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 (މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް ރައީސް، ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަެއކާވީސް ގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ުދވަސް އަންގާރަ) 2019 ލައިޖު 16

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو ل هللاالم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ އެާކވީސްނަވާަރވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ީއ، މި ުދވަސް.  އަންގާރަވީ  2019ޖުލަިއ  16މިއަދަކީ 

 ަޑިއގެންނެވީ. ވަޅާ އެބޭފުވަނަ  37، ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު މަޖިލީހަށް މިސާ. ލްޖަ

 

 ން ކުރުލާން ޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/21/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ގަރާރު  ހަށް މަޖިލީ . 5

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އިްއޒަތްތެރި ރު. މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތަގއި އޮތީ، ާކށިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރެވޭ ގަރާ

ން ހުށަހަޅާ ނަ މާއްދާގެ ދަށުވަ 142 ގަާވއިުދގެ އިާވ، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެޅުއްވާފަ ޖާބިރު ހުށަހަهللا ޢަބްދުރު މެންބަ
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އަރުވަން  ށްޖާބިރަهللا ޢަބްދުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަކާށިދޫ ާދއިރާގެ ގެ ފުރަތަނަ ކިޔުން ިއއްވުން. އަޅުގަނޑު، ގަރާރު

 ޅިގެން، ހުޅުިވގެންހުށަހެ ށްބަހުސަ ރާރު ހަޅުއްަވއިދެްއވުމަްށ. އެއަށްފަހު ގަހުށަ މިނެުޓގެ ފުރުޞަތެއް ގަރާރު 10

ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ޔުން އިްއވަނީ، މަ ކިޅަކަށްފަހު( މާފުކުރައްވާ! ައޅުގަނޑު މިއަދު މި ފުރަތަ)ވަގުުތކޮ އަންނާނީ.

. އަށްފަހު އޮތީ އިބުތިދާީއ ބަހުސްއަުޅގަނުޑ މި ިއއްވަނީ. އަދި އެ  ގެ ފުރަތަނަ ިކޔުންގަރާރު  ގެރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަޖައްސަވާފައި ނެތް. ރު އިްއޒަތްެތރި މެންބަ ކާށިދޫ ދާއިރާގެގެ ނަެމއް ގަރާރުއެހެންވީމާ، މި 

ކާށިދޫ ، ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުނ142ްގަާވއިދުެގ   ކިޔުން، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެއަޅުގަނޑު މި އިްއވަނީ ފުަރތަމަ

  ގަރާރު. ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރެވޭ. އެއީ ަމޖިގަރާރު ޅުއްވާހުށަހަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަދާއިރާގެ 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ޖާބިރު هللا ޢަބްދުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަާކށިދޫ ދާއިރާގެ އިގަންނަ ބަހުސް، އިބުިތދާއީ ބަހުސްގައި ވަނީ، ބަލަ

. ޙުގެނައުުމގެ ބިލުނު( އަށް އިޞްލާ)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫ 2009/8ބަރު ގާނޫނު ނަންިއވާ، ޅުއްވާފަހުށަހަ

ަގއި ބޭްއވުނު، ަނވާރަަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 2019ޖުަލއި  10ްއވާފަިއވަނީ، މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އި

هللا ޢަބްދުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަކާށިދޫ ދާއިާރގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ، ނަވާރަވަނަ ޖަލްސާަގއި. ބިލު 

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަެތއް. 10 ރުވަނީއަ ށް މިޖާބިރަهللا ޢަބްދުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަާދއިރާގެ  ދޫކާށިުޑ، ގަނ. އަޅުޖާބިރު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބިލަށް  ގެ(ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕެންަޝނާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2009/8ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު ދަނީ.  ގެްނ ކުރިއަށް އަުޅގަނޑު މިގެ މަަސއްކަތައި އިޞްލާޙު

ށް ( އަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު ެގނައުމުގެ ބިލު. އިޞްލާޙުށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  11 ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ .ގެނައުމަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު 

 ލިބޭ ޕެންޝަނުގެ އަދަދަކީ އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ދެ ންމޯލްޑިވްސް ރިަޓޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމު -)ނ(ގެ 11

، . އެހެންނަމަވެސްއަސާސީ ޕެންޝަން ނުލިބޭނޭ ނަށްއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ،ނަމަ ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގުނައަށް 

ދައުލަތުން  ،ނަމަ ހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދު އަދަދެއް ލިބޭ ދިހަހެނިހެން ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި ދައުލަތުން އެ

ހާސް ރުފިޔާ ހަމަވާ މިންވަރަށް.  ދިހަލަ ނީ ޖުމުގޮތަށް ލިބޭ އެހެނިހެން ޕެންޝަނާއި އަސާސީ ޕެންޝަން ހިމެނޭ

އުމުރުން ދުވަްސީވ  -)ކ( -11ރުން. ންނަނިވި ގޮތުން ިއޞްލާޙުކުވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަށް އަ 11ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ 
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 ޚަރަދުތައްހާސް ރުފިާޔެއވެ. ދިރިުއޅުމުގެ  ދިހަމީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަްނެގ ގޮތުަގއި މީހަކަށް މަހަކު ޫދކުރެވޭނީ 

މާލީ ކަންކަްނ  ،އާއި ރީރިީޓއާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓްއުމިންވަރަށް ބިނާކޮށް ސޯޝަލް ސެކިދާ  މައްޗަށް

އަހަރު އަާސސީ ޕެންޝަނުގެ އަދަދު ން އެްއ އަހަރު ތިންން ކޮންމެ މީލާދީ ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓްރީ

ޔަތްކުރުމަށްފަހު އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ރިޢާ ކަށްދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަ ،ކުރާއިރުޢާކުރަންވާނެއެވެ. ެއގޮުތން މުރާޖަޖަޢާމުރާ

އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ އަދަުދ  ،ނަމަ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއް އޮތްފަދަ  ގެންނަންޖެހޭ އަދަދަށް ބަދަލު

ަޙއްޤުާވ  އަލަށް އަސާީސ ޕެންޝަން ،އިޞްލާޙުކުރަންވާެނެއވެ. އަާސސީ ޕެންޝަނުގެ އަދަދު ިއޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު

ޞްލާޙުކުެރވުނު  ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އަާސސީ ޕެންޝަްނ ދޭންވާނީ އި ފަރާތްތަކަށާއި އަިދ އަާސީސ ޕެންޝަން

ަމތީންނޭ. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުަގއި ވަކި މާއްާދއަކަށް ނުވަަތ ވަކި މާއްދާެއއްގެ ބަަޔކަށް  އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ އަދަދާ

މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި  -4ގުިޅގެން ބަދަލުވުން.  ވާ ތަންތަން މި ގާނޫނު ގެންނަ އިޞްލާޙަކާހަވާލާދީފައި

ފެށިގެންނެވެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ،ކޮްށ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގަިއ ޝާޢިޢުކުރުމަށްފަހުގުދީ ސްތަ ،ގާނޫނު ފާސްވެ

ޭޅ ެއކު މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަކީ ަޤދަރުވެރިކަމާއި ފުދުންތެރިކަމާ

އް ބިނާކުރުމުގައި އި ވެސް އުފާވެރި މުޖުތަމަޢެުދވަްސީވ މީހުންނަށް ހުރިހާ މާނައެްއގަ އި،ބަޔަކަށް ހަދަ

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން އުމުރުން 11ގެ (ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕެންަޝނާ ބެހޭ ގާނޫނު) ޗ ،އެހީތެރިވެދިނުމަށް ބޭނުންވާތީ

ހާސް ރުފިޔާއަށް  ދިހަ މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ފައިސާގެ އެހީ މިންވަރު ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދައުލަތުން

. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ މެވެޓަކައި މި އިޞްާލޙު ހުށަހަޅަތިކުރުމަށްމަ

ށް ބޮޑަށް މަތިވެގެން. ދުިނޔޭަގިއ ދަނީ ވަރަ ދަނީ. ކޮސްޓް ޮއފް ލިވިންގ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ތަރުީތބުވަމުން މި

ބޭފުޅުންނަށް  އެންދަނީ. އެހެންވީމާ، މުސްކުޅި އުމުރުފުރައިަގއި އަުޅގަނޑުމެން އުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް އަބަުދވެްސ ބޮޑުވަމު

ސް ހާ  ފަސްއަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ކޮށްޭދންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މިހާރު ލިބެމުންދާ 

އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިާރގައި ވެްސ  ،ާހސް ރުފިޔާއަްށ ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅީދިހަ ރުފިޔާގެ ބަދަުލގައި 

ކަންކަމަކީ ވަރަށް  ރަްއޔިތުންނާ ބައްދަލުުކރުމުން މި އި،އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުަތކަށް އަުޅގަނޑުމެން ގޮސް ަބލަ

 ފަސް ލެވިދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވަގޮުތގައި ަވރަށް ފަސޭހައި ގެކަމެއް މުހިންމު 

 ތިން ،ދުއިސައްތަ  ،ހާސް ރުފިޔާއަކީ  ފަސްރުފިޔާއިން ކޮބައިތޯ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ަކންތައްތަކަކީ؟ ސް ހާ

ރުން ދުވަްސވީ އުމު ،މުސްުކޅި ޭބފުޅުންސަތޭކަެއއްހާ ޑޮލަރު. އެއީ ަވރަށް ކުޑަުކޑަ އަދަެދއް ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 ،ނަ މީހާާއއި ދެން މުސްކުޅި ހާުލގައި އޮންމަތިވެފައި ހުންނަންޖެހޭނެ. އެދުޓަކައި ވެސް މީހަކު ބޭފުޅުން ބެލެހެއްޓުމަށް

ހާސް ރުފިޔާ ލިބިގެންނެއް ފަސް ތިބެނީ. އެހެންވީމާ، އެންމެ  ކަމެއް ނެތިފައި މި ދަތިހާލުގައި ތިބޭ މީހުން ކުރާނެ

މެންބަރުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ޒަތްެތރި ރައީސް، އެހެންވީމާ، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެްއވާނެ. ިއއްއެމިހާރަކު ނު

ޚަަރދުތަކެއް ހިނގާނެ އަބަުދެވސް. ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކަްށ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭނެ.  ،ަނވާނެއެނިގވަަޑއިގަން
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ވެސް  ލިބެންޖެހޭ ގޮތްތަކެއް އް އިތުރުވަންޏާއަބަދުވެސް ިރވަިއޒްކުރަންޖެޭހނެ. މުސާރަ ބޮޑުވަމުންދަނީ. ޚަރަދުތަ

މިދެންނެވި  .މި އަދަދު ބަދަލުކުރަން ،ނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ސަރުކާުރަގއި ހުންނާނެ ކެޕޭސިޓީ މިފަދަވާނެ. ައޅުގައޮންނަން

ބަދަލުކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ވެސް ސަރުކާުރަގިއ  ،ހާސް ރުފިޔާއަށް މި ބަދަލުވެގެން ދިހަހާސް ރުފިޔާއިން ފަސް 

ޖެހޭ ތަންތަނުން ފާހަަގކުރަންޖެހޭނީ އަބަދުވެސް ޚަަރދުކުޑަކުރަން ނާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،ހުން

ައޅުގަނޑުމެން  ،ގޮތުން ގެ ކުޑަކުރަންޖެހޭނީ. ޚަރަދުކުރަްނޖެހޭ ތަންތަނަށް އަބަދުވެްސ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ. މިސާލެއް

ްއ ދުަވސްވީ މީހުންނަށް އިނާޔަތެ ޚާްއޞަ ގޮތެްއަގއި އުމުރުން  ،ްއ ދިނުމުގައި ނާޔަތްތައިމިއަދު ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް 

އަޅުގަނުޑ  ،ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ .ދަނީ މި މަޖިލީހުގައި މި މުންމަސައްކަތްކުރަ  ޓަކައިދިނުމަށް

ގެ މަޖިލީހުަގއި ކޮންމެ ާދއިރާައކު ވެސް ނޫން ުއމުރުން ދުވަސްީވ ބޭފުޅުން ިތބެނީކީ. ރަްއޔިތުން ދާއިރާަގއި އެކަންޏެއް

މި  އި،ދަރުވެރިކަމާ އެްއކޮށް ނުލާހިކު ބުރަ މަސައްކަތްކޮށްފަޤަބޭފުޅުން   އުޅޭނެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުން. އެހަމަ

ނު އުމަށް ޓަކައި އެަތއް ޚިދުމަތެއް ކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރާަގއި މިދިޔަ ކެމްޕޭޤަ

، އަުޅަގނޑާ ރައްޔިތުން ަބއްދަލުކުރި ައއީ. ދުވަުހ ގޮސްފަިއ މިނޑު އިހަކަށްފަހުން އަުޅގަ އި އަދި އެންމެޔާ ތެރޭގަ

ށް، ހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށައަށް އިޞްލާެޙއް ހު 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު މި ގާނޫނަށް،  އަދި .ގާނޫނު ވުޖޫދުކުރަން

ހާްސ ރުފިޔާ  ދިހަ ަދލުގައިފަސް ހާސް ރުފިޔާެގ ބަްއަގއި ޚާއްޞަ ގޮތެފުޅުްނނަށް ބޭއުމުރުން ދުވަްސވީ 

 މެންބަރުން މިކަމާ ވިސްނަަވން. އަބަދުވެްސ ސަރުކާރުްނ ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އުން. ައޅުގަނޑު ެއދެން، ރައްގެންދިލިބި

ސަރުކާުރގެ ޮކސްްޓ  ށްގެން ރަްއޔިތުންނަށް ލާރި،ީނ، އާނ! މާ ޚަރަދު ބޮޑުވަީނއޭ. މިވެނި ގާނޫނެްއ ބަދަލުކޮވިދާޅުވާ

ޖެހޭނީ. މި ރާއްޖޭަގއި ކުޑަކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުން ކުަޑކުރަންޖެހޭނީ ުކޑަކުރަން. އަބަދުވެްސ ޚަރަދު އޮފް އޮޕަރޭޝަންްސ 

ނެ ބޭވަރަށް ގިނަ ބޭކާރު ޚަރަދުަތއް އެބަހިނގާ ސަރުކާރުން. އެ ލާރި ަރއްޔިތުންނަށް ދީ، ރައްޔިތުްނގެ ޖީބަށް ލި

 ދިއަ ރެްއވުމުގަާޔއި، ރައީސްކަން ކުނިކުފާނުއި މަޖޭގަ ؛ ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގިއ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން، ރާއްގޮތަކަށް

 ދައިދީ،އެއްެޗއް ހޯ ފުޅުންނަށްބޭކުރިން ވެސް ވަރަށް ގިަނ ފަހަރު މަތީން އަސްލު ހަގީގަތުގައި އުމުރުން ދުވަްސވީ މީގެ

ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ރި ރަީއސް ވެސް ވަނީ ވަރަށް މަަސއްކަތް ރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް ބަދަލުުކރުމަށްޓަކައި އިްއޒަތްތެ

ގައި ކަންކަން ކުރުމުކުރަނީ މަޖިލީހުން ، އަުޅގަނޑު ައބަދުވެސް ގަބޫލުއްކޮށްުރވެރިުވމާ އެއެކަމަށް ވެސް ޝުކު

ޔަށް ހެވާއި ލާބަޔަށް ކަންތައްތައް ކުރުން. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަ

އެވެނި  ނީތޯ.ށް ދޫކޮށްލާކޭ! މިވެނި ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން ނުކޮ؛ އޯން ބަލަންޖެހޭނީުޅަގނޑުމެުމގައި އަކަންތައްތައް ކުރު

ގާނޫނުތަކަށް  ރު އޮންނާނެ.ބާމުަގއި އަބަދުވެސް މި މަޖިލީހުގައި ތޯ. އެ ކަނޑައެޅުޚަރަދެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާނީ

ޅާއިުރގަިއ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ހުށަހަ ނެ. ދެން، ައޅުގަނޑު މި މައްސަލަބަދަލުގެނައުމުެގ ބާރު އޮންނާ 

މެން އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުގަިއ މި ަވގުތު އެމް.ީޑ.ޕީަގއި ވަަރށް ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އެނގެްނވާނެ، މި މަޖިލީ

ްށ ލިބޭ ނަފަޔަ  އަކީ އެއިންތައް މި މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް އެއިން ލިބެންޖެހޭ، ވާހަކަމި ހުށަހަޅާ ގާނޫނު
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 މީހާއަށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް މި މަޖިލީހުން ދުވަސްވާ ުމރުންަކއަކީ އުއްޔިތު މީހާއަށް ވާ ފައިދާ؛ ވާހަސީދާ ރަ ނުބަލައި

؛ އިހަކަށްދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެކުނިން ނުކުޅެދުންތެރިންނަށް ވެސް ކުއެްއޗެއް ދޭން އަންނަ ކޮްނމެ ފަހަރަ

ހަމަ ެއވެްސ ށް މަަސއްކަތްކުެރްއވި. ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނާޡިމް ވެސް ވަރަރާއިނގެީތ ދާވެގެްނ ދައެްއޗެްއ ހޯދަން

އެއީ ރާއްޭޖގައި  ދަމާހިނގާ!ނަހަ  ގެ ތެޭރގައި ވިސްުނން މި ހުންނަނީ. އެހެންދާ ގޮތަކަށް ައުޅގަނޑުމެންރިޖެކްޓުެވގެން

ހިނެއްޯތ ފަސް . ސާދަ ހާސް ކޮންމެސް ރުފިޔާއެއް. ކިލަރަކީ އެީއ ފަނަރަވަރަކަށް ހާްސ ުރފިޔާެއއް ހާސް ޑޮމިއަދު 

ަޑކޮށް ދަންނަވައިލާނަން. ހާސް ރުފިޔާއިން ެއއްެވްސ ކަމެއް ވާނީ؟ އަުޅގަނުޑމެން ހިނގާބަލަ! ވަރަށް ުކޑަކު

ެގ ވީމާ، ދިރިއުޅުމުފިހާރައަކަށް ވަދެ ހަމަ ރަނގަޅު ފަސް ހާސް ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ މާ ބޮޑު ނުވެސް އޮންނާނެ. އެހެން

އިގެން މި ދަނީ. ޓެކްސްއަކީ ރަްއޔިތުން ޕޭކުާރ  ނަގަ ައޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް ކައިޓަ ށްމަކުރު ތަރުތީބުކަންތައްތައް

 ށްފަހު އެ ލާރި ޒިންމާދާރުކަމާ އެއްކޮށްމައެްއޗެއް. ޓެްކސް ޕޭޔަރުންނަށް، ވާހަކަައކީ ޓެކްސް ލާރި އަޅުގަނޑުމެން ނެގު

، ޓަކައިށްވެސް އިުތރަށް އާމްދަނީ ހޯދުމައަޅުގަނޑުމެން އަދި . ރި ަރއީސް، އިްއޒަތްތެއަޅުގަނޑުމެން އޮޕްރޭްޓކުރަންޖެހޭނެ

ތަން؛ މުންދާ ންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް އިތުރުކޮށް، އަިދ ޚަރަދު ހިނގަޒާރާަތކުން ކުރާދައުލަތުގެ، ސަުރކާރުގެ ެއކިެއކި ވު

ޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތިނަދޫގައި އްހޫރިއްޖޭގެ ަރއީސުްލޖުމް، އަުޅގަނޑު އިަހކަށްދުވަހު ރާމިސާލަކަށް

ންޏެއް، އެވެނި ކުންފުންޏެއް ޕްރިފިޓެބަލްވާ ގޮތަށް ފު ވިދާުޅިވ، ތިމަންނާ މިވެނި ކުން މުންވަކަދައް ފުޅުވާހަކަ

ުރ ވަ ަބއިަގއި އެބަހުރި ޖޭ. ިދވެހިރާއް ވެސް ބްލީްޑވަނީއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަުކންޓްކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. ރާއޮޕަރޭ

، ތްތެރި ރައީްސ، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައިޒަތަނުގައި ހަީގގަތުަގއި ިއއް. އެތަންމިނިސްޓްރީތަކާއި، ބަިއވަރު ޮއފީސްތަކާ

. ދެން ންނަންޖެހޭ ގޮތަކީވީ. ރަްއޔިތު މީހާއަށް ދޭންވާ އެތި ކުޑަކުރުެމއް ނޫން އޮަޑކުަރންއެ ދިމާއިން ޚަރަދު ކު

ދަތަްއ ހޭގެ ުފދުންތެރިކަން އިތުރުާވ ވަަރަކށް އަުޅގަނޑުމެންހެ އަުޅގަނޑުމެން ބަދުވެސްރަްނ، އަ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކު

އް ނޫން ، ރައްޔިތުންަނށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި މިފަދަ ގާނޫނުތައް މި ތަނަށް ހުށަހަޅައިލުމުގެ ބޭނުމުގައެ ވެސް އިތުރުކޮށް 

ހަގީގަުތގައި ވެސް  އަުޅގަނޑު ބޭނުްނވޭ ހަމަނު މި ޕްރެޒެންޓުކުރީ. ގާނޫއަުޅަގނޑު މި  ްސ،އީއިްއޒަތްތެރި ރަ

ންދާން. އަބަދުވެސް ފަސް ހާސް ރުފިޔާ އިތުރުެވގެރުން ދުވަްސވީ ބޭފުޅުންނަށް މު، ހަީގގަތުަގއި ވެސް އުރައްޔިތުންނަށް

ދި މި ލާޙުގެަނއުމުގެ ބާރު މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އޮންނާނެ. އަށް ގާނޫނެއް ތަޢާރުފުކޮށް އަދި އިޞްމަޖިލީހަ

 އަރިހުގައި ެވސް ބަރުންގެއްޒަތްތެރި ެމންދެން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި، ހުރިހާ އިގާނޫނު ބަލައިގަނެ، ައޅުގަނުޑ އެ

ެނއް ހިންަގއި، މިކަންކަުމގެ މައްޗަްށ  ތެޭރގައި ޑެލިބަރޭޝަބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަިއ، އަުޅގަނޑުމެންގެ

ޖެ ކަމެއް ކަަމށް ދެކިވަަޑިއގެން ޢަމަލުކޮށްދެއްވުން. އަުޅގަނޑު އަބަދުެވސް ޖެހިއްކުރަންެވސް ފިކުރުކޮށް، މިީއ ކޮންމެހެން

ންތިޚާބުކޮށްފަިއ އި ންސީދާ ރައްޔިތު ފަށްލާޔާ ޚިރު ކުރިހާ ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ މިއުފާކުރަން

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަޅާ ބަޔަާކއި، އްހެން ރައީކުރީަގިއ އަނެމާ، . އެހެްނވީތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މިތާ މި ތިއްބަވަނީ

ތަްއ ، އެއްިޔތުންގެ ގާތަްށ ގޮސް ރަސީދާ ވެސް، މިހާރު މި ތިބީ އިވަރު ަވއްތަރުަވއްތަރު މެްނބަރުން ތިބޭ. އެހެންނަމަބަ



6 

 

ތައް އުފާވެރި ތުންަނށް ދީގެން، އެދެއް ަރއްޔި، ެއތައް ުއއްމީްށގެންކޮ މަސައްކަެތއް ކޮމިޓްމަންޓެއް ދީގެން، އެަތއް 

ގާނޫނު ރު ދީގެން އަުޅގަނޑުމެްނ މި ތިބެނީ ހޮވިފަ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަީނ މިއަދު އަުޅގަނޑު ޚަބަ

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ، އަދި މި  މި ރައްޔިތުންގެޙުޞްލާ، މި ބިލުން މި ގެނައި އިއަށް  2009/8ނަންބަރު 

ތް  އިތުރަށް ދިރާސާކުރަންޖެހެންޏާ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަިއގެން އެ މަސައްކަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަމާ ދޭތެރޭ

. ބަރަކާތްލަްއވާނެهللا ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަުތގަިއ މާތް ސް،އީ ިއއްޒަތްތެރި ރަ ށްދެއްވުން. ކޮ

އޫރުމަސް މަނާކުރަން ުގރަލާއި ނބަ ަގއިރާއްޖޭޔައީ، ިދވެހިވެސް ހަމަ ގަރާރެއް ހުށަހެޅިގެން އެ ދިބަދުވެްސ، ދެންމެއަ

 ފުރަތަމަ ކިޔުން ތި އިްއވީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު... ސްއީ އިއްޒަތްތެރި ރަރު ދެންމެ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ަގރާ

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަރިޔާސަތުން 

ިއއްޒަތްތެރި ށިދޫ ދާއިރާެގ ން. ކާރުބަމެންިއއްޒަތްތެރި ، އަދި މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ެގ ، ބިލަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މާލިއްޔަތާ ގުޭޅ ބިލެއްކަން. އަޅުގަނޑުމެންޅުއްވި ިއޞްލާޙަކީއެ ހުށަހެ މެންބަރު

 ބިލު ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ، ާމލިއްޔަތަށް ައސަރުކުރާ ގޮތްޮގތަށް މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ަގވާއިދު ިހމޭ

ގެ ހިންގާ ގަާވިއދު ހިމޭންވެފައި މި އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބިލު ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރުންމެންބަގޮތުން، އަމިއްލަ 

ވަަނ މާްއދާ އެބަބުނޭ، ބަޖެޓެްއ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭނޭ. އަދި އެ ބަޖެޓުެގ މައްޗަޭށ މި 70ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސް ނޯވޭ. ނުކޮްށ ދޫކުރެވޭކަށް ވެސްކުރުން އެއީ. ފާލީހަށް ލާޒިމް ކަމެއް ބަޖެޓެއް ދައުލަތް ހިނގާންޖެހޭނީ. މި މަޖި

ޭއަގއި ވަރަށް ވެސް، ނެ. އެެހންނަމަނަ ާމއްދާ މިއީ މިކަމާ ުނގުޅޭ ާމއްދާެއއް ކަމަށް ވެދާވ115ަޤާނޫނުއަސާސީގެ 

، ިއ، ައޅުގަނޑު ހިތުންކަނަޑއަޅަ އްތަސތުޔާރިއްޔާއަކީ ަދއުލަތުގެ ެއންމެހައި ސިސާފުކޮށް އެބަބުނޭ، ަރއީސުްލޖުމްހޫ

ަވނަ މާއްދާަގއި ވަނީ، )ބ(ަގއި. އަުޅގަނޑަށް ިމ މައްސަލަ، 115އް ގަިއ އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެ ންވާ ގޮތު އަޅުގަނޑު ހަނދާ

 ރު ހާ، މިފު ނިންމުމެއް ނިންމޭކަށެއް ނެތްމި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނުފެނޭތޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސާ

އެއީ، އަުޅގަނުޑމެންގެ ގަާވއިދުތަކާއި އަިދ  ންވަރަށް ބަލާއިރު.ކަން ސާފުވާ މިންއަޅުގަނޑަށް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަ

، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ާއއި، އަދި އެެހންވެސް އުސޫލުތަުކގެ މައްޗަްށ ބަލާއިރުސީޤާނޫނުއަސާ

، ތް، ައދި އަުޅގަނުޑގެ ބާރެްއ ނެނޑުގެ އިޚްތިޔާެރއް ނެތްގެންނާންޖެހޭ. އަުޅގަ  ށް އެބަތަޅުމަ  މިއްވާ ބިެލއް ހުށަހަޅު

ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އުން.ނުގެނަ ށްނަތަ މި ބިލަކީ މިވެނި ބާވަތެްއެގ ބިލެކޭ ދަންނަވައި މި ބިުލ މި

 މި  އަޅުގަނޑު ފާހަގަުޅގަނޑެއް ނޫން. . އަގޮތުން ގުޅޭ ގެންދާންވީ ގޮތަކާ ކުރިއަށްނީ މި ބިލު ުތގައި ނިންމަވާހަގީގަ

 އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއެބަ ގުޅޭ ކަމަށް.  މި ބިލާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓާ .ޅޭ ބިލެއް ކަމަށްގު މާލިއްޔަތާމި ބިލަކީ ކޮށްދިނީ 

ގެ މަޖިލީހަށް ކުރޭ. އަިދ މި ރައްޔިތުންރިއްޔާއަށް ާޤނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްހޫދައުލަތް ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްއެްއގޮތަށް 

ބަހުސް  .ލީއިބަހުސްގެ ަވގުތު މި ހުޅުވަ އަުޅގަނޑު ިމހާރު މި ބިލުގެކުރޭ. ފާސްކުރަން ވެސް ެއބަ ލާޒިމް ބަޖެޓެއް
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އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދިަޔއީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި ވަގުތު ހުުޅިވގެން

 ށް.އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްއިރާގެ މަރަދޫ ދާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމަށް  ،ވަަޑިއގެންނެވި ނަމަވެސްމަނިކުފާނަށް ގޮތެއް ނިންމަވަން އުނދަގޫވެ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނެ ބިލެއް. ބަޖެޓު ގޮތެއް ނިންމަން ވަރަށް ފަޭސހަ. މިއީ މަނީ ބިލެއް. މިީއ ދިވެހި ދައުލަތުން ނޫނިއްާޔ ހުށަނޭޅޭ

 ،ވަގުތުން ަވގުތަށްހަމަ  ،ދަންނަވަނީ  ނޭޭޅނެ. އަޅުގަނޑު މި ބިލެއް ހުށައެއްމެދުތެރެއިން މި އަހަރު ފާސްކޮށްފައި 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ ކުެރވޭނެ ކަެމއް ނޫން.  މަށް.އިން ބޭރުުކރުގެ ފްލޯހުމިހިނދުން މިހިނދަށް މި ބިލު މި މަޖިލީ

 ުރގައި ެވސް މި ވާހަކަ ލިޔެފައި އޮންނާނެ ވެސް ކުރެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ގަާވއިދު ލިޔާއިމިއީ އެްއގޮތަކަށް 

ކުރިންވެްސ  ގައިދާނެ. އެއީ ގަާވއިދު  ވެސް މި މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެ ަގާވއިދު ފާސްެވގެންލިޔާނަން. މިހާރު. 

ހިނގައިިދޔަ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުެގ  ،އައި ަބދަލެއްގެ ތެރެއިން ހިސާަބކުން އެ ަގާވއިދަށް  އޮްއވައި ކޮންމެވެސް

ިދވެިހ  ،އޮތީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ިދވެހި ދައުަލތަށް ލިބޭ އެްއޗަާކއި މި ވެގެްނގޮްއސަ ރޭގައި މި ަމއްސަލަ މިހެންތެ

ހި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ވެ ދި  ،ގޮތާއި ވާނެދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓެްކހަށް ޒިންމާ ،ރަދުތަކާއިޚަދައުލަތުން ކުރާނެ 

ގާނޫުނގެ ދަށުން ވެްސ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ަމއްޗަށް ިދވެހި ސަރުކާުރގެ މަްއޗަށް ރަދަށް ޒިންމާުވމުގެ ޚަވުމަކީ ޒިންމާ

ހުރެ ކޮންމެ އަހަރަކު ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ  ކަމެއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ލާޒިމްކުރާ

ޖެހެނީ.  ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަން މި ށްހުރި ހަރަދުތައް ކަނޑަައޅައި ިސާޔސަތުތައް މި މަޖިލީހަ އަދި ކުރަން އެްއޗަާކއި

ކަމެއް ނޫން. ތެދެއް، ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ މީހަކު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ކުެރވޭނެ

ނަމުގައި ބިލުަތްއ ެއކިެއކި ނަން ، ހޯދަން ބޭނުންފުޅުވީމާމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ވަގުތު  ޝްތިހާރުވެލަންވީާމ،އި

ދުނިޭޔގެ އެިކއެިކ ރަދު ބޮޑުކޮށް. ޚަލިބޭ ެއއްަޗކަށްވުެރ ނީ އަދިެވސް އެކަމަކު ިދވެހި ދައުލަތް މި ހިނގަހުށަހެޅިދާނެ. 

ރައްީޤއާއި ދިވެިހ އި ދިވެހި ދައުލަތަށް ދަރަންޏަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަމާލީ އިދާރާތަކުން ރޭޓް ކަނޑައަޅަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަީނެގ  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް

ވުެރ މައްޗަށް ދަރަނި ހިނގައްޖެ އަށް  60ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަެކއް އެބަހުރި. ޖީ.ޑީ.ީޕގެ ނިސްބަތުން % ،މިންވަރު

ވާމީ ައގުއެއްެވސް ބައިނަލް ،ން އެްއވެސް ބޭންކަކު ،ތާކުން ޔާ އަޅުގަނުޑމެންނަކަށް ބޭރުގެ އެއްވެސްއްވި ވަނީ ށްކަމަ

 ތްއޮ މިއަށް  3ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އެންމެ ކުޑަެވގެން % ނުހޯދޭނެ.މާލީ އިދާރާއަކުންނެއް ފައިާސއެއް 

ލާޒިމްކުރޭ  ޒިންމާވާ ގާނޫނު ށްރަދަޚަމަށް ޖެހޭނެ ކަތިރިުކރަން ކުދަރަީނގެ ނިސްބަތް އަހަރައަހަރުތަކުގެ ތެޭރގައި 

ތެޭރަގއި ވެްސ  ގެއެ މިންގަނޑު ،ތެޭރގައި  ގެވަރު ުއޅެނީ އެ މިން . މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ތެރި ަރއީސް، ިދވެހި ދިވެހި ރަްއިޔތުންނަށް ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި. ިއއްޒަތް ނުހިފެހެއްޓިގެން
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މި ހުރިހާ  ،އި އަދި ތަކެީތގެ ައގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބޮޑަށް ިރޢާޔަތްކޮށްގެން އިންފްލޭޝަނަށާ ސަރުކާރުން ވަރަށް

އޮތީ.  ހާސް ރުފިޔާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަނޑައަޅާަފއި މި 5މިހާރު  ،އެްއޗެްއގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްޮކށް

ފިާޔ ލިބޭ ހާސް ރު 5ާދކުރާ މީހުންގެ ެތރޭގައި ވެްސ އަިދވެސް އެބަިތބި ސް، ާރއްޖޭަގއި ވަޒީފާއައިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ، ނުކޮށް އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ދޭތެރޭގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ަވކާލާތުމީހުން. ަބއިވަރު ބައިވަރު

ެއކިެއކި މީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ މައްޗަްށ  ،އިަދއުލަތުެގ ޚިދުމަތުގައި ތިބި މީހުންނާ ،ސަރވަންޓުންނާއި

ަމށް ހީކޮށް މިކަހަލަ ބިލުތައް ކަ ެވގެން ާމ މޮޅުކަމެއް ކޮށްެލވުނީންއިޝްތިހާރުވެލާ ައޅުގަނޑުމެން  ،ނުކޮށްރިޢާޔަތް

މެންނަށް ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ކަމެއް، ލަުދވެތިކަމެްއ، ދެަރވާްނޖެހޭ ހުށަހެޅުމަކީ ހިތާމަހުރި

. އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ސާފުވަނަ މާއްދާ ވަރަްށ ސާފު. ވަރަށް  70ޤާނޫނުއަސާީސެގ  އިމަޖިލީހުގަ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ  ،ކީސަނުޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑގެ އިލްތިމާ އޮންނާކަށްަގއި ކޮންމެހެން ގަާވއިދު

އަށް މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވިޔަސް މަނީ ބިލުތައް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ،ނަވަނީއާދޭހާެއުކ މިދަން ވެސް އަރިހުަގއި

ށޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ބޭރުކުރަންޖެހުނަސް މިއީ ބޭރުކުރަންޖެހޭ ބިލެއް މިއީ. ނުގެންނަވާ

. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދައުލަްތ ލައްކަ ގިނަ ވާހަކަ ެދއްކިާދނެބަހުސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އްޔިތުންގެ ތަރައްީޤއަްށ ކުރަން ހުރި ޚިދުމަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަ ؟ކުރަން އަުޅގަނޑުެމން ބޭނުންތޯގުރޫޓުބަނ

އެކަންކަމަށް  ؟ކުރަންވީތޯދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކާއި ނަރުދަމާތަކާއި ސާފުބޯފެން ލިބުން މަޙުރޫމު ؟ހުއްޓާލަން ބޭނުންތޯ

ކަެމްއ  ،ސް، ތެދެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީ ތައް.މިއީ ުއފެދޭ ސުވާލު ؟ކުރަންވީތޯރަދުޚަށް އެހެން ކަންކަމަށް ކޮނުރަދުޚަ

ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަުތގެ ކުންފުނިތަކަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ރެކުންުފންޏެއް ވެސް ހުުނވާ ކުރާއިުރގައި ފައިދާ

ޓަކައި އުފެއްދޭ ތަންތަްނ ށް ަރއްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ފައިާދއަށް ވުރެ ބޮޑަ

ކަ، ެއއީ ކޮންމެހެން ފައިދާކުރަންޖެހޭ ތަނެއް ނޫން. ހަމަ ފެނަކަމުގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ަހނދާނުގައި ބަހައްޓަްނވާނެ. 

ތަނަކީ ވެސް ފައިދާ ބޯފެން ވިްއކާ . ތަނެއް ކިރިޔާ ޖެހޭ އަގުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

އް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ތަނެއް ނޫން. ކިރިޔާޖެހޭ އަުގަގިއ ފެން ރައްޔިތުންނަށް ިވއްަކންޖެހޭ ތަނެ

 ނެމި މަޖިލީހުން މި ބިލު ބަލައިނުގަ ،އަޅުގަނޑު ިމހާރު މި ހުށަހަޅަނީ މިހިރަ ކަންކަމުގެ މައްަޗށް ރިޢާޔަތްކޮށްމިހިރަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ިމއީ ހުށަހެޅޭނެ ބިލެއް ެވސް  70ގޮުތގައި ޤާނޫުނއަސާީސެގ  ބޫުލކުރާގަށްލަން. އަުޅގަނޑު ރުކޮބޭ

ެއކަމަށް ކަނަޑއެޅިަފއިާވ  ،ކަލް މޮނިޓަރީ ސިޔާސަތު ާޤއިމުުކރުމަކީ ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުން ސް ފި ދައުލަތުގެނޫން. 

 ޑަށް ދިރާސާ ކުރެވިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިތާ އީ ވަރަށްބޮކަމެއް. އެ މުއައްސަސާަތކުން ކުރަންޖެހޭ

 ނުިކޔޭނެ ން ޑޮލަރޭއަލަްއަކ މިލި 2ކަމަކަށް  . އަނެއްން ޑޮލަރުއަލަްއކަ މިލި 1ހުރެލާފައި މިވެނި ކަމަަކށް ހަމަ 

މިއީ ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤއޭ އް ނޫން. ވާނެ ކަމެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ުކރެވިގެްނވާނެ ކަެމއް ނޫން. ިމއީ ކޮްށގެން
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ކަުމގައި އަުޅގަނޑު  ކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރޭވ ކަމެއްުސންނާފަތިަދއުލަތް  ގެމި ޤައުމު ،ކިޔާފައި ަރއްޔިތުން ހަލާކުކޮށް 

 އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ،ތުޙުމަތުކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅެނީ. އަޅުގަނުޑ ުތގެ ބިލު ތުގައި މި ބަޖެޓު ހުށަހަޅާއިރުގަިއ މި ބާވަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޙަޤީޤަ

 ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް.އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ هللا ަރއީސް. ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ރިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެ

އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މިއީ ބޫެލއް ނުކުެރޭވ ގަލު. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑަށް ބެޭހ ބި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ

هللا ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދި އް ކަމަށް ެވސް. އަޟޫޢެއުމަ ރަންޖެހޭނެބަހުސްކުހުށަހަޅައިގެން 

ލަތު ރަނގަޅަށް ހާނަވަސް ބޭފުޅެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮުތގައި ވިްސނުން ތަ ބޫލުކުރެވޭގަޖާބިރަކީ މިއަށްވުރެ އަޅުގަނަޑށް 

ލާފަ. އިދަރުވަ ލަތު. ނިމިދިޔަ ވެރިކަމުަގއި މުޅި ޤައުމު ވަނީހާއޮތް  ދެނެވަޑަިއގަންނަވާނެ. މިހާރު މި ޤައުމު މި

 ބޫލުކުރަން.ގަކަަމށް އަުޅގަނޑު  ނަންޖެހޭ މިންގަނޑު ވެސް އެ ބޭފުޅާައށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެހުންދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 

ދާ މިންގަނޑަކަްށ އިއޮތް. އެ ގާނޫނު ފަހަނައަޅަރަދަށް ޒިންމާވާ ގާނޫނެއް އެބަޚަދައުލަތުގެ ދަރަންޏަށް ނުވަތަ 

ރަދެއް ނުކުރެވޭނެ. ރިޔާސަތުން ވެސް ދެންމެ ޚަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން  ވެްސ އަދިރިއްޔާއަށްހޫރައީސުލްޖުމް

އަުޅގަނޑުމެން  ،ގޮތަށް ވާއަދި މާލިއްޔަތު ގާނޫނުަގއިވަނަ މާްއދާ.  70އެ ވާހަކަ. ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ތިވިދާޅުވީ ހަމަ

 ،ބެލިވަރަކަށްގައި ޙައްލެއް ެގންނަން. އެއީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަަވހަށް މިކަމު ،އެބަޖެހޭ މާލިއްޔަތު ގާނޫނުން

ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށްހުސް ދަރަނި ، އެއް ނެތް ބަލަމުންދިޔަވަރަކަށް ފެންނަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ފަިއދާ

ިކ ކުންފުންޏާއި އެ  ހުޅުމާލޭަގއި ހުރި ހުރިހާ ފުލެޓުތަކަކީ ަޗއިނާގެ ޕަބްލިކު ލީ.ލައިމިސާލަކަށް ހުޅުމާލެއަށް ބަ

ރަނިތައް. ހުރި ދަ ކޮށްފައި ނަގާފައިނުހުޤައުމު ރަ .ރަންޏަށް ނަގަިއ ދައުލަތުގެ ސިޔާދަުތގެ ދަަރނިތަންތަނުން ދަ

 35ބެލުމުގައި ކުރި ފުލެޓު ކޮމިޓީން ބެލިހުރީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންފަހުން ދިރާސާ ހުޅުމާލޭގެ މަގުތައް ހަދައިފައި 

ހުރީ. ބުރިޖަށް އަދި އޮތީ  ފައިމަގުތައް ހަދާ ގެންބޭންކުން ނަގައި ން ޑޮލަރު އިންޑިއާެގ އެގްޒިމް އަމިލި

ދަރަންޏެއް. އައި.ޖީ.އެމް.ެއްޗ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް އެއީ  ދަތުގެ ވެސް ިސޔާއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާރި ނުދެއްކި. އެ 

އިނާއަށް އެބަހުިރ . ޗަ ިވކިފައިމުޅި ޤައުމު އޮތީ ދަރަ  .ރަދުކުރަމުންދަނީޚަޓެއް. މިހާރު ސަުރކާރުން ެއ ށްހުސް ތޮ

އެަބއޮތް  .އަޮތޅު ގާދޫ ކަންނޭނގެ  ލ.އެއީ ،ވަރަަކށް ތަންތަން ވެސް ދީފަ. ރަށެއް ފަޅުކޮށްފައި ރާއްޖެއިން ކޮންމެވެސް

ފުށުންޖަހާފައި ެއ މަނިކުފާނު އެ އިންނަވަީނ  ،ކޮށްނުހުދައުލަްތ ިވއްަކއި ރަ ބައެްއ.ބޮުޑ  ެވސް ވަރަށްއީ ދީފަ. މި
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ކާށިދޫ.  ؛ޖާބިރަށް އަުޅގަނޑު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުهللا ޖަލެއް ހަދައިގެން ވަދެ. ޢަބްދު  ،ލައަށް ގޮިޅއެއް ގޭަގއި އަިމއް

އެ މަނިކުފާނުގެ ވަޢުދެއް. ހުށަހެޅިނަމަ. އެީއ ކާށިދޫގައި އަޅަން  ންހިސާބުމިމިއަދު  ކޭބަްލކާރުސް ގަނޑު ތާއީުދކުރީއަޅު

އަުޅގަނޑުމެން އެބައޮްތ ުސވާލެއް. ެއ މަނިކުފާނު ވިދާުޅވި ކޮަބއިތޯ  ،ވަެރއްއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނުދެވޭ

ތަްއ ފުލެޓު ،ނުގެންދާނީތޯރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ކުރިައށްއަސުވާލަކީ. އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮމޯޝަން، ޓު 

ތައް ރައްޔިތުންނަށް ދީގެްނ ރަދު ޚަ އަޅުގަނޑުމެން މި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ނިންމަންޖެހޭ. ރަދުތޯ ކުރާނީ ޚަނާޅާނީތޯ، މި 

ަގއި ވެސް ހޮވެން ނިޔަތެއްަގއި މިތާ އުޅެގެްނ ވޯޓުހޯދަން ނުވަތަ ކޮންެމވެްސ އެހެން ބޭނުމެއްަގއި އަންަނ ދައުރު

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެީއ ކޮށްދެވޭނެ ކަެމއް ނެތް. ހަމަ  ،ކަެމއް ނުކޮށްެދވޭނެ ރައްޔިތުންނަށް މި ޤައުަމކަށް ރަނގަޅު

 ނުދިނަސް އަޅުގަނޑު ،ށް ވޯޓު ދިަނސްގަނޑަޅުއަ . ވާހަކަނުަދއްކާ އިރެކިފަ ންއިއެ މެއް އޮިތއްޔާ ވެސް ކަ ޔާރިކި

ރަނގަޅު ކަމެކޭ ބުނެވޭނީ. އެއީ މި ފައިސާ  ،ބޫލެއް ނުކުރަން މިއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް. ރަނގަުޅ ކަމަކަށްގަ

އަންަނން އޮތް ޖީލުތަކަށް ދަްއކަން  ،ށްފިްއޔާމި ަފއިސާ ހޭދަކޮ ފްލެޓެއް ނޭޅޭނެ.މެްނނަށް އަުޅގަނޑު ،ހޭދަކޮށްފިއްޔާ

އޮތް ކަނޑު. އެއީ ދުިނޔޭގެ ވަށަިއގެން އެބަ  .. ދެން އޮތީ އެންމެ ގޮެތއްދަރަންޏެއް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ނުދެއްކޭނެ އޮތް

ވެސް މަްސވެރިންެގ  އިއްޔެނިކުމެ ހިފައިގެން ހާސް ޓަނުެގ ބޯޓެއް  30ހާސް،  20ހަދާހެން ޤައުމުތަކުން  އެހެން

 ނަމަވެްސ އަޅަިއގެން ނަމަެވސް، ަވގަށް ދާއަަޅިއގެންކަނޑު ކަހާލަިއގެން ދާޕާސޭނިންގ އޮީތ ސްކުރީ ހުބިލަށް ބަ

ދިވެހި ރާއްޖެ އިއްޒަތްތެިރ  އީ އޮތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި އަޅުގަނޑުމެން ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮއްސަ މި

ައދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ،ގޮތަށް ބުަރވާށް ާމލިއްޔަތަ ގެބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން  ިމހާ .ެމއްރައީސް. ުކޑަުކޑަ ޤައު

ޖާބިރަކީ هللا ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ނުދެކެން. ޢަބްދުހުށަހެޅުމަކީ ޒިންމާދާރު ނުކުދާނަވާ ވަރަށް މިަކހަލަ ބިލުވެސް 

ިއދިކޮޅު ޕާޓީގެ ސިފައެއް ނެތް.  ؛ހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުްއވުންތައްށަ ވިސްނުން ތަނަަވސް ބޭފުޅެއް. މިހާރު މި ހު މިއަށްވުރެ

ގައި ހުންނަންޖެހޭ ވަރަށް އެއް ، އިދިޮކޅު ޕާޓީއަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީެއކޭ. އެހެންވީމާނަތިމަން ،އެ މަނިކުފާނު އެބަ ވިދާޅުވޭ

 އެދެނީ ، އަުޅގަނޑުވީމާހެންއެކަން. އެ ކުަރއްވާނެ ވެސް  ބޫލުގަކަމެއް ހުންނަންޖެހޭނެ. އެ މަނިކުފާނު ޒިންމާދާރު

ަރއްޔިތުންެގ  ،މިކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށްދެން  ،ގެންގޮސް ކޮމިޓީން ނަމަވެސް ދިރާސާކޮށްއަވަހަށް މި ބިލު އަނބުރާ 

ިރ ގެ ވަގުތު ބޭކާުރކޮށްލަން ހޭދަކޮށްލަން މިކަން ނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެހުމަޖިލީ

 އަރިހުން އިލްތިމާސްކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ބަރުގެމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލްޔާސް ލަބީބް. އިރާގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުޅުދޫ ދާއި

 

 ްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:އިހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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ށް އައި ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރަސީ އްޖެއަވެހި ރާވަަނ އަހަރު މި ދި 2008`. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ދު ނަޝީދުެގ ސަރުކާރުން މި ރާއްޖެ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ގިނަގުނަ ަމސައްކަތްތަެކއް ކުިރ. ސޯޝަްލ ރައީސް މުޙައްމަ

ހަަލ  ލިބިދޭ ކަންއެކީ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަހަމަކަމާހަމަ ޭއގެ ދަށުން އެންމެންނަށް ،ޕްރޮޓެކްޝަން ނެޓެއް ާޤއިމުޮކށް

ނާޔަތެއް ދިނުމަށް އެ މަނިކުފާނު އިންތިޚާބު އިޭރިވގެންދިޔަ. އޭގެދަށުން އުމުރުން ުދވަސްވީ މީހުންނަށް  ތަކެއްރާމުގްޕްރޮ

 ،ވި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ަދވަން ފެއްޓެ އްވާުލެވވަަޑއިގެން ފުހަަވޑަިއގެން އެ ވަޢުދު ވެރިކަމާ ވަޢުުދވެ ގައިތެރޭ

ޕެންޝަން ގާނޫނަށް  ،މެންބަރަށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާތޯ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވިމި ށް ހައަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ މި މަޖިލީ

ބަދަެލއް ގެންަނއިރު ެއ ގެންނަނީ  ،އޭޖު ޕެންޝަނަށް އެްއޗެއް އިތުރުކުާރއިރު ނޫނީ އަސާސީ ޕެންޝަނަށް ޫނނީ އޯލްޑް

ގޮތްތަެކއް ހުރޭ.  ،ުއސޫލުތަކެއް ކުރަންން  މިކަަޤއުމުތަކުަގއި، ނޫންތޯ. ދުނިޔޭގައި މިކަން ކުރަން، ލަކުންތޯކޮން އުސޫ

ދައުލަތުްނ ޚަރަދުކުރަނީ ކިހާވަރަކަށްޯތ  ،އެ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބެނީ ކިހާވަރެއްތޯ ބަލާފައި ،އެކަން ކުރަނީ ަޤއުމަށް

ހާ އެއްޗަކަށް ހުރިމި  ،އިްނފްލޭޝަނަކީ ކިހާވަރެއްތޯ ބަާލފައި ،ރެއްތޯ ބަލާފައި ދައުލަތުގެ ޖީ.ޑީ.ީޕައކީ ކިހާވަ ،ބަލާފައި

ޭދންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ.  ،އަންނަ އަދަދަކަށް އެ އަދަދު ތަކެއް ހެދުމަށްފަހުބަލާފައި އޭގެފަހުން ކަލްިކއުޭލޝަން

ކުރާ ކަމެއް  އިލިޔެފަ  އި،ޖަާހފަ އިގަނެޑއްގަ އަންނަ އަދަދެއް ކަރުދާސް  އަށްމީހަުކ ސިކުނޑި  އިމިއީ މިހެން އިނދެފަ

ކަުމގައި  ެއއް ެފންވަރެްއގެ އަދަެދއް ލަތާހާޤައުމުގެ  ެއއީ އެ  ،ނިމޭއިރުއި އް ޖަހަބެނޫން. މިހުރިހާ ހިސާ

މި ދައުލަތުގެ  ؛މު ކަމެއްން ވަރަށް މުހި ވިސްނާލަންޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ،ރައީސް ކަނޑައެިޅގެންދާނީ. ިއއްޒަތްެތރި

ދޭން ފެށީ ވަރަށް މާްތ  ންޝަެނއްޕެން ދަށު ގެެއ ގާނޫނު ،އް ޕެންޝަން ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިޕެންޝަން ފަންޑެ

ވެސް  މާދަމާ .މަޤްޞަދެއްގަިއ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އުމުރުން ދޮށީ މީހުންނަށް ޕެންޝަނެއް ދެމުން މި ދަނީ

ޖެހޭ. ވެސް ދޭން ފަހަށް އަންނަން ޮއތް ޖީލަށްޖެހޭ. އޭގެ ވެސް ދޭން ޖެހޭ. ދެން އަންނަން އޮތް ޖީލަށްދޭން

 ،ކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމު ހަރުދަނާޮކށް، އުސޫލު ހިފަހައްަޓއި ަދރިންގެ ދަރިންނަށް މި ފޯރުންގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރި

މައްަޗްށ  އްގެގެންދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދައުލަތަށް މަހެހަރުދަނާކަމާއެކީ ކުރިއަށް 

 ނަކީ ޕްަރއިވެޓް އަމިލި 45 ،ައކީ 50ން %ތެެރއިގޮުތގައި އެބަ ލިބޭ. އޭގެ ގެން ރުފިޔާ ޕެްނޝަންއަމިލި 90

އަކީ ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްަސސާތަކުން ޕޭކުރާވަރު.  45ން ޕެންޝަން ފަންޑަށް ޚަރަދުކުރާވަރު. އަނެއް %ސެކްޓަރު

ން ރުފިޔާއަކީ ސަުރކާރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮންމެ އަމިލި 22.5 ،ެއއްަބއި ކުޅަބައި ގެ ތެެރއިން ދެ 45އެ %

ހާސް މީހުންނަށް އުމުރުން ދޮށީ މީހުންނަށް މަހަކު  18، ޚަރަދުކުރާވަރު. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ށްނަހަކު ޕެންޝަމަ

ތުގެ އެކި ދައުލަ ،ގެ އިތުރަށް ސަރުކާރުވެސް. އޭގެ ން ރުފިޔާ މި މަހު އަމިލި 83ކުރޭ ޕޭރުފިޔާގެ ރޭޓުން އެބަ  5000

 ؛ކީަތކައް ނަންގަވާ. އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވި މުއައްސަސާބަ ޕެންޝަނެ މުއައްސަސާަތކުން ަގވާއިެދއް ހައްދަވަިއގެން އެ

މޯލްޑިްވސް  ،ސަރވިސްާއއި ސިވިލް  ،އެމް.އެން.ޑީ.އެްފއާިއ، ކަސްޓަމްސްާއއި ޕްރިަޒންސް ޑިވިޜަންާއއި ،ޕޮލިސްއާއި 

ލިއަން މި 22ކު  މަހައެއަށް .އް ނަގާން ގަވާއިދެްއގެ ދަށުން އިތުރު ޕެންޝަނެނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ފަދަ ތަންތަނު



12 

 

މިލިއަން މި މަހު ދައުަލތުގެ ބަޖެޓުން ޕެންޝަންގެ  105ލަ ލަތުގެ ބަޖެޓުން އެބަ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. ޖުމުމި މަހު ދައު

 ؟ޖެހޭނީތްތެރި ރަީއސް. ކިހިނެއްތޯ ދެކޮޅުމިލިއަން ރުފިޔާ އިއްޒަ 90ކުރޭ. ދަުއލަތަށް މި ލިބެނީ އެބަޚަރަދު ގޮތުަގއި 

ސްެވގެންދާއިރު ެއ ދަރިން އުުމރުން ދުވަދަރިންގެ  އި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނާވިސްނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން

އްޒަތްތެރި އޭޖް ޕެންޝަނެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މި ބައްޓަންކޮށްފައި މި ރައްކާތެިރކަމާއެކީ ގެންދަން. އި  މީހުންނަށް އޯލްޑް

ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަންޏާ މި ކުރާ ގޮތަށް ހިސާބުތައް  އްޙެިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް މި ގާނޫނަށް އިޞްލާ .ރައީސް

މިއިން ެދވޭ  އި،ކިހާވަެރއްޯތ ބައްލަވާފަ  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އި،އިންފްލޭޝަނަީކ ކިހާވަރެއްޯތ ބައްަލވާފަ، އިސަވާފަ ޖައް

ނައުމަކީ މިއީ ިމ ްނ މިއަށް ގެާލފައި ހަމަ އަދަދެއް ޖަހައިގެއިލޯމަރަ .އްވަންވީއް ދިނުމަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމެކްސިމަމެ

ން ކަހަލަ ކަމެއް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި މިނިސްޓަރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ފުނާޑލު

ދައުލަތުގެ ަފއިނޭންޝަލް އޮޑިޓެއް ހެއްެދވުން. ފައިނޭންޝަލީ މި ދައުލަތުގެ  ،ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމެއްރަްއވަންކު

މި ާރއްޖޭެގ މި  ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ޮގވާލަން ،ަވގުތު ޮގާވލަން ެބއްލެުވން. އަުޅގަނޑު މި ކޮަބއިކަން ޤާބިލުކަމަކީ

ކޮބަިއކަން ބައްަލާވފައި ެއކަން ރަްއޔިތުންނަށް  ،ޤާބިލުކަމަކީ ކިހާަވރެއްކަންދައުލަތުގެ ފައިނޭންޝަލް ޫނނީ މާލީ 

ވޭނެ ގޮތަކަށް ޕޮލިީސއެްއ ޅެ ކޮންމެ މީހަކަށް ނުކުންމެށް ކޮ މުކޮއްއާ  ،ގޮތަކަށްެނ ނުކުެޅވޭ އެއާ ،ހާމަކޮށްދީ

 ،ަކމުގައި ދެކެން. އެހެންކަމުން އޮތުމަކީ މި ދައުލަަތށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އިއެކަން ބަްއަޓންވެފަ ިއ،ކަނޑައަުޅްއވަ

ޭވެނ  ެވސް ބަލަިއގަނެނަށް ެއއްޮގތަކަށްއަޅުގަނޑުމެން އީމި ،މި ފުރުޞަތުގަިއ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

 އިޞްލާޙެއް ނޫންކަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ވަޙީދަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދުهللا ބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެން

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ޕެންޝަނާގެ )ދިވެހިރާްއޖޭ 2009/8ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެހާ ގުޭޅ ކަހަލަ  އެ ބޭފުޅާއާ  ،އިްޞލާޙު. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ްއވިހުށަހެޅު ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ބުތަުކގަިއ ޚާމި މަޖިލީހުގައި ެއބަ ތިއްބެވި އިންތި ، ގޮތަށް ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަެއއް ުނވޭ. އެހެްނނަމަވެސްގެއިޞްލާޙެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ގޭެގއަށް ޮގސް ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސް  .އެހާ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ުކރާ ކަހަލަ ކަންކަން ނުކުރާ

ަބއެްއ ބޭފުޅުން  ،ަޅިއގެން މަސައްކަްތކުރާ ބަެއއް. އެެހންނަމަވެސްއައެ ކަްނކަމަށް ިސޔާސަތުތަކެްއ ކަނޑަ ،ދަނެގެން

 ،ކަމަށް ބަލައިގެން މި މަޖިލީހަށް އްަލކީ ފައިސާޙަބުތަކަށް ނުކުމެ އެ ބޭފުޅުންނާ ހަމަ ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ޚާއިންތި
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ަވކި މީހުންނަށް ަވކިންނަށާއި، ކުރެވުނު ގޮތަށް ވަިކވަކި ފަރުދުމަލުޢަ ހުގައިވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީއަށާރަ

ވަރަށް ގެނެސްގެން ައކުރަށް ފިްއޔަށް ބަދަލު އިެއކުގަ އެއާދިޔަ. ހަމައަމާޒުކުެރިވގެން ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙުތައް ގެެނވެމުން

ސް ވެގެނެއް ނުދާނެ ިމ މަޖިލި .ދިޔަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޮޑަށް މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހިނގަމުން 

 ރައްޔިތުންނާ ،ދާންޖެހޭނީމި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭ ކަންކަން ެވގެން .ނގާ މަޖިލީހަކަށެއްދެންނެވި ކަންކަން ހިމި

އި މަންފާ ިލބެނެވި މަސަްއކަތެްއގެ ގޮުތަގއި. އަދި ެއކަމަށް ފުރިހަމަ ޔާ ނަށް އޭެގ ލާބަގުޅުންހުރި އަިދ ެއ ރަްއޔިތުން

ދަީނ  ވެސް ފެނިގެން މި އަުޅގަނޑުމެންނަށް .އި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދިރާސާތަކެއް ކުރެވޭ މަޖިލީެހއްގެ ގޮުތގަ

ކަމަށް. އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ  ކަނޑައަޅާނެ ވިން ރާއްޖޭަގއި އެންެމ ކުޑަ އުޖޫރަބުގައި ވަޢުދުޚާއަޅުގަނޑުމެން އިންތި

ލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ވަިކ ދާއިރުަގއި މިފަދަ ބިލުތައް މި މަޖި ކަނޑައެޅުުމގެ މަސަްއކަތް ައޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން

ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ.  ކުރުަމކީ އެންމެ ރަނގަޅުދެއް ހާސިލުކުރަން މަސައްކަތްޤްޞަމަ

 ހުންނާނޭ ގައި 19 އެެޖންޑާއަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ހިތް އޮތީއިލާޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ އިއް 

މި  އި،ގާޫނނުތައް. އެ ގާނޫނުތަކަށް ިތބޭފުޅުން ފަރިތަވެލައްވަ ރަްށ ކަމުދާ ވަރަށް ގިނަ ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަ

ނގަޅަށް ިކޔާލަިއގެން އައުަމީކ މުހިންމު ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ތައް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިްނ ެއ ގާނޫނުަތއް ރަ މަޖިލީހަށް ބިލު

ބޭފުާޅގެ  ވެސް މެންބަރަކަށެއް އެއް ނުދޭނެ އެއް އަުޅގަނުޑމެންނެ .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ށަހަޅަިއގެން ކުރުމަށްޓަކައި މިދެންނެވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް ހުވާ ވަޢުދުތައް ފުރިހަމައި އަމިއްލަ ކެމްޕެއިުނގަ

ށް މި އަމި ބޭފުޅުން މި ދައްކަން އުޅޭ ަމންޒަރަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. ކަށެއް އިނގޭޯތ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަންކަންކުުރވާ

ހަދަނީ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިިބފައި އޮތީމާ ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަްނކަން ކޮށްދޭން ދެކޮޅު

ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި  ތުންަނށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގައި މިކަން ެވގެން މި ސިގްނަލް ރައްޔިކަމުގެ

 ލުކުރަނީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭ ކޮންމެ ގާނޫނެްއ ވެސް އަދި ކޮންމެ ކަެމއް ޑު ގަބޫއަުޅގަނ . އެހެންވީމާ،ރައީސް

މާ  ގޮތަކަެށއް ނޫނޭ. އެއަްށވުރެ މަލުކުެރވުނުޢަ ހުގައިވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީއަށާރަވެސް ެވގެންދާންޖެހޭނީ 

 .ދާން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކުރެިވގެން ފުރިހަމަކޮށް އެކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިރާސާކުރެިވގެން ފާސް

ރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ އުފަލާިއ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން މިނިމަމް ވޭޖް ފާސްކޮށްގެން ދިަޔއިމާ ިދވެހި

 ރިއްާޔ. އި މަންފާ ފަހިވެެގންދާނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުޔާ އްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ އޭގެ ލާބަރާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި

 ށް.ސަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރު
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 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

މި ބިލު  ،ދެ، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިންޒަތްތެިރ ރައީސް. އާއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 އިވާނެ މީހުން. އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގަ އެަބތިބި މިކަމުން ފައިދާވެސް  އިއިާލގަޢާދު އަުޅަގނޑުގެ ޚުނަމަ  ފާސްވެއްޖެ

ތަންމެ ރައްޔިތަކު. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު މި ބިލަްށ ކިދިހަ ހާސް ލިބޭނެ ކިތަންމެ  ،ވެސް އެބަތިބި ފަސް ހާހުން

ަލކީ. ވާނެތޯ ެއއީ ސުވާ ކަމަކަށް ނިންމާލުމުން އެއީ އަޅުަގނޑު ކުރި ޒިންމާދާރު އި އެކޭ ބުނެފަނއާ އިދީފަވޯޓު

އޮތް  އި އަޅުގަނޑުމެން ވެފަ ،އިލާއަށް އަުޅަގނޑުގެ ތިމާގެ މީހުންނަށް ެއްއޗެއް ލިބުނު ކަމަށް ވިޔަސް ޢާއަޅުގަނޑުެގ 

 !ހުވާ ެއގޮތަކަށް ައުޅގަނޑުމެންނަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭ ކަންކަން ނިންމާކަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައްަލވާ އިވަޢުދާ

ރުފިޔާގެ  ފަސް ހާސްދޭ  ތިބި އަސާސީ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ. މިހާރު މި ހާސް މީހުން އެބައަށާރަ  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި  ؛ކުރީމާ އެއީ ވަރަށް ފަސޭހަުގނައަހަރަކު. މި އަދަދު ދެރޭޓުން އެއީ ެއއް ބިލިއަން ުރފިޔާ 

 އެހީަތއް ވެސް ދޭ ތަކާއިވަރަށް ގިަނ ގޮތްގޮތުން އެިކއެކި ސަްބސިޓީ ،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ިގނަ އަދަދަކަށް

 ެގ ގޮތުަގއި އެބަ ަދއްކަންޖެހޭ އެހީތަކުއެހެނިހެން ،ާއއިތިން ބިލިއަން ޕެންޝަނާއި އަދި ސަބްިސޑީ ލަދައުލަތެއް. ޖުމު

ގެ ބަޖެޓަކީ ވެސް ތިން ބިލިއަން. ރމުޅި ހެލްތު ސެކްޓަ !ނަމަ. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާތޯ މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެއްޖެ

މިދަންނަވާ  ،ތެރި ރަީއސް ވިދާުޅވީ ވަރަށް ދަތިފުުޅކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަވަން. ެއހެންނަމަވެސްއެހެންވީމާ، ިއްއޒަތް

 ިއ،ރގެ ބަޖެޓާލީމާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ މުޅި ެހލްތު ސެކްޓައިުޅގަނޑުމެން ވިސްނަދަދުތަކަށް އައަ

ތަކަށް ހަދާ ސެންޓަރުތައް ހޮސްޕިޓަލްނުބައްދަލުކަން. ެއހެންވީމާ، ހެލްތު  އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙާ

އަުޅގަނޑުމެން ނުދައްާކ މިތާ ހުއްޓާލަންޖެހޭ. އަދި  ވާހަކައާންނަ ވާހަކަާއއި، ޮޑކްޓަރުން މަދު ރަށްރަށަށް ޑޮކްޓަރުން ގެ

އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަ އޮތް ބަޖެޓް ފޮތުން އެބަ އިނގޭ  ،ލީމަ އެބަ އިނގޭ އިހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަ 

ންނެވީ. ލޫމާތެއް މި ދެޢުއްޖޭގެ މުޅި ބަޖެޓަީކ ތިރީސް ބިލިއަންކަން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ މަ ދިވެހިރާ

މިކަހަލަ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު މުސާރައާިއ، ިއނާޔަތްތަކާިއ، މިކަހަލަ ؛ައކީ ރިކަރެންޓު ޚަރަދު 70ތެެރއިން %އޭގެ

 އީ އޮތް ުނވަ ބިލިއަްނ މިދުކުރަނީ ހިންގުމަށް. ބާކީ މާނަައކީ ެއކާވީްސ ބިލިއަން އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަ ،70% .ކަންކަން

 ދެ ބިލިއަން ވާ، އިތުރު އެތި. އެެހންވީމާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަން އޮތްން ތަރައްޤީގެ އަދި އަުޅަގނޑުމެއި ދަރަނި ދައްކާފަ

ރި މެންބަރު ރުފިޔާ އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ އެއްކަލަ ުނވަ ބިލިއަްނގެ ތެރެއިން ަނގަން. ސުާވލަކީ އިްއޒަތްތެ

ދަނޑު ލީމީ ދާއިރާއިންތޯ. ފުޓްބޯޅަތަޢު ންތޯ.ރުވިދާޅުެވެވއްވަން އެބަޖެހޭ ޮކންތާކުންތޯ ނަގާނީ. ެއއީ ހެލްތު ސެކްޓަ

ނަމަ މިއަށް ގޮތެއް ނިންމަން އަދި އިތުރަށް  ގޮތަކުންތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެއަޅަން އޮތް ބަޖެޓުންތޯ، ކޮން

 ވަނަ 11 .ޚިލާފަށް މި ގާނޫނު ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެބަ ބުނޭ މި ޕެންޝަނަށް ބަދަލުގެނެވޭނެ ގޮތް ދާނެ. ެއއާފަސޭހަވެގެން

ގޮތަްށ  ުއމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންެގ ައސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮުތގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދޫކުރާދާގެ )ކ( ގައި ބުނަނީ މާއް

 މައްޗަށް ދާ މިންވަރަށް ނިސްބަތްކޮށް ސޯޝަލް ހާހޭ. މިއަދަދު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާނީ މަހަކު ދެ
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ކަމަށް  ން މަދުވެގެން އަހަރަކު ެއއްފަހަުރ މުތާލިޔާކުރަންޖެހޭނެމިނިސްޓްރީ ބެހޭ ކަންަތއްަތއް ބަލަހައްޓާ ސެކިއުރިީޓއާ

އިތުރުާވ މިންވަރުެގ  މަތިެވއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ލަ ފަހެއް އިންަސއްތައަްށވުރެއެބަބުނޭ. އަދި ދިިރއުޅުމުެގ ޚަރަދު ޖުމު

ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް  ވީން ކުރަން. ދެން މިކަކުރަންވާނޭނިސްބަތަށް ބަލައި އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ އަދަދު އިޞްލާޙު

، އަުޅގަނޑުމެްނ މިތާ ޖެހޭތޯ އިންޖިނިއަުރންނަށް ވެގެން އަދަދުތައް އޮތީ. އެހެންވީމާ ނޫންތޯ މިއިބުނެދީފަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއ ވަދެވެނީ ސަުރކާރު ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް. އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ޖެނަމަކުރަން. އެހެްނވެއް ރއިންޖިނިއަ

ހަދާ ބައެކޭ. ަދއުލަތް އޮތް ިނޒާމެްއގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ގާނޫނުއި ތުކުރަން ތިން ބާުރ ވަިކވެފައެބަ ަވކާލާ

ކަުމގަިއ  މުސާރަދޭ ވަރު ކަނަޑއަޅާ ،ވަންޏާ ކަމަށް ގޮތް ުބނެދޭ ބައެކޭ. އަުޅގަނޑުމެން ހިންގަންވާ ހިންގަނީ އެހެން

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބުނެދޭން ޖެހޭނެ  ގޮތް ޏާ އެ ހޯދާނެންވަ ކަމަށް ޕެންޝަންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާ ،ވަންޏާ

ކަމަަކށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން.  އަނެއްަބއި ދޫކޮށްލީމަ ެއއީ އަދި ޒިންމާދާރު ގޮެތއް އި،. ެއއްަބއި ބުނެފައިމިތާނގަ

އުެމއް. ޤައޮތް އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖެައކީ މުސްކުިޅވަމުން އަންނަ އާބާދީއެއް  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

ށް، ށަދަވެސް އާބާދީ އިތުރުވާ މިންވަރު އަންނަނީ ދަށަށް،  ކޮންމެ ފަހަރަކު !ފާއިތުވެދިޔަ ތިން ބޯހިމެނުމަށް ބައްލަވާ

އެހެްނެވގެން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސގެ ތުރުވަމުންނޭ. ދަށަށް. އޭގެ މާަނއަީކއުމުރުން ދުވަސްާވ މީހުންގެ އާބާދީ އަްނނަނީ އި

ުއމުރުން ދުވަސްވާ މީހުންނަށް  ،ޯއގާެތރި ސަރުކާރުގެ ވާަހކަާއއި ،ޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އަޑުއަހަށް ފެށީވެރިކަމުަގއި އަ 

ޙީ ނިޒާުމގެ ނުވެރި ިޞއްލުކު ،އެހީވެދޭ ވާހަަކއާއި، ޕެންަޝން ސްކީމުގެ ވާހަަކއާިއ، އެަކނިވެރި މައިްނގެ ވާހަކަާއއި

ދިޔަީއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިިވގެން އާ ބަސްަތއް. އެ ބަސްަތއް ވެސް މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އީވާހަކަާއއި، މި 

ހެޔޮ ބަދަލު  އިއުޅޭ ާވހަކައަކީ މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ހެޔޮ ނިޔަތުގަ . އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މިއިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގަ

ބުކޮށްފަ. ޚާރައްޔިތުން އިންތި މެންބަރުން 65 މެންބަރުންނޭ. މިތާ އެބަތިބި އެކަމަށް ގެންނާނީ ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާނަން.  އި އެީކގަ  ޖާ ހޯދުމަށް އެކަން ކުރެވޭނެ މަގުތަކާއަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮ ބަދަލަށް އެދި ހެޔޮ ނަތީ

 ބަދަލަކީ ިއޞްލާޙެކޭ ވިދާުޅވަންޏާ ެއއީ އެފަދަ އިޞްލާެޙއް ޫނން އިނގޭތޯ. ގާނޫނަށް ެގންނަ ކޮންމެ އީމި

  ..، އެ ވާަހކަ.ގާނޫނަށް ގެންަނ ހަލާކެއް. އެހެންވީމާ އީލިއިރު މިއިއަުޅގަނޑު ބަލަ  މައްސަލަެއއް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙްމަދު މެންބަރު އަބާރަށު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަށް. هللاޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاްޙމަދު ޢަބްދުއަ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު
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، ގާނޫނު ދަނީ ކުރެވެމުން މިބަހުސް އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދުގެ މި ދަންފަޅީގަ

އެ އިޞްލާުޙގެ ބަހުސް.  ،ށް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅި( އަބެހޭ ގާޫނނު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ) 2009/8 ބަރުނަން

އި ަދއުަލތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންާމވުމުގެ މިފަދަ އިޞްލާޙުތަަކކީ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަ .ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ

ެއރުންތަކެއް ހުރި އިޞްލާޙުތަެކއް. މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުްނ ފުށު ބެހޭ ގާނޫނާ ގާނޫނާއި، އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލިއްޔަތާ

 ބޫލުކުރާ އެބަ ސާފުާވންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގައަކީ ކިހާ މިންވަރެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައުލަތަށް އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ސާޅީސް ފަސް މިލިއަން މަހަކު އިތުރު  ،ނަމަވެސް  އިގޮތުަގއި ހަމަ އެކަނި މި ިއޞްލާޙު ގެނަ

ޖެހޭ މިއަދު ސްނާލަންއެާއއެކު އަުޅގަނޑުެމން ވިހަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ބުރައެްއގެ ގޮތުަގއި އުފުލަންޖެހޭނެ.

އި ުދވާލު ބުރަ ޔާއަޅުގަނޑުމެންގެ ަވޒީފާ އަާދކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދާ އުޖޫރައިގެ މިންވަުރގެ މަްއޗަށް. ރެ

 މީހަކަށް ތަނެއްަގއި މަސައްކަތު ،ދެމެދު އާ 5000އާއި  3000ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ މުސާރައަކީ  މަސައްކަތްކޮށްަފއި އެ

ޖެހޭ. ގެންނައިުރގައި ެވސް ވިސްނާލަން އެބަ ެއއީ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ައޅުގަނޑުމެން މި ބަދަލު އުޅޭ މީހަކަށް ލިބުނީމާ

ސްކުރެޭވއިރުަގިއ ހުލާޙުތައް ހުށަހެޅިގެން ބަޞްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިފަދަ އި

ދުތަުކގެ ސަބަބުން ޢުތުގެ ވެފައިވާ ވައުލަދަ ،ތުގެ ސިޔާސަތުތަުކެގ ސަބަބުންއަދި ދައުލަ ،ޖެހޭހަނދާންކޮށްލަން އެބަ

ހުރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނުޑމެން ވާނީ މިނިމަމް ވޭޖުގެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ

ރަން.  ކަމަށް އަޅުގަނޑު އެބަ ގަބޫލުކުވާހަކަ ވެސް ަދއްކާފަ. މިނިަމމް ވޭޖު ބިލު މި މަޖިލީހަށް ދާދި އަވަހަށް އަންނާނެ

އޮތް. އެކަން ވެސް މި ދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ެއބަޢުފިޓް ދިނުމުގެ ވައެއާެއކު އަންއެމްޕްލޯއިމަްނޓް ބެނެހަމަ

 އާއި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ،މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭނެ. މި ހުރިހާ ކަމަކާއެކު އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ

ނޫނީ  ،ިނޒާމުތަކެއް ކަނޑަެއޅިފައި ނިވި ގޮތަކަށް ެއ ކަންކަން ކުެރވޭނެއުލަތުން ކުރާ ހޭދަ ެއީއ ދެމެހެއްޓެދަ

މިލިޔަން އަހަރަކު  105އިންތިޒާމުތަެކއް ކުރެވިފައި ޮއތް އެއްަޗކަށް ވުން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ީޤނުން ވެސް ކޮންމެ މަހެްއގެ މިިލޔަން ެއއީ ހަމަ ޔަ 15ތަފާތުވާ  ދެން މިލިަޔން ލިބުނީމާ 90ޚަރަދުކުރާއިރުަގއި 

ތަަރއްޤީގެ ތެެރއިން އުނިެވގެންދާނެ ެއއްެޗއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  ވެސް

ނިޒާމު ފަދަ އަދި މިފަދަ އެތައް ކަންކަމަކަށް ޓަަކިއ  އް، ޞިްއޙީވެސް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައަދި އެނޫން ،ޚިދުމަތް

ޭވ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިފަދަ ޚަރަދުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެޭވީނ ތަެކއް ކުރަން ޖެހިފައި އެބަގިނަގުނަ ޚަރަދު

 ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ކުރެވިގެން. ިއއްޒަތްތެރި ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް ެމނޭޖު

 އެެހން ކަންކަމަށް ހޭދަކޮށްލީމާ އިއަދަދެްއ ނަގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަށް ހުރި ފައިސާގެ ތެެރއިން ބޮޑު 

އެއާެއކު އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީެގ ވާހަކަދަްއކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ލިބޭ ެގއްލުމުގެ ވާހަކަ ަހމަ

ައޅުގަނޑުމެްނ ، އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވި ކަންކަން ަރނގަޅު ނިޒާެމއްެގ ތެރެއިން ުކރަމުންދާއިރުީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

ަހވާލުކޮްށފައިވާ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކުެގ  އާވަނަ ާމއްދާަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ115ާހަދާންކޮށްލަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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އެހެނިހެން ސިޔާސަތުތަްއ ކަނަޑއެުޅްއވުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މާލީ ިސޔާސަތުތަކާިއ އަދި ،ޮއވޭތެރޭގައި އެބަ

ބުރަެއއް ދާރުކަާމއެކު މަަސއްކަްތކުރާ ބަަޔކަްށ އެބަ ވާންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުެމންނަކީ ދައުލަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާ

ޒަތްތެރި ރައީސް. ޖައްސާއިރު އެ ބުރަ އުފުލޭނެ ގޮތްތައް ވެސް ހޯދައިދޭ ބަޔަކަށް ވެސް އެބަ ވާންޖެހޭ. އިއް

އި މަންފާއަށް ޔާ ާއއި ރަްއޔިތުންގެ ލާބަ ތަރައްޤީ ޖެހޭނީ ދެމެހެއްޓެނިވިއަޅުގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަުތެގ އަމާޒަކަށް ވާން

ޓަކައި ކުެރވޭ މަސައްކަތް. އެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ އަުޅަގނޑުމެން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 

މިފަދަ ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު  ިޒންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެން ވެގެން. މަސައްކަތްކޮްށގެން. އަދި

ފަހުން އެކަމުގެ ެގއްލުން ލިބިދާނެ ކަމެއް.  ،ނޫން ގޮތަކަށް ނިންމިއްޖެ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ޅުގަނޑުމެން ޒިންމާދާރުއަ

 މަސައްކަތްތަކުން މިދެންނެވި ކަންކަން ވަރަށް ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ުކރަމުންދިޔަ 18އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ިކ މީހަކަށް ގާނޫނު ހެދުމާއި، ވަކި ބަޔަކަްށ މަންފާދިނުމަށް  ހިނގައްޖެ. ވައޮތް. ހާމަވެގެންން އެބަސާފުކޮށް ފެންނާ

ައކުރުތަާކއި ެއ މަންފާ ލިބޭ ޮގތަށް ގާނޫނުެގ  ،ގޮތަށް އަދި ަވކި ބަަޔކު ެއދޭ ،ގެނައުމާލާޙު ޞްޓަކައި ގާނޫނުތަކަށް އި

ލަތް މި ވަނީ އެތައް ގިަނގުނަ ބުރަތަކެއް ފިލިތައް ބަދަލުކޮށްގެން ކުރި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއިން މިއަދު ދިވެހި ދައު

 ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިފަދަ ޒިންމާދާރުކަން 19ޖެހިފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖެހިފަ. އުފުލަން ކުރަންތަހައްމަލް

ޖީބަށް ނޫނީ  ކުރަން. އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެކަމުގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލު ސަްއކަތްކުރާ މަޖިލީހަކަށް ނުވާނެކުޑަ ގޮތަކަށް މަ

ަޓކައި ަދއުލަްތ ލާއަށް ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާިއރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކަށްޢާއިއަޅުގަނޑުމެން 

ލަ ރައްޔިތުންގެ މުޅި ޖުމު ،ޖެހޭނީގަނޑުމެން ވިސްނަންހަލާކުކޮށްލުމަކީ އެއީ ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅު

ނގަޅު ގޮތުަގއި ހިންގޭނެ ގޮތުެގ މައްޗަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް މުޅި ދައުލަތް ރައި މަންފާއަށް. ޔާލާބަިއ، ކުރިއެރުމާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ިދއްގަުރ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

 ށް. ސަނައިކްރާމް ޙަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  ،ހުށަހެޅުމުން އަޅުގަނުޑގެ ހިތަށްއެރީމި ބިލު މިއަދު މަޖިލީހަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ރި މެންބަރުގެ ބޭނުމަކީ އިބާއޭ ިއއްަޒތްތެޓަކައި ބާއޭ. ކޮބަ މެންބަރު މި ބިލު މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅީ ކޮން ސަބަބަކަށް 

ޑަ ބިލެއް. މިއީ މި ވަގުުތ މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅުމުގެ. އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިއީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކު

 ބޫލެއް  ގަވެސްޖެހޭނެ ބިލެއް ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ އެއްގޮަތކަށްދާންވެސް ފާސްެވގެންމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެއްގޮތަަކށް
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 ށް ގޮސްފި ކަމަތިބި މި ބިލު ފާސްވެގެން ލާގައި ވެސް އެބަޢާއި ނުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން، އަުޅގަނޑު، ޚުދު އަުޅގަނުޑގެ 

މަގުގަިއ ޤައުމު ހަމަ  ،އެކަމާ އުފާކުރާނެ މީހުން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މަޖިލީހަށް ވަދެ މި ތިބީ ،ވާނަމަ

. މިކަހަލަ ބިލެްއ އި ކަތްތަެކއް ކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގަްއޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަނިިވ މަސައްބަހައްޓަިއގެން ޤައުމަށް، ރަ 

ޖެއްސުން. މިީއ  ސަރުކާާރއި ަރއްޔިތުންނާ ،ޞަދަކީއި ހަަމއެކަނި މަޤްގޮުތގަ ހުށަހެޅުމުގެ އަުޅގަނޑަށް ގަޫބލުކުރެވޭ

މަ ޔަޤީން އަުޅގަނޑުމެންގެ ދުަވސްވީ ިދވެހި ވެސް ކުރަންވާެނަވރުގެ ކަެމއް ނޫން. ައޅުގަނޑަށް ހައެްއގޮތަކަށް 

މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ  މިހާރުވެސް ައޅުގަނޑުމެން ،ނުވާނެ ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް ތުންނަކީ ވިސްނާ ރައްިޔތުން. އެރައްޔި

ްއ ، އެ ުއޖޫރައަށްވުރެ ބޮޑު އެްއޗެކުޑަ އުޖޫރަެއއްގެ ގޮުތަގއި މި ދެވޭ މިންވަރަކީ ކުޑަ އުޖޫރައެއް. އެހެންވީމާ

، އަުޅގަނޑު ތު މުޖުތަމަޢުގައި ެގއްލޭނެ ގޮތަކަށް ވިސްނުން ބަހައްާޓަކށް. އެހެންވީމާޙަލަ ޞްމަ ،އެބޭފުޅުންނަށް ލިބި

ވަނީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުުކރަމޭ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ދަންނަވަން ބޭނުން

، ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް. އެހެންވީމާ އަދި ހޯރަފުށީ ށް.ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަ

ޖެހޭ ބިލެއް. ޝުކުރިއްާޔ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލަން  އެގޮތުން މި ބިލު އަުޅގަނަޑށް ފެންނަ ގޮތުގައި ބަލައިުނގަނެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 މް ޢަބްދުލްޙަކީމަށް. ހީޝަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަނޑިތީ

ދޮށީ  ގަރާރު އިނގޭތޯ.ލި މައްސަަލ؛ ގެން އުޅޭ ުކއްއާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެޅި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުްނ ށްލަން ބޭނުން، އުމުރުގެ މީހުންނަށް ދެވޭ އިާނޔަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ މީގައި ފާހަަގކޮ

ގޮތެްއ  ސް، ހެޔޮވެ އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެެހން ރައްޔިތަކަށް ވިޔަސް އިނާޔަތެއް  ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ވިަޔސް

އިްއޒަތްތެރި  ައކު.މިަކމަށް ކުޅަދާނެ ބަޔަުކ ނުތިބޭނެ މި ރާއްޖެވެސް ހޯދައިޭދކަށް ވަކި އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށްވުރެ 

 ،މިފަދަ ކަމެއް ،ކަމަކީ  އެންމެ ކަންބޮުޑވާ ެއއްރުތަނަށް ހުށަހެޅިގެން އަިއއި އިްޞލާޙު މިމި ނޑު އަުޅގަ .ރައީސް

އެއް އުފުލަންޖެހޭއިރުަގއި ކިހާވަރެްއގެ ދިރާާސެއއްތޯ ިމ ހުށަހެޅި މެންބަރު ކޮށްފައި ށް މިހާބޮުޑ ބުރަދައުލަތުގެ ބަޖެޓަ

ޞްލާޙަށް އި ،މިއަށްއަދި ފަސޭހަވީސް ކަންނޭނގެ މި ބިލަށް، އޮތީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

ދައުލަތަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވެން  ،އްކަން މި ކުރެވޭނެ ކަމެއެއްކޮްށ، ރީތިކޮށް ހިސާބުތަކާ ވާހަކަދަްއކާލަން ވެސް

ވަރަށް ރަނގަޅު.  ން ނަމަސާފުކޮށްަލދިތި މީއޮތް ކަމެްއކަން ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް އަދި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވެސް 
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ރާ ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ ކަމެއް މަތިޖަހަންވެގެން ކު އީމިކަން މި ފެނިގެންދަނީ މިށް އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުަގނޑަ

ދަރާފައި ތިބި ބޭފުޅުން މިފަދަ އެއްޗެއް  ދައުލަތަށް ،ވަަރކަށް މިލިއަނުން ދަރާފައި ތިބި ބޭފުޅުން 100 ތޯ.އިނގޭ

 ށް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަންަތއްތަކެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ބުނަމުން މި ކައަޅުގަނޑުމެްނނަމިއީ  މާހުށަހެޅީ

 އްކަންޖެހޭ ފައިސާ... ދަތަށްއަންނަނީ ދައުލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاދުޢަބް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ކީ އެީއ. ކާށިޫދ ންޑިޝަނަނިމަމް ކަބަހުން. މި ޖެހޭނީ ތެދުމަޖިލީހުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވާަހކަދައްަކން ރައްޔިތުންގެ 

މިލިއަން ރުފިޔާއަްށ  100 ވިާދޅުވަނީ އެ ށަހެޅީ. ދެންމެ ވާހަކަދަްއކަމުން އިރާގެ މެންބަރު، ައޅުގަނުޑ މައްސަލަ ހުދާ

 100 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްއެ ވެސް  ހަމަގައިމު ؟މިލިއަނަށް ކާކުތޯ ދަރާފައި ުއޅެނީ 100 ދަރާފައި ހުރި ވާހަކަ.

 އަުޅގަނޑަށް... ސާފު ޔަން ވެސް ނޭނޭގކަންން ކިމިލިއަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނުޑ، ކަނޑިތީުމ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިހުން ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ އި

 އެހެން ވިދާުޅވަމުން ރެވޭ އަަދދުތައްކުރެވޭ، ަޝއްުކކުމަތުހުބޭބޭފުޅުން ދަރާފައިވާ ދަރަނީގެ އަދަދުތައް ުނވަތަ ތު

ލޫމާތު ޢުމަބާވަތުގެ އެ ނޫނީ  އި ކުރަްއވަ ެގ މައްޗަށް ރިާއޔަތްގެންދަާވއިރުަގއި ޝަރީޢަތުން ނިންމަވާފައިވާ ޙުކުމްތަކު 

 !ނުދެއްވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ، ކުިރއަށް ގެންަދވާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުލްޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަރަކަްށ މިލިައން ޑޮލަރަށް ދަރާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. ައޅުގަނޑުމެން  59ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ޖެހެނީ ދައުލަތަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކަން ،ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ގާތްގަނޑަކަށް އަދަދުތައް ކިަޔމުން މި 

 ފައިސާގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ދައުލަތުން ނަގާފައި ހުރިކަަތކެއް ބޮޑުވާ ވާހަބާރު

ތަނުގަިއ  ާވ ބޭފުޅުން މިއް ކުރުއެހެންވީމާ، ވަކި ކަމެއް ބޭުނންވެގެން މަަސއްކަތް  ،ކާއިރު ދައްކަނީ. ދައް 
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. އިނގޭތޯ ށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަވަްނވީލަތަދައުޖެހޭ. އިރުަގއި ވަރަްށ ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަކުރާ މަސައްކަތް

ޔޮޓް ޓުއަރޒްގެ މުަވއްޒަފުންނަށް، އެތަުނގެ ސްާޓފުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ! ނުދައްކަވާ ތިބެ، އަދި ދަންނަވަންތޯ

ދެްއވާފައި އިެދއްވާށޭ. ޯހއްދަވަ އިދަްއކަވާަފއި ދައުލަތަށް ލާރި ހޯއްދަވަ  !. އެވެސް ަދއްަކވާށޭއިނގޭތޯ އަދިވެސް ނުދަްއކައޭ

 މިކަން ކުރަްއވާށޭ. 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 .ެއއްމައްސަލަ ބެހޭ އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ކުންފުންޏެްއގެ ވާހަކަ ވެސް. އަުޅގަނުޑ ވިދާުޅވެއްޖެ ޮޔޓް ޓުއަރޒް ކިޔާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގައި ދެންމެ

ނުޖެހޭ ވާހަކަ މި މަޖިލީހުގައި ދެއްކުން ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިޒާމާ ބެހޭ އެރީ މިކަހަލަ ދެކޮޅުށްހިތަ

ީކ މެންބަރަ . އަިދ އެ އިްއޒަތްތެރިހުްއޓުވަން ވެސް ޖެހޭނެކޮށް މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަނި

ތުން ހޮވާަފއި ހުރި މީހެއްތޯ އަލުން އަުޅގަނޑު ބަލާަކށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެފަދަ ޮގތަކަށް ވާހަކަެދއްކުމަކީ ަހިޑ ރައްޔި

 ...ފަސް ހާސް ރުފިޔާ އުޅެީނ މުސްކުޅި ބޭފުޅުންނަށް އެހެްނވީމާ، މި .ކަމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ އްޒަތްތެރި ެމންބަރު، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެއްޔާ އި ޝުކުރި

ހަޑިގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކެވުމަށް އެިދ، ހުށަހަޅުްއވާ ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުރިހާ  ،ނުކުތާއަކީ 

ރި މަޖިލީހުގަިއ ލްތިމާސްކޮްށ ދަންނަވަން، ރިވެތިކޮށް މި އިއްޒަތްތެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް އި

 ަކނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.ން. ވުގެންދެވާހަކަދަްއކަމުން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

. މި ވާހަަކ އިނގޭތޯ އޮތްއެބަބިލިއަނެްއހާވަރު ދަރަނިތައް އަދި ވެސް  1 އިގަ ލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުޢުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މަ

 ،ދަނީ މުން މިވެސް ބުނަުނވިޔަސް ަދއްާކނަން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ،އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނަން. ހަޖަމުވިޔަސް

ެދޭވނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންކަމެއް ދައުލަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެ އެއްޗެއް ފޯރުކޮށް ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކުންނޭ
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ަގއި ނަފްސީ ގޮތުން ަދުއލަތަށް ބާރުބޮޑުވާ ގޮތަށް މިަތންތަނަށް ބިލުތައް ލައިގެްނ އުޅޭއިރު  ؟އުޅެނީ ންތޯ މިކުރަްއވަ

ްނ ޖެހޭ ތިމާއަކީ މި ބިލު ހުށަހެޅޭވަރުގެ ީމހެއްތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް ކޯއްެޗއްތޯ އޮުޅވާލަވެސް ވިސްނަން އެބަ

ކޮޅަްށ ޖަހަންވެގެްނ  އި ހާ ދުވަހު އަމިއްލަ ިވޔަފާރި ނަގައޮްތ ހުރި މި ؟ުއޅެނީ މިުޅވާލަން ކޮްނކަމެއްތޯ އޮ ؟އުޅެނީ މި

 ެވގެން ، މީހާ މުއްސަނދިވާންއި، ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ގަިއގަިއ ކޮޅުަފއިންޖަހައިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ކަރުަގިއ ހިފަދި

 ؟ުއޅެނީ ެޗއް ހަދަންތޯ މިޯކއް ތެރެއަށް ވަދެ ކޮން ބިލެްއ ލަިއގެން، ހުގެމަޖިލީިމއަދު މި  ،ކޮށްަފއިމަސައްކަތް

ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ކަަށވަރުކޮށްދޭނެ.  އެދޭނީ އަޅުގަނޑުމެން. މި ދިވެހި ދައުލަތުން  ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފައިސާ

ތަނަށް  މި ،އްޤުތައް ކަށަވަުރކޮްށދޭނެ. އެހެންވީމާއެކަނިވެިރ މައިންެގ ޙައްޤުަތްއ ކަށަވަުރކޮށްދޭނެ. ނުކުޅެދޭ ީމހުންގެ ޙަ

ަދއުލަތުން  ދައްކަްނވީ. ާލރި ދައްކާަފއި، ލާރިމީހުން.  ޑުގެ ބިުލ ލާނެ ކަމެްއ ނެތް ދައުލަތަށް ދަރާފައި ތިބި ފާޑުފާ

 ކަންތޯ މި އް ަދއްވާހަަކއެރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭންވީ. ކޮން ދިވެހި

ލަރު ިކޔަން ެވސް އިނގޭ. އަުޅގަނުޑމެން ދައުލަތަކަށް ދަރާފަެއއް އަނުން ޑޮއުޅެނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ބިލި

އެކީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި އެ ވާހަކަ މިތާ މި ދައްކަނީ.  ނޯންނާނެ. އެހެންވެ ފަޚުރުވެރިކަމާ

ންނާނެ ހިފަހައްޓާފައެއް. ަޙއްޤުތަކަްށ ައޅުގަނޑުމެން ނޯއި ވެްސ ޙައްެޤއްގަ ނަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންހިދިވެ

ނެގިަޔސް ދައްކާނަން. ބިލިއަނުްނ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގާނެ.  އަޅާނެ. ތެދުވާނެ.ތުރުތުރުއަރަިއގަނެފައި ތިބޭ މީހުން 

  ކުރެވޭނެ.އެކަން ނަށް. ެދއްެކވީމާ އަުޅގަނޑުެމންޕެންޝަންގެ ފައިސާ ވެސް ދަްއަކވަންވީދަރާފައި އޮތީ އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު.ޒަކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ފުރުޞަތު، އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

އަޅުގަނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ ތަެނއްަގއި ވަޒީާފއެއް އަދާކޮށްަފއި ހުރި މީހެއްހެން ވެސް. އަދި ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު ކަ

. ައޅުގަނޑުގެ އަތުަގއި ލާރިެއއް އޮތިްއޔާ ޮއންނާނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ދީފަ ؛އެްއވެސް ޒިންމާދާރު މަސައްަކތެއް ކޮށްފަިއވާ

އައިސް ަދއުލަތަކަށް ާކުކތޯ އަޅުގަނޑު، ކޮންތާކަށްތޯ  ނެްއކޮުޅންޕާީޓއެއް. އަ ތްއޮ އިފަދަރާ އެމް.ޑީ.ޕީން ައޅުގަނޑަށް 

އެހެން ކޮންމެ މީހަކު  އިފުާޅކޮށްފައި، މިތަނަށް އަރަކޮންމެ ދުވަހަކު އަނގަ ؟ނީއަޅުގަނޑު ދައުލަތަށް ލާރިދައްކަންޖެހެ

 ...ިއގެންހަދަގެން ދޮގުއަސާެސއް ެނތް ކަންތަކުަގއި ވެސް ކަނަޑެއޅި ،ވާހަކަދަްއކާއިރު 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރައްވާނީ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ރިޔާސަތާ. ބުޠައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، މުޚާ

ޑިތީމު ދާއިރާެގ ައުޅގަނޑު ކަނ ،އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު ގާުތގައި ތިޔަ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަިރހުގައި އެ ވާހަކަ، އަުޅގަނުޑ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ދައްަކއިޭދނަން. ކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ 

މަނިުކފާނުގެ ވަގުތުޮކޅު ބޭނުންކޮށް އުޟޫޢުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެން މި މަ

 ނިންމަވައިދެްއވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު މު ދާކަނޑިތީ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ހަމަ ކުރާ ގޮތުގައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލު

ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަ ތަށް އުލަ އަޅުގަނޑުމެން ދަ ،އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ބޭފުޅުންގެ ދައުލަތުން  އެން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަާވނެ ތުެދއްވާޭށ. އޭރުން ދައުލައިދައްކަ

ކުާރ ގޮުތަގއި ށްދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދީ، ކަްނކަން ކުރަން. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ގަބޫލުފޯރުކޮ

ރެއްިވއްޔާ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ވެސް އަދި ޓީޗަރުންނަށް ވެސް އަދި ނަރުހުންނަށް ށް އިރާދަކުގަނޑުމެންނައަޅު

 އިާލއާޢާބޭފުޅުންނަށް އަދަބުވެރިކަމާިއ ޤަދަރުވެރިކަމާެއކު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދެވޭނެ. އަދި އެ ވެސް 

ަބއްޓަންެވގެންދާނެ. ދިވެހި ދައުލަތް، މިއަދުެގ  ިވއްޔާދަުކރެއްއުމު އިރާޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި މި ޤައުެޅވޭނެ ްއކޮށް އެ

އި. ގަކުރުމު ވެރިކަންގޮތަށް  އި މަންާފވާޔާތުންނަށް ލާބައްޔިރަ ެއީކގައި. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ އޮތީ ސަރުކާރު މި

 .ދަންނަވާލަން ބޭނުން ނޑު ހަމަްސ، އަުޅގައީރަ ރިރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ިއްއޒަތްތެަފހަ އެހެންވީމާ، އަދިެވސް ެއއް

އެކަން  އި،ކޮށްދެއްވަ ، ޚަލާސްއި ކަދައްަކވަްނ އޮތް ނަމަ އަވަހަށް ދައްއެއް ފައިސާދައުލަތަށް ޅާ ބޭފު ޅިލ ހުށަހެބިމި 

 ްއވުމަށް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްތޔާ ދެްއވި ފުރުޞަރަށް.އިދެނިންމަވަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ށް. ތޮްއޑޫ މެންބަރަ ދާއިރާގެ ޮތއްޑޫއަރުވަނީ  ރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޒަތްތެރި މެްނބަޝުކުރިއްާޔ ިއއް

މަށް ްއވުދެ ވައިކަތައް ހިފަހައްޓަހަ ވާ ކަށްމި ބިލުގެ އިންތަކުގެ ތެރޭގައި ވީ މިންވަރަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން.އަޅުގަނޑު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝިޔާން ޙަސަން ބަރުންމެ ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ
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( ންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު ޕެދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތްތެރި ރައީސް.  `.

ނުކުރާ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުއެ  ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރު  އިްއޒަްތތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެށް އަ

މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ަވނަ  19ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން  ތެރިކަމަށް ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތް ތަމަވާހަކަ ފުރަ

ން ދުތަްއ ރަްއޔިތުޢުއަުޅގަނޑުެމން ވީ ވަ ކީަގއި.އެ  މީުދތަކަކާއްއު އިންތިޚާބުވެ މި ތިބީ ރަްއިޔތުންގެ ވަރަށް ފޮނި 

. އެީއ ވަރަްށ ބޮުޑ ދީފަޮއތީ  މި ތުންޔިެވހިރާއްޖޭގެ ަރއްގޮނޑި ދި 65އަށް މެން ެއމް.ޑީ.ޕީއަުޅގަނޑު ކުރާތީގަބޫލު

ެއކީަގއިކަްނ.  އެމް.ޑީ.ޕީ ނިކުންނަނީ މެނިފެސްޓޯއަކާކުރޭ ގަބޫލުަރއްޔިތުން  ގެދިވެހިރާއްޖޭއެީކަގއި.  ކާޙިކުމަތްތެރިކަމަ

މީހުންނަކީ.  ނެށްދޭކޮރުރައްކާތެިރކަން ފޯ ޢީއިޖުތިމާޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އްިދެވހިރާ ންނަކީކަންއަޅުގަނޑުމެ

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ންނަކީމި މަޖިލީހުން ހަދާނެ މީހުގާނޫނުތައް ގެްނވާ އެކަށީއެކަަމށް އަޅުގަނޑުމެންނަކީކަން 

 ބަޔަކަށް އޭރުން. ތިބޭ ވެިރަކމުގައިނގޭނީ ތްތައް އެއާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮމި ދިވެހި ދައުލަތަށް  ،ށްލަން ބޭނުންވަނީފާހަގަކޮ

ސަރުކާރަށް  ޓަކައިޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގުފަހިކުރުމަށްނެ ގޮތަށް މައާމްދަނީ ހޯދާ

 ދައުލަތުގެޑުމެން މި ތިބީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ތަމްސީލުކުރަން އަޅުގަނމިއަދު ޓަކައި މި މަޖިލީހުގައި ދިނުމަށްއެއްބާރުލުން

އަޅުގަނޑުމެންެގ ދައުލަތައް ަފއިާސ ހޯދުމަކީ ގޮތުަގއި އެިކއެކި ގޮްތގޮތުން ޓެކްްސެގ  ޓަކައިއާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް

ޕީޑެްއަގއި ބާރު ސްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ކަތްތައް ޓަކައި ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަމެއް. އެކަން ކުރުމަށްސަރުކާރުން ކުރާނެ 

ންޝަްނގެ ގޮތުްނ ޕެ ،ައދި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެިރކަމާއި .ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާނެ

އެްއގޮތަްށ  އަުޅގަނޑުމެން ވީ ވަޢުދާ ،ގައި ިވޔަސްމުކަ ނުން އަދި މާލީ އެކިެއިކ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި ،ވިޔަސް 

އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ  ނެ.ތެރޭަގއި އެ ކަންކަން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެްއވާ ގެއަހަރު 5އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި 

 ރަްއޔިތުންނަށް ކަންކަންއެ އި އެީކގަ   ތެދުވެރިކަމާބީކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުްނ މި ތިޚާއްޞަ ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

 ،ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިކޮށްދޭން. އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަކަށް އެނިގވަަޑއިނުގަްނނަވާ 

މަޝްހޫރުވާން ، ވަން ބޭނުނުންވާތީވެވާހަކަފުޅުަދއްކަ ! ފުޅެއްކަމެއް. ތެދު ބަޖެޓަށް ބާރު ބޮޑުވާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއި

ަފއިާސ އެ ކިހިނެއްތޯ ، ހާސް ޑޮލަރު ވެސް ޖެހިދާނެ. ެއކަމަކު ސް ރުފިޔާގެ ބަދަުލގައި ދިހަހާ ބޭނުންވާތީވެ ދިހަ

ކަން އެ  .ވަރުފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނީ ދައުލަަތއް އާްމދަނީ ލިބޭ މިން ؟އަޅުގަނޑުމެން ދޭނި

 ،އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ބިލެއްއި ވާހަކަައކީ އުޅޭ  ައޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން މިއެހެންވީމާ، އެދަނީ ހިއްސާކުރަމުން. 

ބާރު ބޮޑުވާ ކަމެއް ހުށަހަޅާއިުރގަިއ އިޞްލާޙެއް  ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި މާލިއްޔަތަށް ،އިރުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް މަޖިލީހަށް ހު

ރަން ވެސް އެކަްނ އިތުރުކު ،ައޔަސް ވެސް އެއަށް އިޞްލާޙެއް  .ރާތުންނޭސަރުކާރުގެ ފައެކަން ކުރަްއވަްނވާނީ 

ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ،ބޮޑަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  . އެއަްށވުރެސަރުކާުރގެ ފަރާުތންނޭކުރަންވާނީ 

ވާނީ ިއްއޒަތްތެރި ރަނގަޅު  ުވރެެއއަށް ވާނަމަ،ިއ ގަކަމުބިެލއް ހުަށހަޅާހެޔޮ ަބސް ހޯދުމަށްޓަކައި ވާބު ހޯދުމަށްޓަކަިއ ޘަ

ނާޔަތާއި މި ކަްނކަން އި، ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި މުަވްއޒަފުންނަށް ވިބެއްމާގެ ފަރާުތގަިއ ތިތި، ރައީސް
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ގޮުތަގއި ެއއީ ވަރަށް ުބއްދިވެރި  އަޅުގަނޑަށް ހީވާ. ިދުއންށްކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ެއ ކަންކަމާިއގެން ކުރިއަފުރިހަމަ

ވަުގތު ވެސް ޔޮޓް ޓުއަރސްެގ  މި ،ވާހަކައަކީ އުޅޭ މިލަން ގަނޑު ދަންނަވާކަށް ވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު މަކަ

ތިއްބެވި އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންވާ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ނުލިބޭ. އެ ފައިސާ  ވަރަށް ގިނަ މުަވއްޒަފުން އެބަ 

ގޮތަށް މިފަދަ  ވާހުތުރު ށްޅުން މި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތާއި، ިއއްޒަތަ ބޭބޭފު މިފަދަ .ނުކޮށްދެއްވާޕެންޝަން އޮފީހަށް ޖަމާ

ކަންބޮުޑވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ  މެންއިޞްލާޙުތައް ހުަށހަޅާތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އަޅުގަނޑު ތައްބިލު

ތަކުން އެކިެއކި ދިވެހި ްނފުނިތު އޮންނަ ކުޙަލަޞްއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންަބރުގެ މަ

ދޭންޖެހޭ  ތަކަށްގޮތުން ކޮށްަފއި ުހރި މަސައްކަތްސާރަ އަދިވެސް ނުދީ އޮތްކަން. އެިކއެކި ގޮތްރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ މު

ތު އޮންނަ ޙަލަޞްއެ ފަރާތުގެ މަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންނުދަްއކާ ހުރި އަދިވެސް ފައިސާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،

 ްއޒަތްތެރިއްޓޭ އިލަރު އެބަހުމިލިޔަން ޑޮޖެހޭ މިލިޔަންއި ަދްއކަން ޓެކްސްގެ ގޮުތގަށްކުން ދިވެހި ދައުަލތަފުނިތަކުން

އްޒަތްތެރި ރަީއސް، އިނަމަ  އެފަދަ ފައިސާ މި ދައުލަތައް ލިބިއްޖެ. ނުލިބޭއެ ަފއިސާ އަިދެވސް ރައީސް. 

ހާސް ުރފިޔާ ިވޔަސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ  އަދި ފަނަރަ ،ިވޔަސްހާސް ރުފިޔާ  އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭނުްނވާ ގޮތަށް ދިހަ

އެ ކަމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނަށް އެ ފައިސާ ދެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  ،އެ ބޭނުްނާވ މީހުންނަށް، އްޔިތުންނަށްރަ

ލީހުން ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން އަދި މި ބިލަކީ ވީހާވެސް އަވަހަށް މި މަޖިބިލަށް ތާއީދު އަޅުގަނޑު ވެސް މި

ގެ ސޯަޝލް 19އަުޅގަނޑުމެން އެޖެންޑާ  ،އާެއކީަގއިކަމުގައި ދަންނަވާލަން. ހަމައެ  ބޭރުކުރަންޖެހޭ ބިލެއް

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ގެ ތެޭރގަިއ ފާސްވެ އް ައވަްސ މުއްދަތެ ،ައވަހަށްގާނޫނުތަކަށް މިއަންނަ ބިލުތައް އަވަސް  ކްޝަންގެޕްރޮޓެ

އުްނ އެދޭ ދިއިޞްލާޙުެވގެންޤީޤަތަަކށް ވާނެ ގޮތަކަށް މި ކަންކަްނ ތުންނަށް ޙަވީ ވަޢުުދތައް ރަްއޔި އިގަ  19އެޖެންޑާ 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު މެންބަްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ކެލާއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  .ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިޝުކުރިއްޔާ 

 ށް.ޝަރީފަ ހީމްއިބްރާ

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

އަުޅގަނުޑ  ށްއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ިއޞްލާޙައި ޝުކުރިއްާޔ 

ގަނޑުމެންެގ އަޅު އައި ވަނަ އަހަރު  2008 ،ސްރައީއްޒަްތތެރި އިވެސް.  ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން ފުރަތަމަދުތާއީ

ގަނޑު ދެކެން. ތެރި ސަރުާކރު ކަމަށް އަޅުގާއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރަކީ މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ އޯ ،ސަރުކާރު

 ޝަން . އެއަށްފަހު މި ޕެންއަދި މި ސަރުކާރުން އަުޅގަނޑުމެން ވަނީ ދުވަްސވީ މީހުންނަށް އަސާސީ ޕެންޝަނެއް ދީފަ
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، އަޅުގަނށޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު މި ޕެންޝަން ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރަށް ދެވޭނެ ބޮޑުވެފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ބޭނުންދަނީ. އަޅުގަނޑުެމން  އެންމެ ރަނގަޅު އަދަދަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެމުންނޭ މި

ތެރި ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އިރާގެ އެހެނިހެން އިއްޒަތް ދާއަދި. ލިބޭ އެތިކޮޅު އިތުރުކޮށްލަންމައިންބަފައިންނަށް 

ޕެންޝަން އިތުރުކުރަން ބޭނުން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ވާނީ ވާނެ ވަރެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

 ގަނޑުމެންނަށް ޅު ނުުކރެވޭނެ. އައުނިވެސް ައޅުގަނުޑމެން ސްކޫލު ކުދިންގެ ހެދުނުގެ ނާސްތާ އެްއގޮތަކަށް 

ހާސިުލކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް  މަތީ ތަޢުލީމު ،ސް އަުޅގަނޑުެމން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބޭުނންވާވެއެްއގޮތަކަށް 

ުޅގަނޑުމެން ބޭނުން އަ އަުޅަގނޑުމެން ތަރައްޤީވާން ބޭުނން. ދޭ މިންވަރު ކުޑަެއއް ނުކުެރވޭނެ.ބޭނުންވާ ލޯނު

ފަޅުަތްއ ދަނީ  މި މެންއަުޅގަނޑު ،ެއގޮތުން .ރައްޔިތުންނަށް ންފޯރުކޮށްދިނުތައް މަތްޚިދުތަރައްޤީވުުމގެ ކުރިން އަސާީސ 

 އަުޅގަނޑުމެން ނުކޮށް އްމި ކަންތައްތަ .ނަރުދަމާގެ ކަންތައްަތްއ ކުރަމުން ރަށްރަށުގައި ފެނާއި. ހަދަމުން

ވެސް   ކަންތައްމި. ހޭންޖެތްދޭއްޙީ ޚިދުމަޞިގަނޑުެމން ޅު ދެވޭކަށް ނެތް. އައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކުިރއަށް 

ވެސް މި އަދަދަށް ބޮޑު ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ.  މިންވަރުންނުދެވޭނެ މިހާރު މިދާ ކުރިއަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަުޅގަނޑުމެން މާލީ ، އަށް ބޮޑު. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރަނި ުކަޑކުރެވިއަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރަނި އިްނތިހާ

 ،އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ދިވެހި  ހިނދެއްގައި އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެވއްޖެ ތުރު އިފުއްދުންތެރިކަން

އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ މި އިސްރަށްވެހީންނަށް އަުޅގަނުޑމެން ދޭންޖެހޭ ޕެންޝަން އިތުރުކުރާނަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. 

ލާ ބަަޔުކ އިއަޅަށް ރައްޔިތުންނަ ،ވަިކ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ވުރެންނަށް ނޑުމެއަޅުގަ. މަޖިލީހަށް އެ ބިލު ހުށަހަޅާނީ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ފެނިފައިާވހެނެއް. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ެއްއވެސް ސަރުކާެރއް 

 ކަމުން. މުސާރަކޮޅު ކުޑަބޭލި  ބޭފުޅުންނަށްއަުޅގަނޑުމެންގެ ިސވިްލ ސަރވިްސގެ ،މިހާރުވެސް ވަރަށް ކަންތައް ޮބޑުވޭ 

ފެން ، ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި ކަރަންޓު ބިލާއި އެ މީހުން ،ކުރަނީ ޝަކުވާ އެ ބޭފުޅުން އަބަދުވެސް އަުޅަގނޑުމެން ކައިރީ

 ދޭސްއާ ނީ. އެ ބޭފުޅުންުއޅެހިގެންނޭ ނުޖެްއޗަކުން ދެކޮޅުލިބޭ އެ  ނަށްއެ ބޭފުޅުން .އުޅެނީ ނުދެއްކިގެން މި ބިލާ

އްބާ ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް މި ކަންތައް ބޮޑުކުރެޭވކަށެއް. މި އަދަދު ބޮޑުކުރެޭވކަށެއް. އެހެންވީމާ، ތިކޮށްކޮށް 

ރަށްވެހިްނެގ ދުަވސްވީ އިސް ، ށްލާތަކަޢާއި. ައޅުގަނުޑމެން މި އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭނަން އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ

ހަމަނުޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ އެޖެންޑާ  ،ފުޅުްނނަށްލިބެމުންދާ ލާރި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ބޭލާތަކަށް ޢާއި

 ައވަހަށް މި ށްރާދަކުެރއްިވއްާޔ ވަރައިهللا ން. މު ވޭޖް ކަނޑައެޅުމްބޭފުޅުްނގެ ަދރިންނަށް މިނިމަ ަގއި އެ 19

ވަޒީފާއަދާުނކުރާ  އެއާެއއްކޮށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިންހުށަހެޅިގެންދާނެ. ހަމަ މަޖިލީހަށް މިނިމަމް ވޭޖްގެ ބިލު

ަގއި ވަނީ ހުށަހަޅާފަ.  19އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ެއލަވަންސެއް ދޭ ގޮތަށް ނަށްމީހުން

ފައިސާ ދާނީ ލާތަކަށް ލިބޭ ާޢއިއެ  މާ،ންވީއެހެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަށް ައަވހަށް އެ ކަންތައް ވެސް ހުށަހެޅިގެންދާނެ.

ހިތްހަމަޖެހުމާއި ތަނަވަސްކަން ދާނީ އިތުރުވަމުން. އެހެންވީާމ، ލިބޭ ގެން. އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ކަންކަމުން އިތުރުވެ
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ވެސް ޭބނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން އުފަލުގައި ތިބެން. އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު

ީކ. ހަމަ ދިވެހި ބޮޑު މުސާރަ ޙައްޤުވާނީޔަތްތަާކއި ނާ އިނޫން އެކަންޏެއް ގެ މެންބަރުންހުނޫން. މަޖިލީޏެއް އެކަން

ރައްޔިތުން ވެސް އެ ބޭފުޅުްނނަށް ޖެހޭ ނިސްބަތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ލިބެންޖެހޭނެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ޙައްޤު 

 ،ނޑު ދަންަނވާނީއަުޅގަނޑުމެން ހޯދައިދޭްނ މަސައްކަްތކުރާނަން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަމިންވަރު ެއ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ 

މެންނަށް އެހެންނަމަވެސް، މި މަރުޙަލާިއ މިއަދު މި ހުށަހަޅާފައިވާ ައދަދަކީ ދުވަސްވީ އިސް ރަްށެވހިންނަށް އަޅުގަނޑު

 ފަހަރު ާރ ވާހަކަ އަދި އެއްދުުނކުނޫނޭ. އެެހންވީމާ، މި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީ ދެވޭނެ އަދަދެއް

 ން. ުޝކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އަދާކުރަ ތަށް ޝުކުރުދެއްވި ފުރުޞަ ، ދަންނަވަމުން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދާއިރާގެ  މި އަުރވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު !އާދެ

 ށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަ

 

 ނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންމާފަ

 އަާސސީ ޕެންޝަންތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ،ގައި  2009/8ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު؛ 

ނުކުރާ ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ ޖާބިރު މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދު هللا ޢަބްދު ،ފަިއވާވާހުށަހަޅުއް

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ މި ފުރުޞަތުގައި 

ގާނޫނަކުން ިދވެހިރާއްޭޖގެ އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުނަށް  ވަނަ އަހަރު  2009ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ  ޅުއްވީމަޖިލީހަށް ހުށަހެގާނޫނެއް މި ށްދޭން ރުކޮފޯ އްއެހީތެރިކަމެ

. އިްއޒަތްތެިރ ތެރެއިން ެއްއ ވަޢުދު އެއީ ގެވަޢުދު 5ގައި ހިމެނިފައިވާ ވެރިކަމުަގއި އޭުރގެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެނިފެސްޓޯ

ކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ވެސް އަދި އެހެން ކަންކަްނ ންތެރިނުކުޅެދުއުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނަށް ވެސް އަދި  .ރައީސް

ންޖެހޭކަން މައިްނނަށް ވެސް ާރއްޖޭަގއި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ ރި ެއކަނިވެ ،ވެސް ދިމާވެފައި ހުރި މީސްމީހުންނަށް 

މިއަދު މިތާ ހުއްޓި  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމޯލްިޑިވއަން ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީ ، ާޕޓީއަކީއެކަމާ ަވކާލާތުކުރި ،ދެނެ

ރުވެރިވާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ އެންމެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޚުއަުޅަގނޑު ފަ ނައިރުގައި ެއކަމަށްހުން

ނަށް ދޭ ފައިސާ ބޮޑުކުރުމަށް ންއުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުމި ގޮތަށް އެކަނި  .ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދަންނަވާލަ

 ތޯނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލެއްކުރުމުން ާރއްޖޭަގއި މާލިއްޔަތަްށ އަންނާ  ކަންމެްއ ނެތި މިއިލުބަލަކަހަލަ ވެސް އެއް 

މުން އެބަ ގެންދަވާ. ބަލައިނުލައި މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޭބބޭފުޅުން މި ކަހަލަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަ

އެްއވެސް ބެލުމެއް ނެތި  ،ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންމި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އެނ
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ލަތުން ހޯދަންޖެހޭ އުލަތަށް ބުރަ ބޮޑުވާނެ. ދައުލަތަށް އުނދަގޫވާނެ. ދައުދިޔައިމާ ދަމިކަހަލަ ބިލުތައް ހުށަހަޅައިގެން

. ނެނގިަވޑަިއގަންނަވާޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތް ބޮޑުެވގެންދާނެކަން އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެފައިސާ ހޯދުމަށް

ރާއްޖޭެގ ހަމަ  ިއ،ޓްތައް ހިންގަވަސޯރާއްޭޖގައި ރި  އި،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ވެްސ ރާއްޖޭގައި ިވޔަފާރިކުރަްއވަ 

ރު މިކަހަލަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވާިއރުގައި އެ ހުށަހަޅުްއވާ ބޭފުޅާ ކަމުވޮށިގެްނވާ ބޭފުޅެއް. އެހެްނވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

ިރޒަމް އަރާއްޭޖގެ ޓު އިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅަގނޑާ އަށްށް ދައްކަންޖެހެނީ ކިހާވަރެއްކަން އެ ބޭފުޅާދަޢުލަތަ

ިމ  ،މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިިރަޒމް އަމިނިސްޓަރާ ދާދި ފަހުން ބައްދަލުވިއިުރގައި އަުޅގަނޑު ުސވާލުކޮށްލީމާ ރާއްޖޭގެ ޓު

ބޮޑު ރުފިޔާ ދައްކަން އެބައޮްތ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއީއ  ލިއަނަްށވުރެލަތަށް އެއް ބިއު ބޭފުޅާ ދަ ހުށަހެޅުއްވިބިލު 

ލަތަށް ފައިސާ ދައްކަން އުމީހަކު ދަ ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ .އަޅުގަނޑުމެނަށް ސާބިތުވާ ކަމެއް

ިރޒަމް އަރާއްޖޭގެ ޓު ސްނޑައަުޅގަ .ކަލަިއގެން ދަްއކަންޖެހޭނެ ވާހައި މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަ އެއޮންނައިރުަގއި 

ދިއުމުން ާރއްޖޭގެ މިކަހަލަ ބިލު ހުށަހަޅައިގެންމިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ވާހަަކެއއް މި ދެންނެވީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، 

ލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނ އުމާ ދަޅީލު ހުށަހެނުލާ މިކަހަލަ ބިދާ ގޮތް ެއއީ ބަލައިންގެމާލިއްޔަތަށް ވެ

މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް  ،ނެތި ލަުތގެ ޚަރަަދށް ޒިންމާވާ ގާނޫނަށް ބެލުމެއް އުިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ިމއީ ދައްކަނީ. މި ދަ

ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ބިލެއް. ލަތަށް ބުރަ ބޮޑުވާނެ ގޮތަކަްށ އު ދަ އިސައްލާކޮށްލާފަ  އި،ނެތި ހަމަ ބަޔަކު ތިބެލާފަ އްބެލުމެ

 ،އާއި ގާފަރާ ގުޅާލަންށިދޫޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަސައްކަތްކުރަްއވާނީ ކާ އަޅުގަނޑު ހީކުރީ މި ބިލު ހުށަހެ

އަޅުގަނޑުމެން އަދި، ކަމަށް.  ންލެވޭނެ ކޮްނމެވެސް ގޮެތއް ރޭވޭތޯ މި މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވައިކާރުން ގުޅަ ކޭބަލް

 މިކަން މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ށްއެކަން ކޮށްލެވޭނެ ގޮތަކަ  ފަރުވާއަްށ ކާށިދޫއަްށ ގޮސްބޭސްދިިރއުޅޭ މީސްމީުހން  މާލޭގައި މި

ފެނިެގން މި ދަނީކީ. އެ ބޭފުޅާ ނޫން  އެހެނެއް ،ެވސް އަުޅގަނޑު ހީކުރީ. ެއކަމަކުކުރާނެ ކަމަށް މަސައްކަތް

ޓަކައި ލަަތށް ބުރަ ބޮޑުކުރުމަށްއުދަ ،ބާއްވާފައި މުޅިން އެހެން ކަމަކައިގެން  ށްގޮތަ ވެަވޑަިއގެންނެވި ވަޢުދު އޮތް

ތްތެރި ރަީއސް، މި އިޞްލާޙު ވެްސ އިްއޒަ ދަނީ.ފެނިގެންމި ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ގުަނެވގެން ެއ ދަނީ. އަހަރެއްެގ  2 މީުހންނަށް ދޭ އަދަދު ވީިމހާރު އުމުރުން ދުވަސް  ންލަތުއުފާސްވެދިއުމުން ދަ

ނެ ވާހަކަ މި ބިލު ވީ މީހުންނަށް ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދަންނެޖެހޭބިލިއަން ރުފިޔާ އުމުރުން ދުވަސް 2.16މައްޗަށް 

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ިއއްޒަތްތެިރ  ިމ ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތެއް  .އްސިްއޔާ މި ުބނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފާސްވެގެން ގޮ 

މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ،ތަކެއްިކތާބުގެ ހިސާބުއް ތަނަށް ހުށަހަޅާއިރުަގއި ޮކންމެވެސް ވަރެ މެންބަރުން މިކަހަލަ ބިލު މި

 ނެސްދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެނަށް ޖެހޭނީ މި ބިލަށް ނޫނެކޭ ނުގެ އަޅުގަނޑުމެނާ ހަމައަށް ގެެނސްދޭންޖެހޭނެ.

ތަނަށް ައއިްސ  މެންބަރުން ހޮވިގެން މި 65 ގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ައޅުގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބުނަން.

ރުކޮށްދޭނެ ވާހަަކ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ އެހީތެިރކަމެއް ފޯ ޑުމެން ވަީޒފާ ނެތް ކުދިންނަށްމި ތިބީ އަޅުގަނ

ކޮންމެހެން އްޖެއަށް ހަމަ މިހިރަ ވަޢުދުތަކަީކ ރާިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، މިހިރަ އައީ. ަތނަށް ބުނަމުން އަޅުގަނޑުމެން މި
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ނޫން  ށެއްކަނުކުޅެދުންނަށް ހުންނަ ކުދިންނަ ،ހުންނަށާއިވީ މީދުވަސް ނެ ކަމެއް. ހަމައެކަނި އުމުރުންވެސް ކޮށްދޭންޖެހޭ

އުމު ނަގައި ކޮޅަށް ޖަހަން އެަބ ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެން ޤަދެންޖެހޭނީ. މި އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

އެްއ ޓީމެޖޯރި ރމި މަޖިލީހުގެ ސްޕަ ،ގޮނޑި  65އެންމެން ވެސް. މި ާރއްޖޭގައި ަރއްޔިތުން އެމް.ޑީ.ީޕައށް 

އޮތީމަ. އަުޅގަނޑުމެން  އި ދެތެޭރގަ ނާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮުޑ ުއްއމީދެއް އަުޅގަނޑުމެން

ގޮުތަގިއ  ްނކަން އޮތީމަ. އެހެންވީމާ، އެ އަޅުަގނޑުމެން ނާޖާއިޒުޤީކަމުގެ ޔަމި ރާއްޖެ ކޮޅަށް ޖަހާނެ

ގޮތުގަިއ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން  ންކުރަންޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް ހެޔޮބޭނުބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެ. އެ ައޅުގަނޑުމެން 

އުފެދޭ. އެހެންވީމާ، މެދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޝައްކު ކަމާކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ިމވަރު ކަމެއް ލިބިދާނެ

މަންފާ ލިބޭނެ  ގެ އޭށްއަޅުގަނޑުމެން މި ލިބުނު މެޖޯރިޓީ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ޭބނުންކޮށްގެން ރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަ

ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ަކންކަން ރާަވއިގެން ގެންދިއުމަީކ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެްނގެ ެވސް ވާޖިބެއް. ިއއްޒަތްެތިރ 

ފަހަރު ތާއީދުނުކުރާ ވާހަަކ  ރައީސް، ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން އަުޅގަނުޑ މި ބިލަށް އަދި ވެސް ެއއް

 ޔާ.ދަންނަވަން. ޝުކުރިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގަލޮޅު ދެުކނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ފުރުޞަތު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ

 މަށް.ސީމަދު ނަޙްއަ ލުމެންބަރު މީކާއީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މް ސީއަޙްމަދު ނަލު ކާއީގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީ

ުއމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރަްނ ގޮތެްއގައި  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖުމުލަޝު

އެ  ،ދަނީއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ސުވާަލކީ މިކަން ިމހާރު ހިނގަމުން، ދުކުރަން. އެެހންނަމަވެސްއަޅުގަނޑު ާތއީ

އުސޫަލކުންތޯ ެއއީ އިންސާުފވެރި ގޮެތއްތޯ. ކުން ކޮންޔަހަމަންދަނީ ކޮ މިހާރު ދެވެމުންދެވޭ އިނާޔަތެއް  ބޭފުޅުންނަށް

ވިލާތުގެ އެންމެ އަގުޮބޑު ހިސާބުަގއި ެގއެްއ އިނގިރޭސި އަހަރު ެވއްޖެނަމަ  65ކީ ުއމުރުން ރު މި އޮންނަ ގޮތަހާމި

ުޅގައި ނިދާެނ ލޮގަ ،ނީ މީހާއަށް ވެސް މި ލިބެވެަފއި ހުންނަ އަހަރު 65ގަނެލަިއގެން އަރާމުކޮށްލަން ޮއންނަ ދިވެހި 

ހުންނަ ދިވެހި މީހާއާ ހަމަ އި އަހަރު ވެފަ  65 ،ތަންކޮޅެއް ނެިތގެން ިޑއުޓީ ަބހައިގެން ނިދާ ެގެއއްަގއި ެވސް ހުންނަ

މި އުސޫލަީކ  ،ކަމެއްތޯހިނގާ މިއީ އިންސާފުން  ،ލަތުގެ ފަރާތުން. އެހެންނަމަވެސްއުއެްއވަރަށް ޕެންޝަނެއް ދަ

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ، އްތޯލެނަބަލް މޮޑެއިސްޓއަދި ސަ ،ނެވޭނެ އުސޫލެއްތޯއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަ 

 ޮބޑަށް  ތުަގއި އިޫޝއަކީ މި އަދަދަށްވުރެހަގީގަމިހާރު  ،އެހެންކަުމން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، .ބަހުސްކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް

ސިސްޓަމަކުން  ޑްނީޑް ބޭސް ލަކީއަދި މި އުސޫއުސޫލު ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ދެކެން.  މިހާރު މި ދެވޭ ޕެންޝަން ދެވޭ
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އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ ދެވޭނެ އެްއޗަކަށް ބަދަލުކުަރން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

އެ ފައިސާ ފޯރާތޯ. ތަކާ ހަމައަށް އެ ދޭންޖެހޭ ފަރާތް ެވސް  ތުަގއިހަީގގަގެންދާ ފައިސާ ދެމުން މިހާރު ،ކަމެއް

ރުފިާޔގެ  5000 ،ކުގައި ައޅުގަނޑުމެނަށް ގިަނއިން ފާހަގަވާ ކަމެއް  ޓު ޑޯ ހަދަމުންދާއިރު ކެމްޕޭންތައަޅުގަނޑުމެން ޑޯ

ކޮންމެވެސް ޭބފުޅުންނާ ހަމައަށް އެ ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށް.  އެ ،ވާހަކަދެްއކުމުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވާ

ހަމައަްށ  ބޭފުޅުންނާ ފަިއސާ އެ ނޫނިްއޔާ އެ ،ޅުން ނަމަވެސްިއލާގައި ިތއްބަާވ ބޭފުޢާ ކުން އެ ބޭފުޅުންގެ ގޮތަ

ވަރަށް ާއއްމު ގޮތެްއަގިއ  ،ކޮމަންކޮށްކަމީ ހަމަ ވަރަށް ބޭނުންކޮށްލާތިއްަބވާ ފަރާތްތަކުން ނަމަވެސް ފޯރުކޮށްދޭން ހަވާލުވެ

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު  މިލާޙެއް ޞްބެހޭ އި ޕެންޝަނާ ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުން އަންނަ ކަމެއް. އެހެންކަމުން

އަދި ކަަމށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.  ލަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްއިކަންކަމަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ މި

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަ އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެޅިގެްނދާއިރު ދައުލަތަށް ަދއްކަންެޖހޭ ފައިސާތަުކގެ ވާހަކަައކީ 

ަރއީސް ޔާމީން ތެލުގެ ވަުގ ިވޔަފާިރ  ،ނޑުމެން ކޮންމެހެން ެވސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަންަކން. ެއގޮތުންއަޅުގަ

 އެ ިއ،އެއީ ކޮންތާުކީވ ފައިސާތަކެއްތޯ ބަލަ ،ލަތަށް ދައްކަްނޖެހޭ ރުފިޔާމިލިއަްނ ޑޮލަރު، ދައު 800ކުރަްއވަިއގެން 

ކުރެވެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް. ތައް ބޮޑު ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދަިއގެން ެވސް މިފަދަ ިއނާޔަތް

ިވޔަފާރީގެ ަމއްސަލަތަްއ ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ެއއްކަލަ ތެުލގެ ަވގު  1.2ން ދައުލަަތށް ގެއްލިަފއިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

އަން އިތުރު ކުރެއްވި އެތައް މިލިއޮއްބަން ރައީސް ޔާމީން ޮކންމެވެސް އިނގިރޭިސވިލާތުެގ ކުންފުންޏަކަށް ޚަރަދު

މަނިކުފާނުގެ އެަކއުންޓަށް  ތަކަކާިއ އަދި އެމަނިކުާފނު ކޮންމެވެސް ވަުގ ކުންފުންޏެއްގެ ަސއިކަެލއް ހަދަިއގެން އެރުފިޔާ

އިނާޔަތްތައް  ލައެަމއުންޓްތައް ވެސް ދައުލަތަށް ލިބުމުން މިކަހަޑޮލަރުގެ  15000މަދުމަދު  ގެންދާޖަމާވަމުން

 ،ކުރަން. އެހެންނަމަވެސްގޮތެއްގައި ހަމަ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރަން އަުޅގަނޑު ާތއީދު ލަެނ. ޖުމުވޭކުރެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑު

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  ބޫލުކުރަން. ވަރަށްގަކަމަށް އަުޅަގނޑު  ންމިކަން ކުރަންޖެހޭނީ އިންސާފުވެރި އުސޫަލކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަށް. ޟާޢަލީ ރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރި

ށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ޕެންޝަނާ)ިދވެހިރާއްޖޭެގ  2009/8ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

އުމު އަުޅގަނޑަށް ޤަ  އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި ން،ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަމު ޙާއިވާ އިޞްލާހުށަހެޅިފަ

ވެސް ެއންމެ ޚަރަދު ބޮޑު ގޮތަކަށް ިހންގޭނެ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ހީވަނީ އިދާރީ ހިންގުމުެގ ަޚރަދު މުޅި ދުނިޔޭގެ 



30 

 

ރަށް މީހުން  185 އި ިހސާބުތައް ޖަހާލިއިރުގައި މި ރާއްޖޭގަ އަުޅގަނޑު ކުރެވެނީ.ގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގައުމުޤަ

އް ނުވަތަ ަވިކ މުއައްސަސާެއްއގެ ގޮތުަގއި ރަށުގައި ކޮންމެ ކަމަކީ ވަކި ސެކްޓަރެ 185ދިރިއުޅޭ އެބައޮތް. އެ 

ން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ރަށަކަށް . ކޮންމެ ރަށަކަްށ ވަކި ނަރުދަނާ ނިޒާެމއް އަޅަ ހިންގަންޖެހިފައި އޮތް ޤައުެމްއ މި ޤައުމަކީ

ނިޒާމެއް، ކޮންމެ ރަށަކަްށ  ވޭނެއިލެ ކޮންމެ ރަަށަކށް ވަކިްނ ކުނި ނައްތަ ކުރަން އެބަޖެހޭ. އިމު ޤާޒާެމއް ވަކި ބޯފެުނގެ ނި

 ކޮންމެ ރަށަކަްށ ަވކި ،ވި ހުރިހާ ކަންތައްަތކަށްއަޅާބަލާއިުރ މިދެންނެ ވަކިން ބަނދަރެއް. ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކާ

، ގާްތގަނަޑކަށް ަވކި ރަށު އޮފީހެއް. އެހެންވީމާ ،ގޮސް ވަކި ޯކޓެއް ކޮންމެ ރަށަަކށް ވަކިަވކިން ،ެއއްއިންޖީނުގެ

ްނ މީހަކަށް ވަކި ސެޓަޕެއް ހަދައިގެ 2000ނުވަތަ  1900ކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި މިހާރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ހިސާބުތަ

ހިންގުުމގެ  ،ބިލިއަން 21ހިރާއްޖެއިްނ ލިބޭ އާމްދަނީ ގާތްގަނޑަކަްށ ދިވެ އޮތީ. ހިންގަންޖެހޭ ޤައުމެއްގެ ގޮުތަގއި މި

 ބިލިއަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓެއް ފާސް މި  1ންސް ދޭން އޮތީ ުކރަން އޮތީ، އެލެވަބިލިއަން ތަރައްޤީ 20ޚަރަދު 

ެއއީ . ނުވަތަ ހިލޭ އެހީ. ހުރިހާ ލާރިައކީ ދަަރނި ބިލިައން. އެ 28ވަތަ ބިލިއަން. ނު 40ބިލިއަްނ،  30ކުރަނީ 

ނަތީޖާއަކީ ގާްތަގނޑަކަށް އިދާރީ ހިންގުމުގެ  ،ތޯ ޖަހާ ހިސާބެއް. އެހެންވީމާލިބިދާނެ ކަމަށް ބަލާ އެއްޗެްއ. ނުވަތަ ލިބޭ

މިލިއަން ރުފިޔާ  1000ޞްލާޙަކީ އެ ވާ އިމިލިއަން ރުފިޔާ. ހުށަހެޅިފައި 1000އޮތީ  ލާފައި ބާކީ މި އިޚަރަދު ކަނޑަ

ށް އަހަރެއްެގ މަްއޗަްށ ބަހާލަން. ގާތްގަނޑަކަށް ންޝަުނގެ ގޮތުަގއި އުމުރުން ުދވަްސވީ މީުހންނައަސާސީ ޕެ

ވަގުަތކަށް މިއީ ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް.  ހިސާބުތަކުން ފެންނަނީ. އަޅުގަނަޑކަށް ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ މި

 ޞަ ، އެކަިނވެރި މަންމައިންނަށް ވެސް، ާޚއްއުމުުރން ދުވަސްވީ ހުރިހާ ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ައސާސީ ޕެންޝަެނއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްގެ  މި ،އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްަތްއ ވެސް

ތަން.  ދެމުންދިޔަ ތައްއިނާޔަތް ށް އެވަނަ އަހަރު މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮ 2009ވެރިކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނުނު 

 އެކަންކަްނ ބޮޑުކުރަމުން އައުމަކީ އެ އިއެީކގައި ަޤއުމުގެ ހިންގުުމގެ ޚަރަދަށާއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ބަލައެއާ 

އަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާގައި ނަރުދޫަގއި އޮްތ  ،މިއަދުގެ ހާލަތަކީވަގުަތކު އޮންނަ ސަރުކާރަުކން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ފް ދަނޑުަގއި އަވަހަްށ އުޅެނީ. ައޅުގަނޑު އެދެން އެ ޓާ ނެިތގެން މިނާލެ ލާރި ޅައިފް އަނޑެއްަގއި ޓާލް ދަފުޓްސަ

 އި ހުރީ. އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ފީަވކުގަ  ފް އަޅާލަން. ވަށާފާުރ ވެސް ރޭނިފައިލް ކުޅެވޭނެ ގޮތަކަށް ައވަހަށް ޓާފުޓްސަ

ފް ވެސް އެބަހުރި އެާތަގއި. ޓާ. ވެފަފް އަޅާލަން އޮީތ ހަމަ ޓާފް ދަނުޑގަިއ ވެސް ފް ދަނޑެއް އެަބއޮތް. އެ ޓާހަމަ ޓާ

ނުޖެއްސިގެން. ިމއިން އުެޅނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްަޗކުްނ ދެކޮޅު ނުކުރެިވގެން މިފަންސާހަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ވެސް ޚަރަދު

ބޮޑެިތ  ގެން އޮްތ ރަށުގައި އެއަްށވުރެކުަރންވެފައި އޮތީ. ޖެހި އިމުޤާއާިއ ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ނަރުދަމާ

ދަނީ. އަނެއްކޮޅުން އަރަމުން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކަށް އުދަމަޝްރޫޢުތައް ހަދަންޖެހިފައި އޮތީ ރައްޤީގެތަ

ަބިއވަރު ޚަރަދު.  ކުރަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ވަރަށްދަނީ. ނުވަތަ ރަްށރަށް ގިރަމުންދަނީ. އެތަންތަން ހިމާޔަތްއަރަމުންރާޅު

ބޭނުްނވާ ވަގުެތްއގައި އަުޅގަނޑު ހިތުން ކުަރން އެބަ ބޭނުންވޭ. ޤައުމު ތަަރއްޤީ ޔާެއއް މިަބއިވަުރ މިލިއަން ރުފި  އެތައް
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ތަރައްީޤގެ ޕްލޭންތައް ހެދެމުން. މިކަހަލަ  އި،ދަނީ އެކަން ކަމަށް ބަރާބަރަށް ހިސާބުކިތާބުޖަހަސަރުކާރުން  މި

 މުގެ އަސްލު ނިޔަަތކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެމިކަހަލަ ދުވަސްވަެރްއގައި މި އިޞްާލޙު ގެނައުވަގުެތްއގައި ނުވަތަ 

ކުރާނެ ބަޔަީކ  ވަންޏާ އެކަން އަާރ. އެއީ ރަްއޔިތުންގެ ޕަބްލިްކ ސަޕޯޓެއް ހޯދުން ކަމަށްށްކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑު ހިތަ

 ޙަޤީޤީ ،ސް ގަބޫުލކުރޭ. ަޙޤީޤީ ނިޔަތެއްަގއިވެސް އެމްޑީޕީކަްނ މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެ ހަމަގައިމު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން.  ފާއިތުވެދިޔަ ހުރިހާ ދުވަުހ ވެސް ކަެމއް ކޮށްދީފައި ޮއތީ އެއްަގއި ރަްއޔިތުންނަށް މިމާނަ

އެީކގައި ަވޑަިއގެން ސާފު ހިތަކާ އެީކގައި އެ މެންބަރު ވެްސ  އަޅުގަނޑުމެން މި އެދެނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ުޅ ނގަެވެގންދާއިރުގައި މި ދެންނެވި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކަށް ރަޒުންފީރަނަގޅަށް ތަ 19މަސައްކަތްކުަރއްވާށޭ. އެޖެންާޑ 

އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި އްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އުފާވާވަުރގެ ޙައްެލްއ ލިބިގެންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިރާ ހިދިވެ ،އްލެޙައް

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުނަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

 ދަށް. މުޙައްމަދު ޝާހި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު 

ްއާވ އި ވިދާޅުވެދެ ގަގޮތެއް  އްމުބަރު އާންމެޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އިއް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭދަފުށީ

ވަރަށް  ،ްނ ނެރެލުމަށް ރާވައިގެފާނު ސުވަރުެގއިއިބިީލސް އާދަމް ،ފައި އޮތީވެވާހަކަފުޅުތަކުން އަުޅގަނޑުމެްނނަސް ދަސް

ވުމަށް ކިަޔއިދެްއވި. ެއ ގަަހކުން ފަރިއްުކޅުއްފަޅޯ ،ވަރަށް ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަތަކެްއގެ ތެެރއިން ،ޒީނަތްތެރިކޮށް

ށް ނެތިްނ. އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ކަން ދަްއކާމެގޮތުގެ ވާހަކަ އިތުރަކަށް ައޅުގަނޑު ވީ ހުން ފަރިއްކުުޅްއވީމާ ގަފަޅޯ

ލީހެކޭ ރި މެންބަރަކީ އިބިކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެ ،ރި ބިލެކޭ. އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީލްތެހީލަކީ އެކަހަލަ މި ބި

ހާސް ރފިޔާ މަދުވެގެްނ  ފަސް ރަން. ކާކުތޯ ނަޒަރުކުބަޖެހޭ އެމި ވަަހކަތަކަށް ައޅުގަނޑުމެން  ،އެހެންވިޔަސް  ނޫން.

ނެ ގޮތެއް ނޭނިގގެން ރާޚަރަދުކު ގެންބިފަސް ހާސް ލި ސާގެ ތެރެއިންޕެންޝަން ފައި ؟ން ުއޅެނީ ރެއިމުސްކުޅިންގެ ތެ

. އެބަހޭ ވާލުކުރަންޖެއަުޅގަނޑުެމން ސު ؟. ކޮން ނިޔަެތއްަގއިތޯ ިމ ބިލު ހުށަހެޅުއްވީބަތިބިއެ އުޅޭ އެތަްއ ބަޔަކު 

ތުަގއި ނާޔަެތއްގެ ގޮއިއެ ބޭފުޅާއަށް ލިބިވަަޑއިގަްނނަވާ  ،އަހަރާ ގާތްެވގެން އަންނައިރު  65މެންބަރުގެ އުމުރުފުޅުން 

ކަން ކުެރއްވުމަީކ ވަރަްށ ންެރްއވުމަކީ ެވސް ކުށެކޭ އިނގޭތޯ. މިފަދަ ކަތު އިސްކުލަޙަޞްމަށް އަމިއްލަ މަ ކަން ހޯއްދުމި

މި ދެންނެވިހެން  ތުރުކުރަން. އެކަމަކު، ކުރިންއަދަދު އި މި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބޭނުން! ތޯޔާނުދާކަމެްއ. ދަންނަވަންވި

 ރެވޭނެ. ހޯރަފުށީ ނޫނީ މިފަދަ ކަމެއް ނުކު ހުފަމަށްފީނައި ބަލަިއ ހޯދު،މެން ވަދެ މީގެ ވަރަށް އެތެރެއަށް އަޅުަގނޑު
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ވި ވާހަކަިއގައި އަުޅގަނޑު މި ދެންނެިވ ދެންނެމެ މިއަދި ދެން ،ފަަދއިން ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި

ވަރަށް  އިނުްއވަފޮވުން ދުނިޔެއަށް އިބިލީހަށް ެވސް އާދަމްގެފާނު ދަންތުރައިަގއި ޖެއްސުނު. ޭއގެ ސަބަ  ،ފަދައިން

ހާހަށް  10 އިމަ އެގޮތަށް މި ބިލު ހުށަހަޅަހައަޅާބަލާއިރު އުުޅްއވަންޖެހިަވޑަިއގަތީ.  ދެރަވަރު ގޮތަކަށް ުސވަރުެގއާ 

 ، މި ބިލށް އަޅުގަނޑުިހ ރައްޔިތުންނަށް އެބަޭވ. އެހެްނވީމާދިވެ ،ބޮޑުކުރެވުނީމާ ވަރަށް ގިނަ ެގއްލުންތަކެއް ަދއުލަތަށް

އަޅުގަނޑުމެންނާ  އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ ފަހުން ޕެންޝަން ުނކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދާދިދުވެސް ތާއީތަކަށް ހަމަ އެއްގޮ

ކަމަށް.  އަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާމިލި  105ންޝަނުގެ ގޮތުަގއި ޕެމަްއޗަށް  މަހެއްގެ ،ބަ ވިދާޅުވޭ ޅުން އެއެ ބޭފުބައްދަލުވި. 

އަނެްއކާ  ،ނަމަ ޙު ގާނޫަނކަށް ވެއްޖެލާަގއި މި އޮތް އިޞްބިލު މި މޮލިއަން. ވަރަކަށް 90މި ލިބެނީ  ޕެންޝަނަށް

މަނިކުފާނު ކުރިން ވިދާޅުވެފައި އޮތް ބަސްފުޅެްއ.  ،ނީބަޖެހޭ، އަޅުގަނޑު ހަނދާންވައެއް އެރަބުދައުލަތަށް އިތުރު 

ވެސް މި ތަކަށް ، އެްއގޮނެ. އެހެންވީމާވެދާ ،ނަމަ ނީމާ ވާނެ ގޮތް މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެއްޖެފޮތިން ފޫގަޅަން އުޅުނުފޯރާ

 ރިއްާޔ. ޑަށް ޝުކުދެއްުވން އެއީ ައޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެްއ ނޫން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮބިލަށް ތި ބޭފުޅުން ވޯޓު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  އަރުވަނީ ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިމެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ޙުސައިން ޒިޔާދަށް. 

 

 ދެްއކެުވން:ވާހަކަ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު

. އެހެންނަމަވެްސ، ކަހަނުކުރާ ވާސް. އަުޅގަނޑު ެވސް މި ބިލަށް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތާއީދުތެރި ރައީ  އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ

 ދުކުރަން. އަުޅގަނުޑމެން ކެމެޕޭންކުރަމުން އައީވެސް ތާއީ އަޅުގަނޑު ންޔަތް ދޭނާއިމީހުންނަށް  މުރުން ދުވަސްވީއު

ފުދުންތެރިކަމާއެކު  ވަރު ޮކށްދޭނަމޭ.ވޭ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެ ރިގޭގައި ަނޒާހާތްތިބޭފުޅުންނަށް ދައިދޭނަމޭ. ޙައްޤު މިންވަރު ހޯ

އެީއ ައޅުގަނުޑމެން ކެމްޕޭނުގައި ަދއްކަމުން އައި ވާހަަކއަކީ. މިއަދު މި ްއ ހޯދައިދޭނަމޭ. ެނ ގޮތެ ރައްޔިތުންނަށް ުއޅެވޭ

ނެ ކަންތައްތަެކއް އިގަެނވޭލަސް ބަވެއެއްގޮތަކަށް ދާ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  މަޖިލީހުން ފެންނަމުން މިހާރު މި

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ނޭ ފެއަުޅގަނޑަށް  ،ދައިންފަރު ވިދާޅުވި ބަންއަުޅގަނޑުމެންގެ މެ ،ނޫން. އައްޑޫ ޝަރީފް

ނޫންނަމަ ވަހަކަށް ފާސްކުރަން. އެހެންއަ ވީ އެންމެ  ،ހިނދަށްދަ ބިލުތައް ނުލެވޭނެ ގޮތް މިހިނދުން މިފަ ޒިންމާވާންޖެހޭ

މިއަުދ  .ންނާޔަތް ބޮުޑކުރުއިންނާނެ. އިއްެޔގަިއ ޚާއްަޞ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ކުދިންެގ ނިމުމެއް ނާ ށްމި ސިލްސިލާއަ

މު އެއްޗަކީ. ންދު މިއީ އެންމެ މުހިޤްޞަމަ ތަކީ މި ބިލުތަކުގެހަގީގަ، މާދަމާ ޓީޗަރުން. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން

 އެ މީހުން  ތުގައި ވެްސ މިަހގީގަ ކީ ދަޤްޞަލާ މަ އް ނުކުެރވޭ މި ިބލުތައްގަބޫލެ ެވސް އަޅުގަނޑަކަށް ެއއްގޮަތކަށް

ނެއް. މީގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުން މާދަމާ އެ ނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމެއްހެ ،ެއއް ދޭންފައިސާ ،ންރަނާޔަތެއް ބޮޑުކު އިބޭފުޅުންނަށް 
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ރަފްކުރީ ން ތަޢާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ދަރިއެއް. މިކަ ސް މިއީ ހަގީގަުތަގއި ވެތިމާޢީ ރައްކާރެރިކަމަކީއިޖްތަކުން ފެންނާނެ. ސްނޫ

ހާްސ  5ށް ނަވަްސވީ މީހުންއެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ދެކޮޅޭ އުމުރުން ދު ،ން. މާދަމާ ނޫސްތަކުަގއި އޮންނާނެވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ

މި ؟ ރާނީކުލު، މިކަން ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫސްމީގެ ބޭނުމަކީ. އެހެންނަަމވެ ން. ެއއީރަވުރެ ޮބޑުކުރުފިޔާއަށް

ގެ ކުރީަގިއ 2008 ؛މީހުން ވަސްވީން ދުއުމުރު .އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން ނާޔަތަކަްށ ހިނގާބަލައި ބޮޑުކުރާ ކޮންމެ

ވެސް ތިބި. ާޚއްޞަ އެހީައށް ބޭނުންވާ ކުދިން ެވސް  މައިން ވާނެ. އެކަިނވެރި އަހަރު 65ވެސް މީހުން އުމުރުން 

މިއީ  ،ުއތުރުކުރަން މި ކިޔަނީ ާހވެސްބައޮތް. ހައްތައެވެސް ސްފަރުވާ ، ހިލޭ ބޭންހުމީއުޅުނު. ހިލޭ ކިަޔވަން ބޭނުންާވ 

މިއީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަާރ ؟ ބިލެއް ނުލަނީ ރި ކަންތައްަތއް. އެްއވެސް ޭބފުޅަކު ީކއްވެބާ ހު ން ތަޢާރަފްކޮށްފައި މް.ޑީ.ޕީއެ

މީހާއަށް ދެ ފްލެޓް  ރާކުއަލަތު ަކއިވެނި ކުން.ރިޔަކު . ނުލާނެންރަނާޔަތް ބޮޑުކުއިނުބެަޔްސ ލިބޭ ، ެބޔަސް .ސުވާލެއް

އް ނޫނޭ ހުރި ކަންތައްަތކޭ. ިމކަހަލަ ވަޢުދުތަކެ . ެއއީ މިއީ ވެފައިންދޭން. އަޅުގަނޑުމެން އިޞްާލޙެއް ނުކުރަ

ން މި މެސްދޭނަމޭ. އަޅުގަނޑުލަ ޙައްލެއް ގެނެ ކަމަށް ޖުމުމި އުެޅނީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ބުނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ެވގެން މި

އެ  ؛އަހަރު 65ތިބި ބަަގއި އެޭދނަމޭ. އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާ ަރ އަުޅގަނޑުމެން ކަނަޑއަަޅއިއެންމެ ކުަޑ މުސާ ،ބުނަނީ

. އެކަމަކު، ައޅުގަނޑުމެން ދާއިާރގެ ެއއް ފަ ފުދިބީތިއި އެ ބޭފުުޅން ހަގީގަތުގަ ޔާ ލިބޭ. ސް ރުފިހާ 5ބޭފުޅުންނަށް 

ނެތް. ސާފު ބޯފެނެއް ނެތް. ނަރުދަމާއެއް  ނީ. ފެނެއްއުޅެ ތް ނުފުއްދިގެން މި ދުމަ ޚިއި ވެސް އެންމެ އަާސސީގަރަށު

ނީ. މިއީ ޅެއު ނެތް. ބަނދަރެއް ނެތް. ބޭސްކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. މި ކަންކަން ކުރެވޭތޯ އަުޅަގނޑުމެން މި

ކުރީ ދުވަހު ވެސް ން ށިދުއަޅުގަނޑު  ؛ދުޤްޞަބުނާ މަ އައި ކަމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަޅުގަނޑުމެން ކުރަން 

އަޅުގަނޑުމެން  .ނޫން ؛ ޚާއްަޞ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ،ޅޭއެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ދެކޮ ނޫހުގައި މިހެން އޮއްވާ.

 ޙައްލެއް ގެނެސްެދވޭތޯ. ލަދެކޮޅީކީ ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ައދި އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ޖުމު

 ޑުމެން އެކަމާ ބެހޭން. ދެްނ އަުޅގަނރަކުރަ ބޮޑުމާދަމާ އަތުވެދާނެ ޓީޗަރުންަނށް މުސާކަިނ ހަމައެ ،މިކަމުގައި ވެސް 

ނެއް. ހެއްއޮތް ކަމެހިއެއްުނވޭ ނިމުމެއް ގޮތުން ހަމަ މި ވާހަކަ މިގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭނީ. މިއީކީ އަޅުގަނަޑކަށް 

. ންލިަފއިާވކަން ގެއްތުގޮމިޮގތްއެ  ،ޔާނާތުގެ ގޮތުަގއިލަތަށް ބައިވަރު ަފިއސާ ޚިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަ އިނގޭ ަދއު

 .މް މިނިސްޓަރުޓުއަިރޒަ، ވިދާޅުހިސާބަކަްށ މާ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. އެަކމަކު ވެސް މިނިސްޓަރު ވި އަޅުގަނޑަށް ވެސް

 ބޭފުޅަުކ ން. ދެން ކޮންމެވެސް އެހެްށ. މިއީ ަލއްކަ ލާރިތަބޭފުާޅ ދައްކަން އެަބއޮތޭ ދައުލަލަރު އެމިލިއަން ޑޮ 59

 އަރާނެހެން. މިއީ ައސްލު އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އްލިއަނެފިއްޔާ ައޅުގަނޑަށް ހީވޭ ބި ދީއި ލަ ށްއަށް މީތި ބަދަލުކޮފައިސާ

 ހޯދުން އެއީ މަރަތަބޭނެ ގޮތަށް ދައުލަތް ލޫޓުވާފައި ހުރި ފައިސާ ފުކުރަންވީ ކަމަކީ. ދައުލަތަްށ އާމްދަނި ލި

ނެއް، ނަށް ފެންކަން ނުކޮށެއް އަޅުގަނޑުމެންންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ. މި ކައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެ

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ،ރުދަމާއެއް، ތަޢުލީމެއް ނުދެވޭނެ. މި ކަންކަން ކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ ކަމަކީނަ

ން ބިލެއް އިއުޅެނީ. ިމ ލިބޭ ވަގުުތކޮުޅގަިއ މި  މިެއ ކަންކަމަިއގެން އަުޅގަނޑުމެްނ މިހާރު، އި ހޯދުމާގޮތްގޮްތ އިތުރަށް 
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މި ، ކީމަކަމު ންމެ މުހިންއެ ފުޅުން ނުކުރައްވާ. މީގެބޭ ނޫން ކަމެއް މި ށް ހުރަސްއެޅުން މަސައްކަތަލައިގެން މަޖިލީހުގެ

 ށްގަިއ ެއގޮތަތެރޭ ދޭ ޕީއާ.ރާއްެޖއަކު ނެތް އެމް.ޑީ ެވއްޖެްއޔާ މިކަމަށްދަކީ އެހެންޤްޞަދު. މި މަ ޤްޞަޅުންގެ މަބޭފު

 ވީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ން. ތިބުން މިތާނގައި ބަރުންމެ 65ނގެ ދެކޭނެ ބައެއް. އޭގެ ހެްއކެއް ކަންނޭ

ދެްއވާނެ ކަމަށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އިސްނަްނަގވަިއގެން އިސިލްސިލާ ނިންމަވަ މި  ،ްއލެއްޙައެންމެ އަވަަހކަށް މިކަމަށް 

 ރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ނަމަވެސް. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ހުއްޓާލުުމގެ ކުރީަގއި މިހާރު ދެން އޮތީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ހެނދުނުގެ ހުސްަވގުތުކޮޅަ

ގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް އެރުވުުމގެ ކުިރައށް އަޅު މިނެޓެްއހާއިރު. އިތުރު މެންބަރަކަްށ ފުރުޞަތު ފަސްވަރަށް ުކޑަ 

މިހާރު ކޮމިޓީތަކުގައި ހިނގާ ބަެއްއ މަސައްކަތް. ހަމައެކަނި ކޮމިޓީތަކުަގއި ކޮމިޓީތައް ހިނގާ  ،ބޭނުންންނަވާލަން ދަ

ބައްދަލުުވމެއް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އަދި  ގެފެށިގެން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ އިން  9:30ނޫން.  ގަިޑއެއް

ފެށިގެން  10:00ގަވާއިދު ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިަފިއ އޮތް ކޮމިޓީ  ،ލީހުގެ ގަާވިއދު ހަދާ ކޮމިޓީރައްޔިތުންގެ މަޖި

 ،ކަނަޑއެޅުމާ ތައްއިދު އިޞްލާުޙކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަުތގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ދައުރުކުރިއަށް އެބަދޭ. މިދެންނެވި ގަވާ

މުޅި ަގާވއިދު އިޞްލާުޙކޮށްގެްނ މި ހިމެނޭ.  ކަނަޑއެޅުން އެބަޑިތައް ކުާރ ގައަދި މަޖިލީހުގެ ުޗއްީޓއާިއ މަސައްކަތް

 އަށް ކޮމިޓީ ،ެލވުނުއިުރ ނިމިފައި އޮތީއިގައި އެ ކޮމިޓީ އެކުަލވަެއއިރު  ،ވިޔަސް ެވސް ށް މަޖިލީހަށް ނުގެނެވުނު ކަމަ

ނޑު މިއަދު ވާނެ ކޮމިޓީގަިއ އަުޅގަ  މަށް.އުގެންދިކަންކަން ފާސްކުރަމުން އި،ތަނަށް ގެންނަވަ ވަރަކުން މި މިން ނިންމެވުނު

ސާފުވާނެ  ތާރީޚު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހެއޭ. އެ ދައުރު ނިމޭ ތާރީޚު ގޮތެްއގައި  ޚާއްޞަ ،އެދިފައި

 ެދއްވުމަށް. މާިލްއޔަތު ކޮމިޓީ އެބަ ބައްދަުލވޭއިނިންމަ އި،ަގވާއިުދގެ ެއ މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކޮށްެދއްވަ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީގެ 

 އޮކްޓޯބަރު 29ހިނގާ އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލް އެބަދޭ. ެއ ކޮމިޓީގައި އެބަ މުންޖެހީއްުސރެ ބައްދަލުވަ 10ޖަހާއިރު.  10

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސ  SPE-2014-57(D)ފަިއާވ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުގެ ރިޯޕޓު ނަންބަރު ަގއި ނެރުްއވާ 2014

ބޭނުންކޮްށގެން މިިލއަން ޑޮލަރު  ެއއް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ  ،މިލިއަން ރުފިާޔއާއި  77.1އެމް.ޕީ.އެްލގެ  ،މެދުވެރިކޮށް

 4އަދި  ދެންމެ މިދެންނެވީ. އެ ރިޕޯޓާހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާ ުގޅޭ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓގެ ނަންބަރު އަޅުގަނުޑ 

ން ކޯޕަރޭޝަ ސްމޯލްިޑވްސް ާމކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްިލކް ރިލޭޝަން ،ަގއި ެނރުއްވާަފއިވާ  2016ރީ ވަރުފެބު

މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ  ،ގޮތުން ގެ ާޚްއޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަުކރެވިފަިއވާ ކަންތައްަތކާ ގުޅޭ(އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ)

އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުަގިއ  ވާހަކަަދއްަކވާ. ަމޝްވަރާކުަރއްވާ. އެ މަޝްވަާރތަކަށް ބޭންކު މިއަދު އެބަ

ޓީ ޗީްފ އުބޭންކުގެ ޑެޕި  އީ އެއެ ،ބޭފުޅަކު. އެއީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް 2ަނވާ އެބަ ބައިވެިރެވވަޑަިއގަން

އިންޓްރިމް ރިސްކު އޮފިަސރު. މި ބައްދަލުވުމުަގއި އެަބ ީއ އެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަރާއި އަްލފާޟިލް ޔާމީން އާދަމް އެ
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ޖަހާއިުރ ފެށޭ. އެ ަބއްދަލުވުުމގަިއ  11ލުވުން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނެގ ބައްދަ ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ. ހިުއމަން

ެއ  ިއ،ން އަތުލައޭނާގެ އަތު ،ބޮޑުދައިތަގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކުއްޖަކު ،އެޖެންޑާަގއިވާ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭގައި 

ެދްއވުމަށް އެދި އިމުން އެކަމާ މެުދ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ކޮމިީޓން ބައްލަވައުކުއްޖާގެ ަބއްޕަގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންދި

އެހެންމެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބަލާ. ަހމަފޮނުވާފަިއވާ ަމއްސަަލ އެ ކޮމިީޓގައި އެބަ ،ތިންފިޔަ .މ ،މަތު ސުދުނާޠިފާ

 ކު ރުވީނީ އަްޙމަދު ޙިޝާން، ގ. އިބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުަތއް ެގއްލިގެންދާތީ ެއކަމުގެ ަކންބޮޑުވުން ފާޅުކުަރއްވަ 

ވަނަ އަހަުރގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ  2019އެހެންމެ ވާ. ހަމަން އެބަ ބައްލަ ސަލަ އެ ކޮމިޓީވާފަިއވާ މައްފޮނުއް

އޮތް. ކޮމިީޓގައި ހުރި ރިޕޯޓު މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން މިައދު އެބަ ދެދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ސަބް ކޮމިޓީގެ 

ރައިޫދގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ގު ކ. ،ރޭަގއި އެބައޮތް. ޭއގެތެވެސް އެ ކޮމިޓީަގއި  މަސައްކަތްތަުކގެ ސުންަގޑި ަކނޑައެޅުން

ކުަޑކުދިންގެ ހިޔާއިން ުކއްޖަކު  .އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަުޒގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ކުޑަުކއްޖަކަށް ޖިންސީ  .ަވނަ އަހަރުގެ ޖަލުތަކުގެ އޮިޑުޓ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމުގެ މައްސަލަ 2019 .ގެއްލުނު މައްސަލަ

ިދޔަ އިމާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގަ ގައި ކ. 2019ޖޫން  20ލުކުރުމާ ގުޅޭ މަްއސަލަ. ތިކުމް ބާޙު  ކުރިރި މީހަކަށް ގޯނާކު

ފުލުހުންތަކެއް ާއއްމު ރަްއިޔތަކަށް އަނިާޔކުރި މަްއސަލަ. ވަނަ ުދވަހުެގ ރޭ 2019ޖުލައި  5 .ުގޅޭ މައްސަލަ އާހާދިސާ

ލުން ވެސް އެ ކޮމިީޓގަިއ އިކުރާނެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތާވަލު އެކުަލވަ  އެ ކޮމިޓީަގއި އިދައުުރގަގައި މި އެާއއެކީ ހަމަ -5

ގޮތުްނ  އްޔަްނކުރުމުަގިއ އަންހެން ދެ ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ ުގޅޭއެބައޮތް. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުން ޢަ

އި އެބަ ދައްަކވާ. އިޓްސް ކޮމިޓީގަރަ ެއއްވެސް ހިއުމަން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމާ ގުޅޭ ވާހަކަ

އަިދ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ބައްދަުލކުރެްއވުން ވެސް އެބައޮތް ހިުއމަން ޔުނިސެފުގެ ބޭފުޅުންނާ

 އިޓްސް ކޮމިީޓގެ ރަ ވެސް މިއަުދގެ ިހއުމަން ބަްއދަލުކުރައްވާނެ ުދވަހެއް ކަނޑައެޅުން ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ

ގެ ތަކު މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ؛ހިމެނޭ. ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ  މަސައްކަުތގައި އެބަ

ޖަހާއިރު ފަށާ ބައްދަލުވުުމގަިއ  11ލުމަށް ހޮްއވެިވ ސަބް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން މިއަދު އިތާވަލު ެއކުލަވަ 

މުތައް ޤާހާިއރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ިއދާރާއަށް ބޭނުންވާ މަޖަ 11މު ކޮމިޓީން ކުަރއްާވ މަސައްކަަތކީ އްއެބައޮތް. އާ

 .ނިންމަވާ އެބަ ކަށް އެދި ފޮުނވާފަިއވާ މަްއސަލައާ މެދު އެ ކޮމިޓީން ިމއަދު ގޮެތއް ޔައުފެއްދުމާ މެދު ކޮމިޓީގެ ލަފަ 

މި ކޮމީޓީ ؛ ވަނަ ސަބް ކޮމިޓީދެ ،މު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީއްޖަހާއިރު. އާ 12މެންދުރު  އެކަން އެ ކޮމިޓީން ކުރަްއވަނީ 

ނާޔަތްތައް ކަނޑައެުޅްއވުމަށް އި ަގއި. ުކރައްާވ މަސައްކަަތކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  12:30ބައްދަލުވަނީ 

ހުޅުމާލޭ  ،އާދަމްހެއްެދވުމަށް އެދި ޙުސައިން  އެކަްނކަމަށް ަގވާއިދުތަެކއް ،ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންތައްަތކެްއ ފާހަގަކޮށް

އަދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ކުރޭ. މު ކޮމިޓީގައި މަްޝވަރާއް އާ ގޮތުން ގުޅޭ  ވާފަިއާވ ސިޓީއަކާ ވަ ފޮނުއް  61-4ފްލެޓު 

 11ން ކޮމިޓީއިޤްތިޞާދީ  ؛ސް އެންޑް އުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާޤަމަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގ128ެ

ްސގެ ބިލުެގ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ސުްނގަޑި ކަނޑަެއޅުމުގެ ކަންކަން. ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ ،ތަކީ ޖަހާއިރު ފަށާ މަސައްކަ
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އެއީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ؛ގާނޫނު ނަންބަރު ،ޖަހާއިރު މެންދުރުން އަނބުރާ 2ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގައި މިއަުދ 

ގެަނުއމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް އެ ނަށް އިޞްލާޙުއުމުގެ ިބލު، ގާނޫަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައަށް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް 

ވްްސ މޯލްޑި ތަުކގެ ކޮމިޓީ. އެ ކޮމިީޓގައި ކުންފުނިޖަހާއިރު އެަބ ހިނގާ. ސަރުކާރު ހިއްާސވާ  2ކޮމިޓީގަިއ 

އޮތް. މި އެބަބައްދަލުކުރެްއވުން  ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ބޭފުޅުންނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްޓުއަރިޒަމް  ެޓޑްގްރޭއިންޓެ

އެއީ އެ ، ނަޞީރު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުއަލްއުސްާތޛް ބައްދަލުވުމުަގއި އެ ކުންފުނިން ބައިވެރިވަަޑިއގަންނަވަނީ 

ްކޓަރ. އަލްފާޟިްލ ޑައިރެ ގއެއީ މެނޭޖިންރާޢިދު، ެޗއަރމަން ކަމަށް ވަނީ. އަލްފާޟިލް މުޙައްަމދު  ކުންފުނީގެ

ޑިރެކްޓަރ ފައިނޭންސް.  ކްރެޓަރީ. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުޤީތު، އެސިސްޓެންޓްމުޙައްމަދު އަޙްސަން ޢަލީ، ކޮމްޕެނީ ސެ

ޝަްނ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންނާ ކޮރަޕް-ން އެންޓިޖަހާއިރު. މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީ 2ހިނގަނީ  މިކަން

ގައި ގދ.  2:30މިޓީން ކްލައިމެޓު ޗޭންޖު ކޮ  އެންޑް މަންޓްން. އަދި އެންވަޔަރަގައި  2:30 ބައްދަލުކުރަްއވާ

، އޮތް. އެހެންވީމާއެބަ މަޝްވަާރކުެރއްވުން ގޮތުން  ގުޅޭ އާވޭ ޒު ލުމަށް ހަދާފައިވާ ކޯ އިހޯނޑެއްދޫާއއި ގދ. މަޑަވެލި ގުޅަ

 މި ވަިކވަނީ ހުސްަވގުތުކޮޅަށް.މިހާރު ޓަކައި ައޅުގަނޑު ދަންނަާވލީ. އަޅުގަނޑުމެން ތި އެންމެ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް

 

 {އަށް 11:03ްނ އި 10:32 :ކޮޅުތު ގުސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު ގެ ލީހުންގެ މަޖިރައްޔިތު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާ)ރި

 

  ެކވުން:ދެއް ކަތުން ވާހަރިޔާސަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ކާށީދޫ ،ވެސް ކުިރއަްށ މި ގެންދަނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންފަޅީގައި. `

 ނު(އަށް )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެޕންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫ 2009/8 ގާނޫނު ނަންބަރު ،އްާވފައިވާހަޅުށަޖާބިރު ހުهللا ޢަބްދު

ކެނދިކުޅުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މި އަރުވަނީ، ފުރުޞަތު ސް. ދެންހުބަ ބިލުގެ ގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު

 ސާއަށް. ޢީއަޙްމަދު 

 

 ުވން:ދެއްކެ ހަކަސާ ވާޢީމެންބަރު އަޙްމަދު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ެއއްވެސް ވަރަކަށް ާތއީދުނުކުރާ ވާހަކަ، ަރއީސް ދަންނަވަން. ސަބަބުތައް ވަރަށް ބަިއވަރު 

މި އިޞްލާަޙކީ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ  ؛އިންކާރުކުރާ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޑަށްވަރަށް ބޮ ބިލަށް  ުޅގަނޑު މިހުރި އައެބަ

 އް ހެދުމުގެބެހޭ ގާނޫނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންަޝނާ ،ޚިލާފު އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ ނަމަ މުޅި މަޤްޞަދާ

ޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އުފެދިގެން އަންނަ އާޚިުރ އިމަޤްޞަދު އެއްކޮށް ެގއްލިެގންދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި 
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 .ލުަގއި މި މަޖިލީހުން އެޅުވުންބޮޑު މާލީ ބުރައެއް ދައުލަުތގެ ބޮ ގެނުގަނެޭވވަރު ދައުލަތަށް އުުފްއލައި ،ނަތީޖާއަކީ

ބެލިކަމުގައި  މިހާރަށް ންމިއީ ައޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށވެސް ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. މިހާރު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ާއއި 20ބަޖެޓުން ޚަރަދުވާ އަދަދު ދައުލަތުެގ މި ިއޞްލާޙު ފާސްކޮށްފިއްޔާ މި އަންނަ މަހުން ފެށިގެން  ،ވެސް  ވިޔަސް

 250 ،ކަމަށް ވާނަމަ އެ އަދަދު އަހަރަކަށް ބަަލއިފި. އަްށ ައރާނެ ކޮންމެ މަހަކު އިތުރަށް ން ރުފިޔާއަމިލި  30

އަހަރެްއގެ މައްޗަށް މިހާރުން މިހާރަށް އިތުރުެވގެންދާނެ ދައުލަތުެގ ގެ އަދަދެއް މިިލއަނާ ދޭތެރޭ 300 އިނާއަމިލި

 ،ވާނަމަކަމަށް  ބަލައިފިދުވަހަށް އަހަރު 10އަށް އޮތް މި އަދަދު ކުރި ، ޚަރަދުގެ ތެރެއަށް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

ކޮންމެ އަހަރަކު ހަމައެކަނި ރުފިޔާ ން މިލިއަ 700ނުވަތަ  600ޮގސް އިތުރުެވގެންދާ އަދަދު މީގެ ދެގުނަ އިތުރުެވގެން

އޮތީ  އޮތް. މިހާރުވެސް ދިވެހި ދައުލަތް މި ޖެހުމުގެ ބިރު އެބަމި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަން

ން އިޖުތިމާީޢ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެ ،އަްށ ދަރާގިނަ ރުފިޔާ ވުރެބިލިއަނަށް 3ބެހޭ އޮފީހަށް  ޕެންޝަނާ

ކަމެއް ނެތި ސިޔާސީ މަޤްޞަދަކަށް ޓަކައި ހިތަށްއެރި ވަގުަތުކ އްެވސް ކަހަލަ ޒިންމާދާރުތެރިކަުމގެ ނިޒާމު އެ ރައްކާ

ދަނީ އެ  މި ދަުއލަތް ބަދަލުވެގެން ،ކަމަށް ވާނަމަ ެގންދާކުރަމުންބަދަލު ،ގެނެސްހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު

ޒިންމާދާރު  ،ޒާމުތައް ހިނގައި ޒިންމާދާރު ދައުލަތެއް. އެއީ ޑިމޮކްެރޓިކު ނިވެލްފެައރ ސްޓޭޓަކަށް ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޤައުމުތަކުަގއި ކަންކުރާ އުޫސލެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި ެއއީކީ ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުްނ 

ނޫން އިއްޒަތްތެިރ  ން ހެޔޮވާަވރު ކަމެއްންެގ މަޖިލީހަކުން ކުރަޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮެއދޭ އިޚްލާޞްތެރި ރައްޔިތު

 ގެންދޭ ދިވެހިން ބަދަލުވެއްޖޭ ރައީސް. މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން މަލާމާތްކުރަމުން

ްށ ޓީއަުޗއް ، ބޭުފޅުން ވިދާޅުވަނީ މަްސގަނޑަށް ބުނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެޔަކިރުޅިންަނ ރިސޯޓު ފާލަންދަށުގައި އޮ

ދެން އޭގެ ށް އަޅަންމޫދަގޮސް ކޮޅަށް ފާލަންއައިސް ުއޅޭ މީހާ ރެސްޓޯރަންޓުން ކައިގެން ބާކީވާ ބަަނސް ހިފައިގެން 

 އެްއވެސް ތަފާތެއް ނެތޭ.ސްގަނޑެކޭ ދިވެހިންނެޭކ މަޔަޅިރު ކި އިގެން ތިބޭއިންތިޒާުރގައި ފެނުން މައްަޗށް ތުންނަގަ

މި  ،ުއޅުމުގެ ވިްސނުން މި މަޖިލީހުން މެއްއްޗަށް ތެުދވެ ޝަރަފްވެިރ ދިރިއުޅުޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަިމއްލަ ފައިމަ

ޭއގެ ދިއުމަކީ ދާމި ދައުލަތުގެ ޒިންާމދާރުކަން ކުޑަކަމުން ިދވެހިން ބަދަލުވެގެން ،މަޖިލީހުގެ ޒިންމާދާރުކަން ކުަޑކަމުން

ސުވާލުކުެރވޭނެ  މި މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންނާ އި،އަުޅގަނޑުމެން އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މާދަމާ އަުޅގަނޑުމެންނާޒިންމާ 

ކަމެއް. ެއވަރުގެ ނާޤާިބލު މަޖިލީހަކަށް މި މަޖިލިސް   ސުވާލުުކރާނެނާކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ދަިރން އަޅުގަނޑުމެން

އްެގ ބޭނުމެއް ނޫން. ޒިންމާދާރު ދައުލަތެ ، އަުޅގަނޑުކަެށއް ައޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތަން ދެކޭ ވެގެންދާ

ގާނޫނުތަާކިއ  އުލުޙަފަޚްރުވެރި ދިިރއުޅުމެއް އުެޅވޭނެ މާ ،އަމިއްަލ ފައިމަްއޗަށް ތެދުވެ އެުކ ޝަރަފްވެިރކަމާ ،ޒިންމާއަކީ

ްސނުން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ެގ ރީތި އާދަ ހަރުދަނާ ވިކޮށްދިނުން. އަދި ފަހަށް ރަްއކާކުރުމު ގަާވއިދުތަކުން ފަހި

ރޯނުން ުޅގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް. އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން ކުރަންޖެހޭނެ. ބޮޑު ރައީސް އަގެނެސްދިނުމަކީ އިްއޒަތްތެރި

ނެ ކަމެްއ ނޫން. ވެްސ މިވަުރގެ ިއޞްލާޙަކަށް އަުޅގަނޑުެގ އިނގިލި ގާތްކުރުަމކީ ފަސޭހައިން ކުެރވޭ ފެންލައި ބަނަސް
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ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަނޑު ކުރާނަން.  ކަތެއް މަސައް ހުރި ުހރިހާ މި ިއޞްލާޙު ބޭރުކުރެވެން ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު. هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޔިުތންނަށް ބޭނުންވާތީ، އުމުރުން ޑު މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅީ ަރއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ  ގައިސަބަބުން ފައިދާވާނެތީވެ. އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހު ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަށް އިްޞލާޙުގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގިނަ  ،ކީހިތާމަޔަ .ވެސް މިއީ ކަމަށް ދެކިގެން ަމސައްކަތް މި ކުރަނީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

ކަންކަން މި  މި، ބޭރުކޮށްލާ ވާހަކަާއއި ،ުނވެދާޅުވިސީދާ ޓޮޕިކަށް ެއއްެޗއް  ދެްއކެިވއިރުަގއިފުޅުވާހަކަމިއަދު ބޭފުޅުން 

ރު ހިންގަްނ އެމް.ޑީ.ޕީން ސަރުކާ ،ލިބުނީމާރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ  އި،އަށް ސަރުާކރު ލިބިފައެމް.ޑީ.ޕީ  .ކުރަނީ

އަުޅގަނާޑ އީކީ އެ  ،ޓަކައި ފައިސާ ޖެނެރޭޓުކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގި އޮތުމަކީރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްނޭނގި، 

ގާނޫނުތައް ހުށަހެޅުން. ގާނޫނުތަކުން ނެރެންޖެހޭ ނަތީޖާ  ،މައްސަލައެއް ނޫން. ައޅުގަނޑާ ބެހޭ މައްސަލަައކީބެހޭ 

ރަށްވެހިންގެ ތެެރއިން އިސްށް ބަދަލެއް ެގންނަން އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅީ. އަ 2009/8 ގާނޫނު ނަންބަރުޓަކައި ނެރުމަށް

ތިމަންނާމެންގެ  .އޮތޭސަރުކާރު އެބަގެ ދެން ތިމަންނާމެން މަށް.އަށް ބަދަލުކުރުރުފިޔާ 10000ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ 

އޭނާައީކ ަވގެކޭ. މީާނއަކީ ދަރާފަިއ  އެހެންނޭ.، ނޭމިހެންމީހުންެގ އަށް ހޮވިފަިއ ތިބި މިްއލަމެޖޯރިޓިޓީއޭ. މިތާނގަިއ އަ

ތުހުރި އެްއޗެްއ ވެސް ހަމަ ހި ނަށްއެންމެން ؟އޮންނާނީ ންދައްކާަފއި ނުދަްއކާ މިތާކަެއއް ވާހަ ކޮން ،ހުރި މީހެކޭ. ކާކުތޯ

ން އެއްވެސް .ޑީ.ޕީމެޖޯރިޓީ ލިބުނީމާ އެމް ،އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ސަރުކާރު ލިބިއެެހންނަމަވެސް، ކިއިދާނެ މި މަޖިލީހުގައި. 

ކުރީގައި އެމް.ޑީ.ޕީްނ  އުެޅނީ. އެއްެޗއް ހުއްުޓވަންރިހާ ހު .އެްއޗެއް ަރއްޔިތުންނަށް ދޭކަށް އެއްބަހެއް ނުވޭ މިހާރު

ވެރިކަްނ އަށް އެމް.ޑީ.ީޕން. އެމް.ޑީ.ޕީ އެއްޗެހި ދޭ ވާހަކަ ދައްކަނީ ނަށްނީ. ކުރީަގއި އެންމެންހުރިހާ އެއްޗެއް ދެ

ލަތްތެރި ގޮަތކަށް މި ހީ ،، ވަރަްށ މަކަރުވެިރ ގޮަތަކށްުނވޭ. އެހެންީވމާ އެއްެޗއް ޭދކަށް ބޭނުމެއް ލިބުނީމަ މިހާރު

ގެންދަނީ. އަުޅގަނޑު ވަރަްށ  ވެްސ ބޭނުންކޮށްގެން ވެްސ ބޭނުންކޮށްގެން އަިދ ސަުރކާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް

އިޚްލާޞްތެިރަކމާ އެއްކޮށް މަސަްއކަތްކުރަން  އިރުކަތްކުރާ މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މަސައް ،ހިތާމަކުރަން

ޖެހޭ. ކޮބައިތޯ ގޮުތގައި މަސަްއކަްތކުރަން އެބަ ންގެއިޚްލާޞްެތރި ،އޮންނަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނުޑމެން ދޫކޮށްލައި

ވަރަށް  ރަދުތައްިމ ރާއްޖޭގެ ޚަ .ކީމި ދައްކަނީރިއެްއގެ ވާހަކަެއއް ނޫން ބޮޑު ލާ މައްސަލައަކީ މި ލާރި ދޭން. މިއީ މާ

ކިަތްއ  ވިްއކާލިޔަސް ކީއްަތވާނީ. ހަމައެކަނި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދުްއވަން ތިހިރަ ްސޕީޑު ބޯޓުފަހަރު ހަމައެކަނި .ބޮޑެތި
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ނުކުރެިވގެން. ބަނދަރާ ކައިރިމިއުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާފަ. އިފުރެންދެން އަޅަ އޮތީ އެ މާލޭ ބަނދަރު  .އޮތްބޯޓު އެބަ

އުޅެނީ.  ހައިވެގެން މި މިހާއޮފް އޮޕަރޭޝަންސް ީކއްކުރަންތޯ އަުޅގަނޑުމެން ޮކސްޓް  ތާ.ކުން ވާނެއެންމެ ބޯޓަ

 ؟ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަނީ ،އެހާ ަބއިަވރު ގެކީއްކުރަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ؟ވަޒީރުން ތިބެންޖެހެނީ 13 ތޯކީްއވެގެން

ދޭ  ނޫން. އަދި ޕްރޮޖެކްޓު ތަނެއް ފެންނަނީކީ ގާެއްއވެސް ޕްރޮޖެކްެޓްއ ހިން ްއ ނުވޭ.އަްނޑަސްޓޭންޑެ ށް އަޅުގަނޑަ

 ،މިހާރު ގުޅުން ކަނޑާލައިފި. ޗައިާނ މީހުން މިހާރު އަންގައިފި ދަްއކަނީ. ލާރި ލިބެން، ދެން ޗައިާނއާ ވާހަކަ މި

ލިބޭ  އިްނޑިާއއިން ށްދެން ރާއްެޖއަްއޔާ ވެއްޖެދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެްއވެސް އިންވެސްެޓއް ނުކުރަން. ެއހެން

ޤައުމުތަކުން ވެސް ދުނިޔޭެގ އެހެން  ،ދަނީ. އެހެންވީމާ ހެދެމުން މި ތައްޕްރޮގްރާމުކަށް ބަލަިއގެން ތަމެންޓުންވެސްޓްއި

 ހުރި ފައިސާ ގެއްލިފައި ތަުކަގއި ދެްނ ކޮރަޕްޓް ސިްޓއޭޝަން، ތަކަށް ގޮ ވާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިނޭންްސ ފީޒިބަލް

މުގެ ހުރި ގެއްލު ސަރުކާރުން އަޅުގަނަޑށް ދީފައި ،ހުރި ފައިސާ ގެއްލިފައިސަރުކާރަށް، އަުޅގަނޑުމެން ުކންފުންޏަށް 

ދަނީ ވާހަކަދައްކަމުން.  އަުޅގނޑުމެްނ މިތިބީ.  ބަދަލު ވެސް ހަމަ ބައިވަރު ލާރި ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުގައި މި

 ތީ ެއކަމާށް ވާހަކަދަްއކާޒާީތކޮސީދާ ތަނަށް މައްަސލައެއް ހުށަހެޅީމާ  މެންބަރުން އަޅުގަނޑު މި މި މަޖިލީހުގެ

ައޅުގަނޑުމެން ދެން  ؛ތަނަށް އައިސް  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަީކ މަސައްކަތްކުރަން މި މޭއަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަ

ދީލަތި  ،ވަރަށް ހެޔޮ ޕީ މީހުްނނަކީ އަބަދުވެސް އެމް.ޑީ. ގެ،ބިލު ހުށަހަޅަނީ. އަޅުގަނުޑ ަޔޤީންކަން އެބައޮތް އެމް.ޑީ.ޕީ 

މުތަކަށް އަންނަ ބައެްއގެ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުންނަށް ފެންނަން ޤާމި ރާއްޖޭގެ މަލަތުން ހީމަކަާރއި  ަދއްަކއިގެން އެއްކަންބަ

ދެންހުރި އިންތިޚާބުތަކުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕއަކަށް ރަްއޔިތުންނެއް ވޯެޓއް  މިގޮތަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ޢަމަލުކުރަންޏާމި ފަށަނީ. 

އަުޅަގނޑު ވެްސ މިހާރު ޕާޓީއަާކ ންތިޚާބުަގއި މިކަން ރަނގަޅަށް ސާުފވެގެންދާނެ. ިސލު އިަކއުންނުދޭނެ. އަދި ލޯކަލް 

 ދަނީ ވިސްނަމުން... އާރް.ޕީ ޕާޓީ ލީަޑރޝިޕަށް ދިއުމުގެ ކަންތަކާ މި މިހާރު ޑީ. ،ހަވާލުވެ، ޕާީޓގެ ލީޑަރޝިޕަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަްނ އުހިލާނަން. އިގަނުޑ ދަންނަވަގަީޑގަިއ ހިނަގމުންދާ ކޮމިޓީތައް އަޅު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

 ،ބަލާ ކޮމިޓީކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ގައި. ސަރު 1ޓަރި ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮ

 12މެންދުރު އަދި ދޭ. އެބަ ަގއި މިހާރު ކުިރއަށް 3ޮކޓަިރ  ކޮމިޓީ ،ަގއި. މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީ  2ކޮޓަރި ކޮމިޓީ 

 ފުރުޞަތު މިލާނަން. މިހާރު އިދާނެ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ ޖަހާއިރުއްސުރެ ފެށިގެން ވެްސ އިތުރު ކޮމިޓީަތއް ކުިރއަށް

 އަރުވަނީ މަަޑވެލި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާނަށް.

 

  ން:ދެްއެކވުވާހަކަ މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން
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ވެްސ  ޙަޤީޤަތުަގއި ،ބިލަކީކުރާ  އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު ބަހުސް މިަރއީސް.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ވަނަ އަހަރު މަލްޓިޕާޓީ  2008އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޮބޑަްށ ވިސްނާލަންޖެހޭ ބިލެއް.  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް

، ވެރިކަމަށް އައީ ސިޔާސަތުަތކަާކއިގެން. އިރުއިއަ .ޕީ ވެރިަކމަށްފަހަރަށް އެމް.ޑީ ފުރަތަމަ އިޑިމޮކްރަސީެއްއގަ

ޭބނުމަށް ސިޔާސަތުތަެކއް ބަްއަޓންކޮށްގެން ވެރިކަމަށް އައީ. ރަްއޔިތުންެގ  .ހޯދަިއގެން ،ިއގެން ރައްޔިތުން ކައިރިން އަހަ

ހަމަ ސް ކޮްނމެ ޕާޓީއަކުން ވެވެރިކަމަށް އަންނަ  އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ާރއްޖޭގެ މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަީސގަ

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީ އަންނަނީ.  މިސިޔާަސތުތަކެއް ބައްޓަްނކޮށްގެން  ،ވަޢުދުތަކެއް ވެގެން 

ެއއް. ޔަޤީނުންވެސް ނެތޭ ރައްޔިުތންނަށް ފައިދާހުރި ސިޔާސަތުތަކާިއގެން އައި ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫނިއްޔާ ހަމަ

މިއަުދ މި ހިނގާ ބަހުސްގެ މިްސރާބަކީ ނުވަތަ މި ބިުލގެ ިމސްރާބަކީ ހުންގާނެްއ ނެތް  .ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި

މި ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލް ހުންގާެނއް ނެތް ދޯންޏަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ދޫކޮށްލެވޭކަެށއް ނެތް. އްގެ މިސްރާބު. ދޯންޏެ

 ،މި ތަޅުުމގައި ފާހަަގކުރި ފަދައިން ،އިގަނމެންބަުރން މިތާ ހަމަ އިއްޒަތްތެރިގެ ކުރީަގއި ވެސް 2008

ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖަހަމުންދިޔަ ރައްޔިތުންތަކެއް ިމ  ،އި އެކަިނވެރި މައިންނާ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި

ށް އޭަރކު  އަޅުގަނޑުމެންނަކަރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިސާޔސަތުތަކެއް ނެތީމާ އެކަންކަަމށް

ައޅުގަނޑުމެން މި ިއއްޒަތްތެިރ  ،ދައްކަންޖެހެނީ މިއަުޅގަނޑުމެން ކަމެްއ ނެތް. އަނެއްާކވެސް  ވުނު ެއއްެވސްހަމަ ކުރެ

ކުރިއިރު ދެއްކި ވާހަކަ. ސިޔާސަތުތަކަާކިއގެންނޭ އަޅުަގނޑުމެން އައީ. ވެރިކަމަށް އިންތިޚާބުވާން ކެމްޕޭންމަޖިލީހަށް 

އްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ސިޔާސަތުަތކަކާިއގެންނޭ ައޅުގަނޑުމެން ައންނާނީ. ރަ. ކުރިިއރު ދެއްކި ވާަހކަކެމްޕޭންނަންވެގެން އަން

ފަހަރަށް  ފުރަތަމަިދވެހިާރއްޖެއަށް  ،ކޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ެއނގިަވޑަިއގަނަންވާނެބަދަލެއް ގެނެވޭނެ ިސޔާސަތެ 

ކަމެއް ނޫން.  ވުނުބަލައިގަނެ ވަރަކަށް  އެއްެވސްރާތްތަކަށް ެއއީ އިދިކޮޅު ފަ ރުވުނުއިކުރެރިޒަމް ތަޢާރުފުއަލޯކަލް ޓު

ދު މާފުށީގައި ަވޒީފާ ނެތް ކުއްެޖއް ެނތް. ނުލިބޭ ކާއެްއެޗއް ނެތް. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ަވއްތަރެްއގެ ިމއަ !ނިކަން ބައްލަވާ

 ވީމަ ރަނގަޅު ސިޔާސަެތއް؟ އައީ ތޯ އެ ބަދަލުކީއްވެހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭ. މާފުށިން ލިބޭ. ކާެއއްޗެހި ވެސް 

 ،ޕެންޝަންގެ ބިލަށް މި ގެނެވޭ މި އިޞްލާޙު ،އުޅޭ ާވހަކައަކީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި

މާ އެރީހަމަ ހިތަށް ،ނެތި ހަމަ އެްއވެސް ބެލުެމއް ،ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙަކީ

ން ިދވެހި ދަުއލަތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް އަްނދާޒާކުރެވިަފއެއް ނެތޭ. އަދި އިމިކޮށްގެްނުއޅޭ ކަމެކޭ. ރަން އަދަދެއް ބޮުޑކު

މުސްތަޤުބަލުގައި ދިމާވާނެ އުނދަގުލެއް ވެސް ފާހަގަކުެރިވފައެއް ނެތޭ. އިއްޒަތްތެިރ  ން ދުރުއިރައްޔިތުންނަށް މި

 ،ސަސްޓެއިނަބަލްކޮށް ހިފަހައްޓަން ޕެންޝަން ފަންޑް ،ަދނީރަމުންކުރާރުކޮށް ފާހަގަކުރައީސް، ޕެންޝަން އޮފީހުްނ ތަ

ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މި ތަޅުމުގަިއ އެ ވާހަކަަތއް ތަކުރާުރކޮށް  .ދަމަހައްޓަން އެ ބޭފުޅުން ކުާރ މަސައްކަުތގެ ވާހަކަ

ކުރެވޭކަށެއް ނެތް. މިހާރަކު ވެސް މި ރާއްޖޭގައި ކަމެއް  އެއްދައްކައިފި. ައޅުގަނޑުމެންނަަކށް ސިޔާސަތަކާ ނުލާ 

 އިންށް ނޫން ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ކަންކަމަރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ފަދަ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ނޫން ގޮތަކަށް 
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ޖަީޒާރ  ،ާއއި 19އެޖެންޑާ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމެއް ނޫން. ގޮަތކަށް ތާއީދުކުރާ  އަުޅގަނޑު އެްއވެސްރަދުކުރުމަކީ ޚަ

ޮބޑު ހާސް ުރފިޔާ ވާީނ އުމުރުން ުދވަްސވީ މީހުންނަށް ދެވޭ  5އިުރ ދާެވގެންޒުތަންފީ ެއއްކޮށް  އާސްޓޯމެނިފެ

 ،ދެމަފިރިއަކަށް އުެޅވެން ލިބުނީމާވަޒީފާ ލިބުނީމާ އަދި ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ނާޔަތަކަށް. ވަޒީފާ ނެތް ކުްއޖާއަށް އި

 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އްބޮޑު ެއއްޗެ  ވާނެހާސް ރުފިާޔ  5 ނގަުޅވީމާންވަުރ ރަުއޅުމުގެ ފދިރިއިާލގެ ޢާެއ ، މީހާގެ އެ

މިފަދަ  ރަްއޔިތުންނަށް މި މިފަދަ ބިލުތަކުން .ލާފަިއ އެބަހުރިއިރަނގަޅު ިސޔާސަތުތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން އެކުަލވަ

ނުވާނެ. ދީގެން ތުޞަރުފު އަުޅގަނޑުމެން އެ  މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވަނީ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލަން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 ހުރިތު ދިނުމަކީ. ެއޖެންޑާ ނަވާރަާއއި ޖަޒީރާ ާރއްޖެ މެނިފެސްޓޯގައި ޞައަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް ނޫްނ އެ ފުރު

ރާއްެޖއަުކ  މިއް ފިޔާ ކުަޑެވގެން އުޅޭނެ ެއްއވެސް އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހެރު 5000ކަންކަން ތަންފީޒުެވގެންދާއިުރ 

އަބުރުވެިރކަމާއެުކ  . ދިރިއުޅުމުގެ ފެްނވަރު ަރނގަޅުެވގެންދާނެ. ތަނަވަސް ިދރިއުޅުމެއްރަީއސް ނާނެ އިއްޒަތްތެރިނުހުން

ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޞަ. ދެއްިވ ފުރުނުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަންބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު އުޅެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި

 . ޝުކުރިއްޔާ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މް ރަޝީދު.ރި މެންބަރު އިބްރާހީއިރާގެ ިއއްަޒތްތެމާފަންނު މެދު ދާ

 

 މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ 

އް ދިރިއުޭޅ ޢެފުދުންތެރި މުޖުތަމަ  ،ދަރުވެރިޤައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނަކީ ޝުކުރިއްޔާ 

އް ިބނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޢެވެސް އުފާވެރި މުޖުތަމަ ގައިށް ހުރިހާ މާނައެއް، ުދވަްސވީ ީމހުންނައިކަށް ހަދަބަޔަ

 3އިތުރަށް  ،ޔާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު ސުވާލަކީ ރުފި 10000 ؛ތީ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްބޭނުންވާ

ނުވާނެ  ؟ވާނެތޯތަ އިސްރަްށވެހިން އުފާވެރިުމގެ ސީނިއަރ ސިޓިޒަން ނުވަހާސް ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްލީމާ، ދުވަސްވީ ޤައު

ވަްސވީ ފަރާތްތަކަްށ ގައި ަޖޒީރާ ރާއްޭޖގަިއ އެަބއޮތް، ދު  19އެޖެންޑާ  ،އްލު އެބައޮތްޙައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިކަމުެގ 

 .ނީލެވެއިމޮަޔއިްނގެ ގޮުތަގއި ފޮނުވަ  .ން ގޮޅިެއއްދުމަތަކީ މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދޫޚިއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދެމުންދާ 

 މި އޭޖް ހޯމް  ޖަޒީރާ ާރްއޖެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ، އޯލްޑް އޭޖް ެކއަރ ސެންޓަރތައް، އޯްލޑް ،އެހެންނަމަވެސް

މިތަުނގަިއ ތޮއްޖެހިފަިއވާ ކުިދކުދި ންމާޭލގެ އެތަ ރަފްކުރަން އެބައޮތް. ިމީއ އަުޅގަނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ.ޢާތަ

އިތުރުން އަިއ.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަުލގަިއ އަދި މީގެ .ނިކުމެ ޕެރަލައިޒްވެފަކޮޅުތަކުަގއި ެގއިްނ ނުތަންތަން

އްލެއް ޮއޭވ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެނިފެސްޓޯަގިއ ޙަ މިކަމުގައި  .ުނގެންޮގސް ، މީހުން ގެއަށްއެޑްމިޓްކޮށްަފއި އެބަތިބި ދުަވސްވީ

ތެިރވާންޖެހޭ. ދުވަްސވީ  އަޅުގަނޑުމެން އޯގާ. ުދވަްސވީ މީހުންނަށްއްލުޙައިން މިކަމުގެ  19ޖަޒީރާ ރާއްޖެ، އެޖެންޑާ 
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. ިދއުންއޮެވ މަރުވެ ނުފެނި އެތާ ށް އުޑު މީހަކަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާައކީ ކުޑަުކޑަ ކޮޓަރިެއއްަގއި އޭނައަ

 .މިތިބީ އް އަޅުގަނޑުމެން ނުކޮށްރަފުކޮށްފައިވާ ކަމެ ޢާެވސް ތަ އްެލްއ އެބައޮތް. މުޅި ދުނިޭޔގައިޙައަޅުގަނޑުމެން މިއަށް 

ސިޓިޒަން، މެނިފެސްޓޯގައި. އޯލްޑް އޭޖް ހޯމް، ސީނިއަރ  އިމުކުރަން އެަބއޮތްޤާ އޯލްޑްއޭޖް ެކއަރ ސެންޓަރުަތއް

ރުފިާޔ  2000ހިމަނާފައިވާ، މި އަުޅގަނޑުމެން  ގައި. 19ކަންކަން އޮޭވ، އެޖެންޑާ  އިސްރަށްވެހިންނަށް މި

ކުަޑކުޑަ  ހުޅުމާލޭގައި ތަންތަން އެހެރީ ހުރިރުެވސް އެޅިފައި މިހާ ނުވޭ. ެދއް ހާސިލެއްޞަމަޤް  އޭގެރުމުންއިތުރުކު

ގެންދާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނެއް ބޭނުމެއް ނޫން.  އަުޅގަނޑުމެންގެ ަމއިންބަފައިންނެއްްށ ކަ. އެތަނަކޮށިކޮށި ކޮތަރު

ނަށް އޯލްޑްއޭޖް ކެއަރ ތަންތާނގައި ުދވަްސވީ މީހުން ގެއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޯސޓު ފެންވަރު 

ދުމަތްދޭން، ޑޮކްޓަރުން ޚި މީހުންނަށް އޮްނނަ މެނޫގައި އެއެ ހަމަ ރިސޯޓު ފެންވަރުގެ ހަމަ  ؛ރުތައްސެންޓަ

، ކޮށް މާލެޞައްޚާ ،. މިރާއްޖެ، މާލެކަންތައްތައް ކުރަން . ރާއްެޖއަށް ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެބައިތިއްަބއިގެން

 3އެތައް ހާސް ަބއެއް އެބަތިބި ދުވަްސވީ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ،ކައެަތއް ސަތޭ ތޮއްޖެހިފައިކޮށް ޞައްޚާ

ކަމެއް ހަމަ. އަޅުގަނޑުމެްނ  ތުރުކޮށްލުމަކުން ނުފުދޭނެ. ވަގުތީ ފައިދާއެްއ، ނަމެއް ހަމަ ނަމެއްގައި ކުރާ ހާސް ރުފިޔާ އި

ހިމެނިފައި އެބަހުރި. އަދި މިހާރު ވެސް  ަގއިގެ ތެރޭސިާޔސަތު .ޖެޓުގައި ހިމެނިފަބަކުރަން އޮތީ އެ ހޭދަ އެަބއޮްތ 

. ރާއްޖޭެގ ރިސޯޓަކަްށވުރެ އްަލއަށް ިއސްނަަގިއގެން ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް އެއީވެސް އަމި ދުމަތްދޭ ފަރާތުންޚި ޙީއްޞި

ބަ ލިބޭ ހައުސްައކުން އެ ފުލްބޯޑު ޑަބަލް ނުވަތަ ގެސްޓުރިސޯޓެްއގައި .ހޮސްޕިޓަެލއްގެ ކޮޓަރި އަގުޮބޑު ރާއްޖޭގެ 

 ޕިޓަލެއް ުނަވތަ ކުލިނިކެްއގެ ރޫމެއް މިރާއްޖޭގެ ހޮސް ،ނަމަވެސްޑޮލަރަށް. އެހެން 90ޑޮލަރު،  80ނޑަކަށް ގާތްގަ

ހޭދަކުރަނީ. . އާސަްނދައިން މި ހަމަ ހެއްހާ ރުފިޔާއަށް. އެއީ ަވރަށް ބޮޑު އަދަދެއް 2000ނުވަތަ  1500ލިބެނީ 

ސިޔާސަތުތަކަކީ އޯލްޑް އޭްޖ  ،ވަނީ ރޭވިފައި މި ގެައޅުގަނުޑމެން ،ވެސްހޭދަކުރަނީ. އެހެންނަމަ އެންސްޕާއިން މި

 ،މައިންބަފައިންނަށް ގެފަރާތްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން އިުމޮކށްފައި، ރިސޯޓް ފެްނވަރަށް ހަމަ އެޤާކެއަރ ސެންޓަރުަތއް 

ހާރުވެސް ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގިއ އަދި މި  .ގޮތްރައްޔިތުްނ ހިތްހަމަޖެހޭނެ  . އެއީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ދިވެހި

ގުރައިދޫއަށް ގޮްސ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަެތއް އެއީ. ރާްއޖޭގެ ސަގާފަތަކީ ދުވަްސވީަމ  ،ތޮއްޖެހިފައި ތިބި ފަރާތްތަކުން

ދިމާއަށް މަގުމަތިން  މީހުންނާ . އެއި ބުލީކުރުންލާފަ އޭނަ މޮޔަައކަށް ހަދާފައި އޭނަ ގުަރއިދޫެގ ޮގޅިައކަށް 

މަލާމަތްކޮށް  ،ފޮށި އެތަްއ ބަޔަުކ ދުވަްސވީ ީމހުންނާ އި . ފޮށުން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު މާލޭގަޗިހިކިޔުންއް އެ

އެޖެންާޑ  ،ޔާސަތުގައި ޖަޒީރާ ރާްއޖެ ސި ،އްލު އެބައޮތް އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯގައިޙައެހެންވީމާ، މިކަމުަގއި  .ދިޔަތަން

  ސެންޓަރުތަެކއް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައިޞައްޚާކުރެވޭ ސެންޓަރުތަެކއް، މުއިޤާގައި. ދުަވސްވީ މީހުންނަށް  19

މީހުްނ  އެ ،ހުންނަށް ފަރުވާދެވިމީ އެ ،އެްއޗިހި ޓެސްޓުކުރެވި  މީހުންގެ ބަލިތަކާ ވެސް ޮއވޭ ބަރާބަރަށް އެ

ޒީރާވަންތަ ދިރިުއޅުމެްއގަިއ ން ޖަހުމީ އެ  ްސ ިތބެން ބޭނުންވާނެ.ވެ މީހުން ށްތަކުަގއި އެ އުފާވެރިކަުމގަިއ ހަމަ ގޮނޑުދޮ 

. އެއީ ހަމަ މާކެޓެއް. ހަމަ ގައި ތޮއްޖެހިފަނމިތާން. މާލޭގައި އެބަތިބި އެތަފަރާތްތައް އުޅެން ބޭނުންވާނެ އެ
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ެއއް ަލއްަކ  ްނ ކުރަންީވ ކޮްނމެ ރައްޔިތަކަށް ުގޅިގެ ދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި އެންްސޕާއާޚި ަތއް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކްލިނިކު

 އާ ރުފިޔާ 3000ހޭދަކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ެއއްލަްއކަ ރުފިޔާއަށް މި   މިހާރުވެސްދައުލަތުން އެބައޮތް ރުފިޔާ

ގެން . ހަމަ ބިލެއް ލައިދުމަތަކީ އެއީޚިއިމުކޮްށގެން އަުޅގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ޤާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސެންޓަރުތައް 

ައޅުގަނޑުމެން  ގެްނ ރައްޔިތުންނާއެްއެޗއް ނެރެމެވެްސ އެހެން ތެެރއިން ކޮން އިގެުތނައުފައްދަިއގެން އެ ފިފިތުނަ

. އެކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ސާފުޖައްސަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް

 ީއސް. އްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަކޮށްދޭނަން ރައްޔިތުންނަށް އިާރދަކުރެއްވި 

 

 ން:ހަކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން ވާ

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  ނިމިއްޖެ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 މުޙައްމަދު ލަޠީފް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  އްޒަތްތެރި ރައީްސ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

ދިވެހިންނަށް މިކަންކަން  ،ތުގައި ިދވެހިންނަކީ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ވީހިނދުގޮ ގަރާރަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ

އެކަމުެގ ކަންބޮުޑވުްނ  ،ފާ ހޯދަމުންދާތީވެފަދަ ކަންކަން ހުއްދަކޮށްގެން އަުޅގަނުޑމެން އޭގެން މަން ުނވާނެންހުއްދަކޮށްގެ

 ޢު އަޅުގަނޑު ކޮމިީޓަގއި ިއނީމާ އަޅުގަނޑަށް މައުޟޫ !ކުަރއްަވްއޗޭމާފުވާަހކަ ދަންނަވާލީ.  އަޅުގަނޑުެގ ހުރީތީވެ އެ

  އޮޅިއްޖެ އިނގޭތޯ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

هللا ދަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ން މިކުރަމުޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްއިއް 

 ގެންދަނީ.ކުރަމުންށް މިހާރު މި ބަހުސްޙަލާޞްެޕންޝަން ގާނޫނަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އި ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

. ން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީނީ މިއަދު ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވިަފއިވާ ގަރާރުގެ ވާހަކަހެދާޅުވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވި

 ބަހުސް ފެށުމުން އިއްޒަތްތެިރ އީތިދާގަރާރު އަންނަ ހަފުތާގައި އިބު އެ  ،ނަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވަޑއިގަންަނވާ

ގެންދަވަން އެދި ވަަޑިއގަންނަވަންޏާ،  ރިއަށްށް ކުޢަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. މި މައުޟޫ ޞަމެންބަރަށް ފުރު

  ންީވ.ގެންދަވަކުރިއަށް 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޕެންޝަނުގެ ަރނގަޅުކޮށްެދއްވީީތވެ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސް  އަުޅގަނޑަށް! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ

ން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޓީޑުމެން ކޮމިކީ އަުޅގަނޙަލާޞްއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އި ގާނޫނަށް އި 

ން ވަރަށް ގިަނ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީހުލާޞްއިށް ދިރާސާކުރަމުންދާ މައްސަލައެްއ. އަޅުގަނޑުމެން ޕެންޝަނުގެ ގާނޫނަ

 ފާމަްޝވަރާ، އެކަމުަގއި ލިބެންޖެހޭ ލަ އްދަލުކޮށް ެއކަމުގެބަ  ތަކަކާރި އިދާރާތަުކގެ ފަރާތްުގޅުންހު ފަރާތްތަކާއި މިކަމާ

 އޮޅެން ދިމާީވ، އަުޅގަނުޑ ޢުމައުޟޫ  ޙަޤީޤަުތގަިއ މިއަދު ައޅުގަނޑަށް .ވެސް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ންކަހޯދަމުންދާ

 ވާހަކަެދއްކުމުަގއި މިޮގތަށް ވާހަކަ ބައްޓަންކުރުމާ  ބޭފުޅުން ތަޅުމުގައި ބަެއއްއަިއިއރުގައި ކޮމިޓީގައި އިނދެފައި 

ިއއްެޔގައި މުޅި . އެއީ ވާލަން ބޭނުންވާ އެއް ވާހަކަެއއް އެަބޮއތްންނަނޑު ދައަޅުގަ ،. އެހެންނަމަވެސްގުިޅގެން

ރަށަްށ  3ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ   ގޮެތްއގައިޞައްޚާ  ،ުގޅިގެން ދިޔުމާއަރަމުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ަރށްތަކަށް އުދަ

ން އަޅުގަނުޑ ގެްއލުންވަމުންދާކަބަެއއް ތަކެްއޗަށް  އަދި ބަެއްއ ގޭގޭގެ ،ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުންތަެކއްެވ، ގޯތިތެރެއަށް ވަދެ

  ގާތުން  . އަުޅަގނޑު އެދެނީ ވީހާެވސްވާހަކަ ދަންނަވާލަން މަށްޓަކައި އެ ގެނައުމި ތަޅުމުގައި ސަރުކާރުގެ ަސމާލުކަމަށް 

ންވީމާ، މިކަްނ ގެންިދއުން. އެހެެއކަންކަމަށް ައވަސް ފިޔަވަޅުަތކެއް އަޅުްއވަމުން، އިބައްލަވަ  ސަރުކާރުންމިކަން 

 ތަށްޓަަކއި ޝުކުރިއްާޔ. ޞަދެއްވި ފުރު ލަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން.ދަންނަވާ ހަމަ ޅުގަނޑުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ތެރި މެންބަރު. މައްޗަންގޮޅީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު  ޮގޅީމައްޗަން

އް ޙެ ލާޞްއި ނޫނިއްޔާ ށްގެެނވޭ ަބދަލަ ެބހޭ ގާނޫނަށް މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޕެންޝަނާ

 އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ސްވެ އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާގެ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ؛ޖާބިރުهللا އުޅެނީ ޢަބްދު ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މި

. ގެެނވޭ ބަދަލުތަކަކީ މިހާރުވެސް މަޝްަވރާކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކެއް މިއީ، މި ވެސް ންމެންބަރު އެވިދާޅުވިހެން ކޮމިޓީ 

ކުރުމަކީ ައސްލުަގިއ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މިއީ ނީ މިލަފާ ހޯދަމުން. އާދެ! މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް ދަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ފައިސާ  މި ކަމެއް. އާދެ! ނުލާ، ކުރަމުންދާއިަގއި އެްއވެސް ކަހަލަ ހިސާބުކިތާބެއް ހަދަބިލުކަމެއް. މިއީޤާށް ނާވަރަ

ނޫން.  އްލުވަނީކީޙަކަމެއް  ފައިސާތަކެއް ދިނީމާރަްއޔިަތކަށް އަދި  ގޮުތގަިއ އެއްވެސް ހާލެްއގައިމިއީކީ އަުޅގަނޑު ދެކޭ

 .މީތި ފާސްވެއްޖެއްޔާ ްސ ވަރަށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެވެއި ދާއިާރގަ އަޅުގަނޑުގެ  ކުންރުފިޔާ އުސޫލަ 10000

އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެތެރޭަގިއ ނެތޭ  އްލުާވކަށްޙަެއކަމަކު މި ފައިސާއަކުން މިަކމެއް  ވާނެ. ވެސް ވަރަށް އުފާ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،ޑުއަށް ބޮއިންތިހާ، އެތެރޭގެ އުދުހުން، ކަރަންޓު، ފެން ދިރިއުޅުން، އެތެޭރަގއި ދަތުރުފަތުރު

 ވެސް އެ ރުފިާޔއަށް 5000ހުރިާހ ކަންކަމެްއ ައގުހެޮޔވީމާ،  މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ައުގހެޔޮކޮށްދެވިފަިއ، މި
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 އެ ،ވަނަ ކަމަކީ 2ސަލާަމތްކުރެވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ަފިއސާ ހުންނާނެ ސަލާމަތްކުރެވޭނެ. ން އިއެ ބޭފުޅުންނަށް

ވެސް އަޅުގަނުޑެގ  އެހީއަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކުދިންނަށްޞައްޚާމިސާލަކަށް،  . އެހީތައްޞައްޚާ ޖެހޭދޭން ބޭފުޅުންނަށް 

ރުފިޔާ މަހަކު  15000ވާނެ ވަރުގެ ކުދިން އެަބތިބި. ނުކެތްތެރިރުފިޔާ މަހަކު ދިނަސް  15000ދާއިރާގެ ކުދިންނަށް 

ނޫން މިއަުދ މިތަނުން ކަނޑައަޅަންީވކީ  . ފައިާސެއއްއީސްރަ ކީ ިއއްޒަތްތެރި ނޫން ދޭންވީ އެކަމަކު ަފއިސާެއއް ދިނަސް.

 ން އިމިކުރީމާ  ހުރިހާ ކަމެއް ނުލާ، މިއިނުލާ، ެއއްވެްސ ރިސާރޗެްއ ހަދައިއް ހަދަެއއްެވސް ހިސާބެއް ކިތާބެ މިގޮތަށް.

ބޮޑު ކަމެއް. މިއީ  ށްރަވަެބހޭ  މާލިއްޔަތާ . މިއީވެގެންދާނީ ވަރަށް ޮބޑު ެގއްުލމެއް، އަސްލު އުސޫލަކުން ަރްއޔިތުންނަށް

ވެސް ައިދ  ކަންތަކެްއ، މީގައި ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުެގ ދާއިރާއަށް

 ފާސްކުރެވިއްޖެ  ތިމީ ވާނެ ހެން ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވާހެން ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ެވްސ އެ އިލާއަށްޢާ އަޅުގަނޑުގެ 

ވެސް ބައްލަވާ މި ފައިސާ ނަންގަވާނޭ. މި  އަހަރު ފުރިފައި ތިިބ މަހުޖަނުން 65ްނވީ ވައްލަ . އަދި މީގައި ބަނަމަ

 ސް މިކަންކަން ވާންތޯއޭ މިވެ  ންނަށްބޭފުޅު . އެމި ފައިސާ ނަންަގވާނެ ޭބފުޅުން މެންބަރުންގެ ތެރޭގަިއ އެބަިތްއބޭ

ނުލާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރައްވާީތ އިހަދަ މަހައް އުޅުްއވަނީ. އެހެންވީމާ، މީަގިއ އެއްވެސް ކަހަލަ ހިސާބެއް، ކިތާބެ

ހެން ދެން އެ ފަޅެއް ހޯދަން، ރަށެއް ޯހދަން، ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރކޮްށެގންއަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. 

އެޖެންާޑ  ތް.އް ނެކަމެ ފާޑުގެ ެއއްޗިހިތަްއ ލާނެ ތަްނތަނަށް މި މި ނިޔަުތގައި ކުރާން އެކަންކަން  މި ،ބިމެއް ހޯދަން

ހަމަ ޅުންގެ ބޭބޭފު ހަމަ ގޭގެއަށް ވަދެ، އެ ރަށްންދޮރުގޭގޭން، ދޮ އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް މި  19

 އަށް މި  19ޔާލެއް ހިފައިގެން ނުކުމެ، އެޖެންޑާ ޚިބޭބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ  ދަމުން، އެކަންބޮޑުވުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހޯ

ބޭނުންވާ ގޮތް.  . މިއީ ރައްޔިތުންލަބިއްޔަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފަޣްއަތަނަށް  މި އޮތީ މި އަށްހަމައޮތީ ވަރަށް ފުރި

. އަުޅގަނޑުމެންެގ އަރިުހގަިއ ލާރިތަކެްއ ހޯދާކަށް ތަކަށްތަނުން ބޮުޑ އަަދދު ފޮޅިެއއް ނުގަނޭ މިްއ ތެޅިރައްޔިތުންނެ

. އެހެންވީމާ، ވެސް ނުވާނޭ ވޯޓެްއ ދޭށެކޭނުބުނޭ މިއަށް ހެޔޮ އިވެސް ގުޅާފަ  އަުޅގަނޑުމެްނގެ މީހަކު ،ބުނޭ ނުވެސް

ގައި އަރާމުކޮށް ނ. ބޭނުްނަވނީ މާލޭގައި އަދި ާރއްޖޭަގއި ހަމަ ތަންތާނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އޭގެ މާނަައކީ ލާރިެއއް

ކުރެޭވ ބޭފުޅުންނަށް  . އެނުންދިރިއުޅޭނެ ގޮތް ތަނަވަްސކޮށްދިނުން. ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭނެ ގޮތް ތަނަވަްސކޮށްދި

އަުޅގަނުޑ  ،! ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްއާދެ ވުން. ހޭދަތައް އެއީ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ހޭދަކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކަަކށް އެކަން

ނެ ން ދެވިދާދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ މިހެހަކަށް އަހަރުސާޅީވޭުތެވދިޔަ  ގަކޮށްލަން އެަބޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިހަމަ މީގައި ފާހަ

. އިްއޒަތްތެިރ ން ެވސް ދެވިދާނެއި 50000ވެްސ ދެވިދާނެ.  25000ން އި 20000. ވެސް މެ ބައިވަެރއްތަންކި

 މިލިއަން ޮޑލަރު އަދި އޭގެ ކުރިްނވެސް  800ކުރެވޭ އްޔޫމްގެ ުތހުމަތުޤަޔާމީން ޢަބްދުލް ،މިިލއަން ޑޮލަރު 800ރައީސް 

، އަދި މި އި މިހުރިހާ ަކންކަމެއް ބަލަ ،ކުންފުނިތައް ހާހުރި  ފައިޤައުމުގަިއ ދަރާ މި ،ހުރި ވަްއކަންތައް ކޮށްފައި

މިހިރަ ހުރިހާ ފައިސާތަކެއް  ،ދަރާފައި ހުރި ވަރާއި  ހުށަހަޅާ ބޭބޭފުޅުން ޤައުމަށް ، މިބިލުތަކާއި މި މީސްމީހުން

 ވޭނެ  ދެ ވެސް ރުފިޔާ  10000ން ކުރިންވެްސ މިހެ ައހަރުސް ތިރީސްސާޅީ މީގެ  މމަނަ ންތަނަށް ވަންނާނެމިތަ
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. ހައެްއކަ ލާފައި. ދަރުވަލާފައިއޮތީ ވިއްދަ . މިއީ ުމއްސަނދި ޤައުމެއް. މި މުްއސަނދި ޤައުމު މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ންވީމާ، މިކަން ަސލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އެޖެންޑާ އޮތީ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެ  ޖީބުގައި މިޤައުުމ މިމަހުޖަނުންގެ

 ޞަ އްޚާކޮށްދިނީ. ކަން ކަން ންނޭ މި ަވނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ 2009 ، ރައީސްތެރިޒަތް. ިއއް އައިސްފަ އޮތީ މި 19

. ންނޭވެސް ާލރިއެއް ދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ންނަށްވެސް، ުދވަްސވީ ބޭބޭފުޅު އެކަިނވެިރ މައިންނަށް ،ވެސް އެހީއަށް

ރެްއވިްއޔާ މިހުރިހާ ދަކުއިރާهللا އޮތީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީއެއް މިތާނގައި.  މާ، މިހާރުވެސް މި އެހެންވީ

 19ެވސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އެޖެންޑާ  ބޭފުޅުންނަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭނީ

 .. ުޝކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށްންބޭފުޅުންނަށް އެ އުފާވެރިކަން ހޯދައިދޭނަ އިން ހުރިހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  އްޒަތްތެރި މެންބަރު.ޔާ އި ރިއްޝުކު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ލިޭބ  ،ިކޔާ ބައިެތއް އޮންނާނެ ުއޅުނުއިުރގައި  ަގއިލުަގއި ކުރީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ުސކޫ

ުނވެސް ވާނޭ.  ބޭޒާރެއް މި ،ތިބޭނަމައީ ފިކުރުކޮްށގެން މ ބޭނުންތައް ބަލާހަިއގެންވިން ދަނެގެން، ނިކަ ވަރުމިން

 އޮތް ބައިތެއް އަށްއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެީއކީ ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެން ދަސްކުރަން ނުވަތަ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުން މީހާ

. އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ ވެްސ ނޫން ލާފައި ިނންމާލަން އޮތް ބައިތެއްއިިކޔަ. އަދި ހަމަެއކަނި ސްކޫލްކުދިން ވެސް ނޫން

ުއސޫލުން އަމަލުކުރަން ފަށަން  މިމިގޮތަށް ވެސް  ދައުލަތެއްގެ ނިސްބަތުން ދަުއލަތް ހިންގަން ތިބޭ ފަރާތްތަކުން

އިގެން، އްތައް ފުއްދަ ންތަ ކަިޔތުންނަށް ލިބޭ މިންވަރަކުންރައް  ،ން ރައްޔިތުންގެ ގާތުަގއިޖެހިއްޖެހެން. އަޅުގަނޑުމެ

ނޫނިްއޔާ  ،، ސަރުކާރު ހިންގަން އަިއސްފައިއިއިްޤތިޞާދުކޮށްގެން އުޅެން ދަސްުކރާށޭ ބުނެފަ ،ބޭނުންތައް ބަހާލައިގެން

ިކ ބަޔަުކ، ވަކިްނ ރައްޔިތުން ހަމަ އެ ފަހަރަކު، ވަ ނަަގިއގެން ދައުލަތް ހިންގުމުަގއި ހިތުހުރި މިންވަރަކަށް ލޯނު

ަގއިގެން ަކންކަން ކުރަން ފަށައިފިއްާޔ، ނަަބޔަކު ބުާނހާ ކަމެއް ކުރަން ހިތުހުރި މިންވަރަކަށް ލޯނުކި ށް ވަކޮޞައްޚާ

ެވސް  ންނަކީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ަރއްޔިތުއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއއީީކ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ޫނނޭ

ބަެއއް  ވެސް ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންރައް ށް އެގޮތަ ންޖެޭހ ބައެއް. ހަމަވެސް ކުރަ ތަރުބިއްޔަތު

އުޅޭ  ެވސް ކުެރވެންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، ދަންނަވަން މި ހުށަހަޅުއްވާ ކަންަތއްތަކަކީ ޮމޑަރޭޓް މެންބަރުން

އެީއ  ޖެއްސުމަކީބުރަން ގޮތު މާލީ ،ތަށް ބުރަޖެއްސުމަކީިއސާ ނުލިބޭ މިންވަރަކަށް ދަުއލަަދއުލަތަކަށް ފަ، ވާހަކަައކީ

ބަޔަކު  ވެސް އެއްބަްސވަން، މީގައި ހިތްހަމަޖެހޭނެ  . އަޅުަގނޑުއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަލައިަގނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ

ނުވަތަ ސަރުކާރަކުން ިވސްނަންޖެހޭނީ  ޖެހޭނީދައުލަަތުކން ވިސްނަން ،އުފާވާނެ ބަަޔކު ތިބޭެނ. އެހެންނަމަވެސް ނުވަތަ
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އުމުަގއި ދިރިއުޅޭ އެންމެންގެ އިންސާފު. އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ައދި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ޤަ އެއަބަދުވެސް 

 އުޅެނީ  ުރފިޔާ ނުދެވިގެން މި 5000އި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންނަށް ގެ ގޮތުގަވޭޖުމަމް ރުފިޔާ ނުދެވިގެން. މިނި 5000

 3500ވެސް މަަސއްކަްތކުރާ މީހުން އެބައުޅޭ  ްސގައިަސރވިލް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެަބއުޅޭ ިސވި

 5000އެ މީހުންނަށް  އަހަުރ ހޭދަކޮށްފައި ތިބި މީހުން އެބަތިބި. 15އަހަރު،  11  މުސާަރއިަގއިރުފިާޔގެ 3700ނޫނީ 

ހުރޭ. އެބަ ަބކު ތްއަ ރުފިޔާ ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑު ަދންނަވަން މި އުޅެނީ އެ މީހުންގެ ބަލަހައްޓާނެ އާޢިލާެއއް ެއބަ އޮވޭ.

ޖެހޭ އެތައް ބައިވަރު މީހުން ޚަރަދުކުރަންތިބޭ ބަލަހައްޓަން. ދެތިން ހަތަރު ދަރިން ނޫނިއްޔާ ހައެއްކެ ދަރިން އެބަ

 ،އުޭޅއިރު ރުިފޔާ ނުލިބިގެން 5000މަސަްއކަްތކުރާ މީހާއަށް  ތިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތްކުރީމާއެބަ

އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެއްވެްސ ގޮަތކަށް  އީރުފިޔާ ދޭން ޙަޤީޤަތުަގއި ހުށަހެޅުމަކީ މި 10000 މަސައްކަތްނުކުރާ މީހުންނަށް

ނޫނިއްޔާ ާމ މީހުންނަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ،ލަރއުލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާމ ޕޮޕިބަ

ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންނަށް، އުމުރުން ސް ޔާ ވެރުފި 5000ވާހަކަައކަށް ވެދާނެ. ައޅުގަނޑަށް ޙަޤީޤަތުގައި ކަމަކުނުދޭ 

ގޮުތގަިއ މަސައްކަްތކުރާ މީހަކަށް ނުލިބޭވަުރެގ   ަގބޫލުކުރާދުވަސްވެަފއި ތިބި އެންމެންނަށް ދޭކަށް. އަުޅގަނޑު 

ްށ ކޮޞައުޖޫރައެއް މަަސއްކަތްނުކުރާ މީހަކަށް ލިބިގެންނުވާނެ. ެއީއ ބޭސްފަރުވާކުރުން މި އޮންނަނީ ހިލޭ. ވަކިން ޚާއް

އި ދަތުރުފަތުރުކުރުން އިރުގަ އި ގޮތުން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމު އަ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ދޮށީ

ވެސް ދެނީ ޮއވޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރުަގއި މިހާރު ގޮތަކަށް ދަތުރުކުރެވެން ވެސް އެބަ ޞަޚާއް  ،ވެސް ޮއވޭ

މަ ރަނގަޅު އަދަދެއްގެ ފައިސާ އުމުރުން ދުަވސްވީ މީހުންނަށް އެބަ ލިބޭ. ސް ހަ ވެހަމަ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ 

ނީ ކީްއެވގެންތޯ ައުޅގަނޑުމެން ބަލައިާލއިރުަގއި ިމއީ ހަމަ ސީދާ އަުޅގަނޑަށް އުޅެ ތުރަށް މިކަން ުކރަން، އިއެހެންވީމާ

. ކުރިން އި ން ުކރާ ކަމެއްގެ ގޮުތގަވެގެތް އޮހަމަ ސީދާ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުްނ ނުބައި ނިޔަ ނަނީފެން

ކޮށް ޞަ ކީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން، ވަކިން ޚާއްފައިާސގެ ބިލުތަކަ ،ދުވަހު ވެސް ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރިން

، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ނޫނިއްާޔ ހުށަނޭޅޭނެ ބިލުތައް. ސަުރާކރުން ސްޕޮންސަރކޮށްގެން ޫނން ގޮތަކަްށ މަނީ ބިލެއް

ޑުމެންނަށް ދިަޔއިރުަގއި އަުޅގަނަގވާއިދު ބަދަލުެވގެން އެނގޭ  ބިލެއް މަޖިލީހަކަށް ހުށަނޭޅޭނޭ. އަޅުގަނޑަށްކްސްޓެ

އެ ލޫޕް ހޯލް ބޭުނންކޮށްގެން، އެ ާބގަނޑު ބޭުނންކޮށްގެން މި ދަނީ މިފަދަ  ،މިސްވެފައި އޮތް ތަންކޮެޅއް އޮެވގެން

ޖެހޭ. ސީދާ ސާދާކޮށް އޮންނަ ފައިސާގެ އަުޅގަނޑުމެްނ ހުއްޓުވަން އެބަ ކަން، މިބިލުތައް ހުށަހަޅަމުން. އެހެންނަމަވެސް

 ތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނީ ސީދާ ސަރުކާރުން ސްޕޮންސަރކޮށްެގން. އެއީ ކަންަތއްތައް ުނވީމާ ބެހޭ ބިލު އާބިލާއި ޓެކްސް 

އެ ކަންތައްތައް ނުވުމުެގ  އްޔާ ނިނޫ ،އޭގެ ދޮގު ބަދުނާމު ޒިންމާވާން މި އޮންނަނީ ސަރުކާރު. ކަންތައްތައް ނުވީމާ

ނުއުފުލޭވަރުގެ ބުރަތަްއ  ށް، ސަރުާކރަކީ ސަރުކާރު. އެހެންވީމާފަރާތަ ން އޮތްެއކަމުގެ ިޒންމާ އުފުލަ އިލްޒާމު ނޫނިއްޔާ

ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުން ފުރުޞަތު  ހަމަ މިގޮތަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ޞަދެއް ވަކި މަޤް ،ހަމައެކަނި ވަކި ނިޔަެތްއ އޮެވގެން ،މި ހުށަހެޅުމަކީ ،ޫނން. އެހެންވީމާ ތައްަތކެއްވާނެ ކަންގެންދީ
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ން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަްށ ވެއީދުކުރެ ތާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކަށް ވާތީ އަުޅގަނޑަށް ިމ ބިލަށް ހާސިލު

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ެކވުން:ދެއް ހަކަރިޔާސަތުން ވާ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  އަލިފުށީ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށީ

 ތިބި ފައިގޮތުން ުއމުރުން ދުވަސްވެ ރާރަށް އުސޫލެއްގެގަ އާދެ! އަޅުގަނޑު މި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ލިބުމަކީ ތާއީދުކުރާ ކަމެްއ. އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން  ންއުފާވެިރކަ ،ރިކަމާއި ރަްއކާތެ ،މީހުންނަށް އިތުރު އިނާޔަތްތަކާއި

ތަންތަނުަގިއ  ނުލެވޭ ގޮތަކަށް އުމުރުން ދޮށީ މީހުން ތިބޭކަށް. ޤަދަރެއް ނުދެވިއިމުޅި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަޅަ 

މީހުން ތިބޭކަށް. ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން  އި އުމުރުން ދޮށީތުގަގެ ގޮބިއްޖެހިފައި ތިބޭ މީހުން

އުމުރުގެ މީހުންނަށް އުފާވެރިކަން  ދޮށީ ،ޖެޭހ ދެނެގަނެބޭނުންކުރެވޭނެ ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ

މި ވަގުތު  މީހުން 17521ުރގެ އަހަ 65 އުމުރުން ،ގެނެސްދޭން. އަުޅގަނޑުމެން ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލައިލާިއރު

ްނ ރުފިޔާ އެބަ ހޭދަކުރޭ. އަދި އަމިލި 8.2ކަމަށް ވިަޔސް  ރުިފޔާ ެއިއން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ދިން 5000ތިބޭ. އެބަ

ދޭ. ން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މައްޗަށް އަަރއިގެން އެބައަމިލި 160 ރުފިާޔއަށް އޭތި ބަަދލުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ 10000

ކަމަށް ރުފިޔާ އެމިލިއަން  160އަޅުގަނޑުމެން އުމުރުން ދުވަސްވެަފއި ތިބި މީހުން  ،ނީއުޅެ ވަން މިންނަޑު ދައަޅުގަނ

ޮދށީ އުމުރުގެ މީހުން އެއަށްވުރެ މާ ހިތްހަމަޖެހިގެން އުފަލުގައި ބޭނުންވާ އެހެން  ،ހޭދަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

ހަމައަށް މިއަށްވުެރ  ނާ ދޮށީ އުމުުރގެ ބޭފުޅުންތައްަތއް. ަތރުތީބުކުރެިވގެން އެ ކަންއޭވެކަންތައްތަެކއް އެބަ 

ކުރާނެ ކަންތައްތައް. އުފާ އި ކިޔަ ލަތެއްަގއި ބޮޑުކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ވެސް މަރުޙަބާހާޖެހިއްޖެ ބޮޑުކުރަން

ްނ ފުޅު ބޭފެނޭ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން އެއީ މަލާމާތްކުރާ ބައެްއގެ ގޮތުަގިއ މިހާރު ބައެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ތަނަށް ލައިގެން  ހި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނޭ ބުނެ މިރާރުތަކާއި އެްއޗެގަގަނޑު ނަޒަރުަގއި މިފަދަ ތަން. އަޅު ސިފަކުރާ

ބޭފުޅުންނަށް. އެ ކުެރވެީނ  އެ ކުރެވެނީ ޤަދަެރއް ނޫން އެ  ތަފާތު ވާހަަކތައް ދެެކވެން ފެށުނީމާ އްއެކި ގޮްތގޮތަ

ފުޅުންނަށް ކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑގެ މައިންބަފައިންނަށް ވެްސ ތް އެ އުމުރުފުރަިއގެ ބޭ ލާމާދަ މަ، މިފަމަލާމާތް. އެހެންވީމާ

ބުނޭ، ދަރިފުާޅވޭ! ކުރެވޭ މަލާމާތް. އަުޅގަނުޑެގ މަންމައަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭން މަންމަ ގާތަށް ދިޔައީމަ އެބަ

ޅާލުން ދިނަސް މާ އަ އިނަށް ތި އޯގާތެރިަކމާރިންމަ ދަމަންމަގެ މާ  ،މަންމައަށް ތި ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދަރިފުޅު

ގޮތުގައި ައޅުގަނޑުމެން  ހުންނަ ގޮތަކީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ކަންތައްތައް އިރަނގަޅޭ. އެއީ މައިންބަފަިއގެްނ ވިސްނުމާ

އި އަުޅގަނޑުމެން ކަޓަށްހޭދަކުރަން މި އުޅޭ ފައިސާިއން ދޮށީ އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނަށް އޯގާތެރިކަާމއި އަޅާލުން ދިނުމަ
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ތަށް ހުންނަ މަރުކަޒެއް ގޮ ގައި ހުރި ދޮށީ ުއމުރުގެ މީހުންނަށް އަޅާލެވޭ 19ކަމުން އަންނަ އެޖެންާޑ ދައް

ހުރިހާ ޞިއްޙީ ފަރުވާއަާކއި އުފާވެިރކަްނ ލިބެންޖެހޭ ްއޔާ މާ ފުރިހަމަ. އެ މަރުކަޒުގެ ތެރެއިން އްސިކުރެިވގެން ގޮ ޤާއިމު

އެާއއެކު އަުޅގަނޑަށް ފެނުނު ދޭ. ހަމަ މަގުފަިހވެގެން އޭރުން އެބަ ކަށްހުރިހާ ކަންތައްތަ ހޭޖެންޓަކައި ކުރަލިބުމަށް

ރަށްރަށުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި ފައިސާ ދޭން ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ނިންމުމާ ގުިޅގެން ޭއގެ އުފާވެިރކަްނ 

ދޮންެބ ކަޅު އަިލފުށި ސިންވަރުގޭ . އަުޅގަނޑު ދަންނަންތަ އުމުރުފުރައިެގ މީހުން ހާސިލުކުރަމުންދިޔަ ނަށް،ރައްޔިތުން

އެ ގޮނީޑގައި  ،ދުނިޔެއަޅާ ދަންދެން ވެސް ފައިސާ ލިބެންފެށި ފަހުން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު އެ ާގޑިޔާލުަގއި

ވަރަްށ  ނުބުލިއަޅުަގނޑު ހިތަށް  ތަން ފެނުނީމާ ފުޅިައކުން މެޓާ ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް މަގުަގއި ބަހާއިނދެގެން މެޓާ

ޖެހެނީ އެ ހިތްހަމަޖެހުން އަޅުގަނޑުެމން މި ހޯދައިދޭން އިލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ. އެ އުފާވެރިކަމާއް. އެއީ ބޮޑު އުފަލެ

ބޭނުންކޮށްގެން  ޓަކައި އެ އުމުރުފުަރއިގެ މީހުން. އެ އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނަށް އަޅާލުމަށްނަށްއުމުރުފުރައިގެ މީހުން

ނަށް ގޭތެޭރގަިއ ދިރާސާކޮށް ވިސްަނންވީ އިނގޭތޯ. އެ އުމުރުފުރައިގެ މީހުންައޅުަގނޑުމެން  ތޯއްކަމެނީ ކޮން ކުރެވެ

އެ ކަންތައްތަކެއް ސަުރކާރުން  ،ިދރާސާކޮށް ދެނެގަތުމަށްފަހު ،ައޅާލަދިނުމަށް ޓަކައި ،އެކަނިވެަފއި ތިބުމުގެ ބަދަލުަގއި

އެ އުފާވެިރކަްނ  ،ުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، އައެހެންވީމާ. ވީންއަވަހަށް ފަހިކޮށްދޭން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަ

ދަރިންނާއި ތިބަ މާމަ ލާަތކުަގއިޢާއިއެ  ދެއޭ މިސާަލކަްށ ދަންނަވަންޏާރައްޔިތުންނަށް މާ ބޮޑަށް ލިބިގެން އެބަ

ފަތުރުގެ ތުރުދަ ދިއަދަރިންނަށް އުފާވެރިކަާމއެުކ އުެޅވޭނެ ތަނަވަްސ ގެދޮެރއް ބިނާކުރަން ސަރުކާރުން ައޅާަލދިނަސް. ކާފަ

ނެ ގޮތް ވޭގޮތަކަށް ދެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެއް ރަުށން އަނެއް ރަށަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ލުއިަފސޭހަ

 ާކޑެްއ ދެވިފަ. އެ ޞަޖެހޭ ޚާއްފަހިވިޔަސް ވެސް. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެ އުމުރުފުރައިެގ މީހުންނަށް އެބަ އޮންނަން

 ކަށް ެއރިޔަސް ވެސް ހިލޭ ދަތުރުުކރެވޭނެ ގޮްތ ވުަމކީ ެއއީ އެ ހަށް އެިރޔަސް، ބަައކަރީފެ މާވުނީބޭނުންކުރެ ކާޑު 

، މިފަދަ ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެން ދެނެގަންނަންވީ. އަޅާލުން. އެހެްނވީމާ އިބޭފުޅުންނަށް ދެވޭ އިތުރު އޯގާތެރިކަމާ

ތިބެން ޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮުތގަިއ ންތާނގައި ކަވެފައި ތަބި ކީބޭފުޅުންނަީކ އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުްނނަ އެ، ދެނެގަންފައި

ތަްށ ތްބޭފުޅުންނަށް ގެނެސްދެވޭެނ ގޮ އެ އުފާވެިރކަން އަމިއްލައަށް އިހުސާސްކުެރވޭ ފަަދ ހިތްހަމަޖެހުން އެ ،ނުތިބެ

ބޮޑަްށ  ށްރަކޮށްދޭން މަސައްަކތްކުރަންވީ. ވަކަންތައްަތއް ހާސިލު ދެނެގަންފައި އެ އި،އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަ 

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު
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ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ރަީއސް. ރިތެތްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 ،އެކު ދަންނަވަން. ސަބަބަކީޔާބޭފުޅާއަށް ޝުކުރުއަދާކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ ހިތާމަ ރާރަށް މި ވަގުތު އަޅުގަނަޑށް އެގަ

އައި ކަންަތއްތައް ފުއްދުމަށް ވެގެން ދު ޢުވަ ންމެބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތް މި ހުރީ އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި މި

ލާޙުކުރަން ޞްގޮތުން ދެން މިއިން ދުވަހަކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނަށް އި ހުރަސްއެޅުމަށް. މަޖިލިސް ގަާވއިދު ބުނާ

، ެމއްޒާތިން. އެްއެވސް ބެލުމެއް، އިއިިދއުމަށްފަހުގައަށް ގެނެވޭނެ ގޮެތްއ ނޯވޭ މި ތަނުން މީތި ބޭރުވެގެންމި ފްލޯ

ރަްއޔިތުންގެ ކުރިަމއްޗަށް ަދޅަދަްއކަން މިކަހަލަ ކަންތައްަތްއ ، ހަމައެއް ުއސޫލެއް ނެތި މިަކހަލަ ކަންކަން ގެަނއީމާ

 ،ތެރިކަމެއް ހުންނެިވ ނަމަޞްލާ ދަނީ ވެްސ ހަމަ ރައްޔިުތންނަށް. އެ މެންބަރުގެ އިޚްޙަޤީޤަުތގަިއ ދެރަ ިލބިގެން ގެނައީމާ

ހުންނެވި ކަްނކަން،  ދުވެަވަޑއިގެންޢުއެ މެންބަރު ވަ ،ށްދެއްވަްނވީ ކަމަކީ ރު ކޮބަންމެފުރަތަމަ ވެސް އެ 

ގޮތުން ކުރަްނވީ. ކާށިޫދއަްށ  ދުތައް ުފއްދުމުގެ މަަސއްކަތް ޢަމަލީޢުއެ ވަ ،އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެން ހުންނެިވ ކަންކަން

ކޮށް ހިންަގއިެދއްވަްނވީ. ައޅުގަނޑުމެން މި ވަސްއަ  އްއަދި ގާފަރަށް ކޮށްެދއްވަން ިވދާޅުވެފައި ހުރި ބޮޑެތި މަްޝރޫޢުތަ

ން. ކުރިއަށް މުފެންނަ ،ދުތަުކގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު އެ ދަނީ ފެށިގެންޢުދުތަެކއް ެވެގން. އެ ވަޢުއައީ ބޮޑެތި ވަ

ނަށް ޑުމެންނގަޅުދާތަން އަދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ހިނިތުންވެެގންއޮތް މަސް

 5000އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހާއަށް ލިބޭ  ވީމާމަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ާއމްދަނީ ދެގުނަ ،ފެންނާނެ. މަސްވެރިން ހިނިތުންވެ

ރުފިޔާ ވެސް ހުންނާނީ މާ ބޮޑަށް ބޮޑުވެފަ. އަުޅގަނޑުމެން މި އުޅެނީ ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ މަގަށް މި ދިވެހި 

އްލު އެބަ ހޯދައިދޭ. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ ޙަލަ ޖުމުިއން  19ުއމަށް ޓަކައި އެޖެންޑާ ންދިގެ .ލާތައް ގެންދަންޢާއި

އިންތިޒާމުޮކށް ރަނގަޅު އިންތިޒާމެްއެގ  ،އަރިހުން އެދެން އާދޭހާއެކު ައޅުގަނޑުމެންނާ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ

ގެ ސިޔާސަތުތައް ގެންިދއުމަށް  19އޮތް އެޖެންޑާ  އިފަގެންދަން ކަނޑައަޅާތެރެއިން ތަރުތީބުވެގެން އަުޅަގނޑުމެން 

ނުކުރުމަީކ މަލުތައް ބައްޓަންޢަޅުންގެ ތަށް ތިބޭފުގޮ މަޖިލީހުގެ ވަގުތުަތއް ބޭކާރު ގޮުތަގއި ދާ ،ފުރުޞަތު ދީ

މި  ންހުުއމުރުން ދުވަސްީވ މީ ައީކ ނިކަމެތި ރަްއޔިތުންނާއިއެދުމެްއ. އެމް.ޑީ.ޕީއަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ ބޮޑަްށ އެދޭ

 65ވެސް މި ރާއްޭޖގައި  އިވަނަ އަހަރުގެ ކުީރގަ  2008 ިއ،ތް ޕާޓީ. މީގެ ކުރީގަ ރާއްޖޭަގއި އުޭޅކަން ހަމައެކަިނ ދެނެގަ

ހަރު ފުރިފަތިބި އެތަްއ ބައިވަރު ބޭފުޅުންެނއް އުޅުްއވި. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެނެއް ނުދޭ އެ އަ

ތިބި އެތައްބަޔަކު މީގެ ކުރިްނވެސް ތިބި.  އިފަރުވާކުރަން ބޭނުންވެފަހިލޭ ބޭސް .އްނެދިަޔ ތަބޭބޭފުޅުންނަށް އަޅާލެވިގެން

އެ  ،، ސާފުކޮށްފިލުވައިނޑުމެން ވަޢުުދވެގެން ަރއްޔިތުްނ ގާތުން ޮއޅުންއެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންެގ ެތރެއިން ައޅުގަ

ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުން އަންނަރަކުލުަކންކަން ހާސި އިހިފަރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އަމާޒު

. އިެގ ސަރުކާެރްއގަޕީފެނުނީ އުމުރުން ދުވަސްީވ ޭބބޭފުޅުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިނާޔަެތއް ދިނީ ެވސް މި އެމް.ޑީ.

 ފަރުވާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާެމއް ވެސް ހިލޭ ބޭސް ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު އިނާަޔތެއް ދީ

 ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ އެ ކަންކަން ތަރައްޤީކޮށްއޮތީ އަނެއްކާ  . ދެން މިއިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރެްއގަ ދިނީއިޖައްސަމަހަ
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ގޮތަށް ބަދަލުތައް ގެަނއުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ފަސް  ށް ފެތޭއެ ކަންކަން މި ޒަމާނަ

މި އުޖާލާ ރީތި ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދައިދެވޭނެ.  ށްނަދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުިރން ތިބޭފުޅުންއަހަރު

ަދވެރި ފަރާތްތަކުން ތިބޭފުޅުން އެބަ ވެސް އެދޭނަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާއެްއކޮްށ އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑު އާދޭހާ

 އޮތް ގޮތަކަްށ ންވެރެ، ކުތިބޭފުޅުންނަށް މިއަދު މިކަންތައް ކުރެވޭނެ މަގެއް ނެތްކަން. އެހެންވީމާ ،ގަބޫލުކުރަްއވާ 

ގެންނަށް ބަދަލު މަށްއެދުމެއް. ިމ ކަންކަކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ވަރަށް އެދޭ މަލުތައް ބަްއޓަންޢަތިބޭފުޅުންގެ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،އިމަޝްވަރާ ހިންގަ ،ފިލުވައި ލޫމާތުތައް އޮޅުންޢުސަރުކާރުގެ ވުޒާރާަތކަށް ވަަޑއިގެން މަ ،ވާނަމަފުޅުބޭނުން

 ،ޖެހޭ ބަދަލެއްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާބިތުކޮށްދީންއެ ބަދަލުތައް ގެންނަ  ިއ،ދައްކަވަ ކަހަވާ މެންބަރުންނާ

 ކަަހލަ ބައްޓަމަކަށް ތިބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތް ގެންދިއުމަީކ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން މި ކަންކަން އަންނާނެ

ގޮތަކަށް އެޅޭނެ މުހިންމު  ދާނެންގެވިރެވި މަސައްކަތްތަެކްއ މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުބިނާކުރަނި

 ކުރިްއޔާ. ފިޔަވަެޅއްކަން ފާހަގަކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ރިޟާރާގެ މެންބަރު އިދާ މިލަންދޫ

ކޮންމެހެން ބުނެލަންޖެހޭ  އި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނުޑ އިތުުރ ފުރުޞަތެއް ހޯދާލީ ހަމަ ީމގަ

 ލިބެނީ ދުއަމި ކަމަށް ފެންނާތީވެ. އާދެ ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ހަމަ މޮޅަށް ކިޔަވަިއގެން ހުރި ޓީޗަރަކަށް ވާހަކަެއއް އޮތް

ނުވޭ. ހަމަ ރުފިޔާ ގާތް ގަނަޑކަށް ދިހަ ހާސްވެސް ްއ ލީމަ ންސެ ރުފިޔާ މުސާރައަށް. ހުރިހާ އެަލވަ ހަތް ހާސް ހަތްދިހަ

ައޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ  އިތާގެ ތެރޭގަ މިދިޔަ ހަފު ރަްނ،އަޅުގަނޑުމެން މި އިނާޔަތްަތއް ބޮޑުކު

ވީ މީހުންނަށް އިނާޔަތް އުމުރުން ދުވަސް  ،ކުރާ ވާަހކަ. އަެނއްާކވެސް މިއަދު މި އިވެނީޑުބޮ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އިާނޔަތް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާ ރަނގަޅޭ މިަވގުތު މިކަްނ  ،ބޮޑުކުރާ ވާަހކަ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ

 ، ސަރުާކރުން ސަމާލުކަން ދީގެންށްކަތަހުރި މައްސަލަ އިމިހެން ހުރި އެހެން މުއައްސަސާަތކުގަ  ކުރުމަށްވުރެ

ޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އަުޑިއވޭ ޓީޗަރުން ްސކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާވަރަށް ނުިލބިގެން މުސާރަ ދަށްވެގެްނ ޚާއްޞަކޮށް އަ

 ުނވަަތ ދާން ގަސްތުކުރާ ވާހަކަ.. ށް ދާ ވާހަކައަޗަރުންތައް ވެސް އެހެން ދިމަދިމާޓީނުވަތަ އެތާ ތިބި ރަނގަޅު 

ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން.   ދައުލަތަށް ލިބޭ މާލީ ޖެއްސެނީ ބޮޑުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މި ހަމަސްވެ ރަމުސާ

ވާހަަކ އި ނޫސްަތކުގެ ފަލަ ސުރުީޚގަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ހަަމއެކަނި އަދިމާ، މިގޮތަށް މި ފަިއސާތައް ެއކި ދިމައެހެންވީމާ

ވޭނެ ެއއްެޗއް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެޙުލާޞްލާ އި ލިޔެލުމުގެ ބޭނުމުގައި މިގޮތަށް 
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ާދއިރުަގއި މި ުހރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް ހަމަ ވެގެންޒުތަންފީ ނަވާރަ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެޖެންާޑ 

 ،ނީޖެހެނަށް ފާހަގަކޮށްލަންގަނޑުމެންޅު އަ !ކުރައްވާތިމާފު ؛މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ. އްލު ލިބިގެންދާނެއޭޙަފުރިހަމަ 

 ،ހުރި ތަރައްޤީގެ މަްއސަލަތަކަށް ޚާްއޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އިދާއިރާގެ ރަށްރަށުގަ  އި،ގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށުގަ އަޅު

ކުީރ  ހަމަ އަުޅގަނޑު ،މިސާލަކަށް ދަންނަވާަނމަ ؛ހުރި ކަންަތއްތަކަްށ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަެމއް ދީެގންއި ވެފަނު

 އިންމުކަމުގެ ވާހަކަ. މުޅި ަރށުގެ ފެން ތަޣަްއޔަރުވެފަ ފީވަުކެގ ނަރުދަމާގެ ުމހި ،ވެްސ ދަންނަވާިލން އިގަ އްހެވަދު

ބެހޭ  ނުކުރަން ރިޕޯޓުތައް އެބަހުރި ކަމާއޮންނަތާ އެތައް ޒަމާނެކޭ. ެއ ރަށުގެ ފެން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ބޭނުން

މެން ބޭނުން މި އެޅުމަށްޓަކަިއ އަޅުގަނޑު، ެއ ރަށުގެ ނަރުދަމާމާވީންހެނުކުރަން. އެފަރާތްތަކުން ހަދާފަ. ފެން ބޭނުން

 ،ތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާވާ އިއެ ރަށުގަ ،ވެސްފައިސާ ހަމަ ކޮންމެހެން

ތަްއ ލަސައްތަރައްޤީގެ މަ ކުރާ ޝަކުާވއަކީ ވީހާ ައވަހަކަށް  ،ބައްދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުރާ އާދޭހަކީ

 އި ހަމައެކަނި ފަލަ ސުރުޚީގަ އީ، ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މެދއްވާށޭ. އެހެންވީމާކޮށްއްލުކޮށްދެްއވުމަށްޓަަކއި މަސައްކަތްޙަ

ެއްއވެސް އިޚުލާޞްެތރި ކަމެއް އޮެވގެނެއް ނޫނޭ.  ،ލިޔެލުމަށްޓަކައި ލާ އިޞްލާޙުތަކެކޭ އިނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީގަ

 ،އާސަންދައިން  ،ރުގެ ނިާޒމުން ވެސްފަތުދަތުރު ،ްނ އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނަށް ވެސް.ޕީޑީ.މްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ

އަދި މިހެން ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް ދާއިމީ ވެސް  ރުވާ ކުރެވޭނެ އިންތިާޒމުފަޙަޤީޤީ އާސަންދައިގެ ގޮތުަގއި ބޭސް

 ތެރި ރައީސް. ތް ޒައްޝުކުރިްއޔާ އި  .އްލު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ހޯަދއިދޭނަންޙަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢަލީ ޙަމީދުދާއިާރގެ މެންބަރު އިސްދޫ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަމީދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

 ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު  ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ެއކަށީގެްނވާ އީދުތާ ސްވެ

ކީ ނޫނީ ނުޖެހުމަައޅުގަނޑުމެން ހުންނަ ޒާތީ ހިތްހަމަ. އިކުރެވެންޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުގަގޮތެއްަގއި މަސަްއކަތް ޒިންމާދާރު

ަރއްޔިތުްނގެ ުނތަވަސްކަން ބޭނުންކޮްށގެން  އިހުމަކީ އެއްެވްސ ހާލެއްގަޖެ ނުމަންަނ ހިތްހައޮދޭތެރޭަގއި  ސަރުކާރާ

 ވަގުތު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލައިފި  މި ،ނުވާނެ. ވީމާޒުރަކަށް ހަދައިގެންޢުބޫލު ޤުކުރުމުގެ މަސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު

 ރދުަވސްވީ މީހުންނަށް ވެލްފެއަ ންރުމުގަނޑުމެން އެބަދެން ފަސް ހާސް ރުފިޔާ އުވަންޏާ މިހާރުވެސް ައޅު ކަމަށް

ނޫނީ  ،ރ ސިްސޓަމުގެ މައްޗަށް ބިނާެވގެން ހިނގާ ތަނަކަށް ވެގެން އުމަކީ ވެލްފެއަޤަސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން. އަދި ުމޅި 

 ގޮތް، ދެކޭ ދޭތެރޭ ެތރިކަމާން މަސައްކަތްރަްއޔިތު ،ހަދައިގެން ވެސް ުނވާނެ. ައުޅގަނޑުމެންގެ ޕްރޮަޑކްިޓވިޓީ ެގއްލި
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ހިނގާ ެއއްަޗކަށް ވެއްެޖ ށް ރ ސިްސޓަމައުމަކީ ވެލްފެއަޤައަޅުގަނޑުމެން މުޅި  .ދާނެގޮތް ބަދަުލވެެގންެދކޭ އިމާނުސްވި

. އަށް އެތެރެކުރާ ކާުޑގެ ބާވަތްތަކަްށ ވަނީ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފަ ވެސް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެ. މިހާރުކަމަށް ވަންޏާ

އްޖޭަގއި ހުރި ހުރިހާ އިން ުމޅި ރާިނޒާމުގެ ތެރެ އްީޙ ފަރުވާގެ ޞި. އަދި ކުރެވިފަލްރޯޓްތެލުގެ ބާވަތްަތކުން ައގު ކޮން

 ށް މައިންނަވެރި . އެކަނިގޮްސފަވަނީ ހަމަޖެހިގެންއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެއް ޞިރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

އަށް އެހީތެރިކަން ރުވާން. އަދި ބޭސްފަފޯރުކޮށްދެ ބައެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެހީތެިރކަން

ދައުލަތުްނ ދަން. އެހެންވީމާ، އެބަ މުންން. ނުކުޅެދޭ ކުިދންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެފޯރުކޮށްދޭ

ޮގސްފަިއ ންޖެހިގެސާބަހަށް ފޯރުކޮށްދޭ ވަރަްށ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް މިވަނީ އިންިތޒާމުވެ ހަމަރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ

އެީއ  ،ގެަނއުމަކީބަަދލުތަކެއް ވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލާފައި މިވަރުގެ ބޮޑެތި  ވީމާ، މިެރއިން. ތަކުގެ ތެގާނޫނު

އި އަޅުގަނޑުމެންަނށް ކެރިކުޅަދާނަެވގެންވާ ކަެމްއތޯ އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނަ ރާްއޖޭގެ ބަޖެޓަށްދިވެހިމިއަދު  ،ސަރުކާރަށް

ދޭތެރޭަގިއ ކޮންމެ ސަރުކާެރއް އޮތް  ވަްސވީ ބޭފުޅުންނާައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ދު  ،މާ ވީ. ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްފިކުރު

ންޖެހޭ އަދި ައޅާލަ .ތަކުންދޭތެރޭަގއި ެދެކންޖެހެނީ ރަނގަޅު ނަޒަިރްއޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ،ިވޔަސް ކަމުގައި 

ވެން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ ރެކުތު ވަގު މިފަރާތްތަކުން އަޅާލުންތެރިކަން ދޭންވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަދި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ދުނިޔޭަގއި ޭބސްފަރުވާާއއި  ުދވަްސީވ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

ހޭ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެ އް ފަސޭހަކުރުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާުރގެ ތެރެއިންދިރިއުޅުުމގެ ކަންތަ ޓަަކއިއުޅުމަށް

ވިގެްނ އެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރެ  ،ހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ނިހެއެ

ރަްއޔިތުްނ ތަނުން ވެސް ބޮޑު މާ ށް ވުރެއަހާސް ރުފިޔާ ސްއަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި އިތުރުކުރާ ފަ  ގޮސްފި ކަމަށް ވަންޏާ

ދުވަްސވީ އުމުރުގެ ބޭުފޅުންގެ ތެރެއިން ބަލި ހާލަުތ  ،ނޑު ެވސް ގަބޫލުުކރަންގަޅު މާ، އަކަމަށް. ވީ  ހިތްހަމަޖެހިގެންދާނެ

 ޑުމެންައޅުގަނ ބޮޑެތި ބޭފުޅުންނަށާއި މިފަަދ ބޭފުޅުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ލިބިގަތުމުގަިއ މިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތައް

އި ބޭސްފަރުވާ ލިބޭނެ ކަހަލަ ގަ ކީއެ  މާދެނެގެން އެ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު އިންިތޒާމެްއގެ ތެެރއިން ފަސޭހަކަ

ބޮޑުތަނުން ވެސް ޮބޑުެވގެންދާނެ ކަމަްށ  މާ ންގޮސްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ލިޭބ ހިތްހަމަޖެހުއިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖެހިގެން 

ީވ ދުވަސް ،ކުރީގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. އަދި

ބަލަހައްޓާނެ މަރުަކެޒްއ  ަލއި،ވަގުތު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެކަށޭނެ ގޮތެްއގަިއ އަޅާ ތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިތްރާފަ

ނަށް ރަނގަޅު ފެށުމަކަށް ކަންނޭނގެ. ކަހަލަ ވަސީލަތެއް ހަމަޖެހިގެްނ ގޮސްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ވާނީ އަުޅގަނޑުމެން

ފަހުަގއި ވެްސ ދިއުމަށްވެހުރެ ދަރިންނަށް މައިންބަފައިން ދުަވސް ކާ ތަވީ ސަބަބުބައެއް ާޢއިލާތަުކގައި ދުނިޔަ 

ވެސް ވަރަށް ގިަނ  ނުެލވޭކަން މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއިއިއަޅަ

ގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނ ތަާހލަތް މި .ދޭވަރަށް ެއކަނިވެރި ދިިރއުޅުެމއް ުއޅެމުން އެބަގެން ،އެކަިނވެރި ފުޅުންދުވަސްީވ ބޭ

މަތީަގއި ކަންއަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އެނގެީނ ވަރަށް ނިކަމެތި ވަޒަންކުރީމާހާލު ކައިިރއަށް އަުޅގަނޑުމެން ޮގސް 
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 އެބަ ގެންދާކަން. މީގެހޭދަކުރަމުން ދާ ވަރަށް ދުވަސްީވ ރައްޔިތުންތަކެއް ގެންދިރިއުޅުމުގެ ތަކުލީފުތައް އުުފލަމުން

ަވޒީފާ  ،ބޮޑުވެަފއި ތިބި ދަރިން ވަޒީފާތަކަްށ އަހުލުވެރިނުވުމާއި  ،ެއ މީހެއްގެ ދަރިން ، ެވގެންދަނީށްކައަސްލަ

މުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންެގ މަސައްކަތްތަެކއް ނުކުރު  ށްމްދަނީ ހޯދުމައާ ،އަދާކޮށްގެން މަަސއްކަތްަތކެްއ ނުކުރުމާއި

ދިާމވާ ތަކުލީފުތަުކގެ ޒިންމާައީކ  ޒިންމާ އަދާނުކޮށް ނީ. އެހެންވީމާ،ދަެވގެންތަކުލީފަކަށް  ންދިރިއުޅުމައިބަފައިންނަށް 

ރޭގަިއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން ދެކިއްޖެ ކަމުގައި ވަންޏާ  ގެދައުލަތުން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް 

ހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެ .ން ހިނގައިދާނެޒިންމާދާރުކަމާއެކީ ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތަކު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން މަދުވެގެ

މިހާރުވެސް  ކަމަށް ވަންޏާޢާއިލީ ޒިންމާތަްއ ނަންގަވަިއގެން ކުިރއަށްދަނީ  ،ރައްޔިތުން ނަގަންޖެހޭ ފަރުދީ ޒިންމާ

 ށް ކަތަކުލީފައް ހޯދުމަކީ ދެްއވާ އެހީތަުކގެ ތެެރއިން ހަމަޖެހޭ އުފާވެރި ދިިރުއޅުމެ ގެ ެތރެއިންކޮށްދޭ ވަސީލަތްތަކު ފޯރު

މަޖިލީހުން މި ާމ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިމ އިޞްލާޙު ވީދޭތެރޭަގއި ައޅުގަނޑު ޝަްއކުކުރަން.  ވެގެންދާނެކަމާ

ސަރުކާރުން  ،ުޅގަނެޑއް ނުދެކެން. އަދި އަުޅަގނޑު އުއްމީދަކީ ަވގުތަށް ކުަރންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަ މި ،ބަލައިގަނެ

ކަެމއް ދީގެން އެ މިއްޔަތުއްދުަވސްވީ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ައހަ ،ރު ރަނގަޅުކޮށް ވަންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެފޯރުކޮށްދެމުން

ދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު އިންތިާޒމެއްގެ ތެެރއިން މިހާރު ލިބެމުންދާ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚި

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަންއީތާލާޙަށް އަުޅަގނޑު އަދި މި އިޞް. ދިއުންއުސޫލުތަެކއް ހަމަޖެހިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަޙްމަދު  ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 ،ގެ އިޞްލާޙު ރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލުތެތް ދާއިރާގެ އިްއޒަ އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިދޫއި ޝުކުރިއްޔާ 

ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވަން ވަރަށް ަކމެއް ކުރުމުގައި އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ؛ބެހޭ އިޞްލާޙު ޕެންޝަނާ

ތު ހުރި ގޮްތ ޔައްދަުއލަތުގެ މާލި ،ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި މިކަން ކުރަމޭ ބުނާއިރުގައި ށްތަނަ ރަނގަޅަށް. ހަމަ ތިބެފައި މި

ޮކންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ މެންބަރެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް  .އެކީަގއި ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ އެންމެ ޒިންމާދާރުކަމާ

ަގިއ ަނވާރައި . ެއހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު މި ދެކެނީ އެޖެންޑާ މި އޮތީ އަށް އިތުުރވެފައި އިންތިހާޖެހޭ އަދަދު ހޭދަކުރަން

 ޔައިދީަފއިކި  ނިޒާމެއް އަުޅގަނޑުމެން ގޭެގއަށް ވަދެ  ތިޭބ ރައްޔިތުންނަށް ކަަށވަރުކޮްށދޭންހެ މިވަރަށް ސާފުކޮށް

 ،އެކީަގއި އަށް ފުރިހަމަކަމާ ރުގައި އެ ރަްއޔިތު މީހާ. އެ ނިޒާމު މި ރާއްޖޭަގއި ޖެހިގެން އަންނައިއޮންނާނެ

ޮކށްދޭނެ. މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ވަރުއިން ކަށަ ނަވާރަ  ޑާއެީކގައި ާޢިއލާއެކު ދިިރއުޅެވޭެނ ގޮްތ މި އެޖެން ޝަރަފުވެރިކަމާ

ހާރުވެސް މި ދަނީ ބިލުތައް ތައްޔާުރކުރަމުން. އަންނަން އޮތް ދުއިަސއްތަ ެއތައް ބިލެއް މި ރިހާ ކަމަކަށް އެމި ހު
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 މި ޝަނާއި ންޕެމަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަން ނިންމާފައި އެބައޮތް. ޭއގެތެރޭަގއި މިހެން ތިބި ދުވަސްވީ މީހުންގެ 

އަނެއްހެން . ނެބޭސްފަރުާވއާ ެއއްކޮށް އެ ބިލު ބިާނވެގެން އަންނައިުރގަިއ މި ޚިދުމަތް ލިބޭ ،ހުރިހާ ކަމަކަށް

އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި  އީނުދެެކން މިއިރު އަުޅގަނޑު އިލާބަލަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ މިހެން ފަރުވާކުރަން ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް ލާރި މި ދެވެނީ ދައުލަުތގެ އަުޅގަ. އޮތް ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް

 މިލިޔަނަށް ވުރެ ސަތޭކައުލަތައް ަދއްކަން އެބަެޖހޭ އާމްދަނީ އިތުރުކޮްށގެން. ެއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރުެވސް ދަ

އެތައް އަހަެރއް ވެްއޖެ އެ ފައިސާ ނުވަދެ ދިވެހި  .ސާއިފަ ވަންނަންޖެހޭށް އަދައުލަތުެގ އާމްދަނީ އެއީގިނަ ރުފިޔާ. 

 ސް ރުފިޔާހާ ދިހަ ،އޮންނަތާ. ދެން މިހެން ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި ދައުލަތުން މި ޚިދުމަތް ދޭށޭ ކިޔާފައި އިދައުލަތުގަ

 ށްދައުލަތަބަތިބި އެ ވިޔަފާރިކުރާ އެތައް ބޭފުޅުންނެއް ؟އެ ލާރި ނުލިބި ކިހިނެއްތޯ ދައުލަތައް މިކަން ކުރާނީ ދިނީމާ

ފައި މިކަން ކުރީަމ އިލާބިލެއް ހުށަހަޅަތަނަށް  އިނދެލާފައި މިހަމަ އެތައް ަފއިސާެއއް ަދއްކަން. ދެން ހަމަ ރޭގަނޑު 

ެއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވަނީ ފައިާސއެްއ ނޫން.  ؛އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮެތްއގަިއ ކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަށްމިއީ 

އެ މަގު މި ސަރުކާރުން  .އެީކގައި ިރވެތި ދިރިއުޅުމެއް ުއެޅން ނުންވަނީ އެ ރަްއޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކަމާބޭ ންޔިތުރައް

ަގއި ފަސްދޮޅަސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗު  .ކަންކަން މިއީ ހުންނައުމެްއގައި ވެްސ ޤަމުން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އެ ދަނީ ފަހިކޮށްދެ

އެ ހުިރހާ ކަމެއް ވަޒަންކުެރިވގެން  .އެނެދއް ނުލިބޭ އެތާ .އެަބއޮވޭންދެން ވަ ސްމަ މީހާ ހަފަިއ ތިބޭ ރަްއޔިތުއަހަރު ވެ

ގަނޑުމެްނ އަޅު  ،ލުވެ ިމތިބީ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީަހވާ ސަރުކާރާ ތްއޮ ވަޢުދުތަކާ ެއއްކޮށް ިމއަދު މި

 ،. އަޅުަގނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީތްމި ރާްއޖޭގައި މިހެންދޭ ފައިސާއަކުްނ މިކަން ވާކަށް ނެ ،ވެސް ގަބޫުލކުރަން

ކޮށްފައި އެ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެ ރަްއޔިތުން ކައިރިއަށް ގޮސް ެއހެން ތިބޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު

މެޝިނެްއ އަޅާ ލޭއަށް ހާމީއަދި ބަލި ބަެއއް. ދިހަހާސް ރުފިޔާ ދިނީމާ ތިބިއައިްސ  ިއގެން ސްތައް އަުޑއަހައިހުސާ

 ދިހަ  ހާސް ރުފިޔާ ހޯދައިގެން އަނެްއކާ އަނެއް ހާސް ރުފިޔާ. މިއަދު މި ދިހަ  އްގެ ައަގކީ ވިހިނެޝިނުލިބޭ. އޭގެ މެ

އެންމެ ރަނަގުޅ  ކީދައުލަތުން ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތަ އެައށްވުރެ ؟ކުންތޯކޮންތާ ހާސް ރުފިޔާ މެޝިނު ގަްނނަންވީމާ

ދަނީ ހަމަޖައްސަމުން. އަުޅގަނޑުމެްނ މެއް ސަުރކާރުން ޒާފޯރުކޮށްެދވޭނެ ދާއިީމ ގޮތަކަްށ ެއކަން ކުެރވޭނެ ނި ގޮތުަގއި 

މިހެން އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާއިުރގައި އެ  ށްލަތައެީކގަިއ ކުރަން ެއބަޖެހޭ. ދައު ކަންކަން ކުާރއިރުަގއި ވިސްުނންތެރިކަމާ

އަުޅގަނޑުމެން  އިގެންތޯދައްއާމްދަނީެއއް ުއފަކޮން ،ފައިސާ ނެެރވޭނީ ކޮްނޮގތަކުންތޯ އެ އި  ލިބޭ އާމްދަނީއަކާ ށްދައުލަތަ

އެއީ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ދަރިން ބިނާކުރަން ތިބި ޓީޗަރުން. މި  ،ބަލަން އެބަޖެހޭ. މި ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު

ބިލުތައް އެބައާދޭ. ކަނަޑއެޅިގެްނ  ކަށްމި ހުރިހާ އެްއޗަ ،ދައުލަތުގެ ވަޒީާފއަދާކުރާ ފަްނސަވީސް ހާްސ މުަވއްޒަފުން

ނޫން އަުޅގަނޑު ިމކަން މި ކުރަނީ. ައޅުގަނޑުމެން ބޭުނންވޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިާހ  އެއް ން ނޭނގި މެއަޅުގަނޑު

މީހުންނަށް އަނބިދަރިން  އި،ިނޒާމާބޭސްފާރުާވގެ  ؛ވާން. އެހެންނަމަވެްސ، މި ަކންކަން އް ތަރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތް

އިުމކުރީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޤާތަުކގައި ލަތެއް އެ ރަށްސީ ދުވަސްވީ މީހާ ބެލޭނެ ވަ އިއާ މައިމީހާކައިރި ތިބެގެން 
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އެ މީހުން ބަލާނެ ގެދޮރު ބިނާކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ ކަންކަން އެދަނީ . ކޮށްދޭންޖެހޭ އެބަ ބޭސްފަރުވާ .މިކަން ވާނެހެން

 ،ނެތި މެއްތަކަށް ބެލުގޮ ޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ކަންކަން ކުރާއިރުަގއި އެްއެވސްސަރުކާރުން މިހާރުވެސް ކުރަމުން. އަ

މިހާރުވެސް  ،މި ކަންކަން ކުރީމާއެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާެއއް މި އަޅުވަނީ.  ވޭދިވެހި ދައުލަތުގެ ބޮުލގައި ެއޅު

 އެއީ  ؛ފަސްދޮޅަސް ސަތޭކަ ހާސް ތިން ފަނަރަ ،ގެނައި އިޞްލާޙުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިާރގެ  ދަނގެތީދުވަހު  ކުރީ

، އިމުކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ ޤާއެ އާމްދަނީ ދިވެހި ދައުލަތުން ހޯދައިގެންތާ އެ ވަސީލަތް ޔަން ރުފިޔާ. ބިލި 1.3އަހަރަކު 

 ،މިފަދަ ޒިންމާދާރު ކުޑަ ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް

އްޒަތްތެިރ އި ތަކުން މިކަން ހާސިލުވެގެންދާނެ. ހުށަހަޅާ ބިލު ރު މިހާތަންފީޒުެވގެން އަންނައިރުަގއި މި 19އެޖެންޑާ 

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ،ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރުްއަޒތްތެރި އި ދާއިރާގެ މާލެހުޅުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ޢަލީ ންބަރުމެ ދާއިރާގެ މާލެހުޅު

 އި،އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ކާށިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާއި ޝުކުރިއްޔާ 

 އްާނޔަތްތަ އިލީ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ފަާރތްތަކަށް ދޭ މާ ދާނެ ޚާްއޞަބަހުސްކުރަމުންއަދި މި ތަޅުުމގަިއ މީގެފަހުން 

އަހަރުގެ ދައުލަުތެގ  އާދެ! މި .ުގޅޭ ގޮުތން އަޅުގަނޑު ދަންަނވަން އޮތް އިޞްލާޙާ ތުރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިއި

ދައުލަުތގެ ، އޮތީ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރުގައި މި ންއަމާޒުކަަމށް ދައުލަތު. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މިވަނީ ފާސްކުރެވިފަބަޖެޓުގެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ  2019 ،އޮތީ މި  ަގއި ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރުގެކަމަށް ދައުލަތު ބަޖެޓުގެ އަމާޒު 

ކަންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް  ދުވެފަިއވާ ޢުވަ އަމާޒުކުެރވިފަިއވަނީ އާ ަސރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޯފރުކޯށްދޭންޖެހޭ

ވަގުތު އެންެމ  ކަށް މިޓަކައި ރަށްތަފަހިކުރުމަށްގުގޮތުން ޖަޒީރާ ދިރިއުުޅމަށް މަމަސައްކަތް ފެށުމުގެ މައްޗަެށވެ. މި

 އްލުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ޖާގަ ކަނޑައެޅިަފިއވާނެެއވެ.ޙަައދި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް  ތިޞާދީދަތިވެފައިވާ އިޤް

ހުށަހަޅާ  ށް ޮގތަށް މި މަޖިލީހަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ އަމާޒު. މި އަމާޒު ގެއްލޭ މިއަހަރުގެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ 

ނުން ވެސް ތާއީދުކުރެޭވކަށް ނެތް. ައޅުަގނޑުމެން ކައިރިން ބަެއްއ ޤީއަުޅގަނަޑކަށް ހަމަ ޔަ އެްއވެސް ބިލަކަށް

ނުކުރަނީ. ައހާ، ކީްއެވގެތޯ ޚާްއޞަ އެީހައށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ބިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ތާއީދުފަރާތްތަކުން ސުވާލުކޮށް އެބަ

ނުކުރަނީ. އެމް.ޑި.ޕީން ހުށަހެޅީމާ އެމް.ޑީ.ޕީން ތާއީދު  އިނާޔަތް އިތުރުކުރުމަށް ށްކީްއވެތޯ ދުވަްސވީ މީހުންނަ

ތާއީދުކުާރކަށް  ންއަންނަ ބިލަކަށް ައޅުގަނޑުމެ، ނުކުރަނީކީ ނޫން. އަމާެޒއް ނެތި، ެއްއވެސް މިސްރާެބއް ނެތިތާއީދު

ރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ކުމި ވެސް މަަސއްކަްތ ދުގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން އަބަ އިންތިޒާމުެވގެން ކަްނކަން ކުރެވޭނެތިން. 
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 1ްތގަނަޑކަށް ގާޭވ މިދިަޔ އަހަުރގެ ަބޖެޓަށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް ުދވަްސވީ މީހުންނަށް ދައުލަތުން އެބަރައީސް، 

 ން އަުޅގަނޑުމެއެ މިންވަރު  ލާިއރު ވެސް ގާްތގަނޑަކަްށ ހަމަ. މިއަހަރުގެ އަންދާޒާއަްށ ބަބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފަ

ބޮޑު އަދަދެއް ކަށް ވެސް ކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާއެކު ާޚއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަޚަރަދު ދުވަސްވީ މީހުންނަށް

ކަންކަމަށް ބަދަލު  . މިކުރެވިފަވަނީ ބަޖެޓު އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވެސް ޚާްއޞަކޮށްގެން މި އަޅުގަނޑުމެން މި

ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތަކަްށ  ،ދާރާތަކުންކަމާ ބެހޭ ގޮތުްނ ދައުލަތުގެ އިމިވެސް ނީ އަެނއްކާ ދެން ގެންނަންވާ

ގެ ކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖާބިރު ަދއްަކއިގެން ކަމަްށ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުވާހަކަ ނާންނަ ގޮތަށް ސަރުާކރާބަދަލު

ކަތް މިހާރު ސަރުކާރުެގ އްތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސަބަޖެޓު ވަނަ އަހަރު  2020 ،އަރިހުން ވެސް އަޅުގަނޑު އެދެނީ

ން ބޭނުންވަީނ ވަކުަރއްަވިއގެން މި ބަދަކު ގެންނަވަނީ. ަކމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް މަޝްވަރާތެރެއިން ފައްޓާފައި

ތުގަިއ ޙަޤީޤަނޫނީ  ،ޖެއްސުންކުރުމުގެ ބޭނުުމގައިތޯ  ށްިސޔާސީ ބޭނުމެއްގައިތޯ ުނވަތަ ސަރުާކރަ ،ބޭނުމެއްަގއިތޯކޮން

  ކޮަބއިކަން ސާފުކޮްށ، ދައުލަުތެގ އިދާރާތަކަށް ސާފުކޮށްދިނީމާކީއަމީހުންނަށް ލިބޭ މަންފާ ވީވެސް މީގެން ުދވަސް 

އިްއޒަތްތެރި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެިވގެންދާނެ.  2020ން ޤީއަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަ

ކަން އަޅުގަނުޑ ގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭހުޓަަކއި މަޖިލީހުއްޓުވުމަށްރައީސް، މިގޮތަށް އަންނަ ބިލުތައް 

ކޮންމެވެްސ  ތް ަވގުތު އޮ މި  ،ފަދައިން  ރެްއވިފާހަގަކުރަން. ދެންމެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ފާހަގަކު

ެއކަނި މަޓެކްސްގެ ބިލު ހަ ންދުިމހާރުވެސް ހުންނަ ގަާވއި ،ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ލޫޕްހޯލެއްގެ ތެރެއިން މިކަން މި

އޮތުމުގެ ޭބނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓަށް ބުރައެްއވާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުން ކަމަްށ ބުނެފައި އޮންނަ 

ކުރަނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު އަބަދުެވސް  ކަމަށް އަުޅަގނޑު ގަބޫލުއުންްށ ގެންނަމުމަކައޮތުން އެއީ ނިއޮންނަ

 މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ ތެރެއިން ެވސް މިފަދަ ބިލުތައް ކުޑަުކޑަ ލޫޕްހޯލެްއގެ ތެރެއިްނ ތްކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރު ިމއޮބޫލުގަ

އައުމނަީކ ޭއގެޒާުތގަިއ ކުެރިވގެންވާނެ ކަމެްއ ނޫން ކަމަްށ އަުޅގަނުޑ ދެކެން. ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ަދއުލަތުން ލިބޭ 

ދައުލަތުން މިހާރު އުފައްދާފައި  ،ޖެހޭ. ބޭނުމަކީއްޓުވަންހު އެބަ ރަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އާމްދަނީ އިތުރުނުވެ، ޚަރަދުކު 

ޞަދު އެ މެންބަރުގެ މަޤް، ެއކަްއޗަކަށް ނިމުމަކަށް ގެނެްސ، ދަރަނިވެރިވުން ކަމަށް ވާނަމައެކީ ޕެންޝަން ފަންޑު އޮތް 

ަވަނ  2019ދައުލަތުގެ  .ގަނުޑ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދަންނަވަންހާސިލުވެދާނެ ފަހަރެއްގައި މި ބިލުން. އެހެންވީމާ، އަޅު

ތާއީދެއް ނުކުރަން.  މެންއަުޅަގނޑު ގޮތަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އެްއވެސް ބިލަކަށް އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އަމާޒު ެގްއލޭ

ހަދަނީކީ ވެްސ ނޫން. މީގެ މާނައަކީ އެމް.ޑީ.ޕީން ާޚއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުންގެ އިާނޔަތް އިތުުރކުރުމަށް ދެކޮޅު

ަހދަނީކީ ވެސް ނޫން. ވަރަްށ ދިކޮޅުއިއެމް.ޑީ.ޕީން  އިތުރުުކރުމަށް ހެންމެ ދުވަސްވީ ީމހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތްއެއަދި ހަމަ

 ޞަތަށް.ރުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުބޮޑަށް ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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 .މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްއިްއޒަތްތެިރ ނައިފަރު ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޝިޔާމް  ައޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ށް ( އަދިވެހިާރއްޖޭގެ ެޕންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2009/8ސް. ގާނޫނު ނަންބަރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީ

ވާ ިއޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅުއްވާފައި ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

މިއަދު މި ތަޅުމުގައި ވަކި ަބޔަކަށް މެޖޯރިޓީ އޮތީތީވެ  ،ދަްއކާއިުރގައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި އިވެނީކަވާހަ

ހާމަނުކުރެްއވޭ ކަހަަލ ދޭތެރޭގައި ދެޭކގޮތް މި މަޖިލީހުގައި  މަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނާ އެމަނިކުފާނަށް މި ބިލު ނުވަތަ އެ

ރި ކަމެއް. ހުފެންނަނީ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަ ން އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިތަ ދައްަކވާގޮތަކަށް މި ތަޅުމުަގއި ވާަހަކފުޅު

ށް ވެސް ލިބިގެންވާ ފުރިހަމަ ޙައްޤެއް ޖާބިރަهللا ޢަބްދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިކަހަލަ މުހިންމު ގެ ަޙއްޤުަގއި ންނުެގ ދާއިާރެގ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ އަިދ މުޅި ދިވެހި ރަްއޔިތުމަނިކުފާ މިއީ އެ

އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި ހާމަކުރުން.  މަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއް މި މައްސަލަތަކުަގއި ވަކާލާުތކޮށް، އެ

ބަރުން ންމެ ބިލަކަށް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ިމައދުގެ ސަރުކާުރގެ މެމިކަހަލަ ރައްޔިތަކަށް ކަމެއް ޮކށްދޭންޖެހޭ ކޮން

 ،ގެ ުސވާލަކީއަުޅގަނޑު ުނވާ ވާަހކަ. ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ ދައުަލތުގެ އާމްދަނީ އިތުރު

ރަްއޔިތުން  ؟ހެއްޔޭ އީސް ޔާމީންކުރަންވީ ހަމަ ރަ މިއަދު ވެސް ަދއުލަތުގެ ާއމްދަނީ އިތުރުކުރަން މަސަްއކަތް

ފުރަތަމަ އަހަރު ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކޭވަުރެގ  ،ށްބޮޑުސިންގާހާ ވެިރކަމެއް ހަާވލުކޮ

ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  ،ފެންނަނީ ބަޖެެޓއް މި ަސރުކާރަށް ދިންއިރުަގއި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބޮޑުސިންގާ

 ކުރާ، އެަކމުން ރެކެން މަސައްކަތްއިދައްކަ  އްންޖެހޭތީވެ ނުވަތަ ޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެތަކެްއ ޙުއްޖަތްތަކެކަމެއް ކޮށްދޭ

މި  އްބިިލއަން ރުފިޔާެގ ބޮޑުސިންގާހާ ބަޖެޓެ 32 .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ފެންނަނީ. ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ކުރަްއވަނީ ކީއްޯތ އަުޅަގނޑު މިއަދު ެވސް ުސވާލު  މި ހިފައިގެންސަރުކާރުން، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

ހިސާބަށް މި ސަުރާކރުން އިސްނަަގިއގެން ފެށި  . ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހއ. އިން ފެށިގެން އަްއޑު އަތޮޅާންކުރައެބަ

ީނ ުއޅެނީ. އާމްދަ މަސް ތެޭރގައި ނުފެނިގެން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި 8ވީ  މެންނަށް މިޕްރޮޖެކްޓެއް ައޅުގަނޑު

ކެބިނެޓެއް މިއަދު އޮތީީތ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަން.  ގޭއާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ނޭނ، އިތުރުކުރަން ނޭނގޭ ސަރުކާެރއް

އެ ސަރުކާުރ  ،ލީމަ އިނގޭނެއިވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރު ނިމުނުއިރުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަރުކަީޒ ބޭންކުގެ ރިޕޯޓްތައް ބަލަ

ހަުކ ވަރަްއޔިތުން ދު ިދވެހިރާއްޖޭގެ .ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިަފއިިދޔަ ގޮތް. އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ހިނގައިގެން

ރައްޔިތުްނގެ އަސާީސ  ކުރަމުން އެރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ިދވެހި ,ތައް ގެންނަމުންޓުނުދެކޭ ބޮޑެތި މާސިންގާ ޕްޮރޖެކް

މަސް ވާއިުރ  9ކާރަށް ސަރު މި ،ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް  ދިަޔ ސަރުކާރެއް ނިމިގެން އެދެމުންއިކަންތައްތައް ފުއްދަ

ހުރި އަސާސީ ެއްއވެސް  އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ރަްއިޔތުންނަށް ރައްޔިތެއް ރަށެްއަގއި ،ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި
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ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ  ދައްކަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މި މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހިންގޭ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި

މަނިކުފާނުެގ  ޖާބިރުގެ ުކށެއް ނޫން. އެ هللا ންބަރު ޢަބްދުމެ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ގުމަީކ ެއއީނއިތުރުކުރަން ނޭ

ތަނަށް  މި ސަރުކާރުގެ ޖެްނޑަރ މިނިސްޓަރު މައްސަލަެއއް ނޫން އެއީ. ައުޅގަނޑުމެންނަށް އިްއޔެ ފެނިެގންދިޔައީ މި

 .ދަންނަވާލަން އެީކަގއި ރިޔާސަތަށްޔާ ހިތާމައަުޅަގނޑު ހަމަ  ،ުސވާލުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް ،ކުރެިވގެންދިޔަޒިރުހާ

ދު ޤްޞަސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަހާވަޒީރުން މިހާރު ގެނެިވގެްނ ކުރެޭވ ުސވާލުތަކުން އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން 

ސުވާލުކޮށްލަން އެދުނިން.  އާ ކަމަނާ ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ އެ އިސިލުނުވެ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ދަނީ. އިްއޔެގަ ހާ

ރިޔާސަތުން  ،ވަނީ ބޮޑު އެއް މައްސަލަައަކށް މިހާރު ރުޞަތު ނުލިބޭ އެންމެފުައޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ނަމަވެސްއެހެން

ލާފަިއ އިަވޒީާރ ސުވާލުކުރަން ހުޅުވަ  ވަރަކަށް މިނެޓު 10ގިނަަވނީ. ޓައިމް ލިމިޓެއް ޮއވެފަިއ  ދައްކަވާ ވާހަކަަތއް މާ

ިއއްޔެ  ނީ؟ހިނެއްތޯ ވަޒީރާ ުސވާލުކުރާކިއަޅުގަނޑުމެން  މިެނޓު 3މިނެޓް ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކީމާ  7އޭގެ ތެރެއިން 

ހައްދަވާފައި ވަަޑއިގަތީ. ވަަޑއިގެންަފއި އިުތރުފުޅު ޖެންޑަރ މިިނސްޓަރު ފައި،ވެސް މިތަނަށް ވަޒީެރއް ަވޑަިއގެން

 ނޫނީ މިހާތަނަށް ކޮންފަރެންސްގައި ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ދިން ޕްރެސް ތިމަންނަ އެ ،އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވިާދޅުވި

ނުކުރާ ވާހަަކ. އެހެންނަމަވެސް ޖެންޑަރ ކުއްޖާ ބަދުނާމު ބްލިކަލީ ވިދާޅުވި ވިދާުޅވުްނތަކުަގއި ެއއްވެސް ވަރަކަށް އެ ޕަ

ހިސާބަްށ  ކުންތާވަނަ ސި  55މިނެޓް  7ކުންތުން، ސި 40މިނެޓް  7ކޮންފަރެންސްގެ ން ދިން ޕްރެސްމިނިސްޓްރީ

އެކަމަުކ މިތަނަށް ވަަޑއިގެން ވިދާުޅވީ ެއކަން ނުކުަރއްާވ ވާހަަކ.  .މުކޮށް ވާހަކަަދއްކާފަކުއްޖާ ބަނދުނާ އެހުރީ އެ

ކަމަނާައކަްށ  ކޭސްގައި އެ އެ  ،ވިދާޅުވި ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ އިއްޔެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު

ހުރި އް. މިއީ ހިތާމައެ ވެސް ގޮތެްއގެ ވާހަކަދޭތެރޭގައި ވެގެންދިޔަ އެއް  އާކުއްޖާ އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ޭއގެ ފަހުން އެ

ަގއި ބިނެޓު ސަރުކާރުގެ ކެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަތިބި ކަނބަލުން، މި ؛ބިލުޤާކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިކަހަލަ ނާ

ހުރި ކަނބަލަުކ  އިއެތަެކއް ކަނބަލުން ތިއްބާ މިކަހަލަ ހަޑި ލަްއގަެޑއް ޖެހިފަކުރާ ވަޒީެރއްެގ ގޮުތގައި މަަސއްަކތް

ދޭތެރޭގައި ދެޭކގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަކޮށްދޭ  ސަރުކާރުަގއި ކުޑަކުިދންނާ އުމަކީ ވެްސ މިނަ ވަޒީަރކަށް ގެ

ަވޑަިއގަންަނވަނީ. ިއއްޔެ ވެސް ވިދާުޅީވ  ލާފައި އެއިފަހަރަކު ބޮލުން ކަޓުވަ މިންގަނޑެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮންމެ 

ންނެއް ނުވަތަ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއް ބަޖެެޓއް ނުދެްއވަޭއ ކުސަރުކާރަ  . ތިަމންނާއަކަށް މިމިއީ ދައުލަތުގެ ކަމެކޭ

ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން ފެިނގެން  މިކަހަލަ ކަންަތްއތައް މިކުރާކަށް. ކަންތައްަތއް ިއްޞލާޙު ގެތިމަންނާ

ސަުރކާރަށް.  މިއެބަ ބޮޑުވޭ  ށް މެއް ކޮށްދެްއވަްނވީމަ ވަރަަރއްޔިތުންނަށް ކަ  ،އަޅުގަނޑު ކުރިްނ ވެްސ ދަންނަވައިފިން

އެމް.ޑީ.ޕީ  ،. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސްއެބަ ސަރުކާރަށް ބޮުޑވޭ މި ބަޖެޓުން ރައްޔިތަކަށް ހޭދަުކރައްވަްނވީމަ ވަރަށް

ތައް ުއވިގެން މިއަުދ ހުރި އެގްިރމެންޓު ހެދިފައިމީގެ ކުރިްނ އޮތް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގައި  އިސަރުކާރުގަ 

ރައްޔިތުން  ތަެކއް. ެއއީ ިދވެހިތަކަކީ ެއއީ ުއވެންޖެހޭ ެއގްރިމެންޓުފެންނަނީ އެ ެއގްރިމެންޓު މިމެންނަށް އަޅުގަނޑު

ވާނެ  ރައްޔިތަކަްށ ދިވެހި ދައުލަތަކަށް ތަކުން ދިވެހިތަކެއް. އެ އެގްރިެމންޓުހުރި ެއގްރިމެންޓު އުވެން ބޭނުންވެފައި
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ތައް ުއިވގެްނ މިއަދު ރާސްލާފައި ވަރަށް ތަްއ. އެ އެގްރިމެންޓުޓުންގްރިމެފައިދާއެއް ނެތް ެއގްރިމެންޓަީކ އުވެންޖެހޭނެ އެ

އެީކގަިއ  ސަުރކާރާ ތިެބނީ އެ ފަާރތްތަކަށް ގިަނއިން މި އެ ،ތައް ުއވޭީތވެހަލުއިކޮށްލާފައި އެ އެގްރިެމންޓު

ތަން  ދެވިގެންދާދަލުބަ ސަރުކާަރށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން އެ ،ކުރި މަސައްކަތް

އުލަތަކު ދަ މި ،ސަރުކާރަކު ، މިކޮށްދޭްނވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެކަމަކު ަރއްޔިުތ މީހާައށް ކަމެއް

 ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ފައިސާެއއް ހުރި ކަމަކަށް ނުވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްއވި ފުރުޞަތައް ވަރަށް

 

 ން:ވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ަވރަށް އުފާެވއްޖެ އަުޅގަނޑުެމންގެ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން 

ބޮުޑ  ކުރާތީ. އެީއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ވަރަށްރުޞަތު ނުލިބިގެން ޝަުކވާފު ުސވާލުކުރުުމގެ ވަޒީރުންނާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިނގި  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު މިއަހަރު  5ކަންބޮޑުވުެމއް އޮންނަ ކަމެއް. ވޭތުވެދިޔަ 

ން ބުނާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބި އިގަ ނއަ ދުވަްސ ވެއްޖެ ވަޒީަރކާއަހަރު 4ގޮތް.  ގޮތާއި ަވޒީރުންގެ މަޖިލިސް ހިނގި

ޅަކަށް ސަރުކާުރ ވުޖޫުދވީއްސުެރ ބޭނުން ބޭފު މި ،ދަނީ ފެށުީނއްސުރެ ައޅުގަނޑުމެން މި ،އޮންނަތާ. އެހެންނަމަވެސް 

އިތުރުން ަވޒީރުން ވެސް މިތަނަށް ގެނެސްގެން ބޭނުން އަދި ޭއގެ އި،ބޭނުން ވާހަކައެއް ދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަ

ބޭބޭފުޅުން  ކީ އެޔަމިައދު ހިތާމަ ،. އެހެންނަމަވެސްއޮތީ ހުޅުވާފަ އްކުުމގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން މިދެ ވާހަކަެއއް

ވެސް އާދޭ. އަުޅގަނޑަްށ  ކަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ާވހަކަ ދައްކާތީ އަުޅގަނޑު ިހނިވެސް ވަީޒރަތެދުވެ ެއްއގޮތަކަށް 

 ވާހަކަަތއް ދެްއކީމާ ފަާރތުން އެ ވާހަކަ ެދއްކި އެދާ ވެސް ންތަކެއް ލިިބއްޖެ. މިތާ އަުޅގަނޑު އިދެންމެވެސް މެސެޖު

 އަހަރު ވެގެންދިޔަ ކަންތައްަތއް. މި 5މިދިޔަ ނެތޭ ވަރެއް ނުވޭ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް އެއީ އަދިއެއް ހަނދާން .ޖަހާފަޖޯކު

ދައުރުގައި ވެްސ  މި  ންވެސް އަޅުގަނުޑމެގެ އެއް ޖަލްސާ އެއް ދައުރުގައި ބޭްއވިފައި އެަބއޮތް. މިހާރުހުމަޖިލީ

ވަނަ އަހަރު  2008އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއމް.ޑީ.ޕީ ވެސް ޭބއްިވްއޖެ. ހިތުން ވިއްަސކަްށ ޖަލްސާ މިހާރުއަޅުގަނޑު 

ދޮށީ  ،އަސާސީ ޕެންޝަނެއް ރަްއޔިތުންނަށް މުސްކުޅި ،ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޕެންޝަން އިރުކާރުގަ އުފެދުނު ސަ

އެީކގައި ެއކަިނވެރިމައިންނަށް ވެސް އަދި ތަށް ހަމަޖެހިގެން އައީ. ހަމައެއާ ގޮ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ

ރާއްޖެއަްށވުެރ  މެންނަށްވުރެ ަވކި މިއަދު މިރާއްޖޭަގއި ސަބްސިޑީ ވުޖޫދު ކުރި މީހުން. އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި

ގައި ވެސް މިހާރަކު ނެތް. ދުއްހަސަރަ އުމެއް އަޅުގަނޑު ހިތުން މި ޤަގިނައިން ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދޭ 

ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހިތުން  އް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ މި އެވުރެ ބޮޑަށް އެކަން ކުރެވޭ ބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް
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 ،ގިނަ މީހުން ވާހަަކ ދައްކަމުްނދިޔައިރުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ ތެެރއިން ވަރަށް  ބުގައި މިޚާއަހަުރގެ އިންތި ވަނަ 2008

ކިހިނެއްހެއްޔޭ ކޮންމެ މުސްކުޅިައކަށް  ،ައޅުގަނޑުމެންނާިއ އިދިކޮޅު ވާަދވެރި ފަރާތްތަުކން ބުނަމުންދިޔަ ށްކޮޞަޚާއް

އޭރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ އެކަްނ  ؟ދޭނީ ށް ާލރިަމއަކަކިހިނެއްހެއްޔޭ އެކަނިވެރި ؟ރުފިޔާ ދޭނީ 2500

ނުކުރެވުނު. ހިތާމައަކީ ިމއަދު އެކަން ގަބޫލުނުކުރެވުުނ  އް ބޫލެބޭފުޅުންނަށް ގަ އެ ،ކުރެވޭކަން. އެހެންނަމަވެސް

ރާއްޖޭެގ އެއީ ޒިންމާދާރު ޮގތެއް ނޫން. ދިވެހި ތަނުގައި ެއއްޗެހި ުހށަހެޅީމަ ބޭބޭފުޅުން އައިސް ޖެއްސުަމށް މި

ޅިންނަށް ކުރުފިޔާ މުސް 10000ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރައްޔިތުން ކުރިމަްއޗަށް ައުޅގަނޑުމެން ެވއްޓިގެން

ުއޅެނީ ައޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުން ހިތުން އެ ނުދެވިގެން ަރއްޔިތުްނގެ ވޯެޓއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނުގެްއލޭނެ. އެ

 އަުޅގަނޑުމެންނާ  ރަްއޔިތުންނާއި ،ދޭތެރޭގައި ބަށް އަޅުަގނޑުމެންނާޚާއިންތި ކުރިމަތިލަމުން އަންނަ ކައުންސިލު

ަޓކައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްަތކެއް މިއީ. ވަރަށް ހީލަތްތެިރ މެއް ގެނައުމަށްކަދޭތެރޭގައި އޮތް ގާތް ގުޅުމަށް ހީނަރު

ފުދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ ސައްރަފުބޮޑަށް ތަ ރޭވުމަކުން. ެއކަމަކު ެއއަށްުވރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނ މާ

ހުރިހާ  ،ންދަޔާ. ގެއަށް ގެންފިރު 5000، 4500ސާރވަންެޓއްގެ ުމސާރައަކީ ބޭސިކް ސެލެރީައކީ  ސިވިލް

ހާހެއްހާ ރުފިޔާ.  އޮންނަނީ ހަތަރު ން މިދަގެން ގެއަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުނީމާ އިއެްއކޮށްލަ ންސްަތކާވައެލަ

ދުަވސްވީ ބަަޔކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ދޭނީ މަސައްަކްތ  ،ތިބި  ނުކޮށްރުފިާޔ މަސައްކަތް 10000 އަޅުގަނޑުމެން

، އެހެންވީމާ ؟ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮ ބަދަލެއް މުސާރައެއް ނުގެނެވެނީސް ފަރާތްތަކަށް މި ކުރަމުން އަންނަ

އްޓެނިވި ގޮތުަގއި ކަންކަން ުކރުން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކުީރ ބޮޑު އަމާޒެއް މިއީ ދެމެހެ ރުކާރުގެ ވަަރށްސަ މިހާރުގެ މި

ރަށްވުރެ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންެގ ހިދީ މާޞާތިނިމިދިޔަ ސަރުާކރުގައި ހުރި އިޤް ،ދައުރުަގއި

ކުރީަގއި ހުންނެވި  ދީ މާހިރެއް.ޞާތިދީ މާހިރެއް. އެއީ ޙަޤީޤީ އިޤްޞާތިކީ ެވްސ ހަމަ އިޤްއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ 

، ްނވީމާހެިމލިއަން ރުފިޔާއިން އެންމެ ުކޑަމިނުން ފުރަތަމަ ގުނަން ފެށެނީ ވެސް. އެ 100ގޮތަކީ  މާހިރަށް ވާ

ނެތް.  އްިމހާތަނަށް ކޮށްފައެ ކުރުން ނޫންކަމެއްއެީއއެވަުރގެ އަދަދުތަކެއް ސިނކުީޑގައި ހުރެގެން ަވއްކަން

ކުރަމުން. ދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ރާއްޖޭގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތް ދީ މާހިރު އެޞާތިއަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤް

ކުާރ ގޮުތގަިއ މިއަުދ މިފަދަ ކަންކަން އަންނާނެ. އަންނަން ވެސް އެބަޖެހޭ. ލުއަުޅގަނޑު ގަބޫ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޝަން ވެސް އެބަޖެހޭ ޒިންމާދާރުވާން. އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އޮޕޮޒި އެބައް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ އޮޮޕިޒޝަނެ

ތައް ޮބޑުވާނެހާ ގޮތްގޮތަށް ކަްނކަން ދުސަރުކާރުގެ ޚަރަ ،ތަނަށް އައިސް ދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު އިރުއަރާއިރު މި

 ން މި ޫނން. އަދި އަުޅގަނޑުމެންނެްއ މިކަމަކަށް ޖެހިލުންވެގެން ވެްސ ނޫޅެން. އަުޅގަނޑުމެ ކުރީމަ އެީއ ޒިންމާދާރުީވކީ

ންނަށް ތުރައްޔި އް ނޫން. ދިވެހިއެބިލަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަކީ އެހާ މޮޔަ ބަ

ހާްސ ރުފިޔާ ހުށަހަޅަިއގެން ކޮންެމ މީހަކަށް ނުދެވޭނެކަން. އެީއ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫްނކަން.  25ހާސް،  20އިނގޭ 

ބޭފުޅުން ޖޯކުޖެހީ. ބުނީ ކިހިނެއް  ރުިފޔާ މުސްކުިޅއަަކށް ދޭން ހުށަހެޅީމަ އެ 2300އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ 
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މީހަކަްށ  ،ބުނަނީ ައއިސް މި އަހަރު ފަހުން 8އަަހރު ނޫނީ  8ޭއގެ  ،ބޭފުޅުން އެވާނީ. މިއަުދ ހަމަ  ހެއްޔޭ މިކަން

މިހެން ކަންކަމެއް ނުވާެނ، ދެން  ،ހާސް ރުފިޔާ ެދވިދާނޭ. މިއީ އަރަެތއް ނޫންތޯ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ 10

 ގެދޭތެރޭގަިއ ނައިފަރު  ންޑަރ މިނިްސޓަރާޖެ ޓަަކއި ވަރަށް ވާހަކަ ދެެކވިދާނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މީހުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް

 އަކީ ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެްއ. މިބޮޑު ދޮެގއް. ޝިދާތާ  ެދއްެކވި ވާހަކަައކީ ވަަރށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާްމ އެ

 އުފާވާ ކަމެއް. އިްއޔެ ވެްސ އެކަމަނާ މި  ،ަނމޫނާއަކީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ހައިރާންވެތަނަށް އައިސް އެދެއްެކވި 

ކަމަާނއަށް ޖަާވބުދޭން ނުޖެހޭ ސުވާލުތަކަށް  ތަނުގައި ކޮންމެ ސުވާަލކަށް ޖަވާބުދެއްވާަފއި ަވޑަިއގެންނެވީ. އަނެއްކާ އެ

ޚިލާފު ވަޒީރުންތަކެްއ.  ނޑުމެންގެ ަވޒީުރން ވެސް އެއީ ވަރަށް ާއދަޔާ، އަޅުގަވެސް ޖަވާބުދެްއވި. އެހެންީވމާ

، މިއަުދ ވަރަްށ ޚިލާފު ައޅުގަނޑުމެން. އެހެންވީމާ ކުރިއާ  ،ލު، ތަންދޮރުދަންނަބިޤާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ަވޒީރުންނަކީ ކެރޭ

ކޮންމެ ސުވާލަކަްށ  މެންެގ ވަޒީރުންއަޅުގަނޑުމެންގެ ަވޒީރަކު މިތަނަށް އަންނާކަށެއް ޖެހިލުމެއް ނުވާނެ. އަުޅގަނޑު

ތަނަށް  މިކަހަލަ ބިލުތައް މި .ންވަސަށް ދަންނަވެސް އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީއަދި  ޖަވާބުދޭނެ. އެހެންވީމާ،

މި  ،ންކަން އަުރވަްނ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ޤީބޭކާރު ަވގުތުތަްއ ހޭދަކުރަން ނަހައްދަވާށޭ. ައޅުގަނޑު ޔަ އައިްސގެން

. ވެސް ހުރިހާ ކައުންސިލެއްގެ ހުރިހާ ގޮނޑިެއްއ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާނަން  ުނލާ ގޮސްބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓު

ޓަަކއި މި ކުރާ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން. ަކއުންސިލު އިންތިޚާބަށް ލުކައުންސި

. މި ބިލަކީ ސީދާ ކައުްނސިލު އިންތިޚާބަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަޖިލިސްތެރެއަކު ނުެޖހޭމި ައދި  ތައްޔާުރާވކަށްއިންތިޚާބަށް 

އަުޅގަނޑުމެން ސަލާމަތްވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން ވާނީ ނިމިދިަޔ  ންއިމެއް. މި ކަ އުޅޭ ރުވަންމެންބަރުންނަށް ކުރިމަތިކު

ކައުންސިލު ވެސް ހޯދާފަ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވެސް ކާިމޔާބުކޮށްފަ. އަދި ބޮޑުތަނުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ވެސް 

ވެސް ވަރަކަށް ން ކޮންމެނުނޑު ވެސް ބޭކާމިޔާބުކޮށްފަ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ދެން އަންނަ ކައުންިސލެއްަގއި އަުޅގަ

ންކަމެއް ނެްތ ޤީޒިޝަން އޮންނަން އިނގޭތޯ މިހެން ދެންނެވިޔަސް. އެކަމަުކ، ައޅުގަނޑަކަށް އެްއވެސް ޔައޮޕޮ

ލިބޭނެ ކަމެއް. ައޅުގަނުޑމެންގެ މަސައްކަތާ އެީކގަިއ އެކަން ކުެރވިދާނެ. ެއީއ ވެްސ  10އޮޕޮޒިޝަނަށް %

އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަެރއް މިހާރު  ،ދެން އަޅުގަނޑު އުފާވޭނޫން.  ޅު ކަމެއްނގަދިުއމަކީ ރަޒިޝަެނއް ވެސް ނެތިއޮޕޮ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން މަޑުމަޑުން އެަބފެނޭ. އެއީ އަުޅގަނޑު ކުރިމަތީގައި މި އިންނަވާ އާދަމް 

ތެޭރަގއި ހުރި އެންެމ ގެއޭ ތު  މި ަވގުގޮތުަގއި އޮޕަޒިަޝން ލީޑަރަކަށް އަދި މަރަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާޢުޝަރީފް 

އޮޮޕޒިޝަން  ،ށް ިއލްތިމާސްކުރަންރަނގަޅު ބޭފުޅާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަ

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ުވރެން ޒިންމާދާރުކޮށް ކަންކަން ކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ށްޓަކައި ިމއަވަރުގަަދކުރުމަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަޒީރުންނާ ސުާވލުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ަތޅުމުަގއި ދެކެވުނީމާ ައޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ

ގައި އަުޅގަނޑުމެން  3ވަނަ ޖަލްސާ. ޖޫން  21ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  19ރު މި ހިނގަނީ ސާފުކޮށްލާނަން. މިހާ

 ށްއިްއޒަތްތެރި ަވޒީރުންނަ 9އަުޅގަނޑުމެން  ތެރޭގައި ވީ ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަސް މި އްސުރެރައްޔިތުން މަޖިލިސް ފެށީ

ުސާވލެއް މިހާރު ވަނީ ަތޅުމަށް  5ތެެރއިން . ެއއީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސުާވލުތައް. ޭއގެވާނެއިސުވާލު ފޮނުވާފަ 

ަލއިގެްނ އެޖެންޑާއަށް  މެްނ ހަމަނޑުއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ައޅުގަވެްސ ސުވާުލ  4އޮތް  ކީގެނެސް ނިމިފަ. އަދި ބާ 

އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ  ،އެްއވެްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކުރިއަްށގެންދާނަން.

 ނޯންނާނެ.  އެއްސް ހުއްާޓފައެންމެ ސުވާލެއް ވެ ،ރައީސަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ ަވޒީަރކާ ސުވާލުކުރުުމގެ ުސވާލެއް

 

 ހުރި މަސައްކަތް  . ނުނިމި 7

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ހުރި މަސައްކަތަށް.  އަޅުގަނޑުމެން ދެން މަސައްަކތް މި ފަށަނީ ނުނިމި

ެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު  ،ފުރަތަމަ މި ފަށަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުނު -{7.1}

 ގެ އިރު އަޅުގަނޑުމެންޖަހާ 1 ،ލާނަންއި ދަންނަވަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. އަޅުގަނޑުރިހު  މަސައްކަތް. އެއީ ނުނިމި

މިހާރު މި  .ން އޮތީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ އައު ރިޕޯެޓއްޅެކޮމިޓީ މަސައްކަތް ފަށާނަން. އެ ކޮމިޓީ މަސަްއކަތް ހުށަހެ

 .މަސަްއކަތް ގެއެ ރިޕޯޓު  M19/ML/2019/03ހުރި މަސައްކަތް. ެއއީ  ފަށަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ނުނިމި

ހުންނެވިއްޔާ ފުުރޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވުްނ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކުއިަގންނަވާ ެއއްވެްސ ޑަ ދަްއކަން އެިދވަޅުވާހަކަފު

  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެދެން.

މޫދު ހާން މަޙްޖީމެންބަރު  ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ،ގަނޑުމެން މި ފަށަނީޅުދެން އަ -{7.2}

ރައިޓްސް  ިހއުމަން ،ދަށުން އުފައްާދފައިވާ އަސާީސގެނޫނު ޤާރިއްޔާގެ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަްށ ޤާޕްރީމް ކޯޓުން އެ ން އުފައްދާފައިާވ ސުނޫނުގެއަސާީސގެ ދަށުޤާހަމަ އެ ، ކޮމިޝަންގެ ބާރު

ރާރަށް ށް، މި ގަބަހުސަމި މި ގެންަދނީ.  ށްރާރުގެ ބަހުސް އަުޅގަނޑުެމން މިހާރު ކުރިއަގަ ޅާހުށަހަފަިއވާތީ ންނިގުޅަިއގެ

މިނެޓު. ައޅުގަނުޑ  56 އިަގޑިިއރާ 2އިރެއްހާއިރު ބަހުްސކޮށްފިން. އަދި ބާކީ އެަބއޮތް ގަޑި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދޮޅު

ނަާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް ގަންަވޑައި ދިމި ބަހުަސށް މިހާރު ބަހުސްކުރެްއވުމަށް އެ ،ލާނަންއިދަންނަވަ

ިމއަދުގެ ވޯޓަށް  M19/ML/2019/03  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ އެދިަވޑަިއގެންނެވުން އެދެން.

ާރގެ ިއއްޒަތްެތިރ އިން. އަދި ހިންނަވަރު ދާހަކަ ދަންނަވާލަވާ  ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ނިމިފައިވާ
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އިްއޒަތްތެިރ ެއްއވެސް ަވގުތު ބަހުްސކުރެްއވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންފަިއވާ  މޫދުގެ ގަރާރަށް މިމެންބަރު ޖީހާން މަޙް

  ؛ނެތީމާ ައޅުގަނޑުމެން މި ފަށަނީމެންބަރަކު ވަޑަިއގެން

 2010/8ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ފައިވާ ވާމް ހުށަހަޅުއްގެތި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިނދަ -{7.3}

ްށ ( އަމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިުކރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން )

. ފަިއވާނީެރއްހާއިރު ބަހުސްކޮށްަބހުސް. މި ބިލަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދޮޅުގަޑިއިބިލުގެ ަނއުމުގެ ގެއިޞްލާޙު

ސިުކންތު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިންސުރެން މިދިޔަ  59މިނެޓާއި  29 އި ގަިޑއިރާ 2ތް ބަކީ އެބައޮ

ގެންދާނަން. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ހަފުތާއްސުރެން އެދިވަޑަިއަގންނަވާފައިވާ ޯއޑަރުން އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުދެމުން

 ދު.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީ

 

 ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:ާރގެ މެންބައިފާރު ދާއުނގޫ

 ތް މާލީ އިނާޔަފޯރުކޮށްދޭ ތްތަކަށް ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާ`. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނުކު

ގަންނަވާ އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ޭބފުޅާ ނިސްބަތްވެަވޑަ ދާއިާރގެ  ޓަކައި ދަނގެތީހަމައެކަނި އަދަދު ބޮޑުކޮށްެލްއވުމަށް

ިއ އަދި ެއއްވެސް ވަރަަކށް ދިރާސާއެއް ނުހައްަދވަ އި،މަޝްވަރާުނކުރަްއވަ ވެސް ޕާޓީގެ ޕީ.ޖީ. މެންބަރުންނާ 

ހަމައެކަނި ބަެއއް  އި،މަޝްވަރާ ނުހޯއްދަވަ  ،އްވެސް ވަރަކަށް ބައްދަލުކޮށްއެ  ލާތަކާޢާއިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ލެްއވުމަށް މި ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުްއވުމަކީ ވަރަށް އިގައި ެހޑްލައިނެްއ ަހއްދަވަ ހުނޫ ބޭފުޅުން އެ ފާހަަގކުރަްއވާެހން

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  .ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ެވސް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

މަލާމާތް ރައްދުވާ ބައެްއގެ  ،ކޮށްެލވިފައި ބާކީ ،އެކަހެރިކުރެވިފައި ން މުޖުތަމަޢު މުޅިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން 

މީހުންގެ ލަޤަބުތައް  ،ނަންއެަތއް ހާސް އަހަރެއް. އަޅުގަނޑުމެން މީހުންގެ ނަން ،ގޮތުަގއި ުއޅޭތާ އެތައް ސަޭތކަ

މަނު. ންއުޅުނިން މީހާގެ ހުންނަ އައިބުތަާކއި ނުކުޅެދުންތެރިަކމާ ގުޅުވާފަ. ކޮރު، ކަނު، ީބރު، ސޭކު، މޮޔަ، މައި ކިޔަ

ރަސްކަްނކުރެްއިވ ރަސްރަސްކަލުންނަށް ެވސް ރާއްޖޭގެ  !ބައްލަވާ ވަރުނެދޭތެރޭގަިއ ހިތާ އާދަިއގެ މީހަކާ

މިސާލަކަށް. މިހެން އެތަްއ  އިންބަންޑާރަނިސްބަތްކޮށް އަުޅވާފައި ނަންިކޔުްއާވފައި ހުރީ ކޮރުކަމަށް ނުކުޅެދުންތެރި

 ާނޔަތެއް އި އި،ހިރާއްޖޭގައި ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަޅާލަވެށް ދިސަތޭކަ އަހަރެއް ވެފައި ޮއއްާވ އަލަ

ުރވެރިކަާމ ޚު. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ފަންކޮށްދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީއެހީތެރިެވވޭނެ ިނޒާމެއް ރާއްޖޭަގއި އަލަްށ ތަޢާރަފު ،ދީ

އިމުކޮްށ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ޤާ އްއިރާދަކުެރވިްއޔާ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެ ،އެކީ ދަންނަވަން

ން. އަދި ެއ ެލވޭނެ ނިޒާެމއް ތަޢާރަފުކުރީ އެމް.ީޑ.ޕީއިފަރާތްތަކަކަށް ވެްސ އަދި ުދވަްސވީ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އަޅަ

. ންޕީ..ޑީފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް ރަނގަޅު ގޮތްގޮްތ ހޯދައިޭދނީ ވެސް ހަމަ އެމް ްނ. އަދި އެދަމަހައްޓާނީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ

 ،ހިނގާ ދައުރަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ހުށަހެޅި ޖަޒީރާ ރާއްޖޭ މެނިފެސްޓޯގައި އޮންނަނީ މި ންއެމް.ޑީ.ޕީ
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ޮކންމެ މީހަކީ ގަރުބަގަތީއްސުެރ ނެތިދިޔުމަށް ދާންދެން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރި ނިޒާމުގެ 

ފަރުވާ ހޯދައިދޭނެ  އި،ާހލުބަލަ އި،ޑީ.ީޕގެ ޖަޒީރާ ރާއްޭޖގައި ިދވެހިންނަށް އަޅާލަ.ންނާނެ މީހެކޭ. އެމްހިޔާދޮށުގައި ދެމިހު

ޅަފަތުގެ ނާޒުުކ  ،އޭނާގެ ހަޔާތް ފެށި .ދުނިޔެއަށް އުފަންވުުމގެ ކުީރއްސުރެ ދައުލަތުން އެހީތެރިވާން ފަށާނޭ

މުސްކުިޅެވ  ،ދުަވސްވެ  އި، ފަށައްއުޅުމެދިރި ،ބޮުޑވެ ތަސަްއރަފު ފުދި ިއ،އަޅައުމުރުފުރައިން ގޮސް ފުާރަވރަށް 

. އަުޅގަނޑުމެން ނޭއިދޭއޭާނގެ ނުތަނަަވސް ކަމަށް ުލޔެްއ ހޯދަ ،ވެސް ޭއނާގެ ހާލުއަހުވާުލ ބަލާނޭ މަރުދުވަހަށް ދާންދެން

 ދައްކަނީ ޮބޑު އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަުމގެ ދައްކަނީ. މި ނޫން މި ފައިސާައކުން ހަމައެކަނި ކަްނކަން މިނާ ވާހަކަެއއް

ޒާމެއްގެ ތެެރއިން އެހީތެރިވާ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ބިލުތަކުގެ ހަމައެަކނި ނަންބަރުން ވެސް މި ނި

ަވނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އަލަށް  2010އިނގޭތޯ.  ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭވެސް  ގާނޫނުތަކުގެ ހަމަެއކަނި ނަންބަރުން

ގަިއ 2009/7 ،ގައި  2009ން. އެމް.ޑީ.ޕީ ދިނުމުގެ ާގނޫނެއް ފާސްކުރީ ނާޔަތްއިހުންނަ ފަރާތްތަކަށް  ންނުކުޅެދުންތެރިކަ

 2011/15ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް،  ކޮށްފަ.ން ތަޢާރަފުއޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ މުސްކުޅިންނަށް ޕެންޝަނެއް ފޯރުކޮށްދިނުން މި

އެކީ ދަންނަވަްނ އާއެ. އަދި ހަމަންއިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމެއް ތަޢާރަފުކޮށްދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީ

 ވަގުތު ޓަކައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް ހަމަ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަންަކން ކޮށްދިނުމަށް

 2011/10 ،ވެސް ޓަކަިއ ފައިާސ ހޯދާނެ ގޮތްބޭުފޅާއެއް. ދަންނަވާލަން މިކަންަކން ކުރުމަށް ވެސް ހާޒިުރވެ ނެްތ އެ

 ން ތަޢާރަފުކުރިެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ ނެގުން. ިމއީިވޔަފާރި ފަިއދާއިން ޓެކްސް 2001/5ކްސް ނެގުން. ޓެ ޚިދުމަތުން އިދަލާމު

ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ފުރަތަމަ  ކުރާ ބަެއއް . އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ހަމަ ކަމަކަށް ކަމެއްކަންންކަ

ެއއަްށ  ،މީހުންގެ ހުރި ތަުކލީފުތައް ދެނެގަނެގެން   އެ ންވާހަކަދަްއކަިއގެ އިލާތަކާޢާ ،ރައްޔިތުން ގާތަށް ހިނަގއިެގން

 ކުާރ ބަެއއް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުކާރު މިހާރުވެސް ދާދި ދިނުމަށް ޓަކައި ަމސައްކަތްލުއި ހޯދައި

ހަމައެކަނި މެންޓަލް ހެލްތު  ށްހުރި ފަރާތްތަކަފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވނީ އިޢުލާނުކުރަްއވާފައި ނުކުެޅދުންތެރިކަން 

. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާސަންދަ އަދި އެްނސްޕާގައި ުނކުޅެދުންތެރިކަްނ އިމުކުރަްއވާފަޤާސެންޓަރެއް މިހާރުވެސް ވަނީ 

ކުޅެދުންތެރިކަްނ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނުއިމުކުރެވިފަޤާވަނީ ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކައުންޓަރުތައް މިހާރު 

ސަރުކާރުން އެ ގެންަދވަނީ މަސައްކަތް ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީެމއް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ  ނަހުން

ޓަކައި މަަސއްކަތެްއ ކުރަްއވަމުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންނަ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާިރުކރުމަށް

ކުރަްއވަމުން. ިއއްޒަތްތެިރ  ގެ މަަސއްކަތް މި ސަުރކާރުން ދަނީމުލުިއ ލޯނު ފޯރުކޮށްދިނު ކުރުމަށް ޓަކަިއ ޚާއްޞަ 

މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުން ދަނީ  ގެރައީސް، ވަޒީާފގެ ޚާއްަޞ ކޯޓާއެއް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމު

މަސަްއކަތް ދަނީ  ފަރާތްތަކަްށ ފެއްޓުމުގެ  ިރހެބްލިޓޭޝަން އެ ޑްކުރަްއވަމުން. ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، ކޮމިޔުނިޓީ ޭބސް

ސަރުކާރުން ކުރަމުން. މުޅި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަދި ދުވަސްީވ  މި

މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުްނ ދަނީ ކުރަމުން. ހަމަ އެހެން ތިބެލާފައި އަދަދުތަކެްއ  މުގެ ލުވެސް އަޅާފަރާތްތަކަށް 
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ފުރައްސާރަުކާރ  ށްދުވަްސވީ ފަރާތްތަކަ ،ލައިގެން ާޚއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްހާއަދަދުތަކެްއ ޖަ ،ޖަހާލައިގެން

 ވެސް  . އަދި މިހާރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަީކ އެހާ ގަމާރު ބައެއްޫނން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ފަދައިން ކަންކުރާ ބައެއް

ނުވާ އެބަ އެނގޭ. ހަމަ ދުވަސްވީ މީހުންގެ ވާރަނގަޅަށް މި  މާ ނަށް. ައޅުގަނޑމެންެގ ރައްޔިތުންނޫން އެއީކީ

މީހުންގެ  އެ ،ނޫން ރާއްޖޭގެ ދުވަްސވީ މީހުން ބޭނުމެއް މި  .މައްސަލަިއގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 އްވެސް ދަރަންޏެ އްހާހުގެ ލުއި ލޯނެ، ފަނަރަ ލޯނެއްލުއި މާމަ ދަރިން ކުޑަމިނުން  ،މީހުންގެ ކާފަ ދަރިން އެ ،ދަރިން

 ބޭފުޅުން ބޭނުމެއްނުޭވ އެބޭފުޅުންގެ ނަމުަގއި މި ދައުލަތް ދަރުވާލަިއގެން އެ  . އެއްނަާގކަށެ ންޅަިއގެއަ  ބޮލުގައި

 ،އެީކގައި  ލޯތްބާ ،ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ ކުލުނުވެރި ނިޒާމެއް އޭގެ ބަދަލުަގއި އެ .ނާޔަތް ބޮޑުކުާރަކށެއްއިބޭފުޅުންގެ 

ެއ ނިޒާމު އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ  .މުޖުތަމަޢުގަިއ އުެޅވޭނެ ިނޒާމެއްމާ އެީކގައި ރާިއޙުތި ،ޝަރަފުވެރިކަމާ އެީކގައި 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ން. ވަަރށްއިމުކުރާނީ އެމް.ޑީ.ޕީޤާ

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 .ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަފުށީގެ

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މްޡިނާ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ދަނގެތިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މި ގެންނަ  އަށް 2010/8 ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމެްއ ދޭ ބިލަށް

ންނަވާނީ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު އެްއެވސް ގޮތަކަްށ ބަލަިއގަންނަ ިއޞްލާޙެއް ނޫންކަމުަގއި ދަންަނވަން. ައޅުގަނޑު ދަ

އާއި އަދި މިއަހަރުގެ ަރއްޔިތުްނގެ ން މިދިޔަ އަހަރު ވެރިކަމަށް ައއިއިރު ގެްނގުުޅނު ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯއެމް.ޑީ.ޕީ

ދާއިރު ާޚއްޞަ އެހީއަްށ ލިބިގެން ށްެގ ޙަޤީޤީ މަންފާ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަނަވާަރއިޚާބުަގއި އެެޖންޑާ ތިމަޖިލީހުގެ އިން

މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ނަފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާަސތުތަކެއް ކަނަޑއަަޅއިގެން އެ ބޭނުންވާ 

ައއީ ޭއގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން  ކަނަޑއަަޅއިގެން މި ތައް ސިާޔަސތުންސިޔާސަތުތައް ަރއްޔިތު މީހާ ކައިީރގައި އަހަިއގެ

ހަމައެކަނި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި  .ކަށްރައްޔިތުްނނަށް ލިބިގެންދާނެ ގޮތަ އިދިވެހި އެންމެހަ

 ނުދާ  މި ސަރުކާރު ވެގެންށްއެހެން މީހުންނަށް އެހީ ނުލިބޭ ގޮތަކަްށ ބައްޓަންެވގެންދާ ސަުރކާރަކަ  ،އިއެހީތަކެއް ދީފަ 

މުަގއި ކޮބައިތޯ ޚާއްަޞ ައއީ. އަުޅގަނުޑމެން މި ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއެޅު ގޮތަކަށް ސިޔާސަތުަތއް ކަނަޑއަޅަިއގެން މި

ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ަކންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާަފިއ ސިޔާސަތުތަްއ ެއކަށައެޅީ.  އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަްށ އެންމެ

ނޫނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހަމައެކަނި  ،ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ،ންނަވާނީދައަޅުގަނޑު 

ނެތޭ. ދެންމެގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާެގ  ތްތަެކއް ދީެގން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ޙައްލުކުރެޭވކަށްާނޔަ އިފައިސާގެ
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ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނވާ  ،ިސޔާސަތުތައް  މި ސަރުކާރުގެ ފިމެންބަރު ވަޙީދު ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ދަންނަވައި

އިބްރާހީމް  ، ފުރުޞަތުތައް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހުރި ،އަޅާލުމަށް މީހުންނަށް

އެޖެންޑާތަެކްއ  ،އްރާމުތަގުގެ ވެރިކަމުަގއި ޚާއްަޞ އެީހއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ތަފާތު އެތަކެއް ްޕރޮމުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ރަތަމަ ފު . އެންމެކުރިއަްށދާނެ ކަމަށްއެކަން އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް އެގޮތަށް  .ރޭވި ކުިރއަށް އެބަ ހިނގާ ަކމަށް

ެވސް  ައއިސް ފެިށ ސިލްސިލާ މަސައްކަތްތަުކެގ ތެރޭގައި މި ބިލު މަށްވެރިކަ ވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ 2008

ން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އޭރުގެ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ .ފާސްވެގެންިދޔައީ އިހަށް އައިސްފަލީފަރުމާވެގެން މަޖި

މިތާނގައި ވާަހކަދެއްކި ގޮތަށް އުމުރުން ދޮށީ ފުރައިގެ މީހުންނަށް ވެސް  ކުރީަގއި ؛އަދި ހަމަ އުމުރުން އި،މީހުންނާ

 ގެ ގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީ  2008 ފާްސވެގެންދިަޔއީ ،ކުެރވިންަބއްޓަ ،ކުރެވިމި ބިލުތައް ފަރުމާ ،ދެެނގަނެ ބޭނުންވާ އެހީތައް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ،ދަނީ ން ައބަދުވެސް ަވކާލާތުކުރަމުން މިަވނަ އަހަރުގައި. އެމް.ޑީ.ޕީ 2010 ދެ،އާ ،ވެރިކަމުަގއި

، ހެްނވީމާއެ ސައްކަތް.މަ ގޮތުަގއި ކަަށވަރުކޮށްދެވޭތޯ ކުރަމުންދާ އެންމެ ފުރިހަމައޭގެ ްއ ތަ ޤުއްޙަ އިބޭނުންވާ އެންމެހަ

މު ންަކިއ މިފަދަ ބިލުތައް މަޖިލީހަށް ގެނެސް މަޖިލީހުގެ މުހިޓަންފާއެއް ެނގުމަށްިސާޔސީ މަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

 19 ކުރާ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނުޑމެން ހުއްޓަން އެބަޖެހެއޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ އް ނަގާލުމަށް މިތަ ވަގުތު

، މާރީތީއޭ. އެހެްނވީލުކުގަބޫ ށްބަްސ ބުނީ ެއއީ ދިވެހިން އެކަްނ ެއގޮތަން އެއަްށ އާނނު ން ބޮޑުތަތުގެން ަރއްޔިހިފައި

ހަށް މިއަންނަ މިކަހަލަ އެއްވެސް ދިރާާސއެްއ މަޖިލީ ްއވާގައި އޮއަޅުގަނޑުމެން ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ކުރިމަތީ

ަގިއ މުއެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަ ންއިގެން ކުިރއަށްދާްނޑާއާ ޖެއެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ، މިއަންނަ ބިލުތައް ހުއްޓުވައި ތިނެ

 ރިޔާސަތަށް ދަންަނވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެިރ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު. ތްދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުންދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެ

ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދަނގެިތ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެ ،ހަޅުްއވައިެދއްވި ށަިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި ބިލު ހުޝުކުރިއްާޔ 

ންބަރުން މެމު އަޅުގަނޑުމެން އާއް ،ބޮޑަށް ސާފުވީ ނާޡިމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަުޅގަނޑަށް މި ބިލުން މާ

ކާރު އަށް ސަރުޔާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ،. ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އޮވެ ކިޔާ ލަވަޔަށް އިތުރު އާޯރކަމެއް މި ގެނެސްދިނީ މި

މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް އެކަން މި މި ކުރާ ކަންތައްތައް މިހާރު މި އަންނަނީ  ހިތާ ދަގޫކުުރވާނަމޭނގަން އުންހި

ސާފުވީސް  އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޔަޤީންކޮށް ،ނަމަ  ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮްށ ހިންގަވާދަމުވާވަރަށް ތިލަވަމުން. ިމފަހުފަ

އި މިކަމުގަ  ުގޅުންހުރި ވުޒާރާަތކަށް ެއކު މިކަމާއް ހިންގީްސކަން. އަދި ެއއާަގއި ަމޝްވަރާތަކެ ކަމުެވސް މި ސަރުކާރާ
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ތަން  ކުެރވެން ހުރި މަސައްކަތްަތއް ކުރި  ވަން ލުއޮޅުންފި މިަކން މިއީ ކުެރވިދާނެ ކަެމއްތޯ  ،ރި ކަންބޮޑުވުންތަާކއިހު

އޮތީ ސަރުކާރަށް  ތުަގއި ފެނުނީސް. މި ބޭބޭފުޅުންގެ އަމާޒު މިއަދު ހުއްިޓފައި މިހަގީގައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ފުޅުން ގަިއ އަބަދުވެސް މި ބޭބޭޔަތުަގިއ އޭގެ ހަތިޔާރެްއގެ ގޮތު ޖެއްސުންކުރުމުގެ ނި ށް ޖެއްސުންކުރަން. ސަރުކާރަ

އަދި މިގޮތަށް ިތއްެބިވ  ،ޚާއްަޞ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ބޭބޭފުޅުން ،ންކުރައްވާ ިނކަމެތި ރަްއޔިތުންނުބޭ

މިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން  ތަން ގެންދާތްތައް މިގޮތަށް ބޭނުންކުރައްވަމުންނާޔަތްތަެކއް ދެއްވަން ނިންމަވާފައި ތިބި ފަރާއި

ުރވާލަިއގެން އަސިޔާސީ ގޮތުން އަވަސް  ،ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަންއަ އެގޮތުން  ފެނުނު.ށްވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަ

ތަކެްއ ފާތްތަކަށް ވަޒީ ބޭނުންާވ ފަރާށްފުނިތަކުން ޚާއްޞަ އެހީއަންދައުލަތުގެ ުވޒާރާތަކުންނާިއ އަދި ކު

 ނާކަށް ނޫންބު ކަމަީކ ގޯސްކަެމކޭ ތަން ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނުނު. އެ ޔަދި ގެންޖަްއސައިހަމަ ންލަިއގެވާއަވަްސއަރު 

ތި ގެންދިއުމުގެ ނެއް މެރޭވުންެތރިކަ ،އް މެނީ. އެކަން އެްއވެސް އިންތިޒާފައަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ހި

ދަނީ  ެއ ކުންފުނިތަކުން މި ތަެކއްލަށް އެތަްއ އިތުރު މައްސަނަމިއަދު އެ ވަޒީާފތަކަށް ދާ ކުދިން ،ސަބަބުން

ކުދިންނަށް އިތުރު  މުން އެރުހަމައެކަނި ަވޒީފާތަކަށް ނެ ،އިމުނުކޮށް ޤާ ހަމައެއް  ،ކުރިމަތިވަމުން. އެްއވެސް ުއސޫލެއް

އަށް އަރަމުން. ރުޚީސުގެ ފަލަ ކުދަނީ ޚަބަރުތަ ތައް މިއަދު މިތައް ކުރިމަިތވާ ޚަބަރުފުރައްސާރަާއއި އިތުރު އުނަދގޫ

 ،މުގެ ބަދަލުގައި ިމ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތާއި ރުތްތައް ބޭނުންކު، ައޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ގޮތުން މިފަދަ ފަރާއެހެންވީމާ

 ިމކަމަށް ހެޔޮ ނިޔަެތއް އީން އެގުކަްނކަން ހިން މި ،އިދައި މަްޝވަރާ ހޯ ޔާ ކުގެ ލަފަތަޝާމިލުވާ ފަާރތްއި މި ކަންކަމުގަ 

ގަިއ  19ންޑާ ޖެ، އަުޅަގނޑުމެން އެހެންވީމާއެއި އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރަން. ގަކަމު އްސް ކުރާެނ ކަމެަގއިމުވެ  ،ނަމަ އޮތް

ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެްސ  ދަނގެތީ ،، އަުޅގަނުޑ ވަރަްށ އާދޭހާެއކު އެދެންައށްއޮތް ކަންކަްނ ތި ބޭފުޅާ މި

އައުމުން ތި ން އިންތިޒާމުެވ ހަމަޖެހިގެ ންކަމަށް. އެ ކަންލެްއވު އިއޮތް މަިއަގނޑު ކަންކަން ބައްަލވަ  އިގަ 19ންޑާ ޖެއެ

 ،ދަނީ ފަހަރަކު ކަެމއް ންނަނީ ަޙއްލު ލިބިގެން. އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަ ަރއްާވ ކަްނކަމަށް ވެްސ މިކުފާހަގަ ތި ޅާފުބޭ

ރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެ ކުރަން މަސައްކަތްުކރަމުން. އިޒުގެ ދަށުން އޮތް ކަންތައްތަްއ ތަންފީ 19ފަހަރަކު ކަމެއް އެޖެންޑާ 

 ކަންކަން ންއެހެނިހެ ،ނާޔަތުގެ އިުތރުންއިފަރާތްތަކަށް  ވާދިަޔއިމާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންޒުވެކަންކަން ތަންފީ

ތްތަކަށް އެބައޮތް ކުދިންަނށް އެ ފަރާ ވަރު ކަންތައްަތއް އެމު ބައިންނާޔަތަށްވުރެ މިއަދު ވެސް މުހިއިހަމަޖެހިގެންދާނެ. 

 ހާހަށް ބަދަލުކުރިކަމުގައި  ހަދި ހާހުން  ފަސްއަދި ދިއުމަކީ ޖައްސަންޖެހޭ. ނަމަވެސް، ިމއަދު ހަމަނުޖެހިދާ ދައުލަތުން ހަމަ

މި  ދެނީ، އަޅުގަނޑުމެން އެބުރަ ފިލަިއގެންދާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ، އެވިޔަސް ވެސް އެ ކަންކަުމގެ ސަބަބުން

ޅު ޙައްލު ގެނައުމަށް ރަނގަ ބޭނުންވާ ،ޖެހޭގެންނަންމިކަމަށް  ،ށްކޮދިރާސާ ،ބަލައި އި،ކަން ހޯދަންކަ

އަްށ އެރުމުގެ ބަދަލުގައި އަދި ޚީްއކަތްތަކެއް ކުެރްއވުމަށް. ނޫސްތަކުގެ ފަލަ  ސުރުސައިޚުލާޞްތެރިކަމާެއކު މަ

ސަރުކާރަށް އުނަދގޫާވ ގޮަތށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ބަަދލުގަިއ އަދި ކުރިއަްށ އޮްތ ކައުންސިުލ އިންތިޚާބަްށ 

ކޮެޅްއ ންތަ ،ގައި ލު ދަބަން ހިްނގުމުގެ ކަށް މިކަހަލަ ކަންޅައަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ސަރުކާރާ ެދކޮ ިއ،ކުރާނަމޭ ހިތަދަގޫއުނ
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ގެންދިއުމަީކ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮަޑްށ ށް އެުކ ކަންަކން ކުރިއަތަްނކޮޅެްއ ޒިންމާދާރުކަމާ ،ރޭވުންތެރިކަމާެއކު

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށް ށްއެދުމެއް. ެދއްވި ފުރުޞަތަ އެދޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހާއިރު ފަށާނީ  1މިހާރުގެ މެދުކަނޑާުލމަށްފަހު  ،ޖަހާއިރު 1އަުޅގަނޑުމެން ދެން ިރ މެންބަރު. ތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ކާވެްސ މި ބިލުގެ ގެ ރިޕޯަޓާކއެކު. ެއއަށްފަހު އަުޅގަނޑުެމން އަނެއް ޓީލިއްޔަތު ކޮމިމާ ،ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުެގ މަސައްކަތުން 

 ބަހުސަށް އަންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 {ށްއަ 13:03އިްނ  12:30 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (އީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސްރަ ގެހުމަޖިލީތުންގެ ރައްޔި ؛ވީނެންއި ތުގައިސަޔާރި)

 

 ކަންކަން.  ހުށަހަޅާން ތަކުކޮމިޓީ  .8

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ނެވި އައިޓަމަކީންިއން. މި ދެ 8.1އަުޅގަނޑުމެން މެންދުރަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ފަަށނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް `. 

ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަެއއް އޮޑިޓް  މާލިއްޔަތުން ށުއްާދގެ ދަ ވަނަ މާ 98ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މިފަހަރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް 

  ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ތުމާލިއްޔަ ،މި ރިޕޯޓް  M19/ML/2019/5ރިޯޕޓް. އެއީ  ޓްނިންމަވާފައިވަނީ ޮއޑި

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފަށް ދަންނަވަން.  ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ވިލުފުށީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލުފުށީ

ތަކުގެ ތެރެއިްނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުމާލިްއޔަތު ޮކމިޓީން ދިރާސާކޮށް  ތެިރ ަރއީސް. އާދެ!ތްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 98ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ،  M19/ML/2019/5ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ،އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހުށަހަޅަނީ

އެްއ ޮއޑިޓް ރިޯޕޓުތައް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ބަ ށް ހުަށހެޅިފައިވާ އަލިއްޔަތު ކޮމިޓީ މާވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ެގ ދަުށން 

މާއްާދގެ )ޅ( ގަިއވާ  ވަނ98ަ ،ގ2010ެ ދުއިރިޕޯޓް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ  ނިންމެވި ޮގތުގެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ،ސާކުރުމާއި ރާއެިކއެކި ރިޕޯޓުތައް ދި މާިލއްޔަތު ކޮިމޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ތެޭރގަިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ،ންގޮތުގެ މަތީ

މި  ،ބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އެްނގުްނ ހިމެނެއޭ. އެގޮތުން ފާހަަގކޮށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ަތއްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
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ރިޕޯޓަކީ މިހާތަނަށް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ަބެއއް ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުަތއް މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި 

އާދެ! މާލިއްޔަުތ ކޮމިީޓަގިއ ޖަދުަވލްތަކަކީ މި ރިޕޯުޓގެ ބަެއކޭ. ގެ ރިޕޯޓޭ. މި ރިޕޯޓުގަިއ ހިމެނިފައިވާ ތު ނިންމެވި ގޮ

ކުރެްއވިއިރު މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ މި މައްސަލަ ދިރާސާ .ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން

ދާއިރާގެ މެންބަރު  ފުށީތިމަރަ -2މުޤައްރިރު.  ؛އްމަދު ނާޝިޒްޙަކިނބިޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު -1 ؛މެންބަރުންނަކީ

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ  -4މަރަދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  -3މުޤައްރިުރގެ ނައިބު.  ؛ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު

ރާގެ މެންބަރު އިކޮމަންޑޫ ދާ -6ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.  -5. މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

هللا. ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު -8. ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުވިލު -7ޙުސައިން ވަޙީދު. 

ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު  -10ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް.  -9

ލް ޟުފެލިދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ -12ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.  އޭދަފުށީ -11ލަޠީފް. އްޢަބްދު

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން  -14މިރު. ޢާ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  -13ރަޝީދު. 

 މި ކުރެްއވި ލިޔުންތައް. މަށް ރިޢާަޔތްވުކުރެއްކޮމިޓީަގއި މައްަސލަ ދިރާސާ .މުޙައްމަދު ލަޠީފް. ކޮމިޓީގެ މައްސަލަ

 ،M19/ML-SUB/2019/02ރިޕޯޓު ނަންބަރު  ކުރަްއވާފައި ވަނީ ކުރެްއވުމަްށ ރިޢާޔަތްމައްސަލަ ދިރާސާ

ގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ވަނަ މާްއދާގެ )ޅ( 98ގެ 2010ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ހަވާލުކުެރވިފަިއވާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަްއ  އާމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ ޑީ ،ތެރެއިން އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަުކގެ

ިއސްެވ ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ ރިޕޯޓުަގިއ ހިމެނޭ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުެގ  ،ޮގތުގެ ރިޕޯޓޭ. އެގޮތުން ކުރަްއވައި ނިންމެވިދިރާސާ

އާދެ!  .ވަނީއޭއެ  އޮޑިުޓ ރިޕޯޓުތަުކގެ ލިްސޓު ތިރީގައި ަފއިވާވާކުރަްއވައި ނިންމަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާ ،ތެރެއިން

 ،އިންހޭންސިންގ ެއޑިުއކޭަޝން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ،އެއީ އޮީތ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފަ.  އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މި 10މި 

ލެންްސ ޔަވަ ޝިޭއޓިވް އެންޑްން އިނީއަޭއޝި ސައުތު -2ވަނަ ައހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު.  2015 ގެ(އީ.ޑީ.ޕީ)

މޯލްޑިވްސް  ސިންގ ފޯއެޑިޝަނަލް ފައިނޭން -3އަހަުރގެ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު.  2015 ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްޓް ޗިލްރަންއިންއެގެ 

 ޮއކްޓޯބަރު 16އިން  2016ޖަަނވަރީ  1ގެ (އެފް.އޭއެމް.އީ.އެްމ.ޕީ.)ރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް، އެންަވޔަ

ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރަިއވެޓް  ލަރޭޓިންގއެްކސެ -4ގެ މާލީ އޮޑިޓު ރިޯޕޓު. ތުގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މުއްދ2016ަ

ކްލައިމެްޓ  -5ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު.  2016ބަލް އެނަރޖީ އެްކސްޕެއަރގެ ޔުރެނި އިންއިންވެސްޓްމެންޓް 

އައުޓަރ  ންގރރިޕްރިޕެއަ -6ވަނަ އަހަރުެގ މާލީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު.  2016 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެޑަޕްޓޭޝަން ޗޭންޖް

 -7ވަނަ އަަހރުގެ މާލީ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު.  2016ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެނަރޖީ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ސަސްެޓއިަނބަލް  އައިލެންޑްްސ ފޯ

 -8ވަނަ ައހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު.  2016ގެ (ޑީ.ޕީއީ.އީ.) އެންހޭންސިންގ އެިޑއުޭކޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

 -9ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު.  2017ރސަސް ިޑވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސޯރިފިޝަރީޒް ސަސްޓެއިނަބަލް 

 ވަނަ އަހަރުގެ 2017 ސަސްެޓއިނަބަްލ އެނަރޖީ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ޕްޮރޖެކްޓު ފޯ ސްއައުޓަރ ައިއލޭންޑް ޕްރިޕެއަރރިންގ
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އާދެ! ުރގެ މާލީ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ. ހަވަނަ އަ 2017 ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަްނ ޕްރޮޖެކްޓު -10މާލީ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ. 

މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތކުެގ ވި ގޮތް. އް ގެންދެކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށް 

ވަނަ  4ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވުނު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ  2019ޖޫން  18ހަލުވިކުރުމަށް ޓަަކއި  ންމުންމަސައްކަތްތައް ނި

ެއގޮތުން ސަބް  .ެއ ަސބް ކޮމިޓީތަކަށް މަސަްއކަތް ަހވާލުކުެރވުނޭ ،ލައި އިސަބް ކޮިމޓީއެްއ އެކުަލވަ  5މުަގއި ވުބައްދަލު

މުޤައްރިރު. އޭދަފުށީ  ،ޢަފީފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ މެންބަރުންނަކީ؛ ވިލުފުޑީ ކޮމިޓީ

ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު. ސަްބ  -3އްރިރުގެ ނައިބު. ޤަދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، މު

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ސަބް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު  ،ހަވާލުކުެރއްވި ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުގެ މަސަްއކަްތ ނިންމައި އާކޮމިޓީ ޑީ

ސަބް ކޮމިޓީެގ  .އިްއދަލުވުމުގަބަ ވަނަ 7މި ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ ، ގައި ޭބއްވުނު  2019ޖޫން  26ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

ރިޕޯޓުގައި ަދއުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގާނޫނާއި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިްނވަރާ މެދު އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަުކގަިއ 

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފައިނޭންޝަލް  -އްަތއް ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރައްވާަފއިޭވ. )ހ(އަންނަނިވި ކަންތަ

ބޭނުންކުެރއްވުމަށް ކަނަޑއަުޅްއވާފަިއވާ  ވަނީ އެ ފަންޑުބޭނުންކޮށްފައި  މެންުޓގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަންޑުރީއެގް

ގުޅޭ ސްޕެޝަލް އެަކއުންޓުގެ މުާޢމަލާތްތަކުގެ ފައިނޭންޝަލް  ޕްރޮޖެކްޓާ -. )ށ(އެްއގޮތަށް ކަަމށް މަޤްޞަދުތަކާ

 ،ޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެަކއުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ރނޭވަނީ އިންޓަސްޓޭޓްމެންޓް ތައްޔާރުކުރަްއވާފައި 

ންކަށް ބޭ ވޯލްޑު -)ނ(. ެއއްގޮތަށް ަކމަށް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަްނޑަރ ދި ކޭސް ބޭސިސް އޮފް އެަކއުންޓިންގއާ

ގްރީމެންުޓަގިއ އެފައިނޭންސިންގ  ވްވަނީ ޕްރޮޖެކްޓިފައި ހުށަހަޅުއްވާ ތައްރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައި ފައިނޭންޝަލް މަނިޓަރީ

ރަދުތަކުގެ ޚަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަދުތަކުެގ ތެރެއިން ރީއެމްބަރސްޚަކޮށްފަިއވާ ، ފަިއވާ ގޮތަށް ކަަމށާއިށްބަޔާންކޮ

ތަކުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ވޯްލްޑ ޚިދުމަތްޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަކެްއޗާއި ، އަދި ބަލަހައްޓާފައިާވކަން ލިޔެކިޔުންތައް ރަނަގޅަށް

ހަވާލުކުރައްވާަފއިވާ ޮއޑިުޓ  އާ އެްއގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް. ސަބް ކޮމިޓީ ޑީ ތަކާޓް ގައިޑްަލއިންންބޭންކް ޕްރޮކިއުމެ

ގައި ޭބްއވުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުެގ  2019ޖޫން  25 ނިންމާފައިވަނީ، ރިޕޯޓުތަކުގެ މަަސއްކަތް ސަްބ ކޮމިޓީން

ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ސަބް ކޮމިީޓ  7އްޔަތު ކޮމިޓީގެ މި އަހަުރގެ ލިމާކޮމިީޓގެ ނިންމުން. ދެވަނަ ބައްދަލުވުުމގަޭއ. 

 ،މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު މެދު ކުރައްަވިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާހަވާލުކުެރވިފަިއވާ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާ އާޑީ

ިތއްބެިވ  ވަަޑއިގެންޒިރުވެ ހާ ަވގުތު  ކުރެވިަފއިާވ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތއް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީަގއި އެ ތިރީގައި ލިސްޓު 

ވަނީ އެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަުކގައި ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްަމންޓް ތައްޔާރުކުރަްއވާފައި  ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވީ

ކޭްސ ދި ރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ެއކައުންޓިްނގ ްސޓޭންޑަޑް ފައިނޭންޝަލް ރިޯޕޓިންގ އަްނޑަރ އިންޓަ

ުވމާއެކު، ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ޓިްނގއާ އެްއގޮތް ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރައްވާފައި ންބޭސިސް އޮފް އެކައު

އިންހޭންސިންގ ެއޑިއުޭކޝަން ޑިވެލޮޕްމެންްޓ  -1ށޭ. ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭވަރުގެ މައްސަަލއެއް ނެތް ކަމަ 

ސައުތު ޭއޝިއަން އިނީޝިއޭިޓވް އެްނޑް  -2ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު.  2015ގެ (ޑީ.ޕީއީ.އީ.) ޕްރޮޖެކްޓް
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 އެިޑޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފޯ -3ައހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ.  2015ރަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑްވައިލެންސް އެެގއިންސްޓް ޗިލް 

 16އިން  2016ޖަނަވަރީ  1ގެ (އެމް.އީ.އެމް.ޕީ.އޭ.އެފް) ރަންމަންަޓލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް އެްނވަޔަމޯލްޑިވް

އެކްސެލަރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެްޓ  -4ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މުއްދަތުގެ މާލީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު. 2016 ޓޯބަރުކްއޮ

ކްލައިމެްޓ  -5ވަަނ އަހަުރގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު.  2016ގެ (އެކްސްެޕއާ)އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރެނިުއއެބަލް އެނަރޖީ 

އައުޓަރ  ޕްރިޕެއަރރިންގ -6ހަރުެގ މާލީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު. އަ ވަނަ 2016ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ 

 -7ޓު ރިޕޯޓު. ވަނަ އަަހރުގެ މާލީ ޮއޑި 2016ސަސްެޓއިަނބަލް އެނަރޖީ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ  އައިލެންޑްްސ ފޯ

 -8 ރިޕޯޓު. ޓުވަނަ ައހަރުގެ އޮޑި 2016ގެ (އީ.އީ.ޑީ.ޕީ) އެންހޭންސިންގ އެިޑއުޭކޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

 -9ވަނަ ައހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު.  2017 ގެސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯރސަސް ިޑވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓު

ވަނަ  2017 ގެސަސްޓެއިަނބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ައއުޓަރ ައއިލޭންޑްސް ފޯ ޕްރިޕެއަރރިންގ

ވަނަ އަހަުރގެ މާލީ އޮޑިުޓ  2017 ގެ ޗޭންޖް އެޑަްޕޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު ކްަލއިމެޓް -10އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު. 

ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި  ގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓުަވނަ މާއްދާގެ )ދ( 98ވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ރިޕޯޓު.

ޕޯޓާ މެދު ގޮތެއް ރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމޭ. އަދި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަްށ މި 

 ދެްއވުމަށް އެދި ދެންނެވީމޭ.އިވަނިންމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު މެދު ލާފަ. އިވަނީ މީގެ ބަހުސް ަވގުތު ުހޅުވަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުދުމާފަންނު މެ

ިއއްޒަތްތެިރ އުފެދޭ. ްށ ސުވާލުހުށަހަޅައިފައިވާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ  ރަށްވަ ،ބަލަންޖެހޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޚާއްޞަކޮށްައޅުގަނޑުމެން ޮއޑިުޓ ރިޕޯޓެއް  .ރައީސް

 ބަލް ޔުނިރެ .ކަށްކޮންމެެވްސ ޕްރޮޖެކްޓަ ،ެއއީ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުން މި ހޭދަކުރަނީ ކޮންމެވެސް ކޮމިޝަނެއް ކަމެއް.

 ވަނީބޭނުންކޮށްފައި ނުކުރެވޭ އެ ފަންޑު ބޫެލއްގައެނަރޖީއަށް ބޭރުން ފަންޑެއް ވެސް އެބައޮތް ދީފަ. އަުޅގަނޑަށް 

ތުންނަކަށް ނޭނގޭ ބޭނުންކުރި ގޮތެއް ވެސް. އަދި ޭއގެއިތުރުްނ ރައްޔި ކޮްށ ކަމަށް.އިންސާުފވެރި މަގޮތުގައިހަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު ވަކިކުރަން ވަިކ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ިމދިޔަ ދައުރުަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

އެއާ ގުިޅގެން ދެން ހަމަ .ކުރީރ ޖެނެރަލެއް ޢައްޔަން ޓަލާފައި ަވކި އޮޑިއިގާނޫނެއް އުފައްދާަފއި އޮޑިުޓ އޮފީސް އުވަ 

ވާީމ ައގުފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާގެ މައްޗަށް. އެ ބައިނަލްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ،އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މި ފާހަގަކުރަނީ
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 ނޫން.ވެސް  އްކޫޕަރސްއެ ހައުސް ރވޯޓަ ސްޕްރައި ،. އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަކީހުރީ އޮޑިޓު ސްޓޭންަޑޑަކަށޭ

މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުްނގެ އީމެއް ވެސް ނޫން. މިދުނިޭޔގެ ޮއޑިޓު ފާވެސް ނޫން.  ޔަްނގެއް އާރންސްޓް އެްނޑް 

ލެއް އަޅުގަނުޑ މިސާ .މިސާލަކަށް ؛ޖެހޭ ދައުލަތުގެބައްލަވަްނ އެބަ އަކުންރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އެއް.ކޮމިޓީ

މީގައި ހިމެނޭ.   6، 5، 4، 3، 2، 1އަހަުރގެ މާލީ ރިޕޯޓު  ،ނަރުގެ އޮފީސްޝައިންފޮމޭޝަން ކޮމިނަން. ދަންނަވާ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނުގެ އޮފީސް ހުރި ތަނެއް. ޢަބްދުލްޢަޒީްޒ ނޭނގޭ ިދވެހި ރައްޔިތަކަްށ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ްއޤަކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަްށ ޙަލިބުމުގެ  އިދަނޭނގޭ. މަޢުލޫމާތު ހޯ ެވސް ކަންޖަމާލު އަބޫބަކުރު އެއީ އުޭޅ މީހެއް

ސަރުކާުރގެ ވުޒާރާަތކާއި ެއކި ތަންތަނަށް  ޙައްޤު. ފާއިތުވެިދޔަ ވެރިކަމުަގއި ބޮޑު ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައިވާ އެންމެ

 ފަހުން ގޮސް ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ  އެންމެ ،ބިޓީ ލައިގެން ަރއްޔިުތންނަށް ޖަވާބުދާރީނުވެގެންސިޓީ

މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަކަށް ނޭނގޭ  .ށް ނޭނގޭ އެްއގޮތަކަްށވެސްކަޖެހުނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަންރަމުޒާހަރާކު

ތެރޭަގއި އެ ބޭފުާޅ  ޮކޓަރިއެްއގެ ލައިފިތެރޭގައި ޖެހިގޭ ބިްއލޫރި .ކަމެއް ކޮންތާކު ރު އިންނަނީއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަ

 ށް އޮފީހަ ގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުތޭއޮއެބަ ންދައުލަތު، ރައީސް . އަުޅގަނުޑގެ ނުކުާތއަކީ ިއއްޒަތްތެރި އިންނެވީ

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު އޭާނ  އި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަ .ހޭދަކޮށްފަރުފިޔާ އަށެްއކަ މިލިއަން  ،ހައެއްކަ 

ނެވޭނެތޯ މި އޮޑިޓު، ބުނަށް އަާދކޮށްފައި ނެތް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  އްލިއްޔަތެއޫމަސް ގެއެބަ. އޭނަފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

ނުބުނެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  ،ރަނގަޅަށްތޯދައުލަތުގެ މާލިއްާޔއިން ހޭދަޮކށްފައި މިހިރީ 

ނިކުތީ ކޮން ނަތީާޖއެއްތޯ. އިން ން ހޭދަކޮށްގެްނ އެ އަމިލި 8އިން މި ކަމަކީ ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތުން ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ 

ލާފައި އެތާ ތެެރއަށް ވަެދ އިކައުންސިލް ބޭރަށް ެއްއލަ ސިޓީ ންޖެހިގޭއޮފީހެއް ހަދައި ބިއްލޫރި ރުނި ކޮމިޝަނަކަހަމައެ

ތަފާތުވާނެ  ވަނަ މަޖިލިސް 19 ،ހެއްނޫން. އަުޅަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ޒިންމާދާރު މަޖިލީ  އެއްއިނީމަ އިފިލަ

ބޭުރގެ  އަށްބަލް އެނަރޖީޔުޖެހޭ. ިރނިކަށް އަުޅގަނުޑމެން ވިސްނަން އެބަތަމި ނުކުތާ .ބުނީ  މެން މިކަމަށް އަުޅގަނޑު

މުޅި ޤައުމު އޮތީ  .ބުރުއްސީ އިއެކި ގޮތްގޮތަށް ތަޅަ  ހުރީވެސް ބޭނުންކޮށްފައި  ޤައުމުތަކުން ދީފައި ހުރި ފަންޑުތައް

 ކަށް. ފަށަނުން ވެސް މި އޮޑި ދުއްވޭށް ހަމަ ނެތް ހަމަ އެއްގޮތަކަމި  ވަރަކަށްބެލި  ހަމަ . އަުޅގަނޑުމެންލާފައިވަދަރު

ހަމަ ޖެހެނީ އެތި ޮގސް މުޅި ނަގަމުން ގަނެޑއް ނަގަމުންއް ފަ  ،ކުންފަހަރަކު އެްއޗަހަމަ ގެން، ފެށި ވަވަތުން  ،ފެށިގެން

ްސ ވެނަމަލައި ަދބަރު ތަޅާލައިގެން ކުަޑުކޑަކޮށް ނަމަވެސް ަދވާލު. ތީއްލެއް އޮޙަސް. އެންމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީރޫޅާލަން 

މި ޤައުމު ސަލާމަތުގެ އަްއސޭރިއަކަށް ގެންދެވޭކަށް ނެތް. ނޫީނ ެލވޭނެ ގޮަތކަށް ައޅުގަނޑުމެން ހަދައިގެން އިމި ދުއްވަ

 ސަރުާކރުން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އޮތީ އިންޑިއާ  މަގުތައް ހަދާފައި .އިފިދަރަހުޅުމާލެ  .ލާފައިމުޅި ޤައުމު އޮތީ ދަރުވަ

ވެސް  ނަށްއަުޅގަނޑުމެން ،ދޭން. ެއކަމަކު  ތައްނާޔަތްއިސްކުީރ ހުވެސް ބަ ންފަޅީގައިދަ  ކުީރގެމަސަްއކަތް، ވެސް 

ރައީސް ނަޝީދު ވެިރކަމުަގއި  ން، އެމް.ޑީ.ޕީންސަރުކާރުއޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތް. ޭއގައި ަޙއްލު އެބަ އެބަ އް ޙައްލުތަ  އިއޭގަ 

އުޅޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލާހިކު އެބަ ވެސް . އޭަގއި ންނާތަތްަތއް ިދނުއި ޞަކުރި ބިލުތަކެއް އެއީ. ާޚއްއޭރު ތަޢާރުފު
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 ކާރު،ގާތެިރ ސަރުއޯ ؛އޭޖު އޯލްޑު  ،އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ޞަަރްއޔިތުންނަށް ޚާއް .ހުރިގިނަ ކަންކަްނ އެބަ

ހުންނަށް މީ އޮތް. ދުވަްސވީެއބައޭަގއި ވެސް  ހޯމް ަތޢާރުފުކުރުންެކއަރ ސެންޓަުރތަކާއި، އޯލްުޑ އޭޖު އޭޖް  އޯލްޑު

އޮތް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑުގެ ނުކުާތއެްއ ވެސް އެބަ ކަްނތައް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ގޮތްތައް އިއޯގާތެރި ސަރުކާެރއްގަ 

ގޮސް ޖުޑީޝަްލ  މިހެނ، ބަލް އެނަރޖީާއއިޔުރިނި ،އޮފީާހއި ރުގެންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އި

 !ކުރަްއވާފުމާ ؛މޯލްޑިވްސް މީިޑާއ ކައުންސިލު ،އާ ކައުންސިުލންނާއިޑި މޯލްޑިވްސް މީ ،އި ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ

ކަެމއްތޯ ކޮން އިންއެ އޮތް.އެބަ ރިޕޯޓް އެެކއް، ދޭްއ، ތިެނއް، ހަތަރެއް، ފަސްވެސް  ގެކައުންސިލު މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް 

 ެއއްތީޖާހެންނަމަވެސް، ީމގައި ނައެ ން.އެކަމަުކ، މީަގއި ަދއުލަތުން އެބަ ހޭދަކުރޭ ރަްއިޔތުންގެ މާލިއްޔަތު ؟ކޮށްދިނީ

މީަގއި ހުރި  ،ދިރާސާކޮށްފައި މި ރިޕޯޓުތައް އަލުން ކުރަންޖެހޭ ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަނުނެރެވޭ. އެހެންވީމާ

 ަތއް މި މައްސަލަ ޮގތެއްަގއި ަފހަރު މި ހަމަ ސީރިއަސް ހުރިހާ މައްަސލަތައް ބަލަން. އަދި އެއްކޮރަޕްޝަނާއި 

ައޅުގަނޑު އެދެން އަލުން ައނބުރާ މި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވާލަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަށްޓީމި ކޮމި ،ބައްލަަވއި

 .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 . ރިޕޯޓު އެ އޮތީ ހުޅުވިފަ ސްގެ ވަގުތު މި ހުރިޕޯޓުގެ ބަ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު.

އިއްޒަތްތެރި އެއް މެންބަރު. އެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަނީ ރިޕޯޓު އަލުން އަނބުރާ  ވާހަކަދެއްކެވީ  .އޮތީ ހުށަހެޅިފަ

ަމއްޗަްނގޮޅީ ލިބިފައިވާ ގޮތްތަކަށް. ތާއީދު ،ތަނުގައި ގޮެތއް ިނންމޭނީ ހުށަހެޅި ލުމަށް. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިއިފޮނުވަ

 އިތަމް. ޚަދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 އިތަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޚަޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މައްޗަންގޮ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ރަޝީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދު. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ދެްއެކވުން:ކަރިޔާސަތުން ވާހަ

ސް އިތުރަށް ހުބަ ،ސެއް ީމގަިއ ކުރަންހު، އިތުރު ބަޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާއާދެ! 

ސް ނިންމާލުމުގެ ކުރީަގއި ައޅުގަނުޑ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ހުގެންދިއުމުގެ ކުރީަގިއ މި ރިޕޯޓުގެ ބަކުރިއަށް 

 ޙް. ލާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަ
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 ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަ

ގޮުތން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  ބެހޭ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޮނުވާފަިއވާ ރިޕޯޓުތަކާ

ންޑޭޓު ދީގެން ވަރަްށ  މި މަޖިލީހުން މެންހުށަހަޅުއްވައިފި އަލުން އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަން. އަުޅގަނޑުމެ

ގޮތުން ކަންކަން  ބެހޭ އެ މައްސަލައާ ،ން މި މައްސަލަ ބަލައިކުގެންދާ ކޮމިޓީއަޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަްތކުރަމުން

ވެދެއްވީ. ޅުމި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ވިދާ ،ހުރި ނެތް ގޮތުގެ ވާހަކަ ދެންމެ މުޤައްރިރު

އަދިވެްސ އެއްފަހަރު އަޅުގަނޑުމެްނ ގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓު ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން އަޅު

އޮޑިުޓ  ގެ،މި ރިޕޯޓުތަކު .ގޮތުން ތަފްސީލު އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެނގޭ ކަހަލަ ގޮތަަކށް ބަލަންޖެހޭނެހެން މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ

މި ތަންތަނާ ބެހޭ ރިޕޯޓުތަކުގެ ، ކޮމިޝަނާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްއި އަދި ރާރިޕޯޓުތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަ

 ،، އަުޅގަނޑަކަށް ހިެއއް ނުވޭ ރިޯޕޓު އެވަރަށް ދިރާސާނުކޮށް އޮޑިޓު ރިޕޯެޓއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ

ފޮނުވިއިރުަގއި ޭއގަިއ  ،މާމިޓީން މިތަނަށް ފޮނުވަފާނެހެނެއް. އެހެންވީބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ނުބަލައި މާލިއްޔަތު ކޮ

އޮތް ކަމަްށ ޔާ ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވެއްެޖއްއެ އެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާުޅވެ އެ ވާހަކަ ކޮރަޕްޝަނުގެ އެްއވެސް މަްއސަލަ

އެނގުނީމަހެން އަޅުގަނޑަށް  ނެތް ަކމަށް ވަންޏާ ނެތް ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނށް ތަފްސީލުކޮށް ،އޮތް ވާހަކަވަންޏާ 

އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ،ނީ. އަދި ޭއގެ ތަފުީސލު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޭނގިގޮތުން ގޮތެްއ ނިންމޭ ހޭބެ ހީވަނީ މިއާ

ނޑުމެންނަށް ސް އަުޅގަނީގޮތުން ތަފުސީލު ނޭނގެ ބެހޭ އެހެން މެންބަރުން ތާއީދުކުރެްއވިޔަސް ެއއާ  ިއ،ހުށަހަޅުއްވަ

ހެންވީމަ، އަދިވެސް ެއއްފަހަރު އަޅުގަނޑު ޭއގެ ތަފުސީލު އެ  ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ގޮތެއް ނިންމަން އިނގޭނީ. މިއަށް

 ގޮތެއް ހައްދަަވއިދެްއުވން އެދި ދެންނެވިން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ލިބޭނެ

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އޮފީހުން އިތުރަްށ ގެއޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ،ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަނީޝުކު

ކަމަށް  ނުޖެހޭއެުކގައި އިުތރަށް ބަލަން އޮތުމާއި ބަޔާްނކޮށްފަ ،އޮތީމާ އިކަމަށް ކަނޑައަޅާފަ  ތަނެއް ނެތް  ބަލާނެ

 އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ުފވައްމުލަކު ވަނީ ނިންމާފަ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ން މިކޮމިޓީ

 އަށް.މަދުދީދީއްމުޙަ ޙުސައިން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

އިނގޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ  ންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައިާވ ރިޕޯޓު

ން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފާހަގަކުެރވިފައި އެބަހުރި ޕްރޮޖެކްޓުެގ މަތީ ެއގޮުތގެ .ާވކަންމި ރިޕޯޓަށް ރަނގަޅަށް ދިރާާސކޮށްފައި

އަދި ެއ ، ގޮތާއި ތް އޮ އިފަންޑު ބޭނުންކޮށްފަ ،ގޮތާއި ތް އޮ އިފައިނޭންޝަލް އެގްރިމެންޓުތަުކގެ ދަށުން މަސައްކަތްކޮށްފަ
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ަރށް ރަނގަޅަށް ފާހަަގކުރެވިަފއި ަގއި ވަކަމަށް މި ރިޕޯޓުތަކު ބޭފުޅުންގެ މެންޑޭޓު ހަމަ ފުިރހަމައަށް އަދާކުެރވިފައި ހުރި

 ،އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތަގއި މި ރިޕޯޓު އިތުަރކަށް ނުެޖހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވކަން. ޭއގެ އެންމެ ޮބޑު ސަބަބަކީ  .އެބަހުރި

ކަމަްށ ނެތް  އި މީގަ ކުރެްއވުމަށްފަހު ފައިނޭންޝަލް ެއއްވެްސ މައްަސލަތަކެއްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް އޮޑިޓް 

އް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. ެދން މި ރިޕޯޓު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސަބަބެ، ހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ހިނދުފާ

މި ރިޕޯޓުަގއި ހުރި  ،ވަނީ ދިރާސާކޮށް ން ވަރަށް ރަނގަަޅށް މި ރިޕޯޓު މިމާލިްއަޔތު ކޮމިޓީއަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ 

މި ވޯލްޑް  ،އެަބހުރި. އެގޮތުން  އިަވރަށް ރަނގަޅަށް ިލޔެފަ އިމި ރިޕޯޓުގަ . ކޮށްފަކަންކަން ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ފާހަގަ

 އެބަ އިނގޭ. ންކަތްއޮ އިހަމައަށް ބަރާބަރަށް ކޮށްފަ ،ާކިއ، މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ބަރާބަރަށްތަކަމަންޑޭޝަންބެންކުގެ ރި

ދި މިގޮަތށް މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ދުކުރަން އަމި ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު ރިޕޯޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީ ،އެހެން އެނޭގއިރު

 ވެސް ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

، އި ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުީރގަ ޢަފީފަށްސަން ޙަރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 ށް.އިބްރާހީމް ރަޝީދަމެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ފަންނުން މާދެވަނަ ފުރުޞަތެއް އެބަ އަރުވަ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު ފަންނުމާ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ޮއޑިޓް ރިޕޯްޓ އަނބުރާ ފޮނުވާލަން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑު ިމ 

 ޓުލް އޮޑިެޓއް. ހަމައެކަނި ބަޖެަފއިނޭންޝަ އީތަކަކީ މިާރއްޖޭަގއި މިހާރު މި ހަދާ އޮިޑޓްދި. ހެ ދަންނަވަނީ ސަބަބަކާ

މި ފޮނުވަނީ ދައުލަތުން ފާސްކޮށްފައި ދީފައިވާ  އިސޮއިޮކށްލާފަ ންނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިެއއް އެ ފަރާތު ކާތިބެއް،

 އިވީމަ ދުނިޭޔގަ  ފައިނޭންޝަލް އޮޑިެޓއްޖެނެރަލް ރ ނީ. ދެން ޮއިޑޓަބަޖެޓް ބޭނުންކުރީ ހަމަ ގޮުތަގއޭ ހަމަ ބުނެލަ

ހަދާ  ފައިއެހެން ކިޔާ .އޮޑިޓް އުސޫުލންނޭ ،ަރނގަޅަށޭ އޮތީ އި،މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބަލާފައޮންނަ އުސޫލުތަާކއި 

 ލަތުގެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ދައުއެ ރިޕޯުޓ އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ މި ޮކމިޓީއަށް. ެއކަމަކު ކޮމިޓީ .ރިޕޯޓެއް

ދެ  ،ވޭ އާިއ ގާނޫނުަތކުަގއި ލިޔެަފއި އެބަސީ ނޫނުއަސާޤާމާލިއްޔަތުން ހޭދަކޮށްފައި އޮީތ ރަނގަޅަށްތޯ. ިދވެހިރާއްޭޖެގ 

 އި ހަމައަށް ހަދާފަ ެނތޭ މިއަދާ .ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަހަރުން އެއް އަހަރުން ޕާފޯމަންސް އޮޑިޓެއް ހަދަންޖެހޭނެ

މިހާރު ހުންނެވި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަީއ  ،ބުނާ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އެ ،ރ ޖެނެރަލްއޮިޑޓަ މި ބުނާ އޮޑިޓެއް. ދެން

ކަށް ހުރި ބޭފުޅާގެ އޮޑިްޓ ކިހިނެތްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ިވްސނާލަން އެބަޖެހޭ. އެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އައީ އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލަ

 ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވި އެ ބޭފުޅާ ިއ،ފަލާއިއުވަ އޮޑިޓް އޮފީސް  .އެއްކޮށް މިދިޔަ ސަުރާކރުގައި އުވާލަނީ އޮފީހާ

 ،ކަމަށް މި ބޭފުޅުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނަންގަވަިއެގން އެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހައްދަވާފަިއވާ ރިޕޯޓަކީ ރަނގަޅު ރިޕޯޓެއް
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ކުރާނެ  ކަންަތއް . މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ކަމެއް ނެތް ކުާރނެ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަަޔކު ގަބޫުލކުރީމާ ދެން މި

ގޮްތ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. ޕާފޯމަންސް އޮޑިޓް ހަދަންޖެހޭ.  އޮތް އިއް ނެތް. ަދއުލަތުގެ މާިލްއޔަތުން ހޭދަކޮށްފަކަމެ

 ރަނގަޅަށްތޯ ނޫންތޯ ބޭނުްނކުރަނީ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު ިދވެހި ،ާއއި ގާނޫނުތަުކގައި ަބޔާން އެަބކުރޭނޫނުއަސާސީޤާ

 .ތިބެނީ ގަންދީ ުހވާކޮްށގެން އަުޅގަނޑުމެން މިهللا މެންބަރުންގެ މަްސއޫލިްއަޔތެކޭ.  ހުގެލީރައްޔިތުްނގެ މަޖިބެލުމަކީ 

ބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން އި ރަނގަޅަށޭ ިކޔާފަ ރަްލ ތިމަންނަ މިމިހާރު ެއ ހުންނެވި ޮއޑިޓަރ ޖެނެ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

މެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ދާންވީ ކަ ކުަރްއވާނެ ،ތެރި ރައީސްކަންތައް އިްއޒަތް ގަބޫލުކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައިާމ މި

 ގެއަށް. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރުގައި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ސް ފެށުނުވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލި 19ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ،އޮތް. މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކަކީ އިގިނަ އޮޑިޓް ރިޕޯތް ފޮނުވާފަ ތޭކައަށްވުރެއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހަތަރު ސަމާލި، މަޖިލީހަށް

ސަތޭކަ ރިޕޯޓް  ްޓ. މި ހަތަރު ޕޯވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރި 2015މިސާލަކަށް ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތަކަކީ 

ވެސް އަޅުގަނުޑމެން މި ޖެހުނީ ވީހާ މާ، އެ ހަަތރު ސަތޭކަ ރިޕޯޓު. އެހެްނވީއޮތީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ާބއްވާފަ

 އްރިރާއި ބޭފުޅުން ވިާދޅުވާ ޤަމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މު ،މަށް ފޮނުވަންކޮށްފައި ިމ މަޖިލީހުގެ ތަޅުޢާއަވަހަކަށް މުތާލި

ޓްތައް މަްއސަލަތައް ހުންނަ ރިޕޯ ،ވާފާހަގަ ،ބެލުމުގަިއ އަޅަިއގަންނަމި ރިޕޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން ބަލާ ގޮތުަގއި،

ގޮެތްއ ނިންމުމޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ، އިނޫން އެހެން ރިޕޯޓުތައް ވީާހވެސް އަވަަހކަށް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަ 

އަރުވަނީ  ނެތުމުން ފުރުޞަތު މިށް އެިދވަަޑއިގެންަފއިެދއްކުމަވިސްނުމަކީ. ދެން އަުޅގަނޑު މިހާރު އެހެން ބޭފުޅަކު ވާހަކަ

 ޢަފީފަށް.  ޙަސަން ،ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ގެދާއިރާ ލުފުށީވި

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް މި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް

 ވިދާޅުވުަމކީ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ވިާދޅުވެފަިއވާ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ  އިއޮިޑޓްޮކށްފައޮޑީތް ރިޕޯޓުތަުކގައި 

އަދި އެ ވިާދޅުވާ ގޮތަށް ޭއަގއި ެއްއވެްސ ކަހަލަ މައްސަލަެއއް ނެތްތޯ  ،ޮއޑިޓްކޮށްަފއި އޮތް ޮގތެއްތޯ ބަލައި ގޮތަށް

އަުޅގަނޑުމެން  .ްއޒަްތތެރި ރައީސްމަަސއްކަެތއް. އި ން ކޮށްފަިއ ވާބެލުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ނޫން. ެއ ފައިާސ  ހިސާަބކުން ހުއްޓާލީައކީ އެ ،މައްސަލައެްއ ނެތޭ ބުނުމަކުން އަކީ ހަމަެއކަނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްބެލީ

ެއްއގޮތަްށ  ކަނަޑއަޅާަފއިާވ މިންގަނޑުތަކާ ކުރުމަށް ޑޯނާޒްިއސާ ޚަރަދުފަ ،ޚަރަދުކުރެވިފައި އޮތް ގޮާތއި

ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަަނށް މަގުފަހިވާ ފަދަ އެއްވެްސ ކަހަލަ ޓްރާންސެކްޝަނެއް ޚަރަދު އަދި ،އިއާ ތޯވޭފައި ކުރެވިޚަރަދު
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މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ވެސް މި  ގެކަންަތއްތައް ައޅުގަނޑުމެން ގެންދިަޔ ގޮތަކީ. އަުޅގަނޑުމެން  މި އީހިނގާފައިވޭތޯ. މި

އެކަިނ ރީ. ހަމަމިހިއި ެއ ބޭފުޅާ ވެސް މި އެްއޗެހި ަބއްލަވާފަ .ންެނވިއި ބެހޭ ޭއގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅަކު އެބަ އޮޑިޓާ

ރީކީއެއް. މިހި އިނޫން މި ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅާފަ އްއެފައިލާނިންމަ ވިާދޅުވުމަކަށް ައޅުގަނޑުމެންއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާުޅވާ

 މާފަންނުއަުޅގަނުޑ  .ވެްސ ަވޑަިއެގންނެވޭނެ މެންބަރަކަށް ވެސް ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކަށްޮކންމެ މި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި 

އަރުވަން އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރާއިރުަގއި ވަަޑއިގެން ވަތުޢުށް ދަމެންބަރަތްތެރި އިއްޒަ ދާއިރާގެ މެދު

ސް އެ  ވެގައިމުރުން ހަމަނޫންތޯ އޭ ،ރުން ައޅުގަނޑުމެން މި މަސަްއކަތް ެގންދަނީ ރަނގަޅަށްތޯްއވުމަށް. އޭބައްލަަވއިދެ

ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން  ، މި ދަންނަވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ގަބޫލުކުރެްއވޭނެ. ނޫނިއްޔާ ނުކުެރއްވޭނެ. އެހެންވީމާ

 އި އަުޅގަނޑަށް ހުށަހަޅާފަ، ާއދެ އަުޅގަނޑު ރިޕޯޓު ހުށަހެީޅމާ. ރަީއސް ަވނީ. އިްއޒަތްތެރި މަސައްކަތް ގެންޮގއްސަ މި

ގޮތަށް  ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓު މި އޮތްކަމަށް. އެހެންވީމާ އްސަލައެއް ނެތް މަށްމިއޮތީ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެންނަ 

 އޮތީމާ  އިއެހެން ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅާފަ އި،ހުށަހަޅާފައަުޅގަނެޑއް ނޫން  ،މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް

 ރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ުޝކުއްވާތޯ. ލަން ބޭނުން އެހެން ބޭފުޅަކު އެއަށް ާތއީދުުކރައިއަޅުގަނޑު ބަލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ންބޮޑުވުން ހުރި މައްސަލަ ގެ ކަދުރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރު ގެދާއިރާ މެދު މާފަންނުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަދި  ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާއި ،. ިދވެހިރާއްޭޖގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް އެނގިއްޖެ

ކުރަންޖެހޭ ފެންވަަރށް ނުކޮށް އޮްތއޮތުން ެއީއ ނޫންވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރުެގ މުައއްސަސާަތއް ޮއޑިޓްއެ

ކުރަންޖެހޭ ޮއޑިޓެްއ  އަހަރުން ެއއް އަހަރަކުދެ އޮންނަ އުސޫލަްށ ކޮންމެ އަދި ކަމެއް.   ކަންޮބޑުވާވެސް ނޑުއަޅުގަ

ުޅވެދެްއވައިފި ވަރަްށ ވެްސ ވިދާ ދެންމެ ރައީސް  ،ކަެމއް. އެހެންަނމަވެސް ނުކޮށް އޮތުމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވާ

ވަނަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ރަ، އަށާންެގ މި މަޖިލީހަށްޅުގަނޑުމެމާކުރިން އަ އީޙަޤީޤަތުަގއި މި  ،ތަފުސީލުކޮށް

ޅޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަެކއް. މި ރިޕޯޓުތަކުަގއި މައްސަލަ އުޅޭ ބަެއްއ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ވެސް އެބަހުރި. އަދި މައްސަލަ ނޫ

 ދާތީށް ދިރާސާކުރެވެމުންއި ރަނަގޅަގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ކޮމިޓީގަ އް ެވސް އެ ބަހުރިކަން މި އިނއޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަ

ޮއޑިޓަރ  ،ކަންބޮޑުވުން އެ ފާޅުކުރީ، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުެރެވނީ. އެހެންވީމާ

 ެއކަމާ  ،ގޮތަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނުކޮށް އޮތީތީވެ ޫނގަިއ އޮތްއެއީ ގާނޫ ،ޖެނެރަލް ރަނގަޅަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

ތަކުަގއި ތަނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މި ،ދޭތެރޭ މި އޮޑިޓް  ހަރެއްަގއި ވެްސ އެކަމަކު އެކަމާފަ އި.ތެރޭގަދޭ
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، ވަރަށް  ކަމެއް ނެތް. އެހެންވީމާގުޅުންހުރި އެއްެވސް މިއަދު މި ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުަގއި ެއކަމާ

ެގއްލިފައި ހުިރ  ،ޙަޤިޤަތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންެގ ދައުލަތުން ގެްއލޭ ފައިސާ ،ތީ ން މި އޮސާފުކޮށް އެބަ އިނޭގ ކަންބޮުޑވު

ކުރުން ހުއްޓުވުމަްށ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއިްނ ކުރެވެމުންދާޮގތުގައި ަދއުލަތް ބޭނުން ފައިސާ އަދި ނާޖާިއޒު

 ،. އެހެންނަމަވެސްއަށްރާ ކޮމިޓީއަނބު. ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކަންބޮޑުވުން ހުށަހެޅީނނުކުރެވޭތީ ކަންނޭކަން

 ކަންނުޖެހޭ ސަބަބަކީ މި ރިޕޯޓުގެ ކަންކަން ިހނގާފަިއވަނީ ރަނގަޅަށް އަނބުރާ މި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީައށް ފޮނުވަން

އެހެންވީާމ، އެކަން ހަމަ ރައީސްެގ ސަމާލުކަމަށް . ޑުކަމަށް ައޅުަގނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެވްސ ގަބޫލުކުރާތީ

 ހިފީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ގެ ބޭުނންވާލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުނޫނީ ދަންނަގެނައުމަށް 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ވަޙީދު ންޙުސައި މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވުްނ:ވާހަކަދެްއކެ ުޙސައިން ވަޙީދުއިރާގެ މެންބަރު ކޮމަންޑޫ ދާ

 ހިރަ މިހާރު މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ،ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީޝުކު

 އިރިޕޯޓުތަކެއް. އޭގަ  ހުރި އި ދިރާސާކޮށްފަ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަޔަތު ކޮމިޓީރިޕޯޓުތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން މާލިއް

ތްކަން. ނެ ލެހެއްޓިފައިބެ ޓްީރއެއްޓް ރަޖިސް، ފިކްސްޑް އެސެރި ކަމަކީ ހުފާހަގަކުރެވިަފއިހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގޮތަށް  ، މި ރިޕޯޓުތައް މިހާރު އޮތްއެހެންވީމާ، ެއކަން މީގެ ފަހުން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ާވނީ އަންގާފަ. އެހެންވީމާ

 ްނ. ޝުކުރިއްާޔ. ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަ

 

   ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުންރި

 .މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުިއްއޒަތްތެރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ެއގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުތައް ންޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 ށް އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން.އޮތް ހުށަހެޅުމަ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ވިްއޔާ  ށް ވަނީކަމަ ދުކުރަންާތއީ  ،ރުާވކަށެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ައުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ނާ

ފުރުޞަތު އަރުވަން ރަނގަުޅ.  ،ނަމަ ފަ. އިތުރު ނުކުތާއެއް ހާމަކުރަން މެންބަރުން އެދިވަަޑިއގަންނަވާލިބި ތާއީދުވަނީ

 ދާއިރާގެ  މަރަދޫ ،ތުަގއި މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީހަގީގަ. އަޅުގަނޑު ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 .ރީފްޝަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ވޭތޯ ބެލުމަށް ވިފައި ރިޕޯޓުތަކުަގއި ފާހަގަކުެރވިފަިއ ހުރި މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި 

އްދަލުކޮށް ެއކަްނ ވެސް ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ބަ ބެހޭ ވުޒާާރއާއި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ އަޅުގަނޑުމެން ކަމާ

ތަނަްށ  މި ،ބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަަށވަރުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާ . ެއކަން އިޞްލާޙުވީވާނެއިރުކޮށްފަ ކަށަވަ

ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތަްއ މި ބާވަތުގެ މަްއސަލަ ދިމާ ،އޮންނާނީ. އަދި މި މައްސަލަ މީގެ ފަހުން އިރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފަ

ށް ވެސް ކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަވަރުކަންކަން ަކށަ ށާއި މިބެހޭ ވުޒާރާަތކަ  ވެސް ކަމާކުރެްއވުމަށް

އެ ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލަން  ، ރިޕޯޓުގައި މެންބަރުން ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރަްއވާތީ ހަމައެކަނި ދަންނަވާލިން. އެހެންވީމާ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ.  ފުރުޞަތަށް އެދުނީ.

 

  ން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުރި

ހޭނެ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓުގެ ވޯޓަކަށް ިމއަދު ނޭ ނަވަންޏާއެިދވަަޑިއގަންަވގުތަށް ދައްަކވަން މެންބަރުން ވާހަކަ

 އަށް.هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިކަމަށް ފާހަގަކޮށްފަ މައްސަލައެއް ނެތް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ ވެސް ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް

ަމއްސަލަ އެބައޮތް. ެއ ބެލުމުގައި މި ރިޕޯުޓގައި ން ދިރާާސކޮށް ބެލިފޮނުވި ރިޕޯޓެއް. އެކަމަުކ ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ

ސަުރކާރުގެ ކުންފުނިތަކާިއ އަދި  ،މުކޮށް ދައުލަުތގެއްުނކުރާ މަްއސަލަ. އާ ޑޭޓްރ އަޕްެއސެޓް ރެޖިްސޓަ މައްސަލައަކީ 

ކީ އެސެޓް މުކޮށް ވަްއކަން ކުރުމަށް ެއންމެ ގިނައިން މިހާރު ބޭނުންކުރާ އެއް ޓޫލައް ޒާރާތަކުން އާ އެހެނިހެން ވު

 ެއއަށްވުރެ ވެސް ގަންަނއިރު  އެސެޓުންވާ ެޗްއސާއި އަދި ބޭނުނުވާ ެއއްތެރެއިން ބޭނުންނުކޮށް ޭއގެރ އަޕްޑޭޓްރެޖިސްޓަ

އަޅުގަނޑުމެންެގ  ،ވުނީކުރެައޅުގަނޑަށް ޝައްކު  އި، މީގައެހެންވީމާ . ކުރާ ވައްކަށް އަގު ބޮުޑކޮށް ގަނެގެން އެ މީހުން

ްނކަން ކޮށްަފިއ ން ުނރަނގަޅު ކަރ މެދުވެރިކޮށް އެ މިނިސްޓްރީކުރެުވނީ އެސެޓް ރަޖިސްޓަކޮމިޓީއަށް ވެސް ަޝއްކު 

ދީފަ. މި ށް އިތުރަށް ލަފާކަން ބެލުމަށް އަޅުގަނުޑމެން ވާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަހުރިކަން ޝައްކުކުެރވޭތީ ެއކަން
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ތެރެއިން ކޮންމެ ޔުނިޓެްއ ޭއގެ ،ރ ސިސްޓަމް ގަްތއިރުކޮމްޕިުއޓަސް ާބވީުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ރިޕޯޓުގައި ވެސް އަ

ރ  ހޯދި ކޮމްޕިއުޓައްއަުޅގަނަޑަކށް ނޭނގެ ެއއީ ކޮންާތކުން ކިހިނެ .އަށްރުފިޔާ ސްހާ ސް އަާށވީ ތީއޮ އިގަނެފަ

ރ ސިސްޓަމް ލިބޭނެ. ކޮށް ވެސް ކޮމްޕިއުޓަހެޔޮ މާ ބޮޑުތަށް އަގު ސިސްޓަމެއްތޯ. އަުޅގަނޑަށް ިއނގޭ ގޮތުަގއި އެއަްށވުރެ

، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި . އެހެންވީމާވެސް ރ ސިސްޓަމް ކަމަށްސުޕަރ ކޮމްޕިއުޓަ އީވެދާނެ މި އިދެން ފަހަރެއްގަ

. އޭކުރުމަށްފަހުގަ ދިރާސާ އި ަބލަންޖެހޭވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަ ތީ އޮ އި ން ފޮނުވާފަމިޓީމާިލއްޔަުތ ކޮ ،ދިރާސާކޮށްރިޕޯޓު 

ވި ފާހަގަކުރެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަފީފު  ،އުފެދޭ ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި ވާނަމަމެދު ޝައްކު  ދެން އިތުރަށް މިއާ

 އަުޅގަނޑު ހަމަ މަށްދެއްވުކުރާއިރު ވަަޑއިެގންރިޕޯޓުތައް ދިރާސާން މި އަުޅގަނޑުމެންެގ ކޮމިޓީ ،ންފަދައި

 އަރުވަން. ުޝކުރިްއޔާ. ވަތުޢުދަ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޞަތަށް  ބޭފުަޅކު ފުރުކުރުމަށް ެއއްވެސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މިހާރު މި ރިޕޯޓަށް އިތުރަށް ބަހުސް

ޮއޑިޓަރ ކުރައްވާ! ށް؛ މާފުމި މަޖިލީހަ ން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،ެއއް ނެތް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެފައެދިަވޑަިއގެން

ތަނަށް  ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ަގވާއިދުން މި  އި ކޮށްފަގެ އޮފީހުން މި މަޖިލީހަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ތަެންއ ވެްސ ޮއޑިޓްޖެނެރަލް

އެ އޮޑިްޓ  ،ދިރާސާކޮށް ،ލިޔާޮކށްމުތާ ،ރިޕޯޓުތައް ބަލައިދެން މި މަޖިލީހުން ގަވާއިދުން އެ އޮޑިޓް  ންޖެހޭ.ފޮނުވާ

ން ނިންމި ގޮްތ ގޮތުން މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީ ގުޅޭ  ންޖެހޭ. މިހާރު މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާގޮތުން ގޮތެްއ ނިންމާ ުގޅޭ ރިޕޯޓުތަކާ

 ނީ. ވަ މި އިމިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޅުަމށް އައިސްފަ 

 

 ށް ވޯޓަށް އެހުން ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަ ވޯ .9

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ،ހުށަހެޅި ދެ ގޮަތކަށް ވޯޓަްށ އެހުމަށް އެބައޮތް އިހިފަ. އަޅުގަނަޑށް މީގަވަނީ ރަނގަބީލު ޖެ ވޯޓަށް އެހުމަށް މިހާރު

ގޮތުން  ގުޅޭ ށް އަހާނެ ގޮތްތަކާމޭޒުން ވޯޓަ ޓް ޓޭިރއެރެ، ސެކްލިބިފަ. އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާދުތާއީ

ދާނަން. ކުިރއަށްބޭފުޅުންގެ ކާުޑކޮޅުަތއް ުފރިހަމަކޮށްލުމުން އެކަމާއިގެްނ އަުޅގަނޑު  ތި  އިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯުޓ  ،ޯވޓަަކށް އަހާނެ. ފުރަތަމަ ވޯޓަކީ 3އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

. ކުީރ ުދވަހު ވަނީ މިދެންނެިވ ރިޕޯޓުެގ ބަހުސްގެ ވަގުުތ ނިންމާފަ .3ެގ ރިޕޯޓު ނަންބަރު 2019. ެއއީ 3ބަރު ނަން

ދަނީ. އަމީންޢާއްމު އެބަ ވިދާޅުޭވ  ޓަށް އަހަންެވގެން މިއެ ރިޕޯޓުގެ ވޯ ،އަހަނީ ފުރަތަމަ މިއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން 

އާދެ! މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ؟މެންބަރެއްތޯ އަމީންޢާއްމުއީ ކޮންކޮންމެވެސް އެއް މެންބަރެްއެގ ކާޑުކޮޅު، އެ 
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އެއީ ައއްޫޑ  މެންބަރު. މީދޫއަކީ އެއް ނަން ކިޔާ ދެ ދާއިރާ މި މަޖިލީހުގައި އޮންނަ ހަމައެކަނި ދާއިރާ އިނގޭތޯ.

ތްެތރި މެންބަރުގެ ާކޑުކޮުޅ އޮީތ ރާގެ ިއއްޒައިމީދޫ. ާދއިރާެގ ޮގތުގަިއ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ިމހާރު މީދޫ ދާ މީދޫއާއި ދ.

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ވޯޓަށް އަހާނީ  މެންއަުޅގަނޑުެއކަން އެބަ ސާުފވާންޖެހޭ.  ،ރަނގަޅަށްތޯ، ޖެހިފައިތޯ އޮތީ 

ތި ބޭފުޅާ ކޮޅަށް ތެދުވެ ވަަޑިއގަންނަވާފައި ވޯޓު މި ވޯޓަށް އަހާނީ  ،އެކަނިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

. އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކާޑުކޮޅުތައް ރަނގަޅު. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އެހެން ހުރިހާ ޖެހޭނީެދްއވަންވިދާޅުވެ

ށްގެން. މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ބޭނުންކޮ ކަމުން އެ ވޯޓު ގެންދާނީ ސިސްޓަމުބޭފުޅުންގެ ކާޑުޮކޅުތައް ރަނގަޅު

އިރީަގއި އެހުމަށްފަހުގައި. ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ބޭފުޅާ ކަ މެންބަރުގެ ވޯުޓގައި ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީ އެ

 ޝުކުިރްއޔާ.  . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އާދެ! ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ކޮށް ނިންމާފައިވާ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރުމިއަދު ހެނދުނު ބަހުސް  އަހަނީ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މި

M19/ML/2019/3  ޮގޮތަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ތްމިދެްނނެވި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައި އ 

ވޯޓުދެްއވާ ގޮތެއް  މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު ެމންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ  ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 ފައި ވިދާުޅވެދެްއުވން އެދެން. ޝުކުރިއްާޔ.ންނަވާވަތެދު

 

 ]ވުންވޯޓުދެއް [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 73. ހާޒިުރވެ ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87 ލަ އަދަދަކީއާދެ! ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް 72ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 37ވަނީ މަށް ބޭނުންވުމެންބަރުން. ފާސް 72ަވޑަިއގެންނެވީ ނުދެްއވާ މެންބަރަކު ވެްސ ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެވޯޓު

 ވަނަ ރިޕޯޓު ފާސްވެއްޖެ.  3 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، މާލިއްޔަތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. M19/ML/2019/5ވަނަ ރިޕޯޓަކީ  5ވަނަ ރިޕޯޓު. މި  5އަހަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި

 މާ ވުފޮނު ޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. ގޮަތކީ، މި ރިޕޯޓު އަލުން އަނބުރާ ކޮމި  އޮތް  ލިބިފައިތާއީދު ،އެ ރިޕޯޓު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި

 ދާއިރާގެ މީދޫ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގޮތުން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ގުޅޭ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޔާވޯޓުދެްއވާ ގޮެތއް ވިދާުޅވެެދއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 05    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 58    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަ

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 73. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87 އަދަދު؛ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ އާދެ! ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ 

ވަކި ގޮަތކަްށ  .58ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ5ުކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

މަށް ވުފާސް. 63ދަދު؛  މެންބަރުންގެ އަވެިރވިމެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބއިނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ދޭން ބޭނުންވޯޓު

  ލާކަށް ާފހެއްނުވި.އި. އެހެންީވމާ، އަނބުރާ ފޮނުވ32ަ އަދަދު؛ ބޭނުންވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ ރިޕޯޓު. ައޅުގަނުޑ ހިތުން،  5ހަމަ އެ ރިޕޯޓު، ެއީއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  އަހަހަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި

M19/ML/2019/5 ާގޮތުން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ުގޅޭ ގޮތާ މިދެްނނެވި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  ވޯޓު. މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ގޮތަކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.

 މެންބަރު.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 01 ގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުން

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 73ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މ87ެލަ އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު  ދެންމެ

ގޮތަކަށް ވަިކ  އް ނުދެްއވާ.ވޯޓެ ރަކު އެްއވެްސ މެންބަ. ނުފެންނަ ކަަމށް 70ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

ޯވޓު  36އެހެންވީާމ، . 70؛ ކީ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަ ުކ އިންނެވީ.މެންބަރަ ނުދެްއވާ ެއއްވޯޓު

ޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އިއް ގޮތަށް ރިޕޯޓު ފާސްވެއްޖެ.  މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި ނުންވޭ. ފާސްވާން ބޭ

 މި ނިމުނީ. އިމައްސަލަތަކަށް  ވޯޓަށް އަހަވޯުޓގެ ަގޑީަގއި ވޯޓަށް ެއހުމަށް ހުރި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު . މެންބަރުން

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .10

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

ރަފުށީ އޭގެތެެރއިން ހޯ .ބާކީ ހުރި ބަހުސްތަކަށް ،ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަނެްއކާެވސް މި އެނބުރެނީ ބާކީ ހުރި ވަގުތު

ަވގުުތ ، ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރު. މިދެންނެވި ގަރާރުަގއި ބާކީ އޮްތ ވަގުުތގެ ތެރެއިން

މިނެޓު.  10ށް މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަ 5އެަބވޭ އަދި އަށް . ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހުސްވެފަށް ވަނީއަމިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ

ެއކީަގއި  ަވގުތު އޮތުމާމީގެ މިނެޓު. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު އަެނއްާކވެސް  1އަށް އެްމ.ޑީ.އޭ  މިނެޓު. 5އަށް .ސީންޕީ.އެ

ގުޅޭ ގޮތުްނ  ްސގެ ަވުގތު މި ގަރާރާބަހު ،ގުޅޭ ގޮތުން ބަހުސް ނުނިންމާ އޮތް ކަމަށް ވާތީވެ އަދި މި ގަރާރާ

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުރި ިއއްޒަތްތެ  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ށް ރަނގަުޅ ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭން މި ގެ ސިނާޢަތަމުއާދެ! މަސްވަިރކަްއޒަތްެތރި ރައީސް. އިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ހުށަހެޅިގެންދާކަމީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެްސ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަެމއް. ޚާއްަޞކޮްށ ށް ގަރާރުތަކެއް މަޖިލީހަ

ކެނޑި ވެސް ނު  ގައިައޅުގަނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގައި ހަމަ ކޮންމެ ދައުރެއް  ،ނީއަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ

 ،އޮތީ ހިތްއަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ، ވާންޖެހޭނޭ. އެހެންކަމުންގެ ައޑު ްއގެ ގޮުތގަިއ މަސްވެރިން އޮންނަންޖެހޭނެ އަޑެ

 ން ލަކުޑި ނަރާއިފަހަރު ބަނުމަށް ކަބީލާފެށިގެން ޮއޑިދޯނި މަސްވެރިންނަށް ފަހިގޮތްތައް ޯހދައިދިނުމަށްޓަކައި ޒަމާނުއްުސރެ

ްނވާ ހުރިހާ އާލާތްަތއް ިޑއުޓީ ނުށް ބޭމަސްވެރިކަމަހަމަ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީްނ  ށްިދނުމާކޮފުކޮށްދީފަިއާވ ޑިއުޓީ މާ

ސްވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކޭ. އަުޅގަނޑު މިހެން އިމު ވެސް މަގަދިއުމަކީ ހަމަފުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ެވެގންމާ

 ހަރުގޭަގިއ  ފަހަރު ބަންނަން ފަށާފައިނިވަރަްށ ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިހާރުވެސް އޮޑިދޯ ،މިދަންނަވާ ކަމަކީ

އެ ދޯނި ަބނދެ ނިމުމަށްފަހު އިންޖީނު އެޅޭނެ ފަދަ ނެތް ކިތަންމެ  .ޕްޓްވެފަިއވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަތިބިބޭންކްރަ
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ޑެިތ ވެސް ަރއްިޔތުންގެ ތެރެއިން ކިހާ ބޮ ބަޔަކު އެބަތިބި. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ައނެއް ޙަޤީޤަތަކީ

 ަގއިގޮތުގެ ބޫލުކުރާނީ ކޮށްފިއޭ. ޭއެގ އެއް މިސާލެއް ކޮށްފިތޯ؟ އަޅުގަނޑު ގަރަށްރުށގެ މީހުން ހިތްވަރުތަކެއް 

. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް ހިތްަވުރ އަޅުގަނޑުެގ އަތޮުޅަގއި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބޮޑެތި ކަންނެލި ދޯނިތައް ވަނީ އުފައްދާފަ

  ...އަޅުގަނޑުމެން

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 .ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ މާވަށު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 ،ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ އަށް މަޝްވަރާކުެރވެމުންދިޔައިރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އިްއޔެ

ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެއްބަސްވާނެ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އެންމެ  އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ލަކޮށްހަމަ ޖުމު

މަސް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެަބ  ހާސް ޓަނު ަލއްކަ ފަންސާސް ެއއް ،ރަނގަޅު ައގު ދިނުމަށް. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރިން

 ބޭނުންތަކަށް ސާޅީހަކަށް ްނގެދިވެހި ،ބޭނުންތަކަށް ގެނުޑމެންޭއގެތެރޭަގއި ައޅުގަ. ކުރާ ކަމަށްބާނާ ކަމަށް. އެކްސްޕޯޓު 

ދަޅުގަިއ ބަންދުކޮށްގެން ިދވެިހރާއްޖޭަގއި. އެހެންނަމަވެްސ،  އޭސާީޅްސ ހާސް ޓަނު އެބަ ބޭުރކުރެ ،ހާސް ޓަނު ހުރެފައި

ތެރޭަގއި މިދެންނެވި ރޭޓުން . މީގެބޭރުކުރާ މައްސަލައޭ ުނކޮށް ހާސް ޓަނު މަސް ވެލިއު އެޑް މީގެ މައްސަލަައކީ ހަތްދިހަ

 ކޮށް. ކުާރއިރު ތޭކަ ެއގާރަ ޓަނު މަސް ދުވާލަުކ ގާްތގަނޑަކަށް ިދވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުުކރަނީ އެވްރެޖުސަ  ހަތަރުބަލާއިރު

މި  ،ބަންދުކުރަނީ. މި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ަގއިޓަން ހަމައެކަނި ކޭން މި ކުރަނީ ނުވަތަ ދަޅުމެޓްރިކްސަތޭކަ ދިހަ 

ވަގުުތ މިހިރީ ފަންސާސް ޓަނުެގ މަސް  ެފލިވަރުަގއި މިމިހެްނ މި މައްސަލަ ދިމާވަނީ . މައްސަަލއަކީދިމާވާ 

ގާްތގަނޑަކަްށ  ގައި ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރުަގއި އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވ ގޮތު  .ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް

 ޓަން ދުވާލަކަްށ މި ލަ ސަތޭކަ ތިރީސް މެޓްރިކްމުއަްއޑިހަވަރަކަްށ ޓަނުެގ މަސް ބަންދުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ޖު

ނުވަަތ  ންތައިލޭންޑު ހާ ދުވަހަކު އަުޅގަނޑުެމންގެ މަހުގެ ައގު ކޮންޓްރޯލްކުރާނީތްބަންދުކުރެވެނީ. މިހެން މިކަން އޮ

ޔޭގެ އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭގެ ޕެޓްރޯލިައމްގެ އަގު އޯެޕކުން ކޮމްޓްރޯލްކުރާހެން މުޅި ދުނި ގަިއ.ބާޒާރު ގެ ކޮކުބޭން

މި މައްސަލަ މިހެން މި ދިމާވަނީ އިއްޒަތްތެރި  ުކން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ މައްސަލައެއް.ބާޒާރު ބޭންކޮބިލަމަހުގެ ކަޅު

، ލިބޭ ފަރަންސޭސިއެބަމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލްްސަގއި ަރޖިސްޓަރކޮށްފައި ހުންނަ ކަަމށް އަުޅގަނޑުރައީސް. ސީޝެ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ؛މިޔަރާ ،ައޅާފައިވަރަށް ގާުތގައި ދާ ޅުގަނޑުމެންގެ ަކނޑުތަކާއަކޮރެާޔ، ޖަޕާން ބޯޓުފަހަރު. ސްޕެއިން، 

ލާފައި އި ކަހަ މުިޅ ކަނޑު އެްއކޮށް ،ވެސް އެްއކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުހިފާ އެަތްއ ޒާތެްއގެ މަްސވެރިކަުމގެ ަބާވތްތައް

ވެރިން ނިކުމެ ރެޔާއި ދުވާލު އެ މީހުން ކުރާ ވިްއކާއިުރ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޯަޅވަރަކަްށ ހާސް މަސް އެބަ ވިއްކާ. ހަމަ
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ރޯޔަލްޓީ މި  ، އެމްއެ ޕްރީމިއަ ،އަގު ސެޓްފިކޭުޓ މި ލިބެނީ. އެއެސް.ސީ މަސައްކަތުން އަުޅގަނޑުމެންަނށް .އެމް.

ިހ ހާސް ޓަނު މަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކްސްޕޯުޓކުރީމާ ދިވެހަ ރިން ދެންނެވި ހަތްދިމިދެންނެވި ކު ލިބެނީ. ލިބުނީމާ

ޖު މި ނަގަނީ ދިވެހި މަހުގެ ނަމުގަިއ. ނަގާފައި އެ މީހުން ލާ ހުގެ ނަމުގައި ބޭރުގެ ބާޒާުރތަކުން މީގެ އެްޑވާންޓޭމަ

ޭބރުގެ މަސްވެރިންނަށް މީގެ  .ގެއްލުން ގެދިވެހި މަސްވެރިންނަށް މީ ،ކުރީމާ. ލާފައި ބޭރު މި ކުރަނީ ޕްރިމިއަމެއް

ޓާ ށްހިފާ މީހުން. އެހެންވީމާ، ތިމާވެގެ މަސްވެރިންަނކީ ދަލުގައި މަސްމުތަކު އެހެންނަމަވެސް، ބޭުރގެ ޤައު. ފައިދާ

ނަށް މެްއގައި އަުޅގަނޑުމެންަޓށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކު ުއޅޭ ޤައުށްކުރާ މިހާ ތިމާވެއަުޅގަނޑުމެްނ ވަކާލާތު ށްރައްޓެހިކަމަ

ސް. މިހެން މިކަން ބަލާއިރު  ރައީ އިއްޒަތްތެރި އްނީ ވަރަށް ބޮޑު ގެްއލުމެވަ ވާމީ މާކެޓުަގއި މިގު އަބައިނަލް

ކަމަށް  ައގު ހުރި ދޭތެރޭަގިއ މަހުގެ ރުފިާޔއާ 19ރުފިާޔއާއި  16 ވެސްރުބާޒާުރގަިއ މިހާ ގާތްގަނޑަކަށް ބޭންޮކކު

ަގއި ވަރަްށ ރީ. ހުރިއިރު ބެންކޮކުހިގައި މިދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާްތގަނަޑކަށް މި ރޭޓު ލަފާކުރެވޭ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮންމެ  ގަންނާތީ އަގުހެޔޮކޮށް ގަންނަނީ. ގަތީމާ ބޮޑު ކުއެންޓިީޓއެްއަގއި އެ މީހުން ވޮލިއުމް

ނީ މި ސެކްޓަރ. އެހެންީވމާ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަބްސިަޑއިްޒކުރަންޖެހެ ،ގޮތަކީ ސަރުކާރެއް އޮތަސް މި ވާ

މެ ސަރުކާރެއް ޮގތުގައި ނަގާ ކަމަށް ވަންޏާ މިފްކޯ ކޮން ރަނގަޅު ދިވެހި ކަނޑުތަުކގެ ނަފާ އެންމެ، ކަނޑުތައް 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ  ،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާުރ އޮތަސް ،އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު ޮއތަސް ،އޮެވގެން އަދި ގޯހެއް ިވޔަސް 

ވޭީނ ވަމުންދާނެ. މިކަން ހުއްޓު ެގ ސަރުކާެރްއ އޮތަސް ިމ ެގއްލުންއަދި އެހެން ޕާޓީެއއް ،ސަރުކާރެްއ އޮތަސް 

ވޮލިއުްމ  އިނެރީތަކުގަ ރުން މަސް ެއތެރެކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންެގ ކޭވާމީ ާބޒާައގުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައިނަލް

 ނުކުެރވޭ. ލެއްގަބޫ ޑަކަށް އަުޅަގނށްމި ނޫން ގޮތަކަށް ިމކަން ކުެރވޭނެ ކަމަކަ .އިތުރުކުެރވިގެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ޢަލައިުކމް.  ޔާ. ަވއްސަލާމްފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާރުގައި އޮތީ ހަމަވެފަ. ގަމި  ،އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ދަންނަވަންޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު މި ބިލަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ

 ރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދަށް.ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްފެލިދޫ ދާއި ،މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީ

ުތަގއި ދެވިަފއިާވ ހަގީގަކުރުން . އާދެ، ބޭުރގެ މަސްބޯޓުަތކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޮޕަރޭޓު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

  އޮްތކަމުގަިއ ިވޔަސް މަްސވެރިންނަށް އޭގެ ފުރިހަމަ ފަހިކަމާ. ކޮންމެ ސަރުކާރެއްރަންޖެހޭކެންސަްލކުލައިސަންސް 

މިއަދުގެ މަްސވެރިންެގ  ހަމަ ގަބޫލުކުަރން. ަރކާތްތެރިވާން ުފރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުހައެީކގައި 

ދިއުން. ފުާޅވެގެން ރީ ވެސްޓް މަސްވެރިންގެ އިންޑަސް ،ިރޒަްމ އިންޑަސްޓްރީ ފުާޅވާ ފަދަިއންއައެދުމަކަށް މި ވަނީ ޓު
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 ނީ ޓްަތއް ހަދާ ފަރާތްތަކަށް އެބޭފުޅުންނަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރެވެސޯތުގައި ރިޤަޤީޙަރިޒަމް އިްނޑަސްޓްީރގަިއ އަޓު

ޮއޑި ފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަދި ކަންނެލިބޯޓުފުވާ އުސޫލުން. ހަމަ ެއގޮަތށް މަސްސާބަހަށް ނޫނިއްޔާ ޑިއުީޓ މާހިލޭ

އެތެރެޭވ  ށްކެިރފޯރުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަ ކަށް އަދިބަންނަ ފަރާތްތަ

، ތަރައްޤީ  މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރެވޭޓީ މާ ތަކުަގއި ޑިއުބޯޓުމަސް

އި އަދި މިފަދަ މާފުކުރުުތގައި ިޑުއޓީ މާހަގީގަުރމަށް ޓަކައި ކުޤީމަސްވެރިންނަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައް

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް އެޅޭނެ  ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެޅޭނެތުަގއި މަސްވެރިކަމަށް ހަީގގަދިނުމަކީ  ތައްސަބްސިޑީސް

ުތގަިއ ހަގީގަ ންކުތުތަޞައިތުރު ފިޔަަވޅެއް ރަނގަޅު ފާލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ޒުވާނުންނަށް މި ފުރު

ވާނުންތައް މި ތިބީ ުތގައި އަުޅގަނޑުެމންގެ ޒު ހަީގގަމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުން ަވޒީފާތައް ފޯރުކޮށްދޭން ބަލާއިުރގައި 

ގެ ވަބާގަ ޖެހިފަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތަެކްއ ގަނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންތައް މި ތިބީ ޑްރަގު ޅުބިއްޖެހިފަ. އަ

ޖެހޭ. އެބަ އެބޭފުޅުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެންނަން އިރާއިން ަތނަވަސްކުާރއިރުަގއި ައޅުގަނުޑމެން މި ދާނަށްންޒުވާނު

ނުންކުރާ ޒުވާނުން ދުވަހެއް ުދވަހަކަށް ބާވަތްތައް ބޭ ގެސްތުވާތަކެތީއަދި އެހެން މިހަކަލަ މަ އި ޑްަރގާރަށްރަށުގައި

ގެންަނން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެްނެގ  އްލެއް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންޙަ  މިދަނީ އިތުރުވަމުން. މި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން

ލުުމެގ ގޮތުން މި ބޭފުޅުންނަށް އިއަުއމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވަ މަްސވެރިކަުމގެ ަމސައްކަތްތަކަްށ އަނބުރާޒުވާނުން 

ރިޒަމް އަވަން ޓު ންބަރުރަނގަޅު ފަރުތާކެއް ލިއްބަިއދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނަ

ޓްީރއެއް އޮްތ ސްޑަިރޒަމް އިންއަވަން ޓު މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާިއރުގައި ނަންބަރު ނޫނިއްޔާ ،އޮތް  އެއްއިންޑަސްޓްރީ 

އްލުނުކުރެިވގެްނ ގިނަ ދުވަސްަތކެއް ިދއުމަީކ ޙަ ކެއް ނޫނީ ބޮޑު މަްއސަލަތަކެއް ަޑކުޑަ މަްއސަލަތަތަނަކަށް މިވަރު ކު

ފަހަރެްއގެ ވާަހކަ ބޯޓު 28ނަ ގޮެތއް ނޫްނކަމުގަިއ ެވސް ައޅުގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުގަިއ ދަންނަވަން. އެންމެ އެކަށޭ

ތުަގިއ ޞަކަމުގައި އަޅުގަނޑު މި ފުރު ިއން ދާ ކަމެއްޕޮލީކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއެބަދެކެޭވ. މިއީ ހަމަ މޮނޮ 

ރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ކިރުން އޮންނަންވާނީ ހުމަ މަސްހަ ،ކަމުގައި ވިަޔސް އެްއވެސް ދިެވހި ކުންފުންޏެއްފާހަގަކޮށްލަން. 

ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އުސޫެލއް ނޫންކަުމަގިއ ވަިކ ބޭފުޅުންނަށް ކޯޓާދީގެން ހިްނގާ ުއސޫލު ެއއީ  .ހަމަހަމަ އުސޫލުން

ސް ނުދީ އަދި ތައް އިތުރަށް ލައިސަންހުރި ކަންތައް މިހެން ،ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ކުން މި ރަޖިސްޓްރީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަޖިސްޓްރީތަ ،ވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިަފއި ފަހަރުމި ބޯޓު

ނަށް މަސްވެރިން ،އުނިކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހި މަސްެވރިންނަށް މި ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ

ެއ  ،މަަސއްކަތްަތއް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި  ރިކަުމގެ ސިނާޢަތަށް މި ކުރެވޭަމސްވެ ށް،ތަޢަމަސްވެރިންގެ ސިނާ

އަދި އެބޭފުޅުްނގެ  ފުކުރުމާމުގެ ގޮތުން ިޑއުޓީ މާރުދާއިރާެއްއގައި ހަަރާކތްތެރިކުބޭފުޅުންގެ މަސްވެިރކަން ސިާނޢަތް ފުޅާ 

ގެ ވާހަކަ ކަުމގައި ދަންަނވަމުން އަުޅގަނޑު  އްޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަކީ އެދޭ ކަމެ ކުންނދު ފަހަުރތަޅައިމްޕޯޓްކުރާ އު

 ޢަލައިކުމް. ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ވަްއސަލާމް
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ޖާބިރު.هللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ކަދެްއކެވުންޖާބިރު ވާހަهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުށިދޫ ދާއިރާކާ

އަުޅަގނޑުމެން އެކި ފަހަރު އެިކ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަްސވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުަގއި 

ްށ ދައްކާެނ ެއ ޅަކުރަން ވާހަކަަދއްކަުމން މި އަންނަނީ. ޚާއްަޞ ޮގތެއްަގއި އިންތިޚާބުތަކުަގއި ިނކަން ރަނގަ ކަންކަން

އަދި މަސްވެރިންނަާށއި  ްއގައިގޮތެ ރިކަމުގެ ސިނާޢަތަކީ އެ ސިނާޢަތުން ޚާއްޞަމަސްވެ ،ންނަމަވެސްވާހަކަ. ދެން އެހެ

ގެ ރައްޔިތުންނަާށއި ައދި ބައިތުލްމާލަށް ލިބެންޖެހޭ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުިލބި މި ދަނީ. މި ސިނާޢަތް ރާއްޖޭ

އް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ އެއް ހަމަޖެހިފައަދި ާގނޫނުތަކެ ެއއް.ޕްލޭނެއްކޮށްފައަދި  އިޑިަޒއިންކޮށްފަ

ކުރުމަށް ަޓކަިއ ޓެކްޝަނެއް ނެތް. އަދި މަސްވެރިކަންއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ފުރަަތމަ ކަމަކީ މަހަށްދާ މީހާގެ ޕްރޮ

މެނަށް ންޖެހޭ މިންވަރުގައި ފޯރުކޮްށނުދެވޭކަން އަުޅގަނޑުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭއުދައާލާތާއި ފެސިލިީޓސް  ބޭނުންވާ

ްސ ވެ  ށްްއޔައަދި ވިލިނގި ،ޓަށް ޮގއްސަށްފާހަގަކުރެވޭ. އަުޅގަނޑު މި ދޭތެރެއިން މި އައީ ުހވަދު އަތޮޅު ކޮލަމާފު

މެްނގެ ދާއިާރގެ ގާފަރުެގ މަސްެވރިންނާ ވެސް ބައްދަުލކޮށްފަ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަނޑު ިއއްޔެ ގޮއްަސ. 

ޕްލޭންކޮށްގެން ޑިޒައިްނކުަރންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ވެސް ޢަތަކީ ކޮންމެ ސިނާ ،މި ސިނާޢަތު ނިޒައިންކުރަނީ

ން. އެ މުވާެނ ކޭނަރީއެއް އޮޕަރޭޓްވާންވަރަށް މުހި ައކީވާހަކަ ،ރީގޮތަްށ ވާންވާނެ. ރާއްޭޖގެ ކޭނަމަސްވެރިކަން ވެސް އެ 

ށް ފެނޭ. މިހާރު ކަމަށް އަޅުގަނޑަ މެއްވެރި ކައްދިއޮތޮޅުަގއި ކޭނަރީއެްއ ކޮލަމާފުށި ކައިީރގައި އަޅާލުމަކީ ވަަރށް ބު

ބްލީޑްވާ އޮޕަރޭޝަންްސ ެވސް މިފްކޯގައި  ،ދުފަހަރާއިހުރި ުއޅަނއި ވެސް ސްޓޮްކކުރަންޖެހޭ ފެސިލިޓީސްތައް ބާވެފަ

މަްސވެރިން ބާާނ މަސް އެ މަްސވެރިންނަށް  އި،ރީ ހަދަޓް ނަފާލިބޭ އިންޑަސް މުންމަްސެވރިކަ ،ހުއްޓުމަކަށް ގެެނސް

 ގެޯކޒް މިއަދުން ފެިށގެން އަުޅގަނޑުމެން މިހާރުހެޔޮ އަގު ލިބޭނީ އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮސްޓް ކުަޑެވގެން. އޮފްރަނގަޅު 

ދީގެން އެ އޮންނަ ސިސްޓަމް. އެއީކީ އޮންނަންޖެހޭ  ލަިއސަންސް ނީއޭލާއިވަނީ ުއވަވިދާޅުމި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ 

ބޭފުޅުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް  މުތަކުގުަގއި ތިއްަބަވއިގެން އެޤާމަ  ނޫން. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ބޭފުޅުންގެ ސިސްޓަމެއް

ވެއްޖެ.  ށްގެން ކުރުމުގެ ސަބަުބން އެ ސެކްޓަރުން ބިލިއަނުން ޑޮލަރު ގެއްލުންޓަކައި އެ ގޮތަށް ލައިސަްނސްކޮ

 .މުގެ ވިޔަފާރިއުޓެޑް ވިޔަފާިރައކީ މަސްވެރިކަޕިއެންމެ ރެ .މު އެއް ސެކްޓަރުންސެކްޓަރަކީ ރާއްޭޖގެ އެންމެ މުހި

ކު މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެ ހިފާރިަތްއ ައދި މަސްވެރިންގެ ވިޔަ ،މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާހިއެހެންވީމާ، މަސްވެރިންނަށް 

ސިދާ މަސް  ނަށްފަރާތުން މީހުން ނުވަތަ އޭާނގެ ސީދާ މަސްބާނާ އޮޑިވެިރޔާ ،މީހާރިމަްސވެ ކުރެވޭނެ ގޮތް

 ރަނަގޅަށް. އަދި ަބއި ދާނީ އޮތީމާ އެ  މެއްޒާނި ސް ވިްއކޭ ގޮތަކަްށ އޮްނނަޓަށް ވެރުކޭނޭޝަނަލް މާޓައިން
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ގިނަ ުދވަްސ  މާތާ ދެއްކި އެ ވާހަކަ  އިޓީ.ވީގަ  އި މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އިހަށްދުވަހު ައޅުގަނޑު ޓީ.ވީައށް އަރަ

ކަމަށް އަުޅގަނޑު އެތީ ނުވަނީސް ސަރުކާރުން މިާހރު މަސްވެރިކަމާ ގާނޫނެްއ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އުޅޭ

ރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީެގ އަެގން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ. ޓުޝުކުރުވެިރވަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ކުިރއާ ޕްލޭންކޮށް

ކުރަނީ. ން ވައެ ސެކްޓާ ޑްރީ ،ޕްރަިއވެޓް ސެކްަޓރުން ސީދާ އިންވެސްޓަރުްނ އެ ސެކްޓަރ ޑިަޒއިންކޮށް ،ތަފާތަކީ

ހުިރއިރުަގިއ  ވެސް. އަުޅަގނޑު މިފްކޯގައިއޮންނަނީ އަބަދު އި ން. ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަނޫ އްމަސްވެރިކަން އެހެނެ 

ޓަނުން ކިރަން.  5ޓަނުން  5ނަމަވެސް  ބޭނި ރެްނ ގިނައިންވުޓަނަށް 30އި އޭރުގެ ސަުރކާރުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ

. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ  މި އޮންނަނީކީތައްަކންތައް ގެނޫން މަސްވެރިން ބަރަލްކޮށްނެއް ލި ،އެހެންވީމާ

އޮންނަންވާނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްެވރިކަމުގައި އެއީ ާރއްޖެއަްށ  އިހިފަމަސްވެރިންނަށް ޕެންޝަން ވެސް ހަމަޖެ

ލިބޭ  މަދުވެގެްނ މި ދަނީ. ްލޓްރިޒަމް ވެްސ މިހާރު ލިބޭ ޔީއަ އްޭޖގެ ޓު  ޮބޑު ސިނާޢަތެއް. ރާށްއުފެއްދުންތެރިކަމަށް ވަރަ

ވެްސ ގަމުން މި ދަނީ. ސަރުކާރުން އަބަދުސަރުކާރުން އަބަުދވެސް ޓެކްސް ނަ ދަނީ. ން ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވެގެންރިވިޔަފާ

ބިލުވާ ކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ޤާސަުރކާރުން އެކަމަށް ނަ އްޔާންވި ރައްޔިަތކަްށ އެއްެޗއް ދޭ .ޓެކްސް ނަގަނީ

ޔާ ދާ އްްނެވއްޖެޅައައަދި ދާ ކޮށް ން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ތަރުތީބުތީ އަޅުގަނޑު ހިތާަމކުރަބުނަމުންދާ

ދުނިޔޭގެ މި ރާއްޖޭަގިއ  ؟އެއް ޑޮލަރުން ނަގަަނގާ ތިބެންވީ ،ވެސް އަޅަްނވީ. ައޅުގަނޑުމެން ކީއްެވގެންތޯ ެއއް ޑޮލަރުން

ނޫން. ހަމަ  ވެސް އޮީތކީެއއް ެއއްލީލު ވާހަކަ ވިހާ ކަމުގެ ދައެކަންޏަކު ނޫން މަސް ވިަހނީކީ ވެސް. މިތާ މަސް 

ިކޔަިއގެން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ އިންޑަްސޓްރީން  ޝްއޭފޭމަސްވާންެވގެން ޑޮލްފިން ފްރެންޑްލީ ފި

 ބޭ. މިހާރު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނާ ެއއްގޮތަްށ މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތު ނުލިލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ 

އެންމެ ވަނަ މަޖިލީހުން  19 މި ތަޢާރަފުކުރެވޭ ސިސްޓަމުތަކުގެ ތެރެއިން އަލަށްޓަަކއި މިހާރު ބައްޓަންކުރުމަށް

ބާނާ މަސްކޮޅު  މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަސްވެރިން ،މެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ޑުއިސްކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނ

 ،ތިމެމީހާ ނިކަރިމަސްވެ ،އިދޭންވާ ޕްރޮޓެކްޝަން ލިބުމާ  އަށްސްވެރިޔާވަގުތުން ރަނގަޅު ައގު ލިބުމާއި އަދި މަ

ސިނާޢަތުގެ ހުރިހާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ވެްސ އެ ނުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް އްގެ ގޮތުަގއި އޮންނަންނުކުޅެދޭ މީހެ

 މެން މި ވާހަކައަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން އުފަންކުރުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުގަނޑު

 ދައްކާއިުރަގއި..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅޭގޮތުން އެްއވެސް ޮއޅުމެއް  މިކަމާ ،ލޫމާތުޢުމަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްގަިއ ވާނެ

ބޭރުކުރަީނ ، ލޭނު އަޅައިގެން މަހެއްތޯކުރަނީ ކިހާވަރެއްތޯ، ރާއްޖޭަގއި ހިފަނީ ކިހާނާރާ މިންވަރަށް. ސަރުކާރުން ބޭރު
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ވާނެ.  ލޫމާތެއް ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްަގއި މިހާރުޢުގައި ލިބެން މިރާއްޭޖގައި ުހރިހާ މަޢުއުޟޫމަ ކިހާ މަހެއްތޯ. މި

 ށް. ސިމް އިބްރާހީމަޤާދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާމިގިލީ

 

 ރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:ސިމް އިބްޤާ މެންބަރުދާއިރާގެ  މާމިގިލީ

އާދެ!  ؛ަގިއ ދަންނަވާލަން އޮތީ ޢުމައުޟޫ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! އަުޅގަނޑު މި  .އާދެ! `

އްސުެރ ކުރީ  ،ގޮތަކީ ާލއިރު ވާއިހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ  ވާހަކަ ވަރަށް އަުޑއަހާލަން ފަސޭހައޭ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތާ 

އޮންނަނީ.  ެގ މަސްވެރިކަމަީކ ސަރުކާރުްނ ހިފަހައްޓަވާފަިއ އޮންނަ ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ މިފެށިގެން ވެްސ ދިވެހިާރއްޖޭ

އަދި  ިއ،މަނިކުފާނު ދޫކޮށްލައްވަ ވަނީ އެކަން އެ ވިދާުޅވެފައި މި މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،އެހެންނަމަވެސް

މަލީ ޢަށް ޓަކައި އެމަސައްކަތްތަާކއިގެން  ތަނަވަސްކަެމްއ ހޯދައިދިނުމަދިޔުމަށް ޓަަކއި ރައްޔިތުންނަށްށްއަކުރި

އެީކަގއި މިތިބީ. ަޙޤީޤަތަކީ މިހާތަނަށް ދިޔައިރު  މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރްއވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ އުއްމީދާ

އްދަތެްއ. ބޮުޑ ދުވަހުގެ މުއަހަރު 25ބެނީ ލި ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެސް މިމަސްވެރިކަމުގެ ދާއިާރއަށް ިއންވެސްޓު

އި ހަސަލް ޕްރޮގްރާމާ ،ކުރުމަކީބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް މަސް ތައްޔާރުގައަދަދެްއގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްެގން މެނުވީ ޔޫރަޕުން 

ޗެހި ދަުޅގަިއ އެއް  ،ާވއިރު އްަސށްިވއްޔާ ކާބޯތަެކއްޗަށް ެއއްޗެ  ކުރެިވގެން ނޫނީތަކަށް ގަބޫލު ވެސް ޕްޮރގްރާމުއަދި އެނޫން 

ކޮްށގެން ފޮނުުވމަކީ އެއީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ވެސް އެހެން ގޮްތގޮތަށް ބަންދުކޮށްގެން ޕެކުބަންދުކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫން 

 99އަހަރަށް  50ކުރާ މީހަކަށް ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާއަށް ެލވޭއިރު ެއކަމަށް އިންވެްސޓުއިހުޅުވަނޫން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ 

 ޑޮލަރު މިލިއަން 150މިލިައނުން  100ހަމަޖެހިގެންދާއިރު މަސްވެރިކަމަށް ވަރިހަމަ  އުސޫލުތަެކއް  އަހަރަށް ދެވުމުގެ

 އެފަރާތްަތކަކަށް ނެތް އެާބވަތުގެ އެްއެވސް ކަހަލަ ކަމެއް. ދެން އާދެ! މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ސްކުރިޔައިންވެސްޓު 

ރުކާރުން ކޮންމެ ސަރުކާެރްއ އޮތަސް ސަބްިސޑީދީގެން ދިވެހި ސަ ،ން ދު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިޢީމެންބަރު މުޙައްމަދު ސަ

ސަްބސިޑީގެ ސަބަބުން ކުެރވޭ ދެވޭ  އެ ،މަސް ގަންނަ ވާހަކަ. ވަރަްށ ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. އެެހންނަމަވެސް

 ،ނަމަވެސްމަންާފ އަުޅގަނޑު ވެސް އެދެން ލިބިދިނުން. އެހެން ދެވޭމަސްވެރިކަމުެގ ސަބަބުން ަރއްޔިތުންނަށް ލިބި

އާދެ! ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަޅުގަނޑު  ؛ެފއްޓެިވ މަސައްކަތަށް  ޓަަކއި ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން އެކުރުމަށްއްލުޙަ  އެކަން

ެއކީަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިާރގަިއ އެއާކު ޝުކުރުދަންނަވަން. ހަމަކަމާއެ ތެރިޞްވަރަށް އިޚުލާ

ދުގެ މައިނާރު، ލޭނާރު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބުނަމުން އައީ. ޞާތިޤްގަނޑުމެންގެ އިވޭނީ ައޅުއެރު ކަންތައްތައް ކުރި 

 ދިަޔއީ.އަޅާ ުކކުޅަށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޓުއަރިޒަމް ެވގެންމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ރަންބިސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެބަ ވާއް ނަންގަމަޑަވެލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ފިރުޝާންމަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

މަސްވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އޮނަރަބަްލ  ،ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ

 އަހަރު އޮތުމަކީ ހަމަ މި  15 މަްސވެރިަކމުގެ ސިނާޢަތު ނުފެށި ހޯޑެއްޫދގައި .ސިމް އިބްރާހީމްގެ ބިމެއް ގދޤާ

 ބޮޑަށް.  މަށް ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށްބޭފުާޅއަށް ކުެރޭވ މަލާމާތެއް ކަ ދާއިރާއަށް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިސމް އިބްރާހީމް. ޤާ މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ކަމަށް ބަލައެއް ުނގަނެވޭ. މާމިގިލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:ޤާދާއިރާގެ މެންބަރު  މާމިގިލީ

ާއއި ކުރި ފަިއސާސްޓު އާދެ! ދެން ވާހަކަަދއްކަން ެފށީމަ އަޅުގަނޑުދެން ވިާލއިްނ މަސްވެރިކަުމގެ ދާއިާރއަށް އިންވެ

ދައްަކވާކަން ނުކުރެވިގެން އަިމްއލަފުޅަށް ވާހަކަފުޅުެއްއޗެހި ހަޖަމު ތާގޮ މަސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާގެ ކަްނތައްތައް ވެގެންދިޔަ

ިއ ުކރި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް ތަނަވަްސކަމާކިތައް ިދވެހިންތޯ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން އިްނވެސްޓު

ޑަށް ީހވަީނ ވަރަށް ރަނގަުޅވާނެހެން. ނަމަ ައޅުގަނ ެލއްވިއިލަ އްކޮށްފައިވަނީ. އެެއއް ބަފަސޭހަ ހޯދައިދޭން އިންވެސްޓު 

އިރުގެ މިނެޓު 5އެ ހިސްޓްރީގެ ތެރެއަށްދާކަށް ވަގުެތއް ވެްސ ނޯންނާނެ.  ،ދެން އެހެންނަމަވެސް އެވާހަަކ ދައްކާކަށް

ދި އަ ،ެއކީަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާުކރެއްވީ. އަދި ހަމަެއއާލާންޢުކަމަށް ތި އިރައީްސ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އޮތް  ވަގުތު 

ނުކުރާ ވާަހކަ. ދެން ތުގަސް ން ގެންދަށް އަޖަލްސާގަިއ އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން އެޮގތަށް ވާހަކަ ކުރި ނޫނަސް މިއެހެން

ިއ ިވސްނުން ބަދަލުކުރައްވަ  ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސަރުކާރުން އެ މި، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

މަސްވެރިކަުމެގ  ،ަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަްށ ވިސްނެިވކަން އެއީ އަޅު

ެއީއ  ވެސް ބޭންޮކކުށް ބަާލއިރު ދު ވިދާޅުިވ ސްޓެޓިސްިޓކަޢީއަިދ ދެންމެއަކު މުޙައްމަދު ސަ ،ދާއިރާ ކުިރއެރުވޭނީ 

 އޮންނާތީ ކުރުމުގެ މައިމަުރަކޒެްއގެ ގޮތުަގއިފިނިކުރި މަސް ކޮންޓްރޯލްސްވެރިކަުމެގ ދާއިރާ އަޅުގަނޑުމެން މަ

ޓަަކިއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ބޮޑު. އެހެން އެކަން ނުދިޔުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަން ވަރަށް

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ަވންޏާ އެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށްދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަެމއް 

އެްއޗެހި ސަލާމަތްކޮށް  ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީގެން އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑުތަކާއެހީތެރިކަމެއް މަސްވެރިކަްނ 

ެއޅުމަށް ލޭނުހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެްއ ކުުރމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 
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ވަންޏާ އެކަްނ   ހުރަހެްއ ކަމަށްދިނުމަކީ ދިވެހި މަސްވެރިކަމަށް އޮތްއެޅުމަްށ ހުއްދަނުވަތަ ދާ ،ހުއްދަދީ

އާިއ ވާަނމަ އަދި ސީޝެލްސް ކަމަށް އަޅާކަނޑުތަކުަގއި ދާން ކަށަވަރުނުާވނެ. ހަމަވެސް ކޮްށގެންއެްއގޮތަކަށް 

ކޮށްިފއްާޔ  ދިޔަ ނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެކަންހުއްދަކޮްށެގންތަކުަގއި ެއކަން އާއި މި ަޤއުމުމޮރިޝަސް

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ  ަފިއވާ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށުަގއި ދިވެހިލެވިއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހަ

ކަމަކަށް އެކަން މީހުން ބަނޑަށް ޖެއްސުން ފަދަ  ކަެމއް. އެ ދަރަޖައިގެ ބޮޑު ނިކަމެތިހާނިކަމެތިކަމަކީ އިންތި

ދެއްވާނެ ކަމަކަށް. އެޅުމަށް ހުއްދަރުން ދާ ސަރުކާ ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ހިތެއް ުނވޭ މިވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ

މަސްވެރިްނނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ މަލްޓި މިލިއަން ޑޮލަރުގެ  އެޅުމަށް ހުއްދަދެއްަވއިފިްއާޔ އަޅުގަނޑުމެްނގެދާ

ެގ އަޅާ މަސްވެރިކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެއީ ބޭރުވިއްޔާ ދާ ކޮްށގެން ނޫނީ އިންވެސްޓްމެންޓް

ވަންޏާ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ހުއްދަ ދެއްވަން ނިންމަަވއިފި ކަމަށް  ކުންފުނިތަކަށް ޭއގެ ފައިާދ ލިބިގެންދާނީ އެ

އަުގަގއި މަސް  ބޮޑު ،ވެސް ނުލިބި އްމަސްވެރިންނަށް ނުލިބޭނެ ހަމަ އެއްެވސް ެއއްެޗއް. ލަިއގެންކާނެ އެިތކޮޅެ

ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން  ކަމަށް  ޭބނުން ކަމެއްގަންނަންޖެހޭ ހިސާބަށް ދިޔުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން

ުދވަހަކު އަުޅގަނޑަށް ކުރެވުުނ  އެ ،ްށ ކަަށވަރު ައޅުގަނުޑ ގަބޫލެްއ ނުކުރާނަން. އެހެންެވ ައޅުގަނޑަވާގަހިންނިންމަމާ

ށްަފއި ހުރީތީކީ ކޮއް އަޅުގަނޑު ކުރާނީ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ކޮންމެހެން އަޅުގަނުޑ އިންވެސްޓުހުރިހާ މަސައްކަތެ

ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި  ހުރި މަސަްއކަތްަތކެއް ހުރީީކ ނޫން. އެކަަމކު ިދވެހި ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ެއކަމަށް ކުރެވިަފއި

ސް ހެޮޔވާވަުރެގ ވެކަެއއް އަޅުގަނޑު ދަްއކާނަން. އެއީ އެްއގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ބުނަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް، ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަ

ނީ. އަުޅގަނޑު ާއދެ! ކޮންމެހެން އިތުރު ގިނަ އިލާކަމަށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ވާަހކަ ނިންމަ ކަމެއް ނޫން

ގިަނ  އްޔާ ވަރަށްވެއްޖެ ްއކަންވާހަކަތަެކއް ދަްއކަން ނެތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ެއ ްސޓޯރީ، ހިސްޓްރީަގއި ވާހަކަދަ

ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ  އިށީންނާނަން. އާދެ! ަވރަށްން އަުޅގަނޑު ވާހަކަ ަދއްކަން އެބަހުރި ަކމަށް ދަންނަވާލަމު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ަނއިފަރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތ މި

 ށް. އަޙްމަދު ޝިޔާމަ

 

 އިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ަސލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިމ 

 އްލުތަކެއް ގެަނއުމަށް މި ޙަމަްސވެރިކަމަށް  ،ބޮޑު ެއއް ސިނާޢަތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެގަނޑު ދަންނަވާނީ ގަރާރަކީ އަޅު 
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ކަނޑުތަކުްނ މަސް އޮތީ. އެއީ ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ާރރެއްގެ ސިފަިއަގއި މިގަދެކޭ ގޮތް  ސަރުކާރުން

ތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު އެންެމ ތްރާރަކީ. އިްއޒަގަ ރާެރއް މިގަޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ ކުރުން ހުއްުޓވުމަށްމަސްވެރިކަން

ްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިދުމިއަ ،ނުންވަނީ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭފުރަތަމަ ވެސް

ާގ ނސަރުކާރު ނުހި ،ފެނޭނުސަުރކާރު ހިނގާ ތަެނއް  ،މި ދެންނެވީ ހެންން. މިްއވަކުރަމަނިކުފާނަށް އެބަޖެހޭ ސެލިއުޓު

ގެ މިއަދު  ކޮށްދެއްވާ މަަސއްކަތަށް ޞަކޮށް މަނިކުފާނު ތިއް ަވކިން ޚާ ،ކޮށްެދއްވުުމގައި ރިާޔސަތުންލުއޮތުން ޙައްއޮންނަ

ުގޅުންހުިރ  ރި މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންނާޖެހޭ. މި އިއްޒަތްތެން މަނިކުފާނަށް ސެލިއުޓްކުރަްއވަޔާއްރިޖުމްހޫލްރައީސު

ކާރު ނުހިނގާ ގޮތުން ކޮންމެ ުދވަހަުކ ވެސް އެބަ ވާހަކަަތއް ެދކެވޭ. ސަރު ބެހޭ ކާ ކަވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަ 

އަޅުގަނުޑ  .ސްއީއްަޒތްތެރި ރަރަކަްށ އެބަ ފޫބައްދައިދޭ. އިސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވައޮތުން މިކަމުގެ އޮންނަ

މަސްވެރި ިސނާޢަތަކީ މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އާބާީދގެ ފަންސާސް ހާސް ރައްޔިތުންނަްށ  ،ދަންނަވައިފިން

ސޯޅަވަަރކަށް ހާސް މަްސެވރިން މި ސިނާޢަތުގައި އެބަ  އް. ގާތްގަނޑަކަށް ތެޢަގޮތުން ފައިާދކުރުވަިނިވ ސިނާ ސީދާ

 ތްްއވާފައި އޮއަޕްކުރަށް މާތު ފޯރުކޮށްދެއްުވމުގެ ގޮތުން މަނިކުފާނު މި ޕޯޓަލަޢުލޫރަކާތްތެރިވޭ. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މަހަ

ބޯަޓކަްށ  28 ތްވާބަސްނިޏަކަށް ކުންފުން 5 ،ޯބޓަކަށް 28ށް  ލޯންގްަލއިނަތްއެަބއޮ މަޢުލޫމާތު ޝީޓެއްގައި 

ރަހަ އުޅެނީ ރީނދޫ ަގއި މި. ލޯންގްލައިން ފިޝިންކަމަށް ންދާމުކުެރވެސްވެރިކަންދެވިގެން އެގޮތަށް މަ އްދަހު

ލުވެިރެވފައިވާ މަްސވެރިކަމެއް ނޫން. ހުހި މަސްެވރިން އެހާ ބޮޑަށް އަން، ދިވެކަންނެލި. މިއީ ދިވެހިޑު ލޯބޮ، ކަންނެއްާޔއި

ވަރަކަށް ދިވެހި  80ވެސް  އަދުގައި މިސިނާޢަތު ހުރި ގޮތުން މި އެއްޗެހި ހެދިފައި ވެސް، ަގވާއިދުަތކާ އެހެންނަމަ

 އެބަ ންށް މުަވްއޒަފުކަވަރަ 80ލްތަުކަގއި އިނގޭ. ވެސެ ބަމުވަްއޒަފުން މަސައްކަތްކުާރަކން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

 84 ށްއެީކަގއި ގާތްގަނަޑކަ ރާރާ ގަ، މި މާންވީއިެވރިވޭ. އެހެބަ ބަ ގޮތުން އެ ޢަމަލީ ރިކަމުަގއިތްތެރިވޭ މަްސވެކާރަހަ

ައޅުގަނޑުމެން  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ވެސް   ވާަހކަ ދަްއކާއިރުގެދަނީ. ދެން ަވޒީފާ މި އިލާއެްއގެ ަވޒީފާ ެގއްލިގެން ޢާ

މިއަދު އެކަނި  މަވެސް،ައއީ. އެެހންނަުތަގއި މި ސަރުކާރު ރި ސަރުކާރެްއގެ ގޮވަރަށް އޯގާތެ ،ންވަރަށް ހިތާމަކުރަ

 ންވަކިކުރީ ފޭސްބުުކަގއި އި ކުފަތެރެއިން އެއް މުަވއްޒަޒަފަކު ވަިކކޮށްފި. އޭގެ އް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއިން ދެ މުވަ

 ،ކުޕޯސްޓަކަށް ލައިެކއް ީދގެން. އޯގާތެިރކަން ހުރިވަރު މި ފެންނަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ެއއްވެސް ަރއްޔިތަ 

ކަން. ިއްއޒަތްތެިރ ނުވާނެޅުފާނު ވެސް ބޭނުންފުކުއަކަށް މިގޮތަްށ ދިމާވާކަށް އަުޅގަނޑަށް އިނގޭ މަނިއެްއވެސް ޢާއިލާ 

މަށް ދުއަގު ހޯހަމަސީދާ ަދއްާކއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭ ވާހަކައަގު ހޯދައިދިވެހި މަްސވެރިންނަށް ހަމަ .ރައީސް

 ޖެހޭ ކަންތައް ކުަރއްވަން ކެރިވަަޑއިނުގެން މި ުއޅުްއވަނީ ޓަކައި ކުރަންދިނުމަށްއަގު ޯހދައިުނވަތަ ހަމަ ކައިޓަ

ކޮމްޕެޓިޓިވް ޤައުމުތަކަްށ ގެ އަޅުގަނޑުމެން  .ޒަްތތެރި ރައީސް. ިއއްންއުފައްދަސުވާލުއަުޅގަނޑު ހަމަ ވެގެންތޯ އް ކީ

ދޭތެރޭަގއި  ތަކާމި ޤައުމުތަކަށް ހުރި އެްޑވާންޓޭޖު ،އިންޑޮނޭޝިާޔ، ޮއމާން ،ިފލިޕީންސް ،ރީލަންކާޝްބަލާއިރުަގއި 

ައޅުގަނޑުމެންެގ ައވަށްޓެރި ްޝރީލަންކާ. ޝްރީލަންކާއިްނ  ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެަބޖެހޭ. ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް
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ހެޮޔ ވުރެ އަގު ކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށްކިޯލއަ ުކރުމަށް ޓަކައިޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓު  ޓަކައި މަސް އެކްސްޕޯްޓކުރުމަށް

 ،ކުރަން އެބަޖެހޭސްޕޯޓު އެކްޔޫރަޕަށް މަްސ  ގެއަުޅގަނޑުމެން ،ޖެހޭ ސަބަބަކީންދިމާވާިމ މިހެން އެއް ޑޮލަރު. އެއީ 

ސްޓް ފަށް. ޕަމަހެއް އެކްސްޕޯޓްކުރަން މި ޖެހެނީ ޔޫރަކަްނނެއްޔެއް މި އެކްސްޕޯްޓ، ހުރިހާ ސެކަންޑް ގްރޭޑް ހުރިހާ 

 އެބަ ންގަނޑުމެންެގ މުޅި އެކްސްޕޯޓުއަުޅގަނޑުމެން މި އެކްސްޕޯޓްކުރަނީ ޔޫ.ެއސްއަށް. އަޅު  ގްރޭޑް

. ކުރިއަރާަފއި ހުރި އެހެން އަށްއެބަ ަދއްކަންޖެހޭ އެމް.ޭއ.ސީ.އެލް  2.5% ގެ. އެްކސްޯޕޓް ވެލިއު 2.5%ދައްކަންޖެހޭ 

 ތްތެރި ަރއީސް، ޔޫރަުޕގެ ބައެއް ޤައުުމތަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މި ޤައުމުތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލައިުރގައި ިއއްޒަ

 ށް ދައްކަންއުޅެނީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލަ އި. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑުމެން މިގަ 0.4ނުވަތަ  0.5އުޅެނީ  އިންސައްތަ މި

މި ހިމެނެނީ  75ޓުގެ %ސްޕޯކުރާ މުޅި އެކް ޓުގަނޑުެމން އެކްސްޕޯ. ެއއީ މުޅި ެއކްސްޕޯޓް ވެިލއު. އަޅު 2.5ހޭ %އެބަޖެ

، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ށް ެއކްސްޯޕޓް މި ކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާޕަރަޔޫކަންޑް ގްރޭުޑގައި. ެސކަްނޑް ގްރޭޑް ސެ

ފްރައިޓް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރށް ބަލާއިރުގައި އިނގޭތޯ ެއއަ ޓަ ފްރައި އަޅުގަނޑުމެން އެއަރ ންޖެހޭ ބެރިއަރއެއް.ލަނައްތާ

ވެސް ދެންނެވިހެން ޭވ ކުރިންޚާއްަޞކޮށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެ  ކުޑަކުެރވޭނެ ގޮތްަތއް އެބަުހރި. ވަކިން

ޗެްއސެއް ިމ އް ޝްރީލަންކާ. ޝްރީލަންާކަގއި ޖެހިފައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ހުރިހާ އެ އް ރެމްޕެޓިޓަކޮއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޓެްއ ޕޯ ހުރިހާ އެކްސްގެސެކްޓަރގެ ާރއްޖެ އަދި ޝްރީލަންކާ މިއީ ދެ ސެކްޓަރ. މި ދެ ؟ކީއްެވގެންތޯއެއީ  .ދާންޖެހެނީ

ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ  މި ކޮންޓްޯރލް ،މި ކޮންޓްރޯލްކުަރނީ. އެހެންވީމާ ފޯަވޑިންގ އެެޖންސީތަކުންޝްރީލަންކާގެ 

މަގެއް އަގު ދޭން އަުޅަގނޑުމެން ކޮށަންޖެހޭ މަރިންަނށް ހަމަސްވެ ދިވެހިންގެ އަތަށް އަރަިއެގން ނޫނިއްޔާ

ތަކުެގ ރ ހުރި ބެރިއަށްން އަޅުގަނޑުެމންނަކޮށޭނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަނު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

 ގަނޑުމެން އެބަޖެހޭސްތަކުގެ ތެޭރގައި އަޅު ޖަންޫގ ނުވަތަ ޗެލެނދައަގު ދިނުމުަގއި ހުރި އުހަމަ ތެރޭގައި މަްސވެރިންނަށް 

ްސ ވެނަގާ ައގު ނުވަތަ ެއއަރފްރައިުޓގެ ކޮްސޓް ކުަޑކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ބަލަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އެއަރފްރަިއޓަށް

މިއަދު  ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ވެލިއު ެއޑްކޮްށގެން ެއކްސްޕޯޓްކުރާ މަހަކީ ،ރާކުއިނގޭ ައޅުގަނޑުމެން އެްކސްޕޯޓް

އޮީތ ހަމައެކަނި މަސްދަޅު. އެހެްނނަމަވެސް، ދުނިޭޔގެ އެހެން  ލަުތގަިއ މިހާކުރެވޭ ޓްކްްސޕޯއެ .ހަމައެކަނި މަސްދަޅު

ސްޕޯޓްކުރޭ. މަސްދަޅު ެއްކސްޕޯޓްކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ެއކްއް ެވސް ން ބާވަތްތަޤައުމުތަކުަގއި ވެިލއު ެއޑްކޮްށެގން އެހެ

ރާ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މި ދަންނަވާ ރެކުރަނީ. ދެން ރޯމެޓީރިއަލް އެތެރެކުތެއަލް މި އެރިރޯމެޓީ

އޮީތ  ލަކަށް، ފެލިވަރު މިއް ނުކުރެވޭ ިމސާއްދާ މެޓީރިއަލް. އަުޅަގނޑަކަށް ގަބޫލެ ފަކީ އެ ޤައުމުތަުކގަިއ އުމެޓީރަލަރޯ

ޔާމީން ވަޑަިއގެްނ  ޓަނުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް 20އަަހރު ވަންދެން ފެލިވަރު އޮތީ  40ޓަނުަގއި.  50މިއަދު 

ޓަނުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ  50ންނަމަވެްސ، ހެޓަނަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވި. އެ 50 އިއަހަރުގެ ތާރީޚު ބަދަލުކުރައްވަ  40

ކަތް އްތްކުާރއިރުަގއި ެވސް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ރޯމެޓީރިއަލް ެއތެރެކޮށްގެން މި މަސަކަސައްމަ

ކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ދަޅު ސީދާ އެތެެރކޮށްފި ކަމަށް ނުރޯމެޓީރިއަްލ އެތެރެ ،ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. މިހެން މި ދެންނެވީ
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އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިޭބ  ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ  ކުރަން އުޅެފިޅުގަނޑުމެން މިކަން ދަޅު އެތެރެކޮށްގެން އަ ،ނަމަ ވަނީ

ރަނީ.  ައތުން ވެސް ގަންނަންޖެހޭ އަގު ރަނަގޅުެވގެންދާނެ ކަމަްށ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުންމަސްވެރިފައިދާ އަދި 

ެއކީަގއި.  ކުންފުންޏަކާ ެއތައް ރިން މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ ޕްރަިއވެޓްމަްސވެ ،އަޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް ދަންަނވައިފިން

މި ކަންތައްތައް ކުރަން ދީފައި ހުރި ބިންތައް،  ،ތައްންއްޖޭގެ ބިމުން ދީފައި ހުރި ބިރާޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށް ދިެވހި

  ކުޑަކުެރވިދާނެ ކަމެއް.ތަނުވަކުެރވި ކުން ކޮންޓްރޯލްރަ ަސރުކާށްނެގޭ ރެންޓު ވެސް މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަން ންތަކުބި

ކަމަށް ވަންޏާ ކުރަްއވައިފި ތް ކުން ރަނަގޅު ވިސްނުމުަގއި މަސަްއކަރަ މިހިރަ ކަންތަްއތަކަކީ ސަރުކާ ،އެހެންވީމާ

މަސްވެރިންނަށް  އަގުހަމަ !ކުރައްވާތި ފުމާ އަގުހަމަމަގު ނުވަތަ އް ހަމަބާރުތަކެ ޑުރަްށ ބޮސަރުކާރަކަށް އެބައޮތް ވަ

ހެޅިަޔކަްސ ށަރާުރތަކެއް އަދި ހުގަ، ށް ކުޅެވިދާނެ، ކުރެވިދާނެ. އެހެްނވީމާރުކާރަސަދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ރޯެލްއ މި 

ރުން ނަގާ ނެއް ނުދޭ. ސަރުާކރުގެ ޒިންމާ މީގައި އެންމެ ބޮޑީ. ސަރުކާއަެގްއ ލިބިގެށް ހަމަސްވެރިންނަކަމަ

ޓަަކއި ހަކަތައް ެދއްކުމަށްބަަހއްޓާފައި އަުޅގަނޑުމެން ބޭކާުރ ވާޑިސިޝަންތައް ޑިސިޝަންތައް ރަނގަޅަށް ަނގަން ހުރި 

ށް ތަދާނެ. ދެއްވި ފުރުޞަނެއް ނުއަގު ލިބިގެނަކަށް ހަމަރާރުތަެކއް އަދި މިތަނަށް ހުށަހެޅިޔަކަސް މަސްވެރިންގަބޭކާރު 

 ޢަލަިއކުމް.  ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވައްސަލާމް ޓަކައި ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް. 

 

 :ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން މަޑުއްވަރީ

ން އެ ސިނާޢަތް ތަކީ އަުޅގަނޑު ހިތުން ައޅުގަނޑުމެޢަިރކަމުގެ ސިނާ ރި ަރއީސް. މަސްވެކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެޝު

މު ސިނާޢަތެއް ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ންޓަކައި ވަރަށް މުހިެގންދިއުމަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްކާތެރިކަާމއެކު ކުރިއަށް ރައް

ލަތުން ސީކަނުޑގެ ވަ ،ވާީތވެ ށްައކީ ކަނޑު ކަމ99.7ަގޮެތއްަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ % ގަބޫލުކުރަން. ޚާއްޞަ

ތު ރައްކާތެރިކަމާއެުކ ެގ ސިނާޢައަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިކަމުއެކީގައި  ތައް ހުރުމާ ތު ނަފާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދޭނެ ތަފާ 

ބެލެހެއްޓުމަކީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އަިދ 

ގެ ެއއް ތު އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޤައުމުގެ ސިޔާދައި ގަ އެކީ އްދު އެހާ ބޮޑުުވމާހަކީަގއި ރާއްޭޖގެ ކަނޑުގެ ސަރަހަމައެއާއެ 

 ،އޮންނައިރު  ލަތުގަިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ހާޖެހޭ. އެ ންކަނޑުކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގަބޫލުކުރަ ބަޔަކީ ވެސް މަސް 

ން އަންނަ ާޚއްޞަ ގޮތެްއގައި ަމސްވެރިކަން ކުރަމު، އްދަްށ ވަދެހަބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން އަުޅގަނުޑމެންގެ ކަނުޑގެ ސަރަ

މަސައްކަެތއް ކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑ ލޭނުއެޅުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސިނާޢީ  ،އެތަުނގައި ދާެއޅުން ،ސަރަހައްދުތަކަށް ވަދެ
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އެާއއެުކގަިއ ޮބޑު ނުރައްކަލެއް. ހަމަ ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތަްށ އޮންނާނެ ވަރަށް

ބޮޑު  ކަމަށް ެވސް އޮންނާނެ ވަރަށްއުމުގެ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންޤަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އެއީ 

ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ  ވެސް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރިން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، މި . ިއއްޔެނުރައްކަލެއް

އުމަކީ އިާސހިތަކު ބޭރުގެ ކުްށވެރިން ޤަ ންގެ ވެއްޖެއްޔާ އަުޅގަނޑުމެކުރަންއެީކަގއި މުޢާމަލާތް ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރާ

ހިނަގއިދާނެ. އުމު ެވގެންޤަޓްރެފިިކންގެ މަިއގަނޑު ހަބަކަށް ިމ ހިއުމަން  ،އުމަށް ެއތެރެކުރާޤަ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ްނވެއްެޖ އުމުަގއި މަސްތުވާަތކެތީެގ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް އެަބއޮތް. އެކަމަުކ ދެން އެހެޤަމިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ކެީތގެ މައްސަލަތައް އިންތިާހއަށް ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ބޭރުން އަންނަ ބޯޓުފަހަރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަ 

ަވގު  ،ވާނަމަ މިގޮތަށް މިކަން ދިމާވެއްޖެ ކަމަށް ،ެއާއއެީކގައި އަުޅގަނޑު ދަންަނަވންޖެހޭބޮޑުެވގެންދާނެ. އަދި ހަމަ

އުުމގަިއ މިހާރަށްވުރެ އިޖުތިމާޢީ ޤައަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ވަުތެގ އެތަްއ މައްސަލަތަެކއް ކުރިމަތިވެބާ  މި އި،ވިޔަފާރިކުރުމާ 

އުުމގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިނާޢަްތ ޤަވެސް އިތުރުެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ  ސަލަތައްމައް

ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނ  ައޅުގަނޑަށް ގަބޫލުުކރެވޭ ،ވާނަމަ ކަމުގަިއވާ މަްސވެރިކަން ތަަރއްޤީކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް

ގިނަ  ވަރަށް ،ވެއްޖެ ގިނަ ުދވަސް ވަރަށްލަން. އިުކލަވައުމީ ޕްލޭނެއް މިއަދު އެ ޤައެބަޖެހޭ މިކަމަށް ޚާއްޞަ 

ންެމ އުމުގެ މަްސވެރިކަން އެޤައެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ  .ވާހަކަތަްއ ދައްކަމުން އަންނަނީ ސަރުކާރުތަކުން މި

ނާދޭ. އެހެްނވީމާ،  ުކރެވޭތަނެއްެލވިގެން މަަސއްކަތްއިޓަކައި ރަނަގޅު ޕްލޭނެއް އެކުަލވައެދެވޭ ގޮތެްއަގއި ތަރައްޤީކުުރމަށް

އަުޅގަނޑުމެްނ މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރަްނ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ  ،މިއަދު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންއަޅުގަނޑު 

އޮތް ބޮުޑ  ކުަރން. ރާއްޖޭގެ މިލަިއގެން މަސައްކަތް އިއުމީ ޕްލޭނެއް ެއކުލަވަ ޤަމިކަމާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ސަރުކާރަށް އެބަޖެހޭ 

ތަރަްއޤީކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތްތައް ިއ ރަހައްދުން އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސްވެިރކަމުެގ ސިނާޢަތު ކުރިއަުރވަސަކަނޑުެގ 

ކަމުގެ ސިނާޢަތް ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ ގޮތަކަްށ އެ ދިރާސާތައް ކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ މަސްވެރި އި،ހޯދަ

ޑު ެވސް މިއަދު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެިރ އެާއއެީކގައި ައޅުގަނއަޅުގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތްތައް ރާވަން. ހަމަ

ނުގައި ތަ ގަރާރެްއ ހުށަހެޅިގެން މި 4އޮތް މަޖިލީހެއް. ރައީސް، މި މަޖިލީހަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީެއއް 

އަގު މަސްވެރިންނަށް ހަމަ، ާނޔަތާއި އިދެްއކުަމކީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ަމސްވެރިންނަށް އޮތް  މަސްވެރިކަމުގެ ވާހަކަ

 ގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކާ ބަހަނާއެއް. އަޅު މަސްވެރިންެގ ސިނާޢަތު ކުރިއެރުވުމަށް ށް،ހޯދައިދިނުމަ

އޮްތ ގައި އެބަިމއަދު މި މަޖިލީހު ،ރަނގަޅު ނަފާެއއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ގޮ

ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެ ގާނޫނުތަކާ މެދު  ލަިއގެން މިއަދުން މިއަދަށްއިހޭ ޚާއްޞަ ާގނޫނުތައް އެކުލަވަ މަސްވެރިކަމާ ބެ

ރަނގަޅު ަނފާ ހޯދައިދޭނެ ގޮތްތަެކްއ ބަހުސްކޮށްގެން ރަނަގޅު ޮގތްތަކެއް ކަނޑައަަޅިއގެން މަސްވެރިންނަށް 

ލެވޭ ަވގުތެއް އިކުރެވެނީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނަގައަޅުގަނޑަށް ަހމަ ގަބޫލުދަނީ ގަރާެރއް ހުށަހެޅިގެން 4ކަނޑައެޅުން. 

ަރނގަޅު ނަތީޖާެއއް ނެރެދޭނެ މިއީ ސް ފެށިގެްނދިޔައިރު އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ުއއްމީދުކުރިން ކަމަށް. މި މަޖިލި
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ފެިނގެން  ނގަޅު މަޖިލީހެއް ކަމަށް ެވގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިހާރު އަނެއްާކވެސްރަ

ތަން.  ދާއަުޅގަނޑުމެން މުިޅން ބޭގަރާރުެވގެން ،ވަރަކަށް ގަރާރުަތއް ގިަނވެ ދަނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް މި

މިކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޒިންމާދާރުކަމާ އެީކަގއި ޮގތުން  އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ

މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަުތ  ،ައގު ހޯދައިދިނުމަށްހަމަމީހުންނަށް ބޭނުންވާ  ނަށް އެމަްސވެރިން ،ކޮށް މަސައްކަތް

ިވއްާޔ އެހެންނޫނީކުރަން. ކަތް ޓަކަިއ މަސައްަކތް ކުރާ ބަެއއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މަސައް ކުރިއެުރވުމަށް

 އެހެންވީމާ...މެއް. ކަ ވުަމކީ އެކަީށގެންވާ ލުމެއް ކަމަށްއިއޮުޅވަލެވޭ އިވަ އޮޅު  އީއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޑުކޮށްލަްއވަްއޗޭ އިނގޭތޯ. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. 

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

މިދިޔަ މި ނިއަޅުގަނޑުމެން އައިސް މިކަން ކޮށްފާނެހެން ހީވާތީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން

ކަށް ނޭނގޭ. މިހާރު ތެދުވެ ބޭފުޅުންނަ  އެކަމެއް  ތިބިބޭފުޅުން މަސްވެރިން ދުނިޔޭގައި ވެްސ  ތިބި ސަރުކާރުަގއި

ސް ހުންނެވި، ވެ ބޭފުޅާ ލެްއވުމަށް. މިއިރާ ކަންތައް ހުއްޓަޖަހަން އެކުިކޔަިއެގން މެޑަލް ކޭކޮންމެވެސް އެްއޗެ

ދައްކަނީ މިތާ ހުރެގެން؟  ބޭފުޅާއަށް ނޭނގުނު. ދެން ކޮން ވާހަކައެއްޯތ މި ވެސް އެ މަސްވެރިން ދުނިޔޭގައި ުއޅޭަކން

ކުރިްނވެްސ ިއގެން ހޯދަ އަގުހަމަ މިކަން ަގއިވެހި ރައްޔިުތންނަށް އެނގޭ. ައޅުގަނޑުމެްނގެ ސަރުކާެރއްކުރާނެކަން ދި މި

 ން.ލަދައްކަނީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާ ަތއްެވގެްނ އެވާހަކަ މިހާރު މާ ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކަށް މީހެއް. ކުރީ މިކަން

 އެކަހަލަ ޒާުތގެ ވާހަކަ ނުދައްަކވަން. ޝުކުިރއްޔާ.  ،ދާުޅވޭ ބޭފުޅާ ކައިރީ ވި އެ ،އަޅުގަނޑު މިކަން ސާފުކޮށްލަޭދން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނެތް. ަމޑުްއވަރީ  ގޮުތގަިއ ބަލަިއގަނެޭވކަށެއް ގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެހެންނަމަވެސް، ިނޒާީމ ނުކުތާެއއް

  !ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށްގެންަދވާ

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ވާ ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ
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ައޅުގަނޑުމެްނ މަސްވެރިކަން ތަަރއްޤީކުރަްނ  ،ނިްނމާލާނަން. އަޅުގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވަން އޮތީއާދެ، އަުޅގަނޑު ވާހަކަ 

ރިކަމަީކ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރަމާ ހިނގާށޭ. މަްސވެ ގާޫނނެއްގެ ދަށުން އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ،ވާނަމަ ބޭނުންވާ ކަމަށް

ގެ ހުމަޖިލީ ،ގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންސިޔާދަތަށް ނުރައްާކވާނެ ގޮަތކަށް މިކަން ނުކުރަމާ ހިނާގށޭ. އަޅު 

ވެސް އެންމެން  ތެރޭގައި ތިބި ހުރިހާ ޕާޓީަތކުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ތެރޭަގއި ވެސް ފެކްޝަެނއް އޮްތކަމުަގއި ިވޔަސް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ލައިކުމްޢަ ން އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ކުރަމާ ހިންގަވާށޭ. ަވއްސަލާމްއެކަިތގަނޑަކަށް ވެގެ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އަުޅގަނޑުެމންގެ ބަހުސް ނިމުނީ. ދެން  ގެމައުޟޫޢުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

ތު ދިނުމުގެ ކުރީގަިއ އްވި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަމިއަށްފަހު ނިންމުމަށް ގަރާރު ހުށަހެޅު

 ގޮތުން ައޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަދޭންޖެހޭ  ގުޅޭ މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ަބއެއް ކަންކަމާ

ރައްޔިތުްނގެ އަުޅގަނުޑގެ ާގތުގައި ިދވެހި  ،ދެކެން. މަސްވެރިކަުމގެ ގާނޫނަށްއެބަ ކަމަށް ައޅުގަނުޑ  ކަމެއް އޮތް

އެބަޮއތް އަޅުގަނޑަށް ސިޓީފުެޅއް ޓީގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާ

ޕާޓީ  ގޮތް. އެ ކުރާތުޕާޓީގެ ފަރާތުން މިކަން ގަސް ެދއްވާަފއި އެބައޮތް އެއި. ވަރަށް ތަފްސީލުޮކށް ކިޔަލިޔުްއވާފަ

އަދި ެއ އިޞްލާުޙ  ،ޮބޑު އިޞްލާޙެްއ ގެނެވި   ވަރަށްއޯަގސްޓުަގއި މަްސވެރިކަމުެގ ގާނޫނަށް  29ދެކޭގޮުތގަިއ 

ެވގެންދާނެ. މިދެންނެވި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަގއި ހިމެނެނީ ގު ދީސްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ޕާޓީ ދެކޭގޮުތގައި ތަ

އެ ޕާޓީން ދެކޭގޮުތަގިއ  .ކަންތައް ފަސް ގަރާރު އެއީ އެފަސް އް. މައިގަނޑު ތަނބެފަސް އެޕާޓީ ދެކޭގޮުތގައި 

ތަނުގެ  މި ންންނަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު އެ ޕާޓީން ހުޅުވާލަން ބޭނުންވެގެން އެ ޕާޓީރައްޔިތު

ޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާީޓ ަރއް ދިވެހި ،ގަރާރު އެ ާޕޓީން ދެކޭގޮުތގައި ފަސް ރިޔާސަތަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާރު. އެ 

ގޮތުން  ކަންތައްތަކާ ުގޅޭފަސް މައިގަނޑު ންނަ އަ ގަރާުރގެ ބޭނުމަކީ މި ގާނޫނަށް މިފަސް ދެކޭގޮުތގައި މި 

ރައްޔިތުން އެކަންކަުމގަިއ ބައިވެިރވުމަށް ފުރުޞަތު  ،އެކަީށގެންވާ ބަހުސާއި ަރއްިޔތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި

ގޮތުން  ގުޅޭ ށް މި ގަރާރާމެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ ،އަރުވަނީ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ދިނުމަށް. އަޅުގަނޑު

  ދެްއވުމަށް. ފަހުބަސް ވިދާޅުވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ރުން ކުގެ ކަނުޑތަކުަގއި މަސްވެިރކަންން ރާއްޖޭއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ބޭުރގެ މަސް ބޯޓުފަހަރު

ަޓކައި އިްއޒަތްތެިރ ކަމަށްދެއްވި ފަހު ބަހެއް ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ހުއްޓުވުމަށް ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ބަހުސްކޮށް ނިމި

 ންނަވަން. އާދެ، މި ގަރާރާ ބެހޭ ގޮތުން އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވިރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަ
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 ކަށް ރުތަޢޫޚިޔާލުފުޅުތައް އަޅުގަނޑުމެން އަުޑއަހައިފީމު. މި ގަރާރަށް ތި ދެއްވި ލަފާފުޅުތަާކއި އަިދ ފާޅުކުރެްއވި ޝު

ން. އަދި ިއއްެޔ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ

ކަމަނާއަށް ވެްސ  ޓަކައި އެ ތަކަށްގޮތުން ދެއްވި މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ުގޅޭ  ގަރާރާމި ވަަޑއިގެން ފިޝަީރޒް މިނިސްޓަރު

ިމ ކުރާ ގޮތް ވަަރށް ސާފު. އަުޅގަނޑުމެން  އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ުޝކުރު ދަންނަަވން.

ވެްސ  އޭެގ ތަޖުރިބާ ،ޒީބު މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ކަްނކަން ކުރަމުންދާ ގޮތް ބަަލިއގެންހުކުރަނީ ދުނިޭޔގެ ތަ މަސައްކަތް

ދަނީ ރައްޔިތުންގެ  ފުރަތަމަ އަުޅގަނުޑމެން މި .ފުރިހަމަކޮށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ިނޔަތުަގއި ،ރީތިކޮށް  ،ހޯދައިގެން

 ،މީހުންގެ ަކންބޮޑުވުންތައް އަޅުގަނޑުމެން މި އަޑުއަހަނީ. އެގޮތުން  މީހުންގެ ޝަކުވާަތކާއި އެ ޮގސް އެ ،ގާތަށް

ންގެ ކަންބޮުޑވުންތަްއ ހުރި ގޮތް އަޅުގަނޑުމެްނ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިރޔާސީ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަަވއިލުމުަގއި ދިވެހި މަސްވެރި

ގުިޅގެން ދެވަަނ  ެވސް ައޅުގަނޑުމެން ބެލީމު. އެއާ ކޮަބއިތޯ މީހުން އެދޭ ޙައްލުތަކަކީ  ސާފުކުރީ. އަދި އެކަމަށް އެ

ރޭަގއި ވަރަްށ ވަޢުދުތަކެއް އެކުަލވައިލީ. ޭއގެތެއި ނާމާެގ ގޮތުގަ ވަޢުދު ،މަރުޙަލާގައި ައޅުގަނޑުމެން މި ކުރި ކަމަކީ

މަސްވެރިންނަށް ުއއްމީދުކުެރވިދާނެ ކަންކަން. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ެއ ވަޢުދުތަުކެގ  ،އޮތީ ސާފުކޮށް ބުނެފައި މި

ާރރުތަކުން އިތުރަށް މައްސަަލ އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ގައެ  .ރާރުތަކެއްގަމަތީގައި ތިބެ މި ހުށަހަޅަނީ 

ރާތްތަކަށް ބެހޭ ފަ ރާުރަގއި ަވކި ޚާއްޞަ ކަންަތއްތަެކއް ކަމާގަ. އަދި އެ ކުރަނީސާފުކޮށްދިނުމަށް މި މަސައްކަތް

ކަންކަމަށް އިޖާދެިވގެންދާ  އެ ،ކަންކަން އިސާހިތަކު ފުރިހަމަވެގެން ދަނީ. އަދި އެ އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަމުން މި

 ބިލުތަކެއް. ގެންދަނީ  ކުރަމުން މިމަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ. އެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދެން ޑްރާފްޓު

ެވގެންދާއިުރަގއި ގާނޫނުތަކަކަށް ިބލުތައް އިދާރަކުެރްއވިްއޔާ . އެ އެ ބިލުތައް ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ

 ،ީކަގއިމު ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވެގެންދާނެ. އެާއއެންރާރުތަކުަގއި މިހުރި މުހި ގަމި 

ފަހުގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ށްދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަދާނީ އެކްޝަން ޕްލޭންތަކެއް. އެކްޝަން ޕްލޭންތަކަ

އެކަހަލަ ކަންކަން ޙަޤީޤަތުގައި ތަންފީޒުެވގެންދާ މަންޒަރު. މިއީ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެްނ ފެނިގެންދާނީ 

މިކަމަށް އިތުުރ ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެއްުވމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްާވ  .ވިސްނާފައި އޮތް ގޮތަކީމިކަން ކުރަން 

ސްކުރަމުންދިޔައިރު ހުރާރަށް ބަހަ މި ހުށަހެޅުއްވުންތައް އަުޅގަނޑުެމން އުފަލާއެކު ބަލަިއގަންނާނަން. އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް

ހަމަޖެހުން ތްދަންނަވަްނ. އާދެ! ައޅުގަނޑަށް ވަރަްށ އުއްމީދާއި ހިއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވިފައި ނެތްކަމުގައި ވެސް 

ވެސް  ސްކުެރއްިވއިރުަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެހުރާރަށް ބަގަވަރަށް ިގނަ އަދަދެްއގެ ބޭފުޅުން މި ނގައްޖެ. ހިލިބިގެން

ލެްއަގއި ލޭނު ހާވެސް ތާއީދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިލބިގެންދިޔަކަން ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން. އާދެ! އެއް 

އެގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  އިހުށަހަޅަ އްދުަގއި މަނާކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީންހަކުރުން ރާއްޖޭގެ ސަރަމަސްވެރިކަން

ްއ މި ނިންމަނީ ބޭރުގެ އެްއވެްސ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް އެކަމުަގއި ޮއވެގެންެނއް ނޫން. ވަިކ ފަރާތަކުން އަންގަިއގެނެ

ކުރީަގއި މިދިަޔ  ސަރުކާުރ  މާ ،ެވސް ނޫން. އެހެންނޫންނަމަ ދީގެެނއް އެކަމަށް ކޮމާންޑު  ންވަިކ ފަރާތަކުން. ނޫވެސް 
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ސާފުކޮށް ނާމާގައި ިމ ވާހަކަ އެގޮތަްށ ލިޔެފަެއއް ނޯންނާނެ. ވަރަށް ނެރުނު ވަޢުދު ެމންހިނގަމުންދަނިކޮށް އަުޅގަނޑު

ގެ އްދަށް މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރާނަމޭ. ރާއްޖޭހަޖޭގެ މުޅި އިޤްިތޞާދީ ސަރަދިވެހިރާއް ،ވޭ ނާމާގައި ބުނެފައި އެބަ ވަޢުދު

ކުރީގަިއ  މާ .ެލވޭނޭއިއްދަށް ބޭރުެގ މަސްބޯޓުތައް ވަދެ މަސްވެިރކަން ކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން ހުއްޓަހަ ކަނޑުގެ ސަރަ

ނޑުމެން ކުާރ ކަމެއް ނޫން. މީގެ ޚިޔާލު ، މިއީ ަވކި ބަޔަކު ައންގަިއގެން އަުޅގަމިއޮތީ ލިޔެފައި އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ

 ،އޮތީ އައީ މަސްވެރިްނގެ ފަރާތުން. މަސްވެރިންގެ ކަންބޮުޑވުންތަެކއް. އަުޅގަނޑުމެން ވަޢުދެއްގެ ގޮތުަގއި ލިޔެފައި މި

 ން މި ކުރަމު، މިހާރު އެަކން ފުރިހަމަކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުިރން. އެހެންވީމާ މާ ވާުލވުމުގެހަވެރިކަމާ 

އްދަށް މަސްވެރިކަން ހަރާއްޖޭގެ މުޅި އިޤްތިޞާދީ ސަރަ ،ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ބުނެފައި މި ށްއިތުރަދަނީ. އަދިވެސް އޭގެ 

ޒޯްނ،  މިކުއިކޮނޮގެ ، އަުޅގަނޑުމެންއްދު ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާހަފުޅާކުރުމަށް މުޅި އިޤްތިޞާދީ ސަރަ

ވެސް ިމކަމާ ގުިޅގެން ކުރާނެ ކަމަށް  ހެއްޓުމަށް ޚާްއަޞ މަސައްކަތްތަެކއްސިްވ ިއކޮނޮމިކު ޒޯން ބެލެއެކްްސކުލޫ

އަިއްސ  ،ފޯމުތައް ޤާިއމުކުރެވޭނެ ކަމަާށއިއްދުތަކުަގއި ފިޝަރީޒް ޕްލެޓްހަ ވޭ. ރާއްޭޖގެ އެކި ސަރަނާމާގައި އެބަ ވަޢުދު

ނާމާގައި ންނާނެ ކަމަށް މި ވަޢުދުތަންތަނުން ލިބެން ހު ވެސް އެ  އަދި ތެޔޮ މަސްދޯނި ފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު

ެޒޑުަގއި ދިެވހި މަސްވެރިކަން ކުރާ ިމންވަރު އިތުރުކުރުުމގެ ގޮުތން އެކަމަށް މަސްބޯޓުތަްއ .ވޭ. އީ.އީއެބަ

ކުރެވޭ ފަދަ ނެކްސްޓު ހަުރދަނާ ގަނޑުކުރެވޭ ސިސްޓަމު މަސް، ލުއި ލޯނު ހޯދައިދިނުމާއި ،ތަޢާރުފުކުރުމާއި

ދޭން އިކަްނކަމަށް ފައިސާ ހޯދަ ތަޢާރުފުކުރެވޭ ކަމަށް. އަދި އެ ށްތަޢަރިަކން ސިނާޖެނެރޭޝަން މަސްއޮޑިވެ

ރާރު ގަައޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ،، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންވީމާއޮތް. ވެސް އެބަ  ކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ

ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޒީާފގެ ިއތުރު ފުރުޞަތުތައް މިކަމުން  ގައިފާސްކުރެިވގެންދާއިރު 

. ދިވެހިންގެ މަްސވެރިކަން . ައޅުގަނުޑމެންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ ގޮުތން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުެވގެންދާނޭތަނަވަސްެވގެންދާނޭ

 ރާއްޖޭގެ ކަނުޑތަކުަގއި ދުނިޔޭގެ އެހެން  ،އެާއއެީކގައި ހަމަ  .ދިވެހިންނަށް މިލްކުވެގެން މިކަމުގެ ސަބަބުން ދާނޭ

. ކުރުން ހުއްުޓވޭނޭރީތި ނަންނަމުގައި މަސައްކަތް ،ރީތި މަރުކާަގއި ،ކުެރވިފަިއވާ އޮޑިފަހަރުޤައުމުތަކުަގއި ބްލެކްލިސްޓު

އެީކގަިއ ުކޑަކުެރވި ނުވަަތ  ްއކަތާ ގުޅިަފއިވާ ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލުތައް މި ކުރެޭވ މަސަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިކަމާ 

ައގު އިތުުރވާ ގޮތަށް  ،ހުއްޓުިވގެންދާނެ. ފިނިކުރި ރޯމަހުގެ ގޮުތގަިއ ބޭރުކުެރޭވ މަހުގެ ނިސްބަތް މަދުކޮށް 

ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަސްވެިރަކމުން މާ ބޮޑު ފައިދާތައް  ،އުފެއްދުންތައް މަްސވެރިކަުމެގ ތެރެއިން އުަފއްދައި

އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ޭބނުންވަނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ލިބިގެންދާނެ. ަސބަބުން  މިކަުމގެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ލެވެީނ މަސްވެރިންނަށް މުޅިން އާ އިމި ހުޅުވަ ،ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ރާރާއެުކގައި އަުޅަގނޑު ފަށަމުންގަހުށަހެޅި 

 މަްސވެރިައކު ފަުޚރުވެރި ދިވެހި ،އުޅެނީ ސިލުކުރަން މިހާ ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ބާބެއް. ގާނޫނު

 މީހުންގެ މަސައްކަތުން އެ  އެ  ،ލިބޭ މީހުންގެ މަސައްކަތަށް އިޙްތިރާމު އެ ،އުފެއްދުމުގެ މަަސއްކަތް. ހިްތހަމަޖެހޭ

هللا . މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ނަފާ ހޯދައިދެވޭ މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ައުޅގަނޑުމެން މި ފެށީ
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ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. . ވާނެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބު 

 ރާރަށް ތާއީދުކުރެްއވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުގަ ސްކުރައްަވއި މި ހުރާރަށް ބަގަމި އެއްފަހަރު އަދިވެސް 

 ދަންނަވަން. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ަވގުތު މި ނިމެނީ. ނިމޭިއރުގައި މި ނިންމެނީ ހޯރަފުށީ 

ޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ބޭުރގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަުކގަިއ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

ސްގެ ަވގުތު މި ނިމުނީ. އަޅުގަނޑުމެން ހުރާރުގެ ބަގަގޮތުން ހުށަހަޅާ  ގުޅޭ މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްުޓވުމާ

ގޮތުން ވޯޓަށް  ރާުރ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގަ ، މިމި ިބލުރެްއިވއްޔާ މަޖިލިސް ެދން އޮންނަ ދުވަހެްއަގއި އިރާދަކު

 . އަހާނެ

 މުން ން ނި
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މަސައްކަތް މަޖިލީހުގައި ހު ،މިހާރު ބައެއް ކަންކަން  ؛އިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންމިއަދުގެ މަޖިލިސް ނިމޭ

ޖޫން ވަނަ ދުވަހު  17އި އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. ނާގޮތް ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 2009/8 ހަޅުއްވާފަިއާވ ގާނޫނު ނަންބަރުށަސާ ހުކެނދިުކޅުދޫ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޢީ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ގުޅޭ ގާނޫުނ. މި ގާނޫނު މިހާރު ވަނީ  ެއއީ ޕެންޝަނުން ޙައްޖަށް ދިއުމާ (ުގޅޭ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ)

މަޖިލީހުގެ  އެ ބިުލ އެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައި އެ ރިޕޯޓު ،އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި. އަދި ެއ ގާނޫނު އެ ކޮމިޓީން

އެ ބޭފުޅުން ން ކުރަްއވަމުން. ދިާރސާކުރަްއވަ ދަނީ އަދި ޭއގެ ދިރާސާ ، އެ ބޭފުޅުންތަޅުމަކަށެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ 

ަޤއުމީ  ވަނަ ޖަލްސާގައި. ެއ ބިލުެގ މަސައްކަތް ފެށުނީ. 11ވަނަ މަޖިލީހުގެ  19 ،ޖޫންަގއި 24ފެއްޓެވީ 

. ތަޅުމަށް ރު ވަނީ ޮކމިޓީން ނިންމުމަށްފަހުގައި ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާފަވެސް މިހާ ެއ ބިލު ؛ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލު

އެކުގައި އެަބ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ،ހުށަހަޅާފައި މި ބިލު ވަނިކޮށް، ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ަވގުތު. ވިާދޅުވޭ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ިއޞްއަނެއްާކވެްސ ަވގުތު ބޭނުްނވެަވޑަިއގަންނަާވ ކަމަށް 

ދެންނެވި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް  އަޅުގަނޑު މި ނިންމަނީ މިދެންނެވި ބިލުގެ އިޞްލާޙު ހުށަހެުޅމަށް. މި

އެީކގަިއ  ައޅުގަނޑުމެން އިތުުރކޮށް، އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމާ ށްއަދި އިތުރު ތިން ދުވަހަ މުއްދަތު މިހާރު ދީފައި އޮތް

އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންހުގެ ތަޅުމަށް ރިޕޯޓު ގެަނއުމަށް އަުޅގަނޑު މި ނިންމަނީ. މަޖިލީ

ރިޕޯޓު މިހާުރ އެ ބިުލގެ އެ ބިުލގެ ރިޕޯުޓ އޮތީ ނިިމފަ.  .ރސިީޓގެ ބިލުޔުނިވަ ިއސްލާމީ ،މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ
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هللا ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންމަށް ލިބިފަ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުވަނީ 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ތެޭރގަިއ  ގެތާއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ މި ހަފުއަދި ބަހުްސ ނުނިމޭ.  ؛ިބލު ވަރލްބްލޯވިސު ހުށަހަޅުއްވާ

އެ ބަހުސް ނިންމާނިއްޔާ  އިގަތާމާދަމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހަފުއެ ބިލު ކޮމިޓީއަށް ދާނެ.  ،ނިމިބަހުސް ނިންމޭނެ. 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ހަމައެއާެއކީަގއި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ބާރަށު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި. އިތުގަ ގަހަގީ ނިންމަން އޮތީ

ެއ  .އިތަރައްޤީާއއި ތަރިކަިއގެ ކޮމިީޓގަ ެއ ބިލު ވަނީ ޤައުމީ ؛ ތަރިަކއިގެ ބިލުދިެވހިރާއްޖޭގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވާ هللا ޢަބްދު

ސް ކުރަްއވަމުން. އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ރިޕޯެޓއް ުނލިބޭ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިދިރާސާ ބޭފުޅުން އަދި ދަނީ އެ ިބލު

. އަިދ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޭއގެ އިެއވެސް ަވނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގަ ؛ންގެ ގާނޫނަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިލުކޮމިޝަ

 ؛ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް  ،މަރަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާރިޕޯޓެއް ނުލިބޭ. 

ވަީނ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއީ މިދެންނެވި ބިލު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައި  ގެޖުޑީަޝރީ އިޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގަ

ގުޅޭ ބިލު، އެީއ ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ  ސްއާގުޅޭ ބިލު. ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ ސް ކޮމިޝަނާޖުޑީޝަލް ސަރވި

. ކޮމިޓީން ދަނީ ޭއގެ އިވަނީ އިޤްތިޞާީދ ކޮމިީޓގަިބލު އެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަީރފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ.

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ނުކުޅެދޭ  ދަނގެތީމަސައްކަތްކުރަމުން. އަުޅގަނުޑމެންނަކަށް އަދި އެ ރިޕޯޓެއް ނުލިބޭ. 

މި ރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަދި ބަހުސް ުނނިމޭ. އި؛ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިްޞލާޙުގެ ބިލު ގުޅޭ ނާޔަތާއިފަރާތްތަކަށް ދޭ 

އިްނ  5ެއއީ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު  ؛ގުޭޅ ގާނޫނު ކޯޓުތަކާ. ނިންމޭނެތާ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބަހުސް ހަފު

ެއ ވަނީ އަޅުގަނޑަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމާފަ. ހަމަ މިއަދު ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ވަނީ  ،އަށް ގެންދިއުުމގެ ގާނޫނު 7

އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާދަމާ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު . ރިޕޯޓު ލިބިފާ

މިއަދު ، ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޕެންޝަނާލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. 

ާވ ބުދަ ދުވަހު  2019ޖުލައި  17 ހުގެ ބައްދަލުވުމެްއ އޮންނާނީދެން މަޖިލީ މަޖިލިސް ނިމުނީ.ހެނދުނު ހުށަހެޅުއްވީ. 

  ަގއި. 9:00ހެނދުނު 
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