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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ހަތާވީެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022 އެޕްރީލް 5

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިއީ ރޭވަ ވަނަ ދ ވަސް.    4  ންމަހ   ދަރޯވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ަވސް.    އަންާގރަވީ    2022  އެޕްރީލް  5  ދަކީ،މިއަ

ދ ވަސް.    11ނަކަތ ން   ތިބީ،  ވަނަ  މި  އިށީނދެ  ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރަތަމަ  އަހަރ ެގ    ވަނަ 27ވަނަ 

  ކ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ހަތް    ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  26  ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީމަޖިލީހަ. މި ވަގ ތ   ގައިޖަލްސާ

 . ކ  ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅ ގައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަދެ   ،ސަލާމ ގައި

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .27/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް. 

ކ ންފ ނީެގ  ސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ،  އި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާދާ  ފަރ ތ ން، ދ ވާސަރ ކާރ ެގ ފަރާ  -5.1

  އިރ ެގ ތެރެއިން ބާކީ އޮތީ، ަގޑި 4ށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޖ މ ލަ . މި ބިލަެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށްެގންދިއ ންބިލ 

، އަދި ކ ންފ ނީެގ ބިލާ  ންެގ ޕޯޓަލްަގއި ހިމަނާފައިވާނެ ެމންބަރ   ިއއްޒަތްތެރިސިކ ންތ .    58މިނެޓާއި    31ދެ ަގޑިއިރާއި  

 އިއްޒަތްތެރިހ ެގ ބޭނ މަކީ  ކަރ ދާ  ދިރާސާ މި    .ކަރ ދާސް  ދާރާއިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާެގ އިގ ޅޭ ޮގތ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

މ މެންބަރ  ވާ  ކޮމިޓީތަކ ަގއި  އެކިެއކި  މަޖިލީހ ެގ  ބިލ ތައް  އެހީތެރިވެދިނ ން.  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ބިލ ތަކާ  އްދަތ  ންނަށް 

އިދާރާއިން    އަދި މަޖިލީހ ެގންެގ ވެސް އަމާޒަކަށް ވާނެ.  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރިކ ޑަކ ރ މަކީ، މަދ ކ ރ މަކީ މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ  

ނ ންތެރިކަމެއް.  ވެސް ަގދައަޅައި މަސަްއކަތްކ ރާ ކަމެއް. އެ ޮގތްޮގތް ބައްލަވަިއެގން މަސަްއކަތް ހަލ ވިކ ރެއްވ މަކީ، ބޭ

ތަކ ަގއި ވ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ  ކޮމިޓީތަކ ަގއި އެބަވޭ ފަންސަީވހަކަށް ބިލ . އެހެންވީމާ، މި ބިލ ތައް ނ ނިމި ިގނަ ދ ވަސް ކޮމިޓީ

ނ ންތެރިކަމެއް.  ބޭން ެގންގ ޅ އްވ ަމކީ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރިފަދަ ިވސްނ މެއް  ، އެބިލ ތައް ނިންމާލެވޭނެ ޮގތެއް   އަވަހަށް

ށް،  ކޮވަރާންކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން މަޝްޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ވިސްނަވަިއ، އެ ކަމެންބަރ ން ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގިއ ބިލެއްެގ ކޮންސެޕް

މަސައްކަތްކ ރާ ޮގތް.    ގައިއީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި ބާަވތ އިދާރީ ބޭފ ޅ ންނަށް ދޫކޮށްލެއްވ މަކީ އެއިދާރީ މަސަްއކަތްތައް  

 .  ށްމަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފަމި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ރ  އަޅ ަގނޑ  މިހާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ފ ންކޮށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ    ޮގތ ން ެއްއޗެއް ދަންނަވާއިރ   ބެހޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލާ

އިޞްލާޙ ކޮށް އާ ާގނޫނެއް އެކ ލެވ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރެވެމ ންދާއިރ ، ޕަބްލިކަށް    ކ ންފ ނީެގ ާގނޫނ އޮތް  އެބަހ ރި. މިހާރ   

މާޔަތްކޮށް ރަްއކާތެރިކ ރެވޭނެ މިންވަރަށް މި  ހިތައް  ގ އް ހައްކާ ޮގތަށް އޮންނަ ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ހިއްސާދާރ ންެގ  ހިއްސާ ވި 

މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ؛ ކޮންޓްރޯލް މެކޭނިޒަްމތައް އެކ ލަވާފަިއވާ ތަނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބިލ ަގއި  

ހަރ ފަތަކަށް ކ ރިއަށްދާން އަޅ ަގނޑ މެން   އ އަ  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް ވިޔަފާރި ފ ޅާކޮށް  އެއީންޖެހޭ ކަމެއް.  ވިސްނާ

އިތ ރަށް  ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކ ންފ ނިތަްއ މި ދެންނެވީ. މީެގ  ހިްއސާ ިވއްކާ ކ ންފ ނިތަކާއި ޕަބްލިކ   ،މަސައްކަތްކ ރާއިރ 

ސޮސައިޓީތަކާއި  ، ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި ވެސް  ، ކޯޕަރޭޓިވް  ިވޔަފާރީގެ   މިނޫން  ވިޔަފާރި ؛އެކިއެކި  ކ ރ މ ެގ  ގ ޅިެގން 

މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރެވެން  ،. އެހެންކަމ ންމ ގައިއްސަސާތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފ ކ ރ މ ެގ މ ހިންމ ކަން ބޭނ އަމ  ،ވެހިކަލްތައް 

ކ ންފ ނިތަކ ެގ    މިހާރަށް ވ ރެ ބޮޑަށް  ،ކަންތައްތަކެއް ތަޢާރަފ ކޮށް   އ ިއޞްލާޙ ތައް ެގނެސް، އަ   އ އަ   ށްފަށާފައި އޮތް ާގނޫނަ

އެ މަސައްކަތް ކ ރ މ ަގިއ    ، ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރެވޭނެ މަސަްއކަތްތަކާއި   ،ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބާރ ތަކާއި  ،މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި 

  ، ކީ ކޮބަިއކަމާއިގަ އްހަލ ތަކާއި، ހިްއސާ ބަދަލ ކ ރެވޭނެ ޮގތާއި، ހިއްސާދާރ ންެގ ސޫދިމާވާ ކަންތައްތައް ހައްލ ކ ރެވޭނެ އ 



2220 އެްޕރީލް 5          ޖަލްސާ                               ވަނަ   72ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

3 

 

ކ ރ ން މ ހިންމ ކަން ބޮޑ ވެފައިާވ  މިހާރ  އޮތް ާގނޫނަށް ވ ރެ ފ ރިހަމަ ާގނޫނެއް ތަޢާރަފ   ،ބަޔާންކޮށް ާގނޫނ ގައިކަންކަން    މި

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރަން.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ފ ޅާވީމާ؛ ކަމަށް  ިވޔަފާރި  ވަރަކަށް  ރައ ސ ލްމާލ    ވަކި  ދެން 

ރިސޯސް ޕޫލްކޮށްެގން.   ،ވެެގން ިއެގން ނ ވަތަ އެކަކަށް ވ ރެ ިގނަ މީހ ން ބައިވެރި އިތ ރ ކ ރެވެން މި އޮންނަނީ ހިއްސާ ވިއްކަ 

މ ހިންމ  ާގނޫނެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، މި ާގނޫނ  ކޮމިޓީެގ ސްޓޭޖ ަގިއ   ؛ާގނޫނ މި އެހެންވީމާ، 

މި ކަންކަމަށްދިރާސާކ ރާއިރ ،  ވި   ،ހ އްޓ ވ ަމށްފްރޯޑް    ،ދެންނެިވ  ތަްއ  ގ އް ހަހިއްސާދާރ ންެގ    ،ނ ދިނ މަށްޔައެކަން 

މި ބިލ   ؛ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ރައްކާތެރިކ ރ މަށް އިތ ރ  ބަިއބައި ތަޢާރަފ 

ން ކ ންފ ނިތަްއ  އްސަސާތަކ އަނޫން ވެސް ައތޮޅ ތަކ ަގއި ހިންޭގ ެއކިެއކި މ  ތަކާއި  އަދި މިާގނޫނަކަށް ވ މ ން ކައ ންސިލ 

  އި އާހަދައިެގން ިވޔަފާރިކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ފަހިވެެގންދޭ. އެއީ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒ ކޮށްެގން އަދި އަތޮޅ ތަކ ގަ 

ކައ ންސިލ   އޮތް  ފ ޅާކޮށްރަށްތަކ ަގއި  ވިޔަފާރި  ޓަކައި   ،ތަކ ން  ފ ޅާކ ރ މަށް  ޚިދ މަތްތައް  ދޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ާއންމ  

މަކީ ވެސް މ ހިންމ  ކަމެްއ ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން.  ޔ ދިކަންކަން ފަހިެވެގން   ސީލަތްތަކ ެގ ޮގތ ަގއި މިބޭނ ންކ ރެވޭ ވަ

 ...އެކަމަށް މި ާގނޫނ  ނ ވަތަ ިމ ބިލ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެން ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެނދިކ ޅ ދޫ  އިނޭގތޯ.  މަޑ ކޮށްލައްަވއްޗޭ  މެންބަރ   މެންބަރަކ   ؛ބަރ އިްއޒަތްތެރި  އެއް 

ން ރަނަގޅ  ނޫން ކަމަށް ވާތީެވ، އެހެން ިއްއޒަތްތެރި ޔ ފ ރަަގހ ން ވެސް ހ ރަސްވާ ޮގތަށް ދި  ވީން.ވާހަކަދަްއކަވަނިކޮށް ޓީ

މަރަދޫ  ޖެހޭނީ އަނެއް ދޮރާށިން.  މެންބަރ ން ވެސް މަޑ ކޮށްލައްަވއިެގން ތިއްބެވީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެދެވަޑަިއަގންނަވަން

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރައީސް ިއްއޒަތްތެރި  ފަހިވެފައި ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ރ ޞަތ ތައް  އެފަދަ  ވާހަކަައކީ،  ދަންނަވަމ ންދިޔަ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ! 

ދާއިރާެއއްަގއި ރައ ސ ލްމާލ    ތަކ ން ވެސް ފ ޅާ ތަކާިއ އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ރަށ  ކައ ންސިލ   ،ތަކާއި އޮތ މަކީ އަދި ކައ ންސިލ 

ފ  ފަހި  ިވޔަފާރިކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދައިެގން  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަމެއް  މ ހިންމ   އޮތ މަކީ  ރ ޞަތެއް 

އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  ވެސް  ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މަށް ކ ރެވޭ މަސައްކަތ ަގއި އިތ ރ  ކ ރިއެރ ެމްއ ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމ ަގއި  

ރައީސް  ިގނަ  ؛ އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް  ާގނޫނ ަގއި  ދެންނެވިހެން  މި  އެބައަޅ ަގނޑ   އެކ ލެވިފައި  އޮތް.   ކަންތަްއތައް 

ހިްއސާދާރ ންެގ   މިންވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  އަދިވެސް  މަސްއޫލިއްޔަތާިއ   ،ތަކާއިގ އްހައެހެންނަމަވެސް،  ކ ންފ ނިތަކ ެގ 

މި  އެހެންކަމ ން،  ނ ކ ރެވޭ.  ަގބޫލެްއ  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަކަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަމއްޗަށް ވާޖިބ ތައް  ނ ކ ތާެގ    ދެންނެވި 
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އިތ ރ  ބައިތަކެއް މި ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި    ،ރިޢާޔަތްކޮށް އިތ ރ  ކަންތައްތަކެއް

ނޫން ވެސް ކ ންފ ނިތައް  މި  ، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކޮމްޕެނީސްއާއި   ،ޖޮއިންޓް ސްޓޮކް ކޮމްޕެނީސްއާއި؛ ރައީސް

ޅ ަގނޑ  މި ނިންމާލަނީ. އަ ؛ ކަންކަން ކ ރަމ ންދާިއރ   މި؛ ޔަފާރި ފ ޅާކ ރާއިރ . އެހެންނަމަެވސްހެދ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ވި 

ކ ރަމ ންދާއިރ   ޕްަވއިންޑަ  އްއެ ކ ންފ ނިތަ  ،ވާ ޮގތާއިތަކާއި ލައިބިލިޓީ ލިމިޓެޑްގ އްހަކ ންފ ނީެގ    ަގއިމިކަން ކ ރަމ ންދާއިރ 

ކަހަލަ  ވަނީ ކޮންލައިބަލް  ،ދަރާ މިންަވރާއި  ، ތަކާއިގ އް ހަތް މީހ ންެގ  ދަރާ އޮ  ލާއިރ ، ދެން ެއ ކ ންފ ންޏަށްއިނ ވަތަ ހ އްޓަ 

ބިލ ަގިއ    މި  ނޫން ވެސް ތަފާތ  ބައިތައްއަދި މި  ،ހިއްސާދާރ ން ލައިބަލްވާ ޮގތަކާއި  ،ކޮން ހާލަތެއްަގއިތޯާއއި  ކަމަކަށް

  ކ ންފ ންޏެއް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ   ޕަބްލިކ ،  ބައެއް ހިއްސާ ަގނެފައި އޮތް    ގެ ޖެހޭ. މިސާލަކަށް ސަރ ކާރ  ކ ންފ ންޏެއްހިމެނެން

ބަނގ ރޫޓ   ބޭންކ   ނ ވަތަ ކ ންފ ނި  އެ  މޯލްޑިްވސްއަކީ.  ހިއްސާއޮފް  ބޮނޑީަގއި  މީހ ން  ެވެގންދާ  ތިބި  ަގނެފައި 

މަސް ކޮން  ކޮބައިތޯ  އެ  ،ލިއްޔަތެއްތޯއޫއަދާކ ރަންޖެހޭނީ  މިންވަރަކީ  ެގއްލ ންވާނެ  ޒިންމާ   އެ  .މީހ ންނަށް  މީހ ން 

ނޫނިއްޔާ  ކޮށް މި ބިލ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެ. އެހެންޙަސަރީ  ،ސީދާކޮށް   ،ވަރަށް ސާފ ކޮށް ؟ ހޭނީ ކިހާވަރެއްތޯއ ފ ލަންޖެ

ބޮޑ  ތަފާތެއް   މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ، ކ ރިން ާގނޫނ  އޮތް ޮގތަށް އޮތ މެކޭ އެްއވެސް މާ  ާގނޫނަށް  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން

ރިޢާޔަތް ަމއްޗަށް  ެއކަންކަމ ެގ  އެހެންވީމާ،  މިނޯންނާނެ.  ކޮމިޓީން  މަްއޗަށް ކޮށް  ނ ކ ތާތަކ ެގ  ދެންނެިވ 

ވިސްނާަވޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ެއީއ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް 

 ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 
 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޕަބްލިކ   ،ކ ންފ ނީެގ ބާބެއް   ޕަބްލިކ   ،  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެޝ ކ ރިއްޔާ 

 ގ ޅޭ  ކ ންފ ންޏާ  ވަނީ މި ާގނޫނ ަގިއ ޕަބްލިކ   ދެެމދ ަގއި އެ  ވަނަ މާއްދާއާ  18ވަނަ މާއްދާއިންސ ރެ    12ކ ންފ ނި  

އޭގެ  އަދި  މާއްދާތައް.  ވާ  ހިއްސާ  އިތ ރ ންޮގތ ން  ކައ ންސިލް  ކ ންފ ންޏާއިލޯކަލް  ހިންާގ  ހިންާގ    ،ވެެގން  ސަރ ކާރ  

ކ ންފ ންޏާ ހިންާގ  އެބަވޭ.    ގ ޅޭ  ހިއްސާެވެގން  އެކ ލެވފައި  ބާބ ތައް  ބިލ ަގއި  ވެސް  މި ޮގތ ން  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ  

 ދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް. މެއަރ ވަނީ މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމަފ ރ ޞަތ 

 

 މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ޮގތ ން ކ ދި އަދި މެދ     ގ ޅޭ  ބެހޭ ާގނޫނަށް މި ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ންފ ންޏާ

ވިޔަފާރިވެރިންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ވަކި ކ ޑަެއއް ނޫން. އެހެން އެ ދިމާވަނީ ސަރ ކާރ ން ކ ންފ ންޏަކަށް ފހ   ފަންތީެގ  

ނ ދާތީ ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީ.  އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބޭނ ން އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ހިފެމ ން  ،ކ ންފ ންޏެއް އ ފައްދަމ ން

ބޮޑަށް އެދެން އަޅ ަގނޑ  ވަރަ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަންނޭ  ،ށް  މެންބަރަކ   ބަހ ސްަގިއ  މި  ެގ  ނެއމް.ޑީ.ޕީން އެންމެ 
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އަޅ ަގނޑ  ޔަީގނ ން   ،ނަމަ  ވަގ ތ  އެދިފައި އޮތީ. އަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަަވގ ތ ކޮޅެއް އިތ ރަށް ދެްއވައިފި   ބައިވެރިވ މަށް މި

މެދ  އަދި  ކ ދި  އެބަހ ރި.  ކަންބޮޑ ވ ންތައް  ރައްޔިތ ންެގ  ޝ ކ ރ ވެރިވާނަން.  ވިޔަފާރިވެރިންެގ  ވެސް  ފަންތީެގ   

ޮގތ ން ކަންބޮޑ ވ ންތައް ަވކި މަދެއް ނޫން.   ގ ޅޭ  ކަންބޮޑ ވ ންތައް އެބަހ ރި. ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ެގ މި ބިލާ

ރައީސް ދަންނަވާލަނީ؛ އިްއޒަތްތެރި  މި  ާގނޫނަކީ  ކ ންފ ނިތަކާ  ،އެހެން  ހ ށަހެޅިފައި  ،ބެހޭ މި  މިހާރ   ވާ ޙަޤީޤަތ ަގއި 

އެރ ވ މަށް ވަރަށް ބޮޑ  ފ ރ ޞަތ ތަކެއް އޮޅ ންބޮޅ ން  ނޫނިއްޔާ  ،ާގނޫނަކީ މިހާރ  އޮތް ާގނޫނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ހަލަބޮލިކޮށްލ މަށް

އޮތް ާގނޫނެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އަދި ސަރ ކާރ  ހިންާގ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބައެއް ފަރާތްތައް އެބަ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަްއ    100މި ާގނޫނ ން އެބަ ލިބިދޭ ބާރ ތަކެއް %  ،ހެން މި ދަންނަވަނީއެޮގތަށް ދެކޭ. އެ

ނަންބަރ ތަކެއް    ،ބަެއްއެގ ޮގތ ަގއި. އަނެްއ ބައެއްެގ ޮގތ ަގއި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނ ތައް  އެއް

ންފ ނިތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ. އެހެންވީމާ، އެއް ާގނޫނެްއެގ ހިމެނޭ. ދެން ހ ރީ ސަރވިސް ކ   ހ ރި ކ ންފ ނިތަކެއް އެބަ

ދިރާގ  ކަހަލަ   ނޫނިއްޔާއެހެން ،ައޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ މިސާލަކަށް ބީ.އެމް.އެލް  ،ޯވކެްއެގ ތެރެއަށްެއއް ފްރޭމް  ،ތެރެއަށް

ކީ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ެއއީ  ެއއް ާގނޫނެްއެގ ތެރެއަށް ލ މަ  ޒިންމާވާ ކ ންފ ންޏާ  ދައ ލަތް  100%   ،ކ ންފ ންޏާއި

އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ރަނަގޅ  ޚިދ މަތްތަކެްއ ދެމ ންދާ ކ ންފ ނިތައް ހަމަ  ؛ހަމަ ޔަީގނ ން ެވސް ދެން ހ ރި ކ ންފ ނިތައް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ެގ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ؛ ޔަީގނ ން ވެސް ކަންބޮޑ ވާނެ ކަންތައްތަކެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ތެރެއަށް ވަނ ން. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހިއްސާ    ެގނ ވާނެ ފަހަރެއްަގއި ވެސް ިވޔަފާރީއްޕޮލިސީއަކަށް ެވެގނެ

 ،ސަދ  ގ ެވސް ވިޔަފާރި ތެރެއަށް ވަނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފިލޯސަފީ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ މައޮތް ސަރ ކާރެއް އެްއޮގތަކަށް 

މަ ަގބޫލ ކ ގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އަންނަނީސަދ   ވެސް  ކ ރަމ ން  ވަކާލަތ   ކ ރިން  އެންމެ  އެމް.ޑީ.ޕީން  ނޫން.  ކަމެއް   ،ރާ 

ތެރެއަށް   ެގޓް ޕާޓީެއއް. އަޅ ަގނޑ މެން ވިޔަފާރީއިރަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ސެންޓަ

 ، ރައްޔިތ ންނަށް  ،ބަދ ވެސް ދެކޭ ކަމަކީއަޅ ަގނޑ މެން އަ  ،ވަންނާކަށް ބޭނ ންވާ ޕާޓީެއއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޭނ މަކީ

ޮގތ ަގިއ، ޭއެގ ޒާތ ަގިއ ދޫކޮށްލ ން. ދިނ ން. ވިޔަފާރި ޭއެގކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ނަށްމީހ ން  ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ކަންކަން އެ

ދި ކ ދި  ތެރެައށް ވަނ މަކީ މެދ  އަ  ގެ ކ ންފ ނިތައް ހަދަިއެގން ިވޔަފާރީ ؛ތެރެއަށް   ެގވިޔަފާރީ އެހެންނަމަވެސް، ސަރ ކާރ ން  

ބެހޭ    ފަންތީެގ އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް ކަންބޮޑ ވާނެ ކަމެއް. ެއހެންވީމާ، ކ ންފ ނިތަކާ

އަންނައިރ  ބަދަލ   މި  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ަގއިާގނޫނަށް  އެބަ  ކޮމިޓީތަކ ން  ބަިއވަރ     ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އ ވާލަންޖެހޭ 

ބަިއވަރ  ؛ކ ންފ ނިތައް ައޅ ަގނޑަ  ދައ ލަތ ެގ  ދަންނަވަނީ،  މި  މިހެން  އަޅ ަގނޑ   ހ ރިކަން.  ފެންނަ    ށްކ ންފ ނިތައް 

ވެސް ދިމަެއއް ނ ވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން ެއްއޮގތަކަށް   ިއވޭ މަންޒަރަކާ  ،އި ކާ ޔަވާހަކާ   ދައްކާ   ، ވާހަކަާއއި

ެވެގން ިއންތިޚާބަކ ން ކާމިޔާބ   ، ވާހަކަާއއިިއރެއްަގއި ރަްއޔިތ ން ކައިރިއަށް ނ ކ މެ ދައްކާމޮޅ ވާން އ ޅޭ   ކ ންއިންތިޚާބަ

ެއީއ  ެއްއޮގތަކަށް ވެސް ޢަމަލެއް ދިމަލެއް  ޔާދެކ ން މ ޅިން ތަފާތ . ދައްކާ ވާހަކަ ދެކޭ   ވަދެ އިންނައިރ   އޮފީހަށް ނ ވޭ. 
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، އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެން މި ދަންނަވަނީޔަީގނ ން ވެސް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  

  ، ފިކ ރެއް ނޫން ވިޔަފާރީެގ ތެރެއަށް ވަނ މަކީ. އެހެންނަމަވެސް  ،ޝާރާތްކ ރިހެން ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ިވސްނ މެއް ނޫންއިމި  ކ ރިން  

ސަރ ކާރ ން  ވަރަށް ދައ ލަތ ން  ބޮޑަށް  ވރަށް  ސަރ ކާރ ން   ؛ބޮޑަށް،  ސަރ ކާރެއް.  އޮތް  ހިްއސާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ވަރަ ތެރެއަށް  ނ ފޫޒެއްކ ންފ ނިތަކ ެގ  ބޮޑ   ފޯރ   ،ށް  ތެރެއަށް  ވިޔަފާރިތަކ ެގ  ވިޔަފާރިވެރިން  ވަޚާއްޞަކޮށް  މ ންދާތީވެ 

ބައެްއ    ،އޮވޭ. އަޅ ަގނޑ  މިވާހަކަ މި ޮގތަށް ދެްއކީމަ ފަހަރެއްަގިއ ހީވެދާނެ  ކަންބޮޑ ވޭ. ިވޔަފާރިވެރިންެގ ިވސްނ ން އެބަ

  ،ވާހަކަ ދައްކަނީއޭ. ނޫން  ން، ސަރ ކާރ  ނައްތާލަން މިއިދިކޮޅ  ޚިޔާލޭ. ސަރ ކާރ  ަވއްޓާލަ  މީހ ން ބ ނާނެ ސަރ ކާރާ

އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ސަރ ކާރ  ދެއްކީމަ ިމއީ ވަކި މީހަކަށް އަމާޒ ކޮށް    ،އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީކީ

ށް ބ ނާ  އަދިމާ  މިނިސްޓްރީެގ މިނިސްޓަރ  ނަސީމާ  ތ ސެކްޓަރ ވާހަކަ ދެްއކީމާ، ހެލް  ދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ހެލްތ 

ވާހަކަ ކ ންފ ނިތަކ ެގ  މިނިސްޓްރީެގ  އިކޮނޮމިކް  ނޫން.  ވާހަކަދެއްކީމާ  ،ވާހަކަެއއް  ހަމައެކަނި    ކީެއއީ  ިވޔަފާރިވެރިންެގ 

ނޫނީ ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ށް އަޅ ަގނޑ  ބ ނާ ވާހަކައެއް ނޫންއަދިމާ  މިނިސްޓަރ ފައްޔާޟާ

ޤީޤަތ ަގިއ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތ ންެގ  ޙަތިބީ ރައްޔިތ ން    ން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަނަށް ހޮވާފައި މިވ ކަންބޮޑ  ރައްޔިތ ންެގ  

ދާނެ.  ތަނަށް އައިސް ކޮންެމވެސް މީހަކަށް ސަނާކީ  ކޮންމެ ދ ަވހަކ  މި  ނަށްކަންބޮޑ ވ މ ެގ ވާހަކަ ނ ދައްކާ އަޅ ަގނޑ މެން

އެމް.ޑީޕީ އަޅ ަގނޑ ެމން  ހިތްވަރަކާއިއެހެންނަމަވެސް،  ބޮޑ   ވަރަށް  ކަމަކާ  ،ެގ  ކ ރި  އެމް.ޑީ.ޕީން   ، އެއްކޮށް  ނޫނީ 

ތަނަށް ހޮވާފައި މިތިބީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ މ ެގ ވާހަކަ    އެްއކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން މި  ރައްޔިތ ންެގ ވޯޓާ

ނ ދައްކާ މިތާ  ޚ ޝާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެެވސް  ސަރ ކާރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެން  މަދ ކޮށްލާފައި 

ސަރ ކާރ ެގ    ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދައ ލަތ ެގ ؛ކ ންފ ނި  ބެހޭ އިނޭގތޯ.  ކ ންފ ނިތަކާ؛ ނިންމާލެވިދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ެގ ނމީހަކ ، އާދައިެގ މީހަކ  މަދ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެިއން ވެސް މަދ ވާނެ ކަންނޭ  ކިތަށް ކ ންފ ނިތޯ އޮތީ އެނޭގނެ

ކ ރިން އިނޭގތޯ އެނޭގތޯ.  އޮތީ އެނޭގނެ. އަޅ ަގނޑ  އެކި ޮގތްޮގތ ން މަސަްއކަތް  ެއއްކ ންފ ނިކަން ސަރ ކާެގ ހިއްސާ  ކިތަށް

ޕީ.ސީ.ބީެގ    ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ޓެކްނޮލޮޖީ ކ ރިއަރާފައި އޮތް ޒަނާމ ަގއި އެންމެ ކްލިކަކަށް ޮއއްބާލީމަ، ފިއްތާލީމަ އެނެގންޖެހޭނެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރ ކާރެއް   ކ ންފ ނިކަން އޮތީ. ނޭނޭގނެއްސަރ ކާރ ެގ ކިތަ ދައ ލަތ ެގ،  ވެބްސައިޓަށް ވަނީމާ

ދަނީ. ދައ ލަތ ެގ އ ފައްދަމ ން  ، އ ފައްދަމ ން  ، ކ ންފ ނިކަމެއް އ ފައްދަމ ންއްއެއްެވސް ސަރ ކާރަކަށް ނޭނޭގނެ ކިތަ  ،ނޫން

  ، ތެރެއިން ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތެއް ދޭންންފ ނި. އޭެގކ   36ކ ންފ ނި.    36ހިސާބަށް ބަލާއިރ  އެބަހ ރި    ގ ތާވަ  މިހާރ  މި

ކ ންފ ނި މިއީ ދެން ކަމެއް ކ ރާ ބައެއް ނޫނޭ    26ކ ންފ ނި އެކަނި. އަނެއް    10ރައްޔިތ ންނަށް ކަމެއް ވިްއކަން އޮތީ  

އީ އަދި ރަނަގޅ  ކ ންފ ނި މި 36 ވެސް ލަްއކަ މަސައްކަތ ން. އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގލެވިދާނެ. އެއިއަޅ ަގނޑަށް ދަންނަވަ

  ެއއްވެސް ސަރ ކާރަކަށް ނޭނގެ   ،ސަރ ކާރެއް ނޫން  އަދަދ  ކަމެއް ވެސް. ސަރ ކާރަސް ވެސް ނޭނޭގ އެނޭގނެ ކަމެއް. މި

ރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޔަޕޭ  ސްޓެކް   ،ކ ންފ ންޏަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ން   26ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެްއކަލަ    އެނޭގނެ
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އެ މީހ ންެގ    ،އެ މީހ ންެގ މ ސާރައަށް  ،ދޭފަންސަވީސް ލާރި ނަަމވެސް އެބަ ދަށްކަމ ންމި ބޯލާ ކަޅ ސައި ތަށްޓަކ ން  

މި ތަނަށް ައއިއްސަ    ތިްއބިއްޔާނޑ މެން ރައްޔިތ ން ހޮވާފައި  ަގދެން ތިބި ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅ   ،ކ ލި ދައްކަން 

ށް ބ ނާ ވާހަކައެއް ނޫން، ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން.  . މިއީ ވަކި މީހަކާ ދިމާލައްކާނެދަ  ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ މ ެގ ާވހަކަ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަތަރ  ކ ންފ ނީަގއި މަސައްކަތްކ ރޭ. އެންމެ  ،ބައެއް ކ ންފ ނިތަކ ަގއި  ެއކަކ   ތިބި  މީހެއް   އެބަ 

މަސައްކަތްކ ރަމ ން އެބަ  ކ ންފ ނީަގއި  ހަދާނީހަތަރ   ކިހިނެއްތޯ  އެބަ؟ ދޭ.  މީހަކ   އާދަިއެގ  އ ޅޭ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެކަެމއް ނ ކޮށްދެވޭ. އެކަމަކ  އެންެމ މީހަކ  ހަތަރ  ކ ންފ ނީަގއި   .ވަޒީފާަގނޑެއް ނ ލިބިެގން. ނ ދެވޭ

ލަންޖެހޭ ކަމެއް މި ބިލ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާ ރ ން މ ސާރަ އެކި ޮގތްޮގތ ން ނަަގމ ންދޭ. މިއީދައ ލަތ ން، ސަރ ކާ

ދިހަ ކ ންފ ންޏެއް އެބަ އ ޅޭ އެްއވެސް  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  .ޙަޤީޤަތ ަގއި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ަގިއ މި ވާހަކަ ދެކެވެމ ންދާއިރ 

އި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި ބިލ  އަންނައިރ ަގިއ  ލަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއ ވާ  ، ނެތް  .ކަމެއް ނ ކ ރާ

ވަރަކަށް ކ ންފ ނި އެއްެވސް ކަމެއް ނ ކ ރާ. އެންމެ ކަމެއް ވެސް  އެބަ އޮތޭ ދިހަ ،އެބަ ޖެހޭ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް އަންނަން

ފައިސާ  ،ނ ކ ރާ ކޮންމެ  .ދޭ  ދައ ލަތ ން  އެބަ  ދޭތެރޭަގއި  މީހ ންނާ  މި  ބަލައިލަންޖެހޭ. ވެ  އެހެންވީމާ،  ޮގތަކަށް  ސް 

ދިޔަިއރ ަގއި ބާރަ ކ ންފ ނި އެބަ  މި ސަރ ކާރ ަގއި ތިން އަހަރ  ވެެގން  ،މި ދައ ރ ަގއި އިނޭގތޯ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ެގ  ހަރ ލ މ ެގ ވިސްނ މ ަގއި ބާރަ ކ ންފ ނި އެބަ އޮތް މި ތިން އަސަރ ކާރ  ހިންާގލަން،  ދައ ލަތް ހިންާގއޮތް ެގނެއްސަ.  

 ލ ން މިއީ...ހިންގާ  ތެރޭަގއި އ ފައްދާފަ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލިއިރ ަގއި،

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް

 ؟ ލަން ބޭނ ންވޭހަތަރ  ކ ންފ ނީަގއި ެއކަކ  ަމސައްކަތްކ ރާ ވާހަކަ ވިދާޅ ވީމާ އެއީ ކާކ ތޯ އަޅ ަގނޑ  އަހާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް
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ލަންވެެގން  ސަރ ކާރ  ހިންާގ  ،ލަންެވެގންޙަޤީޤަތ ަގއި ހިންާގ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ!  

މި ކ ންފ ނި  ބާރަ  ތެރޭަގއި  އަހަރ   ތިން  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހެނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ފެދިފަ.  އަޅ ަގނޑ     ،އޮތީ  ދެން 

ޑެފިނިޝަނަ ހިންާގބަލައިލިއިރ ަގއި  އޮންނަނީކަށް  މި  ކަންތަކާ    ،ލ މ ަގއި  ކ ރާ  ވާހަކަާއއި  ދައްކާ  ބޮޑ ކ ރ ން،  ޖީބ  

ބޮޑަށްދިމާނ ވ ން   ައޅ ަގނޑ   މި ދަންނަަވނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؛ކަމ ަގއި  ާމލޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް އެންމެ    ،އެހެން 

އެދެނީ މީހ ން  އެ  ބޯހިޔާވަހިކަން.  ކަމަކީ  ެއއް  ކޮންމެ  ،ބޭނ ންވެފައިވާ  ބޭނ ންވަނީ  އާދޭސްކ ރަނީ،  މީހ ން  ެވސް    އެ 

ކޮންމެ އ ޅެވޭނެ  ލައިފެއް  ޑީސެންޓް  ތަނެއް   ރަނަގޅ   ެއކަމަށް  ވެސް  ކ ންފ ނި    ދައްކައިދޭށޭ.  ތިން  ހަދައިފި  ޓަކައި 

ހަދައިފި. އެއް ކ ންފ ންޏަކީ    .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޯޕަރޭޝަން"ތިން ކ ންފ ނި  ދިރިއ ޅ ން  ހަރާންކިޔާ  "ފަހި  ! ފައި 

  ، ނަމެއް ކިޔާފައިނެތް. އެއް    ެއއްކަމެއް އަދި މިއަދާ ހިސާބަށް މާލޭގެ ރައްޔިތަކަށް ކަމެއް ވެފަ  ން ކ ންފ ންޏަކ ން ވާއިމި

 ، އޮތީތެރޭަގއި މި  ެގނެއްސަ އެއް ކަެމއް ކ ރާ ބައިވަރ  ކ ންފ ނިތަކެއް އެބަ ހ ރި. އޭެގހަމައެކަނި ކ ޑަކ ޑަ ނަމަށް ބަދަލެއް

ހައ ސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން އެބަ އޮތް. ހައ ސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނެއް އެބަ އޮތް،  

؟ މާލޭެގ ކޮން ރައްޔިތަކަށްތޯ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދައިދެވ ނީ  ،ކޮން ރައްޔިތަކަށްތޯ  ، އެބަ އޮތް. ކާކަށްތޯފަހި ދިރިއ ޅ ން

މި ސަރ ކާރ  އެކަންޏެއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، ހަމައެކަނި ނަމެއްަގިއ ކ ންފ ނިތަކެއް ދައ ލަތަކ ން،    ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ

ހަދަމ ން ތަނަށް ދިޔ އ ފައްދަމ ން  ،ސަރ ކާރަކ ން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން.  ކަމެްއ  ފައިދާވާ  ރައްޔިތ ންނަށް  އަދި  މަކީ 

ވަންޏާ ކަމަށް  ނ ދައްކާ  ވާހަކަ  މި  އަޅ ަގނޑެއް    ،އަިއއްސަ  ކަމަކަށް  އޮތް  ބޭނ މެްއ  ހޮވ މ ެގ  ރައްޔިތ ން  ތަނަށް  މި 

ކ ރި    އިންއެ  ،އަޅ ަގނޑ  މި ބ ނާހެން ؛ޝަންލ މ ެގ ވިސްނ މ ަގއި އެބަ އޮތް ދިރިއ ޅ ން ކޯޕަރޭަގބޫލެއްނ ކ ރަން. ހިންާގ

ައޅ ަގނޑަކަށް މިއަދާ ހިސާބަކަށް އަދި އެއް ނ ފެނޭ. ބިޒްކަމެއް ނެތް. އެ ނަސް  ްގރޯ ކ ންފ ނި، މީެގން ކ ރި ކަމެއް 

ކޯޕަރޭޝަން ވީސެންޓަރ  ނެތް  ،  ހިންާގހިންާގ ؛ކަމެއް  ެއހެންވީމާ،  މާނަކ ރީލަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ   އަންބޮނޑި    ، ލ ން 

 ... ންދަްއކާ ވާހަކަާއއި ބ ނާ އެއްޗަކާ ދިމާނ ވ  ،ކ ރ ންބޮޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތިނަދޫ...

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް

 .  އިނޭގތޯ ލަނީ. ދެއްވާ އެންމެ މިނެޓެއްނިންމާމި  އަޅ ަގނޑ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 އާދެ! ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ންނަ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއި މެންބަރ  ލޯއަކީ ކެމްޕޭނ ކ ރަން އޮފްސް  ލޯއަކީ، މި މަޖިލިފްިމ މަޖިލީސް  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ދެކި... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ! ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް

ަވކިން   .ޑީ.އެފް.ސީ ކިޔާ ލޯނ ދޭ ކ ންފ ންޏެއްދެން އޮތީ ެއޗް؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ،  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއްޔާ  ކ ރިޝ 

ހަދާލައިފައި އެބަ އޮތް. ލޯނ ދޭ އ ސޫލަށް ބަދަލެއް އަތ ވެއްޖެ، އެ ނޫން އިތ ރ  ކަމެްއ މި ކ ންފ ނިން ކ ރި ތަނެއް ނ ފެނޭ.  

ބަދަލ  އ ސޫލަށް  ވިދާޅ ވީ  ،އައީލޯނ ދޭ  އެ  އިންތިއަޅ ަގނޑ    ދެންމެ  ޗެއަރޕާސަންެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މަޤާމ  ޚާމެންެގ  ބ ެގ 

ޮގއްސަ  އަިއއްސި. މާލޭެގ ރައްޔިތަކ  ބޭނ ންވޭ އެބަ އޭނަެގ ބިންކޮޅ  ހިފައިެގން ހ ޅ ވައިލ މާ ެއއްކޮށް އެ އ ސޫލ ތަކަށް ބަދަލ 

އެކަމަކ  އެ ބިމ ެގ ވެލިއ ެއއް    ނަަގން.  ލާފައި އެ އަނބ ރާ ލޯނެއް  ންކަކަށްއޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ނޫނީ އެހެން ބޭ  ބޭންކ 

 ؛ރަށެއްަގއި   .ދީފި އެ ފ ރ ޞަތ   ،.ޑީ.އެފް.ސީން ކ ންފ ނިން ލޯނ ެގ އ ސޫލަށް ބަދަލ ެގނެއްސި ޗްއެ  ،މި ކ ންފ ނިން  .ނެތް

.ސީން  ސަރ ކާރ ން ބިންކޮޅ  ވެސް ދިނީ، އޭެގ ވަލިއ  ވެސް ކޮށްފައި އެޗް.ޑީ.އެފް  ޕްލާންޓެއް ހަދަންމިތާ ރަށެއްަގއި އަިއސް

ލ މެއް  ރަްއޔިތ ންނަށް އަޅާ  ،ހަމަެއއް   ،އ ސޫލެއް  ،އ ޅޭ ވާހަކަައކީ  ފަރާތްތަކަށް. ެއހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި  އެބަ ލޯނ ދޭ އެ

ކަމަކ  އ ފެއްދިޔަކަސް  ކ ންފ ނި  ހަމަ  ޖެހެނެތޭ.  އެބަ  އަޅާ  އޭނ ދާނޭ.  ކަމެއް ރައްޔިތ ންނަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ލަން، 

 .. ން.އްވަކޮށްދެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   !ދެއްވާލަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނިންމަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް
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  އަންނައިރ ަގއި އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ނިމިެގން    ންމި ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ ާގނޫނ  ކޮމިޓީ  ،އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ

ހ ރިއ ވާ އެބަ  އަދަދެްއަގއި  ިގނަ  ވަރަށް  ކ ންފ ނިތަކެއް  އ ަވއިލާނެކަމ ެގ  އ ވާ  .ލަންޖެހޭ  ކ ންފ ނިތައް  ލަންޖެހޭ 

 ންޑޭޝަން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ އެކ  އަންނާނެ ކަމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރެކޮމެ

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ދާއިރާެގ  ދަނެގތީ  އަރ ވަނީ 

ނާ މ ޙައްމަދ   މެންބަރ .  މަށް.  ޡިމެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެންބަރ . ދަނެގތީ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދަނެގތީ 

 މެންބަރ ން، ދަނެގތީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .އިްއޒަތްތެރި 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޡި މ ޙައްމަދ  ނާދާއިރާެގ މެންބަރ  ދަނެގތީ

 ...` 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ،ނަން އިްއވަން. އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ، އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ މި އިލްތިމާސްކ ރަނީޖެހޭނީ  ...

  ނގިވަޑައިެގންނަވަިއެގން އެކަން އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެކަން އެ  ،ހިތ މަށްރ މަތްތެރިކޮށްޙ މެންބަރަށް ގަވާއިދާށް  

   !ށް ެގންދަވާއަދަބ ވެރިކަމާ އެކ  ދަންނަވަން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރިކ ރެްއވ މަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޡި މ ޙައްމަދ  ނާދާއިރާެގ މެންބަރ  ދަނެގތީ

ހ ށަހެޅިފައިވާ ކ ންފ ނިތަކާ ބެހޭ ބިލަކީ އަޅ ަގނޑ    ށްތަޅ މަ  ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   .`

އޮތީ ވަރަށް މ ހިންމ     ، މި ބިލ  ހ ށަހެޅިފައި މިަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއް. އާދެ! މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ގައި

 ދެްއގައި... ގ ސަމަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

އެ  މިހާރ  ވެސް  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތަނ ގައި   ،ނިގވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭނެދަނެގތީ  މި 

 ލިބިވަޑައިނ ަގންނަވާނެކަން އެހާ ބޮޑ  ހިމޭންކަމެއް. ދަނެގތީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ންމް ޡި މ ޙައްމަދ  ނާދާއިރާެގ މެންބަރ  ދަނެގތީ

 ކަހަލަ މާޙައ ލެއް އޮެވެގން ކަންނޭނެގ ދެއްކޭނީ.  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލަން އޮތީ މި ވާހަކަ ދެއްކޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާވހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  ެމންބަރ ން    ،އަޅ ަގނޑ   އެކިއެކި  މާޙައ ލަކީ  މަޖިލީހ ެގ  ވާހަކަދައްކަމ ންދާ  ރަްއޔިތ ންެގ 

މާޙައ ލެއްކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނޭގ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑަށް އަބަދ  މި މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ  

 ދަނެގތީ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  މެންދަމ ެގ ޮގތ ަގއި ބޭއްވ ން ދަތިވާނެ.  ،ހަމަހިމޭންކަން އެޮގތަށް ެގނެސްދީފައި

 

 :މް ވާހަކަދެއްކެވ ންޡި މ ޙައްމަދ  ނާއިރާެގ މެންބަރ ދާ ދަނެގތީ

މަސް ރައީސްެގ  އޮންނަނީއޫ މަޖިލީހ ެގ  މި  ޮގތ ަގއި  މެންބަރ ން  ،ލިއްޔަތެްއެގ  ފ ރ ޞަތ    ނަށް މިތާ  ވާހަކަދެއްކ މ ެގ 

ކ ރެއްެވނޭ އަޅ ަގނޑަކަށެއް އިނޭގތޯ.    ނ އެއްަގއި މީހ ން އަޑ ަގދަކ ރަނިކޮށް މިކަމެއް  ައރިމަތީ  އިޔާ ހޯދައިދެއްވ މަށް. ފަހަތ ަގ

ށް ެގންދާނަން އައަޅ ަގނޑ  ކ ރިނޫން، ނޫން،  ލަން.  އެހެންވީމާ، އެކަމ ަގިއ މާޙައ ލެއް ހޯދައިދެްއވާތޯ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ

ހަނދ މަފ ޅ   ވެސް  މެންބަރ ން  އެހެން  ދެން  ކަމަށް.  އޮންނާނެ  ފ ރ ޞަތ   އެ  އ ންމީދ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ. 

ެއ ބޭފ ޅ ން ވެސް ވާހަކަދައްކަާވއިރ ަގއި ހަމަ އ ނދަޫގތަކެއް އަތ ވެދާނެ ކަމަށް. އެހެންވެ    ،ޓަވަންވާނެ އިނޭގތޯބަހައް

ކ ންފ ނީެގ އާދެ! މި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ރަނަގޅ ވާނެ. އާދެ!    މައީށް ެގންދިޔަ އަވަޑައިެގން ކ ރިއެކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ 

ވަނަ އަހަރ  ވ ޖޫދަށް ެގނެވ ނ  ބިލަކަށް ބަލާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް 1996  ،ހިތް އޮތީވާބިލަށް ބަލައިލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ައޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ... ؛ކ ރީަގއި އޮތް ،މި ޒަމާނަށް ،މި ބިލަކީ މިހާރަށް ،ަގބޫލ ކ ރެވެނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ؛އިްއޒަތްތެރި  ލައިބްރަރީއެްއ    ،ނ ދެކެން  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހަކީ  ރަްއޔިތ ންެގ  މިސާލަކަށް 

އެޮގތަށް  ،ކަމަށް ކަމަށް.  މިސްކިތެއް  ނ ދެކެން.   ،ނ ވަތަ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ހިފެހެއްޓ ން  ހަމަ  މަޖިލީހ ެގ  މި  ެއއީ 

އަދި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މައިކާ ެއކީަގިއ    ،ން މި ތިއްބަވަނީ ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ންކަމާއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ މި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއެގ

އެ ބޭފ ޅ ން ދައްކަވަމ ން ެގންދަވާ ވާހަކަތައް ސާފ ސާދާކޮށް ދައްކަވަމ ން ެގންދެވޭނެ ކަމަށް. ދަނެގތީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  

 މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ންމް ޡި މ ޙައްމަދ  ނާދާއިރާެގ މެންބަރ  ދަނެގތީ



2220 އެްޕރީލް 5          ޖަލްސާ                               ވަނަ   72ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

12 

 

 ބިލަކީ ވަރަށް ރަނަގޅ  ބިލެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ތްއާދެ! ައޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިމަްއޗަށް ހ ށަހެޅިފައި އޮ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ އަހަރ  ވ ޖޫދަށް 1996ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން މީެގ ކ ރީަގިއ ކ ންފ ނީެގ ބިލ ެގ ޮގތ ަގއި ބެލެވިފައި އޮތް ބިލަކީ  

މި ބިލ ަގއި ހ ރި އ ނި ކަންތައްތަކާ   ،ނ  ބިލެއް. ވޭތ ވެދިޔަ ސައްބީސް އަހަރަށް ބަލާއިރ ަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގނެވ 

  ، ޤަތ ަގިއ ކ ންފ ނިތަްއ ހިންގ މަށް އ ނދަޫގތަކެްއ ކ ރިމަތިވެފައިާވކަން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންނަމަވެސްޙަޤީ  ،ހެދި

ންތައްތައް އެބަ ހ ރި. އަދި ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި މި ޒަމާނަށް ފެތޭ ކަހަލަ ބިލެއްެގ ޮގތ ަގިއ  ީމަގއި މ ހިންމ  ކަ  ،މި ބިލ ގައި

ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރެވިފައި އޮތީ    ، އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ބަލައިަގންނަން އިނޭގތޯ. މި ބިލ ަގއި އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ 

ދަތިތަކާ ހ ރި  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތެީގ  މެދ   އަދި  ކ ދި  ކަވަރ  މިހާރ   ބައެއް  ބޮޑ   މީަގއި  ޮގތ ން  ކޮށްފަިއވާކަން  ބެހޭ 

ޮގތަށް ނޫނީ ދ ނިޔޭެގ    ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އާދެ! ކ ރީަގއި ބިލ ަގއި ހ ރި އ ނިކަންކަމ ެގ ތެރޭަގއި  ޒަމާނާ ގ ޅޭ 

ކ ރެވިފައި ކަންކަން  ެއްއޮގތަށް  ޕްރެކްޓިސްއާ  ވައިންޓަރނޭޝަނަލް  ކ ންފ ނިތަކަށް  ސަބަބ ން  ބޮޑެތި  ނެތ މ ެގ  ރަށް 

ވެފަިއވާކަން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ޝަރ ޢީ މަރ ޙަލާތަކ ަގއި ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ހ ރި   ެގއްލ ންތައް

ރިހަމަ ކ ންފ ނީެގ ފ ން އެބަ ޖެހޭ. މިޮގތ ން  ށްލަކަން އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކޮމައްސަލަތަކ ަގއި ތަފާތ  އ ނދަޫގތައް ކ ރިމަތިވި 

ވަނަ މާއްދާަގއި  68ކޯޓ ތަކ ަގއި އެބަ ހ ރި ބައެއް މައްސަލަތަކ ަގއި ާގނޫނ ައސާސީެގ  ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން ކ ރީަގއި  ބިލެއް  

ބައިނަލްއަ  ބައިވެރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ކަންކަމާ  މ ގ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޮގތ ން    ހަދާތަކާޢާވާީމ  ގ ޅޭ 

ދ ނިޔޭެގ އިންޓަރނޭޝަނަލް    ، ސަބަބ ން މިހާރ  މި ބައްޓަންކ ރެވޭ ބިލަކީ  އެހެންކަމ ެގ  .ރިޢާޔަތްކޮށް ވެސް ކަންކަން ކޮށްފަ

ޕްރެކްޓިސްއާ ެއއްޮގތަށް ހެދިފައި އޮތް ބިލެއް ކަމަށް ހެދ މަށް ޓަކައި މި ބިލ ަގއި ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފަިއާވކަން 

  އަދި ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި ބަވަނަކ ރެްއވި ދ ނިޔެއަކަށް   ، ދަލާ އެކީއަިއ ބަ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންވީމާ، ޒަމާނަށް މި

ހެދ މަށް   ޮގތަށް  ބިލެއްެގ  ހެދިފައިވާ  ޮގތަށް  އެކަށީެގންވާ  ބެހޭ ބިލަކީ އެންމެ  ވާއިރ ަގިއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ންފ ނިތަކާ 

ށް ބަލާއިރ ަގއި މި ބިލ ެގ ދެވަނަ ޓަކައި މި ބިލ ަގއި މަސައްކަތްކޮށްފައިާވކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އާދެ! މި ބިލަ

  ނަމަވެސް، ބަެއއް ކަހަލަ ބައިބައި އަދިވެސް ހިމެނިފައި   ވީ ން ބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާަގއި ކ ންފ ނީެގ ބާވަތްތައް ަވކިަވކި

ޓަރޝިޕް  ޕްރޮޕަރޭ  ،ޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަން. ެއޮގތ ން ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރ ަގއިނެތްކަން އަ

ޝަނަލް ކ ންފ ނިތައް މިތާަގިއ އެއާއެކީަގއި މަލްޓިނެ  ކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ހަމަނެތްކ ންފ ނި މީަގއި ހިމެނިފައި

ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި   ،ނެތްކަން ފާހަަގކ ރަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ ންީމދ ކ ރަންޮގތް ހިމެނިފައި  މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ

އިތައް މީަގއި ހިމެނ މަށް ޓަކައި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މަސައްކަތްކ ރަމ ން ެގންދާނެ ކަމަށް. އާދެ! ިމ  މި ދެ ކ ންފ ނީެގ ބަ

ިގނަ   ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް   މި ބިލ ެގ ދެވަނަ ބާބ ަގއި ކ ންފ ނީެގ ބާވަތްތައް ވަކިވަކީން މިހެން އޮތް  ަގއި،ބިލަށް ބަލައިލާއިރ 

ފައި އޮތްކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ. މީގެއިތ ރ ން މި  ބައިތައް އޭެގ ސާފ ކަމާ އެކީަގއި މި ބިލ ަގއި ލިޔެ

ބާބ ަގއި  ހަވަނަ  މެންބަރ ންެގ    ،ބިލ ަގއި  ބަލާއިރ ަގއި ގ  އްހަކ ންފ ނީެގ  ބާރ ތަކަށް  ޭއެގ    ،ތަކާއި  ޒިންމާތަކާއި  ޭއެގ 
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ހިމެނިފައި އޮތްކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ   ޑިރެކްޓަރ ންނަށް ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ެއ މީހ ންެގ ޒިންމާތަްއ މީަގއި

 ،ވަނަ މާްއދާއަށް ބަލާއިރ ަގއި ކޯޕަރޭޓިްވ ވެލިއ  ެގނެހެއްޓ މަށް ޓަކައި   65އާދެ! ީމެގއިތ ރ ން މި ބިލ ެގ  ފާހަަގކޮށްލަން.  

އެހެންމެ މީަގިއ    ފާހަަގކ ރަން. ހަމަީމަގިއ ވަރަށް ފ ރިހަމައަށް ލިޔެފައި އޮތްކަން އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާ އެކީ    އަދި އ ސޫލ ތައް

އޯނަރ ންނަށް ބެނެފިޓ    އެ   ، ކ ންފ ނީެގ  އޭެގ  ީމަގއި ލި  މީހ ންނަށް  ޮގތަށް  ަގާވއިދ ަގއި  ،ބޭ    މިހާރ    ،ކ ންފ ނީެގ 

 ރަނަގޅ   މީގައި  ،އެކ ލަވައިލެވިފަިއވާކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންވީމާ، ޖ މ ލަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

ކޮށް މީތި ޑްރާފްޓ   އަނެއްކާ  ކ ންފ ނީެގ ބިލ  އަލ ން  އެބަ ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެންވެސް  ކަންތައްތަކެއް  

ކަމެްއެގ ޮގތ ން   ލަންޖެހޭ ދެތިން ނ ކ ތާއެްއ އެބަ އޮތް. ޭއެގތެރެަގއި އެއް އިޞްލާޙ ކ ރާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާ

ން ޮގތް މީަގއި އޮތ މ ެގ ބައި. މީަގއި އަލ ން ަވކި  ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ކ ންފ ނި އ ފެއްދޭ  ،ންއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަ

ޮގތަށް އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މ ޅިން ރަނަގޅ  ކަމެްއ   ކ ންފ ންޏެއް އ ފެއްދޭ  ންޓްމަފޮރިން އިންވެސްޓް

ތޭކަ ، ސަފެކްޓްރީ ހެދ ންޮގތެްއަގއި ަމސް  ޚާއްޞަ ؛ތައްދިވެހިންނަށް ކ ރެވޭ ކަހަލަ ޒާތ ެގ ކަންތައް  ،ނޫން. ސަބަބަކީ

 އެކްސްޕޯޓ ކ ރ ން ފަދަ ކަންކަމ ަގިއ ބޭރ  މީހ ންނަށް ނ ވަދެވޭ   އި ކޮޓަރީެގ ހޮޓަލާއި ެގސްޓްހައ ސް ހެދ ން، ދަނޑ ވެރިކަމާ

ންނައިރ ަގއި އޮތ މަކީ  ެގމި ާގނޫނ ަގއި އެ ާމއްދާއަށް ބަދަލ  ؛ޮގތަށް ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ާގނޫނަށް ބަދަލ ެގންނަން

އެއާއެކީަގއި    ނޫނީ ދިވެހިންނަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ެގއްލިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ހަމަމ ހިންމ  ކަމެއް. އެހެން

އޮތް    ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ކ ންފ ނި އ ފެއްދ މ ަގިއ މި ؛ވަނަ މާއްދާަގއި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީސް  19މި ާގނޫނ ެގ  

 ،ލަންޖެހޭ ސަބަބަކީމި ދަންނަވާ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ އަދި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދިރާސާކޮށްލަން. އެހެން  ތަން

ތަކ ން ނޫނީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީތަކ ން އ ފައްދާ  އާޚިރ ަގއި ނިމޭއިރ ަގއި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ނޫނީ ލޯކަލް ކައ ންސިލ 

އި ނިމޭއިރ ަގއި ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި މި ދަނީ ބެލެވިެގން. އެހެންވީމާ، ިމ  ކ ންފ ނިތަކަކީ ސަރ ކާރ ން ޭއަގ

ވިސްނާ ިމއީ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކަންތަކަކީ  އަޅ ަގނޑ   ދެ  ދެން  މީަގއި  އެހެންވީާމ،  ކަމެއް.  ލަންޖެހޭ 

ނ ކ ތާއަކީ  އަނެއް  ބޭނ ންވާ  މި  ،ފާހަަގކޮށްލަން  ޮގތަށް  މިހާރ   ބިލ   ؛ ާގނޫނ    އޮތް  ފަރ މާކ ރެިވެގން  މި  އަލ ން 

ބޮޑ ވާ  ފަންތީެގ މީހ ންނަށް ބ ރަ  މީަގއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މެދ   ،ޮގތަކަށް  ނ ކ ންނައިރ ަގއި އިތ ރަށް ކަރ ދާސް ިގނަވާ ކަހަލަ

ޅ ަގނޑ  ހަމަ ޮގތަކަށް އޮންނަ މާއްދާތަކެއް ެއބަ ހ ރި. އެހެންވީމާ، ެއކަންކަާމ ދޭތެރޭަގިއ އިތ ރަށް ސަމާލ ވ މަށް ޓަކައި އަ

މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި    ،ލަން. ޖ މ ލަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީލަން ދަންނަވާކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމަނާ

ބިލ  ވ ޖޫދަށް އައ މ ން މި  ބިލެކޭ.  އޮތް  ފަރ މާކ ރެވިފައި  ފަންތީެގ    ، ވަރަށް ރަނަގޅަށް ވިސްނ ންތެރިކަމާ އެކީ  މެދ  

 ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކ ރާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން. އްދި ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތަވިޔަފާރިތަކަށާއި އަ

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

هللا  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ އަރ ވަނީ ކާށިދޫޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ 

 ޖާބިރަށް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

އ ފާކޮށްފިން ވަރަށް  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ކ ންފ ންޏަކީ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ންފ ންޏަކީ ކޮބައިތޯ    ،ކޯއްޗެއްކަން 

ދ ނިޔޭގަ އަންޑަރް ޖެހޭ.  އެބަ  ކ ންފ ނި.    އިޓޭންޑްވާން  އ ފެދ ނީ  ފަށާަގތްއިރ ަގއި  ލައިބިލިޓީ  ޑް  ލިމިޓެެއއީ  ވިޔަފާރި 

އެޮގތ ން ކ ރަނީ.  މި  ވިޔަފާރިެއއް  ބައިވެރިެވެގން  މީހ ން  ބައި  ދެ  ކ ންފ ންޏަކ ން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،ކޮމްފެނީސް. 

 ކީޏަލައިބިލިޓީ ކ ންފ ންޑް  މ ޅިން އެހެން ޮގތަކަށް. މިސާލެއްެގ ޮގތ ން ލިމިޓެ  ،އޮންނަނީކ ންފ ނިތައް މާނަކޮށްފައި މި  

 ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ންފ ނިތަކާ ބެހޭ ާގނޫނެއް އ ފަންކ ރަން މި އީރާަގއި ؟ ކ ންފ ނިތަކަކީ ކޮބައިތޯ  އަދި ޕަބްލިކ ؟ ކޮބައިތޯ

ލީހ ަގއި ތިބެެގން ކ ރަންވާ ެއންމެ ރަނަގޅ  އެްއ ކަންތައް  ރ ނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ަމޖިގަ އެކާވީސްވަނަ    ،މި ދެންނެވީ

މި މިހެން  ފެންނަނީ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކޮބައިކަމާއި   ،ދެންނެވީކަމަށް  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއަކީ  ޑިރެކްޓަރ ންެގ    ،ކ ންފ ނީެގ 

ޮގތ ން ކ ންފ ންޏެއްަގއި އެތައް ބަިއވަރ  ެއސެޓ  ހ އްޓާ ޝަރީޢަތްކ ރާ ފަރާތަށް ފަސޭހަ ކޮށްލ މަށް ޓަކައި މިސާލެއްެގ 

ކ ންފ ނި އެ . ެގ ނަމ ގައިރ  ތަންފީޛ ކ ރ މ އޮންނައި ފަނަރަ ރ ފިޔާ މީހަކަށް ދޭން ،ކ ންފ ނީެގ އެކައ ންޓް ފްރީޒްކޮށްލަނީ

ކ ންފ ނިފ ނޑާ އެހެންވީމާ،  އެހިސާބ ން.  އެބަވާ ޕްރޮޓެކްޓް ން  ލީ  ދިވެހި  ން  ވެސް.  ޝެއަރހޯލްޑަރ ން  އްޖެއަކީ  ރާ ޖެހޭ 

 ތޯކޮބައި  ،ިއަގންނަވާނެ ޑަށް އެނިގވަ ރައީސަ  ރިއިްއޒަތްތެ   ތަނެއް. ނައޮންއިކޮނޮމީެއއް  ން  ޓް ސެކްޓަރ ޑްރިވަވެޕްރައި

ރާއްޖޭަގއި އެހެނެއް   ވަކިން އޮންނަ އެްއޗެއް. މި  ޔާޖެހޭ. އެއީ ތިމާ  ސްޓޭންޑްވާން އެބަޑަންފ ންޏަކީ އިންސާނާއަށް އަ ކ ން

ހޭނެ ޖެންޕަރޭޓްވާޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރެއިން އޮއި  ކ ންފ ންޏަށް މި އަންނަ ؛މި ާގނޫނ   ނޫން އޮންނަނީކީ. އެހެންވީމާ، އެ ބައި

އް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ވަސް ބައެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަކީ ތަނަކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަ

ންނަ ކަމެއް. ރައްޔިތ ންނަކީ އޮަގއި  ރޭއިރެއްަގއި ތިބޭ ވެރިކަމ ެގ ބާރ ެގ ތެއެަގއި  ސްކަމަކީ ރާއްޖޭވަހ ންނަ ކޮންމެ ތަނަ

ޔަތީމ  ބަެއއް. އިްއޒަތްތެރި   ، މިސްކީނ  ބައެއް   ، ރ  ބަެއއްީގއެްއވެސް ތަނަވަސް ބައެއް ނޫން. ރައްޔިތ ންނަކީ ވަރަށް ފަ 

އަތ ަގއި ހިފައިެގން    ެގފޮރިން އިންވެސްޓަރ ން  ،އެހެންވީމާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ރާއްޖެއަށް ެގނެސްެގން  ؛ރައީސް

ކ ރިއެރ މެއް ހޯދަމ ން ކޮންެމވެސް    ންހަދައިެގން ދިވެހި  ެއއްހައ ސް، ސަފާރީ ބޯޓ ، ފިހާރަޮގސް އޭނަ ލަްއަވއި ެގސްޓް

މީެގ ކ ރީަގއި ވަރަށް އ ނދަގ ލ ން ކ ންފ ންޏެއް ވެސް    ،އަންނަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އާދަކާދައިަގއި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން 

އިންކޯ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  ޓްކ ރޭޕަހެދެނީ.  އަދިވެސް  އޮންނަނީ.  މި  ފަސޭހަކޮށް  ވަރަށް  މިހާރ   ވެސް.  ރެވެނީ 

ހަދަމ ނ ވާނޭންެގހަނިކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ ތައް  އޮަގނޑ ޅ އަ ަގއި  ރ ދާއިހަދަމ ންން.  ނީ ރޭޓްވާންޖެހޭޕަމެން 
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ންނޭ. ދ ނިޔޭެގ ިވޔަފާރި ބާޒާރ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޑާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގ މަތީއިންޓަރނޭޝަނަލް ނޯމްސްއާިއ ސްޓޭންޑަ

ތަްއ  ސްޓްމަންޓްސްވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި އިންވެ  ،ނާއިޝަ ބިޓްރޭއި އާގަ ޮގތެއް   ަވކިން ޚާއްޞަ  ،ކ ރާއިރ ަގއިޓްޕަރޭއޮ

މި ކ ންފ ންޏާލިޓޭޓްކ ރ ސިފެ  އަށްރާއްޖެ  ކ ރަން  ޓަކައި  ވ ޖޫ  މަށް  ާގނޫނ   ޚާއްޞަ  ބެހޭ  ކޮމިޓީެގ  އެ  ދ ކ ރާއިރ ަގއި 

  ތަކެއްގ އް ހަްއ ބަެއއްެގ  ންކ ރަނީ. އެތަފަމ  ާގނޫނެކޭ މި އ ންޕީނިއަންސް ބޭނ ންވާނެ. މިއީ ވަރަށް މ ހިއެކްސްޕަރޓް އޮ

މިސާލެއްެގ ޮގތ ން ޗެކ   ؛. ވިޔަފާރިކ ރާ މީހާއާއި، ދަރަންޏަށް ދޭ މީހާއާއި، ދަރަންޏަށް ނަާގ މީހާމާޔަތްކ ރަންޖެހޭނެހި

ޗެކެއް މިސާލެްއެގ   ،އް ބޭނ ން. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަައކީތެކ ޑަ ފ ރ ޞަ  ށްއަޅ ަގނޑަ ؛ބައ ންސްވީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އިސްކޮށްެގން  ލަޕަރޭޝަނެއް. އޭތި ކްރިމިނަޝަލް އޮމީހަކަށް މި ދެނީ. ދީފައި ޑޭޓެޑް ޗެކ  މީނާ މި ނަަގނީ. އެއީ ކޮމާން  ތ ޮގ

ެއބަ އިންނަން  ޖަލ ަގއި  ދެނީ.  ންކ  ؛އޭނަ  މި  ޗެކ   ޖަމެފ ނިން  ޑައިރެކްޓަރ   ލާކަށްލަނޭޖިންގ  ނެ.  ހޭނ ޖެ ށް 

ހ ންނާ  ނެޯގޝިއޭޓްކ ރަންޖެހެނީކީ މ ދާ  ކ ނޫން.  ިމ  ންނެ.  ނޫން  އެހެނެއް  ލިކ ިއޑޭޓްކ ރަން.  ޖެހޭނީ  ެއސެޓ   ފ ނެީގ 

   މީހ ންެގ ޕާސްޕޯޓ  އެ  ،ރ ން ތާށިކޮށްލާފައިބަޓަރ ންެގ ބޯޑ ެގ މެންކްފ ނީެގ ޑިރެދަނީކީއެއް. މިސާލެްއެގ ޮގތ ން ކ ންހަ

ންސާނާ އެކްޓިވިޓީެއއް ނޫން. ެއއީ ެއންމެ ފަސޭހަ ޮގތް. އިލް  މިއީ ކްރިމިނަ ؟ދާނީށްދެން ކިހިނެއްތޯ ކ ރިއަ  ހިފެހެއްޓީމާ

ލައިބިލިޓީ   ޑްލިމިޓެ ؛ކަމެއް ނ ހިނާގނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއް އެނެހިސާބ ން. އެހެ  ންފީޛ ވީތާ އެތަ  ންކ ހ   ލ ން.މަރާ

  މި ގެންނަ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އެބަން މިހާރ   ރީން، ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީނޮމިކް މިނިސްޓްކޮއްޖޭެގ އިކ ންފ ނިތަކަށް ދިވެހިރާ

އެ ދޭން.  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހިަގއް ރެއިޖެހޭ  ސަރ ކާރަކ ން  އަންނަ  ޮގއި  ޑްރިވަތ ހ ރިހާ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ން  ތަކަށް 

އ ފަންކ ރަންޖެހޭ  ން  ނ ނޫމި ާގ  . އެީއއޭ އަޅ ަގނޑ މެންނ ވާނޭދީެގން   ފ ރ ޞަތ ންލައޮންނަ ތަނަކަށް ހޭއަރ ވާ  ެއއްއިކޮނޮމީ

ވަރަށް ހ ރި. ކ ންފ ންޏަކީ    ހ ރި. ާގނޫނ ތަކ ަގއި ެވސް ތަފާތ  އެބަ  ރޭަގއި ތަފާތ  އެބަންކަމަކީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެކަ

ަގިއ  ފ ނިތައް ދ ނިޔޭ ންކ   !ލަން ފ ރ ޞަތ  ދެއްވާމާަވކިން އޮންނަ މ އައްސަސާއެކޭ. އަޅ ަގނޑ  ނިން ؛ވަންދެން އޮންނަޒަމާން

ޮގތަށް    ގ ހޯލްޑިން  މެސެކްތެފ ނިތައް  ންމިސާލެއްެގ ޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ ކ   ،ލޮމަރޭޓްޮގކޮން  ތިބޮޑެ

  ޔާ ކ ންފ ނިކިތިރީސް ނަންރ ކާރ ެގ ިވހިސައްޓާލަންވީ ނޫންތޯ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވައެއް ބެލެންސް ޝީޓެްއެގ މައްޗަށް  

ސަރ ެވެގންއޮ ހ ންނަނ ވާނެ.  އެއް ންވީކާރ ަގިއ  ކ ންފ ނި  ެއއީ  ތެ.    ހޯލްޑް  ބެލެންސް ޝީޓެްއެގ  މެސެކް   ދަށ ންއެްއ 

އޭހޭއޮޕަރޭޓްކ ރަންޖެ ރަނަގޅ ވާނެ.ން  ރ ނީ.  އޮފް    އައި.އާރ .އާރ   ރޭޓް  ސް އިންވެސްޓްމަންޓް  ރިޓަރންއިންޓަރނަލް 

 ންކ ރަންޕ އިކޮނޮީމއަށް ނ ލާހިކ  ބޮޑަށް ޕަޖޭެގ  އްންީވމާ، ދިވެހިރާެގންދާނެ. އެހެހަވެ ސޭފަބަރޯވިންގ  ރަނަގޅ ވާނެ. އޭރ ން  

ކޯ   .ޖެހޭ  އެބަ ސްޓޮ ؛އި އްޗެއްކަމާކޮމްޕެނީއަކީ  ރައްޔިތ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއކްސްޗޭންޖ ަގިއ  އެހެންވެެގންނޭ  ކް 

 ޖެހޭ ދިރާސާއެއް ކ ރަން.   ބަތްތަކ ން އެ ބެހޭ ފަރާ  ކަމާ ؟ެވެގން މި އ ޅެނީ. އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ހެދީމަ ކިހިނެއްތޯ ވީއޮޕަރޭޓްނ 

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިހާރ .... 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ   އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .    ! ނިންމާލަދެއްވާ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ !  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ތެރި މެންބަރ  ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތް  !މާފ ކ ރައްވާ  ،ނޫން ؛އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ

  އެއްސަނީފަށް. ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  هللا ޢަބްދ 

 ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  !މިނެޓ  މަޑ ކ ރައްވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

އައ މަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް   ބެހޭ ބިލެއް އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަމަޔަށް  އާދެ! ކ ންފ ނިތަކާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ފ ނިތަކާ ންކ   ،ރ  ނާގ އޮތްއިަގހިންދެން ދިވެހިރާއްޖެ ހިނވައަހަރ     26ަގނޑ މެން މިއަދ  އ ފާކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ  ޅ އަ

! އަޅ ަގނޑ މެން  ދެހޭ ކަމެއް. އާރަންޖެމަކ ތާ ނެތ މަކީ އެއީ ިމައދާ ހަމަޔަށް އަިއއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ހިބެހޭ ބިލެއް

ބިލެއް  ކ ންފ ނިތަކާ އެދެންވ އްދެ އިވައޮޅ ންފިލ    ! ާމފ ކ ރައްވާތި ؛ބެހޭ  ކ ރީަގިއ    ކ ންފ ނިތަކާ  .ން  މީެގ  ބިލެއް  ބެހޭ 

ކަމަށް   އޮތް  ފާސްކޮށްފައި  ހީވޭ ؛އްޔާޖެވެއްމަޖިލީހ ން  އެއްޗެ   ައޅ ަގނޑަށް  އެއަށް  އޮޅ ންފިލ ަވއިދޭން ރިޔާސަތ ން  އް 

 ޅ ްއވާހެން.  އ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ންޏާ ގ ޅޭ ާގނޫނ  ރާއްޖޭަގއި ޮއވޭ. އަދި  ރެ ފަށައިެގން ކ ންއްސ އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފ ރަތަމަ ޤާނޫނ އަސާސީ އ ފެދ ނީ

 ވެސް ދަނީ ޢަމަލ ކ ރަމ ން.   ާގނޫނެއް ވެސް މިހާރ މަކ ންފ ނިތަކާ ގ ޅޭ ވަރަށް ބޮޑ  ފ ރިހަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ޅ ަވއިލީ.  އަ އެކީަގއި އެއަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް އަލި  މި ބިލ  އައ މާ،  އަހަރ  ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބަދަލ   26  އާދެ!

ދ  ސަރ ކާރަށް ހަމަ  އަމި  ލެއް މަޖިލީހަށް އައިސް ބަހ ސްކ ރަން ފ ރ ޞަތ  ލިބޭކަމީ އަޅ ަގނޑ މެންއެހެންވީމާ، މިފަދަ ބި

ވާތީވެ، މިއަދާ   ހިރާއްޖޭެގ ކ ންފ ނިތައް ހިނަގނީ އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ނޫން ކަމަށް ކަމެއް. ެއއީ ދިވެގ އްހަ  އޭެގ ތަޢ ރީފ 

އެންމެ ރަނަގޅަށް ނޫން ކަމަށްހަމަ އައީ  ހިނަގމ ން  މަތީެގއްހަމަހަމަ އ ސޫލެ،  ވާތީ  ޔަށް އަިއއިރ   ްއ  ތަން ކ ންފ ނި 

 ތަރ ތީބ ކ ރ މަށް ޓަކައި... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ރާެގއިނގ ރައިދޫ ދާއި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

އެ މެންބަރަށްއަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  ފާހަ  ،ދެން  ނ ކ ތާތައް  ކ  ؛ކޮށްލަދެއްވަން ަގއެ  ކޮން  ން ކޮ،  ފ ނިތަކެއްތޯންެއއީ 

 ؟ނ ހިނަގނީ ރަނަގޅަށް  ތޯއްތެޮގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .   ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ކ ންފ ނިތަކެއް އެންމެ ރަނަގޅަށް ނޫން ކަމަށް  އާދެ! މިއަދާ ހަމަޔަށް އައިއިރ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ކަންތައްތައް އޮތީ ހ ރިހާ  

ނ މ ަގއި މި ބިލ  މި  ދި ލިބިގ  އްހައެކ  ހ ރިހާ ކ ންފ ންޏަކަށް ލިބެންޖެހޭ    ހަމަހަމަކަމާ  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގ މި ކ ރަނީ

 ކ ންފ ނިތަކަށް އެ  އި މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާއިރ ަގކޮމިޓީެގ މަރ ޙަލާމި ބިލ   ޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަ   ،ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅ އްވީތީވެ

ަގިއ މީަގއި ކ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާއެ ހަަގކ ރަން. ެއއާހަމަހަމަކަން ެގނައ މަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކ ރެވޭނެކަން އަޅ ަގނޑ މެން ފާ

މ ންބަލަ އެބަންހިޖެހޭ ވަރަށް  ކ ންފ ނިތަކާ  ،ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކާއި  ،އީ އެ އޮތްމެ.    މ  ކަންތައްތަކެއް    އި، ޕްރައިވެޓް 

 ބެހޭ ކާ ފ ނިތަންމި ކ   އި، ފޮރިން ކ ންފ ނިތަކާ  ރެވޭ ނަށް ފާހަަގކ ްއ ކ ޑަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންޅެން މީަގއި ތަންކޮއިއޭެގތެރެ 

އަ ބިލެއް  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ބޭނ ންވޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަޢ ލޫމާތ ތައް  އިތ ރ   ހިމަނަންޖެހޭ  މީަގއި  ނައިރ   ންޮގތ ން 

މަސަްއކަތްކ ރ މަރާދިވެހި ެވސް  އްޖޭަގއި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހަމަ  ކ ންފ ނިތަކަކީ  އަންނަ  ޓަކައި  ނޫނިއްޔާ  ށް  ކ ންފ ންޏެއްތޯ 

އ ފައްދާފައި ނަމ ަގއި  ކ ންފ ންޏެއް  ންނައޮ  ކ ންފ ންޏެއްެގ  މި  ،ތޯޕޭޕަރ  ކަމެއް.  ބަލައިލަންޖެހޭ  ބާވަތ ެގ   މިވެސް 

ބާވަތ ެގ ކ ންފ ނިތަކާ   ހ ރި މި  ެގއްލ ންދީފައި އެބަ  ސަރ ކާރ ތަކ ން އެތައް ވަރަކަށް މި ޤައ މަށް  ތައްތައް މީެގ ކ ރީެގންކަ

އި ފާހަަގކ ރަނީތިޞާޤ ރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ   އެއާެއކ   ސަބަބ ން.  ހަވާލ ކ ރ މ ެގ  މަސަްއކަތްތައް  ކ ންފ ނިތައް    ،ދީ 

އެ ކ ންފ ނީެގ ކ ންފ ނީެގ އަދަދާއި    ،ެގންދާއިރ  ޚާއްޞަކޮށް ޞިއްޙަތާ ގ ޅ ންހ ރި ކ ންފ ނިތަކެއް އ ފެދި  ،ަގއިމ އ ފެއްދ 

މިހާރ  ސަރ ކާރ ަގއި އ ފެދިފައި ހ ރި ކ ންފ ނިތަކާ ައޅާބަލާއިރ  ެއއް މިންަގނޑަކަށް ނ ފެތޭކަން    ،މާއަށް ބަލާއިރ  ޒިން

އްޔަސް.  ބެމަޤާމ ތަކ ެގ އޮނިަގނޑަށް ކަމ ަގއި    ،ސް ކަމ ަގއި ބެއްޔަަގނޑަށް  ަގކ ރަން. ެއއީ މ ސާރައިެގ އޮނި ހައަޅ ަގނޑ  ފާ

  އިޚ ލާޞްތެރިކަން އޮތީމާ  ،ސަން މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ނިޔަތްއްމިހިރަ ކަންތައްތައް ހަމަޖަ  އެހެންވީމާ، މި ބިލ ެގ ތެރެއިން 
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ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މ ހަކަދައްކަވާލަން ަގސްތ ކޮށްެގން ިމހިރީ. އެއާެއކ  މި ބިލަށް  ލެއް ހ ށަހަޅާސަރ ކާރ ން މިފަދަ ބި

ބޭނ ންކޮށްލާނަން. އެއީ މި   މި ފ ރ ޞަތ  ހަމަ  ޡިމް ދެއްކި ވާހަކައަކަށް އަޅ ަގނޑ ޢާރި  ތެިއއްޒަތް ،  ެގ ޕީ.ޖީ ލީޑަރ  ރީކ 

ސިޔާސަތެއްެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ރ  ތާބިލާ ބެހޭ ޮގތ ން ވާހަކަދެއްކިިއރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރީެގ ޕީ.ޖީ ލީޑަރ  ޚ ދ މ ޚް

ިއއްޕާ ހ ރެމެ  ތްތެރިޒަޓީެގ  ވާހަކަތަކެ   ،ރައީސް  މި  އެފަދަ  ފ ރ ޞަތ މައް  ދައްކަން  ހަމަ ޖިލީހ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ދޭކަމީ 

 ...ކ ރަންމި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަކީ އެތެރޭެގ އިންތިޚާބެްއެގ ކެމްޕޭނ  ހިތާމަކ ރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އްކަވަމ ން  ދަހަކަރ ން ވާބަމަޖިލީހ ަގއި މި މަޖިލީހ ެގ މެންާވއިދ ތަކާ އެްއޮގތަށް މި  މި މަޖިލީހ ެގ ަގ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

  ތަ ޮގތަށް ނ ވަ  އެދޭރެއްެގ ސިޔާސީ ވިސްނ މަށް ނ ވަތަ ހިތްބަ ލެއްަގއި ވަކި ިއއްޒަތްތެރި މެންހާެގންދަވާނެ. އެީއ ެއއްެވސް  

ތެއް ނޫން. ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ަގއި އެކަނި ދެވޭ ފ ރ ޞަހަކަދައްކަާވއިރ  ތަށް އަނެއް މެންބަރ  ވާވާ ޮގނަންަގއެދިަވޑައި 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

   ..ރި.ތެރާެގ އިްއޒަތްއިއާދެ! ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ރ މެންބައިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ   !މާފ ކ ރައްވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެތެރޭެގ އިންތިޚާބ ެގ ވާހަކަ    މިއަދ  ފެނިެގން މި،  އަޅ ަގނޑ  އެ ކަންކަމާ ހިތާމަކ ރަން. މި ތަޅ މަކީ

 ވާތީ، ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ލަދ ވެތިވާ ކަމެއް. ހަމަެއއާެއކ ...   ށް ޓަކައި ހިނާގ ތަނެއް ކަމަށްމަޕްރޮމޯޓްކ ރ  ،  ށް ޓަކައިކ މަދެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ދަންނަވަންޖެހޭއަޅ ަގނޑ    ؛އިްއޒަތްތެރި  މެން  ، ނީހަމަ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   ދެއްހެންވޭރ   ިވ  ކެބަރ  

ކ  ހިއްސާާވ ކ  ؛ފ ނިންވާހަކަތަކ ަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަދަދާއިނީފ ންސަރ ކާރ   ކ ރަމ ން  ، ެގ  ެގންދާ ެއ ކ ންފ ނިތަކ ން 

އެ ބޭފ ޅާ ދެްއވަމ ން ެގންދެވީ. އެ  ތައް  މި މަޢ ލޫމާތ ިއ،  ފައްދާފަިއވާ ދ ވަސްވަރ ތަކާއ ކަންކަމާއި، ެއ ކ ންފ ނިތަްއ  
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ރާެގ  ރި މެންބަރ . ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިތެ ތި ދައްކަވަނީ ިއއްޒަތްކަަގއި ގ ޅ އްަވއި ވާހައެހެން ކަމަކާ ޙަޤީޤަތ އި  މަޢ ލޫމާތާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދޭނެ ފ ރ ޞަތ   ވެސް   ކ ރިއަށްދާނަން. ައޅ ަގނޑަށް އެްއކޮށް  އަޅ ަގނޑ  ވެސް މައ ޟޫޢާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އް އެންމެ ބޮޑަށް ތަމީދ ކ ރަން. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ކ ޑަހެންވޭރ  ދާިއރާެގ މެންބަރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ންފ ނިންކަމަށް އ 

 ހަލާކ ކޮށްލި އެއް ބޭފ ޅެއް ކަަމށްވާ ކ ރީެގ ނައިބ  ރައީސް ައދީބ ެގ ދަބަހ ން..

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

   ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

އިދާއިރާ  ކ ޑަހެންވޭރ    ދެންމެ  ނ ދެކެން.  ައޅ ަގނޑެއް  ކަމަކަށް  އޮތް  ދާއިރާެއއް  އެހެން  ބަމެންރި  ތެތްްއޒަކިޔާ  ރަށް 

 ވިދާޅ ެވވ ނީމަ ެއކަން ރަނަގޅ ކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ތާެއއް ޝ ކ ރިއްޔާ  ނިޒާމީ  އެހެންނަމަވެސް،  ތ  ޮގ  ެގއެއީ  ބަލަިއަގންނަން.  އަޅ ަގނޑ   ަގއި 

ބޮޑ    ވަރަށް  ހިތަށް  ލިއަޅ ަގނޑ ެގ  މާލޭެގ،    ، ބ ނީހިތްހަމަޖެހ މެއް  ވިދާޅ ވީމަ.  ކ ޑަހެންވޭރޭ  އްޖޭެގ  ރާ ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ދިރިއ   ދާއިރާތަކ ަގއި  އެ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ނަންތައް  ޮގތަށްޅޭދާއިރާތަކ ެގ  ބޭނ ންކ ރާ  މީހ ން  ެގ  ބަރާސީލ މިސާލަކަށް،   ؛ 

ޮގކ ބޭނ ން  .މެންބަރ  ބޭނ ންކ ރެވޭރާ  ހި  ،ނަމަ  ތަށް  ވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  މެންބަރ ންނަށް  ލިބޭނެ.  ތްހަމަޖެހ މެއް 

   !ެގންދަވާކިޔާ ދާއިރާެއއް މި މަޖލީހ ަގއި ނޯވޭ. ކ ރިއަށް  "ކ ޑަހެންވޭރ " ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ރަނަގޅ ކޮށްދެްއވީތީވެ ިއނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރަށް   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ށް

އް ހަލާލ ކޮށްލި ކ ރީެގ ނައިބ  ރަީއސް ތަފ ނިންވޭރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް ކ ވެސް. އާދެ! މެދ ހެން
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ފ ޅި   ދިޔާ  ެގންދިޔަ  ލައިެގން  ދަބަހަކަށް  ކަޅ   އަތ ން  ކ ން  ،ީވއިރ ަގއި   މަސްދ ވަސް  އެއްއަދީބ ެގ  ފ ނިތަކެއް ހ ރިހާ 

ރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ ތެ  އެއްއްތަްއ  ތަދިޔާ ފ ޅީަގއި ހ ރި ތަކެތި ބޭނ ންކޮށްެގން އެ ބޭފ ޅ ން ހިންިގ ކަން  އެ  ހަލާކ ކޮށްލ މަށް

މި    ،ރ  ވިދާޅ ވި. ެއކަން ކޮށްދެްއވީމާެގ މެންބަރާ މީޑިއާއަށް ހާމަކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެދ ހެންވޭރ  ދާއި

  ، މީދ ކ ރަނީ. ހަމައެއާއެކ މެންށް އަޅ ަގނޑ  އ  މަފ ނިތައް ހަލާކ ެވެގންދިޔަ ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހާމަެވެގންދާނެ ކަންކ 

ަގންނަަވިއ އި ވަޑަ   އަށް.ޕީއެމް.ޑީ ؛މެއް ފ ރ ްއވަިއ ޑީ.އާރ .ޕީ ހަލާކ ކޮށްލ މަށްފަހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގޑީ.އާރ .ޕީެގ މަޤާ

ށްފަހ ަގިއ  ވ މަތ  އެތައް ވަރަކަށް ެގއްލ  ހަޕީ.ޖީ ްގރޫޕ ަގއި މަސްލަ  ،އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ޕީ.ޖީ ްގރޫޕ ެގ ލީޑަރ ކަމ ަގއި ހ ންނަަވއި

އް އަދާކ ރައްވާފައި ހ ރި މެންބަރަކ   މެކޮށް ޕީ.ޖީ ްގރޫޕ ެގ އެފަދަ މަޤާޞަޚާއް  ، މެންބަރ ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ބަެއއްމިއަދ   

އެ ބޭފ ޅ ންެގ   ،ފ ނިތައް ރަނަގޅ ކ ރާއިރ ދ ެވތިވާ ކަމެއް. ކ ންޑ ކިޔަިއ މިތާ ވާހަކަދެއްކ މަކީ ލައަދ  ސަރ ކާރަށް ފާމި

ކ ންފ ން އެކިތަށް  ޏަކިތައް  ހ ރިތޯ،  ލިބިފައި  އެްއޗެހި  ތަކެތިތޯ  އް  ދިޔާ  ހަމައެކަނި  ހޯއްދެވީ  ެވސް    ކ ންފ ނިތަކަށް 

ބަލައި އެބަ  ދިވެހިރާއަޅ ަގނޑ މެން  ބަލައިލަންޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ންފ ނިތަކާއްލަންޖެހޭ.  ބޭރ ެގ    ،އިޖޭެގ 

ެގ  ޖޭހިރާއްދިވެ  ށްޓާޓާ ކ ންފ ންޏަ  ،ރާއްޖޭެގ ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހިންަގން ދީފައި ހ ރިއިރ ށް  އިންވެސްޓްމަންޓް ކ ންފ ނިތަކަ 

ހޭ. ޖެކަހަލަ ކ ންފ ންޏަކަށްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލައިލަން ގ ޅިެގން ދިނީ ކޮންމަޝްރޫޢާ  އި އެފ ލެޓ  ދިންއިރ ަގއި ތިނަދޫގަ 

،  ކޮނެފައި އެ ތަންތަން ހަލާކ ވެ  ިވެގން.ނެނީ އެ ތަކ ލީފ ތަކ ން ތިނަދޫަގއި އަރައިނ ަގޅެމިއަދ  ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ިމ އ 

ދޭނެ ފަރާތެއް ވެސް ނޭނިގެގން. އެހެންވީމާ،  ެގއްލ ންވި ެގްއލ މަށް ބަދަލ ، ތްތަކާއި ރާމީހ ންެގ އިމާ، ެގންދިޔަ ތަކެްއޗާއި 

ން ތިނަދޫެގ  އިދިންއިރ ަގއި ޭއެގތެރެ  އްޔާ ޓާޓާ ކ ންފ ންޏަށް މ ޅި ޕްރޮޖެކްޓ ނޫނި  ،ންފ ނިތަކަށްކ ރ  ޕަމިފަދަ ޕޭ  ،ޙަޤީޤަތަކީ

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ޓާޓާ   ަގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް އަޑ އިވިފައި ޮއތީ ޓާޓާ ކ ންފ ންޏަށް ދިން ހިންމަޝްރޫޢ   

 ށްންފ ނީެގ ޕްރޮކިއ މަންޓް ކ ންފ ންޏެއްެގ ތެރެއަކ އެ    ،ނަށް މިއަދ  އަޑ އިިވެގންދަނީންކ ންފ ނީެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެ

ަގއި މިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި މިއަދާ ހަމަޔަށް އަިއއިރ  ވެސް ތިނަދޫ ކައ ންސިލ .  ކަމަށް  ތްސަ އޮއް ކިން ޮގނަދޫެގ ބައި ވަ ތި

މަޢ ލޫ ވޭތ  ތެމާއެްއވެސް  މިއީ  ނެތް.  ކަންތައްތަކަށްތަކ ރ ކާރ  ސަވެދިޔަ  އް  ހ ރި  ހިނާގފައި  މިކަން    ،ވާތީވެ  ަގއި 

ޔަ ޮގތް ބައްލަަވއިދެްއވ މަށް ިއއްޒަތްތެރި  އިދިމިކަން ހިނގަ   ،މިކަން ތިލަކޮށްދީ،  ދައިދެްއވ މަށްއަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަމަޔަށް ހޯ

 ރި ތެލ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިންމައިލާނަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްހާދޭ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެ  ހ ންރިރައީސްެގ އަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ    ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ދިއްދޫ 

 ށް. ދިއްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވަޙީދަهللا ޢަބްދ 
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 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  ވަޙީދ هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހަށްބެ  ފ ންޏާންކ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ބިލެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  އައިސް  ހޭ  ށް ނަމިއަދ  

ފާހަަގކ ރޭ ތަޢާރަފ ަގއި އެބަ  ބިލ ެގ  މި  މަެގމީ  ،ބަހ ސްކ ރެވޭއިރ ަގއި    ، ވާފަހިވިޔަފާރިތަކަށް  ތިޞާދީ  ޤ އި  ،ދަކީސަގ  

ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  އް ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި ހ ށަހެޅޭތެފަސޭހަ ފ ރ ޞަ ޮގތ ަގއި. އަޅ ަގނޑަށް  ބެހޭ   ކ ންފ ންޏާ  ،ބިލެއްެގ 

އްލ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ހ ށަހެޅޭ ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި.  ހައް  ތަދާއިރ ަގއި ދިމާވާ އަދި ދިމާވަމ ންދިޔަ ދަތިމ ންވެބިލަށް ޢަމަލ ކ ރެ

އަދި އެ ކ ންފ ނިތަކަށް    ،ދ ތަކާއިގ ސަ މައ ފެއްދޭނެ ކ ންފ ނިތަކާއި، އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ؛އަދި މި ބިލ ން ކ ންފ ނިތަކ ެގ

ެގ ރ ކ ރ މ ެގ މިހާރ ބަ ދޭ. ރާއްޖޭަގއި ބިލ  ތައްޔާޔާންކ ރަމ ން އެފ ކޮށް މި ބިލ ަގއި ބަސާތް ވަރަށް  ޮގޢަމަލ ކ ރެވޭނެ  

 ރަނީ މިހާރަށް ލ ކ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫތައްޔާރ ކ ރާ ބިލ  ކ ރެވޭއިރ ަގއި  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހ ން    ،ތްހިނާގ ޮގ  މަރ ޙަލާ

މެ ބިލެއް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ނިޔޭެގ  ންހޭ. ކޮޖެރަންވ ރެ ރަނަގޅަށް އެ ކަންކަން ކ ރެވޭނެ ނިޒާމެއް އެބަ ގާއިމ ކ 

ކ ރެިވެގން  ނޫނީ ޑްރާފްޓ   ،އެކި ޤައ މ ތަކ ަގއި ޕްރެކްޓިސްކ ރާ ބިލ ތަކެއްެގ ޮގތ ަގއި ފެނިެގން އެ ބިލ ތައް މަޖިލީހަށް ެގނެސް

ޙަޤީޤަތ ގައިސް  ެގނެ ބަދަލ ެވެގންދަނީ.  ރަްއޔިތ ންނަށް ކޮން  މިއި  ،ދަކީގ ސަމަ   ާގނޫނަކަށް  ވެސް  ބިލަކ ން  ންމެ 

ޤައ މ ތަކ ަގއި    ންދާ ާގނޫނ ތަކާ އެްއޮގތަށް އެމ މަލ ކ ރަޢަ  ންވީމާ، ދ ނިޔޭަގއިދިނ ން. އެހެށްތެއް ގާއިމ ކޮ ލ އިފަސޭހަވާނެ ޮގ

ބަ  ރަލްެގ އޮފީހ ން އެ ހިނާގ ޮގތް ެވސް ބެލ މ ެގ ޒިންމާ އެޓަރނީ ޖެނެ  ޕްރެކްޓިކަލީ ކަން،  ކަން ހިނާގ ޮގތް ވެސް

ބައެއް ޖެނަަގން ބިހަފަ  ހޭ.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޮލ ރަށް  ތަރ ޖަމާ  ންނަ  އަނެއްކާވެސް  ރެވިކ ޮގތަށް  ެގން 

އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އިރ އިރ ކޮޅ ން ހަލަތައް  ަގއި ދިމާވާ މައްސަހ ފަޭއެގ  ކ ރެިވެގންދަނީ.  ސްއް ފާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބިލެ

އާެއކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ހަމަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙ ތައް އެބަ ެގންނަންޖެހޭ.  

ކަަމކީ އ ޅޭ  މި  ހާސިލ ކ ރަން  ބިލ ން  ފަހި  ،މި  މާޙަމާ  ވިޔަފާރިއަށް  ފަހި  ވިޔަފާރިއަށް  ާގއިމ ކ ރ ން.  އ ލެްއ  ޙައ ލެއް 

މި ދެންނެވި ޮގތަށް ެއ ކަންކަމަށް ފަހިވާނެ ޮގތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލިެގން    ،ޖެހޭނީގާއިމ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ އ ފެދޭ ބިލ  ވާން

  ނެބޭންކ ން ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގިއ ފަސޭހައިން ވިޔަފާރިކ ރެވޭ  ަގއި، ވޯލްޑ ދ ނިޔޭެގ ރޭންކިންހ ށަހެޅޭ ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި.  

ބޭނ ންވާ ހ އްދަތައް ލިބިެގންދާނެ    ތެރޭަގިއ ފަސޭހަކަމާ ެއކ ަގއިޤައ މ ތައް ރޭންކ ކ ރ މ ަގއި ބަލާ މިންަގނޑ ތަކެއް ހ ރޭ. ޭއެގ

ފަހ ަގއި ވިޔަފާރިެއއް ކ ރަން ބަލާއިރ ަގއި ދެން ދ  ކ ންފ ނި ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަ ؛ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ

ވަރަށް ިގނަ މިނިސްޓްރީތަކާއި ވަރަށް ިގނަ ތަންތަނަށް   ،ފ ތަކާއިހޯދަން ޖެހޭ ހ އްދަތައް ހޯދ މަށް ޓަކައި ވަރަށް ިގނަ ތަކ ލީ

މި ބިލާ އެކ ަގއި    ،ދާ ޮގތް. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީވެސް ކަންކަން ހިނަގމ ން  ރާއްޖޭަގިއ އަބަދ   އީޖެހޭ. މިދާންއެބަ  

ކ ރެިވެގންދާނެ ކަމަށް. މިއަދ  ފަދަ ކަންކަން ފަސޭހަކ ރ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްފަދަ ކަންކަން ހައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި، އެއެ

ފެންނަނީ މި  ހައްލ ކ ރ މަށް    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މައްސަލަތައް  ދިމާވި  ާގނޫކ ރިން  ެގންނަންޓަކައި  ޮގތ ން  ޖެހޭ  ނީ 
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އ ލެއްެގ  ޙަކ ރާ ތަން. ެއހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ިވޔަފާރިއަށް ފަހި މާ  ބަދަލ ތައް ެގނެސްެގން ވެސް އެ މަސަްއކަތް

  ފަސޭހަކަމާއެކ  ބޭނ ންވާ ހ އްދަތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމ ތައް ؛ޮގތ ަގއި ހެދ މަށް މަސައްކަތްކ ރާއިރ ަގއި މި ދެންނެވި ކަންކަން

ހަމަޖެހެންޖެހޭ. ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކ ން ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ ހ އްދަތަްއ ލިބޭ ތަން. އެހެންނަމަވެސް،    ބައެ

ޖެހޭ. ކ ރެވޭނެ ނިޒާމެއް އެބަ ާގއިމ ކ ރަން  ކަންމަށް ޓަކައި ފަސޭހަކަމާއެކ  ެއއް ތަނަކ ން އެ ކަންކ ރ ވިޔަފާރިއަށް ފަހި

އ ލަކަށް ވާނެ  ޙަމި ދެންނެވި ވިޔަފާރިއަށް ފަހި މާ  ،ޖެހޭނ ތަކާއި ަގވާއިދ ތައް ވެސް އެބަ ވާންހަމަ އެއާއެކ ަގއި ހެދޭ ާގނޫ

އ ނދަޫގވާނެ ޮގތްތައް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ   ،ޮގތަކަށް. ހެދޭ ާގނޫނ ތަކާިއ ަގވާއިދ ތަކ ެގ ތެރެއިން އެ ކަންކަމަށް ދަތިވާނެ

ރިތައް ރާއްޖެއަށް ައއ މަށް ފަހިވެެގންދާނެ. އެާއއެކ   ވިޔަފާ  އ  އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަ ރަން. އެކަމާ  ޖެހޭ ފަސޭހަކ 

ވިޔަފާރިތައް އަޅ ަގނޑ މެން އެޓްރެކްޓ ކ ރ މަށް ހަމަ  މިއީ ވެސް   ؛ންކ ން ކްރެޑިޓް ލައިންތައްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބޭ

ފައިނޭންސަށް އެކްސެސްެވވޭ.  ޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނ ންވާ ކަންކަން. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ފަސޭހަކަމާ އެކ ަގއި  

މަސަްއކަތްކ ރާއިރ ަގިއ    އިރާއްޖޭގަ   އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭަގިއ  ެވސް  ބޭންކ ތަކ ން  ބޭރ ެގ  އަދި  ބޭންކާއި  ރާއްޖޭެގ 

އެކައ ންޓެއް ހ ޅ ވާލ ން ވެސް މިއަދ  ދ ނިޔޭެގ   ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާނެ ޮގތެްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ނ ފެނޭ. ބޭންކ 

. ޑިޖިޓަލް ވޯލްޑަށް މި ެއބަ އޮތްކަން  އެއި ހަމަ ޭގަގއި ތިބެެގން ކޮށްލެވޭ ކަހަލަ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި  އެހެން ޤައ މ ތަކ ގަ 

ޤައ މ  ބަދަލ ވެެގންދާއިރ ަގއި އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ފެދިފައި ޮއތް ޮގތ ން ވެސް މި ކަންކަމަކީ  

ފެނޭ.  ެއއްކަމެްއ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ެއއްެވސް ބޭންކަކ ންނެއް ނ ެއ ކަން،  ޖެހޭ ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސްފަސޭހަވާން

ލާަގއި  ޙަދެންނެވި ޮގތަށް ބަދަލ ވެެގން ދާން. ދެން މިއަދ  އަޅ ަގނޑަށް ކޮމެޓީ މަރ ެއބަ ޖެހޭ މި  ވެސް  އެހެންވީމާ، ބޭންކ ތައް

އޮތް ރިޕޯޓެއްަގއި އެބަ ފެނޭ އިލެކްޓްރޯނިކަލް ޓްރާންސެކްޝަންތަކާ ބެހޭ ބިލ . އެ ބިލ  ފާސްވ މ ން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  

ލ އިފަސޭހަވެެގންކަންއެ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދާނެ ކަމަށްކަމަށް ވެސް  ެއާއއެކ ަގއި   ؛.  މަރ ހަމަ  ؛ ލާަގއި ޙަކޯޓ ތަކ ެގ 

ހައްލ ކ ރ މަ  ޖެހޭ. ޙަޤީޤަތ ެގލާެގ ކަންކަން ވެސް ައވަސްވާންޙަކޯޓ ތަކ ެގ މަރ ށް ޓަކައި  ވިޔަފާރިއަށް ދިމާވާ ދަތިތައް 

 މި   ބޭނ ންވެެގން  ެއއް. އަޅ ަގނޑ މެން ވިޔަފާރިބޭނ މަކީ ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އިތ ބާރާއި ޔަީގންކަން އ ފައްދައިދިނ ން

އް އ ފެއްދ މަށް ޓަކައި. ޤައ މީ އިޤ ތިޞާދީ ކެ ޤައ މ ަގއި ިގނަ ވަޒީފާތަޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ.    ،ވަނީ

ަމަގކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮތް  އެ ކަމަށް  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކަިއ. އެހެންވީމާ،  ާގނޫނ ތަކާިއ  ދިވެހިރާއް  ،ދ ވެލި  ޖޭެގ 

އެއާއެކ ަގއި    ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާނެ ޮގތެއް ާގއިމ ކޮށްދިނ ން. ހަމަރެކްޓ ޓްއެ   ،ަގާވއިދ ތަކާ ފަސޭހަެވެގން

ހާސިލ ވެެގންދާނީ މަގ ސަދ   މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް،  ހެދޭ   ،އިްއޒަތްތެރި  އެކ ަގއި  ާގނޫނާ  ފާސްކ ރެވޭ  މި 

އެކ  ކަންކަން   ސް ލ އިފަސޭހަ ަގާވއިދ ތަކަށް ބަދަލ ވެެގން. ައދި ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާތައް ެވސް ފަސޭހަކަމާަގާވއިދ ތައް ވެ 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަެގންދެވީކ ރެވޭނެ މަަގކަށް ވިސްނ ން ބަހައްޓަިއެގން ކ ރިއަށް 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަރ  ންމެ  އިްއޒަތްތެރި  ައއްޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ  އަރ ވަނީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 . ބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި ައއްޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ  ށް. ރޮޒައިނާ އާދަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަްއޑޫމީދޫ

ކ ންފ ނިތަކާ ބެހޭ ބިލ  މިއީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ މި ވަގ ތަށް ވަރަށް މ ހިންމ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކ ންފ ނިތަކ ެގ ވިޔަފާރިތައް ފ ޅާކޮށް، ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވ މަށް  ؛ބިލެކޭ. މި ސަރ ކާރ  ައއ މާ އެކީަގިއ ިވޔަފާރިތައް

ރެވިފަިއވާކަން ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި ޒަމާނީ ޮގތަށް ވިޔަފާރިތައް ހިންގ މަށް މިނިސްޓްރީއާ ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ 

، ޮގސް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށަށް މި ކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ަގއި ވެސް ފާހަަގކ ރެވޭ އެކީަގއި އޮންނަ ގ ޅ ން ބަދަހިވެެގން 

އެކީަގއި ކ ރެވޭނެ    ރަންޖެހޭ އެތައް ކަމެއް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާރަށްރަށ ަގއި ތިބެެގން ކ ރީަގއި މިނިސްޓްރީއަށް ޮގސްެގން ކ 

އަދި އެާއއެކީަގއި މިހާރ  މި ހ ށަހެޅިފައިވާ ބިލ ެގ ސަބަބ ން ހ ރިހާ  ވާކަން.  އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖެހިެގން ިމހާރ  ޮގއްސަ 

ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގިއ    ،ޮގސްޒަމާނީ ޮއނިަގނޑެްއެގ ތެރެއަށް ފެތިެގން   ،ޮގސް ފ ރިހަމަވެެގން  ވ ރެ  އިންތިޒާމ ތަކެއް މިހާރަށް

ދާނެކަން މިއީ އަޅ ަގނޑަށް މި ާގނޫނ ަގއި ހ ރި  ކ ންފ ނިތަކ ެގ މަސަްއކަތްތަްއ ކ ރ މ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެެގން

ބަލަ އެާއއެކީަގއިމާއްދާތަކަށް  ކަމެއް.  ފާހަަގވެެގންދާ  އަޅ ަގނޑ ލީމަ  ރައީސް   ިއ  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނ ން    ، ފާހަަގކޮށްލަން 

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިހާރ  އެ ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޭނ ންތެރި މަސައްކަތްތަކެއް.  

ވ ނީ ވަރަށް ބަިއވަރ  އެހީތަކެްއ  ދިޔަީއ މިއަދާ ހަމައަށް މި އާދެ ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން

ރައްޔިތ ންނަށް ވެެގން. ވިޔަފާރިތަކަށް އެތައް ބަިއވަރ  އެހީތަކެއް ވެެގން. ވަޒީފާތައް ެގއްލ ނ  ފަރާތްތަކަށް އެތައް ބައިވަރ   

އި ވިޔަފާރިތަކަށް  ލ މާ އެކީަގއި އެހީތަކެއް ެވެގން. އެ ހ ރިހާ ކަމެއްެގ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޯޑަރ ތައް ހ ޅ ވަ

ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ަވގ ތ ން ލިބިެގން މި ދިޔައީ. ރިސޯޓ ތަކަށް ަވގ ތ ން އޮޕަރޭޓ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގން މި 

މެއް ނ ލިބ މަކީ  ޤާޖެހޭ. މަ ކަން އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންކ ރެވ ނ  ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއްެގ ސަބަބ ން. އެ  ،ދިޔައީ

މި  އަދި ހިތ ހ ރިހާ    ނ ކ މެ  ދިމާލަށް  ތެދ ވެ ސަރ ކާރާ  ހެނދ ނ   ދ ވަހަކ   ކޮންމެ  ނޫން. ތަނ ަގއި  ޮގވ މެއް  އެއްޗެއް 

އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަނަށް ފޮނ ވާފައި މި ތިބީ ރައްޔިތ ން.   ؛ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް  .ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް  އީއަޅ ަގނޑ މެން މި

ސަ  65އެކަމަކ    އެމް.ޑީ.ޕީއަށް،  ެއއްބާރ ލ ންދީެގން  ޮގނޑި  ސަރ ކާރަށް  ދިނީ  ރައްޔިތ ން  ޕާޓީއަށް  ހިންާގ  ރ ކާރ  

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން ރައްޔިތ ންނަށް ވީ ަވއ ދ ތައް ފ އްދ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ  

ފަރާތްތަކަށް އިދިކޮޅ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޓަކައި.  ކޮށްދިނ މަށް  މަޖިލީހ ަގއި  ޮގނޑިތަކަކީމި  ދީފަިއާވ  ސަރ ކާރަށް    ، 

ށް ކްރިޓިސައިޒްކ ރ މަށް ކަމަޖެހޭ ކަންސަރ ކާރ ން ކ ރާ ކަންތައްތަކަށް އެ ބޭފ ޅ ން ކްރިޓިސައިޒްކ ރަން،  ފާރަވެރިވ މަށާއި 
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ދައ ރ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަަމކ    އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި.  ވެސް  އޮޅ ވާލީމަކާ  އަދި  ހައްގ  މ ޅިން  ރައްޔިތ ންެގ  ަގއި ނ ދޭ. 

މިއީ އަދި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެކަމަކ   ބަސްބ ނާނީ.  ތަނ ަގއި  މި  ކަމެއްަގިއ    އަދި  ކީއަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރިހާ  ކޮންމެހެން 

ކ ރަން ވަޒީރ ން ވެސް މި ތަނަށް ތަްއ  ޖެހޭ ސ ވާލ ސަރ ކާރަށް ސަނާކިޔާ ބަެއއް ވެސް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން

  ،. އެކަމަކ  ޭއެގ މާނަައކީމ ސައްކަތެއް ކ ރަން ކޮމެޓީތަކަށް ވެސް މީހ ން ެގންނަ ޖެހޭ މަެގންނަން. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން

ރަނަގޅަށް ހަމަ ކ ރަމ ންދާ ކަންތައްތަކަށް ސަރ ކާރަށް ނިސްބަތްާވ މެންބަރ ން  ؛ސަރ ކާރ ން ކ ރާ ކަންތައްތައް މި ތަނ ަގއި  

ކަން ކ ރަން ަވކި ބަޔަކ    ކަންކަން ކ ރ ެމއް ނޫން. އެނ ކ މެ ރައްޔިތ ންނަށް ޮއޅ ވާލައިެގން، ދޮގ ހަދަިއެގން މި ތަނ ގައި

ރައްޔިތ ން ފޮނ ވާފައި އެބަ ތިްއބެވި މި ތަނަށް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރޯލ  އަޅ ަގނޑ މެން ނޭނިގެގން އ ޅޭކަށް ެވސް ނ ޖެހޭ. 

، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްގރޯ  ބާލާކަށް ވެސް ނ ޖެހޭވަރ ދެން ތިބި މީހ ންނަށް  މަކަށް ކ ރިމަތިލީމަ ނ ހޮވ ނީމާޤާއަދި މަ

ދަނޑ ވެރިންނާއެކ    717ރަށެްއަގއި  44މިހާރ  ވެސް އެްގރޯއިން  ،ކަމެއްތޯ ސ ވާލ ކޮށްލާއިރ ަގއި ހަދައިެގން ކ ރަނީ ކޮން

ޓަނ  ެއްގރޯއިން ަގތ މ ގެ   120މަހަށް ވެސް    އެްގރީމަންޓ  ހަދަިއެގން މަސައްކަތްތަްއ ކ ރިއަށް އެބަ ެގންދޭ. މި ރޯދަ

ބާަވތެއް ދަނޑ ވެރިންނާ އެކީަގއި   17ޓަނ  ާމކެޓަށް ނެރެފައި އެބަ ވޭ.   20މިހާރ  ވެސް އި،  ޒާމ ތައް ހަމަޖައްސަ އިންތި

ސްޓޯރޭޖ    ސަރަޙައްދެްއަގިއ ކޯލްޑ    9އިމްޕޯޓ  މަދ ކޮށް އ ފެއްދ މ ެގ މަސަްއކަތް އެބަ ކ ރެިވެގންދޭ.    ، ހެދިެގންއެްގރީމަންޓ 

ކޯލް  ،ހަދައި ެއ  ތަކެތި    ޑ  މި މަސް ނިމޭއިރ ަގއި  ދަނޑ ވެރިން އ ފައްދާ  ެއއީ  ފަށާނެ.  ބޭނ ންކ ރެވެން  ސްޓޯރޭޖ ތައް 

ކަމެއްތޯ  ދޭ. ކޮންތާޒާކަން މަތީަގއި ބެހެއްޓ މަށް ޓަކައި. ދެ ބޯޓ  ދެ ސަރަޙައްދެއްަގއި އޮޕަރޭޓ ކ ރ މަށް އެޅިެގން މިހާރ  އެބަ

އޮޅ ންފިލ ވާލަިއެގން މި ތަނ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ރަނަގޅ     ރަނަގޅަށް  ތައްސ ވާލ ކޮށްލާއިރ ަގިއ މި ކަހަލަ ވާހަކައެ  ކ ރަނީ  

  ، ކިތައް ފަރާތަށްތޯ  ،ލޯނ ތަކ ެގ ވާހަކަ ދަްއކާއިރ މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މަކީ ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މ ހިންމ  ކަެމއްހެން.  

މް.އީ ލޯނ  ލިބިފައިވާ  އެސް.އެ  ،އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  ބަލައިލި ކަމ ަގއި ވިޔަސް ފެންނަން މި އޮތީ ؟ކިތައް ފަރާތަށްތޯ

ފަރާތަކަށް ލިބިފައި އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ތަނ ަގއި ސަރ ކާރ ން  228 ؛ފަރާތްތަކ ެގ އަދަދ  ވެސް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް   ؛ކ ރެވިފައި ހ ރި މަސައްކަތްތަްއ އިނޭގތޯ. ކޮިވޑ ެގ ހާލަތާ އެއްކޮށް ނ ލިބ ނ  ފައިސާގައި

ދ އިސަްއތަ  ،ވަޑައިަގންނަވާނެއެނގި  އެނޭގނެ  މެންބަރ ންނަށް  ހ ރިހާ  ތިއްބެވި  ތަނ ަގއި  ވަނަ    2020މާނައަކީ  ؛ މި 

 .. ށް.ޔަވަނަ އަހަރ ެގ މެދާ ހަމަ  2021އަހަރާއި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް.  ބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި މާވަށ  ދާއިރާެގ  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

  ، ަވނަ މާއްދާަގިއ މި އޮންނަނީ  75ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،މަްއސަލަ ނަަގން ކ ޑަަވގ ތ ކޮޅެއް ނެީގ  ރައީސް ައޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ

ިމއަކ  ނޯވޭ ވަކި ބަޔަކ  ހޮވަންވާނީ ފާޑ ކިޔަންކަމާއި ޢާމެންބަރ ންެގ މަސައްކަތ ަގިއ ރި ވަކި    ،ޔަތްކ ރަންވީ ކަންކަން. 

 ނީ...ހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަބަޔަކ  ހޮވަންވާނީ ސަރ ކާރަށް ސަނާކިޔަން ކަމަކަށް އިނޭގތޯ. އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަްއޑޫމީދޫ

ޓިކެޓެއްަގ ކޮން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާ ކޮން  ، އިތޯ މާވަށ   ައޅ ަގނޑަކަށް  ނ ކ މެވަޑައިަގތީ  ކ ރަންތޯ   ކަމެއް 

ނ ވޭ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ އެްއޗަކީ އަޅ ަގނޑ  ނ ކ ތީ ސަރ ކާރ  ހިންާގ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޮޑަކަށް ސާފެއް

ހަވާލ ކ ރެވ ނީ ައޅ ަގނޑާ  އަދި  ހައިސިއްޔަތ ންކަން.  ސަރ ކާރަ  ، މެންބަރެއްެގ  މަޖިލީހ ން  ެއއްބާރ ލ ންދީެގން މި  ށް 

މަކީ އެ މީހެއްެގ ކަމެއް. އެ މީހަކ  ސަނާކިޔަން ބޭނ ން މީހަކަށް ޔ ނ ކިއި  ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކ ރ ން. ސަނާކިޔ މާކ ރަން

ސަނާކިޔަންވީ. ތި ބޭފ ޅާ ވެސް ހަމަ ރައީސް ޔާމީން ބޮޑެތި ވަްއކަންކޮށްެގން ހ ރިއިރ  ވެސް މި ތަނަށް ވަޑައިެގން ހަމަ 

ބޮޑ  މަްއސަލައެއް ނެތް އަނެއްހެން. ެއއީ ތިބޭފ ޅާ ކ ރަން ބޭނ ންާވ    ކަމާ ދޭތެރޭ މާއަޅ ަގނޑ މެންެގ އެ ްއވަނީ. ސަނާކިޔ 

ފެންނަން މި އޮތީ    ،ވާތީވެ. ވަރަށް ސާފ ކޮށް ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން އ ޅ ނ  ާވހަކައަކީ   ކަމަށް  ކަންކަމަކީ އެ

އަހަރ ެގ މެދާ ހަމައަށް ާގތްަގނޑަކަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޤައ މަށް ލިބެންޖެހޭ  ވަނަ    2021ވަނަ އަހަރާއި    2020

ޓޫރިޒަމް ާގތްަގނޑަކަށް ހަމަ އެއްކޮށް ހ އްޓ މަކަށް    ެގފައިސާ ެއއްވެސް ޮގތަކަށް ނ ލިބިެގންދިޔަ މަންޒަރ . އަޅ ަގނޑ މެން

ވެސް، އެ ނ ލިބ ނ  ފަިއސާަގއި ވެސް ރަްއޔިތ ންނަށް ވަރަކަށް ދ ވަސް ވެސް ހަމަ ދިޔަ. އެހެންނަމަމަސް  އަިއއްސަ އޮތް ހަ

ދިޔައީ ަވޒީފާތަްއ  ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް ކޮށްދިނ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ފަހަތަކަށް ނ ޖެހެން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން

ިއސް ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ތަން. ވިޔަފާރިތަްއ ހ އްޓ މަކަށް ނަ   ނާޔަތްތައް ދެިވެގންދިޔައި ެގއްލ ނ  ފަރާތްތަކަށް ވެސް  

މ  ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސޭހަތައް ންތަން. އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގއި އާ  އެހީތެރިކަން ވެސް ސަރ ކާރ ން ދެމ ންދިޔަ

މިޮގތަށް ޮގސް ލިބެންޖެހޭ މި ހ ރިހާ ފަސޭހަތަކެއް   އި،ކޮށްދިނ މާސަބްސިޑަިއޒް  ،ކޮށްދިނ މާއިހެޔޮ  ކަރަންޓ ެގ ައގ  ؛ވެސް

މި ރާއްޖެއަށް ވަންނަން އޮތް އިންކަމް ލިބިެގން ކ ރި ކަންތައްތަކެއް ނޫން.    ގ ތ  ފޯރ ކޮށްދެމ ންދިޔަ މަންޒަރ . ެއއީކީއެ ވަ 

ޚިދ މަތްތައް  އެޮގތް ބޭނ ންވާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ނ ޖެހި  ބަނޑަށް  ރަްއޔިތ ން  ރަްއޔިތ ންނަށް  ހޯދަިއެގން  ފައިސާ  ިމޮގތ ން 

އަރަިއަގނެވެންދެން ިމއަދ    ކޮވިޑ ން  ދިޔަ މަސައްކަތެްއ. އެހެންވީމާ،  ކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް ދިނ މަށް ޓަކައި 
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އަރަނީ  ބ ނީމާ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް  އޭކަމެއް ނޭނެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކ މެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ބޭފ ޅ ން ކ ރާ

ޮގސް  ތެރޭަގއި އޮތް ހަސަދަވެރިކަން ބޮޑ ެވެގންހިތ ނޫނިއްޔާ   ؟ކަމެއް ނޭނިގެގން ބާއޭ މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ  ހަމަ ކ ރާ

މި ދަނީތޯއޭ  އ ތ ރިއަރައިެގން  ބަންޑ ންވެެގން  މަސައްކަތް ؟ތަނ ަގިއ  ސަރ ކާރ ން  މި  ކ ރަމ ންދާނީ އަޅ ަގނޑ މެން 

މަސައްކަތް މަޖިލީހ ން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި.  ފަސޭހަކޮށްދިނ މަށް  ރައްރައްޔިތ ންނަށް  ޔިތ ންނަށް ކ ރަމ ންދާނީ 

ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  ކަންބޮޑ ވ މެއް  ދޭތެރޭަގއި  ރައްޔިތ ންނާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ސަރ ކާރ ން  ޓަކައި.  ފަސޭހަކޮށްދިނ މަށް 

ވެސް ފަހަތަކަށް ނ ޖެހޭނަން. އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ކަންބޮޑ ވ ެމއްެގ ވާހަކަ ދަްއކާކަށް ވެސް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް 

ލެްއވީަމ  އިތެްއ މި މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގިއ ެވސް ކ ރާނަން. މިހާރ  ވެސް ހަމަ ހ ރިހާ ކޮމިޓީތަކެއް ބައްލަވަ ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަ

ވާހަކަފ ޅ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އެ  ގ ޅ ންހ ރި ދެންމެަގއި  ސަރ ކާރާ  ވެސް.  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދެއްކެިވ 

ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން    މ ން މިވެކ ރެ ޓީ ތަކ ަގއި ވެސް މަސައްކަތް ހަމަ ކޮމިށްއްލ ކ ރ މަހަކަންތައްތައް    ،މަސައްކަތްތައް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ކިޔަނީކީ ނޫން.ންނަށް ސަނާޅ ކޮމިޓީތަކަށް ަވޒީރ ން ެގނެްއސަ އެ ބޭފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެއްވ ން އެދެން.  ލަނިންމަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:އަްއޑޫ މީ

 މީދ ކ ރަން.  ންކ ން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ފ ރ ޞަތ  ދެއްވާނެ ކަމަށް އ ޔައާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ވެސް ެއއް ހަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގޑި ދައްކާފައި އިްއޒަތްތެރި    ،ޓައިމަރ  ޖައްސާފައި  ޖެހީމާހަމައިން ރަނަގބީލ   އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ހަމަ އެ

އަޅ ަގނޑ  ޢަމަލ ކ ރާނީ އެްއ    ،މެންބަރ  އަރިހ ަގއި މަިއކ ން މި ދެންނެވީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

 ހަމައިންކަން. މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ދާއިރާެގ  މެދ ހެންވޭރ   ދެން  ކަންނޭނެގ  ހީވީ  ައޅ ަގނޑަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތަންކޮޅެއް ިގނައިރ  ވާހަކަދެއްކެވިހެން އެފަހ ން ވެސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝަފީޤް. هللا ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ   ދާއިރާގެ  ވެލިދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ނީ "އެދޭނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް ހިތަށް ކ ޅަދާނަ މިންވަރަކ ންނޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލަވަެއއްަގއި ކިޔާ ައޑ ިއވެ 

އަދާވާތްތެރި ވިޔަސް ވާންވީ ހިތަށް ކ ޅަދާނަ މިންވަރަކ ންނޭ" އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތީަގއި މި އޮތީ ކ ންފ ނީެގ  

ނީެގ ބިލެއް ވެސް މި ެގނެއީ.  ކިޔަމ ން ޮގސް އެބަ ވިދާޅ ވޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަލަށޭ ކ ންފ ބިލ . ބައެއް ބޭފ ޅ ން ސަނާ

ހެޔޮފ ޅޭ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  !ހާދަ  އަޅާލައޭ   ،ހާދަ  ކ ންފ ނިތަކަށް  ދަންނަވާނީ  ،ހާދަ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!    ،އޯާގތެރިއޭ. 

 ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ ާގނޫނެއް ޮއވޭ. ޭއެގފަހ ން... ަގއިވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން ދިވެހިރާއްޖ1996ޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ެއއަށް ފަހ ން ފ ރަތަމަ މަޖިލީހ ަގިއ   ،"މޮޓަރ ބޯޓ ެގ ބިލ "އަޅ ަގނޑ  ތި ތަނ ަގއި ދަންނަވަންޖެހޭނެ   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .    ދާއިރާެގ ެއއީ ފ ރަތަމަ ވިޔަފާރި ކ ންފ ންޏެއްެގ ބިލ . ވެލިދޫ ."ތަޅ ކީހާލި ބިލ " ކީ

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ ދާއިރާ

މިހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ޢަމަލ ކ ރަމ ން   ،ްއސ ރެ ޢަމަލ ކ ރަމ ން މި އަންނަނީއާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާނަށް އައީ

ނީ ިއޞްލާޙ ތައް  ން ވަފަހަރ  މަތީ  . އެ ާގނޫނަށް ެއކި(ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ ާގނޫނ )  96/10މި އަންނަނީ  

ބަދަލ ކ ރެެވމ ން ޮގތަށް  ބޭނ ންވާ  ެއއިރަކަށް  ަގާވއިދ ތައް  އެކި  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  އެ   ،ރަނަގޅ ކ ރެވެމ ން  ،ެގނެވިފަ. 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  އައީ.  ހަމައަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ަގބޫލ ކ ރަން ؛އިޞްލާޙ ކ ރެވެމ ން  ވެސް  މިއަދ     ،އަޅ ަގނޑ  

މި އޮތް ކ ން ާގނޫނަކަށްހ ށަހެޅިފައި  ބިލަކީ މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  މ ހިންމ ވެެގން  ފ ނެީގ  ިގނަ  ،ދިޔައިމާ ވަރަށް   ،ވަރަށް 

ވަރަށް ިގނަ ރަނަގޅ  ކަންތަްއތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހާސިލ ވެެގންދާނެ ބިލެއް. އެ ބިލ  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްވި 

ކަމަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސަރ ކާރަށް ނިހާޔަތަށް ޝ ކ ރ  ވެސް އަދާކ ރަން ބޭނ ން. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑަށް  

މަ. ަގއި ތައ ރީފ ކ ރަމ ންޮގސް މ ޅި މަގ ސަދ  ގެއްލޭ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ދިޔައީޝ ކ ރ ެގ ބަދަލ   ،ަގބޫލ ނ ކ ރެވެނީ 

މިހާރ   ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ބިލ ަގއި ހ ރި މ ހިންމ  ކަންތައްތަކ ެގ ތެރެއިން އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ކަމަކީ 

އިތ ރ ން އެބަ  ކ ންފ ނި، ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނި. އޭގެ  ލިކ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި މި އޮންނަނީ ޕްރައިވެޓް ކ ންފ ނި، ޕަބް

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގއި އެބަޮއވޭ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކ ންފ ނި. މިއީ މ ޅިން  ތިންމި ބިލ ެގ   ؛ވަނަތިން އާދޭ މި ާގނޫނ ެގ  
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ކ ންފ ންޏެއް އަންނަ  ތެރެއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބ ނާ  ،އަލަށް  ާގނޫނ ަގއި  ލާމަރ ކަޒީ  ބާވަތެއް.  ލޯކަލް ކ ންފ ނީެގ   

ޮގތަށް   އި،އަދި ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކާ   އިކައ ންސިލ ތަކާ  އެ ކައ ންސިލ ތަކ ން ކ ރަން ބޭނ ންވާ ވިޔަފާރިތައް ކ ރެވޭނެ 

އެކ ލަވަ މ ހިންމ  އިކ ންފ ނިތައް  ވަރަށް  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މިއީ  އޮތ ން  ފާހަަގކޮށްފައި  ބިލ ަގއި  މި  ޮގތް  ލެވޭނެ 

ބައެއް ކައ ންސިލ ތަކ ން މި ާވހަކަ ދައްކާތާ ދ ވަސްތަކެއް ެވއްޖެ. ބަެއއް ކައ ންސިލ ތަކ ން  ނިންމ މެއް. މި ކަމަށް ޓަކައި  

.  އެކަން ނ ވެެގން އެކަމ ެގ ޝަކ ވާ ކ ރަމ ންދާތާ ވެސް ދ ވަސްތަކެއް ެވއްޖެ  ،އިރީކ ރ މަށް ހ ށަހަޅަކ ންފ ނި ރަޖިސްޓަ

 ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރަމ ންދަނީ. މިކަން މިޮގތަށް އޮތ މަކީ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ ވެލިދޫއިން ެއކަން ވަރަށް  ހަމަ ޔަީގނ ން

ޕްރަިއވެޓް ކ ންފ ނިތަކ ަގއި އެއް ހިއްސާދާރަކަށް ހ ރެވޭ ޮގތަށް މިހާރ   ؛ ވަރަށް ރަނަގޅ  ފާލެއް. ޕްރަިއވެޓް ކ ންފ ނިތައް

ކ ންފ ންޏެއްަގިއ ތިބެންޖެހޭ. ހިއްސާދާރ ން    ދެ ާވ ބަދަލަކީ ބޮޑ  ބަދަލެއް. މިހާރ  އޮންނަ ޮގތ ން މަދ ވެެގން    ެގނެއްސަ މި

ކ ންފ ނިތަކެއް  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ޮގތ ަގިއ މިހާރ  ވެސް    މިއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ވަރަށް ެވސް ބޮޑ  ބަދަލެއް. ޕަބްލިކ 

ފާހަަގަވމ ންދަނީ އަޅ ަގނޑަށް  ކ ންފ ނިތަކާ  ،އޮތްއިރ   ކ ންފ ނިތަކާ  ،މެދ   އެ  ޮގތަށް   އެކި  އެކި  ސަރ ކާރ ން  މެދ  

އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ހިއްސާދާރ ންެގ ޮގތ ަގއި ތިބި މީހ ންނަށް ބައެއް ކަންކަން  ؛. އަދި އެ ކ ންފ ނީެގތީޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ

ފާހަަގކ ރާނަން ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ފެނޭ   ،އޮޅ ވާލަމ ންދާތީ.  އަޅ ަގނޑަށް  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން  ވާހަކަ.  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީެގ 

މިތައް މިލިޔަނޭ. މިތައް މިލިޔަން މި އަހަރ  ފައިދާެވއްޖޭ.  ތިމަންނަމެންނަށް ފައިދާ    ،ނޫސްތަކ ަގއި ޖަހާފައި އޮންނާތީ

އެހެންނަމަވެސް، ސަރ ކާރ ެގ، ދައ ލަތ ެގ ރަސްމީ ލިޔެކިޔ ންތަކ ން އެބަ ދައްކާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން އެބަ ޮއވޭ ދައ ލަތަށް 

 13  ،ނަމަ  މަށް ވަނީކަ  މިލިޔަން ޑޮލަރ . އަޅ ަގނޑ ެގ މަޢ ލޫމާތ ެގ ކ ށަކަށް ނ ވާ  13ދައްކަންޖެހޭ ބަިއވަރ  ލާރި.  

ިމހާރ  ވެސް ދައ ލަތަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ދަްއކަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރ ކާރާ ިއ  މިލިޔަން ޑޮލަރ  އެބަ އޮތް 

ޮގތަށް.    ފަށާ  ޖ ލަިއން ފެށިެގން އެ ފައިސާ ސަރ ކާރަށް ދައްކަން  2023އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއާ ދެމެދ  ދެކެވ ނ  ވާހަކަތަކަށްފަހ   

ޮގތަށްފައިސާ ދައްކަން  އެ  ،މިދާ މ އްދަތަކީ . އެހެންނަމަވެސް، މި މ އްދަތ ަގއި އެ  ދީފަލަސްކޮށް  ނ ޖެހޭ މ އްދަތެއްެގ 

  ، މީޑިާއަގއި މި ވިދާޅ ވަނީ  ،ކ ންފ ނީަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން މި ދަނީ ބޮޑ  މ ސާރަ ނަންގަވަމ ން. އެ ބޭފ ޅ ން މި ވިދާޅ ވަނީ

ޙަޤީޤަތ ގައި ފައިދާއޭ.  ލިބެނީ  ދައ ލަތަށް    ފައިދާއެއް ނޫން. މި  ކ ންފ ންޏަށް  އޮތީ ދައ ލަތަށް ދައްކަން އޮތް ފައިސާ. 

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެމ ންދާ ނިކަމެތިކަމެއް. އެ ފައިސާ އެޮގތަށް    ވީމާދައްކަން އޮތް ފައިސާ ނ ދަްއކާ 

 ؟ކ ންފ ނިން ކ ރަނީ ކޮން މަސައްކަތްތަކެއްތޯ  އ ފެދޭ. އެދެއްަގއިތޯ އަޅ ަގނޑ  ސ ާވލ ގ ސަލަސްކޮށްދީފައިވަނީ ކޮން މަ

ޮގތ ން އެ ކަންކަން    މީޑިއާއިން ދޭތެރެއަކ ން ފެނޭ މިވެނި ކަމެްއ ކ ރަނީ، އަނެއް ކަމެއް ކ ރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޢަމަލީ

މެ އަދި  ކ ދި  އާދެ!  ިއވެނީ.  އަޅ ަގނޑަށް  ފަރާތ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ދާިއރާތަކ ެގ  އެ  ވާހަކަ  ފަންތީެގ ނ ކ ރެވޭކަމ ެގ  ދ  

ރަްއކާތެރިކަން ދޭ ވާހަކަ މި ސަރ ކާރ ން އަބަދ  ވެސް ދައްކާ. އެކަމަށް ޓަކައި ަގާވއިދ ތަކަށް    އިވިޔަފާރިތަކަށް ހިމާޔަތާ

ަގބޫލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ   ެގނެިވއްޖެ.  ވެސް  ރައީސް   .ބަދަލ ތައް  އަޅ ަގނޑ   ؛އިްއޒަތްތެރި  މި   ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް، 
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މަތީން ފާހަަގކޮށްފައިވާނެ، ބިދޭސީންނަށް ނ ކ ރެވޭ ވިޔަފާރީެގ ޮގތ ަގއި ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީގެ   ފަހަރ   މަޖިލީހ ަގއި އެކި

އަޅ ަގނޑ މެން އެ ދާއިރާަގއި ތިއްބަާވ  ކ ރެޭވނެ ނިޒާމެއް ނެތޭ.  އެކަން މޮނިޓަރ  ،ނަމަވެސް  ވީވިޔަފާރިތައް ހިމަނާފައި 

ކިޔަމ ންދާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގތޯ ިމ  ބޭފ ޅ ންނަށް ސަނާވަޒީރ ންނަށް ނ ވަތަ އެނޫން ެވސް އެކަމ ަގއި އ ޅ ްއވާ  

ބިދޭސީންނަށް    ،ޝަކ ާވ މި ކ ރަނީއެ  ނެތޭ އެ ނިޒާމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ ތްކަންއޮއެބަ  ކަންކަން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް  

ބެލޭނެ ޮގތެްއ    ންެއކަ  ނ ކ ރެވޭ ވިޔަފާރިތައް ބިދޭސީން ކ ރަމ ން އެބަ ދެއޭ. ހަމައެކަނި އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކީމަ

ކަންޖެހޭ ތަންތާ  އ   ރަނަގޅ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން، އަޅ ަގނޑ މެން މާ ؟ނެތް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ސަނާތޯ ކިޔަންވީ

އ ކަން ޒިންމާމާ  އެ  އެއީ  އ ކާނަން.  ވެސް  ަގއ   އަޅ ަގނޑ މެން  ތަންތާ  އ ކަންޖެހޭ  ަގއ   އެކަމަކ   ެއ  ޔާ ޖެހޭނެ.  އި 

ވަނީމަސްއޫލިއްޔަތާ   ކަމަށް  ހަވާލ ވެނ ތިްއބަވާ  އެކަމާ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ތިއްބަވާތީ.  ހަވާލ ެވެގން  ބޭފ ޅ ން  އެ   ،ނަމަ  އެ 

ވަރަށް   !ރަނަގޅ  ؛ ލޯނ  ދެްއވާ ވާހަކައީ.އެފް.ސީެގ ވާހަކަ. އެސް.އެމް. ޑީ.ސްވާހަކަެއއް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދައްކާނަން. އެ 

އިްއޒަތް ދެންމެ  ދެއްަވއިފި.  ކ ންފ ނިތަކަކަށް  ފާހަަގކ ރަްއަވއިފިިގނަ  ެމންބަރަކ   ކ ންފ ންޏަކަށް   200  ،ތެރި  އެތައް 

ވ ރެ ބޮޑަށް ލޯނ ދިނ މ ަގއި   ދެއްަވއިފި. އަޅ ަގނޑ މެން މި ފާހަަގކ ރަނީ އެ ކ ންފ ނިން ހިންާގ ވިޔަފާރީެގ މ ޢާމަލާތަށް 

ޓަރ ން ތާއީދ ކ ރަނީ ކާކަށްތޯ. ެއ  އެބަ ބައްލަަވއޭ އެ ކ ންފ ނީަގއި ތިއްބަވާ ޑިރެކްޓަރ ންނަކީ ކޮން ބައެއްތޯ. އެ ޑިރެކް

ކ ންފ ނިން ހިންާގ ވިޔަފާރީެގ މ ޢާމަލާތަށޭ. އެޮގތަށް  އެ  އް ނޫނޭ މ ހިންމީ.  ޔެ ޑިރެކްޓަރ ންެގ ބެކްްގރައ ންޑަކީ ކޮބައިތޯ. އެ

މިދިޔަ ނެ.  އެ ކ ންފ ންޏަކަށް ދޭންޖެހޭ  ،ނަމަ  ބަލާފައި އެ ކ ންފ ންޏަށް އެ ލޯނަކީ ދޭން އެކަށީެގންވާ ލޯނެްއ ކަމަށް ވަނީ

ހަފ ތާަގއި އަޅ ަގނޑާ ބައްދަލ ިވ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކ ރީެގ ޤައ މީ މަޖިލީހ ަގއި ކ ރީަގއި އިންނެވި ެމންބަރެއް. އަޅ ަގނޑ  ނަމެްއ  

ވިދާޅ ވަނީ ނ ދަންނަވާނަން.   ބޭފ ޅާ  ެއްގރީމަންޓ ަގިއ  ސްއެ  ،އެ  އެޕްރޫވްވެފައޭ،  ލޯނ   ތިމަންނައަށް  .ޑީ.އެފް.ސީން 

އޭނަ   ސޮއިކޮށްފީމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް ލޯނ  ތިމަންނައަށް ލިބޭ ޮގތެއް ނ ވެޭއ. ކީއްެވެގންހޭ ސަބަބަކީ ބ ނީމާ

އޭނައަށް    ހ ރި ފަޅި ޯގހީއޭ. ދެން އޭނަ ފަޅި ރަނަގޅ ކ ރީމާ  ފައިޅިއަޅ ަގނޑ  މި އިންތިޚާބ ަގއި ތިމަންނައަށް އެ  ،ބ ނީ

. އޭނަ ތާއީދ ކ ރަނީ ކާ ބޭއިންސާފ ެގ ވާހަކަައކީ. އެހެން އެކަން ެވެގންނ ވާނޭދައް  މިއީ އަޅ ަގނޑ ެމން މި  ނީ.ލިބެލޯނ 

ފަރާތަކަށް ވިޔަސް  ވީ  ކޮންމެ  ކ ރާ  ،ކަމ ަގއި  ރަނަގޅަށް  މ ޢާމަލާތް  ިވޔަފާރީެގ  އޭނަެގ   ،ނަމަ  ވަނީ  ށްކަމަ  އޭނަ 

 މަވެެގންވާ ކ ންފ ންޏެއް ކަމަށް ވަނީޝަރ ތ ތައް ހަ  ،ނަމަ  ކ ންފ ންޏަކީ އެ ލޯޏަށް އެކަށީެގންވާ ކ ންފ ންޏެއް ކަމަށް ވަނީ 

ޖެހޭނެ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކާ ާވހަކައަކީ. ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ ާގނޫނެއް ހެދިޔަސް، ަގާވއިދ ތަކެއް  އެ ލޯނ  ލިބެން  ،ނަމަ

ހ ންނަ    ށް ބަލާފައި، އެޔަކ ލަ  ،މީހާެގ މޫނަށް ބަލާފައި ؛އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި މިހިރަ ތަފާތ ކ ރ ންތައް   ،ހެދިޔަސް

ާގިއމެއް ނިޒާެމއް  ރަނަގޅ   ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނޫނީ  ނައްތާލެވިެގން  އަޅ ަގނޑ     ތަފާތ ކ ރ ންތައް  ނ ކ ރެވޭނެ. 

  ، ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި  ،މީދ ކ ރަނީ މި ބިލ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި އިތ ރަށް ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ރަނަގޅ ކ ރެވި ންއ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،މީދ ކ ރަނީން އި މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއަށް ައއ ން. ައޅ ަގނޑ  އ ރަނަގޅ  ާގނޫނެއްެގ ޮގތ ަގ
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ތަންކޮޅެްއ    ،އަދި ވިޔަފާރީެގ މ ޢާމަލާތްތަކ ަގއި މި ެގންގ ޅެމ ންދާ ތަފާތ ކ ރ ންތައް ނައްތާލެވި  ކ ގައިތެރޭަގއި ކ ންފ ނިތަ

ކަންކަން ކ ރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ާގިއމ ވެެގންދާނެ ކަމަށް. ދެްއވި   އެކީަގއި މި  އެންމެންެގ މެދ ަގއި ހަމަހަމަކަމާ  ،ރަނަގޅަށް

 ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ     އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  މާވަށ  

 ވާމަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  .ށްމ ޙައްމަދ  ސަޢީދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  ބަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ތަޅ މަށް  މަޖިލީހ ެގ  ބިލ   އޮތީމާހ ކ ންފ ނީެގ  އައިްއސަ  ހަމަ   ސަށް  އަޅ ަގނޑ  

  އެ އޮފް ކޮމްޕެނީއަކަށް ހ ންނެިވ ބޭފ ޅަކ  މިހާރ  ވެސް    އަށް ވެސް ރަޖިސްޓްރާ   2018އިން    2013  ،ފާހަަގކޮށްލަން

ިމކަން  ؛ކަމަނާެގ މަސައްކަތް ފާހަަގކޮށް  ކަމަނާއަށް އަޅ ަގނޑ  މި ަވގ ތ  ހަމަ އެ  މަސައްކަތް ކ ރަްއވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ

މަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭނެ ރަނަގޅ  މާޙައ ލެއް    ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ބިލ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ެގނައި ސަބަބަކީ

ޮގތ ަގިއ  ލާނަން. ފ ރަތަމަ ސަބަބެއްެގ  އިމި ވަގ ތ  އޮތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. ސަބަބ ތައް ެވސް ދަންނަވަ 

ތެރެއިން  މިނިސްޓްރީތަކ ެގ  އިޤ ތިޞާދީ  ސަރ ކާރ ެގ  އެްއ    ، މިއީ  މ ހިންމ   އެންމެ  ވެސް  ސަރ ކާރެއްެގ  ކޮންމެ  އަދި 

ޓޫ އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޓޫމިނިސްޓްރީއަކީ  މިރިޒަމް.  އިްއޔެ  މިނިސްޓަރ   ވިދާޅ ވަނީ   ރިޒަމް  މި  ވަޑަިއެގންފައި    ،ތަނަށް 

. އަޅ ަގނޑ ެގ ރިސޯޓ   86،  ސޯޓެއް. ހަދަން ދީފައިހ ރި ރަށްރަށް ނ ހެދި އެބަ ހ އްޓޭރި  86ަގލ ަގއި އަޅާފައި އެބަ އޮތޭ  

ރައްޔިތ ންެގ މ ދަލޭ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ވަރަށް   ؛ރިސޯޓެއް  86ދައްކަނީ.    ކ ންފ ނީެގ ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ  މި ؛ސ ވާލަކީ 

ބ ނަނީ  މި  ބާރ ލާފައި  ވެސް.    ،އަޑަށް  ބޭފ ޅަކ   ނ ހެދި  86ކޮންމެ  ސ ވާލަކީ،    ރަށެއް  އަޅ ަގނޑ ެގ  އޮތްއިރ ަގއި 

 ؟ކީްއވެެގންތޯއޭ މ ޅިން އައ  ރަށްތަކެއް އަނެއްކާ ދޫކޮށްލީ މިހާ ޕެންޑަމިކ ެގ ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ  ޯގސްކޮށް އޮއްވާ

. ދެން  ނޫން. އަދި ނ ވީތާކަށް ައެގްއ ވެސް ލިބޭނީެއއް ނޫން އްޔަކީނޫން. ހަމައަެގއް ލިބޭނި  ްއޔަކީރަނަގޅ  އަެގއް ލިބޭނި

ރިޒަމް ހ ރި ޒޯންތަްއ.  ޓޫ،  ނޫން ؟ރިޒަމް ނެތް ޒޯންތަކަށް އައ  ރަށްތަކެއް ފޮނ ވަންތޯ މި އ ޅެނީެއއީ ޓޫ  ،އ ފެދޭނެ ސ ވާލަކީ 

. މިއީ މިތާ ކައިރި އެހެން ސަރަޙައްދ ތަކ ަގިއ   ހަމަ ކ ޑަކ ޑަ ރަށެއް ދީފަތްމިސާލަކަށް ހޯރަފ ށީެގ ފަޅ ަގިއ ވެސް އެބަ އޮ

ތި ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވާ ައޑ އަހަން   ؟ ހަމަ ނ އަގ ަގއި ރަށްތަކެއް ދީފަ. ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ރަށްތައް ލިބ ނީވެސް އެބަހ ރި

މެޑިކަލް މާފިޔާތަކެއްެގ ވާހަކަ. މެޑިކަލް މާފިޔާތަކެްއެގ ވާހަކަ އެންމެ ބާރަށް ދަްއކަނީ ވެސް މި ތަޅ މ ަގއި މިތާ ތިއްބެވި  

މި އަ  ބިޑ ކ ރީބޭފ ޅ ން. ކޮން ކ ންފ ނިތަކެްއތޯ  ޯގނިޯގންޏަށް ފައިސާ   ؟އ  ރަށްތަކަށް  ކޮން ކ ންފ ނިތަކަކ ންތޯ ސީދާ 
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ޕެންޑަމިކ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ    ؟މެޑިކަލް މާފިޔާއާއި މިއާ ގ ޅ މެއް އެބަ އޮތްތޯ ؟ޮގސް މިއަށް ފައިސާ ދެއްކީއަޅަިއެގން 

ރަށްތަކެ  86މިދައްކަނީ.   ކީއްކ ރަންތޯ  އޮތިއްޔާ  އަޅާފައި  ަގލ ަގއި  ދިނީރަށް  މި  ޑިމާންޑެްއ   ؟އް  މާކެޓެއްެގ  ކޮން 

ވެސް    ައއި ހަމަގައިމ   އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކޮށްލީ. ދެވަނަ ކަމަކަށް މި ސަރ ކާރ  ؟ކްރިއޭޓްކ ރަންތޯ

ތް ކޮރ ކޮށްލ ންކަން ދަކީ މިނިމަމް ވޭޖ  ދޭނަމޭ. މިނިމަމް ވޭޖ ެގ އަނެއް ސައިޑަކީ ދައ ލައ ތި ބޭފ ޅ ންެގ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ވަ

ތަނަށް އައިްއސަ.    ރިޒަމ ެގ ބިލެއް އެބަ އޮތް މިޓޫ ؟އަމިއްލައަށް ތި ވިދާޅ ވަނީ. ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ  މި ބ ނާ ވާހަކައަކީ

ކީ  ވީ. މީަގއި ޑީލަ  ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލި ކ ޑަކ ރާނެ ވާހަކަ. ކ ޑަކޮށްދޭނަމޭ. ކ ޑަކ ރަންށޭ  ،ޒަމ ެގ ބިލ ަގއި މި ބ ނަނީރިޓޫ

ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލި ކަނޑާލ ން.    ،ކީއިތޯ ބަލައިލާއިރ ަގއި މިނިމަމް ވޭޖ  ެގންނަންވެެގން ލޮބީކ ރަންެވެގން ހެދި ޑީލަކޮބަ

 ؟މެދ  ކ ންފ ނިތައް  ،އެހެންވީމާ، މިއީ މާ މޮޅ ކަމެްއ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ކޮބައިހޭ ކ ދި ކ ންފ ނިތައް

އެ މީހ ންެގ ކ ންފ ނި ޗާޖ ތަކާއި، އެ މީހ ންެގ ބިމ  ކ އްޔާއި، އެ މީހ ން  ؟ ކޮބައިހޭކ ދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތައް

ފަިއސާ   ދައްކަންޖެހޭ  މާދައ ލަތަށް  ވަންޏާ ؟ފ ކ ރަނީ ކޮންއިރަކ ންހޭ  ކަމަށް  ކެނޑޭ  ކ ލި  ބިމ   ކ ދި    ،ރިސޯޓ ތަކ ެގ 

ނަަގންވީ އަޅ ަގނޑ މެން  ކީްއވެެގންތޯއޭ  ޗާޖ ތައް  ނަަގމ ންދާ  % ؟ކ ންފ ނިތަކަށް  ކ ދި 80ރާއްޖޭަގިއ  ިވޔަފާރިައކީ  ެގ 

 ؟އީސް، ކ ލި ކަނޑާލަން މިއީ ކޮން ވަގ ތެއްތޯނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ ބޮޑ  ޕަސަންޓޭޖެއް. ދެން އިއްޒަތްތެރި ރަ  ކ ންފ ނިތައް

ނަށް އަންނަ އަހަރ   އަބިލި  106ން ރ ފިޔާއިން  އަބިލި  92ން ރ ފިޔާ. ރާއްޖޭެގ ދަރަނީެގ  އަބިލި  92ރާއްޖޭެގ ދަރަނި  

މި ކިޔަނީ ކޮންމެޔ ދި އަޅ ަގނޑ މެން  އޮތްކަން  ބިރ   ފ ރ ޞަތެ  މ ެގ  ލިބޭ ކޮންމެ  އްަގއި.  ހާލަތެއްގައި. ވާހަކަދައްކަން 

 ސްރީލަންކާފައި އޮތް ހާލަތަށް ރާއްޖެ ނ ދިޔައީ... ،ދިޔައީމީެގތެރެއިން ިއއްޔެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ވާހަކަ އަޑ ިއިވެގން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ފ ރ ޞަތ   ؛އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރަށް  މަޢ ލޫމާއިއްޒަތްތެރި  މި  ައޅ ަގނޑ   އަސްލ   ޮގތ ން  މި  އެރ ވ މ ެގ  ތ  

ރިޒަމް  ޮގތ ން ދިރާސާ ކަރ ދާހެއް. ޓޫ  މަޖިލީހ ން އެބަ އަރ ަވން ކޮންމެ ބިލަކާ ގ ޅޭ ؛ސާފ ކޮށްލަދެނީ. އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ 

 ، ޮގތ ން ެއކަން ހިނަގމ ން އެ ދާ ޮގތަކީ  ރިޒަމް ާގނޫނަށް ެގންނަ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭޓޫ ؛ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙަށް 

ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށް   ؛ރެންޓ ، ކ ލި ނަަގމ ންދަނީ. ބައެއް ރަށްރަށް  ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެބިމ ެގ ސަިއޒ ން މިހާރ  އެ

 ނިމ ނީމާ އެ ހިއްސާ ފ ރޮޅިެގންދާ  އިއެ ރަށް ހަދަ   ،ހިއްސާެއއް ސަރ ކާރ ަގިއ އޮވެ   10ސަރ ކާރ ން ދީފައި އެބަވޭ % 

  ،ޝަންްގރިއްލާއަތޮޅ     މިސާލަކަށް އަްއޑޫ ؛ރަށަކީޮގތަށް. ެއ ފ ރޮޅިެގން މި ދަނީ ބިމ ެގ ކ އްޔާ ގ ޅ ިވެގން. ބައެއް ރަށް

އެޅ ވީމާ ކ އްޔާ  ބިމ ެގ  ޭއރ ން  ހ ރޭ.  އެބަ  ރަށްރަށް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އެކަހަލަ  އަދި  ރަށެއް.  ބޮޑ   ވަރަށް    ވިލިނިގލި، 

  ރިޒަމް ން ޓޫށް ޔަީގއަޅ ަގނޑަ  !ެގންދަވާ  ތަން އަންނަ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރިއަށް  ކޮޅ ނ ޖެހޭދެވިޔަފާރީަގއި  

 . ާމވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ންލައްވާނެކައިބިލ ެގ ދިރާސާ ކަރ ދާސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ބައްލަވަ
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 ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ދިރާސާ ކަރ ދާސް ބައްލަަވއިެގން މިތާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ދެ ފެކްޝަނ ން ކ ރަމ ންދާ ބަހ ސް  ؛އަދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  ދެން އަޅ ަގނޑ  މި  ؛ެއކެްއ އަނެކެްއެގ  ، ކަރ ދާހ ަގއި މި އޮންނަނީވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެ ދިރާސާ  

ދައްކާކަށް ނެތިން. އިްއޒަތްތެރި   ެގ ރަނަގޅީ. ދިރާސާ ކަރ ދާސް ބަލާ ވާހަކަނވާހަކަ ކ ރިއަށް ނ ެގންދިޔައިްއޔާ ކަންނޭ

ހާލަތެްއަގއި ކ ންފ ނީެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެްއ  ރ ކޮށްލާފައި އޮތް  އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ، ދައ ލަތް ކޮ ؛ރައީސް

އޮތް ލައިދެްއވި ހ ަވއެްއ.   ތިށް ދ ަވހ  ބައްލަވާ! ނައިބ  ރައީސަ. އިހަށްނ ވާނޭ  ށްެގނައ މަކީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމަކަ

ރާއްޖޭެގ ދަރަނި މި    ،ވާއް ނ ވެެގން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަކީ ކޮން ބޭފ ޅެއްކަން. މި ހާލަތ  އޮއ ޅެނީ ޔަީގން  މިއަދ  މި

ޮއއްާވ، އެތަށް ބައިވަރ  ފައިސާެއއް ދައ ލަތަށް ލިބެން އޮއްވާ އެސެޓް    86ހާލަތަށް އޮއްާވ،   ަގލ ަގއި އަޅާފައި  ރަށް 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ެވސް   އިލާފަިއ،ހަތަރ  ވަނަ ައހަރަށް ދަނިކޮށް އ ވަ  ،ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ވެސް ތިން އަހަރަށް ފަހ 

އޮފް މޯލްޑިވްސްަގއި ވެސް މިކަމ ަގިއ    ބޭންކ   ، އަޅ ަގނޑަށް އިްއޔެ މި އަޑ އިވެނީ  ،އްކި ވާހަކައެްއ ދައްކާފައިމ ޅިން ދެ

ށް ކޮމާޝަލް މެނޭޖަރެއްެގ  އިސްކޮށް ތިއްބެވި ިގނަ ބޭފ ޅ ންނަށް ސަރ ކާރ ެގ ވަޒީފާތަްއ ދިން ވާހަކަ. އެމް.އޭ.ސީ.އެލަ 

ހަޑިހ ތ ރ    ،ތާރ ިމހާ ޚ ދ މ ޚް  ،މް.ޕީ.އާރް.ސީެގ މަްއސަލަ ބަލަން އައި ބަޔަކ  ިއން އެމް.އެވަޒީފާ ދިން ވާހަކަ. ދެން މި

ަވންޏާ ނިޔަތާ ހިޔެއް  ކަންތައްތަކެއް ކ ރާ ކަމަށް  ޕޭޕަރަކ ން ދޭނެ ޖަވާބެއް އަޅ ަގނޑަކަށް  ނ ޭވ  ދޭތެރޭަގއި ރިސަރޗް 

އެފް.އައި.ޔޫއްއޮވެދާނެހެނެ އިންޓެލިޖެންސް  ؛.  އިންޓެލިޖެންސް އިންޑިާއއިން  ޔ ނިޓ ،   ފައިނޭންޝަލް  ފަިއނޭންޝަލް   .

 25 ؛ބިލިއަންެގ ތެރެއިން ރާއްޖޭެގ ދަރަނީެގ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ   92ެގ ހ ރިހާ މަސައްކަތެްއ އިންޑިއާއިން.  ޔ ނިޓ 

  ލިއަނަކީ މިއަދ  ކްރެޑިޓް ލަިއންެގ ތެރެއިން އިންޑިާއެގ ދަރަނި. މާދަމާ އޯވަރނައިޓ ން މި ފައިސާ ދަްއކާށޭ ބ ނެ ހާލަތ ބި

ރާއް  ދާނެ.ދަލ ވެބަ ހާލަތަށް  ސްރީލަންކާެގ  ބ ނާކަށް  ނެތިން  ައޅ ަގނޑ   ބ ނެފިއްޔާ  ހިނގައިދާނެއެކޭ.    ޖެދައްކާށޭ 

ެއ   އަދި  ހަދާފައި،  ޯގހެއް  ހ ރިހާ  ހެދޭނެ  ނޭނިގެގން  ހިންަގން  ދައ ލަތެއް  ސަރ ކާރެއް،  ބަޔަކަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

 ކަށް އެޅ ވ މަށް ޓަކައި ތި ވިދާޅ ވާ ދިރާސާ... ޯގސްތަކ ެގ ތެރެއިން އެތެރޭެގ އިންތިޚާބ  ހަމަޔަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިންމަވާލަދެއްވ ން އެދެން.  

 

 ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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މި ދައ ލަތަކ ން ކ ންފ ނީެގ    ަގއިދިރާސާ ކަރ ދާހ ެގ ތެރެއިން ެއއްބަޔަކ  އަނެއްބަޔަކ  މިތާ ތިބެެގން ފަޟީޙަތްކޮށްެގންދާއިރ  

 ެގންނާކަށް ރަނަގޅ  ހާލަތެއް ނޫނޭ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. މިއަށް އިޞްލާޙ   ،ާގނޫނ  ހަދާކަށް

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  އ ޝާމް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވިލިމާލޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  އ ޝާމް ވިލިމާލޭ

ވާހަކަދައްކަވަމ ން ިގނަ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެއްވި  ޮގތ ން    ގ ޅޭ   އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ންފ ނީެގ ބިލާ

ާގނޫނަކީ    ،ފަދައިން ބެހޭ  ކ ންފ ންޏާއި  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  ފެށ ނ   1990މިހާރ   ޢަމަލ ކ ރަން  ތެރޭަގއި  އަހަރ ތަކ ެގ  ެގ 

ހިރާއްޖޭެގ ކ ންފ ނިތަްއ ބެހޭ ާގނޫނެއް ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން، ވަރަށް ިގނަ ދަތިތަކެއް ދިވެ  ާގނޫނެއް. ޒަމާނަށް ފެތޭ ކ ންފ ންޏާ

ބޮޑ . ކ ންފ ނީެގ    ވަރަށް   ކ ންފ ނީެގ މިފަދަ ާގނޫނެއް އޮތ މ ެގ މ ހިންމ ކަން  ،ހިންގ މ ަގިއ ދިމާވަމ ން އެބަދޭ. އެހެންކަމ ން

ޒި  ،ޒިންމާތަކާއި  ، ބާރ ތަކާއި  ،ތަކާއި ގ އްހަމެންބަރ ންެގ   ބާރ ތަކާއި  ޑިރެކްޓަރ ންެގ  ކ ންފ ނީެގ  ވަރަށް  އަދި  ންމާތައް 

އޮތް. އެހެންވީމާ، މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން ކ ންފ ނިތައް ހިންގ މަށް    ފ ސީލީ ޮގތެއްަގއި މި ބިލ ަގއި ބަޔާންކޮށްދީފައި އެބަތަ

ޓަކައި ވަރަށް ރަނަގޅ  ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލ ަގިއ  

 ކަންތައްތައް ހ ރީމާ، އެކަންތައްތައް ވެސް ފާހަަގކޮށްލާނަން. އިއްޒަތްތެރި އެހެން  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ކަންބޮޑ ވާ ބައެއް

އެްއޮގތަށް މި ކޭ ބެހޭ ާގނޫނެ  މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ކ ންފ ންޏާ ،މެންބަރަކ  ވެސް ވާހަކަދަްއކަމ ން މިއަދ  ވިދާޅ ވެއްޖެ

އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ    އެއް މިހަ ޕްރޮސެސްބިލ ަގއި ެވސް ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތައް ހެދ މަށް ވަރަށް ފަސޭ

އޮތ މަކީ އެހާ ރަނަގޅ  ކަމެއް ނޫން. ައޅ ަގނޑ މެން ންނަ ފަސޭހައިން ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތައް ހެދޭ ޮގތަށް އޮޮގތ ަގއި އެހާ

ހިންާގކަމ ެގ ޝަކ ވާ.  އަބަދ  ެވސް ކ ރާ ޝަކ ވާައކީ ސަރ ކާރ ން ކ ންފ ނިތަްއ ހަދައިެގން ކޮރަޕްޝަނ ެގ ޢަމަލ ތައް  

އަބަދ  ކ ރާ    އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކަިއ    ،ޝަކ ާވއަކީ މި  ވެސް  ބޭނ މަށް  ސިޔާސީ  ހަދައިެގން  ކ ންފ ނިތައް  ސަރ ކާރ ން 

ވަޒީދާދޭ މީހ ންނަށް  އަބަދ ކ ންފ ނިތަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޝަކ ވާ.  މިފަދަ    ކަމ ެގ  ޝަކ ވާައކީ،  ކ ރާ  މި  ވެސް 

މ ެގ ޝަކ ވާ.  ކަކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ބިރ ދައްކާއަދާ  ދިމާކޮށް ވަޒީފާ  ެގން އިންތިޚާބ ތަކާދީކ ންފ ނިތަކ ން މީހ ންނަށް ވަޒީފާ

އެކ ލަވަ  ،އެހެންކަމ ން ބިލެއް  މިފަދަ  އަލަށް  ޮގތިަގިއ  ަގބޫލ ކ ރާ  ކ ންފ ންއިލާ ައޅ ަގނޑ   ފަސޭހައިން  އެހާ    ޏެއް، އިރ  

ޮގ ރަނަގޅ   އެހާ  އެީއކީ  އޮތ ން  ޮގތަށް  ހެދޭ  ކ ންފ ނިތައް  ސަރ ކާރ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ޮގތެްއަގއި  ޚާްއޞަ  ނޫން.  ތެއް 

ބިރ ދެއްކ މ ެގ ަވޒީފާެގ  އަދި  ކޮރަޕްޝަނާއި  ހިންާގ  އެކަށީ  ކ ންފ ނިތަކ ން  ބެލޭނެ  ނެތް ަމއްސަލަތައް  ނިޒާެމއް  ެގންވާ 

ވެސް  ލ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމ ެގ ސަބަބ ން މ ސްތަޤ ބަ  އި ހާލަތެއްަގިއ މިފަދަ ކަމެއް ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގ
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ކ ރާ ކޮރަޕްޝަނ ެގ ޢަމަލ ތައް ބެލޭނެ ޮގތެއް ނެތް. ންދިމާވާނެ ކަމެއް. ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން އ ފަ  ެގއްލ ންތަކެއް

ބަދ  އެބަ ކ ރެވޭ.  އަސް ތެރޭަގިއ ވެސް  ކަމ ެގ ޝަކ ވާ މި މަޖިލިއޭ.ސީ.ސީއަށް ރަނަގޅަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ނ ބެލޭ

ރަނަގޅަށް ފަންކްޝަންކ ރޭތޯ ިމ    ންއޭ.ސީ.ސީެގ ކަންކަން، ޭއ.ސީ.ސީ  ،އޭ.ސީ.ސީން އެ މައްސަލަތައް ނ ބަލާ ހިނދ ގައި

ޒިންމާ  އެ  މަޖިލީހ ން  މި  ބޭނ ން.  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ނ ބެލޭކަން  މަޖިލީހ ން 

ނ ކ ރާކަން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ސާ ކޮމިޓީ ެވސް ރަނަގޅަށް ފަންކްޝަންިމނިވަން މ އަްއސަ ؛ހަވާލ ކޮށްފައި އޮތް ކޮމިޓީ 

އެ މިނިވަން މ އަްއސަސާތަްއ    އި،ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. ދައ ލަތ ެގ މިނިވަން މ އައްސަސާތައް އ ފައްދަ

  އި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރ ަގއި އަސާސީގަ ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ ޮގތް ޤާނޫނ   ، ނަމަ  ނ ކ ރާ ކަމ ަގިއ ވަނީރަނަގޅަށް ފަންކްޝަން

ޤާނޫނ  އޮތްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި  ހަވާލ ކޮށްފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް    އަސާސީން  ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގންވާ  ޒިންމާ 

އިްއޒަތްތެރި    ،ނ ކ ރެޭވ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް މިނިވަން މ ައއްސަސާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރެްއެގ ޮގތ ަގިއ މި އިންނަނީއަދަެއއް

މަސް ފާއިތ ެވެގންދިޔައިރ ަގިއ   3މި ދައ ރ ެގ    ެގމި އަހަރ   ،އެކީ ދަންނަވަންޖެހެނީޔާ  ހިތާމަ  ،. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް

ޭއެގ  3މިނިވަން މ އައްސަސާ ކޮމިޓީެގ   ކޮރަޕްޝަން  -ތެރެއިން ދެ ބައްދަލ ވ މަކީ އެންޓިބައްދަލ ވ ން ކިރިޔާ ބޭްއވ ނީ. 

އިންތިޚާބ  މެންބަރ ން  މިއައްޔަންމެންބަރ ން   ؛ކޮމިޝަނަށް  ބައްދަލ ވ ން.  ދެ  ބޭއްވ ނ   ޓަކައި  ނޫން  ކ ރ މަށް  އެއް 

އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނެ ޮގތަކީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ާގނޫނީ ޒިންމާ އަދާކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތެއް މަޖިލީހ ަގިއ 

ލިބިފަ ިމއަދަކ  ނެތް  ޮގތެއްަގއި  ަގބޫލ ކ އެކަށީެގންވާ  އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ެއއް.  ޮގތ ަގިއ   ،ރާ 

 މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން އިންތިޚާބ ކޮށްފައި ރައީސެްއެގ ޮގތ ަގއި...  ،އަޅ ަގނޑ މެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ެގ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް  

މިނިވަން މ އައްސަސާ ކޮމިޓީައކީ އެްއވެސް އިރެއްަގއި ކޮމިޓީަގއި ހ ރި މަސައްކަތްތައް ތޮްއޖައްސަިއެގން މަސައްކަތްނ ކޮށް 

އަޅ ަގނޑ މެން ޔައީ. އަދި މިހާތަނަށް  ދިއޮންނަ ކޮމިޓީއެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސަްއކަތްތައް ބަރާބަރަށް ކ ރަމ ން

ދ ވަހަކ  ވެސް މި މަޖިލީހ ަގއި ނ ކ ރާ ޮގތަށް މިނިވަން މ އައްސަސާތަކަށް ިވޒިޓްކޮށްެގން ވެސް އެ ތަންތަނ ެގ ހާލަތ   

އެންމެނަށް  ކޮމިޓީެގ ހ ރިހާ    ، ، އަޅ ަގނޑ މެން ކަންތަްއތައް ކ ރަމ ން ގޮއްސަ މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ބ ނ މަކީއިބަލަ

ކަމަށް ބޭއިންސާފެއް  ބާްއވަން    ވެސް  ކޮމިޓީއެއް  ގ ޅިެގން  ކަމަކާ  ވަކި  ވެސް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އެ  އަދި  ވާތީ 
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ވެސް ވިދާޅ ވީމާ  ،ނ ާވތީވެ  އެދިަވޑަިއެގންފައި  ޗެއަރެގ    ެއޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ   ނަމ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  ހ ރިހާ  ކޮމިޓީ 

 . ޖެހ ނީ. ޝ ކ ރިއްޔާންހައިސިއްޔަތ ން އެްއޗެއް ދަންނަވާލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހ ޅ މާލެ، ވިލިމާލެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ައޙްމަދ  އ ޝާމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިމާލޭ

އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!   ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާމެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޮގތެްއގައި  އިއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް  ޒާތީ    ައޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ ެގ ޒިންމާ އަދާކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާތީެވ    ،ޮގތަކ ން ދެއްކި ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ބ ނެކިޔަ އެ ކޮންމެހެނަކ ން  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްލީ.  ކޮމިޓީެގ    ޖެހޭނ އާދޭސްކ ރާކަށް  އި ކަން  މ ައއްސަސާ  މިނިވަން 

  ައޅ ަގނޑ މެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ަގާވއިދ ަގއި އެބަ  ،ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ މެންބައްދަލ ވ މެއް ބާްއވާކަށެްއ. ައޅ ަގނޑ މެން

 ބ ނޭ...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ެގ ނިޒާމީ. 

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް  

އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކޮމިޓީެގ   ،ވާނީ  ކަމަށް ވާ  އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ޒިންމާ އަދާކ ރ މަށް ދަތިތަކެއް ؛ރައީސް

 ކަމަކަށް... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށް އެދެން.  ޝ ކ ރިއްޔާ  

އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ކަމަށް  އެއީ  ނިޒާމަކީ  ހަމައެކަނި  އޮތް  ބަހ ސްކ ރ މަށް  މެންބަރަކ   އަނެއް  މެންބަރަކާއި  އެއް  އަދި 

 ވިލިމާލެ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ؛ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވަން. ވިލިނިގލީ ދާއިރާގެ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ައޙްމަދ  އ ޝާމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިމާލޭ

ބ ނަނީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މި  ަގާވއިދެްއަގއި  ޖަލްސާތައް   ،ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފަިއ އޮތް  މަޖިލީހ ެގ 

މަދ ވެެގން ދެ ބައްދަލ ވ ން ބާއްވަންވާނޭ. ކޮންމެ ހަފ ތާައކ  މަދ ވެެގން ދެ ބައްދަލ ވ ން  ބޭއްޭވއިރ ަގއި ކޮންމެ ހަފ ތާއަކ   

ސަިއޓ ެގ ތެރެއަށް ވަންނަ ކޮމިޝަނަކ ން ރމިނިވަން މ ައްއސަސާތަކ ެގ ޯއވަ  ،ބާއްވަންވާނޭ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޒިންމާއަކީ 

ވ މ ެގ ކ ރިން ވެސް ކަންކަން    ކަމެއް  ،ވާންޖެހޭނީ  އަކަށްއެކަމެްއ ބެލ މެއް ނޫން. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޒިންމާ  ކަމެއް ދިމާވީމާ

ސިވިލް  ؛ ބިލެއް  ،އެހެން ވިދާޅ ވީމަ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ސާފ ކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނ ން ؛ބެލ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީައށް

ކޮމިޝަނ ެގ ޒަމާނެ  ސަރވިސް  ކިތަންމެ  ވެސް  އޮންނަތާ  ބިލެއް  ެގނައ މ ެގ  އިޞްލާޙެއް  އެންެމ ވެއްޖެ.    އްާގނޫނަށް 

މަޖިލީހ ެގ އެ    ،ބައްދަލ ވ މެއް ވެސް ނ ބޭއްޭވ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދިގ ލައިެގން  ެއޮގތަށް  ހަމަ  މަސަްއކަތްތައް  ކޮމިޓީތަކ ެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ނޫން.  އެކަންޏެއް  ިގނަ  ކޮމިޓީ  ވަރަށް  ޮގްއސި. 

. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ ހައިސިއްޔަތ ން، ރައީސަށް  އް ރަނަގޅަށް ފަންކްޝަނެއް ނ ކ ރޭކޮމިޓީތަ

އިދެްއވަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާތީ  މަޖިލީހ ން ހިންގ މ ަގއި ލިބިދީފައިވާ ބާރ ެގ ތެރެއިން ެވސް ބައްލަވަ 

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ކަން ކޮށްދިނ މަށް ވެސް އެއެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ، ސް ޖަލްސާ ފަށަމ ން ވެސް ދެންނެވިންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  މަޖިލި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

އަދަދ  ވެސް އެތަްއ    ، ހ ރި ކަމަށް. އަދި ކޮމިޓީތައް ބައްދަލ ވާ މިންވަރ  ވެސް  މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީތަކ ަގއި ބިލ ތައް އެބަ 

އަރ ވަނީ ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  މި ފ ރ ޞަތ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ     ތަނަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރ ކ ރަން އެބަ

 ރާޖަށް. ސި ސާ މޫމެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސިރާޖ  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ 

ާގނޫނަކީ ދިވެހިރާްއޖޭަގއި ވަރަށް ދ ވަސްވެފަިއާވ   ؛ދިވެހިރާއްޖެ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ ބިލަކީ

ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅ    ،ޮގތަށް ހ ށަހެޅ މަކީ އެއީ   ާގނޫނެއް. އެ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކޮށް ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ ބިލެއް ޒަމާނާ ގ ޅޭ

 އެކީަގިއ  މި ބިލ   ފާސްވ މާ  ، ހ ރި. މިއާެއކ އެބަ    ސީލ ކޮށް ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިކަމެއް. މި ބިލ ަގިއ ވަރަށް ތަފ 

ަމއްސަލަތަކަށް   ިގނަ  ދިމާވާ ވަރަށް  ގ ޅޭ ހަމިހާރ   އަދި އެާއއެކީަގއި ޒަމާނާ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ލިބިެގންދާނެކަން    އްލ ތައް 

ޢަމަލ ކ ރާ ޤައ މ ތަކ ަގިއ  ތަހ ޒީބ   ހިމެނިފައިާވކަން    ،ޮގތ ން  ބިލ ަގއި  މި  ވެސް  ޮގތްތައް  ޢަމަލ ކ ރާ  ކ ންފ ނިތަކ ަގިއ 

ކ ންފ ނިތަްއ   އިދިވެހިރާއްޖޭގަ   ،މި ބިލަށް ފާހަަގދައްކަން ފ ރ ޞަތަށް މި އެދ ނީ  ލަ ޮގތެއްަގއިނޑ  ޖ މ ފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގ
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  ކޮށް ޞަކަން ފާހަަގކޮށްލ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި. ޚާއްއެ  ،ހިންާގއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ކަންބޮޑ ވާ ބައެއް ކަންކަން ހ ރީތީވެ

ލަތ ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ން ކ ންފ ނިތައް ހަދައިެގން ވިޔަފާރިކ ރާކަީމ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް ދައ 

ޕޮލްކޯ ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް، ސިފައިންެގ    ،ބޮޑ ވާ ކަމެއް. ސިފްކޯ ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކަން 

ހަދަ ކ ންފ ނިތައް  ނަމ ަގއި  ކ ންފ ނީެގ  ފ ލ ހ ންެގ  އަދި  އެ   ،ވަދެ  ރެައށްތެ  ެގިވޔަފާރީ  ،އިކ ންފ ނި  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ޮގތ ަގއި   މަސައްކަތް ކ ރާކަމީ ގައިމ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް. އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތެްއެގ 

  ޕިކް ވިްއކަންޖެހޭނެ ކަމަކަށެއް. ފިހާރަ ހަދައިެގން ޓޫތ ހިނާގއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ އެމް.އެން.ޑީ.ެއފ ން  

އެމް.އެން.ޑީ.އެފަކ ޓޫތ  ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ިވއްކަންޖެހޭނެ  ތަންތަނ ެގ   ން.ޕިކް  ފ ލ ހ ންނަށް  ައދި 

ކަމަކަށް ވެސް އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކ ންފ ނީގެ   އި،ކައްކަ   އި،ސައިހަދަ ކާންބޯންދޭންޖެހޭނެ 

ވަންނަވަނ ން ހ އްޓ ވަންޖެހޭ ކޮށް ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ން ވިޔަފާރި ތެރެއަށް  ޞަ ޚާއް  ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ވެެގންދާއިރ ަގއި

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ލ. އަތޮޅ ެގ ތަރައްޤީއާ ގ ޅިފައިވާ އެއަރޕޯޓ ، ކައްދޫ ެއއަރޕޯޓ . ކައްދޫ އެއަރޕޯޓ   

ން.ޑީ.އެފްެގ ދަށ ން. މިއަދާ ހަމައަށް ކައްދޫ އެއަރޕޯޓަށް ހިންަގނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފ ން ކ ންފ ންޏެއް ހަދައިެގން އެމް.އެ

ަގބޫލ ކ ރެޭވ    އަޅ ަގނޑަށް،  ތަރައްޤީެގ އެްއވެސް ކަމެއް އަިއއްސަެއއް ނެތް. އެ ކަންކަން ނ ހިނާގ މައިަގނޑ  ެއއް ސަބަބަކީ

އެނގޭ  ހިންަގން  ެއއަރޕޯޓެއް  ހިންަގންވާނީ  އެއަރޕޯޓެއް  ތަޖ ރި  ،ޤާބިލ   ،ޮގތ ަގއި  ފަރާތްތަކާ   ބާއެކަމ ެގ  ހ ރި 

އެ  ފާހަަގކ ރި  ހަވާލ ކ ރެިވެގން.  ވެސް  ކ ރިން  ައޅ ަގނޑ   ެއއަރޕޯޓ ަގއި  ކައްދޫ  ހަވާލ ކ ރެިވެގން.  ބަޔަކާ  ދަންނަ  ކަން 

ހިލަ  ،ފަދައިން ރޭެގ  ޖައްސަނީ  ެއ  ފްލައިޓ   އެބަމިއަދ   ހެދިފައި  ބާބާަގނޑ   ބޮޑެތި  ރަންވޭަގއި  ހ ރި.    ނަަގިއެގން. 

ކައްދޫ އެައރޕޯޓ  ހިންގ މަށް ހަދާފައި އެ    ،ަގއި ކަްއދޫ އެއަރޕޯޓ  އެ އޮތީ. ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭނ ރައްކާތެރި ހާލަތެއް

ކ ންފ ނިން ފަރާތްތަކ ންޞަޚާއް  ،އޮތް  ތިބި  ކ ންފ ނީަގިއ  ކައްދޫެގ    ،ކޮށް  މަސައްކަތެއް  ެއއްެވސް  މެންބަރ ން،  ބޯޑ  

ދެންނެވި  މި  ،މި ޮގތަށް ިމ ކަން ދިމާވަނީ  ޑަކަށް ނ ފެނޭ.އެއަރޕޯޓ ެގ ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ކ ރަމ ންދާ ތަނެއް އަޅ ަގނ 

ދިމާވާނެ ޮގތް މިއީ. އެމް.ެއން.ޑީ.އެފ ން ފިހާރަ ހިންަގން   ޮގތަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފ ން އެައރޕޯޓ  ހިންަގން ކ ންފ ނި ހެދީމާ

ކ ރަން    ކަންފާރިކ ރަންވާނީ އެ ކ ންފ ނިތައް ހަދައިެގން ވިޔަ ؛ވާނެ ޮގތް މި ދިމާވަނީ. ވިޔަފާރިކ ރަންވާނީ  ކ ންފ ނި ހެދީމަ

އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ ކަމަކ ނ ދޭ.    ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ޕިކް ިވއްކާ ތަނަކަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ީވމާއޮންނަ ޮގތަށް. ޓޫތ 

އަޅ ަގނޑ   މަކީ  ޔ ދިއްލ ެވެގންހަ ތެރެއިން  މި ކ ންފ ނީެގ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ވެެގންދާއިރ ަގިއ އެ ކަންކަން މީެގ ؛އެ ކަންކަން

. އްލ ވެެގންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލހަމި ކަންކަން  ،ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  ެއދެން ައދި ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް.

ންނެވި ޮގތަށް ސިފައިންެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ން ދެމި  ސް،އަތޮޅ ެގ ތަރައްޤީއާ ގ ޅިފަިއވާ އެއަރޕޯޓަށް ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކެއް ައއި

ކަން ކ ރަން އެނޭގ ރަނަގޅ  ޤާބިލ  ފަރާތްތަކާ އެކީަގއި ކައްދޫެގ ެއއަރޕޯޓ   އެ   ،ކައްދޫ ހިންާގހިންގ ން ބަދަލެްއ އައިސް 
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ން. ވަރަށް  ޔ އަށް ތަރައްޤީ އަންނާނެ ޮގތަކަށް ބައްޓަންވާނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަންެވެގންދިދޫ ތަރައްޤީކ ރެވޭނެ، ކައް

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހެންވޭރ  އ ތ ރ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މެންދ ރ ެގ ކ ރީެގ އެންމެ ފަހ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ

 އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް މ ޢިއްޒަށް. ހެންޭވރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޢިއްޒ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެންވޭރ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވީތީ ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް   ޝ ކ ރިއްޔާ 

އަދި    ،މާއްދާ އެކ ލެިވެގންވާ މި ބިލަކީ ވަރަށް މ ހިންމ   248ލެވި،  އިބާބ ެގ މައްޗަށް ބަހަ  16ލަ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ޖ މ 

  ، ލާއިރ އިލެއް ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މި ބިލ ަގއި ހ ރި މާއްދާތަކަށް ބަލަކ ރެިވފައިވާ ބިވަރަށް ރަނަގޅަށް ފަރ މާ

  4މި   ؛ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނި އަދި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކ ންފ ނި  ކ ންފ ނި،  ވަނަ މާއްދާަގއި ޕްރައިެވޓް ކ ންފ ނި، ޕަބްލިކ 3

ބާަވތ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ތެރެއިން   4. މި  އޮތް  ދިދާނެ ކަމަށް މި ބިލ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެބައްބާވަތ ެގ ކ ންފ ނި އ ފެ 

ރީކ ރ މަށް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ ތަކ ން ހަދާ ކ ންފ ނި ރަޖިސްޓަ  ،އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެވޭ އެްއ ބަދަލަކީ

ބިލ ން   މި  މަްއސަލަތަކަށް  ހ ރި  ދިމާވެފައި  ހ ރިހަމިހާރ   ހޯދައިދެވިފަިއ  ބިލ ެގ  އްލ   ިމ  މާއްދާއަށް    ވަނަ  8ކަން. 

ވީނަަމވެސްލާއިބަލަ ކަމ ަގއި  ކ ންފ ންޏެއް  ޕްރަިއވެޓް  ވީނަަމވެސް  ޕަބްލިކ   ، އިރ   ކަމ ަގއި  ކ ންފ ނީެގ    ،ކ ންފ ންޏެއް 

އޮެވއްޖެެގ  ރައ ސ ލްމާލ  ނަންމަތީަގއި  ބިދޭސީއެްއެގ  އިންވެސްޓްމެންޓް   ،ނަމަ  ހިއްސާއެއް  ފޮރިން  ކ ންފ ންޏަކީ  އެ 

ކަމ ަގ ބަޔާންކޮށްފައިވޭ.  ކ ންފ ންޏެއް  ރީ  33އި  މާއްދާަގއި  އެްއވެސް    މެނ ވީރީކޮށްެގން  ޖިސްޓަރަ-ވަނަ  ބޭރ ެގ 

ހަރަކާތްތެރިން  ކ ންފ ންޏަކ  އިންވެސްޓްމަ  ،އިތ ރ ންކަމ ެގ  ނ ވެވޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކ ންފ ންޏެއް ފޮރިން  ންޓް 

މި ބިލ ަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން    ތައްތ ެގ އ ސޫލ ރީކ ރ މަށް ޢަމަލ ކ ރަންވީ ޮގދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަ

ބިލ ެގ   މި  ފާހަަގކޮށްލަން.  ބަލަ  113އަޅ ަގނޑ   މާއްދާައށް  ިމ   113،  ލާއިރ އިވަނަ  ބަޔާންކޮށްފަިއ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

ނަންވާނެ ކަމަށް ޕްރައިެވޓް ކ ންފ ންޏެއްަގއި ހ ރިހާ ވަގ ތެްއަގއި ވެސް މަދ ެވެގން އެއް ޑައިރެކްޓަރ  ހ ން  ،އޮންނަނީ

ކ ންފ ނި އ ފެއްދ މ ެގ    ޕްރައިވެޓްވ މަށްފަހ  އަމިއްލަ ފަރ ދަކަށް ވެސް    ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮންނަނީ. މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް

ރީކ ރ މ ަގއި އެހެން  ޕްރަިއވެޓް ކ ންފ ނި ރަޖިސްޓަ  ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ޒަާމނ އްސ ރެ

އޮތްއޮތ ން ނިމ މަކަށް އައިސް އަމިއްލަ ފަރ ދަކަށް ވެސް   ؛ން ނިމ މަކަށް އައިސްމަޖ ބޫރ   ވެފަިއވާ  ހިއްސާވ މަށް  މީހަކާ

ފަސޭހަ ަމކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލ އިޔ ދިމ ެގ އ ސޫލ  ހ ޅ ިވެގންޔ ރީކޮށްެގން ކ ރިއަށް ެގންދިރަޖިސްޓަ  ކަށްޕްރައިވެޓް ކ ންފ ންޏަ
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ވަރަށް   ،ވާތީ  މިހާރ  ވެސް އެދެމ ންދާ ކަމަކަށް  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި މިއީ ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކ   ކަމެއް

ކޮންމެ ކ ންފ ންޏެއްަގއި  އި އިތ ރ ން ޕްރައިވެޓް ކ ންފ ނިތައް ފިޔަވަގެ ރަނަގޅ  ނިންމ މެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މީ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ   141ރީެއއް ހ ންނަންޖެހޭ ކަމަށް މި ބިލ ެގ  ރެޓަވެސް ހ ރިހާ ވަގ ތެްއަގއި ެވސް ސެކް

މި ޒިންމާ   ،މިއްލަ ފަރ ދެއްެގ އިތ ރ ންރީކޮށްެގން ހިންާގ ލޯފާމެއް އަދި ޮއޑިޓްފާމަކަށް ވެސް އައޮތ މ ެގ އިތ ރަށް ރަޖިސްޓަ

ެއ ކ ންފ ނީެގ އަސާސީ ަގާވއިދަކީ    ، މި ބިލ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. މިހާރ  ހެދޭ ިގނަ ކ ންފ ނިތަކަކީ  ަގއިއަދާކ ރެވިދާނެ ކަމ 

ޮގތެއްަގއި ހެދޭ ަގާވއިދެއް ނޫން. އެއީ ކ ންފ ންޏެއް ކޮންމެހެން ރަޖިސްޓަ ލާފައި އިހަދަރީކޮށްލަންޖެހޭތީވެ  މާ ހަރ ދަނާ 

ވަނަ    151މި ބިލ ެގ    ،ދަނީ. ނަމަވެސްމި    އަސާސީ ަގާވއިދެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެިވެގން  ލާއިހ ށަހަޅަ

ަގާވއިދ ަގ ހިންާގ  ކ ންފ ނީެގ  ިގންތިތަކާއި  އިމާއްދާަގިއ  ިގންތިތަ  ،ހިއްސާެގ  ނ ަވތަ  ގ އްހަ  ކ ެގއެ  ބަދަލ ކ ރާނެ  ތައް 

ވަނަ    162މި ބިލ ެގ  ބަޔާންކ ރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން.    ތްތައްބާޠިލ ކ ރާނެ އިޖ ރާ

ބަޔާންކޮށްފައި ކަނޑަެއޅި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ދ ސްތޫރ   ކ ންފ ންޏެއްެގ  ޕްރަިއވެޓް  ކ ންފ ނީެގ   ،ނަމަ  ނ ވާމާއްދާަގިއ 

އެ ަވގ ތ  ތިބި މެންބަރ ންެގ  އި  ށަހަޅާ ހާލަތ ަގއި ކ ންފ ނީަގމެންބަރެއްެގ ހިއްސާ އެހެން ކ ންފ ންޏަކަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް ހ  

، އެ މެންބަރެއްެގ ހިއްސާ ަގތ މަށް އެއްބަސްނ ާވ  އިތެރެއިން މެންބަރެއް ނ ވަތަ މެންބަރ ންތަކެއް ހިއްސާ ަގތ މަށް ހ ށަހަޅަ

ބަދަލ ނ ކ ރެވޭ ފަރާތަކަށް  މެންބަރ ންެގ ހިއްސާ އެހެން  މެނ ވީ ކ ންފ ނީެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން  ހާލަތެއްަގއި  ނެ ކަމަށް 

އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި މާއްދާއަކީ އިތ ރަށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ަގިއ ދިރާސާކ ރަންޖެހޭ މާއްދާއެްއ  

އ ޅެންޖެހިެގންވާނެ ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޕްރައިވެޓް ކ ންފ ންޏެްއެގ ހިއްސާއަކީ އެ ހިއްސާއިން ސަލާމަތްނ ވެިވެގން  

އިލީ ފަރާތަކަށް ބަދަލ ނ ކ ރެވޭނެ ހާލަތެއްަގއި  ޢާއެ ހިއްސާދާރ ެގ    ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑެއް ނ ދެކެން. އަދި އެ ހިއްސާއަކީ 

ބިލ ެގ   މި  ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަކަށް  ވެސް  ކަމަށް  އޮތް    226އޮންނަންޖެހިދާނެ  މާއްދާަގއި  ބާރާތަށް އިވަނަ 

ގަވާއިދެއްއިރ   ލާއިބަލަ ހަދާ  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ކ ންފ ންޏަކ ން    މި  އެއްވެސް ށް  އަރާ ރަޖިސްޓްނ ވަތަ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ 

ޮގތަށް  އްއެ   އެ ލިޔ ންތަކާ  ،އިނ ވަތަ އެފަދަ ލިޔ މެއް ހިމެނޭ އެއްވެސް މަޢ ލޫމާތެއް ޞައްޙަކަން ބެލ މަކާ ނ ލަ  ލިޔެކިޔ މެއް

އެ ލިޔ މެއްަގިއވާ  ޞަްއޙަނޫންކަން  ލިޔ މެއްެގ    . އަދި އެފަދައޭ ލިބިެގންވެ   ރާއަށްޢަމަލ ކ ރ މ ެގ ފ ރިހަމަ އިޚްތިޔާރ  ރަޖިސްޓް

ވާ    ޞައްޙަނޫން މަޢ ލޫމާތެއް ކަމ ގައި  ކީވާ ހާލަތ ަގއި ނ ވަތަ އެފަދަ ލިޔ މެްއަގއި ހިމެނޭ ެއއްވެސް މަޢ ލޫމާތަ  ކަމަށް

ރަޖިސްޓްރާ  ޒިންމާެއއް  ެގއްލ މެްއެގ  އެއްވެސް  ލިބޭ  ސަބަބ ން  ކަމ ެގ  އެ  ނ ވަތަ  ޒިންމާެއއް  ެއއްެވސް  ހާލަތ ަގއި 

މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.އ ފ ލަން ނ ވަތަ   ،އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި މާއްދާ އ ނިކ ރަންޖެހޭ  ނ ޖެހޭނެ ކަމަށް 

ލެވޭ ދޮރެއް އިގ ޅިލާމެހިެގން ކޮރަޕްޝަން ހިންގ މަށް ޓަކައި ހ ޅ ވަ  ،ޮގތަށް މި މާއްދާ އޮތ މަކީއިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ. މި

ކ ންފ ނިތަކ ެގ ހިްއސާދާރ ންނަށް ނޭނިގ ބޮޑެތި    ،ނޭގއިރ އެ   ކަންކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޞައްޙަނޫން ލިޔެކިޔ ން

ެގއްލ ންތައްޢާއި ކަފ ންޏަށްކ ން  ދަނ ކ ރެޭވވަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   މ ގައިވެފަިއވާނެ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.  އަޅ ަގނޑަށް 
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ޢަމަލީ  ؛ޭއެގ ެއްއވެސް ަވރަކަށް މަސައްކަތ ެގ  ،މި ސަރ ކާރ ން އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނެއް އ ފެދި  ،ޮގްއސިފެނިެގން

އ ވަ ނ ނެރެވި  ނަތީޖާެއއް  އަޅ ަގނޑ މެންއިމަސައްކަތެްއ،  އަދި  ތަން.  ދަނީލެިވެގންދިޔަ  މި  ފެނިެގން  ތަޙ ޤީޤީ   ،ނަށް 

މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލ މަށް ޓަކައި ދަތިތަކެއް ހ ރި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާލަތެއްަގއި އޮތްއިރ     ވެސް  ކަށްއިދާރާތަ

ސްޓޭޖ ަގއި ަގއި މާއްދާއެއް އޮތ މަކީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ނޫން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ކޮމިޓީ  މިފަދަ ޮގތަކަށް މި ބިލ 

ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް   .ކަން ދިރާސާކ ރަންޖެހޭ ކަމ ަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭއަދި އިތ ރަށް މި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަހ ސްަގިއ  ބިލ ެގ  ފ ރ ޞަތަށް   ،އެދިަވޑައިެގން މި  ފ ރަތަމަ 

ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ވެސް އަދި ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގން ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ވެސް އެބަ    އިެގންނަވަ އެދިަވޑަިއެގން

ޖަހާއިރ .    1ސް މެދ ކަނޑާލަނީ މެންދ ރަށް. އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި ބައްދަލ ވާނީ  ތިއްބެވި. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މަޖިލި

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 { އަށް 13:02އިން  12:00 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ  މި ފައްޓަނީ. ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ކ ރިއަށް މި `. މެންދ ރ ެގ ހ ސްަވގ ތަށްފަހ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާ  

ެއއީ ކ ންފ ނިތަކާ ބެހޭ ބިލ ެގ ބަހ ސް.    ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ ބިލ .  ،ެގންދާ ނަންބަރަކީ

 ށް.  ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނަ ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ކ ންފ ނިތަކާ ކ ންފ ންޏާއި  އާދެ!  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އަ  ،ގ ޅޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބެހޭ  ކ ންފ ނިތަކާ  ާގނޫނެއް    އ ނ ވަތަ 

ޮގތ ަގއި    ެގހެދ މަށް ޓަކައި ހ ށަހެޅިފައިވާ މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަމ ންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ ފ ރަތަމަ ކަމެއް

ޔަކ  ހިންާގ ފަރާތަކީ  އެންމެ ިގނަ ކ ންފ ނިތައް އެއް ބަ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ  ބޮޑެތި ކ ންފ ނިތައް  ،އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ 

މި އެހެންވީމާ،  ސަރ ކާރ .  ނޫނީ  ދައ ލަތް  މި  ،ޮގތަކީ  ވާ  ދިވެހި  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ސ ޕަ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ރވަނީ 

ނ ވަތަ ސާޅީސް ެއތައް ކ ންފ ންޏެއްެގ ހިންާގ    ،ސީ.އީ.ޯއއަށް. ސާޅީސް އެތައް ކ ންފ ންޏެއްެގ ވެރިޔާއަށް މި ބަދަލ ވަނީ
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ހ ރިހާ ކ ންފ ނިތަކެއް ބޮޑެތި ކ ންފ ނިތައް ؛މީހާއަކީ ރައީސ ލްހ މްހޫރިއްޔާައށް އެބަ ވޭ. އެހެންވީމާ،  އެންމެ    ،އެންމެ 

ދެން    ،ހ ރި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ސ ޕަރ ސީ.އީ.ޯއއަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވ މ ެގ އިތ ރ ން  ހެދިފައިމ ހިންމ  ދާއިރާތަކ ަގއި  

އަނެއްކާ މި ދައ ލަތ ެގ އެންމެ މ ހިންމ  މ އައްސަސާތަކ ަގއި ވެސް   ؛އެންމެ މ ހިންމ  މ އައްސަސާތަކ ަގއި   ،ޮގތަކީ  ވާ  މި

މާ، ބޮޑ  އެހެންވީ  .ޕޮލިހ ންެގ ތެރޭަގއި ކ ންފ ނި ހަދާފަ  .ސިފައިންޭގަގއި ކ ންފ ނި ހަދާފަ.  ކ ންފ ނިތައް ހަދާފަހ ންނަނީ  

ދައ ލަތް  .  މި ފެންނަނީ. ހ ސް ކ ންފ ނި. ހ ސް ވިޔަފާރި  ަގއިޮގތ    ެގރޭޓެއްމަދައ ލަތަކީ މި ދައ ލަތަކީ މާސިންާގ ކޮންްގލޮ

ނަމަވެސް، މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން  އެހެން.  ބަދަލ ވެފައޮތީ    ކަމަށް މި  ހިންގ މަކީ، ސަރ ކާރ  ހިންގ ަމކީ އެންމެ ބޮޑ  ވިޔަފާރި

ސަރ ކާރ ން ކ ންފ ނި   ،ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ  ،ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނީ  ގެ އެހެންވީމާ، އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެއް

ހަނިކ ރަން. މިނިސްޓަރަކ  ހަމަ   އެބަ ޖެހޭ  އ ފެއްދޭނެ ޮގތްތައްނޫނީ  އ ފެއްދޭނެ މިންވަރ   ،  އ ފެއްދޭނެ ޮގތް ،  އ ފެއްދ ން

ބޭނ ންވާބޭނ ން އ ފެއްދިެގން  ވީމާ  ކ ންފ ނި  ބޭނ ންވީމާހިނދެއަްގއި  ކ ންފ ންޏަކ ން  ސަރ ކާރ ެގ  އަދި  ހަމަ    ،ނ ވާނެ. 

އ ފެއްދިެގން ކ ންފ ނިތައް  ސަބްސިޑިއަރީ  ރަީއސްބޭނ ންވާހާއިރެްއަގއި  ިއްއޒަތްތެރި  މި  ؛ނ ވާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ކ ންފ ނިތަކ ން ބޮޑެތި  ސަރ ކާރ ެގ  އ ފަ  ފެންނަނީ  ކ ންފ ނިތައް  ސަބްސިޑައަރީ  އެ އްއަނެްއކާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ދަިއެގން 

ކ ރަމ ންދާއެ    ،މީހ ންނަށް ކަންތައްތައް  ނ ކ ރެވޭނެ  ޚާްއޞަ  ކަން.ކ ންފ ނިތަކ ން  ކ ންފ ނިތަކ ެގ   ވަކިން  ޮގތެްއަގއި 

ކ ންފ ނިތަކ ެގ   ؛އިލްޔާ ކޯޕަރޭޓް ވެ މި ކި   މިދެންނެވީ އެއީ   ފަންިގޭއ އަޅ ަގނޑ  ބިތ  ؛އިނޭގތޯފަންިގ ބޭނ ންކޮށްެގން  ބިތ 

އް ޚްޞެނީ ޝަވަކިން އ ފެދިފައި އޮންނަ ވަކި ާގނޫ  ދާރ ންނާސާއްހި. ކ ންފ ނިތަކަކީ އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ  އިލްކޯޕަރޭޓް ވެ

. ެއއަށް  ދާރ ންނަކީ ވަކި ެއއްޗެއްސާއްހި. އެހެންވީމާ، ކ ންފ ންޏަކީ ވަކި ެއއްޗެއް. ކ ންފ ނީަގއި ހިމެނޭ  ޏަކީއެއީ ކ ންފ ން

  މަ.އެހެންވީ  ކ ންފ ނީެގ ބިތ ފަންގިއޭއެ  ދިވެހި ބަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔަނީ  ވީމާ،  ެއހެން.  އިލްއޭ މި ކިޔަނީ ކޭޕަރޭޓް ވެ 

ތިބޭ ބިތ ފަންިގ  ކ ންފ ނީަގއި  ކ ންފ ނީެގ  އެހެންވީމާ،  ނެީގމަ.  ބިތ ފަންިގ  ކ ންފ ނީެގ  އެނޭގނީ  ކޮންބަެއއްކަން  ނީ 

ތ ަގއި މާލިއްޔަތ ެގ ާގނޫނ  ޙަޤީޤަ  ،ކ ރާ ކަމަކީ  ދައ ލަތ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން މި،  ބޭނ ންކޮށްެގން ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން

ބޭނ ންާވ    ،ތައް ދިނ މާއިބަޔަކަށް ޕްރޮޖެކްޓ   ވާކަނޑ ވާލަނީ. އެ މީހ ން ބޭނ ންޖަހަނީ. މާލިއްޔަތ ެގ ާގނޫނ ެގ ބާރ   އިއޮޅަ

  ކ ން ފަރާތަ  ބޭނ ން،  ަގންނައިރ   ހިއެއްޗެ  އެ ކ ންފ ންޏަށްސަރ ކާރ  ނ ވަތަ    ،އް ކ ރ ވ މާއި ބަޔަކ  ލައްވާ މަސަްއކަތްތަ

ަގތ މާއި ޖަރީމާއެއް    ތަކެތި  ހ ރިހާ  ބޭނ ންކޮށްެގން.  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މި  ބިތ ފަންިގ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ެއއްކަލަ  ހިންަގނީ  މި 

މެއް. އަދި ހަމަ ެއއާއެކ ަގއި ސިޔާސީ ވަޒީފާތައް އ ފެއްދ މަށް  އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓާލަންޖެހޭ ކަ

ޮގތ ން    ،ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއިދޭން  ސިޔާސީ  ޓަކައި  ދިނ މަށް  ވަޒީފާތައް  ކ ންފ ނިތަްއ    ބޭނ ންވާ  ސަރ ކާރ ެގ 

ސް ރައީސަކަށް ަވޑަިއަގންނަާވ  އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ޮގތ ަގއި އެމެރިކާަގއި ވެ ؛ބޭނ ންކ ރެވެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ަގއި އޮބާމާ ހ ވާކ ރެްއވިއިރ ަގއި އޮބާމާއަށް އެ ސަރ ކާރ ަގއި އޮބާމާެގ ބާރ ަގއި   2009ވެސް    ހަމަގައިމ   ށް،ބޭފ ޅަކަ

. މި ކިޔަނީ އެއް ހާސްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އެޕޮއިންޓްކ ރެވޭ މަޤާމ ތަކ ެގ އަދަދ  ާގތްަގނޑަކަށް މި އޮންނަނީ    އެއީ
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މި ކިޔަނީ ދ ނިޔޭެގ ެއންމެ ބޮޑ  ޤައ މ ެގ ވާހަކަ މި ކިޔަނީ. ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ .  އެއްއަނަށްވ ރެ ބޮޑ  އަބާދީމިލި  400

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    މަޤާމ . އެހެންނަމަވެސް،އް ހާސް  އެކޮށްލަން މި ލިބެނީ  ބާރ ެގ ދަށ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އަްއޔަން

ކ ރ މ ެގ އެ ފ ރ ޞަތ  އެބަ  މަޤާމ  އައްޔަން ިގނަ  އަށްވ ރެ    900ތްަގނޑަކަށް  ާގވެސް  ގ ތ   ވަ   މި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

ވާނެ މިންވަރ  ަވޒަންކޮށްލަްއވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެރިކަެމްއ  އެހެންވީމާ، މި ސިޔާސީ ަގިއ.  އޮތް ކ ޑަކ ޑަ ޤައ މ    ލިބޭ މި

މިފ ށަށް  ކ ންފ ނިތައް އެފ ށް  ،މިފ ށަށް އިނޭގތޯއެފ ށް  މީހ ންހިނދ ަގއި ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ތިބޭ  ދާ،  ބަދަލ ވެެގންދާއިރ ަގއި 

ފ ނިތައް  ންޮގތ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ކ   ެގއް ޓޫލެޕޮލިޓިކަލް    ، ސިޔާސީ ބޭނ މަށް ޓަކައި،  ދަނީ. އެހެންވީމާ  ޖެހިެގން މި

   އެބަ. ކ ރޭ  އްޚިލާފ  ކަންތައްތަ  ކ ންފ ނިތަކ ން އާދަޔާސަރ ކާރ ެގ    ،ދަނީމި    ެވެގން  ނަތީޖާއަކަށް  .ދަނީބޭނ ންކ ރެވެމ ން

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭދައ ލަތް ޮގތަށް ވެސް އެބަ އޮޕަރޭޓްކ ރޭފަހަރަށް    ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން ބައެއް  . .

ވަޑަިއަގންނަވާތޯ   އެނގި ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އޮފް މޯލްޑިވްސް.  ބޭންކ   ،އަޅ ަގނޑ  މިސާލެއްެގ ޮގތ ން ދަންނަވައިލާނަން

ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،    ނަާގކަން. ބަެއއް މީހ ންނަށް މިއީ މަޖާ ކަމަކަށް  ޓެކްސްއިން  އޮފް މޯލްޑިވްސް  ބޭންކ 

އޮފް   ބޭންކ   ްއަގއި ހ ންނަ ހ ރިހާ ސިފަތަކެއް ހަމަވާ ޗާޖެއްޓެކްސެ   .މިއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ޓެކްސް ނަާގ ވާހަކަެއއް

އަޅ ަގނޑަށް   ކ ންކޮންމެ ކާޑަކ ން ކ ރާ ކޮންމެ ޓްރާންސެކްޝަނަ،  އިން އެބަ ނަާގ. ކޮންމެ ކާޑަކ ން އިނޭގތޯމޯލްޑިވްސް

ފީެއކޭ ކިޔަސް   ،އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން. ޗާޖެކޭ ކިޔަސް ޖެއް އެބަ ނަާގ ބޭންކ ތ ަގއި ދެ ޕަސަންޓ ެގ ޗާމަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ޮގ

  ،ވާ ކ ންފ ންޏަކ ންސްބަތްއް މި ނެެގނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ދައ ލަތް ނިބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހަމަ ޓެކްސެ ަގމިއީ އަޅ ަގނޑ   

ދައްކާ    ،ނ ވާނެ. ހަދާ ކޮންމެ ޕޭމެންޓަކ ންނަަގން ައޅ ަގނޑ މެން ޖާަގދީފައި ޮއވެެގންކ ންފ ންޏަކ ން ޓެކްސް  ެގދައ ލަތ 

މިއީ    ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ؛ރާތީވެ ނަާގ އ ސޫލ  ކާޑ  ބޭނ ންކ   ،ބީ.ެއމް.އެލްއަށް ނަާގ އ ސޫލ   2ކޮންމެ ޕޭމެންޓެއްެގ %

 ތ ން،ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބާރ  ދައ ލަ،  އަޅ ަގނޑ މެން ނިމ މަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ކ ންފ ނިތައް ދައ ލަތަކަށް ބަދަލ ވެެގން

ން ނަމެއް ކިޔާފައި  ބޭނ  މާބޭނ ންވީ ،ކޮށްެގންޖ ބޭނ ން އެްއޗެއް ޗާ މާހަމަ ބޭނ ންވީ ،މަސައްކަތްކ ރާ ޮގތަށް ސަރ ކާރ ން

ޖެހޭ. ިމއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެބަ    ެގންނަން  މިކަން ނިމ މަކަށް  ؛ނެގ މ ެގ އ ސޫލ  ރައްޔިތ ންެގ އަތ ން ފައިސާ

އަޅ ަގނޑ މެން  ،ވެސް ެއޑްލަތ  ހާކޮވިޑ ެގ    އަދި  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ކަމެއްަގއި  ައޅ ަގނޑ މެން   .ރެސްކ ރަންޖެހޭ 

މ ޅި  އެޓެން ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް  މި   އެހެން  ދ ނިޔޭެގ  ޑްވާންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ހ ރިހާ 

ތަން. އެހެންނަމަވެސް،   ތްތައް މަދ ކ ރ މަށް ހިތްވަރ ދޭމަލާނ ވަތަ ކޭޝްއިން ކ ރާ މ ޢާ  ފެންނަނީ ކާޑ ެގ މ އާމަލާތްކ ރ މަށް

ނ ވަތަ  ޖެްއ އެބަ ބީ.އެމް.އެލްއަށް  ެގ ޗ2ާ. ކާޑ ން މ ޢަމަލާތެއް ކޮށްފިއްޔާ % ްއކޮޅ އޮތީ މ ޅިން އަނެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ ން މިހާރަށް އަޅ ަގނޑ މެން   ؛އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ެއބަ ނަާގ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ބޭންކ 

  .ނ ވާނެޖެްއ ނަަގިއެގން. ައޅ ަގނޑ މެން ެއއްެވސް ޗާނ ވާނެނެްއ  ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ. ިމޮގތަށް މިކަން ކ ރެިވެގން

ޕޭމެންޓް ނެިގެގނެއް  އީއެ ބޭނ ންކ ރާތީއޭ ކިޔާފައި އެޮގތަށް އެ  ޕޭމެންޓް ނ ވަތަ ކާޑ     ގެ ނ ވާނެ. އަނެއް ކަމެއްކާޑ ެގ 
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ބޭނ ންވަނީ ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅ ަގނޑ   ކ ންފ ނިތަކ   ،ޮގތ ަގއި  ލައިބިލިޓީ  ލިމިޓެޑް  މަފްހޫމ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ެގ 

އޮޅ ވާލެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކިޔަނީ  ވިފަިއވާކަން.ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މި  މިންވަރ    ،އަޅ ަގނޑ   ޒިންމާވާންޖެހޭ  ދަރަންޏަށް 

އަދި ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ކޯޓ ތަކ ން ޢަމަލ ކ ރެވޭ  ނާއި  ލަތ ެގ އިދާރާތަކ ންގ ޅޭ ޮގތ ން ދައ   ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކ ންފ ނިތަކާ

ލައިބިލިޓީ  . ؛ޮގތް ލިމިޓެޑް  މި  ފަނޑިޔާރ ންނަކީ  މަސައްކަތްކ ރަްއވާ  ކޯޓ ަގއި  ފަހަރެއްަގއި  ެވދާނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ކޮންސެޕްޓް ނޫނިއްޔާ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ކ ންފ ންޏެްއ އ ފެދ ނީމާ އޭެގ މާނައަކީ ނ ަވތަ އޭެގ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަން  

އެކަން  ނ ވަތަ މިހާތަނާ ޖެހެންދެން މި ރާއްޖޭަގއި ހ ރި ކޯޓ ތަކ ން ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތ ން    ،ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑައިނ ަގންނަވާތީ

، ވެސް ވެދާނެ. ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކ ންފ ންޏެްއަގިއ އެ މީހަކ  ޒިންމާވާންޖެހޭނީކަމަށް    ވާ

ްއ  އެއްބަސްވީ ކެޕިޓަލެ  އޭނަ އެ ކ ންފ ންޏަކަށް ެގންނަން  ،ލީ  އޭނަ އެ ކ ންފ ންޏަކަށް ނީ  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ޒިންމާވާންޖެހޭ

އޭނަ   ،އިފަޕޯޓ  ހިފަހައްޓާކ ންފ ނިން ދަރަނިވެރިއެކޭ ކިޔާފައި އޭނަެގ ޕާސް  .ހަމައަށް  ނ ވަތަ ރައ ސ ލްމާލެްއެގ މިންވަރާ

ކ ންފ ންޏެއް ހަދަނީ ވަކި ކަމަކ .   ؛އ ޅ މ ެގ އ ސޫލެއް ނޯންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އިެގން ލާފައި ހިފަހައްޓަ  ޖަލަށް

އް އ ފެއްދ މަށް ޓަކަިއ ހަދާ ޞެ ވަކިން އޮންނަ ވަކި ާގނޫނީ ޝަޚ   ހަދާ މީހ ންނާ  އެ ކ ންފ ނި  ،ކ ންފ ންޏެއް މި ހަދަނީ

ޝެއަރހޯލްޑަރ ން ހިމެނޭ  ކ ންފ ނީަގއި  އެ  ކ ންފ ންޏަކީ  އެހެންވީމާ،  ކ ންފ ންޏަކީ.    އި ދާރ ންނާސާއްހި  ،ނާއިއެްއޗެއް 

ހަދާަވކިން    ،ކިންވަ ާގނޫނީ ޝަޚ   ިވޔަފާރިކ ރަން  ކ ންފ ނި ދަޞަ ވަކި  ހިނދ ،  އެ  ރައިކަށްވީ  ފަހަރަކ   ކޮންމެ  ިވކޭ 

މިހާހިސާބަށް  ،  އެ މީހ ން ޖަލަށްލައި  ،އެ މީހ ންނަށް ނ ފ ރޭނެ ޮގތް ހަދައި  ،އޮބަހައްޓައި   ، ޝެއަރހޯލްޑަރ ން ހިފަހައްޓައި

ެވސް މި ދިޔައީ. ީމެގ މާނައަކީ އެްއޮގތަކަށްވެސް އަޅ ަގނޑ     ެގ ބޭނ ންދިޔައީމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ކ ފ ންނި އ ފެއްދ މ 

ބިތ ފަންިގ   ތާއީދ ކ ރަނީކީ ކ ންފ ނީެގ  އެ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   ކޮންމެހެން  ނޫން 

އެ ވާހަކަެއއް ނޫން   ،ްއ ނޫންބޭނ ންކޮށްެގން ހިތ ހ ރިހާ ޖަރީމާއެއް ހިންަގން އަޅ ަގނޑ  ތާއިދ ކ ރަނީކީ ނޫން. އެހެންނެ

މި ލިިމޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކޮންސެޕްޓް    ،ޮގތަކީ  ވާ  އޮތް އ ސޫލ ެގ ތެރެއިން މި  މި ދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  މި

ތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ ައނެއް ކަމެއް ޮގ  .ވަނީމި  ނ ވަތަ އެ މަފްހޫމ  ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅޭ ޮގތަށް  

ރ ފިޔާ ދެ ހާސް  ޮގތ ަގިއ މި ނަާގ    ެގފީ  އަހަރީ ؛ކޮންމެ ކ ންފ ނިތަކ ން މި ނެނޭގ ފީ  ޖޭަގއި  ޒަމާނ ްއސ ރެ ދިވެހިރާއް

؛ ލާނެ މީހަކ  އޮތީކީ ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިއެބަ ނަާގ. ކ ންފ ންޏަކ ން މަސައްކަތެއް ކ ރިޔަސް ނ ކ ރިޔަސް އަޅަ 

ިއކޮނޮމިކް    .ދައްކާލާއަހަރީ ފީ ދައްކާލަކޮންމެ އަހަރަކ  ވެސް  އޮވެދާނެ  ކ ން  ވަންދެން ކ ންފ ންޏަ  އަހަރ   ދިހަ  މިސާލަކަށް

ެވސް އަންނާނެ.  ޖ   އަންނަ ޮގތަކަށް މެސެ  އަހަރީ ފީ ނ ދައްކައިފިއްޔާ ހ ރި. ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން  މިނިސްޓްރިއެއް އެބަ

އެކ ަގއި  ޔާ  މަނާރިޖޫ  އްކާ ފަހ ން ދައްކާ ކަމަށް ވަންޏާ. އަނެއޭވެޓްއަހަރީ ފީ އެބަ ފޯލް  އޭ. އަހަރީ ފީ އެބަ ދައްކަންޖެހެ

އަހަރ  ދިހަ  އެކަމަކ ،  ދައްކާލަ  ދައްކަންޖެހެނީ.  ފީ  އަހަރީ  ކ ންފ ންޏަކ ން  އިކޮނޮމިކް ވަންދެން  އޮތީމާ  ދައްކާލަ 

  ނީ ކީއްެވެގންނ ކ ރަިއންވެސްޓ ؟ ހެްއޔޭ  ކަލޭމެން މަސައްކަތެއް ނ ކ ރަނީ ކީްއވެެގން  !ބަލަ  ،މިނިސްޓްރީއަކ ން ނާހައޭ
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ޒީރޯ ޒީރޯ ޖަހާފަިއ    ަގއި މި ހ ންނަނީމީރާއަށް ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި ހިސާބ ތަކ   ؟ހެއްޔޭ  ނ ކ ރަނީ ކީްއވެެގންވިޔަފާރި ؟ހެއްޔޭ

 ނެތީ،  ހެއްޔޭ  ވެސް ހަމަ ނ ލިބެނީ  ކަލޭމެންނަށް ލޯނެއް؟ ޙޭހ ށަހަޅާފައި މި ހ ންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކަލޭމެންނަށް ކިހިނެއް 

ެއްއޮގތަކަށްވެސް ވަކި ބޭފ ޅެްއެގ   ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ޅޭނޫން އަހާލާކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަކ ން  މިހެ ؟ހެއްޔޭ

މިހާހިސާބަށް މިހާރ ެގ މިނިސްޓަރ ެގ ވާހަކަެއއް ނޫން އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ    ،މިއަދާ ހިސާބަށް  ވާހަކަެއއް ނޫން. މިއީ

އައި ޮގތް މިއީ. ހ ރިހާ ސަރ ކާރެއްަގއި ެވސް މިކަން ހިނީގ   އި ކަން ހިނަގމ ންއެްއޮގތަކަށްވެސް. މިހާތަނަށް މި ރާއްޖޭަގ

  އޮންނަޓްކ ރަން  ކްހަމައެކަނި ކ ންފ ނިތަކ ން އަހަރީ ފީ ކަލެމި އޮންނަނީ    އިކޮނިިމކް މިނިސްޓްރީ،  މިހެން. ސަރ ކާރ ން

ންޏެއް އ ފެއްދ މަށްފަހ  އެ ކ ންފ ނިން ކ ރާ  މިއެއްނޫން މިކަން ހިނަގންޖެހޭ ޮގތަކީ. ކ ންފ .  އިނޭގތޯ  ކަށްމިނިސްޓްރީއަ

، ކޮންމެ އެހެންވީމާއެހެނިހެން ޓެކްސް ދައްކާނެ.    ޓެކްސް ދައްކާނެ.  ެގ.ޓީ ދަްއކާނެ. ވިޔަފާރީެގ ފައިދާވިޔަފާރިން ޖީ.ެއސް

ތެރި ރައީސް.  ކަށް ިއއްޒަތްން. ެއވެސް އޭރ ން އެ ބަ ދަލ ވަނީ ޓެކްސަވެއަހަރަކ  މި ނަާގ އަހަރީ ފީ ެއބަ ޖެހޭ ކަނޑާލެ

ދާފައި އޮންނާތީޭއ  މިހާރ  ކ ންފ ނިތަކ ން ވިޔަފާރިތައް ކ ރިޔަސް ނ ކ ރިޔަސް ކ ންފ ންޏެއް ހަ ؛އް ނަަގން އެހެންވީމާ، ޓެކްސެ 

ކޮން ޚިދ މަތެއް ސަރ ކާރ ން  ؟އަހަރީ ފީ ނަަގނީ  ތީތޯއަހަރީ ފީއަކީ ކޮންކަމެއް ކ ރާ ؛އަހަރީ ފީ  ނެގ ން.ކިޔާފައި ޓެކްސް

ފީ  ދޭތީތޯ   ޖެހެނީ.    ށްކާރަސަރ އަހަރީ  މި  ދައްކަން  ކ ންފ ންޏަކ ން  އެ  ނ ކ ރިޔަސް  މަސައްކަތެއް  އަހަހަރަކ   ކޮންމެ 

އަޅ ަގނޑ   މި   ؛އެހެންވީމާ، މިއީ ބަދަލ ވާންޖެހޭ ކަންތައް. މިއީ ބަދަކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ 

އަދި    ،ބޫލ ކ ރަނީަގ ވެސް  މަރ ޙަލާަގއި  މިހިރަ  ގ ޅޭ  ޏާކ ންފ ންކޮމިޓީެގ  ދިރާސާކ ރެިވެގން  އިތ ރަށް  މިހިރަ  ޮގތ ން 

ާގނޫނަކަށް ވެެގންދާނެ    ،ލެވިެގން މިއީ ރަނަގޅ  ބިލަކަށް މި ބިލ  ބަދަލ ވެެގންއިކަންތައްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަލަ

 އްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ކަމަށް. ދެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެމންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ބޭފ ޅަކ    ނީއިލަބަލަމި  އަޅ ަގނޑ     ށްފަހ ()ވަގ ތ ކޮޅަކަޝ ކ ރިއްޔާ  އިތ ރ   ބިލަށް  މި 

 ދަްއކަން ބޭނ ންފ ޅ ވޭތޯ. މިހާރ  އެދިވަޑައިެގންފަިއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކ ރެ އެއްވެސް މެންބަރަކ  މި ފ ޅ ވާހަކަ

ތެރެ ބޭފ ޅ ންެގ  ތިއްބެިވ  ނެތް.  ަވޑަިއެގން  މާލަމ ަގިއ  ވާހަކަފ ޅ ވަގ ތ   ބިލަށް  މި  ބޭފ ޅަކ   ެއްއވެސް  ދައްކަވަން އިން 

ައރ ވަނީއާދެ!    ށްފަހ ()ވަގ ތ ކޮޅަކަލަނީ.  އިބަލަމި  ބޭނ ންފ ޅ ވޭތޯ   މި  ފ ރ ޞަތ   ދާއިރާެގ    ،އަޅ ަގނޑ   މަޑ އްވަރީ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް 
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މި ފ ރ ޞަތ   ފަހަރަކަށް    ދެަވނަ ؛ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބިލ ެގ ވާހަކަ   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރ 

ހޯދާލީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ  ބިލ ެގ ކަންކަމާ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާތީ. ކ ރިން  ،މި  ެވސް    ހަމަ މި 

ހަމަ އިތ ރ     ، ހިމެނޭ މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީސަފ ހާ  201  ،ރި ފަދައިންއަޅ ަގނޑ  އިޝާރާތްކ 

ރާއްޖޭެގ ކ ންފ ނިތަްއ ހިންގ މަށް އިތ ރ  ޮގންޖެހ ންތައް ކ ރިމަތިވެެގންދާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި    ،އޮޅ ންބޮޅ ންތަްއ ިގނަވެ

ދައްކާއިރ  ؛ރައީސް ބިލ ެގ ވާހަކަ  އަ  ،މި  ގ ޅިެގން  ބިލާ  ާގނޫނަކަށް  ؛އ ފެދޭ ސ ވާލެއް ހަމަ    ށްޅ ަގނޑަމި  ބިލ   މި 

ޮގތެްއަގއި ސަރ ކާރ ެގ    ޚާއްޞަ  ،މ ެގ ސަބަބ ން ކ ންފ ނިތަކަށް ސަރ ކާރ ެގ މިހާރ  މި އޮންނަ ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ ންޔ ވެެގންދި

 ސ ވާލ  އަޅ ަގނޑ   މި ؟ވ ން ކިހާވަރަކަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަދ ކ ރެވިެގންދާނެތޯކ ންފ ނިތަކަށް މި އޮންނަ ނ ފޫޒ  ފޯރ 

މައްސަލައެއް  ސީރިއަސް  ވަރަށް  މިއީ  ކ ރަންޖެހޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނަަގނީ  ެގހިތ ން  ައޅ ަގނޑ    ، ޮގތ ަގއި 

ސް ނަޝީދ  އެ މަނިކ ފާނ  ކަނޑާލަން ވެސް ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ރައީ   ،ސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފަދައިން 

މި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ނ ފޫޒ    ، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެދިޔައީމަ   ެވރިން ވާހަކަދައްކާ ހިސާބަށް  ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކ ންފ ނީެގ

އެ ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން    ،ބަދަލ ވެ  ޙ ކަންކަމ ެގ މ ޅި މަސްރަ  ،ޮގސްނ ވަތަ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ަމއްޗަށް ސަރ ކާރ  ބަރޯސާވަމ ން 

ބަދަލ ވެ ޮގތަށްތޯ ކަންކަން  މިވަރަށް  ؛ދަނީ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ެގން މި ނ ފޫޒ  ކިހާވަރަކަށް ވަންނާނެ 

ަވންނަ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ކ ންފ ނިތައް ކޮންމެ ޮގތަކަށް ހިންާގނެ ކިތަންމެ ފ ރިހަމަ ާގނޫނެއް   ނ ފޫޒ  ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ންނާނޭއެކަން ކ ރެވޭނެ ހަމަ އެްއވެސް ޮގތެއް ނޯ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ  ކަމ ަގއި ވިޔަސް  ެގނައި

ވަޒީފާ އ ފެއްދި    58ވެސް    ހަމައެކަނި އެންމެ ރަށަކަށް  މަވީކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިންތިޚާބ  ކައިރި   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ކ ރެވޭ ކަމަދިނ މަކީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތ ންނަށް ވަޒީފާ ތެރެއިން  ކަެމއް.    ށްނިޒާެމއްެގ  ވެއްޖެއްޔާ ރަނަގޅ  

އެ ކ ންފ ންޏެއް    ،ވެއްޖެއްޔާކަމަށް    ހެންނަމަވެސް، އިންތިޚާބަކާ ގ ޅ ވަިއެގން ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ މަށް ޓަކައި އެކަން ކ ރާއެ

އަދި އާޚިރ ަގއި އެ    ،ޭއެގ ސަބަބ ން ބޮޑެތި ެގއްލ ންތައް ކ ރިމަތިވެ  ،ވެރޫޓ ބަނގ ހަމަ  ެވސް    އެ ކ ންފ ންޏެއް ؛ވެސް

ތެރި  ތްިއއްޒަ  ވަރ ެގ ކަމެއްތެރޭަގިއ މަޅިއެްއެގ ތެރޭަގިއ ފެއްތިެގންދާނެވެސް އޭެގ  ބޭފ ޅަކ ކ ންފ ންޏެއް ހިންަގން ހ ންނަާވ  

މި ސަރ ކާރަކ ންނެއް ކ ންފ ންނިތައް   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނގޭ  ؛ދަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ރައީސް ކ ރެިވެގން މި

މިއަދ  ައއިލެންޑ    ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން  ނެ.ވޭއިމެއް ނ ކ ރެގާ އެންމެ ރަނަގޅަށް ހިންޭގނެ ނިޒާމެއް ެވސް  

ެއންމެ ބާރ  ދ ވެލީަގއި ބޮޑެތި  ؟. މިއީ ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަމ ަގއި ކިހިނެއްތޯއޭިވއޭޝަން އޮތި އެްއކޮށް ބަންްގރޫޓ ވެފަ

މި  ކ ރިއެރ ންތައް ބަނގ ރޫޓ ވެފަ.  އޮތީ  މި  މިއަދ   ކ ންފ ންޏެއް.  އަިއ  ނ ފޫޒ    އީހޯދަމ ން  މިކަހަލަ  ކ ންފ ނިތަކަށް 

ޮގތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނ  ެގންނައިރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ    ވާ  ން ފެށީމާސަރ ކާރ ން ފޯރ ވަ

ސަރ ކާރ ން ނ ފޫޒ  ފޯރ ވައިެގން ކ ންފ ނިތައް ބަނގ ރޫޓ ނ ކ ރާނެކަމ ެގ.   ،އޭ ެއކަހަލަ ބާބެއް އިތ ރ ނ ކ ރީވަކީްއވެެގންބާ 

ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން    ،މި އޮތީފަރ މާކޮށްފައި  އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ބިލ  މިހާރ  ވެސް  
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މިކަން   ؛ށް ތަރ ތީބ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަ ފޯރ ޭވނެ ޮގތަސަރ ކާރ ން ކ ންފ ނިތަކަށް ބޭނ ންވާ ވަރަށް ނ ފޫޒ 

އެ ފ ރ ޞަތ    ،ކ ން ވެސް ރަނަގޅ  ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަކަށެއް. އެހެންވެ ޔަަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ މި  ކާމިޮގތަށް ކ ރީމަ

ދާ ޮގތ ން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް މިއަދ  ސަރ ކާރ ެގ ކަންކަން ހިނަގމ ން  ،އަޅ ަގނޑ  މި ހޯދާލީ. އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ

  ކަމ ަގއި ޮގތަކަށް މިކަން ކ ރ ން އެއީ މ ހިންމ  ކަެމއް    ނިމިެގންދާއިރ  އާޚިރ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް ެގއްލ ން ލިބެނީ. ެއނޫން

 ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  . އިބްރާހީމް ރަޝީދ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 . ނ ކ ތާއެއް ދަންނަވާލަންކ ންފ ންޏާ ބެހޭ ބިލ ގައި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ިއތ ރ   މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

  ، ދެްއކެނީ. އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ މި ވާހަކައަޅ ަގނޑަށް  ވަނަ ފަހަރަށް ކަންނޭނެގ ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ    4މިހާރ  މިއީ  

ތެރޭަގިއ   ބާަވތްތަކ ެގ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ހިމެނޭ ސަރ ކާރ   ސަރ ކާރ     ެގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ،އެބަ  އ ފައްދާ  ަގރާރަކ ން 

ތަކަށް ޮގ  ާގނޫނ ަގއި ވަކި ؛ސަރ ކާރ ން ދަރަންޏަށް ޒިންމާވ ން  -3ާގނޫނަކ ން އ ފައްދާ ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނި.    -2  ކ ންފ ނި.

ކ ރީެގ ދަންފަޅީަގިއ   ؛އ ސޫލ ން ހިންގ ން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ގެ ނ ާވ ހާލަތްތަކ ަގއި ޕްރަިއވެޓް ކ ންފ ނިތަކަނޑައަޅާފައި

ކ ންފ ނިތައް އޮތް އަދަދ  ނޭނޭގނޭ.    ެގދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މިހާރ  ސަރ ކާރ    ،ފާހަަގކ ރެްއވިވެސް ވާހަކަދަްއކަމ ން މެންބަރަކ   

ސަރ ކާރަކަށް ނޭނޭގނެކަން މި ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ހިއްސާވާ ކިތަްއ    ،ށް އެނގޭ ހަމަ ޔަީގނާ ކަށަވަރަ  ށްއަދި އަޅ ަގނޑަ

  ބޭންކ  ؛ނ ވަތަ ހިއްސާ ހ ރި މިންވަރ  ވެސް. ިމހާރ  ވެސް ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާ އޮތް ކ ންފ ނިތައް   ،ކ ންފ ނި އޮތްކަން

ރަށެއް ވެސް ވިއް   އޮފް ސިލޯންއިން ދާދި  ފ ކ ރައްވާ! ބޭންކ މާ  އިންއޮފް މޯލްޑިވްސް  ެއއީ ސަރ ކާރ     .ކާލައިފިފަހ ން 

  . ސަރ ކާރ  ހިްއސާވޭ  ލައިފި.ައދި ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި އޮތް ތަނެއް ވެސް ވިްއކާ  .ހިއްސާއެއް އޮތް ؛ހިއްސާވާ 

އޮތް ހިއްސާ  އިޖ ރާ  ކ އެކަމަ އޭަގއި.    ރައްޔިތ ންެގ  އޮންނަ  އެ  އެްއވެސް  ވިްއކާލިއިރ ަގއި  އެ އެ  ާގނޫނީ  ތަކ ން 

ކޮށް ިވއްކާލީ. މިއީ ރައްޔިތ ންެގ ހިއްސާވާ ކ ންފ ނި. މިހާރ  މީަގއި މި ން އިޢ ލާންއް ނ ހިންާގ. ހަމަ ބޭންކ މ ޢާމަލާތްތަކެ

ނ ާވ ހާލަތ ަގއި ޕްރައިވެޓް ކ ންފ ނި ހިންގ ން. ސަރ ކާރ  އޮފީސް ތެރޭަގިއ  ށް ކަނޑަައޅާފައިކަޮގތަ ާގނޫނ ަގއި ަވކި ،އޮތީ

 މިނިސްޓްރީ ތެރޭަގއި ވެސް އެބަ ހިންާގ ކ ންފ ނި ހަދައިެގން. ކޮން ބައެއްތޯ  ވެސް ހިންަގނީ ކ ންފ ނިތައް. އިކޮނޮމިކް

ހިންާގއިރ ަގއި ރެިގޔ ލޭޓ ކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކ  ވެސް ތިބެންޖެހޭނެ.   އިެގންމިހާރ  ކ ންފ ންޏެއް ހަދަ؟ ރެިގޔ ލޭޓ ކ ރަނީ

؟ ކ ރަނީ  ކޮން ބައެއްތޯ އެކަން  .ކ ރަމ ން  ންކ ރާ ބަޔަކ  އަދި ކ ންފ ނި ވެސް ހިންަގނީ. ކ ންފ ނި ހިންަގމ ން އެކަ  އެކަން
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މެޗ ކ ޅެމ ންދާިއރ  ރެފްރީ ވެސް ކ ޅެނީ. ދެ ފަރާތ ެގ ދެ ލައިންސްމަނ ން   ،މަތީަގއި ހ ންނަ ރެފްރީމިސާލަކަށް ދަނޑ 

  ، ދޭފ ރަތަމަ ސްކޫލ ތަކ ަގއި ނ ވަތަ ކ ޑައިރ އްސ ރެ ދަސްކޮށް  ، ކ ޅޭއިރ ަގިއ ެވސް ޮއވޭވެސް ކ ޅެނީ. މިހާރ  ކ ޅިވަރ  

. ވާދަވެރި އިންތިޚާބެއް ނ ވަތަ ވާދަވެރި އިޖ ތިމާޢީ ކަންތައްތައް ނ ވަތަ ސޮސައިޓީަގއި ދިރިއ ޅޭނެ ޮގތްތަކެއް ދަސްކޮށްދޭ

ލައިންސްމަނ ން   ،ޕަޔަރެއް ހ ރޭ ދެއްތޯ. ރެފްރީއެއްމްޕަޔަރެއް ހ ރޭ. އަމްކަންކަން ހިންާގއިރ ަގއި ވެސް ޖަޖެއް ހ ރޭ. އަ

، ނޫން. އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޮގތަށް  ކ ޅިވަރ  އެހެނެއްންމަން. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ޅޭތިބޭނެ. އެއީ އެކަމެއް ނި

މި ޕާޓީެގ ތެރޭަގއި މިހާރ  މި ހިނާގ   .ޑިމޮކްރަސީ ެގނައި ޕާޓީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީއަކީ ދިެވހިރާއްޖެއަށް ޒަމާނ ަގއި

ކ ރަން ތްޖަޙާޟާޤަވަޒީރަށް ވަޅ ޖަހައިދޭން ދިދަޖަހަން. ވަޒީރ   ސް  ތެރޭަގއި ވެސް ފަނޑިޔާރ  އެ ހ ންނަނީ ޮގ  ެގއިންތިޚާބ 

ސަރ ކާރ   ،ހާލަތަށް ޮގއްސި. ސަރ ކާރ  އޮފީސްތައް ވެސް މި  .އިސްތިއ ނާފ  ފަނޑިޔާރ  ގެ ވަޅ ޖަހައިދޭން އިންނަނީ ޕާޓީ

ންނަނީ ވަޒީރ ެގ މޭޒ މަތީގައި.  ކޮޓަރިކޮޅ ަގއި. ނަންބޯޑ  ވެސް އިެގ  ަވޒީރ ނީ  ަގންހިދައ ލަތ ެގ ކ ންފ ނިތައް ވެސް   ؛ކ ންފ ނި

؟ ވާ މިންވަރ  ލިބޭނީގ  އްހަ  ެގއެ މީހ ންރައްޔިތ ންނަށް  މިހާލަތަށް ޤައ މ  ގޮއްސި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ކިހިނެއްތޯ  

ބޭނ ންކޮށްެގން ވަސީލަތްތަްއ  ެއކި  ދައ ލަތ ެގ  ނ ވަތަ  މާލިއްޔަތ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ނ ވަތަ  ދ ރަތީ  ގ   ،ދައ ލަތެއްަގއި 

ކ ރާ ވިޔަފާރިތަކ ން ލިބޭ މަންފާ ސީދާ ރައްޔިތ ންެގ ޖީބަށް ނ ޮގސް އެހެން ބައެްއެގ  މި ބޭނ ންކޮށްެގން   ؛ވަސީލަތްތައް 

ރަްއޔިތ ންނަށް ހިއްސާ އިތ ރ ކ ރަން. ރައްޔިތ ންެގ ޖީބަށް ފައިސާ އިތ ރ ކ ރަން.    ހަދަނީ  ދަނީ. ކ ންފ ނިތައް  މިޖީބަށް  

ބޭނ ެމއްަގއިޔަދޭތެރެ ސިޔާސީ  ހަެއއްކަ ހަނދ މަ  ،ކ ން  ކިޔާފައި  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ  އިޢ ލާންހ ންނާނެ  ރަށް  ކ ރި.  އަށެއްކަ 

ހިއްސާ  ފައިކޮށްއިޢ ލާން އެ  ވިްއކީ.  އަނެއްކާ  ހިއްސާ  ަގނެފަިއ  ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް.  ަވކި  ކިޔާފަިއ    ަގނެލީ  ފައިދާއޭ 

ފައިދާެއއް ެވސް ނޫން ބެހީކީ. ކިހިނެއްތޯ ހިއްސާއެއް ނޫން ެއއީކީ.    .ެގ ޮގތ ގައިޑ ޑިިވޑެން  ކ ންފ ނީަގއި ހ ރި   ފިވެސްއިބަހަ

ބަހާނީއަހަރ  ފަިއދާ  ނ ވަނީސް  ނ ވެ؟ ދ ވަސް  ބަހަފައި  ،މަސްދ ވަސް  އެ   ލައިފި.އިދާ  ލިބ ނީ ވެސް  އެ  ބެހިިއރ ަގއި 

ހިއްސާ ފަޅ ަގތް    ކ ންފ ނީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއީ  ވެއްޖެްއޔާވެރިންނަށް.  ކ ރީަގިއ  ވާހަކަ.  ރަްއޔިތ ންނަށް   ރަށްތަކ ެގ 

މިއީ.  ބ ނ ވަރ   ން ރަށަކަށް ެވސް ނޭރޭ. ހިއްސާ ލިއިޮގސް ހެދޭ. މިހާރ  އެ  ކާށިކޮޅ  ލިބޭ. ދޮންވެލިކޮޅ  ލިބޭ. ދަތ ރ 

ަގސްތަކެއް   ،ރ އްތަކެއް   ތަކެއް،ިގނަ އެްއޗެއްސެއް ނެތް. ރަށްތަކެއް ހ ރީ. އެ ރަށްތަކ ަގއި ހ ރީ ކާށި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މާ

މި ވަސީލަތްތައް ބޭނ ންކޮށްެގން މި ވަސީލަތްތަކ ން ހ ރީ. ދެން އޮތީ ދޮންވެލި. ދެން އޮތީ ފަޅ ތެރެ. ދެން އ ޅެނީ މަސް.  

ރަށްތައް   އަހަރަށް  150  ،އަހަރަށް  ތޭކަސަ  .ރަށްތައް ނެީގފަޅ    ،މީހ ންެގ ރަށްތައް  އެ  ، ދިޔަ ރަްއޔިތ ންނަށްދިރިއ ޅެން

ނ ހ ންނާނެ މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި   އްެގންދަނީއޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހަނދާނެމިފަސް ޖީލަށް އެ ދެހަތަރ ތިންދެވ ނީމަ  

ފާހަަގކ ރެވޭ ދަރިން ވެސް. އަޅ ަގނޑަށް  ތަންތަން  ،އަންނަ  މިހާރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކިެއކި  ބިންބިން ދިގ    ،މިޮގތ ން 

ސަރ ކާރ  ތެރޭަގއި ޕްރަިއވެޓް   ؛ޚާްއޞަކޮށް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  ،މިފަދަ ކ ންފ ނިތައް މ ންދާއިރ ަގއި  ދެ  މ އްދަތަށް ކ ްއޔަށް

ވާންނ ޖެހޭ ކ ންފ ނިތަކެކޭ ވެސް  ބ ދާރީރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ޖަވާ؟ ލިމިޓެޑް ކ ންފ ނި ހަދައިެގން ކިހިނެއްތޯ ހިންޭގނީ
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މީ  އެބަ ކަމެއްނ   އަޖައިބެއްވަރ   ޖަވާބ ދާރީވާންބ ނޭ.  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  މި  .  ނ ހ ންނާނެ  ކ ންފ ންޏެއް  ނ ޖެހޭ 

ފިނޭންސް   ކ ެއކަމަ ؛ސަރ ކާރ ަގއެއް. ހ ރިހާ ކ ންފ ންޏެއް ރައްޔިތ ން މަޖިލީހަށް ޖަވާބ ދާރީ  ،ދައ ލަތ ަގިއ. މި ޤައ މ ަގއި 

ކީ ނޫނޭ މީެގ ހިއްސާދާރަ  ،ނީމިނިސްޓްރީަގއި ހ ންނަ މިނިސްޓަރ  ަވޑަިއެގން ނ ވަތަ ދެން ޖެހިެގން ހ ންނަ މީހަކ  ބ ނަ

މިނިސްޓް ޔަބެލެނިވެރި ފިނޭންސް  މިނިސްޓަރޭ.  ފިނޭންސް  އަންތަރީސް ރީއޭކީ  ދަސްވެދާނ   .  މި  މީހ ން.  ވެސް   ބަޔަކ  

ާވދަވެރިކޮށް ކ ޅޭނެ ޮގތެއް. އެކަމަކ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ެއ  އޮވޭ  ވެސް    ކ ޅޭއިރ ޅިވަރެއް  އްނ . ިމއީ ކ ވެއްޖެކޮށްދޭން  

ހަދަ ކަމަށް  އެްއޗެއް  ނެތް  އެއީ  ހިއްސާ  މީހ ންެގ  އި،މީހ ންެގ  އެ  މަޖިލީހ ން  ކ ންފ ނިތަކަކީ    މި   އަދި  ރައްޔިތ ން 

ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    މި  ރާބ ެވެގންޚަވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ  ވެސް މ ޅިން    އި،ހަދަ  ނ ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްކ ރަންޖަވާބ ދާރީ

އެންމެ މ ހިންމ  އެއް   ،ރަްއޔިތ ން މަޖިލީހަކީ އެއީ   ،ކީޔަސިފައެއް  މިއީ ހާލަތަކީ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އެންމެ ރީތި  

ރަްއޔިތ ންެގ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ މަށް ޓަކައި    އްސަރ ކާރެ  ންތެރޭ  އޮތް ބާރ ތަކ ެގ  ބެހިފައި  ން. ބާރ ތައްވ ބޭނ މަކީ ޖަވާބ ދާރީކ ރ 

  ޒާނާ ޚަ ދައ ލަތ ެގ    ،ކަމަކީ   ޮގތ ަގއި ރަްއޔިތ ން މަޖިލީހަށް ފޮނ ވާ މީހ ން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް  ެގމަންދޫބ ން

ާގނޫނީ ޒިންމާ އަދާކ ރޭތޯ  ؛އަދި އެ ޒިންމާ؟ ނ ވަތަ މާލިއްޔަތ ން ނ ވަތަ އެހެނިހެން ޮގތްޮގތ ން ހޭދަކ ރަނީ ކިހިނެއްތޯ

ކ ރާނެ ފ ރ ޞަތެއް ވެސް ނ ދޭ. މި ދެންނެވިހެން    ންނ ން ރަްއޔިތ ންނަށް. އެކަމެއް ނ ކ ރެޭވ. އެކަކަށަވަރ ކޮށްދި  އިބަލަ

ނ ވާ ހާލަތެްއަގއި  ޮގތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި  ާގނޫނ ަގިއ ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަްއ އޮތްިއރ  ާގނޫނ ން ވަކި  ، މީަގއި މި އޮތީ

 މަކަރާއި ހީލަތެއް މި އޮތީ. ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން މަކަރާއި ހީލަތް  ހިންޭގނޭ. މިއީ އ ސޫލ ން ވެސް  ޕްރައިވެޓް ކ ންފ ނިތަކ ެގ  

އޮތޭ ޤާނޫނ ައސާސީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    އެކަމަކ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ؛ސްޮގތަކަށް ލިޔަ  ހެދ ން. ާގނޫނ ަގއި ކޮންމެ

ޤައ މާއި   ،ޔިތ ންެގ މ ދަލަށްތިރާމ ކ ރަންޖެހޭ. ރައްހ ރައްޔިތ ންެގ ކަންތައްތަކަށް އި  ،ބ ނޭ  މި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އެބަ

ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެން   މިއަށް  ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  .ތިރާމ ކ ރަންޖެހޭނެހ ތަކެއްޗަށް އި

ޔަކ  ވެސް  ނ ޖެހޭނޭ. ދެން މިކަން ަގބޫލ ކ ރާނެ ބަނޫނޭ ޖަވާބ ދާރީވާކަށް  ،ބ ނާއިރ  އެްއކޮޅ ން މި ލިޔަނީ ާގނޫނެއް ހަދާފައި

ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މި ބިލ   އ ޅޭ މިތާނަގއި. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަން ބަދަލ ވާންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    އެބަ

؛ މިހާރ  ކ ންފ ނިތައް ަގއިއިޞްލާޙ ެވެގން އަންނައިރ ަގިއ މި މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކ ރ ން ވަރަށް މ ހިންމ . އަދި ސަރ ކާރ 

އިްއޒަތްތެރި   ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ އްޓާލަންޖެހޭ.  ހިންގ ން  ކ ންފ ނިތައް  ޕްރަިއވެޓް  ހ ރި  ތެރޭަގއި  ވ ޒާރާތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ 

 ރައިސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

މެންބަރ     ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވިލިނިގލީ  ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

 ށް. ސަޢ ދ  ޙ ސައިނަ
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ވިލިނިގލީ

ހ ށަހަޅ އްވަ މަޖިލީހަށް  ބިލ  ސަރ ކާރ ން  ކ ންފ ނީެގ  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އި ޝ ކ ރިއްޔާ  ދެއްވާފަިއވާތީވެ، 

ދިވެހިރާްއޖޭަގއި ކ ންފ ނިތަކާ ބެހޭ ބިލ ަގއި ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީެގ    ،ވެސް ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ މި ބިލ  ބަލައިލ މ ން

ށް  ކަމައެހެންނަމަވެސް، އަލ ން މިކ ރެވޭ.    ތެރެއިން ހިންާގތާ އެތައް ޒަމާންތަކެއް ެވއްޖެ. ކ ންފ ނިތައް ރެިގޔ ލޭޓ  އެބަ

އަލ ން   ޞައްޚާ ކ ންފ ނިތައް  މި  ނިޒާމަކަށް  ދެވޭނެ  ޚިދ މަތެއް  ހ ރިހާ  ތެރެއިން  ފ ރާޅެއްެގ  ެއއް  ާގނޫނެއް 

  ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ރެގިއ ލޭޓ ކ ރ މަށް ޓަކައި ބިލެއް މި އޮތީ ހ ށަހެޅިފަ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންރީ

އ ލެއް ާގއިމ ކ ރެވިފައި އޮތް ޤައ ެމއް. ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ ޭއެގ ޒާތ ަގއި  ޙަވިޔަފާރިއަށް ފަހި މާދިވެހިރާއްޖެއަކީ އާންމ   

ޒަމާނ އްސ ރެ ދިވެހި ދައ ލަތް   ؛ތަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ދައ ލަތް  ފ ޅާވަމ ންދާ

ބޮޑ  ވިޔަފާރި ކ ންފ ންޏެ މި އޮންނަނީ  ބޮޑ ވަމ ންއިއްެގ ސިފައިގަ ރަމްޒ ވެފައި  ދ ވަހަކަށް.  ދ ވަހެއް،   ބޮޑ ވަމ ން  ވ ރެ 

މި އަންނަނީ. ކ ޑަކ ޑަ އާބާދީއެްއ، ކ ޑަ ޤައ މެްއ.    ދައ ރަކަށް ބޮޑ ަވމ ން  ބޮޑ  ވިޔަފާރި ކ ންފ ނި  މި  ދައ ރެއް  ވ ރެ 

ދައ ލަތެއް  ބޮޑ   ވިޔަފާރި،  ބޮޑ   އިއްޒަ  ،އެހެންނަމަވެސް،  ދަނީ.  މި  ސިފަވަމ ން  ރައީސްރާއްޖެ  މި  ؛ތްތެރި  މިހެން 

ކޮންމެ    5ކޮންމެ    ،ނަންަގތީ ޕަބްލިކ   5އަހަރަކ ން،  ބަިއވަރ   އެތައް  ހަމަ  ސަރ ކާރ    ؛ކ ންފ ނިތަކެއް  އަހަރަކ ން 

އެހެންވީމާ  100%ހިއްސާާވ،   އަންނަނީ.  މި  އ ފަންވަމ ންވަމ ން  ކ ންފ ނިތަކެއް  ރަްއޔިތ ންހިއްސާާވ  ރިޔާސީ   ؛، 

  ، ދަނީ މި ބޮޑ  ވިޔަފާރި ކ ންފ ނީެގ ބޯޑަށް  ވެެގން މި  އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ ސަރ ކާރ ވޯޓ ލާފައި  އިންތިޚާބ ަގއި ރަްއޔިތ ން  

ޗެއަރމަނަ މިހެންށްނޫނިއްޔާ  ސްޓެލްކޯ  އެމް.ޑަބްލިއ .އެސް.ސީ،  އެސް.ޓީ.ޯއ،  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނަން  .  ޮގސް 

އެހެންވީޑިޕާޓ   ލާއިރ އިކިޔަ ވެފަ.  ވަނީ  މި  މިމަންޓ ތަކަކަށް  ފ ޅާމާ،  ިވޔަފާރިތައް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދާއިރާއެްއަގިއ    ކަން 

ފ ރ ޞަތ  އާންމ    ،ކ ރަން  ކ ޑަކޮށްެގން.  ދައ ރ   ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ހިއްސާވާ  ސަރ ކާރ   އޮތީ  ފ ޅާކ ރެވެން  މާހައ ލ  

މި ބޭނ ން  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޖާަގދީެގން،    ،ކެޕޭސިޓީ   ،ރިިވޔަފާ  ،ވަނީ  ވިޔަފާރިތަކަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ވަރ ަގދަކޮށްެގން ނޫނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ފ ޅާކ ރ މަށް ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 ، ޖާަގނ ދެވޭނެ ކަމަށް މި ވިދާޅ ވަނީ. އެހެންވީމާ، އިޤ ތިޞާދ  ފ ޅާކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީ

މި ބިލ    ؛ވެޓް ސެކްޓަރ ަވރ ަގދަކ ރ މަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރ ން. ދެން މި ބިލ ، ކ ންފ ނީެގ ބިލ މިހާރ  ޕްރައި

މި ބިލ ެގ ތެރެއިން   ،ާގނޫނަކަށް ެވެގންދިޔައީމަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރެގ ވިޔަފާރިތަކަށް އަންނާނީ ކޮން ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއްތޯ

ރީ. ރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރި ކ ންފ ނިތައް އ ފައްދަިއެގން ރެިގއ ލޭޓ ކ ރާއިރ  ހިމިއަޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން  

ބަރާބަރަށް  އޮތޯރިޓީއަށް  ޓެކްސް  އަންނަ،  ޮއޕަރޭޓ ވަމ ން  ތެރޭަގއި  ނިޒާމ ތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ފ ރިހަމަކޮށް  ވަރަށް 

މ ެގ ތެރޭަގއި ހިންާގ ކ ންފ ނިތަކަށް ވަކި ފ ރިހަމަ ނިޒާ  ، ، އަހަރީ ރިޕޯޓ ތައް ހ ށަހަޅައިެގންދާއިޑޮކިއ މަންޓ ތައް ދައްކަ 
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އެ އޮންނަ އ ސޫލ ެގ ތެރެއިން،   ؛ ސަމާލ ކަމެއް ނ ދެޭވ. އެހެންނަމަވެސް، ވަކި ކަންކަމަކަށް ވިޔަފާރި އ ސޫލ ންޞައްޚާ

ޅ ަގނޑ   އަ ؛އ ލ ެގ ތެރެއިން ބޭރ ން ހިންާގ ވިޔަފާރި ކ ންފ ނިތަކާ އެއްެވސް ތަފާތެއް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޙައެ މާ

ވިޔަފާރިތައް ެވސް ކ ރަނީ. ޓެކްސް ދައްކަިއެގން ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް   ންވާނ ދައްކާ ކ ރަޓެކްސް  ،މި ފާހަަގކ ރަނީ

އޮންނަނީ. އެހެންީވމާ، ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި ިމ    ނ ދައްކާ ިވޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސްޓެކްސް   ންހަމަ އޮންނަ އ ސޫލ 

ހ ރި    ،ރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރި ފ ޅާކ ރ މަށް ޓަކައި ؛ޖެހޭ ފަހި ޮގތްތަކަކަށް   ލާއިރ  މި ކަންކަން އެބައިވަ ނިޒާމ  އަލ ން ރ ކ ރ  

ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  ައޅ ަގނޑަށް  ިގނަ.  ވަރަށް  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ނައްތާލ މަށް  ބިލ    ،ޗެލެންޖަސްތައް  މި 

ބަދަލ ވެެގންދާއިރ  ާގނޫނަކަށް  ކަންކަމަށް    ،ދިރާސާކ ރެިވެގން  ކޮމިމި  ބޮޑަށް  މަރ ވަރަށް  މެންބަރ ން  ޙަޓީ  ލާަގއި 

މި   ަގއި ތާެއ ބިލަކާ ބެހޭ ޮގތ ން މި  ދިރާސާކ ރަްއވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންީވމާ، ބިލެއް ހ ށަހެޅީމާ

ެގ ފަރާތ ން  މ  ފަރ ދ ންންއަދި އާ  ،ކ ރެވޭ ބަހ ސާއި އަދި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ފަރާތ ން މި އަންނަ ކޮމެންޓ ތަކާއި

މަކީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ   ޔ ދިެއ ކަންކަމަށް އިޞްލާޙ ކ ރެިވެގން މި ބިލ  ފާސްެވެގން  ،އަންނަ ކޮމެންޓ ތަްއ މީަގއި ހިމެނިެގން

  ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިންމާލ މ ެގ ކ ރީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ އަނެއް ކަމަކީ  ؛ހަމަ އެދޭ ޮގތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ވެސް ބިދޭސީން ލޭބަރ އި  ރާެއއްަގއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާ ދާއި ފ ޅާ އިރާއްޖޭގަ 

ވަރ ެގ ބިދޭސީ ލޭބަރ ފޯސެއް ރާއްޖޭަގއި މި ؛ބިދޭސީ ލޭބަރ ފޯސެއް  ފޯސެއް އޮޕަރޭޓ ކ ރެވެމ ން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ،

ހިނދަކ  ލޭބަރ   ،އޮޕަރޭޓ ކ ރެވޭ  ހެލްތީ  ދިވެހި  ދިވެހި   ރާްއޖޭަގއި  އެހެންވީމާ،  ނާންނާނެ.  އ ފަންވެެގން  ފޯސެއް 

ރައްޔިތ ންނަށް ކ ރެވެން ހ ރި މަސައްކަތްތަކަށް މި ިވޔަފާރި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ޖާަގ އިތ ރ ކ ރެވޭނެ ނިޒާމ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން 

ލާގައި، އެކި  ޙަށް އެކި މަރ އްލ ކ ރ މަހަބިދޭސީންެގ މައްސަލަ    !އ ސޫލ ތަކެއް އެބަޖެހޭ ގާއިމ ކ ރަން. ތެދެއްމެ  ،ޖެހޭ  އެބަ

ކަމެއް  ވަރ ވަރަށް މަސަްއކަތްތަކެއް ެއބަ ކ ރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް، ރަްއޔިތ ންނަކަށް ނ އެއް ފެނޭ އެ

ރިެއއް  ބިދޭސީން ނ ކ ރާ ވިޔަފާ  ،އްލ ކ ރެވިެގންދާ ތަނެއް. ހަމަ ބިދޭސީންެގ ކަންމަތީ ޖަަގހަތަކާއި ހައެކަށީެގންވާ މިންވަރަށް  

ކަމެއްެގ ތެރޭަގއި ވެސް ބިދޭސީންެގ ކަންކަން މި އޮތީ.  ނެތް. ބިދޭސީން ނ ވަންނަ ކަމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ހ ރިހާ 

މި ޖީލެއް  ޒ ާވން  އ ފެއްދ ންތެރި  ދިވެހި  ސަބަބ ން  ެއކަމ ެގ  ރައީސް.   އެހެންވީމާ،  އިއްޒަތްތެރި  ހަލާކ ވަމ ން،  ދަނީ 

ދިވެހި ޒ ވާނ ންނަށް ކ  ވަނީއެހެންވީމާ،  މި  ކ ރ މ ެގ ނަތީޖާއަކަށް  ބިދޭސީން  ަމސައްކަތްތަކެއް  އެތައް  ހ ރި    ، ރެވެން 

މި ބިލ ެގ ތެރެއިން އެފަދަ ހެލްތީ ލޭބަރ   ،ދަނީ. ެއހެންވީމާ، މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހެލްތީ ލޭބަރ ފޯސެއް ނެތިވެ މި

 މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ހަމަ ފޯސެއް އ ފަންވ މަށް ޖާަގދެވޭނެ ނިޒާމަކަށް ެގންދެވޭތޯ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ

 ؛ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ެގ މ ސާރަ އޮނިަގނޑ ،  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

މިީއ ހަމަ   މި ވެސް ހަމަ ޖޯކެއް ކަހަލަ ކަމެއް. އެކި ކ ންފ ނިތަކ ެގ މ ސާރަ އޮނިަގނޑ  އެކި ލެވެލްގައި. އެހެންވީމާ،

ހިތ ހ ރި ޮގތަކަށް ކޮންމެ ކ ންފ ންޏަކ ން ވެސް އެ ކ ންފ ންޏެއްެގ މ ސާރަ ކަނޑައަޅަންވީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި މިކަން  
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ކ ރެވެނީ ކޮން  ،މި  ދެވޭތޯ.  ވަޒީފާއަށް  ކ ންފ ންޏަކަށް  ކ ރަނީ ސަރ ކާރ ެގ  މި  މަސައްކަތް  ބަޔަކ  ވެސް   މެސްކޮންމެ 

މި އ ފެދެނީ. އެހެންވީމާ، ސަރ ކާރ ން ވިޔަފާރި މަށް  ޤާމަ  ޏެއްެގކ ންފ ން މި ވާދަވެރިކަން ވެސް  ދެވޭތޯ. އެހެންވީމާ، 

ކ ންފ ނިތައް އ ފައްދަިއެގން ކ ންފ ނިތައް ކަނޑަައޅަިއެގން ެއ ކަންކަން ކ ރާއިރ  ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި ވެސް އޮންނަންވާނެ  

ލެ  ކ ރެވޭނެ  ހަމައެްއަގއި  ެއއް  ވެސް  އޮނިަގނޑ   އެބަކަނޑައެޅިފަ  ެވލްތަކެއްމ ސާރަ  މިކަންކަން  އެހެންވީމާ،  ޖެހޭ   . 

  ވެއްޖެ. ިއއްޔެ   ވެސް ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސް  ކ ރެވެން. މ ސާރަިއެގ އޮނިަގނޑ ެގ ރެިގއ ލޭޓްކ ރާ ވާހަކަދަްއކާތާރެގިއ ލޭޓ  

ބޭނ މެއް ތަކ ރާރ ކ ރާކަށް  އެކަން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންީވމާ،  ކ ރެވިެގންދިޔަ.  ބަހ ސްތައް  އެ  މިތާނަގއި  ނޫން.    ވެސް 

ެއ ކެޓެަގރައިޒްވާ މިންވަރެްއެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މ ސާރައިެގ    ، އެހެންވީމާ، މި ބިލ ން ކ ންފ ނިތައް ކެޓެަގރަިއޒްެވެގން

އޮނިަގނޑ  އެްއޮގތް ސިޔާސަތެއްެގ ތެރޭަގއި ހިނަގއިދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅ ަގނޑ   

 ކަންތައްތަކަކީ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ބަރަކ  ވަގ ތ  ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންފަިއާވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން އެްއވެސް މެން  އާދެ! މި  -{ 5.2} 

ވަޑަިއެގން އަޅ   ނެތީމާމާލަމ ަގއި  މިމިހާރ   ނަންބަރ     ،ދަނީ  ަގނޑ   ފަރާތ ން  -5.2ެއޖެންޑާ  ދ ވާފަރ     ،ސަރ ކާރ ެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2021/20ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ 

އްކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ  ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. މި ބިލަށް ވާހަކަފ ޅ ދަށް އިޞްލާޙ (އަ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ާގނޫނ 

 . ބިލ ެގ ބަހ ސް  ފޮރިން ސަރވިސް)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގތ މަށް ދަންނަވަން.

މިހާރ  ބަހ ސްެގ ވަގ ތ  މިއީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން މި ބިލަށް ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން ބޭނ ންފ ޅ ވާ މެންބަރ ން  

 (ކަށްފަހ )ަވގ ތ ކޮޅަ އޮތީ. އެދިވަޑައިެގންނެވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މިހާރ  ހ ޅ ވިފައި މިފ ރ ޞަތަށް 

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަގއި.  10:30ހެނދ ނ   ެގދ ވަހ  ބ ދަވާ   2021 އެޕްރީލް 6ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އާދެ! 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 




