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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ، ރައ ސްރައ ސް މަޖިލ ހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވ )ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނައަށް ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2022 ފެބ ރ ވަރ  21

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރ  .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހިޔަވިހާވަނަ ދ ވަސް.    20  ންމަހ   ރަޖަބ ވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ަވސް.    ހޯމަވ     2022ފެބ ރ ވަރ     21  ދަކ މިއަ

.  ަގއިޖަލްސާ  ވަނަ  8ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022ައޅ ަގނޑ މެން އިށ ނދެ މި ތިބ ،  ވަނަ ދ ވަސް.    8ނަކަތ ން  

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ    4ސަލާމ ަގއި  .  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  32ށް ހާޒިރ ވެވަޑައިެގން ތިއްބެވ   ޖަލްސާއަމި ވަގ ތ   

 .  އެބަވޭ

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .8/ 1/ 2022އޖ/  އަކ ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލ ހ ެގ ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ނަމ ގައާއި އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ   ؛ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ ން 

ެގ ލ ޑަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމަށާއި ްގރޫޕ   ރ މެންޓައަމިއްލަ ނަމ ަގއި މަޖިލ ހ ެގ އާ މެޖޯރިޓޯ ލ ޑަރ ، އެމް.ޑ .ޕ ެގ ޕާލި

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝ ދަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން.    ެގ ޑެޕިޔ ޓ  ލ ޑަރ  އަލިފ ށ އަދި އެ ްގރޫޕ 

ތަކަށް އައި ބަދަލ  ކޮމިޓ   ،ންވާ ޮގތ ެގ މަތ ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި   131ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ެއކ ،އެއާހަމަ

މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓ އަށް އެމް.ޑ .ޕ ެގ ފަރާތ ން ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    - 1ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ  އިޢ ލާން

އާންމ  ކޮމިޓ ަގއި އެމް.ޑ .ޕ ެގ ފަރާތ ން ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ މެންބަރ    -2މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް ހަމަޖެއްސ ން.  

އެ ކޮމިޓ އަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ    ،މ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒްެގ ބަދަލ ަގއި ފ ވައް

ހަމަޖެއްސ ން.   ރަޝ ދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އެމް.ޑ .ޕ ެގ  -3އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓ ަގއި  ފަރާތ ން   ލާމަރ ކަޒ  

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާނެްގ ބަދަލ ަގއި އެ ކޮމިޓ އަށް  ދާއިރާ  މަޑަވެލ   ، ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ މެންބަރ 

އިމްތިޔާޒާއި ސ ލޫކ  ކޮމިޓ އަށް އެމް.ޑ ޕ ެގ   -4ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝ ދ  ހަމަޖެއްސ ން.  

ރަޝ ދ    މ ޙައްަމދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކޮމަންޑޫ  މެންބަރ ންނަށް ފަރާތ ން  އިްއޒަތްތެރި  ހަމަޖެއްސ ން. 

ކޮމިޓ ތަކަށް ބޭފ ޅ ން ހަމަޖައްސަނ  ޕާޓ ތަކ ން. ެއއ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ     ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

މާފ ކ ރަްއވާ!    ތަނ ން ކ ރާ އިޢ ލާނެއް.  އަރ ވާ މަޤާމ ތަކެއް ނޫން. ޕާޓ ތަކ ން ނިންމާ ނިންމ ންތަކ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި

އި ދާއިރާެގ  މާފ ކ ރައްވާ!  ކޮމަންޑޫ  ރާޝިދ .  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އެމެރިކާްއޒަތްތެރި  އޮފް  ސްޓޭޓްސް   ޔ ނައިޓެޑް 

ރ ސެކިއ ރިޓ  ސްޓަޑ ސްއަށް މި ފެބ ރ ވަރ  މަހ ެގ  ެގ ހަާވއ ަގއި ހ ންނަ އޭޝިއާ ސްޕެސިފިކް ސެންޓަރ ފޮ( ޔޫ.އެސް.އޭ)

އަދި ހައ ސް   ،ކޮމިޓ ެގ މ ޤައްރިރ   241މަޖިލ ހ ެގ  މި  ހަމައަށް    ވަނަ ދ ވަހާ  30މަހ ެގ    ޗ ވަނަ ދ ވަހ ން މާރި  24

 ރ  އެބަ ފ ރާވަޑައިަގންނަވާ. ެއއ ، މި މަޖިލ ހ ެގ ރަސްމ  ދަތ ރ ފ ޅެއް. މެޖޯރިޓ  ލ ޑަ

 

 އިބ ތިދާއ  ބަހ ސް   .5

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތ ން

 އިބ ތިދާއ  ބަހ ސް.  -5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠ ފް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ،    ކ ޅ ދ އްފ ށ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -5.1

ނަންބަރ    އިޞްލާޙ )ފެނާ  8/ 2020ާގނޫނ   ާގނޫނ (އަށް  ނަރ ދަމާެގ  ކިޔ ން  އި  ފ ރަތަމަ  ބިލ ެގ  މި  ބިލ .  ެގނައ މ ެގ 

ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި    42ވަނަ ދައ ރ ެގ    3ވަނަ އަހަރ ެގ  2021  ،ްއވ ނ ަގއި ބ2021ޭނޮވެންބަރ     23  ،އިްއވިފަިއވަނ 
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ހ ށަހަޅ އްވައި  މަޖިލ ހަށް  ކ ޅ ދ އްފ ށ ބިލ   އިއް   ދެއްވާނ ،  ދާއިރާެގ  ޢަބްދ އްލަޠ ފް.  އ ތ ރ   ޔާސިރ   މެންބަރ   ޒަތްތެރި 

 އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ކ ޅ ދ އްފ ށ 

 

 އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠ ފް ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ކ ޅ ދ އްފ ށ 

ކެއް ހާސް އަހަރެއް ވެއްޖެ ކަމަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މ ހ ން ދިރިއ ޅެމ ންދާތާ އެތަ

ރެއްަގއި ތިބި އިޒަމާންތަކ ަގއި އެ  އޮތް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ދިގ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް ފެންނަން އެބަ

ޒަމާނެްއަގިއ ވެސް އެކި ނަންނަމ ަގިއ ވެރިން   ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ކޮންމެ  ެއ ރަްއޔިތ ންެގ ކަންކަން  ރައްޔިތ ންނަށް 

އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް   ކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް ފެންނަން އެބަތިބި

މ ހ ންނަށް އިޖ ތިމާޢ  ރައްކާތެރިކަެމއް ސަރ ކާރ ން   އެކ ަގއި އެހަމަ އެއާ  ،އެ ރައްޔިތ ންެގ އަސާސ  ޙަްއޤ ތަކެއް ާވކަން

ދެންނެވ މަކ  ޯގހަކަށް ނ ވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި    ވަނަ އަހަރ ތަކ ެގ ތެރޭގައޭ  2000ށ ، މި  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭކަން އެނެގން ފެ

އިޖ ތިމާޢ  ރައްކާތެރިކަން   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެ ރަްއޔިތ ންެގ އަސާސ  ޙައްޤ ތަކެއް ވާކަާމއި ؛ރައ ސް

އަޅ ަގނޑ މެން އަންަގއިދިނ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މި  ޑިމޮކްރެޓިކް  އޮންނަންޖެހޭކަން  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ފަޚ ރ ވެރި  މި  ެގ 

އަސާސ އަށް އަޅ ަގނޑ މެން ފެނާއި ނަރ ދަމާއަކ  އަސާސ   ނޫނ ޤާމަސަްއކަތ ން ފެހި    ޕާޓ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޕާޓ ެގ

ހަމަ ކަނޑައެޅ .  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  ެގނައ މ ގައިއެއާ  ޙައްޤެްއެގ  ބަދަލ ތައް  މި  މި ދިވެ  ،ެއކ ަގއި  ހިރާއްޖެއަށް 

 ؛ބިރ ވެރި އ ނދަޫގ ދަތ ރ ަގއި ރައ ސް ނަޝ ދ   ބަދަލ ތައް ެގނައ މ ަގިއ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓ ން ކ ރި

ބ ރަ  ކ ރަްއވާފަިއވާ  ރައ ސް  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލ ހ ެގ  މި  ައދި  ރައ ސް  ޕާޓ ެގ  މި  މަސައްކަތްތަކަކ     ،އާދެ!  ބިރ ވެރި 

ހަމަ އެއާއެ   ރިކަމާއަޅ ަގނޑ މެން ޝ ކ ރ ވެ ކަންތައްތައް.  ބަލަިއަގންނަ  ފާހަަގކޮށްލަންއެކ   ައޅ ަގނޑ   މިއަދ     ،ކ ަގއި 

އެ މަނިކ ފާނަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޓަކައި ނިކ ފާނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޓަކައި،  މަ  ބަޔަކ  ބޭނ ންވި ކަމ ަގއި ވިޔަސް، އެ

ފަ  ،އ ނދަގ ލާއިދަތިޖެހ ނ    މިއަދަކ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންކަމަކ ،  ފޮތްތްމި  ތާރ ޚަކ ން،  ތަކަކ ން، ފ ށްތަކަކ ން 

ރައ ސް އިއްޒަތްތެރި  ނޫން.  ކަންތައްތަކެއް  ފޮހެލެވޭނެ  އަޑ ތަކަކ ން  ނޫނ   މިއަދ ެގ ؛ މަންޒަރ ތަކ ން  ދަތ ރ ަގއި  މި 

އަދި މަޖިލ ހ ެގ އެތަކެއް މެންބަރ ންެގ   ،ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހ ްމ މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްެގ މިންނެތް މަސައްކަތްޕ ޅާއި 

ފާހަގަ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްމަސައްކަތްޕ ޅ   ފަރާތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.  އަހަރ    2008؛ ކޮށް އެ  ވަނަ 

އަސާސިއަށް ފަހ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ރަތަމަ ވެރިކަމ ަގިއ  ނޫނ ޤާ މި ފެހި    ،އ ފެދ ނ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ރަތަމަ ވެރިކަމ ަގއި

ޙައްޤ ތައް   އަސާސ   ރައްކާތެރިކަން މާޔަތްކ ރ މަށާއިހިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އިޖ ތިމާޢ   ހަަމ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށާއި   ،

  ށް ެއކ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅ ތަކަށް ބޭނ ންވާ ވަސ ލަތްތައް ާގިއމ ކ ރ މާއި، އާމްދަނ  ހޯދ މަެއއާ  ގާއިމ ކ ރ މަށާއި، ހަމަ

ދިޔައ ، އަތޮޅ ތެރޭެގ  ޑ މެންނަށް ފެނިެގންެއކ ަގއި އަޅ ަގނއ ފަންކ ރެވ ނ . ެއއާ  ، ބައިވަރ  ާގނޫނ ތަކެއް އިޞްލާޙ ކ ރެވ ނ 
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އިދިކ ލި ވެރިެއއް ވެރިކަންކ ރެއްވި    އެކ ަގއި ލާމަރ ކަޒ  ނިޒާމ ން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގ މާހަމަ ެއއާ   ،އިދިކ ލި  ތަރައްޤ އާ

އެމް.ޑ .ޕ ން   ފަޚ ރ ވެރި  މި  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  އެއަށްފަހ ަގއި  ވެރިކަމާ   2018ތަން.  އަހަރ   ފެނާިއ  ހަ  ވަނަ  ވާލ ެވ، 

ވަނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިމ   2020ކަމަށް ފާސްކ ރ     ، ަވކިން ާގނޫނެއް މި އިނަރ ދަމާއަކ  އަސާސ  ޙައްޤަކަށް ހަދަ

ިމ    ،ކ އޭރ ެގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައ ސަ  .ސ ޕަރ މެޖޯރިޓ  އެމް.ޑ .ޕ އަށް މަޖިލ ހ ން  ،ހ ންވަނަ މަޖިލ   19ފަޚ ރ ވެރި  

މިދިޔަ  ނޑ މެން  އަޅ ަގ  ަގިއ،ވަނަ އަހަރަށް ފަހ   2012 ؛އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް ސް ނަޝ ދ .  ކ  ރައ މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސަ

ލަން ބޭނ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ ެގ ކ ޑަކ ޑަ އިއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަލަ  ގައިދޫކޮށްލ މަށްފަހ   މ އްދަތ 

ވަނަ  1988އެންމެ ފ ރަތަމަ ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމެއް    އިތާރ ޚަކަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން އޮތް ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ައހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވ. ރަކ ދޫަގިއ ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމެއް    ވަނަ  1992ފަހ ން  އަހަރ ަގއި މާލޭަގއި ގާއިމ ކ ރެވ ނ . ޭއެގ

ފެނ ެގ   އިއަހަރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގަ   30އެކ ަގއި ރައ ސް މައ މޫންެގ ދިގ   ތް. މިއާ އޮ  ގާއިމ ކ ރެވ ނ ކަން ފެންނަން އެބަ

ބާރަ ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރެވ ނ  ކަމަށް އެކ ަގިއ ނަރ ދަމާެގ  އެއާ   ތިން ނިޒާމެއް، ފެނ ެގ ތިން ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރެވ ނ . ހަމަ

ެގ  ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައ ސް ނަޝ ދ އޮތް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ރައ ސް ނަޝ ދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި އެމް.ޑ .ޕ ެގ ފ ރަތަމަ ވެރިކަމ ަގއި މި ޙައްޤ ތައް ހޯދ މަށް ޓަކައި ޓެކްސްެގ ނިޒާމަށް   ،ވެރިކަމ ަގއި

  24ބިލިއަނ ން    8ވި، އެތަކެއް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވ ނ . އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާމްދަނ   އެތަކެއް ބަދަލ ތަކެއް ެގނެ 

ފެނ ެގ ތިން ނިޒާމެއް އަދި   ަގއި އެ މ އްދަތ ައޅ ަގނޑ މެންެގ   ؛އިތ ރ ކ ރ މ . އެ މ އްދަތ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެން  ބިލިއަނަށް  

ރައ ސް ޔާމ ންެގ ވެރިކަމ ަގއި  . އެއަށްފަހ ަގއި  ންނަރ ދަމާެގ ފަނަރަ ނިޒާމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިމ ކ ރި

ނިޒާމަކާއި    29 ދެވަނަ   35ފެނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިައދ   އަދި  ގާއިމ ކ ރެވ ނ .  ނިޒާމ   ނަރ ދަމާެގ  ރަށެއްަގއި 

ދަ  ،ވެރިކަމެްއަގއި ިމ  ނިޒާމ   ައޅ ަގނޑ   ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  ރަށެއްަގިއ  ހ ރިހާ  ދިރިއ ޅޭ  މ ހ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނ  

  މިއަދ  ފަސްދޮޅަސް ރަށެްއަގއި ފެނ ެގ ނިޒާމ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށް   ،މ ން. ެއޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންގާއިމ ކ ރަ

އެކ ަގއި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ސާޅ ސް  . ހަމައެއާ ކ ރެވިފަޓ ވަނ  ކޮންޓްރެކް   ދާއިރ ، ހަތްދިހަ ހަތް ރަށެއްަގއި މަސައްކަތް

ކ ރިއަށް ރަށެއްަގއި  ވަދާއިރ   އަށް  މަސަްއކަތް  ރަށެއްެގ  އަށް  ސާޅ ސް  ބޭފ ޅ ން ވާލ ކ ރެވިފަހަނ   ،  ތިޔަ   .

އަހަރާ  !ލަްއވާއިހިސާބ ޖައްސަވަ  ތިން  ވެރިކަމ ެގ  ދެވަނަ  އަދި  އަހަރާއި  ތިން  ފ ރަތަމަ  އެކ ަގއި    އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ދަންނަވާލަން އޅ ަގނޑ   ؛ ތްތެރި ރައ ސް ދަނ . އިއްޒަ  ކ ރަމ ން މިދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށަކަށް މި މަސައްކަތް ފ ރިހަމަ

އެކ ަގއި ލާމަރ ކަޒ  ނިޒާމ ން ދިވެހިރާއްޖެ އ ޅޭ ވާހަކަައކ ، މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަތޮޅ ތައް ތަރައްޤ ކ ރ މަށް ހަމަ އެއާ  މި

؛ ރި ރައ ސްހިންގ މ ެގ ވިސްނ ން ހަމައެކަނި ެގންގ ޅޭ ޕާޓ ައކ  މި ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓ . އިްއޒަތްތެ

،  ަގއިފަހ ދެވަނަ ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަމެްއަގިއ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ ެގ އ ފަންކ ރ މަށް

ޖެހޭ ބަދަލ ތައް ކ ރަންފ ރިހަމަ  ،މިއަދ  ސަރ ކާރ ން ފޮނ ވާފައިާވ އިޞްލާޙަކ  މި ާގނޫނަށް އިތ ރަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް
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ލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ އެންމެ ބިމިއަދ  ސަރ ކާރ ން މި  ،އި ފޮނ ވާފަިއާވ އިޞްލާޙެއް. ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންެގނައ މަށް ޓަކަ 

  ،ޓެކްނޮޖ ާއއިފެނާއި ނަރ ދަާމެގ ާގނޫނ  ތަންފ ޛ ކ ރ މ ަގއި މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް    ،ބޮޑ  ބޭނ މަކ 

ދިނ މ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް  ،ދިމާވާ ބައެއް އިދާރ  ދަތިތައް ހައްލ ކ ރ މަށާއި  އަށްތޯރިޓ  ރ  އޮޔ ޓިލިޓ  ރެގިއ ލޭޓަ

ިމ  ރ މަށް ެގންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ކ އިތ ރަށް ހަރ ދަނާ މ ެގތެރޭަގއި ބޮޑަށް 

ެއކ ަގިއ  އެއާ  ހަމަ  ،ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކާއި  އި،ޑ ތައް ކަނޑައަޅަ ދިނ މ ަގއި ެގންގ ޅޭނެ މިންަގނޚިދ މަތް  ،ހިމެނެނ 

އެކ ަގއި ިމ  ހަމަ އެއާ އި،  ދަކ ރ ނ ވަނިވި ހަކަތަ މި ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި މިކަން ކ ރ މަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކާޢާއި

  ،ނ ވާ އަދި މި ކަންތައްތަކަށް ތަބާ  ،ތަކާއިޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކ ން ޕްލޭން ކަނޑަެއޅ މަށް ޓަކައި ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ 

ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ އަދަބ ތައް ކަނޑައެޅ މަށް މިއަދ  ފޮނ ވިފައިާވ   މި ާގނޫނާ ،ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތައް މި ާގނޫނ ތަކާ

އެދެނ  އަޅ ަގނޑ   ޚިޔާ  އިއެންމެހަ  ،އިޞްލާޙެއް.  އެބޭފ ޅ ންެގ  ބިލަށް  މި  ވެސް  މެންބަރ ން  ލ ތައް  އިްއޒަތްތެރި 

އިްއޒަތްތެރި އި ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވަ ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަިއވެރިެވވަޑައިެގންނެވ ން.  ބަހ ސްަގއި  ފ ރިހަމައަށް   ،

 ރައ ސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ ފަހ ކޮޅ ަގއި.  1950ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާލޭަގއި އެންމެ ފ ރަތަމަ ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމެއް ާގއިމ ކ ރެވ ނ  

ފަހ ަގއި. އަޅ ަގނޑ   މ ހ ންެގ އަމިއްލަ ނަރ ދަމާ މޫދަށް އެޅ މަށް  އެކަން ކ ރަމ ން ައއ ، ވަކިވަކި ޭގގެއިން އެ  ގައިރ  އިއެ

ހިމެނޭނެ ވެލާނާެގ  އަތިރ ެގއާއި  ތެރޭަގއި  ެގތަކ ެގ  އެޅ ނ   ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ެއއަށްފަހ   ،ހިތ ން  އޯކިޑްާމެގ.    ، ަގއި އަދި 

މ ހ ން އަމިއްލައަށް ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރަން ފެށި. ޚާއްޞަ   ސްވެރި ރަށްރަށ ަގއި އެމ އްސަނދި މަ  ،ސްތަނަވަ

ކޮމަންޑޫ   ޮގތެްއގައި ނައިފަރާއި  ހިންނަވަރާިއ،  ތ ޅާދޫއާއި  ތެރެއިން  ރަށްރަށ ެގ  އިހަވަންދޫއާ އ ތ ރ ެގ  މަސްވެރި   ؛ާއއި 

ެގންދިޔަ. ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ނަރ ދަމާެގ   ޒާމ  ގާއިމ ކ ރަމ ންތަނަވަސް ރަށްރަށ ަގއި މ ހ ން ނަރ ދަމާެގ ނި  ،ރަށްރަށ ގައި

ދެން ވަރަށް ސާފ ކޮށް ސަރ ކާރ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގފަިއ ކ ރެވިެގން ާގއިމ ކ ރަން ފެށ މ ން،  ނިޒާމ  ޕްލޭން

ކ ރާ  އ މި  ،އޮތ  ކޮންމެހެން  ބޮޑަށްރަށްރަށ ަގއި  އެންމެ  ކަމ ަގއި  މި  މިއަދ   ކަމެއްކަން.  އެއް ންވިސްނާ  ންޖެހޭ  ޖެހޭ 

  މ ހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށެްއަގއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރެވ ނ މާ އްޮގތ ން. ކިތަ   ގ ޅޭ  ނ ކ ތާއަކ ، ޓްރ ޓްމަންޓް ޕްލާންޓާ

؟ މިންވަރަކަށްތޯކޮން  ، ބެހެއްޓޭނ ކޮށްފައި ހ ންނާނ ދެން އެ ބޭރ ކ ރާ ނަޖިސް ފަރ މައްޗަށް ނ ވަތަ ކަނޑަށް ެއ ތަކެތި ޓްރ ޓ 

ދިޔަ ނަޖިސް މިހާރ  މި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ ތަކ ެގ ތެރެއިން ފަރ ތަކ ެގ ދެމ ންބިމ ެގ އަޑިއަށް ފޭ  ،ވިސްނަވާތި! އަޑިއަށް

ޮގތ ން ބޮޑަށް ވިސްނ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ިއްއޒަތްތެރި   ގ ޅޭ  އެކަމާ  ަގއިވެެގންދާނ . އެކަން އެހެންާވއިރ މައްޗަށް ބޭރ  
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ފ ރ ޞަތ . މާފަންނ  މެދ  ވަގ ތަށް،  ބަހ ސްެގ  އަރ ވަނ   އް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ މެންބަރ ން ކ ރައްވާނެ ކަމެ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ . 

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

އޮތ ، ޔ ޓިލިޓ     މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ މަިއަގނޑ  ސަބަބެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ނަރ ދަމާެގ ރެގިއ ލޭޓަ ފެނާއި  ހައްލ ކ ރ މަށް  ދަތިތައް  އެ  މައްސަލަތައް،  އިދާރ   ބައެއް  ދިމާވާ  އޮތޯރިޓ އަށް  ރ  

ހަރ ދަޚިދ މަތް އިތ ރަށް  ނިޒާމ   ރައ ސްދިނ މ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތަށް   ނާކ ރ ން.  ފާހަަގކ ރެްއވި  މި   ،ތި  ކ ރ އްސ ރެ 

  ، . އެހެންނަމަވެސް ނިޒާމ  ނ ވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން އެޅިފަ  ެގއޮތ  ނަރ ދަމާ  ވަނަ އަހަރ ަގއި މި  1950ރާއްޖޭަގއި  

ތެރޭަގއި ފެން ދަނޑ ވެރިން ވެސް ރަށ އަިއސް އޭރ  ފެން ހިންދޭނެ ޮގތްތައް ހ ރޭ.  މިހާރަކަށް  ،ވޭއަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެ 

ބަޔަކ  ފެން ނ ލިބިެގން    އެއް  ،އިދިކޮޅަށް   މ ރ  ޤައ މެްއ މި ރާއްޖެއަކ . އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  އެއާހިންދައިެގން ފެން

ބަލާ ބޮޑ ވެެގން  ފެން  ބަޔަކ   އަނެއް  ވިއްސާރަވެހެނ .  ދ ޢާކ ރ މަ  މިޔަދ ޢާކ ރަނ .  އެހެންވ މާ،  ގޮވަނ .  ވެސް   ؛އ ށް 

ކޯ  އެއ   ފެނ ނ އްރަޙ މަތަކ   އަޅ ަގނޑަށް  ރައ ސް  އިއްޒަތްތެރި  މާފ ށިން  ވިސްނަންޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ، ޗެއްކަން 

ފެން ހިންދާ ތަނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. ފެނ ެގ   ،ރަށ ތެރެއަށް ފެން ހިންދައިެގން އ ޅޭ ތަން. މިހާރ  އެހެންނަމަވެސް

ނަނ . އެސް.ޓ .އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ ަގއި ހ ރި ފެނ ެގ ރިޒާވް ވެސް ވަރަށް ތަން އަޅ ަގނޑަށް ފެން  ލާއިރިޒާވް ނައްތަ 

އިތ ރަށް އިސްލާމ  މަރ ކަޒ ަގއި ހ ރި ފެނ ެގ ރިޒާވް ވެސް ޮގސްފި. ފެން އެއ  ރައްކާކ ރެވޭނެ ފަހ ން ޮގސްފި. އަދި އޭެގ

މިކަމ ަގއި ހައްލެއް ލިބޭނ . މިހާރ    ރިޒ ޤ  ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވިސްނޭ ހިސާބ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،އެްއޗެއް 

އަދި ޓްރ ޓްމަންޓް   ،ފެން ހިންދައިެގން ފެން ރައްކާކ ރާ   ަގއި ެވސްތަކ ވެސް ރަށްރަށ ެގ ނ ވަތަ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އޮތް ރަށް

ން ހައްލަކަށް ނަޖިސް ބޭރ ކޮށްފައި ވެހޭފެން ރަށަށް ހިންދައިެގންހެން އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  މިކަ  ޕްލާންޓް ބަހައްޓައިެގން

ރަށަކ ން ވަރަށް   ޔައިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ފަހ ން ބަރ ލަމާނ ެގ ދަތ ރެއްަގއި ދިއޭގެ ؛ ވާނ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

އި ތިމަންނަމެންނަށް  އ ޅޭ.  މައްސަލަޖެހިެގން  ހަކަތަދަޢާބޮޑަށް  އެބަ  މި؛ ކ ރވަނިވި  ބަޔާންކޮށްފައި  އޮތް   ބިލ ަގއި 

ނ ވަތަ ސްޓެލްކޯ    ނޭ،ދަކ ރ ވަނިވި ހަކަތަ ްގރިޑް ކޮންޓްރޯލްކ ރަނ  ސަރ ކާރ ންޢާ ާވހަކަ. އިދަކ ރ ވަނިވި ހަކަތަިއެގޢާއި

ދަކ ރ ވަނިވ ހަކަތަ  ޢާތިމަންނަމެން ބޭނ ންވާ ވަރަކަށް ްގރިޑަށް ގ ޅައިެގން އި  ،މ ހ ންެގ ޝަކ ާވއަކ    ކ ންފ ންޏަކ ންނޭ. އެ

ޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ބިލ  އިޞްލާހ ެވެގން އަންނައިރ   . އަބޭނ ންކ ރެވޭނެ ފ ރ ޞަތ  ތިމަންނަމެންނަށް ދޭންޖެހޭނެ

އެ ކައ ންސިލެއް ނ ވަތަ    މިހާރ  ތިމަންނަމެންނަށް އެ ގ ޅޭނެ ޮގތެއް ނޯވެއޭ.؛ ކ ރ މ ެގތަކަށް ްގރިޑް ކޮންޓްރޯލްކައ ންސިލ 

ދަކ ރަނިވި ހަކަތަ ނ ވަތަ އެ މ ހ ން ކަނޑައަޅާ  ޢާޤައ މ  އިދާރާެއއްެގ ފ ރާޅާ ހިސާބ ން ތިމަންނަމެން ބޭނ ންވާ ވަރަށް އި

އި  މިންވަރަކަށޭ މިހާރ   ސޯލާޢާނެެގނ .  ނ ަވތަ  ހަކަތަ  ޗާޕ ކޮށްދަކ ރަނިވި  ފޮތި  ކަރ ދާސް   ؛ޕެނަލް  މާފ ކ ރައްވާތި! 
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ކަންތައްތައް ަމއްޗަށް ޮގއްސި.   ެގސޯލާ   ިއ ބަހައްޓާ އެްއޗެްއ ެއއ . އެހާ ވަރަށް މިހާރ ފ ރާޅ ަގ  އިޗާޕ ކ ރާހެން ޗާޕ ކޮށްފަ 

ހެޔޮކ ރެވޭނ . އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ މ ަގއި އެކަމަށް    އެހެންވ މާ، އެ ފ ރ ޞަތ ދ ެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަރަންޓ ެގ ައގ 

އަސާސ  ޚިދ މަތަކ  އެއ  ޖޫރިމަނާ    ، ހަމަ ހ ށަހަޅަންއަޅ ަގނޑ ؛ ކަނޑައަޅާފަ. ދެން އޭެގއިތ ރ ން، އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ނާނ ކޮށެއް ނޫޅެވޭނެ. ކ ރ  ޒަމާނ ަގއި އ ޅ ނ ހެން ޚާފާ  ،ނަރ ދަމާ  އަށްއޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން. ފެނާނ ލާ އިންސާނާ

ދާރ ކޮށް، މ ޅި މ ޅިން ވަރަށް މ ޑ   .ެގ ކ ރ ަގއި ނަރ ދަމާއެްއ ރާއްޖޭަގއި ނެތް. މައ މޫނ  ޒަމާނ  އެއްކޮށް ދިޔައ 2008

ޑިޔަލެއް ހިފަިއެގން ިގނަ ރައްޔިތ ން ތިބ  ރަނަގޅަށް ަގއިން ތާހިރ ނ ވެ.  ނ ޮގސް ފެންބައަށްމާލޭެގ ފެން އިސްކޫރ ބަރި

.  އިއޮންނާނ  ދޫމި އޭރ  މާލޭގަ   އި ހ ރިހާ އެންމެން ަގިއަގ  ،އި. މ ޅި ަގއިގަ ޮގތ ން އެހާ ނ ރަްއކާ ބަލިތައް ފެތ ރ ނ   އްޙ ޞި

ވަރަށް   .ދ ވާނެ. ބަލިތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑ ވާނެ. އެކަމަކ  މައ މޫނ  ހ ންނަވަނ  ފެންވަރަިއެގންދޫމި ނެތް މ ހަކ  ވަރަށް މަ

ނިޒާމ    ެގ ޚިލާފަށް އެތައް ރަށެއްަގއި ނަރ ދަމާޔާޕޫލެްއަގއި އެ ަމނިކ ފާނ  ހ ންނަވަނ . އެކަމަކ  މިހާރ  އެބޮޑ  ސްވިމިން

އެއް މިލިއަން ރ ފިޔާ   ، ބިލ ެގ އިޞްލާޙެއްެގ ޮގތ ަގއި އެބަ އޮތްދަނ . އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެން މި  އެޅިެގން މި

ަގއި އޮންނަ ެއްއޗަކަށް  ޖޫރިމަނާ  %0ހ ރިހާ އަސާސ  ޚިދ މަތަކ    ؛. އަސާސ  ޚިދ މަތް އަޅ ަގނޑ  އެދެންށްޖޫރިމަނާއަ

ދައ ލަތަށް   ވިޔަފާރިކޮށްެގންއަސާސ  ޚިދ މަތަކ ން އެ މ ހ ން   ؛އަށް ބަދަލ ކ ރަން. އަސާސ  ޚިދ މަތެއް މިހާރ %0ހަދަން.  

ހޯ ފައިސާ  ރައ ސްދޭއިންތިހާއަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ޓެކްސްެގ  ދައ ރ ަގއި    ެގމަނިކ ފާނ ؛ .  ދަށ ން  ތަޢާރަފ ކ ރި  ނިޒާމ ެގ 

. އާމްދަނ   ިވއްޖެިގނަ ރ ފިޔާ ލިބިެގން ދިވެހިރާްއޖޭެގ ތަރައްޤ އަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ކ ރެ  ވ ރެ ދ އިސައްތަ ބިލިއަނަށް

 ؛ކޮށްފައެއް. ިމއ  ައޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ދިރާސާކޮށް ހޯދޭނެ އެހެން ވަސ ލަތެއް އެހެން ޕާޓ އަކ ން ނެތް ތަޢާރަފ 

މިއ  ައޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާކ ރަންޖެހޭ ؟ ވަސ ލަތެއް ހޯދޭނެ ޮގތްތަކެއް ތަޢާރަފ ކ ރ ؟ ކޮން ސަރ ކާރަކ ންތޯ އާމްދަނ  ހޯދ 

 ؛ެއކްސްކްލޫސިްވ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް  ،ދެން އޭެގއިތ ރ ން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ؛ ޒަތްތެރި ރައ ސް ކަމެއް. ިއއް 

އޮންނަހެން، ޢ މިއ  އިސްތި ދިރާެގއް  ެއންމެ  އޮންނަހެން،  ދިރާގ   ޒަމާނ ަގއި  ކ ރ   ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  ޮގތެްއ  މާރ  

. މ ހަކ  ކޮންޓްރޯލ ކޮށްެގން އޭނަ އަެގއް ކަނޑަައޅަން  ރަށެްއެގ ފެން އެއެ   ؛އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓްސް މި ދެނ  ވަކި ރަށެއް

ޖެހޭ. އަދި   ފެން ވިްއކޭނެ އެންމެ މަތ  ައެގްއ ކަނޑަައޅަން އެބަ  އަށްއޮތޯރިޓ ން އޭނަ  ،އެކަމަކ  އެ ައގ  ކަނޑަައޅާިއރ 

ޑައަޅަންޖެހޭ. ކަރަންޓް މ ޓަރ ތަކ ން އެހެނިހެން ޮގތްޮގތަށް ނެޭގނެ ފ ތައް ެވސް ކަނ  ،އޭނައަށް އެހެނިހެން ޮގތްޮގތަށް ނެޭގނެ

ވ ަމއޭ ބިލ  ނ ދެއްކެނ . ފަގ ރ ވެެގން  ފަގ ރ ؛ މިހާރ  ނަާގ އެްއކަލަ ޖޫރިމަނާ އެްއކޮށް ކަނޑާލަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ބިލ ނ ދެްއކިފަ މ ހާ  އިޭގތެރޭަގއި  އިންނަ  ފެން  ،ައނދިރ ަގއި  ނ ވަތަ  ނ ދެއްކިފަކަރަންޓް  އޭ  އި ބިލ   މ ހާ  ނަ އިންނަ 

ދަްއކަން ހިމަނަިއެގން  އޭެގތެރޭަގއި  ޖޫރިމަނާ  މިހާރ އަނެއްކާވެސް  ބިލ ަގއި  މި  ދަރަނިވެރިވެފަ.  އޮންނަނ   އޭނަ   ؛ވ މާ 

މިހާރ  އޮތ  ެއއް މިލިއަން ރ ފިޔާ ޖޫރިމަނާ. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން   .ކ ރ ަގއި އޮންނަނ  ފަންސާސް ހާސް ރ ފިޔާ ޖޫރިމަނާ
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؛ ނ ވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްން. އަސާސ  ޚިދ މަތަކ ން ެއްއވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ނަަގިއެގން މ ޅި ޖޫރިމަނާ އެއްކޮށް ކަނޑާލަ 

   ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިއަށްދާން ޝ ކ ރިއްޔާ  ފާހަަގނ ކޮށް  ނ ކ ތާއެްއ،  ފާހަަގކ ރެއްވި  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި 

އޮމާންެވ، މޫނ މަތި އަލިވެ، ރ ތި މ ހ ން    ،އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ދަތި. އެއ  މިހާރ  މ ހ ންެގ ހަންަގނޑ ެގ ކ ރަކިކަން ެގއްލި

ފާހަަގވޭ. އަޅ ަގތަ  ތި ވިދާޅ ވާހެން ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށ ަގއި އ ޅޭ ތިބޭ ޮގތަކަށް ނޫން  ން ހަމަ  ނޑ މެން ކ ޑައިރ  މ ހ ން 

އަޅ ަގނޑ   ޮގތް.    ދާންވ ބޮޑ ކަމ   ،ބޮޑ ތަރ ތ ބ ަގއި ލިޔެފައި އޮތ    !މިހާރ  މ ހ ން ތިބެނ ކ . ހަމަ ތިއާއެކ ަގއި ިވސްނަވާ

 . ށްޝަރ ފަ އިބްރާހ މް މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މަރަދޫ އަރ ވަނ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރ ފް އިބްރާހ މް މެންބަރ  ެގދާއިރާ މަރަދޫ

ޅ މާ ވިދިެގން، އެ އ ން  ތަންފ ޛ ކ ރަ  2020/8ާގނޫނ  ނަންބަރ     ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.

ބަެއއް ދަތިތައް ފިލ ވ މަށް ޓަކައި، މި ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަށް ައޅ ަގނޑ    ާގނޫނ  ތަންފ ޛ ކ ރ މ ަގއި ފާހަަގކ ރެވޭ

ޛ ކ ރަން ފެށ މާ، ދިމާވާ ދަތިތައް  ތަންފ   އްާގނޫނެއް ފާސްކ ރ މަށްފަހ  އެ ާގނޫނެ؛ ދ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްއ ތާ

ފާހަަގކ ރެވޭނ  ެއކަން ރެިގއ ލޭޓްކޮށް، ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަކަށް. އިދާރާތަކ ން ފާހަަގކޮށް، މި ެގނެވޭ ިއޞްލާޙަކ  އަޅ ަގނޑ   

ފ ޅާކ ރ މަށް ދަކ ރަނިވި ހަކަތަ  ޢާތާޢ ދ ކ ރާ އިޞްލާޙެއް. ފ ރަތަމަ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ެގ ޚިދ މަތްދިނ މ ެގ ޕްލޭން އަދި އި

ކ ރެވޭނެ އިޞްލާޙެއް.    ބައިވެރިކޮށްެގން  ރަނަގޅ   އިޞްލާޙަކ   ެގނެވޭ  ާގނޫނަށް  މި  ޓަކައި  މަގ ފަހިކ ރ މަށް  ޮގތަކަށް 

ރައ ސް  ތާ ؛ އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އ ޞޫލަށް  އޮންނަ  މި  ޖޫރިމަނާކ ރ މަށް  ފަރާތްތައް  ޚިލާފ ވާ  ދ ކ ރަން. އ ާގނޫނާ 

ދިނ މަކ  ެއއ  ، ާގނޫނާ ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބ ންބަރ  އެހެން ވިދާޅ ވި ކަމ ަގިއ ވިޔަސް އިްއޒަތްތެރި މެ  ،އަޅ ަގނޑ 

އެކަމަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ     ،ާގނޫނ  ތަންފ ޛ ކ ރ މ ެގ މަިއަގނޑ  ައސާސްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ކަމެއް. އެހެންކަމ ން

ރައ ސް އ ތާ އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަދަންނަވަން.  ވާހަކަ ނ ައންޒަމާ؛ ދ ކ ރާ  ބޯދާ  ައޅ ަގނޑ މެން ދެ  ކަރަިއެގ  އްކ މަކ ން 

 ހެންރ    ތަނެއް ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. ކްއ ން ިވކްޓޯރިާއެގ ޒަމާނ ަގއި ނޫނ  ކިންްގ  މ ސްތަޤ ބަލަށް ރާވާރޭވ މަށް ފަހިވާ

 ނޭނޭގ. އެހެން ކަމެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ދަންނަވާކަށް  ނެތް  ،ކަމެއް   ެގ ޒަމާނ ަގއި އިނިގރޭސިވިލާތ ަގއި ނަރ ދަމާ އޮތ8ް-ދި

ބަހ ސްކ ރެވިދާނެ އެކި ޮގތްޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ  ކ ޑައިރ ، އަޅ ަގނޑ މެން ޭގަގއި ައޅ ަގނޑ  ހަނދާން ހ ންނަން ފެށިއިރ ަގއި  

ނާެގ ނިޒާމެއް ހ ރޭ. އެއ  އެ ޒަާމނ ެގ މ ހ ންެގ ހޭލ ންތެރިކަން  ޚާވެސް ސެޕްޓިކް ޓޭންކެއް ބަހަްއޓައިެގން ހޮޅިލަިއެގން ފާ

ރާއްޖޭަގއި ކ ރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑ  އެއް މައްސަލައަކ  ؛ ޮގތް. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ވަރާ ާގތަށް އެކަން އޮތްހ ރި މިން
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މި އަޅ ަގނޑ ެމން  ދޫކ ރަމ ން  މޫދަށް  ނަޖިސް  ރޯ  ާގއިމ ކ ރަމ ންދާއިރ ،  ނިޒާމ ތައް  އެއ    ނަރ ދަމާ  މައްސަލަ.  ދާ 

އަދި ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކާ މަހަށް   ،ތަޣައްޔަރ ވެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފަރ ތައް ތަޣައްޔަރ ވެ، ކަނޑ ތައް

ކޮށްެގން ނަޖިސް ބޭރ ކ ރ މަށް  ކޮށްފާނެ ކަމެއް. މިއ  ފ ންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޓްރ ޓ   ވެސް ޭއެގ ނޭދެވޭ އަސަރ 

ވިސްނަ  ވަރަށް    އި،އަޅ ަގނޑ މެން  މ ހިންމ ކަން  އިންތިޒާމ ކ ރ މ ެގ  ތަރ ތ ބ ކޮށް،  ބެހޭ  ކަންކަން  ކަމާ  ބޮޑ .  ވެސް 

ބޭނ ންތެރި ކަމެއް ކަމ ަގިއ    އިދާރާތަކ ން މިކަން ވ ހާެވސް އަވަހަކަށް ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ހޯދ މަކ  މ ހިންމ  އަދި ވަރަށް 

ނ ކޮށް،  ސެޕްޓިކް ޓޭންކ ަގއި ބޭރ ކ ރި ޒަމާނ ަގއި ޓްރ ޓ ؛ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް 

ހަދާލ ން ރަނަގޅ  ކަމެއް.    ،ނޫންތޯ  ،ސިްއޙަތ  ރަނަގޅ ވޭތޯ   ވ ރެ  ރ މަށްމޫދަށް ދޫކ  މިއ  ސައިންޓިފިކް ދިރާސާއެްއ 

ބަދަލ ވަމ ންދާ  ،ރާއްޖޭަގއި ވެސް  ފިކ ރ   އެްއޮގތަށް ރަްއޔިތ ންެގ ވިސްނ މާއި  އެހެން ރައްޔިތ ންނެކޭ ވެސް   ދ ނިޔޭެގ 

ރަްއޔިތ ން ވެސް  ނަށް  ޮގތަކަށް،  ޚިދ މަތް  ރައްޔިތ ދޭ  ލިބިަގންނައަދި  ޚިދ މަތް  ބަދަލ ވަމ ންދާނެކަމ     ން  ވެސް  ޮގތް 

ވަރަކަށް    އިތ ރ ވަމ ންދާ  ،ތެއް. ސަިއންސްެގ ކ ރިއެރ ންތައް ހޯދެމ ންޢަަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤ ޤަތެއް. ެއއ  އިންސާނ  ޠަބ 

ވަރަކަށް   އިތ ރ ވަމ ންދާ  ވަރަކަށް އަދި މ ހ ންެގ މެޑިކަލް ނޮލެޖ   ޮގތ ން ބޭސްފަރ ވާެގ ކަންތައްތައް ކ ރެވެމ ންދާ  އްޙ ޞި

ވަ  ދިރިއ ޅ މ ެގ  ވެސް.  އްމ ހ ންެގ  ނިޒާމަކ   ނަރ ދަމާެގ  ބަދަލެްއ،  ައއި  އޭެގތެރެއިން  އަންނާނެ.  ބަދަލ ތައް  ޓަފާޅިއަށް 

 ށްައޅ ަގނޑ މެން އަބަދ  މާޒ އާ އަޅައިަގނެެގން ނޫޅެ، މ ސްތަޤ ބަލަ  ،އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤ ޤަތަކ 

އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކ ެގ    ިއ،، ޚިދ މަތްތައް ފ ރިހަމަކޮށްދެވޭނެ ޮގތްތައް ހޯދައި ރާވަ

މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ތިބެ، އެކަންކަމަށް ވިސްނަިއެގން ޚިދ ަމތްތައް ފޯރ ކޮށްދެމ ން ެގންދަންވ . ދ ނިޔޭަގިއ އިންސާނ ން  

ދ ނި ިގނަވަމ ން.  އިތ ރ ވަމ ން،  އެންވަޔަރަދަނ   ދ ނިޔޭެގ  މަދ ވަމ ން.  ދަނ   ވަސ ލަތްތައް  އަންނަނ  ންޔޭަގއި  މަންޓަށް 

މަންޓަށް އޭެގ އަސަރ  ކޮންމެވެސް ެއއް ސިފައެްއަގއި  ންބޮޑެތި ބަދަލ ތައް އަންނަމ ން. ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމަކ  ވެސް އެންވަޔަރަ

 ރަްއކާތެރިކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް ވިސްނަިއެގން  ވ ހާެވސް ބޮޑަށް ތިމާވެށި   ،މަްއޗަށް ިވސްނަިއެގން މ ގެ ކ ރާނެ ނިޒާމެއް. މިކަ

ވަށައިެގންވާ މާޙައ ލ  ރައްކާތެރިކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ    ެގދ ނިޔެ ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ޓަކައި، އަޅ ަގނޑ މެން 

؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް ދާންވާނެ.    މައްޗަށް ވިސްނަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ޚިދ މަތެއް ވެސް ގާއިމ ކޮށް، ފ ޅާކ ރަމ ން

އޮތް    ސައިންސްެގ ދިރާސާތަކ ން ދައްކަން  އި،ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ ަގއި އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރ  ފެންނަން ހ ރި ޙަޤ ޤަތްތަކާ

އޮތް ކަމެއް.  އި  ދޫކ ރ މަކ  ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހިފަކޮށްފައި ނަޖިސް ބޭރަށް  ޮގތްތަކ ެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ، ޓްރ ޓ 

ޔާ ނެތްކަން ހިތާމަ، ރާއްޖޭެގ ިގނަ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި ވެސް އަދި އެ ޚިދ މަތް އެޮގތަށް ބައްޓަންކ ރެވިފައިއެހެންނަމަވެސް

 ހ ވިކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިތަންމެ ރަނަގޅަށް ކަންތަްއތައް ކ ރެވިއްޖޭ؛ އެކ  ފާހަަގކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ކަންތައްތައް  ކ ރާ  ،ވިޔަސް ވެސް  ހ ރި  ފާހަަގކ ރަން. ރާއްޖޭެގ    ވ ރެ  ކ ރެވ ނ  ކަންތަްއތަކަށްން  އަޅ ަގނޑ   ިގނަކަން 

މިންަވރަށް އެދޭ  ެވސް  ބޭރ   ،ރައްޔިތ ން  އެދޭ  ސްޕ ޑ ަގިއ،  ޚިދ މަތްތައް އެދޭ  ވެސް  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  މިނ ަގއި 
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ތް، އެކަން ވާނެ ވެސް ޮގތް.  ޢަެގ ޠަބ ނ ދާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެއ  އިންސާނ ން ކޮށް ތަންފ ޛ ކ ރަމ ންތަޢާރަފ 

އިން މެޑިކަލް ވަސ ލަތްތައް  ޛަރ ޢާނެޓްެގ ރދަނ . ޚާއްޞަކޮށް އިންޓަ މި  ލެޖް ފެތ ރެމ ންނޮ ވަރަށް ހަލ އިކޮށް  ގައިދ ނިޔޭ

 ތަރައްޤ ވަމ ންދާވަރ ން ައޅ ަގނޑ މެން ޞިއްޙ  ކަންކަމަށް ބޭނ ންވާ ކަންކަމ ެގ ަވއްޓަފާޅިައށް ވެސް އޭރަށް ފެންނަން 

އެނެގން ހ ރި މަޢ ލޫމާތެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ބަދަލ ކ ރަމ ންދިޔ މަކ  ކ ރަންޖެހިފައި އޮންނާނެ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި    ،ހ ރި

އިތ ރަށް ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ ެގ ޚިދ މަތްތަްއ    ،އިން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ޛަރ ޢާ މި ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ ބަދަލ ެގ  ؛ ރައ ސް

އްޙަތަށް ރައްކާތެރިވާނެ ޮގތެްއެގ މަތ ން ޞި އި ރައްޔިތ ންެގ  ޓާ ށްވ ހާވެސް ތިމާވެ  ،އިމ  ގާއިމ ކ ރ މާއެ ނިޒާ  ،ފ ޅާކ ރ މާއި

ބަލަހައްޓަ މަގ ފަހިވެެގންދާނެ ކަމަށް. އެކަން  ފަރާތްތަކަށް  ބެހޭ  ރެިގއ ލޭޓ ކ ރާ    އިކަންތައްތައް އިންތިޒާމ ކ ރ މަށް ކަމާ 

މިންަގނޑ ތަކެްއ ހިފެހެއްޓ މަށް މަގ ފަހިެވެގންދާނެ ކަމަށް.    އަސާސ  ދިނ މ ަގއި ވަކި   ފަރާތްތަކ ން ވެސް މި ޚިދ ަމތް

ރައްކާތެރި  ،އެހެންކަމ ން ރައްޔިތ ންނަށް  ރާއްޖޭެގ  އަލ ަގއި  ކަންކަމ ެގ  ދެންނެވި  ރަނަގޅ ޞި  ، މި  އަދި   ،އްޙަތަށް 

ނެކަމ ެގ އ ންމ ދ ަގއި މި ެގނެޭވ  މިންވަރަކަށް މި ނިޒާމ ެގ ކަންތައްތައް ހަރ ދަނާވެެގންދާރައްޔިތ ންެގ ބޭނ ންތަކަށް ފ ދޭ

ދ  އޮތްކަން ދަންނަަވމ ން އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ނިންމައިލާނަން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް އ އިޞްލާޙަށް ައޅ ަގނޑ ެގ ފ ރިހަމަ ތާ

 ޓަކައި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    )ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ (އަށް ކ ޅ ދ އްފ ށ   2020/8ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ަގބޫލ ކ ރާ ެވސް  ައޅ ަގނޑ   ިއޞްލާޙަކ   ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ  ާގނޫނަށް  ޮގތ ަގއި  ޔާސިރ   އިޞްލާޙ ތަކެއް   މި  މ ހިންމ  

ވާކަން އެބަ    ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްދާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމ ަގއި ދެކެން. ފެނާއި ނަރ ދަމާ ގާއިމ ކ ރަމ ން

ވެސް    ދާކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަަގއިމ   ފާހަަގކ ރެވޭ. ފާހަަގކ ރެވޭ ކަންތައް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަންކޮޅެއް މަޑ  ސްޕ ޑ ގައި

 ، ށްލަން ެވސް ޖެހޭ. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކ ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލާއިރ ަގިއ އެބަ ފާހަަގކޮ 23ާގނޫނ އަސާސ ެގ 

ނޫނ އަސާސ  ވ ޖޫދ ެވެގން އަިއއިރ ަގއި އެ މައްޗަށް ތަބާވ ން ލާޒިމ ކ ރާ  ޤާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ އާ

އްދާަގއި ވަނަ މާ  23ނޫނ އަސާސ ެގ  ޤާ  ،ނޫނ އަސާސ ަގއި ލިޔެވިފައިޭވ. ައދި އެޮގތ ެގ މަތ ންޤާއަސާސ  ޙައްޤ ތަކެއް މި  

ންނަނ  ވެސް ދައ ލަތ ެގ ކ ޅަދާނަކަން ހ ރި ިމންވަރަކ ން ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ލިޔެފައި މި އޮމި ވާހަކަތަްއ ލިޔަންެވެގން  

ހިސާބަށް އަިއއިރ ަގިއ  މި  . އެހެންވ ާމ، ެއ ކ ޅަދާނަކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ   އިއަސާސ  ޚިދ މަތްތަކެއްެގ ޮގތ ަގ
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ހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށްތަކަކަށް އެކަން ފޯރ ކޮށްނ ދެވިެގން. އެހެންވ މާ، އެ ކ ޅަދާނަކަން  ވެސް އަދިެވސް މި ދަނ  ދިވެ

ަވރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙ ތަކެއް   ،ހޯދ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ގާއިމ ކ ރެވެމ ންދާ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމަކ 

 އި ތިންވަނަ ދައ ރެއްަގއި ައޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތްކ ރަމ ންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކެއްކަން މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ނަްގންއަންނަ

 ފެނާއި ނަރ ދަމާ މި  ،ފާހަަގކ ރެވިފަިއވޭ. ޭއެގ އެންމެ ބޮޑ  ހެއްކަކ  ދާއިރ ަގއި ތަފާތ  އެކި ޑިބޭޓ ތަކ ން އަޅ ަގނޑަށް  

އި ހިންަގމ ންދަނ  . އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ވެސް ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ދިެވހިރާއްޖޭަގއިެއއް ާގނޫނެްއަގ  އޮތ 

 ތަނެއްަގއި ހިންޭގނެ އެންމެ ޚަރަދ  ބޮޑ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން. ފެނާއި ނަރ ދާމާ އެްއކޮށް ގާއިމ ކ ރެިވެގންދާ ނަމަ، ހަމަަގއިމ 

ވެސް އެ ޚަރަދ  ކ ޑަވާނެ ކަަމށް އެ މ އައްސަސާއާ ހަވާލ ވާ ވަޒ ރ ންެގ ދ ލ ން ވެސް މި މަޖިލ ހ ެގ ތެރޭަގއި ކިތަންމެ 

،  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ާގިއމ ކ ރެވިފަިއވާ ރަށްތަކ ަގއި   ، އެއާެއއްކޮށް   ދަްއކަމ ންދޭ. އަދި ހަމަ  ވެސް އެ ވާހަކަ  ވަރަކަށް

ވާތ ވެ، ދެމެހެއްޓެނިވި    ބޮޑ  ނިޒާމ ތަކަކަށް  އިބައެއް ރަށްރަށ ަގިއ ާގއިމ ކ ރެިވފައިވާ ނިޒާމ ތަކަކ  ކަރަންޓ  ޚަރަދ  އެންމެހަ

ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ކަމ ަގއި ދެކިެގން ބައެއް ރަްއޔިތ ން ވާހަކަދައްކާ އަޑ   އްތި ކަމެކ ރ މަކ  ދަ  ކަންތައް  ޮގތަކަށް އެ

އެކަަމށް   އެޮގތ ން  އެހެންވ މާ،  އޮތް.  އެބަ  އަރާފައި  ކަހަލަިއެގ   އްލެއްހަކަންފަތަށް  ބައެއް  މ ަގއި  ޓަކަިއ  ެގނައ މަށް 

އެ ެގނެއްސަ.  ހ ރި  އެބަ  ދެ  މަފްހޫމްތައް ވެސް  ހަމަ  ވަންޏާ  ކަންކަމަކ   ކަމަށް  ކ ރަނ   މިކަން  ޮގތަކަށް  މެހެއްޓެނިވި 

އެއާެއއްކޮށް މި ާގނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ   މ ހިންމ  ކަންތައްތަކެއް ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެން ހަމަ 

އަސާސ  ޚިދ މަތެކޭ    ،ންނަވާނ ކަންކަންކ ރ މ ެގ ވާހަކަ ބަޔާންކ ރާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަ  ،ަގާވއިދާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގ މަތ ން

ބޮޑަށް  ވ ރެ ށްކަންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭ. އެ އަސާސ  ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭއިރ ަގއި ޭއެގތެރޭަގއި އަސާސ  ޚިދ މަތަމިއ  ރައްޔިތ 

ނޑ   ކޮމާޝަލް އ ސޫލ  އޭެގތެރޭަގއި ހިމެނިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތ ންނަކަށް އޭެގ ޙަޤ ޤ  ފޮނިމ ރ ކަމެއް ނ ލިބޭނެ. އަޅ ަގ

 އަޅ ަގނޑ  އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ދ. މާއެނބޫދޫަގއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރަމ ން  ،ހެން މި ދެންނެވި ކަމަކ މި

އެ ރަށ ަގއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް   ،އެތައް ފަހަރަކ  އޭރ ަގއި ހ ރި ވަޒ ރަށް އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން  ދަނިކޮށް، ތަކ ރާރ ކޮށް

  .އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައިހަނ ލިބ މ ެގ ސަބަބ ން ދިމާވި ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް  އެ ޚިދ މަތް  ޔަކަށް  ބޭނ ންވެެގން އެދޭ އެތައް ބަ

ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ     ،ނެތް. ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ   އްލ ކ ރެޭވކަށެއްހަޮގތ ން އޮތް ަމއްސަލަައކާ ގ ޅިެގން ެއކަން    އިދާރ 

ެގންދާއިރ ަގއި ނަރ ދަމާެގ ކޮޅ ތައް ަވއްދަންވާ ެގތަކ ެގ  ގާއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރައިވެންޓް ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރެވި 

ކަރަންޓ  މ ޓަރަކާއި    ،ެގންގ ޅޭ އ ސޫލަކ  ވަރަށް ދޯހަޅި އ ސޫލެކޭ. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކ   ލިސްޓ  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި މި

ޔަކ  ބޮޑ ކަމ ދާންޖެހޭނެ ދިރިއ ޅޭ ބަ  އިއެ ތަނ ަގ  ،އަދި ބަެއްއ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ނެތ  ކަމަށް ވަންޏާ  އި،ނާ ތަށްޓަކާޚާފާ

ވާނެ ޮގތެްއ ނޫން. ޯގތިތައް ރަށްރަށ ަގިއ   ޮގތ ަގއި ެއކަން  ކަމަށް ަގބޫލ ނ ކ ރާ ަގބޫލ ނ ކ ރ ން. އެއ ކ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

ޯގތ    ، ހ ރި  ބެހިފައި އެބަ ދިރިއ ޅެމ ންދިޔަ  ވަންދެން  ޒަމާނެއް  ބައިބަޔަށް  އެތައް  ެވރިމ ހާ ނިޔާވ މ ން  ޯގތ ެގ  ެއ  ަގިއ 

ނަރ ދަމާ  ލ މާ،އިބަހަ ބަޔަކަށް  އެއްވެސް  އެބަ  ހިމެނޭ  ގައިމ   .ހ ރި  ނ ލިބި  މާއެނބޫދޫަގއި  އަޅ ަގނޑާ  ދ.    ެވސް 
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ލާފައި  އިބަހަ  ،ނ ވި. އަޅ ަގނޑ  ވާހަކައަކ   އްލެއްހަކ ރިމަތިވެެގން، ެއކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އެތައް މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރިން.  

ވެސް އެްއކޮޅ     ގެއަށް ގައިމ   އެ  ،ހ ރިހާ ތަނަކަށް ނ ވެއްދ ނެއް ކަމަކ    ،ދިން ތަނަށް ނަރ ދަމާެގ ކޮޅ ނ ވެއްދ ނެއް ކަމަކ  

ކ ރެވޭނެ    . އެކަމަކ  ެވސް އޭރ  މިނިސްޓްރ  ތެރޭަގއި އެކ ލަަވއިލާފައި އޮތް ަގާވއިދ ެގ ސަބަބ ން އެކަންދެވެންވާނޭއިވައްދަ 

 އެ ގެއަށް ނަރ ދަމާ  ،ހެންވެްއޖެއްޔާޮގތެއް ވެސް ނެތް. ދެން އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން އޭރ ެގ ވޒ ރަށް، އެ  ހަމަ އެއް

  ، ވިދާޅ ވ ؟ ލާންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިސްނާފައި ހޮޅިއަޅަމ ންދާއިރ ަގއި އެންމެ ކ ޑަެވެގން ަވއިޓ ެއއް ނަމަވެސް ލައިދެވިދާނެތޯ

ިމއ  ވަރަށް   ،ވާކަށް. އެހެންވ ާމ، ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ   ަގާވއިދ ަގއި އެކަން އޮތ މ ެގ ސަބަބ ން އެކަން ވެސް ނެތޭ 

 ޑަށް ޚަރ ދަނާކ ރަންޖެހިފައި އޮތް ނިޒާމެކޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ައޑަށް ބާރ ލާފައި، ވަރަށް ބާރަށް އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދައްކަމ ންދާބޮ

އޮތ     ނޫނ ައސާސ ަގއި ވެސް މިޤާއަދި މި  އަސާސ  ޚިދ މަތްތަކަކ  ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެކޭ.    ،ކަމެއް

ރައްޔިތ ންެގ    ،ހ ރި  ަވނަ މާއްދާއާ ދެމެދ ަގއި މާއްދާތަކެއް އެބަ  69 މާއްދާއިން ފެށިެގން  ަވނަ  16ދެވަނަ ބާބ ެގ ޮގތ ަގިއ  

ބައިތަކެއްރެފަރެ ބަދަލ ނ ކ ރެވޭނެ  ނޫނިއްޔާ  ބަ އެހެން  .ނާފަހިމަ   ންޑަމަކ ން  އެ  ަމއިަގނޑ  ނަމަވެސް،  ހ ރި  އިތަކ ަގއި 

  ވަރަކަށްތޯ ތިރާމ ކ ރެވިފަިއވަނ  ކިހާ ަގއި އިހ ލައި، އެއަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިދިޔަ ދިގ  މ އްދަތ ެގ ތެރޭމަފްހޫމަށް ވިސްނާ

ރިސަރޗްކ  އެހެން  ހ ވަނ   ސެންޓަރަކ ންއަޅ ަގނޑަށް  ހޯ  ރާ  ނޫނިްއޔާ  އެއްޗެއްރިސަރޗްކޮށްެގން  ނޫން.  ދޭނެ   

މ އަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރިޕޯޓެްއ  ،  ޙަޤ ޤ   އޭެގ  ހާމަކޮށްެގނެއް  ދ ލ ހ ން  ޮގތްޮގތަށް  އެކި  ހ ން 

 ޚިދ މަތެއްެގ  ދ މަތް އަދިއެއް ރަނަގޅ  ފެންވަރެްއަގިއ، މިއ  އަސާސ ، މި ޚިނ ނިކ ންނާނެ. އެކަމަކ  އެނޭގ އެއްޗަކ 

  އިވަރ  ކަންތައްތައް ބަޖެހޭ އެއްޗެްއެގ ޮގތ ަގއި ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ށްދޭންފޯރ ކޮ  ށްރަްއޔިތ ންނަ  ،ތ ަގއިޮގ

  ޤައ މ މެންނަށް އެކި ޮގތްޮގތަށް ވާހަކަނ ދައްކާ  ތް އޮތ ، އެކަން އަޅ ަގނޑ ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާހިވާކަން. އެހެންވ މާ

ހެން ާގިއމ ކ ރެވިެގންދިޔ މަކ  ކޮންމެ  ކ ޑަވާނެ ޮގތަކަށް ފެނާއި ނަރިދަމާެގ ނިޒާމ ނަށް މ ެގ ތަކ ލ ފ   ޔިތ ންއްރަ ްއަގއި  ލެވަލެ

ން ކ ރެވޭނެ ނިޒާމ  އޮތ މަކ  އެންމެ މ ހިންމ  ކަންތަކޭ. މިއ  ނަށް، ބޭނ ންވާ މ ހަކަށް އެކަމ ހިންމ  ކަމެކޭ. ރައްޔިތ ން

ޚާނާހޮޅި ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން އޭނަެގ ޭގަގއި ކަރަންޓ  މ ޓަރެއް ނެތ މަކ ، އޭނައަށް ފާއެހެންވ ާމ،  .އަސާސ  ޚިދ މަތެކޭ

 . ެގ މި ފަގ ރ  ސިކ ނޑި ަގބޫލެއް ނ ކ ރޭއެ ތަނަށް ލާން ބޭނ ންވެއްޖެއްޔާ ނ ލެވެންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  

ތަންކޮޅެއް ށް މިއަށްވ ރެ  މ  ގާއިމ ކ ރަމ ންދާއިރ  ދައ ލަތަ ނިޒާ ދަމާެގންނަވާނ ، ފެނާއި ނަރ އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  ދަ

ށް ކެރިކ ޅަދާނަކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ ބަޔާންކ ރ މަށް، މި ކ ޅަދާނަކަން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަކަމާ އެްއކޮ  ރަދ  ކ ޑަ،ޚަ

 ބަ ޖެހޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ދާން އެ ެގންެގނެވޭނެ ނިޒާމަކަށް މި ފެނާިއ ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރެވި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ދިއްދޫ،  އަރ ވަނ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާެގ  ދިއްދޫ ށް.ވަޙ ދަهللا ދ ބްޢަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ވަޙ ދ هللا ދ ބްޢަދާއިރާެގ މެންބަރ   ދިއްދޫ

ބިލ ަގއި،ރައ    ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   އޮތް  ހ ށަހެޅިފައި  ނަރ ދަމާެގ    ސް.  އިތ ރަށް  ؛ ާގނޫނ ފެނާއި  ާގނޫނ   މި 

ދ ކ ރަން. ކަށް ައޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއ އެ އިޞްލާޙ ތަހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހެޅޭ އިޞްލާޙ ތަކެއް މި ބިލ ަގއި ފާހަގަވަނ .  

އެ ފާހަަގކ ރި ކަންކަމަކ ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިން އަބަދ  ެވސް    މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގކ ޑަހ ވަދޫ    ދެންމެ

ދ ވެސް ކަންތައް ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި ކ ރ ެގ ސަރ ކާރ ތަކ ން ެގ ިގނަ ރަށްރަށ ަގއި އަބަ ރާއްޖޭ  ކެއް.ޑ އިވެމ ންދާ ޝަކ ވާތައަ

އަޑ  ރައްޔިތ ންެގ ބ ރައްޓެހި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސަބަބ ންއެހ ން  އޭެގ  ިގނަ  .  ވަރަށް  ނަތ ޖާތައް  މިއަދ     .ނ ކ ންނަ 

ކ ރެވޭ މަސައްކަތްތަްއ ރަްއޔިތ ންގެ  ހ ރިހާ ރަށްރަށ ަގއި ވެސް  މި ދަނ  ރާއްޖޭެގ  ފެނިެގން   އަޑ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

މ ންދާނެ ޮގތަކަށް  ކ ރެިވ، އަދި އެ މަސަްއކަތް ހަރ ދަނާ ޮގތެްއަގއި ހިނަގން އިއަހަިއެގން އެ ރައްޔިތ ން އެދޭ ޮގތަށް ޑިޒަ

ދަނ ، ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެްއަގިއ  ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި  ؛ ސްރައ   ިއްއޒަތްތެރި.  ެގންދާ ތަންއެކަން ކ ރެވި

،  ކ ެއއް ކަމަ  ޑަށް ފާހަގަވޭ.ނ އަޅ ަގވެސް ނަރ ދަމާ އަދި ފެން އެޅެމ ންދާ ތަން. މި ވަގ ތ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ދެތިން ކަމެއް  

ބަ ންސާނ  ވަސ ލަތް ހަރ ދަނާކ ރަން އެދަނާކޮށް ހިންގ މަށް ޓަކައި ބޭނ ންވާ މ ހ ން، އިޒާމ  ހަރ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ނި

ފ ޅ ން ތައްޔާރ ކ ރަން ބޭމި މަސައްކަތް މިހާރ  ހިނަގމ ންދާއިރ ަގއި ވެސް މިކަމ ެގ ފަންނ     ން އެބަ ޖެހޭ.ފައްދަޖެހޭ. އ 

؛ ސްރައ   އިއްޒަތްތެރިނޑެއް ނ ދެކެން. ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގއެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ، މި 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން. ެއ ދެ .ޑަބްލިޔ .އެސް.ސ ާއއި އަދި. ެއމްން ކ ރާ ދެ ކ ންފ ންޏެއް މި އޮތ މިއަދ  ރާއްޖޭަގއި މިކަ

.  ޓަކަިއ މަސައްކަތްތަކެްއ ކ ރަންހޭ ޓިވެޓާ ގ ޅިެގން ރަނަގޅ ، ހަރ ދަނާކޮށް މ ހ ން ބިނާކ ރ މަށް  ކ ންފ ނިން އެބަ ޖެ

އެހެންނޫނ ، މި ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ޅި ރާއްޖޭަގއި އެޅިެގންދާއިރ ަގއި ހަރ ދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓިެގންނެއް ނ ދާނެ. 

؛ ސް ރައ   އިއްޒަތްތެރިނެ.  އިތ ރ  ދަތިތަކެއް ކ ރިމަތިވެެގންދާލ ކ ރ މ ަގއި ވެސް  އްހަތައް  މާވާ މައްސަލައަދި އެ ނިޒާމަށް ދި

އަޅ ަގނޑ  ވަގ ތ   މި  ނިޒާމ   ހަމަ  އެ  ރަށްރަށ ަގއި  އެ  އެޅިެގންދާއިރ ަގއި  ނިޒާމ   މި  ޖެހޭ،  އެބަ  ވިސްނަން  މެން 

ވަސ ލަތް އަދި  ސާމާނ   ބޭނ ންާވ  ޓަކައި  މެއިންޓެނަންސްކ ރ މަށް  ގާއިމ ކ އެޅ މަށްފަހ ަގއި  ކ ރިން ތައް  ރ ން. 

، ދޫކޮށްލެވިފައި އޮންނަ ތަން. ދެން ބޭނ ންވާ އެއްވެސް  ފައިދަމާ އެޅިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދަނ ، ހަމައެކަނި ނަރ 

އިންތިހާއަށް ިގނަ.   ދެން ދިމާވާ ދަތިތައް  ން. ޭއެގ ސަބަބ ެއއް ނ ހ ރޭެއްއވެސް މެޝިނަރ އެއް ނޫނ  ޓޫލްސް ލަތެްއ،  ވަސ 

. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑަށް  ން ކ ރ މަށް ޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މި އޮތ ށް މިއަދ  ރާްއޖޭަގއި މިކަޅ ަގނޑ މެންނައަ

މ  ޮގތ ަގއި  ރާއްފެންނަ  ާގއި ޅި  ނިޒާމ   ނަރ ދަމާެގ  ކޯޕަރޭޝަނަމ ވެެގންދާއިރ ަގއި  ޖޭަގއި  ކ ރ މަކ   ފެނަކަ  އެކަން  ށް 
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ޏެއް އ ފައްދަން  ންސިޑިއަރ  ކ ންފ ހެންކަމ ން، މިއަދ  ސަރ ކާރ ން އެބަ ޖެހޭ ސަބްދަޫގ ކަަމކަށް ވެެގންދާނެ. އެދަތިއ ނ

ޮގތެްއ  ން ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓޭނެ  ެގން އެ ކ ންފ ނ ެގ ދަށ ެގ ދަށ ން. އ ފައްދައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަ ދާ ރަށްރަށ ަގއި ެވސް ދިމާވާ ދަތިތައް ސައްކަތްތަްއ މިހާރ  ހިނަގމ ންގާއިމ ކ ރަން. އޭރ ން 

މިނިސްޓްރ އެއްެގ  ޓަކައިހައްލ ކ ރ މަށް   މައި  މަސައްކަތްކ ރެިވެގންދާނ .  ޓަކައި  ކ ރ މަށް  ރަނަގޅަށް  މޮނިޓަރ  އަދި   ،

ހަމައެކަނި   އޮންނައިރ ަގިއ  މިއަދ   މިނިސްޓްރ   ޕްލޭނިންގ  މަސަްއކަތްޮގތ ަގއި  ހަވާލ ކ ރ މ ެގ  ެއ   ޕްރޮޖެކްޓ ތައް 

ވަބޭފ ޅ  އެޅިެގންދާއިރ ަގއި  ފެން  އަދި  އެޅިެގން  ނަރ ދަމާ  މިއަދ   ރަށްރަށ ަގއި  އެ  ކ ރެވިެގންދަނ .  ިގނަ  ންނަށް  ރަށް 

ޝަކ ވާތަ އްސަލަތައް،  މަ ިގނަ  ރައްޔިތ ންެގވަރަށް  ވަގ ތ   އް  މި  އެޑްރެސް  ރަނަގޅަށް  ކަންކަމަށް  އެ  ހ ރި.  އެބަ   

ލަތައް ، މި ޚިދ މަތް ނިމިެގން ރަްއޔިތ ންނާ ހަމައަށް އަންނައިރ ަގއި ދެން ހ ރި މައްސަނ ކ ރެވިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ 

އަޅ ަގނޑަހައްލ ކ ރ މަކ  އެހެންވ މާ،  ވެެގންދާނެ.  ކަމަކަށް  ދަތި  އިވެނ  ަގބޫލ ކ ރެ  ށް  މިއަދ   ކ ންފ ންޏެއް ،  ތ ރ  

ކ ރެިވެގން މި މަސަްއކަތް  ްއޞަޏެއްެގ ޮގތ ަގއ ޚާ ންފ ންދަމާެގ ކ ނަރ ފެނާއި  ، ހަމައެކަނި އެ ކ ންފ ންޏަކ   އ ފައްދަިއެގން

. ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  އެބަ ފާހަަގޭވ، ބައެއް  ކ ރެިވއްޖެއްޔާ މި ނިޒާމ  ރަނަގޅަށް ހަރ ދަނާކޮށް ބެލެހެްއޓޭނޭ

ޅ ތަްއ އަދި ެގވަދ ވާ ސަރަޙަްއދ ތަކަށާއި،  ޤަތ ަގއި އަލަށް އާބާޤ ޭގެގއަށް ކަނެކްޝަން ލިބ މ ަގިއ ދަތިތައް ހ ންނަ ވާހަކަ. ޙަ

ޅަށް  ދެވިެގންދާއިރ ަގއި އެ ސަރަޙައްދ ތަކަށް ފެނާއި ނަރ ދަމާ ލިބ މަކ  ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނ ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރަނަގ

ވެސް  ފައި އޮެވއްޖެއްޔާ، ެއ ދަތިތައް  ރޭވި  ހެްއޓޭނެ ޮގތްތަކެއްބެލެށް  ކޮރެވިެގން އެ ނިޒާމ  ރަނަގޅަށް ހަރ ދަނާޕްލޭންކ 

އަންނަ   ދިމާކޮށް ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން ޚާބަކާ  ފިލައިެގންދާނެ. ެއ ޝަކ ވާ ރައްޔިތ ން ކ ރާކަށްނ ޖެހޭނެ. ކޮންމެ އިންތި

އެބަވޭ،  ޔަޝަކ ވާ  ގ ޅައިކަށް  ނަރ ދަމާ  ފެނާއި  އާބާދ ވި ސަރަޙައްދ ތަކަށް  ވަޢ . އެވެސްދިނ ންއަލަށް  ޮގތ ަގިއ  ދެ  އްެގ 

 ކަންކަމަށް ނިމ މެއް އަންނާނ ، އިތ ރ  ކ ންފ ންޏެއް އ ފައްދައި   އެހެންވ މާ، އެ  އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. 

ރި  ޔާ ިއއްޒަތްތެ ެގން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްއެ ކ ންފ ނ ެގ ދަށ ން ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ބެހެލެއްޓި

 ރައ ސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ހޯރަފ ށ ،  އަރ ވަނ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ   ހޯރަފ ށ  ށް.އަޙްމަދ  ސަލ މަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ލ މްއަޙްމަދ  ސަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށ 
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ނަރ ސް.  ރައ   ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ާގނޫނަށް  ފެނާއި  އަހ ށަހެޅިފައިދަާމެގ  އިޞްލާޙ ތަކަށް  ެވސް  ވާ  ޅ ަގނޑ  

ށް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ، މި ާގނޫނަކ  އ މ ރ ން ވަރަށް  ކަފ ރަތަމަ ކަމަ ؛ ސްރައ   ިއއްޒަތްތެރި އިފިން.  ލަބަލައި

ވަނަ ދ ވަހ . ެގޒެޓ ކ ރެވިފައި ިމ    20ެގ ޖ ލަިއ  2020މެން މި މަޖިލ ހ ން ާގނޫނ  ފާސްކ ރ   ހަގ  ާގނޫނެއް. އަޅ ަގނޑ 

ނެއް ވ ޖޫދ ކ ރ މަށް ޓަކައި ވަރަށް  ހަގ  ނަމަވެސް، މި ބާވަތ ެގ ާގނޫަގިއ. ާގނޫނ ެގ އ މ ރ ން    2020ޮއަގސްޓ     5އޮތ ،  

އަހަރ ެގ ދިގ  މ އްދަތެއް މި ާގނޫނ  ވ ޖޫދަށް ެގނައ މަށް ޓަކަިއ   16ާގތްަގނޑަކަށް  ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވިފައިވޭ.  

ފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކަކ ،  މިހާރ  ހ ށަހެޅި.  ހ ރި  ޮގސްފަިއވާކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރިކޯޑ ތަކ ން ފެންނަން އެބަހޭދަވެެގން

މ ަގިއ   ހިންގ ޓިލިޓ  ރެިގއ ލޭޓަރ  އޮތޯރިޓ ނިސްޓްރ އާއި ޔ އެންވަރަންމަންޓް މިވަނ ،    ލިޔެފައި މި  ެގ މަގ ސަދ ަގއިއޭ

ފަސޭހަކ ރ މަށޭ.   ކަންކަން  ޚިދ މަތްދިނ މ ަގއި  އަދި  ހައްލ ކ ރ މަށޭ.  ދަތިތައް  ތަފ ސ ލ ކޮށް  ؛ ސްރައ   އިްއޒަތްތެރިހ ރި 

ކ ،  ޅާފައިވާ އިޞްލާޙަހ ށަހަވަނަ މާއްދާެގ )މ(އަށް  8ޅާފައިާވ އިޞްލާޙ ތަކަށް ބަލާއިރ ، ާގނޫނ ެގ  މި ހ ށަހައަޅ ަގނޑ މެން  

ޅާފައި މި ވަނ ، ަގވާއިދ ތަްއ  އި މިންަގނޑ ތަްއ ކަނޑައެޅ ން. އިޞްލާޙ  ހ ށަހަމިހާރ  ާގނޫނ ަގއި އޮތް ޮގތަކ  ަގާވއިދާ

މައެކަނި ަގާވއިދ ތަކަށް މި ބަދަލ ކ ރަނ . އަށްވަނަ މާއްދާެގ  ، ހަ އެކ ލަވައިލ ން. އެހެންވ މާ، ިމންަގނޑ ތައް އ ނިކޮށްފައި

  ޅާފައި ހ ށަހަ، ކަނޑަެއޅ ން. އިޞްލާޙ   ކ ، ލަފ ޒެއް ބަދަލ  މި ކ ރަނ . މިހާރ  އޮތް ޮގތަކ  ޅާފަިއވާ އިޞްލާޙަހ ށަހަ)ޔ(އަށް  

  މި ވަނ  އެކ ލަވައިލ ން. މި ދެ އިޞްލާޙ ން ހާސިލ ވާ ނަތ ޖާއެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ާގނޫނ ގެ 

ނަނ ، އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ާގނޫނ ަގއި ލިޔެފައި މި މި ބ ޭއަގިއ  ؛ ޅާފައިވާ އިޞްލާޙ ހ ށަހަވަނަ މާއްދާެގ )ހ(އަށް    15

 ޚިދ މަތްދޭނެ ޮގތ ެގ ހަރ ، ކ ރިއަށް އޮތް އަހަރ އެބަ ޖެހޭ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތ ން އެ އަ ވަނ ، ކޮންމެ އަހަރަކ  ފެށޭއިރ ގައި

އޮތޯރިޓ ޔ ޕްލޭނެއް   ރެިގއ ލޭޓަރ   ހ ޓިލިޓ   ބ ށަހަޅަން. މިހާއަށް  މި  ކޮންމެ ފަސް  ނަނ ،  ރ  އިޞްލާޙ ަގއި  ޕްލޭން  އެ 

ވަނަ  27؛ ސް ރައ   އިްއޒަތްތެރިވޭ.  ކަށް އެހާ ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތަކަށް ނ ޅ ވާނޭ. މިއ  އަޅ ަގނޑައަހަރަކ ން ހ ށަހެޅ މަ ރަނަގ

މާއްދާެގ )ށ( އ ނިކ ރަން ބ ނެފައި ވަނަ    27.  ކަންބޮޑ ވޭށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙ  ވަކިން ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ    ހ މާއްދާއަށް

މި ާގނޫނ  ވ ޖޫދަށް   ،ނ ވަ  ފައި މި ޮގތަކ ، އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ާގނޫނ ަގއި ލިޔެ  އޮންނަނ . އޭެގ ސަބަބ ން މި ވާ  މި

ކ ރިން   ހިންަގންއައ މ ެގ  ފަހ ން  ޕްލާންޓްތަކެއް  ފެން  ހ ރިހާ  ހިންާގ  އިރާއްޖޭަގއި  ހަކަތައިންނޭ. ޢާޖެހޭނ   ދަކ ރަނިވި 

އޮޕަރޭޓ ކ ރަމ ން    ެގންދޭ. އެ ޕްލޭންޓްތައް   އޮޕްރޭޓ ކ ރަމ ންތައް ރާއްޖޭަގއިެވސް ފެން ޕްލާންޓް  އިރ އި ޖޫދަށް މި ާގނޫނ  އަވ 

އެ ޕްލާންޓްތަްއ    ،ވަނ   ދަކ ރަނިވި ހަކަތަ ބޭނ ންކޮށްެގނެްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނެފައި މިޢާއި  ،ކޮންމެހެން  މި ދަނ 

އަދި    .އޮތ   ފައި މިރަން ބ ނެ، އެ މާއްދާ އ ނިކ  ދަކ ރަނިވި ހަކަތައިން ހިންާގށޭ. އެހެންނަމަވެސްޢާއިދެން  ވެސް ޖެހޭނ   

ވަނ .  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ވެސް އ ނިކ ރަން ހ ށަހަޅާފައި  27  . ތްއޮ  ކަންބޮޑ ވާ އިޞްލާޙެއް އެބަވަކިން ައޅ ަގނޑ     އެއަށްވ ރެ

ތައް ވެސް ކޮންމެހެން ޮގތަކ ، ކ ރިއަށް އޮތް ތާނަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ާގއިމ ކ ރާ ފެން ޕްލާންޓ   ވާ  އޭެގ ސަބަބ ން މި

ހިންާގކަށްދަކ ރަޢާއި ހަކަތައިން  އިޞްލާޙ ތަކަކަށް  ނިވި  މި  ކަންބޮޑ ވ މެއް.  ބޮޑ   ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިއ   ނ ޖެހޭ. 
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  . ހ ށަހަޅާފައިވޭންށް އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރަ މާއްދާއަވަނަ  54ާގނޫނ ެގ  .  ސްރައ   އިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަކަށް ތާއ ދެއް ނ ކ ރެވޭ 

ދަބެއް ކަނޑައެޅިފައެްއ  ކަމަށް އަމަނާކ ރ ން. މިހާރ ެގ ާގނޫނ ަގއި އެރިނަާގ ފަރާތްތައް ޖޫއެއ  ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިމ ން ފެން

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ބޮޑ    ކަމަށްއެ   ، މިލިައން ރ ފިޔާއަކ   1ވާ  މި    ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  ހ ށަހަޅާފައި

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ   ؛ތްތެރި ރައ ސްކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވިސްނިދާނެ ފަހ ން. އިއްޒަރިމަނާއެއް. އެހެންވ މާ، އެ ޖޫ

ވާ އިޞްލާޙ ތަކަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ފ ންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ    ޚިދ މަތައް ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް ެގނައ މަށް ހ ށަހެޅިފައި މި

ދެކެން އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ނަމަވެސް  .އިޞްލާޙ ތަކެއް  އޮތް  މިހެން  ނަރ ދަމާެގޖ މ   ،މިކަން  ފެނާއި  ޮގތެއްަގއި   ލަ 

އެްއވެސް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިހާތަނަށް  ސިޔާސަތ ތަކަކ   އެ  ސާފ .  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސިޔާސަތ   ސަރ ކާރ ެގ 

އިމ  ެވސް ައޅ ަގނޑ   ަގކަމ ަގިއ ހަމަ  ތައްެގނެސްދިން އެންމެ ރަނަގޅ  ސިޔާސަތ   ، ވެރިކަމަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި

ނަ ފެނާއި  ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެތެރި  ކޮންމެ  ަގބޫލ ކ ރަން  އަދި  ދިނ މަށް  ފެންވަރަކަށް  ޒަމާނ   އެންމެ  ޚިދ މަތް  ރ ދަމާެގ 

ދިނ މަށް ވަޢ ދ ވި ެއއްެވސް ސަރ ކާރެއް މ ެގކ ރިން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިފައެްއ  ކްޝަން ހަދައިނެ ކަށް ހައ ސް ކަޔަ ެގ

ޮގތަށް ކ  ބަހައްޓާ  ންޓޭ  ޓިކްޕްށްރަށ ަގއި ސެމ ހ ން މަދ  ރަ   ވަކި އަދަދަކަށް ވ ރެ ކ ޮގތަ  ނެތް. ކ ރިން މި ސިޔާސަތ  ޮއތް

  ބެހެއްޓ މ ން މި  ންކ ޓިކް ޓޭޕް ވާހަކަތަކ ަގއި ހ ރ  އެހެން. ސެ  ،އޮންނަނ . ލިޔ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން ނެތަސް

މ ެގ ބިމ ެގ ފެން ތަޣައްޔަރ ވ   ނަމަވެސް،  ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމެއް ކަމަށް އެ ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ   ،ޮގތަކ   ވާ

  6މަހަކ ން    3ސާފ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮންމެ    ސިސްޓަމ   ، އެކަމަށް ކ ރަންޖެހޭ ހޭދަމ ހާ އެއެ ނިޒާމ ެގ ވެރި  ،އިތ ރ ން

ަވކި އަދަދަކަށް މ ހ ން މަދ  ެއއ  ވަރަށް ބޮޑ  ތަކ ލ ފެއް.    . ކ  ވަރަށް ބޮޑ  ހޭދައެއްޔަކ ރަންޖެހޭ ބޮޑ  ހޭދަމަހަކ ން  

އެންމެ ރަނަގޅ  ކަމަށް ވެސް ސިޔާސަތ ެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮތ     ހެއްޓ މާފެން ތާނގ  ބެރަށްރަށ ަގއި ވާރޭ

  ، އާބާދ  ކ ޑަޔަސް   ،އާބާދ  ބޮޑަސް  ، ބޮޑަސް  ،ކ ޑަޔަސް  ، އެ ހ ރިހާ ކަމެއް މިހާރ  ބަދަލ ވެ  ،. އެހެންނަމަވެސްފެނިފަ

ބޮޑަސް ކ ޑަޔަސް ،  ރަށް  ޚިދ މަ  ،ރަށް  ޒަމާނ   ފެނ ެގ  ނަރ ދަމާއާއި  ގެއަކަށް  ސަރ ކާރ ން  ހ ރިހާ  ދިނ މަށް މި  އެ  ތް 

 ،އޭެގއިތ ރ ން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ  ؛ެގންދަވަނ  ބ ރަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރައްވަމ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތާ އެކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ވ ޖޫދަށް މި ެގނައި ާގނޫނ ެގ ސަބަބ ން ަވރަށް މ ހިންމ  ކަންތައްތަކެްއ  

ރ ފިޔާ ދައްކަމ ން ެގންދިޔަ.   4000ޔިތ ންނަށް ލ އިެވެގން ހިނގައްޖެ. މ ެގކ ރިން ނަރ ދަމާއެްއ ގ ޅ މަށް އާންމ  މ ހަކ   ރައް

ރ ފިޔާ ވެސް    3400ސަރ ކާރ ން އ ނިކޮށްދެއްަވއިފި. ފެނ ެގ ނިޒާމ  ގ ޅ މަށް ޓަކައި ެގއަކ ން ދައްކަންޖެހ ނ     އެއ  މިހާރ 

ޭއގެއިތ ރ ން  7400އ ނިކޮށްދެްއވައިފި.   ެގނެސްދެްއަވއިފި.  ރައްޔިތ ންނަށް  ސަރ ކާރ ން  ލ ިއވ މެއް  ނިޒާމ    ،ރ ފިޔާެގ 

މ ޓަރަކަށް    ،ބޭނ ންކ ރިޔަސް ފެން  ކޮންމެ  ެގންދިޔަ   30ނ ކ ރިޔަސް  ނަަގމ ން  ސަރ ކާރ ެގ    .ރ ފިޔާ  ާގނޫނާއި  މި 

ވެސް ރަްއޔިތ ންެގ ޖ ބަށް   ާގނެ. ހައްތަހާ މިހާރަކ  ސަރ ކާރަކ ންނެއް ނ ނަ  ރ ފިޔާއެއް  30ސިޔާސަތ ެގ ސަބަބ ން އެ  

މި ރިޔާސ  ދައ ރ  ނިމޭއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ    ؛ވަނ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ދެއްވާފައި މިބޮޑެތި ލ އިތައް ސަރ ކާރ ން ެގނެސް
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ކަށް  ޔަ ެގ ހ ރިހާ ެގއެ ޤައ ެމއް  ،ެގ އެްއވެސް ޤައ މެއް ނޯންނާނެއާ ދެކ ނ  އޭޝި   ،ެއކ  ފާހަަގކޮށްލަން  ވަރަށް ފަޚ ރ ވެރިކަމާ

ހައ ސް ކަނެކްޝަން ހެދިފައި އި ނަރ ދާމެެގ ނިޒާމ ،  ފެނާތަހ ޒ ބ  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ބޭނ ންކ ރާ ފަދަ    ،ޒަމާނ  ފެންވަރ ެގ

ނޯންނާނެކަން ސަރަޙައްދ ަގިއ  އޭޝިއާެގ  ދެކ ނ   ޤައ މެްއ  ެއްއވެސް  ފާހަަގކޮށްލަން،  އަޅ    އޮތް  ެއކ   އ ފަލާ  ަގނޑ  

ފިޔަަވއިދިވެހި ސަރަޙައްދ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއަކ   ؛ ސްރައ   އިްއޒަތްތެރި.  ރާއްޖެ  ޚާއްޞަކޮށް  މި  ނަރ ދަމާއަށް  ފެނާއި 

ެއކ ލަވަ  ޤައ މ .އިާގނޫނެއް  ފ ރަތަމަ  އަހަ  ލި  ދިން  ދާއިރާއަށް ސަރ ކާރ ން  ދިން  އްމި  މަޖިލ ހ ން  މި  އަދި  މިއްޔަތާއި 

މި ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން ހަމައެކަނި    ،ވަނ   މިއަދ  ފާހަަގކ ރެވިފައި މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ،މިްއޔަތ ެގ ނަތ ޖާައކ އްއަހަ

،   ކާމިޔާބ ތައް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަމ ންޮގތ ަގއި. އެހެންވ މާ، މި ފަޚ ރ ވެރިޤައ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ    އް ހަދައިާގނޫނެ

ދަންނަވާލަމ ން ވާހަކަ  ވިސްނަންޖެހޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ންކޮށް  ވަރަށް  އިޞްލާޙ ތަކަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ    ،ހ ށަހަޅާފައިވާ 

 ވާހަކަކޮޅ  ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ    ކ ޅ ދ އްފ ށ ،  އަރ ވަނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ށް.ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠ ފަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޢަބްދ އްލަޠ ފް ޔާސިރ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށ 

ށް ސަރ ކާރ ެގ  (އަފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ )އަށް،    08/ 2020ދެ! ާގނޫނ  ނަންބަރ   އާ.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

އަޅ ަގނޑ  ިއޞްލާޙ ތަކަށް  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޖ މ   ފަރާތ ން  ހަމަ  ޮގތެއްވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  ލަ  ތާއ ދ ކ ރަން.  ަގއި 

މެންބަރ ންެގ ތެރޭަގިއ  ނޑ ެމންެގ  ، އަޅ ަގޅ ަގނޑ  ވަރަށް ފ ންކޮށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއިމިއ  އަ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނ ން

ފާހަަގކ ރަން.  ކަން  ނިންމަންޖެހ ންތަކެއްނިންމަންޖެހޭ  ބަހ ސްކ ރ މަށްފަހ ަގއި    ،ދެްއކ މަށްފަހ ގައިވާހަކަ ކަނއަޅ ަގނޑ  

ރައ ސް ހޯދ   ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  ފ ރ ޞަތ   މި  ހޯދ މ ގައި  ،އަޅ ަގނޑ   ޚިދ މަތް  ނަރ ދަމާެގ  ޚާއްޞަކޮށް    ،ފެނާއި 

މި  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަްއޔިތ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި    ކ ޅ ދ އްފ ށ ެގ  ޓަކައި.  ހިއްސާކޮށްލ މަށް  ދަތިތަކެއް  ހ ރި  ވަގ ތ  

ފާހަަގކ ރައްވާ ؛ރައ ސް އެބަ  ހަމަ  މެންބަރ ން  އަގ    ،ބަެއއް  މަތ   އެންމެ  ނެޭގނެ  ާގނޫނ ަގއި  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އެބަ ލާޒިމ އޮ  ކަނޑައަޅަން  އަެގްއ   .ކޮށްފަތް  މަތ   އެންމެ  ނެޭގނެ  ވެސް  ރަށަކ ން  ކޮންމެ  ދިނ މ ަގއި  ޚިދ މަތް  މި 

ޮގތ ންނެއް    ބެހޭ  ޮގތ ަގއި ނަާގ އަދަދާ  ެގައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފިކްސްޑް ޗާޖަސް   ،ވެސްނަމަ  ކޮށްފަިއވ ކަނޑައަޅަން ލާޒިމ 

ދެ ޚިދ އްކިއެްއވެސް ވާހަކަެއއް  ފޯރ ކޮށްދެވެމ ންދާއިރ ަގއި ފަެއއް ނެތް. މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހ ރިހާ ރަށަކަށް    ، މަތް 

އަޅ ަގނޑ   ނެޭގކަން  ރަށްރަށ ަގއި  އެކި  ޗާޖަސް  ފިކްސް  އެކި  ތެރޭަގއި  ރަށްތަކ ެގ  ހ ރި  ދެވިފައި  ޚިދ މަތް  މިހާރ  



2220 ފެބ ރ ވަރ   21ޖަލްސާ                                      ވަނަ   8ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

18 

 

މިޮގތ ން ކަންބޮޑ ވ  ؛އަޅ ަގނޑ މެންގެ   ،ފާހަަގކޮށްލަން.  ބޮޑ   ވަރަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ، ެމއްޚާއްޞަކޮށް 

އެހެން ރަށްރަށ ަގއި މި އަސާސ  ޚިދ މަތްތައް ނ ނެޭގ ފިކްސްޑް ޗާޖަސްެއއް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ނެޭގތ ވެ. އިްއޒަތްތެރި 

  ، ޓްރ ޓްކ ރ މާއި  .ސ ވަރޭޖަކ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑ  ޚާދަރެއް ހިނާގ ކަމެއް  ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ފާހަަގކ ރަން ؛ރައ ސް

އަސާސ  ޙައްޤެްއެގ ޮގތ ަގިއ    އ  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިހަމަ ބޮޑ  ޚަރަދެއް ހިނާގ    މި ހ ރިހާ ކަންކަމަކ   ،ޖެޓްކ ރ މާއި

ވާހަކަދައްކަ  ނިންމާއިރ    އި އަޅ ަގނޑ މެން  ދެކޭޮގތ ަގއި    ަގިއ،ކަނޑަައޅައި  ވާންޖެހޭނ  އަޅ ަގނޑ   ޗާޖަސް  ފިކްސްޑް 

ައޅ ަގނޑ  މި   ،ރިން ވެސް ޖިލ ހ ަގއި މ ެގކ މި މަ  .ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ައތ ން އެއް އަދަދަކ ން ނެޭގ ައދަދަކަށް

އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް    ސަރ ކާރ ން ފޮނ ވާފަިއވާ ބިލ ތަކާ  ،ވަނަ މަޖިލ ހ ަގއި ވެސް ހަމަ ޢަމަލ ކ ރެވިފައިވާ ފަދަިއން  19

މި   ހ ރި. އަޅ ަގނޑ   ވެސް ހަމަ ފާސްކ ރެވިފަިއ އެބަ  ތައްއަޅ ަގނޑ ެމންެގ މެންބަރ ންެގ އިޞްލާޙ   ،ހަމަ ފާހަަގކ ރެވޭ

އެއ  އަޅ ަގނޑ     .ނ ން ެވސް މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ން އެންމެ ބޭނ ންވާ ެއއް ކަންތައްގ ހަމަ ޔަ  ،ހ ށަހަޅަނ 

 މިދަންނަވާހެން ފިކްސްޑް ޗާޖަސްއާ ބެހޭ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި އަގ  ކަނޑައެޅ މ ެގ ވާހަކަ އޮތްއިރ ަގއި   42ދެކޭޮގތ ަގއި  

ހަމަ ެއއާެއކ ަގއި، )ކ(    ،)ޅ( ެގ ތިރިއަށް )ކ( އިތ ރ ކޮށް  ،ިމ ހ ށަހަޅަނ   ނޑ އަޅ ަގޮގތ ން ެއްއވެސް ވާހަކަެއއް ނެތް.  

މ ހ ން ދިރިއ ޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގިއ    ގައިދިވެހިރާއްޖޭ  ،ންމަތ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގ  ަގ)ހ(  މި މާއްދާެގ    ،އިތ ރ ކޮށް

ޚި ނަރ ދަމާެގ  ޗާޖަނެމަތަށް  ދ ފެނާއި  ފިކްސްޑް  ާގނޫނ ަގއި  ޭގ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް  އެްއވަރ ވާންޖެހޭނެ  ސް 

މިއ  އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބާރ ލާފައި ހަމަ  ، މިކަމ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ބޭނ މަކ  ؛ކަނޑައަޅައިދެްއވ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ދާއިރ ަގިއ    ހާސިލ ކ ރަމ ންމަސައްކަތް    ން މިރަށް ބ ރަ މަސައްކަތ ވަައޅ ަގނޑ މެން    ،ްއަވއިފިނަ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރަިގ

އަތ ން ނެެގންޖެހޭނ     ެގސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންފިކްސްޑް ޗާޖަ  ،ފާހަަގކ ރެވ ނ ހެން  ،ކ ރިން ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވިހެން

ައެގއް  ދަްއކަިއެގން ނެޭގނެ އެންމެ މަތ   ކަގ  ކަނޑައަޅާއިރ ަގއި ެއ ކައ ންސިލަކާ ވާހައެްއވަރަކަށް. އަޅ ަގނޑ މެން އަ

 ން އެއަށްވ ރެ ކ ޑަ ައެގއް ނެގ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ވެސް އެބަ އޮތް ލިބިފަ. އަދި ފައިދާވާ ރަށްރަށ    ކަނޑައެޅ މ ެގ ބާރ  އެބަ

އެހެންވ  އެދެނ އޮތް.  ައޅ ަގނޑ   ިއްއޒަ  ،މާ،  ދޭތެރޭަގއި  އިޞްލާޙާ  ވިސްނަވައިދެްއވަމި  ހަމަ  މެންބަރ ން  ިއ، ތްތެރި 

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ރިކަން ދެއްވ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއަޅ ަގނޑަށް މިކަމ ަގއި އެހ ތެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރި މެންބަރ   ތެިއއްޒަތް  ދާއިރާގެ ންވޭރ   ހެމެދ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ  

 ށް. މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޢަލ  ޢާޡިމަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަލ  ޢާޡިމް މެންބަރ  ދާއިރާެގމެދ ހެންވޭރ  
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ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއންތިޚާބަށްފަހ   މެޖޯރިޓ   މަޖިލ ހ ެގ  ފ ރަނރައ ސް.  ވާހަކަދައްކާ  ދ ތަޑ   ،  ސްވަމަ 

އިންތިޚާބ  ކާމިޔާބ ކ ރި ހިތަދޫ އ ތ ރ   ެގ  ނޑ މެން ތ ެވ، ައޅ ަގވާ  ފ ރަތަމަ ދ ވަސް ކަމަށްއަޅ ަގނޑ މެން ޖަލްސާ ބާްއވާ  

ބ   ޚާތިންއެ އި  ،. އަދި އެއާެއކ ންޙަބާ ދަންނަވަަގނޑ  މަރ ރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމަށް އަޅ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެ

ހާ މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ެގ އެންމެ ފ ންމިނ ން މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  ހ ރި ކާމިޔާބ ކ ރެްއވި

ވަރަށް   ؛ށްދެއްިވ މަސައްކަތްތަކަށްކޮ  އެ  ،ތްކޮށްދެއްިވ ހ ރިހާ މެންބަރ ންކަކ ަގއި މަސައްވޭތ ވެދިޔަ ދ ަވސްތަ  އަޅ ަގނޑާެއކ 

ޕ ެގ ފަރާތ ން މި މަޖިލ ހ ަގއި ވަނ  ކޮށް ނިންމާފަ. .ނ ން ވެސް އެމް.ޑ ގ ޔަ  ހިތްވަރ ަގދަ ރަނަގޅ  މަސައްކަތްތަކެއް ހަމަ

ބޭ މ ހިރައްޔިތ ން  ިގނަ  މެންންނ ންވާ  ހ ރިހާ  އެ  ޓަކައި  އެކަމަށް  ނިންމާފަ.  ވަނ   ބިލ ތަކެއް  ޝ ކ ރ   ރ ންނަށް  ބަމ  

ައޅ ަގނޑ މެންމ  ސަރ ކާރ ެގ ކަންކަ  ،އަދާކ ރަން. އަދި ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް މި މަޖިލ ހ ގެ   ެގަގއި ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

އަދި އަޅ ަގނޑ ެމންނާ ގ ޅިެގން އެ ކޮށްދެއްވި    ިއ،ދެްއވާފަިއވާ ޚިޔާލ ތަކާ،  ތ ން ވެދެްއވާފައިވާ ލަފާތަކާއިޮގކަންކަމާ ގ ޅޭ  

އަޅ ަގނޑަށް  ރައ ސް،  އާދެ!   ؛ގ ތ  ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. ހަމަ ެއއާއެކ  މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސްވަ މި  މަސައްކަތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  

ރިކަމަށް ހަމަ ފަށްފަށ ން  ތެކަންކަން ކ ރ މ ަގއި ވެދެއްވި ެއހ ، ކަންކަން ނިންމ މ ގައި ؛ތެރިކަމަށްމިކަމ ަގއި ވެދެއްވި އެހ 

އެއްެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ޓ ެގ މަޖިލ ހ ެގ މެޖޯރިޓ  އޮތް ޕާރައްޔިތ ން ؛ރައ ސްށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން.  ރައ ސަ

ވ ެމއް ބައްދަލ ވިން. އެންމެ ފަހ   ލ ބައްދަ  79ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އަިމއްލައަށް އެމް.ޑ .ޕ ެގ ފަރާތ ން  ކ ތަ ވޭތ ވެދިޔަ ދ ވަސް

ރ   ޕާލިމަންޓަ  މެންެގ ޕާޓ  ނޫނިއްޔާަގނޑ އަޅ ،  މެންެގ މަޖިލ ހ ންނިންމ ން އަޅ ަގނޑ ބައްދަލ ވ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ނިންމި

  ެގ ޮގތ ންނާ . އެއ  ަވގ ތ ށް ވާނ  ހ ށަނޭޅިޑަހަށް އަޅ ަގނލ ެގ ތަޅ މަށް ނޫނ  މަޖިހ ލ ޖިން ނިންމި އެއް ނިންމ މެއް މަޕ ްގރޫ

ައޅ ަގނޑ މެން      ،ބަބ ން. އެ ބިލަކ ސަތ ވ ންތަކެއް ވެސް ހ ރ މ ެގ  ފާތަ  ެއކ . އަދި އެކަމ ަގއި ަވރަށް ބޮޑެތި ޚިޔާލ   ވެސް

އެކ  ާގއިމ ކޮށްފަިއާވ    ޖެއިން ބޭރ ެގ ޤައ މ ތަކާއްއެ ބިލަކ  ރާ  ރ  ްގރޫޕ ން ނިންމި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާލިމަންޓަ ؛މަޖިލ ހ ން

ކެްއ ތަ ތަފާތ ވ ން  ބޮޑ  ޚިޔާލ ރަށް  ވަ  ،ލ ވ މ ެގ ބިލ . އެ ބިކ ރާނެ ފަދަ ޢަމަލ ތައް ހ އްޓ   ންތަކަށް ނޭދެޭވ ައސަރ ޅ ޚާރިޖ  ގ 

  ،މެންެގ މަޖިލ ހ ަގއި ހިމެނޭ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ސަރ ކާރ ެގ އެހ ތެރިކަމަށް ބޭނ ންވާަވކިން ޚާްއޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ އޮތް.  

ށް ބޭނ ންވާ މެންބަރ ން ެއ ބިލާ މެދ  ވަރަށް ބޮޑ  ހިތްނ ތަނަވަސްކަެމއް ނޫނ  ހިތްަގއިމ   މަސަރ ކާރ ެގ ެއކިެއކި ކަންކަ

ކަމެއްެގަގބޫލ   ،ކަމެއް  ނޫން އަލަށް  ޮގތ   ނޫން  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ފެނިެގންދިޔަ.  ައޅ ަގނޑަށް  ބިލ   އެ  ަގއި 

ރ މަށްފަހ  ކ ސަރ ކާރާ މަޝްވަރާ  ،މެދ  ޮގތެއް ނިންމައި  މި ބިލާ  ްގރޫޕ ން  ރ މެންެގ ޕާލިމަންޓައަޅ ަގނޑ ލެވ ނ   އިވައެކ ލަ 

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަ ދައްކާލަންޖެހޭނެ.  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްމި މަޖިލ ހަށް ހ ށަހަޅާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ .  

ޙައްޤ   ގ ޔަ  ހަމަ އަސާސ   އެ  ޙައްޤެއް.  އަސާސ   ނަރ ދަމާއަކ   ފެނާއި  ވެސް  ފެ  2008ނ ން  ދިވެހި ށިއިން  ެގން 

ނަމަވެސް، މިއަދާ  އެހެންލިޔެވިފައި އެބަވޭ.    ފެހި ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި،  ސ ަގއިސާކަމަށް ޤާނޫނ އަ  ރައްޔިތ ންނަށް ދޭނޭ

އަޅ ަގނޑ    4ހިސާބަށް   ވަނ   މި  އެކަން  ެވސް  ނިމިދިޔައިރ   ރައ ސްކަންކޮށް  ފ ރިހަމަކޮށްނ ދެންމެރައ ސް  . ވިނަށް 
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ރައ ސ  ރައ ސް،  މިއަދ ެގ  އިރަ  ،ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެހެންނަމަވެސް  އެކަން  ރާހ މްބްއ ސް  ވަނ   މި  ޞާލިޙް    މ ޙައްމަދ  

ރ ދަމާެގ އަސާސ   ނައަސާސ ަގއި ލިޔެވިފަިއވާ ފެނާއި  ޤާނޫނ   ނަށް އ ފަންވި މެންަގނޑ ަގއި އަޅ    2008  ،ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި

އަޅ ަގނޑ  ވަނ   މި  ނަރ ދަމާެގ ޙައްޤ   ފެނާއި  ރަށެއްެގ  ހ ރިހާ  ކަށަވަރ ކޮށްދ ފަ.  ާގތްަގނޑަކަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ެމން 

  ، ނޑަކަށް ފެށިފަ. ހަމަ އެފަދައިން ޤާނޫނ އަސާސ  ޮގތ ން ާގތްަގ  ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ ަގއި ސޮއިކޮށް އެ ވަނ  ެއ މަސަްއކަތް ޢަމަލ 

ވެސް ޮއންނަ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން  އ   މި ؛ތަފާތ ކ ރ ން ނެތ ން ވެސް  ،ަގއި އ ފަންވި ޤާނޫނ ައސާސ ަގއި އެބަވޭ   2008

ވަރަށް  ންނާ  ތ ޅޭ ރައްޔިއ ދިރިއި  މާލޭަގ،  އަތޮޅ ތަކާއި ،  އިރާއްޖޭެގ އެހެން ރަށްރަށާ  ،ޖެހޭނެންއެންމެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަ

ތަފާތ ކ ރ ންތަކެއް ހ ރިހާ ސަރ ކާރެ ކަހަަމއެ  ،ބޮޑ   އިނޭގތޯ،  ނޫން  މި ސަރ ކާރެއް  ފެންނަމ ންދާކަމ  ަގއް ނި  ވެސް  އި 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ކްސް ޕޭޔަރ ންވާ ކަެމއް. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޓެ ދެރަ ެވސް ކަންބޮޑ ާވ ކަމެްއ،    ނ ންގ ޔަ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

ޓެކްސް   ޕޭޔަރ ން  ރާއްޓެކްސް  ރަށްރަށްޖޭ ދަްއކަިއެގން  ހިއްކައި  ،ެގ  ކ   ، މާލެ  ކަންކަން  މާލޭެގ  ަގރެވެމ ންދާއިރ  މި  އި 

ރައްޔިތ ންނާތ ރައްޔި އަތޮޅ ތަކ ެގ  ހ ރިކަން  ންނާިއ،  ތަފާތ ކ ރ ންތަކެއް  ހިންގ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ސަރ ކާރ   މިއ  

ންނަށް އެންމެ ބޭނ ންވެފައިވާ އެއް ތ މާލޭެގ ރައްޔި ،ނަވަނ މި ދަން ޤަތެއް. އެހެންކޮންމެ މ ހަކ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރާނެ ޙަޤ 

ރައް މާލޭެގ  ހޯދަން  ބޯހިޔާވަހިކަން  ެއ  އެހެންނަމަވެސް،  ބޯހިޔާވަހިކަން.  ބޮޑެޔިތ ކަމަކ   ޖެހެނ   މި  ދ ފައި ން  އަގ   ތި 

ތ ގައި. އެހެންނަމަވެސް، ނިކަެމތި ހާލަތ ގައި، އ ނދަގ ލ ަގއި، ދަ  ކަތަންތަން ަގންނަން. މާލޭެގ ރައްޔިތ ން އ ޅެނ  ލައް 

މެންނަކަށް  ނޫނ އަސާސ ަގއި މި ބ ނާ ހަމަހަމަކަމ ެގ ތެރެއިން ެއކަމެއް ާވ ތަނެއް އަޅ ަގނޑ އްލ ކ ރ މަށް އެްއކަލަ ޤާހައެކަން  

ެއހެންވ މާ، ދޭންޖެހޭނޭ   އި ރަށްރަށ ަގއި އެބަަގއްފަހަރެ  ފެނިެގނެއް ނ ދޭ. ދެން ވިދާޅ ވެދާނެ  ހިލޭ.  އޮތޭ ޖާަގ ވެސް. 

ޖާަގތަކ ަގއިއްަމއްސަލައެ އަޅ ަގނޑ ެގ   އޮތް  އެ  ނެތް  ފައިސާއިން   ؛  ދައްކާ  މި  ޕޭޔަރ ން  ޓެކްސް  ެއހެންނަމަވެސް، 

އެ    ،އަތޮޅެްއެގ  މާލޭ މ ހާއަށާއި އެ  ،ހަމަ އެއް ައެގްއަގއި  ކޭޮގތ ަގއި ދެން އޮންނަންޖެހޭނ ދެ  ހ  އަޅ ަގނޑ ފަހިއްކ މަށް

ަގތ މ ެގރަށެ  ވަނ ނަމަ، ހ ޅ މާލެއިން މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ކަމަށްނޫން   ފ ރ ޞަތ . އެހެންއްެގ މ ހަކަށާ އެ ބިންބިން 

ޔާނެްއަގއި ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެބަ ެގނެވޭ. މި ވާހަކަ  ބަރިޔާސ     ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ކޮންމެބިން ކަނޑާފައި ދޭނެ ވާހަކަ ރައ ސ 

ސ  ބަޔާނެއްަގއި މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް  ޔާރި  ންމެކޮސް،  ވެސް ވޭ. އެހެންނަމަވެ  ބ ނަން ކ ޑަކޮށް އ ނދަޫގ  ށްޑަޅ ަގނ އަ

ދަނ .   ެވެގން މި  ހަރ އަ  3ބިން ކަނޑާފައި، ޯގތި ކަނޑާފައި ދޭނެ ވާހަކަ ތަކ ރާރ ކޮށް ިވދާޅ ވަމ ން އަންނަތާ މިއަދަށް  

  ވިނ ދިޔަ. އެކަން ހަމަެއކަނި ކޮށްދެއް ޯގތި ކަނޑާފައި ދެވ ނ  ތަނެއް ފެނިެގނެއް  ، ދިެއއް މާލޭެގ މ ހަކަށް ބިން ކަނޑާފައިއަ

ހަމަހަމަކަން މި  އެހެންވ ާމ،  ރައ ސް.  ެގންނަމ ންދާއިރ ަގއި  ؛ރައ ސަކ   ކަންކަން  ެގންނަ  މި   ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި 

ކ ރ މެއް ނެތި ހ ރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ލަންޖެހޭ އެ ހަމަހަމަކަން ެގންނަންޖެހޭނ  ވަކި ތަފާތ އިމެން އެބަ ބަލައަޅ ަގނޑ 

އަދިެވސް ެއއްފަހަރ  އަޅ ަގނޑާ ާވދަކޮށް ކާމިޔާބ ކ ރެްއވި ހިތަދޫ   ، ލާނ އިށްކަން. ައޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމަކައެްއޮގތަ
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ދާ ިއއްއިއ ތ ރ   އަސްލަމަށާއިޒަރާެގ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިންތި  ،ތްތެރި  އެ  އެންމެހަޚާއަދި  ކާމިޔާބ ކ ރެްއވި   އި ބ  

 ތެރި ރައ ސް.  ތްޒަ ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް ށްންނަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވަމ ން. ވަރަރ ބަމެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަރ  މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޢަލ  ރިޟާއަށް. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންޢަލ  ރިޟާ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ެގނައ މ ެގ ބިލ   ލާޙ  ށް އިޞް(އަެގ ާގނޫނ މާފެނާއި ނަރ ދަ)  8/ 2020ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ވަނަ   2019ތްަގނޑަކަށް  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވަމ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތަފާސްހިސާބ ތަކެްއެގ މައްޗަށް އަލިއަޅ ަވއިލި. ާގ

ހާސް އަހަރެްއެގ    މ ޅި ރާއްޖޭަގއި މާޒ ެވދިޔަ އެތައް  ،މަނިކ ފާނ  ިވދާޅ ވ   އިރ ަގއި އެއި ހަރ  އަވަނަ އަ  2018ހަރ ،  އަ

ން  އިނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ . އޭެގތެރެ ާގތްަގނޑަކަށް ޖ މ ލަ އެއްކޮށްލ މަ ފަންސާހެއްހާ ރަށ ަގއި    ، ތެރޭަގއި ގާއިމ ކ ރެވިފައި އޮތ 

ެގ  ނެތްކަން. އޭ ރެވިފައިާގތްަގނޑަކަށް ިވއްސަކަށް ރަށ ަގއި ވެސް ބޯފެނ ެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ   ،ފެން އަދި ވަކިން މަދ ން

އެ ނަރ ދަާމެގ    ،ރަށް ާގތްަގނޑަކަށް  135ރަށް،    134ެގ ތެރެއިން  ރަށ   187ހ ން ދިރިއ ޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މ ،  ކ އަމާނަ

ގާއިމ ކ ރެވިފައި އަސާސ ކަ ނެތްނިޒާމ   އެންމެ  ހަނ  ން.  އަޅ ަގނޑ   އެބަދާޙައްޤ .  އަހަރ    2008ހ ރި    ން  ވަނަ 

އި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ އްޓެވި ފ ރަތަމަ މަސައްކަތ ެގ ތެރޭގަ ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ މަޤާާމ ހަވާލ ެވވަޑައިެގން މަނިކ ފާނ  ފެ

  ެގރަށަކަށް އަސާސ  ޚިދ މަތެްއެގ ޮގތ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ކޮށްދިނ މަށް އަދި ކަރަންޓ  އެއް ފ ރާޅެއް

  6 ،ބަޔަކަށް  5ނ މަށް ފެށި މަސައްކަތް. ޭއރ ަގއި ޔ ޓިލިޓ ސްތައް މެދ ވެރިކޮށް ރާއްޖެ ދަށ ން ލިބޭނެ އިންތިޒާމ  ހޯދައިދި

ަގއި ހަވާލ ކޮށް ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ޓެއްެގ ޮގތ  އެ ޔ ޓިލިޓ ސްތަކަށް ަވރަށް ބޮޑ  ޕްރޮޖެކް  ،ހާލައިެގން އެ ތަންތަނަށްބަބަޔަކަށް  

އިންތި ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  އަވަހަކަށް  ވ ހާ  ޚިދ މަތް  އެ  ހަނދާޒާރަށަކަށް  އަޅ ަގނޑ   ހަމަޖެއްސި.    ، ހ ރި   އެބަ  ންމ ތައް 

ތަކާ އެކ ަގިއ  ސްރަށެއް ހިމެނޭ ޮގތަށް މަތިއ ތ ރ  ޕްރޮވިންސަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފެސިލިޓ މަތިއ ތ ރ  ޕްރޮވިންސްެގ ހ ރިހާ  

އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެކަން ކ ރެޭވނެ އިންތިޒާމ  ބޭންކ ތައް މެދ ވެރިކޮށް އޭރ ެގ ހާލަތ  އޮތް ޮގތ ން އެކަން ކ ރެވެން އޮތް  

ހަމަޖައްސަވަ އެކަން  މަސައްކަ  އި،ިއދެއްވަ ޮގތަށް  ޢަމަލ   ފާހަަގކ ރަން.  ެއކަމ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ފެށިެގންދިޔަކަން  ތަށް 

ފެށި މަސަްއކަތް  އެ  ވެސް  ރަށްރަށ ަގއި  ދާއިރާެގ  ައޅ ަގނޑ ެގ  މަނިކ ފާނ    ،އޭެގތެރެއިން  ޮގތ ން  ޢަމަލ  

ހެންޮގސް ވަރަށް ިގނަ ކަންތައް ކ ރެވ ނ . އެ މި  ،އިދެއްވަ އިވައްޓައަދި ޢަމަލ  މަސައްކަތް ފަ  ަވއި،ދެއްއިއަޅ ްއވަބިންާގ

ވ ރެ ިގނައިން   ރަށަށް  135  ،ހިސާބަށް އައިއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނ   ހާ ކަމެއް އެްއކޮށްލ މަ މިައދާހ ރި
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އަދިވެސް ނަރ ދަމާެގ އެންމެ ައސާސ  ޚިދ މަތް ވެސް ާގއިމ ނ ކ ރެވި އޮތްކަން. ިމއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ ދައްކާއިރ   

ފާހަަގކޮ ހަމަ  ރައ ސް،  ބޭނ ންވޭއިްއޒަތްތެރި  ާގއިމ ކ ރަ  މިހާރ   ،ށްލަން  ނިޒާމ ތައް  ނަރ ދަމާެގ  ންދާއިރ ަގިއ  މ ވެސް 

ސެޕްޓިކް ޓޭންކ ތައް ރަށ ެގ    ،ރަށްރަށ ެގ ފަރާތ ން ޝަކ ވާ އެބަ ލިބޭ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދިވެސް އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ 

ންކ ތަކ ަގއި ޖަހާފައި ހ ންނަ ހޮޅިތަކ ން ވަސް ސެޕްޓިކް ޓޭ  ، އެކި ހިސާބ ތަކ ަގއި ބެހެްއޓެމ ންދާއިރ ަގއި އެ ތަންތަނ ަގއި

ައޅ ަގނޑ   ކ ރެވެމ ންދާކަން.  އެކަން  ޮގތަށް  އ ނދަޫގވާ  ފަރ ދ ންނަށް  އާންމ   ރަްއޔިތ ންނަށް،  ރަށ ެގ  އަދިވެސް 

ރާއްޖޭަގއި    ،ަގބޫލ ކ ރަނ  ގާއިމ ކ ރަ  އަށް  100މިހާރ   ނިޒާމ   ނަރ ދަމާ  ރަށ ަގއި  ިގނަ  މިމ ވ ރެ  އ   ންދާއިރ ަގއި 

  ،ނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ހަމަ އެާއއެކ ަގއި ކ ރ  ދ ވަހ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލިންވިސް

އަސާސ  ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގިއ، އަސާސ  ބޭނ މަށް   ،ފެން ލިބޭއިރ ަގއި ބޯފެނ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

މި ާގނޫނ ަގިއ    ،ންކޮޅެއް އަގ  ބޮޑ ކޮށޭ މިހާރ  ފެންނަނ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ ވ ރެ ކ ޑަކ ޑަ ތަ  ވަރަށް  ބޭނ ންކޮށްލާ

ބޯފެނ ެގ   މި އިޞްލާޙ ތައް އަންނައިރ ަގއި  މިހާރ   ޮއންނާނެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  އ ސޫލ ތައް  އަގ ތައް ވެސް ކަނޑައެޅޭނެ 

އަރަނ  ކޮިމޓ  މަރ ޙަލާަގއި އިްއޒަތްތެރި  ށްޑ  ހިތަވަރެްއެގ ބަދަލެއް އަންނާނެ ޮގތަށް އަޅ ަގނ  މިހާރ  ހ ރި އަަގށް ކޮންމެވެސް 

 ޓަނ  ފެން ބޭނ ންކ ރ މާ  10  ، ކަމެކޭ. އަޅ ަގނޑ  ކ ރ  ދ ވަހ  ވެސް ދަންނަވާލިން  ވިސްނ މަކ  ވަރަށް މ ހިންމ   މެންބަރ ން

ޓަނަކަށް އެބަ  ރ ފިޔާއަށް  54 ރެވޭ. އާންމ  ޖެހެއޭ. އެއ  ތަންކޮޅެއް ބޮޑ  އަެގްއ ކަމަށް ަގބޫލ ކ   ވ ރެ ިގނައިން ފެން 

ށް ޓަނ  ދ ވާލަކަށް ފެން ޓަނެްއެގ  ތިރ ހަކަވަރަކަށް،    15މ ހ ން ދިރިއ ޅޭ ެގއެްއަގއި ެވސް    6މ ހ ން،   5 ؛ެގެއއްަގއި

ވާނަމަ ދޭކަމަށް  ޮގތ ން  ޚިދ މަތެއްެގ  ައސާސ   އެހެންވ މާ،  ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ.  އެބަ  މަދ ވެެގން  އަޅ ަގނޑ     ،ރޭޓ ން 

.  ކަމަށް ފާހަަގކ ރެވޭ  ވ ރެ ތަންކޮޅެއް ކ ޑަ ތަންކޮޅެއް ައގ  ބޮޑ   ވަރަށް  ވޭަގނެށް އ ފ އްލައި ަގބޫލ ކ ރަނ  އާންމ  ފަރ ދ ންނަ 

ތައް ެއއްކޮށްލ ަމ  ވެސް ހަމަ މި ދެންނެވި ޮގތަށް ބޭންޑ   ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނ  ކަރަންޓ  ؛ހަމަ އެއާއެކ ަގއި ކަރަންޓ 

ވަނަ އަހަރ  އެއް ފ ރާޅެއްެގ    2009ވަނަ އަހަރ ،    2008ަގނޑ މެން  ޖެހޭ އަގ  އަދިވެސް ތަންކޮޅެްއ މަތި ކަމަށް. އަޅ 

ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށ ަގއި އާންމ  ކަރަންޓ  ޔ ނިޓެއް އޭރ ަގއި ަގންނަން   ،ދަށަށް ކަރަންޓ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ފެށިއިރ  

މިއަދ     12ރ ފިޔާއާއި    7ހ ރ     ލިބެން އެހެންނަމަވެސް،  ދޭތެރޭަގިއ.  ހ ރި  ރ ފިޔާއާ  އާ އޭރ ަގިއ  އިންޖ ނ ެގތައް  ބާ 

ދ ވަ ެއ  ބަދަލ ވެ،  ދަންނަާވނ ހ އިންޖ ނ ެގތަކަށް  ައޅ ަގނޑ   ކާމިޔާބ   މަސައްކަތ ެގ  ފެށި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،  މިއަދ  

ވ ރެ    ރަށަށް  134ފަހ ން ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް،    ރައްޔިތ ންެގ ލޯތަކަށް މި އަންނަނ  ފެންނަމ ންނޭ. މި ސަރ ކާރ  ައއި

މިއ     ،ދަނ  ކ ރެވެމ ން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ   ކަތް އެއާއި ބޯފެނ ެގ މަސައްށް ނަރ ދަމާކަިގނަ ރަށ ަގއި ެއކ ެއކަްއޗަ

ވަރަށް  ،  ވަރަށް މ ހިންމ  މަސައްކަތެކޭ. ހަމަ އެހެންނަމަވެސް، މިާއެއކ ަގއި ައސާސ  ޚިދ މަތްތައް ކިޔާ ކަމަށް ވާނަމަ

އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނ  ކ ކިންގ ޭގހަކ  ެވސް މިއަދ  ހަމަ   ؛ރި. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސްހ   އް އެބަ ސާސ  ޚިދ މަތްތަިގނަ އަ

ތިމާވެ އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެކޭ.  އޮތް  ބަލަންޖެހިފައި  ޮގތ ަގއި  ޚިދ މަތެއްެގ  ޮގތަކަށް  އްރަ  ޓާ ށްއަސާސ   އެތައް  ޓެހި 
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ހއ.   މަސައްކަތްކ ރަމ ން ދަންނަވާނ   އަޅ ަގނޑ   މިއަދ ތ ރާކ   ދާއިރ ަގިއ  ބަލަ  ނ ން  ޭގސްފ ޅިއެއް  މާލެއަށް    އިވެސް 

ޭގސްފ ޅިއެއް މާލެއަށް ައއިސް    ހޭ ކަމެކޭ.ޖެއޮތ މަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެހެން ވިސްނާލަންއަންނަންޖެހޭ ޮގތަށް އޮންނަ

 ިގނަ ލާރި ވަރަށް  ކަށް ހ ންނަނ   ސްފ ޅިއަޭގއެ  ެގންދެވޭއިރ ަގިއ    ށްއަންދަިއެގން ރަށަ  ފ ފާ ތެޔޮ  18މާލޭެގ ބޯޓެްއަގއި  

ންނަނ . ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އޮކަށް ވެސް ވެފައި މި  ތަކ ލ ފަވަރަށް ބޮޑ   ވެސް ޖެހިފަ. އަނެއްކާ  

  ިމއަށްވ ރެ ފަސޭހައިން ތަންކޮޅެއް ކައިރިން   ،ދާ ސްޕ ޑަށް ބަލާއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ   ވެސް ކ ރިއަރައިެގން މި

ޭގސް   ވެސް،  ޭގސް ދިމާ  ކ ކިންގ  އިންތިޒާމަކާ  ޖަހަންވެއްޖޭއަ ލިބޭނެ  މިސްރާބ   އަޅ ަގނޑ މެން  ވިސްނ ން  ށް  އެ   .

ޭގހާ ދޭތެރޭަގިއ    ،އަރަނ ށް އަޅ ަގނޑ  ހިތައިޅެމ ންދާއިރ ގަ އެމިއަދ  މަގ ތަކ ަގއި ތާރ    ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ

ހަމަ ،  ހ ރި އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް   ެގ ޤައ މ ތަކ ަގއި އެބަ. ދ ނިޔޭއޭޖެހެ  ކާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން އެބަތަދެން ވާން އޮތް ޮގ

ލައިން  ޭގސް  މ ހ ން ދިރިއ ޅޭވަރ ެގ ރަށެްއަގއި ހަމަ ބިމ  އަޑިން  2000  ،ޑަ ރަށެްއަގއި އާދަިއެގ ކ  ޭގސް ލައިންތައް  

އިނެއް އަޅާލ މަކ   ލަޭގސް  ،ހަމަ ޭގސް ފިލްކޮށްލެވޭނެ އިންތިޒާމ  އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ   ،އަޅާލެވޭނެ 

އެންމެ ޒަމާނ  ތަރައްޤ ާއ    ،އެޅިެގންދާއިރ  ރ  އެޅިެގންދާއިރ ، މަގ ތަކ ަގއި ތާއ ޅެވޭނެ ޮގތެްއ ހޯދ މޭ. ތާރ އި  ނ ލަ  ޔާފ ޅި

ެއކަމާ ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް  ހިސާބަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވޭއިރ ަގިއ ޭގސް ައޅާނ ލެވެމަކ  ފަހ ން  ލައިނެްއ 

އެރ  މިފަދަ މ ހިންމ  އަސާސ  ޚިދ މަތްތަކެްއެގ ވާހަކަ ދަްއކާިއރ   ށްައޅ ަގނޑ  ހިތަ  ،ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތ ވެވެދާ

ަގނޑ މެން  ައޅ   ޓާށްކަމެކޭ. ތިމާވެ  ދެްއކ މަކ  ކޮންމެހެން މ ހިންމ    ެގ ވާހަކަޭގހ   ،ސްޭގސް، ކ ކިންގ ޭގސް، ކައްކާ ޭގ

ށް ނެތް. ކަރ ަގއި ދަރަކ ން ކެއްކޭނެ އެއްވެސް ޮގތެއް މިއަދަކ  ނެތް. ަގހެއް ކެނޑޭޓެހި ޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަން ބަލާއިއްރަ

ެގންނެްއ  ދައި ޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ެގއްލ ން އެބަވޭ. އެހެންވ ާމ، ދަރ ން ކެއްކޭ އިންތިޒާމެއް ހޯށްހެއް ކަނޑައިފިްއޔާ ތިމާވެަގ

އިލެކްޓްރިކް ކ ކިންގ ނ ވަތަ ޭގސް ބޭނ ންކ ރަން   ،ޖ ބޫރ  އެބަވޭ ވިޔަސް މައް ކޮންމެޮގތެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ޅެވޭކަށް ނެތް.  

އެޅިެގންދާއިރ  ޭގސް ލަިއނެއް އަޅާލެވޭނެ ޮގތް ވ މަކ   މަގ ތަކ ެގ ތާރ   ، ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނ ޖެހޭ. އެހެންވ މާ، އަޅ    އެބަ

ލައިން ައޅަިއެގން،  ތަކަށް ވެސް ޭގސްލެޓ ހ ރި ފ   ފޭހ ގައިދެވަނަ    ކަމެކޭ. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިހާރ  ހ ޅ މާލޭ  މ ހިންމ 

ހަމަ ކައްކާ އ ނދ ނާ ހިސާބަށް ދެވޭޭގސް ލައިނ   ތެރެއިން ޭގސް  ހޯދިފައިވާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ެގ  ނެ އިންތިޒާމެއް 

ކަމެއް   ކ  ކޮންމެހެން މ ހިންމ ޖެހ މަ ދިމާލަށް މިސްރާބ   ދ  ބޮޑެތި ރަށްރަށ ަގއި މިފާހަަގކ ރެވެނ . އެހެންވ މާ، ރާއްޖޭެގ އާބާ

ަގއި މެންބަރ ން ނިންމަމ ންދާއިރ ަގއި މިހާރ  މި ލާފަހަރ  މި ބިލ  ކޮމިޓ  މަރ ޙަ އަދިެވސް އެއް  ،ކަމަށް ފާހަަގކޮށްލަމ ން

އަދިވެސް  ައގ ތަކަށް  ކަރަންޓ ެގ  ބޯފެނާއި  ހެޔޮ  މިހާރަށް  ،ހ ރި  ވެސް  އިންތިޒާެމއް   ވ ރެ  އަންނާނެ  ބަދަލ ތަކެއް 

މ ހިންމ  ޔ ދިެގންހޯދި ކޮންމެހެން  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ކަމަ  މަކ   ފާހަަގކ ރަމ ންކަމެއް  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ     ،ށް  ވަރަށް 

 ދަންނަވަން ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވެލި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ދޫ 

 ށް. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝަފ ޤަهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފ ޤްهللا މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ދޫ ދާއިރާެގ ވެލި

ތަކ ެގ ގ އްހަ އިޤ ތިޞާދ  އަދި އިޖ ތިމާއ     އި،ވަނަ ާމއްދާގަ   23ޤާނޫނ އަސާސ ެގ    !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ

އޮންނަނ  މި  ހިމަނާފައި  ޮގތ ަގިއ  ހަްއެގއްެގ  އަސާސ   ނަރ ދަމާއަކ   ފެނާިއ  ރައްޔިތ ންނަށް    .ބާބ ަގއި  ވެސް  ކ ރ ަގއި 

އޮންނަނ  ހިމަނާފައި  ޮގތ ަގއި  ހައްގ ތަކ ެގ  ކަންކަން އަސާސ   އެހެންނަަމވެސް،    .މ ހިންމ   އަހަރ    2008އަދި  ވަނަ 

ފަހ ން    ކަން މާ ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތ . އެ ޤާނޫނ އަސާސ ައށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށިފާސްކ ރި ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި އެ

ވަނަ އަހަރ ެގ ރިޔާސ  އިންތިޚާބ ަގިއ    2018އެތައް ވެރިކަންތަކެއް ައއިއްސި. ރައްޔިތ ންނަށް އަސާސ  ހައްގ ތަކެއް ނ ލިބޭ.  

ކެނޑިޑޭ ވާދަކ ރެްއވި  އޭރ   ެގންދެވ ވެސް  ވިދާޅ ވަމ ން  މި   ،ޓ ން  ވާހަކަ.  ފ ރިހަމަކޮށްދެއްވާނެ  ހަްއގ ތައް  އަސާސ  

އަތޮޅ ެގ އެންމެ އާބާދ  ބޮޑ     .ނ  ،ހަނދާނަށް އާދޭެގ  އަޅ ަގނޑ   ،ފ ރ ޞަތ ަގއި ވާހަކަދަްއކާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ވެލިދޫއަކ  ރަ  .ރަށް  ގާއިމ ކ ރ މަށް އިއްޒަތްތެރި  ނަރ ދަމާ  ފެނާއި  މަސަްއކަތް. ވެލިދޫެގ  ކ ރެއްވި  ވެރިކަމ ަގއި  އ ސްެގ 

ކ ރ ެގ ވެރިކަމ ަގއި އެ މަސަްއކަތް    ،އޮވެފައިެއކ  އެ މަސަްއކަތް ހ އްޓިފައި    އެހެންނަމަވެސް، ވެރިކަން ބަދަލ ވެެގންދިޔ މާ

ސަރ ކާރ    މި  ،ރަށ ަގއި އެ މަސައްކަތް މިހާރ  ކ ރެވެމ ން އެބަދޭ. އެއ    2ވަނ . އަޅ ަގނޑ  ދާިއރާެގ އަނެއް  ނިމިފައި

ރާއްޖޭަގއި ފެނާއި    ،އެކ ަގއި މި ސަރ ކާރ ން އެ ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހަވާލ ކޮށްެގން. މި ސަރ ކާރ  ވެރިކަމާ ހަވާލ ވިއިރ    މާފެށ 

ިގނަ ރަށްތަކ ަގއި އޮތ  ފެނާއި ނަރ ދަމާ،  ؛ރަށ ަގއި. ދެން އިތ ރަށް އޮތް ރަށްތަކ ަގއި   20%ނަރ ދަމާ އެޅިފައި އޮތ   

ކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތެްއ  އެ ކަމަކަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ނ ކ ރެވޭ. އެ ،ަގިއވ  ނަމަވެސްކަމ  އަސާސ  ޚިދ މަތެއް

އެ ނެތް.  އާބާދ ވެސް  ނެތ .  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ެވސް  ވިސްނ މެއް  ކ ރ މ ެގ  އާބާޞައްޚާ؛ ކަން  ޮގތެއްަގއި  ކ ދި   ދ  

އަޅައިނ ލެވ ން ވެރިކަމާ   ރަށްރަށަށް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަަގކ ރެވ ނ .  ބޮޑަށް  ބަދަލ ވެ  ަވރަށް  ކަން  ެއ   ، އެކ ަގއި 

ނެތި ބެލ ެމއް  ނިސްބަތަކަށް  ނެތި  ،އާބާދ ެގ  ބެލ މެއް  ސައިޒަށް  ފ ރިހަމަކޮށްދިނ މަށް   ،ރަށ ެގ  ހަްއގ ތައް  އަސާސ  

ވާ ތަން މިއަދ  ފެންނަމ ން މި ދަނ . އިއްޒަތްތެރި  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ެވަވޑަިއެގންނެވި ަވއ ދ ތައް ފ އްދަވަމ ން ެގންދަ

  ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއްަގިއ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް   2021  ،މިދިޔަ އަހަރ  ؛ރައ ސް

ެއކި ޕަސެންޓަށް   ،ރަށްއެކި މިންވަ  އި. އެ މަސަްއކަތްތައް ެއކި ރަށްރަށ ގަ ދިނ މަށް މިހާރ  ވަނ  ކ ންފ ނިތަކާ ހަވާލ ކ ރެވިފަ

ބަެއއް ރަށްރަށ ަގއި އެ ،  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ވާހަކަދައްކާއިރ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ ؛ނިމެމ ންދަނ . އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ރަށ ަގއި ކ ރިއަށްދާއިރ  ވެސް ސްޕ ޑ ަގއި އެބަ    2 ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ  ޞައްޚާ   ،ދާއިރ    މަސައްކަތް ކ ރިއަށް



2220 ފެބ ރ ވަރ   21ޖަލްސާ                                      ވަނަ   8ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

25 

 

ލަސްކަެމއް. އެއ ކ  ސަރ ކާރ ެގ ަމއްސަލަެއއް ނޫން. ސަރ ކާރ ން ހަވާލ ކ ރި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ަމއްސަލަެއއް. އަދި ެއ  އ ޅޭ 

މަސައްކަތްކ ރާއިރ  ކ ންފ ނިތަކ ން  އެ  ދ ެގން  ބަޔަކަށް  އެހެން  ކޮންޓްރެކްޓަށް  ސަބް  ލަސްކަން   ،ކ ންފ ނިތަކ ން  އެ 

ކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ފާހަަގކ ރޭ.   ރަށްރަށ ެގ ރައްޔިތ ން އެ ކަން ފާހަަގކ ރޭ. އެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަގަވަމ ން މި ދަނ . އެ

ކަން ފާހަަގކޮށްލަން    މި  އަޅ ަގނޑ  މި އިްއޒަތްތެރި ަމޖިލ ހ ަގއި މި ބިލަށް ވާހަކަދަްއކާއިރ އެ ލަސްކަމާ މެދ  ޝަކ ާވކ ރޭ.  

  ޔާސިރ    މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ކ ޅ ދ އްފ ށ ށް  (އަފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ )  8/ 2020  !ބޭނ ން. އާދެ

ިއޞްލާ  ޢަބްދ އްލަޠ ފް ބޭނ ންޙ ހ ށަހެޅ އްވި  ދަންނަވަން  ނޭވާަގިއ  މި  ހަމަ  ތާއ ދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   މި    ،ތަކަށް 

ސް ައޅ ަގނޑ   ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ވެ  ސަލ މް  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށ އިޞްލާޙ ތަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން  

ޓ   ކޮމި  ،ނަޒަރ  ހިންާގލަން ބޭނ ން. އެ ކަންބޮޑ ވ ން ހަމަ އަޅ ަގނޑ ެގ ވެސް އެބަ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  އ ންމ ދ ކ ރަނ 

މަށް. އިްއޒަތްތެރި  ކަ  ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް ފާސްެވެގންދާނެ  ،ބަހ ސްކ ރެވި  ،މަރ ޙަލާަގއި މި ކަމަށް އިތ ރަށް މަޝްވަރާކ ރެވި 

ަވނަ އަހަރ ެގ ޖ ލައި މަހ . މި    2020  ،މަޖިލ ހ ން ފާސްކ ރި ބިލެއް  19  އ މި ؛ެގން ދިޔައިރ މި ބިލ  ފާސްވެ ؛ރައ ސް

ފެނާއި ނަރ ދަމާ ކޮންމެ    ،ދިޔައ އެކ ަގއި އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރެިވެގން  ބިލ  ފާސްކ ރެވިެގންދިޔ މާ

މި ާގނޫނ ެގ ސަބަބ ން އައި   ކަނޑަައޅާފައި އޮތ ން. އެއ    ގައިކަމަށް މި ާގނޫނ   ޖެހެނ  ހިލޭޭގބިސ ައކަށް ވެސް ގ ޅައިދޭން 

  މަށްކަ އެންމެ ބޮޑ  ބަދަލަކ . އަދި ހަމަ އެއާެއކ ަގއި ފ ނެގ މ ަގާއއި ޚިދ މަތްދިނ މ ގައި ނިކަމެތިންނަށް އިސްކަންދޭންވާނެ

އެ މ ހ ންެގ   ،ކަމަށް  ދޭންވާނެމި ާގނޫނ ެގ މާއްދާަގއި އެބަ ބ ނޭ. އަދި ގަވާއިދ  ހަދާއިރ  ވެސް އެ ކަމަށް އިސްކަން

ފަދަ މ ހިންމ  ކަންކަން އެބަ ހ ރި ިމ  މި  ،ލ މާއި އިނ ހައްގ ތަްއ ހިމާޔަތްވާނެ ޮގތަކަށް އިސްކަންދ ެގން ޚިދ މަތް ކަނޑަ

ފާހަަގކޮށްފަ ހަމަާގނޫނ ަގއި  ކ ރ ަގއި  ކަންބޮޑ ވ މެއް  ރައްޔިތ ންެގ  ބަެއއް  އެއާެއކ ަގއި  ހަމަ  އަދި  ވެސް    ގައިމ   . 

ނަާގ.    ކަމ ަގިއ ިވޔަސް އެ ޗާޖ   ރ ފިޔާެގ ޗާޖެއް. އެ ބޭނ ންނ ކ ރި  30މެންެގ ރަށ ަގއި ފެނަށް އެބަ ނަާގ  އަޅ ަގނޑ 

ޝަކ ާވކ ރަނިކޮށް ފެނަކައިން    އެ  ތ ންރ ފިޔާ ދައްކަންޖެހ މަކ . ރައްޔި  30ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ެމއް ކޮންމެ މަހަކ  އެ  

ލް މަހ  އެ ނިންމ ން ނިންމާފައި ވަނ . ޕްރ ނަާގނަމޭ. އެއ  ިމދިޔަ އަހަރ ެގ އެޮގތަށް ނ ރ ފިޔާ އެ  30ނިންމ މަކ  އެ  ނިންމި

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ    ކ ޅ ދ އްފ ށ ،  ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންރ ފިޔާއެއް ނ ނަާގ. އެހެންނަމަެވސް  30އެާއއެކ ަގއި މިހާރ  އެ  

ެގ ވާހަކަ. ެއކި ރަށްރަށ ަގއި ެއކި ޮގތަށޭ ސް  ޗާޖަފިކްސްޑް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަދައްކަވަމ ން ފާހަަގކ ރައްަވއިފި

ަގބޫލ ކ ރަންއެ ައޅ ަގނޑ  ވެސް  އޮންނަނ .  އެބަ  ، ކަން  ހަމަ  ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި  ެއއް  އެްއ  ކ ން އެ ޔަޖެހޭ  ދާން.  ކަން 

އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ    ،ލާފައި އޮތް ކަމ ަގިއވ  ނަމަެވސްއި އ ސޫލަކ ން ދާން. ފެނަކައިން އެ ޗާޖ  އެ ޮގތަށް ކަނޑަ

ބިފައިވާ ޮގތ ަގއި އެމް.ޑަބްލިއ .އެސް.ސ ން ޚިދ މަތްދޭ ބައެއް ރަށްތަކ ަގއި ކަނޑަެއއްނ ލާ. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ލި

ހަމަ އެއް  ދަނ .  މި  ދިރިއ ޅެމ ން  ެވސް  ރަށެއްަގއި  ހ ރިހާ  ރައްޔިތ ން  މެދ   ޔަދިވެހި  ރައްޔިތ ންނާ  ެއ  ކަން  އެކ ން 

ކ ޅ  އެހެންވ މާ،  ބިލ ެގ  ދ އްފ ށ ކ ރެވެންވާނ .  މި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަ  އ ތ ރ   ޙަލާަގިއ  ރ ބަހ ސްެގ 
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ދަންނަވަން. އަދި މި   ފ ރިހަމައަށް ތާއ ދ ކ ރާ ވާހަކަ  ހަމަވާހަކަދަްއކަވަމ ން ހ ށަހެޅ ްއިވ އިޞްލާޙަށް ހަމަ ައޅ ަގނޑ   

ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި މަޖިލ ހ ެގ ތަޅ މ ަގިއ  އިޞްލާޙ ތަކާ ގ ޅޭ    ހިރަމިހާރ  ހ ށަހަޅާފައި މި  ،ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން

ބަހ ސްެގ މަރ ޙަލާަގއި މި ފާހަަގކ ރާ މ ހިންމ  ނ ކ ތާތަކަށް، އިޞްލާޙ ތަކަށް    ،ވާހަކަދަްއކަވަމ ން ފާހަަގކ ރެްއިވ ނ ކ ތާތަކަށް

އައިސްެގންދާނެކޮމި ބަދަލ   މަރ ޙަލާަގިއ  ދެއް  ޓ   އ ންމ ދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑަށް  ކަމަށް  ވަރަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ިވ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރަނ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސައިެގ ަގޑިއަށް މެދ ކަނޑާލަން. ތ  ަގސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ   

ެގ ބައްދަލ ވ މަކަށް  ންޓަރ  ްގރޫޕ ޕަރލިމެ  ެގއެމް.ޑ .ޕ ؛ ަގއި ޕާޓ ެގ  10:30މިއަދ ެގ    ،ޮގތަށް ައޅ ަގނޑ  މި ޢަމަލ ކ ރަނ އެ

މިނެޓ  އެރ ވ މ ެގ ޮގތ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ދެން    10މަށް ވެސް  އިޓެއް ބ  ށްތަސައި  ،އެކ ަގއި   އެ ޕާޓ ން ެވސް އެދިފަިއވ މާ

 ޖަހާއިރ . ޝ ކ ރިއްޔާ.   11  އެނބ ރި ބައްދަލ ވާނ 

 

 { އަށް 11:04އިން  10:08 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ވިލ ފ ށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފ ފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވ 

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 6

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ންދިއ މަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ެގ  `. އިންޓަރވަލްެގ ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ  ޖަލްސާ ކ ރިއަށް

  ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   އަޙްމަދ  ޠާރިޤްނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް. ެއއ  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ،މި ދަނ 

ޤާ ޖ މްހޫރިްއޔާެގ  ބަހ ސްކ ރެްއވ މަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބިލަށް  ިމ  ބަހ ސް.  ބިލ ެގ  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ނޫނ އަސާސ އަށް 

ސިކ ންތ . އެއ     42މިނެޓާއި    30ަގޑިއިރާއި    ެއއް  ،ަގޑިއިރ ެގ ތެރެއިން މިހާރ  ބާކ  އޮތ   4  ޖ މ ލަ  ކަނޑައެޅިފައި އޮތް

މިނެޓާިއ    14ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރ  ޕާޓ އަށް    ސަތާރަމިނެޓާއި    އެއްސިކ ންތ . ޕ .ޕ .އެމަށް    2މިނެޓާއި    46އެމް.ޑ .ޕ އަށް  

.ޭއއަށް  ސިތ ންކ . އެމް.ޑ   3މިނެޓާއި    11ސިތ ންކ . އެމް.އެން.ޕ އަށް    26މިނެޓާއި    ދެސިކ ންތ . ޕ .އެން.ސ އަށް    47

  47މިނެޓާއި    3އިނ ަގންނަވާ ކޮންމެ ެމންބަރަކަށް  ސިތ ންކ . ދެން ވަކި ޕާޓިއަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަ  43މިނެޓާއި    12

ބޭނ ންވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަކަށް    ންނަވަންަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގބަހ ސް  މި  ސިކ ންތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ. 
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އެދެން.   އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގއެދިަވޑަިއަގތ މަށް  ފ   .ފ ރ ޞަތ   ެގބިލ   ޖޭ.އެސް.ސ އަށް  އަޅ ަގނޑ   މި  މިހާރ   ރ ޞަތ  

 .  ށްބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޡިމަންމެ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ދަނެގތ  ،އަރ ވަނ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ނާޡިމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދަނެގތ 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ އިޞްލާޙަކ   ޖ ޑ   !އާދެޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  `.  

  ،ހެން މި ދަންނަވާލ  ވޭތ ވެދިޔަ ދ ވަސްތަކަށް މިޮގތ ަގއި. އަޅ ަގނޑ     ެގވަރަށް މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއް  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ 

ތެރޭަގިއ ހިންާގފައި ހ ރި    ެގޝަރ  ޝަލް ސަރިވސް ބޭނ ންކޮށްެގން ޖ ޑ އަޅ ަގނޑ މެން މާޒ އަށް ބަލަިއލާއިރ ަގއި ޖ ޑ 

،  ހިނާގފައި އެބަ ހ ރި. އެހެންކަމ ން  ކަންކަންޖަރ މާތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ނ ކ ރެވޭ ކަހަލަ އެތައް  

އަދި   ޮގތ ަގއި  ޞައްޚާ އަޅ ަގނޑ މެން  ަގބޫލ ކ ރާ  ޕާޓ ން  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ޮގތެްއަގިއ  މިހާރ    ޖޭ.އެސް.ސ ައކ  

ސިޔާސ  ބޭނ ންތަކަށް އަދި އެ މ ހ ން   ،އޮތް ތަނެއް. ޖޭ.އެސް.ސ ައކ  ސިޔާސ  ނ ފޫޒ ން ފ ރި  ވެފައިކ ރަންއިޞްލާޙ 

ަގބޫލ ކ ރަން. އާދެ  ކ ރ މަށް  އިންތެރެެގ  ބޭނ ންވާ ކަންކަން ޖ ޑ ޝަރ    ! ޓަކަިއ ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  

ދަންނަވާލ  މި  މިހެން  އަޅ ަގނޑ   ތަ  ،އެހެން  އަޅ ަގނޑ ވޭތ ވެދިޔަ  ފެނ ނ   ނ ަގއި  ވެސް    2މެންނަށް  ސަރ ކާރަކ ން 

ޖޭ.އެސް.ސ  ބޭނ ންކޮށްެގން ެއ މ ހ ން ބޭނ ންވާ ކަންކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ހާސިލ ކ ރަމ ންދިޔަ ތަން. އަޅ ަގނޑ މެން ދަންނަ 

ޝަރ އަކ   ޮގތ ން ޖ ޑ ބާރ  ވަކިވެފައި އޮތް ހަމަެއއް. އެ   3  ،ކ ޔައަދި އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރާ ޤާނޫނ އަސާސ ެގ ހަމަ

ެއކ  މަސަްއކަތްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބެންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް،    މިނިވަންކަމާ

 ށްޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނައެކ ަގއި ޖ ޑ    މިއަދ  ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރ ަގއި މިނިވަންކަމާ

އެހެންކަމ ންމަސައްކަތްކ ރެވިދާނެ ނ ކ ރަން.  ަގބޫލެއް  އަޅ ަގނޑެއް  ކަމަކަށް  ދާއިރާގެ   ،  މަހިބަދޫ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  

 މިއަދ  ދެކެން.ކަމަށް    ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާހެއް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކ 

ރވިސް ކޮމިޝަން އެކ ލެވިެގންވާ ޮގތަށް ބަލައިލާއިރ ަގިއ  ޝަލް ސަވަނަ މާއްދާަގއި ޖ ޑ   158މި ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި    !އާދެ

ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސ  ނ ފޫޒ ެގ ތެރޭަގއި އޮތްކަން. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސް    ،ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ

އާއެކ ަގިއ  ހަމަ  އެބަ ތިއްބެވި. ދަށ  ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ން އެބަ ތިއްބެވި. އަދި    ންއެބަ އިންނަވާ. ހައި ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ 

ކ ރާ މެންބަރަކ  އެބަ އިންނެވި. ްއޔަންއަސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ސިވިސް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ެގ ރައ ސް އެބަ އިންނެވި. ރައ 

ނަ ބަންޑާރަ  ބަހަމައެއާެއކ ަގއި  މައްޗަށް  ބޭބޭފ ޅ ންެގ  މި  އިންނެވި.  އެބަ  ހ ންނަވާ   ،ލައިލިޔަސް ިއބ   އިރެްއަގއި  އެ 

ކ ރ މ ެގ ފ ރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގންދާކަން  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކޮންޓްރޯލްރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް ޖ ޑ  

އެހެންކަމ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އެނޭގ.  ޮގތ ަގއި    ،އެބަ  އެކަށ ެގންވާ  އެންމެ  އޮްއވަކާ  ކޮމްޕޮޒިޝަން  މި  ޮގތަށް  މި 

އޮވެދާނެޑ ޖ  މިނިވަންކޮށް  މަްއޗަށް ނ ފޫޒެއް ނ ފޯރ ވަ   ޝަރ   ަގބޫލެްއ ނ ކ ރަން. އަދި ފަނޑިޔާރ ންެގ  ެއ    އި، ކަމަށް 
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ޮގތ ން  މި  !ނ ކ ރަން. އާދެ  ޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއް މަތ ަގއި ހ ކ ެމއް ކ ރާނެ ކަމަކަށް އަމ ހ ން، އެ މ ހ ންެގ މިނިވަންކަން

ޖ ޑ  ޖެހޭ  ެއބަ  ބަލައިލަން  ހ ރި އަޅ ަގނޑ މެން  ދިމާވެފައި  މިހާތަނަށް  ޮގތ ން  ބެހޭ  ކޮމިޝަނާ  ސަރިވސް  ޝަލް 

ތިން ކަެމއް  ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދެ. އެ ލާފައިޮގންޖެހ ންތަކާ ދޭތެރޭ ވެސް. ވަރަށް ިގނަ ތަފާތ  ރިޕޯޓ ތައް އެބަ ހ ރި ެއކ ލަވަ 

ޖޫ  އޮފް  ކޮމިޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މޯލްފާހަަގކޮށްލާނަން.  ނަމ ަގއި  އެން ރިސްޓްސްެގ  ސެކިއ ރިންގ    ޑް ޑިވްސް 

ޝަލް . އެ ރިޕޯޓ ަގއި އެބަ ހ ރި ޖ ޑ ވަނަ އަހަރ  ރިޕޯޓެއް ނެރ އްވާފަ  2011ން އެބަ އޮތް  އިންޑިޕެންޑެންޓް ޖ ޑިޝަރ 

ދެފ ށް ފެންނަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނ ޖެހި އެ ކޮމިޝަނ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރ މަށް ނ ކ ޅެދިފައި    ކ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ

އެާއއެކ ަގއި މި ކޮމިޝަނ ެގ ފަރާތ ން ނިންމާ ނިންމ ންތަކަކ  ސިޔާސ     . ހަމަށް އެ ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮށްފަކަމަ  އޮތް

ކަމެއް އޮތް  ދަށ ން  ނ ފޫޒެްއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ކޮންމެވެސް  އެއާެއކ ަގއި  ހަމަ  އަދި  ބ ނޭ.  އެބަ  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  ކަމަށް 

ކަމަށް   ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް އ ފެއްދ މަށް ހ ރަހެއްޖ ޑ    ވަން މިނިހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސ ން ތަސައްވ ރ ކ ރިމްޖ 

މ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އެބަ ޮއތް. އަދި ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ން ތަމްސ ލ ކ ރާ ހައިސިއްޔަތ ެގ ސަބަބ ން އެ މެންބަރ ެގ 

ހަލަ ިއންޑިޕެންޑެންޓ  ރިޕޯޓ ތަކ ން އެހެންކަމ ން، މި ކަ ؛ކޮށްފަފާހަަގ  ކަމަށް ވެސް މި ރިޕޯޓ ަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތ  ފ ށ އަރާ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދޭހަކޮށްދޭ  އެބަ  ޖ ޑ   ،ވެސް  ބޮޑަށް  މިހާރ   ވަރަށް  އޮތ   މި  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޝަލް 

ޭއެގ ޝެޑޯ ރިޕޯޓ    ؛އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހިފައިކަން. ހަމަ އެާއއެކ ަގއި ހިއ މަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ރެސްޕޮންސް ޓ  ދަ މޯލްޑިވްސް އިން  ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް    ންޓް އޮންނަނަލް ކޮންވިޓަރނެޝައަންޑަރ އިން

އަދި   ،މ އައްސަސާތަކ ންނާއި ނޫން މ ޑިޔާއިންނާއި ސަރ ކާރ  ،އިލާއިރ ަގއި އަށް ބަލަ 2013އިނ ޝިއަލް ސްޓޭޓް ރިޕޯޓ  

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެ ކޮމިޝަނ ެގ ާގނޫނ  ޒިންމާ ޝަލްޝަރ ޢ  ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ވެސް ޖ ޑ 

  ރިޕޯޓް ،ޮގތ ން އިތ ރ  ރިޕޯޓަކަށް ބަލާއިރ ަގއިހަމަ އެއަދާނ ކ ރެވޭތ  ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑ ކިޔައި މި ރިޕޯޓ ގައި ލިޔެފައިވޭ. 

އަށް  2013ލް ނޯއެލް  ސް އެންޑް ލޯޔަރސްެގ ެގބްރިއެޖަޖަ  އޮފް   އޮން ދަ އިންޑިޕެންޑެންސް  ރެޕަޓ އަރއޮފް ދަ ސްޕެޝަލް  

ޖ ޑ  ބަލައިލާއިރ ަގިއ  ެއކަށ ެގންނ ާވކަމާއިޝައަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތް  އެކ ލެިވެގންވާ  ކޮިމޝަން  ސިޔާސ     ،ލް ސަރވިސް 

ވ މ ެގ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޕޮލިޓިސައިޒްވެފައި؛ ކަލްޓިއެއާއެކ ަގއި ޕޮލި  ކަމަށް އެ ރިޕޯޓ ަގއި އެބަ ބ ނޭ. ހަމަ  ނ ފޫޒ  ފޯރާފައި އޮތް

ޖޭ.އެސް.ސ  ފަންޝަންކ ރ މަށް ތަފާތ  އ ނދަޫގތައް ވާކަން މި ރިޕޯޓ ަގއި އެބަ ބ ނޭ.   ،ބޭރ ެގ ނ ފޫޒ ތައް ަވދެސަބަބ ން  

ބަލައިލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ރިޕޯޓަކަށް  އިތ ރ   މޯލްޑިވްސް  ،ހަމައެއާެއކ   ދަ ސް  ިއޝޫ  ،ޓްރާންސްޕޭރެންސ   އިން 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ ލައިލާިއރ ަގއި ސިޔާސ  ނ ފޫޒ  ޖ ޑ  އަށް ައޅ ަގނޑ މެން ބަ  2015ޝަރ   މޯލްޑިވްސް ޖ ޑ 

މައްޗަށް އޮތްކަން އެ ރިޕޯޓ ަގިއ އެބަ ބ ނޭ. ހަމަ އެއާއެކ  މިހާރ  އޮތް ޮގތ ން އައްޔަނ ކ ރެވޭ މެންބަރ ންެގ ހައިސިއްޔަތ ެގ  

މަށް ވެސް މި ރިޕޯޓ ަގއި އެބަ ކަ  އެއްކިބާވެ މަސައްކަތްކ ރ މަށް ހ ރަސްތަކެއް ހ ރި  ންނ ފޫޒ   އިސަބަބ ން އެ ކޮމިޝަނ ަގ

އެއާެއކ ަގއި   ހަމަ  މ ސްތަޤިއްލ ކަމާ  ކޮމިޝަނާމި  ބ ނޭ.  މެންޑޭޓ   އެ   މަތިކޮށްފައިވާ  އަދި  ތަންފ މެދ   ކ ރަން  ޛ ކަން 
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މިހާތަނަށް ޖޭ.އެސް.ސ އާ ބެހޭ ޮގތ ން    ،ދެންނެވޭނ   ށްއެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑަ  ވޭ.  ގައިކަމަށް މި ރިޕޯޓ   ހ ރަސްތަކެއް ހ ރި

އަދި    ،ކ ލަވާލި ކޮންމެ ރިޕޯޓަކަށް ބަލައިލިޔަސް ޖޭ.އެސް.ސ  މިހާރ  އޮތް ޮގތަކ  އެންމެ އެކަށ ެގންވާ ޮގތް ނޫންކަމާއިއެ

ސާބިތ ކޮށްދޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލަމާތޯ އެބަ  ސިޔާސ  ނ ފޫޒ  ޖޭ.އެސް.ސ ެގ މައްޗަށް އޮތްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް  

 ސް އޮފްއޮން އިންޑިޕެންޑެން  ރޓ އަރެޕަކަން ކ ރ މ ަގއި. ކ ރ ެގ ސްޕެޝަލް  މި  ކ  ކޮބައިތޯއަ އެންމެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް

ެގބްރިޖަޖަ ޮގތެްއަގިއ މިނޮއެލް  އެސް އެންޑް ލޯޔަރސް  ފަދަ މ އައްސަސާތަކެްއަގިއ  ލްެގ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރ ަގއި އާންމ  

ކަމަށް އެ    ޔާކ ރަްއާވފައިވާ ފަރާތްތައްނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ކަމ ން ރިޓަ  ތިބެންވާނ  ފަނޑިޔާރ ންކަން ކ ރަމ ންދާ ފަރާތްތައް

ކަމަށް   ރެޒެންޓ ކ ރ ން އޮންނަންވާނެޕްރެ  . އެހެންނަމަވެސް، ާގނޫނ  ދާއިރާ ނ ވަތަ ތަޢ ލ މ  ދާއިރާވޭރިޕޯޓ ަގއި ލިޔެފައި

އަށްވ ރެ މާ ބޮޑަށް ބަޔަކ   ޮގތަކަށް ނޫން ފެންނަނ . އެއެބަ ބ ނޭ. އެކަމަކ  މިހާރ  ޖޭ.އެސް.ސ  އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރ ަގއި އެ 

އެބަޭވ    ރިޕޯޓ ަގއި އޮންނައިރ އެ މ ހ ނެްގ މައްޗަށް ނ ފޫޒ ފޯރ ވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި އޮތ . ހަމަ މި    ،މ ހ ން  ކ ރާއަްއޔަން

ނ ވާނެކަން ވަރަށް ތަފ ސ ލ ކޮށް އެ ރިޕޯޓ ަގއި އެބަ ބ ނޭ.  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ޮއވެެގންެއއްެވސް ސިޔާސ  ރެ  ،ފާހަަގކޮށްފައި

ތަޢ ލ މ    ،އަށް ބަލައިލާއިރ ަގއި ޭއަގއި މި ބ ނަނ އެ  ؛ޓްސްރިސްޅ ަގނޑ މެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮފް ޖޫދެން އަ

ދ  އެހެންވ މާ،   ،ޤައ މ ތައްމްވާ  ފަހ ހަމަތައް  ރާތ   މިޤްއަދި  ހިމެނެންވާނޭ.  މ ަގިއ  މ ހ ން  ދާއިރާތަކ ެގ  އެކި 

ޖޭ.ެއސް.ސ     ،ބްރޯޑަރކޮށް ިގނަ ބަެއްއެގ ބަިއވެރިވ ން މ ަގއި އޮންނަ ޮގތަށް މެނ ވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ މ ަގއި  

ބަލާއިލާނ އޮެވެގން ރިޕޯޓަކަށް  ފަހ   އަޅ ަގނޑ   ދެން  އޮބްޒަވޭޝަން    ،އައި.ސ .ސ .ޕ .އާރ ،  ނ ވާނެކަން.  ކޮންކްލޫޑިންގ 

ކޮމި ރައިޓްސް  ހިއ މަން  އޮއ.ދެގ  ފާހަަގކޮށްފައި  އަދި  ތްޓ ން  މިނިވަންވާނެކަން  ކޮމިޝަނެއް  ފަދަ  މި  ނ ކ ތާއަކަށް.   

ވަދެެގންނ ވާނޭ ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ނ ފޫޒ   ބާރ ެގ  ހިންގ މ ެގ  ެވރިކަން  ބާރާއި  ހެދ މ ެގ  ޭއެގ ާގނޫނެއް  އެހެންވ މާ،   .

  އަދި އެހެނިހެން އެއްެވސް ފަރާތަކ ން  ، ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންެގ ފަރާތ ން ިވޔަސް  އިޅ ަގނޑ މެން މި ޕަރލިމެންޓ ަގއަ  ،މާނައަކ 

 ؛ލާއިރ ގައި ޕަރލިމަންޓ ެގލައިބަ  ޕޮޒިޝަނަށް. މިހާރ  ކޮމްނ ވާނޭމި ކޮމިޝަނަށް ބާރެއް ފޯރާނެ ކަހަލަ މ ހަކ  އިނދެެގން

އިންނަވާ. އަދި ކ ރ ެގ ނ ފޫޒ ަގދަ ބައެއް ލޯޔަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސް އެބަ  

އޭެގ ސަބަބ ން ވަރަށް ބޮޑ  ނ ފޫޒ ތަކެއް ޖޭ.އެސް.ސ  ތެރެއަށް    ،ތިއްބަވާ. އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭއެބަ  

ބިލ ަގ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ  މަޖިލ ހަށް  މިހާރ   ދެން  ތަން.  ބަލައިލާއިރ ަގިއ  ވަދެެގންދާ  ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް  ހިމެނިފައިވާ  އި 

 ފަނޑިޔާރ ންެގ ތެރެއިން ޝަރަފ ވެރިކަމާ  ،ޮގތ ން ފ ރަތަމަ ކަމަކަށްތިން ކަމެއް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. އެއަޅ ަގނޑ  ދެ

. އޮތް ހިމަނާފަ  ކ ރ މ ެގ ބައި އެބަބ ޚާނ ކ ރާ މ ހ ންެގ ތެރެއިން ބަޔަކ  އިންތިކޯޓ ތަކ ަގިއ ވަކާލާތ   އެކ  މ ސްކ ޅިކޮށް

ޑޭޝަންތަކަށް ބަލާއިރ  ރިޓަޔަރކޮށްފަިއ  ންކ ރަން ެއކަމަށް. އެއ  ދެންމެ އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެވި އޭެގ ރެކޮމެއަޅ ަގނޑ  ތާއ ދ 

އެކ   އެއާ   ކ ރޭ. ހަމަތިއްބެވ މަކ  ެއންމެ އެކަށ ެގންވާ ޮގތެއް ކަމ ަގއި ދ ނިޔޭެގ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ަގބޫލ ތިބި ބޭފ ޅ ން  

ކ ރާ ވަކ ލަކ   ބ ޚާލިބިފައިވާ ވަކ ލ ންެގ ތެރެއިން އެބައި މ ހ ން އިންތިކަން ކ ރ މ ެގ ހ އްދަދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނ  ވަކ ލ 
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ކ ރ މަކ  ނޫނ  ރެޕްރެޒެންޓ   އްލ ަގލް ޕްރޮފެޝަނެ  ހެން،ދެންނެވިކ ރިން    އެއ  ދެންމެ  .ންހ ރ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަގބޫލ ކ ރަ

ާގނޫނ  ވަކ ލ ކަން ކ ރ މަށް    އި ދެން ދިވެހިރާއްޖޭަގވާތ .    ކ ރ މަކ  ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށްމ ހ ން ތަމްސ ލ   އެ

އިންތިހ އްދަ އެބައިމ ހ ން  ތެރެއިން  ަވކ ލ ންެގ  އަޅ ަގނޑ  ބ ކ ޚާލިބިފައިވާ  ހަމަ  މިކަން  ހ ރ ން.  ވަކ ލަކ   އަންހެން  ރާ 

ރަނަގޅ   ،ަގބޫލ ކ ރަނ  އެންމެ  ޖެންޑަރ   މިއ   އަޅ ަގނޑ މެންނަކ   ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި. 

އެކ ަގއި  ،ހަމަހަމައަށް ވެސް  ޖެންޑަރ  ދެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކ   ތަނެއްަގއި  ކަމާހަމަހަމަ  ،ނޫނ   ކޮންމެ    އެކ ަގއި 

ހިނދ ރެޕްރެޒެންޓް ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ބަެއއް  ވެސް    ،ކ ރެވޭ  ވަކ ލަކ   އަންހެން  ަގބޫލ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ  

ހިމެނެންޖެހޭނެމ ެގ ކިޔަަވއިދޭ .  ކަމަށް  ތެރޭަގއި  ޢިލްމ   ޝަރ ޢަތ ެގ  އިސްލާމ   ޔ ނިަވރސިޓ ތަކ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  ހިތްކ ރާ ދާރިސަކ  ހ ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާބ ޚާމ ހ ން އިންތިދާރިސ ންެގ ތެރެއިން އެބައި

އެކިޑ މިާއގައިއޮތ  ކިޔަވަ   ،  ދާއިރާަގއި  ތަޢ ލ މ   ވަކި  އި ނޫނިއްޔާ  އެކަަމކ   ނޫނޭ.  މައްސަލައެއް  ތިބ މަކ   މ ހ ން  ދޭ 

ދެން  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  ހަމަ  އި  ދޭތެރޭަގ  ސްޕެސިފިކް ދާއިރާއަކ ން މ ހަކ  މ ަގއި ހ ރ މަކ  އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމާ 

ބ ކ ރާ ދާރިސަކ   ޚާމ ހ ން އިންތިދިވެހިރާއްޖޭެގ ޔ ނިވަރސިޓ ތަކ ަގއި ާގނޫނ  ޢިލްމ  ކިޔަަވއިދޭ ދާރިސ ންެގ ތެރެއިން އެބައި

ކ ރ މ ެގ  ޑަމިކް މ ހ ން އިނޭގތޯ، ދިރާސާތަފާތ  ރިޕޯޓ ތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި އެކެ   ،ހ ރ ން. އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދަންނަވާލިހެން

  މިކް މ ހ ން ތިބ މަކ  ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ  ޑަޮގތް ބ ނެދިނ މ ަގިއ މިކަހަލަ އެކެ   ކަންކަމާއި ކަންކަން ހިނާގފަިއ އޮތް

ޮގތ ން   ސިލ ކޮށްފައިވާ އަދި ސިޔާސ ހާމަތ  ތަޢ ލ މ     އިދެން ތަޢ ލ މ  ދާއިރާަގަގއި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.  ކަމެއްެގ ޮގތ  

އޮތް.   ކ ރާ މ ހަކ  ހ ންނަންޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެފައި އެބަބ ޚާމ ހ ން އިންތިރ ންެގ ތެރެއިން އެބައިނ ވާ ތަޖ ރިބާކާހަރަކާތްތެރި

،  ިމއ  ހަމަ އެންމެ ެއކަށ ެގންވާ ރަނަގޅ  ކަެމއްެގ ޮގތ ގައި. ެއއ  އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވަނ   ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވާނ 

ދެ ކަންކަން  ޮގތ ން  ތަޢ ލ މ   ނ ޖެހި  ފަރާތަކަށް  ދިރާސާވަކި  ކަންކަން  ހިމަނަން.  މ ހ ން މ ެގ  ކ ރާނެ،  ދެން  ތެރޭަގއި 

ނ ވާ ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ ތެރެއިން ސިޔާސ  ޮގތ ން ހަރަކާތްތެރި  އަދިސިލ ކޮށްފައިވާ  ހާވިޔަފާރ ެގ ދާއިރާަގއި މަތ  ތަޢ ލ މ   

އިންތިއެބައި ބަލަޚާމ ހ ން  އަޅ ަގނޑ   މިކަމަށް  މ ހަކ .  ދ ނި  ،ލާއިރ ގައިއިބ ކ ރާ  ޕްރެކްޓިސްއަށް ހަމަ  ބެސްޓް  ޔޭެގ 

ތެރޭަގއި ހިމެނ މަކ  ވެސް  ކ  މ ެގޔަ ބަލާއިރ ަގއި ހަމަ ވިޔަފާރ ެގ ހިމެނޭ ސިޔާސ  ޮގތ ން ހަރަކާތްތެރިނ ވާ ިވޔަފާރިވެރި

ަގބޫލ ކ ރަން.   އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ކަމެއް  ރަނަގޅ   އެންމެ  ޮގތ ަގއި ހަމަ  ކަމެއްެގ  ފަހ   އެންމެ  ފަންނ    ،އަދި  ާގނޫނ  

ނ ވާ ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ ސިލ ކޮށްފައިވާ އަދި ސިޔާސ  ޮގތ ން ހަރަކާތްތެރިހާއެހެން ފަންނ ތަކ ން މަތ  ތަޢ ލ މ     އިފިޔަވަ

މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ    ،ޮއތ   ންމ ހަކ  ހ ރ ން. މި ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ  ކ ރާބ ޚާ މ ހ ން އިންތިތެރެއިން އެބައި

އެހާ އޮޅ ންއަރާ    މިހާރ ؛ ތަކ ެގ މ ހ ންއެހެން ދާއިރާ  އިާގނޫނ  ފަންނ  ފިޔަވަ ކަމަށް އިނޭގތޯ.  ޚިޔާލ  ކ ޑަކޮށް ތަފާތ 

  މިއެހެންވ މާ،    ކ ރެވޭ ކަމެއް ނޫން.ކ ރ މަކ  އަޅ ަގނޑަށް ތާއ ދ  ބޭފ ޅަކ  އައްޔަންޮގތަށް  މިޮގތަކަށް،  ްގ  ވޭޮގތަކަށް،  

ޮގތް އަޅ ަގނޑ ެމން ކޮމިޓ އަށް ެގންޮގސް އަދި    އޮތް ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  މިހާރ  ހ ށަހަޅާފައި  
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ވަންޏާ ރަނަގޅ ވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އަދި ޚާއްޞަ    އިތ ރަށް ދިރާސާކ ރެިވެގން ިމކަން ކޮށްފި ކަމަށް

އަދި    ، ންނާއިޮގތެްއަގިއ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދަންނަވާލިހެން ރިޓަޔަރކޮށްފަިއ ތިބި ފަނޑިޔާރ ންނާއި، އަދި ާގނޫނ  ވަކ ލ 

ވަންޏާ   ޮގތަށް ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް އޮެވއްޖެ ކަމަށް  ބޭފ ޅ ން، ތަޖ ރިބާކާރ  ބޭފ ޅ ން ހިމެނޭ  އާޑަމ  ޑަިމކްސް ނޫނ  އެކެއެކެ

  ެއކ  އަދި ހަމަ ެއއާޖޭ.އެސް.ސ ައކ  ވަރަށް ފ ރިހަމަ ޖޭ.އެސް.ސ ެއްއެގ ޮގތ ަގިއ ވާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.  

ކ  ދަންނަވާލަންނިންމާލ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ރެޕްރެޒެންޓޭ   ބޭނ ން،  ރިން  އަޅ ަގނޑ     ޝަނެއްއެއްވެސް ސިޔާސ   ނެތ މަކ  

ތަނ ަގިއ    އެހެންވ މާ، ކ ރިއަށް އޮތް  .އެންމެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްެގ ޮގތ ަގއި ހިމެނޭއެއ     ،ކ ރިން ވެސް ދެންނެވިހެން

އެްއވެސް ސިޔާސ  ނ ފޫޒެއް ނެތި ޖޭ.އެސް.ސ  ކަމެއް.    ލާއިރ ަގއި އެއ  ވަރަށް މ ހިންމ  އިވެސް ޖޭ.އެސް.ސ  ެއކ ލަވަ 

ދަންނަވާނ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވ މާ،  ދެކެން.  ައޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ކަމެއްެގ  މ ހިންމ   ވަރަށް  މި  ޖ މ   ،އޮތ މަކ   ލަކޮށް 

އަޅ ަގނޑާ ވަރަށް  ނޑާއިއަޅ ަގ؛ ހަމަ  އިޞްލާޙަކ   ފަރާތ ން  ޕާޓ ެގ  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް  ތާއ ދ   އަދި  ކ ރާ ބޮޑަށް 

ކޮމިޓ އަށް ެގންޮގސް އަޅ ަގނޑ     ،މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލ ހ ން މި ތާއ ދ  ބަލައިަގނެ  ،ޅ ަގނޑ  އެދެނ އިޞްލާޙެކޭ. އަދި އަ

މި ބަދަލ  ެގނައ ަމކ    ށްޤާނޫނ ައސާސ އަ  ،އިޞްލާޙ ކޮށް  ޖޭ.އެސް.ސ   އިވަރިޢާޔަތްކ ރައް   ވެސް   މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ޞަތަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ވަރަށްދެއްވި ފ ރ  ،ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމ ންއް ކަމަށް މ ހިންމ  ކަމެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ .هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް    ، ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ރަސްމ ކޮށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން އެބަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ފަޚ ރ ވެރި    ެގއަތޮޅ    ވަރަށް އަޅ ަގނޑ  ޤަދަރ ކ ރާ އައްޑޫ  ،ލ ޑަރ ކަން ޒަމާންވ   ޕާޓ އަކ  އެމް.ޑ .ޕ . އެ ޕާޓ ެގ ޕ .ޖ  ްގރޫޕ 

ކާމިޔާބ ޔަދަރި މިއަދ   ވަރަށްކ ކ   ދ ޢާއަކ ބޮ  ރ   އަޅ ަގނޑ ެގ  މިހިނދަށް  މިހިނދ ން  ހަމަ  އަޣ ލަބިއްޔަތ ން.    ، ޑ  

ހަިއސިްއޔަތ ން އަްއޑޫ ލ ޑަރ ެގ  ޕ .ޖ   ޕާޓ ެގ  މިހާރ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރޫލިންގ  މެންބަރ  އަދި  އިްއޒަތްތެރި   ެގ އަތޮޅ ެގ 

އި ޔާއެ މަނިކ ފާނަށް މަރ ޙަބާ  ،ޤައްރިރ ބެހޭ ކޮމިޓ ެގ މ   ޕ .ޖ  ލ ޑަރ  އަދި ޤައ މ  ސަލާމަތާ   ،އަސްލަމް  ، ނަމަ  ނަމ ން

ރ  ޤިޙަސަން ބާ  ލާއއި އަޅ ަގނޑ ެގ ބައްޕަނަމ ަގ  ެގކާފަ ޙ ސައިންފ ޅ  މަނިކ ފާނ   ެގކ ބާދ . ައޅ ަގނޑ  ތަޙ ނިޔާއާއި މ ބާރި

އަދި މިއަދަކ  ވަރަށް އ ފާވެރި  ރައްޔިތ ންެގ ނަމ ަގއި އަރިސްކ ރަން.    އި އަތޮޅ  އެންމެހަ  މަނިކ ފާނ ެގ ނަމ ަގއި ައއްޑޫ

ރޯލްވަމ ން. ފަނޑިޔާރ ެގ ވެސް ރޯލްވަމ ންދަނ .  ފަހ ަގއި ކަންކަން ބަދަލ ވަމ ން އަންނަނ  ރޯލްވަމ ން  ދ ވަހެއް. ޒަމާނަށް

ަގއި އޮޕަރޭޓްކ ރާ ވާހަކަ. ފަނޑިޔާރ ންނަށް އެއްޗެއް ދޭ ވާހަކަ.  ދައްކަނ  ފަނޑިޔާރ ެގ ފާސްޓް ޓްރެކ    މި  މެންއަޅ ަގނޑ 
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ލޯފާމ ންނާއިޙި ކ   ނ ދޭ ވާހަކަެއއް ނ ދަްއކަން. އެކަމަ ރައ ސް މ ޙަްއމަދ  ނަޝ ދ ެގ އަމ ރ ފ ޅަށް    ،ސާން ޙ ސައިންެގ 

ހިނާގފަނޑިޔާރ ެގ މަޖިލ ހ ން      މި  ރައ ސްަމއްސަލައަކ   އިްއޒަތްތެރި  ނޫން.  ކަމެއް  އެމް.ޑ .ޕ އަށް   ؛ބަލައިަގންނާނެ 

  ދަނެގތ   ،ކ ރި މ ހެއްެގ ހައިސިްއޔަތ ންޚަރަދ   ޑިޮމކްރެސ އަށް ފައިނޭންސްކޮށް  ،ކ ރި މ ހެއްެގ ހަިއސިއްޔަތ ންފައިނޭންސް

ވާހަކަ ދެއްކި  ދެންމެ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ތާއ ދ ކޮށްފިން.    އަށް ދާއިރާެގ  އަކ ރަށް  ރައ ސް އަކ ރ ން   ؛އިއްޒަތްތެރި 

ބަރ ތ ލަ ވެސް  ބަރ ތ ލަ  ވާވެރިކަމަކ   ެވސް  އަސްކަރިްއޔާައކ   ރާއްޖޭ  އިންނޭ.ކަމެއް.  މަޖިލ ހ ަގއި މި  ރައްޔިތ ންެގ  ެގ 

ކާެގއަށާއި، ައދި ދަރަވަންދޫެގއަށް މި ޤައ މ   ކަ  ،އަށާއި މާެގދ ފްރަމް  ،ކެނެރ ެގއަށާއި  ،ކ ރަމ ންދާއިރ އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތް 

  ޖ ރާތެއް ނޯންނާނެ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ދަންނަ އިތ ރ  ނަންނަމ ެގ ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ ެގ ނަން ވެސްއިލާ ކަހަލަ އިބަހަ

 ؛އެ ނަމ ން ައޅ ަގނޑ  ތަނާޒ ލ ެވއްޖެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ،ހިމެނިދާނެ ފަހަރެއްަގއި. އެހެންނަމަވެސް

ކިޔަނ  މި  ރައ ސަ  ،މަރ ޙަބާ  މަޖިލ ހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  އަންނާންޖެހޭ  މަޖިލ ހަށް  މި  އަްއޑޫއަލަށް  އަކ   މެންބަރ    ތޮޅ  

ވެއްޖެ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކޮށްފިން. މި މަޖިލ ހ ަގއި ތާއ ދ  ނެތް ރައ ސަކ   ޙައްޤ   މަޤާމ އަށް އެ  އަސްލަމް. އޭނާ

ިމއަދ  އޭނާެގ ތާއ ދ  ެގއްލިއްޖެ. އަޅ ަގނޑ     .ެއއ  ރައ ސް ނަޝ ދ  ކަމަށް ވިޔަސް  ،ނ ާވނެތި ޮގނޑ ަގއި އިނދެެގން

 ޔަތ ން އޭނާ ހޯދަން. މިައދ  އަޣ ލަބިއްޔަތ  ެގއްލިއްޖެ.  ދިނ  މި މަޖިލ ހ ެގ އަޣ ލަބިއްށް ވޯޓ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ! ޮގތ ން ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ  ގ ޅޭ ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

  އި،ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެއްޗެއް ދަންނަވަ   !ތިހެން ނަހައްދަވާ  !ނިންމާލ މަށް ފ ރ ޞަތެއް ދެއްވާ  !ފ ރ ޞަތެއް ދެއްވާ

 ދެން..  ؛ދަނ  ކ ރިއަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް މި  އާިއެގންޖޭ.އެސް.ސ ެގ ވާހަކަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެހެންނަމަވެސް  ށްއަޅ ަގނޑަ އެރ ިވއްޖެ.  ިމ  އަދިވެ   ،ފ ރ ޞަތ   ނ ދަްއކަވާތ   ވާހަކަ  މައްސަލަިއެގ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ސް 

 ހަނދ މަފ ޅ ކޮށް އަރ ވަނ . 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 
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ދިވެހިރާއްޖެ ؛ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް  !ދެން ތަކ ރާރ ނ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  ެގންދެވޭތޯ ބަލާނަން. ކ ރިައށް ފ ރ ޞަތ  ދެއްވާ

ިއ ކ ރިމަތ ަގއި ޮއތ  ޤާނޫނ އަސާސ . ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިފާޢ  ބާރ ތަކަށް އަންަގ  ެގމަަގށް އެޅ ވ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެންހަމަ

، ހިނދ ން މިހިނދަށް އަޅ ަގނޑ  މި އަންަގނ ން. ހަމަ މިކ ރާޤާނޫނ އަސާސ ން ދިވެހިރާއްޖެ ދިފާޢ   ،އަމ ރ ކޮށްފައި އޮންނާނ 

ތަނަށް ެގންނަން. ހައްޔަރ ަގިއ    މާރިޔާ މެޑަމް ހައްޔަރ ކޮށްެގން މި  ، ޑިފެންސް ފޯސްއަށްށް، ޗ ފް އޮފް ޖެނެރަލް ޝަމާލަ

ކ ރަން މި ބެހޭ ޮގތ ން ރާއްޖޭެގ ޑިފެންސް ިމނިސްޓަރ  ހައްޔަރ   އަޅ ަގނޑ  އަންހެނަކާ  ،ال هللا ه ألأ هللا الބަހައްޓަިއެގން.  

މި ނެރ ނ .    ،ނެރ ނ އަމ ރ  އަމ ރެކޭ  ހޫނ   މަޖިލ ހ ަގއި ސ ދާ  ޤާނޫނ އަސާސ މި  ނެރ ނ   އަމ ރ   މަޖިލ ހާ މި  މި    ން 

 . ..ދާއިރާެގ މެންބަރ . ދަންނަާވން އޮތް ވާހަކައަޅ ަގނޑަކ  ކާށިދޫ . ންނޭމަތިކޮށްފައިވާ ބާރާއި އައ ރަދ ެގ މަތ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އަރ ވަނ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި

 މިހާރ  ވަގ ތ  ހަމަވެއްޖެ.   ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ށް.ޢަލ  ޙ ސައިނަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލ  ޙ ސައިން ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ޖޭ.ެއސް.ސ  ހިމެނިފައިވާ ޮގތް ނ ަވތަ   ،ކ ރ މަށް ޓަކައިމިކަން ިއޞްލާޙ   ،ކ  ޔަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ! މި

ޮގތަށް ހ ށަހެޅެމ ން އެއް  ހަމަ ސ ރ ސް  ނަށްތަ  ޮގތް އިޞްލާޙ  ކ ރ މަށް ޓަކައި މި  ލާފައިވާއި ކޮޕްޕޮޒިޝަން ނ ވަތަ އެކ ލަވަ

ކަމަކ  ޯގސްކޮށް ޮއތް  ތެރިޞްދާ ސ ރ ސްެގ ތެރެއިން ހ ށަހެޅިފައިވާ ހ ށަހެޅ މެއް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އިޚ ލާ   މި

ިއ  ލާފައިނައްތައެކަން ހަނދާން  ވަންދެން ވާހަކަެއއް ދައްކާފައި ވެރިކަމަށް އާދެވ ނ މާ  އަހަރ   7ކަމެއް ކަމަށް ތަކ ރާރ ކޮށް  

ނޫން.   ތިބ މެއް  ދެއްކ   އަހަރ   7ޣާފިލ ކަންމަތ ަގއި  ވާހަކަ.   ،ވަންދެން  ނޫން  ރަނަގޅ   ކޮމްޕޮޒިޝަން  ޖޭ.އެސް.ސ ެގ 

ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން    ،ބ  ނިމެންދެން ދެއްކ ޚާެގ ރިޔާސ  ިއންތ2018ިެގ ފަހ ން އެ ވާހަކަ ދަްއކަން ފެށ .  2012

ވެރިކަމ ެގ ދައ ރ     ،ތެރިކަމަކ ޞް ޮގތް ރަނަގޅެއް ނޫނޭ. އެހެންވ މާ، އިޚ ލާޖޭ.އެސް.ސ  އެކ ލެވިފަިއވާ ރަނަގޅެއް ނޫނޭ.

؟ ެއ ޯގސްމަތ ަގއި ދެމިތިބ ންތޯ  ،މަތ ަގއިވެސް އެ ޯގސްކަން  ވެރިކަން ނިމެންދާއިރ   ،އަހަރ ވެ  4އަހަރ ވެ،    3ދެބައިވެ  

ގައިމ  އިޚ ލާ  ހަމަ  ނޫން  އެެއއް  ަގބޫލ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ   ޯގސްކޮޞްެވސް  އޮތްތެރިކަމަކ .  ބޭނ ންކޮށްެގން    ށް  ކަމެްއ 

ނަަގމ ންދިޔ މަކ  ނަަގމ ން  ،ދެން އޮތް ދ ވަހެއް ނަާގފައި  ،މާދަމާ ނަާގފައި  ،މިއަދ  ނަާގފައި  ،ސިޔާސ  މަންފާ ނަަގމ ން

  އަޅ ަގނޑަކ  ިމއ  ޖޭ.އެސް.ސ    ،ތެރިކަެމއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ައޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ މި ދައްކަނ ޞްއެއ ކ  އިޚ ލާ

ދ ވަހ ން ފެށިެގން މި ވާހަކަ ދަްއކާ    ަގއި މި ޤާނޫނ އަސާސ  ވ ޖޫދަށް ައއި  2008ލެވިފަިއވާ ޮގތާ ބެހޭ ޮގތ ން  އިލަވައެކ 

ެގ ފަހަކ ންނެއް ނޫން 2012ވާތ . ތަކ ރާރ ކޮށް މި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށ ، އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށ ކ     މ ހަކަށް
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ަގއި ވެސް    11ދެއްކިން.    ަގއި ވެސް މި ވާހަކަ  2010ދެްއކިން.    މި ވާހަކަަގއި ވެސް    2009އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ދައްކަނ  މި  ވެސް  މިއަދ   ދައްކަނ .  އަދިވެސް  އެކ ލަވަ  ، ދެއްކިން.  ނޫނޭ އިޖޭ.އެސް.ސ   ރަނަގޅެއް  ޮގތް  ލެވިފައިވާ 

ޖޭ.ެއސް.ސ ގަ  ރައ ސް  ޕާޓ ެގ  ބޮޑ  ސިޔާސ   އެންމެ  އޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އިންނަވާއިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  ޮގތަށް    އި 

ފޯމިއ ލާ ޖޭ.އެސް.ސ އަށް އެންމެއައޮންނަ  އެއ   އެންމެ  ކ   ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް  ެއއ  ދިވެހި  ޮގތެއް ނޫން.   ރަނަގޅ  

އެބަ ެއއްކިބާވާން  ޖޭ.އެސް.ސ   ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ނ ފޫޒ ން  ނޫން. ސިޔާސ   ޮގތެއް  ރައ ސް   ރަނަގޅ   އިއްޒަތްތެރި   ؛ޖެހޭ. 

މައްސަލައަކ  ބޮޑަށް  ރަ   ، އަޅ ަގނޑ ެގ  ެއއަށްވ ރެ  ނޫން.  އިންނެވ މެއް  އެތާ  ކޮންމެހެން  ރައ ސް  މަޖިލ ހ ެގ  އްޔިތ ންެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޮއތް އެންމެ ބޮޑ  ސިޔާސ  ޕާޓ ެގ ރައ ސް ޖޭ.އެސް.ސ ަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލައަކ 

ފަނޑިޔާރަކ  ިމ    3ދަށ  ކޯޓ ެގ    ،ލަައކ ބޮޑ  މައްސަ  މާ  ން ބޮޑ  މައްސަލަެއއް. އަދި ެއއަށްވ ރެ  އިންނެވ ން. އެއ  މާ

ރައ ސް   އ އްތަމަ  ،ތިއްބަވަނ  ިއއްޒަތްތެރި  ބައްލަވަން.  ަމއްސަލަ  އަޅ ަގނޑ މެން   ؛ފަނޑިޔާރ ެގ ސ ލޫކ   ކިހިނަކ ންތޯ 

ސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ    ،ހައި ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރަކާއި  ،ހ ރި މ ހެއް ަގބޫލ ކ ރާނ  ދަށ  ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރަކާއިސަލާމަތް ބ އްދި

އ އްތަމަކޮން ތިބެެގން  ޮގސް  ފަނޑިޔާރަކާ  ބަލަން  މެވެސް  މައްސަލަ  ހިނާގނެ ؟ފަނޑިޔާރ ެގ ސ ލޫކ   ކިހިނެއް    މިއ  

އް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސ އަށް  ވެފަިއވާ މޮޑެލެމިއ  ޙަޤ ޤަތ ަގއި ޓެސްޓ ކ ރެވި ފެއިލް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް؟ ކަމެއްތޯ

.އެސް.ސ އަށް ހާޒިރ ކ ރެވ ނ  ދ ވަހެއްަގއި އަޅ ަގނޑ  ޮއންނާނެ މި ވާހަކަ ބ ނެފައި   ޖޭޔަެގނެވިފައި މި އޮތ . އަޅ ަގނޑ  ތި

ލެވިފައިވާ ޮގތ ން މިހާރ  ކ ރެވެނ  ހަމައެކަނި އިއެއް މަސައްކަތެއް ނ ކ ރާނޭ ޖޭ.އެސް.ސ  އެކ ލަވަ އޮންނާނ . މި ފޯމިއ ލާ

 ،ކ ރ މޭ. އެްއޮގތަކަށްެވސް އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ  ފަނޑިޔާރ ން ކޮންޓްރޯލް  އިކަމެކޭ. އެއ  ފަނޑިޔާރ ން ތަޅ އަޅ ވަ  އެންމެ

ކޮށްެގން ެގންގ ޅޭ ވާހަކައެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ެއ  މިހާރ  މި އޮތް ޖޭ.އެސް.ސ ން ހ ރިހާ ފަނޑިޔާރ ން ކޮންޓްރޯލް

އެްއކިބާވެފަިއ   ސިޔާސ  ނ ފޫޒ ން  ،އޮތޭ. ޖޭ.އެސް.ސ  އޮންނަންވ  ސިޔާސ  ވަކިތަކ ން ެއއްކިބާވެ  ފ ރ ޞަތ  ބޮޑ ތަނ ން އެބަ

މ ސްތަޤިއްލ  ކޮމިޝަނެއް ޮގތ ަގިއ ޖޭ.އެސް.ސ  އޮންނަންވ . މި މޮޑެލް ަމސައްކަތެއް ނ ކ ރި ސައ ތ     ،އޮންނަ މިނިވަން

އެމެރިކާެގ އޮފް  ޔ ނައިޓެޑް ސްޓޭޓް  މޮޑެލް  މި  މޮޑެލް   އެފްރިކާަގއި.  މި  ނ ކ ރި.  މަސައްކަތެއް  ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓ ަގއި 

އޮންނާނ ނ ކޮށްެގންމަސައްކަތް މ ހ ން  އެ  މިހާރ   ވެސް  ސްޓޭޓ ަގިއ  ފްލޮރިޑާ  ޙަޤ ޤަތ ަގިއ  ޖޭ.އެސް.ސ    ، 

ލެވިފަިއވާ ޮގތް އޮންނާނ  ބަދަލ ކޮށްފަ. އެތާކ  ފަނޑިޔާރ ން ނ ތިބޭނެ މިހާރަކ . އެތާނަގއި ސިޔާސ  މ ހ ން އިއެކ ލަވަ

ސިޔާސ  މ ހ ން ޖޭ.އެސް.ސ ަގިއ    ،ަގކ ރަނ ނ ތިބޭނެ މިހާރަކ . އެހެންވ މާ، އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަ

ތިބެެގންތިބެެގން ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި  ފަނޑިޔާރ ން  ސ ވާލަކ ނ ވާނޭ.  އ ފެދޭ  ދެން  އެހެންނަމަވެސް،  ކިހިނެއްތޯ    ،ނ ވާނޭ. 

ަގިއ  ކ ރާނެ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ވާހަކަދައްކަިއެގން ނިންމަންވ  އިނޭގތޯ. ހަމަ ޙަޤ ޤަތ   އެކަން؟ ކ ރާނ   މިކަން

ވެސް އެ ކޮމްޕޮޒިޝަނާ ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި މަޝްވަރާކ ރަންވ . ރައްޔިތ ންނާ މަޝްވަރާކ ރަންވ .  

ރަނަގޅ  ޮގތަކ . ކިހިނެއްތޯ    މ  ހޮޓާތަކ ަގއި މަޝްވަރާކ ރަންވ . ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންވ  ކޮބައިތޯ އެންމެ ންއާ
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 އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  އެންމެ؟ ކިހިނެއްތޯ ވާނ ؟ ލ މައިިވފައިވާ ޮގތަށް ޖޭ.އެސް.ސ  ެއކ ލަވަ ލެއިވާނ  އޭ.ސ .ސ  ެއކ ލަވަ 

އެކ ލަވަ  ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް  ެއކ ލަވަ އިރަނަގޅ ވާނެހެން.  ޖޭ.އެސް.ސ   ޮގތަށް  ވާނ އި ލާ  ކިހިނެއްތޯ  ހަމަ  ؟ ލ މަ 

ންނާނެ އޭރަކ ންނެއް. ހަމަ ރަނަގޅ ވާނެ  ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއންމެ ބޮޑ  ސިޔާސ  ޕާޓ ެގ ރައ ސެއް އެތާކ  ނ   ގައިމ 

،  ައޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  މިހާރ  މި ރާއްޖޭަގއި މަދެއްނ ވާނެހެން ހަމަ ފަހ ރ ވެރިކަމާ އެކ ަގއި ؟ނޫންތޯ. ކިހިނެއްތޯ ވާނ 

  ނަށް އަބ ރ ވެރިކަމާ އެކ ަގއި ރިޓަޔަރކ ރަްއވާފައި ތިބި ފަނޑިޔާރ ން ވެސް މަދެއް ނ ވާނެ ކަންނޭނެގ. އެ ބޭފ ޅ ން އެތަ

ވާނ  ކިހިނެއްތޯ  ތިބޭނެ ؟ ލ ން  ޤައ މ ަގއި  މި  އެޮގތަށް  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  ހ ވަނ   އަޅ ަގނޑަށް  ރަނަގޅ ވާނެހެން  ހަމަ 

ތިބި   ެގސްޓޭޓްސްމަނ ން އ ޅ ްއވާފައި  މަޤާމ ތަކ ަގއި  އެކި  އަދި  ކޮށްފައި  އެްއޗެހި  މިނިސްޓަރ ކަމާ  ކ ރ ަގއި  ޮގތ ަގއި 

ނ ަވތަ ރިޓަޔަރކ ރަްއވާފައި ތިބި    ،ދެއްވާފައި ތިބި ބޭފ ޅ ންޑަިއެގން ިއސްތިއ ފާޝަރަފ ވެރިކަމާ ެއކ ަގއި ހަމަ ވަކިވެވަ 

ައޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  ހަމަ ރަނަގޅ ވާނެހެން. ؟ ބޭފ ޅ ން ތިއްބަވާނެ. ކިހިނެއްތޯ ވާނ  އެ ބޭފ ޅ ން ޖޭ.ެއސް.ސ އަށް ލ މަ

އިހަކަށްދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  މަގ މަތިން   ؛ރައ ސް   ވެސް ރަނަގޅ ވާނެ. އިްއޒަތްތެރި  ވ ރެ ވެސް ހަމަ ގައިމ   ޮގތަށް  މިހާރ  އޮތް

ތިބި ަވކ ލ ންނާ   އިމި ޤައ މ ަގ  ،ޝަރަފ ވެރިކަމާ އެކ ަގއި އ ޅޭ   އިޤައ މ ަގއި ހަމަ ފަހ ރ ވެރިކަމާމި    ،ދަނިކޮށް ދިމާވި

ޢަލ   ؛ެއއްސިންާގ ފ ންނާބ  އ ސް ވަކ ލަކާ ދިމާވި. އޭނާ އަޅ ަގނޑ  ާގތ ަގއި ބ ނި ވާހަކައެްއޗެހި ަގބޫލ ކ ރާވަރ ެގ ބޮޑ  

ކ ރ ަގއި އޮތ  ރައ ސް އޮފ ހ ެގ ދަށ ަގއޭ. އެހެންނަމަވެސް،    ،ކ ރ ަގއި ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޖޭ.އެސް.ސ  އޮންނަނ   !ޙ ސައިނޭ

ވ ރެ މިހާރ  ދެރަވަރ     މިހާރ  މި އޮންނަނ  ދެ ލޯފާމެއްެގ ދަށ ަގއޭ. އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ކ ރިއަށް

ރައްޔިތ ންެގ އަޑ  މިހިރ  މިޮގތަށް. ރައްޔިތ ންެގ ވާހަކަދަްއކަނ  މިޮގތަށް.    ،ދެރަވަރޭ މި ދަންނަވަނ   އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.

  !ައވަހަށް ޖޭ.ެއސް.ސ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރަްއވާށޭ  ،ތެރިކަެމްއ ހ ރިއްޔާ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނ ޞްއެހެންވ މާ، އިޚ ލާ

ޮގތ ން ހާސިލ ކ ރައްވަން ބޭނ ންާވ    ސ  ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަިއެގން ސިޔާސ ސިޔާ  ،މި ޯގސް ކޮމްޕޮޒިޝަން ބޭނ ންކ ރަްއވަިއެގން

ތެރިކަމަކ  ވ  އެންމެ ައވަހަކަށް ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން  ޞްތެރިކަމަކ ، އިޚ ލާޞްިއޚ ލާ  !މަންފާ ހާސިލ ނ ކ ރައްވާށޭ

 ކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙ ކ ރ މޭ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަ  ،ރަނަގޅ ކޮށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނޫން.   ޖަވާބ ދޭކަށް  ކޮންމެހެން  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

  ، ބެހޭ ޮގތ ން ވާހަކަދެކެވ ނ އިރ  ޮގތާ    ނޭލާއިއެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނ އަސާސ  އިޞްލާޙ ކ ރިއިރ ަގއި ޖޭ.ެއސް.ސ  އެކ ލަވަ 

ެއކަން ކ ރެވިދާނެތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް  އަކޮމިޝަންތަކަށް    ކަށް،މިހާރ  މިނިވަން މ އައްސަސާތަ ޮގތަށް  ްއޔަންކ ރާ 

ބޮޑަށް ވިސްނިން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ދެންމެ ތި ފާހަަގކ ރެއްވި ޮގތަށް ސިޔާސ  ނ ފޫޒ  ވަދެދާނެތ ވެ، ދެން މިހެން  

ިމއަށްވ ރެ ރަނަގޅ     ދާނ އ . ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  މިއ  ކަމ މަޤާމ ތަކެއް މި ެގނަހ ރި   ެވއްޖެއްޔާ  ޮގތަކަށް 
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ނައިފަރ    ،ޮގތްތަކެއް ހޯދަންޖެހޭނެ. އެކަން އެޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރެވެންވާނެ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނ 

ސިކ ންތ . ވާހަކަފ ޅ    17މިނެޓާއި    1މަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އޮތ   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާ

 ! ެގންދަވާ ކ ރިއަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ކ ރާ  ޖޭ.އެސް.ސ  އިޞްލާޙ    ،ވާ އިޞްލާޙަކ    މިއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ޤާނޫނ އަސާސ އަށް ހ ށަހަޅާފައި  

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ އިޞްލާޙ   ،އިޞްލާޙ .  ވާހަކައަކ މި  ސަރ ކާރ ން  ެގ  އޭރ ެގ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރި  ،މިއަދ ެގ  އްޔާ 

ަވޑަިއެގން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްަވއިެގން ކ ރަްއވާނެ ކަމަށް  ށް  ކަމަ. ވެރިއްަގއި ތަކ ރާރ ކޮށް ދެްއކެވި ވާހަކަފ ޅެންކެމްޕޭ

މިކަމަށް   ވާއިރ  ވެސް އަހަރ  4ލިބިެގން ކަން ވިދާޅ ވި ވާހަކަފ ޅ . އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނ  ވެރި

މި އިޞްލާޙ  މި ހ ށަހެޅ އްވ .   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެވަނަ ފަހަރަށްމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  ތަން. އަނެްއކާ    ވެސް ނ ލާއި  ބަލަ

މިތާނަގއި ނެތް އެމް.ޑ .ޕ އަށް    ،ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރާއިރ  މިއަދ  މި އިޞްލާޙަށް އަޅ    ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަކ ރަން

. މިއ  މި ބޭފ ޅ ން މި ކަންތައްތަްއ އިތ ަގއި މަނިކިފާނ  ފިޔަވަސަަގންނަާވ އެންމެ ބޭފ ޅެއް ވެސް ރިޔާއި ނިސްބަތްވެަވޑަ

ދޫ އޮތ ތ ވެ  ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސްކޮށްދޭކަން މިކަމ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ދޭހަހ ރި ޝައ ޤ ވެރިކ ރަން  

ވަނ  ރައްޔިތ ންެގ ވޯޓ  ހޯދ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި. ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރަން    ދެއް އ ބޭނ ންހާ އެއްޗެއް ބ ނަނ . ބޭނ ންހާ ވަ

 ؛ހާއަށްފަނޑިޔާރ ެގތަކަށް އިންތި  ،ންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނ ނަމ ަގއި އެމް.ޑ .ޕ އަކ . އެހެ  ،އައި ބަެއއް

މިހާވަރަށް   ސަރ ކާރެއް.  ފޯރ ވި  ނ ފޫޒ   ފަނޑިޔާރ ެގތަކަށް  މިހާވަރަށް  ނ ދެކޭނެ  ެވސް  ތާރ ޚ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވެރިކަން ފޯރ ވި  ނ ފޫޒ   ޕާޓ ެއއްފަނޑިޔާރ ެގތަކަށް  ފަނޑިޔާރ   ،ކ ރި  ނ ފޫމިހާވަރަށް  ފޯރ ިވ ޒ ެގތަކަށް   

ަގނޑ މެން ނ ދެކެން އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. މި މައ ޟޫޢ ަގއި ަވރަށް ިގނަ ވާހަކަ ދަްއކަން ޅ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއއް އަ

މި ވާހަކަ ދެކެޭވކަށް ނެތް. ރަނަގޅ  ނިޔަތެއް އޮތިއްޔާ    . އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑަށް އެންމެ މިނެޓެއް ޮއތ މާވޭބޭނ ން

 ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ހ ށަހަޅ އްވާފަިއ އޮތް ހ ށަހެޅ މަށް ތާއ ދ ކ ރައްަވއިެގން މި ިއޞްލާޙ  މި މަހިބަ

 އަޙްމަދ  ޠާރިޤްެގ   ތެރި މެންބަރ ތްމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ  ، މި އިޞްލާޙ ަގއި  ،ތަނ ން ފާސްކ ރަންވ . މި ހ ށަހެޅ އްވ މ ަގއި 

ނިޔަތެްއ   ހެޔޮ  ނިޔަތެއް،  ރަނަގޅ   ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަެމއް  ހަމަ އެއްވެސް  ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ  މި އިޞްލާޙ ަގއި 

އެމް.ޑ .ޕ    ؛ދޭތެރޭގައި  ރައްޔިތ ންނާ އިޞްލާޙަށް  މި  އޮތިއްޔާ  ނިޔަތެއް  ރަނަގޅ   އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ 

މަޖިލ  ؟ކ އްކ ރަންތޯ އިއްޒަތްމި  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ ހ ެގ  ވޯޓ ދެއްވ ަމކ   މެންބަރ ން  ކަމ ަގިއ    އެދޭ  ަވރަށް  ތެރި  ކަމެއް 

 .  ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަންވިނިންމާލަން. ދެއް ކޮޅ ދަންނަވަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރަށް ބަެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރ ފް. އިއްޒަތްތެރި މެންދާއިރާ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މަޑ އްވަރ 

 ސިކ ންތ . 26މިނެޓާއި  2މި އޮތ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރ ފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރި

ތަކ ރާރ ކޮށް މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ    ، ހަމަލާއިރ އި ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ބިލަށް ވާހަކަދަްއކަޔާ ޝ ކ ރިއް

ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމ ން އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ދަންނަވާލަން ކއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި ިއޞްލާޙަށް ތާއ ދ  

އިޚ ލާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ބޭނ ން ތެދ ވެރިކަމާއި  ކ ރަނ   މި  ރަނަގޅަށް  އެ  ތެރިކަމާޞްމަސައްކަތް  ޖޭ.އެސް.ސ   ކ ަގއި 

އިތ ރ    ތަކ ެގ ތެރެއަށްފޯމްކޮށްފައި ރާއްޖެއަށް ޢަދ ލ ވެރިކަމ ެގ ރަނަގޅ  ނިޒާމެްއ ެގނައ މަށް ޓަކައި ކ ރެވޭ ަމސައްކަތްރި

އެހެންނަމަވެސް އިތ ރ ކ ރ މަށް.  މި  ބޮޅެއް  ފެނިެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައ ސް،  ކޮންމެ    ، މިއިންދަނ   އިްއޒަތްތެރި 

ސަރ  ތެރެއަށް  ނ ފޫޒ   ކާކަމެއްެގ  ވަދެެގންރ ެގ  ެއއްވެ   ،އިންތިހާއަށް  ބޭނ ންާވ  ކ ރަން ކ ރަން  ރަނަގޅަށް  ކަމެއް  ސް 

ެގ ހ މި މަޖިލ   ،ނޭފެނަށް އެބަ  ތަން. އަޅ ަގނޑ މެން  ދާބޭނ ންވާ ކަމެއް ވެސް ނ ކ ރެޭވނެ ހ ރިހާ މަެގއް ކޮށަިއެގން ކ ރިއަށް

ސާފ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިހާރ   ވެސް  ނަޝ   ،ތެރޭަގއި  ވ ޖޫދެއްމި  ދެއްރައ ސް  މިތާކ   ނ ވޭ.    ހާރ  

ދަނ    ން މިރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި ހ ރިހާ ކަމެއް، ހ ރިހާ ކޮންޓްރޯލެއް ނެގ މަށްފަހ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ 

  ، ޮގތަކ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ވާ  ކ ރަނ  ސަރ ކާރ ން. މިހެން ކ ރ މަ މިޙަޤ ޤަތ ަގިއ މިއަދ  ކޮންޓްރޯލްއެސް.ސ  ވެސް  ޖޭ.

  ކ ަގއިރަްއޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް އިންތިހާއަށް ޖޭ.އެސް.ސ ެގ މައްސަލަތަ ، ފ  ލިބ މ ަގއި ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކާއިއިންސާ

މިއަދަކ     ނެއްއެމް.ޑ .ޕ ައކ ން  ،މިއަދަކ ނެއް  މިއަދ  އެބަ އޮތް. އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް ނ ފެނޭ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަކ ން

މަސަްއކަތް ތަނެއް.އިޞްލާޙަށް  ފެންނަނ   ކ ރާ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަނޑައެޅިެގން   ހަމަ 

ަގއި ތިއްބެިވ  ހ ާވ ޮގތަށް ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރ މަށް މި މަޖިލ ަގންނަހަމަޖެހިވަޑައިމަނިކ ފާނ  ހިތްޕ ޅ   މަދަދ ވެރިކަމާއި އެ

މަޖިލ ހ  އެމް.ޑ .ޕ  ރައްޔިތ ންެގ  ޚާއްޞަކޮށް  މެންބަރ ން،  ބޭފ ޅ ން  ެގ  ކ ރަެގ  މަސައްކަތް  ތަން.   ެގންދަވާ   ްއވަމ ންެއ 

  ވެސް  ނަތ ޖާއަކަށް. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ކ ރ ަގއި  ލިބ ނ ެއ    ށްޢާޡިމަކ ރ ެގ ޕ .ޖ  ލ ޑަރ     ،އަޅ ަގނޑ  ހައިރާނެއްނ ވޭ

މް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް  ކަން. ިއބްރާހ ށްސަރ ކާރ  ބޭނ ންވާ ޮގތަ ނިމިެގންދާނ   ންންމެ ހ ށަހެޅ މެއް ދެތަނަށް ހ ށަހަޅާ ކޮ  މި

ރާ ބޭފ ޅެއް އިމްތިޔާޒ  ފަހ މ އަކ . އަޅ ަގނޑަށް ޔަގ ން  ކ އަޅ ަގނޑ  ތާއ ދ   ،ބޭނ ންވާ ޮގތަށްކަން. އަޅ ަގނޑަށް ޔަގ ން 

ށް މިއަދ  ހ ރިހާ ކަމަކަށް  އަހާން އިންތިރ ސަރ ކާ  ،ނ ހޮވޭނެކަން. ެއއ  މި މަޖިލިސްަގިއ މިއަދ  ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންނާއި

ދަނ  މި ރާއްޖޭަގިއ އޮތް ޑިމޮކްރެޓިކް ހ ރިހާ    ކ ރަމ ން މިން މަސައްކަތް ނ ފޫޒ  ފޯރ ަވއިެގ  އަށް ވެސް ތެރެެގ  އެމް.ޑ .ޕ 

ހަލާކ ކޮށްލާ ކޮންޓްރޯލް   ، އި ފަވެލިއ ސްއެްއ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ތެރެއިން  ިއމްތިޔާޒ ތަކ ެގ  ނ ފޫޒާއި  ކ ރ މަށް. ކަނޑަެއޅިެގން 
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ތާރ  ހ ރިހާ ދ މ ޚްޚ ވެރިކަމ ަގއި ރާއްޖޭަގިއ އޮތް  އ ސް މައ މޫނ ެގ  ރަދަނ .    ށް ފެންނަމ ން މިން އަޅ ަގނޑ މެންނައެކަ

ދޭތެރޭަގިއ    މި ޖޭ.އެސް.ސ ައށް ެގންނަ ބަދަލާ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައ ސްިމއަދ  ރާއްޖެއިން އެބަ ފެންނަމ ންދޭ.  ސިފައެއް  

ދަނ  ހަމަ އިޚ ލާޞްތެރިކަމެއް   މި ބ ހ ތާނ  ވާހަކަތައް ނ ވަތަ ެއކިެއކި ބަހަނާތައް ދައްކަމ ން މި  ،އެމް.ޑ .ޕ ން މިކަމަށް

ނެތ މަ ެވސް  ތެރޭަގއި  އެމް.ޑ .ޕ ެގ  ެވސް،  ތެރޭަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  ވަރަކަށް  އެހެންއެްއވެސް  އަޅ ަގނޑ   ނޫން.  ނަމަ 

ިމއަށް ވަކާލާތ ކޮށްެގން ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންވާނެ ބަދަލެއް ވަޢ ދ ވ     އި،މިއަދ  މި ހޯލް ހ ސްކޮށް ނ ބާއްވަ ،  ދަންނަވާނ 

މި ކަންކަމަކަށް   ،ދަންނަވަންޖެހެނ ކ   އެޔާކ ރައްވާނެ ކަމަށް. އެކަަމކ  އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަމަސައްކަތްެގންނަން  ޮގތަށް  

ަގނޑ  ވަރަށް  ޅ ކ ރާ ތަނެއް ނ ފެނޭ. އައެމް.ޑ .ޕ  އަކ ން ވެސް މަސައްކަތް  ،ެގންނާކަށް މިއަދަކ  ސަރ ކާރަކ ން ވެސްލ ބަދަ

އޮތް ބޮޑ  މަޖިލ ހ ަގއި މިއަދ  ހިނަގމ ންދާއިރ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ އެންމެ ބޭފ ޅަކ  މަނިކ ފާނ  ނޫނ  ނެތް.    ކަންބޮޑ ޭވ މިއަދ  މި

 ޖ  ްގރޫޕ .ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ޕ  އިވަ ފިޔަ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ރައިއިނގ  ،ންނެވ ދެން މި ވަގ ތ  ެއ ަވޑަިއެގ

 މި މަޖިލސް ހިންަގންވ ނޫންތޯ. އެކަން ނ ކޮށް ފ ރަތަމަ ؟ކޮބައިތޯ ؟އެއް ބާްއވަިއެގން ކ އްތޯ ކ ރަނ  މި ަގޑ ަގއިމ ޓ ން

މި ހިތާމަކ ރާ މަންޒަރެއް އިއްޒަތްތެރި  މަންޒަރަކ  ވަރަށް  ފެނ ނ     އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،މި ފެނ ނ ަގއި  ޖ  ްގރޫޕ .މަޖިލިސް ޕ 

ޕޭކޮށްެގންރައ  ރައްޔިތ ން  މިއ   ފައިސާ   ،މ ސާރަދ ެގން  ،ސް.  ޓެކްސް  ތަނ ގެ    އިން ރަްއޔިތ ންެގ  މި  ތަނެއް.  ހިންާގ 

 ކަމަކ ނ ދޭ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  މާއިޔަކަންތައްތައް ިމޮގތަށް ދި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . އެއްނިޒާމ  މަްއސަލަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ ،!  ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، މަޑ ކޮށްލައްވާއި

 

 މ  މައްސަލަ( )ނިޒާ

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ތަނަށް   ދިޔައިރ  ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި ަގޑިއިރ  މަޖިލިސް ހިނަގމ ން  24މިތާނަގއި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

. ވޯޓެއް  ނ ަގންނަވާއްމި ބޭފ ޅ ން ވަޑައެ   ،ނ ަގންނަވާ. ރަްއޔިތ ންނަށް ފައިދާވާ އެތައް ބިލަކަށް ވޯޓަށް އަހާއިރ އްވަޑައެ

އަންނަނ .  މި ތިބ . ނިމިއްޖެ. މި    ބައްދަލ ވ ެމއްަގއި  ގެ ްގރޫޕ ޕ .ޖ     ، މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ ނ ދެއްވާ. އެހެންވ މާ،  

 ދިާމވ .  ަގޑިއާސައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   އިލައްވާ! ނިންމަވަ  ވާހަކަފ ޅ   ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރ ފް  ޑ އްވަރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މަ
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރ ފް ދަމްއާ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރ 

ދަނ  ސަރ ކާރ ެގ ނ ފޫޒ  ހ ރި މިންވަރ  އިނޭގތޯ. އެ ވިދާޅ ވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރ މ ަގއި އިްއޒަތްތެރި    ފެނިެގން މި  އާދެ!

ނެރ މަށް ާގށޭ. ހިންގައިެގން ނަތ ޖާ  އްޔާ ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ  މި މަޖިލިސް ހިންރައ ސް، އިޚ ލާޞްތެރި ކަެމއް ވެއްޖެ 

 ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ  !ކ ރައްވާށޭމަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މިލަންދޫ  ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -6.2  ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި އެނބ ރިލަނ އާދެ!    -{ 6.2} 

ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ރިޟާ ޢަލ  މެދ )  6/ 2013ާގނޫނ   އަދި  ާގނޫނ   ކ ދި  ިވޔަފާރ ެގ  ށް  (އަފަންތ ެގ 

ަގޑިއިރ ެގ    4ޖ މ ލަ    މަށް. މި ބިލަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާޔ ކ ރިއަށް ެގންދި  ެގ ބަހ ސްެގނައ މ ެގ ބިލ ޞްލާޙ އި

  3މިނެޓާިއ    33ަގޑިއިރާިއ    1އަށް  ސިކ ންތ . އެއ  އެމް.ޑ .ޕ   18މިނެޓާއި    43ަގޑިިއރާއި    1ތެރެއިން ބާކ  އޮތ   

 5ށް  އަސިކ ންތ . ޕ .އެން.ސ    47ޓާިއ  ނެމި  14ށް  ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރ  ޕާޓ އަ  59ިމނެޓާއި    20ށް  ސިކ ންތ . ޕ .ޕ .އެމަ

ސިކ ންތ . އާދެ!  43މިނެޓާއި  12އަށް ސިކ ންތ . އެމް.ޑ .އޭ   47މިނެޓާއި  14އަށް ސިކ ންތ . އެމް.ެއން.ޕ  3މިނެޓާއި 

ވާހަކަފ ޅ  ބިލަށް  އެދިވަޑަިއަގތ މި  ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  އެދެން.  ދައްކަަވން  ން 

 .އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އިނގ ރަިއދޫ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ސަރ ކާރ  (  ... )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ފަންތި  ްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ކ ދި މެދ ޝ ކ ރިއްޔާ އި

މެދ  އަދި  ކ ދި  ވިޔަފާރިއާ  ފަރާތ ން  ދާއި  ފަންތ ެގ  މިލަންދޫ  ބިލ   މެރާގ ޅޭ  އިއްޒަތްތެރި  ރިޟާ  ންެގ  ޢަލ   ބަރ  

އި ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ރައ ސްހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާތ   ެގނެސް، ެގާގނޫނ ތަކަށް   ؛އްޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ ތައް  ންނަންޖެހޭ 

ކ ރެިވ  ގ ތަސްދ   ،އްޖޭެގ އެންމެހައި ރަްއޔިތ ންނަށް ކަންކަމ ަގއި ފަސޭހަވާނެ ޮގތްތައް އެ ާގނޫނ ން ކަނޑައެޅި ރާދިވެހި

 ،ހިސާބަށް ފޯރ ކޮށްދިނ ން އެއ   ޔިތ ންނާވ ޒާރާތަކ ަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން އެ ާގނޫނ ެގ ފ ރިހަމަކަން ރައް  މަށްފަހ ،ޔ ދި

ާގނޫނ ތައް އެބަ ހެދޭ. ާގނޫނ ތައް ހެދ މަށްފަހ    ؛ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގިއ އެބަ ޖެހޭ ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ނޫނެއް ހަދާފައި . ާގއޭކ ރެވޭނެ ޮގތެއް އެބަ ކަނޑައެޅެންޖެހެރެގިއ ލޭޓް  ،ޖެހެނ އެ ާގނޫނ ން އަނެއްކާވެސް ދަންނަވާލަން

 ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެކިެގން ވެސް، ބެލިެގން  ހިސާބ ން ނިމ ނ   ކޮށްފައި ދޫކޮށްލިޔަކަސް އަދި މިކަން އެގ ދ ސްއަދި ތަ
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ދެން ދިމާވާ ނ ކ ރ މ ން  ޢަމަލ ށް  ޗަ، އެ ާގނޫނ ެގ މައް މެވެާގނޫނ  އޮ  ؛ންއެ ކަންކަމ   .ނ ވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްވެސް  

ިމ    ،އަޅ ަގނޑ ެމން މިއަދ  މި މާލޭަގއި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް   .ިގނަ ޮގންޖެހ ންތައް ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ ދިމާވޭ  ވަރަށް

ވިޔަފާރިތައް ކ ރަނ  ކޮން ބައެްއކަން.    ،މާލޭ ސިޓ ަގއި ހަނި ޯގޅިތަކ ން ދަތ ރ ކޮށްލާއިރ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް ފެނިެގންދާނެ

ާވހަކަ. މިއަދ  ވެސް ހަމަ އެކ  ވޯރާ އޭރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދެއް މާލޭ   ރާއްޖޭެގ  ބ ދައިން މި  ވިޔަފާރިވެރިންެގ 

ބޭރ  މ ހ ންެގ ވާހަކަދެއްކ މާ    ދެން މި ިވޔަފާރިތަކާއި   ، ސިޓ ަގއި ެއ ިވޔަފާރިކ ރަމ ން އެބަދޭ. ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން އޮތ 

ފ ރައެްއެގ ރައްޔިތ ން އެބަ ދައްކާ މި މ ހ ންެގ ވާހަކަ.    ހ ރިހާ  ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ން ެވސް، ޒ ވާނ ން ވެސް

ރަނަގޅ  ޤައ މެއް  އިޚ ލާޞްތެރިކަމާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގިއ،  ތެދ ވެރި  ވަންޏާ  ޮގތ ަގއި،  ކަމަށް  ެގންދާ    ެއކ  

ބަ ނ ކ ންނަންޖެހޭ.  އޮތް ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ޤައ މ  ބިނާކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޒިންމާެއއް ެވސް އެބަ

  ، އެކ ަގއި  މި ކަންކަމެއް ނ ވާނެ. ވިޔަފާރިއަކ  ފަސޭހަކަމާ  ،ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާެގން އ ޅެންއި ޒ ވާނ ން އެބަ މަސައްކަތާ 

ފަސޭހަކަމާ ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ކަންކަމަކ   ކ ރާ  ދައ ލަތ ން  ކަންކަ  ދިވެހި  ކ ރެވޭނެ  އެބަ  މ ެގއެކ   ޖެހޭ   ޮގތ ަގއި 

އެ  ފައިދޮށ ން ވިސްނަން.  ދާ  ކެްއެގ  ފައިދޮށ ން  ރައ ސް.  ޔ  ދިއަނެްއކެ  އިއްޒަތްތެރި  ެގންނަންޖެހޭ  އެބަ  ހ އްޓ މަކަށް  ން 

ޖެހޭ. ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރ މަށްފަހ  ނ ެވެގން ދެން   ާގނޫނ ތަކ ަގއި ކަނޑަެއޅިފައި ހ ންނަ މ އްދަތ ތަކަށް ޖަވާބ ދާރ ވާން އެބަ

ެގ ފައިދޮށ ން އާދޭސްކޮށް، ދެން ހ ންނަ މ ހާެގ ފައިދޮށ ން އާދޭސްކޮށް، ދެން ައޅ ަގނޑ މެން  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގ ޅައި 

ތަން އަދިވެސް ފެންނަނ  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ެއއ  އަދި ޤައ މ  ހިންެގނ ކ  ެވސް   ހ ންނަ މ ހާެގ ފައިދޮށ ން އާދޭސްކ ރާ

ވަރަށް ިގނަ ޝަކ ވާ ރަްއޔިތ ން އެބަ  ؛ތަން  ޤައ މ  ހިނަގނ ކ  ވެސް ނޫން. މިއަދ  ވެސް އެ ކަންކަން އެހެން ވާ  ،ނޫން

ޤައ މެްއެގ އިޤ ތިޞާދ  ބިނާކ ރާ އެންމެ މައިަގނޑ   ،ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިއަށް މެދ  ،ކ ރަމ ންދޭ އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ކ ދި

 ،ނ ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިއެއް ހޯދަން ލޯ  މެދ   ،އެ ޤައ މ ތަކ ަގިއ ހ ންނަ ބޭންކ ތައް އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ކ ދި  ،އެއް ތަނަކ 

ށް ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ   އަމިއަދ  މި ެގންނަ ާގނޫނަށް ފ ރިހަމަ  ، ބޭންކ ތަކ ެގ ާގނޫނ ތަްއ ބަދަލ ކޮށްެގން މެނ ވ 

 އިތ ރަށް ކ ރިއަރަން ބޭނ ންވ މާ  ،ހިންަގން  ،ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން. މިއިން ކޮންމެ ކަންމަތ  ފިހާރައެއް ލާރިޔަކަށް ބޭނ ންވ މާ

އ ސޫލ ތައް ހ ންނަ ޮގތ ން ެއއްކަލަ     ބޭންކަކަށް. އެ ބޭންކ ެގ ާގނޫނ ތަކާިއ، ަގާވއިދ ތަކާިއ، ހަމަތަކާއި މި ވަންނަންޖެހެނ 

މ ެގ ެއއްެވސް ބާރެއް ނޯވޭ. އެހެންވ މާ،  ޔ ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިެވރި މ ހާއަށް އެ ބޭންކާ ހިސާބަށް ހިނަގއިލާފަިއ ދި  މެދ ،  ކ ދި

އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަފެނ މ ަގއި އިްއޒަތްތެރި    ،ށް ަމގ ފަހިކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިއަ  މި  ،ފ ރަތަމަ ކަމަކ 

ކަމަކަށެއް އަޅ ަގނޑ     ރައ ސް، ބޭންކާ ބެހޭ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ނ ކޮށެއް މި ބިލ ތަކަށް އިތ ރ  ފ ރިހަމަކަމެއް ައންނާނެ

އެ    ،ތަޞަްއވ ރެްއ ކ ރަހައި ،   ޚިޔާލ ކޮށް ކަެމއް ކ ރ މަށް މ ހަކ    ،ނ ދެކެން އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. މިހެން މި ދަންނަވަނ 

ނިންމ މަށްފަހ  ދެން ދާން އޮތް ތަންތަނ ެގ ަގވާއިދ ތަކާއި ހަމަތައް ހ ންނަ    އި ތަޞައްވ ރ ެގ މަްއޗަށް އެ މ ހާ ކަނޑަައޅަ

ކެއްަގިއ  ޮގތ ން އެ މ ހާއަކަށް ބަިއވެރިެއއް ނ ެވވޭ. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި އާދޭސް ވެސް ކ ރޭ އެބަ. ކޮންމެ ބޭން
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ފައިދާވާއިރ ަގއި    މިލިއަން ރ ފިޔާެގ ފައިދާ. ދިވެހިންެގ ބޭންކ  އޮންނަނ .  800މިލިައން ފައިދާ.    700  ކ އާޓަރ ނިމޭއިރ 

ކޮންމެވެސް ވިޔަފާރިއެއް ވެސް ކޮށްެގން ކަންނޭނެގ އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  އެ ފައިދާ އެ ވަނ . އެ ފައިސާއަކ  ބޭންކ ަގިއ  

އެ ބޭންކަށް ވެސް  ،  ނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން. އިތ ރަށް ިވޔަފާރި ފ ޅާކޮށްޖަމާކޮށްފައި ހ ން

ތެރެއަށް    ެގއެ ބޭންކ ެއކ ަގއި    އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލ އިފަސޭހަކަމާ  ،އާމްދަނ  ލިބޭ ޮގތަށް

ން ކަންނޭނެގ ައޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  މ ެގ ބޭނ މަކ   ޔ ދިއިއ މ ެގ ވަޒ ފާތައް އިތ ރ ެވ، ކ ރިއަރަވަދެެގން ިވޔަފާރިކޮށްެގން ޤަ

ިގނަ   ވަރަށް  ދާއިރާަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ  ދެން  ބޭނ ން،  ދަންނަވާލަން  ތަކ ރާރ ކޮށް  ައޅ ަގނޑ   ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި 

ފޫޓ     150ފޫޓ  ސަފާރ  ބަނދެ،    120  ،ފޫޓ    100އް.  ެގން ދިރިއ ޅޭ ދާިއރާއެބޮއި ރައްޔިތ ންނަކ  ވަޑާންކޮށްެގން ކަިއެގން

މިހެން އ ޅޭ ބައެއް. އެ މ ހ ންެގ ވިޔަފާރިައކ  ދޯނި ބަނ ން. އެ ދޯނި އެ   ،ސަފާރ  ބަނދެ، ޑައިވިންގ ދޯނި ބަނދެ

ނ މަށްފަހ   ކޮންޓްރެކްޓް ދިނ މާ އެ ބަނދެވެނ . އެ ބަ  ިވޔަފާރިކ ރާ މ ހެއްބަންނަނ  ކޮންމެވެސް ރިސޯޓ  އޯނަރެއް ނ ވަތަ  

މިލިއަން ރ ފިޔާކަން. އެ ކޮންޓްރެކްޓް ހިފައިެގން އެ މ ހާއަށް   15މިލިއަން ރ ފިޔާކަން ނ ވަތަ    10ނޭގ މިއ   އެ  އެބަ

އެ އާމްދަނ  ހޯދައިެގން އަނެއްކާ ލޯނަކަށް   ؛. އަދި އެ މ ހާ އެ ލާރި ޖަމާހަމައެއް ނޯވޭ މިތާކ   ، ބޭންކަށް ވަދެވޭނެ ޮގތެއް

މިއެދ ނ މާ އެ ލޯނ    ނޯވޭ  މ ހާއަކަށް  އެ  ފ ރ ޞަތެއް ވެސް  ދަތި    ލިބޭ  ލ ަގއި ވިޔަފާރިކ ރާ ހާޤައ މަކ ެއއް. ވަރަށް 

ހ ރި ކ ރިމަތިވެފައި ޤައ މ ަގއި.    މަށް ހ ރަސްތަކެއް އެބަޔ ދި އިމ ހ ންނަށް ބޭންކ ެގ ކަންތައްތައް ހ ންނަ ޮގތ ން ކ ރިއަރަ

އަދި އެ    އި،ލަތ ެގ މ އަްއސަސާތަކާއި، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހާއަދި ދައ   އި،ޮގތ ަގއި ބޭންކާ   މި ހ ރިހާ ހ ރަސްތަކެއް ރ ތި

ކަންކަމެއް  ވިޔަފާރިކ ރާ ސެކްޓަރތަކ ެގ   ހ ރިހާ  މި  މަޝްވަރާެގ އ ސޫލ ން  ހޯދައިެގން  ނޫނިއްޔާ ހަބަސް    އްލ ކޮށްެގން 

ބައެއް ވެސް ނ ލިބޭނެ. ވިޔަފާރިެއއް ޭއެގ ލާ  ޮގތ ގައި  ނ ދާނެ. އަދި ޤައ މަކަށް ވެސް ފ ރިހަމަވިޔަފާރިެއއް ކ ރިއަރަެއއް

 ިވޔަފާރިއަކ  ފަސޭހަކަމާ  ،. އެހެންވ މާ، ވިޔަފާރިތައް ފ ޅާކޮށްފައިދޭ ދައ ލަތަކަށް ޓެކްސް ލިބިެގނެއް ނ ކ ރ މަ ނޫނިއްޔާ

ަގނޑ މެން  ސިކ ނޑ ަގއި ބ ރަެއއް ނެތި އެ މ ހާއަށް އެކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް، މަެގއް އަޅ    ،ެއކ ަގއި  އެކ ަގިއ، ލ އިފަސޭހަކަމާ

. އެހެންވ މާ،  އްޔަކ ޖެހޭ ދައްކައިދޭން އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އަދިވެސް ެއޮގތަކަށް ނޫން މިތާ ކަންކަން ހިނަގމ ންދަނި  އެބަ

 އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލ . ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ައޙްމަދ  ޝިޔާމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 
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މެދ  އަދި  ކ ދި  ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނަށްފަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވިޔަފާރ ެގ  އިޞްލާޙަށް   ންތ ެގ  އޮތް  މި  ހ ށަހަޅާފައި 

 ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ކ ދި އަދި މެދ   ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވޭ ،ދަންނަަވއިލާއިރ އެްއޗެއް  

ޑ ެގ  ވިމި ކޮ ތަން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  ދިޔަފަސް އަހަރެއްެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅާނ ލެިވެގންހަތަރ ފެނ ނ ، މި މި 

ޮގތަށް ސަރ ކާރ ން ހޯދި އެހ ތަކާއި،    ހާލަތ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ ނަމ ަގއި އަދި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ކ ދި ވިޔަފާރިތައް ހިމެނޭ

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ . ވަރަށް   ތަން، ނ ހިފި  ނެިގހާ ލޯނ ތަކ ެގ ބޭނ ން އެދެވޭ ޮގތެްއަގިއ ސަރ ކާރ ން ނ ހިފާ

ހަ ިވޔަފާރިތައް  ރައ ސްިގނަ  ިއއްޒަތްތެރި  ހިނގައްޖެ.  ިވޔަފާރި ؛ލާކ ެވެގން  ފަންތ ެގ  މެދ   އަދި  ވަކިން  ،  ކ ދި  އަދި 

އަތ ން ނަަގިއެގން ބިދޭސ ން    ެގން ޚާއްޞަކޮށް ކ ދި ވިޔަފާރިތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދިވެހ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ަގއި ވަރަށް ރަނަގޅ   ؛ ރައ ސްތަން. ިއއްޒަތްތެރި   އެ ިވޔަފާރިތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ

އަދި ދިެވހި ވިޔަފާރިވެރިން ވިޔަފާރިތަކަށް ެގނައ މަށް ޓަކައި ވަރަށް   ،ން ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައިތަސިޔާސަތ ތަކެއް މި ކަން

ނ . އެހެންނަމަވެސް،  ރަނަގޅ  ސިޔާސަތ ތަކެއް އޭރ ެގ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަން ެގނެވ 

ފެންނަނ  މި  މިއަދ   ބޮލަ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ޢަމަލ ނ ކޮށް   ،ލާޖަހައިއިއެ  ހ ރިހާ ސިޔާސަތ ތަކަށް  އެ 

 ؛ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކާ ދޭތެރޭަގއި ޢަމަލ ކ ރެވޭ

ވަކި ޚާއްޞަކޮށްބިދޭސ ންެގ  ވަކިން  ވިޔަފާރިތައް ސަލާމަތްވާންޖެހޭ.  ދިވެހި  ވިޔަފާރިތަްއ    ،ތަކ ން  ފަންތ ެގ  މެދ   ކ ދި 

ށް ެގނެވ ނ   ާގނޫނަ  މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ،  ސަލާމަތްވާންޖެހޭ. މި ސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ކ ދި

އިޞްލާޙަކ ން އަޅ ަގނ  މި  މަންޒަރެއް  އެ  ަގދައަށް  ވެސް  އެންމެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،  ނ ފެނ ނ .  ޑަކަށް 

ބާޒާރ މަތ ގައި ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަކަށް  މިހާރ   ެއއ .  ވާހަކަތައް  ދިވެހި   ،ދައްކަމ ންދިޔަ  ނ ފެނޭ  ވެސް  މާރ ކޭޓަކ ން 

؛ ،ށް ނ ފެނޭ ދިވެހި ރައްޔިތެއްލާއިރ  ކ ޑަ ިވޔަފާރިއެއް ެވސް އަޅ ަގނޑަކައިރައްޔިތެްއެގ ޮގޅިެއއް. މާލޭ މަގ ތަކ ަގއި ހިނަގ

 އެހެންނަމަވެސް، ވިޔަފާރިކ ރަމ ންދަނ  ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން...   އްސެއްެގ ނަން.ނަމ ަގއި ދިވެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   މައްސަލައެއް.   ނިޒާމ   ،އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ   !ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަްއވާ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހައިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  
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މާރ ކޭޓް ބެލެހެއްޓ ން ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވަނ  ސިޓ  ކައ ންސިލާ. އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ސިޓ  ކައ ންސިލ ން  

އެ    އިިވޔަފާރިކ ރަނ  ކޮން ޤައ ެމއްެގ ކޮން ރަްއޔިތ ންނެއްތޯ ކަނޑައެޅިެގން ބެލެންޖެހޭ. އެކަން ނ ބަލައެތާަގއި މި ވަގ ތ   

 . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ވާހަކަދެްއކ މ ެގ މާނަެއއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   !ެގންދަވާ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ވިޔަފާރި   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބައެއް.  ހަވާލ ކ ރާ  އެ ތަން  ކައ ންސިލަކ   ޮގތް  ހިނާގސިޓ   ނ ހިނާގ 

އޮތ    ބަލަން މި  އިއެ ކަންތައްތައް ެވސް ހ އްޓ ވަ   ،ކަމަށް ވަންޏާ  ކ ރާ  ޖެހޭނ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ ން. ކ ށެއްބަލަން

މ ހަކ     ،އް ން. އެ ކަންތައްތަތަ   ސަރ ކާރ . އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނ  އެ ކަންތައް ނ ހ އްޓ ވޭ

ޮގތ   ނ ހިނާގމައްސަލަެއއްެގ  ތަޙ ޤ ޤެއް  އެ  ހ ށަހެޅިޔަސް  ފެންނަނ .   ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިއްޒަތްތެރި    ތަން 

ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރައްވާ ؛ރައ ސް ދެންނެވ މަ  މިހެން  ހަމަ   !ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑަށް  ޖ މ ލަކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  ހ ރި ިވޔަފާރިތައް. ބެލޭނެ ެއއްވެސް   ފައިވިޔަފާރިތަކަކ  މިހާރ  ދިވެހި ރައްޔިތ ން އަތ ން ބ ވެ  70ދަންނަވަންކެރޭ %

ނެތ މަ ހަމައެކަނި ދިވެހި ރައްޔިތ  މ ހާެގ ނަމ ަގިއ ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްލ މަށްފަހ     މެކޭނިޒަމެއް  ، ނެތް  ކަހަލަ ނިޒާމެއް

ކ އްކ ރަންތޯ ކައ ންޓަރ ތައް  ފެންނަނ   މި  އެްއވެސް   ؟އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ިވޔަފާރިއެްއަގއި  ެއްއވެސް  ދިވެހި އޭެގން 

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ. މި ކަންތައް ހ އްޓ ވެންޖެހޭ.  ޮގތަށް ވިޔަފާރިތައް ކ ރަމ ންދާ ރައްޔިތަކ  ޝާމިލ ނ ވާ

އެބަ އެބަ  އ ސޫލ ތައް  ާގނޫނ ތައް  ހެދިފަ.  ފެންނަނ  މި    ހ ރި  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ހެދިފަ.  ހ ރި 

ތަންފ ޛ ނ ކ ރެވޭ ިއނޭގތޯތަން.    ކަންކަން  ސަރ ކާރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދ ށ މ   ވަތްަގނޑ ދޮށ ަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ މެން 

ތަން އަޅ ަގނޑ މެން    ެގ ޮގތ ަގއި ތިބެންޖެހޭނ  ދިވެހިންކަން ލާޒްކ ރި އ ސޫލ ތައް. އެ އ ސޫލ ތައް ތަންފ ޛ ކ ރިން ކޭޝިއަރ 

ދޮށ ަގއި އިށ ންނަން ވެސް ބިރ ަގނޭ. އެއ  އެ  ދެކ ނ މޭ. އޭރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. އޭރ  ބޭރ މ ހަކ  ކައ ންޓަރ 

އޮތ  ހ ރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލެވިފަ. މ ެގ    އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  މި ؛ކަންކަން ތަންފ ޛ ކ ރެވޭތ . ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

އެހެންވ  ރައ ސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ދިވެހި  ޢާއިލާތަކަށް.  ދިވެހި  ވަނ   މި  ެގއްލ މެއް  މާ،  ހ ރިހާ 

އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހިސާބަށް ާގނޫނ ތައް ފޮނ ވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ފ ރަތަމަ ކ ރަންވ  ކޮންކަމެއްތޯ  

ރަނަގޅ   ައޅަންވ ، ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.    ބަލަންވ . ސަރ ކާރ ން ބަލަންވ . ސަރ ކާރ ން ބަލާފައި އެ ކަންތައްތަކަށް ފިޔަވަޅ 

މ ެގ މި ބަ  ނިޔަތެއް ނެތ .  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލިބ ނ  ހ ކ ރިން  ޖޭ.އެސް.ސ ެގ އިޞްލާޙަށް. އަޅ ަގނޑަށް  ސްކ ރެވ ނ  
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ދ ެގން ކ ރަން ބ ނި   އެންމެ މިނެޓެއް ވާހަކަދަްއކާލަން. ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މަކ  މި ސަރ ކާރ ން އެންމެ އިސްކަމެއް

މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤ ކ ރ މަށް    ،ދާންނެތިއްޖެ. ކ ދިހަނ  ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް، ވެރިކަމަށް އާދެވ ނ މާ

ފެންނަނ  މިނިސްޓްރ ަގއި ހ ންނެވި ވަކި    ހ ރި ފައިސާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ޓަކައި ރަްއޔިތ ންެގ ނަމ ަގއި ހޯދާފައި

ބޭނ ންފ ޅ ވާ ބަހަމ ންދާ  ވަޒ ރަކ   ފައިސާތައް  އެ  ޮގތަކަށް  ހާސިލ ކ ރެވޭނެ  މަންފާ  ސިޔާސ   ތަން   ޮގތަކަށް، 

އިއްޒަތްތެރި   ޮގތަކ  ވެސް ނޫން ދެނ . ބަހަނ    ބަހަނ . ލޯނ ެގ  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  ފެންނަނ   ނޑ މެންނަށް މިއަޅ ަގ

ރައ ސް. ކޮބައިތޯ ވިޔަފާރި ތަރައްޤ ކ ރަން ބޭނ ންވާ، ވިޔަފާރިއެއް ފައްޓަން ބޭނ ންވާ ދިެވހި ރައްޔިތަކަށް މ ަގއި އޮތް  

ނިޔަތަކާ ؟އ ފަލަކ  ރަނަގޅ   މަސަްއކަތްކ ރާ  އެހެންވ މާ،  މި  !ށޭއެކ ަގއި  ިއޞްލާޙ   މަހިބަދޫ    ޖޭ.އެސް.ސ ެގ  ތަނަށް 

ހ ށަހަޅަން މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި  ދާއިރާެގ  މި  މިތާނަގއި  އެމް.ޑ .ޕ ެގ  މިއަދ   މެންބަރ ން   65ޖެހ ނ މަ 

ކަހަލަ   ެމންބަރ ންނަށް ހ ފ ޅ ވާ  65ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެ. މިތާނަގއި ތިއްބެވި  ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެ، އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ކަރ ގައި ޔާމ ން  ހިފަ  ރައ ސް  ޔާމ ން  ރައ ސް  ނ ވަތަ    އިންސާފ ިއ  ދިވެހިރާއްޖޭަގ  ހައްޔަރ ކ ރެވ ނ މާ އި  ހިފައިެގން 

ކަމަށް. އަތ ޖެހޭ ކޮންމެ ޕޯޑިޔަމެއްަގއި، އަތ ޖެހޭ ކޮންމެ މައިކެއްަގއި ރައ ސް ޔާމ ން ހައްޔަރ ކ ރާ ވާހަކަ.    ކ ރެވ ނ އިމ ާގ

ލާ ާވހަކަ. މިއ ތޯ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާފ ވެރިކަން ހޯދަިއދޭން އައި ބަޔަކ  ގޮވަންޖެހޭ     ޔާމ ން ޖަލަށްރައ ސް

ދ ެވެގން  އެހެންވ މާ ؟ވާހަކަައކ  އެކަނި  ފަހަތ ން  ޔާމ ން  ރައިސް  ދ ވެެގން  ؛މިދެންނެވ .  ފަހަތ ން  ޔާމ ން  ރައ ސް 

  5  ،ދަްއކާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނެގނ   އިސް ޔާމ ނ ެގ ވާހަކަނެތް. ރަ  ރައްޔިތ ންނަށް ހޯދައިދެވޭނެ އ ފަލެއް

ކ ރިން މިތާނަގއި ރިޔާސަތ ަގިއ އިންނެވި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް   މ ެގ  ،ައހަރ ެގ ޒަޢާމަތެްއަގއި   5އަހަރ ެގ ޒަޢާމަތެްއަގއި،  

 ދޮންބެެގ ނަމ ން ިގނަ ރައްޔިތ ން  ޓްމަޖިލ ހ ެގ ރައ ސް. ފ ލެ ؛ކ ރެްއވި ކަަމށް ނަންވެފައި އޮތް ބޭފ ޅެއް  މަސައްކަތްތަކެއް

  ނިޔަތް ޯގސް ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި  ، ފެނ ނ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ސަރ ކާރ ށްޠަބ ކ ރޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަޚާމ 

ަގިއ އައ . އާއިރ    ދިޔައ . އަނެއްކާ އެމް.ޑ .ޕ ެގ ސަރ ކާރ  މިދައްކަނ ، އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އެމް.ޑ .ޕ  ސަރ ކާރ  ނިމިެގން 

ިއ  ރައ ސް ޔާމ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގ  ،ދަްއކާއިރ ަގއި  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ކ ރެވ ނ  އެްއެވސް ކަމެްއ ނެތް. ރައ ސް ޔާމ ނ ެގ ވާހަކަ

ކ ރަްއވާފައިއިމ ގާ   ސާފ ންއި ޒަޢާމަތ ަގިއ    ކ ރެއްވ މަށް  ޔާމ ންެގ  ރަިއސް  ފެންނަން.  އެހެރ   މަސައްކަތްތައް  ހ ރި 

ރައ ސެއް ނޫން ޖޭ.އެސް.ސ ަގިއ  ޕާޓ ެގ  ންކ ރި ޕާޓ ެގ ރައ ސެއް ނޫން. ވެރިކަންކ ރި  ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި އިންނަވަނ  ެވރިކަ

މިއަދ  ވެރިކަންކ ރާ   ، މަޖިލ ހ ެގ ރިޔާސަތ ަގިއ މިއަދ  މި އިންނެވ  ؛އިންނެވ . މަޖިލ ހ ެގ ރިޔާސަތ ަގިއ މިއަދ  ޖޭ.އެސް.ސ 

އެ ރައ ސް.  ވާދަވެރި  ޕާޓ ެގ  ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި.  އިންނަވަނ   ފަހަޔަ މަނިކ ފާނ   ޔާމ ނ   ރައ ސް  ޔާމ ން.  ރައ ސް   އިކ  

 ޖޭއެސް.ސ ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ވާހަކަކޮޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝަހ މް، ނިޒާމ  މައްސަލައެްއ.  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހ މް ޢަބްދ ލްޙަކ މްهللا ޢަބްދ ކަނޑިތ މ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   

އެމް.ޑި.ޕ ެގ އަދި ވެރިކަންކ ރާ ޕާޓ ެގ ރައ ސްެގ    .ޮގތަށް ވާހަކަދައްކާތ ވެ  އަސްލ  އޮޅޭޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ހައިސިހައި ރައ ސްެގ  މަޖިލ ހ ެގ  މި  އިންނަވަނ .  ޖޭ.ެއސް.ސ ަގއި  ނޫން  ވާހަކަ ސި އްޔަތަކ ން  ެއ  އެހެންެވ  ްއޔަތ ން. 

 އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލ .  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވާހަކައެްއ. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ިވދާޅ ވ  ރަނަގޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

   !މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ރައ  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  މިދެންނެވ އާދެ!  ައޅ ަގނޑ   އެހެންވެެގން  އެބަ    65  ،ސް.  މިތާނަގއި  މެންބަރ ން 

ޖ ޑ ޝަލް    ،ދިޔައ    މި މަޖިލ ހ ެގ ސ ޕަރ މެޖޯރިޓ  އެބަ އޮތް ެއމް.ޑ .ޕ އަށް. އެމް.ޑ .ޕ  ވަކާލާތ ކ ރަމ ން،  75ތިއްބެވި. %

އެހެންނަމަވެސް،   ބަދަލ ކ ރާނަމޭ.  ތިމަންނަމެން  ކޮމްޕޮޒިޝަން  ކޮމިޝަންެގ  ވަޑަިއެގންސަރވިސް  މިހާރ    ،ވެރިކަމަށް 

މިހާރ    ؛ވެރިކަމަށް މި ސަރ ކާރ  ގ ނާތާ  ކޮބައިހެއްޔޭ މި   އަހަރ   4އެްމ.ޑ .ޕ ެގ މި ސަރ ކާރ  ވެރިކަމ ަގއި  ވަނ އޭ. 

ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި ަމޖިލ ހ ެގ ރައ ސް، އެމް.ޑ .ޕ ެގ ރައ ސް އިންނަަވިއެގން ބޭނ ންފ ޅ ވަނ  ހަމައެކަނި ރައ ސް   ؟އިޞްލާޙ 

އެއ  ދިވެހި ރައްޔިތ ން މިއަދ  އ ފައްދާ ސ ވާލެއް.   ؟ހައްޔަރ ކ ރަންތޯ  ފައިރައ ސް ޔާމ ން ހި ؟ އަނިޔާކ ރަންތޯޔާމ ނަށް

ބާރ ތަކެއް މ ށ ތެރެއަށް ނަންަގަވއިެގން ރައ ސް   ޖޭ.އެސް.ސ  އިޞްލާޙ ނ ކޮށް، ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި ހ ންނަވައިެގން ހ ރިހާ 

ކޯޓ ، ހ ޅ މާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ     ހ ޅ މާލޭ ؛ހ އ ސް. ބަދަލ ހިފ މ ެގ ރޫފަހަތ ން މި ދ ވަނ . އިްއޒަތްތެރި ރަ   ެގޔާމ ނ 

ޕްރ މް ކޯޓ ެގ މަްއޗަށް  ކޯޓ ން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމ ން ޖޭ.އެސް.ސ ން މި ނިންމަނ . ސ   ޕްރ މް ކަމަށް ސ   ނ ލެވޭނެއިއ ވަ 

ކ ރަމ ންނޭ މި ދަނ ، ޖޭ.އެސް.ސ ން. ތަން އ ވާލ މ ެގ މަސައްކަތްތަްއ މިހާރ  ތިމަންނަމެން    ޖޭ.އެސް.ސ ން މި ނިންމަނ  އެ

ބޭނ މަކ  ހ ރ މ ެގ  ކޯޓ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޖ ޑ ޝަލް   ؟ކޮބައިތޯ  މ ޅި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދަންނަވަނ ،  މި  އެހެންވެެގން 

އެމް.ޑ .ޕ އަށް އެބަ އެނޭގ  އޮތ  ޖޭ.އެސް.ސ  ކިޔާ ެއމް.ޑ .ޕ ެގ ޮގތްޕެްއެގ ތެރޭގައޭ.    އަދ ލ ެގ ނިޒާމ  މި  ،މ ސިސްޓަ

ތަން. ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް އެބަ އެނޭގ މިއ  އެމް.ޑ .ޕ  ވެރިކަމަށް އަންނަންވެެގން    ން. ދިވެހި ރަްއޔިތ ން އެބަ ދެކޭ މިމިކަ
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  މި ކަންތައްތައް އިޞްލާޙ ކ ރާކަށް ބޭނ މެއް   ދެއްކި ވާހަކަތަކެްއކަން. އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޑ .ޕ އަށް ވެރިކަން ލިބ ނ މާ

 ... ށްވަނ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް، ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އަނިޔާކޮނ ވޭ. އަނިޔާކ ރަން ބޭނ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝ ދ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝ ދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ މެދ  ހިތަދޫ

ާގނޫނ     ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

އަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙ ތަކަކ  މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތަކެއްކަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެއ  މި    2013/6  ނަންބަރ 

 ،އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަޢ ލޫމާތ  އެއްކޮށް  ،ކ ރ މާއިތިކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަްއ ިގން  ،އެބަ ފެނޭ  ންއިޞްލާޙ 

އެޖެންޑާ މިނިމަމް 19- އަޅ ަގނޑ މެން  ފާސްކ ރި  ދަށ ން  ބިލާ  ެގ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް   ވޭޖ ެގ  ޕެންޝަން  ގ ޅިެގން 

މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި ކަންކަމަކަށް  ،ބޭނ ންވާ  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ     މި  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އެހެންކަމ ން،  މަގ ފަހިކ ރ ން. 

ކަމަށް. ސަބަބަކ ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިތަްއ    ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން، މި އިޞްލާޙަކ  ވަރަށް ވެސް މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއް

 ިވޔަފާރި. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ކ ދި  މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިވެރިން، ކ ދި ، މިހިރ  ކެޓަަގރަިއޒްކ ރެވިފަ. ެމަގ ވިޔަފާރިވެރިން

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް   އެ  ހޯދައި  ވިޔަފާރިވެރިން  ކ ދި  ޖެހޭ.  އެބަ  ބަލަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮބައިތޯ  ވިޔަފާރިވެރިންނަކ  

ންނަށް ކ ޑަ ިވޔަފާރިެއކޭ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެ  ،ކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތްތައް ފަހިކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. ކަންމަތ  ފިހާރައަކ ފަސޭހައިން  

މާކެޓް.   ދެންނެވޭކަށް ސ ޕަރ  ބޮޑ   އެންމެ  ހ ރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ެއހެރ   ކަންމަތ ަގއި  މިސްކަތ ެގ  ބަންޑާރަ  ނެތް. 

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މިއަދ   ެވސް  ބަލައިެގން  ފިހާރަައށް  ކަންމަތ   ބިލެއް ނެތް  އެހެންވ މާ،  މިފަދަ  އެހެންވ މާ،   .

ފާހަަގކޮ ިވޔަފާރިތައް  ޖެހޭ.   ،ށްހ ށަހަޅައިެގން ކ ދި  ބައްޓަންވާން އެބަ  ޮގތަކަށް ކަންކަން  އެ ވިޔަފާރިތައް ކ ރިއަރާނެ 

ދައ ލަތ ެގ މ އައްސަސާތަކ ން ވެސް އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ ން ވެސް ކ ދި ވިޔަފާރިތަކ ން ކ ރާ މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ  

ޮގތެްއަގއި ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. އެ ނ ލިބ މ ެގ ސަބަބ ން ކ ދި ވި ޔަފާރިތައް މި އޮންނަނ  ހ އްޓިފަ. އެ އ ޖޫރަ ައވަސް 

ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ނެތް. ހަމަ އެހެންމެ ރަށްރަށ ަގއި ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން 

ފިހާރައިން އެ މ ހާެގ    ،އަތ ން އެ މ ދާ ނެގ މަ  ެގއެބަ ޖެހޭ ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބަލަން. އެއ  މާލޭަގއި ހޯލްސޭލްކ ރާ މ ހާ

އެބަ ނަާގ. އެބަ ިވއްކާ. އެކަމަކ  އެ މ ހާއަށް ރަށަށް ެގންދަން ބޯޓ  ނާލ  ލައިެގންޮގސް ޖ .އެސް.ޓ     ށްހޯލްސޭލްކ ރާ އަަގ

ލ މަ އެ މ ހާއަށް ވިއްކޭ އަގ  ބޮޑ ވޭ. އެހެންވ މާ، ކ ދި ވިޔަފާރިތައް ިގންތިކ ރާއިރ  މި ކަންކަމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް 

އެއްކޮށް މ ހ ންނަށް   އެދ މާ  ތްތައް ފާހަަގކ ރެިވެގން މި ކަންކަން ދާން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ބޭންކ ެގ ހެޔޮއެ ފަރާ  ،ބެލިެގން
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  އެބަ ަގނެވޭ ސައިކަލާއި، ފޯނާ އެްއޗެހި. ަގނެޭވއިރ  ކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށް ލޯނ  ލިބޭނެ މަގ  ވެސް ފަހިވާން އެބަ ޖެހޭ

ނ ހ ންނާނެ މާ ބޮޑ  އެސެޓެއް. އެހެންނަމަވެސް، އޭނަެގ ވިޔަފާރިއަށް    ލ އި ޮގތަކަށް. އެއ  ކ ދި ިވޔަފާރިވެރިޔާއަތ ަގއި

ޮގތެއްަގއި ވިޔަފާރި ކ ރިއެރ ވ މަށް ލިބެން   އޭނައަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ފަސޭހަ  ،ބަލައި، އޭނަެގ ވޮލިޔ މަށް ބަލައި

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި ިމ    އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވ ާމ، މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް ކޮމިޓ  މަރ ޙަލާަގިއ ރިޢާޔަތްކ ރެވޭނެ 

އަދި އަމިއްލަ ކ ންފ ނިތަކަށް    ، ވެސް ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި ބައެއް ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދައ ލަތ ެގ ކ ންފ ނިތަކަށާއި   ަގއިވަގ ތ  

ވިޑާ  ނަނ . ކޮކ ދިކ ދި މަސަްއކަތަށް ލާރި ނ ލިބ މ ން އެ ފަރާތްތައް އިނދަޖެހެމ ންދާ މަންޒަރ  މި ފެންރި  ހ ކޮށްފައި  

ގ ޅިެގން ވެސް މިފަދަ ކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށް އިތ ރ  އާމްދަނ ، އިތ ރ  ފަހިކަމެއް ލިބިެގން ނޫނ  ވިޔަފާރިތައް ކ ރިއަރާނެ 

  އިކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. އެހެންވ މާ، ކ ދި ވިޔަފާރިއަކ  ކޮބައިތޯ ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓ  މަރ ޙަލާަގއި ިވސްނަ

އަދި މެަގ ވިޔަފާރިތައް ެވސް ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ.   ،މެދ  ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިތައް ފާހަަގކޮށް  ،ޔަފާރިތައް ފާހަަގކޮށްއެ ވި   ،ބަލައި

 ، ކޮންމެ މ ހަކ  ކ ޑަ ވިޔަފާރިެވރިއެއް ނޫން. އަދި މ ރާއިން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ކ ދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިތ ރ  ފ ރ ޞަތ 

ތަކަށް ެގންދަން. އެހެންވ މާ، މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި ބިލ  ނިމިެގންދާއިރ   ފަހިކަންދ ، ވިޔަފާރިތައް ނެެގހެއްޓޭނެ ޮގ

ިވޔަފާރިތައް ފާހަަގކ ރެވި  ޮގތެއް ހަމަޖެހިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ   ،ކ ދި  މ ދ ކ ރަމ ން  ންއެ މ ހ ންނަށް ރަނަގޅ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  . ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ިއލާނަންއަޅ ަގނޑ  ވާހަކަކޮޅ  ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މް. ޡިދަނެގތ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މްޡިނާ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދަނެގތ 

ށް  (އަކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ ާގނޫނ )  6/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  އާދެ!  

ބެހޭ އިޞްލާޙާ  އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި  ދަންނަވަ  އިޞްލާޙ   އެްއޗެއް  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  އިޮގތ ން  ފ ރ ޞަތ ަގއި.  މި  ލާނަން 

ވަނަ އަހަރ . އެއަށްފަހ ަގއި ދެ އިޞްލާޙެއް މި   2013ދިޔައ   ިވެގންޮގތ ަގއި މި ާގނޫނ  ެގޒެޓ ކ ރެ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

ެއއ    ހިނަގއްޖެ.  ހ ށަހެޅިެގން  އަނެްއކާވެސް  2021ޖ ލަިއ    20އަދި    ،ަގއި 2013ޕްރ ލް  އެ  14ާގނޫނަށް  ގައި. 

މި ދިޔައ  ފެނިެގން  ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަންޒަރ . އަޅ ަގނޑ   ެގންނަ  މިހެން    ،ތ އިޞްލާޙެއް 

ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކ ން ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިއަށް ެގނެވޭ އެްއވެސް ބަދަލެއް ނެތޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން 

މި ސަރ ކާރ ން ވެސް އަދި ވޭތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ތަކ ން ވެސް ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް ހަލާކ ކޮށްލާ   ،މި ދަނ 

ބޭނ ންވާ ކަންކަން ކ ރ މ ެގ    އެ މ ހ ން  ،ބޮޑެތި ިވޔަފާރިވެރިންނަށް  ،ދަނ   ޑ މެންނަށް ފެނިެގން މިމަންޒަރ . އަޅ ަގނ
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އެ މ ހ ންނަށް ކަންކަން ކ ރެވޭ މަންޒަރ . ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ މި ާގނޫނަށް ެގނެވޭ ިއޞްލާޙެްއެގ    ،މަގ ފަހިކޮށްދ 

ކަށް ެއއްވެސް ކަހަލަ ކ ރިއެރ ެމއް އަންނާނެ މަންޒަރެއް. އެހެން  ޔަ ސަބަބ ން އެްއވެސް ކ ދި، މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރި

ކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށް ރާްއޖޭެގ އެްއވެސް ކަމަކަށް ފަހިވާ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   ،ލާ ސަބަބަކ އިއަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަ

ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑ     ބޭންކަކަށް ދިޔަިއއްޔާ ބޭންކ ަގިއ އެ މ ހ ންނަށް،  ،ލާއިރ އިކަމަކަށް ބަލަ   ނ ފެނޭ. އެއް

  އެކ  ކަންކަން ކ ރެވޭ    ޚިލާފަށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ދިޔައ މަ އެ މ ހ ންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާޔާތަކ ލ ފ  އެބަ އޮވޭ. އެ 

 މެދ   ާގނޫނަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙަކ  ކ ދި އަދި  މި ،ތަން ފެނޭ. އޭެގ ބަދަލ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ދެކެން ބޭނ ންވަނ 

އަރިމަތިން ެގނެވޭ    ،ެގނައ މަށް. މިހެން ެގނެވޭ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް އެ މ ހ ން ބޭނ ންވާ މަންފާ ލިބޭނެ ކަހަލަ ބަދަލެއް

ސަރ ކާރ ެގ   ،ދަނ   ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި  އްތަނެ  ވަރެްއެގ ބަދަލެއް ެގނެވޭ  އިޞްލާޙަކ ން ެއއްވެސް

އެސް.ޓ  ކ ންފ ނިތަކ ން،  ހަލާކ ކޮށްލާ ބޮޑެތި  ވިޔަފާރިތައް  ކ ދި  ހ ޅ ވައިެގން  މާޓ ތައް  ބޮޑެތި  ކ ންފ ނިތަކ ން  ފަދަ  .އޯ 

ރިސޯޓް ހިންާގ ފަރާތްތަކ ން އަނެްއކާ ދަތްކޮއްޓާ   ،ބޮޑެތި ިވޔަފާރިކ ރާ ،މަންޒަރ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި ދަނ 

ރ . އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ ސަރ ކާރަކ ން އެްއވެސް  އެ މ ހ ން ވިޔަފާރިކ ރާ މަންޒަ  ، އިލޮށި ިވއްކާ ހިސާބަށް ނ ކ މެ

ކ ރާ ތަނެއް. އެހެން މި   ހާލެއްަގއި ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިކ ރ މަށް ޓަކައި މާ ބޮޑ  މަސައްކަތެއް

ކަން  ،ދަންނަވާލަންޖެހެނ  މ ހ ންނަށް،  ިވޔަފާރިކ ރާ  ފަންތ ެގ  މެދ   އަދި  ކ ދި  ކަމެއް ވެސް  ިވޔަފާރިކ ރާ    މަތ ކޮންމެ 

ބޭންކަކަށް ދިޔައިްއޔާ ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ިގނަ ލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ ސަބަބ ން އެ    ވަމ ން.ދަތިތަކާ ކ ރިމަތި  ދަނ   މ ހ ންނަށް މި

ސަބަބ ން ރިޕޯޓ ތަކ ެގ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  މ ހ ން  އެ  މ ރާއަށް  ނ ލިބޭ.  ކަމެއް  ލިބެންޖެހޭ  ބޭންކ ން  އެ  ެއ    ،މ ހ ންނަށް 

ފަހިވެެގނެ  މ ހ ންނަށް އެހެނިހެން އް  ކަންކަން  ސަރ ކާރ ެގ  ނޫނ   ބޭންކަކަށް  މ ހ ން  އެ  އެއާއެކ ަގއި  ހަމަ  ނ ދޭ. 

އެ މ ހ ން ފޯރ ވަންޖެހޭ އެކި ތަފާތ  ލިޔެކިޔ ންތައް ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން އެ މ ހ ންނަށް    ، މ އައްސަސާއަކަށް ދިޔައިްއޔާ

މި ާގނޫނަށް މި   ،ލާހިތް އޮތ އި ، ައޅ ަގނޑ  ޖ މ ލަކޮށް ދަންނަވަތަފާތ  އ ނދަޫގތައް ކ ރިމަތިަވމ ން އެބަ ދޭ. އެހެންވ މާ

މި ާގނޫނަށް ބޮޑެތި    ،ވަރަށް އާދަިއެގ ބަދަލެއްެގ ޮގތ ަގއި. އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާހިތް އޮތ   ،ެގނެވޭ ބަދަލަކ  

ށް މާ ބޮޑ  ކ ރިއެރ މެއް ކަޔައަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރި  ،ބަދަލ ތަކެއް ެގނެސްެގން މެނ ވ 

ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ ކ ދި،    ،ނ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤ ޤަތަކ   ެގނެވޭނެ ކަމަކަށް ަގބޫލެއް 

މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަކިން ޚާްއޞަ ކަންކަން އެބަ ހ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި ފެންނަނ  އެއްވެސް  

ެއްއ ހަމައެއްަގއި ކ ދި ވިޔަފާރިތައް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަންޒަރ .  ކޭ  ކ ންފ ނިތަކެބޮޑެތި  ބޮޑެތި  ނެތި  ތަފާތ ކ ރ މެއްކަހަލަ  

ސަބަބ ން ކާރިސާ  މި  ،އެހެންވ މ ެގ  ކޮވިޑ ެގ  ދިމާވި  ފަހ ން  ކ ދި  ެގވަރަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ފަންތ ެގ   ،ތެރޭަގއި  މެދ  

ބަނގ ރޫޓ ެވެގން ވަނ   މ އައްސަސާތަކ ންނާވިޔަފާރިތައް  އެކިއެކި ސަރ ކާރ ެގ  ތަފާތ   މ ހ ންނަށް  އެ  އަދި   އި،ޮގއްސަ. 

ދަންނަވާ އަޅ ަގނޑ   އެހެންވ މާ،  ދިޔައ .  ނ ލިބި  އެހ ތެރިކަން  ލިބެންޖެހޭ  އިންސްޓިޓިއ ޓްސްތަކ ން  ހިތް ފައިނޭންޝަލް 
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 އިޞްލާޙަކ  ވަރަށް ފ ށްޖައްސާލ މަށް ޓަކައި ެގނެވޭ އިޞްލާޙެްއެގ ޮގތ ަގއި.  ެގ މި ާގނޫނަށް ެގނެޭވ މ2013/6ި  ،އޮތ 

ދަންނަވާލަން ސަރ ކާރަށް  އަޅ ަގނޑ   ބަދަލ ަގއި  އަދި    ، އޭެގ  ކ ދި  ެގނައ މަށް.  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ބޮޑެތި  ާގނޫނަށް  މި 

ވިޔަފާރިތަކަކ  ކ ރެވޭ    ،މެދ ފަންތ ެގ  ދެވިެގން  ލ އިތަކެއް  ތަފާތ   މ ހ ންނަށް  ލޯނ ތަކާއި އެ  ޮގތ ަގއި.  ދެވޭ    ،ކަމެްއެގ 

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކަކ  އެ މ ހ ންނަށް ކޮޅަށް ތިބެވޭ ކަހަލަ އިނާޔަތްތަކެއްެގ ޮގތ ަގިއ ދިނ މަށް. މިޮގތަށް އަޅ ަގނޑ   

އ ލެްއ  ޙަތެރޭަގއި އެންމެ ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިއަށް ފަހި މާހ ރި. އޭެގ  ފާހަަގކޮށްލަން ބަެއއް ކަންކަން އެބަ

އިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި މި ބިލަށް އިޞްލާޙެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަން. ހަމަ އެާއއެކ  އެންމެ ކ ދި  ާގރާއްޖޭަގއި  

އެ މ ހ ންނަށް ތިބެވޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަދި    ،ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިތަކ ެގ ދިގ  މ އްދަތަށް ަވޒ ފާެގ ފ ރ ޞަތ ތައް  އަދި މެދ 

ފަންތ ގެ   ކ ދި އަދި މެދ   ެއންމެ  ޖެހޭ. ހަމަ އެއާއެކ   އާމްދަނ  ލިބޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ކަންކަންކ ރަން އެބަ  އެ މ ހ ންނަށް

އެ މ ހ ންނަށް ލ އިތައް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް    ،ައސަރ ކ ރާ ކަންކަމަށް ސިޔާސަތ ތައް ބަދަލ ކޮށް  ،ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރ ކާރ ން 

ހ ނަރާއި ތަޖ ރިބާ އެ މ ހ ންނަށް    ،ބިލިއްޔަތ ކަމާއިޤާމާލ     ، ހިންގ މާއިއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ހަމަ އެާއއެކ  ިވޔަފާރި

ޕްރޮގ ރާމ  ތަފާތ   ޓަކައި  ހިންަގހޯދ މަށް  ޓަކަިއ    އި،ތައް  ނައްތާލ މަށް  ފަރަގ   ިވޔަފާރ ެގ  ކ ދި  ިވޔަފާރިތަކާއި  ބޮޑެތި 

މެ ކ ދި ައދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިާއ  ސަރ ކާރ ން ފިޔަވަޅ ތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި އެން

ހަދަ ދިރާސާތައް  އަޅ ަގނޑ     ިއ،ގ ޅޭ  ކަމަށް  ެގންނަންޖެހޭ  ސަރ ކާރ ން  ބަދަލ ތަކެއް  ބޮޑެތި  ސިޔާސަތ ތަކަށް  ޭއެގ 

  ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މ ަގއި ލ އިތަކެއް  އިރ ކ ރ މ ަގއާކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަ  ،ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި އެހެންމެ

، އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.އެން.ޕ ެގ ސިޔާސަތަކ    ، ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތ 

ކ ރ މޭ ކަންކަން  ޮގތަށް  ފަހިވާ  ވިޔަފާރިއަށް  ދިވެހިންތަކަކ ދި  ފ ދ ންތެރި  ބޭނ ންވަނ   އަޅ ަގނޑ މެން  ހެދ މޭ.   ކަށް. 

ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިއަށް  ލަށް މި ެގނެވޭ ބަދަލާ ގ ޅިެގން މާ ބޮޑ  ލ އިތަކެއް  ނ ފެނޭ މި ބި  މެންނަކަށްއަޅ ަގނޑ 

ބޮޑ  ތާއ ދެއްނ ކ ރާ ވާހަކަ    ިމ ބިލަށް، މި އިޞްލާޙަށް މާ  ؛ށް. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  މި ތާއ ދަށްކަެގނެވޭނެ ކަމަ

ކ ދި    ،މެންެގ ޕާޓ ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓ ން އަބަދ ވެސް ތާއ ދ ކ ރާނ އަޅ ަގނޑ   ެމންެގދަންނަވަން. އަދި އަޅ ަގނޑ 

ކަމ ަގއި  އ ލެއް ާގއިމ ކ ރ މާއެކ  ފ ދ ންތެރި ދިެވހިންތަކެއް އ ފެއްދ ންޙައަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިައށް ފަހިވާ ކަހަލަ މާ

 .كم ورحمة هللا وبركاتهالم عليوالس    ދަންނަވަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ެގނައ މ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙެއް  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ބިލަށް  މި  އާދެ! 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހ ތެރިކަން  ކ ދި އަދި މެދ   ކިހިނެއްތޯ    ،މިތާނަގއި ދެކެވޭނެ. އެއ  ކޮން އިޞްލާޙެއްތޯ   ވާހަކަފ ޅ 
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މި ބިލަށް    ،އޭރ ން ެއ އިޝޫ ނ ވަތަ އެ މައްސަލަ ކޮމިޓ ަގއި ބަހ ސްކ ރެވި؟ ފޯރ ކޮށްދޭނ  ކޮން ޮގތަކަށް ކަންކ ރ މާތޯ

ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި   ،ެގނެވިދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ވިސްނެނ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނ 

 ށް.ންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަނަމެ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ށް  (އަފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ ާގނޫނ   ކ ދި އަދި މެދ )  6/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  އާދެ!  

  ާގނޫނެއް އޭެގ ހަޔާތ ަގއި ކ ރިއަށް   ،ތާއ ދ ކ ރާ ސަބަބަކ މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއ ދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ   

ވެމ ން ވެސް ހެޔޮ ބަދަލ ތައް ެގނެ  އެކި އިދާރާތަކ ން ކ ރެޭވ މަސައްކަތްތަކަށް އަބަދ   ،ދާއިރ ަގއި އެކި މ ައއްސަސާތަކ ން

ލ ހ ން ެގންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ދާނޭކަން އަދި ހެޔޮ ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް ހ ށަހެޅިެގން އެއަށް އެދެވޭ ާގނޫނ  ބަދަލ ތައް މަޖި

ޖެހޭ.   ިގންތިކ ރ މަށް އިތ ރ  ހަރ ދަނާކަމެއް ކ ރެވިެގން އަންނަން އެބައަޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙަށް ތާއ ދ ކ ރަން.    ،ވާތ ވެ 

  ރ ކ ރ މާެގންދާނެ. ރަޖިސްޓަވެ  ގ ޅިެގން މި ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙ ން އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން އެ ކަން  އެއާ

ރ ކ ރާ ތާރ ޚ ން ފެށިެގން ިގންތިކ ރ މަށް ޢަމަލ ކ ރާ އ ސޫލަށް ވެސް ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެކ ަގއި ރަޖިސްޓަ

މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކި ބޭފ ޅ ން ބައެއް ކަންކަން ފާހަަގކ ރައްަވއިފި. އަޅ ަގނޑަށް ވެސް    އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ދެންމެ

ސ ދާ ބިނާކ ރ ވަނިވި އިޞްލާޙެއް އެ ބޭފ ޅ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ މަންޒަރ  ނ ފެނޭ.   ،ވިދާޅ ވި ޮގތަށް ދެންމެ ހަމަ ރައ ސް ތި  

ދެއްކެވިިއރ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑަކަށެްއ  ވާހަކަފ ޅ ދަނެގތ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ،ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ކަމެްއކަ ކޮން  ކ ރަންޖެހެނ ކ ންސ ދާ  އެ  ،  ިވސްނ ންއަދި  ެވސް   މް.އެން.ޕ ެގ  ވިދާޅ ވިއިރ ަގއި  ެއޮގތަށްކަން  ހ ރ  

ކަހަލަ ޮގތަކަށް ވާހަކަ ހ ރިކަން މި  ،ކ ދިކ ދި ކަންކަމާއި ބޮޑެތި ކަންކަމާ ؛ތެރޭަގއިބިނާކ ރ ވަނިވި ރަނަގޅ  އިޞްލާޙެއް އޭެގ

، ޙަޤ ޤަތ ަގއި އެމް.ޑ .ޕ ެގ ވިސްނ މަކ   ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ،. ނަމަވެސްނ އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ 

ކ ދި   އަދިމިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ކ ދި   ، ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިތައް ކ ރިއެރ ވ ން. ެއޮގތ ން ކ ދި އަދި މެދ 

ދާކަން ވެސް   ރަމ ންމަށް ރަނަގޅ  މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ޔ އެ ިވޔަފާރިތައް ކ ރިއަށް ެގންދި އި ދިރ ވަ  އްފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަ 

އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި މިއަދ ެގ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ ން ވެސް އެ ވިސްނ މ ަގއި އެ ކަންކަން ކ ރަމ ން ެގންދާކަން  

ެއޮގތ ން އާދެ!  ފާހަަގކ ރަން.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ބިޒްނަސް ސެންޓަރ   ވެސް  ދައ ރެއް   ންއެސް.ޑ .އެފް.ސ އާިއ  މ ހިންމ  

  ނ ވަތަ އެ ވިޔަފާރިއެއް ފ ޅާކ ރ މަށް   އިވެސް ފާހަަގކ ރެވޭ. އެއ  ޕްރޮޕޯސަލް ެއއްވެސް ވިޔަފާރިެއއް ފަށައަދާކ ރާކަން  

  މ  ޕްރޮޕޯސަލް ހ ށަހެޅ މ ން އެ ރަނަގޅަށް ބެލ މަށްފަހ ަގިއ ެއ ފަރާތްތަކަށް މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން އެހ ތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭކަ

ޙަޤ ޤަތެއް ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ މެން  ދަންނަވާލަން  ައޅ ަގނޑ   އެއާއެކ ަގއި  ހަމަ  ބޮޑަށް    ،.  އެންމެ 

އެއް ކޮށްދޭންޖެހޭ  އެހ ތެރިވ މ ަގއި  ވިޔަފާރިތަކަށް  މި  އެ  ،ކަމަކ   އަޅ ަގނޑ މެން  ވިޔަފާރިތައް  ރަނަގޅ    އެ  ދަނ  
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މިސްމި ނޫންތޯ  ދައ ރ   ރާބަށްތޯ  ސެންޓަރެގ  ބިޒްނަސް  ބެލ ން.  ތަ  މިހާރަށްއެއް  ެއ    ،ފ ޅާކޮށް ބޮޑަށް  ންކޮޅެއް  ވ ރެ 

ވިޔަފާރިތަްއ އެންމެ ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓިެގން ކ ރިއަށްދޭތޯ ބެލ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ިމއަދ ެގ މި ދަންނަވާ  

  ދާ ން ކ ރަން ރަނަގޅ  ކަމެްއ ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި އެޮގތ ން މި ިވޔަފާރިތައް  ބިޒްނަސް ސެންޓަރ 

، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ  ؛އ ލެްއަގއި ޙަގ ޅިފަިއވާ މާމިއަދ     ، ހަމައަށް ދެވޭނޭތޯ ބަލައިދިނ މަށްޔާރާބ ން ކާމިޔާބ ސްމި

އިންޓަރނެޓ ން ގ ޅިފަ. އެހެން އޮންނަ ހާލަތެއްަގއި   .މިއަދ  މި ވަނ  މ ޅި ޤައ މ  ވެސް އަދި މ ޅި ދ ނިޔެ ވެސް ގ ޅިފަ

ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންނަށް ބަ ތިއްބަވާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރގައި. އެހެންވ މާ، ބިޒްނަސް ސެންޓަރަގއި  ވަރަށް ޢިލްމ  ބޭފ ޅ ން އެ

ރަނަގޅ     ކަށްކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިތަ  ،ލެވިއިފަސޭހަކޮށް މި މަޢ ލޫމާތ ތައް ފެންނާނޭ ޮގތަށް މި ނިޒާމ  އެކ ލަވަ

ރާބަށްކަން  ސްަގިއ ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން އެ ދަނ  ރަނަގޅ  މިރ ސެންޓަ ބިޒްނަސް   މި ދެންނެވި އ ސޫލ ން  ،ނިޒާމެއް ގާއިމ ކޮށް 

ެގނެސްެގން ެވސް   ބިލަށް އިތ ރ  ިއޞްލާޙެއް  މި  ެއޮގތ ން  ޮގތ ަގއި އަދި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަކ  

މ ހި  ކަންމި ވަރަށް  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކޮށްދިނ މަކ   ވިޔަފާރިތަކަށް  ައޅ ަގނޑ   ކ ދި  ކަމ ަގއި  ކަމެއް  ންމ  

ހަމަ   ތަން  ާގ ވިޔަފާރިތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި ނިޒާމެއް ނެތި އެ ިވޔަފާރިތައް ހިނާގހިނ  ފާހަަގކ ރަން. އެއ  މިހާރ  ެވސް

ވިޔަފާރިތައް  އެ  ސަބަބ ން  ޭއެގ  ފެނޭ.  ފަރާތްތަކަ  އެބަ  ދެވެނ ކ   ށްއޯންކ ރާ  މި  ވެރިންނަކަށެއް  ވިޔަފާރ ެގ   ނ ވަތަ 

ބޭފ ޅ ންކޮން އެ  ނޭނޭގ.  ވެސް  ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ކަމެއް  ބޭފ ޅ ންެގ ؛ދިމާލަކަށް  ބޭފ ޅ ން  ،ކަންތަްއތައް  އެ  އެ    ގެ ނ ވަތަ 

އެންމެ ފައިދާކ ރާ ކަންތައްތައް ކަމ ަގިއ ެވސް   ޭއެގ ކ ރެވޭ ކަންތައްތަކަކ  ޭއެގ އެންމެ ިވޔަފާރިއަށްވިޔަފާރިާއ ގ ޅިެގން 

ދެނެ ބޮޑަކަށް  ކ ރިއަށްއެންމެ  ނޫން  ެވއްޖެއްޔާ ަގނެވިެގނެއް  ވިޔަފާރިެއއް  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އެހެންވ މާ،    ދަނ ކ . 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ. އެ ވިޔަފާރިއަކ    ވެރިންެގ އެއްޗެއް ކަމ ަގއި ވިޔަސް   ؛ވެރިން  ސް ނ ވަތަރއަދި އޯނައ ސޫލ ތަކެއް 

ިވޔަފާރި ދެކެންޖެޔައަޅ ަގނޑ މެން  މި  ދޭތެރޭަގއި  އެ  ،ހެނ ކާ  އެހެންވ މާ،  ޮގތ ަގިއ.  ެއއްޗެއްެގ  ވަކި  ަވކިން   އ  އެއ  

ވިޔަފާރި ރަނަގޅަށް ކ ރިއަށް    ،ިވޔަފާރިއެއް   ވެރިފަރާތަކ  ވެސް އަސްލ  ؛ންިވޔަފާރ ެގ ވެރިއެ  ބެލެހެއްޓޭ ނިޒާމެއްަގއި  

ބޭންކ    ޭއެގ  ޮގތ ަގއި.  ފަރާތެއްެގ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ދައ ރެްއ  ޓަކައި  ތިމަންނާެގ  ެގންދިއ މަށް  އެކައ ންޓ ތަކަކ  

ނ ވަތަ ވަކި ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއި ދެކިެގން   ެގ ޮގތ ގައިއެކައ ންޓ ތަކެްއެގ ޮގތ ަގއެއް ނ ދެކެވޭނެ. އެއ  ވަކި އެންޓިޓ އެއް 

ނެ.  ކަށެއް ނ ދާޔަކ ރި  އިއޭގަ   ރަނަގޅ  ހަރ ދަނާ އ ސޫލ ތަކެއްެގ ތެރެއިން ވިޔަފާރިެއއް ކ ރިއަށް ެގންޮގސްެގން ނޫނިއްޔާ 

ޮގތ ން މި  ސެންޓަރަ  އެހެންވ މާ،  ބިޒްނަސް  ދެންނެވި  ޓްރޭނިންމި  އިތ ރ   އެށް  ކަމެ ދިނ ން  ކ ރެވިދާނޭ  މި ެވސް  އް. 

އަދި    ،ލ މަކ  ކޮންމެހެން ލާޒިމ  ކަމެއް ކަމ ަގއިއިޒާެމއް ެއކ ލަވަ ނި  .އިެގން ވިޔަސްވައިލަ ދެންނެވި ޮގތަށް ނިޒާެމއް އެކ ލަ

މަކ  ވެސް ހަމަ  ޔ ދިކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައެޅިެގން  ާގނޫނ  ޮގތ ން އެ ބޭފ ޅ ންެގ މައްޗަށް އެއ   

ކާރ     އިރ ަގއި ޭއެގ ޑޭޝްބޯޑ  ނެތިއްޔާދާ  ައޅ ަގނޑ މެން މިސާލަކަށް ކާރެއް ދ އްވާފައި  ،މ ހިންމ  ކަމެއް. އެހެންނޫނިއްޔާ 

ޭއެގ ސަބަބ ން ދިމާވާ ދެރަ ކަންކަން ހ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ކަން ވެސް ނޭނޭގނެ. އެހެންވެމި ދަނ  ކޮން ސްޕ ޑެއްަގއި 
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 ،ކަމެއް  ދެެވނ  ކޮން ދިމާލަކަށް  ،ިވޔަފާރިތައް ހަލާކ ވެ މި ދަނ  މައިަގނޑ  މި ދެންނެވި ޮގތަށް  އި،ފަށަ   ވިޔަފާރިތައް

ވިޔަފާރިތައް   ،ެގންދެވޭތ . އެހެންވ މާ، އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހ ށަހަޅަންދ ވަނ  ނޭނިގ ކ ރިއަށްކޮން ސްޕ ޑެއްަގއިކަން  

ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ަގއި.  ހަމަ  ަމކ   ޔ ދިކާ ެއކ ަގއި ގާއިމ ކ ރެވިެގންޔަ ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް ކޮންމެ ވިޔަފާރި

ަގބޫލ ކ ރެވޭ    ،ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކ ަގއި މި ދެންނެވި ޮގތަށް  ،އިޞްލާޙެއް  ން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަންއެޮގތ 

 އަދި މި  އިކޮންމެވެސް މެންބަރެއް މިައށް ތާއ ދ ކ ރަްއވަ  ،އަޅ ަގނޑ  އެދެން   ޔ މަށް.ދިާގއިމ ކ ރެވިެގން ކ ރިއަށް  ނިޒާމެއް

 މަށް ވެސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.ޔ ދިތެރެއަށް ެގނެިވެގން މި ބިލ  ނިމިެގންއިޞްލާޙ  މ ެގ
 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގިއ ލާމަރ ކަޒ     10:00ލާނަން.  އިއާދެ! މިއަދ  ކޮމިޓ ތަްއ ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް ދަންނަވަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ސް ކޮމިޓ  ކޮމިޓ  ރޫްމ  ސަސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައި  ، ަގއި   11:00ަގިއ ބޭއްވިފަިއވޭ.    10ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް  

ކޮމިޓ އިޖ   .ަގއ4ި ރޫމް    ،ތިމާޢ   ކޮމިޓ ޝިއަޖ ޑ ގައި،    6ކޮމިޓ   ރޫމް    ،ރ   އެބަދޭ.  12ކޮމިޓ   ހިނަގމ ން   ަގއި 

ަގިއ  1:00ގައި،    4ކޮިމޓ  ރޫމް    ،ަގއި މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓ   12:30ަގއި އަދި    6ކޮމިޓ  ރޫމް    ،ަގއި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓ 12:00

ަގއި ބޭއްވ މަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. އާދެ! ދެން، މަޖިލ ހ ެގ ޖަލްސާއެްއ    10ކޮމިޓ  ރޫމް    ،ސަލާމަތ  ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓ 

 ަގއި.  9:00ހެނދ ނ   ެގއަންާގރަ ދ ވަހ   ވާ  2022ފެބ ރ ވަރ   22 ،އޮންނާނ 
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