބިލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފެނާ ބެހޭ ބިލެއްތޯ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ 

ގެން މި އުޅެނީ؟ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެިރކަމާ އެކު ހަރުދަނާ އިޤްތިޞާދެއްެގ، ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް މުހިއްމުވެ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި ދުއިަސއްތަެއއްހާ ރަށް އޮތްއިރު މި  ބޭނުންވާ ކަންތައްތަުކގެ ބިލެްއތޯ އަޅުގަ

ސަރުކާރަކަށް ނޭނގޭނެ. ބާޣީ ސަރުކާރަކަށް ނޭނގޭނެ. އަދި ފުޅާ ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހާލަތު މި 

 1075ކޯލިޝަނަކަށް ެވސް ނޭނގޭެނ. މި ރާއްޖޭގެ ފެނާއި ނަރުަދމާގެ ހާލަތު އެންމެ ރަނގަަޅށް އެނގޭނެ ބަަޔކީ ދިވެިހ 

ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްެރޓިކު ޕާޓީ އަށް. ޚާއްޞަކޮށް އެ ޕާޓީެގ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާއި އެ ާޕޓީގެ ޕާލިމެ

މެންބަރުންނާއި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮންމެ ދުވަހަުކ ރާއްޖޭގެ އެތައް ރަށަކަށް ަދތުރުކޮށް، އެ ރަށްރަުށގަިއ 
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ހުންނަ ފެން ބޭނުންކުރަމުންދޭ. ނަރުދަމާ ނިޒާމު ބޭނުންކުރަމުންދޭ. މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކުން އެ ރަށްރަށުގެ ހާލަތު 

އެބަ އެނގޭ. މިކަންތައްތައް ހައްލުކުަރން ވެސް އެނގޭނެ ހަމައެކަނި ބަޔަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ނޑުމެން   1080ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަހަރު އިންތިޚާބުކުރެވޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރެްއގައި އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި ރައީސް، ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި އެކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ހައްލުކޮށްދޭނަން. ޢި

މެންބަރު ފާހަގަކޮށްދެއްވި ރާްއޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ފެން ަސޕްލައިކުރާ ވާހަކަ ާއއި ވާރޭުނވެހި ގިނަ ދުވަްސެވގެން ފެން 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ މިދިޔަ ބާޣީން ކުަޑ ދުވަ ްސޮކޅުގެ ތެޭރގަިއ ެއ ކަންަތއް ސަޕްލައިކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިރާ އިން އެކަން ެފނުނު. ހުޅުމީދޫ އަށް ފެން ހުސްވެގެން ފެން، މި ބާޣީ  ފެނުނު. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

 1085ސަރުކާރުން ފެން ފޮނުވި. ފެން ފޮނުވީ އަނގަމަތީ ޯދންޏެއްގަިއ އެްނވަތަށް، ފަިއބަރު ދޯންޏެއްގެ އެްނވަތަށް 

ުބނަނީ ހުޅުމީދޫ ރައްޔިތުން ަކއިރީ މީ ތި ބޭފުޅުން ބޯން ހުރި ފެނޭ. މި ފެން ބޯށޭ.  ފެންއަޅަިއގެން ޮގސް މި

އަހަރުވީ ައއްޫޑެގ  31އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެފން ހޯދަން. ފެން ލިބޭނެ ގޮތް ވެސް. ހޯދޭނެ ގޮތް ވެސް. 

އަހަުރގެ  31. ޮކބައިތޯ އޭރު ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ނަރުަދމާ އަޅައިނުދީ. ާރއްޖޭގެ ެދަވނަ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ

ސަރުކާރުަގއި ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނ؟ އޭރުެގ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޮކބައިތޯ؟ އޭުރގެ ހަުއސިން މިނިސްޓަރާއި އެންަވޔަރމަންޓް 

 1090އަހަރުެގ  3އަހަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން  31މިނިސްޓަރު ކޮބައިތޯ؟ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ެއއްވެސް ކަމެއް ނުވޭ 

ނުޑގެ ާދއިރާަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު ފެށި، ތެރޭގައި އަ ްއޑޫެގ ފެނާއި ނަުރދަމާގެ މަޝްރޫޢު ފެށުނު. އަުޅގަ

ފެންޕްލާންޓު ބެހެއްޓި، ތާންީގތައް ބެހެއްޓި، މަސައްކަތްަތްއ ފެށިގެން ބަޣާވާތަށްފަހު ވެިރކަން ަވއްޓާލުމަށްފަހު މިހާރު 

ަރށެއްގެ މަަސއްކަތް ފެށިގެން ުކރިއަށްދާ ވާހަކަ. ކޮންތަނަކުތޯ  34ދާުޅވި އެ މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓިފަ. ކޮބައިތޯ އެ ވި

ރަށެްއގެ، ަރއްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާލަން ޮދުގތަކެއް ހަދާނެ ކަމެްއ ނެތް.  34ފެށުނީ. ރަށެއްގެ ނަން ވިާދޅުވެދެްއވާ. 

 1095.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ފަށާފައި ހުރި ހުޅުމީދޫގައި، އަްއޑޫަގއި ފެުށނު ވާހަކަ ބުނަންޏާ ކާކުޯތ ޤަބޫލުކުރާނީ. އެމް.ޑީ

މަސައްކަތް އެހުރީ ހުއްޓިފަ. އަޅުަގނޑު މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ދިޔައިން ރ. މަޑުްއވަރީ އަށް، ރ. މީދޫ އަށް. 

މަޑުއްވަީރަގއި އެ ބޭފުޅުން ިވދާޅުވީ ސަރުކާރު ބަދަުލވިއިުރ، ބަޣާވާތަކުން ަވއްޓާލިއިރު ެއ ރަށުގައި ނަރުދަމާ ާއއި 

ސައްކަތްކުރުމަށް ސަރވޭކުރަމުންނޭ ދިޔައީ. ބަޣާާވތަށްފަހު އެކަން ހުއްޓުނީއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިހުން ފެނުގެ މަ

އަޅުަގނުޑ އެދެން، ފުާޅ ކޯިލޝަންގެ ތެރެއިން އެ ރަުށެގ ނަރުދަމާ އާއި ފެުނގެ މަަސއްކަތް ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް 

 1100ަގިއ 3:31ށުަގއި ކަރަންެޓއް ނެތް. އިންޖީނު ހުއްޓިފަިއ ހުރީ. އެ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ ބެލުމަށް. އެާއއެކީ އެ ރަ

ަގއި އަީއ. ެއ ރަށު މީހުން ބުނަމުންދިޔައީ  5:31ޖެހިއިރު ކަރަންޓު ގޮއްިސ.  4އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ރަށަށް ދެވުނީ. 

މަސްުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ  3ޭނ ކޮންމެ ދުވަހަކު މިހެންނޭ ދަނީ. ބާޣީ ވަޙީދު ެއ ރަށަށް ގޮއްަސ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބު

 3މަހުން،  6މަހުން  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓަން. މިހާރު  6ޖަނަރޭޓަރު ފޮނުވައިދޭނަމޭ. ފެނަކަ އިން ބުނޭ 

އަހަރުވަނީއޭ. އެްއވެސް ކަެމއް ނުެވއޭ. މީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތް. މުޅި ރާއްޖޭގެ ވެްސ  2މަހުން ގޮސް މިހާރު 
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 1105ގޮތް. މިކަން އެނގޭނީ ރާއްޖޭގެ ުދއިސައްަތެއއްހާ ރަށުގެ ހާލަތު އެނގޭ ބަޔަކީ އެމް.ީޑ.ޕީ. އެމް.ޑީ.ީޕ ހާލަތު ހުރި 

މެންބަރުންނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ކަރަންޓާ މި ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ވަަރށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. ެއ 

ރައްޔިުތން އުޅެމުންދާ ހާލު ވެސް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ.  ކަންތައްތަުކގައި ަރއްޔިތުން ުކރަމުންދާ އިހުސާސް،

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއކި ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުާރ ވާަހކަދައްކަމުންދާއިރު އިހަށްދުވަުހ 

ބުންޏޭ ތިމަންނަމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައެއް މެންބަރުން ޒިޔާރަތްކުރި ރަށެއްަގއި ބުނަމުންދިޔައީ ބާޣީ ސަރުކާރު

 1110ހަތަރުފަސް ކަޅުހަން ބަހައްޓަިއގެން ކަޅުހަމުން ފެންހޮޅި ގެ އަށް އަަޅއިނީއޭ. މިއީތޯ ފެްނ ގޭެގ އަށް ސަޕްަލއިކޮށްދޭ 

ގޮތަކީ. ިމއީތޯ ފެން ނެޓްޯވެކއް، ނޫނީ ފެނުެގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދޭ ގޮަތކީ. އަޅުަގނޑު ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް 

ރަށުގެ ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އެީކ  21އަހަުރ ތެރޭގައި  3މް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ންވަނީ އެދަންނަވާލަން ބޭނު

ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވާނީ  31ފެބްރުއަރީގައި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ަވްއޓާލިއިރު  7ނިންމާލެވުނޭ. 

ނޑުމެންގެ  ޖޭގެ އާބާދީގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގެ ބަޖެޓުަގއި ރާއް 2113، 2112ފެށިފައޭ. އަޅުގަ

 1115ވާނީ ޤާއިމުކުެރވޭނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަަވއިލެވިފަ. އެ ޕްޭލން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި، އެންވަޔަރމަންްޓ 

އި ގެ އަށް ދާްނވީ. މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ވާނެ. ަބޣާވާތުގެ އަހުލުވެރީންނަށް އެ ތަންފީޛުކުރަން ނޭގެންޏާ އިްސތިޢުފާދީފަ

 5ވަނަ ުދވަހު މި ރާއްޭޖގަިއ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަްނ ާޤއިމުވެ، ައޅުަގނޑުމެންެގ  7އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ސެޕްޓެމްބަރ 

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށްދޭންނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

 1120 

 ވާހަކަދެއްެޖވުން: މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

 `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ފެނުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1125ދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަ ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތުއަުރާވފައިވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މަޑުކޮށްލަ

އެްއ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަަކއި މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުައރުވަން. މައްޗަްނގޮޅީ ެދކުނު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 1130 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަން ޅީމައްޗަންގޮ 
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އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ މި ތަނުގެ ގަާވއިދުގެ މަތިން އޮންނާނެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިފައިވާ 

މީހުންނަށް ދީފައި ދެވަނަ ފުރުޞަތު ދޭން ފަށަން. އެހެންވީމާ، ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިފައި ތިބި މީހުންނަކަށް 

ނޑު ހަތަރުދަ  މު ނިދާފައި، ދުވާލު ހަތަރުދަމު ނިދާފައި އައިސް ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ެއދިގެން ެއގޮތަކަށް ނުދެވޭނެ. ރޭގަ

 1135 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ިނޒާމާ ބެހޭ މައްަސލަ އެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ވަރަށް ގިނަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ؛ 

ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އެބަ ތިްއބެވި ވާހަކަދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަ. އެހެންކަމުން  15ގާތްަގނޑަކަްށ 

ނޑުމެން ޢަމަލުުކރަމުން އަންނަ އުސޫަލކަށް  އަޅުަގނުޑ ހަމަހަމަ އަށް ުފރުޞަތުދެވޭތޯ ބަލަމުން ގެންާދނަން. އަުޅގަ

ނޑު  1140ފުރުޞަތުއަރުވާަފިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  އެްއވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަން. އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަ

 ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމަށް މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްެޖވުން: މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

ނޑު ވާހަކަ އަިދ ފަށަނީ މި. ފަށައިގެން ޮގސް ނިންމާ ހިސާބަށް އައިމަ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 1145އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނިންމާނަން. އާދެ! ހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަަކ ދައްކަމުންދާއިރު ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ވެސް ލިބެން އެބަ 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތްއ ދެކެވިއްޖެ. މި ޤާނޫނުން  ޖެހޭ. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

މަކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި ފާގަިތކަން ގެނެސްދޭނެ. ހަމަހަމަކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަރއްޔިތުްނނަށް ހަމަހަ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު އެންމެ މުހިއްމު  ފާގަތިކަން ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި މިހާރު މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން އަުޅގަ

 ތެރޭަގއި ކިހިނެއްޯތ މަސައްކަތްކުެރއްވީ...އަހަރުދުވަހުގެ  3ކަމަކަށް ބޭނުންވާނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރަށް ލިބުނު 

 1150 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް 

ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި މިލަންދޫ  ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވާ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.   

 1155 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ
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ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް. މީގެ  ރިޔާސަތުން ކަންތައް ކުރަނީ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވެއްެޖއްާޔ އަޅުގަ

 1160ކުރީަގއި މިތާ ގަވާއިުދގައި ަހމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެއްެވސް މެންބަރަކު ހުރި ކަމަށް 

ވަންޏާ ދެވަނަ ފުރުޞަތުަގއި ހުރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭ ރިޔާސަތުން. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަްއވާފައި 

ނޑަށް ސާފުޮކށްދެއްވުން އެދެން.  އޮތީ  މީގެ ކުީރގަ. ރައީސް ިމައދު ކަންތައް ތި ކުރަްއވަނީ ކިިހނެއްކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1165މިއަދު ވެސް މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ، ިއއްޔެ ވެސް މަސަްއކަތްކުރި، އަދި މާދަމާ ވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ މި ތަނުަގިއ 

ންނަ އުސޫލަށް. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން. އެްއވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަްށ ޢަމަލުކުރުމަށް އޮ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވާަފއިވާ ިޢއްޒަތްތެިރ  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުދިނުން ަލސްކުރާކަށް ނެތިން. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

 ނިާޒމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން ތި ހުށަހެޅުއްވީ. މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމަށް މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ. 

 

 1170 ވާހަކަދެއްެޖވުން: މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދާދި ދެންމެއަުކ ާވހަކަފުޅުދެއްެކވި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ުހޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ކަފުޅުގައި އެ ވިދާުޅވި ކަންަތއްތަކާ ދޭތެރޭ ައޅުަގނޑުމެމން ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުގެ ާވހަ

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި މިވެނި ވަރަކަށް ރަށެއްަގިއ ނަރުދަމާ އާއި ފެނާއި ޤާއިމުކުރަން ފެށީމޭ. އެ ކަންތައް  3އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ނޑުމެން މި ކުރަންޖެހޭ ސުވާލަކީ ހަމަހަމަ  ކޮށްތޯ އެ ކަންތައް ފެށިފައި އޮތީ؟ މި ޤާނޫނު... ކުރީމޭ. މިހާރު އަޅުގަ

 1175 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮްށލަދެއްވާ. އަނެްއކާ ނިޒާމާ ބެޭހ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެުޅއްވުަމށް ޓަކަިއ މާފަންނު ދެކުނު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 1180 މީ މައްސަލަ()ނިޒާ

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ބިލަކަށް ވާހަކަ އެއް ނުދެްއކޭނެ. މިއީ 

އެޖެންޓު. މި ހުށަހެއްނޭޅޭނެ. އެ ޕާޓީގެ މެންބަރެއް އިޒްރޭލް ފެން ޕްލާންޓު ވިއްކަން؛ ތަސްމީނަކީ ފެން ޕްލާންޓުގެ 

 1185މީޓަރަށް ވުރެ ތިލަކޮށް ނުކޮނެވޭނެ ކަމަށް، ރައްޔިތުން  35ވާހަކަދަްއކަނީ. އިޒްރޭުލގެ ފެން ޕްލާންޓު ވިއްކަން މި އޮތީ. 
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ނޑު ނުހެއްދޭނެ ގޮތް ހަދައި ފެން ޕްލާންޓު ވިއްކަން. މައްސަލަ އެއް އުަފއްދަިއެގން ފެން ޕްލާ ންޓު ވިއްކަން ދަ

 ތަސްމީން ބަލައިދިޔަ މީހުންނާއި އެޖެންޓުންނާ، މިއީ ތަޙްޤީުޤކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވާީނ ތި މައްސަލަ އަށް ރޫލިން   1190 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިއީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ކުރިންވެސް އަުޅގަ

އެއް އަުރވާފަ. އެހެންކަމުްނ އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. މިހާރު ވާހަކަދައްަކަވމުން ގެންދަވާ ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 

 ވާހަކަދެއްެޖވުން: މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

 1195ސް ލަބީބު އެ ވިދާޅުިވ މަފްހޫމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭެގ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ދެންމެަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއލްޔާ

ނުޑމެންނަށް އެނގުނު ކަމަކީ  ރަށްތަކުގައި ފެާނއި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދިޔައިރު އަުޅގަ

ގަިއ އެިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ހއ. ކެލާ 

ނޑު މަަސއްކަްތކޮށްގެން؛  ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ ވާހަކަ ލިެޔފަ އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރ އިބްރާހީމް މުޙައްަމދު ޞާލިޙު، އެ ބޭފުާޅ ވެްސ 

ނޑުމެންނަްށ...އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްބާރުލު  1200 ންދެއްަވއިގެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި އަނެއްާކެވސް މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ 

 އަށް ފުރުޞަތު އެބަ އަުރވަން.

 1205 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މިލަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮްށ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 1210ކަންތައްތައް ތި ކުަރްއވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫނޭ. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް މިތާގައި މެންބަރުން އެދިފައި ތިއްބާ ހެދުނު 

ޖަހާއިރަށް މަޖިލީހަށް ައއިސް ފިތައިލާަފއި ެދވަނަ  11ޖަހަނީ.  12ްށ ައިއސް އެދިފަިއ ތިއްާބ، ަގއި އަންނަ ގޮތ8:31ަ

ފުރުޞަތު، ތިންވަނަ ފުރުޞަތު ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަުތދިނުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ އުޫސލެއް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެިރ 
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ންތައްަތއް ކުރުމަށް ދަްނނަވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ރައީސް. ީމގެ ކުރިްނވެސް ަކންތައްތައް ކުރަމުން ދިޔަ ގޮަތށް ކަ

 މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 1215 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު އަޅުަގނޑު ވާނީ ތި ވިދާޅުވި ނުކުތާ އަށް ރޫލިން އެއް އަުރވާފަ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުުރޞަތު އެރުިވ ޢިއްޒަތްތެިރ ދަންނަވާނީ، އަުޅގަ ނޑު ކުިރއަށްދާނީ ހަމަ ކުރިންވެސް ައޅުގަ

 މެންބަރަށް. ތި ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމީ މައްސަލަ ެއއް ނޫން ކަމަށް. 

 1220 

 ވާހަކަދެއްެޖވުން: މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

މީދުުކރަން ރިޔާސަތުން ަވގުތު ަބލާއިރު އެްކސްޓްރާ ޓައިްމ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު އުއް

އަހަރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު އެ  3އަޅުަގނޑަށް ލިބޭނެ ކަމަށް. ކޮންމެއަކަސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަފރާތުން މި 

ހަޅާފަ އެއް. ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަން ލިބުނު ބަޖެޓުގައި ނެތް ކެލާގައި ނަރުދަމާެގ ވާހަކަ ހުށަ

 1225އެހެންނަމަވެސް ެއއީ ސަރުާކރުން ހުށަނާޅާ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. މިތާ ޕާލިމެންޓުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެންނާ އެކު މަސަްއކަތްކުރަްއަވއިގެްނ، ޚާއްޞަކޮށް ހިންނަވަރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  މެންބަރުން އަޅުގަ

ީރ ގްރޫްޕގެ ލީޑަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ އެއްބާުރލުމާއެކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެޓް

ކެލާަގއި ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތައް ވެސް ހިމެނުނު. އެހެންނަމަވެސް އެއީތޯ އެ ަކންތައް ވާންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. 

މަސައްކަތްޮކށްގެން ހަމަހަމަކަން ގެނެވޭތޯ  އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުން ަކމެއް ހުށަހެޅީމަ މަޖިލީހުގައި ތިބި މެންބަރުން 

ނޑުމެންނަށް   1230މަސައްކަތްކުރަްނވީތޯ؟ އެހެްނ ނުވާ ތަން އަޅުަގނޑަްށ މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

 އިރާދަކުރެްއވީތީ މި އަހަރުގެ ަބޖެޓުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކަ

 1235 ކުރިން ވިދާުޅވެފަިއވާ މައްސަަލ ނޫން އެހެން މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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 1240އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކުރިން އަޅުަގނުޑ ދެންނެވި ަމއްސަަލ ެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ ައކީ ަމއްސަލަ ޢި

ނޑުބިންތަކުަގއި މިހާރު  ނޑުބިންތަުކގަިއ، މީ ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އަކީ. ދަ އުފައްދަިއގެން ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ދަ

ނޑުވެިރކަންކުރާ މީހުން  ޑިއަށް ކޮނެގެން ނޫނީ ފެން ނުނެގޭ ގޮތަށް އޮތީ. އެ ގޮތަށް މައްސަލަ މީޓަރަށް ވުރެ އަ 35ދަ

ގިނަކޮށްފަިއ ިއޒުރޭލާ ގުިޅގެން ފެން ޕްލާންޓު ގެންނަން. ިއޒުރޭލުގެ ފެން ޕްލާންުޓ އެެޖންޓަކީ ތަސްމީނު. ވިސާމުެގ 

އީސް، އޭނާ ރިީސވްކުރަން މަންމާފުޅު ދިޔައީ ބަލައި ެއއަރޕޯޓަށް. މި މައްސަލަ ަތޙުޤީޤުކޮށްދޭށޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ 

 1245 ދިޔައީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު، ތީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން ިތ ހުށަހެޅުއްވީ. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ެއއްަޗކީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ޖަލްސާގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަްށ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 1250ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތުދެއްިވްއޔާ ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ަޖލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިައކަްށ ނުގެންދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި އެޖެންޑާަގއި މި އޮތީ  ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެއްބާރުލުންދެްއވާ. ިމއަދު އަުޅގަ

މެ މައްސަލަ ެއއް. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ ނިންމުމަށް ޓަކައި ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ތަންދިނުމަކީ އެދޭ އެން

ކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވަން. މިހާރު ވާހަކަދެއްެކވުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވާަފއިވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ކުިރއަްށ 

 ގެންގޮސް ނިންމާލުމަށް. 

 1255 

 މަޢުޞޫމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

އަހަރުދުވަުހ ވެރިކަންކުެރްއވިއިރު ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރެވިަފއި ނެތް.  3އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ، އެމް.ޑީ.ޕީން 

. ބާރަށު ދާއިާރގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބާރަށު ދާއިރާ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ާދއިރާ އެއް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ޝިފާޒު، އެ މަނިކުފާުނެގ ދާއިރާ އަށް ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން ކަމެއް ނުކޮށްެދއްިވ. 

 1260ބާރަށުގައި ވެސް ނަރުދަމަ އެްއ އަޅައިނުދިން. އުތީުމގައި ެވސް ނަރުދަމަ އެއް އަަޅއިނުދިން. އެ ކިހިނެއްެވގެންތޯ؟ ެއީއ 

ނޑުެމން މިހާރު މި ޤާނޫނުން މި އެ ބޭފުޅާ އެމް. ޑީ.ޕީެގ ދިފާޢުގައި ަވކި ކަންތަެކއް ނުކުަރްއވާތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަަމކީ ދެން އަންނަ ސަރުކާރެއް، އެ ކޮންމެ ބޭފުޅެއް ހުރިކަމުގައި ވިަޔސް، ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ައޔަްސ 

އް ޕޮއިންޓަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބަެއްއ ހަމަހަމަކަމާއެކު ކަންތައް ދާނެ ކަމަށް. ދެން އަނެ

މެންބަރުން ވަރަށް ގިނައިްނ ތޮރުފައިގެން ފެން ނަާގ ވާހަކަ ދަްއކައިފި. މިހާރު ބޯހޯލް ކޮންސެޕްޓަކީ މީ 

 1265އޮންނަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެންޖެހޭ ކޮންސެޕްޓެއް. ރާއްޭޖގެ ަރށްތަކުގެ ފެން ފަށަލަ ވަކި ުފންމިނެއްގައި މި

ނޑުަހއްދަން ބޭނުންވާ ފެންކޮޅު ބޭރު ކުންފުންޏަކުން ނަމަވެސް، ފެން ނަގާ ކުންފުންޏަކުން  ނޑުވެރިންނަށް ދަ ދަ
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އަިއއްސަ ފެން ފަށަލަ އިްނ ދަމާލީމަ ގަހެއް ވެސް ުނހެއްދޭނެ. ބަގީާޗ ެއއް ވެްސ ނުހެދޭނެ. މޭވާ ެއއް ެވސް 

ވަރުކޮށްެދނީ ބޯހޯލެއް ފުންކޮށް ތޮރުފައިގެން ފެންނެގުން. އެީއ ނުހެދޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުން މި ކަށަ

އަޅުަގނޑުމެން އަލަށް ކުރަން ގަސްތުކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. ދުނިޭޔގެ ޖަޒީރާ ަޤއުމުތަކުަގއި ެއކަންތައް ކުރަމުން 

 1270ަމނައިގެން ހުރި ކަންތައްތަެކްއ އަންނަ ގޮތް. އެހެންވީާމ، މިފަދަ ޓެކްނިކަލީ ަޝއުންޑިން ަމފްހޫމުތަކެއް މީގެތެރޭަގއި ހި

ވެސް މި ބޭފުޅުން ހަމަ އޮޅުވާލަިއގެން ވާހަކަަދއްކަނީ. ަވޅުކޮނެގެން ފެން ނަގާ ވާހަަކ އެއް ނޫނޭ މީގެ މި އޮތީކީ. 

ނޑުމެން އެބަ ނިްނމަންޖެހޭ. އަނެއްކާ ތަރުތީބަށް އެބަ ަކނަޑއެޅެންޖެހޭ. ކެާލ  އެހެންވީމާ، ކޮންމެއަކަްސ މި ބިލު އަުޅގަ

ޔިތުން ވޯޓުލީ ގޮތަކުްނ ކެލާގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުން މަޙުރޫމުވެގެންނުވާނެ. ކުރިްނ ރައް

ރަށުެގ ގޮތުަގއި ކެލާ ހިމެނުނު. ހިމަނާފައި ުކއްލިއަކަްށ ެއ ލިްސޓުން ކެލާ އުނިެވއްޖެ. އެފަދަ  6ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ 

ނޑުމެން   1275އެބަ ޖެހޭ ހުއްޓާލަން. ޤައުމީ ޕްލޭނެްއ ޮއވެގެްނ އެ ޕްލޭްނގެ ދަށުން ކަންތައްތަްއ ކުރުމުެގ ފުރުަޞތު އަުޅގަ

އެ އަންނަ ތަރުތީބަކުން ކަންތައްތައް ވާންޖެހޭނެ. ކެލާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ، ފިއްަލދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް، 

ދޭންޖެހޭނެ. އެމް.ޑީ.ޕީން އެ ވަށަފަރު ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ އެ ބޭފުޅުންގެ އަސާސީ ޙަްއޤުތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮށް

 ވިދާޅުވާ ރަށްަތއް ފަށަިއގެން ދިޔައިރު ކޮންމެ...

 

 1280 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 `. ޝުކުރިްއޔާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަލަ އެއް ހުަށހެޅުމަށް.މަޢުޞޫމު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު

 1285 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަޢުޞޫމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އާދެ، ައޅުަގނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލަ އެއް މި ނެގީ، ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް ލިބިފައި އޮތް ަވގުތު ހުސްވީތޯ އަހާލަންެވގެން. ެއ 

 1290 ވަމުން ަވގުތު ހުސްކޮށްލީމަ ދެން އެ ނިމުނީތޯ؟ އެހެންތޯ؟ކިހިނެއްވެތޯ؟ އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުުޅން ހަޅޭއްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ނެންގެވި މައްސަލަ އަށް ަދންނަވަން އޮތީ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ވަ  ގުތު ހަމަވެގެން އެ ދިަޔއީ ދެންމެ އެހެންނަމަވެސް ޑީ.އާރު.ޕީ ައށް މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

 1295ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަެދއްކުމާ ެއއްކޮށް. އެހެންކަމުްނ ފުރުޞަތުއަރުވާަފއިވާ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު، ތިމަރަފުށީ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް. 

 

 ރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ވާހަކަދެއްެކުވން:ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު ވާހަކަ ެފށުމުގެ ކުރިން މި މަޖިލީހުެގ  `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑު ކުާރ އިލްތިމާސަކީ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް   1300އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މި ފާޅުކުރަްއވަ ން ބޭނުންފުޅުވާ ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަުތދެއްވާށޭ! ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ ފެނުގެ ބިލު. ފެނުގެ ބިލަކީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އެންމެހަިއ 

ވޭ، އެންމެ މުހިއްމު ސުވާލެއް އުފެދޭ ބިލު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިއްމުކަން ދެ

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއަކވަމުން ވަަޑއިގަންަނވާ އެންމެހައި މެންބަރުން ވެސް އެ ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުަރއްވާ ިސޔާީސ 

 1305ުކރަމުންދާއިރުގައި ައޅުަގނުޑ ވިސްނުމަކުން ރައްޔިތުންނަށް މި އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގޮސްފައިވާ ގޮތް ހާމަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވޭތުވެދިޔަ ސަުރކާރުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ިމ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

 އަހަރު ތެރޭގައި ެވސް އަދި ވޭތުވެދިޔަ  31ވަނީ އިހުމާލުވެފަ. އެއީ މިއަުދ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ. 

ނޑުމެްނ  3ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގެ  އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް އަދި މިހާރުވެސް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންެވފައިވާ މި އަސާީސ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަނީ ސަރުކާރުތަކުން އިހުމާލުވެފަ. 

 1310 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް...

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި؛ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލައްވާ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ 

ނޑު މި ވަނީ  ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. މިހާރު އަޅުގަ

 1315ން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އަށް ފުރުޞަުތއަރުވާފަ. އެހެންކަމުން އިތުރު އެހެން މައްސަލަ ެއއް އުޭޅ ފަހަރެްއގެ  މަތި 3

 ކަމަށް ވަންޏާ ހުށަހެޅުމަށް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 1320 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 3އަހަރޭ. ދެން ރައީސް ނަޝީދުގެ  5ކޮށްަފއި ވަީނ ރިޔާސީ ދައުރަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާން

އަހަރު އެ އޮތީ  3އަހަރު ލިބުނީ.  3އަހަރުގެ ތެރޭން  5އަހަރެކޭ ނުބުނެވޭނެ. ރިޔާސީ ދައުރު ފުރިހަމަ؛ 

 31ރެވުނޭ. އަހަރން ނުކު 3ސާޅީސްފަންސާސް ނަރުދަމާ ނިޒާމު އަޅާފަ. ބޯފެން ލައިދީފައި އެ އޮތީ. އެތައް ބަިއވަރު، 

 5އަހަރޭ، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން  5އަހަުރ ނެތް އެންމެ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް. އެހެންވީމާ،  31އަހަރު ނުކުރެވޭ. 

 1325އަހަރުދުވަސް. ކާޅު އައިސް ކޮށްޖެހީ. ސީދަލަށް  3އަހަރުދުވަސް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ލިބުނީ 

ނޑުމެން ލިޔަންޖެހޭނެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަަމކީ...ބުނެދޭން. ޔައުމިއްޔާ އަށް ޓަަކއި އަޅު   ގަ

 

 

 

 1330 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދައްަކވަން 

ަނވާ ފުރުޞަތުަގއި ކުިރއަށް ެގންދެވުމަށް ދަންނަވަން. މިހާރު ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑައިގަން

 އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު އަުރވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލުމަށް. 

 

 1335 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ މާޙައުލާ ނުގުޅޭ ކަންތައްަތކެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބިލަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މި ބިލު

ނޑުމެން  އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ގިނަ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުން އެ ފާޅުކުރެްއވީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަޅުކޮން ނަ ުއސޫލުން ކޮނުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި ަވޅުކޮުނމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ލިބިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. ވަިކ ވަރަކަްށ ވުރެނ ޮބޑަށް، ަވކި ވަަރކަށް ވުރެ ފުންމިނަށް ތޮރުފައިގެން ފެން ނެގުުމެގ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެީއ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތެއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރުެވްސ   1340މައްސަލަ ައކީ އަުޅގަ

ޖޭަގއި ޭގގޭަގއި ވަޅުހަދަިއގެން ފެްނ ނެގުމުެގ އުސޫުލ އޮންަނންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެން ާރއް

ނޑުމެންގެ  ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބިލުަގއި މި ވާ ގޮތުން މި ޤާނޫނަކަށް ވެގެްނދާއިރުަގއި އަުޅގަ

 211ދުވަސްތަުކގެ ތެޭރގައި ވެސް ރާއްޭޖގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން މިހާރުވެސް އަދި ކުރީަގއި ވެސް އަދި ވޭތުވެިދޔަ 

ރަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ާޤިއމުކޮށް މިހާރު މާލޭގައި މި ެދމުންދާ ފަދަ ފެނުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަމެްއ 

 1345އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ބަޖެޓަކު ނެތް. އެހެްނވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މީގައި ިމވާ ކަންަތއްތަަކކީ 

ނޑު އަ ޅުަގނޑުމެްނގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަމާ އެްއވަރަށް ބަޖެޓުކުރެޭވ ނުވަތަ ހުށަހެޅޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ
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ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވޭުތވެދިޔަ ދުވަސްަތކުަގިއ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި އަސާސީ ޚިދުމަތް؛ ފެނުގެ 

ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުތަކުން މަަސްއކަތްކޮށްފަިއވާކަން ައޅުަގނޑު ޚިދުމަތާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރު

ނޑުމެން  ޤަބޫލުކުރަން. މިހާރު ދުނިޔެ އަކީ ެއއް ބަޔަކު އަނެއް ބަަޔކާ ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔެައކަށް ވާއިުރ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިމ ނޫނަސް ދުނިޔޭގެ ުމއްސަނދި ޤައުމުތަކުން، ުމއްސަނދި ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާިރ   1350އުޫސލުން އަުޅގަ

ޚިދުމަތްތައް މި ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބިކަން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅަގނޑަށް އެނގޭ. 

އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް ސަުރކާރުތަކުން މަސަްއކަތްކޮށްފަިއވާ ގޮތަކީ އެ ަބއެްއގެ ަމސްއޫލު ފަރާތްތަކެްއގެ ޖީބަްށ 

ކަމަށް ވަންާޏމު އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަަވސްނުކޮށްީދފައި ވަނީ. ިމއަދު ައޅުަގނޑު  އެްއޗެއް ނުލިބޭ

މި އޮތް ސަރުކާރަށް މި ގޮވައިލަނީ ދުނިޔޭގެ މުއްސަނދި ކުންފުނިތަކުން މިހާރުވެސް ގޮވަމުންޮގވަމުން އެ ދަނީ 

 1355ިވޔަފާރި އުސޫލުން ރަށްރަށުަގިއ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭަގއި މި އަސާސީ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  ޤާއިމުކޮށްދޭށޭ ތިމަންނަމެން މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، އެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ޅުވިފައި އޮންނަ ގޮތަކަްށ މި ބިލުގައި އެފަދަ ވާހަކަތަެކއް ެވސް؛ އަދި އެހެން ކުްނފުނިތަކަށް ވެސް ފުރުޞަތު ހު

އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގެ އާާބދީ އެންމެ ކުޑަ ރަށަށް ވެްސ ފެނުގެ ޚިދުމަތާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް 

އިންތިޒާމުވެަފއި އޮތުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިުލގައި ވަރަށް 

ނުޑ ޤަބޫލުުކރާ ގޮުތގައި ނަރުދަމާ ނިޒާެމއް ނުވަަތ ފެނުގެ ނިޒާެމއް މުހިއްމު އެ  1360އް ުނކުތާ ެއއް ެއބަ އޮތް. އަުޅގަ

ނޑު ދާއިާރގައި  ޤާއިމުކުރުމަކުން އަދި ަރއްޔިުތންނަށް އެކަން ފުރިހަމަވީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިާރގައި އަުޅގަ

ގެ ނިޒާމު އެބަ އޮތް. ތިމަރަފުށީގަޔާއި ކޮޅުމަޑުލު ގުަރއިދޫަގއި އެަބ ހިމެނޭ ތިން ރަށުގެ ތެރެއިން ދެ ރަށުގައި ނަރުދަމާ

އޮތް. އެހެންނަމަވެސް މި ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެންމެ ބޭނުންވާ ވަސީަލތްތަކެއް ނެތް. ދެ ުދވަހުން 

ލާުކވެފަ. ޕަންޕުކުރެވޭނެ ގޮތެްއ އެއްުދވަހު، ހަފްތާއަކު އެއް ަފހަރު ގުރައިދޫގެ ނަުރޒަމާ ނިޒާމުގެ ޕަންޕު އޮންނަނީ ހަ

 1365ނެތް. މަރާމާތުކުރެވޭނެ ވަސީލަތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަދި ހަމައެކަނި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރިޔަަކސް މި ކަމެއް 

ނޑުމެންގެ  ފުރިހަނަވީކީ ނޫން. މެއިންޓެަނންސްކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތަކާ ައދި ކުރެވޭނެ ފަދަ ޤާބިލިްއޔަުތކަން ވެްސ އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި އަދި ަހވާލުެވގެން ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް އުފައްދަން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއަުދެގ 

ނޑުމެންނަށް ވަސީލަތްަތއް  ސަރުކާރުން ވެސް ައޅުަގނޑު ގޮވާލަނީ މި އަސާސީ ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ތަކުން އަިދ މުއްސަނދި ކުންފުނިތަކުްނ ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޯޕޒަލްތަްއ ނެތްކަމުގައި ިވޔަސް މުްއސަނދި ޤައުމު

 1370ޤަބޫލުކުރައްަވއި މި އަސާީސ ޚިދުމަތް އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ދެއްވުން. ޝުކުިރއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތީ ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދަށް. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން އޮ

 1375 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަަކކޮޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުުމގެ ފުރުޞަތު މިހާރު މި އަރުވަނީ. 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގެ ވާހަކަިއގެން ކުރިއަްށދިއުމުގެ ކުރީަގއި ޕީ.ޕީ.އެމަްށ ވަގުތު އޮތީ ކިހާވަަރކަށްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު

 ވިދާޅުވެެދްއވައިފިްއޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ޝުކުިރއްޔާ. 

 1380 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ގެންދިއުމަށް މި މިނެޓު. އެހެންކަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަޮކޅު ކުރި 12ޕީ.ޕީ.އެމަށް މިހާރު ބާކީ އޮތީ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަނީ. 

 

 1385 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފެނުގެ ބިލެްއ މި ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ާވހަކަދެކެޭވއިރު، ިޢއްޒަތްތެރި 

ންބަރުން މިތާގައި ކަންބޮުޑުވންތަކެއް ފާޅުކުެރްއވިއިުރ، ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރައީސް. ަބއެްއ ޢިއްޒަތްތެިރ މެ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ހިތްހަމަޖެހުންތަކެއް ވެސް ފާހަގަކުރަްއަވއިފި. ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅާ އަދި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ބޭނުންވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެްއކެވި 

ނޑު ާތއީދުކުރަމޭ. ފެނުެގ ބިލެއް ައޅުަގނޑުމެންެގ މި   1390މެންބަރުގެ ޙަސަން ލަޠީފު އެ ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުެގ ރޫހަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން އެަބ ޖެހެއޭ ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަ އަދި މި މަޖިލީހުން  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު އަުޅގަ

ފާސްކުރަން ސަރުކާރަށް ފެުނމުގެ ބިލަކާިއ ިއވުމުެގ ބިލެްއ ވެސް ަތއްޔާުރކުރަން. ެއއީ ފެނުގެ ވަޢުދުތަަކކީ، ފެނާިއ 

ނަރުދަމާގެ ވަޢުދުތަކަކީ ކޮންެމ ސަރުކާރެްއގައި ވެސް ވަމުންދާ ވަޢުދުތަކެއް. ކޮށްދޭނެ ކަަމށް ބުނެ، އެކުލަަވއިލަމުންދާ 

އް. އަދި ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ބަޖެޓުގައި ޖަހަމުންދާ ހިސާބުތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެ ޕްލޭންތަކެ

 1395ކަންކަން ފޯރާ ހިސާބަށް ަނއިސް ަރއްޔިތުން ނާުއއްމީދުަވމުންދާ މައްސަލަ އެްއ މި މައްސަލަ ައކީ. ޢިްއޒަތްތެރި 

ކަްށ މިހާރު މި އޮތީ ވެފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހެން ރައީސް. ފެނުގެ މައްސަލަ އަކީ ފެނުމުގެ މައްސަަލއަ

ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ބޮޑެތި އެއްިޗއްސަށް ބޮޑެތި ރާޭޅ، ކުދި އެްއޗިްއސަށް ކުދި ރާޅޭ ބުނާ އުސޫލުން ކަން 

ނަންޖެހޭނީ ކުރާކަމުަގއި ވަނީ ވިްއޔާމު ހަމަގައިމު ެވސް ފުަވއްމުލަުކގަިއ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު މިހާރު އޮން

ޤާއިމުކޮށް ނިމިފަ. ފުވައްމުލަުކގެ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްގެ ވާހަކަ ސަރުކާރުން އިޢުލާނުކުރީ، ދިވެހި ދައުލަތުން 

ނޑު ަހނދާންވާ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާމު. އަިއ.ޑީ.ބީން  2114އިޢުލާނުކުރީ   1400މިލިއަން  7.4ވަނަ އަަހރުގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ
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ަދށުން މަސައްކަތް ފަށައިގަީތ. ހަމައެއާެއކީަގއި ުކވޭތުގެ ައލްހަބްޝީ ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ  ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީެއްއގެ

ސަރވޭކުރުމަށް ޓަަކއި ހަވާުލކުރެިވގެންދިޔައީ. ދެން، ސުާނމީ ކާރިސާ އަށް ފަހު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤގެ ުދވެލި 

ސައްކަތް ހިނަގިއގަތީ. ހަްބޝީ މީހުން އެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިގެން އަިއއްސަ އަނެްއާކވެސް ކުިރއަަރއިގެން ދާންފެށި. މަ

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ. އަދި އެ ީމހުންގެ ރިޕޯޓު ދިވެހި ދައުލަތަްށ، ދިވެހި ސަުރކާރަށް ހުށަހެޅި. އެ ރިޕޯޓު އެގޮތް ިމގޮތަްށ 

 1405ގެ އަތުަގއި ެއ ރިޕޯޓުތަްއ ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން ބޭރުެވެގން އަިއއްސަ ުފވައްމުލަުކގެ ަރއްޔިތުންެގ ތެރެއިން އެތައް ަބއެއް 

އެބަ ހުރި. ސަރވޭކޮށް ނިމިފައި އޮތީ. ދައުރު ބަދަލުވެއްޖެ. އާ ވެިރކަމެއް އަުތވެއްޖެ. ދެން ފެނިގެންދިޔަީއ 

އަނެއްާކވެސް ސަރޭވކުރުމުގެ ވާހަކަިއގެ މަންޒަރުަތކެްއ، ައުޑތަކެއް. ދެން ހަވާުލކުރެިވގެންިދޔައީ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ 

ނޑި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރެްއިވ އަށް ފުަވއް މުލަކުގެ ބޯފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިުމކުރުމުގެ ތަޅުދަ

މަންޒަރު. ދުވަހުގެ އިރުޮއްއސިއްޖެ. އާ ުދވަހަކަށް އަިލވިލިއްޖެ. ފެނިގެންދިަޔއީ ިއިވގެންދިޔައީ ަބިއވޯޓަރ ކިާޔ 

 1410ފުްނޏަކާ؛ ސަދަން ޔޫޓިލިީޓ ިލމިޓެޑު ކިާޔ ކުންފުންޏަކާ އިނގިރޭިސވިލާތުެގ ކުންފުންޏަކާއި ޔޫޓިލިޓީ ިކޔާ ކުން

ޖޮއިންޓުވެންޗަރ އުސޫލުން އަނެއްާކވެސް ުފވައްމުލަުކެގ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް  

އޮތް. ވަރަށް  ފަށަންއުޅޭ ވާހަކަ. އަނެްއާކެވސް ސަރޭވކުރަން ފެށި. އެކަަމކު ސަރވޭ ރިޕޯުޓ ރަްއޔިތުންެގ އަތުަގއި އެބަ

ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ އޮތް. ފެނުގެ ނިޒާމު ަވކިން އެަބ އޮތް. ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ަވކިން އެބަ އޮތް. ެއކި ވަިކ 

ގެތަުކގެ ނަންތަކާއި ފަުޅގޯިތތަކަށް ދަންދެން ސަރވޭކޮްށ ނިމިފައި އޮތީ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަިދވެސް 

 1415ޒާތުގެ ކަންތައްަތއް ކޮށްދޭން ވަޢުުދވެ، އެހެންނަމަވެސް އެ ކަްނކަްނ ސަރވޭކުރުުމގަ. ދެން ރައްިޔތުންނަށް މި

ފޯރުކޮށްނުދެވި ދިޔައިމާ ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަރއްޔިުތން ވެރިކަން ބަދަލުކުރާނެ. ައދި މިއަދު މި އޮތް ސަރުކާރު 

ސް އަދި މާދަމާ އަންނަ ވިޔަްސ، ިއއްެޔގެ ސަުރކާުރ ބަދަލުވެގެންދިޔަ ގޮތަށް ިމއަދު މި އޮތް ސަރުކާުރ ިވޔަ

ސަރުކާރެއް ވިޔަްސ ވެްސ، ައނެއް ދުވަހު އަންނަ ސަުރކާެރއް ިވޔަސް ަރއްޔިތުންނަށް ިޚދުމަތްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮތަށް 

ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްނުދެވޭކަމުގައި ވަނީ ިވއްޔާމު ަރއްޔިތުންގެ ާބރު އެއީ އެންމެ މަތީ ބާރު. އެ ބާރުން ޙުކުމްކުރާނެ. ެއ 

 1420ރާއްޖޭގައި ހިނގާެނ. އެ ޙުކުމް މި ރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތިން ރައީސުްނގެ ޙުކުމް މި 

ވަނަ އަހަރު  2114ވަޢުދަކަށްެވ، ނުފުދިފައިވާ ުފވައްމުލަުކގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު އަނެއްާކވެސް ައއިސް މި ޖެހެނީ 

ނޑުމެން ފުންމާލަން މި ޖެހެނީ އައި.ޑީ.ީބގެ ތެރެއަށް. ކުެވއިތުގެ އަލްހަބްޝީގެ ތެެރއަށް. އަެނއްކާ އައިސް އަޅު  ގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި، ުފވައްމުލަުކގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން 

ހަދައިގެން އައި.ޑީ.ބީެގ  ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި މިކަހަލަ ޖަމާޢަތަކުން ވާ ވަޢުދެއް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރަން

ނޑުމެން ފަހަނަޅައިދިޔަ، ރައްޔިތުން ބަދަލުކުރި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން. ެއއީ ބޮޑު   1425އެ ލޯނު ނުލިބިދިޔައީ. އަޅުގަ

އިހުމާލެއް. އަދި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި މި ވާ ބަޖެޓުގައި އެ ވަނީ ކުވޭތު ފަންޑުން އެ ފައިސާ ލިބޭނެ 

ުކގެ އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ ތެރެއިން، ރަށު ކައުންސިލުން އަތޮޅު ކައުްނސިލުން އައިސް ދައުލަތުގެ ގޮތް. ފުވައްމުލަ
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އިދާރާތަކާ ހަމައަށް އައިްސެގން އެ ކަންކަން ފަހިކުރެވިފަ. އެކަމަކު ދާދި އަވަހަށް ފެށިގެންހިނގައިދާނެކަުމގެ ވާހަކަ 

ނޑަށް ވެސް މިާތ ހުރެގެން ދަންނަވައިލެވިދާނެ  އަުޑއިވިަފއި، މިހާރު އަެޑއްަބޑެއް ނީޭވ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ައޑީަގިއ ޓައިލްސް ޖަހާލަދޭނަމޭ.  ނޑު ުހވަދޫކަ  1430އަޅުަގނޑަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްދޭށޭ. އަުޅގަ

ނޑުފެނުން ފާލަންއަޅުަގނޑު މާލެ ާއއި ހުޅުމާލެއާ  މުއި ަވުޅ އަޅައިދޭނަމޭ. ައޅުަގނޑު ޮކންމެ ގެއަކަށް މާގަ

ރާނައިއިދޭނަމޭ. ައޅުަގނޑަްށ މިހެން ބުނެވިދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންގެ އެބަ  ކަންކަންކުރުމުަގއި ޤައުުމގެ ިމ ޤައުމުގެ ދުރު ވިސްނުމުގެ ލޯންގު ޓާމް ސްޓްރެޓެޖިކު ްޕލޭނެއް އަުޅގަ

ަގއި އަޅުަގނޑުމެންގެ މި 2151ަގއި ނުވަތަ 2141ގައި ނުވަތަ 2131ތަ ގައި ނުވ2121ައޮތް ތޯއޭ. އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭާބޭއ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ. ިޢއްަޒތްތެރި  ރައީސް. ބޯފެނާއި   1435ޤައުމު އޮންނާނެ ހިސާބެއް އަުޅގަ

މިންވަރަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަކީ ޒަރޫރީ އެްއޗަކަށް ވާހިނދު، ދައުލަުތގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި 

ރަށްތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެއާއެީކގައި އާބާދީ އެއްފަްސކުރުމުގެ ވާހަކަަތކަކީ 

ނޑުމެންނަށް އިވެމުންދާ ވާހަކަތަކެްއ. އެަކމަކު އެއީ ވެސް ނަމެްއގައި ދެކެވޭ ވާހަަކއެްއގެ ގޮުތގަިއ  ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން ތާއީދުކުރާ ޕާޓީއަކަށް މިއަ ނުޑމެން މިތާ ތިބެގެން އަޅުގަ ދު މި ވަނީ ވެފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަްނވީ ޕްލެޓުފޯމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ  1440ވީތީެވ އެ ޕާީޓގެ ދިފާޢުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލާ ނޑުމެން ވަކި ާދއިރާތަކުން ޮހވިފައި ތިބި ނަމަވެސް މުިޅ ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ ޒިމުކުރަނީ އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ލާބަޔާިއ މަންފާ އަށް ޓަކައި މަަސްއކަތްކުރުމަށް ވާހަކަަދއްކަން، ވަކާލާތުކުރަން. ިޢއްޒަތްތެިރ 

ކެްއގެ ެތރެއިން، މިއަދު ފެނަަކިއގެ ރައީސް. ފުރަތަމަ ސަރުކާުރެގ ތެރެއިން. ދެން ައއިްއސަ ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަ

ތެރެއިން، މާދަމާ ފެނުގެ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން މި ކަންކަްނ ކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ހަދާއިރު، ބަލާއިރު ޢިްއޒަތްތެރި 

 1445ރައީސް ދައުލަުތގެ އޮނިަގނުޑގެ ތެރޭަގއި، ދައުލަުތގެ ހިންގުމުގެ ބާުރގެ ތެރެއިން މި ކަންކަން ކުރެވޭނެ. ބިެލްއ 

ސް އެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ. އަދި ޤާނޫނެއް ނެތުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނެތަ

ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަާސސީން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ  ސަރުކާރުން ޢުޒުރެއް ކަމުަގިއ ދެއްކޭނެ ޙުއްޖަެތއް ނޫންކަްނ އަުޅގަ

ނުެގ ބިލެއް އޮަތސް ނެތަސް ައޅުަގނޑުމެން ެއކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން އޮތީ ފެންނާން. މިކަން މިހެން ޮއވެމެ، ފެ

ނޑުމެްނގެ މި މާލެ އަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބިން ތޮރުފައިގެން ފެންނެގުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 1450ރޭގައި ިވްސނުމެއް ނެތި އަޅުަގނޑުމެން ވެރިރަށް ފުރަމާލެ އަށް ބަލައިފިކަމުަގއި ވަނީ ިވއްޔާމު ފެންފަށަލައާ ދޭތެ

ނޑުެމންގެ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުަގއި  ކަންކޮށްފިއްޔާމު ެވގެންދާނެ ގޮތް މި އޮތީ ފެންނަން ވަރަށް ސާފުކޮށް. އަޅުގަ

ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓުތައް ބަހައްޓަިއގެން ފެން ނަގާކަމުަގއި ވަނީ ިވއްޔާމު ހަމަ ބިން ތޮރިފައިގެން އެންމެ ފުނުން 

ންޖެހޭނީ. އެއީ އެ އެރަްށރަށުގެ ޤުދުރަތީ މީރު ފެންފަށަލަ އަށް ެގއްލުން ނުލިބޭނެހެން. ހަމަ އެާއއެީކގަިއ ނަރުދަމާ ނަގަ

ނިޒާމުތައް އަޅުަގނޑުމެން ާޤއިމުކުރާއިުރ ެއ ރަށަކުން  ެފންނަގަިއގެން ފެން ޕްލާންޓުތައް ނެތި، ރަުށގެ ވަޅުަތކުްނ 
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 1455ނަގައިގެން ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުާރކަމުަގއި ވަީނ ވިްއޔާމު، ފެން ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ރަށުގެ ފެން ފަށަލައިްނ ފެން

ކަމުގައި ވަނީ ވިްއޔާމު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރަށުން ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ރަށަކަށް ފެން ހިނދޭނެ، 

ނޑަށްޓްރީޓުކުެރިވގެން އަ  އެ ފެން ެއ ފެން ހިންދޭނެ ނިޒާމެއްގެ ތެެރއަްށ  ލުންބަލުން އައިސް އެ ރަށުެގ ފަސްގަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ދާން އެބަ ެޖހޭ. ފެނުގެ ބިލެއްގެ މުހިއްމުަކން މިކަހަލަ ހިސާބަކަށް ވިްސނައިލީމާ އަުޅގަ

 އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ ބިލެއްގެ މުހިއްމުކަން މި އަންނަނީ، ޤާނޫނެއްގެ މުހިއްމުކަން މި އަންނަނީ ދައުލަތުގެ

 1460ތަންފީޒީ ބާރުން މިކަންކަން ތަންފީޛުނުކުރެވޭތީ ތަންފީޛުކުަރން ލާޒިމުކުރުމުގެ ގޮތުން. އެެހންނަމަވެސް މާވަށު ދާއިާރެގ 

ނޑުމެްނނަށް ކިތައްކިަތއް ޤާނޫނު ެހދިއްޖެތޯއޭ. ކޮްނ ފަރާތަކުން،  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ފާހަގަކުެރއްވިހެން އަުޅގަ

ްށ ޢަމަލުކުރަނީ؟ ކޮން ފަރާތަުކން، ކޮން ަބޔަކުޯތއޭ މި ޤާޫނނުތަކާ ދޭތެރޭަގއި ބަލައިލަނީ؟ ކޮން ބަޔަކުޯތ ެއ ޤާނޫނުތަކަ

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. ދައުލަތުގެ ތަންފީޒީ ބާރުން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަންފީޒީ ބާރުެގ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން   1465އަތްކަށި އަނބުރާލަިއގެނެއް ނޫން އެކަންކަން ކުރަންޖެހެނީކީ. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތްކަށި އަނބުރާލައި  ގެެނއް ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް އަޅުަގނޑުމެން ހަދަންޖެހެނީކީ ރައްޔިތުން ނިކުމެ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރަގިއ އަންނަން އެަބ ޖެހޭ ޤައުމަްށ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޫހެއް.  ވެސް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަންނަން، އަޅުަގނޑުމެންގެ ދިރެން އެބަ ޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަންނަން ެއބަ ޖެހޭ ވަޠަނީ ލޯތްބެއް. އަުޅގަ

ނޑު އެކި ަވކި ޤައުމިއްޔަެތއް. މި އަޅުަގނޑު  ނޑުެމން މިއަދު ވަޢުދުގޯނި ހިފައިގެން އަުޅގަ މެންނަކަށް ނެތް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ައއުމަށް ޓަކައި. ޢިްއޒަތްތެރި   1470ރަށްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދަތުރުކުރަމުން މި ގެންދަނީ، ވެރިކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން މި އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަ ކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އެ ޚިދުމަތް ރައީސް ވެރިކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއކުލަަވއިލާ ިސޔާސަތުތަކަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ، ބުއްދިހަމަޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނުޑ ސިޔާސަތަކަށް ވާން އެބަ  ޖެހޭ. ފުވައްމުލަކުަގއި މިއަުދ ވާހަކަ އެ ެދކެވޭ އެގްރި ިވޔަފަރިއެއްޯތ، ނުވަތަ ކަ 

ނޑުމެން  ގޮވާެމއްތޯ ނުވަތަ ފަޅު ގޮާވމެއްތޯ މިޒާތުގެ ވާހަކަ އެްއގެ ތެރެއިން ވާހަކަތަެކއް ދެކެވޭއިުރ، އަުޅގަ

 1475ވަނަ ދުވަހަށް ދެ އަހަރު ފުރިގެންދިޔަ އިޢުލާނެއް އެބަ އޮތް. އިްނވެސްުޓ  19ވިސްނާލަމާތޯ. މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 

ފަ. ފުވައްމުލަުކަގއި އެުކއަރކަްލޗަރކުރުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ޓަކަިއ މޯލްޑިވްސް އިން ކުީރގެ ަސރުކާރުންކޮށް

ބައިނަލްއަޤްވާީމ ބިޑަށް ހުށަަހޅާފައި އިޢުލާނުކޮށްފަ. މިއަާދ ހަމައަށް ެވސް ެއކަމުަގއި އެްއވެސް ޚަބަެރއް ުނވެމެ، 

ނިކުެމގެން މި އުޅެނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އަނެއްކާ އަލުންބަލުން އާ ވަޢުދެއްގެ ގޮތުަގއި، އާ ސިާޔސަެތއްގެ ގޮުތގައި

ހަމަ ފޮތިކޮޅަކުން ޕޮލިސްކޮށްލާއިރަށް އާ ެއއްަޗކަށް ވަނީތޯޭއ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އެުކއަރކަްލޗަރ، 

 1480އިސްފައިވާ ކަެމއް. މެރިކަލްޗަރައކީ އާ ެއއްެޗއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޖުިރބާކުރަމުން ޕައިލެޓު ޓެސްޓިން ހަދަމުންއަ

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެއީ ިތމަތިމާމެން  ވަޢުދުތަކޭ، ތިމަތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ވިސްނުންތަކޭ ބުނެގެން މިހެން މިކަން 
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ނުޑމެން ދޫކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިސޔާީސ ޕާޓީތައް އެީކއެްއކަްއޗަކަްށ،  ކުރުމުގެ އުސޫލު އަުޅގަ

 31އަހަރުފަހުން ނުވަތަ  21ން އަުޅަގނޑުމެންގެ ދުުރވިސްނުމުެގ ްޕލޭނެއް، މި ަޤއުމު މީގެ އެްއގަލަކަށް އަރަިއގެ

ނަޑައޅާން އެބަ ޖެހޭ. އެ ސިޔާަސތުތައް، އެ ވިސްނުން، ެއ  ނޑުމެން ކަ އަހަރު ފަހުން އޮންނާނެ ހިސާބެއް އަުޅގަ

 1485ޖެހޭ ކަމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަސް  ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމަށްފަހު ދެން  ވެރިކަމަށް އަންނަ ބަޔަކު ކުރަން މި

އަހަރު ފަހުން ޤައުމު އޮންނާނެ ހިސާބަށް  21އަހަރުދުވަހުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނެއް ނުވަތަ ެއއްކަލަ ދުުރވިސްނުން 

ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ފަސްައހަރު ތެރޭގައި ހިންގާނެ ަހރަކާތްތައް ޕްރޮގްރާމުތަުކގެ ޕްލޭނެއް އެކުަލވައިަލއިގެްނ 

ގެތެެރއިން އެންމެ މޮޅު ޕްޮރގްރާމެއް، އެންމެ މޮޅު ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅާ ބަޔަކަށް ރަްއޔިުތން ވޯޓުދީގެން، ސިޔާސަތަށް އޭ

ނޑުމެްނ ޤާއިމުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ޕާޓީތަކުން މިސްރާބުކުރަން އެބަ  ވޯޓުދީގެން ރަްއޔިތުން ވެރިން ހޮވާ އުސޫލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނެކޭ ޖެހޭ މި ދެންނެވި މިސްރާބާ ދިމާލަށް  1490. މިދެންނެވި އަމާޒާ ދިމާލަށް. އެނޫންކަމުގައި ވަީނ ވިއްޔާމު އަުޅގަ

ނޑު މެދުގައި ޮއޔާދާ ަކނޑުަގނެޑކޭ ކޮބައިޯތއޭ ތަފާތަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއވެސް ތަފާތެއް ނެތް.  މާކަ

ނޑުމެންެގ ޅަދަރިންނަކަށް އަޅުގަ ނޑުެމންނަކަށް މިއަދު ބުނެދެވޭކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނކަށް ނޭނގޭ. އަުޅގަ

އަހަރު ފަހުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤައުމު  21އަހަުރ ފަހުން،  11ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ާމދަމާ ނުވަތަ މީގެ 

އޮންނާނެ ގޮުތގެ ތަޞަްއވުެރއް ެއކުލަަވއިލެވިަފއި ނެޭތ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ީމގެ ކުީރަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

 1495ގެ ތަޞަްއވުރެއް އޮތް ާވހަކަ. އެ ޓާގެޓަށް ރީުޗވުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް 2121ންދިޔައީމު އަުޑއަހަމުން ގެ

ދައުތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭންތަކެއް ނުވަތަ ކަންތައް ކުރަމުންގެންދާނެ ތަރުތީބެއްެގ 

ނޑުމެން ަދއްަކމުން ގެންދިޔައިމު. އަޑު  އެހިްނ. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ެއވާހަކަ އެްއ ައޑެއްީނވޭ. ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިމ އިވެނީ ކުރު މުއްދަތެްއގެ ެތރޭގައި ތިމަންނަގެ ފަްސއަހަުރގެ ތެރޭަގއި މިވެނި ކަމެއް،  މިއަދު އަުޅގަ

. މިއީކީ ނޫން ޤައުމު ހިންާގ އެވެނި ކަެމއް، އެވެނި ކަމެއް، އެވެނި ކަެމއް ކޮށްދޭނަމޭ ބުނާ އަޑު. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެންގެ އަާމޒު،   1500ގޮތަކީ. ޤައުމު ހިންގަން ބޭނުންވާކަމުަގއި ވަނީ ިވއްޔާުމ ޤައުމު އޮންނާނެ ހިސާބު އަޅުގަ

ނޑައަާޅފައި ދެން އެ މަންޒިލަށް  ނޑައަޅަންޖެހެނީ. އެ މަންޒިލް ކަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަންޒިލް ފުރަތަމަ ކަ

ނޑުމެ ންގެ ދަތުރައިގެން ދާއިރު އެ ދޭތެރޭގައި ހުރި ގިރި، ފަރު، ފަޅު އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން މި ދަތުރުކުރުމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ތަންތަނުން ބަނދަރުކުރާނީ ކޮންކޮން ތަންތަނެއްގައިތޯ އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން މި ޖެހެނީ.  ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ އޮިޑ އަށް އަުރވާނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ތަންތަނުން ބަނދަރުކޮށްގެން ދެން ކޮން ތަކެްއޗެއް ޯތ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤައުަމކަށް ކުރިއެރުެމއް ނުލިބޭނެ.  ނޑުމެން ވިސްނުން ގެްނގޮްސގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ  1505އެހާހިސާބަށް އަުޅގަ

ނޑު މި  މި ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކަިއ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރަޖިސްްޓރީކުރެވިފަިއވާ ހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެ އެއް މޭޒުދޮށަކަށް އަންނަމާ ހިނގާށޭ. މި ޤައުމުގެ ދުރު މުސްތަޤްބަލުގެ ޕްލޭނެކޭ ގޮ ވާލަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކުަލވާލަންޖެހޭނީ.  އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެއ  ފުރަތަމަ އަޅުގަ
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ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނެ ަކންތައްތަކުގެ ތެރޭން އެންމެ ޕްލޭން ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ފަސް އަހަރު

 1510ރަނގަޅު ކަންަތއްތަެކއް ހުށަހަޅާ ބަޔަކަށް ަރއްޔިތުން ވޯޓުިދނުމުގެ ވިސްނުމަކަށް ިމއަދު ރައްޔިތުން ދާން އެބަ ޖެހޭ. 

 ސިޔާސީެވގެން ގޮއްސަ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު ހަމަެވގެން ެއ ދިޔައީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މި ހިސާބުން ޕީ.ޕީ .އެމަށް މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ކަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.  1515 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުަގނުޑގެ ކުިރން ވާހަކަދެއްކި މެންބަރުން ނިންމާލި ހިސާބުން ފެށޭތޯ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއް

އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތްކުރާނަން. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިއަދު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން، ހއ. ތުރާކުން އަްއޑު އަތޮުޅ 

 1520ދަނީ އެ ވިދާޅުވާ ފަސް އަހަރުުދވަހުގެ ރަނގަުޅ، ޯއގާތެރި، ހިތަދޫއާ ދޭތެރޭގައި ތިބި ގިނަ ބައިވަރު ރަްއޔިތުން ބުނަމުން

ފުދުންތެރި ސިޔާސަތެއް ހަމައެކަނި ގެްނގުޅޭ ޕާޓީ އަކީ އެމް.ޑީ.ޕީއޭ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސިޔާސަތުތަކޭ މި ޤައުމުަގިއ 

މި ލިބެނީ. ެއއީޭއ  ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނީ. އެ ިސޔާސަތުތައް ތަންފީުޛކުރީމައޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ަފސޭހައިން

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ނަރުދަމާ އާއި ޯބފެނާ ނުފެންނަ ސަރުކާރަކަށް  ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުަމތްތަކަކީ. އަުޅގަ

އެކަމެއް ނުކުެރވޭނޭ. ނަރުދަމާ އާއި ބޯފެނާ އެޅޭނީ ފެންނަ ސަރުކާރަކަށޭ. ރައްޔިތުންނަށް އެކަން އެނގޭ ސަުރކާރަކަށޭ. 

 1525 ންތައްަތއް ކުާރ ސަރުކާރަކަށޭ...ރައްޔިތުންގެ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ، އިސްޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 1530 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީއިސްދޫ ދާއިާރގެ މެ

ނޑު ވަރަށް ހިތާ ނޑުގެ ދާއިާރަގއި އާދެ! އަުޅގަ މަޔާއެކު ދަންނަވާލަން. އެ ވިދާުޅވާ ތިން އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

އެްއވެސް ކަެމއް ނެތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮށްދީފަ އެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެްނގެ އަތޮޅު އިސްތިސްނާ އެ 

 1535 ބޭފުޅުންގެ އެ ޚިދުމަތްތުން. ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.
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 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވަމުްނގެންދަވާ ވާހަކަުފޅަށް ރައްދުދިނުމަށް ނިޒާމީ 

ނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވަން.  މައްސަލަ އެއް ބޭނުމެއް ުނކުެރއްވޭނެ. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

 1540 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު ޢަލީ ރިޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންމިލަ

އަހަރާ އަިދ އޭގެ ކުރިން މާޒީވެިދޔަ ތާީރޚުގެ ތެރޭަގއި ޮއޅުަވއިލާފައި  31އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

އަހަރު ތެރޭަގއި ކިހިނެއްތޯ ެއ ހުރިހާ ގޮެށއް  3އޮތް ފަސް ނަންބަރު ކަްނވާުރބޮޅެއްހެން ޤައުމު ހަދައިލާަފިއ އޮތީމާ، 

ހައި ސާފުކުރާނީ؟ އެކަމެްއ ނުކުރެވޭނެ. ެއއީ، ަސއުީވސް ގަިޑއިރަކުން ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުްނ މޮ

 1545އިންތިޚާބުކުރީ ފަސް އަހަރުެގ ސަރުކާރެްއ. ފަސް އަހަރުވުމުގެ ކުީރގައި ަރއްޔިތުންަނށް ދެން ޚިދުމަތްކޮށްދޭތީެވ 

ކަމުގެ ލޮަލކުން ބަލަން ތިބި ބަޔަކު ނުުކމެ ސަރުކާރު ަވއްޓާލީމާ ދެން ކެތްނުކުރެިވގެން ޢަދާވާތްތެރިަކމުގައި، ަޙސަދަވެރި 

މާ ގިނަ ވާހަކަ ަދއްާކކަށްނުޖެހޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަަމށް ހެކިވޭ. ދެ އަހަރުދުވަސް ހަމަވިއިރުަގއި، ސަރުކާރަކަްށ 

ނީމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބާރަށް ދެ އަހަރުދުވަސް ހަމަިވއިުރ ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯުޓަގިއ ލައިޓެއް ޖަހައިނުެލވު

ހަޅޭއްލަވާފަިއ އަނގަފުޅާކުރަްނ ލަދުގަންނަޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެ ވާހަަކ ދައްކާކަްށ ނޫން ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންަނށް މި ފެންނީ ޤާނޫނުގެ   1550ވަނަ މާއްދާގަިއ، ފެނާއި  7ގަސްތުކުރަނީ. ައޅުަގނޑު ަގސްތުކުރަނީ އަުޅގަ

ތަރައްީޤެގ އޮނިަގނޑު، ޤައުމީ ޕްލޭެނއް ެއކުލަަވއިލަން. ައޅުަގނުޑމެން ދެކެފީމު ކުރީގެ ޤައުމީ  ނަރުދަމާގެ ޤައުމީ

ޕްލޭނުތައް އެކުަލވައިލާަފއި ުހރި ގޮތް. ޓޫިރޒަމްގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނު ކުރީަގއި ެއކުލަވާލި. އެ މާސްޓަރ ޕްލޭނުގެ ދަށުން 

ޔާީސ އިންތިޚާބު ވޯޓަށް ވީމާ ނެޭރ ދިހަ ރަށް. އެ ދިހަ ރަށް ކޮންމެ ތިން އަހަރު ނުވަތަ ޮކންމެ ފަސް އަހަރަކަށް ރި

ދައުރު ހަމަވުމަށްފަހު  6ދައުރު، ފަސް އަހަުރގެ  6ލިބޭނީ ޤައުމުގައި ތިބި ދިހަ މަހުޖަނުންނަށް. މިހެން ގޮސް 

 1555ކުރަން. ކޮންމެ ަރށް ރިސޯޓު 7ބަލާލިއިރުަގއި މި ދެންނެވި ދިހަ މަހުޖަނުން އަތުގައި ކޮންެމ މަހުޖަނުންގެ އަތުގައި 

ތިން އަހަރަކާ ބަިއވީމާ އަލުން ދިހަ ރަށް ނެރެނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ަވންޏާ، އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ 

މި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭން ނުވަތަ މި މާސްޓަރ ޕްލޭނުގެ ތެރޭން ވެސް ކަންކަން ދާނީ މި ގޮތަށޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކުދި ރަށްތައް މިއަކަށް ތާއީެދއް ނުކު ެރވޭ. ހަމަ މިއާއެީކގައި ފާަހގަކޮށްަލންޖެހޭ އަޅުގަ

އެކަހެރިކޮށް، އަލުން އަނބުާރ ކުދި ރަށްތަުކގެ ަރއްޔިތުން ބިކަހެރިކުރާ މަންޒަރު މި ބިުލން. އެހެންވީމާ، ިމ ބިލަކީ 

 1560ށް ދަންނަވާލަން. ހަމަ އެއާއެީކގަިއ، މީގެ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ވަގުތުން ވަގުތަށް މި މަޖިލީހުން ބޭރުކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަ

ނޑުމެން  25 ވަނަ މާއްދާގެ ރަޖިސްްޓރީކުރާ ތަކެތި. ކޮން ރަޖިސްޓްރީއެްއގެ ވާހަަކެއއްތޯ މި ދަންނަވަނީ؟ އަޅުގަ

ރައީސް، ދެކެފިން ކުރީގެ މާލެ އަށް އަރަން ވެސް ކުޑަ ސިޓީ ހައްދާ. އެ ޒަމާނެއް ނޫން މީކީ ޢިއްޒަތްތެރި 



59 

 

ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި އެބަ އޮތް ހުރިހާ ނަރުދަމާއަާކިއ  33ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ފީނަގަން. މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާ.  މިސާލަކަށް ޚަރަދުގެ ބައި.  33ބޯފެނުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުން ފީ ނަގަންޖެހޭނޭ، 

 1565ރުދަމާގެ ނިޒާމުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޤާއިމުުކރާ ފެނާއި ނަ

ނޑަެއޅޭ އުސޫލެްއގެ މަތިން ފީ ނެގެންޖެހޭނޭ. ކައުންސިުލން އެކަން ނިންމަންޖެހޭނޭ.  ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން ކަ

ނބުރާ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަލުން އަސާސީ ޙައްޤެއްގެ ގޮުތަގއި ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަލުން އަ

ނޑުމެން  ސަރުކާރުން، މި އޮތް ބާޣީ ސަރުކާރުން ފީނަގަން ގަސްތުކުރާ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، މީ މި ބިލު އަޅުގަ

ބޭރުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ހިސާބުން ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވާހަކަ އަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޯއގާތެިރ 

 1570ސީ ޚިދުމަތްތަކުެގ ތެރޭގައި ކަރަންޓުގެ ިނާޒމު އެއް ުއސޫލަކުން، އެްއ ސަރުކާރުން ދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް އަސާ

އަެގއްަގއި މަންފާައކަށް ޓަަކިއ ނުވަތަ ެއ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ގޮތުަގއި ސާުފކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންނަްށ 

ނަގަން ފެށީމަ ޑީ.އާރު.ޕީެގ،  ޚިދުމަތްދިނުމަށް ގަސްތުކުރި ހިނދުގައި ޔުޓިލިީޓޒް ޮކމްޕެނީތަކަށް އިންޖީނުގެތައް

ަގއި ިމ 2119/7/3ޑީ.އާރު.ީޕގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޤަރާރު ފާސްކޮށްފައި މި އޮީތ. މި ޤަރާރު މިތަނަށް ލިބިފައި ވަނީ، 

ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޤަރާރު. މި ޤަރާރުގައި ނިންމާލަމުން ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރި 

 1575ކާ ނުވަތަ އަމިއްަލ އިންޖީނުގެތަކާ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލާ؛ ފިކުރީ މުދަލުގެ ގޮތުގަިއ އިންޖީނުގެތަ

ހުރި އެއްވެސް އެްއޗަކަށް ބަދަލުދީފައި، ޝަރުޢީ ބަދަލުދީފައި ނޫނީ ނަގައިގެންނުާވނެ މި އޮތީ ޤަރާރު. ދެ 

ޕީާއ މި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ސަރުކާރު ހިންގާތާ. ލޯލާރިއެްއެގ އަހަރުދުވަސް ވަނީ. ޑީ.އާރު.ީޕ އާއި ޕީ.ޕީ.އެމް އާއި ޖޭ.

މިންވަރު ވެސް ދީފިތޯ؟ މީ މިކިޔާ އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ. މިވަރުގެ އިޚްލާސްތެރި ނެތް ބަޔަކު، މިވަރުގެ މަކަާރއި 

ތް ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުާމއި ޮދގުހަދާ ބަޔަުކ މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަށް އަަރިއތިބީމާ ދެން ކަންތައްތަްއ ެވެގންދާ ގޮ

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މިކަހަލަ  ނުޑމެން މި ނެރެނީ، އަޅުގަ  1580މިއަދު މި ދަނީ ސާފުކޮށް ފެންނަމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބޭކާރު ކަރުދާސް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވައްަދއިގެްނ، މިއަދު ވެސް ހަތަރު ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ މި 

ނެ. ދިވެހި ދައުލަތުެގ ފައިސާ. ަރއްޔިތުންެގ ފައިސާ. އެހެންވީާމ، މީ ބޭކާރު ކަމެކޭ. މި ބިުލ މަޖިލީހުން ޚަރަދުވެގެންދާ

ސެޕްޓެމްބަރުގައި ެއއްބުރުން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާރެއް ޤާއިމުކޮްށގެން  7އަވަހަށް ބޭރުކޮށްލާށޭ ޖެހޭނީ. ބޭރުކޮށްލާފައި 

ށް ނެތޭ. އެންމެ ރަނގަުޅ ސިާޔސަތްތަކާއި އެންމެ ރަނަގުޅ ނޫނިއްޔަކާ ިދވެހިރަްއޔިތުންނަކަށް ކުރިމަެގއް ފެންނާކަ

 1585އުސޫލުތައް ާޤއިމުކޮށްދެނީ ދިެވހިރައްޔިތުންނަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުންނޭ. ފާއިތުވެިދޔަ ިތން އަހަރުދުވަހަކީ ިވސްނައި 

 ފިކުރުކުރާ މީހަކަށް ޢިބްރަތެއް ކަމުގައި ފުދޭނެ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 މަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް ދިއް
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަންޖެހޭނީ މި ބިލަކީ 

 1590މިންވަރުން  ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީފަިއވާ 23ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ާޤނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާ ގޮތަަކށް ބައިބައިކޮށްލުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް ކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ެދކެން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ިރޔާސީ އިންިތޚާބު ކައިިރވީމާ ޒަމާނުއްސުެރ ޖަހަމުން އައި ކަޑަަތްއ 

ޤާނޫނަކަށް. ދެން އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ފަސް އަހަރުގެ ޕްލޭނުގެ ތެރެއަށް އެއީ ަކަޑ  ބަދަލުކޮށްލަން މި އުޅެނީ

ކަމަށް މިހާރު ބަދަލުވާން މި އުޅެނީ. އެީއ، ކޮންމެ ފަްސ އަހަރަކުން ހެދޭ ޕްލޭނުގަިއ އެ ރަށްރަށް ބަދަލުެވގެން، 

 1595ކަން ކުރެވޭތޯ މި އުޅެނީ. އެއަށްވުރެ މިއަދު ރާއްޭޖގެ ބަދަލުވެގެން ޮގއްސަ ރައްޔިުތންގެ ލޮލުގައި އަނދުންައޅުަވިއ މި

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ޭބނުން ލާމަރުކަޒީގެ ޤާނޫނުން  ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން ހޭލުންތެރިވާނެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކގައި މި ދެންނެވި އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތްތަކާ އަދި ހަމަ ރައްޔިުތންގެ އަސާސީ 

ފޯރުކޮށްދޭން ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ޙައްޤަށް އަރަިއގަތުމެއް މި ޤާނޫނުން މި ގެންނަނީ. ނުސީދާ ގޮތެއްަގއި އެ ޤާނޫނުަގއި 

ހުރި ޙައްޤުތަކެްއ މި ޤާނޫނު ތެރޭއަށް ގެނެއްަސ، ދައުަލތުގެ ބާރުތަުކގެ ތެރެއަްށ، ާލމަރުކަޒީެގ ޤާނޫނުގަިއ ހުރި 

ނުޑ މި ބިލު މާނަކުރަނީ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް،  ބާރުތައް ގެަނއުމަށް ކުރާ  1600ވަަނ  2114މަަސއްކަތެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

އަހަރު ފެށިގެން ހއ.ދިއްދޫ ާއއި ކެލާ ާއއި ހއ. ފިއްލަދޫާއ ސުނާމީ އަށް ފަހުގައި އެ ރަށްރަށުގެ ބޯފެނަކީ އަދި ެއ 

ވަތަ ޢާއްމު ހާލަތުަގއި ބޭނުންކުރަން އެކަީށގެންނުވާ ރަށްރަށުގެ ބިމުަގއިާވ ފެނަކީ ވެސް އެ ރަށްރަށުެގ ރަްއޔިުތން ނު

ަވނަ އަހަރަށް ފަހުގައި ނެރުނު  2114ފެން ކަމަށް ތަޣައްޔަރުވެަފއި ހުރި ފެން ކަމަށް ބޭރުގެ އެްކސްޕާޓު ޓީމަކުން، 

އެ ސަރުކާރުްނ، ރިޕޯޓެއް އޮންނާނެ. އެ ރިޕޯަޓށްފަހުގައި އޭުރގެ ޓީވީ މޯލްިޑވްސް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށްަފހުގައި ދެން 

 1605އޭރުގެ ކުީރގެ ރަީއސް އަލްުއސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން ވިާދޅުވެަފއި އެ  އޮތީ، ކަލޭމެން ބޯށޭ، 

ހަމަ ބޭނުންކުރާށޭ ހަމަ ތަޣައްޔަރުވެފައި ހުރި ފެން. ޭއގެ ާމނައަކީ ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް، އެ ތަނަށް ކުރެވުނު ކަމެްއ 

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ނެތް. އެ ކަމަށް ގެ ަނއި ބަަދލެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ވެރިަކމަށް ގ. ކެނެރީގޭ މުަޙއްމަދު ނަޝީދު އައުމަށްފަހުގަިއ ރާއްޖޭަގއި މި ދެންނެިވ  2118

ކަތްަތއް ފެެށން ކުރެްއވި މަަސއްކަތްތަާކިއ ދިމަދިމާލުގައި އަދި ާރއްޖޭެގ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގަިއ ެވސް މި މަސައް

ނުޑމެން ސުވާލުކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ؟ ބަޣާވާތެއް ކުރީމާ ދެން   1610ކަންތައްތައް ހުްއޓުވުމަކަށް ެގނައީ ކޮންބަެއއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ހަރު ވަނަ އަ 2118ހުއްޓިގެންދާނެ ހުރިހާ ކަންތަްއތައް އަުޅގަ

ޔޫ.އެސް ެއއިުޑގެ އެހީގަިއ ނުވަތަ އެމެރިާކގެ ސަުރކާރުެގ އެހީތެރިކަމާެއކުަގއި ދިއްޫދަގއި ފެނުގެ ިނޒާމު މާލެއެޭކ 

އެްއގޮތަށް ގޭގެ އަށް ފެންހޮިޅ ލުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ސަުރކާރާ ހަވާލުވެތިބި މީހުން މި 

އަށް ލާްނވާނީ ކޮންމެ ެގޔަކަށް ަކޅުކުލަިއގެން ބޮޑު ަހމަކޭ ލާންވާނީ. ޢިްއޒަތްތެރި  ބުނަނަނީ ނޫނެކޭ މިހާރުގެ ދިއްދޫ

 1615ރައީސް. ދިއްދޫަގއި އެބަހުރި ބައިވަރު ހަން. ދިވެހި ސަރުާކރުން ބޭނުން ނަމަ އެ ގޭގޭަގއި ހުރި ހަންތައް ގެނެއްސަ 



61 

 

ދޫގެ ޭގގެ އަށް ެއ ހަން ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ހަންަތއް ބޭނުންކުރެްއވުން މާ ރަނަގޅުވާނެ، ިދއް

ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްވުރެ. ނަމަވެސް އުފާވެރި ޚަބަރަކީ މިއަދުގެ މި ހާލަތުގައި ވެްސ ރައީސް ނަޝީދު ހުންނަވާ 

އެމެރިކާގެ  އެމެރިކާގެ ސަފީރާ ދާދި ފަހުން ބައްދަލުކުރައްވާަފއި ވިދާުޅވި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަްއވަިއެގންނުވާނޭ. މިއަދު

ވިސްނުމަށް ބަދަލުވެއްޖެ. ައނެއްކާެވސް އެ ވިދާުޅވަނީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށޭ ެއކަްނ 

 1620ކުރަްއވަމުންގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އުާފވެރި ޚަބަރަކީ ިދއްދޫ އަށް ފެން ދެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ެވގެންދާނީ 

ންނެކޭ ެއއްފަދައިން ގޭެގ އަށް ހަމަ ހޮޅި ލެިވގެން، ޭގޭގގެ ިއސްކުރު ބޭނުންކޮްށގެން އަނެއްާކވެސް ދެން މާޭލގެ ރަްއޔިތު

އެ ފެނުން ފެން ވަރައި ައދި ބޯން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮަތަކށް އެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދިއުމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ބޫލުުކރަންޖެހޭ މިއަދު މި އޮތް ގެ ފަހުން. އަޅުަގނޑުމެން ޤ7ައެހެންނަމަވެސް، މިކަން ާވނީ ސެޕްޓެމްބަރު 

ސަރުކާރަކުން މި ކަންކަމެއް ނުކުރާނެކަން. ދެން ހަމަ މިއާެއކުަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަްސ 

 1625ދިއްދޫަގއި ހެލްކޮޕްޓަރުން މެނުވީ މި ފާޚާނާގެ ނިޒާމު، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ބޭނުންނުކުރެވޭ ސަރަހައްދެއް ދިއްޫދގަިއ 

. އެއީ ރަށުގެ މެދުތެރެއިން ގާތްަގނޑަކަށް ދިހަވަރަކަށް ނުވަތަ ހައެްއކަ ެގ އަށް ފާޚާނާ ނިޒާމުގެ ހޮޅި އޮންނާނެ

ނުލެވިފައި އެ އޮތީ. ެއކަން ކުރެވޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ަހމަޖެހިފަ އެއް ނެތް. ބަދަލުދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީމަ ވެސް 

އޮންނަނީ ހެލްކޮޕްޓަރުގެ ނިޒާމަކުން ނޫނިއްޔާ ނަރުދަމާގެ އުސޫުލ އެކަން ކުެރވުނީކީ ނޫން. އެެހންވީމާ، އެ ތަނަށް މި 

ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ހިތާމަހުރި، އެްއވެސް ސަރުކާަރކުން މި ކަމަކަށް ހައްލެއް ނުގެނެވުނު. 

 1630ދަކާ އެުކގައި އަޅުަގނޑުމެްނ އަދި މިއަދު މި އޮތް ސަރުކާރަކަށް ވެސް އެ ކަެމއް ނުކުރެޭވނެ. އަނެއްާކވެސް އޮތީ އުއްމީ 

ނޑުމެންނަށް 7ސެޕްޓެމްބަރު  ގައި މި ކަްނކަމައިގެން ކުރިމަތިލުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާމު އަުޅގަ

އަހަރުދުވަުހގެ ތެޭރގައި މި ކުރެވިަފއި ހުރި މަސައްކަާތ، އަުޅަގނޑުމެން ުކރި ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާއިުރ  3ލިބުނު 

ން ނޫން ބަޔަކަްށ މި ރާއްޖޭގައި މި ކަންކަްނ ދެން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ. އަޅުަގނޑުމެ

ަގއި މިކަްނ 7ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނިންާމލަމުން ދަންނަވާލަން އޮތީ ުއއްމީދާ އެުކަގއި ރަްއޔިތުން ސެޕްޓެމްބަރު 

 1635 ނިންމަވައިދެްއވާށޭ. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ

ނޑު ަވރަށް އުފާކުރަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާއާ  `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

އުފަންކުރަން މި  މި ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ަމއްޗަށް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާީތވެ. އަދި އެކަމަށް ަޓކަިއ ޤާނޫނެއް

 1640މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްފެށީމަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާޫނނެއް އުފަންކުރީމާ ުކއްލިައަކށް ލާރި ލިބެނީތޯ؟ ޤާނޫނު 

ނެތިގެންތޯ ފެން ޕްލާންޓާއި ަނރުދަމާ ހޮޅިތަކާ ނުގަެނވިގެން މި އުޅެނީ. އަދި ެއ ކޮންނަ ީމހުންނާއި ޕައިޕްލައިން އަާޅ 

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވަރަްށ  މީހުން ނުލިބިގެން މި އުޅެނީ. އަޅުގަ
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ސާފުކޮށް އޮންނާނެ ލިޔެަފއި ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫީރ ބޭނުންތައް، ާޚއްޞަކޮށް ެފނާއި ނަރުދަމާއާ މި ކަްނކަން 

ހުރި މިންވަރަށް ބަލާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި  ހަމަޖައްސަންވާނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން

 1645ސަރުކާރުން ެއކިެއކި ކުންފުިނތައް އުފަންކޮްށ، މިހާރުގެ ސަރުކާރު ބައިަބޔަށް ބެހިފަިއ އޮންނައިުރގަިއ ސަރުކާުރގެ 

ންވީމާ، ނަތީޖާެއްއެގ އެިކއެކި ކޯލިޝަން ޕާޓުނަރުންނަށް އެިކއެކި ކަންކަން ބަހާފައި ދީފައި އޮތްކަން ފާަހގަކުެރވޭ. އެހެ

ގޮތުން މިއަދު ސަރުކާރުަގއި ބައިވެރި ކޯލިޝަން ޕާީޓގެ ތެރޭގައި ބަެއއް ޕާޓީތަކާ ދޭތެޭރގައި މައްސަލަަތއް ދިމާވެ، 

ހަވާލުކުރެވިަފއި ހުރި ޒިންމާތައް ރައީސް ވަޙީދު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުދާތީވެ، ައލުން ޤާނޫނެއް އުފަންކޮށްގެން 

ނޑަށް މިއަދު ފެނިގެންިދޔައީ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  މިކަން ކުރަން އުޅުނަސް ިމއީކީ ވާނެ ކަމެްއ ނޫން. ައޅުގަ

 1650ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބެން އޮންނަ މަގަކީ ކޮބައިތޯ އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑު މާލިއްޔަުތ 

ކުރިން. ބޯުޑގެ މެންބަރުން. ސަރުކާރުގެ ެއްއވެސް ކޮމިޓީގައި އިންއިުރަގއި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ައޅުަގނޑުމެން ހާޒިރު

މެންބަރަކު ނެތް. ބޯޑުެގ ެޗައރމަނެއް ނެތް. ބޯުޑގެ އެމް.ީޑ އެްއ ނެތް. ެއ ތަނުަގއި އޮްތ ރިސޯޓެްއ، އެަތއް މިލިއަން 

ން ގަންނާތީެވ، ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްގެްނ ހަދާފަިއވާ ރިސޯެޓއް ޯބޑަށް ޢާއްމު ެމންބަރުން ލާފައި ތިބި ފަރާތުން އެ ފަރާތު

ބޯޑަށް ސަރުކާރުން ލާފަިއ ތިިބ މެންބަރުން އިސްތިޢުފާދީ، ނުވަތަ ބޯޑަށް އަލަށް ޢަްއޔަންކޮްށފައި ނެތްކަން ފާހަަގކުރެވޭ. 

 1655މިއީ ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބެން ހުންނަ ކަންތައްތައް. ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާ، ސަުރކާރަށް ލާރި ލިބެން ހުންނަ 

ނޑުމެންނަށް ފެނާިއ ނަރުދަމާ އާއި ކަރަންޓާިއ ވަސީލަތްތަކާ، މި ކަ ނޑުމެން ބަލަން އެބަ ެޖހޭ. އަުޅގަ ންކަން ައޅުގަ

ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ކަންކަން ނުުކރެވިގެން މި ުއޅެނީ ޤައުމުަގިއ ފަސާދަކުރުމާ، ޤައުމުަގއި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ 

ދޭ ދެ މީހުންގެ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ރުިޅވެރިކަމާ، އިންތިޒާމުތަްއ، އެ އަންނަްނޖެހޭ މަގުން ހަމަނުޖައްސައި، ދޭ

ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްަނރުން ތެރޭގައި ހުރި އުނދަގޫަތކާ، އެހެންެވގެން އަުޅަގނޑުެމން މި ދައްކަނީ ކޯލިޝަަނކީ 

 1660 ވޯކްކުާރ ެއއްެޗއް ނޫނޭ. ެއހެންވެގެން އެމް.ޑީ.ޕީން އެެހން ގޮވަމުން މި ދަނީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު

އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މިތާގައި ވާހަކަެދއްކި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަތކަށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް ޤާނޫެންއ 

އުފަންކުރުމަކުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންާވނެ އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތް ެވސް. މިއިން ކޮންމެ ކަމަީކ 

ެއކަންކަން ުކރަން އޮތް މަަގކީ؛ މިސާލެްއ ގޮތުން މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ރުފިޔާ ާއއި ފަިއސާ ލިބިގެްނވާނެ ކަންކަން.

ޙަސަން މަނިކު، އޭާނގެ ކެމްޭޕނަށް ފައިސާ ބޭނުންވީމާ ައްއޑު އަތޮޅު ހެރެތެރެ ޗަންޕާ ޢަފީފަށާއި ޗަންޕާ ުއއްޗު އަްށ 

 1665މީހުންެގ ޓީީވގެ ނިވާފަތްަގނުޑަގއި  މި ވިއްކާލަީނ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚުގައި އެ ކަންކަން ުނވާާހ ހުތުރު ގޮތަކަށް. އެ

ޗަންޕާ ޢަފީފާއި ޗަމްޕާ ުއއްޗު ތިެބގެން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި އެހެނިހެން 

ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ހިތުހުރިހާ އެްއޗެްއ ޮގވަމުންދަނީ. ނަތީޖާ އަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޮމނަޕޮލީ ނަގައި، އިޤްތިޞާުދ 

ނޑާލައި، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހިފަހައްޓައި، އެ ކަންކަން  ފު

ވެގެންދާތަން. އަުޅަގނޑު ހިތާމަކުރަން މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭތީވެ. މިފަދަ ޤާނޫނެއް އުފަންކުރުމުަގއި ފެނާިއ 
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 1670ްނަކން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރްއޔިތުން ބޭނުންވާ މި ކަންކަން ނަރުދަމާއާ، މި ކަންކަމަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ބައެއް ވިޔަފާިރވެރިންނަކީ  ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ހުރި ރިސޯސް ބޭނުންކޮށްގެން. އަޅުގަ ފުދެނީ އަޅުގަ

ޔަފާރިވެރިންނަށް މުޅި މުދާ ސަރުކާރު ރުޅިއަަރއިގަންނަ މީހުންނަށް ވީމާ އެ މީހުންގެ މުޅި މުދާ ހިފައި، އަނެއްބައި ވި 

ބަހައި، އެ ޢަމަލުތައް ކުެރވެުމން މި ދަނީ. އެ ބައެއްގެ ީޓީވ ޗެނަލެއް އޮތީމާ ނޫނިއްޔާ ޭރޑިއޯ ޗެނަލް ބޭނުންކޮްށގެން 

ނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި ހާލަތު ހުރި ގޮތް.  އަނެއްކުްނގެ މަސް ކަިއ، މިނިމަސްކަމުން މި ދަނީ މި ޤައުމުގަ. މިއީ އަުޅގަ

 1675ތަނުން އަދި ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރި ނަމަވެްސ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބޭނުްނވާނެ ފައިސާ އާއި ވަސީލަތްަތއް  ދެން މި

ނުޑމެން މި ދަންނަވަނީ ކޯލިޝަނެއްަގއި ތިބެގެން އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތު ންނަކަށް ނުލިބި މި ދަނީ. އަޅުގަ

މިގެން ނޫނިއްޔާމު އެއް ކަެމއް ވެސް ނުކުެރވޭނެތީެވ، ނުދެވޭނޭ. ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންގެ ތެރޭން ބަހައި ނި

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާބުކޮްށފައި އޮންނަ ސަރުކާރެއް އޮްނނަން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް 

ޖިލިސް ނޫން ކަންކަން އެބަ ހަމަޖެހެންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންތިާޚބުކޮށްފައި އޮތީ މި މަޖިލިސް. މި މަ

 1680މަޖިލިސްތަކަކީ މި ަވގުތު އެްއވެސް އިންތިޚާބަކާ ނުލަިއ ހުރި މަޖިލިސް. އަދި ީކއްތޯ ވަީޒރުންގެ މަޖިލީހަށް ބެއްޔަްސ. 

ނުޑގައި ތިެބގެން  އެ މީހުން އެއްވެސް ޒިންމާ އެއް ނުއުފުލައި އެ މީހުން ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ސަރުކާުރެގ ނިވާފަތްގަ

ރަްއިޔތުން ކަންކަމަށް ޖެއްސުންކޮށް، ގޯނާކޮށްހެދީމަ ކޯޓަށް ދާން މި ޖެހެނީ ކޮންމެ މީހަކަށް ، ރައްޔިތުންގެ ލާިރއަށާ

ވެސް. ޯކޓުން ފަރުވާހޯދަން ޖެހިފައި މި އޮންނަނީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެްސ. ކޮންމެ މީހަުކ ވެސް ކުާރ ކަންތައްަތކުެގ 

ވެފައި މި އޮންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ  ނަތީޖާ އަކީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާާނ އިން ބަދަލުދޭންޖެހޭ ކަމަކަށް 

 1685 ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއަދު ދިމާވި ކަންތައްަތއް އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވާލީ...

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ނަޒަރުަގއި މިއީ އޮތަސް އަދި . السالم عليكنއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.  މި ފެނުގެ ބިލު އަޅުގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މި ބިުލގައި  ނެތަސް މީގެ ވަކި ކޮަޅކަށް ަނތީޖާ އެއް ނުފެންނަ ގޮތަށް ޮއތް ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 1690ކުންފުންޏެއް އެންމެ ކުޑަމިނުން ައޅުަގނޑު ބަލައިލި ބަލައިލުމުން ެފނުގެ ޚިދުމަތް، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދޭ 

އޮންނަންޖެހޭ ގޮތް ވެސް، އިްޤތިޞާދީ ކަންކަން އެކުެލވެންޖެހޭނެ ގޮތެއް، އަދި އެ ކުންފުިނ އެކުލެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތެްއގެ 

ނޑައަޅާަފއި ވެސް މީަގއި ނުވޭ. އަދި ަހމައެހެންމެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ީމގަިއ  އުސޫލުތަެކއް ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ތަނެއް އަުޅގަ  ނޑުަތކާ ބެހޭ އެްއވެސް ކަ ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަދި ބޯފެނުގެ ކޮލިޓީ ހުންނަންޖެހޭނެ މިންގަ

ކަމެއް ބަޔާންކުެރވިފަ އެއް ެނތް. އަދި ރަްއޔިތަކު ފެނުގެ ފެންވަރު، ކޮލިޓީ އޮތް ގޮތް އެނގުުމގެ ޙައްޤު ލިިބގެންާވ 

ނޑަެއޅޭނެ ގޮުތެގ އުސޫލުތަކެއް ވެސް މީަގއި ގޮތެއް ވެސް ބަޔާންކުެރވިފަ އެއް ނެތް. ހަމައެާއއެުކަގއި އަގުަތއް   1695ކަ

ބަޔާންކުރެވިފަ ެއއް ނެތް. ކަސްޓަމަރ ޕްރޮޓެކްޝަނުގެ ކަންތައްތައް ވެސް މީަގއި ބަޔާންކުރެވިފަ ެއއް ނެތް. 
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އެހެންވީމާ، މަިއަގނޑު ހުްނނަންޖެހޭ އެއްވެްސ ެއއްެޗްއ ނެތް މީގައި އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، މި ބިލަކީ ހަމަ 

ްށވެސް މީަގއި އޮަތސް އަދި ނެތަސް މީގެ ެއްއެވސް ކޮޅަކަށް ވަކި ނަތީޖާ ެއްއ އަންނަ ގޮތަށް އޮތް ބިެލއް އެްއގޮތަކަ

ނޑުމެން މި ވާަހކަ ދައްާކއިރުަގއި، ފެުނގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު، ނަރުދަމާގެ ވާހަަކ  ނޑު ނުދެކެން. އަުޅގަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ   1700ވަނަ އަހަުރގައި ސާފު ބޯފެނެްއގެ ވާހަކަ  2113ވަނަ ަގރުނުގައި،  21ދައްކާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ ަދއްކާ އަޑު މި އިވެނީ.  ވަަނ  21ދިވެހި ރައްޔިތުން ަދއްކާ ައޑު މި ިއވެނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް މީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމު ފަހަތަށް ގޮ އްސަ އޮތް މިންވަުރ ޤަރުނެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވަަނ  21ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ސިފަކުރަނީ. އެެހންވީމާ، މިކަމުން އަރައިގަނެ، އަޅުގަ

އަށް އަުޅަގނޑުމެން މި ޤައުމު ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ހަމައެކަނި މިކަން ކުރެވޭނެ ބަޔަކަށް މި އޮީތ  2113ގަރުނަށް 

ނޑިޑޭަޓކީ ޖެޓު ސްޕީޑުަގއި މަސަްއކަތްކުަރއްވާ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ ނޑުމެންގެ ޕާީޓެގ ރިޔާސީ ކެ  1705މް.ޑީ.ޕީ. އަުޅގަ

ބޭފުޅެއް. ފެނިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ުކޑަ މުއްދަތެްއގެ ތެޭރަގިއ، ހަފްތާއެްއގެ ތެޭރގަިއ ބޮެޑތި ބިޔަ ބިންތައް ިހއްަކއި 

އަޅުްއަވއި ދައްކަާވ. ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ފަދަ ބޮޑެތި މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ބޮޑެތި އެއަރޕޯޓު އެބަ  2ދައްކަަވއި، 

ކަންތައްތައް ކުރު މުއްދަތެްއެގ ތެރޭގައި އެބަ ތަޢާރަފުކުރަްއވާ. އާސަންދަ ޔުނިވާސަލް ެފންވަރެްއގައި މުޅި ޤައުމުގެ 

 3އްދަެތއްގެ ތެޭރގައި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އެަބ ތަޢާރަފުކުރައްވާ. ވަރަށް ނިަކމެތި ހާލުގައި ޤައުމު ޮއްއވާ. ކުޑަ މު

 1710އަހަރުގެ ތެޭރގަ. އަދި ވަކިްނ ޚާއްޞަކޮށް ަރއްޔިތުންނަށް އަނިޔާނުކޮށް، ރަްއޔިތުންގެ ޯބނުފަޅައި، ަރއްޔިތުން ޣައިުރ 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިފައިހައްޔަުރކުރުމެއް ނެތި. މިހެން ދަންނަވާއިރު ަބއެްއ ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދާނެ ޖިނާޢީ ކޯުޓެގ 

ނޑުމެންގެ ތަހުޒީބު ޤައުމުތަުކގައި ކޯެޓްއގެ ޤާޟީއަކަށް ހު ންނެވި ބޭފުަޅކު ހައްޔަރުކުީރއޭ އިނގޭތޯ. މީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޤައުމު އެބަ ޖެހޭ  ނޑިޔާރަކަށް އިންނަވާ ކަހަަލ ވެސް ބޭފުޅެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ވަނަ  2113ފަ

ކައި ކޮންމެހެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާރެްއ ެއކުލަަވއިލަން. ވަނަ ގަރުނަށް ގެަނއުމަށް ޓަ 21އަހަރަށް ގެަނއުމަށް ޓަަކއި، 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރު މިހާ އޯގާތެިރކޮށް، މިހާ ބާރު ސްޕީޑެއްަގއި މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް އެ   1715ހިތާމައަކީ އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ ބަޣާވާތެއް ކޮށްފަ. ދެން ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ބައެއް ބޭފުުޅން، ޢި

މަޢުޞޫމު ވިދާޅުވެއްޖެ މި ބިލަށް ހެދީމާ ދެން ވެރިކަން ބަދަލުވިޔަސް ހަމަ ޖެހޭނީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކަށް ވެސް 

އަހަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާެރްއ  5މަސައްކަތްކުރަންށޭ، ފެްއޓި ކަންތައްތައް ކުރަންށޭ. ބައްަލވާ! މި ސަރުކާރަކީ 

ފަިއ ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭންނޫންތޯ މި ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހޭނީ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށް

 1720އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ވަނީ ހުއްޓިފަ. މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް އަރާފައި ިމ ވަނީ. ރާއްޖެ އާއި ބޭުރގެ 

ނޑިަފއި މި ވަނީ. ެއންމެ ކައިރީ ައވައްޓެރި އިންިޑޔާ އަށް ނުދެިވގެން ިކއޫ ެއ  ޤައުމުތަކާ އޮންނަ ުގޅުން ެވސް ކެ

ނޑު މި މަޖިލީހަށް އަންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެބަ ފެނޭ ކިއޫ. ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. ދިވެހި ރައްޔިތުްނ  އޮންނަނީ. އަުޅގަ

ެތއް ވެސް ހެނދުނު ފަތިހުގައި ކިއޫަގއި ޖައްސާ ގޮތަށް އެ އުޅެނީ ިއންޑިޔާ އަށް ބޭސްފަުރވާ ެއްއ ކުރަން ދެވޭނެ ގޮ
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ނުވެގެން. އެހެންވީމާ، މިަކން ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންތައްތައް ނައްތާަލއި، 

 1725އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރެއް ގެންނަން. ދެން ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކަށް ވޯޓު ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުދޭންީވ 

މި މަޖިލިސް ތެރޭން ވެސް މި ފެންނަނީ. ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ހަދައިގެން މި  ކަންތައްތައް ވަރަށް ރީތިކޮށް ހާމަވެގެން

ތިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް ބައްލަވާ! ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މި ހާމަވެގެންދަނީ ކޯލިޝަނެްއެގ ސަރުކާރެްއގެ ކަންތައްަތއް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ކޯލިޝަނަީކ  ވާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ކޯލިަޝނަކީ ވޯޓުދެްއވަން ހެޮޔވާވަުރެގ ބައެއް ނޫން ކަމަށް އަުޅގަ

ރިޔާސީ ނިޒާމެއްަގއި ނައިުބ ރައީސް ބަޣާވާތްކުރާ ވަްއތަރު. އެހެންވީމާ، ކޯލިޝަނަކަށް ވޯޓުނުދެްއވުމަށް ދިވެހި 

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. މި ޤައުމު އެބަ ޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. މި ޤައުމުގެ   1730ރައްޔިތުން ހޭއަރަން އެބަ ެޖހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ކަތިކޮްށ، ބަުޅކޮށް، ގުދަށް ޝަރީޢަތްކުާރކުރުން ވެސް ނިމުމަކަށް ގެންނަން  ޝަރުޢީ

ނޑުމެންގެ އެދެނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްނމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު  އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ގޮތް ވުން. އެކަްނ ކުރެވޭނީ ހަމަެއކަނި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަށް. ޝުކުިރއްާޔ ކުރު މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގަިއ ލިބި ހަމަޖެހޭނެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 1735 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. މާފުކުރައްވާތި! ފުަރތަމަ ފުރުޞަތު؛ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރި މެންބަރު، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފައި އިންނެވި އެެހން ބޭފުޅަކު މި ވަގުތު އެބަ މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެ

ނޑު އެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ކުޅުުދއްފުށީ އުތުުރ  އިންނެވި މަޖިލީހުގަ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 1740 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފެނުގެ ބިލަށް ބަލައިާލިއރު މި ބިލަކީ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫތަެކއް ކުރުމަށް ަޓކަިއ 

ނޑުމެްނ ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭނެ ލާމަރުޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށްތަކުެގ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އަުޅގަ

 1745ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިފަިއާވ ބާރާއި އިޚްިތޔާރުތައް ނިގުޅަިއގަެނވޭނެ ެއއްވެްސ އުސޫލުތަެކއް ެއކަށައެޅުަމީކ 

އްޓާތީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮްށގެންވާނެ ަކމެއް ނޫން. މިއަދު ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ތަފާތު ހިފެހެއްޓުންތައް ހިފަހަ

އެ ރަށްރަށުަގއި އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ނުކުރެވިފަިއ އެ ތިބީ. ދެން ފެނާއި ނަރުދަމާ އަނެްއާކ 

ވެސް ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސގެ ދަށަށް ގެންގޮސް މި ހުރިހާ ބާރުވެރިކަމެއް ނެގީމާ ޙަޤީޤަތުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ނޑާެލވުނީ އޭރުން. އެހެްނވީމާ، މި ކަމަކީ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ  ބާރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހަމަ  ކަ

 1750ކަމެއް ނޫން. ބިލުގެ ސުރުޚީަގއި މި އޮންނަނީ ފެނުގެ ބިލު. އެހެންނަމަވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ދެ ބައި ހިމެނިގެން މި 
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ކުރެވޭނެ ކަންތަކެްއ ނޫން. ސަރުކާރު ވާންޖެހޭނީ  ބިލު އެކަށައެޅިަފއި މި ވަނީ. އެހެންކަމުން މިކަން މި ގޮތަށް މީ

ރެގިއުލޭޓްރީ ޮބޑީައކަށް. ތަްނފީޒީ ުވޒާރާައކަށް ވާންޖެހޭީނ ރަށު ކައުންސިލުަތއް. މި ބިލުގަިއވާ ގޮތުން މި ބިލުގެ 

ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މި ބިލުގެ ތަންފީޒީ ވުޒާރާ ެއއް ވެސް ިމ ބިލުން އެނގޭކަށް ނެތް. 

މައެއާެއއްކޮށް މުޅި ބިލަށް ބަލައިލާއިުރގައި މި ފެން ބިމުން ފެންނެގުމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ވެސް މި ބިލުގައި މިހިރަ ހަ

 1755މީޓަރު އަޑިން ފެން  35ގޮތްތަކަކީ ަރއްޔިތުންނަށް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކެއް ތަހައްމަލުކުރެވޭނެ ގޮެތއް. ެއގޮުތން 

ޖޭގެ ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ަވުޅތަކެއް ވެސް ޖެހޭނީ އަލުން ަތޅައިލާފައި އިތުރު ަވޅުތަކެއް ނަގަންޖެހެންޏާ މިހާރު ދެން ރާއް

ބަހައްޓަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ފެނާ ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި މި ކަންކަަމކީ ރަްއޔިތުންނަށް ތަކުލީފެއް ލިބޭެނ 

ލުކުރަން ފެން ބޭނުންކުރުމާ، އަދި ނަރުދަމާ ބޭނުންކުރުމާ ގޮތަށް ހުރި ކަންތަކަށް ވެގެންނުވާނެ. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫ 

ބެހޭ އުސޫލުތަކެއް ސަރުާކރުން އެކަށައަޅާފައި އެ ުއސޫލުތަކުގެ ދަށުން އެކަންަކން ތަންފީޛުކުރުމަކީ ރަށު 

 1760ންޖެހޭނީ. ކައުންސިލުތައް ުނވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުތަުކގެ މައްޗަށް ޮއންނަންޖެހޭނެ ބާރުތަކެއް ގޮުތގައި އެކަން އޮންނަ

އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ފާސްވުމުން ދެން ވެގެންދާނެ ގޮތަކީ، ރަށުގައި ވަޅެއް ވެސް ނުކޮނެވޭނެ. ފެން ޕްލާންޓެއް 

ވެސް ނުބެހެއްޓޭނެ. އަދި ޭއެގއިތުރަށް ނަރުދަމާއެއް ވެސް ނުލެވޭނެ. ލިޔެގެން ަނގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް އިންތިހާ އަްށ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލިބިފަިއާވ ޙައްޤުތަކަްށ ވަރަށް ޮބޑަށް އަރަިއގަތުމެްއގެ ތެޭރގަިއ މި  ގިނަެވގެންދާނެ. އެހެންކަމުން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖެތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި  ބިލު ބައްޓަންކުރެވިފައި މި ވަނީ. އަޅުގަ

 1765ވެސް ކަރުދާހުަގއި ެއއްެޗހި ލިޔެގެން ބިންގާެއޅުމުެގ ހުރުން އެއީ މިއަދުގެ ޙަީޤޤަތަކީ. މި ސަރުކާރަކީ ައބަދު

ސަރުކާރެއް. އެ ފަލްސަފާތައް މީގެތެރޭން ފެނިގެން މި ދަނީ. ދެން މާދަމާ ހުށަހަޅާނެ މަގުތަކުަގއި ތާރުެއޅުމާ ބެހޭ ބިލު. 

އޭ ެއކަން ކުެރވޭނީ. ދެން އެ މަސައްކަތްނުކޮށް ުހއްޓާލާފައި ބާްއވަްނވީ ބިލު ފާސްެވގެން ތާރުއެޅޭނީ، ބިލު ފާސްވީމަ

ދެން މި ބިލު މިތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ބުނަންވީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އެބަ އޮތޭ ބިލެްއ މިހާރު ހުށަހަޅާފައި ފެނާއި 

ނަރުދަމާގެ ބިލު. ދެން ރަްއޔިުތންނަށް ބޯފެނެއް ވެްސ ނުލިބޭނެ އެ ބިލު ފާސްުނވަނީހެން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބޮުލގަިއ 

 1770ހުރިހާ ކަމެއް މި އެޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީަޤތަކީ ނަރުދަމާއަޅަން އުޅުނު ެއއްވެސް ރަެށއްަގއި ނަރުދަމާ  ނޫންތޯ މި

އެއް ނޭޅޭ. ފެން ލާން ހުރި އެއްެވސް ރަށެއްގެ ފެނެްއ ނުލެވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ނުކުރުމަށް ޓަކައި 

ަގމުންގެންދާ ބޮޑު ޖަރީމާ އެްއ މި ބިލަކީ. އަނެއްކާ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ހިން

ޖީ.އެމް.އާރުން ގެެނއްސަ ހުރި ތާރުތަކުގެ ތެރެއިން ުކޑަހުަވދޫ އަށް ވެސް ހަެއއްކަ ފީފާ ތާރު ގެންޮގއްސި އެ ރަށުަގިއ 

ނޫނީ ލޭންދޭނަށް ތާރުއަޅާށޭ ކިޔާފައި ެވސް. އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ ގޭގެ ކައިރީ ކަންމަތީ ފިހާރަ އިން ކުއްޔަށް 

 1775އެްއޗެހި ގެންދާ ުއސޫލުން ސަރުކާރުން މި ގެންދަނީ ވޯާޓ ދިމާކޮށްފައި މި ކަންކަން ުކރަންވެގެން. އެހެންނަމަވެްސ 

އެނގޭ ދެން ކުޑަހުވަޫދގެ ބޭުފޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޖީ.އެމް.އާރަށް ގެނެއްަސ ހުރި ތަނުން އަނބުރާ ދައްކަްނ 

މީޓަރު  111ގެންިދޔައީ. ދެން އެ ތާރުކޮޅުން އެ ރަށުގައި ެވސް އެޅޭނެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުޑަުކޑަ ތާރުކޮޅެްއކަން 



67 

 

ތާރު. ދެން ރައްޔިތުން އެކަަމކު ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ. މީ ިއންތިޚާބަށް ޖަހާ ދަންމަޅިއެއްަކން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ 

އޮތްއިރުގައި އަިދ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ތާރު  މިލިއަން ރުފިޔާ 41ސާފުކޮށް އެނގޭ. ކުޅުދުއްފުީށގައި ެވސް ހަމަ 

 1780ވަަރކަށް ޓަނު ހިލަ  11ފީފާ ތާރާއި  51ގެންނާކަށް އޯޑަުރކޮށްފަ އެްއ ނެތް. ބާވެ، ތަޣައްޔަރުވެަފއި ހުރި 

ކުޅުދުއްފުްއޓަށް ގެްނގޮްއސަ ެދން މަގުަގއި ތާރުައޅަނީއޭ ކިަޔއިގެން ދެން ކަންތައްތަެކއް ިމ ހިނގަނީ. އެހެންވީާމ، މި 

ނުޑމެންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު  ނޑުމެން ބަލައިގަންާނނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ ކަމަކީ ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެްސ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުލިބެންޏާ ހަމަ ސަރުކާރުން އެ ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޚިޔާނާތެްއ. މި ވޭތުވެިދޔަ ދެ އަހަރު ވެްސ 

ޑަވެގެން ގާބުިރ އެއް ވެސް ބޭްއވިފައި ނެތްކަން. އެ ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުން ޙަޤީޤަތަކީ ކުޅުދުއްފުށީަގއި ހަމަ އެންމެ ކު

 1785ރަްއޔިތުން އިނގޭތޯ. ކޮބައިތޯ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގެ  5ޤަބޫލުކުރޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަީކ މި ޤައުމުގެ %

ކޮށް. ކަރުދާހުންނާއި ބިންގާއެޅުމާ، ބަޖެޓުން ޙައްޤުވާ އެއްެޗއް؟ ދެން ކޮން ބިލެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅާކަށްތޯ މިކަންކަން ނު

އެއީ މި ސަރުކާރުގެ ފަލްސަފާ. ކާޅުގެ ސިޔާސަތު މި ސަރުކާރުގައި މި އޮންނަނީ. ދެން ބައެއް ބުދުދީނަށް އަޅުކަންކުާރ 

 ޤައުމުތަކުަގއި ާކޅު ވެސް ހިާމޔަތްކުރޭ. އެ ގޮތުަގއި މި ަޤއުމުަގއި ެވސް ާކޅު ހިމާޔަތްުކރުމާބެހޭ ބިލެއް ކަންނޭނގެ

ދެން އަންނާނީ އެންމެ ައވަހަްށ. އޭރުން ދެން ފަްއޅިތަުކގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަުކގެ ފުިރހަމަވެގެންދާނީ. އެހެންވީާމ، 

 1790އަޅުަގނޑު އެްއވެސް ގޮތަަކށް މި ބިލަކީ ޤަބޫލުކުރާ ބިލެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަްށ މިނިވަންކަމާއެކު ކަންތަްއ 

ހޭނީ ތަންފީޒީ ވުޒާރާައކަށް ނޫން. ރެގިއުލޭޓްރީ ބޮީޑައކަށް ސަރުކާރު ބަދަލުވެަފިއ ކުރެވެންޖެހޭނެ. ސަރުކާރު ބަދަލުވާންޖެ

ކައުންސިލުތައް އަހުލުވެިރވާްނޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގައި މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ ަރްއޔިތުންނަށް އިތުރު ތަކުލީފާއި 

ދޭން ހުރި މަސައްކަތްނުކުރުމަށް ޓަކައި އަނެއްާކވެްސ ވޭނާއި އަިނޔާދިނުމަށް ޓަކައި، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށް

އިތުރު ފަލްސަފާއެްއގެ ތެރޭްނ މި ލައިގެން، ވެރިކަާމއި ަދހިވެތިކަމުަގއި މިކަން ކުރުުމެގ ނިޔަތުަގއި ހުށަހަޅާފައި އޮތް 

 1795ލީހުން ބޭރުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ޣައިރު ޤާނޫނީ ހަމަ ހީލަތްތެރި ބިލެއް މީ. މި ބިލަކީ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މަޖި

ބިލެއް. ރަށުގައި ަވޅު ކޮންނަންވީމަ އެނގޭނީ އެ ވަެޅއް ކޮންނަންޖެހޭ މީހާ އަށް. އޭނަ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެ ވަޅު 

ކޮނެވެންޖެހޭނެ. ދެން މި އިތުރަށް ކޮން ބިލެއްތޯ؟ މިއަކަށް ބިލެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އެ މީހުންނަށް ހަމަ އަދިވެސް 

ވަޅު ކޮނުނު އުސޫލުން ވަޅު ރަުށަގއި ކޮނެވެންޖެހޭނެ. ފެން ެވސް ނެގެންޖެހޭނެ. އިތުރަކަށް  މިހާރުވެސް އެ މީހުން

ސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް. ސަރުކާުރަގއި ހަމައެކަނި އެތާ ދިދަ ެއއް ެނުގން ފިޔަަވއި އެހެން ކަމެްއ 

 1800ގާނެ ގޮތާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް މި ތަނަށް ހުށަހަޅަންވީ. މިހާރަކު ރަށްރަށަކު ނެތް ކޮށްދީފަ އެއް. އެހެންވީމާ، އެ ދިދަ ނަ

 އޭރުން ރަނގަުޅވާނެ. އެހެންީވމާ، މި ކަމަކީ ޤަބޫލު...

 

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:
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ނޑުމެން  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެނާ ބެހޭ ބިލެއްގެ ބަހުސް މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުގައި ިތއްބަވާ ބޭބޭފުޅުްނެގ ހިނ  1805ގަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ދައުރުތައް ނިމިގެންދިަޔއިުރަގއި ވެަފއި ހުރި ގޮތްަތކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން. ދިގު ޒަމާންތަކެއް 

ނޑުމެން އުުމރުގައި ހަނދާން އެ ބަ ހުރި ުކރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ވެރިަކންކުރެއްވި ގޮތް. ާރއްޖޭަގއި ވަންދެން އަުޅގަ

ރަުށގައި މީހުން ދިރިުއުޅނު. ކިތައް ރަުށގައިޯތ ރަނގަުޅ ފެން ފަށަލަ އެއް އޮތީ؟ ރަނގަޅު ފެނުެގ ނިޒާމެއް އޮތީ؟  211

ދުވަހުެގ ވެރިކަެމއް ަރއްޔިތުންނަށް، އަހަރެއްހާ 3ރަނގަޅު ނަރުދަމާ ެއއް އޮތީ؟ ނެތް. އާދެ، އެ ިދގު ވެރިކަަމށްފަހުގައި 

 1810އެ ރަްއޔިތުންގެ ބާުރވެރިކަމާ އެކު ލިބުނު. އެ ވެރިކަުމގެ ެތރޭގައި އެތައް ރަެށްއގެ ނަރުދަމާއެޅުމުގެ މަސަްއކަތް ފެށުނު. 

ނޑުތައް   އެތައް ރަށެްއގެ ފެނުގެ ިޚދުމަތް ދެވުނު. ހަމައެއާއެީކަގއި އެތައް ރަެށްއގެ އިޖުތިމާޢީ ޢާއްމު މިންގަ

ރައްކާތެރިކޮށްެދވުނު. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، މާ ގިނަ ދުަވހެއްނުވެ ވެިރކަން ބަދަލުވީ ބަޣާވާތަކުން. ބަޣާވާތަކުން ެއ 

ވެރިކަން ބަދަލުވުމަށްފަހުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަގައިމު ެވސް މިއަދާ ހަމައަށް ދެ އަހަރުވާން ކައިިރވަނީ. ކޮށްދެވުުނ 

ހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް ވީނުވީ ެއއް ނޭނގެ. މި އަހަރު މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގަިއ އެންމެ ކަމެއް ނެތް. މި މަޖިލީ

 1815މަސްދުވަސް ުނޭވ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަކަށް ބޭނުންވާ ވާހަކަ ވެިރކަމުަގއި  3އެންމެބޮޑު ބަޖެޓު ފާސްކުރި އަހަރު. 

މަސައްކަތް ފެށުނު، ފެނުގެ ނިޒާމު ދިނުމަށް ހުންނެވި ފަރާތުން ގޮވަންފެށި. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ހަމަ އަލަށް 

މަސައްކަތް ފެށުނު އެންމެ ރަށެއް ެވސް ނެތް. ނަރުދަމާ ެއއް ައޅަން މަސަްއކަތް ފެއްިޓ އެންމެ ރަށެއް ވެސް ނެތް. 

ބަނދަރެއް ހަދަން މަސައްކަތް ފެއްޓި އެންމެ ރަށެއް ވެްސ ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެރިކަމުަގއި ަރއްޔިތުްނެގ 

ވޯޓަކާ ނުލަިއ، މިލިޓްރީ ފަރާތްތަކުގެ ބާުރވެރިކަމުަގއި ހުންނަވާއިުރގައި ވަރަށް އުނަދޫގވާނެ ކަންކަން ކުރަން. ެއ 

 1820އުނދަގޫތަުކގެ ތެރޭން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަދި އިތުރަށް ކުރަްއވާ ކަމެއް ެއއީ އެކަން ނުވީމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ންެގ މަޖިލީހަށް ހުރިހާ ކަމެއް ަކނަޑއިލާފައި ޤާނޫެނއް ނެތިގެންނޭ، މި ޤާނޫނު ބޮލުގައި އެކަްނ އުުޅވުން. ަރއްޔިތު

ހެދުނީތީ މިކަން ވާނޭ ކިާޔފައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ކަންކަން އެބަ ކުރިއަށް ެގންދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

މަޖިލީހާ ކޮންމެހެން ބެއްސޭނެ އިޚްލާޞްތެރި ހިތެއް އޮތް ަކމަށް ވަނީ ނަމަ މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި 

ކަންކަމެއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ. 

 1825ދައުލަތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ދެން ެއކަން ނުވަީނ ފެނާ ބެހޭ ޤާނޫނު ނެތިގެންނޭ، ނަރުދަމާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވީ އެ ކަމަކަށް ުކފޫހަމަނުވާ ވެރިއެކޭ އެހުރީ.  ނެތިގެންނޭ. މިހެން ކިޔަންވެްއޖެއްޔާ ެއއީ އަުޅގަ

އާދެ! ކުރާނެ ކަެމއް ނެތުނީމަ، ދެން ހަދާނެ އެއްވެސް ގޮެތްއ ނެތުނީމަ، އެކި ގޮތްގޮތަށް ާޤނޫނުތައް ފަރުމާކޮށްފައި މި 

ހުގެ ބޮުލގަިއ ަކންތައްތައް އެުޅވުމުެގ މަސައްަކތް މިހާރު ވެރިކަުމގަިއ ހުރި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުްއވަިއ، މަޖިލީ

ނޑުެގ  ފަރާތުން އެ ކުރަނީ. ދެން ވަރަށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބިލާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް   1830ގެނައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަދަލަކީ، ވެސް ކަންބޮުޑވުން މީގައި ެއބަ އޮތް. އަޅުގަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްަތއް ހިންަގންޖެހޭނީ، ވެރިކަން ހިންގަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުންނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަްށ 

ނޑު ވިސް ނުމެއް އެ ރަށެއްަގއި ތިބެގެން އެ ަރށަކުން އިންތިޚާބުކުރާ ކައުްނސިލަކުން އެ ރަށް ތަރައްޤީުކރާނެ މައިގަ

އިރާދަކުރެްއވީތީ ގެނެވުނީ. ެއއަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނު މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މެންބަރުން ފާސްކޮށްދެއްިވ ނުހަނު 

އުނދަގުލާ އެކު ނަމަވެސް. ެއ ލިބުނު ކުޑަކުޑަ ބާރުވެރިކަުމގެ ތެރޭގައި ހުރި ބާރުތައް ެވސް ނިގުޅަިއގަތުމުގެ ކުލަތަްއ، 

 1835ަބ ފެނޭ. މި ބިލުން އެބަ ފެނޭ. ސަރުކާރުން، މައި ސަުރކާރުްނ ކަމެއް ކޮށް ނުެދވުނުތާގައި އެ މަންޒަރު މި ޤާނޫނުން އެ

ރަށުގައި ތިބި ަކއުންސިލަރުްނ، އިންތިޚާބުެވވަަޑިއގެން ތިްއބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިަކން ކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް މި 

ނޑުމެ ްނގެ ރަށްފުށުގައި ިއންތިޚާބުވެވަަޑިއގެން ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން މިހާރު މިހިރީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަ

އެންމެހައި ކައުންސިލަރުން ިމއާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަރުކާރުން މިފަދަ ވިސްނުމެއްގައި މިފަދަ 

ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ބިލެއް ހުށަހަޅާއިރުގައި ާރއްޖޭގައި ރަށްތަުކގައި އިންތިޚާުބެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުންގެ 

 1840ބަލައިލުން އެއީ މުހިއްމު ކަެމއް. އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުުކރެވޭ ކޮންމެހެން ބެލުމުގެ މާނަ އެއް މިހާރު ވެިރކަމުަގއި 

ހުންނެވި ފަރާތަކު ނުހުންނާނެކަން. އެއީ އިންތިޚާބާ އެހާ ގަާޔވާ ބޭފުޅެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، އިންތިޚާުބވެަވޑަިއގެން 

ވި ބޭބޭފުޅުްނގެ ކަންކަމާ ދޭތެރެއަކު މާ ބޮޑަްށ ވިސްނުްނފުޅެއް ނުބަހައްަޓވާނެ. އޭނާ ެވރިކަމުގަިއ ހުރީ ހަމަގައިުމ ތިއްބެ

ވެސް ބަޣާވާތެއް ކޮްށގެން. ަރއްޔިތަކު ވޯޓެއް ދީގެެނއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލުަތކުަގއި އިންތިޚާބުެވވަަޑިއގެން 

ކުރު ކަންކަމުގައި ހުރި ގޮތެއް ހޯދުމަކީ ވެސް އޭނަގެ ވިސްނުމަކަށް ނުވާނެ. ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާިއ ފި

ނޑުމެން  ނޑު ދަންނަވަން ބޭުނންވަނީ ބިލެއް ހުށަހެޅުމެްއ ޫނނޭ މުހިއްމީ. އަުޅގަ  1845އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދަވާށޭ. އެ މަޝްރޫޢުތައް  ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައި އެ އޮތީއޭ. އެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް

ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުިރއަށް ެގންދަވާށޭ. ބަޖެޓު މި މަޖިލީހުން ވާނީ ދީފައޭ. ދެން ެއްއވެސް މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަްށ 

ނޑުމެން ޖާގަދޭނެ ކަމެއް ނޫން. މި މަޖިލީހުން  ނުގެންގޮސް ކެމްޕޭނަށް ބޭނުންކުރާ ބަޖެޓެްއގެ ގޮުތަގއި ހެދުމަކީ އަުޅގަ

އެކަން އެގޮތަށް ޫދކޮށްލާފައި ވެސް ުނވެސް ާބއްވާނެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، ޖުމްލަ އެންމެ ބޭފުޅުންގެ 

 1850ވިސްނުމަކަށް ވާންޖެހޭނީ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ މި ބަޖެޓު މި ބޭނުންކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި، ވީހާވެްސ 

 ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަަރށް ބޮޑަށް.  އަވަހަކަށް އެކަން މި މަޖިލީހުން އެބަ ޖެހޭ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ައޅުަގނޑުެމންގެ ކުރިމަތީަގއި ހުށަހެޅި،  .الزحين الزحوي هللا بسن

ނޑުމެންނަށް އަދި ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ފަހަެރއްަގއި ވަަރށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގަިއ ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލަކީ ައޅު  1855ގަ

ނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ އަދި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ވެގެންހިނަގއިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ބަޣާވާތުެގ ސަރުކާރަށް މި ބިލުގައި ވާ  ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލު ކިތަންމެ މުހިއްމުކަމުގައި ވީނަަމވެްސ މިހާރު މި އޮތް
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ކަންތައްތައް ކޮށްދެވޭނެ ކަުމެގ އެްއވެސް ޔަޤީންކަެމއް ނެތް. އަދި މި މަޖިލީހުން މި ބިލު ފާސްކޮށް، ތަސްދީޤުކުރަން 

އް ފޮނުވާލިޔަސް ވެސް ތަސްދީުޤކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ެވސް ނެތް. ސަބަބަކީ މި ބިލުން ލިބޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެ

 1860ގުޅިފައި ވަނީ ރަްއޔިތުމީހާ ާއއި ނޫނީ ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ަނރުދަމާގެ ނިޒާމާއި ކަމަށް ވާީތވެ. ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް 

ލިބުމަކީ މި ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރަށް ކެތްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި އެކަމަށް ދޮރުހުޅުވައިލާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން. 

ނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ފާސްކޮްށ، ދޭން  މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ހުރި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ހުސްކޮށްލުމަށްފަހުގައި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ތިރީސްާސޅީސް މީހުން ޮގވަިއގެން ބުރެޒިލަށް ގޮްސ 

ވީ ރައްޔިތުން ހުރިހާ ޚިދުމަތަކުން މަހްރޫމުކުރަމުންދާ މަޖާކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ބޭނުންކޮށް، މި ދެންނެ

ނޑުމެންނަށް   1865ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިހަވަންދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު  2112މަންޒަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ހިފައިވީއިރު ވެްސ ޔޫ.އެން.ީޑ.ޕީއާ ެއއްކޮށް އެކުަލވައިެލވިފަިއވާ މަޝްރޫޢުަގއި ފައިސާ ާއއި ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ހަމަޖެ

ވަނަ އަހަރު ވެސް ެއ ކަމެއް ނުހިނގި. ހަމަ ފަހަރަކު ސަރޭވކުރަމުންދޭ. ރައްިޔތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކިއ  2112

ވަނަ އަހަރު ެވސް މި ވަނީ މި ދެންނެިވ  2113އެކިފަހަރު ެއކި ވާހަަކ ދައްކަުމންދޭ. އެހެން އޮްއވާ މިހާރު ައނެއްކާ 

ނޑަްށ ފެނުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކަން ތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެތޯ، ނޫންތޯ ސުވާލުމާކެއްގެ ތެރެއަްށ ވައްޓައިލާފަ. އަުޅގަ

 1870ޔަޤީން ކަށަވަރުކަާމއެކު އެނގޭ ެއކަްއޗަކީ މި ދެންނެވި މަސައްކަތަކީ އިހަވަންދޫގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ބަޣާވާތުެގ 

މި ސަރުކާަރކުން ނުާވނެ. މި ސަރުކާރުން ބަލާނީ ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެ ކަެމއް ނޫން. އެ ރަްއޔިތުން ދެކެ ޯލތްބެއް 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ދޭން ފައިސާ ފޮއްޗެއް ަބޖެޓުގައި ޖަހައި ފާސްކޮށްފިްއާޔ މި ދެންނެވި ފައިސާފޮތި 

ށް، ނޫނީ ބޭނުންކޮށްގެން އެ މީހުންގެ ބަޣާވާތް ދިރުވޭތޯ. އަދި ކުިރއަށް އޮތް ތާަގއި އިތުރު ބަޣާވާތަކަށް މަގުފަހިކޮ

ދިވެހި ރައްޔިތުން އެއްފަރާތްޮކށް، އެކަހެރިކޮށް، ނިކަމެތިކުެރވޭނެ މަގެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ޚަރަދުކުރަމުންދާނީ. 

 1875ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މިއަދު މި ވަނީ ބިކަހާލުގައި ަޖއްާސފަ. އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި 

އެަތްއ  61ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ވާނެ  2112ދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ނަރު

ރަށަށް މި ދެންނެވި ފަދަ ޚިދުމަތް ލިބެން އޮތް  61މަޝްރޫޢެއް. ހިތާމަ އަކީ އެންމެ މަޝްރޫޢެއް ވެސް ނުހިނގީ. އެ 

ރަށުަގއި އެ ދަނީ ނަޖިސް ފެން ބޭނުންކުރަމުން. ދޮރު ބަންދުކުރީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ވެސް އެކި ރަށް

އަދި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ދަނީ ރަށްރަށުގައި މިދެންނެވި ދަތިހާލުގަިއ އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން 

 1880ޢިއްޒަތްތެިރ ނަފްސާނީ ގޮތުން އެތައް ެގްއލުމެއް ލިބި، އަދި އެތައް ަބއިވަރު ބަލިމަުޑކަމެްއގެ ޝިާކރައަކަށް ވަމުން. 

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން ދިޔަ  ރަުށގެ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ ކަމުގެ ވާހަކަ ހުވަފެނެްއގެ ގޮުތގަިއ  34ރައީސް، އަުޅގަ

ދައްކަމުންދާ ައޑު. ެއ ހުވަފެްނ ޙަޤީޤަތަކަށް ވާނެޯތ، ނޫންޯތ ވިސްަނއިލާއިރު އެީއ ެއްއގޮަތކަށްވެްސ ޙަޤީޤަތަކަށް ވާނެ 

ށް ޓަކައި ނޫނިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ރިާޔސީ އިންތިޚާބަށް ޓަކައި ދައްކާެލޭވ ހުވަފެނެއް ނޫން ދެ ވަނަ ކަމެއް ނޫން. ވޯޓަ

ނަޑއަޅާނީ ަވޒީރުކަމަށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާިއރުގައި މިއަަދކީ، ނޫނީ   21ކަމެއް ވެސް ނޫން. ސިޔާސަުތ ކަ
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 1885މެނިފެސްޓޯ ެއއް ެއކުލަާވލެވިގެން ވެރިކަމަްށ އަންަނ ، ވަނަ ގަރުނުގެ ސަރުކާރުތަަކކީ ކުިރއަށް ޕްލޭންކޮްށގެން

ސަރުކާރުތަކެްއ. އެ މެނިފެސްޓޯަގއި އެބަ އޮވޭ ސިާޔސަތުތަކެއް އެކުަލަވއިލެވިފަ. ފެނާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް 

ނަޑއެޅިފަ. ނަރުދަމާގެ ޚިުދމަތްތަކާ ބެހޭ ކަންތައްތަްއ ިލޔެިވ، ހާމަކުރެވިފަ. އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަ އް ލިޔެވި، ކަ

ހާމަކުރެވިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެގޮތަށް ިލޔެވި ހާމަޮކށް، ރައްޔިތުންނާ ހިއްާސކޮްށފައިވާ ިސޔާސަތުތަކަަކިއގެން 

ނޑަޅަން ދޫކޮށްލުމަކީ އެީއ  ވެރިކަމަށް އަންނަ ބަޔަކަށް މިނިސްޓަރު ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް މި ދެންނެވި ސިޔާސަތު ކަ

 1890އި ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކަށް ނުވާނެ. ސަރުކާރަކުން ަރއްޔިުތންނަށް ޔަޤީންކަންދީފައި އެ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ 

ސަރުކާރަކުން ހިންގާނީ މިެވނި ކަހަލަ ޚިދުމަތްތަކެއްކަން، އަދި ފެނުގެ ސިޔާސަތު ޮއންނާނީ މިވެނި ގޮތަކަށްކަން 

ނޑަށް ާތއީދުކުެރޭވ ކުރިން ބުނެ ހާމަކުރުމަށްފަހުގައި ވެިރކަމަށް ައއިސް ވަޒީުރ ބޭނުންވާ ގޮތަ ށް ދޫކޮށްލުމަީކ އަުޅގަ

ކަމެއް ނޫން. އަދި ފަހަރެްއގަިއ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ކަން ހިނގާ ގޮތަށް ބަާލއިރުަގއި މި ެދންނެވި ކަންތައްަތއް އިތުރަްށ 

ނޑަށް އެ ކަމަށް ހަމަ ތާއީދުކުަރން އުނދަގޫވަނީ. ޢި  އްޒަތްތެިރ ގޯހުން ގޯހަށް ދިއުމުގެ ފުުރޞަތު ވެސް އޮތީީތވެ އަުޅގަ

 1895ރައީސް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ތަުކރާރުކޮށް ދަންނަވާނީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އުުފލަންޖެހިފައިވާ މި ތަކުލީފާއި 

ވޭނާއި ކެުކޅުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި މިއަދު މިހިރަ ބާޣީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް، ނޫނީ ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމުެގ 

ރައްޔިތުން މިހާރު ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހިއްޖޭ. މި ރާއްޖެ އަށް ހެވެއް އަދި އޯގާތެިރކަމެްއ އަހުލުވެރިންނަށް ދިވެހި 

ނޑުމެން މިދަނީ އެއް ބުރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި  އެވެރިްނގެ ކިބަަޔކު ނުހުންނާނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ނޑުމެން  ގެ ސިޔާސަތުތައް ހާމަކުރަމުން. މިއަދު ހުރިހާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ައުޅގަ

 1900ސިޔާސީ ވެރިން ެއކަހެރިކުުރމަށްފަހުގައި އެ ސިޔާސީ ެވރިންގެ ފަހަތުގައި ތިބި ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުން މި ދަނީ 

އެމް.ޑީ.ޕީއާ އެކު އެއް ބުުރެގ ދަތުރުގައި ދަތުރުކުރަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ 

މިދެންނެވި މަގުން މަސައްކަތްކޮށް، މި ރާއްޖެ ބަދަލުކުރާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

ޚިދުމަތް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭނަން. އަދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުްނ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަނެްއކާވެސް އޯގާތެރި ވެރިކަމެްއ 

ގެންނާނަން. އަދި ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެިރކަާމއި އަޅާލުން ފޯރުކޮށްދޭނަން.  ޤާއިމްކޮށްދީ، ރަްއޔިތުން ހަމަމަގަށް

ނޑު   1905މިދެންނެވި މަގަށް މަސަްއކަްތކުރާތީވެ ިމއަދު ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން އެމް.ޑީ.ީޕއާ އެުކ އެ ތިބީ. އަދި އަުޅގަ

 ރިއްޔާ. ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންަނވާލަން ބޭނުން، ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާ ައއިޓަުމގެ ދަށުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ އެހެން މެންބަރުން އެބަ  އަދިވެސް މި އެޖް

ނޑު މި ހިސާބުން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް   1910 މިނެޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮެޅއް  31ތިއްބެވި. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ
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ނޑުމެން ައލުން މަސައްކަތް ފަށާނީ  ނުޑ މަސައްކަތް ފަށާއިރު ދެން 1:11ގަިއ.  1:11އަރުވާނަން. އަުޅގަ ަގއި އަުޅގަ

 . عليكن مالسالوތިއްބެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ެގންދާނަން. 

 

 ]އަށް  12:59އިްނ  12:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 1915 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ުހސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު ައޅުަގނޑުެމން މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަްށދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ  .الزحين الزحوي هللا بسن

ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިވސާމު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

ވާހަކަދެއްކުމަށް އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ފެނުގެ ބިލު. މި ބިލަށް 

 1920 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް، ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ނޑު ކުރިމަތީ މި އޮތީ ފެން ބިލު. ފެނާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ބިލެއް.  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭ ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން، ފެނާ ބެހޭ މި ބިލުގަިއ؛ ކުީރގައި ވެްސ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1925އް ވެސް ނޫން. ރާއްޖޭަގއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ބޯފެނާ މިއީ ދަންނަ އެއްެޗއް ވެސް ނޫން. ައޅައިދީފަިއވާ ޚިދުމަތެ

ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތެއް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ފޮނުވާފައިާވ މި މަުގސަދާ ދޭތެރޭ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާުލއުފެދޭ. ބިލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި  ވަނަ މާއްދާ. ބިން ތޮރުފައިގެްނ  24ރައީސް، އަުޅގަ

ނުޑ ކުރިން  ނޑުވެރިކަން  ފެންނެގުން. އަުޅގަ ފާހަގަކުރި ފަދައިން ބިން ޮތރުފައިގެން ފެން ނަާގއިރުަގިއ މި ޖެހެނީ ދަ

މީޓަރު ފުންމިނަށް ބިން  35މީޓަރު ފުންމިނަށް ބިން ކޮންނަން. ސުވާލަީކ  35ކުރާ ނިކަމެތި ރަްއޔިތުމީހާ ެވސް 

ނޑުެވރިއަކަށް ކިހާ ފައިސާ އެއް ޚަރަދުވާނެތޯ؟ މި ފަ  1930އިސާ ހޭދަކުރަނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ؟ ކޮނެގެން ފެންނަގަން ދަ

މީޓަރަށް ވަޅެއް  35މިއީ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްތޯ؟ މިގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭއިރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީގައި 

ނޑުހައްދާ  111ކޮންނަ ނަމަ އޭގެ މާނަ އަކީ  އަށް ވުރެ ފުންމިނަށް މި ކޮންނަންޖެހެނީ. ތޮއްޑޫގައި މިހާރުވެސް ދަ

ނެޑއްަގއި ަވކިވަކިން އެބަ ހުރި ފެން ނެގޭނެ ނިޒާމުތަެކއް. ފެން ތިލަ ހިސާބުން. އެހެންނަމަވެސް ކޮން މެ ކަރާ ދަ

ނަޑއިގެން އާނު ފުންމިނަށް  ފޫޓަކީ ެއއީ ވަަރށް ފުންމިން. ވަރަށް ގިނަ،  111ތޮއްޫޑގައި ނަމަ ޖެހޭނީ ހަމަ އާނު ކަ

ނޑަށް އެހެން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮްށގެން ނޫނިއްާޔ ފެނެ  1935އް ނުެނގޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ީމގެެތރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް  ޤާނޫނީ ނިޒާމުތަެކްއ  ިނޒާމުތައް ަތއްޔާުރކުރަނީކަމެއް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދާ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބައިވަރު ،ހަދައިގެން މައްސަލަތަކެއް އެބަ އުފެދޭ.  ޤާނޫނެއް ހިންގަނީ. އަޅުގަ
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ނޑުވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފެން ނުލިބިޒާމެއް އުފެދުމުގެ ސަބަބުން މީގެނި ންމި ޤާނޫނު އަދި ހަމަ  ،ތެރެއިްނ ދަ

ަވޅު ން ނެގޭީނ ކޮންމެ ވަެޅއް، ބޯފެންވަޅު ވެސް ދެން ފެގޭގޭ ބޯފެން ، އެހެންމެ ގޭޭގގެ ވަޅުތަްއ ވެްސ ފުންކުރަންޖެހި

 1940އް. އެހެންކަމުން ކަމެ ކުރުމަށްފަހު މަނާމަކީ މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުނަށް ކޮނެގެން ނޫންގޮތަކަށް ފެން ނެގުފޫޓަށް ފު 111

ޭގގޭަގއި ހުރި ހުރިހާ  ކިތުަގއި ހުރި ބޯފެން ަވުޅތަކާއިިމސް އި ހުރި ވަޅުތަާކއިާރއްޖޭެގ މިސްކިތުގަ ކޮންމެ ގެެއްއގެ، 

ނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ނިާޒމުގެ މަގުސަަދކީ އިޖުތިމާޢީ މިނަށް ކޮންފޫޓް ފުން 111ވަޅުތަކެްއ ޖެހޭނީ ފެން

އެއް އަެނއްާކވެްސ  ިވޔަފާރިިއ މައްސަލަ އުފައްދަިއގެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ނިޒާުމގަ ،މައްސަލަތަކެއް އުފައްދަިއގެން

ކޮންމެ  ަފއްދަިއގެން،ޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކެއް އުކުޭރ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ަތންތާގަ. އި ކުރަން. މިގޮތަށް އެބަ

 1945ެއއް.  ވެސް އިޖުތިމާޢީ ބޮޑު މައްސަލަ ތަކެތިއި ިވޔަފާރި ހިމެނޭނެ. މަސްތުވާއިޖުތިމާޢީ މައްސަލައެްއގެ ުފރަގަހުގަ 

 އިވެްސ ހައްލުކުާރކަްށ ސަރުކާރުން ައޅުަގނޑުމެން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކޮމިޓީގަ  އެހެންނަމަވެސް އިޖުތިމާޢީ އެ މައްސަލަ

ނގޭ. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ން އެއީ ވިޔަފާިރއެްއކަން އެބަ އެއެަކމެއް ހައްލުކުރާކަށް ނޫޅޭ. އެކަ .ަކއިފިންއެ ވާހަކަ ދައް

ލަންކާ މީހުންނަށް. މި ހުއްޓައިދޭށޭ  އްޖެއަށް އަންނަ ބަންގާޅިންނާއިރާ ން ޓްރާންސެކްޝަން އެބަ ހަދައިދޭބޭންކުތަކު

އެްއޗެހި ހަދައިދޭށޭ  އި ިޑކްލަޭރޝަންތަކާރޕޯޓުން ފުރާއިރުގަ. އެއަކަްށ ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފިންއަޅުަގނޑުމެން އެަތއް ވަރަ

 1950އެއްެޗހި ދޭށޭ ބުނެފިން. އެހެންނަމަވެސް ކަސްޓަމުން އެކަހަލަ  މުގެ މީހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަންތަކާބުނެފިން. ކަސްޓަ

ކަންތައްަތއް.  ޑީމޯޓުކުރުމާެވްސ  އެ މީހުން ،ހައްޔަރުކޮށްޔާ ަކސްޓަމުގެ މީހުން ވެސް ހިފައި ެއއް ބަލައިިފއް މައްސަލަ

. ެއކަމަކު ވެސް މީހަކަށް ޕްޮރމޯޝަނެއް ނުދެވޭ. ކަސްަޓމުގެ ެއއްގެން ބޭފުަޅކަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ނުދެވޭއަދިވެސް އޭ

 .ގެންދަނީއިންސާފެއް ނެތު ކަންކަން ، މިކަހަލަ ނަހަމަ، ދެވޭ. އެހެންވީމާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން އެބަ

ީކ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ީޑސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓު ވިްއކުން. ިމ އަ ފޮރުވިފައިާވ އެޖެންޑާ އިމީގަ  .ރި ރަީއސްޢިއްޒަތްތެ

 1955އޮތީ  މި އިފޮނުވާފަ ކުންފުނީގެ މަގުސަދަކީ ބިލެއް . އިޒްރެިއލްއި ވަނީ ިއޒްެރއިލް ކުންފުންޏަކުންކޮށްފަޑިަޒއިން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ކަމެއް ނޫން ވިއްކުްނ. ބުއްދި ޤަބޫލުކުރެވޭ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ފެން ޕްލާންޓު ގުޅިގެން ތަސްމީނާ

ނެޑއް ފޫަޓްށ  111މިސްކިތުަގއި ހުރި ވަޅުތަަކށް ދަންދެން  ،ކޮންމެ ބޯފެން ވަެޅއް ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ދަ

. ހި ައޅައިޭދއިރު މިހިރީއެްއޗެ ދިވެހިރަްއޔިތުންަނކަށް. ނަރުދަމާ ާއއި ބޯފެނާފުންކުރުމަކީ ެއއީ ކުެރވޭނެ ަކމެއް ނޫން 

ނޑުވެކިހިނެއް ލާފަ.  އެހެންނަމަވެސް ކަލްޗަރ ިސޔާސަެތއް އެމް.ޑީ.ޕީން މި އޮތީ އެކުަލވައިއެގްރި ިރކަން ކުރާނީ؟ތޯ ދަ

 1960ޖެހެނީ ރާއްޖޭގަިއ  ދެން މި ެވސް ތަންފީެޛއްނުކުރެވޭނެ. މިހާރު ރައްޔިުތން ކިހިނެއްތޯ ފެން ހޯދަނީ؟ އެ ސިާޔސަތު

ނުޑެވރިޔަކަށް ޕްލާންޓެއް. ކޮންމެ  ޕްލާންޓު، މިނީ ޑީސެލިނޭޝަން ފްލާންޓުޑީސެލިނޭޝަން  އެތެރެކުރަން. ކޮންމެ ދަ

ނޑަކަށް އަްށ ެއބަ އެތެރެކުރަންޖެހޭ ޢިްއޒަތްތެ  އްާޔ ދިވެހިރާއްޖެ ނޑުވެިރޔަކަށް ޕްލާންެޓއް ެވއްޖެދަ ރި ރައީސް ގާްތގަ

ނުޑވެިރން ރާއްޖޭގައި އެބަ ވިއްަސކަށް ނޑުވެރިކަން ކުރާ. އެހެންވީމާ ިކ ފެންވަރަށްއުޅޭ އެ  ހާސް ދަ  ހާސް 21، ދަ

ަމއްސަަލ  މަސްތުވާތަކެތީގެ ،އިޤްތިޞާދުގަިއ މައްސަލަ އުފައްދަިއގެންޕްލާންޓު ވިއްކާެލވެނީ މީެގ ސަބަބުން. 
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 1965ށް ފުޅާކޮްށ ވަރަ .ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް ،ވިްސނުމެއްގެ ތެރެއިން ޓަކައި، ކުރީ ޒަމާނުގެ ކުރުމަށްއުފެއްދިހެން ވެރިކަން

ާއއި ގެއްލުމާ،  ތިޞާދީ ގޮތުން އެ އަންނަ ފައިދާަޑއެޅުމުގެ ސަަބބުން އިޤްޤާނޫނީ ނިޒާމެއް ަކނ .އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ

ނޑުމެން ވިސްަނއި  ؛ ތަނަށް ފައްތަިއގެން ިބލެއް މި، ގެނެސް އިކަމެއް. ހަަމ ބިލެކޭ ިކޔާފަ ފިކުރުކުރަންޖެހޭ އެއީ އަުޅގަ

ނުދޭ ސޫފީގެ ބިލު. ކާޅު ކޮށްޖަހާ ހުށަހަޅަން ބަދަލުކުރަން. ފެން . މި ބިލުގެ ނަން އަޅުަގނޑުމީ ކާޅު ކޮށްޖަހާ ބިލެއް

އި ން ގެނައި ހުރިހާ ތާރުތައް ކޮށްޖަހާފަެއގޮތަށް މިހާރުވެސް. މިހާރު އެއަރޕޯޓަށް ޖީ.އެމް.އާރުކުރަނީ . ވެރިކަންބިލު

 1970ވެްސ  ެއގޮތަށް ވެރިކަން ،އް ވެސް ކޮށްޖަހައިގެން ހުރި ވެލިތަރަށަކަށް. ދެން އެތާ ރީ ކޮންމެވެްސ އެހެން އެހެ

، ގޮތަްށ އެ ގެންދަނީ. އެހެްނވީމާ ދަަމއިގަންނަވެސް  ަގނޑު އި އޮންނަ ރޮށިކުދިން އަތުގަ ކުޑަ ، ކޮށްޖަހައިގެން

ން ހި ރަްއޔިތުން ދެން ފެިދވެ .މި އޮތީ ަގއިނުދޭ ސޫފީގެ ނިޒާމުންާގ ސިސްަޓމެއްގެ ތެޭރގަިއ ފެންކޮށްޖަހައިގެން ހި

ޒަތްތެރި ރައީސް . މި ބިލުފާސްުވމަށްފަހު ޢިއްނޫނީ ފެންނަގައިގެން ނުވާނޭ މީޓަރު ފުނުން 35ޖެހޭނީ ބޭނުންކުރަން

 މީހަކު ކުށްވެރިވޭ އެބަ.  ޏަކުން ފެންނަގައިގެން ފެން ބޮއިފިވަުޅން ދާން ،ފި މީހެއްފެންކޮޅެއް ބޮއި

 1975 

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަهللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ތް މި އޮ އިމަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ހުށަހަޅުއްވާފަ ،ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލަށް

ނޑު އެ ބިލު ކިޔައިލާއިރު ވަކި ތާއީދު ނުކުރާެނ ސަބަބެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބިލަށް އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަްށ  ތަނަށް ހުށަހަޅަން ވީ ސަބަބެއް. ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ވެސް ިދވެހި ލު މިއަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ މި ބި

ނޑައެިޅގެން ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ެއއީ  1980ްށ ރައްޔިތުންނަ ނުލައި ވެސް ދިވެހި . އަނެްއކާ ކޮންމެހެން ޤާނޫނަކާހަމަ ކަ

 ވީހާ  ވެސް މި ނުލައި އްގެ ޒިންމާ. ޤާނޫނަކާސަރުކާރެ އޮންނަ  އިދިނުމަކީ އެ އިރެއްގަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް

ނޑަށް ހީަވނީ މީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ކުރަމުން އައީ އެހެން. ކޮންމެހެން އަޅު ތަނަށް ހަމަ ސަރުކާރުތަކުން ކަން ގަ

ން. ކަމެންހެ ކަރުދާސް ގިނަުކރަން ކުރާ ކަމެންހެން. ރައްިޔތުންގެ ލޮލުަގއި އަނދުން ައުޅވަންެވގެން ކުރާ ކައިރިކޮށްަފއި

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޙައްޤުތައް ދިނުމަށް

 1985އެކަނި ޕޮލިޓިކަލް  ޓަކަިއ ތަރައްީޤގެ މަްޝރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންަވނީ ހަމަ ރައްޔިތުންަނށް ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނުޖެހޭ. ންމެހެން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރާކަށްކޮ ަގއި ަކނަޑއެިޅފައި އޮތިްއޔާމުކަމު . ސިޔާސީ މަުގސަދު އެކޮމިޓްމަންޓު

އަހަުރެގ  3މް.ޑީ.ޕީެގ ލަން ވެސް އޮތީ އެންނަވާލަން އޮތީ، މިސާލަކަށް ބަލައިހަމަ ިމސާލަކަށް ދަ .ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 31ަމއުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ިދގު  ޭރގަިއ އޭެގ ކުރިން އައިައހަރުގެ ސަރުކާުރގެ ތެ 3. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރު

އަށް އިތުރަށް  ގުނަ 31އަހަުރގެ ތެރޭަގިއ  3 އިވެްސ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާެރއްގަ  ާލއިރުއަހަރާ އަޅާިކޔައި

 1990ފްލެޓު  2111އި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަހަުރގެ ތެޭރގަ 3އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫޢު ހިންގިފައިވާނެ. 

ނުޑމެންނަށް  55ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަރުއަ 3އެޅުނު.  ދުވަހުގެ އަހަރު 3ބަނދަރު ހެދުނު. އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އައަހަރު 3ރަށެއް ހިއްކުނު.  4އި ތެރޭގަ އަހަރު ދުވަހުގެ  3ހެދުނު. ރަށެއްގެ ަމގު 4ުޅގަ

ގާތަްށ  މިލިއަނާ 1ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމު ޤާއިމުކޮށް  ޅުތަުކަގއިތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކިެއކި އަތޮ

ނ ުދވަހުެގ އަހަރު 3އަށް ެއކަނި ިވސްނާލިކަމުަގއި ިވޔަސް  ނަރުދަމާ ޑުމެންނަށް ކުރެވުނު. ފެނާއި ދަތުރުފަތުރު އަޅުގަ

ނ 3ރައީސް ނަޝީދުެގ  ،ތެރޭގައި   1995ރުދަމާ ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަ 17ޑުމެންނަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެޤާ އަހަރުގެ ތެޭރަގއި  31އަހަރަށް. ދިގު  31ކިޔާލަމާތޯ ދިގު ންނަށް މަސައްކަތް ފެށުނު. ައޅާ އިމުކުރެވުނު. އަުޅގަ

އަްށ ެއކަނި.  މި މާލެ ،މާފަންނަށް ،މަްއޗަށްޮގޅި އަށް  ،ހެްނވޭރަށް  ،ވަނީ ގަލޮޅަށް ދެވިަފއިފެނާއި ނަރުދަމާ ފޯރުކޮށް

. ގެ ތެރޭގައަހަރުގެ މުއްދަތު  31 ނާއި ނަރުދަމާ ފޯރުކޮށް ދެވިފަ ެއއް ނެތްރަްއިޔތުންނަކަށް ފެބާކީ އޮތް ދިވެހި ހުރިހާ 

ނޑުމެން އަާޅ  ތިއްެބިވ  ހަވާލުެވވަަޑިއގެން ިކޔާލަން ޮއތީ އަދުެގ ސަރުކާރާ. ވެިރކަމާޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދެން ައޅުގަ

ނޑުމެން އަޅާ ނޑުމެން އަާޅކިަޔއިން އޮތީ. އަ ިކޔާލަބަޣާވާތުގެ ސަުރކާރާ އަުޅގަ  2000ކޮން  މި މީހުން ކުރަނީ ،އިރު ލާޅުގަ

ގެ ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ވަކާލާތުކުރަްނވެގެްނ ސީމެގް ަކއިީރގައި ދިވެހިރާއްޖޭކަންކަމެއްތޯ ބަަލއިލަން އެަބ ޖެހޭ. 

ުތގެ ފޫބައްދަްނ ބަޣާވާ ،ފިން ކިޔާ ބަަޔކަށްރއަން. ރުޑަމިލި 1.3 ސްކޮޓްލަންޑަށްނަސް ެބރޮޔަރަކު ވިލާތުގެ ލޯ އިނގިރޭސި 

ދުގެ ދަރިކަނބަލުންގެ ރިސޯޓެްއެގ ބާޣީ ވަޙީއާުރ ކުންފުންޏަކަށް އަނެްއކާ އަެނއް މިލިއަން. ެވސް ޕީ.ވެގެން އަނެްއކާ

އަށް. ބްރެޒިލް ދަތުރެކޭ ކިޔާަފއި  ކުިރ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީެއއް، ބިލު  ަލއްކަ ެއތައް ރުފިޔާ 3ބިލަށް އެކަނި 

 2005މިލިއަން. ބާީކ ޮއތް ހުރިހާ އެއްެޗއް އަމިއްލަ  15 ފަންސާހަކަށް އެތައް މީހުން ެގންގޮސްގެން ބްެރޒިލް ދަތުރަްށ އެކަނި

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. ކެމްޕޭނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުމިއްޔާ 

ންމެހެން ެއއް ނޯންނާނެ. ބޭނުންވަނީ ކޮ އްޔާ ފެނާއި ނަރުދަމާއަކަށް ވެސް ޖާގަމިގޮތަށް ޚަރަދުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ 

ޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ފަށާފަިއ  ލަން އެބަބަަލއި، ޤާނޫނެއް އެކަންޏެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހަމަ އަޅާކިޔާލަން

މާމެންދޫގެ ބަނދަރު ޖެހޭ. ގއ.  ލަން އެބަތް ގޮތް. އާސަންދަ ކޮބައިތޯ ބަލައިހުރި ކަންތައްތައް. މިހާރު ހަދާފައި އޮ

 2010 ޖެހޭ. ނ. ލަން އެބައްަގިއތޯ ބަލައިހިސާބެޖެހޭ. ކުޅުދުއްފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އޮތީ ކިހާ ލަން އެބަކޮބައިތޯ ބަލައި

ޖެހޭ. ފުަވއްމުލަކަށް ބަލައިލާއިރު ަކއުންސިުލގައި  ްނ އެބަށް ވެފަިއ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަަލއިލައަތޮޅުެގ ދަތުރުފަތުރަ

ނޑު މި ދައްޗެއްހާ ހިސާބު ެވްސ ނެތް. ފަންސުރެއްހާ ހިސާބުހީރަސް ައީކ  ދަންނަވާ ވާހަކަ ވެސް ނެތް. ެއކަމަކު އަުޅގަ

އަށް ވެސް  އަށް ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނެއް ނޫނޭ. ފެނާއި ނަރުދަމާ  އަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ތަރައްޤީ  ރި ރައީސްޢިއްޒަތްތެ

ރުކޮށްދޭންެވގެން ޓަަކއި ތަރައްޤީ ފޯ ރަްއޔިތުންނަށް ،ކުރަންެވގެން ވެރިްނ ތިބިއްޔާ ބޭނުންވަނީ ވިސްނުމެކޭ. ެއަކން

ނަޑއަަޅިއގެން ތިބިއްާޔ ެއކަންކަން  2015 ހެން އަދި ޤާނޫނެއް ފާސްކުރި ވާެނ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ވެރިން މަގުސަދު ކަ

 މީހުންގެ ކުރިމަތިން ގެއްލިފައިވާ ތަރައްީޤގެ ދުވެލި ހުއްޓިފައިވާ މިންަގނޑު އެ  ކަމަކު ރައްޔިތުންނަށް ނޯޅޭނެ. އެ

ނޑައެޅި   ވީާމ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރީމަ އެ ދުވަހަށް 2ބަށް އޮތް. ރިޔާސީ އިންތިޚާ ގެން ފެންނަން އެބަމީހުންނަށް ކަ
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ނަޑއެިޅގެން އެ މީހުންނަށް ނޯޅޭނެ. އެ ނޑައެިޅގެްނ  ނގޭެނ ބަޣާވާތުގެ ހިތި ޚަރަދު. އެ މީހުންނަށް ކަ މީހުންނަށް ކަ

 ކަން. ޝުކުިރއްޔާ. އެއްބުރުން އެމް.ޑީ.ޕީން ނީ ހަމަކުރާ ވެސް ންކަން. ދެންއެނގޭނެ ކުރިނ ވެސް ކަންުކރީ އެމް.ޑީ.ޕީ

 2020 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ނޑަ  ށް ޮއޅުވާލަން ގެންގުޭޅ އަ ޝުކުރިއްާޔ ެއއްބުރުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ހިންަޏށް އޮުޅވާލަން ނޫނީ ކަ

ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް  ބިލުގެ މިޑަބިޔަލެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ.  ކުރުނުވަތަ ހަގޮތަށް ކަހަލަ  އަސާަގނެޑއް

ތަނުްނ ބިލެއް ނުނިމިގެން މީހުން  ދަނީ. މި ތަނުަގއި ބިލެއް ނުނިމިގެން މީހުން މަރަމުން އެ ލާފަިއ މިއޮޅުަވއި

 2025ވަަނ  2112ައހަރުގެ ބަޖެޓު،  2ބަޖެޓު،  ކުރަންެވެގން ރައްޔިތުންގެ އެއް  ހުރިހާ ޝަކުވާ ދަނީ. މި ދައްޖައްސަމުން އެ 

ނުލިބިގެން  . ނަރުދަމާ އާއި ފެނާއުޅެނީ ބިލެއް ނުނިމިގެންނޭ ލާފައި މިވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު ފިލުވައި 2113އަހަރާއި 

ކޮށްގެން ަރްއޔިތުން ވާރޭފެންފޮދެއް ވެސް  ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ ބަޣާވާތެއް . މިއުޅެނީ. އަސްލު ދަންނަަވންތޯމި 

ގެ ހަދާފަިއ ވަޅެއް ވެސް ބަހައްޓަންޖެހޭ.  ަރއްޔިތުމީހާ ގޯްއެޗއް ނަގާފައި ގޯީތަގއި، ފޫޓަށް ަވޅެއް 111ނުދޭން. ވުނަބޮ

 ށް ުނވޭ. ދާންޏަކުން ފެންނަގަން ކިހިނެއްތޯ ކަކަމަ ފެން ވެސް ނެގޭ ޓަށް ކޮެނގެން ވެްސ ނޫނީ ވަޅުންފޫ 111

 2030ފޫޓަށް ޮކނެފައި ގޭަގއި ަވޅު ހެދޭނީ.  111ްއޔާ ކޮންަނން ވެއްޖެ ވަޅެއް މީހާރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކުެރވޭީނ؟ ރައްޔިތު

މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް  111އުޅެނީ  މި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފިއްޔާ ެއކަން އޭގެތެޭރގައި އެކަން ުނކޮށްފިްއޔާ،

ތަނެއް ނަގަންތޯ. ީމ ތަނެއް. ކޮން ފޫޓަށް ފެން ހުންނަ 3ތަނެކޭ.  ފޫޓަށް ފެން ހުންނަ 3ނަގަނީ. މީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި 

އަށް ކަމެއް ނުކުރެޭވ  މީހާއި ރަްއޔިތު ކޮށްފަ ބޭފުޅުން ހިތުހުރިހާ ކަމެއް އުޅެނީ. ދެން އެ ތެޔޮވަަޅކަށް ޖަހަންތޯ މި

 ވަނަ މާއްާދެގ )ދ(ގައި މަރާމާތުކުރުމާ، 32ބިލުގައި  އުޅެނީ. މި މި ކުރަން ގަްސތުކޮށްގެން ގޮތަށް ކަމެއް

ނުޑ  ށް މިކަންތައްތަކަ  2035ެގ  11ކަުމގަިއ ވިޔަްސ. ރޭަގނޑު . ހެޔޮ ަނޖިސްވަޅު ބެދިގެން ިދޔަގެ ފަހުނ11ްއޮންނަނީ ރޭގަ

 އުޅެނީ؟ މި ފިއްޔާ އެއް މިލިައން ރުފިޔާ އަނެއްާކވެސް ނަަގނީ. ރައްޔިތު މީހާގެ ލޭބޯން ނޭނގިގެންތަކުރިން ކޮށް

އޮތީ  މި .އޮތީ ހުށަހަޅާފައި މި ޤާނޫނެކޭ ކިޔާފައި ބިލުތައް؟ ހުށަހަޅަހަނީ ކޮން ޤާނޫނެއް މިކޮށްފައި ދެން  ބަޣާވާތެއް

އަުޅވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަނިއފަރުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ިސންގާ ޢިލްޒާމެްއ މިއަހަރުމެންގެ ބޮލުަގއި ބޮޑު 

ނޑުމެން ކުއަށް ބަލާފައޭ. އަ އެްއެވސް ކަމެއް ނުކޮށްދިނޭ. ކުލަ ނައިފަުރގައި، ވިދާޅުވި  ނޫން  ލައަކަށް ބަލާފަ ެއއްުޅގަ

 2040ންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައް ކޮްށދެނީ. ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރަކު ނުހުންނާނެ. އެހެ

ނޑުމެން ބަލަިއގަނެރައްޔިތު މީހާެގ ހާލު ްސ ކަންތައް ވެ މީހުންގެ ނަރުދަމާެގ ބަނދަރާ އެ ،އަހުވާުލ އަުޅގަ

އަހަރަކުން  5. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓުަގއި ޖެހި އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރެވުނޭ. ދެން ކޮންމެ ޓުގައަޅުަގނޑުމެން ޖެހީ ބަޖެ

އޮީތ  ަބއެްއ ރަށްރަށަށް އެރީމަ ބުނާނެ މި ،ވެްސ ކޮށްފަިއ ހުރި ކަމެއް ކެމްޕޭނަށް ކުީރގައި ަމއުމޫނުއަހަރަކުްނ  5

ނޑަ މި އޮތީ  އް ޖަހާފައި ފާޑެއްގެ ޕްލޭނެއްގެ ގޮުތގައި މިދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަކނޑައެ އަހަރު 5އޮތީ ޖަހާފައޭ.  ކަ
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 2045ވެހިރާއްޖޭގެ ދި ޕްލޭނެއް. ކޮން ޕްލޭނެއްތޯ؟އޮންނަނީ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި  7ގޮތަށް  ޕްލޭނެއް ހަދާ

 މޫނުދަތުރުފަތުރު ނިޒާމުގެ ޕްލޭން ކޮންތާކަށްތޯ، ކިހާވަރަކަށްޯތ އޮތީ؟ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުަގއި ރައީސް ަމއު

ލައިލީމަ ކިތައް ަޤއުމުން ޕްލޭނެއް ހެިދތޯ. ސާރވޭަތކެްއ ކުރިތޯ. ަބިއވަރު ސާރވޭތަެކއް ހެދި. ަރީއސް އޮފީހަށް ވަދެ ބަ

ނޑާ ހިސާބަށް އައެނގެނީ. މިހާ ނޑުެގ އުަނގަ ރުދާސްތައް. ޕްލޭނެްއ ހަމައަށް އަންނާނެ ފޮތްތައް، ކަްނނާނެ، އަުޅގަ

 24އޮތީ  މީހުންނެއް. މި އް ނުކުރާނެ އެ . އެއްވެސް ކަމެއް ުކރާކަށް ގަސްތެންޕްލޭނެއް ނެތިގެނެއް ނޫ ނެތިގެންތޯ؟

 2050 މީ ވަރަށް ފެން ތިލަ ތަނެއް. ދިވެހިރާއްޖެކޮންނަންޖެހޭނޭ ވަޅެއް.  މީޓަރަށް 35 އޮތީ ަގއި ބުނެފައިވަމަ މާއްދާގެ )ނ(

ނުޑގެ ައނޑީ  .އަކީ ވަރަށް ފެން ތިލަ ތަނެއް. އެހެންނޫނަސް ދަންނަވަންތޯ ހުރި.  ަގއި ވަރަށް ަފއިދާހުރި ފެނެއް އެބަކަ

 މީޓަރަށް ކޮނެޖަހާފައި ނަގަންވީ. ހަމަ ކެިރގެން މި 81ވޯޓަރ އިނގޭޯތ.  . ސުޕްރިންބޭފުޅުންނަށް އެނގިނުަލއްާވނެއެ 

ކަންތަްއ  ރުގެ ދައުުރގައި މިކަންތައް ބެލި. ރައީސް ނާޞި  ރުގެ ދައުުރގައި ވެސް ހަމަ މިރައީސް ނާޞިދަންނަވަނީ. 

ނުޑގެ އަށް އަޅާފައި  ފުޅިނަގަނީ. ހަމަ ފެންނަގާފައި ފުޅި ލާފަިއ ފެންމީޓަރަށް ހޮޅި ޖަހައި 81އަީޑގައި  ބަލާފައި ކަ

 2055 111 އަށް ގެދޮރުގައި މީހާބޭނެ އޭރުން. އެކަމަކު ރައްިޔތުކުރޭ. ލާރި ލިއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓު ބަންދުކޮށްލާފައި ރާއްޖެ

 މީހާ ދަންޖައްސަން މި ރައްޔިތުމީހާ ދަންޖައްސަންވެގެން. ޤާނޫނަކާ ނުލައި ރައްޔިތު އުޅެނީ މިފޫޓަށް ވަޅެއް ކޮނެގެން 

މަސް ދާއިރު ވެސް އަނެއްާކ ފާރުބުރި ރާނައިލާފައި ރޯދަ އަެނއް ،ލާފައިރި ރާނައިބުހެދެނީ އެއްފާރު ެއއް މި އުޅެނީ. ގެ

ގަިއ ސެޕްޓެމްބަރު 7ޖެ ގެންނަން އުެޅނީ މި. ދިވެހިރާއް އަނެއް  ،ނޫންއުެޅންޖެހެނީ. މިއެއް ވަޅު ނުބެހެއްިޓގެން މި

އެްއޗެހި ެވސް  އަށް ފެނާއި ެގއާ އަނެއް ިދވެހިރާއްޖެ އެއްބުރުްނ ނަގަންވީ. ފެންވަެޅއް ބޭނުެމއް ނެތް. ަރއްޔިތުމީހާ

 2060ގެ ައުގ ޟާން މަސް. ތަކެތީއޮތީ ރަމަ . ގޭެހއް ނެތް. މިހާރު މިކޮބައިތޯ ގޭހެއް ނެތް ރާއްޭޖގަ އޮތީ މިހާރު ލިބޭނެ. މި

ުގ އެްއޗެހި ައގުހެޔޮވާނޭ.  ތަކެީތގެ އަ  ހާދު ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ޑޮލަރާއިއްތި 23 ،ކުޑަތޯ. މިތިބަ ބޭފުޅުން ބޮޑުތޯ،

މެން ހަދަނީ ދޮުގކަން. އަށް އެނގިއްޖެ ހުރިާހ އެން މީހާހެޔޮވާނޭ. ކޮންތާކުތޯ ހަރާން. ހުސް ހެދިހާ ދޮގު. ަރއްިޔތު

 ހަދާފައި... އެންމެ ދޮގުތަކެއްރިހާ ށް އެނގިއްޖެ ހުއަ މީހާރައްޔިތު

 

 2065 ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާނު

`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ެފނުގެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްަވއިގެްނ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ފެނަކީ   ވަރަށް ހަޔާތާއި އިންސާނީ ދިރިއުޅުމާ އިންސާނީވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދާއިރު ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ދިރިއުޅޭ ކައުުނގެ ބިމަށް ބަލާއިރު ނުވަތަ މުޅި މިނަްށ  ،ބޮޑަށް ގުޅިލާމެހިފަިއވާ ެއއްެޗއްކަން. އަދި އަުޅގަ

ނަޑކަށް މުޅި މި ޕްލެނެޓު ބަލާއިރު . އެހެންވީމާ، ވަރު ސަރަހައްަދކީ ފެނުގެ ސަރަހައްދުބައިކުޅަ ދެބައި ގެ ތިންގާްތގަ

 2070ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށްއެއްެޗއް. އިންސާނީ ދިރިއުޅުމާ، އިންސާނީ ދިރިއުޅުން ތަރައްޤީ ކުރެވެންޖެހޭފެނަކީ ހިމާޔަތް

އެއްޗެއްކަން މުިޅ  ކުރަންޖެހޭބޮޑު. އެހެންވީމާ، ފެނަކީ ހިމާޔަތް މަސައްކަތްތަުކގައި ވެސް ފެނުގެ ދައުރު ވަރަށް
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. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިއުފެދޭ ސުވާލަކީ ގައި ދުނިޔެ އޮތީ ޤަބޫލުކޮށްފައް ލެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލެވަ

ތުންެގ ކުރެވެންޖެހޭ ރައްޔިރަްއާކތެރިިދވެހިރާއްޖޭގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަޣާާވކުން ބަދަލުކުރެވިފަިއވާ ހާލަތެއްަގއި

 މުއަށް އަދި ނަރުދަމާގެ ިނޒާ ްއގައި ކުއްިލއަކަށް ފެނުގެ ބިެލއް ޭއގެތެރެ ވާ ހާލަތެވެރިކަން ވެސް ރަްއކާތެރިނުުކރެވިފައި 

ނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި  ވެސް ވައްަދއިގެން ސަުރާކރުން  2075ހުށަހެޅީ ކީއްެވގެންޯތ އަުޅގަ

ނޑުތައް ަކނަޑއެޅުފެނަށް ޓަަކއި،  ކުރުމަށްތަުކގައި ސާފު ބޯފެން ރައްކާތެރިކަންކޮޅު ޓަކައި ޤާނޫނުތަްއ  މަށްމިންގަ

ނުވަތަ މިނިސްޓަރަށް ވަކި  ،އަޅާނީ ކޮން ރަށެއްގައިތޯ ބަލަންހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް ނަރުދަމާހުރި. އެ ހެދިފައި އެބަ

ކަމަކީ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކެއްގެ ދަށުން  ބާރުތަކެއް ދީފައި ސިޔާސީ ގޮތުން މި

ން ކުރުމަށް މި ކަންކަ މިދިުނން. ވަތަ ވަކި ރަަށކަށް ެފނުގެ ނިޒާމު ހަމަޖައްސައިނު ،ެއޅުން އެރަށެްއގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު

 2080 ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިާޔސަތަކީ ހުރިހާއަޅާަފއިާވކަްނ ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ މިއަދު އަޅުގަޤާނޫނުގައި ބާރު

ރުން މިސާލަކަށް ފެނުގެ ވާތީ ސަރުކާ ކޮށްގެން ގެްނގުޅުމުގެ އުސޫލު ކަމަށްތައްތަެކއް ވެސް ޕްރައިެވޓައިޒް ކަން

ނޑުމެންގެ ޕޮލިސީ ލެވެްލގައި ދިނުމަކީޚިދުމަތް ކުެރވެން އޮތް ކަެމއް ނޫން. ނުވަތަ ސަރުކާރުން ހަމައެކަިނ  އަޅުގަ

ެމއް ދީ ސިޔާސަތުގެ ެތރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަކީ އެއީ ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕެގ އިޤްތިޞާތެއް ދޭ ގޮތަށް ހިފެހެއްޓުޚިދުމަ

ކުރެވިފައިާވ ވިަފއިވާ ގޮތުްނ، މިބިލު ފަރުމާކުރެންނަވަންޖެހެނީ މި ބިލު ބައްޓަންޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ދަ، ނޫން. އެހެންވީމާ

 2085ފެން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހުރުމާ، ސާފު ބޯ ރަށުަގއި ދިރިއުޭޅ ަރއްޔިތުންނަށްވެހިރާއްޖޭގެ އެިކެއކި ރަށްދި  ،ގޮތުން

 ވާތީ ސަރުކާރުން މިއަދު މި  ކަމަށް ރަށް އަިދެވސް ރާއްޖޭަގއި ގިނަނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުޮކށްދީފައިނުވާ ރަށް

ަތއް ަވޒީރެްއގެ ބާރުގެ ދަށަްށ ސަދަކީ މިދަންނަވާ ކަންތައްހާސިލުުކރަން ބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ މަގުއިން  ރީޢާބިލުގެ ޛަ

ަވޒީރު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް ަވޒީރު ބޭނުންފުޅުވާ ތަރުތީބަކުން މިކަން ކުރަމުން ގެންދިޔުން.  ،ގެނައުމަށްފަހު

ނަޑއެޅިފައިވަނަ ގަ  21ސް މިގޮތަކަށް ިމކަން ކުރެޭވކަށް އެހެންނަމަވެ ހުރި ގޮތުްނ  ރުނުގެ ސިޔާސީ ިސޔާސަތުތަްއ ކަ

ނޑަްށ ާތއީދު ވެސް ނެތް. އެހެްނވެ މިއެްއގޮތަކަށް   2090ދެްނނެވި ސިާޔސީ މަުގސަދުތައް  ނުކުރެޭވ ސަބަބަކީ މިބިލަށް އަުޅގަ

ބިލުގެ ދާއިރާ ފުޅާވެގެން ދިޔަިދޔައިނުން ގޮްސ  އަދި މި މި ބިލުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކޮށްފައި އޮތުމާ، ކުރަންސިލުހާ

ގަިއ ޢު ންޖެހޭ ފެނުގެ އިމުން ބޭަރށް ބިލުގެ މައުޟޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުެގ ތެރޭގައި ަރއްާކކުރަ

އޮންނަ ސޯސްއަކީ ުނވަތަ  ވާހަކަދަްއކާފަިއވާކަން. ައޅުަގނޑުމެންރާއްޖޭަގއި ބޯން ބޭނުންކުރާ ފެން ހަމައެކަނި ލިބެން މި 

ނުވުމުގެ އްކާތެރިން ލިބޭ ފެން. ފެނަށް ރަވަނީ ރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ އަޑި އޭގެ މަސްދަރެއް ކަމަށް މި

 2095އަހަުރގެ  31ނގެނީ މާޒިެވގެންދިޔަ ހުރި މައްސަލަތަކާ، ފެނަށް ރަްއކާެތރިވެވިަފއިނުާވކަން އެ ސަބަބުން ދިމާވެފައި

މައްސަލަ  ނުލިބޭ. މި  ލޭގައި ެއއްވެސް ހިސާބަކުން ސާުފ ފެންކުރާ ރަށް މާނުއިރު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ވެރިކަން ވެރިކަން ނިމު

ހުރި ފެން  ިބމުގެ ައޑީަގއި، ކީ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެްއ އެކުަލވައިލާަފއިނެތުމާނު ސަބަބަމިހެން ދިމާވާންޖެހު

ކުރެވިފައި ނައްތާލުމުގައި ެވސް ބިން ބޭނުންެނތުން. ކުނި ަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅިފައިޓަަކއި އަ  ކުރުމަށްރައްކާތެރި
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ބައިވަރު ތަކުލީފުތަެކއް  ންދިަޔއީ ދައުލަތަށް ަވރަށްބާވަތުގެ ކިތަންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ނަތީޖާައކަްށ ވެގެ އޮތުން. މި

ނުޑން ފެންނައިގެން އެއުފުއްލަންޖެހުމާ، އަނެްއކާ އައިސް އާ  2100ފެން  ޓިފިޝިއަލް ިސސްޓަމެއްގެ ތެެރއިން ކަ

 ބަކުރަން އެހާލަތުގައި ވެްސ ފެން ރައްކާތެރިދަންނަވާ  ފެން އަޅުަގނޑުމެން ބޯ ހިސާބަށް ދިޔުން. މި ސާފުކޮށްގެން އެ

ނުކުެރވޭ މިއަދު ރާއްޭޖގެ އަުޅަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް  .ުނކުރެވިހަލާކުވެގެންދިަޔއީ ރަްއކާތެރި ޖެހޭ. ބިމުގެ ފެން ފަށަލަތައް

ކަމުދާ ެފން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެްސ ން ބޯން އްދެއްގެ ަރއްޔިތުން ދިިރއުޅޭ ެއްއވެސް ތާކުރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ސަރަހަ 

ނަޑކުން ނެގޭނެ ކަމަކަ  ނެތީމަ. ސިއްޙީ ކަންކަމަށް ށް. އެއީ މިދަންނަވާ މިންތަާކިއ އިންތައް ސަުރކާރުން އަޅާަފއިފަސްގަ

ނޑުމެން ވިސްަނންބެލިފައި  2105ކުެރވޭ ވަގުތުްނ މިދަންނަވާ ފެންއާރު ޑިސްަކވަރ ޖެހެނީނެތީމަ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފެން އަންނަ ހިސާބަށް ދާންދެން  ހޯދޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ކޮންމެ ގެއެްއގެ ިއސްކުރުން އެ ،ފެށިގެން

 ގުޅޭ  ދު އަޅުަގނޑުމެްނ ފެން ހިމާޔަތްކުރުމާމިއަ، ރަންވާނެ. އެހެްނވީމާކުފެން ހިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭ. ފެން ހިމާޔަތް

ނޑުމެންނަށް ތާއީސް ބިލު ބަލައިގަޔަކަމަށް ވިއިދިކޮޅަށް ވާހަަކދެއްކެން ނެތް ގޮތުން ސީދާ ރެވެނީ މި ނުކުދުންނަން އަޅުގަ

ގެ ނަމުަގއި ނަރުދަމާ ޓަަކއި ފެނު ކުރުމަށްނަވާ ސިޔާސީ މަޤުސަދުތައް ހާސިލުޚިލާަފށް މިދަން ދަންނަވާ ސިޔާސަތުތަކާ

 2110ތެރެއަށް ަވއްދަިއގެްނ ށްފައި ދޫކޮށްލާ ފެން ވެްސ ޭއގެކޮއަިދ ފާޚާނާކުރާ މީހުން ފާޚާނާ، ތެެރއަށް ވައްަދިއގެންވެސް އޭގެ

ދުތައް ޔިތުންނަށް ވަމުންދާ ފޫނުބެދޭ ވަޢުައޅުަގނޑަށް ދަންނަވަންޖެހެނީ މީ ބަޣާވާތުެގ ސަރުކާރުން ރައް  ބިލެއް ގެަނއިމަ

 މީހުން ބޭނުންާވ ަވކި  އެ ،އަށް އަތްފޯރުަވއިގެން  ޓަކަިއ ޤާނޫނީ ބާުރ ނަގަިއގެން ިދވެހިރާއްޭޖގެ ާމލިއްޔާ ފުއްދުމަށް

ޓަކައި ހިންގާ ކަމެކޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ  ދިނުމަށްފެން ލައި ވަކި ތަންތަނަކަށް، ތަންތަނަކަށް ނަރުދަމާ ދިނުމާ

 ރައީސް. 
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 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ވަނަ މައްާދގައި ވަރަްށ  23`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދަްއކަނީ.  ގެ ަރްއޔިތުންނަށް ސަރުކާރެްއެގ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ަޙްއޤެއްެގ ވާހަަކ މިސާފުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭ 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ،ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޣާވާތެއްކޮށް  މީގައި

 2120ލަންދޫ ދާއިރާެގ ކަމަށް ހެކިވާނެ މި މި ؛ތްތައް ވެސް ހުރި ަވސީލަ އަދި ރަށްރަށަށް ގެންގޮްއސަ ،ކޮށްޚިދުމަތްތައް ޤާއިމު

 .ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް 194ރާއްޖޭގައި އޮތް  ރައްޔިތުން ވެްސ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ެވސް، މި 

ވޭނެ ކޮށްދެއިމުނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ޤާދުވަުހެގ ތެރޭގައި ފެއަހަރު 5ރުކާރުން މް.ީޑ.ޕީގެ ސައަޅުަގނޑުމެން އެ

ބިލަކީ މީ ޤާނޫނެއް  ދަންނަވަނީ މި ަވނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ލާފައިއިނިޒާމެއް ެއކުލަވަ 

ވަަރްށ  ވަނަ މާއްދާަގއި 32ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ނޫން. މި ހަދައިގެން

 2125ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ބަޣާވާުތގެ ސަރުކާުރ  އޮތް މި ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް އެބަ
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 ފިރިކަލުން ެވގެން އެ ،ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާގެ ަހޒްެބންޑް މޭޓަކަށް މިޓަކައި ބާޣީ ަވޙީދުގެ ރަނިން ދެމެހެއްޓުމަށް

 ،ށް ގަނެގެން ގެނެސްނަހަމަ ގޮތުަގިއ ަވގަ ޓަކައި ިއޒްރޭލުން ެފން ޕްލާންޓު ބޭފުޅާގެ ކެމްޕޭނަށް ފަިއސާ ހޯދުމަށް

ެވގެން ހުށަހަޅަިއގެްނ އުޅޭ ބިލެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް މީ. ވަރަށް ސާފުކޮށް ށް ޮއޅުވާލަންޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަމިރާއް

ދަންަނވަނީ ިއނގޭތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ތަރައްޤީެގ  އަޅުަގނޑު މި

 2130 ،ނަޫގ ގޮންޖައްަސއިގެން ތެދުވެ ެއކު މަށް ބަޣާވާެތްއ ގެނައި ބޭފުާޅއާ އުޤަ މި ހުއްޓާލައި، ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތައް

ބިލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ަތނަށް ބިލު ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަެމއް ނެތް ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި އަނބިކަނބަލުން ލަްއވާ މި

ޓަކައި ކުރާ ކަެމއް.  އަދިރިކަމުަގއި ބޭިތްއބުމަށްޓަަކއި ަރއްޔިތުން  އެްއ ދެްއކުމަށް ނުކުރާނަން. މީ ބަހަނާ ތާއީދެއް

. ައޅުަގނުޑ އޮތީ މުޅިން އަދިރިވެފަ އެ ޓެއް ެނތް. އައްޑޫ ސިޓީކަރަންރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުެގ ސްކޫލްތަކުގެ  މިއަދު މި

އޮތް ބޮޑެތި ހައިވޭތަާކއި މަގުތަްއ  އިނގޭތޯ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެ އަްށ ގޮއްސަ ލަދުގަތް އައްޑޫ ސިޓީ

 2135ޤައުމުގެ ިމކަހަލަ ހުރިހާ  ފެނަރަކަ އުަފއްދަިއގެން. ފެނަރަކަ އުފައްަދއިގެން ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީްސ މި ފަ.އަދިރިކޮށްލާ

ނުޑ ހަމަ އަހާލަްނ ބޭނުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަިޖލީހަށް މިވަނީ ުހއްޓަިއލާފަ ޚިދުމަތްތައް މި ޢިއްޒަތްތެރި ބިލު  . އަުޅގަ

އްޔާ. ާމ ކި  މީހުން ތިބެގެން އަމައޭ ދެ ތާހިރުވާނޭ ގޭަގއި ފިރިކަލުންނާމާ ށްވުރެހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ ކައިީރގަިއ މިއަ

 ިމއީ އަދަބާ ޚިލާފު ވާހަކަ ެއއް ނޫން... ތާހިރުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 2140 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޑުއަހަން ފަސޭހަ ބެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވާހަަކދައްކާއިުރަގއި އަުޑއަހަން ތިއް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ރާއްޭޖގައި ބަސްމޮށުންތެރިކަން ގެންގުޅޭ ުއސޫލުން ގެންދިޔުމަްށ ިދވެހިއަދި  .ގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅު ކުިރޔަށް ގެންދެވުމަށް

 ކޮށް އަރުވަން.ފުޅުހަނދުމަ

 

 2145 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ތެރި ަރއީސް، ތްޢިއްޒަ. ން ލޯނު ނަަގއިގެން ނުދެްއީކމަަތކުބޭންކުއުލަުތގެ ޚިލާފެއް ނުވޭޯތ، ދަ ޙައްޤު ފޭރިގަތީމާ އަދަބާ

ނަޑއި،ދައްކަނީ. އަޅުަގނުޑގެ ފުަރގަހުަގއި އިްނނެވި އަ  ކޮންވާހަަކއެއްޯތ މި  ޅުަގނޑުމެންެގ ޢިްއޒަްތތެރި ޝައިޚް ޯބކަ

މަޖިލީހުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި  ަދއްކަނީ. ެއއްބޭފުޅަކު ވިާދޅުވަނީ ދެން މި ޝަހީދުކޮށްލާފައި މިއަދު ކޮންވާހަކަެއއްތޯ އެ

ށް ހެދި ޮގތަށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ން ަހދާނީ އެ ޝައިޚަޔާ ތިމަންނާ ދެސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެހެން ހަދައިފިއް

 2150 އަުޅަވއިގެން މިހެން ބޭފުޅުންގެ ބޮލުގައި ޒިންމާރޭ. އެބޭބޭފުޅުން ތަޙުޤީޤުކު ފުލުހުންނަށް މި ގޮވާލަނީ ގެންގޮސް އެ

އަހަރު  31ކުރަންެވގެން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތން މެދުގައި މިހުރިހާ ކަމެްއ  . މިންތައްތައް ކުރާނެ ކަެމއް ނެތްކަ

 މޭޓަކީ ހަމަ މި ޣީ ވެރިކަމުަގއި ވެސް ރަނިންބާ ވެސްރިކަންކުިރއިރުަގއި ެވސް ރަނިންމޭޓަކީ މި ތަސްމީނު. މިހާރުވެ
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 ހުރިހާ ބިލުތަކެއް މި ހުށަހެޅެނީ މި  މި  ،ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް މި ހުށަހެޅެނީ ތަސްމީނު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ހިންގަން، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގަން މިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ސަލާންޖަހުވަން، މި، ވެިތުކރުވަންރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ައޅު

 2155އަނެއްކާ ވޯޓު އައީ ނޫންތޯ. ވޯޓުގެ ުދވަްސވަރު ައއީ ނޫްނތޯ. ރުފިޔާ ހިފައިގެން ޮގސް ރައްޔިތުންނަށް ދިއްކުރާނެ. 

 ދޭށޭ. ޢިްއޒަތްތެރިދޭނަމޭ. ވޯޓު އް ދޭނަމޭ ވޯޓު ދޭށޭ. ތަށިމުށިތައްޓެނާނެ ފެންބޯން ދޭނަމޭ. ވޯޓުދޭށޭ. ބުނާނެ ފާޚާނާބު

ނޑު އިރައިލާނީ  . ޝުކުިރއްޔާ. ރައީސް، މި ބިލު އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފު ނޑު ފުރުޞަތުއަރުަވން އޮތީ މައްޗަންގޮޅީމިހާރު އަޅުގަ  2160 އުތުރު  ރުޞަުތ މި އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅީ، އަޅުގަ

ނޑަށް އެުރވެން މި މިނެޓު 1ދީދީ އަށް.  ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަްޙމަދު ޢިްއޒަތްތެރި  އެހެންކަމުން،އޮތީ.  ައޅުގަ

 މިނެޓުގެ ވަގުުތޮކޅެއް މި އަުރވަނީ. 1މެންބަރަށް 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ދީދީ  އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު މައްޗަންޮގޅީ

 2165ހަމައެކަނި  ހުށަހަޅައިގެންުއޅޭ ތަނަށް މި ތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ފެނުގެ ބިލުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

ނަރުދަާމ އަަޅއިދޭނަމޭ، ފެން ދޭނަމޭ  ،ޖަހާ އުސޫލުންަކޑަގެްނގުޅުނު އިލެކްޝަްނގަިއ ުކރީގަިއ ވެްސ ބޭނުމަކީ 

ނޑުމެންގެ ބޮލުަގއި ބޮޑު އިލްއަ ކިޔަިއގެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް މި ބިލު ގެންގޮސްގެން  އެ ، ޒާމެއް އަުޅވަިއގެންޅުގަ

ރަދުކޮށްފައި އެްއވެސް ފައިސާ އެްއ އަތުގައި އެ މީހުން ބަޣާވާތަށް ޚަ އެ މީހުންގެމީހުން އެހެންޏާވެސް ކަން ކުރާހެން، 

ޓަކައި. އަޅުަގނޑުމެްނ  ށްނެތީމާ އަދި ލިބޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތީމާ އެ ކަންކަން ެއހެން ބައެއްގެ ބޮުލަގއި އެުޅުވމަ

ނޑުމެންނަރަށްރަށަށް ދަތުރު  2170 ތަނަށް ނަރުދަމާ، މި  ޖަހައި މިގޮތަށް ކަޑަށް އެބަ ފެނިގެންދޭ އެ މީހުން މިކުރީމާ އަޅުގަ

ދިޔައިރު ވެސް ދުވަހަކު ެވސް ފެނުގެ  ތަން. އެކަމަކު މިހާހިސާބަށް ވެސް މި ރާއްޖެ ތަނަށް ފެން އެހެން ކިޔަމުންދާ 

ކަން ނުގެ ިބލެއް ހަދައިގެން މިފަދަ ހާލަތެއްަގއި ޤައުމު ޮއްއވާ މިގައި ވެސް މިކަހަލަ ފެއެހެން ތަންތާ  ނިޔޭގެދު ބިލު؛

ނޑަށް ލިބިފައި އޮތީ ތަނެއް ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ އަޅު  ކުރަން އުޅޭ  ނުޑ މިނެޓު  1ގަ ކަން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެން ލީހުގައި މިކަހަލަ އިލްމެން މަޖިދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އަޅުގަ ޒާމެްއ އެޅުވުމަށް އަުޅގަ

 2175ކަމަށް ވަންޏާ ސަރުކާރުން ައޅައިދޭންޖެހޭނީ.  ދޭކަށް. ނަރުދަމާ އަަޅިއދޭނަމޭ ބުނާމަޖިލީހުގައި އެނގިތިބެ ފުުރޞަތު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަ މި ނިމުނީ. ޕާޓީތަކަށް  ށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިމެންބަރުންނަ މިހާރު އެދިވަޑަިއގެންނެވި ޢިްއޒަތްތެރި ގުުތ ކަ

 2180 5 އަދިެވސް އިތުރަށް އެބަ ތިބި، ތިއްެބވި ފައިހަމަވެގެން އެ ދިަޔއީ. އެެހންކަމާއެްއކޮށް މިހާރު އެދިަވޑަިއގެން

ޕީ.ޕީ.އެމަށް ، ޕީ އަށް ވެސް.ޑީ.އާރު، ެއމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވެސް  ަޑިއަގންނަވާފަ. އެހެންނަމަވެސްއެދިވަވެސް މެންބަރުން 

ނޑުމެން  ،ހަަމވެފަ. އެހެންކަމުން، މިހާރު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަީނ މި ބިލަށްވެސް ވަނީ ވަގުތު އަުޅގަ

ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އްވަރީ ާދއިާރގެ މެންބަރު ިވސާމު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މަޑު  ،ކުރިމަތީގަިއ ހުށަހަޅާފައި އޮތް 

އަދި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާަގއި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ސާފުކުރަން  ލަށް ފަހުބަސް އިްއވުމަށާގެ ބިބިލު، ފެނު

 2185 ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ.ޓަކައި ފަހުބަސް އިްއވުމަށް  އެދިަވޑަިއގެންނެވި ކަްނކަން ސާފުކުރުމަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަލީ  އްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމުމަޑު

 މު...އޮތް ވަަރށް މުހިއްމި ތްތެރި ަރީއސް. ފެނަކީ ސަރުކާރުން މިއަުދ ހުށަހަޅުއްވާފައި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

 

 2190  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޑުޮކށްލަދެއްވާ. ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލަ އެއް ހުށަހެޅުްއވުމަށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 އަރުވަން.ރުޞަތުލީ ރިޟާ އަށް ފުމެންބަރު ޢަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 2195 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމި

ކުރާެނ ގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ ދެން މިތާގަިއ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްަގއި ފާހަައޅުަގނޑު ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ރައީސް

އެބަ ތިބި  ންޫނންތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީއެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ދޭންވީ . ދެން އެ މިނެުޓކޮޅުއެހެން ޕާޓީތަކުެގ މެންބަރުން ތިބީކީ ނޫން

  ވަގުތު...، މެންބަރުން އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާބަހުސްކުރަން މި ބިލަށް ބައިވަރު މީހުންތައް. ބައިވަރު ޢިްއަޒތްތެރި 

 2200 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕާޓީތަކުން ވެސް ވަނީ ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ބޭނުން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އެހެން

ނޑު ފަހު ފުރުޞަތުހިފައިފަ. އެހެންކަމުން، ބާކީ އެްއވެސް ވަގުެތއް ނެތް. އެެހންކަމުން، މި  އެރުވި ފަދައިން ހާރު އަޅުގަ

 ންދަާވ.ޢަލީ ކުރިއަށް ގެ ވިސާމު މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ،ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ޓަަކއި

 2205 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަލީ  އްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމުމަޑު

ޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ދެއްވިަޔސް އަ ދެންނެވުމަށް ފުރުޞަތެއް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ފަހުބަސް

ވި ޚިޔާލުަތކެއް ަބއެްއ ވަރަށް ބިނާކުރަނިނުދާނެ. ންވެސް ިމ ބިލަށް ފަހުބަސް ކަމުގަިއ ވެގެ ހަމަގައިމު މިއީކީ

ނުޑ  ތެރެއަްށ އަންނާނެޚިޔާލުތައް ީމގެ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ވެސް އިތުރުމެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވައިފި. ައދި  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާހާލު މީދުކުރަނީ. އުއް  2210ވޭ ބައެއް މެންބަރުން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިހެން އަޅުގަ

ނަޑކަްށ  ދެްއކެިވއިުރގައިވާހަކަފުޅު ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވީކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ބިލުަގއި އޮތް އެްއަޗކަށް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ ބިލު ހުށަހެޅި މީހަާކ  ހިއެއްނުޭވ ބަެއއް މެންބަރުން ބިލު ކިޔުްއވިހެނެއް ވެސް. ައދި އަުޅގަ

ތިޚާބެްއ އްބުރަކުން ވެސް ދެ ބުރަކުން ވެސް އިންައދި އެ ،ދިމާލަށް ކޮންމެހެން ޒާތީ ގޮތުން އެއްޗެހި ކިަޔކަސް

ުއކުމުގެ ކަންަތއް ސިޔާސީ ަގޅި ަގނޑަށް ހީވަނީ ދެންމިކަހަލަ އިންތިޚާބެއްގެ ީސޒަންަގިއ އަޅު .ކާމިޔާބެއް ނުކުެރވޭނޭ

ނޑު ހަމަ  ނާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސްއޮން  2215ަތކަްށ ބަެއއް ކަންތައްބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި އަުޅގަ

ވަރަށް ގިނަ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ވެރިކަމުަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ލާނަން. އަލިއަުޅަވއިލާ އެްއޗެއް ދަްނނަވައި

އަުދ ލާނީ މިއެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިކުރެއްވި ވާހަކަ. މިކަހަލަ ކަންކަން  ނަރުދަމާތަކާއި ފެނުގެ ނިޒާމާ

. ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާށޭ ފެނިވަޑަިއގަންނަވަން އޮންނާނޭ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހިސާބު ހަމަ ހުރިހާވެސް ތަފާސް

ނުޑ ދަންނަވާލަމި . ިމ 31ވަނަ އަަހރުގެ މިހާތަނަށް ނިމިފައިވާ ނަރުދަމާގެ އަދަދަކީ  2113މޭ ނިސްޓްރީން. އަުޅގަ

 2220ށް މި ސަރުކާރުން ވިދާޅުވަނީ. ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަ 34ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  ،އަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށް

ޮއތީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ައވަހަށް މަސައްކަތްަތއް ފެށިގެްނ  އަދި މި މަސަްއކަތް މިހާރު ެއވެލްއޭޝަން ސްޓޭޖުަގއި މި

 ަނރުދަމާއެއްެގ މަސަްއކަތް މި 11ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ވެްސ އިތުރު އަދި ހަމައެާއއެުކ ލޯުނ އެހީެގ ދަށުން ދާނެ. 

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ކުރިން ކުރި މަސަްއކަުތެގ  ކަންތައްތައް މިހެން ހުރުމާއެކު ވިފަ. އެހެންވީމާ، މިަކހަލައޮތީ ރޭ

ނޑު  ވާނޭ.ޔާ ވަރަށް ބޮޑު ތަން ރަނގަޅުވާހަކަ ދައްަކވާއިުރަގއި މި ހިސާބު އަދަދުތައް ދިމާކުރެއްިވއް  ދެންހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ނޫނިއްޔާދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ޤާނޫނު   2225 މި ބިލު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މިއީ އަޅުގަ

ގުޅިފަިއވާ ކަެމއްެގ އުސޫލުތަކާއި އެ ހިނގާެނ  ފަިއވާ ކަމެކޭ. އަސާީސ ޙައްޤަކާގޮތުަގއި އަސާސީ ަޙއްޤަާކިއ ގުޅި

ންަކން އެންމެންނަށް ފެންނާނެ މު ކަމެކޭ. ޤާނޫނެއްގެ ސިފަިއގައި ކަރަށް މުހިއްގޮތްތައް ަކނަޑއެޅިފައި އޮތުމަކީ ވަ

މު ކަމެކޭ. ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ކަންކަން އެގޮތަށް މަޖެހިގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއްދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ހަ ،ގޮތަށް

ނޑު ފުޅުބޭނުން  ނުވެދާނެ. އެީއ ޤާނޫނެއް ކަމެްއަގއި އޮިތއްާޔ ެއ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ކަްނކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅގަ

 2230ވެސް ވީހާ މަދުން  ވެސް އަދި ޭއގެ ުކރީގެ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތަަކށް ވީ ހިތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަަތކަށް ވީ

ދިއުން. ކަން ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިގެންބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކަން ،ޤާނޫނު ހަދައިގެން ީވވަަރކުން އަތް ނުބަނދެވި 

ޔޮއެޭދ އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ހެ ،ރުކާަރީކ އެއަްށވުރެ މާ ޭރވުންތެރިައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ މިއަދުެގ ސަ މަވެސްއެހެންނަ
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 ،ވުމާެއކު މިއަދުެގ ސަރުކާރުން ޭބނުންފުޅުވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ސަރުކާރެކޭ. އެހެންކަމަށް

ނެޑއްގެ ތެެރއިން އެ ކުރަްއވާ ބޮޑެތި  ،ހަމަހަމަކަމާއެކީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަ

 2235ދިއުމޭ. ބަެއއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި މި ބިލަކީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން މިހާރު އްކަތްތައް ކުެރވޭނެ ގޮްތ ވެގެންމަސަ

ބަހަނާައކަށް ވާީނ ދެން ަސރުކާރުގެ  ،. އަިދ ނަރުދަމާގެ ަކންތައްތައް ނުކުެރވި ންދާ މަސައްކަތްަތއް ހުްއޓިގެންދާނޭކުރަމު

ނޑު ދަންނަާވނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިހާރު އެ  ނުނިމި އޮތުމޭ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނު އަުޅގަ

އޮތް ހުރިާހ  . މިނޭ. ހަމަ އެ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭމެއް ނޫމުހިއް ނިންމުމެއް  ްއވާ މަސަްއކަތަކަށް ކޮންެމހެން ޤާނޫނުކުރަ

އެކޭ. މި  އަށް ގެންދެީވއޭ. އަދި މި ޤާނޫނަކު ނެތޭ މިހާރު އެ ކުރަްއވާ މަސަްއކަްތ ހުއްޓާލަންޖެހޭނެދުވަހު ވެސް ކުރި

 2240މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން މި ބިލު މަޖިލީހުގައި  ،ެއކޭ. އެހެންވީމާ މަޑުކުރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ޤާނޫނު ނިމެންދެން

އްކަަތކަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ. އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެ އެއްެވސް މަސަ މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ސަބަބުންއޮތުމުގެ 

ނޭ. ފެތޭ ބިލެއް ނޫައށް އެހާ  ރާއްޖެކަންކަން ނުވެސް ކުަރއްވާނެ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި މި ބިލަކީ 

އް ަޤއުމުތަކުަގއި ހުންަނ އެހެން ބައެއަދިވެސް ފެުނގެ ަވސީލަތްތައް މިކަހަލަ  ނޫނީ ރާއްޖޭގައި ިރވަރތަާކއި ލޭކުތަކާ،

ައޅުަގނުޑ  ރާއްޖެައކަށް އެހާ އެޕްރޮޕްރިޭއޓެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސްތްތަްއ ނެތީމަ މިކަހަލަ ބިލެއް ކަހަލަ ވަސީލަ

 2245އަކީ ވަރަްށ  ފެނުގެ ފަށަލަމުެވއޭ އެހެންވީމަ. ާރއްޖޭެގ މިކަހަލަ ބިލެއް އަދި ވަކި މުިހއް އަށް ލާނީ ރާއްޖެއިދަންނަވަ

ނޑުމެން އެ ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ސީލަެތއް. އެހެންަކމަށްނާޒުކު ވަ ވަންޏާމު އަޅުގަ

ނޑުމެން  ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ. އަދި ނެޑއް ތަްއޔާރުކޮްށގެން އޭގެއޮ ޤާނޫނީ ގޮތުން އަުޅގަ ތެެރއިން ކުިރއަށް އޮތް ނިގަ

ނޑަުކރެވޭނެ ގޮތްތަކާތެރިޖީލުތަކަށް ވެސް ރައް ވަނަ މާއްާދެގ  24ދެން ފާހަގަކުރެްއވި އެިޅގެން ދާންޖެހޭނެ. ެކއް ކަ

ނޑުވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮުޑ ގެއްލުންަތއް ލިބިގެ .ގެ ވާަހކަ ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން)ނ( . ންދާނޭމި މާއްދާގެ ސަބަބުްނ ދަ

 2250ވަނަ މާއްދާަގިއ  24ވާނޭ. އެކަން ސާފުެވވަަޑިއގަްނނަ ނީ ބިލު އެްއކޮށް ކިޔާަލއްަވއިފި ބޭފުޅަކަށްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

 އަާމޒުކުަރްއވަިއގެން އެ މާއްދާ އޮތީ ބިްނ ތޮރުފައިގެން ފެން ެނގުން. މިއީ ަވކި ކަހަލަ ެޓކްނޮލިޖީ މަކަށް ވަކި މަފްހޫ

އެއް ބޭނުންކޮްށގެން، މިސާލަަކށް އިންޑަސްޓްިރއަލް ބޮޑު ކުްނފުންޏަކުން އައިސް ރަެށއްަގިއ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓެްއ 

ބިލަށް ކުރުމަށް މާލަފާނެތީވެ އެ ަތން ރައްކާތެރިފައި އެ ރަުށގެ ފެްނ ފަށަލައިަގއި ހުރި ހުރިހާ ެފންކޮޅު ދަބަހައްޓާ

އަިއއްސަ ހުންނަ ކަންކަން. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ވަރަްށ ބޮޑު ނޭދެވޭ އަސަރަކުްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަށްަތއް 

ނޑު ހިތުން މި ބިލަށް ލާފައި އޮތް ނޑުވެރިންނަށް ކޮ ވާހަކަ އެއް. އެހެންވީމާ، މިއީ ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅުގަ  2255ންމެހެން ދަ

ނޑުވެރިންނަށް މީގެގެއްލުމެއް ދޭކަށް ީމގެ ުނވެސް  ސަބަބުްނ ގެއްލުމެއް ލިބިގެން ތެރޭަގިއ އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަދި ދަ

އި ޕްލޭނެއް އެބަ ތެރޭގަ  މި ޤާނޫނުގެގެ ތެރޭަގއި މި ޕްލޭނު ނެ. ދެން ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވިދާ

ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ގުޅިފަިއާވ ކަމަކަށް ވާއިުރގަިއ، އަުޅަގނޑަށް އަދި ންޖެހެއޭ. މިއީ އަސާސީ ޙައްޤަކާެލވެއެކުަލވައި

 ދެއްތޯ ފަހުން؟
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 2260 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް އޮތް ަވގުތު ހަމަެވގެން ފަހުބަސް ވިދާޅުވު މިހާރު ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް އޮތް ަވގުތު ހަމަެވގެން އެ ިދޔައީ. ދެން 

ނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ  )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ދިޔައީ. އެ  އަޅުގަ

 އަށް ދިއުމަށް. 12އައިޓަމް 

 2265 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަށުން މަސަްއކަތެއް ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަމު  -11ންޑާ އައިޓަމު ރިން ެއޖެއަށް ދިއުުމގެ ކު 12

 2270 ނެތް. 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2275ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ  12.1ންކަމުަގއި ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަން. ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަ -12ޑާ ައއިޓަމް އެޖެން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން 

ދުވަުހގެ މަަސއްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިާވ  12.2ބަލައިގަތުމަށް ޯވޓަށް އެހުން ޮއންނާނެ. 

ވޯޓަށް ދެންނެވުން ޮއންނާނެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ  ކަންކަން

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފެނުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުން އޮންނާނެ. މި ދެ ކަންތައް އޮންނާނީ. 

 2280ިއގެން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަ

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ާކޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. 

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް ދަންނަވަން. ވިލުފު ށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ައޅުގަ

ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް ަދންނަވަން. 

 2285 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު  އްވި މެންބަރު:ހުށަހެޅު

 2290 

 48 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 18 ވޯޓު ދެްއވީ:

 26       ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 2295 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ވިލުފުީށ 44. ޖުމްލަ 23. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 44ދު ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މަރުގެ ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން 

ނުޑ މިހާރު ވޯޓަށް މި  2300ދަންނަވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ފެނު ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށް.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2305 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ   ޅުއްވި މެންބަރު:ހުށަހެ

 

 48 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 2310 21 ވޯޓު ދެްއވީ:

 26        ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
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 2315  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުެގ 47. ޖުމްލަ 23. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 47ދު ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަ

ފަރާތުން، މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންވަރު ވިސާމް ޢަލީ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ފެނު ބިލު މަޖިލީހުން 

ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ހުޅުހެންވޭުރ  . މި ހިސާުބން މި ނިމުނީ. ނިޒާމ12ާބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.

 2320 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭ

ޑެތި، ރައްޔިތުންނަށް ކޮބައިތޯ ސްޓޭޖުތަކަށް އަާރވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ކެމްޕޭންކުަރންވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން މިކަހަލަ ބޮ

 2325 ގުޅުންހުރި ކަންކަމުަގއި ވާހަަކދައްކަން މިތަނަށް ނާންނަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. 

 

 2330 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ  ނަވާ!ންއްކަތެއް ނެތް. އިށީން މިއަދަކު މަސައައިޓަުމގެ ދަށު . މ13ި ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

އެހެން މަަސއްކަތް. މި ައއިޓަމުގެ ދަށުްނ  އިތުރު 13 އަިއޓަމު. އެޖެންޑާ ދެވަަޑއިގަންަނވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނ

 2335 މިއަދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް. 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 2340ވާ އަންގާރަ ުދވަުހ  2113ޖޫން  25އެއް އޮންނާނީ  ހިސާބުން އެޖެންޑާ ނިމުނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ދެން މި

 .ަގއި 9:11ހެނދުނު 

  

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العبلويي رة هلل والحود

____________ 


