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

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ތިރީއެއް  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަވަނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2020  އޮގަސްޓ  26

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة    މަޖިލިސް   .له وصحبه ومن واالهعلى 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފ ރަ މިއީ    ވަނަ ދ ވަސް.  7މަހ ން    މ ޙައްރަމް  ވަނަ އަހަރ ެގ  1442  ވަސް.ދ   ބ ދަ  ވީ   2020  އޮަގސްޓ   26  މިއީ

ވަނަ  ސް ތިރީއްބަ  ދައ ރ ގެ ަވނަ  ދެ  ވަނަ އަހަރ ގެ 2020،  މި ތިބީދެ  ށީނއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދ ވަސް.  ވަނަތިން  ނަކަތ ން

ިއއްޒަތްތެރި  ދެ  ސަލާމ ގައި .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  27ތިއްބެވީ   ަވޑަިއެގންހާޒިރ ވެ މަޖިލީހަށްމި ަވގ ތ   .ގައިޖަލްސާ

 ކ  ވޭ. މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ދެ ައއިސޮލޭޝަންގައިއަދި  ކ ،މެންބަރަ

 

 ން. ކ ރ  ން ޢ ލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 ން:ކެވ އް ދެކަހަސަތ ން ވާޔާރި

  .32/ 2/ 2020/ ޖއ މިއަދ ެގ އެޖެންޑާއަކީ،

 

 ން ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ  .  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ވާހަރިޔާސަތ 

ައއިޓަމ    ފާޔައ މި  -4އެޖެންޑާ  ނަންބަރ     .ސްކ ރ ންއްޔާ  ފެއި  25/ 2/ 2020ޔައ މިއްޔާ    3  ،2/27/ 2020ށިެގން  ން 

މިއ މިއް ޖަލްސާެގ ޔަ ެއއީ  ދައ ރ ެގ  އަހަ  ޔާ.  ޖަލްސާއިން    25ރ ެގ ދެވަނަ  ޖަލްސާ  27ވަނަ  ހ ރި ަވނަ    ެގ ނިޔަލަށް 

ްއެގ  ެއއްެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެ   އިޢ ކ ރެވިފަ.ވެބްސައިޓ ަގިއ ޝާ  މަޖިލީހ ެގ  ނީވާ  ޔައ މިްއޔާތައްމި  ޔައ މިްއޔާތައް.  

 އްޖެ.  މަޖިލީހަށް ބަލައިަގނެވި އްޔައ މިއްޔާތަ  މި، އެކ ަގއި  މާޢ ތިރާޟެއް ނެތ އި

 

 ހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  މަޖިލީ  .5

 

 ވ ން:ކަދެްއކެ ން ވާހަރިޔާސަތ 

 ން ބިލެއް އެބަވޭ. ތިޖެހޭ ބިލ . ކ ރަންމަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ  -5

ފަރާތ ން،    -5.1 މެންބަރ ދޫ  ފޮނަސަރ ކާރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްވާފައި   ދާއިރާެގ  ސިރާޖް  ާގނޫމޫސާ  ނ  ވާ، 

ބިލ  ޢ ޤޫބާތ (އަްއޖޭެގ ޤާނޫނ ލް)ދިވެހިރާ   9/ 2014ބަރ   ނަން ފ ރަތަމަ ކިޔ ން.ށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  އްޖޭގެ ދިވެހިރާ  ެގ 

 . ށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ޢ ޤޫބާތަޤާނޫނ ލް

ވާ، ާގނޫނ   ފައި ހ ށަހަޅ އްވާ  ޙައްމަދ  ޝާހިދ މ   ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދޫ  ނަފ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން،    -{5.2} 

ކޮމިޝަނ ެގކޮ-އެންޓި )  2008/13ނަންބަރ    ާގނޫނ ރަޕްޝަން  ބިލ (އަ  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި  .ށް 

 . ށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  ާގނޫނަކޮމިޝަނ ެގ

ބިނާވެށި  ވާ،  ފައި ހ ށަހަޅ އްވާ  ޙަސަން ޢަފީފ   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ވިލ ފ ށީސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން،    -{ 5.3} 

 . މ ެގ ބިލ ބިނާވެށި ޕްލޭންކ ރ މާއި ހިންގ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން. ޕްލޭންކ ރ މާއި ހިންގ 

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން  .6

 

 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ވާހަރިޔާސަތ 

އެންގ ން އަންާގ  މެންބަރ ންނައަޅ ަގނޑ  .  ރިޔާސަތ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ސަރވި،  ސިިވލް  އިއްޔެަގއި  ކޮމިޝަންެގ  ށް  ސް 

ގ  އެކ ލަ  ރިޕޯޓާ  ޮގތ ން  ވައިލާފަިއވާ  އިމްތިޔާޒާޅޭ  މަޖިލީހ ެގ  އެދ ނިން،  އަޅ ަގނޑ   ބަލައިދިނ މަށް  ިއ އިތ ރަށް 

އިމްތިޔާޒ  ކޮމިޓީަގިއ. އެ ކޮމިޓީަގއި ެއދ މ ން، އެ ކޮމިޓީން އިްއޔެ    ގައި.މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ މިންަވރ  ބަލާ ކޮމިޓީ
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އަމީންޢާންމ  އަރިހ ން އެދޭނަން، ޑ ،  އަޅ ަގނ މެއް ނިންމަވާފަ.  ޅޭ ޮގތ ން ވަނީ ނިންމ ގ އި ެއކަމާ  ވ މެއް ބާއްވަ ބައްދަލ 

 ންނަށް އިއްަވވައިދެްއވ މަށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޓީެގ ނިންމ މ ެގ ސިޓީ  ކޮމި އެ

 

 ން: އިދާރީ މޭޒ ން އިްއެވވ 

މ ޙައްމަރައްޔި ރައީސް  ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ނަޝީދަށްތ ންެގ  ސަދ   ވެދ ން  ދަންނަ،  ތ ންެގ  ރައްޔިވަމެވެ.  ލާމަށްފަހ  

ނަން  މަޖިލީހ ެގ ހަވާލާދީފައިާވ 2020އޮަގސްޓ     25)   134/ 2020ރ   ބައިދާރާެގ  ދަންނަވަމެވެ.  ހަވާލާދީ  މެމޯއާ   )

ން  ހ ސްވ މާ ގ ޅިެގ  މެންބަރ ންެގ މަޤާމ   4  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގމެމޯަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަްއސަލައިަގއި  

މަޤާމ ތަކަ ފަރާތްތަކ ެގ  އެ  ކ ރިމަތިލެްއިވ  މަޖިލީހ ެގނަންތަްއ،  ށް  ކޮމިޓީން މިނިވަން   ރަްއޔިތ ންެގ  މ އައްސަސާތަކ ެގ   

ކޮމިޓީ އެ  ނިންމަވައި  ނަންބަރ   ދިރާސާކޮށް  ފޮނ ވި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ރިޕޯޓ ަގއި    MM /19M/ 9/2020ން 

ތަޅ މަށް ފާސްކޮ  ކޮމިޓީން  ފޮނ އްވ މަށް  ތެނަން  ފަރާތްތަކ ެގ  މެންބަރެްއެގ  ރޭަގިއ  ށްފަިއވާ  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ 

ފަރާޞްލަޙަތ މަ އޮތް  ބެލެވޭތީ  ކަމަށް  ހިމެނޭ  މަޖިލީހ ެގ  ،  އާއި ތެއް  ަމއްސަލަ  މެންބަރަެއ  ރައްޔިތ ންެގ  އެ  ކީ، 

ރެއް ކަަމށް  މެންބަ  ޑައިަގންނަވާަގއި ހިމެނިވަނިވަން މ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މިރާސާކ ރެްއވި  ދި

ކޮމިޓީ މެދ   މައްސަލައާ  އެ  މަޝްވަރާކ ވާތީ،  މެދ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  އަންނަނިވިެގ  ކޮމިޓީއަށް ރ މަށްފަހ   ކަންކަން   

މަޖިލީހ ެގ    -1ފާހަަގކ ރެވ ނެވެ.   މާއްދާގައި  63ަގާވއިދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މެންބަރ   ވަނަ  މަޖިލީހ ެގ  ންގެ ރަްއޔިތ ންެގ 

މަށް ހަވާލާދީފައިާވ މެމޯަގިއ  ހިމާޔަތްކ ރ ން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހާލަތްތަކާ ގ ޅ ން ހ ރި ަމއްސަލަެއއް ކަމަޞްލަޙަތ   ޒާތީ

އި، ކްލޯޒް ރިލޭޓިާވއި ކްލޯޒް  )ހ(ގަ   -102އިދ ެގ  ަގވާރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    -2ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މައްސަލަ ނ ާވކަން.  

މާ ދައ ލައިރ ،  ވާ ނަކޮށްފައި އެސޯސިއޭޓިވް  މާލިއްޔަތ ެގ  މާފ ކ ރަްއވާތި!  ކްލޯޒް  )ހ(ަގ  -1.02އިދ ެގ  ަގވާ ތ ެގ  ިއ، 

މާ އެސޯސިއޭޓިވް  ކްލޯޒް  ކޮމިޝަންެގ  އިރ ،ވާނަކޮށްފައި ރިލޭޓިވާިއ  ސަރވިސް  މަށް  ކަމެންބަރ   ސިވިލް 

ފަރާތްތަކ ެގ  ކ ރިމަތިލަ ރިލޭޓިވެއްވާފައިވާ  ނ ވަތަ ކްލޯޒް  އެސޯސިއޭޓިވް  އް  ހިކްލޯޒް  ތެރޭަގއި  ންނަާވ  މެނިވަޑަިއަގެގ 

ޢައްޔަންކ ރ މާމެންބަ މެންބަރ ން  ކޮމިޝަނަށް  އެ  ދިރާސާކ ރ މަ  ރެއް  މައްސަލަ  މަޖިލީހ ެގ ށް  ގ ޅޭ     ރައްޔިތ ންެގ 

ކޮމިޓީމި މ އަްއސަސާތަކ ެގ  ބަިއވެެގނިވަން  ބައްދަލ ވ މ ަގިއ  އިސްރިެވވަޑަިއެގންފައިނ ާވކަން  ކަންކަން  .  ދެންނެވި  ެވ 

، އެ ކޮމިޓިން ރާސާކޮށް ނިންމަވައި ން ދިނިވަން މ އަްއސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީމި  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގކ ،  އެހެން ހ ރ މާއެ

ނަންބަރ  ފޮނ ވި،  މަޖިލީހަށް  ނަންކޮރިޕޯޓ ަގއި    MM/19M/ 9/2020  ރައްޔިތ ންެގ  ތަޅ މަށް  ފޮނ ވ މަށް   މިޓީން 

ފަފާ ތެރޭސްކޮށްފައިވާ  މަޖިލީހ ެގ  ގައިރާތްތަކ ެގ  ފަރާތެއް ންބަމެ  ރަްއޔިތ ންެގ  އޮތް  މަޞްލަޙަތ   ރެއްެގ 

ކަމަށް   ބޭ  2020ޮއަގސްޓް    25ހިމެނިވަޑައިނ ަގންނަވާ  އަހަރ ެގ  ަގިއ  މި  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލ ވ މަ  6އްވި  ށް  ވަނަ 

ފާސްކ  ވަނީ  އިއްތިފާޤ ން  މެންބަރ ންެގ  މަޖިލީހ ހާޒިރ ެވވަޑައިެގންނެވި  ރަްއޔިތ ންެގ  އަދި  އެއްެވސް ރަްއވާފަެއވެ.  ެގ 
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 ންތ  ފ ށ އެރ އެްއަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ މެންބަރެއްެގ މަޞްލަޙަ، އެ ކޮމިޓީ ލަމ ންދާ މައްސަލައެްއަގއި އަކ ން ބަކޮމިޓީ

ެގ ބައްދަލ ވ މ ން  އަމިއްލަފ ޅަށް ކޮމިޓީ  ރަކ ފަހ ، އެ މެންބަށްްއސާކ ރެއްވ މަ، އެކަން ކޮމިޓީއާ ހިވޭނަމަބެލެ  އޮތް ކަމަށް

ވެސްަގންނަވަންވާއިލ ެވވަޑަ ތަނާޒ  ކަމަށް  ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގންނެނެ  ބައްދަލ ވ މަށް  ދެންނެވި  އިސްވެ  މެންބަރ ންެގ ،  ވި 

 . 1442މް މ ޙައްރަ 6ން. ެއދެސްކ ރަްއވާފައާވތީ، އެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިހ ތިރާމ  ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން އިއްތިފާޤ ން ފާ

 

 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ވާހަރިޔާސަތ 

  ލ މާއިށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ން އެކ ލަވައެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑަބ . ޔާ އަމީންޢާންމ ެގ ނައިޝ ކ ރިއް

މިހާރ  އަލ ން ޮގ  ގ ޅޭ  ކަނޑައެޅ މާ ؛ޮގތ ން  ގ ޅޭ ތަޅ މ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ  ރިޕޯޓ   މ އަްއސަސާ ކޮމިޓީެގ  ތ ން މިނިވަން 

އެޖެންޑާ ކޮމިޓީއަނބ ރާ  ސ ލޫކ   އިމްތިޔާޒާއި  ފާހަަގކޮށްފަކ ރެވޭނެ.  ނ ކ ތާތަކ ން  ބޭއިވާ  އެ  ފ ޅ ންނަށް ން 

ކޮމިޓީ  ،ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ  މ އައްސަސާ  މިނިވަން  އަދި  ކަމަށް.  ރަނަގޅަށް  ހިނާގފަިއވަނީ  ން  މިކަން 

ޮގތ ަގއި  ފާހަަގކ ރެއްވި ނަންފ ޅ ތައް  ،ދެކިވަޑަިއަގންނަވާ  ބޭފ ޅ ން  ބޭފ ޅ ންެގ  13  ،އެ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި    ނަން އެ 

ން ަގާވއިދ  ކޮމިޓީ  ،އަޅ ަގނޑ  އިތ ރަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ  އްިވއްޔާ ވޯޓަށް އެހޭނެ.ތަރ ތީބ ން އިރާދަކ ރެއެކ ލެވިފަިއވާ  

މަޖިލީހަށް ފޮނ ވާފަ  ،އެބައޮތް  ސިޓީ  ެގންދިޔަ  .އަޅ ަގނޑަށް  ބަލަމ ން  ދަށ ން  ކޮމިޓީެގ  އޮފް    ، ަގާވއިދ   މިނިސްޓްރީ 

  ެއއް  ،ނ ހެދި ވާތީވެދ ތަްއ، އެ ަގވާއިދ ތައް  ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިެގ ާގނޫނ ، މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ޒްފިޝަރީ

އެ    ،. އަދި ވަޒީރ  ވިދާޅ ވެފަިއވަނީފަހަރަކ  ވަނީ މި މަޖިލީހ ން ވަޒީރ  އަރިހ ަގއި އެ ވާހަކަ ތަކ ރާރ ކޮށް ދެންނެވިފަ

ކޮމެންޓ   ،ހެދި  ޑްރާފްޓ   ކ ެގަގާވއިދ ތަ ގަވާއިދ ތަކަށް  އެ  އެޓަރނީ  އަދި  އޮކ ރ މަށް  ގަވާއިދ ތަްއ  ޖެނެރަލް  ފީހަށް 

ކޮމިޓީ ަގާވއިދ   ކަމަށް.  ކ ރަްއވާފޮނ އްަވވާފަިއވާ  އެބަ  ފާހަަގ  ކަމަށް.   ،އަނެއްކާވެސް   ން  ނ ހެދިވާ  ަގވާއިދ ތައް 

ަގވާއިދ ތައްއެހެންވީމާ އެ  މައްސަލައެްއ.  ބޭނ ންވާނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ސާފ ކ ރަން  މިއީ  ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ    ؛ވަނީ  ، 

ދަ ހަދަންާގނޫނ ެގ  މިހާރ   ށ ން  ަގާވއިދ ތައް  ހެދި  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ؟ ގެޒެޓ ކ ރެވިފައިތޯ  ،ވަނީ 

މި ދެންނެވިހެން އެކަމ ެގ މަސަްއކަތް ދާދި އަވަހަށް ނިމިެގންދާނެ ކަމަށް. އަދި  ،މިނިސްޓަރ  މަޢ ލޫމާތ  ދެއްވާފައި އޮތީ

ލަފާ    ބަންޑާރަ ާގނޫނީ  އޭެގ  އަރިހަށް  ފޮނ އްނައިބ ެގ  މިކަން ހޯދ މަށް  އިތ ރަށް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް.  ަވވާފަިއވާ 

އަދި އިތ ރަށް މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށްފަހ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް    ،ތަފްސީލ ކ ރ މަށްފަހ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް

  ގ ޅޭޮގތ ން ކަން ހިނާގފައިވާ ޮގތް ސާފ ކޮށް އަރ ވަިއދޭނަން. މިކަމާ

 

 ލަ އްސަ ކ އްލި މަ 
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 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ވާހަރިޔާސަތ 

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ ކ އްލި ަމއްސަލަެއއް.  އެ  ކ އްލި މަްއސަލަެއއް އެބަވޭ. ަމޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ  އީ 

   މަރަށް.ޢ މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް  ،އަރ ވަނީ އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ރީމަޑ އްވަ

ިއއްޒަތްތެރި   ކޮިވޑ ޝ ކ ރިއްޔާ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް   އާ 19-ރައީސް.  ހިލޭ  ބާަވތްތައް  ކާޑ ެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  ގ ޅިެގން 

ކޮވިޑ   ލައިއިޮގވަ  ަމއްސަލަ.  ކ އްލި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    އ19ާ-ހ ށަހަޅާ  ނ ރައްޙީ އްޞި ގ ޅިެގން  ކ އްލި  ހާލަތ    ކަލ ެގ 

ތިބެންޖެހ މާއިގ   ކ ރ މާލާންޢ އި ވާންދެން  ދ ވަސްތަކެއް  ިގނަ  ބަންދ ަގއި  ރަށ   ރަްއޔިތ ން   ންެގދިވެހީ  ،ޅިެގން 

ކ ރަމ ން ޓަކައި  ހ ްއޓާދި މަޢީޝަތަށް  މަސައްކަތެއް  ހ ރިހާ  އެއްކޮށް ޔަ  އާްމދަނީ  މީހ ންެގ  ހ އްޓ މާިއ،  ލަންޖެހ މާއި،   

ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ން ރާއްޖެ  19-ކޮވިޑ  ވާތީއާިއ،  ށް ދަށަށް ޮގސްފައި ތ  ވަރަށް ބޮޑަމ ެގ ހާލައ ޅ  ދިރިތަްއ ެގއްލ މާިއ،  ވަޒީފާ

ކޮންޓްރޯލްނ ކ ރެިވ، އިތ ރ  ލޮކްޑައ ނަކަށް ދާންޖެހިދާނެކަމ ެގ އިންޒާރ  ޞިއްޙީ މާހިރ ން ދެމ ންދާތީއާއި، އާމްދަނީއެއް  

ޮގތެ ނެލިބޭނެ  ވަމ ންދާތީވެއް  ދ ވަސްތަކެއް  ިގނަ  ރަތި  ފ ރާގ   އް،  ބޭނ ންވާ  ބަނޑ ފ ރާނަމ ްއތިކ ރ މަށް  ޔިތ ންެގ 

ހާލަތަކަށް   މަސަްއކަތްކ ރެޭވނެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ޓަކަިއ،  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ލިބޭނެކަން  ެގ  19-ކޮވިޑ  ރައްޔިތ ންނަށް 

ކޮންޓްރޯލްކ ރެެވންދެބަލިމަ ދައ ލަޑ ކަން  އިނާޔަތ ެގ  ން  ދައ ލަތ ެގ  މީހ ންނާއި،  ައދާކ ރާ  މީހ ން  ތައްތްވަޒީފާ  ލިބޭ   

ކާ ދިވެހީންނަށް  ހ ރިހާ  އެހެން  ބާފިޔަވަިއ،  )ހަވަޑ ެގ  ފ ށް( ސަރ ކާރ ން  ތްތައް  ހަކ ރ ،  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ނޑޫ،  ހިލޭ 

ަގވާއިދ ެގ    ،ޮގަވއިލައި  މަޖިލީހ ެގ  ދަ  170ރައްޔިތ ންެގ  މާއްދާެގ  ހ ށަހަޅަމެވެ.  ވަނަ  މައްސަލަ  ކ އްލި  މި  ށ ން 

 ރަީއސް.ިއއްޒަތްތެރި   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ    މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ޖައްސަވަޝ ކ ރިއްޔާ  ރަނަގބީލ   ވޯޓ ން  މޭޒ ން  ދަންނަވާނަން. އިއިދާރީ    ދިނ މަށް 

މެންބަރ  ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ () އެނިގަވޑަިއަގންިއއްޒަތްތެރި  ޢަންނަށް  ާގނޫނަށް  މަސްވެރިކަމ ެގ  މަލ ކ ރާން ނަވާނެ، 

 6ވަނަ ދ ވަހ . އެ ތާރީޚ ން ފެށިެގން    2019ސެޕްޓެންބަރ     16ން ފެށ ނީ،  ޞްލާޙާ ެއކ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރާށ ނީ، އާ އިފެ

ކަން  މިނިސްޓަރ  އެެގ ތެރޭަގއި އެ ާގނޫނ ަގއި ބ ނާ ަގާވއިދ ތައް ިމނިސްޓަރ  ހައްދަވާންޖެހިވަޑަިއަގންނަވާ.  މަސްދ ވަހ 

ަގވާ  ެއކަން  ރިޕޯޓީކޮމި  އިދ ކ ރަްއވާފައިނ ވަތީެވ،  ކޮމިޓީެގ  ަގާވއިދ   އަދި  ބައްލަވަމ ން.  ެގންދެވީ  ތަނަށް  ން  މި  ޓެއް 

ވާފަިއވަނީ، މިނިސްޓަރ  އޮތީ، ކަނޑައެޅިެގން ާގނޫނާ ޚިލާފ ވެަވޑަިއެގންފަިއ  ފާހަަގކ ރައް   ން އިދ  ކޮމިޓީަގވާ ފޮނ އްެވވި.  

މިނިސްޓަރ  ކަނޑައެޅިެގކ   ކަމަށް.  ކަމެއް  މި  ރައްާވންޖެހިވަޑަިއަގންނަވާ  ވިދިެގން،  އެއާ  ކަމަށް.  ނ ކ ރަްއވާ  ން 

ބަހ މަޖިލީ ފޮނ އްެވވިހ ަގއި  ސިޓީފ ޅެއް  މިނިސްޓަރ   ގ ޅިެގން  ފެށ މާ  ގަވާއިދ   ސް  މިނިސްޓަރ   ތަްއ މަޖިލީހަށް. 
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ފައި  ރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ާގނޫނީ ލަފަޔަށް ފޮނ އްވަވާއެއިރ  ވަނީ ެއޓަ؛ އެ ަގވާއިދ ތައް ދާދި އަވަހަށް  ިއ،ފަހައްދަވާ

ަގާވއިދ ތައް މިނިސްޓަރ  ގެޒެޓ ށް.  ކަމަ ފައެއް ނ ވޭ. ދެން ކ ރަްއވަވާއެހެންނަމަވެސް، އިްއޔެއާ ހަމައަށް އަދިވެސް އެ 

އެހެންނަމަ މިފޮނ ވިދާނެ.  ކޮމިޓީއަށް  ބަލާ  މަސްއޫލިްއޔަތ   މީަގިއ  ސަރ ކާރ ެގ  ފެންނަފެނ މ ަގއި  ައޅ ަގނޑަށް  ވެސް، 

މަސްއޫލިއް އޮތް  ބަލާން  އަދާކ ރެވިފައިތެއް  ޔައިތ ރަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ   އޮތީ،  ފެންނާން  ސާފ ކޮށް  މީަގއި  ނ ވާ  ނެތް. 

ރިޕޯޓެއް ހައްދަވާފަިއ، އެ ކޮމިޓީން މިތަނަށް ރިޕޯޓެއް ެގންނެވިދާނެ. އެ   ަގއި އަނެއްކާމަސްއޫލިއްޔަތ  ބަލާ ކޮމިޓީތަން.  

މި  ރި އަނެއްކާވެސް،  އޮންނާނީ  ބަޔާންކ ރެވިފައި  އެހެންވީމާ،  އަދާކ ރެވިފައިނ އްޔަތ   މަސްއޫލިޕޯޓ ަގއި  ކަމަށް.  ވާ 

ވަ އޮތީ،  ދަންނަވާން  މެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ޢަމަމަސްއޫލިްއޔަތ   ޒީރ   އަޅ ަގނޑ   ޮގތް  އަދާނ ކ ރެްއވީމާ،  ލ ކ ރާ 

ސާފ ެވވަޑަިއަގންނަވާނެ. ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރ ންނަށް  މަޖިލީހ ެގ    ރައްޔިތ ންެގ(  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ   އިްއޒަތްތެރި 

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ    ދަމް ޝަރީފްއާރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާއި  މަޑ އްވަރީ  ،ށ ންވަނަ މާއްދާެގ ދަ  170ަގާވއިދ ެގ  

މައްސަލަ  ބަހ ސްކ ރެްއވ މާ  އަށްކ އްލި  ޮގތަކަށް    މަޖިލީހ ަގއި  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  މެދ  

 ދެްއވ ން އެދެން.  ޓ ވޯ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 އާދަމް ޝަރީފް ދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ  މެންބަރ :ހ ށަހެޅ އްވި 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 38    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 07    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 24    ންބަރ ންެގ އަދަދ : ޓ ދިން މެކަމަށް ވޯނ ފެންނަ 

 00 ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯ

    31     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 16      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ަގވާިއދ ެގ   މަޖިލީހ ެގ  މާ  170ރައްޔިތ ންެގ  ދަށ ންވަނަ  މެންބަރ     އްވަރީޑ މަ  ،އްދާެގ  ިއއްޒަތްތެރި  އާދަމް ދާއިރާެގ 

ތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ  ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަ  ގ ޅޭ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ ްއލި މައްސަލަ މަޖިލީހ ަގިއ ބަހ ސްކ ރ މާ  ޝަރީފް

އަދަދަކީޖ މ  މެންބަރ ންެގ  އަދަދަކ87ީ  ،ލަ  މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ  ފެނ39ް  ،.  ކަމަ.  ވޯޓ ދެއްިވ    ށް ނަ 

  2ނ ދެްއވާ  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  24  ވޯޓ ދެއްވީ  ނ ފެންނަ ކަމަށް. 7؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީ

  16ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ  ރި މެންބަރ އިްއޒަތްތެ  31  ެގންނެވީވަޑައި. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވެ ންމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

 ނ ވި.    ކަށް ފާހެއްކ ރާބަހ ސް ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި ކ އްލި ަމއްސަލަ

 

 ސް އިބ ތިދާއީ ބަހ  .  7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އްޖޭަގިއ  ، ރާވާ ޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިهللا ެއއީ، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   -7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ތޭކަ މިލިއަން އެތައް ސަ  ެވސްޓަރ ންނަށްއިންން ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތ ން،  ޝ އަރެންސް ކ ންފ ނިތަކ ހިންަގމ ން އަންނަ އިން

ދިނ މަށް ވެސްޓަރ ންނަށް ލިބޭ ެގއްލ ންތަކ ން އެ ފަރާތްތައް ސަލާމަތްކޮށްެގއްލ ން ލިބިފައިވާތީ، އިންލަރ ެގ  ޑޮއެމެރިކާ  

ޮގަވއި އިއްވާފައިވަނީ،  ލަސަރ ކާރަށް  ކިޔ ން  ފ ރަތަމަ  ަގރާރ ެގ  މި  ަގރާރ .  ހ ށަހަޅާ  ަގިއ    2020ޮއަގސްޓ     18އި 

ދައ ރ ެގ  ބޭއްވ ނ ،   ޖަލްސާަގއި.    28ދެވަނަ  ޖަަގރާރ ވަނަ  ހ ށަހެޅ އްވ މަށާިއ،  ފަހ   ބަސް ވާބ ދާރީެވވަޑައިަގތ މަށާއި، 

ހިނަގމ ންދާއިރ  އެ ބ ތިދާީއ ބަހ ސް  ނަވާނެ. ަގރާރ ެގ އިެގ ފ ރ ޞަތެއް ލިބިވަޑައިަގންމިނެޓ   15ވިދާޅ ވ މަށް ޖ މ ލަ  

އިޚ ތިޔާ  15 ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ބަހައިލައިެގން  ބައިބަޔަށް  ނ ވަތަ  އެކ ަގއި  ދާއިރާެގ  މިނެޓ   ކާށިދޫ  އިއްޒަތްތެރި  ރ  

މިއަދ ެގ  ތ މާ އެކ ަގއި   ވަޑައިެގންނެރ މެންބައިްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ    ލިބިެގންވޭ. )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ށްރަމެންބަ

ައއިޓަމ  މި  އަޅ ަގނ  ރ މެންބައިްއޒަތްތެރި  އެ  ؛ އެޖެންޑާެގ  އެކ ަގއި  ނެތ މާ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވަންޖެހޭ.  ޑަށް  ަގރާރ  

 ފ ކ ރަްއވާތި!  ޑަށް މާވަރަށް ބޮ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ތް.މ  ކ ރިައށްެގންދެވޭކަށް ނެއެޖެންޑާެގ މި ައއިޓަ

 

 ށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކ ން ހ  8
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އައިޓަމ    ބިލ   -8އެޖެންޑާ  އެކައ ންޓެންޓ ންެގ  ޗާޓަރޑް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިރާސާކ ރައްވަިއ  ެއއީ  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތ    ،

ރިޕޯޓ .   ޮގތ ެގ  މާލިއް  އްޔެއި ނިންމެވި  ބިލ   ފަރާކޮމިޓީ  ޔަތ މި  ވަނީެގ    ްއވާފަ. ދެހ ށަހަޅ އްވައިމަޖިލީހަށް    ތ ން 

ކ ރިއަ ބަހ ސް  ބިލ ެގ  މި  މިއަދ   ދަންނަވާފަިއވާނީ  ވާއަޅ ަގނޑ   ެގންދާނެ  އެހެންވީމާ،  ؛ ހަކަށް  ބަހ ސް.  ރިޕޯޓ ެގ 

ބިލ ެގ   ހ ޅ ވައިލަނީ  ފ ރ ޞަތ   މި  ބަހ ސައަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ .   ؛ށްރިޕޯޓ ެގ  މި ބަހ ސްެގ  ފ ރ ޞަތ    އަޅ ަގނޑ  

 އިނގ ރައިދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދަށް. އަރ ވަނީ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ  ންެގެއކައ ންޓެންޓ   ޑްޓަރޗާޝ ކ ރިއްޔާ  މިއްކާ ދަރިޕޯޓަށް  އަޅ ަގނޑ މެން   އިރ ަގއި 

ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ޤައ މ ން ބޭރަށްދާ ވާހަކަ މި ޤައ މ ަގިއ    ލާއިރ ަގއި އެތައްއިށް ވިސްނަ  ރަނަގޅަރާއްޖޭަގއި

ދައްކާ.   ެއކަންޏެއްއެބަ  މިކަން  މި  ވަކި  ވަރަށް  ނޫން.  ލިބޭ  ޤައ މ ތަކ ެގ    ރާއްޖެއަށް  ބޭރ   އަދަދެއް  ފައިސާެގ  ިގނަ 

އިވޭ އަޑެްއ. އަޅ ަގނޑ     އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަބަދ ެވސް  ، ވާހަކަ އެއީ ރާއްޖެއިން ބޭރ ވާ  މީހ ން މަސައްކަތްކޮށްފައި މި

ތަރ ތީބ ވެ  ދެކޭ މިކަންކަން  ަގވާއިދ ތަކާ  މި  ،ދިޔ މަށްފަހ ޮގތ ަގިއ  ާގނޫނ ތަކާިއ  ހ ންނަ  ހެދިފައި  ރާއްޖޭަގއި    ކަންކަން 

ޮގތ ެގ ބެލެހެއްޓިމަތީ  އެްއޮގތްވާ  ރަނަގޅަށް  މޮނިޓަރ  ،ން  މީހ ން  ކ ރާ  ރަނަގޅަށް    މި  ،ވިރެކ އެކަން  ކަންކަން 

ބޫލ ކ ރަނީ. ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ިމއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއްެގ ޮގތ ަގިއ  ަގށް އަޅ ަގނޑ   ހިނަގންޖެހޭނެ ކަމަ

ފާހަަގކ ރަން.   މި  ،އެހެންނަމަވެސްއަޅ ަގނޑ   ކަމެއްަގއި  ކޮންމެ  ބޭރ   މިއިން  އެތިބެނީ  މި  މީހ ން.  ތަނަށް   މީހ ން 

އ އައިސް   އެ  އެ  ،ފައްދާފައިކ ންފ ންޏެއް  ފައިސާ  މީހ ން  ީމެގ  ހ ރިހާ  އިކޮނޮމީއަށް  ރާއްޖޭެގ  ެގންދާއިރ ަގއި  ެއއް 

ޯގެގ ކަމެއް  އަދި ކާ   ،އަދި އެހެން ކަމެއް ކ ރިޔަސް  ،އަސަރ  ކ ރާކަށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އިނޭގ. ރިސޯޓެއް ހެދިޔަސް

ބޭރ ވަނީ    މި  ،ކ ރިޔަސް ފައިސާއެއް  ޤައ ހ ރިހާ  ބޭރ މ ތަކަށްބޭރ   ހ .  ލިބޭ  ރާއްޖެއަށް  މަސައްކަތ ން  ރިހާ  މީހ ންެގ 

ެއއީ ދ ެގ  ޞާރަނަގޅަށް ޤައ މ ެގ އިޤ ތި  ،މިކަންކަން ހ އްޓިައޅ ަގނޑ މެންނަށް އިނޭގ ކަމެްއ.    ،ލާރިއެއް ެގންދާކަން 

ނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގ  ަވންޏާ  ޤައ މ ެގ ތެރޭަގއި އެނބ ރޭ ކަމަށް  ކ ރާ މަސައްކަތ ަގއި ފައިސާ މި ؛ތެރޭަގއި އެނބ ރޭ 

އިޤ ތި ރަނަގޅ ވެޞާރާއްޖޭެގ  ވެސް  މިދ   ބަލާއިރ ަގއި  ކަމަކަށް  މިހ ރިހާ  ނިމ މަށްފަހ   ެގންދާނެ.    ،ކަންކަން 

، އެކަން  ދެވޭނެ ޮގތެއް ައޅ ަގނޑ މެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ  ،ކ ރ މަށްފަހ  މިކަންކަން ރަނަގޅަށް ބެލިގ ތަސްދީ

   ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ހޯދީ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ  ެވެގންފާހަަގކޮށްލަން
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ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  މާވަށ   އަރ ވަނީ 

 . މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަށް. މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި ޗާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޔަ  ޑްޓަރރައީސް.  ެމންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ބިލ   هللا ޢަބްދ   ޤޫބްޢ އެކައ ންޓެންޓ ންެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    ،ނެތް  އްދިޔ މަކީ ެއްއވެސް ޝަްއކެޭއެގ އެންމެ ފައިނަލް ކިޔ މާިއ، އަދި ފާސްެވެގންދާ  ިއ،ހ ށަހަޅ އްވަ

އެކައ ންޓިން ޒ ވާނ ންނަށް  ދާއިރާަގ  މި  ،އާއި ދިވެހި  މާލީ  މަސަްއކަތްދާއިރާަގިއ،  މީެގ  އި   ބަޔަކަށް  އެތައް  ކ ރާ 

ކަެމއް.   ކ ރާނެ  ސަރ ކާރ ަގއިފައިދާތަކެއް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަންކަން  ޢަބްދ   ،މިފަދަ  ޔާމީން  هللا ރައީސް 

ސަރ ކާރ  ކ ރި ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދީެގން  ިއސްކަމެްއ  ވަރަށް  ފަލްސަފާށް އަަގއި  ބާރ   ؛ެގންދިޔަ  އެއަށް 

ހާސް އެތައް   އެއް  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެދަންނަވަން.    ޝ ކ ރ  ން ކޮށްދެއްވާތީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ކަންކަ  ށް މިލިބޭ ޮގތަ

ތަމްރީނ ކޮށްފައިްގފޮޓޯ ވަނީ  ައޅ ަގނޑ މެން  ވޯޓަރ   ކ ދިންނާ  އެ   ކެމެރާ  ، ރާފަރ ންނެއް  ދިވެހި    ހަާވލ ކޮށްެގން. 

ރ  ފާރިއެްއެގ ޮގތ ަގއި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ޑައިވިންގ، ޝެއަދިެވހިންނަށް އެކަނި ކ ރެވޭ ވިޔަ  ،ސްޕޯޓްސްެގ ދާއިރާަގއި 

ންނަށް،  . ފޮޓޯްގރާފަރ ންނަކީ ދިވެހި ޒ ވާނ ވާނީ ހަމަޖެހިފަ  ތަކެއް ކޮންޓްރޯލް ވަކި ވަރަކަށް ކޮށްެގން ކ ރެވޭނެ އިންތިޒާމ 

ކ ރެ  އެކަނި  ޮގތ ަގއި  ދިވެހިންނަށް  މަސައްކަތެްއެގ  ޒ ވާނ ންނައަންކަނޑައަޅާފައިވާނީ.  ވޭ  އަދި  ބޭފ ޅ ންނަށް   ށް،ހެން 

ޖ މ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަޔަކަށް  އަދަދެްއެގ  ިގނަ  މަސައްކަތްކ ރާ  ސިނާޢަތ ަގއި  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ލަކޮށް 

ނޑ މެން ދަމ ންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދ  އަޅ ަގ  ށް އަ ކަންތައްތަކެއް ފެށި ކ ރިޮގތަށް  ކ ރާނެސިނާޢަތ ން މަންފާ

ދަނީ.   ހ ންނެވީ ޖަލ ަގއި. އަނިޔާ ލިބެމ ން  ރަީއސް ޔާމީން އެ  ،ވާހަކަ ދައްކާއިރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ރީެގ ރައީސް   މި

ރައީސް  މިއަދ  ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  އަޅ ަގނޑ   ކޮވިޑ    ،ލަނީއި ޮގވަ   ވެސް  ހާލަތ ަގއި  ހާލަތ ަގއި  މި  ނ ރައްކާތެރި  މި  ެގ 

އެކ ަގއި މަޝްވަރާކޮށްެގން ޤައ މ    ކަމާޤައ މީ އެއްބައިވަންތަ   ،ކަން އިސްކޮށްސަރ ކާރ ން ޤައ މީ ެއއްބަިއވަންތަ  ދިވެހި

ކަންތައްތަ  ޮގތަކަށް  އިންތިޒާމ ހިންޭގނެ  މިއް  އަޅ ަގނޑ   ހާ  ކ ރަން.  މައ މޫންެގ  ރައީސް  ހަމަ ނޭވާަގއި  ލ ކޮޅަށް 

އިއްޒަތްތެރި  ކ ރެްއވ ން އެދި ދ ޢާ ވެސް ދަންނަވަން.  މަނިކ ފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރ   ދި އެކަންބޮޑ ވަން. އަ

މި ؛ރައީސް އަރިހ ން  މެންބަރ ންެގ  ހ ރިހާ  އިްއޒަތްތެރި  އެދެން  މިައޅ ަގނޑ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދޭތެރޭ    ހާލަތާ  އަދ  

އަތ ން    ،ދަނީ ހަމަ ހައްދ ފަހަނައަޅަިއެގން  ެގ ކަންތައްތައް މިކޮވިޑ   ؛ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ވިސްނަން  ތަންކޮޅެއް

ދާ ައޅ ަގނޑ މެންެގ  މި  ނައްޓަިއެގން  ރައީސް  ތަން  ިއއްޒަތްތެރި  ވެއްޓޭ  އެބަ  ނ ރަްއކަލަކަށް  ރައްޔިތ ން  .  ފެންނަނީ. 

ބޫލެްއ  ަގދ ވަހ ެގ. އަޅ ަގނޑެއް    30ނަާގ  ސް ޗ އްޓީ އެބަލިމަޖި  ބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މިަގމިއަދ ން ފެށިެގން އަޅ ަގނޑަށް  



2002 އޮގަސްޓ   62                                            ސާލްޖަނަ ވަ  23 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

10 

 

މި ޗ އްޓީއަކަށް  އޮްއވާ  ހާލަތ ަގިއ  ނ ރައްކަލެްއެގ  ކ ްއލި  މިފަދަ  ޤައ މ   ކަމަކަށް.    ނ ކ ރަން  ދާންޖެހޭނެ  ަމޖިލިސް 

 ... ހާލަތ ަގއި ޮއްއވާ މި ،ސްެއކ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ހަމައެއާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. ވޭހެން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހެންވޭރ  ދެކ ނ 

ރަީއސް އޮޅ ވަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްއިރައްޔިތ ން  ބައެްއ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ހެދ މ ަގިއ  ހީލަތް  މަކަރާއި  ތެރި  ލ މާިއ، 

މި މި  މެންބަރ ން  އަިއސް  ހެލްތ   އިއިްއޔެގަ   ،ވާހަކައަކީ   ވާދައްކަ   ތަނ ަގއި  ހިންއިމަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ާގފަިއ  ޖެންސީ 

ޖަހަިއެގން ދިދަ  ޕީ.އެން.ސީ  ކ ލަިއެގ  ފިޔާތޮށި  އަރ ވަިއެގން  ބަޔަކ   ދޯންޏަކަށް  ޖަހަިއެގން    ،އޮްއވާ  ދިދަ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ 

  ، ަގނޑ ަގއި ދ އްވާ ފ ލ ހ ންނަށް ނޮހޮރޮއްޕާންކޮށްފައި މިއަދ  ައއިސް އެ ވިދާޅ ވަނީބ ހިސާ  ޮގސް މ ޅި ކަނޑ ަގއި މި

އިމަ ނ ދާށޭ.    މަޖިލިސް  ،ޖެންސީއޭހެލްތް  ހިތަޗ އްޓީއަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ،  އޭއިންސާނ ންބާ   އަރާށްއަޅ ަގނޑ   އައިސް 

 ޒަތްތެރި ރަީއސް.ލަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްއިމިހާ ބޮޑަށް މި އޮޅ ވަ

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ސަރިޔާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ދާއިރާެގ މާވަށ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އ ޅެނީ މި  ދަންނަވާލަން  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް،  އޮ  ،އިްއޒަތްތެރި  ޤައ މ   ހާލަތެއްަގއި  ނ ރައްކާތެރި    ، ްއވާމިހާ 

ފެތ ރެމ ންދާ ބައެއް    އަނެއްކާވެސް ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ބާރަށް ކޮިވޑ   ،ލަތްތައް ނެތި ސީކ ރެވޭނެ ވައެއަރޕޯޓ ަގއި ޓެސްޓ 

މިކަމ ަގއި ެއބަ  ކ ރަން ހ އްދަދިނީ. ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ންތައް އޮޕަރޭޓ ޤައ މ ތަކ ން އެއަރލައި

ތ  ޞަިވންޓަރއަށް ތައްޔާރ ވ މަށް ޓަކައި އޮތް ހަމައެކަނި ފ ރ   ،ބާރ  ބޮޑ ވެެގންދާއިރ   ފިކ ކަންބޮޑ ވޭ. ވިންޓަރެގ ޓްރެ

އެތައް  ؛މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ   ،ތި ފާހަަގކ ރެްއވީ  ތްތެރި ރައީސްމި ދަނީ ެގއްލެމ ން. އަދި ހަމައެއާއެކ  ިއއްޒަ  މިއަދ 

 އެތައް ަގރާރެއް...  ،ަގރާރެއް މި ތަނ ން ފާސްކޮށްެގން
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 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޔާރި

 ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

ިއއް  ،ރައީސް ދާއިރާެގ  އެމާވަށ   ދެނިކޮށް،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލާރިކޮޅ   ނެންެގިވ  މެންބަރ   އަރޕޯޓ ަގިއ  ޒަތްތެރި 

 ން އިނޭގތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ޤީމެޝިނެއް، ޕީ.ސީ.އާރ  މެޝިނެއް ބެހެއްޓޭނެކަން ހަމަ ޔަ

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސް ާގ  އިްއޒަތްތެރި  މަސްވެރިކަމ ެގ  ެއއީ  ނ ކ ތާއެއް.  މ ހިންމ   ވަރަށް  ފާހަަގކ ރެްއވީ  މިތަނ ންތި   ނޫނެއް 

ަގާވއިދ  ނ ހެދިެގން   މަޖިލީހ ަގއި މަޝްވަރާކ ރެވިެގން. އޭެގމި  ދިޔައީ އެތައް ަގރާރެއް، އެތައް ަގޑިއިރެއް  ފަސްވެެގން

އ  ގަ ޅެމި  އޭެގ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނ ހެނީ  އ ދިވާއިދ   މި  މަދީތޯ ޅެެގން  މެންބަރ ން  މަޖިލީހ ެގ  މިތާ  ؟ ނީ. 

ހ ރި. ސަރ ކާރ  އެ އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕާޓީެގ ލީޑަރ  ތި  ޮގނޑި އެބަ 65 ؛ރީޖަާވބ ދާ  އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ 

އެ  ،ވިދާޅ ވަނީ  ވ ޒާރާއިން  ނ ވަތަ  ވަޒީރ   ބެހޭ  ކީކޭތޯ  މަސައްކަތް  ެއކމާ  ދެން  މި   ނ ކ ރިއޭ.  ާގތ ަގއި    ރައްޔިތ ން 

ރަީއސް ؟ބ ނަނީ މ. ؛އިއްޒަތްތެރި  މ ލަކ ން  މިއަދ   ޕޮޒިޓިވްގެ   އަތޮޅ   މަޔަންކޮވިޑަށް   ށްއަޅ ަގނޑަ  ކ ދިޔަ 

އައި ހާލ ަގޭއ ޕޮޒިޓިވްެވެގން    ޭއނަެގ ދަރިފ ޅ ެގ އަތ ަގއި އަޅާނެ ޕްލާސްޓަރ  ނެތިެގން މާލެ  ،ކޮށްފައި އެ ބ ނަނީމެސެޖ 

ޞްލާޙ  އި  ހެޔޮ އިޞްލާޙ  ކިޔާ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ހެޔޮދެން  މިއަށް  ން.  ޕިޓަލ ޅ  ހޮސްއަތޮ   ،ދިޔައީ

ދި ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ހެޔޮއޮޅިއްޖެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ހެޔޮ  ވެހި  ދިވެހި    އިޞްލާހ ،  މިއަދ   އޮޅިއްޖެ.  ބަދަލ  

ނެސަ ؛ސަރ ކާރ ން ބާރެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ނެތް.  ރައީސް  ތްރ ކާރެއް  އަ  .އިއްޒަތްތެރި  ސް  ވަމިއަދ  

 ޖެހޭ. އިންތިޚާބަކަށް ދާން އެބަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ    ިއއްޒަތްތެރި  ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ،  ރ ވަނީ އަމެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 .މެންބަރ  ތެރިތްްއޒައި  ދާއިރާެގ ދިްއަގރ ށް. އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ޗާޓަޝ ކ ރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަސަރއާދެ!  ބިލ ެގ  އެކައ ންޓެންޓ ންެގ  ކޮމިޓީން ޑް  އްކަތް 

ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން. އަޅ ަގނޑ  ވެސް     ހަމަަގނޑ ޅ ގ ޅިެގން އަ  މި އޮތީ ރިޕޯޓ  ފޮނ ވާފަ. މި ރިޕޯޓާ  ،ކ ރަްއވާފައި

މިއީ ކަމެއް  ހިތްހަމަޖެހޭ  ިގނަ  ދިވެހީ  ،ވަރަށް  ލިބިެގންންނަށް  ޤައ މ ަގިއ    ދާފ ރ ޞަތ ތަކެއް  ކަމެއް  އެްއވެސް  ޮގތަށް 

ނޑ   އަޅ ަގއް.  ރ މެއް. ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބޭ ކ ރިއެރ މެވެސް ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކ ރިއެ  ދިޔ މަކީ ހަމަަގއިމ ކ ރެިވެގން

ޗާޓަބޫލ ަގ ޮގތ ަގއި  އެރ ކ ރާ  ބިލާޑް  ެއކައ ރޗާޓަ  ،ހަމައެކީަގއި    ކައ ންޓެންޓ ންެގ  ބޭނ ންޑް  ރާ  ކ ންޓެންޓ ން 

ފަހިެވެގން ތެރެއިން  އ ފެއްދ މ ެގ  ދިވެހިން  ހަމަ  ެވސް  އާލާތްތައް  ވަރަވަސީލަތްތަކާއި  މ ހިށްދިޔ ަމކީ  ކަމެްއ  ން  މ  

ވިސްނަވަދި އެކަރަން. އަަގނޑ  ފާހަަގކ ޅ ކަމ ަގއި އަ  މަސައްކަތްތައް އި މަށް ވެސް ބޮޑަށް ހަމަ  ، އެޮގތަށް މި ކަހަލަ 

ކ ރެ މ ހިންރާއްޖޭަގއި  ވަރަށް  ެގންގ ޅ ްއވ މަކީ  ވިސްނ ންފ ޅ   ދެކެން.  މ ިވެގންދާއިރ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަމެއް   

ާވހަކަފ ޅ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ހަަމ    މެންބަރ ެގރި  ތްތެދެންމެ މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަ ؛އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނ ން

ކ  މި  ރައީމ ޅި  ،ރެވެނީފާހަަގ  ކ ރީެގ  ވެސް  މޮން  ޔާމީންެގ  އަބަދ ވެސް    ޅ ސް  ބޭފ ޅ ން  މި  ވާހަކަ  ކަެމއްެގ 

  އޭ. މި އަރާ މި ބޭފ ޅ ންނަށް މިއީ ހަމަ އެއްެވސް ކަމެއް ނ ކ ރެވޭ މީހ ން ބާވަށްވާހަކަދަްއކާއިރ ަގއި. އަޅ ަގނޑ  ހިތަ

  ، އަބަދ ،  ދ ކ ެގ ވާހަކަ އަބަކ ރި ކަންތައްތަ  އޭރ ަގއި ރައީސަކ  ހ ންނަވަިއެގން  ،ޅ ންނަށް މިކަމ ެގ ވާހަކަައށްވ ރެފ ބޭ

މިތާ ދ އްާވއިރ ަގިއ  ންމި ބޭފ ޅ ން މިއީ ކީްއކ ރާ ބަެއްއބާވައޭ. ދޯނިފަހަރަށް އަރައިެގން އެތަ ؛އަބަދ  މިތާ މި ދައްކަނީ

ވިސްނާ މީހ ން   ސް ޔާމީން. މި ޤައ މަށް އިނޭގތޯ މިއަދ  ކަމާއީރައީސް ޔާމީން، ރަ ން.  ޔާމީ،  ޔާމީން،  ހަމަ ޔާމީން

ޖެހޭ މިއަދ  ޖެހޭ. ރައްޔިތ ންނަށް އެބައ ޅ ްއވ ން ބަދަލ ވާން އެބައ ޅ ްއވާ  ހޭ އިތ ރ ވާން. ވަކި ބޭފ ޅެއްެގ ފަހަތ ންޖެއެބަ

މަށް ބޭނ ންވަނީ ހެޔޮ ބަސް ބ ނެ،  އ ން މިއަދ  މި ޤަަގއި އަޅ ަގނޑ މެވިސްނެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އިނޭގތޯ. ޙަޤީޤަތ  

ޢަމަލ  އިޚްލާޞްތެރި  ހެޔޮ  މަސަްއކަތް  ކ ރާ،  މަސަްއކަތްނިޔަތެްއަގިއ  ވިސްނ މ ަގއި  އެ  ބޭފ ޅ ންކަން.  ކ ރާ  ކ ރާ 

ން އޮތް ނާދެ! ަވރަށް ސާފ ކޮށް ފެންއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އާ  ހިންމ ކަންޤައ މަށް ވަރަށް މ   ދ  މިޕޮލިޓިޝަނ ން މިއަ

ވަނީ ޖަލ ަގއި ހ ންނަވަން ޖެހިވަޑަިއެގންފައި   ވިެގން މިއަދ  ކ ރެންނ ވަތަ ހ ކ   ،ތަކެއް ކ ރެވިންޙަޤީޤަތެއްެގ މައްޗަށް ހ ކ 

ޔާމީނަރައީ ހިތާމަކ ރަން  ށް.ސް  ވެސް  އެއެކަ  ،އަޅ ަގނޑ   ވީން  އެހެން  ވެރިކަމ ަގއި ޮގތަށް  ެއހެންނަމަވެސް،    ތީވެ. 
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ބޭފ ކޮންމެ  ަގއިނަވާއިރ ހ ން އަ  ބަހައްޓަވަން.  ވިސްނ ން  އެޮގތަށް  ޖެހޭ  ވެސް  ޤައ ޅަކ   މަށް  ޅ ަގނޑ މެން 

ވެސް ކަމަކީ  ކޮންމެ  ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނެއްެގ  ، އިޚްލާޞްތެރިވާންޖެހޭނެކަން.  އޮންނަ  ކ ރަންޖެހޭ   ެއ  ތެރެއިން 

ޙަޤީޤަތެއް އޮތް  ފެންނަ  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  އެކައ ންޓަށް   ؛ކަމެއްކަން.  ތަން.  ފައިސާ  ހ ރި  ޙަޤީޤަތަވަދެފަިއ   އް މި 

ހިތަކީްއވެެގންތޯ  އަޅ ަގނޑ   އޮޅ ވާލ ނ ކ ރެވިބޫލ ަގއަރަނީ  ށްއޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  އ ޅެނީ.  މި  ވާހަކަތައް ެގން  މި  މަށް 

ކީ މިޮގ ދައްކަނީ  މި  އަހާލަ ؟ްއެވެގންތޯއޭތަށް  ހަމަ  އިނޭގތޯ  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވޭ  ިއއްޒަތްތެރި  ރާގެ ދާއި  މާވަށ ން   

ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ތި ބޭފ ޅ ން   ؟އ ޅެނީކީއްެވެގންތޯއޭ ޙަޤީޤަތް ތި ބޭފ ޅ ން އޮޅ ވާލަން މި    ، ރ  ކައިރީަގއިބަމެން

 ؟ކަތެއް ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކީއްތޯއޭ ތި ކ ރަްއވަނީނ ވަތަ ހަމަ މަޖިލީހަށް އައިސް ސިޔާސީ މަސައް؟ ނ ކ ރަްއވަނީތޯބޫލ ަގ

ަގނޑ   ައޅ   ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް ތިވަރަށް އޮޅ ވާލަން. ާއދެ! އަނެްއކާެވސް  ،ތޯ ން ހައްދަވާކަށް އިނޭގހެތި  ނ ވާނެހެޔޮ

ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ައޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ދަންނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރިން  ކ ރ ކޮށްލ މ ެގ  ވާހަކަކޮޅ   ކަންކަން    .ހަމަ 

އެހެ  ކ ރ މަށްރަނަގޅ  ވިސްނަން.  ޖެހޭ  މި  ހަމަ  ންެވެގންއަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރ ޞަތ އިނޭގތޯ  ހޯދީ.      މި  އަޅ ަގނޑ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

 މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ    ،ަަރ ވަނީޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަ

 . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ެގ ކާށިދޫ ދާއިރާށް. ޖާބިރަهللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

އޮޑިޓަރ ން އ ފެއްދ މާއި މި ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް މި ހިނާގ ބަހ ސްަގއި    އިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގަ 

ދަންނަވަ އެްއޗެއް  ވެސް  ފަހަރ ލާނަން.  އިއަޅ ަގނޑ   ތަ  ތަފާތ   ވާހަމަތީން  ތަފާތ   ތަންތަކަތަްއ،  ތަފާތ    ، ނ ގައިފާތ  

ަގނޑ މެން  ޅ  ކ ރ މަށް ޓަކައި އަރާއްޖޭެގ ކަންކަން ރަނަގޅ  ؛ވަގ ތ ތަކ ަގއި ދަްއކަންޖެހޭނީ ވެސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެން ބޫލ ކޮށްެގން ތިބެނީ.  ަގރީ ރަނަގޅަށް ކަމަށް  ހި އެންމެ ކަމެއް ެވސް ނެތް. ހ ރިހާ ކަމެއް މި  ންޖެހޭކ ރާ

ނެރޭވަޒީފާތަ މީހ ން  ބޮޑެަގއި  އިރ ކަށް  ލިބެންވީ.  ވަޒީފާތައް  އަފ ރާދ ންނަށް  ޤައ މ ެގ  ވަޒީފާތައްވެސް    އި ރާއްޖޭަގ ؛ތި 

ޓަކައި  ބޭ އެފަދަ    ،ެއކައ ންޓެންޓ ންނާއި  ، ފަރާތްތަކ ންނާއި  ކ ރާޮއޑިޓ   ، އޮޑިޓަރ ންނާއި  މިހާރ  އ ފެއްފ މަށް  ބޭފ ޅ ން 

އަޅ ަގނކ ރަންޖެހޭނެމަސައްކަތް އެކަން  ާގނޫނ ގެ .  މި  ތެޑ މެން  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިއަށްދާނެ.  މިހާރ    ،ރެއިން 

ނެތިއަޅ ަގނޑ މެންނަ ބަޔަކ   ހިންާގނެ  ރާއްޖެ  ދަނީ  މި  ފެނިެގން  މޯލްޑިވްސްަގިއ    ބޭންކ މިސާލަކަށް    ،ންެގށް  އޮފް 

ވެސް.   އެމް.ޑީައކަށް  ހ ންނަނީ  ނޫން  މީހެދިވެއްސަކ   ބައްބޭރ   ވަރަށް  ލާރިދީ .  ެގނެއް  ފައިިއވަރ   މީހަކ     ސަ ބޭރ  
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ހަމަ  .ހ ންނަނީ މީހެ  ދެން  ބޭރ   ވެސް  ހިންަގނީ  ެއއަރޕޯޓް  ކަހަލަ  އްއެއާއެއްކޮށް  މި  ރާއްޖޭަގއި  އެހެންީވމާ،   .

ެއކައ ންޓެންޓ ންނާއި  ތަކަށްވަޒީފާ ޑައިރެކްޓަރ ންނާއި  ،ސީ.އޯ.އިންނާއި   ، އޮޑިޓަރ ންނާއި  ،އަދި  އަދި   ،މެނޭޖިންގ 

ކަ  ،ނާއިމެނޭޖަރ ން އަޅ ަގނޑ މެ  ހަލަމި  ހަމަޖެހިެގންމަޤާމ ތައް  ތެރެއިން  ވެސް ންާވނީދާ  ންެގ  މަހަކ   ކޮންމެ   . ،  

އެީއ  ލާއިރ  ވެސް  އިސ ވާލެއް ކ ރަން ބަލަ  މީހާއާ  ނަެއއްކަލަ ބޮޑ ކޮށް ހ ން  ،އިރ ލާއިކަމެއް ދިމާެވެގން ބަލަ  ސްކޮންމެވެ

ޖެ ދެން މި  އްރާ  ،އަރަނީށްތައެހެން. އަޅ ަގނޑ  ހި   ނަނީއެ ކަންކަން ޮއން  ިގނަ ފަހަރ   ، ޤައ މ ެގ މީހަކަށް ނ ވާތީމި  

ިމ    ،ައޅ ަގނޑ މެންެގ އޮޑިޓަރ ންނާއި އަނެްއކާވެސް    . އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔަނީވަރަށް ދަތިވެއްޖޭ  ،ދަތި ދަނޑިވަޅ ަގއި 

އޮޑިޓ  ެއކައ ންޓެންޓ ންނާދެންނެވީ  ފަރާތްތަކާއި  މީހ ންނަށް    ،ކ ރާ  ޤައ މ ެގ  ލިޞަރ ފ   އެައޅ ަގނޑ މެންެގ  ބ މަށް  ތ  

އެބަޓަ ޕްރޮފެޝަކައި  ކ ޖެހޭ  އެކަން  ނިޒާމ ތަނަލީ  ރައީސްރެވޭނެ  ިއއްޒަތްތެރި  ހ ންނަން.  ވެސް  މިހާރ    ؛ކެއް 

ކ ރަ އަވަހަށް  އެންމެ  މަޖި  24  ،ކަމަކީ  ންވީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި  ބާއްވަިއެގންަގޑިއިރ   ހޯލް   ،ލިސް  އޮފް  ކޮމިޓީ 

ނަމަވެސް ހަމަޖައްސައިެގން  އަރައިދިވެ  ،ހައ ސް  ހާލަތ ން  މި  ވަގ ތ   މި  ޮގތެްއެގހިރާއްޖެ    މައްޗަށް   ަގންނާނެ 

ނ ވޭތާ އިްއޒަތްތެރި   އޮތް ޮގތަކ ންނެއް އަދި ސާފެއް  މިހާރ  މި ؟އިތޯބަކޮ  ކީޮގތަ  ޑިސްކަޝަނެއް ހިންގ ން. ދެން ދާންވީ

ކިހިނެއް މި  ތޯރައީސް،  ސާފެއް  .ކީއ ޅެނީ  ެވެގން  ހަމަގައިނ ވޭ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ރައީސަށް  ެވސް    މ .  އިއްޒަތްތެރި 

  ، ވެފައޭ. އޮޑިޓަރ ންނާއިޓ ކްރަޕްންދަންނަވަންޏާ ހަމަ ބޭދެން އެއްކަލަ  ރ  މި އޮތީ  ހާރާއްޖެ މި  ،ވާނެނަ ނިގވަޑައިަގންއެ

މި    ،ތީންމަހަމަ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ެވސް މަޝްވަރާެގ    ،ކަހަލަ ބޭބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިތަނަށް ވެސް ެގނެސްެގން  މި

ކ ދިމިހާރ     އަށްއްޖެރާ މައްސަލައިަގއި  ކ އްލި  ؛އަރައިަގންނަން  ކަށް ޔައްލި މާވެފައިާވ  ކ ރާ  ޔައެއީ  އަރައިަގންނަން  ކަށް 

ހިތާމަކ ރަ އަޅ ަގނޑ ެމން  ޮގތަކަ  ،ންމަސައްކަތްތަކެއް.  ވިޔަފާރިެއއްވެސް  މި  ށް  ނެތި  މާޙައ ލެއް  އެްއވެސް  ކ ރެވޭނެ 

ށް ޗ އްޓީއަށް ހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަލީން މި އ ޅެނީ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިޖެހިެގކ ރިމަތިލާން  ދަނީ. އެހެންވީމާ، ދަތިތަކަކާ

އި  ަގނޑ މެންެގޅ  އަ ؛ޮގސްެގން ޗ އްޓީމަޤައ މ   ބާްއަވއިެގން  ތިބޭނީތޯޖެންސީަގއި  ޮގސް  މި   ގައިޖެންސީމައި ؟ެއްއަގއި 

ރ ން. އެކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ފ ޅަކ  ބި ބޭ  ނެއް. އަަގނެކޮންމެވެސް ބޭފ ޅަކ  ބިރ   ނިއްޔާއޮތީ ރާއްޖެ ލޮކްޑައ ންކޮށްފަ. ނޫ

  ! އޯކޭ ؛ކައިނިމިފަ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތ ންނަށް ފ ރ ޞަތެއް ދިނ މަށް ޓަ  ،ހަނާވެއަނެއްހެން  ތިބީ. ރައްޔިތ ން މި ތިބީ  

އަތ ން    ރަންޏަށްދަ އަދާކ ރެވޭތޯމީހެއްެގ  ދަރަނި  ެއ  ކ ރިން  މަރ ވ މ ެގ  އޭނަ   ށްޙައްޖަޖެހޭނެ.  ބަލަން  ނަގައިފިްއޔާ 

ނަަގންޖެހޭ   ވާންެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދަރަންޏަކީ ޒިންމާ  ދަރަނި އަދާކ ރާ ވާހަކަ  ން ޮގސް ދިއ މ ެގ ކ ރިން މީހ 

އެ ފަރާތަ  އީއެްއޗެއް.  ވެސްކޮންމެ  އަންނާނެޤި   ،ކ ން  ދ ވަސް  ތިބި ބޫލ ަގކަން  ނެމަރ ވާ   ،ކަމަށާއި  ޔާމަތް  ކޮށްެގން 

ށް ނަާގ ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެ. އޭނާެގ  ނީ މ ސްލިމ ން. އެހެންވީމާ، ދަރަންޏަލިމ ން. ސ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަކީ މ ސް  އް.ބައެ

އި މ ހިންމ   ކަކ ރ މަށް ޓަކަހަލަ ކަންކަން ތަރ ތީބ   ރ މާއި މިކ އެއީތާ އޮޑިޓ    އައ ލާދ ން އެކަމ ެގ ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭނެ. 

 ނ ކ ތާ...
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  ވެލިދޫ ދާއިރާެގ  ،އަރ ވަނީޞަތ ރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ތެރި މެންބަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 .މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ވެލިދޫ ދާއިރާެގށް. ޝަފީޤަهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤް هللاޢަބްދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވެލިދޫ

މި    ،ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް  ގ ޅޭ ޮގތ ން  ހިރާއްޖޭެގ އެކައ ންޓެންސީ ޕްރޮފެޝަނާއީސް. ދިވެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

، މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް އަދި  އިމި ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވަ هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް ޢަބަދ   .ބިލަކީ

އަ ެގންޮގސްފަިއވާތީ  ކ ރިއަށް  ކޮމިޓީަގިއ  މާލިއްޔަތ   ޝ ކ ރ ޅ ަގނޑ   ކޮމިޓީެގ  މެންބަރަށް  އެ  ދަންނަވާލަން.   ހަމަ 

ނ ން ވެސް ވަރަށް  ޤީމި ބިލަކީ ވަރަށް ވެސް މ ހިންމ  ބިލެކޭ. މި ބިލ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަ  ،ނަވާނީއަޅ ަގނޑ  ދަން

ތާއީދ  ފ ރ ޞަތ   ބޮޑަށް  މި  ކަމަކަށް  ދިވެހީ ކ ރާ  ބިލ  ދެނީ.  މި  ފަހިކޮށްދިނ މަށް  ފ ރ ޞަތ ތައް  ިގނަ    ންނަށް 

ޑް އެކައ ންޓެންސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްެގ  ރޓް އޮފް ޗާޓަ! މި ބިލ ެގ ދަށ ން އިންސްޓިޓިއ ންވެފައި މި އޮތީ. އާދެބައްޓަ

ޝަޚް ާގނޫނީ  ދަންނަވާނީޞެނަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އ ފެދިެގންދާނެ.  ބޭރ     ،ްއ  ިގނަ  ވަރަށް  ދާއިރާައކީ  މީހ ން މި 

ދާއިރާެއކޭޑޮމިނޭޓ  ދާއިއެކައ ންޓެން  ، ކ ރަމ ންދާ  ތަމްރީސީެގ  ދާިއރާއިން  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ތިބި    ވެފައިނ ރާއަކީ. 

މި  ހަނިވެފައި  ފ ރ ޞަތ ތައް  ލިބޭ  ދިވެހިންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  މަދެއް  ަވކި  ވެސް  އަދަދ   ދިވެހިންެގ 

ދާއިރާ ޑޮމިނޭޓ   ،އޮންނަނީ މި  ންނަށް ދިވެހީ  ެގނ ވާނެ.ެގ ސަބަބ ން އެކަމަށް ހ އްޓ ން  ކ ރާތީވެ. މި ބިލ ބޭރ  މީހ ން 

ލިބިގެ  ފ ރ ޞަތ ތައް  އާދެއިތ ރ   ބަލަންދާނެ.  ތަފާސްހިސާބަށް  ނަމައި!  ދަްއކާއިރ     ،ލާ  ޓެކްސް  މީރާއަށް 

ޮގތ ަގއި   ފަރާތްތަކ ެގ  އެކައ ންޓެންޓ ންެގ  ތިބޭ  ހ އްޓ ވ ން އަ  52% ރެޖިސްޓްރީވެފައި  މިކަމަށް  ީމހ ން.  ބޭރ   ކީ 

ދިވެހިންނާ ދި  ެގނ ވާނެ.  ފ ރ ޞަތ އިނ ލަ  ހިންނާވެނ ގ ޅި،  ދިވެހިންނަށް  މަސައްކަ،  މި  ޮގނ ދީ  ނ ކ ރެވޭނެ  މި ތް  ތް 

ައޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރާއިރ   މިޮގތަށް  ވާހަކަ  މި  ހަމަ  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ވަރަށް  މިއީ  ވެެގންދާނެ.  ސަބަބ ން  ބިލ ެގ 

ބޭނ ންވޭ ބައި  ،ފާހަަގކ ރަން  ަގވާއިމިފަދަ  ާގނޫނާއި  ހެދިފައިއެބަ  ދ  ވަރ   އިސްކަން  ހ ރި  ދިވެހިން ދިވެހިންނަށް  ދޭން. 

މީހ ންނަށް ދޭން. މި   ބާކީ އޮންނަ އެްއޗެްއ ބޭރ   ،ފ ރ ޞަތ  ލިބިފައި  ލިބޭން. ދިވެހިންނަށްނ ރ ޞަތ   ނޫން ބަޔަކަށް ފ 

އެބަ ަގވާއިދ ތަްއ  ބައިވަރ   އެހެންނަމަވެސްކަހަލަ  ހަނދާކ މޮނިޓަރ  ، ހ ރި.  އަޅަގނޑ   ނެތް.  އ ސޫލެްއ  ނަށް ރެވޭނެ 

އަދި    ،ސްޕޯޓްސް، ސްވެނިއަރ ބިޒްނަސް   މިސާލަކަށް ވޯޓަރ ؛ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ހ ރި ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން  ،ނަނީއަން

ދިވެހިންނާ  ،ފޮޓޯްގރަފީ ވެސް  ކަމަކީ  ހ ރިހާ  ކ ރެވޭނީ. ނޫން  ، ނ ގ ޅި  މި  ކަންކަން  މި  ފަރާތްތަކަށް  ދިވެހި  ނަމަ 

މޮނިޓަރ،  އެހެންނަމަވެސް ކަމެއް  ހ ރިހާ  އ މި  ޑޮމިނޭޓ   ލެއްސޫ ކ ރެވޭނެ  ހަމަ  މީހ ން  ބޭރ   ކަމެއްެގ ނެތިެގން  ކ ރާ 
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 ، ވެެގންދާއިރ   ިމއަދ  މި ބިލ  ފާސްެވެގންދާއިރ  ނ ވަތަ ާގނޫނަކަށް  ،މީދ ކ ރަނީއްޮގތ ަގއި މި އޮންނަނީ. ައޅ ަގނޑ  އ  

  ، ނަމަނޫންއެހެން  .ނޭހޭކ ރެވޭނެ އ ސޫލެްއ ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ގާއިމ ވެެގންދާންޖެޢަމަލީ ޮގތ ން މި ކަންކަން ޮމނިޓަރ

ާގ ނެތޭ.  މިފަދަ  ބޭނ މެއް  އެްއވެސް  ެގނައ މ ެގ  ބޭކާރ  ޙަނޫނެއް  ކ ރެވެނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޤީޤަތ ަގއި 

ކ ރަން. ޖެހޭ މޮނިޓަރކަންކަން އެބަ  ސަރ ކާރ  ހިންަގވަން ތިއްބެިވ ފަރާތްތަކ ން މި  !މަސައްކަތެކޭ. އެހެން ނ ހައްދަވާށޭ

ނަށް  ންްއޮގތަށްތޯ މި ކަންކަން ެވެގންދަނީ. އަޅިަގނޑ މެއެ  ަގޅަށް ބަލަން. ާގނޫނާއި ަގވާއިދާ ރަނ   ޖެހޭ އެބަންކަންމި ކަ

ނ ތިބޭނޭ  ،އަޑ އިިވެގންދިޔަ މީހ ންނަކަށް  އެހެންނަމަެވސް  ބޭރ   ޮގތ ަގއި.  އޮތީ   ،ކޭޝިއަރ ންެގ  މިހާރ   ެއކަން 

ލީމަ އިނޭގނީ އެކަން. ހަމައެކަނި  އިތަކަށް ވަދެ ބަލަރަހާއި ކަންމަތީ ފިލޭަގއަޅ ަގނޑ މެން ނިކ މެ މާ ؟ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ

ެއއްޗެއް އޮތް  ލިޔެފައި  ަގާވއިދެްއަގނޫން  ،ފޮތެއްަގއި  ޮގތ ން    ފާހަަގކޮށްފައިއި  ނަމަ  ޢަމަލީ  އެކަން  ކަމެއް.  އޮތް 

އަޅ   ވެެގނެއްޒ ތަންފީ ދ ވަހ   ނ ދޭ.  އިހަކަށް  ކޮމިޓީއެމި  ަގނޑ މެން  މިއިގަ އްމަޖިލީހ ެގ  ދެއްކީ   ؛.އާރ ޗްއެ  ، 

ެއޗް.ާއރ ެގނޫން  ،ރިސޯޓ ތަކ ގެ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ބޮޑެތި  އަންނަންވާނީ    ނަމަ  މަޤާމަށް  އިސް  ވެއްސެކޭ. ދިއެންމެ 

ތިއްބޭ އެބަ  ދިެވހިން  ވެސް  ދާއިރާތަކެްއަގއި  ހ ރިހާ  ނޫނޭ.  އެކަންޏެއް  މަޤާމ   އެ  ދަންނަވާނީ  ފަންނީ   ،އަޅ ަގނޑ  

މަދ ވާ    . އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޑޮލަރ ބިެގންނ ވާނެފ ރ ޞަތ  ލި  ރ  ބަޔަކަށްށް ބޭތިއްބަވަނިކޮ  ބޭފ ޅ ން

ދަްއކާއިރ   މަދ  ވާހަކަ  ލިބޭ ފ ރ ޞަތ ތަކ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް  ތިބި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެ  ،ވާހަކަ،  ރޭަގއި 

ޑަށް  . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮާވނޭ ލިބިެގންނ  އެ ފ ރ ޞަތ ހަކަށްފަންނީ މީހ ންނަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ތަނަވަސްނ ވެ، ބޭރ  މީ

އަޅ ަގނ ތާއީދ ކ ރަން.  ބިލަށް  ޮގމީދ ކ އްއ  ޑ   މި  ދެންނެވި  މި  ހަމަ  ފާސްވެެގންދާއިރ  ރަނީ  ބިލ   މި  ިމ   ،ތަށް  އަދި 

ރި ލިބިފައި ހ   ޞަތ ދިވެހިންނަށް ފ ރ   ،ހެން ކަންކަން ެވސް ާގނޫނާއި ަގާވއިދ ެގ ތެރެއިން ކަނޑަެއޅިފައިނެވި އެދެން

ކ ރަްއވަން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކ ން ެއކަން ޒ ށް ތަންފީަގއި އޭެގ ފައިދާ ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ ޮގތަފ ރިހަމަ މާނައިކަންކަން  

 ވާށޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮށްދެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އިްއޒަތްތެރި  މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ  ،އަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ މިހާރ  މި  އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 .މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  މާފަންނ   .ށްމެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަލާޙް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  މާފަންނ 

މާލިއްޔަތ     ،އި ދެްއވައިންެގ ބިލެއް ހ ށަހަޅ އްވަ އ ންޓެންޓ އެކަ ޑް  ރއްޖޭެގ ޗާޓައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާޝ ކ ރިއްޔާ  

ނިންމަވަ ކޮމިޓީއިކޮމިޓީން  އެ  މެން  ެގ،  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  ެގނެސްދެްއވީތީ  ތަޅ މަށް  މި  ބަރަށް ރިޕޯޓ  
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އި ދަންނަަވން.  ޝ ކ ރ   އަފެނިެގންރެ  ޒަމާނ އްސ  ނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންރައީސް،    އްޒަތްތެރިއަޅ ަގނޑ   މި   ،ންނަނީ 

ތަން   ކ ރަމ ންދާއަޑ . މަސައްކަތް  ދާކ ރަމ ންމީހ ން މަސައްކަތްންޓިންގ ދާއިރާަގއި ރާއްޖެއިން ބޭރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކައ 

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ފެންނަނީ.  ބޭނ ން ؛މި  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އެކައ ން  ،އަޅ ަގނޑ   ކަހަލަ  ބިލެއް  މި  ޓިންގ 

އެންމެން ވެސް އެންމެ   އަޅ ަގނޑ މެންށް މީެގ މަންފާކ ރ މަކީ އެީއ  ންނަދަރިދިވެހި    ހިރާއްޖޭެގަގއި ދިވެފާސްވެެގންދާއިރ 

އެހެންނަމަވެސް ޮގތް.  އެދޭނެ  ފެންނަނީ  ބޮޑަށް  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަިއސް،   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ިއއްޒަތްތެރި 

 ންކާ މީހަކާއި ނޫނީ އިންޑިއާ މީހަކާރީލައި ނޫނީ ސްދިވެއްސަކާ  ،އްކ ރާ ކ ންފ ނިތައި ަމސައްކަތްންގ ދާއިރާަގއެކައ ންޓި

ސްރީލަންކާ  ފާނަމ ެގ  މޯލްޑިވްސް   ،ބައިވެރިވެލަިއެގން  ެއކައ ންޓިންގ  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ހ ޅ ވަ ަގއި    ލައިެގން އިމެއް 

ފައިދާ ޭއެގ  ރައްޔިތަކަށް  އެ  ވާއެންމެ  މީހ ން  ޮގތަށް  ބޭރ   ހ ސް  މީހ ންނަކީ  މަސައްކަތްކ ރާ  ވެެގން ކ ންފ ނީެގ  ނަށް 

ރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތްކ ރ މ ންދާ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިހެންެވެގން  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މި   ތަން.  ރަްއޔިތ ންނަށް 

ކ ށް ނޫންކަމ ަގިއ    ތ ޑަށް ަމޢ ލޫމާރާއްޖޭަގއި ހިފަހައްޓަން ބޭނ ންވާވަރަށް ފައިސާ ނ ހިފެހެއްޓިެގން މި އ ޅެނީ. އަޅ ަގނ

  50އަހަރެއްެގ ަމއްޗަށް    ެއކައ ންޓިންގ ދާއިރާިއންޗަށް،  ޮގތ ަގއި އަހަރެއްެގ ަމއް   ލިބޭ  މަޢ ލޫމާތ   ައޅ ަގނޑަށް  ،ވާނަމަ

ނަމައަމިލި ހިފެހެއްޓޭ  ރާއްޖޭަގިއ  ފައިސާ  މި  އެބަ.  ބޭރ ކ ރޭ  ރާއްޖެއިން  ލާރި  ިގނަ  ވ ރެ  ޑޮލަރަށް  ރާއްޖޭެގ   ،ން 

ިއްއޒައި ވެެގންދާނެ.  ފައިދާ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ެވސް  ބޭނ ން،  ކޮނޮމީއަށް  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ތްތެރި 

އެކައ ންޓިންމި ފާސްވެެގން  އާކަހަލަ  ބިލެއް  އަޅ ަގބެހޭ  އ އްމީދ ކ ރަނީދާއިރ   އޮން  ، ނޑ   ކަމަށްމީަގއި  ބާ   ، ނާނެ 

އ ފެދިފަ ބޮޑީެއއް  ކަހަލަ  ބި  އި،ކައ ންސިލ   އަޅ ަގނޑ   މި  ކަމަށް  އޮންނާނެ  ބޮޑީަގލ ަގިއ  އެ  ކަމަށް  ބޫލ ކ ރަނީ.  ން 

ކަމެްއ    ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ  ދާިއރާެގ  އަޅ ަގނޑ   އެކައ ންޓިންގ  ކަމަށް  އެޮގތަށް    ، ބޫލ ކ ރަނީަގކޮންޓްރޯލްކ ރަމ ންދާނީ. 

ރަލް ކޮންޓްރޯލްކ ރާ އޮޑިޓަރ ޖެނެ  ޮގއްސަ އެ ބޮޑީ ެއއީމީަގއި އޮންނާނީ. އެހެންނަމަެވސް، ެއކަހަލަ ބޮޑީެއއް އ ފެދިެގން

ެއއީ    އެްއޗަކަށް ރަނަގޅ   އޮތ ން  ފައިދާ ެއހާ  ބޭނ ންވާ  ހޯދަން  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެީއ  ނ ާވނެ.  ކަމަކަށް 

ލިބިެގން އ ފެދޭނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބިލ ެގ ސަބަބ ން  މި  މީަގިއ  އަދި  އ ފެދ ނީމާ ؛ދާނެ.  ހެދޭ   ބިލ   އޭެގ ސަބަބ ން 

ކަ ވެސް  ކޮންޓްރޯލްަގާވއިދަކ ން  މަންފާ  ކ ރާންކަން  އަސްލ   އޭެގ  ވަންޏާ  ލިބިެގންކަމަށް  އަޅ ަގނޑ    ކަމަށް  ނ ދާނެ 

ބަދަލ ކޮށްލަަގ އިރ އިރ ކޮޅ ން  ަގވާއިދަކީ  އެ  ބަދަލ ކޮށް  އި،ބޫލ ކ ރަނީ.  ހި  އްޗެއެ   އަހަރ ތަކާ  ،އިރ އިރ ކޮޅ ން 

  އެކަން ،  ވީމާ. އެހެންބޫލ ކ ރަނީަގއެްއޗެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ކ ރެވިދާނެ  ބަަގޑ  ން އަަގޑމ ޅި   ،ބަދަލ ކ ރަމ ން ެގންޮގސް

އެންމެ ބ އްދިވެރި ޮގތެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ރާއްޖޭަގއި އެބަ މިހާރ    ،ނ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް އޮތ ން އެއީ   ވެސް

ެގ ރާއްޖޭެގ ރިސޯޓ ތަކ ަގިއ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން  އިނޭގތޯ  .ބައިވަރ  އެކައ ންޓެންޓ ން  ،މަސައްކަތްކ ރޭ 

ދާ ެއކައ ންޓިންގ  ތިބީ  އެަގއި  އިރާއަދިވެސް  ެއ  މީހ ން.  މަސައްކަތްނ ކ ރެވޭނެ   ބޭރ   މީހ ންނަށް  ބޭރ   ތަންތަނ ަގއި 

 ޮގތ ަގއި މި  ބޫލ ކ ރާަގޮގތަށް އޮތ ން ވެސް ެއއީ ވަރަށް ބ އްދިވެރި ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ   
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ޮގތަށް އޮތ ން ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅ     ނ ެވވޭނެބައިވެރި  ނަށްވެސް ބޭރ  މީހ ންއ ންޓިންގ ދާއިރާަގއި ހަމަ އެްއޮގތަކަށް އެކަ 

ހެްއކަކީޮގތް ބޮޑ   އެންމެ  ޭއެގ  މީހ ންނެއް    ،.  ބޭރ   ރާއްޖޭެގ  ތެރޭަގއި  ވަކީލ ންެގ  ާގނޫނީ  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ހ ން  ބޭރ  މީެގތެރޭަގއިކ ރާއިރ ަގއި އޭ  ކ ރާ އެހެން ިވޔަފާރިތަކ ަގއި ކޮންޓްރޯލްނ ހިމެނޭ. އަދި ހަމަ އެއާއެކ  ރާއްޖެއިން

ކަންކަ ބައިވަރ   ނ ހިމެނޭ  އެބަނ ހިމެނޭ.  ރާއްޖޭަގން  އެހެންވީމާއިހ ރި  މަސައްކަތްކ ރާ .  ދާއިރާަގއި  ެއކައ ންޓިންގ   ،

ނ ހިމެނި މީހ ން  ބޭރ   ތެރޭަގިއ  އޭެގތެރޭަގ  ،މީހ ންެގ  ރައްޔިތ ން  އޭެގތެރޭަގިއ    ،އި ރާއްޖޭެގ  ދިވެހިން  ރާްއޖޭެގ 

ސްކ ރި ދ ވަހ  ހ ފ ރަތަމަ ބަ  ށްަގނޑ  މި ބިލައެދ މެއް. އަޅ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭަގނޑ މެއެއީ އަޅ  ދިއ މަކީ  ހިމެނިެގން

 އަދި މި ބިލ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ވެސް ސަބް ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ، އިްއޒަތްތެރި  ،ވެސް ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަދައްކަމ ން

ހ ރިހާ ކަމަށް ވެސް  މި    ،ވިދާޅ ވެފައި ޮއތީ  ނެވީމާ. ދެންބަށް ވެސް ައޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ދެންނެވިން މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫ

އ އްމީދ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ   އޮތް    ،އަލިއަޅ ވާލަން.  އައިއްސަ  ބިލަށް  ބެހޭމިހާރ   ވިސްނަޮގ  ބަދަލާ  ރ   ލާއިއިތ ން 

އަޅ ަގ ކަމެއް  ރަނަގޅ   ވާނޑ މެންނަށްފ ދޭވަރަކަށް  ޮގއްސަ  ކ ރެިވެގން  ފ ރ ޞަތަށް    ދެްއިވ  ބޮޑަކަމަށް.  ވަރަށް  ށް   

 . ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ނައިފަރ އަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

 އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ައޙްމަދ  ޝިޔާމްރ   މެންބަދާއިރާެގރ  ފަނައި

ރައީސް.އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ދިރާސާކ ރައްވަ ރޗާޓަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލ   އެކައ ންޓެންޓ ންެގ  ކޮމިޓީ  އިޑް  ން މާލިއްޔަތ  

ސާ  ދިރާ  ހ ރިއެބަމާލިްއޔަތ  ކޮމިޓީން    ،ކަމަށް ވަނީނަމަ  ފޮނ އްވާފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް ައޅ ަގނޑ މެން އެްއޗެއް ދަންނަވާ 

ެގނެވިފަ ބިލަށް  ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ  ފ ރަތަމަ  ބަދަލ ތައް  ރަނަގޅ   ވަރަށް  މި މަރ ޙަލާަގއި  ރަީއސް.  އިއްޒަތްތެރި   .

އަދި    ،އަދި އެ ފަންނ  ބިނާކ ރ މަށް ޓަކައި  ،އ މީ ފެންވަރ ަގއި ބަލަިއަގނެޤަންނ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއކައ ންޓެންސީެގ ފަ

ބި މީހ ން  ފަންނަށް  ޓަކަނާކ ރ މައެ  ފާހަަގކ ރަނީށް  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ބިލެއްެގ  މ ހިންމ   ވަރަށް  ާގނޫނ     . އި  މި 

އ އްމީދ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ   ކަންތައްތައް  ،ވ ޖޫދ ވ މަށްފަހ   ހ ރި  ާގނޫނ ަގއި  ތަންފީ  މި  ކަމަށް.ޒ ރަނަގޅަށް   ވެެގންދާނެ 

ވަރަ މިހާރ ެވސް  ފަންނ ަގއި  މި  ދިވެހިން  ރައީސް.  ިގނައިްއޒަތްތެރި  އެހެށް  ވެސް  .  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ން 

އިންސްޓިޓ   ފާހަަގކ ރެްއވި އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަންނ   މި  ހަމަ  މިއީ  ފަންނަކީ  މި  ޮގތ ަގިއ  އ ޮގތަށް،  ޓެްއެގ 

ކިޔަވައިނ ދިނެއްއ އިންސްޓިޓި  ،ކަމަކ    ދިނެއްކިޔަވައިނ  އަދި  އިންސްޓިޓި ޞަޚާއް  ،ކަމަކ    ޓަކ ން  ކ ން  ޓައ  
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އަޅ ަގނޑ     އްނެދިކިޔަވައިނ  ފަންނ ޮގ  ބޫލ ކ ރާަގކަަމކ   މި  އެބަ  ތ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭފ ޅ ން  ިގނަ  ވަރަށް  ެގ 

ޙަޤީޤަތ ގައި   ،ޢަތ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ންނަށްސިނާ  ޓ އަރިޒަމް  ،ތިއްބެވި. ައޅ ަގނޑ މެން ސިނާޢަތްތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި 

. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނާޢަތެއް ޓ އަރިޒަްމެގ ސިނާޢަތަކީސި  މި ފަންނ ެގ ބޭފ ޅ ންނަށް މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ

ންނަށް، ދިވެހިންނަށް ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ަގއި މި ފަންނ ެގ ދިވެހި މ ވަްއޒަފ   ،ޖެހެނީއެކީަގއި ދަންނަވަންޔާ  ހިތާމަ

ވަރަށް ބޮޑެތި ހ ރަސްތައް    އި ދާކ ރ މ ގަ އަ  ކ ރަްއވަިއެގން ތިއްބެވި ދިެވހިންނަށް ވަޒީފާހާސިލ   މި ފަންނ ަގއި ތަޢ ލީމ 

އަ  ފެށިެގން  އިންޑަސްޓްރީ  މ ޅި  ހ އްޓޭ.  ހިއިއިއެބަ  މިއަދާ  މިރ ންސ ރެ  އޮތީ    ސާބަށް ވެސް  ޙަޤީޤަތް  ކަންތައްތަކ ެގ 

ފާހަަގކ ރަްއވައިފި ވެސް  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ިގނަ  ވަރަށް  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި   އ ަމކަށްޤަވަކި    ،މިޮގތަށް، 

ވާ މި ފަންނ ެގ ބޭފ ޅ ން އިންތިހާއަށް ރާއްޖޭަގއި އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ. އަދި މ ޅި މި ފަންނ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނިސްބަތް

ހާސިލްކ ރަން ފޮނ ވާ   ހާސިލްކ ރަން ބޭނ ންވާ ބަޔަކ  ތަޢ ލީމ  ބޭފ ޅ ން. އަދި މި ފަންނ ން ތަޢ ލީމ   ރޯލްކ ރަނީ މިކޮންޓް

އަޅ ަގނޑަށް ޤަ ިވޔަސް  މި  އ މެއް  އެހެން    ހީވަނީ  ފަންނ ެގ  މި  މަސައްކަތްކ ރާ  އެ ޤަތަނ ަގއި  ބޭފ ޅ ންހެން    އ މެއްެގ 

އެ ޕްލޭންކޮށްފަ.  އޮންނަނީ  ވެސް  ދަނީ.    ކަންތައްތަްއ  ވެސް  ކަންތައްތައް  ެއ  ކަންނޭނެގ  ޮގތަށް  ބޭނ ންވާ  މީހ ން 

އ އްމީދ ކ ރަނީއެހެންވީމާ އަޅ ަގނޑ   ބިލ ެގ    ،،  ފަންނ ަގއިޢާރީޒަމި  މި  ފަންއިން  މި  ތަޢ ލީމ  ،    ނ ން 

ނީ. ިއްއޒަތްތެރި ބޫލ ކ ރަަގކ ރައްަވިއެގން ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންނަށް ކ ރިއެރ ންތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ހާސިލ 

ކަމެއް ވަކާލާތ ކ ރާ  އަބަދ ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރ ޞަތ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ    ،ރައީސް.  ދިވެހިންނަށް  އިންޑަސްޓްރީަގއި 

 ައޔަސް އެ ާވހަކަތައް ތަކ ރާރ ކޮށް ދައްކާ   މިންވަރ ެގ ވާހަކަ އަބަދ ވެސް ދަްއކާ. ކޮންމެ ސަރ ކާރެއްފައި އޮންނަހަނިވެ

އަޅ ަގނޑ މެ އެކަމ ަގިއ އަޑ   މަސައްކަތްތަކެއް  ޢަމަލީ  ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ިއެވނީ.  ންނަށް 

.  އިމިނިސްޓްރީ މި އޮންނަނީ މިކަމ ެގ ބެލެނިވެރި ފަރާތެއްެގ ޮގތ ަގޓ އަރިޒަމް    ތަނެއް. މިހެން މިދެންނެވީ  ކ ރެިވެގންދާ

ކަ އެއްވެސް  މިނިސްޓްރީން  ޓ އަރިޒަމް  ހައްދަވާއެހެންނަމަވެސް،  އިންސްޕެކްޝަނެއް  އެކަހަލަ  ވެސް  ހަލަ   ؛ތަނެއް 

އެއް  އޯ ރޭޝި ؛ތޯ ތިބީހާ ދިވެހިންނެއްޓަކަށް އަރަިއެގން އެ ރިސޯޓ ަގއި ކިސޯސްޕްވަިއޒަރީ ރޯލެްއެގ ޮގތ ަގިއ އެއިން ރި

އޮ  ރޭޝިވޭއެބަ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ތިބީއަށްއޯ .  ދިވެހިން  ތަނެއްބަލައި  ތޯ  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަ  ލާ  ނ ފެނޭ. ެވސް  ށް 

ދަރިންެގ ކިޔަވަިއެގން ތިބި އެްއޗެއްެގ ބޭނ މެއް  އެ    ،، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކިޔަަވއިެގން ތިބި ދިވެހި ދަރިންނަށްއެހެންވީމާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ   .  ދަނީޮގތ ަގއި އެތައް ޙައްޤެއް ެގއްލިެގން  ބޫލ ކ ރާަގ އަޅ ަގނޑ   ސް ނ ކ ރެވޭ. އަދިވެ

ދެންނެވިހެންއ އްމީދ ކ ރަނީ   ވެސް  ޕްރޮފެޝަން  ،ކ ރިން  މި  ިގނަ  ވަރަށް  މިއީ  ބިލަކީ  ބައެްއެގ  މި  ިގނަ  ވަރަށް  ެގ 

ހާ ބިލ ން  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އ އްމީދ ކ ރަނީ ނެދާސިލ ވެެގންއ އްމީދ ތަކެއް  އަޅ ަގނޑ   މިކަމަ  ،.  ސަރ ކާރ ން    ށް ދިވެހި 

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ސަރ ކާރ ން ނިމެން ަގއަޅ ަގނޑ   ؛ ކަމެއް ދެްއވަިއެގން އަދި ކޮންމެ ސަރ ކާރެއް އޮތަސް  ޞަޚާއް

އަޅ ަގނޑ މެން   އިރާދަކ ރެއްވިްއޔާ  ދަނީ.  މި  ވެރިކ2023ަމިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  އަިއއްސަަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ަމށް   



2002 އޮގަސްޓ   62                                            ސާލްޖަނަ ވަ  23 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

20 

 

އެ  ،ޔަޤީންކ ރާނަން ބޭފ ޅ ންނަށް  މަސައްކަތްކ ރަްއާވ  ޕްރޮފެޝަންަގއި  ދެވޭތޯ   މި  މަޤާމ   ޙައްޤ     ބޭފ ޅ ންެގ 

 ދަންނަވަން.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ   ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ މެން ޔަޤީންކ ރާނަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް 

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

މިހާރ   އިްއޒަތްތެ  ޝ ކ ރިއްޔާ އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  މެންބަރ    ދާންދޫއަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ މި  ރި  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 . ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަށްهللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާއިރާެގ މެންބަރ  ދާންދޫ 

އިްއޒަ ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  އެއަޅ ަގ  ތްތެރި  ބިލާ ނޑ   މި  ވެސް  ފަށަމ ން  ފ ރަތަމަ  އިއްޒަތްތެ  ންމެ  ހ ރިހާ  މެދ   ރި 

ރ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ ެގ އަިމއްލަ ނަމ ަގއި ވެސް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެންބަރ ން ތި ފާޅ ކ ރައްވާ ޝ ޢޫ

ވެސް ނަމ ަގއި  ފަރާތްތަކ ެގ  ހ ރިހާ  ދާއިރާަގއި  ޝ ކ ރ އެކައ ންޓިންގ  ައޅ ަގނޑ   އެކައ ންޓިންގ    ދަންނަވަން.   

އޮދާއިރާއަކީ   އިހ މާލ ެވވިފަިއ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދާ ތްވަރަށް  މި  ދާއިރާެއއް.  ޕްރޮފެޝަންަގިއ    ، އިރާަގއި  ެއކައ ންޓިންގ 

ތަމްރީނ ވެ  ރާއްޖޭަގއި  މިހާރ   ދިވެހިން  ބަިއަވރ   އެތައް  ޮގތްޮގތ   ،މަސައްކަތްކ ރާ  އެކި  މަސައްކަތ ަގއި  ން މި 

ގ ޅޭ    އާއާއި އެކައ ންޓިން އޮޑިޓިން ؛ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ދާއިރާ  ،ވެސް  އ ލަށް ނ ކ މެ އ ޅޭއިރ ޙަވަޒީފާެގ މާމަސައްކަތ ަގއި  

މިއަދާ ފ ރ ޞަތ   ޙައްޤ   ފ ރ ޞަތ ،  ލިބެންޖެހޭ  ދިވެހިންނަށް  އަޅ ަގނޑ     ދާއިރާތަކ ަގއި  ނ ލިބިވާކަން  ހަމައަށް 

ކ ރާ ބޭރ  ފަރާތްތަކ ެގ ސަބަބ ން. ރާއްޖޭަގއި މި ދާއިރާ ޑޮމިނޭޓ  ،ވެފައި އޮތީކަށް ފާހަަގކ ރަން. ޭއެގ މަިއަގނޑ  ސަބަބަ

އ މ ތަކ ން  ޤަކޮށް އޮޑިޓ  ސީޒަނަށް ބޭރ   ޞަޚާއް ؛ކޮންމެ އަހަރަކ   ،ންމ ކޮށް ކ ރާ ޮގތަކީ އާމިކަން ބޭރ  ފަރާތްތަކ ން  

އެނޫން ނޫނީ  ދާއިރާ  ނަމަވެސްއެކައ ންޓިންގ  ދާއިރާިއން  އެހެން  ނަމަެވސްކި  ،ވެސް  ދާއިރާއިން  ގ ޅޭ  ހަމަ    ،ރިޔާ 

އް. ެގނެއްސަ ރާއްޖޭެގ އެ މީހ ންެގ ފަރާތ ން  ކ ޑަ މ ސާރައެ   އި،ރާއްޖެ ެގންނަނީ ކ ޑަ ައެގްއގަ   ފ ރެޝް ގ ރެޖ އޭޓ ން

ލައްވާ   މީހ ން  ފާ  2އެ  އޮޑިޓ   އެ  ވަރކްއަހަރ  ވަންދެން  މ ހިންމ  ކީ    ،ކ ރ ވާފައި މްތަކ ަގއި  ކަމަކީ  ކ ރާ  ދެން މި 

 އާރާ މި ކ ރަނީ. މި ބޭނ މަކީ މި ދާއިރާަގިއ، މި ދާއި  ސްޓްރީތަކ ެގ މ ހިންމ  ވަޒީފާތަކަށް އެ މީހ ން ޕްލާންޓ ންޑައި

އިޤ ތިޞާދ ެގ މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކ ެގ    އިތ ރަށް ރާއްޖޭެގއަދި ޭއގެ  ؛ގ ޅޭ ނޫނީ މި ދާއިރާެގ ެއްއެވސް މަސައްކަތެއް 

ގ ޅިެގން   އެ މީހ ންނާ  ،މަސައްކަތެއް ދިވެހި އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ނ ލިބި  މ ހިންތެރޭަގއި ހިމެނޭ ެއއްވެސް ެއފަދަ މ 

ޮގތަކަށް މީހ ން  ، ނޫން  މިކަމަކީ  ެއ  މަސަްއކަތް.  ކ ރާ  ނ ދިނ މަށް  އެކަން  ފަރާތަކަށް  ނޫން  އެތަްއ    ، ބޭނ ން  މީެގ 

ފާހަަގކ   އްއަހަރެ އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް.  އަންނަ  ކ ރެވެމ ން  ޕްލޭންކޮށް  ވަރަށް  ޓ އަރިޒަމް  ޞަ ޚާއް  ،ރަން ކ ރިން  ކޮށް 

ގ ޅޭ ކަންކަމ ަގއި ހަަމ    މަންޓާއ ޕްރޮކި  ާއއި އަދިރާކޮށް ޓ އަރިޒަމް ދާއިރާަގއި އެކައ ންޓިންގ ދާއިޞަޚާއް  އި،ދާއިރާގަ 
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ނަ މ ވައްޒަފ ންެގ ޮގތ ަގިއ  އޭެގ އެންމެ ިއސް މ ވަްއޒަފ ންެގ ޮގތ ަގއި ައދި އޭެގ ދަށ ން ވެސް ހަމަ ގި  ؛އެންމެ އިސް

ޤާބިލ ކަމެއް.    ވީތިއްބެ ހ ރި  ދިވެހިންެގ  މަސަްއކަތްތައް.  ކ ރެވޭނެ  ދިވެހިންނަށް  މިއީ  ފަރާތްތައް.  ބޭރ   ރާއްޖެއިން 

އެބަ ތެރޭަގއި  ހ ރިދިވެހިންެގ  ޤާބިލ ކަން  އެކަށީެގންވާ  މިކަމަށް  ދާއިރާއިން    ،އ ޅޭ  މި  ިގނަ  ފ ދޭވަރަކަށް  ހަމަ 

، ިމއީ ދިވެހިންނަށް ލިބެން އޮތް ފ ރ ޞަތެއް.  . އެހެންވީމާއިއްޖޭަގރާއ ޅޭ މިހާރ  މި  ތަމްރީނ ވެފައި ތިބި މީހ ން ެއބަ

މަކަށް  އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވި ބޭރ  އޮޑިޓ  ފާ  ،ެވެގން އައިސް ދިވެްއސަކ  ެއކައ ންޓިންގ ދާއިރާއިން ގ ރެޖ އޭޓ  އަދި  

ހ ށަހަޅައިފިްއޔާ އެދި  މ ސާރައިެގ    ،ވަޒީފާއަށް  ހ ށަހަޅަނީ  މި  މީހ ންނަށް  ދިވެހިންެގ    ރ ފިޔާ.   5000  ތ ަގއި ޮގއެ 

އެންމެ   ވަޒީފާއަށްތެރެއިން  މިހާރ     ދަށް  ވެސް  މީހާއަށް  އެބަ  5000ދާ  ިގނައިން  ޗާޓައަށްވ ރެ  އެކަމަކ   ޑް  ރ ލިބޭ. 

ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ޅ އަ ؛މ ތަކ ން މި ލިބެނީބޭރ  އޮޑިޓ  ފާ  ،އެކައ ންޓެންޓެްއެގ ޮގތ ަގއި ައންނަ މީހާއަށް މި ލިބެނީ

މި    ،ނ ދީމި ދާއިރާއިން ދިވެހިންނަށް ފ ރ ޞަތ   ،ރ ފިޔާ. މީެގ ބޭނ މަކީ  5000މ ތައް،  އި ހިންާގ ފާ މ ަގނަ  ެގބިްގ ފޯ

ޮގތ ަގއި ބޭްއވ ން. ދެން އަޅ ަގނޑ  އަދި ފާހަަގކޮށްލާނަން، އަޅ ަގނޑަށް ވ ރެ ކ ރިން ދާއިރާަގއި އޮތް ޑޮމިނޭޝަން އެ

އި  ފާހަަގކ ރި  އްވާހަކަދެްއކެިވ  މެންބަރ ން  ހ ރީމަބަޒަތްތެރި  ކަންބޮޑ ވ ންތައް  ހަމަ    ، ެއްއ  ޔަޤީންކަން އަޅ ަގނޑ  

އަ  ،އަރ ވަން ދިރާސާކ ރަމ ން  ވެސް  ކޮމިޓީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބިލ   އެްއ  އިމި  ބޮޑ   އެންމެ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އިރ  

ައއީ   އްިވއްޔާ ދަކ ރެ އިރާ  ،ކ ރި ކަންކަންސްޕީރިއަންސްކްބާ ކައ ންސިލ ން އެ ؛ބާ ކައ ންސިލަށް ދިމާވ  ،ވިސްނ މަކަށް 

ައޅ ަގނޑ މެން ރޗާޓަ އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ކަެމއް  ދިމާވި  ކައ ންސިލަށް  ބާ  ބިލ ން  އެކައ ންޓެންޓ ެގ  ޑް 

ނ ޖެހޭނެކ ރާކަށްއެކްސްޕީރިއަންސް ކ ރަން  ެއޮގތަށް  އެކަން  ސަބަބަކީ  .ނ ޖެހޭނެ.  ެއއް  ބާބެއް   ،މައިަގނޑ   އިންތިޤާލީ 

އެ ކަންކަމަށް ެއޑެރެސްކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން  މަށް ޓަކައި،   އެކަންކަވާނެ. ެއއީ މި ބިލ ަގިއ ހިމަނާފައިސްވެ

ފާހަަގކޮށްލަން ައޅ ަގނޑ   ދާއިރ   ވާހަކަދައްކަމ ން  މި  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ދެން  ބަެއއް.  ދާއިރާ   ،ހިމަނާފައިވާ  މި 

ަގނޑ    ެގންދަވާ އެހީތައް. ެއވެސް އަޅ  ދެއްވި އެހީތައް. އަދި ދެއްވަމ ންވެ  ކ ރިއަރ ވަން ރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ފަރާތްތަކ ން

ލިބިއްޖެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފ ރ ޞަތ   އ ޅ މ ެގ  އަމިއްލައަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަަގކ ރަން. 

 ...ޞަތ ، މިއަދަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ފ ރ އެހެންވީމާ

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތ ން 

  ޙަސަން ޢަފީފ . ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ވިލ ފ ށީމެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޙަސަން ޢަފީފ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   ވިލ ފ ށީ
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ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  ޗާޓަރޗާޓައާދެ!    ޝ ކ ރިއްޔާ  ނ ވަތަ  ބިލ   ެއކައ ންޓެންޓ ެގ  ެއކައ ންޓެންސީ  ރޑް  ޑް 

އަޅ ަގނޑ މެން އެކިއެކި    ،ޖެހޭޖާަގ މި ދެނީ. ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން އެބަ ން  ބިލ މި    ށްޓް އ ފެއްދ މައ ންސްޓިޓިއި

ެއއީ  މަސައްކަތްކ ރާއިރ ަގއި ެއއް ހިންގ ން ކަމ ަގއި  އަދި ދައ ލަތ ެގ މ ައްއސަސާ  ،އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކަމ ަގިއ ިވޔަސް، 

ބޭނ ން    ،ވިޔަސް  ފަިއސާެގ  ކ ރަންޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ޚަރައެބަ  ބަދ ކ ރެޭވ  ފައިސާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ލަހައްޓަން  ޮގތް 

އެހެންވީމާއެބަ ޚާއްޖެހޭ.  އެކައ ންޓެންޓ ން.  ބޭނ ންވޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  މިކަމަށް  ޗާޓަ  ޞަ،  ޑް  ރޮގތެްއަގއި 

މަޤް އެކައ ންޓެންޓ ން މ ހިންމ   އެންމެ  ބިލ ެގ  މި  އާދެ!  ޕްރޮފެޝަން    ،ޞަދަކީ.  ކ ރިއަރ ވަ މި    އިދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އާދެ!  ؛އިދ ނިޔޭގަ   ރިއެރ ވ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެކިެއކި ކަންތައްތައް ކ ރ ން.ެގންދިއ ން. އަދި މި ޕްރޮފެޝަން ކ 

ކިއެކި އެ  ،އެްއޮގތަށް ރާއްޖޭެގ ތައ ލީމ ދޭ ދާއިރާތަކ ަގއި   ޑްލައިނާބެހޭ ޖަމ ޢިއްޔާެގ ަގއި  ޕްރޮފެޝަނާމި  ވާމީ  ގ  ބައިނަލްއަ

ަމތީ ތަޢ ލީމ ދޭ ތަންތަނ ަގއި   ޞަޚާއް  ،ޓީތަކ ަގއި ނޫނީ ޔ ނިވަރސިކޮލެޖ ތަކ ަގއިޓްތަކ ގައި،  އ އިންސްޓިޓި ޮގތެްއަގއި 

ތަމްރީނ ކ ރ މ  ކިޔަވައިދިނ މާއި  މީހ ންނަށް  ދާއިރާއިން  މި  ނޫނިއްޔާ  ޕްރޮފެޝަން  ެގންދާނެ މި  ކަންތައްތައް  ެގ 

ަގނޑ މެން އެބަ  ޅ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަ  މެން ފޯރ ކޮށްދޭން މި އ ޅެނީ.ލައިނެއް މި ާގނޫނ ން ައޅ ަގނޑ ަގިއޑް

ދައްކަން ރާއްޖޭަގއި ބަެއއް ިއންޑަސްޓްރީތަކ ަގއި ބޭރ  މީހ ން ިގނަެވެގންދާ ވާހަކަ. އެ މީހ ންެގ ސަބަބ ން ރާއްޖެއިން 

ކަންތައް މިހެން   ކީއްވެެގންތޯ މި  ،ޖެހޭން އެބަބަިއވަރ  ބޭރ  ފައިސާ ދާ ވާހަކަ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލައެތައް  

ެއކަންތައްތައް ހ އްޓ ވެން މި ޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ މިކަންތަްއ މިހެން އެބަ ދާކަން. އެހެންވީމާމި ވަނީ. ައޅ ަގނ   ،

 ލ  މި އޮންނަނީ މާކެޓް ިއކޮނޮމީަގިއ މި އޮންނަ އ ސޫ  ، ބަލައިލިޔަސްއާދެ! އަޅ ަގނޑ ެމން ކޮންމެ ކަމެއް ؛އަންނަނީ

ރާއް މި  އިނޭގތޯ.  އެ ޕްރޮފެޝަންޖޭަގއި  ކަންތައް.  ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ ެމން  މިއީ  އ ފެއްދ ން  މީހ ން  ރަނަގޅ   ެގ 

ނ ކ ރެވޭ ބޭރ  މީހ ންނަށް މި ޕްރޮފެޝަން    ބޫލެއްަގއަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ  އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ބ ނެވޭނެ،    މީހ ން އ ފެއްދ ނީމާ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ،ޖެހޭބޫލ ކ ރަން އެބަަގނޑ މެން  އަޅ ަގެވސް    ށް. މިއަދ ޅެވޭނެ ކަމަޓްރޯލްކޮށްެގން ެގންގ މިތާަގއި ކޮން

ެގން. ނަމަވެސް،  ކ ރަްއވައި ހާސިލ   ފ ދޭވަރެްއެގ ބޭފ ޅ ން އެބަ ތިއްބެިވ މި ޕްރޮފެޝަނ ން ތަޢ ލީމ   ، ތިބިތެރޭަގިއ އެބަ

ރޮފެޝަން  ންނަށް މި ޕްައޅ ަގނޑ މެ  މާައއި. ެއޮގތަށް  އިފ ޅ ން ިމކަމ ަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދިެވސް ބޭނ ންވޭ އިތ ރ  ބޭ

ވެސް ރާއްޖޭެގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މީހ ންނަށް މިކަން ކޮންޓްރޯލްކޮށްެގން ެގންދެވޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނަކ ން ެއްއވެސް  

ވިޔަހާ ައޅ ަގލެއްަގއި  ކޮށްެގންނ ވާނެ.  ކަމެއް  ޮގތަކަށް  ހ ރަސްއެޅޭނެ  މިފާރިއަށް  ދަންނަވަން  ވާހަކައަކީ   ނޑ     ، އ ޅޭ 

މި ކ ރެވޭހަމައެކަނި  ނ ކ ރެކަން  ކަންތަކެްއ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބ ނެެގން  ދިވެހިންނޭ  އަޅ ަގނޑ މެން ވޭނެނީ   .

އިތ ރ ކ ރަން. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް    ދިވެހިންެގ ައދަދ   އި،ބޭނ ންވަނީ ދިވެހިން އ ފައްދަން. އ ފައްދަ

 ޝަލްޓް އޮފް ފައިނޭންއ އޮތީ އިންސްޓިޓި   މި. އާދެ! މި ބިލ ގައި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްތައް ބަދަލ ެވެގންދާނީކަންތައް

ޕްރޮްގރާމ އެކައ ންޓިން އެކައ ންޓ ތަކާއި  ،ތަކާއި ެގ  ކ ރިއަ  ،މެނޭޖ މަންޓް  ކަންތައްތަކެއް  ހ ރިހާ  ކޮން މި  ށްެގންދާނީ 
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ދަށ ންތޯ މ ޤަ  ނޫނީ  ،ަގިއޑްލައިނެއްެގ  ކަންތައްކޮން  ެއ  އާދެ!  އ ފައްދަިއެގންތޯ.  މި އްރަރެްއ  ކޮބަ  ތައް  އިތޯ  އޮތީ. 

ހަމަ ބަލަމ ންެގންދާނީ.  ެއއްޗެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން  ބަެއއްެގ  ެއއްޗަކީ، ކިހާހިސާބަކަށްތޯ، ކޮން  މި  ކިޔަވައިދޭނެ  އެއާއެކ  

ރަނަގ އ ފައްދާ ޕްރޮފެޝަން  ެގންދިއ މަށް  ޮގތ ަގިއ  ެއކައ ންޓެންޓްރޗާޓަ  ދެ!އާ ؛ޅ   ިއންސްޓިޓިޑް  މީަގއި   ޓްއ   ވެސް 

އެއެބަ ވެބ ނޭ.  ރަނަގޅަށް ތަން  ކަންތައްތައް  ޕްރޮފެޝަންެގ  މި  އ ޅެނީ  ިމ  އ ފައްދަން  ައޅ ަގނޑ މެން  ސް 

އިންޑަސްޓްކ ރިއަށްެގންދަ ައޅ ަގނޑ މެން  އާދެ!  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރ ަގއިން.  ކ ރިއަރ ވަމ ން  މިހެން ،  ރީތައް 

މީހ ން ޕްރޮފެޝަނެއްެގ  ހ ރިހާ  އެބަޖެ  ހ ންނަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ތަމްރީނ ކ ރަންވެސް  ހަމައެކަނި   ،ހޭ  ދޭން.  ތަޢ ލީމ  

އެކައ ންޓެން ހަމަޗާޓަރޑް  ނޫން.  މިސާލަކަށް  ސީެއްއ  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނޫން.  ެވސް  ޓ އަރިޒަމެއް  އެކަނި 

ހިނާގ ނަަގމާ  މިއަދ ޑިކަމެ  ، އަޅ ަގނޑ މެން  ޕްރޮފެޝަން.  މި  ލް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޕްރޮފެޝަނަށް   ،އ ޅެނީ  ވެސް  އެ 

ނަރ ހ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ ހަމައެއް ނ ވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން   .މެން ހަމަނ ވެެގންންއެ  ވާބޭނ ން

މީހ ން ިގނައިން   މަށްމިކަ.  ންތައް ެގ ކަދިނ މ ކިޔަަވއިނޫނީ  ،  ކަންތައްޖެހެނީ މި ޕްރޮފެޝަންެގ    ބާރ އަޅަން މި  ބޮޑަށް

އެންމެން.  ކ ރަޓްރެއިނިން ޓ   އަޅ ަގނޑ ެމން  އިންޑަސްޓްރީ  ބޭނ ންވާ   ޓ އަރިޒަމް.  އަރިޒަމްބޮޑ   އިންޑަސްޓްރީއަށް 

ތެރޭަގއި   ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ހަމަ  މީހ ންނެްއ އެބަތިބި އަދިވެސް  ައޅ ަގނޑ   ނ އ ފެއްދި. އެހެންވީމާކިތަންމެ ބައިވަރ    ،

މި ބައްޓަން  ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ   ދަންނަވަން  ާގނޫނެއް އަޅ ަގނޑ މެން  މިކ މިއިން ކޮންމެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ރަން  ޖެހެނީ 

ޕްރޮފެޝަންތަކަށް މި  ދިނ މާއި ؛ތެރޭަގއި  ތަޢިލީމ   ޓްރެއިން  ،މަތީ  މީހ ން  މީހ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެ  ކ ރ މާިއ، 

ދިނ މަށްތަޢ  ެއކަން ؛ލީމ   ބާއްަވިއެގންވިސްނ މ ަގއި  ތެރޭަގިއ  ތައްތައް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި   .

ތިބެންޏާޑޮކްޓަރ  ވަރަށް  ބޭނ ންވާ  ައޅ ަގނޑ މެން  ނަރ    ،ން  ތެރޭަގއި  ބޭނ ންވާ ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ން 

ތިބޭ ވަންޏާ  ވަރަށް  ނ   ،ކަމަށް  ޑިޕެންޑ ވާކަށްއަޅ ަގނޑ މެން  މީހ ންނަށް  ބޭރ   މިތަނަށް  ޖެހޭނެ  މީހ ން  ބޭރ    .

ވަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެއއް  ޒީފާއައިސްެގން  ނ ލިބޭނެ.  އެކައ ން ެވސް  ެއޮގތަށް  ހަމަ    ށް ފ ދޭވަރަ  ވެސް  ޓެންޓ ންތެރޭަގއި 

ތިބޭ ތެރޭަގއި  ވަންޏާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގންނާކަށް  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް  މީހަކ   ބޭރ ން  އަދި ނ ޖެހޭ   .

ތެރޭަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ރެވޭބޫލެއް ނ ކ ަގ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަޤީނ ން  ،ނ ކ ރެވޭއް  ބޫލެަގއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  

ވަންޏާއެ   ކަމަށް  ތިބި  ތިބޭ  މީހ ން  ރަނަގޅ   މިތާ   ،ޕްރޮފެޝަންަގއި  އައިސް  ބަޔަކ   ބޭރ   ޕްރޮފެޝަން  އެ 

ޮގތަށް މި ޕްރޮފެޝަން  ،ލ ެގ އެންމެ މ ހިންމ  ބޭނ މަކީ، މި ބިކަމަކަށް. އެހެންވީމާ  ކ ރެވޭނެކޮންޓްރޯލް ގެ މިދެންނެވި 

އަޅ ަގނޑ   އި،އ ފައްދަމީހ ން   އަތްތަމްރީނ ކޮށް  ދިވެހިންެގ  ެގނައ ންމެންެގ  މިތާނަގއި  ޕްރޮފެޝަން  މި  .  ަމއްޗަށް 

މަސައްކަތް ފާމްތަކާއިމިތާނަގއި  އެކައ ންޓިންގ  އެްއޗަކީ    ، ކ ރާ  ހ ރިހާ  ކ ރިއަށް މި  ދިވެހިން   ،ެގންދާދިވެހިން 

ފާމްތަކެއް   ވާމީގ  ބައިނަލްއަ  ، ބޫލ ކ ރަންޖެހޭަގހެދ ން. އާދެ، އަޅ ަގނޑ މެން    ކަށްކ ރާ ދިވެހިންެގ ކ ންފ ނިތަކަމަސައްކަތް

ސް އެ ފާމްތަކ ެގ އަސްލ  މައި އޮފީ.  ނޫން  ޓެރި ޤައ މ ތަކެއްއްއަވަ   އެއީ ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ މެންެގ.  އ ޅެނީ  މިތާ މި
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ޔޫރަޕ  ހ ންނަނީ  އެމެރިކާމި  ނ ވަތަ  ނޫނި  ، އެހެންނަމަވެސް  އި.ގަ ަގއި  ބަޔަ  ަގއިއާއިންޑި   ްއޔާ ލަންކާަގއި    ، ކ ތިބޭ 

ހ ންނަ  އެތާނަގއި މި  އައިސް    އޮފީހަކ ން  ވިޔަފާރިތަނަށް  މި  ނަމ ަގއި  އެޮގތަށް  ހިންަގނީ.  އެ  ކީްއވެތޯ    ،ހަމަ 

ންޏާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ށް ވަކަމަ   މީހ ން ތިބޭ ހ ރި މި ކޭޕަބިލިޓީ    ،ހ ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި މި ޕްރޮފެޝަންެގ މީ

ނ ކ ރެވެންވީ ޔަޤީން ؟އެކަންތަްއ  ހަމަ  އެހެންވީމާ  ،ައޅ ަގނޑަށް  ކ ރެވޭނެ.  ރަނަގޅަށް  މާ  ،  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

މި ދަންނަވަން  ވާހަކައަކީ   އަޅ ަގނޑ   މަޤްޞަދަކީ  ،އ ޅޭ  މ ހިންމ   އެންމެ  ބިލ ެގ  މި އަޅ ަގޑ މެން  ،މި  ތެރޭަގއި  ެގ 

 ރި ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ .މީހ ން ތަމްރީންކޮށް ތަޢ ލީމ  ދިނ ން އި،ޮގތ ަގިއ ހިންަގޕްރޮފެޝަން ރަނަގޅ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 . މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ރާެގއްދޫ ދާއި ދި ށް.ވަޙީދަهللا ޢަބްދ 

 

 : އްކެވ ންވާހަކަދެ  ވަޙީދ هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  އެކައ ންޓެންޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަދައްކާއިރ ަގއިޓ ޗާޓަރޑް  ބިލަށް  މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ   ންެގ 

ަގސްތ ަގއި    ،އްޓައިެގން ކ ރިއަށް ދާން ބޭނ ންވެެގންމި މައްސަލަތައް މި ޤައ މ ަގއި އަބަދ ެވސް ބަހަ،  ފާހަަގެވެގންދަނީ

އެކަންކަން ނ ކޮށް    ،ސިފަ މި ޤައ މަށް އަތ ެވދާނެތީވެ  ޤައ މެްއެގ  ،. ސަބަބަކީންކަ އޮތްނ ކޮށްމި ކަންކަން ރެިގއ ލޭޓ 

ައޅ ަގނޑ އެހެންވީމާ.  އޮތީ ިމއަދ   ފެންނަނީ،  މި  ހަމަ  ،މެންނަށް  ދާއިރާެއއް ވެސް   އެޅ ވ މަށް  ށްމަަގރާއްޖޭެގ ކޮންމެ 

ަގާވއިދ ތައް    ބޭނ ންާވ ާގނޫނ ތަކާއި   ންމެ ކަމަކަށް ތަން. ިމއިން ކޮ  ޓަކައި މި މަޖިލީހ ން ިގނަ ަމސައްކަތްތަކެއް ކ ރާ

އަދި ކ ރާ    ،އ މެއްެގ ސިފަ މި ޤައ މ ަގއި ޖެހިެގންޤަ  ނަށްދިވެހި ރައްޔިތ ން   ،ކ ރެވެނީ  ށްރަނަގޅަ ކަންކަން    ެގން މިހެދި

ޙަޤީޤަތ ަގއި  އ ން.  ދިެވެގންއިމ ގާ  އެހެނިހެން ކަންކަމ ން ވެސް ރަނަގޅ  މަންފާއެއް ލިބޭނެ ޮގތެއް  ރާކ   ،ެވސް  ވިޔަފާރި

އެރ ވ މަށްޓައި  ކ ރި   ރިލަފާތަކާއި އަދި ެއ ވިޔަފާ  އިފަރާތ ން ވިޔަފާރިއަށް ބޭނ ންވާ އެންމެހަޓ ންެގ  ޗާޓަރޑް އެކައ ންޓެން

މެކޭނި ލިބިެގންދާނެ  ބޭނ މެއް    އިކ ރީގަ   ،އެހެންނަމަވެސް ިއމ ވޭ.  ގާ އެބަ    ޒަމެއްބޭނ ންވާ އެޑްަވއިޒްތައް  ބޭފ ޅ ން  ތިބި 

ކ ރާކަވެ ދި  ،ނ ވޭ ިވޔަފާރިެއްއ ވެސް  ޓެކްސްެގ  ހަމަ އެއާއެކ ަގއި  .  ވެސް  ދާކަންކ ރިއަށްިވޔަފާރީން  އަދި    ،ށްއްސަކ  

އެ ރަނަގޅަށް  .  ދިޔައީ   ހާއަށް ބޮޑ ވެެގން މ ހިންމ ކަން އިންތިއެކައ ންޓެންޓ ންެގ    އެކ ަގއި  ވ މާ ތަޢާރަފ   ނިޒާމ  ރާއްޖެއަށް 

ޓެކްސް   މަސައް ކ ރ މ  ފައިލްބޭފ ޅ ން  ބޭނ ންވޭކަތްތައް  ެގ  އެބަ  ރަްއޔިތ ންނަށް   ،އެހެންނަމަެވސް.  ކ ރ މަށް  ދިވެހި 

ކަހަލަ  އަބަދ ވެސް   ކަހަލަ    ، ދަތިކަމެއްކޮންމެވެސް  ޮގތެްއ  ކޮންމެވެސް  ޖެހިެގންދާނެ  ބޭފ ޅ ންނަށް އ ނދަގ ލެްއ  ެއ 

ދިޔަީއ.  ކަމ ަގއި ބެލެިވެގން  ޖެހ މެއްހަމަ. އަބަދ ވެސް ތަކްލީފެއްަގއި ދިވެހިން އ ޅ މަކީ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބޭ ހިތް ނ ންވީބޭ
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ކޮށް،  އްޔާ އެބަޖެހޭ ފޯކާސްޓ ޖެ ިވޔަފާރިއެއް ކ ރާ ފަރާތަކ ން ވެއް  ،ފާހަގަވޭހަމަ އެއާއެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެބަ  

ރ ންެގ  އޮޑިޓަ  ރަނަގޅ  އެކައ ންޓެންޓ ންނާއި  ،ވެން އޮތީެއކަންކަން ވެސް ރަނަގޅަށް ކ ރެ  އަދި ޕްލޭން ވެސް ކ ރަން.

އި ޒަމާންވީ ބޭފ ޅ ންެގ ވިސްނ މަކަށް  އެކަންކަން ެއޮގތަކަށެްއ ނ ދިޔަ. ވިޔަފާރީގަ   ،ބޭނ ން ހިފައިެގން. އެހެންނަމަވެސް

ދިޔައީ ދައް  ،ވެެގން  ކަމަށް  ނ ކ ރެވޭ  އެކަންކަން  ެގނެސްދިވެހިންނަށް  މިތަނަށް  މީހ ން  ބޭރ   ބޭރ    ،ކަިއެގން  ހަމަ 

، މިއަދ  އެ ބޭފ ޅ ން ނ ކ މެ ިގނަ ވާހަކަތަކެއް  އ ޅެނީ. އެހެންވީމާ  އެއްކޮށް ދީެގން މިމީހ ންނަށް މ ޅި އިންޑަސްޓްރީ  

ބޭފ ޅ ން ހަދާފައި  ޙަޤީޤަތ ަގއި ދައ ލަތަށް ލިބ ނ  ިގނަ އާމްދަނީެއއް ޤައ މ ން ބޭރ ވާނެ ހ ރިހާ ޮގތެއް އެ    ،ކިޔަސް ދެއް

ނޫނީ އެ   ،ޢާއިލާ އެއްކޮށް ެގނެސް ރިސޯޓ ގައި  ،އްސަ ތަނަށް އަންނަނީ ހަމަ އެއްވެސް ެއއްޗެއް ނޭނިގ. އައި  މި   ހ ރީ.

އެމްޕްލޯ މަސައްއީކ ންފ ންޏެއްަގއި  ފޮނ ވާލ މ ެގ   ،އެހެންވީމާ.  ކ ރަނީކަތް ކޮށްެގން  ބޭފ ޅ ން  އެ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  މިއަދ  

ށް އެ ބޭފ ޅ ންނަ  ބޮޑަށް އެ  އެްއވެސް ކަހަލަ ފ ރ ޞަތެއް އެ ބޭފ ޅ ންނަކަށް ނެތް. އެއަށްވ ރެ  ނެތް.ވެސް    ފ ރ ޞަތެއް

ބޫލ ނ ކ ރެވޭ ވަރަށް  ަގ އެއްޗެއް ނޫން އެއްޗެއް  ހަމައެއާއެކ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ބ ނާ.  ގ ޅ ން ގާއިމ ވެފަިއ ހ ރީ  ބޭފ ޅ ންނާ

އެހެންވީމާ ހ ރީ.  ދައްކަދީފައި  އަޅ ަގކަންކަން  ފަހިވެެގންނޑ މެންނަ،  ފ ރ ޞަތ   ވަޒީފާެގ  ދިވެހިންނަށް  މިފަދަ ށް  ދާނީ 

ވ  ރަނަގާގނޫނ ތައް  އައިސްެގން.  ތަންފީޖޫދަށް  ާގނޫނ ތައް  މި  ދި.  ކ ރެިވެގންޒ ޅަށް  އެއާެއކ ަގއި  ވެހިންނަށް ހަމަ 

ހޯދަ މި  ތެރޭގައިއިއަޅ ަގނޑ މެން  ދިވެހިންެގ  ފ ރ ޞަތ   ހިފިެގން  ދޭ  ޮގތ ަގިއ  ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ    ވެސް  ކަމަށް 

އަޅ ަގނޑ   ަގ ވ ޖޫދ ވެެގ  ،ބޫލ ކ ރަނީަގބޫލ ކ ރަނީ.  ާގނޫނ   އަޅ  މި  އަންނައިރ ަގއި  ޮގތަށް ން  ބޭނ ންވާ  މި  ަގނޑ މެން 

މަންފާ ފައިދާކ ރާނެ  އިޤްތިޞާދަށް  ެވެގންދިވެހި  ކަންކަން  ޮގތަކަށް  ބޭރ ވަމ ންދާ .  ދިއ ންކ ރާނެ  މި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވ ން. ދާނެ ޮގތެއް  ފައިސާ ހ އްޓިެގން

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

ކަމ ަގއި ކަނޑައަޅަން. އަދި ރައްޔިތ ންެގ    ނިމިއްޖެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ެގ ބަހ ސް  

 ،ންއެ މާއްދާެގ )ށ(ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  ،ދަށ ންވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ތިންވަނަ ނަންބަރ ެގ    87މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  

ފަރާތ ން ދާއި  ،ސަރ ކާރ ެގ  އިްއޒަތްދާންދޫ  ޔަޢ ޤޫބްރާެގ  މެންބަރ   ދިވެހިهللا ޢަބްދ   ތެރި  ރާއްޖޭެގ ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ 

  ބިލ . ޓ ންެގޗާޓަރޑް އެކައ ންޓެންދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޓ ންެގ ބިލ ެގ ތިންވަނަ ކިޔ ން އިްއވަން. ޗާޓަރޑް ެއކައ ންޓެން

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް .  7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މިހާރ    އެޖެއަޅ ަގނޑ   އެނބ ރެނީ  އަިއޓަމް  މި  ަގރާރ ެގ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ކާށިދޫއެއީ    -7.1ންޑާ  ެގ 

ިއވޭ  ދާރީ މޭޒ ން ވިދާޅ ވެފައެރ ވ މ ެގ ކ ރީަގއި އިށް ފ ރ ޞަތ މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި   ެގދާިއރާ ކާށިދޫބަހ ސް.    އީތިދާއިބ 

 ގަވާއިދ ތަކ ެގ ތެރެއިން ވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން އެދެން. މަސް ؛ދެ ވާހަކަެއއް

ެގޒެޓ ޔާެގ އޮފީހަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް  9:38ހަތަރ  ގަވާއިދެއް މިއަދ ެގ   ރަން  ކ ން 

ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ     ްއ ނ ހެދިވާޖެހޭ ތިން އިތ ރ  ަގާވއިދެންއިލަ ކަމަށް. އަދި ިމ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވަ  އިފިވަފޮނ އްވަ 

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނީޢަ  ،ދެންނެވިހެން ޮގތް  މެންބަރ ންނަށް.    ،މަލ ކ ރާނެ  ދާއިރާެގ  ކާށިިއއްޒަތްތެރި    ިއއްޒަތްތެރި ދޫ 

 .މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ރ  މި ހ ށަހަޅަނީ. މިއީ   ފ ރ ޞަތ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ަގރާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  މި

މެދ ެވރިކޮށް  ދިވެހި އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް  އަންނަ   ،ސަރ ކާރ ން  ހިނަގމ ން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހ އްދަދެވިެގން 

ޔަޤީންކައިން ކ ންފ ނިތަކ ންދޭ  ބަރޯސާވެޝ އަރެންސް  ަމއްޗަށް  ކ   ،މ ެގ  މެދ ވެރިކޮއިންޝ އަރެންސް  ށް  ންފ ނި 

ރައްކާތެރިކަޓ  އިންވެސް ަމއްޗަށް  މ ދަލ ެގ  ކ ރެވޭ  ންކ ރާ  މެދ ަގއި  ފަރާތ ެގ  ދެ  ހޯދ މަށްޓަކައި  ޚިލާފަށް   ދާޤ ޢަ 

ކ ންފ ނިތަކ ން   އާޢައިންޝ އަރެންސް  އިންެވސްޓަރ ން  ،މ ވެންމަލ ކ ރ ން  ސަބަބ ން  ސަތޭކަ އެކަމ ެގ  އެތައް  ނަށް 

ެގއްލ  ލިބެމ ން އަންނާތީމިލިއަން ޑޮލަރ ެގ  ހިމާޔަތްކޮށް  ،ން  ެގއްލ ންތަކ ން އިންެވސްޓަރ ން  ލިބޭ  ޓަކައި   ދިނ މަށްއެ 

އެންމެހަ  އެޅެން އަޅ އްަވއި  އިހ ރި  ސަރ ކާރ ން  ޮގވަ ފިޔަވަޅ ތައް  ަގރާ  އިލައިދެްއވ މަށް  ދިވެހިރާހ ށަހަޅާ  އްޖޭަގިއ  ރ . 

  ހ އްދަދެިވެގން  އޮތޯރިޓީ މެދ ވެރިކޮށް  ލްޑިވްސް މަނިޓަރީދިވެހި ސަރ ކާރ  މޯ  ،ސް ކ ންފ ނިތަކަކީހިންާގ އިންޝ އަރެން

ވިޔަފާރި   ކ ންފ ނިތަކަކަށް  އިންޝ އަރެންސް  އަންނަ  ފަދައިން  ،ވީހިނދ ކ ރަމ ން  ދެންނެވި  މި  ސަރ ކާރ ެގ    ،އަދި 

ޕޮލިސީ ވިއްކައި   ،ވިޔަފާރިއަކީއަރެންސް ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރާ  ހ އްދައާެއކ  އިންޝ   ެގން ކ ރަމ ން އިންވެސްޓަރ ންނަށް 

ވިޔަފާރިެއއް ވީހިނދ   އަންނަ  ޕޮލިސީ   ،ކަމަށް  އިންޝ އަރެންސް  ވިއްކާ  ކ ންފ ނިން  އިންޝ އަރެންސް  އަދި 

ށް  އެ ފަރާތ ން އަމިއްލައަ  އި،ނިން ބަލަ ކ ރެވޭ މ ދާ އިންޝ އަރެންސް ކ ންފ ރއިންޝ އަ  ،އިންވެސްޓަރ ންެގ ަގންނަނީ

ވެލިއ   ކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  މަްއޗަށް  ފަދައިން  ،ވެފައިެއއްެގ  ދެންނެވި  މި  މެދ ަގއި    ،އަދި  ފަރާތ ެގ  ދ ކ ރެވޭ ޢަޤ ދެ 

ވަދެ ކ ންފ ނިން  ިއންޝ އަރެންސް  ތެރެއަށް  ދަށ ން    ،އެއްބަސްވ މ ެގ  ޕޮލިސީެއއްެގ  ވިއްކާ  ފަރާތ ން  އެ 

ކ ރިމަތިވާ   ،އްކާނީއަދަދެއްެގ ފައިސާ އިންެވސްޓަރ ެގ ފަރާތ ން ދަްއެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑަައޅާ  ޕްރިިމއަމެއިންޝ އަރެންސް  

ެގއްލ ން ލިބޭ ހާލަތްތަކ ަގިއ ެގއްލ ންތަކަށް   ށްގ ދ ރަތީ ކާރިސާެއއް ނ ވަތަ ހާދިސާއެްއެގ ސަބަބ ން އެ ފަރާތެއްެގ މ ދަލަ

ކ ންފ  އިންޝ އަރެންސް  ކަމަށް  ލިބިދޭނެ  ބަރޯފަރ ވާ  މައްޗަށް  ޔަޤީންކަމ ެގ  ދޭ  ވީހިނދ   ސާެވެގންނިން   ،ކަމަށް 
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އިންޝ އަ ޕްރިމިއަމް  މިޮގތ ން  ކ ރިމަތިވާ  ރެންސް  ކާރިސާެއްއެގ ސަބަބ ންދައްކާފައިވަނިކޮށް  ލިބޭ   ގ ދ ރަތީ  ެގއްލ ން 

ސަލާމަތް  ،ހިނދ  ެގއްލ މ ން  ޕޮލިސީ އެ  އެ  ނ ވަތަ  ރައްކާތެރިކައެވ މަށް  މ ދަލަށް  ދަށ ން  ފަދަ   ްއެގ  ލިބެންޖެހޭ  ން 

ފަރާ ނ ރައްކަލެއް ލިބެންވާ  ރައްކާތެރިކަން  ކ ރިމަތިެވެގން  ހިނދ   ހ ށަހެޅި  ކްލައިމް  ކްލައިމ   ،ތ ން  ހިމެނޭ އެ  ަގއި 

ޚިލާފ   މިންވަރާ ެގއްލ މެއް  ިއ،އ ފައްދަމެދ   ލިބިފައިވާ  ކ ރިން  މާ  ެގއްލ މަކީ  އެ  ބ ނެ  އަދި  ެގއްލ ން    ،ކަމަށް  ެއ 

ރިޖެކްޓ ކޮ ފޫނ ބެއްދޭ  ،ށްއެކ ަގއި  އިންޝ އަރެންސް  ފަ  އިންެވސްޓަރ ންނަށް  ދިނ މަކީ  ެގއްލ ންތައް  ކ ންފ ނިތަކ ން ދަ 

އާ އައިސް  ވެފައި ންމިހާރަކަށް  ކަމަކަށް  ކ ރާ  ކ ންފ ނިތަކ ންވާތީމ ކޮށް  އިންޝ އަރެންސް  އަދި  އެފަދައިން   ާއއި، 

އިންޝ އަރެންސްޢަ ކ ޢަބީޠަ  ެގމަލ ކ ރ މަކީ  އިންޝ އަރެންސް  މަޤްޞަދާތާއި  ކ ރެވޭ  ރ މ ެގ  ހެޔޮ   ،ޚިލާފަށް  އަދި 

ބޮޑ ޮގތެްއަގއި އެނެގން  ކަން  މަލެއްޢަނިޔަތ ން އެއްކިބާެވެގންވާ   ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ިއންޝ އަރެންސާ -1 ؛އޮތަތީފާޅ ކަން 

ކްލެއިމެ ފަރާތ ން  ލިބ ނ   ހ ށަހަޅާެގއްލ ން  ބިނާވެފައި   ،އް  ކްލެއިމް  ެއ  ކ ންފ ނިތަވާހިނދ   އިންޝ އަރެންސް  ކ ން  ނީ 

މަްއޗަށް ކަމަށް ންޝ އަރެންސް ޕޮލިސީއެްއެގ  އެ ފަރާތްތަކ ން ވިއްކާ އި  ،ޅާ ވެލިއ އެްއެގ މަްއޗަށްއަމިއްލައަށް ކަނޑައަ 

ޕޮލިސީައކީވާތީ އިންޝ އަރެންސް  ވިއްކާ  ކ ންފ ނިން  އިންޝ އަރެންސް  އަދި  ފަރާތ ގެ   ،ާއއި،  ދެ  ޮގތ ން  ާގނޫނީ 

ކޮންޓްރެކްޓާދިވެހިރާއްޖޭެގ)   91/2ރ   ނަންބަ  ާގނޫނ   ، ކަމަށް  ދެއް ޢަޤ މެދ ަގިއވެވޭ   ާގނޫނ     ބެލ މ ން (އަބެހޭ  ށް 

މަލ ކ ރ މަށް ވަކި ާގނޫނެއް ޢަލޫމާތ ތަކ ަގއި  ޢ ބެހޭ މަ  އިންޝ އަރެންސާ  -2އަދި    ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި   އޮންނަ  އެނެގން

ވ ޖޫދ ވ މާ ކ ންފ ނިތަކ   ރާއްޖޭަގއި  އިންޝ އަރެންސް  ހިންާގ  ރާއްޖޭަގއި  ޕޮލިސީެގހަމައަށް  ިވއްކާފަިއވާ  ދަށ ން    ން 

ހ ށަހަޅާ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންާވ ފަރާތ ން ކްލެއިމް    ،ކ ރިމަތިވެއްކަލެއް  ފަދަ ނ ރަ  މ ދަލަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ

  މެއް އަދި އެ ގެއްލ މަކީ މާ ކ ރިން ލިބިފައިވާ ެގއްލ   އި،މެދ  ޚިލާފ  އ ފަްއދަ  ކްލެމްަގއި ހިމެނޭ މިންވަރާއެ    ،ހިނދ 

ބ  ރިޖެކްޓ ކޮށް  ،ނެކަމަށް  އެކ ަގއި  ެގއްލ ން  ެގއްލ   ،އެ  ލިބޭއިންެވސްޓަރ ންނަށް  ޮގތަކަށް    ން  މަލ ކ ރާ ޢަފަދަ 

ބަލައި  ކޮބައިތޯ  ކ ންފ ނިތަކ ން  ،  ކ ންފ ނިތަކަކީ  ެއ  ޢަެއ  ެގއްލ ންތަކ ން  ލިބޭ  އިންވެސްޓަރ ންނަށް  ޮގތ ން  މަލ ކ ރާ 

ްއ  އެޅ ްއވެން ހ ރި ފިޔަވަޅ ތަ،   ފިޔަވަޅ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިން އެޅ އްވެން ހ ރިފަރާތްތައް ސަލާމަތްވާނެ ޮގތ ެގ މަތީ

މަލ ކ ރ މަށް ވަކި ާގނޫނެއް ވީ ޢަ   އިމަލާތްތަކ ަގޢާބެހޭ މ   އަދި އިންޝ އަރެންސާ  -3އެޅ ްއވ ން.    ށްދަނ ހިމިހިނދ ން މި

ަމޖިލީހަށް  އެންމެ އަވަހަކަށް ސަރ ކާރ   ސަރ ކާރަށް    ދިވެހި  މަށްކޮށްދެއްވ ފާސް  އިހ ށަހަޅަެގ ފަރާތ ން މި އިއްޒަތްތެރި 

މަޖި  ލަިއ،އިޮގވަ  ަގާވއިދ ެގ  ލީހ ރައްޔިތ ންެގ  ހ ށަހެޅީ  167ެގ  ަގރާރ   މި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ދާއި  ،ވަނަ  ރާެގ ކާށިދޫ 

 ކީ.  މިއަކ ރ ން ައކ ރަށް ަގރާރ ަގިއ އޮތް އެްއޗެއް . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް . ޖާބިރ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ބަސް ދާރީވެަވޑަިއަގތ މަށާިއ، ފަހ ހ ށަހެޅ މަށާއި، ޖަވާބ   މި ަގރާރ   ،ންޮގތ ެގ މަތީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަގާވިއދ ަގިއވާ  

ޖ މ  ހ ޅ ވަ  މިނެޓ   15ލަ  ވިދާޅ ވ މަށް  ފ ރ ޞަތ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ަގއިލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ.  މި  ރާރ ެގ  ލަނީ 

 .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ   ހިތަދޫހ ސްެގ ަވގ ތ . ބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

عليكم الس   ރައީސްއި   .الم  ނި  ، ކީއިންޝ އަރެންސަ .  އްޒަތްތެރި  މ ޅި  ވަށާޖެހޭ  މ ހިންމ  ވިޔަފާރީެގ  ވަރަށް  ޒާމެއްަގއި 

 ޮގތ ަގއި ކ ރިއަރަމ ން  އްޓެނެވިދެމެހެ  ،ޮގތ ަގއި  ތިޞާދ  ރަނަގޅ އަދާކ ރާ ޚިދ މަތެއް. އަދި މ ޅި ޤައ މ ެގ އިޤ   ދައ ރެއް

ބޮޑ   އިންޝ އަރެންސް  ،ދާއިރ  އެހާމެ  މ ހިންމ ކަން  ބަލަ.  ޚިދ މަތ ެގ  ަގރާރަށް  މި  ިމ    ، ލާއިރ އިައޅ ަގނޑަށް  އަދި 

އިންޝ އަރެންސާ ާގނޫނ ތަކަށް    ރާއްޖޭެގ  ބޮޑަށް  އިބަލަބެހޭ  ވަރަށް  ޮގތ ންާގލެވޭއިރ   ޚިދ މަތް    ނޫނީ  މި  އަދި  ވެސް 

ކަ ހަރ ދަނާ ދިނ މ ަގއި  ބެލެވޭންކަން  އޮތްކަމ ަގއި  ދަންނަވާލަންޖެހެނީ  .  ކ ރަންޖެހިފައި  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އެހެން 

މަލ ކ ރަން  ޢަދިވެސް ވ ޖޫދ ަގއި  އައޭރ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ަގރާރަކ ން އ ފަންކ ރި ަގާވއިދެްއ    ވަނަ އަހަރ   2002

ަގވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތާ  ،ތާއި ޮގ  ންކަން ހިނާގދ  އެކައަދި މިއަ.  ޑޭޓްވެފައައ ޓްބޮޑަށް  އޮތީ. ވަރަށް   އެހާމެ   އެ 

ަގާވއިދެއް އޮތް  ބޮޑ ކޮށް  މިހާރ    ؛ނޫނ އަސާސީޤާ  އާ.  ތަފާތ ކަން  ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ  ދާ  މަލ ކ ރަމ ންޢައަޅ ަގނޑ މެން 

ގަވާއިދ ތަކަށްމި ޤާނޫނ   ފަދަ  މި  ހޯދަންވެެގން  އ ފަންވ މާއެކ  ޖާަގ  ާގނޫނެއް ގަވާއިދ އާންމ     ،އަސާސީ  ތަކ ެގ 

އެ ާގނޫނ ެގ ަގދ ވަލެްއެގ ތެރޭަގއި އަދިވެސް މިދެންނެވި އިނިގރޭސި ބަހ ން ލިޔެފައިވާ ަގާވއިދެއް އޮތީ.    އިލައިއެކ ލަވަ

އިންޑަސްޓްރީ އޮތްރެގިއ ލޭޝަންެގ  އިންޝ އަރެންސް  އެނެކްސެ    ރެިގއ ލޭޝަނެއް ނަމ ަގއި  ަގާވއިދ ެގ  އެކި މި    އްަގއި 

އަދި މިދެންނެވި ަގާވއިދ ެގ    ، ވެސް   ލެޭވއިރ އިއޮތ މަށް ބަލައޮންނަ   ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އެހެންޝ އަރެންސް  ބާވަތ ެގ އިން

ކަނޑައަޅާއިރ  ކަމ ަގއި  ބޮޑީ  ރެިގއ ލޭޓްރީ  ެއއީ  އެމް.އެމް.އޭ  މާއްދާއިން  ާގނޫނ ެގ  އެމް.ެއމް.އޭ  ،ފ ރަތަމަ  ތެރެއިން ެގ 

ވަރަށް   ،ބާރ ވެރިކަން ދެވިފައިނ ާވކަން ވެސް ފާހަަގކ ރެވޭ. އެހެންކަމ ން  ނ ވަތަ ވަކި ާގނޫނެްއެގ ތެރެިއން ސާފ ކޮށް އެ

ބެހޭ ފ ރިހަމަ   ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ިއންޝ އަރެންސާ  އެހާމެ ބޭނ ންތެރި ކަމެއް  ،މ ހިންމ 

އައ ން ވ ޖޫދަށް  އިންޝ  އެ  .ާގނޫނެއް  ާގނޫނެްއަގއި  ފަރާތާއަރެންސްފަދަ  އަކ ރާ  އިއި  ދ މަތް ޚިންޝ އަރެންސްެގ  ދި 

ކަމެއް. އަދި   ޮގތަށް ބަޔާންކ ރެިވެގން ދިއ މަކީ މ ހިންމ    ލިބިަގންނަ ފަރާތ ެގ ވެސް ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްވެފައި އޮންނަ 

އެހެންމެ ހިނަގމ ން  ،ހަމަ  މިކަން  މިރާއްޖޭަގއި  ބަމިއަދ   ޮގތަށް  ހ ރިހާ   ، ލާއިރ ދާ  ާގތްަގނޑަކަށް 

މިޕް  ހެންއްއިންޝ އަރެންސެ  އިންޝ އަރ  ޤައ މ ތަކ ގެ   ރީ  އެކި  ބޭރ ެގ  ކ ކންފ ނިތަކާ  ކ ރެވެނީ  ެއކ . އެކިެއކި 

އެހެންއިޓް ރަރޑައަން ފަދައިން.  މިދެންނެވި  އެ  ކ ރެވެނީ  އެ  ކ ރެވޭއިރ   ެވޭވ    އްކޮށްއެ  މީހ ންނާ  ކ ންފ ނިތަކ ން 

އެ ދަށ ން  ބަޔާންކޮށްފައި ޓްރީ  އެއްބަސްވ މެްއެގ  ޮގތ ންޓީއެްއަގއި  ކ ބޭރ   ،ާވ  ޕޮެގ  މިންފ ނިތަކ ެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި   ލިސީ 
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  މި   އަޅ ަގނޑ މެން އެއަށް ތަބާވަން  ،އޮތަސް   ޕޮލިސީަގއި ކޮންމެފަދަ ޮގތަކަށް ބަޔާންވެފައި  ވިއްކަނީ. އެ  ރާއްޖޭަގއި މި

އަޅ ަގނޑ    ާގނޫނ ަގޖެހެނީ.  ދިވެހި  ރާއްޖޭަގއި  ޮގތ ަގއި  ޢަމަލ ކ ރަ  ދިވެހި  ަގިއ،ބޫލ ކ ރާ  އެއަށް  ންޖެހޭ  ރައްޔިތ ން 

 ، ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ކަންކަން ފ ރިހަމައަށް ބަޔާންވެ  ބެހޭ  އަރެންސާންޝ  ާގނޫނ ަގއި ސާފ ކޮށް އި

ރައީސަ އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނާ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ށްއޮންނަންވާނެ.  އިނިގރޭސި  ާގނޫނ ތަކަކީ  ިގނަ    މިފަދަ 

  ިމފަދަ ޕޮލިސީތަކ ަގއި އެބަހ ރި އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ   ވަރަށް ިގނަ  .އްލެޭވ ާގނޫނ ތައިއްހަމަެއއްަގއި އެކ ލަވައެ

ބަލަ އަދި  ރިފަރއިޮގތ ން  ާގނޫނ ތަކަށް  އިނިގރޭސި  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރެވިފަލެވ ނ އިރ   ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ    .

ބޫލ ކ ރެޭވ  ަގނޑަށް  ސްތަކ ަގއި އަޅ ަގދޭ އިންޝ އަރެން  ރާއްޖެިއން  ެގޑ މެންއަޅ ަގނ  ،ރާއްޖޭަގއި ިވއްކާ ޕޮލިސީތަކ ަގއި

ދާއިރާއަށް    މި  ،ކަމަކީ  އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ އަނެއް. ހަމައެހެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނަށް ތަބާވާންޖެހޭނީ  ،ޮގތ ން

  ބި މީހ ން ދާއިރާއަށް ތަމްރީންވެފައި ތި  މިކ ރ ން އިންތިހާއަށް ބޭނ ންތެރި. އަޅ ަގނޑ ެގ މަޢ ލޫމާތ ަގއި  މީހ ން ތަމްރީން

އެހެންކަމ ންވެ މަދ .  އިންތިހާއަށް  އިތ ރަށް  މި  ،ސް  ދާއިރާ ؛ދާއިރާ  ހަރ ދަނާކޮށް  އިންޝ އަރެންސްެގ   ،އިތ ރަށް 

ކޮށްެގން  ޒިމ އަޅ ަގނޑ މެން އެކި ާގނޫނ ތަކ ން ލާ  ،ކަމެއް. އަދި ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް  އިތ ރަށް ވަރ ަގދަކ ރ މަކީ މ ހިންމ 

  ކ ރ މ ެގ އ ޅަނދ ތަްއ، ތަރޑް ޕާޓީ އިންޝ އަރެންސްދަތ ރ ފަތ ރ މިސާލަކަށް ެއއްަގމ  ؛ރ ޝ އަރެންސް ނަަގމ ންދާއި އިން

ލޯނެއް މަޖ ބޫރ ވޭ.  އިންޝ އަރެންސް  ކ ރަން  ޕްރޮޕަޓީއެއް  އެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަލާއިރ   މަޖ ބޫރ ވޭ.  ނަަގން  ކ ރަން 

ތަންތަނ   ،އެހެންނަމަވެސް މެރިއެފަދަ  ޚާްއޞަކޮށް  ަވކިން  އަދި  ބަލަަގާއއި  ފ ރިހަމަ   ،ލެވޭއިރ  އި ޓައިމައަށް  ރަނަގޅ  

ިގނަ ވަރަށް  ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން  ރާއްޖޭަގއި  މިންަގނޑ ތައް  ބޭ  ސޭފްޓީ  މިދެންނެވިހެން   ؛ކ ންފ ނިތަކ ން  ެގރ ފަހަރަށް 

ރީރައަންޑަރ ކ ންފ ނިތަކ ން  ބޭރ   އިންޝ އަކޮށްފައިއިންޝ އަރއިޓްކޮށްފަިއވާ  ރަނަގޅ ވާ  އޭެގ  ަގިއ  ތ  ޮގ  ރެންސްތަކަށް 

ރާއްޖޭެގ    ،ލަން ބޭނ ންވަނީއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ   ،. އެހެންކަމ ންޮގތް ވަނީ ނ ވެފަ  އެއަށް ފައިސާ ލިބޭ  ،ކްލެއިމްކ ރެވި

ފ ޅާވެ އިޤ  މި  ވެ،ވަރ ަގދަ   ،ތިޞާދ   ދަނޑިވަޅެއްަގއި  މިފަދަ  އިތ ރ ވަމ ންދާ  ހަރ ދަނާެވ  ވާ އިބާވެފަ   ވިޔަފާރިތައް 

ވަރަށް ބޮޑަށް    . ކަމ ގައި  ކަމެއް  ބޭނ ންތެރިވެފައި މ ހިންމ   ، އައ ަމކީ ެއއީ  ާގނޫނެއް  ފ ރިހަމަ  ،ލާމަތްވެ ސަ  ަގާވއިދ ން

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ފީފ ޢަޙަސަން ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ފ ށީވިލ މި ބިލ ެގ ބަހ ސްގައި،  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފީފ ޢަޙަސަން ބަރ  ންމެދާއިރާެގ  ފ ށީވިލ 
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ރަީއސް.އިޝ ކ ރިއްޔާ   ޢަބްދ    ްއޒަތްތެރި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  هللاއާދެ،  ޖާބިރ  

އިން އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ިއންވެސްޓަރ ންނަށް  ަގރާރ ަގއި  ޮގތ ން  މަސައްކަތްކ ރާ  ކ ންފ ނިތަްއ  ެގއްލ ން ޝ އަރެންސް 

އަކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ މި ވިޔަފާރި   ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ކަމަށް ފާހަަގކ ރަްއވާފައި މި އޮތީ.  ބިެގންދާލި

. ކ ރަނީޝ އަރެންސްއިންައޅ ަގނޑ މެން މ ދާ  ؛ ޝ އަރެންސްއިން ށްެގންދަންޖެހޭ ވިޔަފާރިއެއް.  ޅ  ޮގތ ަގއި ކ ރިއަރަނަގ

އިާމރާތްތައް   ެއކިެއކި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޝ އަރެންސްއިންއަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ މަކީ،  ޝ އަރެންސްއިންކ ރަނީ.  ކ ރ މ ެގ 

ކޮންޓްރޯލްއަޅ ަގނޑ މެން ދިމާވާ  ެގ  މ ދަނެތި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ހާދިސާއަކ ން  ެގކާރިސާައކ ން،  ލިބޭ  މ ން، އްލ ލަށް 

އަނެއް އަޅ  ކަންަގނޑ މެން  އެ  ހ ؛ ތައްތައް ކާ  ިވޔަފާރި  ނޫނިއްޔާއްޓާކ ރަމ ންދާ  ެގދޮރ   އަޅ ަގނޑ މެން    ލައި،  އ ޅޭ 

ނިކ ންނަންނ ޖެހަލާކ ވެެގންދި މަގ މައްޗަށް  ބިކަވެ،  ެއ  ޝ އަރެންސ އިން  ހި،ޔައިމާ  ލިބިެގން  ފައިސާ  ެއއްކަލަ  ން 

އްމަދ   ދެންމެ ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙަ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިކަންތައްތައް ރަނަގޅ ކޮށްދިނ ން.  

އަދިވާހަކަފ ޅ ދެއްއަސްލަމ   ފާހަަގކ ރެއްިވ،  ކ ރީެގކެިވިއރ   ެގންދަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރީަގއި ؛ ވެސް  ވަރަށް 

ގަވާއި އ ފެދިފައިާވ  ދަށ ން  ަގރާރެއްެގ  ނެރެފައިވާ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ތެރެއިންނޭ ނެރެފައިވާ،  ދެްއެގ 

ންވީމާ، ރާއްޖެ އަށް މި ވަގ ތ  އެބަ ބޭނ ންވޭ އެހެ  ދަނީ.ހިނަގމ ން މި  ެގ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭަގއި  ޝ އަރެންސް އިން

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއަށް    ާގނޫނެއް  ޝ އަރެންސްއިންދ ނިޔޭެގ އެހެން ވެސް ކ ރިއަރާފައިވާ ޤައ މ ތަކ ަގއި އޮންނަ ފަދަ  

ން ދާއިރ ، މިާއ މަންދ  އަޅ ަގނޑ މެން ޮގތެއް ނިމިއަކ ރަން، މި ަގރާރަށް  އްމީދ ވ ޖޫދަށް ެގނައ ން. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  އ 

ތްތެރި މަޖިލީހަށް ްއޒައި  ށް ވިސްނަވަިއ، މިބެހޭ ފަރާތ ން މިކަމަޮގތ ން ޮގތެއް ނިންމާއިރ ަގިއ ސަރ ކާރ ެގ ކަާމ    ގ ޅޭ

އަޅ ަގނޑ މެން    އްޒަތްތެރި ރައީސް.އި މަށް.   ފޮނ އްވާނެ ކަވަރަށް ައވަހަށް    ބެހޭ ާގނޫނެއްެގ ދެލިކޮޕީޝ އަރެންސާއިން

މިދެއަރެންސް އިންޝ ކ ރަނީ.  ސްޝ އަރެންއިންމ ދާ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަކީ،  މ ހިންމ   އެންެމ  ޮގތަންނެެގ   ށް ވި 

އަރަިއަގތ   ދިމާވާ ެގއްލ މ ން  ބޮޑ   ލިބޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  ންކާރިސާއިން  ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރާއިރ ގައިޝ އަރެންސް އިން.   

ދައްކަނީ،ރިމިއަމް. ެއ  އެބަ ދައްކަން ޕް ބަލާއިރ  ވަރަށް ކ ޑަ އަދަދެއް އަޅ ަގނޑ މެން މި ން  އްހެެއނެ  ޕްރިމިއަމް މި 

. ްއޔާ ވަރަށް ބޮޑ  ައދަދެއް ދެއްކިފައި އޮންނާނީދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއތައް އަހަރެއްެގ މައްޗަށް ކަލްކިއ ލޭޓ ކޮށްފި

، ނޫނިއްޔާ ިވޔަފާރި ފައިޤީވެރަނީ، ިވޔަފާރި ދ ނިޔޭަގއި ތަރައް އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންތަްއތައް ައޅ ަގނޑ މެން މި ކ 

ގ ދ ރަފެށިފަ ޮގތަށް  މިދެންނެވި  އޮތީ،  މި  ނ ތީ  އި  ބާރ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނ ވަތަ  ހާ ކާރިސާައކ ން  ދިސާއެްއ  ފޯރާ 

ބަދަލ ަގއި  ެގއްލ މ ެގ  ލިބޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މ ޅި  ،ދިމާވެެގން  ބަރ ބާދ ވެެގންދިޔ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހަޔާތް   

ފަށަިއަގމެންއަޅ ަގނޑ ބަދަލ ަގއި   ކަންތައްތައް  އެ  އަނެއްކާވެސް  ކ ރިއަށްެގނަށް  ޮގތެއް ނެެގން    ،ންދެވޭނެ 

ޮގތެއް  ޝ އަރެންސ އިން ކ ރިއަށްެގންދެވޭނެ  ލިބިެގން  ފައިސާ  އިނން  ތެދ ފ ޅެއް  ާއދެ،  ޭގތޯ.  އޮތ ން. 

ތައް ކ ރިއަށްެގންދާނެ ޮގތް  ލިސީ އެބައޮތް. ޭއަގއި ކަންތައްެގ ޕޮޝ އަރެންސްއިން ؛ަގއި ޕޮލިސީކ ރާއިރ  ޝ އަރެންސް އިން
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ޙަޤީޤައެ މިތާނގައި،  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ވަގ ބައޮތް.  މި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ޝ އަރެންސް އިންއޮޕަރޭޓ ކ ރާ    ތ ތ ަގއި 

ރީ ރީކ ރޭޝ އަރ އިންކ ންފ ނިތައް  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ޝ އަރއިން.  ަވގ ތ   މި  ސަބަބަކީ،  އޮޕަރޭޓ ކ ރާ  ކ ރާ  ރާއްޖޭަގއި 

މީކ   ޝ އަރެންސްއިން އެ  ނޫނިއްންފ ނިތަކަކީ،  ކެޕިޓަލް،  އިންވެސް ހ ންެގ  މީހ ން  އެ  ވަރަށް  ށްފައިޓ ކޮޔާ  އަދަދަކީ  ާވ 

ވާތީެވ، އަދަކަށް  ކ ންފ ނިތަކ   ކ ޑަ  ބޭރ ެގ  ނ ނަާގ،  ރިސްކެއް  ބޮޑ   ތަން  އެފަދަ  އެ  އެ  ޝ އަރއިންަގއި  ކޮށްެގން 

ކ ރ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި ންޝޭޓ ކޮްމޕެ  ެގއްލ ން ލިބޭ ފަރާތަށް  ތަށް ދަންނަވާ ޮގމާ، މި ދިމާވީސާއެއްމީހ ންނަށް މިފަދަ ހާދި

ކަމެއް.    ށްފައިކޮ ރައީސް. އި އޮންނަ  ޕްރޮ  ްއޒަތްތެރި  މި  ނޫނީ  އިންޑަސްޓްރީ  މި  ކ ރިއަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ފެޝަން 

ހަދަން ޓަކައި  ވަރަެގންދިއ މަށް  އެއީ  ހެދ ން  ާގނޫނ ތައް  ކަމަޖެހޭ  ކަމެއް  މ ހިންމ   ދެކެށް  އަޅ ަގނޑ   . ންށް 

ކަކީ  ތަ ކޮށްދޭ ފަރާތާއި، ދެ ފަރާތ ެގ ޙައްޤ ޝ އަރ އިންއި  ކ ރާ ފަރާތާޝ އަރއިންކަނޑައެޅިެގން ޭއަގއި އޮންނަންވާނެ،  

ނީ އޭރ ން.  އި އޮންނާކަމެއް ކަނޑައެޅިފަ ހާ  މި ހ ރި؟ އެފަދަ ހާދިސާއެްއ ދިމާވީމާ ބަދަލ ދޭނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ؟ ކޮބައިތޯ

ށް އޭޖެންޓ ން ތިބޭނެ. އަދި އެ ކަންތައްތައް ބަލާ ޝ އަރެންސައިންނީ.  ތައް ކ ރަމ ންދަށް އެ ކަންތައްޕޮލިސީއާ އެްއޮގތަ

އެ ެގއްލ މެްއ ބަލާފަިއ   ލ މަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަންޖެހޭނެ.އްގެ ފަިއ ހ ރި  ބި. ލިސާއެްއ ދިމާވީމާ، ހާދިއްމީހ ން ތިބޭނެ، ކަމެ

ދެނީ.   މި  ބަދަލ   ރައީސް.އި އެއަށް  ވިޔަފާރި   ްއޒަތްތެރި  ިމ  ވެސްއާދެ!  އިންޑަސްޓް  އަކީ  މި  ވެސް ނ ވަތަ  ރީއަކީ 

ދ ނިޔޭ  ތަރައްޤީކޮށް،  ިއތ ރަށް  ތެރޭަގއި  ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދާ  ކަންތައްތައް  މި  ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެހެންވެސް  ެގ 

ބަލަން ކަންތައްތަްއ  މި  އެބަޖެހޭ  ރަީއސް.އި ިއނޭގތޯ.    އަޅ ަގނޑ މެން  ފަހަރ    އްޒަތްތެރި  ބައެއް  އާދެ! 

އަސް ރެންޝ އައިން ކަންތައްތަކ ަގއި  އާދެ!  ަގނޑ މެންޅ  ެގ  ޮގތްތަކެއް.  ކަހަލަ  އެހެން  ވަރަށް  ދިމާވޭ  ެއބަ  ނަށް 

ކަމިދޭ ދިމާވި  ދ ތެރެއިން  މަތިންދާބޯޓ   އިންމަކީ،  އަޅ ަގނޑ މެންއްވާ  އިނޭގތޯ.  ދިމާވި  ޑަސްޓްރީަގއި  ތެރޭަގއި  ެގ 

ިވ  ެއއީ ރިސްކ  ބޮޑ    އީ.ޔަެވެގންދިބޮޑ   އްކަންޖެހޭ އަދަދ ެގ ޕްރިމިއަމަށް ދަޝ އަރެންސްއިން ؛ ހާދިސާއަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން

ޕްވަރަ ދައްކަންކަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ރިމިއަމަށް  ހ ރީމާ،  ކަންތައްތަކެއް  ހ ރިހާ  މި  އެހެންވީމާ،  ބޮޑ ވާނެ.  އަދަދ   ޖެހޭ 

ފަރާތ ން މިކަމާ    ބެހޭ  ޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ެގ ކަމާން އަތ  ޅޭ ޮގަގއި މިކަމާ ގ ރ  ނިމިެގންދާއިރ އ އްމީދަކީ، މި ަގރާ

ރަނ ވި މަޖިލީހަށްޝ އަރެންސާއިން   ަގޅ ސްނަިއ،  މި  ބިލ   ާގނޫނެްއެގ  ބެހޭ  ޝ ކ ރިްއޔާ     ފޮނ އްަވއިދެްއވ ން. 

  ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ބަހ ސްގައިޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލ ެގ  މެންބަރަޒައިއް އިތ ރ     މި  ބައިވެރިވެަވޑަިއަގންނަވަން ތްތެރި    ކ  

ިއއްޒަތްތެރި  ރާެގ  ، ކާށިދޫ ދާއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ށްފަހ ަގއި ބައްދަލ ވެ، ައޅ ަގނޑ   ަގއި އަޅ ަގނޑ  ސަޔަނެތ މާ އެކ 
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ެވސް ެގ ފ ރ ޞަތ   ބަސް ިވދާޅ ވ މ ހަމައެާއއެކީަގިއ ފަހ އަދި    ސް އެބައޮތް.ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ވެށް ޖަވާބ ދާރީމެންބަރަ

 ލަނީ ސަޔަށް.އެބައޮތް. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާ

 

 { ށްއަ 11:04އިން  10:31 :ޅ ކޮގ ތ  ސްވަހ }

 (ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ަވގ ތ `   އިންޓަވަލްެގ  މަކޮޅައާދެ!  ޖަލްޖިލީހ ށްފަހ   ކ ރިއަެގ  ެގންދިއ މަށް  ސާ  ފަށަނީ  އަޅ ަގނޑ ށް  . މި 

ެގންދިޔައީ ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މެދ ކަނޑާލިއިރ   ހ ސްވަގ ތ ކޮޅަށް  އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ދާއިރާެގ 

ަގރާރ ޖާބިރ   هللا ޢަބްދ މެންބަރ    މިހާރ  މި.  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ަގރާރާ  ވާހަކަދައްކަ   ވަން  

ކާށިދޫ  އެދިަވޑައި  މެންބަރ   ރާެގ  ދާއިެގންފަިއވަނީ،  ދެންهللا ޢަބްދ ިއއްޒަތްތެރި  ބޭފ ޅަކ  ޖާބިރ .  އިތ ރ   ފ ރ ޞަތަށް   

ިއރ  ކ ޑަ  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  އިތ ރ   ކޮއެދިަވޑަިއެގންފަެއއް  ބަލާނަން  ނަވާތޯ.  ަވޑަިއަގންއެދިފ ޅަކ   ބޭޅަކ  

ފަހ  ވަގ ތ   މި  އަދި  ވިދާޅ ނ ވެ،އެހެންވީމާ،  ޮގތ   ބަސް  ބެހޭ  ަގރާރާ  ޖަވާމި  ނ ވަތަ  ން  އިްއޒަތްތެރި ބ ދާރީވ މަށް 

އިްއޒަތްތެރި  އިރާެގދާ  ށިދޫކާ އިަގންނަވާ ޚިޔާލ ފ ޅެއް ހ ށަހެޅ ްއވ މަށް ބޭނ ންފ ޅ ކ ރެއްވިދާނެ. އާދެ!  ޑަވަށް ފެނިމެންބަރަ

މެންބަރެރ މެންބައިްއޒަތްތެރި   އިރާެގދާ  ށިދޫކާ  .ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  މެންބަރ  އިތ ރ   މިހާރ   މަޑ ކޮށްލަދެްއވާ!  އް  ، 

  ށް ޖާބިރަهللا ޢަބްދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ަގނޑ ،   އަޅ ފ ރ ޞަތ އަރ ާވފައިއެދިަވޑަިއެގންފި. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފ ޅާއަށް  

އިބްރާހީމް    ރ ބަމެންއިްއޒަތްތެރި  ! ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ، މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ދެފ ރ ޞަތ އަރ ވާނަން. އާ

 .ޝަރީފަށް

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:ވާހީމް ޝަރީފް ރާއިބް ބަރ މެން ދާއިރާެގ ދޫމަރަ

ޖެހޭ މިހެން ދަންނަވަންޖެހޭތީ ވެސް. އެކަމަކ  ތިމާމެންެގ އަިމއްލަ  ވަރަށް ހިތާމަކ ރަން ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޓަކައި ހިމާޔަތްކ ރ މަށް  ކަންކަސަރ ކާ،  މަޞްލަޙަތ   ަގރާރ ލާން  ރަށް  މަޖިލީޒިމ ކ ރ މަށް  މި  ހ ށަހެޅ އް  ވ މަކީ ހަށް 

ކޮއެްއޮގތަކަށް  ނޫންވެސް  ކަމެއް  ެއއްެވސް  ށްެގންާވނެ  ރަީއސް.   .މެންބަރަކ އިްއޒަތްތެރި  ،    ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ިއރާެގދާ   ށިދޫކާށަހަޅާފައި މި އޮތީ،  ނޭގ މި ަގރާރ  ހ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އި

ޑޮލަރެ  22ވާ  ނ ންފ ޅ ބޭ  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ ބަލް  އޮނަރަ އިންޝ އަރެންސްެގމިލިއަން  އެލައިޑް  ހޯދ މަށް  މަްއޗަށް    އް 

 ވެސް މެންބަރަކ ... ލާޒިމ ކ ރ މަށް މަޖ ބޫރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ ަގރާރެއްކަން. މި މަޖިލީހ ެގ އެއް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ރާެގ ދޫ ދާއިސަލައެއް، ކާށިނިޒާމާ ބެހޭ މައް

 

 ( )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާޖާބިރ  هللا ޢަބްދ  ބަރ މެން ދާއިރާެގ ދޫކާށި

ދާއިރާެގ   މަރަދޫ  އަތޮޅ   އަްއޑޫ  ކަމަކީ،  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވާތީ،  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރަތަމަ  ކިޔ އްަވއ  ނ ވެސް  މެންބަރ  

ޢަބްދ ަގއި  ރާރ ަގ މަ هللا ނޯންނާނެ  އަިމއްލަ  ެވއްޖެްއޔާ ލަޙަތެއްޞްޖާބިރ ެގ  ޮގތ ން  އޮންނަ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި   .

ހ ށަހެ މައްސަލަތައް  މަޖިލީހަށް  ޙައްޤ   ޅ މ ރައްޔިތ ންެގ  ދާއިެގ  އޮންނާމެންބަރަރާެގ  ކާށިދޫ  މަރަށް  ދާއިނެ،  ރާެގ ދޫ 

ދާ ބާރ ތަކ ެގ ޮގތ ެގ މަތީން، ލިބިެގންދ ަގއި އޮންނަ  ަގާވއި  ، އިނާ ތް ޙައްޤ . އަދި ޤާނޫނ އަސާސީާއއި، ާގނޫށް އޮމެންބަރަ

ަގވާމައް މި  ދަށ ން  167އިދ ެގ  ޗަށް  މާއްދާެގ  ހ ށަހަޅާަގރާރ   ވަނަ  ޮގތ ން    ޒާތީ  ދެން  އޮތީ.  މި  ޝަރީފް ފައި 

ވަން  ފް އެ ދައްކަ ރީއްތާ. އެހެންީވމާ، ޝަ، އެހެން ކީމަ ވެސް ެއއީ ވަރަށް ބޮޑ  ދެރަ ޮގތެވާހަކަދަްއކަވަންޏާ، ޝަރީފް

އެްއކޮށް   ވެސް ޝަރީފާ  ައޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ދިމާކ ރަނީ.  ޮގތ ން  ޒާތީ  ނޫން.  ވާހަކައެއް  ބެހޭ  ަގރާރާ  މި  އ ޅެނީ 

ދަްއކަ ވާހަކަ  އެހެންވީމާ،    ލާއިއެކަހަލަ  ހ ރީ.  މި  މިއަދ   ބެހޭ  މޫޑ ަގއި  މި  ނިޒާމާ  ނަަގން  ޖެހ ނީ، މައްސަލައެއް 

ަގާވއިދ ަގއި   މަޖިލީމަޖިލީހ ެގ  ެވއްޖެްއޔާ،  ޮގތ ން  ބިލާއިޮއންނަ  ކ ްއލި ަގާވއިދާއި  ،ހަށް  ަގރާރ ތަކާިއ،   ،

 ކަހަލަ ވަެގއް  ފްހެއް. ޝަރީކީ ވިޔަފާރިކ ރާ މީ ޑަ. އަޅ ަގނ ސަލަތަކާިއ، ެއކަންކަން ހ ށަހަޅަނީ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންމައް

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީން    ނޫން. ނަާގފައި  75ޝަރީފަކީ،  މިތާ    ހެއްމީ  ހ ރި  މިލިއަން  އަޅ ަގނޑ މެން  މި ކަމަށް 

 ންސް... އިންޝ އަރެއެ ވާހަކަ ވެސް މިޔަކ   ނެތެއްނ . މިއީ  ؟ދަނީ. އެ މައްސަލަ ބަލަންވީނޫންތޯކިޔަމ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  މެންބަރ .  އިނޭގތޯ  ޝ ކ ރިއްޔާ؛ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ    ން،އިްއޒަތްތެރި   ން އިއްޒަތްތެރި 

 ފ ޅަކަށް ބޭކ  އަނެއް  ޭގތޯ. އެއްބޭފ ޅަ ށް އިނ ރަނަގޅަވާހަކަފ ޅ ދަްއކަާވއިރ ަގއި ބޭނ ންފ ޅ ކ ރައްާވ ބަސްފ ޅ  ތަންކޮޅެްއ  

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  މަރަދޫ ދާއިރާެގ    ދެ!އާ  ން އެދެން.ބައެއް ކަހަލަ ތ ހ މަތ ތައް ކ ރައްާވއިރ ަގއި އެޮގތަށް ނ ެގންދެވ 

، ަގރާރ ަގއި ެއ ރާތްކ ރެްއވި ވާހަކަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާޝަރީފް ތި ިއޝާރ ަގއި ދެންމެ  ަގރާ  މި  .އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ންދެވ ން ެއދެން. އޮތް ވާހަކައާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގ
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 ހަކަދެއްކެވ ން:ވާހީމް ޝަރީފް ރާއިބް ބަރ މެން ދާއިރާެގ ދޫމަރަ

ިމ ތަނަށް ަގރާރެއް    ަގނޑ ، ައޅ . އެހެންނަމަވެސްހެން ނެތްކަން އެ ސީދާއެނޭގ  ނޑަށް ވެސްއާދެ! ަގރާރ ަގއި އަޅ ަގ

މަޖިއިރ ހ ށަހަޅާ މި  ލޯނ ދިނ މަކީ  މީހަކަށް  ކޮންމެ  އެދިފަިއވާ  ލޯނަށް  ޯމލްޑިވްސްއިން  އޮފް  ބޭންކ   ކ ރާ ،  ލީހ ން 

ފާސްކޮށްފިއްޔާ ޮގތ ަގއި  އެއަމ ރެްއެގ  ލޯނަކަށް  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ،  މަެގ  ދެފިއްޔާ  ވެސް  ލަޞްވެސް  ޙަތ  

އެ ލޯނަކަށް  ހިމެނޭނެ.  ނ ލިއޭެގތެރޭަގއި  ލޯނ   ލަސްެވއްޖެނޫންތޯ. ލަސްވާތީ،    ބިދިފައި  ބޮޑަށް  މާ  މިހާރ  

ތިބި    ށްވަންޏާ،އެހެންކަމަ ދޭށޭލޯނަށް އެދިފައި  އެންމެންނަށް ލޯނ  ޖެހޭނީ  ަގރާ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް..  ހ ރިހާ  ރ  މި 

ފާސްކ ރަ ނ ފެއެްއޮގތަކަށްވެސް  ކަމެން  ހެޔޮވާނެ  ދިވެހިނޭ.  މި  ނޫން.  އިންޑަސްޓްރީ  އް  އިންޝ އަރެންސް  ރާއްޖޭަގއި 

ބަނގ ރޫ މީ  ޓ ެވ،މ ޅިން  އެ  ފ ރާނަރަްއޔިތ ންނަށް  މ ދާ،  ތަކެތި،  ލިއިންޝ ައރެންސް  ހ ންެގ  ހ ރިހާ ކ ރ މަށް  ބޭ 

ތަކަށްވެސް ހ ށަހަޅައިެގންވާނެ ަގރާރެއް  ްއޮގ. މިއީ އެ ަގރާރެއްފ ރ ޞަތެއް ބަންދ ވެެގންދާ ފަދަ ބިރ ވެރިމ ނ ރައްކާތެރި

ންވީ ވަރަށް  ެގ ފަރާތ ން ވެސް މިކަން ބައްލަވަަގއި މި މަޖިލީހ ެގ އިދާރާރަން، އަސްލ  ށް ހިތާމަކ . އަޅ ަގނޑ  ވަރަނޫން

އޮތްކަން ތަކ ރާރ ނ ބައްލަވައި  އަޅ ަގނޑ     ސާސީަގއި ޤާނޫނ އަ ؛މެންބަރަކަށްިއްއޒަތްތެރި  އެްއވެސް  ،  ކޮށް ދަންނަވަން. 

ކަމެއްަގއި   ހިމެނޭ  ަމޞްލަޙަތ   ޒާތީ  މީހެްއެގ  އެ  ހ ށަނޭޅޭނޭއެބަބ ނޭ  އަޅ ަގނ ަގރާރ   ތަކ ރާރ ކޮށް  ދަންނަވަން.  .  ޑ  

އިންޝ އަރެންސ ން  އިްއޒަތްތެރި   އެލައިޑް  ދަންނަވަން.  ތަކ ރާރ ކޮށް  ޑޮލަރ ެގ    22ރައީސް،  ކްލެއިމެްއ މިލިއަން 

އި ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  މިއީޒަތްއް ކ ރަްއވާފައި  އޮތްކަން  މެންބަރ   އެންމެނަށް  ތެރި  ޙަޤީޤަތެއް. މި    އަޅ ަގނޑ މެން  އެނޭގ 

ދޭންޖެހޭނޭަގ ިއންޝ އަރެންސް  އޮންނަނީ  މި  ދޭންޖެހޭނޭރާރ ަގއި  ކޮށްފިްއޔާ  ކްލެއިމެްއ  މީހަކ   ވެސް .  ބަލާކަށް   .

. މިއީ މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި  ށްވެރިކ ރަންއަޅ ަގނޑ  ކ   ން، މިޮގތަށް މިކަން ކ ރ މ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ  ލާޒިމ   .ނ ޖެހޭނޭ

ނަހަމަ ބޭނ ން  ބާރ ތަކ ެގ  އިމްތިޔާޒާއި  ލިބިފައިވާ  ޮގތ ަގއި  ،ޮގތ ގައި  މެންބަރ ންނަށް  ޮގތ ަގިއ ނ   ،ނާޖާިއޒ   ޙައްޤ  

އްވެސް  އެ   ށް ދެއްކޭނެވާހަކަ މިނޫން ޮގތަކަ  ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިނޫ  ބޭނ ންކ ރ ން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް

އަޅ ަގނޑ   ނެތް.  އަރިހ ަގ  ،ޮގތެއް  މެންބަރ ންެގ  ޕާޓީެގ  އާދޭހާއެކ    އިއަޅ ަގނޑ ެގ  ވަރަށް  ދަންނަވަން  މިފަދަ   ،ވެސް 

ސްކ ރ މަކީ   ހ ބަ  ހ ގައިރ ތައް މަޖިލީރާަގނ ކ ރަްއވާށޭ. މިއަށް ޖަވާބ ނ ދޭށޭ. މިފަދަ  ރާރ ތައް ތި ބޭފ ޅ ން އެންޓަރޓެއިންަގ

އަޅ ަގނޑ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލ ކ ބޫަގވެސް  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ނޫން.  ކަމެއް  ކޮށްެގންވާނެ  ޮގތ ަގއި  ރާ 

ކ ންފ ންޏެއްއިންޝ އަރެންސް  ދިވެހި  ކ ންފ ނިތަކަކީ  ކ ންފ ންޏެއް  ، ކ ރާ  ސަރ ކާރ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ    ،ދިވެހި  ދިވެހި 

އެލަކ ންފ ން ފަދަ  .  ކީިއޑަޏެއް  ބަނގ ރޫޓ ވާ  ކ ންފ ނި  ފާމިތަނ   ތައްރާރ ަގއެ  މީސްމީހ ން  ،ސްކޮށް ން  ކ ރާ    ތަފާތ  

ޮގތަށް  މް  ކ ލެއި ޮގތ ަގއި އެީއ ވަރަށް ބޮޑ   ބޫލ ކ ރާ  ަގައޅ ަގނޑ     ،މަކީރާރ ތައް ފާސްކ ރ ަގނ ބަލާ ދޭން ލާޒިމ ކ ރާ 

ރައްޔިސާއިންނާފެއް.  ސާބޭއިން އެއީ  ެގއްލޭތ ފެއް.  ޙައްޤ ތައް  ރާއްޖޭގަ ންެގ  ކަމެްއ.  އޮތް    އިނެ  އިންޝ އަރެންސްެގ 

 ؛ވާޖިބ ތައް އި  ލިއްޔަތާ އޫއެ މީހ ން އަދާކ ރާ މަސް  ،ކ ންފ ނިތަްއ ބިރ ން  ކ ރާންޝ އަރެންސްތ ބާރ  ެގއްލޭނެ ކަމެއް. އިއި
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ންކަން  ކަޙީވެސް އަދި މީހ ންެގ ޞިއް  އިވިޔަފާރީެގ ކަންކަން ކ ރ މ ަގ  އެއީ ޤައ މަށް ކ ރެވޭ ވަރަށް ބޮޑ  ޚިދ މަތެއް

  . ކީ ވެސްމ  ދައ ރެއް އަދާކ ރާ ކ ންފ ންޏެއް އެލައިޑް އިންޝ އަރެންސަންހިށް މ ވަރަ  ެވސް  އިކ ރ މ ަގއިންޝ އަރެންސް 

ހެން ދިވެހި އިންޝ އަރެންސް އަދި އެ   ،ކ ރާ ބޭރ ެގ އިންޝ އަރެންސް ކ ންފ ނިތަކަކީ ވެސްއަދި މި ރާއްޖޭަގއި އޮޕަރޭޓ 

ކ ން މިފަދަ  ވެސް.  ހ އްޓިކ ންފ ނިތަކަކީ  މަސަްއކަތް  ރައްމީހ ންނަ  އެ  ،ފ ނިތަކ ެގ  މ   ޔިތ ންނަށްށް  މ   ންހިފޯރ ކޮށްދޭ 

ޮގތަކަށް މި މަޖިލީހ  ައޅ ަގނޑ   ސްހ  ބަ  ގައިއަސާސީ ޚިދ މަތ ން ބަރީޢަވާ  ޮގތ ގައިަގކ ރ މަކީ  އިްއޒަތްތެރި    ބޫލ ކ ރާ  

މި    މަޖިލީހ ެގ ނޫން.  ކަމެއް  ކ ރެިވެގންވާނެ  މި  ަގފްލޯަގއި  މިރާރ   ތަޅ މ ން    ހިނދ ން  މަޖިލީހ ެގ  މި  ހިނދަށް 

ރާރަކަށް ޯވޓެއް ނ ދޭނަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް  ަގވެސް މި    ަގނޑ  ހަމަ ޔަޤީނ ންކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން. އަޅ  ބޭރ 

 ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި ޓަކައި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ،ބިލ   ،ރާރ  އަދި މައްސަލަަގ  ހެޅޭތަނަށް ހ ށަ  މި ؛އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

  ، ކޮށް ޭއަގއި ހ ންނަ ހ ރިހާ ޕޮއިންޓ ތަކާ މެދ  ބައްލަވާފައި ޞަ ޚާއް  ،ެވސް މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން  މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް

  މި  މަޖިލީހ ެގ ފްލޯއަށް ެގންނަނީ. އާދެ!  އެއްޮގތަށް ހ ށަހެޅެން އޮންނަ މައްސަލަތައް  ާގނޫނާއި  އެއީ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދާ

 . ށް ފ ރ ޞަތ އަރ ަވންޖާބިރަهللا ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

އިްއޒަތްތެރި   މަޖިލީހަށް    އިންޝ އަރެންސާ  ެގދިވެހިރާއްޖޭ ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން   ރާރެއް ަގބެހޭ 

ޮގާވލަމ ން މި  އަދި  ޙައްޤ އިންޝ އަރެންސް   ،ދަނީތަޢާރ ފ ކޮށް  ފަރާތ ެގ  ދެ  އެލައިޑ   އޮންނަންވާނޭ  ތައްކ ރާ   .

ނިވާފަތްަގނޑ  ކ ންފ ނީެގ  މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  ވާހަކަދެއްކި    ދަށ ގައި  އިންޝ އަރެންސް  މިތާނަގއި  ދެންމެ  ތިބެެގން 

މި   އެްއޗެއްަގމެންބަރ   އޮތް  ނ ބަ   ރާރ ަގއި  ނ ވެސްމިއާ  އި،އްލަވަ ވެސް  ދެއްކެވީ    ާވހަކައެއް  އެލައިބެހޭ    ޑ  . 

ބ ނާ  ސަރ ކާރ  ކ ންފ ންޏެއްކަން ެވސް މި  މިއަކ   ވެސް  އިންޝ އަރެންސްެގ ވާހަކަެއއް  ެއ  އަދި  .  ނެތް  ކ ޔަނެތް. 

މި އިއްޒަތްތެރި    ބެހޭ  އިންޝ އަރެންސާ  ،ބ ނަނީ  މީަގއި  މި  ކަނޑަައޅާށޭ  ސްޓޭންޑަޑެއް  . ންމަޖިލީހ ޮގތ ން 

ކޯއެނގި  އިންޝ އަރެންސަކީ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮންތާކ  ރީ   ،ކަމާއި  ޗެއްއް ވަޑައިަގންނަވާނެ    އިންޝ އަރކ ރަނީ 

ެއއްޗެ  ،އިކަމާ މެންބަރ   ހިމި  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ   އެބަޖެހޭ.  މަނިކ ފާނ   ،އޭނާ ؛ސާފ ާވން  އެ   ،އެ 

އ ޅޭ ދެ    ކޮށްެގންއިންޝ އަރެންސްވެސް  ށް އެްއޮގތަކަމ ން ދިޔަިއރ ަގއި  ވަކަ ވާހަކަދައް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މިތާނަގއި  

އިންޝ އަރެންސަކީ    އެލައިޑ .  ވާނެ. ެއއީ ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީންއޮންނަ  އްފަރާތެއްެގ ދޭތެރޭަގއި ޙައްޤ ތަކެ



2002 އޮގަސްޓ   62                                            ސާލްޖަނަ ވަ  23 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

36 

 

ސްޓޭޓްދިވެހިރާއްޖޭެގ   އޮސާއްހިއޯަގނައިޒޭޝަންެގ    ޓްރޭޑިން  ސަރ ކާރ ެގ  މެޖޯރިޓީ  އަންނަ    ނޫނިއްޔާ   ،ސާއްހިދި 

ދާރަކީ ސްޓޭޓ  ޓްރޭޑިން ޯއަގނަިއޒޭޝަން. ެއލައިޑ  އިންޝ އަރެންސަކީ ޒަމާނ އްސ ރެން ިވޔަފާރިކ ރަމ ން  ސާއްހިޓޯޓަލް  

އެކ  އިންޝ އަރކ ރާ    އިންޝ އަރެންސާ  އެލައިޑ    ،އޮންނަންވާނެތީވެ   އިއިމ ވެފަ ގާ   ރ އިތ ބާ  ،އަންނަ ކ ންފ ންޏަކަށް ވާތީ

އިންޝ އަރެންސްިއން    އެ ؛ވަކި  ށްނަންމީހ  އެލައިޑ   ފައިސާއެމީހ ން  އިންޝ އަރެންސަ  ކޭ، ދައްކަންޖެހޭ  ށް އަނެއް 

ނޫންޔެއެ  ؛އަރެންސް އިންޝ އޮތް  ދެން    ،ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަައކީ  އް  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި    ، ވާހަކަައކީ 

ިއ އެކިއެކި ޑިޒާސްޓަރތަކ ން އާއޭޝަންތަކ ގަ ސިޓ   މިކްޕެންޑަ  .މޭންއިންޝ އަރެންސް ވަރަށް މ ހި  ، އިންޝ އަރކ ރަންޏާ

  . ކ ރޭދިމާވާ ކަންކަން އިންޝ އަރކ ރަނީ ެއީއ ސަބަބެއް އޮެވެގންނޭ. ސަިއކަލް އިންޝ އަރެންސް  ށްއަތްނ ފޯރާ ހިސާބަ

 ސް ވެ  ށ ން ދޭންޖެހޭ ޙައްޤ ޕޮލިސީެގ ދަ   އެއިންޝ އަރެންސްއިން ެއ މީހ ންނަށް   ؛އިންޝ އަރެންސް  ހިހ ރިހާ އެއްޗެ

ބޭންކ ންޑެލިވަރކ ރަންޖެހޭނޭ ސެންޓްރަލް  އޮތޯރިޓީ  ެގއޮތޯރިޓީއެއް   ،.  އެ  ބޭންކ ން  ސެންޓްރަލް  ންނޭ  ޮގތ ަގއި 

މަޖިލިސް    ރަކީ، ޖާބިއެހެންވީމާ  ކ ރާ އ ސޫލ ން.ވެސް ރެގިއ ލޭޓ    އްބޭންކ ތަ  ހަމަ  ،ރެގިއ ލޭޓްކ ރަނީ އިންޝ އަރެންސް

ވީމަ އިންޝ އަރެންސް މެންބަރަކަށް  ޖާބިރަށް  މިތާކ  ؛،  ދޭާވހަކައެްއ  އިންޝ އަރެންސް   ނ ދަްއކަން   ޖާބިރަކަށް 

ދައްކަނީ  އަޅ ަގނޑެއް. މި  ކ ންފ ންޏާއި  ،އަޅ ަގނޑ   އިންޝ އަރެން  އިންޝ އަރކ ރާއިރ   އޮ  ،ކ ންފ ނިތަކ ން    ތް ދެން 

މ ދާ ޓ   ެގމިސާލެއް ؛ކ ންފ ނީގެވެސް  އިންޝ  އަޮގތ ން  ރިސޯޓެއް  ބެއަރރިސްޓ   ޓ އަރިޒަމާ  އެީއ  ާގނޫނ ކ ރީ.    ،ހޭ 

ނަންބަރ   ާގ ހ2ެ/ 99ނޫނ   ދަށ ން  ގަވާއިދ ތަކ ެގ  ދިފައިެގ  ދައ ލަތ ެގ    ތެރެއިން  ހ ންނަ  އިންޝ އަރކ ރަންޖެހޭ 

ފަހަރެއްގަ  ޕްރޮޕަރޓީެއއް.  ދައ ލަތ ެގ  ރިސޯޓަކީ  ފިހާރަ  އިޕްރޮޕަރޓީއެއް.  ޝަރީފް  އެއްވެދާނެ  މީހަކަށް  ވީާމ    ހިންާގ 

ދައ ކަމަ  ސާފ ނ ވީ ރިސޯޓ ތަކަކީ  މ ދާ.ލަށް.  އިންޝ އަރެންސްއެހެންވީމާ  ތ ެގ  އެތަން  މި،  ޖެހެނީ.    ކ ރަން 

، ިއންޝ އަރކ ރަނީ. އެހެންވީމާ   އަރކޮށްެގންތާބެކ   ސްރިއެީއ    ލއިންޝ އަރެންސްރީ  އިކ ރަނީ ބޭރ ގަ އިންޝ އަރެންސް 

ރާއްޖޭަގިއ    ،ންނ ެގ ދަށ ބެހޭ ާގނޫ  ރެކްޓާކޮންޓް ؛ހެދިފައި އޮންނައިންޝ އަރކ ރ މަށްފަހ ަގއި ދެ ފަރާތ ެގ ދޭތެރޭަގއި  

، ދިވެހިރާްއޖޭަގއި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ހިތަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާރ މަތްތެރިކޮށްޙ ދަށް  ޢަޤ   ންނައޮ

ކޮޅަށް    އިވެސް އެބަޖެހޭ ނަަގ  ބައިވަރ  ވިޔަފާރިތައްއަދި އެހެނިހެން    ،ޮގތ ން ވާހަކަދައްކާއިރ   އިންޝ އަރެންސާ ބެހޭ

 .މ ންސިޓ އޭޝަނ ން އަރައިަގތ މަށް ޓަކައި ވެސް އިންޝ އަރެންސް ވަރަށް މ ހި  ޅ ަގނޑ މެން މިތިބަ. މިއަދ  އަންޖަހަ

އިންޝ އަރެންސަ ދިމާވެެގން  އިންޝ އަރެން  މާދިޔައި  ށްކަމެއް  އޮސ ނޯމަލީ  ވަރަށް  ކ ރާނީ.   ނަރަބަލްކޮށްން  ކަންތައް 

ސަރ ކާރ ން    ންނ ދައްކާ  ދައްކަންޖެހޭ އިންޝ އަރެންސްންފ ންޏަށް  ައޅ ަގނޑ  ކ   ،ޔާސީ މީހަކަށް ވީމާއަޅ ަގނޑަކީ ސި 

މިތާނގަ   ،އަންަގވަިއެގން ޖެއްސ ންކ ރަންވެެގން  އަޅ ަގނޑަށް  އެީއ  މަޖިލީހ ަގ  އި،ސީދާ  ކ ރާ   އިމި  އަޅ ަގނޑ  

 ެއއީކީ   ،ނިޔާކޮށް އަައޅ ަގނޑަށް    ،ހިފަހައްޓައި   އަޅ ަގނޑ ެގ ޕާސްޕޯޓ   ،މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ ެގ މ ދަލަށާއި

.  ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ ެގ މ ދާދެން އިންޝ އަރެންސް  .. އެއީ ައޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ަގ މަސައްކަތްކ ރަނީނޫން އޮންނަންޖެހޭނީ
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މ ދާ. ވެސް  މީސްމީހ ންގެ  ހ ންނަ  ރަީއސްެގ،  މަނިކ ފާނ   ދެން  މ ދާ.    އިއްޒަތްތެރި  ވެސް އެންމެންެވސް   

އެކ އިންޝ އަރެންސް  މ   ރަނީ  މ ދަލަ ދާމީހާެގ  ެގއްލ ން.  ދެއްތޯ އިންޝ އަރެންސ ވެއްޖެއްޔާ  ށް  ދީެގން  ން ސެކިއ ރިޓީ 

ހަދަ ހީލަތް  މަކަރާއި  ވިްއކަނީ.  ޕޮލިސީ  އޮޅ ވަ  އި،އިންޝ އަރެންސް  އިންޝ އަރެންސްެގ    ،ލައި އިމީހ ންނަށް  ެއލައިޑ  

ސަރ ކާރ  ދިވެހި  ބޭނ ންކޮށްެގން  ކ ންފ ނި  ގެ ނަން  ހިއިންޝ އަރެންސް  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ    މިމިއަދ   ތާމަކ ރަން  ން 

ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ އޮތީ އެހެން ބައެްއެގ އަތ ަގއި.    .ދެން  އޯކޭ ؛ޖެހ ނީންދައްކާ  ޖެހ ނީތީ. މިހެންދައްކަން

މަސައްކަތްކ ރެ   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ.  ވެންވާނެ.  މިތާ  ރަނަގޅ ކ ރަން  ކަންކަން  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ރާއްޖޭެގ 

ިމ  އަދި    ، ބޭންކ  ލޯނ  ނަަގނީ ކިހިނެއްތޯ  ،، އިންޝ އަރެންސަކީ ކޮބައިތޯހ ރި. އެހެންވީމާވަރ  ކަންތައްތައް އެބަބައި

 . ކ ރަނީ..އެ ވޯޓ ެގ ވާހަކަައކީ އިންޝ ައރެންސް  ،މަޖިލީހަށް އައިސް ހ ރެެގން މަޖިލީހ ަގއި ވޯޓ  ވިްއކަިއެގން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.   ދާއިރާެގ އި ގ މާފަންނ  ހ ޅަނ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

  ލަޙަތ  ޞްޮގތ ަގއި މި ނެީގ ތިމާެގ އަމިއްލަ މަ  ެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް 

ކަމެއްަގ  ހިމެ ެއ  ަގނޭ  ހ ށަހަޅ އްވަިއެގން  ިމތަނަށް  މެންބަރ  ވާހަކަދައްކަވާތީ   އިރާރ ގަ ަގރާރ   އިްއޒަތްތެރި   .

ެގ ރިސޯޓެއްަގއި ކޮންމެވެސް ކާރިސާެއއް ދިމާވެެގން  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ދައްކަވަނީެއ    އިންޝ އަރެންސްެގ ވާހަކަ

ލިބެންޖެހޭ ލާރި  ތ ންޮގ  ބެހޭ  ކާވިލް ކޯޓ ން ނިންމި މައްސަލައަސި މެންބަރަށް  ބިލިއަން   22  ،ފައިސާ  ،އިއްޒަތްތެރި 

، އެއީ ނިޒާމީ ޮގތ ން ހ ށަހަޅައިެގން އ ޅޭ މައްސަލައެއް ިމއީ. އެހެންވީމާ  ގ ޅޭ  ޑޮލަރެއް ނ ލިބިެގން ެއކަމ ެގ މައްސަލައާ

މަ  ެއއް.މައްސަލަ ހިމެޞްއަމިއްލަ  ނިޒާލަޙަތ   ބޮޑ   ވަރަށް  އެއީ  މައްސަލައެއް  އަޅ ަގނޑ   ނޭ  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  މީ 

   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ބަލަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަރަށް ބޮޑަށް މިތާ ނެތް.  ރާރ ަގއި ތި ވިދާޅ ވާ ެއްއވެސް ވާހަކަެއއް  ަގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ!  އެ  

ބައްލަވާފަ  ބަލައިެގންފަަގ  އިއިދާރާއިން  ނ ހިއޮ  އެ  އިރާރ   މައްސަލަ  ކަންތައް  ވިދާޅ ވާ  ތި  ދެން  ނޫން.    އެކޭަގނތީ. 
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އި  ެގއިންޝ އަރެންސް  ވެއްޖެއްޔާ  ހިނާގނެމައްސަލައެއް  މައްސަލަ  އިންޝ އަރެ  . ންޝ އަރެންސްެގ  ންސް އަދި 

ހިތްޕ ޅ  ެއީއ  އަދަދަކީ  ދޭ  ވެއްކ ންފ ނިން  އަދަދަކަށް  ވެހަމަނ ޖެހޭ  މަރ ޙަލާއަކަށް  ޮއންނަ  ދާން  ދެން  ސް  ޖެއްޔާ 

މެންބަރަށް   ކާށިދޫ  ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި  ، އަޅ ަގނޑ . އެހެންވީމާތަކީޮގ  ކަންތައް އޮންނަ  . ެއއީ އެވަޑައިަގންނަވާނެ

 . ދިއ މަށްހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންވާ  ،އަރ ވަންފ ރ ޞަތ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ކ  ނެތް  ޔަރާރ  ނ ކިޔ އްާވ ވާހަކަދައްކަވާތީހެން. މި ަގ މި  މެ ވާހަކަދެްއކެިވ މެންބަރަށްއާދެ! ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން

ކޮންމެެވސް   ެގ ވެސްކ މީހަ  ތާ ކޮންމެނެއޮންނާ  އިލަޙަތ  މިތާނަގޞްއަިމއްލަ މަ.  އެްއވެސް ެއކަހަލަ ވާހަކައެއް ވެސް

އޮންނަނީ މިތަނަށް ހ ށަހަޅާ    ތާ މި އިންނާ ގ ޅިފަމެވެސް އަޅ ަގނޑ   ކޮންމެ ކަމެއް  ،ޮގތަކީ  ވެސް. އެއީ ވާ  ލަޙަތެއްޞްމަ

އެލަިއޑް    ޏާކ ރަން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އ ޅ ްއވަންރެންސް ޑިފެންޑ ލައިޑ  އިންޝ އަން އެއެްއޗެހި މި މަޖިލީހަށް.  ދެ

ެގ ވާހަކަ  އިންޝ އަރެންސް   އިންޝ އަރެންސޭ ނ ކިޔާައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ .  އިންޝ އަރެންސްެގ ވާހަކަތާ ދައްކަންޖެހޭނީ

 އި ކޮށްފަންކ ން ހ ކަށް ތިން ކޯޓ ޓ އަރސް ކިޔާ ކ ންފ ންޏަ  ން ޔޮޓ ދެން އެލަިއޑް އިންޝ އަރެންސ   އޮތީ.  މި  އިަގމީ

ހ ތ ރ  ެއީއ  ތިބ ން  ނ ދައްކާ  އެ  ،ފައިސާ  އެހެންނަމަވެސް،  ޢަމަލެއްތާ.  މި   ައޅ ަގނޑ   ،ނޫން   ހަކައެއްވާ  މ ޑ ދާރ  

ދައް  މި  ައޅ ަގނޑ   ޕޮލިސާ  ،ކަނީދައްކަނީ.  ތެރެއިން    ،ވިޔަފާރިއާއި   ،އިއިންޝ އަރެންސް  ާގނޫނ ތަކ ެގ  ަގާވއިދ ތަކާއި 

ޕްރޮޓެކްޓ ވާންޖެހޭ   ޙައްޤ ތައް  ޕްރޮޓެކްޓ ވާންޖެހޭނޭލިބެންޖެހޭ  މެންބަރ  ފަރާތްތައް  ހ ރިހާ  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ން.  ނަށް 

ކަމެއް.އެނގި  މ ހިންމ   ވަރަށް  ވެސް  ކަމަކީ  ކޮންެމ  މ ނާސަބ  އަދި    ވަޑައިަގންނަވާނެ،  ވަރަށް  ވެސް  ކަމަކީ  ކޮންމެ 

ރިސޯޓ  ަވަގށް ނަަގިއެގން ހ ރި މީހަކަށް   ،އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ އަޅ ަގނޑ ެގ ރިސޯޓެކޭ ބ ނީމާ  ވަގ ތެްއަގއި ކ ރާ ކަެމއް.

  ހ ރިންޮގތ ން އޭނާއަކީ ރިސޯޓެއް ަވަގށް ނަަގިއެގ  ެގމިސާލެއް  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަދެްއކި މެންބަރ ދެންމެ  

ައޅ ަގނޑ މެން އިންވެސްޓ ކޮށްެގން ޕްރޮޓެކްޓ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ    ކަށް ވެލިއ އެއް ނޯންނާނެެއއްނ .ވެއްޖެްއޔާ އޭނާއަމީހެއް  

އިންޝ ައރެ އެ  ންސްއިންޝ އަރކ ރަނީ.  ވސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ  ރާއްޖޭެގ  މި  މ ހިނ އެއީ  ވަރަށް  މ   ންެގންޖެހޭނެ 

ދިމާވެްއޖެއްޔާންކައެްއޗެއް  ކަމެްއ  ދާނީ  .  ދެން    އެ  އިންޝ އަރެންސަށް  ހޯދަން.  ބަދަލ   ެގްއލ މ ެގ  ލިބ ނ   މީހާއަށް 

އޭނާެގ  ،  ޢަމަލ ކޮށްއޭނާއާ ދޭތެރޭ ވަކި ޮގތަކަށް    ، އޭނާއަކީ ަވކި މީހަކަށް ވީތީ  ،ން އެ ފައިސާ ނ ދީއިންޝ އަރެންސ 

ޙައްޤ ތައް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް    އެސް  ވެދިެގން ިއންޝ އަރެންސަކީ  ހެ  ަގއި ަގވާއިދ ތަކެއް، މި ދައ ލަތ އެމައ ންޓެއްތޯ 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންޝ އަރެންސަކީ    ،ހިތާމަޔަކީ  ؟އެހެންނޫންތޯ ޮއންނަންޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ޙައްޤ  ލިބި

ނޭނގ   ޗެއްކަންއް ކޯ ބެނެފިޓ   ން، ވެސް  ލިބެންޖެހޭ  ނޭނގ   އިންޝ އަރެންސްއިން  އިންޝ އަރެންސް    ން،ވެސް  އަދި 

  އޯކޭ މައްސަލައެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހަށް މި  ؛ން ނ ކ ރ ން. ރާއްޖޭެގ ކަންކަމ ަގއި  ދައްކަިއެގން އެކަމްޕްރިމިއަ
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ާވހަކަ  ޒާތީ  އައީ އަނެކަކާ  ތަނަށް މި   ެއޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ  މި  ވެސް ތަްއޔާރ   އަޅ ަގނޑ ދައްކަންެވއްޖެްއޔާ    ޮގތ ން 

ވަނަ މަޖިލީހ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް އިސް   19 ؛މިދިޔަ  ިއ، މަޖިލީހ ަގ  އިްއޒަތްތެރިމި     .މަސައްކަތްކ ރަންެވެގންއައީ

އެބަމަ މަޖި  ސައްކަތްތަކެއް  އަޅ ަގނޑ   މީހެއް.  ވިޔަފާރިކ ރާ  އަޅ ަގނޑަކީ  އެއީ  އައިކ ރަން.  ވެސް،  ލީހަށް  އިރ  

ަވއްކަން ؛ނޑ އަޅ ަގ ހޯއަޅ ަގނޑ   އެމް.އެ  ދިކޮށްެގން  އަޅ ަގނޑ   އޮންނާނެ.  ނ ވެސް  ެވސް ެއއްޗެއް  މް.ޕީ.އާރ .ސީން 

 ެގ މިފްކޯ   އ ޅ ނ  ޮގތަށް،  ވާލަިއެގން ބަޔަކ  ދަ  އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ އެފް.ޕީ.އައި.ޑީއެހެންވީމާ،  ން.  ލާރިއެއް ވެސް ނ ނަަގ

ނަާގފަ އެއްޗެއް  ނޯންނާނެ  ހ ރިން.  ައޅ ަގނޑ   އެހެންވީޗެއަރމަނަށް  ދެްއކިދާނެ. މާއެއް.  މިތާ  ވާހަކަތައް  ބަިއވަރ    ،

ނެ  ދޭންޖެހޭ   ލާރިށްއިންޝ އަރެންސް ކ ލެއިމަ  ،ކަމާއި   ޗެއްއްއިންޝ އަރެންސަކީ ކޯ   ،މާ ހިނާގށޭކަސްކ ރަކަމަކ ، ފޯއެ

އަޅ ަގނޑެްއ   ؛ކަމާއި  އެްއޮގތަށް ޕޭމަންޓ  ހަދަންޖެހޭނެ  އެ އަމ ރާއް ކޮށްފިއްޔާ  ން އަމ ރެކޯޓ ން ތަންފީޒ ކ ރަ  ،ކަމާއި

އަ މީހަކ   އެްއވެސް  އެްއވެސްނެތީމޭ  އެްއޗެ ތ ން  އަދި    އް  އެ ހޯދަިއެގން.  ެއއްވެސް  ސަރ ކާރ ން  ރާއްޖޭެގ  އްޗެއް  މި 

ެގއްލިއްޖެއްޔާ  ބޭނ ންވެ މީހަކަށް ޙައްޤ   ެއއްެވސް  މި ދައްކަނީ، އަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ   ެގން ނޫޅެމޭ އަޅ ަގނޑެއް. 

ޙައްޤ     ެގއިންޝ އަރެންސް  ރައީސް  އިމ ކ ރެވެންޖެހޭނޭާގތެރެއިން  ރާއްޖޭެގ    ްއޒަތްތެރިއި   .އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް، 

ސަރ ކާރ ން    .އޮތީ ސަރ ކާރ ން އެްއވެސް ޮގތަކަށް އޮޕަރޭޓެއް ނ ވޭ   ވިޔަފާރިތައް ހިންަގން އެބަޖެހޭ. މިހާރ  ރާއްޖެ މި

މަގ  ދާންވާ  ދެން  ވިޔަފާރީަގއި  ކަހަލަ  ނ ދެ  އެްއވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް  މަޖިލީހ ން  މި  ދެން  އްކ ނ . 

ޮގތ ަގއި    ، ހެދ މާއިޓ ލް ކޯއިޓަބެހޭ ާގނޫނާ މާކެން  ޓްރެކްޓާކޮން  ،އިންޝ އަރެންސާއި އަވަސް ނިޔާެގ މައްސަލަތަކ ެގ 

ފަރާތަބޭ ނަާގ  ލޯނ   އެސެޓ އް ންކ   އޭނަެގ  ނ ދެއްކިއްޔާ  އެ  ކޯ   ން،ނެަގ    އޮެވެގން  ޓ ައވަސް  ރާއްޖެ   ސިސްޓަމެއް 

ރީ އަލ ން  އީރާ   .އޮޕަރޭޓ ާވންއެބަޖެހޭ  އައ   ބެހޭ ކޮންޓް  ޝ ައރެންސާއި،އިން  އްޖޭެގދިވެހިރާ  .ގ ޅިެގން  އާމި  ރެކްޓާ 

އަ  ،ާގނޫނާއި ނިމިެގންދިއ މާއިމައްސަލަތައް  ޮގ  ،ަވހަށް  ނިންމ ނ   ޝަރީޢަތ ން  މައްސަލަތައް  ނިންމާ  ށް ތަކޯޓ ން 

ލޯނެއް   މި  ،ދިއ މާއިތަންފީޒ ވެެގން ބޭރ ން  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  އޮންނަނީ.  ވިޔަފާރި  ދ ނިޔޭެގ  މައްޗަށް    ކަންކަމ ެގ 

ބަ އިންޝ   ،ވެސް   ލާއިރ ހޯދަން  ކަމަކީ  މ ހިފ ރަތަމަކީ  ވަރަށް  އެީއ  ކަމަކީ ންއަރެންސް  ދެވަނަ  އްއޗެއް.   ،މ  

ދެ ކްޓ   ރެކޮންޓް އޮޕަރޭޓ   ދާޢަޤ ފަރާތ ން    ހެދ މަށްފަހ   ރާއްޖޭެގ އެއްޮގތަތޯ  މި  ރައީސް،  އިްއޒަތްތތެރި  ކ ރަންވާނީ 

 ޔާސީ ޮގތ ން އެ އި ސިއިރެްއަގއެ  އް ކ ރަން އޮންނަނީ.ތައްކ ން ކަންތަޔަދޭތެރޭ އެއް ހަމަ  ނާޤާނޫނ އަސާސީަގއި އެންމެން

އި  ތާރީޚ ަގއި އެބަހ ރި. އަދި މ ސްތަޤްބަލ ގަ ކަންތަްއތައް ކޮށްފައި  ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް  ؛ މަނ ޖެހޭ މީހ ންމީހ ން ހިތްހަ

  ، ޕާހަށްހެއްެގ ތައްކި މީވަ  ، ކ ރަނީނަމަވެސް، މި މަޖިލީހ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތް. ެއހެންދާނެވެވެސް    ވެސް އެހެން

 ލީހ ަގއޭ އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތްކ ރަމ ން މިނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިނެއް ނޫމޫނަށް ބަލައިެގން  އްެގވަކި މީހެ

ނޑ ެގ  ައދި މީހެއްެގ ތައްޕާހަކ ން ވެސް ނޫން. ސީދާ އަޅ ަގ  .އެްމ.ޑީ.ޕީެގ ތައްޕާހަކ ން ވެސް  ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ހޮވ ނީކީ 

ބައިދާއި ސަރ ކާރ ން  ނޯންނާނެ  އަޅ ަގނޑ   ހޮވީ.  އަޅ ަގނޑ   މީހ ން  ޖެހިފަ  އި ރ ފިޔާއެްއގަ ރާެގ  އަޅ ަގވެސް  ނޑ   . 
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މަސަްއކަތ ންނޭ އަޅ ަގނޑަ  ،އަމިއްލަ  މިށްައދި  މެންބަރަކަށް  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  ތާއީދ ކ ރާތީޭއ  އަޅ ަގނޑ  ހ ރީ    އަދި   .  

އެހެންީވމާއެއް ޕާޓީ ލީޑަރެކޭ.  އަޅ ެގ  ކ ރާ،  މަަގނޑ   އޮނަރަބަލްކޮށްމި    ސައްކަތް  ސީދާ  ހަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ކ ރަނީ 

އް ނ ވެސް ކިޔަިއދެވޭނެތާ. އިންޝ އަރެންސަކީ  ނެތް ތަޖ ރިބާއެ  އިރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ންފިލ ަވއިދޭން. ދެން ތިމާ ގައިގަ 

ބެހޭ ާގނޫނަކީ ކޮބަިއކަމާ  ،ޗެއްކަާމއިއް ކޯ  ،ކަމެްއކަމާއި ލޯނ  ޕޭކ ރ މަކީ ކޮން  ،ކަމާއި  އްޗެއް ލޯނަކީ ކޯ  ،އި ކޮންޓްރެކްޓާ 

ވިޔަފާރިކ ރ  ކަމެއް  މ ަގއިއަދި  ކޮންކަހަލަ  މެތެމެޓިކްސް  ،ކަމާއި  ހިސާބ ޖެހ މަކީ  އަދި   ،އޭެގ  އެރެތެމެޓިކްސް 

ކިހިނެއްތޯ.އާރ އައި ދިމާކ ރާނީ  ރިޓަރންރޭ  އިންޓަރނަލް  ،.އާރ   އޮފް  އިންވެސްޓް  ޓް  އެއްޗެހި  މެންޓްސް،  އޮފް  މި 

މީހ ންއެ ހަޅޭ   ދެއްތޯ  ނަށްނޭގ  އައިސް  މިތަނަށް  އަދި  ތިމާއަކީ  މީހަކ   މީހަކަށް  ކޮންމެ  ފަޅޭއްޖެހިޔަސް  އްއެނޭގނީ. 

އެބަޖެހޭ ސާފ ވާން  މި ޗެްއކަން  އްކޯ  ،ރައްޔިތ ންނަށް  އިންޝ އަރެންސް  ހަދަން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކ ންފ ނިތައް   އ ޅެނީ. 

އިއްޒަތްތެރި    ޮގސްފިފެއިލްެވެގން ަވންޏާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގރައީސް  ކަމަށް  ވާނީ  އެރީމާ  ؛އި އެ  ސ ނާމީ  މިސާލަކަސް 

އެ ވަރަށް  ކ ންފ ނިން  އޮޕަރޭޓ އިންޝ އަރެންސް  ހަމަވީކްޓިވްކޮށް  އިންޝ އަރެންސް    .  ދިމާވެއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  އެޮގތަށް 

އިންނިކ ންފ  ހެލްޕ ވާނެ.  ވަރަށް  ކ ންފ ނީން  އަންަގަވއިެގން   އިއޭރ ަގ  ންޝ އަރެންސް  ސަރ ކާރ ން    އޮތް 

ނ ދޭށޭ ކ ލެއިމް  ީމހަ  .އޭނާއަށް  އިންޝ އަރެންސް  އި  ކަށްވަކި  ނެހެދޭނެ.  ވާނީ ންއެހެނެްއ  ޝ އަރެންސް 

ރެކްޓެްއ  ވޭ ކޮންޓްއޮއިންޝ އަރެންސަށް. ެއއީ ކޮންޓްރެކްޓެކޭ. ދެން  ރާއްޖޭެގ ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ާގނޫނ  ތެރެއިން އެބަ

ޮގތް ކ ރިއަށް  ،ހަދާނެ  . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ތްޮގ  ދާނެއަދި އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް 

ނެތް  އެޭއ މި ކިޔާ ެއްއޗަކީ. މިއީ ؛ ރައްޔިތ ން މި ރާއްޖޭެގ ާގނޫނެއްޕްރޮޓެކްޓ ވާނޭ  ދެ ފަރާތް  ،އިންޝައަރެންސާ ބެހޭ

މި ދެން  އ ޅެނީ.  މި  އ ފައްދަން  އިންޝ އަރެންސްهللا ޢަބްދ   ތާނގައިއެްއޗެއްތާ  هللا ޢަބްދ    އި،ހަކައާ ވާެގ  ޖާބިރ ެގ 

  ، ހާާއއިއަނބިމީ  ،ދަރިންނާއިޖާބިރ ެގ  هللا ޢަބްދ ކ ންފ ނިތަކާއި،  ޖާބިރ ެގ  هللا ޢަބްދ   ،ރިސޯޓ ތަކާއި  ޖާބިރ ެގ

ދައްކަވާށޭވަދައްކަ  ވާހަކަ  އެ  ،ފ ންނާއިްއޒަވަމ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ތިޔަ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ނައިންިގ  ން  ެއއީ   .

ހި ވީމަ ހ ރިއްޔޭ. ައޅ ަގނޑ  މޮޅީތާއޭ ނެތް ތަނ ން  ށްެގން އަޅ ަގނޑ  ހޯދާފައި ހ ރި އެްއޗެކޮއަތ ަގއި ހ ރީ މަސައްކަތް

ބޮ ބިލިއަން ޑޮލަރ ެގ ވިޔަފާރިއ ފައްދަިއެގން އަިއސް  ބަިއވަރ  ރިސޯ  ކޮށް،ޑެތި  ބަިއވަރ   އެތައް  ހަދައި، އެތައް  ޓ ތައް 

ކޮ އިންޝ އަރެންސް  ބަިއވަރ   އެތައް  ހަދާފައި، އްރެކްޓެޓްންކަންތައްކޮށް،  އެ      ނަާގފައި  ލޯނެއް  ބަިއވަރ   އެތައް 

އަޅ ަގނޑެ ؛ އަދާކޮށް މަސައްކަތ ން  އް އެއީ  އަިމއްލަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  މި ނޭ  ނޫންހޭ.  އެހެންވީމާ،  މަސަްއކަތްވެފަ. 

މަސައްކަތ  ބ ރަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިހިރީ،  ހޮވިފައި  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  މަޖިލީހަށް  އެއާެއއްކޮށް  ރައްޔިތ ންެގ  ހަމަ  ންނޭ. 

ކީްއެވެގންތޯ މިތާނަގއި މެޖޯރިޓީ، ވަރަށް  ؛އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތްކ ރަމޭ މަޖިލީހ ަގއި ވެސް. މިޮގތަށް ަގރާރެއް ެވސް

މެޖޯރިޓީ އޮތްއިސާފ   އ ޅެރ އެއް  މި  ތަރ ތީބ ނ ކ ރެިވެގން  ކަންތައްތައް  ހ ރި  ނ ވެފައި  މިޮގތަށް  ވިދާޅ ވާ ؟ ނީ،  ތިޔަ 

އިޚ   އިްއޒަތްތެރި ހ ރިއްޔާލާޞްތެރިމެންބަރ ެގ  މައް ކަމެއް  ރައްޔިތ ންެގ  މެދ ވެރި،  މަޖިލިސް  މި  ކަންކަން  ކޮށް ޗަށް 
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ން އަމިއްލައަށް ކަމެއް ނ ކ ރާއިރ ، އަނެއް ބަޔަކ  ިމ  މަށް ހ ރަސްއަޅައި، ތިމާމެކ ރަންވީނޫންތޯ. މަޖިލީހ ން ކ ރާ ކަންކަ

 މަސައްކަތަށް ސީދާ ހ ރަސްއަޅަިއ، ރައްޔިތ ން...މަޖިލީހ ަގއި ކ ރާ 

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  މިހާރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މަހިބަ  އަޅ ަގނޑ .  އަރ ވަނީ،  މި  އިއްޒަތްތެރިފ ރ ޞަތ   ދާއިރާެގ    ދޫ  

    އަޙްމަދ  ޠާރިޤަށް.މެންބަރ 

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާއަޙްމަދ  ޠާރިޤް  ބަރ މެން ދާއިރާެގ ދޫހިބަމަ

ހ ށަހަޅާފައިވާ  އާ  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޝ ކ ރިއްޔާ    ބެހޭ   ރާރާަގދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މިތަނަށް 

އޮތީ ދަންނަވާލަން  ވާހަކަދައްކާއިރ   އަޅ ަގނޑ   އިންވެސްޓ    ،ޮގތ ން  އިންވެސްޓަރ ންނަދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަދި    ށްކ ރާ 

ބަދަލ ދިނ މ ަގއި އިންސާފ ވެރިކަމާއެ އައިންޝ  ކ ންފ ނިތަކ ން  އެރެންސް  މ ހި   މަސަްއކަތްކ    މ  ކަމެއްންކޮށްދިނ މަކީ 

ކ ރާ  ހިރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓ  ދިވެ   ،ވެސް ދަންނަވާލަން. ދިވެހިރާްއޖެއިން ނަާގ ލޯނ ތަކާއި  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ވާހަކަ

  ،ލޯނ ތަކާއި   ންކަން ވެސް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން ނަާގޤީ ޔަށްއެ މީހ ންނަ  ށް،އިންވެސްޓަރ ންނަ

  ލަތ ން ނަާގ ޒިންމާތަކ ެގ މައްސަލައާއ ދިވެހި ދަ  ،ލަތ ން ނަާގ ލޯނ ތަކާއިއ ދިވެހި ދަ  ،އަދި ނަާގ ޒިންމާތަކ ެގ އިތ ރ ން

އިއްޒަތްތެރި  ބެހޭ ވިސްނަން.  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ސަރ ކާރ ން   ؛ރައީސް   ޮގތ ން    ވަނަ   2020މިއަދ ެގ 

ބަޖެޓ  ބަޖެޓ   ،ހ ށަހަޅައި  އަހަރ ެގ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ން  ބަޖެޓ   ،ފާސްކ ރީ  މި  ލިބޭނެެއ  ޮގތ ަގއި  އާމްދަނީެގ   ަގއި 

 ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގިއ ލިބޭ  ، ބިލިއަން ރ ފިޔާ. ޭއެގތެރޭަގއި އެންމެ ބޮޑ  އަދަދެއް   29ނ ަވތަ    28އޮތީ    ކަމަށް ޖަހާފައި

ހިލޭ އެހީެގ    ،ކަމަށް  އަދި އިންޑިއާއިން ލބޭނެ  ، ލަރާއިމިލިއަން ޑޮ  300 ވިދާޅ ވި  ށްކަމަ  ޖަޕާނ ން ލިބޭނެ  ،ޮގތަށް އޮތީ 

ބިލިއަން    4.6ބިލިއަން ރ ފިޔާ. އިންޑިާއއިން    4.6މިލިއަން ޑޮލަރ . އެއީ    300ކަމަށް ޖަހާފައި އޮތް    ޮގތ ަގއި ލިބޭނެ

ހީ ނ ލިބި މިއަދ   ލޭ އެއެ ހި  ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި   ބޭނެހީެގ ޮގތ ަގއި ލި ހިލޭ އެ  ،ކަމަށް  ބޭނެރ ފިޔާ މި އަހަރަށް ލި

 ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާގައިސޮމިލއަން ޑޮލަރ ެގ ލޯނެއް ނެގ މ ެގ ެއއްބަސްވ މެއްަގއި    750ވަނީ  

ަގއި ތިއްބަާވ ސަރ ކާރ ެގ ކެބިނެޓ  ށް  ޚާއްޞަކޮ  ،އަދި މިއަދ  ސަރ ކާރ ން  ،މިފަދަ ވާހަކަތަކެްއ ދައްކާތީާއއި  އަޅ ަގނޑ 

ދިވެ އިންޑިއާމިނިސްޓަރ ން  މި   ހިރާއްޖެާއިއ  ގ ޅ މާ  ދޭތެރޭަގއި  ވާހަކަތަކާ   ބެހޭ  އޮތް  ނ ރަނަގޅ   ދެކެވޭ   ޮގތ ން 

ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކޮންމެހެން އެއްޗެއް ދަންނަވަންޖެހޭތީ މި ވާހަކަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދައްކަނީ.    ދޭތެރޭގައި

ޓީޑިފެ އިންޑިއާެގ  ަވޑަިއެގން  އިންޑިއާއަށް  މިނިސްޓަރ   ޗެނަލަންސް  ިއންޓަވިއ އެްއަގއި  .ވީ  ދެއްވި    ރާޑަރ ތަކެއް ކަށް 

ވ މަށް ޅ  ވިދާ ވިދާޅ ވި ށްކަމަ  އިންޑިއާ ބޭނ ން ަގޑިއެްއަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ހިފިދާނެ  ،ކަމާއި  ނޫން   މ ންދިވެހިރާއްޖެއަށް މ ހި
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ން  އިރިރައްޔިތ ން ކަ  ނީ ދިވެހިރ  ވަޓަސްއެ މިނި  ،މަޖިލީހަށް ސ ވާލ ކ ރަން ހ ށަހެޅީމާޒިންމާދާރ ކ ރ ވ މަށް ޓަކައި ިމ  

އެދިފަމާ ރައީސްފަށް  އިއްޒަތްތެރި  ާގތްަގނޑަކަށް   ؛.  ދ ވަސް  15  ،ވަރަކަށް  10މީެގ  އިކޮނޮމިކް    ވަރަކަށް  ކ ރިން 

މީގެ    ،ނަމަ  ޖެއިންޑިާއިއން ބޭނ ންވެއް  ،ވަނީއި ދެއްވި އިންޓަިވއ ެއއްަގއި ވިދާޅ   ރާއްޖެ ޓީ.ވީގަ ޟްމިނިސްޓަރ  ފައްޔާ

ޒަމާ ދ ވަހަކ ކ ރީ  ހިފާފައޭ.  ދިވެހިރާއްޖެ  އޮންނާނީ  ހިފާފަ  ނ ަގއި  ދިެވހިރާއްޖެ  އިންޑިާއއިން  ނެތޭ.   އެއްވެސް 

ތާރީޚ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދޮެގއް.  ކަނޑައެޅިެގން  ެއއީ  ދޮެގއް.  ކަނޑަެއޅިެގން  ެއީއ  ރައީސް،   ލިޔަން  އިްއޒަތްތެރި 

ހ ރި ފޮތްތަކ ަގއި ފެންނަން އެހެރީ   ރިއިރ  އޭނާ ލިޔެފައިަގއި ހ ނަ ަގރ ނ ަގއި ޕިރާޑް ދިވެހިރާއްޖޭވަ  16  ،ފެށީއްސ ރެ

ބޭރ     ދިވެހިރާއްޖެއާ ދަ  ،އ މ ތަކ ންޤަތޮޅެން  ނ ލަތްތަ އ ބޭރ ެގ  ްގރޫޕ ކ ން  ހަނގ ރާމަވެރި  ބޭރ ެގ  އައ މަށް  ވަތަ  ތަކ ން 

އ ނދަގ  ބޮޑ   އެންމެ  މަސައްކަތ ަގއި  ދިވެހިރާކ ރާ  ލިބެނީ  އޮއްލެއް  ހެދިފައި  ޮގތ ންނޭ.ޖެ  ދިވެހިރާއް  ތް  ޖޭެގ  އެއީ 

ޮއތް ހެދިފައި  ފަޅ ތައް  ސަރަ  ގ ދ ރަތީ  ،ޮގތ ން  ކަނޑާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަރަށް ޙަޮގތ ން  ބޯޓ ތައް  ވަންނައިރ   އްދަށް 

ޤައ މ ތަކ ން ބޭރ   އެހެންވެެގން  ޖަމާޢަ  ،އ ރޭތީއޭ.  ހަނގ ރާމަވެރި  ބޭރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއާ ޚާއްޞަކޮށް  ވެސް    ތްތަކ ން 

ެގ ވެސް ދިވެހި ބައެއް ބޭނ ންކޮށްެގން ދިވެހިރާއްޖޭ ކޮށްފައި އޮތީ ދިވެހިންތަކެއް ބޭނ ންކޮށްެގން. ކޮންމެތޮޅެން މަސައްކަތް

އެބައޮތް  ށްއެތެރެވަރިއަ ފެންނަން  ތާރީޚ ން  ދިވެހި  ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ހ ންނަނީ.  އަތޮޅ    4އ ތ ރ ެގ    ،ވަދެފައި 

 ؛އަތޮޅ  އޭރ  އިންޑިާއެގ ވެރިކަންކ ރަމ ންދިޔަ  .ނ  ،.  ށ  ،.  ހދ  ،.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަތ ން ެގއްލިެގންދިޔަކަން. ހއ

އިންޑިއާެއއް ވެރިކަމަކ ން    މިހާރ ެގ  ކޮންމެވެސް  ނ ވަތަ  ރާޖާ  ޢަލީ  ކަންނަންނޫރ   ވެރިކަންކ ރަމ ންދިޔަ  އޭރ ެގ  ނޫން. 

ފާނ  ކ ރި މަސައްކަތ ން. ން ދިވެހިން ސަލާމަތްކ ރީ އޭރ ަގއި ހ ރި ރަސްެގއި. އެއަތޮޅ  ވަނީ ހިފާފަ  4ދިވެހިރާއްޖޭެގ  

 ...އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކަމަށް މި ބަލަނީ. ަވގ ތ  އޮންނާނެ ށްޑައަޅ ަގނ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ލަިއެގން ެގންދަވާ ތި ވާހަކަފ ޅ  ވެސް އިގ ޅ ވަ   ރާރާަގ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

   .ނޭގތޯއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް

ޮގތ ން   ބެހޭ  ދިވެހި ދަޢ ލަތ ން ޒިންމާވާ ޒިންމާވ ންތަކާ  ،ލަތ ން ނަާގ ލޯނ ތަކާއި އ ނަވަނީ ދިެވހި ދައަޅ ަގނޑ  މި ދަން

ދާނެ ެވސް  ގ ޅިެގން  އަންނައިރ ަގއި  ނިމިެގން  ވާހަކަ  ދ ވަހަކ   .ރަީއސް  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ފަހ ން   ،ދާދި 

  ،  ބަސްފ ޅަށް އަޅ ަގނޑ  ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން އޮތީ ވިދާޅ ވެފައި އޮތް  ޟްފައްޔާ  ކޮށް ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ޚާއްޞަ

މ ތައް އަޅ ވެތިކޮށްެގން ތިބި އ  ޚާއްޞަކޮށް އޭޝިއާެގ ޤަ   ،އަދި އިނިގރޭސީން   ،އ ފެދ މަށްފަހ   .ދވަނަ އަހަރ  އ  1948
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ިއންޑިއަޅ ވެތި  އޮތް  މިހާރ   ޤައ މެއް  ައއި  އ ފެދިެގން  ފަހ ން  އޭެގ  ނިންމ މަށްފަހ   ޕާކިސްތާނާއާކ ރ ން  އަދި  ާއއި   .

ބަންގލައޭެގ އެހެންދޭފަހ ން  އައީ.  އ ފެދިެގން  އިންޑިާއއިޝް  ވިދާޅ ވާ  އެ  އަޅ ވެތިކ ރާކަށް  ވީމާ،  ދިވެހިރާއްޖެ  ން 

ދެންނެވި ޮގތަށް ނ ލިބި އޮވެދާނެ. ެއކަމަކ ، ދިވެހި ރ ޞަތެއް އެކ ރ މ ެގ ފ   ނ ކ ރޭ. އަދި މަސައކަތެއް  މަސައްކަތެއް

 ކަންނަންނޫރ  ޢަލީ ރާޖާއިން ކަމަށް ެއއީ    ،އިންޑިއާެގ ފަސްަގނޑ ަގއި ވެރިކަންކ ރިއޭރ ަގއި    ،ފެންނަން އޮތީ  ންޚ ރީތާ

ދިވެހިރާއް ވެސް  ވެރިކަންތަކ ން  އެހެން  އަދި  ެއބަ  ޖެއާވިޔަސް  މަސައްކަތްކޮށްފައި  ަގރ ނ    15އޮތް.  ތޮޅެން  ެގ  ވަނަ 

ެގ ތެރޭަގއި އޭރ ެގ ވެސް ޯގާވަގއި ހ ރި މީހެއް ހ ދ ވައަހަރ  17  ، ބ ނާށްޖެ އަޅ ވެތިކ ރިމަތެރޭގައި ޕޯޗްގީޒ ން ދިވެހިރާއް 

ވަނަ    9ވަނަ ަގރ ނ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިކަންކ ރީ އޭރ ެގ    15  ،ރ ަގއިދިވެހިރާއްޖެއަށް ބާރ ފޯރ ވަމ ން ދިޔައީ. އޭ

 އްޞަކޮށް މި ޚާ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ ެގ ސިޔާސީ ވެރިންއިެގން މި ސަކަރާތް ޖެހީ.  ޑަ ސަން ރަސްެގފާނ  ގޯވާއަށް ވަޙަ

މަސަ  ވަގ ތ  ދައްކަތްކ ރަސިޔާސީ  ތިބި  ވެރިންއ ން  ސިޔާސީ  ،ލަތ ެގ  ިވސްނަންވީ  އަދި  ވެސް  ވެރިން    ، ޕާޓީތަކ ެގ 

ފާނެ. މި އިއެފަދަ ކަންތައްތަކެއް ނ ހިންގަ   ، އަރައި ށްއަނެއް ޤައ މަ  މިވަގ ތ  މި ދެންނެވި ޮގތަށް އެްއވެސް ޤައ ަމކ ން

މި އި  ،ދަނީ  ޒަމާނ ަގއި  ވެސް   ތިޞާދީޤ ޚާއްޞަކޮށް  ދ ނިޔޭަގއި  މ ޅި  ކަންތައްތަކެއް  އަޅ ވެތިކ ރ މ ެގ  ޮގތ ން 

ރައީސް  ހިނަގމ ން. ވާހަކަ ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  ހިތަށްއަރަ  އަޅ ަގނޑ   ފަހަރ ަގއި  ޑިއާއިން  ންއި  ،ފާނެއިދެއްކީމާ 

ދޭތީދިވެހިރާއް ލޯނ ތަކެއް  އި  ،ޖެއަށް  އެހީވަމ ންދާތީ  ެމންބަރަކ   ނ ވަތަ  ނިސްބަތްވާ   ބޮޑ ވަމ ން   ކަންތައްދިކޮޅަށް 

އެހެނެއްއްޔޭދަނި ޕްރޮސްޕެކްޓިވަ  .  އިންޑިާއެގ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ބަލާއިރ ނޫން  މީހެްއެގ    ،ށް  އިންޑިއާ 

އެ    ،ނ ފޫޒ ެގ ދަށ ަގއި ބޭްއވ މަކީ  ދިވެހިރާއްޖެ  ،ދީ  އްކެއިންޑިާއއިން ލޯނ ތަ  ،ނަމަވާ  ކަމަށް   ސްނާހައިސިއްޔަތ ން ވި

މަ އޮތްޞްޤައ މ ެގ  ސިފައިންނާކަމެއް.    ލަޙަތ   މިލިޓަރީ  ،ފ ލ ހ ންނާ  ،އިއަދި  ވެސް  ޮގތްޮގތ ން  އެހެން  ބާރ     އަދި 

ޤައ މ ތަކަށް އިންޑިއާކަނޑ    ،އޭޝިާއެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ފެތ ރ މަ  އަދި  މަތެރެއަށް  އިންޑިާއެގ  އޮތްޞްކީ  ކަމެއް.    ލަޙަތ  

ސައްތައިން ސައްތަ   ،ނަކީންޖެހޭ ވެސް ޮގތް. އަޅ ަގނޑ މެންއީ އެ މީހ ން ކ ރަ އެ.  މެ  ެވސް  މީހ ން ކ ރާނެ  އެކަން އެ

ރ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ެގ ބޯޑަ  ،މ ސްލިމ ން. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭނީ  ،ހަތަރ  ކަންކަށިމަތި ދިވެހިން

ނ ކ ރެވިދާނެ. ހަނގ ރާމަ   ފަހަރ ަގއި އިންޑިއާށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ނިސްބަތ ން ސަލާމަތްކ ރެވޭނެ ޮގތަށް. ައޅ ަގނޑ މެންނަ

ބާރާއި  އެއީ މިލިޓަރީ  ޤައ މ ެގ  އެ  ނ ކ ރެވިދާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެނަށް  ހަނގ ރާމަ  ެއޮގތަށް  ޤައ މ ަގ  ،ތެދެއް.  އެ   އި އަދި 

އްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޚާ  ،މާޔަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ހިލަޙަތ   ޞްކ ، މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަބަލާއިރ . އެކަމަ   ށްހ ރި ނ ފޫޒަ

ދިވެހިރާްއޖެ ވެއްޓިދާނެ ނ ފޫޒެްއެގ ދަށ ން ސަލާމަތްކ ރ މަކީ މިއަދ ެގ    ތ ންތިޞާދީ ޮގއަދި އިޤ   ،މާޔަތްކ ރ މާއިހިބޯޑަރ   

ލީހ ަގއި ވެސް ކ ރަމ ންދާ ކަންތައްތައް ބެލ މ ެގ ޒިންމާެއއް.  ދަޢ ލަތ ެގ ޒިންމާެއއް. އަދި ެއއީ މިއަދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖި

ާގތްަގނޑަކަށް   ކ ރިން  10މީެގ  ދ ވަސް  ފައިސާ ދިވެހިރާއްޖެާއއި އިންޑިާއއާވާ  މިލިއަން ޑޮލަރަށް  750  ،ވަރަކަށް     

ބަދަލ ކ ރެވޭ ފާހަަގކޮށްފަ  ދޭތެރޭ  ހިލޭ  ،. އަޅ ަގނޑ  ވެސް އ ފާކ ރަންވާހަކަ މިނިސްޓަރ ން އެބައޮތް   ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
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އެހީތަކެއް އިންޑިއާއިން  ޮގތ ން  ެއއާ  އެހީެގ  އަންނަނީވާތީ.  ދެން  ބަސްވ މ ަގއި  ެއ  ކަންތައްތަކެއްތޯ    ،ެއކ   ކޮން 

  300ފާސްކ އިރ     ޚާއްޞަކޮށް މި އަހަރަށް ބަޖެޓ   ،ފާސްކ ރިއިރ   އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލަންޖެހޭ. މިދިޔަ އަހަރ  ބަޖެޓ 

ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން އީ  މި ؟މިއަދ  ލޯނެއް ނަަގންޖެހ ނީ ކީްއވެތޯ  ،ކަމަށް ބ ނެފައި  ބޭނެލޭ އެހީ ލި ހިމިލިއަން ޑޮލަރ ެގ  

  ށްދެއްވަން ބެހޭ މިނިސްޓަރ ން މި މަޖިލީހަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ކޮ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ

  ލޯނ ތަކާ  ،ނަާގ ޒިންމާތަކާއި  ން ލަތ ެގ ފަރާތ އ ރާތްތަކާއި އަދި ދަޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަމިއްލަ ފަ  ވެސް

ކ ރިން މި މަޖިލީހ ަގިއ މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ދީފަިއވާ    ދ ަވސް  15މިދިޔަ ާގތްަގނޑަކަށް    ،  ވާހަކަދައްކާއިރ ޮގތ ން  ބެހޭ

ވާހަކަ ސަން    ،ބޮންޑެއްެގ  އަޅ ަގނޑ މެންސިޚާއްޞަކޮށް  ވާހަކަ  ލޯނެއްެގ  ދީފައިވާ  ހަރ އަޑ ން ޔާމަށް  ވަރަށް  މިތާ   

ލޯނ ަގިއ ދަ ޮގތާއި އ ދެއްކިން. އެ  މިތާ   ބެހޭ  ެއ ކަންކަމާ  ،ލަތް ޒިންމާވާންޖެހޭ  ތަފ ސީލ ކޮށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން 

ިމނިސްޓަރ ންވާހަކަދެްއކި ިމއަދ ެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައށް ވެސް އަދި އިކޮނޮމިކް   ،ށް ވެސް ޟަފައްޔާ  . އަޅ ަގނޑ  

ދަންނަާވލަންސްމިނި  ގ ފޮރިން އަޅ ަގނޑ   މިނިސްޓަރަށް ވެސް  ފިނޭންސް  އަދި  ޒިންމާވާދިވެހިރާއް  ،ޓަރަށް ވެސް    ޖެ 

ެގ ތަފ ސީލ  ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ިމ މަޖިލީހަށް ެގނެސްދިނ މަށް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  ލޯނ ތަކ    ޮގތަށް ނަާގ

ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހިފަ ؛ލިބޭ  މަޢ ލޫމާތ  މިހާރ  އިންޑިއާއިން ނަާގ  މީެގ ޞައްޙަކަން  މަޢ ލޫމާތެއް. ދިވެހިރާއްޖެއިން  ިއވާ 

ލޯނ ލޯނ ތަކާ އެ  ދެއްކ މަށް  އެކ   އެ  ފައިސާ ނެގ މަށްފަހ   ބޭންކަކ ން  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤައ މަކ ން  އެހެން  ޓަކަިއ 

ނ ދެއްކޭނެ ފައިސާ  އެ  ނ ނަާގ  އިންޑިާއއިން  ހ އްދަ  ނެގ މ ެގ  ވަރަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިއީ  ނ ރައްކާތެރި ކަމަށް.  ށް 

 .. ކަން.ޙައްސައަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ. މީެގ މި ދައްކަނީ. ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި ވާހަކައެއް   ވާހަކަެއއް ައޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ   އާދެ!   ިއްއޒަތް  ދިއްަގރ އަރ ވަނީ    ފ ރ ޞަތ  މިއަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިްއޔާ  ތެރި ދާއިރާެގ 

 ށް.އިކްރާމް ޙަސަނަމެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ިއކްރާމް ދާއިރާެގ މެންބަރ ދިއްަގރ  

 ..މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ، އަޅ ަގނޑ ެގ އަޚް  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި    ދިއްަގރ  އިތ ރަށް  މެންބަރ   ދާއިރާެގ  މިހާރ   އިނޭގތޯ.  މަޑ ކޮށްލާ  ފ ރ ޞަތަކަށް  ކ ޑަކޮށް 

 ، އ ޅެނީ  އެދިަވޑަިއެގންފިއްޔާ ފަހ ން ފ ރ ޞަތެއް އެރ ވިދާނެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންކޮށްދޭން މި
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މިަގ ހ   ރާރެއް  އަަގ.  ށަހެޅިފައޮތީ   ެގންނަވާށޭ.  ޮގތަކ ން  ވާހަކަ ކޮންމެވެސް  ނ ބެހޭ   ރާރާަގބަދ  އެހެން އެ  ރާރ ެގ 

 އާދެ! ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިނޭގތޯ. އެހެންެވެގން  ،ވާހަކަތަކެއް ދާތީވެ

 

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ    އާދެ! މަހިބަދޫ  އަޅ ަގނޑ ެގ އަޚް  މެންބަރ   ިއއް  ައޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ  ވަރަށް  ަގޒަތްތެރި  ރާރަށް 

ވާހަކަދަްއކަ ަގބޫ  އިފި ވަ ފ ރިހަމައަށް  އަޅ ަގނޑ   އިންޑިއާކަމަށް  އިނޭގތޯ.  ލ ކ ރަން.  އަތ ވެއްޖެ  ެވސް  ވާހަކަ  ެގ 

  ، ޤައ މ ެގ ގ ޅ މާއި  ދޭދޭރާރ ަގއި  ަގރާރެއް. އިންޝ އަރެންސްެގ  ަގއިންޝ އަރެންސް  ޮގތ ަގއި މިއީ    އަޅ ަގނޑަށް ހީވާ

ހ ރިހާ  އަޅ ަގނމި  އަތ ވެއްޖެ.  ވާހަކަތަކެއް ވެސް  މި    ދަންނަވާލަން  ރާރާަގޑ   އެއްޗެއް  ކ ޑަކ ޑަ  ހަމަ  މި   ،ގ ޅިެގން 

ބޭނ ން ަގބޫލ ކ ރާފ ރ ޞަތ ެގ  އަޅ ަގނޑ   އިންޝ އަރެން  ހިފާނަން.  ހިނަގމ ންދަނީޮގތ ަގއި  ރާއްޖޭަގއި  އެންމެ   ސް 

ޮގތަކަށް ހ ރި  ަގ  ނޫން   އިތ ބާރ   ވެސް  އަޅ ަގނޑ   އެބަބޫލ ކ ރަންކަމަށް  ކ ންފ ނި  އިންޝ އަރެންސް  އަދި .  ހ ރި. 

ކަމާ އެ  ހާލ ަގއި  ދިމާވާ  މ ައއްސަސާތަކ ން   އިންސިޑެންޓެއް  ހިނާގފައި   ،ގ ޅ ންހ ރި  އިންސިޑެންޓެއް  ޮގތް    ވާއެ 

އެކ ލަވަ  ެއއާ  ،ދެނެަގނެ ރިޕޯޓް  ބަދަލ ދިނ މާއި  އެއާ  ،ލ މާއި އިބެހޭ  އިންޝ އަރެންސ ން  ހ ރިހާ   ،ގ ޅިެގން    މި 

ން  ރާއްޖޭަގއި އިންޝ އަރެންސްެގ ކަންކަ   ނޫން  އިތ ބާރ ހިފޭ ޮގތަކަށް  އެންމެއަދި އެންމެ  ، އިރ  ވެސްކަންތައްތަކަށް ބަލާ

އަހިނަގނީކީ މިހާހިސާބަށް  ވެސް  އި .  ސެކްޓަރަގއި  ޓްރާންސްޕޯޓް  ވާހަކަ  އިންޝ ރެންސެއްެގ  ޕާޓީ  ތަރޑް  އިރ ަގއި 

އެހެންނަމަވެސް، އިންޝ   ދެކެވޭ.  ޕާޓީ  ނ ތަރޑް  ހަމަ  ޮގތ ަގއި  އެދެވޭ  އެންމެ  ވެސް  މިއަދ  އަރެންސް  ހިނާގ. 

އެ ދައްކައިެގންނެއް   ؟ެގ ސައިކަލަށް ކީްއކ ރަން ދައްކާ އިންޝ ރެންސެއްހޭ މިއީނަތިމަން  ،ރައްޔިތ ން ކ ރާ ސ ވާލަކީ

ންޝ އަރެންސް ދެްއކ ން އި  ވޭ ރަނަގޅޭ ނ ދެއްކިއްޔާ. ިމއަދ  އެބަ ވާހަކަދެކެ   ވާ އެްއވެސް ފައިދާެއއް ނެތޭ. ެއއަށްވ ރެ

ަގބޫލ ކ ރާ އަޅ ަގނޑ   މައްސަލައެއް.  ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  ވަރަށް  އަސްލ   މިއީ  ބޮޑެތި    ހ އްޓާލ މަށް.  ވަރަށް  ޮގތ ަގއި 

މިހާރ  އަވަ ތަކ ލީފ ތަކެއް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ކ ރިމަތިވަމ ންދަނީ.  ރައްޔިތ ންނަށް  ޓެރި  އްވެސް 

ވިޔަސް ކާ ލަން ؛ޤައ މ ތަކ ަގއި ބެލިކަމ ަގއި  ިވޔަސް   ،އަށް  ބެލިކަމ ަގއި  މި   އީމި  ،އިންޑިާއއަށް  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް 

މި   އ މ ގައިޤަދެންނެވި ބޮޑެތި އާބަދީތަކ ަގިއ ވެސް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހިނާގ ނިޒާމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ މި  

ވެސް އެކީަގއި    ންތައް އެބަހ ރި. މި ހ ރިހާ ޮގންޖެހ ންތަކާނ ހިނާގ. ބައިވަރ  ޮގންޖެހ   ޮގތ ަގއި  މެއް އެންމެ އެދެވޭޒާނި

އެބަ ކަންބޮޑ ވޭއަޅ ަގނޑ މެން  ރާަވން.  ޮގތް  ހިނާގނެ  ކަންކަން  މި  ކ ޑަކ ޑަ    ،އިނޭގތޯ  ޖެހޭ  މި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

  ،އްކާއިރ ަގއި ދަ  ޤައ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދިމާވާ އ ނދަޫގތަކ ެގ ސަބަބ ން. ބަދަލ ދޭ ވާހަކަ އިންޝ ރެންސ ން

ަގބޫލ ކ ރާ ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ކޮންމެ  ހަމަ  ބަދަލެްއ  އެދެވޭ  ތެރެއިން    ޮގތ ަގއި  އިންސާފ ެގ 

މ ހި ނާޖާއިޒ ންލިބިެގންދިއ މަކީ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  ނެގ މަށް  މ   ޮގތ ަގިއ    ، ފައިދާތަކެއް  ވިޔަފާރީއެްއެގ 
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ފައިސާތަކެއްއަރެންސ ޝ އިން ނެގ ން  ޮގތ ަގއި  ކަމެއްެގ  ކޮންެގންވާނެ  ވެސް  މަސައްކަތްކ ރ މަކީ  ައޅ ަގނޑެްއ    މަށް 

ރާރ   ަގޮގތ ަގިއ ައޅ ަގނޑ ެމން ރާވަންޖެހޭނެ. މި    ާގނޭ ޮގތް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާނ ހިށް ޮގތަ  އިތ ބާރ  ހ ރިނ ދެކެން.  

 އެހެން ޮގތަކ ން ވެސް އިންޝ އަރެންސްެގ  ނ ވަތަ  ،ވާނަމަ ބަލައިަގނެ   މަށްކަިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތާއީދ ކ ރާ  

ޮގތަށް ކަންކަން   ލިބޭނޭ  އ މ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް އިންޝ އަރެންސ ން ކަށަވަރ ކޮށްދޭ ޙައްޤ ޤަ މި    ،ކަންކަން ހަރ ދަނާކޮށް

އޮތ  ަގބޫލ ކ ރާ  މަކީރޭވިފައި  މ ހި  ައޅ ަގނޑ   ހަމަ  މ ހިންޮގތ ަގއި  ކަމެއް.  ބަ ންމ   އަދާކ ރާ  ދައ ރެއް    އެއް މ  

ކ ންފ ނިތަކަކީ އިންޝ އަރެންސް  ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް  ،މ ޖ ތަމަޢެއްަގއި  ޙައްޤ   ލިބޭ   ،ރައްޔިތ ންެގ  ރައްޔިތ ންނަށް 

ެއޮގތ ން   އެހެންވީމާ،  ފޫބައްދައިދިނ މަށް.  ސެކްެގއްލ ންތައް  އަންނަންޖެހޭނެޓައިންޝ އަރެންސްެގ  ަވރ ަގދެެވެގން   ރ 

ރާރަށް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއިވ  ަގމި  ހަމަ  ންެވެގން އަޅ ަގނޑ   ހެކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެ

 ފ ރ ޞަތަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބެހޭ  ަގއާދެ!  އިންޝ އަރެންސާ  ެއބައޮތް  ތަޢާރަފ ކ ރ މަށް  ާގރާރ ަގއި  ނޫނެއް 

އިންޝ އަރެންސް    ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ރަނަގޅަށް  އަޅ ަގނޑަށް ހީވާއެހެންވީމާ،  .  ލާފައިޮގވަ   ރ ކާރަށްސަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންޝ އަރެންސް ާގނޫނެއް ވެސް ޮއެވެގން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް    ،ކ ރެވޭނީ ކަންތައްތައް މެނޭޖ 

ޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވާ ަވގ ތ   އިއްރަނަގޅ  ޕޮއިންޓެއްހެން. ދެން  އީ  އެހީވަނީ  

ވޯޓ  ބަލައިނ ަގތ މަށް  ނޫނިްއޔާ  ެއއީދެްއވ ބަލައިަގތ މަށް  އިޚްތިޔާރެއް  ،ން  ލިބިފައިވަ  މެންބަރ ންނަށް   .އިްއޒަތްތެރި 

މިމިހާރ    ފ ރ ޞަތ   މާފަންނ   އަޅ ަގނޑ   އި   މެދ   އަރ ވަނީ  ރަޝީދަށް. ެމންބަރ     އްޒަތްތެރިދާއިރާެގ  އިބްރާހީމް 

 ؟ފ ރ ޞަތ  ބޭނ ންފ ޅ ތޯ ؛މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މާފަންނ  މެދ   

ޮގތ ން    ޢަމަލ ކ ރާ  ންކ ންފ ނިތަކ އަރެންސް  ރާއްޖޭަގއި ހިންަގމ ން ައންނަ އިންޝ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޑޮލަރ  އެމެރިކާ  މިލިއަން  ސަތޭކަ  އެތައް  ލިބޭ   ، ލިބިފައިވާތީ  ެގއްލ ން  ެގއިންވެސްޓަރ ންނަށް  އިންވެސްޓަރ ންނަށް 

ފަރާތްތަ  ކ ންލ ންތަގެއް ޮގވަ  އް އެ  ސަރ ކާރަށް  ހ ށަހަޅާލަ އިސަލާމަތްކޮށްދިނ މަށް  ރައީގަ   އި  އިްއޒަތްތެރި  ސް،  ރާރ . 

ޮގ ބ ނެފަހިތ ަގިއ  މައިަގނޑ   ފަރާތްތަްއ  ބޭރ ެގ  އިންވެސްޓަރ ންނާއި  އޮންނަނީ  މި  ސް،  އެހެންނަމަވެ  .މާޔަތްކ ރަން 

ދަނީ، މިހާރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާ ބިލ ތަކާ ގ ޅިެގން ކ ރަންޖެހޭ ވަރަށް    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި

މަސަ ތަރިގނަ  ހ ރިކަން.  ޕާއްކަތްތައް  އަޅ ަގނޑ  ޑް  ވާހަކަ  އިންޝ ައރެންސްެގ  ދެއްމެންނަޓީ  އަދި  ށް  ކިއްޖެ. 
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ކެޓެަގރީެގ    ެގޮގސް، ިއންޝ އަރެންސްމިހެން  ،އާއި، ފ ރާނައިރައްޔިތ ންެގ މ ދަލާހިމެނޭ    އިއިންޝ އަރެންސްެގ ތެރޭގަ 

އިންޝ  ؛ހިމެނޭ  އި ތެރޭަގ ލައިބިލިޓީ  ިއންޝ އަރެންސް،  ޕްރޮޕަޓީ  ިއންޝ އަރެންސް،  ެގރެންޓީ   ،އަރެންސް ލައިފް 

ރައީސް.    ޮގސްމިހެން  ،އެންޝ އަރެންސް  އިއްޒަތްތެރި  ކ ރަންޖެހޭ  އެބަ  ކަންކަން  ިގނަ  ރާއްޖެ ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން 

ތިޞާދާ ޤ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށްރަށެއް އެއް ވަގ ތެއްަގއި ރާއްޖޭެގ އި  ،ކ ރަނީ ެގންދަން މި މަސައްކަތް  އިކ ރިމަގ ގަ 

ިވޔަފާރި ބައްޓަން ގ ޅިެގން  ރާއްޖެ  ޮގތްތަކަކަށް  އީކޯމާކ ރެވޭނެ  ކްސްކ ރަން.  ބޯޑަރ،  އިޤ ތިޞާދ ރޮސް  ތެރެއިން   ؛ެގ 

 . އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި ނީކ ރަިއތ ރ ކ ރ މަށް މަސައްކަތް  ރާއްޖޭެގ އ ފެއްދ ންތެރިކަން

ވެސް ެގންނަ ބޮޑެތި މ ދާ، ބޮޑެތި ފެން ޕްލާންޓ ތަކާއި،   ރ ންކާކޮށް ސަރ ޞަދަނީ، ރާއްޖެ ެގންނަ ައގ ބޮޑ  މ ދާ، ޚާއް

އަރެންސެްއ  އިންޝ    . ގައި އ ފ އްލަނީ، އ ޅަނދ ފަހަރ ހ ރިހާ ެއއްޗެއް  ، މިއި ދ  ހިްއކަން ެގންނަ ަގލާއަދި ެއކި ސަރަޙައް

ނިމ ނީ.   އެ އިންޖީނެއް  މާހިސާބ ން ނިމ ނީ. އިންޖީނެއް އަޑިއަށް ދިޔައި  ނޯވޭ. އެ އެްއޗެއް ފެތ ނީމަ އެ އެްއޗެއް އެ

ދަތ ރ ފަތ ރ  އެތެރޭެގ  ގާއިމ    އިތެރޭގަ   ެގރާއްޖޭެގ  ޚާއްއިންޝ އަރެންސް  އެއްޞަކ ރަންޖެހޭ.  ސަރ ކާރ ން  ތަނ ން  ކޮށް، 

ެގންޮގސް، ބަނދަރަކަށް  އެ  އަމާނާތްތެރިކޮށް  މ ދާ.  ދައ ލަތ ެގ  މ ދަލަކީ،  ެގންދާ  ކަމެއް   އަނެއްތަނަށް  ކ ރަންޖެހޭ 

ރައްކާތެރި ޓަކައި  ކ ރ މަށް މ ދަލަށް  އެ  ބަދަލ ކ ރ މ ަގޖެހޭވާން  މ ދާ  ރާއްޖޭެގ  އެހެންވީމާ،  ެގންގ ޅޭ  އި  .  މިހާރ   ވެސް 

ރ ން  ކ ރަންޖެހޭ. ހަމަ ެގންޮގސް ސަރ ކާއިންޝ އަރެންސްެގ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފ   އިަގފަހަރ ފަހަރ ، މ ދާ އ ފ ލާ ދޯނި ދޯނި

ބަނދަރ މަތީަގ ފަސޭހައިން  ކޯ   އިއެންމެ  ޖެޓީަގ  ،ޗެއްތޯ އް އޮތީ  ކޯ   އިޓީ  ބަލަ އްއޮތީ  ައވަހަކަށް  އިޗެއްތޯ  ވީހާވެސް   ،

ހިސާބ ން ނިމ ނީ. ސްޓޯރީ ދެން އެ   އެ  .ލީމަ، ފަިއކަށްޓަށް، ނެރ މައްޗަށް އިންޖީނ  އަޑިއަށް ދަނީއިއެތަނަށް އަރ ވަ

ން ަގންނަ ތަކެތި. މި ނިމ ނީ އެ ހިސާބ ން. އެކަމަކ  މިއީ ދައ ލަތ ެގ މ ދަލޭ. މިއީ ރައްޔިތ ން އަތ ން ނަާގ ފަިއސާއި

ކޮންތާކ ންތޯ   ރައްޔިތ ން.  ދައްކަނީ  ފައިސާރައްޔިތ ފައިސާ  މި  ދައްކަނީ  ކަންމަތީ  ؟ން  ހ ރިހާ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

އެންމެ ކ ޑަމިނ ން  އާދައިެގ ެގޔަކ ން  ؛ އިންޓޯލ   އި ޭގަގ  ސަރ ކާރ .   ދައ ލަތް. ދިވެހި  ކީހިއްސާދަރަ   6% ފިހާރައެއްެގ  

ކަންމަތީ ފިހާރައިން   އިލިބޭ. އަމާނާތެްއެގ ޮގތެއްގަ އެބަ  ދައ ލަތަށް  6ތެރެއިން %   ެގސޭލްސް  ެގކ ރާ ކަންމަތީ ފިހާރައި

ަގންނަނީ،   ތެރެއަށް ެގނެސްެގން އެ ފަިއސާ މި  ެގސާ. އެ ފައިސާ ބަޖެޓ ދައ ލަތަށް ހަވާލ ކޮށްދޭ ދައ ލަތަށް އެ ފައި 

ަގނެފަ  އިންޖީނެއް ޕްލާންޓެއް.  ފެން  ކޮފޮނ ވަ   މި  އިނ ވަތަ  ަވކި    .ރަށަކަށް  ވެސްކޮންމެ  ،އަތޮޅަކަށް   ވެސްންމެނީ 

ޕްލާންޓާ ފެން  އޮޑިއާހިސާބަކ ން  ައޑިއަށް  އި  އެކަން.  ދަނީ.  އެްއކޮށް  ނިމ ނީ  ެއ  ހިސާބ ން  އެހެން އެ  އެކަމަކ  

ިއއްޒަތްތެނިމިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށްނ ވާނެ  ހަ  ދިޔައީ  ފެނިެގން  ރި ރައީސް. އަދި  ހާދިސާއެއް.  ހިތާމަވެރި  މަ ވަރަށް 

ކ ޅިވަރ ތަކަށް ދަތ ރ ކ ރޭ  ރައްޔިތ ން  މ ނާސަބަތ ަގއި  ފ ރާނައާ  އެކި  ބަޔަކ   އެތަށް  ެއއްކޮށްވެސް.  ދިޔައީ.     

ރަށް އިތ . އަދި ޭއގެ އެބަފެނޭސާ  ދިމިކަހަލަ ހިތާމަވެރި ހާ  ޔައީ ދަތ ރެއްަގއި. ހަމަ މަޖަލަށް ދިއިންޝ އަރެންސެއް ނެތް.  

ފަރާތ ން ނެރެއް އަޅަނީ، ފ އްޓަރ   އި މިފަރާތ ގަ ފ އްޓަރ   ރާތ ަގއި އެޅީ، މާލޭެގފަނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ން މާލޭެގ ފ އްޓަރ 
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ނެރ  އެ  ތިނެތިކެނޑީ.  ދޭތި،  މަހަކ   ކޮންބައެއްތޯ ؛މައްޗަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މ ދަލެއް    އަގ ބޮޑ  

ސަރ ކާ؟ އިހ މާލ ވާންޖެހޭނީ ދައ ލަތް.  ހ އްދަ ދިވެހި  މާލޭެގރ ން  ރައީސް  ؛ންތ ފަރާފ އްޓަރ   ދީެގން    ، ިއއްޒަތްތެރި 

ކ ރަން އ ޅ ނ   ތަން އެއީ. ސަރފް  އަޅަން އަޅ ަގނޑ  ދާތަން އެއީ. އާންމ ކޮށް ރާޅާޅާ  އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ކ ޑައިރ  ރާޅާއަ

ެއހެންވީމާ ެއތާކ ން ނ ވަދެވޭނެކައި  އެނޭގ އެޅިއިރ ގަ އަޅ ަގނޑަށް އެބަ  ،  މީހެއް އަޅ ަގނޑަކީ ވެސް.  ން ވަކި  ެވސް، 

ހ ރިހާ އެއްޗެއްއި  ކަށްމޫސ މަ ައޑިއަށް ދިޔަ  ސަރ ކާރ ން ؟ ނީޖެހޭޒިންމާވާން  ަގއި ކާކ ތޯްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެތަނަށް 

ެއވަރ  ކެނޑީ.  ކަނޑަިއެގން  އިތަނެްއަގ  ނެރ   ވީއެ  ނ ާވނެ.ނެރ   ކިހިނެތްތޯ  މ ދަލަށް  މި؟    ، ހ ންނަ  ތަންތާ 

ައޅާ، ެއ    އިބަނދަރ ެގ ތެރޭގަ   އިއެހެން ތަންތަނ ަގ  ެގނޯވޭ. ދ ނިޔޭ  އްއިންޝ އަރެންސެ ހ ންނަ މ ދަލަށް  ބަނދަރ މަތީ  

  ޖެހޭނެ. މިސާލަކަށް މާލޭ ހާބަރ . މާލޭ ންސް ހިމެނެންއިންޝ އަރެ  އިނަާގ ކަމަށް ވަންޏާ، އެ ފީެގ ތެރޭަގބަނދަރަށް ފީ

އިންޝ އަރެންސްވަނ މަށްހާބަރަށް   އ ޅަނދަކީ  އެ  އެހެން  އިކޮށްފަފަހ ،  ވާންޖެހޭނެ.  އެްއޗަކަށް  ނޫނީ  އޮތް 

އެއް ހިނީގ. މިހާރ   ހާދިސާދ ވަހ  އަލިފާނ ެގ  ައނެއްކާ އިހަށް  .ނ ވާނެ ނޫންތޯ. އެހެރީ ޕެޓްރޯލްތަކާ އެއްޗެހިިވެގންވަދެ

ޕެޓްރޯލް އެ ހ ންނަނީ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ    އިހަނދާނެއް ނެތް. އަނެއްކާވެސް ކ ރިން އޮތް ޮގތަށް އޮތީ. ާމލޭ ހާބަރ ަގ

ޓްރޯލް ބައ ޒަރ ތައް. ކޮބައިތޯ އިންޝ އަރެންސް ެއ  ޕެ  ހ ންނަނީ ޮގސް   އެވައިމަތީގައި  ިއ،ކަންމަތީަގ  ެގރެއްޑްކ އަރޓަހެ

ޕާ  އެބަ ؟ސަރަޙައްދ ެގ ތަރޑް  ިއންޝ އަރެންސް  އެކަމަކ   ނަާގ  ދައްކާ.  އެބަ  އިންޝ އަރެންސް  ސައިކަލަށް  ޓީ. 

 ؟ދެނީއަހަރ ންނަށް ކޮންކަމެއްހޭ ކޮށް؟ ހޭއްއްޔިތ ން މިހާހިސާބ ން އަހަރ ން އަތ ން ކީއްކ ރަން ނަާގ އިންޝ އަރެންސެ ރަ

 .  ..ެވއޭ. މައްސަލައެއްކްސިޑެންޓް އެ ެވއޭ. ކާރ ސައިކަލ  އެކްސިޑެންޓް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ، ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިޝ 

 ށް.ޢަލީ ޙ ސައިނަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިންކެންދޫ ދާއިރާެގ 

ޓީ ިއންޝ އަރެންސާ ގ ޅޭ ަގރާރާ  ދައްކަމ ންދާ ތަރޑް ޕާާވހަކަަގނޑ މެން  ޝ ކ ރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ  އަޅ  

އޮތީ،  ގ ޅޭ ދަންނަވަން  ތަރޑް  ޮގތ ން  ނެެގމ ންދާދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އިންޝ އަރެންސް  ޕާޓީ  ެވއްޖެ  ތާ  . ދ ވަސްތަކެއް 

ެވެގން ެއކްސިޑެންޓެއް  ކަމަކީ،  އޮތް  އެނެެގން  އެހެންނަމަވެސް،  ވެއްޖެ.  ދިމާެވެގން    އަހަރ ތަކެއް  ކަމެއް  ނ ވަތަ 

ކޮ ެގއްލ މަކަށް  ލިބ ނ   އެ  ނ ވަތަ  ފައިދާ  ލިބ ނ   ފަރާތަކަށް  ެގއްލ މ ގެ ޕެންސޭޓ މްތިންވަނަ  ނ ވަތަ  ޮގތ ން    ކ ރ މ ެގ 

ދިނ މ ެގ  ބަ ތަރޑްދަލ   ކ ންފ ންޏަކ ން  އިންޝ އަރެންސް  ޚާއް ؛އަކަށްޓީޕާ  ޮގތ ން  ެއްއަގމ ޞަވަކިން   ަގއި ކޮށް، 
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އެއްދަތ ރ ފަތ ރ  ެއކްސިޑެންޓ  ކ ރާ  ޮގތ ގަ ޗެއް  ބަދަލ ެގ  ެގއްލ މ ެގ  ލިބ ނ އި  ވެެގން  ފައިސާ  ކަމަކަށް   ެވސް 

އެހެންވީމާ ނެތް.  ފެންނާކަށް  އ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ޮގތ ން ސޫ،  މީަގ ؛ލެއްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން    އި އެހެންނަމަވެސް، 

ިއ  ބޮޑެތި މަގ ތަކާ   އިތި ރަށްރަށ ަގކޮށް މާލޭގައާއި އަދި ބޮޑެޞަޚާއް  ންަވކި  ިއ،މި ރާއްޖޭަގ  ،ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީހަނދާން

ތަން   ާގއެކްސިޑެންޓް ހިނ؛ ައދި ިގނަ ވެހިކަލްތަކެއް ދ އްާވ އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނާގލެއް  އި،ދާއިރ ަގއެްއޗެހި ހެދެމ ން

އެބަ އިްއޔެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދ ވަހ    ފެނޭ.  ކ ރިން  އަ  ނޫން  ބޮޑ   ދާންވާނހަ  ޅ ަގނޑ ވެސް  ކްސިޑެންޓެްއ  އެ  ޮގތ ން 

ޔަސް،  އަށް ވި ފ ރާނަ  އިއެ ެގއްލ ން ލިބ ނ  ފަރާތަށް ނ ވަތަ އޭގަ ަގިއ  ހިނގައިފި. އެހެންނަމަވެސް، ފަސޭހަކަމާއެކ ، މީ 

ސަިއކަލަށް ވިޔަސް،  ިވޔަސް  ހަށިަގނޑަށް  ވެހިކަލަށް  ފަސޭހަކަމާއެކ     ،ވިޔަސް،  ެގއްލ ން  ލިބޭ  ފަރާތަށް  ތިންވަނަ 

އ ޅެނީ. އެީއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިނޭގ    ނެތިެގން މި  އިހީވަނީ ޙަޤީޤަތ ަގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހެންހޯދޭނެ ނިޒާމެއް

އިންޝ އަރެންސް   އިނޭގކޮންވެންޝަނަލް  އެބަ  ޮގތް  އިންޝ އަހިނާގ  ފ ރަތަމަ  ކ ންފ ންޏަކ ން .  ރެންސް 

ހޯދާ ންއި   ،އިއިންޝ އަރެންސްކޮށްފަ އެބަ  ކ ންފ ންޏަކ ން  ލޯ  ޝ އަރެންސް  ވަރ ަގދަ  ެއއީ   ޔަރ ންތަކެއްވަރަށް  ވެސް. 

ކ ންފ ންޏާ  ދަޢ ވާ  އިންޝ އަރެންސް  ބަޔަކ   ބަދަލ ދެކޮޅަށް  ެގއްލ މ ެގ  ކ ންފ ނިން  އިންޝ އަރެންސް   ކ ރީމަ، 

ހިނާގ ކަެމްއ    އިކ ރަނީ. ހަމަެއކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ވަކީލ ން މަސައްކަތްއެ  ޓަކައި    ނ މަށްނ ޖެހޭނެކަން ސާބިތ ކޮށްދި ދޭން

ދ ނިޔޭ މ ޅި  ހިނާގއި  ގަ ނޫން.  ވަކީލ ންއެހެންީވމާ،  ކަންކަން.    ވެސް  އިންޝ އަރެންސް  ފަހަރ   ބަެއްއ    ،ބަެއއް 

އެމަސައްކަތް  އިކ ންފ ނިތަކ ަގ ހިސާބަކ ން  ވަކި  ަވކީލ ން  ބައެއް  ދޫކޮށްލާފަވަޒީއެ  ހ ން  މީ  ކ ރާ  ނިކ ެމ    އިފާ 

އި  ޖޭގަ އަކީ ރާއްވިޔަފާރި   ެގ، އިންޝ އަރެންސްވެސް ފަށަނީ. އެހެންވީމާ  ާވހަކަތައް ދަްއކަން  މީހ ން އެ  އެ  އިޙަޤީޤަތ ަގ

އަ މީގަ ވެސް  އެހެންނަމަެވސް،  ވިޔަފާރިއެއް.  އަންނަ  ފ ޅާވަމ ން  ެއބައިނޭގ  ޅ ަގނޑ މެން  އަ  އިޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އެބަޖެހޭވިސްނާލަ ވެފަސްއި  އީމި  ،ން  ޤައ މަކަށް  އިންޝ އައިލާމީ  ކޮންކަހަލަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މީަގ،    އި ރެންސްއްތޯ 

ޙަޤީޤަތ ަގއަ ިއސްލާމީ  ކ ރިއަރ ވަން  އި ޅ ަގނޑ މެން  އިންޝ އަރެންޖެހޭނީ.  ހަމަ ؟ ސްތޯތަކަފ ލް  ނޫނިއްޔާ 

އިންޝ އަރެންސްަގ ދެމިތިބޭނީތޯ  އިކޮންވެންޝަނަލް  ކ ރިއަރ ވާނީއެ ؟ައޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެީއ   ؟ތޯ 

އިންޝ އަރެންސްަގ އެ  އިކޮންވެންޝަނަލް  އަިމއްލައަށް  ބޮޑަށް  މ ދަލަ  ވަރަށް  ެގއްލ ން   ށްމީހެްއެގ  ތަކެއްޗަށް  ނޫނީ 

އެއި  ދީފަ ހޯދަން  ވެސް،  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަ  އިނޭގ  ހ ށަހަޅާ.  ޤައ މ ަގހަމަ  އެބަ    އި މި 

ވެސްތ ންތ ންމަ އެބަ  ތިން  އެ  ބަެއއް ؛ދެކެވޭ   ވާހަކަތައް  ބޯޓ   މީހ ން  އަރ ވަ މީސްމީހ ންެގ  ފަރަށް  ،  އިލާފައިފަހަރ  

ޝ އަރެންސް ކ ންފ ނިން ެއ  ންއި  އިޅ ޖަހާފަހ   އި، ނޫނިްއޔާ ހ ންނަ ގ ދަނެްއަގއިލާފަދައިއަން   އިކަނޑ މަތީަގ  ނޫނިއްޔާ

ީމެގ   ، މީެގތެރެއިންކަމަކީ   ފައިސާ ހޯދަންވެެގން. އެހެންނަމަވެސް، ދެރަ ވެސް އާދަިއެގ މީހަކަށް، ދެރަވަރ  މީހަކަށް 

ކ ންފ ންޏަ ސިޔާސީއިންޝ އަރެންސް  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  ދަތި  އަމ ދ ން  އެއީ  ހޯދ މަކީ  ކޮމްޕެންޒޭޝަން    ކ ން 

ޮގތ ންނާ  އި،ޮގތ ންނާ ފައިސާެގ  ޮގތ ންނާއި،  އިންޝ އަރެންއި ވިޔަފާރީެގ  މީހ ންނަށް  ނ ފޫޒ ަގދަ  ކ ންފ ނިތަކ ން  ،  ސް 
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ލިބޭކަމީ ލިބެމ ން  ،ބަދަލ   އަ  ކަމީދާބަދަލ   ަގބޫލ ކ ރާ  އެއީ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ޙަޤީޤަތެއް.  ދަންނަ  ޅ ަގނޑ ެމން 

އެބަޖެހޭ  އިޮގތ ގަ  ވިސްނާލަން  ފ ންކޮށް  ާގނޫނަށް  ،ައޅ ަގނޑ މެން  އިންޝ އަރެންސްެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެން 

ާގނޫނަށް ބެހޭ  ނ ވައިންޝ އަރެންސާ  ކ ރިއަރ ވާ   ތަ،  ވިޔަފާރި  އަޅ ަގނ އި އިރ ަގއިންޝ އަރެންެގ  އިސްކ ރާނީ  ޑ ،  މެން 

އިންޝ އަރެންސްތޯންކޮންވެ އިންޝ އަރެން  ،ޝަނަލް  އިސްލާމިކް  ކ ރިއަރ ވާނީނޫނިއްޔާ  ައޅ ަގނޑ މެން  ؟ ސްތޯ 

ވިސްނާފަފ ންކޮށް ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން   ގ ޅޭ  އި،  ކަނޑަ  މިކަމާ  ޮގތެްއ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނީ. ޖެހެނިންމަން  އިއަޅަ ޮގތ ން 

ހަމަ މިއަދ   އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ނިޒާމަކީ   އިތެރޭގަ  ދ ނިޔޭެގ ފައިނޭންޝަލް ނިޒާމ ެގ ނަށް އެބަ އެނގޭ އަޅ ަގނޑ މެން

ބޭންކ ތަކ ގަ  ބޮޑެތި  މިއަދ   ނިޒާމެއް.  އަންނަ  ބޭންކިން  އި ކ ރިއަރަމ ން  ބްރާންއިސްލާމިކް  ހަމަ  ނޫޗެެގ  ވަކި  އް  ނިއްޔާ 

ބޭންކެއްޑިޕާޓްމަންޓެ ބޮޑ   ނެތް  ބޭންކ ތަކ ގަ   އް  ބޮޑެތި  ޖަޕާނ ެގ  ކ ޑަެވެގން  މަދ ވާނެ. އެންމެ  މިހާރ   ވެސް  އި  ވެސް 

ނޫ ޮގފިތަްއ  ބޭންކ ެގ  އިސްލާމިކް  އެބްރާންޗ   ނީއެބަހ ރި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެއއީ  ހެދިފަ.  އެބަހ ރި  ނެގނީ،  ތަްއ 

ކްރިއޭޓ  ބަބ ލް ނޫ އެއް  އެްއޗެްއެގ  ކޮށްެގން  މޯޭގޖ އް މަނިއްޔާ  އެކައްޗެއް  މޯޭގޖ  ޗަށް  މޯޭގޖ ެގ  ކޮށް،  ެގ  ޗާޖ  ؛މަްއޗަށް 

ކަށް ނ ވަތަ އެއް މ ދަލަކަށް އެތަކެއް ބަިއވަރ  ލޯނ ތަކެއް ހޯދައިެގން ބިނާކ ރާ  ޕްރޮޑަކްޓަ  އްއެ   ެގން،މައްޗަށް ޗާޖ ކޮށް 

  ެގއިސްލާމިކް އިންޝ އަރެންސް ށް  ހަމަ އެޮގތަ ؛އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް ނިޒާމ   އިވ ރެ ޙަޤީޤަތ ަގ  މާލީ ނިޒާމަކަށް

ތް  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ހި ވެސް މާ ރަނަގޅ ާވނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގައިމ   އިވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގ ނިޒާމ 

އެކަމާ   އެހެންވީމާ،  ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެންަގބޫލ ކ ރަނީ.  ވެސް  ޕާޓީ އަދި  ބަހ ސްކޮށް،    މެދ    ތަރޑް 

ވާހަކަސް އަރެންޝ އިން ވި  އިއިރ ަގދެކެވޭެގ  އިންޝ އަރެންސް  އި  ،ޔަފާރިންރާއްޖޭެގ  މ ޅި  ންއަދި  ޝ އަރެންސްެގ 

  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާތީ އެ   އަޅ ަގނޑ މެން ފ ންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ  އިތަކާ މެދ ަގލ ނިޒާމަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  އިލީވާހަކަ ދަންނަވަ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

ެމންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި    މިހާރ   ދާއިރާެގ  ކ ޑަހ ވަދޫ  އަރ ވަނީ 

 މިރަށް.  ޢާމެންބަރ  އަޙްމަދ  

  

 މިރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢާކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ޮގތާންއިޝ ކ ރިއްޔާ  ހިނާގ  ކަންތައްތައް  ފާހަަގކޮށް  ޝ އަރެންސްެގ  ކަންބޮޑ ވ ން  މި   މެދ  

ހ ރި ބައެއް ކަހަލަ ވާހަކަތަކަށް ކަންބޮޑ ވާ    އިޭއަގ  އިވެސް ޭއެގ ޒާތ ގަ   މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ ަގރާރަކީ، އަޅ ަގނޑ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގ ކ ޑަކ ޑަ  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ާގއިމ ންސް ޝ އަރެންއި  އިޙަޤީޤަތ ަގ  އިަގރާރެއް.  ނިޒާމެއް    އިކ ރެވިފަ ެގ 
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ަގބޫލ  ެގއްލ މެއް  އޮންނަންޖެހޭނެ އެންމެ ބޮޑ  ބޭނ މެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  ޙައްޤ ތައް ނ ވަތަ  ކ ރެވެނީ، ދެ ފަރާތ ެގ 

ާގއިމ  ނިޒާމެއް  ހަރ ދަނާ  ކަހަލަ  ހޯދޭނެ  ބަދަލ   އެ  ހާލަތ ަގއި  ޮގތ  ލިބިއްޖެ  ކަމެްއެގ  ކ ރެވޭ  ޓަކަިއ  .  އިގަ ކ ރ މަށް 

ައޅ ަގނޑ އެހެން އައިިއރ ަގ  ށްމެންނަނަމަވެސް،  ހަމައަށް  ހިތާމަ  އިމިއަދާ  ދަންނަވަންޖެހެނީ،  ޔާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެކ  

ރައްޔިތ ން އެންމެ   ކ ރަމ ންދާ އިންޝ އަރެންސް ކ ންފ ނިތަކ ެގ ޢަމަލ ތައް ހ ންނަނީކީ، ދިވެހިމި ޢަމަލ   އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ނޫންކަން  އެދޭ ބޮޑ ޮގތަކަށް  އެންމެ  ޭއެގ  ޝަކ ާވއަކަ  .  މެންބަރެްއގެ   ށްއެއް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންެމ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ކަމެއް   ކަންފަތަށް އަންނަމ ންދާ  ތަކ ރާރ ކޮށް  ކ ރާ އްސައެްއޗެ  ދ ްއވާ ؛ވެސް  އިންޝ އަރެންސެްއެގ    ށް  ޕާޓީ  ތަރޑް 

 ބޮޑ  ބަދަލެްއ ނޯވޭ.  ލިބޭ މާއްލ މެއް ލިބ ނަސް،  ގެ އެއަށް  ެއކްސިޑެންޓެއް ވެެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    !ވާހަކަ. ތެދެއްމެ

 ހަށްާގނޫނ ެގ މަިއަގނޑ  ރޫވ މ ެގ  ޓ ެވސް ދިވެހިރާްއޖޭެގ ކޮރަޕްޝަން ހ އް  ގައިމ   ެއއްކޮށް ައޅ ަގނޑަށްއެއާ  އަދި ހަމަ

ވާބަލަ ކަމަށް  ފެސިލިޓޭޓ އިފި  ދައ ލަތ ން  މަންފާނަމަ،  ވިޔަފަރި  ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  ޮގތަކަށް ކ ރަކޮށްދީެގން  ނިވި 

  އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ހަަމގައިމ    އި ޮގތ ަގ  ެގެމއްކަވާ  ވެސް އެއީ ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގ ފަހި  ހަމަަގއިމ   އޮތ ަމކީ  އްނިޒާމެ

ކަމަށް މާނަކ ރ މ ެގ ޖާަގ އަޅ ަގނޑ ެގ މި   ތަކަށް ހިނާގވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިންޝ އަރެންސްެގ ނިޒާމ  ެއކަހަލަ ޮގ

ތެރެއިން   ޮގތަށް ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ތްތަކަށް މަންފާ ލިބޭއޮތް. ސަބަބަކަށް ވަނީ، އަމިއްލަ ފަރާރ  ސިކ ނޑިއަށް އެބަ ީގފަ

ލާޒިމ ލާޒިމ  ނެތޭކޮށްފަިއވާ  މައްސަލައެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ    އިންޝ ައރެންސްެގ  ،ކ ރ ން.  ފައިސާ 

ޤައ މ ގަ  ަވގ   އިއަޅ ަގނޑ މެން  ދަތިވެފަިއވާ  މިހާ  ޮގތ ން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށްއި ތެްއަގިއޤ ތިޞާދީ  ކީއްެވެގންތޯއޭ   ،  

  އްސަށް ކ ރާ އިންޝ އަރެންސްެގ ފައިސާ ދ އްވާ ެއއްޗެ  ؟ދައ ލަތަށް ލިބޭ މަންފާއެއް ޮގތަށް އެ ފައިސާކޮޅ  ނ ހޯދެންވީ

މެވެސް  ންބަދަލ ކޮށްފިނަމަ، އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ކޮވެސް މ ޅި ދައ ލަތަށް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް  

ލަތްތަކެއް  ސީލަތ ެގ ހ ރިހާ ވަ އ  ކީ، ދަ ތަޮގ  ކ ރަމ ންދާމަލ ޢަ  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ .  ހެންކ ރާނެވަރަކަށް ޭއެގ އަސަރ 

އަމި މަންފާބޭނ ންކޮށްެގން  ފަރާތްތަކަށް  ޮގތ ަގ  އްލަ  ކަމެއްެގ  ކ ރެވެމ ންދާ  ޮގތަކަށް  މިީއ އިލިބެނިވި  އެހެންވީމާ،   .

އާޅ ަގ  ހަމަގައިމ  ރާއްޖޭަގވެސް  ރައްޔިތ ންެގ ޝަކ ވާތަ  އިނޑ ެމން  ރިޢާޔަތްކޮށްއާންމ   ހޯދަނީ   ކަށް  ޙައްލ   ކަމަކަށް 

ޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެންވީމާ، މިއަށް އިޞްލާޙ ތަކެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. އަ  އިވަންޏާ، ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ގަ   އިކަމ ަގ

އެބަ ހޯދައްޔިތ ންނަށް ތަސައްލީރަެގ  މި ޝަކ ވާއަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ން  ދޭންޖެހޭ. ދެ އިެއއް މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން 

ެވސް   ައޅ ަގނޑ  ؛އޮތީ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކ ެގ އިންޝ އަރެންސްެގ ވާހަކަ. ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކ ެގ އިންޝ އަރެންސް ވެސް 

ފަރާތްތަކ ން  ،ބޫލ ކ ރަންަގ އިންޝ އަރެންސ    ،ބަެއއް  ސީދާ  ހަމަ  ފަރާތްތަކ ން  އެބައެއް  ބޮޑ   ހޯދ މ ެގ  ން  އްޗެއް 

ެއއްކަލަ ނިކަމެތި މީހާއަށް ޭއެގ   ،ވަނީ  ެއކަން އެހެން ކ ރ މ ެގ ނަތީޖާއަކަށް މިބޭނ މ ަގއި އެބަ ކަންތައްތަކެްއ ކ ރޭ.  

ޮގތަކަށް ޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރަްއޔިތެްއެގ ލޯންޗެްއ  އަ  ން ފަހަކ ދާދި    ،އާޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން؛ ބަދަލ  ނ ލިބޭ 

ވަނީ. ޕޮލިސް   ދަރަޖައަށް އެކަން ޮގއްސަ  ނ ކ ރެވޭވެސް ލޯންޗ  ސަލާމަތް  ހ ރިހާ ކަމެއް ނިމި، ގައިމ   ޮގސް  އަޑިއަށް
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އެ  އިރިޕޯޓާ ހ ށަހަޅައިެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއްޗެހިތަކެްއ  ނ ލިބ މ ެގ ފަރާތަށް    ހ ރިހާ  ބަދަލ   އިންޝ އަރެންސްެގ 

ހަމަގައިމ  ކަންފަތަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ލިބިފަ  ޝަކ ވާ  ތަޙްޤީޤ އިވެސް  ބަޔަކ   ކޮންމެ  ގައިމ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ކ ރި ވަނީ. 

ޮގސް  ،ވެސްނަމަ އަޑިއަށް  ވަނީ  އެފައި ލޯންޗ   އެބަ  އަޑިއަށްކަން  ލޯންޗ   މި  ތެރޭަގއިނޭގ.  ދެން   ،ދިޔަ ސަބަބ ތަކ ެގ 

ބަލައަ މި  އި ޅ ަގނޑ   އެ  ފާހަަގކ ރަން  އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ.  ައޑިއަށް  ލޯންޗ   ކީްއެވެގންތޯ  ެއޮގތަށް   ޖެހެނީ،  ސަރވޭ 

އަރާ ބަޔަކަށް  ހިތަށް  އެރީމާ، ހިތަށްއިއަރާ ބަޔަކަށް ދީފައެރީމާ ހިތަށްހެދ މަށްފަހ  ހިތަށް  ޝަން ކ ރ މަށްފަހ ، އިންސްޕެކް

އި އޮންނަ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  އޮންނަ  ފ ރ ޞަތ   ދިވެހިރާއްޖޭަގސް ންޝ އަރެންނ ދިނ މ ެގ  މި  ނިޒާމެްއ  އޮތީ.    އިެގ 

 މެންނަށް ާގނޫނެްއގެ ެވސް ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަޅ ަގނޑ އި  ނޑ  ދަންނަވާނީ، ޙަޤީޤަތ ގަ ޅ ަގއެހެންވިމާ، އެީއ އަ 

ިވޔަފާރި ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނަ  އިެގ ތެރޭަގއި އެހަާގނޫނ ެގ ތަރަ  ،ތެރެއިން ނީ  ބޭފ ޅ ންނަށް އިންޝ އަރެންސްެގ 

ވަންޏާ ރައްޔިކ ރ މ ޔަފާރިވި  ، ކަމ ަގިއ  ވާންޖެހޭނީ  ފ ރ ޞަތ   ދާނެ  ކަންބޮ   ތ ންނަށްެގ  ޙައްލ ެވެގން  ހަލަ  ކަޑ ވ ންތައް 

އިންޝ އަރެން ކަމ ަގ  އެ  ކ ރ މަކީސް ނިޒާމަކަށް.  އިޚ ތިޔާރެއް  އަމިއްލަ  ލިބިެގންވާ  އޮންނަންޖެހޭ.   އިމީހާއަށް  އެބަ 

އިންޝ އަރެންސްއިންޝ އަރެންސް  މީހާއަށް  ބޭނ ންވާ  އިންޝ އަރެންސް އިކޮށްފަކ ރަން  ބޭނ ން،  މީކ ރަން  ހާއަށް ނ ވާ 

ޤައ މ ގަ   ނ ކޮށްއިންޝ އަރެންސް އޮންނަ  އިމި  ފ ރ ޞަތ   ކ ރ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަންޖެހޭނެ  ކަންކަން  ނީ. ކެދެށް 

 ީއސް.ރަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  މާފަންނ  މެ،  އަރ ވަނީ  ޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ  އަ

 ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ . މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ 

އިންޝ އަރެންސް  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  އަވާހަކަ    ެގޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކައިެގ    ނަށްޅ ަގނޑ މެންދައްކާއިރ   ރެއިން  ތެމި 

ދާއިރާއެްއަގރެންސަ އިންޝ އަ ފ ޅާ  ވަރަށް  ޕްރޮޕަޓީ   އިކީ  އިންޝ އަރެންސް،  ލައިފް  ވާހަކަތަކެއް.  ދެކެވޭ 

ރ  ޅ ަގނޑ  މިހާއަ  ،އީސްރަ. އިްއޒަތްތެރި  އިސް، މިހެންޮގސް އިންޝ އަރެންސް ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާެއއްގަ އިންޝ އަރެން

ރަްއޔިތ ންެގ  ފާހަ އިންޝ އަރެންސް.  ޕްރޮޕަޓީ  މ ދަލާއި ނޫނ ޤާަގކޮށްލާން  ރަްއޔިތ ންެގ  ެއބަކ ރޭ،  ބަޔާން  އަސާސީަގއި 

ދައ ލަތ ން. މާޔަތްކޮށްދޭންހިފ ރާނަ   ދިވެހި  ކަމަށް  ދިވެހި   ދައ ލަތ ން.  ޖެހޭނެ  އަސާސް.  ވެރިކަމެްއެގ  ާގނޫނީ  އެއީ 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނ ންންއްޔިތ ރަ މ ދަލާ  ފ ރާނަާއއި  ވެރި  ެގ  އަސާސް.  ޤައ މ ެގ  މ ޅި  ބޭނ ންއެީއ  ކ   ޔަ ވެރި  ،ކަމެއްެގ 

 ލާއި ފ ރާނައާމ ދަ  ތީއޮ  ން. ކިހާ ހިސާބެއްަގއިކ ރ ކާތެރިއެއީ ރައްޔިތ ންެގ ފ ރާނައާއި މ ދާ ރައް  ،ހޮވަންޖެހޭ ސަބަބ 
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ހ ޅ މާލޭ ؟ވެފައިރައްކާތެރި  ރައީސް،  ކަން  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެރަ  އޮޑިތަކާިއ  ނެފަޅ ަގިއ  އެއް  އެލި  އްސަކީ  ޗެހ ރިހާ 

މީހ ން   ކޮންމެވެސް ބަޔަކ  ނަަގިއެގން އެ ؟ރަށް ފައިސާ ދައްކާ. ކޮންތާކަށްތޯ ފައިސާ ދަނީމ ޅި ހާބަ ؛އެތަނ ަގއި އަޅާ

ބޭނ ން  ،ކާލަނީ ބޭނ މެއްަގއި  އެހެން  މާލޭނ ވަތަ  މާލޭ  ކ ރަނީ.  ރާއްޖޭހާބަރ ަގއި  އ ޅަނދ ތަްއ  ރައް  ،  ބޮޑެތި  ޔިތ ންެގ 

މާލޭ ހާބަރަށް   ؟ފައިސާ ދަނީ  ފައިސާ. ކޮންތާކަށްތޯއެބަ    ނަާގ  އްތިޔަލަށްއެ ދައްކާ ފަ  .އް އެހެރީއަގ ބޮޑ  މ ދާތަ  .އެހެރީ

ކަންކޮޅ  ރާއްޖޭެގ  ކަންކޮޅ ތަކ ން    މާލެ ؛ންއަންނަ  ރާއްޖޭެގ  ރަށެއް.  ބަނދަރ މަތީ  ބަލާ މިއީ  މ ދާ  އެންމެން  ހ ރިހާ 

މި ފަޅ ތަކ ަގއި  މާލެއަށް.  މިލިއަން   1ވެސް    އަަގކީ  އެްއެގން ކަންނެލި އޮޑިއިއެހ ންނަނީ އަގ ބޮޑ  މ ދާ.    އަންނަނީ 

ލޯން ޭއެގ  ައަގކީޗެ ޑޮލަރ .  ޑޮލަރ ދެތިން  ވެސް   ްއެގ  ބިލިއަނެއްހާ  ޮއންނަނީ  ވަށަިއެގން  ޑޮލަރ .  މިލިއަން    ހަތަރ  

މަގ ތަްއ ފެނ ނަސް. އެކަމަކ  ނެތޭ   ،ކަން މ އްސަނދި  ެގދ ނިޔޭެގ މިޔާމީ ބީޗަށްވ ރެ ކަންތައް ފަލަ ރާްއޖޭ  .ފަރައިލާއަތ 

ރައްކާތެރި މ ދަލަށް  ފައިސާމި  ނަާގ  މި  ރަީއސް،  އިއްޒަތްތެރި  ފަ  ؛ކަމެއް.  ފަިއސާ އްފަޅ ތަކ ން  ނަާގ  ތިޔަލ ަގއި 

ކޮށްދޭންޖެހޭ.  ންޤީ. ދިވެހި ދައ ލަތ ން އިންޝ އަރެންސް ޔައެއްޗެއް ެއއީ  އަރެންސް ކ ންފ ނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭޝ އިން

ކޮން  ެގއެސް.ޓީ.އޯ ހަދަިއެގން  އިންޝ އަރެންސެއް  އެލަިއޑް  ެއއްޗެ ދަށ ަގއި  އޭނާެގ  ބޭނ ންވީމާ،  ބޮޑަކ     އް މެވެސް 

އިންޝ އައިތަފައް މިހާރ ވެސް އެލަިއޑް އިންޝ އަރެންސްލާފައި  ޮގވާލަން އޮ ؛ރެންސ ން ނަަގިއެގން   ޑިޓަރ އަޅ ަގނޑ  

ދީފައިއެސް.ޓީ.އޯ  ،ށްޖެނެރަލަ ޮގތ ަގއި  އިންޝ އަރެންސްެގ  ފައިސާއާ  އިން  ކޮށްލަން.    ހ ރި  އޮޑިޓެއް  ތަފާތ   ބެހޭ 

ޮގތ ަގއި ކޮންހާތަނަށް  މި އިންޝ އަރެންސްެގ  ހ ރީޮގތަކަށްތޯ  ކޮން  ، ބަޔަކަށްތޯ  އިންޝ އަރެންސް  ؟ކްލެއިްމ 

އެއްވެސް ރައްޔިތެއްެގ އ ޅަނދެއް ނެތޭ   .ހ ންނަށް ދީފައި ހ ރީބޮޑެތި މީ  . އިންޝ އަރެންސް ފްރޯޑ ކީއ99ަފްރޯޑް. %

ެވރިކަމ ަގކ ރެވިފަހިމާޔަތް ނިމިދިޔަ  ނެރ ިއ  .  ކަނޑާފައި    ޓަރ އްފ    ،ޑީކެނ  ެވސް  ނެރެއް  ދިޔަީއ  އެ  ފަރާތ ން 

ެއއީ ރައީސް.  ރައް  އިްއޒަތްތެރި  ވިސްނ ން.  ހ ރި  ވެރިކަމ ަގއި  ފ ހ ރި  ޔިތ ންނަށް  ނިމިދިޔަ  ެއއީ.  ރ   ޓައްއަަގލަކީ 

ރި ތެއިްއޒަތް  ކޮންބަެއއްތޯ ޒިންމާވީ ޭއގައި ؛ެގންދިޔަތިފެ  ،ބައެްއެގ މ ދާ މ ދަލާއި  ންހާވަ  ،ރެއް ކަނޑާފައިފަރާތ ން ނެ

  މާ ޕްރޮޓެކްޝަން ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ކޮންސިއ   ،މިއީ ދައ ލެތެކޭ. ދިެވހި ދައ ލަތ ަގއި  ؟ރައީސް

ރަދިވެހިރާއްޖޭ   .ކަމެއް  ލާޒިމ  މ ދަލާއިއްެގ  އ ފައްދާ  އަޅ ަގ ؛ޔިތ ން  މިޚިދ މަތްތައް  ކްރޮސްބޯޑަ  ނޑ   .  ރދައްކަނީ 

މި ނ ޖެހޭ  މަޖިލި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދާކަސްވަގ ތ   ރިސެސްއަށް  ހޭލާ    24.  ށް  ރައީސް ހ ރެެގން  ަގޑިއިރ   އިްއޒަތްތެރި 

ނިންމައިއަޅ ަގ މ ދަލާިއ  ނޑ މެން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެތަންދީފިްއޔާ  ދ ނިޔޭެގ  ޭގަގއި  ޚިދ މަތްތައް  ރައްޔިތ ންނަށް  މިތަނަށް 

އަ   ތިބެެގން ކީްއެވެގންތޯ  އެބަހ އްޓޭ.  ވިްއކެން  ވަގ ތ ން  ރިސެސްއަށްެވސް  މަޖިލިސް  ދާންވީ   ؟ޅ ަގނޑ މެން 

މި ޮގތަކަށް  ެއއްެވސް  މިރ   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ؟ވެސް  ހާލަތ ަގއި ދާން  އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ވިސް  ކަނޑޫދޫ  ހެއް  ފެނ ނީ 

ރަހަ  ސްވިޑ   ޔާއޭެގ  ހަދައިެގން.  ތަރ ަވއް  އެކި   ،ތަން  ކ ރާޓ ެއކްސްޕޯ  އަށްން ެއއްކޮށް  ސޯސް  ަވއްތަރ ެގ 

މީހާ    މެޝިންތައް ދޭންވީ. ލޯނ  ނަާގ ؟ނަމ ަގއި  ެގއީ.އެމް.ލޯނެއްތޯ ނ ދެތީ އެސްކޮން ؟ދޭނީތޯށް ނ ހެއަޅ ަގނޑ މެންނަ
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ޮގތ ަގއި ދީފައި ހ ރި ހ ރިހާ   ެގމިހާރ ވެސް އެސް.އެމް.އީ   ، ނޑ  ޮގވާލަންވަރަށް ރީއްޗަށް. އަޅ ަގ  ން ޮއވޭ ލިޔެފައިނަަގ

ހައް ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ކޮންބަޔަކަށްއޮޑިޓެއް  ދޭންޖެހޭ ؛ދީފައި  ތޯދަވަން.   ،ދ ންތެރިކަމަށް އ ފެއް  ،ދައ ލަތަށް  ލޯނ  

ީމހަކ   . ޮގތަށް  ނެލިބޭ  އަނބ ރާ ނ ދެއްކޭ  ލޯނ   އެ  ވެރިކަމ ަގއި  އަންނަ  ދެން  ދީފައި  އިްއޒަތްތެރި ލޯނ   ކަނޑަންވީ   

ހަރ ެގ ކ ރީކޮޅ ަގއި  ވަނަ އަ  2000  ،ރ ފިޔާެގ ލޯނ   15000ލ އި ލޯނ ެގ ނަމ ަގއި    ،ރައީސް. ލޯނ  ދޫކޮށްފައި އެބަހ އްޓޭ

ތެރި  ދައްކަން ވަރަށް ބަރ  އިްއޒަތް  .ވަރަށް ލ އި  އާދެ! ނަަގން؛ އިރ ަގއިދިންހާހޭ ބ ނެފައި    50ދެމ ން އައިސް  ދެމ ން

  އިސްލާމްދީނ ެގ ވާހަކަަވޅަށް.  ށް ކަރޭ  ކ ކޯޓ ަގއި. އަދިވެސް ޗާޖ   ރައީސް. ހ ރިހާ މީހ ންެގ މައްސަލަތައް އޮތީ ސިވިލް

އިސްލާ ނޯންނާދެއްކީ.  ދީނ ަގއި  ކައްވަޅ ގައިމް  ޗާޖ   ނެ  ަގބ ރަށް  މީހާެގ  އެބަކ ރ ނިޔާވީމާ،  ރިބާ  ަގބ ރ   ނަގާ   މެއް. 

އި ރަީއސް.  އިއްޒަތްތެރި  ފ ރާނަމިތަނ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި  އަސްކަރިއްޔާެގ  ؛ންޝ އަރެންސެއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރައްޔިތ ންެގ އެއީ  .  ޒަރ ތައް ބަހައްޓާފަލް ސްޓޭޝަނެއް. ބައ  ބޮޑ ސިންާގ ޕެޓްރޯބާްއވާފައި،  އޮންނަނީ    ވައިމަތީަގއި އެ

  ، އިރީނީ ޓައިމްބޮމެއްެގ ކަ އޮންނަ  މި  އެކޮމަޑޭޝަން  .ޔިތ ންެގ ސަލާމަތަށް ތިބޭ ެއކޮމަޑޭޝަންދިވެހި ރައް  ،އަސްކަރިއްޔާ 

ރި ރަީއސް،  ތެއިއްޒަތް ؟ންތޯ ވިސްނަނީކ ކޮންތާ ؟ތޯ މި ވިސްނ ންއިރި ރައީސް، ކޮބަ ިއްއޒަތްތެ  .ފަބާއްވާ  ކ ރިމަތީގައި

ސާފ ވެއްޖެ. ަގމާރ . ަގމާރ     ބަސްނޑަށް ވިސްނ ނީ ެއންމެ ދެތިން ބަސް. ދިވެހިއަޅ ަގނޑަށް މި ކޮިވޑާ ެއއްކޮށް އަޅ ަގ

ކޮން ބަހ ން  ދިވެހި  ކީއްކ ރަން  ކޮން  ،ަގރާރ   ،ބީތާ ؛ޮގތަކަށްއެއީ  ބޭނ ންކ ރަނީ  ބަހ ަގއި  ދިވެހި  ބަސް  ކޮން މި 

މާރީ. އިންތިހާއަށް ަގމާރީ. ކީއްެވެގންތޯ  ަގ  ،ފިލައިފި. ަގމާރީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޅ ަގނޑަށް އޮޅ ންހާލަތެއްަގިއކަން އަ

ނ ކ ރެވެނީ  ކޮވިޑ ކޮވިޑ   ؟އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޖަމާކޮށްފި.  މާލެއަށް  ހާލަތ   ކޮވިޑ   ެގ  މަރ ކަޒ ކޮށްފި.  ވެސް    ވެސް 

ރި  އިއްޒަތްތެ ؟އޭތި  ކ ރަނީކޮން ބައެއްތޯ  އޮޕަރޭޓ ދިނީ.  ޯއޑަރ   ެއއްޗަށް 100 ؛. ވެންޓިލޭޓަރ ތައްނީނ ދިމާލެއިން ދިޔަ

  ..މާލެައށް. .ވެސް ޖަމާކ ރީ  ޑ ޭގ. މާލެއަށް ކޮވިޮގތެއް ވެސް ނޭނ  އްސަށް ވީެއއްޗެ  ރައީސް، އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ    ،އަރ ވަނީ  ރ ޞަތ  މި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ށް. މަދ  ޝިޔާމަޙްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަ

 

 މަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޙަނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ 

ވާ އިންޝ އަރެންސާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މިތަނަށް ހ ށަހަޅ އްވާފައި 

އަޅ ަގބެ ަގރާރަކީ  އެބަހޭ  ބޭފ ޅ ން  ބަެއއް  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  މަމަނި  އެ  ،ދާޅ ވޭވި  ނޑ   އޮތްޙަލަޞްކ ފާނ ެގ    ތ  

ޮއތް ަގރާރެކޭ. އެހެންނަމަވެސް އެކަެމއް ނ ެއއް ފެނޭ. އަޅ ަގނޑަކަށް އެ ަގރާރަކ ންނެއް    ، ކަމެއްަގއި ހ ށަހަޅ ްއވާފައި 
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އި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައީސް،  ނިޒާމަކީއިްއޒަތްތެރި  ކޮރަޕްޓ   ންޝ އަރެންސްެގ  ވަރަށް  ކޮރަޕްޓ    މިއީ  ވަރަށް   ނިޒާމެއް. 

އ ޅަނދަކަ ޙަނިޒާމެއް.   ލިބޭ  ދިމާވެެގން  ހާދިސާެއްއ  ވިެއއީ   ؛ސްޤީޤީ  ވި  ، ސް ޔައެްއަގމ   ޤިޤީ  ޙަ  ،ސް ޔަކަނޑ  

ކްލެ އިންޝ އަރެންސ ން  ގެއްލ މަކ ން  ލިބޭ  ހިަގިއެގން  ިމ  އިމްހާދިސާއެއް  ެއއީ  ކަންތައްތަކެްއ  ޤަކ ރިމަކީ  އ މ ަގއިާވ 

އެހެންނަމަވެސް ސިސްޓަމ   ،ރާަވއިެގން   ،ނޫން.  އަޅ ަގ  ގެ ރޭިވެގން  ސިންާގހާ ތެރެއިން  ބޮޑެތި  އެބަފެނޭ  ނޑ މެންނަށް 

އަމިއްލައަށް ބޮޑެތި ސިންާގހާ ވެސެލްސް ައޑިއަށް   ،އަމިއްލައަށް ެގްއލ ންދީ  އި،ފަހަރ  ެގންޮގސް ފަރަށް އަރ ވާލަ ބޯޓ 

ކްލެއިމްިމޮގތަށް  މިއްލައަށް  އަ  އި،ދ އްވާލަ  ިއންޝ އަރެންސ ން  ކަންތައްތަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ކ ރެވޭކ ރާ  ތަން 

އިްއޒަތްއެބަ ޒ ވާނ ން ތެފެނޭ.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރަީއސް،  އ ޅަނދ     ،އެރި  ޒ ވާނ ންެއއްަގމ   ސައިކަލް   ،ކާރ  ؛ދ ްއާވ 

ރެންސް ދައްކާކަށް. އެ އިންޝ އަރެންސް ހަދާކަށް. ެއއީ  ޕާޓީ އިންޝ އަ  ޑްރދ އްވާ ޒ ވާނ ން މިއަދ  ބޭނ މެއް ނ ވޭ ތަ

އެކްސިޑެންޓެއް ؟ކީްއވެެގންތޯ މިދަންނަވާހެން  ވި  ެއއީ  އ ފ ލަންޖެހޭ    ،ސް ޔަހިނަގިއެގން  ތަކްލީފެއް  ކ ޑަކ ޑަ އެތައް 

ތެރި މެންބަރ  ެގ އިްއޒަތްނ ލިބޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކާށިދޫ ދާއިރާ  99ނ ލިބޭ %  ފަހަރަށް  ިގނަ  ލާރިކޮޅ  ހޯދަން.

  ންމ  ހިން ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވަރަށް މ ޕީ.އެން.ސީޕީ.ޕީ.އެމް،   ؛ައޅ ަގނޑ މެން  ،ހ ށަހެޅ އްވި ަގރާރަކަށް ވާހަކަ ދައްކާއިރ  

 ނޯންނާނެ އެްއވެސް ެއްގރީމެންޓެްއ  ންއެކީަގިއ ޑީ.އާރ .ޕީ  އާ ވާހަކަެއއް އެބައޮތް. އަޅ ަގނޑ މެން ޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ސީ 

ޑީ.ާއރ .ޕީހެދި އެހެންވީމާ،  އިންޝ އަރެންސްފައެއް.  ލީޑަރ   ހ ށަހަޅ އް  ެގެގ  މިތަނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ަގރާރ   ަވިއެގން 

ޕީ.ޕީ.އެމް،    ބޭނ ންވަނީ،  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން  ،ދ ކ ރަންޖެހޭ ވާހަކަ މިތަނ ަގއި ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ިވދާޅ ވާތީއީތާ އެއަށް  

ނޑ މެންނެއް ހަދާފައެއް. އެހެން ޕާޓީތަކ ެގ   އެއްވެސް އެްގރީމެންޓެއް އަޅ ަގން ނޯންނާނެއާ އެކީަގއި ޑީ.އާރ .ޕީޕީ.އެން.ސީ

އަޅ ަގވެސް  ވެރިން އެދ ނީމާ  ެގނޑ ެމން  ބައްދަލ ކ ރަން  ޕާޓީއާ  އެއީ   ބޮޑ   ބައްދަލ ކ ރާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން 

ވެސް ގ ޅިެގން    ބޭފ ޅ ންނާން އަބަދ ވެސް ެއކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް އިސްކަންދޭނެ. ހ ރިހާ  ނޑ މެންެގ ޕާޓީއަޅ ަގ

މަސައްކަތް އައަޅ ަގނޑ މެން  ބޭފ ޅަކ   އެމް.ޑީ.ޕީ  އެއީ  ބައްދަލ ކ ރަންޅ ަގކ ރާނީ.  ރައީސް  އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ނޑ މެންނާ  ެގ 

ވިދާޅ ވިއަޅ ަގ ބައްދަލ ކ ރަން  އަޅ ަގ  ،ސްޔަ ނޑ މެންނާ  ބައްދަލ ކ ރާނަން.  ެއ އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ންނާނެ  ނޑ މެންެގ 

 .. .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީހަންބޯކަން ސިޔާސީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ށްމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ،ނިޒާމީ މައްސަލައެއް؛  މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ނިޒާމީ

 

 ( މައްސަލަ ނިޒާމީ)
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 އްކެވ ން: މަދ  ރާޢީ ވާހަކަދެއްމ ޙަމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އަޅ ަގ ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ަގބޫލ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހަމަ  ޕީ.ޕީ.އެމާޕީ.އެން.ސީ   ،ކ ރަނީނޑ   ހ ންނަ    ،އާއި  ތަންތަނ ަގއި 

ޝަން ހަދަިއެގން ރޭަގިއ ހިނިގ ކަންތަކ ަގއި ހަމަ ކޯލި  ގެ ފާޑ ފާޑ    އްސާއެްއޗެ   އިކައިވެނި ޕާޓީތަކާ  ، ސައި ޕާޓީތަކާއި

މެއްެގ ޮގތ ަގއި. ވަރަށް  ކަ  ޖާބިރ  ލައްވާ ކ ރ ަވިއެގން އ ޅޭهللا ޕީ.އެމް ބައިވެރިެވެގން ޢަބްދ ޕީ.  ބަރާބަރަށް ޕީ.އެން.ސީ،

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަދ  ޝިޔާމް. ޙްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަ

 

 ންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެ

މި    ،ޝަނެްއެގ ވެރިކަމެއް ކޯލި  ، ރި ރަީއސް. ޕާޓީ ނިޒާެމއްެގ ތެރެއިން އަިއއްސަ އޮތް ވެރިކަެމއްިއއްޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ  

ަގބޫލ ކ ރަނީ  .ވެރިކަމަކީ ބޭފ ޅ ކޯލި   ،އިންޝ އަރެންސްެގ ވާހަކަ ދައްކާއިރ  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ   ތިއްބެވި    ، ންޝަނ ަގއި 

ދިކޯލި އެބަޖެހޭ  މިއަދ   ޕާޓީތައް  ތިއްބެވި  ރައްޔިތ ންޝަނ ަގއި  ކ ންފ ނިތަކ ން   ،ވެހި  ހިމެނޭ  ދައ ލަތް  ދިވެހި 

މިހެންޮގސް    ،އިންޝ އަރެންސްެގ ޚިދ މަތް ހޯދާފައި ހ ރި އ ޅަނދ ތަކާއި ؛ރެންސް ނަާގފައި ތިބި ކަންތައްތައް އިންޝ އަ

ކަންތައްތަކަށް؛ ންކަންތައްތަކ   މި  ،ކ ންފ ނިތަކާއި ނަާގފަިއ  ރެއިންޝ އަ  މި  އިންޝ އަރެންސް  ކ ންފ ނިތަކ ން  ންސް 

ލިބިތިއްބެވި   ޙައްޤ   ލިބެންާވ  ކޯލި ފަރާތްތަކަށް  މަސައް  ންޝަނ ދިނ މ ަގއި  އަޅ ަގ  ކ ރަންޖެހޭކަތް އިތ ރަށް  ނޑ   ކަމަށް 

   ..ަގބޫލ ކ ރަނީ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސަލަެއއް.  ނިޒާމީ މައް ެގދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެކ ނ ހެންވޭރ  

 

 ( މައްސަލަ ނިޒާމީ)

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދެކ ނ ހެންވޭރ  

މި ބަހ ސަކީ  މި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،  ަގ  އިްއޒަތްތެރި  މި  މަޖިލީހ ަގއި  ޑީަގިއ  އިއްޒަތްތެރި 

ހ ށަހެޅ  މައްސަލަ  މި  ނޫން.  ބަހ ސެއް  ވާނެ  މެންބަރ ހިނގައިެގން  އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި    ،އްވި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ 
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ޢަބްދ  އިންޝ މިހާރ   ، ޖާބިރަކީهللا މެންބަރ   ދަ ވެސް  ދެކޮޅަށް  ކ ންފ ންޏަކާ  އެހެންވީމާވާޢ އަރެންސް  ބޭފ ޅެއް.  ، ކ ރާ 

މަ އަމިއްލަ  މިތަނަށް  މެންބަރ   ބަހ ސްޙަލަޞްއިްއޒަތްތެރި  މިތާނަގިއ  ލަިއެގން  ކަމެއް  ހިމެނޭ  މަޖިލީހ ެގ ތ   ކ ރ މަކީ 

މައްސަލައެއް  ލާފ ޚިަގާވއިދާއި   ނިޒާމީ  މިއީ  ެއހެންވީމާ،  ަގ  ކަމެއް.  އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި    ،ބޫލ ކ ރާތީކަމަށް 

 ރައީސްެގ ސަމާލ ކަމަށް މިކަން ެގނައީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެމންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ީއވާ  )ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް  ނައިބ   ހަވާލ ވެަވޑަިއަގތ ންهللا ބްދ  ޢަމަޖިލީހ ެގ   ރިޔާސަތާ 

ކާޑ ކޮޅ ތައް މެންބަރ ން  އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި  ޗެކ ކޮށްލަދެއްވ ން  ވޯޓާމި  މަސައްކަތ ން  ޮގސްފައި  އަދ ެގ  ހަމައަށް   މި 

ބިލ   ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދިޔަ  ދެންމެ  މައްސަލައެއް.  ދެ  އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ  ވާހަކަފ ޅ   ށްރާރަަގދިޔަ    ،ވަނީ  ދައްކަވަން 

ދޫކޮށްލައްަވއިފި. އެހެންވީމާ، އެ މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަގ  އިްއޒަތްތެރި  ވޯޓަކާ  މިހާރ   ރާރ  ވެސް 

 ހަމައަށް ެގންދެވޭނެ. 

 

 

  ވޯޓަށް އެހ ން ކަމަށް ން  ހ ރި ކަށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 9

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާ ދާއިރާެގ  ތ ން،  ސަރ ކާރ ެގ  ޔަޢ ޤޫބްިއއްޒަތްތެރި  ދާންދޫ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   هللاޢަބްދ   މެންބަރ  

މެދ  އިއްޒަތްތެރި    ޮގތަށް ފާސްކ ރެއްވ މާ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތ   ،ބިލ   ެއކައ ންޓެންޓ ންެގ  ޗާޓަރޑް

 މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ : 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 69    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 67    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    67     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 34      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ެގ ނަތީޖާ: ވޯޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 67؛ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ . 69؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

މެންބަރަ ދެްއވި  ވޯޓ   ކ ވޯޓ   ޮގތަކަށް  ވަކި  ކަމަށް  ނެތް.  ބޭނ ންނ ވާ  މެންބަރަދޭން  ވޯޓ ަގއި    ކ ވޯޓ ދެއްިވ  ނެތް. 

 ފާސްެވއްޖެ.  .34؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 67؛ ދ  ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރާއްޖޭަގިއ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ،    ޖާބިރ   هللاޢަބްދ   މެންބަރ   ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  .ފަހ  ވޯޓ މިއަދ ެގ    ،މިއަދ ެގ ދެވަނަ ވޯޓ 

 ކަ މިލިއަން ސަތޭ  އިންެވސްޓަރ ންނަށް އެތައް  ޮގތ ން،  ޢަމަލ ކ ރާ  ކ ންފ ނިތަކ ން  އިންޝ އަރެންސް  އަންނަ  ހިންަގމ ން

 ސަލާމަތްކޮށްދިނ މަށް   ފަރާތްތައް  އެ  ލިބޭ ެގއްލ ންތަކ ން  އިންވެސްޓަރ ންނަށް  ލިބިފައިވާތީ،  ޑޮލަރ ެގ ެގއްލ ން   އެމެރިކާ

ބަލައިަގތ މާ  ،ރާރ ަގހ ށަހަޅާ    ލައިއިޮގވަ   ސަރ ކާރަށް މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަާވ    މަޖިލީހ ން 

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޖާބިރ  هللاޢަބްދ މެންބަރ  ދޫ ދާއިރާެގ ކާށި  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ : 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 69    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 02    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 58    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    60     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 31      ބޭނ ންވާ އަދަދ : ފާސްވ މަށް 

  ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެވި  ވޯޓ . 69؛ ހާޒިރ ވެ  ކަމަށް  އަދަދ ފެންނަ  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  . 2 ؛ދެްއވި  ނ ފެންނަ 

 .1؛ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ  ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ން އަދަދ  .58؛ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ވޯޓ 

 ފާހެއްނ ިވ.. 31؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 60؛ ދ ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

 

 ން މ  ން ނި
 

 :ކެވ ންއް ދެކަހަވާ ންތ ސަރިޔާ

މެންބަރ ންއިްއޒަ އިޢ ލާންކ ރަްއވާފައި  ؛ތްތެރި  ރިޔާސަތ ން  މަޖިލީހ ެގ  ރިސެސްއަށް    ، ނީވާކ ރިން  ދައ ރ ެގ  މި 

ފަހ    ަގވާއިދ  ތަންދޭ ރިސެސްެގ ފަހ  މަހ ެގ އެންމެ  .ަގއި ކަަމށް  27  ޮއަގސްޓ   ،އަޅ ަގނޑ މެން ދާނީ މާދަމާ ކަމަށް

ހަމައަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރިސެސްއަށް   އ31ާއަށް. އޮަގސްޓ     31ސްޓ   އެ ވަނީ އޮގަ  ؛ދ ވަހ  ރިސެސްއަށް ދިއ މަށް  ހޯމަ

މަޑ ކޮށްލައިފިއްޔާ  އިތ ރ     ،ނ ޮގސް  ާގތްަގނޑަކަށް  ނިންމަ  ެގބިލ    8އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތް  ލެވޭ  އިއެބަ 

ކ ރިން ދިއ މ ެގ  ރިސެސްއަށް  ަގސްތ އެހެންވީމާ  .އަޅ ަގނޑ މެން  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ދައ ރ     ،ކ ރަނީ ،  މި 

އޮަގ އިރާދަކ ރެއްވިްއޔާ  މަޖިލީހ ެގ  31  ސްޓ ނިންމާނީ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  އޮންނާނީ  ަގއި    31  ،ޖަލްސާއެއް 
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