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  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىل عو هللا لوسر ىعل المالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަހަރުެގ ޞަފަުރ  ނަަވ 1441 ަވނަ ުދަވސް. 11ނަަކތުން  އިހެ ދުަވސް. ހ މަީވ  2019 ޮއކްޓ ބަރު 28 ،މިއީ

ށް މަޖިލީހަަވުގތު  މި. ޖަލްސާަވނަ އަށް ސް ފަންސާންެގ ަމޖިލީހުެގ ރަްއޔިތުަވނަ  19 މިއީސް. ދުަވަވނަ  29މަހުން 

. ރަސްމީ ިވތިއްބެ އެބަ މެންބަރުން  2 މެންބަރުން. ސަލާމުގައި އިްއޒަތްތެރި 47ތިއްެބީވ  ަވަޑއިެގންރުވެ ހާޒި

 . ކު މިހާރަކު ަވަޑިއެގންނެއް ނެތްމެންބަރައި ަގފުޅުދަތުރު

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ްއެކުވން:ދެކަާވހަ ރިޔާސަތުން

 . 2019/58ދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/އަމި

 

 ން އަންގާ އެންގުން ސަތު ރިޔާ   .5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ދުަވހަކީ އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ، ރަބީޢުްލއަްއަވލް މަހުން އެްއަވނަ ކީ ރަބީޢުލްއަްއަވލް މަހުން އެްއަވނަ ދުަވސް. މާދަމާއަ

ަގއި ޤައުމީ ުދަވހުެގ ަވަނ މާއްދާނަރަ ނޫނުއަސާސީެގ ފަުދަވސް. ޤާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހަމަެއކަނި ފާހަަގކޮށްފަިއާވ

، ދުަވަހކީރަބީޢުލްއަްއަވްލ މަހުން އެއްަވނަ ންކުރަނީ ރަބީުޢލްއަްއަވލް މަހުެގ ެއްއަވނަ ދުަވސް. ޮގތުަގއި ބަޔާ

އަހަރުދުަވުހެގ ދިުގ  7ނުން ތީމު ބޮޑުަތކުރުފާނާއި އެ ަތކުރުފާނުެގ ފަހުލަވާ ްޗގީޒުްނެގ ައުޅެވތިކަމުން އުދިެވހިރާއްޖެ ޕ 

ެޕިވ އްޓް ބޮޑުތަކުރުފާނު ހި، އެ ފ  ެރިވފަިއާވ ލަޝްކަރު ބަލިކޮށް އިމުކުެގ މާލޭަގއި ޤާ އްކޮްށ، ޕ ޗްީގޒުން އެހަނުގރާމަ

ަވނަ އަހަރު. ދިެވހިރާއްެޖއަށް  1573އިަގންަނާވނެ، ، ެއއީ އެނިގަވޑަ އިރުހިތްޕެިވޓް ފ ބޮޑުަތކުރުފާނު ދުަވސް. 

ނަ ަވ 1510 ނީޤާއިމުކުރެުވފުރަތަމަ މަޤާމެއް ސްކަރީ އަ، ނީ މަޤާމެއް ޤާއިމުކުރެުވސްކަރީ ނުަވތަ އަ ފ ޓެއް  ީގޒުންެގޕ ޗް

؛ ޓަށްފަހު މި ރާއްޖޭަގއި ޕ ްޗގީޒުްނެގ ފ ޓް ބިނާކުރެޭވ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފ ނުޤާއިމުކުރެުވ ަވނަ އަހަރު 1510އަހަރު. 

ެގ ހަެއއްކަ އަހަރު އޭ ،ތަން އަލުން އަނބުރާ ހިފި އަންދާލި. ައދި އެަވނަ އަހަރު ބިނާކުރެުވނު ފ ޓް ދިެވހިން  1510

ުވެރ ށް ، ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އަނެއްާކެވސް ކުރިއަޒް ސަުރކާރުެގޕ ޗްގީ  ގ ވާއިންފަހުން. އެހެންާވ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

ފަިއ، އަލުްނ ތާލަިއ، އަންދާލައި، ހިޤާއިުމކުރެޭވ. ާޤއިމުކުރާ ކޮންމެ ފ ެޓއް ރާއްޖޭ މީހުން ނައްމާލޭަގއި އް ޓެ ފ  ަވރުަގދަ

ޕެިވ އްމާލެޭގ ޕ ޗުީގޒު ިކއްލާ ހި  ތަކުރުފާނުމުަވނަ އަހަރު އުތީ 1573ދިެވހިން ނަޞްރު ހ ދާ.  ޗަށްއެމައް އަނބުރާ

އެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، ދެން ޕ ޒުގީޒުން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ައއިސް އިތުރަށް ތިބޭކަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ  ،ފަހުން

އެ ރަސްެގފާނުެގ ދަރިކަލުްނެގ  ؛ސަން ރަސްެގފާނުނުަވަވަނ ޙަ ތްަލަވިއަގއްކަިއެވނިބަ ީގޒު އަންހެން ބޭފުޅަކާޕ ޗް

ތުރާޭވ. އަދި އެ ދަރިކަލުން އަލުން ައނބުރާ ރާއްޖޭެގ ރަސްކަްނ އްރަދުންނަށް ދު ،ފަރާތުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަސްެގފާނަށް

މިްއޔަުތ ކުރަނީ ޤައުމެން ފާހަަގތްކޮށްަފއިޭވ. ަޤއުމީ ދުަވސް އަުޅަގނޑުޕެުވމަށް ތަފާތު ފަހަރުފަހަރު މަސައްކައްހި

މު އެްއ ންޤައުެމއްެގ މިނިަވންކަމަށް ކޮންމެހެން މުހި، ޤައުމިއްޔަަތކީ ޤައުެމއްެގ ަތރައްޤީއަށް ޓަކައި. ރުމަށްބިނާކު

ޭވ.  ކިޔައިދީަފއި އެބަ ަޔޤީން އަޅުަގނޑުމެންެގ ާޤނޫނުއަސާސީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ށްއަުޅަގނޑަ ބޭނުންކަން

ެގ އިދާރާއަށް އެބަ ލިބިފައިޭވ ހުމަޖިލީޤައުމީ ުދަވހެއް ބަޔާންކުރަނީ.  ،ކަމުންއެހެން ؛ަވނަ މާއްދާ 15ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 ާގނޫނުެގ ދަށުން ްލބްލ ރިވސުާގނޫނުެގ ަދށުން ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ަމއްސަލަެއއް.  ަވރލްބްލ ިވސު

ަވނަ  19އެހެންނަމަެވްސ، ެއ ާގނޫުނެގ ނުޖެހޭ. އެ ހުަށހަޅުއްާވ ބޭފުޅާެގ ނަން ިވާދޅުާވކަށް ،ހުށަހަޅުއްވާއިުރަގއި

ުގޅޭ  މަޢުލޫމާތު ބަލައިަގންނަ ފުރަތަމަ ަފރާތް ާވންޖެހޭނީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރަކާ ،ބުނޭމާއްދާަގިއ އެބަ

އް ކަމަށް ުގޅޭ މަޢުލޫމާތެ . ަވކި ކ ޓަކާ ނޭ ބަލައިަގެނޭވމި އިދާރާއިން  ،ާވނަމަ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި އެ މަޢުލޫމާތު

ެއ  ،ާވތީވެ  ުގޭޅ ކަމެއް ކަމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަައކީ ކ ަޓކާ އެ ކ ޓަކުންނޭ ބަލަިއަގންނާނީ. ދެން ،ާވނަމަ

އް ީވމާ އެ ބްލ ަވރެ ލްިވސު ،އަުޅަގނޑު މިތަނުގައި މި ދެންނެވީ  .މައްސަލަ ބަލަިއަގންނަންޖެހެނީ ކ ޓަކުން. އެ ކ ޓުން

ށް ނުއެއް އެނޭގ. އެ ކަ، އަޅުަގނޑުެމންނަުނޖެހޭ. އެހެންީވމާނުއްަވވާއިުރގައި ނަން ލިޔުްއާވކަށްބޭފުޅާ މިތަނަށް ސިޓީ ފޮ

، ކަމަށް. އެހެންީވމާ ރަނަގޅު އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުިވފަިއާވ އަށްބޭފުޅާެގ ހިތުގައި ާވނީ ައޅުަގނޑު ހިތުން އެ ބޭފުޅާ
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މަޖިލީހުން  ؛އެ ބޭފުޅާެގ ހިތުގައި އުފެދިދާނެ ،ނަމަ ބެއްޖެނުލާ ތިއިެޗްއ ނުބުނެ އެއްޗެއް ައޅަން މިކަމާ އެއްއަޅުަގނޑުމެ

ެއ  ،ޙަީޤޤަތުގައި މި ދަންނަަވނީ  ށްެއ ބޭފުޅާއަ ފަށޭ. ދެން އަޅުަގނުޑ އެހެންީވމަޚިލާ ނުލާ އެ ަވނީ ާގނޫނާއިއެކަމާ ައޅަ

 ާވ ކ ޓަށޭ. ކުަރއް ލްބްލ އިަގންަނަވނީ އެ ޭބފުޅާ އެ ިވސުަވޑަ ޖެހިބޭފުޅާ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުްއަވން
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޝީދު. ޙުސައިން ރަ .ރމިނިސްޓަރ ޑ މަންޓްންއެންަވޔަރަ ،އަޅުަގނޑުމެންނާ އެުކގައި މިައދު ަވޑަިއެގން އެބަ އިންނެވި 

މިނިސްޓަރ އެ އިންނެީވ ފެލިދޫ ދާއިރާެގ  !މަރުޙަބާ ޙުސައިން ރަޝީދަށް، މިނިސްޓަރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް .ރޑ

ޙުަސއިން ރަޝީދު  .ރޑ މަންޓް ންމިނިސްޓަރ އޮފް އެްނަވޔަރަ ،ލް ރަޝީދުޟުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ފަ

 ،ލިދޫފެ ޕީ.އެްސ.އައި.ީޕެގ ޕްރޮޖެކްުޓެގ ޮގުތަގއި މި އަހަރު ވ.ޓަަކއި. ކުރަްއާވ ުސާވލަށް ަޖާވބު ދެްއުވމަށް ޙަސަނާ

އިންިޑއާެގ  ،ީވއިރުޖެުޓކުރެިވފައި ވ. ތިނަދޫެގ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ބަ ،ފުލިދޫ، ތިނަދޫެގ ފެނުެގ ނިާޒމާއި

ަގއި  2019ރިްޗ މާ 28ެގންދިއުމަށް  ބޭންުކެގ ލ ުނެގ އެހީަގއި އެ މަަސއްަކތް ކުރިއަށް މްއެްގޒި

ަހާވލުކޮްށ  ކޮންޓްރެކްުޓެގ އުސޫލުން ަބޔަކާ ،ހާރު ލިބިއްޖެތ ާއއިށް މިުރކާރަލ ނުެގ ފަިއސާ ސަ ،ީވއިރުއިޢުލާންކުރެިވފައި 

އަދި ެއކަމުގައި މިހާތަނަށް ކުރެިވަފިއާވ މަސަްއކަތުެގ ތަފްސީލު  ،ަގއި އެ ަމސައަކަތް ފެށޭނެތ އަހަރުެގ ތެރޭ މި

އަުޅަގނޑު ހިތުން  ؟ކޮބައިތ ލަކީ ކުރާ ުސާވ ،އަުޅަގނޑަށް ިމހާ ދިުގކޮށް މި ާވހަކަ ިކޔައިޭދން ސަބަބަކީ ؟ދެއްިވދާނެތ 

ޔުްއަވްނީވ. ައޅުަގނޑު ާގތުަގއި ސުާވލަށް އެއީ ަވޒީރު އަރިހުަގިއ އެ ާވހަކަ ލި .އަނެއްކާ ލިޔުްއަވނީމެންބަރުން 

ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  އަރުަވނީ ްނީވ. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުސުރުޚީއެއް ެދއްާވ

 . ޝީދުލް ރަޟުފަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ލް ރަޝީދުޟުމެންބަރު އިބްރާހީމް ފަފެލިދޫ ދާއިރާެގ 

ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕެގ ޕްރޮޖެކްުޓެގ  ،ކުރަން ބޭނުންާވ ުސާވލަކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު މިނިސްޓަރާ

ދޫެގ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް އަހަރު ވ. ފެލިދޫ، ފުލިދޫ، ތިނަދޫ ފެނުެގ ނިޒާމާއި، ވ. ތިނަ ޮގތުަގއި މި

ޗް މާރި 28ެގންދިއުމަށް ބޭންުކެގ ލ ުނެގ އެީހަގިއ އެ މަަސއްކަތް ުކރިއަށް  މްޒިއިންިޑއާެގ ެއްގ ،ވީއިރު ބަޖެޓުކުރެިވފައި 

ްނ އުސޫލު ކޮންޓްރެކްުޓެގ ،ީވއިރު ލ ނުެގ ފައިސާ ަސރުކާރަށް މިހާރު ލިބިއްޖެތ އާއިަގއި އިޢުލާންކުރެިވަފއި 2019

ެއކަމުަގިއ މިހާތަނަށް ކުރެިވފައިާވ  އަދި ،ާވލުކޮށް މި އަހަުރ ތެރޭގައި އެ މަސަްއކަތް ފެށޭނެތ އާއިހަ ޔަކާބަ

 މަސައްކަުތެގ ތަފްސީލު ދެއްަވފާނަންތ . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވޒީރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި

 

 އްެކުވން:ން ާވހަކަދެސަދު ޙަރަޝީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން 

އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ކުރެއްިވ ުސާވުލަގިއ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެލިދޫެގ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

ެގ ފައިސާ ސަރުކާރަށް މިހާުރ ލ ނު ،ާވލަކީތެެރއިން ފުރަތަމަ ސުއޭެގ މައިަގނޑު ތިން ުސާވލެއް އެބަ ހިމެނޭ.

ވ. ތިނަދޫެގ ނަރުދަމާެގ ނިޒާުމ  ،ެގ ފެނުެގ ނިޒާމާއި ޖަާވބަކީ ާއއެކޭ. ވ. ފެލިދޫ، ފުލިދޫ، ތިނަދޫ؟ ލިބިއްޖެތ 

. ދެަވނަ ސުާވލަީކ ކޮންޓްރެކްުޓެގ ލ ނުެގ އެހީ މިހާރު ަވނީ ހަމަޖެހިފަ ބޭންކުެގ މްޤާއިމުކުރުމަށް އިންިޑާއެގ އެްގޒި

ކޮންޓްެރކްޓް  ،ބައިެގ ޖަާވަބކީ ސުާވލުެގ އެ؟ ނެތ ކަތް ފެށޭމިއަހަރުެގ ތެރޭަގއި އެ މަސައް ާވލުކޮްށ، ހަ އުސޫލުން ބަޔަކާ

އަންނަ އަހޖަރުެގ މާިރޗް މަހުެގ ެތރޭަގިއ ކަމަށް އެ މަަސއްކަްތ  ،އުސޫލުން ެއ މަސަްއކަތް ބަަޔކާ ހަާވލުކޮްށ ފެށޭނީ

ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފްރާސްަޓރަކްޗަރުއިންއެންްޑ   އޮފް ނެޝަނަލް ޕްޭލނިންގ ޮގތުން ކުރަްއާވ މިިނސްޓްރީ މަލީޢަ

 ަވނ3ަދެން އެ ސުާވުލަގއި ހިމެނޭ  .ަވނީމަޢުލޫމާތު އެޮގތަށް ެދއްާވަފއި ެގ. އެކަމުމަންޓަށް ަވނީ ައންަގާވފަންއެންަވޔަރަ

 ހިމެނެނީ ކޮން ަގއިމަސްއކަތްތަކު ާވެގންިދއުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެިވފައި ށްމި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަ ،ބަޔަކީ

މިލިއަން  800ސަރުކާާރއި ދިެވހި ަސރުކާރާ ދެމެދު  އިްނޑިއާ ،އޭެގ ަޖާވބުގައި ދަންނަަވން އޮތީ  ؟ތަެކއްތ ންތައްކަ

 . މި މަޝްރޫޢުަތއްކޮށްފަަގއި ަވނީ ސޮއި 2019މާރިޗް  18 ފެސިލިޓީެއއް ޓްޑޮލަރުެގ ަލއިން އޮފް ކްެރޑި

ެގ ފަިއސާއިން ހިްނާގ ޭބންކު  މްއެ ފެސިލިީޓެގ ތެރެިއން. އިންިޑއާެގ ެއގްޒިަވނީ ހަމަޖެހިފައިެގންދިއުމަށް ކުރިއަށް 

ެޓއް ޕ ރިކަުތެގ ީޑޓެއިލް ޕްރޮޖެކްޓް މަސއް އެ ދަށުންތުން ހަމަޖައްސާފައިާވ އުސޫލުެގ ފަރާ މަޝްރޫޢުތައް އެ

ަސއްކަތް އިންިޑއާެގ ކުރުުމެގ މަޓް ަތއްޔާރުހުށަަހޅަންޖެހޭ. މި ޑީޓެއިްލ ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕ ކަށް ބޭންތައްޔާރުކޮްށ 

ތެރޭަގިއ  ެގތާމިދިޔަ ހަފު ރ ބ ޑުން ަވނީރުމަށް ނެޝަނަލް ޓެންޑަ ކުންފުންޏާ ހަާވލުކުކްޓެ ކަމަށްާވ ޝާހް ކުންފުންޏެއް

އަދި  އިލް ޑިަޒއިންޑީޓެ މހެދުމާއި  ޕްރައިޒަލްއެ ރޫޢުެގ ޕްރޮޖެކްޓުމި މަސައްކަތުެގ ތެރޭގައި މި މަޝް. ނިންމަާވފަ

 އަށް ކަތް ކުރިއްމަސަެގ ޔާރުކުރުމުރިޕ ޓް ތައްެވސް ހިމެނޭ. ޑީޓެއިލް ޕްރޮޖެކްޓް  ކުރުންޓް ތަްއޔާރު ޑޮކިއުމެން ޓެންޑަރ

ނެޝަނަލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް  ށް ެވސްލަފާކުރާ ކަމަ ނެ ކަމަށްކުރެޭވހަާވލު ޝާހް ޓެކާތެރޭގައި  ެގތާހަފުއޮތް 

 . މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ާވފަށް ަވނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްން ައޅުަގނޑުމެންނަ އިންފްރާްސޓަރަކްޗަރުލޭނިންގ އެންޑް ޕް

 ޓް އެނެ. ޑީޓެއިލް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕ ހޭުދަވހުެގ ތެރޭަގއި އެ ުކންފުނިން ނިންމަންޖެ 30ހަާވލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

ޓް އިންޑިާއެގ ރިޕ  އެ ،ށް ހުށަހެޅުމުންއިންފްރާސްޓަރަކްޗަރަޕްލޭނިން އެންޑް  ނެޝަނަލް ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޢަމަލީ  ،ޓް ބޭްނކުން ފާސްކުރުމުންޖެކްޓް ރިޕ ބޭންކަށް އެ މިނިްސޓްރީެގ ފަރާތުން ފޮނުާވނެ. ީޑޓެއިލް ޕްރޮ މްޒިގް އެ
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ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބ ޑު  އް ހ ދުމުެގ މަސައްކަތް ކޮންޓްެރކްޓަރެ ސް،ކްެގންދާނެ. ސިިވލް ވ ކަތް ކުރިއަށް މަސައް

ގެ ބީލަމުހަމަޖައްސަާވނެ.  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ  ،ެވރިކޮށްމެދު

ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް   މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަާވލުކުެރޭވނެ އެންނަ އަހަރު މާރިޗް މަހުެގ ތެރޭގައި އަ އިމަރުޙަލާ ނިންމަ

. ާވފަމަްނޓަށް ަވނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްން އޮފް އެްނަވޔަރަޓްރީޗަރުން މިިނސްފްރާސްޓަރަކްންޕްލޭނިންގ އެންޑް އިނެޝަނަލް 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ  ފުރުޞަތު މި ލަނީ އިތުރު ސުާވލު ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު. އަޅުަގނޑު ފުަރތަމައި ހުޅުަވ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

 . ރަޝީދުލް ޟުމް ފަފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީރަޝީދަށް. ލް ޟުމް ފަ އިބްރާހީފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 

 ލް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްކެުވން:ޟުމް ފަފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ޑީޓެިއްލ  ،ިވާދޅުެވއްޖެ ،ނުޑ ކޮށްލަން ބޭނުންާވ ސުާވލަކީ ިރ ރަީއސް. މިނިސްޓަރަށް ައޅުަގޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ކުރިން ކުރެްއިވ ާވހަކަ. ދޭން އޭެގލާނުޢުއި ޓް ހެދުމަށް އިންޑިއާެގ ޮކންސެލްޓެންޓެއް ހަޔަރކޮށްފަިއ އޮތް ާވހަކަ.ރިޕ 

ކުރާއިުރ ބޭންކަކަށް އެޕްލައި  ،. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރާފައިނޭންސް ަހމަޖެހިފައި އޮތް ާވހަކަ ،ިވދާޅުެވއްޖެ

އެއީ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަާރ  ؟ނެއްތ އޭޖެއަށް ލިބެނީ ކިހި ފަިއސާ ދިެވހިރާއް ނުކުރާއިރުގައި އޭެގސަބްމިޓްސަލް ޕްރޮޕ 

 އިމިއާއެކީަގއި ފެނާަވރަށް ރަނަގުޅ. ދެން ހަމަދެްއިވޔާ ައޅުަގނޑަށް  އެ ސުާވލުެގ ަޖާވބު. އެހެންީވމާ، އްލެސުާވ

ތަންތަނުން ކޮން  ހުރީ މި އި ފަ ިވކުރެމާލޭެގ ކުންފުނިތަާކ ހަާވލުކޮށްެގން ިޑަޒއިން މާލެއިން އިނޭގތ . މި ނަރުދަމާ

ހުރީ އިނޭގތ .  ކަތްތައް ޮގއްސައްމަސަ މި   ހިސާބަކަށްތ ންކޮ  ،އަދި އޭެގ އީ.ައއި.އޭ ޕްރޮސެްސއާއި  ؟ތ އިރަށްރަށެއްގަ 

 ންނަ ކުރުމާ ހިސާބުން ފަށައިެގން މިއަމި ޕްރޮޖެކްޓް އިޢުލާން ،ޓަން ިވދާުޅީވމާއްަވނަ ސުާވލުަގއި މާރިޗް މަހުގައި ފަތިން

ަގިއ އަހަރުެގ ތެރޭެގ ބަޖެޓު އެ ތެރޭަގއި ެގ ެގ ޕްރޮޖެކްޓުދުަވސް. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީހަރުއަ 1 ށްޭވ އެބަރުެގ މާރިޗައަހަ

މިަވރުެގ ޒަރޫީރ  ،ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ ހެންީވމާފަށަން އެބަޖެހޭ. އެ ހަރުއަ އަޅާަފއި ހުންނަ ކަންތައްތައް އެޑަނކަ

ްށުވރެ ނޫންތ އޭ. މިއަަވހުެގ ުމއްދަތު ދިގެއްދު އަހަރު ެއއްންނަށް ފަހިކޮށްދޭން ތުޔިއްހުރި ކަންތައްތަކެްއ ރަ ބޭނުން

 ؟ނޫންތ އޭދޭންޖެހޭއިަބ ހަދައެ އަަވްސކުރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީުރ. 
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 އްެކުވން:ން ާވހަކަދެސަދު ޙަރަޝީ ންޓް ޑރ. ޙުސައިން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަ

ލައިން އޮފް ކުރަނީ އިްނޑިާއއިން ލިބޭ މި ސުާވލުަގއި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފައިނޭންސް ،އަޅުަގނޑު ދެންނެިވން

 ށްޓަކްނޭ ޕްރޮޖެުސާވލުަގއި ހިމެ ރި މެންބަރު ކުރެއްިވްއޒަތްތެއި ؛މިދެންނެީވ ،ކަމަށް. ެއހެންކަމުން ކްރެޑިުޓެގ ތެރެއިން

ކަންތައް ހަމަޖެހެނީ ލައިން އޮފް   ެގލިބެނީކީ. އެހެންީވމާ، ފައިސާ  ެގޓުލައިން އޮފް ކްރެޑިމި އެކަންޏެއް ނޫން ފައިސާ 

ން. މިއީ ސަރުކާރުން ނޫ އްދާ ފައިާސއެްލ ހުށަހަޅައިެގން ހ ޒަޕ ެގ ޕްރޮހަމަެއަކނި މި ޕްރޮޖެކްޓު .ެގ ތެރެއިންކްރެޑިޓު 

ެވސް ފަިއސާ ހ ދުމަށްޓަކައި ލިބިފައި ޮއތް ލައިން އޮފް ކްރެޑިެޓްއ  ތަކަށްެގ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓުތުބާަވ ހިންަގންޖެހޭ މި

ކިތައް ކުރެިވަފއިަވނީ ޑިަޒއިން ،ލަކީ މެނެނީ. ދެން ކުރެްއިވ އަނެއް ުސާވއޭެގތެޭރގައި ހިއެހެންީވމާ، . ތ އިނޭގ އެއީ

ނެީވ، މިދެން ؛ާވލުަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ނޫންީވމާ ިވ ސު ކުެރއް  ،ން އޮތީަވނަދެން މީަގިއ ދަން؟ ތ ޕްރޮޖެކްޓު

އެ މަޢުލޫމާތެއް  ،ކޮށްފަިއަވނީ ކިތައް އިންފްރާސްޓަަރްކޗަރ ކަމެއްޑިޒައިންމިހާރު އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ މިނިްސޓްރީން 

ދެިވދާނެ. އި ހ ދަށްނަނޑުމެންަގއެހެންީވާމ، އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅިއްޔާ އަޅު . އިނޭގތ  އަޅުަގނޑަށް ލިބިފައެއް ނެތް

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ރުަވނީ ކެޔޮދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ޙުސައިން ޤާސިމަ

 

 ުވން:ކެއް ދެކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ާވހަކަ

ޢުލޫމާތު އަހަރުެގ ކުީރކޮޅުަގއި މަ ބައްދަުލުވމެްއގައި މިދަުލިވމިނިސްޓްރީއާ ަބއްަރއީސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ރަކީޫދ  ،ކަމަށް. ެކޔޮދޫ ރަކީދޫ ހިމެނިފައިާވ ،ކުރުމުެގ ެތރޭގައި ކެޔޮދޫްގރޭޓަރ މާލޭ ޒ ނުެގ ކުނި މެނޭޖު ،ލިބިފައި އޮތީ

އެީއ އަުޅަގނުޑ ކޮްށލާ ސުާވލަކީ. ޝުކުިރއްާޔ ؟ އިރަުކންތ ނީ ކޮން ކަތް ފެށޭއް މަސަލީކުރުމުެގ ޢަމަކުނި މެނޭޖު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ެކުވން:އްން ާވހަކަދެސަދު ޙަރަޝީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން 
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މަސައްކަތްަތއް ކުރުމަްށ ެއ  ، އޮތީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއިވ ުސާވލުެގ ޖަާވުބގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަަވން

 ެގއެ ޕްރޮޖެކްޓު  ،ަގއި ދަށުން ހިންާގ ްޕރޮޖެކްޓު ެގ ޕްރޮްގރާމުމަންޓްންަވނީ މ ލްޑިްވސް ކްލީން އެންަވޔަރަހިފައިހަމަޖެ

 އެއީ އެކަމާ ޖެހެނީ.އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ދަންނަަވން ނަ އަހަރުެގ ތެރޭގައި ކަމަށްޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނީ އަން

ިހންުގމަށްޓަކަިއ ހަދަންޖެހޭ ފީޒިބިލިޓީ ހެދުމުެގ މަސަްއކަތް. މި ޕްރޮޖެްކޓް  ،ުގިޅެގން ފުރަތަމަ ހިންިގ ަމސައްކަތަކީ 

 ވ. އަތޮޅު ،ޖެހޭ ކަމަކީރު އަޅުަގނޑުމެން ުކރަންނިމުމަށްފަހުގައި މިހާ ެގ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ.މިހާރު އެ ފީޒިބިލިޓީ

ިހ ޢަމަލީ ޮގތުން ކޮންޓްެރކްޓަރު ހ ދައިެގން އެްއޗެ ،ީފޒިބިލިޓީ ހެދުމަށްފަހުގައި ދެން މިހާރު ހިންަގން އޮތީ ؛ެވސް

 ،ަގއި އިނޭގތ އެހެންީވމާ، އޭ.ޑީ.ބީ ޕްރޮޖެކްޓް ޢަމަލީ ޮގުތން ހިނާގއިރު އެކަން ކުރުުމެގ ކަްނތައްތައް ކުރުން. ،ެގނެސް

ެވްސ  ހަމަ އެ ރަށަށް ބޭނުންާވ އިކުއިޕްމަންޓާއި ސާމާނު ،އި ހިނާގއިުރަގއި ްގރޭޓަރ މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުަގ

ހިމެނޭ ހުރިހާ  އަތޮޅު، އއ. އަތޮުޅ، އދ. އަތޮޅުަގއި ފ. ؛އެ ޒ ުނގައި ހިމެނޭ ،ެގނެޭވނެ. އޭރަށް ެއކަންޏެއް ނޫން

މެން މިހާރު ލަފާކުރަނީ ، އަުޅަގނޑުއިން ސާމާނު ހ ދައިދެޭވނެ. އެހެންީވމާތެރެެގ ޢުެވސް ހަމަ މި މަޝްރޫ ތަނަކަށް

  އަންނަ އަހަރުެގ ތެޭރަގއި ކަަމށް އެ ސާމާނު ހ ދައިދެޭވނީ. އަދި އެކަންަތއް ހަމަޖައްސައިެދޭވނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ މަިތެވރި ާދިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުއަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަވީޒރު.

 ޙަސަން ޒަރީރަށް.

 

 މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން: މަތިެވރި ދާއިރާެގ

އއ. މަތިެވރި ނަރުދަާމެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށްަޓކައި  ޝުކުރިއްާޔ. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު.

 ،މަސައްކަތް ފެށިފައި ވެއްޖެ. ދުަވހަށްުވރެ ެވސް ިގނަ ދުަވސްެވސް މިހާރު އަހަރު ސްފަިއާވތާއެރަށަށް ތަކެތި ެގންޮގ

 . ޏަކާމަސައްކަތް ހަާވލުކުރަްއަވނީ ލަންކާެގ ކުންފުން ؟ަވނީ ކީއްެވެގންތ އޭ  ހުއްޓިފައި މިހާ ިގނަ ދުަވސް މި

ކުރީ ުދަވުހ  މަނިކުފާނު ،ަވނަ ުސާވލަކީ 2 ؟ތ ހިސާބެއްަގއިއަޅުަގނޑުެގ ުސާވލަކީ މި ަމސައްކަތް އަލުން ފެށޭނީ ކިހާ

 މި ،ސުާވަލކީ ލް ްޕރޮޖެކްޓެއް މުޅި ރާއްޭޖގައި ަފށާ ާވހަކަ.ސިބަޖް ޑިސްޕޮމިލިއަން ރުފިޔާެގ ާގބޭ 200 ،ިވދާޅުވި 

 ޝުކުރިްއޔާ. ؟ހިސާބެއްަގިއތ އޭފެށިެގންދާނީ ކިހާ ޢަމަލީ މަސައްކަްތ ެގޕްރޮޖެކްޓު

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 
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 އްެކުވން:ން ާވހަކަދެސަދު ޙަރަޝީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން 

ކުރީ ސަުރކާރުްނ  ،ަޖާވބުަގއި ދަންނަަވން އޮތީ ހަމަ މަތިެވރި ާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުެރއްިވ ސުާވުލެގއާދެ! 

އަުޅަގނޑަށް  ެއއީ އެސް.ޓީ.އ އާ .ރ ކޮންޓްރެކްޓެއް ޮގތަށްެގ މަސައްކަްތ ހަާވލުކޮށްފައި އޮތީ ލޭބަޕްރޮޖެކްޓުމި 

ެއ   މަސައްކަތް ބަރާބަރަށް ނުހިނާގތީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ސިިވލް ކޮންޓްރެކްޓަަރކާދެން އެ ޮގތުން. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ 

އެ ިވދާޅުިވ މަސައްކަތް އެކަީށެގންާވ އަަވސް މިނެްއގައި ނިންމޭނެ  ،ންއެހެންކަމު .ަވނީ ހަާވލުކުެރިވފަ މަސައްކަތް

ަވހަކުކަން މިކަން ނިންމޭނީ އަޅުަގނޑަށް ދަންނަަވްނ ކަނޑަެއޅިެގން މިެވނި ދު ދެން ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވ.

އިްއޒަތްތެރި  .މަނގައި ނެތީއެ މަޢުލޫާމތު ހިފައިެގން އައިްސ މިތާ ނެތީމަެއ މަޢުލޫމާތު ައއްސަާވަފއި ،ނޭނެގނީ

 މެންބަރަށް އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެން ފ ރުކޮށްދޭނަން. 

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 އިކްރާމް ޙަސަން.ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދިއްަގރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. 

 

 ކެުވްނ:ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެއް 

އަުޅަގނޑުމެން  ،ކޮށްލަން ބޭނުންާވ ސުާވަލކީ އަުޅަގނުޑ ިއއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ަވުގުތ  މި އިހަމައަށް އެބަހުރި އެ ރަށުގަ  ، އަދި ޭވަވށުން ަތކުރާރުޮކށް އަުޅަގނޑާންދާއިރާެގ ިދއްަގރުން މަުޑްއަވރީ 

. ދެން ޝަކުާވ ައއިސްފަެތއް ނުހިނާގ ކަމަށް އްލުކޮށްދިނުމަށް އެންމެ އެދެޭވ މަސައްކަޙަ ދިމާެވފައިާވ ކުީނެގ މައްސަލަ

ގައި މި ހަމަ ފުލ  ެވސް އެކަަމކު ަވނީ. ދެން އަޅުަގނޑުެވފައި  ބައްދަލު ެވސް މިކަމުގައި މިނިސްޓަރާއި އަުޅަގނޑާ

 ؟ދާނެތ އްުލެވެގންޙަަގއި ހިސާބެއްއްސަލަ ކިހާދިމާެވފަިއާވ ކުީނެގ މަަވުގތު  މި ބޭނުން. ސުާވލުކޮށްލަން މިނިސްޓަރާ

ފަނި އުފެދި، ަވރަށް އޭަގިއ މަދިރި ،ފެން އެޅި ،ެވސް ފެުތރެމުން އެބައާދޭ. ދަޅު ފަދަ ތަކެތި ހުރެ މަޑުކަންއެއީ ބަލި

ާވީނ ލު އްޙަަވުގތު ދިާމެވފަިއާވ މަްއސަލަ ، މި ބޮޑެތި އުނަދޫގތައް ަރއްޔިުތންނަށް ކުރިމަތިަވމުންދަނީ. އެހެންީވމާ

  ޝުކުރިއްޔާ. ބަކުންތ  ސީދާ އަުޅަގނޑަށް ދަންނަވައިދެްއުވން އެެދން.ހިސާކޮން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީުރ.އާދެ! 

 

 އްެކުވން:ން ާވހަކަދެސަދު ޙަރަޝީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން 
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 ުގޅޭ ަމްއސަލައެްއަގިއ ޖަާވބުދިނުމަށް.  އާފެނާއި ނަރުދަމާޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު މިތަނަށް ހާޒިރުެވ މިހިރީ އް އި

މިއީ  ،އާާއއި އަދި އަުޅަގނޑުމެންެގ ުވޒާރާ ެއ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ޮގތުން މި ހިންާގ ުވޒާރާމިދެންނެީވ  ،އެހެންނަމަެވސް

ން ސްޕެސިފިކް ެގން މިހެށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ކަނަޑެއޅިއަުޅަގނޑުމެންނައެހެން ކަމުން  ތަނެއް ނޫން. ތަފާތު

ިއއްޒަތްެތިރ  ،ިވާދޅުިވ ފަދައިން  އެ ،މަޢުލޫމާތުދޭން އުނދަޫގެވދާނެ. އެކަމަުކ ޖެނަރަލީ އަުޅަގނޑަށް ދެންނެިވދާނެ

 ،ެގ މެންބަރުންއަތޮުޅ ކައުންސިލު އިތުރުން އަދި މުޅި މ. އަތޮޅުެގއަޅުަގނޑު ބައްދަލުުކރިން. އެއީ ހަމަ އޭގެ  މެންބަރާ

މި  ،ދެއްކިން. މީަގއި އަުޅަގނުޑމެން ދަންނަާވފައިާވނީއަޅުަގނޑު ާވހަކަ ރަުށެގ މީހުން ހިމެނޭ ޮގތަށް މިކަމާއެކި ރަށް

 އެކަުމެގ ފީޒިބިލިޓީތައް މިހާރު ހުރީ ެގ ދަށުންނޭ. މަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުން ހިނަގނީ މ ލްޑިްވސް ކްލީން އެންަވޔަރަޢުމަޝްރޫ

ޓްރާންސްފަރ  ،އަށްފަހުގައި އެ ާދއިރާަގއި އެކަން ކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންޭވފީޒިބިލީ ،އެކަންކަމުަގއި ހަދާފައޭ. ދެން 

ާވނީ މިހާރު   ހ ދުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންރަށް ، އެކުނި ެގނެސް ބަހައްޓާނެ ރަށެއް ހ ދަން. އެކަން ؛ސްޓޭޝަނެއް

 ދެން ޢަމަލީ މަސައްކަތް އެތާނަގއި ރަށެއް ަހމަޖެހުނުހާ އަަވހަކަށް .ހަޅާފަބެހޭ ފަރާްތތަކަށް ހުށަ ސަރުކާރުެގ ކަމާ

މުޅި  ،މެން ދަންނަާވފައިާވނެމަޑުކަން ފެށުމުެގ ކަންތަކުަގއި އަުޅަގނޑު ބަލި ،ދެން އަޅުަގނޑު ަދންނަާވނީ ފެށޭނެ.

ީވާމ، އޭެގ ކޮންޓްެރކްޓަރުން ހަމަ ހެންއެ .ލާނުކުރެިވފަޢުއް ހިންަގންެވެގން ާވީނ އިޢެަމޝްރޫ ރާއްޖޭަގއި ކުނި ނެުގމުެގ

ހަާވލުކޮްށެގން ކުނި  ސަރަހައްދެއް ަވކިްނ ކޮންޓްެރކްޓަރުންނާ ހަ؛ ފާހަަގކުރެުވނުހާ އަަވަހކަށް ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކުން

 ޅު އަތޮ ،ާވނީ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑު ނެުގމުެގ މަސަްއކަތް ފެށޭނެ. ދެން މިކަމާ

ކުރަްއަވނީ ކީއްެވެގންކަން ެވސް މި ގައި . ދެން އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ މި ފުލ އުންސިލަށް އިްއޔެ ހަމަ ދަންނަާވފަކަ

   ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ސުާވލު.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަުރަވއިފިން. ބެހޭ މައްސަލަައށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އާދެ! ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން:ރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ށް ޖަާވބެއް ނުދެްއުވނު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުަރީނ ކަށް މިނިސްޓަރައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ކުރި ސުާވލަ 

ންކޮށްފަިއ ރުދަމާ ޑިޒައިެގ ފެނާއި ނަހުރި ރަށްތަކު ފާހަަގކޮށްފައި މި ދާއިރާގައި އަުޅަގނޑު ،އިނޭގތ . އަުޅަގނޑު ކުރީ 

އެްގޒިމް ބޭންކަށް ނަާގ ލ ނުެގ އެހީގައި ހިްނާގ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުެގ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ  މުޅި ؟ހިސާބަކަށްތ ކިހާހުރީ 

 އަދި  .ައޅުަގނުޑ ނިްސބަތްާވ ދާއިާރގައި އިނޭގތ . ފުލިދޫ، ފެލިދޫ، ތިނަދޫ ؛ޑިަޒއިންެގ ާވހަކަެއއް ނޫން. މި ދާއިރާ
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 ދުަވހުެގ ުމއްދަތަށް ލަސްކަަމށް ަގބޫލުފުޅު މިނިސްޓަރު އަހަރު  1މި  ،އަުޅަގނޑު ކުރިން ަވނަ ުސާވލަކަށްދެ

، އިނޭގތ . އެހެންީވމާ ސުާވުލކޮށްފައިާވނެ ުކރެޭވނެ ޮގެތއް ހައްަދވައިދެްއުވމަށް އަޅުަގނޑުމި ައަވސް  ؟ނުކުރައްަވނީތ 

ކަން. އެީއ ކުރިމަތިކޮށްލީ މި ރި ރައީސް، އަުޅަގނުޑ ހަމަ މިެވ ިއްއޒަތްތެމި ދެ ސުާވލުެގ ޖަާވބު އަުޅަގނޑަށް ނުލިބޭތީ

  .ކީހެނެއް ަވަޑއިެގންެނީވވ ކް ހައްަދަވިއެގންހ މް  ނުޭވށް ހިެޔއްކައަޅުަގނޑަ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ،ުމގައި ިވޔަްސ، ީވނަމަެވސް ކަބަލައިުނަގނެުވނުނިޒާމީ ނުކުތާެގ ޮގތުަގއި  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

ިވދާޅުިވ ދެ ސުާވލު އިތުރަށް. އެއީ  އަޅުަގނުޑ ހިތުން އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ސާފުކޮށްލަދެޭވނެ ތި ؛އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު 

ދުަވހުެގ ހަރުއަ 8އަހަރު،  7ދުަވުހެގ ނުަވަތ އަހަރު 5މިސާަލކަށް  ؟ދުަވސް ލަްސކަމަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވތ އަހަރު 1

މި މަަސއްކަތްތަްއ  ިއ،ކަމުަގއި އިްނނަަވދުަވހު ެއތާނގައި ަވޒީރުފަހު އިއްޒަތްތެިރ ަވޒީރު ެއއް އަހަރުބަށްރާޚަ

ެދަވަނ  ޮގތުން އެ އަްއސަަވނީ. އެހެންީވމާ، ެއއީ އެްއ ސުާވުލ ައއްަސާވ. ުގޅޭ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ެގންދެޭވ މިންަވރާ

އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު ދެން ؟ ކުރެިވަފއި އެްއެވސް މިންަވަރކަށްޭވތ އޭން ިޑޒައި ؟ފަިއޭވތ އޭކުެރިވޑިަޒއިން ،ސުާވލަކީ 

 ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓެއް ދޭދޭ ޤައުމަކާ ނުަވތަ ެއގްޒިމް ބޭންކުން ފައިސާ ނެޭގ ޕްރޮސެސް ،މިތަނުގައި ކިަޔއިދެްއވައިފި

ކަން ހިނާގ  ،ނު ނަގާއިުރަގއި ޭބންކަކުން ތަރައްީޤެގ ލ އެފަދަ ޭދދޭ ޤައުމެްއެގ ެއކްސްޕ ޓް  ،ުގުޅަވއި އެުކގައި

ދެން އެ ޕްރޮސެސްެގ  ެވސް ައޅުަގނޑު ެއހިން. އިމުަގޕްރޮސެސް އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރ ދެންމެ ކިޔައިދެްއިވ އަޑު ަހމަ

މި ދެސާުވލުެގ ޖަާވބު އަދި އިތުރަްށ  ؟ އަހަރުދުަވސް ލަސްތ އިޖުރާއަުތތައް ފުރިހަމަކުރަން އެއް ނުަވތަ އެތެރެއަށް 

  ެވސް ަވރަށް ބޮޑަްށ އެދެން. ރި ަވޒީރު ދެްއުވމަށް އަޅުަގނޑުއިްއޒަތްތެ

 

 އްެކުވން:ން ާވހަކަދެސަދު ޙަރަޝީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން 

ށް ައޅުަގނޑަށް ކުެރޭވ ސުާވުލެގ ލަފުޒުން އަުޅަގނޑަށް ައުޑއިޭވ ުސާވލަކަ ގައި އަުޅަގނޑާހުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީ

ލަކޮށް މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ޮގތަްށ ާދއިރާެގ ާވަހކަެއއް ޫނން ިވދާުޅީވ. ހަމަ ޖުމު ކުެރްއިވިއރު އެބުދެޭވނީ. ުސާވލުޖަާވ

 ދެން  ރެކ ޑް އަުޑެއއްސެީވމަ ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ. ހުެގމަޖިލީ ތ  އެއްެސީވ.ޑިަޒއިންކޮށްފަިއަވނީ ކިތައް ްޕރޮޖެކްޓު

މިހާރު  ެވސް. މިހާރު އެ ބޭނުންފުުޅާވ ސުާވލަށް ކުރައްަވން ހަމަ ސީދާ ލު ސާުފޮކށްދެިވދާނެއަޅުަގނޑަށް އަސް

އެ  އިން ކުރަްއާވފަިއކަން.އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ އެ ަރށްރަށުެގ ޑިަޒއިން މަސައްަކތް އޮތީ އެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.އީ

 ެއގްޒިމް ބޭންކަށް، ނަމަެވްސ އެ ޑިަޒއިންެގ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް އެހެްނީވމާ .މަސައްކަތް އެބަހުރި ކުަރްއާވފަ

 އިންޑިާއެގ ކުންފުންޏަށް މިުދަވހުެގ މުއްދަތެއް  30، އެހެންީވމާ ތައް ެގންނަންޖެހޭ.ހުށަހަޅާއިރުގައި އިތުރު އަޕްޭޑޓު

ކުރެިވދާނެ ހާރު މި ހި ހުށަހެޅުމަކީޮގތަށް އެ އެއްޗެމިހާރު އޮތް  ،ކުރުމަށްޓަަކއިހި ރިވައިސް ދެނީ. ހަމައެކަނި އެ އެއްޗެ
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ިގނަ މުއްދަތު ބޭނުންޭވ އަސްުލ މިކަހަލަ ކަމެއް ފަރުމާކޮށް  ޮގތެްއަގިއ ެއއަށްުވރެ މާ މު އް. އާކަށް ނުާވތީކަހަލަ ކަމަ

 ޅުަގނޑުމެން ހަމައެ ިވދާޅުާވ އެ ިޑޒައިންތައް އެބަހުރި. އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަ އެހެންީވމާ، ެއ ރަށްރަށުެގ ނިމުމަށްޓަކައި.

ހަާވލުކުރާނެ. ޮކށްެގން ޭއެގ ަމއްޗަށް ބިނާޮކށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެްއ  ރާއެ ޮކންޓްރެކްޓަ ބެހޭ ުވޒާރާއިން ކަމާ

 ެވސް އަުޅަގނޑަށް އިނޭގ. އެ ކުރައްާވ ުސާވލު ކުރަްއަވނީ ކީްއެވެގންކަން ހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީާވ ޮގތުން މި ެގންނާނެ.

ނުކުަރއްާވތީ ެއ ސުާވލަށް އަުޅަގނޑު ޖަާވުބ  ނޑުމެން ތައްާޔރުެވެގން އައީ. އެކަމަކު އެޮގަތށް އެ ސުާވލުއެކަމަކު އަޅުަގ

ަވރަށް ބޮޑަްށ  ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭ ޮގތަށް ކިތައް ިޑޒައިންތ  ުކރެިވފައި އޮތީ. ،އެއްެސީވ ނުދިނީ. އަސްލު

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ރަޝީދު ހ މްވ ކް ނުހައްދަވައި ަވަޑއިެގންފާނެ އިންޙުސަ .ރޑއަޅުަގނަޑކަށް ެވސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. 

 އެީކަގއި ަގބޫެލއް ެވސް ނުކުރެޭވ. ޖެހިެގން އިންަނ ކުއްޖާެގ ހ މްވ ކާ ނުަގެނޭވ.ކަމަކަށް ހަމަ އެއްޮގަތކަށްެވްސ ބަލައެއް

ތުރު ދާއިރާެގ އަރުަވނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ެވސް ހައްދަަވިއެގން ަވަޑއިަގންނަާވނީ.

 .ށްލަޠީފަރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްއިްއޒަތްތެ

 

  ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެުވން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ ެމންބަރު

މިކަމުެގ  ،އާދެ! އަުޅަގނޑު ިމ ސުާވލުކޮށްލަނީ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުިރއްޔާ މިނިްސޓަރު

އާދެ!  ،ރ ޓައިމް ހ ދާކަށް ނޫން. އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީ ޮގަތކަށްެވްސ އޮްނއެއަެއއް ޑުކަމުން.ކަމުެގ ބޮމުންމުހި

ކޮށް ޞައަދި ޚާއް ،މުންނާއްއަދި އާ އި އަދި ކުޅޭ ސަރަހައްދާސްޭޓޑިއަމާ  ،ނިގަލއްާވނެއެ ؛އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުނިޮގނޑު

 ކުދިންނަށް ހާނު ހެދުމަށް އެއިމްތިެވސް  އިންެވެގން ހުންނައިުރަގިއ މިއަދު ކުދިންެގ ސްކޫލަކާ  800

 ؟ތާކުތ ކުރެޭވނީ ކިހާއްލުޙަ، މި ކުނިޮގނޑު ނެުގމުެގ ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އުނދަޫގެވފަިއަވނީ. އެހެންީވމާ 

ެވްސ ޮގސްަފިއާވ  އަދި ެއަކންތައް ކުެރިވފަިއާވކަން.މަށް ޮސއިއް ެގންދިއުޓަރެނޭއުއަޅުަގނޑަށް އިނޭގ އިންސި 

ލާނުެގ ަދށުން އަޅުަގނޑުމެން ކުިނޮގނޑު ނެުގމުެގ ކަންަތއް ދާނީ ޢުށް ހަމަިވ އިއަ 24މަހުެގ ޔަ މިދި ،ހިސާބާއި

 .މިނިސްޓަރު ޝުކުރިއްޔާ ؟އްލުާވނީ ކޮންިއރަކުން ކަމަށް ލަފާކުރެޭވތ ޙަެއކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ؟ ކޮންއިރަކުންތ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ށްިއއްޒަްތތެރި ަވޒީރައަރުަވނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުތެިރ މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތް
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 އްެކުވން:ން ާވހަކަދެސަދު ޙަރަޝީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން 

 އްސަލަެއ މަ އަޅުަގނޑުމެން ނުހަނު ކަންޮބޑުާވ ކަމެއް.އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ުކޅުދުްއފުށީެގ ކުީނެގ މަްއސަލައަީކ 

ަވީނ  ކޮންޓްެރކްޓަރަކާ ،ކަންއެޓަރެއް އެބަފޮނުަވން. ފޮނުަވން ނޭއުއްލުކުރުމަށްޓަަކއި އަުޅަގނުޑމެން އެ ރަށަށް އިންސިޙަ

އެކަމަްށ  ެވސް ކުރާއިރުަގއިޓަރ ެގންޮގސް އިންސްޓ ލްނޭއުއިންސިރަށަށް  . އަދި އެ ކޮްނޓްރެކްޓަރ އެހަާވލުކުރެިވފަ

، އެހެންީވމާ  .ަވނީ މަސައްކަްތ ހަާވލުކުރެިވފަ ފަރާތަކާ ، އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ެވސްއެހެންީވމާ އީ.ައއި.ޭއެއއް ހަދަންޖެހޭ.

.އޭ ީއ.ައއި ސްޔަެގންޮގސް ިއންސްޓ ލްކުރި ން އެއްެޗއްންޓް މިނިްސޓްރީންމައަޅުަގނޑުމެން އަދި ތަނަކަްށ އެންަވޔަރަ

ކުނީެގ މައްސަަލ ހަރުކުރެެވނީ. ދެން  ތާނަގއިަޓރ އެނޭއުއިންސި ނިމުނީމައި އީ.އައި.އޭ ހަދަ ،ހަދަންޖެހޭތީ

 ހުރި ކުނިތައް އިނޭގތ . ޖަމާކޮށްފައިޭވތުެވދިޔަ ސަރުކާރުތަުކަގއި  ؛ކުރުމަށްޓަަކއި މުޅި ރާްއޖޭގައި އުފެދިފައި އޮތް އްލުޙަ

 އް އެބަޢެސަަރހައްދަކަށް ބަހާލައިެގން ކުނި ނެުގމުެގ މަޝްރޫ 6ްނ މުޅި ރާއްޖޭަގއި ނެުގމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެ

ފަރާތްތަކުން  ،ލާނުކޮށްޢުހ ދުމަށް އި އްކޮންޓްރެކްޓަރެ  ށް ކުރިން ދެންނެިވެހން މިހާރު އެ މަސައްކަތަ ހިންަގން.

މި ކަންކަްނ  އުޅެނީ. ލާގައި މިޙަނުމުެގ މަރުއެފަރާތްތަުކެގ ތެރެއިން ކޮލިފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ޮކންޓްރެކްޓް ދި އި،ހުށަހަޅަ

އްުލެވެގންދާނެ. ޙައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަވރަށް ރަނަގޅަށް هللا ެވސް  ެގ ކުނީެގ ަމއްސަލައްފުށީ ުކޅުދު ހަާވލުކުރެުވނީމާ

  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ މަކުނުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މުޙައްމަދު ރާޢީއަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:

ރަށުެގ  މިއީ ހަމަ އެ  ؛ދާއިރާެގ ޭނކުރެންދޫ`. ޝުކުިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުަގނުޑމެން 

 އަށް ސްޓަރަށް މިން މިނިމީދުުކރައްރައްޔިތުންނާއި ަކއުންސިލުން އެދިެގން އަުޅަގނޑު ކުރާ ުސާވލެއް. ައޅުަގނޑު އު

ރަންަގނެޑއް ޭގގައި އޮަތކަސް އޭެގ ބޭނުމެްއ  ނެ،ެވްސ ިވދާޅުާވއިއްޒަތްެތރި ރައީސް ެވސް އަބަދު ޖަާވބުދެޭވނެ ކަމަށް.

ަހމަ އެޮގތަށް ައޅުަގނޑު ާދދި ފަހުން ނޭކުރެންދޫއަށް ކުރި ދަތުރެއްަގއި އެރަށުެގ  މާ ބޮޑަކަށް ނުކުރެޭވނޭ.

އެރަުށެގ ަކނޑޫފާގައި ަވރަށް ރަނަގުޅ  ،ަވނީ ަބއްދަލުިވ. މިނިސްޓަރު ިވދާުޅިވ ކަމަށް ންސިލާރައްޔިތުންނާއި ކައު

ކަން. އެހެންީވާމ، ެގ ޕްރެޒެންޭޓޝަން ެވސް އެ ބޭފުޅުންނަްށ ދެއްކެވި އަދި އެޕްރޮޖެކްޓު  .ޕްރޮޖެކްޓެއް އެަބއޮތް ކަމަށް

ާވނެ ެއއް  ންހަރަުކ ޭބއްިވޔަސް އެތަނުއަ 100ފައި އެަތއް ނުކުރޭ ހިމާޔަްތކޮށް  އެރަށުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ެވްސ ަގބޫލެއް 

ދުަވހަކުންތ  ބޭފުޅުން ުސާވލުކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ ކޮން ، އެކަމެއް ެވސް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ރައީސް. އެހެންީވމާ
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ެއއީ  ؟ތ މިނިސްޓަރ ިވާދޅުިވ ޕްރޮޖެކްޓް ފެށިެގންދާނީ. އަދި ކިހާ ދުަވހެއް އެ ްޕރޮޖެކްޓަށް ނަާގނެ އެތަނުަގއި

 ަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ަވ؟ ކޮންކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓެއްތ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރ. ؛އަޅުަގނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 އްެކުވން:ން ާވހަކަދެސަދު ޙަރަޝީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން 

ހިމާޔަތްކުރުމުެގ ާގނޫނުެގ ނޭުކރެންދޫގައި އަުޅަގނޑުމެން ާވީނ  . އާދެ! ިމހާރު މި ސުާވލުކުެރެވނީރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ

އެ ސަރަހައްދު  .އެަރށުެގ ކުީޅެގ ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ޮގތުން ސަރަހައްދެއް ިހމާޔަތްކޮށްފަ ؛ސަރަހައްދެއް ،ދަށުން

 އިތުރުން އެތަނުެގ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ހަދަންޖެހޭ. މާޔަތްކުރުމުެގ ާގނޫނީ ޮގތުން ހި ؛ހިމާޔަތް ހިމާޔަތްކުރިއިރުަގއި

ކުރިއަށް އޮތް ިއންެވސްޓްމަންޓްތަކެްއ ކުެރޭވނީ. އެހެންީވމާ،  އެމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނުެގ ދަށުން އެތަނުަގއި އެހެންީވމާ،

 ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައި އޮތް މ ލްޑިްވސް ްގރީން ފަންޑުެގ  ،އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހިމަނަން

، އެ ބަޖެޓް ފާސްީވާމ، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަންނަ ޕްލޭނެއް. އެެހންީވމާ ރުމަށްޓަކައިސަރަހައްދުތަކުަގއި އިްނެވސްްޓކު

ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ޮގތަށް  ސަރަހައްދު ެވސް އަިދ މި މުޅި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީ  އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ކުޅުުދއްުފށީ

ތަްއ ފީޒުކޮށް އިްނެވސްޓްމަންޓުމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަން   ހިމާޔަތްކޮށްފައި އޮތް ސަރަހައްދުަގއިއަޅުަގނޑުމެން

ޑީޓެއިލް ޕްލޭނެއް ނެްތ ތައް ކުެރޭވނެ. ދެން އަުޅަގނުޑމެން ކުރާއިުރގައި ނޭކުރެންޫދގައި ެވސް އެ އިްނެވސްޓްމަންޓު

ެއ ބަޖެޓް ފާސްީވމަ  ،ނީމާ، އަުޅަގނޑަށް ދަންަނަވން ކެރެްނވީ އެހެ ކޮންސެްޕޗުއަީލ ަކންކަން ރާާވފަިއ ހުރީ. .ރާާވފަެއއް

ަތއް ކުރާނަމޭ. ދެން އަުޅަގނުޑމެން އެއްެވސް ރަށަކަށް ަވިކ އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން އެ އިްނެވސްޓްމަންޓުهللا 

ޅުަގނޑުމެން ކު އައެކަމަ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އެކަްނ ކުރާކަށް އެއްެވސް އިރެްއގައި ދަންނަާވފަެއއް ނުާވނެ.

ަވރަށް ބޮޑަށް  ަގއި ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ެއ މަސަްއަކތް ހިންަގން.ަވނަ އަހަރުެގ ތެރޭ 2020ތިބީ  ިވސްނަިއެގން މި

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  ؛އަރުަވނީ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. 

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:

ބޭފުޅުްނެގ  މިނިސްޓަރު ިވދާޅުެވަފއިަވނީ އެ ،ބޭނުންަވނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު އޮޅުންފިލުާވަލން 

ކޮން ްޕރޮޖެކްޓެއްތ  ސީދާ ބުނެލަދެްއުވން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  ،ކަހަލަްއެގ ާވަހކަ. ެއއީ ކޮންކައިީރަގިއ ޕްރޮޖެކްޓެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މުލަކު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ެއކުަގއި.  ސުާވލާތްއަރުާވނަން ދެން އޮއަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު

 ރު.މް ނަޞީއިބްރާހީ

 

 މް ނަޞީރު ާވހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީ

މ.  ،ލަކީ ކޮށްލަްނ ބޭނުންާވ ުސާވ . ައޅުަގނުޑ މިނިސްޓަރާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރ

 ،ހަާވލުކޮށްފަިއާވއިރު ބަޔަކާ ކޮޅުފުށި އަދި މުލަކުެގ ިގރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެތާނެގ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް

ނާލާފުީށެގ ކުިނ  ،އަިދ މ. މުލަކު އަިދ ކޮޅުފުށި ،އާއި މަސަްއކަތް ޢަމަލީ ޮގތުްނ ފެށޭނީ ކޮން ތާރީޚެްއަގއިތ އެ 

މަަސއްކަތްތަެކއް  ހުރި މިހާތަނަށް ކުރެިވފައި؟ ން ެގންުގުޅްއާވ ިސޔާސަަތކީ ކޮަބއިތ ްޓރީމެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި މިނިސް

 ޝުކުިރއްޔާ. ؟ރަްއޔިތުންނަށް އަންަގއިދެިވދާނެތ  ެގމެންއަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 އްެކުވން:ން ާވހަކަދެސަދު ޙަރަޝީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން 

ށް އަާމޒުކޮްށެގން ަވކި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޫން ކުގައި، އެރަށަރެންދޫ ކަންތަނޭކު  ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

ރުމަށް ޓަަކިއ ތްކުޔަްއދެއް ހިމާަގނީކީ. މުޅި ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ހިާމޔަތްކޮށްފަިއާވ ހުރިހާ ސަރަހައަޅުަގނޑުމެން މި ހިން

ޑުމެން ހިމަނަނީ. ޓުގައި އަުޅަގނަވނަ އަހަރުެގ މ ލްޑިްވްސ ްގރީން ފަންޑުެގ ބަޖެ 2020ކަތެއް ހިންާގ މަސައް

ރުން ށްފަިއާވ ސަރަހައްދުތަުކަގއި އިންްފރާސްޓްރަކްޗަރ ާޤއިމުކުަގިއ، ހިމާޔަތްކޮގައި ހިމެނޭ ކަންަތއްަތކުެގ ތެރޭ ެގތެރޭ އޭ

ންނަށް  ހުނުގައި މީއަދި ެއ ތަންތަ އް އެޅުާމއިށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ިވޒިޓަރސް ސެންޓަރެތަނަ، އެތަންނޭހިމެ

ޤާއިމުކުރުމާއި، އެކަަހލަ ކަންކަން ހިމެނޭނެ. އެކަމަކު މުޅި އެ ސަރަހައްދު ަވިހކަން ޔާޭވ ކަހަލަ ހިލެށްޑުކޮމަ
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ރިން ކުއް ހިމެނޭނެ އޭެގތެޭރގައި. އެކަމަކު ކަންތައެކަހަލަ ބައެއް . ރެޭވ ޮގތަށް މަުގތައް ހެދުމާޔަތްކުހިމާ ،ށް ރައްކާތެރިކޮ

މުލަކު  ،ްއ ނޫން. ދެން އޮތީާމޒުކޮްށެގން ހިންާގ ަވކި މަޝްރޫޢެއައަށް ންދޫނޭކުރެ ދެންނެިވހެން މިއީ ހަމައެކަނި 

ކުާރނެ ކަންތައްތަުކެގ ާވހަަކ  ޓަަކއިމާޔަތްކުރުމަށްހިއްދުަތއް ހަިގރާ ސަރަ ،ޭއގައި ދަންނަަވން އޮތީ ؛ކަންތަކުަގއި

މެން ޅުަގނޑުކަ އަ ްސ އެ ާވހަުރގައި ެވއިއަތޮޅު ކައުންިސލާ ބައްދަލުކު އަޅުަގނޑު ިއއްެޔއް މުޅި މިދެންނެީވ

ިގރާ މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅަން.   ިގރާ ރަށްރަށުން ،އޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެދިފައިާވނީ ދައްކާފަިއާވނެ.

ެއ ކަންކަްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިޔުމުްނ ެވްސ ހުށަހަޅާފައި ކުީރ  ،ދެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ަވނީ ިވދާުޅެވފައި

ތާެގ ތެރޭަގިއ ފުފުރަތަމަ ހަ  ބަރު ންނޮެވ ،އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން ިވްސނައިެގން މިތިބީ .ާވނޭ ގައިތަކު ރުކާރުސަ

ފޮނުުވނީމަ  އަތޮޅަށް ފޮނުަވން. ޓަކައި އެ ރަށަށް ފޮނުަވން މ.ިގރުުމެގ ކަންތަްއ ހުރި ޮގތް ބެލުމަށްތަކެއް ޓީމު

ބިނާކޮށް ެއ ރިޕ ޓުެގ މައްޗަށް ީވމާ، ރަކަށްކަން. އެހެންއްސަލަ އޮތީ ކިާހަވިގރުމުެގ މަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގނެ

 ންަތއް ހުރިިގރުުމެގ ކަ؛ ޮއފް ިޑްގރީ ،ިއ އެދެންއަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންސްފްރާސްޓްަރކްޗަރަގ

ދެން  ަވޅުަތއް އަޅަން.ތަންތަނުގައި ައަވސް ފިޔަޖެހޭ އްކާތެރިކަުމެގ މައްޗަށް ިބނާކޮށް އަަވސް ފިަޔަވޅުަތކެއް އަޅަންނުރަ

އްދުަގއި ހައަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަ ކުރިން ދެންނެިވހެން މ. ،ކުރުމުެގ ކަންތަުކގައި ހަމަ ދަންނަަވން އޮތީ ކުނި މެނޭޖު

ޢަމަލީ  . ލިޓީ މަސައްކަތް މިހާރު އޮތީ ނިމިފައޭެގ ފީޒިބި .ހިންަގނީ މަންޓް ޕްރޮްގރާމުންމ ލްޑިްވސް ކްލީން އެންަވޔަރަ 

ބޭނުންާވ ބިން   މަށްދުހެ ސްޓޭޝަނެއް ފަރޓްރާންސްއި އްދުަގހަން ފެށޭނީ އެ ސަރަހެން ދެންނެިވމަސައްކަތް ކުރި

ކުރަމުން. އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރާ ޮގުތގައި އަންނަ  ދަނީ އެކަން ކުރުުމެގ މަސަްއކަތް މި  .ބިެގންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލި

 . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ންދާނެޖެހިެގހަމަތެރޭަގއި ެއ މަސައްކަތްތައް  ެގކުީރކޮޅު  ެގއަހަރު

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 هللا.ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ންނޮޅިަވރަ

 ތްދެްއަވން ިދޔަ ދުަވހު ިވދާުޅެވފަިއ އެަބއޮފަުރެގ ފެުނެގ ނިޒާުމ ފައްަޓއިންމިނިސްޓަރ ނޮޅިަވރަ ،ލަކީއަޅުަގނޑުެގ ުސާވ

ދުމަތްދޭން ފައްޓާނެ ާވހަކަ. އޮްކޓ ބަރު މަސް ނިމިެގންދާއިރު ޚި ފަރު ނަރުދަމާެގންއޮކްޓ ބަރު މަސް ތެރޭގައި ޮނޅިަވރަ

 ؟ޓޭނީޚިދުމަތްދޭްނ ފެއް ކޮންއިރުަގއިތ އޭ ،ެވސް ޚިދުމަތް ދޭން ނުފަށާތީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ޒީރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ވަ 

 

 އްެކުވން:ން ާވހަކަދެސަދު ޙަރަޝީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން 

ރު ާވނީ ހަާވލުކުރެިވަފިއ ެގ ލައިސަންސް ިމހާތަން ޮއޕަރޭޓްކުރުމު ޮގތުަގއި އެ އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް

ފެނަކައިްނ  ެގ މަސައްކަތް ދިނުމު ޮގތުގައި ޚިދުމަތް ނުެވ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުުކރާލަސް އެހެންީވމާ، މާ .ފެނަކައާ

ތައް ހަާވލުކުާރއިރުަގއި ހުންނަ މައްސަލަ ބައެއް މަަސއްކަތްތައް ނިމުނީމަ އެ މަސައްކަތްތައް ފެނަަކއާ ފައްޓަާވނެ. ދެން

އިއްޒަތްތެިރ  ޮގތުަގއި މިހާރު ޑު ަގބޫލުކުރާނުޅަގ، އަޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އެކަން ފަށަނީ. އެހެނީްވމާޙައްލުކުރެުވނީމަ 

އެ  މިހާރު  ،ރު އެދިަވޑަިއެގންނެިވ މައްސަލަ ަވރަށް އަަވހަށް ޙައްލުެވެގންދާނެ. އަޅުަގނޑު ދެންނެިވ ފަދައިންމެންބަ

 .ިވފަލައިސަންސް އޮތީ ހަާވުލކުރެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރުއަރުަވނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު .ަވީޒރުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

 ށް.ޝިޔާމަ އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ލްގެ ޟުބަރު ފަ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންތްތެރި ރައީްސ. މަރުޙަބާ ަވޒީރުަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަ

ނައިފަރުެގ ފެނާިއ  !ދެއްާވކުރެޭވތ  ބަލާނަން. އަޅުަގނޑަށް ިވދާުޅވެ  ެގ މެންޑޭޓުންސުާވލުން ބޭރުނުާވ ޮގތަށް މިނިސްޓަރު

އަުޅަގނޑު  ؟ ފުރަަތމަ ސުާވލަކަށްްއެވެގންތ އުޅެނީ ކީ ނަރުދަމާެގ މަސައްކަްތ ފިނިހަކަ ސްޕީޑަްށ ެވއްިޓެގން މި 

އީ ކިހާަވެރއްެގ މި ،ނެިގ ާވހަކަ މަންޓްެގ މިނިސްޓްރީެގ މެންޑޭޓުްނ ފެނާއި ނަރުދާމާންއަުޑއެހިން އެންަވޔަރަ

 އަިދެވސް  .ިވދާުޅިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަތޭކަ ދުަވސް ތެރޭގައި ކަމަށް އީ.ޕީ.އޭ މިނިަވންކުރައްާވނެ؟ ޙަޤީޤަތެއްތ 

ސަރުކާރުެގ އެްސ.އޭ.ީޕަގިއ ؟ ކުރަްއަވން ކުރެްއީވ ކޮންކަމެއްތ މިނިަވން؟ ނޫނީ ކުރަްއވައިފިތ  ނުކުރަްއަވނީތ މިނިަވން

އެކަމަކު މަނިކުފާުނ . އ20ޭ% ުވރެކުުރަވނިިވ ހަކަތަ ތިމަންނަމެން އިތުރުކުރާނީ ކުރީ ސަރުކާރަށް ިއޔާދަ ،ިވދާުޅވޭ ބަ އެ

 ތައްބިން ހިއްކުމުެގ މަޝްރުޢޫ؟ ކުފާނަށް އެނިގަވޑައިުނަގންނަަވނީތ .ޕީ މަނިއެސް.އޭ އެ  އޭ.75ިވދާޅުޭވ % އެބަ

ޓަށް ެގއްލުންދޭ ާވހަކަ އެަބ ށްަވރަށް ިގނަ ތިާމެވކުރީެގ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ެގންދިަޔއިރުަގއި   ،ކުރިއަށްދާއިުރަގއި

ފެނޭ ުކަގިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަބަަސއްކަތްތައަދި އެ މަ ؟ކުރަްއަވނީ ތައް މިހާރު އާ ޮގަތކަށްތ  އެ މަސަްއކަތް .ިވދާޅުވޭ 

ސްޓަާރ ނީތ  އަޅުަގނޑު މިނިޅަ ޓަށް ބަެއއް އަށްަތން. ތިމާެވ ހޭދަކުރާ ކަށްބަޖެޓު ަވރަށް ބޮުޑކޮށް އެ މަސައްކަތްތަ

 ސުާވލުކޮށްލާނަން. ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޒީރަށް.އަރުަވނީ އިްއޒަތްތެރި ަވރުޞަތުބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 އްެކުވން:ން ާވހަކަދެސަދު ޙަރަޝީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން 

ޮގތަށް ައޅުަގނޑު  ކުރެުވނު މޭރުންނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުާވލުތައް އަުޅަގނޑަށް 

ފުރަތަމަ   އެދެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ެވސް ންނުކުރެެވންޏާ އަނެއްކާ ތަކުރާރުކޮށްދެްއުވމޭރުން ދޭނަން. އެ ރަނަގޅަށްޖަާވބު

ކޮންޓްރެްކޓް  ޮގތުގައި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ކުރިއަށްދާ ޮގތް ަވރަށް ލަސްކަމަށް ިވދާޅުޭވ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުުކރާ

އެކަީށެގންާވ އަަވސްމިނެްއަގއެއް ނޫން ަތންފީޒުކުރެެވމުންދަނީ. އެކަާމ ޓް ހަާވލުކުރެިވަފއި އޮތް ފަރާތުން އެ ކޮންޓްރެކް

ސުާވލުކުެރިވއްޖެ. އެކަން ރަނަގޅުކުެރޭވތ  މަސައްކަތް ެވސް އެބަ ކުެރޭވ.   ކޮންޓްރެކްޓަރާ ތަކުރާރުކޮށްުގިޅެގން އެ

 ެވސް ުނކުރެވޭ  ލެއްތިކޮންޓްރެކްްޓ ބާޮގތަަކށް ނޫން ޮގތަކަްށ  އޮންނަަގިއ ކަނަޑއަޅާފަިއ ދެން އެކަމަުކ ކޮންޓްރެކްޓު 

ެއ މަސައްކަްތ  މަަސއްކަްތކުރަމުން އެބަދޭ. ދެން އެ ޮކންޓްރެކްޓަރާ އެހެންީވމާ، ެއކަްނ ރަނަގޅުކުެރޭވތ  އިނޭގތ .

 ށް އެޅޭ ދައުލަތަބައި އެބަ ޓަށް ށްމި ސަރުކާރަކުން ނޫންކަން ެވސް އަުޅަގނޑު ާފހަަގކުރަން. ދެން ތިމާެވ ހަާވލުކުރީ

ތިމާެވީށެގ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮްށ ްގރީްނ ޓެކްސްެގ ޮގުތަގއި ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާެއއް މިހާރު  . އެއީ ދަނީން އާމްލިބޭ

މ ލްިޑްވސް ްގރީން ފަންޑަށް ޖަމާަވމުންދަނީ. އެހެންީވމާ، ެއއީ ތެދެއް. ދެން މިނިސްޓްރީެގ  ،ތިމާެވށީެގ ފަނަޑކަށް

މަންޓްަގއި އޮންަނ ންމިނިސްޓްރީ އޮފް ެއންަވޔަރަ .ތެރެއިން ެގތަކު ތްއަޖުރާއޮތް އި ޖެހިފައިމެންޑޭޓު ބަދަލުކުރީ ހަމަ ހަމަ 

އޭެގ ާދއިރާަގއި ހިންުގމަީކ  ޔާފެނާއި ނަރުދަމާ ؛ރަކްޗަރ މަަސްއކަތްތައްޓްމަސައްކަތެއް ނޫން މިހާރަކު އިންފްރާސް

އްލެީވމަ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ަދއުލަތުެގ އިނޭގތ . އެހެންީވމާ، އެ ަމސައްކަތް ހަމަ ރަީއސް އޮފީުހެގ ެވްބސައިޓް ބެ 

ޮގތް. އަުޅަގނޑަށް ދެން ފާހަަގެއއް ުނުކރެޭވ އަުޅަގނޑު އަނެއްހެން  ޖެހިފައި އޮތްުވޒާރާަތކުެގ މެންޑޭޓު މިހާރު ހަމަ

 . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ރަީއސް. އްދޫކޮށްެލޭވ ކަމެ ނުދީސުާވލަކަށް ޖަާވބު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއުވން:

 . ަވނީ ހަމަެވފަ ުލެގ ަވުގުތ މިޝުކުރިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަުޅަގނުޑމެންެގ އިތުރު ސުާވ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއުވން:
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ތުން ހިތަދޫ ެގ ފަރާސަރުކާރު -4.1ބުރުމުެގ ކުީރަގއި އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނއެ ؛ބުރެނީނއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އެ

ފުރަތަމަ ބިލުެގ ފުެގ ސާއިންތިޤާލީ އިން ،މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ފުެގ ބިލު. ސާ. އިއްތިޤާލީ ިއންކިޔުން ިއއްުވން

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއުވން:

 މުޙައްމަދު  މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިާރެގ އުނޫގފާރުަވނީ ސަުރކާރުެގ ފަރާުތން ރުއައަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މެންބަރު  ދާއިރާެގ ުއނޫގފާރު ދެްއުވމަށް.އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމުެގ ބިުލ ހުށަހަޅުއްަވއި ،ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ  ަވޙީދު

 .ަވޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ަވޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އުނޫގފާރު

ެގ ާއމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމު  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ` ޝުކުިރއްޔާ 

ޓަކައި އިންސާފުެވިރ ޓެކުުހެގ އާމްދަނީ ހ ދުމަށް ށްތަިއ ދައުލަދެމެހެއްޓެިނިވ ޮގތެްއަގ ،ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަަބކީ . މިބިލު

ދެމެހެއްޓެިނިވ ައސާސްތަެކއްެގ ަމއްޗަށް  ަގއި ާޤއިމުކުރުމަކީ، ިދެވހިރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދަކީނިޒާމެއް ދިެވހިާރއްޖޭ

މު އެްއ ންހިކޮށްފައިާވ މުތު ސްަގޓަކައި، ސަރުކާރުން ެއޅުމަށް ބިނާެވެގްނާވ ފުދުންތެރި އިްޤތިޞާދަކަށް ހެދުމަށް

ޓެކުހުެގ ާއ  ،ހުެގ ނިޒާމުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއިޭއެގތެރޭަގއި މިހާރު ތަޢާރުފުކުރެިވފައިާވ ޓެކު . ފިޔަަވޅަްށާވތީ

  ، މިހާރު ޢަމަލުކުރެެވމުންދާ ،ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ ނިޒާމުތައް ތަޢާރުފުކުރުން ހިމެނޭ. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި

އޮީތ، ކުންފުންޏާއި، ބަްއޓަންުކރެިވފައި  (ނޫނުާގިވޔަފާީރެގ ފައިދާއިން ޓެްކްސ ނެުގމުެގ ) 2011/5ނޫނު ނަންބަރު ާގ

ހިންާގ  ކ ޕަރޭިޓްވ ސޮސައިޓީ ފަދަ ިވޔަފާރި ަތންތަނެކޭ އެއް އުސޫލަކުން ަވިކަވކި ފަރުދުންޕާޓްނަރޝިޕާއި، 

 ނެޭގ ޮގތަށް ކަމުަގއިއަމިއްލަ މަސައްކަތުން ެވްސ ޓެކްސް ިވޔަފާރިތަކުންނާިއ، އެފަދަ މީހުން ިވޔަފާރި އުސޫލުން ކުރާ 

ރުދުންެގ އާމްދަީނން ނެޭގ ޓެކުެހއް ކަުމަގިއ ހަމަޖައްސައި، ެއޮގތުން ެޓކްސް ެނޭގ ޓެކުހަކީ، ފަރުދުންެގ އަތުން ާވތީ، ފަ

ްއކަންޖެހޭ ކަށް ޓެްކސް ދަޔަތަރު ިގންިތައކަށް ބަހާލައި، އެ ހަތަރު ިގންތީެގ ތެރެއިން ކޮންމެ ިގްނތިނެޭގ އާމްދަނީ ހަ

ނެުގުމެގ ޓެކްސް ، ޓެކްސް ނެުގމަށް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްށްލަތަ، އެ ރޭޓުން ފަރުދުންެގ އާމްދަނީ ދައުރޭޓެއް ކަނޑަައޅައި 

 ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.. ންނޫނެއް ތަޢާރުފުކުރުާގޔާްނކުރުމުެގ ަވިކ އުސޫލުތައް ބަ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 



19 

 

ދޫ ކާށިނީ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ލައިއަުޅަގނޑު މިހާރު މި ބަހުސްެގ ަވުގތު ހުުޅަވ .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 .ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ 

 

 ކަދެްއކެުވން:ާވހަ ޖާބިރުهللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

ހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުެގ ނަމުގައި މިހާރު މިހާ ،ކީއިނޭގތ  ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފުރަތަމަ ކަމަޝުކުރިއްޔާ 

ށް ެވްސ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަ ،އަތުން. ދެން ޓެކްސްއަކީ ެގދަނީ ރައްޔިތުން ކި ޓެކްސްަތއް ނަަގމުްނ މިއެިކއެ

ކުރާ މެނޭޖުއްކޮށް އެ ޢަދުލުެވރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާޓެްކސް ޕޭޔަރުންެގ ފައިސާއަކީ ަވރަށް  ނެ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވ

ެއކި ޮގތްޮގތުން ދައުލަތުެގ މުދާ ވިއްަކއިެގން ފައިސާ ނެިގ  ،ފިޔާެގނެއްހާ ރުއަބިލި 3.8އެްއޗެއް. މިހާރު މި ދެއްކެނީ 

 ނެިގ މީހުންނާއި. ދެން އަުޅަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އިހަކަށްުދަވހު ިވދާުޅވެއްޖެ ފައިާސއިްނ ރިޝްަވތުާވހަކަ

ެއ އް އިނޭގ. ކަށް ނުއެއަުޅަގނޑަެވސް އެ ބޭފުޅުންެގ ނަމެއް ތިއްބެިވ ކަމަށް. ެވސް ބޭބޭފުޅުން މި މަޖިލީހުގައި 

ކުރަން މި އުޅެނީ. ެވސް އިންކަމް ޓެކްސް އިންްޑރޮޑިއުސް ަވރު އަޅުަގނޑު ރަށަުކ ނެތިން. އެހެންީވމާ، އަނެއްކާ ދުަވސް

ަވނީ ކޮންކަމެއްތ  ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އިނެގންޖެހޭ. އަޅުަގނުޑ ބޭނުންޭވ  އިންމިހާހިސާބަށް ދައުލަތަށް ަވތް ފައިސާ

ބިލެއް ފާސްކުރަން  ،ތަނަށް ހުށަހެޅި މިާގނޫނެއް ޮގތުްނ  ބެހޭ ނެުގމާޓެކްސް ން އާމްދަނީމިއަދު މި ފަދަ 

 ދައުލަތަށް ަވންނަ ފައިސާ ކިހިނެއްތ  ކުާރއިރު ރަނަގޅަްށ ސާފުކޮށް އެނެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް. މަސައްކަތް

ރިހާ އެންމެން  ހުފައިސާ.  ނެ ނަަގންޖެހޭ ތުންެގ އަ. ކިހިނެއްތ  ޑިސްޓްރިބިއުްޓަވނީ. ެއއީ ިވަޔފާރިެވރިންެވެގންދަނީމެނޭޖު

 ކު،ޖެހޭނެ. ެއކަމަދައްކަންޗެްއ އެއް ން ެގ އާމްދަނީެއއް ިލބޭ ބަޔަކު އާމްދަނީެވސް ެޓކްސް ދަްއކަންޖެހޭނެ. ަވިކަވެރއް

 މިގައި ރުމަލުކޮށްފައި ހުރި ޮގތަށް ބަލާއިޢަ ،އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ؛ހުރި މަލުެވފައިޢަތަންތާނގައި ފާއިތުެވެގންދިޔަ 

ެވފައި ނެްތކަން އިނެގނީ. އެހެންީވމާ، މުސްތަޤުބަލުަގިއ އަުޅަގނޑުމެން އެިކ ކަންކަން ރަނަގޅަށް މެނޭޖު

ޖެހޭ. އެކި ނަންނަން  ތ  ެވސް ބަލަން އެބައްޖެރު ކިތައް ޓެކްސް ނެިގަވއްތަުރެގ ޓެކްސް ިމ ނަަގނީ. މިހާަވއްތަރު 

ބޮެޑިތ  ،ރިެވރިންެގ އަތުންނާއިެވރިންެގ އަތުންނާއި އަދި ކުދި ިވޔަފާން ކިހާަވެރްއެގ ލާރިއެްއ، ިވޔަފާރި ކިޔަިއެގ

ކުރީ ެވސް އެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން ަވްއކަން .އުޅޭެވރިން ރާއްޭޖަގއި އެބަ ރިފާަވަރކަށް  ބޮޑެތި ިވޔަ 5 ؛ިވޔަފާިރެވރިން

 ،ހަމައަށް އަދާ އްސަލަތައްންތ  އެ މަކީއްެވެގ ؟އިސްެގން މި އުޅެނީނަނަށް ބޭފުޅުން. ކީއްެވެގންތ  އެ ބޭފުޅުން މި ތަ

އަިދ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް  ،އަދީބޭ ކިޔާ ނައިބު ރއީަސުކ މި ރާއްޖޭެގ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނަަވިއެގން

ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުްނ  ކުެގޔަފާރިތަން މި ރާއްޖޭެގ ވި ުގޅިެގ އަދި ބައެއް ިވޔަފާރިންނާ ހުންނަވައިެގން އެ މަނިކުފާނާ 

 ހަމައަށް ކޮބައިތ  ސަރުކާރުން އަދާޓަަކއި ެއތައް ޮގތަކުން ަވނީ ސަުރކާުރެގ މުދާ ފޭރިެގންފަ. ރި ޮބޑުކުރުމަށްިވޔަފާ

ދަ އަދީބު ހާއްޔާ ވެއްޖެ އެހެން ؟ދިނުމަށްރައްޔިތުންނަށް ހ ދައި އެހެން ނަާގފައި ހުރި މުދާ އަނބުރާ ،އެޅި ފިޔަަވަޅކީ

ދީ، އެ ބޭފުޅުްނެގ އަތުްނ ކަށް އެްއޗެހިތައް ަވަގށް ަބޔަ ސ ޓުތަކާހާ ރިހުރިފައްކާ ކަމެޭކ މި ކުރީ. މި ރާއްޖޭެގ 
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ޭއެގން ރަެށއް، އެްއެވސް ޕްރޮޖެކްެޓއް  ކު، މި ކަންަކން ކުރި ކަމަށް ެއއްބަްސެވއްޖެ. ެއކަމައިނަގަ ރިޝްަވތު

، ހައްޔަރުކޮށް ނެިގ މީހުންތުހަރު ައދީބަށް ޖަހާފައި، ދެން ރިޝްަވއަ 20ޏާ ނޫން. އެހެންެވއްެޖ ކަމަށް ަވން ކުރީކީހ ލްޑް

އިުރަގިއ  ަމއުމޫނު ،ބާނައިެގންޖެހޭތާ. ޒަމާނުއްުސރެ ެވރިކަމުެގ ތެރެއަށް އަތްހައްޔަުރކުރަން އެބަ އިއަސްލު މީހުން ހިފަ

ެވސް ހަމަ ެއއްކަލަ ިވޔަފާރިެވރިންަތއް މި  ެވސް، ަރއީސް ނަޝީދުެގ ެވރިކަމުގައި ެވްސ، ހަމަ މިހާރެުގ ެވިރކަމުަގއި

ކުިދކުދި  އި،އަސްލު މީހުންނަކީ. އަސްލު ަވުގން ނުހ ދަ ނޫންތ  ންނެއްހުކުރަމުން މި ދަނީ. އެ މީމު މެނޭޖުޤައު

ީވމާ، އެހެންއަރަނީ. އަސްލު ަވުގން ހ ދަންޖެހޭނީ. ށްބެހިަގެނެގން މި ުއޅެނީ ކީްއެވެގންބާަވއޭ އަުޅަގނޑު ހިތަ ަވުގންަތކާ

ނީ. މިހާރު ްގލ ބަލްކޮށް، މުޅި ރާއްޖޭަގއި ޓ ޓަލް ކިހިނެއްތ  ހާރު މި ދަނޑުމެން މިައޅުަގ އަށްދެން އިންކަމް ޓެކްސް

ރާއްޖޭ ނުހިނގައިެގން މި އުޅެނީ. ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓިފައި ޖެހޭ. މި ދަނީ. އެެވސް ބަލަން އެބަ މުންޓެކްސް ނެެގ

ެވސް އިންކަމް ޓެކްސް ނަާގ އްޖެ. އަނެއްކާ މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކުޑަވެ ޑްރޮޕްެވއްޖެ. ރީ. ފިހާރަތަކުެގ ިވޔަފާރި ހެއެ

ނޫންތ  ރަނަގޅަށް. ޑިސްޓްރިބިުއޝަން ޖެހޭކުރަންާވހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހންީވމާ، މި ފައިސާ އަޅުަގނޑުެމން އޮޕަރޭޓް

 ެވސް މީހަކަށް ބަދަލުހަތަރު މިއަދުެގ ހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި ހުރިހާ ިވޔަފާރިތައް ޑައުން. ދެތިންޖެހޭ. ރަނަގޅުާވން އެބަ

 މިކަން...ދެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ދެުކނު ަގލޮޅުއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ނަސީމަ އަޙްމަދު މީކާއިލް މެންބަރު

 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ނަސީމް އަޙްމަދު މީކާއިލް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު ަގލޮޅު

ެދއްިވ ކަމަށް އިަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވ 19ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މުހިންމު ބިލު 

މެންބަރު މުޙައްމަދު ިއްއޒަތްތެރި ެގ ަޓކައި އުނޫގފާރު ދާއިރާ ެދްއިވ ކަމަށްއްވައިށަހަޅުސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ހު ،ޓަކައި

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމުެގ ބިލެއް ނޫނީ  .އަދާކުރަން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުަވޙީދަށް އަޅުަގ

އިމުކުރުމުެގ ޤާދާލަތު ޢަޢީ އިޖުތިމާ ،މަފްހޫމަކީ ދައުލަތުގައި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަާމއިނެުގުމެގ އާމްދަނީ ޓެކްސް

ނޫނީ ަވކިަވކި ފަރުދުންނަށް  ،އި ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށްތަކާ ެއީއ ދައުލަތުެގ ަވސީލަތް .ތެރެއިން އަންނަ ކަމެއް

އެންމެ ބޮޑަށް އޭެގ  ،ހ ދާފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ އަތުންއިން އާމްދަނީއާއި މަންފާ ފ ރުކޮށްދީފައިާވ ފުރުޞަތުތަުކެގ ތެރެ

 ކޮންމެެވސް މަންފާއެއް ، ފ ރުންތެރިކަން ނެތް މީހުންނަށް އޭެގއި ަގފަރާތްތަކުެގ އަތުން އެއްެޗއް ނަ ކުރާމަންފާ

 .ެވސް ެކއްަގއިތަދުނިޭޔެގ ހުރިހާ ކަންކޮޅު އިމުކުެރިވފަިއާވ ނިޒާމެއްޤާޓަކައި މަށްރާތުން ފ ރުކޮށްދިނުދައުލަތުެގ ފަ
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ހުރި މީހުންެގ އަތުން އެްއެޗއް ދިނުމުެގ ޮގތުން އޮންނަ ނިޒާމެްއ  ކަންރުންތެރިފ  ފ ރުންތެރިކަން ނެތް މީހުންނަށް،

ެގ ޓެކްސް ާވ އިމުކުރެިވަފއިޤާއްޖޭަގއި ރާ ންކަމް ޓެކްސް މި ަނާގ ަސބަބަކީ. އަދި މި ނޫނީ އި  ،ޒާމަކީ ޓެކްސްެގ ނި

ޓަކައި ެވސް މި ރާއްޖޭފައި ނެުގން ަވރަށް މުހިންމު ޓެްކސްެގ ނިޒާމެްއކަން ކަށަަވރުުކރުމަށްަވށާޖެހިފައިާވ ނިޒާމަކީ 

އިތުރުން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ދައުލަުތެގ އަދި ޭއެގކުހަކީ. ނަާގ ޓެ ންއެްއޗެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން އާމްދަނީ

ެވސް މީހަކަށް ލިބޭ މަންފާއެއް ދައުލަތަށް ނޫންއްޔާ އެހިސާބުކިތާބަށް ނާރާ، ފޮރުިވފައިާވ ހުންނަ އާމްދަނީއެއް، ޫނނި

 ހުތުރުހަޑި  ދޮުވުމެގަކޅު ފައިސާއަދި ަވްއކަމާއި މަނީ ލ ންޑްރިންގާއއި މިފަދަ  ،ަޓަކއިނޭނިގ އޮތުން ުހއްޓުުވމަށް

އިުމެވފައި އޮތުމަކީ. ޤާއް ޓަކަިއ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް އިްނކަމް ޓެކްްސެގ ިނޒާމެއަމަލުތައް ދައުލަުތގައި ުހއްުޓުވމަށް

. ލަންަޞދުތައް ހާސިލުާވކަން ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްއަދި މި ބިލުެގ ސަބަބުން މި ދެންނެިވ ބައެއް މަޤް

 ނެެގންކުރެިވފައިާވ ޮގތުން ޓެކްސް މިހާރު މި ބިލު ފަރުމާ ،ބިލުަގއިާވ ޮގތުން ޒަތްތެރި ރައީސް، މިއެހެންނަމަެވސް ިއއް

. 8ހާހަށްުވރެ މަތީން ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ އަތުން % 40 އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި ކުމަހަ ؛ންން މަތީހާހު 40މި ފެށެނީ 

އަދަދަކީ.  މި ޢުދުިވ އަދަދެއް ނޫން ަވ ރިއަށް ޮގސްިޔތުން ކައިަގއި ރައް 19އެޖެންޑާ  ންއަުޅަގނޑުމެ  ،އެހެންނަމަެވސް

އަދި އަުޅަގނޑު މި ބިލު ނަާގނެ ކަމަްށ.  3.5ެގ އަތުން %ާހހުން މަތިން ލިބޭ ފަރާތްތަކު 60އަޅުަގނޑުމެން ަވޢުދުީވ 

 ާދެގ )ހ( ަގއި ަވނަ މާއް 12މި ބިލުެގ  ،ކަމެއް މިހާރު ފަރުމާކުރެިވފައި އޮްތ ޮގތުން ަވރަށް ކަންބޮުޑާވ އެއް

އިން  ޓެްކސްޑްކުންފުނިތަކަށް ިލބޭ ޑިިވޑެން ،ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ދިެވހިރާއްޭޖގައި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ ފަާރތްތަކުން

ކީ ޑަ ހާލަތެްއގައި ަގޫބލެއް ނުކުރަން ޑިިވޑެން އިސްތިސްނާ މައްސަލަ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ަހމަ އެއްެވސް

ަވކާލާތުކުރަްއާވ  ށްން ެޓކްސް ނުނަަގްނޖެހޭ ކަމަޑުިޑިވޑެން ،ށް. ސަބަަބކީެޗއް ކަމަކަާވންޖެހޭ އެއް ޓެކްސް އުނި 

ެއއީ ޑަބަލް ޓެކްޭސޝަނަށް މަުގފަހިާވ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނުޑ  ،ފަރާތްތަކުން ިވދާޅުަވނީ 

ންތަނުގައި ެވސް ހަމަ ޫޔ.އެސް ަފދަ ތަިވލާތާއި އަދި އިނިގޭރސި ؛ބޫލުކުރަނީ އަދި ދުނިޔޭެގ އެކި ކަންޮކޅުތަކުންަގ

އް. ކުންފުނިތަކަކީ ަވިކ ޞެޚްެއއީ ކުްނފުނިތަކަކީ ަވކި ާގނޫނީ ޝަ  . ެގންދަނީން ެޓކްސް ަނަގމުން އެޑުޑިިވޑެން

ތަފާުތ އް. ައދި ފަރުދުންނަކީ ަވކި ޞެޚްަވކި ތަފާތު ާގނޫނީ ޝަ ،ޭއެގ މަްއޗަށް ލިބިެގްނާވ ޙައްޤުތަކަާކއި ޒިންމާތަަކކާ

ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްްސ  ިއ،ިކޔަ އް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، ބީ.ޕީ.ޓީ ދައްކާީތއޭޞެޚްޝަ ނީާގނޫ

އެ ކުންފުނިތަކުެގ ފަރާުތން އޭެގ ެޝއަރ ހ ލްޑަރުންނަށް ނޫނިއްޔާ އެ ކުންފުނިތަްއ  އި،ކުންފުނިތަކުން ދައްކާތީއޭ ކިޔަ 

ދާލަތު  ޢަން ޓެކްްސ ނުނެުގމަކީ ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި އިޖުތިމާޢީ ލިބިދޭ އާމްދަނީއޮޕަރޭޓުކުަރއްާވ ފަރުދުންނަްށ 

މް އަޅުަގނޑުމެން ދުއްާވލުން. ައދި އިންކަމް ޓެކްސެއް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ނެުގމުެގ މައިަގނުޑ ހޫއިމުކުރުމުެގ މުޅި މަފްޤާ

 ރައީސް، ަވންޏާ. އެއީ އިްއޒަތްތެރިން ޓެކްސް ނުނަާގ ކަމަށް ޑުބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ޑިިވޑެން

ޓު ސ ރި ،ިވޔަފާިރެވރިންނާއި ،ދާ މަހުޖަނުންނާއިހިރާއްޖޭަގއި ޓެކްސް ަދއްކަމުންމިހާރުެވްސ ދިެވ؟ ކިހިނެއްތ  ަވނީ

 އިންކަމް ޓެްކސް ުވޖޫދަށް އައުމަށްފަހު އެ  ެއހެންނަމަެވސް، .ޓީބީ.ޕީ. 15އ ނަރުން މިހާރުެވސް އެބަ ދައްކަމުންދޭ %
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ބޮޑު އެްއޗެއް އޮންނާނެ ކަމަކަްށ  ނެ މާދައްކަމުންދާ ޓެކްްސެގ ިއތުރަށް ދައްކާ މިހާރު ،ެގއިތުރަށްން އޭބޭފުޅު

ން ޓެކްސް ނުަނާގ ަކމަށް ަވންޏާ. އެހެންީވމާ، ަޙޤީޤީ މާނައިގައި މި ބިލުެގ ޑުިޑިވޑެން ،އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ

ނުންާވ ކަމަށް ަވންޏާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤީ ަރން ބޭއިުމކުޤާދު އަޅުަގނޑުމެން ޤްޞަ މި ބިލުެގ މަ އިމާހޫމަފް

ން ެޓކްސް ނެިގެގންދާ ކަމަށް މި ޑުއިމުކޮށްދޭން ބޭނުންާވ ަކމަށް ަވންޏާ ޑިިވޑެންޤާ ދާލަތުޢަ އިޖުތިމާޢީ މާނައިގައި

ރާއްޖޭަގިއ  ކަމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ެދކެން. އަދި މި ބިލަކީ ކޮންމެހެންެވސް މި ބިލުގައި އޮތުަމކީ މުހިންމު

ށް ހާސިލުެވެގންދާނެ އެްއޗެްއެގ ޮގުތގައި އޮތުމަކީ ަވރަށް މީެގ މަންފާ ރައްޔިތުންނަ  ،އަދި ާގނޫނަކަްށެވ ،އޮންނަންޖެހޭ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. ަވރަށް މުހިންމު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު ލަކު ފުަވއްމުއަރުަވނީ ރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

 އަށް.މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ މެންބަރު 

ބިލު. އެއް  ދުީވޢުމިއީ އަޅުަގނޑުމެން ަވ ،އާމްދަނީން ޓެކްްސ ނެުގމުެގ ބިލުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، 

ެގ ކެމްޕޭނުަގއި ަވރަްށ 19ނަާގނެ ާވހަކަތައް އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާ ނޫ އިޤްތިޞާދުެގ ދަށުން އާމްދަނީން ޓެކްސް

ޮގތަށް  ެގތްރެޝްހ ލްޑުޭގ ސް ނެޓެކް ،ނަމަ ޮގތުން ާވަގދައަށް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންކުރިން. އާދެ! މިހާރު ބިލަުގއި 

އަޅުަގނޑުމެން ކެމްޕޭނުކުރަްއަވމުން  ،ދިޔައީ އަުޅަގނޑުމެްނ ާވހަކަދަްއކަމުން ،ނަމަެވސްހާސް ރުިފޔާ ކަަމށް.  40މިހިރީ 

ހާހުން އަޅުަގނޑުމެން އޭރު  60ހާހުން ޓެކްސް ނެޭގނެ ާވހަކަ. އެއީ  60 ،ިވދާޅުީވދިޔައިރު ެވސް  ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

 ،ބޫލުކުރަނީަގ. އެހެްނީވމާ، އަުޅަގނޑު ލާިރ ބައި އެހާަވރު ެޓކުހެއް ެނިގެގންދާނެ ކަމަށް 3ާގްތަގނަޑކަށް ދެއްކީ 

ބޮޑުކުެރިވެގންދާނެ ތްރެޝްހ ލްޑް ހާހަށް  60 ،ބަދަލުކުރެިވތްރެޝްހ ލްްޑ ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި މި  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

 ،ޮގތުން ާވމި ބިލުގައި ،ތެރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެއްިވ ފަދަިއންކަމަށް. އާދެ! ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

ޮގަތކަށް ނެތް. ނަމަެވސް، ހަމަ ައޅުަގނޑު ެވސް އެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެްއިވ  ެނޭގން ޓެކްސްޑުޑެންޑިވި 

އުމުތަކުަގއި ޓެކްސް ނެޭގ. ޤަެގ ިގނަ ބޮޑަށް އެ ދެއްކެިވ ާވހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރަން. ޑިިވޑެންޑުން ދުނިޔޭ ަވރަށް ،ޮގތަށް

. ޫޔ.އެސް.ޭއަގިއ ެވސް ޓެކްސް ެނޭގ. ޔޫ.ކޭަގއި ިޑިވޑެންޑުން ެޓކްްސ ނެޭގ އެޮގތުން ޔޫ.ޭކގައި ެވސް ެޓކްސް

ބޭފުޅުން ިޑިވޑެންޑަށް އެލަަވންެސއް ދެްއާވ. އެ ދެްއާވ އެަލަވންސަްށުވެރ އިތުރުާވ އަދަދުން އިންކަމް  އެ ،ނަންަގާވއިރު

ފުލް   ެވސް އަުޅަގނޑުމެންޮގތުން ާރއްޖޭަގއި  ބޫލުކުރާަގށް ޓެކްސް ދަްއކަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ޓެކްސަ

 ،ކުާރ ހިނދު  ުކޑަކުރުމުެގ ނިަޔތުަގިއ މިކަންގު މުއްސަނދިންނާއި ަފީގރުްނެގ ފަރަ ،ދާއިރު  ޓެކްސް ސިްސޓަމަކަށް
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 ،ކެން. އިންކަމް ޓެކްސް ނަަގން ފެއްޓުމުން އަޅުަގނޑު ދެކަމެއް ކަމުގައި ޑިިވޑެންޑުން ޓެކްސް ނެުގމަީކ މުހިންމު 

ކަންަތއްތަްއ  މި ،ުވންމުއްސަނދި ާވ ިހސާބުން ފެށިެގން ނުޙައްުޤން މުއްސަނދިނެޭގއާމްދަނީން ޓެކްސް

 ބޫލުކުެރޭވ. އަދި ޭއގެ ަގނެުޓެގ ތެެރއަށް މީތި ަވދެެގންދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނަޑށް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓްރޭސްކުެރިވ

ކަމަށް ފުރުޞަތުތައް ބަންދުެވެގންދާނެ އޮންނަ ފަހި ފަރާތްތަކަށް  އެ ،ާވ ފަރާތްތައްސަބަބުން ނުޙައްޤުން މުއްސަނދި

ލިބޭ  ސަރުކާރާ ބޫލުކުރަްނ. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ިމ ޓެކްސް ބިލު ފާސްެވ ނިމިެގންދިޔައިމާަގެވސް އަުޅަގނޑު 

 ؛މެންޓްިރޗްސިޓް އެންލިއިޮގތުން  ށް ެވެގންާދނީ އަޅުަގނޑު ދެކޭކަދަޤްޞައަށްުވރެ ޮބޑަށް މި ބިލުެގ މައާމްދަނީ

ާއއި ލިބޭ އާމްދަނީ ،ފުލް ޓެކްސް ސިސްޓަަމކަށް މި ސިސްޓަމް ބަްއޓަންކުރެިވ އްޤުން މުއްސަނދިކަމާިއ އަދިނުޙަ

ން. ށް ެވެގންދިޔުފުްލ ނިޒާމަކަ ،ނެޭގނެ ިނޒާމަކަށްހުރިހާ އެްއޗެއްހެން ެޓކްސް މި ،އާއި ިވޔަފާރީން ލިބޭ އާމްދަނީ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ. 

 

  ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ެވލިދޫ ދާިއރާެގ އަރުަވނީ މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.ޝަފީޤަهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަފީޤްهللا ބްދުމުޙައްމަދު ޢަެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ޖަޒީރާ  ޓެކްސް ނިޒާމެއް ތަޢާރަފުކުރާ ާވހަކަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ރާއްޖެ މެނިފެސްޓ އިން. ެއ މެނިފެސްޓ ގައި ބުނަނީ ޓެކްސްެގ ިނޒާމު ތަޢާރަފުުކރެެވނީ ދައުލަުތެގ އާމްދަނީ 

ދައުލަުތެގ ފައިާސއިން ހިންާގ މަޝްރޫޢުތައް  ،އި ިވޔަފާރިެވރިްނނަށް ދިމާެވފައިާވ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްއިތުރުކުރުމަށާ

ކަމަށް.  އްސަޮގނަމަެވސް، މިހާރު އެ ނިޒާމު ަވނީ އެތައް ޮގަތކަށް ބަދަލުަވމުން ކަމަށް. ރުކުރުމަށްއިތު

ޮކށްދޭނެ ކަމަށް ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ހިކަމަށް. ެއކަންކަން ފަ އިެވފަިވޔަފާިރެވރިންނަށް ކުރިމަތިެވަފއިާވ ޮބޑު ތަކުލީފަކަށް ބަދަލު 

ދެްއިވ އިހަޅުއްަވހުށަމި ަމޖިލީހަށް  އި،ޓެކްސް ނެުގމާ ެބހޭ ބިލެއް އެކަަށއަޅަ  ަވނީ. އާމްދަނީންމެނިފެސްޓ ގައި ބުނެފައި 

ޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ބޮ ޓަކައި އުނޫގފާރު ާދިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދަށް ަވރަށްކަމަށް

 މީހާއަށް އޭތި ފ ރުކޮށްދޭނެ  ނުލިބޭ ،އި ލިބޭ މީހާެގ އަތުން އެއްެޗއް ނަަގ ،އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް ުބނަމުން އައީ

ދައުލަތެކޭ ބިނާކުރަން  އިލާމީހާއަށް ެވސް އަޅަ ފަދަ ދައުލަތެކޭ ބިނާކުރަން ބޭނުންަވނީ. އެންމެ އާދައިެގ ނިކަމެތި

ލިބޭ މީހާެގ އަތުން ހ ދާނީއޭ. ރާއްޖޭަގއި އަލަްށ  ،ަޓކައި ޭބނުންާވ ފައިސާ ހ ދާނެ ޮގަތކީއެކަމަށް .ބޭނުންަވނީ

ލިބޭ އާމްދަނީެގ މައްަޗށް ބިނާކޮށް ނަާގ ޓެކްސް.  ،ދަީނ އިންކަމް ެޓކްސް. ނޫންަނމަ ން މިތަޢާރަފުކުރެިވެގ

އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް،  ން ޓެކްސް ނަާގ ާވހަަކ މިހާހުން މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންެގ އަތު 40ފާހަަގކުރަްއވައިފި 
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މަތިން ލިބޭ   ،ހާހުން މައްޗަށް 60 ހުރީ ހިފާފައިެވްސ އަމާޒު އިގަ 19އަދި އެޖެންޑާ  ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނުން

މަ ންނަނޫ ؛އެންމެ އާަދއިެގ މީހުންެގ އަތުން ،ޮގތަށް. މީގައި އަުޅަގނޑު އެންމެ ުއފާާވ ކަމަކީ ނަާގއާމްދަނީން ޓެކްސް

 ރި ކުޑަ އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންެގ އަތުން ޓެކްްސެގ ެއއްެވސް މިންަވރެއް ނުނެޭގ. ަބއެއް ނޫްސތަކުަގއި ރިޕ ޓުކޮށްފައި ހު

ހިސާބަށް އާމްދަނީ   ހާހާ 40ނޫނީ  ،ޮގތަށް. ކޮންމެ، ކިތަންމެ ކުޑަ އާމްދަނީއެއް ލިބުނަސް ޮގތުން އެބަހުރި އޮޅުންއަރާ

ހާހުން މަތިން ލިބޭ އެއްަޗކުްނ  40ޮގތުން ެވސް   ނެޭގނޭ. އެހެންނަމަެވްސ، މިހާރު އޮތްލިބޭ މީހުންެގ އަތުން ެޓކްސް

ައއު ޓެްކސެއް ތަޢާރަފުކުރެިވެގންދާއިުރ މިޮގތަށް  ،އި ފާހަަގކުރަން ބޭުނންަވނީނަަގނީ. އަުޅަގނޑު މީގަ  މިޓެކްސް 

އަދި ޖަޒީާރ  ،އަުޅަގނޑުމެން ެދއްކި ާވހަަކއެއް  .ށްނަލަ ރަްއޔިތުންޖެހޭ ލުެޔްއ އަންނަން. މުޅި ޖުމުއެބަރައްޔިތުންނަށް 

ލާ ާވހަކަ. އެހެންނަމަެވްސ، އި ނަާގ ޓެކްސް ކަނޑަ  ލާތީ ޚިދުމަތްތަކުންސަރާއްޖެ މެނިފެސްޓ ގައި ެވްސ އެބައޮތް މުވާ 

ނޑަކަށް މި ލާ ާވހަަކ. އެހެްނނަމަެވސް، އަުޅަގއިއަދި ދަތުރުފަތުުރެގ ޚިދުމަތުން ނަާގ ެޓކްސް ެވސް ކަނޑަ  ށްއަޅުަގނޑަ

ލާީތ ސަުމާވ ޓެކްްސެގ ތެޭރަގިއ އަުޅަގނޑު ބޭނުން ިއލާަގެވެގެނއް ނުދޭ. އެހެންީވމާ، ުއަވބިލަކުން އެކަްނ ފާހަ

 ނަާގ ޓެކްސް ކުޑަކުރަން. ނޫންނަމަ އެ އުާވލަން. އެޮގތަށް ެއކަން ނަާގ ޓެކްސާއި އަދި ދަތުރުފަތުރުން ޚިދުމަތްތަކުން 

ޮގުތގައި ާވެނ. އެއީ އަދި އަުޅަގނޑުމެން  ެގރައްޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާ ފަސޭހައެއް މުޅި އެއީ ،ނަމަ ކޮށްފި ކަމަށް ަވނީ

ެވސް ހަމަ މިހާރު ާވީތެވ. ދެން ޓެކްްސެގ ާވަހކަދައްާކއިރު ޑިމާންުޑކޮށް ާވހަކަ ެވސް ަދއްކާފައި އޮތް ކަމަކަށް  އެކަމަށް

 ؛އަށް ނުލިބޭ ފައިސާންދާ އަދަދުެގ ތެރެމުއި ަނަގޖީ.އެސް.ީޓެގ ޮގތުަގ ،ދައްާކ ާވހަކަެއއްކުދި ިވޔަފާިރެވރިން 

ގައި ަފއިާސ ޮގތު ހުންނަ ޭއެގ ޓެކްްސެގ  ެވސް ތަކަށްލުނުދައްާކ ހުންނަ ބި ތަުކން ފައިސާމިސާލަކަށް، ބަެއއް ފަރާތް

ިއ އުނދަޫގ ކަންކަްނ ެވސް މި ބިލާ ެއކީގަ ޒާުމަގިއ ހުރި ދަތިނިމީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ާވހަކަ. މިފަދަ ޓެކްސްެގ 

އަދި އިތުރަށް ރަނަގޅުކުރަން.  ،ދަނާކުރަން މަސައްކަތް ކޮމިޓީަގއި ުކރަމުންދާއިރު ހަރުއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ބިލުެގ

ެގންދާން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ވެ ޓަންއްލަ ރަްއިޔތުންނަށް ފައިދާާވ ފަސޭހަާވެނ ޮގތަކަށް ބަ ޖުމު ؛ރައްޔިތުންނަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަތުރިޔާ

އަރުަވނީ ހެންޭވުރ ދެކުނު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި 

 ށް. މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަ

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން:ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް 

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ރާެގ އއްޒަތްތެރަީއސް. އުނޫގފާރު ދާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ނެުގމުެގ ބިލަށް އަޅުަގނޑު އިްޞލާޙާއެކު މިކަން ކުރުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެްނ އާމްދަނީން ޓެކްސް
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ކްްސ ޓެ ،ނަށް ަވޢުދުިވންން ރައްޔިތުބޮޑު ޕާޓީން ، އެންމެެވރިއެންމެ ޝަރަފު ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ފަޚުރުެވރި

މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްދެްއާވަފިއ  65ަކއި ޓަނެުގމަށް ޓެްކސް ،ންނެިވންނަަގން. ައޅުަގނޑުމެން އެ ޭބފުޅުންނަށް ދެ

  ށް ނަ ންރަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުކު ތިރާމްހުަދށް އަޅުަގނޑުމެން އިޢުީވ ަވ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްިވ. އަުޅަގނޑުމެން

ހަތަރު  .ތަނަށް ފޮނުީވ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދުެވ އަުޅަގނޑުމެން މިހުޓަަކއި ރަްއޔިތުން އައަޅުަގނޑުމެން ީވ ަވޢުދަށް

ށްުވރެ އެްއ ެޓްކސް ނުނަާގ. ެއއަ 0އް ނުެނޭގ %އްކަ އަްށޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ އަހަރަކު ޖެހޭ މީހާ އަތުން ޓެކްސެލަ

  ހާރު މި އިތުރުާވ އެްއހާސް ރުފިޔާއިން މިއިތުރުެވއްޖެއްޔާ ސް ރުފިޔާ ހާ ރެ ެއއްރުފިޔާ އިތުރުެވއްޖެއްޔާ ނޫނީ އެއަްށުވ

ލައްކަ އަްށޑިހަ ހާހަށްުވރެ   އަދަދުެގ ތެރެައކުން ނޫން. ހަތަރުލަޮގތަށް. މުޅި ޖުމު އް ަނގާ ެގ ެޓކްސެ 8އޮތީ %

ގެ  8އިން %ޔާހާސް ރުފި އެ ެއއް އްޔާ ވެއްޖެކަމަށް  ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ މަހެއްެގ މަްއޗަްށ ސާޅީސް އެއް ،އިތުރުެވެގން

 ފު. އެހެންނަމަެވސް،ސާއަުޅަގނޑަށް  ބައި  ، އެ އަދަދަކުންނެއް ނޫން. އެހެންީވމާ ލަްއ ދައްކަންޖެހެނީ. މުިޅ ޖުމުޓެކްސެ

ހިސާބުންނޭ ފަށާނީ.  އެ ،ރުފިޔާ މަހަކު އެންމެ މަދުެވެގން 65000ދުީވ އިންަކމް ޓެކްސް ނަާގނީ ޢުއަޅުަގނޑުމެން ަވ

ށް ރައަުޅަގނޑު ަވ .ތެރި ރައީސްޒަތްޭއ ނަާގނީ. ިއއް 3.5ން ެއައށްުވރެ އިތުުރާވ އެްއޗަކުން %ަވރު ލިޭބ މީހާެގ އަތުއެ

މިކަން ރައްޔިތުންނަށް ލުއިަފސޭހަާވނެ ޮގތަކަށް މިކަން  ިއ،ދިރާސާކުަރްއަވ ދެން ކޮމިޓީެގ މަުރޙަލާގައިބޮޑަށް އެ

ފުރިހަމަާވނީ މު ޒާެޓކްސްެގ ނި ،ެގންދިޔައީދަންނަަވމުންން ރައްޔިތުންަނށް ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެ . މަޤްޞަދެއްށްރުމަކު

އަުޅަގނޑުމެން ެޓކްސް ނަަގންޖެހޭ. ެޓކްސް  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްނިޒާަމކަްށ ބަދަލުެވެގންނޭ. ެގ ޓެކްސް ޖެހޭ ަވށާ

ރާ . އަދި ިވޔަފާރިކުށްޮގތަކަ ނުދާނެޤައުމުެގ ިވަޔފާރިތައް ފުނޑިެގން ،ނަގާއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ

ލުެމއް ނޫން ޓެކްސް ނެުގމަކީ. ެއހެންެވެގން އަުޅަގނޑު ހަމަ ާވރު ވިއްކާ ހިސާބަށް ދުއް ެގދޮ  ،ފަރާތްތައް ދަރަނިެވރިެވ

ފަހަރަށް  މަކީ މިހާރަށް ކުރަންާވަވުރެގ ކަމެއް ނޫނޭ. އެއީ ިގނަުގން ޓެކްސް ނެޑުޑިިވެޑން ،ބާރުލާފައި ދަންނަަވން

އިރުަގިއ ތްމު މިހާރު މީރާއިން ހަމަޖެހިފައި އޮެތްއގައި ެޓކްސްެގ ިނޒާޮގ އާއްމު ،ބޭނުންކުރެިވަފއި ުހންނާނީ ޑުޑިިވޑެން

ރަ ކުންފުނިން ސާ މުޑުްށުވެރ ބޮއަރަ ކަނަޑއެޅޭނީ. އެށް ބަލާފަިއ މުސާ އެ ކުންފުންޏެްއެގ ިވޔަފާީރެގ ސްކޭލަ

ެގ އި އެއީ މުސާރަ .އަދަދު ެވމުންދާނީ އޭެގ މީރާއަށް ަގބޫލުުކރާރެ ކު ިވަޔސް ެވސް އެަކއުންޓް ގައިކަމު ެގންދިޔަދެމުން

އޮިޑޓް  ،، ބުކްސް އަންނައިުރަގއި ގައި ޖެހެމުންދާނީ. އެހެންީވމާޑު މީހެއްެގ ިޑިވޑެން ެނޭގ ެއއްެޗްއ އެ ބާކީ .އިޮގތުގަ 

ބައި އޭަނެގ  ންނާނީ ބޮޑުއޮ ެގންނަ އެްއޗެއް ޮގތުަގިއ ޖަހާފައި އޮ ެގޑުމީހަކަށް ޑިިވޑެން  ހެދިެގން އަންނައިުރގައި އެ

ދައްކަން  ސްކްށް އެއިން ޓެއަ ލާފައި އޭނައިނޫނީ އަހަރު ނިންމަ ފައިލާއިންމަރިއުޅުމަށް ޚަރަދުކުރެިވފަ. މަސް ނިދި

މި ހާލަތުގައި  ،ެގ ިވްއކަން. އެހެންީވމާ ެގއްޔާ އޭނަ ޖެހެނީ އަނބިދަރިން ވިއްކަން. އޭަނ ޖެހޭނީ އޭނަފިއަންަގއި

 ން އެައށް ެއއީ ކުންފުނި .ހަމަ ސީދާ ޓެކްސްޓް އެމައުންެޓއްމިއީ ކީ ޑަ ނޑުމެން މި ކިޔާ ިޑިވޑެންުޅަގއަ ؛ބީ.ޕީ.ޓީ

. ޑްއޭނަެގ ޑިިވޑެން ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަނީ. ެއހެންީވމާމީހާ އެކަަމށް އަށް ދޭ އެއްޗެއް. އެމީހާ ޓެކްސް ދައްކާފައި އެ

ަގންަނާވނެ ރައްޓެހިންެގ އިކިތަންމެ ބޭފުޅުންނެއް ަވޑަ  ެގމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު  ،ތަނުގައި މިސާލަކަށް، މި



26 

 

، އެ ިރސ ޓުތަކަކުން ކޮންމެހެންނެއް އޭނަެގ ކޮންމެ ދުަވހަކު އެައކަށް ފަިއސާެއްއ ކު ރިސ ޓުތަކަށް ެވސް. ެއކަމަ

ނީ. ޖަހާފައި ކަނޑާއި ގަ ޑުންއޭަނެގ ިޑިވޑެ  ެއކޮމަޑޭޓްކޮށްލީމާ ،މާމަތްތެރިއެއް އައިހުސް ަރއްެޓހި ރަންމެެވނުދައްކާނެ. ކޮ

ދެން އޭނަ  ކްސް ނެީގމާްށ ޓެޑަ ިކޔާފައި އޭނަ އަތުން ިޑިވޑެންޓޭސް ފޮތުގައި ހުއް އޭނަ އަތަށް ލާރި އެަވރަށް ާނރަނީ

ށް. އައެކަން ނުކުރާ މީހާއަށް ިވްއކާލަން. އާޚިުރގައި އޭނަ ދާންޖެހޭނީ ހުސްއަތާ ެގ ،ޖެހޭނީ ރިސ ޓް ހިއްސާ ދެންހުރި

ގައި ތިއްެބިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ޒާމު ެގންނައިރުަގއި ެވސް އަދި މިތާނނޑުމެން ޓެކްސް ނިަގއަޅު  ،އެހެންީވމާ

 ލިޭބއިރު މީހާއަށް ކާ އެއް، އަނެ މައުންޓެއް. އެހެންީވމާޕެިއޑް އެ ކީ ެޓކްސްޑަ ޑިިވޑެން އެ ާވހަކަދަްއކަާވއިުރގައި ެވސް 

މީހަކު ފުރަތަމަ  ނެކާދައް ބީ.ޕީ.ޓީ ސްއެްއޗެހި ފުނޑިެގްނޮގ ތަކާރިފަހުން ރާއްޖޭެގ ިވޔަފާ އެންމެ ،އެ ދިނީމާމީހާ  އެ

 ކަ އެީކަގއި މި ާވހަ ތަޖުިރބާއާ ،ން ކޮށްެގން. އެހެންީވމާެގން މި ކަންކަދީ ެއއްެޗހި ޑާިވޑެންޑި އުފެއްދޭނީ 

ަވރަށް  ލުުވަމކީްނ ހިންަގން ހަާވެއކީަގއި ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ކަންކަ ނީ. މިއީ ަވރަްށ ޒިންމާދާރުކަމާދައްކަންޖެހެ

 އެކީަގއި އަުޅަގނޑު  ސުލްޙަެވރިކަމާ ،އެކީަގއި ނުެވ ައމާންކަމާ މެއްލުެވސް ފަރާތަކަށް ގެއްޒިންމާދާރުުވން. އެއް 

ޖެހޭ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް މީގައި ެގަނއުން. ިއއްޒަތްތެިރ ަވށާ ،މި ކަންަކން ެވެގންދާނެ ޮގތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މިލިއަން  1.2ާވތީ އަހަރަކު  ކަށްޕްރޮްގރެސިްވ ޓެކްސަ ،މަތީ ބޭންޑު ެވސްމަ ހަެވސް ުޅަގނޑަށް އަދި އަ .ރައީސް

ށްލާނަން ފާހަަގކޮެވްސ އަުޅަގނޑު ހަމަ  ެގ ޓެްކސް ެވސް އެއީ  15ށްުވރެ ަމއްޗަށް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން %ޔާއަރުފި

ތަުނަގއި   އޮތްށް އަދިެވސް ކުރިއަ ޔާ. ޝުކުރިއް ުރޞަތަށްދެްއިވ ފު، . އެހެންީވމާ އިދަށްކުރަންޖެހޭ އެއްެޗްއެގ ޮގުތަގ

 ސް. އީ ރި ރަ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރައީސް ކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވންތުމިއަށް އެްއޗެއް ބުނަން ައޅުަގނޑު ަގސް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެްނުގމުެގ ތެޭރަގއި ންާގރިޔާސަުތން އަ ަގއިއަޅުަގނޑު މިއަދުެގ ެހނދުނުެގ ަވުގތުއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރި

މިއަދުެގ އެޖެންޑާ ަވރަށް ދިުގ. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ނުހިމެނިާވ ނުކުތާއެއް އެބަޭވ. އެއީ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ 

ލީހުެގ މަޖި ކުރަނީ ވ ޓަށް އަހާ ަގީޑގައިތު، އަޅުަގނޑު ަގސްމައްސަލަަތއް ެވސް ަވރަށް ިގނަ. އެހެންީވމާ  ،މަސައްކަތް

ަވންދެން މިއަދުެގ މަސަްއަކތް ެގންދިއުމަށް ވ ޓަށް އެުހމަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  3:30 ،މަށްތު އިތުރުކުރުަވުގ

 އަރުަވނީ އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދަށް. ފުރުޞަތު

 

 ން:ކެވު އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ާވހަކަދެއް 

ސީ އިންތިޚާބުެގ ޔާމިދިޔަ ރި ؛ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި .އްަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްާޔ އި `. ޝުކުރި 

ކެންޑިޑޭޓް އަދި މިހާރުެގ  އަދި ުގޅިަފއިާވ ކ ލިޝަންެގ ރިާޔސީ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޕާޓީއާއި ެގކެމްޕޭނު

ަގއި ބޭްއިވ ޕްރެސް  2018ޮއަގސްޓް  20 ،ލިޙްއްމަދު ޞާމުޙަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް
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ކުރައްާވނެ ކަމަށް. ެއ ރެްއގައި އިންކަމް ެޓކްސް ަތޢާރަފުައޅުަގނޑުމެންެގ ސަުރކާ ،ރެންސެއްަގއި އިޢުލާންކުރެއްވި ފަކޮން

ކްްސ  ޓެއިންކަމް ،ީވބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ިވދާޅުއިެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މިއަދު

 ކަމަށް. އަދި ެއކަން ކުރުމަށް ާގނޫނެއް ފާސްކުަރއްާވނެ  ތްތަކުެގ އަތުން ނެޭގނީ ަވިކަވެރއްެގ ފުދުންތެިރކަން ހުރި ފަރާ

ކާރަށް މި ބިލު މި  ެގ ސަރުދުމިއަ ށް އަދިއަޔާީއުސލްޖުމްހޫރިއްރަޒަތްތެރި ަވން އިއްނަކަމަށް. އަޅުަގނޑު ުޝކުރު ދަން

ން ދިެވހިރާއްޖޭގައި އާމްދަނީ؛ ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ތީ. މި ބިލު ދެްއވީ ވައިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް

 ުގކަާމިއ ލިބޭ އާމްދަނީެގ ފަރަންެގ މެދުަގިއާވ މުއްސަނދިކުރުމަށާއި، ދިެވހީނެުގުމެގ ނިޒާމު ފުިރހަމަޓެކްސް

ސިޔާސަތު ބަޔާްނކުރުމަށް  ިއލާސަރުކާރުން އެކުަލަވކުޑަކުރުމަށާިއ، އަދި ދައުލަުތެގ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ދިެވހި 

 ،ނަމަ މި ނިޒާމު ފުރިހަމަކޮށް ހަރުދަނާ ޮގތެްއަގއި ހިންަގއިފި ،އިތުރުންެރިވފަިއާވ ބިެލއްެގ ޮގތުަގއި. ީމެގތައްޔާރުކު

 ،ރީމާތައް ހ ދައިއި ެއ ފަރާތްތަކުން ހިންާގ މާލީ ކުށްތަކާއި ޖަށާމަުވކުރުިވޔަފާރިތައް ޖަާވބުދާރީ ފަރުދުންނާއިއީ މި

 ުހެގބޫލުކުރޭ. ިދެވހިރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ޓެކުަގމަށް ެވްސ ސަރުކާރުން ކަ ހުއްޓުުވމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަަވަޅކަށް ާވނެ

ަވނަ އަހަރު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްެގ ެވިރކަމުަގއި. އެ އަހަރު ިވޔަފާރީެގ ފައިާދއިން  2011ެލުވނީ އިނިޒާމެއް އެކުަލަވ

 (ޖީ.އެސް.ޓީ)ނެުގން ޓެކްސްޒްަނސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އަދި މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަުގން ަވތަ ބިނެުގން ނުޓެކްސް

 ؛ނެުގާމިއ އެހެނިހެން އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިަވން މުސްތަޤިއްލު އިދާރާެއއްޓެކްސް ،ތަޢާރަފުކޮށް

މި ނިާޒމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ،ނަމަެވސް  އިުމުކރެުވނު.ޤާ (މީރާ) މ ލްޑިްވސް އިންލެންޑް ެރެވިނއު އޮތ ރިޓީ 

. ނުެވފަަވނީ ރަްއިޔތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސް ނެުގމަށް ހުށަހެޅުނު ބިލު މީެގ ކުރިންން ޓެްކސްފަރުދުންެގ އާމްދަނީ

ން  ޖެހޭ ޓެކްސްެގ ނިޒާެމއް ރާއްޖޭަގިއ ތަޢާރަފުކުރުން. އާމްދަނީ ަވށާ ،އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ

  ތިހިންުގމަށް ަވރަށް ބޮޑެ އްޞަކޮށް ފަރުދުންނަށް ބީ.ޕީ.ޓީޚާ ،ނުެވ އޮތުމުެގ ސަބަބުންޓެކްސްނެުގުމެގ ނިޒާމު ފުރިހަމަ

 މްދަނީއެއް ހިމެނުމުން، ޓެކްްސގެ މިޮގުތން ިވޔަފާރިތަެކކޭ ެއްއޮގތަށް ފަރުދުންެގ ެވސް ހުރިހާ އާ. ޮގންޖެހުންތައް ދިމާޭވ

 ހަމަހަމަކަން ޤާއިުމކުެރޭވނެ މި ބިލުެގ ސަބަބުން. ށްެވ، ެޓކްސްނެުގުމގައިނިޒާމަކަ ަވށާޖެހޭުގމުން ހިންނިޒާމު 

 ންެވްސޓުކޮްށެގން ލިބޭ ރާއްޭޖަގއި އިހިެވދި ށްއްޞަކޮނީން، ޚާއާމްދަބައެއް ދުންެގ މިހާތަނަށް ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ފަރު

ދަނީން ިވތްހ ލްޑިންގ ޓެކްސް ނުނަާގ މަދު އާމް ިވއްކާަލިއެގން ލިބޭންޓްރެސްޓް، ައދި އިންެވސްޓްމަންޓް ، އިޑެންޑްޑިވި 

ޓެކުހުެގ އަދަދު ކުޑަކުރުުމެގ  ޭގނީން ނެއް ޤަުއމު. މިހެންުވމުެގ ސަބަބުން، ިވޔަފާީރެގ އާމްދަޤައުމުެގ ތެރެއިން އެ

ދުންެގ ރުކުރާ ފަސައްކަތްަގއި މަން، ދިެވހިރާއްޖޭ . މީގެއިތުރުފުރުޞަތު ދިެވހިރާއްޖޭގައި ިހންާގ ިވޔަފާރިތަކަށް ލިބިެގންދޭ

އަރިޒަްމެގ ސިނާޢަތުަގިއ ކޮށް ަފއިދާ ބޮުޑ ޓު، ޚާއްޞަފަރާތްތަކަށްހ ދާ  އާމްދަނީހެން އުޖޫރައިންނާއި އެހެނި

ްއެގ ްސ ދައްކަންނުޖެހޭ ތަނެން ުނަވތަ ެޓކް ެޓކްސް ހެަވނީ ކަތްކުާރ ބޭރުެގ ފަރުުދންނަށް ދިެވހިރާއްޖެ ަވމަސައް

ލި، ދައުލަތުެގ އާމްދަނީ ފުޅާކުރުމަށް ލިބޭ ނެުގުމެގ ފުރުޞަތު ގެއްއްޖެއަށް ޓެްކސް ންކަމުން، ދިެވިހރާހެމި ޮގތުަގއި.

. އާމްދަނީން އިއްަޒތްތެރި ރައީސްފުރިހަމަ ޮގތުަގއި މިހާތަނަށް ަވނީ ނުހިފި.  ންމު އެއް ަވސީލަުތެގ ބޭނުންހިއެންމެ މު
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ރުމަށާއި، އަދި ދިެވހީްނެގ ެގ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުނެުގމު ކްސް ޓެ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އާމްދަނީން ކީ،ދަޞަސްނެުގުމެގ މަޤްޓެކް

ދީންަގއި، ކީރިތި ާވ އިސްލާމްންެގ މާްތެވެގންއަުޅަގނޑުމެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުޑަކުރުން.  ުގމްދަނީެގ ފަރަ ދުަގިއާވ އާމެ

ން މަހުރޫމުެވފައިާވ ކަމުސްަވސްކަުމެގ އަހުލުެވރީންެގ އަުތަގއި ތަނަަވ، ތަނަޤުރުއާނުަގއި ެވސް އަންަގާވ، މުއްސަނދިން

 ަވސީަލތްތަކުެގ ފައިދާ މަދު ބަަޔކު ހުންެގ ޙައްޤު ެއކުލެިވެގންާވ ކަމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ިދެވހިާރއްޖޭަގއި ހުރި ުގދުރަތީމީ

ޮގްސ ންނީ ބެހިެގދަަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އާމްެވފައިވާއިުރަގއި އަޅު ޖަނުންނަށް ަގިއެގން ަވރަށް ބޮޑެތި މަހުނަ

މަކޮށެްއ ނޫން. ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ުވމުެގ ސަބަބުން ްނެވފައި އޮންނަނީ ހަމަހަ ކަންކަން ަބއްޓަދިރިއުޅުމުެގ

 ދައުލަތުެގ، ށް މި ބިލެުގ އެއް މަޤްޞަދުހަމަ އެޮގތަ އިމުކުރެޭވނޭ.ނީ، އެ ހަމަހަމަކަން މާ ބޮޑަށް ޤާއަޅުަގނޑު ދަންނަާވ

މަޤްޞަދެއް ެއއީ އާމްދަނީއަށް ަޖާވބުާދރީކުރުުވމާިއ، މާލީ ކުށްތަާކއި ެވސް ބޮުޑ  ތުރުކުރުން. އަދި ެއއަށްުވރެމްދަނީ އިއާ

އިްނކަމް ޓެކްްސ  ދުނިޭޔެގ އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ން ހުއްޓުުވން. ނަހަމަ ޮގތުގައި ުމއްސަނދިވު 

ށް ރޭޓެއް. އެޮގތުން ފަރުދުންެގ މަތީ ދަަވރަށް ބަތުން ނީ ނިސް ރޭޓުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނަާގ

 15 ޓެކްސްެގ ރޭޓު ެވސް %. މަީތ އާމްދަނީން. އަދި ކ ޕްރޭޓ15ްއާމްދަނީން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި މި ަވނީ %

ޓް ޓެކްސް ފައި ޮއތީ. އަދި ކ ޕްރޭކަމަށް ކަނޑަައޅާ 24ކީ % ަގިއ ފަރުދުންެގ މަތީ ރޭޓަކަމަށް. އަަވްއޓެރި ލަންކާ

ޓް ޓެކްްސ އަދި ކ ޕްރޭ ،ަކމަށް 30ކީ %ަގއި ފަރުދުންެގ މަތީ ރޭޓަންޑިއާ އި އޮތީ. ކަމަށް ކަނަޑައޅާފައި 28ކީ %ރޭޓަ

 15ރޭޓަކީ %ޓް ޓެކްސް ކ ޕްރޭ ، އަދިކަމަށް 15ކީ %ަގއި ފަރުދުންެގ މަތީ ރޭޓަމޮރިޝަސް؛ ކަމަށް 35ރޭޓަކީ %

ހުށަހަޅާފައިޭވ. ައުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަްނ،  17% ަގއިުހެގ ޮގތުޓް ޓެކުކ ޕްރޭ ، އަދ22ި%ަގިއ ރު ސިންަގޕޫ. ކަމަށް

ދުތަކާ ކޮންމެެވސް ަވރަކަްށ ގައި ަވޢުދުީވ ައދ19ަްބރެކެޓުތަކުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެޖެންޑާ  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިާވ

ންޓްރީ ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެެއހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު ަހމަ އުފަލާއެކު ދަންނަާވލަން. އެމް. އެބަހުރިކަން.ކެއް ތަފާތުތަ

 މިއަދަދުތައް އަދި ްގރޫޕާއި އަދި ސަުރކާރުެގ ިމ މަސައްކަތް ކުރަްއާވ ބޭފުޅުްނނާ އެކީަގއި ކުެރުވނު މަޝްަވރާތަކުަގއި

، ކޮމިޓީަގއި ލު ބަލައިެގނެއުުމެގ ފުރުޞަުތ އޮތް ާވހަކަ ދަންނަަވން. ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން، މި ބިބަދަލުެވެގންދި

ބި، ައަވހަށް މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ެވެގން، ށް ރަނަގޅު ާޙއްލެއް ލިާވ މަރުޙަލާަގިއ މިކަންކަމަދިރާސާކުރައް 

 ތްތެރި ރައީސް. ްއޒައި  ކަމަށް. ޝުުކރިއްޔާންދާނެ ފާސްެވެގ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާ ދަފުށީއަރުަވނީ އޭއަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރި

 ށް. އަޙްމަދު ސަލީމަ

 

 ްނ:ކެުވާވހަކަދެއް ސަލީމްމަދު ައޙްދާއިރާެގ މެންބަރު  ދަފުށީއޭ
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އަިދ  .ބެހޭ ބިލަށް އަޅުަގނުޑ ެވސް ތާއީދުކުރަން ނެުގމާން ޓެކްސްއާމްދަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

އިުރަގިއ އިލާ ނަަގން ބަލަން ޓެކްސް އާމްދަނީއަޅުަގނޑުމެންަވން. ދަންނަ ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރަށް ެވސް ޝުކުރު

 ،މިސާލަކަށް؟ ދަނީ އެންމެ ރަނަގޅަށްތ  ނެެގމުން މި މިހާރު ނެޭގ ޓެކްސްތައް ،އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ

ްށ ިޑއުޓީއަ ކަސްޓަމް ؛ލާއިުރގައި ކަސްޓަމް ިޑއުޓީލައިއަޅުަގނޑުމެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ބަ

 .25%ނަާގ ންިޑޝަނަކުން އެބަެއއަރކަ. 20%ނަާގ ގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދޮންނަ މެޝިނަކުން އެބަލާއިރު އިބަލަ

ޅެޭވ ކަހަލަ ެއއްޗެހި. ދެން ނުަލއި މިހާރު ނޫ  ޔާކޮންމެ އެްއޗަީކ ެވސް އެ . މ25ިަނާގ %ން އެބަކުޑަކުދިްނެގ ނެޕީ

  ނަާގ. އަެނއްކާ މިހާރު މި ދަނީ އިންކަމް ޓެކްސްއާޖީ.އެސް.ޓީ އެބަ ކާނެއްއަނެއްކާ ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ެއބަދޭ. އަ

ޙަޤީޤަތުަގއި ދައުލަަތށް ލިބޭ ހުރިހާ މައިަގނޑު  ،ދާިއރުަގއި ތަެކއް ނެެގމުން، މިހާ ިގނަ ޓެކްސްދިމާއަށް. އެހެންީވމާ

ހޭ ޮގތަށް އެްއެވސް ސަރުކާަރކުން އިނދަޖެތައް ލިިބެގންދަނީ ެވސް ހަމަ ިވޔަފާރިެވރިްނެގ އަުތން. ިވޔަފާރި އާމްދަނީއެއް

ލާއިުރަގިއ، ހަމަ އިުނކުރަން. ދެން އަނެއްކާ ހަމަ ކުލިަތކަށް ބަލަ ބޫލެއްަގކަމަކަށް ައޅުަގނޑު  ކުރާނެމަސައްކަތް

 ށްޅަސް ރުފިޔާއަދޮފަސް ؛ސަރުކާރުތަންތަން ކުއްޔަށް ހަމަ ދޭއިރުގައި ެވސް އިޢުލާުނކޮށްެގން ަވރަށް މަތީ ކުލިތަކަށް

ސާޅީސް ރުފިާޔއަށް  ،ފަންސާސް ރުފިާޔއަށް ،ހަތްދިހަ ރުފިޔާއަށް ،ކަފޫޓެްއ، އަްށޑިހަ ރުފިޔާައށް އަކަފޫޓެއް އަ

ެވސް ދަްއކާ. މި ހުރިހާ  ކުލި ކުޑަކުރާ ާވހަކަ  އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެން .އެހެްނޮގސް އެހާ މަތީ އަަގކުން ؛އަކަފޫޓެއް 

ދަނީ ދައްކަމުން. އަދި   ެވސްދެން ިވޔަފާރިެވރިން ޓެކްސް މިހާރު ށް.ނަޖެހެނީ ިވޔަފާރިެވރިންބުރައެއް ހަމަ އައިސް 

 ،ން ެވްސ އަދި ލާރި ދައްކަން ތައްޔާަރށް ތިބޭނީ. އެހެންނަމަެވސްޑުއިންކަމް ޓެކްސް ެވސް ދައްާކނެ. އަދި ޑިިވޑެން 

ތްަތކަކަްށ  ެވސް ފަހިާވނެ ޮގިވޔަފާިރެވރިންނަށް ،ތަންތަނުން ނަާގއިރުަގއި މި ހުރިހާ ޓެކްްސތަކެއް ނަާގ އިދުނިޔޭަގ

ކެއް ކޮށްެދއްާވ. އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޭޖގައި މިހާތަނަށް ފެނިެގންދަނީ އަންނަ ހަމަ އެއްެވސް ބުރަ މަސައްކަތްތަ

 ސަރުކާރަކުން ިވޔަފާރިެވރިްނނަށް މާ ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ނުދޭ. އެ މީހުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ދައުލަތަށް

ޒާމުތައް ހަމަޖެއްސިެގން ައންނަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ތައް ަދްއކަިއެގން ދައުލަތް ހިންޭގނެ ިއންތިހިދައްކަންޖެހޭ އެްއޗެ

 ދީނުެގ ރުކުެނއްއިސްލާމް އީ މި ؛ީދނުގައި ޒަކާތަށް ދީފައި ޮއންނަ އަހަމިއްޔަތުކަންއިސްލާމް ،ލާއިުރގައިއިބަލަ

މަ ބެހޭ ާގނޫނެއް ހަ ޔާއެބަ ނަަގންޖެހޭ. މި ބު ހަމަާވ ކޮންމެ މީހެއްެގ އަތުންޞާހަމަ ނި  2.5ަވރުަގދަ. %

މި ެގނައުމުން  .ނުއުޅޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްށް ެވސް ެއްއެވސް ސަރުކާރަކުން މިތަނަށް ެގްނނާކައެްއޮގތަކަށް 

އި ދީނުގައި މިހާ ބޮޑު ައހަމިއްޔަތުކަމެއް މިކަމަށް ދީފަ ނިކަމެތިން ތިބޭނެތީ އިސްލާމް ؛އަޅުަގނޑުމެންެގ ނިކަމެތިންަނށް

ބު ހަމަާވ މީހުން އަތުން އެ ފައިސާތަްއ ހ ދުމަށްޓަކައި. ިއއްޒަތްތެިރ ޞާދި ނިއޮތީ. މުއްސަނދިން އަތުްނނާއި، އަ މި

ޒަކާުތެގ  ،ނަަގންާވ ޮގތަށް ނެުގުމެގ ނަތީޖާއަކަށް ީވ ޒީްޒެގ ދުަވސް ަވރުަގއި ަޒކާތްޢަމަރު ބުން ޢަބްދުލް ޢު .ރައީސް

ދިޔައީ. ދިޔައީ. ތަނަަވްސެވެގންއްސަނދިެވެގންނެތް ދަރަޖައަށް ތަން މުމީހަކު ުކރާނެ ފައިސާ ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުން

ތިމަްނނަ ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެހެން  ،ދަނޑުެވރިާޔ ަކއިރީަގއި ޒަާކތުން ލާރި ބޭނުންކުރާށޭ ުބނީމަ އޭނަ ބުނަނީ
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ނުޖެހޭ ހިސާބަށް  ަގއިއިސާތިމަންނަ ބޭނުމެއް ނޫނޭ. ޒަކާތުެގ ފަ ނީމަސައްކަތެއް ކުރާ މީހާ ކަިއރީގައި ބުނީމަ ބުނަ

ދިޔުުމެގ ނަތީޖާއަކީ އެންމެންނަށް ބަާރބަރަށް ޒަކާތް ނެެގމުން؟ ދިަޔއީ. ޙަޤީީޤ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތ ެވެގންތަނަަވސް

ދިއުން. ޮގސް އެ ަފއިާސެގ ބޭނުން ހިފާނެ މީހަކު ނެތިެގންއެންމެންނަށް ތަނަަވސްކަން ލިިބެގން ،ހަމަހަމަކަން ލިބި

އަިދ  އި،އަޅަރުރީ ަވރަށް ބޮޑަށް މިކަންކަމަށް ބާީދނުގައި މިހިމެން އިސްލާމް، އަޅުަގނޑުއެހެންީވމާ .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

ހަމަ  ،ޮގތަށް  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ިވދާުޅިވ ،އަތުން އަިދ ޒަކާތުެގ އިތުރުން ެގމުއްސަނދިން

 އެކުެލިވެގްނާވ ބަެއއް. ެއއީ ންެގ ޙައްޤެއް ޭއަގއިހަމަ ނިކަމެތީ ތަނަަވސްކަމުެގ އަހުލުެވރިްނެގ އަތުަގއި ހުރި ފައިސާައކީ

އަޅާފައި ހުރި ކަންތައް. ޖެހޭނެ. އެހާ ބޮޑަށް ބާރުއެހީތެރިާވން ނިކަމެތިން އައިމާ އަށް އެދިހީެވސް އެ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު

، މި މަަގށް ަޤއުމު މާންީވޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންއޮްނނަ އިމި ،މީހުންނަށް އެހީތެރިުވން ،ކުރުންޞަދަޤާތް

ްއޔާ ައޅުަގނޑުމެްނެގ މިހާ ބޮޑެތި ޓެކްސްތަެކއް ުނނަާގ ެވސް މި ޤައުމު ހިންުގުމެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާނެ. ހިނގައްޖެ

ޮގތަށް އަދި ިވޔަފާރިތަްއ ެވްސ ކުިރއަރާެނ  ުނާވިވޔަފާރިަތކަށް ެވސް ދަތި ،ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ެގންދާށޭ. ުޝުކރިއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.ެއއްޗެހި ނަަގމުން ޓެކްސްތަކާ އިުމޮކށްދޭ ޮގތަށް މިޤާ ސަރުކާރުން ނިޒާމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ދިއްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

 ށް.ަވޙީދަهللا ޢަބްދު

 

 ަވޙީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިަރށް ެވސް ދިާމާވ ކާކޮންމެ ކަމަ ،ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދުނިޔޭެގ ކަންހިނާގ ޮގތް ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް ާގ ޮގތާ އެއްޮގތަނހި ންކަ ކަ އަންނައިރުަގއި ދުނިޔޭެގޓެކްސް ނެޭގ ާވހަ ންދެއްކޭ. އެހެންނަމަެވސް، އާމްދަނީ އެބަ

ކުރާތާ އެތަްއ  ކަންތައް ނުޭވ. އެހެންނަމަެވސް، ދުނިޔޭެގ ކަްނކޮޅުތަުކަގިއ މި ބޭނުމެއް މެންކަންކުރާކަެށއް އަުޅަގނޑު

އެަތއް ކަންތައްތަެކއް އެބަ  ،ެއ ނިޒާމަށް ފަރިަތވެ  ،ޮގތުަގއި ހިނަގއިަގނެ  ހާރު މި ނިޒާމު ފުހަމަވެއްޖެ. މި ދުަވހެއް

 ،އުމުތައް ހިނަގން ދިމާާވ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީޤަޮގުތަގިއ  ލަތެއްެގއުއަނދިރި ދަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހިނާގ. 

ަގނޑުމެންނަށް ޅުމިއަދު އަ .ންނާތީ މު ފުރިހަމަެވފައި ނ ޮގތުގައި ނުހިނާގތީ. ޓެކްްސެގ ނިޒާ ޓެކްސްެގ ނިޒާމު ފުރިހަމަ

 ނެތިެގން ހިނުގން އުމުތަކުަގއި ޤަިވ ކަންކަން ެގ ބިލާ ެއކުަގިއ މި ދެންނެދާ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމުމި ހުށަހެޅިެގން

ލިބެީނ  ،ން ކަމެއް ެވސްލިބޭ އެްއޗެއް ލިބެނީ ކޮންތާކު ،ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިެގންދަނީގައިދާނެ. މިހާރުނހި

 ،ތަނާއި އުޅޭަގއި ަސނދިކަމެއްއެހެންނަމަެވސް، ނުބައްދަލު މުއް .ނެ ޮގތެއް ނ ޭވކިހާަވރެއް ކަެމއް ެވސް ހ ދޭ

 ހިނާގ. މާފިޔާ ސްޓޭެޓއްގެ  އުމުަގއި އެަތއް ކަެމއް އެބަ ޤަެގ ސަބަބުން ެވސް މި ފެންނަނީ. އޭތަން އަބަދު ދާއުޅެމުން
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ޓެކްްސެގ ނިޒާމު ފުރިހަމަެވެގން.  ދެންނެިވ ޮގތަށްއުމުަތއް ހިނަގމުން މި ދަނީ. އެ ކަންކަން ނިމޭނީ މިޤަޮގތުަގއި 

އެކުަގއި އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އޭރުެގ ސަރުކާރުްނ  ނެެގން ެފށުމާ، ދިޔައިރުަގއިޕީ.ޓީ ނެެގމުން.ާއއި ބީޖީ.އެސް.ޓީ

 ށް ަގިއަގތުމަނޮގތުގައި ހި ުގމަށް. އެއީ ޓެކްސްެގ ނިޒާމު ފުރިހަމަ ޓެކްސް ެވސް ނެމްއިންކަމަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ 

ލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ަވރަށް ިގނަ ހޭދަތައް އެބަކުރޭ. އުދު ދައަމި .ބޭނުންާވ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

. ށް އާމްދަނީ އެބަ ބޭނުންޭވލަތައުޮގތުގައި ފ ރުޮކށްދޭ. މި ކަންކަމަށް ދަ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ެއބަ ފުރިހަމަ

 ެވްސ ލިބިެގން. ށްލަތައުއެހެންީވމާ، އެ ކަންކަން ހަަމޖެހިެގންދާނީ ރަނަގޅު ެޓކްްސެގ ނިޒާަމކުން ެއ އާމްދަނީ ދަ

ލަތުން އެަބ އުށް ަވރަށް ޮބޑު ޚަރަދެއް ދަރަޮގތުން އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަ މި އޮތް އެއާެއކުަގއި ރާއްޭޖެގ އަޮތޅުތައްހަމަ

ެއ  ،އެކުަގއި ޚިދުމަތްތައް ލިބި އަަވްސކަމާ ،. އެކަމަށް ބައިަވރު ފައިސާ އެބަ ބޭނުންޭވ. ރައްިޔތުން ބޭނުންޭވކުރަންޖެހޭ

އާމްދަނީ ރަނަގޅު  ށްލަތައުދަ މި ދެންނެިވ ޮގތަށް ކުެރޭވނީޤީތަރައް ން.ާވޤީދާްނ. ތަރައް ަރއިެގންން ކުރިއަކަންކަ

އުުމަގިއ ހުރި ޤައިމުކުެރިވެގން. އަުޅަގނޑުމެންެގ ޤާނެ ަވސީލަތްތައް ަލތަށް އާމްދަނީ ލިބޭއުއަިދ ދަ .ޮގތުަގއި ހ ދިެގން

ކުރެޭވކަށެއް ނެތް. އުމުެގ އާމްދަނީ އިތުރުޤަ ،ން މެނުީވނުންކުެރިވެގޮގތުގައި ބޭ ރަނަގޅު ރިސ ސްތައް ފުރިަހމަ

އުމު ޤައި މި ޮގުތގަ  ުއމެއްެގޤައަޅުަގނޑުމެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ ރަނަގޅު  ،ނޫން ހަމައެކަނި އާމްދަނީއަކަށެއް

އަަރިއެގންދާނެ. ކުރި އުމުޤަ ޮގުތަގއި  އެުކގައި ފުރިހަމަ ކުރިއަރަިއެގންދާން ެވސް. ެއހެންީވމާ، ޓެކްްސެގ ނިޒާމާ 

ކުާރ  ިވޔަފާުރެވރިން އުމުަގއި އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. މިއަދުޤަރިެވރިންނަށް ފަހި މާޙައުލެއް މި ިވޔަފާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި  ،އެކަނި ރައްޔިތުންނަްށ ވަޒީފާެއއް ެވސް ށްަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަން އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރަސައްކަތް އަޅު މަ

ދިއުާމއެުކ ނ ންނާނެ. ހަމަ އެާއއެުކަގިއ ިވޔަފާރިތައް ފުާޅެވ ކުިރއަރަިއެގން އް ޮކށްދެޭވކަށެ ން ެވސްއެހެނިހެން ކަންކަ

މި ހިނގައިަގންނީ. އެހެންީވމާ، ސަރުކާރަށް ދެެވންހުރި  އުެމއްެގ ޮގުތަގއި ޤަ ،އުމުޤަ ،ާފެގ ފުރުޞަތުތައް އުފެދިވަޒީ

މި  ،ކުރާއިރު ކްސް ނެުގމުެގ މަސަްއކަތް އަޅުަގނޑުމެން ޓެހޭ. ދޭންޖެ އެބަހުރިހާ ލުޔެއް ިވޔަފާރިެވރިްނނަށް ެވސް 

މަޢުލޫމާތެއް ނެތް. އެހެންީވމާ، މި  ރިހަމަ ފުމުކުެރިވފަެއއް. ކަންަކމަށް ބޭނުންާވ ޤާއިއުމުަގއި ނެތް ހަމެޖެހޭ ރެކ ޑެއް ޤަ

 ،ކޮންކޮން ެޓކްސްތަެކއްތ  ،ނެލަަތށް ރަނަގޅަށް އެނިގެގންދާއުމާ ދަމި ކަންކަްނ ހަމައަކަށް އެޅުނީ ،ޓެކްސްތަްއ ނެިގ

ފަރާތްތަކަށް ެވސް   އަދު ިވޔަފާިރެވިރންނަށް ެވސް އަދި އެހެނިހެންމި ،ކޮންކޮން ކަންކަމެއްތ  ކުަރންީވ

އި ފަީގރުންެގ ފަރަުގ އުމުގައި މުްއސަނދިންނާޤަިމައދު މި  .ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލުއިފަސޭހަ

. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ ކްްސެގ ނިޒާެމއްެގ ެތރެއިންޓެ  ީނ ރަނަގޅުންަކމަށް ނިމުމެއް ެގނެޭވއިންތިހާއަށް ބޮޑު. މި ކަ

އޮީތ   ރަނަގޅަށް މިށްީވމާ، މި ޓެކްްސެގ ނިޒާމު ަވރަމީގައި ހިމެނޭ. އެހެން  ޭޕޖު 110ޓެކްސްެގ ބިލުަގއި 

ަގިއ  19ަގނޑުމެން އެޖެންޑާ ޅުލުގައި އަ . އެހެންނަމަެވސް، މި ބިފުރިހަމަ ރަނަގޅު ބިލެއް ހުށަހެޅިފަ ،ދިރާސާކުރެިވ

 ހަމައަށް  ރުފިާޔއާ 60000ކޮންމެެވސް ަވރެްއެގ ފަރަުގަތކެއް އެބަހުރި.  ތަކާރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފ ރުކޮށްދިން ބްރެކެޓު

ގައި . އެހެންީވމާ، މީއާމްދަނީ ލިބޭ އެއްެވސް ފަާރތެއްެގ އަތުން ޓެކްސް ނުނެުގމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަވނީ ިނންމާފަ
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އޮުތން އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެ ކަމަށް ޮގތަށް އޮތް  އިން ަމއްޗަްށ ޓެކްސްކުެރޭވރުފިޔާ 40000

ަރނަގޅަށް އެކަން ހަމަޖެހިެގްނދާނެ ކަމަށް. ެއއީ ރަްއޔިތުްނނާ ހަމައަށް އަުޅަގނޑުމެން  ،ާވހަކަދެެކިވ ފުރިހަމައަށް

 . ދެްއިވ ފުރުޞަތަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޮގތް ިދއުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން އެދޭންަވޢުދުީވ ޮގތަށް މި ބިލު ފާސްެވެގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި އަރުަވނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ފުރުޞަތުމިހާރު މި ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ޝުކު

 އިލްޔާސް ލަބީބަށް.

 

 ސް ލަބީބް ާވހަކަދެްއކެުވން:މެންބަރު އިްލޔާ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ

ަވނަ  19ޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާމްދަނީން ޓެކްސްެނުގމުެގ ބިެލއް މި ަރއް

ަވނަ އަހަރު ފާސްކުރި ެޓކްްސެގ  2011ަވނަ އަހަރު،  2010ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުކަމީ އަުޅަގނޑުމެން 

ދު ފެއްޓެިވ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަދު ނަޝީއްމުޙަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާުރން އޭރު ،ށްނިޒާމަ

މި މަޖިލީހަށް   ކްސް ނެުގމުެގ ބިލެއްޓެލިބުނު ފުރުޞަތެއްެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. ެއީއ އާމްދަނީން 

މީެގ  .ޓެްކސް ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންާވ ބައި ،ކީޔަމު ބަންއެންމެ މުހިމީެގ މި ބިލު ބަލާިއރު  ،ހުށަހެޅުނުއިރު

ަގއި ނެުގމުެގ ބަެއއް މީެގތެރޭފަރުދުންެގ އާމްދަނީ ޓެކްސް .އެއީ ނޫން ބަެއއް އޮތްއިމުެވަފއި ޤާ ރާއްޖޭގައި  ކުރިން

ެގ މުޅި ޓެކްސްެގ ނިޒާުމ އްޖޭރާ ،ދަނީ ކަން. މިހާރު މި ބިލުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މިހިމެނިފައިާވ

ންކުރެޭވނެ. ހަމަ މިާއއެކީ މި ބިލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤީންނަށް ޔަ އެކީ އަުޅަގނޑުމެފުރިހަމަާވނެ މަންޒަރު މި ބިލާ

 ،އަުޅަގނުޑމެން ކަށަަވރުކުރަން އެބަޖެހޭ ،ކަަށަވރުެވެގން އެބަދޭ ނަށްޓެކްސް ނިޒާމު ފުރިހަމަެވެގްނދާއިރު އަުޅަގނޑުމެން

 ،ރު މީހުންއިން ބޭދިެވހިރާއްޖެ ،އެބަޖެހޭ ންކުރަންޤީެވެގންާދއިރު އަުޅަގނޑުމެން ޔަ ބިލު ާގނޫނަކަށް  މިއަދި

ާވްނ މަުގފަހި އެ މީހުންެގ ފައިސާ ދިެވހިރާއްޖެއަށް ެގނެޭވނެ ޮގތަކަށް ؛ހުރި މީހުން އަދި ފައިސާ  ،ިވޔަފާިރެވރިން

ކުރަން އިްނެވސްޓު  އީމިށް ކުރަން ތިިބ މީހުންނަަގިއ ިއންެވސްޓުއަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭނެ ރާއްޖޭ .ންޖެހޭ މި ބިލުއެބަ

އެއާއެީކ ޞަދު އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުާވންޖެހޭނެ. ހަމަާވން. އެެހންީވމާ، މި ބިލުެގ ތެރެއިން ެއ މަޤް ފަސޭހަ ޤައުމަކަށް

ކުެރިވަފއިާވަވރު. ެއއީ ސައްކަތްއިމުކުރުމަށް މަ ޤާމަހަމަކަން މި ބިލަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ ހަ

އެ  ،ހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްމީހުނެްގ އަތުން އެްއޗެއް ނަާގަފއި، މަދުން ލިބޭ މީިގނައިން އާމްދަނީ ލިބޭ 

އި ިމީއ ރަނަގޅު ބިެލއްެގ ޮގުތގަ ާވކަން. އެހެންކަމުން، އިމުެވފައިޤާ ނިޒާެމއް ދައުލަުތެގ ތެޭރގައި  ނެ ފައިސާ ބޭނުންކުރެޭވ

ަބއެްއެގ އޮތް ކޮންމި ބިލުގައި އެބަ ،ލަކޮށް ބަލާއިރުބިލަށް ޖުމު މި .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ

 ނޫނީ ިދެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ މީހުންެގ ،ދިރިުއޅޭ މީހުންެގ ތެރެއިން އިކުެރެވނީ. ެއއީ ދިެވހިާރއްޖޭގަ އަތުންކަން ޓެްކސް
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ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ  ،މި ބިލަށް ބަލާއިރު އެއީއެއީ ކުރެެވނީ. ަކން ޓެކްސްންއަތު ެގތެރެއިން ކޮންބައެއް 

. އަދި ެއ ާވ ކަމަށް ަވންޏާރު އާމްދަނީ އިތު އިންމީަގއި ބުނާ ބްރެކެެޓްއެގ ތެރެ ކުރެޭވމީހުންެގ އަތުން އެބަ ޓެކްސް 

އިން ބޭރުްނ ައދި ދިެވހިރާއްޖެިވޔަސް ، ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ރިެވަފއިީވ ކަުމގައި ިވޔަސްމީހަކީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވ

ބޭރުަގއި ދިރިުއޭޅ  އިންިދެވހިރާއްޖެ ،ކުރެޭވ. ހަމަެއއާެއކީޓެްކސްއެބަ ަވންޏާ  ގައިއާމްދަނީ ލިބޭ މީހެއް ކަމު ،ިވޔަސް 

އެބަ  އޭނަ ަވންޏާގައި  ކަމުއްން އުފެއްދޭ އާމްދަނީއެ އޭަނއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ދިެވހިރާއްޖެއި ،މީހެއް ކަމުގައި ިވަޔސް

ޓެކްްސެގ އޮތް އެާއއެކީ އެބަ ބަެއއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ. ހަމަ ރަނަގޅުެއއީ  ،ކަމުންންކުެރޭވ. އެހެޓެކްސް

ުދަވހު އަހަރެްއެގ  183ބުނާ ޮގތުން ގައި ޑެންޓަކަށް ަވނީ ކިހިނެްއަކން. މި ާގނޫނުޓެްކސްެގ ެރސި އޭނަޮގތުަގއި 

ަވންޏާ އެއީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވަފއިާވ މީހެްއެގ ޮގުތަގއި މި ގައި ކަމު ޅޭށް އޭނަ ރާއްޭޖގައި ިދރިއުމައްޗަ

އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގިއ މި ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން  އިދިެވހިރާްއޖޭަގ ،ާގނޫނުން އެބަ ބަލައިަގނެޭވ. އެހެންނަމަެވސް

 ،ކުރާ މީހުން، ިވަޔފާރިެވރިން، ފައިާސެވރިންޔަފާރިުރަގިއ ިވން ބޭއްޖެއިރާިދެވހި ،ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ިމއީ

ތައް އިތުރުުކރުމަށް މަުގފަހިެވެގންދާނީ ކިިހނެއްތ . ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެ މީހުންެގ އިސްެވސްޓްމަންޓު

ކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ޔަފާރިސް ރާއްޭޖގައި ިވމީހުންނަށް ރާްއޖެއަށް އައި  މި އަދަދު ކުޑަކުެރިވދާނެ. އޭރުން އެ

ނަށް ެއ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޓެކްސްެގ ންައޅުަގނޑުމެއަދި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެިވެގންދާނެ. އެއިން

ނަ ފައިސާ، ރާއްޖޭެގ ާއމްދަނީއަށް ަވން ކޮްށެގންއަތުން ޓެކްސް ެގޒެމްޝަންސްތައް ެދިވ، ާރއްޖޭަގއި އެ މީހުންގް އެ

 ަގއި ޮގތުން އެ މީހުން ރާއްޖޭ ނުސީދާ ،ދާނެ ޑައިރެކްްޓކޮށް. ެއހެންނަމަެވސްމަދުެވދައުލަތަށް ަވންނަ ފައިސާ 

ރާއްޖެއިން އެއިން ިލބޭ އެހެން ޮގތްޮގތުން ލިބޭ  އިންެވސްްޓކޮށް، އެ ފަިއސާ ރާއްޖޭަގއި ބަހައްޓާ ކަމުަގއި ަވންޏާ

. އެހެންީވާމ، ެއއީ  ިއތުރުާވނެފައިސާ ެވސް އެނބުރޭ ަގއި މީެގ ތެރޭ ާވނެ. ިއކޮނޮއާމްދަނީ ދައުލަތަށް ެވސް ިއތުރު

ެވސް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް މިހާރު ،އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި މި ބިަލށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. މި ބިލަށް ދެން ބަލާއިރު

ލައްކައަްށުވރެ މައްޗަށް ފަސް ޖެހޭ ާވހަކަ. ޓެކްސްެގ ާގނޫުނގައި އެބަ ުބނޭ އިމާރާތްތަކުެގ ކުލިން ބީ.ޕީ.ޓީ ދައްކަން

ހާރު މި ަވނީ މާލޭގެ ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މި ބިލުން މި 15އިތުުރާވ ކޮންމެ ރުފިޔާއަކުން % ،މްދަނީ ލިބޭ ބަޔަށްއާ

އަދި ީކ އާމްދަނީއެއްެގ ޮގތުަގއި، ެއއީ ިވޔަފާިރއެއް ނޫން. އްޔައިމާރާތްތަކުން، ނޫނީ ރާއްޖޭެގ އިމާރާތްތަކުން ލިބޭ ކު

ބްރެކެޓަްށ އެ އޭނަެގ  ،ލައްކައަްށުވރެ އިތުރުާވ ބައިން ، ފަސްކަނޑާފައި  20 %ކުލިން ލިބޭ އެއްަޗކުން ،އޭެގތެެރއިން

ކުެރޭވ ޮގތަށް މިހާރު އޮތުމަީކ ރަނަގޅު ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެީއ ޓެކްސް  ަވަރކުންފިޓުާވ

  އޭނަ ލ ނެއް ނަަގއިެގން  ެވރިފަރާތަށް ލިބޭ ަވރަށް ބޮޑު ބަެއއް. އަދި ރާ މީހުންނަށް އަދި ޭގެގކުއިމާރާތް

 އީ އިންްޓރެސްޓް ފައިސާ ެވސް އެ  ؛ެގ ޮގތުަގއި ެވސްއްަވންޏާ އެ ލ ނުެގ އިންޓްރެްސޓެ ކަމުަގއިތް ކޮށްފައި އޮއިމާރާތް

ތަުކެގ ނުރާއްެޖއިން ބޭރުން ނަާގ ލ  ،ކުރާއިރު ޓެކްސް އަދި މިހާރު ރާއްެޖއިން އެަބ އިނދޭ. އްެގ ޮގުތގައި ޑިޑަކްޓަބަލެ 

ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ބޭންކަކުން ަނާގފަިއ  ،ޭވ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަންްއ އުންޏެްއ ނުުކރެއިންޓްރެސްޓެ



34 

 

 ،އްޔާ ންކެއް ެވއްޖެ ބޭތް އެއީ އެ ަޤއުމެްއެގ ސެންޓްަރލް ބޭންކުަގއި ރެޖިސްޓަރެވަފއި އޮ ންޏާލ ނެއް ކަމުަގއި ަވ ތްއޮ

މި  .ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުެރެވންޖެހޭނެޑިޑަކްޓް ލ ނުން  ެވިލއުޓްއެ ބޭންކަކުން ނަާގ ލ ނުެގ އިންޓްރެސް

މަތީން  ސް ރުފިޔާއަށްުވރެހާ 60ަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅީ  19އެޖެންޑާ  ،ބިލުގައި ޓެކްސް ބްރެކެޓްަތކަށް ބަލާއިރު

 ...ަވނީށަހަޅާފައި މިހާރު ހުސަރުކާރުން ،ނަމަެވސްމީހުންެގ ތެރެއިންނޭ ޓެކްސް ކުރަން ފަށާނީ. އެހެންއާމްދަނީ ލިބޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އި އަރުަވނީ މަކުނުދޫ ދާިއރާެގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

 ،ކޮންމެ ޮގތަކަށް ފައިސާ ހ ދިޔަސް ،ރައްޔިތުންެގ އަތުން ކޮްނމެ ނަމެއް ކިޔާފައިތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ނަމުގައި. އެ ފައިސާއަކީ ރައްޔިތުން ދިެވހި ދައުލަތަށް  ކުގެ އެއީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ނަަގނީ ޓެކްސްތަ

 ޖެހޭ ރައްކާތެރިފައިސާ އެބަ އެ ރައްޔިތުންެގލަތުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށް، ކުިރއަުރަވންދޭ ފައިސާ. އެހެންީވމާ، ދައު

ލު ރަްއޔިތުންެގ ަޙއްޤު. އެއީ އަސް ން.ޮގތެްއަގިއ ހިމާޔަތްކޮށްދޭން. ައދި އޭެގން ާރއްޖެއަށް ރަނަގުޅ ބަދަލުތަކެއް ެގނެެވ

ެގކުރިްނ އްތަްއ އަޅުަގނޑުމެން މީތަންކުޅެ، މި ކަހަލަ ކަ، ނާޗަރަންގީ އި ހަާވ އަރުަވ ންދެން އެ ފައިސާއި

 ކުރީ.ޅުަގނުޑމެން ޓެކްސް ތަޢާރަފުއެންމެ ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރެްއަގއި އަ  ؛ެގންދިޔައީ. ރަނަގޅު ކުރަމުން

އަހަރު ހަމަ   ފަސްމިއަދު ފައިސާއިްނ މިދިޔަ  ކުެއއީ ދައްކަންޖެހޭ އެްއޗެއް ނޫނޭ. އެކަމަ ،ެގންދިޔަ އޭރުަގއި ޮގަވމުން

ކުރަން މި ފަށަނީ އިންޓްރޮޑިއުސް  ދެން އޭެގފަުހން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކުއެކަމަކުރީ. ، ހުރިހާ ކަމެްއ ުކޅެނާޗަރަންީގ

ކަމުަގިއ ޔާފައި މި ޓެކްސް ނެިގކިކޮންމެ ނަމެއް  ކީ ނެޭގނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓެކްސް.ޔައިންކަމް ޓެކްސް. ދެން މި

ކޮށް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ މި މިކަމަކީ ހަމަ ރައްިޔތުންެގ އަތުން ނެޭގ ަފއިސާ. ދެން ޚާއްޞަ ،ިވޔަސް 

، ނަާގއިރު އިންކަމް ޓެކްސް ،އެބަ ފާހަަގކުރޭ ދެއްކި ަވރަށް ިގނަ އަުޅަގނޑުމެންެގ މެންަބރުން ެވސް ތަނުގައި ާވހަކަ

ެވެގްނ އޭތި ަނަގން ،ތަޢާރަުފކޮށްފައިކްސް ޓެ . އަޅުަގނޑުމެން އިންކަމް އޭޖެހެމަތިކޮށްލަން އެބަ ސާޅީހުން ފަސްދޮޅަހަށް

މަހުޖަނުންެގ އަތުން  ،ދިރާއްޖޭަގއި ތިބި ުމްއސަނނޫން. ކުްނ މީހާެގ އަތައުޅެނީ ަވކި ިގންތިެއްއެގ އަތުން. ނިކަމެތިމި 

 ތި މީ ފަސްދޮޅަހަށްސާޅީހުން  ނަަގނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ެވސް ދެކޭޮގުތގައިއަޅުަގނޑުމެން މި ފައިސާ 

ދެއްކެިވއިުރގައި ެވްސ ހަމަ މި ތަނުަގއި ބަެއއް މެންބަރުން ާވހަކަ  ،މަކީދެން އަނެއް ކަ ޖެހޭ.ބަދަލުކުރަން އެބަ

 ، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއިޑުންިޑިވޑެން  ؛ޑްޑިެވންޑެން  .ުއޅޭ ޑް ކަންަތއްތަކެއް އެބަބަެއއް ކޮމްޕްލިކޭޓެ ފާހަަގކުރެްއިވ

މި ަމއުޟޫޢަކީ  ކުެދން އެކަމަނުޭވ.  ޑަބަލް ޓެކްސްައކަށް ެވސް އީން ހަމަ ނެެގންޖެހޭ. އެޑުހަމަ ޑިިވޑެން ،ރަނަގޅު

ކޮިމޓީެގ އިޞްލާޙުަގއި މިކަމަްށ  ރަށްަގނޑު އެދެނީ އިތުޅުަވރަށް ިގނަ ާވަހކަތަކެްއ ދެެކިވދާނެ މައުޟޫޢެްއ. ދެން އަ 
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 ޮގތެއް ނިންމެުވން. ހަމަ މި  އިދަަވއިެގން ީމަގއް، އަދި ޓެކްިނކަލް ބޭފުޅުންެގ ެވސް އެހީެތރިކަން ހ އިލައިއަލިއަުޅވަ 

ހަމަ ބައިތުލްމާލަށް،   ެގރައްޔިތުން ހުންފަ އެންމެ ،ޮގސްގައި ޓެކްސް ނެިގެގން ޮގތު ދެން އަޅުަގނޑު ދެކޭ ،ބީދައިން

އެްއކޮށް ެވްސ  މި ޓެކްސްއާ ،މީދަކީއްދިެވހިރާއްޖޭެގ ަބއިތުލްމާލަށް މި ޓެކްސް ަވެދެގން މި ދަނީ. ީވމާ، އަޅުަގނޑު އު 

ޑެިތ ދާ ބޮކުރިން ހިނަގމުން ަގިއ މިހާރުޖޭ ހަމަ ރާއް ،ައިއސް ދުަވސްަތކެއް  ތި އަނެއްާކ ރާއްެޖއަށް ކުިރއެރުމާއި ފާަގ

ަވށާޖެހޭ ރަނަގޅު ޓެކްސް ނިޒާމެއް ރާއްޖޭަގއި އޮތުން.  ،އަިއސް އްހުއްޓުމެ ތަށް ޮގފައިސާެގ ޖަރީމާތަކަށް ރަނަގޅު

ނެުގމުެގ ާވ ބިލަށް އާމްދަނީން ޓެކްސްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ެވސް 

ެވސް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްީވީތ ށް ަވޙީދަންބަރު މުޙައްމަދު ބިލަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުަރން. އަދި އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެ

 އަދާކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ށް. ިއބްރާހީމް ރަޝީދަމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އަރުަވނީ މި ފުރުޞަތު  މިހާރުއަޅުަގނޑު

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު

ނުެގ ެވރިކަމުަގިއ ކުފާމަނި .ެނުގމާ ބެހޭ ބިލު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްރި ަރީއސް. އާމްދަނީން ޓެކްސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

އޭރު  ،ކޮްށފަ. އެހެންނަމަެވސްކުރަން ަވނީ މަސައްކަތްހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފު ،ނިޒާމެއް ެގއި ޓެކްސް އޭރުގަ 

ޮގްސ ނެޕީންނާއި އެހެންއަޅުަގނޑުމެން ކަނޑާލި އިމްޕ ޓް ޑިއުީޓ އަެނއްާކެވސް ނަަގން ފެށީ ދެން އައި ެވރިކަުމަގއި. 

 ންއެކި ދިމަދިމާލު ،ެވސް އިމްޕ ޓް ިޑއުޓީ ބޮޑުކޮށްމުަގއި އަނެއްކާ ޖެހުނު އެްއޗަކުން ޔާމީްނެގ ެވިރކަ ކުން،ހުރިހާ އެއްޗަ 

ކުރަނީ އަެންއކާެވްސ ހަރުދަނާ ޓެކްްސެގ މަސައްކަތް މި މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން  ،. އެހެންަނމަެވސްޓެކްސް ަނަގން ފެށީ

ުގިޅެގން ުއޭވ ެޓކްސްތަެކއް  މާެނުގއާމްދަނީން ޓެކްސް ،އި ުގިޅެގންތެރެއިން މިއާ ަމށް. ޭއެގއުެގންދި ށްޒާމެއްެގ ތެރެއަނި

ެއކިއެކި ނަންނަމުަގއި އެިކއެިކ  ،ދިޔައީ ފާއިތުެވދިޔަ ެވރިކަުމަގއި ހުރި. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންެވސް އެބަ

މީހަކު ެގއެްއ  .ޓެްކސް ނަާގަވއްތަުރެގ  ޓެކްސްބްރ ކަރު ތަން. އަދި އޭެގތެޭރގައި  ދިޔަޓެކްސް ތަޢާރަފުކޮށްެގން

އަދި ެގ ިވްއކާލަނީ  ،ަޗކު ެގެއއް ިވްއކާލީމާނިކަމެއް ،ނަަގނީ. ާއއްމު ރައްޔިަތކުިވްއކާލީމަ އެ ގެއިން ެވސް ޓެކްސް

ސަރުާކރަށް އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. ެއަކމަކު ރިސ ޓެއް ިވްއކާލީމަ  15ދަރަނިެވރިެވެގން. ިވއްކާލީމަ އޭެގން ެވސް %

މިހާރު ަގނެ ިވއްކާ  ،އުސޫލުން ިހންާގ ިރއަލްްސޓޭޓް ިވޔަފާީރެގެއއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރިސ ޓުތަކަކީ . ނުޖެހޭއްކާކަށްދަ

 ުކން ރިސ ޓެއް ހަަދއިެގްނ،ޑޭޝަެންއ ނޫން ިވއްކަނީ. ދޭތެެރއަ. ހަމައެކަނި އެކޮމޮތް ކަމެއްފައި އޮމުދަލަކަށްެވ

ބޭންކުން ިވްއކާލީމަ އެަބ  ،އޭނަ ެގ ިވއްކާލަނީ  ،ރެއްީގތި ފަމެނިކަ ،ނީ. އެހެންނަމަެވސްލަސ ޓެއް ިވްއކާރި ކުންދޭތެރެއަ

މި ފަހަރު އިންކަމް ޓެކްސް ަނަގން  ޓެކްސް ސްލްބައިން ުއނިޭވ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޭލންޑް ސޭއެ މި ނަާގ. ޓެކްސް
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ގައި ެވސް  ޮގތު ސްެގކްޓެރެމިޓެންްސ ފުކުރައްާވތި! މާ ؛ ޓެްކސް ޑްރުން ިޑިވޑެންއިތުނެ. އާދެ! ޭއެގފެށުމާއެކު އުނިާވ

ކުރަން މިހާރު ަވނީ ިވޔަފާރި އިޓެކްސްތަކުެގ ސަބބުން ދިެވހިރާއްޖޭަގ ނަާގ ސިސްޓަމުެގ ތެރެއިން. މި ނަާގމިހާރު އެބަ

ިބޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ެޓކްސް ެވސް އުިވެގން އެބަދޭ.  ؛ެލޭވ ެޓކްސްއިުއަވ ުގޅިެގން މިއާ ،އުނދަޫގެވފަ. އެހެންނަމަެވސް 

އިތުރުން ަޒާކތް ދައްކާ އަދަދަށް ބިނާކޮްށ ެވްސ އުިނެވެގން އެބަދޭ. ްސތައް، އަދި އޭގެ  ެޓކްޭވލެ އިަވޮގސް އު އެހެން

ލުިއ  ލިިބެގންދޭ.އެބަ ފަސޭހަަތކެއް ލުއިއެބަ  އިންކަްމ ޓެކްްސ ތެރެއިން ޮގސް ަވރަށް ިގނަ ަކންތައްތަކެއް އެހެން

ުނާވނެ. ކުީރަގިއ  ފާިރކުރަން ފަސޭހައެއްޞާދުގައި ިވޔަރާއްޖޭެގ ިއޤްތި ލިބިެގން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަތަކެއްފަސޭ

ދޭތެރެއިން އެހެންނަމަެވސް، ެވރިކަން ދޭތެރެ .އައީ ކޮށްރު ަވރަށް ތަރުތީބު އިއަޅުަގނޑުމެން ޓެކްސް ބިލުތައް އައި 

ިޑއުޓީ ަވނީ  އިމްޕ ޓުން ރުފިޔާެގ އަބިލި  1.5މަނިކުފާނުެގ ެވރިކަމުަގއި  .އޮތީމި ެވފައި މިޮގތްެއޮގތްބަދަލުުވމާ ުގިޅެގން 

ަގން ފެށީ. ތަފާތު އެތައް އުނދަޫގތަެކްއ އަަދދު އަނެއްކާެވސް ޖެހިެގން އައި ެވރިކަމުން ނަ އެ ކަނޑާލި. ލާފައިކަނޑަ

ޓެކްްސ ދަްއކަނީ.  ނޭައޅުަގނުޑ ތަކުރާރުކޮށް ަބއެްއ ބޭފުުޅން އެބަ ިވދާޅުޭވ ިވޔަފާިރެވރިން ؛މީރާއަށް .ކުރި

ފިހާރައަށް ޮގސް  ިޔތުން އަތުން ހުރިހާ ފައިސާއެއް މި ނަަގނީ. ަރއްޔިތުްނ އަތުންއްރަ .ިވޔަފާިރެވރިން ނޫނޭ

ތުުރެވރިޔާ އަތުން ޓީ.ޖީ.އެްސ.ޓީ އަޅުަގނޑުމެން މި ނަަގނީ. ދެްނ  އަންނަ ފަާވުލކުރަނީ. ާރއްޖެޖީ.އެސް.ޓީ ހަ

ނަާގނެ ނޫންތ   ން ރަށުފަޅުެއ  ކޮށްލާފައިކުްއޔަށް ދޫ ަރށެއްފަޅު ،އި އޮްއާވދޫކޮށްފައި ަވރުާވައށް އްޭޖަގރާ ؛ރިސ ޓެއް

 .ދަނީ ރަނަގޅު ދިމާލަކަށް އްޖޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި ނުނަާގ. ރާކުން އަތަ ެގފާރިެވރިންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިވޔަ

ހުރިހާ ބިލުތަްއ  ،އިންކަމް ެޓކްސް ބިލާ މިނިމަން ޭވޖް ބިލާއި މިއާ އަދި .ދަނީ އިޤްތިޞާދީ ރަނަގުޅ ދިމާލަަކށް މި

ޅު އިކޮނޮމީައކާ އިޤްިތޞާދީ ރަނަގ ދެެވނީ.އަށް ނިާޒމާކާ ދިމާ ނަށްއީސް އަޅުަގނޑުމެންތްތެރި ރަ ޢާރުފުީވމާ، ިއއްޒަތަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަީއ ުދަވހު  އޭެގ ކުރީެވްސ  ިއއްޔެ  ރެޭވނީ.ދަތުރުކު ނަށްދިމާއަށް އަުޅަގނޑުމެން

އިންކަްމ ، އެހެންނަމަެވސް .ހެދި ެއއީ މި ސަބަބުތަކާ  .އުމެްއެގ ޮގުތަގއި ދިެވހިރާއްޖެއަީކ ިވޔަފާރިކުރަްނ އުނދަޫގ ޤަ

ނީ. ުއޭވ ޓެކްސްަތކުެގ ސަަބބުން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ިވޔަފާރިކުރަން ފަސޭހަާވ ،ޓެކްސް ބިލު ތަޢާރުފުުވމާ ުގިޅެގން

އިންކަމް ޓެކްސް މި ނެެގީނ  އަދި. ނެއަންނާ ހަކަންލުިއފަސޭކަށް ނަަގމުންދާ ޓެކްސްތަ ެއކި ނަންނަމުގައިތަފާތު އެކި

މެކްރ  އިކޮނޮމީެގ ތެރެއިން މިހާރު ނެެގން ފަށަނީ. ކުރީަގިއ މީހަކު ކުޑަކުޑަ ކަމެްއ . ންސިސްޓަމެއްެގ ތެެރއި

ނެޭގ. އަދި ެއއީ ހަމަ ދިެވހި ފޮނުިވޔަސް އެބަ  ނެޭގ. މީހަކު ރާއްެޖއިން ބޭަރށް ފައިސާކޮށްލިޔަސް އޭެގތެެރއިން އެބަ 

ިވަޔސް އެ ފައިސާ ެވސް ަދއްަކނީ  ކަތްކުރި ކަމުަގއިއަދި ބިދޭސީން ލަްއާވ މަސައް .ން އަތުން ެނޭގ ފަިއސާރައްޔިތު

ީމެގ ސަބަބުން  ،އަުޅަގނޑު ދަންނަަވން އޮތީ ެއހެންީވމާ، ެގ ތެރޭަގއި ފައިސާ.ދިވެއްެސއް. އެހެްނެވ ސިްސޓަމު

ޝުކުރިްއޔާ . ޅަހެޔޮކަމެއް ލިބިެގންދާނޭޤްތިޞާދަށް ދުރާއްޖޭެގ އި  .ލުއިފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަްށ ލިބިެގންދާނޭ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ށްެގ ަވުގތަލްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ އިންޓ 

 

 {އަށް 11:02އިްނ  10:28 :ޅުސްަވުގުތކޮހު}

 {هللاއީާވ ަޢބްދު ަރއީސްަނއިބު  ލީހުެގަމޖި؛ ީވސަުތގައި ިއންނެ ޔާ)ރި

 

 މި ހުރި މަސައްކަތް . ނުނި 8

 

 ކަދެްއެކުވން:ާވހަ ތުންސަޔާރި

ެގންދާނީ ސަރުކާރުެގ ފުރަތަމަ ކުރިއަށް . ހުރި މަސައްކަތުން އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި ފަށަނީ ނުނިމި `.

 12010/7  ނޫނު ނަންބަރު ގާ  ،ޔާޒް ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނި

. ބިލުެގ ބަހުސްެގ ބާކީުކރުމުެގ އިޞްލާޙު (ނޫނުާގދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިާރތައް ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުން ހިންުގމުެގ )

 .ޝަފީޤްهللا މަދު ޢަބްދުމެންބަރު މުޙައްއިްއޒަތްތެރި ެވލިދޫ ާދއިރާެގ ތެރެއިން  ެމންބަރުންެގއެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްެބިވ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަފީޤްهللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ަވނަ މާއްާދެގ )ހ(  79ިބލުެގ  ،އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ބިލަށް 

ރަށު  -)ހ( -79. މު ހިލޭ އެހީެގ ފައިސާއާއްރުންދޭ ތަކަށް ސަރުކާ ކައުންސިލު އަންނަނިިވ ޮގތަށް ބަދަލުކުުރން.

ތަކުން ޭދ ތަކުެގ އޮފީސްތައް ހިްނުގމަށާއި، ކައުންސިލުަކއުންިސލުއަތޮުޅ ، ސިޓީ ކައުްނސިލުތަކާއި، ތަާކއިކައުސިލު

( ަގިއ ދާެގ )ނމި މާއްމަށް، ތަކުން ތަރައްޤީއަށް ހިްނާގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުކައުްނސިލު ،ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި

އެއް ކަލް ފ މިއުލާ ސްނަޑައޅާ ފިމިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްއިން ކަ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ުއސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ން ހިލޭ އެހީެގ ޮގުތގައި ހުރިހާ ކައުންސިލަކަށް ބެހިެގްނދާ ޮގތަށް އަންނަނިިވ ޮގުތެގ މަތީބޭނުންކޮށްެގން ދިެވހިރާއްޭޖެގ 

ަވނަ އެއްަވަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  79ބިލުެގ  ،ސާ ދޫކުރަންާވނެެއެވ. އަދި އޭެގއިތުރުން ފައިތަކަށްއުންސިލުދައުލަތުން ކަ

މި  -ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 79. ޮގތަށް ބަދަލުކުރުންަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ައންނަނިިވ  79ބިލުެގ  ،ނަންބަރު އުނިކޮށްފައި

 30 ފާސްކުރާތާ ިގނަެވެގން ބަޖެޓު ރެއްެގ  އަހަކޮންމެފަިއސާ  ނަންަބރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ދެަވނަެގ 1މާއްދާެގ 

ނޫނެއްެގ ާގތަކަށް ޫދކުަރންާވނީ ެއއްެވސް ތަކާ ހަާވލުކުރަްނާވނޭ. މި ަފއިސާ ަކއުންސިލުދުަވހުެގ ތެޭރަގިއ ަކއުންސިލު

. ބިުލެގ ރުމަށްފަހުގައޭާވ ފައިސާ އުނިކު އެ ޓެކުހަކަށް ، ދައްކަންޖެހޭ އެްއެވސް ޓެކުހެއް ާވނަމަށްދަށުން ދައުލަތަ

ުދަވހުެގ  30ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ިގނަެވެގން ނޫނަާގތަށް ބަދަލުކުރުން. މި ަވނަ މާއްާދެގ )ނ( އަްނނަނިިވ ޮގ79
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 ިއ،މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސްއިން ކަނަޑއަޅަ ކަްލ ފ މިއުލާސްެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ފިއްދާތެރޭަގިއ މި މާ

އްދާެގ )ބ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް ަވނަ މާ 79ކޮށް ޝާއިޢުކުރަްނާވނޭ. ބިލުެގ މުއްއާޓުަގިއ ޒެދިެވހި ސަރުކާރުެގ ގެ 

އެްއޮގްތާވ  ނޫނުަތކާއި ަގާވއިދުތަކާާގތަކަށް ދޫކުރާ ަފއިސާ ދައުލަުތެގ މާލީ ބަދަލުކުރުން. މި މާއްދާެގ ދަުށން ކައުންސިލު

ތަކަްށ ަވންކަން ަކއުންސިލުފުރިހަމަ މިނިނުންކުރުމުެގ ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ކަމަކަްށ ބޭ ންން ަކއުނސިލުމަތީ ޮގތުެގ

 -ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( 67ންަނނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. އަާމއްދާ  ނަަވ 67. މީެގއިތުރުން ިބލުެގ އޭލިބިެގންވެ 

ން މުނިސިޕަލް ަގވާއިދުަތއް ތަންފީޒުކުރިމަކީ ފުލުހުންެގ ޤައުމީ އިދާރާތަކު ިއލާތަކުން ެއކުލަވަ ކައުންސިލު

ކުރެޭވކަން ހ މް މުނިސިޕަލް ަގާވިއދުތައް ތަންފީޒު އިލާކައުންސިލުތަކުން ެއކުލަވަ  -)ށ( .މަތެކޭންޖެހޭނެ ޚިދު ފ ރުކޮށްދޭ

 -ކުރުން. )ހ(ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރު 67ެގ ާގނޫނު. ކުރަންާވނޭމިނިސްޓްރީން ކަށަަވރު

ރަށަކާ އެންެމ  މީހަކު ދިރިއުޅޭ ރަެށއްަގއި ނުަވތަ އެ ީނ އެދުކުރަންާވޭވ މީހަކު ބަންކުރެމަތުގައި ހަްއޔަރު ހުކުށެްއެގ ތު

މަތުަގއި ހުކުުށެގ ތު -)ށ( .އޭނުަވތަ ރިމާންްޑ ޖަލެއްގަ  .ަގއި ިޑއަލް ޖަެލއްެރިވފައިާވ ކަސްޓ އިމުކުޤާ ކައިރި ރަެށއްަގއި 

ާގނޫނު  ،ކުރަންާވނީ އި ބަންދުއިރި ރަެށްއގަ ށާ އެންމެ ކަކުެރޭވ މީހުން އެމީހަުކ ދިރިއުޅޭ ރަުށަގއި ނުަވަތ ެއ ރަހައްޔަރު

ން މިނިސްޓަރު ކަނަޑއަާޅ މަތީ  ޮގުތެގ ވާ ަވނަ މާއްދާަގއި 3ެގ (ޖަލުތަާކއި ޕެރ ލްެގ ާގނޫނު) 2013/14ނަންބަރު 

އި އެ (އާނުޖަލުތަާކއި ޕެރ ލްެގ ާގނޫ) 2013/14ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ކީތަންތަނުގައޭ. އަދި ިމޮގތުން ަކނޑައަޅާ ތަންތަނަ

ފެތޭ ތަންަތން ކަމުަގއިާވްނާވނޭ. ދެްއިވ  ަގާވއިދުތަުކގައި ުބނާ މިންަގނޑަށް އިފަިއާވ އެންމެހަށުން ހެދިނޫނުެގ ދަާގ

 ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރި މެންބަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ ަވނީ ަމޑަެވލީއަރު ޝުކުރިއާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ށް. އެއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީައށް އެބަ ަވަޑިއަގންނަަވންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޙުސައިން ފިރުޝާނަ

 

 މަޑަެވލި ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހުށަހެޅުއްިވ އިސްލާޙުތަކަްށ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ގެ ެވލިދޫ ދާއިރާ  ރި ރައީސް. އާދެ!ތްތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

އަޅުަގނޑުމެން ަވޢުުދެވެގްނ ހުރީ  މުޅި ބިުލަގިއ މި ،ލާއިރުއިލަކޮށް ބިލަށް ބަލަކުރަން. ދެން މުޅި ޖުމުދު އީނޑު ތާަގއަޅު

ެވްސ  ޙުތަެކއްލާޞް އިއަުޅަގނޑުެގ ،ދެޭވނެ މަުގ. އެހެންނަމަެވސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށްލާމަރުަކޒީ ރާއްެޖއަށް އައި 

އަންހެނުންނަށް  ،ކަމަކީ  ނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ އެއްމި ބިލުން އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުަގ .ޒަތްތެރި ރައީސް އް އެބަހުރި. އި

އިްނ ބިުލެގ ތެރެ ، މިާގނޫނު ފާްސެވެގން ައިއސް ،ެގ ތެެރިއންފުރުޞަތު ފަހިާވކަން. އަންހެނުންނަށް މި ާގނޫނު

  އިތުރަށް ފުޅާެވެގންދާނެހުރަށް ކުިރއެރުުވުމެގ ރޫ އި ހާއިޖުތިމާޢީ ރޫއި އޮތް ރަށްރަށުަގ މަކީ ދިއުހިެވެގންފުރުޞަތު ފަ
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ންނަނިިވ ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އަ 56ބިލުެގ  ؛ލާޙުތައްޞްނޑު ހުށަހަޅާ އިއެޮގތުން އަުޅަގ .ރި ރައީސްތެކަމެއް. ިއްއޒަތް

ތަާކ ޮގުތގައި ިލބޭ ފައިސާ ކައުންސިލު ށް ހިލޭ އެހީެގއުންސިލުަތކަށުން ކަކުރުން. މި ާގނޫނުެގ ދަލާޙުޞްޮގތަށް އި

އަންހެނުންެގ  5%ލަ އަދަދުެގ ދުަވހުެގ ެތރޭގައި އެ ަފއިސާެގ ޖުމު 30ށިެގްނ ިގނަެވެގން ހަާވލުކުރާ ތާރީޚުން ފެ

. މިޮގތުން ާވނޭންހަާވލުކުރަާއ ކުރުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޓީ ތަންފީޒު ަތއްެގ މަސްއޫލިއްޔަތުޓީކުރާ ކޮމިތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް 

ކޮމިޓީން ކަނޑަައޅާ  ޔަތުތައް އަދާކުރުމުެގ ޮގުތން އެާގނޫުނގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ މަސްޫއލިއްމި ދޫކުރެޭވ ފައިސާ 

ަވނަ ނަންބަރު  2މާއްދާެގ )ހ( ެގ  ަވނަ 59ޝްރޫޢުތަކަށް ހޭދަކުރުމުެގ ބާރު އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގްނާވނޭ. ބިލުެގ މަ

ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިިވ ޮގތަށް  3ެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 59ބިލުެގ  ،ލާޙަކީޞް ަވނަ އި 3 .ނިކުރުންއު

 2ބުކުރާ ޚާމީހުން އިންތި ސިޓީ ކައުންސިލަރުންެގ ތެެރއިން އެ  -3ެގ ދާެގ )ހ(ަވނަ މާއް 59ކުރުން. ޙުލާޞްއި

އުމީ ޤަރުން. ތަށް ބަދަލުކުންނަނިިވ ޮގއަަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  65މެންބަރުން. ބިލުެގ  2ނިސްބަތްާވ  ކައުންސިލަރަކަށް

އެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް  ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާައކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްާސނީ  އިދާރާތަކުން

 ރުހުމާ ކައުންސިލުެގ ،ިސޓީެގ ނުަވތަ އަތޮުޅެގ ކައުްނސިލާއެކު ެވޭވ އެއްަބސްުވުމެގ ދަށުން ރަުށެގ ނުަވތަ ކަނޑައަޅާ

ހުއްަދ  އެްއެވްސ ބާަވތެްއެގ ޚިދުމަތެްއ ދޭނީ އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ އިން އެްއެވސް ރަެށއްގަ އުމީ އިދާރާތަކުޤަ. ގައޭއެކު 

ދުމަތް ދިނުމުެގ ޚިެއކު ެއ ކައުންިސލުން ރައްޔިތުންެގ މަޝްަވާރއާ އި،އްެގ ަކއުްނސިލަށް ހުށަހަޅަށެރަ ހ ދުމަށް އެ

ންނަނިިވ ަވނަ މާއްާދެގ )ށ(، )ނ( އަދި )ބ( އަ 70ބިލުެގ  .ރި ރަީއސްތެތްއްޒައިންނޭ. ހުއްދަ ދިނުމަށް ފާސްކުރުމު

ިވޔަފާރި ) 2014/18ާގނޫނު ނަންބަރު  -ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 70ލާޙު. ޞްއި ޅާޮގތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަ 

ެގ މި މާއްާދެގ )ހ( ،ެވސްތް ނަމަ ފައި އޮާދގައި ަވކި ޮގަތަކށް ބަޔާން ކޮށްަވނަ މާއް 4ެގ (ކުރުމުެގ ާގނޫނުރަޖިސްޓްރީ

ހިންިގދާނޭ. އެ ާމއްދާެގ  އިކުރުމަށްޓަަކއި ލ ަކލް އޮތ ރިޓީ ކުންފުނި އުފައްދަ ބޭނުމަށްޓަކައި ަކއުންސިލުތަުކން ިވޔަފާރި

މައްޗަށް ަވކި ކައުންސިލަކުން ނުަވތަ ިގނަ  އްސާދާރެްއެގހިމި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނި އެންމެ  -)ނ(

 -މާއްދާެގ )ބ( އެެވސް އުފެއްދިދާނޭ.  ޮގތަށް ސާދާރުންެގ މައޗަްށ އެކުލެޭވއްހިެއކުެވެގން ިގނަ އް ތަކެ ކައުންސިލު

ަވިއެގ ބަނދަރު ހިންުގން  ،ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،ޚިދުމަތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ބޭންކިންެގ

ދާނޭ. ހަމަ އެ ެވްސ ަކއުްނސިލަށް ހިންިގ ާރ ކޮްނމެ ިވޔަފާިރއެއް ދަކުހުއް ތައް ޭޖެގ ާގނޫނުދިެވހިރާއް ންޮގތު ހިމެނޭ

ެގ ޚިދުމަތެއް ުނަވތަ ްނ ދޭން ކަނޑަައޅާ އެްއެވްސ ޚިދުމަތަކާ ުގިޅެގން އިމިްގރޭޝަންަކއުންސިލު -މާއްދާެގ )ޅ(

އިންތިޒާމު  ނެދުމަތެއް ލިބޭކަސްޓަމްސްެގ ޚިދުމަތެއް ުނަވތަ އެނޫންެވސް ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން ދޭންޖެހޭ ޚި

އެ ޚިދުމަތެްއ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ދައުލަުތެގ އެ ޚިދުމަތެއް ޭދ އިދާރާއިްނ  ،ނަމަ ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ަވނަ  70އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ަވުގުތކޮެޅއް އިތުރުކޮށްެދއްުވްނ އެދެން. ބިލުެގ  .ހަމަޖައްސަންާވނޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

ރަށު ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންަގއިާވ  -)ހ( -71ޑު ހުށަހަޅަން. ނުޅގަ ކުރަން އަނަިނިވ މާއްދާތައް އިތުރުންއަ ދާެގ ފަހަތަށްމާއް

ކުންފުނި ނުަވތަ  ،ތަކާއެކު ކަުއންސިލަށް ިވޔަފާރިއެްއަގއި ބައިެވިރެވތްފަރާ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން
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 ،ނަމަެވސް އާއި މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްދާނަ މާއްަވ 70ނޫނުެގ ާގ މި -. )ށ(ޝިޕް އުފެއްދިދާނޭރޕާޓްނަ

 އިވާ ކައުންސިލަކުން ދިނުމަށް މި ާގނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ނުަވތަ ރަށުެގ ތަރައްއްޤީެގ ޕްލޭނުގަ 

ެއއްެވސް  ،ަބއިެވިރވެ  ފާރިެއްއގައިކުރުމަށްޓަަކއި މެނުީވ ަކއުންސިލަކަށް އެްއެވސް ފަރާތަާކއެކު ިވޔަމަޤްޞަދެއް ހާސިލު

ހަރަކާތްކުރެްއުވމަށްޓަަކިއ ކައުންސިަލކުން ދިނުން މި ެގ އިޤްތިާޞދީ ށެއް ރަ -ުނާވނޭ. )ނ(ިވޔަފާރިެއއް ކޮށްެގން

ާގނޫނުން ދިނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާއެކު ހިންޭގނެ ިވޔަފާރިއެްއެގ ަކއުންސިލުެގ 

އިމުކުރަންޖެހޭ ޤާރަށެއްަގއި  ކައުްނސިލުން ޚަރަދުކޮށްެގން އެ -ުނާވނޭ. )ރ( އިުތރުެވެގންއަްށުވރެ 20% ހިއްސާ

ން އެ ޚިދުމަތެއް ެއއްޮގްތާވ ޮގތުެގ މަތީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދޭންާވީނ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތު ާގނޫާނއި ަގވާއިދުަތކާ

ންޏެއް ނުަވތަ ިވޔަފާރިެއްއ ރެޭވ ފަރުދަކު ނުަވތަ ކުންފުކުން އްޔަޢަެގން މުކޮށް އިޢުލާންކޮށްއްދޭނެ ފަރާތެއް ހ ދުމަށް އާ

ޖެ ޅުަގނޑު އެެދނީ ލާމަރުކަޒީ މަަގށް ރާއްކޮށް އަ ެއއް ލާޙުަތކާޞްމި އި .އިްއޒަތްެތރި ރައީސްމެދުެވރިކޮށްެގންނޭ. 

ބޮޑަށް  އްޤީ މާރަތަަރށްރަށުެގ  ،މުްނ ރަށްރަށުެގ ކުރިއެރުން އުދިދިއުން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ާގނޫނު ފާސްެވެގން

 ބޮޑަށް ކުރިއރަިއެގންދާނެ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ތަނަަވސްެވެގންދާނެ. މާ

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 ސިމް. ޤާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 

 

 ސިމް ާވހަކަދެްއކެުވން:ޤާޙުސައިން  ާރެގ މެންބަރުކެޔޮދޫ ދާއި

 ޖެ ހިންުގމަށްއަދި ލާމަރުކަީޒ މަަގށް ރާއް ލައިއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނެއް ެއކުލަވަ 

ެވްސ  ޑުއަޅުަގނ .ކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޕާޓީން ކުރާ މަސައްކަތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަޢުރީފުެގ އަޅުަގނޑުމެން

ަވނަ މާއްާދެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ  79 ،ލާޙު ހުށަހަޅާލަން މި ާގނޫނަށް. އެޮގތުންޞްބަެއއް އި ތް އެބައޮ

 -ހ() -1-79 ؛ދޭ ޚިުދމަތްތަކަށް ަކއުންސިލުން ޚިދުމަތްތަކުެގ ެތރެއިންދޭ ުވާޒރާތަކުން  ެގ. ދައުލަތު އިތުރުކުރަން

އަހަރެްއެގ އާމްދަނީެގ   ދައުލަުތެގ އެއެއްޮގތަށް  ބަޖެޓާސްވި ފާ ،ސްުވމުންސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަުކ ބަޖެޓު ފާ

ދާގައި ބުެނުވނު ހިލޭ އެހީެގ ފަިއސާެގ އިތުރުްނ ަވަނ މާއް 79ާގނޫނުެގ  ާވ ފަިއސާ މިށް އަ 5މަދުެވެގން %

 ނީ ދައުލަތުގެ ެގ ދަށަށް ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދޫކުރާާވނޭ. )ށ( މި މާއްދާެގ )ހ(ކައުންސިލުތަކަށް ދޫކުރަން 

ޒާރާތަުކަގއި ުވ އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ދައުލަތުެގ ،ާއއިންދިޔަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުެގ ޒިންމާެގދެމުން ވުޒާާރއަކުން

މި  -ންނޭ. )ނ(ެވސް ފަިއސާ ދޫކުެރޭވ ަކއުްނސިލުެގ ދަށަށް ބަދަލުކުެރޭވ ޮގތުެގ މަތީ ޚާއްޞަކުެރުވނު މުަވއްޒަފުން

ެއ ފައިާސ ހޭދަކުރުމަށް  ،ާވނީ  މުެގ ނަތީޖާއަކަށް ހަާވލުކުރު ންސިލުތަކާ ޭވ ފަިއސާ ަކއުމާއްދާެގ )ހ( ދަށުން ޫދކުރެ 

އެ މިްނަވރު އުނިކުެރޭވ. އެ މަސައްކަތް ހިންުގުމެގ  ،އޮތް މަަސއްކަުތެގ ތެރެއިން ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުަގއި ކަނޑަެއޅިފައި



41 

 

 ލުތަުކެގދާެގ ދަށުން ކައުންސިމާއް މި  -ނޭ. )ރ(ޒިންމާ ެވސް ފައިސާ ދޫކުެރޭވ ކައުންސިުލެގ ދަށަށް ބަދަލުެވެގންދާ

ލ ކަލް ަހާވލުކުެރޭވ އުސޫލު ެއކަށައަޅާނީ  އް ކައުންސިލުތަކާއެ މަަސއްކަތްތަ ،ދަށަށް ބަދަލުކުރެޭވ މަސައަކތްތަކާއި

ޔޫސް  ންޑްެވްސ ހުށަހަޅަން. ލޭ ާމއްދާެގ ފަހަތަށް އަްނނިިވ މާއްދާ އިތުުރކުރަންަވނަ  102އޮތ ރިޓީންނޭ.  މަންޓްރަގަވ

މަސްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އަތޮޅު  ހަ ތާމި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ -)ހ( -2-107ކުލަަވއިލުން. ލޭން އެޕް

ޔޫސް ޕްލޭން ކޮންެމ ރަށެއްެގ ރަށު ަކއުންސިލުން  އެުކ އެ ރަެށްއެގ ލޭންޑްން ފ ރުކޮށްދޭ ފަްނނީ އެހީތެރިކަމާކައުންސިލު

ޔޫސް ޕްލޭްނ  މަތީން ެއކުލަަވިއލެޭވ ލޭންޑް ެގނެފަިއާވ ޮގތު ެގ )ހ(ަގއި ބުމި މާއްދާ -. )ނ(ާވނޭއެކުަލަވއިލަން 

މި   ،ޔޫސް ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންާވނީ އެ ލޭންޑް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު  އިުގޅޭ އިދާރާައށް ހުށަހަޅަ ސަރުކާރުެގ ކަމާ

ޔޫސް ޕްލޭނަށް  ޑްގައި އެ ލޭންބައްދަލުުވމު  އެުކ ބޭއްޭވރައްޔިތުންނާ ،ންމަތީ ާގނޫނުަގއި ބުނެފައިާވ ޮގުތގެ 

މާއްދާަގިއާވ  މި ޔޫސް ޕްލޭނަށް އެްއެވސް ބަދަލެއް ެގންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު  ޢަމަލުކުރުމަށް ފާސްުވމުންނެެވ. އަދި ލޭންޑް

 މީ އިދާރާއަށް ޓަކައި ޤައުޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަަވއިލުމަށްފަހު ފާސްކުރުމަށްޑް ލޭން -. )ނ(މަތީން ޢަމަލުކުރަންާވނޭ ޮގތުެގ

މި މާއްދާަގއި . އެ އިދާާރއިން ހުއްދަދޭންާވނޭ ށްޫޔސް ޕްލޭނަ މަސް ތެރޭގައި އެ ލޭންޑް ިގަނެވެގން ތިން ،އިހުށަހަޅަ

ޮގތުން ަވކި ކަމެއް ރަނަގޅުކުރުމަށް އެ އިދާާރއިްނ  ުގޅޭ ޔޫސް ޕްލޭނާ އެ ލޭންޑް ،މުއްދަތު ފާއިތުވާއިރު ުވނު ބުނެ

ެއކުލަަވއިލާ  ތަކުންކައުންސިލު -)ރ( .ކަމަށް ބަލަންާވނޭ ވީ ޕްލޭނެއް ފާސްޔޫސް  އެ ލޭންޑް ،ނަމަ އަންާގފައިުނާވ

ހީެގ އަދަާދއި ާހެގަގސްަގއެ ރަށެްއގައި ހުރި  -1. ެވސް ާވނޭ ގައި އަްނނަނިިވ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންޔޫސް ޕްލޭނުޑް ލޭން

ހިްއކެން އޮްތ  ،އްދުތަކާއިހަހިްއކާފަިއާވ ސަރަ  -3އްދު. ހަ މާޔަްތކުރެޭވ ސަރަހި -2އްދު. ހަަގސްތަްއ ހުރި ސަރަ

 -5އްދުތަކުެގ ބިމުެގ އަުގ. ހައެ ރަށެްއެގ ެއކި ސަރަ -4ްއދެއްެގ ބޭނުން ހިފެނޭ ޮގތް. ހަސަރަޙައްދުތަކާއި އެ ސަރަ

ތަންފީޒުކުރާނީ ރަށު  ޔޫސް ޕްލޭން ޑް ލޭން -ހިއްކާ ބިންތަކުގައި ރުްއަގސް ހުންނަންޖެހޭ މިންަވރު. )ބ(

ެގ ެވސް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. ކައުންސިލު  ިއޞްލާޙުކުރަންނިިވ ޮގތަށް ާމއްދާ އަންނަ ަވނ116ަކައުންސިލުންނޭ. 

ރަށު  -ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 116 .ކަމަށް ނިންމުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރައީސާއި މެންބަރުންެގ އިތުާބރު ނެތް

ޚިލާފުެވފައިާވ ކަމަށް  ބާބާަވަނ  13 މި ާގނޫުނެގ ،އިންތިޚާބުެވފަިއާވ މެންބަރަކު ކައުންސިލާިއ ސިޓީ ަކއުންިސލަށް

ރައްޔިތުްނެގ ، ވ ޓުދިން ނުފެންނަ ވ ޓެއް ނަަގއި އެ ނިމުމާ މެދު ރައްޔިތުންެގ ފެންނަ ،ނަމަ ކައުންސިލަކުން ނިންމައިފި

ން ެގ މެންބަރުކަމުމެންބަރަކު ކައުންސިލު އެ  ،ނަމަ ެގ ނިންމުން ދަމަހައްޓަން ނިންމައިފިއަޣްލަބިއްޔަތުން ަކއުންސިލު

ެގ މެންަބރެއްެގ އިތުބާރު ނެތް ކަމަްށ ކައުންސިލު  ،މަތީން )ހ(ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތުގެ  މި ާމއްދާެގ -)ށ(. ަވިކާވނޭ

 މަތީން މެންބަރަކު ޮގތުގެ  ާވރަށު ަކއުންސިލްއިން ހުްސިވ ޮގނިޑއަށް މި ާގނޫނުަގއި  ،ނަމަ ރައްޔިތުން ނިންމައިފި

އިންތިޚާބުަގއި މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން ވަކިކުެރުވނު ށުން ބޭްއޭވ ދާެގ )ށ(ެގ ދަިމ މާއް -)ނ(. އިންތިޚާބުކުރަންާވނޭ

ަވނަ ބާބުަގިއ  13ކަުއންސިލްެގ މެންބަރަކު މި ގާނޫނުެގ  -. )ރ(ެވސް ެވިވދާނޭ މެންބަރަށް އަލުން ބައިެވރި

 އި ނުަވތަ އެ އިސްނެުގުމަގެގ އަމިއްލަކަމަށް އެ ކައުންސިލު  ޚިލާފުެވއްޖެ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ސުލޫކީ މިންަގނޑާ
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ެގ )ހ(ގައި ަބޔާންކުރާ މި މާއްދާ -. )ބ(ކައުންސިލަށް ރަސްމީ އިދާރާައކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ބިނާކޮށް ނިންމިދާނޭ

ކަމަށް އެ ރަށެްއގެ  އި ބަހައްޓަން ޭބނުންނުާވެގ މެންބަރުކަމުަގލަތެއް މެދުެވރިެވެގން އެ މެންބަރަކު ކައުންސިލު ހާ ފަދަ

އޮތ ރިޓީން ކަނޑައަޅާ އަދަދަށްުވެރ  މަންޓްރރަޖިސްޓްރީެވފަިއާވ އާބާދީެގ ތެރެއިްނ ލ ކަލް ަގަވ އިތަ ސިޓީއެްއގަ ނުަވ

 ކަންޙައެ ސޮއިތަުކެގ  ސައް ،ނަމަ ރަްއޔިުތންެގ ސޮއިކުރާ ލިޔުމެއް ކަުއންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި ެގނޫން އަދަދެއް މަދު

ަވިކކުރުމާ މެދު  ެގ މެްނބަރުކަމުންކު ކައުންސިލު ރަބަތްިވ ެމންބައެ ޝަކުާވއެްއ ނިސް ،ކަށަަވރުކުރުމަށްފަހު

ޓަކަިއ މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށް -. )ޅ(ނޭކުން ނިންމަންާވނުފެންނަ ވ ެޓއް ެނުގމަށް އެ ކައުްނސިލަރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ

އީ ރި ަރއީސް. މި ޔާ ިއއްޒަތްތެކޮމިޝަނުންނޭ. ޝުކުރިއް  ސްޚާބުތައް ބާްއާވނީ އިެލކްޝަން އެންމެހައި އިންތި ބާއްަވންޖެހޭ 

ކުރަން ކޮންމެެވސް ެމންބަރަކު މި އިޞްލާޙުތަކަށް ލާ ިއޞްލާޙުތަކަކީ. ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުއިއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަ

 ުޝކުރިއްޔާ ަރއީސް.  ތާއީދުކޮށްދެްއާވނެ ކަމަށް.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

މެންޓްރީ ްގރޫޕުެގ ޕާޓީެގ ފަާރތުން ޕާލި ރެޓިކް ތުންެގ ޑިމޮކްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ދިެވހި ރަްއޔި

ފްލ ަގިއ  ޕާީޓެގ ފަރާތުން މި ބިލަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ،އިޝާރާތްކުރަްއާވފައި އެަބޭވ ން އަުޅަގނޑުމެންނަށްލީޑަރޝިޕު

ންބަރުން  ްއޒަތްތެރި މެއެ އިްޞލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްަވން ތިއްެބިވ އި ސް މަރުޙަލާގައި.ހުކަމަށް ބަ އެބަ ހުށަހަޅުއްާވ

މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(އޭރަށް އަުޅަގނޑަށް ިއްސކަންދެޭވނީ.  .ރާތްކޮށްލަދެްއުވން އެދެން އިޝާ

އަުޅަގނޑު މި ދެންނެީވ ޕާޓީން އެ ުބނާ އިޞްލާޙުތައް މި ަވުގުތ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(  .އިޝާރާތްކޮށްލަދެްއުވން އެދެން

. ުޝކުރިްއޔާ އިޝާރާތްކޮށްލަދެްއުވން އެދެމޭިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން . ހަަމޖެހިފައިާވ ށަހަޅުއްަވންފްލ އަށް ހު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެލާ ދާއިރާެގ

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމަްށ  ، އިދާރީކަޒީ ބިލަށްރުރައީސް. ލާމަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ހުށަހަޅާފައި އޮްތ އިްޞލާޙަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުާރ މި ެގނައުަމށް ލާފަިއާވ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު އިއަޅުަގނޑުމެން ެއކުލަވަ 

ތަނުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު  ޔަ އް. ޭވުތެވދިމު އިޞްލާޙުތަކެންާވހަކަ ދަންނަަވން. މި އިޞްލާޙުތަކަކީ ަވރަށް މުހި

 ލާޙުަގއި މިޓަަކއި ދަތިެވފައިާވ ކަންކަން އަުޅަގނޑުމެން މި އިޞްލާމަރުަކޒީ ނިޒާމު ހިންުގމަށް ،ޓަކައިދެމެހެއްޓުމަށް

 5 ،ރަށްރަށުަގިއ ހިނާގ މަސައްކަތްތައް ،އިޞްލާޙަކީއެއް ފާހަަގކުރެޭވ އެންމެ ބޮޑު  ށް އަުޅަގނޑަ ،ަވނީ. މިޮގތުން

ތައް ރަށްރަށުން ހިނާގ ޮގތަށް ހަމަޖެހިެގންދިއުން. މިކަމުެގ ސަބަބުން ރަށުެގ ދަށުެގ ޕްރޮެޖކްޓު ުވރެށްމިލިއަނަ

ރަށުެގ  ،ރަުށެގ ފަރުދުންނަށް ލިބޭ ާއމްދަނީ އިތުރުެވށްރަ ،އާމްދަނީަރށުތެރޭެގ  ،ދު ރަނަގޅުވެ ޞާތިޤްއި



43 

 

ކެއް ލިިބެގންދޭ ެއ ރަށަށް. ހަމަ އެާއއެްއކޮްށ ތަތަފާތު ފައިދާމިކަހަލަ  ،މަސަްއކަތް ލިބި ނަށްމަސައްކަތްތެރިން

ަކއުންސިލަށް ެއ  ،ކުންަކއިރިން ެއ ރަށަ ،ނަމަ މަސައްކަްތކުރިއަްށދާއިރު މަސައްކަުތގައި ަމއްަސލައެއް އުޅޭ ،މިކަމުަގއި 

ންދޭ. ހަމަ  ެގފުރުޞަތު ލިބިެގަނއުމުެގ  ށްއްލުތައް ަވުގތުން ަވުގތަޙައްލުކުރަންޖެހޭ ޙަ ،މަސައްލަެއއް ހުށަހަޅައި

ރަށްރަށް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅުއަތޮޅު  ،އަެނއް ިއޞްލާޙުަގިއާވ ކަމަކީ  ެގއަޅުަގނޑުމެން، އެާއއެްއކޮށް މި ބިލުަގިއާވ

ެގ ކަންތައް ހަާވލުކުރެުވން. މި ޮގތަްށ ހަާވލުކުރުމުން ަވރަށް ތަފާތު ފައިދާތައް ރަށަށް ެވެގންދޭ. ލުމުކައުންސިލަށް ބެ

ހި ަވރަށް ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް ފަން ކަހަލަ އެއްޗެ ،ާވނަމަ ިވންނަ ރަށެއްކަމުަގއިފަންިގ ށް އެ ރަށަކީމިސާލަކަ

ލަތު ރަނަގޅުެވެގން އެބަދޭ. ދެން ހާދީ ޞާތިޤްޢީ އަދި އިއެބަ ލިބިެގންދޭ. މިކަމުެގ ސަބަބުން ރަށުެގ އިޖުތިމާ

ެގ ރައީސް ަރއްޔިތުްނެގ ސީދާ ވ ަޓކުން ހޮަވްނ ލުެގ ކަުއންސިރަށު ،ައނެއް ނުކުތާައކީ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލާ

ރައީަސކު  ށްަނަގިއެގން ކައުންސިލަވ ޓު ޭވ ބޭުފޅުންެގ މެދުަގއިޮގތުން ކައުންސިލަށް ހޮ އޮތްކަން. ކުރިން އޮންނަ

އަށް  ހާންމެ ދަށް މީބޫލުކަން އެޤުމައެންމެ މީއާއަށް ނުަވތަ  ހޮަވނީ. މިހެންުވމުެގ ސަބަބުން އެންމެ މަދުން ވ ޓު ލިބޭ 

ުތ ބޮޑު. ހަމަ ެއޮގތަށް ަނއިބު ރައީސަކު ެވްސ ސީދާ ވ ޓަކުްނ ހޮުވން ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ރައީސަކަށް ައއުމުެގ ފުރުޞަ

ތު އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް. ސީދާ ވ ޓަކުން ނައިބު ރަީއސް ހޮާވ ޮގތަށް އޮތުމަކީ ެވސް ޙަލަޞްއެންމެ އެދޭ ޮގތް. މަ

ކޮށް އަންހެނުންެގ ބައިެވިރުވން އިތުރުކުރަން މި ބިލުގައި އަުޅަގނޑުމެން އްހަމަ އެއާއެ  މު ކަމެއް.ންަވރަށް މުހި

ެއއްކޮށް ައންހެނުންެގ ކޮމިޓީެގ ދައުރު އެއާ ހުށަހަޅާފައިޭވ. މިއީ އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. ހަމަ އްއިޞްލާޙެ

މީެގ ކުރިން ހަރަކާތްތެރިެވފަިއަވީނ  . ކޮމިޓީތައްޮގތުން އެހީތެރިުވން މިއީ ަވރަށް މުހިްއމު ކަމެއް މާލީ ،އިތުރުކޮށް

ށް. އެހެން ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަ ،ތެރޭގައި ކުިނކެހުންނުަވތަ ރަށު ،ށްފަދަ ކަންކަމަ ހަމައެކަނި އޮޑި އެހެލުން

ްށ ކަބޭ ކޮމިީޓއަލި ކޮމިީޓއަށް ސަުރކާރުން ާއމްދަނީއެއް ، އެއެހެންނަމަެވސް، މި ކޮމިޓީައީކ ެވްސ އަމިއްަލއަށް ހިންގޭ 

މެދު  ކަމާ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިިބެގންދާނެ ކަމެއް ،ެވެގންިދއުމަކީ ކޮމިޓީތަުކެގ ރޫހު އާލާެވ

ތަފާތު އެތައް ކަންތައްތަެކއް މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިޭވ. އެހެންީވމާ، މި  ޮގސްމިހެންނުކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެން ޝައްެކއް

ފުރިަހމައަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ަވރަށް  މި އިޞްލާޙުތަަކށް އަޅުަގނޑު ،ށްއަުފރިހަމަ ރަށްަވ ބިލަށް އަޅުަގނޑު

 ދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ަގމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ިވސާމް.ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މްްއމަދު ިވސާަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ
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އުމީ ޤަސިީޓެއއްަގއި ނުަވތަ ރަށެްއެގ  ؛ަވނަ މާއްދާ 69އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މި ބިލުެގ  ޝުކުރިއްޔާ

މި މާއްދާއަށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަންނަނިިވ ޮގތަށް  !އާދެ ؛ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢު އިދާރާތަކުން ހިންާގ

އުމީ އިދާރާތަުކން ރަށެއްަގއި ުނަވތަ އަތޮޅެްއަގިއ ހިންުގމަށް ކަނޑައަާޅ ޤަ -)ހ( .ހުށަހަާޅލަންއަޅުަގނޑު އިޞްލާޙު 

ދަށުެގ މަޝްރޫޢުތައް  ރެމިލިއަން ރުފިޔާައށްުވ 5އެ މަޝްރޫޢެްއެގ ައުގ  ،ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަުކެގ ތެރެއިން

އުމީ އިދާރާތަކުން ޤަ -ންނޭ. )ށ(ެގހަާވލުކޮށް  ުނަވތަ އަތޮެޅއްެގ އަތޮޅު ަކުއންސިލާށުެގހިންަގންާވނީ އެ ރަ

 ހިންަގންާވނީ މި މާއްދާަގއި ބުނެފައިާވ ޮގތުގެ  ޕީ މަްޝރޫޢުތައް.ސިޓީއެްއަގއި ހިންުގމަށް ކަނޑައަޅާ ޕީ.އެސް.ައއި

ން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަނުކުާތއެއް  3 ކޮްށެގން. )ށ( ެގ ތިިރއަށްލުަކއުންސިލާ ހަާވ ެގ ސިޓީއެ ސިޓީ  ،ންމަތީ

ނޫން  ބޮޑު މިލިައން ރުފިޔާއަށްުވރެ 10އަުގެގ ޮގތުން  ،ނަމަ މެންބަރުން ހިމެނޭ ސިޓީ ކައުންސިެލއް ހަތް -1

 މިލިއަން ރުފިާޔއަށްުވރެ  15ައުގެގ ޮގތުން  ،ނަމަ އުންސިލެއްމެންބަރުން ހިމެނޭ ސިޓީ ކަ ެއާގރަ -2މަޝްރޫޢުތައް. 

މިލިއަން  25އަުގެގ ޮގތުން  ،ކައުންސިލެއް ނަމަ ހިމެނޭ ސިޓީ މެންބަރުން  ނަާވރަ -3ބޮޑުނޫން މަޝްރޫޢުތައް. 

 ،ނަމަެވސް މި މާްއދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގިއ އެހެން އޮތް -ަމޝްރޫޢުތައް. )ށ( ނޫން ޮބޑު ރުފިޔާއަށްުވރެ

ެގ )ހ( އަިދ މި މާއްދާ ،އުމީ އިދާާރއަކުން ކަނަޑއަޅާޤަަގއި ނުަވަތ ރަށެްއަގިއ ނުަވތަ އަތޮޅެްއަގއި ހިންުގަމށް ސިޓީއެއް 

ުއމީ އިދާރާއަކުން ކަނަޑއަޅާ ޤަބޮޑު ައުގެގ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް އެ  ުވރެށް ށ( ގައި ބުނެފަިއާވ ައަގ)

ން މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގުތެގ މަތީ -. )ނ(ާވލުކުެރިވެގްނދާނޭހަ ކައުންސިލާއުސޫލެްއެގ ދަށުން ހިންުގމަށް 

އި ނުަވަތ އަތޮެޅއްަގއި ހިނުގމަށް ކަނަޑއަޅާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫެޢްއ ގަ ަވތަ ރަށެއް އިދާރާއަކުްނ ސިޓީެއްއގައި ނު 

އެ  ންސިލާ ހަާވުލކުރަންާވނީ އެ މަޝްރޫެޢއް ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ އެންމެހައި ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓު ކައުށްހިންުގމަ

މި މާއްދާެގ )ހ(   -ށްފަހު. )ރ(މަންސިލަށް ދިނުއެ ކަމަށް ބޭނުންާވ ފަިއސާ ކައު ،އިދާރާއަކުން ތަްއޔާރުކުރުމަށްަފހު

ކޮށްެގން ކުިރއަްށެގންދާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަްއ އުމީ އިދާރާއަކުްނ ކައުްނސިލާ ހަާވލުޤަެގ ދަށުން އަދި )ށ(

ތުެގ ލައުދަ  ފަިއާވިވލެއިލަތުެގ މާލިްއޔަތު ާގނޫާނއި އެ ާގނޫނުެގ ދަށުން ެއކުލަވަ އުދަ ،ކައުންސިލުން ހިންަގްނާވނީ

 އެންމެހައި  ންކޮށްފަިއާވެވސް އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންުގމުެގ އުސޫުލގައި ބަޔާތު ަގވާއިާދއި އަދި އެނޫންޔަމާލިއް

މި ބިލުގެ   މި ބިލަށް، މިއީ އަޅުަގނޑު ިއނޭގތ  .ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަތީ ާގނޫނާއި ަގވާއިދުތަކާ ެއްއޮގްތާވ ޮގތުެގ

 ޝުކުރިއްޔާ. ނޑު އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅަން.ަގޮގތަށް އަޅު  ަވނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިިވ 69

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް.އްޔާ އިްއޒަތްޝުކުރި ަވރަށް ބޮޑަށް 

 

 ުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ާވހަކަެދއްކެ 
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ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ) 2010/7. ާގނޫނު ނަންބަރު ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއްޝުކުރި

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ބިލަށް އަުޅަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.  ެގ ާގނޫނު(އަށް އިޞްާލޙުެގނައުމަށްހިންުގމު

ން ބޭނުންާވ  އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން. އަޅުަގނުޑެގ ހުށަހަޅަށްަގނޑު މި ބިލައަޅު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކައުންސިލުތަކަށް ބޭރުެގ މާލީ އިދާރާތަކުން ލ ނު ަވނަ މާްއދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް ބަދަލުކުރަން.  81 ،އިޞްލާޙަކީ

ދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުެގ ޑުޕަލޭންެގ ލަނެގ ޤީ ތަރައް ކައުންސިލުން ެއަކށައަޅާ ؛އަށް ދާެގ )ހ(ަވނަ މާއް 81ހ ދުން. 

މަޝްރޫޢުތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭުރން ބޭންކެއް ނުަވަތ މާލީ  ޅާ މަޝްރޫޢަކަށް ުނަވތަަކއުންސިލުން ކަނަޑއަ ،ޮގތުން

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ަދށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ މާލީ އިދާރާއަކުން ލ ނު ެނުގމުަގއި  -. )ށ(ެނިގދާނޭލ ނު އިދާރާއަކުން 

ކައުންސިަލކުން މި  -)ނ(. އޭސިލަށް ލިިބެގންވެ ބާރު ކައުން މުމުދާ ރަހުނުކުރުލްކުަގއި ހިެމނޭ ހަރުމިއުންސިުލެގ ކަ

ފައިާސ ކުރިައްށ  ޖެހޭއެ ލ ނަކަށް ަދއްކަން ،ނު ނަާގނަމަމާއްދާެގ ދަށުން އެްއެވްސ ބޭންކަކުން ުނަވތަ އިދާާރއަކުން ލ  

އްެވްސ ކައުންސިލަކުން މި މާއްދާެގ ދަށުން އެ -ނަންާވނެ. )ރ(މަގައި ހިޖެޓުލަފާކުރާ ކައުްނސިލުެގ ބަ ެގއޮތް އަހަރު

 ުވރެށް އަ 60އެ ރަށެއް ނުަވތަ އެ ސިޓީެގ ޖީ.ޑީ.ޕީެގ % ބޭންކަކުން ނުަވތަ އިދާރާައކުން ނަާގ ލ ނު

ޮގތަށް  އިތުރުުނާވ ންކޮށްފަިއާވ ނިސްބަަތށްުވރެމި މާއްދާެގ )ރ( ަގިއ ބަޔާ -އެެވ. )ބ(އިތުރުެވެގންނުާވނެ 

ނުްނ ލަުތެގ ނަމުަގއި ެގރެންޓީދިއުކުްނ ނުަވތަ އިދާާރއަކަށް ދަތަކުން ަނާގ ލ ނުތަކަށް އެ ލ ނު ނަާގ ބޭންކަސިލުންކައު

އެެވ. ންާވނެލަތުން ެގރެންޓީދޭއުއެ ލ ނެއް ނެުގމަށް ދަ ،ނަމަ އެ ބޭންކަކުން ނުަވތަ އިދާރާއަކުން ޝަރުތުކުރާ

ރިމަތީ ްށ އިޞްލާޙެްއ ައޅުަގނޑު ުހށަހަޅާލަން ބޭނުން. އައަަވނަ މާއްދާ 100ެވސް އަދި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން ެވސް އެ ކައުންސިލެްއެގ ނަމުަގިއ  -)ހ(  މާއްދާެގނަަވ 100 .އެކައުންޓް  ބޭންކު ،ސުރުޚީަގއި 

 ންޓެއްއުލަރުެގ އެކަ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ބޭންކަކުން ދިެވހި ރުފިޔާެގ އެކައުންެޓއް، އަދި އެެމރިކާ ޑޮ

ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ،ަކއުންސިލެްއެގ ނަމުަގއި ހުށަހެޅޭނީ ކައުންސިލަކަށް ެވސް އެޮކންމެ  -ާވނެއެެވ. )ށ(ންހުށަހަޅަ

ރުިފޔާ އެއް  ،ކޮށްެގން ހިންާގ ބޭންކެއްެގ ތެެރއިން އެ ކަުއންސިލަކަށް ކަނޑަައޅާ ެއްއ ބޭންކެއްަގއިރަޖިސްޓްރީ

ެއކައުންުޓެގ  ، ބޭންކު ކުށަހެޅުމާއެަކއުންސިލަކުްނ ބޭންކް ެއކައުންެޓއް ހު -)ނ( .ެއަކއުންޓު އެަކއުންޓް، އެއް ޑޮލަރު

އޮތ ރިީޓއަށް ޮކންމެ ކައުންސިލަކުން ެވސް ފޮނުަވންާވނެެއެވ. ިއއްޒަތްތެރި  ލޫމާތު ލ ކަލް ަގަވރމަންޓްޢުތަފުސީލު މަ

ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް  106ނުން. ބޭހަޅާލަން ެވސް އިތުރު ިއޞްލާޙެއް އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ހުށައަދި .ރައީސް

ަވނަ މާއްދާެގ  1106 މާއްދާ އިތުރުކުުރން. އަރިމަތީ ސުރުޚީ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ރިޕ ޓު ހުށަހެޅުން. ިވއަންނަނި

 ަކއުްނސިލުން ހިންާގފައިާވ ހަރަކާތްތަކާއި، ަކއުންސިލަށް ލިބުނު ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން ެވސް އެ -)ހ( 1-106 -1

ފަހަރު  އޮތ ިރޓީއަށް އަހަރަކު އެއް  ލ ކަލް ަގަވރމަންޓްޚަރަދުެގ ތަުފސީލުކޮށް އެނޭގނޭ ރިޕ ޓެއް  ،އާއި ނީދައާމް

އޮތ ރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ  މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން ަކއުްނސިލުތަކުން ލ ކަލް ަގަވރމަްނޓް -. )ށ(ާވނޭހުށަހަޅަން

ރިޕ ެޓއް ލ ކަްލ  އެނޭގނޭ ކޮށްފަިއާވ ޮގތްލުަތކުން މަސައްކަތް ސިަކއުންމުޅި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ  ،ރިޕ ޓުތަކަށް ބިނާކޮށް
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ުޝކުރިއްާޔ ާވނެެއެވ. ކޮންމެ އަހަރަުކ ެއއް ފަހަުރ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ،ެލިވއިަގަވރމަންޓުން އެކުަލަވ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . މީކާއިްލ އަޙްމަދު ނަސީމްށް، މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ . ރު މެންބަ އިއްޒަްތތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ނަސީމް އަޙްމަދު މީކާއިލް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު ަގލޮޅު

ލ ކަލް  އިމުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި އަދިޤާ ކަންހަމަ ހަމަމިންތީެގ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ިވ ޮގތަށް ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިއުންސިލުތަުކަގިއ ެވސް ައންހެނުންެގ ބައިެވިރުވމާިއ ެރޕްރެޒެންޓޭޝަން އިތުރު ކަ

. ސިޓީ ޮގތަށް ބަދަލުކުރުން ިވަވނަ މާއްދާ އަންނަނިައށްދިޔަ ބިލުެގ އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާލަން. ބުނެިވ

ިވ ޮގތުެގ އަންނަނި ،ސިޓީ ަކއުންސިލު އެކުެލިވެގންަވނީ -ެގ )ހ(ދާ ނަ މާއްަވ 41ކައުންސިލު އެކުެލިވެގްނާވ ޮގތް. 

ސިޓީަގިއ  -1. ން އެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ސިޓީއަކުން އިންތިޚާބުކުރެޭވ މެންބަރުންެގ މައްޗަށޭމަތީ

 ،ނަމަ ދެއްދެމެދުެގ އަދަ ހާސް މީހުންނާ ތިރީސް މީހުންނާއި ހާސް ދިހަކުރެިވފަިއާވ އާބާީދެގ އަދަދަކީ ރަޖިސްޓްރީ

ޮގނޑި.  7މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރުން ލާޒިމުާވ އަންހެން މެންބަރުން ހިމެނޭ ޮގތުން  ކައުންސިުލެގ މޭޔަރާއި

  ހާސް މީހުންނާ ފަސްދޮޅަސްހާސް މީހުންނާއި  ސްރީތިކުރެިވފަިއާވ އާބާީދެގ އަދަދަކީ ސިީޓގައި ރަޖިސްޓްރީ  -2

މެންބަރުން  ން އިންތިޚާުބކުރަން ާލޒިމުާވ އަންހެންއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުރާ ޔަަކުއންސިލުެގ މޭ ،ދެމެދުެގ އަދަދެްއ ނަމަ

 ުވރެ ހާސް މީހުންނަށް ޮދޅަސްފަސްކުެރިވަފއިާވ އާބާދީެގ އަދަދަކީ ސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ -3ޮގނޑި.  11ހިމެނޭ ޮގތުން 

މުާވ އަންހެން މެންބަރުން  ން ލާޒިރައި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކުކައުްނސިލުެގ މޭޔަރާ ،އިތުރު އަދަދެއް ނަމަ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދައިން ިސޓީ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން  -ޮގނޑި. )ށ( 19ހިމެނޭ ޮގތުން 

ަވނީ އިދާރީ ޮގތުން ަވިކަވިކ އި ަވތަ އިދާރީ ދާއިރާއަަކށް ސިޓީއެްއެގ ދަރަޖަ ދީފައިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ަވކި ރަަށކަށް ނު

 ،ލާަފއިާވ ެއއް ރަށެްއެގ ޮގތުަގއި ކަުމގައި ާވނަމައިޮގުތަގއި ހިނަގުމން އައި ރަށްަތކެއް އެުކެވެގން އެކުަލަވ ކެއްގެ ތަރަށް

 ނީ އެ ރަށް ނުަވތަ އެ އިދާރީ ދާއިާރއަށްާވކުރަންތްާވ ިސޓީ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުއެ ސިޓީއަށް ނިސްބަ

ަވކި ރަށެއްެގ ޮގތުަގއި ހިނުގމަށް ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް ކޮންމެ  ތުންއިދާރީ ޮގ ސިޓީއެްއެގ ދަރަޖަ ދިނުމުެގ ކުރިން

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ފުރަތަމަ ބާއްާވ ސިޓީ  -. )ނ(ކުރެޭވ ޮގތަށޭރަށަކަށް މަދުެވެގން އެއް މެންބަރުން އިންތިޚާބު

ލަިއެގންނެެވ. ާވނީ ުގުރއަތުަޅންޑައަ ނކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަބަރުން އިންތިޚާބު ކައުންސިލު އިންތިޚާުބގައި ައންހެން މެން

އެ  ،ކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަނަޑއަޅާނީތަކުގައި އަންހެން މެންބަރުން އިންތިޚާބުފަހުން ބޭްއޭވ ިއންތިޚާބުއަދި އޭެގ

ދާ ޮގތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސިޓީއެްއަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ދައިރާެއއް ހަމަހަމަާވނެ އުސޫލުން ދައުރުަވމުން
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 ،މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ސިޓީތަުކެގ އިންިތޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނަޑއަޅާނީ -އުސޫުލެގ ދަށުންނެެވ. )ރ( ޅާކަނޑައަ

ން ަގިއ ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގ މަތީ(ތަުކެގ އިންތިޚާބުެގ ާގނޫނުލ ކަލް ކައުންސިލު) 2010/10ާގނޫނު ނަންބަރު 

  ޝަނުންެނެވ. ޝުކުިރއްޔާ. އިލެކްޝަންސް ކޮމި

 

  ދެްއެކުވން:ހަކަާވރިޔާސަތުން 

. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު އިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުއިއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނުފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު ހީމްރާއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

ީވހާެވސް ިގނަ ރައްޔިތުން ސިޓީ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ

ީވހާެވްސ ިގނަ ަރއްޔިތުްނ  ،ހަދާއިރު  ލޭންްނޑް ޔޫސް ޕްލޭ ކައުންސިލުތަކުންނާިއ އަދި ރަށު ކައުންސިލުތަކުން

ަވނަ މާއްާދެގ  107 ،އަުޅަގނުޑެގ އިްޞލާޙަކީ. . ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއްލާޙެހުަށހަޅާ އިޞް މަށްުވމިކަމުގައި ަބިއެވރި

ލަންޖެހޭ ތަރައްޤީެގ އިިވ ޮގތަށް ބަދަލުކުރުން. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ރަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލުން ެއކުލަވަ )ހ( އަންނަނި

 ސިޓީއެްއެގ  ން އެ ރަށެއް ނުަވތަ އެ މަތީއިާވ ޮގުތެގފަތުން މި ާގނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްޮގ ުގޅޭ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ

ރަށެްއ ނުަވަތ ސިޓީެއއް ހިންުގުމގައި ިނންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް  -ކުރަންާވނެއެެވ. )ށ(ރައްޔިތުން މަްޝަވރާ

ކުާރ ންމި މާްއދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާ -ުކރަންާވނެެއެވ. )ނ(ނިންމުމުގައި ކައުންސިލުަތކުން ރައްޔިތުންނަށް މަޝްަވރާ

 ރައްޔިތުންނާ ންއި މަދުެވެގން މަހަކު އެއް ފަހަރު ރަށު ކައުންސިލުކުރުމަށްޓަކަޞަދުތައް ހާސިލުމަޤް

އެފަދަ ބައްދަލުުވމެއް  ،ތަުކެގ އިުތރުންމި މާއްދާެގ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބައްދަލުުވން -ބައްދަލުކުރަންާވެނއެެވ. )ރ(

 10%  ތެރެއިން މަދުެވެގންދިިރއުޅޭ ރަްއޔިތުންެގ ގައި ސިޓީެއއް ތަދިނުމަށް އެދި ެއ ރަށެއްެގ ުނަވހަމަޖައްސައި

އެފަދަ ބައްދަުލުވމެއް ބޭްއޭވނެ އިންތިޒާމު ެއ  ،ނަމަ ރައްޔިތުން ޮސއިކުރާ ިލޔުމެއް ަކއުންސިލަށް ހުށަހައިފި

ންކުާރ ހާލަތުަގިއ ޔާބަމި ާމއްދާެގ )ނ(ަގިއ  -ާވެނއެެވ. )ބ(އެ ަބއްދަލުުވން ާބްއަވން ،ކައުންސިލަކުްނ ހަމަޖައްސައި

ެނ ން ޢަމަލުކުރާދިނުމުަގިއ އެ ަކއުންސިލުތަކުހަމަޖައްސައި ންބައްދަުލކުރެޭވނެ އިންތިޒާމު ަކއުންސިލުތަކު ތުންނާރައްޔި

ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ   ވ ޓަށް ެއހުމުގައިެއކި ކަްނކަމުަގއި ،ެގންދާނެ ޮގތާއި އެފަދަ ަބއްދަލުުވންތައް ކުިރއަށްއުސޫލުތަާކއި 

ތެރޭަގއި ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން ެވްސ ސް މަސްދުަވ 3ނަެވެގން ިގތާ  މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާލުއުސޫ

 ެގ ދަށުން ބާއްާވ ބައްދަލުުވންތައް ޭބއްުވުމެގ( އަދި )ނ(ށއްދާެގ )މާމި  -. )ޅ(ަލއި އާއްުމކުރަންާވނޭ އިއެކުަލަވ

ަބއްދަލުުވމުެގ އެޖެންާޑ  ަވުގާތއި، އި، ތާރީޚާިއ،ނާިރން އެ ބައްދަުލުވން އޮންާނނެ ތަކުދުަވްސ  5މަދުެވެގން 

 ގެ  އަދަދެއް ކިުވންތަުކގައި ވަ އްދާެގ ދަށުން ބާއްާވ ބައްދަލު . )ކ( ކައުންސިލުން މި މާ ނޭ ާއއްމުކުރަންާވ ކައުންސިލުން
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ާވ އް އްދާެގ ދަށުން ބާ ަކއުންސިލުން މި މާ -ޭއ. )އ(ރައްޔިތުންެގ ބަިއެވިރުވން ިމ ާގނޫނު ލާޒިެމއް ނުކުރެ 

އެ ބައްދަުލުވން ބާއްާވ  ،ަރއްޔިތުްނެގ މަޝްަވރާ ހ ދުމަށްފަހު އެ ބައްދަލުުވމުެގ ަޔއުމިއްޔާ ިލޔެ ބައްދަލުުވންތަުކގައި

ަވަނ  126 ،އިތުރުން. އަިދ މީެގއާއްުމކޮށް ޝާއިޢުކުރަންާވނޭ ދުަވހުެގ ތެރޭގައި 7 ިގނަެވެގން ތާރީޚުން ފެށިެގން

 126ލާޙުކުރުން. ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞް 126 !ކުރަްއާވތިފުމާ ؛ޙުލާމާއްދާެގ )ހ( އަށް ހުށަހަޅާ އިޞް

ކައުންސިުލެގ ލަފަޔާއެކު ކައުންސިުލެގ  ޒަފެްއެގ ޮގތުަގއިމުަވއް ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ކައުންިސލުެގ އެންމެ އިސް އިދާރީ

 ؛ޚީކޮމިަޝނުންނޭ. އަރިމަތި ސުރު ސްސަރވި  ޔަންކުރާނީ ސިިވލްއްޢަމީހަކު  ށްެގ މަޤާމަކަމުޖެނެރަލްސެކްރެޓަރީ 

 އިތުރުކުރުން. ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ 126 ންއިތުރުމީެގ ންސިުލެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް. އަދިއުކަ

ކައުންިސލުެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ  -މާއްދާެގ )ހ( ަވނަ 126ކައުންސިުލެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ މަސްއޫލިއްޔަތު. 

 ރި ރައީސް. ތެތްންނޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒައަާދކުރާނީ މި ާގނޫނުގައި ބުނެފަިއާވ ޮގތުެގ މަތީ ަތއްއޫލިއްޔަތުސްމަ

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު.  އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންޭވރު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ާރެގ އިްބރާހީމް މުޢިއްޒުއިހެންޭވރު އުތުރު ދާ

އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ދިެވހިރާއްޭޖެގ) 2010/7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

 ގެ ަވނަ މާއްދާ 2-56ޙެއް ހުށަހަޅާލަން. ބިލުެގ ކަްށ އިޞްލާއައްދާމާެވސް ދެ  ށް އަުޅަގނޑު( އަހިންުގމުެގ ާގނޫނު

ރަށްރަށާިއ  ،ފަށާއިރު މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން -)ހ( 3-56އްދާތައް އިތުރުކުރުން. ިވ މާފަހަތަށް އަންނަނި

ހުންނާނީ އެތަނެއް ޫދކުރެިވަފއިާވ ދީފައިާވ ތަންތަން ކަްށ ތަތްތަކުަގއި ހުރި އެިކ ދާިއރާތަކުެގ އަމިއްލަ ފަރާޓީސި

އޮޑިެޓްއ  ެގމަސްދުަވހުެގ ތެޭރގައި އެ ތަންތަނު 6މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަރާތެއްެގ ބެލުމުެގ ދަުށގައޭ. މި ާގނޫނަށް ފަ

. ަފއިާވ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންާވނޭށްއިާވ ނުަވތަ މިލްކުކޮފަދޫކުރެިވ ންތަރަޖިސްޓްރީ އެ ތަން ެގއެ ތަންތަނު ،ހަދައި

ލުތަާކއި، ސިޓީ ކައުންސި ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ަރށުހަރުއަ 1ތާ ިގނަެވެގން މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ -)ށ(

ބިންބިމާއި،  އިންމެހަެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެާގ ދާއިރާތަކުއުންސިލުތަުކެގ ބާރު ހިނކައުންސިލުތަާކއި، އަތޮޅު ކަ 

 އަށް ލ ކަލް ަގަވރންމަންޓް އޮތ ރިޓީ  ،ކައުންސިލަކުން އެކުލަަވއިލުމަށްފަހު ،އޮޑިޓެްއ ހެދުމަށްފަހުމުދަލުެގ  ތަންތަނާއި،

މެދު ާގނޫނުގައިާވ ޮގުތެގ  ނާތަ  ތަންއެ. ކުރުމަށްފަހު އާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންާވނޭސްއޮތ ރިޓީން ފާ އެ އި،ހުށަހަޅަ

އެ ބިމެއް ނުަވތަ އެ ތަނެއް ނުަވތަ މުދަލެއް ނިސްބަތްާވ ކައުންސިލަށޭ.  ،ބިެގންދާނީމުެގ ބާރު ލިމުންން ޮގތެއް ނިމަތީ

)ހ( އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ ، އަންހެނުންެގ 56-5ކުުރން. ލުިވ ޮގތަށް ބަދައަންނަނި ަވނަ މާއްދާ 50-56ބިލުެގ 

ރަށުެގ  -1. ެވރޭގައި އަންނަނިިވ ކަންަތއްތައް ހިމެނެއެުކެގ ތެ ބާރުތަކޮމިީޓެގ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކާއި މަސައްކަތްކުރާ 
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 ކައުންސިލަށް  ޮގތުން ހޭބެދެމެދުގައި ރަށްެވހިކަުމެގ ޚިދުމަތާ  އި ކައުންސިލާޔާ ަކންކަމުަގ ެގނުަވތަ ސިޓީެގ ތަރައްޤީ 

ންހެނުންެގ މެދުގައި ދީީނ އަ -3އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީާއއި ރައްކާތެިރކުުރމުެގ މަސައްކަްތކުރުން.  -2ލަފާދިނުން. 

ސިާޔސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުން ބައިެވިރކުރުން އިތުރުކުރުމަށް  -4ކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ހޭލުންތެރި

 -6ސިލުކުރުމުަގިއ އަްނހެނުންެގ އަދަދު އިތުރުކުުރމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ހާތަޢުލީމު  -5ން. ރުމަސައްކަތްކު

ލޫމާތުތައް  ޢުމު މަ ންހިއަންހެނުންނާ ބެހޭ މު -7ޙީ ހާލަތު ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަަކއި މަަސްއކަތްކުރުން. އަންހެނުންެގ ޞިއް

ރަން ކަނޑަައޅާ ސިލުކުހާހަރަުކ އަުކރާ ކޮމިޓީެގ ކޮންމެ ތްއަށް މަސަްއކައަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީ  -އެްއކުރުން. )ށ(

. އަދި ފާއިުތެވދިޔަ އަހަރު ކަނަޑއެޅުުނ އެކަަށއަޅަިއ އާއްުމކުރަންާވނޭމަހު ފުރަތަމަ އް ކޮންމެ އަހަެރއްެގ ތަލަނޑުދަނޑި

 ހުށަހެޅުމާއެުކ ށްަކއުންސިލަ އި ސިލުކުރެުވނު މިންަވރާ ުގޅޭ ރިޕ ޓް ެއކުލަަވއިލަހާ ކުެގ ތެރެއިންޑުދަނޑިތަނލަ

 . ޝުކުިރއްޔާ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނޭހެން އާއްމުކުރަްނާވނޭ

 

  ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 هللا. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ދުބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަ

ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނަްށ ހިާރއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިެވ

މި ާގނޫނުެގ  -ުކރުން. )ހ(ރު ަވނަ ބާބަށް އަންނަނިިވ މާއްދާަތއް އިތު 13އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ިއޞްލާޙު. ާގނޫނުެގ 

 ނުމާދިއްދަހުއްދަެއއް ހ ދަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ހުރުކާރުެގ ސަ ޓަކައި  ކަމެއް ކުރުމަށްހޭކުރަންޖެ ދަށުން ކައުންސިލަކުން

މިޓީން ނިންާމ ކޮއްދައަށް އެޭދ ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަެވެގން މި ބިލު ދިރާާސކުުރމަށް ފޮނުާވ ހު މެދު ނިންމާ ޮގތެއް އެ 

މެދު ަވކި ޮގެތއް  ދޫކުރުމާްއދަހު. ެއ މުއްދަތު ފާއިތުާވއިރު ެއެވމުއްދަތެއްެގ ތެޭރަގއި ަކއުްނސިލަށް އަންަގްނާވނެ

މި ާގނޫނުެގ ަދށުން ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ  -. )ށ(ބުީނކަމުަގއި ބަަލންާވނޭއްދަ ލިހުާވ އެދިފައި  ،ނަމަ ނުާވނިންމާފައި

އްދައަްށ ހުނިންމާ ޮގތެއް އެ  މެދު ދިނުމާއްދަހުއްދައެއް ހ ދަންޖެހޭ ކަންކަމުަގއި ހުޓަަކއި ަކއުންސިލު ކަމެއް ކުރުމަށް

ތެއްެގ ތެޭރގައި ެއ ދަާވ ކޮމިޓީން ނިންމާ މުއްނުށް ފޮއެދޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގަނެވެގން މި ބިލު ދިރާސާކުުރމަ

ަވކި ޮގތެްއ  ދުމެ މާއްދަ ދޫކުރުހު. އެ މުއްދަތު ފާއިތުާވއިރު ދާރާއަކަށް އަްނަގންާވނޭއި ޙުއްދަެއއް ހ ދަން އެދުނު 

އްދަ ހ ދަިއެގްނ ހު. )ނ( މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އްދަ ލިބުނީކަުމަގިއ ބަލަންާވނޭހުާވ އެދިފައި ،މަނަ ާވނުނިންމާފައި

އެ ނިންމުން ބިނާކުރި   ،ނަމަ އްދައެއް ނުދޭން ނިންމާހުއްދައަށް އެދުމުން އެ ހުޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް

އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  2. ބިލުެގ ޖަދުަވލު ާވނޭ ންކުރައްދައަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދޫހުސަބަބުތައް 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން  51ނެ މިންަގނޑުތައް ުނަވތަ ޝަރުތުތައް. މި ާގނޫނުެގ ލާދިނުމުަގިއ ބަދަރަޖަ  ސިޓީއެްއެގ
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ތަށް ސިީޓއެްއެގ ދަރަޖަ ޮގމާ އެއްޅުއެ ހުށަހެ ން،ރާސާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމުދިހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހަޅާ

 އިނުަވތަ ރަށްތަކުގަ  ރަށުެގ ޅާ އަ ކަުމގައި ކަނޑަ ސިޓީއެއް -1. ވެ ފުރިހަމަެވފައިާވނަމައެދޭންާވނީ އަންނަނިިވ ކަންކަްނ 

 ސިޓީ އުފައްދަނީ ިގނަ ރަށްތަކެއް ެއކުެވެގން ކަމުަގއި  -2ުވން. ނުށްުވރެ ދަށްދިހަ ހާހަރަޖިސްޓްރީެވފަިއާވ އާބާދީ 

ވާ  ނުރުމަށް ފޮކުދުެވެގން މި ބިލު ދިރާސާ ސެންޓަރުކަމުަގއި ކަނޑަައޅާ ރަށުެގ ބޮޑުމިނުގައި އެންމެ މަޓީސި ،ާވނަމަ

 ިގނަ ރަށްތަކެއް އެުކެވެގްނ ނީސިޓީ އުަފއްދަ -3 ،ނުަވތަ ؛ހުރުން މާ މިންަވރަށް މަދުެވެގން ހެކްޓަރުންކޮމިޓީން ނި

 ޞަތު އޮތް ރަެށއްރުރަަށީކ އިތުރަށް ހިއްަކިއެގން ބޮޑުުކރުމުެގ ފު އަޅާސިޓީ ސެްނޓަރުކަމުަގިއ ކަނޑަ  ،ނަމަާވ ކަމުަގއި 

މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުާވ ކޮމިޓީން ނިންމާ   ސިޓީ ސެންޓަރާ -5ހުރުން.  އްސްޕިޓަލެރީ ހޮޝަޓާ -4ުވން. ަގއި މުކަ

ޓަރުކަމަށް ކަނަޑއަާޅ ންސިީޓ ސެ، ެޓއް އޮތުާމއިޕ  އެއަރއިއްދެއްގަ ހަނޫން ސަރަ އަދަދެްއެގ ކިލ މީޓަރަށްުވރެ ުދރު

ސިލުކުރެޭވެނ ހާްށ ތަޢުލީމު އަާއއި ހަމަރީްގ ދަްށެވެގން ފުރަތަމަ ޑިިސޓީަގއި -6ރަށުގައި ެއއަރޕ ޓެއް ނެތުން. 

ސިޓީެގ ހުރިހާ ރަށެްއ  ،ާވނަމަ ސިޓީ އުަފއްދަނީ ިގނަ ރަްށތަކެއް އެުކެވެގން ކަމުަގއި -7ުވން. އިމުެވަފއިޤާ މަރުކަޒެއް 

 -8ޒާމަުކން ުގޅާލެިވފައި އޮތުން. ނިމިންަވރެއްެގ ދަތުރުފަތުރުެގ  ފަތުރާ ބެހޭ ވުޒާާރއިން ަގބޫލުކުރާރުކާރުެގ ދަތުސަރު

ސިީޓަގިއ  -10ބޭންެކއްެގ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން.  -9ލް ހާބަރެްއެގ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން. ޝަސިޓީަގއި ކޮމާ

ހުރުން ނުަވތަ ޤައުމީ އިދާރާ މެދުެވރިކޮށް ސަރުކާރުެގ  އިމުކުެރިވފައިޤާސަރުކާރުެގ ހުރިހާ ވުޒާާރއެްއެގ އޮފީސް 

ރަށުެގ ސިީޓެއއް ކަމަށް ކަނަޑއަޅާ  -11އޮފީސްތަުކެގ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ސިޓީަގއި ހަމަޖެހިފައި ހުރުން. 

ިމ  ،ރުންތުނުަވތަ ރަށްތަކުެގ ޖީ.ޑީ.ޕީ މި ބިލު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމާ މިންަވރަށްުވރެ ދަށްނުުވން. މީގެއި

 ެވސް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ަވނަ މާއްދާ އުިނކުރަން 16ާގނޫނުެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދެއްެކުވމަށް އެިދަވަޑއިެގންަފއި ތިއްެބިވ ހުރިހާ ންބަރު. މި ބިލަށް ާވހަކަފުޅުބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ ަވރަށް

ނިމުނީ.  އިދަްއކަވަ ތަނަށް ަވޑަިއެގން ތިއްބެިވ ުހރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަފުޅު މި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ހުރި  ެގންދަނީ ނުނިމި ިރއަްށ މިދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުދާނެ.  ވ ޓަށް އިަގ1:30އެހެންީވމާ، މި ބިލު މިއަދު 

ރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  އިަމޑުްއަވރީ ދާ ،އީއެ  .8.2މަސައްކަުތެގ ތެރެއިން އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ޓަކައި ސަލާމަތީ ަރްއކާތެރިކަމާއި ސަމާލުކަން ިދނުން އިތުރުކުރުމަށް އިކުރުމުަގކަނޑުދަުތރު ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ،ިއާވ ަގރާރު. ެއއަށްފަހު ދެން އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވފަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް 

 ، ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންަނާވނެން. އިއު ެގންދިެގަނއުމުެގ ބިުލެގ ބަހުސް ކުރިއަށް އިޞްލާޙު

ޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ބިލާ ެއކުެއކީަގއި ހުށަހަޅާފައިާވ ިއޞްލާޙެއް. ނެގންަނ އިޞްލާޙަކީ އަުޅަގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި
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ހެޅުްއިވ މަޑުއްަވީރ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ަގރާުރެގ ބަުހސްެގ ކުރިން ލާމަރުަކޒީ ާގޫނނަށް އިޞްލާޙު ހުށަ

ބަސް ިވދާުޅުވމަށް ައޅުަގނޑު ހުޅުާމލެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒަށް ފަހު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފުރުޞަތު އަރުަވން. 

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

  ...ފަހު ަވުގތު މި އިިވެގންދިަޔއީ އެންމެދެންމެ އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މިނެޓު. ެއީއ  1 ތީބަރު މަޑުޮކށްލައްޗޭ އިނޭގތ . ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ބާކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އޮންއިްއޒަތްތެރި މެ

މިނެޓު ލިބެނީ   15 ލަކޮށްާވތީ. ޖުމުކުރައްާވަފއިބޭނުންފުޅުކުިރން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބަހުެގ ެވސް ަވުގތުފަހު

 އިނޭގތ . 

 

 އްެކުވން:ދެ ާވހަކަ ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

ރުޙަާލގައި މި އާދެ! އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހެޅުްއިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އިރާދަކުެރިވްއޔާ ކޮމިޓީެގ މަ

  ، އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތަގިއ މީެގ ބައެއް އިޞްލާހުތަަކކީ ހަމަ ަވރަށް މުހިންމު  ،މެދު މަޝްަވރާކޮށް އިޞްލާޙުތަކާ

ހިމަނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް. އަދި ބައެއް އިޞްލާޙުތަަކީކ އެއަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ބިލުގައިމި ކޮންމެހެންެވސް 

 ުޝކުރިްއޔާ ަވރަށްއިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަށް އިތުރުކުެރިވެގންދާނޭ 

 ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު. އް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އި ަވރަށް

 ެއއްެވސް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު އެދިަވޑަެއއްނުަގންަނާވ.  -8.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{ 8.2}

 ،އަކީ  8.3ާވހަކަފުޅުދަްއަކަވން އެދިަވަޑިއަގންނަާވ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން.  -8.3އެޖެންޑާ އައިޓަްމ  -{8.3}

 ،ާވއިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްާވފައި  ެގހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 ތޮއްޑޫ ން. އުެގންދި ެގނައުމުެގ ބިުލެގ ބަހުސް ކުރިއަށްއިޞްާލޙު އަށްދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީ

 .ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ
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 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ތޮއްޑޫ

ހިތަދޫ  ،ާވހުށަހަޅާފައިެގަނއުމަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙު

ާވ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނުޑ ެވްސ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.  އުތުރު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި މި

ެއ ަކއުންސިލުތަކަށް އިންތިޚާބުކުެރޭވ  ،އަންނަނީ ާކެވެގން މިއްޒާމު ފަލާމަރުކަޒީ ނި  .ސް އީއިްއޒަތްތެރި ރަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،މިނިަވްނކަން ލިބިެގން. ެއޮގތުން ބަާލއިރުަގއި ކުރާނެ ފުރިހަމަ ަވުގތާއިމެންބަރުންނަށް މަސައްކަތް

އަހަރުދުަވަހކީ  3އަހަރުުދަވސް. އެ  3އޮތީ  ތުން މިޮގ ތްއޮ މީެގކުރިން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫުނަގއި ކައުންސިުލެގ ދައުރު

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚާްއޞަ ޮގތެްއގައި ރަނަގޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް ،ޙަޤީޤަތުގައި ބިނާކުރަނިިވ ަމސައްކަެތއް

 3 ،ަވނީ. އެޮގތުން ބަލާއިުރަގއި  ޮގސްފައި މިކަށް ެވެގން ބޮޑު ޮގންޖެހުންތަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ަވރަށް

އްޒަތްތެިރ ރައީސް، މަސައްކަްތކުަރން މި ލިބެނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ އަހަރުދުަވހެއް. އި  ަގއިދުަވހުއަހަރު

 ،ނަމަ އެީކގައި މި އިޞްލާޙު ަތޅުމުން ފާސްވެއްޖެ ާވ އިޞްލާޙާއެހެންނަމަެވސް، މިހާރު މި ެގނެިވަފއި

އަހަރުުދަވހުެގ  5މަަސއްކަްތކުރުމުެގ ެއކީަގއި  މާކަލިބޭ ކައުންސިލުތަކަށް ެވސް ކާިމޔާބުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

އަހަރުުދަވހު ކައުންސިލަކަށް ހަމަޖެހިެގން  3މުއްދަތު. އޭެގމާނައަކީ ދެ އިންތިޚާބު ދޭތެރޭ ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް 

 ؛ކުރާނެ ށްމިނިަވންކަން ލިބިެގންދޭ. އެކަމަރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ނަތީޖާތައް ނެރުމުެގ ފުރިހަމަ  ،ކޮށް މަސައްކަތް

ެއ  ،އެްއޮގތަްށ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެިވ އެބަ ލިބިެގންދޭ. ކައުންސިލުަތކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭނާ ކުރާނެ ަވުގތު އްކަތްމަސަ

ކަންކަން  ދުަވހަށް މިއަހަރު 5ދާނެ ޮގތަަކށް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެޭވނެ ކަންކަން ޕްލޭނުކުރެިވެގން

ބޫލުކުރަން. ަގެވސް  ގައިމުއަޅުަގނޑު ަހމަ ށްކަމަ ސް ކައުންސިލުަތކަށް ނަތީޖާ ނެރެޭވނެުތގައި ވެ ޤަެވެގންދިަޔއިމާ ޙަޤީ

 3އަހަރުދުަވހު ކައުންސިލު ދައުެރއްަގއި ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް ާވތީެވ، އޭރުަގއި  3އެއީ ައޅުަގނޑަކީ 

ސްކުެރޭވތީ ަޙޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙަށް  ެވސް އިހުސާށް އަހަރުދުަވހުެގ ދައުަރކީ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަ

 ންނަ އިޞްލާޙާ އަ ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނަށް މި ،އަުޅަގނުޑ ހަމަ މި އިޞްލާޙަކީ  ،އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަނީ. އެހެންކަމުން

އީދުކުރާ ތާއަޅުަގނޑު ެވސް މި އިޞްާލޙަށް ފުރިހަމައަށް  ،ޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ދެކޭތީއެީކގައި ފާްސެވެގންދާން

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ކަ ދަންނަާވލަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށްާވހަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް
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ޓަކައި ެގެނޭވ މުހިންމު  އިމުކުރުމަށްޤާިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ލާމަރުކަޒީ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް އްޔާ ރިޝުކު

 ކަކުން ބަދަލުތަކެއް މިއީ. ެއްއެވސް ހާލެއްގައި މި ނިޒާމު އެްއކޮށް ފުރިހަމައެއް ނުާވނެ ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙުތަ 

 ،ކުރި ދަތުރުން ެވސް އެނުގނީ  މި އެޮގތަށް. އަޅުަގނޑުމެން ރީދުނިޭޔެގ ހުރިހާ ދިމާލެއްަގއި ެވސް ކަންހު ެވސް.

ބާރު ލިބިފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން  ޓަކައި އަބަުދެވސް ަކއުންސިލުތަކުން ނުަވތަލިބިފައި އޮތް ބާރެއް އިތުރުކުރުމަށް

ނޑުމެން ެވފައި ހުރި ަގގައި އަޅ19ުަކމެއް ނޫން. އެޖެންޑާ  އަންނާނެ ކުާރކަން. އެހެންީވާމ، އެއީ ނިމުމެއްމަސައްކަތް

ެގންނަ އިޞްލާޙުތަުކެގ ެތރޭގައި ނުހިމެނި ހުރެދާނެ.  އަުޅަގނޑުމެން މި ބައެއް ކަްނކަން ފަހަރެއްަގިއ މިއަދު

ަގނޑު އަސާސްތައް މި ެދ މީަގއި ހުރި މައި  ،ންކުރަންޤީފުރިހަމައަށް ނުހިމެނި ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު ޔަ

ެގންަނ ބަދަލުގައި ެވސް ހިމެނިެގންދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން  ާޤނޫނުއަސާސީއަށް މި ތަނުަވާގނޫނުަގއި ެވސް 

 ދުަވހަށް.އަހަރު 5ދުެވފަިއ އޮތީ ޢުަގއި ަކންކަން ކުރުމަށް ަވ19އަުޅަގނުޑމެން އެޖެންޑާ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެަގ

ނުީވމާ އެްއކޮށް މި ނިޒާމު ހާިސލުންނަށް މެމީގައި ހުރި ހުރިހާ ކަންަކމެއް އަުޅަގނޑުދި އަ އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން 

ކަމެްއ  ެވދާނެ ކަމަށް ނުަވަތ އަލުން އަނބުރާ ކުރީަގއި ޮއތް ނިޒާމަށް ޮގސްދާނެ ކަމަށް ދުށުމަކީ ރަނަގޅުޑު ަގނޑުބަ

 މި ނިޒާމަކީ  .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްެގނައުމަށް. ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މިއަށް ެގންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ބަދަލެއް 

އެހެންީވމާ، މިއަްށ ެގއްލުމެްއ ލިބޭނެ އެްއެވސް ޮގތެްއ  އިނޭގތ . އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަނޑުން ިވހާފަިއ ހުރި ދަރިއެއް

ްއ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެ  އަހަރުދުަވުހެގ ތެރޭަގއި ަވރަށް 8އަޅުަގނޑުމެން ނަހަދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މިދިޔަ 

ކަމަށް ދެްއކުމަށް  ރަނަގުޅ ނިޒާެމއް ނޫން އަދި މިއީ ެއއްޮގަތކަށްެވސް މަށް ލުފުނޑާއެަކއްަޗކަށް ެގނެސް މި ނިޒާމު އެކީ 

ކުރުމަށް ޓަކައި ޮގށްމުށުެގ ާބރުން ެވރިކަން ،އަނިާޔެވރި ،ތަން. އެއީ ޚުދުމުޚުާތރު ޓަކައި ސަރުކާރުަތކުން މަސަްއކަތްކުރި

ޮގށްމުށުެގ ބާރުން ކުރާ  ،ނޫން އެއީކީ  އްނިޒާމެދުނިޔޭގައި ހިނާގ  .ެގނެުވނު ބަދަލުތަކެއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ރައްޔިތުްނެގ މަޝްަވާރާއއި  ،ުގމަށްކަންކަން ހިން  ،އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ ،ެވރިކަމަކީ. އެންމެ ރަނަގޅު ެވރިކަމަކީ 

، އަޅުަގނޑުމެން ބާރުތައް މު ކަމަކީ. އެހެންީވމާންެވސް މުހި ޚިޔާލު ހ ދުން. އެއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެްއގައި

 .ބަލަން ެއބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް ބާރުތައް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ދެން ާވ ޮގތްތަެކއް ެވސް އަދި އިއިރުގަ ލާދޫކޮށް

 .ޮގތުން ުގޅޭ ހިނާގ ބޮޑު ކަމަކާ އޮތް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެޭރގައި މިހާރުކައުންސިަލކުން ބަޔާން ނެރެފައި އެބަ  110

 . އެހެންނަމަެވސް،ތަކުން ދެކޭޮގތް އެބަޮއތް ބުނެފައިުރގައި ކަުއންސިލުޅޭއު ންތަފާތުުވންތަކެްއ އުފެދިެގ ދީނީ ޚިޔާލު

 ރައްޔިތުން އެ ޮގތަށް ދެކޭ  .ނެރުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވްސ އެޮގތަށް ރައްޔިތުން ދެކޭތީތ ބަޔާން ތަކުން ެއޮގތަށްކައުންސިލު

އަދި   .ކުން އެ ަކންކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެތަސަރުކާރު ،ާވނަމަާވނަމަ އެއީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެްއ. އެހެންކަމަށް ކަމަށް

ޤާނޫނުއަސާީސއަށާއި ާގނޫނަށް މި ެގންނަ  .އިއްޒަްތތެރި ރައީސްެވސް ައޅަންޖެހޭނެ.  އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަަވޅު

ލަފާ  އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ ކަންކަން ރަނަގޅުާވން. އަުޅަގނުޑމެން ބޭނުންަވނީ ހެޔޮ

ހަަމއެކަނި މާލޭަގއި ތިބޭ ަބޔަުކ އަންނަން. ތޫނު ބަޔަކު ރަށްރަުށެގ ެވރިންެގ ޮގުތަގއި   އަދި ިވސްނުންއްމީހުންތަކެ
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ނޫން. ޤައުމުެގ ޮބޑެިތ  ތަކެއް ޮގުތގައި ތިޭބކަށް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ޓުފީޑުކުރީމާ ެއޮގތަށް އެނބުޭރ ރޮބަ

ން ދެން ދިމާެވދާނެ ނަތީޖާ  ޭއެގ އެްއކޮށް ނެރެންާވނީ. ތެރިކަމާންގައި ިވސްނުކަންތައްތަުކގައި ނޫސްަބޔާންތައް ނެރޭއިރު 

ބުޅާ މެރުމަށް ކައުންސިލުތަކުްނ ފާސްކޮްށެގންނުާވނެ. ެއއީކީ އަުޅަގނޑުެމން ކޮށްެގްނާވނެ ކަމެއް. އަދި ޖެހޭ. ބަލަން އެބަ

ެވްސ ނުާވނެ.  ދޫކޮށްެގން ަޓކައި ކުރުމަށް ކޮްށ ރަށުެގ މުޅި ރަށް ެއއްކޮށް އެިކއެިކ ިވޔަފާރިަތއްޞަަވކިން ާޚއް

ޓަަކިއ އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމަށް ،ެވްސ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިޖުތިމާޢީ ިވޔަފާރިތައް ކުރުަމކީ

. ބާރުތައް ދިނީމާ ެއޮގތަްށ ެވްސ ހުންނަންާވނީ ޔޫސް ްޕލޭންތައް ޮގްތޮގތަަކށް ރަށުެގ ލޭންޑްަވކި ކުެރޭވ ޞަޚާއް

  އަހަރު ފަހުން ރައްޔިތުން  5ރަނަގޅު ނަތީޖާއެއް ނުލިބޭނެ. ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް މީެގ  ންއޭެގ ކަންކަން ކުރީމަ

 ެގ ތިމަންނަމެންނަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ބާރުތައް އަނބުރާ ތިމަންނަމެން ،އައިސް އަޅުަގނޑުމެން ކައިީރގައި ބުނާކަށް

ެއއްޮކްށ  ، ިވސްނުންތެރިކަމާންީވމާހެއެ .ނޫން ންާވ ޮގތެއްއަތުލާށޭ. ެއއީކީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުއަތުން 

ެވްސ  އަދި ިވސްނުންތެރިކަމާ އެްއކޮށް ރައްޔިތުން .ެވސް މަސައްކަތްކުރަްނާވނީ ތަކަށް އަންނަ މީހުންކައުންސިލު

ހެނދުނު ައއި  ،ޓަކަިއ. ައޅުަގނޑު މިއަުދ އަުޑއެހިންހޮާވ މީހުން ޮހުވމަށް ތެރެއިން  ރަްއޔިުތންެގ ެވސް ާވނީ ވ ޓުލާން

ބޫލުކުރަްއާވ ޮގތުަގއި ކުީރގައި އޮތް ކަތީުބެގ ނިޒާމު ަގޕްރޮްގރާމް ޕްރެޒެންޓަރުން  ،ޓީީވެގ ޕްރޮްގރާމެްއަގއި  ޖެރާއް

ލިއްޔަތު އޭނަ މާ ރަނަގޅަށް ނުަވތަ އޫމަސް ެގމާލެއިން އެޕޮއިންޓުުކރާ މީހެއް .ބައެއް މީހުން ދެކޭޮގތުގައި ަރނަގޅު

މިހާރު ރައްޔިތުން  އްާވ.ބޭފުޅުން ަވކާލާތުުކރަ އެ ށް ކޮށްދީފައި އޮތް ކަމައްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތަ ޓަަކއިރައްޔިތުންނަށް

 ކަމަށް ދެކޭ ައދި އޭެގ ސަބަބުން ަރއްޔިތުްނނަށް ެގއްލުްނާވ ،ސިފަތައް ނުހުންނަކަމާއި އި އެ އިންތިޚާބުކުރާ މީހުންގަ 

ރެއްިވއްޔާ ޖާއެްއ ނޫން. އިރާދަކުތީބޭނުންާވ ނަން ެގންނަން ކަމެއް. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މީެގރަ އެއީ ދެ ،ނަމަ

އަދި އަުޅަގނޑުމެން މި ބުނާ ފުރިހަމަ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަދަލުތަކުެގ ތެރޭަގއި ރަނަގޅު ނަތީޖާ ނެރެޭވނެ.

 ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކަށް މީެގ ަސބަބުން ބިންާގ އެޅިެގންދާނެ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ދެްއެކުވން:ކަސަތުން ާވހަރިޔާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިއްަގރު ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން.

 

 ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:

 ލުކުރާ ޮގުތަގއިބޫަގެވސް  އެކީގައި ައޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައިާވ ބަދަލާ

މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ލާ ،ޖެހެނީލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އިތުރަްށ ފުރިހަމަެވެގންދާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަން

 އޮތ ރިޓީ. މަންޓްރލ ކަލް ަގަވ ؛އޭ .ޖީ.ދެން އެލް ،ތައްޅު ކައުންިސލުއަތޮ ،ތައްފުރިހަމަކުރާއިރުގައި ރަށު ަކުއންސިލު

ެވސް ޖެހޭ ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ަވރަށް ރަނަގޅަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަން.  ހާ ދިމާލެއްރިޙަޤީޤަތުގައި މި  ދެންނެިވ ހު
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 ،ެގ ޒިންމާތައްއަޮތޅު ކައުންސިލު  .ޒިންމާތައް ،ލިއްޔަތުތައް އޫ މަސް އޮތް ބަޔާންކޮށްަފއިަވރަށް ރަނަގޅަށް ާގނޫުނގައި އެބަ

ާގނޫނުަގއި ެއއްެޗްއ ލިޔެފައި އޮތުމަކުން އަދި  ތައް.މާެވސް ިޒން ރަށު ކައުންސިލްެގ ޒިންމާތަްއ އަދި އެލް.ޖީ.ޭއެގ

 މި ކަްނކަން ނުކުރާ ،މުޅި ނިޒާމެއް ނުެއއް ހިނާގ. މި ކަންކަން ރަނަގޅަށް ކުރޭތ  ަބލައި އެންމެ އެދެޭވ ޮގުތަގއި 

ދައުުރ  މެންޑުއަަހރަށް އަޅުަގނ 5މު ކަމެއް. ންއެކަމަށް ައޅަންާވ ފިަޔަވޅުތަްއ އެިޅެގންދިއުމަކީ ަވަރށް މުހި ،ނަމަ

ން އެ ނެ. އެޮގތުން ކައުންސިލުހޭރ ލު ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެލް.ޖީ.އޭ ކުޅުްއަވންޖެ ގެ ލާއިރުަގއި އެލް.ޖީ.އޭ އިދަމަ

 ،ާވނަމަ ކަމަށް ިލއްޔަތުަތއް އަދާނުކުރާއޫމަސްާގނޫނުަގއި ލިޔެފަިއާވ  ،މަކަމަށް ާވނަ ކައުންސިލެްއެގ ޒިންމާ އަދާނުކުރާ

ޞަރީޚަ  ،ފެނޭ ާގނޫުނަގިއ ަވރަށް ސާފުކޮށް މިހާރުެވސް ައޅުަގނޑަށް އެބަ ލަސްނުކޮށް. ންޖެޭހނެޅައަޅަންާވ ފިޔަަވޅެއް އަ

ނުކުރޭތ  ހަމަ ނުބަލާ   .އެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާުކރޭތ  ،އެކަަމކު ؛ލިއްޔަތުަތއް ހަމަ ބަޔާންކޮށްފައިއޫއިބާރާތުން މަސް

ލިްއޔަތުތައް ނޫނީ ރަށު އޫެވްސ ރަށު ކައުންސިލްތަުކެގ ަމސް އިއަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއް. އަުޅަގނޑުމެންެގ ާދއިރާގަ 

ކިރިޔާ ަގއި އަދާކޮށްަފއިތ  ަވނީ ބެލުމަށް އަދި  2018 ،ެގ މަސައްކަތްަތްއ ރަނަގޅަށް އަދާކޮށްފައި ކައުންސިލު 

ޖެހޭ  ން. އެއީ އަތޮޅު ަކއުންސިލުން ހިންަގކަމަށް އަޅުަގނޑަށް އެބަހުރި ޚަބަރު ލިބިފަ ހިނާގ ތައްމަސައްކަތް

އޮތީ. ހަމަ  ކުރޭތ  ނުބެލިފައި މިރަށު ަކއުންސިލްެގ ޒިންމާ ރަނަގޅަށް އަދާ ،ނުހިނާގ އެ މަަސއްކަތް .މަސައްކަތެއް

ެވްސ އަދާކުޭރތ   ެގ ިޒންމާތައްރަށު ކައުންސިލު  ،ެވސް އުންސިލުެވސް އަތޮުޅ ކަ  އޭ.އިން އެލް.ޖީ. ،އެޮގތަށް 

 ާވލުކުރެިވަފއިވާ ހައެ ނިޒާމު އެންމެ ރަނަގޅަށް ހިންުގމަށް  އި،ކަންކަން ބަލަ ާގތުން މި ،ބަލަންޖެހޭނެ. ަވރަށް ާވންކޮށް

 . ޚިދުމަތްތަކުެގ ާވަހކަ އަޅުަގނޑުމެން މި  ބޭނުންާވ ނަތީޖާެއއް ނުެނރެޭވނެ ،ާވނަމަ ަކމަށް ނުދޭއިއެ ހިްނަގ ފަރާތްތައް

ެވސް  . އެ ޚިދުމަތްތައްއޮތް ބަޔާންޮކށްފައެބަ ެވސް ާގނޫުނގައި ަވަރށް ސާފުކޮށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ ާވހަކަ ؛ެވސް

ތަކުެގ ލުއިެވލުއޭުޓުކރަން މި ކައުންސިރަނަގޅަށް ދެޭވތ . އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ 

 އެަކކުން ފަހަކަށް އެ އޭަގއި  .ލިއްޔަެތއް ލިޔެަފއިއޫމަސް އެންމެ ރަނަގޅަށް އަާދކުރޭތ . މިސާލަަކށް ލިއްޔަތުަތއްއޫމަސް

ލިއްޔަތުތައް އޫމިޮގތަށް ހަމަ ާގނޫނުަގިއ އެހެރަ މަސް ؛ނޫނީ ފަހެއްތ  ތ ކައުންސިލެްއެގ މަސައްކަތްަތަކށް ދޭނީ އެކެއް

ަވެރއްެގ  ކަަމށް ާވނަމަެވސް އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ކޮންމެެވސް މާކްސްދޭބަލާ ފަރާތަކުން އެޮގތަށް ، ލިޔެލުމަށްފަހުގައި

، ާގނޫނު މަކު، މިކަހަލަ އެްއެވްސ ކަމެއް ކުެރިވެގންދާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންީވމާކަހަމަ ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެހެން. އެ

 ޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަަވން.އެީކަގއި އަ ބަދަލެއް. އެއާހަމަ ބަދަލުކުރެިވެގން މި އަންނަނީ މިއީ ަވރަށް ރަނަގޅު 

ެވސް މިހާރަށްުވެރ   ދައުރުެގޅު ކައުންސިލު ތޮއަ އަދި ،ކުެރްއުވމަށްއަދާއެލް.ޖީ.ޭއެގ ދައުރު މިހާރަށްުވރެ ރަނަގޅަށް މި 

ޮގުތގައި ެގެނޭވނީ.  އޭރަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންާވ ބަދަލު އެންމެ ރަނަގޅު .ރަނަގޅަށް އަދާކުރެްއުވމަށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް. ެގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ިވލިމާލޭ ދާއިރާ

 

 ައޙްމަދު އުޝާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ިވލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ހިްނުގމާ ުގޅޭ ތައް އިދާީރ ދާއިރާލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ެވްސ  ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުއާދެ! 

އްދާއަށް މި ެގެނޭވ ިއޞްލާޙުތަކަށް ހަމަ ފުރިހަމައަށް މާ ަވނަ  231 ަވނަ ބާބުގެ  8ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ޮގތުން

ފުރިހަމައަްށ ދާއިރާެގ ަރއްޔިތުންނަށް  ންކައުންސިލަކު، ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއިަގެވސް  ތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑު 

ކުރު  ކީހަރުެގ މުއްދަތައަ މިހާރު ކަނޑައެޅިފައި މިއޮތް ތިން، މަނަ ކުރަން ބޭނުނާްވކަމުަގއި ަވނީ ކެއްދުމަތްތަޚި

އެީކަގިއ އަދި ލާމަރުަކޒީ  ހާ. ޤާނޫުނައސާސީއަށް މި ެގނެޭވ ިއޞްލާބޫލުކުރަންަގެވސް  މުއްދަތެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު 

ެވސް   ކަމަށް އަޅުަގނޑުއިތުރަށް ހަރުދަނާެވެގްނދާނެނިޒާމު އެުކއެީކގައި ލާމަރުަކޒީ  ާގނޫނަށް މި ެގނެޭވ އިޞްލާުޙތަކާ

ތަކަްށ ކައުންސިލުެވސް ފުިރހަމައަށް  ޓަކައި ސަރުކާރުން އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްމުއުއްމީދުކުރަން. އަދި އެ ނިޒާ 

ތައް ހިންުގމުެގ ާގނޫނު އަދި ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ަކއުންސިލު އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ެވސް ކަމަށް ދޭނެއެއްބާރުލުން

ާގނޫނީ ކުަޑ  އަުޅަގނޑަށް އެަބ ފާހަަގކުރެޭވ ރުަގއިއިހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށްމިހާރު 

އިދާރީ ދާއިރާަތްއ  ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން މި ޮކށްލީ. މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުެގ ދަށުންމި ކޮށްލަން ސާ އްހިމައްސަލަެއއް 

ޅާފައި  ހަހުށަ މަށްސިލްަތކުެގ އުުމރަކީ ފަސްއަހަރު ކަމަށް ބަދަލުކުރުއިންތިޚާބުުކރެޭވ ކައުންޓަކައި ހިންުގމަށް

ނެތްކަން އަުޅަގނޑަްށ ލާމަރުަކޒީ ާގޫނނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިްޞލާޙުތަކުަގިއ މި އިޞްލާުޙ ހިމެނިފައި ،އޮތްއިުރަގއި 

ލާމަރުކަީޒ  ލަން.ށް ޓަަކއި ދަންނަާވފާހަަގކުރެޭވތީ އެކަން ހަމަ މި ބިލު ހުށަހެޅި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސަމާލުކަމަ

އޮްތ ާގނޫނުގައި މިހާރު އެބަ ،. ެއޮގތުންތަުކެގ އުމުރަކީ ކޮަބއިކަން ކަނަޑއަޅާފަަކއުންސިލު ތްއޮެވސް އެބަ އިާގނޫނުގަ 

 ހާ، ޤާނޫނުއަާސސީއަށް މި ެގނެޭވ އިޞްލާއެހެންީވމާ .އަހަރު ކަމަށް ކަނޑައަާޅފަ ިތންތަުކެގ އުމުރަކީ ކައުންސިލު

ބޫލުކުރަނީ. އަިދ ަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ރަންާވނެކުެވސް އިޞްލާޙު އެުކއެީކގައި ލާމަރުކަޒީ ާގޫނނުެގ އެ މާއްދާތައް

ބަެއއް ކަހަލަ ެވސް  ެގ ާގޫނނަށްއިންތިޚާބު ތަކުެގޓަކައި ލ ކަލް ކައުްނސިލުކުރުމަށްމުިޅއެތި ފުރިހަމަ ،އޭެގއިތުރުން

އެކަްނ ކައި ޓައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސަމާލުމަކަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގުކރެޭވތީ ެގންނަންޖެހޭނެއިޞްލާޙުތައް 

 ިވ ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިްއޔާ ދެއް  ެގނައުމަށް ފުރުޞަތުެގ ބޭނުްނކޮށްލީ.

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކ

 ސިމް. ޤާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 

 

 :ންސިމް ާވހަކަދެްއކެުވޤާކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން 
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ހުށަހެޅިެގން ހިނގައްޖެ. ެވސް  އްލާޙުަތކެޞް. ލާމަރުކަޒީ ބިލަށް ފުދަޭވރެްއެގ އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކުރަންޖެހޭ. ެވސް  ފާހަަގ ުއޅެނީ ފުދޭަވރެްއެގ ިގނަ ޒިންމާތަެކއްަކން އެ އްަގއިޙެލާޞްކޮންމެ އި އެއިން  ،ނަމަެވސް

ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ،ކޮށްފައި ވެއްޖެ. މިާގޫނނަށް ކިޔަނީުގދީސް ާގނޫެނއް ތަަގއި 2010ެމއި  17 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ  ،ަވނީ  10މުެގ ާގނޫނު. މިާގނޫނު އޮންނަތާ މިހާރުެވސް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ހިންުގ

ެވސް  ދިަޔއިރުމިހާ ިގނަ ދުަވސްެވެގން .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ތ އިލިބުނު ކުރިއެރުމަކީ ކޮބަ  .ކަމެއް ިވސްނާލަންޖެހޭ

 ފައިނޭންސް އޮފިސަރު. އެޑްމިން އަދި ،ެވރިޔާ ިޒންމާދާރު އިކައުންސިލަރުންނާ 3ބައެއް ަކއުންސިލުތަކުަގއި ތިބީ 

ެވސް ބަެއއް  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ މިއަދު ނެތް، ެވސް  މީހާމަސައްކަތުއެންމެ ކުަޑމިނުން އޮފިސަރެއް ނެތް. 

ކައުންސިލު އިދާރާތަކަށް ބޭނުންާވ ުމަވްއަޒފުން އަދި ހަމަެވފައި ނެތް  ،ޖެހެނީލުތަުކެގ ހާލަތަކީ. ަދންނަަވންކައުންސި

ޒިންމާ ަވކި ކުޑަ ާގނޫނެއް ނޫން  ކުރެޭވ ާގނޫނަްށުވރެލާޙުޞްމިހާރު މި އި ،ތްތެރި ރައީސް. ނަމަެވސްިއއްޒަ ާވހަކަ

ތްހެން ދީފަިއ އޮ އޮތީ މޮހޮނަށް އޮޑި ؟ތަކުން ަނާގނީ ކައުންސިލުތ  މި ޒިންމާތައްއޮތީކީ. ކިހިެނއް މިހާރުެވސް މި

ެގ ރ ލަީކ އެލް.ޖީ.އޭ ،ކުށްެވިރީވ ަކއުންސިލަރުން. ސުާވލަކީ ެވސް  ފަހުން އެންމެ .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީބާރުތައް ދީފައި 

ަތނަށް ފެނުނީ އަދި ބަޔަކު މިީވހާ ؟ތ ބައިބޭފުޅުންެގ ިޒންމާތަކަކީ ކޮ ނުަވތަ އެ ކުރުްނތ ކައުންސިލުތައް ކުށްެވރި 

ތް. ޒިންމާދާރުކަމާެއީކ ނެ ށްފެންނާކަކަެމއް  ކުރިކުަގއި ހުރި ޮގންޖެހުންތައް ނައްތާލަން ތަަކއުންސިލު .ތަން ކުރި ކުށްެވރި

ން. ާވލަތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑު ޮގޒަތްށް އިއް އަދިނުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ ކައުންސިލުތަކަށް ބޭނުންާވ ަވސީލަތްތައް ފ ރުކޮށް

ިގނަ ކަންަތއްތަކެްއ  އޮތް ާގނޫނަށްުވރެ ނޫނަކީ މިހާރު މިާގއަންނަ  ން ުވޖޫދަށް މިކުރެިވެގލާޙުޞްހާރު އިމި

އިްއޒަތްތެރި  ،ން އެބަޖެހޭކައުްނސިލުތައް ހިންޭގނެ ޮގތްަތއް ރޭެވ ،ކަމުން ާދނެ ާގނޫނެއްަހާވލުެވެގން ކައުންސިލުތަކާ

 ކަތްކުެރޭވނެ ަވސީލަތްތައް ންޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެ މުަވއްޒަފުންނަށް މަަސއްާވމުަވްއޒަފުން ހަމަރައީސް. މިހާރުން މިހާރަށް 

 ،ޔަޤީންކުރެޭވ ކަމަކީހާލަތަށް. އޮތް  ހަމަ ދިމާާވނީ މިހާރުެވސް މި  ކަމަށްަވންޏާނޫންެވސް ފުރިހަމަާވންޖޭހޭ. އެހެން 

 ެއޮގތަށް ދޫކޮްށެގން ެވސް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަޖިލީހުން އެ ފުރުޞަތު ނުދޭނެކަން. މި ސަރުކާރުން

 ތްތެރި ރަީއސް. ނުތިއްބަާވނެކަުމެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑަށް އެަބއޮތް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއެގން ތިއްބެިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދެަވނަ ފުރުޞަތުަގދެން ބާކީ ތިއްބެީވ ެދަވނަ 

 މަސައްކަތުެގ ނުނިމި ހުރި . . މަޢުލޫމާތަށްޓައި ދަންނަާވލަން ބޭނުންނެޓުމި 3ންނަާވނީ ދެްއކެުވމަށް ލިބިަވޑަިއަގހަކަފުޅުާވ

އިދާރީ  ،ސެއް. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ދެންމެ މި ނިންމިހުބަ  3ނުަވތަ  މައްސަަލއެއް  3 ނީހިމެނު މިިމއަދު ތެރޭގައި 

މަޑުްއަވރީ ދާއިާރެގ  ،ދެން އެއަށްފަހު ނިމުނުުގމުެގ ާގނޫނަށް ހުށަހެިޅ ބިލު. އަދި ހިންއުސޫލުްނ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ 

ސް ހުެގންދާ ބަ ކުރިއަށް މި ؛ސްހުއިާވ ަގރާރު. އަިދ މި ބަފަ އާދަްމ ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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މައްސަލައަށް ެވްސ  3 ވ ޓުަގިއ މި ެގ1:30އަޅުަގނޑުމެން  ެގނައުމުެގ ބަހުސް ނިމުނީމާޙުލާޞްއަސާސީއަށް އިނޫނުޤާ

 ސައިން ޝަހީމް. ވ ޓަށް އަހާނަން. ހެންޭވރު ދެުކނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙު

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:

ޙައްމަދު ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުދާއި އުތުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. ހިތަދޫ 

 )ށ(، ރަން. )ހ(،ދުކުއީނޑު ތާށް އަުޅަގޙަލާޞްާވ އިހުށަހަޅުްއާވފައިދާއަްށ އްަވނަ މާ 231އަސާީސެގ ނޫނުޤާއަސްލަމް 

ެގ ަކއުންސިލުތަކު  ،އަސާސީ ފާސްކުރުމާއެކުނޫނުޤާމިތަނުން  ،މި ބަދަލު ެގނެސް .ދުުކރަންއީށް އަުޅަގނޑު ތާ އަ)ނ( 

ެގންނަ  ނިޒާމަށް މި ރު ދިުގެވެގން އެބަދޭ. ަކއުންސިލަރުންނަށް ލިބޭ ބާރު އިތުރުެވެގން އެބަދޭ. ލާަމރުކަޒީދައު

ރަށުެގ ން ފައިސާ ލިބެމުން އެބަދޭ. އެކައުންސިލުތަކާިއ ރަށްތައް ހިނަގާގނޫނުެގ ސަބަބުން ފާސްކުރާ  ،ންބަދަލު

 ދަންނަަވން މި .ފަިއސާ ލިބެމުން އެބަދޭ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ބޭތިޞާޞްަގއި ނުހިމެނޭ ބިން ކުލީެގ ޮގުތގައި ލިޚްއި

ކްތަާކ ޓްވ ސްޓް ނެރަރިާވމީ ބޮެޑތި ޓެކުރާށޭ. ބައިނަލްައުގއުޅެނީ ރާޖެ ތަރައްޤީ  މިެމންނޑުއަުޅަގ ،ާވހަަކއަކީ  އުޅޭ

 ބަޖެހޭ ދެނެަގންނަން. މި ން. އެަވދާ މީހުންތައް އެބަޖެހޭ ހުއްޓު ،ން ފޮނުާވ މީހުންތަކާއިށުުގިޅެގން ހަނުގރާމައަށް ރަށްރަ 

ޮގސް ރަށްރަށުެގ  ހަނުގރާމައަްށ މީހުން ޝަންތަކަށް ޓެރަރިސްޓް އ ަގަނއިޒޭކިހާ ނުބައި ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި ނީ ަވދެެވ

ލުގައި ަވދެޭވ ޮބޑެތި ހަނުގރާމަތަކުން ެވދާނީ ކޮންފަދަ ޭގ ހާނާވުނާވ ނޭ .ބޭރުެގ ބަހެއް ނުެވސް އެނޭގމެ ށްމީހުންނަ

ދުަވްސ  ކަމަކީ ިވސްނަންޖެހޭ. މީެގ އެއް ބޭފުުޅންނަށް ދިމާެވދާނެ އެއަދި  ،އަތޮޅުތަކަށް ،ރާއްެޖއަށް މި އް،ކަމެ  ޮގތެއް

ސިްސެގ އެންމެ ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއް މި އަުޑއިުވނީ. ައއި ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމެރިކާެގ ޕްރެޒިޑެންޓް ދެްއިވ

 އި،އެަތއް ފާުޑފާޑުެގ ޚުލާސާތަްއ ކިޔަ  ިއ،. އޭނަެގ ނަން ކިޔަުވނީދާދީ މަރާލެޣްބައިސް ލީޑަރު އަބޫބަކުރު ައލް

އަޅުަގނޑުމެންެގ މީހުން  .ިއލީއެތައް ބަޔަކު މަރަ ،ދީ ބޮޑު ބޮމުެގ ހަމަލާއެއް އިއުފާފާޅުކޮށްފައި ޮގސް ސިރީަލންކާަގ

މީހުްނ  ،ދީ ހަމަލާތައް ޓެރަރިޒަމްެގ އެަތއް ަބއިަވރު ސީރިއާއަާށއި އަދިެވްސ އެޫނން ކައިިރ ޤައުމުތަކަށް ޮގސް 

ތިމަންނަމެންެގ އަތް  ،ފައި ތިބެން. އެމެރިާކެގ ޕްެރޒިޑެންޓް ިވދާޅުީވޖެހެނީ ހާސްެވ މަރާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި

އަބޫަބކުރު އަލް  ހެލިކޮޕްޓަުރގައި އަިއސް އަށް ަވރަށް ދިޭގ. ކޮންމެތާކު ތިްއބަސް ހަމަލާދޭނަމޭ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.

ކައުންސިލަރުްނ  .ނަންޖެހޭ ކަމެއްއަޅުަގނޑުމެން ިވސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ހަމަލާދިނީ. އަތުލައިަގތީ.ދާދީއަށްޣްބަ

އެކީަގިއ ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް  އަމާނާތްތެރިކަމާ ،ތެދުެވރިކަމާއި  ،ސާފުތާހިރުކަމާއި .ސަމާލުާވންޖެހޭ ކަމެއް

ޕާޓީ ލައިނަށް  ،ތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ބާރުދީފައި ދޫކޮށްލާއިރުަގއިލުޚިދުމަތްކުރަން ތިބޭ ބައެއް. އެހެންީވމާ، ކައުންސި

އެީކަގިއ ކުިރއަށް މަސަްއަކތް ެގންދިއުމަށް އަުޅަގނޑު  ފަރާތާ  ންޖެހޭ. ސަރުކާރަށް ިވސްނަންޖެހޭ. އެ ދެިވސްނަ

 .ޓަކައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް އިލްތިމާސްކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ 
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 {ރިޔާސަތާ ހަާވުލެވަވޑަިއަގތުންިއާރެގ މެްނބަރު ޙސަން ަޢފީފު ިވލުފުށީ ދާ}

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު 

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް. 

 

 :ންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ާވހަކަދެއްެކުވންހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އްަގއި ތެރެއިން ެއއްބައެ ބަެއއް އެބަ ހިމެނޭ. އޭެގ 3ގައި ޙުލާޞް އޮތް އި އަސާސީއަށް ހުށަހަޅުއްާވފައި މިއަސްލަމް ޤާނޫނު

ރުޞަތަކަށް ެވސް. ެއއީ އޮތް ކަންބޮުޑުވމެއް އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން އަުޅަގނޑު ުފރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ެދަވނަ ފު

 އީއެ  ،ެވްސ އެއީ ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުުކރާ ބައެްއެގ ޮގުތަގއި  ތަުކެގ ަރއީސުންާނއި ނައިުބ ރައީސުންކައުންސިލު

 ހުށަހެޅުނު ފަހުން ަވރަށް ިގނަ އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ޙުލާޞްމި އި .ޙުލާޞް)ށ( ގައި އެ އޮތް އި ަވނަ މާއްދާެގ231

ންެގ ިވސްނުންފުޅުަގިއ ބޭފުޅު ައޅުަގނޑަްށ އެ ،ާވހަކަ މަްޝަވރާޮކށްލެުވނީމަ ެވސް މި ލަރުންނާއަދި ބަެއއް ަކއުންސި

ވ ޓަކުން ހޮާވ ޮގތަށް އޮތުން ެއއީ ހަމަ އޮތް ިވސްނުމެއް ކަމަށް ދޭހަީވ ކައުންސިލުެގ ަރއީސް ެއއީ އާއްމު ރަްއޔިތުންެގ 

 ،އީސް ޮހުވމަށް ާއއްމު ވ ޓަކަށް ިދއުމުެގ ބަދަލުަގއިނައިުބ ރަ ،ަވރަށް ރަނަގޅު ކަެމއް ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް

މިހާރުެވސް އެކަންކުރާ ޮގތަށް އެއީ ަކއުންސިލުން އިންތިޚާބުކުރާ މީހެއްެގ ޮގުތގައި ޭބްއުވން ރަނަގޅު ކަމަށް ފެންނަ 

ްސ ޔަ ހުށަހެޅިހުށަހެޅުމެއް ،ާވތީ  ަގއި ާވހަކަދަްއކާ އެންމެ ފަހު މެންބަރު ކަމަށްޢުދެން އަުޅަގނޑު ިމ މައުޟޫ މަށް.ކަ

 ލާގައި...ޙަ ، ކޮމިޓި މަރުއެހެންީވމާ ތާއީދެއް ލިބޭނެ ޮގެތއް ނ ންނާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ށް ފަހު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ،ށްފަހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

  . އެހެްނީވމާ، ާތއީދު ލިބިަވަޑއިަގންަނާވނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ.ެއދިަވަޑއިެގންފަ ދަްއކަަވންާވހަކަފުޅު ތްއެބައޮ

 

 :ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ާވހަކަދެއްެކުވން

ެއއީ މިހާރު  .އްޙެލާޞްއިބާާރތަށް އިއޮތް ަވނަ ާމއްދާެގ )ށ( ގައި  231 ،އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ތެރި ރަީއސް.އިްއޒަތް

 ،ތަކާއި ސިޓީ ަކއުންސިލު ،ތަކާއި އިދާީރ ދާއިރާތައް ހިންުގމަށްޓަަކއި އުފައްދާ ރަށު ަކއުންސިލު ،ޮގތުން ވެއްޖެްއޔާ އޮތް

ނިސްބަތްާވ ސަރަހައްދުެގ  ށްަކއުންިސލަ ރައީސުން އިންތިޚާބުކުރާނީ އެބު ތަުކެގ ރަީއސުންނާއި ނައިލުއަތޮޅު ަކއުންސި



60 

 

ިއބާރާތުން ނައިބު ރައީސުން  އޮތް އެ ،ން ނަާގ ސިއްރު ވ ޓަކުންނޭރާތީ އުސޫލުެގ މަތީޤްމިރައްޔިތުންެގ މެދުަގއި ދީ

ކަންކަމަށް މި ލާގައި ޙަމިޓީ މަރުކޮ ،އެހެންީވމާ .ހުރެ މިދެންނެިވ ސަބަބުތަކާ ،އެއީ އެހެން މިދެންނެީވ އުނިކުރުމަށް.

 ޙުލާޞްއަޅުަގނޑު ެދަވނަ ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ މި އި މީދުކުރަން.އްއަޅުަގނޑު އު ޔަތްކޮށްދެްއާވނެ ކަމަށްޢާރި

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ހުށަހެޅުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޙު ލާޞްމައްސަލަ ކޮމިޓީއަކަށް ދިަޔއިމާ އި  މިހާރު ތިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެ!އާ .ރުިއއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ 

 ،އަރުަވނީ އަނެއްހެން ތާއީދެއް ބޭނުމެއް ނުާވނެ. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި ނަކުން. މިތަެގނެޭވނެތިއަށް 

  އްލަޠީފަށް.ދުކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބް

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެުވން:

ަވނަ މާއްާދއަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  231އަސާީސެގ އާދެ! ޤާނޫނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އެީކަގިއ ށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމައެއާ ޙަ ލާޞްމެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އި

ބޭފުޅުންެގ ކަންތައްތަްއ  އެ ،ން ބުނަމުން އައީ އެަތކެއް ޒަމާންތަެކއް ކުރި ،ރައްޔިތުން މީެގ ކުރިން .ދަންނަާވލަން

ހަމައެކަނި މާލޭެގ  ،އޮންނަ ޮގތަކީ ކަީތބުންެގ ޒަމާނުަގއި މި ބޭފުޅުންެގ ބަސް ކިޔެންޖެހޭ ާވހަކަ. ނިންމުމުގައި އެ

 ،ޔަސްވި  ކަމުގައިކިތަންމެ ކުަޑކަމެއް ނިންމި މިނިސްޓްރީއަކުން ފޮނުާވ ޮގަތކަށް އެކަމެއް ކުރުން. އެނޫން ޮގތެއް ނ ޭވ.

މިކޮޅުން އަންާގ  ،ނިންމާ ޮގތަކަެށއް ނިންމޭކަށެއް ނ ޭވ. އެހެންނަމަެވސް ،ކަށްބޭފުޅުން ނިންމާ ޑިޒިޝަނަ އެއީ އެ

ާރއްެޖ  ،ދައްކަމުން އައީ ިވިދެގން އެމް.ޑީ.ޕީ އުފެދިެގން އައިސް  އެއާ އޮންނަނީ. ނިންމުން މި ޮގތަކަށް ެއކަން 

 ަރއްޔިތުން އެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމަށް ެގނައީ  ެއއަްށ ބިނާކޮށް ދިެވހި ކަން.ތެރެއިން ހިނަގންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެްއެގ 

ފައްކާުނެވެގން އުޅެނިކޮްށ  ިއސް މު މި ރާއްޖޭަގއި ފެށިެގން އަެއކީަގއި ލާމަރުަކޒީ ނިޒާހަމަެއއާ ަވަނ އަހަުރގައި. 2008

މި ނިޒާމު  ،ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ  އަުޅަގނޑުމެން މި މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންެގ ެވރިކަން އޭުރގައި ަވއްޓާލެިވަފއިަވނީ.

އުމުރު  ،ހުންނަނީ  މިކުރުމުެގ މަސައްކަތްަތއް. ެއޮގތުން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ފާހަަގކުރެޭވ ކަންތައްަތއްފުރިހަމަ

 މިއަދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ؛ތައް ކައުންސިލު ،ާލއިރުަގއިއިދިުގކުރުމުެގ ކަންތައްަތއް. އަުޅަގނޑުމެން ބަލަ

ެވސް މާ  ތަކަށްުވރެ ކަތީބުންެގ ދައުރުެވސް އެ ފާަހަގކުރެްއިވހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެބަ ބުަނމުންދޭ ކައުންސިލު

ފާޅުކުރަނީ ކީއްެވެގންތ   ރު ޢޫރައްޔިތުން މި ޝު ؟މިހެން ބުނަން މި ދިމާަވނީ ކީްއެވެގންތ  ކަމަށް.ރަނަގޅު 

ހިސާބަށް އަިއއިރުަގިއ  ތައް އުފެދިެގން އައިސްަފއި މިއަދާކައުންިސލު ތުގައިޙަޤީޤައަޅުަގނޑުމެން އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ. 

ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އުފައްދަންޖެހޭ ؟ ތު ލިބުނުތ ފުރުޞަ އެ ،ނުތ ކުެރުވތަކަށް އެންމެ ރަނަގޅަށް މަަސއްކަތްކައުންސިލު
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އަހަރުަގއި  5މިދިޔަ  ،ީކގައި ައުޅަގނޑުމެން ބަލާލާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތީސުާވލެއް. ެއާއއެ

 ،ތިބީ. އެހެންީވމާ ބޭފުޅުންނަީކ ނަމެއްގައި ތިބި ަބޔަކަށް ހަދާފައި އެ ،ލާފައި އިތަުކެގ ބާރު ކަނުޑަވކައުންސިލު

ޭދތެރޭގައި އޮތް އިތުބާރު ެވސް ގެއްިލެގންދިޔަކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމައެާއއެީކަގިއ  ތަކާލުރައްޔިތުން ަކއުންސި

ައހަރުގައި އޮތުުމެގ ބަދަލުަގިއ  3ތަުކެގ އުމުރު ށް ބަލާއިުރގައި ކައުންސިލުޙަލާޞްއަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅިފައިާވ އި

އިުރަގިއ އިލާއެކު އެޮގތުން ބަލަދިަޔިއމަ އެތަކެއް ކަންތައްތަެކއް ެއބަ ފުރިހަމަެވެގންދޭ. ހަމައެއާށް ބަދަލުެވެގންއަހަރަ 5

 5އަހަރުެގ ބަދަުލގައި  3 ،އަހަރަކީ  5 ތަުކން އެކަށައަޅާ ޕްލޭންތައް ާހސިލުކުރުމަށްޓަކައިއަޅުަގނޑުމެން ކައުންސިލު

ަތކަށް ކުރިމަތިާލ ެއކީަގިއ ކައުންސިލުހަމަެއއާ ަގބޫލުކުރަން.ަގއި އަުޅަގނޑު އަހަރަކީ އެންމެ ރަނަގުޅ ައދަދެއް ކަމު

 ،ާވނަމަ އަހަރަށް އޮންނަ ކަުމގައި 3ސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ. އެއީ ެވ ދޭތެޭރަގއި  ބޭފުޅުންެގ ފެންަވރާ

ތީ ީވމަ، އެންމެ ރަނަގުޅ އަހަރަށް އޮންނާ 3ކުުޅދުއްފުށީގައި  ،ެވސް ފާހަަގކުރެިވެގންދިޔަ  ނުންޤީހަމަ ޔަ ެގއަޅުަގނޑު

ެއއީ ބަެއއް ސަބަބުތަކަށްޓަަކއި. ެއއީ  ދިޔަ.އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެިވެގންތަން  ނުލާތަކަށް ުކރިމަތިބޭފުޅުން ކައުންސިލު

ނަމެން  އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ތިމަން 5 ؟މީހަކު ކުރިމަތިލާނެތ  އަހަރަށް އެ 3 ހުންނަ ވަޒީފާއެއް ދޫކޮށްލާފަިއ އައިސް

ާވހަކަެދކެިވަފިއ  ،މިއީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާެވފައި؟ ކުރަން ބޭނުންާވ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރެޭވނެތ ހާސިލު

 ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ށް ައޅުަގނޑު ޙަލާޞްހަމަ މި އި ؛މި ކަންތައްަތއް ،ކަންތައްތައް. ެއޮގތުން ހުރި

  ޙަސަން ލަޠީފް  ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާިއރާެގ މެންބަރު ،ށްލަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުާފހަަގކޮ ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅަގނޑު

ފާހަަގކުރެްއިވ ޮގތަށް ެއ ބަދަލު ެގނައުމަކީ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ އެދެޭވ ކަމެއް ކަމުގައި ަގބޫުލކުރަން.  އެ

ތާއީުދުކރަން. އަދިެވްސ ެއއް ފަހަރު އެީކަގއި  ހަނު އިޚްާލސްތެރިކަމާްށ އަުޅަގނޑު ނުޙަލާޞްއެ އި ،އެހެންެވެގން 

 ހުށަހަޅުއްވައިދެްއިވ ކަމަށްޓަކައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ޙުލާޞްއަސާސީއަށް މި އިޤާނޫނު

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ަދންނަަވން. އަދި ޝުކުރުއަސްލަމަށް ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން 

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

އަުރަވނީ ފުަވމުލަކު ދެކުނު ާދއިރާެގ  އާދެ! މިހާރު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒަށް.

 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ާވހަކަދެއްެކުވން:ފުަވމުލަކު 

 ގެ އަސާސީދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނު ،އުތުރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިތަދޫޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ެވސް ތާއީދުކުާރ ާވހަކަދަންަނަވން. ށް އަުޅަގނޑުޙަލާޞްަވނަ ބާބަްށ ހުށަހަޅާފައިާވ އ8ި

އަހަރަށް ބަދަލުެވެގންދިއުމަީކ  5އެކު ޙާލާޞްހުށަހެޅުނު އިއެކު މި މިެގނޭ ބަދަލާ ،އަހަރަށް 5ތަުކެގ މުއްދަތު ކައުންސިލު
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އް ކަަމށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ޙެލާޞްއި ތުގައި ަވރަށް ރަނަގޅު ބަދަލެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން.ޙަޤީޤަ

އަހަރަށް އޮންނަ  3މީެގ ކުރިން އޮތް ޮގތަށް  ؛އަހަރަށް 3ޅުަގނޑު އެހެން މިދަންނަަވނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަ

 މުއްދަތަކީ އަސްުލ ތަރައްީޤެގ ކަންތައްތަުކަގިއ ތަރައްީޤެގ ްޕލޭންތައް ހެދުމުގައި އަސްލު އެންމެ އެކަީށެގންާވ މުއްދަތު

ދިއުަމކީ ތަރައްީޤެގ އަހަރަށް ބަދަލުެވެގން 5 ހަމަެއއްކޮށް ދެން އަދި ެއއާ .ކަމަށް އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެްއ ނުކުރެޭވ

ަކމަށް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ  އަދި ކައުންސިލުެގ ރައީސް  ރައްޔިތުްނެގ ބަިއެވރިުވމާ  ،އި ބަިއެވރިުވާމއިމަޝްރޫއުތަކުގަ 

ެވސް އަުޅަގނޑު  ށް ބޮޑު ހިްތަވެރއް ކަމަށްމީހުން ކުރިމަތިލުމަށް ލިބިެގންދާނެ ަވރަ ބިލު ޤާއެކަީށެގންާވ  ،މީހުން

އެކު ހެްނޭވރު ހަމައެއާ  ޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަދަންނަަވން.، މި އިސްލާހަށް އަުޅަގނަގބޫލުކުރަން. އެހެްނީވމާ

 ންަނަވން. ދަ ެވސް އަުޅަގނޑު ާތީއދުކުރާ ާވހަކަ ށްޙަލާޞް ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ އި ހުޅަނުގ

 ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ގައި ާވހަކަފުޅުދަްއަކަވން ޢުަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިހާރު މި މައުޟޫ) ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ   ހުށަހެޅުއްިވ ހިތަދޫ އުތުރުޙުލާޞްއެކު މި އި އެދިަވޑަިއެގންފައި އިތުރު މެންބަރަކު ނެތުމާ

  އަރުަވން.މަދު އަސްލަމަށް އަޅުަގނޑު ފަހުބަސް ިވދާުޅުވމުެގ ފުރުޞަތުމެންބަރު މުޙައް

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

 ޙު ލާޞްއަސާސީއަށް އިނޫނުދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާ ރައީްސ. އިއްޒަތްތެރިޝުކުރިްއާޔ  .الس الم عليكم

އަުޅަގނުޑ  ދާއިރާެއއްަގއި އިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ބަހުސްކޮށްދެްއވައިފި. ލަށް ަވރަށް ފުޅާބި ެގނައުުމެގ މި

އަދާކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ  ާފޅުކުރެްއިވ ބޭފުޅުންނަށް ޝުުކރު ޔާލުޚިޮގތުން ބަހުސްގައި ަބއިެވިރެވ  ުގޅޭ ހަމަ މި ބިލާ

އެީއ  ދިަޔއީ.މި އް އަުޅަގނޑަށް ާފހަަގެވެގން ޙެލާޞްާވ ޮގތަށް އެްނމެ އިމަިއަގނުޑ ޮގެތއްަގިއ މި ހުށަހެޅިފައި .ރައީސް

ހަމަެއކަނި ރައީސް އެީއ  ،ރައީސުން އިންތިޚާބުކުރާ ޮގތަށް މިއަންނަ ބަދަުލަގއި ތަުކެގ ަރއީސުންނާިއ ނައިބުކައުންސިލު

ނައިބު ރައީސްެގ މަޤާމު ބޭއްުވމަށް.  ންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެއްެގ ޮގުތގައި.އެ ދާއިރާަގއި ހުރިހާ އެންމެންެގ ވ ޓުން އި

ދޭތެރޭގައި ބިލު ހުށަހަޅާ މެންބަރެއްެގ ހައިިސއްޔަތުްނ  ުވމާލާގައި ހަމަ ެގންނެޙަބަދަލު ކޮިމޓީ މަރު އެ  ،އެހެންކަމުން

ލާަގއި ޙައި ިއތުރަށް ކޮމިޓީ މަރުއަދި އެކަުމަގ އް ނެތް ކަމުގައި ދަްނނަަވން.ޟެތިރާޢުއަޅުަގނޑުެގ އެްއެވސް އި

މި  ؛ލެާގ މަސައްކަތް ީވހާެވސްޙަކޮމިޓީ މަރު ،އަުޅަގނޑު އެދެނީ ދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން.ސާކުރެިވެގންދިރާ

އަސާސީއަށް މި ބަދަލު ެގނެޭވނެ ލާެގ މަސައްކަތް ައަވސްކޮށްެދއްަވއި ބިލު ފާސްެވ ޤާނޫނުޙަކޮމިޓީ މަރު ،ބިލު ބަލައިަގނެ

  ތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދެްއިވ ފުރުޞަ ިދއުން.ޮގތެއް ެވެގން
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނެޭގެނ ގައި މި ބިލު ބަލައިަގތުމަށް ވ ޓު 1:30 އާދެ! މި ބިލުެގ ބަހުސް ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ާވހަކަދަންނަަވން. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 9

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 2010/3ާގނޫނު ނަންބަރު ) 2019/13ާގނޫނު ނަންބަރު  -9.1ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި

ާވ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި  8 ެގ(ާގނޫނު  ެގނައުމުެގޙުލާ ޞްަވނަ އި 2ށް އަ (ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނު ނެުގމާޓެކްސް)

ޝަން  ސޭއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްޝަނާސޭފް ޓެކްކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮ ،ންޮގތުެގ މަތީ

ން ކުރުމަށްޓަަކއި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނެގ ަމޖިލީހަށް ފޮނުާވފައިާވ ނަންފުުޅތައް އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީއްޔަންޢަ

 ،ޞާދީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ އިޤްތި މި ރިޕ ޓް ޮގތުެގ ރިޕ ޓް. ދިރާސާކޮށް ނިންމި

  އަލިފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން.

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކުވން:

ަވނަ  2ށް ބެޭހ އިދާރީ ާގނޫނަ ނެުގމާޓެްކސް) 2019/13ާގނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް   ،ންަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީ 8ެގ (ެގަނއުމުެގ ާގނޫނުޙުލާޞްއި

ހޫރިއްާޔ ކުރުމަށްަޓކައި ރަީއސުލްޖުމްއްޔަންޢަޝަން ސޭއި ޑެޕިއުޓީ ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްޝަނާސޭޓެކް

މި   ނިންމެިވ ޮގތުެގ ރިޕ ޓް. އި ން ދިރާސާކުރައްަވއިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުާވފައިާވ ނަންފުޅުތައް

ެގ ( ެގނައުމުެގ ާގނޫނުޙުލާޞްަވނަ އި 2ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނަށް  ޓެކްސް ނެުގމާ) 2019/13ރިޕ ޓަކީ ާގނޫނު ނަންބަރު 

 ކޮމިޝަނަރ އި ޑެޕިއުޓީޝަނާސޭޮގުތެގ މަތީން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކް ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއާވ 8

 14 ކުރުމަށްޓަަކއި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނެގ ޮފނުާވފަިއާވ ނަންފުޅުތައް އްޔަންޢަޝަްނ ސޭޖެނެރަލް އޮފް ޓެކް

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ަގއިަވނަ ޖަލްސާ  52ަވނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  19ގައި ޭބްއުވނު  2019ޖުލައި 

އެނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުުރމަށްޓަކައި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓއަްށ  ،ލާނުކުރުމަށްފަހުޢުމަޖިލީހުގައި އި

 ލާނުކުރުމުންޢުމުކޮށް އިއްއާ ،މިޮގތުން ނިންމެިވ ޮގތުެގ ރިޕ ޓް. އިން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވަ ފޮނުއްުވމުން ކޮމިޓީ

ކުރެްއުވަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އްޔަންޢަ އެ ަމޤާމުތަކަށް ،އެކަމަށް އިޖާބަދެްއިވ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން
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ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް   ،. ެއޮގތުންފޮނުއްާވފަިއޭވފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ބޭފުޅުްނެގ ނަންފުޅުތައް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް 

ނަެމއް  ދެ ؛ކުރުމަށް ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ނަންފުޅުއްޔަންޢައޮފް ޓެކްސޭޝަްނ މަޤާމަށް 

 ލް ނާޝިދު، ހ.، ފިނިފެންމާެގ. އަދި އަލްފަޟިްލ އިސްމާޢީޖަމީލްهللا އަްލފާޞިލް ފަތުޙު  ،ފޮނުއްާވފަިއޭވ. ެއޮގތުން

ނަންފުޅެްއ  6ންެގ ޮގތުަގއި ޑެިޕއުޓި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަ މި ދެ ނަން ފޮނުާވފައިޭވ. ސެނާ.

 ލް ، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީޢު ، އަލްފާޟިލާ އަސްމާ ޝަފީރާޖު މުނީރުފޮނުާވފައިޭވ. ެއއީ އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު ސި

ަވނަ 201ޤީލް. ަގާވއިދުެގ ޢަމްދީ ޙަސާޖިދު، އަލްފާޟިލް އަޙްމަުދ ޝަރީފް، އަލްފާޟިލް އަޙްަމދު ާވފިރު، އަލްފާޟިލް 

އިދާރީ ޕެނަލެއް  ،ލެޭވ ޕެނަލެއްއިފުްނެގ މައްޗަށް ެއކުލަވަ މުވައްޒަ 4ން )ހ( ަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީ މާއްދާެގ

 ިއ،ނަންފުޅުތައް ސިފަަތއް ފުރިހަމަޭވތ  ބައްލަަވެލުވނު. އެ އިދާރީ ޕެނަލުން އެ ހުށަހެޅުއްިވ ނަންފުޅުތަކުެގ އިއެކުަލަވ

 ،. އެޮގތުންޭވތ  ހުށަހެޅުނު ްއެވސް މައްސަލަެއއްުގިޅެގން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އެ އަދި އެކަމާ

ކ ުޓ، ސިިވލް ކ ުޓ، އިެލކްޝަންސް  ، ކްިރމިނަލް ކ ޓު، ޑްަރުގކ ޓު، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަހއިކ ޓު  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް

ނަށް މި ދެންނެިވ ތަންތަ؛ ކޮރަޕްޝަްނސް ކޮމިޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއކޮނޮމިކް ިޑެވލޮޕްމަންޓް-ކޮމިޝަން، އެންޓި

 އެއް ނެތް ކަމަށް އިދާރީ ޕެނަލުން ފާހަަގކުރަްއާވފަިއޭވ.ެއްއެވސް މަްއސަލަ ،މި ބޭފުޅުންެގ ނަންފުޅުތައް ޮފނުއްުވމަށްފަހު

ަގާވއިދުެގ  ހުެގިމހާރުެގ މަޖިލީ ،ލެުވނު އިދުަވުހެގ ފުުރޞަތަކަށް ހުޅުވަ  3މުެގ ޝަކުާވއަށް އްެއޮގތުން އާ  އަދި ހަމަ

 އި އޮތީ. ެއއީ އެ މުންެގ ކޮމެންޓެއް އައިސްފަ އްޮގތުން އެކަނި އާ ުގޅޭ ޖަމީލްެގ ނަންފުޅާهللا ޙުދަށުން. އެޮގތުން ފަތު

 އެއް ދޭތެރޭަގއި އަިއސްފަ ނުރަނަގޅު ކޮމެންޓެއް އެްއެވސް ނަންފުަޅކާ ބޭފުޅާ އެކަމަށް އެކަީށެގންާވ ޭބފުޅެއްެގ ޮގުތަގއި.

އް އިޤްތިޞާީދ ުގިޅެގން އިންޓަރިވުއެގ ޕްރޮސެސެ  ންމެުވމާން އެ މަސަްއކަތްތަްއ ނިފަުހަގިއ އިދާރީ ެޕނަލުއޭެގ ނެތް.

ެގންދެުވނު. އިންޓަރިވއުކުރުމަށްފަހު އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގައި ަވރަށް ފުާޅ ދާއިރާއެްއަގއި މި ހުރިހާ  ށް ން ކުރިއަކޮމިޓީ

 ިވއްޝަނަށް ނަންފުޅު ފޮނުޑެޕިއުޓީ ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭ ؛ތެރެއިން ަބއެއް ބޭފުޅުންމީެގ ،ބޭފުޅުންނާއި

ލަ ޖުމު ،ުބރާ ެގންދަާވފަިއާވތީނެގ ނަންފުޅުތައް އަންބޭފުޅުރިހާ ހު ބޭފުޅެއް ފިަޔވައި އެހެން 2 ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން 

އިންޓަވިއުކުރުމަށްފަހު  ކަމަށް ދެ ބޭފުޅުންނާކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްޑެޕިއުޓީ ކަމަށް ދެ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް

ފިނިފެންމާގެ  ،ޖަމީލްهللا ޙުލް ފަތުޟިޓެކްސޭޝަނެއްެގ ޮގުތަގއި އަލްފާކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ،ކޮމިޓީން ނިންމެީވ

އެ ނަންފުޅު އެކަނި އެ މަޤާމަށް  ީވ. ކޮމިޓީން ތަޅުމަށް ފޮނުަވން ނިންމެ ،ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ފުރިހަމަެވ ؛ތިމަރަފުށި ތ.

އޮފް   ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރޑެޕިއުީޓ ، ަވނީ. ދެން ހަމައެއާއެކު ޅުމާ ހަމައަށް އައިސްަފއި މިކޮމިޓީން ފާސްެވެގން ތަ

ހަމައަށް އަިއސްފަިއ  އާނަންފުޅު ފްލ  ބޭފުޅުންެގ ދެއިންަޓިވއުކުެރުވނު ދެ  ؛ޮގތުަގއި ދެ ނެންފުޅެއް ެގއް ޓެކްސޭޝަނެ

ަވނީ ކޮމިޓީން  ދުެގ ނަންފުޅު މިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިޟިާލ އަސްމާ ޝަފީޢު އަދި އަލްފާ ޟިެއޮގތުން އަލްފާ. ަވނީ މި

ާވއިުދެގ އްޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ ަގރަ  ،ިމޮގތުން ދެއްުވމަށް.މައިނިންޅުމަްށ ފޮނުަވިއެގން ޮގތެްއ ފާސްކުރަްއާވފައި ތަ

އޮފް  ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ އި،އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީން ފާސްކުަރއްވަ  ،ންަވނަ މާއްާދެގ )ޏ( ަގިއާވ ޮގތުެގ މަތ201ީ
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ރ މިޝަނައަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮ ،ތިމަރަފުށި ފިނިފެންމާެގ ތ. ،ޖަމީލްهللا ލް ފަތުޙުޟިޓެކްސޭޝަންެގ މަޤާމާށް އަްލފާ

ފަރާތްތަުކެގ ތެރެއިްނ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން  ދެްނނެިވޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭަޝންެގ މަޤާމަށް އިްސެވ

ެގ ދަށުން މި ރިޕ ޓު މި ަވނަ ާމއްދާެގ )ކ( 201ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދު  ،ފާސްކޮށްދެއްުވމަށް އެދި

 ިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝުކުށް ހުށަހަޅަން. ަވރަށް ބޮޑަށްއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަ

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 މިނެޓު. 30ލަ ަވނީ ޖުމުނަޑއެޅިަފއިއާދެ! މި ރިޕ ޓަްށ ބަހުސްކުރުމަށް ކަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

އަިދ . ެދއްެކޭވނެފުޅުފަރާތުން އެއް މެންބަރަކަށް މީެގ ާވހަކަތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ  ހުގައިމަޖިލީ

މިނެޓުެގ ަވުގތެއް ލިބޭނެ. މިހާރު މި   5މެންބަރަކަށް  ޮކންމެއެްއެވސް ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނަގންނަާވ 

 މެންބަރަކު އެްއެވސް އާެދ! )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( .ަވނީމި ަވުގތު ހުުޅިވފައިބަހުސްކުރުމަށް ރިޕ ޓަށް 

ަގއި ވ ަޓކަށް ދާނެ ާވހަކަ  1:30 އްސަލަ ެވސް މިއަދުމަ ލާފައި މި އިހިސާބުން ނިންމަ މި ކު އެދިަވޑަިއެގންފައިނެތުމާއެ

 ދަންނަަވން. 

ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެުޓ މާލިއްޔަުތ  2020އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހުެގ  -9.2 ދަނީ ދެން އަޅުަގނޑުމެްނ މި -{ 9.2} 

ދެއްާވނީ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓެގ ށް ހުށަހަޅުއްަވއި ރިޕ ޓު މަޖިލީހަ މި .ހުށަހެޅުން ތުެގ ރިޕ ޓުކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގ

ނެތީމަ އަުޅަގނޑު ިޝޒް ަވޑއިެގންކިނބިދޫ ާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުމޙައްމަދު ނާޝިޒް. ނާ ،އްރިރުޤަމު

 މަށް. ދެްއުވޓު ހުށަހަޅުއްވައިޕ މި ރި ށްތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ، ލާނަންއިދަންނަަވ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ

 މާލިއްޔަތު  ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު 2020އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްެގ އޮފީހުެގ ` ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ެގ (ނޫނުާގ އޮޑިޓު) 2007/4ނޫނު ނަންބަރު ާގ ،ރިޕ ޓަކީމި . ޓުޮގުތެގ ރިޕ  ިނންމެިވ އިދިރާސާކުރަްއަވ ކޮމިޓީން

ަވނަ  2020ެގ ަދށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ، އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްެގ އޮފީހުެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ސާދަ

މަޖިލީހުެގ ަގާވއިުދެގ ނޫނުެގ )ށ( ެގ ދަށުން ދިރާސާކުެރއްުވުމެގ މަަސއްކަތް، ރަްއޔިުތންެގ ާގ، ެއ އަހަރުެގ ބަޖެޓު 

ެއ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއަވއި ، ނދުހި މިީޓއާ މަތިކޮށްފަިއީވ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮ( ެގވ ަވނަ މާއްދާެގ ) 112

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ . އާދެ! ( ެގ ދަށުން ހުށަހަުޅއްާވ ރިޕ ޓް ދަވނަ މާއްާދެގ ) 112ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދުެގ 

މި ރިޕ ޓުެގ  ،އި ްއަވ މެންބަރުން ބަހުސްކުރަޮގތުން ކޮމިޓީެގ ުގޅޭ ށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުއަހަރަ ަވނަ  2020އޮފީހުެގ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ާލނަން. އިގައި ބަޔާންކުަރްއާވފަިއާވ ޮގތް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަ މުކޮމިޓީެގ ިނންމު ،ަވނަ ނުކުތާފަސް

ުވމުަގިއ ަވނަ ަބއްދަލު 51 ހަުރެގަވނަ އ2019ަ ކޮމިޓީެގ ޮގތުން މާލިއްަޔތު  ުގޅޭަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓާ 2020އޮފީހުެގ 
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ަވނަ  2020 ،ފައިަވނީިނންމާިއއްތިފާޤުން  ގައި ާހޒިރުެވަވަޑިއެގން މެންބަރުންެގ ޮކމިޓީ ، މަޝްަވރާކުރެްއުވމަށްފަހު

، ދަދަކީއަެގ ލަ ބަޖެޓުމުޅި ޖުމު ންއަހަރަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފާސްކުރަ

ައިދ  ،ަގއި 5.2އަދި  ،ކަމަށާއި ރުފިޔާ ސަތޭކަ ނުަވދިހަ ހަ ހާސް ހަ  އްކަ ހަލަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު މިލިއަން ނުަވ

ޮގތުަގއި އޮފީސް ެގ ސެކްޓަރ އިްނެވސްޓްމަންޓް ޕްރޮްގރާމު ޕަބްލިކުޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

  ސާސް ލައްކަ ފަން ައން ހަތްފަންސާސް ފަސް މިލިަވަނ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިާވ  2020ޢިމާރާތް ހެދުމަށް 

ރުފިޔާ، ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔެގ އޮފީހާިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ދިރާާސކުރުމަށްފަހު، ނިއު ޕޮލިސީ  ހާސް

ނަމަ،   ށުން ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ނިންމާ މަޝްރޫޢުތަކުެގ ތެރޭގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނިއްޖެއިނީޝިއޭިޓްވްސެގ ދަ

ޚަރަދު އިތުރުކޮށްދެއްުވމަށް ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ަވނީ   އޮފީހުެގ ބަޖެޓަށް އެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

މެދު ޮގތެްއ  އިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ިމ ރިޕ ޓާްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނަިވޑަ އިީވމާ، . ފަާވނިންމަ

ތިޔަ  މި ރިޕ ޓު  ދަށުން،ެގ ( ދަވނަ މާއްދާެގ ) 112އިދުެގ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާ ދެްއުވމަށްޓަަކއި ނިންމަވައި

 ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ަގޑިއިރު. އެީއ  ެއއްަވނީ ކަނޑައެޅިަފއި އާދެ! މި ރިޕ ޓަށް ބަހުސްކުރުމަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 5މިނެޓާއި  5ށް ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަ 5މިނެޓާއި  5އަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 7މިނެޓާއި  36ޑީ.ޕީއަށް އެމް.

އަކަްށ ޓީ ސިކުންތު. ަވކި ޕާ 32މިނެޓާއި  3އަށް އޭ.ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ 3މިނެޓާއި  4ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ީސއަށް 

މި ރިޕ ޓުެގ ބަހުސްެގ ަވުގުތ އާދެ! މިހާރު  .ކުންތުސި 52ނިސްބަތްެވަވޑައިުނަގންނަާވ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް 

ހިސާބުން މި  މިޑަިއެގންފައިނުާވތީ އެއްެވސް މެންބަރަކު އެދިވަ އާދެ! މި ރިޕ ޓަށް  ެލުވނީ. )ަވުގތުކޮަޅކަްށފަހު(އިހުޅުަވ

  ަގއި މަޖިލީހުަގއި ވ ޓު ނެޭގނެ. 1:30ެވސް ިމއަދު  އަށްލަމައްސަމި  ، އާދެ،ލާފައިއިބަހުސް ނިންމަ

ަވނަ މާއްާދެގ  115އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުައސާސީެގ ރާ ެއއީ ދިެވހި އަށް. 9.3ދަނީ  ދެން އަޅުަގނޑު މި -{ 9.3} 

 އަށްރަބިއްޔާ ޢަ ދީސަޢޫޓަކައި ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށް  ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެިއން ،ން)ދ( ަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީ

އިސްލާމިކް އޮފް ދި ނަިއޭޒޝަން ަގއޮ ،ލް މުޙައްމަދު ޚަލީލްޟިސަފީރު އަލްފާދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާަފިއ ހުންނަާވ 

މެދު  އްޔަންކުރުމާޢަކަމަށް ންނަާވ ސަފީރު ކަނޑައަޅާަފއި ހުދިެވހިރާއްެޖއިން އަށް (ސީ.އ .އައި)ކ ޕަރޭޝަންސް 

ޤަުއމީ  ،އްާވަފިއާވ މައްސަލަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މަޝްަވރާައކަށް އެިދަވަޑއިެގްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅު

ޓު މަޖިލީހަށް  ޕ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕ ޓު ހުށަހެޅުން. މި ރިޚާރިޖީ ުގޅުންތަކު އިސަލާމަތާ

މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  ،އްރިރު ޤަރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ ކޮމިީޓެގ މުެދްއާވނީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާހަޅުއްވައިހުށަ

 ބްރާހީމް ޝަރީފް. މެންބަރު އި
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 ފް ާވހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

ަވނަ މާއްާދެގ  115އަާސސީެގ ޤާނޫނު  ރިއްޔާެގދިެވހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫމިއީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ަގނަިއޒޭޝަން އޮ އެއީ އާދެ!  އް. ނަންފުޅެ ެގ ދަށުން މި މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހ ދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްިވ)ދ(

ރަބިޔާގައި ހުންނަާވ ޢަ ދީޢޫކަމުަގއި މިހާރުެވސް ސަ ޑަރުުޅއްާވ އެމްބެސަ ކަނޑައަ ށްޕަރޭޝަނަކ އޮފް ދި އިސްލާމް 

ެގ މެދު ޮގތެއް ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު ށް ރުހުން ދިނުމާސަފީރު އަލްާފޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލަދިެވހިރާއްޖޭެގ 

މިީއ  ،ދިރާާސކުރުމަށްފަހު ނިންމެީވ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ .އެއްއްސަލަ އެިދަވަޑިއެގން ހުށަހެޅުއްިވ މަ ކަށް މަޝްަވރާއަ

 ޑަރެްއެގ މަޤާމުަގއި ހުންނެިވ ބޭފުޅެއް ކަމަށް އެމްބެސެ މިހާރުެވސް އަދި ިއ،ދެއްަވެވސް މަޖިލީހުން ރުހުންކުރިން މީެގ

 އެކަީށެގންާވ ައދި އެއީ މަޤާމަށް ،އި ެއއްެވސް ަމްއސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ނުމުަގދިއެ މަނިކުފާނަށް ރުހުން ،ާވތީ

މަނިކުފާނަށް ރުހުން ދިނުމަކީ  މި ބޭފުޅެއް ކަމަށް. އެހެންީވމާ،  ފައިާވނިންމަާވ ންއް ކަމަށް މިހާރުެވސް މަޖިލީހުބޭފުޅެ

ޮގެތްއ  ފެނިަވޑަިއަގންަނާވޓަކަިއ ޮގތެއް ނިންމުމަށްމަޖިލީހުން  ،ކޮމިީޓއަށް ފެންނާތީ ކަމުަގއިއެންމެ ރަނަގޅު ކަމެއް 

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓަކައިދެއްިވ ފުރުޞަތަށް .ރާތުންށަހަޅަން ކޮމިޓީެގ ފަމި ރިޕ ޓު ހު މަށްނިންމު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިމނެޓު. އެއީ ކޮންމެ ސިޔާީސ  30ަވނީ ަފއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ރިޕ ޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅި

ކޮންމެ އެއް މެންބަރަކަށް. ެވަވަޑއިނުަގންަނާވ ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްސިޔާސީ  އަދި ިއ،ޕާޓީއެްއެގ އެއް މެންބަރަކާ

 .ުވނީލެއިމިހާރު މި ރިޕ ޓުެގ ބަހުސްެގ ަވުގތު ހުޅުވަ . ނެމިނެޓުެގ ފުރުޞަތު ލިބިަވޑަިއަގންނަާވ 5މެންބަރަކަށް 

 ހިސާބުން މި ބަހުސް ނިމުނީ. އާދެ! މި  ނުާވތީ މިިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއެގންފައިޅަކަށްފަހު( ުތކޮ)ަވުގ

ަވން. މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދާނެ ާވހަކަ ދަންނަ ޭގ ވ ޓަށްގައި ނެ  1:30 މިއަދު މައްސަލަ ެވސް 

 އިން ެފށިެގން. 1:00ެގންދާނީ ސާ ކުރިއަށް. ދެން މަޖިލިސްެގ ޖަލްުތކޮޅެއް މި އަރުަވނީހުސްަވުގ

 

 {އަށް 13:04ްނ އި 12:30 :ޅުކޮތު ުގސްަވހު}
 (، ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ނަީޝދުަމޖިލީހުެގ ަރއީސް؛ ީވންނެ ުތގައި އި ޔާސަރި)

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 7

 

  ން:ެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 
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ތިދާއީ އެއީ އިބުއިން.  7.2ށަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު މިހާރު މި ފަެމންދުރުެގ ަވުގތަށްފަހު ުޅަގނޑުމެން އަ `.

ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް އަންނަ  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހ ރަފުށީބަހުސް. 

ނި ފުރުޞަތު މަށް އޮތް ހަނުލިބި އަދި މި ބޮޑ ުނރައްކަލުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްުކރު އްބަދަލުތަކުެގ މައްސަަލއަށް ޙަްއލެ

ދާތީެވ، ެއކަމުެގ ކަންބޮުޑުވްނ ފާޅުކޮށް، އަދި އެ ކަންބޮުޑުވން ދުނިޔޭެގ ސަމާލުކަމަށް ދުަވހެއް ދުަވހަކަށް ުކޑަަވމުން 

ަވނަ ދުަވުހ  2019ބަރު ންސެޕްޓެ 5 ކިޔުން އިްއާވފަިއަވނީ މަެގނެުވމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަގރާރު. މި ަގރާރުެގ ފުރަތަ

 ހ ރަފުށީ  ،ދެްއާވނީއިަވނަ ބައްދަލުުވުމަގިއ. މި ަގރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  47ހުެގ ަވނަ މަޖިލީ 19ބޭއްުވނު، 

 .ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހ ރަފުށީ. ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ށީހ ރަފު

އަދި  ،ނުލިބި އްބަދަލުތަކުެގ މައްސަލައަށް ޙައްލެ އަންނަ ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށްއާދެ

ދާތީ، ެއކަމުެގ ނުރައްކަލުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށް އޮތް ހަނި ފުރުޞަތު ދުަވހެއް ދުަވހަަކށް ކުޑަަވމުން ބޮޑުމި 

އިންސާނުްނެގ  ،ުވން ދުނިޭޔެގ ސަމާލުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަގރާރު. މި ަގރާރަކީކަންބޮޑުުވން ފާޅުކޮްށ، އަދި ެއ ކަންބޮޑު

ކަމަށް ސައިންްސެވރިން  ގ ހުން ގ ހަށް ދާ ،ދަލުތަކުެގ މައްސަލަމޫުސމަށް އަންނަ ބަތަކުެގ ސަބަބުން މަލުޢަ

އިޖުތިމާޢީ  ތިޞާދީ ޮގތުންނާއިދި މީެގ ސަަބބުން މުޅި ދުނިޔެއަށް އިޤްދިަޔ ނަމަެވސް، އަތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރުދެމުން

 ުކގެ ، ޖަޒީާރ ޤައުމުތަނުރައްކާަތއް ކުރިމަިތެވ، ޚާއްޞަކޮށް ާރއްޖެ ފަދަ ބިްނ ތިރި އަދި ތިމާެވީށެގ ޮގުތން ،ޮގތުން

ދުނިޭޔެގ މޫސުމަްށ  ،އެނެގން އޮްތ ހިނދު ެވސް  ާވނެ ކަެމއް ކަމަށް ާސފުކޮށްބޮޑަށް ނުރައްކާ ދެމިއޮތުމަށް ނުހަނު 

މަށް މެދުެވރިާވ ޭގސްތައް އެންމެ ިގނައިން ބޭރުުކރާ ޤައުމުތަކުން އެފަދަ ޭގސްަތއް މަދުކުރުމަށް އެކަީށެގންާވ ބަދަލު އައު

އަިދ ަވކިން ޚާްއޞަކޮްށ  ،މި ބޮޑު ނުަރއްަކލުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށް އަދި  ،ނުދާތީއް ކުރަމުންމަސައްކަތްތަކެ 

ށް ލިބިފައި އޮތް ހަނި ފުރުޞަތު އިތުރަށް ހަނިަވމުންދާތީ، ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ޤައުމުތައް ސަލާމަތްކުރުމަ

ންބޮުޑުވން އޮތް މިންަވރު ހާމަކޮށް، ހުރިހާ ކުރިމަތިެވފަިއާވ މި ބޮޑު މައްސަލަިއގައި ދިެވހި ރަްއޔިތުންެގ ކަ

 އްސަލައަކީ ކުެގ މަމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަޮގާވލަިއ،  ޅުމަށްފެންަވރެްއގައި މި ކަމަށް އަަވސް ފިޔަަވޅުަތކެއް އެ 

ފާސްކުރުމަށް ރައްޔިތުްނެގ  ަޅއި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަިތެވފަިއާވ ޤައުމީ ކުއްލި ނުަރއްކަުލެގ ހާލަތެއް ކަމަށް ކަނަޑއަ

ެގ ހ ދުންތަކުން، ހުފަ ަސއިންސްެވރިްނެގ އެންމެ ެބހޭ ޮގތުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ހުށަހެޅޭ ަގރާރެއް. މަޖިލީހަށް

ަވނަ އަހަރުެގ ެރކ ޑު މިންަވރަކަށް މައްޗަށް ޮގސްފަިއާވ  2018 ،ޖަްއަވށް ބޭރުކުރި މިންަވރުޭގސް ދުނިޔެ ހޫނުކުރާ 

 ،ކަާމއި  ަވނަ އަށް އެންމެ ހޫނު ަގދަ އަހަރު 4ކ ޑުކުެރުވނު ަވނަ އަހަރަކީ މިހާތަނަށް ރެ 2018އަދި  ،ކަމަށާއި

އަިދ  ،ކަމަށާއި އަަހރު ފުރުނީ 7ޔަލަށް ެގ ނ2018ިކަނޑުެގ ލޮުނަގނޑު އުފުލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުިރއަށްދާތާ، 

 ަގނުޑފެންތައް ިވރެމުންދާ ކަމަށް ނީޑަގިއާވައހަރު ހުއްޓުމެއް ނެތި، ދުނިޔޭެގ ދެ ތަ 30އެާއއެކު ފާއިުތެވދިޔަ 
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ަގިއ  2018ން (އިައއި.ީޕ.ސީ.ސީ) ންޓަލް ޕެނަލް ޮއން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުމެއިްނޓަރ ަގަވރ ،ބުނެފައިުވމުެގ އިތުރުން

ސިނާޢީ އިންޤިލާބުެގ ކުރިން  ،ހައުސް ޭގުހެގ ސަބަބުންޖަްއަވށް ދޫކޮށްފަިއާވ ްގީރން ،ކުިރ ރިޕ ޓުަގއިާވ ޮގތުން މުއްއާ

 މިން މިހާރު އުފުލިފައިާވފިިނހޫނުިޑްގރީ ސެލްިސއަްސެގ މިންަވރަށް ދުނިޭޔެގ  1ަވރަށްުވރެ ާގތްަގނަޑކަށް ހުރި މިން

ހައުސް ޭގުހެގ ސަބަބުން ދުނިޔޭެގ ހޫނުމިން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގިއ  ްގރީންމިހާތަނަށް ޖައްަވށް ދޫކޮށްފައިާވ ،ކަމަށާއި

މި  ،ހިނދު، ައދި މިކަމަށް އަަވސް ފިޔަަވުޅތަކެއް ނާޅައިފި ނަމަ ީވެވސް މަތިަވމުންދާނެ ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދީފައި

ށް ކަދެމެދުެގ މިންަވރަ  ލްސްއާިޑްގރީ ސެލްިސއަ  4.8 ާއއ4.1ިހޫނުމިން ފިނިދުނިޔޭެގ ނިމުމުެގ ކުިރން ރުނު ަގހިނާގ 

 2 ފިނިހޫނުމިން އިތުރު  ހިނދު، ދުނިޔޭެގ އެްވެރޖު ން އޮތްސައިންސްެގ ހ ދުންތަކުން ފެންނައުފުލިެގންދާނެ ކަމަށް 

ޚިލާފަށް ބ ކޮށް   އާދަޔާ ،ކަމަށާއި  ނެތިދާނެ ފަރުތައް މަރުެވ ،އުުފލުނުކަމުގައި ިވޔަސް ޑިްގރީ ސެލްސިައސްއަށް

ކަނުޑެގ ލޮނުަގނުޑ އުފުލޭ މިންަވރު މަްއޗަށް  ،ފެްނ ބޮޑުުވުމެގ މައްސަލަަތއް ިގނަުވމާއި ،ރުުވާމއިާވރޭެވހުން އިތު

ހަމައަށް  ަވނަ އަހަރާ 2018ަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން  1993ްނ އިންޒާރުދެމުންދާއިރު، ދާނެ ކަމަށް ސައިންސްެވރި

ން އޮތުމާއެކު، ކަނޑުެގ ފަހުެގ ހ ދުންތަކުން ފެންނާ މިލިީމޓަރަށް އުފުލިފައިާވ ކަމަށް ެއންމެ 81ކަނޑުެގ ސަތަހަ 

ދިެވހިރާއްޖެއަށް ނުހަނު ބޮުޑ މަީތގައި އޮތް  މީޓަރު 1ިއން ހަޮގތެްއަގއި ކަނޑުެގ ސަތަ ލޮނުަގނޑު އުފުލުމަކީ ެއްވރެޖު 

މައްސަލަތައް  ފަދަ ފެން ލޮނުުވންބިމުެގ  ،ރަޅުއެރުމާއި  ،ެވފަިއ، ޭއެގ ސަބަބުން ރަށް ިގރުާމއި ނުރައްކާ ކަމަކަށް

މުެގ ހުޅަނުގ މޫސުމުގައި ފެންބޮުޑުވ ،ޖެހޭ ރަށްތައް އިތުރުަވމުންދިޔުމާއި  ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށް ން،އިތުރުބޮޑުުވމުެގ 

ރާއްޖޭެގ  ،ުވމަކީފާހަަގކުރެިވފަިއވާއިުރ، ދުނިޔެ ހޫނުުވމުެގ ސަބަބުން ފަރުތައް މަރު ކަން މައްސަލަ ޮގސްަވމުންދާނެ

އެކަމުެގ  ،ރާއްޭޖެގ އިްޤތިޞާދު އިނދަޖެހި ،ކަާމއި ފަތުރުެވރިކަން ފުނޑުފުނޑުެވމަސްެވރި ،ކުެވޤުދުރަތީ ދިފާޢު ހަލާ

އޮތުމަށް ނުހަނު  ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާއި ދެމި ،ފަދަ ބޮޑެތި ެގްއލުންތައް ލިބި ސަބަބުން ދިެވހިރާއްޖެއަށް އިޔާދަނުކުރެޭވ

ޑިްގީރ  1.5ހޫނުމިން ޔޭެގ ެއްވރެޖު ފިނިދުނި ،ކަމެއް ކަމަށް ީވ ހިނދު ނުރައްކާ ކުރިމަިތާވނެބޮޑު 

ކަުމެގ ކުޑަކުެރިވދާނެމިދެންނެިވ ެގއްލުން ިނސްބަތުން  ،ނަމަ ނުދީ ހިފެހެއްޓިއްޖެސެލްސިއަްސއަށްުވރެ އިތުރަްށ މަތިިވޔަ

ޖަްއަވްށ މިހާރު ބޭރުކުރެޭވ މިންަވރަށް ޖައްުވ ހޫނުކުރާ ޭގސް  ނަމަެވސް ،ހަނި ފުރުޞަތެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި

ސައިންްސެވރިންެގ ހ ދުންތަކުން އެނޭގ ޮގތުަގއި ސިނާޢީ އިންޤިލާުބެގ ކުރިން ދުނިޭޔެގ ެއްވރެޖު  ،ނަމަ ބޭރުަވމުންދާ

ަވރަކަށް އަހަުރެގ  11ން އޮތީ ޑިްގރީ ސެލްސިައސްއަށް މަްއޗަށް ދިޔުމަށް ދެ 1.5ފިނިހޫނުމިން ހުރި މިންަވރަށްުވރެ 

ދުނިޔެ ސަާލމަތްކުރުމަށް ސައިންސްެވރިްނ ން ެގއްލުބަދަލުތަކުެގ ނަ އަން ށްމޫސުމަ ،ހިނދުކުރު މުއްދަތަކަށް ީވ

 ،ހައުސް ޭގސް ދޫކުރާ މިންަވރު މަދުކުރުމަށް މިހާރަށްުވރެ ސީރިއަސްކޮށް ޖަްއަވށް ްގރީން ،ކަނޑައަޅާަފިއާވ ޮގތަށް

ންސްެވރިން ބުނަމުންދާ އިތުރު މަސަްއކަްތތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ސައި ،އް ުގނަ ހަލުިވކޮށްމިހާރަށްުވރެ އެތަ

ިޑްގރީ  1.5ޖާބަީދ ދުނިޔޭެގ އެްވރެޖު ިފނިހޫނުމިން ސައިންްސެވރިން ދޭ އިންޒާރުތަކަށް އީ ،ހިނދު

ޭގްސ ޖައްަވށް ދޫކުރާ މިންަވުރ  ނުދިނުމުެގ ޮގތުން ޤަުއމުތަކުން ްގރީންހައުސްސެލްސިއަްސއަށްުވރެ ަމއްޗަްށ ދިޔަ
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ޒީރ އަށް ތިރިކުރުމަްށ ަވނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަްށ ނެޓް 2050 ، ދަށްކުރުމަށާއި އަށް 45%ެގ ިނޔަލަށް މިހާރަށްުވރެ 2030

ލް އުފެއްދުމުެގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޤައުމުތަކުން އުފި ފޮސިލް ،ދިެވހިރާއްޖެއިން ަވކާލާތުކުރުމަާށއި އިޤައުމުތަކަށް ޮގާވލަ 

ިއޔާަދކުރަނިިވ ހަކަތަ އުފައްދަން މި  ިއ،ޓާލަމިހާރު ކުރަމުންދާ އިންެވސްުޓމަންޓުތަކާއި ދެމުންެގންދާ ަސބްސިޑީތައް ުހއް

މާލީ އިދާރާތަުކެގ  ،ާވމީ ޖަމާޢަތްތަކަށާއިގު ބައިނަލްއަ ،ފައިސާ ހޭދަކުރުމަށް މަުގފަހިކުރުމަށް ޤައުމުތަކަށާއި

ރަްއކާ މޫސުމަށް ައންނަ ބަދަލުތަކުެގ ނު ،ރާއްޖެއިން ަވާކލާތުކުރުމަށާއިިދެވހި އިސިޔާސަތުތަްއ ބަދަލުކުރުމަށް ޮގާވލަ 

ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ދެމުން އަންނަ އެހީއަކީ ބޭނުންތެރި  ން ާވމީ މުޖުތަމަޢުުގކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަ 

ކަމެއް ކަމަށް  މީ ަޙއްލެއް ލިބޭނެއެހީއެްއ ކަމަށް ީވނަމަެވްސ، އެީއ ކުރިމަިތެވފަިއާވ މި ބޮޑު މައްސަަލއަށް ދާއި

ޖަްއުވ  ،ސަލާަމތް ބިނާެވފައި އޮތީ  އިދެމިއޮތުމާ އްރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ަޤއުމުތަ ،ރާއްޖެއިން ނުދެކޭ ކަމަާށއި

 ،އެކުހޫނުުވމަށް މެދުެވރިާވ ޭގްސތައް ބޭރުުވން މަދުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަުކެގ މައްޗަށް ކަމަށް ުވމާ 

ާވީމ ުގކާބަން ިއތުރުކުރުމަށް ބައިނަލްއަ   މިންަގނޑުަތެކއްެގ ތެެރއިން ޤައުމުތަކުން ޖައްަވށް ބޭރުކުރާ ކަނޑައެޅިަފިއާވ

ޚިލާފަށް މަތީ މިންަވރަކަށް ަޖއްަވްށ ކާބަްނ  ޕެރިސް އެްގރީމެންޓުެގ ރޫހާ ،ޖަމާޢަތްތަކުގައި ާރއްޖެއިން ަވކާލާތުކުރުމަށާއި

ެގ .އް އދެއޅޭނެ އުސޫލުތަކެދެކޮޅަށް ފިޔަަވޅު އެ ޤައުމުތަކާދީ ޮގތުން އިޤްތިޞާ ،ބޭރުކުރާ ޤައުމުތައް ފާހަަގކޮށް 

ާވމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެއިން ަވކާލާތުކުރުމަށް ގު ކުރުމަށް ބަިއނަލްއަޒުތަންފީ އިލައިަގނުޑެގ ދަށުން އެކުލަވަ ިގއު 

ާވލުމަށް މި މަޖިލީސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި ސަުރކާރުެގ ަކމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަްށ ޮގ

 ރި ރައީސް. އިުގރާުރަވމޭ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލަނީ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުެގ ަގރާރުެގ އިފުރުޞަތު ހުޅުަވމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު 

  .ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދިްއަގރު. ށްބަހުސްެގ ަވުގތަ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

 ؛ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ަގރާރު ަރީއސް. ހ ރަފުށީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ރަށް ދެްއީވތީެވ. ަވއިވަ އްއަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން މި ަގރާރު ހުށަހަޅު

 ަވުގތު އަުޅަގނޑަށް ހީވާ  ންބޮޑުާވންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. މިެވސް ކަ މުހިންމު ަގރާރެއް. އަޅުަގނުޑމެން ހުރިހާ އެންމެން 

ޙައްލެއް ހ ދަން  ،ެވސް މިކަމަށް އަަވސް މަސައްކަތްަތެކއް ކޮށް ޮގތުަގއި މިއީ އަުޅަގނޑުމެްނ ހުރިހާ އެންމެން

މެންނަށް އަުޅަގނޑު ،ަވުގތު އޮވެ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގހުރެމިއީ ސިފަކުރަނީ  ޖެހިފައިާވ މައްސަލައެްއ. އަުޅަގނޑު

ަވނަ އަހަރުަގޭއ އަޅުަގނޑު ހަނދާންަވނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުއްިލއަކަށް  2006ކުރިމަތިަވމުން އަންނަ ސުނާމީއެކޭ. 
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 ދުަވހު ަވރަށް ހިތާމަެވރި ކަންތަކާ ތުން އެރަށްރަށުެގ ރައްޔި .އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނޭނިގ ތިއްބާ އްކުރިމަތިިވ ސުނާމީއެ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ަގނޑުމެންނަށް ނޭނިގ ކުއްިލއަކަށް ކުރިމަތިިވ ދުަވެހއް. އެކަމަކުދުަވހަކީ އަޅު  ކުރިމަތިލި. އެ

ނާޅައިފި ފެނޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް ފިޔަަވޅު ފެނޭ މި މަންޒަރު. މިކަން ކުރިމަތިަވމުން އަންނަ ތަން ެއބައެބަ

ަގރުނު ނިމުމުެގ ކުރީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމެއް  ތެރޭގައި ނުަވތަ މި  ހުެގއަހަެރއްހާ ދުަވ 11 ،ކަމަށް ާވނަމަ

ސް ތެރެއިން ެވްސ ޮގުތަގިއ ސަރުކާާރ އަިދ މަޖިލި ބޫލުކުރާ ަގފެންނާކަށް ނ ންނާނެ. އެހެނީްވމާ، އަުޅަގނޑު 

ހޭ. މިހާރުން  ކަމަށް އަަވސް ިފޔަަވޅުތަކެއް އެޅޭތ  ބަލަންޖެ ކަމެއް ކޮށްެގން މި ހާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެެވން ުހރި ހުރި

ަވރު ފިއުލް އަުޅަގނޑުމެން އިމްޕ ޓުކުރާ  ކަެމއް ެއއީ ފިއުލް، ފޮސިލް ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ކުރެޭވނެ މިހާރަށް

ރައްޔިތުން މި  ،އަްށ ބަދަލުކޮށްސ ލާ އްހިްނާގ ޖަނަރޭޓަރުތަ ރަށްރަށުގައިމަދުކުރުމަށް ފިޔަަވޅުތަކެއް އެޅިދާނެ. 

ކުން ޔަ ޮގްތ ނުަވތަ އިޔާަދކުރަނިިވ އެހެން ކޮންމެެވސް ހަކަތަ އިން ބޭނުންކުރެޭވނެން ސ ލާބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު މުޅި

 ފެންަވރުގައި އިލެކްޓްރިކް ެވިހކަލްސް މި ީކަގއި މިހާރު ދުނިޔޭެގހެދިދާނެ. އަދި ހަމަ އެއާއެބޭނުންކުރެޭވނެ ޮގތް 

ެގ 2030ޖެހިދާނެ. ދިމާލަށް މިސްރާބު އިލެކްޓްރިކް ެވހިކަލާ ޑުމެންަވުމން. އެޮގތުން އަުޅަގނއަންނަނީ ަވރަށް ޕޮޕިޔުލަރ

އިެލކްޓްރިކް ެވހިކަްލ ކޮންމެެވސް މިްނަގނޑަކަްށ  ،އެއް ކަނަޑއަޅާފައި ގައި ެވސް ެއބައޮތް ލަނޑުދަނޑި އާ ކުރިން އިންޑި 

ެވްސ ިވދާނެ. ދެން އެކަމަކު މިހާރުެވސް އެ މިސްރާބަށް ދެ  ނަށްޮގތުން އަުޅަގނޑުމެންއިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހަމަ އެ

ެވަފއި ހުރި  ދުަވސް ފެންނަނީ ަވރަށް ިގނަ ލިކަމުގައި ިވޔަސް ެވސް މިއިެވހިކަލްތަަކށް ބަލައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފެނޭ. ތަން އެބަ ެވސް މަުގަމތީގައި ުދާވއަހަރު ެވފައި ުހރި ެވހިކަލްތައް  20އަހަރު،  15ެވހިކަލްތައް. މިސާލަކަށް 

ެވސް މަދުކުރެޭވނެ ކޮންެމެވސް ޮގެތްއެވސް އެބަޖެހޭ ހަދަން. ހުރިހާ ވުޒާރާތަެކއް ެއކުަގިއ  ހެންީވމާ، މިއެ

ކަަމށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކްއ ކޮށްެގން ނަތީޖާތަކެއް ެނރެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  މި ،މަސައްކަތްކޮްށެގން

މު ަގރާރެއް ހުށަހެުޅއްީވީތެވ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ އަޅުަގނޑު އަެނއްާކެވސް ހަމަ މިހާ މުހިން ބޫލުކުރަން.ަގ

 ސަލީމަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހ ރަފުށީަވނީ އަރުމެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 .ށްސަލީމަ އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާެގ މެންބަރު  ހ ރަފުށީ

 ،ުދގައި ދަންނަާވލި ފަދައިން ޤްޞަރައީސް. މި ަގރާރު އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅުމުެގ މަ ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރިއާދެ! 

ާވހަކަ ދަންނަާވލަން ބޭނުންޭވ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  އެއަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް 
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ށް ލިބެމުންދާ ެގއްލުންތައް ދުަވހުްނ މުހިންމު މެސެޖެއް ފ ރުކޮށްދޭން. އަޅުަގނޑުމެންނަ ށްާވމީ މުޖުތުމަޢަގު ބައިނަލްއަ

ޑުމެން މަޑުން ނުތިބޭނެކަން އެބަ ހާމަކުރަންޖެހޭ. އެ މައްސަަލއިަގއި އަޅުަގނ ،ދުަވހަށް އިތުރުެވ ޮބޑުަވމުންާދއިރުަގއި

  ދެކޭ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ  ހުެގ ޮގތުގައި ައޅުަގނޑުމެން މިދިެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޖިލީ

ހާލަތެއް ކަމަްށ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ މައްސަލައަކީ ާރއްޖެއަށް ުކރިމަތިެވފައިާވ ަޤއުމީ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ 

މައްސަލަ ކިތަންމެ ސާފު ނަމަެވސް، އަިދ  ،ޖެހޭ ސަބަބަކީއިޢުލާނުކުރަން. އެކަން އަުޅަގނޑުމެން ކުރަން އިކަނޑައަޅަ 

އް ުދަވހަކަށް އިތުރުަވމުްނދިޔަ ނަމަެވސް، މިކަމުަގއި ޙަޤީޤީ ފިޔަަވުޅ އަޅަންޖެހޭ އެކަމަށް ައޑުއުފުލާ މީހުން ުދަވހެ

ޖައްުވ ހޫނުުވމަްށ  ،ޭއެގ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހެއްކަކީ  .ދާކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއި އިހުމާލުަވމުންފަރާތްތަކުން މިކަމުަގ

ަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން  1750އެއީ  ؛ދުނިޔެ ދަންނަ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭރުކުރާ ޤައުމުކަމުަގއި  މެދުެވރިާވ ޭގސްަތއް

އެމެރިާކއިްނ  ޖައްަވށް މި ދެންެނިވ ބާަވުތެގ ޭގސް ބޭރުކުރާ  ށް އަހަރެްއެގ ިނސްބަތުން އެންމެ ިގަނއިންއަމިއަދާ ހަމަ

ދިެވހިރާއްެޖއިްނ  ،މިހާރު ަވނީ ެއކަހެރިެވފަ. މިީއ ައޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތާއަޅުަގނޑުމެން ދުނިޔެ ުގޅިެގްނ މި ކުރާ 

ްސ އައްސަލައަީކ ސީރިހަަގކުރަން. އަނެއްޮކޅުން މި މައްކަްނ މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނުޑ ފާމެނުހަނު ކަންބޮޑުާވ ކަ

ޢަމަލުތައް ހުރި ޮގތަކީ ެވްސ  މުންދާ ބައެއް ޤައުމުތަުކެގނައެޮގތަށް ބުއެކަން  ،މައްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގއި ދެކޭ 

އަޔަރލޭންޑް، ކެނެޑާ،  ؛ންޭވނުދިެވހިރާއްޖެއިން ނުލާހިކު ކަްނބޮޑުާވ ކަެމއް. މިސާލަކަށް، ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ

ފައިާވ ޤައުމުތައް. އެހެންނަމަެވސް، މި ޤައުމުތަކަކީ ކްލައިމެޓް އިމަރޖެންސީ އިޢުލާންކޮށް ،ފްރާންސްއިނިގރޭިސިވލާތް، 

ދެލީެގ ސަބްސިީޑއަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު ތެާލއި، ޭގހާިއ، ބ ޓު 27.5 ލަ ޮގެތއްަގއިޖުމު ޙަޤީޤަތަކީ އެ ަޤއުމުތަކުން އަަހރަކު

ަވަނ  2015 ،ރު ހަަވނަ އަ 2016 ،ިލަކމުގައި ީވނަމަެވސް އިބަލަދެމުން އެބަ ެގންދޭ. އިނިގޭރސިިވލާތަށް އެކަނި 

ޭގހަށް  ލާއިގައި މި ެދންނެިވ ބާަވުތެގ ތެޮގތު  ެގމެރިކާ ޑޮލަުރ ސަބްސިޑީބިލިއަން އެ 11.6އްެގ މަްއޗަށް ރެ އަހަ ،ރުއަހަ

 8 ،ިވޔަސް  ންކޮށްފައިކަމަށް އިޢުލާ އަްށ ކާރބަން ނިއުްޓރަލް ޤައުމަކަށް ާވނެ 2050ޚަރަދުކޮށްފައިޭވ. ފްރާންސުން 

ިއ ަގޓުލިސް . ކެެނޑާައކީ ެވސް ހަމަ މި ދެންނެިވއިލުެގ ސަބްސިޑީެގ ޮގތުަގބިލިއަން ޑޮލަރު އަހަރަކު އެބަ ހޭދަކުރޭ ތެ

. އިތެލުެގ ސަބްސިީޑެގ ޮގުތަގ ބިލިއަްނ ޑޮލަރު އެބަ ޚަރަދުކުރޭ 7.73އްެގ ތެރޭގައި  ޤައުމެއް. އަހަރެނޭހިމެ

ކަމަްށ  ާވނެރަލްބަން ނިއުޓްކާ  ށްެގ ނިޔަލަ 2025މި ދެންނެިވ ޤައުމުތަކުން  ،މީދު އޮތީއަޅުަގނޑުމެންނަށް އުއް

 ހިމެނޭ. އަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދު މި ތްިގރޭސިިވލާނއި ންސް އަދިޭރގައި ކެނެާޑ، ފްރާއިޢުލާން. ޭއެގތެ ކޮށްފައިާވ

ްއގައި ެއ ތެ  މިދާ ސަބްސިޑީ ައަވްސ ޮގތެލަށް ދެމުން ،ލާފަިއާވ ޮގތަށްއިމި ަގރާރުަގއި އަުޅަގނޑު ޮގަވ ،ކުރަނީ

ލާނެކަްނ އިސަބްސިޑީ ުހއްޓަޭދ ީޓަގިއ ހިމެނޭ ޤަުއމުތަކުން ެވސް ތެލަށް ޤައުމުތަކުން ހުއްޓާލުން. ީޖ ޓުެވން

ކަތް ހިނަގމުންދަނީ އަޅުަގނޑުމެން އުްއމީދުކުރާ ސްޕީޑުގައި ނޫންކަން އްސަ އެ މަ ސް،ެވންނަމަޢުލާނުކޮށްފައިޭވ. އެހެއި

ުގން ނެވިހރާއްޖެއިން މި ރޮދި ،ެވސް ކަުމގައި ީވނަމަ ކޮށްލެޭވ. ިދެވހިރާއްޖެައކީ ކުޑަ ަޤއުމެއްފާހަަގ

ހިނގައްޖެ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ވެ ތުހާ ދުަވސް ފާއިހަތަރު ބައިކުަޅ އެއްބައިހާރު ަގރުނެއްެގ ތާ މިެގންދާއަުޑއުފުލަމުން
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  ށް މި ދެންނެިވ ކަތެއް ެވސް ނެތް. އެއީ ދުަވހެއް ދުަވހަ ޮގލެޭވނެ ެއއްެވސް އިއަިދ މަޑުޖައްސަ އި،ލަ ޓައިމަސައްކަތް ހުއް

އަދި މައްސަލައަްށ އަޅުަގނޑުމެންެގ ފަރާތުން  ،ސްެވަނމަ ޑަކުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖެ ކާ ބޮުޑަވމުންދާތީ. އަޅު ރައްނު

 ކުޑައެކޭ  ދައްކަްނޖެހޭ މިސާލުތައްޔެއަށްއަުޅަގނޑުމެން ދުނި ،ނަމަެވސް ކުރިމަތިާވ ސަބަބުތައް ކިތަްނމެ ކުޑަ

ންުޓެގ ައުގހެޮޔކުރުމުެގ ޮގތުން ތެލަށް ކުރާ ސަބްިސޑީއަށް ބަލާއިުރަގއި ކަރަ ންޭވކަށް ނެތް. ދިެވހިރާްއޖެއިންނެދެ

ހަރުެގ ފަ އަޅުަގނޑުެގ ުއއްމީދަކީ މި .ރަީއސް ތްތެރިރުިފޔާ ސަރުކާރުން އެަބ ޚަރަދުކުރޭ. އިްއޒަ ބިލިއަން 1އަހަރަކު 

ތަން ދުށުން.  އަުޅަގނޑުމެން މި ދެމުްނދާ ސަބްސިޑީ ސާފު ހަކަަތއަްށ ބަދަލުެވެގންދާ އިުރަގއި ދާެވމުންބަޖެޓު ދިރާސާކުރެ

ބަން ނިއުޓްރަލްުވމަށް އެކި ރަށްރަށް ަވކިަވކިްނ ކާ ،ަގނޑުމެން އަތުކުރި އޮާޅލަންީވ ރާއްޖޭެގ ރަށްަތކުންއަޅު

އި އަުޅަގނޑު ަގބޫުލުކރާ ޮގތުަގއި ދިެވހިރާއްޖެއަްށ ރު ވައްާޓލިއިރުގަ ކާމަސައްކަތްކުރުމަށް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްެގ ސަރު

ބަން ކާއަުޅަގނޑުމެން އަންނަ ައހަރަކީ  ،ނޫންނަމަމާެވީށެގ ރޮނުގން. އެހެންއީ ތިޔަބިެގންދިއެންމެ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ލި

ެގއްލިެގންދިަޔއީ.  ޔެއަށް ހާމަެވެގންދާނެ އަހަރު. އެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށްއްެގ ޮގތުަގިއ ދުނިމެނިއުޓްރަލް ޤައު

އީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަުދ ރަ ،ރަނީކުން ޤީައދި އަުޅަގނޑު ޔަ އަތުކުރި އޮޅާލަންީވ. ެވސް އަުޅަގނޑުމެންކާ އްމިހާރު އަނެ

މި ިރޔާސީ  ،ދިެވހިރާއްޖެ މި ދަުއރުެގ ތެރޭަގއި ،ެގ ސަރުކާރުން އަުއ މިސްރާބުތަކަށް ހުންާގނު ހިއްެޕުވމަށްފަހުޞާލިޙް

ބަން ނިއުޓްރަްލ ޤައުމަކަށް ެވެގންދިއުން. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ކުދި ޖަޒީާރ ެވސް ކާއްކާގައި އަލުން ައނެދައުރުެގ ތެރޭ 

ތަކުެގ ތެރެއިން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ މައްސަލައަކީ ޤައުމީ ފެންަވރުެގ ކުއްލި ނުރައްކަުލެގ ހާލަތު ޤައުމު

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. އްށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އި އުމަށް ެވެގންިދއުން. ަވރަ ޤަރަތަމައިޢުލާންކުރި ފު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރުަވނީ ެކޔޮދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަރުޞަތުމި ފު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު

 . ށްޙުސައިން ޤާސިމަ

 

 ކެުވން:ކަދެއް ހަާވ ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

ުއޓްރަލް ނިބަން ަހމަ ސީދާ ކާ އޮތީ ދުރަތީ ޮގތުން މިުގަބއްޓަްނެވފަިއ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރާއްޖެ ޝުކުރިއްާޔ އި 

އޮތީ  މި ފައިިވއަތުރާލެ ފަޅުތަކާ ޮގުތން މި ޤައުމުެގ ރަށްތަކާއި ދުރަތީުގ ،އޭ ޤައުމަކަށް ހެދިދާނެ ޮގތަކަށް ބައްޓަންެވފަ

 އެހާމެ ރަނަގޅަށް އޮތީ. އަދި ަވުގތުތަކާ ހޫނުމިނާެގ ވީ އައުމަށް  ޤަމި .ްއަޒތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ. އި

 ކުރެޭވ ޮގތަކަށް މިެވސް އޮތީ ހަމަ އެހާމެ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް ތައްޔާރު ތްޮގތްިއެގ ބާރުމިނާއި ވައިެޖހޭ ޮގަވއަދި 

ބަން ކާ ، ކަނޑުއޮޅިަތކާއި އަދި އޮިއަވރު ެވސް އޮތީ ހަމަފަޅުތަކާއި، ފަރުތަާކއި ،އެެހންމެ ކަން. އަދިންރާއްޖޭެގ ކަ

އޮތީ.  ރާއްޖެ ބައްޓަްނެވފައި  މި ންޮގތުން އިރާދަކުަރްއަވިއެގ ދުރަތީުގށް ކަާރްއޖެ ހެދޭނެ ޮގތަ ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް މި
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ޖެ ހޫނުަވމުންދާ ާވހަަކ ރާއް އަދި  ،ެގ ާވހަކަ ޖުއަހަރު ަވނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން ކްަލއިމެޓް ޗޭން 30

 ްއޒަތްތެރި ރައީސްއަދިެވްސ ހަމަ ކުރެޭވ އެްއެވސް ކަެމއް ނެތް. މީގައި މިސާލެްއެގ ޮގތުން އި މަެވސް،ދައްކާތާ. ނަ

ރަށް ރުން އިތުއިެގން މަހެއްެގ މަްއޗަށް ސަރުކާދަލް އަންކެޔޮދޫެގ އިންޖީނުެގއަށް ީޑސަ  ،ނަންލާއަޅުަގނޑު ދަންނަވައި

 . ޭއެގ ބަދަލުަގއި ކެޔޮޫދެގ ުފރާޅުތަކުަގއި އެްއކަލަ ސ ލާހާސް ރުިފޔާ ހޭ ފަންސާސް، ފަސްދޮޅަސްއެބަ ދަްއކަންޖެ

ރަީއސް،  ހާްސ ރުފިޔާ އިްއޒަތްތެރި ހާސް، ފަސްދޮަޅސް ެއއްކަލަ ފަންާސސް ،ޕެނަލްކޮޅެއް އަތުރާލައިފި ކަަމށް ަވންޏާ

މާ އެބަހުިރ ނީރަށް ކުދިކުދި ކަންަތއްތަކެއް ކޮށްލެުވަވރައީސް. ޚަރަދުުވން ލެަވލް ެވސް ކޮށްލެުވނީ ިއްއޒަތްތެރި ރަދުާވޚަ

ތްތެރި ަރއީސް. ދެން އެންމެ ފަހުން ހުޅުމާލޭެގ ހުޅަނުގ ފަރާތު ޒަމި ކަންތައްތައް ހަމަޔަކަށް އެޅިެގންދާން ިއއް

ންދިޔައީ ެއއީ ޭގްސ ިވދާޅުަވމު. ލޫމާތު ނެިގންޢުއިުރ އަުޅަގނުޑމެން މަޔަމުންދިޅަޖީނުެގ އަންއެޅި އި ވައިމަީތގައި

ޮގްސ  ެވސް އަުޅަގނޑުމެންއަނެްއކާ ޖީނުެގ ހިންަގން ހެދީމާންސް، އެ އިެވންާގ އިންީޖނުގެއެޭކ. ނަމަހިބޭނުންކޮށްެގން 

ައޅުަގނޑުމެން  .ރައީސް . ިއއްޒަތްތެރި ެގން ހިްނާގ އިންޖީނުެގެއއްއިރު ހަމަ ޑީސަލް އަޅަ ބަލައިލިން. ބަލައިލިއި

ލުަތކަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ކައުންސި ،އުފަންެވެގންޮގސް ތަފްސީލުކުރެިވެގންދާއިރު ،ެގން ޒީ ާގނޫނު ނިމިލާމަރުކަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ދެނީ ބަޖެޓު. އަޅުަގނޑުމެން މި ދެނީ އެ ކައުންސިލުތަކަށް އެ ބަެޖޓު ބޭނުންކޮށްެގން ކަންކަން 

 އެ ާލރި  ށް ެއ ޚަރަދުކުރާކަށްލަސަޑީއް ށެމި ކުންފުނިތަްއ ހިންާގކަ .ސްރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީކުރުމުެގ ބާ

ނިއުބަލް  ރިެވސް އެ ބައްޓަންަވމުންދަނީރުކުން މިހާތަށް ނެތް. ިގނަ ކައުންސިލުކަރާކުކައުންސިލުތަަކކުން ބޭނުން

ްސ ެވ އް ފުރާޅުތަ ،ތްެގ ޖާަގ ެވސް އެބައޮށުރަށްރަ އެޮގތަށް. އިއެނަރޖީއަށް ރަށްރަށް ތަަރްއޤީކުރުމުެގ ިވސްނުމުގަ 

ސްެޓލްކ އަށް ޑީސަލް އަންަދއިެގްނ  ނަކައާއިފެ، އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ މިޮގތަށް ރެޑީކޮށް. އެެހންީވމާ ހަމަ އެބައޮތް

އެ ކުންފުނިތައް އޮންނާނީ ހަމަ ނުހިނާގފައޭ.  ަވންޏާ ަކމަށް ކަރަންޓު ދީެގން ރަްއޔިތުންނަށް ކަރަންޓު ިވއްކަން ތިބޭ

ިވ ނިއަަވސް ޮގތެްއަގއި އިޔާަދކުރަ ،ިވ ހަކަތަކުރަނި އިޔާދަ ،ހޭ ިވސްނަން، ޭއެގ ކުރިން ކުންފުނިތަކުން އެބަޖެއެހެންީވމާ

ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް  ،ހަކަތައަށް އެ މީހުންެގ ިވޔަފާރިތައް އެ ކުންފުނިތަުކެގ ިވޔަފާރިަތއް ަބއްޓަންކޮށް

ްއކޭެނ ޮގތަކަްށ އެ ކުންފުނިތަކުެގ ިވ ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ިވއިޔާދަކުރަނި  ،ހުޅުާވލައި  ިވ ހަކަަތއިެގ ދޮރުއިޔާދަކުރަނި 

ީޑސަލް އަންދާ  ،އަުޅަގނޑު ަދންނަާވނީ ކައުންސިލުތަކުން ެއ ިވޔަފާރި ކަމަށް ަވންޏާ ނުކޮށްފިިވޔަފާރިތައް ަބއްޓަން

މި ކުންފުނިތަކުެގ ެވރިްނ  ،އޭ. އެެހންކަމުން އަޅުަގނޑު އެދެނީަބލް އެނަރޖީއަށް ދާނެިވޔަފާރި ހުއްުޓާވލައި ރިިނއު

ެވަފއި އޮްތ ބައްޓަން ުގދުަރތީ ޮގތުން ،ެވފައި ޓަން ބައް، އޮތް މި   އަދި  ސަުރކާރުން ެވސް ީވހާ ައަވހަކަށް ރާއްޖެެވސް

ުދނިޔެއަށް މިސާލެއްެގ ޮގތުަގިއ ރާއްޖެ ދައްކައިދޭނެ ދުަވހެްއ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  ،ުވމަށް ތައްޔާުރެވބައްޓަން

 ރައީސް.  

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ
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 .ސަނީފްهللا މެންބަރު ޢަބްދުިއއްަޒތްތެރި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ހ ރަފުށީ ،ދާ ަގރާރަކީ ` ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިއަދު ހުށަހެޅިެގން މި

ރަށް މުހިންމު ަގރާރެއް. މި ަގރާރު މުހިންމުެވެގންދާ ދާ ަގރާރަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ަވ ަވިއެގން މިސަލީމް ހުށަހަޅުއް

ޮގތުން ސައިންޓިފިކް އެކި ޮގތްޮގތުން ދިރާސާކޮްށ  ުގޅޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މޫސުމަށް މި އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،ސަބަބަކީ

ތުން ނުހަނު ައޅުަގނޑުމެން ތިނަދޫ ރައްޔި ،އިސްލެއް ނައްޙަދާ ދަނޑިަވޅެްއގައި ެވސް މިކަމަށް ދެމުންއިންޒާރު

ިމއަދު ތިނަދޫެގ  !ބައްަލާވ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  .ދިޔައިމާކަންބޮޑުާވ ހާލަތަކަށް މިއަުދެގ ތިނަދޫެގ ހާލަތު ބަދަލުެވެގން 

ރޭެގ  ރަމުން. މިދަނީ، މޫދުެގ ލޮނުަގނޑު އަ ިގަރމުން އެ އިއަރަހާލަތަކީ މިއަދު ތިނަދޫެގ ބޮޑު ބަޔަކަށް ރާޅު 

ދަނީ. މީކީ ހަމައެކަނި މޫސުމީ ެވސް އުދައަރަމުންތެްއގައި ތިނަދޫއަށް އަެނއްކާ ެވސް ދަށްަވުރެގ ަވުގއަނެއްކާ 

ކޮންމެ  ،މައްސަލަެއއްެގ ޮގުތގައި ަވިކ ަވުގތެްއަގއި އަހަރެއްަގއި ައންނަ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ކުރީަގއި އޮތް ނަމަެވސް

ބޮޑެިތ  ތިނަދޫެގ ؛މުންދާ ޭވނާިއ ކެކުޅުންއުފުއްލަދޫ ރައްޔިތުން މިއަދު ތަކުާރރުކޮށް އެއް ފަހަރު ތިނަ އިމަހެއްަގ

ުގޅައިެގން  ބޭފުޅުން ތިނަދޫ މީހުންނާ ތިޔަ ރޭ މައްޗަށް އަރަމުންދާ މަންޒަރު މިފަހަރާއި ޖެޓީފަހަރާއި، އުޅަނދުދ ނި

ރޭ  މި ނަށް ެވސް އެ މަންަޒރުތައް ލިބިެގންދާނެ.ންއެންމެ ،ްއޔާ ތިބޭފުޅުންނަށްކަމަްށ ވެއްޖެ މަންޒަރުތައް ސާފުކުރި

ބޭފުޅުންނަށް ރީއްޗަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވނެ. މިކަމަށް  ދާ ހާލަތުެގ މަންޒަރު ތިތިނަދޫެގ ލޮނުަގނޑު ތިނަދޫއަށް އަރަމުން

ރަނަގޅަްށ  ުގދުރަތީ ޮގތުން މި އަންނަ ބަދަލު ،އްލެއް ބޭުނންަވނީޙައްލެއް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންޭވ. މިކަމަށް ޙަ

މީެގ ދެ އަހަރު ކުީރގައި މުިޅ ރާއްޖޭގައި ެވސް ތިނަޫދެގ  ،ދުން. މީެގ ކުރީަގއި އްުލ ހ ޙަމިކަމަށް  ،ދެނެަގނެެގން

ދިޔައީ. ނަމަެވސް ބިން ހިއްކުމުެގ އުސޫލު ެގްނުގޭޅ  ފަސޭހަ ބަނދަރެއްެގ ޮގުތގައި ެވެގްނ މި ،ބަނދަރަކީ އަމާން

ދިޔައީ. އެއީ އަލަން  ށް ެވެގން މިބޫުލކުރެެވނީ މިކަން މިޮގތަަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ކަމަށް އަޅުަގ ޮގތްތަެކއްެގ މަތިން

ިދެވހިރާްއޖޭެގ ބަޖެޓަށް ބޮޑު ބަދަެލއް  ،ދޭތެރޭގައި ކ ްޒޭވެއއް ލާން ުބނުމުެގ ސަބަބުން ހިއްކި ބިމާިއ، ތިނަދޫ ބިމާ

ތިނަދޫގައި އިތުރު ބިން  ،މަށް ބުނެ މިކަން ނުކޮށްކަ ދާނެބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބުރަބޮޑުެވެގން  ،ކަމަށް ބުނެެގން އަންނާނެ

 ،ބޫލުކުަރއްާވނެ. ެއޮގތުންަގކަަމށް ތިނަދޫ ިގނަ ރައްޔިތުްނ  ިދއުމަކީ ތިނަދޫއަްށ އުދައެރުމުެގ އަސްލުހިއްކިެގން

ފަޅާިއ  ުގޅީޭއެގތެޭރގައި ާޚއްަޞކޮށް ،ދާއިރު އްދުތަަކކަށް ބެހިެގންހަދިެވހިރާއްޖޭެގ ބަޖެުޓެގ ބޮުޑ ބައެއް މާޭލެގ ސަރަ

އަްއޑޫަގއި ރިސ ޓު ހަދަން  ،އަްއޑޫަގއި ބިން ޮއެވމެޭއެގެތރޭގައި  ،ދާއިރުަގއި  ބްރިޖު ދާ ުގިޅެގން މި  މާލެއާ އިޓާށްތިލަފު

ތާައކު ހަފު ،ަގނޑު ތިނަދޫއަްށ އަރަމުްނދާ ކޮންމެ މަހަކުތިަނދޫ ރައްޔިތުންނަށް ތިނަދޫ ޮލނު ،ބިން ހިއްކަމުންދާއިރުމެ

ކުރާ ކަމެއް. ދިެވހިާރއްޖޭެގ  ައޅުަގނޑުމެން ހިތާމަދާއިުރ މިަކން ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ނައުމަކީމުންއެއްފަހަރު އަރަ

ނުރައްކަުލެގ  ،އަީކ އާބާދީ ބޮޑުެވސް މިކަމަށް ސަމާލުާވންޖެހޭނެ. އެއީ ތިނަދޫއިްއޒަތްތެރި ލޮބުެވތި ރައްޔިުތންެގ މަޖިލި
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މިއަދު އެންމެ ބޮުޑެވފަިއ ކަމުެގ ބިރު ދިެވހިާރއްޖޭެގ ށް ޮގސްފާނެއައަޑި  ެގޑު ހާލަތަށް ތިނަދޫ މުޅި ބިން އެްއކޮށް ލޮނުަގނ

ްއލެއް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުން. ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ޙަ ކަމަށް ީވީތެވ މި ަގރާރުެގ ތެރެއިްނ ައަވސް  އޮތް ރަށް

އެއީ މިއަުދެގ ބަޖެޓުން މާލޭ އޭރިޔާއަށާިއ،  ދޫކޮށްލައިފިްއޔާ މި ާވހަކަ އަޅުަގނޑު މިތާ ނުދައްކާ ،މި ަގރާރު ހުށަހެޅި

ހަމައަށް   ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން މަރާ ،ކުރާ ކަންތައްތައް ދުނިޔޭެގ ނުބަލާ މި ،ކުރާ  ލަ ދާއިރާތަކަށް މިމިކަހަ

ށް ، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަކަމެުގ އަިލަގދަ ހެއްކަކަށް ެވެގްނ ހިނގައިދާނެ. އެހެންީވމާދޫކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތު ދޭ

އަށް ތިނަދޫބޭފުޅުން ިމރޭ ބައްލަާވށޭ.  ތި ،ުޅަގނުޑ ޮގާވލަނީބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދިެވހިާރއްޖޭެގ ސަރުކާރަށް އަ

ދެއްާވށޭ. އިއްލެއް ހ ދަޙަ މިކަަމށް އި،ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ބަްއލަާވށޭ. ބައްލަވަ  އަރަމުންދާ ޮގތް ތިއުދަ

ހުެގ އޭ. މިދިޔަ މަ ރައްޔިތުން ތިބީ މިއަދު ބިރުެވރިކަމުެގ ހާލަތުަގކުރެެވނީކީ ނޫނޭ. ތިނަދޫއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކެތް

. މިއަްށ މި މަންަޒރުތައް އަނބުރާފަ ،ަގިއ މި އެްއޗެހިތައްތެރޭގައި އަުޅަގނޑު އިންނާނެ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ުޓިވޓާ

އިްއޒަތްތެރި ލޮބުެވިތ ، އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުޮކށް މި ސަމާލުކަމެއް ލިބުނު ެއއްެވސް ފަރާތެއް ނެތް. އެހެްނީވމާ

ތިޔަ ލޮބުެވތި  ،އެއްކޮށް ައޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ކައިރީ އާދޭހާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 ދެްއާވށޭ. ޝުކުިރއްޔާ. އިއްލެއް ހ ދަޙައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމަށް  !މެންބަރުންނޭ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ށް ހުރި ކަންކަމަށް ވ ޓަށް އެހުން . ވ ޓަށް އެހުމަ 10

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެވއްޖެ. މިއަދު އަށް ވ ޓަކަށް އައިސް ކުރިމަތ އަޅުަގނޑުމެން ރަނަގބީލު ޖެހުމަށްފަހު ވ ޓުެގ ަގޑި ައޅުަގނޑުމެންނާ

ާގނޫުނ  ،ަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ދާއިރާެގ އިއް ހުޅުމާލޭ ،އެހޭ. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންއެބަ

ށް އިޞްލާުޙ ( އަދިެވހިާރއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު) 2010/7ންބަރު ނަ

ެދްއުވން ކަށް ވ ޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަ ެގނައުުމެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ

 އެދެން. 

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[
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 ނަތީޖާ:ވ ޓުެގ 

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 83    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 82    ން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދި

 00    ން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދި

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   82     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 42      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ފެންނަ . 83 ؛ކީހާޒިރުެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87 ؛ކީލަ އަދަދަނެުގނު ވ ޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު ދެންމެ

 އިން ނުދެްއާވމެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓު ާވ ކަމަށް ވ ޓުދެއްނުފެންނަ. މެންަބރުން 82 ކަމަށް ވ ޓުދެްއީވ

ީވމާ، މި ބިުލ . ވ ޓު 42ަވނީ ބޭނުން ުވމަށްފާސް. ެމންބަރުން 82ަވޑަިއަގތީ ނެތް. ވ ޓުަގއި ބަިއެވރިވި  ެވސްމެންބަރަކު 

 ދަންނަަވން.  ފޮނުިވއްޖެކަުމގައި މަޖިލީހަށް ބަލައިަގނެވިއްޖެ. ައދި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ކޮމިީޓއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކަނުޑ ދަތުރުކުރުމުެގ ސަލާމަީތ  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރުއްޒަްތތެރި އި  ދާއިާރެގ މަޑުއްަވރީ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ ،ިދނުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ުހށަހަޅާ ަގރާރުރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން

 ދެން. އެ  ުވންދެއް ބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ވ ޓުމެން

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މަޑުއްަވރީ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 83    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 82    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން 

 00    ށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަ

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   80     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 41      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް             ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

ފެންނަ . 83؛ ކީހާޒިރުެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީލަ އަދަދަދެންމެ ނެުގނު ވ ޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

 ކު އެބަ އިންނެިވ.މެންބަރަ 1އިންނެިވ ަވކި ޮގަތަކށް ވ ޓުނުދެއްާވ . 82؛ ކީކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ

މަށް ުވފާސް. 80؛ ކީއި ބަިއެވރިެވަވޑަިއެގންނެިވ މެންބަރުެގ އަދަދަމެންބަރަކު ނެތް. ވ ޓުަގ ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެއްިވ

 ،އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އެހެްނީވމާ، މަޑުްއަވރީވ ޓު 41 ނީބޭނުންަވ

ކަިއ ހުށަހަޅާ ަގރާރު މަޖިލީހުން  ޓަމަށް އިތުރުކުރުމަށްދިނުސަމާލުަކން ކަނޑު ދަތުރުކުރުމުެގ ސަލާަމތީ ރައްކާތެރިކަމަށް

އާއި ތަިރކަިއެގ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުުވމަށް ެވްސ ޤީުއމީ ތަރައްޤަބަލައިަގތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. ިމ ަގރާރު ދިރާސާކުރުމަށް 

 ނިންމިއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ތްެތރި މެންބަރުއިްއޒަ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރެގ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

މެދު އިްއޒަތްތެރި  ެގނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙުޤާ ެގރިއްޔާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ވ ޓުދެްއުވން ެއދެން. 

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

 ެގ ނަތީޖާ:ވ ޓު
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  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްއުތުރު ހިތަދޫ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 83    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 82    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   82     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 42      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

  82ވ ޓުަގއި ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނީވ . 83؛ ކީހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމު

. ވ ުޓަގިއ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ެވސް ނެތްނުދެއްާވ މެންބަރަުކ ނެތް. ުނފެންނަ މެންބަރުން. ަވކި ޮގތަކަްށ ވ ޓު 

ައއްޑޫ ހިތަދޫ  ޓު.ވ  42ީނ މަށް ބޭނުންަވުވއެހެންީވމާ، ފާސް. 82 ؛ކީދަމެންބަރުންެގ އަދަ ެގންެނިވަވޑައި ބައިެވިރވެ 

ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވއުތުރު 

ހެންީވމާ، މި ބިލު ށް ބަލައިަގތުމަށް ފާސްވެއްެޖ. އެެގނައުުމެގ ބިލު މަޖިލީހަޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙު

ޓަކައި ަދންނަާވލަން. ޤާނޫނުއަސާސީ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންެގ ސަމާލުކަމަށް)ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(  ...ދިރާސާކުރުމަށް

ނުޑެގ ހިތުަގިއ ޮގތުން އަުޅަގ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ބިލު ބަލަިއަގތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. އެ ބިލު ފޮނުަވންީވ ކޮމިޓީައކާ ުގޅޭ

ލާމަރުކަީޒ ކޮމިޓީ ެއކަށީެގްނާވ ކަމަށް.  ދިރާސާކުރުމަށްމި ިބލު  ،ުޅަގނޑަށް ަލފާ އަިއއްސަ މި ަވނީއުފެދޭ. އަސުާވލު

މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެގެނޭވ އިްޞލާޙެއް. ޤާނޫނުއަސާސީެގ ެބލެނިެވރި ފަރާތެއް ނުަވތަ  ،އެހެންނަމަެވސް

ށް ދެކެން ަވރަށް އޮތް ކަމަ ަގއިއްޞަ ކޮމިޓީެއއްޚާ ަތނުެގ ަވކި މި އްއ ަވރަސއިޓެ  ޖަާވބުދާރީކުރާ ފަރާތެއް ނުަވތަ 

ނުާވނެ ކޮމިޓީއަކީ ފެނުމުގައި މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ފޮއުނދަޫގ. މިއީ އަލަށް ދިމާާވ މައްސަލަެއއް. އަުޅަގނޑަށް ެފންނަ

އަށް ބިލު މުިޅ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ ،ޮގތަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އަލުން އަނބުރާ ނިންމަންޖެހޭނެ ކޮމިޓީއެއް. ެއއް

ހުެގ ލީކުުރން. އަުޅަގނޑު މި ނިންމަނީ މި ބިލު މުޅި މަޖި ފޮނުުވން. ނޫނިއްޔާ ަވިކ ޚާްއޞަ ކޮމިޓީައކުން މިކަން

ބިުލެގ ހުރިހާ ުވނީ މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަށް. އެހެންީވމާ، އާދެ! ބިލު ފޮނު)ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވން. 

ެގނައުމަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ިރހާ ބޭފުޅުން. މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްާލޙުކަމެއް ެވސް ކުރަްއާވނީ ހު
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ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުައސާސީ  ،މި އުޅެނީ. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑަށް ފުރަތަމަ މި ބިލު ފަށައިަގތްއިރު ެވސް ދެންނެިވން

އަލުން އަނބުރާ ާގނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއް އެއްކޮށްެގްނ  ،ތީތަކަްށ އޮއަސީެގ ކުީރެގ އިޖުރާޤާނޫނުއަސާއިޞްލާޙުކުރުމަށް މި 

ްއކަތް މި ދާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ މަސަނައުން. އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު

ާދއިރާެގ  ލީކުރާ ޮގތަށް. މާމިިގ ޔަތުން ެއކަންއްލަބިބަިއެގ ައޣް  ދެ ޅަބައިކު ތިން ،ހަާވލުެވފައި އޮތީ މަޖިލީހާ

 ސިމް އިބްރާހީމް. ޤާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ސިމް އިބްރާހީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޤާދާއިރާެގ މެންބަރު  މާމިިގލީ

  ...އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނޫން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުަގނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލަެއއް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ާނރުަވން. މާމިިގލީ ،ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:އިބްރާހީމް  ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މާމިިގލީ

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު ތި ިވދާޅުިވެހން ނިޒާމީ މައްސަލައަކަްށ ނޫން. މަނިކުފާނު ތި  

ލާނަމޭ. ެއއީ މިހާރު މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީަގިއ އިއެރީ އެްއޗެްއ ދަންނަަވށްުގިޅެގން އަޅުަގނޑު ހިތަ މެުވމާނިންނިންމެިވ

އަޅުަގނޑު ެވސް ދެކެން. ހަމަ އެއާއެީކގައި ައޅުަގނޑު  ކަމަށް ޮގތެއްތި ނިންމެީވ. ހަމަ ރަނަގޅު  އްންނެުވމެނި

ލަްއާވފަިއ، ެއ އިމި މަޖިލީހުެގ ތެެރއިން މިއަދު ހޮްއަވވަ ބް ކޮމިޓީެއއް އަރަނީ މިކަން ކުަޑކޮށްާލފައި ނިންމުމަށް ސަށްހިތަ

ާތއީދު  އަށް، އެކާ ުހށަހެޅުއްީވމާ، މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮިމޓީއަށް މަނިކުފާނު އަނެއްމާސަބް ކޮމިޓީން ނިންމައިެގން ެގނައި

ދެންނެީވ މާލީ ތައްަތއް ެވްސ، މިބަޖެޓުެގ ކަންކުރީަގއި  ެގޮގތަށް. ެއއީ މީ ެގންދާލިބޭ ޮގތަކުން ދެން ކުރިއަށް 

 އްހަމަ ޚިޔާލެ ؟ާވނީ އޭސޫލު ކިހިނެއްތ އުޮގތަކީ. އެހެންީވމާ، އެ  ކަންތައްތައް ެވސް، ބަެއއް ަކންތައްތައް ނިންމާ

 ދަންނަާވލީ އިނޭގތ .

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

، އެ ޮކމިޓީން ސަބް ކޮމިޓީއެްއ ެގ ކޮމިޓީ ބައްދަލުެވފައި އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. މުޅި މަޖިލީހު

މުިޅ  ،ެގްނޮގސް މި ތަނަށް ެގނެޭވނީ. އެހެންނަމަެވސްއެ ސަބް ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ުކރިއަށް ،ލުމަށްފަހުަގއި އިއެކުަލަވ

ިމ އޮތް ޮގތަށް ންމިފައި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިެގންދިުއމަށް ލުުވަމށްފަހު އެކަން ކުރިއަށް ދައްބަމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ 

 ޝުކުިރއްޔާ. އޮތީ. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ށް ދެަވނަ އިޞްލާޙު ( އަނެުގމާ ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނުެޓކްސް) 2010/3  ނަންބަރުާގނޫނު) 2019/13ާގނޫނު ނަންބަރު 

ލް އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަ ،މަތީން ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް ެގެނުވނު އިޞްލާޙުަގއިާވ ޮގުތެގ 8ެގ (ެގނައުުމެގ ާގނޫނު

މެދު  ކުރެްއުވމާއްޔަން ޢަތިމަރަފުށި،  ތ. ޖަމީލް، ފިނިފެންމާޭގهللا ޙުޝަްނެގ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް ފަތުސޭސްޓެކް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ވ ުޓދެއްުވން އެދެން.

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

  ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    ދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަ

 83    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 82    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް 

   82     ރުންެގ އަދަދު:ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަ

 42      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފެންނަ ަކމަށް ވ ޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ . 83؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ ލަ އަދަދުމަޖިލީހުެގ ޖުމު

ނުދެއްާވ މެްނބަރަކު ެވސް ނެތް. ވ ުޓަގިއ ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓު ނުފެންނަ ކަމަށް. 82؛ އަދަދު

 ފިނިފެންމާޭގ  ތިމަރަފުށީ ތ. ،ވ ޓު. އެހެންކަމުން 42 ނީަވމަށް ބޭނުންުވބަރުން. ފާސްމެން 82؛ ަވޑަިއަގތީ ބައިެވިރވެ 

ކުރެއްުވމަށް ފެނިަވަޑިއަގންނަާވ އްޔަންޢަށް ޝަންެގ މަޤާމަސޭއޮފް ޓެކްސް ޖެނަރަލް މިޝަނަރޖަމީލް، ކޮهللا ޙުފަތު

 ކަމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޝަންެގ ސޭޖެނަރަލް އޮފް ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރ ދެން ޮއތީ ޑެޕިއުޓީ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

 މިކަމުަގއި ދެ ބޭފުޅުންނަށް، ދެ ބޭފުޅުންެގ ނަންފުޅު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުިވފައިޭވ. އްުވން.ކުރެ އްޔަންޢަމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު 

ތަރުތީބުން ހުރި ނަންތަކުެގ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ތަރުތީބަށް އައި ނަމަށް ވ ޓަށް.   ،ޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މި އަހަނީއަ

ށް ދެަވަނ ( އަެނުގމާ ބެހޭ ިއދާރީ ާގނޫނުކްސްޓެ) 2010/3ާގނޫނު ނަންބަރު )އެއީ  2019/13ާގނޫނު ނަންބަރު 

  މާއްދާެގ )ހ( އަށް ެގެނުވނު އިޞްލާުޙަގިއާވ ޮގުތގެ ަވނަ 8ން، އެ ާގނޫނުެގ ( އިއިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ާގނޫނު

އަލްފާޟިލާ  ވައިޖެހޭޭގ އިހަަވންދޫ ، ހއ.ޝަންެގ މަޤާމަށްސޭޖެނަރަލް އޮފް ޓެކްސްކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ  ،މަތީން

މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ވ ޓުެދއްުވން އެދެން.  ކުރެްއުވމާއްޔަން ޢަފިޢު އަސްމާ ޝާ

 އަސްމާ ޝަފީޢު.

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 83    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 81    ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ދު: ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަ

   81     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 41      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ނަތީޖާ: ވ ޓުެގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. ފެންނަ ކަމަށް 83 ާހޒިރުެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ. 87؛ ލަ އަދަދަކީމަޖިލީހުެގ ޖުމު. ެގ ނަތީޖާނެުގނު ވ ޓު 

ނުދެްއާވ ށް ވ ޓުނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަ. 81 ؛ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަަދދަކީ

 41 ށް ބޭނުންަވނީުވމަފާސް. 81؛ ަވޑަިއެގންނެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީމެންބަރަކު ެވސް ނެތް. ވ ޓުގައި ބަިއެވިރެވ
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 ކޮމިޝަނަރއަސްމާ ޝަފީޢު، ަވރަށް ތަނަަވސް އަޣުލަބިްއަޔތަކުން ޑެޕިއުޓީ  ވައިޖެހޭޭގއެހެންީވާމ، އިހަަވންދޫ  ވ ޓު.

ުގޅިެގން ދެަވނައަށް އޮތް ނަންފުޅަށް  ންެގ ޮގުތގައި ފާސްެވއްޖެ. މިހެން ފާސްުވމާޝަސޭޖެނަރަލް އޮފް ޓެކްސް

 އަޅުަގނޑު ވ ަޓކަށެއް ނާހާނަން. 

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ޚާއްޞަކޮށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓެއް. އެީއ  ،އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ ބަޖެޓަކީ ަވކިން ާގނޫނު ބުނާ ޮގތުން

އެ ހަމަ  ،ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް ބަޖެޓުގައި އޮންނަނީ ،ނަމެަވސްތުެގ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުެގ ކުރީަގއި. ދެން އެހެންދައުލަ

ެގ ޚަރަދުތަެކއް. ާގނޫނުގައި މިހެން ާވީތެވ، ަވކިްނ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ ބަޖެުޓ ހިންުގމުެގ ޚަރަދާއި ެއ ބާަވތު ތަން

 އެހެންީވމާ، އެކީގައި ުގޅެންޖެހޭ. ލަ ބަޖެޓާބަޖެޓު މުޅި ޖުމު ،ޓާއިފާސްާވންޖެހޭ. އަދި އެ ބަޖެޓު ދައުލަތުެގ ބަޖެ

ޮގުތެގ  ނިންމި ތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްަވނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓު މާލިއްޔަ 2020އަޅުަގނޑު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުެގ 

ަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނި ރިޕ ޓު ކޮމިޓީން ނިންމެިވ ޮގތަށް ފާސްކުރެއްުވމާ

 ވ ޓުދެްއުވން އެދެން.

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

  ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 83    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 82    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަ

 00 ދު: ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަ

   82     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 42      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ފެންނަ ކަމަށް  . 83 ؛ހާޒިުރެވ ތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ. 87؛ ލަ އަދަދަކީ ޖުމުމަޖިލީހުެގެގ ނަތީޖާ. ވ ޓު

ނުދެްއާވ ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓު. 82 ؛ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަަދދަކީ

ވ ޓު.  42؛ މަްށ ބޭނުންަވނީުވފާސް .82؛ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ މެންބަރަކު ެވސް ނެތް. ވ ޓުގައި ބަިއެވިރިވ

 ފާސްެވއްޖެ. އޮފީހުެގ ބަޖެޓު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެިވ ޮގތަށް  ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގއެހެންީވމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބޭރު  ،މަތީން އިާވ ޮގުތެގަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮްށފަ 115ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ރަބިއްޔާއަށް ދިެވިހރާއްޖެއިން ކަނަޑއަުޅއްާވަފއި ޢަ ދީސަޢޫ ،ޓަަކއިމަށްޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަނޑައެޅު

 އުތުުރެގާއެގ، އ ަގނަިއޒޭޝަން އޮފް ދި އިސްލާމިކް ކ ޕަރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް، ގ. ،ހުންނަާވ ސަފީރު

މެދު އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް ޢައްޔަންުކރެއްުވމާކަނޑަައޅާފައި ހުންނަާވ ސަފީރު އަށް ދިެވހިރާއްެޖއިން(އ .ައއި.ސީ)

އަޅުަގނޑު ވ ުޓެގ ނަތީޖާ  )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެްއުވން އެދެން.މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ވ ޓު

މި މަޖިލީހުަގއި އ .ައއި.ީސއާ ުގޅޭ އިތުރު  ، އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެބަރުންނަށްދަންނަާވލުމުެގ ކުީރަގއި ިއްއަޒތްތެރި މެން

 އްސަލަެއއް މިހާރު ކޮމިޓީަގިއ އެބަޭވ.މަ

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 83    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 82    ެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   82     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 42      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ސް ފާ       ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ . 83؛ ކީހާޒިުރެވ ިތްއބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ . 87؛ ކީއަދަދަންގެ މެންބަރުލަ މަޖިލީހުެގ ޖުމު

ެވްސ  މެންބަރަކުާވ އް ދެނުނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ ެމންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓު .82؛ ކީމެންބަރުންެގ އަދަދަ

 ދީ، ސަޢޫީވމާއެހެން. 42؛ ކީމަށް ބޭނުންާވ އަދަދަުވފާސް. 82؛ ކީނެތް. ވ ޓުގައި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ

 އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު ޚަލީލް، ގ. ،އަށް ދިެވހިާރއްޖެއިން ކަނަޑއަޅުްއާވފައި ހުްނނަާވ ސަފީރު ރަބިއްޔާޢަ

އަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާފަިއ (އ .ައއި.ސީ) މިކް ކ ޕަޭރޝަންއުތުރުެގއާެގ، އ ަގަނއިޒޭޝަްނ އޮފް ދި އިސްލާ

ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށް ފެނިަވޑަިއަގންަނާވ ކަމަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ހުންނަާވ ސަފީރު

  އަުޅަގނޑުމެންެގ މިއަުދެގ ވ ޓުެގ މަސައްކަތް ނިމުނީ. ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ ަގރާރުެގ ބަހުސަށް.  ،ބުރެނީނމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި އެ

މޫސުމަށް އަންނަ  ،އެނިގަވަޑއިަގްނނަާވނެ ،ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކަންބޮޑުުވން ފާޅުކުރަްއަވނީ

ެގއްލުންތަާކއި ުނރައްކާތަްއ މުޅި ދުނިޔެއަްށ  ދާނެ ޤައުމުތަކަށް ދިމާެވދާެވުގިޅެގން ދިެވހިާރއްޖެ ފަދަ ލުތަކާބަދަ

ސްާވންޖެހޭ އެއްބަްސުވްނތައް. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ޓަކައި މި މަޖިލީހުންނާއި މި ރާއްޖެއިން އެއްބަހާމަކުރުމަށް

 ށް.ޝަހީމަ ޙުސައިން މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާެގ ެދކުނު ހެންޭވރުއަރުަވނީ ފުރުޞަތު

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ނައިފަރު
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އ .އަިއ.ސީެގ  ،އިްއޒަތްެތރި ރައީސްެގ ާވހަކަފުުޅަގިއ ިވދާޅުިވ އިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެަގ

ހަމަ ހިތަށްއެރީ  ،ެއއީ ކޮން މައްސަަލއެްއކަން ނޭނޭގތީެވއަދި ދެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  .މައްސަލަެއއްެގ ާވހަކަ

 އެ ކަންތައް ސާފުކޮށްލަން.ރިޔާސަތުން 

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަވނީ މި މަޖިލީހަށް   ުކނުދެހެންޭވރު  ،ެގ ލީޑަރުއެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ްގޫރޕު

ެގންދަާވ މުންަގަނއިޒޭޝަން އޮފް އިްސލާމިކް ކޮންފަރެންސްގައި ަމސައްކަތްކުަރްއަވއ  ،ސިޓީއަކުން ދަންނަާވފައި 

ެގންަދާވ ާވހަކަތަކަކީ ދިެވހި ދައުލަތުެގ ދައްަކަވމުން އިއެ ޖަމުޢިއްޔާަގއި ހުންނަަވ ،ުފޅަކުބޭ ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތަކު

އެ ައދަދަށް ކޮމިޓީ ހިނާގ ކަމަށް  ،ޓަަކއިފިލުުވމަށްރާތުން ދައްަކާވ ާވހަކަތ  އޮޅުންފަރާތުން ނުަވތަ އެ ޖަމުޢިއްާޔެގ ފަ

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ާދިއރާެގ ޅުދޫހު ،ާތެއއް މި އަުރަވނީ ަވރަށް ދަތި. ައުޅަގނޑު މިހާރު ނިޒާމީ ނުކުހަމަ ދެކެން

 ށް.ލަބީބަ އިލްޔާސް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:  ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

 ،ހަމައަށް އ3:30ާަގާވނެ ާވހަކަ މިއަުދެގ ޖަލްސާ ވ ެޓއް ނަން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއަުދ އިޢުލާންކުރެއްވި 

 ީވ ސާފުކޮށްލަްނެވެގން.  ކިހިނެއްތ  ،އްަސާވތީދެމިެގންދާނެ ާވހަކަ. އެހެންީވމާ، އެ ވ ޓަށް ނާދިުގ

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ށް އައިސް ބެލިއިުރަގިއ ތަނަ އެއީ ކޮމިޓީެގ ަމސައްކަތްަތއް އަުޅަގނޑު މި ،ޖެހުނީނުައޅުަގނޑުމެން އަހަން ށްއެ ވ ޓަ

ަވުގތު ިއތުރުކޮށްެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހިންޭގނެ ކޮމިޓީެގ އިތުރު  ަގީޑގައި . އެހެންީވމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މިހުރީ ނިމިފަ

ެގ ސަބަބުން މިހެން ތަަނށް ކުރީަގއި ހިނިގ ދަންފަޅީަގއި މަސައްކަތް ހިނާގފައި ހުިރ ސްޕީޑު މަސައްކަތެއް ނެތުނީ. މި

 މެންބަރަށް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.އަރުަވނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ދިމާީވ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ
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ޓަށް ފަނޑިޔާރެއް ކަނޑަެއޅުމުެގ ޕްރީމް ކ މިއަދުެގ އެޖެންާޑަގިއ އެބައޮތް ސުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 އެއް އެ  ،ރަްއާވފައި އޮތީ ކުޢަމަލުމުަގއި ކިހިނެއްތ  އެކަ ،ތީއެކަން ނުނިމިދާ ،އެހެންނަމަެވސް .މައްސަލަ

 ދެއްުވން އެދެން.ސާފުކޮށްލަ

 

 :ންރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ބަޔާ ދެމެދުގައި.  އެްއަގޑި އި ެގންދަނީ އެަކކާ އަޅުަގނޑަށް ޢާއްމު ޮގތެްއަގިއ ކޮމިޓީތަކުެގ ރިޕ ޓުތަުކެގ މަސައްކަތް މި

މިހާރު މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދު އޮންނަ ޮގތުން  .9.3، 9.2، 9.1 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމުނީމިއަދު 

އަޅުަގނޑަކަށް ނ ޭވ މި ތަރުތީބު ދޫކޮށްލާފައި ދެންހުރި ރިޕ ޓަށް ދެޭވކަށް. އެހެްނީވމާ،  ،ނ ޭވ އްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށެ

ޓުެގ ވ ޓަށް ެދޭވނީ. ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑު ެވްސ ްޕރީމް ކ ސް އޮންނަ ދުަވެހއްަގއި ސުރެްއިވއްޔާ ދެން މަޖިލިއިދާރަކު

 ރު ބުޮގުތން އަުޅަގނޑަކަްށ ނެތް  އޮތް މި ލާފަިއ އިކުަލަވަގާވއިދު މިހާރު އެ ،މި ވ ޓަށް ދާން އެދެން. އެހެންނަމަެވސް

 ،އަރުަވނީއަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު !ފުކުރަްއާވތިށް ބޮޑަށް މާަވރަ .ެގންދެޭވކަށްއޮޅުާވަލިއެގން ކުރިއަށް 

ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިާރެގ ނޫން، މަޑުކުރަްއާވ!  ށް.ޚައިތަމަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

 .  ށްޝަހީމަ ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން: ޙުސައިން ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު

ސަލީމްެގ ކަންބޮޑުުވްނ މަދު ޙްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 އަށްކުަރން. ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ މައްސަލަދުއީރާރަށް އަޅުަގނޑު ތާގަ ހުށަހެޅުްއިވ  އިފާޅުކުރަްއަވ

ބޮޑު މައްސަލަ ދުނިޔޭެގ ސަމާލުކަމަށް އޮތް ހަނި ފުރުޞަތު ދުަވހެއް ދުަވހަކަްށ މި އަދި  ،އް ނުލިބިއްލެޙަ

މޫސުމަށް އަންނަ  ެގދުނިޔޭ .ބޮޑުުވން ފާޅުކޮށް ހުށަހަޅުއްާވ ަގރާރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެކަމުެގ ކަން  ،ކުޑަަވމުންދާތީ

ބޭރުކުރާ  ،ސްަތކާއި ޭގ ،އިއިން ބޭނުންކުރާ ނުރައްކާތެރި ދުންތަކާދިެވހިރާއްޖެ  ،ަސއިާޒއި ބަދަލަކަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ

 ،ެވސް ކުޑަ އަދަެދްއެގ ެގއްލުމެއް. މާނައަކީ  ަކށްުވރެޕަސެންޓަކުރާނީ އެްއޗެްއެގ ސަބަބުން ާގްތަގނޑަކަށް 

މުެގ ސަބަބުން ކުރާ  މިކަ .ނުލާ ތިބެންވީއެކޭ ނޫނޭ. ހަމަ ބޮޑުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އަޅާލަންޖެހޭނޭއިއަޅުަގނޑުމެން އަޅަ

ނޑުމެން ކުާރ އަުޅަގ ؛ުވރެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ުކރާނީ ހާހުންނޭ. މިކަމުެގ ެގްއލުންއުަމކަށްޤަ  އަސަރު ދުނިޭޔެގ ބޮޑު

ުވރެ  އުުމތަކުން ކުރާ ކަންކަމަށްޤަ ،ުވރެ  ކަމަކުން ލިބޭ ެގއްލުެމއް ެއީއ ދުނިޔޭެގ ނިސްބަތުން މީހުން ކުރާ ކަންކަމަށް

ލިބޭ ެގއްލުުމެގ ބޮޑުމިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ފަރާތަކުން ެވސް ކުޑަ. އެކަމަުކ އެެހން ކަށްުވރެސެންޓަ ާގތްަގނޑަކަށް ޕަ

ޖޭެގ ކުންފުނިތައް ޖަްއަވްށ މިރާއް ،ކަމަކީ ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްސެންޓޭޖަށް އަންނާނެ. ހާހުން ޕަ

 ހިންާގ ޖަނަރޭޓަރުތަކާ ބޭނުންކޮށްެގން ތެޔޮ  ،މެން ބޭނުންކުރާޮގތަކަށް އަޅުަގޑުމެން އަޅުަގނޑު ދާޭގސް ނުސާފު 
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 ރޖޭެގ މާސްޓައަދި ރާއް ،ެގންދަަވނީޖީ އޮތ ރިޓީން މިހާރު ިވސްނަމުންރާގއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ އެނައެްއޗެހި ހިން

ކުރިއަށް އޮްތ ޖޭެގ ިދެވހިރާއް ،ހުރީ ޮގތުަގއި އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކޮށްެގންގެ ަކމެއް  ޕްލޭނެއް އޮެވެގން ކުރާ

 ،ެވސް ހިުތގައިޖެހި އެކަމަކު .ކަމަށް ކަމަށް. އަީވެގ ހަކަތައަށް ެދޭވނެ ދެޭވނެޖީއަށް ރބަލް ެއނައުނިބަލުގައި ރެޤުމުސްތަ

ޅުތަުކެގ ތެރެައށް ކަރަންޓު ދެއްާވ ކުންފުީނެގ ފަރާތުން ދަރުއަޅަިއެގން ތޮ ޖޭެގ އަރާއް ،ހިތާމަކުރަންޖެހޭ މައްސަލައަކީ

ކާއަށް ޮގސްފި. މިއީ ދައްކަން ެވސް ސްރީލަން އިތާަގމީހުން މިދިޔަ ހަފު 19 ންބަލަ ެއއްއްދާ އިންޖީނުެގކަރަންޓު އުފަ

ާވހަކަ ނުދައްަކއެއް.  ނޫން. އެކަމަކު ަދއްކަން މަޖުބޫރުީވމާ، ކުރާނެ ކަމެއް ނ ންާނނެ މި ަކއެއްބޭނުންާވ ާވހަ

މިއީ އެންަވރަންމަންްޓ  .ޔަުރަވނީއޭފެން ތަޣައް  އޭ.ނީޖޭެގ ަވިއ ތަޣައްޔަުރަވރާއް މި ،ކިޔަނީ  ނޑުމެން މިއަޅުަގ

ކިޔާަފއި ޮގްސ މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރީމާ،  ހަރޭކަެމއް ނުކުރަ ެނއްޕްލާސްިޓކް ނުެގންުގޅޭށޭ. އަ އުމެކޭ.ޤަފްރެންޑްލީ 

 ނެތް ޮގތެއް ާކ މިތާ ތިބެޭވނެާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނ ފޮނުީވމާ އައިސް ނުދައް ގައި މިނދެން މިތާ

 ަގނޑުމެން ނުޖެހޭ . އަޅު ނު ޮގަތކީއުމު ހިންަގން އުޅުޤަނޑުމެން މި ޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީީކ ނޫން އަޅުަގއިއް 

ނާނެ ފިލްމުތަކުންނާ  ނޑުމެންަނށް ފެންއަުޅަގ ؛ދަންދާކަށް. ދަރުއަޅަިއެގން ކަރަންުޓ އުފައްޓު އުަފއް އަޅަިއެގން ކަރަންދަރު

ރިސ ޓަކަށް  ،ށްރަށަކަ އެ ްއޔާ ރަންވެއްޖެއަ ދުން ށްއަާރަވރު. ެއަވރަރޭލުގައި ދުން އެްއޗެހިން ދަރުއަޅަިއެގން ދުއްާވ

ިމއީ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކަމެއް ތާމަހުރިހި. ަކމެއް ތާމަހުރިހިމީހަކު ނާންނާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނުޑ ހިތަށްއެރީ ހާދަ ރަނަގޅޭ. ަގޅުއަ ،ސަލީމް ފަދަ  ބޭފުޅުން ކުންފުނިތަކަށް ލިެވފައި ތިބި ނަމަ ެގންއަޅުަގނޑުމެ

ސަލީމް ފަދަ ބޭފުޅުން މިފަދަ  އަޙްމަދު ތްތެރި މެންބަރު ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ފަދަ

ަވިއެގ ހަކަަތއިން ކަރަންޓު ައުގހެޔޮކޮްށ  ތްވާއިނޑުމެން މިހާރު ތިބޭނީ އައަޅުަގ ،ކުންފުނިތަކަށް ލެިވފައި ތިބި ނަމަ

ބޭފުޅުންެގ  އެ ،މެންބަރުްނ ިވދާުޅވެއްޖެ ެއއް ބަ އިްއޒަތްތެރި ެގޑުމެން ނބޭނުން ކޮށްލަކޮށްލާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގ

 .ލޮނުަގނޑު ބޮުޑާވ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ާއއި ރަްށިގރާ ާވަހކަ ،ދާއިރާތަކަށް އުަދއަރާ ާވހަކަާއއި

ނޑުމެން ދެން ޮގސް އަޅުަގ ،ނަމަ ނަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކުރެޭވންމެނޑުމެންެގ ނިސްބަތުްނ އަޅުަގނޑުއަޅުަގ

 ޖެއަށް ލިބެމުންސާތަކެއްަގއި ދިެވހިރާއްޖަލްޑެތި ބޮއުމެއްަގއި ހުރިހާ ޤަުދނިޔޭެގ ހުރިހާ  ؟ަކއެއްާވހަދައްކާނީ ކޮން

ނަނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ތިމާެވށްޓަށް ބަލަިއަގން ަގއިއެކީ ިތރާމާހްއަންނަނީ ޝަރަފުެވރި ަވަނއެްއ. އިްއޒަތާއި ޝަރަާފއި އި

ސް ހަމަ އެހެން. ޔަންޓުެގ ހަކަަތއަށް ބެލިހަމަ އެހެން. ކަރަސް ޔައުމެްއެގ ޮގުތގައި. މަސްެވރިކަމަށް ބެލިޤަލ ބިކުރާ 

 ،ނޑުމެން އެފަދަ ަވނަތައް ހާސިލުކުރަމުންަގސް އަޅުޔަޕްލާސްޓިކަށް ބެލި ޔޫޒްނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ސިންަގލް ަގއަޅު

އެްއ  ؛ދާ ކުންފުީނެގއުފައްނޑުމެންެގ ހަކަތަ އަުޅަގ ،ަގއިެއއްންނަ ރާއްޖެއަދަ ތަޢުރީފުެގ ބަސްަތއް ލިބެމުން އެފަ

ާވނެ ކަމެއް އަުޅަގނޑުމެްނެގ ނަން ކިލަނބު ،ހުރިހާ ކަމަކަށް ހިޔަނިއެޅި މި ،ކަމަކީ ކުރާ  ކުންފުނީެގ ފަރާތުން މި

 ،ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ިގރިަތކާއި ނޑު ަގބޫލުުކުކރަން އިއްޒަތްތެރި ކަމަށް އަޅުަގ

ެއކަމަށް ެގންނަ  ން.މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ިހތްަވރުދޭ ،ޓް ހެދުމާޓިން ރިސ  ުލގައި ފްލ ކުުމެގ ބަދައްހި ،ފަޅުތަކާއި
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ޓް ބާްއަވިއެގން ރިސ  ެވސް ޭއެގ ޮގތުގައި ފަޅުތައް ،ެވސް ޭއެގ ޮގުތަގއި  އެ ފަރުތައް ،އާލާތްތަކަށް ޑިއުޓީ ފްރީކޮށް

އުެމއްެގ ޤަ ،އުމުޤަ މިދޭން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ަވރުރަފުކުރަން. އަދި އެކަމަށް ހިތްޢާހެދޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީ ރާއްޖެއަށް ތަ

  ށް އަންނާނެ. ކަލަނުރައްކަމަށް ާވނަމަ  ދާއުފުލެމުންއުމު ކަނޑުެގ ލޮނުަގނުޑ ޤަ ޮގތުަގއި ނ ެވދާނެ. މި 

ތްތެރި ލ ަވށްޓެްއަގިއ ތިބޭހެން ތިބެޭވކަށް ނެތް ިއްއޒަ ،އް ަލިއެގންފާރެަވށަިއެގން  އްަގއި ރަށެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ

ަގރާރަށް  ،ގޮތަކަށް ފދިރިއުޅެން ބައްޓަންކުރަން. މި ބިލަށް ޓެހިއްރަ ޓާށްރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން އެަބޖެހޭ ތިމާެވ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަަތށް.  .އީސްދުކުރާ ާވހަކަ ަދންނަަވން އިްއޒަތްތެރި ރައީއަޅުަގނޑު ތާ

 
 ަޙސަން ަޢފީފު ާވހަކަެދއްކެުވން{}ިވލުފުށީ ދާިއާރެގ މެްނބަރު 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ެދކުނު ދާއިާރެގ  އަރުަވނީ މަްއޗަންޮގޅީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުސަތު މި

 ށް. އިތަމަޚަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ހައިތަމް ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ކުެގންނަ ބަދަލުތަދުނިޭޔެގ މޫސުމަށް އަ ، ަގރާރުތްހުށަހެޅިފައި އޮ ! މިއާދެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކުރުމަށް އޮތް ހަނި ފުރުޞަތު ދުަވހެއް ޔެ ސަލާމަތްއަދި މި ބޮޑު ނުރައްކަލުން ދުނި ،އްެލއް ނުލިބިޙައަށް މައްސަލަ

ރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަުޅަގނޑުމެްނެގ ހ  ،ދާތީެވ، އެކަމުެގ ކަންޮބޑުުވން ާފޅުކޮށްދުަވހަކަށްުވރެ ުކޑަަވމުން

އަޙްމަދު  ންބަރުިއްއޒަތްތެރި މެ ،އްރިރު ޤަކޮމިޓީެގ މު ކްަލއިމެޓް ޗޭްނޖުއެްނަވޔަރަންަމންޓް އެންޓް  ، އަދިމެންބަރު

އެކަމަކީ  މުންދުކުރަން. ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖޭ ބުނުއީސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ަގރާރަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމަައށް ތާ

ެވސް ޙަޤީޤަުތަގިއ ަވރަްށ  ަގނޑުމެންނަށް ާވަހކަދައްކަން ޅުއަޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި ަވރަްށ ކޮމްޕްލެކްސް އިޝޫެއއް. އަ 

ން.  ބަލާކަށް ނެތީމިއަކު އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތަގިއ ބޮެޑއް ޙަޤީޤަތުަގއި ކުޑަެއއް .ައކީއިޝޫ އުނދަޫގ އިޫޝއެއް 

ކޮށް ރަން. އަދި ކަމަކާ އެއް ސް ކު ެވ ޓްނޑުެމން އެބަޖެހޭ ސަޕ ށް އަުޅަގކައެންަވޔަރަންމަންޓް ފްރެންޑްލީ ހުރިހާ ކަމަ

އޭ ހައުސް ޭގސް ަދނީ ްގރީން މި ަވށްސަތޭކަ އަހަރެއް ަވންދެްނ ދުނިޔޭެގ ޖައް ެވސް ދާން. އެތައް  ކުރިއަށް

އެ  ،އެްއޗެހި ެއއްެވެގން ރަމުން. އެތައް ސަތޭކަ އަހަރު ަވންދެން. އެހެންީވމާ، އެކުެއމިޓް ކިޔާއެތި ނޑުމެން މިއަޅުަގ

 ކަންތައްަތއްެއކަހަލަ ބައިަވރު  ،މެލްޓުވެ ތައް ކެޕް އައިސް ،ޮގސް މައްޗަށްމިން އެްއޗެހި އެތާ ހުރެެގން ދުނިޭޔެގ ހޫނު

ަވނީ. މިކަހަލަ އުދައަަރނީ. ހޫނު ަގދަ ިގނަަވނީ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގައި ތޫފާނުތައް އައުން ދަނީ. ހިނަގމުން މި

ެގ  2013އެއީ  ؛މިހާރު ،އްޔާ ެވއްޖެ ޮގތުން ްއ. ސައިންޓިފިކް ރިސަރޗްތަުކން ދައްކާކެ ަވރަށް ބަިއަވރު ކަންތައްތަ
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 5އެހެންނޫނީ  3ހުރީ މީެގ  މިަވރަށް ހުރެފައި މިލިއަން. ރޕަ ސްޓްޕާ 400މިަޝނަކީ އެހައުސް ެޑއިލީ ްގރީން

 ން މިހާރު މޫސު ،ދާަވރުންަވމުން ޖު. މިހާރު މި ޗޭންއެމިޝަން ، ްގރީންހައުސްމިލިއަން އަހަރު ކުރިން

ެއްއޗެހި ޖަްއުވަގިއ  އެ ،ސްޔަ ިވ އިކަމުގަ  ހައުސް ޭގސް ކަނޑާލިދާަވރުން އަުޅަގނޑުމެން އަދި ްގރީންބަދަލުަވމުން

ޮގތަީކ  ޮގތެއް. އެއް އްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތީ ދެވެއްޖެެވސް ދާނެ. އެހެން ންންނާނެ. އަދި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުހު

ޮގތަީކ އަުޅަގނޑުމެން ެއޮގތަކަްށ  އަނެއް ،ޮގަތކީ ކުރުން. ައނެއްޭގޓްޓި މަދުކުުރން. އެއީ މި ހައުސް ޭގސްްގރީން

 ،ހިއްަލއި ޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއއްކަަލ ތޮށިތަކާ ެއއްޗެހިއަުޅަގނޑު މިދަންނަާވ ާވހަކަައކީ އިއް ޕްޓްުވމޭ ޕްްޓުވން. ެއޑެއެޑެ

ނޫނިއްާޔ ެގން އެކަހަލަ ަވރަށް ބަިއަވރު ބަަދލުތަކެއް ެގނެސް  ،ަގސްތަާކ ެއއްޗެހި ިގނަކޮށް  އި،ނުާވނެ ޮގތަކަްށ ހަދަހޫނު

ޭވނެ. ޤީޤަތުަގއި ނޫޅެޙައް ެގނެސް ޫނނިއްޔާ ބަދަލުތަ ށް އެކަައޅުަގނޑުމެންނަ އިނޭގތ .ނޑުމެންނަކަށް ނޫޅެޭވެނ އަޅުަގ

އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް  އްޔާއްިލްއޖެއަށް ހިިޑްގރީ 1.5އެހެންނޫނީ ސައިންޓިސްޓުން ިވދާުޅާވ ޮގުތގައި  ،ރިސަރޗަސްއިން 

 ނަިގ ،ެއއީ ކަމެއް  އެއް ާވލަން ބޭނުން ށްނޑުމެންނަށް އުނަދޫގާވނެ. ފާހަަގކޮ. އެހިސާުބން އަުޅަގޭވނެ ދުނިެޔއަކުނޫޅެ

މިހާރު ހަމައެކަނި ރާއްޖެއަށް  .ހަކަަތއިެގ ބޭނުުމގައި ،ކަަމކީ ެއއްފަށާ ހައުސް ޭގސް އެމިޓްކުރަން ހަރު ްގރީންފަ

ެގ މިންަވރުން. އަިދ 8.5ދަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު % ހަކަތައިެގ ބޭނުން މައްޗަށް މި ޖޭގެ ާރއް ،ސްޔަވި އި ބެލިކަމުަގ

. ެވސް ޮބޑަށް އިތުރުާވނެ ޕަސެންޓޭޖު ންއްޔާ އެއަްށުވރެޮގތުން ެވްއޖެ ބޮޑަށް ފެންނަ ތަނުގައި ައޅުަގނަޑށް  ދާކުރިއަށް

ކުރަނީ   ހަކަތަ ބޭނުން މި  56.9އްޔާ %ވެއްޖެ  އިކަމުގަ އިފިޓަރ މާލެ ދާއިރާއަށް ބަލަމި ްގރޭ ؛ކަނި މާލެމިޮގތުން ހަމައެ

ކަމަށް  އެހެންެވއްޖެ އޭރިއާއިން. ށް ބަލާއިރު ހަމައެކަނި މާލޭ ތަކަޕަސެންޓުހުރިހާ ކުރާ ބޭނުންމި  އިކަނި ރާއްޖޭަގހަމައެ

 ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްެގން ނޫން  ންނާއިއޮ ،ވައިންާނއި ،އިރުންާނއި ،މޫްވނުކޮށްރެނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް ވެއްިޖއްޔާ 

ަރއީްސ  ،އްޔާވެއްޖެ  ޮގތުން އެއްޗެހި ބަދަލެއް ނުކުރެޭވނެ. ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތު އޮތް ނޑުމެންނަށް މިޮގތަކަށް އަުޅަގ

 ރެނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް  ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އްޔާެގ ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތުްނ ެވއްޖެޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

ނަމަ  ތްަވުގތު އޮ ކަމެއް. އޮތް  މީަގއިޤީޤަުތަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ޙަރޖީއަަކށް މޫްވކުރުން އެއީ ކްލީން އެނަ ،މޫްވކޮށް

ސް ފުރުޞަތު ދެއްވައިފި ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީ ،ހުރި އެއްޗެއް ދަންނަާވަލން ޕްަގއި އަޅުަގނޑު ބޭނުންޭވ ސެ

 އްެގ ަމއްޗަށްކެ ތަ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ސެްޕަގއި މި އޮތީ، ދިެވހިރާއްެޖއަކީ ަވިކަވކި ރަށްސްިއްއޒަތްތެރި ރައީ  ވެއްެޖއްޔާ.

ކަމަށްާވ، ތެާލއި، ނުންކުރާ ަވީސލަތްތައް ށް ާވތީ، ހަކަތަ އުެފއްދުމަށް އެްނމެ އާއްމުކޮށް ބޭކުެލިވފަިއާވ ޤައުމެއް ކަމައެ

ބޭރުން އެތެރެކުރާ ަގއި ލިބެން ހުންނަ ަވސީލަތްތަކެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، ކ ލް އަދި ޭގސް ފަދަ ަވސީލަތްތަކަކީ ރާއްޖޭ

ތެލެުގ އަަގށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގިޅެގން ލިބޭ ެގއްލުންތަކަށް  ން އެބަޖެހޭ.ކަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ބަރ ސާާވތެލުެގ ބާަވތްތަ

ަވނީ ާފއިުތެވދިޔަ ާސޅީހަކަށް އަހަރު  . ާރއްޖޭަގއި ހަކަތަައށް އޮތް ޑިމާންޑު ަވނީ ަވރަްށ ބޮޑަްށ ހުޅުިވފަރާއްޖެއިން 

 ،ފަތުރުެވރިކަާމއި  ،ކަމަށްާވ އްމު ސިނާޢަތްތަން. މިއީ ާރއްޖޭެގ މުހިތެރޭގައި އެތަްއ ުގަނއެްއ އިތުރުެވފަ

މީހުންެގ ދިރިއުޅުމުެގ  ،ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުިރއެުރމާއި އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދަނޑުެވރިަކމާ ،މަސްެވރިކަމާއި 
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 ،ެވަފއިވާ ހޫނުމިން މައްޗަށް ދިއުުމެގ ސަބަބުން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންަވރު އިތުރު .ކުރިއެރުންަތާކއި އައިށް ފެންަވރަ

 8.5ކޮންމެ އަހަރަކު  ހަކަތައިެގ ޑިމާންޑަށް އައި ބަަދލެކޭ. ދެން އޮތީ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ ހަކަތައަށް އޮތް ިޑމާންޑު

ކަމަށް ބެލެޭވ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ން އްދުހަކުރަނީ މާލެ ސަރަސާ އް ހިމީެގ ބޮޑު ަބއެއް  ،އިތުރުާވނެ ކަމަށް ލަފާކުެރޭވިއރު

އްދުގައި ބޭނުންކުރެޭވ ކަރަންޓު. އިްއޒަތްތެރި ހަީކ މާލެ ސަރައަ  56.9%ކަރަންޓުެގ  ބޭނުންުކރެޭވ ގައިހުރިހާ ރަށްތަކެއް

އިޔާދަކުރަިނިވ ހަކަތަައކަށް  ،އިމްޕ ުޓކުރެޭވ ަހަކތައިެގ ާބަވތްތަކަށް ބަރ ާސެވފައިާވ މިންަވރު ކުަޑކޮށް .އީސްރަ

ސަުރކާރުން  ،އިންެވސްުޓކުރުމަކީ ހަކަަތިއެގ ކަށަަވުރކަން ޤާއިުމކުރުން. ހަކަތައިެގ ކަަށަވރުކަން ާޤއިމުކުރުމުެގ ޮގތުން

މި ދާއިރާ މުޅިން  ،. ނަމަެވްސ، އިމްޕ ޓުކުރެޭވ ތެލަށް ބަރ ސާުވން ކުޑަކޮށް ެގންުގުޅްއާވ މަިއަގނޑު ެއއް ސިޔާސަތު

ފަންނީ ޮގތުން ބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް ކުރަން  ،ޮގތުންނާއި ެގއިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ،ބަދަލުކުރުމަކީ މާލީ ޮގތުންނާއި

ދަލުތަކެްއ ެގނައުމަކީ ޤާބިލު މީހުން  ޓަކައި ދާއިާރއަށް ފަންނީ އަދި ރެިގއުލޭޓަރީ ބަ، މިކަމަށްމެއެހެންޖެހޭ. ހަމައެބަ

ައުޅަގނޑު މި ދަންނަާވލަދިނީ  .ެވސް ހިމެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހ ދުމަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ޙައްލު ހ ދުން

ަގއި ޮއތް އެތި. ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ ސްޓްރެޓެޖިކު އެްޑަވިއަޒރީ އެކްޝަްނ ޕްލޭނު ،އަޅުަގނޑުމެންެގ އެސް.އޭ.ޕީަގއި

 ޝުކުިރއްޔާ.ަވރަށް ބޮޑަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ަގއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ށް.އަޙްމަދު ޒާހިރަ

 

 ންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެ

 ރާރަށް އަުޅަގނުޑެގަގާވ  ކްލައިމެްޓ ޗޭންޖާ ުގިޅެގން މި ހުށަހެޅުނު، ހުށަހަޅާފަިއ މިރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

މެ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކޮން .އަުޅަގނޑު ފުރިހަމަައށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންަނަވން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ؛ެވސް

ފޭސްކުރަންޖެހޭނެ. މިއަދު  ކާސްތަ ުކއެންސަުކއެންސަސްަތކެއް ހުންނާނެ. އަުޅަގނޑުެމން އެ ކޮންސީކަމެއްެގ ކޮންސީ

ޫމސުމަށް މި އަންނަ ބަދަލުތަކާ  .ކުރަންެޖހިފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްސްސްަތކާ ފޭއެންކުމި ކޮންސީ ،އޮތީ ދުނިޔެއަށް މި

މޫސުމަށް މި އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން އެންމެ ބޮޑު  ،ލެޭވ ިވހަ ޭގސްަތކާ ުގިޅެގން ވައިޖައްަވށް މި ފޮނު ،ުގިޅެގން

ާވނީ ދިެވހިާރއްޖެއަށް. އެީއ ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އެންމެ ބޮޑު ެގއްލުންަގާވނީ ިދެވހިރާއްެޖައށް. އަުޅަގނޑު  އް ެގއްލުމެ

 ާވތީެވ. ަވރަށް ކުދި ރަށްތަކެއް އޮންނަ ޤައުމަކަށް ުކ ޮގތެއްަގއި އުފެދިފައިާވ ޤަުއމަކަށްދިެވހިރާއްޖެއަކީ ަވރަށް ޔުނީ

އެންމެ ބޮޑު  ،، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީމެއް މި ދުނިޔޭގައި މަދު. އެހެންީވމާާވތީެވ. މިފަދަ ރަށްތަކެއް އޮްނނަ ޤައު

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ދިރިއުޅުން ބައްޓަންެވަފއި މި ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ިއޤްތިޞާދު ،ެގއްލުްނާވނީ ދިެވހިރާއްޖެއަށޭ. އެޮގތުން
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މި ތިން ސިނާޢަތަށް   .ޒަތްތެރި ަރއީސްށް. ިއއްފިޝަރީޒް އަދި ކުޑަކޮށް ނަމަެވސް އެްގރިކަލްޗަރަ ،އޮތީ ޓުއަރިޒަމް 

ށް އެންމެ ބޮޑު ެވސް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެްއ. ޓުއަރިޒަމަ

ެވރިން ފަތުރު ،. އެޮގތުން ށް ބިާނެވފައޮތީ ުޓއަރިޒަމަ ެގއްލުމެްއ ާވނީ. ދިެވހިރާއްޭޖެގ މުޅި އިޤްތިޞާުދެގ ބޮޑު ަބިއ މި

މަސްަތއް  ،ފަރުތަކާއި ،މޫދާއި ަލން. ހިތްަގއިމުކަން ހ ދަން.އިމި ޤައުމަށް މި އަންނަނީ މި ޤައުމުެގ ރީތިކަން ބަލަ

ަވންޏާ ދިެވހިާރއްޖޭގައި ފަެރއް ނ ންނާނެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފަތުުރެވރިްނ  ކަމަށް ދެކިލަން. މިހެން މި ކަންކަން ދާ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،ނެ. ފީނާފައި ދެކޭނެ މަސްތަކެއް ެވްސ ނ ންނާނެލާނެ ފަެރްއ ނ ންނާއިބަލަ އިއައިސްފަ 

ކްަލއިމެޓަށް މި އަންނަ ބަދަލުތަކާ  ،ބާނާ މަސް ދާނީ މަދުަވމުން. މޫދު ލޮނުގަނޑު އުްސުވމާ ުގިޅެގން ،މަސްެވރިންނަށް

އި ދަނޑުޮގާވްނކުރާ ރަށްތަކުަގިއ ުގިޅެގން ފެންފަށަލައަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިެވހިރާއްޭޖަގ

އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. މިޮގތުން މި ހުރިހާ ކަމެއްެގ އެންމެ ބޮޑު  ދަޫގތަކާނކުރުމަށް ނުހަނު އު ދަނޑުޮގާވން 

އީސް. ބުރައެއް އުފުލަންޖެހެނީ ދިެވހިރާއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމުެގ ޒިންމާ ބަޔަކު ނަަގްނޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ންނޫ ކަމަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާާވ މައްސަލައެއް މިއީކީ ދިެވހިރާއްޖެއިން އަުޅަގނޑުމެން ކުރި

މަަސއްކަތްތަކުްނ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާާވ  ،ރައީސް. ދުނިޭޔެގ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކުން

 މި ދިމާާވ ށްޤައުމުތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ ކުދި ޤައުމުތަކަ މައްސަލަެއއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޮޑެތި

ިމ އުމުތަކުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަދު އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ޤަ މައްސަލަިއެގ ޒިންމާ އެ 

ަގބޫލުކުރަނީ ހަމައަށް ެގންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުަރން. އަުޅަގނޑު  ުއމުތަކާޤަ އަޑު ިދެވހިރާއްޖެއިން އެ 

އްލުކުރުުމެގ ޒިންާމ ޙަަކންކަން  ތަކުެގ މަްސއޫލިްއަޔތެއް އެަބއޮތް ކަމަށް. ޒިންމާއެއް އެބައޮްތ ކަމަށް. މިއުމުޤަމި 

 ؛ދައްކާ ާވހަަކ ައޑުއަަހންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުެމން މި އުފުލާ ތަޙައްމަލް ަގނުޑމެންޅުއަ .މަށްކަ އެއްަބއޮތް

. އެހެންީވމާ،  އޮތް ކަމަށްއްއްޔަތެ ލިސަލާމަތްކޮށްދޭން އެ ބޭފުޅުންެގ މަސްއޫ ރިކަމުންއަޅުަގނޑުމެން މި އޮތް ބިރެުވ

ިމ  ،ބޮޑަށް މި މައްސަލަިއަގިއ ަވކާލާތުކޮށް ިދެވހިރާއްޖެިއން މިހާރަށްުވރެ ،އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ ،އަޅުަގނޑު ދެކެނީ

އުމުތައް ޤަމި މައްސަލަިއގައި ޒިްނމާދާރުކުރުަވންޖެހޭ  ،އޮންަނ ުގޅުން އިތުރަށް ރަނަގޅުޮކށްދޭތެރޭަގއި  އުމުތަކާޤަ

 އުމުތަކާޤައިންޓަނޭޝަނަލް ފ ރަމްތަކުގައި މި  ،ފ މުތަކުގައި ާވހަަކދައްކައި އުފުުލން. ޕްލެޓްގައި ައޑުޒިންމާދާރުކުރުމު

 .ޮގތުން ަވކާލާތުކުރަން އަޅުަގނޑު މި ސަރުކާރަށް ޮގާވލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބެހޭ ދޭތެރޭގައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅާ 

މި  ،ށް ިވސްނައި މި އަޑު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރްއޔިތުންެގ މި ކެކުޅުންމިއަދު އެބަޖެހޭ ަވރަށް ބޮޑަ މި ސަރުކާރުން

އެްއކޮށް  އާ. މި ާވހަކަ ަގދައަށް ިއްއަވންށްކަންތައްތައް ދުނިެޔއަްށ އަޑު ަވރަ ކުރާއްމަލް ޙަމި ޭވން ތަ ،އުނދަޫގ

ައޅުަގނޑުމެން މި  ،ަވާކލާތުކޮށްޮބޑަށް  އި މިއަްށުވރެގަ މި ަމއްަސލައި ،އަޅުަގނޑު ިދެވހި ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރަން

އްލުތަެކްއ މިކަމުގައި ހ ދައިދެްއުވމަްށ ޙައަަވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ހަމައަށް ެގންޮގސްދީ އެދޭ ކަންކަން މުޅި ދުނިޔެއާ
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ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ލާނަން. ދެއްިވ ފުުރޞަތަށްއިސަރުކާރަށް ޮގާވލަމުން އަޅުަގނުޑެގ ާވހަކަ ިނންމައަޅުަގނޑު 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރުއަދާކުރަން. ުޝކުރިްއޔާ ޝުކު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުަވނީ ކާށިދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޖާބިރަށް.هللا އަބްދު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:ޖާބިރު هللا ށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކާ

ހަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން ހަމަގައިމު ެވސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުރީ ދުަވހަކު މި އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީ

 ޖީރިޓކް އެނަލްޑްކޮްށލީ. ކާބަން ނިއުޓްރަލްކުރުާމއި ފޮޓ  ވ ލ އެ ުދަވހު އެމް.ޑީ.ޕީން ަގރާރު އޮފްަގރާރެއް. 

މި އޮންނަނީ. އަުޅަގނުޑ މިހާރު ާވހަަކއެއް ޮގތަށް  ރާްއޖޭެގދިެވހި. އަދި ށްމު ކަމަންހި މުށް ަވރަށްދިެވހިރާއްޖެއަ

އެކި ޮގތްޮގތަށް އަިދ  ތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ެވސް ހަމަ އެއް ާވހަކަެއއް އަުޅަގނޑު މި ދައްކަނީ އެދުަވހު މި

ތީެވ ލޮުނަގނޑު އުފުލޭ އި،އްޖެއަްށ އުަދައރަރާ ،ނަމަެވސް. އާދެ! އަުޅަގނުޑ އުފާކުރަން ހުށަހެޅިއަޅުަގނޑުމެން ލިޔެފައި 

ެއިކ ސަރުކާރުން އެކި ޮގތަްށ  ،ކަންބޮޑުުވން ާފޅުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެިކއިރު ެއކި ޮގތަށް

އުެމއްެގ ޮގުތަގިއ ޤަރާއްޖެ  ،ަގއިޖޭުދނިޔޭެގ ފެންަވުރަގއި ެވސް ިމ ާވހަަކއަކީ ިދެވހިރާއް ،. އަދިާވހަކަދަްއކަމުންދާތީ

މި މަޖިލީހުަގއި  ؛ހަދާ މަޖިލިސްާގނޫނު ،މަޖިލިސް ެގދިެވހިރާއްޖެ ހިންާގ ސަރުކާރު ނުަވތަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްިޔތުން

ާވ ޮގތުން ދިމާ މު ކަމެއްެގ ޮގތުގައި އަުޅަގނޑުމެން މަަސްއކަތްކުރަންޖެހޭނީ މި ރާއްޖެައށް ުގދުރަތީންއެންމެ މުހި

ޓަކައި ކޮންމެހެން ންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް އެޅުން. އެ މަސަްއކަްތކުރުމަށްޅައަ  ޓަކައިކާރިސާތަކުން ސަލާމަތްުވމަށް 

ބޮޑު ނަތީޖާއެއް އޮތް ކަމަކަށް ައޅުަގނަޑކަްށ  މާ ޭއެގން ާވނެ ،ތަނަށް ަގރާރުތައް ހުށަހަޅައިެގން އިރުޮކޅާ މިއިރު

އަުޅަގނޑުމެން  ްޓ މިނިސްޓަރާންމަޔަރަންާގނޫނުތަށް ހަދަންޖެހެނީ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެްނަވ ކަންކަމަށް ބޭނުންާވނުފެނޭ. 

ޒާމު މިހާރު މި އޮތީ ތިމަންނާމެން ޮގތެއް ނެއްތުމުެގ ނި ނިކު  ،މަނިކުފާނު ިވދާޅުަވނީ . އެހެނދުނު މިއަދު ާވހަކަދެއްކީ

ކުރަމުންނޭ ޓަަކއި ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް ންޓް ކަންތައްަތްއ ރަނަގޅުކުރުމަށްޔަރަންމަހ ދަންށޭ މިތިބީ. ރާއްޖޭެގ ެއންަވ

ަވރަށް ިގނަ ާވހަކަަތކެްއ  ރު ައއިްސެގން ކާެވދިޔަ އަހަެރއްހާ ދުަވސް ތެރޭގައި މި ސަރުދަނީ ސަރުކާރުން. މި ޭވތު  މި

އިންޓަނޭޝަނަްލ  ،ރު ލެަވލްަގއި ެވސްކާސަރު ، އަދިޮގތުން މި މަޖިލީހުގައި ެވސް ބެހޭ  އާރމި ސަބްޖެކްޓް މެޓަ

މައްސަލަެއްއ  ުއޅޭ އާސަލަެއއް. މި މައްސަލައަކީ ހަމައެކަނި ިމ ރާއްޖެދުނިޭޔެގ ފެންަވުރެގ މައް އީމި ؛ލެަވލްަގއި ެވސް

ކުާރ  އުމުތަކުން އެކަންކަންޤަެގއްލުންތައް މި ަވނީ ބޮޑެތި މި ރާއްޖެ މިއީ އަނެއްހެން  ،އެކަންޏެއް ެވސް ނޫން. އަދި

ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި  އެ ބޭބޭފުޅުން ެވސް ަގބޫލުކުރަްއާވނެ އެަކން ެވސް އޮތީ އެހެން ،ޮގތުން ކަމަށް
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ކަންކަމުަގިއ . ޢަމަލުކުރަން އެބަޖެހޭ ،ރައީސް، ޚިޔާލުަތއް ަވރަށް ތަފާތުކޮށް ާވހަކަތައް ދެްއކިާދނެ. އެހެންނަމަެވސް

ޖަހާފައި އަނެއް  ލާއިތި ނަަގިއ ބޮލައޭ ތަނަށް ހުށަހެޅީމާ  އަމަލުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން ަވކި ބަޔަކު ަވކި ކަެމއް މި

 ދަނީ. މިެއޮގތަށް މި މަޖިލީހުެގ ކަންތައްތައް ެވސް  ،އެކަން މާ  ރަނަގޅު ކަމަކަށް ެވފައި  ބަޔަކު ހުށަހެޅީމާ

ދާއިރު އެ  މިޓީތަކުެގ މަސައްކަތްކުާރއިރު އަުޅަގނޑުމެްނ ބޭނުންޭވ ކޮމިޓީތަކުން ކަންކަން ނިންމަމުންމަޖިލީހުެގ ކޮ

ބައެްއކަން ެވސް ކަމެއް ހަާވލުކުރާއިރު ެއބަޔަކީ ކޮން ބަޔަކާ  ؛ޮގތުެގ މަްއަޗށް ެވސް އެބައޮތް ކަންކަން ާވ

ބެހޭ ކޮމިޓީތައް ެވސް ހުންނާނެ.  ރަންމަންޓާޔަމި މަޖިލީހުގައި އެންވަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ިއނެގންޖެހޭ. 

ދަނީ.   ދިޔައީ ަވރަށް ިދުގކޮށް. ކޮންމެ ދުަވހަކު ެވސް މި ބަހުސްތައް ކުެރެވމުން މިއަޅުަގނޑުމެން މި ާވހަކަ ދަްއކަމުން

ލިބެން  ފަންޑު އްޓޭ އެބަހުދުނިޔޭަގއި  .އަުޅަގނޑުެގ ާވހަކަައކީ މިހާރު މި ޓައިމް އަތުެވއްޖޭ ،އެހެންނަމަެވސް

 ެޓކްނޮލޮޖީ އެަބހުއްޓޭ ލިބެން. ޔޫރަިޕއަން ޫޔނިއަން ޤައުމުތަކުން ެވސް އެ ތިބީ ަވރަށް ތަްއޔާރަށް . އަުގހެޮޔކޮށް

އްުލކުރަން. ޙައެކަންކަން  އިދައްކަ ާވހަކަ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ބޭބޭފުޅުންނާ ކޮށްދޭން. ރާއްޖޭެގ ކަމާރާއްޖެއަށް ހެލްޕު

އިުރަގިއ މާ ބޮޑު ހަމައަށް ދިޔަ ޕޮލިިޓކަލް ކަންކަުމގައި. އަދި އަދާއެދެނީ އްޖެއިން މުޅިން ެވސް ބޭުރ ޤައުމުތަުކގައި ރާ

، ކުރިއެރުްނ ެގންނަ ޮގތަށް ޕްލޭނެްއ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަކަށް ުނފެނޭ. އެހެންީވމާ ކުރިއެރުމެއް އައިސްަފއި އޮތް 

ބެހޭ ޮގތުން ބަޔަކު އައިްސ  ނިޒާމާ އްތާނިނަކު ؛ހަކު ކަމަކަށްމިހާރު މީ ؛ކުންަވން ސްޓޮޕް ޕޮއިންޓަ ،ހަދައިެގން

ފުރަތަމަ އެތަނުގައި އިންނަ މިނިސްޓަރަށް  ؟ދަނީ ކާކަން ؟ށް ދާނީކޮންތާކަ ،އިރުއިންެވސްޓްމަންެޓއް ހަދަން އުޅޭ

ެއއް ނޫން. މިހާރުެގ ހަދާ ާވހަކަ އެހެން ސަރުކާރުން ޮގތް. މިހާރުެގ ދޭން އެބަޖެހޭ. އެއީ ތާރީޚުން ެވފައި އޮތްރިޝްަވތު

ބައްދަލެްއ ނުޭވ. މިނިސްޓަރުން އެހާ ބިޒީ. ނޭނެގ ކޮންކަމެއްތ   ސަރުކާރުން ދާންާވ ތަނެްއ ނޭނެގ. މީހަކާ

ިމ  ،ކަމަށް ީވއިރު ސްހަދާ މަޖިލިާގނޫނުމި ރާއްޖޭެގ ކަްނކަން ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަަކއި މި މަޖިލީހާއި އަދި  .ކުރަނީކީެއއް

ްށ މިެވނި ކަމެއް ިމެވނި ތާރީޚެއްަގއި މިެވނި ޝެިޑއުލަ ،ދާ އިންސްޓްރަކްޝަންތަކެއް ނެރެން މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ ސީ

ކަންކަން ދިމާާވ  އަރާ ކަމާއި، މި ރާއްޖޭެގ ލޮުނަގނޑު ޫހނުެވެގން މި. އެއީ މި ާރއްޖޭެގ ރަށްރަށަށް އުދަޖެހޭނޭާވން

ތާ ފުރަތަމަ ކަމަކީ. ގައިްނ ތާހިރުެވެގން އީ، މި ކަމާ ތްނެ ކަމާއި، ކުނިނައްތާ ިނޒާމު  ދާކަމާއި، ފަރުަތއް ހަލާުކެވެގން 

 ،ބަލައި ދިރާސާކޮށް މެންައޅުަގނޑު އުޅެނީ ތާ އެހެން ކަމެއް ކުެރޭވނީ. ކީްއެވެގންތ  ކަންކަން ނުެވެގން މިެގންތިބެ

  ..އެކަން.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ، އެދިަވޑަިއެގންަފއި އެަބއޮތް. އެހެންނަމަަވސް މި މައުޟޫޢުގައި އަދި ތިން ބޭފުޅަކު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

ބޭފުޅަކު އެހެން ަވުގތު މާލަމުގައި ަވަޑއިެގން ނެތް. މާލަމުގައި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުްނެގ ތެރެއިން  އެ ބޭފުޅުން މިއަދު މި

؛ ށް ހުށަހެޅުނުތިދާއީ ބަހުސަމިއަދު އިބު ، މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މި ދަނީ ނެތް. އެހެންީވމާ އެއް މިހާރު އެދިަވަޑިއެގންފަ
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  މުޙައްމަދު ަވޙީދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އުނޫގފާުރ ދާއިރާެގ  ،ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން -7.1ފެށުނު  އާދެ،

)ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( މި ބިލަށް  ެގންދިއުމަށް.ކުރިއަށް  ނެުގުމެގ ބިލުެގ ބަހުސްން ޓެކްސްއާމްދަނީ ،ފަިއާވހުށަހަޅުއްާވ

ބޫލުކުަރނީ ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަުތަގިއ ަގަވުގތު އަޅުަގނޑު  ަކަވން އެިދަވަޑއިެގންަފއިާވ މެންބަރުން މިދައް ެވސް ާވހަކަފުޅު

ަވުގތު މާލަމުގައި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން  ަވުގުތ މާލަމުގައި ަވޑަިއެގން ނެތް. ދެން މި ކަމަށް. މި އުޅުްއަވނީ

 ލާނަން. އެދިަވަޑއިަގންަނާވ ކަމަށްއިަވުގތު ޖަލްސާ ނިންމަ މި ަވންޏާ އަޅުަގނޑު ބޭފުޅަކު އެދިަވަޑއިނުަގންަނާވ ކަމަށް

 ؛ަވންޏާ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވަޑއިަގތުމުން

 ންމުން ނި

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވން ރިޔާސަތުން

ލާނީ. ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އިހިސާބުން ނިންމަ ، އަުޅަގނޑުެމން މިއަދުެގ ޖަލްސާ މި އާދެ! އެހެންީވމާ

 މި މާލަމުގައި. ،ޖަހާއިރު 9ހެނދުނު  ެގާވ ބުަދ ދުަވހު 2019 އޮކްޓ ބަރު 30
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