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

 

 ޖަލްސާ ވަނަސާދަ ދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022  ޖޫން 14

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިީއ،  ވަނަ ދ ވަސް.    14މަހ ން  ޛ ލްޤައިދާ  ަވނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ރަާގއަން  ވީ   2022  ޖޫން  14  ދަކީ،މިއަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި.   14ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ  2022. އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ، 12ނަކަތ ން    އަހެލިމި

  .ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   2ސަލާމ ަގއި  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  33ށް ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން ތިބީ މަޖިލީހަމި ވަގ ތ  

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 14/ 2/ 2022އޖ/  ޑާއަކީ،އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  .  4

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޖެހޭ ބިލ .  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަން -4އެޖެންޑާ 

ލަތ ެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ެގ މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، ދައ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ވަށ   މާ  - 4.1

ކަށް ެގނައ މަށް ސަރ ކާރަށް  ސަސްޕެންޑ ކޮށްފައި އޮތްއޮތ ން ނިމ މަ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ(    32ާގނޫނ ެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ރ(   32ލަތ ެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ެގ ާގނޫނ ެގ  ދައ .   ކިޔ ންލައި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ފ ރަތަމަޮގަވއި

 . ލައި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ކަށް ެގނައ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގަވއިސަސްޕެންޑ ކޮށްފަިއ އޮތްއޮތ ން ނިމ މައަދި )ބ( 

ވެހި ފ ލ ހ ންެގ މ ސާރައަށް ހެޔޮ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ، ދި   ޖާބިރ هللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ކާށިދޫ  - 4.2

ވެހި ފ ލ ހ ންެގ މ ސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ެގނައ މަށް ދި  . ކިޔ ން ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ފ ރަތަމަބަދަލެއް ެގނައ މަށް އެދި  

 . ހ ށަހަޅާ ަގރާރ އެދި 

ފަރާތ ން  -4.3 މަތިވެރި  ސަރ ކާރ ެގ  މެންބަރ   ،  ިއްއޒަތްތެރި  ޒަރީރ ދާއިރާެގ  ކެމިކަލް  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ،    ޙަސަން 

 .ކެިމކަލް ހަތިޔާރ  މަނާކ ރ މ ެގ ބިލ . އިްއވ ން  ކިޔ ންހަތިޔާރ  މަނާކ ރ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ

 

 ސ ވާލ  .  6
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 6މް އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ނަސީމާ  ހެލްތ  އަ، މިނިސްޓަރ އޮފް  ޙްމަދ  ހާރޫން އަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ނަދޫ  މަ   -6.1

ހޯއްދެ ޖަވާބ   މަނަދޫސ ވާލ .    ފަިއވާކ ރަްއވާވ މަށް  ލިޔ މ ން  ސ ވާލ ކ ރެްއވ މަށް  ިއއްޒަތްތެރި    އަޅ ަގނޑ ،  ދާއިރާެގ 

 . ށް ފ ރ ޞަތ އަރ ވަންމެންބަރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙްމަދ  ހާރޫންއަދާއިރާެގ މެންބަރ   ނަދޫމަ

،  އޮފް ހެލްތާ ކ ރައްވާފައިާވ ސ ވާލަކީ  ރރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ލިޔ މ ން ޖަާވބ  ހޯދަން މިނިސްޓަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

  ، ކ ރި ނަމަވެސްއިޢ ލާންހަރ   ވަނަ އަ  2020މަށް  ނެ ފަރާތެއް ހޯދ ެގ މަސައްކަތްކ ރާތ ސްޕިޓަލ ެގ އާ އިމާރާނ.އަތޮޅ  ހޮ

 ލަސްވަނީ  ށި ހޮސްޕިޓަލ ެގ މަސައްކަތް ނ ފެމިނ ވޭ. ވީމާ،    ނާގފައެއްހިތެއް  އްވެސް މަސައްކަ އެމ ެގމިހާތަނަށް މިކަ

  ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނޭއަދި މިކަމ ؟ އަދި ހޮސްޕިޓަލ  އެޅ މަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ވަނީ ހަމަޖެހިފައިތޯ  ،ތޯާއއިވެކީއް 

 ؟ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯކ ރެވޭ ކަމަށް ލަފާ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖަވާބ  އިްއވަަވއިދެްއވ ން އެދެން.   ،މ ންޢާ މީންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަ

 

 ޒ ން އިްއެވވ ން: މޭ އިދާރީ

ނަޝީދަށް މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ދަންނަވަމެވެ.    ،ރައްޔިތ ންެގ  ސަލާމަށްފަހ   ެގ  ރަްއޔިތ ންވެދ ން 

ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަރ  އާ  ެގ ސިޓީ( 2022  މޭ   18)  D/23/2022/16-57  މަޖިލީހ ެގ އިދާރާެގ ނަންބަރ 

ނ.ފައިނޭންސް ދަށ ން  ހޯދ މަށް    ެގ  ފަރާތެއް  އިމާރާތްކޮށްދޭނެ  ހޮސްޕިޓަލ   އަތޮޅ   އަހަރ  ވަނަ    2020މަނަދޫ 

މި   ،އެކ   މާވ އްވާފަިއވާ އަގ ތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ައގ ތަކެއް ކަމަށް  ޅ މަށް ހ ށަހަކ ރ   ރ މ ން މި މަސައްކަތްކ ޓެންޑަރ

އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ    އަށް ނ ެގންދެވިފައެވެ. ނަމަވެސް، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ މިހާރ  ބޭންކ  ކ ރި މަސައްކަތް ވަނީ

ންޑަރކ ރ މަށް  ދ މަށް ޓެހޯރިން މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ކ ނިމ މ ެގ    2022ޖޫން    ،ެގ ދަށ ން ހަމަޖެހިފައިނޭންސް

މި   ފޮނ ވ މަށް  ފިނޭންސަށް  އޮފް  ނ.މިމިނިސްޓްރީ  ނިންމާފައެވެ.  ވަނީ  ހޮސްޕިޓަލަށް    ނިސްޓްރީން  އަތޮޅ   މަނަދޫ 

އިމާރާތްކ ރ މ ެގ  އެއް  ރީލެބޯޓަ  އޯ.ޕީ.ޑީ ރޫމާއި  6ިއ  ަގެގ ޮގތ ން ހޮސްޕިޓަލ މ އްލ ކ ރ ހަކަން  ެގ ދަތިދިމާވެފައިާވ ޖާަގއި

މި މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައިކަން  ކ ރ މަށްފަހ   ލ ކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާަގއި އިޢ ލާން  2020ކ ރ މަށް    ކަތްއްމަސަ

އަޙްމަދ    ،. ޚާދިމްކ މ2022ްޖޫން    5.  1443އިދާ  ޤަޛ ލް  5މެވެ.  ދެަގބޫލ ކ ރެއްވ ން އެ  ތިރާމ  ހ ވެސް ދެންނެވީެމވެ. އި

 ނަސީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ . 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

)ނ( ަގއިވާ ޮގތ ެގ   !މާފ ކ ރަްއވާ ؛ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން  80ަގާވއިދ ެގ  މަޖިލީހ ެގ    މ .ންޢާ  އަމީންޝ ކ ރިއްޔާ  

 ބ  މިއަދ ެގ ޔައ މިއްޔާަގއި ހިމެނޭނެ. ވާމި ޖަ ،ންމަތީ

ސް ސަރިސޯ  މެރިން  ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް  ،ރިޔާޟްهللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   ށީތިމަރަފ   -6.2

 ޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯއްދެވ މަށް ކ ރައްވާފަިއވާ ސ ވާލ . ތިމަރަފ ށީ ލި  ރަޝީދ  ޙަސަނާ  ޙ ސައިން  އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ ޑރ.

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ތިމަރަފ ށީ

 ވާފައިވާ ސ ވާލަކީ، ތ.ވަނަ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ފޮނ   2022މޭ   24!  ދެތްތެރި ރައީސް. އާޒަ `. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއް

  ރައީސް.  ރިރިއްޔާ އިްއޒަތްތެޝ ކ ؟ ބައިތޯަގންނަން ފަށާނެ ތާރީޚަކީ ކޮފ ނައްޑޫަގއި މިފްކޯެގ ފަރާތ ން މަސް
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 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 އިދެއްވ ން އެދެން. ބ  އިްއވަވާޖަ ،މ ންޢާ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަމީން

 

 މޭޒ ން އިްއެވވ ން:  އިދާރީ

ނަޝީދަށް މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ    ،ރައްޔިތ ންެގ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހ   ވެދ ން 

 ސިޓީއަށް ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ހަވާލާދީފަިއވާ  (ެގ2022މޭ    26)  D/30/2022/15-57މަޖިލީހ ެގ އިދާރާެގ ނަންބަރ   

އިރާެގ  ދާ  މެދ ވެރިކޮށް ތިމަރަފ ށީ  40ޔ ން ނަންބަރ   ރ މ ެގ ނޯޓިސް ލިެއކ  ފޮނ އްވާފައިވާ ަވޒީރ ންނާ ސ ވާލ ކ   ސިޓީއާ

ޢަބްދ  ންމެ  އިްއޒަތްތެރި ސ ވާލ هللا ބަރ   ކ ރައްވާފައިވާ  ައޅ ަގނޑާ  ޖަވާބ  ެގރިޔާޟް  ދަންަގ  ފ ނައްޑޫ  ވެވަމެ ނައި   .

 ފެސިލިޓީ  ނަަގންށްފައިވާ މަސް ފ ނަްއޑޫަގއި ާގއިމ ކޮ  ވާ އެސެސްމަންޓ ަގިއ ތ.އޮޕަރޭޝަނަށް ެގނައ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ހަދާފައި

ކަމ ަގިއ ވަނީ ފާހަަގކޮށްފައެވެ. އަދި    ރަންޖެހޭ ޕަރޭޝަނަށް ެގނައ މަށް ޓަކައި އެ ރަށ ެގ ބަނދަރ ެގ ބޮޑ  މަރާމާތެއް ކ އޮ

ރ ކ ރ މަށް ބޮޑެތި  ތަ ރަށ ން ބޭކ ރ މަށް ނ ވައަށް ަގންނަ މަސް އެކްސްޕޯޓ ޓީތ ން އެ ފެސިލިލަމިހާރ  ބަނދަރ  އޮތް ހާ

،   އެްއކޮށް މަރާމާތ ކޮށްޓީއެކ  މ ޅި ފެސިލި  ފާހަަގކޮށްފައެވެ. އަދި ބަނދަރ  ހެދ މާވަނީ  ކަމަށް ެވސް    ޮގންޖެހ ންތަކެއް ހ ރި

 (މިލިއަން ރ ފިޔާ  157.3)މެރިކާ ޑޮލަރ   މިލިއަން އެ  10.2ވޭ ހާލަތަށް ެގނައ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް  ނެަގމަސް

ވާ ފައިސާ  ންނަްއޑޫަގއި އޮޕަރޭޝަނަށް ެގނައ ަމށް ޓަކައި ބޭނ ވެ. ފ ށްފައެ ަގއި ަވނީ އަންދާޒާކޮމ ކަ  ންޖެހޭނެޚަރަދ ކ ރަ

ޮގތ ން މިނިސްޓްރީ އޮ ސާައކީ  މި ފައި  ،ންއެ ފަރާތ ެގ މަޝްަވރާެގ މަތީ  ،ކ  މަޝްަވރާކޮށްފް ފިނޭންސާހޯދ މާ ގ ޅޭ 

އަދި މި  ،  ޓ ަގއި ހިމެނިފައިވާ ފަިއސާއަކަށް ނ ވާތީވެ އްވާފަިއވާ ބަޖެކ ރަސްވަނަ އަހަރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާ  2022

ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން މި މިންވަރަށް ފައިސާ ދޫކ ރ މ ަގއި ޮގތ ން މިކަމަށް ދައ   ެގ ހާލަތ  ހ ރިވަގ ތ  ދައ ލަތ ެގ ކޭޝް ފްލޯ

ސަބަބ ން  ހ ރ މ ެގ  ފައި ގ  ންކިބޭން  ،ދަތިތަކެއް  ބޭނ ންވާ  މިކަމަށް  ތެރެއިން  މޯލްޑިހޯސާ  ނިޒާމ ެގ  ސް ވްދ މަށް 

އަންާގފަެއވެ. އެހެންކަމ ން، މި ފައިސާ ލޯނ ެގ ޮގތ ަގއި    އަށް ާވނީ()މިފްކޯ  މްޕެނީ ލިމިޓެޑްކޮއިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް  

އެކ  މިފްކޯެގ ފަރާތ ން މިހާރ  ދަނީ މަޝްވަރާކ ރަމ ންނެވެ.   ބައެްއ ބޭންކ ތަކާ  ވާރިހަރަކާތްތެ  އްޖޭަގއި ރާހޯދ މަށް ދިވެހި

ހ ރި  ހާލަތ   ާމލީ  މިފްކޯެގ  ބޭދަ މިފަ  ޮގތ ން  އެހެންނަމަވެސް،  ނެގ މަށް  ލޯނެއް  އަދި   ހަމަޖައްސަން  ކަންކަން  ނ ންވާ 

ރޭޝަނަށް ެގނައ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ހިންގ ނ   ޕަކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެެއވެ. ފ ނައްޑޫ އޮ  މަސްދ ވަސް ހޭދަވާނެ  2  ންމަދ ވެެގ

ފެސިލިޓީ   އެ  ެގނައެސެސްމަންޓ ަގއި  ވެސް  އ އޮޕަރޭޝަނަށް  މ އްދަތެއް  އަންދާޒާކ ރެވޭ  ކަމަށް  ހިނާގނެ  ނީ  ވަމަށް 

ހ ެގ ތެރޭަގއި މަސައްކަތްތައް ނިންމައި ޚިދ މަތްދޭން  މަސްދ ވަ  8ބަލާފައެވެ. މިޮގތ ން މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  

  ަގންނަން ފެށޭނެ   އްޑޫައށް މަސްނަފ    ، ހަމަޖެހިނ ފެށޭނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމ ން، ބޭނ ންވާ ލޯ
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އިދާ  ޤަޛ ލް  7ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމެވެ.    ތިރާމ ހ ކަމ ަގިއ ދަންނަަވމެވެ. އި  2023  ކަމަށް މިހާރ  އަންދާޒާކ ރެވެނީ މޭ

 މިނިސްޓަރ. ، ޙަސަން ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޑރ. ،. ޚާދިްމކ މ2022ްޖޫން  7. 1443

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

ން މި ޖަވާބ  މިއަދ ެގ ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  80މ . މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ންޢާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން

 ސާެގ ޔައ ިމއްޔާަގއި ހިމެނޭނެ. ލްޖަ

 

 ތިދާއީ ބަހ ސް އިބ  .  7

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 ބަރ ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން  ،ތިދާއީ ބަހ ސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންއިބ   -7މް  ޓައައި  އެޖެންޑާ

މ މްތާޒް ނަ  ،އްވާފަިއވާހ ށަހަޅ   މ ޙައްމަދ   މާލިއްޔަތ )  3/ 2006ބަރ   ންާގނޫނ   ާގނޫނ ދައ ލަތ ެގ  ައށް  (ެގ 

ވަނަ އަހަރ ެގ   2022  ،ަގއި ބޭްއވ ނ   2022  މޭ  23ވަނީ  އި ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވާފައިޞްލާޙ 

ވަނަ ޖަލްސާަގިއ. މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ ފ ަވއްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    4ވަނަ ދައ ރ ެގ    2

 . ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒްފ 

ިއއްޒަތްތެރި ހ ށަހެޅ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލ   މި  ސަރ ކާރ ން  ބޭނ މަކީއްވ ރައީސް.  ނަންބަރ     ، މ ެގ   3/ 2006ާގނޫނ  

އަދި ސަރ ކާރ ެގ ފަިއސާ    ،އ ސޫލ ތަކާއި   ޅޭަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަރ ކާރ ެގ ެގރެންޓީ ދިނ މާ ގ ( މާލިއްޔަތ ެގ ާގނޫނ )

ގ ޅޭކ ހިސާބ  އެ   ،ސޫލ ތަކާއިއ   ރ މާ  ބަޖެޓ   ހަރ ދަނާކޮށްއަދި  އިތ ރަށް  އ ސޫލ ތައް  ގ ޅޭ  ާގނޫނަށް   ،ކ ލަަވިއލ މާ 

ެގނައ މާ ބަދަލ ތައް  ާގނޫނ ަގ  އި، ެގންނަންޖެހޭ  މާލިއްޔަތ ެގ  ަވކިކޮށްއި  އަދި  މިންތަްއ  ިއންތަކާއި  ގ ޅިެގން    ، މިކަާމ 

ސޮ ދައ ލަތ  ޑިވެެގ  ގާއިމ ލޮ ވްރިންގ  ފަންޑ   އަސާސްތަކާއި   އި،ރ މާ ކ ޕްމަންޓް  ޮގތ ެގ  ހިންާގނެ  ފަންޑ   އެ    ،އަދި 

ެގ  ޔަތ އްކިއ މަންޓް ނިޒާމ  އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް މާލިޕްރޮދައ ލަތ ެގ    ،ހަމަތަކާއި އިންތައް ވަކިކޮށް  ،އ ސޫލ ތަކާއި

ތަކަށް ބަލައިލާއިރ ަގއި ދައ ލަތ ން ަގނޑ  ބައިމައި  މި ބިލ ަގއި ހިމެނޭ؛ ރި ރައީސްާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ ން. އިްއޒަތްތެ

  ، ާވއިރ ަގއި  ންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ޒިންމާވާ ށްއަރިހަމަދައ ލަތ ން ދޭ ެގރެންޓީއަކީ ދައ ލަތ ން އެއަށް ފ  ؛ެގރެންޓީ ދިނ މާ ގ ޅޭ

ބެހޭ ފ ރިހަމަ މަޢ ލޫމާތ  ރައްޔިތ ންނަށް    ެއއާ  ،ީވއިރ   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވެހި ރައްޔިތ ން  ންާމވަނީ ދިޒިަގއި އެއަށް  ރ ޚިއާ
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ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި ހަމައެހެންމެ މީަގއި އެންމެ މޮޅ އިތ ރ   މ ކަ  ކަމެއް  ލާޒިމ   ،ންމ  ންމެހެން މ ހިކޮކީ  އެނގ މަ

ިމކަމ ަގއި    ،ޮގތަކީ މި ބިލ ގައި   ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކެންމ ކަ  ދ ންހޯރައްޔިތ ންެގ ބަސް 

ދައ ލަތ ން ެގރެންޓީއެއް ދޫކ ރާ    ،އެްއެގ ޮގތ ަގިއ އިތ ރ ކޮށްފަިއވޭ. ިމޮގތ ންދާ ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ެގރެންޓީދިނ ން ވަކި މާއް

އެްއ  ެގރެންޓީއެމަޢ ލޫމާތ   ކާ ގ ޅޭ  އެ ެގރެންޓީއަ  ،ންފަހަރަކ  ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ަގވާއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  ކޮންމެ

 ،ކޮށްފައިވޭ. އަދި މިޮގތ ން ހ ށަހަޅާއިރ ންދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާ  90ދޫކ ރާތާ  

  މާއެ ެގރެންޓީއެއް ދޫކ ރ ،  ެގރެންޓީެއއް ދޫކ ރި އަދަދާއިއެ  ،  އެ ެގރެންޓީެއއް ދޫކ ރި ބޭނ މާއި  ،ތ  ފޮނ ވާއިރ މާމި މަޢ ލޫ 

ދިރާޮގގ ޅޭ   ކ ރެވ ނ   ހ ށަ ތ ން  މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  ވެސް  ކޮޕީ  ރިޕޯޓ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވޭ.  ހަސާ  ކަމަށް  ޅަންވާނެ 

ރައީސް ނ ވަ ؛އިްއޒަތްތެރި  މާފ ކ ރ ން  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ފަސޭހަފަސޭހައިން ތަ  ދައ ލަތަށް  އެހާ  ދިނ މަކީ  ލ ޔެއް 

ކަެމއް ނ ދެކެން  އޮެވެގންވާނެ  އަޅ ަގނޑ   ހަމަކަމ ަގއި  އަދި  ދައ ލަތ ން    ،އެހެންމެ  .  ލިބެންޖެ އެޮގތ ން  ހޭ  ދައ ލަތަށް 

ލ އި ދޭންވާނީމާފ ކ ރ މާއި އައަށް  ފައިސާ ފެންނަ  ،ކ އެ  ޒިންމާދާރ ކަމާ  ދި  ޮގ  ހާމަކަން  ،ދެފ ށް  އި ކަމަށް ގަ އްތެބޮޑ  

ހޭ ފައިސާެގ މާފ  ނ ވަތަ ޖެންތަކަށް ލިބެމި ބިލ ަގއި ދައ ލަތާއި އަދި ކައ ންސިލ   .އަޅ ަގނޑ  ދެކެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތަ މަންފާެއއް  އް ނ ވަޔެއެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ ެގއްލ މެްއަގިއ ނ ވަތަ ކ ރިމަތިވާ ދަތި ހާލަތެްއަގއި އެފަދަ ލ   ،ލ ޔެއް ދޭންވާނީ

މަ އިޖ ތިމާޢީ  އެކަމ ަގއި  ހިމެނޭހަލަސްދިނ މަކީ  ޢަދ ލ ވެރި  ،އި ކަމ ަގ  ކަމެއް  ތ   ެއ    ކަމެއް  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ކަމ ަގިއ 

ތ  ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ސަރ ކާރަށް ނ ވަތަ ކައ ންސިލަށް ހަބަތެއްެގ ބަެއްއެގ މަސްލަެއކަށީެގންވާ ނިސް  ސަރަޙައްދ ެގ

ތ ެގ ތަފ ސީލ ތައް މަލާމ ޢާ  އެ  ،ނަމަ  ކަމ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އަދި މިފަދަ ފައިސާެއއް މާފ ކޮށްދީފި  ފެންނަ ހާލަތެއްގައި

ަގވާިއދާ މާލިްއޔަތ ެގ  ާގނޫނާ  ދައ ލަތ ެގ  މަތީއި  ޮގތ ެގ  އޮފީހ ަގއި    ކަމާ  ެގތ ދައ ލަ   ،ސަރ ކާރ ގެ   ،ންެއްއޮގތްވާ  ބެހޭ 

ދަރަނި ނެގ މާއި ދަރަނި ދެއްކ މަކީ   ؛ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް

ގ ޅިފަ ދެލާމެހި  ެވސް ކ ޅަދާނަކަންތަ  އި އޮތް  ދަރަނި ނަަގންވާނީ  މިންވަރަށްޅަދައ ލަތަށް ކ   .މިންވަރަށް  އް.  ،  ދާނަ 

އަދާކ ރ މަށް    އްކ މަށް ެވސް ކ ޅަދާނަ މިންވަރަކަށް. މި ބިލ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ދަރަނިދެބ ރާ  ނއަ،  ބަޖެޓަށް ކ ޅަދާނަ މިންވަރަށް

ިއ  ގަ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއް   ،މ ެގ ޮގތ ން މާއްދާއެއް އިތ ރ ކޮށްފަިއވޭ. އެޮގތ ން އް ދިނ އްޔަތ ކަމެމިއްޓަކައި ޚާއްޞަ އަހަ 

އިންެވސްޓ   ފައިސާ  އަދާކ ރ މާއިދައ ،  ކ ރ މަށާއިދައ ލަތ ެގ  ދަރަނި  އިތ ރ ކ ރ މ ެގ  ލި  ދައ ލަތަށް،  ލަތ ެގ  އާމްދަނީ  ބޭ 

މާއްދާަގއި މި  މަތީ  ބޭނ މ ަގއި  ޮގތ ެގ  ޑިވެސޮ  ،ންބަޔާންކޮށްފައިވާ  މޯލްވްރިންގ  ޮގތ ަގއި  ފަންޑ ެގ  ޑިވްސް  ލޮޕްމަންޓް 

ގ  ވްރިންއިވޭ. އަދި މި ސޮފަވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްއްޓަންބަލަހަ  ށް  ޑިައން އެކައ ންޓެއް ގާއިމ ކޮމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކަސްޓޯ

ޅާނީ  އަރ މ ެގ ސިޔާސަތ  ކަނޑަ ޚަރަދ ކ  ، އެ ފަންޑ ން އިންވެސްޓ ކ ރ މާއި ، ފައިސާާއއި ޖަމާކ ރާ  ފަންޑަށްޕްމަންޓްލޮޑިވެ

ން ޑ ން ެއ ފަންށ ތ ެގ ދަސަމި ސިޔާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ެވސް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.   ،ންފާެގ މަތީލަމިނިސްޓަރ ެގ 

މަތީއިންވެސްޓ   ލަފާެގ  މިނިސްޓަރ ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކ ރ މަށް  މަްއޗަށް ންބަމެ  5ންކ ރާ  ޔައް އަން  ރ ންެގ 
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 ؛ނޑައަޅާފައިވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް މި ބިލ ަގއި ކަވާކ ލެވިެގން އެ

  ިމއްޔަތ ކަެމއްއްރާފައިާވ ޤައ މ ތަކ ެގ ދައ ލަތްތަކ ން ެއންމެ ބޮޑ  އަހައަރަނަގޅަށް ހިސާބ ކިތާބ  ބެލެހެއްޓ މަކީ އަދ ެގ ކ ރި

  ގެ ދި ޒިންމާދާރ ވ ން. މި ބިލ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ފައިސާއަމާދާރ ކ ރ ވ މާއި  ންތ ަގއި ޒިއަސްލ  ޙަޤީޤަ  ،ކީމައް. ބޭނ ތަންކަދޭ  

މި ންތަޔ ޔެކި ލި ހިސާބ ެގ  ،  ހިސާބާއި ޓަކައި  ހިންގ މަށް  ބަލަހަްއޓާ  ނިޒާމ   މަތީލަސްޓަރ ެގ  ނިކ ެގ  ން  ފާެގ 

ޖެނެރަލް  އްރައީސ ލްޖ މްހޫރި އެކައ ންޓެންޓް  ބަޔާންއަޔާ  ކަމަށް  އަދިއްޔަންކ ރަންވާނެ  ންޓް  ެއކައ ންޓެ  ކޮށްފައިވޭ. 

ޝަރ ތ ތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތ ތަްއ  ެގ  މ ާގެގ މަމ ޖެނެރަލްކަ  ންޓް އްޔަންކޮށް، ެއކައ ންޓެއަމަށް މީހަކ   ާގެގ މަކަމ ރަލްނެޖެ

އިސާއިން ކ ރެވޭ ޚަރަދ ން އެންމެ ރަނަގޅ   ފަރައްޔިތ ންެގ   ؛މި ބިލ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް  

ެގ  ންދ ވެސް ރައްޔިތ ން ކ ރަމ ންދާ ޝަކ ވާެއއް. ބައެއް ސަރ ކާރ ތަކ ން ރަްއޔިތ ކަމީ އަބަބޭމަންފާ ރައްޔިތ ންނަށް ނ ލި

ބޭނ ންކޮށްފަ ބޭނ ންތަކަށް  ެއކި  އެބަފައިސާ  ހާލަހ   އި  ބަެއއް  ހޯދ މަށް.  ތަކ ަގއި ސިޔާ ތްރި.  ލިބިަގތ މަށް،  މަންފާ  ސީ 

އްޔިތ ން ރަ މަންފާ ލިބިަގތ މަށް. މިއީ ނިމ މަކަށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ލަމިއްއަފަހަރ  ވަކި ބައެްއެގ  އަނެއްބައި

ރައީސްަގބޫލ ކ  އިްއޒަތްތެރި  ބި ؛ރޭ.  ދައ ލަތ މި  މ ސާރަތަކާ ލ ަގިއ  ންޓ ތަކާއި،  މަޑިޕާޓް،  އޮފީސްތަކާއި،  އިެގ 

  ، ަގާވއިދާއި  ،ނީ ާގނޫނާއިން ހިނަގތައެ ތަން  ،ެގ މާލީ މ ޢާމަލާތްތައް ވިލަރެސްކޮށްމ އައްސަސާތަކާިއ، ކައ ންސިލ ތަކ 

 ވޭއެކ  ޚަރަދ ކ ރެ   ހަލ ވިކަމާއި ހަރ ދަނާކަމާވާނީ އެކަށީެގން އެ ތަންތަނ ެގ މަސައްކަތް ހިނގަ   ،ތަކާ ެއްއޮގތަށްތޯލ އ ސޫ

މަންފާއެއް  ފައި ެއއްވަރެއްެގ  އިޤ ތިޞާދ ކ ރެވި ޮގ  ބޭ ލިސާއާ  ޓަކައި    ެގންތޯތަށް  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް   ،މިނިސްޓަރ  ބަލައި 

ނިޒާމެއް ާގއިމ ކ ރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އަދި ިއންޓަރނަލް އޮޑިޓ ެގ ނިޒާމ ެގ  ެގ  އޮޑިޓ  ދައ ލަތ ެގ އިންޓަރނަލް  

ފައިވޭ.  ކަމަށް ވެސް ބަޔާންކޮށް  ލް ޮއޑިޓަރ ނަސްވެރިޔަކީ ޗީފް އިންޓަރއި  ންމެއެ  ރާވައި ހިންގ މ ެގން  ކަކަން  އިއެންމެހަ

ރައީސް  މަ ؛އިްއޒަތްތެރި  އޮޑިޓަރ ެގ  ިއންޓަރނަލް  މަސްއި ޗީފް  އިންޓަރނަ  ،ލިްއޔަތަކީ އޫަގނޑ   އޮޑިޓ ެގލްދައ ލަތ ެގ     

ދައ ލަތަށް   ހެންފ ނ ވާނެލާެގ ަގވާއިދާ ޚިެގ މާލިއްޔަތ  ދައ ލަތ   އިާގނޫނާ  މި  ،ވާމީ މިންަގނޑ ތަކަށާއި ގ  ނިޒާމ  ބައިނަލްއަ

  އިންފްލޭޓެޑްވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.    ށް ކަމަ  މ  ތަރައްޤީކ ރ ންެއ ނިޒާ  ،ޮގތަށް ބަންޓަންކޮށް ހިންގ މާއި   އެންމެ ފައިދާހ ރި

 ހިންގ މާއި، އިންފްލޭޓެޑް އަގ ަގއި ސަރ ކާރަށް ތަކެތި  އިންފްލޭޓެޑް ައގ ަގއި ޕްރޮޖެކްޓް،  ކ ރ މާއިޖެކްޓް ެއވޯޑ  އަގ ަގއި ޕްރޮ

އް. މިއި ތަކަމ ަގއި ރަްއޔިތ ން ޝައްކ ރާ ކަންތައް. ޝަކ ާވކ ރާ ކަންތައް  ތައްތައްދ ވެސް ހިނަގމ ންދާ ކަންަގތ މަކީ އަބަ

ން ފައިސާ ހޯދ މަށް  ރިެގ ވެދައ ލަތްތަކ    ޓ ޕްކޮރަ  ވެރިންެގ ފަރާތ ން ފެންނަމ ންދާ ކަންތައްތައް. އަދި  ދ ނިޔޭެގ ކޮރަޕްޓ 

ެގ  ތ  ިއ ދައ ލަަގމި ބިލ   ؛ށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކަނިމ މަ  އ ކ ޅެއް. މިއީ  ޅޭެގންގ  ؛ކ ރަމ ންދާ

ންތަނަށް ވޭ. މިޮގތ ން ދައ ލަތ ެގ ތަކައި ވަކި ޗެޕްޓަރެއް އިތ ރ ކޮށްފައި ރޮކިއ މަންޓް ނިޒާމ ެގ ކަންކަން ކަނޑައެޅ މަށް ޓަޕް

ޓަކަިއ    ރ މަށްކ   ނ ންވާ އެކިއެކި މަސައްކަތްނަށް ބޭތަދައ ލަތ ެގ ތަން  ،ތް ހޯދ މަށާއިޚިދ މަ  ،ވާ ތަކެތި ަގތ މަށާއި ންބޭނ 

ކަންކަން ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް ޓަކަިއ    ެގޓ ންްއަގިއ ޕްރޮކިއ މަލެވާދަވެރި މާޙައ   ،އެކ  ހާމަކަން ބޮޑ   ނަޒާހަތްތެރިކަމާ
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ޕްރޮކިއ މަންޓް ސިޔާސަތ  ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންާވނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. ައދި ދައ ލަތ ެގ ޕްރޮކިއ މަންޓް  ެގ  ދައ ލަތ 

ޕްރޮކިއ މަންޓް ކަނޑައަޅާނީ  ލަ   ސިޔާސަތ   ބޯޑ ެގ  މަތީޕޮލިސީ  ވެސް  ރ މިނިސްޓަ  ،ންފާެގ  ކަމަށް  ޔާންކޮށްފަިއވޭ.  ބަ 

ޕްރޮކިއ މަންޓާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ     ،މަންޓް ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މާއިއ ޕްރޮކިެގ  ދައ ލަތ އި  މި ބިލ ަގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދައ ލަ އެކ ލަވައި ޓަކައި  ލަފާދިނ މަށް  މިނިސްޓަރަށް  ޕޮތ ެގލ މ ަގއި  ޕްރޮކިއ މަންޓް  ބޯޑެލި  ކަ  އްސީ  ށް  މައޮންނަންވާނެ 

ބިލ  މި  އަދި  ހ   އިަގބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.  ދަށ ން  ނިޒާމ ެގ  ޕްރޮކިއ ަމންޓް  ކ ރިދައ ލަތ ެގ  ބީލަންތައް  ށް  އަޅ ވައިލެވޭ 

ބީލަންވެރިޔާއަށް   ކަމަށް  ޢަމަލ ކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  މާލިއްޔަތ   ދައ ލަތ ެގ  ާގނޫނާިއ  މި  ެގންދިއ މ ަގއި 

ރޮކިއ މަންޓް އެޕީލް އެފަދަ މައްސަލަެއއް ބެލ މަށް ޓަކަިއ ޕް  ،ނަމަ  ަގބޫލ ކ ރެވިެގން އެފަދަ މަްއސަލައެްއ ހ ށަހަޅައިފި

ށްފައިވޭ.  ވެސް ބަޔާންކޮ  ށްންވާނެ ކަމަރައްޔަންކ އަ ސްޓަރ   ިމނިކ ލެވޭ ބޯޑެއް  ެގ މަްއޗަށް އެމެންބަރ ން  7ެގ ނަމ ަގިއ  ބޯޑ 

އްދަ ނޫން ޢަމަލެއް އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ޚިލާފަށް ހ   ކާެގ އ ސޫލ ތަ ބިލ ަގއި ޕްރޮކިއ މަންޓ މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަނޑަައޅާފަިއވޭ.    ށ ން އަޅާނެ ފިޔަވަޅ ތައް ވެސްދަވާއިދ ެގ  ގަ ދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތ ެގ    ،ނަމަ  ކ ރިކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވިއްޖެ

ކ ރި  ،އެޮގތ ން ޢަމަލެއް  ނޫން  ތ ހ މަތ ކ ކަހ އްދަ  ފަރާމަށް  އަދާކ ރާ  ތްރެވޭ  ވަޒީފާ  އޮފީދަ   މިފަދަ ހެްއަގއ ލަތ ެގ  އި 

  އީ އެ މައްސަލައަކީ ޖިނާ  ، ކަނޑަައޅާފައިވާ އިންތިޒާމ ެގ ތެރެއިން އެ މައްސަލަެއއް ބެލ މަށްފަހ ށްމައްސަލަެއއް ބެލ މަ

.  ޅާފަިއވޭށް ކަނޑައަމައަށް އެ މައްސަލަ ފޮނ ވ ދާރާއިޤ   އެކަމާ ގ ޅޭ ތަޙ ޤީ  ،ނަމަ  ފެނިއްޖެ  ނޭ މައްސަލައެއް ކަަމށްމެކ ށެއް ހި

ތެ އޮފީހެއްަގއި މިފަދަ މައްސަލައެއް  ތ ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ދައ ލަ  ،މަތ ކ ރެވޭ ފަރާތްހ ރިކަމަށް ތ ކ ން ޢަމަލެއް  ނޫއަދި ހ އްދަ

ގެ ނ  ެގއްލ މ ލިބ ތ ން  ރާމީހެއްެގ ފަ  އެ  ،ބެލ މަށްފަހ   މ ެގ ތެރެއިން އެ މައްސަލައެއްޒާއިންތި  ބެލ މަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ

ެއ    ، ނަމަ  ރިމަނާ ފައިސާ ނ ދަްއކާކޮށް އެ ފަިއސާ ދެްއކ މަށް އެންގ ން. އަދި ޖޫރިމަނާބަދަލ ެގ ޮގތ ން އެ ފަރާތް ޖޫ 

މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ    ؛ސް ހ ށަހަޅާފައިވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްވެތަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ން  ޢަފައިސާ ހޯދ މަށް ޝަރީ

  މި ބިލާ މެދ    ރި މަޖިލީހ ގައިތެިއްއޒަތް  މި  ،ލ ވެެގންދާނީދ  ހާސިގ ސަެގ މަޅ މ މި ބިލ  ހ ށަހެ  ން. ސަރ ކާރ ންރަތާއީދ ކ 

ން. ޔ މ ފާސްވެެގންދި މި ބިލ  ހ ށަހެޅި،  ެއކ     އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަާވ އިޞްލާޙ ތަކާތި  ،  ބަހ ސްކޮށް

މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި  މި  ެއކަމަށް  ފ ރ ޞަތަށް   އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ދެްއވި  ދަޢ ވަތ ައރ ވަން.  މެންބަރ ންނަށް 

 ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  އިބ ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލ ެގ  ފ ރ ޞަތ   ބަހ ސްެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހ ޅ ވާ  ތިދާއީ  ލަން. 

 ޖާބިރ . هللا ޑަިއަގތ ން އެދެން. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ މެންބަރ ން ބަހ ސްގައި ބައިވެރިވެވަ 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ކަންކަމ ަގިއ   ެގހިނަގނީ ދ ނިޔޭ  ޓްރެޜަރީ ސިސްޓަމ   ،ރާއްޖޭެގ ފައިނޭންޝަލް ނިޒާމ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޮގތަށް ހިތާ  ،ޖެހޭނީހިނަގން  ޢަމަލ ކ ރާ  އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތަށް.  ޢަމަލ ކ ރާ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ތަހ ޒީބ    ،ކީޔަމަދ ނިޔޭެގ 

ތ  މި  މ ޅި އިޖ ރާ،  މި ހިނަގނީ ދ ނިޔެޭގ ވިޔަފާރިކ ރާ، ލާރިހޯދަން މި އޮންނަ ނިޒާމ ތަކާ މ ޅިން ޚިލާފަށް  ަގއިރާއްޖެ

ައދި ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަްއ    ، ން ެގރެންޓީދީރެ. މިހާރ  ބަެއއް ޕްރަިއވެޓ  ފަރާތްތަކަށް ެވސް ސޮވްއޮތީ ބައްޓަންވެފަ

، ެއ ސްޯމލްޑިިވއަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޯޕަރޭޝަން  ،މިސާލެއްެގ ޮގތ ން؛ ވެސް، އެ ކ ންފ ނީަގއި ހ ރި މ ދާ

ބަދ ެވސް މިފްކޯއިން ނ ވަތަ އެސް.ޓީ.އޯއިން ނ ވަތަ ެއޗް.ޑީ.ސީ  ކ ންފ ނީގައި ބައިވަރ  އެސެޓް ހ ރޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަ

މާނައަކީ ދައ ލަތ ން ެގރެންޓީެއްއ  ؛ ން ެގރެންޓީއެއް ރިނ ވަތަ އެހެނިހެން ސަރ ކާރ  ކ ންފ ންޏެއް ވިޔަސް، އަބަދ ވެސް ސޮވް

ލޯނ  ބޭންކ ތަކ ން  އިޝޫކ ރަނީ  ބޭންކ   ނަަގނީ.  މި  ދީެގންނޭ  މި  ެގރެންޓީެއއް  މޯލްޑިވްސަށް  ބޭންކަށް  އޮފް  ހަބީބް   .

ނ ވިޔަސް،    ކަށްއޮފް އިންޑިޔާއަށް ެގރެންޓީއެްއ މި އިޝޫކ ރަނީ. އެއީ ފީސިބަލް ޕްރޮޖެކްޓަ ސްޓޭޓް ބޭންކ   ،ެގރެންޓީެއއް

ސިބަލް ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ ދަށ ން ފައިސާ މި ދެނީ. ފީ   ދައ ލަތ ން ރައްޔިތ ން ޖާމިނ ކ ރ ވާފައި  ،ސަރ ކާރ ން ެގރެންޓީދިނީމާ

ެއއީ   ނ ާވނެ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރި މި ހިނަގނީކީ ފާރިކޮށްެގންނޫނިއްޔާ ިވޔަ ފީސިބަލް ނ ވިޔަސް، 

އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރޮފިޓ  ވަރަށް    ބޭންކ ން ލޯނ ދޭނެ. އެހެންވީމާ، ބޭންކ  ެގއްލ ންވާ ކަމަކަށް ވިޔަސް، ެގރެންޓީ ދިނީމާ

  ކޮށްެގނެއް ނޫން ޕްރޮފިޓ  ބޮޑ ވަނީ. ސަރ ކާރ ން ހ ރިހާ ވިޔަފާރިއެއް ބޭންކ ން ވިޔަފާރިއިއޮފް މޯލްޑިްވސް  ބޮޑ ވާނެ. ބޭންކ 

ބޮޑ ެވެގންދޭ. އެސް.ޓީ.އޯއަށް    ވަރަށް  އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރޮފިޓ   އިން ދަ އެންޑްަގއި ބޭންކ   ދިނީމާއޮފް މޯލްޑިވްސަށް  

އެސް.ޓީ.ޯއއަށް ިވޔަފާރިކ ރެވޭ. މިފްކޯ ވެސް. އެހެންެވ،    ފީސިބަލް ނޫން ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވެސް ދައ ލަތ ން ސެކިއ ރިޓީ ދިނީމާ

ެއްއ ބަ  ހަމަނ ޖެހިެގން މި އ ޅެނީ. ެއއިރެްއެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ާގތް މީހަކަށް ވީމާ  ެއއްފާރިޔަވިއެްއވެސް  

ކ ރެވޭ. ައނެއްބައި މީހ ންނަކަށް ދ ލެއް ރޯނަށް ރިސޯޓ  ހެދޭ، ބޮން، އެ ބޭފ ޅ ން ެގރެންޓީ ދިނީމާރިބޭފ ޅ ންނަށް ސޮވް

ތްތަްއ ހަމަޖެހެންވާނީ ފިނޭންޝަލް  ޤައ މ ެގ ކަންތައްތައް އިޖ ރާ؟ ނޫންހެްއޔޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނ ކ ރޭ. ެއއީ ޯގހެއް 

މި ނެތޭ  ެއއެއް  ވާހަކަދެއްކިއޯޑަރ ަގއޭ.  ިއއްޔެަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރާއްޖެއަކ .  އ ފާކ ރިން  ން،   އިކޮނޮމިކް    ،ވަރަށް 

 ، ބަރާބަރަށް ކަމަށް. ވަރަށް އ ފާކ ރަން ހަމަ  ދިވެހިރާއްޖެ އޮންނާނީ  ،ވިދާޅ ެވއްޖެ  ށްކޮއް އެ  މިނިސްޓަރ  ވަރަށް ެގރެންޓީއާ

ވަރަށް ސާފ ކޮށް    ، ފޮތ ން ހަމަ ބަރާބަރަށް ކިޔައިދިން  ޓެކްސްޓ   ހަމަ  މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ 

ކިޔައިދިނިން.   ޖަހައިެގން ދެން ހަދަންވާ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ ހިސާބ ކިތާބ . ކަންތަްއ ވާނީ ރަނަގޅަށޭ ؛ޮގތަށް  ލިޔެފައި އޮތް

އެންމެން   ؟މި ހ ންނަނީދީފައި    ހ އްޓޭ. ކީްއވެެގންހޭ އެ ބިންތައް ކ ްއޔަށް  އެއީ މި ތަނ ަގއި ބައިވަރ  ބިންތަކެއް އެބަ

ލަން ފ ރ ޞަތ ދެއްވަންވާނެ.  އަޅ ަގނޑ  ނިންމާ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؛ އިންހ ޅ މާލެ ؟ކ ލީަގއި މި ތިބެންޖެހެނީ ކީއްެވެގންތޯ

މައ ޫމން ހ ޅ މާލެއެއް ބިނާކ ރީ ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލަިއެގން. ދެން  ؛މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ވާހަކަެއއް ވީމާ. ހ ޅ މާލޭަގއި 
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 ؟ޖެހެނީދިވެހި ރައްޔިތ ން ކ ލީގައިތޯ ތިބެން؟ ހ ޅ މާލޭަގއި އެންމެން ތިބެންވީ ކ ލީަގއިތޯ ؛ރައީސް، ދެން އައި ރަީއސް  އައި

. ކ ލީަގިއ  ޖެހޭނޭދެންޏާ ެއ ބިންތައް ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ަގނެވެންއިއީ. ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމި އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލެއް  

ރައް ނ ވާނޭތިބެެގން ދިވެހި  ސަރ ކާރަ  އަންނަ  މާދަމާ  ބޭރ ކޮށްލާނޭކ ޔިތ ން.  މީހ ން  އެ  އައިސް  މިން  ާގނޫނެއް .  ފަދަ 

މި މަޖިލީހ  ެގރެންޓީދިނ މ ަގިއ  މާލިއްޔަތ  ކޮމި  ެގއ ފައްދަިއ،  ކ ރީަގއި ެވސް އޮންނަނީ.  ޮގތަށް  ޓީއަށް ބަހެއް އޮންނަ 

ކަންތައް. އަނެްއކާ    ލ ކޮށްލީ އެޠި އަިއސް ވަގ ތ ން ބާޔާމީނ   ރައީސް  ،ނީޢ ހ ށަހެޅިެގން މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްެގން ދާނީ. ޔަ

އޭރ ަގއި ބޭނ ންހާ ؛ ދައ ލަތ ން  ،ޖެހޭ ބާރެއްމިހާރ  މި އ ޅެނީ މި މަޖިލީހަށް އެ ބާރ  ނަަގން. މި މަޖިލީހ ަގއި އޮންނަން

މިލިއަން    300ހ ރީ    ަގއިވްޒާ ން ެގރެންޓީ ދިނިއްޔޭ. ދައ ލަތ ެގ ޑެޓް މެނޭޖ ކ ރ މަށް ޓަކައި ޔޫސަބަލް ރިރިބަޔަކަށް ސޮވް

ވާހަކަައކީ އަޅ ަގނޑ ެގ  ދިނީމާ  40ނޫމަޑިއަށް    ،ޑޮލަރ .  ޑޮލަރ   މަޖިލީހ ގެ   މިލިއަން  މި  ބޭނ ންކޮށްެގންނޭ  ލާރި  އެ 

ރައީސް އޮތީ.  މި  ނަާގފަިއ  މެޖޯރިޓީ  ނ ކ ރާ  ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޔާމީން ންއެކަން  އޭރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެއްތޯ  ވެެގން 

އަ ބޭނ ންކ ރައްަވިއެގންވަޑައިަގންނަވާފައި  އޭރ ަގިއ    ،ދީބ   ފައިސާ ނަަގއިެގން  ބޭނ ންކޮށްެގން  ކ ންފ ނިތައް  ދައ ލަތ ެގ 

 އަޅ ަގނޑ    އަދީބ  ހާޒިރ ކ ރަންހ ރިއިރ     ކަށްޓީެގ މ ޤައްރިރަމާލިއްޔަތ  ކޮމި؛ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިންތިޚާބ  ކާމިޔާބ 

މިލިއަން ޑޮލަރ  ދީފައި،    40ން ވެރިކަމަށް ައއިސް ނޫމަޑިއަށް ލީ. މިއަދ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ބ ނީމަ ެގންޮގސް އަޅ ަގނޑ  ޖަލަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ     ަގއި މެޖޯރިޓީ ހޯދީ. އެއީ ދައ ލަތ ެގ ޚަޒާނާެގ ފަިއސާ.  މިއަދ ތާއެ ފައިސާ ބޭނ ންކޮށްެގން މި

ކީްއެވެގންތޯ   ؛ިވ ކަންތައްތައް ސ ވާލ ކ ރެވޭނެ އަންނަނި   ޔާޓީއަށް ހާޒިރ ކ ރެވޭ އެބަ. އޭނާ ކޮމި  ޓީެގ ސަބްމާލިއްޔަތ  ކޮމި

ށް ކީްއވެެގންތޯ ފައިސާ  ކަދެން ހ ރި ކ ންފ ންޏަ؟ ނިންމ ންކޮބައިތޯ ކޯޓ ން ނިންމި؟ ކޮބައިތޯ ާގނޫނ ؟ މި ފައިސާ ދިނީ

  ... ތޯތްތައް ކޮބައިބަދަލ ދިނ މ ަގއި އިޖ ރާ ؛ިމލިއަނ ން ބަހައިލީ 80މިލިއަނ ން،   90؟ ދިނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 . ބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ ންމެ ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ސަރ ކާރ  ފަރާތ ން މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކާނެ މީހެއް ނެތީމަ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހައިރާންވޭ އެބަ.  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތ ން މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ    ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ ން، އަދި މާލިއްޔަތަށް އަންނަ ބަދަލާ ގ ޅޭ ހ ށަހެޅި ނަމަވެސް

ބޭފ ޅ ން ވެސް ވާހަކަދައްކަން ހ ރިހާ  ބޭފ ޅ ން ވެސް އަދި އިޤ ތިޞާދީ ކަންކަމ ަގއި  ދެކޭޮގތ ަގއި  ހ ރިހާ  މިހާރ   ޖެހޭ. 

. ހަމަ ކ ރިއަށޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިއޤ ތިޞާދަކަށް ެއއްެވސް ބަދަލެއް ނާންނާނޭ  ، ފާހަަގކ ރަްއވާ   ބޭފ ޅ ން ވެސްދަްއކާވާހަކަ

ޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ހަމަ  ނެގނީ ދ ނިޔޭެގ ހާލަތ  މިހާރ  އޮތްކާކަށްތޯއޭ އެ  ،ދާނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ
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ރަޝިޔާ ހަނގ ރާމަ. -ޔޫކްރެއިން ؛ނޭނޭގނެ. ދ ނިޔޭަގިއ ހަނގ ރާމަ މީހަކަށް އެްއވެސް ؟ޮގތަށް ކ ރިއަށްދާނެކަން މި އޮތް

އޮތްއިރ  ދިވެހިރާއްޖެ ބަރޯސާވަނީ ފަތ ރ ވެރިކަމަށް، ިއްއޒަތްތެރި މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ހަނގ ރާމަ.    ،ތައިވާނާއި ދެން ތިބި ބަޔަކާ

ވެސް ބޮޑަށް ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓ ކ ރަނީ. ފަތ ރ ވެރިން މި އަންނަނީ   . މަސްރައީސް. ފަތ ރ ވެރިކަާމއި މަސްވެރިކަމަށް

އެ ޤައ މ ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކ ަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރިސޯޓ ތަކަށް އަންނަ ފަތ ރ ވެރިން    ، ިގނައިން ޔޫރަޕ ން. އަންނައިރ  

ނ ން ވެސް ޑަިއވިންގ ސްކޫލަށް  ޔަީގ  ޔާ ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް ރާއްޖޭ އިޤ ތިޞާދަށް އަސަރ ކ ރާނެ. ހަމައް މަދ ވެއްޖެ

ނ ވަދެއްޖެ ފައިސާ  ސްޕޯޓްސްއް ވަންނަ  ވޯޓަރ  އަދި  ސެންޓަރަޔާ  ނ ވަދެއްޖެ  ފައިސާ  ވަންނަ  އިޤ ތިޞާދަށް  އް ށް  ޔާ 

ކަމ ަގއި ިވޔަސް،    ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދޭ ބ ނި  ފައިފިނިކޮޓަރީަގއި ތިއްބަވާ  ބޭފ ޅ ން  ޖަްއސަވާވެެގންދާނެ. ހިސާބ ެގއްލ ން 

ޢަމަލީރާއްޖޭެގ ކަންކަމ ަގއި  އިޤ ތިޞާދ ެގ  އާންމ       މަސައްކަތްކ ރަނީ  ރިސޯޓ ތަކ ަގއި،  ޮގތ ން  ރައްޔިތ ން. 

މިހެން ސްކޫލ ތަކ ަގއި،  ޑައިިވން  މަސްވެރިންގޮ ެގސްޓ ހައ ސްތަކ ަގއި،  ދަނޑ ވެރިން،  ޔޫރަޕަށް  ؛ ސް  ވެސް  މަސް 

މި ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ،  މި ކ ރަނީ  ދަރަނި ނަާގއިރ  ހާލަތ ަގއި އިްއޒަ  އެކްސްޕޯޓ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ަގއި ތްތެރި ރައީސް، 

؛ ހަތަރ  މަސްދ ވަސް ނ ވަތަ އަހަރ ދ ވަހ ަގއި ރަްއޔިތ ން ކާނެ ކާޑ ެގ ބާވަތްތައްތިން  ،ޖެހޭރައްޔިތ ންނަށް ކަށަވަރ ވާން

ހ ންނާނެ   ،ކާޑާއި  ބޭހާ  ހ ންނާނެކަން.  ތެލާއި  ދައ ލަތ ަގިއ  ދިވެހި  ފައިސާ  ބޭނ ންވާ  ަގންނަން  ކަށަވަރ ކަން ކަމ ެގ  އެ 

ދޭން ރަްއޔިތ ންނަށް  މަޖިލީހ ން  ނަމަ  ޖެހޭ.ރައްޔިތ ންެގ  ނ ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،މާނައަކީ  ޭއެގ  އެކަން 

އިްއޒަތްތެރި   އަދި މީެގ އިޞްލާޙ ތައް  ،މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ ަގއި މިހާރ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ން  ޒިންމާއަދާނ ކ ރެވެނިއްޔޭ.

ކ ރީަގއި  ؛ ކިހިނެްއ ކަމެއް   އީމި   .ފެއް ނ ވޭ. މީަގއި ނިޔަތެއް ވެސް އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގއަޅ ަގނޑަށް ސާ  ރައީސް، މ ޅިން 

ވަނަ    2010ނަމަ،    ކަމ ަގއި ނ ވާ  ވެރިކަމ ަގއި އޭރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ހަނދާން ކ ށް  ެގބަދަލ ތައް ެގނައި. ރަީއސް މި  

ޖެހޭ.  ރ ހ ން ވެސް ހޯދަންނަމަ، މަޖިލީހ ގެ     ނަާގސާއަހަރ  މި ބަދަލ ތައް ެގނެވިފައިވަނީ. އޭރ ަގއި ދަރަންޏަށް ފައި

  ބިލިއަން   4.4ޮގތަށް، އަދި ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ާގނޫނ ެގ މާއްދާތައް އިސްތިސްނާކޮށްފައި،    މިހާރ  ރ ހ މެއް ނެތް 

މި ވަގ ތ  ދަތިކަމަށް   ، ެއ ފައިސާ ސަރ ކާރަށް ދައްކަންެއކައ ންޓ ން ދެވިފަިއވާިއރ   އެމް.އެމް.ޭއެގ އެކަންޓ ން، ޕަބްލިކ 

އަނެްއކާ  ،ފާހަަގކ ރެިވެގން މ ްއދަތ  އިތ ރ ކޮށްފަިއވަނީ. އެމް.އެމް.އޭ ސަރ ކާރ ން އެދިެގން  ފަިއސާ  ެގވެސް   ަގވަރ ނަރ  

އަންނާނެ ކަމަށް.  އެ ފައިސާ ދޫކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭރ  ފައިސާއަށް ބަދަލ   ،ދޫކ ރަމ ން ވެސް ފާހަަގކ ރީ

ނަމަ، ބޭރ     ކަމ ަގއި ވަނީ  ެގ އ ފެއްދ ންތެރިކަމަށް ވ ރެ އިތ ރަށް ފަިއސާ ޗާޕ ކޮށްެގން މާލިްއޔަތަށް ަވއްދާ އެއީ ރާއްޖޭ

އެމް.އެމް.އޭއަށް    ،އެ ފައިސާ އަނބ ރާ މާލިްއޔަތަށް ވެއްދ މަށް  ، ދާނެ ކަމަށް. އެކަން ފާހަަގކ ރި  ފައިސާެގ ައގ  މަްއޗަށް

އެކަ އެހެންނަމަވެސް،  ވެއްދ މަށް.  މާނަައކީއަނބ ރާ  އޭެގ  ސަރ ކާރަކަށް.  ނ ކ ރެވ ނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ެމއް  އަދިެވސް 

ފަިއސާއަށް އެ  ނިސްބަތ ން  ފަިއސާ  އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ެގ  ބޭރ   ރާއްޖޭަގއި  ިގނައިން  ފަިއސާ    ،ވ ރެ  ޗާޕ ކޮށްފަިއވާ 

ދާނެ ކަމެއްކަން   ލޭޝަން މައްޗަށްދައ ރ ވަމ ން އެބަދޭ. އެއީ ނ ރައްކާތެރި ކަެމއް. މ ދަލ ެގ ައގ  ބޮޑ ވާނެ ކަެމއް. އިންފް
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  އެއް އެބަ އެނޭގ ސާފ ކޮށް. ެއކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފ ވި ބޭރ ން އިމްޕޯޓ ކ ރާ ތަކެތި ހޯދަން ވިޔަފާރިވެރިން އެލް.ސީ 

ހޯ ފައިސާ  ބޭރ   ނ ވަތަ  ާއދޭސްކޮށް  ންދަހ ޅ ވަން،  ފައިސާ   ބޭންކ ތަކ ަގއި  އެ  ވެސް    ފޯރެއް   އެއްސަލާންޖެހިއިރ ަގއި 

ޮގތް. އެހެންވީމާ، މާލިއްޔަތަށް މި    ވާ  ޮގތް. ޗާޕ ކ ރީމާ  ވާ  މިއީ ފައިސާ ިގނަވީމާ؛ ވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނ ކޮށްދެ

ބަދަލ  ދަރަނި؛ ެގންނަ  ދައ ލަތ ން  ބަދަލ ަގއި  މި  ެގންނަ  ާގނޫނަށް  ފައިސާ  މާލިއްޔަތ ެގ  ދަރަންޏަށް   ނަާގިއރ ަގިއ، 

ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި މަޖިލީހ ަގއި އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަޣ ލަބިްއޔަތެއް.    ،ނަާގއިރ ަގިއ، ރަްއޔިތ ން މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މަކީ

ބިރ ވެރިކަެމއް   ،މި ވަގ ތ  ރަްއޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށްދިނ މަކީ އެއީ ޯގހެއް ނޫން. އެހެންނެއް ނޫން، އިދިކޮޅ  ޕާޓީން އޮތީ

އަދި   ،ޮގތަކަށް ދަރަނިނެޭގ ޮގތަށް ަވޒީރަށް  ހަމަ ބޭނ ންހާ   އި،މެން ނ ބަލައަޅ ަގނޑ   ކަންތައް ނ ކޮށް  އޮތީ. ޮއވެެގން އެ

ެއީއ    ،ޮގތަށް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޒިންމާނ ވާ ޮގތަށް ަވޒީރަށް ބޭނ ން ދިމާލަކ ން ދަރަނި ނެޭގ

އޭނަ    އްޔާފިހަވާލ ކޮށް  މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ފިހާރައިެގ ވެރިން. އެހެންނަމަވެސް، މީހަކާ؛ ފައިފިހާރައެއް ހ ޅ ވާ

ބޭނ ންހައި ޮގތަކަށް ފިހާރަ ހިންަގން ދޫކޮށްލ މ ން އޭެގ ނަތީޖާ    ހިސާބ ތަކ ން ދަރަންޏަށް ނަަގިއެގން  އިރިވަރަކަށް ކަ ބޭނ ން

  މ ޅި ސަރަޙައްދަށް ދަރާފައި  . ކ ން ބަލާއިރ  ޮއންނާނީ މ ޅި ބާޒާރަށް ދަރާފަޅަދ ވަސްކޮ ؛ަގނޑަށް ފެނޭޅ  އެނޭގނެ. އަ

އެހެންއޮންނާނީ ކަންކަން.  އެޮގތަކަށް  އެއެކަން؛ ވީމާ،  ނ ކ ރެވޭނެ.    ،  ސަލާމަތެއް  ދެން  ހިސާބ ން  ސާފ ވާ  ދަރަނި 

ފާސްކޮށްެގން ނެޭގނެ   ތ ންެގ މަޖިލީހ ންނަާގ ދަރަނިތައް ރަްއޔި  ލައިޔާއަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން ކ ރި  ،ލައި ޔާއެހެންވީމާ، ކ ރި 

އެނިގެގން ނ ވަތަ  ޮގތަކަށް  މާލިއް ؛ ކަހަލަ  ވެސް  ވަންނަމިހާރ   ރިޒާ  ؛ޔަތަށް  ހ ރި  ވްދައ ލަތ ެގ  ދެން  ަގއި  ފައިސާ 

އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ސާފ ކޮށްދިނ މަކީ    .އެނގ ނިއްޔާ އެނގ ނީ. ސާފ ކޮށެއް ނޭނޭގ  އަށްހިސާބ ހަދައިެގން އަމިއްލަ 

 ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބްންމެިއއްޒަތްތެރި ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ެގ ާގނޫނަށް މި ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ  ( 2006/3)ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ   

ހިމެނިފައިވާ އިޞްލާޙެއް  ބޭނ ންވާ ބައެއް ކަންތައްތައް  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  މާލިއްޔަތ  ނިޒާމ   އަޅ ަގނޑ     ކަންދައ ލަތ ެގ 

އެއާއެކީ ހަމަ  ިއޞްލާޙ ތަކަކީ    ،ފާހަަގކ ރަން.  ބައެއް  ހިމެނިފައިވާ  ނޫން އަޅ ަގނޑަށް  މީަގއި  އިޞްލާޙ   ތާއީދ ކ ރެވޭ 

ރައީސް،  ިއްއޒަތްތެރި  ކަމ ަގިއ ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން. އޭެގ ެއއް ޕޮއިންޓެްއެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ  

 ،ރަންކ   ޖެހޭ ވާހަކަ. އެކަންއެ ހަރ ދަނާކ ރަން  ން ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ފަންޑެއް އެކ ލަވައިލައިރިމި ާގނޫނ ަގއި އެބަ ބ ނޭ ސޮވް 
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ބޯޑ ެގ ރައީސަކަށް ނޫނީ ޗެއަރއަކަށް މި ލަނީ  މި  ފަންޑެއް ހިންގ މަށް ބޯޑެއް މި އ ފައްދަނީ. ބޯޑެއް މީަގއި އ ފައްދާއިރ   

ން ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ފަންޑަކީ ެއމް.އެމް.އޭެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއ  ރި ސޮވްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ.    ،ންމިނިސްޓަރ ެގ ލަފާެގ މަތީ

ދައ ލަތަށް   ،ވެސްޓ ކޮށް އެީއ އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓ ަގިއ އިން  ،އިންވެސްޓ ކ ރާނެ ޮގތާއި   ންންޑ ންނަ ފަންޑެއް. އެ ފައޮ

އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓ ަގއި އަންނަ   އިޭއގަ   ،ށްެގންައދި އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓ  ސްޓަޑީކޮ  ،ފައިދާ ހ ރި ޮގތަށް  އެންމެ

ަގޅަށް އެނޭގނެ ފަރާތަކީ އެމް.އެމް.އޭ. އެހެންވީމާ، ެއ  ހ ރިހާ ކަންކަމަށް އެންމެ ރަނ  އެ  ކ ރާނެ ޮގތާއިޝޮކ  އެބްޒޯބް 

އ ފައްދަން މަތީބޯޑެއް  ލަފާެގ  ަގވަރ ނަރ ެގ  އެމް.އެމް.ޭއެގ  މަތީ  ،ަގވަރ ނަރ   ންޖެހޭނީ  ލަފާެގ  ަގވަރ ނަރ ެގ  ން ނޫނީ 

މީތި ވާންޖެހޭނެ   ،ވ ރެ  ށްކ ރާ ބޯޑަކަން އަްއޔަންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ. އެއީ ސިޔާސީ ޮގތ ން އިންނަ ބޭފ ޅެްއެގ ލަފާެގ މަތީ

ސަރ ކާރ  ބަދަލ ވެެގން ބަދަލ ވާ ެއއްޗަކަށް    އީއެއީ ކޮންމެ ސަރ ކާރެއް އޮތަސް، އެ  ؛މ ޅި ދައ ލަތަށް  ،ޕްރޮފެޝަނަލް

ެއކ ލެވޭ ބޯޑެްއ  ވެެގން ޮގތެްއަގއި  ޮގތެއްަގއި މ ޅި ދައ ލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހ ރި  ެއއީ ހަރ ދަނާ  ނ ވާނެ. އެހެންވީމާ، 

ވާންޖެ ކަމ ގައި ކަމ ަގއި  މ ހިންމ   އެކ ލަވައިލ ން  އެޮގތަށް  ބޯޑ   މި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންކަމ ން،  ހޭ. 

ން ރިެވސް ސޮވް  އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  މިސާލެއްެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރ 

މި ގާއިމ ކޮށްފައިވޭ.  ފަންޑެއް  ލިބ ނީމާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓ   ފައިސާ  ޑޮލަރ ން.  ޔޫ.އެސް  ލިބެނީ  ފަިއސާ  މިހާރ     ފަންޑަށް 

ލާފައި ެއއަށް ރ ފިޔާ ލާފައި ހ ންނަނީ.   ވަށްޒާ އެ ފަންޑ ަގިއ ހ ންނަ ޑޮލަރ  ނަާގފަިއ ރި  ބޭނ ންވީމާ  ސަރ ކާރ ން ޑޮލަރ 

މިނިސްޓަރަކަށް އިންނަވާ ބޭފ ޅަކަށް    އެއިރަކ  ސިޔާސީ ޮގތަށް ފިނޭންސް  .ކ ރަން ބޭނ ންވާތީ  އެއީ ސިޔާސީ ޮގތ ން ެއކަން

  ފްލޭޝަނެްއ އައިސްެގން ޑޮލަރ ެގ ައގ އެ އޮޕަރޭޓ ކ ރަން ފަސޭހަ ޮގތަކަށް އެކަން ކ ރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މާދަމާ އިން

ށް  ބިލިއަން ރ ފިޔާއަކީ އެްއވެސް ެއއްޗަކަ  2  ތްން ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ފަންޑ ަގއި މިއަދ  އޮރި ވެއްޓިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ސޮވް

މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގިއ  ކ ރ މަކީ    މިކަން  ބޯޑެއް އ ފައްދައިެގން  އެކީ މިތާ  ނ ވާނެ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ޒިންމާދާރ ކަމާ

ދެކެނީ އެ ކަންތައްތަްއ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަޅ ަގނޑ  ޮގތ ން  ، ފަންޑާ ބެހޭމާއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންވީ

ޖެހޭ ވާހަކަ.  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓ  ޑިޕާޓްމަންޓެއް ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި އެކ ލަަވއިލަން  ،ކ ރޭއެބަ    އި ފާހަގަ މި ާގނޫނ ގަ 

  ޖަވާބ ދާރީކ ރަނިިވ ދައ ލަތެްއގެ   ،ަގނޑ މެން ޤާނޫނ އަސާސީން ދައ ލަތެއް އ ފައްދާފައި މި އޮތީޅ  އަ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ސަރ ކާރ  ހިންަގން އޮތް ފަރާތް. ދައ ލަތ ެގ ތެރޭަގިއ    ދ  އެކ ލެވިފަިއވާ ޮގތަށްޮގތ ަގއި. ެއއީ ސަރ ކާރަކީ ާގނޫނާއި ަގާވއި

ކޮށް ސަރ ކާރ ެގ އޮފީސްތައް ހިންަގން މި އޮތް ޞައްޚާހިންަގން.    އޮތް  ާގނޫނާއި އަދި އެހެން ާގނޫނ ތައް އެބަ  މާލިއްޔަތ 

ާގނޫނ ތަކާ    އީނާިއ ވ ޒާރާތަކ ެގ ވެރިން. އެސަރ ކާރ ެގ ވަޒީރ ން  ،ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން އޮފީސްތަްއ ހިންގ މ ެގ ފަރާތަކީ 

މީހ ން ތަންފީޒ ކ ރާ ޮގތް ބަލަން އެ މީހ ންެގ ތެރެއިން އަނެއްކާ އިންޓަރނަލް    އެ  .އެްއޮގތަށް ކަންތައް ތަންފީޒ ކ ރާ ފަރާތް

ސާސީން އެބަ  ޤާނޫނ އަ  ،ކ ރަން ދައ ލަތ ން  ޮގތެއް ނޫން. އެކަން  ކ ރ މަކީ ރަނަގޅ   ޑިޓ  ކޮމެޓީެއއް އ ފައްދާފަިއ އެކަންއޮ

ޮގތ ން    . އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަންކްޝަނެއް އެއީ. މިހާރ  އޮތްއޮތް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް އެކ ލަަވއިލާފަ
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ޗީފް ިއންޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް އެބަ  ؛ން އަނެއްކާ ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާ އިންޓަރނަލްފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ެގ ލަފާެގ މަތީ

ޓީއެއް އ ފައްދަިއ، އެ އޮޑިޓ  ކޮމެޓީެގ ދަށ ން ދައ ލަތ ެގ  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ެގ ދަށ ން އޮޑިޓ  ކޮމި  އެއެޕޮއިންޓ ކ ރަްއވާ.  

މ އައްސަސާއެއް ؛ ހ ރިހާ ހ ރިހާ  މިހާރ   ެގސަރ ކާރ ެގ  ކ ރަންވީ.  އޮޑިޓ ތައް  ިއންޓަރނަލް  މާލިްއޔަތ    ވެސް  އަނެއްކާ 

ްއަގިއ ތިން މަހ ން އެްއ މަހ  ރެ ޓަކޮންމެ ކ އާ ، ކޮށް އެބަ ބ ނޭސާފ  އިާގނޫނ ގަ   ޮއޑިޓ  ،ސާފ ކޮށް އެބަ ބ ނޭ  އިާގނޫނ ގަ 

ޓަރލީ ރިޕޯޓ ތަްއ އެ މީހ ންެގ އަހަރީ ރިޕޯޓ ތަކާއި ކ އާ؛ ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތައް، އޮފީސްތަކ ެގ މާލީ ހިސާބ ތަކާއި ައހަރީ

ހ ށަހަޅަން ޖެނެރަލަށް  ހ ރިޖެހޭނޭއޮޑިޓަރ  އެބަ  ބައިވަރ   ތަންތަން  ހ ށަނާޅާ  ބަލައި .  ކީްއވެެގންތޯ  ހ ށަނޭޅެނީ  އަދި   .

މަހ  ބެލޭނެ   1މަހ ން    3ކޮންމެ    ށްޖެނެރަލަ  ޮއޑިޓަރ  ، އެ ކަންތަްއތައްމާޖެހޭނީ. އެހެންވީހޯދައިދޭން  އެކަމަށް ހައްލެއް

އެބަ   ެގޖެނެރަލް   އޮޑިޓަރ  އިންތިޒާމ  ހަމަޖެހިފައި  ދަށ ން  އޮޑިޓަރ  ާގނޫނ ެގ  ެއއީ.   އޮތް.  ފަންކްޝަނެްއ  ޖެނެރަލްެގ 

ނ ކ ރެވޭ ތާއީދެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  އިންޓަ  ، އެހެންވީމާ،  ވަކި  އަނެްއކާ  ތެރޭަގއި  އޮޑިޓްސަރ ކާރ ެގ    ، ކޮމިޓީެއއް  ރނަލް 

ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެްއެގ ތެރޭަގއި   ؛އް އަްއޔަންކ ރައްަވއިެގން އެކަން ކ ރެްއވ ން. އެީއއެއް ނޫން ދައ ލަތެއްޖެނެރަލެ  އޮޑިޓަރ

 ؛އް ހިންަގންޖެހޭނެ ޮގތަކީ. ެއހެންވީމާ، އެއަށް ތާއީދެއް ނ ކ ރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތެ އެކީަގއި ދައ ލަ  މިނިވަންކަމާ

އެ ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތަކާިއ    ،ެގރެންޓީެއއް ދީފައި   ރިންވް. ސޮއޮތް  ޑ ވާ އެހެން ޕޮއިންޓެްއ އެބަމީަގއި އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮ

ޭއެގ މަޢ ލޫމާތ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް   ،ދީފައި   އޮތް.  . މިހާރ  ވެސް މާލިްއޔަތ  ާގނޫނ ަގިއ ެއބައޮތް  ދޭނެ ޮގތް އެބަ

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އަންަގންޖެހޭނެ   30  ، ބަޔާންކ ރަނީތެރޭަގއި އަންަގންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިހާރ  ާގނޫނ ގައި  ދ ވަސް  90

ދ ވަސް ތެރޭަގިއ   30ިވޔަސް. އެހެންވީމާ، ސަރ ކާރ ން ލޯނެއް ނަާގފައި    ކަމަށް ސަރ ކާރ ން ލޯނެއް ނަގައިފި ކަމ ަގއި

ލޯނެއް ނަާގފައި    ދ ވަހަކީ ވެސް ައސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ މަދ  ދ ވަހެއް. ައސްލ   30  ،އަންަގންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތް ކަމެއް

ކ ރަނީ ރަނަގޅަށްތޯ    ތަނަށް ނޭންެގންވީ ސަބަބެއް ނެތް. ެއއީ ސަރ ކާރ ން އެ  ތާއެއްެގ ތެރޭަގއި މިތަނ ން ހަފ   ނިމޭ

ރަނަގޅަ ެއއީ  ކ ރަނީ  ެއކަމެްއ  ސަރ ކާރ ން  ެއކަ  ށްކަމަ  ށްނޫންތޯ،  ޖަވާބ ދާރީކޮށް،  އެހެންނަމަވެސް   މަށް ދެކިެގން. 

ކ ރަން ެއކަން  މަޖިލީއޮ  ފާރަވެރިކޮށް  ރައްޔިތ ންެގ  އެހެންވީމާ،  މަޖިލިސް.  ރައްޔިތ ންެގ  ފަރާތަކީ  އެކަން ހ ންތް   

މަޖިލީ ރައްޔިތ ންެގ  މަޢ ލޫމާތ   އެ  އަވަހަކަށް  ވީހާެވސް  ޓަކައި  ލިބިހަކަށަވަރ ކ ރ މަށް  އެކަމާހ މަޖިލީ  ،ށް  ގ ޅޭ   ން 

އްޔާ ރަނަގޅ ކ ރަން އެންގ މަށް ވީހާވެސް  ޖެެވއް  އްޯގސްކޮށް އޮތް ކަމެ؟ ނޫންތޯ  ،އެ ރަނަގޅ ތޯ  އިކޮމިޓީއަކ ން އެކަން ބަލަ

ެއ    ،އެ ލާރި ނަަގިއެގން  ،ެގރެންޓީެއއް ދީެގން، ެގރެންޓީ ނަަގިއެގން  ރިންވްމަހ ެގ ސޮ  ތިން.  އަވަހަކަށް އެކަން ކ ރަނީ

ށް ހަެގ މަޖިލީފަހ ން ރައްޔިތ ން   ހ ރިހާ ކަމެްއ ނިމޭ ؛އްޯގހެ  ،ވެ   ޮގސް އެކަމެއް ެގރެންޓީ ދޭ ފަރާތަކ ން އެ ލާރި ނަަގިއެގން 

އެ މ އްދަތ     ،އެންގ މަކީ ެއއީ ޒިންމާދާރ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގެއއް ނ ކ ރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެ އިޞްލާޙ 

ޚާްއޞަކޮށް މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގިއ    ،މިހާރ  ވެސް ؛ދިގ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިދިޔަ  ެގރެ  ރިންވްސޮ އަހަރ ،  މިދިޔަ  ފަރާތްތަކަށް.  އަމިއްލަ  އެބަހ ރި  ދީފައި  ދައ ލަތ ން  އަހަރ     2020ންޓީ  ވަނަ 
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ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ   ހ ރި އަމިއްލަ ފަރާތަކ ން އެ މީހ ން   ެގރެންޓީ ދީފައި   ރިންވްސޮ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ

މިލިއަން   10އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން އިތ ރ     ޓަރީވންވެެގން ބޭންކ ފަހ  ވަގ ތ  ސަރ ކާރ ން އިން  އެންމެ  ،ލާރި ނ ދީެގން

 ވީާމ، ތަން. އެހެން  ޮގސް އެއަށް ލާރިދައްކައިެގން އެކަން ކ ރިޑޮލަރ ެގ ލޯނެްއ ނަާގފަިއ އެ މީހ ންނަށް ދޫކ ރ ވައިެގން 

އެ  އްެގރެންޓީއެ  ރިންވްސޮ އެބަކަދޫކ ރާއިރ   ސާފ ކޮށް  މަޖިލީހިނދ ންންެގންޖެހޭ  އެ  ން  ދޭންޖެހޭ  ހަހިނދަށް  އެއީ  ށް. 

  ށްކ ރ މަކީ. ދެން ހަމައެއާއެކީ ެއޗް.ޑީ.ސީއަ ކަމާއެކީ ެއކަންޒިންމާދާރ   އީނެގންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެނޫންތޯ އެއެްއޗެއްތޯ 

ސޮ  އެބަ ބައިވަރ   ދީފަ  ރިން ވްހ ރި  ސޮެގރެންޓީތައް  އެ  ލޯނ   ެގރެންޓީތައް  ރިންވް.  ން ެއޗް.ޑީ.ސީ  ،ނަާގފައިދީެގން 

އިތ ރަށް ލޯނެއް ލިބޭނެ ޮގތެއް ނެތިެގން   ؛ފަހ ން އެޗް.ޑީ.ސީެގ ބެލެންޝީޓަށް ބަލާފައި ެއ ލޯނ   އެންމެ  ،ނަާގފައިލޯނ 

އޯ ތިލަފ ށީ. އިތ ރަށް  ނެތިެގން  ޮގތެްއ  ލިބޭނެ  ވެސް  ބޭންކަކ ން  ރާއްޖޭެގ  ފެސިލިޓީއެްއ  އ ވަ ކޯޕަރޭޝަ  ޑީ  ލާފައި  އިން 

ކ ރަނީ. މިހާރ   ތަނ ެގ އެސެޓ ލަިއެގން ބެލެންޝީޓ  ހަމަކޮށްލައިެގން މިހާރ  އެ މަސަްއކަތް  އެ  ،އެޗް.ޑީ.ސީާއ ެއއްކޮށްފައި

އެޗް.ޑީ.ސީ  ލޯނަކަށް  ދައްކަންޖެހޭ  އެޗް.ޑީ،ސީން  ސަރ ކާރ ެގ  އަށް ވެސް  ދައ ލަތ ެގ،  ނ ދެްއކޭ.  އާމްދަނީއަކ ން  ލިބޭ   

ޮގތްޮގތަށް ލާރިދީެގން    އިންޖެންޝަންެގ ނަމ ަގއި ެއކި  ލްޔަރ ންެގ ފައިސާއިން ެއޗް.ޑީ.ސީއަށް ކެޕިޓަޓެކްސް ޕެ  ، ފައިސާއިން

  ރިން ވްއެ ލޯނ ތައް ެއޗް.ޑީ.ސީން މިހާރ  ވެސް ސަރ ކާރ ން ދައްކަމ ންދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތެއް ހިންަގމ ންދާއިރ  ސޮ

ފިނޭންސް   ،ފަރާތ ން  ެއީއ އެ  ،ެގރެންޓީެއއް ދެނީ  ރިންވް ސޮ  ،މަކީެގރެންޓީެއއް ދޭން ބަލަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ  ކަ

ބައްލަވަންޖެހޭނެ ސޮ  އެ  ، މިނިސްޓަރ   ދޭއިރ   ރިންވްފަރާތަށް  ދެއްކޭނެކަން    ،ެގރެންޓީއެއް  ލޯނ   އެ  ފަރާތ ން  އެ 

އްަގއި ދައ ލަތ ން  ލަތެކިއްޖެ ހާވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ހާދިސާއެއް ދިމާެވެގން އެ ނ ދެއް  ،ކ ރަންޖެހޭނެ. އެ ނ ދެްއކިކަށަވަރ 

  އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އަދި އެހެން ކަންތައްތަކެއް އެބަ  ،ހަމައެއާއެކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ.  

އްސަކަށް  ހ ރިހާ އެްއޗެ  މި  ،އި ޓާ ދައ ލަތ ެގ ޓޯޓަލް ޑެ  ، ެގރެންޓީތަކާއި  ރިންވްދައ ލަތ ެގ ސޮ   ،ާވއިހ ރި. ދައ ލަތ ެގ ރިޒާ 

މިދިޔަ    ގައި.އް ބައިވަރ . ޚާއްޞަކޮށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި ދިވެހިރާއްޖޭދައ ލަތ ން އަދި ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަބަލާއިރ   

ހ ރި.   ކަންތައްތައް ިވއްކާފަިއ އެބަ  މި  ،ރަށްތަކާއި  ،ދ ވަސްކޮޅ ަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރ .ސީެގ ނަމ ަގއި އެކިއެކި ފަޅ ތަކާއި 

ށް ކައެއީ ރާއްޖޭެގ ކ ންފ ނިތަކަނަާގފައި ހ ރީ.   ދައ ލަތ ން ިވއްކާފައި ލާރި ރަށް، ތިންހަތަރ  ފަރާތަކަށް ެއއްފަޅ ، އެއް 

ދ ނިޔޭެގ އެއީ  ވަރ ަގދަ    ނޫން.  ވިްއކާފައި،އެންމެ  ކ ންފ ނިތަކަށް   3ކ ންފ ނި،    2ކ ންފ ނި،    އެއްހ ރީ.    ބާރ ަގދަ 

ްއ  އެއޮތީ މައްސަލަ  އިރ  އެ ެއްގރިމަންޓ  ހަދާފައިތްަގ  އެ މީހ ން އެ  ރަށް ވިއްކާފައި އެބަހ ރި.އެއް  ފަޅ ،  އެއް    ޏަށްކ ންފ ން

ެގ  ޔޭ ދ ނި  ،ަގއި ރާއްޖޭެގ ކޯޓަކަށް، ރާއްޖޭެގ އާބިޓްރޭޝަނަކަށް ހ ށަހަޅާކަށެއް ނޫން. އެ މީހ ން އޮތީއްޖެހިއްޖެ ހާލަތެ

ޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ޮގތަށް. އަ  ވަރ ަގދަ އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ ތަކަށް ހ ށަހަޅައިެގން އެ މައްސަލަ ބެލޭ  އެންމެ

ފަރާތަކަށް އޭރ ެގ ސަރ ކާރ ން ވިްއކާފައި އޮތީ. އެ ފަރާތ ން މިހާރ    3މާލެ އަތޮޅ ަގއި އޮތް ފަޅ ،    ޮގތ ން ސައ ތ 

ްއެގ ކްލެއިމެ  ދެކޮޅަށް އެ މީހ ން  ބިލިއަން ޑޮލަރ  ދިވެހި ދައ ލަތާއެއް  އެބަ ހިނާގ    އިެގ އާބިޓްރޭޝަންގަ ހޮންގކޮންގް 
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ދައ ލަތ ެގ ަމއްޗަށް ދެތިން    ،އާބިޓްރޭޝަން ނިމޭއިރ  އެ  ޮގސް    ތަކ ެގ ތެރެއިންމްހ ށަހަޅައިެގން ކ ރަނީ. އެ ކްލެއި  ޮގތަށް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ؟ކޮށްފިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ޮގސް ވެއްޓޭނީ ކޮންތަނަކަށްތޯންކ ހ ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރ  ދަްއކަން މާދަމާ  

މިލިއަން    316ހ ރީ    ަގއި ވް ، ދައ ލަތ ެގ ނެޓް ރިޒާއ ދައ ލަތ ެގ ރެވެނި  ރ  ވިދާޅ ވީ ވަރ ނަގަ ިއއްޔެ   ؟އެހާވަރަށްތޯްވ  ރިޒާ

މިައހަރ  ނިމޭއިރ   އިޑޮލަރ  ކަމަށް އިއްޔެަގ މާދަމާ  214.    މި  ؛ންނޫ  މިލިއަން ޑޮލަރ  ކަމަށް ވިދާޅ ވި. އެހެންވީމާ، 

މިލިއަން    200  ،ވަންޏާ  ަގއިކޮންޓިންޖެންޓ  ލައިބިލިޓީެއއް އަިއއްސި ކަމ މައްޗަށް  ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ެގ  އަހަރ 

ައއިއްސިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރިޒާ  ޮގތްތަކެއް ވީ.     ޒީރޯވްޑޮލަރ   ައޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން   ؛ދައިެގންހޯ  ިމއަށް 

ދިމާވެދާނެ ހާދިސާއަކާ    ،ދަްއކަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަތ ެވދާނެ  މި ވާހަކަ މި؛ ކ ރަންޖެހޭސްޓްރަކްޗަރދައ ލަތ ެގ ދަރަނި ރީ

ވިދާޅ ވީ އިއް ގ ޅިެގން.   މިނިސްޓަރ  ފިނޭންސް  ކަމަކަށް  ،ޔެ  ފ ރަތަމަ  ދެއްކ މަކީ  ާވހަކަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ؛އެ    ެއއީ 

ބޭންކ ބޭންކ ރަސީ ޓެކްނިކަލް  މިނިސްޓަރަރ އަޑިކްލެރަސީ  ،  ފިނޭންސް  އަޅ ަގނޑ   ނޫން.   ކާކ ރ މޭ.  އެއްބަހެއް 

ތަްއ  ޓްއެ މީހ ންެގ ޑެ  އިންފްލޭޝަނާއި  ،ތަނަކ ން މި ފެންނަނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ނިޔޭެގ މާލީ ވ ޒާރާތަކާއި ހ ރިހާ

  2މިދިޔަ    ،ބޭންކ ން އައިސް   ލްޑ ވެސް ވޯ  އިރާއްޖޭގަ  ؛ކަންކަން  ދަތިވާ ޤައ މ ތަކާ ވާހަކަދައްކަިއެގން މި  އިދެއްކ މ ގަ 

 ކ ރަމ ންދިޔަ. މިކ ރ ަމށް ވަކާލާތ  އެއަށް މަސައްކަތް   ، ދެްއކޭނެ ޮގތްތައް ހޯދައިޓްއަހަރ  ައއިސް ވާހަކަދަްއކަިއެގން ޑެ

މީހ ން އެ ވާހަކަ ދަްއކަމ ން   ވެސް ހަމަ އެ   އިރ ަގއި ވެސް ބައްދަލ ކ ރި. އަޅ ަގނޑ މެންނާ ެވސް ބަްއދަލ ކ ރހ މަޖިލީ

  އެކީ ކ ރިއަށް   ކަމާއެއީ ޒިންމާދާރ ކ ރ މެއް ނޫން.  ރ އަކަމ ަގއި ޑިކްލެ  ެއއީ ދައ ލަތް ދަރަނިވެރިވީ  ،ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް

 ށްމެންޓަރީ ްގރޫޕަލަނަިއެގން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅިން އެްމ.ޑީ.ޕީ ޕާއޮތް ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވިސް

ސަބަބަކީ އިްއޒަތްތެރި   ޖެހޭ ކަމަށް. އެންމެ މ ހިންމ  އެއް؛ ރ މަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަކ ސްޓްރަކްޗަރދައ ލަތ ެގ ދަރަނި ރީ

ބިލިއަން ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ދަރަނީެގ ޮގތ ަގއި ޓޯޓަލް    7އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން    ރައީސް، މި

އަހަރ  މި ބާކީ އޮތް ދ ވަސްކޮޅ ަގއި. މި އަންނަ    އަހަރ  ދައްކަންޖެހޭ. މި  މިލިައން ޑޮލަރ  މި  96މި ދައްކަނީ. އަދި  

  6އަހަރ   ވަނަ    2025  ،އޭެގ އަނެއް އަހަރ ބިލިައން ރ ފިޔާ.    6  ،ބިލިއަން ރ ފިޔާ. ޭއެގ އަނެއް އަހަރ   5އަހަރ   

ކިތާބ ތައް ސ މޫތ ކޮށް ތަން މިހާރ  ހިސާބ   ވަނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ޮގސް ތަނެއްަގއި ވިދޭ  2026  ބިލިއަން ރ ފިޔާ.

ބިލިއަން ރ ފިޔާައކީ    13ތެރެއިން  ބިލިއަން ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންޖެހޭ. އޭެގ  15ެއއީ    .މި ފެނަނީ  ޮގއްސިއްޔާ

ިމލިއަން ޑޮލަރ ެގ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ  މި  800 ؛ކަންޖެހޭފައިސާއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދައް  ބޭރ 

ްވެގ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މިލިއަން ޑޮލަރ  ހ ރީ. ްގރޮސް ރިޒާ  800މިއަދ  ވެސް    ،ވް ދައ ލަތ ެގ ްގރޮސް ރިޒާ  ދައްކަނީ.

  މިލިއަނަށް   800ވް  ތ ެގ ްގރޮސް ރިޒާއަހަރަށް ބަލާއިރ  ވެސް ދައ ލަ  ދިހަބާރަދައްކަނީ. މިދިޔަ    ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  މި

ްގރޮސް  ނެތް. އެހެންވީމާ، ކ ރިއަށް އޮތް ތިން  އްވ ރެ މައްޗަށް އަރާފައެ  ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހަތަރ  އަހަރެއްެގ 

މިލިއަން ޑޮލަރ  ދެއްކޭނެ   800ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    2026  އި،ވ ރެ މައްޗަށް އަރަ  މިލިއަން ޑޮލަރަށް  800ްވ  ރިޒާ
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ކަމެއް.  ކަމަށް   މޮޔަ  ތިބ މަކީ  ަގބޫލ ކޮށްެގން  ހޯދައަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތްތަކެއް  ެއއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއ    އި،މިއަދ  

އެީއ    ،ޮގތް ހޯދ މަކީ  ބާރަ އަހަރަށް ބަހާލައިެގން ދެއްކޭނެއޮތް، ދިހަ  އޭތި ކ ރިއަށް  ،އެ ޕްލޭންކޮށް  ،ސްޓްރަކްޗަރކޮށްރީ

  ކަމާ އިސާއަށް، ރައްޔިތ ންެގ ބޮލ ަގއި އެޅިފައި ޮއތް ދަރަންޏަށް ޒިންމާދާރ ރައްޔިތ ންެގ ފަ  ، އެކީ ދައ ލަތ ެގ  ކަމާޒިންމާދާރ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ދެކޭޮގތ ަގއި. ވަރަށްއެކީ މަސަްއކަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ވިލ ފ ށީއަރ ވަނީ  ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ 

 ށް.  ފީފަޢަޙަސަން 

 

 ފީފ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢަދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން  ވިލ ފ ށީ

ެގނައ މަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ ހ ށަހެޅ ންތަކަށް  އާދެ! ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ފާހަގަވަނީއިބަލަ އަޅ ަގނޑަށް  އިޞްލާޙަކީ  ،ލާއިރ ަގއި  ެގންނަ  މި  ާގނޫނަށް  މާލިއްޔަތ    މިނިސްޓަރ   ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެހެންވީމާ، ދައ ލަތް ދަރ ވާލ މަށް އްކަތެްއެގ ޮގތ ަގއި.  ބާރ ތަކެއް އަތްމަްއޗަށް ނަަގިއެގން ދައ ލަތް ދަރ ވާލަން ކ ރާ މަސަ

ފިނޭންސް   މިހާރ  ؛ޮގތަށް މި ބިލ  ފާސްކ ރަންވީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  އޮތް  ވަންޏާ މި  މިނިސްޓަރާ ހަވާލ ކ ރާ ކަމަށް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ޅ މީެގ ކ ރީެގ ރައީސް ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ަގިއ ރަނަގ  ،މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނެވި އިްއޒަތްތެރި ބޭފ ޅާ

އެއާ އިދިކޮޅ    ،މ ޅިން ޚިލާފ  ިއއްޔެ ެއ މަނިކ ފާނ  ދެއްކި ވާހަކައާ އިރ ،ޕާޓީެގ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރަކަށް ހ ރި

މި ދަންނަވަން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ދެއްކެވީ.  އޭރ   ވާހަކައަކީ   ވާހަކަތަކެއް  މަ  ،އ ޅޭ  ލިބ މަކ ން  ާގކޮންމެހެން  މ  

ދެން    ޖެހޭނީޮގތަކަށް ެގންދަން  ދައ ލަތ ެގ ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް ެގންދަންޖެހޭނީ ހަމަ އެއް.  އޭދަލެއް ނ ވެ ޙަޤީޤަތެއް ބަ

ދިވެހި ދައ ލަތަށް އެއްވެސް  ކޮޅ ަގއި ތިްއބަސް. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ  ދިއަޅ ަގނޑ މެން ވެރިކަމ ަގއި ތިއްބަސް އަދި އި

ން ފާސްކޮށްެގން ނޫނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ ރައްޔިތ ންެގ ޓެކްސް  ހ ލީނ ވާނެ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިދަރަންޏެއް ނެިގެގން

ޖެހޭ. ރައްޔިތ ންެގ   ހިމާޔަތްކ ރަން އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންކަނޑައަޅަން.  ަގއި  ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރާނެ ޮގތްތަކެްއ މިތާ

މިނިސްޓަރ  ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް ފައިސާ ނަާގފައި  ޖެހޭ. ރައްޔިތ ން އަތ ން ޓެކްސް  ޓެކްސް ފައިސާ ހިމާޔަތްކ ރަން އެބަ

ދ ނިޔޭެގ ކ ރިއަރާފައިވާ ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް އަދި ހ ރިހާ ޚަރަދ ކ ރާކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނޯންނާނެ.  

އް ވެސް އި ހ އްދަ ލިބިެގން ނޫނީ ލޯނެއް ނ ނަާގ. ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ތަޔާޤައ މެްއަގއި ވެސް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ލަފަ

ފާސްކޮށްެގން.   ޮގތ ަގއި  ާގނޫނެއްެގ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސް ކ ރަނީ  ބ ނާ ؛ިއއްޒަތްތެރި  މި  ޮގތ ން    މީަގއި 

ބަޖެޓ ަގިއ ކަނޑައެޅިދާނެ    އޮންނަ ޮގތަކަށް.  ފައިކަނޑައަޅާއި  ޖެހެނީ ބަޖެޓ ގަ   އްޔާ ދައ ލަތ ެގ ދަރަނި ނަަގން މިޖެ ވެއް
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އެތައް  ޖީ.ޑީ.ޕީއަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ވ ރެ  އެޮގތަކަށް  ެއކަމަކ   ޮގތަށް.  ނަާގ  ދަރަނި  ވެސް  އިތ ރަށް  ގ ނައެއް 

ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސްބަތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ   ،ދީ ކަންތައްތަކެއް ހިންޭގނީޞާއެއްބަސްެވވޭކަށް ނޯންނާނެ. ރަނަގޅ  އިޤ ތި

އެހާކަށްހާ ވަރަށް. ެއއަށްވ ރެ މަްއޗަށް ޮގސްެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ރަނަގޅ   ،  69އޮންނަ %  ން މިމައްޗަށް ނެެގ

ރެޕަކަށް. ޓް ޓްދޭ ދަރަނި މިހާރ  ނ ވޭ ޑެ  ވަކި ޤައ މ ތަކ ން  ދެއް ނ ނެޭގނެ. ައޅ ަގނޑ މެން ދާނީ ދަރަނިވެރިވެެގން.ޞާއިޤ ތި

ދާޓް ޓްޑެ  ވޭ  ކ ރީަގއި ހ ޅ ދޫ  މެންބަރ   ރެޕަކަށް. އާދެ! ދެން ދެންމެ  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް    ދެއްކިފ ޅ ވާހަކައެ  އިރާެގ 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަްއޔަދައްކަނި   މިވާހަކަ  ސްޓްރަކްޗަރ  ދަރަނި ރީއަޅ ަގނޑ މެން   ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި    ،ފެނޭ  ކީ 

ތް ޮގަވއިެގން  އެތައް ބަިއވަރ  މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޮގަވއިެގން، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދައ ލަ  ،މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްވިހެން

ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ދައ ލަތ ެގ މައްޗަށް   އ ޅޭ. ޓްރައިބިއ ނަލަށް   ޮގސްެގން އެބަށްކޯޓަށް ޮގސްެގން ނޫނީ ޓްރައިބިއ ނަލަ

ާވހަކައާދޭ.    ބޮޑ  ފައިސާތަކެއް ދަްއކަން އެބަ  އެތައް   ެގ ނޫމަޑީ ،  ދެއްކިއިރ   ދެއްކި. ނޫމަޑީެގ ވާހަކަވެސް    ނޫމަޑީެގ 

އ ވަ މ ޢިއްޒ  ؟ކާކ ތޯލީ  އިއެްގރީމަންޓ   ހ ންނެވި  މޭޔަރަކަށް  މާލޭެގ  ސިންަގޕޫރ ެގ  އިއ ވަ   .މިހާރ   ޮގއްސަ  ލަްއވާފައި 

ކޮންކަހަލަ ެއއީ  ކަމަށް ބ ނީ. ދެން އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ    ކަމެއް  އޮތް  ޓްރައިބިއ ނަލްަގއި އެއީ ޯގސްކޮށް ކ ރެވިފައި

ކަންތައް މިޮގތަށް ކ ރެއްވީ. އެހެންވީާމ،    މި  މީހ ން ދޭތެރޭަގިއ ެއއްބަސްެވެގން ކަމެއް ބައި  ބަސްވ ެމއް އެ ދެ  ެއއްކަމެއް،  

އަދި އެހެން    ،މ ޢިއްޒ  ިވޔަސް ؛މ ޢިއްޒެއް ނޫން އަދި އެހެން މީހަކ  ވިޔަސް  ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ   އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި

ނ ކ ރެޭވ  ޮގތ ަގއި ބޭނ ންޒ ޖެހެނީ އެ ބާރ ތައް ނާޖާއި  ައޅ ަގނޑ މެން އެ މީހ ންނަށް ބާރ ތަކެއް ދޭން މި  ،މީހަކ  ވިޔަސް

ދައ ލަތް   އިފެނޭ ާމލިއްޔަތ  ާގނޫނ ން މި ބާރ ތައް މަޖިލީހ ން ނަަގ  ޮގތަކަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

ބޮޑަށް    ިމއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ ވަރަށްޮގތް.    ވާ  ލީމަދޫކޮށް ސަރ ކާރ  އަތްަމއްޗަށް    ނީ ހިންަގން ތިބި މީހ ންނަށް ނޫ

  މިހާރ  މިއަދ  މީަގއި ވެސް މި  ؛. އާދެ! ސަރ ކާރ  ހިންަގން ތިބި މީހ ން ބޮލ ަގއި އެޅިފަދަރަނިތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ

ސޮއޮތީ   ޮގތަކަށް  ބޭނ ންވާ  މިނިސްޓަރ   ނަަގން.  ދަރަނި  ޮގތަކަށް  ބޭނ ންވާ  ދޫކ ރަން.   ރިންވްމިނިސްޓަރ   ެގރެންޓީ 

 ؛ނިސްޓަރ  ވަޑަިއަގންނަވާނީ. ދެން ދައ ލަތ ގެ އަހަރ ން މި  5ކޮށްފަިއ    މިނިސްޓަރ  ބޭނ ންވާ ކަންތަްއތައް މިނިސްޓަރ 

ެއކަންޏެއް ނޫން ދަރަނި އެޅިފައި އޮންނަނީ. ރައްޔިތ ންެގ ބޮލ ަގއި ދަރަނި އެޅިފައި އޮންނާ ނީ. މިނިސްޓަރ  ބޮލ ަގއި 

ްއޔާ  ޮގތަށް ފާސްކޮށްފި  އޮތް  މި ާގނޫނ  މިހާރ  މި ދޫކޮށްލާކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ.  މިހެން  ކަންތައްތައް    އެހެންވީމާ، މި

އެތަްއ   ދެވޭނީ  އަނެްއކާެވސް  އެޅޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޮލ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދަރަނިތަކެއް  ޮގތަށް.    ބަިއވަރ  

ނެގ މ ން ދައ ލަތަށް  ދަރަންޏެއް  އެްއވެސް  މި ؛އަޅ ަގނޑ މެން  މީަގއި  ނަާގފައި  ވެއްޖެ  ޮގތ ން  ބ ނާ   މިހާރ     90އްޔާ 

އޭރ  އޮންނާނީ ދަރަނި  ؟ެގރެންޓީ ެވސް ދީފައި މި އަންަގނީ. ކޮބައިތޯ ބޭނ މެއް  ރިންވްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މި އަންަގނީ. ސޮ

ނަާގފަިއ، ސޮ ދީފަ  ރިންވްވެސް  ބެދިފަެގރެންޓީ ވެސް  އޭަގއި  ދައ ލަތް  އޮންނަނީ  އޭރ   މި.  .  ކަންތައް   އެހެންވީމާ، 

ށް ކ ރާކަށް. ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ދަރަންޏެްއ  ކަންތައް މިޮގތަ  އަޅ ަގނޑެއް ތާއީދެއް ނ ކ ރަން މި ؛މިޮގތަށް ކ ރެވޭކަށް



2220 ޖޫން  41              ޖަލްސާ                             ވަނަ  41ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

19 

 

ނަމ ަގއި ސޮ  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  އެ  ރިންވްނެިގޔަސް،  ދޫކ ރިޔަސް  މަޖިލީހ ން   ، ޖެހޭނީ  ެގރެންޓީއެއް  އިއްޒަތްތެރި  މި 

ތައްތައް ކ ރަން އްޔާ ކަންއިދިކޮޅ  މިތާަގއި މެޖޯރިޓީަގއި ތިބެްއޖެ ސަރ ކާރާ !ރަނަގޅ ކަންތައް ކ ރަން.  ފާސްކޮށްެގން އެ

ކަންތައްތައް ރަނަގޅަށް ބެލިެގން ކަންތައްތައް    ވިޔަސް އެއ ނދަޫގވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަންތައްތަްއ ކ ރަން އ ނދަގޫ 

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އާދެ!  ނޫނިްއޔާ   ،ފެނޭ  ކ ރެިވެގންދާނީ.  ވެސް ސަރ ކާރ ަގއި  ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެހެން  ދ ނިޔޭެގ 

ބޭފ ޅާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަ  ހ ންނަވާ  ކޮންޓްރޯލް  ކަށް  މަޖިލިސް  ކޮންމެހެން  ނޫން  ޕާޓީއެއް  .  ކީކ ރަނީނިސްބަތްވާ 

ފެނޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ފަހަރ   ހައ ސް  ،ކ ރަނީ އެމެރިކާަގިއ ކޮންްގރެސް ކޮންޓްރޯލް  ،ިގނަ  އޮފް    ޚާއްޞަކޮށް 

ކޮންޓްރޯލް  ވަރަށްޕްރެޒެންޓިވް  އިދިކޮޅ   ކ ރަނީ  ފަހަރަށް  ޚާއްޞަކޮށް    ިގނަ  ޕްރެޒިޑެންޓެްއ  ފަރާތ ން.  ޑިމޮކްރެޓިކް 

ހައ ސް އޮފް ކޮންްގރެސް، ހައ ސް   ސް،ޓިވްރެޕްރެޒެންޓެ  ،ފަހަރ  ފެނޭ ހ ންނަނީ   ހ ންނައިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ިގނަ

ރެޕްރެޒެންޓެ ރެޕްރެޒެންޓެ  ނ ންރިޕަބްލިކަ ؛ސްޓިވް އޮފް  އޮފް  އެހެންނަމަވެސް  ކޮންޓްރޯލްކ ރާ  ސްޓިވްހައ ސް    ،ތަން. 

މިތާ   ؛ފ ދެން. ހ ރިހާ އެންމެން ވެސްތަސައްރަފ   އޭޖެހެ  އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަ  ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ   އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި

 ވިޔަސް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަދެކޮޅ    ިވޔަސް، އަދި ސަރ ކާރާސަރ ކާރަށް ނިސްބަތް  ،ތިއްބެވި މީހ ން ވެސްއި  ަގހ މަޖިލީ

  ކޮންމެހެން ސަރ ކާރ  ައޅ ަގނޑ މެން ކަންތައްތަކެއް ނިންމަން.    ިއ،ޖެހޭ ދައ ލަތް ރަނަގޅ  ޮގތެްއަގއި ހިންގ މަށް ވިސްނަ

އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ން ކ ރާ ހ ރިހާ ކަންކަމަކަށް    ،އައީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްނ ވާ ސަރ ކާރެއް ނ ވީމާ

ސަރ ކާރ  ހިންާގ ޕާޓީެގ މެންބަރ ންނަށް ކޮޅ ހެދ މެއް ނޫނޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޒިންމާއަކީ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން މިއީ  އިދި

އިއްޒަތްތެރި  ލާ ޮގތަކަށް ނޫނޭ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކ ރަންޖެހެނީ.  އިޮގތަކަށް ދައ ލަތް ދަރ ވަ  ވީމާ ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންހާ

  ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ފާސްކ ރާކަށް ނ ފެނޭ. މިއަށް ވަރަށް   އޮތް  މިހާރ  ހ ށަހަޅާފައި މި  މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ  ؛ރައީސް

  ، ބ ނޭ  އެބަ އިމި ކޮންމެ ާގނޫނެއްގަ  ،ޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ޖެހޭ. އަދި ޚާއް ބަދަލ ތައް ެގންނަން ެއބަ ބޮޑެތި

ޚާއްޞަކޮށް މި މާލިއްޔަތ   ނީ ހ ރިހާ ގަވާއިދ ތަކެއް.  ލާފަިއ ހ ންނައިަގާވއިދ ތަކެއް ހަދާ ވާހަކަ. މި ާގނޫނ ެގ ބާރ  ކަނޑ ވަ 

ާގނޫނ ަގއި ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ަގާވއިދ ތަކެއް ހަދާކަށް ެވސް. ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ެގންނަންވީ މި ާގނޫނ ެގ ތެރޭަގއި.  

ެގރެންޓީެއްއ    ރިންވްދިވެހި ދައ ލަތ ން ސޮ  ން،ސަރ ކާރ   ، ހަމައެާއއެކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ރިންވްނީ ދައ ލަތ ެގ ކ ންފ ނިތަކަށާއި، ދައ ލަތ ެގ އޮފީސްތަކަށް. އާންމ  ފަރާތްތަކަށް ސޮޖެހޭވަންޏާ ދޫކ ރަން  ދޫކ ރާ ކަމަށް

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ކ ރަންވާނީ. ވަރަށްމި ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ޮގތަށް   ނ ކ ރެވޭެގރެންޓީ ދޫ

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހޯރަފ ށީ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް.  ހޯރަފ ށީ

ލ މ ން އިދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙ ތައް އަޅ ަގނޑ  ބަލަ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  

މާލީ ވަޒީރ ެގ އަތްޕ ޅަށް ބާރ ތައް ނަންަގަވން އ ޅޭ މަންޒަރެއް ނޫން.   ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ

ަވޒީރ ެގ ިވސްނ ންފ ޅަކީ ެވސް،    ން އެބަ އެނޭގލ މ އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް މީަގއި ހ ރި މާއްދާތައް ބަލަ

އަދި ބާރ ތައް ދޫކޮށްލެއްވ ންކަން. އިްއޒަތްތެރި    ،ސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ ންފ ޅަކީ ެވސް ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ެގނައ މާއި

ކަމަކީ ؛ރައީސް ފާހަަގކ ރެޭވ  ބިލ ން  މި  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަކަށް  ޚަރަ  ،ެއއް  ފަސޭހަކޮށްދިނ ން  ދ ތައް ކައ ންސިލ ތަކަށް 

އޮތ މަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙީ ބަދަލ ތަކެްއ  ކ ރ މ ގައި. ކޮންމެ ކަމަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ހ އްދަައށް އަހަން އޮތް 

ލ މ ން އިމި އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން އެބަ އާދޭ. ސަރ ކާރ ން މިހާތަނަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

އެބަ ސާފ ކޮށް  އެނގޭ ވަރަށް  މަ   ،  ހަމަމަަގށް   ،ދަކީ ގ ސަސަރ ކާރ ެގ  ނިޒާމ   މާލީ  ރާއްޖޭެގ  އޮތް  އިތ ބާރ ެގއްލިފައި 

ހ ށަހަޅާފައިވާ   އެޅ ވ ންކަން ވެސް  މިހާރ   އަދި  ވެސް  ކ ރިން  މީެގ  ާގނޫނަށް  މާލިއްޔަތ ެގ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި 

ދޭ. ޚަރަދ ތައް ކ ރ މ ަގއި    ރ ދަނާވެެގން އެބަހަތ ރަށް  ދައ ލަތ ެގ މ ދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެްއޓ ން އި  ،އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ދަށ ން

 ޚަރަދ ކ ރާ ދޭ. ފައިސާ ހޯދާ ޮގތްތައް އެބަ ބަޔާންކ ރަންޖެހޭ. ފައިސާ  ެގންގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް އިތ ރަށް ހަރ ދަނާވެެގން އެބަ

ރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމ    ،ޮގތްތައް އެބަ ބަޔާންކ ރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ

ވަރ ަގދަވެ ހެއްކަކީ   ހަރ ދަނާވެެގންދާ  ،އިތ ރަށް  ޭއެގ  ބޮޑ    ،ތަން.  އެންމެ  ކ ރިމަތިވި  އިޤ ތިޞާދަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  .  "އޭ" ފާސް ހޯދ ންންއިމްތިހާނ ން ވެސް ރާއްޖެއިއެންމެ ބޮޑ   މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ކ ރިމަތިވި    ،އިމްތިހާނ ން

ންނަށް ދެބަސްެވވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެއް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިމްތިހާނ ން ފެއިލްވި ޤައ މ ތަކ ަގއި މިއީ އަޅ ަގނޑ މެ

ން ކޮންމެ ދ ަވހަކ  އެ ދަނީ ތަމްސީލ ވަމ ން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަންކަން ހިނިގ ޮގތް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ލޯމަތީ

ލިއްޔަތަށް އެބަ ޒިންމާދާރ ވެވޭ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އިއްޔެ ވަރަށް ސާފ ކޮށް  މާލިއްޔަތ  އެބަ ބެލެހެއްޓޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މާ

އަދަދ ތަ  ރައްޔިތ ންނަށް  އެ  ލޯނ   ، ދިޔައީ އެކ ަގއި ސާފ ެވެގން  ކާދިވެހި  ނެތްކަން.  ދިެވހިރާއްޖެއަށް  ބިރެއް  ނ ދެއްކ މ ެގ 

މާތް  ތިއްބެވި ދައ ލަތ ެގ ވަޒީރ ން هللا ވިދާޅ ވަނީ  ހ ވާކޮށްފައި  ދިވެހިރާއްޖެައކަށް  ނ ލޯ  ،ަގންދީ  ބިރެއް  ނ ދެއްކޭނެކަމ ެގ 

   ..ނެތޭ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  އްަމްއސަލައެ  ެގ ނިޒާމީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާއިރާެގ  މަޑަވެލީއާދެ!  

 .  ލަެއއްމައްސަ ނިޒާމީ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ތާނަގިއ ރާއްޖޭެގ    އޮތް  ކ ރިއަށް  ، ިއއްޔެަގިއ ދައ ލަތ ެގ ަވޒީރ ން ވަޑައިެގން ވިދާޅ ވީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ަގންދީ ހ ވާކޮށްފައި އެޮގތަށް  هللا ކަމ ަގއި ވާނަމައޭ އެ ދަރަނިތަްއ ެއޮގތަށް އަދާކ ރެވޭނީ.    ދާ  އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅަށް 

 ވިދާޅެއްނ ވޭ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ހޯރަފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް.  ހޯރަފ ށީ

އިވިެގން ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  އިްއޔެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖެ   ،ދިޔައީޝ ކ ރިއްޔާ 

. އިްއޒަތްތެރި ނަރ ދައ ލަތ ެގ ވަޒީރ ން. އެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރ   ،ކަމަށް. އެހެން މި ވިދާޅ ވަނީ   ބިރެއް ނެތްފާނެކަމ ެގ  އިދަރަ

  ނެތް   ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބިމެއް ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެކަމ ެގ ނ ރައްކަލެއްިއއްޔެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ވެެގން ؛ރައީސް

 ނޫން. މިކަމ ެގ ހިސާބ ކިތާބ  ދަންނަ ތަޖ ރިބާކާރ ން ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް ކަމަށް. މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ދައްކާ ވާހަކައެއް

ސަރ ކާރ   ދިވެހި  ދައްކައިފިން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  ދަރާ  ނިސްބަތ ން  ޖީ.ޑީ.ޕީެގ  ކަންކަން.  ސާފ ކޮށްދެއްވި 

 ޙަޤީޤަތް. ފެންނަ އޮތް ކަމެއް.  ަގއި. މިއީ 140ބަދަލ ވިއިރ ަގއި ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސްބަތ ން ދިވެހިރާއްޖެ ދަރާފައި އޮތް %

ިވޑ ެގ މި ނ ރައްކާތެރި ހާލަތ ަގއި ބަޔަކަށް ރަނަގޅ  މަސައްކަތްތަކެްއ  އަށް ދަްއވީ ކޮ  120%  !މިހާރ  އެ ދަދަދ  ބައްލަވާ

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑ ެވެގން  !ބައްލަވާ  ،ކ ރެިވެގން.  ައގ   މިސާލ ނަާގ   ؛ތަކެތީެގ  ވެސް  އަބަދ   ައޅ ަގނޑ މެން 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ އިންފ ލޭޝަން ވެސް   ؟ދަނީ  އެމެރިކާ ތަންތާަގއި ކޮންފަދަ ހާލެއްަގއިތޯ ކަންކަން މި  އި ރޭސިވިލާތާއިނިގ

ޝައްކެ  އެްއވެސް  ޭއެގ  އް  އޮންނާނެ.  ވެސް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދައްޗެްއަގއި  ކޮންމެ  ދިމާވާ  ދ ނިޔެއަށް  މ ޅި  ނެތް. 

އެހެތަޙައްމަލް ހ ންނާނެ.  ކަންކަން  އެބަ  ކ ރަންޖެހޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ބޮޑ ވާކަން  ައގ   ތެލ ެގ  ންނަމަވެސް، 

 ؟ކާބޯތަކެތީެގ އަގ  ބޮޑ ވާކަން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ އިހ ސާސްކ ރެވޭތޯ ؟ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ތޯއިހ ސާސްކ ރެވޭ

އަގ  ބޮޑ ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ިވސްނ ންތެރިކަމާިއ    ،ނެތްއް  އަގ  ބޮޑ ވޭ. ައގ  ބޮޑ ވޭ. އެްއެވސް ޝައްކެ 

 އްލ ކ ރެިވެގން މި ހަސަބަބ ން މި ކަންކަން    ެގންގ ޅ ްއވާ ސިޔާސަތ ތަކ ެގ ސަބަބ ން، ދެފ ށް ފެންނަ ސިޔާސަތ ތަކ ެގ

ކާބޯތަކެތީެގ    ،ވި ދަނޑިވަޅ  ރާްއޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  އެންމެ ރަނަގޅ  ؛ދަނީ. ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދ  އެންމެ ރަނަގޅ  ދަނޑިވަޅ 

ކަެމއް ހ ރި. މި ހާލަތ ަގއި މިއިން އެްއވެސް ސަބްސިޑީައކަށް ެއއްެވސް    ސަބްސިޑީ ކަނޑާލި ހަނދާން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ
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އެ ކ ރަމ ންެގންދާ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަންޖެހޭނެ.    ންަގއި ސަރ ކާރ ގ  އްހަނ ކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ  

ޮގތ ަގއި ބަހެއް ބ ނ ން އެއީ ަމއްސަލަައކަށް ވެެގންނ ވާނެގ އްހަ   ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހާލަތ ަގއި މާލީ ަވޒީރ    

ދަ  އަދި  ހަމަގައިމ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކ ރަްއވާ  ެއ  ވަޒީރ ން  އެހެން  އަޅ ަގނޑ     އ ލަތ ެގ  ވެސް 

އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި މި ސަރ ކާރ ން ާމލީ ދާއިރާ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް    3ވޭތ ވެދިޔަ   ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޝ ކ ރ ވެރިވަން.

 ފަހަރެއްެގ  ނ ވާނެ. ބަްއލަވާ! ތަފާތ  ފަސްއިެގންމަތީން އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާނައްތާލަކ ެގ  ހ ރި ފިޔަވަޅ ތަ   ޓަކައި ައޅާފައި

ފަހަރަށް   ހެޔޮ އިޞްލާޙ ތައް. ފަސް   ،މަތީން ދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތ ެގ ާގނޫނަށް ެގންނެވީ މ ޅިން ވެސް ހެޔޮ ބަދަލ ތައް

ދިވެހި ސަރ ކާރ ން    ވިޑ ެގ ހާލަތ ެގ ތެރޭަގއި މާލިއްޔަތ ެގ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަން އެތައް މަސައްކަތްތަކެއްކޮބަދަލ ކޮށްފި.  

ޙަޤީޤަތެއް.   އޮތް  ފެންނަން  ެއީއ  ހަރ ދަނާވެެގންދިޔަކަން  ނިޒާމ   ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ފައިސާ  މ ދަލާއި  ދައ ލަތ ެގ  ކޮށްފި. 

ރަީއސް ބައްލަވާ ؛އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ ތަކަށް  ހ ންނަވަިއެގން    !އޮޑިޓް  ޖެނެރަލެއް  އޮޑިޓަރ  މ ސްތަޤިއްލ   މިނިވަން 

  ! ޓ  ރިޕޯޓ ތައް ބައްލަވާޑިއަހަރ ެގ އޮ  މ ން. ފާއިތ ވި ދެއްވައޮތް ެގންދަވަނީ ޮއޑިޓ ކ ރަ   އްސަސާތަްއ އެދިވެހިރާއްޖޭެގ މ އަ

ކޮބައިތޯ މައްސަލަތަްއ  ހ ރި  ެގނެވޭ  އެތައް  ؟ކ ރިން  މި  މިހާރ   ހިނގައްޖެ.  ރަނަގޅ ެވެގން  ކަންތައްތަކެްއ  އެތަްއ 

މި ސަރ ކާރ ން މާލީ   ،ެވެގންދާނެ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީހ ރި ކަންތައްތައް ރަނަގޅ   އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ދެން

  ދާއިރާ އިޞްލާޙ ކ ރަން މި އެޅި ހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ތަކާ ާގތަށް ވެސް، ާގތަށް ވެސް މީެގ ކ ރިން ކަންތައްތައް ކ ރެވިފައެއް

ވެރިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ނެތޭ. ލޯނ ނަާގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ިގނައިން އެބަ ދައްކަން. 

އެބަ އެ  ،ހ ރި  ހަނދާން  ލިޔެފައި  ލޯނ ހެނޫސްތަކ ަގއި  ހ ރިހާ  ނެގ މ ރީ.  އެއީ ެގއްހަެގ  ސަރ ކާރަށް.  ދިވެހި  އޮތީ  އް 

ސަރ ކާރަށް   ނަމ ަގއި  ބެލެންސްެގ  އެންޑް  ޗެކް  ޖެހޭނެ.  ވެސް  ފަސޭހަކޮށްދޭން  ހިންަގން  ކޮށް ދ އްތ ރާ ސަރ ކާރެއް 

ދިނ މ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް   ދަކަށް ވާންޖެހޭނީ. ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްތައްގ ސަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މައ ނދަޫގކ ރ ެމއް ނޫ

ވައްޓާލ މ ަގިއ ބޭނ ންކ ރި    ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވެރިކަންބޭނ ންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ޮގތްތައް ސަރ ކާރަކަށް އޮންނަން

  ނ ކ ރެވޭނެ. އެޮގތަށް ހިލާ  ންެގ މަޖިލީހަށް ނެގ ން. މި ޙަޤީޤަތް ބަދަލެއް އެންމެ ވަރ ަގދަ ހަތިޔާރަކީ ެއ ބާރ  ރައްޔިތ 

ވެސް ކޮށްދޭން   ޖެހޭނެ. ހިންގ މަށް ފަސޭހަން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރ ކާރެއް ހިންަގންވިޔަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދޭނަ

ބޭނީ ވަރަށް ހޭލާ ބަލައިެގން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޮގތ ން ކ ރާ ދ އްތ ރާތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ތި  ޖެހޭނެ. މިޮގތަށް ކ ރާ، ނ ސީދާ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ށް.އަޙްމަދ  ޝިޔާމަ
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

މި  ؛ހ ރިހާ  ، ދ ނ ކޮށްދާއިރާއަށް އެްއވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް މަ  އަޅ ަގނޑ  އެދެން ހޯރަފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދައ ލަތ ެގ   ؛ހ ރި ހ ރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ތަންކޮޅެއް ައވަހަށް ެގންޮގސްދެްއވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ސަރ ކާރ ން ނިންމާފައި

މީެގ ކ ރިން އެހެން   ،ވާ އިޞްލާޙަކީ  ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާފައި މި  ، ހ ށަހަޅާފައި  ،މާލިއްޔަތ  ާގނޫނަށް މި ެގނެިވފައި

ފާހަަގކ ރެއްވިހެން ވެސް  ކަންތައް   ، މެންބަރ ން  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތ ަގިއ.  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ކަންބޮޑ ާވ  ބޮޑ ވާ    ވަރަށް 

ާވވަރ  ެގއްލ ން ކ ރޭދަނ ޢާއި  ، މި އިޞްލާޙ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޭދެވޭ އިނޭގތޯ ؛އިޞްލާޙ ތަކެްއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއަދ  މި ދިވެހިރާއްޖެ މި    ،މި ދިވެހި ޤައ މަށް ވެދާނެވަރ ެގ އިޞްލާޙ ތަކެއް މިއީ. މިހެން މިދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ

ހާލަތ  އިޤ ތިޞާދީ  މާލީ ؛އޮތް  މި  ޮގތ ން،  ދިވެހިރާއްޖެ  ޓަކައި   ޮގތ ން  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ހާލަތ   ކަންކަން    ،އޮތް 

ހ ރި ވަރަށް ހަރ ކަށި ރިކޮމެންޑޭޝަންސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިވެހި    ދ ނިޔޭެގ މާލީ އިދާރާތަކ ން އެބަ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި

ދީފަ ބަލަ  އި،ސަރ ކާރަށް  ެއްއެވސް  ރިކޮމެންޑޭޝަންސްތަކަށް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  މި    ލ މެއްއިހ ށަހަޅާފަ.  ނެތި، 

 މާލިއްޔަތ ެގ ާގނޫނަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙަކީ ދައ ލަތ ެގ ؛އަނެއްކާވެސް ޮގންޖަހާފައި އަނެއްކާ މި ެގނައީ  އި،ޖަހައިބޮލާލަ

ތަނ ަގިއ ހ ރި   މިއަނެއްކާވެސް މިދަންނަވާ އިދާރާތައް އިތ ރަށް ކަންބޮޑ ވާނެ އިޞްލާޙ ތަކެްއ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

  އޮފީސް   ެއއީ ސެންޓްރަލް ބޭންކ  ކަމ ަގއި ވިޔަސް، އެީއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ؛މާލީ މިނިވަން މ ައްއސަސާތައް ؛މިނިވަން

  އިލާ ކަނޑ ވަ   ކަމ ަގިއ ިވޔަސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މާލީ ކަންކަމާ ގ ޅޭ މިނިވަންކޮށް މި ހިނާގ މ ައްއސަސާތަކ ެގ ބާރ 

  ރަްއޔިތ ންެގ ފައިސާ ެއއްކ ރެވިފައިދަނީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ފެނިެގން  އިޞްލާޙެއް ޮގތަށް އަޅ ަގނޑަށް މި އިޞްލާޙ 

ފަންޑ ތަކެްއަގއި އެކައ ންޓ ވަކި    ހ ރީ ވަކި  އަތްނ ލެވޭ   .ތަކެްއ،  ކ ރިން  ބޭނ ންވެއްޖެ    ،ހިނދަނކ   ބޭނ ންހާ ؛މީެގ 

އަތްނ ލެވޭ އިރ އަރާފައި  މި  ހިނދެއްަގއި  ބަދަލ ކ ރޭއޮތް   ޮގތަށް  އެބަ  އިޞްލާޙ ން  މި  ރަީއސް.    އޮތ ން  އިްއޒަތްތެރި 

ވަކި   ،މަތީން  ދަންނަވާހެން ވަކި އ ސޫލ ތަކެްއެގހިނދެއްަގއި މި  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ބޭނ ންވާ

ޚަރަދ ނ ކ ރެވޭ  ، މަތީން  ހަމަތަކެއްެގ މެނ ވީ  ހާލަތްތަކެއްަގއި  ކަހަލަ    ަވކި  ބައެްއ  ހ ރި  ރަްއޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ޮގތަށް 

ންެގ ތިޖޫރީެގ  ރައްޔިތ ؛ ލާ ިއޞްލާޙެއް ިމއީ. ތިޖޫރީެގއިލާ، ފޫކަހައިފޫކަހަ   ކަމަށް ވަންޏާ  އަނެއްހެން ދަންނަވާ ؛ފައިސާތައް

މި އިޞްލާޙަކީ. ހ ރިހާ ޮގތެއް ހ ސްވެެގން ެގނެވިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް މި    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ލާ އިޞްލާޙެއްއިފޫކަހަ

ސަރ ކާރަށް ނ ފެންނަނީތޯ އަޅ ަގނޑ މެން   ،އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ޮގތެއް ސަރ ކާރަށް ނ ވިސްނެނީތޯއިޞްލާޙަކީ.  

 ؛އ ފައްދަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެބަ އަޅ ަގނޑ މެން ސ ވާލ   އައިމާ  ހިސާބަށްމިކަހަލަ އިޞްލާޙ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނާ  

، އެޑްވާންސް ފަންޑްސް، ، ޓްރަސްޓް ފަންޑ ލް ވޯކްސް ފަންޑ  ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަ،  ޑް ރެވެނިއ  ފަންޑ ލިޑޭޓެކޮންސެ

ޮގތަކަށް   ،ޮގތަކަށް  ހާމި ހ ރިހާ ފަންޑެއް ބޭނ ން ؛ު ފަންޑްޑިވެލޮޕްމަންޓް    ންރިސޮވް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ބޭނ ން 
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ތިލަކޮށް އަޅ ަގނޑ   ތަންކޮޅެއް  މިީއ ޙަޤީޤަތަކީ.    .އޮތީ ެގނެްއސަ  ނެޭގ ޮގތަށް މި އިޞްލާޙ  މި  ފައި ބޭނ ންވަރަކަށް މ އްޖަހާ

ދައ ލަތ ެގ ،  ޔާ ތެދ ވަމ ން މި ވިދާޅ ވަނީދ ވަހ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް  . ެއއްމި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެކަނި ިއއްޒަތްތެރި  ން  ވިދާޅ ވެފައި މި ިއޞްލާޙ   !ށޭކ ރާކ ޑަ  ތައްހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ޚަރަދ   ! ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރަމާ ހިނާގށޭ

 އ ފައްދަނީ  ކޮމީޓީއެއް މިއިންވެސްމަންޓް  ކޮމިޓީއެއް.  އިންވެސްަމންޓް  މި އިޞްލާޙ ން އެކަނި އެބަ އ ފައްދާ    ،ރައީސް

  ގެ ލްމަންޓް ކޮމިޓީެއްއެގ ވާހަކަ. ދައ ލަތ ެގ ފައިސާއަޑ އަހަމ ން މި ދިޔައީ ސެޓ ައޅ ަގނޑ މެން މީެގކ ރިން   ؟ކީއްކ ރަންތޯ

ފަސް މީހަކ  އެއްވެލާފައި  ހަތަރ  އި،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ އި،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާމޭޒަކަށް ަވށް ،މޭޒެއް ކައިރިއަށް  ،ލ ބަދަ

ލީ. އަދިވެސް ެއޮގތަށް  ހައިކަށް ދިވެހި ދައ ލަތ ަގއި ހ ރި ފައިސާ ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި ފ ރަތަމަ އާ ކޮޅ ަގއި ބަބޭނ ން ޮގތަ

ތަކ ަގއި ހ ރި ފައިސާ ކަހަލަ ފަންޑ   ނ ލެވެން ހ ރި ބައެއްމިހާރ  މި ހަދާ ޮގތަކީ އަތް  .އެބަ ބަހާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނަމ ަގއި  އިންވެސްމަންޓް   ހަދާފައިމެ  5ކޮމިޓީެއްއެގ  ކޮމިޓީއެއް  ފައިސާ  ،ންބަރ ންެގ  މި  ރައްޔިތ ންެގ ؛ހަމަ    ދިވެހި 

އިންވެސްމަންޓް  ބަހާލަން    ެވސް  ތަކ ަގއި ހ ރި ފައިސާ ފަންޑ ތަންކޮޅެއް އ ނދަޫގކޮށް ހ ރި    އަތްލަން  ، ނ ލެވޭއަތް  ،ފައިސާ

ނަމ ަގއި ބެހ މ ެގ  މެންބަރ ންެގ    5  ކޮމިޓީެއއް  ކޮމިޓީއެްއެގ  ފަށަނީހަދަިއެގން  މި  ރައީސް.    މަސައްކަތް  އިއްޒަތްތެރި 

  ކިހާވަރެއް؟ ނޭނެގ ކޮބައިކަމެއް މ ސާރައަކީ  ޑ މެންނަކަށްމި އިޞްލާޙ ން އެބަ އ ފެދޭ. އަޅ ަގނއް  އެކައ ންޓެންޓް ޖެނެރަލެ

ތެރޭަގއި  އެ  ، ތެރޭަގއި މީެގކ ރިން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމ ެގމ ސާރައަށް ދެނީ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަމެއް  

އެބަ ކޮމިޓީތަކާ  ވެސް  މިންކ ރާނެ  ޚަރަދ ތައް  ދައ ލަތ ެގ  އ ފައްދާފަ  އިހ ރި  ކީއްކ ރަން    .އެްއޗެހި  އަނެއްކާ  އިތ ރަށް 

  ށް އަޅ ަގނޑަ  އީތޯ މިއްމެާގއްެގ މަކީްއކ ރަން އ ފަްއދާ އެކައ ންޓެންޓް ޖެނެރަލެ؟ އްތޯއެކައ ންޓެންޓް ޖެނެރަލެްއޔަންކ ރާ  އަ

އ ފައްދާރއިންޓަ  ދޭ.އ ފެސ ވާލ   ހަމަ އެބަ  އަނެްއކާ  ކޮމިޓީއެްއ  އޮޑިޓ   ރައީސް  ނަލް  މެންބަރ ންެގ.    7  ، ިއއްޒަތްތެރި 

ހާެގ އިޞްލާޙ ން ކިހާ  ފ އެކަމަކ  މިތަނަށް މި ެގންނަ ހަތަރ  ސަ  !ކ ރާށޭޚަރަދ  ކ ޑަ  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި ވިދާޅ ވަނީ

މަ ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ  އ ފެާގފައިސާެއއް  މި  ކޮމިޓީއެއް  ރއިންޓަ ؟ނީއްދެމ ތަކެއްތޯ  އޮޑިޓ   ޗީފް   ؛މެންބަރ ންެގ  7ނަލް 

ްއޔަންކ ރަން  އަނަލް އޮޑިޓަރެއް  ރޗީފް އިންޓަ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޖެހޭ  ްއޔަންކ ރަން އެބައަނަލް އޮޑިޓަރެއް  ރއިންޓަ

 ؟ކިހާ ދެރަކަމެއްތޯ މިއީ ؛މަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޔ އަނެއްކާ ޕްރޮކި  ެގ ދަށ ން.ޖެހޭ މި އިޞްލާޙ   އެބަ

ނެއްކާ ވެސް  ތަނަށް ހ ށަހަޅައިެގން އަ  ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  މި ހާލަތ ަގއި ޮއއްވާ އިޞްލާޙެއް މި  ،ޤައ މ  މި ހާލަތ ގައި

ވެސް    ލާނެ ކަމެއް އިމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލައްވަ ާގއަނެއްކާ މީެގން މަ ؛މ ާގމަ  ފަންސާހަކަށް

ޕޮލިސީ  ޕްރޮކިޔ މަންޓް  އޮތީ    މިމ ތައް ދެނީ. އެހެންވެެގން  ާގމިހާރ  އިންޑިއާ މީހ ންނަށް މަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ނޭނޭގ

ފާނެ  އިން ވެސް ހދައ25ި،  20،  15  .ބޯޑެއް އ ފެދޭކަން އެނެގނީ  .ތައް މެންބަރ ން ކަމެއްއަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ކި  ،ބޯޑަށް

އަޅ ަގނޑ  މީަގއި ހ ރި ޓެކްނިކަލް ؟ ދެރަ ކަމަކަށް ނ ވޭތޯ  .މި މީހ ން. ޕްރޮކިޔ މަންޓް އެޕީލް ބޯޑެއް އަނެްއކާ އެބަ އ ފަްއދާ

ނ ލެވ ނ ކަން  އިަވގ ތ ކޮޅ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް ކިޔަ   ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޫން. މީަގއި އ ފައްދާ ވަޒީފާތަްއ ެއކަނި މި ލިބ ނ 
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އެޕީލް ޕްރޮކިޔ މަންޓް ނ ވަތަ ައޑ ެއއްސެވި ކޮންމެ ބޭފ ޅަކަށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ.    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ބަހ ސް ބަލައިލެްއވި

ޖެހިފައި  ކ ޑަކ ރަންދައ ލަތ ން ޚަރަދ  ؟އެކީަގއި ކިހާ ހޭދައެއްތޯ  މެންބަރ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިޞްލާޙާ  7ބޯޑަކަށް  

ޚަރަދ ތައް އިންތިހާއަށް   ދާއިރާގެ   ހޯރަފ ށީ  އިދެންމެަގ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރަނީއޮތް ދަނޑިވަޅެއްަގއި ދައ ލަތ ެގ 

ެއ މަނިކ ފާނ    އިދިވެހި ރައްޔިތެްއެގ ޝޫޒަށް އަރަ   .އިރ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަކ ރަންދެއްކިފ ޅ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަ

ކޮންކަހަލަ ރަްއޔިތ ންެގ    !ޔޯއިހ ސާސެއް ނ ވެރައްޔިތ ންނަކަށް    ހޭ ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން. ތަކެތީެގ ައގ  ބޮޑ ވާ ކަެމއްޖެ  އެބަ

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ     !ޔޯއިހ ސާސެްއ ނ ވެކަށް  ތަކެތީެގ އަގ  ބޮޑ ވާ ކަމެްއ ރައްޔިތ ންނަ؟ އ ޅ އްވަނީ   މަންދޫބ ންނެއްތޯ މި 

 ރ ފިޔާއަށް ވެސް ނ ލިބިެގން މި 60ރ ފިޔާއަށް ނ ލިބިެގން.   30  މިއަދ  ފ ޅި ަގތް ތެޔޮރ ފިޔާައށް 30އ ޅެނީ އިްއޔެ  މި

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެއް އަތ ން    .. އެހެންތާ ވާނީއޭރައްޔިތ ންނަކަށް އިހ ސާސެްއ ނ ވެ  ، އ ޅެނީ. އެކަމަކ  އެ ވިދާޅ ވަނީ

މި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   !ކ ރާށޭވޭ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަ އަނެއް އަތ ން އެބަ ވިދާޅ   !ހާސްނ ވާށޭ  ރައްޔިތ ން  ،މި ވިދާޅ ވަނީ

ޕާޓީއ މަ އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ން  ންޟޫޢ ަގއި  ވާހަކަދައްކަން  ރަނަގޅަށް  އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ   .ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ މެން 

އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ  މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަން ހ ރި   ރީ ްގރޫޕާންޓައަޅ ަގނޑ މެން ދެ ޕާޓީެގ ޕާލިމެ

މަށް ސަރ ކާރަށް ޔ އަނބ ރާ ެގންދިމިއީ. މި އިޞްލާޙ   އިޞްލާޙެއް  މި އިޞްލާޙ     ވަރަށް ބިރ ވެރި.  ވާހަކަ ވަރަށް ިގނަ

 ލާނަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އިޮގވާލަމ ން ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެ ވެސް  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މަ  ،ދެނީޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަދެްއކ މަށް.  އ މި  ރަނަގޅަށް   މާވަށ  ޟޫޢ ަގއި 

 .ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އިޞްލާޙާ   ެގނެވޭ  މި  ާގނޫނަށް  މާލިއްޔަތ   ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ތަފާތ ޝ ކ ރިއްޔާ  ޮގތްޮގތަށް  ދޭތެރޭަގއި   އެކި 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި   ެވއްޖެ ހޯރަފ ށީއަންތަރީސް  އަޅ ަގނޑ  އަޖާއިބ ވެ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަނީ ދެކެވެމ ން މިވާހަކަ

އިހ ސާސް  ބޮޑ ވާކަން  އަގ   ތަކެތީެގ  އިހ ސާސް ؛މެންބަރަށް  ބޮޑ ާވކަން  ައގ   ތަކެތީެގ  ވާރަްއޔިތ ންނަށް  ހަކަ  ނ ކ ރެވޭ 

ެގނެޔަސް ިއޞްލާޙެއް  ސަރ ކާރ ން  ހިތަށްއަރާ  ީމަގއި  އިތ ރަށް  ދެން  އަޅ ަގނޑަށް  ވިދާޅ ވީމަ.  ިމވަރ     ،ތަކ ރާރ ކޮށް 

ިއއްޒަތްތެރި  .  ންބ ނަނީ ތަކެތީެގ ައގ  ބޮޑ ވާކަ  ނ ާވ ކަމަށް މިރަްއޔިތަކަށް އިހ ސާސް ؛ބާަވއޭ. މިހާ ވަރަށްއަރ ވާލަންޖެހޭ

ކ ރ މަށް ބާރ ތަކެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ކޮންޓްރޯލް  ،ވަގ ތ  މި ެގންނަ ިއޞްލާޙަކީ  މާލިްއޔަތ  ާގނޫނަށް މި ؛ރައީސް

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ    ؛ދ ވަސްތަކެއް ކ ރިން އެ މަނިކ ފާނ ، މީެގ ދ ވަސްކޮޅެއް ކ ރިން  . ޓަކައި ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަކެއް 
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ެގނެސް  ޭއެގތެރޭަގއި މީރާެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ   .އްސަނ ެގ އަތްޕ ޅަށް ެގނެވަނީ ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި ބާރ ތަކެއް އެ މަނިކ ފާ

މިނިސްޓް ފިނޭންސް  ޗެއަރމަންޝިޕް  ާގނޫނ ެގ   ރީެގމީރާެގ  ޒިންމާވ މ ެގ  ޚަރަދަށް  ޭއެގތެރޭަގއި  ެގނައި.  ކޮންޓްރޯލަށް 

  ، ކޮންޓްރޯލް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ެގ ؛ޭއެގ ކޮންޓްރޯލް ،  މާއްދާއެއް ތަޅ އެޅ ވ މަށްފަހ ތިން  މ ހިންމ   

މ ހިންމ    ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ކިޔައިދެއްވި  ،އަޚް   އަޅ ަގނޑ ެގ  މިހާރ  އަނެއްކާ  .މާލީ ވަޒީރ  ނެިގ

އަޅ ަގނޑ  ބަލާނަން. ރައީސް ޔާމީންއިތަކ ރާރ ނ ކޮށް އާ ވާހަކައެއް ދަންނަވަ   ވާހަކަތައް  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ލެވޭތޯ 

  ،ބިލިއަން. ޑޮމެސްޓިކ   12ބޭރ ެގ ދަރަނި    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛ވެރިކަމަށް އަިއއިރ ަގއި ވާރ ތަކޮށްފައި އޮތް ދަރަނި

ދަރަނި   ޖ މ   17އެތެރޭެގ  ޭއެގބިލިއަން ވާރ ތަވެ  29ލަ  ބިލިއަން.  ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ން  ފައި އޮތް. 

އެއީ އެކްސްޓަރނަލް ޑެޓް ނ ވަތަ ބޭރ ެގ  ؛ ބިލިއަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  32އ ފެއްދި ދަރަނީެގ ތެރޭަގއި ިމ އ ޅެނީ  

ފައިސާތަކެްއ ދެން   ބިލިައން މި އ ޅެނީ އެތެރޭެގ ދަރަނި. އަދި ެގރެންޓީެގ ޮގތ ަގިއ ދީފައި ހ ރި  11ބިލިއަން،    9ދަރަނި  

ެގ މިހާހިސާބަށް 2022،  2021،  2020،  2019ެގ  ލިޙްބިލިއަންެގ ޮގތ ަގއި. ރައީސް ޞާ  11މި އ ޅެނީ ާގތްަގނޑަކަށް  

ބިލިއަން އ ފަްއދައިފި. ެގރެންޓީެގ ޮގތ ަގިއ   21އެތެރޭެގ ދަރަނި    ،ބިލިއަން އ ފައްދައިފި. ޑޮމެސްޓިކް 11ބޭރ ެގ ދަރަނި 

ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓ މަންޓަކަށް  ،  ބިލިއަން ރ ފިޔާ މިހާހިސާބަށް އ ފެއްދިއިރ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   34  ލަބިލިއަން. ޖ މ   2

އެންމެން ެއ    ،ރިކަރަންޓ  އެކްސްޕެންޓިޗަރއަށް ޚަރަދ ތައް ފ ނިޖަހަމ ންދާކަން އަޅ ަގނޑ މެން؟ މީެގން ކޮންކަމެއްތޯ ކ ރީ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބްެގ    ،ން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަ  ވާހަކަދަްއކަމ ން މި ދަނީ. ދެން

  ޙަޤީޤަތ ެގ ވާހަކަދެއްކ މަކީ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް.   ވިދާޅ ވި ބަެއއް ވާހަކަތަކަށް. ޙަޤީޤަތާ ކ ރިމަތިލާންޖެހ ނީމާ   ގައިވާހަކަފ ޅ  

ކަން ކ ރީ ރައީސް ޔާމީންެގ  އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެ ރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ފަންޑަކީ މީެގ ކ ރިން ދ ވަހަކ  ެވސް ކޮށްފައި  ވްސޮ

އެއަރޕޯޓް   ،އެއަށް ޓައި މި ކ ރަނީ  ،ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސޮވްރިން ޑިެވލޮޕްމަންޓ  އ ފައްދާފައި  2015ވެރިކަމ ަގއި  

ަވއިެގން އޮފީހަށް ލިޙް ހ ވާކ ރައް ރައީސް ޞާ  ،. މި ފަިއސާ އެްއވެފައިޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖ ، ްގރީން ޓެކްސް، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

ންނާނެ. އެ  އޮ  މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓ ެގ ފަންޑެއް  220ވެންނެިވއިރ ަގއި ާގތްަގނޑަކަށް  

ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި  ިވސްނާލަމާ  ، ފަންޑ   ހިނާގ  ރ ފިޔާއަށް   ،އަޅ ަގނޑ މެން  ފަންޑ   އެ  ޮގތް.  ވީ  ފަންޑަށް  އެ 

ރިރކޮންވަ ރާއްޖޭެގ  ޞާޓ ކޮށްފައި  ރައީސް  އިތ ރ ކ ރީ  ޑޮލަރޒާވް  ޔޫ.އެސް  ފަންޑ   އެ  ރ ފިޔާއަށް    ،ލިޙް. 

ޤާނޫނ ޓްކ ރާކަށްރކޮންވަ ފަންޑަކީ  މި  ފ ރަތަމައިނ ން.  މަތިކ ރާ  ނ ޖެހޭ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް  ކޮންމެ  އަސާސީން 

ކަރާމާތ ަގިއ    ،އިްއޒަތާއި  ،ަގއި ޝަރަފާއި ދައ ލަތް ދަރަނިވެރިނ ކޮށް ދައ ލަތެއްެގ ޮގތ   ،ދައ ލަތ ެގ ކަރާމަތް ހިފެހެއްޓ މާއި

މިހާރ  ކޮންކަމަކާތޯ  ؛ . ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްަގންދީ ހ ވާކ ރީ هللا ކަމެއް. އެ ކަމަށް މާތް   ހިންގ މަށް ޓަކަިއ ކ ރަން ލާޒިމ 

ލަރ  މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮ  600ަވނަ އަހަރ  އަންނައިރ ަގއި    2026  މިހާރ  ކަންބޮޑ ވަނީ؟ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވަނީ

ދައްކަންޖެހޭނެ. މި ޑެޓް ރިސްޓްރަކްޗަރކ ރާ ވާހަކަެއއް ނަަގނަަގިއެގން ވެސް ދައްކަން މި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ މެން ހިންަގވާ  
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ރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ަގއި އ ފެްއދި ސޮވް 2015  ،ަގއި   2018 !ރިަވިއންޑްކޮށްލާފައި ވިސްނާލަމާ ، އަށް ޖެހިލާފައި 2015

، 2019 ؛އަހަރަކ ން  3ން، ކޮންމެ  އަހަރ   3ެއއީ    ،އިމިލިއަން ޑޮލަރ  ހ ރެފަ  220ަގއި    2018  ،ފަންޑ  ހ ރި ނަމަ

މިލިއަން ޑޮލަރަށް މި   800  ،އަށް އަންނައިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  26،  25،  24،  23،  22ނިންމާފައި    21،  20

މި ފަންޑ  ތަޅ އަޅ ވާފަިއ  ؟ މިލިއަން ޑޮލަރ  ނ ދެއްކެންވީ  600ރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑ  އަރާނެ. ކީްއވެެގންތޯ  ވްސޮ

އަޅ ަގނޑ  ެއ   ؛ތިޞާދާ ބެހޭ ވަޒީރ އިއްޔެަގއި އިޤ   ބެހެއްޓީ މި ބޭނ މަށް ޓަކައި ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ަގއި. ދެން

މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީަގއި ވިދާޅ ވީމަނިކ ފާ  ، ދާނަމަ  ތިޞާދ  ރަނަގޅަށްިއޤ ؟ ނ ެގ ވާހަކަފ ޅަށް ެވސް އ ފާކ ރަން. ކީކޭތޯ 

އަންނާނެ އ ންމީދަކަށޭ ތިމަންމެން އިންތިޒާރ  މި ކ ރަނީ. އިއްޒަތްތެރި   އެއަރޕޯޓ  ނިމިއްޖެްއޔާ، ެއައރޕޯޓ  ނިމ ނީމާ 

ައކީ ފަތ ރ ެވރިކަން. އެްއވެސް ޝައްކެއް ނެތް. އެކަމަކ  ދ ނިޔޭެގ އެންމެ  ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ވަރ ަގދަ އިންޑަސްޓްރީ؛ ރައީސް

ަގއި އަިއ ސ ނާމީ،    2004،  9/ 11ަގއި އަިއ    2001ކަން އެނޭގނެ  ނާޒ ކ  އިންޑަސްޓްރީއަކީ ވެސް ފަތ ރ ވެރިކަން. މި

ފަހ ން އައި ކޮންެމ އޭެގ  ،ން.ަވންފަހ ން އައި ސާސް، އޭެގ ފަހ ން އައި ބާލީ ބޮމް، އޭެގ ފަހ ން އައި އެޗް.ވަން.އެއޭެގ

ައޅ ަގނޑ މެން   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ފަތ ރ ވެރިކަން  އަސަރ ކ ރީ  ެއންމެ  ދ ނިޔެއަށް  ޑޮލަރ     100ކާރިސާެއއްަގއި 

ރިޒަމ ން. އެމެރިކާަގއި  ޑޮލަރ  އަންނަނީ ޓޫ  80ރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ ޭއެގ    ދ ވާލަކ  ދ ނިޔެއިން ؛ ދ ނިޔެއަށް

އޮސްޓްރޭލިއާ އެބަ  އަށްކެއްސާލީމަ  ރޯާގޖެހޭ  ރޯާގ  އެބަ  މެކްސިކޯއަށް  އެޅީމާ  ކިނބިއްސެއް  ޗައިނާއިން  ރިއަލް   ޖެހޭ. 

ބޭންކ  ވޯލްޑް  ނ ރައްކާވާތީ  ޒާތ ަގިއ  ޭއެގ  ފަތ ރ ވެރިކަން  އެހެންީވމާ،  ވަގ ތ ން.  ައއި.ޑީ.ބީޓައިމްަގއި  އޭ.ޑީ.ބީ،   ، ،  

  ! ޚަރަދ ތައް މަދ ކ ރާށޭ  !ޚަރަދ ތައް ރީސްޓްރަކްޗަރކ ރާށޭ  !ލިޙޭކ ރަނީ ރައީސް ޞާންރޮގސް މި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން ވަމިހެން

ތަން ހިރ ވާހެން ވެސް   ކަހާ ؟ެއ މަނިކ ފާނ  ކީކޭތޯ ވިދާޅ ވީ  !މ ތައް ދަށްކ ރާށޭާގދައ ލަތ ެގ ސިޔާސީ މަ  ،ޚަރަދ ތައް

. ހަމައެކަނި ލިޙްެގ ނެތްޔާލެއް ރައީސް ޞާޚިެއއްވެސް ކަހަލަ ފިކ ރެއް  .ނ ވޭހީ  ތަން ހިރ ވާހެން ވެސް  ހީނ ވޭ. ހިރ ވާ

ތިޞާދަށް އޮތް އެންެމ  މި ަވގ ތ  ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ އިޤ   ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް. ދިވެހި ދައ ލަތަށް  ،ޑިޕެންޑ  މި ވަނީ

ބަޖެހޭ ވިސްނައިދޭން އެ  ލިހަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނޭހ ން. ރަީއސް ޞާބޮޑ  ނ ރައްކަލަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ެގ ބަސް

އަޅ ަގނޑ  ދެންމެ މި ދެންނެވީ މި ފައިސާ ދެއްކޭނެ ވަސީލަތް ާގއިމ ކޮށްފައޭ ހ ރީ. މި    ކަން. އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީން މި

ވަގ ތަކީ ރިކަރެންޓ  ެއކްސްޕެންޑިޗަރއަށް ބިރިޔާނީ މަލާފަތެއްހެން ކްރެޑިޓްލައިނެއް އިންޑިއާަގއި ހ ޅ ވާފައި މި ތަނަށް  

ޕަންޕ ކ ރަންވީ ހ ޅ ވަން ފައިސާ  ނިންމާފައި  ރަންވޭ  އެއަރޕޯޓ ެގ  ނެތޭ.  އިންވެސްޓ މަންޓެއް  ކެޕިޓަލް  ނޫނޭ.  ަވގ ތެއް   

މިނަލް މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރ  ނ ހ ޅ ވިެގން ެއ  ރދެްއކިން. ސީޕްލޭން ޓަ  ަވރަށް އެ ވާހަކައަޅ ަގނޑ މެން ކަރ ން ހަންދާ

އެާއއެކ  ކޮބައިތޯ މީެގ އެއް އަހަރ  ކ ރިން،  ހަމަ؛  ރައީސްމިފައި ހ ރި އެއްޗެއް. ިއއްޒަތްތެރިަގއި ނި  2018އ ޅެނީ.  

ދެްއކީ.   އެކ  ޓަިއއަޕްވާ ވާހަކަ  ލައިނާރަގތަރ  އެއަ  *އައިލެންޑް އޭިވޭއޝަން)  މޯލްޑިިވއަން  ،މިހާރ  ދޮޅ  އަހަރ  ވަނީ

ޙަޤީޤަތް ކޮބައިތޯ  ހ ރިއް ؟މިއަދ   ކ ންފ ނިތަކ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  ބަނގ ރޫޓ ވަނީ.  ކ ންފ ނި  ފައިސާއެއް   ޔާމ ޅި   ،ހ ރި 
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ކ ދިން  ތ އްތ   ،ހ ރި ފަންޑެއް ނަާގފައި ދައ ލަތ ެގ ސްކޫލ ތަކާއި  ހ ރިއްޔާ  ޕްރޮފިޓެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ނަންގަވަނީ. ދެން

މިހިސާބަށް   ފެށީ. ދެން  ކޮށްފައި ލޯނ  ނަަގންމިނ ން ދަރ މަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލ  ވެސް ޯމޭގޖ އެންމެ ކ ޑަ  ، ކިޔަވާ ސްކޫލ ތަކާއި

ާވހަކަތޯ މި ދައްކަނީ  ޔައިމާދި ވަރ ެގ ވިސްނ މެްއ  ްއލ ކ ރެވޭނެހަިމ ސަރ ކާރަކަށް ނެތް މި ކަން   ؟ކޮން ދައ ލަތެްއެގ 

މާފ ކ ރައްވާ ރައީސް.  ދައްކަނީ.  !އިްއޒަތްތެރި  މި  ވާހަކަ  އެ  ނެތް.   އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ޤާބިލ ކަމެއް  އަޑ އެހ މ ެގ 

 އަޑ އެހ މ ެގ ޤާބިލ ކަމެއް ވެސް...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އީދާތިއިބ   އި،މި ބަހ ސްަގ ؛އަރ ވަނީިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ، ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ޖަހާ.    މިނެޓ  ނިމ މ ން އެބަ ދެ ރަނަގބީލ   5މިނެޓ  ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް މި އޮންނަނީ.    5ބަހ ސްަގއި  

ބެހެއްޓެވ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ކަން ހަނދ މަފ ޅ މެންބަރ ން އެ އިްއޒަތްތެރި  

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ައޅ ަގނޑ  ހީކ ރީ މަޖިލީހ ެގ އައި.ޓީ ނިޒާމ ަގއި ަމއްސަލަެއއް ޖެހިފައި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  `.  

 މިއަދ  ހ ރީ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަނޫން، 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

 އެއީ ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ދައްކަަވމ ންދިޔައިރ ަގއި.. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދިނީމާ އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ ،،  ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

މަޖިލީހ ެގ މިއީ.  މަޖިލީހެއް  ލިބޭ  ފ ރ ޞަތ   ނެތް  ވާހަކަދެްއކ މ ެގ  މައްސަލައެއް  އެްއެވސް  ނިޒާމ ަގއި  ކަމ ެގ އަިއ.ޓީ 

 .ންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ހެ  ންކަން އަރ ވަން.ީގފ ރިހަމަ ޔަ
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

، ލިޔެފައި އޮންނަ ަގވާއިދެއްެގ  ންސް ހިންގަވަނީ ަގވާއިދ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހ ެގ ރައީސް މަޖިލި 

މަިއކ  ބޭފ ޅ ންެގ  ބަެއއް  އެހެންވީާމ،  ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ކަނޑ އްވަ   5  ދަށ ން  ވަކި   ،ލަްއވާފައި އިމިނެޓ ން 

މިނެޓ  ދެއްވީމާ ެއއީ ތަންކޮޅެއް   11ދައްކަވާތީ  ަގިއ ވާހަކަފ ޅ މަނިކ ފާނަށް ތާއީދ ކ ރައްވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  މިތާ

ދަންނަވަ ކަކަމަ  އިބ އަ އަޅ ަގނޑ   ވީމާ  އަޅ ަގނޑަށް  މިނެޓ ން އިށް  ދެ  ނެތް  މައްސަލައެއް  އަޅ ަގނޑަށް  ލީ. 

ާވ ބިލަށް   މި  ކަން ޔައ މިއްޔާއަށް ޓަކައި ފާހަަގކޮށްލީ. ހ ށަހެޅިފައިލެްއވިޔަސް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އެއިކަނޑ ްއވަ

މާލިއްޔަތ ެގ ކަންކަން ސަރ ކާރ ން ހިންގެވ މ ަގއި ހ ރި ދަތިތަްއ  ދަށ ން    މާލިްއޔަތ  ާގނޫނ ެގ  ،އެްއޗެްއ ދަންނަވަންޏާ

އަދި މާލިއްޔަތަށް   އި،ފަހ  ދ ނިޔެއަށް ައއި މާލީ ދަތިކަމ ެގ ބޮޑ ކަމާ  ކޮށް ކޮވިޑަށްޞައަދި ވަކިން ޚާއް  ،އްލ ކ ރ މަށްހަ

އަދި ިއއްޒަތްތެރި    ،ނޭގއިރ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށާއި މ ޅި ދ ނިޔެއަށް އެ   ފައިސާ ހޯދ މ ަގއި ހ ރި ދަތި

ކ ރަްއވާ   ސްރީލަންކާއަށް ފައިސާ ހޯއްދަަވއިދެްއވ މަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ބޮޑަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ރައީސަށް މާ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،. އެފަދަ ހާލަތެއްަގއި ދ ނިޔެ އޮތްއިރ ަގއިލިބޭވަރާއި ކ ރިއެރ ން ނ ލިބޭ މިންވަރ   މަސައްކަތ ަގއި ކ ރިއެރ ން

އަދި އެފަދަ ފަންޑެއްަގިއ    އި، ކ ރ މ ަގއި ހ ރި ދަތިތަކާޒ މާލިއްޔަތ ެގ ާގނޫނ ަގއި ލިޔެފައި ހ ރި ބައެއް ކަންކަން ތަންފީ

ތެރޭަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ބެލެހެއްޓ މ ަގއި  މާލީ ކަންކަން  ތެރޭަގއި އިންޓަރނަލް  ،އަދި  ޔ ނިޓެއް ނޫނީ  އޮ  ސަރ ކާރ ެގ  ޑިޓް 

ކަމަށް ކ ރެވޭނެ އިތ ރ  ހަރ ދަނާކަމެއް ެގނ މަށް މި ބިލ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތ މަކީ ައޅ ަގނޑ  އެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓ  

ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ން އޮތީ މާލިއްޔަތ ެގ ކަންކަމ ެގ    ،ޕީ.ޕީ.އެމ ން އެ ވިދާޅ ވާ ފަދައިން ؛ހިތްވަރ ދޭ ކަމެއް. ސަރ ކާރ ން

ެގރެންޓީ ތެރޭގައި ސޮވްރިން  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ރާއްޖޭެގ  ބޭރ ން  ރާއްޖޭން  ލޯނ      ކ ރިއަށް  ދީެގން  ކަންކަން  ނެގ މ ެގ 

ސަރ ކާރ ގައި ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  އަދި  ޮއތީ  ،ެގންޮގއްސަ.  ސަރ ކާރ ަގއި  ވެސް  މަޖިލީހ ން    ،ޕީ.ޕީ.ެއމްެގ  ރައްޔިތ ންެގ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް   ، ސަރ ކާރަށް   ،ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އަތްޕ ޅަށްނެގ މ ެގ ކަންކަން އަނބ ރާ ރައީސ ލޯނ   ފާސްކޮށްެގން

ެއ ކަންކަން ެއޮގތަށް ކ ރައްވާފައި މި ތަނ ަގިއ ދެންމެ މާވަށ  ދާއިރާެގ   ،ެގންޮގއްސަ. އެ ކަންކަން އެޮގތަށް ެގންޮގއްސަ 

ިއއްޒަތްތެރި    ކަމ ަގއި ޮއޅ ންތަކެއް އާދޭ.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ިވ ޮގތަށް ވާހަކަފ ޅ ދެއްކެވީމާ ރައްޔިތ ންނަށް މި  

 ،ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ތަކެތީެގ އަގ  އެބަ އ ފ ލޭ. އ ފ ލެން ދިމާވާ ސަބަބަކީައޅ ަގނޑ މެން  ؛ ރައީސް

ރ ކޮށް އ ޅ ން ކޮވިޑާ ގ ޅިެގން އަދިވެސް ދ ނިޔޭަގއި ިގނަ ޤައ މ ތަކެއްެގ ބޯޑަރ  ހ ރީ ބަންދ ވެފަ. ޗަިއނާއަށް ދަތ ރ ފަތ 

ނެތް.    ެއއްއެ ޤައ މ ން ބޭރަށް ފ ރ މ ެގ ހ އްދައެއް އަދި ދެވިފަ ؛ނ ލެޭވ. ޗަިއނާެގ ފަތ ރ ވެރިން ރާއްޖެވެސް ހ ޅ ވަެއއްއަދި

ރީތަކ ަގއި އ ފައްދާ ތަކެތީެގ ނިސްބަތް ދަށްވ މ ން  ޓަފެކް  ،ިގނަ ތަންތަން ހ ރީ ބަންދ ކ ރެވިފަ. އެހެންކަމ ން ؛ތައްރީފެކްޓަ

ޔޫކްރޭނާއި ރަޝިާއއާ މި ކ ރާ ހަނގ ރާމައިަގއި ެއއް ޤައ މ    ،ައގ  އ ފ ލެމ ން އަިއސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެްއަގއި  ތަކެތީެގ
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އަދި ހަނގ ރާމައިަގއި ހަމަލާ    އި،ނ ވިްއކ މާ  ،އެޅ މ ެގ ޮގތ ން ތަކެތި ހިފެހެއްޓ މާއިއަނެއް ޤައ މަށް ދަތިކ ރ މ ެގ ފިޔަވަޅ  

ވާކަމީ  އްސަ ޮގކެތި ރައްކާކ ރެވިފައި ހ ންނަ ބޮޑެތި ގ ދަންތަކާއި ހާބަރ ތައް ހިމެނިެގންއަމާޒ ކ ރެވޭ ތަންތަނ ެގ ތެރޭަގއި ކާބޯތަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް ތަކެތީެގ އަގ  އ ފ ލެން ދިމާވާ ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި މައިަގނޑ  ކަންކަން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   

ައގ  ނޫދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  ފަހަރެއްަގއި ވެސް ރާއްޖޭެގ ބާޒާރ ގައި ފ ލޭ ކަމަކަށް ދަންނަވާކަށް ނެތިން.   ތަކެތީެގ 

ހ ރެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރަށް، ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް، މި ިއއްޒަތްތެރި    އ ފ ލޭ. އ ފ ލެނީ މި ދެންނެވި ސަބަބ ތަކާ

ލްކ ރ މ ަގއި ކ ރެވެން އޮތް ހ ރިހާ ކޮންޓްރޯ  މައިތިރިކ ރ މ ަގއި އަދި  ،ތަކެތީެގ އަގ  އ ފ ލ ން ހިފެހެއްޓ މ ގައި  މަޖިލީހަށް

މ ންދާއިރ ަގއި ެވސް ދ ނިޔޭަގއި ކަންކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތ ެގ ސަބަބ ން ތަކެތީެގ އަގ  އ ފ ލެމ ންދާ މަސައްކަތެްއ ކ ރަ

އަޅ ަގނޑ މެން ރާމާމަކ ނ ެގ އ ސޫލ ން ކަންކަން  ،  ނ ރ ހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ؛ތަން މި ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އޭެގ ދަރިއަށް    ،ރަންވީމާ މީަގއި ޙަޤީޤީ ދެރަާވނީ ރައްޔިތ ންނަށް. އަޅ ަގނޑ  އަޑ އަހަނީ ރާމާމަކ ނ ެގ އަންހެން އެތި އެއީކ 

އެންމެ ކ ލ ނ  ހ ންނަ އެތީެގ ޮގތ ަގއި. އެކަމަކ  ެވސް ފެންބޮޑ ާވއިރ ަގއި ވެސް ޮގސް މައި އެތި ހާސްވަންދެން ވެސް  

ލާފައި ނޭވާލާ ކަމަށް މި އިހަމަ ދަރި ަގންބަ  ،ކޮޅަށް ލަިއެގން ވެސް ހ ރޭ. ހާސްވީކޮނޑަށްލަިއެގން އަތ ެގ    އިނަަގ  ދަރި

ވެސް، ސަރ ކާރ ަގއި ވެސް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެއކަކ  އަނެކަކ ެގ   ބ ނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީ ތެރޭގައި

 އިއަހަރ ެގ ވެރިކަން ނިންމަ  30  ،ފަހަރަކ  އެއީކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި މެޖޯރިޓީ ގެއްލޭ ހަމަ ކޮންމެ    މެދ ަގއި ވެސް ކަންކަން

ބަދަލ ކޮށް ެގނައި ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ     އަޅ ަގނޑ މެން ކަތީބ  ސިސްޓަމ   އި،ޓިކް އ ސޫލ  ރާއްޖޭން ނެތިކޮށްލަެގނައި ޑިމޮކްރެ

ިއ، ފ ޅ ންނާތެރޭަގއި ވެސް ޗެއަރޕާސަންކަން ކ ރެއްވި ބޭ  ެގއަދި މި އޮތް ހ ރިހާ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ލައިއ ވާ

ތިއްބަވަ ާގމަ ބޭފ ޅ ން  ތިއްބެވި  އަލ ން އި  މ ތަކ ަގއި  ފިޔަވަޅ ތައް  އެޅ ްއވި  މެދ   ފަރާތްތަކާ  ޚިލާފ ވާ  ވިޕްލައިންތަކާ 

ދެރަވަރ ެގ ކަމެްއ    ،ހ ތ ރ   ، މަކީ އެއީ ހިތާމަހ ރިޔ މ  ެގއްލޭއިރަށް ވިދާޅ ވަމ ން ެގންދިާގއަޅަންނ ޖެހޭ ކަމަށް ހަމަ މަ

ދަން އަޅ ަގނޑ   އެދެނީކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އެކ ަގިއ    ،ނަަވން.  އިޞްލާޙ ތަކާ  އޮތް  މި  ފޮނ ވާފައި  ބިލ ަގއި  ިމ 

 ިއ، ން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ކަންކަން މި ދަތި ދަނޑިވަޅ ަގއި ެވސް ބަލަހައްޓަމ ން ެގންދަވާލެއް ރަނަގޅ ކަމާޔ ދިފާސްވެެގން

ތީ ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ  ރަްއވާފަިއވާޙިކ މަތްތެރިކަން ބޭނ ންކ   ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އިކަމ ގަ އަދި އެ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ަމޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ 

 މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަށް. މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

  ، ހ ށަހެޅިފައި އޮތް މި ބިލަކީ  ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް މިއަދ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދައ ލަތ ެގ  )  2006/3އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ައޅ ަގނޑ ެމން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ދިރާސާކ ރަންޖެހޭ ބިލެއް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ާގނޫނ  އިޞްލާޙ (އަމާލިއްޔަތ ެގ  މިައދ   ހ ށަހެޅިފައި  ށް  މި  ބިލެއް  މެނޭޖްމަންޓ     ،ހ ރިއިރ ެގންނަން  ބޮޑެތި  ވަރަށް 

ދައ ލަތ ެގ   ފާހަަގކ ރެވޭ.  އެބަ  ބިލ ން  މި  ކަންތައްތަކެއް  ފެންނަ  ކަމަށް  އަތ ވެދާނެ  މަްއސަލަތަކެއް  އިޝޫސްތަކެއް، 

ޓް މެއް. އަނެއްކާވެސް ޕްރޮކިއ މަންާގއް އެބަ އ ފައްދާ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ މައިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެ

ޕޮލިސީ ބޯޑެއް އެބަ އ ފައްދާ. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ޕްރޮކިއ މަންޓް އެޕީލް ބޯޑެއް ވެސް އެބަ އ ފައްދާ. މި ހ ރި ކަންތައްތައް  

ައސާސީން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެްއ ެވސް ެއބަހ ރި. އަދި އޮފީސްތަކ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފެހި ޤާނޫނ   ،މިހެން ހ ރިއިރ ަގއި 

މިހާރ  މި އޮތް ޮގތަށް    ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ންނައިރ އޮ މިހާރ  ވެސް ާގއިމ ކ ރެވިފައި  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓ  ނިޒާމެއް 

ެވއްޖެ ެއ ބޭފ ޅެްއެގ    ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނަވާ ބޭފ ޅެއް   ،ްއޔާއަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ  ފާސްކޮށްފި ކަމަށް 

ބަ އެހެން މީހ ންނަށް ނ ވަތަ އެހެން މީހ ންތަކަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެ  ،ޒިންމާ  އިމަސްއޫލިއްޔަތާ 

މި މިހެން  ހަވާލ ކ ރޭ.  އެބަ  ޒިންމާ  ވެއްޖެއެ  ރައީސް   ކަން  އިްއޒަތްތެރި  ނ ވަތަ    ،ނަމަ  ލިބޭ  ރާއްޖެއަށް  ރާއްޖޭަގއި، 

ތަ އ ނދަޫގތަކެްއ  ކަށް ދަތިތަކެއް ނ ވަޔަ ކ ރަން އެ ތަނެއަްގއި ހ ންނަވާ ވެރިއެ ބަޖެޓ  މެނޭޖ   ،އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ބަޖެޓ 

އޮތް. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ބޭނ ންވާ އިރެްއަގއި ވާފަށަށް ދަމާލައިެގން އެހެން އޮފީސްތަކ ެގ    ކ ރިމަތިވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަ

ތައް ހިންގ މ ަގއި  ހަމަ އެބަ ލިބިެގންދޭ. ދައ ލަތް ހިންގ މ ަގއި ނ ވަތަ އޮފީސް ކޮންޓްރޯލްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ވެސް ބަޖެޓ 

ލޭޔަ  އަނެއްކާވެސް ވާނީރެ އިތ ރ   ނާތީޖާއަކަށް  ޭއެގ  އިތ ރ ވެެގންދާނެ.  ސަބަބ ން  މީެގ   މަސައްކަތްތަްއ    ،އް 

ރ ނ ަގިއ ަގވަނަ  އެކާވީސްމި    ،، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވިމާޔ ލަސްވެެގންދި 

ޒަމާނެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން    މަސައްކަތްތައް އަވަސްކ ރ މަށް ވިސްނަމ ންދާ  ،ދިނ މަށްއަވަހަށް ޚިދ މަތް  ،ންސީއަށްއެފިސެ

 ،ކަމަށް ވާނަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޭއެގ ސަބަބ ން ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް   އިތ ރ  ލޭޔަރތަކެއް ހިންގ މ ެގ ތެރެއަށް ެގނެސްފި

އޮފީސްތައް ހިންގ މ ަގއި    ،ތަކަށް ކ ރިމަތިެވެގންދާނެ. މީެގ ނަތީޖާައކަށް ާވނީއޮފީސް  ،ނިޒާމަށް  ޮގންޖެހ ންތަކެއް ހިންިގމ ެގ

ވަޒީރ ންނަށް އެ  އެހެން  ދެން  އަދި  ހިންާގ  ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓ   ތަންތާ  ދަތިތަކެްއ އެހެން  ބޮޑެތި  ވެސް  ތަކަށް 

  ،ވާނަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމަށް  ން ޮގސްފިން. އަދި މިހާރ  މި އޮންނަ ޮގތަށް މިކަން ކ ރެވިެގޔ ދި ކ ރިމަތިވެެގން

އެހެން މީހ ންނަށް އެ    ،ވ ރެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  މީެގ ސަބަބ ން ޭއެގ ޒާތ ަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވެސް ޒިންމާވާންޖެހޭ

މި ާގނޫނަކ ން  މަސައްކަތް  ޑެލިޭގޓް ؛އޮތީ  މި  ާގނޫނ ން  ރައީސް   ކޮށްފި  .ކ ރަނީމި  އިްއޒަތްތެރި  ވެއްޖެއްޔާ    ، ކަމަށް 

ޭއެގ ޒާތ ަގއި    ،ފ ރ ޞަތެއް ނެތި  ކ ރ މ ެގ  ބޮޑ  ބާރެއް ނ ވަތަ ކަންކަން  ޚިރ ަގއި ަވޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ވެސް މާއާ

  ންޖެހ ންތަކެއް ކ ރިމަތިވެެގންދާނެ. މިޮގތަށް މިކަން ކޮށްފި ކ ރ މ ަގިއ ވެސް ބޮޑެތި ޮގދި ެއކައ ންޓަބަލްވެސް އަ  ވ ންޒިންމާ
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ރަށް ބޮޑަށް ކެނޑިެގންދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ވާނަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ބާރ  ވަ ކަމަށް

ކަމަށް    އޮތް  ޮގތަށް މ ޅި ސްޓްރަކްޗަރ މިޮގތަށް ެގންޮގސްފި  މިކަން މި ބިލ ަގއި މި  ،މިއަދ  އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ

 ، ގ ަމށް ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ސަރ ކާރ  އޮފީސްތައް ހިން  ،ސް ށް ވެީމެގ ސަބަބ ން މ ޅި ރާއްޖޭެގ ހިންގ މަ  ،ވެއްޖެއްޔާ

މިއަކީ    ކ ރަމ ންދާނެ.  އަސަރ ތަކެއް  ނޭދެޭވ  ސަބަބ ން  ރަނަގޅަށް    ބޫލެއްަގމީެގ  އެންމެ  ސަރ ކާރ ން  ނ ކ ރެވޭ 

ހިންގ މ ެގ ނިޒާމަށް  ،ދިރާސާކޮށްފައި ޚިދ މަތް ؛ީމެގ ސަބަބ ން  ޮގންޖެހ ންތަކަކަށްޚާްއޞަކޮށް  ،  ދިނ މ ަގއި ނ ކ މެދާނެ 

ންގ މަށް ހ ންނާނެ ޮގންޖެހ ންތަކަކަށް ބައްލަވާފަިއ ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް ކަމަކަށެއް. އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގިއ  އޮފީސްތައް ހި

ނޫނ އަސާސީން އިންޑިޕެންޑެންޓް މިނިވަން މ އައްސަސާެއްއެގ  މީެގ ސަބަބ ން ޤާ  ،އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ވަނީ

ެގ ތެރެއަށް ވަނ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ޞް ތިޞާޚްއެ އި ،އިޚްތިޔާރ ތަކާއި  ،ބާރ ތަކާއިށް އޮތް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަހ ރި ޮގތ ަގއި 

  މާ.ކަންތައް ތަރ ތީބ ކ ރެވިެގންދިޔައި  ދަނީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން މިހާ ފ ޅާކޮށް މި  މިއިން ލިބިެގން މި

ޒިންމާދާރ ވާންޖެހޭ   ،ނައަށް ލާޒިމ ކ ރާކ  ހ ންނައިރ  އޭޔަވެސް ކޮންމެ ވެރި   ކޮންމެ އޮފީހެއްަގއި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބަރީ މީހަކަށް  އެ  ކަންތައްތަކ ން  އެ  ހ ންނާނެ.  އެޢަކަންތައްތަކެއް  ކަންތައްތަކަކީ  އެ  ނ ެވވޭނެ.  މީހެއްެގ    އެއް 

 ނ ވަތަ އެ  ،ަވކި ވ ޒާރާއެްއަގއި އޭނަ މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނަވާއިރ   ،ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. ވަކި އޮފީހެއްަގއި

  އެއާ   .ނ ެވވޭނެތަކ ން އެކަހެރިެއއްތަނ ެގ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ންނަށް ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޒިންމާތަން

ޮއެވެގނެއް ނ ވާނެ. ހ   ދ ރަށް ދެވޭނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްރިހާ އެންމެން އެކައ ންޓަބަލްޮގތްތަކެއް  މިކަމެއް    ،ނ ެވއެއް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަ ފެނިެގންދަނީނ ކ ރެވޭނެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބިލ ން  މި  ބާރ ތަކެއް    ،ށް  ބަޔަކަށް  ކަންކަން    މި  ، ދީަވކި 

ވެސް މި ބިލ ެގ އަނެއްކާ   ،ތަން. ހަމަ މިއާއެކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން  ބޭނ ން  ކޮންޓްރޯލްކ ރަމ ންދާ

މީހ ންތަކެ އަނެްއކާވެސް  ސަރ ކާރަށް  މަތިބަރ    މި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންސަބަބ ން  އިތ ރ ެވެގންދާނެ.  ދައ ލަތ ެގ    ،އް 

ވަރ ދަކ ރަން ވާހަކަދައްކާފައި  ައއްޔަން  ، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ނިޒާމ   ބޭފ ޅަކ  އަނެއްކާވެސް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކ ރާ 

 ވެސް،   ނ ގައިރީމާ އިންޑިޕެންޑެންޓެއް ނ ވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޭއެގ ސަބަބ ން އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެތަކ އަްއޔަން

ދާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ     އެ ަވޒީރަކ  ނ ވަތަ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ބޭނ ންނ ވާ ޮގތަކަށް ކަމެއް

،  ކަންކަން މިޮގތަށް ކޮށްެގނެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ކަންކަން ކ ރެވެންޖެހޭނެ  ޮގތަކީ. މި  ކީ ނޫން މިއްޔައޮންނާނެ. މިއި

މިކަހަލަ ބިލެއް ހ ށަހަޅައި   ،ނާނެ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްރަނަގޅ  ނަތީޖާއެއް ނ ނިކ ން 

ކި  މި ބިލ   މި  ކަމެއް.  ވިސްނަންޖެހޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކ ރާއިރ   އިއްޒަތްތެރި ޔައިކަންކަން  ފެންނަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ލީމަ 

  ނެޭގނެ މަގ ފަހިކ ރ މަށް ޓަކައި ކަންކަން ރޭިވެގންދާވަރަކަށް ދައ ލަތ ެގ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ެވސް ލޯނ ބޭނ ން  ،ރައީސް

ވެސް ދައ ލަތ ެގ ަވޒީރ ންނަށް މިއިން ެއއްވެސް    ޙަޤީޤަތ ަގއި  ސަރ ކާރ  ނިމ ނީމާ  ،ތަން. އަދި އަޅ ަގނޑަށް  ފެންނަނީ

ން ވަރަށް ފަސޭހައިން  ެއ ބޭފ ޅ   ،ވާލ ކޮށްލާފައި ހަދަށ ަގއި ތިބި ބަޔަކަށް މަސްޢޫލިއްޔަތ     ނ ޖެހޭ ޮގތަށްކަމަކާ ޒިންމާވާން
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ހި ތަރ ތީބ ކ ރެވިފަިއވާ  އްސޫޓްކޭސް  ނިޒާމ   މި  ޮގތަކަށް  ފ ރާވަޑަިއަގންނަވާނެ  ރާްއޖެއިން  ބިލ     ން.ތަޕަަވިއެގން  މި 

 އަޅ ަގނޑަކަށް ކަަމކ ނ ދޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 هللا. ޢަބްދ  ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ދާންދޫ ދާއިރާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް ެގދާންދޫ ދާއިރާ

؛ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ   ، މި ބިލާއި ަގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ  ފާހަަގކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މި ބިލ 

މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގިއ    ހަމަ؛ ޕީ.އެން.ސީެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަދަްއކާއިރ  އެންމެ ބޮޑ -ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމް

އިންޓަރނަލް   އިަގދައްކަވަނީ. އެއީ މިތާވާހަކަ  އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ،އެންމެ ކަމަކާ އެ މީހ ން އެ ވާހަކަދަްއކަނީ

ނޫއޮ ޑިޕާޓްމަންޓެްއ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނީޑިޓް  އެީއ  ދެކޮޅަށް.  އެކަމާ  ހ ންނާތީ  އޮޑިޓަރެްއ  އިންޓަރނަލް  ދިވެހި    ، ޗީފް 

ޕީ.ޕީ.އެމް އެއީ  ސާފ .  ވަރަށް  ެއއީ  -ރައްޔިތ ންނަށް  ދެކޮޅ ވާނެކަން.  ެއކަމާ  މެންބަރ ން  އިއްޒަތްތެރި  ޕީ.އެން.ސީެގ 

ނޫނީ ވ ޒާރާތަކ ން ކ ރާ ޚަރަދ  އެ ކ ރެވެނީ  ،ދައ ލަތ ން ކ ރާ ޚަރަދ  ،ޖެހެނީއިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް އެތާ މި ހ ންނަން 

ކޮށް  ،ރަނަގޅަށްތޯ އެއެކަން  ފެނޭތޯމ ން  ކަންކަ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން  މަެގއް  އޮތް  ކަންކަން ކ ރާނެ    އެ  ،ސަލާމަތްވެވެން 

ދައްކައި މަެގއް  ހަ  ،ަމސައްކަތްކ ރަމ ންދާއިރ    ،ރަނަގޅ   އަޅ ަވއިމަޚަރަދ ކ ރަމ ންދާއިރ   ޓްރެކަށް   ،މަަގށް  ރަނަގޅ  

ދިވެހި ހ ރިހާ   ،ެއކަމާ ދެކޮޅ ވާނެކަން އެއީ   ، ވާތީވެ  ެއ މަސަްއކަތްކ ރާ ފަރާތަކީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ  ކަމަށް،  އަޅ ަވއި

  . ވާނެކަންޕީ.އެން.ސީން އެކަމާ ދެކޮޅ  -ޕީ.ޕީ.އެމް  ،ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ވަރަށް ސާފ ކޮށް ކަނޑައެޅިެގން އެނޭގ ކަމެއް 

މެންބަރ ންނަކީ،  ސަބަބަކީ ނިސްބަތްވާ  ޕާޓީއަށް  އޮންނައިރ   ؛އެ  ވެރިކަމ ަގިއ  ޕާޓީ  ެއ  ބޭފ ޅ ންެގ    ،ޚާްއޞަކޮށް  އެ 

 ވީމާ އެ ނޫން  ކަންކަން ނޫން އިތ ރ  ކަމެއް  މި  ،ފަސާދައާއި  ،ކޮރަޕްޝަނާއި   ،ވައްކަމާއި   ،ވިސްނ މަކީ  ހ ންނަ  ހަމައެކަނި

ވެސް    އިރ އި އަ  މި ބިލ ަގއި އެ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިެގން  ،ެއކަމާ ދެކޮޅ ވާނެކަން   އި ޭއަގ  ،ދަޫގވާނެތީނންކަން ކ ރަން އ ކަ

އަދި ދިވެހި   ،ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް  ހ ެގ މަޖިލީއަދި މި އިްއޒަތްތެރި  ،އެކަމާ ދެކޮޅ ވާނެކަން އަޅ ަގނޑަށް ވެސް އެނޭގ

  އެ ބޭފ ޅ ންެގ ސިޔާސަތަކީ ވަްއކަންކ ރ ންެއއީ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެނޭގނެ ކަމެއް އެއީ.    ވެސް  ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް

ވާތީވެ އ    ،ކަމަށް  ކ ރަން  އެކަން  ނ ކ ރެވިދާނެތީ،  ދެކޮޅ ާވނެނއެކަން  އެކަމާ  ޚާއްޞަކޮކަންދަގޫވެދާނެތީ  އާދެ!  ށް  . 

ނޫނީ އެ މާއްދާ ާގނޫނެްއެގ ތެރެއަށް ލައިެގން އެ ާގނޫނެްއެގ ޮގތ ަގއި ހިންަގން އެ މީހ ންނަށް   ،ާގނޫނަކަށް ެއ އިޞްލާޙ  

އެއާެއއްކޮށް  އެކަމާ ދެކޮޅ ވެެގން އެ ވާހަކަ އެ ދަްއކަނީ. ދެން  ،ދަޫގވާނެތީނއ  ިމއަދ  މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކި    ،ހަމަ 

  ލްޔާސް ލަބީބް ދެއްކެވި ވާހަކައާއިެގ ތެރެއިން ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރ ން 
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މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަކަށް  ިއއްޔެ    ،ނ ވޭަގޑިއިރ     24އަދި   ؛އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ދެކޮޅ . އިއްޔެ

، ވިދާޅ ވީތިން ބޭފ ޅ ން ވަޑަިއެގން    ،ތިޞާދީ ވަޒީރާ އިޤ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި އަދި    ،އެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރ ނަރާއި

ދަރަނީެގ   އެއްވެސް ހާދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނެތޭ  ދަރަނި   ލަތ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބިރ ވެރިކަމެްއ.  ވަރެްއެގ 

އަހަރ    ލަތ  އޮތީ ރަނަގޅ  މަގ ަގއޭ. ރަނަގޅ  ޓްރެކެއްަގއޭ. މިހާރަނީެގ  ދަނ ޖެހެއޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރަކްޗަރކ ރާކަށްޓްސްރީ

ދ ވަހ  އަހަރ  އިހަށް  ލަތެއްަގއި އޮތް ލޯނ  މިހާެއންމެ ބިރ ވެރި    ، އެންމެ ބޮޑ   ތެރެއިން  ން ނެންެގވި ލޯނ ތަކ ެގރައީސް ޔާމީ

އޮތް   ހަރ  މި އަ  ބޮޑ  ލޯނެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ލިބޭ މި  ،ނިމ ނީ. ބާކީ މިއަހަރ  އިތ ރ  ލޯނެއްއެ    އިދައްކަ

 ،ހަމަޖެހިލައިެގން ބާކީ ދެން ހ ރި ލޯނ ތަކަށް ފައިނޭންސް ހޯދަން  2025  ،ާއއ2024ި  ،ާއއ2023ި  ،މަސްދ ވަހާއި  ބާކީ ހަ

  ނޫނީ އެކަމާ ވިސްނައިެގން ކަންކަން ކ ރިައށް   ،އަނބ ރާ ފައިސާ ދައްކާނެ މަގ  ތަނަވަސްކ ރަން  ނޫނީ އެ ލޯނ ތަކަށް

ަގިއ   2026ަގއި.    2026ދަްއކަން އޮތީ  އަޅ ަގނޑ މެން ދެން ބޮޑ  ލޯނެއް    މަށް  ރަނަގޅ  ފ ރ ޞަތ  އެބަ ލިބޭ.ޔ ެގންދި

  ވެސް އެބަ  މިލިއަން ފަންޑ ެގ ޮގތ ަގއި މިހާރ   259  ،ޮއތް  ވެސް އެބަ   މިލިއަންެގ ތެރެއިން މިހާރ   600ދައްކަންޖެހޭ  

އަހަރާިއ  ތިން  މިލިއަން ޑޮލަރ  ހޯދަން އެބަ ލިބޭ  އޮތް ތިން ސަތޭކަ ފަންސާހެއްހާ މިލިއަން ޑޮލަރ . ބާކީ އެ  259 އޮތް

ލޯނަށް   އެ ؛ފައިސާ  ދ ވަސް ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާ ރީތިކޮށް ެވސް އެމަސް  6  އަހަރާއި ތިން  ދ ވަސް.  މަސް  6

އަދި    ، ވެސް  ދެްއވީ އެމް.އެމް.އޭެގ ަގވަރ ނަރ   އެ  ންކަން އިްއޔެީގބޭނ ންވާ ފައިސާ ހަމަ ރަނަގޅަށް ދެއްކޭނެކަމ ެގ ޔަ

ންނަން އަށް ެގޖެރާއްޖޭަގއި ނެތް ބިރ ވެރިކަމެއް މި ރާއްވެސް. މި    ތީޞާދީ ވަޒީރ އަދި އިޤ   ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ވެސް

ްއސާލަން ކ ރެވޭ މަސައްކަތެއް.  ޖަދަނޤައ މ  އި  ،ކ ރިޔަސް އެ ކ ރާ ަމސައްކަތަކީ   ކޮންމެ މީހަކ  ؛އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ

  ،ޅ ަގނޑަށް އެނގ ނީެވސް އަ  ރ ންެގ ވާހަކަފ ޅ ންއެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރ ނަރ ެގ ވާހަކައިން ވެސް އަދި ދެ ވަޒީ  އިއިްއޔެގަ 

ިމ ރ ހޭތީއޭ،  ަގއި ހަމަ ބަޔަކ  ނ ތ  އޮތް ރަނަގޅ  ޓްރެކެްއަގއި އޮްއވާ ހަމަ ަގސް  މި ރާްއޖެ މި  ،އަޅ ަގނޑަށް ދޭހަވީ

ބަޔަ  ވެރިކަމާ ަވއްޓާލަންތ ަގސް   ކ ނ ހ ރޭ  ވެރިކަން  ބަންގ ރޫޓ   ،ަގއި  ރާއްޖެ  އަދި  ދަރ ވާލަން  ކ ރާ  ޤައ މ   ކ ރ ވަން 

އަޅ ަގނޑ  ކަނޑައެޅިެގން    ކ ރ މ ެގ ވާހަކަ ތަކ ރާރ ކޮށް އެ ދައްކަނީ. އެކަމާސްޓްރަކްޗަރ ރަނި ރީދަ  ،މަސައްކަތެއް ކަމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްރަށ ަގއި އެ ކ ރާ ތަރައްޤީެގ    ،ވަގ ތ  އެ ވާހަކަ ެއ ދައްކަނީ  މި  ،ބޫލ ކ ރެވެނީަގ  ދެކޮޅ . ައޅ ަގނޑަށް 

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މި ސަރ ކާރ ން   ންށް ހިލޭ ބޯހިޔާވަހިކަރައްޔިތ ންނަ  މާލޭެގ  ، އިއެ ކ ރިއަށްެގންދާ ކަންކަމާ  ،މަޝްރޫޢ ތަކާއި

މަސައްކަތާއި މަސަްއކަތެއް   މި  ، ކ ރާ  ކ ރ ވާ  ހ އްޓާލަންެވެގން  ހ އްޓ ާވލަން،  ކަނޑައެޅިެގން  ޮގތ ަގއި  ެގ  ކަންކަން 

 ެގނެސްެގން އެ ރަްއޔިތ ންނަށް ނެތް ބިރ ވެރިކަމެއް.  ތިބޭނެއި  އަޅ ަގނޑަށް ފާހަގަވަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތ ން މިއަދ  މިކަމާ ހޭލަ

ލިބެން އޮތް ޚިދ މަތްތައް ހ އްޓ ވާލަންވެެގން އެ ކ ރާ މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން    ،ލިބެން އޮތް މަންފާއެއް

ވަކި މީހަކ  ެވރިކަމ ަގއި ހ ންނާކަށް ނޫން.   ،އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިން ބޭނ ންވަނީ  ،އަޅ ަގނޑ  ެއދެނީކ ށްވެރިކ ރަން.  

ހ އްޓަސް ވެރިކަމ ަގއި  މީހަކ   ބޭފ ޅ ންނަށް  ،ކޮންމެ  ލިބެން  ، އެ  ލިބެންޏާ ރައްޔިތ ންނަށް  ރަނަގޅަށް  ޚިދ މަތް   ޖެހޭ 
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މި   ،ދ ރ    ަވއްކަންކ ރ މާދ ރ ،    ދިވެހިންނަށް އެ ނިމ ނީއޭ. ިމހާރ  މި ހިނަގމ ންދާ ވެރިކަމަކީ މީހ ންނަށް އަނިޔާކ ރ މާ

ބޭނ ންވާ ރައްޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތްރާއްޖޭެގ  ިގނަ  ފެނާ ؛  ކަންކަން   މި  ،ބޯހިޔާވަހިކަން  ،ނަރ ދަމާ  އިޚާްއޞަކޮށް 

އައީ ހަމަ ރަނަގޅ    ހިސާބަށް މި  އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކޮިވޑ ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ތެރޭަގއި މި  ،ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި ފެށ ނީއްސ ރެ

 ވެރިކަމާ  ހިތްހަމަޖެހިެގން. އެހެންވީމާ،   ،ެގންމެދ  ރ ހި  ޚިދ މަތްތަކެއް ފޯރ ކޮށްދެމ ން. ދިވެހި ރައްޔިތ ން މިތިބީ މި ެވރިކަމާ

  ކީ ކަންކަން ހ އްޓ ވ މަށް މަސަްއކަތްކ ރ މަ   ވެރިކަމ ެގ ދަހިވެތިކަމ ަގއި ޤައ މ ަގއި ނެތް ބިރ ވެރިކަމެއް ެގނެސްެގން މި ؛މެދ 

ދެންމެ    ނ ނެތޭ އް  ވެސް ބަލައިަގންނާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާނެ  އަދި ދިވެހި ރަްއތޔިތ ން  ،އަޅ ަގނޑ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ސަރ ކާރ ަގިއ   ،ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި ފަދައިން  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ވަްއޓާލ މ ެގ  ވެސް އޮތީ ހަމަ ވަޒީރަށް، ސަރ ކާރަށް އެ ބާރ . އެހެންނަމަވެސް، ވެރިކަން    ނަަގން އޭރ ވެސް ހަމަ ލޯނ 

 އި އެންމެ ފ ރަތަމަ...އ ކ ޅެއްެގ ޮގތ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދަންނަވައިލަނީ. މާލިްއޔަތ   ، ކ ޑަ އޮޅ މެއް އަރާފައި އޮތަތީ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި،  

ނިންމަނީ.    2009ާގނޫނ    މަޖިލީހ ން  ޮގތ ަގއި  އޮތް  ވަނީ  އަހަރ   އަހަރ     2014ވަނަ    ، ވަނީ  އިބަދަލ ކޮށްފަވަނަ 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ދަރަންޏަށް ދަރަނި ނެގ މ ަގއި ނިންމ ން. ކ ރީަގއި އެކަން އޮންނަނީ މަޖިލީހަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

މެ ބޮޑ ، އެންމެ ބޮޑ  އ ކ ޅެއްެގ ޮގތ ަގއި އެ މީހ ން . އޭރ  ވެރިކަން ަވއްޓާލ މ ެގ އެންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ޝ ކ ރިއްޔާ

ކ ރެވެމ ން އެ ދާ އޭރ  މަޖިލީހަށް އެ ބާރ  ނަަގން. އޭރ ެގ ޑީ.ާއރ .ޕީން އެ ބާރ  ނަަގން. މިއަދ  ވެސް    ،ބޭނ ންކ ރީ

 ބޫލ ކ ރާ ކަެމއް ނޫން. ދައ ލަތަށް...ަގ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  އެއީ  މަސައްކަތަކީ

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން   .ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވންޖެހޭނެ  އަޅ ަގނޑ  މިތާ އިންނައިރ  ތި ވާހަކަ ވިދާޅ ވީމާ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ޅ ަގނޑ މެން އެދ ނ  ޮގތް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  އަ ،ރ ހިެގން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް
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  ، އެދ ނީ   އިވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ަގ  އޭރ   ،ދަންނަވަނީ  އަޅ ަގނޑ  މި؛ ވެސް  އޭރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

އެކަން އެޮގތަށް    ،ދަގ ލޭނވެރިކަންކ ރަން އ   ،ދަޫގވެޔޭ ނއެއީ އެކަން އޮންނަންވާނެ ޮގތެއް ނޫނޭ. އެކަން އެހެން އޮތީަމ އ 

ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ން.    ،ބަދަލ ކ ރީފަހ ން    ދިޔައީ، އެންމެ  އެކަން ބަދަލ ެވެގން އެ ޮގތަކަށް ބަދަލ ކ ރާށޭ.އެހެން  

  ، އަނެއްކާ މި ސަރ ކާރަށް  ،އެއްކަލަ ރައީސް ޔާމީނަށް ސަރ ކާރ ަގއި އެކަން ބަދަލ ކޮށްފައި   ، އ ޅެނީ  މިއަދ  އަނެއްކާވެސް މި

  ފަސޭހައެއްނ ވާނޭވެރިކަންކ ރަން   ،ންނަވަނީޮގތަށް ބަދަލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މިދަމާ ހަމަ ކ ރީަގއި އޮތް މި ވެރިކަން ައއި

ކީއްކ ރަންތޯ ކ ރަނީ  މި  ވެރިކަން  ޮއެވެގން.  ޚިދ މަތްތަކެްއ  ؟ އެޮގތަކަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ކ ރަނީ  މި  ވެރިކަން 

މަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދޭން ހޯދައިދޭން. ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ ޚިދ މަތްތައް، އަސާސީ ޚިދ 

ކ ރަނީ މި  އ   .ވެރިކަން  އެ  ރައްޔިތ ންނަށް  މިނދިވެހި  މިހާރ   ނ ޖައްސާށޭ.  ސަރ ކާރެކޭ  ،ތީއޮ  ދަޫގ  .  އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

އެމް.ޑީ.ޕީ  އަދި ޚާްއޞަކޮށް    ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރެކޭ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޮގތ ަގއި އެހެރީ. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީން 

 ސަރ ކާރަށް ނ ޖައްސަން އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  މި ދަޫގ ނއެ އ  މމެންބަރ ން މި މަޖިލީހ ަގއި ތިބެމެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ލަނީ ސައިެގ ވަގ ތަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާ

 

 { އަށް 11:05އިން  10:31 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاއީވާ ޢަބްދ   ރައީސްނައިބ  މަޖިލީހ ެގ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ،ތިދާއީ ބަހ ސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންއިބ   ،`. މި ދަންފަޅީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތް ކ ރިައށް މި ެގންދަނީ

  3/ 2006ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  ވައްފ 

 ެގނައ މ ެގ ބިލ . މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ . ށް އިޞްލާޙ  (އަދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތ  ާގނޫނ )

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ެގނައ މ ެގ  ށް އިޞްލާޙ  (އަ)ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ   20016/3ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ރައީސް ބި އިއްޒަތްތެރި  ބޭފ ޅ ން؛ ލ .  ބައެއް  ވާހަކަދެއްކި  ޮގތ ން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  އަހައިފިން.   އަޑ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން 

މެންނަށް ކިޔައިދޭނެ އަޅ ަގނޑ   ހަނދާންވަނީ  ބޮޑަށް  އެންމެއަޅ ަގނޑ މެން ކ ޑައިރ  ނިދަން އޮށޯންނަ ަގޑީަގއި އަޅ ަގނޑ   
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 އި ބޭރ ގަ   ،މާކ ންބެ ވެސް މި ހަދާ ޮގތަކީ  އިނޭގތޯ.  މާކ ންބެ ކިޔާ މީހަކ   އ ޅެނީ  މި  އިއެ ވާހަކައިގަ   ވާހަކަެއއް އިނޭގތޯ.

 ،ފަހަރަށް ގެއަށް ވަދެވެނީ ދަރިން ކާންތިބޭ ަގޑީގައި. ވަދެ ދަރިފ ޅ ން ކައިރީަގއި މި ބ ނަނީ  ޮގސް ިގނަ  އި ހަމަ އ ޅެއ ޅެފަ

 ދެން ދަރިން ކާން ހ ންނަ އެތިކޮޅ    ނިދީމާ  އޭ. ައވަހަށް ޮގސް ނިދާށޭ.ރޭަގނޑ  އެހާިގނައިން ކާކަށް ނ ވާ   !ދަރިފ ޅާއޭ

ފަސް ދަރިން   އި،ޓެރި ެގތަކ ން ވެސް ބަނޑ ފ ރައްހިސާބަށް މި އަންނަނީ އަދި ކައިރި އަވަ  ވެސް މާކ ންބެ ކާލަނީ. އެ

އަވަހަށް  އެހެން.    ،ވެސް ވިދާޅ ވަނީ   ބޮޑ . އެހެންނަމަވެސް، މާކ ންބެ  ބަނޑ   ެގާވވަރަށް މާކ ންބެމާކ ންބެ އެއްކޮށްލީމަ

ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،ދަންނަވަންޖެހެނީ  މި ވާހަކަ މިހެން މި؛ ދާށޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދަރިފ ޅާއޭ! އެހާިގނައިން ނ ކަިއ ނިދަން

ެއއީ ރައީސް ޔާމީންެގ  ދައްކާތީ އިނޭގތޯ.    ބައެއް މެންބަރ ން މި ވާހަކަ  މި ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ން ވާހަކަދެއްކި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ

ޚަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މ ށް  ،ޒާނާވެރިކަމަކީ  ބޭފ ޅާެގ  އެ  ޚަޒާނާ  ާގނޫނ ތަކަށް ދައ ލަތ ެގ  ޮގތަކަށް  ބޭނ ން  ލައިެގން  ދަށަށް 

ޙަޤީޤަތ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ކަމެއް ސާފ ކޮށްދޭން    ެއ މީހ ން.  ެގނެސްެގން އެ ހ ރިހާ ޖަރީމާތަކެއް ހިންަގމ ންދިޔައީ ބަދަލ 

ޚާއްޞަކޮށް ދައ ލަތ ެގ    ،އި ތަކ ަގސޫދަ ސެންސިޓިވް އިނަމޫނާއަކަށް ވާން. މިފަ  ވެސް  ނަމަ އެބަ ޖެހޭ ތިމާމެން  ބޭނ ން

މައްސަލަތަކ ަގއި ގ ޅޭ  ކައިރީަގިއ  ތިބޭ  ދެން  މ ން  ަވއްކަންކ ރަ  ހެސްކިޔާފައިއަޅ ަގނޑ     ،މާލިއްޔަތާ  މީހ ން 

ޅ ަގނޑ މެން އެހެންވީމާ، އަ  ބޫލެއް ނ ކ ރާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަގއެެއއް ރައްޔިތ ންނެއް    ސްނ ކ ރާށެކޭ ބ ންޏަކަވަްއކަން

އެބަ ޖެހޭ ނަމޫނާއަކަށް ވާން. މާލިއްޔަތ  ާގނޫނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ ތައް ެގނައ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ބޭނ މަކީ  

ބޫލ ކ ރާ  ަގދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތައް ޒިންމާދާރ  ޮގތެއްަގއި ބެލެހެއްޓ ން. އަޅ ަގނޑ     .އެްއވެސް ޝަްއކެްއ ނެތް ؟ކޮބައިތޯ

ެގ  ލިއްޔަތެއް މި އ ފ ލަނީ އެ ޤައ މެްއެގ ރަްއޔިތ ންއޫސަރ ކާރެްއ ޒިންމާދާރ ކ ރ ވ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ  މަސް،  ޮގތ ަގއި ދައ ލަތް

 ށް އެންމެހައި ބާރ ތައް ެގއްލޭ ޮގތަކަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ  ޤަބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައިހައެ މަޖިލީ  .ހ ންމަޖިލީ

ޕްރޮޑަ އިޞްލާޙ ތަކެއް  ،ކްޓިވް އެންމެ  ރައީސް   ޒިންމާދާރ   ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން ؛ނޫން.    ، ބޭނ ން  އެާއެއއްކޮށް 

އެ ބޭފ ޅ ންެގ ހިސާބ ކިތާބ . މި ދައްކަނީ މާލިއްޔަތ ެގ   ،އިނޭގތޯ  މ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެން ދ ށިން ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަ

ވާހަކަ. ްގރޮސް ޕްރޮފިޓް އެ ބޭފ ޅ ން ޖަހަމ ންދިޔައީ ނެޓް ޕްރޮފިޓްެގ ޮގތ ަގިއ. ނެޓް ލޮސް އެ ބޭފ ޅ ން ދައްކަމ ންދިޔައީ  

ޮގތ ގަ  ލޮސްެގ  މިތާ ްގރޮސް  ވާހަކަ  އެ  މިއަދ   ބަޔަކ   ހިންިގ  މާލިއްޔަތ   ޤައ މ ެގ  ޮގތަކަށް  މިފަދަ  ެއހެންވީމާ،  އި. 

މި   ،ބ ކޮށްޠަމ ޚާ  ރައްޔިތ ންނާ ިމއަދ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ބަލައެއްނ ަގންނާނެ.  ެއޔެއް  ރަްއޔިތ ންނެއް  ދެއްކީމާ  ހިއްސާކޮށް 

. ންބޮޑ ވ ންތަްއ ދަްއކަންޖެހިފައި މި ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ންހ ރި ކަ  ، ޤައ މ ަގއި މާލިއްޔަތ ަގއި ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކާއި

ރައްޔިތ ންނަށް އެކަން ފެނިއްޖެ. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ތެރިކަެމްއ ނެތް.  ޞްއިޚްލާއެްއވެސް  އެއީ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ މެންބަރ ންެގ  

ހި ފެނިެގން  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  އެކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެވސް  ރައީސް ވެރިކަންތަކ ަގިއ  ިއއްޒަތްތެރި   ؛ނަގއްޖެ. 

  ،ވީ ޅ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ވިދާއި ެގ މައްސަލަޖީ.އެމް.އާރް  ކަ.ހިސާބ ތަކ ން އެހެރީ ފެންނަން. މި ދައްކަނީ ހިސާބ ތަކ ެގ ާވހަ

އެްއވެސް    ،ެއ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވީ  !. މި ދައްކަނީ ހިސާބ ތަކ ެގ ވާހަކަ. އަޑ ައއްސަވާތި ނ ޖެހޭނޭއެްއވެސް ތާކަށް ދާކަށް
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ބަނ ޖެހޭނޭދާކަށް  ތާކަށް އެއްެވސް  ބޭ  .ނ ޖެހޭނޭދޭކަށް  ދަލެއް.  ހ ންނެވީ.  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ވެރިކަމ ަގއި  ބޭފ ޅ ން ފ ޅ ން  އެ 

ާގނޫނީ ރާއްޖޭަގއި ނަން މަޝްހޫރ     ،އެންމެ ވަރ ަގދަ   ދެްއކިއިރ ަގއި އޭރ  އެ ބޭފ ޅ ން އޮތީ  އަންނަންވެެގން އެ ވާހަކަ

ޓަކައި ދެއި  ން.ޒ އ ސްތާ  ،ވަކީލ ން ައންގައިދިނ މަށް  މިކަން  ރައްޔިތ ންނަށް  އަރައި  ޓީ.ވީއަށް  ދަޅައަށް  ދެ  މިީއ    ،ރ  

. އެހެންނަމަވެސް، އެ ެއްއވެސް ބަދަލެއްދޭކަށްނ ޖެހޭނޭ  އޭ،ރަްއޔިތ ންެގ މ ދާ ރައްޔިތ ންނަށް ހޯދައިދެނީ   ،ރައްޔިތ ންނަށް

ތާރީޚ  ރާއްޖޭެގ  މި  ރަނަގޅ   ޕްރޮޖެކްޓަކީ  އެންމެ  ައއި  ވެސް  އެއްފޮަގއި  ޕްރޮޑަކްޓިވް  އިންވެސްޓ މަންޓ .   ރިންގ 

  ރ  ާގނޫނީ ރާއްޖޭެގ ނަން މަޝްހޫ  ންނ ޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް ދޭ  ،ކ ރީ  ރައްޔިތ ންެގ ބޮލަށް ސަވާރ ެވެގން މިކަން

ވިސްނައިދިނީމާ  ވަކީލ ން މިކަން  ބޮލަށް  ރައްޔިތ ން  ާވހަކަދައްކާފަ.  ދ ވަހަކ   ޖެހ ނީ  ؛އެތަްއ  އާޚިރ ަގއި  އެކަމަކ ، 

ދޭން. އެހެންވީމާ،   ބަދަލ   ގެ އް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެ  300ޖެހ ނީ  ނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ؟ކޮންތާކ ތޯ ޖެހ ނީ ؟ކޮންތާކ ތޯ

މިއަދ     ،ބ ނީމި  އަޅ ަގނޑ މެން   މީހ ން  ދެްއކީމާޕީ.ޕީ.އެމްެގ  މިތާ  ވާހަކަެއއް  ވާހަކަ    ،މާލިއްޔަތ ެގ  އެ  ރަްއޔިތ ން 

އަޅ ަގނޑ މެން މާލިއްޔަތ     ،ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  . އެއީ ސަބަބަކީ ަގބޫލެއްނ ކ ރާނޭ

  ،ލިޓީބިީމެގ ޕްރޮބެ ؛ކްޓިވް ނަތީޖާއެއްޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މީެގ އިފެ  ،ާގނޫނަށް ބަދަލ ތައް ެގންނައިރ  

ރަްއޔިތ ންނަށް  އިމީަގ ވާނެ  ،އާޚިރ ަގއި  މިކަން  ބަޔާންކ ރަން.    ދައ ލަތަށް  އެބަފީޮގތެއް  ފެންނަން.    ސިބިލިޓީ  ޖެހޭ 

 މިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ؛އްލް އެކިއެކި ޓްރާންސެކްޝަންތަ ޖެހޭ އެނެގން. ސަރ ކާރ ަގއި ފައިނޭންޝަ  ބިލިޓީ އެބަޑިއ ރެ

  ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން ދ ނިޔޭެގ ކ ރިއަރާފައި   ކ ރެވޭނީ ހަމައެކަނި ާގނޫނަށް ބަދަލ ތައް ެގނެސްެގނެއް

  ، ، ރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢީ ނިޒާމ ެގ ާގނޫނ ތައް ވެސް އް ވެސްޓަމ ެގ ާގނޫނ ތަސްހ ރި ފެންވަރަށް ރާއްޖޭެގ ފައިނޭންސް ސި

 ؟ނ ފެންނަނީ   މި ދަނީ ބަދަލ ކ ރަމ ން. ކީްއެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނަތީޖާއެއްބެހޭ އެތަްއ ާގނޫނެއް  އަދި އިޤ ތިޞާދާ

  ، ތީޖާ ނ ފެނ ނ  އެންމެ ބޮޑ  އެއް ސަބަބަކީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނަ ؛މި ސ ވާލ ޖެހޭ އެބަ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ެއކި ކ ންފ ނިތަކ ަގިއ    ،އ މ ެގ އެކި މ އައްސސާތަކ ަގއިމީެގ އެތައް އަހަރެއް ކ ރިން މި ޤަ  ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި 

ހިންަގމ ން ބައި  ،ޖަރީމާ  ތަންތާ  އެ  އަދިވެސް  މީހ ން  ތިބީވައްކަންކ ރަމ ންދިޔަ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  އެ ތިއްބަިއެގން   .

މާލިއްޔަތ     އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،އެ މީސްމީހ ން ބަދަލ ނ ކ ރާހާ ހިނދަކ   ،ކަންކަން ނ ކ ރާހާ ހިނދަކ 

ން ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އިމި  ،ކިތަންމެ ބޮޑ  ޗޭންޖެއް ެގނަޔަސް  ، ޔަސްާގނޫނަށް ކިތަންމެ ބޮޑ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލެއް ެގނަ

އިޚްލާ ބޭނ ންވަނީ  ނެތް.  މަންފާއެއް  ތެދ ވެރިޞްކ ރާނެ  ބަދަލ ެގނެވިދާނެ.   ން.ތެރިކަން.  ާގނޫނ ތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން 

  ، މާނ އްސ ރެޒަތިބެނީ    ން މިއެކަން އިންޕްލިމެންޓްކ ރަ  ؟ކ ރަން މި ތިބެނީ ކޮންބަެއްއތޯމެންޓ އެކަމަކ ، ެއކަން އިންމްޕްލި

ހަޔާތް ަވއްކަންކ ރ މ ަގއި   މ ޅި  ހިންގ މ ަގއި  ޖަރީމާ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮށްޚާއްޞަ ؛އެއްކޮށް  ސަރ ކާރ ެގ  ؛މިނިސްޓްރީެގ 

.  ން ޑީދެން ޑީ.އެމް.  .އެމް.ޑީ  ަގނޑ މެން ހަމައެކަނި ބަދަލ ކޮށްލަނީައޅ   ހަމަ އެ މީސްމީހ ން ބައިތިއްބަިއެގން.  ކ ންފ ނިތަކ ަގއި 

ޖެހޭ ތަނ ެގ މ ޅި އޮނިަގނޑ     ކ ރަން ބޭނ ންވެއްޖެްއޔާ އެބަ  އެޮގތަކަށެއް މިކަމެއް ނ ވާނެ ިއނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ކަމެއް
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މާފަންނ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     އްޞަކޮށްޚާ  ،އެ ބޭފ ޅ ން ވާހަކަދަްއކަމ ން ؛ރަީއސް  ބަދަލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި

އްޖޭެގ  ރާއެ ބޭފ ޅާ ވާހަކަދަްއކަމ ން ދިޔައީ ދިވެހި  ޓޫރިޒަމަކީ ވަރަށް ނާޒ ކ  އިންޑަސްޓްރީއެކޭ. އެކަމަކ   ،ވިދާޅ ެވއްޖެ

ޒިންމާ މާލިްއޔަތ   ވާހަކަ.  ފަމާލިއްޔަތ ެގ  ވަންނާނެދާރ ކ ރ މާއި  އެކަމަކ   އިސާ  ވާހަކަ.  ނާޒ ކ     ޮގތ ެގ  މި  މިއަދ  

ފޮރިން ވަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ހަމައެކަނި  %  ،ކަރަންސީެގ  އިންޑަސްޓްރީ  ބަޖެޓ ެގ  ހިއްސާކ ރާ    80ދައ ލަތ ެގ 

  ،ޓޫރިސްޓ ން މި ޤައ މަށް ެއންމެ ިގނައިން    ،ދެކޮޅަށް މިއަދ  މަގ ަމްއޗަށް ނ ކ މެ  އިންޑަސްޓްރީ. މި އިންޑަސްޓްރީއާ

ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރ ން   ،އެހެންވީމާ، މި ބ ނަނީ ؟ދަނީ ކޮން ބަެއއް  ައއ ޓް ޮގވަމ ން މިދެކޮޅަށް    ފަތ ރ ވެރިން އަންނަ ޤައ މާ

. . ނާޒ ކ  އިންޑަސްޓްރީއެކޭ. މި އިންޑަސްޓްރީ ނަަގހައްޓައި ދަމަހައްޓަންޖެހެއޭދައްކާ ވާހަކަ ރަްއޔިތ ންނަށް ަގބޫލ ނ ކ ރެވޭނޭ

ޖެއަށް ހަމައެކަނި ފަތ ރ ެވރިން އަންނަ ތަނަކީ، އާމްދަނީ ލިބޭ މަަގކީ ފަތ ރ ވެރިންނޭ. އެ ވާހަކަ އެހެން ވިދާޅ ވެފަިއ  ރާއް

؟ ދެކޮޅަށް މަގ ަމއްޗަށް ނ ކ މެ މ ޒާހަރާކ ރަނީ. މިއީތޯ އިކޮނޮމިސްޓ ންނަކީ  އެންމެ ިގނައިން ފަތ ރ ވެރިން އަންނަ ޤައ މާ

އެ .  ނޫންތޯ  ދައްކަން މި ޖެހެނީ. ނޫމަޑީެގ މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެން ދ ށީމެއް  އީސް، މި ވާހަކައިްއޒަތްތެރި ރަ  އެހެންވީމާ

 .. އަނެއްކާ. ،މިނިސްޓަރަކ  އެ އެްގރީމެންޓް ބާޠިލ ކޮށްފައި ،ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަމ ަގއި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ހަކަދެްއކެވ ންފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައ ން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ވާ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގނެޭވ އިޞްލާ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ާގނޫނަށް  ކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޙަމާލިއްޔަތ  

ދީފައި  ސީދާ  ޤާނޫނ އަސާސީއާ ބާރ ތަކެއް  ޤާނޫނ އަސާސީން  އިޞްލާޙ ތަކެއް.  ޚިލާފ     ބަެއއް   ހ ރި  ކަނޑައެޅިެގން 

ބޭނ ން.    ށްލަންހަޅ އްވާފައި ހ ރި އިޞްލާޙ ތަކެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށަމ އައްސަސާތަކ ެގ ބާރ  ކަނޑ ވާލަން ހ 

ެގ  7ދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ޅި އިޤ ތިޞާދަށް ވަނީ %  ނިމ ނ އިރ ަގއި   2018  ރަީއސް ޔާމީން ވެރިކަމ ގައި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އިދެއްވާފަިއވޭ. ވަދައްކ ރިއެރ ން ހޯ  13.6ޓޫރިޒަމް ިއންޑަސްޓްރީއަށް %   ،ކ ރިއެރ މެއް ހޯދައިދެްއވާފަ. ިއންޑަސްޓްރީއަށް

ސާ ަގނެިވއްކ މ ެގ އަގ  ެއްއވަރެްއަގިއ  މިލިއަން ޑޮލަރ . އަދި ބޭރ ެގ ފައި  753ވްަގއި ހ ރީ  ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ރަސްމީ ރިޒާ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް   ،ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ   2018ހިފަހައްޓަވައިދެއްވި. ދިވެހި ފައިސާެގ އަގ  ހިފަހައްޓަވައިދެްއވި.  

ރެކޯ އެީއ    ޑ ހ ރީ  ެގންޮގއްސަ.  ދަށަށް  ހ ރީ  0.1މިންވަރެއްަގއި  ޖީ.ޑީ.ޕީ  ނޮމިނަލް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބިލިއަން    86.8. 

  ، ނިމ ނ އިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  2018  ،ރިއިރ  އި ހ ަގބިލިއަން ރ ފިޔާ  15ަގއި    2014ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ    ރ ފިޔާަގިއ.

  ، މި ތަރައްޤީ ެގނައ މަށް ޓަކައި  ؛ބިލިައން ރ ފިޔާއަށް އިތ ރ ކޮށްދެްއވާފައިވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  22ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ  
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ދިވެ ކ ރިއެރ ން  ދަރަނިތަކެއް މި  ޓަކައި  ހޯއްދަވައިދެްއވ މަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ފައިސާ  އެ  ،ހި  އެހީތަކެްއ    ެގމަނިކ ފާނ  

ރޭވ ންތެރިކަމާ ދ ރާލާ  ަވރަށް  ޓަކައި  ފައިސާދެއްކ މަށް  ެއ  އެހެންނަމަވެސް،  މި    ،އެކީަގއި   ހޯއްދެވި.  އަޅ ަގނޑ މެން 

ސޮވްރިން އެތަޢާރަފ ކޮށް  ފަންޑެއް  ޓްޑެ  ދަންވަނީ  ނިޒާމެއް    ދެްއިވއޭ.  ހަރ ދަނާ  ޖަމާކ ރެވޭނެ  ފަިއސާ  ފަންޑަށް 

  ، ހަމައަށް ދާކަމ ަގއި ވާނަމަ  އާ 2026ން  އެ ތަރ ތީބ ެގ މަތީ  . ގާއިމ ކޮށްދެއްިވ. ޭއެގތެރެއިންނޭ އެކަން ކ ރަްއވަމ ން ެގންދެވީ

ބޮޑ  އަދަދ  ކ ރިމަްއޗެއްދަތިކަމެ  ެއއްެވސް ވަރެްއެގ  ،ބޮޑ  އަދަދ  ދައްކާކަށް އ ނދަގ ލެއް ؛ތި ވިދާޅ ވާ  ނ ވާނެ.    އް 

  ، ނ ހ އްޓި  ެއކީ ިއޤ ތިޞާދީ ހަރަކާތް  ނޫން. ފަސޭހަކަމާ  އެހެންނަމަވެސް، އެމް.އެމް.އޭ ަގވަރ ނަރ  ިއއްޔެ ވިދާޅ ވީ އެހެނެއް

ެއއީކީ ދަތި ކަމަކަށް ނ ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،    ،ނަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހ ރިހާ ގ ނަވަނެއް ބަރާބަރަށް ހަރަކާތްތެރިވާ

ކ ރ ނީސްކ ރަމ ން  ނެތޭ. ބޮޑ ފޮށްޓަށް    ،ނެތޭ ؟އޮތްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ެގ އިތ ބާރ  އެބަދޭތެރޭ ރަްއޔިތ ން  ރ ކާރާމި ސަ

އެ ފޮށި ފަޅާލައިެގން ހ ރި ހ ރިހާ ފަިއސާއެްއ ބަނޑަށް ލާންެވެގން.   ؟ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރ . ކީއްކ ރަންތޯއެ ެގންދަނީ  

މި ޤައ މ ެގ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްސް.  ރައީ  ފެނޭ އިްއޒަތްތެރި  ޖީބަށް ލާންވެެގން، ރައްޔިތ ންނަށް އެ މަންޒަރ  އެބަ

. އެ ވާހަކަ އްެގ ތ ންފަތްމަތީގައިޓެޑެ  ވަނީ ސޮވްރިން  މި  ދައ ލަތް  އޮތީ ފ ނޑ ފ ނޑ ވެފަ. މި ރާއްޖޭގައި  އިޤ ތިޞާދ  މި

ނޫނޭ. ދިވެހި   ޕީ.އެން.ސީ މެންބަރ ން އެކަންޏެއް-ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޕީ.ޕީ.އެމް  އިމި ދައްކަނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަޅ މ ަގ

ބޭބޭފ ޅ ން   ްއކަތ ަގއި އ ޅ ްއވާ މަސަދިވެހިންެގ އިޤ ތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކ ެގ އެންމެ ވަރ ަގދައަށް އެ ، ދެކެ ލޯބިވާ ތްދައ ލަ

އިއްޒަތްތެރި  ތިބި  ތަނ ަގއި  ިމ  ދައްކަނީ.  އެ  ވާހަކަ  ކަންކަން  ؛އެ  ބައެއް  މެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ބައެއް 

ރައީސް.  ހ އި ިއއްޒަތްތެރި  ކަންބޮޑ ވޭ  ހައިސިއްޔަތ ން  ރައްޔިތެއްެގ  ދިވެހި  ކަންބޮޑ ޭވ.  އަޅ ަގނޑ ެމން  ސާސްނ ވާތީވެ 

އަދި   ،ވަރަކަށް ހާސް ރ ފިޔާ ލިބޭތީވެ  78މިތަނ ން    ،ނ ެވއޭ. ވެދާނެމެ  ސާސެއްހ ެގ އަެގއް ބޮޑެއްނ ެވއޭ. އެ އިތަކެތީ

ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ަގއި  ؛ސާސްނ ވަނީ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހ އެހެނިހެން ޮގތްޮގތ ން ފައިސާތަކެއް ލިބޭތީވެ އެ އި

ލާތައް އެބައ ޅޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޢާއިރ ފިޔާ ނ ލިބޭ    500އްެގ މައްޗަށް  އ ޅޭ. މަހެ  ވަރަށް ނިކަމެތި ރައްޔިތ ން އެބަ

ރަްއޔިތ ންެގ  ؟ ިމއީ ކީްއކ ރާ ތަނެއްތޯ  ،ކަމ ަގއި ވާނަމަ  ނ ވާ  ނަށްސާސް މިތަނ ަގިއ ތިބި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންހ އެ އި

މި ބޯޑ ތައް    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނޫން ؟ސާސެއް އެްއވެސް ެއއްޗެްއ ދަންނަ ބައެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއީހ އި

ކ ރ މަށް ޓަކައި.  ެވސް މި އ ޅެނީ ދައ ލަތް ބަނގ ރޫޓ އ ފައްދަިއެގން މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ ން ބާރ ތަކެއް ނަަގިއެގން ައނެއްކާ

ނެ. އެ ސާފ ވާ  ނަށްކަން ކ ރެްއވި ޮގތް ދިވެހި ރައްޔިތ ންމަނިކ ފާނ  މިއަދ  އެ  އެ ؛ރައީސް ޔާމީން ެއކަން އެ ކ ރެއްވީ 

ެއއީ ދައ ލަތް   ؟މަނިކ ފާނ  އެ ކ ރެއްވި ކަންތަްއތަކަށް މިއަދ  ދިވެހި ރައްޔިތ ން އެދަނީ ތަޢ ރީފ  އޮއްސަމ ން. ކީްއވެެގންތޯ

 ،ކ ރިއަރަންކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް ބޭނ ން ަވްއތަރެއްެގ ވިޔަފާރި    ،ނ ހަނ  ރީތިކޮށް، އިޤ ތިޞާދީ ހަރަކާތް ނ ހ އްޓި

މި   ،އެކ  ކ ރިއަރަމ ންދިޔަ ފ ރ ޞަތ  އެ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް   ހަރަކާތްތެރިކަމާއޮތް މިންވަރަކަށް  

ބަެއއް އިޤ ތިޞާދީ   ރައީސ ލްޖ މްހ ރިއްޔާ އިހަކަށްދ ވަހ  ވިދާޅ ވީ ؟އެހެންތޯ މި ވަނީ ؟ސަރ ކާރ ަގއި އެހެންތޯ މި ވަނީ
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ހ އްޓާލަންޖެހިދާނޭ މަޝްރޫޢ ތަކަންކަން  ބައެއް  ހ އްޓާލަންޖެހިދާނޭ.  މިއް  ރަްއޔިތ ންނަށް .  ބިރ ވެރިކަން  ކަމ ެގ 

މި  ހ އި ދާއިރާއަށް  ަމސްވެރިކަމ ެގ  ދާއިރާަގއި.  ަމސްވެރިކަމ ެގ  އޮތީ  މި  ބިރ ވެރިކަެމއް  ބޮޑ   އެންމެ  ސާސްކ ރެވޭ. 

ންދާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ވަމ   ދ ތަކެއްަވއ އައިއިރ ަގއި އަދި އިތ ރ     މިހިސާބަށްނ ވެ    ދެއްއ  ސަރ ކާރ ން ވީ އެްއވެސް ވަ 

ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް މިލިއަން ރ ފިޔާ    100. މި ައހަރ  ބަޖެޓ ަގއި  ރައީސް، މަސްވެރިންނަށް އެްއވެސް އ ންމީދެއް ނެތް

 ؛އޮތީ ޮއއްސާލާފަ. ެއއީ މ ޅި ރާއްޖޭަގއި ހަރަކާތް   ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ ނިޒާމަށް އިންތިހާއަށް ފައިސާ އެ  ،އޮތްއިރ   ޖަހާފައި

ލާތައް ރާއްޖޭެގ  ޢާއި ބ ނާއިރ ަގއި ަމސްވެރި  ބޮޑ  މަންޒަރ  ފެނިެގންދާނޭ  ، ޞާދީ ހަރަކާތް އިތ ރަށް ފ ޅާވެެގންދާނެއިޤ ތި

ތަކ ރާރ ކޮށް މި ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި  ރަށްތަކ ަގއި ިގނައީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ހިތާމަހ ރި ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ މެން  

ސާސްވާންޖެހޭތީވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހ  ރަްއޔިތ ންނަށް ޭއެގ ސަބަބ ން ނިކަމެތިކަން އިރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ މާއި  ،ރައީސް

ސާސެއްނ ވޭ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ދެރަވާ ކަމަކީ. މިއީ  ހ މި ތަނ ަގއި ތިބި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެ ކަންކަން އި

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  އެހެންކަމ ން،  ކަންކަމަކީ.  ދެރަވާ  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ރައްޔިތ ން  ވެސް  އެްއޮގތަކަށް  މިއީ 

މި ރާއްޖެަގއި ހ ރި ހ ރިހާ  ؛ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ނ ލާހިކ  ކަންބޮޑ ވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ވީ އިޞްލާޙެއްންބަލައިަގންނަ

  ،. އެހެންނަމަވެސްބިމެއް އޮތީ ރަހ ނ ކޮށްފަ. ހޮސްޕިޓަލެއް އޮތިއްޔާ އޮތީ ރަހ ނ ކޮށްފަ. ސްކޫލެއް އޮތިްއޔާ އޮތީ ރަހ ނ ކޮށްފަ

ދައްކަިއެގން ރައްޔިތ ން    ނ ަގނޭ. ރާއްޖެއެއް ނ ެގއްލޭނެ. ރާއްޖޭަގއި ދަރަންޏެއް ނެތް. މިކަހަލަ ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ މެން ބިރެއް

ވަނަ    2007ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސް ނަޝީދ     މިއީ އެ ޒަމާނެއް  ،ހައްދަން އ ޅ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސް ޮގބޯ

ައގ ބޮޑ ވަމ ން ދިޔައިމާ  ،އޮތް   އި އެބައަހަރ  ވިދާޅ ވެފަ  ެއކަން   ތަކެތީެގ  ދިމާާވނެ ކަންކަމ ެގ ވާހަކަ.  ރައްޔިތ ންނަށް 

 އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ން ހަނދ މަފ ޅ ކ ރެްއވ ން އެދެން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އިޤ ތިޞާދ    ޝ ކ ރިއްޔާ ޤައ މ ެގ  މި  ވާހަކަދައްކަމ ން  ބިލަށް  އޮތް  ހ ށަހެޅިފައި  މިހާރ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި 

ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެއްވެސް ކަހަލަ   ދާގ ސައެ ދައްކަވާ މަ  ،ބޭފ ޅ ން ދައްކާ ވާހަކަ  ސ ންނާފަތިކ ރަން ބައެއް

ހައިރާންކަމެއް ނެތް. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ނޭނެގނީ ތިމާމެންެގ އަމިއްލަ ފައިަގއި ވަޅިއެޅޭއިރ  ވެސް. ރައްޔިތ ން ބަނޑަށް 

 ވެސް ކ ރ މަށް މި މަޖިލީހ ން ފާސް   ޓ ރާއްޖެ ބަނގ ރޫ  ވެސް ޖެއްސިދާނެ. އިޤ ތިޞާދ  ފ ނޑ ފ ނޑ  ވެސް ކ ރެވިދާނެ.

މެންބަރ ން ދައްކަވާ ވާހަކަތަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި  މި މަޖިލީހ ެގ  ވެސް ކ ރެވިދާނެ. އަދި  
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ބަންދ  ނެގ ން  ފައިސާ  ނަަގންޖެހޭ  ދައ ލަތަށް  އިދާރާތަކ ން  މާލީ  އެކިެއކި  ފޯރ ކޮށްދޭން  ޚިދ މަތްތައް  ވެސް    އަސާސީ 

  ސްވަރ ަގއި ދައ ލަތ ގެ ކޮިވޑ ެގ އެންމެ ދަތި ދ ވަ  ،ހައިރާންނ ވަނީ  ކަމާއަޅ ަގނޑ  މި ؛ކ ރެވިދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަންކަމަށް  ،ޑްރޯކ ރަންއޯވަ   ންއެކައ ންޓ   ކ ޕަބްލި އަސާސީ  ބޭނ ންވާ  ވަގ ތ   ތެޔޮ    ،އެ  ބޭނ ންާވ  ރައްޔިތ ންނަށް 

ެގނެސްދިނ މަށްެގނެސްދިނ  ބާވަތް  ކާޑ ެގ  ހޯދ ންމަށް،  ފައިސާ  ބޭސްފަރ ވާއަށް  ފައިސާ  ،،  މަހަށް  ބާނާ   މަސްވެރިން 

ކީ   ،ދިނ ން ޕަބްލިކ ކާ ؟ތޯއްކ ރަންއަދި  ކަންކަމަށް  މި  އެތެރެކ ރ ން.  ޤައ މ     ންއެކައ ންޓ   ޑ   މި  ެވސް  އ ޅ ނީމާ 

ވިދާޅ ވެވެގ ރޫޓ ބަނ ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ    ، ދާނޭ  ދ ށީމޭ.  އަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅ ން  ވަކާލާތ ކ ރެްއވި  މިތާނަގިއ  ހަރ އަޑ ން 

ރައްޔިތ ން ދެކެ    ،ތަންކޮޅެްއ ލަފާދާރ   ބިތިމިތާ    ،ޖެހެންޏާ ޖެހޭނެ. އެކަމަކ  ނ ވޭ. އެ ދ ވަހ  ޤައ މ  ބަނޑަށް  ހައިރާނެއް

ހ އްދަ އެކަމަށް  މެންބަރ ން  ތެދ ފ ޅެއްލޯބިވާ  ބަނޑަށްނ ޖެހ ނީ.  ޤައ މ   މިއަދ   އެހެން   !ދިނ މ ެގ ސަބަބ ން  ދ ވަހ   އެ 

އްޗަށް  ރައްޔިތ ން މަގ މަޙްެގ ވެރިކަން ވެސް ހިނަގިއދާނެ. ލިހަދައިެގން ސަރ ކާރ  ެވއްޓިދާނެ. އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާ 

ހިނގައިދާ ހަމަ  މިއީ  ވީހެން.  ރޯވެސްކޮށްފާނެ ސްރީލަންކާަގއި  ތަންތަން  ކަންނ ކ މެ  ނ ދިޔައީ    ތައްތައް.ނެ  މަަގށް  އެ 

މެންބަރ ންތަކެއްމިތާ މަދ   ތިބި ވަރަށް  ހ އްދަ   ؛ަގއި  ބޮޑަށް ވަކާލާތ ކޮށްެގން އެ  މި ދެންނެވީ. ވަރަށް  އަޚްލަބިއްޔަތ  

ތިރީހަކަށް    ،ބިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބ ނ އިރ   15ދައ ލަތަށް    ރ ހަ އަ  ވަނަ 2020 ؛ޒަތްތެރި ރައީސްސަރ ކާރަށް ދިނީތީ. ިއއް

މިތާނަގއި   ؛ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ  ނައިސް ؛ބިލިއަން ރ ފިޔާ ޤައ މަށް ބޭނ ންވާ ކަންކަމަށް ޚަރަދ ކޮށްފަިއވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހަމައަށް ދަރަނި    ބިލިއަނާ  55ވާހަކަ ވިދާޅ ވެއްޖެ.    އްވިރެވަރަށް ބާރަށް ރައީސް ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ން ކަންތައްތަކެއް ކ  

 ެއއްފައިސާ   ނ ންވާސަރ ކާރ ން ބޭ  ށްނ ންވާ ކަންކަމަޤައ މ ެގ ތަރަްއޤީއަށް ބޭ  ،ދިޔައީ. ައޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަވަން  އަރ ވާފައޭ

ޭއެގ ޚިލާފ  ވާހަކަެއއް.    ޤީޤަތާޙައެ ދަްއކާ ވާހަކަައކީ    ،ދަރަންޏެްއ ނާތ ލައޭ  ،ެއކަމަކ ، ރ ފިޔާެއއް ނ ނަަގއޭ  އެއީކީ.ނޫނޭ  

ރާއްޖޭެގ    ،ރައްޔިތ ން ބަނޑ ފ ރާނަ ސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ؛އެްއވެސް ބަރ ދަނެއް ނެތް ވާހަކަެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހަމަ ވަރަށް    މަަގށްއިޤ ތިޞާދ   ދަރަނި  ބޭނ ންިވ  ޓަކައި  އަދި   ބިލ ކަމާޤާއެޅ ވ މަށް  ނަާގފަިއވަނީ.  ސަރ ކާރ ން  އެކ  

މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ށްދިނ މ ެގ ނަތީޖާއެއްެގ ޮގތ ންކޮ  ނ ންާވ އަސާސީ ކަންކަންރައްޔިތ ންނަށް ބޭ

އެކ  ސަރ ކާރ ން   ވަރަށް ވިސްނ ންތެރިކަމާ  ،ސްރީލަންކާެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވީހެން ނ ވީ  ،ޤައ މ ތަކ ަގއި ވީހެން  ެގއެފްރިކާ

ަގއި  ޔޫރަޕ   !ެގ ހާލަތ ން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަރަިއެގންފަ. ތެދ ފ ޅެއްޢަމަލ ކ ރެއްވީތީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ވަނީ ކޮވިޑ  

ކާބޯތަކެއްޗަށާއި އަދި ހ ރިހާ ބާވަތެއްެގ މ ދަލ ން އަގ ބޮޑ ވޭ. ތެލ     ދ ނިޔޭެގ  ،އެ ހިނާގ ހަނގ ރާަމއިެގ ސަބަބ ން ވެސް

ހަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި. މި ކަ ފަންސާސަތޭ ޑަށް ވެސް ބޮޑ ެވްއޖެ. ސާފ ކ ރި ތެޔޮފީފާއެްއެގ އަގ   އަގ  މާ ބޮ

ސަރ ކާރ ން ކ ރަންޖެހޭ އަދަދ  ބޮޑ ވާނެ. ދަރަނި    ވ ރެ  މިލިއަން ޑޮލަރަށް  200އަހަރ  ތެލަށް ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ މިންވަރ   

ނ ދިނ ން. ތެޔޮ ަގންނާނެ ލާރި މި ކަންކަން ިވޔަ  ،މެން ބޭނ ންވަނީައޅ ަގނޑ   ހ ރި. އެކަމަކ   ދެއްކ މަށް ޗެލެންޖ  އެބަ

ވެސް  . މިއީ އެްއޮގތަކަށް ންކ ރ ށް. އަދި ޤައ މ  ބަނގ ރޫޓ ެވއްޖެކަން އިޢ ލާންނ ދިނ މައްކިޔަހޯދިޔަނ ދިނ މަށް. ދަރަނި ދެ
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މި ބޭފ ޅ ން   ޤައ މަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކ  ދައްކާ ޒާތ ެގ ވާހަކަެއއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ، ބަޔަކ    ރައްޔިތ ން ދެކެ ލޯބިވާ

އެކަމަކ  ޑޮލަރަށް ރަްއޔިތ ން ކ ރާ އިތ ބާރ ެގ ސަބަބ ން   .ެގ ނަތީޖާ އެނޭގނެ. ޑޮލަރަކީ ވެސް ކަރ ދާސް އި ދައްކަާވ ވާހަކަ 

ެގ ޮގތ ަގިއ  ޑޮލަރ  ޑޮލަރެއްެގ ޮގތ ަގއި އޮންނަނީ. ދިވެހި ރ ފިޔާއަކީ ވެސް ކަރ ދާސް. އެކަމަކ  މީޑިއަމް އޮފް އެކްސްޗޭންޖ 

ައގ  ؛ން ބަލައިަގތީމާ އެކަ  ރައްޔިތ ން މި ޤައ މ  ސ ންނާފަތިކޮށްލ މ ެގ    ، ވައްޓާލައި  ެއކަން ވިޔަނ ދީ ދިވެހި ރ ފިޔާެގ 

މަޖިލީ މި  ބޭފ ޅ ންނަށް  ހ ވާހަކަ  ބައެއް  ާވހަކައެއް.  ހ ރި  ބިރ   ހ ރި ވާހަކަެއއް. ވަރަށް  ހިތާމަ  ދެކެެވނީ. ވަރަށް  ަގއި 

ތިބޭނޭ އެ ދަރަ ނ ތިބޭނެ. ނ ތިބޭނެ އިނޭގތޯ.    ،ޖައަށް ޤައ މ  ވެއްޓިެގންދިޔައީމަ. ނޫންހީވަނީތޯ ތިމާމެން ސަލާމަތ ން 

އެ  އޭރ ން މާ  ،ނޭގނެރައްޔިތ ންނަށް  ނ ކ ތީ.  ނަތީޖާ  ެއ  ކީްއކ ރީމަކަން  އެ  ކާކ   ރައްޔިތ ންނަށް.  ސާފ ކޮށް  ނޭގނެ 

ރައީސް  އެްއޮގތަކަށް ؛ އިްއޒަތްތެރި  ބިލ ން  ނެތްމި  ވެސް  ގ ޅ މެއް  ވާހަކައާ  ދައްކާ  މި  ބ ނަނީވެސް  މި  މީަގއި   . ،  

ރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑެއް ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވައިލާ  ވް ވާހަކަ. އެއީ ރަނަގޅ  ކަެމއް. ސޮ  ލާއިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރަކ   

ތާނަގއި މި ދަްއކާ ވާހަކަިއެގން ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިކޮށް  ޑ މެން މިއަދ  މިނ އެީއ ެވސް ރަނަގޅ  ކަމެއް. އަޅ ަގ  ،ވާހަކަ

ބާރަ މިނެޓ   ވެސް މިތާ އެާގރަ  ނަށްއެހެން މީހ ން  !ޓ ކޮޅެއް ދެއްވާ ކ ޑަ މިނެ؛ ށް ފެނިދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމި ޤައ މަ

ޤައ މަށް ހެޔޮއެދޭ ނަމަ، އެންމެން އެކ ެވެގން، އެންެމން އެކ ެވެގން މި ޤައ މ ަގއި    ،. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކައަކީ އްވި ވެސް ދެ

ަގބޫލ ކޮށްެގން ޗެލެންޖ ތައް  ޤައ   ،ހ ރި  ޮގތަކަށް   ،މަށްމި  ފޯރ ކޮށްދޭނެ  ޚިދ މަތްތައް  ބޭނ ންވާ  ރަްއޔިތ ންނަށް 

ބަްއޓަންކ ރަމާތޯއޭ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ    !ވާހަކަ  މި  ބައިތިއްބާފައެއް  ބަޔަކ   ތެރެއިން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެއީ 

 ކޮންމެހެން މި ޤައ މަށް ލ މަކީ އެއީެގ ސަރ ކާރ  ވައްޓާައދި އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްނ ދާނެ.  އް  ބަނގ ރޫޓ ެވެގނެ

 ފައިދާ ހ ރި ޮގތެއް ެވސް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ހ ރި...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޙީދ .هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ވަޙީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނަށް ބަދަލ ތަކެއް ެގނައ މަށް ޓަކައި ހ ށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދަންނަވާ ވެސް  ފާހަގަވެެގންދަނީއަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑަށް  އޮތީ،  ާގނޫނ ތަކ ން  ،ލަން  ހ ރި  ހެދިފައި  އެ   ،ރާއްޖޭަގއި 

ބޭނ ންކޮށްެގން    ނަހަމަ ޮގތ ަގއި އެތައް ފ ރ ޞަތ ތަކެއް  ، ތާަގއި    ޮގތ ަގއި ނ ހިފާާގނޫނ ތަކ ެގ ބޭނ ން އެންމެ ފ ރިހަމަ

ފާހަގަވެެގންދަނީ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ   ފާހަގަވެެގންދަނީ.  ކަމަށް  އޮތް  ކަންކަންކޮށްފައި  ތަނ ަގއި    ، ވޭތ ވެދިޔަ 

ޖެހޭ މަށް ޓަކައި ެގންނަންވ ވެސް ހަރ ދަނާކޮށް ހިންެގ  ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ވެސް ައދި ދައ ލަތާ ގ ޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން
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ައޅ ަގނޑަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓ   ؛ ބަދަލ ތައް ެގނެިވެގން މަސަްއކަތްކ ރާ ސަރ ކާރެްއެގ ޮގތ ަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޮގތް ކޮންމެވެސް    ފައި އޮތްތައްޔާރ ކ ރެިވެގން މި ހިސާބަށް މަޖިލީހަށް އައިއިރ ަގއި ކ ރީެގ ބަޖެޓ ތަކ ެގ ކަންކަން ހިނާގ

ޤައ މ    ؛ތަފ ސީލީ ބަޖެޓެއް ނޫން. ވަރަށް ބޮޑަށް އޭެގ ސާފ    އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގވެެގންދަނީ މާވަރަކަށް ބަލައިލި 

ވޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ށެއް ނ ކަ ތަކަ ބަޖެޓ މިސްރާބ ޖަހާފައި ހ ރި ހިސާބ  އެހާ ބޮޑަށް އެނޭގ ޮގތަކަށެއް ތައްޔާރ ކ ރެވިފަިއވާ  

ތަފ  ޭއެގ  ބޮޑ ވެ،  ވެސް  ސައިޒ   ބަޖެޓ ތަކ ެގ  ފޮނ އްވަމ ންދިޔަ  މަޖިލީހަށް  މި  ސަރ ކާރ ން،  އިންތިހާއަށް މި  ސީލ  

މި    ،މާލިއްޔަތާ ގ ޅޭ ކަންކަން  ހިމެނިެގންދާކަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ސަރ ކާރ ން

އޭެގ ޞައްޙަ މަޢ ލޫމާތ  މަޖިލީހާ   ؛ޭއެގ ފ ރިހަމަ މަޢ ލޫމާތ   ،މަމ ން އެ ެގންދަނީެގ ތެރެއިން ނިންހ ރައްޔިތ ން މަޖިލީ

ކަމަށް އެކަން އި،  ން ެގންނަން ފެންނަ ބަދަލ ތަކާހ އަދި މަޖިލީ  ިއ،ޮގތާ  އެކަމާ މެދ ަގއި މަޖިލީސ ން ދެކޭ  ،ހިއްސާކ ރެވިެގން

ތަނ ަގއި   ވޭތ ވެދިޔަ  ފެނިެގންދިޔައީފ ރ ޞަތ ދީެގން.  އަޑެއް،    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައްޔިތ ން  ބަހެއް،  ރަްއޔިތ ންެގ 

ކަށް  ޔަވެރި   އިއެ ަވގ ތ ގަ   ،ެއއިން ެއއްެވސް ކަމެއްަގއި ހިމެނ މ ެގ ބަދަލ ަގއި  ،ޮގތެއް   ރައްޔިތ ން ެއކަމާ މެދ ަގއި ދެކޭ

ޖާެއްއެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮިވޑ ެގ  ކ ރަމ ންދިޔަ ތަން. އޭެގ ނަތީ  ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ކަންކަން  ހ ންނަ ފަރާތެއް

ހާލަތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ ، ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ހާލަތ ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަންކަން ހ ރި މިންވަރ  ސާފ ވެެގންދިޔަ.  

ދަނޑިވަޅ ަގއި ވެސް    ޖެހ މަށް ޓަކައި އިންތިހާއަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަްއ ކ ރަންޖެހ ނ . އެ އަލ ން އަނބ ރާ ޤައ މ  ކޮޅަށް

ބަޔާން ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ހާލަތ   އިޤ ތިޞާދީ  ދިމާވާ  ޤައ މަށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ފަރާތ ން  ދިން. ކޮށްސަރ ކާރ ެގ 

ކ ރިރިއޯއެނާސިހަތަރ ފަސް   ބައްޓަންކޮށްެގން  ކަންކަން  މައްޗަށް  ވިދާޅ ވެ  އަށްްއެގ  ކަމަށް  މަޖިލީހާ    ެގންދެވޭނެ  މި 

އަދި ޤައ މަށް ވެސް އެންމެ ރަނަގޅ     ،ެގތެރެއިން އެންމެ ެގއްލ ން ކ ޑަޮގތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަިއެގންހިއްސާކޮށް، ދެން އޭ 

ައދި    ،އެ މަޢ ލޫމާތ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭރ ަގއި ދެވ ނ  ހ އްދައެއް ވެސް  ،ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލިެގން

ދިޔައީ ވެސް އެ ދެންނެވި މަޢ ލޫމާތ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް. ެގނެިވެގންއިސްތިސްނާ   ށްމާލިއްޔަތ  ާގނޫނ ެގ ބަެއއް މާއްދާތަކަ

އްޙަ މަޢ ލޫމާތ  ނ ލިބިއްޖެ ކަމަށް ސަ  ،މަޢ ލޫމާތ   ފ ރިހަމަޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަމެއް ނިންމ މަށް ޓަކަިއ  

ށް ހީނ ކ ރާ ކަހަލަ އެތައް ދ އްތ ރާތަކެްއ، ނ ދާނެ. އޭެގ ސަބަބ ން ރައްޔިތ ންނަ  އެ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ނިމިެގންނެއް  ،ވަންޏާ

  ،ފާހަަގެވެގންދަނީމި  އެތައް ެގއްލ ންތަކެއް ެވެގންދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ޤައ މ  މި ހާލަތ ަގއި އޮންނައިރ ަގއި  

  އަށް މި މަޖިލީހ ެގ ވެ، ފ ރިހަމަ  ޞައްޙަ މަޢ ލޫމާތަށްއެ ދ ވަހ  މާލީ ވަޒީރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާ ހިއްސާކ ރި މަޢ ލޫމާތަކީ  

؛ ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހިނަގމ ން މި  ގައިބައިވެރިވ ން، ޭއަގއި ބަިއވެރިވެެގންދިޔައީމަކަން ޤައ މ  ރަނަގޅ  ޮގތ  

ފ ށް ފެންނަ ޮގތަށް މާލީ ވ ޒާރާެގ ކަންކަން ބައްޓަންކ ރަމ ންދާކަން ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ވޭ. މާލީ ދެ

އަދި ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތާ ގ ޅޭ އެހެނިހެން   އި،ާއއި ޚަރަދ ބަރަދާވެބްސައިޓަށް ބަލައިލީމާ، ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ  ވ ޒާރާެގ

ކަންކަމ ެގ ފ ރިހަމަ މަޢ ލޫމާތ  ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިއަދ  އެބަ ލިބޭ. ނޫސްތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  
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ދައ ލިއްޔަތ ެގ މާލިއްޔަތާ ގ ޅޭ ބައެއް ކަންކަން. ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ މަޢ ލޫމާތ  އެ   ،ތަކ ަގއި އެބަ ފާހަގަވޭޚީބޮޑެތި ސ ރ 

ދ ނިޔެއަށް ވެސް    ،ޮގތ ަގިއ އެކަން އެ އަންނަނީ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް އަދި ޤައ މަށް ވެސްއެ  ލިބޭތީވެފަރާތްތަކަށް  

ކޮނޮމިކްސްަގއި އި  ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފާހަަގވޭދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މެްއަގިއ ެވސް   ؛ފަސޭހަ ވަގ ތެްއަގިއ ނޫން

ދިޔ މާއި އަދި އެހެނިހެން ދިމާވާ ހ ރިހާ މައްސަލަތަކެއް  އަދި އިންފްލޭޝަން ޑިކްލައިންެވެގންދާ  އި، މި ފާހަަގވާ އިންފްލޭޝަނާ

ކަމެއްތޯ ައޅ ަގނޑ މެން ކޮން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދ ެގ ތެރެއިން ފާހަަގެވެގން މި ދަނީ. ދެން

ދާންވީ؟ ކ ރާނީ ެގައށްތޯ  ވަންނަންވީތޯ ؟ އަޅ ަގނޑ މެން  ގެއަށް  ވެރިން  އެ ؟ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ނޫން! 

ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ރަނަގޅ  ޮގތެއް ހޯދައިދެވޭނީ    ،މި ހާލަތ ަގއި ކިހިނެއްތޯ ީމެގން އަރަިއަގންނާނީ  ، މަސައްކަތްކ ރަނީ

މާލީ ވ ޒާރާ ހިންގ މ ަގިއ   ،ޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނެސްެގންތޯމާލީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ެގނެސްެގން ެގންނަން  ،ކ ންތޯ ކޮން މަަގ

ޮގތެއްތޯ ބަލަިއެގން. އެހެންވީމާ،  ޖެހޭ ާއމްދަނީ ވަނ މ ަގއި ހ ރި ކޮންދިވެހި ދައ ލަތަށް ވަންނަން  ،އިތ ރަށް ޚަރ ދަނާކޮށްެގންތޯ

 !ޖެހޭ މަގ ން މިކަން އެބަ ހިނާގ. ރަނަގޅ  އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރެްއަގއި ހިނަގން  ، މަގ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި

މި މަޖިލީހަށް އަޅ ަގނޑަށް  ؟ ޖެހޭނީއްތޯ ކ ރަންއްލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ކީހަނ ތަނަވަސް ކަންކަން އެބަ ހ ރި. ދެން އެކަން  

 ކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ  ވެސް ވަޑައިެގން މަޢ ލޫމާތ ރ ނަރ  ވެސް، އިމާލީ ަވޒީރ  ވެސް، އެމް.އެމް.އޭ ގަވަ  ،ފާހަަގެވެގންދަނީ

ާމ  ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅިެގންދިޔައިޖެހޭ، އަޅަންމި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރަން  ދެއްވަމ ންދާ ތަން. ދެން ޭއެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތެްއަގިއ ؛ ތެރި ރަީއސްހާލަތ  ރަނަގޅަށް ބަދަލ ެވެގންދާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތް ،އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވެނީ

ޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް ޓަކައި އެހާ ފަސޭހަ ވަގ ތ ތަކެއް ނޫން. ހ ރިހާ ޤައ މެއްަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަން

ިމއަދ  ހިނަގމ ންދާ ހަނގ ރާމައާ ގ   ،އެބަ ފާހަަގކ ރޭ ޅިެގން ތަކެތީެގ އަގ  އިންތިހާއަށް ބޮޑ ވަމ ންދާކަން. ދ ނިޔޭަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވެން އޮތީ    ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް  އިޤ ތިޞާދީ ބަދަލ ތަކެއް އަންނަމ ންދާ ކަމަށް. ދެން އެ

ފާހަަގކޮށްފި، ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ މި ޤައ މަށް ކ ރެވެން އޮތީ ކޮން ކަމެއްތޯ؟ ކަމެއްތޯކޮން

ެގންނަން މި  ،ފާހަަގކޮށްފި ސަރ ކާރ ން  ަވގ ތަށް  ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މާ  ތެރޭަގިއ  ބަދަލ ތަކ ެގ  އަޅަންއިއ ޅޭ  އިތ ރަށް  ޖެހޭ ، 

ައޅަމ ންެގންދާ ކަމ  ކަން ފިޔަވަޅ ތައް  ކިޔައިދޭ  ސަރ ކާރ ން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ކޮށް  އެކަންކަން  އެހެންވީމާ،   ަގއި . 

ނ ފެނޭ އަޅ ަގނޑަކަށެއް  ެގންނަންާގނޫ  މާލީ  ،ވެއްޖެއްޔާ  ޮގތ ގައި.  ނަށް  ބަދަލ ތަކެއްެގ  ޯގސް  އަދި  ބަދަލ ތަކަކީ  ޖެހޭ 

އަބަދ ވެސް    ،ރަނަގޅ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނިޔަތް  ހެޔޮ  ސަރ ކާރ ެގ  ފާހަަގެވެގންދަނީ  ޮގތ ަގއި  ބަދަލ ތަކެްއެގ  ހެޔޮ 

ވެރިވ ން ވެސް އަދި ރައްޔިތ ންެގ  މި މަޖިލީހ ެގ ބައި  ،ށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީސާފ ވެެގންދާތީވެ، އެހެންވީމާ، މި ސަރ ކާރަ

އަދި ސާފ ކޮށް އެނިގެގން ކަންކަން ނިންމަމ ންެގންދާކަން. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ޓަކައި ސަރ ކާރަށް    ،ބައިވެރިވ ން ެވސް

ޖެހޭ ބަދަލ ތައް ވެސް ރައްޔިތ ންނަށް އެންމެ ފައިދާ  މި ބިލަށް ެގންނަން  ،ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ 
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ހ ރި ފަރާތްތަކާ އެކ  މަޝްވަރާކ ރެިވެގން ެގނެވޭނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ  ެގ ކޮމިޓީތަކ ަގޔާއި ގ ޅ ންހ ރި ޮގތ ަގއި މަޖިލީހ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޢަބްދ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   هللا ޝ ކ ރިއްޔާ  މިއަށްފަހ   ޖާބިރ . 

 މަސައްކަތް ފަށާނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ތަކ ން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

މ ހިންމ    މި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ބަދަލ ަގއި ޚަޝ ކ ރިއްޔާ  ލަވަކިޔ މ ެގ  ރާގ ރާަގށް  އެކި  ދަނޑިވަޅ ަގއި  ،  އްސާސް 

އެކި ތަފާތ ެގ ެއކި ދ ވަސްތައް ހާދަ ނ ފިލާ    ،ހާދަ ނ ފިލާ ހަނދ މަތަކެކޭ  ،ވަގ ތ  ދިޔައީ   އިލަވަިއެގ ރާގ  "އޭ ޒަމާނާ

އިެގންނޭ އަޅ ަގނޑ މެން  ށްދާ ޕްރޮްގރާމާއައެ ލަވަ ކިޔަކިޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ތިބޭނެ ކަމެއް ނެތޭ. މިހާރ  ކ ރި  "ހަނދ މަތަކެކޭ

ަވގ ތެއް ނެތޭ. އެހެންވީާމ، ަވގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން    .ތޭަވގ ތެއް ނެ   ދާންވާނީ.  ށްއަކ ރި

މެންބަރ ން   ޑައިރެކްޓިވެ ޞައް ޚާމަޖިލީހ ެގ  ޮގތެްއަގއި  މަންދޫބ ން.   އް  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  ދޭން. 

  މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ހިމެނޭ. އެ ހާލަތަށް ރާއްޖެއަލިފާންޖެހި ްގރޫޕ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ  ސްރީލަންކާަގއި ވެސް ދަތިވީމާ 

ން ބޭނ މެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވަނީ އ ފާވެރިކަާމ  ކަންޖެހޭ މީހ ނެްގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިމެނޭދާއިރ ަގއި އަލިފާ

ތި އޮޕަރޭޓ ވާނެ  އެްއވެސް ަމްއސަލައެއް ނެ  އިއަޅ ަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ ރާއްޖޭަގ  .ށްދާން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއައެކ  ކ ރި 

ހަމަ   ؛ދަނީ. ނެތް ތަނ ން  ތަނ ން އެއްޗެހި އ ފައްދަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން ބިލިއަނ ން ވިޔަފާރިކ ރަމ ން މި  ޮގތް. ނެތް

މަގ މަތިން ފަށަިއެގން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށާއި    ،އެކައްޗެއް ެވސް ނެތި މާލެ ައއިއްސަ 

އް ދޭންވީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ޑައިރެކްޓިވެރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާއަށް    ،ކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށާއިރާއްޖޭެގ އި

ހަދަންވީ ކ ޑަކ ރަ؟ ކިހިނެއްތޯ  ޚަރަދ   ވި  ންދައ ލަތ ެގ  އެބަ  އަޅާރައީސް  ޓަކައި  އެކަމަށް  ފިޔަވަޅ ތަްއ  ންދާޅ ވޭ.  ޖެހޭ 

ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރާ ވާހަކަދައްކާއިރ ،    .ލިބޭ އެއްޗެއް އިތ ރ ކ ރ ން  ،ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ ން  ،އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކީ؟ ހ ރިތޯ  ޅިފައިއެ

.  މާރާތް މިހިރީ ނިމިފައިއެހެންވީމާ ވާރޭ ވެހޭނެ.    .ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރީމާ ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހ އްޓ ނީ. ފ ރާޅެއް ނޭޅޭނެ  !އޯކޭ

ފ ރާޅ  އަޅައިެގން ކޮމްޕްލީޓްވާނީ. ެއހެންވީމާ، ފ ރާޅ އަޅައި ނިންަމން އެބަ ޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓ ތައް.    .ފ ރާޅ އަޅަން އެބަ ޖެހޭ

މް އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ޓޫރިޒަ؟ ކަމެއްތޯ ކ ރެވޭނީއެހެންީވމާ، އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮން ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

. މިހާރ  ބޭސްޑް ޤައ މެއް. އޮކިއ ޕެންސީއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަިއ މައްޗަށް އަރާ އެްއޗެއް. އޭތި ަގރަންޓީެއއް ނީދޭ

ބަދަލ ތަކާ ައއި  ބާޒާރަށް  ބަދަލާއިދ ނިޔޭެގ  ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް އައި  ދ ނިޔޭެގ ފައިނޭންޝައި،  މާކެޓަށް އަިއ  ،  ލް 



2220 ޖޫން  41              ޖަލްސާ                             ވަނަ  41ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

47 

 

ރާއްޖޭެގ އޮނިަގނޑ  ރޭވިފަިއ ،  އި، ައއި.އެމް.އެފ ން ކަންތައްތައް ކ ރާ ޮގތާ އި އްޗަކާބޭންކ ން ބ ނާ އެ  ، ވޯލްޑ އިބަދަލާ

ޮގތާ ފެށިެގން އިހ ރި  މިއަދ ން  އަޅ ަގނޑ   ޖެހޭ.  އެބަ  ބަލަން  ވެސް  ބައެއްތޯ  ކޮން  ތިބީ  ޕެރޯލ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ،

ނެއް އެހެ؟ ނީއޭ. އޭރ ން ކިހިނެއް ކާނީރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ މ ސާރަ އަޅ ަގނޑ މެން ދެން ނ ނަަގއި ތިބޭ  ،ދަންނަވަން

ޖެހޭނެ. ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ަގިއ  ޖެހޭނެ. ވަޒީރ ންނަށް ވެސް މ ސާރަ ލިބެންނ ދާނެތާ. މ ސާރަ ވެސް ނަަގންވެސް ކަމަކ 

އި މި ތިބީ ފ ން ނަާގފަޖެހޭނެ. ދޭން ވެސް ވާނެ. އެހެންވީމާ، މ ވަްއޒަމަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް މ ސާރަ ލިބެން

ޕެރޯލްަގއި ތިބީ ކިތައް މީހ ންތޯ. ދައ ލަތަށް ލިބޭ އެްއޗަކ ން    ،ފ ރަތަމަ ބަލަންވީ. އޮޑިޓެއް ހަދަން އެބަ ޖެހޭ  ކިހިނެއްތޯ

މިސާލެްއެގ    ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛ޖެހޭ ފައިސާއަކީހޯދަން ؛ޖެހޭ ފިޔަވަޅ ންޚަރަދ ކ ރާ މިންވަރ  ކ ޑަކ ރ ަމށް ޓަކައި އަޅާ

ައޅ  މިސާލަކަށްޮގތ ން  ބިންތަްއ.  ރާއްޖޭެގ  ާވހަކަދައްކަނީ  މި  މިހިރީ.   ،ަގނޑ މެން  ކ ލީަގިއ  ބިންތައް  ބަިއވަރ   ބިން. 

ިވއްކޭ ޮގތަށް    އިނ ނަަގ. އެހެންވީމާ، އެ ބިންތައް އެްއވެސް ޮގތަކަށް ކ ލިވޭކ ރެ ނ ކ އްޔަށް ހ ރެެގން އެތާނަގއި ވިޔަފާރި

ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި  ޖެ އެބަ ެގންނަންޖެހޭ. ބޭރ ެގ އިންވެސްޓްމަންޓ ތައް ރާއްލިބޭ ޮގތް ހަމަޖައްސަން  ދައ ލަތަށް ލާރި  އި،ހަދަ

ށްެގންދަން. ރާއްޖޭަގިއ  އަވެސް ކ ރި  ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ފޮރެކްސް ޓްރޭޑިންންކ ތައް އެބަ އަންނަންބޭރައީސް.  

ާގނޫނެ އެހެންނަމަވެސް،  ހ ރި.  އެބަ  ކަންތައްތައް  ކ ރެވިދާނެ  ނެތ މ ެގ ސަބަބ ންރަނަގޅަށް  ނެތ މ ެގ    ،އް  ަގވާއިދެްއ 

ތިމަންނާމެން މިހާރ  ދިރާސާކ ރަމ ންނޭ މި ދަނީ. އެ   ،ަގވަރ ނަރ  ިއއްޔެަގއި ވިދާޅ ވި  ގެ ސަބަބ ން ސެންޓްރަލް ބޭންކ 

ހިނަގން އެބަ  ރޯޝަނީކޮށް  ރާއްޖެއިން  ވެސް  މަސްވެރިޖެ ވިޔަފާރި  ރަޝިޔާކަހޭ.  ަވގ ތަކީ  މި  ބަލާއިރ ަގއި  އި  އާ މަށް 

ވަގ ތ  އަނެއްހެން   މި  މަންޒިލ ތަކަށް  ބާނާ  މަސް  ޖަޕާނ ަގއި  ހ ރި.  އެބަ  އިޝޫސްތަކެއް  ވެސް  ދޭތެރޭަގިއ  ޖަޕާނާ 

ެވއްޖެއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިތ ރަށް މަސްވެރިކަން ކ ރިއަރ ވަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ  އ ނދަޫގތަކެއް ެވއްޖެ. އެހެން

 ؟ ކީކޭތޯ ވިދާޅ ވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ކަން . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަން 9

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ޅިވަރ  ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ    30/ 2015ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން  އިޖ ތިމާޢީ  ކޮމިޓީގެ   ނިންމި  ބިލ   ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓ   މި  ރިޕޯޓ .    ޮގތ ެގ 

 މ ޤައްރިރ ، އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ކ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރިޕޯޓަކީ  ހ ށަހަޅާ  މި  މިައދ   އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ާގނޫނ  އާދެ!  ޅިވަރ  

ފައިާވ އިޞްލާޙ ތަކާ ށް ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްވާއަ  (2015/30)

ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން  އިޖ ތިމާޢީ  ޮގތ ން  ނިންމި  ގ ޅޭ  ހ ށަހަޅާއިރ   މަސަްއކަތް  ރިޕޯޓ   މި  ރިޕޯޓ .  ައޅ ަގނޑ    ޮގތ ެގ 

ތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ ިގނަ ބައްދަލ ވ ންތަކެއް، ތަފާތ  ޚިޔާލ  ތަފާތ ވ ންތަކާ އެކ  މި ބިލާ ގ ޅިެގން  އިޖ   ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ށްެގންދެވ ނ . މިޮގތަށް ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތްތަކ ެގ ތެރެިއން ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  ބައެއް ކަންކަން ައޅ ަގނޑ   އަކ ރި

މިޮގތ ން ކޮމިޓީ  ، ދަންނަވައިލާނަން.  ކ ޅިވަރ   ހިންިގ   ؛ޤައ މީ  ކޮމިޓީން  ޓަކައި  ދިރާސާކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން 

ފާހަަގކ ރެވ ނ  ތެރެއިން  ޖަމ   ،މަސައްކަތްތަކ ެގ  ކ ޅިވަރ   ހަރަކާތްތަކާޢިޤައ މީ  ކަންކަން    އިއްޔާތަކ ެގ  އެތެރޭެގ 

ނޑ ތަކާ އެްއޮގތްވާ މިންަގ ،އި ވާމީ ކ ޅިވަރ  އިދާރާތަކ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ަގވާއިދ ތަކާ ގ  ށްެގންދަންޖެހޭނީ ބައިނަލްއައަކ ރި

ކ ރަންވާނީ ނ ފޫޒ ން އެއްކިބާެވ،    ކަންކަން  އިއްޔާތަކ ން ކ ރާ އެންމެހަޢިވާއިރ ، ޤައ މީ ކ ޅިވަރ  ޖަމ   ޮގތ ެގ މަތީން ކަމަށް

ަގާވއިދ ތަކާ   މިނިވަންކަމާ އެފަދަ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    އިއެކ   މަތީންކަންމިންަގނޑ ތަކ ަގއި  ވަނަ  1ބިލ ެގ    ،ޮގތ ެގ 

ބ ތައް  ޚާއްޔާތަކ ެގ އިންތިޢިނަ މާއްދާއަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ިއޞްލާޙ ތައް ބަލައިަގނެ، ޤައ މީ ކ ޅިވަރ  ޖަމ ވ25ަމާއްދާއިން  

 ،ނަމަ  ކޮމިޝަނ ން ކަމ ަގއި ހަމަޖައްސައިފި  ސްއިންތިޙާބ ތައް ބާްއވާނީ ިއލެކްޝަން  ،ނެ އ ސޫލ ތައް ކަނޑައަޅައިބާއްވާ

އްޔާތަކަށް ޢިޤައ މީ ކ ޅިވަރ  ޖަމ   ،އްޔާތަކަށް ފިޔަވަޅ އަޅައިޢިއިދާރާތަކ ން ޤައ މީ ކ ޅިވަރ  ޖަމ  ވާމީ ކ ޅިވަރ   ގ  ބައިނަލްއަ

ފޯރަ  އަސަރ   ނޭދެވޭ  އެޮގތ ންއިއެކަމ ެގ  ފާހަަގކ ރެވ ނ .  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތްތަކ ން  ކޮމިޓީެގ  ކަމަށް    ، ފާނެ 

ދާއަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޞްލާޙ ތައް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަނަ ާމއ25ްވަނަ މާއްދާއިން 1ބިލ ެގ  ؛ހ ރި ކަންކަން އިބިލ ަގ

  . ާވމީ ކ ޅިވަރ  އިދާރާތަކ ެގ ހިންާގ ަގާވއިދ ތަކާ ފ ށ އަރާކަންގ  ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ ބަެއއް ބައިނަލްއަ ، ފާހަަގކ ރެވ ނ 

ޗާޓަރެގ އޮލިމްޕިކް  ކޮމިޓީެގ  އޮލިމްޕިކ   އިންޓަރނޭޝަނަލް  މާއްދާއާ ވަނ28ައަދި    27.6،  27.5  އެޮގތ ން     

  ވަނަ މާއްދާއ19ާއަދި    14(1)(j) ،14(3) ،15(c)، (i)(1)14ފީފާެގ    ،ފ ށ ންއެރ ންތަކެއް އެބަ ހ ރި. އޭެގއިތ ރ ން

ފ ށ އެރ ންތަކެއް ހ ރިކަން   އްދާއާވަނަ މާ  9.1  ،9.3  ،9.7  (a)ެގ  ބާވެސް ފ ށ އެރ ންތަކެއް ހ ރިކަން ފާހަަގކ ރެވ ނ . ފީ

ވެސް ފ ށ އެރ ންތަކެްއ    އާވަނަ މާްއދާ  C 8.2.9، އަދި  C 8.2.2 ،C 8.2.8ެގ  ފީނާޭއގެއިތ ރ ން    ވެސް ފާހަަގކ ރެވ ނ .

 ؛ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ ދިރާސާެގ މަސައްކަތ ން ފާހަަގކ ރެވ ނ . އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީައށް ފޮނ ވިފައިވާ މި ބިލ ގެ 
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ެގނައ މ ެގ ބިލ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރ ަމށްފަހ  އެ ބިލ  ފާސްކ ރަން  އެީއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ޅިވަރ ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ 

ބޭއްވ ނ   ވަނަ  2022މޭ    23ކަމަށް    ނ ފެންނަ މެންބަރ ންެގ    ބައްދަލ ވ މ ަގއި  ކޮމިޓީ  ދ ވަހ   ހާޒިރ ެވވަޑައިެގންނެވި 

ވަނީ  އަޣ ލަބިއްޔަތ ން  ކޮމިޓީެގ  ފާސްކ ރަން ނ ފެންނަ ކަމަށް   ؛އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ  ،. ވީމާވަނީ ނިންމާފައަޣ ލަބިއްޔަތ ން  

އެދެނީ ފަނިންމާ އަޅ ަގނޑ   ކޮމި  ، .  ބިލާއިޖ ތިމާޢީ  މި  ހ ށަހަޅާ  ޮގތެއް   ޓީން  ތަޅ މ ން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މެދ  

  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.. ނިންމައިދެއްވ މަށް

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ 

   .ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ އެދިަވޑަިއެގންދެްއވ ން އެދެން.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  ނަންބަރ    ؛އިްއޒަތްތެރި  ކ ޅިވަރ ެގ )  30/ 2015ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދ  ފ އްދ މަށް އ އެ ވަ،  ދެއް ކަމ ަގއި ވާތީއ އެީއ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަ   ،ެގނައ މ ެގ ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅީށް އިޞްލާހ  (އަާގނޫނ 

. މަހ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  އެ ބިލ  ހ ށަހެޅީބަރ   ވަނަ އަހަރ ެގ އޮކްޓޫ  2020އެކީ.    ިގނަ ދ ވަސްތަކެއް ވަމ ންދާތީއާ

އެ ބިލ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ  އެ ބިލ    ގައ31ިމޭ މަހ ެގ  ެގ  މި އަހަރ    ،ވަނަ އަހަރ 2022އެހެންނަމަވެސް،  

އަޅ ަގނޑ     ،ކ ރ ކޮށް ދަންނަވަންޏާ ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްސްފައޮތީ އައި  ފާސްކ ރަން ނ ފެންނަ ކަމަށް މިއަދ  ރިޕޯޓ  މި 

ބިލ ެގ ،  ވާ ނިންމ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދެއް ނ ކ ރަން. އ ސޫލީ މައްސަލައެްއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން  އެ ރިޕޯޓ ަގއި އެ

  ، އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  އި.މަސައްކަތް ދިރާސާކ ރ މ ަގއި ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކ ރަްއވާފަިއވާ ޮގތ ަގ

މިމި ދިރާސާކ ރާއިރ   ހާރ   ކޮމިޓީތަކ ން  ބިލ ތައް  މަޖިލީހ ަގއި  ކޮމިޓީއަށް   ، ރައްޔިތ ންެގ  ފަރާތ ން  ހ ށަހެޅި  ބިލ   އެ 

ެއއީ ައމިއްލަ މެންބަރެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ މެންބަރ  ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ މ އަްއސަސާެއއް ކަމަށް    އެ ހ ށަހެޅީ  ،ހާޒިރ ވެ

ވަިއެގން އޭެގ  ދައެ ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވައިެގން އެ ބޭފ ޅ ން ެގން  ،ޓީއަށް ހާޒިރ ކޮށްވަންޏާ އެ މ އައްސަސާއެއް ެއ ކޮމި

ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ   މަޖިލީހ ަގއި  މި  މިހާރ   އެއީ  ސާފ ކ ރ ން  ބިލ ެގ  އާމަޢ ލޫމާތ   މި  އެހެންނަމަވެސް،  އ ސޫލ .  ންމ  

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރ ވެ މި ބިލ    ، ޅ ވެފަެއއް ނެތްކޮމިޓީން އަޅ ަގނޑަށް އެންމެ ފަހަރަކ  ވެސް ވިދާ  މަސައްކަތްކ ރެވ ނ އިރ 

އެހެންވީމާ، އެއީ އ ސޫލީ ކަމެްއ    .ކަށްޮގތ ން ެއއްވެސް މަޢ ލޫމާތެއް ސާފ ކ ރ މަ  ގ ޅޭ  މާއްދާތަކާ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅި

ބިލ ެގ ވަރަށް  އި  ހަމަ އެއާެއކީަގއިރ .  އޮތް   އިނެރެފަ  އިލައިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރިޕޯޓ  އެކ ލަވަ

ރާއްޖޭަގިއ ކ ޅިވަރ  ވަސީލަތް ާގއިމ ކ ރ މ ަގއި އަދި ބެލެހެއްޓ މ ަގިއ  ، މިއަންނަ ބ ރަ  ށްވާނެ ދައ ލަތަ  ދަކަށްގ ސަމ ހިންމ  މަ
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ތަންތަން އެ  ކަން  އަދި  ކ ރަންޖެހޭ  ކ ރ މަށް   ،އިހިންގ މާ  ތަންތަންއެ    ،އިކ ރ މާކަން  މަރާމާތ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  އެ 

ެވސް ާގނޫނ ަގއި ކަނޑައެޅިފައި   ކ ރ މަށް ޓަކައި މިހާރ ންނަ ބޮޑ  ބ ރަ ކ ޑައެ އަ  ށްކޮށް ސަރ ކާރަޚާއްޞަ  ،ށްދައ ލަތަ

 އެ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން    އިންަވނަ މާއްދާ  23މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ާގނޫނ ެގ    ،އޮންނަ ކަމެއް އެއީ

ކޯޕަރޭޝަންއެ  .  ލާފައިއެކ ލަވަ މަސައްކަތްސްޕޯޓްސް  ފ ޅާކޮށް  ެގ  އެކީަގއި   ،އިތ ރަށް  ކައ ންސިލ ތަކާ  އަދި 

  ،ފާހަަގކ ރެްއވޭނެ  ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  . އެހެންނަމަވެސްމަސައްކަތްކ ރެވޭނެ އިންތިޒާެމއް މި ބިލ ން ވާނެ ހ ށަހަޅާފަ

  .އްރިޕޯޓ ަގއެ   ފައެއް ނެތްކަމަކަށް އެްއވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއެ   ހ ށަހެޅ އްިވއިރ ރިޕޯޓ   ދެންމެ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ   

އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ  އެ ކޮމިޓީެގ ޔައ މިްއޔާ ކިޔާލިއިރ  ސިއްސަިއެގންދާ މިންވަރަށް ކޯޕަރޭޝަނެއްެގ މަފްހޫްމ 

ފާހަަގކ ރެވ ނ  އަޅ ަގނޑަށް  ތިއްބެވިކަން  މެންބަރަކ     އޮޅިަވޑަިއެގންފަިއ  މެންބަރ ންނަށް.  ކޮމިޓީެގ  އިްއޒަތްތެރި  އެ 

އެބަ ވިދާޅ ެވފައި  ޚަރަދ ކ ރާ  އޮތް،  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަމ ން  ސަރ ކާރ ން  ތަނެކޭ.   ،ކޯޕަރޭޝަނަކީ  ހިންާގ  ސަރ ކާރ ން 

ކޯޕަރޭޝަންކ ރ މާ    ސީލަތްތައް ާގިއމ ކ ރ މާއިވަ  ކ ޅިވަރ   ،  ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާއަކ ން ކ ޅިވަރ  ދަނޑ ތަކާއި ،  އެހެންވީމާ

މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ާގނޫނ ަގއި    ،މި ާގނޫނ ަގއި ވެސް؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .  ޚަރަދ  ބޮޑޭ ވާނީ؟ ތަފާތަކީ ކޮބައިހެްއޔޭ

ބެހޭ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން    ކޯޕަރޭޝަނަކީ ކ ންފ ންޏާ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިްވސް،  ވެސް ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެއް އެއީ 

ތަނެއްކަން ހިނާގނޭ  މަފްހޫމް  ކ ންފ ނީެގ  ޝަ  .އ ފައްދާފަިއވާ  މިނިވަން  ސާފ ކޮށް   ާގނޫނީ.ޚ ޞެްއކަން  ވަކި  މިހާ 

ހ ރިއިރ  އެކ ލަވަ  ، ވެސް   ބަޔާންކޮށްފައި  ަމޢ ލޫމާތ ެގ މައްޗަށް  ޮގތަށް ނ ބާ  ލާފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް ކަމަށް  އި މިދެންނެވި 

 ޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ބާރ ވެރިކ ރ މ ެގ އެންމެ މ ހިންމ ސް ؛ދަންނަވަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ެއކީއަޅ ަގނޑ  ހިތާމަޔާ

ށް ވިޔަސް އަދި ހިންނަވަރ  ދާއިރާަގއި ހ ރި މަކައް  ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާަގއި ހ ރި ކ ޅިވަރ ެގ ވަސީލަތްތަ  ،އެއް ބޭނ މަކީ

ވެސް  ވިޔަސް  ކަމ ަގއި  ވަސީލަތްތައް  ކ ޅިވަރާ  ،ކ ޅިވަރ   ބަޖެޓ ން  ދައ ލަތ ެގ  ތަންތަނަށް  މިނިސްޓްރީން   އެ  ބެހޭ 

ދ ވަހ  މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރ ވެވަޑަިއެގންނެވި  އިހަށް  ،ހެއްކަކީ އެންމެ ބޮޑ   ކަމ ެގ  ނ ވާ  މާޚަރަދ ކޮށްެގން އެކަން ކ ރަންވީ 

ތިމަންނާއަށް އެބަ ގ ޅައޭ ކޮންމެވެސް ދަނޑެްއެގ ލައިޓް ނ ޖެހިެގން. ކައ ންސިލ ން ވެސް    ، ބެހޭ ަވޒީރ  ވިދާޅ ވީ  ކ ޅިވަރާ

ކައ ންސިލަކަށް ވެސް އެ ބ ރަެއއް    ،ހަކައަކީއަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވާ ވާ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އޭ.  ކޮށްލެވޭނެ ކަމެއް ނޫންތޯ

ފައިދާ ހޯދައިެގން  ކޮށްެގން ވިޔަފާރިން  ިވޔަފާރި  ،އޮތީ   . އެހެންނަމަވެސް، ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އ ފައްދާފައި އެއޭނޫފ ލެ

ލި  އިވަނަ އަހަރ  އެކ ލަވަ  2015  ބެލެހެއްޓ މ ެގ ޮގތ ން  އިއެ ތަންތަން ހިންަގ  ،ރާއްޖޭަގއި ކ ޅިވަރ  ވަސީލަތް ގާއިމ ކޮށް 

ޚިލާފަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން    ކަނޑައެޅިެގން ާގނޫނާ  ޮއތް.  އިދީފައި އެބައެ މަފްހޫމް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކިޔަ   .ާގނޫނެއް

  އަދި އެ ތަންތަނ ަގއި   ،މިހާރ  ޚަރަދ ކ ރަމ ން އެ ެގންދަނީ ކ ޅިވަރ ެގ ވަސީލަތްތައް ގާއިމ ކ ރ މަށާއި، ބެލެހެއްޓ މަށާއި

ސްޕޯޓްސް   ހަވާލ ކޮށްެގން.  ވ ޒާރާއަކާ  ސަރ ކާރ ެގ  މަސަްއކަތްކ ރ މަށް  އެހެނިހެން  ެއކި  ސް  ސްޕޯޓް؛ ކޮމިޝަންކ ރާ 

 ނ ކޮށް އަދިވެސް. ާގނޫނ ަގއި އެބަ އެސެޓްތައް އެހެރީ ޓްރާންސްފަރ  ،ކޯޕަރޭޝަނަށް ާގނޫނ ން ލިބިދޭންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް
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މިއަދާ ހަމައަށް  ،  އެހެންނަމަވެސް.  ރަން ނިންމަންޖެހޭނޭދ ވަހ ެގ ތެރޭ އެކަން ކ އަހަރ   ެއއް ބ ނޭ ާގނޫނ  އެކ ލަވާލާތާ  

ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ   ؛އައިރ  ެވސް އަދިެވސް އެކަން ކޮށްފައެއް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ެއއީމީ ކަެމއް  ފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ  ވިދާޅ ވެ   ދެންމެ  ،ަގއި  ވެސް  މ ޤައްރިރ   ިއއްޒަތްތެރި  ބެހޭ   ކ ޅިވަރާ  ،އްޖެކޮމިޓީެގ 

. އެއީ ރާއްޖޭެގ  ބޮޑ  ބަދަލެއް ހ ށަހަޅާފަ؛ އްބަދަލެ  އަޅ ަގނޑ  ވާނެ  .ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ެގ އިންތިޚާބ ތައް ބާއްވާނެ ޮގތ ެގ ވާހަކަ

 ކަމ ންހިނާގލެއް ނ ރަނަގޅ ކަމ ން. އެީއ މިއަދ  ެވސް ހިނާގލެއް ނ ރަނަގޅ  އިންތިޚާބ ތައް  ޖަމ ޢިްއޔާތަކ ެގ  ކ ޅިވަރ   

ކަން ެއއީ ދެފ ށް ފެންނަ ޮގތަކަށް އަދި އިތ ބާރ ވެވޭ ޮގތަކަށް އެކަން ކ ރ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން  އެ

  ،. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  އެ ފާހަަގކ ރެއްވީ ހ ށަހަޅާފަ  ބިލ ަގއި   އެ އިންތިޚާބ ތައް ބޭްއވ މަށް ައޅ ަގނޑ  ވާނެ

ޚިލާފަށް އޮތް ކަެމްއ    ތަކާވާމީ ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ެގ ޗާޓަރ ގ  ެއއީ ބައިނަލްއަ  ،އޮތް   ފައި ވެސް އެބަމި ރިޕޯޓ ަގއި ބަޔާންކޮށް

މ ޤައްރިރ  ދެންމެ އެ ފާހަަގކ ރެްއވި ބަެއްއ   ؛ބަލައިނ ަގންނަނީ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އެޮގތަށްކޮމިޓީން  ކަމަށް ވާތީ  

 ، ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި ސާފ ެވވަޑައިަގންނަާވނެ  ނގ ނީމާއެ ާމއްދާތަކ ަގއި އޮތް ެއއްޗެއް އެ  ،މާއްދާތައް

އަދި    ކަން.ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ަގިއ އެހެރަ ވާހަކަައކީ ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފ  ވާހަކަެއއް  އެ   ،އެ ދަްއކަވާ ވާހަކަ 

ބާ  އިންތިޚާބ ތައް  ކަނޑަައޅައިެގން  އ ސޫލެއް  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  އެ އްާވނެކަމ ެގ  އަޅ ަގނޑ   އިން  ވާހަކަެއއް 

ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ޙަޤީޤަތާ  ؛އެްއވެސް މާއްދާެއއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް

ވިދާޅ ވާ ކަމަށް  އޮތް  ބިލ ަގއި  ރައީސް   ،ޚިލާފަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަެއއް.  ނެތް  ބިލ ަގއި  ކޮމިޓީ  ؛އެހެންނަމަވެސް، 

ެގ  ވަނަ ާމއްދާ  28އަދި    27.6،  227.5ެގ  ' ޗާޓަރކޮމިޓީެގ 'ޮއލިމްޕިކް  ޕިކް  މްއިންޓަރނޭޝަނަލް އޮލިއޮތް    ޕޯޓ ަގިއ އެބަރި

އެ މާއްދާތަކ ަގއި    ،އިއަޅ ަގނޑ  ވެސް ކިޔާލައިފިން. އެ ޗާޓަރ ގަ   ޗާޓަރއޮލިމްޕިކް  ؛ ވާހަކަެއއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ދެްއވާފަިއ  ެއއީ ހަވާލާ 27.5އިމ  ވެސް އެވިދާޅ ވާ ޮގތަކަށް ހ ރި މާއްދާތަކެއް ނޫން.  ަގހ ރި ވާހަކަތަކަކީ އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ

ބަޔާންކ ރާ  ވޭނެ ކަަމށް މި ޗާޓަރ ަގއި  އޮތް މާއްދާެއއް. އަޅ ަގނޑ  ިމ ހ ށަހެޅި ބިލ ަގއި އެ ބ ނާ ޮގތަށް ެއކަން ނ ކ ރެ 

  ؛އޮންނަނީ ަގއި މި 27.5މާއްދާ ކަމަށް ވިދާޅ ވެ ލިޔ ްއާވފައި އޮތް މާއްދާ. 

In order to fulfil their mission, the NOCs may cooperate with governmental bodies, with 

which they shall achieve harmonious relations. However, they shall not associate 

themselves with any activity which would be in contradiction with the Olympic Charter. 

The NOCs may cooperate with non-governmental bodies.   
 

 ؟ފ ވާ ވާހަކަެއއް ޚިލާބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނާ ހަވާލ ކ ރީމާ އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރާ  އް މީަގއި ކޮބައިތޯ އިންތިޚާބެ

 ؛27.6 ދެން
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The NOCs must preserve their autonomy and resist all pressures of any kind, including but 

not limited to political, legal, religious or economic pressures which may prevent them 

from complying with the Olympic Charter.  

އަޅ ަގނޑަކަށް  ؟ ޗާޓަރ ަގިއ ހ ރި ކަމެްއ އ ނިވެެގންދަނީތޯއޮލިމްޕިކް   ންސް ކޮމިޝަނ ން އިންތިޚާބ  ބޭްއވީމާއިލެކްޝަ

އޮތީ. ެއއީ އޮލިމްޕިކް  ކޮމިޓީން އެކަން ނިންމަވާފައި އެ   ިއެގންނޭނެގ ކޮންޮގތަކ ން ކަެމއް ެއ ާގނޫނީ ލަފަެއއް ހޯއްދަވަ

ން  ދެ،  14(1)(j)، (i)(1)14ެގ  ސްޓެޓިއ ޓްސްެގ  ވާހަކަ. ފީފާއިން ެވސް ފީފާ  ފީފާެގ  ރ. ހަމައެާއއެކީ ދެން ވިދާޅ ވީޗާޓަ

 ؛އޮންނަނީ ަގއި މި (i)(1)14 .މާއްދާތަކެއް ވިދާޅ ވި

to manage their affairs independatly and ensure that their own affairs are not 

influenced by any third parties in accordance with art. 19 of tese Statutes; 

ނ ފޫޒ  ފޯރ ވެނީ   ،މާ ެއއީވީއް ބޭއްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އިންތިޚާބެކްއޮންނަނީ. އިލެ  ގައިއިންފ ލ އެންސްކ ރާ ވާހަކައެއް މީ

މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    ންގެ އަޅ ަގނޑ މެ ؛ރި ރައީސްވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލަެއއް. ިއްއޒަތްތެ  ، ދެކެންޏާ އެއީށްކަމަ

  މަށް ދެކޭ ކަސް ކޮމިޝަނ ން އެީއ ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ ން ންޝަކްއިންތިޚާބ  ވެސް ބާްއވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން. އިލެ 

މާނަކ ރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ާގނޫނ   ިއންތިޚާބެއް ނ ބޭއްންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ   ،ކަމަށް އެޮގތަށް  ވޭނެ ނ ފޫޒ   ނެއް 

ނ ފޯރ ވޭ ޮގތަކަށް. އެހެންވީމާ، އެީއކީ ެވސް ދެކޮޅ ޖެހޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. ދެން ހަމަ ހ ރިހާ މާއްދާތަކެއް ދެންނެވ މ ެގ 

ަގއި ވެސް އޮތީ ހަމަ ިމ   9.7ސްެގ  ޓްފެޑްރޭޝަނ ެގ ސްޓެޓިއ   ޝަނަލްރނޭޓަލް އިންބޯސް ނެތް. ބާސްކެޓް  ވެ އެއް  ނަމާ

ލ މެްއެގ ތެރެއިން  ވާތެރި ރަީއސް، ޮއޅ ތްބާރާތ ން. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަންކަމަކީ އިްއޒައިތް  ފީފާަގިއ މި އޮ  .ބާރާތ ންއި

ކޮމިޓީަގއި ތިއްބެިވ    ،އަޅ ަގނޑަށް ފަހ މްވޭ ؛އް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމެަގސްތ ަގއި ވަރަށް ނ ރަނަގޅ ކޮށް ކޮށްފަިއވާ ކަ

ރ  ނަވަހިން  މިސާލަކަށް  ، ބޭފ ޅ ން ވެސް ތިއްބަވާނެ. އެހެންނަމަެވސްނަވާވަޑައިަގންބޭފ ޅ ންެގ ތެރޭަގއި މި ކަންކަން އެނގި 

އި ބޮމެރި  ތެްއޒަތްދާއިރާެގ  ވަރަށް  އިންނަވަނީ  އެ  ކަެމއްޑަންބަރ   ފިތިވަޑައިެގންފައި  އެހެންވީމާ ެގށް  ތެރޭަގިއ.    ،

ވިދާ  އެްއޗެއް  ދެކޮޅަކަށް  އެކަމަކާ  ވެސް  ނެތް.  ޅ އެނިގވަޑައިަގތަސް  ަވގ ތަކ   މި  ވޯޓ ލެްއވީ.  މެންބަރ   3ެވވޭކަށް  ން 

އި ދާއިރާެގ  މެންބަރ ޒަ އް ކެނދިކ ޅ ދޫ  މ ޅި ؛ތްތެރި  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމެްއ  ޔަދެން  ކިހާވަރަކަށް  ނޫން  ސާފެްއ  ކ ން 

މި  އެނިގވަޑައިަގންނަވާ ހަމައެކަނި  ކަންކަން.  ޓެކްނިކަލް  ވަރަށް  ކަންކަމަކީ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ދެންނެވި  ނީކީ. 

ފޮނ  ލިއެސޯސިއޭޝަންތަކ ން  ބަލައިެގންވާ  ލ މަކީ ލައި ނިންމާއިއެކ ލަވަ  އްކ ން ރިޕޯޓެޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަމަމި    ޔ މަކަށް 

ާވ  ނަމި ދަން ؛ރައީސް  ވަނަ މަޖިލީހ ން ކޮށްެގންވާނެ ކަމެްއ ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި  19އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި  

ޮގތ ެގ    ެގ އަހަރ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އިންތިޚާބ  ބޭްއވ80ި  ،ެގ ކ ރިން  2008  ،ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ   އަޅ ަގނޑ  މި،  ވާހަކަައކީ

ހަމަ   ،ސް ވިދާޅ ވާނެވެނ  އަރިހ ަގއި ދެންނެވިޔަސް ވެސް ރައީސް ަމއ މޫނ   ވާހަކަ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ރައީސް މައ މޫ

ެއ އިންތިޚާބ  ކާމިޔާބ ކ ރައްަވިއެގން ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންނަކަށް  ވަިއެގން  ވަ އްވީ. އެ އިންތިޚާބ  ބާއްރަނަގޅަށޭ އިންތިޚާބ  ބޭ
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  ތެރި ރައީސް. އެ ވާހަކަެއއް ނޫން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، ކ ރިއަށް އޮތްތްހެއް ނޫން އިްއޒަޯގމި  

ކަމަށް ތާ ކ ރާ  އެކަން  އެްއޗެ،  ޏާންވަ  ަގއި  ހ ރި  ބިލ ަގއި  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކ ރާ  ރަނގަ ރަނަގޅަށް  ށް ޅައް 

ކަމެއް.   ލ މަކީ މ ހިންމ ވާ ކަހަލަ ބޭފ ޅ ންެގ ލަފަޔާއި އިރ ޝާދ  ހޯއްދަވަިއެގން މި ރިޕޯޓ  އެކ ލަވައިނަ ަގންވެވަޑައިމްފަހ 

ިއއްޒަތް  ހ ށަހަޅަން  ރައީސް،ތެއަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓ    ރި  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ައނބ   މި  ވަރަށް  ފޮނ ވ މަށް.  ކޮމިޓީއަށް  ރާ 

 ްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ރައީސް، ދެރި ތްތެއިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް. ތެމެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ 

ކ ރީެގ ކ ޅިވަރ ެގ   ؛ޙަސަން ލަޠީފްރ  ބަމެންިއއްޒަތްތެރި ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ިއ،  ކ ޅިވަރ ތަކެްއ ކ ޅ ްއވަ  ނަ، ގި އިކ ޅ އްވަ ކ ޅިވަރ   ،ސް އެކިއެކި ޮގތްޮގތ ންވެޔަީގނ ން    ވަރަށް ހަމަޅި ވަޒީރ  އަދި ކ 

ޮގ ެއކިެއކި  ހިންގ މ ަގއި  ވަ ޮގތްކ ޅިވަރ ެގ  ކ ޅިވަރ ެގ  އިތ ތ ން  މަސައްކަތްކ ރަްއވަމ ން    ރ ންޒީރ ެގ  ެގންދަާވ  ވެސް 

ބެހޭ ާގނޫނަށް މިފަދަ ބޮޑ     ރާ ވައަޅ ަގނޑ މެންެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މިފަދަ ބޮޑ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި ކ ޅި 

ހ ށަހެޅ މ ިގ އިޞްލާޙ ތަކެއް  ހިންގ ންެގނަ  ެއސޯސިއޭޝަންތަކ ެގ  ކ ޅިވަރ   ސާފ .  ަވރަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ބޭނ ން     

ވ ރެ   ކ ޅޭ މީހ ންެގ ފެންވަރ  މިހާރަށް ވާނެ. ކ ޅިވަރ  ށްނ ން ވެސް އެއް ވިސްނ ންފ ޅަކަީގޔަ  ހަރ ދަނާކ ރ ން އެއީ ހަމަ

ެވ  ކ  ފެސިލިޓީސްތައް ހަލާ ؛އްތަލަތްނ ން ެވސް ވިސްނ ންފ ޅަކަށް ވާނެ. އަދި މިހާރ  ހ ރި ަވސީީގޔަ  ން ހަމަމަތިކ ރ 

ހަމަނެތިދާ ވަީގޔަ  ދިއ މަކީ  ވެސް  ަމސައްކަތްކ ރަ ރެ ޒީނ ން  ޮގތ ން  ެއއްޮގތަކަށްްއވަްއެގ  ެވސް  ެގންދިޔައިރ   ސް  ވެ މ ން 

އްަގިއ ދިވެހި ކ ޅިވަރަށް  މެވިސްނ   ރަނަގޅ  ، ހެޔޮވަރަށް  ، ކީޔަ ބޭނ ންފ ޅ ވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ

ބަދަލެއް ހެޔޮ  ކ ޅިވަރ    ؛ރަނަގޅ   ކ ޅިޅި ކ   ދިވެހި،  ކ ޅ ންތެރިންނަށްދިެވހި  އަދި  އެސޯސިޭއޝަންތަކަށް  ވަރ ެގ  ވަރ  

ވަސީލަތްތައް ހަރ ދަނާކޮށް ބޭނ ންކ ރ މަށް ވަރަށް ރަނަގޅ  އިޞްލާޙ ތަކެއް، ބަިއވަރ  ރަނަގޅ  ހަރ ދަނާ އިޞްލާޙ ތަކެއް  

 އެއީ. ރަނަގޅ   ށްދެއް ކަމައ  ޓީެގ ވެސް ވަ އަދި ދެންމެ ވިދާޅ ވެއްޖެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާ ؛މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްވ މ ން

ރަނަގޅ     ކ ޅިވަރ ެގ ާގނޫނަށް  ،އިޞްލާޙ ތަކެއް ހ ށަހެޅ ްއވ މ ން މި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަކ ން އެ އިޞްލާޙ ތައް ބަލައިނ ަގނެ

ރާ ޮގތ ަގއި ން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަދޫކޮށްލ ން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ކ ށްވެރި ވެސް ކ ބަދަލ ތަކެއް ނ ެގނެސް އެ ދޫކޮށްލި

މަށް ކަށް ެގންދަން ބޭނ ން  ކަވ ރެ ރަނަގޅ  ފެންަވރަ  ވަރ  މިހާރަށްޅި  ނޫން. ޙަޤީޤަތ ަގިއ ކ ެވސް ްއ  މެއެީއކީ ެވެގންވާނެ ކަ

ސް ިގނަ އިޞްލާޙ ތަކެއް  ވެޔަީގނ ން    މަން ހައި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރެ ރިތެއިްއޒަތް  ،ނަމަ  ވަނީ



2220 ޖޫން  41              ޖަލްސާ                             ވަނަ  41ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

54 

 

ޞްލާޙ ތަކަށް ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ނޫނީ ން އަދި އެމެންޑްމަންޓް ެގންނަން ބޭނ ންވާ އިދެ  ،ކޮމިޓީން ަގބޫލ ކޮށް

ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެސޯސިއޭޝަންތަކ ން ބޭނ ންާވ ޮގތަށް ެގނައ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ކ 

  ޅޭކ ރ ވަ. ކ ޅިޓ ންނެއް ނޫން ތިބޭނީކީރިމޓީތަކ ަގއި އެކްސްޕަކޮ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން  ،ކީ ޔަހިތާމަ ؛ރައީސް  ތްތެރިޒައިއް 

ސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީތައް  ވެއް  ނެދަންނަ މީހ ން  ރ ވަމީހ ންނެއް ވެސް ނޫން ތިބޭނީ. ކ ޅި

އެީއ    .ކަންކ ރާ ޮގތް  ،ސޫލ އ ރާ  ލިސްތަކ ަގިއ ކަންކ ޖިއްސ ރެ މި މަޖިލީހ ަގއި ދ ނިޔޭެގ އެހެން މަކ ރީ   ،ދަސްކ ރަންވެއްޖެ 

އި  ،މި ކަންކަން ދަންނަ މީހ ން ެގނެސް ފެންނަނީ    ޞްލާޙ ެގ މި މާއްދާއާ ދޭތެރޭިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅި މި 

އިޞްލާޙ ން  މި  ،  ތޯވޭ  ށް ެގއްލ މެއްރަމި އިޞްލާޙ ން ކ ޅިވަ  ، ިމއިން ކ ޅިަވރަށް ލިބެނީ ކޮން ފައިދާެއއްތޯ  ،ޔޭހެއް   އްނެކިހި

  ، ކްވޭތޯ ޓި ށް ޑިމޮކްރެޑަމި އިޞްލާޙ ން ކ ޅިވަރ  ެއސޯސިޭއޝަންތައް ބޮ  ، މަށްގ ހިން  ސަރ ކާރަށް އެބަ އ ނދަގ ލެްއވޭތޯ

ންބަރ ން ދެނެަގންނަންޖެހޭ ކަންކަން. މި ކަންކަން  މެއްބެވި  ތިކޮމިޓީަގއި    ،ދެނެަގންނަންޖެހޭ  މި ؛މިއީ ކ ރަންޖެހޭ ސ ވާލ 

ނޭނިގތަނެއްދޮ ؛ދެނެނ ަގނެ ހަމަ   އޭރެއް  ކ ޅިވަރ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ.  ވެސް  ބ ނާކަށް  ނ ވާނެ   އަޅ ަގނޑ  

މެންބަރ ން ވޯޓ ދެްއވި ވާހަކަ ދެންމެ ވެސް އެ ވިދާޅ ވީ. ރަނަގޅ    3 ؛ޔަީގނ ން ވެސް ކަންކަމެއް ނޭނޭގނެ އެ ތިއްބެވި

ހ   ކ ޅިވަރާ ؛އިޞްލާޙ ތަކެއް  ާގނޫނަށް ރަނަގޅ  އިޞްލާޙ ތަކެއް  މަޖިލީހ ެގ    3ށަހެޅ މ ން  ބެހޭ  މެންބަރަކ  ވޯޓ ދީެގން 

ެގނެސް ކ ޅިވަ  ،ތަޅ މަށް  ނެރެފައި  ާގނޫނ ެގ  ރާވިޕްލައިނެއް  މީހ ންެގ  ޅެކ ކ ޅިވަރ  ؛ބެހޭ  ތިބި  ، މީދ ތައްންއ ން 

އ ކ ޅިވަރ   މީހ ންެގ  ތިބި  ފަސްއަޅަންކ ޅެން  ހަމަލަކަހަ  އެ ؛ންމީދ ތަކަށް  ކަންކަން  މިވެީގނ ން  ޔަ       މަޖިލީހ ން   ސް 

ބޭރ ކ ރާކަށް  ކޮށްެގނެއް އިޞްލާޙ ތައް  މި  ެވސް  ހަމަޔަީގނ ން  އަޅ ަގނޑ   ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ނ ވާނެ. 

ާގނޫނަށް  ވަކ ޅި   ،ާގނޫނަށް  ނޫނިއްޔާ އިޞްލާޙ ތައްމިރ   ެގނައި  ބޭރ ކ ރާކަށް  ؛ ބޭރ ކޮށްލާކަށް    ނ ެގނެސް  ބަދަލެއް 

އެ ރިޕޯޓ  އަނބ ރާ   ،ތްތެރި މެންބަރ  ދެންމެ ހ ށަހެޅ އްވިހެންޒަވީމާ، އިއް ންސް ތާއީދެއް ނ ކ ރަން. އެހެވެއެްއޮގތަކަށް 

، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިފަދަ ިއޞްލާޙ ތައްކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތާއީދ  

އްެގ ސަބަބ ން. އެއީ ެވެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ިއއްޔެ ވެސް  ރަނަގޅ  ިއޞްލާޙ ތައް ބޭރ ވެެގން މި ދަނީ ހ ށަހަޅާ މެންބަރެ

ކާބޯތަކެތީެގ   މަޖިލީހަށް  މި  ފެނިެގންދިޔަ  އ ފ އައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މައްގ   މައްސަލަެއއްެގ  ،ލަ ސަލޭ  ޮގތ ަގިއ  ކ ްއލި   

ަގބޫ  ،ޕީ.ޕީ.އެމ ން ހ ށަހެޅީތީވެ  ތީެގ އެބަ ައގ  އ ފ ލޭ.  ރަްއޔިތ ންނަށްކެ. އެހެންނަމަވެސް، ކާބޯތަ ވި އްއް ނ ކ ރެ ލެއެ 

  ދައްކަން އޮތް    އެބަ ދިމާވޭ. ކަންކަމ ަގއި އ ނދަޫގތަކެއް ޭވ. މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކީ ރަްއޔިތ ންެގ ވާހަކައްތަކ ލީފެ

،  ަވކި މީހަކ  އެ މައްސަލަ ހ ށަހެޅީތީވެ   ،. އެހެންވީމާ، މިއަދ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއިންއަޅ ަގނޑ  ބ ނިހެ  ޔެތަން އިއް

 އަނެއްކާވެސް އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށް ޓ ޕޯމި ރި  ،ަގއި ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކޭތީވެމ ކަ  އެއީ ބަލައިނ ަގނެ ދޫކޮށްލަންާވވަރ ެގ ކަމެއް

ށްފައި ހ ރި ަވރ ެގ މިހާރ  ބިނާކޮންތަކަށް، ކ ޅި ޝަކ ޅިވަރ  އެސޯސިއޭ،  ންނަށްރިތެންކ ޅިވަރ  ކ ޅ ،  ރަށްވަކ ޅި   ،ފޮނ ވައި
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އަލ ން ތަޅ މަށް   ސް،ން ހ ްއޓާލ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ އެ ކޮމިޓީން ބަދަލ ތަކެއް ެގނެޔ ބިނާކ ރ ންތައް ނެތިދި

  ރައީސް.  ފޮނ ވައިދެްއވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ .ށ ރ . މާވަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އަދި   ، ލަޠީފްންބަރ  ޙަސަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ދަްއކަން ހ ރި ިގނަ ވާހަކަތައް ިއްއޒަތްތެރި މެން

ފާހަަގކ ރެއްީވ.  އިއް  ޢަލީ ޢާޡިމް ދެންމެ އެ  މެންބަރ   ައޅ ަގނޑ   ،  އެހެންވީމާޒަތްތެރި  ތަކ ރާރ ކ ރާކަށް  ވާހަކަތައް  އެ 

މީެގ ދެތިން   ؛ދެތިން ދ ވަހެއް  އަޅ ަގނޑ   ،ން މި އ ޅެނީލައްޗެއް ދަންނަވާ މި ރިޕޯޓަށް އެ  ނެތިން. އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ކ ރިން  މިނިސްޓަރާ   ،ހަނދާންވަނީ  އަޅ ަގނޑ   ،ދ ވަހެއް  ނ ާވނެ. ސްޕޯޓްސް  ޯގހެއް  ދެންނެވ މަކ ން  ދ ވަހެކޭ  ދެތިން 

ކ ރިން ސ ވާލެއް  ވާހަކަ   ، އަޅ ަގނޑ   ވަރަ  ،މާވަށ ެގ  އެއަށް  ދެން  މަްއސަލައިަގއި.  ލައިޓ ތަކ ެގ  ކޯޓ ެގ    ށްމާވަށ ެގ 

ޅަށް ެއއިން ފ ަމނިކ ފާނ ެގ އަބ ރ    އެހާ އެންނެވ ންދެ  ނިސްޓަރަށްޖަހަން މިދެން ލައިޓ   ،ސްޓިވް ޮގތަކަށް ވިދާޅ ވީސަރކާ

ވާ ރައީސްހ ތ ރ ވާ  އިްއޒަތްތެރި  ވިދާޅ ވީހަމަެއއާއެ  ؛ހަކަ.  ތެދ ފ ޅެއް  ،ކ   ކ ރަންޖެހޭނީ.  މިކަން   ! ކައ ންސިލ ތަކ ންނޭ 

  ނ ންވާ ޮގތް. ބޭސްތ ން ވެތައް ކ ރ މަކީ ރަށްރަށ ެގ ރަްއޔިއްކަންތަށ ން ރަށްރަށ ެގ  ރަށްރަ  . ކައ ންސިލ ތަކ ން ކ ރަންޖެހޭނީ

ލަން ކޮންޓްރެކްޓަށް ޖަހާކިލައިޓ  ހ ރެެގން ބޮ  ،އަދި ކައ ންސިލ ެގ ރައީސަކ  ހ ންނާނެތޯ ކައ ންސިލ ަގއި ފައިސާ ހ ރެެގން

ނ ކ ރެވޭނެވަރ ެގ އެކަން  ހޯދައިެގން  މީހަކ   ކ ޅިވަރާއި ؟ނަމަވެސް  ޒ ވާނ ންެގ  މިއަދ   ނ ކ ރަން  ަގބޫލެއް    ، އަޅ ަގނޑ  

މ ނިފޫ ކައ ލ ހިފިޒ ވާނ ންެގ  އެއްެވސް  ރާއްޖޭެގ  ހ ރަސްއެޅ މަށް  މަސައްކަތްކ ރާނެ  ންވ މަށް  މަކަށް. ކަސިލަކ ން 

ކައ ންސިލ ތަކ ން  ވެސްމައެހެންނަ އެ  ރައީސް،  ދިމާށްމާވަށަ ؛ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް    މައްސަލައަކީ  އ ޅޭ  ިމ  ވެެގން 

  4ނެތީ. އެކަން ވާނެ ޮގތް ނެތީ.  ކޮށްދެއްވާފައިއޮފް ސްޕޯޓްސްއިން ފެސިލިޓޭޓް  ސްޓްރީނިއް މި ތަވަސީލަތް  ށްކައ ންސިލަ

ދަނީ  އަހަރ  މި  ނިމެނީ  .ެވެގން  މި  ދައ ރ   ބޭ  ، ސަރ ކާރ ެގ  ނ ކ ރެވި  ކ ސިމިފަދަ  ކަންތައްތަކެއް  ހ ރެެގން.   އެތައް 

ވަނީ އިނޭގތޯ.  ރ ކ ތިމަކ ރި  ސް އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރާ ވެއެހެންވީމާ، އެ ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ކައ ންސިލ ން  

ޒ ވާނ ންނަށް    ،ތައްތައްންަގއި ކ ޅިވަރ ެގ ކައް އްޓެނިވި ޮގތެވަނަ އަހަރ  ރައީސް ޔާމީން ދެމެހެ  2015 ؛ދެން މި ާގނޫނ 

ެގ  ފްރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީތެާގނޫނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވ ޖޫދަށް ެގނަިއ ބޭނ ން ިއއްޒަތްމި  މަގ ފަހިކޮށްދެއްވ މަށް ޓަކަިއ  

ކި  ވަވާހަކަފ ޅ ަގއި  އ ފާރަޔައިދެއްަވއިފި  އަޅ ަގނޑ   ތަފ ސީލ ކޮށް.  ޙަކ ށް  ެއއީ ރަން  އިނޭގތޯ.  ކ ރިމަތިލައްވާތީ  ޤީޤަތާ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ޒ ވާނ ންެގ    ،ސަސްޓެއިނަބަލް ޮގތެްއަގއި   ،ެގ ބޭނ މަކީމ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް މި ާގނޫނ  ެގނައ 
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ައދި ކަންތައްތައް  ކ ރި މ ނި  ކ ޅިވަރ ެގ  ކަންތައްތައް  ހިނގާ  ޔ ދި އިރައަފޫހިފިލ ވ މ ެގ  ޒާތ ަގއި  އޭެގ  ން. 

ފަހަރަކ  ސަރ ކާރ ން ވަރަށް ބައިވަރ  ފައިސާ މިއަށް ޕަމްޕ ކޮށްެގން    މެހެނެއް ކޮންމެންވ ން. ކޮ  އިންސްޓިޓިއ ޝަންތަކަކަށް

  ،މި ވާހަކަ ދައްކާއިރ   !ކ ރ ން. ބަްއލަވާ  ވި ޮގތަކަށް ކަންކަންއްޓެނި ެގ ޒާތ ަގއި ދެމެހެއޭ  ، ތައްތަކ ެގ ބަދަލ ަގއި ން ކަރާކ 

މިލިއަން    40ނެއް.  ލޯ  އަނެްއކާވެސް މި އޮތީ  ،ކްރެޑިޓް ލޯނެއް  ،މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް   40

  ތެރޭގައި  ެގން ކްރެޑިޓް ލައިއީ  މިލއަން ޑޮލަރ . މިއާއެކ  އަދި މި  40  ، ވާހަކަނަޑޮލަރ  ކ ޅިވަރ  ތަރައްޤީކ ރަން ެގން

ރޭަގިއ  މަލާފަތ ެގ ތެ  ކްރެޑިޓް  ،ރިޔާނީ މަލާފަތ ެގ ތެރޭަގއިއާެގ ބި ޑި ވާ އިންނައިންނަ އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް މި ދަން

 ހަމަ ސަރ ކާރ ން ވޯޓަކާ ދިމާކޮށް އެ   ،ތަކީޮގ  ވެސް މި ވާ މި   އަން ޑޮލަރަކީ. ދެންލިމި  40އިންނަ އެްއ ޕޯޝަން މި  

  ،މަދ  ރަޝީދ އްައތޮޅ ަގއި މ ޙަ   ރ.  ،މަންޑޫަގއި ވޯޓ  ކަންތައްތައް ދިޔައިރ  ކޮ  ށ.  ިމސާލަކަށް ؛ވޯޓެއް ބޭނ ންވާ ދިމާލަކަށް

މެން ކަންއިްއޒަތްތެރި  ވޯޓ   އެތަބަރ ެގ  ޖަހާ  ނ ެވސް  ބަޖެޓ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ދިޔައިރ   ވަތައް  ކަމެއް  ެއ  އ އް  ދ ެވެގން 

 އިންތިޒާމެްއ  ލަވެސް އެްއވެސް ކަހައީ މިރަދ ކ ރަނީ އިނޭގތޯ.  ވަިއެގން ފައިސާ ޚައް ދެހ އްދަ  ކަންކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން    ، ވާނީނައްތަކެްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ނިންމާލަމ ން ވެސް ދަންތަ އޮެވެގންާވ ކަން

ހ ށަހެޅ އްވީ  ޠީފްލަ އިޞްލާޙ   ބިލަށް  މި  މެންބަރ ކަމަށް  ތްތެރިިއއްޒަ  ތި  ވިދާޅ ވަނީ.  އަވީމަ  ތި  ކަމަށް  ޯގސްވި  ދ  

ނޫނީ މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ     ،މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،އިބްރާހީމް ޝަރީފް  މިސާލަކަށް  ،އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ 

ެމންބަރ   .ރ ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ   ،އަތޮޅ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ  ދާއިރާެގ  ސަރ ކާރ ،  އެ  ފެކްޝަނަށް    ެގނޫނީ 

މިއަދަކ  ތިހެނެއް ނ ވީސް   ، ނަމަ  އްވިއް ފޮނ ތަޙ ލާޞްއި  ، ތި ލ ތްތެރި މެންބަރަކ  ތި ބިޒަ ސް ިއއްންމެވެނިސްބަތްވާ ކޮ

ހަމައެާއއެ ޖީހާންއިނޭގތޯ.  ދެން  ވިކ   ވާހަކަ  އިނޭގތޯ.ެގ  ހިންނަވަރ   މިސާލަކަށް،  ރަށް ވަހިންނަ  ދާޅ ވެއްޖެ. 

އިޞްލާޙެއް ައއި  ހަމަގައި  ،ނަމަ  ފޯކަސްކ ރެިވެގން  ޞާލިޙަށް  ވިސްނިވަޑައިަގންނަވާނެރައީސް  ވެސް  ރަށެއްެގ   ތާމ  

ންމެ ރަށަކަށް ވެސް އިޞްލާޙ ތައް އިނޭގތޯ.  ކޮބޭނ ން  މިކަން އެބަ ކ ރަން ބޭނ ންވެއޭ. އަޅ ަގނޑ ެމން    ރައްޔިތ ންނަށް

 ޕީ.އެމ ން.ޕީ،  ޅ ަގއި އެ ވިދާޅ ވީ ޕީ.ޕީ.އެމ ން މި ެގނައީެގ ވާހަކަފ  ޢާޡިމްރ އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

ކ ކިން  ެގނައީ  އަގ ބޮޑ ވާތީމި  އަގ ބޮޑ ވާތީ  ،އޮއިލް  ސަބްސިޑައިޒް   މަސްދަޅަކީ  .މަސްދަޅ     ންކޮށްެގައޅ ަގނޑ މެން 

ނަ އަގ   ގ   ލާ އެްއޗެއް. މި ތިންހަތަރ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފަިއސާަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކަނޑ ން ނަަގިއެގން ެގނެސް ދަޅަށް

ވިދާ  ހޯރަފ ށީ  !ބައްލަވާ  އިޖައްސައިލާފަ މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  އިޙ ސާސްކ ޅ ދާއިރާެގ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ރެވޭހޭ ވަނީ 

ރ   ކާއްނ ވޭ ސަރ  ތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑަކަށް ހިއެ ތްޒައް އި  ފެންވަރަށް ވާހަކަތައް ދިޔައިމާ  ެވއްޖެކަން. މިހާ، މިއަގ ބޮޑ 

ނެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިޚާބ ވެެގން އްކާއިރ ަގއި މިހާހިސާބަށް ވާހަކަތައް ދާންވާނެހެއަދި ދިފާޢ ކ ރަން ވެސް ވާހަކައެއް ދަ

 ެގ ވާހަކަ ދައްކާނެ. ހަނޑޫ އަގ ބޮޑ ވީމާއޮއިލް ކ ކިން   ގ ބޮޑ ވީމާޮއއިލް އަ ވާހަކަތަްއ ދައްކަން. ކ ކިންމި  އައިސް މި ތިބީ  

މަސްދަޅ ެގ ވާހަކަ ދައްކާނެ. މިއަދ  ކ ލި ނ ދެއްކިެގން ކިތައް ޢާއިލާ   ސްދަޅ  އަގ ބޮޑ ވީމާނެ. މަކާހަނޑ ލ ެގ ވާހަކަ ދައް 
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އެކަމަކ  ޓޫރިޒަމް ާގނޫނަށް މިހާރ ވެސް ސަރ ކާރ  ފެކްޝަނ ެގ މެޖޯރިޓީ އޮވެެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،   ؟ތިބިތޯ  އެބަ

 މާ ދަނަރ   ،އްޒްކ ރަން ވެސް ރަށެތްކަނޑަިއެގންދާވަރ ެގ އިޞްލާޙ ތައް. ކްރޮސް ސަބްސިޑައިފި  އެ ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަކަކީ

   ..ސް ރިސޯޓެއް.ވެޕްލާންޓެއް އަޅަން ެގންނަ މީހާއަށް ފެން ،ސޯޓެއްރިސް ވެ އަޅަން ެގންނަ މީހާއަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރަޝީދ .ދ  މަޙައްމ  މެންބަރ  ރިއްޒަތްތެއ ތ ރ  ދާިއރާެގ އި   މައްޗަންޮގޅީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މައްޗަންޮގޅީ

ޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި އި  އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ  .! އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަކ ރަންދެއާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ވަރަށް  ؛ތަކެއް ާގނޫނަށް މި ެގނައި ވަރަށް ރަނަގޅ  ބަދަލ ގެ ކ ޅިވަރ  އްޖޭެގ  ދިވެހިރާ  ،އިންނަ މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތ ން

 ކަމެްއ ކަމަށް. އާދެ! އަޅ ަގނޑަށް  ތްެގ ސަބަބ ން ފަހަރެއްަގއި ވެފައި އޮތ ރާހ ށަހެޅި ފަ  ،ިގނަ ބޭފ ޅ ން އެ ވިދާޅ ވީ 

ފާހަަގެވެގންދިޔައީ ހިނާގދިޔައިރ   ،ވެސް  ކަންކަން  ކޮމިޓީަގއި  ލަފާ  ،މ ޅި  ރ ހ ންަވޒީ   ،ވަޒީރ ެގ  ވަޒީރ   ،ރ ެގ    ނޫނީ 

ނ ދިޔަ.  ކަށްޔަކ ރި  ންން އެްއވެސް ކަމެއް ކ ރ ަމށް ކޮމިޓީ، މިއިިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ންފ ޅ ވާ ޮގތް ހޯދަިއެގން ނޫނިއްޔާބޭނ 

 ނީވަވަޒީރ  މި ފޮނ   ،އްެގ އަތްމައްޗަށް ފޮނ ވީމާރެ މީެގ އިޞްލާޙ ތައް ެގނައ މަށް ޓަކައި އަނބ ރާ އަނެްއކާެވސް ވަޒީ

މި މަޖިލީހ ަގއި އެ ކަންކަން ހިނާގ ޮގތެްއ   ؛އަލ ންބަލ ން އަލިފ ން ޔާއަށް ހަދާފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އްކ ޅިވަރ  ާގނޫނެ

ދެކޭ  ނޫން ކަންކަމަށް  ހ ށަހެޅ ްއވި  މި  އެއީކީ.  ޖެހޭނީ  ަވޒީރ   އެ  ވާހަކަ ވެސް    ޮގތް  މިކަމ ެގ  ފޮނ ވައިދޭން.  ތަނަށް 

ދައްކަ  ރައީސް،  ކޮމިޓީން    2  އިއްކަދައި އިްއޒަތްތެރި  މި  ވޯޓ ލަިއެގން    3އަހަރަށްފަހ   ބޭރ ކޮށްލީ. މީތިބޭފ ޅަކ   މި   

ތިީއ    ،ބަޔަކ  ވިދާޅ ވީ  އެ ދ ވަހ  ދެކެވ ނ  ވާހަކައިަގިއ އެއް  ،ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން  ؛ތްތެރި ރައީސްޒައިއް 

ހިސާބ ން    ލާމަރ ކަޒ ނ ީވއޭ. އެ  ،ެއއީ  ފިއްޔާ ރ  ދީލާމަރ ކަޒ ކ ރ މާ ޚިލާފ  ނިންމ މެކޭ ތި ނިންމ މަކީ. ކޯޕަރޭޝަނަކަށް އެ ބާ

ިއއްޒަތްފެށިެގން   ދިޔައިއްޔޭ.  ސިސްޓަމ   ނިޒާމެއްަގއި  ރައީސް ތެމަރ ކަޒީ  ފާހަަގކޮށްލަން ؛ރި  ހަމަ  މި    ،އަޅ ަގނޑ  

ން  ލ ޔަފާރި އ ސޫކަހަލަ ސަރ ކާރ  މެދ ވެރިކޮށް ވިއް ނޫނިއްޔާ މިބޭފ ޅ ންނަށް މިކަން ނޭނގ ނީ ކަންނޭނެގ. ކޯޕަރޭޝަނެ

މި ބޭފ ޅ ންނަކަށް   ށްކަމެއް ކަމަ  ބ ރަ ލ އިކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރާލިބޭ  އެއިން ެއއީ ދައ ލަތަށް    ،ކޮށް  ކ ރޭ. ކަންކަން  ކަންކަން

ބެހޭ    ރާވަކ ޅި  .އ ޅެނީކީ  ައޅަން މި  ވެސް ނޭނގ ނ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީކީ ހަމައެކަނި ދަނޑެއް ނޫންއެްއޮގތަކަށް 

  ެގންކ ރަންވެ   ކަން ހ ރިހާ ބައެއްެގ ކަންކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި ބަޔަކ  ބައިތިއްބައިެގން މިއ ޝަނެއް ނޫނީ  އިންސްޓިޓިހ ރިހާ  

 ބ ނަސް ެއއީ ދައ ލަތަށް ލިބޭ ފައިދާއެއް އިްއޒަތްތެރިލިރ ފިޔާ އިތ ރަށް ލ ޔެއް   10 ؛ނީ. ލިބޭއ ޅެ  މި،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޮގތަށް ކަންކަން    ދޭހ ން މީަގއި ހޯދަިއެގން ަވޒީރަކ  ހަަމއެކަނި އެރ ްއެގ  މައެކަނި ަވޒީރެންވީމާ، މިއީ ހަ ރައީސް. އެހެ
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ރައީސް،    ތްތެރިޒަމިކަން ކ ރާ އ ސޫލ ން ހަމަ ބައިންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އިއް   ދައިެގންހޯއްެގ ރ ހ ން  ނޫނީ ވަޒީރެ   ،ކ ރަން

ދިޔަ ޮގތަށް  އިހިނަގ  ކަންކަން  ަގއި އެ  30އެއީ ރަން  އަހަރ  ކ ރިއަށް ައޅ ަގނޑ މެން ދާންވީ. ހަމަ    30އެނބ ރި މީެގ  

ވީހާވެސް   ،ބައިބަޔަށް  ެގން އަޅ ަގނޑ މެންޒާމ ތަކެއް ހިތްހަމަނ ޖެހިމި ހ ރިހާ ނި ؛ރައީސް  ރަންޖެހޭނީ. އިްއޒަތްތެރިކަންކ 

ރި ތްތެިއއްޒަރި ރައީސް. ތެތްޒަނީ އިއް ޅެރަން މި އ ކ  ންކަބާރ ވެރިކަންދީެގން މި ޔަކަށްބަޔަކަށް ބަހަިއެގން ިގނަ ބަިގނަ 

ސްޕޯޓްސް  ރީ އަދި ނިއ ރޭޑިއަންޓް  ވިކްޓަ ؛ައޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ވަރ ަގދަ ދެ ކ ލަބ  ؛ރައީސް

،  އިިމއަށްވ ރެ މާ ބޮޑެތި ދަރަ ؟ެމއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްފައި ބޭްއވީ. ިމއީ ކޮން ކަހަލަ ހަޔާތްކ ޑަ ކަސަސްޕެންޑ 

ހ ރި. އެކަމަކ  ީމަގިއ    ދީފައި ދައ ލަތ ން އެބަރެ މާ ބޮޑ ކޮށް ދަރާފައި ޤައ މަށް ހ ރި ތަންތާނަގިއ ބޮޑެތި މާފ ވ ށްމިއަ

މަ ބަޔަކ  މި ކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި ހަވަިއެގން އެ ކަންހޮ ވަކި ތަނަކަށް ވޯޓ ލައިެގންބަޔަކ    ،ނ ންކޮށްެގންހަމަ ނ ފޫޒ  ބޭ

އިން   ،ހިންަގިއެގން  ހިންގ ންތައްހިންާގ ކ ޅިވަރ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މ ޅި  ފ ނޑަހަމަ  ރަީއސް.    އިލީޮގތަށް  އިްއޒަތްތެރި 

ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލަތައް   ސް ދ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި އިލެކްޝަންޒ ބ ތައް ބޭްއވ މަށް އެ ބައެްއެގ ބާރ ، ނ ފޫޚާއިންތި

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަށްއަރާ އަޅ ަގނޑ     މާބޭރ ކޮށްލީ  ކޮމިޓީންލީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިހާރ  މީތި  

މިތާ ނ ފޫމިހި  ނގައިމިހާރ   ބައެްއެގ  ކޮން  ހޯދައިެގންބާ  ންޒ ރީ  ދޭތެރޭ  ،  އޭވަ ބާރ   ކޮމިޝަނާ  ިއލެކްޝަން  ނޫނިއްޔާ 

ކޮމިޝަނ ން އެކަން   ސްއިލެކްޝަން  ،އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  ވަރަށް އ ނދަޫގ އެްއޗެކޭ ބ ނަން. އެހެންީވމާ، މި އިންތިޚާބ ތައް

ން ކޮމިޓީން އެްއވެސް ވަރަކަށް  އިެއއްވެސް ޖާަގެއއް ނެތް. މި  ،ނ ކ ރެވޭނެ ެއްއވެސް ޮގތެއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ    ؛ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ޮގތ ން ވަކާލާތ ކޮށްފަެއއް  ސަރޗެއް ހަދާފައި ެއްއވެސް ވަރަކަށް އެކަމާ ބެހޭމީެގ ރި

ނިންމ މ ގައި  ޙަސަން ލަޠީފް  މި ހ ށަހެޅި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އ ސްތާޛ  ؛މި މެންބަރ  ، ކަމަކީ  މަކ ރާ އެއްއެންމެ ހިތާ

 މަކަށްލިބ ނ  ރީތި ނަވެސް ކޮމިޓީއަށް  ލ ން  މީަގއި ހާޒިރ ކޮށްފައި ެއޓްލީސްޓް މިކަން ކ ރެވެން ނެތްކަމ ެގ ވާހަކަދަްއކާ

. أعلم  وهللاނީ.  ބޭރ ކޮށްލީ. އެ ނިމ   އިކިޔާފައި ހަަމ ަގދަބާރ ން އެތި ނަަގ  ނ ވާނޭވާނޭިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ނ   ވީސް

މިއަދ  ވަޒީރ ންނަށް  ކީ  ކިޔާފައި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ މެން މިތަނަށް އައީ  ތަފާތ ާވނޭ  19- އެކަމަކ  އެޖެންޑާ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  ކީ  ތަނަށް އައީ  ނިދާކަށް ނޫން މިސަނާކިޔާކަށް ނޫނޭ. ބޮކްސާކޮޅ  ލައިެގން އޭނަ ކައިރީ  

ހަމަ މީހަކ   ކެްއ އޮންނަންވާނެ.  ރީތިކޮށް ކަންކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި އެ ކަންކަން ެގންދަންޖެހޭ ރީތި އ ސޫލ ތަ ؛މި ކަންކަން

ކަންކ ރަން މިހާރ  ހ އްޓާލަންވެއްޖެ.    ިގނަވާ އ ސޫލ ންރ އްހަމަ  މާ އަޑ ަގދަ މީހާ    ،ަގނެެގންއި ފަޅޭއްލަވައްލާއިރަށް ހަޅޭ

ކޮމިޓީން    ،މި އެނބ ރި ކޮމިޓީއަށް ޮގސް   ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރަން   ،އެހެންވީމާ

ިއން އަޅ ަގނޑ މެން މި އިޞްލާޙ ތައް ލަިއެގން ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް ވަންޏާ މި ފްލޯ  ނ ދާ

ދެތިން    މިއީ  ން ކ ރަން ބޭނ ން. މިއީ ކ ޅިވަރަށް އަންނަންޖެހޭ ވަރަށް ރަނަގޅ  ބޮޑ  ބަދަލެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މިކަ

. އެއަށްވ ރެ މާ ކީލެޭވވަރ  ކަމެއް ނޫން މިއީއިލާފައި މ ޅި ކ ޅިވަރ ަގއި ކޮޅ ފައިން ޖެހިޖެހީނ ން ބ ރ ވައިމީހަކ  ނިންމަ
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ޖެހޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ    ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަން ކ ރަން އެބަ  ކަމެއް މިއީ. އެހެންީވމާ، މިއީ  މ ހިންމ 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ައޙްމަދ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަސަން އަޙްމަދ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ޕާޓީތަކ ެގ ޮގތ ަގިއ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން ކ ރ މ ަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ އ ފެދި

އަދި ޕާޓީައކ ން އަޔަސް ހަމަ  ، ޮގތ ަގއި  އަދި ޤާނޫނ ައސާސީ ވެސް ތަންދޭ ،ތިބޭއިރ ަގއި އަދި މަޖިލިސް ަގވާއިދ  ވެސް 

ެއކ   ޕީ.ޖީެގ މަޝްވަރާއާ ،ޕާޓީެއއްެގ މެންބަރަކަށް ބިލ  ހ ށަހެޅޭ ޮގތަށް މި އޮންނަނީ. ހ ށަހަޅާފައި ޕީ.ޖީއަށް ޮގއްސަ އެ 

ކ ޅޭ ރަްއޔިތ ންނަށް ނިމިެގންޮގސް ކޮމިޓީން އެކަން ނިންމައިެގން ރަނަގޅ  އެހެން ޮގތެއް މާދަމާ ކ ޅިވަރ   ،ކަންކަން ކޮށްފައި

އަދި    ،މެ  ެވސް  ސަންވާފައި އޮތް ބިލެއް ބިލަކީ. އަދި މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ޗެއަރޕާހޯއްދަވައިދޭތޯ ހ ށަހަޅ އް 

މެ. އަދި އެ ކޮމިޓީެގ މެޖޯރިޓީ ވެސް އޮންނަނީ ހަމަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް    ވެސް  ޕާޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް 

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ރަނަގޅ ވެެގންދާނެ. އަދި    ން ކ ރީމާޕާޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. މަޝްވަރާެގ އ ސޫލ ން ކަންކަ 

އަދި ސަރ ކާރަށް ވެސް އަދި ޕާޓީއަށް ވެސް ފައިދާ ލިބިެގންދާނެ. އަޅ ަގނޑ    ؛ޤައ މަށް ވެސް ފައިދާ  ،އެންމެންނަށް ވެސް

.  ތަރަކަށް ހިނަގއިދާނޭވެސް ނ ބައި ފައް  ކ ޅިވަރ  މި ރާްއޖޭަގއި މިހާރ  މިދާ މިސްރާބަށް ހިނގައްޖެއްޔާ  ،ހިތަށްއަރާ

ނޫން އެއްވެސް އެްއޗެއް މިއަދ     ކޮންމެ ހަފ ތާއަކ  ކ ޅިވަރ   ،ޤައ މ  ބިނާކ ރ މ ެގ ބަދަލ ގައި  ،ދަންނަވަނީ  އަޅ ަގނޑ  މި

ރައްޔިތ ން ލޮބ ވެތި  ރާއްޖޭެގ  ނެތް.  ފެންނާކަށް  ވެސް  ރަށަކ ން  ރާއްޖޭެގ  ދެންނެވީމާ  ؛އެްއވެސް  މިހެން    ައޅ ަގނޑ  

ޑަބްލިޔ .ޑީ.ސީން ފެތ މ ެގ މ ބާރާތެއް،    ،ލަްއވާތި ޚަބަރ ތައް. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީއިަގޅަށް ޖަްއސަވަނޫސްތަކ ަގއި ރަނ

 ތެރޭގައި.  ތާހަފ އެ    ާގހިން  ރ  ޑަބްލިޔ .ޑީ.ސީންވަޅިކ   ބާރަމިޮގތަށް ޮގސް ދިހަ   ،ވޮލީ މ ބާރާތެއް، ބީޗް ވޮލީ މ ބާރާތެއް

ނިމޭއިރަށް    އިން ބާއްވަލ ން އަނެްއކާ ހަމަ އެ މ ބާރާތްތައް. ހަމަ ކައ ންސިލ ކައ ންސިދ ވަހަށް    އަންނަ ހަފ ތާެގ ބ ދަ

ފަސްދޮޅަހަކަށް   ،އް ނިމިދާއިރ ަގއި ފަންސާހަކަށްކޮންމެވެސް ޖަމ ޢިއްޔާއަކ ން ެއ މ ބާރާތްތައް އެބަ ބާްއވާ. މިިއން މ ބާރާތެ

އާބާދީ މަހެއް  ބޮޑެތި  އަދި  ހިނާގނެ.  ޚަރަދ   ިގނަ  ދެރަށްރަށ ަގއި  މައްޗަށް  ރ   ތިން  ، ލައްކަ  ެގ  ފިޔާ ލައްކައެއްހާ 

  އެއިން ލިބޭ   ،ަގއިވޭއިރ  ރެވަރ ތަކ ން ޚަރަދ ކ ރެވެމ ން އެބަދޭ. އެްއޗެއް ޚަރަދ ކ ޅިކ    ނަމަ މިހާރ  ކ ޅޭ  ާގތްަގނޑަކަށް ބ ނާ

އަޅ ަގނޑ  ޗެްއ  އެއް  ކަމަށް  އޮންނާނެ  ފެންނަން  ދެ  ވެސް  ިއއްޒަތްމި  މި  ތެކެނީ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.    ،ވަނީ ނަދަންރި 

ލަން  އް ރާވާތެރ  މ ބާރާވަމިއަދ  ކ ޅި  ށޭހިނާގ  !އާން  ،ލާފައި މަގ ަމތީަގއި ތިބެފައި ހަމަ ވިސްނ ނީވެފޫހި ؛ކ ޅިވަރެއް
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ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކަށް  އަށްޑިހައިން އަދަދ ތަްއ. ޖަހައިލާފައި ސަރ   ،އަޅ ަގނޑ މެން. ކިޔާފައި ރާވާފައި މި ޖަހައިލަނީ ހަތްދިހަ

ރަން ވެސް ޖެހޭ  ވަރަށް ޗާލ  ިއނޭގތޯ. ކ   ، ފް ެއޅޭ. ވަރަށް ރީތިއަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ މިއަދ  ޓާ  މިނިސްޓްރީއަށް.

ިމ    ،. ެއހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެންެގ ފަލްސަފާެގ މައްޗަށް ހޭޖެ  ކަމެއް އެއީ. ޒ ވާނ ން ކ ޅިަވރ  ބިނާކ ރަން ވެސް 

  އި އަޅައި ފ ޓްސަލް ދަނޑ  އަޅަ  ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ  ޮގތަށް މިައދ  ނަޒަރެއް ހިންަގއިލާއިރ   އި ހިނާގރާއްޖޭގަ 

ދ ވަހ    އަނެއް  ނިމިެގން  ކ ޅެ  އެހެންނަމަވެސް،  ފ ރިފަ.  އޮތީ  ދަނޑ   ެއ  ހަލާކ ވީމާދާންވާއިރަށް    ންކ ޅެފ ޓްސަލް   ،

ކައިރީ   ބައެއް  ކޮންމެވެސް  އަނެއްކާ  ޖެހެނީ  މި  ދެން  ނ ހ ރޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވަސީލަތެއް  ެއްއވެސް  ބަދަލ ކ ރެވޭނެ 

ސަލާންޖަހަން ދަނޑ ަގއި    ،އާދޭސްކ ރަން،  އެ  ފޮނ ވަތަ  ޖަހަން  މިނިސްޓްރީއަށް  ށްލަިއޓެއް  ނ ވަތަ  ބަހައްޓަން  ޓެއް 

ޔޫތ  ފޮނ ވާލަން. މިއަދ  ވެސް  ގ ނައި  ސިޓީއެްއ  ހ ރި ސިޓީެގ އަދަދ   ފޮނ ވާފައި  ކައ ންސިލ ތަކ ން    މިނިސްޓްރީއަށް 

ފ ހިެގން ބަދަލ ކ ރަން.   ންނަ ރޮނގ ކާޕެޓ ަގއި އޮ  ،ލައިޓެްއެގ ސ ވިޗ  މަދ ވެެގން  ،އަދަދ ނ ކ ރެވޭނެ. ލައިޓެއް މަދ ވެެގން 

ކ ޅެވިފައި، އެ ކ ޅިވަރަށް ކ ރެވޭ ހޭދައިން ޤައ މަށް ަގއި ކ ޅިވަރ  އެހެންވީމާ، މިއަށްވ ރެ ހަރ ދަނާ ރަނަގޅ  ޮގތ ؛ މި ޮގތަށް

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ    ،ރީތި ނަން ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ  ރީތި ނަން ލިބިފައި، ރަށަށް ރީތި ނަން ލިބިފައި، އެ ކ އްޖާައށް

ކ ޅ ނ އިރ ަގއި   ޖެހޭނެ ޮގތަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި މާލޭަގއި ފ ޓ ބޯޅައެއީ ދެމެހެއްޓިނިވި ޮގތ ަގއި ކ ޅިވަރ ެގ މައިދާން ދާން

 ކ ޅޭ. މިއަދ  ފ ޓ ބޯޅަ ފިޔަވައި  ަގލޮޅ  ދަނޑ  ފ ރިެގން ބަންޑ ންދާވަރަށް އެ ޒަމާނ ަގއި ސަޕޯޓ  އެބަ އޮތް. ކ ޅިވަރ  އެބަ

ކ ޅޭ ވަރ  ދިޔ މަކީ ރާއްޖޭެގ ޒ ވާނ ންނަށް އަދި ކ ޅިކ ޅިަވރ ތައް ވެސް މި ރާއްޖޭަގއި ތަޢާރަފ ވެެގންއެހެން  ؛ އެހެން ފ ޓ ބޯޅަ

ހިނެއްތޯ  ކި  ،ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންދާ އ ފަލެްއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، އަލ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ

ބަދަލ ކ ރެވޭނީ ކާޕެޓ   ދައ ލަތަށް  ފަހަރަކ   ކާޕެޓ    ؟ކޮންމެ  ދަނޑެްއަގއި  ފ ޓ ސަލް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ރެޭވނެ 

އަ އަނެްއކާ  ފަހަރަކ   ކޮންމެ  ރ ފިޔާ.  މިލިައނެއްހާ  އެއް  ދޭ  ބަޖެޅ  ބަދަލ ކޮށްލަން  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ަގއި  ޓ ަގނޑ މެން 

ޭއެގ ބަދަލ ަގިއ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއް  ؟ކޮންތާކ ންތޯ ެއވަރަށް ލިބެނީ ؟ްއކާ ަގންނަން ލާރިެއ ކާޕެޓ  އަނެ  ،ޖަހަންވީތޯ

ހަލާކ ވީމާ ؛އެކަން އެނޭގ.  ވެސް  ހަލާކ ާވނެކަން  ވެސް ވޭމަރާމާތ ކ ރެ  ކ ޅޭއިރ ަގއި  ޮގތެްއ  ވެސް    ،ނެ  ވަސީލަތެްއ 

އޮންނަން އިއް ގާއިމ ވެފައި  ދެކެނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ރައީސްޖެހޭނެ  ނޫން  އެ  .ޒަތްތެރި  އެހެނެއް  ހެންނަމަވެސް، 

  ނެއް ހަދާފަިއ، ޝަ. ދައ ލަތަށް ޚަރަދ ކ ރެވޭނީ ދައ ލަތ ަގއި ހ ރި އެއްޗަކ ން. އެހެންނަމަެވސް، ކޯޕަރޭއެކަންކަން ވަނިްއޔަކީ

ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަދައި،  ކޯޕަރޭޝަނ ެގ ަމއްޗަށް ހ ރިހާ ބާރެއް ދީފައި، ކ ޅިވަރ ތައް ވާހަކައަކީ ކ ރިއަރ ވަިއ، އި   އެ

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ކ ޅިވަރ ދާނީ ރަނަގޅަށް. ެއހެންނަމަވެސް، މި ރާއްޖޭެގ    ،އެ ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓޭ ކަމަށް ވަންޏާ

  ނެތް. ކޮބާ ފ ޓ ސަލް  ކ ބަޖެޓަ ؟ލައިޓ   ވަނަ އަހަރ  ބަޖެޓ  އަންނަނީ. ކޮބާ  2023  .ިމއަދ  އަޅަނީ  ،ކަންހިނާގ ޮގތަކީ

ކާޕެޓ  ބަދަލ ކ ރާކަށް ބަޖެޓ ަގއި ނެތް. ފ ޓ ސަލް ދަނޑ ެގ ޯގލް ބަދަލ ކ ރާކަށް ބަޖެޓ ަގއި ނެތް، ބަޖެޓެްއަގިއ   ؟ދަނޑ 

ބޭފ ޅ ން  ބަޖެޓ ަގއި ޖަހާފައި ދެްއވީމާ  ،ސިލ  ބަޖެޓަށްދެއްވާ އެއްޗެއް ކައ ން  .ނޫންތޯނ ޖެހޭނެ ކައ ންސިލ ން ެއ    ،އެ 
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ޮގތ ަގއި ބަޖެޓ  ހެދިެގންދާއިރ  ލައިޓ  ަގންނާނެ. އެ ދަނޑ  ހަދާނެ. އަޅ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނާ ެއްއޮގތްާވ    ،ަގނޑ  ދެކޭ 

 ... ޕެޓްއެ ކާ ެގ ބަޖެޓަށް ލާފައި، އެ ކައ ންސިލ ންއް، އެ ކައ ންސިލެޔާ ޖެއްއްކ ޅިވަރަށް އޮތް އެްއޗެއް ވެ ންޮގތ ެގ މަތީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  ޙަސަން ލަޠީފްންމެިއއްޒަތްތެރި ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

ައޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށް ވެސް އެދ ނީ ބަެއއް ކަންކަން  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މި ބިލ  ފ ރަތަމައިނ ން މި މަޖިލީހަށް  ؛ ސްއިތ ރަށް ފާހަަގކޮށްލަން މ ހިންމ  ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީ

ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަދެއްކި މި ބިލ  ބަލައިނ ަގންނަން   ންޓަރީ ގ ރޫޕ ން ބައްދަލ ވެމެއެކީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލަ  ހ ށަހެޅ މާ

ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް    ކަންކަމާ  ތެރޭަގއި ތިއްބެވި ތަންކޮޅެއް ހެޔޮވިސްނޭ، އަދި މި ސް، ޭއެގއެހެންނަމަވެ ދެން  ވެސް.    އޭރ 

ޓީއަށް  މި ބިލ  ކޮމި  ،ވީ  ޅ ންެގ ވިސްނ ންފ ޅަކަށްއެ ބޭފ  ؛ަގޔާވެެގން މަސަްއކަތެއް ކ ރަްއވަން ބޭނ ން ބައެއް ބޭފ ޅ ން

ކޮށްލަން އަދި އެ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންފ ޅ ވާ ކަންކަން ވެސް  އެކީަގއި ބިލ ަގއި ރަނަގޅ   ކާޔަމަޝްވަރާ   ޓީެގބަލައިަގނެ، ކޮމި

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިއަށްދާން.  ބިލާއިެގން  ހ ށައެޅިއިރ  ؛ ރަނަގޅ ކޮށްލައިެގން  ބިލ   މި  ެއީއ   ؛ެވސް  އަޅ ަގނޑ  

ިމ ދަންނަވަނީ އިނޭގތޯ.  2020 ބ ނަމ ން  އޭރ ވަނަ އަހަރ ެގ ވާހަކަ  ޭއެގ  ،ދިޔައީވެސް ސަރ ކާރ ން  ބިލެއްމިހާރ    ؛ 

އަދި.  ސަރ ކާރ ން ނޫން  ވެސް  ވާހަކަެއއް  އޮފީހ ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ކޮންމެހެން  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ   ނޭ 

ޅިވަރާ ބެހޭ ބިލަށް ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަކެއް ޑްރާފްޓ ކ ރަމ ން ކ   ،ދިޔައީކ ޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އޭރ  ވެސް ބ ނަމ ން

އިބ ެގ އޮފީހަކަށް  ދިޔައިރ  އަދިވެސް، އަދިވެސް ބަންޑާރަ ނަވެެގން   އަހަރ  2 ؛ޒަތްތެރި ރައީސްވާހަކަ. އިއް ކަމ ެގ  ެގންދާ

 ؟ަގއި ނ ކ ރަނީތޯތ ތަ ަގސްވަ ނ ވަނީތޯ ނ ގައިމ  ވެސް އެ ވިދާޅ ވާ ބިލެއް ޮގސްފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެކަން  ހަމަ

ެއ    ،ިވޔަސް އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގންކަށަަވރ  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއި  ކަމ ގަ   އްއެއީ ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ހިތްޕ ޅ ަގއި އޮތް ސ ވާލެ 

ސަރ ކާރ ަގއި ތިއްބެވި ބަެއއް ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ނަންަގވާ ނާޖާއިޒ  ފައިދާ    މާބިލަށް ެގންނަންވާ އިޞްލާޙ ތައް ނ ެގނައި

ބޮޑަށް   އިންތިހާައށް  ފ ރ ޞަތ   ހ ޅ ވިފައެ  ނެގ މ ެގ  ބޭނ މ   .އޮންނަނީ  އެ  ަގސްއެހެންވީމާ،  ަގއި ސަރ ކާރ ން  ތ  ަގއި 

އޮންނައެކ  ބޭނ ންވާ އިޞްލާޙ ތައް  ،އެ އިޞްލާޙ ތައް  ނީލަވައިނ ލަިއ އެ  ބޭފ ޅ ންނަށް    ،ެގންނަން  ކަނޑައެޅިެގން އެ 

އަށް  ޓީ މެ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެ ދ ވަހ  ވެސް އެކަން ހިނަގއިދިޔަ ޮގތަކީ. ދެން އެ ބިލ  ކޮމި  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ެވސް

ރަީއސްޓީކޮމި  މާދިޔައި އިްއޒަތްތެރި  މިދެންނެވީ.  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  ޮގތ ެގ  ކަންހިނިގ  ބިލ ަގއި ސްޕޯޓްސް ؛ ަގއި  މި 

ބެހޭ ބޭނ ންވޭ.   ކޯޕަރޭޝަނާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް  އެއް  މ ހިންމ   ހ ރި  ހ ށަހަޅާފައި  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން 
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 ؛ރާއްޖޭަގއި ހ ރި ކ ޅިވަރ  ވަސީލަތްތައް  ،ހިންމެ އެްއ މަސައްކަތަކީޙަޤީޤަތ ަގއި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނ ން ކ ރާނެ އެންމެ މ 

އެ ތަންތަނ ން ިވޔަފާރިކޮށްެގން ރާއްޖޭަގއި ހ ރި    ،ސަރ ކާރ ން ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލ ކ ރާ ކ ޅިވަރ  ވަސީލަތްތައް ބަލަހައްޓައި

ހިންނަވަރ ަގއި އެބަ    ،ނަވާ ވާހަކައަކީ މި ދަން  އެހެން ކ ޅިވަރ  ވަސީލަތްތައް ވެސް ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ހެދ ން. އަޅ ަގނޑ 

ބީޗ ން އެ   ޕާމްޓ ސަލް ދަނޑެއް. ދެ ހާސް އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ ނ ވަަވނަ އަހަރޭ.  ބީޗ ން ދީފައި އޮތް ފ   އޮތް ޕާމް

،  މެ. އެހެންނަމަވެސް  ވަރަށް ރީތި ދަނޑެއް. އަދި އޭރަށް ބަލާއިރ  ވަރަށް ފ ރިހަމަ ދަނޑެއް ވެސް ؛ދިން ފ ޓ ސަލް ދަނޑ 

ދެ އަހަރ އޭެގ  ހ ރެ  ތިން  ވަޒީރަކަށް  އަޅ ަގނޑ   ސަރ ކާރ .  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ެއީއ  ދިޔައިރ ،  އަޅ ަގނޑ މެން   މެ،ފަހ ން 

ނިޒާމ ެގ ސަބަބ ން.   އީ އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ފ ރިހަމައަށް ނ ކ ރެވ ނ  ކަމެްއެގ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދަންނަވަނީ. އެ

ފް އޮތީ ޓާ  ޮގސް،ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެ ދަނޑ ަގއި ވިނަފަޅަން ފަށައިެގން  ޔައިރ އަޅ ަގނޑ  ދެ އަހަރެްއ ފަހ ން ދި

ކައ ންސިލ ން ދެން  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ނ ކ ރެވޭނެ  ެއކަމެްއ  ސަރ ކާރަކަށެއް  ޮގްއސަ.  ވަރަށް  ؛ ބޭނ ންނ ކ ރެވޭ 

ާއމްދަނީތަކެއް ލިބިެގން އެކަހަލަ ބޮޑެތި ވަސީލަތްތައް ބެހެލެއްޓޭނެ ކަހަލަ ކައ ންސިލ ތަކެްއ    ކީކައ ންސިލަކަށް ވެސް ެއއީ

ޖެހޭ.  އ ސޫލ ން އެކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ހޯދަން  ރީކީ ރާއްޖޭގައި. އެހެންވީމާ، ވިޔަފާރިހިނޫން އަދި މި

ރައީސް  ސަރ ކާ؛ އިްއޒަތްތެރި  މި  އެނޭގ  އެބަދޭ. އަޅ ަގނޑަށް  ާގއިމ ކ ރަމ ން  ވަސީލަތްތައް  ބައިވަރ   ވަރަށް  ރ ން 

ޭއެގ އަނެްއ ސައިޑް، އަނެއް ކޮޅ  ވެސް އެބަ ބަލައިލަން ާގއިމ ކ ރާ  އެހެންނަމަވެސް،  ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ 

ޮގތަކަށް ބެލެހެއްޓޭނީ ކިހިނެްއ ހަދައިެގންތޯ. ައޅ ަގނޑަށް ވެސް   ޅ ަގނޑ މެން  އަ  ، އެނޭގވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި 

ދާއިރ  ދެން ވާނެ    ދާނެ.  ސް އިންތިޚާބަކަށްވެވަނަ އަހަރ ެގ މި ސަރ ކާރ  އަނެްއކާ  2023  ،މެންނަށް ވެސް ސާފ އެން

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަައކީންވޭ. ސާފެއް ވެސް ނޫ  ެވސްނ ޮގތެއް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މާ ސާފެއް  

ެގ ޒ ވާނ ން ވެސް، ކ ޅިވަރ ކ ޅޭ ޒ ވާނ ން، އެ ޒ ވާނ ންނަށް އެބަ ެއނެގންޖެހޭ، އެ ޔަީގންކަން  ހިންނަވަރ   ؛ޒ ވާނ ން

އަދި ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ދަނޑ  ބެލެހެއްޓެމ ންދާކަން   ،ޖެހޭ، އެ ދަނޑ  ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އޮންނަކަންއެބަ ލިބެން

އަޅ ަގނޑ    އެހެންވީމާ،  ވާހަކައަކީމި  ވެސް.  ކްރިކެޓް    ލަކަށްމިސާ  ، ދަންނަވާ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހަދާ  ހ ޅ މާލޭަގއި 

ތޯއޭ ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ހިންަގއި ބަލަހައްޓަން. ންއިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް ދޭންވީނޫ ؛ސްޓޭޑިއަމް

  .ާއގައިއެތަނ ން ވިޔަފާރިކ ރަން. ައޅ ަގނޑ މެން ނަސީބ  ރަނަގޅ ކަމ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ އޮތީ ސައ ތ  އޭޝި 

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ފައިދާވޭ.  ޭއެގން  ހަމަަގއިމ   ކްރިކެޓްކ ޅެނީ.  ސަރަޙައްދ ަގއި  މި  ބިލ   ؛ މ ޅި  މި  އަޅ ަގނޑ  

އަދި    ، ކ ޅެފައި ތިބި ފަރާތްތަކާއިކ ޅިވަރ   ،ވަރަށް ބަިއވަރ  ކ ޅިވަޅ  ހިންާގ ފަރާތްތަކާއި   ،ެއކ ލަަވއިލީ  އެކ ލަވައިލިއިރ 

 ވެސް އެކީގައި. އެ ބޭފ ޅ ންެގ ވެސް ޚިޔާލާ ޔާވެސް ހިންާގފައި ތިބި ފަރާތްތަކ ެގ މަޝްވަރާ  ތައްލަބ ހަމަ އެހެންމެ ކ 

. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ   އެކަނި ލިޔެލާފައި އޮތް ެއއްޗެްއ ނޫން، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއީކީއި އެކީަގއި. ައޅ ަގނޑ  އެކަނިމަ

  ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ިމ ވާހަކަ މިހެން ދެންނެވީމާ  އޭ އެބަ ޖެހެ  މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މި ކަންކަން އިޞްލާހ ކ ރަން
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މި ސަރ ކާރަކ ެއއް ނެތް އަޅ ަގނޑ   ؛ އަޅ ަގނޑ  ޒާތީވަނިއްޔޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނީދެއްކީމާ ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވަ

  ނެއް ެވސް ޒާތީކަމެއް އޮެވެގންްއޮގތަކަށް އެހެންވީމާ، މިއީކީ އެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ޒާތީވާ ފެންވަރ ެގ ބޭފ ޅަކ . ނެތް

ކ ޅެވޭނެ ޮގތްތައް އަދި ދިވެހި ޒ ވާނ ންނަށް ކ ޅިވަރ  އިތ ރަށް    ،ން. މިއީ ކ ޅިވަރ  ކ ރިއެރ ވ މަށްދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫ

ނީ ވެސް މިހެންވެ.  އ ޅެ މެ. އަދި މި ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ަގޔާނ ވެެގން މި ހޯދައިދިނ މ ެގ މަގ ސަދ ގައި ލީ ބިލެއް ވެސް

ތިން މެންބަރަކ  އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ތިއްބަވަިއެގން މި  ؛ދެން ޮއތީ އެންމެ ބޮޑ  ވާހަކަ. ދެން މި ރިޕޯޓ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ންޓަރީ ްގރޫޕ ން  މެއެއް ދ ވަހ  ހެނދ ނ  ޕާލަ  ،ރިޕޯޓ  މިހެން މި ބިލ  ބޭރ ކޮށްލަން ފާސްކޮށްފައި މި ތަނަށް ފޮނ ވީމާ

އަޅ ަގނޑ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ؟ނެ މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދ ކޮށްފައި މި ބިލ  ބޭރ ކޮށްލަން. އެއަށް އަޅ ަގނޑ  ވޯޓ ދޭންވީތޯއޭނިންމައިލަފާ

ައޅ ަގނޑެއް    ،އާންމ  މެންބަރ ންެގ އަރިހ ަގއި މިއަދ  މި ދަންނަވާ ސ ވާލަކީ. ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،މެންބަރ ންެގ

 ބޭރ ކޮށްލާކަށް ވޯޓެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނ ދޭނަން އެ ރިޕޯޓަކަށެއް ެއޮގތަކަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފްންމެ އިްއޒަތްތެރި  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

އަކ ން ދިރާސާކޮށްފައި އޮތް  ޓީ ވެސް ހިމެނޭ ކޮމި  ައޅ ަގނޑ ؛ ސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީ

ޓީން މި ރިޕޯޓާ  ކޮމިކިހާވަރެއްެގ ދިރާސާެއއްބާއޭ މި    ،އަރަނީރިޕޯޓެއްެގ ވާހަކަ މި ތަނ ަގއި މި ދެކެވެނީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް

ޔޫތ  މިނިސްޓްރީެގ   ،އެންމެ ބައްދަލ ވ މަކ ން،  ނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޮގތ ން ކ ރެވިފަިއވަ  ނޫނީ މި ބިލާ ގ ޅޭ   ،ޮގތ ން  ގ ޅޭ

؛ ނޫނީ ފޯނ ކޯލަކ ން މި ރިޕޯޓ  ނިމިފައި މި އޮތީ. މިވަރަށް އަޅ ަގނޑަށް މިދެންނެވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ލެޓަރއަކ ން

 ،. މިއީ ދެންމެަގއި މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެއްވި ޮގތަށް ންކަންށް ހިތާމަހ ރި ކަމިއީ ވަރަ

މި ދަންނަވަނީ  ؛ކ ޅިވަރ  ދާއިރާެގ ؛ތ ންެގޔިރައް  ،ވަރަށް ބޮޑެތި ބ ރަ މަސައްކަތްތަކެއް، ވަގ ތ ތަކެއް ހޭދަކ ރ މަށްފަހ 

ކ ޅިދެން    .ކ ޅިވަރޭ ބަިއަވރ   ބަސްތަކެ ވަރ އެތައް  ފަރާތްތަކެއްެގ  އެ  ެއހެންކަމ ން،  ހިމެނޭ.  ދިރާސާތަކެއް    ހޯދައި  އް 

ވަރަށް   ،މި ދަންނަވަނީ  ޓީއަކ ން ެއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރީމާ، މި ތަނ ެގ ކޮމިތަނަށް ބިލެއް ހ ށަހެޅީމާ  ކ ރ މަށްފަހ ަގއި މި

މީަގއި، މި ؛  އަރައިަގނެވެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނިކަމެތި ޮގތެކޭ. އެތައް ބައިވަރ  ރައްޔިތ ންެގ ހައްގ ތަކަކަށޭ އެދެރަ

މަށް ޓަކަިއ ރަށްރަށ ަގއި ފަސޭހަ  ޔ މި ކ ޅިވަރ ތައް ކ ރިއަރަިއެގން ެގންދި  ބިލ ަގއި މ ހިންމ  ކަންތައްތަކެއް އެބަވޭ. އަދި

ވެސް ނެތް.    ްއވާފައިލަ އިޔަާގއިމ ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިޭވ. އެހެންނަމަވެސް، މިއިން އަކ ރެއް ކި  ،ނިޒާމ ތަކެއް

މި ދަންނަވާ ފޯނ ކޯލަކ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބޭރ ކޮށްލީމަކާ ރަނަގޅެއް    ،ހާ މިންވަރ  ވެސް ކިޔައިނ ލައި ފޮޅ ވަތެއް
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ސަރ ކާރ ން މިކަމާ ވިސްނަިއެގން ކ ޅިވަރ  ދާއިރާ ކ ރިއެރ ވ މަށް ޓަކައި ބިލެއް ހަދައި، ެއ   ،ނޫން. އަދި މި ދަންނަވަނީ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނާކަށް ނެތޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ވެސް  ނޫނީ ކޮޅ މަތި    ، މަޖިލީހަށް ފޮނ ވ މ ެގ މަގ މަތިބިލ 

އެކަން ދައ ރ   އަދި  މި  ވެސް  މަސައްކަތްތަކެއް  ކ ރާ  ޓަކައި  ފެނިެގން  ެގކ ރިއެރ ވ މަށް  އަޅ ަގނޑ   ތެރޭަގއި  ނ ދާކަން 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ    ،، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި  އެކީ ފާހަަގކ ރަން. ެއހެންނަމަވެސްޔާހިތާމަ

މިނ ން ކ ޅިވަރ  އެކި ދާއިރާތަކ ަގއި ތިބި ޑައަދި އެންމެ ކ   ، ކޮށް   މަރ ޙަލާަގއި ދިރާސާތަކެއް  ޓީމި ދަންނަވާ ޮގތަށް ކޮމި

ޓީަގއި ތިބި މެންބަރ ންނަށް ވެސް ކޮމި  ެގމެން ކ ރެވ ނ  ނަމަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ ތައް  ފަރާތްތަކާ މި މަޝްވަރާ

 މެޖޯރިޓީ އޮތީމާ  ،އްލީެއއް މިކަމަށް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ރަނަގޅ މެކޮންމެވެސް ކަހަލަ ތަސަ

ދާ ވެސް  ނިންމި  ކަންކަން  ޮގތަކަށް  ބޭނ ން  ކ ރެވިދާނެ.  ކަންތައްތައް  ޮގތަކަށް  ބޭނ ންހާ  ރައީސް،  ނެ.  އިްއޒަތްތެރި 

ހޯދައި އޮންނަން  އެހެންނަމަވެސް،  ާގބިލ ކަން  ހ ންނަންބަލައިަގތ މ ެގ  ާގބިލ ކަން  އަޑ އެހ މ ެގ  ބަލައިޖެހޭނެ.   ޖެހޭނެ. 

 ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ނިންމ ންތައް ނިންމިދާނެ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދިރާސާކ ރ މ ެގ ާގބިލ ކަން ހ ންނަން

ޕޮއިންޓަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލާފައި މި އޮތީ މި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށް   އެންމެ  އ މަށްފަހ . ހަމައެކަނިމި ދަންނަވާ މަރ ޙަލާއަށް ދި

ނިންމައިދިނ މަށްހ ށަހަޅައިފަ ޮގތަކަށް  ފެންނަ  މިމިކޮ  ،.  އެްއކަލަ  އެއީ  ބަލައިނ ަގންނަންށޭ.  މި  ނިންމީ  ދަންނަވާ ޓީން 

ަގއި  އާއިންޑި  ،ވަރާ ބެހޭ ވަޒީރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ ތަނަކ ންފޯނ ކޯލ ެގ ސަބަބ ންނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ކ ޅި

އެ ތަނަކ ން   ،ތަނ ން ފެނޭ. ނޫނީ ރާއްޖޭަގއި މިއ ޒިކްކ ޅޭ ތަނަކ ން ވިއްޔާ  މ ަގއި ވަންޏާ އެކަ އެވޯޑެއް ދޭ ރފިލްމ ފެއަ

ިގނަ   ސް ފެނޭ. ވަރަށްމ ން ވެހަމަ ޖި ؛ަގއި ސޯޓެއް ލަިއެގންއެ ތަނ    ،ފެނޭ. ރާއްޖެ ފ ޓ ބޯޅަކ ޅޭ ތަނަކ ން ވިްއޔާ

އޭނަެގ   ،ތަންތަނ ން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކ ޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރ  އެބަ ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދަންނަވާ ޮގތަށް

އެންމެ މ ހިންމ  ޒިންމާ، އެ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރ މަށް ޓަކައި އޭނަ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނ ންވާ ެއއް ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި  

ވ ޖޫދަށް ެގނައ ން. ެއކަމަށް ޓަކައި ވެސް އަޅ ަގނޑ     ،ޅިވަރާ ބެހޭ ާގނޫނެއް ތަންފީޒ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ންރައީސް، ކ 

ަގނޑ  ހިތާމަކ ރާ ކަމެކޭ.  ޅ ޓީން ބޮލައިލައިޖެހ މަކީ އަކޮމި  ، ނަމަެވސް  މިއީ މ ހިންމ  ބިލަކަށް ވެެގންދިޔަ  ،ަގބޫލ ކ ރަނީ

ތަން ފެނިެގން މި ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ މެޖޯރިޓީެގ ބޭނ ންހިފައިެގން ނަމަވެސް،  ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް ކަންކަން ކ ރި

ޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއަށްފަހ ަގިއ  ބެލ މ ެގ ާގބިލ ކަން ހ ންނަން   އިކަންކަން ދިރާސާކ ރ މާ   ،އެޓްލީސްޓް އަޑ އެހ މ ެގ ާގބިލ ކަމާއި

 ލ ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ ށްސިޔާސީ ނިންމ ންތައް ވެސް ނިންމިދާނެ ކަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވާހަކަފ ޅ  ރިޕޯޓަށް  ކޮމެޓީ  މި  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ރިހާ  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  ދައްކަވަން 

ވަނަ ނަންބަރ ެގ    3ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ެގ    87ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ނިމ ނީ. ރައްޔި  އި ދައްކަވަ މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ 
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މަތީ  ،ދަށ ން ޮގތ ެގ  )ށ(ަގިއވާ  މާއްދާެގ  ދާއިރާެގ    ،ންއެ  ހ ޅަނގ   ލަޠީފް ންމެިއއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރ   ޙަސަން    ބަރ  

ނަ  ތިންވަބިލ ެގ  ޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ހިރާއްޖޭެގ ކ ޅިވަރ  ާގނޫނ (އަށް އި)ދިވެ  2015/30ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،އްވާފަިއވާޅ ށަހަހ 

 ކިޔ ން ިއއްވ ނީ.  

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ؛މިއަދ ެގ ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް

ކ ނި   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ރާޝިދ   މ ޙައްމަދ  ބަރ   ންމެއިްއޒަތްތެރި  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން   -{ 8.1}

 ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. ވާހަކަފ ޅ 

ނާޡިމްންމެއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ދަނެގތީ  -{ 8.2} މ ޙައްމަދ   ނަންބަރ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ބަރ     2010/7ާގނޫނ  

ދާިއރާތަ އިދާރީ  ާގނޫނ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިންގ މ ެގ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ބިލ (އައް  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ    ،ށް 

 ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވާހަކަފ ޅ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްންމެ  އިއްޒަތްތެރި  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  - { 8.3}

 އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރ ތައް ތަންފީޒ ކޮށް، ކައ ންސިލ ތައް  ލާމަރ ކަޒީ

 ؛ރާރ  ަގހިންގ މަށް ކ ރިމަތިވަމ ންދާ ދަތިތައް ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސްކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  

 ަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ދަްއކަވަން އެދިަވޑައި ވާހަކަފ ޅ 

ާގނޫނ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ންމެ  އިްއޒަތްތެރި   މަރަދޫ ދާއިރާެގސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން    -{ 8.4}

ބިލ   10/ 2008ނަންބަރ    ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ދައްކަވަން  ވާހަކަފ ޅ  ؛)ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް 

 ަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.  އެދިަވޑައި 

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮމި ނިމ ނީ.  މަސައްކަތް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކ ރ މަށް  ތަޅ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ ެގ  ޮގތް  ރޭވިފަިއވާ  މަސައްކަތްތައް  ޓީ 

މ ެގ  ދައ ލަތ ެގ މަޝްރޫޢ ތަކ ަގއި ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ ދިނ  ؛ޓީކޮމި   ޓީެގ ސަބްމާލިއްޔަތ  ކޮމި  ،ޖެހިއިރ    10ދަންނަވާނަން.  
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ހަރ ދަނާކ ރ މަށް   ނަޒާހަތްތެރިކަން  އެންޓިޞައްޚާނިޒާމ ެގ  ތައްޔާރ ކޮށް -ކ ރެވިެގން  ކޮމިޝަނ ން  ކޮރަޕްޝަން 

އެޓަރނީ    ،ޮގތ ން މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ މަށް ޓަކައި  ހ ދ  ކަރ ދާހ ަގއި ފާހަަގކ ރައްވާފައިވާ ކަންތަްއތަކާ ގ ޅޭ،  ނެރ އްވާފަިއވާ 

ޓީއަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ  ކޮމި؛ ޓީކޮމި  އިޖ ތިމާޢީ  ،ޖެހިއިރ   10ނޭންސާ ބައްދަލ ކ ރ ން.  ޖެނެރަލް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފި

  11ޮގތ ން މަޝްވަރާކ ރ ން.   ކާ ބެހޭސައްކަތްތަޓީަގއި ހ ރި މަކޮމި ؛ޓީަގއި ަގާވއިދ  ކޮމި  10:30މައްސަލަތައް ބެލ ން.  

ކޮމި  ،ޖެހިއިރ  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހ ށަހެކޮމި ؛ޓީ ހިއ މަން  ދިރާސާކ ރ ން.  ޓީއަށް  މަްއސަލަތައް   11ޅިފަިއވާ 

 ؛ޓީސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމި  ،ގައި  11:30ހެއްކާ ބެހޭ ބިލ  ދިރާސާކ ރ ން.   ؛ޓީރީ ކޮމިއަޖ ޑީޝި  ،ޖެހިއިރ 

ފ ނީެގ ޮގތ ން ހ ށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލަިއެގ މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރެއްވ މަށް އެ ކ ން  މޯލްޑިވްސް ޭގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގ ޅޭ 

ބައްދަލ ކ ރެްއވ ން.   ކޮމި  ،ޖެހިއިރ   12ބޭފ ޅ ންނާ  ޗޭންޖ   ކްލައިމެޓް  އެންޑް  މ ެގ  ޔ ނެތިދި ؛ޓީއެންަވޔަރަންމަންޓ  

ބައިނަލްއަ  ދިރޭތަކެތީެގ  ވިޔަގ ބިރ ހީވެފައިވާ  ނިންމިވާމީ  ދިރާސާކޮށް  ބިލ   ފާސްކ ރ ން.    ފާރިކ ރ މ ެގ  ރިޕޯޓ   ޮގތ ެގ 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ   99/2ާގނޫނ  ނަންބަރ    ؛ޓީަގިއ އިޤ ތިޞާދީ ކޮމި  12:30ސަލަތައް ބެލ ން.  ޓީއަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ މައް ކޮމި

ާގނޫނ ( ބެހޭ  ބިލ .  ޓޫރިޒަމާ  ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ކޮމިއަޖ ޑީޝި  ،ޖަހާއިރ   2އަށް  އިމްތިރީ  ބާ  ގ ޅޭހާޓީ.  ޮގތ ން    ނާ 

ދެން ވަޑަިއަގންނަވާ މެންބަރ ންނާ ބައްދަލ ކ ރ ން.  ޓީއަށް ިއންތިޚާބ ވެދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައ ންސިލ ެގ ެއްގޒެކެޓިވް ކޮމި

 . ޖަހާއިރ  9 ހެނދ ނ  ެގދ ވަހ  ބ ދަވާ   2022ޖޫން  15މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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