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 ދު ނަޝީދު(، ރައީސް މުޙައްމަމަޖިލީުހގެ ރައީސް؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ަވނަހަަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020

 ުދވަސް( ުބދަ) 2020 ެފުބރުވަރީ 12

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آ وهللا لسورى الم علالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ އަހަުރެގ  1441 ުދަވސް. ަވނަ 12ދުަވސް. ދިަނށަ ނަކަތުން  ބުދަ ީވ 2020ފެބުރުަވރީ  12 ދަކީ،އަމި

 ނަަވހަތަމަ ދައުރުެގ ފުރަރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހެުގ އަހަރުެގ ަވނަ  2020މިއީ،  ސް.ދުަވ ަވނަ 18 ެގރު މަހުޚިއާޖުމާދަލް

ިއއްޒަތްތެިރ  42 ،ހާޒިުރެވަވޑަިއެގްނ ތިއްބެވީ  ގައިމަޖިލީހު ،ިއްއޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއެކު  ަވުގތުމި  ޖަލްސާ.

 . ކުބަރަންމެެއއް ފުޅުަގއި ރަސްމީ ދަތުރުއަދި  .ންބަރުންރި މެިއއްޒަތްތެ 3 ސަލާމުގައި .މެންބަރުން

 

 ން. ޢުލާންކުރު ޖެންޑާ އި އެ  ގެ ހު ދުވަ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .2020/1/6/ޖއ ީކ،ބަރަޖެންޑާ ނަންއެ މިއަދުެގ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ކުޑަކުދިން ރަްއކާތެރިކުާރ "އެއީ  .އަޅުަގނޑަށް ިއއްެޔއް ަވީނ ޕެޓިޝަނެއް ލިބިފަރިޔާސަތުން އަންާގ އެްނުގން. 

 ދާއިރާގެ  އުތުރު މައްޗަްނޮގޅީ ،ކޮށްފައި ަވނީޕެޓިޝަން ސްޕޮންސަރ. މި ނަމުގައި ލިބުނު ޕެޓިޝަނެއް "ޕެޓިޝަން

ނުކުާތއެްއެގ މަްއޗަށް. ައޅުަގނޑު ހިތުން މި  ހަމި ޭބފުޅުން ޕެޓިޝަން ކުރަނީ ަމއިަގނޑު . މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 އިއްުމކޮށް އެންމެހައާިމ ޕެޓިޝަންަގއިާވ މަޢުލޫމާުތ  ،ފޮނުުވމުން އަުޅަގނޑު މީތި އަށްޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

އަދި ެއ  ،ޝަންގައި ޮސއިކޮށްަފއިާވ މީހުންެގ އަދަދުމި ޕެޓި ހުންނާނެ.މެންބަރުންނަށާއި އަދި ރައްޔިުތންނަށް ފެންނަން 

ްނ ދެކެަވަޑިއަގންނަާވ ޮގުތަގއި އަދި އެ ބޭފުޅު .ިގނަ ުވރެތިން ހާހަށް ،ާގުތގައި ިވދާޅުިވ ޮގުތަގއި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު 

އަށް ކޮމިޓީގައި ސޮއިކުރަން ބޭނުންޭވ. އެެހންީވމާ، މި މައްސަލަ އަޅުަގނޑު ޕެޓިޝަން ޕެޓިޝަންއިތުރު މީހުން 

 ން ނިންމައިފިން. ފޮނުަވ

 

 ސުވާލު .  5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް   ،ޖާބިރުهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުެގ ކާށިދޫ ދާއިރާ، ސުާވލު. 5އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 . ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ؛ ކުރަްއާވ ސުާވލު. އެ ުސާވލުއަމީރާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ިއެގން . އާދެ! އަޅުަގނޑު ުސާވލާއިއްޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ރި ރަީއސް. މަރުޙަބާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ކުރާ   އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު ދިެވހިރާއްޭޖެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ)ަވުގތުކޮަޅކަްށފަހު( ދާނަން. ކުރިއަށް

 ، ްއޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަރުެގއިްނ ދިެވހި ސަރުކާޒް ޓްްސ އެންޑް ރެސިޑެންސީސޯނޫމަޑި ރި ސުާވލު.

ރައްޔިތުންެގ  ދިެވހި ބިޓްރޭޝަނުން ޮގތަކަށް ނުިނމެނީސް،މަނަންޓް ކޯޓު އޮފް އާނެދަލޭންޑްސްެގ ދަހޭަގންަގއި ހުންނަ ޕާ

ބިޓްރޭޝަނުން އާ އަދި؟ ހަިއސިްއޔަތަުކންތޯ ނޫނީާގ ދިީނ ކޮން ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި ން ޑޮލަރުއައިން އެތައް މިލި ފައިސާ

ބިޓްރޭޝަނުން ނުނިމެނީސް އާ ،އާއި އެނިގަވޑަިއަގތީ ކޮްނޮގތަކުންތޯ  ނަށްނިކުފާނީ ބަދަލުދޭންޖެހޭ ޮގތަށްކަން މަނިންމާ

ކާށިދޫ ދާއިާރެގ  ؛މެންބަރުސުާވުލކުާރ ؟ އެްއ ދެއްަވއިފިންތޯފައިސާ  ޮގުތގައި ކިހާ ނޫމަޑި ކުންފުންޏަށް ބަދަލުެގ

 .ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 



3 

 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަމީރު އިބްރާހީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

 ލަާވތުަގއިޞަމި  ން.ަލާވތް ކިަޔަވޞަ ށްއައެކަލާނެގ ރަސޫލާ. އަށް ޙަމްދުކުރަންهللا މާތް އާދެ! `.

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  ،. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝާމިލްކުރަން ބީންޙާޞަ ާނއި މިތުރުންލުއާ ކަޭލެގފާނުެގއެ

 ހަ ސަޭތކަޕްަރިއެވޓް ިވލާ މޮޑެލްެގ ދަށުން  ،އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ާދއިާރެގ މެންބަރު ކުރެއްިވ ުސާވލުެގ ޖަާވބުަގއި

މިނިސްޓްރީ އާއި އޭުރެގ )ނޫމަޑި( ންސީޒްޑް ރެސިޑެޓްސް އެންސޯނޫމަޑި ރިތަރައްީޤުކރުމަށް ޓަކައި  ހައުސިންގ ޔުނިޓު

ަގއި ސޮިއކުރެިވަފިއާވ  2011ރީ ނަަވޖަ 20މެދު ދެ ޕޯޓް އެންޑް އެންަވޔަރަމަންޓާ ސްއޮފް ހައުސިންގ ޓްރާން

ްނ ތި ،ާއއި(1ފޭސް )ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އި ހައުސިންގ ޔުނިޓާ  ، ފަސް ސަތޭކައި މާއެްއބަސްުވ (1ފޭސް )އެއްބަްސުވން 

ހައުސިންގ އެންްޑ މިނިސްޓްީރ އޮފް އޭުރެގ ާއއި ނޫމަޑިޓަަކއި ެގ ިނޒާމު ތަރައްޤީކުރުމަށްެގ ނަރުދަމާރަށެއް

 ގެ ެގން ނޫމަޑިުގޅި  އާ(2 ފޭސް )ން ފަިއާވ އެއްބަްސުވަގއި ސޮިއކުެރިވ 2013މެއި  30މަންޓާ ދެމެދު ންއެންަވޔަރަ

ަގިއ  2017ބަރު ންޑިސެ 11ށް ބިޓްރޭޝަނަ އޮފް އާމަނަންޓް ކޯޓުނެދަލޭންޑްސްެގ ދަހޭަގންަގއި ހުންނަ ޕާފަރާތުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ދިެވހި ސަރުކާރަށް ،ދެންނެުވނު ދެ މައްސަލަ ރައްދުަވނީ. އިސްެވަވނީ ދެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފަ

ނދެއްގައި ބައިެވިރން ބޭނުންވެއްޖެ ހި ށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަ ދެކޯޓަށް ހު .ށްލޮޕްމަންޓަެވހައުސިންގ އެންޑް އާބަން ޑި 

 ،ެވސް މަްއސަލަތައް ާވއާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެިޅފައި ، ޙައްުލކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނަ ފަދަިއންކޯޓުން ބޭރުަގއި

މުެގ ފުރުޞަތު އޮޭވ. ޙައްލުކުރުބޭރުގައި ބައިެވރިންނަށް ފެންނަ ކޮންމެ ހިނދެއްަގިއ އާބިޓްރޭޝަނުން  މައްސަލަިއެގ ދެ

ޔުަނއިޓެޑް ޭނޝަންސް ކޮމިޝަން އޮން  ،ޤުކުރެޭވތަތްބީއަށް ދެ މައްސަލަނޫމަޑިން ހުށަހެޅި  ،އެޮގތުން

ަވނަ މާއްދާގައި އާިބޓްރޭޝަންަގއި  34 ެގ6197އާބިޓްރޭޝަްނ ރޫލްސް ( އަންސިޓްރަލް) އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ލޯ

ދެން ެއ ، ނަމަ ވެއްޖެލްމަންޓަކަށް ެއްއބަސްމައްސަލަިއެގ ދެ ބަިއެވރިން ސެޓު ،ްއުވމުެގ ުކރިންޯވޑެއް އިޝޫކުރެ އެ

ހައިިސއްޔަތުން ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތް ބަޔާްނކޮށްފަިއޭވ. އާބިްޓރޭޝަން މައްސަލަތަްއ ރައްުދާވ ފަރާތުެގ  އި މައްސަލަިއަގ

 ،ސަރުކާރަށް ލިބިެގންޭވ. ެއޮގުތެގ މަތީން ތިޔާރު ދިެވހިން ބޭރުގައި މަްއސަލަ ޙައްލުކުރުމުެގ ފުރިހަމަ އިޚްއާބިޓްރޭޝަނު

 ،ންޓް ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަތައް ރަނަގޅަށް ދިރާސާކޮށްލްމެލަްއާވފަިއާވ ސެޓު އިއޮފީހުން އެކުލަވަ  ެގމްހޫރިއްޔާރައީސުލްޖު

 ،އަށް ދެންނެުވމުންއަްށ ފެންނަ ޮގތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނޫމަޑިއާ އެްއކޮށް ނެޯގިޝއޭޓްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީ

ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާބަން  ެގކާރު ސަރުިދެވހި  ،ެގ ހުއްަދއާެއކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ންްޓ ލްމެ. ސެޓުއެްގރިމަންޓެްއ ސޮއިކޮށްފަ ންޓްލްމެސެޓުެއުކ ގައި ނޫމަިޑއާ 2019އޯަގސްޓް  25ލޮޕްމަންޓުން ަވނީ ެވޑި

ަގިއ އެ ެއްގރިމަންޓު ،ންނޫނީ ޮގތުން ބަނދެިވެގންާވ ިލޔުމެއް. އެހެްނކަމުާގ ދިެވހި ސަރުާކރުެގ މައްޗަށް ،އެްގރިމަންޓަކީ 

ގައި ބުނާ މުްއދަތުެގ ތެރޭަގއި ދެއްކުަމކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްެގ ެއ އެްގރިމަންޓު  ،ބުނާ އަދަދެއްެގ ަފއިސާ

އެ ެއްގރިމަންޓް  ،އިުކރެުވމާއެކު ަގއި ސޮ ންޓް އެްގރިމަންޓުލްމެ ކަމެއް. ސެޓު ހައިސިއްޔަތުން އަުޅަގނޑު ުކރުން ލާޒިމު
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ަގއި އާިބޓްރޭޝަން ޓްރައިބިއުނަލުން  2019އޯަގސްޓް  26އަދި  .ފަކުރެިވސާއްހި ން ޓްރައިބިުއނަލާަވނީ އާބިޓްރޭޝަ

ހިމެނޭ ޮގތަްށ ންޓް އެްގރިމަންޓް ލްމެ. ސެޓުެގންނެިވކަން އަންަގާވފަބައްަލަވއި ްނމެުވން ަބއިެވރިްނެގ ނި ދެ ،ަވނީ

. އެ ކުރަްއާވފަަވނީ އިޝޫ ންން ޓްރައިބިއުނަލު ޓްރޭޝަަގިއ އާބި 2019ބަރު ންނޮެވ 15ކޮންސެންޓް އެޯވެޑްއ ޖޮއިންޓް 

ަވނީ މައްސަލަތައް  ެގމިހާރު އާބިޓްރޭޝަން ،އެންމެ ފަހުެގ ނިންމުން ކަމަށް ާވތީ ެގކޮންސެންޓް އެޯވޑަކީ އާބިޓްޭރޝަން

އެ  ،ސްފަރާތުން ާއބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މަްއސަލަތައް ނުނިމެނީ ހެންކަުމން، ނޫމަޑީގެ . އެއެްއކޮށް ނިމިފަ

އެ މަްއސަލަތައް ރައްދުާވ ފަރާތުެގ  ،ފައިާސ ދައްކަާވފައި ަވނީ ްނ ބޭރުގައި ޙައްލުކޮށްމައްސަލަތައް އާބިޓްރޭޝަނު

 ؛ރުެގ ދަށުންކަން ފާހަަގކުރަން. ދެަވނަ ސުާވލު ބާރާއި އިޚްިތޔާފުރިހަމަ ދިެވހި ސަުރކާރަށް ލިބިެގްނާވ  ،ހައިސިއްޔަތުން 

ތަށްކަން މަނިކުފާނަށް އެނިގަވަޑއިަގތީ ކޮންޮގތަކުންތޯ ކުރެްއިވ ުސާވުލެގ ލުދޭންޖެހޭ ޮގނިންމާނީ ބަދަ ންއާބިޓްރޭޝަނު

 ،ަވނީމާފައިނިންބޭރުގައި ަޙއްލުކުރުމަށް ދެ މައްސަަލ އާބިޓްރޭޝަނުން  ނޫމަޑިން ހުށަހެޅި އާބިޓްރޭޝަންެގ ،ޖަާވބުަގއި

 ،ެގ ހުއްދަާއއެކު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ކޮމިޓީެގ ލަފަޔާއި  ޓްން ލްމެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން އުފައްދަާވފަިއާވ ސެޓު

ނޫމަީޑެގ ަމއްަސލަތަކާ ުގޭޅ ޮގތުން ކުރެުވުނ  .ންޓް ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއްެގ ހަިއސިއްޔަތުންދެންެނުވނު ސެޓްލްމެއިސްެވ

ެދ ނަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ނޫމަޑިން އާބިްޓރޭޝަ ،. އެޮގތުން ތަުކަގއި އަޅުަގނޑު ާވނީ ބަިއެވރިެވފަމަޝްަވރާ އިއެންމެހަ

ޮގތުން ކުެރުވނު މަޝްަވރާތަުކަގއި އާބިްޓރޭޝަންގައި ިދެވހި ސަރުކާުރެގ ދިފާޢުތައް ބަލިކަށިކަްނ  ުގޅޭ މައްސަލައާ

ރުން ިގނަ އިހުމާލުތަކެއް ެވފަިއާވކަން ފާހަަގކުރެުވުނ. ފާހަަގކުރެުވނު. އަދި އެ މަްއސަލަތަކުަގއި ނިމިދިޔަ ސަުރކާ

ޮގތުން އެ މައްސަލަތަކުަގއި ދިެވހި ސަރުކާރުން  ުގޅޭ ބިޓްރޭޝަނުްނ ބޭރުގައި ޙައްލުކުރުމާމައްސަލަތައް އާ

ންޓް މެލް ސެޓުންދެ ފަހަރެއްެގ މަތީ ެވސް ނޫނީ ލަފާާގެގ ސިްނަގޕޫރުެގ ލޯފާމް ލުކުރުމަށް ޢައްޔަންކޮްށފައިާވސީތަމް

ތައް ހެދިފައިޭވ. އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޓުމަންއެސެސްޮގތުން  ުގޅޭ ބަދަލާއަށް ލިބުނު. އަދި ަހމައެއާެއކު، ކޮމިޓީ

އަށް ބުރަެވުވނީ މި މައްސަލަތައް ދައުލަތައް ެގއްލުމުެގ ފުރުޞަތު ަވރަށް ބޮޑުކަން.  ންޓް ކޮމިޓީލްމެބެލުމަށްފަހު ސެޓު

 ،ރާއި ން ޑޮލައަމިލި 154ލަ އަދަދު ކޮށްފަިއާވ ޖުމުލެއިމްމަޑިން އާބިޓްރޭޝަންަގއި ކް އަދި އެފަދަ ހާލަތެްއގައި ނޫ 

އާބިޓްރޭޝަން އިތުރު ޚަރަދު ެވސް ދިެވހި ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހުމުެގ ފުރުޞަތު ަވަރށް ބޮޑުކަން. އާބިޓްރޭޝަން 

އް ބުނާކަށް ެއއްެވްސ ފަރާތަކަށް ނޭނޭގނެ. ކުރިއަށްދާއިރު އާބިޓްރޭޝަނުްނ ނިންމާނީ ކަނޑައެިޅެގން ޮކންޮގތަކަށް ކަމެ 

ނޫނީ ަވކީލުްނެގ ާގ ،އެކްސްޕާޓުްނެގ ރިޕޯޓުތަކާއި، ޮގތާއިާވ ކުރިއަށް ޮގސްަފއި އެހަތާނަށް އާބިްޓރޭޝަން ،ނަމަެވސް

ނެ. އަިދ ކުރެޭވމިންަވަރކަށްތޯ އަންދާޒާ އޮތީ ކިހާފުރުޞަތު ލަފަޔާއެކު ަމއްސަލަތައް ިދެވހި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ނިންމުމުެގ 

 ،ޑަށް ބުރަެވިވފައި ަވނީ ށް ބޮބަރުންނަެގ މެންންޓް ކޮމިޓީލްމެސެޓު ،ިގނަ ދިރާސާތަކާިއ މަޝްަވރާތަކަށްފަހު

ރުޞަތު ަވރަށް އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭންޖެހުމުެގ ފުދިެވހި ސަރުކާރުން ނޫމަޑި، ޮގސް ނިމިއްޖެނަމައާބިޓްރޭޝަން ކުރިއަށް 

 ާސއެއް ނޫމަޑި ކުންފުންޏަ ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި ކިހާ ފައި ،ޓްރޭޝަްނ ނުނިމެނީސްއާބި ؛ބޮޑު ކަމަށް. ތިން ަވނަ ުސާވލު

އާބިޓްރޭޝަން  ،ނޫމަޑީެގ ފަރާުތން އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ދެ މައްސަލަ ،ުސާވުލެގ ޖަާވބުަގއި އެ؟ އިފިންތޯދެއްވަ 
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އަށް  ދަށުން ނޫމަޑި ެގންޓް އެްގިރމަންޓުލްމެަގއި ސޮއިުކރެުވނު ސެޓު 2019ޯއަގސްޓް  25 ،ބޭރުގައި ޙައްުލކޮށް

 5ން ޑޮލަރު ަވނީ އަމިލި 27.5ާވ ތަމަ ޕޭމަންޓް ކަމަށްުރެގ ފުރަ ން ޑޮލައަމިލި 55ެވުވުނ ެއއްބަސް  ،ދައްކަންޖެހޭ

ޕޭމަންޓް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ އެ ެގ ދަށުން ންޓް އެްގރިމަންޓުލްމެ. ސެޓުަގއި ނޫމަޑި އަށް ދައްކާފަ 2019ބަރު ންސެޕްޓެ

ރިން ދައްކަންޖެހޭ. އެ ކު 2020ރީ ަވރުފެބު 29ން ޑޮލަރު އަ މިލި 27.5. ބާކީ 2019ބަރު ންސެޕްޓެ 8 ،ފަހުެގ ތާރީޚަކީ

 ،. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަދަދު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ަވނީ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މިހާރު ދައްކާފަ

 .ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. ލަނީ އިތުރު ސުާވލުކުރުމުެގ ފުރުޞަތުޅުވައި މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ،ފުރުޞަތު ައދި އަރުަވން އްއަޅުަގނޑު އެ 

 . ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު !ފުކުރައްާވ. މާ ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

އަޅުަގނޑު ހިްތހަމަޖެހޭ ަވރަށް މަޢުލޫމާތު  ، ހިއްޖޭޖެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ހާދަ ހިތްހަމަ

ހި ރައްޔިތުން ދެކެ ާވ . ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ދިެވެވއިްއޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ސަޕްލައިކޮށްދެްއީވތީ 

މައްސަލަ ނިމިެގންދިޔަ ކަމަށް މިހާރު ސާފުވެއްޖެ ޖެ. ރަނަގޅަްށ އެ އަޅުަގނޑަށްފެިނެގން ހިނގައްލޯބި މިއަދު 

ން ޑޮލަރަްށ ދާންޖެހޭ ތަނެއްގައި ކޯޓުން އަސަޭތކަ އެަތއް މިލި ނަމަ،. އެހެންނޫންޝުކުރު ދަންަނަވން ށް.އަޅުަގނޑަ

ޓް އޮފް ކޯުޓ ަގއި ލިޔެފައި އޮންނާނެ. އެއަްށ ކިޔާނީ ައއުތަކުއްުލުކރަންޖެހޭކަން އެްގރިމަންޓުބޭރުގައި އެ މައްސަލަ ޙަ

ން ސާފުުނާވތީ މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ސާުފވެއްޖެ. ކުރި ށް ެވަފއި އޮތް ކަމަދަށުްނ އޮޕަރޭޓުލްމަންޓްސް. އޭެގސެޓު

އަށް ލީކީ. މި މަޖިލީހުގައި ތިހާ ފުރިހަމައިންނަަވށް ދަތަނަ މި ށްމަނިކުފާނަ  އަޅުަގނޑުށް ނޫންކަފާނު ބަރުބާދުކުރާމަނިކު

ޝުކުރު ދަންނަަވން އަދިެވްސ  .ެވސް ނުދެކެން ގައިޔާތުހަސިާޔސީ  ެގއަުޅަގނޑު  އްޖަާވބުދާރީިވ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެ

 .މިނިސްޓަރުންސް ފައިނޭއިްއޒަތްެތރި  !މަރުޙަބާާސފުވެއްޖެ. ަވރަށް ބޮޑަށް  .ފަހަރު އެއް

 

 ެކުވން:ާވހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ ،އަރުަވނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ށް.ސަލީމަ އަޙްމަދު
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 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ

ުގިޅެގން ދުނިޔޭެގ އިޤްތިޞާދަށް  ަވއިރަްސއާރޯނާ ކޮ ،ނުންާވ ސުާވލަކީއަޅުަގނޑު މިައދު ދަންނަާވލަން ބޭ  ށްމިނިސްޓަރަ

ރާއްޖޭެގ  .އެބަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭޚަބަރުތަކުން ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތައް ކުރިމަތިަވމުންދާކަން އަޅުަގނޑުެމންނަށް 

 ޭވތޯ ށް ފާހަަގކުރެިވފައި އެކަީށެގންާވ ކަމެއް. ިމހާތަނަސަރުތައް ކުުރމަކީއިޤްތިޞާދަށް ެވސް މިކަުމެގ ސަބަބުން އަ

 ، މި އަހަރަށް ރާވައިފައިވާ ުގޅިެގން އަދި މިކަހަލަ ކަމެއް މިހެން ދިމާުވމާ ؟އަށް ެގއްލުްނަވމުންދާކަންރާއްޖޭެގ އާމްދަނީ

ޖައްސާލުމަށް ނުަވތަ  އަދި ެއއްެވްސ މަޝްރޫޢެއް މިހާތަނަށް މަޑު ؟އެްއެވސް ައސަރެއް ކޮށްފާނެތޯ ށްމަޝްރޫޢުތަކަ

 ؟މަށް ނިންމަާވފައިާވނެތޯލަސްކޮށްލު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަމީރު އިބްރާހީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

މައެކަނި ުގިޅެގން ހަ ރަސްއާއި ވަ ކޮރޯނާ ނޮެވލް ،ފާހަަގކުރެއްިވހެން ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީއާދެ! 

ކުރިމަތިާވނެ ކަމަށް އިޤްތިޞާދީ މާހިރުން   އަށް ެވސް އިޤްތިޞާދީ ޮގތުްނ ޮގންޖެހުންތަކާމުޅި ދުނިޔެ  .ންރާއްޖެއެއް ނޫ

ކޮންމެެވްސ  ،އަޅުަގނޑުމެން ރިސެޝަނަކަްށ ނުދިޔަޔަސް ،އެބަ ލަފާކުރަްއާވ. އެކަމަުކ ިގނަ މާހިރުން މި ލަފާކުރަނީ

 ނެ އް އެިކއެކި ޤައުމުތަކަށް ޮކންމެެވސްަވެރއް އަންނާނެ ކަމަށް. އެނިގަވަޑިއަގންނަާވއިޤްތިޞާދީ ލޮޅުންތަކެަވރަކަށް 

ަޗއިާނެގ ިއޤްތިޞާދަށް އަންނަ ކޮންމެ  ،ަޗއިނާެގ މާކެޓަށް  .ދުނިޔޭެގ އިޤްތިާޞދުެގ ފެކްޓްރީައކީ ޗައިނާ ،ފަދައިން

ެގ ައޅުަގނޑުމެން ،އަށްއްޖެައޅުަގނޑުމެން ރާ .އަްނނާނެ ލޮޅުމެއް ޞާދަށްއިޤްތިތަކެއްެގ ޤަުއމުލޮޅުމަކީ ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ 

ައޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީެގ  ،ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް ެވސް މީެގ ސަބަބުން ލޮޅުންތަކެއް ައރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެޭވތީެވ

ން ދައުލަތުެގ ޚަރަދު ކުަޑކުރުމަށް ނޑުމެއަުޅަގ، އެޮގތުން  .ދައުލަުތެގ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަްނާގފަ ފަރާތުން މިހާރު ާވނެ

ެއޮގތުން  .ެވސް ޮބުޑކޮށް ުކޑަކުރުންރިކަަރންޓު ޚަރަދު ީވހާ  ،ކުރަން ބޭނުންަވނީޓާެގޓުއި އެންމެ ބޮޑަްށ ޓަކަ

މަާރމާތާއި ބެލެހެއްޓުމުެގ ޚަރަދު  ،ޚަރަދާއި އަދި ޭއެގއިތުރުންެގ ދަތުރުފަތުރު ،މުަވްއޒަފުންނަށް ހިނާގނެ ަޚރަދާއި

އަދި ޭއެގއިތުރުން އިާދރީ ހިންުގމުެގ ޚަރަދު ެވްސ  . ސަރިކއުލާެއއް ެނރެފަޑަކުރުމަށް ަޓކައި އަުޅަގނުޑމެން ާވނީކު

އަޅުަގނޑުމެން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ތަނަށްމިހާ .ކުރުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން ާވނީ ސަރިކއުލާެއްއ ނެރެފަކުޑަ

ޓާލުމަށް ެއކަހަލަ ަވރަކަށް ުހއް ެއއްެވސް ތައް ޕްރޮޖެކްޓު މަްނޓްޓްއިްނެވސްސެކްޓަރ ޕަބްިލކް  ،ެގ ތެެރއިންޕްރޮްގރާމު

ތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއާވ ޮގތަށް ޕްޮރޖެކްޓު .އެްއެވސް ިވސްނުމެއް ނެތް

އެބައޮތް އާމްދަނީ ކުޑަޮކްށ އަުޅަގނުޑމެން ލަފާކުރާ ޮގތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެން  .ެގންދެޭވނެކުރިއަށް 
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އަދި އެކަމަކު އޭެގ މަންޒަރުތަކެއް އަުޅަގނޑުެމންނަށް ޓެކްސް ފައިސާތަކުން  .ތެރޭގައި ެގހަރުއަ ދަށްެވެގންދާނެ މި

 ސް.އީރަޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި  ފާކުރެެވނީ.ލަ ހަތަރު މަސް ފަހުން ކަމަށްމީެގ ދެތިން  ފެންނަން ފަށާނީ

 

 ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

 އިްލޔާސް  މެންބަރު ާދއިރާެގ ހުޅުދޫރުޞަތު އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފު

 ށް.ލަބީބަ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

 ދިފާޢު ބަލިކަށި ކަމަށް ރުާކރުެގ، ިދެވހި ސަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ިވދާޅުެވއްޖެ

މީެގ ސަބަބެއް ކަމުގައި ަވޒީރަށް  .ން ބެލިއިރުކޮމިޓީ ލްމަންޓްސެޓު ،ިސއޭޝަން ތެރޭަގއި ނެޯގފާހަަގކުރެުވނު ކަމަށް 

ސަުރކާރުެގ  ،ޒުއްމުަޙއްމަދު މުޢި .ރޑ މިނިސްޓަރ އޭުރެގ ހައުިސންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ ،ފާހަަގކުރެޭވތޯ 

އީ މީެގ އެ ؛ފަހުން ޮގސް ނޫމަޑީެގ ދިފާޢީ ހެއްކަކަށް ބަދަލުުވން ،ދެފައިނކުަރއްަވން އޭރު އިމިކަމުގައި ޑީލް ށްކަވަޒީރަ 

މަނިކުފާނު މުޅި  ،އަޅުަގނޑު މި ސުާވުލ ކުރީ؟ ސަބަބެއް ކަމަކަށް މަނިކުފާނު ދެކެަވޑަިއަގންނަަވންތޯ

މިކަމުަގއި ދައުލަުތެގ އޭުރެގ ަވޒީރުންާނއި ައިދ  ،އް ސުާވލަކީ ނެޯގސިއޭޝަްނަގިއ ބަިއެވރިިވ ާވހަކަ ިވދާުޅވެއްޖެ. އަނެ

ދޭތެރޭ   ބޭފުޅުންނާ ހުރި މަޢުލޫމާތުން ސާފުޭވ. މި ަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިއެހެން ބޭފުޅުން ެވސް އިހުމާލުިވ ކަމަށް އަޅު 

ފުލުސް އޮފީހަށް  ؟ތޯއްަޓވައިފިންކުރައްަވން ފަމައްސަލަ މިހާރު ތަޙުޤީޤު؟ ކުރަްއާވ ފިަޔަވޅަކީ ކޮަބއިތޯތުއަޅުްއަވން ަގސް

 ޝުކުިރއްޔާ. ؟ފޮނުއްވައިފިންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.ޝުކުރިއް

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:

އެ ން އަޅުަގނޑުމެން ބެލުމުގައި ކޮމިޓީޑުމެން ބެލިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނ

ެއނުގނު އޭުރެގ ހައުސިްނގ  ށްަވހު އަުޅަގނޑުމެންނަދު ޑެލިބަރޭޝަންސްަގއި ައޅުަގނޑުމެން ެގންދިަޔއިރު ެއއް

ން ހިސާބުދެްއިވ ބަޔާން. ދެން އެހާ ،ކުރިކަންއާބިޓްރޭޝަްނަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަދަލު ،ކޮމިޓީއަށް ޮގއްސަ  މިނިސްޓަރު

 ޮގުތގައި ހަމަ ބޫލުކުރާަގދިަޔކަން ެވސް ފާހަަގކުރެުވނު. އަޅުަގނުޑ ެވެގންބޮޑަށް ީވކު  ޅުަގނޑުމެންެގ ކޭސް ަވރަށް އަ

ކަންަތއްތަކަށް ކުރެުވނީމަ މިހާރު  އިބަލަންޖެހޭ މިންަވރަށް ކަންތައްތަްއ ނުބަލަ ކުރީެގ ސަރުކާރުން އަުޅަގނުޑމެން
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 ރނީއެޓަ ،ަގނޑުމެން ާވނެލްމެންޓް ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އަޅުޅުަގނޑުމެން ސެޓު. އަޖެހުނީބަދަލުދޭންއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ުޒެގ ޖިނާޢީ އްމުޢި .ރޭއރުެގ ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރ ޑ ،ޖެނެރަލްެގ ފަރާތުން ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި

. އާދެ!   ފަރާުތން ފުލުހަށް ފޮނުާވފަށް ެގންދަން އަުޅަގނޑުމެންާވނެ ކޮމިޓީެގކިއުޓަރަމައްސަލަ ޕްރޮސި އެ ،ތަޙުޤީޤެއްކޮށް

 ޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު   ިއްއޒަތްތެރި ދިއްަގރު ާދއިރާެގ ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު އި 

ސީދާ ުގޅުންހުރި ުސާވެލއް  ިމއަދުެގ ުސާވލާ . ާއދެ! މިއީކީބާ މިނިސްޓަރުޙަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރު

ގުޅުންހުރި ސުާވލެއް. މިއަަދކީ އަޅުަގނޑާއި އަދި ދިްއަގރުެގ  މިއީ ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސް

އި، ިގރަ  ިއ،އުނދައަރަ ،ަވރަށް ހިތާމަެވރި ދުަވހެއް އިނޭގތޯ. އެހެން އަުޅަގނޑު މިދަންނަަވނީށް ަވރަށް ތުންނަރައްޔި

ެވއްޖެ.  ުކރާތާ ަވރަށް ުދަވސްއަޅުަގނޑު ެވސް މަަސއްކަތް  ށް ަވނީ. މިކަމަ ބޮޑަްށ ދަށްެވފައި މި ރަށުެގ ހާލަތު ަވރަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ެވސް ެވަލއްާވަފއިާވ ަވޢުެދްއ  ރުގައިއި ުއޅުްއިވއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުަގ

 މި އި،ިގނަ ޮގްތޮގތުން ުގޅަ  ެވސް ަވރަށް ށްއަުޅަގނޑު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އަސްލަމައްުލކޮށްދިނުން. ޙައެކަން 

ސީ ހާލަތުަގއި އިމަރޖެން ިއ،ދަުގތު އީ.ައއި.އޭ ނަހަަވ ަވނީ މި ންެގންދަނީ. އީ.ޕީ.އޭ ކުރަމުން މި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ

އްލެއް ނުލިބޭ. ޙައަދިެވސް ސީދާ މިކަމަކަށް  ،. އެެހންނަމަެވސްެގންެދޭވނެ ކަމަށް ހުއްދަ ެވސް ދެއްާވފަށްއަމިކަން ކުރި

 މިދިޔަ ،ކޯލް އަުޅަގނަޑށް އަތުވެއްޖެ. ިއއްޔެ ތަކުާރރުކޮށް ހަމަ އިނޭގތޯ 20 ހަމައަށް އަިއއިރު މިއަދާ، އެހެންީވމާ

 ؟އްލުކޮށްދެިވދާނެތޯޙަ، މިކަން ދަނީ. އެހެންީވމާ ގައި ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ކޯލް ައޅުަގނޑަށް އަންަނމުން މިސްތަކު ދުަވ

 އެއީ ސުާވަލކީ. ޝުުކރިއްޔާ. ؟އްުލކޮށްދެިވދާނެތޯޙަހިސާބެއްަގއި ކިހާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ަވޒީރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:
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ެވސް ޕްލޭނިންގ ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަްށ މިހާރު ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މެންނަށް އިމަރޖެންސީތަކުަގއި އަުޅަގނޑުމިކަހަލަ  ،މަސައްކަތް ްކސްެގ ތެރެއިން މިމިނިސްޓްރީެގ ޕަބްލިކް ޯވ

ޕް ހެދިފައިަވނީ. ައޅުަގނޑުމެން ިއނޭގ ޮގުތގައި އެހެން ރަށްތަކަށް ެވސް ދިމާިވ އުދަ އެރުމުެގ ސެޓަކުެރޭވނެ މަސައްކަތް

ންގ މިނިސްޓްރީެގ ެވސް ޕްލޭނިކްްސއިން މިހާރުކުރުމަށް ޓަަކއި ޕަބްލިކް ޯވއްލުޙަިގރުުމެގ މައްަސލަތައް ާއއި މައްސަލަ

މަސައްކަތް   ެގންދޭ. ރ. ފައިނުގައި ެވސް އަުޅަގނޑު ހިތުން އެމުން އެބަްއަވއް ކުރަމަސައްކަތްތަ ތެރެއިން އެ

ާވހަކަދަްއކަިއެގން ކަންތައް ކުރެޭވނެ ޮގތްތަކެއް ހޯޭދޯތ  ކުރެެވމުން އެބަދޭ. އަުޅަގނޑު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރާ

 ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ޝުކުިރއް  ކުރާނަން.މަސައްކަތް

 

 ްއެކުވން:ތުން ާވހަކަދެސަރިޔާ

އަިދ  .ބޮޑުީވ ރޭ ދިޔަަވރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ މިދިޔަ ދެ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ 

ިގނަ ރަށްރަށަށް  އެކުަގއި ަވރަށް ކުރީ ރެޔާ ރެޔާއި ؛އަރާ މޫސުމެއް މިއީ. މިއަދުދައު މިހާރު މި މޫސުމުގައި

. އަުޅަގނޑު ހަނދާންާވ ޮގުތަގއި ބޮޑަށް އޮތީ ފެން ބޮޑުެވފަ ެވސް ަވރަށްދޫގައި ނ. އަޮތޅު ހޮޅު ؛ދޫއަަރއިފި. ހޮޅުދައު

ލީމަ  އިދިމާލަށް ބަލަ ދެން އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ .އުުކޅަސް ެވސް  ؛އެުރމުެގއުދައިހަަވންދޫަގއި ެވސް 

ރަށަކުްނ  2 ، ކޮންމެ ެވސް އެއް ރަށަކުންެގއްންމެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރެހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް ކޮ ،އަޅުަގނޑަށް އެބަފެނޭ

 ، މިކަމާ އާދޭ. އެހެންީވމާ މަޖިލީހަށް އެބަ ުގޅޭ ބިލު މި އުދަިއެގ މައްސަލަ އެބަ ހުރިަކން. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ

ްނެގ ޅުަގނޑުމެން އަ ޭއެގ ،ައއުމާއި ންނައަ ަތއް ިގަނަވމުންކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ހާލަތް ،އިމަރޖެންސީތައް އެުކގައި

ކުރަންޖެހޭ ކުރުއި ފިކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑުެމން އެންމެން ެވސް ފުންކޮށް ިވސްނަ ރަދުތަކަށް ކުރާނެ އަސަރާިއ، މިޚަ

 . ށްމިރަޢާުކޑަހުަވޫދ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،އަރުަވނީކަންކަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 މިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢާ މަދުއަޙްަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ހުކުޑަ

ބަދަލުެގ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ ަވޒީރު. އަުޅަގނޑު ަވޒީރަށް ކޮށްލަން ބޭނުންާވ ސުާވލަކީ 

އަދަދު ލަ ރުަގއި މުޅި ޖުމުދީ ނިމޭއިހުށަހެޅިފައިާވ ކަްނކަމަށް ބަދަލު ؟ޮގތުަގއި މިހާތަނަށް ކިހާ ފައިސާއެއް ެދިވފަިއޭވތޯ

ްށ އަކުރި ؟ކުރެިވފަިއާވ ކަންކަމަށް ކިހާަވެރއްެގ ައސަރެއް ކުރާނެތޯބަދަލުެގ ސަބަބުން ބަޖެޓު ؟ރާނެތޯަވރަކަށް އަކިހާ

 ؟ކުރުމަށް ޓަކައި ެގްނުގޅުްއާވ ިސޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯތާަގއި މިފަދަ ކަންކަމުން ދައުލަތް ސަލާމަތް އޮތް

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.ރި މެންބަރު. އިއްޔާ ިއއްޒަތްތެޝުކުރި
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:

މިހާރު ދަންނަާވލަން  ށްޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ސީދާ އަދަދު އަޅުަގނޑަ ،އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރި

ކަލް ޑިެވލޮޕްމެންޓް ރިޕޯޓްސްަގއި ސްީވކްލީ ފި ،ރޭުޅަގނުޑމެން ނެއެއްފަހަރު އަކޮންމެ ހަފްތާއަކު  ދަތި. އަޅުަގނޑުމެން

. ްނނާނެ ަވކި އަދަދެއް ޖަހާފަސެސް އެންޑް ަރއިޓް އޮފްެގ ނަމުގައި އަޅުަގނޑުމެން އޮލޮ ،ެވސް ފެންނަން ހުންނާނެ

ަގޅު އަދަދު ނރަ ަގނޑު ފަހުންއަޅު ،ންނެިވދާނެތީެވއަޅުަގނޑު މިހާރު އަދަދެއް އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގިއ ދެ

 ،ނީތެރޭަގިއ ބަޖެޓުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޖަހާފައިާވއަހަރު  އަުޅަގނޑުމެން މި ،އިުތރުންހިއްސާކޮށްލަދޭނަން. ެއޭގ

ެގ ޮގތުަގިއ އޮފް ސް ެއންޑް ރައިޓްސެލޮ ،ބަދަލުެގ ޮގތުގައި އަޅުަގނޑުމެން މިލިއަން ރުފިޔާ 100ާގތްަގނޑަކަށް 

ކުރީެގ  ،އިތުރުން ެވސް އަުޅަގނުޑމެންނަށް އެބަފެނޭއިާވނެ. އަދި އޭގެ  ލަފާކޮށްފަށް އަޅުަގނޑުއްކަންޖެހިދާނެ ކަމަދަ

ހުރި ކަންތައްތަުކެގ އިންސާފު ހޯދުމަށް ޓަަކިއ  އިންސާފުން އެކި ޮގތްޮގތަްށ ކުރެިވފައިސަރުކާރުތަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ބޭ

ރައްާވ. އަުޅަގނޑު ކުރިްނ އް އެބަ ކު މަސައްކަތްތަ  އެ ންއާދޭ. ސަރުކާރުސަރުކާރަށް އެބަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ތެެރއިން ައޅުަގނޑުެމން އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް އެަބ ންޓް ކޮމިޓީެގ ލްމަސެޓު ،ފާހަަގކުރިހެން

ަގިއ.  ބޭނުން އެހެން ފުރުޞަތެއްހިއްސާކުރަން ހަމަ ކުރެޭވ. އޭެގ އިތުރު ތަފްސީުލ އަޅުަގނޑު މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާ

 .ޔާ ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްމުޙައްމަދު ސަޢީދަ

 

  ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު

އުޅުނު ެއއީ ައޅުަގނޑު ކުރަން  ބަރުެގ ސުާވލުރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންތްތެރި ަވީޒރު. ހޯޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

އެކަނި ޗައިީންޒ ހަމަ މިލިއަން ޑޮލަރުެގ 150ޮގތުަގއި  ފުރަތަމަ ސުާވލު. އަުޅަގނޑުެމންެގ އަންދާޒާ ހިސާބުަތކުން ދައްކާ

ނުކުރެްއީވތީ އަުޅަގނުޑ ާވހަކަ ފާހަަގ ކޮްށ. އެން އެބަދޭ ޑައިރެކްޓުުގޅިެގން ެގއްލުްނަވމު އާ ަވއިރަސްން ކޮރޯނާިއަވލުއެރަ

ދަންތުރައިެގ ާވހަކަ  ބޮޑަށް ދަރަނި ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން ކުރިން މަނިކުފާނު ސަރުކާރަށް ަވޑަިއެގންނެިވއިރު ަވރަށް

މުން ެގންދަާވ މަންޒަުރ. އްަވރަކުއެއްދާން ފެންނަނީ ދަރަންޏާ  ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދައްކަަވމުން ަވޑަިއަގތީ. މިހާ

 ،ބިިލއަން ރުފިާޔެގ ެޑފިސިޓެއް އެަބއުޅޭ. އުޭޅއިރު 11 ،އަހަރަށް ބަލާއިރު  މި ،2020ާއއި  2019މިސާލަކަށް 
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ެއކު ބްރިޖުެގ ޓަށް. ހަމައެއާޕޯ ކުރާ ާވހަކަ މިލިއަން އެމެިރާކ ޑޮލަރު ޚަރަދު 400އިްއޔެެގ ޚަބަރުަތކުން މި ފެނުނީ 

 ...1.2ށް އަާރއިރު މިލިއަނަ 400ކަްށ ތްަގނޑަހިސާބު ާގސާއަންދާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ؟، ުސާވލަކީއެހެންީވމާ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

 .ނޫންތޯ އެހެންީވމަީވސުާވލު ކޮށްލައްަވން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެ

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

އަޅުަގނޑު ަވރަށް  ؛ުސާވލެއް ނެތް. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުާވެލްއ ހަމަ ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

ހަަކ ކުަރއްާވ ާވެއއްދާން ؛ާވބުދެްއަވންީވ ސުާވެލއް ިއއްޒަތްތެިރ ަވޒީުރ ޖަ .ެއކު މިދަންނަަވނީކަމާތެރިޞްއިޚުލާ

މިލިއަން ޑޮލަރުެގ  150ެގ ާވހަކަ ިވދާުޅެވްއޖެ. ބިލިއަްނ ޑެފިސިޓު 11 ؟ެވެގންތޯއީ ކީއް އެކު. އެ ދަރަންޏާ ،ިވދާޅުެވއްޖެ

 ފެދޭ.ލެއް ީމަގިއ ނޫސުާވ ،ދާ ާވހަކަ ިވދާޅުވެއްޖެ. އެހެންނަމަެވސްހިނަގމުން ެގއްލުން ޗައިނާ އެރަިއަވލްްސއިން

ެގ ަވށަިއެގން ކޮންެމެވސް  ނުުކތާއި ިވދާުޅިވނުަވތަ އޭގަ  ، ަވޒީަރށް އޭަގއި ުސާވެލއް ާވނަމައަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި

 އަުރަވން.ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ފުރުޞަތު ،ނަމަ އެްއޗެއް ިވދާުޅާވން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ

 

 :އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވންމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް 

ހެދި  އާަވއިރަސްކްރޯނާނެޮވލް ކުރިހެން ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ކުރިން ފާހަަގ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ީދ ޞާތިއެރުމަކީ އެކަީށެގްނާވ ކަމެއް. ދުނިޭޔެގ ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށް ެވސް އިޤްދަށް ލޮޅުންޞާތިއަޅުަގނޑުމެންެގ އިޤް

 ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެގއްލޭނީ ކިާހަވރެްއގެ  އިން ޗައިީނޒް ެއރައިަވލްސް ކުރެޭވ. ސީދާމަށް ަލފާލޮޅުމެއް އަންނާނެ ކަ

އަންާދޒާކުެރޭވނެ ެއއީ އަިދ އެއްެވސް ބޭފުޅަކަށް އެހާ ރަނަގޅަކަށް  ،ައޅުަގނޑު ހިތުން ؟ރެެވނިއު އެްސޓިމޭޓެއްތޯ

މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކެންސަލޭޝަންެގ ޮގތުަގއި ެވސް އެބައާދޭ. އަދި  ،ނޫން. އަޅުަގނުޑމެންނަށް ހިސާބުތަކެއް

ޮގތުަގއި  ލަފާކުރެޭވ އުމުތަކުން އެބައާދޭ. އަުޅަގނުޑމެންނަށްޤަ ސް އެހެނިހެންސް ޮގތުަގއި ވެ އެާއއެްއކޮށް ނިއު ބުކިން

 ވައިަރސް ޕޮޒިިޓްވގެ ނޮެވލް ކޮރޯނާ ައދި ރާއްޖެއިން އިރާދަކުެރއްީވތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،އެްއކޮށް ކެންސަލޭޝަނާ

 ނަށްހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންސް. އެ ތަން ެވ ންސް އިތުރުެވެގންދާނުދާތީ ރާއްޖެއިން އެބަފެނޭ ނިއު ބުކި ހާލަތަކަށް

 ައޅުަގނޑު ބަޖެޓު ،ޮގތުން ައޅުަގނުޑ ފާހަަގކުރާނީ ބެހޭ ޏާިވއްޔާ ީމެގން ައރައިަގެނޭވނެ. ދަރަންއިރާދާކުރެއް 
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 ،ަގނޑު ފާހަަގކުރިންޅުކޮމިޓީގައި ެވސް ަވރަށް ިގނަ ފަހަރު އަ މަރުޙަލާގައި ބަޖެޓު ބަޖެޓުއަދި ެވސް ރު ހުށަހެޅިއި

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުުރާވ  އުމީޤައަޅުަގނޑުމެންެގ  ،ނީެވެގންދާ  ަދރަނީެގ ސިޔާސަތަކަށް ެގރުކާމެން ސަރުއަޅުަގނޑު

 ނުދާނޭެވެގންއް ދަރަނި އިތުރެ ،ދަށްކޮށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ދަރަނި އިުތރުުވމޭ. ޭއެގ މާނަައކީ މިންަވރަށްުވރެ

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަނަގުޅ  ،. ތި ބޭފުޅުން  މިންަވރަށްުވރެރު އިތުރުެވެގންދާަވއަޅުަގނޑުމެނަށް ލިބޭ ފައިސާެގ މިން

ައުޅަގނޑު މި ަދއްކާ ާވހަކަ ހަމަ  ،ަވއިފިނަމަ ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ ަލއްއިެގ ހިާސބުތަކަށް ބައްލަވަ ބަޖެޓު ،ތަށްފޮ ބަޖެޓު

ބްރިޖަްށ  ،ކުރާނެ ާވހަކަ ޓުންެވސްއަޅުަގނޑުމެން އި ށްެގ ފޮތުން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން ޕޯޓަރަނަގޅަށް އެ ބަޖެޓު 

މަސްެވރިކަމަށް  ،ރަށުެގ ފެާނއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ގާއިމުުކރާނެ ާވހަކަ 134 ،ކުާރނެ ާވހަކަޓު އިންެވސްަގނޑުމެން ޅުއަ

ތެރޭަގިއ މާ، އަހަރު. އެހެންީވގައި ހިމެނިފައިާވނެއަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ،ނެ ާވހަކަކުރާ އަޅުަގނޑުމެން އިންެވސްޓު 

ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑަށް ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިެގން އަުޅަގނޑު ފުރަަތމަ ،ކަަތކީ އެއީ ނޑު ކުރާ މަސައްއަޅުަގ

ެގ ބޭރުްނ އް. އޭ ތަހުރި ައދަދުތަކުން އަޅުަގނޑު ކުރާ މަސައްކަތް ބިފައި ލިަގއި ައޅުަގނޑަށް ފާސްކޮށްދެއްާވ ބަޖެޓު

އިްއޒަތްތެރި ކޮށް ބެހޭ ސިޔާސަތު ަވރަށް ސާފު ދަރަންޏާމާ، އެހެންީވފަ. ކޮށް އަޅުަގނޑު ނުހުންނާނެ މަސއްކަތްތަކެއް

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ަގންަނާވނެ. ޝުކުރިއްޔާބަޖެޓުން ފެނިަވޑައިއޮތް  ފައިމަޖިލީހުން ފާސްކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ދާންދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. 

 އަށް.هللا ބްދުޔަޢުޤޫބް އަ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

ަވކި ބަެއއްެގ  ކޮމްޕޮޒިޝަން ުޑެގބޯ އެމް.އޭ.ސީ.އެްލެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނުޑެގ ސުާވަލކީ  ޝުކުރިއްޔާ

 ،ިވލިނިގލި ،ންދޫ ބިން ހިއްކުމާއިދާދެން ، ކުރައްާވ އޮީތ ކީއްެވޯތއާއި ބަދަލުނުއޮތުން ކޮންޓްރޯލްެގ ދަށުަގއި އޮންނަ 

 ުޝކުރިްއޔާ. ؟އޭެގ މަސައްކަތް ަފށާނީ ކޮންއިރަކުތޯކޫއްޑޫ ބްރިޖު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޒަތްތެރި  މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 މް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީ
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ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އެމް.އޭ.ސީ.އެލްެގ ބޯޑުެގ ސީދާ ބާރުެވިރކަްނ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

ބޯޑު މެންބަރުންެގ ސީދާ  ްލގެ ނޫން. އެމް.އޭ.ސީ.އެ ފަރާތެްއަގެއއްއޮތީ ދިެވިހ ސަރުކާުރގައި. އެހެން ެއއްެވސް 

ދާންދޫ ދާއިާރެގ  ،އިތުރުން ައޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ. އޭގެ އިިދެވހި ސަރުކާރުގަ  ،އޮތީ ންބާރުެވރިކަ

ެގ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ، ާވހަކަ ެވސްޖެރިޖުބް ލީެގބިން ހިއްކުން ެވސް އަދި ިވލިނިގ

ިއރާދާކުރެއްިވއްާޔ ރަނުން ރަނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ދުތަެކއްހަަގކުރަްއާވަފއި ހުރި ހުރިހާ ަވޢުމެނިފެސްޓޯަގއި ފާ

ން. ޝުކުރިއްާޔ ދަންނަާވލަ ަގނުޑމެން ހާސިލުކުރާނެ ާވހަކަމުގައި ައޅުރއެކު އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ޓައެހީތެރިކަމާ

 ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު.ޝު

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ާވހަކަދެއްކެުވން:

 ިމދިޔަ އަހަރު ފަށަން ހަމަޖެހި ، ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަރުޙަބާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީ ޝުކުރިއްާޔ 

ެގ މަސައްކަތް މިހާރު ކިހާތާުކ ލުޓަހޮސްޕި ރީޓާޝަތިނަދޫ  ،ގައި ހިމެނިފަިއާވއަެނއްކާ ބަޖެޓު  އަހަރު މި ،އަދި ނުފެށި

ތިނަދޫ މަސްެވރިންނަށް  ،ނުހެދިވާ  ،ހަލާކުެވ ަވންދެން ޒަމާންތަެކއް  އަދި ިދުގ ،ަގބޫލުކުރެޭވޯތއާއި  ކަމަށް ފެށިދާނެ

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ކަމަށް ަގބޫލުކުރަންތޯ ހާތާކު ފެށިދާނެޚާއްޞަކުެރިވފަިއާވ ޖެޓީެގ ަމސައްކަތް މި އަހަރު ކި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން: މިނިސްޓަރ

 ތައްޓުހުރި ޕްރޮޖެކް ފައިބަރު. ބަޖެޓްގައި ފާހަަގކޮށްޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެން ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މިނިސްޓްރީތަކުން އަުޅަގނޑުމެން ސް އެިކއެކި ަލއިން ެވއަަބދު ސް މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެން ފިނޭން

ލައިން  ކުރުަމކީ އެއްޮގތަށް އެ ަމސައްކަތް ހޯދަން ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭނެއް. ދެން އެ ޕްރޮިކއުމަންޓް ޕްލޭނާ

މިނިސްޓްރީން ަވރަށް ބާރަށް  ހެލްތު ލުެގ މަސައްކަތްޓަރީ ހޮސްޕިމިނިސްޓްރީތަކުެގ ޒިންމާެއއް. އަޅުަގނޑު ހިތުން ޓާޝަ

މަރުޙަލާަގިއ  ަގނޑުމެން ބަޖެޓުޅު ރީ ހޮސްޕިޓަލަކީ އަތިނަދޫ ޓާޝަ، ރީ ހޮސްޕިޓަލް. ޓާޝަ ާވއަށްެގންދަ އެބަ ކުރި 

އަހަރަށް  3 ،. އެހެންީވާމ، އޭެގ މާަނއަކީބަޖެޓްކުރެުވުނ އެއް ޕްރޮޖެކްޓު ނަގޅަށް ެއންމެ ރަ ،ކޮށްލަން ފާހަަގ އަޅުަގނޑު



14 

 

 ށްރީ ހޮސްޕިޓަލަކީ އެންމެ ރަނަގޅަށް މި އަހަރަތިނަދޫ ޓާޝަ، ހަދާއިރު އާއްމުކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓު

ެވްސ އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ީވހާ، ްއޔާށްލަން. އެހެންެވއްޖެއަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮ ންކަކުރެިވފަިއާވނެ އެއް ްޕރޮޖެކްޓުބަޖެޓު

ނީ އަޅުަގނޑު ޖެހޭ ާވހަކަެއއް.ންެގ ތިނަދޫ މަސްެވރި ،އިތުރުން ފާހަަގކުރިއަަވހަކަށް އެ މަސަްއކަތް ފެށިެގންދާނެ. އޭގެ 

 ޕްޮރކިއުމަންޓް ޕްލޭނާއެއީ އްކަތް ފެށޭނީ ބަލައިލަން. ފިޝަރީ މިނިސްޓަރާ ާވހަކަަދއްަކއިެގން ކޮންއިރަކުތޯ އެ ަމސަ

 ެގންދާނީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.  ިވމަަސއްކަތް ކުރެ  އެ ތަށްްއޮގއެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. ނައިފަރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް.

 

 ެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ަވހަކަދެއް

ާވަހކަ ިގނަީއ  ،މަނިކުފާނު ާވހަކަ ރީތިެވފައި !މަރުޙަބާ ،ަވޒީރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި

ކޮމިޓީއެއް ހައްަދަވިއެގްނ ންޓު . ސެޓުލްމައިޒްުނާވކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަންރިއަލަޓީއިނޭގތޯ. ެއްއެވސް ކަމެއް މެ

 ގެ އެމް.ީޑ.ޕީ ޕާލިމަންޓަރީ ުގރޫޕު ،ކޮށްދެްއވީ ންޤީނޭ. ެއކަން ޔަދަ ރައްޔިތުން އެބަ ކުރަނީ ސަރުކާރުން ަވްއކަންަކން

 ،ންޓް ނުހެދިނަމަލްމަސެޓު ޓް ިއތުރެއްނުާވނެ އައުްޓ އޮފް ކޯ މިލިއަން ޑޮލަރަްށުވރެ 21 .ލީޑަރު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ހަމަ ފެންކޮޅަކާ  ،މިލިއަނެްއހާ ރުފިޔާ 524 މިލިއަން ޑޮލަރު އެއީ ާގތްަގނޑަކަށް 34ށް ދޭންޖެހޭ އަދަދު. ނޫމަޑިއަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިޭލ އެހީެގ ޮގތުަގއި ެއއީ މި  5.3 ،ލަނީ ސަުރކާރުން. އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީ އިނުލައި ތި ދިރުަވ

ަގއި. ޓުބަޖެ ފައިިވދާޅުެވ ޮއތް ޮގތުގައި ހޯއްަދާވނެ ާވހަކަ އެބަހިލޭ އެހީެގ 14ލަފާކުރާ ާއމްދަނީެގ % ،އަހަރުެގ އާމްދަނީ

ެވސް ނުހޯއްދެޭވ.  50ޭއެގ % ،ެއކަމަކު ؛ކަަމށް ިވދާޅުެވަފއި ބިިލައނެއްހާ ރުފިޔާ ހޯއްދަާވނެ 2މިދިޔަ އަހަރު ެވސް 

 ެއއީ. ؟ބިލިއަން ރުިފޔާ ހޯއްދަަވނީ 5.3ކިހިނެއްތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިުރ. ިވަވުގތުކޮުޅ ހަމަ ،މަ ނިމިފައި އޮތީާވލު ހަބަރުެގ ސު ންޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 ެވަވޑަިއނުަގންނަާވ. ިއްއޒަތްތެރި ަވީޒރު.ން، އިތުރު ަވުގތެއް ައޅުަގނޑު ހިތުން ބޭނުއެހެންީވމާ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ؛އަޅުަގނޑުމެން ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުން .ބަރުއާދެ، އަުޅަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެން

އަންނަީނ  ސަުރކާރެއް އް،މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިެގން ައޅުަގނޑުމެން ކުރި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެ
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ނޑުމެން ންނަ ައޅުަގޭއގައި ހު ،ތަކަށްޕްރޮޖެކްޓު ޭއަގިއ ހުންނަ .ޓޯ ިވްއކަިއެގންމެނިފެސްޓޯއެއް ހިފަިއެގން. މެނިފެސް

ަވޢުދުިވ ކަންަތއްތައް އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މި ޖަހަނީ ބަޖެޓުގައި. ތިބޭފުޅުން ބެއްެލީވަމ 

ބަޖެޓް  80ާގތްަގނޑަކަށް % ،ޓިލަިއޒޭޝަންބަޖެޓުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ އަަހރު ބަޖެޓް ޔޫ ،ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ 

ެގ ބަޖެޓުަގއި ޖަހައިެގްނ 2019އަުޅަގނޑުމެން  ،. ޭއެގ މާނައަކީނެފެނަިވަޑއިަގންަނާވ ޔޫޓިލަިއޒޭޝަން މިހާރު

ާވނީ. ޭއގެއިތުރުން އަުޅަގނުޑ  އަުޅަގނޑުމެން ހާސިލުކޮށްފައޭ 80ުދިވ ަކންތައްތަކުެގ %ޢުއަޅުަގނޑުމެން ަވ

ައުއ  ެގއަުޅަގނޑުމެން  ން،ސަރުކާރު މިާހތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި ިދެވހި  ،ޭވފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ސަރުކާރުން ބަދަލުެގ ޮގުތަގިއ އަމިއްލައަށް ނިންމާފައިާވީނ ހަމައެކަނި ނޫމަޑީެގ މައްަސލައިަގއި. ނޫމަޑީެގ ަމއްސަަލ 

 ،ދިަޔއީ. މިހާރު ަވރަށް ފަސޭހަާވނެ ތިޮގތަށް ތޯ ެވެގންއްކިހިނެއްތިބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑ ދެންމެ ކިޔައިދިނިން ކިހިނެ 

އިްއޒަތްތެރި ނައިފަރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ާވހަކަދަްއކަން. އެކަމަކު އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން 

އްސަލަ ޮއީތ ައޅުަގނުޑމެން ސަރުކާރަށް އަިއއިރު ނެކްސް ބިްޒެގ މަ ،ނެކްްސ ބިޒްެގ މައްސަލަ  ،ބޭނުންާވ ނުކުތާއަކީ 

 އާބިޓްރޭޝަނަށް  . އޭރުެގ ސަރުކާރުން އެތައް އަހަެރއް ަވންދެންނިމިފައެްއކޮށް  ބޭރުެގ އާބިޓްރޭޝަން ެއޯވަޑކާ

އެންފޯސްމަންޓް  އެމެރިާކގެ  ،ހިސާބަށް ދިަޔއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީއާބިޓްރޭޝަން ެއޯވޑް ދަްއކާަފއެްއ ނުޭވ. އެހާ

ަގނޑުމެންނަށް ޖެހުނީ  ަވުގުތން އަޅު ކުެރްއިވ ތަން.އެ ބޭފުޅުން އެ ހޯދަން މަސައްކަތް ،ެގން އެ މަްއސަލަ ކޯޓަކަށް ލައި 

ޮގތުަގިއ  ސަރުކާރުްނ އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލުެގ ެގައޅުަގނޑުމެން ،ްށ ފައިސާ ދޭން. ޭއގެއިތުރުން ެވސް ނެކްސް ބިޒަ

 ތަކުން ރަނަގޅަށް. އޭރުެގ ސަރުކާރުށްހުރި ނިންމުންތަކަކުީރެގ ސަރުކާުރތައް ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައި  ،ާވނީދީފައި

އެ ބޭފުޅުންެގ ާގނޫނީ ޒިންމާ ރަނަގޅަށް  ؛ނޫނިްއޔާ ކުރަންޖެހޭއެހެން ،އްދަތުަގިއ ރިިވއުނުކޮށް ންޖެހޭ މުރިިވުއކުރަ

ކަނި އަުޅަގނޑުމެން ދިޔައީ. ހަމަ އެބުރަ ޖެހިެގންސަރުކާރަށް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް  އަދާނުކޮށް އޮތީމަ މިހާރު އާ 

ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް މި އަީއ  ،ނޫމަޑި ކޭސްަގއި .ނީ ނޫމަޑި ކޭސްއަމިއްލައަށް އަުޅަގނޑުމެން ނިންމާފައިާވ

ލިއިުރ އިބަލަ . އަޅުަގނޑުމެންންޭވދުތައް ައޅުަގނޑުމެން ފުއްދަން ބޭނުޢުަވ .ެއއްކޮށް ދުތަކާޢުަވރަށް ިގނަ ަވ

ެވސް އެބަ ިވދާުޅޭވ  ދިޔައީ ަވރަށް ީވކްކަން. ޭއރުެގ ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން

ަވނީ ޯގްސކޮށް ކޮށްފައިތިލުިތމަންނަމެން އެ ެއްގރިމެންޓް ބާ ،ރަނަގޅަށް  ފެނޭިވދާުޅިވ ަކމަށް އެބަ ބިޓްރޭޝަންަގއިއާ

އެ ހުރިހާ  ،ަކއުންިސލުެގ ލޯޔަރޒާ، އަުޅަގނުޑމެންނަށް ޑިލޭ އެކްސްޕާޓުންާނއި، އަދި ުކއީންސް . އެހެންީވމާމަށްކަ

ކަން. އާބިޓްރޭޝަން ެއޯވްޑ ކާރުެގ ކޭސް ަވރަށް ީވކު ނޑުމެްނެގ ސަރުދިޔައީ އަުޅަގކަށް ެވެގންޔަ އެއްމެންެގ ލަފަ

، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެތަްއ މިލިއަން ޑޮލަުރެގ އާބިޓްޭރޝަން އެޯވޑެއް އަންނާނެ ކަމަށް. ެއހެންީވމާ 200އަންނައިރު 

ތައް ނިންމާލަން. އެޮގތަށް ންކަ ލްމަންޓަކަށް އައިސް އެެވސް ސެޓު ީވހާެވސް އަަވހަކަށް ުކޑަ މިންަވރެއް ދީެގން ފެނުނީ

ން ނިންމާފައިާވނީ. އަިދ ޭއގެއިތުރުން އަުޅަގނޑު ަހމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ލްމަންޓް ޮކމިޓީސަރުކާރުން ސެޓު

ކޯޑުަގިއ  އެްއެވސް ޚަރަދެއް އެޮގތަށް ކޮށްފަެއއް ނުާވނެ. ބަޖެޓު ެގޖެޓުއަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުެގ ޖަހައިެގން ނޫނިއްޔާ ބަ
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 ބަޖެޓު ،ންނާނެ. ެވދާނެ ެއހެން ސަރުކާރުތަކުން ބަޖެޓް ޯކުޑކޮށްފައި ނޯށް ޮގަތކަށް ަވްއކަމެއް ކުާރކައެއްެވސް ންނާނެ ނޯ

ގައި އަުޅަގނޑުމެން އެޮގތަށް ކޮށްފަެއއް ކަމަށް. އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރު ކޯޑްކޮށްފަިއާވ ކުރަން ބަޖެޓުކޯޑުަގއި ަވއްކަން 

 ނުާވނެ.

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ،ބޭނުން ންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަުޅަގނޑު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ެގންނަ

ނޫަމިޑ  ،ޭއެގން ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވނM19/MLެ /28/2019މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓު ނަންބަރު 

 ެއީކަގިއ ސްރޯހައު 40އަދި  ،ނިންމާފައި  އިހަދަ 51.8ުއސްެގ %ހަރޯ 140ކުންފުނީެގ ފަރާތުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި 

ނިންމާފައި،  އިހަދަ 85%ޔުނިުޓެގ  136އިތުރުން ހަނިމާދޫގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި އަދި ޭއގެ  .ނިންމާފަ އިހަދަ

 ެގޭގ 100ނިންމާފައި، ިވލުފުށީެގ  90ޔުނިޓުެގ % 2000ނިންމާފައި، ދިއްޫދެގ  60ޔުނިުޓެގ % 60ނޮޅަަވރަންފަރުެގ 

 71ޭގެގ % 100ެގ ރުނިންމާފައި، ނޮިޅަވރަންފަ 44ޭގެގ % 100ިނންމާފައި، ހަނިމާދޫެގ  40މަލީ މަސައްކަތުެގ %ޢަ

އަުޅަގނުޑ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ؛ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއި ؛ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އި؛ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނިންމާފަ

ެއ ރިޕޯޓުގައި ަވރަށް ސާފުކޮްށ  ާވނެ.މެންބަރުންނަށް ލިބިަވޑަިއެގންފައި ްއޒަތްތެރި އެ ރިޯޕޓް އި ،މި ދެންނެިވ ރިޕޯޓް

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި  ،މި އަދަުދތައް ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 89.22ޔުނިުޓެގ % 200ދިއްދޫެގ 

ތްތެރި މެންބަުރންނަށް ާޔ އިްއޒަްއަވއިފިއްއިލައަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ ރިޕޯޓުެގ އަދަދުތަްއ ބައްލަވަ 

ކޮންަފދަ ޚަރަދެއް ކުރި ފަހުންތޯ އޭެގ ބަދަލުަގއި ދިން ރަށްތައް ކުރީެގ ސަުރކާރުން ނޫމަޑި  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ހޯދަން ދިޔައީ.  އޭެގ ބަދަލު ،ކުރަން ޮގސް އެހެންީވމާ، އެ ުކންފުނި ަވކާލާތު ؛އަތުްނ ނަގައި ެގއަތުން އެ ކުންފުނީ

ިވއްކާލީމަ. އިްއޒަތްތެރި  އި އަލުން އަނބުރަށްންފުންޏަށް ދިން ރަށްތައް ހަތަރު ފަރާތަސަުރކާރުން ނޫމަޑި ކު  ކުރީެގ

 މަތިެވރި އަރުަވނީ މެންބަރުންނަށް މިކަން ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނިގަވޑަިއަގންަނާވނެ. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ޙަސަން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަތިެވރި)ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(  .ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 .ޒަރީރު

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިެވރި

ނިމިދިޔަ  ، އަޅުަގނޑު ަވޒީރު ކައިރިން އަހާލަން ބޭނުން ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ަވޒީރު. ަވޒީރު

 ...ދިެވހިރާއްޖެ ަކށްރަކީ ރިކޯޑު އަދަދަފަސް އަހަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:



17 

 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުދޫެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. މަޑުކުރައްަވއްޗޭ އިނޭގތޯ. މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

 .މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކަދެްއކެުވން:ހަާވ ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ަވޒީރު ެވސް ފާހަަގކުރަްއަވއިފި

ކޮށްފައި ކޯޓަށް ތިލުަވޒީރުކަުމގައި ިއންނަާވފައި ެއްގރިމެންޓް އަމިްއލައަށް ބާ ،ޭއރުެގ ަވޒީރު ،ެވސް  ފާހަަގކުރަްއަވއިފި

ސީދާ އެ މަނިކުފާނު  އީޚިލާފަށޭ. މި ާގނޫނާ .ޚިލާފަށޭ ކުރީ އެްގރިެމންޓާތިލުބާ ންޓުތިމަންނަ އެްގރިމެ ނީ،ޮގސް މި ބުނަ

އަތުން ެއ ެގ އެ ބޭފުޅާ ،ހައްޔަރުޮކށް އިހިފަ ،ހިންެގިވ ޖަރީމާއެއް. މިހާރު މިހާރަށް ފުލުހުން މިކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް

 ފައިސާ ހޯދާފައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭނެ. 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު.  ދާއިރާެގ މަތިެވރި

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިެވރި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ަވޒީރު.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މައްސަލަެއއް.މީ ެގ ނިޒާމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ހޫނު މޫސުމުގައި އެޕްރީލު  ،ޕް ިވދާޅުވެއްޖެމްއަޅުަގނުޑ ަވރަށް އުފާވެއްޖެ ޑޮނަްލޑް ޓްރަ ،ފުރަތަމަ ކަމަކީ

މީދު އާާލެވްއޖެ. ަވރަށް މުހިންމު ނިޒާމީ އް އު ަވރަށް .އިން ސަލާމަތްާވނެ ކަމަށް ަވއިަރސްނާ ރޯކޮ އަންނައިރުަގއި

 ނަގއިތާ ކުރަންީވ. ައދި ކުރިއަށް އޮތްނިކްނުެވ ރާއްޖެ މެނޭޖު، އެްއެވސް މީހަކު ޕެމާމައްސަލަެއއް މީ. އެހެންީވ

ނެ ބިރުަގންނާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ،އެހެންީވމާޮގަތކަްށ ނެތް.  ރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ެވިރކަން ެވއްޓޭއިބް
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މި  ތާނޫންތޯ. އަޅުަގނޑަށްަވރަށް ރަނަގޅަށް ފެންނާނެ ށްއެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ަކމަ. عليكم  الم الس  وތް. ކަމެއް ނެ

 ފެންނަނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ، ށް ފަހުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުާވލަ ދާއިރާެގ މަތިެވރި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިާރެގ  ޝުކުރިއްާޔ. މަތިެވރި

ސުާވލުކުރުމުެގ  ފަހު ިއއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރާެގ ސުާވލަށް ަވުގތު އޮތީ. އެއަށްމެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ިވލުފުށީ

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ަވުގތު ހަމަޭވ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިެވރި

ުދަވހު ޭވތުެވދިޔަ ހަތް އަހަރު ،އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ މަރުޙަބާ ަވޒީރު.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ކޮށްަފިއ  ތަކާޓުފޮރިން ިއންެވސްޓްމަން ،އާދެ  ؛ތަކާތުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން ފޮރިން ޕާޓީދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލިްއޔަ

އަނެއް ؟ ހޭތޯޖެެގްއލުން ދައްކަން ން ރުިފޔާެގުކރުމުެގ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ކިތައް ބިލިއަތިލު ތައް ބާހުރި އެްގރިމެންޓު

ޚިލާފު  ދިޔައިރު ކަނޑައެޅިެގން ެއއީ ާގނޫނާކުރަމުންތިލުބާ ޖީ.އެމް.އާރު ެއްގރިމެންޓު  ،އެ ބޭފުޅުން ިވދާޅުީވ ،ސުާވލަކީ 

ްސ ްއެވރުން އެސަުރކާ ،އެްގރިމެންޓެކޭ. ސަުރކާރުެގ ަވޒީރުންނާއި އަދި ރައީސް އޮީފހުެގ ލީަގލް އެްޑަވިއޒަރުން ދިޔައީ

 ށްއެކަނި ޖީ.އެމް.އާރަމިލިއަން ޑޮލަުރ ހަމަަހތަރު ސަތޭކަ ކަމަށް. އެކަމަކު އާޚިރު ނަތީޖާައކީ  ނުޖެހޭނެބައެއް ދޭން

 ިވކުރުިމ ބަދަލު ދޭން މެދުެވރި ،މި ބަދަލު ދޭން ސަރުކާރަށް ޖެހުނުއިރުގައި، ޖެހުނު. އަޅުަގނުޑެގ ސުާވލަކީދޭންބަދަލު

 ުނކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ. ާވޢުދެޮކޅަށް ކީްއެވެގންތޯ ދަ އެ ފަރާތްތަކާ ؟ނީނުކުރެެވޒިންމާދާރު  ފަރާތްތައް ކީްއެވތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ާވހަކަދެއްެކުވން:

މެދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިކަހަލަ މައްސަަލތަކާިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ 

ށް މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރަ ،ހިންަގންޖެހޭ ތަޙުޤީޤު ހިންގައި މެދު އިހުާމލުެވފަިއާވ ފަރާތްތަކާ ،ފާހަަގާވ ފަރާތްތަކާއި

ދާނެ. އެ މަަސއްކަތް ންެގހުންނާއި ފުލުހުން ކުަރމުންލް އޮފީނީ ޖެނެރަ ރހިތުން އެޓަފޮނުުވމުެގ މަަސއްކަތް އަުޅަގނޑު 

 މީދުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.އް ކުރާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު އު 
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބަރު ތެރި މެންިއއްޒަތް ރާެގދާއި ިވލުފުށީފަހު ސުާވލު.  އީމިހާރު މި  ،ޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަުޅަގނޑު

 . ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ިވލުފުށީ

 ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އަރިހުން އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

ފަިއާސ  ށް ޮގްސެގން މި ބޭފުޅުން އާބިޓްޭރޝަނަމި ހުރިހާ ތަންތަނަށް ެވސް  ،ޖީ.އެމް.އާރު، ނެކްސްބިްޒ، ޫނމަޑި

ޚިލާފަށް ކަަމށް ެވެގން. އަދި އެކަަމށް  ސޫލާކުީރ އުތިލުއެްގރިމެންޓުތަްއ ބާ ނީނުޖެހެ މި ދައްކަން

 ހިރީ.ކޮށްފައި މި ކަންަތއް ކުެރްއިވ ޭބފުޅުން. ހަމަ އެއްބަޔަކު މި ުހރިހާ ކަމެއް އެއްބަްސެވަވަޑއިަގންަނާވ ކުީރގައި މި

ތެޭރަގިއ ދޭ ންނާ، ކޮަބއިޯތއޭ އެ ބޭފުޅުން. އެހެންީވމާރައީސް ޔާމީްނެގ އެްނެގުވމުެގ މަތީ ، ޔާމީްނެގ ސަރުކާރުންއީސްރަ

ެއުކ ނޫމަޑި ރިސޯޓާ  ،ދެަވނަ ސުާވލަކީ  ؟މި ފަިއސާ ހޯދުމަށް ކޮށްފައި އޮްތ މަސައްކަތަކީ ،މި ސަރުކާރުން

ށް އެ އާބިޓްރޭޝަނުން ސަލާމަތްެވެގން އަެނއްކާ އެ ޓް އިާޔދަކޮކޮންޓްރެކް އެ ބޭފުޅުންެގ ،ކުެރއްިވންތޯ މަސައްކަތް

  ؟ެގން އެ މަސަްއކަތްތައް ނިްނމަަވންމަސައްކަތް ހަާވލުޮކށް ބޭފުޅުންނާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު

ކުރިން  ޑުމެންެމން، އަުޅަގނޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ޖެހުނީމަ މީަގއި ތަކުެގ ބަދަލު އަޅުަގނުޑމެންނަށް ދޭންރެޭވ އެްގރިމެންޓުތިލުކުމިޮގތަށް ނާއިންސާފުން ބާ ،ފާހަަގކުރިހެން

ނުުވމުެގ މަސަްއކަތް އަުޅަގނުޑ ށް ފޮމައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ ،މެދު ތަޙުޤީޤު ހިންގައި ކާއިހުމާލުާވ ފަރާތްތަ

 ،އަޅުަގނޑު ހަނދާންޭވެގންާދނެ. ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުންނާއި ފުލުސް އޮފީހުން މަސައްކަތް ކުރަްއަވމުންރހިތުން އެޓަ

ލްމަންޓް ކޮމިޓީަގިއ އަދި ޭއރު ސެޓުސް ަވޑަިއެގން ނީ ޖެނެރަލް ެވރއެޓަ ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ައޅުަގނޑުމެން

ެއއްކޮށް  ނޫމަޑިއާ  ަވރަްށ ތަފުސީލުކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ،ތްތެރި އިކޮނޮިމކް މިނިސްޓަރު ެވސް ަވަޑިއެގންއިންނަާވ އިްއޒަ

. ޭއެގތެރޭަގިއ ފަިއާވނެހިއްސާކުރެިވ ާވހަކަަތއް ާވހަކަތަުކެގ ތަފުސީލުތައް ަވރަށް ރަނަގޅަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ެގންދިޔަ

ލްމަންޓަކަށް އާެދޭވނެ ސެޓުެވްސ އަުޅަގނޑުމެްނ  ެއއްކޮށް އެހެން ޮގތްޮގތަށް ނޫމަޑިއާ ،ާވނެއަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްފައި 

 ކޮށްފައި ެވސް އެހެން ޮގތްޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން އެ ކަމަށް. މަސަްއކަތް ކުރިޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް
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ނޑުމެން މިޮގތަށް ނިންމާފައިާވނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ނުީވމާ ެއންމެ ފަހު ނިންމުމަކަށް އަޅުަގލުހާސިއް ކަންތައްތަ

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. ެއކު ތިން ސުާވލުޔާޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުަގނޑު އަުތަގއި އަދި އެބައޮތް ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރުެގ އިޒުނަ

އެހެންީވމާ، ެއ ތިން ސުާވލު އަޅުަގނޑު ުކރާނަން. އަޅުަގނޑު އެ ތިްނ  .ަވނީ ހަމަެވފަ ަވުގތު މިހާރު މި ،ަގނޑުޅުއަ

 ށް ށް އަުޅަގނޑަކާށިޫދ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ުސާވލަ ،އަުރާވނަން. އަދި އެހެންނަމަެވސް ސުާވލަށް ފުރުޞަތު

. އަދި އެއަށްފަހު އަޙްމަދު ސްމާޢީލްއި މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ާވފަރުދުަވުގތު ފުރުޞަތު އެރުޭވކަެށއް ނެތް.  މި

ފަހަާރ ކުރެްއުވމަށްފަހު އަޅުަގނުޑ އެއް ސުާވލު މި ދެ. ޙަސަން އަޙްމަދު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާެގ އިނުގަރއިދޫ

 . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު އަރިހުން ޖަާވބަކަށް އެދޭނަން

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދުާވފަރު

ަވނީ  ން މިސްޓްރީުގިޅެގން ަވރަށް ަހރުދަނާ ފިޔަަވޅުތަެކއް ފިނޭންސް މިނި އާަވއިރަސްޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ކޮރޯނާ

 ފަރާތްތައް ަވރަށް ބޮޑު  ްއާވާޚއްޞަކޮށް ވަޒީފާ އަާދކުރަ ،ދެން ޭއެގތެރޭަގއި ދިެވހި ރަްއޔިތުން .އަޅުްއާވފަ

އޮތުން. ކުރަްއާވފައި އޮތްެއކަން ކޮްނޓްރޯލް ،ކުަރްއާވ ފަރާތްތަކަށްއިުތރު ަގީޑަގއި މަަސއްކަތް .ކަންބޮޑުުވެމއް އެބައޮތް

އި އޮްތ އަޅާފަ ަވޒީފާ އަދާލުާރ ފަރާތްތަކަށް ،ން މުސާރައަށް އެދެޭވ ބަދަލުތަެކއް ނުެގނެިވ އޮތް ހާލުަގއި އަޅުަގނޑު ހިތު

އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަްށ އެދެމޭ އެ ނޫން ޮގތެއް  ،ނަމަ ތްހެއްދެެވން އޮނޫން ޮގތެއް އެ ،ފިޔަަވޅު 

އެއް ެއކުަގއި ރަނަގޅު އާމްދަނީ ލިބޭ އުޖޫރައާ ތުރު ަގޑީަގއިއި  ،ކޮށްެދއްުވމަށް. އެ އިތުުރ ަގީޑގައި މަސަްއކަތްހައްދަވައި

 އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާާވ ށް ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާށް އެކަން ހުއްުޓުވމުެގ ސަބަބުން ަވރަދަނީ. އެ ފަރާތްތަކަ ލިބެމުން މި

ސީާދ  ،ޮގތުންށް އެހެން ޮގތް ާއދޭ. ދެން ޚަރަދު ކުަޑކުރުމަކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ިގނަ ަޝކުާވަތއް އެބަ

 ...ނަމަތްއޮ ؟ފުުރޞަތު އެބައޮތްތޯއްލުކުރުމަށް ޙަ ޮގތަށް އެހެން ޮގަތަކށް އެކަން ނުކުރާވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހާއަށް އަަސރު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު.  ދާއިރާެގ އިނުގަރއިދޫ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޙަސަންބަުރ މެން ދާއިރާެގ އިނުގަރއިދޫ
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، ކީ ކޮށްލަން ބޭނުންާވ ސުާވލަ ިއއްޒަތްތެިރ ަވޒީރު. އަުޅަގނޑު ަވޒީރާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިްއޔާ 

ކޮށްަފއި ތިބި މީހުން ަވއްކަން ،ކޮށްފަިއާވ ިމންަވރަކީ ކިހާަވެރއްތޯާއއިދަުއލަތުން ަވްއކަންފަހުން  ފެބުރުަވީރެގ 7

ާވ މީހުންނަށް ކޮށްފައި އަދި ަވްއކަން ،ޭވތޯާއއިކޮށްފައި ހުރި މިންަވުރ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަްށ ހާމަކުރެިވފައި ަވްއކަން

 ؟ންަވނީ ކިހާ މިންަވރަކަްށތޯ ސާފުކޮށްލަދެއްުވފައިސާ ޯހދައިފައިއެ ތަށް މުން ިދެވހި ދައުލަހިސާބަށް އެ ވައްކަމިހާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު 

ރު ތްތެރި މެންބަރު. ދުާވފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބައާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ 

 ،ބޫލުކުރަންޖެހޭަގެވސް އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން، ލާނީއިކުރި ސުާވުލެގ ޖަާވބުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަަވ

ކުރި  އަންދާޒާއެބަ ދާކަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށްއިޤްތިޞާދަށް ޚާއްޞަ ހާލަތަކަށް   އަުޅަގނޑުމެންހެދި ވައިަރސްއާކޮރޯނާ

ކަމަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންދާޒާ  ދާނެއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނެީގ ެވސް ދަްށެވެގން ުވރެމިންަވރަށް

 ،ަވނީ. ޭއަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުްނޭވ ނެރެަފއި މި ލާސަރިކއު ެއއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެންކުެރޭވ. އެއާ  އެބަ

ސަރުކާުރެގ  ،ާވނެއެއް ނުާވނެ. އަޅުަގނޑުމެން ސަރކިއުާލގައި އަުޅަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްފައި ލާފައިއިތުރު ަގޑި ކަނޑަ 

ައަވހަށް އޮފީސްތަްއ  އި، ާރވަ ނުޖެހޭ ޮގތަށް މަސައްކަތްތައްކުރަންއިތުުރަގީޑަގިއ މަސައްކަތް އިއޮފީސްތަުކަގ

ޝަރުޢީ ިނޒާމާއި، އަދި ަރއްޔިތުންެގ  ،ތަކާއިރީއަުޅަގނޑުމެންެގ ިމނިސްޓް ،ތެޭރަގއި ހިމެނޭނެބަންދުކުރުން. އޭެގ

 އި މަަސްއކަތް އަުޅަގނޑުމެން ާރަވ ،ޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެްނ ފާހަަގކޮށްފަިއާވނެ ، ހުރިހާ ތަންތަން ހިމެނޭމަޖިލީހާ

 ، ހިންުގން. އެއީ ައުޅަގނޑުމެން މި ދަންނަަވނީ އިނުޖެހޭ ޮގތަށް މަސައްކަތް ރާަވ ަގިޑއަށް ދާންހިންާގއިރު އިތުރު

، އޯޓީ ެއއްެވްސ އެތަނެއް ހިންުގމަށް ަހާވލުެވަފއި ތިބޭ މީހުންނަށް އަުޅަގނުޑމެން ދޭ އިންސްޓްރަކްޝަެނއް. އެހެންީވމާ

 ންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެއީ މުހިންމު މަސައްކަތްތައްކޮ ެއއް ނުާވނެ. ހަމަ މިހާރުެވސްލާފައިޮގތަކަށް ކަނޑަ 

އިތުުރ  ،އިތުރު ަގީޑެގ ަމސައްކަތް ކުރާނަމަ .އޮތީ ީޑެގ މަަސއްކަތް ކުެރޭވ ޮގތަށްުތރު ަގހަމަ އި ،ކަމަށް ފާހަަގާވނަމަ

ތްެތރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއިވ އެަލަވންސްތައް ެވސް ލިބިެގންދާނެ. އޭެގއިތުރަށް ިއނުގރައިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަ ަގީޑެގ

މިދިޔަ ސަުރކާރުތަކުްނ  ،ަގެވފައި އެަބޭވނަށް ހަމަ ފާހަައޅުަގނޑުމެން ؛އަުޅަގނޑު ަޖާވބަކަށް ދަންނަާވނީ ،ސުާވލުަގއި

ެވްސ ހަމަ ިގނަ  އާިއ އަދި ޭއގެއިތުރުންތެރޭަގއި ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ތަން. ޭއެގ ހަމަ ިގނަ ަވއްކަންތަެކއް ކޮްށފައިާވ

 .ފާހަަގކޮށްލަން ދަތި ޭވ. މީެގ ޙަޤީޤީ އަދަދުތައް އަުޅަގނޑަށް މިހާރު މިތާނގައި ހުރެެގންކަންތައްތަެކއް ފާހަަގެވފައި 

 މެންބަރު.. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ންޖަާވބެއް އަުރާވނަ އެއަށް އަޅުަގނޑު ފަހުން
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 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ ާދއިރާެގ  ަމޑުްއަވރީ، ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅަގނުޑ ފަހު ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ

 .ށްއާދަމް ޝަރީފަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާެގ މަޑުއްަވރީ

އިމާރާތްުކރުމުެގ ބައެއް މަޝްރޫޢުަތްއ  ،. އަޅުަގނޑު ުސާވލަކީ ސްޓަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނި

ކުރެޭވތީ، ެއ މަތުހުމަށް ތުއެއް ކުންފުނިތަކަށް ދޭކަަވޒީރުން ހިއްސާާވ ބަދައުލަުތެގ ބައެއް  ،ހަާވލުކުރެޭވއިރު

 ޝުކުރިްއޔާ.؟ ަރްއަވންތޯކުނުާވކަން ކަަށަވރުކުރުމަްށ ކިހާަވރަކަށް މަސަްއކަތްކަންކަމުަގއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވޒީރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި 

 

 ކަދެއްެކުވން:އަމީރު ާވހައިބްރާހީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

 ކުންފުންޏެއްެގ މިނިސްޓަރަކަށް ެވޭވީނ އެްއެވސް ބޫލެއް ނުކުރެޭވ ެއްއެވސް ކެިބނެޓުަގކަށް އަުޅަގނޑައާދެ! 

ެވޭވނެހެން. ޓަރަކަށް ެގ މިނިސްއަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްުނޭވ ކެބިނެޓު ހުރެ ްއެވސް އެްއޗެއް ޮއެވެގންޝެއަރެއއް، އެ 

އިން އަުޅަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،ކެޭރނެންކަމާއެކު ދަންނަަވންޤީމަ ޔަ، އަުޅަގނޑު ހައެހެންީވމާ

ަތކުަގއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިާވ ަކންތައްތަކެއް ނުހިމެނޭނެކަން. ކުެރޭވ ޕްރޮޖެކްޓުެއޯވޑުތައް، ޕްރޮޖެކްޓު މި ކުރާ

އްެގ ޯގސްަތކެްއ ހިނާގފަިއ ، އޭެގ ކޮންމެެވސް ަވރެކަތްަތކެއް ކަމަށް ާވތީވެ ންސާނުން ުކރާ މަސައްއެކަމަކު ހަމަ އި

 ހުއްުޓުވމުގެ  އެ ކަންތައްަތއް ،އް ފާހަަގާވ ނަމަހުރުމަކީ އެކަށީެގްނާވ ކަމެއް. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން ެއ ކަންތަ

ބަލާ  ޭރަގިއ މާލިއްޔަތު މައްސަލަތެިވފަ. އޭެގކުރެޝްންނާނީ އެސްޓެްބލިމެކޭނިޒަމް ަވރަށް ރަނަގޅަްށ މިހާރު އޮ

ަގނުޑ އިތުރުން އަޅު ޭއގެ  ، އޮފީހާއިލްޮއޑިޓަރ ޖެނަރަ ،ާއއިއޭ.ސީ.ސީ  ،އިތަކާބީލަން މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީއާއި 

ނޑަށް ހަމަ އެކްިޓްވކޮށް މަސަްއކަތްތަެކއް އެަބ ކުރެޭވ. ައޅުަގހަމަ  މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަްއ ެވސް ަވރަށް ހިތުން

ޕްޝަނަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. ތި  އަުޅަގނޑުމެން ކޮރަ  އެްއެވސް ަވރަކަށް ،ދެނީންކަންޤީޔަ

ކޮށްލީމަ އަޅުަގނޑުމެން ަވުގތުން އެ ްގ، އެ ކަންތައްތައް ފްލެ ެވސް ނަމަ ާވބޭފުޅުންނަށް އެ ކަންތައްަތްއ ފާހަަގ

ންކަން މި  ޤީމުެގ ފުރިހަމަ ޔައް އަޅަމުންެގންދާނެކަޅުތަދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވ، އެ ކަްނތައްތަކާ މެއި އްތައް ބަލަތަކަން

 އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު އަރުަވން ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.



23 

 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ތުންރިޔާސަ

ތެރި މެންބަރުންެގ އަށް އިއްޒަތްަވރަށް ފުރިހަމަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. 

 ަވއިފި. އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު ޖަާވބުދެއް ސުާވލުތަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަށް. މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  6ޖެންޑާ އައިޓަމު އެއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ދެން އެނބުރެނީ 

 އްދާެގ )ހ( ަގއިާވ ޮގުތގެ ނަ މާަވ 6ެގ (ކުރުމުެގ ާގނޫނުޓުބްޯރޑްކާސް ) 2010/16 ާގނޫނު ަނންބަރު -6.1 ،ތުންއެ ޮގ

ހޫރިއްާޔ  ރައީސުލްޖުމްކުރުމަށް ޓަކައިޢައްޔަންމެންބަރަކު ޑިްވސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަުނެގ ލްމޯ ،މަތީން

 ުވން.މިޓީއަށް ފޮނުއިމީ ކޮުގޅޭ ދާ އެ މައްސަަލއާ ،ޮގތެއް ނިންމުަމށް ފޮނުއްާވފަިއާވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް

 އަރިހުން އަުޅަގނޑު އެދެން. މުއްޢާދެްއުވމަށް އަމީންއިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްވަ ޔާ ފޮނުްއާވފައިާވ ސިރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 

  : އިްއެވުވންއިދާރީ މޭޒުން

މޯލްޑިްވްސ މެެވ. ެވދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވ ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް

ގައި ތިޔަ މަޖިލީހަށް  2019ބަރު ންނޮެވ 7ށް ޓަކައި މަކުރެއްވު މެންބަރަކު ޢައްޔަން ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަށް

 17ނުއްުވމަށް ނަމެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ފޮ ެއއްެވސް ބޭފުޅެއްެގ ،ންިއާވ ބޭފުޅުންެގ ތެެރއިފަފޮނުއްާވ

ުނާވތީ، އެ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަުކ ފާސްެވފައި މުައއްސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީން ޭބއްެވިވ މިނިަވންގައި  2019ބަރު ންނޮެވ

ެގ )ށ( ަގިއާވ ަވނަ ާމއްދާ 6ެގ (ެގ ާގނޫނުބްޯރޑްކާސްްޓކުރުމު) 2010/16ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރުމަށް ަޓކައި ޢައްޔަން

ެގ އެ ބޭފުޅުން  ، ނަންފުޅާއިޖާބަދެއްިވ ބޭފުޅުންގެ ކުރުމުން އެަކމަށް އިން އިޢުލާނުމުކޮށް އަލުއްއާ  ،މަތީން ގެ ޮގތު

 -1ކުރުމަށް އަުޅަގނޑު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން މި ސިޓީއާެއކު ފޮނުީވމެެވ. ލޫމާތު އެ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންޢުމަ

ކުނަހަންދޫ.  ހަނދުަވރީެގ، ލ. ،މީނާމިނަތު އަައލްފާޟިލާ އާ -2މަސްޮއޑިެގ.  ގ. ،ފާޟިލާ ޝިފްލާ އިބްރާހީމްއަލް

 ، ހއ. މަންޒިލްޢުރަބީ ،ދާ ސަލީމްޢުސައަލްފާޟިލާ  -4 ފުށި.ރަހޯ ، ހއ.ރިޯވޑް  ،މިނަތު ނުޒުހާއާއަލްފާޟިލާ  -3

 .ގ  ،މަނިކުއަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު އަޙްމަދު -6ތުޅާދޫ.  ބ.ހޭޒްލީން، ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަޒީން -5 ހޯރަފުށި.

މާީޒ،  ،ރު ބަކުއަލްއުސްާތޛު ޢަބްދުލްޢަީޒޒު ޖަމާލް އަބޫ -8. ހާިވލާ މ. ،އަލްފާޟިލް ޫމސާ ރިޟްާވން -7 .ނަމަލްިވ

 ކަރޭޖް. .މ ،هللاމްރާނާ ިބންތި ޢަބްދުޢި -10ކުޑަހުަވދޫ.  މެޯޑޒް، ދ. ،އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފަިއޒް -9މާަވށް.  ލ.

 -13ހަތާ.  .އމ ،ލީލްޚަ ލްފާޟިލް އަޙްމަދުއަ -12ިވލާރޮދި.  މއ. ،އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު -11

 މއ. ،އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ފައިރޫޒް  -14ދޮްނއަންނާރުެގ. . ހ ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަޙްމަދު
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ަގއްދޫ. ީވާމ، މަތީަގިއާވ ނަންފުޅުތައް  ގދ.ޒުެގ، ތިބުރޯ ،ރީފާޢަޝަތު އިޢާއަލްފާިޟލާ  -15ރަސްއައިން. 

ށް މަތީން އެ ކޮމިޝަނަ ާވ ޮގތެްއގެ ނިަވޑަިއަގންނަ، މަޖިލީހަށް ފެއި ދެްއަވއިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ 

 16ެވ. މެކުރެއްުވން އެދެބޫލުގަ ތިރާމު ހު. އިެވދެންނެީވމެެއދި ކުަރއްާވނެ ބޭފުެޅއްެގ ނަންފުޅު ފާސްކޮށްދެއްުވން ޢައްޔަން

 . ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.2020ރީ ަވރުެފބު 10. 1441ޖުމާދުލްއާޚިރާ 

 

 ދެްއެކުވން:ން ާވހަކަރިޔާސަތު

ެގ (ެނުގމާ ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނުެޓކްސް) 2010/3ާގނޫނު ނަންބަރު  -6.2ޖެންޑާ އަިއޓަމު . އެމުއްޝުކުރިއްާޔ އަމީންޢާ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްެގ ހުްސެވފަިއާވ  ،މަތީން ނަންބަރުަގިއާވ ޮގުތގެ  ަވނަ 1ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  56

ޮގެތްއ  ނުއްާވަފއިާވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށްކުރުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮޔަންމަޤާމަށް މެންބަރަކު ޢައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިހާރު އެދެނީ ޑު ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުުވން. އަުޅަގނ އެ މައްސަލައާ  ،ނިންމުމަށް

ީރެގ ނޑު ކުއަޅުަގ)ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(  މުެގ އަރިހުން.އްޢާދެްއުވމަށް އަމީންއިވަ ިއާވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަ ފަނުއްާވފޮ

 މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުުވމަށް ނިންމިއްޖެ. ،މައްސަލަ ފޮނުަވނީ ދިރާސާކުުރމަށް

 

  ޒުން އިްއެވުވން:ރީ މޭއިދާ

 ާގނޫނު ނަންބަރު މެެވ.ދަންނަަވ ެވދުން ސަލާމަށްފަހު ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް

 ،މަތީން ަވނަ ަނންބަރުަގިއާވ ޮގތުގެ  1ެގ ަވަނ މާއްދާެގ )ހ( 56ެގ (މާ ބެޭހ އިދާރީ ާގނޫނު ނެުގޓެކްސް ) 2010/3

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ކަމަށް ބޭފުަޅކު ޢައްޔަން އިާވ ާގނޫނީ ާދއިރާެގ މެންބަރުބިއުނަްލެގ ހުސްެވފަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްަރއި

ލޫމާތު މި ސިޓީއާއެކު ޢުއެ ބޭފުާޅެގ މަ ،އި ާވތީބޭފުޅެއް ކަމުގަ ދެއްީވ އެންމެ ކުރުމުން ެއކަމަށް އިޖާބަޢުލާނުމުކޮށް އިއްއާ

މެންބަރަކު ަވލަންޖު. ީވމާ، ެޓކްސް އެޕީްލ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހ. ،ފްފޮނުީވމެެވ. އަލްއުސްާތޛު ޙުަސއިން މުޙައްމަދު ޙަނީ

މަޖިލީހުން އެ ، އި ދެްއަވއިހުށަހަޅުއްވަ ެގ މަޖިލީހަށް ންފުޅު ަރއްޔިތުން ބޭފުާޅެގ ނަދަންނަާވފަިއާވކުރުމަށް ަޓކަިއ އްޔަންޢަ

 9. 1441ޖުމާދުލްއާޚިރާ  15ދެެމެވ. ކުރެއްުވން އެބޫލުގަ ތިރާމު ހުއިެދްއުވން އެދެމެެވ. އިނިންމެިވ ޮގތް އަންަގަވ

 . ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.2020ރީ ަވރުފެބު

 

 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވން ިނންމިއްޖެ.  .މުއްޝުކުރިއްޔާ އަމީންޢާ
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 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 ާދއިރާެގ ލާކެ ،ެއއީ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ؛. ސަުރކާރުެގ ފަރާތުނ7ްއެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މަދަީނ  ،ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެތުެގ ބިލު. އަމަދަނީ އިޖުރާ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ޝަރީފް އިބްރާހީމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތުެގ ބިލު އަޅާ، ަވރަށް ފުން ބިލެއް. ަވރަށް ބޮޑު ބިލެއް. ޖިނާޢީ އިޖުރާްށ ފުަވރަ ،ތުެގ ބިލަކީ އައިޖުރާ

 ެގ ތެރޭަގއި 2011ޮގތުަގއި  ހަނދާންވާ  އަުޅަގނޑު ،ނޫނަކަށް ބަދަލުެވ ހިނގައްޖެއެ ާގއަދި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބި

. ޤާނޫނުއަސާީސ އިެދއް ަގާވެގތުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ ،ތީއްަގއި. ޭއެގ ކުރިއަށް އޮހާ ތަނެށްއެހާކަ ނުަވތަ

ތުެގ އެްއެވސް ކަމެއް ނެތް އައިޖުރާ  . މަދަނީކުރަމުން ެގންދެުވނީމަލުޢަމަށްފަހުގައި ެވސް އެ ަގާވއިދަށް ުވރެ ކުއިޞްލާޙު

 ބަސްތަކަކުްނ ޙަާގނޫނުަތކެއް ސަރީ ،ކެއްތުެގ ަގވާއިެދއް ެވްސ އަދި ހަމަތައަމަދަނީ އިޖުރާ އަށް.ހަމަ މިއަދާ

ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ މަދަނީ އަދި ޚާއްަޞކޮށް ިވޔަފާީރެގ  ،ނެތުުމން ަގއިއެްއ ހަމައި  ޕްރެްކޓިސްއާސްޓް މީ ބެާވގު ބައިނަލްއަ

ރާތްތައް ލިބެމުންދޭ. ަވރަށް ިގނަ ފަލުން އި ެގއްޑެތި ހީނަރުކަމާމަލާތްތަކަށް ަވރަށް ބޮޢާމަލާތްތައް، ބޭންކުެގ މުޢާމު

ނުަވތަ ިގނަެވެގްނ  ،ަގއި  4، %3ޖެހިފައި %އްޓިފައި ުނަވތަ މަޑުޮގުތގައި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ަތރައްޤީެގ ުދެވލި ހުދެކޭ

 ،ކުތަާކއިންުގމުގައި ބޭންިވޔަފާީރެގ މުޢާމަލާތްތައް ހި ،ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީއަށްުވރެ މަްއޗަްށ ނުދާ އެންމެ  %6، 5%

އް އުފެއްދުންތެރިކަްނ އުމެެގ ޤައެއްުމކޮށް ރާްއޖެ ފަދަ މެދު އާމްދަނީއްއޮތް ތަޅު. އާ އެޅިފައި މި ޝަރީޢަތުެގ ނިޒާމާ

މަތީަގއި. އެީއ  ެގ10 ެގްނުގޅޭ އިްނޑިއާ އެބަ ؛. ބައެއް ިގނަ ޤައުމުތައްހިފެހެއްޓޭަގއި އެަބ  12%، 11، 10

ާއއި ރައީސް އިބްރާހީމް  19އެޖެންޑާ  ސްެވ ބޫލުކުރެޭވ. ހަމަގައިމުަގކަމަށް ތަނެއް ސް ދެިވާދނެ ދިެވހިރާއްޖެއަށް ެވ

ތުެގ ާގނޫނެްއ އަކުރޭ. ަމދަނީ އިޖުރާބޫލުަގހަމަތައް  މި ދެންނެިވ ، ރިާޔސީ ަވޢުދުތައްމުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ

ކުން ތަ ޮގުތގައި މި ތަޅުއަޅުަގނޑުމެްނ ދެކޭ ،ންށުމުން ފެެއ ާގނޫނަށް ޢަމަލުުކރާތެެރއަށް ތަޢާރަފުެވ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ

ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  ،އަރުަވނީރު މި ފުރުޞަތުަގނޑުމެންނަށް ނެއްޓުމަށް ފަސޭހަެވެގންދާނެ. އަުޅަގނޑު މިހާއަޅު

ިއ. ކެާލ ަގ 2019ބަރު ންޑިސެ  7 ަވނީިކޔާފައި  ،ިއަގންނަާވނެމެންބަރަށް. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އެނިގަވޑަ

 ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ދާއި

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

 ށްތުެގ ބިުލ އަުޅަގނޑުމެން ހުށަހެޅުމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަައކައަތެރި ަރީއސް. މަދަނީ އިޖުރާ ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

 ސަފުހާ 280 އީމިމި ބިލަކީ ަވރަށް ދިުގ ބިެލއް ިއނޭގތޯ.  ކޮށް.އެއް  ބަސްފުޅާދެްއކެިވ ދެންމެ  ަރއީސް ،ވެއްޖެ

އް ކުރުމަށް މިހާތަނަށް ދަތިެވފައިާވ ދަތިުވންތަކަްށ ރީެގ މުޢާމަލާތްތަރާއްޖޭެގ ިވޔަފާ ،ތުެގ ބިލަކީއަހިމެނޭ މަދަނީ އިޖުރާ

ޢަމަލުކުރާނެ  ސަލަތަުކގައިމަދަނީ މައް ،މުގައި ައޅުަގނޑު ދެެކން. މި ބިލަކީޙައްލެއް ލިބިެގންދާނެ ބިލެްއ ކަ
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ނިޒާމުގައި އުފެދިފައި އޮްތ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަދަނީ ޢަދުލުެގ ،ސަބަބުންނެތުމުެގ ކުރާ ާގޫނނެއް ތްތައް ަބޔާންއައިޖުރާ

ށަހަޅޭ ށް ހުކަމެހައި ކޯޓުަތކުން، އެ ކޯޓުތަ ދުލުެގ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެންޢަ އްޖޭެގ މަދަނީރާ ، ދިެވހިއިކަން ފޫބައްދަހުސް

  ދު މެ  . އަދި ޚަސްމުންނާމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ބިލެކޭުގފަހިކޮށްދިނުޢަދުލުެވރިކަމާއި ާހމަކަމާއެކު ބެލުމަށް މަޢުާވތައް ދަ

ެގ އަދަދާއި އިދީ، މައްސަލަަތކުަގިއ ހިމެނޭ ފައިސާތްތަެކއް ކަނޑައަޅަ އަހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރެޭވނެ އިޖުރާ

ޢާޔަތްކޮށް، އެަކށީެގންާވ ައަވސް މިނެްއަގއި ޚަސްމުންެގ މާލީ ހާލަތަށް ރި ،ށްނަމިބޮޑުުތެގ ކުޑަ ފައިާވ ޚުސޫމާއުފެދި

އަދި ތަހުޒީބީ  ،މެދު ޮގތެއް ނިންމޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަަޅއިދީ ކާމައްސަލަތަކަށް ބެލި، އެ މައްސަލަތަ

ނީ ޗަށް ިބނާކޮށް، ދިެވހިރާއްޭޖެގ މަދަފަސޭހަ އަދި ހަރުދަނާ ނިޒާމުތަކެއްެގ މައް  ލުއިމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ބަލައިަގެނޭވ ފަދަ

ހުށަހަޅާ މައިަގނޑު ކަންތައްތަުކެގ ތެރޭަގިއ  ން. މި ބިލު ކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާފައިާވ ބިލެކޭޢަދުލުެގ ނިޒާމު ބައްޓަން

 ،ޖަާވުބ ފޯމާއި ،ދަޢުާވ ފޯމާއި ،އި ޮގތާ ހުށަހަޅާނެ ކޯޓަށް މައްސަލަ  – 1 .އަންނަނިިވ ކަންަތއްތައް ހިެމނޭ

 ،ދެޭވނެ ޮގތްތަާކއިދަުޢާވައށް ރައްދު ،ޮގތާއި  ލިޔުންތަްއ ހުށަހަޅާނެންޖެހޭ ޅަހައަިދ މި ނޫންެވސް ހުށަ ،ންތަކާއި ޔާބަ

ކޯޓަްށ  ނެ ޮގތްތައް މި ބިލުގައި ބަޔާންކުރެިވެގންާވނެ. ެއކި ބާަވތްަތކުެގ މައްސަލަތައްކުރާިއޞްލާޙު އެއްދަޢުާވ

ުގޅޭ އުސޫލުތައް  ނެ. ޚަސްމުންނާހިމެނިެގންދާމި ބިލުން   މީެގތެރޭަގއިމުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައެޅުން ހުށަހެޅުމަށް

އި ޒިންމާތައް ކަނަޑއެޅުްނ. ކޯޓުތަުކެގ ަމއްސަލަެއއް ުކެގ ބާރުަތކާކަނޑައެޅުން. މައްސަލަަތއް ބެލުމުގައި ކޯޓުތަ

މެނޭ ފައިާސެގ ހި ަގއިލަތަކުެއ ޮގތުން ަމްއސަ ،މެދު ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތާއި  އެ މައްސަަލއާ  ،ންހުށަހެޅުމު

، މައްސަލަަތއް ތިން އިޗަްށ ބަލަމުހިންމުކަމުެގ މައް  ަމއްސަަލތަކުެގ ،ނާއިއުފެދިފައިާވ ުޚސޫމަތުެގ ކުޑަޮބޑުމި ،އަދަދާއި

ތާއި އިޚްތިާލފެއް ނުާވ މައްސަލަތަުކަގއި ޢާޤިާވ ،ކަނަޑއެޅުމާއި  އަތުެގންދާނެ އިޖުރާޓްރެކަށް ބަހާލައިެގން ކުިރައށް

 ،ކުރުމާއިހުކުން ޣައިރު ހާޒިރުގައި  ،މެދު ޮގތެއް ނިންމޭނެ ޮގތް ކަނަޑއެޅުމާއި  މައްސަަލތަކާޞަ އުސޫަލކުން ޚާއް

ިޅެގން ޮގސްފަިއާވނެ. ުގޅޭ އުސޫލުަތއް މި ބިލުަގއި ަކނޑައެ ކުރުމާުކގައި ުހކުންނުލާ މައްސަލަތަ  ހިންުގމަކާޝަރީޢަތް

ެއ  ،އަދި ޚަބީރުންެގ ހެކިބަސް ނެުގާމއި ،ކިސަފަހީ ހެ އި ކިތާބީ ހެއްކާ  ،ލިޔުންތަްއ ހާމަކުރުމާއި ޅޭގު  މައްސަލަތަކާ

ތްތައް ކަނަޑއެިޅެގން އެނެގން ހުންނާނެ. އަޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާ ށްހެކީންެގ ހެކިބަސް ނެުގމަ ،ނޫން ހެކިބަސް

މުރަްށ އަޓު ކޯ ،ނޑައެޅުމާއި ޚަސްމުންެގ މެދުގައި އުފުލަންޖެހޭ ޮގތަށް ކަ  ޚަރަދު ުގޅިެގން ހިނާގ އިތުރަށް ޝަރީޢަތާމީެގ

ކަނޑައެޅިަފިއާވނެ. ތްތައް އަޖުރާ ނެ އިަވުގތީ އަމުރެއް ނެރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ،މުރަކަްށ އެދުމާއިއަަވުގތީ  ،ޮގާތއި އެދޭ

ހާލަތްތަކުަގިއ މައްސަލަ  ާޚއްޞަ  ،ކުރުމާއިއިސްތިޢުނާފު މަްއސަލަ ،ަގއި ފުރިހަމަާވްނޖެހޭ ކަންކަމާއިހުކުމުއަދި 

ތްތައް އަނެ އިޖުރަކުރުމުަގިއ ޢަމަލުކުރާޒު ތަންފީންސޫލުތައް މި ބިލުގައި ބަޔާންކުެރިވފަިއާވނެ. ހުކުކުރުމުެގ އުމުރާޖަޢާ

ކުރެޭވނެ ހާލަތްތައް ިމ ޒުތަންފީތައް ރާއްޖެއިން ބަަލިއަގނެ، ހުކުން ން ބޭުރގައި ކޯޓުތަުކަގިއ ކުރާ އިރާއްޖެ .ނޑައެޅުންކަ

ސިނާޢަތްތަކަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް  ރާއްޖޭެގައދި ފާރިއަށް، ިވޔަލަކީ ބިބިލުން އެނިގެގންދާނެ. ީވމާ، މި 

 ނޑު ދަންނަަވން. ޝުކުިރްއޔާ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.ލިބިެގންދާނެ ބިލެއް ކަމަށް އަުޅަގ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލަނީ. އިްއޒަތްތެިރ އިތު މި ހުޅުަވސްެގ ަވުގްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ބިލުެގ ބަހުއްޔާ އިޝުކުރި

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރުރި އިްއޒަތްތެކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ށް.މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގތުމަ

 

 ން:ާވހަކަދެްއކެުވ ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

 ކުރަންބޫލުަގަގނޑު ލްމީ، ޤާބިލު ބިލެއް ކަމަށް އަޅުޢިަވރަްށ  ،ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްީވ

ތްތައް، މާލެއަކީ ިވޔަފާީރެގ އަ ެގ ތެރޭަގއި މަދަނީ އިޖުރާއިމުކުރުުމެގ ކަންތައްަތކު ާގފު ޞާ އްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންރާދިެވހި

.  ަވމުން މި ދަނީ ލުން ދައުލަތަށް އެއްެވސް ޮގތެއް ނުފެނި، ބިލިއަން ޑޮލަރުެގ ެގއްމައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުުމަގއި 

ަވރަށް ތަޖުރިބާ ހުރި  ކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދެންާވނެ. އަޅުަގނޑުެގ މި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލުން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑަށް ެވެވން އޮތް އެންމެ މަތީން މައްސަލަެއއް މި މައްސަލަައކީ. އަުޅަގނޑު ބޭނުން ިމ ބިލަށް އަޅުަގ

 ދިެވހިރާއްޖޭގެ  .ން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް އަދާކުރަފަހަރު މި މެންބަރަށް ޝުކުރު އެއް ކުރަން. އަިދެވސް ކޮންޓްރިބިއުޓު

އޮންނަނީ.  ،އޮންނަނީ ،ްނނަނީއޮ ގައި އޭތިދާށޭ. ދެން ކޯޓު ކޯޓަށް މައްސަލަ ދިމާީވމަ ، ަވރަށް ފަސޭހައިން މި ބުނަނީ

ަވރަްށ  ،ޮގތަކީ  ނީ. ދެން އެހެންީވމާ، ާވ ަވން މި، މިހެފު ނުލިބި، ާވރިސުންތައް މަރުެވޞާދުލުއިންލަިއެގ ޢަމައްސަ

ނަނީ ކޯަޓށް ދާށޭ. ކޯޓުން ބޭރުަގއި ރުްނ ިވޔަފާރިތަކަްށ އިހާނެތިކޮްށ ހަދާފައި މި ބުސަކަރާތް. ެއއީ ސަުރކާ

އި ުހރިހާ ހައިޖާނެއް އުަފއްދާފަ ާގ.ްނސިބިލިޓީއެްއ ނުެއއް ނަ. އެްއެވސް މީހަުކ ރެސްޕޮޭވެނ ޮގެތއް ެވސް ނޯ ޙައްލުކުރެޭވ

މިކަހަލަ ރައީްސ.  ،އޮންނަނީ. ދެން ކޯޓަކުން މައްސަަލއެއް ުނެއއް ނިމޭ އިލާފައިުގޅަ ދެން ކޯޓާ .ބުނަނީ ކޯޓަށް ދާށޭ މި

މޯޭގޖަކަށް ދިޔަޔަްސ އެކަމެއް ނުޭވ ޙައްެލއް.  ންކުބޭ .ިވޔަފާރިއެއް ނުކުެރޭވނެ  ،އެހެންީވމާއޮންނަނީ.  ޮގތަކަށް މި

 އިްއާވފަޅު ދަްނަވރު ުގ ެގެއއްރޭ ؛ަގތީ އަތުން މި ފްޠީއަތަމާ ޢަބްދުއްލަ ނުދޭ. އަޅުަގނޑުކަކުން ލޯެންއ ންބޭ ،މާއެހެންީވ

 .ރޭ ތިމަންނައަށް ބޭނުމޭ ޑޮލަރުކޮޅެއް  މި ،އެހެންީވމާ . މީހުން ފޮނުަވން ޖެހިއްޖޭށްމިހާރު ތިމަންނަ ޙައްޖަ ،ިވދާޅުަވނީ 

މާލު ިކޔާ މީހެްއެގ ނަމުަގިއ އޮތީ ރަޖިސްޓްރީ.  .ިވްއކާލަންޒާ ކިޔާ ޯގތި  އަތަމާ ޕްލާ އޭތިމަންނަ އެބަޖެހެ ،އެހެންީވމާ

 ،އެހެްނީވމާ .ކުރަނީ ޕާޗޭްސ މި  އަުޅަގނޑު ތާްއާޔ މޯޭގޖުއޮެވއްޖެ ، ލޯނުންުކަގިއ އެަބޮއތް ލޯނެއްލިއިރު ބޭއިބަލަ

 ،މައްކާ  .އަޅުކަމަކީ މި އަުޅކަމެއްން ކުރާ ސުަވރުެގ ދާ ؛ޢަބްދުއްލަޠީފަކަށް ،ރޭ ލާރި ނުދެުވނުނަމަ ޢަބްދުއްލަޠީފަށް އެ

ރެއަްށ  ރެއިން އެ އެ ؟ކިހިނެއްތޯ އޭނަ މީހުން ެގންދާނީ ،ަވންޏާ މަށްކަ ޖެއެހެންވެއް. މަދީނާއަށް މީހުން ެގންދިއުން

ރިކޮޅު ހިފައިެގްނ ދެން ޢަބްދުއްލަޠީފް ލާ .ރަީއސް ،ލާރި ދީފިން އަޅުަގނޑު .ން ނިންމަންވެއްޖެޝަޓްރާންސެކް

ޕްލާާޒ  މިހާރު އަތަމާކީ ލާރިކޮޅު. ށް ދޭންޖެހޭ ބާދަރިފުޅަ ެގައށް. ދެން ޢަބްދުއްލަޠީފްމަދީނާ ،މަްއކާ ؛ހިނގައްޖެ

ެވސް  ންކުެގ ލޯނާ ރައީސް. ދެން ބޭ ންކޮށްފިެވސް ޕޭ ރަހުނު އަނެްއކާ ،ނިމި އެްއޗެއްހުރިހާ  ފަިއ،އަޅުަގނޑު ަގނެ
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ދެަވނަ މީހަކަށް ރަހުނެއް ނުާވނެތާ ރައީސް.  .އެއްެޗއް ށްފައި އޮތްރަހުނުކޮ މިއީ .ލުެވއްޖައިންާވހައަޅުަގނޑު 

 ،އުނހޫ ؛ބުނަނީ ކޯޓަށް ިދޔައިމަ ކޯޓުން މި އި ހުރިހާ އެްއެޗްއ ދައްކާފަނ! އަހާ؛ މަެވސް، މި ާވ ޮގަތކީނައެހެން

 މާީވ އަތަ އަހަރުދުަވސް 7ަރއީސް. މިހާރު  ،އޭާނެގ އެހެން ދަރަންޏެއް އެަބއޮތޭ .ނެތޭ ާވހަަކށެއް ތިހެނެއް ތިކަމެއް

މީާނ  .އޭާނ ޯއކޭ .އޮީތ އެކަމަކު  ރަޖިސްޓަީރ މި އިއަުޅަގނުޑ އަުތަގ.ަރޖިސްޓަރީއެއް ުނޭވ ށް ޕްލާޒާ އަުޅަގނުޑެގ ނަމަ

ފު އޮންނަ ޮގތަށް މަދަނީ  ޞާ އިން ޢަދުލުޢީޖިނާ އެއީ އި،އޮތީއޭ ިކޔާފައި ކުރިން މީހަކަށް ދަރަ އޯކޭ. އޭނާ މާ

ޖުޑީޝަްލ  ؟ކޯްއޗެއްތަ؛ ، ސިިވލް ސަރިވސް. އަުޅަގނޑު ަވރަްށ އުފާކުރަންތްޮގ ތައް ހަމަޖެހިފައިނެތީމަ ާވތްއިޖުރާއަ

ތަން  މަޖިލީހުންތާ އެ މި ،ާވީތެވ. އެހެންީވމާ ސަރިވސް ކޮމިޝަނަކީ މަނިުކފާނުެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ހިނާގ ތަނަކަށް

މިހާރު އެލަިއޑު  ،އިނޑައަޅަ ސީދާ މި އިޖުރާއަތްތައް ކަ ،ތިބީ. އެހެންީވމާ ނުޑމެން މިކޮންޓްރޯލްކޮށްެގން ައޅުަގ

 ކޮށްފަ.ހުންނަނީ ޕާކުކުން. ޯކޓަ ހުރިހާ އިކޮށްފައޮތީ ޕާކު  އެ ،ކުރީމާ  ެގ މަްއޗަށް އަޅުަގނޑު ދަޢުާވއެއްއަރެންސް އިންޝު

 ކުރާ ޕާކު މައްސަލަ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް އެނިގަފއި ޮއންނަނީ. އޮންނަންޖެހޭނީ ކާރުތައް އި ޕާކިންގަ  ކޮށްފަ.ހުންނަނީ ޕާކު

ދަނީ.  ިޑެގން މިނިރސޯޓުތައް ފު ބޮޑެތި ސަލަތައް ނުނިމި،ެގ މައް އް ައޅުަގނަޑކަށް ނޭނޭގ. އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރުމެކަ

އެބަޖެހޭ. ސީދާ  ޮގުތގައި ދާން ެގެނއްޝަ އޮޕަރޭޓްމަދަނީ އިޖުރާއަތްތައް ިއމީޑިއެ ،މާއެހެންވީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދުނިޭޔެގ  އް،ކަމެ ހިނާގ އްންޓްކޮށް ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނެޝެއެފިމިހާ  ،ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނުން

އޮންނަ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން.  އިަގނެވސް އަރާނެ މިތާ ސް ފޮތަށްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ިގނީޚުތާރީ

  ހުރިހާ މި ،ެގއަާކއިމިހާ ބޮޑު ފަނޑިޔާރު ،މާތްެވެގންާވ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަކާއި ރު މިހާ ؟ދަންނަަވންތޯ

ީކއްެވޯތ ؟ އުޅެނީ ނުހިނގައިެގން މި ަތއްެވރިިވޔަފާރި ީކްއެވެގންތޯ ،ކޮސްޓްތަެކއް ތިންަވނަ ބާރަށް ދީެގން ތިބިއިރުަގއި

 ބެއްެލުވމެްއ ބައްލަަވއިދެްއަވން. މިހާރު ޞައްޚާއެބަޖެހޭ  ،ރަީއސް؟ އޮންނަނީ ފައި މިެވއަޅުަގނޑުމެންެގ މަްއސަލަ ޕާކު 

މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފަިއ  ީވމަ އަދި މި ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރެއްެވްސ ޖު ކީމަޖިލީހުެގ ރައީސަ މި

 މިެއއީތާ  .ންާވނެތާއިލެެވކަންކަން ނިންމަ މި އުމުގައިޤަ . މިަވރަށް ފަސޭހަ ،ީވމަ ެގ ރައީސްނހުންނަ މެންބަރަކީ އެތާ

އައުޓު އޮފް ޯކުޓ  ،ނީމަހުށަހެޅު ެއއްސީދާ މަްއސަލަ ،ީވާވން .ާވންީވކީ ންންނަ ޮގަތކީ. އެހެނެއްނޫއަ ރާއްޖެ ހިނަގމުން

ދާންީވ.  ކަންކަން ނިމެމުން އިނޫން ާވންޖެހޭނީ. ޓަޓަސްލާފަ ޮގަތކަށް އެެވސް ޖޯކަރު އި،ފުރުޞަތުދީފަ ށްލްމަންޓަސެޓު

. އަތަާމ ނީޖެހޭބަބަން މުދާ ިވއްކާލަން ،ތަކުެގ ލޯނުތައް ނުދައްކަންޏާކުން. ބޭހޭޖެންނަގހި ިވޔަފާރިތައް އެބަ

ޯގތި ލިބެންޖެހޭނެ   ެގއަޅުަގނޑު  ކަރާއި ހީލަތް ހެދިޔަސްއޭނާ މަ  .ދަރިފުޅު މިއަދު އިނީ ޖަލުގައި ެގޢަބްދުއްލަޠީފް

 ..އަޅުަގނޑަށް.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 
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ތެރި ެގ ިއއްޒަތްއަރުަވނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ ފުރުޞަތުމިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޅުަގނޑު 

 ފަހުމީއަށް. މެންބަރު އިމްތިޔާޒް

 

 ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް

ކަމަށްޓަކައި ކެލާ ދައިާރެގ  ދެްއިވހުށަހަޅުއްަވއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ބިލު

މިީއ  ؛ޝަރީފަށް އަދި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އާދެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

މުތައް ތަޢާރަފުކުރާނެ ބިލެްއ ފްހޫމަ އި،ުއސޫލުތައް ކަނޑައަޅަ  ،ތަރުތީބުކޮށް ކަެމއް ިވހާލިެވަފއިާވ ޮގަތކަށް އޮތްވިއްސި 

މަަދނީ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުން  ،އިރުަގއިއްކާ ދަ އްއެ މިފަދަ ާވހަކަ ،ެވސް އެނޭގ ށްބިލަކީ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަ މި

 .ެވސް އެބައޮތް ޮގތެއް ކޮށްެލޭވނެހެޔޮ އަުގ ަވރަށް ެވސް އެބައޮްތ އަދި ކޮްށލެޭވނެ ޮގތެއްއިރު ަވރަށް އަަވސް ނިންމާ

ަގިއ އެކު އެއާ ހަމަެވްސ ެވދާނެ.  ަވރަށް އަުގހެޔޮ ،ރަށް އަަވސްާވނެަވއެއީ މެދުަގިއ ުގރުއަތުލީމާ ދެއެއީ ދެ ޚަސްމުންެގ 

ހެޔޮކޮްށ  ލެިވދާނެ. ަވރަށް ައުގއިނުލާ މައްސަލަ ނިންމައިއެންމެ ިގނައިން ރިޝްަވތު ހުށަހަޅާ މީހަކަށް ތަނެއްދޮރެއް ބަލަ

އަުޅަގނޑުމެްނ  ،މިޮގތަށް ަޢމަލުކުރުމަކީ ،އަދި ަވަރށް އަަވްސ ެވްސ ެވދާނެ. އެހެންނަމަެވސް .ށްެލޭވނެކޮ އެކަން

 ،ފަދަ ބިލެއް  މަަދނީ އިޖުރާއަތް ،އެހެންީވމާ .ކަމެއް އަސާސްތަެކއް މުުގާރނެކުާރ ހުރިހާ ބޫލުަގ ންއެންމެންެގ ބުއްދި

ތަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަެކއް ކަނަޑަެއޅެން ނެ ޮގނާފެން ށްއެއްތަަނކުން ރީިތކޮ ،ޮގތް ބަޔާންކޮށް ރަނަގޅަށް އެކަން އޮތް

 މަދަނީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ، ޖެހެނީ.  ން މިޅަކަން ަކނަޑައައެޮގތަކަށް  ނެއެންމެންނަށް އިތުބާރު ލިބޭ .ޖެހެނީ މި

ކުރަންޖެހޭ ަވރަށް  ސިލުހާ ،ަވރަށް މުހިންމު  ތުަގިއ ބަލަންޖެހޭ ޤީޤަޙަކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި 

ރައްޔިތުންެގ  ،ޖެހެނީ މި ކުރަންސިލުހާއިޖުރާއަތުެގ ބިލަކުން  ތެޭރގައި މިފަދަ މަދަނީމުހިންމު ކަންކަން އެބަހުރި. އޭެގ

ކުރަންޖެހޭނެ  ެއއީ ،ކުރުންިސލުހާާވ ކަންކަން ާގނޫނުތަކުަގއި  އެ  ،ަކމަށް ހެދޭ ާގނޫނުތައް ޮގތް  މަލުތައް ހުންނަންީވޢަ

އިތުބާރުކުރެޭވނެ ޮގތަކަށް ޮއްތ  ،އް ހިނަގން އެބެޖެހޭކުރާއިުރގައި ހަމަޖެހޭ ޕްރޮސެސެސިލުހާެއޮގތަށް  .ކަމަކީ އެއް

މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ބިލަކުން  ،ޖެހެނީ. އެހެންީވމާ ކުރެެވން މިކަންކަން ހާސިލުްއެގ ތެރެއިން މިދެންނެިވ ސެސެޕްރޮ

 .ާވލުކުެރޭވހައެަބ ތަްއ ތެރޭަގއި އެފަދަ ޓާސްކުޭއެގ .ާވލުކުރެޭވހައުސޫލުން ަވރަްށ މުހިންމު ކަންކަން އެބަ  ނޫނިއްޔާ އެ

މަޖިލީހުން ހަދާ  ، ނުތަކުންައޅާ ާގނޫ ތައް ކަނޑަންީވ ޮގތްމަލުތައް ހުންނަރައްިޔތުންެގ ޢަ ،މިދެންނެިވ ފަދައިން

ާގނޫނުތަުކެގ ިސޔާސަތުތަކާިއ ެވިލއުސްތަްއ  ކޮށް އަދި އެސިލުހާކަނަޑއެޅިފަިއާވ ކަންތައްތަްއ ނޫނުތަކުން ާގ

 ށް ކަމައީ ންޖެހެނީ މިމީެގ ޓާްސކަަކށް ާވ .މިފަދަ ބިލެްއެގ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް ާވންޖެހޭނީ ،ނެެގހެއްޓުން

ނޫނިއްޔާ ކޯޓުން ބޭރުން  ،ިޑސްޕިއުޓް ރިޒޮިލއުަޝން ތުގައިޤީޤަޙަ ،. އަިދ އަނެއް ޓާސްކަކީ ންކުރަލުބޫަގއަޅުަގނޑު 

އޮންނަ  މުން ނިންނިންމާއްެގ ތެެރިއން ޓެ ކޯ ،ނިޒާމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތެްއެގ ތެރެއިން ކުރުމުެގ އްލުޙަ މައްސަލަތައް 

 ފަހަުރ މީހުންނަށް އިތުބާރު އެ  ބައެއް ،ޑިްސޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަްނގައި ފަަރގެއް ުއޅޭތީވެ ރެ ށްުވފެއަރ ޕްރޮސެސަ
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ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ނިޒާމަށް ނުކުރެިވދާނެ އަދި ބޭނުނާްވ ނަތީޖާ އެންމެ ފުރިހަމަ   .ނިޒާމަށް ނުކުރެިވދާނެ

 ،އް ކަނަޑއެިޅެގންެގން ފެއަރ ްޕރޮސެސެރިވެ ކޯެޓއް މެދުެވ ލަތުގައިހާކަމަށްަޓކައި މިފަދަ ޮގތުަގއި ނައިސްދާނެ 

 މި އިކޯޓުތަކުެގ ޢަމަލުތައް ހުންަނންޖެހޭ ޮގތްތައް މީަގ ،ކުރެޭވނެ ޮގތަކަށް ނިްނމާ ނިންމުންތަކެއް ެގނައުމަށްރުއިތުބާ

ނެ ޖެހޭާވންހާސިލު .ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން އީސްކަކީ މިކުރާ އަނެއް ޓާހާސިލު ންމިއި، ކުރަނީ. އެހެންީވމާބަޔާން

ޮގތެއްަގއި މައްސަލަަތއް  ހަަމހަމަ ، އިންސާފުެވރިށްަވރަ އިއެުކގަ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން. އަދި ހަމއެއާ  ޓާސްކަކީ މިއީ

 .ންޓްުވމަކީއެޮގތަްށ ނިންމުމުގައި ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް އެފިޝެ .ންނޫ ކަމެއް އެއީ ޝައްކެްއ އޮތް .ނިމެންޖެހޭނެ

 ހަމަ ދެމިެގންދާ ،ެލިވއިުހޅުަވ ެވސް  ޖަާވބުދާރީާވން ފުރުޞަތުތައްށްޮގތަކަ ހުރި  ހަމަ ހިތުުވުމެގ ބޭނުމުގައިންޓުއެފިޝެ

މެއް ހުރިހާ ކަ މި ،ޮގތް ެދއްކުމަްށޓަކައި ބޮޑަށް އިންސާފުާވ ދެން މާ ،ޮގަތކަށް ާވ އެަތއް އަހަރުތަެކއް ،ޮގތަށް

ހަމަ ައާޅ  އެ ،އެހެންީވމާ .ހޭއް އެބަ އަޅަންޖެކޮންމެެވްސ ހަމައެ .ނެުނާވތު ދެިވެގންޞަެއޮގތަށް ފުރުކުރުމުގައި 

 ހުރިހާ ކަންކަން މި، ކުޑަެވ ލަސްުވން  ،މަތީން ޚަރަދުކުޑަެވ އަދި މިޮގތުެގ .ދަނީ ކަނޑަެއޅިެގން މި އިއުސޫލެއް މީގަ 

 ންމެއެ އިއެޅުން މީގަ ޑަކަނ ނިޒާމު ކުރެޭވނެ ޮގަތކަށް މިންޓްުވމަށް މަސއްކަތް ާވނެ ޮގތަކަށް އެފިޝެސިލުހާެވސް 

ހިނަގމުންދާއިރު ބަހުސް  ެގއަުޅަގނޑުމެން މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ބިލު .ރައީސް ކަމަކީ. އިއްޒަތްތެރި މުހިންމު

ލާނަން. މީެގ ކުީރެގ ަޒމާންތަކުގައި ަވރަށް ބޮޑެިތ އިކަމެއް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަ ަގކޮށްެލޭވ ުމހިންމުށް ފާހަޑައަޅުަގނ

 ޮގެތއްަގއި. ޞަ އްޚާމަްއސަލަތަކުަގއި  މަދަނީ .ހިންާގފައިޭވޒާމުެގ ތެެރއިން ާރއްޖޭެގ ކޯޓުެގ ނި  ނާއިންސާފުތަކެއް މި

 ، ބޮޑުން އަންާގ ޮގެތްއެގ މަތީން .ނެތި ބެލުމެއް ،ލަމައެއް ެގދޮރު ނަާގފާއި އެބަހުރި ހަމަ އެއްެވސް ހަމަެއއްމީހުންެގ ޯގތި

މީެގ  ،ބިލުެގ ތެރެއިން ށަހެޅޭ ހު މި. ނުންޭވހަޅަން ބޭށަހު  އަުޅަގނޑު އެބަ ،ންީވމާ. ެއހެމީހުންެގ މުދާ ނަާގފައިޭވ

ނަމަެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް  ލި އިހަމަ މައްސަލައަށް ކުޑަކޮށް ބަލަ ،އޮތް ންކުރީަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް ފެންނާ

މަދަނީ  ރިވިއުޮކށްލުމުެގ ފުރުޞަތެއް  ައލުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ،ހުރި މައްސަލަތައް ކަމަށް ފެންނަން ާވެވފައި ނާއިންސާފު

ން ޤުއްޙަނޫންެވސް މުދާ ނު ޯގތިެގދޮރު އަދި މި ،ލިބި ނުން ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނި ނާއިްނސާފުރާއަތުެގ ާގނޫއިޖު

މީެދއް އަނެްއކާެވސް ލިބިެގންދާނެ އްޮގތެްއަގއި ނެިގފަިއާވ މީހުންނަށް އިންސާފުެގ އު މުދާ ަވރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ،ނެިގ

 މި  ،ކަމަކަްށ ާވީތެވ  ތެެރއިން ދިނުމަކީ އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮަޑށް އެދޭެގބިލު ފުުރޞަތު މި މި ،ާވީތެވ ފުރުޞަތަކަށް

 ،ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު ހުށަަހޅަން ބޭނުން. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު އެދެނީ

މެދުަގިއ  ބިލާ އެކު މިތެިރކަމާމަސައްކަތް ކުާރއިރު ަވރަށް ފުާޅ ދާއިރާއެްއަގއި ިވސްނުން ން މިމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ

 އެކުގައި ފުރިހަމަ ބިލެއް މަޖިލީހުން ފާސްެވެގންދާނެ  ބެހޭ މުއައްސަސާތަުކެގ ބައިެވިރުވމާ ކަމާ ،ކުރެިވެގންބަހުސް

 .ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް
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ެވސް  ހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންމަޖިލީހުެގ ހުރި ،ްށ އެދެންޑަބޮ ރަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު ަވ

 ށް ެގ ަވރަސަފުހާ 279. ެގ ބިެލއްސަފުހާެވސް އެނޭގ މިއީ ަވރަށް ިގނަ  މުހިންމު ބިލު ކިޔުއްުވމަށް. އަުޅަގނޑަށް މި

ިގނަ  އެންމެ ލިޔުން، ެތރެއިން އިާވ ބިލުތަުކެގަވނަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ 19މި ، ެވސް ބޮޑު ބިލެއް. ހަމަކަށަަވރުން

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ،ަކށަަވރުބިލުެގ ފުޅާމިނާއި ފުންމިން އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން . މިިގނަ ބިލު ކަރުދާސް .ބިލު

ބިލު ަވރަށް   މި ،ކިބަިއން އެދެން ެގރުންބަެވސް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ. އަުޅަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެން މެންބަރުނަށް

 މި  އަދި ޓެސްޓު ،ނަށް ދިނުމާއިންޯވކް ތިބޭފުޅުހޯމް އިމީަގ ،އެބައޮތް އަުޅަގނޑު ދަންނަާވހިތް .ްއުވމަށްރަނަގޅަށް ކިޔު 

ކުރުމަކީ ޢާބިލު ރަނަގޅަށް މުޠާލި ކަމަށް. ެއއީ މި ން ބޭނުންާވައޅުަގނޑު ބާްއަވ ެވސް ކުރުން ޮގތުން ބިލާއި ުގޅޭ

ަވރަްށ  ،ތިއްބެިވ ިގނަ ބޭފުޅުންނަކީ  އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުގައި މިއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ެދކޭތީެވ. މިބޭނުންތެރިކަމެ

ތިއްބެިވ ކިތަންމެ  ސް އެބަވެ  ާގނޫނީ ަވކީލުންެގ ޮގތުަގއި .ނޫން އެކަިނ ާގނޫނީ ަވކީލުންނެއްހަމަ ،ިގނަ ބޭފުޅުންނަކީ

 ުގޅޭ ބާަވތުެގ ކަންކަމާ ނުމުަގިއ މިފެެވސް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ނަކީންޅުބޭފުޅުންނެއް. ދެން ތިއްބެިވ އެހެން ހުރިހާ ބޭފު

ަވރަށް  ބިލު މި ،އެހެންީވމާ ން.ކޮށް ހައްދަާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޢާައދި ކަންކަން މުޠާލި ިއ،ޮގތުން ފުންކޮށް ިވސްނަ

 އިާރގެ ފޮނަދޫ ދާ ،ނީއަރުަވފުރުޞަތު މި ރަނަގޅަށް ބެއްލެުވަމކީ ަވަރށް ބޭނުންތެރިކަމެއް. އަޅުަގނޑު މިހާރު 

 ސިރާޖަށް. މޫސާ ޛު ތެރި މެންބަރު އުސްތާޒަތްއިއް 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސިރާޖް ސާފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫ

ކަމަށްޓަކައި ސަުރކާރަށާއި  ެދްއިވއިއްަވ ހުށަހަޅުށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ބިލެއް މަޖިލީހަ

ެވސް  އިތުަގޤީޤަބަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. މިއަދަކީ ޙަޒަތްތެރި މެންކުރި ކެލާ ދައިރާެގ އިއް ސްޕޮންސަރ އަދި ބިލު

މަސައްކަތުަގިއ  ނުލިބިެގން މި ަގނޑުމެންނަށްޅު މަދަނީ އިޖުރާއަތެއް އަ ،އިޖުރާއަތުެގ ބިލު  ަވރަށް އުާފެވރި ދުަވހެއް. މި

އަދި  ،ތަކެއް ދިމާެވަގއި ެއތައް ދަތިސަލަތައް ހިންުގމުމަދަނީ މައް އިކޯޓުތަުކގަ ވެއްޖެ.   ިގނަ ދުަވސްރަށްއުޅޭތާ ަވ

ފަށާފައިާވ އަދި މަޖިލީހުން  ،އުސޫލުތަެކއް ނެތި ހިނަގމުްނދާތާ އެތައް ުދަވހަކަށް ނިމުމެއް ެގަނއުމަށް ސަރުކާރުން 

 ،އައުުމެގ ކުރިން  މެން މަދަނީ އިޖުރާއަތްމަސައްކަތަީކ ނުހަނު ބޭނުންތެރި މަސައްކަެތއްކަން ފާަހަގުކރަން. އަުޅަގނޑު

ައއި ފަސޭހަތަށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑުތަނުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ާގނޫެނއް ުވޖޫދަށް އައިމާ

ޮގްތ  ތުގައި ާވންޖެހޭޢަތަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރީޢަކުރުމަށާއި އަދި ޝަރީތްޢައެކަުމެގ ސަބަބުން ޝަރީ .ފެނިެގންދިޔަ

މަދަނީ އިޖުާރއަތުެގ  ޮގުތެގ. މި އަދި ފަސޭަހެވެގންދިަޔ ކަންކުރަންޖެހޭ . ބޮޑުތަނުން ފަސޭހައިްނ އެނިގެގންދިޔަަވރަށް

ސްމުންނަީކ ޚަ ،ތެޭރަގއި ހުރިހާ ދާއިރާއެްއ ހިމެނިފައިާވކަން ހަމަ ފާހަަގކުރެޭވ. އޭެގ އިބިލަށް ބަލާއިރުަގއި މީގަ 

ރުަގއި ހާޒިޣައިުރ  ،އިޝަނާމީިޑއޭ  ،ރާްތތަކަކީ ކޮަބއިކަމާއި ލިބޭ ފަ ދަޢުާވ ،ކުރާނެ ޮގތާއި ވާ ޢުދަ ،ކޮބައިކަާމއި

ބާަވުތެގ ކަންކަން  އަދި މިޫނންެވސް މި ،ޮގތާއި ަބޔާން ހުށަހަޅާނެ ،ޮގާތއި ދަުޢާވައށް ޖަާވބުދޭނެ ،ޮގާތއި ކުރާނެހުކުން
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މަންޖެހޭނެ ަމއްސަލަތައް ނިން އެ ިއ،މައްސަލަަތކުެގ ާބަވތްތައް ކަނޑަައޅަ އިަގޭވ. ައދި މީއެބަ  އިހިމެނިފަ އިމީަގ

ދިޔައިމަ އަުޅަގނޑުމެންނަކަްށ އެބަޭވ. މިޮގތަށް ކަނޑައެިޅެގން  ެވސް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުެރިވފައި ޮގތުން ބެހޭ ތަކާމުއްދަތު

އަިދ  .ނެނުޖެހޭށްސަލަތައް ނުނިމި ކޯޓުތަުކަގިއ ލަސްެވެގންދާކަ މައް ށްތަޮގ މި ،އަަހރު 5 ،އަހަރު 10ދެން 

  މި ންށުލުެގ ދަބި މި  ހަމަ ެވސް ހުރި ކަންތައްތައްދެން ،ތާއިޮގ ކުރަންޖެހޭނެ މަލުޢަ ،މަކުަގއި ލަސްާވނަސަލަތަމައް

ތްތެރި ރައީސް އިއްޒަ މިއީ .ކަމެއް ކުެރޭވލުބޫަގޑަށް ނދާނެކަމީ ހަމަ އަޅުަގދާއިރުަގއި ހަމަޖެހިެގންެވެގން ާގނޫނަކަށް

 ދިރާސާކޮށް މިކަމާ މި .ށް ހަމަ ޓެކްނިކަލް ބޮޑު ބިލެއްަވރަ ، ަވރަށް ބޮޑު ބިލެއް ،ެވސް ތިފާހަަގކުރި ފަދައިން

 ށްމިއަ އި،ބަލަ ެވސް މި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން .މެއްކަ މު ންށް މުހިރަހަމަ ަވ ،ކަން ކުރުމަކީންުގޅުންހުރި ކަ

ބިުލ  ާގނޫނަކަށް މިމަޖިލީހުން  ަވރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް. އަުޅަގނުޑެގ ނަޒަުރަގިއ މިަވރަށް ހަމަ  ކީކުރުމަޓުކޮމެން

މަދަނީ  ،މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ،ށް ވާއިުރަގއި ކުެރިވ ާގނޫނަކަުގލްުޖމުހޫރިއްޔާ ތަސްދީއަދި ރައީސު ،ފާސްކުރެިވ

އިޖުރާއަތެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަނީހަމަ މަފަދަ ފުރި ރަނަގޅު ފުިރހަމަ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންާވ ،އިޖުރާއަތެއް 

 އަދި މި .އުންާގޫނނަކަށް ެވެގންދި  ،ސްެވއަަވހަށް ފާ ބިލު މި ،ދަކީ އުއްމީެވސް  ެގއަުޅަގނޑު  ،ހެދިެގންދާނެ. އެހެންީވމާ

 ،ހުރި ބަދަލުތައް ެގނެސް  ންނަންެގ ،ލާަގިއ ދިރާސާކޮށްޙަުގޅުންހުރި ކަންަތއްތަްއ ހަމަ ކޮމިޓީ މަރު ބިލާ

 . ދެއްިވ ފުުރޞަތަށްޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ނިންމިެގންދިއުން

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އަރުަވނީ ިދއްދޫ ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ރު މިމެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރިޝުކު

 ަވޙީދަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:ަވޙީދު هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 މި ،ދެ. އާެގ ބިލުއިޖުރާއަތު ޅާ މަދަނީާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހައިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކެލާ ދާ

ސީދާ ޮގތެްއގައި އުސޫލުތަްއ  ސާފު ،މަޖެހުމަކީޑުމެންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަނަގޅުއި އަބިލުަގ

ުގޅިެގްނ  ޢަތާތަެކއް ހިމެނިފައިާވކަން. ޝަރީލުކުރުމަށްޓަަކއި ރަނަގޅު އުސޫކަނޑައެިޅެގންދާކަން. މައްސަަލތައް އަަވސް 

ތައް ރާއްޖެއިްނ ހުކުން ކޯޓުތަކުްނ ކުރާ ެގބޭރު ރާއްޖެއިން ،އިމާޖެހުއުފުލަންޖެހޭ ޚަސްމުންެގ މެދުގައި ހިނާގ ޚަރަދު

ިމއަދު ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް  ،ބިލުަގއި ަކނަޑައެިޅެގންދާކަން. އާދެ  ލަތްތަކެއް މިހާކުެރޭވެނ ޒުންފީތަ މބަލައިަގނެ

ުގޅޭ މަްއސަލަތަްއ  ަޔފާރިތަކާތަާކއި ވި މައްސަލަ އެ ންަތކުެގ ެތރޭޓުކޯ ،ަވމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އެްއ މައްސަލައަކީ މާދި

ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ލިބިެގންދާނީ  އެ .ެއކަންކަމުަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ނުލިބިދާ މައްސަލަ ،ލަސްެވ

އްުލ ޙައެކަންކަމަށް . ންމުދިއުރާއްޖޭެގ ަޝރުޢީ ނިޒާމު ފުރިހަމަެވެގން ،ހަމަޖެހޭ ރަނަގޅު އުސޫލުތަެކއްެގ ތެރެއިން 
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 ކުެރެވމުން. މިދަނީ މަސައްކަތް އެްއޮގތަށް މިއަދު މި ަވޢުދުތަކާ ައޅުަގނޑުމެން ީވ ންދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުހޯ

ދިނުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ ބިލެއް. އިއްލު ހޯދަޙަ ރައްޔިތުްނެގ ކަްނބޮޑުުވންތަކަށް  ،ލީހަށް ހުށަހެޅިެގންދާ ކޮންމެ ބިލަކީމަޖި

އި ކަ ދިނުމަށްޓައިައަވސްކޮށް ހޯދަ އްލުޙަ ކަންބޮޑުުވންތަކަށް  ،ތައް ތުްނެގ ޝަުކާވރައްޔި ހުރީ އެ ދުއައި މިގަ ތަކުބިލު އެ

 ،ލާއިުރގައި ަވރަށް ިގނަ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ހުރުމުންއިބިލަށް ބަލަ  ނަށް މިޑުމެކުރެޭވ މަސަްއކަތް. މިއަދު ައޅުަގނ

ިއ ަމއްސަލަތައް ައއުމަށްފަހުަގ އެބަދޭ. ެއއީްށ ބޮޑުެވެގން އިތުބާރު އިންތިހާއަމެދުަގިއ ރަްއޔިތުންެގ  ޝަރުޢީ ނިޒާމާ

 ެވސް މި އެުކަގއި ހިމެނޭ ފައިސާެގ އަދަދުތައްއަދި އެއާ  ،މުއްދަތުތަާކއިކަނޑައެޅޭ  ،ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއިޢަމަލު

  އެ އެުކގައިއެއާ ހަމަ .ދާކަށެއް ނުޖެހޭ މައްަސލަތައް ލަސްެވެގން އޭެގ ސަބަބުން އެ .ފައި އެބަހުރިބިލުގައި ހިމެނި

 ،ައޅުަގނޑުމެންނަށް .ްނ އެބަދޭެވސް އެނިގެގ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މަްއސަލަ ދަތު އެންާދނެ މުއްހޭދަެވެގ ސަލަތަކުަގއިމައް

 ތަކާކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ،އޮތީ ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި މި ދަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ެއއްތިޞާމިއަދު އިޤް

 އެ ،ދިއުމުެގ ސަބަބުން އިންސާފު ނުިލބިެގންށްފަރާތްތަކަ ދި އެކަުމގައި ހިމެނޭ އަ ،އްެލއް ުނލިބިޙަމެދުގައި އަަވސް 

ެވްސ  ށްއި ެގދޮރުެގ މައްސަލަތަކަޓާ ކޮންޓްރެކް ؛ެވސް  ށްއަދި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަ ،ެވސް ށްިވޔަފާރިތަކަެގ މީހުން

ޞާދުެގ ދުެވއްޔަށް ަވރަށް ބޮޑެިތ ތިދަނީ. އޭެގ ސަބަބުްނ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިޤް އް މިދުަވހެ  ލިބި އެަތއްނު ޙައްލެއް

 .ހުށަހެޅިފައިާވ ބިަލކީ އިތުާބރުކުރެޭވ ފުރިހަމަ ނިޒާެމއް ،ކުރަނީބޫލު ަގއަުޅަގނުޑ  ،ބަދަލުތަކެއް އެބައާދޭ. އެހެންީވމާ

ކަމަށް.  ނިޒާމެްއެގ ޮގތުަގއި ެވެގންދާނެ ނެ ފުރިހަމައިތުުރެވެގންދާެވްސ ކޮންފިޑެންސް  ރއެުކަގިއ އިްނެވސްޓައެއާ  ހަމަ

ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް  އެ ިވޔަފާރިތަަކށް ،މާަޔތްކުރެޭވނެހިމުންދާ ިވޔަފާރިތައް ަވއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަނުގރޫޓު

ޮގްސ ިވެގން ކުރެދިރާސާމި ބިލު ލާގައި ޙަމަރު، ކޮމިޓީ ނީައޅުަގނޑު ަގބޫލުުކރަ މަސައްަކތްކުރެޭވނެ. މަށް ޓަކައިހޯދައިދިނު

މިއަދު ރައްޔިތުން އެޭދ ބިލެއްެގ ޮގުތގައި މި ިބލު  ،ލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅިޞްއަދި މި ބިލަށް ރަނަގުޅ އި

 .. ދެއްިވ ފުުރޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާިދއުންންފާސްެވެގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދިއްަގރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ށް.އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:ޙަދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް 

ޮގތުން ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ދެތިން  ބެހޭ ތުެގ ބިލާއަަރއީސް. އާދެ! މަދަނީ އިޖުރާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 ،ފުނިޖެހި އްމައްސަލަތަ  އިގައި ކޯޓުތަުކގަ ޖޭނުން މި ހިފީ. ރާއްބޭ ެގތުޞަންނަާވލަްނެވެގްނ މި ފުރުާވހަކަެއއް ދަ

ދިއުމުން މި ެވެގން ލިބި އެަތްއ ދުަވހެއްފު ލިބެންާވ ފަރާްތތަކަށް އިންސާފު ނުކޯޓުތަުކން އިންސާ ،މައްސަލަތައް ލަްސެވ
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ދެ މީހުންގެ   ،ތިޞާދަށް ލިބެންޖެހޭ ކުރިއެރުންތައް ނުލިބިެގ އިޤްރާއްޖޭ ރާއްޖޭެގ ުދެވލި މި މަޑުޖެހެނީ. ،ޮގތަކީ  ާވ

އުޅޭ  މި ދަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން މި ެގންސްވެ ދޭތެރެގައި ދިމާާވ މައްސަލަަތކުެގ ސަބަބުން ކަންކަން ގޯ 

ޔާ މީހެއް. އޭނަ ކި ސްޓްޭގ ން ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޑުިއޭވނެ ކަންނޭނެގ ބިލްޤީނިޔޭަގއި އަުޅަގނޑަށް ޔަދު ،ާވހަކަައކީ

ތީެވ. އަށް ިވޔަފާރިކުެރުވނީއުމެްއަގއި ޭއނަޤަރަނަގޅަށް ހިނާގ ޓް ލޯ ރައިކޮޕީ ރީހެެވފަިއ އެ މިއަދު މުއްސަންޖަކަށް

ސޮފްޓްެވރ ކޮީޕކޮށްެގން ީމހުންނަށް ވިއްކޭނެ ފުރުޞަތު  ،އި ހަދަ ސޮފްޓްެވއަރއޭނަ ،އެހެން އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ 

އަުޅަގނޑު  ؛ރައިޓް ނުފެންނާނެ. އެކަމަކު، ކޮޕީ އިހޯދަ ނަ ެވސްމިއަދު އޭ ،ރިނަމަނަ މަަސއްކަތްކުއުމެްއގައި އޭޤައޮތް 

ެގ ެވިލއު ޓް ަޙޤީޤަތުގައި ކޮޕީަރއި ،ކަންނޭނެގ ތިެވދާނެެވސް ދަ ސާސްކުރަންހުއި ން ދެންނެީވމަ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށްމިހެ

ނެްތ  ައެގއް ްސ ށްޭދންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނޫނީ ެއއީކީ އެްއެވއިނޭގތޯ. ެއއީ ހަމަ ާގނޫނީ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން ފޯރުކޮ

ހަމައަްށ  އަދާމިޮގތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އެބަހުރި އަދި ،ަވނަ އަހަރު 2009ެވސް ާރއްޖޭަގއި . މިހާރުއެްއޗެއް

ނެީވ. ަވރަށް ދެަރ ލަތު އަުޅަގނުޑ މި ދެންހާ އުމުެގ ނިކަމެތިޤަ ީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ން ންދެން ެވސް ނުބެލި. އެހެދަ

އުމުަގއި ެވްސ ޤައުމު އަދި މި އޮތީ. މިކަހަ ހުރިހާ ކަންކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައްަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ހިސާބެ

ޭއެގ ައުގ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގުތގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ިމ  ،ލް ޕްރޮޕަޓީށް ހިނަގންޖެހޭ. އެީއ އިންޓަލެކްުޗއަޅަރަނަގ

ެގ ޮގުތގައި މި ިވޔަފާރިތަަކކަށް އެންމެ ރަނަގޅު ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ. ިވޔަފާރީ ެގން ނޫނިއްޔާއުމުަގއި ެވސް ހެދިޤަ

 ކުެރޭވެނ އެތައް މަަސއްކަެތއް. ެއ ެވސް އެބަހުރިނޫން. ެދން ޓާިއ މަސްެވރިކަމެއްސޯ ހަމައެކަނި ރި އޮތީކީ

 ޮގުތަގއި ޅުިވސްނުން ރަނަގ .އްކަތްތައްހުރި މަސަ ުގޅިަފއި  މަސައްކަތްތަަކކީ ާއއްމުކޮށް މީހުންެގ ިވސްނުމާ

ޭއެގން ރަްއޔިތުންނަށް  ،ޮގތަަކށް ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮީތމާ ެގ ފައިާދ އެ ބަަޔކަށް ނެޭގނޭއޭ  ،ބޭނުންކުރެިވެގން 

ލާގައި ެވސް ރަނަގޅަްށ ޙަކުރިއެރުން ލިބޭނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރު

ތަންފީޒުކުރަން  ،ނަމަާވ ަކމަށް ޮގއްސިނިމިެގން އަށް ފައިާދކުރާނޭ ޮގތަކަށްރަނަގޅު ޮގެތއްަގއި ރާއްޖެ ،ކުރެިވސާދިރާ

. ެދން އަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ މުން އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ރާއްޖެއަށް ހަމަ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަެކއް އަންނާނޭފެށު

ެވސް މީެގތެރޭަގއި ހަމަޖެހިެގންދާނޭ   މި ކަންކަން ،ން ެވސް ިވސްނައިބަރުާވހަކަތަކަށް ހަމަ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެން

ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް  ދިއުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތްނިމިެގން ، ފަރުމާކުރެވި ޮގތަކަށް މި ބިލު 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ،ނުލާނަން. އެހެންނަމަެވސް ެއއް މެންބަރު. މި ބިލުެގ ބަހުސްެގ ަވުގތު އަދި އަުޅަގނޑު ނިންމަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ން  މެންބަރުަވރަށް ިގނަ ިއއްޒަތްެތރި ، ެއއީ އެކުންބަރުން މަދުކަމާއަޅުަގނޑު މި ަވުގތު ތަޅުމުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެ

މަޖިލީހުެގ ބައެއް އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންެގ ަވރަށް ބޮޑު ޮގެތއްަގއި މި  ަގއި. ޚާއްޞަކޮމިޓީަތކު ީވ އެިކއެކިެގން އިަވޑަ 
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ބޭފުޅުން ފުރުޞަތު  އެ ،ޝައުޤުެވިރކަމެއް ބިލަށް ހުރިކަން އަުޅަގނޑަށް އެނޭގ. ައދި އެ ބޭފުޅުން ިވދާޅުެވފަިއަވނީ

 ،ެވރިީވ. އިންޓޯލް ނަށް މި މެދުންޮގެތއް އަުޅަގނޑުމެބޭނުންެވަވަޑިއަގންނަާވ ާވހަކަ. އެހެންީވމާ، މިއަދު ަވރަށް ރަނަގޅު 

 ޖަހާއިރު. 11ނީ ނަށް. އަޅުަގނޑުމެން ދެން އެނބުރި ބައްދަލުާވންއިތުރުީވ އަޅުަގނޑުމެ މިނެޓު 10 ،ސައިެގ ަވުގތުކޮޅު 

 

 {އަށް 11:02އިްނ  10:21 :ކޮޅުތު ަވުގސްހު}

 (ފުން އަފީ  ޙަސައިރާގެ މެންަބރުދާފުީށ ވިލު ؛ވީނެންތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 8

 

 ން:ދެްއެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ެގންދިޔުމަށް އަުޅަގނުޑ މި ފަށަނީ. އާދެ! މިހާރު ށްއަެގ ޖަލްސާ ކުރި ހުހުސްަވުގުތކޮޅަށްފަހު މަޖިލީ `.

  ؛އެޮގތުން .ހުރި މަސައްކަތަށް ަވނަ ނަންބަރު. ެއއީ ނުނިމި 8ދަނީ އެޖެންޑާެގ  އަޅުަގނޑުމެން މި

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު   ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  -8.1

ކުރުމުެގ ބިލުެގ ބަހުްސ މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ބިލަށް  ، މިފައި ނެތް. އެހެންީވމާދިަވަޑިއެގންރި މެންބަރަކު އެަވުގތު އިްއޒަތްތެ މި ފަށަނީ. މި މަށްެގންދިޔުށް އަކުރި

ބަހުސްކުރުމަށް އެދިަވޑަިއަގްނނަާވ ފުރުޞަތަށް އެިދަވަޑއިަގންނަާވ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގތުމަށް އަުޅަގނުޑ 

. 8އެޖެންޑާެގ  ،ެގންދަނީ މި ށްއަަވުގތު އަުޅަގނުޑމެން މަސައްކަތް ކުރި އާދެ! މި )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަުހ(ދަންނަަވން. 

ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމްޝީދު   ދެކުނު. ކުޅުުދއްފުށީ 8.1 ،ހުރި މަސައްަކތުެގ ތެރެއިން ނުނިމިއެއީ 

ކުރުމުެގ ބިލުެގ ބަހުސް. މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިުދމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ،މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ތެެރއިން އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ . އޭެގިސކުންތު 35މިނެޓާއި  26ަގިޑއިާރއި  3 ތްމިހާރު ބާކީ ައދި އެބައޮ ށްބަހުސަމި 

 20ށް . ޕީ.ޕީ.އެމަސިކުންތު 21މިނެޓާއި  20ރީ ޕާޓީއަށް ހޫ. ޖުމްސިކުންތު 5ިމނެޓާއި  55ަގިޑއިރާިއ  1 ތްއެބައޮ

ަވިކ  .ސިކުންތު 8މިނެޓާއި  14އަށް . އެމް.ޑީ.އޭ ސިކުންތު 12މިނެޓާއި  16. ޕީ.ެއން.ސީއަށް ސިކުންތު 21މިނެޓާއި 

، ލިިބަވޑަިއަގންނަާވނެ. އެހެންީވމާ ސިކުންތު 4މިނެޓާއި  4ުނަގންނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވަވޑައި

ކު މިހާރަކު ކުރުމަށް އެްއެވސް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަލަނީ މި ބިލަށް ބަހުސްއިއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ބަލަ

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން . )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(ަގންނަާވތޯއެދިަވޑައި 

ކުރުމުެގ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި .ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ

ބަސް ިވދާޅުުވމަށް ުކރަނީ ފަހު  މިތުއަޅުަގނޑު ަގސް ،ަނމަ ޑައިުނަގންނަާވ އިތުރު މެންބަރަކު އެދިވަ ބިލުެގ ބަހުސްގައި
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އިއްޒަތްތެިރ  ،ލާނަންރުުވމަށް. އަޅުަގނޑު އަދި ުކޑަަވުގތުޮކޅެއް ބައަބިލު ހުށަހެޅުއްިވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

އަުޅަގނުޑ  ފަހު(ފުޅުޭވތޯ މިަކމުގައި އެްއޗެްއ ިވދާުޅާވން. )ަވުގުތކޮޅަކަށްއެހެން މެންބަރަކު ެއއްެވސް ުފރުޞަތެއް ބޭނުން

އެ   ،ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަށް ކުޅުދުއްފުށީ ،މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ

ތް ލިބިަގންނަ ތްތަކާއި ޚިދުމަމުދާ ަގންނަ ފަރާ ،ރާތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވފައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަރުކާރުެގ 

 ހުބަސް ިވދާުޅެވދެއްުވމަށް.މާޔަތްކުރުމުެގ ބިލުެގ ބަހުސްެގ ފަހިފަރާތްތައް 

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ާވ ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށީ

 .ންލަނަާވްނ އަުޅަގނޑު ދަންޮގތު އްެގހެބަ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ބިލުެގ ފަހު .الحمد هلل. م هللابس

ކަމުން، މި ންއެހެ ؛މާޔަތްކުރުމުެގ ބިލުހިޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް  ަގންަނ ފަރާތްތަކާއި މުދާ އިއްޖޭގަ ެވހިރާދި

ށް. މަކަ މު ބިލެއްންހިމު ތަްށ ަވރަށްުގަވ ަލ މެންބަރުން އިއްތިފާޤުެވަވޑަިއަގންނަާވ ިމއީ މިމުޖު ބިލުގައި ބަހުްސކުރެްއިވ

ދާއިާރއެްއަގިއ ކޮމިީޓެގ  ޅާެވސް ފު މަުރޙަލާގައި ެވްސ ީވހާ  އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުން ުހށަހެޅި މި ބިލު ކޮމިޓީ

އެދޭ އެންެމ  ެވެގންދިއުން އެއީ އަުޅަގނޑު އްދެުވމަށްފަހު މި ބިލު ާގނޫނަކަށްއަދި ޚިޔާލު ހޯ ،ށްމެންބަރުން ބަހުސްކޮ

އަދި ޚިދުމަތް  ،ރެވި މާޔަތްނުކުހިމީހުންެގ މުދާ  ހި ރަްއޔިތުން އެެވމާީޒަގއި ދި  ،އެދުން. އެނިގަވޑަިއަގްނނަާވނެ ބޮޑު

ލަ މެންބަރުންެގ މުފަ. ޖުިގނަ ރައްޔިތުން ަވނީ ތަޖުރިބާކޮށް ،ެކއް ަވނީތަތަށް ނުލިބި ިގނަ ކަންތައްކަީށެގންާވ ޮގއެ

ދޭ ކުންފުނި ނުަވތަ  . ޚާއްަޞކޮްށ ޚިދުމަތްސް ގައި ެވހުލީމި ަމޖި ،ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގެވެގންދިޔަ އެކަން ބަހުސްގައި

މިފަދަ ހުރިހާ މައްސަލައެްއ  ،މުން، އުއްމީދުުކރެެވނީ މި ބިލުެގ ސަބަބުންކަ. އެހެންއިތެޭރަގ ފަރާތްތަުކެގކުރާ ިވޔަފާރި

 ،ން އަުޑއަހަންޒަމާުނަގިއ އަޅުަގނޑުމެ ެމއް އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްލާނަން. ކުރީޙައްލުކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް. ުކޑަކުޑަ ކަ

ްތ ހުރިހާ މީހުންނަށް ެވސް. އޮއްަދ އެބަ ހުިވއްކުުމެގ މިއަުދ ތެޔޮ ަގނެއްަދ އޮންނަީނ ަވިކ ބަަޔކަށޭ. ހުތެޔޮ ަގތުުމެގ 

 ،ނުކުރެިވ. އެހެންީވމާމާޔަތްހި އޮތީ އޭރުެގ ިވޔަފާރިކުރަން ބޭނުންިވ ފަރާތްތަކުެގ ޙައްޤުެއ ، އެ ޒަމާނުަގއި އެހެންީވމާ

ކަމަށް  ރިހާ ކަމެއް ޙައްލުެވެގންދާނެްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުެގ ސަބަބުން މިފަދަ ހުރެްއިވމިއަދު އިރާދަކު

އިސްެވ މި ދެންނެުވނު ކަންތައްތައް މި ބިލުން   ،، އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އުއްމީދުކުރަން. އެހެންީވމާ 

 ރިއްޔާ.ސިލުެވެގންދާނެ ކަމަށް. ުޝކުހާ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ަވުގުތަގއި މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތުމަށް ޯވޓަށް އެހޭެނ ިމއަދުެގ ޯވުޓެގ  !ރު. އާދެބަރި މެންތްތެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަ

 ާވހަކަ ދަންނަަވން. 

 



37 

 

 ންކަން ޅާ ކަން ހުށަހަ . ކޮމިޓީތަކު 9

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިާވ ަކންކަން  ،9ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އާދެ! ެއއަށްފަހު އަޅުަގނޑު މި

ރައްކަލުން ދުނިޔެ  އަށް ޙައްލެއް ނުލިބި އަދި މި ބޮޑު ނުލަތަކުެގ މައްސަޔޭެގ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުދުނި -9.1

 އަދި އެ  ،އެކަމުެގ ަކންބޮޑުުވން ފާޅުކޮށް  ،ްށ ކުަޑަވމުންދާތީކައޮތް ހަނި ފުރުޞަތު ދުަވހެއް ުދަވހަ މަށްސަލާމަތްކުރު

 އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖު ،ަގރާރުެގ ސަމާުލކަމަށް ެގނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޔޭ ޑުުވން ދުނިކަންބޮ

ހެޅުން. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވނީ ކޮމިޓީެގ ޓް ހުށަޕޯނިންމި ޮގތުެގ ރި ،މިޓީން ދިރާސާކޮށްކޮ

 މަދު ސަލީމް.ޙްރި މެންބަރު އަތްތެްއޒަެގ އިރާދާއި ހޯރަފުށީ ،މުޤައްރިރު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާެގ މެންބަރު އަ ހޯރަފުށީ

ހަށް ައޅުަގނުޑ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ ،ފަދައިން ރި ރައީސް. ދެންމެ ތި ިވދާޅުިވޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެ އާދެ! 

ރަްއކަލުން ދުނިެޔ ނުއަދި ިމ ބޮޑު  ،ަލއަށް ޙައްެލއް ނުލިބި އަންނަ ބަދަލުތަުކެގ މައްސަށް ދުނިޔޭެގ މޫސުމަ ،ހުށަހަޅަނީ

އަދި ެއ  ،އެކަމުެގ ކަންބޮޑުުވން ފާހަަގކޮށް  ،ުވމަށް އޮތް ހަނި ފުރުޞަތު ދުަވހެއް ދުަވހަކަށް ކުޑަަވމުންދާތީސަލާމަތް

ެއކަން ނިންމި  ،ކުރެވި މިީޓގައި ބަުހސްކޮމެދުގައި  ަގރާރާ ެގނައުމަށް ހުށަހެޅި ޭޔެގ ސަމާުލކަމަށްނިބޮޑުުވން ދުންކަ

ނުންެގ ޢަމަލުތަުކެގ މި ަގރާރަީކ އިންސާ ،ންންނާނެ ފަދައިހު ފުޅުމަހަނދު ؛އީސްރަރި ްތތެިއއްޒަ !އާދެޮގތުެގ ރިޕޯްޓ. 

ކަމަށް ސައިންސްެވރިން ތަކުރާުރކޮށް   ދާށްންނަ ބަދަލުތަކުެގ މައްސަލަ ޯގހުން ޯގހައަ ސަބަބުން މޫސުމަށް

 ، ޮގތުން ޢީއިޖްތިމާ، ޮގތުންނާއި ިތޞާދީމުިޅ ދުނިޔެއަށް އިޤް މީެގ ސަބަބުން ދިއަ .ެވސްންދިޔަ ނަމަމުދެރުއިންޒާ

ޚާްއޞަކޮށް ާރއްޖެފަދަ ބިން ތިރި ޖަޒީރާ ޤައުމުަތކުެގ ދެމިއޮތުމަށް ނުހަނު ބޮުޑ  ،ނުރަްއކާ ުކރިމަތިެވ ންތިމާެވށީެގ ޮގތު

ޭގސް  އައުމަށް މެދުެވރިާވމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ެގޔޭދުނި ،ހިނދު ެވސް ނުރައްކާާވެނކަން ސާފުކޮށް ެއނެގން އޮތް

 ،އް ކުރަމުންނުދާތީތަކެ އެންމެ ިގނައިން ބޭރުކުރާ ަޤއުމުތަކުން އެފަދަ ޭގސްަތއް މަދުކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ މަސައްކަތް

އުމުތައް ޤަޒީރާ ފަދަ ޖަ ކިން ޚާއްަޞކޮށް ރާްއޖެަވައދި  ށް،ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަ އަދި އެ ބޮޑު ނުަރއްކަލުން

ތިެވަފއިާވ މި ބޮޑު ަމއްސަލަިއަގިއ މަކުރި ،ބިފައި ޮއތް ހަނި ފުރުޞަތު އިތުރަްށ ހަނިަވމުންދާތީސަލާމަތްކުރުމަށް ލި

ށް އޮތް އަަވސް ފިަޔަވޅުތަެކްއ މައްގައި މިކަރެހުރިހާ ފެންަވ ،އޮތް މިންަވރު ހާމަކޮށް ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ކަންބޮުޑުވން

 ހުށަހެޅި ަގރާރެްއ. އަިދ މި ށްރުމަށް މަޖިލީހަންކުޢުލާދިެވހިާރްއޖޭގައި ކްލައިމެޓް އިމަރޖެންސީ އި ިއ،ޮގަވއިލައެޅުމަށް 

ކޮމިޓީަގއި ބަހުސްކުރެިވފައިޭވ. އެ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާގައި ސަރުކާާރއި ދައުލަތުެގ  ދާއިރާެއއްަގއި ަވރަށް ފުޅާ ަގރާރަށް

ަގރާުރގައި ޮގަވއިލާފަިއާވ ކަންތައްަތކަށް އެ ބޭފުޅުން ދެކެަވޑަިއަގންަނާވ  ،ކުރެިވއެކު ޚިޔާލު ބަދަލުފަރާތްތަކާ ކަމާ ބެހޭ
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 ،ލާފަިއާވ ކަންތައްަތކަކީ އިުރަގއި ޮގވަ ަގރާ ،ޮގތް އަުޅަގނޑުމެން ާވނީ ާސފުކޮށްފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވެގންދިޔައީ 

 ،ޅުން ެވސް ަގބޫލުފުޅުކުރެްއިވ ޮގުތަގއިބޭފުހާ ހުރިމަޝްަވރާތަކުަގއި ބައިެވިރެވަވަޑއިެގްނނެިވ ން ތުމި ދެންނެިވ ޮގ

ކަމަްށ  ބަދަލެއް އޮތް ،ޙެއްބޮޑު އިޞްލާ އަދި އެ ކަްނކަމަށް ެގންނަންޖެހޭ މާ، އިކަމަށާ ތައްތަކެއް ންމު ކަންހިަވރަށް މު

އުފެއްދުމަށް   ލްފޮސިލް ފިއު ؛ަތއްތަކަކީ ންފަިއާވ މައިަގނޑު ކައިލަ އިފެނިަވޑައިުނަގންނަާވ ކަމަށް. އާދެ! ަގރާރުަގއި ޮގަވ

 ،ަލއިތަްއ ހުއްޓާޑީސިބްެގންާދ ސަމުންއިންެވސްޓްމަންޓުތަކާއި ދެ ދާޤައުމުތަކުްނ މިހާރު ކުރަމުންމަޝްރޫޢުތަކަށް 

ާވީމ ގު ބައިނަލްއަ ، ދަކުރަިނިވ ހަކަތަ އުފައްދަން މި ފައިސާ ހޭދަކުރުމަށް މުަގފަހިކުރުމަށް ޤައުމުތަކަށް ޮގަވއިލުމަށާއިޔާއި

ން ނުގއެ ރޮ ންިދެވހިރާއްޖެއި އިލަ އް ބަދަލުކުރުމަށް ޮގާވތަ  އިދާރާތަކުެގ ސިޔާސަތުލީދި މާ އަޖަމާޢަތްތަކާއި

ން ރާއްޖެއަށާއި ާވީމ މުޖުތަމަޢުުގރުމަށް ަބއިނަލްއަ ކުކުޑަ ެގ ނުަރއްކާ ތަކުންނަ ބަދަލުއަަވކާލާތުކުރުމަާށއި، މޫސުމަށް 

ެއީއ  ،ިވޔަސް ކަމުގައި ބޭނުންތެރި އެހީއެއް  ،އަކީއަންނަ އެހީރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ދެމުން

ފަދަ  ރާއްޖެ، ކަމަށާއި ދެކޭނުކަމަށް ރާއްޖެއިން  ކުރިމަތިެވފަިއާވ މި ބޮޑު މައްސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބޭނެ ކަމެއް

ކުރުން ރުބޭޭގސް  މަށް މެދުެވރިާވނުުވއްުވ ހޫޖަ ،އޮތީކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުެގ ދެމިއޮތުމާއި ސަލާމަތް ބިނާެވފައި 

އުމުތަކުން ޤަ  ،ކަނަޑއެޅިފަިއާވ މިންަގނޑުެގ ތެރެއިން ،ެއކުުވމާ ކަމަށް މަދުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުެގ މަްއޗަށް

މޫސުމަށް  ނުުވމާއިހޫދުނިޔެ ަވކާލާތުކުރުމަށާިއ، ާވމީ މުޖުތަމަޢުގައި ުގޖައްަވށް ބޭރުކުރާ ކާބަން މަދުކުރުމަށް ބައިނަލްއަ 

ފަިއާވ ރަކަށް ޒަމާނީ ސައިންސްެގ އަލީގައި ސާބިތުކޮށްދީަވ މިންތްއްސަލައަކީ ދެބަސްެވެވން ނެނަ މަބަދަލު އަން

މައްސަލަެއއް ކަމަށް ދުނިޭޔެގ ޤައުމުތަކަށް ބަލަިއަގތުމަށް ިދެވހިރާއްޖެއިން ޮގަވއިލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ެވްސ ައޅުަގނޑުމެން 

 ެއްވރެޖު  ޔޭެގދުނި ،އިޖާބަދީ އިންޒާރުތަކަށް ްސެވރިންެގއިންއިތުރުން ސަގެ ަގރާރުަގއި ާވނީ ހިމަނާފަ. އަދި އޭ

ްގރީންހަުއސް ޭގްސ  އުމުަތކުންޤަ ،ތުން ުވރެ ަމއްޗަށް ިދޔަނުދިނުމުެގ ޮގށް ިޑްގރީ ެސލްސިއަސްއަ 1.5ފިނިހޫނުމިން 

ހަުރެގ ަވނަ އަ 2050 ،ދަށްކުރުަމށާއި 45ަވނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް މިހާރަށްުވރެ % 2030މިންަވރު  ޖައްަވށް ދޫކުރާ

 ،އިތުރުން އަދި ީމެގ، ކުުރމަށާއިތު ކާލާަވހިރާއްޖެއިން ެވިއ ދިލަ ށް ޮގާވކަނިޔަލަށް ނެޓް ޒީރޯއަްށ ތިރިކުރުމަށް ޤައުމުތަ

ތިޞާދީ އިޤް ،ހަަގކޮށް ފާ ޤައުުމތައް ކުރާ ރުމިންަވރަކަށް ަޖއްަވްށ ކާބަން ބޭ މަތީ ޚިލާފަށް ހާެގ ރޫޓުޕެރިސް ެއްގރީމަން

ކުރުމަްށ ޒުއި ތަންފީލަ އިެގ ިގުއަގނުޑެގ ދަށުން އެުކލަަވ.އެޅޭނެ ުއސޫލުތަކެއް އދދެކޮޅަށް ފިޔަަވޅު  ތަކާތުން އެ ަޤއުމުޮގ

ޖެއިްނ ަވކާލާތުުކރުމަށް ެވސް މި ަގރާުރަގިއ ފާހަަގކޮށްފަިއޭވ. އިްއޒަތްެތރި އްާވމީ ަމއިދާނުަގިއ ދިެވހިރާގު ބައިނަލްއަ

 ،އިނޭގ ށް އެބަކޮއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ސާފު ،ދަންނަަވނީމި  ން އަޅުަގނޑުމެންމި ާވހަކަަތއް މިހެ .ރައީސް

އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،ިވޔަސް   ފިނިހޫނުމިން އިތުރު ދެ ޑިްގރީ ސެްލސިއަްސއަށް އުފުލުނުކަމުަގއި  ދުނިޔޭެގ ެއްވރެޖު

ޮބޑުުވުމެގ  އި، ފެންށާމަކަ އާދަޔާ ޚިލާފަްށ ބޯކޮށް ާވޭރެވހުން އިތުުރާވނެ ، ކަމަށާއި ނެިތދާނެ ،އް މަުރެވތަނާޒުކު ފަރު

މަްށ ކަ ނެިއ، ަކނޑުެގ ލޮުނަގނޑު އުފުލޭ މިންަވރު މަްއޗަށް ދާކަމަށާ ތައް ާރއްޖެއަށް ކުރިަމތިުވން ިގަނާވނެލަމައްސަ

ެގ .އދ ،އަހަރު ކުރިން 10ަގންަނާވނެ މީެގ ަވރަށް ސާފުކޮށް އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެނެގން އޮތުމުން. އެނިގަވަޑއި
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ފަ. އެހެންނަމަެވސް، ޙަޤީޤަތަކީ ދުނިޔޭެގ ޅާން ާވނީ ހުށަހަވު ޑު ކަންބޮމިއިން ލަށް ދިެވހިރާއްޖެސިންސެކިއުރިޓީ ަކއު

އެދެޭވ  ންދާ ފިޔަަވޅުތަކުންކަމަށް އަަޅމުމި ،އޭެގ ހެއްަކކީ ނެތުން.ސީރިޔަސްކަން ދީަފއި ންޖެހޭދޭ ށްޤައުމުތަކުން މިކަމަ

އް ތެ، އަަވސް ފިަޔަވޅުތަެކއް ެއޅުން ނޫން އިތުރު ޮގީވމާންނުދިއުން. އެހެނަތީޖާއެއް ދުނިޔެއަށް ފެންނަމުން

ލް ކޯޓުގައި ައޅުަގނޑުމެން ާވނީ މި  ނަ ކްރިމިލްންޓަރނޭޝަނައި މުަގިއ ފެންނާކަށް ނެތް. އާދެ!ކައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި

 ާވެވރިމެދުއް ތަލުއަންނަ ބަދަ މަށް މިސުޔޭެގ މޫދުނި ،ން ޮގަވއިލާފަިއާވނީމެާވހަކަ މިހާރު ދައްކާފަ. އަުޅަގނޑު

  ން ާވމީ މުޖުތަމަޢުުގޖިނާޢީ ކުށެއްެގ ޮގުތގައި ަބއިނަލްއަ  ، މިކަމަްށ މަުގފަހިާވ ޢަމަލުތަކަކީތަމައްސަލަތައް ނުަވ

ާވ ޮބޑު  ތިެވފައި މިމަށް ކުރިއަދިެވހިރާއްޖެ  ،ރަންކުައޅުަގނޑުމެން ަގޫބލު .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމަށްކުރުލުަގބޫ

ބޮޑު  ން. އެހެންަނމަެވސް، ޭއެގ އެންމެކައެއް ނޫންލަ ކުރިމަތިެވެގން އުޅޭ މަްއސަ ސަަބބުންދިެވހިންެގ ،ޖެހުމަކީންޮގ

އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެކުމާ ތުމިހެން އޮ  ޤައުމަކީ ދިެވހިންނަށް ަވނީ ެވފަ. މިކަންހޭމަލުކުރަންޖެ އްހިތި ނަތީޖާ ތަޙަ

ޓަށް މި ލިބެމުންދާ ބޮޑެތި  ށް ެވތިމާ ،ެވފައި ޓަށް ކަމަށްށްޒުކު ތިމާވެ ތިޞާދު ބިނާެވފައި މިަވނީ ރާއްޖޭެގ ނާމުޅި އިޤް

މަސަްއކަތްތަެކއް އެަބ  ،ން ަވރަށް ސީރިޔަްސކޮށް ިވްސނައިޢުޖުތަމަާވމީ މުުގަޑކުރުމަށް ބައިނަލްއަ ކުެގއްލުންތަްއ 

 ރިޕޯޓް މި ުކގައި އަދިއެ . އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓާޖެހޭކުރަން

 ރަނީ ދިެވހިރާއްޖެއިން ކްލައިމެޓް އިމަރޖެންސީ އިޢުލާންކުރީމީދުކުއްއެުކގައި ައޅުަގނޑު މި އު ެގންިދއުމާެވސްފާ

 ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތްތެރި ރައީސް.ކު . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝު އިކަމުަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 1ަގޑިއިރު. އެ  1ލަ ކުރުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއަވީނ ޖުމު ބަުހސްރިޕޯޓަށް ްނބަރު. އާދެ! މިރި މެތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ސިކުންތު.  5މިނެޓާއި  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  78 އިމިނެޓާ 36ޕީއަށް .އެމް.ޑީ ،ަގިޑއިރުެގ ތެރެއިން 

 32ޓާއި މިނެ 3ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  3މިނެޓާއި  4ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް  5މިނެޓާއި  5ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

ުތ ންކުސި 1މިނެޓާއި  1ސިކުންތު. އަދި ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްެވަވަޑއިނުަގްނނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

މު ރިޕޯޓެއް. އަދި ންންނަށް ަވރަްށ މުހިމެއަުޅަގނޑު މި ރިޕޯޓަކީ ،ލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ. އާދެ! ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

ކޮށް ފާސް ބެހޭ ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރުމުެގ ކުރިން މި ރިޕޯޓު އިމެޓާޚާއްޞަކޮށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ ކްލަ 

 ށްއެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ރިޕޯޓަ މު.ންިވސްނުން މުހިން ަގނޑުމެާވ ކަންަތއްތަކަްށ އަޅު  މީގައި މި

އާދެ!  ؛ފުޅުންެގ ތެރެއިންބޭނަާވ ިވދާޅުާވން އެދިަވޑަިއަގންމެދު އެއްޗެއް  ަވއިލަން. އާދެ! މި ރިޕޯޓާށް ހުޅުބަހުސަ

 ށް. ރު މުޙައްމަދު ނިހާދަދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަފޭ ،އަރުަވނީ މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ާވހަކަދެއްކެުވން:
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ރި ތްތެޖެ. ިއއްޒައްެވސް ެވ ބޮޑަށް ލަސް  ން މާމަރޖެންސީ އިޢުލާންކުރުކްލައިމެޓް އިރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކު

އަށްުވެރ  40ތެރެއިން % ކުެގޅޭ ރަށްތަ އި މީހުން ދިރިއުޖޭަގއްރާ ހާލަތަކީ ެގއްޖޭރާަވުގުތެގ ދިެވހި މިއަދުެގ މި .ރައީސް

މި  ތުުގވަ  . އެއީ މިއްހާލަތު އޮތް ަވުގތެ އެ ރަށްރަށުގައި މީހުންނަށް ދިރިނޫޅެޭވ އި، އުދައަރަ ށްިގނަ ރަށްތަކަ

އްޓެހި ޮގތަކަްށ ޓާ ރަށްެވއަުޅަގނޑުމެން ިތމާ ،ިއޢުލާންކޮށް ރޖެންސީމަ. އެހެންކަމުން، ިމ ކްލައިމެޓް އިއިހާލަތުަގ

ބޮޑަށް ެވސް  އޮތީ އައިސްފަ. މިކަން ކުރަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މާ ކަންތައްތައް ކުރާން މަޖުބޫރުުކރުަވންޖެހޭ ހާލަތު މި 

ދީެގްނ  ެއކީަގއި ެއއްބާރުލުން މިއީ މުޅި ދުނިޔެއިން އަުޅަގނޑުމެންނާ .ރި ރައީސްެވސް ެވއްޖެ. ިއއްޒަްތތެ ލަސް

ންޖެހޭ ބައިަވރު ކަންތައްަތއް ެވްސ ކުރާ އްލައަށްމި، އަުޅަގނުޑމެން އަސްއްކަތެއް. އެހެންނަމަެވކުރަންޖެހޭ ބޮޑު މަސަ

 ެވލި ތަކުެގ ތެެރއިންުޅަގނޑުމެންެގ ފަޅުއަށް ިވސްނައިެގން އަލަައޅުަގނޑުމެން އަިމއް ،އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެން

ާޓ ށްއެ ހިންާގ ތިމާެވ އިފަޅުތެރެއަށް އުަކިއލަ  ސާމާނުދަ ފަ ޅުމާއި، ޕްލާސްިޓކް ކޮތަޅުއެ  ނެުގމާއި، ފަޅަށް ކުނި

 ބަޖެހޭދަ ކަންތައްތައް ހުއްުޓުވމަށް ަޓކައި ައޅުަގނޑުމެން އެފަ ބީރައްޓެހި ޢަމަލުތައް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހުއްޓަން. މި

 ،ނީ މަތްކުރެޭވން ހަރުކަށި އަދަބުީދެގން ނަމަެވސް މި ކަްނކަން ހުއްޓުަވން. އަުޅަގނޑުމެންެގ ރަށްތައް ސަލާާގނޫނަކު

ާގނޫނަކުންކަން ކަަށަވރު.  ބޮޑު މިފަދަ މު ންމުހިއަުޅަގނޑުެމންނަށް ހެދޭ ން ސަލާމަތްކުރެޭވނީ ތުއަޅުަގނޑުމެންެގ ރަްއޔި

ޖެންސީ މިއަދުން މިއަދަށް ހަމަ  ރމަކްލައިމެޓް އި. ށް ތާއީދުުކރަންއަައޅުަގނޑު ފުރިހަމަ އެހެންކަމުން، މި ަގރާރަށް

ެގ މައްޗަްށ ން އަުޅަގނޑުމެ ،މަތްކުރުމަކީ އެއީލާއިޢުލާންކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނުޑމެންެގ ރާއްޖޭެގ މި ނާޒުކު ތިމާެވށި ސަ

ރާއްޖެ ސަލާމަތެއް ނުކުރެޭވނެ. ިއއްޒަތްތެިރ މި  އަުޅަގނުޑމެންެގ ،ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެހެންނޫނީާވޖިބު ކަމެއް. 

މުރަކަތައް  ،ފަރުތަކުަގިއ ކުލަ ބަދަލުެވ އްޖޭެގރާ ފެންނަނީ ސުމުަގއިއަުޅަގނޑުމެންނަށް އިރުވައި މޫ .ރައީސް

ްނ އެކި ބާަވތުެގ މަސްތައް މަރުެވެގ ފަރުތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ ،މަރުަވމުންދާ މަންޒަރު. އިރުވައި މޫސުމުގައި ފެންނަނީ

އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،ނަނީ ފެންއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ންޒަރުތަކެމަފެންނަމުންދާ ހިތާމަެވރި  ޮގނޑުދޮށަށް މަންޒަރު. މިއީ

އަުޅަގނޑުމެްނ  ،ބަލާއިރު . ކީއްެވެގންތޯމަންޒަރު ނުކުރެޭވ ހިސާބަށްދާިގރަމުންޮގްސ ކޮންޓްރޯލްިގރަމުން ރަށްތައް

ށުން ެވިލ ދޮަގނީ ޮގނޑުދޮށުން ަވަގށް. ޭރަގނޑު ދަންަވރު ޮގނޑު ދޮްނެވލި މި ނަ ނާކުރުމަށް ޓަކައިއަމިއްލަ ެގދޮރު ބި

ރަނީ. ިމީއ އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްަލއަށް ަމސައްކަތް މި ކު އިސް އަުޅަގނޑުމެންެގ ެގ ބިާނކުރުމުެގނަަގިއެގން އަ 

އަޅުަގނޑުމެްނ ނޭއްާގީނ ޢަމަލުތައް ކަތްތަެކއް. މިފަދަ އްއަޅުަގނޑުމެންެގ އަިމއްލަ ެގޮދރު ހަލާކުކުރުމަށް ކުރާ މަސަ

ޭޅ ުގމާ ކަމި ަވހަކަށްއަޅުަގނޑުމެން ީވ ެއންމެ އަ ، ަގރާރަށްފަހުމު ަގރާރެއް. މިންހުއްޓުަވން އެބަޖެހޭ. މިއީ ަވަރށް މުހި

. ދެްއިވ މިކަން ހުއްޓުެވންޖެހޭ ންދަބުދީެގއަާޓ ބީރައްޓެހި ޢަމަލުތައް ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ށްތިމާެވ ،ކޮށް އް ފާސްާގނޫނެ

 ކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތަށް ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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އުނޫގާފރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ

 .ށްމެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދަ

 

 ުވން:މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ާވހަކަދެްއކެއުނޫގފާރު ދާއިާރެގ 

ކުލައިމެްޓ ޗޭންޖު ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން  އެންޑް `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންަވޔަަރންމަންޓް

ރާރަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ފުރިހަމައަށް ަގލާންކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ޢުމަރޖެންސީ އިއި  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކުލައިމެޓް

ކިަޔަވން އުޅުނުއިުރަގިއ  ،އަުޅަގނޑު ހަނދާންނަށް އަންނަނީ  .ރި ރަީއސްއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެތާ

އަޅުަގނޑުމެން ދިެވހި ފޮތުަގިއ ލިޔެފައި އޮންނަ ަވރަށް ހިތްގައިމު ޅެމަކުން ިލޔެފައި ޮއންނަ ާވހަކަެއއް. ފިނޮޅަކަްށ 

ތަނުގައި ަގހެއް އަދި  މުތޭ. މި ހިެވލިން މިއީ ިވދާ ރިހިހަކަ. ނުހަނު ރިއުޅޭ ކުދިންތަކެއް ާވ ޮގސް ދޫނިބިސް ނަަގން

 ޒަމާނުއްސުރެ  ،އަުޅަގނޑުމެން ުދަވސްތަްއ ބަލާ .ިކޔާފަިއ އޮންނަ ޅެމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ،ނެތޭ  ެވސް ރުކެއް

އަޅާނެކަން. ެފނަށް ދޫނި ބިސްެވސް އެބަ އެނޭގ ކެތީ ބަލާ މިންަގނޑެއް ނަކަތްތެރިަކމަކީ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް

ްނ ޮގތް. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު ކަންކަ ިވހާނެކަން. އެއީ އަބަުދެވްސ ކަން ހިނާގ ށްިވހާ ނަކަތަ .ޮގސްއެހެން

ަވރަށްުވރެ  ބިސްއެޅޭ ށްޕަތްއި ދޫނިސޫާފސޫގަ ކެތީެފން އަންނައިރު ،ބަދަލުަވމުން މިދާ މިސްރާބަކީ އިްއޒަތްތެތެރި ރައީސް 

އެއަްށުވރެ މާ  ،ޮގތުން ެއއަށްުވރެ މާ ަގދަކޮށްަގެއއް ނޯޭވ. ެވށީެގ ނަކަތުަގއި ިވހޭނެ ޖާ މާ ވައިަގދަ މިހާރު. ިވހާ

 ؛މޫސުމަށް އަްނނަ ބަދަލު އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ މައިަގނޑު މިްނަގނޑު ،ކޮށްއެއަްށުވރެ ާމ ހޫނު ،ިވއްސާަރކޮށް

މި  ސްެވ ެއކަނި ،ކީ ނަކަތްތެރިކަން ަހމަ މުޅިންހެން ބަދަލުެވއްޖެކަމަށް ދޮށީ އެންމެން ދައްކާ ާވހަކައަ ،މިދެންނެީވ

ބާރެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ާވަހކައަކަްށ ލިބޭދެކެޭވ  މި ޮގތުން ބެހޭ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،މަަގށް މި ދެެކޭވ

އި ޖަހަ ޅަފުރަހަފަށާނެ.  ގައި މުލަހަޅަ ޖަހަން 10ބަރު ންޑިސެ .ހަޅަ މޫސުމުގައި ޖަހާނެ ތިން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އިރުަވއި

ރީ. އަދިެވސް ިމ ަވރުފެބު 12މިއަދު މިއީ  .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ިއ.ަވީރަގނަޖަ 18ހަޅަ ނިމޭނެ ރަ އުތު ނިމިެގން

އެބަ ިގރާ.  އަިދެވސް ދެްއަވދޫ އެބަ ިގރާ. ރިކިލުކުޑަ އަިދެވސް  ؛އުޅޭ ަގދަުވން ެގންަގދަވެ މި  ުގިޅެގން ޔާހަޅަ

ކުރީަގއި ރީތިކޮްށ  ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސްރި ރައީސް. އި ުނޭވ. ކަނޑެއް ހަމަެއއްނުޖެހޭ އިްއޒަްތތެ އަދިެވސް ަމޑެއް

 .ނުޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެވސް ކެތެއް  ންިއެގލަ ލިދޯނިފަހަރަށް މިހާރު ނިަގ ތިބޭ އިތިލަތިލައިަގ ލަންއެންދަމާ

 ކޮށްލަިއެގންރީިތކޮށް އަޅާލަިއެގން މަޑު  ،ންވެއްެޖއްޔާ ދޯނިފަަހރު މަޑުކޮށްލަދަ ކީ އަބަދުެވސް ަގިއއަރަށެއްެގ ުފޅޮ

 ެވސްިއގައި ފުޅޮ ރަށުެގރަށް ކެޔޮޅުން ބުނަނީ ،މިހާރު ދަތުރުކުރާ މީހުން ތަން. ެގން ތިބެން އޮންނަމިލައިހިންދެ

 15ީމެގ  ،ހޫނު މާަގަދާވކަމުެގ ުކޑަކުޑަ މިސާެލއް .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ ސަބަބުން. މަށް ހުންނަ ބާނީކަ ނުތިބެޭވ

 އަށިމަތީަގއި މެންދުރުފުރާޅު ދަށުގައި ޮބޑުޓިނު ، ާކފަމެން ތިރިއަުޅަގނޑުމެްނެގ ކުރީަގއި އަހަރުގެ  ިވއްސަކަށް ،ަވރަކަށް

އުޅެނީ  ކޮްށެގން މިެވސް ހަމަ ަގދައަްށ އޭ.ސީ އިންމެ ކުޑަ ރަށުަގލާ. މިއަދު އެއިެވސް ފަންކާެއއް ނުޖަހާ ނިދަ
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ަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގޭވ އަޅު  .ކަމަށް ިކޔާތީ ިގނަާވ ޚިލާފަށް ެއއްޗެހި އާދަޔާ ޭގތެރޭަގއި ކެތްނުެވެގން. ހަމުެގ ބަލިތަކާ 

 .ނުޭވ މޫސުން ދިމައެއް .ެވސް ހަމުެގ މައްސަލަ އިތުރުާވކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިންެގ

 ާވހަކަ މި  ޖުލައި ަގދަ ިވްއސާރަިއެގައޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް ޖޫން .ަވިއަގދަަވނީ. ިވއްސާރަ މޫުސން ދިުގލަނީ

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެިރ  ،ތަނެއް ނާދޭ ެވސް ިވއްސާރަ މެދުކެނޑޭ އިރުށިެގންދާަވއި ފެމިހާރު އިރު ދައްކަނީ.

ރަށްރަށް ހިއްކުމާއި  ،އުަދއެރުން އާަދޔާ ޚިލާފަށް ިގނަވެއްޖެ. ދެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެވްސ ބުނެިވދާނެ .ރައީސް

ރަށްރަށް ެވސް މާ ދުރުަގއި ހުރި ފަޅު ެވސް، ާވހަކަ. އެހެންނަމަށްރަށް ިގރާުގޅިެގން ރަ ރަށްރަށުގައި ހަދާ ބަނދަރާ

މަށް ބަދަލުތަކެއް އެބަ އާދޭ. ދުނިޔެއަށް ޮގތްަތކެއް އެަބޭވ. ދުަވހަކު ނުިގރާ މިންަވރަށް ިގރަން ފަށައިފި. މޫސު

ދަ ކުޑަކުޑަ ޤައުެމއްެގ ކަންކަން ހުއްުޓުވމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެްނ ފަ މި ،ެވސް ެއނޭގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 މަރޖެންސީ ހިންގައިެގން ިގނަ ކަންތައްަތކެއް ނުހުްނނާނެ. އެހެންނަމަެވސް، މި އި ށް ކުރެޭވނެ މާކަމީހުންނަ

 ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ،ޤައުމުއަުޅަގނުޑމެންެގ  ،ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ

އަޅުަގނޑުމެްނެގ މުޅި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުެގ  ،ޖެހޭމީ މުޖްތަމަޢުގައި އަޅުަގނުޑމެން އެބަާވގު ބައިނަލްއަ ،ފުރިހަމަކޮށްފައި

ތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ އަންނަން އޮތް ޖީލު ،ޖެހިއްޖެހަދަންށް ކަމަ ލުންތަކީ މިކަމަށް އަޑުއުފުމު މަސައްކަންއެންމެ މުހި

ންެގ ކާބަފައިްނ ަގނޑުމެންެގ ރާއްޭޖަގިއ އަުޅަގނޑުމެއަުޅަގނޑުމެްނެގ ދަިރންެގ މުސްތަޤްބަލަށް ޓަަކއި. އަޅު  .ޓަކައި

އް ސަލާމަތުން އަމާންކަމާއެކީ ށްތަމި ރަ ެގކޮށްދިން އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، މި ރާއްޖޭ

ނަން ންއަ ،ޖީލާ ހިސާަބށް ާވސިލުކޮށްދިނުން. އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު މަސަްއކަތަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ

ކުރުމަށް ޓަކައި  އެކަން .ާވސިލުކޮށްދިނުމުެގ މަސައްކަތްމި ރާއްޖެ  ،މި ރަށްތައް ،ެވށިއޮތް ޖީލުތަކާ ހިސާބަށް މި 

ރާރަްށ ަގހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ެވސް މި  ،ރާރަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އަުޅަގނުޑ ޮގާވލަން ަގށް މި ފުރިހަމައަ

 ރި ރައީސް.ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ ން. ަވރަށް ބޮޑަށްމި ފާސްކޮްށދެއްުވދުކޮށްދެްއަވއި ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މައްޗަންޮގޅީ އިތަމް.ޚަެދކުނު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މައްޗަންޮގޅީ 

 

 :އިތަމް ާވހަކަދެއްެކުވންޚަދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު 

 އްކަތްކުރަމުން މި ެގންދަނީ ކުލައިމެޓްމަސަ ދެ! އަުޅަގނޑުމެްނ މިހާރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާ

ެވސް  ަގިއ އެހެން މެންބަރުންހުކުރަންެވެގން. ދެންމެއަކު ހަމަ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީމަރޖެންސީ އިޢުލާންއި

ބޮޑު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނުޑ އެންމެ  ރަށް ބޮޑުތަން ލަސްވެއްޖެ.ލަސްވެއްޖެ މި ކަންތައް. ަވ ،ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިން

މެންނަކީ ެވސް މިކަމުެގ ތެރޭގައި މަަސއްކަތްުކާރ ޑުއަުޅަގނ ،ޖެހޭ ދައްކަންމިހާރު އަޅުަގނުޑމެން އެބަ ،މި ދެކެނީ
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 ،ެދއްކޭ ާވހަކަަތކުން އެބަހުރި ސްާވމީ މުޖްތަޢުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޮގގު ބައިނަލްއަ  ،ޮގަތކީ ިގނަފަހަރު ާވ .ކަންބައެއް

އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ދަްއކަންޖެހޭ  ،ިވދާުޅިވ ފަދައިންއެ ރަށްިގރަީނއޭ. ެދންމެއަކު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ، ރާޅުއަރަނީއޭ 

 މިކަމާ ކޮންސަރންެވެގން އަުޅަގނޑުމެން މި ،ެވސް. އަުޅަގނޑުމެން އެަބ ދައްކަންޖެހޭ ތަެކއްއަޅުަގނޑުމެންެގ ެއކްޝަން

އިީރަގިއ އެ ބޭފުޅުން ކަ ،ެވސް ބޭުރ ދުނިޔޭަގއި ެއއީ ،ން މި އަާޅ ފިޔަަވޅުތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެ ،ނަާގ ފިަޔަވޅުތަަކކީ

ހައުސް ، ތި ބޭފުޅުން ްގރީންލަތު އޮތީ. އެހެންީވމާހާމިހެންނޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާްއޖޭެގ  ،އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ

ޝަން ދަށްކުރާށޭ އަޅުަގނޑުމެން މިހައުސް އެފުޅުން ކައިީރަގިއ ްގރީންމިޝަން ދަށްކުރާށޭ. އެކަަމކު، އެ ބޭއެ

 އި،ެއއްޗެހި ިގަނކޮށްފަ ފިއުލްަތކާ އަންދާ ިއ،ިގނަކޮށްފަނަރޭޓަރުތަކާ އެއްޗެހި މިކޮުޅގައި ަހމަ ޖަ ،އެދެމުންދާއިރު

 ޙަޤީޤަތުަގއި  ،އްކުމަކީ ހަކަ ދެކަހަލަ ވާ  އެ ތިބެ އެހެންނޫނީ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް އަުޅަގނޑުެމން ނުޮގސް ،ސޯލާއަށް

ާވނެ. ދުނިޭޔެގ ހޫނުމިން ސައިންްސެވރިން ނު ކަންަތއްތަެކއް ޙަޤީޤަުތގައި ކުެރިވެގން ަކށް އެނޭގތޯ. ެއޮގތަހޮޅި ާވހަކަ އި

ތެރޭަގއި ދޭެއ  އ4.1ާއާއި  4.8ރުނުެގ ތެޭރަގިއ ަގހޫނުިމން މި  ެގސައިންްސެވރިްނ ދެކޭޮގުތގައި ދުިނޔޭ ،ދެކޭޮގުތަގއި 

 ،1.5 ސައިންްސެވރިން މި ދައްކާ ާވހަކަައކީ ،އްކާ ާވހަކައަކީ މަުކ، އަުޅަގނުޑމެން މިހާރު މި ދަރާނެ. އެކައަ

ްށ ކަ. އަުޅަގނޑުމެންނައެްއޗެހި ހަލާކުެވެގންދާނޭ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ެވސް ފަރުތަކާ އަށް ހިއްލިއްޖެނޫނީ އެއް ިޑްގރީ އެހެން

ރުނުެގ ތެޭރަގިއ ަގ އަކީ މިއޮތީ  އެ ކަެގ ާވހަ 4.8އެހެންނޫނީ  4.1. ފެހެއްޓޭނޭރުތަުކެގ ދިރުމެއް ނުހިފަާވހަކަައކީ މި 

ާވހަކައަީކ  ،ދަރިންނަށްއަޅުަގނޑުމެންެގ  ؟ންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާެނ ތަނަކީ މީގައިކޮބައިތޯ އަުޅަގނޑުމެންެގ ދަރި 

ައޅުަގނޑު މި  ،ކަމަކީ  ދެން އަެނއް އް.އޭރުންނެނޯންނާނެ އަުޅަގނޑުމެން އަތަުކ ދޭނެ ެއއްެޗްއ  އިމާޔަތްކޮށްފަހި

ެއކަމަކަްށ  ،ކަމަކީ ަގނޑުމެން މި ކުރާ. މިހާރު އަޅުށް ޮގްސދާނޭ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ރާއްޖެ ތިރިއޭ. ައޑިއަދައްކަނީ

ޖަހާނީ. ެވލިބަސްާތ  ެވލި އެތާނަގއި  ،ެވއްޖެްއޔާަގިއ ިގާރކަމު ،ބުނަންޏާސްުޓުވން ައޅުަގނޑުމެން. މިސާލަކަށް ޖެއެޑ

ޯވްލ އުސްކުރާނީ. އެއީ އެޑަޕްޭޓޝަންތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަކަށް ސީ  ުއސްަވމުންދާއްސާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާޖަ

 ެގއަުޅަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީއާ މަންޓްންއެންަވޔަރަފަހުން  އެންމެ ،ާވހަަކއަކީ  ެގިވދާނެ. ެއކަމަކު، އަުޅަގނޑުމެންެގނެ

 ާއދެއޭ. އަެނއްާކ އެ ބޭފުޅުން  މި ބަދަލު އެބަ ،ފުޅުން އެ ިވދާޅުަވނީ އެ ބޭއަުޅަގނޑުމެން ަބއްދަލުކުރިއިރު ންކޮމިޓީ

ންނަ ނުޭވ އެ އޮ ރަށްރަށުެގ ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް ،ރޗް ހެއްެދވިއިރު ސަކަންތައްތަުކގައި ރި ރަށްިގރުމާއި މި

މި   ނުޭވ. ރަށް އްުޅން ބޭނުމެބޭފުލާކަށް އެ އިެގއްލުވަ  ޗުަތއްޒަމްެގ ބީ ލާަކށް. ލޯކަލް ޓުއަރިއިޖަޒީރާަވންތަކަން ެގއްުލަވ

. ލާފައިތަނެއް ިގރަ ސިންާގބޮޑު ހަމަ ެވސް އެަބޮއޭވ ެޖއްޔާ ލައިފިކަމުަގއި ވެއްއިބަލަ ށްއިްއޔެއަ އިމިއަދާ .ނީިގރަ

، އެހާަވރަށް ދޭ. އެހެންީވމާމަތީެގ ޖޯލިފަތި ެގއްލޭ ހިސާބަށް އެބަރިއަތި ،ތަނުން އިންނަޖޯލިފަތި ބަހައްޓާފައި 

ތަފާތެއް މި ފެންނަން ފެށީ.  ބޮޑު  ކީްއެވެގންޯތއޭ މިހާރު މިހާ ،ނީެގ ުސާވލަކަށް އުފެދުއަުޅަގނޑުމެން  އިރުމުންދާިގރަ

އަހަރަުކ  އަހަރަކުން ެއއް ކޮންމެ ފަސް ،ވެއްޖެްއޔާން ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ޮގތު މެޓް އޮފީހުން

ުރ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ކަމަުކ، މިދިޔަ އަހަދަލެއް. އެއަންނަ ބަ ށްއެބައާދޭ މިކަހަލަ ބޮޑު ްކލައިމެޓަ
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ބަލާކަމުަގއި ެވއްޖެއްޔާ އިތުރުަވމުންނޭ ދާނީ.  ށްސްއަންފެނުނު ޓައިފޫ  ސްާއއި މިއަހަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށްންޓައިފޫ

ޓައިފޫން  މިހާރު ފަސް ،ވެއްެޖއްޔާފެނިއްޖެކަމުގައި  1ކުިރން  އިކޮންމެ އަހަރަކަށްުވރެ އަހަެރްއ އިންޑިއަން ޯއޝަންގަ 

 އެބައާދޭ ަވރަށް ބޮޑުޑުެމންނަށް ފެނިއްޖެ. އޭެގ ކުލަިއމެޓަށް ެވސް އަުޅަގނ މިދިޔަ އަހަރު ެވސް ފަހުން ންމެއެ

ހައުްސ ނުކުރިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ ްގރީން ،ބޫުލކުރިޔަސް ަގކޮންމެހެންެވސް ައޅުަގނޑުމެން  .ބަދަލެއް

 ،ންދާ ޤައުމުތަކުންތަރައްޤީަވމު ،މެްއެގ އުފެއްުދންތައް އިތުރުކުރަްނެވެގން ަތކުން އެ ޤައުއިތުރުާވކަން. އެހެން ޤައުމު

މިޝަން. އަުޅަގނޑުމެން އެ ހަުއސްތަރައްޤީެވފައި ހުިރ ޤައުމުތަކުން އެބަ އިތުރުކުާރކަން އެ މީހުންެގ ްގރީން ހެންނޫނީއެ

މިކޮުޅގައި އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ  ،ރު  ޮގަވމުންދާއިލާށޭ. ަމދުކުރާށޭ. އެހެން ައޅުަގނުޑމެންއިމި ޮގަވނީ ުހއްޓަ

ރިނިއުބަްލ އް ިގނަކުރަނީ. ފިއުލް އަންދާލެ  ހަމަ މިކޮޅުަގއި އަނެްއކާެވސް .ރު ިއތުރުކުރަނީއަނެއްާކެވސް ޖަނަރޭޓަ

  ނަށް ޅުންބޭފު އިޙަޤީޤަތުަގިއ ޝިފްޓެއް ނުކުރެޭވ. ދެން ހަމަ އެންމެހަ ަނކަށް ރަނަގޅަކަށްއެނަރޖީއަށް އަުޅަގނޑުމެން

ތެލުެގ ިވޔަފާރިްނ ާވ ިވޔަފާރިެއއް. އެކަމަުކ، ތެލުެގ ިވޔަފާރިައކީ ަވރަށް ފައިދާ ،ާވނެ ފަދަިއންނިގލައް ެވސް އެ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިންނަށް ދޭނީ. ޗެއްހޭ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މާދަމާ އް ކޯ ،އަޅުަގނޑުމެން ފައިދާކުރަމުްނދާއިރު

، މާ . އެހެންީވވެއްެޖއްޔާ ަގއިކަމުސި އްން އެހިސާބަށް ޮގކު ޔަްއޗެްއ ނެތޭ މިއަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިންނަށް ދޭނެ އެ

  މަރޖެންސީއަކީ އަުޅަގނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ކުލައިމެޓު އިމަރޖެންސީ،  މި އިވެއްެޖއްޔާއަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި 

 ތާނަގިއ އިތުރު ބިލުަތކެއް  އޮތް  ށްއަީވހާެވސް ައަވހަކަށް ނިންމާލަންޖެހޭ އެްއެޗއް. އަދި ކުރި  ،ފާސްކޮށް  ެވސް ހަމަ

ހަމަ  ރާރުްނ ނިންމޭ ކަންތައްތަކާަގެއ ބިލުތަކުެގ ތެޭރގައި އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި މި  އާދޭ.ށް ެވސް އެބަމަޖިލީހަ

 ހުންނާނެ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ުގޅުން ަވރަށް ބޮޑަށް 

 

 ެކުވން:ާވހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީޔާ އިްއޒަޝުކުރިއް

 ޔޫނުސް ޢަލީއަށް.

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ާވހަކަދެއްެކުވން:

ިމ  .ތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަރާރެއްަގަވރަށް ތާއީދުކުރާ  ރާރަކީ އަުޅަގނޑު ަގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިޭބ  ،ލާފަިއާވ ޮގތަށްއިރާުރަގއި ޮގަވަގމި  ،ާވ ފަދައިންރާރުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި ަގ

ކޮށް ބޮޑު. ޞަ އްމަލުކުރަމުން. މި ެގއްލުން މި ރާއްޖެއަށް ކުރާލެއް ަވކިން ޚާއްެގއްލުން މުޅި ދުނިޔެ މިއަދު ދަނީ ތަހަ

މޫސުމަށް   ،ެވސް ަވރަށް ބޮަޑށް މޫސުމީ ބަދަލު ރޭއަށް ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ ޮހޅުދޫ ،އިާރއަކަށް ނިސްބަތްާވއެ ދާ ަގނޑުއަޅު

މުޅި ރަށުެގ  ިއ،އަންނަ ބަދަލުެގ ސަބަބުން ލިބޭ ެގއްލުންތައް ޭރެވސް ަވރަށް ާގތުން ަވނީ ފެނިފަ. މުޅި ރަށަށް އުދައަރަ
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ެވްސ  އިއަދި މަޫގދޫަގ މިލަދޫ އަދި އަޅުަގނޑު ދާއިރާެގ .ެވފަ ލުންއްނީ ނުހަނު ބޮޑެތި ެގމުދަލާއި ތަކެއްޗަށް ަވ

ކަންކަމަކީ  މި .އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދުަވހަށް އިތުރުަވމުން. ރަށްިގރުމުެގ މައްސަލަތައް އަންނަނީ ދުަވހުން

ނޑުމެން ދޭ  ޅުަގ އަޓަށްށްންެގ ެވައޅުަގނޑުމެ ،އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތުން ،އަމިއްލަ އަުތން ެގއަޅުަގނޑުމެން

ން އަންނަ މައްސަލަތަކެއް. ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކުރިްނ މެންބަރަކު ފާހަަގކުރެްއިވ މާަވމުެގއްލުުމެގ ސަބަބުން ދި

ެއ ެގ  ،ނުާލ އެ ޭގ އަަޅއިެގން އިެވސް ިވސްނަ އަޅަނީ. އެކަަމކު، ަފހަރެއްަގއި މި ަވަގށް ަނާގ ެވލިްނ ެގ ،ފަދައިން

ލައިެގން ކޮށް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަވިރހަމަ. މި ަވރިހަމައެހެްނީވމާ އް.ންތޯއެ ނޫތޯ އުޅެޭވނެ އިޭގގަ  މާ އެދިަޔއި ލައިިގރާ

އަުޅަގނޑުމެން ދުިނޔެ ހޫނުުވމަށް ޖަށްަވށް މި  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތިބެޭވކަށް ނެތް. 

ަވރަކަްށ  ނޑުމެން ކޮންމެެވސްރިހާ ތަނެއް އަޅުަގހު މި ،ައޅުަގނޑުމެން މި އަންދާ ތެލާއި ،ބޭރުކުރާ ޭގސްތަާކއި

ރަތީ ުގދުާވ ެގންއަުޅަގނޑުެމންނަށް ލިބި ،އަޅުަގނޑުމެން ،ނަމަެވސް ދަށްކުރަން އެބަޖެހޭ. ދަށްކޮށްެގން މެނުީވ

 ހުން ދުަވ .ސަލާމަތްކުރެޭވކަށް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ނާޒުކުރު ެވށި، މި ެވށި ،ރަތީ ރަށްތައް، ުގދުއް ތަަވސީލަތް

މޫސުން ދިމާނުުވމުެގ އެތައް  ،ިވއްސާަރުވމާއި ،ދުަވހަށް މޫސުން މިއަންނަ ބަދަލުެގ ސަބަބުން ވައިަގދަުވމާއި

ހަމަ ެވސް  އެންމެ މަޑު ދުަވްސަވރު ެގއިރުަވއި މައްސަލަތަކެއް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މި އަންނަނީ ކުރިމަތިަވމުން. 

ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކޮށް އުެޅން ދަތިާވ ހިސާބަށް މިއަުދ  .ެވހޭ ސާރަ އެބަިވއް  ތަށްޖުލައި ަގދަ ިވއްސާަރއެޭކ އެްއޮގޖޫން

ކަމަށް ބުނާ ދުަވްސަވުރ  ަމުޑާވނެ އެންމެ ކަނޑުާވނުާވ ނޭނިގފަ.  އަުޅަގނޑުމެންެގ ކާބަފައިން  ޅިފަ.މޫސުން ަވނީ އޮ

 އް ދިމަެއއް ނީ އޮޅިފަ. ނަކަތްތަ ން ަވމޫސުދަތުރުފަތުރުކޮށް ނޫޅެޭވަވރަށް ރާއްޭޖެގ ެވސް މި އަންނަނީ ަވރަށް ަގދަކޮށް. 

ރާއްޭޖެގ މޫުސން ަވނީ އޮޅިފަ. އަުޅަގނޑު  މެންގެ ހިސާބަށް މިއަދު ައޅުަގނޑުަވކިުނާވ ހުޅަނެގއް  ްއ،އިުރަވއެ ނުޭވ.

ސީ އެމަރޖެން ކުލައިމެޓްލުގައި ހާާވ ކަންތައްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ  ރާރުގައި މިަގމި  ެއއްފަހަރު އަދިެވސް

މާދަމާ   ،ކަމެްއ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ނުކޮށްފިނަމަ މަށް ޮގާވލަން. މިކަމަކީ ލަސްވެއްޖެކުރުލާންއިޢު

ރާރަށް އަުޅަގނޑު ފުިރހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަަކ ަގ، މި އަޅުަގނޑުމެންނާ މި ސުާވލު ކުރެޭވނެ. އެހެންީވމާ 

  ކުިރއްާޔ.ދެއްިވ ފުރުަޞތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝު ،ދަންނަަވމުން

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ިއނުގރައިދޫ ދާއިރާދޫ ާދއިާރެގ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ

 އަޙްމަދަށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

 

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:
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ަވރަްށ  ާވމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި އި. ކުލައިމެޓު ޗޭންޖު ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފަރި ރައީސްއިްއޒަތްތެއްޔާ ޝުކުރި

 ނަށް އަޅުަގނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރުމަސައްކަްތކުރެްއިވ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިއެ ކޮމިޓީގަ  އް.ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެ

އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ާވހަކަ ެދއްކޭތާ ލަްއކަ މޫސުމަށް  ، ާވހަކަ މުން އަންނަދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްށތައް ިގރަ ދަންަވން.

ެވސް އަުޅަގނޑު  ަނަގމުންދާކަން އެ ެޓކްސް ،ބިެލްއ ފާސްކޮށް ެގއަުޅަގނުޑމެން ްގރީން ޓެކްސް  ޖެ.ޒަމާންތަކެއް ެވއް

 ،ދަލުތައް އަންނަ ބަ ށްހިާރއްޖެއަާވމީ މުޖްތަމަޢުގައި ދިެވގު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮްށލަން. ދުނިޔޭެގ ބައިނަލްއަ 

ާވހަކަ ދެކެިވަފިއ  ާވމީ މުޖްތަމަޢެއްގައި މިގު ޮގތުން އެތައް ޤައުމެއްެގ ބައިނަލްއަ އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭމޫސުމަށް 

 އެބަހުރި. އަދި ބޭރު ދުނިޭޔެގ ޤައުމުތަކުން މި ާރއްޖެއަްށ އެކަން ަޙއްލުކޮށްދިނުމަށް ަޓކައި ެވދެްއާވ އެހީތެރިކަމަށް

އަދާކުރަން. އެހެންނަމަެވސް،  ރުކާރަާށއި ރައްޔިތުްނނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުތަކުެގ ސައެ ަޤއުމު ެވސް އަުޅަގނޑު

ަދޫގތައް ހުރޭ މޫސުމަށް އަންނަ ނަވރަށް އު ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަޒީރާ ޤައުމެއްެގ ޮގުތގައި ރަށްތައް ދެމިޮއންނައިރުަގއި 

އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް،  އި  ކުެރިވފަކާރުަތކުންއެކި ސަރުަވރަށް ިގނަ ކަންކަން  ،ޮގތުން ދިރާސާކޮށް ބެހޭ ބަދަލުތަކާ

ނޫން.  އްލުކުރެޭވ ކަެމއްޙަަވުގތުން ަވުގތަްށ  ،ދުރަތީ ޮގތުން ދިމާާވ ކަންކަމަކީުގދުނިޔޭެގ ެއއްެވސް ޤައުމެްއަގއި 

ންނަ ހުހިންދާ ނިޒާމު ެވސް ފުރިހަމަެވފައި ން ހަމަ ފެ ،ންނަ ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް ހަމަ ފެންބޮޑުީވމަހު އިތަރައްޤީެވފަ

ތަކަށް ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެން ،ޮގތުްނ ދިމާާވ ކަންކަން ޙައްލެއް ނުޭވ ަވުގތަކުން. އެހެންނަމަެވސް  ޤައުމުތަކުަގއި ުގދުރަތީ

ށް މިއަދު ަވރަށް މިކަން ކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުެމން މި ޤައުމަ ަލއި ޔާ އޮތް ކަެމއް ކުރިމެންނަށް ކުރެެވންައޅުަގނޑު އި،ބަލަ

މުންދާތާ ކިތަންމެ ދުަވހެއް. ިގރަ ރަސްމާދޫ، އިނުގރައިދޫ، ފައިނު، ކިނޮޅަސް އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާެގ .މު ކަމެއްންމުހި

  ރަސްކަލާނެގ ހެޔޮ ރަހުމަތުން ދިޔަ. މާތްއަރަމުންކަންޮބޑުުވން އެބަހުރި. ރޭގައި ެވސް ކިނޮަޅހަށް އުދަ ެގއެ ރައްޔިތުން

 ،މްދުކުރަން. އެހެންނަމަެވސްޙަ ޟްރަތަށް ޙަެގ هللاިޔތަކަށް ެގއްލުމެއް ނުލިބޭ. ރައް  ކަށްޔަ އެްއެވސް ެގ

ދުނިޔެއަށް އެބަ  ،މެންނަށް ބަލަހައްަޓއިެގން ތިެބެވން ނެތްަވުރެގ ބޮޑު މުސީބާތެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށްއަޅުަގނޑު

 ،ން ާވނެ ކަމަކަށް. އަނެއް ކަމަކީިތޔަހެ ނުކުރޭ ކުީރަގިއ ަގބޫލެއް  އަންނަކަން ައޅުަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ަގބޫލުކުރަން.

ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ  ،މުްނދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނުންއަޅުަގނޑުމެންެގ އުޅުންތަްއ، އަުޅަގނޑުމެން ދިރިއުޅެ

ްނ އަުޅަގނުޑމެން ލޯމަތިން ފެންނަން އެބަހުރި. އެކަން އަޅުަގނޑުމެ ،ކަން އެބަ އަންނަކަން. އެބަ ާވކަންދުނިޔެއަށް މި

 ، ލްމު ލިބިެގންޢި ،އިެގން ކިަޔވަ  ންެއކަދާއިުރގައި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބަނދަރުތައް ހެދިެގން އެބަޖެހޭ ަގބޫލުކުރަން.

އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުން އެކަން ެވސް އެބަޖެޭހ ަގބޫލުކުރަން. އަުޅަގނޑުެގ  ދިރާސާކޮށްެގން ބަނދަރު ހަދާ ޮގތަށް

ލީމާ އިއަުޅަގނޑަށް ފެްނނަ ޮގތަށް ނެރު ކަނޑަ  ،އިލާފައިބަނދަރު ހަދަ ގައިތަނުއެ ދޯނި ހަމަ ފެންނަ  ،ދޯންޏެއް އޮތީތީ

 އަނެްއކާ ؛ާވ ެގއްލުންދުަވސް ުނަވީނސް މަސް 6 އި،ހަދާފަ އަދި ހަމަ އެ ބަނދަރު އެއް ނޫްނ.ދިމާާވ ކަންކަން ކުޑަ 

 ކެރިކުޅަާދނަެވެގްނާވ ކަންކަެމއް ނޫން. ފައިކަށި ބަދަލުކުރަން. އެިއއްޔަކީ ެވްސ ދައުލަތަކަށް ެވސްރައްޔިތުން އެަބއެދޭ 

 އިއިގަ ކިބަ ބިލުކަްނ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤާދިރާސާކުރެިވެގން އެ ބުާނ ޮގތަކަށް ހެދުމުެގ  ،ލިބިެގން ޢިލްމު ،އެހެންީވމާ
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 އީ.އަުޅަގނޑުމެން ޤައުުމގައި ރަށްަތއް އާދަޔާ ޚިލާފަްށ ިގރަމުންދާ މޫސުމެއް މި އެހެންީވމާ، ެވސް ހުންނަން އެބަޖެހޭ.

ދަނީ  އޮތް  ހުން އުޅޭ ރަށެއް ެވްސ ހަމަ އެްއކޮށް މިރިސޯޓެްއ ނޫން. މީ ،ފަޅުރަެށްއ ނޫން ،ަވކި ރަެށއް ނޫން

ކަމަށް ައަވސް ަޙއްލެްއ ެގަނއުމަށްޓަކައި ަވރަށް ަބިއަވރު މަސަްއކަތްތަކެްއ މި ސަރުކާުރްނ  ، މިިގރަމުން. އެހެްނީވމާ

 އި،މަންޓް މިނިސްޓްރީއާންއެންަވަޔރަ ، އޮފީހުެގ ޕޮލިސީ ކޮމިޓީއާއި ކުރަމުން އެބަދޭ. އަދި ސަރުކާރުެގ ރައީސް

ރޭަގނާޑއި ދުާވުލ މި ރަށްތަކާ ބެހޭ ޮގތުން  ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށްޕްލޭނިން

މި ސަރުކާރުެގ  އަދިން. ކުަރމުދިރާސާކުރެެވން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަަކއި މި ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް

ސޯާލ  އި. އެ ޕޮލިސީެގ ދަށުން މިއަދު ެވސް އެތައް ރަެށއްގަ ދިއުަމކީބަދަލުެވެގން ރޖީއަށްބަލް އެނައުަވޢުދެއް ެއއީ ރިނި

ޕެނަލް ހަރުކުރެެވމުންދާކަން ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ފާހަަގކުރަން. އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ ކުިރައށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުަގއި މި 

ޖަނަރޭޓަރު މަދުކުރެިވފަ.  ތެޔޮ މަދުކުެރިވފަ. ޑީަސލުން އަންދާ ،ދާ ެއއްކޮށް ޢުމި ސަުރކާރުެގ ަވ ،އްޖެ ެވެގންދާނީރާ

 ،ޤައުމެއް ،ެވެގންދާނެ. އެހެންނަމަެވސް ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ޤައުމެއްެގ ޮގުތގައި އިރާދަފުުޅކުެރއްިވއްޔާ މި ޤައުމު ސޯލާ

އެ ަރއްޔިތަކަށް ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ލިބުން.  ،ފުރަތަމަ މަިއަގނޑު ެއއް ކަމަކީ  ރަށެއް ހިންގާއިުރަގއި އެ ަރށެއްެގ

ތަނާ މި ރާއްޖޭެގ އެތަްއ  ވީ  އަހަރު ށްމިއަދުެގ ސަުރކާރަ ،ނުާވތީޭވތުެވިދޔަ ސަރުކާރުަތކުން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައި

ނޑު  ކޯޕަރޭޝަނުްނ ކުރަމުންދާކަން އަޅުަގރައްޔިތަކަށް ދިމާެވަފިއާވ ަކރަންޓުެގ ޙައްލު ބާރު ސްީޕޑުަގއި ފެނަކަ

ާވމީ މުޖުތަމަޢުަގއި ުގދަތުރުކުރާއިރުަގއި އަދި ަބއިނަލްއަ  އިދުނިޔޭަގ ެއހެންނަމަެވސް އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން.

ލިބޭ ތަންތަނުން ފައިާސ  ،ައޅުަގނުޑމެންެގ ަވސީލަްތ މަދުެވފައި  ،ލިބޭ އެހީތައް ބޮުޑކޮށްފައި ާވހަކަދެެކވޭއިުރަގއި

ކަމެއް. ދެްއިވ  ލާއިށްތަކަށް އަަވސް ަޙއްލެއް ހޯދުމަކީ އަުޅަގނޑު މި ސަރުކާރަށް ޮގވަ ހޯދައިެގން ިގރަމުންދާ ރަ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މުލަކު ދާއިރާ ،އަރުަވނީ  މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 މް ނަޞީރަށް.އިބްރާހީ

 

 މް ނަޞީރު ާވހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާ މެންބަރު އިބްރާހީ

ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށީ ،މުޤައްރިރު ކޮމިޓީ މަންޓް އެްނޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުންއެންަވޔަރަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ

އަިދ  ށަހެޅުއްިވ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑު ެވްސ ަވރަށް ތާއީދުކުރަން.ބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް މި ހުއިްއޒަތްތެރި މެން

އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ެއކަމަށް ެވސް ތާއީދުކުރަން. ،ލާނުކުރެއްީވތީޢުކްލައިމެޓް އެމަޖެންސީއެްއ އި 

ބަދަލުތަކުެގ  ނޭދެޭވ އަންަނމުންދާްނނަ ޮގތުން ދުނިެޔއަށް އް ހުމަލުތަޢައަޅުަގނޑުމެން އިންސާނުންެގ މި ފެންނަނީ 
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 ،އަށް އިތުރުެވފަ. އަުޅަގނޑުެމން ކުޑައިރުަގއި ައޑުއަހަންހާަވނީ އިންތި  ނަތީޖާ. ދުނިޔެއަށް ބޭރުކުރާ ިވހަ ޭގސްތައް މި

 ؟ދުިނޔެއަށް ހޫނު މި އިތުރުަވނީ ފަށަލަ ތުނިާވ މައްސަލަ. ކީްއެވެގންތޯދަނީ އޯޒޯން  ެވސް އަުޑއަހަމުން މިއަދި މިހާރު

މަލުތައް ޢަ ކުރާ ނޭދެޭވ  ށްމީެގ ޙައްލު އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން އިންސާނުންެގ އަތުަގއި. އަުޅަގނޑުމެން މި ކަންކަމަ އާދެ!

ބައެއް އިްއޒަތްތެރި  ޙަީޤޤަތް. ކަމީ ައުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ެއއްހުއްޓާލުމުން މި ކަންކަމަށް ޙައްލު ލިބިެގންދާނެ

ދުނިެޔއަްށ  ،ދުމުެގ ސަބަބުން އިެތޔޮ އަންަދއިެގްނ ނުަވތަ އެއިްނ އަރާ ދިަލ ހޫނާ ،ރުން ފާހަަގކުރެއްިވ ފަދައިންމެންބަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި  . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެއހާ ބޮޑު. ކަންނުރައްކާތެރި އަންނަ ބަދަލުތައް އިންތިހާއަްށ އިތުރު.

 8 ަގިޑއިރު ނޫނިއްޔާ 12މި ޤައުމަކީ  ؛މު ެވސް ބަދަލުާވން. އަވި މި ޤައު ރޖީއަށްބަލް އެނައުރިނި ؛ތެއްނޫން ޮގ

ައިވން ހަކަތަ ލިިބދޭ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކުަރން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ.  ،ެވފައި ަގިޑއިރު ައިވދޭ ަޤއުމަކަށް

އަޅުަގނޑުމެން އަތޮޅުެގ  ،ށްަލންއިުރ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮިގނަ ރަށްރަށަކަށް އުދައަރަމުންދާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަވނީ ހިމާޔަތްކުުރމަށް ދިރާސާތަކެއް ކުެރިވ،  އްދު މިހަބައެއް ރަށްރަުށެގ ާވހަކަ ެވސް. މ. މުލަކު ިގރާ ސަރަ 

ރާސާތަެކއް އެއާެއއްކޮށް ކޮޅުފުށީެގ ިގރާ ސަރަހައްދު ެވސް ހިމާޔަތްކުރުމުެގ ދި މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވފަ. ހަމަ

ެވސް ދިރާސާތަކެްއ  ަގއިއްދުހައްދު އަދި އުދައަރާ ސަރަހަމ. ދިއްަގރުެގ ިގރާ ސަރަ ،މީގެއިތުރުން  ަވނީ.އި ކުރެިވފަ

ދިރާސާތަކެއް ކުރުަމކުން އެ ކަންތައްތަކަށް ޙަްއލެއް ނާދޭ. ދިރާސާކުރުމަކީ  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރެިވފަިއަވނީ.

 ،ސަރުކާރަށް ދަންނަަވން ެވސް އަޅުަގނޑުނީ ނިމިފަ. ނަމައެކަންކަން ވަ  ،ާވތީ ކަންކަން ކަމަށްފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ 

ީވހާެވސް އަަވހަކަށް މި ދެންނެިވ ،ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގާވލަން  އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކަމާ

 ،ސާބަށް ޮގސްށް މިކަން މިހާރު ކަންބޮޑުާވ ހިއަޅުަގނޑަ އްދުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ފައްޓަާވށޭ.ހަރަށްރަށުެގ ިގރާ ސަރަ

ށް ރ މެނޭޖްމަންޓަޖެންސީ ހާލުގައި މަަސއްކަތްކުރުމަށް އޮތް ޑިޒާސްޓަމަރއި މި ަޤއުމުެގ މިފަދަ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

އުޭޅ ަވނީ ރައްޔިތުން ދިރި އްދުތައް މިހާރު މިހަެވސް މިކަން އަުޅަގނޑު ޮގާވލަން. މި ދެންނެިވ ރަށްރަށުެގ ިގރާ ސަރަ

އްުދ ހަކޮޅުފުށީަގއި ިގރާ ސަރަ މ. ާގތްަގނޑަކަށް އެ ެގތައް ެވްއޓޭ ހިސާބަށް ޮގއްސަ. ،ެގތަކާ ހަމައަށް ައއިސް

ެވސް ކުރެިވެގންދިޔަ.  ާވނީ ދަންނަާވފަ. އަދި ބަޖެޓު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ެވސް އަުޅަގނޑު

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ފައިޭވ. ނަމަެވސްހިމެނިއްދު ހަކުެގ ެވސް ިގރާ ަސރަމުލަ މިދިޔަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި ެވސް

އަުޅަގނުޑ ަވރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް.  ،ދިޔައިުރގައި ެވސް އެ ކަމަށް ޙައްެލއް ނައިސް އޮތުމަކީއަހަރު ނިމިެގން

. ށްމަލުކޮށްދިނުމަޢަޞަތެއްަގއި މި ދެންނެިވ ކަންަކމަށް ީވހާެވސް އަަވސް ފުރު ،އަޅުަގނޑު އަދުެގ ސަުރކާރަށް ޮގާވލަން

 އި އަެނއް އިްނސާނަކުެގ ކިަބއިން އެހީއާ  ،މެން ެއއް އިންސާނެއް އަޅުަގނޑުތިބެނީ  މިދިރި ޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭަގއި އަ

ބޭނެ ަވސީލަތެއް ތިައއީ ދުނިޔޭގައި ަސލާމަތުން  ާވިގެވރިކަން އެިދެގން. މިކަން ދާއިމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެެވން

އަުޅަގނޑުމެން  ންކުުދނިޔޭެގ މޫސުމަށް މި އަންަނ ބަދަލުތަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނުަވތަ ތަނެއް ގާއިުމކުރެިވެގން.

ަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާެވދާނެ ަވރަށް ހިތްދަތި ކަންކަން ނތާ ކުރިއަށް އޮތް ،މަލުތައް ނުހުއްޓައިފިނަމަޢަމިކުރާ 
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ްނ ކޮމިޓީމަންޓް ންއެންްޑ އެންަވޔަރަ ޓް ޗޭންޖުކްލައިމެ .އެބަހުރި ކަމަށް ދުނިޔޭެގ ަސއިންޓިސްޓުން ަވނީ ފާހަަގކޮްށފަ

 ،ކަްނަކމަށް އަޅުަގނޑު އަދި ެވްސ އެއްފަހަރު ތާއީުދކުރަމުން އިށަހެޅުއްިވ ރިޕޯުޓަގިއ ފާހަަގކުރެްއިވ އެންމެހަމި ހު

 ޝުުކރިއްޔާ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ަދންނަަވމުން ަވިކެވލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދިްއަގރު ، އަރުަވނީތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މިޔާ ިއއްޒަޝުކުރިއް

 ށް.އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ދިއްަގރު ދާއިރާ މެންބަރު ިއްކރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެއްެކުވން:

ރު އަޙްމަދު ސަލީމް މި ހުށަހަޅައިދެއްިވ އާދެ! ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ފުޅަށް އަުޅަގނޑު ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ން އެ ދެއްެކިވ ާވހަކަރކުރަޖެންސީ ޑިކްލެއަމަރއަދި ކްލައިމެޓް އި  އި،ޓާރިޕޯ

ކުރިން  ެވއްޖެ. މީެގ  ަދއްކާތާ އެތައް ދުަވހެއްމަޖިލިސް ތެރޭގައި ަތއްތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން ކްލައިމެޓުެގ ާވހަކަ

އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި އެއާ ުގިޅެގން ައޅުަގނޑުމެން ފިޔަަވޅުތަެކއް  ެގ ާވހަކަ، ކްލައިމެޓަށްކްަލއިމެޓު ެވސް

 އަުޅަގނޑު  ، ާވހަކަ މަޖިލިސް ތެރޭގައި މި ދައްކާ ،އަޅުަގނުޑމެން ދައްކަުމން މި ެގންދަނީ. އަޅަންޖެހޭނެ ާވހަކަ

އެބަ އަުޑއިޭވ. އެކަަމކު  ށް ެވސްނަ ިދެވހި ރައްޔިތުްނނަށް. އަދި ސަރުކާރަަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެބަ ައުޑއިޭވ ިގ

މުޅި ދުނިޔެއަްށ މި ާވހަކަ އަުޑިއޭވނެ ކޮންމެެވސް ޮގތެއް ހަދަން. ީމެގ ކުރިްނ  ،މިައދު އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ

އެ ަބއްދަލުުވްނ ަވީނ  .މެއް ާބއްާވފަކެބިނެްޓ ބައްދަުލުވ އިކަނުޑއަީޑގަ  ،ަވނީމިއަދުެގ މަޖިލީހުެގ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް 

ޕާލިމެންޓް ބައްދަލުުވމެއް ކަނުޑއަީޑަގިއ  ،އަުޅަގނޑު މިއަދު ހުށަހަޅަން ަވނީ.އި އިިވފަ އެ އަޑުށް ފެނިފަ. މުޅި ދުނިޔެއަ

 ޑު މުޅި ދުނިޔެއަށް އިޭވނޭ ކޮންމެެވސް ިވސްނުމެއް ެގންނަން.އަ ހަމަ މޮިގތަށް އިނޭގތޯ މި ިއ،ބާއްަވން. ބާްއަވ

 ެއއްހާ މީހުން ލައްކަ  4ށް ައޅުަގނޑުމެްނެގ ކަތަންމެ ަވރަގައި ކި ނމެން މިތާއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ އަުޅަގނޑު

މިއަްށުވރެ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަިނ މި އަޑުއިޭވނީ. ،ާވހަކަދަްއކާ ބަހުން މި ާވހަކަ ކިތަންމެ ަވރަށް ދެއްކިޔަސް 

މެެވސް އެހެްނ ޫނނިއްޔާ ކޮން ،އަީޑަގއި  ކަށް ިމކަމެއް ނެތް ާވކަެށއް. ކަނޑުބޮޑުކޮށް މި ާވހަކަ ިއިވެގން ނޫން ޮގތަ

ކްލައިމެޓް  އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ދުނިޔޭެގ ސަމާލުކަމަްށ މިކަން އެބަޖެހޭ ެގންނަން. ،ޮގތެއް ހަދަިއެގން ނަމަެވސް 

މިއަްށ  ިއ،ން ިވސްނަޖެންސީއަކީ އެހެން ޤައުމުަތކުމަރމި ކްލައިމެޓް އި ،ލާނުކޮށްފިކަންޢުޖެންސީ އިމަރއި

، އަޅުަގނޑު މާށް އަޑުިއޭވަވރުެގ ކޮންމެެވސް ކަމެްއކުރަން އެަބޖެހޭ. އެހެންީވމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން އެ ޤައުމުތަކަޢަ

ޯހރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި  ،އަދަބުެވިރކަމާއެކު ، އިޚްލާސްތެރިަކމާއެކު އެކަން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން. ައޅުަގނޑު ަވރަށް

 ،އަުޅަގނޑުމެން ެއންމެން މިކަމުގައި ބަިއެވރިވެ  ދަންނަަވން. މިކަމަށް ތި ކުރައްާވ މަސައްކަތަށް ހަމަ ޝުކުރު ންބަރުމެ
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ފުރުޞަތު  ހަދަިއދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންެގ އަރިހުން ެވސް ދަންނަަވން. މި އަޑު އިޭވނޭ ޮގތް

 ދެއްީވތީ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަޙްމަދު ސަޢީދު. ދާއިރާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ެގމަނަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްކެުވްނ:

 އި ހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދާާރއްޖޭެގ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ާވ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

މުިޅ  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ނެތް. ެއއްްށ މިކަން ޮގއްސަމިހާރު މި ލެެވލަ ،އެހެންނަމަެވސް އަުޑިއޭވ. ެވސްއަބަދު

ސެލްސިައސްއަށް  ޑިުގރީ  1.5 ހޫނުމިން ކަން. މުޅި ދުނިޔޭގެ ދުނިޔެއަށް މިކަން އަުޅަގނުޑމެން ެގންދަން އެބަޖެހޭ

ކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން މަލުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ބަހައްޓަން އެބަޖެހޭ.ޢަ ެގއްޓޭނެ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންމަތިނުެވ ބެހެ

ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ ެކމްޕޭނަކުން މުޅި ދުނިޔެއަށް  ،ކަމުަގއި ިވަޔސްޮބޑު ަނތީޖާއެއް ނުނިކުތް  މަސައްކަތްތަކުން މާ

 އަުޅަގނޑުމެްނ މަސައްކަތްކޮށްފި ކަމުަގއި ،ންކުރަންޤީމަ ޔައަޅުަގނޑު ހަ ަގނޑުމެންނަށް މި މެސެޖު ދެިވދާނެ.އަޅު

މީެގ ހެޮޔ ނަތީޖާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ާވނަމަ ކަމުގައިއަުޅަގނޑުމެން މި ެކމްޕޭން މުޅި ދުނިޔޭގައި ކޮްށފި ،ާވނަމަ

ރަށެއް. ރާއްޭޖެގ  ރާނުކު ސުނާމީެގ އަަސރެއް ،ދެއްަވޫދއަކީ ބަތްާވރަށަކަށް ނިސް އަޅުަގނޑު އެ ފެނިެގން އަންނާނެކަން.

ބޮޑު  އެީކަގިއ ދެއްަވޫދއަކަށް އޭެގ މާ ެގ އިރާދަފުޅާهللا  ،ަވަނ އަހަުރެގ ސުނާީމެގ ބޮޑު ކާރިސާ ހިނގިއިުރަގއި  2004

މަހުން   ޮއަގސްޓުމިދިޔަ އަހަރުެގ ،ފަހުން އަަހރު ފާއިތުެވދިޔަ 16މި ޭވތުެވދިޔަ  ،އަސަރެއް ނުކުރޭ. އެހެންނަމަެވސް

އަދި ެވސް މިކަމަކަށް  ޮގއްަސ.ަވނީ ިގަރިއެގން ަވރަށް ބޮޑު ބައެއް މައަށް ދެއްަވޫދެގފެށިެގން މިއަދާ ހަ

، މިއީ އަުޅަގނޑުމެން އެެހންީވމާ .އްސި. އިއްެޔގައި ެވސް ބޮޑުތަނުން ިގރައިެގން ގޮ ނާދޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޙައްލެއް

މިީއ ހަމައެކަނި  ،އަުޅަގނުޑ ަދންނަާވނީ ންޒަރު.މަތިން ފެންނަމުންދާ މަނޑުމެން ލޯބަލަހައްޓައިެގްނ ތިއްބާ އަުޅގަ 

 ުއދައެރުމުެގ ހާދިސާތައް އެބަ  އަދި ،ދިމަދިމާލުން ިގރުމާއި ެއކިދެއްަވޫދއަށް ދިމާާވ ކަމެއް ނޫނޭ. މުޅި ރާއްޖޭެގ 

ނަގުޅ މޫސުމީ ޮގތުން ރަ ދިނަށަ ނަކަަތކީ ،އިރުަވއި މޫސުމުެގ ދިނަށަ ނަކަތަށް ެވަފއި ،ބޮޑުެވެގންދޭ. މި މޫސުމަކީ

އަޅުަގނޑުމެްނ  ،އިރު ެވސް ތްދިނަށަ ނަކަތް ނިމެން ކައިރިެވަފއި އޮ  ެގްނ،ނަކަތް ނިމި 4ރުަވއި މޫސުމުެގ ނަކަތެއް. އި

 ޖުލައިެގ ަގދަިއގައި ވާ ޖޫން ، ހުޅަނުގ މޫސުމުެގ އެންމެ ަގދަިއެގހަމަ ،އުޅެނީ މޫސުމަށް ހެޔޮ ބަދަލު ނައިސް މި

 25، 15ކޮށް ެއްވރެޖު ެވސް ާރއްޖޭގައިމިހާރު އުޅެނީ. ކޮށް މިން ެވސް ަގދަަވިއެގ ބާރުމި ަވރަށްުވރެ ެވސް މިހާރު

ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކަށް  ،ަގބޫލުކުރަން އެަބޖެހޭއެީކގައި އަުޅަގނޑުމެން  ަގދަ ަވޔާހުރީ.  އިމޭލުެގ ވައި ހިފާފަ

 ން އޮތްެވންނަށް ޙައްލުކުރެމަޑުން ތިބެެގން ައޅުަގނުޑމެމިއަުދ ، މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ެގއްލުްނާވނެކަން. އެހެންީވމާ
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މަންޓް އެންޑް ރަންއެްނަވޔަ ،ައޅުަގނޑު ެވްސ އެ ކޮމިީޓއަކަށް ނިސްބަްތވާ  ،ައޅުަގނޑު ަދންނަާވނީ ކަމެއް ނޫން.

 ،އަދި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު .ކުރި މަސައްކަތަކީ ަވރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ން މި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީ

 ބުރަ މަސައްކަތަށް  ން މި ކުރެއްިވރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުެގ ިވސްނުމުެގ މަތީރާެގ އިއްޒަތްތެ ހޯރަފުށީ ދާއި

ކުިރއަށް އޮތް ޖީުލަގިއ  ،ާވނަމަ މެން މިއަދު މި ކަން ނުކޮށްފި ކަމުަގއިއަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން.

އަުޅަގނޑު   އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރަން.ބޮޑުތަނުން ެގއްލުންާވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި މިއަށްުވރެ މާ

 ހަދައިެގނެއް ނޫނޭ.ކޮންމެހެން ރާއްޖޭެގ ބަނދަރުތައް  ،އުޅެނީ މިކަން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ދިމާެވެގން މި ،ދަންނަާވނީ

ެގ އަޅުަގނޑުމެންނޫނީ ކުދި ކަންތަްއތަކުން ރާއްޖޭެގ ބިން ެވސް ހިއްަކއިެގން ނޫނޭ. ރާއްޖެއަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ ކުދި

 އައިސްދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ތަެކއްކުރާ މަސަްއކަްތތަކުެގ ސަބަބުން މުިޅ ދުނިެޔއަށް މިހާ ބޮޑު ބަދަލު ށްތަރައްޤީއަ

ނޭދެޭވ އަސަރުތައް ކޮށްފާނެ. މުޅި ދުނިޔެއިން މި ކުރާ  ައށްޭއެގން ެވސް ރާއްޖެ ،އެހެންނަމަެވސް ނުކުރަން. ަގބޫލެއް

އެކަަމށް  ލައި،ހުރި މަސައްކަތްތަކަީކ ކޮބައިތޯ ބަ ެވންަގނޑުމެންނަށް ކުރެހުްއޓުުވމަްށ އަޅު ތައްމަސައްކަތް

 ،ާވނަމަ ރަނަގޅަށް ކެމްޕޭނުކޮށްފި ކަމުަގއި  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކެމްޕެއިނު ފަަށއިަގންނަންޖެހޭނެ. އަުޅަގނޑުެމން މި

އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަ ޤައުމެޭކ  ކަމަށް.ެވސް މިކަން އައިސްދާނެ  މުޅި ދުނިޔޭެގ ސަމާލުކަމަށް ،ނީއަޅުަގނޑު ދަންނަާވ

 ހީނުކުރާހާ ބޮޑު ެގއްލުެމއް ައޅުަގނުޑމެން އަތުން އަުޅަގނޑުމެން ،އަުޅަގނޑުމެން އަްތުއރާލައިެގން ިތއްބާ އިކިޔާފަ

 ،އަންނަ ބަދަލުތައް  ޓަށް މިށް ާރއްޖޭެގ ތިމާެވ ކުރިމަތިެވެގން ޮގސްދާނެ. ށްއެްނަވޔަރަންމަންޓަާނޒުކު އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މިނިސްޓްރީއާއި އަދި އެހެން އިދާރާތަކުން ެވސް ދިރާސާކުރަމުން  ންމަންޓްބެހޭ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި އެްނަވޔަރަ މޫސުމާ

 ،ނީއެބަދޭ. ައޅުަގނޑުމެން އެ ބޭުފޅުންނާ ބައްދަލުކުރި ަބއްދަލުުވންތަކުން ެވްސ އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އެނިގ ހާމަެވެގންދަ

އަށް އެބަ ކުރާަކން. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނުޑ ރާއްޖެ ަބ އަންނަކަން. މި ނޭދެޭވ ައސަރުއަށް އެމި ބަދަލުތައް ރާއްޖެ

އަދި މި މަޖިލީހުެގ ިގނަ މެންބަރުންެގ ތާއީދު މި ރިޕޯޓަށް ލިބޭނެ   .އަށް ތާއީދުކުރަންމި ރިޕޯޓަށް ފުރިހަމަ ،ދަންނަާވނީ

 ްއޔާ. ޝުކުރި ޮބޑަށް ރަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށްއަޅުަގނޑު ޔަޤީންކު ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުަވނީ

 ށް.ޤާސިމަ ޙުސައިން

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫ

ރާގެ ހޯރަފުށީ ދާއި ،ކޮމިޓީެގ މުަގއްރިރު  މަންޓް އެންްޑ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުންީއސް. އެންަވޔަރަ ރަްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އި

އަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަލީމް މި ހުށަހެޅުއްިވ ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ފުރިހަމަ
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 ާނތަކެއް ުނަވތަ ފެކްޓްރީަތކެއް ޚާ އުފެދޭ ކަހަލަ ކާރުިވަހޭގސްދޫކުާރ  ށްމި ާރއްޖޭަގއި ޖަްއަވ .ތްތެރި ރަީއސްއިްއޒަ

 ،ޭގްސތަކެއް ދާ ކަހަލަ. ެއކަމަކު ިވހަ ށްމިހެން ޖައްަވ، ެވސް ނެތް. ޮބޑެތި އިްނަޑސްޓްރީތަކެއް ެވްސ ނެތް

ެމްޓ ޭޅ ކްލައިއު މާެވެގން މިދި  ،އަށް އެންމެ ބޮޑު އަސަެރއް މި ކުރަނީމި ޖަޒީރާ ރާއްޖެ  ،މި ަޤއުމު ެގއަޅުަގނޑުމެން

 ނޫނިއްޔާ ،އިންޑަސްޓްރީތަކުން އުަފއްާދ ިވހަޭގސްތަކުން  ،ގައި. މިއީ ުދނިޔޭެގ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ސާހާދި ޗޭންޖު

ދުނިޭޔެގ  ،އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި . ސާހާދި .މެންނަށް ދިމާާވ މަްއސަލަނާތަކުެގ ކަންތައްތަކުން އަޅުަގނޑުޚާކާރު

ެވސް ލިބެންޖެހޭ.  ތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުސާބޮޑެތި ހާދި މިއަންނަ ޑުމެންަނށް މިހާރުމުތަކުން އަުޅަގނޤައު

އަުޅަގނޑުމެްނ  ،ންބަރު ދެންމެ ިވދާޅުިވ ފަދައިންރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެދިއްަގރު ދާއި ،ަގބޫލުކުރަން އެބަ އަޅުަގނޑު

ަވރަށް ޮބުޑ  އިގަ އްސާްސ މައްސަލައިޚަމި ނޑުމެންެގ ޅުަގއަ ށްމުތަކަމުޅި ދުނިޔޭެގ ޤައު ،ކޮށް އެބަޖެހޭ ޚާއްޞަ ކަމެއް

ެވސް  މެސެޖެއް ދޭން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ދިއްަގރު ާދއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް

 ،ދަނީންމުޅުަވިވދާ ރުންމިތާނަގިއ ަވރަށް ިގނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ .އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ރަނަގުޅ ާވހަކަެއއް. އީ އެ .ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަށްރަށަށް ަވަރށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ާވހަކަ

އަުޅަގނުޑެގ ދާއިާރެގ  ،ލާަނންއިއަޅުަގނޑު ދަންނަަވ ،ށަށް ނިސްބަތްާވ ބަޔަކަށް ާވީތެވރާއްޭޖެގ ރަށްރަ އީެވސް މި

 އާދަޔާ  .ކުރިންތާ ކުރިން ދަތުރުއަޅުަގނޑު މީެގ ދެ ހަފު ،ދޫ އަދި ރަކީދޫޚާްއޞަކޮށް ކެޔޮ ؛ށްރަށްަވރަށް ިގނަ ރަ

 ؛ފުލިދޫ ،އެކު އިމިއާމުންދަނީ. އަދި ހަމަށް ިގރަމި މޫސުމުގައި އެހެން ނިުގރާހާ ބޮޑަ ،ޚިލާފަށް އެހެން ދުަވސްތަކުަގއި 

ބިރުަގންނަހާ  ،ތަން ފެނިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ މަ އެބަޔަކު ހަނީ ފުލިދޫ ިގރަ .އަތޮުޅެގ ފުލިދޫ ވ. ެގއަޅުަގނޑުމެން

 ،ސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ިވސްނަްނޖެހޭ ފިނޮޅުތަކުންނާއި ތިލަފަޅުތަކުން ެވލިނަާގއިރު ެވ .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް

މިކަމުަގިއ  ،ހޭއް އެބަޖެއަށް ކުރާ ކަްނތައްތަން. އަުޅަގނުޑމެން އަމިއްލަހުއްޓަ ތައްއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ެއ ކަން

އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި އެންެމ  ،އޮތީ ފައި މިރިެއތު ާރއްޖެ ،އުލުޙައްޖޭޭގ މާއަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓުާވލަން. ރާ

 ،ަވޔާއި ، އަށް ފައްާކެވފައި އޮތް ޤައުެމކޭ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ. ާރއްޖޭެގ އޮިއަވރާއި އެނަރޖީބަލް ފައްކާކޮށް ރިނިއު

އަުޅަގނަޑކަށް  އް،ޤައުމެއަށް ފައްކާެވފައި އޮތް ަބލް އެނަރޖީރިނިއުސް ރާއްޖެ ަވރުެގ ެވ ބަލާއިރު ށް ފިނިހޫނުމިނައަދި 

އެކު މި ަގރާރާ ،އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭއް. ނެހިއެއްނުޭވ އެހެން ޤައުމެްއ ދުނިޔޭގައި އޮންނާނެހެ

ައަވހަށް އެންމެ ބަލް އެނަރޖީ ރިނިއުެގ ޕީެޑއްަގއި ރާއްޖޭ ެވްސ ަވރަށް ބާރު ސް އަޅުަގނޑުމެން އެކަން

 ޭޔެގ ަޤއުުމތަކަށް ދައްކަން. އަުޅަގނުޑމެން ހަމައެކަނި މި ަގރާރުދެޭވނެ ަޤއުމެްއެގ ޮގުތގައި ދުނިެގންކުރިއަށް 

ެގ ޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަ އަުޅަގނޑުެމން ؛ކަށް ހިއެއްުނޭވއަޅުަގނޑަ  ،މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާލައިެގން ،ފާސްކޮށްލައިެގން 

ދުްނ މަދުކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ ންދަްއކައިދޭން. ައޅުަގނޑުމެން ީޑސަލް އެައޅުަގނޑުމެން މި ހުރިހާ ކަމެއް  ންމަލުޢަ

 ން ނޫނިއްޔާމު ން،އޮިއަވރު މުން ނޫނިއްޔާ، ަގނޑުމެންެގ ރާއްޭޖެގ ަރށްތަކުަގއި ސޯލާއެބަޖެހޭ. އަޅު  ކުރަންބޮޑުތަނުން މަދު

ެގ މަންޓް ކޮމިޓީންަވޔަރައެން ،ކުިރއަށްދާ ކަމަށް ،ށް ައަވހަށް ފަރުމާކުރެިވއް ަވރަނިޒާމެ ދޭނެއުެފއްކަރަންޓު  ވައިން
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ެވްސ  އެ ކަމަށް ޓަކައި .މަޢުލޫމާތު ދެއްާވފައި އޮތީ ކުރިން  ނޑުމެންނަށް މީެގޅުަގއްރިރު އަޙްމަދު ސަލީމް އަޤަމު

އަށް ަވަރށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުެރއް ޓީ ކޮމިއްރިރު އަޙްމަދު ސަލީމަާށއި އަިދ އެޤައަޅުަގނޑުމެން އެ ކޮމިޓީެގ މު

 ތްތެރި ރައީްސ. ދަންނަަވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހިންނަަވރު ،މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ .ްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އި

 . ށްދަމޫމަޙް ޖީހާން މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަަވރު

 ،ާވޖިބެއް ކަމަށް ދެކެނީ އަުޅަގނުޑެގ އެންމެ އިސް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފުރަތަމައިނުން ެވސް 

 މެންބަރު އަޙްމަުދ ތްތެރިއްޒަހޯރަފުށީ ދާއިާރެގ އި  ،އްރިރުޤަ ކޮމިޓީެގ މު ްކލައިމެޓް ޗޭންޖުއެންޑް މަންޓް ންއެންަވޔަރަ

ދިމާެވފަިއާވ  ަގއިއަދި ފަހުެގ ތާރީޚު ،އަށް ދިމާެވފަިއާވއެ ކޮމިީޓެގ ހުިރހާ މެންބަރުންނަށް ދިެވހިރާއްޖެ ސަލީމަށާއި

އަންނަ އަށް މޫސުމަށް ިދެވހިާރއްޖެ ،އެއް މައްސަލަ ކަމަށްާވ އިންސާނީ ަޙްއޤުތަކުެގ އެންމެ ބޮޑު ،އެންމެ ބޮޑު

 ،ތްރެޓް  ބޮޑު ކުރިމަތިެވފައިާވ އަށް މިސަބަބުން ދިެވހިރާއްޖެ ޓަށް މި ލިބެމުންދާ ެގއްލުމުެގށްެވދި ތިމާއި އަބަދަލުތަކާ

 ތަކުރާރުކޮށް މެދުކެނޑުެމއް  ަވނަ މަޖިލިސް ހިނަގން ފެށީއްސުރެނަާވރަ  ،ނެތި މައްސަލަ ަފސްޖެހުމެއްޮބޑު  ދިމާެވފައިާވ

ެގނައުމަށް ޓަަކިއ ކަމަށް އަދި ދުނިޭޔެގ ސަމާލުކަމަށް  ސަމާލުޖިލިހުެގމި މަ ،ަކމަށްނެތި ރައްޔިތުްނެގ ސަމާލު

ބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ ަގއަޅުަގނޑު  ،ންނަށްިދެވހި .ތެރި ރައިސްއިްއޒަތް  ންނެުވން.މަސަްއކަތައް ޝުކުރު ދެ ެގންދާމުންކުރަ

ންނަށް ދިެވހި ،ބުންތަކުެގ ސަބަޓަްށ ލިބެމުންދާ ެގއްލުންށްންނަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ތިމާެވދިެވހި

ޖޫދުގައި އޮތުާމިއ ުވ ންންެގ ކަރާމާތާއި އަދި ދިެވހިދިެވހި ،ންެގ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ދިެވހި ،ަވނީ މި ކުރިމަތިެވފައި

، ންމުސްތަޤުބަލުގައި ދިެވހި ؛. އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގުތގައި މުސްތަޤުބަލްކަންުގޅުން އޮތް މައްަސލައެއް ނެތުމާ

މޫސުމަށް މިއަންނަ  ،މި ސުާވލު ؟ންނަށް ދިެވހިރާއްޖެ އޮންނާނެތޯދިެވހި ެގއަޅުަގނޑުމެން ؟ބޭނެތޯށް ތިމިޮގތަހިން ެވދި

އެހެން . ަވނީ ކުރިމަތިެވފަ ުގޅިެގން މިއަދު މި  ލިބެމުންދާ ެގއްލުންތަކާ މިޓަށް ށްުގޅިެގން އަދި ތިމާެވ ބަދަލުތަކާ

ދި ދުނިޔޭެގ ދިރާސާތަކުން ދައްކަމުންދާ އަ ،ފަދައިންކޮށްފަިއާވ ެވސް ފާހަަގ މި ރިޕޯޓުގައި ،އަޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ

 ،މިންަވަރކީބިރުެވރިކަމުެގ ެގ މި ތްރެޓު  ާވއަށް މި ދިމާެވފައިދިެވހިރާއްޖެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ންފަދައި

ކޮށް މި ާވހަކަ ސާ އްހި ންބޮޑުުވން ދުނިޔެއާިދެވހިރާްއޖެއިން މި ކަ، ދަްއކާ ތިއްބާއަޅުަގނޑުމެން މި ާވހަކަ ދައްކަ

ދުނިޔޭެގ ކަނޑުެގ  ،ތެރޭގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ އަހަރު  ފަންސަީވސް ތިއްބާ މި ޭވތުެވދިޔަ ދަްއކާދައްކަ

 ،މިކަމުެގ އަސަުރ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަށްތަކުންމިލިމީޓަރަށް އުުފލިއްޖެ.  އަްށޑިހަ ެއއްލޮނުަގނޑުެގ އުސްމިން 
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ތުގައި ހި ،ނޫފެދޭ މިންަވރަށްމީހަކަށް ޝަްއކު  ،ކޮށް، ަވރަްށ ސާފުކޮށްށް ސާފުުކން ަވރަތަދޮށްޑުއަޅުަގނޑުމެންެގ ޮގނ

ބަދަލުތަކަށް   މުންދާއަންނަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދިެވހިރާއްޭޖެގ މޫސުމަށް މި .ދަނީ ފެންނަމުން ނޫފެދޭ މިންަވރަށް މިޝައްކު

ާވޭރެވހުމުެގ  ،ދިއުމާއި ުގލަިއެގންން ދިހޭ މޫސުާވޭރެވ ،ާވޭރެވހޭ މޫސުމުގައި ިގނައިން ާވޭރެވހުމާއި  ،ބަލައިލިޔަސް

 .ތަނެއް ހޫނު އީިދެވހިރާއްޖެ މި ؛ހޫނު މޫސުމުގައި، ލުންާވެލއް ިގަނުވމާއި އްސަބަބުން ފެންަގނޑު ހެދިެގން ެގ

ކަކީ މި ހެކިތަ ،ކަމާއި ޚިލާފަށް ހޫނުމިން ަގދަަވމުންދާ ާއދަޔާ ުވރެމިން ކުރިއަށްއެހެންނަމަެވސް، ހޫނު މޫސުމުގައި ހޫނު

 ،ންެގ ދިރިުއޅުމުންދިެވހި ،ރިއުޅުމުންއްމު ދިއާ ަގނޑުމެންނަށް ނަފީކުރެޭވނެ ހެކިތަކެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންެގ އަޅު

ޚާްއޞަކޮށް ހަުމެގ  ،އަންނަ ބަދަލުތަުކެގ ތެރޭަގއި ިޞއްޙަތަށް  ްނެގދިެވހި ،އަންނަ ބަދަލުތަކުންއްޙަތަށް ޞި ންެގ ދިެވހި

 ން މިކަމާ ދިރާސާކުރާ މީހު ،ދިމާާވ ސަބަބުތަާކއި ިގނަުވމަށްހަުމެގ ބަލިތަްއ  ،ކާއިބުތަބަލިތައް ފެތުރެން ދިމާާވ ަސބަ

މޫސުމާ ުގޅިފައި ހުންނަ  ،މި ދާއިާރަގިއ މަސައްކަްތކުރާ ޮޑކްޓަރުން ސާފުކޮށް ިވދާުޅަވމުން އެބަެގްނދޭ ިއ،މެދު ިވސްނަ

އަޅުަގނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާާދ . ންޔަޤީ ކަންފަިއާވުގޅި ޞިއްޙަތާ  .މައްސަލަތައް ިގަނއޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

 ،އިންެގ އިޤްތިޞާދާ ދަްއކާނެ ާވހަކަެއއް ނެތް. ދިެވހި އިމީހަކު މީގަ ރަކަްށ އިތު .ުގޅިފަިއާވކަްނ ަވރަްށ ެވްސ ސާފު

 އޮތް ށް ކުރިއަްނެގ ޮގތުަގިއ މިތާނަގއިތޯ ދިެވހި ،ންދިެވހި ،ންެގ ުވޖޫދާއިިދެވހި .ުގޅިފަ މި ަވނީ ރަށްތަކާއި، ޓާށްތިމާެވ

ެއ  ؟އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވޠަން ލިބޭނެތޯ ،ދިރިއުޅެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ؟ެމން ދިރިއުޅޭނީތެޭރގައި އަުޅަގނޑު ެގއަހަރު

 ،ހެންޮކމިޓީން އެ ހުށަހަޅުްއާވ ،ހެންމި ރިޕޯޓުަގިއ މި ފާހަަގކުރަްއާވ ،ސުާވލު އުފެދުނީމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޝުކުރިއްޔާ  .ޖެހިއްޖެކަންކުަރންޑިކްލެއަރހިރާއްޖޭެގ ކްަލއިމެްޓ އިމަރޖެންސީ ެވދި ،ަގނޑު ހިތުގައި ަޝއްެކއް ނެތްއަޅު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތްތެރި ިމލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ 

 އަށް.މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ދުނިޔޭެގ މުސޫމަްށ އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ނާުޒކު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ސަރުކާުރެގ އަދި ،ކައިރަްއިޔތުންެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށް ޓަދިެވހި  ،ޓަށް އެޭގ ސަބަބުން ުކރާ އަސަރުތައްށްތިމާެވ

 ޚާއްަޞކޮށް ހޯރަފުށީ ،ްއރިރުޤަމު ެގކަމަށް ެގނައުމަށް ަޓަކއި ކްަލއިމެޓް ކޮމިޓީ މުޅި ދުނިޭޔެގ ސަމާލު،ސަމާލުކަމަށާއި 

ނަަވން. އަދި ަވރަށް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރަްއާވ މަސައްކަތްުޕޅުަތކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުުރ ދަން

އެ މަނިކުފާނަށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ހަމަ ޓަކައި ކަމަށް އެ . މަސައްކަތްތަެކއްށް ރަނަގޅު ރަަވ ،ބަލައިަގންނަ
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 ،ފެށިެގން  ޙަޤީޤަތުަގއި ަވރަށް ޒަމާނުއްސުރެ ،އުޅޭ މައްސަލައަކީ  މިއަދު އަުޅަގނުޑމެންނަށް ދިމާެވެގން މި .ދަންނަަވން

އަށް ެވސް ދިމާެވެގން އުޅޭ މައްސަލައެއް. ަވރަށް ނިޔެ ައދި ދުއަށް ެވސްމި ރާއްޖެ ،އެތައް ދުަވހެްއެގ ކުރިން ެވސް

ން އަބިލި  742ާގތްަގނޑަކަށް  .ންކަްނ ފާހަަގކުެރިވފައި އެބަހުރިމި ރިޯޕޓުަގިއ ަވރަްށ ިގނަ ކަ .ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓެއް

ން އެމެރިާކ އަލިބި 373 ،ޓަކައި ޚަރަދުޮކށްއުެފއްދުމަށް ،ޓަަކއިސާފުކުރުމަށްނުަވތަ ތެޔޮ  ތެޔޮފެސިކު  މިއަދު ޑޮލަރު

 ކަްނތައްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންެގ ޓަކައި ދިމާާވ އެތައްދުނިޔެ ހޫމުުވމަށްައދި މިހެންޮގސް  ،ކުެރިވޑޮލަރު ސަބްސިޑީޒް

 މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ  .ދެއްާވފަިއ މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކުރަްއާވފައި އެބަހުރިސަމާލުކަމަށް ެގނެސް

 ގައި ަވރަްށ ރަނަގޅަށް ބޭނުންކުރެިވދާނެަދކުރަިނިވ ހަކަތައަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދިެވހިރާއްޖޭއިޔާ ،އީޙަޤީޤަތެއް މި

ން ފެށިެގން ަހީވރު އި 6ހެނދުނު ޭއެގ ސާފު މިސާލެްއ  މިއަދު  ،ައޅުަގނޑުެގ ދާިއރާގައި އޮތް ނަރުދޫައކީ .އެްއޗެްއކަން

 .އިޔާދަކުަރނިިވ ހަކަތަ މުޅި ރަށުަގއި  .ޖެހޭނުސް މިހާރު އަންދާކަށްެވ އްެއންމެ ތެޔޮ ލީޓަރެއެްއެވސް ދޭތެރޭަގއި  އާ 6

ކަަރންޓު އެބަ އުފެއްދޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ ުސާވލަކަްށ  ަވރަކަށްތްތަކަށް ބޭނުންހުރިހާ ފަރާ ،ހުރިހާ މީހުންނަށް

 24 ،އްޖެ ކަމަށް ާވނަމައެހެންވެ  ؟ެއަވރުެގ ދެަވނަ ޝެެޑއް ީކއްެވެގންތޯ އެތާ ނުބަހައްޓަންީވ ،އުޅެނީ ެވެގން މި

؟ ކިތަްއ ރަށް އެަބއޮތްތޯ ، އާބާދީތައް ކުދި ،ެވސް ނާންދާ ާވނެ. ެއަވުރެގ އާބާދީަތއް ަގިޑއިރު އެންމެ ތެޔޮ ލީޓަެރއް 

އެަތއް ރަށެްއ  350އިން ދަށުެގ  600ިއން ދަށުެގ ނުަވތަ  500ޮގތުން  ހިސާުބތަކުން ދައްކާއަޅުަގނޑުމެންެގ ތަފާސް

ކޮށްަލއިެގްނ އެއްފަހަރާ އިންެވސްޓުހިތުން މިއީ ހަމަ ދިރިއުޅެމުން އެބަދޭ. އަުޅަގނޑު  މީހުންަގއި  ާރއްޖޭއަދިެވސް

ޚާއްޞަކޮށް އިސްކަމެއް ދީެގްނ  ށްޔަކުން މިފަދަ ކުދި އާބާދީތަކަފަހަރަކު ބަ ،ފަހަރަކު ބަޔަކުން ،ެވސް

މިއަދު  ،ން މިއަދު ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ފަސޭހައިން މި ކަންކަން ކޮށްލިެވދާ

 ؟އްޔިތުންނަށް އާމްދަނީެއއް ިލބެނީ ކޮންކަމެއް ކޮްނެގންތޯދިެވހި ރަ  ،އަށް މި ދިެވހިރާއްޖެ ،އަށް އާމްދަނީދިެވހިރާއްޖެ

ޖެ އަށް ލިޭބ އްރާމި  ،މިއީއަޅުަގނޑު އަބަދުެވސް ދަންނަާވ ާވހަކަެއއް ؟ ކުންތޯޗަ އްކޯ  ؟ކިހިނެއް ހަދައިެގންތޯ

ނޭ. ޓާ ުގިޅެގންށްދުރަތީ ސާފު ތިމާެވުގންނަނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ އޮްތ އަ ފައިސާ މި 98ުނަވތަ % 95ކަމްެގ %އިން

ދުރަތީ ުގ ައޅުަގނޑުމެންެގ އޮތް ،ާކއިތަބީޗު ސާފު ދޮންެވލި އޮތްއި ރަށްތަުކަގެގ ދިެވހިރާއްޖޭ ،އޮތް  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މި

ަވސީލަތަކީ. ެއ ހަމައެކަނި  ކުރަން އޮތް ޓު މެންނަށް އެކްސްޕޯއަުޅަގނޑު ،ފު މޫދު އެއީ ސާއަދި  އި،ކާރީތި ފަރުތަ

އެ ަވސީލަތް ދެމެހެއްޓުމަކީ މިއަދު ކޮންމެހެން   ނީ.ޖެހެ މި  ައޅުަގނޑުމެން އާމްދަނީ ހޯދަންަވސީލަތް ިވއްަކއިެގން 

ރުެގ ނިމިެގންދިޔަ ދައު ،ނދާން އެބަހުރިޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ހަދިެވހި ރައްޔިތުން 

ކް ބޭުނންކުރުން ނުަވތަ ާރއްޖެއިްނ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ެވްއޖެ މި މަޖިލީހުން ސިންަގލް ޔޫސްްޑ ޕްލާސްޓި

ޓަކައި މި މަޖިލީހުން  ހިސާބަްށ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ހުްއޓާލުމަށް ަވނަ އަހަރާ 2023 .ންއިމްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރަ

. އެ މުއްދަތު އޭކުަރން އެބަޖެހެޢާއެ އަލުން މުރާޖަމިއަދު އަރަީނ ނޑު ހިތަށްއަުޅަގ .ފާސްކޮްށފަ ށް ެވއްޖެފާސްކުރުމަ

 ،މިަވުރެގ ނާޒުކު ަމއްސަލަތަެކއް ؟ހިސާބަށް ައޅުަގނުޑމެން މަޑުކުރަންީވ އ2013ާީކްއެވެގންހޭ ިދޭގ. ސް ެވ
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އަޅުަގނޑުމެން ކީއްކުރަންޯތ  ،ައސަރުތަކެއް ކުރާ ކަެމއްަގއި ޓަށް އޭެގ ސަބަބުން އެހާ ބޮޑެތިށްއަޅުަގނޑުމެންެގ ތިމާެވ

އަހަރު ނިމޭ  މި ،އަުޅަގނޑު ިހތަށްއަރަނީ؟ ކުރަން ދަމަހައްޓަންީވއެކަން ތަންފީޒުަފހަށް ދުަވސް އަހަރު ހަތަރުއަދި 

ަވނަ އްއެރީ މަހުެގ ަވނަަވނަ އަހަުރެގ ޖަ 2021 .މު ކަމެކޭން ހިސާބަށް ެވސް މިކަން ހަމަ ބަދަލުކޮށްލެިވދާނޭ. މިއީ މުހި

 ،ށް ސާފު އެބަކުރޭަވރަށް ތަފްޞީލުކޮ ؟ންީވނުލާށް އަޅުަގނޑުެމން ކީއްެވހޭ އެ މުއްދަތު ކުރުކޮށްހިސާބަ ދުާވހާ

 ؛ސިންަގލް ޔޫްސޑް ޕްލާސްޓިކް  ،ޓަށް އެންމެ ބޮޑު ެގއްލުމެްއާވ އެއް ކަމަކީށްތިމާެވާނޒުުކ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އޮތް 

ޅުތަާކއި އަދި މިފަދަ ަވސީލަތްތަުކެގ ސަބަބުން ލާ ރަަބރު ކޮތައިއްލަރު ޭބނުންކޮށްފައި އެ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްފަހަ

މިއީ  .ޚާއްަޞކޮށް މުރަކައާއި ފަރުތަކަށް ލިބޭ ެގއްލުމުެގ ާވހަކަ  ށް،ނާުޒުކ ތިމާެވށީެގ ތެރެއަދުރަތީ ުގ ެގދިެވހިރާއްޖޭ

މެހެން ބަލައިލަން  ހަމަ ކޮން ،ހިތަށްއަރަނީ ިމއަދު އަުޅަގނޑު. ުކޑަުކޑަ ކަމެއް ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްލެިވދާެނ ކަމެއް

 ަގނުޑެގ ދާއިާރެގ އެއް ރަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި އަޅު ،އެއް މިއީ ސާރޭގައި ދިމާިވ ހާދިސާ. ހާދި ރޭެގ އޭ،ެވބޭނުން

ރީ މަހުެގ ނަަވޖަ އަހަރުެގ މި .ނުކުރެޭވބަނދަރު ބޭނުން މި ނުަވދެޭވ.ިމ ބަނދަރަކަށް  .ޮގތް އޮތީ ބަނދަރު އޮތް

ނޑު ބަނދަރުެގ ތޮށިަގ .އަރާފަ މުޅި ރަށަށް އުދަ .މިއީ ބަނދަރުެގ ހާލަތަކީ ށްހިސާބަަވނަ ދުަވހުން ފެށިެގން މިއަދާ އެއް 

ހެދިފައި އޮތް  އީއުޅެނީ. މި ކޮންމެ ދުަވހަކު މިފަދަ ޮގތަކަށް މި ،ކުޔަކޮންމެ ރެ. ެވއްޓޭނީކަމެއް ނޭނެގ  މާދަމާ ނޫން

 ދެން ،އިުރގައި އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީނުަވތަ މި ަވރަށް ަގދަެވ މިހާަވރު ާވ ށް މި ލަެވލަރުތައްބަނދަރު. ބަނދަ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ނާޒުކު މި  ،ށްހިސާބުތަކަ އޮތްނުކުރެިވ މާޔަތްހިއް ނުަވތަ ނުޖެހި ހުރި ހިސާބުތަަވށަިއެގން ތޮށި

އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދާއިރާެގ  ؟ރެްއެގ ބާރެއް އަރާނެ ބާއޭރަށްރަށުަގިއ ހުރި ފަސްަގނޑުތަކަށް ކިހާަވ ،ފަސްަގނޑުތަކަށް 

އްސުރެން ފެށިެގން މި ަވނަ އަހަރު 2007 ،އި އަޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ ރަށުަގ .މިލަންދޫ ؛މެ ބޮޑު އެއް ރަށްއެން

ރަށްުވެރ މީޓަ 16އިރުމަތީ ފަރާތުން  ތެރޭަގއިެގ ަވރަކަްށ އަހަރުސޯޅަ  ،ތެރޭގައިެގ ަވރަކަށް ައހަރުފަނަރައިތުެވދިޔަ ފާ

މިނުެގ ބަެއްއ މީޓަރު ފުޅާ 16މީޓަރުެގ ދިުގމިނުން  4000މުޅި ރަށް ަވށަިއެގން.  ،ޮގްއސަޭވެއއް ިގަރއިެގން އާބޮޑު އޭރި 

އުނިަވމުން. މިދިޔަ  ،ދަނީ ރަށުން އުނަިވމުން މީޓަރު އެ 1ލާފައި އެަބއޮތް. އަހަރެްއެގ މައްޗަށް އިރަށުން ކަނޑަ އެ

ކުރަން. ހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ެވސް ހިމެނިފައި އެބައޮތް އެ ރަށް ަވށަިއެގން ހިމާޔަތްއަ ން ފެށިެގން އަދި މި އަހަރު

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު  ޝަންޓެކްޕްރޮ ރިެވޓްމެންޓް ޖަހަން ނުަވތަ ސޯ

ހިނާގށޭ.  ތޯ ބަލަންޭވތްކޮށްދެސް ހިމާޔައެ ރަށް ެވ ،ސްކޮށްދީަމސައްކަތް ީވހާ ައަވހަށް އަވަ  މި ،ޮގާވލަން ސަުރކާރަށް

 ،ދިެވހި ރަްއޔިތުން ،އަުޅަގނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ މިއަދު ދިެވހި ަސރުކާރުން ،ހަމައެއާިއއެީކގައި ފާަހަގކޮށްަލން ބޭނުންޭވ

ިވ ރަނި ދަކުޔާއި ، ސަމާލުކަމެއް ީދެގން ތެޔޮ ެއންދުމުެގ މިންަވރު ީވހާ ބޮޑަަކށް ކުޑަކޮށް ޞަ މަޖިލީހުން ޚާއް ނުަވތަ މި

ލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް އިނޭގ ދުނިޔެއަށް ދިމާާވ މިފަދަ މައްސަލަތަކުަގިއ އިހަކަތައަށް އަުޅަގނޑުމެން ދީއްލަ

އެކަމަކު  ،ބޮޑު ކަމެއް ކުރެެވން ނެތަސް އަުޅަގނޑުެމންނަށް އަދި މާ  ،އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކުޑަކުޑަ ކަމަކުން ެވސް

ބޮޑު ކަަމކަްށ  މިހެން އަޅާ ފިޔަަވޅެއް ެވސް އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވ ަވރަށް މިފަދަ ކުޑަކުޑަ ކަމެއް ެވސް،
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އިްނ ދަކުރަނިިވ ހަކަތަޔާއިން ދަށުެގ އާބާދީތަކަށް އި 1500އިން ދަށުެގ ނުަވތަ  1000ކޮށް ޞަޚާއްެވދާނެކަން. 

އެ އަމާޒަށް ާވސިުލާވނޭ  ،ށް  ފާސްކޮއެފަދަ ފާސްކުރުމެއް ،ކޮންމެހެން ކަރަންޓް ދޭންޖެހޭ މުއްދަތެއް ކަނަޑއަޅާފައި 

 މިއީ ކުރުމަކީ ައޅުަގނުޑ ހިތުން މިއަދު ކޮންެމހެން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. މި މުހިންމު ރިޕޯޓު ޮގތަކަށް މަަސއްކަތް 

 ނޑުމަލީ ސިފަ އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގޢަރިޕޯޓަށް  ހަމައެކަނި ރިޕޯޓެްއެގ ޮގުތަގިއ އޮންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުޭވ. މި

 ބޫލުކުރަން.ަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަުރަވނީ މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 ށް. މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ަވރަށް މުހިންމު ރިޕޯޓެއް. ދުނިޔޭޭގ މޫސުމަށް  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިާވ މި ރިޕޯޓަކީ

ބުރަކޮްށ  ަވރަށް ؛ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ،ުތންޮގ ުގޅޭ އަންނަ ބަދަލުތަކާ

ކުރުމަްށ މި ުދނިޔެ ެވސް ހޭލުންތެރި އާއިއަދި ރާއްޖެ  ،މަށް އަންނަ ަބދަލުމޫސުކުަރއްާވ ބޭފުޅެއް. ދުނިޔޭެގ މަސައްކަތް

ކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޞަާޚއް ،ަގއިނތާ ފާއިތުިވޓަކައި ާރއްޖެއިން ެވސް ަވަރށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ދަނީ ކުރަމުން. 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  .ފަަރއްާވިގަނ މަސައްކަތްަތކެްއ ަވނީ ކު ނަޝީދު ެވްސ ަވރަށް ަރއީސް  ،ން ެވސް ލީޑަރޝިޕު

 ،ޮކށް މާލޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ުކޑައިރު ހަނދާން އެބަހުރިޞަާޚއް ބީޢީ ކަމެއް.ޠަ އެއީ ޮވޑުން ދިެވހިރާއްޖެ ިގރުާމއި

ދާިއރާއަށް އަުޅަގނޑު ހަނދާންހުރި  ، މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް އަުޅަގނޑު ނިސްބަތްަވނީ. އެންހިސާބު މާލޭެގ މެދާ

 ުއޅޭ ހަނދާން ެވސް، ޭގ ދޮުރމަތިން ެވސް. ެއއީ ިގރާ ިހސާބު. ޮވޑޭ ހިސާބެއް ެއއީ ެގންއަރައި  ުގބޭން، މެކުނު

މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެހެން ދިމާާވ  ،އެހެންނަމަެވސްޮގތުން.  އޮތް މުޅި މާލެައކީ ެވސް އޭރު ،މާފަންނަކީ ެވސް

ރުވައި މޫސުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް  އިުގޅިެގން.  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާ ،މައްސަލަެއއް އޮތީ

އޮތީ ބޮުޑ  ނުލާ. އެއީ ހުޅަނުގ ފަރާތުގައި އެލަިއެގން ތިބެޭވ. އެކަމަުކ ހުޅަނުގ މޫސުމުގައި ތިބެންޖެހެނީ ނޭާވނޭާވ

ނީ  ޅި މާލެ އޮންނަކުނިަވހުން މުދުާވ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އެޮގނޑުން  . ދެން ޮގނޑު އެންދުން ނޫން ެޑއް ހަދާފަނކުނިޮގ

ކުންޏެްއ ެގނެްސ   ރާއްޖޭަގއި ހުރިއްޔާ ހުރިިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއީ މިހާުރެގ ަޙޤީޤަތް. މުޅި ،އަތަރުލަްއާވފައި

ޕްލާސްޓިްކ  ކަމެއް ނުކުރޭ. ން ނޫންންދުއެ ނުެލޭވ ޮގަތށް އެތާ ކުނިމާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ނޭާވ ،ޓަށް ޖަމާކޮށްށްތިލަފު

ފުޅި އެތެރެކޮށްެގން ސަރުކާރު ހިއްސާާވ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ،ކުރަނީ ެވސްޕްާލސްޓިކް ބަންދުން ިގނައި ،ޅި ެވސްފު

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ެވްސ ެއކު މިކަން ކުރަން އުޅެްނީވ ނޫންތޯއޭ. ތެރިކަމާޞްކުންފުނިތައް. އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީ އިޚުލާ
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 ،އި ބަންދުކުެރޭވނެ ޮގެތއްދުކޮށް، ފުޅިފުީޅގަ ހެން ޮގތަކަށް ބަންކޮންމެެވސް އެ ،ފެން ކުންފުނިން އެތެރެނުޮކށް

އެކު މާލޭަގއި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ެވްސ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިިފްއޔާ މާލެއިން ޕްލާސްޓިކް މަދުާވނެ. ހަމައެއާ 

ލެޭވނެ އިއްތަޒީ އުސޫލުން ކުނި ނަތަކުަގއި  ލާމަރުކައްދުހަރާއްޖޭެގ އެހެން ސަރަ ،ޑުނލެޭވނެ ތިލަފުށީގައި ކުިނގޮ ނޭާވ

 ،މާލޭގައި ހަމަ ވައިމަްއޗަށް ،އަިދެވސް އޮތީ  ،. އެހެްނނަމަެވސްންޏާަވ ޮގއްސި ކަމަށްއިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްިސެގން

ށް ރޭިވަފއި ެވސް އޮތީ އަނޫން ކަމެއް ނެތް. ުކރި އެްނދުން ަގއި ވައި ަމއްޗަށް ކުނި ޖަމާކޮށްފައިހުޅަނުގ މޫސުމު

ކުރުން ކަހަލަ ޖުއްލާބު ކާންދީފައި ފާޚާނާ ބަންދު ،އުޅެންޖެހޭ ހާލަކީމިހާރު ޔިތުން ލޭެގ ރައްއެހެން. މިސާލަކަށް މާ

ްނ އިެގެވސް އުޅެންޖެހެނީ. ެގެއއްެގ ތެޭރގައި ނޭާވލަ ހާލުަގއި މިހާރު . އެށްކުރީމަ އިންސާނަކު އުޅޭ ޮގތަކަމެއް. ބަންދު

އިރުަވއި މޫސުމުަގިއ  ،ދުަވްސކޮޅު ެއބަބުނޭ މި ،އިަގހުޅަނުގ މޫސުމުގައި. އިރުަވއި މޫސުމު ދަރިން ޮގަވިއެގން ނޫޅެޭވނެ

ިމ  އިދުނިޔޭެގ ޫމސުމަށް. ދިެވހިރާއްޖޭގަ  ، އަުޅަގނޑުމެން ެއބަ ިވސްނަންޖެހޭމާއެހެން ރަށްރަށް މި ިގރަނީ. އެހެންީވ

ާދ މޫސުމީ މައްސަލަތައްތޯ ނުަވތަ އިންސާނުން އަމިއްލައަށް އުފައް އީމި ،ދިމާެވެގން އުޅޭ މައްސަލަަތކަށް

އަުޅަގނޑަްށ އިްނސާނުން އަމިއްލައަށް އުަފއްދާ މައްސަލަތައް. މީަގއި ިގނައީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ލަތައްތޯމައްސަ

 ެކކޭ. އެއީ ޮގނޑު އަންދަނީރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން އަމިއްަލއަށް އުފަްއދައިެގން އުޅޭ މައްސަލަތަ  މި ،ފެންނަނީ

ިވއްކަނީ.  ،ބަންދުކޮށްފައި ،ށްފައި ކުރަނީ. އެތެެރކޮރުެގ ކުންފުނިތަުކން އެތެރެޕްލާސްިޓކު ފުޅި ހަމަ ސަރުކާ .އިވައިމަީތަގ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނ ަގއަސްލު ޙަޤީޤަތް . ޑަސްބިނެއް ނުހުރޭ ބަހައްޓާފަ ުއކަނީ. ިވްއކާފައި މަުގމަްއޗަށް

އެުކ ކަމާތެރި ޞްަދްއކަނީ. އިޚުލާ މިާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން  މި  ،ސް. މިހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްަފއިއިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ޒީބު ޮގތަށް ުއޅެޭވނެ ޮގެތއް އަުޅަގނޑުމެްނ ހުދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަުކގައި ެވސް ތަ ،ކުރަންޖެހޭއެބަ އަޅުަގނޑުމެން 

ަތއަށް ދަކުރަިނިވ ހަކަޔާނިިވ ހަކަތަައކަށް ދަނީކީ ޫނން. އިުކރަދަޔާ. އި އޮތީ ތޮއްޖެހިފަ އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. މާލެ ެވްސ މި

 ،ތަކުންނާއި އެހެނިހެން ަވސީލަތްތަްއ މެދުެވރިކޮްށ ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ެވސް ންކުާއއި އެްއޗެހި ބޭސޯލާބޭނުންާވ 

، . އެހެންީވމާއްެވެގންދާނެ ކަމެއަޅާ ެތޔޮ މަދުއަދި މުާދއި ފަޅަށް މަުދެވެގންދާނެ ކަމަށް.  ތެޔޮރާއްޖެ އެތެރެކުރާ

ކޮށް މާލޭެގ ޞައަދި ާޚއް ،ޓެްއަގއި އިންސާނުންނަށް ށް ދުނިޔެއެްއަގއި، ސާުފ ެވފުސާ ،އުލެއްަގއި ޙަމިހުރިހާ ސާފު މާ

ސަރުކާރު  ،މިކަންކަން ކޮށްެގން. ފުރަތަމަ ކުރަންީވ ކަމަކީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅެޭވނީ ،ރައްޔިތުންނަށް

ެއްއެވްސ  ިއ،ެދަވނައަށް މާޭލެގ ވައިމަީތަގ .ީވކުރުން ހުއްޓާލަންފުޅި ބަންދު ފުނިތަކުން ބަންދުކުރާ ޕްލާސްޓިކުކުން

ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބެންޖެހެނީ  މިެވސް އަނެއްކާންދަންީވ. ކުނި އެންދީމަ ޖެހޭ ބަލިތަކުން ރަށެއްެގ ަވއިމަތީަގއި ކުނި ނާ

ލުތައް އަންނަ ބަދަމޫސުމަށް  ގެ ދުނިޔޭ ، ަބއިަވރު ބަލިތަެކއް އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާނޭާވލާ ނިޒާމަްށ އެތައް . އެޑްމިްޓެވފަ

ިއންސާނުންެގ ސަބަބުން އަންނަ ދުރަތީ ޮގތުން އަންނަ ބަދަލުތަކެއް ނޫން ހަމައެަކނި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުގމިއީ 

 އީމި ، އެއްކޮންޓިނެްނޓް ދުރުެވ، ކައިިރެވދުރަތީ ޮގތުން ދުނިޔޭެގުގ .ކުރެެވނީފާހަަގބަދަލުތަކެއް މިއީ އަޅުަގނޑަްށ 

ބޮޑު ަމއްސަލަައކީ  ،ިމހާރު ދިމާެވެގން ުއޅޭ މަްއސަލައަކީ ،ންނަމަެވސްތްތެިރ ރައީސް. އެހެބީޢީ ކަމެއް ިއއްޒަޠަ
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ބާަވުތެގ  ، މިއެހެންީވމާ ަގސް އިންދަނީކީ ނޫން.ތަން ނައްތާލަންޖެހޭ.  ކުޅިެއއް އޮިތްއޔާ އެ. އިންސާނުން

ލު ހޯދޭނެ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް އްޙަ ަނަގިއެގން އެކަމުެގ މައްސަލަތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް ޒިންމާ

ދަންނަަވން.  ކުރާ ާވހަކަފެންނަނީ. މި ރިޕޯޓަކީ ަވރަށް މުހިންމު ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު

 ސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހަސަން ޒަރީރު.ެވރި ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަތި

 

 މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން:

 މި  ،އްލެއް ނުލިބިޙަ ެގ މައްސަަލއަށްބަދަލުތަކުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް އަންނަ 

 އިން ދިރާސާކުރައްވަ ކޮމިޓީ ންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ންމަ އެންަވޔަރަކަންބޮޑުުވންތަކަށް ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ

 ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް މިއީ. އެކަމަށް ފޮނުއްިވ ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދު

އަޅުަގނޑު ޙްމަދު ސަލީމަށް އަހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އްރިރު ޤަޓަކައި ކޮމިީޓެގ މު

އަދާކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤައުމަކީ ކިތަންމެ ުކޑަ އަދި ނިސްބަތުން ކިތަންމެ  ެއކު ޝުކުރުކަމާތެރިޞްއިޚުލާ

ބޮޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުަތކުެގ ސަބަބުން އެންމެ ،ަވސީލަތްތައް މަދު ޤައުަމކަށް ީވނަމަެވސް 

ަވންތަ ޤައުމު ހިމެނޭ. ޖަޒީރާރަށްތައް ހިމެނޭ މި ރީތި  ،މި ދިެވހިރާއްޖެ ،މެއް ާވނެ ޤައުމެްއެގ ޮގތުަގއިލުގެއް

ެވއްޖެ. ައޅުަގނުޑ  ިގނަ ދުަވސް ާވހަކަތައް އަުޅަގނޑުމެން ދައްކަމުންދާތާ ަވރަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

 ބެހޭ ޮގތުްނ ާވހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި ދިރާސާއަކާ  ،ންތު ބެހޭ ޮގ މިއަުދ މިފަދަ ރިޕޯޓަކާ ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

 ެގ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީްސ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީުދެގ ެވިރކަމުަގއި އެމަނިކުފާނުއަޅުަގނޑުމެން

ިގނަުގނަ  ށް ޓަކައި ަވރަށްއުމަެގ ނާޒުުކކަްނ ދުނިޔޭެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނަަވނީ ރާއްޖޭެގ ތިމާެވށި އަދި ދުނިޔޭެގ ތިމާެވށީ

މީޓިންގ ެވސް ބޭއްުވީނ  ޯވޓަރ ކެބިެނޓުމިހާތަނަށް ބޭއްުވނު އަންޑަރ އިދުނިޔޭަގ ،ުތންެއޮގ. ފަމަސައްކަތްތައް ކޮށް

މަނިުކފާނުެގ ެވރިކަުމގައި. އެކަމަްށ ޓަކައި ރައީސް މުޙައްމަދު  އެ ،މަނިކުާފނުެގ ޒަޢާމަތުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެ

މަނިކުފާނު  ަތއް ެގަނއުމަށް ޓަކައި އެޓަށް މިއަންނަ ނާޒުކު މައްސަލަށްެގ ސަމާުލކަމަށް ތިމާެވދުނިޔޭ ،ނަޝީދަށް

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަދާކުަރން. އެކު ޝުކުރުތެރިކަމާޞްމެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އިޚުލާ

 އާމައްސަލަ ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން މި ،ޖެހޭލަން އެބައިއަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ރިޕޯޓަކަށް ާވހަކަދައްާކއިރު ބަލަ

މައްސަލަތަުކަގިއ  ަވންތަ ކުދި ޤަުއމުތަކަށް މިދެކެނީ ކިހިނެއްތޯ ެވސް. ޙަޤީޤަތުަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ ޖަޒީރާ މެދު

 އެދޭ މިންަވރާ ޅުަގނޑުމެންއަުޅަގނޑުމެްނ ބޭނުންާވ ަވރަށް، ުނަވތަ އަ ،ބޮޑު ޮގންޖެހުންތަކަކީ ދިމާެވފައިާވ އެންމެ
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 ކަށްކުިދ ޖަޒީރާަވންތަ ޤައުމުތަ ، ޤައުމުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށްދީޞާތިާގތަށް ެވސް ދުނިޭޔެގ ބޮެޑތި އިޤް

، އާ، ަޗއިނާ، އިންޑި އާރަޝި ؛. އެޮގތުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންނުލިބުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބާރުލުން

ކުާރ ޤައުމުތައް. ައޅުަގނޑުމެން ޭގސް ބޭރުިގަނިއން ޖައްަވށް ިވހަ  ކަކީ ދުނިޔޭެގ އެންމެމި ޤައުުމތަ އެމެރިކާ، ބްރެޒިްލ،

 ،ޭގސް ޖަްއަވށް ބޭރުވެ ަވމުން. ިވހަދަނީ އެއް ދުަވހުން އަނެއް ދުަވހަށް ހޫނު ނުިވޔަސް ދުނިޔެ މިބޫލުކުރަން ބޭނުންަގ

އިްއޔެައކު ދަްއކަމުންދާ ާވހަކަެއއް ނޫން. މިީއ  ، މިއަދަކުއޯޒޯން ފަށަލަ ތުނިަވމުންދާ ާވހަކަައކީ ައޅުަގނޑުމެން

ފެށިެގން ައޅުަގނޑުމެން ސްކޫލް ފޮތްތަކުން ެވސް ިއެވމުންދާ ާވހަަކއެްއ.  ނޑުމެން ސްކޫލް ދަުއރުއްސުރެއަޅުަގ

 އެބަ އެކަން  ތަކުންއަުޅަގނޑުމެންނަށް ރެކޯޑުދަނީ ހޫނުަވމުން.  ދުނިޔެ މިޙަޤީޤަތަކީ ޯއޒޯން ފަށަލަ އެަބ ތުނިޭވ. 

ދަނީ އިތުރުަވމުން. މިއީ  ތައް މިހޫނުމިނުެގ ރެކޯޑު ޭޔެގަގނޑުމެންެގ ދުނިފަހު އަހަރެއް އަޅު  އިނޭގ. އަހަރަކަށް

ެގ ލާއިުރގައި މި ރާއްޖޭއިރާއްޖެއަށް އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނަ .އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ާވހަކައަކީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން ެވސް އެބަޖެހޭ މާޔަތްކުރުމަށްހިނާުޒކު ތިާމެވށި ައުޅަގނޑުމެންެގ މި  އަދި އިުގދުރަތީ ރީތިކަމާ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ  ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ،އަޅުަގނޑުމެންެގ އަމިއްލަ ިޒންމާ އަދާކުރަން. އެޮގތުން

އެންމެ ތިލަ   ،ކައިރިން ންނަ ފަރާހަމަ ޖެހިެގން އޮ ،ނެތިރަށްތައް ހިއްކަމުންދާއިރުަގއި އެްއެވސް ަވަރކަށް ބަލައިލުމެްއ 

. ކައިީރަގިއ ކުރޭ  އަސަެރއްޑުމަސްެވރިކަމަށް ެވސް ނުހަނު ބޮ ،ދަނީ ެވލި ނަަގމުން. މިކަމުެގ ސަބަބުން ހިސާބުން މި

  ކަން ހިނަގމުންދަނީ މިއީ ހަމަ ޙަީޤޤަތް. މި .ަކތައް ދަނީ ހަލާަވމުން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްފަޅުެގ މުރަ ޖެހިެގން އޮންނަ

އަހަރު ރައީސް ޔާމީނުެގ ފަސްަވރަަކށް ނިމިދިޔަ  ،ތަށް. ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންމި ޮގ

 އި.އޭ އީ.އައަދި  ،ނަހަދައި އި.އޭ ތައް ހިންުގމަށް ޓަކައި އެްއެވސް ަވރަކަށް އީ.އަ ެވރިކަމުަގއި އެ ބޭފުޅުން ޕްޮރޖެކްޓު

 ، ެއ ތަނުގެ ެގއި.އޭ އެބަހުރި އެ ީއ.އަ  ،ކޮށްލަން ބޭނުންންީގމާ އަުޅަގނޑު ފާަހގަ އެ ކުންތަ ރޮޖެކްޓުހަދަން ބައެއް ޕް

ނެތި، އެްއެވްސ  މެއްބެލުޓަްށ ށްކަށް ބަދަލުކޮށްފަ. ެއއްެވްސ ަވަރކަށް ތިމާެވނައެހެން ތަ ޮގސް ެވރިމީހާ އެބަހުރި

ބުން ހިންުގމުެގ ސަބަ ތައްޓުރުަގއި ހިންިގ ިގނަ ޕްރޮޖެކް ކާނެތި ރައީސް ޔާމީން ސަރު ޓަށް ބެލުމެއް ށްަވރަކަށް ތިމާެވ

 އެޮގތުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .މިއަދު ރާއްޖޭެގ ަވރަށް ިގަނ ރަށްތަކަށް ަވނީ ިގރުމުެގ މައްސަލަ ކުރިމަތިެވފަ

ކީ ެވސް މިއަުދ ެގ ރަށްތަކައަޅުަގނޑު އެ ދާއިރާައަކށް ނިސްބަތްާވ މަތިެވރި ދާއިރާ ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ަވަރކަށް އަހަުރ   5ެވދިޔަ ޭވތު .ށް ބޮޑެތިެވަފއިާވ ރަށްތަްއ. ެއޮގތުން ހިމަންދޫއަހާތި ރުމުެގ ަމއްސަލަތައް އިންިގ

ރަށެްއެގ ސަިއޒްެގ މި ދައްކަނީ ކުޑަކުޑަ ފަޅު .ޮގްއސަ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްން ިގރައިެގ ރަވނީ ދެ ހެކްޓަ ން ހިމަންދޫ

މަތިެވރި ެވސް ަވނީ  .ދަނީ އެޮގތަށް ިގރަމުންހަމަ ެވސް ދަނީ އެޮގތަށް ިގރަމުން. މާޅޮސް  މަެވސް ހަ ާވހަކަ. ފެރިދޫ

ންެގ ކުރިމަީތގައި ިގރިެގން އިްއޒަތްތެރި ތި ޖާލު ކުދިކުދި ރަށްރަށް އަޅުަގނޑުމެ. މި ރީލާފައިިގރަ   ބަެއއްަވރަށް ބޮޑު

އްލެްއ ޙަ ޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ކަމަށްނނުކުެރޭވ. ައޅުަގ އްދާ މަންޒަރު ބަަލއިާލކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ކެތެ  ،ރައީސް

ޓް ސޯރި ،ދޫ ެވސް އޮތީ އެ ހާލުަގއި. ަހމަ އެއާެއއްކޮށް އަުޅަގނޑު ާފހަަގކޮށްލަން ބޭނުންެގންނަން. ހަމަ އެޮގތުން ފޮޅަ 
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އެްއެވސް ަވަރކަށް  ،ނެތި އްެގ ރިޕޯޓް ހެދުމެއި.އޭ އީ.އަ  ،ަގއި ަގމުންދާއިރު ންތައް ހިޖެކްޓުހެދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮ

އަދި ުރއް ކެނޑުުމެގ  ،އިަވރަކަްށ އެ ރަށުން ަގސް ކެނޑުމާ ބޭނުން ކައުންސިލުތަކުން ނެތި ރަށްރަށުެގ ބެލުމެއް

ރިޕޯޓަްށ  ެގއަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ،ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން ަގނޑުފަޅުަވމުން. އަޅު ނީ ދަ އެ ަރއްތައް ،ހުއްދަދީ

ށް ެވްސ އުސޫލުތަކަ ،ަގސް ކެނޑުމުެގ ާގނޫނުތަކަްށ ެވސް ރާއްޭޖެގ ރުއް  ،ިއ ައޅުަގނުޑމެން އެބަޖެހޭާވހަކަދަްއކާއިުރަގ

 ރުއް  10ަގސް ނުތަަވތަ  10ެގންނަން. ކަނޑާ ކޮންމެ ރުކަކަށް ނުަވތަ ކަނޑާ ކޮންމެ ަގހަކަށް މަދުެވެގން ބަދަލެއް

ަގސްތައް މަދުުވުމެގ  މި ރާއްޖެއިން ރުއްހަމަ އެދެން. އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށްއަޅުަގނޑު އިންދަން 

 ،ަގނޑުމެނަށް ަވރަށް ރަނަގޅަށް ތަޖުރިބާކުރެިވފައި އޮތީއަޅު .އްެލއް ނާންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޙަމައްސަލައަކަށް 

ންެގ މި އަޅުަގނޑުމެ ،ކަމަށް ަވނީނަމަ އަރައިފި އެއްކޮށް ސުނާމީާޚއްޞަ ،ޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުެގ ސަބަބުންށްތިމާެވ

މި  ނާމީގައިަވނަ އަހަރު އެރި ސު 2004. ެގްއލުން އަޅުަގނޑުމެން ަވނީ ަތޖުރިބާކުރެިވފަ ނެކުދި ރަށްތަކަށް ލިބިދާ

 . މިއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކާ ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ެވފަ ރަށްތަކަށް ަވނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންަތކެއް

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ޒަތްތެިރ މީދޫ ދާއިރާެގ އިއް  ައއްޑޫ ،. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއްޝުކުރި

 ށް. މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ާވަހކަދެއްެކުވން:

އަދި ބޮޑު   ،އްލެއް ނުލިބިޙައަންނަ ބަދަލުތަކުެގ މައްސަލައަށް ރައީސް. ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

އެކަުމެގ ކަންބޮުޑުވްނ  ،ނުރައްކަލުން ދުނިޔެ ސަލާމަްތކުރުމަށް އޮތް ހަނި ފުރުޞަތު ދުަވހެއް ުދަވހަކަށް ުކޑަަވުމންދާތީ

ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއި ހޯރަފުށީ ،މަށް އެދިުވން ދުނިޔޭެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުޑުއަދި އެ ކަންބޮ ،ފާޅުކޮށް

 މަނިކުފާަނށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ކަމަށް ޓަކައި އެ އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ަގރާރު ހުށަހެޅުްއިވ

ންޑް ންޓް އެކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކަިއ އެންަވޔަރަންމަދާކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި މި ަގރާރުެގ މަސައްއަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަދާކުަރން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު ކޮމިޓީްނ ކޮށްދެްއިވ މަސަްއކަތަށް ަވރަށް ންޖުކްލައިމެންޓް ޗޭ

ފާަހަގކޮށްަލން ބޭނުންަވނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން މި މައްސަލަ ެގންނަން މި ޖެހެނީ  ެވސް އަުޅަގނޑު

ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ،ހަމައަށް އަޅުަގނުޑމެން ދާއިރު ލުކަމާނޭ. ދުނިޔޭެގ ސަމާނޫ ސަމާލުކަމަށް އެަކންޏެއް ދުނިޔޭެގ

ދާކަން އަޅުަގނުޑ  މުންޔިތުންެގ މަޖިލިހުގައި ބަހުސްކުރުމި މައްސަލަ މިއަދު މި ރައް ،ސަމާލުކަމަށް ެވސް

ެވހި ދި  ، ދަންނަާވނީހަމަަގއިމު ެވސް ައޅުަގނޑު ،ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި މި ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެނަށް ލިބުމަކީ މިއީ

ނު ފުރުޞަތެއް. ބުއަދި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުުކރުމަށް ލި ،ށް ލިބި ރަތު އިތުމާލޫުގޅޭ މަޢު ރައްޔިތުންެގ މެދުަގއި މިކަމާ
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މިަކހަލަ ބަސްތައް ބޭނުންކުރުމުން  ،ދުނިޔެ ހޫނުަވނިއްޔޭ  ،އަުޅަގނޑުމެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖޭ .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ނީ ކޮން ާވހަކަެއއްކަން ފަހަެރއްަގއި ެގ ާއއްމު ަރއްޔިތު މީާހއަށް މި ދެެކެވއަުޅަގނޑުެމން ބައެއް ފަހަރަށް

ކީ ކޮބަިއކަން ނުަވތަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަމުން ލިބޭ  ދިއުމަކީ އެކަީށެގންާވ ކަމެއް. އަދި މީެގ އިމްޕެްކޓަނިގެގންނޭ

ަވރަށް  ،ކުރީމުމެން ތަޖުރިބާއަޅުަގނޑުމެން އެން ެމއް. އެކަމަުކ، ެގްނާވ ކަދިއުމަކީ ެއކަށީެގއްލުމަީކ ކޮބަިއކަން ނޭނިގެގން

 މަންޒަރު. މިީއ ހުރި ޮގސް މަސްަތއް މަރުެވެގން މަްއޗަށް އަާރފައިފަހުން ެވސް މޫދުެގ ލޮނުަގނޑު ހޫނުެވެގން 

ބެެގން ރަށްރަުށެގ ރަްއޔިތުން ޖޯލިފަތީގައި ތި ،ލިޔެ ިމ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރި ތަޖުރިބާެއއް. ހުރިހާ ނޫސްތަކެއްަގއި

ހުރި މަންޒަރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިެގން މި   މަސްތައް ލޮނުަގނޑު ހޫނުެވެގން މައްަޗށް އަރާފައި ދެއްކި ާވަހކަެއއް.

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޖޯލިފަތީަގިއ  ކަންކަން.ެގ ސަބަބުން ހިންާގ ޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުިމއީ އަ ، ދިޔައީ

ެއކީަގއި މިހާރު ރަށް ިގރަމުން  މާ ހަުލިވކަމާ ުވރެަވރަށް ރަށް ިގރަމުންދިޔަ  މިުކރީގައި  ،ިއޭވޑު ތިބެެގން ދައްކާ އަ

 އިާރއަށް ބެްއޔަސްަވރަށް ތަފާތޭ. އަުޅަގނޑުެގ ދާ އަހަރު އޮތް ހިސާބާސާބާއި މި އޮްތ ހި އެބަދެއޭ. މިދިޔަ އަހަރު

ކަށްުދަވހަކު އަިތރިމަތީގައި ހަދާފައި އޮތް މަުގ އިހަ ،މިހާރު ހަމަ އަޑުިއެވމުންދަނީ ތަކުރާރުކޮށް އަުޅަގނޑަށް ،ެވސް

ދަންޖެހިފައޭ. މާ ބާރަށޭ މިހާރު ަވނަ ަމުގ ހަ 3ަވނަ މަުގ ހަދަންޖެހިފައޭ.  2ޮގސްެގން މިހާރު ައނެއްކާ ިގރަިއެގން

ކަމުން މި މެން ދައް ން ާވ ކަންަތއްތައް. ައޅުަގނޑުެގ ސަބަބުދަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖު މި ިގރަިއެގން 

މަންޒަރުތަކެްއ  ށް ިދޔައިުރަގއި ފެނުނު ރީތިއަޑަިއިވން މށް ިދޔައިުރަގއި އައަުޅަގނޑުމެްނ ސްނޯކްލިން ކުީރގައި ،ދަނީ

ނުފެނޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މުރަކަތަކުަގއި ޭއރު ހުރި ރީތި ކުލަަވރުަތެކްއ  މޫދަށް ދިޔައިމަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިހާރު

ލައިމެޓް ޗޭންޖުެގ ސަބަބުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދާ ެގއްލުންތަްއ. ދިެވހިރާއްެޖއަީކ . މީ ކްއޭނެމިހާރު ނުފެ

  ...ދާ ޤައުަމކަށް ވާއިރު އިޤްތިޞާދު ކުރިއަށް ެގން ރިޒަމަށް ބަރޯާސެވެގންއަޓު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ތޯ. މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ަވުގތު ހަމަީވ އިނޭގ

 ށް.ޒިޔާދަ ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަ މުހިންމު ަގރާރެއް ހުށަހެޅި ކަމަށްޓަކައި ހޯރަފުށީ

މި ހިނދަްނ  ،ަވުގތަށް ބޭނުންާވ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިމި ަގރާރުަގިއ . ދަންނަަވން މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު 

މި ަގރާރުގައި މަިއަގނުޑ . ލޫމާތަކެްއ އެކުލެިވެގްނާވ ަގރާެރއް މީޢުބޭނުންާވ ަވރަށް މުހިންމު ަވރަށް އަުގހުރި މަ

އަށް ައުޅަގނޑު އެންމެ ފުރިހަމަ ،ޖެންސީ އިޢުލާނުކުރަންރކްަލއިމެޓް އިމަ އިރާއްޖޭގަ  ،އޮތް  ކަމުަގއި  ހުށަހެޅުމެއް
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ރާއްޖެއަށް މި އަންނަ  . ބޫލުކުަރންަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ަވުގތު ތު އަދި މީ މިކަމަށް އެންމެ މުނާސަބަ .ތާއީދުކުރަން

ަވންދެން ެދކެެވމުން އަންނަ ާވހަަކއެއް.  މާންތަކެއްެވްސ ދެެކެވމުން އަްނނަ ޒަބަދަލުތަކުެގ ާވހަކަ ދުނިޭޔަގިއ އަބަދު

 ތަެކއް،ސަާމލުކަން ނުދީ ދުަވސް ށް. އަުޅަގނޑުމެން އެްއެވސް ަވަރކަށް ެއކަމަމޫސުމަށް ބަދަލުތަކެއް އެަބ އާދެއޭ

 ެއކަމާ ،ކޮށްބޫލުަގމިކަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ހިުތެގ އަޑިން  އީއަޅުަގނޑު ހިތުން މި ،އެހެންނަމަެވސް. ޒަމާންތަކެއް ދިޔަ

ޓަށް މި އަންަނ ށްއެބަފެނޭ ތިމާެވ މެންނަށްންިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން އެ .ީވ ަވުގތުންުނކުންނަ ޮގތުން މަސައްކަތު މަލީޢަ

 ،ރަށްރަށުގައި އުޅުުނއިރު ގެ އަުޅަގނޑުމެން ،އަޅުަގނޑުމެން ކުޑައިރު ،އަންނަ ބަދަލާއިމޫސުމަށް  ،ބަދަލާއި

މައްޗަްށ ިއލޮށި ހިފައިެގން މަުގމެން ކިރުއަޅުަގނޑު .އިރުވައި އެބަ އަްނނަކަން ރިންނަށް އިނޭގ މާ ކުއަޅުަގނޑުމެން

ހުޅަނުގކަްށ އޭރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ިއނޭގ އިުރަވއި އަންނަކަން. ެދން މި އަންނަނީ . ދޫނި ހިފަންދޮން ނީނުކުންނަ

މިހާރު  ،. އެކަމަކު މިއަދަކު ންއެރެ މޫދަށްއަޅަން ރާޅާ ންއަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާުރަވ .އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ

 ،އިރުަވއިނޫން ޮގތަކަށް ފެންނާކަށް ނެތް. ބޮޑުަވމުން މި އަންނަ ކުދިންަނކަށް މި ާވހަކަަތއް ލިޔެފައި ޮއންނަ ފޮތަކުން 

  މޫސުމަށް މި  ،ޮގތް ެވސް އޮޅިަފއި މިހާރު މި އޮތީ ހުޅަނުގ އޮިޅއްޖެ. އަުޅަގނޑުެމންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އުޅެްނ ީވ

އަޅުަގނޑުމެން  މަލީ ޮގތުން މިކަމާޢަ ،ބޫލުކޮށް ަގއަންނަ ބަދަލުެގ ޮބޑުކަމުން. މިކަން އަުޅަގނޑުމެން ހިތުެގ އަޑިން 

މި ުކޑަުކޑަ  ެގައޅުަގނޑުމެން ؛ެވސް ކުރިމަތިާވ އަުޅަގނުޑމެންނާ ،ޖެހިއްޖެ. އެންމެ ބޮޑު ސުާވލަކީ  ންނުކުންނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ،ނޫން ޭއ.މުޅި ދުނިޔެ މިކަމުގައި އިހުމާލުވެ  ؟އްޔޭދެން ކުރަން އޮތީ ކޮންކަމެއް ހެ ދިެވހިރާއްޖެ

ދަށުަގއި މަުޑކޮށްލީަމ ަގދަީވމާ ަގހެްއެގ ތައް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ހޫނުއްތަ ންކުރެޭވނެ ަވރަށް ިގނަ ކަ

އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  ،ޭގނއި އްދަށް ދިޔައިމަ އެބަހަކުރަްނީވ ކަންތައް. އަުޅަގނޑުމެން ިގރާ ސަރައިނޭގ  އެބަ

 ،ނަގައިެގން  ައުޅަގނޑުމެން ބުނަމުން އައީ ައޅުަގނޑުމެން ކާބަފައިން އުުޅނީ ފަރުން ާގ .ކުރެިވދާނެ ކަންތައްަތއް

މިކަމެއް ދިމައެްއ ނުެވއޭ.  .ެގދޮުރ ހިޔާކޮްށެގންނޭ ،ަވލުން ުރއް ކަނަޑއިެގން  ،ޮގނޑުދޮށުން ެވލި ނަަގިއެގން

އަުޅަގނޑުމެންެގ އަމިއްލަ އަތުން އަުޅަގނޑުމެން ކުިރ  ،ޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީދު އަުޅަގނމިއަ ،އެހެންނަމަެވސް

ޮގތުން  ބެހޭ މިކަމާ މުން، ައުޅަގނޑު މި ަގރާރަށް ފުރިހަމަައށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މި ހުށަހެޅުއެހެންީވމާ . ކަންތައްތައް

މިނުން އަޅުަގނުޑ ެއންމެ ކުޑަ ކަމަށް. ޅޭނެޔަަވޅުަތއް އެހުރި ފި އަޅަން މަލީ  ޮގތުން މިކަމާއި، ޢަރައްޔިތުން ިވސްނަ

ފަރުދީ ޮގތުން  ،ން މި ދިމާާވ މައްސަލަތައް ހުއްޓުުވމަށްޕްލާސްޓިކު ،ޓަށް މިހާރު މި ދިމާާވށްތިމާެވ ،ބޫލުކުރަނީަގ

 އްސުރެކަމަށް. ޒަމާނު ކޮންމެ ރަްއިޔތަކަށް ެވްސ ކަމެއް ކުެރިވދާނެ ،ކޮންެމ މީހަކަށް ،ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 

ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާާވ  ،ނުެލިވ އޮތުުމެގ ނަތީޖާކަން ުވން އެކަށީެގްނޭވއިނޑުމެންނަށް އަޅައަޅުަގ

އަުޅަގނޑު ދާއިާރެގ ހުރިހާ ރަށެއް ެވސް ިގރަމުންދާކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ކަންކަމުެގ އަސްލަކީ. ަވއިކަަރދޫ ެވސް

. އަުޅަގނޑުމެން ލޮލުން އެބަފެނޭ. ންއަޑުއަހަނީކީ ނޫ މެން ހަމައެކަނި ފެނޭ މިއަދު. މިއަދަކީ އަޅުަގނޑުއެބަ

، މީ ކުރެިވފައި އޮތީ. އެހެންީވމާތަޖުރިބާ އިކުރިމަތިލަ މަލީ ޮގތުން މިކަންކަމުގައި ހުރި ކަންތަކާޢައަޅުަގނޑުމެންނަށް 
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ފުރުޞަތަށް ަވރަްށ  ނުކުރަން. ދެއްިވބު ަވުގތު މިފަދަ އެމެޖެންސީއެއް އިޢުލާއެންމެ މުނާސަ ،އެންމެ ފުރިހަމަ ަވުގތު

 ދަންނަަވން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މިހާރު ައޅުަގނުޑމެން މި ަގރާރަށް ބަހުސްކުުރމަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ ަވުގތުއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ިވިލނިގލީޮގތުަގއި މަޖިލީހުގައި އިންނަާވ  އަމިއްލަ މެންބަރެއްެގ ،. އެހެންނަމަެވސް ަވނީ ހަމަެވފަ

، އަުޅަގނޑު އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މާުފރުޞަތަކަށް އެިދަވަޑިއެގންފަިއަވނީ. އެހެންީވ ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު

ށް އާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫފަހުން ކުޑަ ަވުގތުކޮެޅއް އަުޅަގނޑު އަރުަވން. އަދި އޭގެ ފުރުޞަތު

 ލާނަން.އިބަހުސް ނިންމަމި އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،ެވސް އަުރާވނަން

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ިވލިނިގލީ

ކްލައިމެްޓ  ،މަށްޮގތުން ދުނިޔެޭގ ސަމާލުކަ ބެހޭ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށީ ،ދެްއީވތީއިޢުލާނުކުެރްއުވމަށްޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރު ހުށަހަޅުްއަވއިއެއް އެމެޖެންސީ

ރަށް  ،ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭަގދަންނަަވން. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު

ިއާވ ނިޒާމުަތކަށް ަވރަށް ޮބޑެތި މޫސުމީ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން ނޭެދޭވ ހެދިފަ އިތުުރވެއްެޖކަމާއި، ަރށްރަށުަގިގރުން އި

ާރއްޖެައކީ ތިމާެވިށ ދާކަން. ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް ޓަްށ ުކރަމުންށްއަސަރުތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން ދިރިއުޅެމުންދާ ެވ

ދުނިޭޔެގ ސަމާލުކަަމށް މި މައްސަލަ ެގނައުުމެގ  ހިމާޔަަތށް އެދި ުކެގކުދި ޤައުމުތަ ކުރުމުަގިއ ޒަމާނުއްުސރެހިމާޔަތް

ކުރުމަށްޓަކައި ިތމާެވށި ހިމާޔަތް ،މަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައްޢަ، ރާއްެޖއިން ޗެމްޕިއަންކަން ފާހަަގކުރަން. އެހެންީވމާ

ހަަގކުރަްނ. ފުރުޞަތުގައި ފާ މި ންުނާވނެކައަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އިހުމާލުެވެގން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެެހން  ،ުގޅިެގން  ތަކާދިެވހިާރއްޖޭެގ ރަށްތަުކގައި ތަރައްީޤެގ ޕްރޮޖެކްޓު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުަވމުން.  ކެނޑުމާއި އަދިެވސް އެހެނިހެން ކަންކަން މިަގސް  ،ށްެވސް ފާހަަގކުރެްއިވ ޮގތަ

، އްލެްއ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެންެގ ެލަވލްގައި ކުރަން. އެހެްނީވމާޙަށް ައަވސް ، މިކަްނކަމަީވމާއެހެން

އަންނަ މޫސުމީ ެއކީަގއި ދުނިޭޔެގ ސަމާލުކަމަްށ ރާއްޖެއަށް  ކުރުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތަކާަގސްކެނޑުން މަދު

 ކުރާ މަސައްކަުތަގއިަގނުޑމެން އަޅު  ،ދިނުމަށްރުމަށްޓަަކިއ ފޯރުކޮށްކުއި ހޭދަލޫމާތު ފުރިހަމަ ޮގތުގަ ޢުބަދަލުތަކުެގ މަ

ުގޅިެގން ކުރަން އެބަޖެހޭ. ދުނިޔެ ހޫނުުވމުން   މަޖިލީހާ ،ޖަމާޢަޔްތަކާއި  ،ޢިއްޔާއިތުރު ކަންކަން ސަރުކާރާއި އަދި ޖަމު

ބަދޭ. މިކަމުގައި ަވރަްށ ެކއް ކުރެެވމުްނ އެތަާވމީ ފެންަވރުަގއި ެވްސ މަސައްކަތްގު ކުރުމަށްޓަކައި ަބއިނަލްއަކޮންޓްރޯލް

،  ރާއްޖެ އަދިެވސް އިތުރު ިގޔަރުތަެކއް މިކަމުަގއި ހަމަ ޢިއްޔާތަުކން އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ. އެހެންީވމާއިސް ދައުރެއް ޖަމު
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ން މިޓީކޮ އެންަވޔަރަންމަންޓް .މަޖިލީހުން މި ކުރަނީކުރިއަށް ޖަްއސަން އެބަޖެހޭ. އޭެގ ަވރަށް މުހިންމު ދަުއރެއް 

 ބެހޭ ަވޒީރުންނާ ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ކަމާަވރަށް ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރަށް މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީގައި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މި ކުރެުވުނ ީޓެގ މި، މިކަމަްށޓަކައި ކޮއެހެންީވމ. ފާސްކުރެިވފަ މި ަވނީިމ ަގރާރު  ،އެީކގައި މަްޝަވރާކޮށް

ބެހޭ  ެއކިެއިކ ރަށްރަށުގައި މިކަމާ ،ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއިޖަމު  ،އެކިެއކި ސްކޫލުތަާކއިއްޖޭެގ އެީކގައި ރާ  މަސައްކަތާއ

 ކަމުަގއި ދެކެން. ޝުުކރިއްޔާ. ތައް ެވސް ހިންުގަމކީ ރަނަގޅު ކަމެއްކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމުހޭލުންތެރި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ށް މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަިއްއޒަތްތެރި ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާެގ ޑު މެްނބަރު. އާދެ، އަޅުަގނޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ލެްއުވމަށް.އިާވހަކަފުޅު ނިންމަވަ  ،އެއް މިނެޓުެގ ފުރުޞަެތއް ައރުާވނަން

 

 ާވަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުެގ ޮގތުން  ،ލަން ބޭނުންީވއަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ހަމަ ދުނިޔޭެގ މިހާރު ިގަނ  ،ެއޮގތުން .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެިވދާެނ ބައެްއ ކަންތައްަތއް ހަމަ ާފހަަގކޮށްލުމަށްޓަކައި

ރަތަކުގައި ެވްސ ެގން އެ ޮކތަޅުތައް ފިހާޤައުމުތަކުަގއި ޕްލާސްޓިކް ޮކތަޅުެގ ބަދަލުގައި ހަމަ ފޮތިން ކޮތަޅު ހަދައި

ދާއިރުގައި އެ ކޮަތޅު ގެއިން ހިފައިެގން ދިއުުމެގ އުސޫެލްއ  އަދި އަމިއްލައަށް ިވޔަފާިރކުރަން. ދަނީބޭނުންކުރެެވމުން

 މިަވުގތުން މި ަވުގތަށް ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކުެރިވާދނެ ކަމެއް. ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އީ ަވނީ. މި ކަނޑައެޅިަފއި މި

ެވސް އެތަނުަގިއ  އަދި ރަށްރަށުެގ ޮގނޑުދޮށުަގއި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތައް އެއީ ހަމަ ތިމާ ،ށްބޭނުންކުރުން މަދުކޮ

 ،ތައް ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުންށްައޅުަގނޑުމެންެގ ޮގނޑުދޮ ، ނަާގ ޑަސްބިން ތަކަށް ލުާމއި، އޮންނަށް ދެކޭ އެްއޗަކަށް ުނވެ 

 ،ެވސް ބޮޑެތި ިގނަ ދުަވސްީވ ަގސްަތއް ބަހައްޓާފައި ިއރުކުރާމާރާތްއި ،ނޑުންަގސްަތއް ނުކެ ،ެވލިނެުގން ހުއްޓުން

ެގންދިއުުމން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޮގތަށް ކުރިއަށް ކަންކަން އަޅުަގނޑުެމން އޭެގ ަވށަިއެގން އިމާރާތްކުރުަމށް މި

މެން ވެސް  ންރިހާ އެއަޅުަގނުޑމެން ހު ،ތީެވއްލުކުރުމަށް ކުރިއެުރމެއް ނުލިބޭނެޙަދިމާެވފައި އޮތް މައްސަލަ މިހާރު 

ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރަން ބޭނުންީވ. އަުޅަގނޑު މި ުފރުޞަތު ބޭނުންކު މަށްފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ޮގާވލު

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދިއަ ،އްލެއް ނުލިބިޙަ ލުތަކުެގ މައްސަލައަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ

ެއކަމުެގ  ،ދާތީކުރުމަށް އޮތް ހަނި ފުރުޞަތު  ދުަވހެއް ދުަވަހކަށް ކުަޑަވމުންމި ބޮޑު ނުރައްކަލުން ދުނިެޔ ސަލާމަތް
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އަދި އެ ކަންބޮުޑުވން ދުނިޭޔެގ ސަމާލުކަމަށް ެގަނއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަގރާުރ  ،ކަންބޮޑުުވން ފާުޅކޮށް

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް މި ނިމުނީ.  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީ ޔަރަންމަންޓް އެންޑްއެންވަ 

އެ މާއްދާެގ )ށ(ަގިއާވ  .ަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުންަވނަ މާއްާދެގ )ހ(ެގ ތިން 87ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދުެގ 

ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް އަންނަ  ،މް ހުށަހަޅުއްާވފަިއވާ ންބަރު އަޙްމަދު ސަލީދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ ހޯރަފުށީ .ންޮގތުެގ މަތީ

ުކރުމަށް އޮތް ހަނި ފުރުޞަތު އަދި މި ބޮޑު ުނރައްކަލުން ދުނިޔެ ސަލާމަތް ،ްއލެއް ނުލިބިޙަބަދަލުތަކުެގ މައްސަަލއަށް 

 ސަމާލުކަމަށް ންޮބޑުުވން ދުނިޔޭެގއަދި އެ ކަ ،އެކަުމެގ ކަންބޮުޑުވން ފާޅުކޮށް ،ދާތީދުަވހެއް ދުަވަހކަށް ކުަޑަވމުން 

ަގާރރުެގ ތިންަވނަ ިކޔުން އިްއަވްނ. އާދެ، މި ަގރާރު ފާސްކުުރމަށް ޯވޓަށް އެހުން މިއަދުެގ ހުށަހަޅާ އެދި ެގނައުމަށް 

ދެން މަޖިލީހުގެ  ހުސްަވުގތުކޮެޅއް އަުރަވން. ޯވޓުެގ ަވުގތުަގއި އޮންނާނެ. ައޅުަގނޑު މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ގައި. 1:00ފެށޭނީ ށް ދިއުމަށް ކުރިއަޖަލްސާ 

 

 {އަށް 13:11 އިން  12:32 :ކޮޅުތު ސްަވުގހު}

 އްމަދު ނަޝީދު(މުޙަ ސްއީ، ރަރައީސްމަޖިލީުހގެ  ؛ވީންނެއި ތުގައިސަޔާ)ރި

 

 ދާއީ ބަހުސް އިބުތި .  7

 

 ން:ްއެކުވހަކަދެ ާވސަތުންރިޔާ

ުތެގ ބިލުެގ ބަހުްސެގ ަވުގތު. އަނީ އިޖުރާމަދަ ،ައުޅަގނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަށް ިމ ެގންދަނީ .السالم عليكم `. 

ްށ ތުެގ ބިލުެގ ބަހުސައަުގޅިެގން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ މެންބަރަކު ނެތް. މަދަނީ އިޖުރާ މި ަވުގުތ މި ބިލާ

ުލެގ މިއަދު މި ބިަގނޑު ަގްސތުކުރަނީ އަޅު  ،ނަމަކަމަްށ ަވނީ ުނަގންނަވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ އެދިަވޑައިއިތުރު 

 ޙަސަން  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ިވލުފުށީައރުަވނީ ފުރުޞަތުމި އަުޅަގނުޑ މިހާރު  މަސައްކަތް ނިންމަން.

 ށް. ޢަފީފަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ިވލުފުށީ

ބިލަީކ  މި  ؛ތުެގ ބިލުއަމަދަނީ އިޖުރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، ސަރުކާުރެގ ފަރާުތން ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ޢީޖިނާ ،މިހާުރ އެ ާގނޫނަކަށްވެ  ،ބިލެއް ފާްސކޮށް ުތެގއައިޖުރާ ޢީއަުޅަގނޑުމެން ޖިނާ .ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް

 މައްސަލަތައް ކުިރއަްށ ޢީކޯޓުތަކުން ިޖނާމަލުކުރެެވމުްނ މި ދަނީ. ޢަމައްސަލަތަކުަގއި އެ ާގނޫނުެގ މަްއޗަށް 

. ަބޔާންކުެރިވފަާގނޫނުގައި  ބިލުަގއި ނުަވތަ އެ  ތުެގއަ އިޖުރާޢީޖިނާ ،އޮތީ  ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް މިުރގައި ެގންދާއި
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ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މަލުކުަރންޖެހޭ ޮގތާއި، އަދި އެ ަމްއސަލަތައް ޢަމަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ކޯޓުތަކުން ހަމަ އެޮގތަށް 

ކަންތައްތަުކަގިއ ެގްނުގޅެންޖެހޭ މިނިަވންކަމާއި، މި ހުރިހާ  ެގތުޢަޝަރީނޑިޔާރުން މަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތާއި، އަިދ ފަޢަ

މަދަނީ   އީ،އިނޭގ. އާެދ، އެ ާގނޫަނކީ މި މުހިންމުކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެގެކއް ބަޔާންކޮށްދޭ ާގނޫނެއްކަންތައްތަ

މަކީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އަދި އެ ދިއުމި ބިލު ފާސްެވެގން .ތުެގ ބިލު. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއައިޖުރާ

 ތަކަށް އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ މިިނަވންކަން ކަަށަވރުކޮށްދިނުމަށްމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްޢަޝަރުޢީ ނިޒާމު ހިންުގމުގައި 

 ،ސަބަބުން ެގތުެގ ބިލެއް ނެތުމުއަައޅުަގނޑު ެދކެން. އާދެ މަދަނީ އިޖުރާއް ކަމުަގއި ފިޔަަވޅެ ަވރަށް މުހިންމު އެޅޭ 

 ، ދަނީ ަގނޑަށް ފެނިެގން މިއަޅު  ާދއިރުމިހާރު މަދަނީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިެގން ކޯޓުތަކުަގއި މަްއސަލަތައް ކުރިއަށް

 އީ،ތުެގ ބިލު މިއަމަދަނީ އިޖުރާ ،އެހެންކަމުން ،އާދެ. މަލުކުރެެވމުންދާ ޮގތްޢައެކި ޮގްތޮގތަށް އެކި މައްސަަލތަކުަގއި 

މުހިންމު  ހެދުމަށް ާގނޫނަކަށް އަުޅަގނޑުމެން  ،ށް ެވސް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދަނހި ނދުން މި ހި އަޅުަގނޑުމެން މި

 ށްމަދަނީ މައްސަލަތަކުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކޯޓުތަކަ .ނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމުަގއި އަުޅަގ ބިލެއް

މަލުކުރަންާވ ޮގތްތަކެއް މި ޢަކުން ެވސް ށަހަޅާ ފަރާތްތަދަޢުާވ ހު ،ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ،ހުށަހަޅާއިރުަގއި ތައްމައްސަލަ

ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއ ަތއް އާދެ، އެ ކަންތައް .ންބޫލުކުރަ ަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ާވނެ ބިލުގައި ބަޔާންކުެރިވެގން

އެަތއް  ،ެގންއަުއމުން ފަސޭހަެވޮގްތތައް ެވސް މި ާގނޫނު މަލުކުރަންޖެހޭ ޢަމައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުން 

އެންމެ ައަވހަށް މި   ،އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މި ބިލު ފާސްކޮށް .ނަެއއް ފަސޭހަެވެގން އެބަދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ުގ

މި ، ފަހުށްމިއަށް ެގންނަށްޖެހޭ އިޞްާލޙުތަކެއް ެގނައުމަ ،އަދި ކޮމިީޓއަށް ެގންޮގސް  ،ަގނޑުމެން ބަލައިަގނެ ބިލު އަޅު

ފު ާގއިމުކުުރމުެގ ކަންތަުކގައި އިތުރަށް ޞާއިންދުލުޢަމިއަދު އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ދިއުަމކީންބިލު ާގނޫނަކަށް ެވެގ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދާ  ،އިންސާފު ލިބުމުގައި އަަވސްެވެގން ދާނެ ޮގތްތަކެއް އަދި  ،ޅޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

މިއަށް  ،މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ެގްނޮގސް  .ސްރައީބޫލުކުރަން. އަދި އިްއަޒތްތެރި ަގކަމުަގއި އަުޅަގނޑު  ފުރުޞަތެއް

 ،މި މަޖިލީހުން މި ބިލު ފާސްކޮށް ،ޖިލީހަށް އައިސްބިލު އަލުން އަނބުރާ މަ ،ޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނެސްންެގންނަ

  !. އާދެަވުގތަށް ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން މި ދިއުމަކީ ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންާގނޫނަކަށް ެވެގން

 މަޝްަވރާތައް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ެއކި ޖެހޭ އިްޞލާޙުތައް އަދި ންބިލަށް ެގންނަ، މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ދިއުމުން 

ކަމުަގއި  ހޯދުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ެވސް ޮގތުން ރައްިޔތުންެގ ޚިޔާލު ުގޅޭ އަދި އަުޅަގނޑުމެްނ މި ބިލާ ،ކުރުމާއި

މި މަޖިލީހުން މި ބިލު ފާސްެވެގްނ  ،ބިުލ ދިރާސާކޮށް ނިމި، އް ކުރުމަށްފަހުކަންތައްތަމި . އާދެ، އަޅުަގނޑު ދެކެން

 ގެ ފު ގާއިމުކުރުމުޞާއިންދުލުޢަަވުގތު އަުޅަގނޑުމެންެގ  މި ، ދިއުމަކީާގނޫނަކަށް ެވެގން ައަވހަށް ،ެވެގން ާގނޫނަކަށް

ދެްއިވ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަގއި އަުޅަގނުޑ ދެކެން.ކަމު މުހިންމު ފިޔަަވެޅއް  އެޅޭކުުރމަށް ކަންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ

 ތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ފުރުޞަ
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރު ،އަރުަވނީ ަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

 ށް.ޝިޔާމަ އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފަރުނައި

 .ަވރަށް ބޮޑު ބިެލއް .އޮތީ ތުެގ ބިލެއް ހުށަހެޅިފަިއ މިއަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މަދަނީ އިޖުރާ

ލާ ދާއިރާެގ ކެ ،ކުރެއްިވ ފަރާތްސަރއަުޅަގނޑު ހަމަ މި ބިލު ސަރުކާރެުގ ފަރާތުން ސްޕޮން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދާނެ ެވެގންށް ާއއްމު ާގނޫނަކައީ މިދަންނަަވން.  ެއކީަގއި ޝުކުރު ކަމާޚުލާޞްތެރިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަްށ އި

މި ބިލު  ތުެގ އަމަދަނީ އިޖުރާ .ެވސް ތުެގ ާގނޫެނއްއައަުޅަގނޑުމެންެގ ެތރޭގައި އެަބއޮތް ޖިނާޢީ އިޖުރާ .ާގނޫނެއް

ނިޒާމުެގ ތެރެައށް މި އަންނަނީ ަވރަށް ހެޔޮ  ފުެގ ޞާއިންދުލުޢަބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ަގަގނޑު އަޅު ،ނަކަށް ުވމަށްފަހުާގނޫ

އަދި . ބޭރުެގ އިްނެވސްޓްަމންޓްތައް ިގނަ ަޤއުމެއް ،މި ޤައުމަކީ އެނިގަވަޑއިަގްނނަާވނެ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ބަދަލެއް

މަދަނީ   ހަމަ އަުޅަގނޑު . ބަރޯސާާވ ަޤއުމެއް މި ޤައުަމކީ ތަކަށް ެގ އިްނެވސްޓްމަންޓުބޭރު އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ޮބޑަށް

މި ބިލުެގ ާވހަކަ ދައްާކއިރު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން   ،ާވހަކަ ދައްާކއިރު ނުެގއެީކަގިއ މި ާގނޫ ތުެގ ާގނޫނާއައިޖުރާ

ތްތަކަށް ނުލިބި ކުރާ ފަރާަވތަ އިންެވސްޓުމި ދެންނެިވހެން އިނެްވސްޓްމަންޓްތަކަށް ނު ކަްށ،މި ކަންތައްތަ ،ބޭނުންޭވ

 ތަނުގައި އިްނެވސްޓްކުރާއިުރގައި އިްނެވސްަޓރުެގ ހުރިހާ މަޞްލަޙަތެއް މި .ޔަޤީންަކން ،އޮންނަ އެްއޗަކީ 

 ެގ ޮގތުަގއި ތަކަްށ ހުރި ހުރަހެއްމަންޓުޓްއޮތުން އެއީ އިންެވސްކުޑަެވަފއި އޮންނަހިމާޔަތްާވނެކަމުެގ ޔަޤީްނކަން 

 ޮގތާ   ޖެހޭ މަދަނީ މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދާހުުކރުމަށްފަ. އަދި އިންެވސްޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި ދަނީ

މި  ކޮށް ހުންނަކަްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެަބ ިއނޭގ. ަވކިން ާޚއްޞަދޭތެރޭގައި ަޝުކާވތައް ުނަވަތ ނުތަނަަވސްކަން 

މަދަނީ  ،މީދުކުރަންއްއު ދަންނަާވހެން ބޭރުެގ އިްނެވސްޓްމަންޓްތައް، ބޭުރެގ ިއންެވސްޓަރުން. ައޅުަގނޑު ހަމަ

ޓައިލް ކޯެޓއް ންެއކީަގިއ ީވހާެވސް އަަވހަކަށް މި ތަނުގައި ކޮމާޝަލް ކޯެޓއް ނުަވތަ މާކެ ތުެގ ާގނޫނާއައިޖުރާ

 ،. އެހެން މި ދެންނެީވްއުވން. ސަރުކާރުަގއި ެގންުގޅު އްުވންއުފެއްދުމުެގ ިވސްނުން ަދއުލަތުަގއި ެގްނުގޅު 

އެްއ ޒަޢާމަތެްއ  ،ދާއިރުަގއި ދައުރުން އަނެްއ ދައުރަށް އްނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެއަުޅގަ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

މަދަނީ   މި ބަލަނީ، ކުަރއްަވން ފައްަޓާވފައި އެންމެ ފުރަތަމަސަކު ެވރިކަންއެއް ރަީއސަކު ނިމި، އަނެއް ރައީ  ނިމި،

ެވެގންދާ ަތްނ   ޖިނާޢީ ބޮޑެިތ ކުށްތަކަށްތެރެއިން ެގއަދި އެ މައްސަލަަތއް ކޯުޓ މަރުޙަލާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަްއ.

މިހާރު މަދަނީ ންނަމަެވސް، ކުެރޭވ. އެހެތައް އެބަ މެނޭޖުެވސް މަދަނީ މައްސަލައަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިހާރު

ސީތަުކގައި އޮންނަ ތްތަަކކީ ެއއީ ފަހަރުގައި ފަްއކާެވަފއި ހުރި ޑިމޮކްރެއަކުރެޭވ އިޖުރާމެނޭޖު މައްސަލަތައް

މަދަނީ  ،ހެންކަމުންންކުރެޭވ ެއއީ އެޮގތަށް ނޫންކަން އެކަންަތއް އޮތީ. އެޤީޖުރާޢަތްތަކަށް ނުެވދާނެ. ައޅުަގނޑަށް ޔައި
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ންނަށް ަވކިްނ ރުބޭރުެގ އިންެވސްޓަ ،ްނކަމެއް މި ދެެވނީޤީއެީކގައި ަވރަށް ބޮޑު ޔަ ތުެގ ާގނޫނު ައއުމާއައިޖުރާ

ނޑުމެން ކޯޓުަތކުެގ ާވަހކަދައްާކއިރު އަދި ާގނޫނެއް މިހެން ެގނަޔަސް، އަުޅަގ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޚާއްޞަކޮށް. 

ެވރިކަމަށް  ،ކުެރޭވކަށް ނެތް. މިައދު މި ފެންނަނީބޫލުަގނީ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުެރުވއިޞްލާޙު ނިޒާމު ޝަރުޢީ

ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ކުރީަގއި  ،ންފަހަތު ކުެގހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަ އަންނަ ޕާޓީ ނުަވތަ ެވރިކަމަށް އަންނަ ފަރާތް

ދި ސަރުކާރުެގ ނުފޫޒު ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުެގ ތެޭރގައި އަތަން.  ބޭފުޅުންެގ ފަހަތުން ދުާވބޭކުަރްއާވފައި ތިއްެބިވ ެވރިކަން

 ،އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ ފެނޭ މިއަދުެގ ހާލަތު އޮތް ޮގތުން ެވސް.ަވރަށް ބޮޑަށް އޮތްކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ދައުލަތުްނ  އިދޭތެރޭގައި ކުެރުވނު ތަޙުޤީޤަކާ ސް ޔާމީްނެގ މައްސަަލއިަގއި ކަންތައްަތއް ދިަޔ ޮގތް. ެއ މަނިކުފާނާރައީ

 ،ޖަލުގައި ހޭދަކުރައްާވ ުދަވސްތައް އެ ހޭދަކުރަްއަވނީ މިއަދު ެއއްެވސް ުގޅުމެއް ނެތް. އެ މަނިކުފާނު  ވާއަކާޢުއުފުލި ދަ

އެ މަނިކުާފނުެގ ޝަރީޢަތްތައް ދިޔައީ ޗަށް ިއްއުވނު ހުކުމެއްެގ ސަބަބުން. ނާއިންސާފުން އެ މަނިކުފާނުެގ މައް

ެއ  ،ހަމަ ރީޢަތްތަކެއް އެީއ. އަުޅަގނޑު މި ހިނދުން މި ހިނދަށް ެވސް ޮގާވލަނީދިޔަ ޝަ ތްތައް ފުރިހަމަނުެވއައިޖުރާ

އެ މަނިކުފާނުެގ ޝަރީޢަތް  ަވކިން ާޚއްަޞކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯުޓަގއި ،މަނިކުފާނުެގ ޝަރީޢަތް ކުިރއަށްދާއިރު

ދިޔަީއ އެ ޝަރީޢަތަށް ސަރުކާރު ންނަށް ފެނިެގންތުދިެވހި ރައްޔި ،ދިޔައީންަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގދިޔައިރުަގއި ައޅު

ެގންދެިވ، ފަނިޑޔާރުްނ އަމިއްލަފުޅަށް ބަޔާންތައް  އެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް އޮތް މަްނޒަރު. އަދިއިންތިހާއަށް ނުފޫޒު 

 ؛ނުހިސާބަށް ެވސް މަނިކުފާ މަެވސް، މިއަދާހުރި ފެނިފަ. އެހެންނަބައެށް ން ެވސް ައޅުަގނޑުމެންންތަހުރި ދެއްާވފައި 

ންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މި  އިންަނާވ ބޭފުޅެއް މަނިކުފާނަކީ. އެހެ އިޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނުަގ

ތަނެއް.  ށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ެއއްެވސް މަސައްަކތެއް ކުރެިވެގންދިޔަފަނޑިޔާރުެގ ބަޔާނުގައި ހުރި ކަންތައްތަކަ ދެންނެިވ

  މީން މިހާރުން ރައީސް ޔާމީން މިހާރުން މިހާރަށް މިނިަވންކުރުމަށް. ރައީސް ޔާ ،އަޅުަގނޑު މިއަދު ެވސް ޮގާވލަން

މި ދެންނެިވހެން ެއ  ،ކީކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ަވރަށް ަބއިަވރު ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރަތަމަ ކަމަމިހާރަށް މިނިަވން

ުގޅުމެއް ނެތޭ. ޝަރީޢަތުެގ  ާވައކާ ޢުދައުފުލުނު ދޭތެރޭގައި ކުެރުވުނ ތަޙުޤީޤަކާއި އެ މަނިކުފާނުެގ މައްޗަށް  މަނިކުފާނާ

ފަިއ ްއިވއެ މަނިކުފާނަށް އިތުން ދުށީމު. ިދޔަ ޮގތް އަޅުަގނޑުމެން، އަުޅަގނުޑމެން ދިެވހި ރައްޔިމަރުޙަލާެގ ކަންތައްތައް 

ަގިއ، ެއ އެއީ ހުކުމު ،ގައި ރިޢާޔަތްކުެރިވފައި ހުރި ދައުލަތުެގ މުއައްަސސާތަުކެގ ލިޔުންތަކަކީހުކުމު ތްއޮ

ައސްލު އެ ލިޔުންތަކުަގއި ހުރީ.  ،ހުރި ާވހަކަތަކެއް ނޫން ނެފައިއޮންނާނެ ކަމަށް ބު ،މުއައްސަސާަތކުެގ ލިޔުުމަގއި 

ފާނުެގ ޝަރީޢަތް ދަށު ކޯޓުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަށް، އެ މަނިކުމުޅިން ޚިލާ ތްތަކާއަ ލާފައި އިޖުރާއިއަަވްސއަުރަވ

ނީ އެ ޮގތަށް. ކުރަބޫލުަގރައްޔިތުން މިއަދު  ކުރަނީ. ދިެވހިބޫލުަގ ންއޮތް ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެއްަސއި ޮގ

 ފެނޭ މިއަދު ދިެވހިރާއްޖެއަށް މި ަވމުންދާ ޮގތް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ...އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު
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ިއއްޒަތްތެިރ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ  ،އަރުަވނީއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަށް.އަޙްމަދު ޢީސާމެންބަރު 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެނދިކުޅުދޫ

ިއއްޒަތްތެރ ަރއީސް،  ،ޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ފާހަަގކުރެއްިވ ފަަދއިން ިއއް ިވއަޅުަގނޑުެގ ކުރިން ާވހަކަެދްއކެ

ބިލެއް ޮއތުން އެީއ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ތުެގ އަމަދަނީ އިޖުރާ ،ކުރަނީބޫލުަގަގނޑު ޅުއަ

މަދަނީ  .ޒަތްތެރި ަރއީސްބިލު މި މަޖިލީހަށް ެގނައުްނ ލަސްެވއްޖެ. ިއއް ބޮޑަށް ޮބޑު ތަނުން މި މިހާރުެވސް މާ

އޮތް އެންމެ ބޮޑު  މި ޤައުމަށް ދިމާެވފައި ،ތުެގ ބިލެއް ނެތުމުެގ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށްއައިޖުރާ

ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިެވރިންނާިއ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭުރން  ކުރާޓު ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިންެވސްޮގންޖެހުމަކީ 

 ،ެގ ަޔީގންކަން ކުަޑެވފައި އޮތުންުކރާ ިވޔަފާރިެވރިންާނއި އެ ބޭފުޅުންެގ އިްނެވސްޓްމަންޓުެވސްޓުން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އި

ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ނެތުން. އެ ކަމަށް މަުގފަހިާވ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ސަބަބެްއ  ނެތުން. އިްނެވސްޓަރ ކޮންފިޑެންސްއިތުބާރު

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދިެވިހރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުްނ  ،ތްއޮކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލުމުެގ ފުރުޞަތު އެބަ

ތަކުެގ ސަބަބުން ންއެ ހުކު ،ތައް ކޮށްފައި ހުރި ޮގތާއި ން ކުހުއަދި އެ  އިތަކާންހުކު ކޮށްފައި ހުރިމިހާހިސާބަށް 

މި ދެންނެިވހެން ބޮޑެތި   ،ަވރަށް ބޮޑު ބިރުެވރިކަމެއް ޮއވޭ ނިކުމެފައިާވ ނަތީޖާތަކުެގ ަސބަބުން އިންެވސްޓަރުންނަށް 

މިހާރު  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ށްލަން ބޭނުންއިންެވސްޓްމަންޓްަތއް ކުރުމަށް. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ޮގތުްނ ފާހަަގކޮ

ގައި ދެ ަމދަނީ މައްސަލަތަކު ،ތަކުަގއި ހާލަތު އޮތް ޮގތަކީލަމަދަނީ މައްސަ އިކޯޓުަތކުގަ  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހާލަތު

 އަދި ިގނަ ނުޭވ.  ެވްސ ދިމައެއްއެއްޮގަތކަށް ންނަ ދެ ހުކުއޮން ެރްއެގ މައްސަލަތަުކގައި ކޮށްފައި އޤާޟީއަކު އެްއަވއްތަ

ތުެގ މަޖިލީހުަގއި ެގެއްއގައި ދެ ޝަރީޢަކުރުމުގައި ދެ ފަނޑިޔާރުން ނުަވތަ އެއް ފަނޑިޔާރު ންފަހަރަށް ފަނޑިޔާރުން ހުކު

އެހެްނުވމުެގ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެްނ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ލުތަާކއި ހަމަތަކެއް ެވްސ ނުެގްނުގޅެޭވ އެްއޮގތް އުސޫ

ކުރަންޖެހޭ ހަމަތައް ންހުކުެއ ޮގތާއި  ލަތަުކގައި ޝަރީޢަތް ހިންަގންޖެހޭމިއަދު ާގނޫނެްއަގއި މަދަނީ މައްސަ

  ނުކުރެވޭ އެކަންއަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ނަމަނޫންއެހެން .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޖެހޭ އެބަ ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން ބަޔާން

އިްއޒަތްތެރި ބޭނުން  އަޅުަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަންނާންނާނެ. އަދި ހަމައެއާެއކު  ދެންނެިވ މަްއސަލަތަކަށް ޙައްެލއްމި  ނަމަ،

މަދަނީ މައްސަލަތަކުެގ ެތރެއަށް ކޮރަޕްޝަންެގ ނުފޫޒު  ،ުތެގ ާގނޫނެއް ނެތުމުެގ ސަބަބުން އަރައީސް، މަދަނީ އިޖުރާ

ޤާީޟއަުކ ޤާޟީއަކަށް، އެ  ގައި އިންނަ  ކުރުމުއްހުކުމެމިައދު މަުގފަހިުވމުެގ ފުރުޞަތު އޮޭވ. ަވންނަން ަވރަށް ބޮޑަށް 

ޒާީތ މަންފާއެްއ  އި ޭއަގޮކށް، ންއުސޫެލއް ނެތި ބޭނުންާވ ފަރާތަކަށް ހުކު ،ބޭނުންާވ ޮގަތކަށް ެއްއެވްސ ހަމައެއް

އަޅުަގނަޑކީ ފަހިެވފައި މި އޮންނަނީ. ބަބުން ސަމުެގ ނެތު ތުެގ ާގނޫނު އަރާތުމުެގ މަުގ ަވރަށް ބޮަޑށް މަދަނީ އިޖުަގލިބި

ެވސް، އަޅުަގނޑުެގ ހަމަ އަމިއްލަ ކާ ބެހޭ ޮގތުން މި ކަހަލަ ދައްކާ މީހެއް ނޫން. އެހެންނަމަމުކޮށް ކޯޓުތަ އްއާ
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ހުކުމަކާިއ  އޮތް. ދަށު ކޯޓުން މަދަނީ މައްސަލަިއގައި ކުރިއް މަދަނީ މައްސަލައެއްަގއި ެއބަޕަރސަނަލް އެކްސްޕީރިއެންސެ 

ެވސް ުގޅުމެއް  ެއއްެވސް ުގޅުެމއް ނެތް. ކުޑަ ގައި ދެއްކި ާވހަކަައކާާވ ރައްދުިވ ފަރާތުން ަޝރީޢަތުެގ މަޖިލީހުޢުދަ

 ން. އެ ހުކުކޮށް ނިންމާލީންނުކުރާ ކަމަކަށް، ދަށު ކޯޓުން ހުކުނެތް. ދައުާވ ރައްުދިވ ފަރާތުން އިންކާރު

 ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކާ  މައްސަލަައކާިއ ށަހެޅިބާތިލުކުރަން ަހއި ކޯޓަށް ހު މާ،އިބާތިލުކުރަންެވެގން ަހއި ކޯޓަްށ ދިޔަ

ައދި މީަގިއ ހަމަ އަުޅަގނުޑ ެއއީ ައޅުަގނޑު މި ދަންނަާވ ާވހަަކއަކީ. އެްއެވސް ުގޅުެމއް ނެތް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ެގްނ މައްސަލަ ބަަލމުންދިޔަ ޤާޟީ ފޮނުވައި ެވސް އި މިކަން ދިަޔއިރުަގއިަގމި ދެ ކޯޓު މަރުޙަލާ ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

 ،އެހެންީވމާ، ަދންނަަވން މިއުޅޭ ާވހަަކއަކީ ން އައި. މީހު ންރިޝްަވތު ނަަގްނެވެގ އަށްކަމަށް ބުނެ، އަޅުަގނޑު ަކިއރި

މަދަނީ  އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ  މިފަދަ ކަންކަމަށް މަުގފަހިެވފައި

 ނެތުން ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކޭތީ، އަުޅަގނޑުތުެގ އުސޫލެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނެއްަގއި ަކނޑައެޅިފައިއަރާއިޖު

ަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަވރަށް ބޮަޑށް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން.  ޅު އަކުރާތީ، ބޫލުަގއަމިއްލައަށް ެއކަން އަޅުަގނުޑ 

ހާެވސް ައަވހަށް، މި ީވ ،ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނެްގ އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެެދންލީހުރަްއޔިތުންެގ މަޖި، އަޅުަގނޑު

އަުޅަގނޑުމެން މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ބަދަލުކޮށް،  ،އި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމައިމި ބިލުެގ ބަހުސް ނިންމަ މަޖިލީހުން

ކުްނ ެއ ތަެގ މުޢާމަލާތްތައް ހިންާގ ފަރާތްޔަފާރީކުރާ ިއންެވސްޓަރުންނާއި އަދި އެހެން ެވސް ވި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރި

 ،އި އެންމެ ކުަޑމިނުން ލިބިފައި އޮންނާނެަގންކަްނ، ޝަރުޢީ މަރުޙަލާޤީބޭފުޅުންެގ ިވޔަފާީރެގ މުޢާމަލާތްތަކުެގ ޔަ

ދެްއިވ ކުރަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހުން މަސައްކަތްމި މަޖިލީ ެގއިތުބާރު އޮންނާނެ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

 .ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ރަދޫ ދާއިރާެގ މަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވނީ، 

 ށް.އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ދެއްކެުވން:ާވހަކަ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ރަދޫމަ

 ބަލަމުން ؛ހަމައަށް މަދަނީ މައްސަލަތައް ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޯކޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިއަދާ

ނުން  ޤީއެހެންނަމަެވސް، ހަމަ ޔަ ެގ ަގާވއިުދެގ ދަށުން.ތުއަ މި ެގންދަނީ ކޯޓުތަކުގައި ހަދާފައި އޮންނަ މަދަނީ އިޖުރާ

ަވރަށް ެވސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގިއ، ަވރަށް ިގނަ އިްއޒަތްތެިރ  އޮތުމަކީ ެގ ާގނޫނުތުއަމަދަނީ އިޖުރާެވސް 

މަދަނީ   .ފާހަަގކުެރއްުވމަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްމެންބަރުން ފާހަަގކުރަްއާވ

 ަވރަށް މުހިންމު ދެ ާވާރއްޖެއަށް ުކރިމަތިމިއަދު  ،ންދާއިރުމި މަޖިލީހުން ފާސްެވެގިބލު  ެގތްތަުކެގ ާގނޫނެއް އައިޖުރާ
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ން. އެއް ަމއްސަލަައކީ ދިެވހި ދައުލަތް ބަނުގރޫޓުެވ، އިލާނައަުޅަގނޑު އަލިއަުޅވަ ޮގތަކަްށ  ކުރުމައްސަލައަކަށް 

 މި ށްކަމަމި މުން. ދަނީ ބޮޑުަވމި ތައް ދިނުމުެގ މައްސަލައަޅުަގނޑުމެންެގ ތެޭރގައި ބަަދލުކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށް ސްފްލާއި

 .ުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޫލުަގެވެގންދާއިރު މި ބިލުން ފަރުވާއެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ކަށްނޫނަާގ

ދޭން ެވސް ކަނަޑއެޅޭ ދައުލަތުން ބަދަލު ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތަކުަގިއ ބަދަލުދުނިޔޭެގ ކުރިއަރާފަިއާވ ތަހުީޒބު ޤައުމުތަުކަގިއ 

ިދެވހިރާއްޖޭެގ މިފަދަ ާގނޫނެްއ ްއ އޮޭވ. މި ރާއްޖޭަގއި އެފަދަ ކަމެއް ނެތް. މިންަގނޑުތަކެްއ، އިންތަކެ

އި އާބިޓްރޭޝަންަގއި ޝަނާކް ސްޑިރިޖުޤައުމުން ބޭރުެގ  ،ސަލައެއް މި ރާއްޖޭަގއި ހިމެނޭމައް ފާސްެވެގންާދއިރު، ކޮންމެ 

ހެދޭ  އިރާއްޖޭގަ ޖެހޭ. ނަްނ އެބައަންނިމެއް އޮތުމަީކ ަވރަށް ެވސް ދެރަކަެމއް. އެކަމަށް ށް އޮންނަޮގތަ ންޭގހި

 ެއއްޮގްތާވ ޮގތުގެ  ދަށުަގއި. އެ ާގނޫނާިއ ަގާވއިދާ ެގޝަނުކް ޖުރިސްޑިާގނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތައް ހިްނެގންާވނީ ރާއްޭޖެގ 

. އި ތަުކަގާރއްޖޭެގ ިސިވލް ކޯޓު އާބިޓްރޭޝަާނއިްނާވީނ ރާއްޖޭެގ ހިންެގ ޓްަތއްެއއްބަސްުވންަތކާިއ ކޮންޓްރެކް ެވވޭ  މަތީން

 ،ކޮމާޝަލް ކޯޓެްއ ނެތް ކަމަށް ަވނީ ިވްއޔާ ިމއަދު އަުޅަގނޑު ދަންަނާވނީ އިކޮމާޝަލް ކޯޓުތަުކަގިއ. ރާއްޖޭގަ  ެގރާއްޖޭ

ެވދާނެ. އް ދިމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ހިތްދަތި ޮގތްތަ ،ނޫނިްއޔާ. އެހެންވެއްޖޭތުކޮމާޝަލް ކޯޓެއް ހެދުމުެގ ަވުގތު އަ

ރާއްޖެއަްށ  ތަކުންބޭުރެގ ކުންފުނި ،ިވދާުޅީވަވޑައިެގން ރު ނޭންސް މިނިސްޓަރާއްޖޭެގ ފައި ެވސް މިއަދު

 އީދިެވހި ދައުލަތަށް މަޖުބޫރުިވ ާވހަކަ. މި ދޭންމިިލައން ޑޮލަރު  55ފަހުން ކޯޓުން ބޭރުގައި  ޖެހިެގން އެންމެދޭންބަދަލު

 މި ބިލު ާގނޫނަކަށް، ެއހެންީވމާ ؛ޑެތި މައްސަލަށް ބޮކަމެއް. މި ކަންކަން ކުރެޭވނެ ކަމަށް ަވނީ ިވއްާޔ ަވރަ ހުރިހިތާމަ

ދެޭވނެ ެވސް ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އި މި ދެންނެިވ މައްސަލައަށް އަދި ދައުލަތުން ބަދަލުގަ ާދއިރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާެވެގން

މެއް. ދެަވނައަށް ތުެގ ާގނޫުނެގ ތެރެިއން ހޯދުމަކީ، ލުމަކީ ަވރަށް މުހިންމު ކައަޕެްއ، މި މަދަނީ އިޖުރާކެމިންަވރުެގ 

ެޗްކ  ؛އެިކއެކި މައްސަލަތަުކގައި ަދރަނަެވރިާވ ފަރާތްތައްެވސް ޖޭަގއި މިހާރުރާއް ،ޭވ ކަަމކީރެފާހަަގކު ށްޅުަގނޑައަ

ނުލާ، ޖަލަށް އިިވއްކަ  ެއއްެޗއްކޮށް، ެއ މީހުންެގ މުދަލުން ެވސް ނު ފްލާސްެވްސ ޮގތަކުން އިނޫންދޫކޮށްެގން ނުަވތަ އެ

އޮޭވ. އެ ކަންކަމަށް ެވސް ލުާވ ޮގތް ެވސް ެއބައޮތް. މަދަނީ މައްސަލަތައް، ޖިނާޢީ ކުށަކަށް ބަދަބަ އެ ލުމުެގ އުސޫލެއް

ފައިާސ ދޭން  ށްކުރަންީވ. ފައިާސ ޭދންީވ ފަރާތަހަކު އިފްލާސްމީޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިމުމެއް އަންނަން އެބަ

ެއ  ކުކަމައެީވ.  އަތުލަންިވްއކައިްއޔާ އޭެގން ެވސް ޖެށް ވެއްއޭަނެގ މުދާ ިގނައިން ހުރި ކަމަ ،އޮތް ކަމަށް ަވނީ ވިއްޔާ 

ިއ ގަ ރޭދޭތެ ކާތުެގ ާގނޫނައަޖެހޭ. އެހެންީވމާ، މަދަނީ އިޖުރާ އެބަލު ނިމުމަކަށް ެގންނަން މީހުން ޖަލަށްލުމުެގ އުސޫ

ިއ އެ މީހުްނ ުއސޫލުތަކާފަީގުރާވ މީހުން، ބަނުގރޫުޓާވ  ދަރަނިެވިރާވ މީހުން، މަޝްަވރާކުރާއިުރ، މި ދެންނެިވ ޮގތަށް

ާވެނ  އިމަދަނީ މައްސަލަެއއްެގ ޮގުތަގއި ެއ މީހުން ޖަލަށް ނުލަ އީ އަދި ެއ މީހުންނަށް އެ ،އި ކުރެޭވ ުއސޫލުތަކާފްލާސްއި

ފަރުާވއެްއ ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކޭތީ، ެއ  ،ޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރެޭވނެ އިންތިޒާމެއް މީެގތެެރއިން

ނެތްކަން ޅުނުއިރުގައި މި ދެންނެިވ ބައިަތްއ މީގައި ހިމެނިފައިމި ބިލު ހުށަހެކަ ެވސް ދަންނަަވން. އާދެ! ާވހަ

ތުެގ އުސޫލުަތްއ އަމަދަނީ އިޖުރާ ،ނީދަންނަަވންޖެހެ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ. އެހެންނަމަެވސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ބޮޑެތި ދިމާާވ ޮބޑެތި މެްނެގ ެތރޭގައިައޅުަގނޑު ،ށް ނިކުްނނައިރުެވެގން ދެން އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެެރއަ ާގނޫނަކަށް

 މި ާގނޫނު އުސޫލުތައް ޖެހޭ. ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ބައެޖެހޭ. ޙައްލު ހޯދަން މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދަން އެބަ

ކުެށްއ  މީހެްއެގ އެއި ެވސް ޖެޭހ. މި ދެންނެިވ ޮގތަށް މީހުން ފަީގރުުވމަކީ ެއއީ ފަހަރެއްގަ ކަނަޑއަޅަން އެބަ ތެރެއިން

ކޮށްެގްނ، އެ މީހެްއެގ އަުތަގއި ހުރި ފްލާސްއި އި،މާ، އެ ފަދަ ހާލަތްތަކުަގިއ ެވްސ މީހުން ޖަލަށް ނުލަީވނޫން. އެހެން

ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ިވްއކާލަިއެގން އެކަްނ ނިންމޭނެ ޮގތަކަށް މި ބިުލގައި ތަންދޭ ޮގތަކަށް މި ބިުލ އިޞްލާޙު މުދަލެއް

ކުރުމަށް ދައުލަތުން ެވސް އަިދ ލުޢަމައެްއޮގތަށް   ާގނޫނުތަކާހިްނޭގ އިރާއްޖޭަގ ،ނޑު ދެކެން. ހަމަ އެެހންމެއަޅުަގ

ުނަވތަ  އާބިޓްރޭޝަން އިއްޭޖަގހިރާއެއްބަްސުވންތަުކަގއި ެވސް ެއއީ ިދެވއަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ެވްސ އެއްބަްސވާ 

ބަލާ ޮގތަށް މި ކުން ކޯޓަލް ޝަ ހޭ ިވޔަފާރިއާ ބެހޭ ނުަވތަ ކޮމާފެދެންޖެދެން އު ސިިވލް ކޯޓު ނުަވތަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ

 ...އްޖޭެގ ކުރިމަަގށް ހަމަ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އާދެރާކުރުމަކީ މި ދިެވހިާގނޫނު އިޞްލާޙު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަދި މި ބިލު ލަސްެވފައި އޮތް ކަމަށް ޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މި ބިުލެގ މުހިންމު

 ؛މި ބިލުެގ ފަހުބަސް ެއދެން ަވރަށް ބޮޑަށް ކަމުން، ާވއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ފާހަަގކުރައް ރިހާމިންަވރު ހު

ފަެއއް. ންމެންބަރަކު ނެތް އެދިަވޑަިއެގއިތުރު ބަިއެވރިަވޑަިއަގންނަާވނެ  ބަހުސްގައި ޮގތުން  ުގޅޭތުރަކަށް ބިލާ އި

ަވއިފި ެމންބަރުން ފާހަަގކުރައް ؛މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި އިާރެގ، ައޅުަގނޑު ަވރަްށ ބޮޑަށް އެދެން ކެލާ ދާންީވމާއެހެ

ބިލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  ،ބުނޭަވނަ މާއްާދެގ އެބަ 378ބިުލެގ މި ބިލު. ަވރަށް ބޮޑަށް ލަްސެވަފއިާވ ކަމަށް މިހާރު 

އަދި އެަތއް އިތުުރ ބިލަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ  ،ަކށަަވރުންޤީޔަ ަފހުންނޭ. އަޅުަގނޑަށް  ދުަވސްމަސް 6ާވތާ ފާސް

ަވރަށް ބޮޑަށް  މަށްކަން ޮކށްދެއްުވއިޞްލާޙެއް އަންނާނެ. ކެލާ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ީވހާެވސް ފަށުިވކޮށް މި

 އެދެން.

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

 ެގންދާނެ ޝިފާއެްއ ލިބި ށްިއާވ ބަލިމަުޑކަމަިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި ބިލަކީ މިހާރު މި ަޤއުމުަގއި އުފެދިފަޝުކުރިއްާޔ 

ނުލިބި  ިވޔަފާރިއަްށ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނަފާ ނުަވތަ ކުރާ ިވޔަާފރީެގ  ،ިވޔަފާރިކުރުމުަގއި ،ޔަފާރީަގއިބިލެއް. ެއއީ ވި 

ދާެގ ޙައްުޤެވރިން މި ދުނިޔެ ލިބޭ ފައި ިވޔަފާރިން އެ  ެވެގން ެވސް އްއަހަރެެގްނ، އެތައް ލަްސެވއް ުދަވހެއެތައް 

މި ބިލުން  ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކޭ ނުނިމޭ. އެހެންީވމާ،އް ކެ ތަދޫކޮށްދާއިރު ެވސް ޙަޤީޤަތުަގިއ ކަންތައްތަކެްއ، މައްސަލަ

އަޅުަގނުޑމެންެގ ތެރޭގައި ިވޔަފާރިއަްށ . މިކަމުެގ ސަބަބުން ންދާނެ ކަމެއްޙައްލެއް ލިބިެގށް ބަލިމަޑުކަމަމި އައުމަކީ 

 އިތުުރ ށްބިލަ މިންީވމާ، ައޅުަގނޑު ންދާނެ. އެހެހިމާޔަްތކުރެިވެގލިބޭ ޙައްޤުތައް  ށްފަރާތަ ދެބޮުޑެވ، އިތުބާރު އޮންނަ 



74 

 

އަދި ހަމަ   .ބިލަކީ  ފުރިހަމަ ބިލެއް މިށްަވރަ .ލިބިެގންދާނެ ެވސް އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ ލާަގއިޙަތައް ކޮމިޓީ މަރުޙުލާޞްއި

ކަމުަގއި  ބިލަށް ލިބިެގންދާނެ ބިލެއް ެވސް ަވރަްށ ބޮޑު ސަޕޯޓެއް މި މުންެގ ފަރާތުންއް އާ  ،އެްއކޮށް ރަްއޔިތުންއެއާ 

 އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޝުކުިރއްާޔ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ޮގތުން ޯވޓަށް ައހާަގޑީަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ުގޅޭ މާތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު ބިލު ބަލަިއަގ

 ޯވޓަށް އަހާނަން. ދެން އޮތީ ޯވޓުެގ ަގޑި.

 

  ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ށް ހުމަ . ވޯޓަށް އ10ެ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

އްމަދު  ޙަމެންބަރު ޖަމްޝީދު މުިއއްޒަތްތެރި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާެގ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންފުރަތަމަ ޯވޓު. 

މަޖިލީހުން   ކުރުމުެގ ބިލުދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްޚިފަރާތްތަކާއި މުދާ ަގންނަ  ،ހުށަހައްޅުއްާވަފއިވާ 

 ެދއްުވން އެދެން.ޮގތުން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓު ުގޅޭ ބަލައިަގތުމާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 އްމަދު ޙަކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ެގ އަދަދު:ދިން މެންބަރުންނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓު

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   67     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:
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 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ފެންނަ ކަމަށް . 68؛ ކީހާިޒރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ ައދަދަ. 87 ؛ކީލަ އަދަދަނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހެުގ ޖުމުނެުގ

 ެވސް  މެންބަރަކު ނުދެްއާވނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ ެމންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު މެންބަރުން، 67 ؛ޯވޓުދެްއީވ

 އެހެންީވމާ ފާސްެވއްޖެ.  .ޯވޓު  34ުވމަށް ބޭނުންަވނީ . ފާސްމެންބަރުން 67 ؛ންނެީވަވޑަިއެގ ބަިއެވިރެވނެތް. ޯވޓުަގއި

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ދުނިޭޔެގ ޫމސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

މިބޮޑު ނުރައްކަލުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށް އޮތް ހަނި ފުރުޞަތު ދުަވހެއް   އަދި، މައްސަލައަށް ޙައްެލއް ނުލިބި

ށް ެގނައުމަށް އެދި މާލުކަމަކަންބޮޑުުވން ދުނިޔޭެގ ސަ ައދި އެ ،ޑުުވން ފާޅުކޮށް އެަކމުެގ ކަންބޮ ދުަވހަކަށް ކުަޑަވމުންދާތީ

ޮގތަްށ މަޖިލީހުން   ނިންމެިވ އި ން ދިރާސާކުރަްއވަ ކޮމިޓީ  އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭްނޖުޓްންޔަރަްނމައެންވަ  ،ހުށަހަޅާ ަގރާރު

 ދެްއުވން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު މާްއުވކުރެފާސް

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  ސަލީމް މެންބަރު އަޙުމަދުހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު: މަޖިލީހުެގ

 69    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   68     ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވ

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފެންނަ ކަމަށް . 69؛ ހާިޒރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ ައދަދަކީ. 87؛ ލަ އަދަދަކީލީހެުގ ޖުމުނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖި

ެވްސ  މެންބަރުން، ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ ެމންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަކު 68 ؛ޓުދެްއީވޯވ

ރާރު ަގ ޯވޓު. އެހެންީވމާ މި 35ސްުވމަށް ބޭނުންަވނީ މެންބަރުން. ފާ 68 ؛ނެތް. ޯވޓުގައި ަބއިެވިރެވަވަޑއިެގންެނީވ

ދިެވހިރާއްޖެއިން ކްލައިމެޓް " ،ރާރުަގިއާވ ޮގތުން ަގ މި ރާުރެގ ަނންަގ މިން ުގޅިެގ ރާރު ފާްސުވމާަގ ފާސްވެއްޖެ. މި

 ނަމަށް ބަދަލުެވފައިާވނެ. މި "ރާރުގަ ކުރުމުެގ އިމަޖެންސީ އިޢުލާން

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

މަދަނީ އިޖުރާއަުތެގ  ،އިާވްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފަކެލާ ާދއިރާެގ އި ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 ދެްއުވން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ ޯވޓު މެދު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ ،ބިލު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމް

 69    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 66    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   66     އި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުގަ 

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 



77 

 

ފެންނަ ަކމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ . 69؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ ލަ އަދަދުމަޖިލީހުެގ ޖުމު

ުޓަގިއ ެވސް ނެތް. ޯވ ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުނުދެއްާވ މެްނބަރަކު .66؛ އަދަދު

ލު މަޖިލީހަށް  ބި މި ،ޯވޓު. އެހެްނީވމާ 34މެންބަރުން. ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވނީ  66 ؛ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނީވ

 ދާނީ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް.، އަކަށް ނޫން އިތުރު ެއހެން ކޮމިޓީބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ބަލައިަގތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މި

 

 އީ ބަހުސް . އިބުތިދާ 7

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

މުލަކު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަށް. އެީއ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން 7.2މްބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު މިއެނބުރެީނ އެޖެންޑާ ނަ

. ބިލުގެ ބެހޭ ބިލު ހަޅުއްާވފަިއާވ ދިރިއުޅުަމށްޓަކައި ޯގތި ެގދޮރު ކުއްޔަްށ ދިނުމާމެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ހުށަ

ަވނަ  77އްިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަވނަ ރަ 19ަގއި ބޭއްުވނު  2019ޑިސެންބަރު  7 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްާވފަިއަވނީ 

 ޖަލްސާަގއި. މުލަކު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު.

 

 ލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ާވހަކަދެއްކެުވން:މު

  ކާރުން ހުށަހަޅާ މި ޮގތުން ސަރު ބެހޭ ެގދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޯގތި 

 ،ބޭނުމަކީ މުހިންމު އެއް ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ އެންމެ ރުން މިހުށަހަޅާލަނީ. ސަރުކާ  މިށްމަޖިލީހަ ބިލު އަޅުަގނޑު މި

ފަރަތާއި ކުއްޔަށް ދޭ  ުކއްޔަްށ ހިފާ ،ތުންޮގ ޅޭުގ ކައި ޯގިތެގދޮރު ުކއްޔަށް ިދނުމާޓަ ށް ދިރިއުޅުމަޖޭަގއިދިެވހިރާއް

ސް ޮގތެްއަގއި ުގޅިެގން އުފެދޭ ދެބަސްުވންތަކާއި ޝަކުާވަތއް އަވަ  ކުލީެގ މުޢާމަލާތާ އި،ޙައްޤުތައް ބަޔާންކުުރމާފަރާތުެގ 

ދިިރއުޅުަމށްޓަކައި ުކއްޔަށްދޭ ތަންތަުނގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ  .ކުރުމާއިއެޅޭނެ ނިޒާެމއް ާގއިމުއި ފިޔަަވޅު ބަލަ

ބާުބެގ މަްއޗަށް ެއކުލެިވެގންާވ ބިލެއް.  8ިބލަކީ ޖުމުލަ  މި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަނަޑއެޅުން. މިންަގނޑުތައް 

 މަްއސަލަ  ަވުގތު އެންމެ ކަންބޮޑުާވ އެއް ރާއްޖޭަގއި މިހިއް. މިއީ ިދެވާމއްދާ އެުކލެިވެގްނާވ ބިލެ 75އެކު ހަމައެއާއި 

ތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ އެންމެ  ޙަލަޞްެގ މަތުދޭ ފަރާ ްއޔަށްފަރާތާއި ކު ެގދޮރު ކުްއޔަށް ހިފާދިރިުއޅުމަށްޓަކައި ޯގތި ،ކަމަށްާވ

ތަކަްށ ޓުލުެގ މައިަގނޑު ޮޕއިންބި މި .ސްުޑ ފާހަަގކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީނއަުޅަގކަުމަގިއ  ކަެމއް މުހިންމު އެއް

ްއަގއި ސިީޓއެ ،ެގދޮރު ުކްއޔަށް ދެޭވނީދިރިއުޅުމަށްޓަަކއި ޯގތި  މުންބިލު ާގނޫނަކަށް ުވ މި ،ާލއިރުއިއަޅުަގނޑު ބަލަ

ިއ ޮގުތަގ ެގދެޭވ ތަނެއް ކުްއޔަށް އިހޯދަނަމަ ރަށު ކައުންސިލުން ހުއްދަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނަުވތަ ރަށެއްަގއި ،ނަމަ

 ކުރުމަށްފަހުގައި. މިބިލުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ އުސޫުލތަކާއި ހަމަތަކުން އަންނަނިިވ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާާވނެތަރުދަފު

ކުރެިވފަިއާވ ދިނުމަށް ޚާއްޞަދުމަތްޚިޓާތަާކިއ ފަތުރުެވރީންނަށް އިޭވ. ުޓއަރިސްޓު ހޮކަމަށް ބިލުގައި ބަޔާްނކޮށްފަ
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 ނާއިދުމަތުގައި އުޅޭ މީހުންޚި ހައުސްތަުކގައި ތަ ހޮޓާތަުކގައި ައދި ެގސްޓްއި ނުަވރިސޯޓުތަުކަގ .ހައުސްަތއްެގސްޓް

  . ފަިއާވ ސްޓާފް ެއކޮމޮޑޭޝަން ފަދަ ތަންތަން ފަރާތުެގ މުަވްއޒަފުން ތިބުމަށް ޚާއްޞަކުެރިވ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ

ފަދަ  ކުރެިވަފއިާވ ދަނާލުޞައްބުމަށް ޚާސިޓީ ަފދަ ތަންތަނުން އެތަންތަނުެގ ދަރިަވރުންނަށް ތިރތަކާއި ޔުިނަވކޮލެޖު

ކުއްޔަށް އެފަދަ އެހެނިހެން ތަންތަން. ދުަވހު  ،ިއމާރާތްތަކާއި ، ކުއްޔަށްދޭ ބިމާއިށްތަންތަން. ދިރިއުޅުމަށް ނޫން ބޭނުމަ

ަގިއ ބިލު  ކަމުަގއި މިމިންަގނޑުތައް ދޭ ތަންތަނުަގއި ުހންނަންޖެހޭ އަސާސީ  ށް ކޮޓަރި ުކއްޔަށްދޭ ތަންތަން. ކުއްޔަ

 ދުމަތް ލިބުމުެގ ަވސީލަތްތައް ަދއުލަތުެގ ކަމާ ޚިކަރަންޓުެގ  ،ފެާނއި ނަރުދަމާ ިވ ކަންތައްަތއް ބަޔާްނކޮށްފައިޭވ.އަންނަނި

އިމާރާތެއް  ،ތަނަކީ ދޭ ކުއްޔަށްކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭ. ާގިއމު ކުން ކަނޑައަޅާަފއިާވ މިންަގނޑަށްުގޅުންހުރި އިދާރާތަ

ނެިތ  ކަމެއް ނެތި އަދި އުނދަޫގ އެހެން އިމާރާތެއްެގ ބަެއއް ކުރުމެއް ށްތަނަކަ އެ ،ނަމަ އެއްނުަވތަ އިމާރާތެއްެގ ބަ 

ާގނޫނު  ،ނަމަ އިމާރާތެއް ،ތަނަކީ ދޭ ހަމަޖައްސާފައި ޮއންނަންާވނެ. ކުއްޔަށް ދަ އިންތިޒާމުފަ ަވކިން ަވދެނިކުެމއުެޅޭވ

ކަމަށް ާވން   ެފތޭ އިމާރާތެއްށްޅާފައިާވ މިންަގނޑުަތކަަގއި ކަނޑައަ (ކުރުމުެގ ާގނޫނުއިމާރާތް) 4/2017ނަންބަރު 

ތަނެއްަގއި  އެ އި،ްއެގ ކުޑަޮބުޑމިން ބަލަތަނެ އެ ،ދޭ ތަނުެގ އަކަފޫުޓެގ ނިސްބަތުން ިގންތިކުރެިވ އެބަޖެހޭ. ކުއްޔަށް

ހެދޭ ަވސީލަތްތަްއ  ބޮއިތަނެއްގައި ނިާދ ކައި އެންމެ ިގނައިން ދިރިއުެޅޭވނެ މީހުންެގ އަދަދެއް ކަނޑަައޅަން އެބަޖެހޭ. އެ

ބިލުގައި އަޅުަގނޑަްށ  މި ،މެއްެގ ޮގުތގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްަފއި ހުންނަންޖެހޭ. ހަތަރުަވނަ ކައިމުާގ

 6އްެދްއގައި ެއއްެވްސ ތަނެްއަގިއ ހަިދެވހިރާްއޖޭެގ ެއއްެވސް ސަރަ ،ުވމުން ބިލު ާގނޫނަކަށް މި ،ަގކުރެެވނީފާހަ

 ،ބިލުގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ މަތީން  ޭވނީ މިދެ ޔަށްކުއް ދިރިއުޅުމަށްޓަަކއި އްަދތަކަށް މުދިުގ ދުަވހަށްުވރެ މަސް

 މެދު ލިޔުމުން ެވޭވ އެއްބަްސުވމެްއަގިއ ސޮިއުކރުމަށްފަހުގައި. އަދި ކުްއޔަށްދެ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާާތއި ުކއްޔަްށ ހިފާ ފަރާތާ

ބިލުގައި ަވރަށް  މިކަން އެއްަބސްުވމުަގއި ހިމެނުން މަނާ ކަން ،ދިނުމުެގ އެއްބަްސުވމުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަމާއި

ފަރާތުެގ އަތުން ނަާގ ސެކިއުރިީޓ  ދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފާ ބިލުގައި ކުއްޔަށް ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިޭވ. މިތަފްޞީލު

 ދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފާ ބިލުގައި ުކއްޔަށް  ޑިޕޮސިޓް ނެުގމުެގ ުއސޫލު ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިޭވ. މި

 ...ާގ ެސކިއުިރޓީ ޑިޕޮސިޓް ނެުގމުެގ އުސޫުލ ބަޔާންނަ ފަރާތުެގ އަތުން

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ުކޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ މައިކަށް ކުަޑ  !ޒަތްތެިރ މެންބަރު މަޑުކޮށްލައްާވމުލަކު ދާއިރާެގ ިއއް

 ެއއްބޭފުޅެްއެގ މައިާކއި އަނެއް ،ެވގައި ިތއްބަާވތީ އެއް ތިބޭފުޅުން ެއްއ ރޯ ،އް ދިާމެވފަިއާވތީވެ ޓެކްނިކަލް މައްސަަލއެ

 . މުލަކު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ުގޅިފަިއަވނީ ބޭފުޅެއްެގ މަިއކާ

 

 މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ާވހަކަދެއްކެުވން:



79 

 

ޔަށްދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުެގ އަތުން ނަާގ ބިލުގައި ކުއް ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއާދެ. ޝުކު

ޓެނެންސީ ބޯޑުން  ،ސެިކއުރިޓީ ޑިޮޕސިްޓ ފައިސާ ،ބަޔާންކޮށްފަިއޭވ. ިމޮގތުންސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ނެުގުމެގ އުސޫލު 

 މި .ޮގުތަގއި ކަނަޑއަޅާަފއިޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގ އް ކަނޑައަާޅ ަވކި ެއކައުންަޓަކށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެ

ެއއްެވސް ލު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބި  މި ،ބިލުން ދޭހަަވނީ ދެން ފާހަަގކޮށްލެޭވ ޮޕއިންޓެްއެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނަޑށް މި އިބިލުަގ

ދިނުމަށް   ކުްއޔަށްޓަކައި ދިރިއުޅުމަށްމުއްދަތަކަށް ދިުގ  ދުަވހަށްުވރެމަސް 6ތަނެއްަގއި އެްއެވސް  ،އްދެްއަގއި ހަސަރަ

 ދިމާާވ އެންމެ ބޮޑު އެއްމި މް އެބަކުރޭ. މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޒިކުރުން ލާރީހަދާ އެއްބަސްުވންތައް ރަޖިްސޓަ

 3ދުަވހަށް ނުަވތަ އަހަރު 5 އްފަހަރަށް އެްގރިމެންޓެ ފަރާތުން ިގނަ ކުއްޔަށް ދޭ އިކުްއޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ،ސަލައަކީ މައް

 ލުއައިސް ނުަވތަ ކުލި ބޮޑުެވެގންޮގސް ކުްއޔަށް ހިފާ ދޭތެރެއަކުން ުކއްަޔށް ބަދަ ،ެވސް  ދުަވހަށް ހެދިފައިވާއިުރަގއިއަހަރު

ބިުލެގ ސަބަބުން ޙައްލު ލިިބެގން  ހުރިހާ ކަމަަކށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި މި. ތިޭވފަރާތަށް ަވރަށް ބޮޑު ދަތިކަެމްއ ކުރިމަ

ކޮްށ  ތަފްޞީލުކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުެގ ޒިްނމާތައް ަވރަށް ،ދޭ ފަރާތުެގ ޒިންމާތަކާއި ބިލުގައި ުކއްޔަށް  އެބަދޭ. މި

ވައްެސއް ފަދަިއން އުނދަުގލެއް ނެތި ތަން ުކއްޔަށް ހިފާފައިާވ ުމއްދަތުަގިއ އަމިއްލަ ހިޔާ  ،ޮގތުންމިބަޔާންކޮށްފަިއޭވ. 

ާގނޫނަކަށްެވ  ބިލު ށްަފއިޭވ. މިބިލުަގިއ ބަޔާންކޮ  މިަކމަށް ފަރާތަށް ލިބިެގންވާ  ކުރުމުެގ ޙައްުޤ ުކއްޔަްށ ހިފާބޭނުން

މުހޫރިއްޔާ ޖުޑެއް ަރއީސުލްންސީ ބޯޑުެގ ނަމުަގއި ތިން މެންބަރުެގ މައްޗަްށ ެއކުލެޭވ ބޯއެކު ޓެނެ މާމަލުކުރަން ފެށުޢަ

 ބަޔާންކޮށްަފއިޭވ. މި ޖުމުހޫރިއްާޔ ކަމުަގއި އްޔަްނކުރާނީ ރައީސުލްޢައަިދ ބޯޑަށް މެންބަރުން  .ލަން އެބަޖެހޭއިއެކުަލަވ

ބިލުގައި  އަދި މި .ކޮށް ބަޔާންޮކށްފައިޭވބާރުަތއް ަވރަށް ތަފްޞީލުލިްއޔަތުތަކާއި އޫންސީ ބޯުޑެގ ަމސްބިލުގައި ޓެނެ

ންސީ ބޯޑަށް އެހީތެރިުވމަށްޓަކައި ިސިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ކުރުމުގައި ޓެނެޒުތައް ތަންފީތައްާވ ކަންބަޔާންކޮށްފައި 

ިތޔާރު ބޯޑަށް ޚްއެޅުމުެގ އިންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރުން ކަނޑަ މުަވްއޒަފުންެގ ޮގުތގައި އެޒީކު ތަންފީއެަވރާއާ މަޝް

 ެގ އެއްބަްސުވންތަާކއި ނުަވތަ ުކއްޔަށް ދޭ ތަނާބިުލަގިއ ކުްއޔަށް ދިނުމު ކަމަށް ކަނަޑއަޅާަފއިޭވ. މި ލިބިެގންާވ

ންސީ ން ޓެނެފަރާތު ދޭ ފަރާތާއި ުކއްޔަށްކުްއޔަށް ހިފާ  ،ިޅެގންުގ ުގޅޭ ކަންކަމާ ުގިޅެގން ނުަވތަ ކުީލެގ މުޢާމަލާތްތަކާ

މުެގ އެއްަބސްުވންތަާކިއ ނުދިށް އްޔަފަިއޭވ. ކު ކޮށްގާއިމު ނިޒާމެއް މި ބިލުެގ ތެރެއިްނ  ށް ޝަުކާވ ހުށަހެޅުމުެގބޯޑަ

ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވތައް  ން ުގިޅެގ މާުގޅޭ ކަންކަ ތަކާުގިޅެގން ނުަވތަ ކުލީެގ މުޢާމަލާތް ދޭ ތަންތަނާ ނުަވތަ ކުއްޔަށް

ެއއް މެންބަރުންެގ މައްޗަށް ެއކުލެޭވ ކޮމިޓީ 5ޓަކައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީެގ ނަމުގައި ލަފާިދނުމަށް ންބޯޑު ،ޓަކައިބެލުމަށް

 ހަޅާ ޝަކުާވަތކާށަހު ށްބޯޑަ ޓެނެންސީ  . މި ބިލުަގއިބަޔާްނކޮްށފައިޭވ ބިލުގައިމި ކަމަށް  ލަްއާވނެ އިއެކުލަވަ މިނިސްޓަރ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،ކަމަށް ޚިލާފު ނުަވަތ އިްނސާފުެވރި ނިންމުމެއް ނޫން ނިންމުންތަކަކީ ާގނޫނާުގިޅެގން ނިންމާ

 30ނޫން  ރަސްމީ ބަންދު ލިބޭތާޓެެނންސީ ބޯޑުެގ ނިންމުން  ،ނަމަ ަގބޫުލކުރެވޭ  ފަާރތައް ުދިވފަރާތައް ނުަވތަ ރަށް

ފަރާތަކަށް ލަޙަތު ހިމެނޭ ކޮންމެ ޞްޅުމުެގ އިޚްތިާޔރު މައްސަލައިަގއި މަދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އެ ނިންމުން ކޯޓަށް ހުށަހެ

 30ލަތުގައި އެ ނިންމުން ނިންމާތާ ހާކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުާވ  ެގ ނިންމުމެއްޑުލިބިެގން އެބަދޭ. ޓެނެންސީ ބޯެވސް 
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އެ ނިންމުން   ،ނަމަ ޒުކޮށްފައިނުާވއެ ނިންމުން ތަންފީ ،އެ ނިންމުން ތަންފީޒުކޮށްފައިޭވތޯ ބަލައި ،އެކު ދުަވސް ހަމަުވމާ

ކޯޓަްށ ހުށަހަޅާ  ،މިޮގތުންކަމަށް މި ބިލުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއޭވ.  ލަ ހުށަހެޅިދާނެސަތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކަިއ ކޯޓަްށ މައް

 ނުާވނެ ުގޅޭ އެްއެވސް ކަެމއް ކޯޓުން ބަލައިެގން ޢާޟޫއުމަ ސަލަިއެގއްމައްސަލަތަކުަގއި މައްލަިއެގ މަސްއޫލިްއޔަތާިއ، މަ

ުގޅިެގން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް  ނިންމުންތަކާޅާފައިޭވ. ޓެނެންސީ ޯބޑުން ނިންމާކަމަށް މި ބިލުގައި ަކޑައަ 

ދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މަ  ،ނަމަ ރަށުގައި ސިޓީަގިއ ނުަވތަޭދ ތަން ނިސްބަތްާވ  ކުށްޔަށް ،ހުށަހަޅަންާވނީ

 ެގ މައްސަަލއެްއގެ ފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓުން ބަލަންާވނީ އަަވސް ނިޔާ މި ،ކަމަށާއި  ލިބިެގންާވ ކޯުޓތަކަށްޞްތިޞާޚްއި

ޮގތުަގއި ކަމަށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިޭވ. އަދި ކޯުޓން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ކޯޓަށް ފެންނަ ނިންމުންތައް  

ޯކޓުން  ،ޔާންކޮށްފައިޭވ. މިޮގތުންއަމުރުތައް ނެރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިެގްނާވނޭ ކަމަށް މި ބިލުގައި ބަ ،ނިންމުމާއި

. މި ނިންމުންތައް މި ބިލުގައި ކަނަޑެއޅިެގން ބަޔާންކޮށްފަިއޭވ ނިންމިދާނޭ ،ބާަވތްތަުކެގ އަުމރުތަކާއި ނެރެިވދާނޭ

ުގިޅެގން އުފެޭދ  އެ ެއއްބަސްުވމާ ،މެދު ެވޭވ ެއއްބަސްުވުމަގއި  ދޭ ފަރާތާށް ޔައްއި ކުްއޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި ކު ބިލުަގ

އާބިޓްރޭޝަްނެގ ) 2013/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ބުނެފައިާވނަމަކަމަށް ށް އާބިޓްރޭޝަނަ ،އްސަލަެއއް ހުށަހަޅަންާވނީމަ

ކަަމށް ެވސް ަބޔާންކޮށްފަިއޭވ.  ން މެނުީވ ކޯުޓަގއި މައްސަލަ ނުބެލޭނެޮގތުެގ މަތީ ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ (ާގނޫނު

ކާއި އަދި ތަޓުހައުސްތަާކއި ފްލެ މަޝްރޫޢުަތކުެގ ދަށުން ދޫކޮށްފަިއާވ ރޯސަރުކާރުން ހިންާގ އިޖުތިމާޢީ ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ

 ކަމަށް މި ިބލުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއޭވ. އަދި ކަށް ާޚއްަޞ އުސޫލުތަކަ  ނެޔަށް ިދނުމުަގއި ޢަމަލުކުރާޯގތި ފަދަ ތަންތަން ުކއް

 ށް ެވސް ކަނަޑައޅާފައިޭވ. މި ބިލު ާގނޫނަކަށްކަމަ މި ބިުލެގ ދަުށން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާްނުކރަންާވނެ އްމި އުސޫލުތަ

ކަމަށް  އަހަރު 10ދެޭވނެ އެންމެ ދިުގ މުްއދަތަކީ  ޔަށް ތަންތަން ކުށްކުށްޔަށްދޭ ުވމުން ދިރިއުޅުމަށް ޓަަކއި 

 ،ފަހުދިުގ މުއްަދތަކަށް ކުށްޔަށް ެނުގމަށްފަރާތުން  ފާދިރިއުޅުމަށް ޓަަކއި ޯގިތ ކުށްަޔއް ހި، ކަނޑައަޅާަފިއޭވ. ނަމަެވސް 

ދެޭވނެ  ދަށުން ކުށްޔަށް ްއެގެވޭވ އެއްބަްސުވމެ ދެމެދު  ދޭ ފަރާތާއި ކުށްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ  އިމާރާތްމުރުމަށް ކުށްޔަށް

ކަމަށް ެވސް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިޭވ. ިމ ބިލާއި ބިލުެގ ދަށުން ހެދޭ   ދުަވސްއަހަރު 50ުގ މުއްދަތަކީ އެންމެ ދި

އަދަބުަތއް މި  ެދޭވނޭ ،އަދަދުަތކާއި މަނާކުރެޭވނޭއެ ޚިލާފުިވ މިންަވަރކަށް ަބލައި ޖޫރި ،ށް ޚިލާފުާވ ފަރާތްތަކަ ދާަގާވއި

 2002/1ާގނޫނުެގ  ،އެކުން ފެށުމާބިލުގައި ކަނޑަެއޅިެގން ބަާޔންކޮށްފައިޭވ. މި ބިލު ާގނޫނަކަށްެވ ޢަމަލުކުރަ

ބެހޭ   ޯގީތަގއި ހަދާ ިއމާރާތް ކުށްޔަށް ދިނުމާޯގއްާޗއި  ،އި އާަވނަ މާއްދާ  28ެގ (ބެހޭ ާގނޫނު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބިމާ)

ކަމަށް ެވްސ  ލުާވނޭތިިހމަނާފައިާވ އެންމެހައި ާމއްދާތައް ބާ ންތުޮގ ުގޅޭ ނުމާދި އުޅުމަށް ކުްށޔަށްަގާވއިދުަގއި ދިރި 

ްއޗަްށ ބާުބެގ މަ 8މި ބިލަކީ  ،ފަދައިންކުރިްނ ެވސް ދެންނެިވ އަުޅަގނޑު  .ބަޔާންކޮށްފަިއޭވ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

، މާއްދާ މި ބިލުގައި ެއކުލެިވެގންޭވ. މި ބިލު ާގނޫނަކަށްެވ ތަންފީުޒާވ ހިސާބުން 75އެކުެލިވެގްނާވ ބިލެއް. ޖުމުލަ 

 ހިފައިެގން ށްޯގިތ ެގދޮރު ކުްށޔަ ،އާދެ ؛މި ބިލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެނޭ ހިސާބުން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅެމުންދާއާދެ، 

ކަމަށް  ޭދ ފަރާތްތަކުެގ އެންމެހައި ޙަްއޤުތައް ސަލާމަތްާވނެ އި ައދި ޯގތި ެގދޮރު ކުށްޔަށްއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކާދިރި
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ދެއްީވތީ ސަުރކާރަށް އަދި މި  އަޅުަގނޑަށް ަގބޫުލކުރެޭވ. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު

 ން. ުޝކުރިއްޔާ.ދަންނަަވ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު

 

 ުލެވަވޑަިއަގތުން(ެގ މެންަބރު ަޙސަން ަޢފީފު ރިޔާސަތާ ހަާވ)ިވލުފުށީ ދާިއރާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 4ަގިޑއިރު. މި  4ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ބިލަށް ބަުހސްކުރުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއަވީނ ޖުމުލަ 

ޓާިއ މިނެ 20ިސކުންތު. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓާއި  24 އިަގިޑއިރާ 2ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  ،ަވނީ ަގިޑއިރު ބެހިފައި މި

.ޑީޭއއަްށ ސިކުންތު. އެމް 12މިނެޓާއި  16ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް  21މިނެޓާއި  20ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  21

 4މިނެޓާއި  4ކަށް އަދި ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްަބތްެވަޑއިނުަގންނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަ .ިސކުންތު 8މިނެާޓއި  14

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީހާއަުޅަގނޑު މި ސިކުންތު ލިބިަވަޑިއަގންނަާވެނ.

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

 ދު ާވހަކަދެއްެކުވން:އިބްރާހީމް ރަޝީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ  ،ބެހޭ ބިލު ދިނުމާ ެގދޮރު ކުށްޔަށްރިއުޅުއްމަށްޓަަކއި ޯގތި ރަީއސް. ދި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

އަުޅަގނޑަށް  ،ބިލުގައި އިއްަޒތްތެރި ރައީސް އަދާކުރަން. އަދި މި ށް ޝުކުރުހީމް ނަޞީރަރާއިބް ،ރުހުށަހެޅުއްިވ މެންބަ

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ،ބުތަކުެގ ތެރޭަގއި ަގނޑު ސަބަސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މައި ،ކަެމއް 3ފާހަަގކުރެޭވ 

 ދިނުމާ  ށްިދެވހިރާްއޖޭގައި ދިިރއުޅުމަށް ޓަަކއި ޯގތިެގދޮރު ކުށްޔަ ،މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ ،ފާހަަގކުރެެވނީ

ން އުފެދޭ ުގިޅެގ ތަކާމުއްދަތު، ކުީލެގ ްއޤުތައް ބަޔާންކުރުމާއިދޭ ފަރާތުެގ ޙަ ުގިޅެގން ހިފާފައިާވ ފަރާތްތަކާއި، ކުށްޔަށް

ދިރިއުޅުމަށް ޓަަކިއ  ،ޮގތެްއަގއި ބަލައި ފިޔަަވޅުެއޅޭނެ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުުރމާއި ަޝކުާވަތއް އަަވސް ދެބަސްުވންތަކާއި

 ކުށްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި ،ކުށްޔަށްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންަނންޖެހޭ އަސާސީ މިންަގނޑުތަްއ ބަޔާންކުރުމުެގ ާގނޫެނއް ޮގަތށް

އްެލއް ެގނައުުމެގ ޙައަދި އެ މައްލަތަކަށް ެވްސ އަަވސް  ، ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ޮގތުންދޭ ފަރާތުެގ ކުށްޔަށް

ްްކަމަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ ިމ  މަޤްޞަދުަގއި ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ބިލެއ

ޭޖެގ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ދުަވހެްއ ދުަވހަކަށް ދިެވހިރާއް ހުރިކަން. އެބަ ސަލަރުމުގައި ެވްސ މައްާގނޫނު މާނަކު

ެގދޮރު ކުށްޔަށް ދިނުން. ގޯއްަޗީކ ޯގތި  ،ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ  ދަނީ ކުރިއަށް. މި ބިލުގައި އިމާރާތްކުރުމުެގ ސިނާޢަތް މި

ެގދޮރަކީ ކޮބައިކަން.  . ޯގތިެވސް  ޯގްއެޗއްހުސް ތި އެބަ މާނަކުރޭ ޯގ ،މާނަކުރާއިރު  ަގއިތަކު ކޮބައިކަން. ޝަރުޢީ ކޯޓު

ބެހޭ މައްސަލަތައް ެވސް  ަތނާ ދެން އެ ދާނެ.ެވދީފައި މީހަކު އޮ ކުްށޔަށް ެގދޮރެއް ނެތް ހުސް ޯގއްެޗއް ެވސް އީއެ
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 މުން މުހިށްމަރުޙަލާގައި ަވރަ މި ބިލުގައި ކޮމިޓީ. ހަމަތަކެއްެގ މަތިން ަވކި ންޖެހޭނީހަަގކުރަ ފާ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

 ؛ދީެގން ފަދަ ތަންތަން ކުށްޔަށްކޮންޑޮމީނޯ  ، އެޕާޓްަމންޓްތަކާއިއިޭޖެގ މިހާރު ިގނައިން ފްލެޓްތަކާކަމެއް އެއީ ރާއް

 ،ެވސް ންާގ މަްޝރޫޢުތަކުެގ ތެރޭަގއިދީެގން ހުޅުމާލޭގައި މި ހި ޚާއްޞަކޮށް ސަުރކާރުެގ ކުްނފުނިތަކުން ކުށްޔަށް

ުދަވހަކު ، ސް. އެކަމަކު ޗާޖެއް ަނާގ އިްއޒަތްތެރި ަރއީދިނުމަށްފަހު އެތަުނެގ މެއިންޓެނަންްސ ފީއަށް  ކުށްޔަށް

ރައީްސ  ،މެއިންޓެއިންކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ. ަވރަށް ިގނަ ޝަކުާވ ަރއްޔިތުން ދަނީ ކުރަމުން. ފާއިތުިވ ެވރިކަުމަގއި 

ލިބޭ. ބައެއް ެވސް ޝަކުާވަތއް އަުޅަގނޑުމެނަށް އެބަމިހާރު އިތަނުަގދީފައި ހުރި ތަން ޔާމީންެގ ެވރިކަުމގައި ކުްށޔަށް 

ހުރި   ދޫކޮށްފައި މިއީ ހަމަ ކުށްޔަށް ކަ.ފުފޭ ާވހަކަ. ޓައިލްސްތައް ފުފިެގން އަރާ ާވހަ ،ތަންތާނެގ ދޮރުތައް ފީެވ

ކުާވ ޮގތަށް ދީަފއި ހުރި ނޫްނ. އެއީ އެ އަދަދު ހަމަީވމަ މިލް ދީފައިހުރި ފްލެޓްތަކެއް ފްލެޓްތަކެއް ެއއީ. އެއީ ހިލޭ 

ެވސް ކޮށްފައި  ބޭރު ތްތައްކުަގއި ފްލެޓްތަކުންލަހާޒަމާނެއް ެވސް ދޭން. ބައެއް  ތައް ހަމަާވނެއެ ފްލެޓް .ތަކެއްޓްފްލެ

ކުްނފުނިތަކުން އެބަ ބަލަންޖެހޭ   ެގސަރުކާރު .ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރު ؛އެބަހުރި. އެހެންީވމާ، ކުށްަޔށްދޭ ފަރާތް

އެނޭގ  ހަމަ އާއްުމ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ،އެނގޭ   ަރއްޔިތުްނ އެބަ ާވންޖެހޭ. އެހެންނޫނިްއޔާ އެބަޮގތަށް ނަމޫނާއެއް

އެއް ނަާގކަން. ންސް ފީދީފައި ހުންނަ އިމާރާތްތަކާއި ބިންތަކުެގ ެމއިންޓެނަ ކުށްޔަށް އެޗް.ޑީ.ސީން ސަރުކާރުަގއި ެވސް

ބޭ. އަދި ށް ިގނައިން އެ ޝަުކާވ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިމިހާރު ހުޅުމާލޭގައި ަވރަ  އެކަމަކު ސަރިވސްެއއް ނުދޭަކން.

ޓްމެންޓްތަކާއި، ފްލެޓްަތކާއި، އެޕާ ދީފަިއ ހުންނަ  ކުށްޔަށް ިވޔަފާރި ުއސޫލުން ކަންކޮޅުަތުކަގިއ ެވސް  އެކިރާއްޖޭެގ އެކި 

ރިވސްެއއް ނުދޭ. ސަ ށްސް ފީއަންމެއިންޓެނަ ކަމަށް ޭވ. އެކަމަކު އެއް ނަާގންސް ފީރޯހައުސްތަކުަގއި ެވސް މެއިންޓެނަ

އެހެން  ކިިހނެއްތޯ ހަދާނީ. ހަމަ ،ކުރާނީތޯރިމަނާހަދަންާވނެ ޮގތެއް. ޖޫ ކުރަން އެބަޖެހޭއި ބަާޔންމި ާގނޫނުގަ  ،އެހެންީވމާ

 އަދި އިސްިތސްނާ އެބަކުރޭ ޑޭ ޔޫސް ރޫްމ، ދުަވހު ުކއްޔަށް ދޭ ތަންތަން އިސްތިސްނާ އެަބޭވ.  އިމީގަ  ؛އާއްމު މީހުން

ޭވ. ހުންނަ ތަންތަން އެބަ ިއސްތިސްނާސޯޓެްއަގިއ ޑޭޝަންަތއް ުނަވތަ ރިޮގސް އެހެނިހެން ަވުގތީ އެކޮމަމިހެން

ިދެވހިރާއްޖޭގައި އެތައް ޒަމާނެއް  ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުެގ މައްސަލަ މިއީ ުކއްޔަށް ޭދ ފަރާތާއި ،އެހެންނަމަެވސް

އެބަހުރި.  ދާ ބަިއަވރު ކަންތައްަތއްހަމަ މައްސަލަތައް ބޮުޑެވެގން ،ލިބިއްލު ނުޙަެވސް ަމއްަސލައަށް  ަގއިެވެގންާދއިރު

ހުން ޯގިތެގދޮުރ ނުނިކުތުމުެގ ޝަުކާވ. ކުްއަޔށް ނުދައްކާ އެތައް ޒަމާނެއް ަވންދެން އުޭޅއިުރގައި ެވްސ މީބައެއް މީސް

ދެއް މީގައި އެބަ ޤްޞައިަގނޑު މަކުރުމުެގ މަޒު، ތަންފީސަރުކާރުން އެ އިމާރާތުން ނުނެރުމުެގ ޝަކުާވ. އެހެންީވމާ

ބޫލެއް ނުކުރެޭވ މި ަގ އަތުރާފައި ބިލެްއެގ ޮގތަށް ފޮނުިވޔަސް އަޅުަގނަޑށް ހިމަނަންޖެހޭ. ހަމަ ބަސްތަކެއް

ލަކޮށް ބިލު މުޅި ޖުމު ،ބާބެއް އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންނަމަެވސް 8 ؛ިގނަ ބިލުގައި ަވރަށް ނެ ކަމަކަށް. މި ޭވކުރެޒުތަންފީ

ެވްސ ނުފެނޭ. ާގނޫނު ްއޮގތަކަށްތަނެްއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ. އެ ސިލުވާ ހާެދއް ޤްޞަމަ ންެގލީމަ މީއިބަލަ

ކުރުމުެގ މާނަ ،ަގއި މި ބަޔާންކުރާފުހާބޮޑެތި މައްސަލަ. މި ާގނޫުނެގ އެންމެ ފަހު ސަ ކުރުމުގައި އެބަހުރި ަވރަށް މާނަ

ކުރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ނޫީނ ބާރުތައް އިތުރު އެބަާގ ،ޝަރުޢީ ؛މަރުޙަލާގައި މީގައި ލިބެންޖެހޭ ބާރުތައް
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ަސރުކާރުެގ ކުންފުނިތަކުން ެވސް  ؛މަތީަގއި ިހނަގމުންދާ ކަންތައްތައް ލޯެވސް މިހާރު ،ަގނޑު މިހެން މިދަންނަަވނީއަޅު

މަސްއޫިލއްޔަުތ  ، އެީވމާނުކޮށްދޭ. ެއހެންކަށް މެއިންޓެއިންޔަ ންސް ފީ ނަާގފައި އެތަކުެގ މެިއންޓެނަހުރި ފްލެޓު ދީފައި

 ،، މިއަށް އިތުރު ބާރެއް ލާފައިމަުގން ހިނާގނީ. އެހެންީވމާ ެވސް ހަމަ މި ، އާއްމުންއަދަެއއް ނުކުރޭ. އެހެންީވމާ

ހަމައެކަނި ޯގތިެގދޮުރެގ ާވހަަކެއއް ނޫން. މީގައި ބަޔާން އެބަ ކުރަންޖެހޭ މުސްތަޤުބަލުގައި  ންނާނީމުސްތަޤުބަލުގައި އޮ

ރި. ިގނަ ކަންކަން އެބަހު ަވރަށްޮގސް ންމިހެ ފްލެޓް، ރޯހައުސް، ،ކޮންޑަމީނޯ ،ބިލުތެރޭގައި އެބަހުރި ހުރި އަންނަން

 ، އެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އޮތީ. އެހެންީވމާއިިވޔަފާރި އަދި ބިލެއް ނާދޭ. އެެވސް އައުުމެގ މަރުޙަލާަގ ކްސްޓޭލްރިއަ

ޭވ ކުރެލަކަށް ާވންޖެހޭނެ. މިއީ ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ލަފާބިލު މި ޒަމާނަށް ފެތޭ ބި މިމަރުޙަލާއަށް އަންނައިުރގައި 

ްށ ކަަވއްތަރީ. މި ބިލެއްެގ ޮގތަށް އަުޅަގނޑަ ހުރި އެއްަޗކާ ޕޭސްޓް ހަދާފައިކޮންެމެވސް ތާކުން ކޮޕީ ، މިއީޮގތުަގއި

މީދެްއ ެވސް އަުޅަގނޑަށް އުއް ކަމަކަސް ސިުލާވނެހާ އިެގދައްކާ ާވހަކަ  މިސިފައެއް ނުޭވ. ިމއަށް އަުޅަގނޑުމެން 

 . ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށްނުކުރެޭވ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް.އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ާވހަކަދެއްކެުވން:

ައޅުަގނުޑެގ ކުރިން  ،އް. އެހެންނަމަެވސްހޭ ބިލެއް އޮތުމަކީ ުމހިންމު ކަމެބެ އާދެ! ުކއްޔަށް ދޭ ތަންތަނާ 

ަވރަށް ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ  ،ދެްއކެިވ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފާހަަގކުރެއްިވ ފަދަިއންފުޅުާވހަކަ

ަވނަ ާމއްދާެގ  30ބިލުެގ  މި ،ކުރަނީ އް މި ބިުލަގިއ އެަބހުރި. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގ މިމައްސަލަތަ

ކުރުމަށް ކޮންމެ ެއްގރީމެންޓެއް ބާތިލު ،ވިއްޔާ ަވނީ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްކުރެޭވ ހާލަތްތައް. ބާތިލުއޮތީ  މި އި(ަގ)ށ

އިން ުއފެދޭ އެއްބަސްުވުމެގ ތެރެ ،ހިމާޔަތެއް  ،ކުއްޔަށް ދިނުމުެގ އެްއެވސް ކަހަލަ ަރއްކާތެރިކަެމއްސަބަބެއް ހޯދިދާނެ. 

ކުެރޭވނެ  ެވސް މިކަންިއާވކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މިއީ ެއއްޮގތަކަށްކުރެިވފަމާބިލު ފަރު ނުލިބި ދާ ޮގތަށް މި

އޮންަނ  އިއެތަނެްއަގ ،ހަދަންާވނީެވސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނެއް ފާސްކުރަންާވނީ އަދި ަގވާއިދެއް  ކަމެއް ނޫން.

 ހުންނަނީ. ދެން ބައެއް ަފިއ މިބިން ޒަމާނުއްސުރެ ދޫކޮށްޔަތްކޮށް. ާރއްޖޭަގއި ބަންޑާރަ އާއްމު ހާލަތުެގ މައްޗަްށ ރިޢާ

ިގނަ ފަރާތްތަްއ  ތަންތަން ދިުގ މުއްދަަތކަށް ނަަގއިެގން އިމާރާތްކޮށްފައިާވ ަވރަށް ެވސް ުހރޭ. އެ ންފަހަރު އަމިއްލަ ބި

ތަން   ތި އިމާރާތްތައް ިނމޭތަނުން ތިމަންނަ ،ސަބަބުންއެބަހުރި. މީެގ ކުީރގައި ެވްސ ަގާވއިދުތައް މިހެން ހުރުމުެގ 

ހުރީ   ތަނުން ނުކުމެެގން ދާންޖެހޭ ހާލަތްތައް ދިމާެވފައި ކުރި މީހާ އެއިމާރާތް ، ކިޔާފައި ބުނީމާނުންވެއްޖޭބޭ
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ެގ ާރއްޖޭ ،ސް ަމއްސަލަ ައއިސްެވްއޔާ އަެނއްކާ މިފަދަ ޮގތަކަށް މި ާގނޫނު ައތުވެއްޖެކޮށެއް ެވސް ނޫން. މަދެއް

މެދު ކުޑަ ެވސް ޝަްއެކްއ  ކަމާހައުސިްނގ ސްޮޓކަށް ޭއެގ ނޭދެޭވ އަސަރު ކުރާނެ ،ސްޓޭޓް ިވޔަފާރި ނެތިޮގސްލްއަރި

 ،އޮތީ އްލެއް ައިއއްސަ މިޙަމެެވސް ަވެރްއެގ ެވސް ޯގތިެގދޮރު ނެތުމާއި، ބޯހިޔާަވިހކަމަށް ކޮންމާލޭގައި މިހާރުނެތް. 

ބުިރއަށް ެވސް  20، 15 ،ިވްއޔާ ަވނީ އޮންނަ ޮގތުން ޖާަގ އޮތް ކަމަށް މި ބުރިއަށް ައދި މިހާރު 12 ،ބުިރއަށް 10

 ،މި ާގނޫނު ުވޖޫދަށް އައުމުން ތަކާއި ާގނޫނުތައް ފަރުމާކުރެިވފައި ހުރީތީ.ނެޭގ ޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ަގާވއިދު

އަހަރަށޭ.  10ށް ދެޭވނީ ހިނަގިއދާނެ. މީގައި އެބަބުނޭ ކުްއޔަ ރިއަލްސްޓޭޓް ބިްޒނަސް އެއްކޮށް ނެތިރާއްޖޭެގ

 ދެ  ؟އަހަރަށް ެވސް. ކީްއެވެގންތޯ ނުދޭންީވ 90އެހެން ތަންތަން ެވްސ އެބަދޭ  ،ރިސޯޓްަތއް ެވސް ؟ކީްއެވެގންތޯ

 ،އީ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރާ އެްއކަން. ދެަވނަ ކަމަކީ އެއަހަރަށް ެވސް ދޭްނާވނެ.  99ަވންޏާ  ފަރާތް އެއްބަްސާވ ކަމަށް

ކަމުެގ ޔަޤީންކަމާިއ، ކުރި ެއއްެޗްއ ލިބޭނެޚަރަދުކުާރނީ އޭނަ މުއްދަަތކަށް ނަަގއިެގްނ އިމާރާތް މީހަކު ކުްއޔަށް ދިގު 

އޮތީމަ. މި ާގނޫނު  ންކަން ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ލިބިފައި ޤީމުެގ ޔަ ކައެތަނުަގއި ހުރެޭވނެއި ހިފާ މުއްދަތުަގ އަށްއޭނަ

ހަމައެކަނި މިހާރު   ؟ާވނީ ފައި ހުރި ތަންތަން ކިހިނެއްތޯމިހާރު ދިުގ މުއްދަތަށް ހިފާފައި އިމާރާތްކޮށް ،ފާސްުވމުން

އިމާރާތެއް މި ކިޔަނީ ބަންާޑރަ ބިމެއްގައި ދިރިުއޅޭކަށް އެކަންޏެއް ެވސް ނޫން. އޮފީސް އިމާރާތް، ފިހާރަ ފަދަ  

ންތަނަށް ތަ އެ ،ކަމަށްަވންޏާއެހެންން، ކެފޭ ފަދަ ތަންތަން ެވސް ހަދާފައި އެބަހުރި. ހޮޓާ ތަންތަތަންތަން، ސައި

ސިލެއް ނުޭވ. ހަމައެކަިނ ހާދެްއ ޤްޞަޮގތަކުން އަދި މީެގ މަ އޮތް ، މި ބިލު މިހާރު މިއެހެންީވމާ ؟ނީކިހިނެއްތޯ ަވ

ާވނީ. މިއީ ަވރަށް ފުންކޮްށ ކެްޓ ޚަރާބު ޓޭޓް މާސްމުޅި ރާއްޭޖެގ ިރއަލް ،އެތައް ަބޔެްއެގ ަޙއްޤު ެގއްލި ،ދިމާާވނެ ޮގތަކީ 

ކޮށް ރާއްޭޖެގ ޯގތިެގދޮުރ ޞަޚާއް އްޒަްތތެރި ރައީސް. ަވރަށް ފުންކޮްށ ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އި ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ާވނީ ރާއްޖޭެގ ހަުއސިންގ ސްޓޮކް އިތުރުާވެނ ކުރަންދާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ާގނޫނުތައް ފަރުމާކް ބަންދުެވެގންސްޓޮ

ދުަވހަްށުވރެ ދިުގ މުއްދަތަށް ެއޑްާވންްސ މަސް  ދެއެބައޮތް މީަގއި ،އަެނއް ކަމަކީ  ޭވފާހަަގުކރެ ން. ދެންޮގތެްއެގ މަތީ

އްދަތުެގ މުފާ މުޅި ކުއްޔަށް ހި ،ވިއްޔާ އްޖެ ކަމަށް ަވނީ. ކޮބައިތޯ ކުްއޔަށް ހިފާ މީހާ ދޭން ހުރެުނާވނޭނެިގެގން

ނޭގތޯ ނެތޭ އިކު ޔަމިއް ލޮޖިކެ އެްއެވސް ކަހަލަ ؟ހުރިއްޔާ ނުނެެގންީވ ަސބަބަކީ ދޭން ސް އެ މީހަކުސް ެވއެްޑާވން

ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޭޖެގ އާއްމު ހާލަތާއި ކަންކަން  .ޮގތުން މި ާގނޫނު ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

، ުކއްޔަށް ހިފާ ހުންނަންީވ ޝަރުތުތަކާއި ތަންންދުފުޅެއް، ކުްއޔަށް ހިފާ ތަހިނަގމުންދާ ޮގތަށް ބަލާއިރު. ތެ

ޑު ެއއަށް ނކަމެއް. އަޅުަގ ޅު މަ ރަނަގހަންިތޒާމުތައް ަބޔާންކުރުމަކީ ޚިުދމަތްތަކާއި އި ތަންތަނުގައި ހުންނަންީވ

އް ޑެ ރާމާތުުކރުމާއި، ޓެނެންސީ ބޯެމއިންޓެއިންކުރުާމއި، މަ އި ފެންަވރުއާރާ ކަމެްއ. އެ ތަންަތނުެގ ކޮލިޓީ ކުދުއީތާ

 އި އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، މިރާއްޖޭގައި ހައުސިންގ ސްޓޮކް މުން އޮތުމަކީ ެވސް ހަމަ މުހި

ެވސް މުޅި ޓެނެންސީ ެވސް އަދި  ފައި ހުރި ތަންތަނުެގދާމިހާރު ހަ ،ޅިރިއަށް ހުރަސްއެފާ ސްޓޭޓް ިވޔަބޭނުންާވ ރިއަލް

 ޙައްޤު ެގއްލޭ ެގންުގޅޭ ފަރާތްތަކުެގ  އުސޫލުންެގިވޔަފާރީ  ،ތްކޮށް ފަރާތުެގ ަރއިްޓސްއާިއ، އެތަން އިމާރާފާހިކުއްޔަށް 
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ުނާވނެ ކަމަށް ހުން ޮގސްެގންލީ މި ބިލު ފާސްެވެގން މަޖި ށް މިޮގތަ .އޮތުމަކީ ަވރަށް ހިތާމަ ހުރި ކަމެއްނަ ޮގތަށް އޮން

ރަށް އަހަ 50 ،ންއޮތުއޮންނައަހަރަށް  30އަހަރަށް،  10ތަށް ޮގނެިވ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވނީ. އަިދ މި ދެން

އެއް އުސޫލަކުން އެންމެންެގ  ،ކުންހަމަޔަ ޖޭަގއި ެއއްރާއް ،އޮތުން މިއަށް ެވސް ެއބަޖެހޭ ިވސްނައި ފިކުރުކޮށް އޮންނަ

މު ންގައި ކުްއޔަށް ދޭ ފަރާތުން ޭބނުންެވދާނެ އޭނަެގ މުހިއް ހަރެފަމާޔަތްާވނެ ޮގަތކަށް އޮންނަން. އަދި ހިޙައްޤު ެވސް 

އް ތަޞަތުުގ މުއްދަތަކަށް ލާރި ހޯދަން ެވސް. އެފަދަ ފުރުއްެޔއްަގއި ދިކޮޅެްއ ކުޑަ ކުންކައި ތަޓަކަށް ބޭނުމަ

 ތް އޮ ފައި މިރެިވކުެވސް މިހާރު ފަރުމާށްހަމަ އެއްޮގތަކަ ނު ، މި ާގނޫއޮންނަންާވނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ

ރުކޮށްލާނަން. ކު ކަ ަވމުން، އަޅުަގނޑުެގ ާވހަނަ ަކމުގައި ދަން ޮގތަށް ފާސްުވމަކީ އަުޅަގނުޑ ތާއީދުކުާރ ކަމެްއ ނޫން

 ރި ރައީްސ.ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެކުދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ޝު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ުކޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެިރ  ،އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ޝުކުރި

 މިރަށް. ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވންކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ،ކާުރެގ ފަރާތުންސަރު ،ބެހޭ ބިލެއް ދިނުމާ ޯގތިެގދޮރު ުކއްޔަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިރިއުޅުމަށް ޓަަކއި 

ކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުެގ ހިތުެގ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުުރ  ރި މެންބަރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިތްތެމުލަކު ދާއިރާެގ ިއއްޒަ

 ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގިއ ެގޖޭއްރާދިެވހި މި  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ކުފާނަށް ދަންނަަވން.މަނި އެ

މުކަން  ންހިދަ ާގނޫނެއް ަވރަށް މުފަދިނުމަށް ޓަކައި މިެގދޮރު ކުްއޔަށް ދިނުމުގައި ދިމާާވ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައި

 17ވައްތަރުެގ ބިލެއް  ނު ނުަވތަ މިނޫމި ާގ ، ކަމަކީމި ދެންނިެވ މިހެންރަން. ކު ފާހަަގސްެވ އިމުަގމަހައަޅުަގނޑު 

ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގައި އެ ބިލާ ުގޅޭ  ނެ،ހުށަހެޅިެގން ބިލު ބަލައިަގ ،ޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގިއ ެވސް ހުށަހެޅިަވނަ ރައް

 ،ެވސް އެ ބިލު ުވޖޫދުެވ އަޅުަގނޑަކީ. ކަންދިމާކުރި ޮގތުން ދައުރު ނިމިެގންދިަޔއިރުަގއި  ިރ މީހެއްކު މަސައްކަތްތަެކއް

  ކަންބޮޑުުވމަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ބޮޑަށް  ޑުުވމެްއ މި ކަންބޮާވުވމުެގ ފުރުޞަުތ ނުލިބިފައި ާގނޫނަކަށް

ށް އަޅުަގނޑުމެްނ ޑަ ކިަތންމެ ބޮންއަުޅަގނޑުމެ ،ސްނަމަެވހުރިކަމުަގއި ވީ  ނުންސްސްޓޭޓުން ފައިސާ ހޯދުމުެގ ިވލްއަރި

ލަުތ ހާެވހިާރއްޖޭެގ ދި ،ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ،ީވނަމަެވސް ކަމުގައި ދުމުެގ ިވސްނުން ހުރިތަންތަން ހޯ ށްކުއްޔަ

ދިެވހިާރއްޖޭެގ މި  ،ތަކީރަންޖެހޭ ޙަޤީޤައަުޅަގނުޑމެންނަށް ަގބޫލުކު ،ނެަގނެެގން ކަެމއް ކުރަީނ ކަމަށް ަވންޏާދެ

، މިފަދަ ހަރުދަނާ  އެއް ނޫނޭ ހުރީކީ. ެއހެންީވމާމިންަގނޑުގަ މީހުންެގ ނުެގ ކުލިތައް ނިސްބަުތން ރާއްޖޭެގ ތަތަން

އެކު ބިލު  ބޮޑެތި ޙައްލު ލިބިެގންާދނެ. އަދި ހަމައެއާށްއެ ކަންކަމަށް ަވރަ ،ނަމަ ާގނޫނެއް ހަމަގައިމު ެވސް ުވޫޖދުވެއްޖެ
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ަވރަްށ  ،ާވަފއިާވީތެވހަަގކުަރއްމެންބަރު ފާ ޒަތްތެރިހުށަހަޅަމުން ބިލުގައި ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަން ލާޒިމްކުރުމަށް އިއް 

 އް އަދިެވސް އެ ހަމަ ޭއެގތެރެއަށް އަުޅަގނޑު ެވސް، ޭވ. އެހެންނަމަެވސް ަގއިރޭތެއްތަކެއް މީެގންތަމު ކަންިގނަ މުހި

ލެއް ލަތަކަށް ަވރަށް ބޮޑު ަޙއްސަޢީ މައްއިޖްތިމާހާރު ދިމާަވުމންދާ މިމެއް އިތުުރކޮށްލަން. ދިެވހިރާއްޖޭގައި ކަ

ގައި ައުގަގއި ހަދަމުންދާއިރު  ށް އަޅުަގނަޑށް ަގބޫލުކުރެޭވ ކަމެއް މި ކަމަކީ. ބޮޑެތި އިމާރާތްތައް ބޮޑެތި ންދާނެ ކަމަެގލިބި

ޓޭނެ ޮގތަށް ނުަވތަ އެ އްހެއްދު ބެލެހަތަނަށް މުޅި އެ ސަރަ ބަލައިާލއިުރގައި އެއަޅާ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ތަނުގަ  އެ

 މެހެން ލާޒިމްކުރަންންރުމަކީ މިހާރު ކޮހު ސްޓަމުސިއުރިީޓ ެކމެރާ ޮގތަށް ެސކިހެއްޓޭނެ ލެ ކަންކަން ބެިއ އެ އިމާރާތުަގ

ތުެގ ހަރުދަނާ ލަލާޒިމްކޮށްފައި ދައުއެއްަގއި ރިހާ ެގހުމަގައިމު ެވސް ހަ ،ވެއްޖެ ކަމެއް. އެހެން މި ދެންނެިވ ކަމަކީ

ްއ ކަހަލަ ަކންކަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ ަބއެމީަގއި ިމ  ،ަގިއ މި ދަންނަާވން އޭިތ މީަގެއްއެގ ތެެރއިއު ިވ

ެވސް މިހާރު މި   އްޖޭގައި ހަމަގައިމުރާހިެވދި ،ނަމަ ިވއްޖެރެޒިމްކުއެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާ ،ރާ ފަދައިންލާޒިމްކު

 ެވެގންދާނެ. ށް ޮބުޑ ފަސޭހައަކަށްރަދެނެަގތުމުަގިއ ަވްނ ހުންނަށް އެކަޢީ މައްސަލަަތކުަގއި ފުލުދިމާާވ އިޖްތިމާ

 ،ބަދަުލަގއި  ކެެމރާ ބެހެއްޓުމުެގރަށްރަށުެގ ަމުގތަުކަގިއ  ،ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްެގން މުިޅ ދިެވހިރާއްޭޖެގ މަުގަތކުަގއި

، މިީއކީ ަޙޤީޤަތުގައި ޮބޑުކަމެްއ ެވްސ ކެމެރާ ބެހެއްިޓެގންދޭ. އެހެންީވމާ އި ެގެއްއަގހާސް ރުފިޔާއަކަްށ  ފަސްހަތަރު

ކަމުަގއި  ކަމެއް މުން ، ބިލުެގ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަން މިއީ ަވރަށް މުހި. އެހެންީވމާންގައި ލާޒިމްކުރަމީެގތެރޭ ނޫން

ެއއްކޮށް ބިުލަގއި ބަެއްއ ެއއާ އެކަން ކޮްށލާނެ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަން. ދެން ހަމަ ،ދެކެަވަޑިއެގން

ޙައްޤުތައް މީެގތެރޭަގއި ރައްކާތެިރެވެގން ެގ ރާތުފަ ދެ ،އިުރަގއި މާއްދާތަކުަގއި އަުޅަގނޑުމެންަނށް ފާހަަގކޮށްފައި އޮތް

އެ ކަންކަން  ،ހުރި ާވހަކަ ދަންނަަވން. މި ދަންނަަވނީަކންބޮޑުުވން އަުޅަގނޑުމެންެގ  ގައިދާނެކަމުެގ ސާފުނހި

ދެމުންދާ ހެ ރާއްޖޭަގއިެވހިމި ދިިމއަދު  ،ނަމަ  ެއއްަބސްވެއްޖެކުންފަރާތުެގ ެއއްބަްސުވމަ ދެއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 10ނަކުން މި ކަންކަމާ އަޅައި ބަލައިާލއިރުަގއި މިޮގތަށް ާގނޫ ،ޕްރެކްޓިސްއާއި ބެސްޓް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ، ާގނޫނުތަކާއި 

ފަރާތުެގ ޙައްޤުތަކަށް  ީއ ދެެނ ކަމަށް ލާޒިމްކުރުމަކީ އެރެޭވކުން ނުކައި ެއއަށްުވރެ ބޮޑަށް އެޅަ އަ ކަނޑަރުއަހަ

ިއ ހުންނަ ފަހަދާ ،ޮގުތަގިއ ައޅުަގނުޑ ނުދެކެން. އެހެން މި ދެންނެިވ ކަމަކީ ގެ މެއްތިރާމްކުެރޭވ ކަހުއަޅުަގނޑަށް އި

 ށްކަމަނުން ެވސް އެބަހުރި. އެހެންވެއްޖެ ސްށް ހިފުމެުގ ިވސްނުން ެވސް އެބަހުރި. ދިނުމުެގ ިވތަުގ މުއްދަދިތަނެއް 

އް ކަން ކުެރޭވނެ ނިޒާމެށް އެއަހަރަށްުވރެ ިދުގކޮ 10 ނަށްށް ެއކަން އަުޅަގނޑުމެންތަފަރާއެ ދެ ،ާވނަމަ

ދިފައި ހުރި ހެތަންތަން  ،ެއއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ަގޫބލުކުރަންޖެހޭ އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީ އެއާ ހޭނެ. ހަމަޖެާގއިމުކުެރެވން

 ރާތުގައި ދިރިއުޅުުމެގއިމާ ،ފަހުރުމަށްހަމަަގިއމު ެވސް އިމާރާތެއް ކުމި ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ،މިންަގނޑަށް ބަލައިލާއިުރަގއި 

 ،ކަށް ހަމަގައިމު ެވސް ަގބޫެލއް ނުކުރެވޭ ދޭ މުއައްސަާސއެއް ޭވ. އެ މުއައްސަސާަތކުން އަުޅަގނޑުމެންނައްދަހު

ތަން ކުްއޔަށް ދީފައި  އެފުރިހަމަކޮށްފައޭ  ކަންކަން ާވއެތަނުަގއި ކުރަން ލާޒިމްކޮށްަފއި ނުަވތަ ކުރެހުމުަގއި ހިމަނާފައި

ހުންނަންޖެހޭނެ  ށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަނެއްގައި ލިފްޓުބުިރއަ 10 ،ނަަވނީނަމަބާރާތަުކން ދަންއި. ކުޑަކުޑަ ހުންނަނީ
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ކަމެއް.  ހުރިހިތާމައެއީ ްއޔަށް ދީެގން އެ މަސަްއކަތްކުާރކަމީ ތަން ކު  އެނެތި  ލުަގއި ެވސް ލިފްޓުހާކަމަށް ލާޒިމްކުރާ 

 ކިބައިަގިއ ެގނުމެްއ ިގނަ މީހުން ިވސްެގހަރުކުރުމު ލިފްޓު އިތާނގަ އެ ،މަށް ަވންޏާއެތަނުން ކުލި ލިބެނީ ކަ

. ފާހަަގކުރަން ހުރިކަން ެވސް އަުޅަގނޑު  ިކބައިަގއި އެކަންމަދު ބަެއްއެގ އެކު ާފހަަގކުރަން. ޔާނުހުންނަކަން ހިތާމަ

ިއ މަށް ޓަކައި ތަނެއް ހަދާއިުރަގ، ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ދިރިއުޅުމަށް ތަނެއް ދޫުކރާއިރުަގއި ނުަވތަ ދިރިުއޅުއެހެންީވމާ

ެއުކ އެތަނުަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ޙަޤީޤަތުގައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެއާ

ފަރާތުން   ކަމަށް ދެ މީހުންެގ ޢަމަލުތައް ެވސް ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ޮގތް އެްގރީމަންުޓގައި އެތަުނގައި ދިރިއުޅެމުންދާ

 ، މިކަހަލަ ދެކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާތިރާމުހުނުަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުްނ ެވސް އިްސެވފަިއާވ ކަންަތއްތަކަްށ އެތައެއްބަ

ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނުޑ  މުންފަރާތަށް ހަމަހަމަ ޮގތަކަށް މި ބިލު ުވޖޫދުެވެގންިދއުމަކީ މިއަދު ހަމަ ަވރަށް މުހި

ސަރުކާރަށް ޝުކުުރ ހަމަ އެުކ ތެިރކަމާަވރަށް އިޚްލާޞް ތީެވ ައޅުަގނޑު ދެކެން. ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅީ

 ދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އުތުރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. އްޗަންޮގޅީމަމެންބަރު. ތްތެރި ޒައްކުރިއްޔާ އި ޝު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:  އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅީ

އްޔަްށ ޯގތިެގދޮރު ކު މު ބިލެއް. މި ބިލަކީ ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ންހިަވރަށް މު ރި ރަީއސް. އާދެ!ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެޝު

އަުޅަގނޑު ހަމަ  ؛ުމލަކު ދާއިާރެގ ،ރުޞީ ބިލު. ެއމް.ޕީ އިބްރާހީމް ނަޅާޮގތުން މިއަދުެގ ސަރުކާރުން ހުށަހަ ބެހޭ މާނުދި

  ކުއްޔަށް ދޭ ،ދަނީ ެވެގން މި އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤުޞަދަކަށް ެއކު ޝުކުރު ދަންނަަވން. އާދެ! މީެގމާއިޚްލާޞްތެރިކަ

ނިޓަރކުރެޭވެނ ިއ މޮލަބަ ކުޔަެއ ބަ ،ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން  ްއަގިއ އެ ިދރިއުޅޭ ފަރާތްތައް ެއއީ ބެލޭނެތަނެ އެ ،ތަނެއް

އެންމެ ބޮޑު ެއއް ފިަޔަވެޅއް ކަމަްށ އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. އާދެ! އެޅޭ  އިޓަކަން އެކަން ކުރުމަށްއިނިޒާމެއްެގ ތެރެ

ގައި ެވްސ މާލޭ ދަނީނިެގންފެއަުޅަގނޑުމެންނަށް  ންފަހަކުިމ ދި ައއިސް އަމިހާރަކަށް ،ންނަށް ފެނިެގންދަނީމެއަޅުަގނޑު

މީހުންނަކަށް ެގ  ލޭެގއާއްމުކޮްށ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެނތް މާ. ކަންދާނެހެދި ޮގތަށް  ހަމަ ބޮޑެތި ޭގެގ އިން

މުން. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި އޮންނަ ނިޒާމު އުނަދޫގކަ އެ ަކންކަން ،ހެދޭކަށް، އިމާރާތްކުެރޭވކަށް ލޯނުެގ ކަންތައްަތކާއި 

  ދަނީ މަހުޖަނުން މި  ެވސް ހަމަޖެހިެގން މި ކިރިޔާމާލޭެގ ބޯހިާޔަވހިކަން  ެވސްައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު .ރައީސް

އަިދ  ،ބޭންކުތަކަށް ދައްކަިއެގން 30% ،ލިބިނުާވ ިވަޔފާރީގައި ބޭންކުތަކުން ހައުިސންގ ލޯނު އް ކުރަ ސްއައިތަނަށް 

ޮމނިޓަރކޮށް އެ ހުރިހާ ކަމެްއ  ،ަވެރއް ބަލައިަވންނައާމްދަނީ  ުއޅޭ ކުދިންެގ މުސާރައިންޭގަގއި ދިރިނުިވތާކަށް 

ފެންަވރުެގ ބަަޔކު ަވރަށް މަދު އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ނެ ެރޭވެގދޮރު އިމާރާތްކު ،އިރު ހަދަމާލޭަގއި ެގދޮ ،ކޮށްފައި
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 ހުރި ބަަޔކަށް ދިުގ މުއްދަތަށް ދީެގން ސާ، ފައިން. އެހެންީވމާއްޔަށް ދޭމި ޖެހެނީ ބަޔަކަށް ބަރޯސާެވެގން ކު  ،އެޮގތުން

ުރ ަވއެތައް ބައި އަުޅަގނޑު ދަންނަ ދެ!އަތުން ޯގތި ެވސް ބިކަެވފަ. އާ ެގފަހަރަށް ހުރީ މާލޭެގ ެވރިފަރާތު ިގނަ

ކޮށްފަ. އާދެ! މީަގިއ ކުށް މިލްޗަ ްއެގ އަތްމައް ބައެއެ ެގ އެންމެ ފަހުން އެ އި،ުގ މުްއދަތަށް ނަަގއެބަހުރި ދި އިެގެއއްގަ 

 .މަނާފަހިނަ ކަންތައްަތކެއް ިމ ބިލުެގ ތެރޭަގއި ޙައްުލކުރެޭވނެ ަވރަށް ިގެއޮގތަށް  ،އެބަހުރި ަވރަށް ިގނަ މާއްދާަތކެއް

. ދެން ޯގތި ނެހެދޭ ނިކަމެތި  އި ކަްނކަން ކުރުމުގަ އެ ދިނުމާއި، އެ ކަންކަން ރަޖިސްޓްރީކުރުާމއި، ދަތަކަށްއްަވކި މު

ިރ ދެނީ ިއއްޒަތްތެާގޅީ ބަޔަކަށް ތަން ކުއްޔަށް ޖެހެނީ ބަން ތްތައް ދިރިއުޅޭނެ ތަނަަވސްކަމެއް ނެތް. ދެން މިފަރާ

  ގައި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް މިތާ ޖެހެނީ މާލޭންޅެ ެވސް ހަމަ އުންޅުރަށްރަށުން ަވޑަިއަގންނަާވ ބޭފު ،ޔާމުއްރައީސް. ނޫނި

 އި،މީހުން ނިދަ ބާރަިވހި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮޓަރިެއއްެގ ތެރޭަގިއ ޑުބޮ . ކުލި އިންިތހާއަށްއިެއކީގަ  މާތުއޮ

މާ ދިރިއުޅޭނެ އަދަދެއް އިއަހެދިެގން  ޓަކައި މިހާރު މި ާގނޫނުށްމި ދިރިުއޅެނީ. މި ހުރިހާ ކަމަކަ ލާއެއް ެއއްކޮށްޢާއި

އަުޅަގނޑު ހަަމ  އީއެ  ،ާވތީވެ  ށްކަމަ ެއކަން ދާ ށްރެޭވނެ ނިޒާމެްއެގ ތެރެއަރކުޓައެެވސް ބަލައި މޮނި ،ކަނޑައެޅި 

ކިތަންމެ  ؛ރުންޢަމަލުކު އާދެ! ަގވާއިދާ އެްއޮގތަށް ެއއަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރާ ކަމެްއ. ކަމެއް. ކުރާަވރަށް ބޮޑަށް އުފާ

 އިދާަގވާ  ،މަާވނަ ށްކަމަ ޑަކޮށްިވޔަސް އަދި ޮބޑުކޮށްިވޔަސް ތަނެއް ުކއްޔަށް ދޭކުެވސް އަދި ިކތަންމެ ކުޑަ ތަނެއް ނަމަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެއީ ކޮންކަެމއް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ،ެގންނަން އެބަޖެހޭކަން ކުރެޭވނެ ިނޒާމެއް އެްއޮގތަށް އެ 

 ެވސް އެކަން ނީކަމެއްތޯ ހިނަގ ކޮންކަހަލަ ،އްކުރަން ތިބޭ ބައެއްކަންއުޅޭނީ ކީއެތާ ދިރި ނޫނީ ،ކުރާ ތަނެއްކަން

ންނަނީ ހެސްކިޔާފައި ކައްކާފަ. ހުެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިރާ ތެރޭގައި އެ ރުމިހާއަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. 

ޔަކަށް  ކައްކާަފ. ކައިރީަގއި ތިބި ބަށް ހުންނަމީ ކަ ސަތޭތިން ސަތޭކަ، ހަތަރުކުޑަުކޑަ ކޮޓަރިަގނޑެްއެގ ެތރޭގައި 

ނަްށ ންއަުޅަގނޑުމެ .ރި ރައީސްތްތެދަނީ. އިްއޒަ ކަންބޮުޑެވެގން އެ ަވރަށް އެ ކަންކަން ދިރިނޫޅެޭވ .ރޭނިދާލަން ނުކެ

އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ އެއްެވސް  ،ދާުޅަވނީާވ ހުށަހެޅީމާ އެ ބޭފުޅުން އެ ިވކު ކައުންސިލަށް މި ޝަޓީމާލެ ސި

މި  ނެތް. ދެން ޕޮލިހުން ށްއާދެ! ނެެރޭވކަ  ސް ނެތޭ.ެވނުން ބޭރަށް ނެރެޭވަކށް ތަބާރެއް ެއކަން ކުރުުމެގ. އެ ަބޔަކު އެ

ރި ރައީސް، މި ިވދާޅުަވނީ ތިމަންނާމެންނަކަށް ނެތޭ އެކަން ކުރެޭވނެ ތްތެނައިމަ ޕޮލިހުން ެވސް އިްއޒަެގެގންނަނީ. 

ރިއުޅެނީ ިއއްޒަތްތެިރ ދި އް ބަަޔކު މިތާނަގއި ތަ އިލީަގްލ އެ ،ށްފަވާއިދާ ޚިލާހުރެ ގަ  މިކަހަލަ ަކންކަމާއް. ތެ އެްއެވސް ޮގ

 ،ލިެވބަން ހުމީ ،އް ބަލިެވތަހާއަށް. އަބަދު ކުދިންތިންްނ އިކަ. ބަލިމަޑުަގއިޖެހިފަިއ އޮތް ޤައުމުއް ތޮތްއޮ މި، ސްރައީ

ތަނަށް އައިސްެގން މި ކަންކަން ބަލައި  ، މިފަދަ ބިލެއް މި އުޅެނީ. އެހެންީވމާ ެވެގން މި ކަމެއް އަނެއް

ންކަން މި ކަ ،ންދެއީސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަށް އެިރ ރަތެކަމެއް އިއްޒަތް މު ންރކުރުމަކީ އެއީ ަވރަްށ މުހިމޮނިޓަ

 ، އެކޮން ބަެއއްތޯ ބަަލއި  ތިބީ ންއްދުތަކުަގއި މިހެހަސަރަ ލޭެގރިޢާޔަްތކުރުމުަގއި މިކަން ފުރަތަމައިނުން މާ ަގިއ،ރުމުކު

ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ަވރަށް މުޅި މި ބިލާ  ،ރޭގައި ހޯދަން. ދެން ެއްވރެޖު ލު ެވސް ީމެގތެ ޔާބައެްއެގ ޚި

ޯއަވރޯލްކޮށް މި ބިލުގައި ހުރި ހުރިހާ   ،ނުެވދާނެ. އެކަމަކު، ެއހެންިވޔަސްމައެހާ ފުރިހަ އިރުފެށޭރަނަގޅު. 
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އަިދ އްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި ކު ، ބޮޑު އެއް ކަމަކީއް. ެއީއ އެންމެކަމުދާ ކަމެ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅަގނޑަށް ަހމަ ަވރަށް

ޔަޤީންކުރެޭވ. އަިދ  ފަރާތަށް ެވސްދެ ސެކިއުރިީޓާވނެކަންއެ  ،އެބަ  ޔަޤީން ކަށަަވރުޭވ ށްއްޔަށް ދޭ ފަރާތަކު

ުޅަގނޑު ެވސް އް އަކެ، އެ ހުރިހާ ކަންތައްތަޒާމުތަކެއް އެބަ ކަނޑަެއޅޭ. އެހެންީވމާނިއެކަން ބެޭލނެ  ،ރަޖިސްޓްރީކުރެިވ

ކަމާއެކީ ޝުކުުރ ކާރަށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އިޚްލާޞްތެރިމަ ސަރު  މިއަދު ެވސް ހައަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ،ށްހަަގކޮފާ

މި ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްާވތީ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް  ،މިަވރުެގ ބިލުތަެކއް މި މަޖިލީހަށް ެގނެސް ،ދަންނަަވން

އަުޅަގނުޑ ހަމަ އެދެން  ،ން މިކަމާއެކު . ދެމިކަން ދާނެން ލުޔެްއ ލިބިެގ ަވރަށް ބޮޑު  މާލެ ސިޓީަގިއ ރަްއޔިތުންނަށް

ްށ ޑަ. ަވރަށް ބޮށްހައުސިްނގ ލޯުނ ީވހާެވސް ކުަޑކޮށް ދެޭވނެ ޮގތަކަށް އެހެން ނިޒާމެއް ާގއިމުކޮށްދެއްުވމަ ،ސަރުކާރަށް

  ފުރުޞަތަށް.ިވޝުރިއްޔާ ދެއް 

 

 . ންމު ން ނި

 

 ުވން:ދެްއކެ ކަން ާވހަރިޔާސަތު

ދައްަކަވްނ ހަކަފުޅު ާވށްއިތުރު މެންބަރަކު މިަވުގތު މި ބިލަރި މެންބަރު. އާދެ! ތްތެއްޔާ އިްއޒަރިޝުކު

މި  ،ން މަސައްކަތްކުަރްއަވމުންދާތީެވރުަވުގތު ކޮމިޓީތަުކަގއި ަވރަށް ިގނަ މެންބަ މިނެތް. ައދި  އްއެދިަވޑަިއެގންފައެ 

ަވުގތު  ންބަރަކު މި ނިންމަނީ. އިތުރު އިއްޒަްތތެރި މެބޭއްުވމަށް އަޅުަގނޑު މި ނުލާއިބިލުެގ ބަހުސް އަދި ނިންމަ

ދައްަކަވްނ ާވހަކަފުޅު ކުތެރެއިން ބޭފުޅަބަރުންެގ މިތާ ތިއްބެިވ މެން؛ ފައިއެދިަވޑަިއެގން ންދަްއކަފުޅުާވހަކަ

ަވުގތު އަޅުަގނޑު  މި ،ންނޫންނަމަލަން. އެހެއެދިަވަޑއިަގތުމަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަާވ ،ާވަނމަ ކަމަށް އެދިަވޑަިއަގންނަާވ

ތުރު އިްއޒަތްތެިރ އިއާދެ!  .ސާ ނިންމައިލާނަން. އަދި ބަލައިލާނަން އެްއެވސް ޭބފުޅަކު އެިދަވަޑއިަގންަނާވތޯޖަލް

ެގ ހުަވުގތު މަޖިލީ އަުޅަގނޑު މިމި ބިލުެގ ބަހުސް ފަހުެގ ދުަވހަކަށް ލަސްކޮށްފައި  ،މެންބަރަކު އެދިަވަޑއިނުަގންަނާވތީ

ދުަވހު  ާވ ހޯމަ 20120 ރީަވރު ފެބު 17ޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނަނީ ުކރަން. ދެން މަ ތުލަން ަގސްނިންމާ ޖަލްސާ

 ޖަހާއިރު.  9ހެނދުނު 

 

 . ނިމުނީ ަމޖިލިސް .لمينالعا رب   هلل لحمداو
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