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 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

 ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލް ފާސްނުކުރުމަށް ގޮވާލައި އިލްތިމާސް ކުރުން

ވަނަ އަހަރު ލިބިގަތް ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު  8002ދިވެހިރައްޔިތުން ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކޮށް 

ކަމަކީ، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ސީދާ އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިލަކާ  އެއް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން ދިޔަ

ގޮތަކަށް ރަށްރަށުގައި ތިބޭ ކަތީބުން ކަންކަން ކުރުމުގެ ދިގު ސަގާފަތް  ޔާ އަކަށް ހުންނަ މީހަކު އަންގާހައިޙަވާލުކުރެވި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 މަރުކަޒީ ނިޒާމު ތަޢާރަފް ވެގެން ދިޔުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެނިޒާމުގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިނުގަނެވެނީސް،ލާނެތި ދިޔުމެވެ. 

ނަމުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާމެދު  ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ސަރުކާރުން،އެނިޒާމު އެކުގައި ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދާގޮތަށް 

 ންބޮޑުވުން އެބަހުއްޓެވެ.އިންތިހާއަށް ކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މުޠްލަޤްކޮށް ޤުދްރަތީ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެހައިއެހެނީ، ފާރަވެރިވެވޭނޭ ގޮތެއްނެތި، 

އިދާރީ  ވުމާއި،އިފަރުމާ ކުރެވިފަ އެބިލު ފުޅާ ގޮތެއްގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އެހައިމެއަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވުމާއި، އަދި 

ެރިވުމެއް ކައުންސިލްތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ބަހެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި، އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވ

ތީއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެބިލުގެ ވާފަރުމާކުރެވިފައިއެބިލު ހިންގޭ ގޮތަށް  އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ނެތް ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ބޭނުން ވިޔަފާރިއެއް

 އެކުގައި ނެތިގެން ދިޔުމުގެ ބިރު އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ.ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަން ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ މާހައުލުގައި އުފެދިފައިވާ އޮންނަންޖެހޭ 

ގިނަ ޤާނޫނުތަކެއް ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލް ޤާނޫނަކަށްވުމުން، ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ 

ތަށް އޮތުމުގެ އެޒޯނުތަކުގައި ނުހިނގާ ގޮތަށް ބިލު ފަރުމާ ކުރެވިފައިވުމީ ބިރުވެރިކަމެކެވެ. އެސަރަހައްދުތަކަށް ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކެއް ހިނގާގޮ

ފުޅާ  މަނީ ލޯންޑަރިންގއާ، ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ފަދަ ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އެޒޯނުތަކުގައި ނަތީޖާއަކަށްވާނީ،

 (މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި މިހައި ތަނަށް ހުއްދަނުކުރެވި ހުރި އެތައް ކަމެއް )ޖުއާކުޅުން ފަދަ ކަންކަން ހުޅުވިފައި އޮތުމެވެ. ދާއިރާއެއްގައި

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނޭ އެތައް މުޢާމަލާތްތަކެއް ގެ މަރުކަޒުތަކަކަށް އެޒޯނުތައް ވެގެން ދިޔުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. އަދި ކުރުމު

  ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ދާނެކަމަކީހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުޅުވިގެން

މާއެކު، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ފޮތިފޮތިކޮށް، ސަރުކާރުގައި މިވަގުތު ތިބި ބޮޑުންގެ މަޖިލީހުން އެބިލު ފާސްވު

މީގެ އިތުރުން، ބޭރުގެ  އެބިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދެއެވެ. ބާރުމަސްލަހަތު އޮތްފަރާތްތަކަކަށް އެސަރަހައްދުތައް ބަހާލުމުގެ 

މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް އެބިލުން ޖާގަހުޅުވިފައި އޮތުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި، ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤްލާލާއި  ފަރާތްތަކަށް އެޒޯނުތަކުގައިވާ ބިންތައް

މިރާއްޖޭގައި ހުރި ޤުދްރަތީ ވަޞީލަތްތައް، ނާޖާއިޒް ގޮތަކަށް މަދު ބައެއްގެ އަދި މިއީ  މިނިވަންކަމަށް އިންތިހާއަށް ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ.

 ކާލުމެވެ.އަގުގައި ވިއްނުފައިދާއަށް 

 

 



ވީމާ، ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެނަމަ ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހީންނަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ 

މަށް ުނިކަމެތިކަން ލިބިގެންދާނެތީ، އެބިލް އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިލްތިމާސްކޮށް، އެބިލް މަޖިލީހުން ފާސްނުކުރ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.
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ބަރ ްްަނން  ްޮސއިްްއައިޑީްަނނ 
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