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 (هللاއީވާ ޢަްބދު، ރައީސްނައިުބ މަޖިލީުހގެ ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ަވނަދިހަަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020

 ުދވަސް( ހޯމަ) 2020 ެފުބރުވަރީ 24

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރަްސމީ ދަތުރުތަކުގައި އެްއެވްސ  .މެންބަރުންިއއްޒަތްތެރި  36 ހާޒިުރެވަވޑަިއެގން ިތއްބެީވ ށްޖަލްާސއަ ަވުގތުމި 

ސަލާމުގައި ހުންނެިވ  ތަނުންން. އެ ންބަރުރި މެއިްއޒަތްތެ 3 ެބިވތިއް އެބަ  ސަލާމުަގއި ންބަރަކު ނެތް. ްއޒަތްތެރި މެއި

ޖިލީހުެގ ރައީސް ނަޝީދު. މަަރއީސް، ަރއީްސ މުޙައްމަދު  މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުްނެގ ރި މެންބަރަީކ،ިއއްޒަތްތެއެއް 

 ިވދާޅުާވ ސަބަުބ ންސަލާ ިވދާޅުަވމުން ޅުަވމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް، ަވރަށް ސަރީޙަ ބަހުން ސަލާންސަލާން ިވދާ

 އޮތް. ެއއީ މޯލްިޑްވސް ކޮރަލް އިންސްޓިިޓއުޓްެގ ފަާރތުން މިއަދާއި މާދަމާ ކ. ބަޔާންކޮށް ނޯޓެއް ފޮނުްއާވފަިއ އެބަ

ރައީސް، ރައީްސ ތުލުސްދޫގައި ބޭްއުވމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ މަސައްކަތު ބައްަދލުުވމުަގއި ރައޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

މުންނަށް އްއާ  ކޮށްެގންރަ ދުަވހު އެ ފަރާތުން ިއންތިޒާމުރިެވަވަޑއިަގންަނާވ ާވހަކަ. އަދި ައންާގމުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިެވ

ރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އަިދ ބްެލިވެގން ާބްއާވ ކޮރަލް ފެސްޓިަވްލަގިއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއިެވސް ހުުޅަވ

މޫސުމަށް  ،ޞަދަކީތު ބައްދަލުުވމުެގ މަޤް. މި މަސައްކަަގންަނާވ ާވހަކަ ނަޝީދު ބައިެވިރެވަވޑައި ރައީސް މުޙައްމަދު 

އިެގ ފަރުތަކަށް ުހރި ެގއްލުުމެގ މައްޗަށް ހުިރ ކަމްރާނީ މަސައްަކތުން މުރަޢު އި އަދި އެިކ ބާަވތުެގކާއަންނަ ބަދަލުތަ

ކުެރުވނު މޯލްިޑްވސް  ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދި އަލަްށ ގާއިމުއަދި މި ކަންކަމުެގ މަްއަޗށް ،ކަން އިތުރުކުރުމާއިތެރިންހޭލު

ހުެގ ދާލެިވ، ކަމާ ބެހޭ ކަރުަވއި ލަ، ެއކުަވއި ޓިިޓއުޓްެގ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ައހަރުތަކަށް ރާކޮރަލް އިންސް

ރުތަކަްށ ފަ ގެ ށްދީ، މަސައްކަުތެގ ަބއްދަލުުވމުަގއި މަްޝަވރާކުުރން. މުރަކައިިއެވރިންނަށް ފޯރުކޮކޮޕީއެއް ބަ ދެލި

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ލްެގ ަވފެސްޓިލް މުންނަށް މި ކޮރައްެވހިރާއްޖޭެގ ފަރާތްތަާކއި އާ ިރކަން ހުންނަ ދިެވތަކަށް ޝައުޤުދިމާެވފައިާވ ަމއްސަލަ

ލަިއްވ  ،ސްނޯްކލިން ދަތުރުތަކާއި ،. ައދި ފެސްޓިަވލުަގއި ރާޅާެއޅުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމާއިތެރެއިން އެއްތަްނކުރެޭވނޭ

ުގޅޭ ތަފާތު ެއކި  ެގ ދިރުންތަކާއާއި ފަރު ާޓިއ ރާއްޖޭެގ މުރަކަ ށްފަްނނުެވރިކަމާއި އަދި ތިމާެވ ،ކުރެހުމާއި ،މިއުޒިާކއި

ނެ ާވހަކަ ަރއީްސ  ކުރިއަށްދާއްކެމައްސަލަތަކުެގ ަމއްޗަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބައިެވިރަވަޑއިެގްނ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަ

ޑު ެއކަނި މަޖިލީހަށް  ަގނއަޅު ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއޮތް. ނަޝީދު ސަލާން ިވދާޅުަވމުްނ ފޮނުވެއްިވ ނޯުޓަގއި އެބަ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތުލުސްދޫއަށް ަވަޑއިނުަގތުން އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަްށ އެދެން. ފައިދޫކޮށްލާ

 

 ން. ޢުލާންކުރު ޖެންޑާ އި އެ  ގެ ހު ދުވަ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .2020/1/10/ޖއ ބަރުަނން ޖެންޑާއެއެޖެންޑާ.  މިއަދުެގ

 

 ރުން ސްކު ޔައުމިއްޔާ ފާ  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޖަލްާސެގ  ތިން ،އަށް 2019/97ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  ިއން 2019/95ޔައުިމއްޔާ ނަންބަރު  ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން.

 ފާސްކުެރުވނު ާވަހކަ ދަންނަަވން. ޔައުމިްއޔާ. 

 

 ގުން ން އަންގާ އެން . ރިޔާސަތު 5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ްއ މިއަދު ނެތް. ންާގ އެންުގމެ އަޔާސަތުން ރި

 

 އީ ބަހުސް . އިބުތިދާ 6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި ންދޫ ދާއިރާެގދާ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ،ދާއީ ބަހުސް އަޅުަގނޑުމެން މި ފަށަނީތިއިބް

ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން މަޖިލީހަށް   ންެގޓުންޓެދިެވހިރާއްޖޭެގ ޗާޓަރޑް އެަކުއން ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ هللاޢަބްދު

 ަވނަ ޖަލްސާަގއި. ބިލު 77ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  19 ،ަގއި ބޭްއުވނު 2019ބަުރ ންޑިސެ 7 ،އިްއާވފަިއާވނީ

ކުރުމަށް ސްަގންނަާވނެ. މި ބިލަށް ބަހުއި މިނެޓު ލިބިަވޑަ 15ލަ ހުށަހެޅުއްުވމަށާއި އަދި ފަހުބަސް ިވދާުޅުވމަށް ޖުމު

ޖުމްހޫރީ  ސިކުންތު. 29މިނެޓާއި  24ަގިޑއިރާއި  2އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ތެރެއިން ގަޑިއިރު. ޭއެގ 4ލަ މުކަނޑައެޅިަފިއަވނީ ޖު

 12މިނެޓާއި  16ިސކުންތު. ޕީ.އެްނ.ސީއަށް  21 ިމނެޓާއި 20ށް . ޕީ.ޕީ.އެމަސިކުންތު 21މިނެޓާއި  20ޕާޓީއަށް 

ަވޑައިުނަގންނަާވ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި ސިކުންތު. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެ  8އި ނެޓާމި 14އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ

އިްއޒަތްތެިރ ދާންދޫ ދާއިރާެގ ، ެދްއާވނީއިސިކުންތު. މި ބިލު މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅުއްަވ 4މިނެޓާިއ  4މެންބަރަކަށް 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު.އި .هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުމެންބަރު 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

 ންސީޓެދެިވހިރާއްޖޭެގ އެަކއުން ،މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީރުެގ ފަރާތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާ

އްޖޭެގ ރާ ދިެވހި މަތީން ތަންޒީމުކޮށް، ެއއްޮގްތާވ ޮގތުެގ ާވމީ އުސޫލުަތކާއި ހަމަަތކާގު ުގޅޭ ކަންކަން ބައިަނލްއަ ނާފަން

ކުރިއެުރުވމަށް މަުގފަހިކުރުމަށް ޓަކައި އިންސްޓިޓިުއޓް އޮްފ  އް ާގއިމުކޮށް، އެ ފަންނުފަންނެޑް އެަކއުންޓެންސީ ރޗާޓަ

، އެ އިންސްޓިިޓއުޓްެގ އިއް އުފަްއދަޞެ ސް އޮަފ ދަ މޯލްޑިްވްސެގ ނަމުަގިއ ާގނޫނީ ޝަޚްންންޓެޗާޓަރޑް އެަކއު

ރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ެއކި ިގންތީެގ މެންބަރުންެގ ޝަރުތުތަކާއި އެ މެންބަ، އިނޑައަޅަ މެންބަރުންެގ ިގންތިތައް ކަ

ުގޅޭ ުއސޫލުތައް ބަޔާްނުކރުން. މި ބިލުގައި ހިމެނޭ  ެވސް ކަންމާ ނޫންއެ ،ަހމަތަކާއި ،ސުލޫކީ މިންަގނޑުތަާކއި

 އި،ވަ ރު ކުރިއަ ޖޭގައި ރެިގއުލޭްޓކޮށް،ންީސެގ ފަންނު ދިެވހިރާއްމި ބިލުން ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެމައިަގނޑު ބައިަތއް. 

ސް އޮފް ަދ ން ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުެގ ޮގތުްނ އިންސްޓިިޓއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް ެއކައުންޓެކުރުމަށް ޓަަކއިތަރައްޤީ

ާވ ޢުދަ ާވކުރުމާއިޢު. މި އިންސްޓިޓިއުަޓކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަނެއިންްސޓިޓިއުޓެއް އުފެިދެގންދާމޯލްޑިްވްސެގ ނަމުގައި 

އޮންނަ ހައިސިްއޔަތު ލިބިފަިއާވ، ަވކި ސިްއކަެއއް މަލާތްކުރުމުެގ ޢާމު ަގއިލިބިަގތުމުެގ ބާރު ލިބިފަިއާވ، އަމިއްލަ ނަމު

ަގިއ އި މި ބިލުގައި ކަނޑައަޅާަފއިާވނެ. މި ބިލުގަ އް ކަމުޞެ މުސްތަޤިއްލު ޝަޚު ،މިނިަވން ،ާގނޫނީ ޮގތުން އަމިއްލަ

ރާތްތަްއ ކުރެޭވނެ ފަޖިސްޓްރީސް އޮްފ ދަ މޯލްޑިްވސްަގއި ރަންޑް އެކައުންޓެއިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރ

ބަޔާންކޮށްފަިއާވނެ. މި ފަރާތްތަކުެގ ތެރޭަގއި އިންސްިޓޓިއުޓްެގ މެންބަރުން، އެފިިލއޭޓުން، ސްޓޫޓެންޑުން އަދި 

މި ބިލުން އުފައްދާފައިާވ އް ހިމެނޭ. ކުރާ ފަރާތްތަދިެވހިާރއްޖޭަގއި މަސައްކަތް ޮގުތގައިއިން ބިޒްނަްސެގ  ންޓްއެަކއުންޓެ

މި ޝަރުތުތަުކެގ  .ބަޔާންޮކށްފައިާވނެ އިކުރެޭވނެ މެންބަރުންެގ ަޝރުތުތައް ކަނަޑއަޅަ ްޓރީޖިސްރަ އިްޓގަ އިންސްޓިޓިއު

އެ  ،ފަރާތެއް ނަމަ އިފްލާސްކުރެިވފަިއާވއަހަުރ ފުރިފައިުވން. ބުއްދި ސަާލމަތުން ހުރުން.  18ތެރޭގައި އުމުރުން 



4 

 

ޖިނާޢީ  ،ުވާމއި ބުން ނޫންކަމުގައިބަކަމެްއެގ ސަ ގައި ޮކށްފައިާވތުސްަގނީ އެ މީހަކު ވަ ކުރެިވަފއިއިފްލާސް ރާތެއްފަ

މި ބިލުގެ  .ެވފައިުވން ހިމެނޭ ދުަވސްމަސް 12ކޮށް ނިމުނުތާ ޒުތަންފީ ންހުކު ،ކުށެއް ސާބިތުެވަފއިާވ ފަރާތެްއ ނަމަ

ިކކޮށް، ެއ ިއންސްޓިޓިއުޓުން ަވ ޖިސްްޓރީަގިއ ހިމެނޭ ފަރާތްތައްއުްޓެގ ރަދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުެގ ދަށުން އިންސްޓިޓި 

. އަދި އެފަދަ ފަރާެތއް އަލުްނ ޭވސްޓްރީން އުނިކުރުމުެގ ބާރު ިއންސްޓިޓިއުޓަށް ލިބިދީފައި ޖިފަރާތްތަކުެގ ނަންތަްއ ރަ

ފައި އޮންނަންާވނެ ކަމުަގިއ  ކަނަޑއަޅާ ަގާވއިދުަގއިބެހޭ އުސޫލުތައް  މާއެ ކަ ،ނަމަސްޓްރީގައި ހިމަނަން ބޭނުންާވޖިރަ

ދެޭވނީ ުވމުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ާގނޫނީ ޮއޑިޓްކުރުމާއި އެޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް . މި ބިލު ގާނޫނަކަށްބަޔާންކޮށްފަިއޭވ

އް ތަކަމުގައި މި ބިލުގައި ކަނޑައެޅިަފިއާވނެ. މި ހުއްދަ ދޫކުރުމުެގ އިންތިޒާމުހޯދުމުންއިންސްޓިޓިއުޓުން ދޭ ހުއްދަ 

ގައި އިންސްޓިިޓުއޓަށް ދީފައިާވ އެންމެހަިއ ލުމި ބިހަމަޖެއްސުމުެގ ބާރު އިްނސްޓިޓިއުޓަށް ދީަފއިާވނެ. 

ސްޓިޓިއުްޓެގ ަކއުންސިލަްށ ހިންުގުމެގ ބާރު ިއން އިރާވަ  ކަްނކަން މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކޮށް، އިންސްޓިިޓއުްޓެގ

ެގ މެންބަރުންެގ ތެރެއިްނ . އެއީ އިންސްޓިިޓއުޓުމެންބަރުންެގ މައްޗަށް 9 ،މި ކައުންސިލު ެއކުލެިވެގންަވނީދީފައިާވނެ. 

ލް ކޮންޓްރޯލަރކަމުގައި މެންބަުރންނާއި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އަދި ދައުލަތުެގ ފައިނޭންޝަ 7ކުރެޭވ އިންތިޚާބު

 ތެރެއިން އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކުރާނީ ިއންސްޓިޓިއުްޓެގ މެންބަރުންެގއްޔަންޢަިއާވނެ. ކައުންސިުލ މެންބަރުން ކަނޑައެޅިފަ 

ތު ހަމަާވ ފަރާތްތަކުެގ މެދުގައި ނެޭގ ސިއްރު ޯވޓަކުން. މި ބިލުަގއި އިންސްޓިޓިއުްޓެގ މަސްއޫިލއްޔަުތ ޝަރު

ތުެގ މާލިއްާޔއިން ކޮންމެ އަހަރަކު އިންސްޓިޓިއުޓަށް ސަރުކާރުން ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ދައުލަ

އެ ައހަރަކު ލިބޭނެ އާމްދަނީއާިއ  ،ކަމަށް ކަނޑަައާޅފައިާވނެ. އަދި ކޮންމެ މާލީ ައހަރެއް ފެށުމުެގ ކުރިންދޫކުރަންާވނެ 

ން ފާސްކޮށް، ކައުންސިުލެގ ކުެރޭވ ބަޖެޓެއް އިންސްޓިޓިއުްޓެގ ަކއުންސިލު ން އިނޭގނެެހން ތައްޔާރުތައް ަވކިދުޚަރަ

މި ބިލުގައި  ަގއިކަމުނެމަޖިލީހަށް ފޮނުަވންާވޓު ަރއްޔިތުންެގ ހިންިގ ޮގތުެގ ރިޕޯއިންސްޓިިޓުއޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި 

ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް  4އަދާކުރުމަށް ޓަކަިއ  ކުރާ މަްސއޫލިއްޔަތުހަާވލު ަގިއ ކައުންސިލާލުކަނޑައަޅާަފިއާވނެ. މި ބި

ޑަމިކް ކޮމިޓީ، ސުޫލކީ ، އެކެމެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ކޮމިޓީ  ؛ނީ ކަނަޑއަޅާފަ. މި ކޮމިީޓތަކުެގ ތެޭރަގއި ަވ

ެއއްެވސް ފަރާތަކުްނ  ،ންުވމު ކޮމިޓީ ހިމެނޭ. މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ސްޑްއަދި ޓެކްނިކަލް އެންޑް ސްޓޭންޑަ ޓީކޮމި

ރޑް ޓަޗާ ،ސަނަދު ދޫކުރުމާއި ންީސެގޑް ެއކައުންޓެރުާމއި ޗާޓަރއިންސްޓިޓިއުްޓެގ ނަން ނަހަމަ ޮގތުގައި ބޭނުންކު

 އް މެންބަރެއްެގ ފޯމެނުަވތަ  ެގ މެންބަރެއް ޖެހޭ ލިޔުމެްއަގިއ އިންސްޓިޓިއުޓު ިސއްޔަތުްނ ސޮއިކުރަންއެަކއުންޓެްއެގ ހައި

ޚިލާފުާވ ފަރާތްތަުކެގ  ާގނޫނާކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ަކމުގައި ކަނޑަައޅާފަިއާވނެ. މި ، އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިއި ފިޔަަވ

 ކަްށ ހުށަހެޅުމުެގ ލިިބފައިާވ ފަރާތަޞްތިޞާ ޚްއި ށް އެކަުމެގކުރުމަ ޤުްއެގ ޮގތުަގއި ތަޙުޤީމައްސަލަ، ޖިނާޢީ މައްސަލަަތކެ

ކުާރ ތާރީޚުން ފެށިެގން ހިނާގ ާޝއިޢު ަގއިކޮށް، ެގޒެޓްުގދީސްބާރު މި އިންސްޓިޓިއުޓަށް ިލބިދީފައިާވނެ. މި ބިލު ތަ

 ،ކަމާއި  އިްނތިޤާލީ ކައުންސިލުންިހންަގންމުން ެގންދަންާވނީ ދުަވހުެގ މުއްދަތުަގއި އިންސްިޓޓިއުޓް އަހަރު 4ފުރަތަމަ 

ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ނެ ޮގތް ެވސް މި ބިލުގައި ކަނޑަެއޅިފަިއާވނެ. އަުޅަގނޑު އިލާޤާލީ ކައުންސިލު ެއކުަލަވންތިއި
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ޮގތުން ރަނަގޅަށް ިވސްނުންތެރިކަާމއެކު ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުަގިއ  މި ބިލާ ބެހޭމ މެންބަރުންެގ ފަރާތުން އެދެން

ގައި އެ އިޞްލާުޙ ކޮމިީޓ ސްޓޭޖު ،ޖެހޭ އިޞްލާޙެއް އޮތް ކަމަށް ާވނަމަކުރުމަށްފަހު، މި ބިލަށް ެގންނަންބަހުސް

ކުރާ ޮގުތަގއި މި ރާއްޖޭެގ އެަކއުންޓިންގ ބޫލުަގަގނޑުމެންނަްށ އެހީތެރިެވދިނުން. އަޅުަގނޑު ެގނައުމަށް އަޅު 

ކުރުްނ ކުރާފަރާތްތައް ޑޮމިނޭޓު ރުރާ ރާއްެޖއިން ބޭޕްރޮފެޝަން ތަރައްޤީކޮށް، މި ރާއްޖޭެގ އެަކއުންޓިންގ ދާއި

 މި ދާއިރާގައި ތަމްރީނު ަވަރށް އްޖޭަގއި މިހާރު މި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންާވރާޖެހޭ މިހާރު ެގންނަން. އެބަނިމުމަކަށް 

ީނ ކުރަބޫލުަގ ަގނޑުއަޅު އެހެންީވމާ، ޕްރޮފެޝަނަލް ެއކަުއންޓެންޓުން ތިބިކަން ެވސް ައޅުަގނޑު ފާަހަގކުރަން.  ލިބިފައިާވ

ދިރާސާކޮށް މިއަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް މި ބިލު ަވރަށް ރަނަގޅަށް ިވސްނަން.

 ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ބަދަލެއް ހިއްސާކޮށްެދއްާވނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ،އޮތް ކަމަށް ާވނަމަ

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ދައްަކަވން އެދިަވޑަިއަގންަނާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ާވހަކަފުޅުޝު

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންެނުވން އެދެން. 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ްވސް ޑި ެއަކއުންޓްސް އޮފް މޯލް ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޗާޓަރޑް އިންސްިޓޓިއުޓް އޮފް މޯލްިޑްވސް

އަޅުަގނޑު ދެކެން. މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ުވމަކީ އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޭނުންާވ ކަމެއް.  ކަމަށް މަކީ މުހިންމު ކަމެއްތުއޮ

އޮތް. ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަައޅުަގނޑުމެން  ،އަންަނިއރު ެވސް މި ކަަހލަ ކޮންމެ އިދާރާއެއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަތއް، ާޚއްޞަކޮށް އެ ފަންނުަގިއ ެވސް ރައްޔިތުންެގ ަޝކުާވ އުފެދުނީމާއޮފް މޯލްޑިްވސް  ލުބާ ކައުންސި

ހުން ާގނޫނެއް ހަދާފައި ތުްނެގ މަޖިލީިއޭވ. ރައްޔިއަޑުއަުޅަގނޑުމެންނަށް ަތއް ޝަކުާވކުރާ މީހުންެގ މަސައްކަތް

 ،ުމސްތަޤިއްލު ަކއުންސިލުތަކާއި  ،ދަުށން އުފެއްދޭ މިނިަވން ނޫނުެގސް އަދި ކަމަުކނުދާނެ. އެ ާގކަދޫކޮށްލިޔަ

އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  ،ކޮށް، ބަަލހައްޓާނެ އުސޫލެއް ެވސްއި މި ތަންތަން ރެގިއުލޭޓުއިންސްޓިޓިއުޓްަތކާ

ލު ސި. ބާ ކައުންޖެހޭން އެބަނެ ފަރާތެއް ެވސް މި ޮގތުން އުފެދޭ ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ފެންނާާވޖަާވބުދާރީ

ސްޓިޓިއުޓް އުފެދިެގންދާއިރު ެވސް ެއ ދިަޔއިރު ެވސް އަުޅަގނޑު އެ ާވަހކަ ދެންނެިވން. މިހާރު މި އިންއުފެދިެގން

 ެގޞަދެއްަގއި، ަވކި ބޭނުމެއްަގއި ދައުލަތު މަޤްށް ނުފެނޭ. ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައި ަވކިކަކަމެއް އަުޅަގނޑުމެންނަ

 އިހަދަ ކުރެޭވނެ ުއސޫލެއްމޮނިަޓރ ،އިމި ރަްއޔިތުންެގ މަިޖލީހުން އެކަން ބަލަ ،ދާރާެއއް ހެދޭ ކަމަށް ަވނީ ިވްއޔާއި

 މި ،ންަގއި އަޅުަގނޑު އެދެކޮމިޓީ ސްޓޭޖު ންާވނެ. ބަޔާްނކޮށްފައި ޮއންނާ އިންދޫކޮށްލެޭވ ާގނޫުނެގ ތެރެ ފާސްކޮށް

ބައްލަާވފަިއ މި ކަމަށް ފަރުާވެއއް ނުަވތަ ަޙއްލެްއ  ިއއްޒަތެރި މެންބަރުންނުކުތާއަށް ކޮމިީޓގައި ިތއްަބާވ 
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 މި  ،ޖެހެނީއެކު ދަންަނަވންޔާ އަުޅަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭަގއި ހިތާމަ .ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްާވެނ ެދއްއިހޯއްދަަވ

އެކި ކަހަލަ ެޓކްސްެގ  ،އިތުުރަވމުންދާ މިންަވރާއިއް ިރސޯުޓތަ ،މިންަވރާއި ކުެރެވމުންދާިވޔަފާރި  އިދިެވހިރާއްޖޭގަ 

ށްެގން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހެޅޭ މިންަވރަށް ކޮ ަދއުލަތުެގ ެއކިއެކި އިދާރާތަކަށް ޮއޑިޓު ،ނިޒާމުތަކާއި

ރޭިވފައި ނެތްކަމުެގ ނަށް ނޑުެމންއަުޅަގ އިއެަކއުންޓެންޓުން ނެތްކަން ފާހަަގކުރެޭވ. މިކަމަކީ ކުރީްއސުރެ ދުރާލަ

މީހުން. ރަނީ ބޭރުކުމަސައްކަތް މްތަކުަގއިފަރ ޓްރާއްޭޖގައި ހިންޭގ ިގނަ އޮޑިދިމާެވެގން އުޅޭ ބޮުޑ ދައްޗެއް. ސަބަބުން 

މީހުންކަން ކުރުމުެގ މަޤާމުަތކުަގއި ތިއްެބީވ ިގނަ އަަދދަކަށް ެވސް ބޭރުރާއްޖޭެގ ރިސޯޓުަތކުެގ ެއިކއެކި އޮޑިޓު 

 ަޙއްޤުާވ މިްނަވރު ނުލިބިެގން ނަށްރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ،މަށް ިލބޭ ބޭރު ފައިސާ ނެތިެގން ކުރެޭވ. މި ޤައުފާހަަގ

ެއއް  އްބުންޒީލަތަ ،އެ ަޝކުާވެގ އަުޑެގ ބާރުމިން .ކެނޑިނޭޅި ިއެވމުންދާ ޝަުކާވެއއް ،ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަުކާވއަކީ 

ނުޖެހުމެއް ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ަވަރށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ަވމުން.ޑުބޮ ރުަވމުން،ތުދުަވހަކުން އަނެއް ދުަވހަށް ދަނީ އި

 ،މި އިންސްޓިޓިުއެގ ެވސް އަާމޒަކަށް ފެދިެގން ެވސްމި އިންސްޓިިޓުއޓް އު ،މީދުކުރަންއް އު  އަުޅަގނޑުމެން އޮތް.އެބަ

މުންދާއިރު، ޓެްކސްތައް ތަޢާރަފުަވއަދި އެކި ކަހަލަ އިތުރު  އިާވންާވނެކަން ާރއްޖޭެގ ބަދަލުަވމުންދާ ިވޔަފާރީެގ މާޙައުލާ

މި  .ޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްކަން ން ހާސިލުާވނެއިކުރެޭވނެ ޮގތްތަކެްއ މީެގތެރެއެކައުންޓެންޓުްނ ތަމްރީނުމި ބޭނުންާވ 

 ންޓެންޓުންެގ ާދއިރާަގއިއުހަމަ މުޅިން ެވސް މުޅި ެއކަ ،ނުދާ ަނމަރާަވއިެގން ކުރިއަށް އިކަންކަން އަުޅަގނޑުމެން ދުރާލަ

ކުެރޭވ ޓު ޮގތަށް. އެންމެ ކުޑަެވެގން ސަރުކާުރެގ އިދާރާތައް އޮޑިހެން އެ ވެސް އޮތީ އެރުމީހުން. މިހާއޮންނާނީ ބޭރު

މި ކަންކަމަްށ އްޭޖގައި އެަކއުންޓެންޓުން ނެތްކަން ފާހަަގކުރެޭވ. ޮއޑިޓަރުން ނެތްކަން ފާހަަގކުރެޭވ. ަވރަށް ެވސް ރާ

ެދ  އަުޅަގނޑަްށ އިނޭގ ެއއް ދުަވހުން ،މިހެން ދެންނެިވޔަސް ަގނޑުޖެހޭ. އަޅުއަަވްސ ޙައްެލއް ހޯދަން ެއބަ

ތިބެފައި، މި ާވހަކަ ދެއްކިަޔކަސް ޙައްލެއް ުނާވނެކަން.  ނުކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންއެތައް ޒަމާެނއް  ،ދުަވހަކުންނެއް

 ދޭ ްނ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން އެބުސާހި ޮގސްެގން މިން ކުރިއަށް ފަށައިެގ މިކަންއެހެންނަމަެވސް، ކޮންެމެވސް ހިސާބަކުން 

ފަދަ މި ،ކިޔަންހޯދެން އޮތީ. އަުޅަގނޑު ަވރަށް އުފާކުރާ ަކމެއް. ސަރުކާރަށް އަުޅަގނުޑ މަރުޙަބާ ޙައްލެއް

ކުރެްއިވ ދާންދޫ ދާއިރާެގ ދެްއީވތީ. އަދި މި ބިލު ސްޕޮންސަރއިއިންސްޓިޓިއުެޓއް އުެފއްދުމުެގ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުަވ

މި މައްސަލައަށް ައޅުަގނުޑ  .ދަންަނަވން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޝުކުރުއަުޅަގނޑު މެންބަރަށް ެވްސ އިްއޒަތްތެރި 

 މަޤްޞަދު  ،އްލުުނެވޙަސަަލތައް ފިަޔަވިއ އެހެްނ މައްސަލަެއއް ނެތް. މައް މަސަްއކަތް ބަލާއިރުަގއި މީަގއި މި ދެންނެިވ

ްއ މި ބިލުަގއި ފެންނަން ނެތްަކން އެީއ ައޅުަގނަޑަްށ މިއިން ޒަމެނި ނުީވމާ، ެއކަން ބަލާނޭ ފަރާތަކާއި ބަލާނޭ މެކޭހާސިލު

 ،މިއަންނަ ޝަކުާވއަކީ ާގތަށް  އަުޅަގނޑުމެންެވސް މިހާރު  ިއަގއިސަލަމައްފެންނަނީ. ބާ ކައުންސިުލެގ ކަމަކަށް  އުނި

އެހެންީވމާ،  ރައީސް. ތްތެރިއިނޭގތޯ އިްއޒަ ސަލައެއްހޭ އެކަން ބަލަނީ. މިއީ މައަންބުނާނީ. ކޮންތާކު ހޭއިކާކުަކއިރީގަ 

މި އަދި  ،ޔަތްކޮށް ޢާރި ތާެގ މައްޗަށްނެިވ ނުކުންން މިދެޓީސަލަ ދިރާސާކުރާ ކޮމިމީދުކުރަން މި މައްއްއަޅުަގނޑު އު 

ދާއިރާގައި  އިތުރު އެަކުއންޓެންޓުން މި ،މެުދެވރިކޮްށ އެކައުންޓެންޓުްނެގ ދާއިާރ ފުޅާެވ އިންސްޓިޓިއުޓް



7 

 

ކުރެޭވނެ ން ތަމްރީނުއަދި މި ގައުމަށް  ބޭނުންާވ އެކަނުންޓެންޓު ިއ،ކަން އުފައްދަެވރިއުޤު ޝަ ކުރުމަށްކަތްމަސައް

 . ނެ ކަމަށްކުރެޭވމީެގތެެރއިން ހާސިލުާދއިރުަގއި އް މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ެވެގންކުެރޭވނެ ޮގތްތަކެލޭޓުތަކަާކއި ރެިގއުއުސޫލު

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަތުން ޔާރި

 ރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު.  ތެހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތް

 

 ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ކީ އަދި ކޮރަޕްޝަން މަދުކޮށް  ރުތައް ލެއްޕުމަޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުިވފައިާވ ދޮޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ޓެކްްސެގ  ،ކްސް ތަޢާރަފުކޮށްއިތުރުން އިްނކަމް ޓެބޮޑު އެއް ަވޢުދު. އަދި ހަމަ އޭެގ ެއންމެމި ސަރުކާުރެގ  ކީމައްޓުުވހު

ޓަަކއި ކޮށްދިނުމަށްކަށަަވރުތިޞާީދ ހަމަހަމަކަން ޤްމާޢީ އަދި އިތިޖުއަދި އިއާިއ އުުމެގ އާމްދަނީޤަން އިޖުތިމާޢީ އިއާ ޒަރީ

 މި ދެ ަވޢުދާ ކަިއ، ދު ފުއްދުމަށްޓަމި ދެ ަވޢުއެއް ަވޢުދު. ންމު ހިރުެގ އެންމެ މުރުކާމި ސަެވސް  ކުރުމަކީއްކަތްމަސަ

 ،ދާކުރެެވމުންސް، މިއަދު ހުށަހެޅިެގން ބަހުސްއިއްޒަތްތެރި ރައީކަމެއް  ންމުހިޮކންމެހެން މު  ހަމައަށް ާވސިލުުވމަށްޓަަކއި

ންެގ ބިަލކީ. ންޓުްޑ އެަކއުންޓެޓަާވފަިއާވ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޗާޤޫބް ހުށަހަޅުއް ޢުރު ޔަބަިރ މެންތެދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 އި،ރުދަނާކޮށް އުސޫލުތަްއ މިފަންނުެގ ކަނޑައަޅަ ހަ ،ންސީެގ ފަންނު ގާއިުމކޮށް ެއކައުްނޓެ ،މީެގ މަޤްޞަދަކީ

 ފަންނީ އަދި  ،ުކންފުނިތަކާއި ،އިދާއިާރަގއި މަސަްއކަްތކުރާ މުައއްސަސާތަކާ  ،ކަުތެގ ކޮލިޓީ ަވޒަްނކޮށްމަސައް

ައޅުަގނޑުމެން ިމ ސަރުކާރުން ހާސިލުކުރަްނ  ،ީވހިނދުކުރުުވން ކަުމަގިއ ޒިންމާދާރު ޓުންއެަކއުންޓެން ،މާހިރުންނާއި

ލަތް ހިންުގމުެގ ނިޒާމެްއ އުފުށް ފެންނަ ަގަވރނަންސް ނުަވތަ ދަ ދެ ،ހާމަކަން ބޮޑު ،ކަމަށްާވ ޞަދުޤްބޭނުންާވ މަ

 ދިނުމަށްޓަކައި މި ބިލަކީ ާވ ފައިދާ ކަށަަވުރކޮށްޔިތުންނަށް ލިބެންރައް   ދައުލަތަށާއިޓެްކސްެގ ިނޒާމުން ،ާށއިގާއިމުކުރުމަ

ކަމަށްޓަކައި ދާންދޫ  ދެްއިވދި މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިފާހަަގކުރަން. އަ ައޅުަގނޑު ކަމުގައި ނުހަނު މުހިންމު ބިލެއް

ންމު  ހިމު ަވރަށް މި މަޤްޞަދަކީ .ސް ރައީތްތެރިރި މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތެދާއިރާެގ ިއއްޒަތް

ކުރުމުެގ ހަރުދަނާަޝރުޢީ ދާއިރާ އެއީ  ؛ޕްރޮފެޝަން ދުގައި މީެގ ކުރިްނ ލޯއަުޅަގނޑުމެން މި މަޤްޞަމަޤްޞަދެއް. 

ަވނީ  މިހާރު މި އިބިލު ހުށަހަޅަ ރުމުެގ މަޤްޞަދުަގއިރެިގއުޭލޓްކު ،މަޤްޞަދުގައި ެވސް އަދި ސްޓެންޑަަޑއިޒްކޮށް 

ފަންނީ ދާއިރާަތކެްއ  ،ފެޝަނަލް ދާއިރާތަކެއްހުރިހާ ޕްރޮ ،ަގއިޮގތު  އަުޅަގނަޑށް ަގބޫލުކުެރޭވ. ކަށް ެވފަާގނޫނަ

ފައިދާ މުޅި  އަދި ފަންނުެވރިންެގ ،ކޮށްނަގޅުަގރާއްޭޖގައި ދެޭވ ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެްނަވރު ރަކުރުމަކީ ދިެވހިރެިގއުލޭޓު 

ޒަތްތެރި ރައީްސ، އް އެހެންނަމަެވސް އިކަމެއް.  ންމުހިރަށް މުއި ަވޓަކަކުރުމަށްޓަންއުމަށް ކުރާނޭ ޮގތަށް ބައް ޤަ

އަުޅަގނޑުމެން  ،ކަމަކީ  ާވއިސްފަްސެވަފއިޖެ. ސްވެއްިއސްފައަުޅަގނޑަށް ކަމެއް  ،އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވ ޮގުތަގއި 
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 ،ރާނެ މުއައްަސސާެއއްކުޓުލޭ ަވކިން ެރގިއު ލާއިރު ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށްލައިުކރަން ބަރެިގއުލޭޓު ފަންނުެގ ދާއިރާ

އިްއޒަތްތެރި ްއޔާ ަވކިން ާގއިމުުކރަންވެއްޖެ ،ްއޔާޖެންސް ދޫކުރާނެ މުައްއސަސާެއއް ަވކިން ކަނަޑއަަޅންވެއްލައިސަ

ަވރަްށ  ،ކުުރމުެގ މެކޭނިޒަމް އޮތް ނިޒާމު ފަހަރުގައި ބަލިކަިށެވލޭޓު ބަރަދު އަދި މިކަން ެރގިއުަދއުލަތުެގ ޚަރަދުރައީސް، 

 މި ފަންނަކީ  ،ދާއިރާއަކީ މި އަދި ،ދުމެބިލުެގ މުހިންމުކަމާ  މި ،ންހިނާގދާނެ. އެހެންކަމުކަށް ެވެގންޒާމަޑު ނިުގބޮ އަ

ކުރެޭވނޭ ަމުގ މަަސއްކަތް މި ދާއިާރގައި  ނަށްދާިއރާެގ ފެންަވރު ރަނަގޅުކޮްށ ިގނަ ދިެވހިން މި ،ޖެހޭރެިގއުލޭްޓކުރަން

ާވ ހުށަހަޅާފައި ޞަދުގައިޤްމަކުރުމުެގ ޓުމި ދާއިރާ ރެިގއުލޭ ،ބަލައިަގނެ  ކަމެއް ކަމުަގއި ންމު ހިފަހިކޮށްދިނުން އެއީ މު

ެއދެނީ މަޝްަވރާކޮށް އިތުރަށް  ޑުނުޅަގކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަ ،ދުކުރާ ހިނދުއީމައަްށ ތާހަބިލަށް އަޅުަގނޑު ފުރި

ަވުގތު  މިލުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ދަބޮޑީއެއް އުފެއްދުމުެގ ބަ ންގ ންސިލައިސަނުަވތަ ރީ ރު ރެިގއުޭލޓްއިތު ؛ިވސްނާލުމަށް

ންްސ ތަނަކުން ލައިސަ އެއް ،ކުރެވި ތަނަކުން ރެިގއުލޭޓު  ހުރިހާ ފަންނީ ދާއިރާތައް އެއް މުޅި ،ަވނީ މި ެވަފއިިވސްނަން

ނުާވނޭހެްނ ބުރަ ބޮޑު ށްކުރުމުެގ ނިޒާމު ދަުއލަތަިޒންމާދާރު ،ފެންަވރު ކަނަޑއެޅިފަންނުެގ ތަނަކުްނ  ެއއް ،ދޫކުރެިވ

 ރީ ޗަޓިއުރި ރައީސް، މިޮގތުން ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓެތެއުމުތަުކގައި އިްއޒަތްޤަކަހަލަ ޮގތަކަށް. ބައެއް  ޭވނޭއިލެ ަވރާ

 ހުރިހާ ފަންނުތައް ެއއް ނުމަީކ،ބޭ އުފައްާދފައިޭވ. މި ޮބޑީ ނުަވަތ މިފަދަ މުއައްސަސާަތކުގެ  ރެިގއުލޭޓަރީ ޮބޑީސް

މިސާލަކަްށ  ،ޞަެވަފއިވާ އްޚާކޮންމެ ދާއިާރއަކަށް  ،ކުދިދޭ ުކދިށުން އުފެއޭެގ ދަ އެހެންނަމަެވސް ؛ފުރާޅެއްެގ ދަށުން

 ،ޓީޗަރުންނާއި  ،ކްަޓރުންނާއިޑޮ ،ލޯޔަރުންނާއިރީ ބޮޑީެއްއެގ ދަށުން ރެގިއުލޭޓް ރީ ޗަސްޓެޓިއު ޕްރިފެޝަނަލަން

އަދި  ،ހުއްދަ ދޫކުެރޭވނެ ،ކުރެޭވނެ ދޫ ންސް ސަލައި ،ކުރެޭވނެފަންނީ ދާިއރާތައް ަވކިން ެރިގއުލޭޓު  ،އެަކއުންޓެންޓުން

ކަނޑަެއޅުމުަގއި  ނަްގނޑުތައްމަތީ ތަޢުލީމުެގ މަންހަޖުެގ ފެންަވރާއި މި ދާއިރާތަކުެގ އެ  އަދި ލުކުރެޭވނެތިބާހުއްދަ 

އުމުތަކުަގިއ ޤަ ބަެއއްރީ ބޮޑީޒް ނުަވތަ ރެގިއުލޭޓްރީ ޗަސްޓެޓިއުމިފަދަ ޕްރޮފެޝަންސް  ،ޮގތުން  ާވ ދައުރެއް

އަިދ  އި،ލާގައި މިކަމާ މެދު ިވސްނަަވޙަކޮމިޓީ މަރު ،ދެންޑަށް އެއަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮއިމުުކރޭ. ސް، ގާ ރައީ އިްއޒަތްތެރި

ަވުގތު ހުރިހާ ފަންނުތަްއ  ސަރުކާރާެއކު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ޕޮލިސީ މަޝްަވރާައކަށް ދިއުން. މި

ޮގތަކަށް  މަތް ދެޭވނެެގ ޚިދުން ންސިކޮށް ލައިސަލޭޓު ފުރާޅަކުން ރެގިއު ޖެހިފައިާވ ދަނޑިަވެޅްއގައި އެއްކުރަންރެިގއުލޭޓު 

ކުރެޭވނެ ޮގެތއްެގ މައްޗަްށ. ހުށަހަޅައިެގން ނަމަެވސް ބައްޓަން ނުަވތަ އިތުރު ާގނޫނެއް  ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ާގނޫނުތައް 

 ދާނެ ފެށިެގން ކަމަށް. އެ މަޝްަވރާތައް އްލެއް ިލބިެގން އަންނާނެޙަ ށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަ ،އަޅުަގނޑު އެދެނީ

  ރައީސް.ިއއްޒަތްރި  ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މަސަްއކަތަާކއެކު މި ރަނަގޅު ރި މެންބަރު ތެދާިއރާެގ ިއއްޒަތް ދޫިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، ދާންޝުކުިރއްޔާ `. 

މިލިއަނެއްހާ ާގތަށް ރުފިާޔ  300 .ުޝކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރެއްީވތީ ބްރީފުދު މަޖިލީހުގައި މިއަ

 ަވރަށް  އަށް ޮއޑިޓަރުން ރާއްޖެ .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްށްތަކަ އަުޅަގނޑުމެން އުަފއްދާ ބޮޑީކަހަލަ މި ެއކިއެކި  އެބަދޭ

ަވރަށް ން. އަުޅަގނޑު އިލާނަމަޖިލީހަށް ސުާވލެއް ދަންނަވަ  މިކުަޑކޮށް އެއާއެއްކޮްށ މިއަދު އަުޅަގނޑު  ހަމަ .ންމުހިމު

އެކަްނ ހުށަހެޅި ބިލަށް. މިއާ މެދު އެއްެވސް ޝަްއކެއް ނެތް.  ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަރުކާރުން މި  ،ދުކުރަންއީތާ

ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ދެްއކެިވ ދެންމެ ހިންނަަވ ،ާއއިއިްނކަމް ެޓކްސްދާނެ. ްސ އަދި ާލރި ެވކުރަންެވސް ޖެހޭނެ. 

އިްއޒަތްތެރި ދަންނަަވން.  ާދެއކުއީތާނޑު ށް އަޅުަގކަމަ ާވންޖެހޭބިލަށް އެޑްރެސް ހުރިހާ ާވހަކަތަކަކީ ހަމަ ސީދާ މި

ތައް ފެސިލިޓީޓްރެއިނިންގ . ންޖެހެނީލަބަ ެގންތޯކީއްވެ ޖެހެނީ ންޝަްނ މިނިސްޓްރީއެއް ހުންނަކޭޔު ރ އެޑިޔަހަ .ރައީސް

ހުރި ޮވކޭޝަނަލް  އެތާ އައީ. ން އަޅުަގނޑު ދެންމެ މި، ތުލުސްދޫޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރު ޮވކޭޝަނަލް މުކުރަންޖެހޭ. ގާއި

ކައި ނިމުނީމަ ހުންނަ   ނާސްތާ ދިންެގނދުނު ނާސްތާ ދޭ ކުއެތަނުގައި ހެ .ހުރީ ބަންދުކޮށްފަ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރު

ކޭަޝްނ ޔުހަޔަރ އެޑި  .އެއީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަކީ. ، އެއީތީ ޮވކޭޝަނަލް ޓްެރއިނިން ކޮއްުތކޮޅު ބަހައްޓާލުންބާކީ

ބިލިއަްނ ދަނީ ަގއި ިދެވހިރާއްޖޭ .ެގ މިއަދުނކަންނޭ މަނިކުފާނު ައޑުައްއސަާވނެ އެ ،އަުޅަގނޑު ބޭނުންަވނީ ؛މިނިސްޓަރު

ނެ.  ރަނަގޅަށް ބެލެންޖެހޭކިާތބު ައޅުަގނޑުމެން ހިސާބު ،ްއޔާއެހެންވެއްޖެމުން. ބަދަލުަވޑޮލަރުން ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް 

 ،ދި އިްނޑިޕެންޑެންޓު ޮއޑިޓަރުންނާއިއިންޓަރނޭޝަނަްލ އޮޑިޓަރުންނާއި އަ ،ެއކައުންޓެްނޓުންނާއި ،އޮޑިޓަރުންނާއި 

އުުމަގިއ މީހުން ޤަ ެގަގނޑުމެންހުރިހާ އެއްެޗއް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންޭވ. އަޅު  މި ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންާނއި

އަޅުަގނޑު  ؛ޖެހެނީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މިނެ. ކުރާެވސް  ޅަށްމޮ އިންޓެލިޖެންޓް މީހުން އެބަތިބި. މާއެބަތިބި. 

 މް.ޖީ ކޭ.ޕީ.އެޓީމަށް. އަދި  ، އާނަސްޓް އެްނޑް ޔަންގު ދަންނަަވން ކުރުމިަވުގތު ޝުޚާްއޞަ ޮގެތއްަގއި  ،އުފާކުރަން

ަވރަށް ބުަރ  ެގންދަތި ހާލުގައި އުޅެ ަވރަށް ބޭރު ބޭފުޅުން މިތާނގައި ބޭފުޅުން ބޭރު ކުންފުނިތަކުގައި  ޓީމަށް. އެ

ޒަތްތެރި ބޭންކަކުން ެއްއެވސް ެއއްެޗއް ނުދޭނެ އިއް  ަވނީ. މިންނަށް ައޅުަގނޑުމެެވސް  ަވރުމިކަތެއް ކުރާތީ އްމަސަ

ނުކޮެށއް ުނއެއް ާވނެ. އޮޑިޓުންމު އެްއޗެއް. ހިަވރަްށ މު ކީއޮޑިޓަ  ކުންފުނިތަކުެގ .ނުުކރަންޏާ ކޮމްފަރމްރައީސް، އޮިޑޓް

ކޭޝަްނ ޔުއަޅުަގނޑު ހަޔަރ އެޑިެވސް ކުރަން އެބަޖެހޭ.  އިންސާނުން ތަމްރީނުއެާއއެކު ހަމަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ރާށޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުަވންޏާ ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަާރ ހަާވލުކުބޭފުޅުން އެ ،ދަންނަަވންހުގައި ރު އަރިޓަމިނިސް

ތުެގ ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ސަރުކާަރކަށް ލަތަމްރީނުކުރަންށޭ. މި ދައު ޚަބީރުން ެގނެސްެގން މީހުންބެހޭ  މިތިބީ ކަމާ

މިސާލެްއެގ  ؛ހިންާގ ކުންފުނިތައް ންސަރުކާރުއޮންނަނީ.  މިކުރުމުެގ ިނޒާމު ނުކުރެޭވނެ. އެހެްނެވެގން ޕްަރއިެވަޓއިޒް 

ޮއޑިޓަރުން ނުއުފެއްދުމުެގ  ،ުމެގ ސަބަބުން ދިމާާވ މައްސަލަތަކާއިނުކުރުއޮޑިޓު އިންތެރެލައިެގ  މައްސަ، ހަމަ މިޮގތުން

ަވނީ. އިހަށްދުަވހު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީްނ  މު ކަމަކަށްމް ެއކަުއންޓެންޓުން އުފެއްދުން އެއީ ަވރަށް މުހި ،ދިމާާވ މައްސަލަތަކާއި
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 ޗެކު   ރުފިޔާގެ  ހާސް ަލއްަކ ތިރީސް ސްފަ މާފަިއސާ ދަްއކަްނ ދިޔައިއަޅުަގނޑުެގ ޕްރަިއެވޓު ޖެޓް ބާލަންެވެގން 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ނުަބއިކޮްށ  ،ޮގަތކީ މި ާވ. ނީާވާޔ ެގަނއީމައޭ ފިރުަގއި 5:30ދެން އިުރކޮަޅކުން  ،ބޫލުކޮށްފައި ަގ

ންސް އޮފް . އެއީ މިލިއަބާލަންޖެހޭނެ ޔޮޓު .ލަތުގައި ބޯޓު ައޅުަގނޑު ބާލަންޖެހޭނެތާހާ ރީބޫމަޖު ިއ،ދީފަ ސަރިވސް

އަޅުަގނޑަށް ޖެހުނީ ަވުގުތން ަވުގތަށް ކޭޝް ެގންޮގސްެގން ބާލަން. އެއީ އޮޑިުޓ  ،ޑޮލަރުެގ ޔޮެޓއް. އެހެްނީވމާ

 .މިހިރީކީ ނޫން އަޅުަގނޑު މަޖިލީހަށް އައިސް ންތައް ނެތީމަ. އަޅުަގނޑުެގ ކާފަ ނުަވތަ ބޭބެެގ ަތއްޕާހަކުސިސްޓަމު

އޮޑިޓު  ޤާބިލުކަން ނުހުރޭ.ކަމުެގ މަށް ެވސް. އެމް.ޑީކަ ހުންނެީވއެޮގތަށް  މް.ޓީ.ޓީ.ސީެގ އެމް.ޑީފަހަރެއްގައި ެވދާނެ އެ

ސްޓޭންޑަޑާ ެއއްކޮށް  އާއިސްއޮިޑަޓރުން ނެތުމުެގ ސަބަބުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ނޯމް ،ެއއްކޮށް  ާގނޫނުތަކާ

ޮގަވިއެގން ކޯޓަށް ދާން. އަނެއްކާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަުޅަގނޑަށް މި ޖެހުނީ  .ރި ރައީސްޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެ ިވޔަފާރިކުެރެވން

 ،ހިތާމަޔަކީ .ާވހަކަ މި ފުރުޞަތުަގިއ ދަންނަާވލަން. އިްއަޒތްރި ރައީސް ފައިާވހުށަހަޅާމައްސަލަ މިހާރު މަދަނީ ކޯޓަށް 

 ،ފަހުެދުވމަށްކާރުެގ ުވޒާރާތައް އުފެއްސަރު  ،ަދއުލަތުެގ ހުރި ަވސީލަތްތައް ،ަތއްދައުލަތުެގ ހުރި ފެސިލިޓީ

ނިޒާމުތައް ބަދަލުާވްނީވ. ކިަޔަވިއދޭ  އި ަގނުާވެނ ެއއްެވސް ަކމެއް. މި ރާއްޖޭ ރ ެރގިއުެލޓުކޮށްެގންަވއޯ އަޅުަގނޑުމެން 

ހަޔަރ  ،އެކަން އޮޕަރޭޓުާވންީވ. ައޅުަގނޑަްށ ުއއްީމދުކުރެެވނީނޯމްސްއަްށ ޔުނިަވރސިޓީަތކުން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 ކު އެއަދި ރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ  .ހުންނެީވ ެވސްއް ބިލު ބޭފުޅެަވރަށް ޤާ ،ކޭޝަން މިނިސްޓަރުޔު އެޑި

ށް ދޫނުދީ ކައެްއޮގތަ .މިކަހަލަ ބައިަވރު ކަންތައްަތކުަގއި ،ޖައްސަިއެގން މަސައްކަތްކުރަން ކަކުލާ ކަކޫމިހިރީ އަޅުަގނޑު 

، އެހެްނީވމާ ޮގްތ މި ދެންނެީވ. ކަން ެގންދަން އަުޅަގނޑު މިހިރީ. އެީއ ަވރަށް ާގތުން މަސަްއކަތްކުރާމި ކަން

އައުޓު އޮްފ ދަ ބޮކްސް ތިންކިން އެބަ  ހަދަމާ. ގ ންމޮޑެލި ރިިވއުއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެުކެވެގން ހިނާގށޭ އަލުން 

  ދަނީ. މިހެން ހަދާ ކޮންމެ  އޮޕަރޭޝަން ހައިެވެގންނޭ މި ންނަންޖެހޭ މި ރާއްޖެއަށް. މި ރާއްޖޭެގ ކޮސްޓު އޮފްއަ

ރައްޔިތުންނަށް  މާއުފެއްދީ ބާ އެސޯިސއޭޝަން މު ކަމެއް. ންއޯޭކ. ބާ އެސޯިސއޭޝަން އުފެއްދުމަކީ މުހި ؛އެްއޗެއް 

. އަުޅަގނޑު މި ން ތިބެެގންނުާވނޭބޭފުޅުސިޔާސީ  .ޖެހޭޮކމިޝަން އިންޑިޕެންޑުާވން އެބަ  ޖުީޑޝަލްކަށަަވރު އެބަޭވ. 

. މި މަޖިލީހުެގ ެމންބަރުން ތިބެެގންނުާވނޭ .އިެއތާނަގ  ރައީސް އިނެދެގންނުާވނޭމަޖިލީހުެގ ނަަވނީ މިދަން

މިއަދު  ކުރަން.އެކު މަސަްއކަތްއަޅުަގނޑު މިހިރީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ  ،ޖެހޭ. އަުޅަގނޑަށް އަބަދުެވސް ފެންނަނީއެބަ ަވންާވންނިމި

ށް ސް ަމއްޗައަނެްއކާެވ ނަާގއެމް.ޑީ.ޕީ އެއްކޮށް  ތަން. ޑީ.އާރު.ޕީން ސަޕޯޓާ އެމް.ޑީ.ޕީ ދަށްަވމުންދާ މި ފެންނަނީ 

 ލައިެގން ެގންދާށޭ ކުރިއަށް. ނާ އެކަންޏަކު. އަުޅަގނޑުމެންނޭމް.ޑީ.ޕީއަްށ ނުދެޭވތަްއާޔރަށޭ. އެއަުޅަގނޑުމެން  ެގންދަން

 ބާރަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވޙީދު.هللا ދިއްދޫ ދައިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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 ޙީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ަވهللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ހުށަހަޅާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ هللا ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދާންދޫ ދާއިރާ

އުސޫލުތައް  ެގކުރިއެރުމު  ،އިމުކޮށް ާގެއކައުްނޓެންސީެގ ފަންނު  އި ބިލު. މި ބިލުަގ ންގެ ޑް އެަކއުންޓެންޓުރޗާޓަ

މި މަޖިލީހަށް   ،ދަނީ މިއަދު ފެނިެގްނ މި .ރައީސްއް އުެފއްދުން. އިްއޒަތްެތރި ޞެ ޝަޚުޒީމީތަން  ،ކަނޑައަަޅއި

ދެމެހެއްޓެނިިވ  ،އިމުކުރުމާއިގާ ން. މިއިްނ ކޮންމެ ބިލެއްަގއި އުސޫާލއި ހަމަ ތަ މިކަހަލަ ބައިަވުރ ބިލުތައް ހުަށހެޅިެގންދާ

 ،މި ރާއްޖޭެގ ފަންނުެވރިންނަށް ،ބޫލުކުރެެވނީަގށް ިވސްނާލީމަ މެނޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑަޮގތެްއގައި ކަްނކުރުން އެބަ ހި

ލަތު. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ހާ ލަތު. ަޤއުމުެގ ހާއަދި ްޕރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްކުރާ ަފރާތްތަކުެގ  ،މަސައްކަތްތެރިންނަށް

ކުެރޭވނެ ޮގތްތަެކްއ އްކަތްަމސަ ،ޅަށް ކުެރޭވނެމާޔަތްކުެރިވެގން ރަނަގހިމަސައްކަަތކީ ެއ ފަރާތްތައް ެވސް މިކުރާ 

 އިުމެވެގންދަނީ. މި ބިލުަގިއ އިންސްޓިޓުއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެަކއުންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް ނަމުަގއި ާގނޫނީ ާގ

ންނަށް ކުރިން އަޅުަގނޑުމެ. ފެނޭ މު ކަމެއް. އެަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަންއް އެބަ އުފެދޭ. އެީއ ަވރަށް މުހިޞެޝަޚު

ހުރި  މި ޤައުމުަގއި މި ،ެލއް ފާސްެވެގްނދިޔަ. މި ދަންނަާވ ކަންކަމަކީްނެގ ނަމުަގއި ެވސް ބިބާ އެސޯސިއޭޝަ

ެގންދެޭވނެ މަުގ ތަނަަވސްކުރުން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެން ދާއިރާތައް ފުރިހަމައަށް ރެިގުއލޭޓުކުރެިވެގން ކުރިއަށް 

ނެތިެގން ހިނގައިދާނެ. އަުޅަގނޑުމެން  ،ތައް ހަލާކުެވފަންނު އްޔާ މިއްސި ޒާމަކަށް ޮގކުރެޭވ ކަހަލަ ނިެރިގއުލޭޓު އޯަވރ

ިއމުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގއެބަ ޖެހޭ މި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަހި ފުރުޞަތެއް 

ަގޭވ. ެއކަންކަްނ ނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަންނަ ކަންބޮޑުުވންތައް ެވސް އަުޅަގހުތެރެިއން  ފާސްކުރެޭވ ާގނޫުނެގ

ަވުގތުަގއި  އެކަން ކުރެޭވނެ. އެހެްނނަމަެވސް، ބަެއއް ފަހަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ަވންޏާ ޙުކުރަންޖެހޭ ކަމުގައިއިޞްލާ

 ހުރި އެ ާދއިރުގައި ފަހަރުަގއިމެދުގައި އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަިއެގން ކުރިއަށް ެއކަމާ ،ދަތިކަމެއް ހުއްޓަސް

، މެްއެގ ޮގތުގައި ެވސް ެވެގްނ ހިނގައިދާނެ. އެހެންީވމާޮގެތއްަގއި ރަނަގޅު ކަ މައްސަލައަކީ ރަނަގޅު

ެގންނަންޖެހޭ ަވުގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގނެިވެގންދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  ާގނޫުނތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލު

ފައި އިންތިހާއަށް ބޮޑު. މީހުން ބޭނުންެވ ންޑުމެމި ދާއިރާިއން އަޅުަގނ ،ންސީޗާޓަރްޑ އެކައުންޓެ .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

މު ކަމެއް. މި  ންހަމަ އެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި އެކަމަށް ޤާބިލު މީހުން އުފެއްދުމަކީ ެވސް މިއަދު މުހި

އި ގަ އިރާ ެގްނދާނެ. އަދި އެ ދާހާސިލުވެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އުފެދޭ އިންސްޓިިޓއުޓްެގ ތެރެއިން މިދެންނެިވ ކަންކަން 

ިވޔަފާރިެވރިންެގ އަދި މުޖްތަމަޢުެގ އިތުބާރު ލިބިަފއި ތިިބ  ،ްގރިޓީ ހިފަހައްަޓއިެގންންޓެއި ،ރާ ފަރާތަކީ މަސައްކަތްކު

މު ބައެއް. ންަޓަކއި ނުހަނު މުހިބަޔަކަށް އެބަ ާވންޖެހޭ. އަިދ އެ ބޭފުޅުންނަކީ ިވޔަފާރިާއިއ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުމަށް

ދި ިވޔަފާރީަގއި ދިމާާވ ދަތިތަކަށް އެްޑަވއިސްކުރުމަށް ޓަަކއި ަވރަްށ އްސަލަތަާކއި އަ މަމާާވިވޔަފާިރެވރިންނަށް ދި

، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފަރާތްތަކަށް މު ރޯލެއް އަދާކުރާ ަބއެއް ޗާޓަރްޑ ެއކައުންޓެންުޓންނަކީ. އެހެންީވމާންމުހި

ެވސް އަދި މި ރާއްޖޭެގ ހިންާގ ިވޔަފާރިތައް ެވސް  އިަގިތޞާދުޤްރާއްޖޭެގ އި މި ،ރަނަގޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ދެިވއްޖެއްޔާ 
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އަދި ބޭންކުަތކުން ެވސް ެއއާ މެދުަގިއ  ،ެވެގންދާނީ ރަނަގޅު ިވޔަާފރިތަކަށް. އިންެވްސޓަރުން އިތުބާކުރެވޭ 

ންޓުންެގ ޓެެއއާެއކުަގއި އެަކއުން އިތުބާރުކުރެިވ ރަނަގުޅ ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް އެ ފަރާތްތަކަްށ ދޭ ިވޔަފާރިތަަކކަށް. އަދި

ޯފާކސްޓުކުރެިވެގން ެގންެދޭވނެ  ،ިވޔަފާރިތައް ރަނަގޅަށް ޕްލޭންކުެރިވެގން ،ވޭ މު ޒިންމާއަކަްށ އެބަންހިަވރަށް މު

އެުކަގިއ  ޑް އެކައުންޓެންޓުްނެގ އެހީތެރިކަމާރއިުމކުރުން. އެ މަސައްކަތް މިދެންނެިވ ޗާޓަާގމެކޭނިޒަމެއް 

ިމއަދު މި  .ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ކަންކަން ެވސް އެބަހުރި ؛ޒަތްތެރި ރައީސް . ހަމަ އެއާެއުކ އިއް ެގންދާނެކުރިއަށް 

ާރއްޖޭަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެްއގައި މި ދާއިާރަގއި  ،ރާއްޖޭަގއި މި ދާއިރާަގއި ފަންނުެގެވރިން މަދުކަމުން

ކުލާހުަގއި އް. އެ ފަރާތްތަކުެގ މެކަންބޮޑުާވންޖެހޭ ކަ މަސައްކަތްކުރަނީ ބޭރު ފަރާތްތައް. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން 

އިންެވންޓްީރ  ،ލާފައިއިޑިޕާޓުމަންޓު ފުރަންޓު މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އައިސް މިއަދު އެަކއުންޓެ

ބޭ ލި އިބޮޑު. މި ދާއިރާަގ ބޭުރެވެގންދާ ފައިސާ އިންތިހާއަށް އިން އޮތީ. ދިެވހިރާއްޖެ ލާފައި މިއިޑިޕާޓުމަންޓު ފުރަ

ކުރަން.  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ ތެެރއިން މީހުން ތަމްރީން  މިއަުޅަގނޑުމެން އެބަެޖހޭ، ބޮޑު. އެހެންީވމާ އެހާމެ މުސާރަތައް

 ޮގތެއް ފަރާތްތަކަށް ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް މި  ހުރި ފަހި ކުރުމާއި އަދި ރާއްޖޭަގއިހުން ތަމްރީންމީ މިކަމަށް ޤާބިލު

 ،ރާއްޖޭެގ ބޮޑެތި ކުންުފނިތަކުން ބޭރުެގ އޮޑިޓަރުން ،ނޭއެަބފެމިއަދު ކުރުމަށްަޓކައި. އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގާއިމު

ެވސް ނިމުމެްއ އެަބ އަންނަންޖެހޭ. ދިެވހިންނަކީ  ށްމިކަމަ. ތަން ްއޔަންކޮްށެގން މަސަްއކަތްކުރާޢައޮޑިޓް ފަރމްތަްއ 

ކަންކަން ޮގތަށް މި ލިބޭ ފަރމްތަކަށް ފުރުޞަތު އެ ،ފަރާތްތަކަށް ބައެއް. އެ ދިެވހިންނަކީ ޤާބިލު ،ފަންނުެވރި

އަުޑއިޭވ ނަންތައް އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެެވްސ  އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެށުނީއްސުރެ ދާން ބައްޓަންެވެގން

 ،ރަނަގޅު ނަންތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން އުފެދިެގން އަންނާނެ. އެހެންީވމާ ުވރެެއއަށް ،އަުޑއަހައިފިން

ެވްސ އެަބ  ެވސް އަދި އަިމއްލަ ބޮޑެިތ ކުންފުނިތަކުން ރު ކުންފުނިތައް ތަަކށް ސަރުކާޮގ ދިެވހިންނަށް ފަހިާވނެ

ފަރާތްތަކުގެ  ާދއިރުަގއި މިެވެގންއިމުގާ  މެންެގ ތެރޭގައި މިއަދު ެޓކްސްެގ ނިޒާމުކުރަންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމަސައްކަތް

 ެވރިންނަށް ފަސޭހަެވެގންދާނެިވޔަފާރިމާއި އަދި އުދިއެއީ ރަނަގޅަށް ެއޓެކްސް ެހދިެގން .މުހިންމުކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑު

ެވސް  އެފަރާތްތަކުން .ރާއްޖޭަގިއ ިގނަ ށް މިިވޔަފާރިތައް އިންތިހާއަކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ކުރުން. ޮގތްތަެކއް ގާއިމު

ންޓުްނެގ ެއކައުންޓެ ،މާއެެހންީވ .ެގންދަންރިތައް ކުރިއަށް މީހުންެގ ިވަޔފާ އެްއޮގތަށް އެ ިއދާބޭނުންޭވ ާގނޫނާއި ަގވާ  އެބަ

އިޤްތިޞާުދަގިއ  .ެވެގންދާނެ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްސިލުހާަގއި މިދެންނެިވ ކަންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކު  އެހީތެރިކަމާ

ޮގތުގައި ކުރެޭވެނ  ކުރާ ިވޔަފާރި ފުރިހަމަ ިވަޔފާރިެވރިންއަދި  ،ިވޔަފާިރެވރިންެގ ދައުރު އިްނތިހާއަށް ބޮޑުކޮށް

 ެވެގން ދާއިުރަގއި މި ސިލުހާކުރަން އެބަޖެހޭ. މިދެންނެިވ ކަންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ން ާގއިމުއް ައޅުަގނޑުމެމެކޭނިޒަމެ

ކޮމިޓީ  ،ބޫުލކުރަނީަގައޅުަގނޑު  ،މެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަެވެގންދާނެ. އެހެންނަމަެވސްކަ ބުނާ ހުރިހާ

ލާޙުތައް ެގނެިވެގން ޞްއި ،ާވނަމަށް ހޭ ކަމަިއްސލާޙުކުރަންޖެ އަުޅަގނޑުމެންބިލު އިތުރަށް  މަރުޙަލާގައި އަދި މި

 ދިއުން. ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ޮގުތަގއި މިިބލު ފާސްެވެގންެގ ރަނަގޅު ބިލެއް 
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 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ނިޔާޒް.ރު ޢަލީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލޭ

 ބިލު ްނެގްޑ އެކައުންޓެންޓުރޗާޓަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން

ބޮޑަށް ުޝކުރު  އަށް ަވރަށް هللاަޔއުޤޫބު ޢަބްދު ،އި އާެދ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ޮއޑިޓަރެއްމަށްޓަކަ ެދްއިވ ކަހުށަހަޅުއްވައި

 ތެރޭގައި މި ެގ އަދާކުރަން. މީެގ މަޤްޞަދު ހެޅުްއީވތީ ޝުކުރުށަެވސް މިފަދަ ބިލެއް ހު އަދާކުރަން. އަދި ސަުރކާރަށް

ަވިކ  ،އްޞެޚްތަންޒީމީ ޝަ އި.އުސޫލުތައް ކަނަޑއަޅަ  އި،ވަ ރުށް ކުިރއަކޮއިމުާގ ެއކައުންޓެންީސެގ ފަންނު ،އޮތީ

ިދެވހިންނަށް  ،ދާއިރާ ާރއްޭޖގައި ފުާޅކޮށް މި ،ފަންނު ރެިގއުލޭްޓކޮށް އަދި މި .ދިއުންއުފެިދެގން އިގަ ޮގތުެގ އް ޞެކްޝަ

 ަވަރށް މުހިންމު މަޤްޞަދެއް.   .ިދއުންިވެގންދިއުމުެގ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހުޅުދާއިރާގައި ކުރިއަަރިއެގން މި

 އެހެން  ،ން ެއީއ ހަމަ ޔަޤީންކަމެއްކައްފަންނެ ަވންޖެހޭަފންނަކީ ކޮންމެހެންެވސް ކުިރައރު މި .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

 ،ސަެތއް އެއީޔާސި ސަރުކާރުެގ ަވރަްށ މުހިންމު އެއް މި މެން ކޮށް އަުޅަގނޑުޞައްޚާފަންނުތައް ފަދައިން. އަދި ަވިކން 

 ،ކުރުންއް ާގއިމުކުުރަވިނިވ ދައުލަތެޖަާވބުދާރީ ،އެއް ެއއީކަ ާވހަ ެވސް އޮތް ަނާވރަިއގައިންެގ އެޖެންޑާ ޑުމެނއަޅުަގ

 އަދި ދެ ،ލެހެއްޓިފުށް ފެންނަ ޮގތަށް ހިސާބުތައް ބެ ދެ ،ކުރުަވިނިވ ދައުލަތެއް ބިނާކުރާއިުރަގއި ޖަާވބުދާރީ ބިނާކުރުން.

މުހިންމު  ރަށް ފެންނާން އެބަޖެހޭ. މިކަމުގައި ަވށްޮގތަށް ދައުލަތް ހިންާގފައި އޮތްތަން ރަްއިޔތުންނަ ފުށް ފެންނަ

ކީ. ދައުލަުތެގ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މުހިންމުކަން ޖެނެރަލަ ރޓަްއ ދައުލަތުެގ އޮޑި ތެކުރާ ފަރާއެއްރޯެލއް އަދާ 

 ޓް ނެރޭ އޮޑި ހަރުަތއް ނިންމާފައި އޮފީހުން ެއިކ ދުަވސްަވުރަގއި އަދި އަ އެ ،ދަނީ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވެގން 

އްަވއިފި.  ޖެނެރަލް ނެރުޓައުލަތުެގ ޮއޑި ޓެއް ދަ  ރިޕޯޓްށް މުހިންމު ދެ ޮއޑި ެވްސ ަވރައި . އިްއެޔަގންރިޕޯޓު

ިވސްނަން.  ،ންއަުޅަގނޑުމެން ިދެވހިން އެބަޖެހޭ ބަލަ ،ރަނަަގޅަްށތޯ މެއެން އޮތީ ނެރުއްިވއިރުަގއި ދައުލަތް ހިނާގފައި

އް ބިލެ  ތްއޮ ަވކި ބަޔަކަށް ހަމަެއަކނި އަމާޒުެވަފއިނުަވތަ އި ސީދާ ަވކި ފަންނަކަށް ކީ އެްއެވސް ހާލެްއގަ ބިލަ މި

ކުުރުވމަށް ދާރިބު ދައުލަތް ޖަާވގެ ންދިެވހި ރަްއޔިތު އި.ނާންރަްއިޔތު މިއީ ދިެވހި .ބޫލެއް ނުކުރަންަގ ޑުނމަކަށް އަުޅަގކަ

ފަންނު  ކުރުުވމާއި މިެވސް ަޖާވބުދާރީ އްތަތްޯބޑު ހިންާގ ފަރާކުެގ ކުންފުނިތަ އެ ،ެވސް އަދި ކުންފުނިތައް

  ބައެއްށްކަމަ ފަންނު މަދު މި ލުކުރަން. ރާއްޭޖގައި ބޫަގ އަުޅަގނުޑ ށްމަކަ ޅާނެ ބިލެއްއަ ކުރިއަރަިއެގން ދިއުމަށް ބާރު

 ،ިވބިލު ހުށަހަޅުއްަވމުން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފާހަަގކުރެއް  ެވްސ މިއެހެންނަމަ ،ިއރުފަރާތްތަކުން ަވކާލާތުކުަރްއާވ

   ހުރިންނާހިސާބުތަކުން ފެން ،އެހެންނަމަެވސް .ށްަވރަކަމަށް އެކަށީެގންާވ މިން  އެބަތިބިންާވ ދިެވހި ބޭނުންށްއެކަމަ

 ރިހާސް ިވޔަފާ އްކައެެވެގން ހިންާގ ހަސްޓަރީއް ނުފެނޭ. ރާއްޖޭގައި ރަޖިނެތަ ހުރި ތަށް ެވަފއިޮގކަން އެ އެތުަގއި ޮގ
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 29ނަޑކަށް ކުރަނީ ާގތްަގ ތް މިކައް ަލއިސަންްސ ދީެގން ރާއްޖޭގައި އޮޑިޓަުރންެގ ޮގުތގައި މަސަ ،އޮންނައިރުަގއި

  ރާއްޖޭގައި މި އްތަތްއެއަްށުވރެ ިގަނ ފަރާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރަްއވައިފި ،ފަރާތުން. އެހެންނަމަެވސް

ން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި ޑުމެނމަށް. އަުޅގަ ކަ  އެބަތިބިކުޔަހުރި ބަ ފަންނުގައި ޢިލްމު އުނެގނިެގްނ އަދި މިފަދަ ޤާބިލުކަން

އޭެގ  ކޮބައިތޯ .ަވނީ މި ރުޞަތު ނުލިބިތަކަށް ފުތްފަރާ ންތޯ އެ ކީއްެވެގ ،ން އެބަޖެހޭގައި ަބލަކުރާއިރުދިރާސާ ބިލުމި 

ިރ ޓެއްންެގ ައަވޑުމެނަގޅުކޮށް އަޞަ އްޚާ  ަވކިން ،ިވޔަފާީރަގިއ ބޭރުެގ ފަރާތްތައް ެއަކނި މިކޮބައިތޯ ހަމަ .ސަބަބުތަކަކީ

 އެ ހަމައެކަނި  ތު ލިބިެގންދަނީޞަކުރުުމެގ ފުރުކަތްއްަގިއ މަސަނުފަން މި ެގެނސްެގން ސްރީލަންކާއިން މީހުން

ހުރި ކޮންކޮން ކަންތައްތަެކއްޯތ  ޑުމެންެގ ިނޒާމުަގއިނަގޅުއަ  ނުމުގައިފުރުޞަތު ދި ފަރާތްތަކަްށ އެ ފަރާތްތަކަށް. އެ

ހާ   ހުރިރިހު ފައިދިއްޖޭގައި އުފެރާ ބަޖެހޭ މިއަދުއެބަލަން  ންޑުމެނއަުޅަގ . ސީޒަންރާ ކުޑިޓް ކުރަން. މިއީ އޮޅުރަަގ

ތަކުްނ ފަރާތް ުނަވތަ އެަކން ކުރުމަށް އެ ރަނީކު ތޯ އެކަންށްެގން  މެދުެވިރކޮތްފަރާ 29 މި ށްކުރުމަފުނިތަކެއް އޮޑިޓުކުން

 އެކަނި ރާއްޖޭަގިއ ށްތިބި މަދު ފަރާތްތަކަސް ދީފައި ންލައިސަ ެވސް މި ެގންުގޅޭ ުއކުޅުތަަކކީ ކޮބައިތޯ. ހަމަޔަޤީނުން 

ބޫލެއް ނުކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ގަ ޑު ނކަމަކަށް އަުޅަގ  ކުެރިވދާނެއިދަތުެގ ތެރޭގަ ޮއންނަ މުއްްއ މަަސއްކަތެކުރުުމެގ ޓުއޮޑި

ދައުލަތް ހިންުގމަށް  އަޅުަގނުޑމެން މި ،ފަންނުެގ މުހިންމުކަން މިށް ފާހަަގޭވ ޑަ ބޮށްއަުޅަގނޑަށް ހަމަ ަވރަ .ރައީސް

ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.6ޖެޓުން ުޑމެން މިއަހަރުެގ ދައުލަތުެގ ބަކަށް އަޅުަގނެވސް. މިސާލަ މިެގންނަ ބަދަލުތަކުެގ ތެރޭަގއި 

ފައިސާ  އުފެދޭ މި  ކުރޭ. ކުރާއިުރގައި އަުޅަގނުޑމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ސުާވލު އެބަޞަ އްޚާތަކަށް އެބަ ކައުންސިލު

ފައިސާ  ުނަވތަ މި ،ރި ހެއްޔޭތަުކގައި އެބަހުކައުންސިލު ކުރުަވިނިވ ޮގތަކަްށ ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުޖަާވބުދާރީ

ައޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ  ؟ކޮށްދީފައިގާއިމު  ޮގްތ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެބަހުިރތޯ އިންތިޒާމު ލޭނޭޮގތް ބެ ބޭނުންކުރި

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަސައްކަތަށް އެ  ،. ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންންބައްދަލުކުރި ތާގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާހަފު

ހިސާބަށް ނުަވތަ ައޅުަގނޑުމެްނ  ޮގުތަގިއ ރަްއޔިތުންނާ ސާ އެންމެ ރަނަގޅުފައި އަދި މި ، ތައްޔާުރެވށްމަމިކަން ޅުބޭފު

ން ޅުބޭފު ޮގްތ ބެލުމަށްޓަކައި އެ ފައިާސ ބޭނުންކުރާ ކުރުމަށްޓަކަިއ އެސިލުހާމަޤްޞަދު  ކުރަން މިބޭނުންާވސިލުހާ

 ތަުކން މީހުން ތަމްރީންކޮށްފައިކައުންސިލުރަނަގޅު. ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ  އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި އްލެ ާވެވަފއިއިންތިޒާމު

މަހުެގ ނިޔަލަށް  އަަހރުެގ ޖުލައި އް މިކެ ރިޕޯޓުތަޓްބެކްލޮްގގައި އޮތް ހުރިހާ އޮޑިބޭފުޅުންެގ  އަދި އެ .މިކަމަށް ތިބީ

 ނަށްބޭފުޅުން ފަަހރެއްަގއި އެ. އޮތީ ަކމަށް ިވދާޅުެވފައި ތަކުެގ އޮިޑޓް ރިޕޯޓުތަކެއް ނިންމާނެސިލުހުރިހާ ކައުން

 ާވނެއް ެބްކލޮްގ ހަމަމަަގށް އަޅު އެ ،އެކަްނކޮށް ސްކޮށްެގން ެވސޯސް ައއުޓް ،އްލައަށް އެކަން ނުކުެރުވުނ ނަމަެވސްއަމި

 ތަުނަގއި  ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަްނ. އެއަށްފަހު ައޅުަގނޑުމެން ދެން ކުރިއަށް އޮތް އެކަން  ،ކަމަށް ިވދާުޅެވފަިއާވތީ

 ބޭފުޅުންެގ ޕްލޭންަގއި ެއބައޮތް. އަިދ އަުޅަގނޑުމެން ެވސް އެ ޮގތްތައް ނެރޭނެ ޓުރިޕޯ  ޓް ތަުކެގ އޮޑިލުކައުންސި

ނަްލ ރގައި އިންޓަކޮންމެ އަތޮޅެއްަގއި އަތޮޅު ކައުންސިލު  ،ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގައި ކަްނކަން ތަރުތީބުެވެގން އަންނައިުރަގއި 

ކަުމގައި އަޅުަގނުޑ  ހިންމު ފިޔަަވެޅއްނެކަމީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށްޓަކައި އަޅާ މުހަމަޖެހިެގންދާ ެރއްެގ މަޤާމުޓައޮޑި
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 ށް ލަރ ޖެނެރަޓައޮޑި ،ެވސް ކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓަށް ގައި އަހަރަކު ެއްއފަހަރުދެކެން. އަދި އޭެގ ސަބަބުން މުސްތަޤްބަލު

ކައުްނސިލުތަކުެގ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތައް . މިހާރު ކަމެއް ކުރާެވސް ފާހަަގ ބޭފުޅުން ހަތަކެއް ެވެގންދާނެކަމީ އެސޭެވސް ފަ

 ތަކާ ަކއުންސިލު ،ބޭފުޅުން ަތއްޔާރުކޮށް  ަވތަ މާލީ ބަޔާންތަްއ ތައްާޔރުކުރުމަށްޓަކައި އޮންލައިން ެއޕްލިކޭޝަނެއް އެނު

  އެ ެވސް ފަހަރަކު ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން ކަމެއް. ކޮންމެ ައހަރަކު އެއް ެވސް މުހިންމު ހިއްސާކޮށްފަިއާވކަން

  ށް ކަމަ  ންޖެހޭ ހުށަހަޅަށްއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލައަށާ ރު އެްލ.ޖީ.އޭފަހަ ކައުންސިުލެގ މާލީ ބަޔާންތަްއ އަހަރަކު ެއއް

 ހިނިގ ޮގތުެގ ރިޕޯޓެއް އަހަރަކު އެއް  ދުަވހު ކައުންސިލުއަހަރު މުޅި ،ކޮށްނާށް ބި. އަދި ޭއެގ މައްޗައޮތްާގނޫނުަގއި އެބަ

ކަމުަގއި  އްޅެކުރުމުަވްށ އޮތް މުހިންމު ފިޔަަވޖަާވބުދާރީ އި ކަމީ މީަގށް ހުށަހަޅަންޖެހޭހަފަހަރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ދޫކުާރއިރުަގއި ބަާލ މިންަގނޑުތަެކއް އެބަހުރި.  ަކއުންސިލްތަަކށް ފައިސާ .ރައީސް ިއްއަޒތްތެރިބޫލުކުރަން. ަގ ނޑުަގޅުއަ

ްތ ލަދައު ،ކަމެއް ށްފަިއ އޮްތކަން ެއއީ މުހިންމުކޮޞައްޚާ 5ޮގތަށް % ފޯމްކުރިރޭވތުެވިދޔަ އަހަރު ަކއުންސިްލތައް ޕަ

ތެރޭަގިއ އަުޅަގނޑަްށ ހަމަ  5އެ % ،ޓަކައި. ޭއެގތެރޭަގއިށް ބާރުެއޅުމަށްތައް ހިންުގމަސިލު ކުރުމާއި ަކއުންދާރީބުޖަާވ

ިއ ކުަޅ ެއއްބަަބއި ތަކުެގ މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ާމްކސް ދެިވފަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ. ޭއެގ ދެޔަޤީން ަކއުންސިލު

ތަކުން ބަލަހައްޓައިދިން ރައްޔިތުންެގ މާލިްއޔަތު ކަުއންސިލު ،ލީ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައިމާ ،ާވންޖެހޭނީ މާކްސްއަށް

ެވސް   ފަންނަކީ އަދި މި  . ލެއްއަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި މިއީ މުހިންމު ބި ހެންީވމާޮގތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް. އެ

 ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަންޖެހޭ ކަމެއް  މުެގމެންެގ ތެރޭަގއި އާާލކޮށް އަދި މިކަަގނޑުެވސް އަޅުކޮންމެހެން އިކުރިއަުރަވ

މުހިންމު  ހިންނަަވުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ފާހަަގކުރެްއިވ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ިއ އަުޅަގނުޑ ދެކެންކަމުަގ

 އުފެއްދުމަށްފަހު އެބަ  އްއިންސްޓިިޓއުޓެ ުކރުުވމަށް ނުަވތަށް ޖަާވބުދާރީ އެއްކޮ ނުކުތާއެއް. ީމެގން ކޮންމެ ބިލަކާ

އްަޒތްތެރި މެންބަރުެގ ފަރާތުން  އި ހުށަހެޅުއްވި  ،ތުަގއިޮގ ތް އޮ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ޑަށްނަގޅު . އައްހޭ ބޯޑެޖެއުފައްދަން

 ށްޓިިޓއުޓައިންސް ލިއަްނ ރުފިޔާ މި ދިހަަވރަކަްށ މިށްކަޑަނގަ ހަެރއްެގ މައްޗަްށ ާގތް އި އަގަ ޮގތު  އޮތް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި

 ޔުޓިލިޓީ  ،އޮތީ ަގއި މި 6.2މީެގ ފަހަތުން އެޖެންޑާ ނަމްބަރު  .އިބޭނުމަށްޓަކަ އެކިކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އެކި އެބަ ޚަރަދު

  ބިެލއް. މިާއ ެއއްކޮށް ެވްސ ހަމަ ޔަޤީން އަެނއްާކެވސް އިުތރު ޚަރަދުތަކެއް ަދއުލަތައް ެގކުރާ އޮތޯިރޓީރެިގއުލޭޓު 

 ެވސް ީމެގ ށްދައުލަތަ ،ެގނެސްކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ، ިމ ހުރިހާ އެްއޗެއް ެއއްކޮްށެގން އެްއ ބޮީޑއެްއެގ ދަށަށް 

އަިދ ރަްއޔިތުންނަށް  .ަކމެއް  ެވސް ފަސޭހަާވނެ ށްދިއުމަީކ ދައުލަތަބުރަ ނޫފުލޭ ޮގތަށް މިފަދަ ބޯޑުތައް އުފެއްިދެގން

 ދެްއިވ ފުރުޞަތައް ުޝކުރިްއޔާ ނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން.ެވސް މިކަން ބަލަިއަގންނަން ފަސޭހަާވ

 ށް.ަވރަށް ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީޝުކުރިއްާޔ. 
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 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ

ޓަރްޑ ޗާ ޖޭގ ެވހިރާއްދި ،ާވ ހުށަހެޅިފައި މިޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނުޑމެންނަށް ޔާ އިއް ޝުކުރިއް

 ކުރައްާވަފއިާވއަދި މި ބިލު ސްޕޮންސަރ .މު ބިލެއްންއަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި ަވރަށް މުހި ބިލަކީ އެަކއުންޓެންޓުންެގ

މުކަން ންމީެގ މުހިބޮޑަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވކިްނ ން ުޅއްުވމު ިވ ހުށަހެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ިބލު ހުށަހެޅުއް

ބިލު  މިެއއީ ންނަާވކަށް. އެްއޗެއް ދަ  ބޮޑު މާބިލަށް  ދޭހަވެއްޖެ. އަުޅަގނޑު ނެިތން ފަންނީ ޮގތުން މި

ދިެވހިރާއްެޖ  ،އިމު ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަްށ ފާހަަގކުރެވޭ ގަ ބަލައިލާއިުރގައި ހަމަ ށްސްޕޮންސަރކުރެްއިވ ފަރާތަ

މީަގިއ ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި  މި ރޮނުގން ފާހަަގކުެރޭވ ބޭފުޅަކު މި ބިލު ެގންނެީވ. އެހެންީވާމ،ަވރަށް މޮޅު  ،ދަންނަ

 ،ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މި ފާހަަގކުރެެވނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމި ރޮނުގން.  ހަމަ ަވރަށް ރަނަގުޅ ާވހަކަތައް ހުންނާނެ

މު  ން  މުހިޢިލްމީ އެކިެއިކ ފަންނުތައް އެއީކުރިއަށްދާކަން. ޮގތުގައި  ހެޔޮ ،މިސްރާބަށްން ރަނަގުޅ މިއަދުެގ ސަރުކާރު

ޅުަގނޑުމެންނަށް ތަން މި ފެންނަނީ. އަ ދެމުންދާބޭނުންާވ ސަމާލުކަން  ެއިކއެކި ދާއިރާަތކަށް، ދެނެަގނެ ބައެއް ކަމަށް 

ހަމަ މި މޭރުމުން   .ޓަރޑް އެަކއުންެޓންޓުންޗާ ޖެ. މިހާރުކުެރިވެގން ހިނގައްވަޒަން މި ރޮނުގްނ ލޯޔަރުންެގ ައުގ

މު ފަންނީ  ން ެވސް މިފަދަ މުހިޭވޔަރުންނާއި އަދި ރސަންނާއި ރުއަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަން ކުރިައށް އޮތް ތާނގައި އިންޖިނޭ

 ދަނީ  ންަވމުން މިހިނުްގން ބައްޓަމުޅި ޤައުމު އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަމާލުކަން ދެިވެގންދާނެ ކަމަށް. ދާއިރާތަކަށް 

 .މިހާރު ިވސްނަން ވެއްެޖ ދާއިރާެއއް އަުޅަގނުޑ ދެޭކޮގތުަގއި މިއީ ަވކިން ބޮޑަށް ،ނިޒާމަށް ކަމަށް ާވތީ ޓެކްސްގެ 

ތަަރއްޤީކޮށް އަިދ ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން މި ފަންނު ކުރިއެރުުވމަށް ދިނުމުެގ ޮގތުން ެވސް.  އިކުރިއަުރަވ

ދެއްެކިވ ބަެއއް އަުޅަގނުޑެގ ކުިރން ާވހަކަފުޅު ،ން ޭބނުންަވނީފާހަަގކޮށްލަ ޒަތްތެިރ ރައީސްއާދެ! އަުޅަގނޑު އިއް 

މުކަމާއި ބޭނުންތެރިކަން ކިތަންމެ ބޮޑު  ންމި ބިލުެގ މުހި، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ފާހަަގކުރެްއިވ ނުކުތާ

މާލީ ތަކުލީފެްއ ެވސް އިތުރު ހިސާބުން އަނެްއކާ އަޅުަގނޑު ހިތަށްައރަނީ މި ބިލު ހަމަ ުވޖޫދަށް އަންނަ ،ނަމަެވސް

ެދއްިކިއރު ަވރަށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި . ބަޖެޓު މަރުޙަލާަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ާވހަކައޭޖެހެ ދިެވހި ސަރުކާރަށް އުފުލަން އެބަ

ޓް ޚަރަދުެގ ޮގތުަގއި އަށް ބަލާއިުރަގިއ ރިކަރަންައޅުަގނޑުމެންނަށް ިލބޭ އާމްދަނީ ،މެންބަރުން ފާހަަގކުރެއްިވ ނުުކތާއެއް

 59.4%ެއއީ ާގތްަގނޑަކަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ މުޅި ބަޖެޓުެގ  .ން ރުފިޔާއަބިލި  22.2ކަނި ެވސް އަހަރު އެ  މި

ަވރަށް ިގނަ ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫޢުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެްނ  .ރިކަރަންޓު ޚަރަދުެގ ޮގތުަގއި ހިންުގމުެގ ޚަރަދުެގ ޮގުތގައި

ކަންަކން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ިރޔާސީ ދައުރަކީ. އެހެްނީވމާ، އެ  ،އް މި މި ދައުރަކީދައުރެ ތިބި އިންތިޒާރުކޮްށެގން 

 މަޑުޖެހޭކަްށ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުކުޑަތަްނކޮޅެއް ނަަމެވސް ނޫން ޚަރަދުތައް ބޮޑުެވެގން އެްއެވސް ހާލެްއަގިއ 

އެންމެ  މުައްއސަސާ އުެފއްދުމަށް ފާހަަގކުރާލުަގއި ބި މި ،މުއަްއސަސާ އުފެއްދުމަށް މި ،އުޭޅ ާވަހކަައކީ ދަންނަަވން މި

އެކުގައި ަވކި އޮފީހެއް އުފައްދަންޖެހޭ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ބިލަކާ .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ؟ަވުގތުތޯރަނަގޅު 
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ދާނެ ކަމަށް ދު އިތުރަށް ަވކިން ބޮޑަށް ބޮޑުެވެގންމިދެންނެިވ ރިކަރަންޓު ޚަރަ މެންެގއަޅުަގނޑު ،ކަމުގައި ަވންޏާ

ށް ރަނަގޅު. އެހެންނަމަެވްސ، ބިލު ބަލައިަގތުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުެގ އަޅުަގނޑަ ން ހަމަ. ބިލު ބަލައިަގތުއަޅުަގނޑު ދެކެން

 ެއ ބިލަކީ. މީެގކުރިއަްށ އެހެން ބިލެއް ެގންނަންމަޑުޖަްއސާލުމަށްފަހުަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ  ކުޑަކޮށް  ،ހުށަހެޅުމަކީ

 ިހންނަަވރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވީ . ރުމުެގ ބިލުރެިގއުލޭްޓކު ނަލުން ެގ ޕްރޮފެޝަދިެވހިރާއްޖޭ

މަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންީވމާ، އްުވކަމަނާެގ ހުށަހެޅު އަށް އެަވރަށް ފުރިހަމައަޅުަގނޑު  .އަށް އެ ާވހަކަަވރަށް ފުރިހަމަ

ިވ އިންސްޓިޓިއުޓް އުފައްދާފައި ހުރިހާ މިދެންނެ ،މަޝްަވރާކޮްށފައިއެ ބިލު އައުމަށްފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެން 

 ންޓުްނގެ ޑް ެއކައުންޓެރދެން ޗާޓަ ،ކުރެޭވނެ މަގެއް ތަނަަވްސކޮށްފައި ޕްރޮފެޝަނަލުން އެއްފުރާޅެއްެގ ދަށުން ރެގިއުލޭޓު

ށް ޑުތަން ކުަޑެވެގންދާނެ ކަމައަޅުަގނޑުމެން ޮގެތްއ ނިންމައިފި ކަމަށް ަވންޏާ މިދެންނެިވ ޚަރަދު ަވރަށް ބޮ  ށްބިލަ

ބިލުެގ  މި .މި ފާހަަގކޮށްލީ. އަުޅަގނޑު ަވރަްށ ތާއީދުކުރަންއަުޅަގނޑު އެކަން  ،އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވތީ

ިދއުމަށް ޓަަކއި މިއީ ަވރަށް އިކުރިއަރަ  ރާއްޖެިދެވހިމަޤްޞަދުތައް ަވރަށް ރަނަގުޅ. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި 

ސަުރކާރު  ،ކަސްޔަ ބޮޑެތި ިވޔަފާރި ،ސްކަ ޔަިވޔަފާރި ފަންތީެގ މެދު ،ކަސް ޔަިވޔަފާރިކުދި . ނެއްމު ފަންންމުހި

ޮގތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވަޒަްނކުރެެވނީ ރަނަގޅު  ަގމުންދާއަމިއްލަ އޮފީހަަކސް އެ ތަނެއް ހިން  ،އޮފީހަކަސް

ަގނޑުމެންނަށް ހެދިފައި ހުރި އަޅު ، ރި ޮގތްއެަކއުންޓެންސީެގ ިނޒާމަކުން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަންކުެރިވފައި ހު

އެ ހުރިހާ ކަމެއް  ،އަޅުަގނޑުމެން އަޅަންީވ ފިޔަަވޅުަތއް، އަުޅަގނޑުމެން ދާންީވ މިސްރާބު ،ޯގސްތައް 

 ،އެހެންީވާމ، ޒިންމާދާރު .ބެލެހެއްިޓެގން ،ކުެރިވއޮިޑޓު އްަތނެ އެރަނަގޅަށް ދަނީ  މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގްނ 

ޓަކައި ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާއަކަށް ެއކައުންޓެންީސެގ ާދއިރާ ހެދުމަށްޕްރޮފެޝަނަލް ދާއި  ،ފާރުާވތެރި

އަދި އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި މި . ކޮންޓެންޓަށް ަވރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރަން ެގއަުޅަގނުޑ އޭ ،ހުށަހެޅުއްިވ ބިލަށް

އެ މީހުންެގ ޮގތުގައި އިތުރަށް  އި،ހުން އުފައްދަރޮނުގން ބޭނުނާްވ މީ މި ނަށްބިލުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުެމން

މު ކަމަކަށް ެވެގންދާނެ. އަޅުަގނޑު މި ާވހަކަތަްއ ންޤައުމީ ެލަވްލގައި ބަަލއިަގތުމަށް ަވރަށް މުހި ،އިަގތުމަށްބަލަ

 ނަލުންޕްރޮފެޝަ އަްށ ބޭނުންާވމު ދާއިރާންނުާވނެ މި މުހިނައްތާލައިެގންފާހަަގކުރާއިުރަގިއ ައޅުަގނޑުެމން ހަނދާން

ެއ ބޭނުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ، ކޮށްފައި ނެތް ހިނދުްއ މަސައްކަތެ މާޒީަގއި އުެފއްދުމަށް ޓަކަިއ އެކަީށެގންާވ 

އެ . މު ޚިދުމަތެއް އިނޭގތޯންއެ ަވރަށް މުހި  .މަސައްކަތްބޭރުެގ އެަކއުންޓެންޓުން ކޮށްދިން   ރާއްޖެއިންދިނުމަށްއިފުއްދަ

ހަމަ މި ނުކުތާ  ސް.ީވ އަދި މާ ދަށް ތުއަޅުަގނޑުމެން ހާލަ ،ށް ެއޮގތަށް ނުލިބުނު ނަމަމެންނަ އަޅުަގނޑުޚިދުމަތް

އެންމެ ބޮޑަށް  ،މު ސިއްރަކީން ޤައުެމއްެގ އެންމެ މުހި ،ަގކުރާއިުރގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންޭވހަމިޮގތަށް ފާ

ޑުމެން ބޭނުމެއް ނުޭވ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ހިސާބުތައް. އަުޅަގނފޮރުަވންޖެހޭ އެކައްަޗކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ މާލީ 

މީހުންެގ އަތްމަތީގައި މި ޓެރިންނަށް އަުޅަގނޑުެމންެގ ހުރިހާ ސިއްރުތަކެއް ިއނޭގކަށް. އެހެންނަމަެވްސ، ބޭރުއްއަވަ 

ޮގތެއް ނޫން.  . އެއީ އަދި ެއންމެ ރަނަގޅުއިނެގނީ ށްހުރިހާ އެއްޗެއް އެ މީހުްނނަ ،ޮގތަކީ ދާއިރާ އޮތީމަ މި ާވ
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  ބެހޭ  ލަތާހާއުމުެގ މާލީ ޤައެނެގންނުޖެހޭ ކިތަންމެ މަޢުލޫމާތެއް މި ، އެހެންނަމަެވސް . ޚިދުމަތެއް ދެނީރަނަގޅު

ހުރިހާ  ،ޮގތުން ބެހޭ ދާ މިސްރާބާ އުމުެގ ކުންފުނިތައްޤަ މި  ،ޮގތުން ބެހޭ އުމުެގ ކުންުފނިތަކާޤަމި  ،ޮގތުން

ހިސާުބން ކުޑަކޮށް އަުޅަގނޑުމެން  ްށ އެނުގނީމާ އެެގ ާވަދެވރިންނަައޅުަގނޑުމެން ސިއްރުތަެކއް ބޭރުގެ 

 ންޓުންޑް އެަކއުންޓެރޗާޓަ ައޅަންޖެހޭއެބަ ފިަޔަވޅުތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން  ީވމާ، ަވރަށް ހަލުިވންހެިވސްނާލަންޖެހޭ. އެ

ކުރަން ެވްސ  މީހުން ބިނާުގން އިތުރަށްއެ ީމހުންެގ ައުގަވޒަންކުރަން. އަދި ހަމަ މި ރޮނ ،ރާއްޖޭަގއި އުަފއްދައި

ގައި މި ފަންނަކީ ދިެވހިންެގ މި ފަންނު ކުރިއަރުަވން ެވްސ އެބަޖެހޭ. އަދި މި ހާޚިރު ،އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ

ބޭރުެގ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުަގިއ  ،އުމުތަކުން ބަލައިަގންނަޤަ ދިެވހިްނނަކީ ެވސް ބޭުރެގ  ،އަތްމަތީަގިއ އޮތް 

ހުރި ބަޔަކަށް ހަދަން. އެހެްނީވމާ، މި ބިލަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް،   ފެންަވރު މަސައްކަތްކުެރޭވ

ފުންކޮށް  އަުޅަގނޑު މި ާވހަކަިއަގއި ާފހަަގކުރި ނުކުާތއަށް ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 .ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް ށްއަޅުަގނޑު ދެކެން. ަވރަ ށްކަމަ ިވސްނާލަންޖެހޭނެ

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަރިޔާ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިން މުޙައްމަދުދީދީ. . ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގބަރުންޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެޝުކުރިއް

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ާވހަކަދެްއކެުވން:

މި  ؛ޓުންެގ ބިލުްޑ އެަކއުންޓެންރާވ ބިލު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޗާޓަހެޅިފައި މިއާދެ! ހުށަ  ސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ަވން. ދަންނަ ށް ޝުކުރު ޑައިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަށް ބޮ  ިވ ފަާރތް، ދާންދޫ ދާއިާރެގއް ބިލު ހުށަހެޅުއްަވއިދެ

ްޑ ރޓިއުޓް އޮފް ާޗޓަޓިިއންސި. އަދި އޮންނަންޖެހޭބިލެްއ އެބަ  ްނެގޑް ެއކައުންޓެންޓުރއަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުން ޗާޓަ

ކަުމގައި އަުޅަގނުޑ  މު ކަމެއްންދުމަކީ ެވސް ހަމަ އެހާމެ މުހިހެ ޓްއުޓި އެަކއުންޓެންސީ އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް އިންސިޓި

 ކޮށް ރެގިއުލޭޓު ނުްނސީ ފަންޓެޑް އެަކއުރެގ ޗާޓަޖޭޓިއުްޓ ހެދުމުެގ ސަބަބުން ދިެވހިރާއްޓިދެކެން. އެ އިންސި 

ދިނުމުެގ ފުރުޞަތުތައް ބޮޑަށް ނު ތަމްރީއިމާނަށް ބޭނުންާވ ތަޢުލީއުޓްެގ މެންބަރުންޓި ޓިއިންސި ކުރިއެުރޭވނެ. އެ

ސީ ދާއިރާއިްނ ންސެކްޓަރެގ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަަކކަީކ އެަކއުންޓެ ެވެގންދާނެ. އަދި ޕްރަިއެވޓް އަދި ޕަބްލިކުފަހި

ެގންދާނެ. އަިދ މަސައްކަތްކުެރވި  ދުމަށް އެ ިއސްޓިޓިއުޓުން އި ހެ ކަމުގަ  އްލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކެ ފަންނީ ތަޢުލީމީ ތަމްރީނު 

އިންސިޓިޓުއުްޓަގއި ރަޖިސްޓްރީެވފަިއާވ ފަރާތްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަްއ 

އި އެ ރޭތޯ ބަލަން ޢަމަލުކުޮގުތެގ މަތީ  ޮގްތާވެއއް އަދި އެ ފަާރތްތައް ެއ ހަމަތަކާއި އުސޫުލތަކާ ،ކަނޑައެޅުާމއި

ކުރުމަށް ޤީދިެވހިރާއްޖޭެގ ކުރިއަުރވައި ތަަރއް ސީ ފަންނުން ޑް އެަކއުންޓެރކަންތައްތައް ކަށަަވުރކުރެިވެގްނދާނެ. ޗާޓަ

 މި އެހެންވެ  ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން. ން ކުރެިވެގންދާނެުއޓު ޓިްސ ކަންކަން މި އިންސިޓިެވޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެނޫން
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 ން ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ދެކެން. އެެހން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު ކަމެއްންތުމަކީ ަވރަށް މުހިއިންސިޓިޓިއުެޓއް އޮ

 ،ޮގތުން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންނަމަެވސް ެވްސ ދެކޭ  ބަޖެޓް ބޮޑުެވެގންދާނެކަމީ ައޅުަގނޑު ހަަގކުރެްއިވ ޮގތަށްފާ

 ެއއްކޮށް މީތި ތަކާހެން ޕްރޮފެޝަނަލް ބޮޑީއަުޅަގނޑު މި ދެންނެީވ އެ ؛އެަކއުންޓެންސީ ބޮޑިްއޔާ ަވިކން ނެތި

 ނެ ފުރުޞަތުތަކެއް ދާިވތަރައްީގކޮށް ުކރިއެރު ފީލްޑު ެއކައުންެޓންސީ ަޑކަށް ހިއެއްުނޭވ ރަނަގޅަށްނއެްއކޮށްެގން އަުޅަގ

ެގ އެ ބޮޑީ  ، މަަސއްކަތްތަެކއް ީމަގިއ ކުރަންޖެހޭ. އަިދ އެފަަދ ބޮޑީެއއް ހަދައި އޮންނާނެ ކަމަކަށް. ެއއީ ަވަރށް ިގނަ

އިތުރަށް  ދިއަ ،މެންބަރަކާއި 2 އެަކއުންޓެންޓުންެގ އިމެންަބރަކާ 2ޯލޔަރުންެގ  ،ތިބޭއިރު މެންބަރުން 9 އި ކައުންސިުލަގ

ކޮށް މި ެރިގއުލޭޓު ޮގތެްއގައި  އެންމެ އެދެޭވ ޑަކަްށ ހިއެއްނުޭވނތިބެެގން އަޅުަގ ފަންނުެގ ދެތިން މެންބަރަކާ އެހެން

އުމުަގއި ެއ ޤަމި  ،ކޮށްޤީކަމަށް. އަދި އެ ފަންނުތައް ރަނަގޅަށް ދިރުަވއި ތަރައް  ހިނގައިދާނެތައް ކުެރިވެގންކަންތައް

ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު  ކުރިއެުރިވެގންދާނެ ކަމެއްޮގތުަގއި  ފަދަ ފަންނުތަކެއްެގ ާވރެުވރިޚުފަ ފަންނުތަކަކީ ދިެވހިން

މު ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މި ންމަކީ ަވރަށް މުހިތުނުދެކެން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގތުްނ ހަމަ ަވކިްނ އޮ

 ބޮޑީެއއް ހެދުމުެގ ާވހަކަ. ޑް އެަކއުންޓެންސީ ރޓަބިލެްއެގ ާވހަކަ. ޗާ ންގެ އެަކއުންޓެންސީ، ެއކައުންޓެންޓު ،ދައްކަނީ

މި  ،ތޯރަނަގޅަށް އްަފއިސާތަ އިމުޅި އިޤްތިޞާދުގަ  ،އެނބުރޭ ހުރިހާ ފައިސާަތއް ،ހިނާގ އިމިއީ ދިެވހިރާއްޭޖަގ

ކިތާުބ އަދި ހިސާބު ،ބަލައި  ރަނަގޅަށްތޯނީންނަހުމި  ކިތާބު ބެލެހެއްޓިފައިސާބުއަދި ހި ގ ެއކައުންޓިން  ،ކަންތައްތައް 

ކުރުމުެގ އެ ަފރާތްތައް ރެިގއުލޭޓު  ،ިމ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ، ޖަާވބުދާރީކޮށްމި ކަންކަމުަގއި ،ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓުމާއި

ދަނީ ަވުރަގދަަވމުން.  ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ މި ،ދަނީ މިމަޑުން ޮގތުްނ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ާވހަކަ. އަުޅަގނޑު ެދކޭ

އްސާދާރުންނަށް އެބަޖެހޭ ހި އިޕީ.އެލް.ސީ ކުންފުނިތައް ިމދަނީ ބޮޑުަވމުން. އެހެންީވާމ، ޝެއަރހޯލްޑަރުންނާ

ތަްއ ތްއެ ފަރާ ،އެަކއުންޓެންޓުން ،ފަރާތްތައްވަޒީާފއަދާކުރާ  ،ރައްކާތެރިކަެމއް ލިބިެގންދާން. މިފަދަ ބޮޑީއެއް އޮތުމުން

މި އިންސިޓިޓިއުޓްެގ މެްނބަރުންނަށް މި ެވެވނީ ަވކި  ،ފަދައިން ާވއެބަ ރެިގއުލޭްޓކުރެޭވ. އެއީ މީގައި މި ބިލުަގއި 

. އެ ެދ ކެަޓަގީރެގ ެމންބަރުންނަށް މި ތިބެެވނީ ،ށް. އެީއ އެޯސސިއޭްޓ މެންބަރުންނާއި ފެލޯ މެންބަރުންނާބަޔަކަ

މި މެންބަރުންނަށް ޖަާވބުދާރީކުރުޭވ ޮގތްތައް  ،މި ދެ ކެޓަަގރީ ބެހުމަށްފަހު އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތން މި ޮގތަށް

ޔަަވޅުއެޅޭ ޮގްތތައް އެބަހުރި. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުން ަވކިްނ އެބަހުރޭ. މި މެންބަރުންނަށް އަދަބު ނޫނީ ފި

މު ންހެދުމަކީ ެވސް ހަމަ އެހާ މުހި ،މު ކަމެއް. މި އިންސްޓިިޓުއޓް އޮތުމަކީ ެވސްންހިހަމަ މި އޮތުމަކީ ަވރަށް މު

 18އުމުރުން  ،ަގނޑަްށ ފާހަަގކުރެވޭ މެންބަރުންެގ ޝަރުތުތަކުެގ ތެޭރގައި އަޅު ކަމެއްކަުމގައި އަުޅަގނޑު ދެެކން. ދެން 

އެ ފަރާތެްއ  ،ނަމަ ަފރާތެއް ަފއިާވސްކުރެިވސަލާމަތުން ހުރުން. އިފްލާ ތެއް. ބުއްދިއަހަރުން. އެއީ ރަނަގޅު ަޝރު

ަގނޑު ދެޭކޮގތުން ޅުއިފްލާސްކުރެިވަފިއަވނީ އެ މީަހކު ަގސްުތަގއި ކޮށްަފއިާވ ކަމެއްެގ ސަބަބުން ނޫންކަމުަގއި ުވން. އަ 

ނާތުެގ އިތުރަށް ޚިޔާހުރެިވެގންނުާވނެ. ައދި އޭެގ ޮގތުގައި ލާސްކުރެިވަފިއާވ އެްއެވްސ ފަރާތެއް މެންބަރެއްެގއިފް

 ެގ މެންބަރެއްގެ ޓިއުޓު އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުާވކުރެިވަފިއާވ ފަރާތަކަށް ެވސް މި ިއންސިޓި ،މަތެއް ކުރެިވަފއިތުޙު
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ލާގައި ިއސްބާރުކުރެިވެގންދާއިުރގައި އެ ޙަކޮމިޓީ މަރު ޮގތުަގއި ހުރެިވެގންާވނެ ކަމަަކށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެްނީވމާ،

 ބަދަލުާވން. އަދި ޖިނާޢީ ުކށެއް ސާބިތުެވަފއިާވ ފަރާެތއް ދެޭކޮގުތން އަުޅަގނޑު ޖެހޭޝަރުތަްއ އެބަމެންބަރުންެގ ޮގތަށް 

ުވން. އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުން އެއީ ާމ ކުރު މުއްދަތެއް. އެންމެ ެވަފއި  ުދަވސްމަސް 12 ނިމުނުތާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މި  ހޭންނަންޖެދަެތއް އޮމުއް އަހަރުަވރުެގ 5ނޫނީ  3މަދުެވެގން 

މި ބިލު ރަނަގޅަްށ ، ެގެނިވ ޙުތަކެއްޙަލާފައި މި ބިލަށް ރަނަގޅު ިއޞްލާއުއްމީދުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރު 

 ،ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސްކުރިއަރުަވއި ަވުރަގދަކުރުމަށް  ނުެއކައުންޓެންސީ ފަން ގައިޖޭޮގސް ދިެވހިާރއް ފާސްކުރެިވެގން

ކަމަށް. ދެއްިވ  މި ބިލު މި ބިލު ފާސްެވެގންދާނެ ،ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ެވސް ެއއްބާރުލުން ލިބި

 ޝުކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ިވލިފުށި ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ފުށީިވލު

 ްޑ އެަކއުންޓެންޓުެގ ބިލު މިރފަާރތުން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ޗާޓަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރުކާުރެގ 

ެގ މައްޗަށް. ބާެބއް 9ަވނީ މި ބިލު ެއކުލެިވެގން  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ މި ިއއްޒަތްތެރި ަވނީ

ދަށުން އުފެދޭ މުއަްއސަސާެގ ިމ ާގނޫުނެގ ؛ އުފައްަދއި ،އޮތީ  . ދެން މިލުެގ މަޤްޞަދުމި ބި ،ފުރަތަމަ ބާބަބަކީ

އެހެން ފަރާތްތައް.  އާދެ! މެންބަުރންނާއި އިންސިޓިިޓއުޓް ރަޖިްސޓްރީކުރެޭވބާރުތަްއ.  އިލިއްޔަތުަތކާމެންބަރުންެގ މަސްއޫ

ށްދީފައި ާވއިރު އެިކއެކި ބާބުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ަވކިަވކިްނ މި ބިލުގައި ހާމަކޮލެިވފައި އިބަހަ  ބާބަށް 9 އާދެ! މިޮގތުން

 ،ދަނީ ފުޅާަވމުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ިވޔަާފރި އެއްދުަވހުން އަނެއް ދުަވހަށް މި .އެބައޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ރިޒަމް ިވޔަފާރި ފެށުނުތާ އަޓު  ،ޔަފާރިވި ކުރިއަރާފަިއާވ މި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަްށ  އިތުރުަވމުން. އަުޅަގނޑުމެން

މި ދާއިރާއަށް ބޭނުންާވ އެަކއުންޓެންޓުްނ  އަުޅަގނޑުެމން މިއުޅެނީ . އަދިެވސް ިގނަވެއްޖެ އަހަރަްށުވރެ 40ރު މިހާ

  ހުން މީ ނަށްމެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫފެއްދިެގން. ނޫނިއްޔާ މި ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންެގ ތެެރއިން އެ އަދަަދށް އަޅުަގނޑު

އުފެދެމުން އެބަދޭ އެކިެއކި ރޮނުގން. މިއިން  ނުލިބިެގން. ހަމަ އެއާއެކު އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އިތުރު ިވޔަފާރިތައް

 ެއކު އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މި ެއއާކޮންމެ ިވޔަފާިރއަކަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ެއކައުންޓެންުޓން ބޭނުންޭވ. އަދި ހަމަ

ޓެކްްސ  ންެގ ފަރާތުަތޢާރަފުކުރަމުން. އެ ޓެްކސްތަްއ ތަޢާރަފުކުރަމުންދާއިރުަގިއ ސަރުކާރު ޓެކްސްަތއްއެިކއެިކ  ،ދަނީ

ލް ޖެހެނީ އެ ިވޔަފާރިއެްއެގ ަފއިނޭންޝައެންމެ ބޮޑަްށ ބަރޯސާާވން ުމގައިޖެހޭ މިންަވރު ކަނޑައެޅުދައްކަން

ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،ރުއޮޑިްޓ ސްޓޭޓްމަންޓަށް. އެޮގތަށް ަބލާއި ނޫނީ .މަންޓަށްޓްސްޓޭ
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 ޖެހުނީ ެގންނަންމި ޑުމެން ނފުދޭަވރެްއެގ އޮޑިޓަރުްނ ތިބިތޯ. ނެތް. ދެން ައޅުގަ  ނެގައި ިމ ކަންތައްަތއް ުކރާތެރޭ

ާވމީ އަގު އިނަލް ރަނަގޅު. ބަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކެއް.ތަކަތްކުރާ ފަރާތް އުމުަގއި މަސައް ޤަ ޓެރި އްއަޅުަގނޑުމެންެގ އަވަ 

ފުނިތައް މަސައްކަތްކުރަމުން މި ެގންދަނީ ސްރީލަންކާގައި ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި މި ުކން ،. ނަމަެވސްކުންފުނިތަކެއް

ރާްނޗެްއެގ ޮގތުަގއި. އެހެންީވމާ، ބް ެގ ޮގުތގައި ނުަވތަ އެ މީހުންެގންޝަނެއްޓެންނަ އެ ކުންފުނީެގ ެއްކސްހު

 .ީއސްދަނީ އެންމެ ރަނަގޅަށްޯތ. އިްއޒަތްތެރި ރަމީހުންެގ މަސައްކަްތ ޖެހޭ މި އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ

މި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް  ،ކޮންމެ އޮިޑްޓ ރިޕޯޓެއްަގއި އޮންނާނެ ިލޔެފައި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާާވ ކަމަކީ 

ލޫމާތަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ މަޢު . މި ށޭފަރާތުން ދިން މަޢުލޫމާތުެގ މައްޗަ ެގތައްޔާރުކޮށްަފއި މި އޮންނަނީ މެނޭޖްމަންޓު

 .އީސް ރަރިތޯ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރިކުރަނަގޅު މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ ޮއޑިޓަރުން ޗެކު

 ެގ ފަރާތުން. މިސާލަކަށް ކުންފުންޏެއްެގ އަހަރީ ޮއޑިޓް ހަދަމުންދާއިރުގައި އެ ދެނީ މެނޭޖްމެންޓު ؛ރަނަގޅު ،މަޢުލޫމާތު

އަދަދުތައް ހުރީ ރަނަގޅަށްތޯ ނޫނިއްޔާ އެކަންަތއްތައް ބެލުމުގައި ކޮބައިތޯ ެގންުގޅޭ  ،ނީެގ ހުރި މުދާފުކުން

ެއއްޮގތަށް  ާވމީ ޮގތުން ކަނޑަެއޅިފަިއާވ މިންަގނޑުތަކާުގއުސޫލުތަކަކީ. މި ފަދަ އުސޫުލތައް ދުނިޭޔެގ ނޫނީ ބައިނަްލއަ 

ކުރަން. އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން އެބަޖެހޭ ކަށަަވރުޒުންފީމި ާގނޫނުގައި ެވސް ުނަވތަ މި ާގނޫނު ތަ

ކުރަނީ ދުނިޭޔެގ ުނަވަތ މަސައްކަތް މީހުން ނޫނީ އެ ،ރައީސް. އޮޑިޓަރުން އެ މީހުންެގ މަސަްއކަތް އެބަޖެހޭ ެބލޭނެ

ޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އެބަޖެޭހ އަ  އްއިންސްޓިޓިއުޓެ ުކރާނެެއއްޮގތަށްތޯ ކަަށަވރު އާާވމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްގު ބައިނަލްއަ

ނުަވތަ ިމބިލު ާގނޫނަކަށް ެވެގންާދއިރު  ކީ މި ާގނޫުނެގ ދަށުން އުަފްއދާ އިންސްޓިޓިުއޓްއުފެދެން. އެީއ އިންސްޓިިޓއުޓަ 

 ރޮފެޝަން އަޅުަގނޑުމެްނެގެއކު އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ޕް އުފެދޭ އިންސްޓިޓިއުްޓ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ހަމައެއާ

ށް ބޭނުންާވ ތަޢުލީމު ދޭެވނެ ޮގތްތަެކއް ކަނަޑއަޅަން. މި ޕްރޮފެޝަނަ ،. އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭރާއްޖޭަގއި ކުރިއަުރަވން

ެގ އިންްސޓިޓިއުްޓެގ ފަރާތުން އެަކއުްނޓެންސީެގ ރޮނުގން ތަޢުލީމު ންްޑ އެަކއުންޓެންޓުރޓައެޮގތުން މި އުފެދޭ ޗާ

ށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަދި އެީއ އެ ިއންސްޓިޓިއުޓަ ،ޅާކޮށްދީއެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ފު  ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށްސިލުކުރަންހާ

ފަރާތްތަކުން ލިބޭނެ ޮގތްތަކެްއެގ ޮގުތގައި ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަނޑައެިޅދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  އެ

 މެންބަރު ރާެގ އިްއޒަތްތެރިހިންނަަވރު ދާއި ،ރުކޮންމެ ބިލެއް ާގނޫނަކަށް ެވެގންދާއިމިއިން އަޅުަގނޑުމެން 

އް އިތުރުަވމުން އެބަދޭ އިތުރު ޮބޅެއް. ދައުލަތަށް އިތުރު މާލީ ކަދައުލަތުެގ ޚަރަދުތައަުޅަގނުޑމެން  ،ފާހަަގކުރެްއިވހެން

ފުރާޅެއްެގ ދަށަށް  ެއއް ،އާދޭ. އެޮގތުން ރަނަގޅު ިވސްނުންފުޅެްއ، ރަނަގޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްީވބުރައެއް އެބަ 

ކަށް ަވިކަވކިން ބެހޭ ކަންތައްތައް ެގަނއުން. ަނމަެވސް ޭއެގ މާނައަކީ ކޮންެމ ޕްރޮފެޝަނަ ންނާލު ރިހާ ޕްރޮފެޝަނަމިހު

ދަުށަގއި ނެތިެގްނ ދިޔުމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު އް އޭެގކަންތައްތައް ބަލާނެ ަވކި ކޮިމޓީއެއް ނޫނިްއޔާ ަވކި އިންްސޓިއުޓެ

ޮބޑު ޚަރަދެއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ  ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށްނަންދަށަށް ެގންުފރާޅެއްެގ  އެއް ،ންނަަވނީމިހެން މިދަ

އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށް، ރިކަެރންޓް ޚަރަދުތަކަށް. އެ ޚަަރދުތައް ކުަޑކޮށްެގން އަުޅަގނޑުމެންެގ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓަށް 
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ހިންނަަވރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ކުރަނީ ލުބޫަގުވެމއް ކަމަްށ ައޅުަގނުޑ ކަމެްއ ހޯދައިދެޭވތޯ ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުއްލުއި

ކޮމިީޓެގ  އަުޅަގނޑު ،އާދެ! މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ެވެގންދާއިރު .މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްީވ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ަކމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޮގތުން ދިރާސާކުުރން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް  ުގޅޭ ސްޓޭޖުގައި އަދި އިތުރަށް ިމކަމާ

 2 ތްގައި ެވސް އެަބއޮއާ އުަފއްދައިފިން. އަުޅަގނޑުމެން ީމޑި ން ބާ ކައުންސިލުްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެއި

 2ކަމެްއގައި  ދަށުން އެއް ޕްރޮފެޝަނެއްގެ މިހިރީ އެއް   ަކއުންސިލާ އާއި އަދި މީޑިއިނޭގތޯ. ބްރޯޑްޮކމާ ކައުންސިލު

 ތަެކއްޮކންމެ ާގނޫނެއްެގ ދަށުން އުަފއްދާ ަވކި ަކއުންސިލު .ޅެނީއު  އުފައްދަިއެގން ައޅުަގނޑުމެން މި ންސިލުކައު

ޮގތެްއގައި އިދާރީ ޮގތުން  ޞަ ޚާއް ކޮންމެ ތަނަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބައިަވރު ަޚރަދު އެބަ ކުރަންޖެހޭ.އިން މި ހަދަން.

ކުެރޭވނެ ކުޑަމެންނަށް  އަުޅަގނޑުންބޮޑުތަ އް ަވރަށްޮގތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް. އިދާރީ

މިސާލަކަށް ލޯޔަރުން  ،އާދެ! އޭެގ ާމނައަކީ ؛ކުރާއިދާރީ ޮގތުން . މިދެންނެިވ ޮގތަށް އެއްފުރާެޅްއެގ ދަށަށް ެގނައިމާ

އިން ކޮންމެ ބަަޔީކ އެ  ،ެގ ބޭފުޅުން އެާތ ތިބުމާއި، ނޫނީ އެަކއުންޓެންޓުން އެތާ ިތބުމާއާއެތާ ތިބުމާއި، ނޫނިއްާޔ މީޑި 

ދެނީ އެތާެގ އިދާީރ  މުސާރަ ދޭންޖެހޭ ބަޔެްއެގ ޮގުތގައި ތިބުމެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މުާސރަ މި ކޮންމެހެން

މިސާލަކަށް  ؛އެކު އެިކެއކި ޚަރަދުތައްތަން ހިންުގމަށް ހަާވލުާވ ފަރާތްތަކަށް. އަދި ހަމައެއާ އެ ،ކުރަންމަސައްކަތް

ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް އެއްފުރާޅެްއެގ  މި ،ޮގސް ކޮމިއުނިކޭޝަނާންއި މިހެްއސާއި، ފަރުނީޗަރާްއޗެބޭނުންާވ އެ މަށްލިޔެކިޔު

ބޫލުުކރެޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަގކުެރިވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ބޮޑުަތން ކުޑަ ރަށްަވދަށަށް ެގނައިމަ 

ކަ މަށް ައޅުަގނުޑެގ ތާއީދު އޮތް ާވހަންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއުވއާދެ! މިޮގތުން ހިންނަަވރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

ޮގތެްއަގއި މި ިބލު ކޮމިޓީއަކަށް ިދޔުމުން ެއ  ޞަޚާއް ،އަުޅަގނޑު އުއްީމދުކުރަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންދަންނަަވން. 

 މިދެންނެިވ ިއ،ޮގތަކަްށ ިވސްަނަވ ޞަމެދު ޚާއް ކޮމިޓީަގިއ ތިއްަބާވ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން މިދެންނެިވ ކަންތަކާ

ނޫނީ ފަންނީ މުއައްަސސާތައް ެއއްފުރާެޅއްެގ ދަށުން  ،ހުރިހާ ފަންނީ ބޭފުޅުންކާރަށް މަްޝަވާރދީެގން ޮގތަށް ސަރު

އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތަގިއ  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްދިނުން. ސައިކުރެޭވނެ ޮގތްތަކެއް ހަމަޖައް ކުރެޭވނެ ނޫނީ މޮނިަޓރރެިގއުލޭޓު 

 ލެއްެވސް ބާ ކައުންސިކުރާ މަސައްކަތް ކުެރިވދާނެ. އެއީ މިހާރު މެން އެަގނޑުއަޅު  ،ބިލު ފާސްިވ ނަމަެވސް  މިއަދި

 .ހުރިހާ ތަނެްއެގ ެވސް ހިނަގމުން އެބަދޭ ތައް އެބަހުރި. އެުއޓުޓި އެބައޮތް. އަދި އެހެން އިންސްޓިމްއެބައޮތް. ބްޯރޑްކޮ

އެއީކީ  ން ލަސްކުރުއަކީ ޮކންމެހެން މާނަ އޭެގ ،އުެފއްިދ ނަމަެވސް ޓިއުޓްުުޅޭ އިންސިޓި މި ބިލުގައި އުފައްދަން މިއ

ހިންނަަވރު ާދިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތަގިއ މާ މުހިންމު ކަމެއް ނޫން. އެެހންނަމަެވސް

މަކީ ކުރަމުން ެގންދިޔުޮމނިޓަރކޮށް، ފުރާޅެއްެގ ދަށުން ރެިގއުލޭޓު  ހުރިހާ ފަންނީ ފަރާތްތައް އެއް ހުށަހެޅުއްިވ ޮގތަށް މި

 އަުޅަގނޑު ފާަހަގކުރަްނ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުަޞތަށް. ެވސް  ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި އެއީ މުހިންމު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:



23 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު.

 

 ޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަ

ދާންދޫ ދާއިރާެގ  ިއ،ކުރަްއަވޑް އެަކއުންޓެންޓުންެގ ބިލު ފަރުމާރޓަޗާ ތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޖޭެގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

އެކު އަުޅަގނުޑ އެއާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއުވމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަަވން. 

 .މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން މި ހިފީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ކެއް ހުރީމަ މުހިންމު ނުކުތާތަށްލަން ބޭނުންާވ ބައެްއ ފާހަަގކޮ

ބިލުެގ ސަބަބުން ދެިވހިރާއްޖޭެގ ްސކޫލްތަުކގައި ކިަޔަވިއެގން ނުކުންނަ އަދި  މި ،ކަށް ާވންާވނީދަޤްޞަބިލުެގ މަ

ނުންނަށް ަވޒީފާެގ ާވހި ޒު ެވލުކުރާ ދި ސިހާން ޢުލީމު މި ފަންނު ދާއިރާަގއި ތަންޭކޝަޔު ެއޑި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަހއި

އެ މީހުންެގ ޤައުމަށް  ،ިވދާުޅެވެގން އައިމާެވެގންދިއުން. ެއ ޒުާވނުން އެަކއުންޓެންީސެގ ދާއިރާއިން ިކަޔާވޞަތު ފަހިފުރު

ޚާއްޞަކޮށް ފަތުުރެވރިކަމުެގ  ،ނުަވތަ ބޮޑެިތ މުސާރަތައް ޒް ރީ ފެޓް ސެލެމި ކިޔާ  މު އިނިގރޭސި ބަހުންންމުހި ،އައިމާ

 ފާ ވަޒީ އެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބުން. އޭެގ ސަބަބުން ލޯަކލައިޒޭޝަން ުނަވތަާދއިރާތަުކގައި ސިނާޢަތުގައި ލިބޭ 

ޞަދުތައް މި ދެންނެިވ މަޤް ލައިލީމާެވެގންިދއުން. މި ބިލަށް ބަނުންނަށް ފަހިާވތު ިދެވހި ޒުދިެވހިކުރުމުެގ ފުރުޞަ

ންތަކެއް. މި ބިލަށް އިޞްލާޙުތަކެއްެގ ހުއޮތް. އެހެންނަމަެވސް، މީަގިއ އެބަހުރި ޮގންޖެފުރުޞަތު އެބަސިލުުވމަށް ހާ

ފާސްެވެގން މި ބިލު ލީހުން ޖިމަމި  ،ސަރުކާރުން ،ަގއި އެބަޖެހޭ ައންނަންއަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރާ ޮގތު ޮގތުަގއި ނަމަެވސް 

ެވހި ބަ ބައްޓަްނާވންޖެހޭ މި ދެންނެިވ ފުރުޞަތު ދިއެއްކަްތ ުރެގ ނިޔަތް ެއބަ ސީދާާވންޖެހޭ. މަސަކާސަރު މާއިއަ

ނަށް މި ސަރުކާރުެގ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ތެރެއިން ން. މިސާލަކަށް، އަުޅަގނުޑމެޒުާވނުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި

ކުރުމަށް ޑްހެ ނިޓުސް ޔުލިޖެންމަރުކަޒީ ޭބންކުެގ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެ ،ންކުބޭދިޔައީ ދިެވހިާރްއޖޭެގ މާލީ  ފެނިެގން މި

 ޓެންީސ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން އެބަލްލޫމާތު ލިބޭޮގތުގައި އެިކ ޒާތްޒާތުެގ ކޮންސަޢު، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މައިކަޓަ

ނުަވތަ މާލީ ކަންތައްތައް ރަނަގޅަްށ ޖާސޫސްކުރުން ލީ މާ . ށްނިޓަޔުފޯރުކޮށްދޭ. ފައިނޭންޝަލް އިންޓަލިޖެންސް 

 މަސައްކަތެއް.މު ންހި ދެނެަގތުމަށް ޓަކައި ކުރާ މުޅަށްލަތު ރަނަގހާތެރޭެގ އެާވމީ އަދި ގު ބައިނަލްއަ  ،ދިރާސާކޮށް

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ާވހަކަފުޅުން އަުޅަގނޑަްށ ދާއިރާ  ދެންމެ ހޯރަފުށީމަކީމާލީ ކަންކަ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

 ރި ޓެއްޚާއްޞަކޮށް ައަވ ،ށްތްތަކަތައް ބޭރުެގ ފަރާ މާލީ ކަންތައްެގޖޭއްެވހިރާދި ؛ހަަގކޮށްލެުވނު އެއް ނުކުތާ ފާ

މަ ދިމާާވ ލީއްދުން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްހަރައްދީ އަދި ސަހަރި ސަރަހުންުގޅު ތަ އަުޅަގނުޑމެންނާތްތަކަށް ނުަވފަރާ

މަށް ޓަކައި ްނެގ ހާލަތު ނަުވތަ އަުޅަގނޑުމެންެގ ހާލަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުުވދިެވހިރާއްޖޭެގ އަޅުަގނޑުމެ ،މައްސަލައަކީ 

، ދުަވހުކޮށް އިހަށްޞަޚާއް ،ހަކުން ނަނީ. މިހާރު މިސާލަކަށް، ަވރަށް ފަކަންތައްތަެކއް ފަހިކުރުމުެގ ުފރުޞަތު މި އޮން

ކޮމިޓީ ދަޢުަވތަކަށް. ައިއއިރު އެތާނަގިއ  ޖިލީހުގައި އޮތް ޖަލްސާއަކަށް އައިން،މަ ދުަވހު އަޅުަގނުޑމެން މި ދާދި މިދާކަށް

ދިެވހިރާްއޖޭެގ މި ފަންނުެގ ެއްއެވސް  ،ރާތްތައް ތިބިއިރު ައޅުަގނަޑށް ފާހަަގކުރެުވނު ަވރަށް ިގނަ ފަލްޑް ބޭންުކެގ ޯވ
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ަވުގތުެގ  ތަ މި ހިރާއްޖޭެގ ފައިޭނންޝަލް ނުަވެވއީ ދިޔަކެެވުމންދިންނަމަެވސް، ދެއެހެދުަވހަކު މިތާކު.  ބޭފުޅަކު ނެތް އެ

މު  ންފަދަ މުހި  ންކުބޭހާލަތެުގ ާވހަކަ އެ ދެކެެވނީ މަރުކަޒީ  ފައިނޭންޝަލް ހާލަތު. މިއަދު އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ

އްޖެއަށް ދިެވހިރާ ބޭތީ. އެހެން ފުރުޞަތު ލިބުނީމާލިބޮޑަށް ަވންނަން ފުރުޞަތު  މުއައްސަސާަތކުެގ ތެެރއަށް މާ

 ން ެގންނަންއަޅުަގނޑުމެ ،އްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންއެޅޭ. ދިެވހިރާނިޔަ ހިބަތެރެާވ އިްނެވސްޓްމަންޓުތަަކށް އެއެ

. އް. ދިެވިހރާއްޖޭެގ މާލީ ހާލަތު ދިރާސާކުރުމަކީ ކުރަންާވނެ ކަމެމު ިވޔަފާރިތަކަށް އެބަ ހުރަސްެއޅޭންާވ މުހިންބޭނު

 ،ފަހަރަށް ބޭރު ދުނިޔޭެގ ފުރަތަމައި އަަހރު ދިެވހިރާއްޖޭގަ  5އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރިްނ. ރައީސް ޔާމީނުެގ 

ާވމީ މުައއްސަސާތަކަްށ ގު މު ބޮޑެތި ބައިނަލްއަންފަދަ މުހި ސް ފިޗްޑީމޫ  ،އްަސާވނެޚާއްޞަކޮށް ތި ބޭފުޅުން އަުޑއަ

، ރިންމަސައްކަތް ހަާވުލކު ނުަވތަ އެ މީހުންނާ ،އަޅުަގނޑުމެން ދަޢުަވތުދީެގްނ ެގނެސް އަޅުަގނޑުމެން ެއދުނިން

ކޮށްދޭށޭ. ށޭ، އޮޑިޓު އިދޭބަލަ ،ށްދޭށޭކޮރޭޓް  ތިޞާދީ ހާލަތު ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިކޮނޮމީ އިޤްގެ ދިެވހިރާއްޖޭ  ،ކުރިންޓާސްކު

ދު ދެފުށް  މެ އްޖެއާކަްށ ދިެވހިރާތަެގ އިްނެވސްޓްމަންޓުޔޭބޭރުެގ ުދނި ،ެވެގންދިަޔއީ މިކަން ކުރިން. ކުރުމުެގ ނަތީޖާއަކަށް

. އީ  ނިޒާމު އިތުރަށް ސާފުެވެގންދިޔަ ެގރީފާފުށް ފެންނަ ިވޔަ ކިޔާ ހަ ެމން މިފެންނަ ނުަވތަ އަޅުަގނޑު

ެވެގންދިަޔއީ. ރުތައް އިތުންޓުމަ އްެޖައށް އިންބައުންޑް އިްނެވސްޓްަހއިެވެގންދިަޔއީ. ދިެވހިރާ ންގ ންޓް ރޭޓިެވސްޓްމައިން

 އިނޭންަޝލް އިންޓަލިޖެންސް ޔުނިޓުފަ ބޭންކުެގ ެއންމެ އެތެރޭގައި މިކަން ކުރަންީވ. އެހެންނަމަެވސް، މަރުަކޒީ

ްނ ދި ނުޭވ. އަދި އެކަަގިއ އަރާ ޮގތު ކުލުށް އަުޅަގނޑު ަގބޫޓާކަހައްބަން އަުޅަގނޑުމެން ޭބރު މީހަކު ހެޑްކުރަ

 އަުޅަގނޑުމެްނނާއި ާވދަެވރި އަދި މިއަދުެގޚާއްޞަކޮށް  ؛ށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ނަންެވެގން ެވސް ނުާވނެ. ތި ބޭފުޅުންހެއެ

އިްނ  2013 ،މުން ހިއަުޅަގނޑުމެންެގ އެންމެ މު ،ަގންަނާވނެއިހަމަ އެނިގަވޑަ  ރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހަޅާއިރުސަ

މިފަދަ  ،ށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރީކަމު އެއް މަސައްކަތަންހިމު އަށް ރައީސް ޔާމީނުެގ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ އެންމ2018ެ

ެގ ޕްރޮްގރާމެއް އަުޅަގނޑުމެން ންހާސް ފޮޯޓްގރަފަރު ލޯކަލައިޒްކުރުން. މިސާަލކަށް، އެއްމު ސިނާޢަތްތައް ންމުހި

. މިއަދު އަުޅަގނޑުެމން އުފާޭވ ފޮޯޓްގރަފީއަީކ ށްނުކުރުމަރީ ަފންނުެގ ުޒާވނުން ތަމްެގންދިޔައިން ޕްޯޓްގރަފީ

 ގެ ެވޭވ މަސަްއކަތެއް ރަކާތްތެރިހަކަނި ެވހިންނަށް އެ ދެވހިރާއްޖޭަގއި ާޚއްޞަކޮށް ފަތުރުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތުަގިއ ދި

ފެނޭ. އެކަްނ ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ދާތިނެސް ެވ އަނެއްކާ ންމަޑުޑުޮގތުަގއި އޮތުން. އެހެންނަމަެވސް، ެއކަން މަ

 މި ން.ކުރަުގތު ެވސް ފާހަަގވަ  އެކު މިޔާމިްއޔަތުކަން ނުދެޭވތީކަން ހިތާމައްއެހެން އެަވނީ ސަރުކާރުން ދޭންާވ އަހަ

މި  ތެރޭަގިއ ޚާއްަޞކޮށް ކޮމިޓީގެ  ،އިރުދާ  ކޮްށ ކޮމިޓީއަށްސާއި ދިރާހުަގލީއަުޅަގނުޑމެން މަޖި ،ދުޞަބިލުެގ މަޤް

ދިެވހި ުޒާވނުްނ  ،ޤައުމުެގ ިދެވހި ުޒާވނުން ބިނާކުރުމަށް މި ބިލަށް މި ،ތަކަށް އަލިައޅުވައިެލިވދެންނެިވ ނުކުތާ

ްއޔާރަށް. ތަ މަސައްކަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ެވސް މި ތިބީ ބައިެވރިާވން ކަމަށް ަވންޏާ އެ ދޭންކުރުމަށް ފުރުޞަތުއިރިޓެ

ފަހަރު ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި މަސައްކަތް  ސް ެއއްފުރުޞަތަށް. އަުޅަގނޑު ައދިެވ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ެދްއިވ ށްަވރަ

 ަވބަަރކާތުހޫ.هللا މަތުރަޙްޢަލައިކުމް ަވ ރުމަށް ޮގަވއިލަމުން ާވހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ަވްއސަލާމްރަނަޅަށް ކު
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް.ދެކުނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެ މައްޗަންޮގޅީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންޮގޅީ

. ށްޑް އެކައުންޓެންުޓެގ ބިލަރޓަބަހުސްކުރަމުން މި ެގންދަނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޗާަވުގތު އަޅުަގނޑުމެން  މި އަދުމިއާދެ! 

ޤޫބަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޢުރި މެންބަރު ޔަްތތެިއއްޒަ ދާއިާރެގދާންދޫ  ،ލު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއީވީތެވމި ބި

 ަވރަށް ބޮޑަށް  ށްައކީ އަުޅަގނޑުމެންނަ އެކަުއންޓެންޓުންެގ ާވހަކަޑްރޗާޓަ ބިލަކީ އެހެންނޫނީ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. މީަގއި އަުޅަގނުޑ އެއްބޭނުންތެރި ބަަވރަށް ޢުގައި ދެކެިވދާނެ ާވހަަކއެއް. އެ ބޭފުޅުންނަކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ މި މުޖުތަމަ

ންެގ އެ ބޭފުޅުއެްއކޮށް  ިދއުމާެވެގން އެއްކޮށް ިމ ބިލު ާގނޫނަކަށް މި ބިލާ ،ކީފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަމަ

ތު ޯގސް ައޅުަގނުޑެގ މަޢުލޫމާ ަވނަ އަހަރު 2003 އެްއޗެއް ރެިގއުލޭްޓެވެގންދާނެަކން. އި އެ ހުރިހާކޮލިފިކޭޝަނާ

އިއިރު ެވސް ށް އަޔަހަމަ . އަދި މިއަދާރާއްޭޖަގއި ކިަޔވައިދޭން ފެށީޭއ.ސީ.ސީ.އޭ ކޯސްަތއް  ،ްއޔާޖެކަމުގައި ެވއްނޫން

. ކުރެިވަފއި އޮތް އެްއޗެއް ނޫން އެ އެްއޗަކީއެހާ ރަނަގޅަަކށް ރެިގއުލޭޓު  އްޔާޖެ ޮގުތން ވެއް ތްއި އޮފަތު ލިބިމާލޫޢުމަ

މިހާރަްށ  ،އިނޭގ ބަައޅުަގނޑުެމންނަށް އެ ށް މީގައި މި ބިލު ފާސްެވެގންދިޔައިމާއަދި މި ކަންތައްތަކުަގއި ަވަރށް ބޮޑަ

ީމގައި މި ތިބީ ހަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރު ރައްޔިތުންކަން. ރާއްެޖއިްނ ބައި  ރާއްޖޭގައި ޮބޑު، އްޔާޖެ އްެވކަމުަގއި ބަލައިލައިފި

ޑް އެަކއުންޓެންޓް ރޭދ ޗާޓަބަން އެރަމުތްކުކަސައްމަ އިަގމީ 70ބުނަންޏާ %ކަށް ން ާގތްަގނޑަ ރުެގ ފޮރިނަރުބޭ

 މި ބޭރުަވނީ. ދަދެއް ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއިން. ެއއީ ފުދޭަވރަކަށް ބޮޑު އައިއެހެންނޫނީ އެކައުންޓިްނގ ފީލްޑުގަ 

  ިވސްނުންށްަވރަ ،ަވރަށް ފެންަވރު ރަނަގޅުކޮްށ ކިޔަާވހަމަ ެވސް އަދި ދަރިަވރުންނަކީ  ރާއްޖެއަީކ، ރާއްޖެ ކުދިންނަކީ

ގައި ށް މިކަހަލަ ކަންކަމުްނނަ، އެ ބޭފުޅުއޮތީ. އެހެންީވމާ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި މި އްތޫނު ބައެ

ެގންދަން އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ ަވރަށް ބޮޑަށް ބާރުއެޅިދާނެ އަށް ަވދެ އެ ކަންތައްަތއް ކުރިއަށް ތެރެ  މިކަމުެގ ،ބައިެވިރެވ

ަވރަށް ރަނަގޅު އި ން. ދެން މީަގހެއެްއކޮށް އުމާކެނީ މި ބިލު ފާސެްވެގންދި ކަުމގައި އަޅުަގނުޑ މި ދެ އެްއޗެއް

ފާހަަގކުރަން. އަދި އަުޅަގނޑު  ްނާވކަްނ އަުޅަގނޑު ޗެހިތަްއ ެވސް ެއކުެލިވެގެއއް ތަަކކާ މޮނިޓަރިންގ މެކޭނިޒަމު

ރާއްެޖއިން ބޭރުެގ  ،ނެިވހެން ދެންކުރިން ިއއިރު ެވސްަވރަށް ބޮޑަށް އޮތީ ިމއަދާ ހަމަަޔށް އަ މި ފީލްޑު ،އިލާނީަވދަންނަ

ަކއުންސިލަށް  ްއެގ އަތްމަތީަގޭއ. ެއ ޭބފުޅުން ބޭނުންާވ ޮގަތކަށް ެއ ކަންތައްަތއް ކުރަމުންނޭ ެގންދިޔައީ. ދެންއެބަ

 ؛އި ލުެގ ދައުުރަގސިކައުން ،ންާވ ާވހަކަެއއް އެަބއޮތްނުލަން ބޭބަލައިލާކަމުަގއި ެވއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވ

ދުަވހޭ. އަހަރު 4ން އިންތިޚާބުކުރެޭވ ތާރީޚުން ފެށިެގން ރުަކއުންސިލު މެންބަ ،ންނަނީމި އިަގިއ ދައުރު ސިުލެގ ކައުން

ތްތައް ިވިދިވދިެގްނ ދެ ދައުުރެގ ަފއިާވ ފަރާޚާބުކުރެިވތިއިން ،ގައި އެބަ ފާހަަގކޮށްލެވޭ ެތރޭ ުހެގދުަވއަހަރު 4އަދި މި 
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 އަދި  .ކަެމއް ޅުށް ރަނަގކަ މިއީ އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި ފުދޭަވރަ  ކަން.ޭވނެށް ުކރިމަތިނުލެކަމައުންސިލު މެންބަރުކަ

ނެ ކަމަށް ިއ ވެއްެޖއްޔާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ދިރާސާކުެރޭވުމަގކުރާކަސާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރަށް މިކަން ދިރާ

ީމެގ  ، އިނޭގތޯ. އެކަމަކީ ތް އެަބއޮއް ކަންތައްންާވ އަިދ އެ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން. ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނު

 ަގއި ތިޤާލީ ކައުންސިލު އިން ؛އިންސްޓިިޓއުޓްެގ އިންތިޤާލީ ަކއުންސިލު ،ަވނަ ާބބުަގިއާވ ފަދައިން 8ަވނަ ބާުބަގިއ،  8

މިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ކޮލަރ، ރޯއުލަތުެގ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްދަ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މި އެކުލެިވެގްނަވނީ

ޑިޓަރ ރާތެއް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އޮއިނޭގތޯ ދެ ފަ ތްޅާ ފަާރތެއް. މީަގއި އެަބއޮއަކަނޑަ  ޓެކްސޭޝަން

އޮޑިަޓރ  ންއިތުރުްނ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ޕްރައިެވޓް ެސކްޓަރުެގއަދި އޭ ، އްދެ މެންބަރެރާ ކުޖެނެރަލް ޢައްޔަން

އަސްލު  ށްބިލަމި ރާސާކުރެއްިވ އެެހންނޫނީ ލު ދިމި ބި، . ީމަގއި ޭވއް އެަބއޮރެމެންބަ 4ލް ޢައްޔަންކުރާ ރަޖެނެ

ލީ ޤާބޭފުޅުން ިވދާޅުާވ ޮގުތގައި އިންތިން. އެ ކޮމެންޓު ެވްސ ނަަގއިލިއަުޅަގނޑު ޕަބްލިކް ކޮންމެެވސް ަވަރކަށް 

މި  ކަަމށް ފެނޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ުގދުަވސް ތަންކޮެޅއް ދިއަހަރު 4ދުަވހަށް. އަސްލު އަހަރު 4ނީ އިންނަ މަރުޙަލާ މި

 ،ލަން މަރުޙަލާަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަާވޓީ . ދެން ކޮމިއިން ބޭނުންޭވ މީަގޅަމެން ބާރުއަައޅުަގނޑުހާެވސް އަަވސްކުރަން ީވ

މި   ،ދެން ހިންާގ ަގވާއިުދ ހެދުމަށް ބަލައިލާއިރުބިލު ފާސްކޮށްލަދެއްުވން އެދެމޭ.  ށް މިކަާހެވސް ައަވހައަސްލު ީވ

މު  ންމުހި .ެގ ކައުންސިލުންނޭހިންާގނީ އިންސްޓިޓިއުޓު އި އް ހަދަތަ މެހައި ަގވާއިދުާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެން

ުދ ުގޭޅ ަގވާއި ކުރުމާމެންބަރުކަމުން ަވކި  ،މެންބަރުން ؛އިންތިޚާބުކުރުމަށްވާއިދުތަަކކީ ަކއުންިސލު މެންބަރުން ގަ އެއް ބަ

ރާ ަގާވއިުދ ކޮމިޓީތަކަށް ލިބިެގްނާވ ބާރުތައް ބަޔާންކުެގންދާނެ. ކައުންސިލުން އުފައްދާ އެިކއެކި ން ހަދަމުންމިއި ެވސް

 ސުލޫކީ ،ާރ ަގވާއިދު ެވސްކުިގންތިތައް ބަޔާން  ތަކާއިތު ންެގ ޝަރުރުނެ. މެންބަެވސް މީެގ ދަށުން ހެދިެގންދާ

ތްދޭ މަދުރެންސް ޚިުދ، އޮޑިޓް އަިދ އެުޝއަޑް ބަާޔންކުރާ ަގވާއިާވއިދު، ޮއޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަ މިންަގނޑު ބަޔާންކުާރ ގަ 

ޕްރެސްއެއް ހަމަ އިތުރަކަށް ްށ އަުޅަގނޑަ .ުގޅޭ ަގާވއިދު. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރކޮށް ހިންުގމާ

އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކޮށް ނިންމައި ާގނޫނަކަށް  މި ބިލު ީވހާެވްސ އަަވހަކަށް ،ޭވނެރެއް ނުކުޒެ ނެ އެންފަރަސއިނުކުރެޭވ

ެވްސ  އި ހުރިހާ ކަމަކާޓެކްްސ ސިްސޓަމާ ައޅުަގނޑުމެންގެ  ،ކަމަކީ ޭވ. ެއއީ މިންއެބަ ޭބނުއަޅުަގނޑުމެން ހަދަން 

އެކަމަށް އަުޅަގނޑު  ،ާވތީވެ  ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ުގޅިުގޅިެގން އަސްުލ ަވށާ ކަމެއް. ތް ަވރަށް ބޮޑަްށ ުގޅިފައި އޮ

ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  އްާވށޭ. ދެއްިވ ން ނިންމައިލަދެކަރުޙަލާގައި މިމަ ންނަާވނީ ީވހާެވސް އަަވަހަކށް ހަމަ ކޮމިޓީދަ

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މަތިެވރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު. 
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 މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން: 

އަދި ބޯޓެްއ ިގނަ  ންންމެ ަވޞީލަތްތައް ިގނަ ަފސިންޖަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކިތަންމެ ޗާލު އަދި ކިތަ

 ތަންދޮރު ، ރަނަގޅު  ކަނޑަށް ބޭިލޔަސް އެ އުޅަނދު ދުްއަވްނ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންޭވ ކޮލިޓީއަޅުަގނޑުމެން 

ފަދަ  ދު ބޭނުންަވނީ އެއަާރއްޖެއަށް ެވސް ައޅުަގނޑުމެން މި .ސްއޮޅުންފިލާފައި ހުރި ކައްޕިތާނެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ެގ ިވޔަފާރީެގ ޖޭނިތަކަށް ެވްސ އަދި ާރއްފުއަމިއްަލ ކުން ންޓުންތަކެއް. ސަރުާކރުެގ ކުންފުނިތަކަްށ ެވްސ އަދި އެަކއުންޓެ

ޚްލާޞްތެިރ ަގޅު އިނރަ ުއެޅނީ ެގން މިނަށް މިއަދު ނުލިބިންއެންމެހައި ދާއިރާތަކަށް ެވސް އަުޅަގނޑުމެ

ސަރުކާރުެގ ކުންފުނިތައް  ،އަުޅަގނޑުެމން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ .ސްރައީ ްއަޒތްތެރިންޓެންޓުންތަކެއް. އިއުކަ އެ

 ޖެހުނުެއއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ހިންަގން ންތަކާލުަވރަކަށް އަހަރު ޙަޤީޤަުތގައި ބޮޑު ެގއް 7 ،ަވރަކަށް 5ޭވތުެވިދޔަ 

ފުންޏެއްެގ ންކު . ރައީސްރި ތެތްއިއްޒަ ން.މާލުހުއެތަނުެގ އެަކއުންޓެންޓުްނެގ އި ،ބަބަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަ

އެ ކުންފުންޏަކުން ލިބޭނެ މަންފާއެއް  ،ތެރި، ތެދުެވރި، އަމާނާތްތެރި ބަޔަކަށް ނުާވނަމަޞް އުންޓެންޓުންނަކީ އިޚްލާކަ އެ

އް ފެނިފަ. އަޅުަގނޑުމެން ތަ ންޒަރުމަ ަވަރަކށް އަހަރު އެ 5މިދިޔަ ނިނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވނީ 

ބޮުޑ ޙަޤީޤަތުގައި އެތަނުން އެހާ ނަށް އިރު ެވސް އަުޅަގނޑުމެންއެ ާވހަކަ ދަްއކާ ،ަމއްަސލަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ

އެތަްއ އަަހރުތަކެއް ެވެގންދިޔައިރު ެވްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއކަން ނޭނުގމުެގ އެންމެ ބޮޑު އެްއ ެވެގން  ެގއްލުމެއް 

ނޭންްސ އިއެމް.އެްލެގ ފަ.ން. ހަމަެއއާިއއެުކ ބީލުުވމާހުރޭަގިއ އިތެއަީކ އެތަުނެގ ެއކަުއންޓެންޓުން އެކަމުެގ ލަމައްސަ

 ؛ީއސްރަ ތްތެރިން. މިއީ އިްއޒަުވމާލުހުއިެއކައުންޓެންޓުްނ ެވްސ ެއކަމަށް ތިބި ިއ ެގ ަފއިނޭންސް ޑިޕާޓްަމންޓުަގދާއިރާ

 އެ ެގއްލުން. ކީދެއްއަުޅަގނުޑމެންނަށް  ެވސް  ންހާލަތަކީ. ހަމަ އެޮގތަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސިންޏެއްެގ ެވްސ ފުހުރިހާ ކުން

އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގިއ  މާލެއްހުއި  އެހާ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ދެއްކުމުެގ އެންމެ ބޮޑުށްމިފްކޯއިން ެވސް އަުޅަގނޑުެމންނަ

މި ތިން ކުންފުންޏަށް . އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްޒަފުން. ޑިޕާޓްމަންޓުެގ މުަވއް  ސްއުފުލަން މި ޖެހެނީ އެތަނުެގ އެަކއުންޓް

ރި ަރއީސް، އިއްޒަތްތެ ށް. މި ބިލަފަބިލިއަނަށްުވރެ ިގނަ ރުފިާޔެގ ބޮޑު ެގއްލުްނެވ 4ދައުލަތަށް ަވނީ  ބަލައިލާއިރު

 ހިމެނޭ ރޭަގއި އެބަތެ ެގޞަދުމި ބިލުެގ މަޤް ،ޖެހޭެއބަ ާވހަަކދައްކާއިރު ފާހަަގކޮށްލަން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ކަމެއް.  މުންހިަވރަށް މުިމީއ  ، ކުރިން ބުނިހެންަގނޑުައޅުުވން. ރު ާގއިމުކޮށް ކުިރއެ އްއެަކއުންޓެންސީ ފަންނެ

ެވސް އަުޅަގނޑުމެން އަދި ދާއިާރގައި ޙަޤީޤަުތަގއި  ންެގޑް ެއކައުންެޓންޓުރއަޅުަގނޑުމެން މި ދާއިރާަގއި ރާއްޖޭަގއި ޗާޓަ

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ހެންނަމަެވްސ، ައޅުަގނޑު ނައެއް ނުުކރެޭވ. އެމީހުންނެއް ބިަވރަކަށް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ބޭނުންާވ

 ،ެގން ނުކުންނަ ތަޢުލީމީ ޤާބިލުަވއި ިކޔަ  ،ތަކުަގއި އިނޭގޯތ، ިރސޯޓުތަކުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ުޒާވނުންސޯޓުރި

އެތައް ަބޔަކަށް މިއަދު ެވްސ ާވ ބޭނުން ަމސައްކަތްކުަރްއަވން ގައިފަިއނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓު ަގިއ،ންޓްސް ދާއިރާ އުއެކަ 

ލަންކާއިން،  .ދިެވހިންނާ ތަފާތުކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުންނާއިރު މީބޭ ،ބޮޑު އެްއ ދައްަޗކީ ދިމާެވފައިާވ އެންމެ

ެގންނައިުރަގިއ އުމަކުން ެވސް ރިޯސޓުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ެއަކއުންޓެންޓުން ދި އެހެން ބޭރު ޤައިންޑިާއއިން އަ
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ފަހަރު އެ  އަހަރަކު ތިންއެ ބޭފުޅުންނަށް  ސްލަ. ޕްރުލަހާސް ޑޮ ސް، ފަސްހާ ބަ ދެން ހަތަރުއަޅުަގނޑުމެން އެ

ިރސޯޓުަގއި އިންނަ އެންމެ ރަނަގުޅ  ،ދެޭވ. ތަނުަގއިޅުންެގ ޤައުމަށް ދެޭވ. ައދި ޕްރައިެވޓް އެކޮމަޑޭޝަން އެބަފުބޭ

ކަްށ ންނަމަެވސް، ދިެވއްެސއް ރިސޯޓަހެއެ ނީ.ފުޑް ޕްރޮަވިއޑްކޮށްދެ ަގނޑުމެންރެސްޓޯރަންޓުން އެ ބޭފުޅުްނނަށް އަޅު

 ސް ޔާ ެއކައުންޓް ފަންަސީވހަކަށް ާހސް ރުފިިގނަެވެގން ،ދަނީ ްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މިނަގައިފި

ފަހަރު މި   ރަކު އެއްން. އަހަމަޑޭޝަ ކޮރިންގ އެއަތަން. ިގނަފަހަރު މި ޖެހެނީ ޝެ  ެވްސ ދޭށްޑިޕާޓްމަންޓުެގ ހެޑަކަ

ެވްސ ކަށް ހުރި މައްސަލަތަ ހެން ދާން. މިށްކައިިރއަލާ ެގ ޢާއި ންއެ ބޭފުޅު ނީޖެހެނީ، އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ލިބެ

ބަޖެހޭ ޙައްލު ެގންނަން. އެހެންނޫނީ އެ ެވްސ އަޅުަގނޑުމެން އްމި ކަންތައްތަ ،އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރިޢާޔަތްކޮށް

ަގނޑުމެން ރަނަގުޅ ޮގތުން މި ހުރި އިޝޫތަަކށް އަޅު ޢަމަލީ ،ެދއްކިަޔސްާވހަކަ ށްއަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ަވަރކަ

ާވނުންނަށް ރާއްޖޭެގ ވަޒީާފެގ ބާޒާުރަގއި ޒު  ޚާއްަޞކޮށް ،އްލެއް ނުހޯދޭ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި ިދެވހިންނަށްޙަ

މި ބިލުގެ  ،ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންއަުޅަގނޑު ކޮށް ެއއްމި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ދާިއމީ ޙައްލެއް ނާންނާނެ. ހަމަެއއާ

އުެފއްދުން. ފަންނުެގ  އްޞެޚް ޞަ ޒީއް ަކނޑައަަޅއި ތަންފީތައުސޫލު މރޭަގއި ެއބަ ހިމެނޭތެ ެގޤްޞަދުތަކުމަ

 .ރަީއސް ތެރިރުުކރުން. އިއްޒަތްކަށަަވ ންލުެވރިުކރުމާއި ޤާބިލުކަހުާވމީ ހަމަތަކަށް އަގު ރިން ބައިނަލްއަ ތެތްކަމަސައް

މީހުން އިސްކޮށް މި ތިީބ ބޭރު ކުރުމުަގއި އެންމެޓުޮއޑި މިއަދު ާރއްޖޭަގއި  ،ޖެހޭއެބަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ިވސްަނިއލަން

 މިއީ ްސ.ޕްރައިސް ޯވޓަރ ކޫޕާ ،ން ބޭނުންލަަގކޮށްހައަުޅަގނޑު ފާ ފުނިތައް. އެޮގތުންންރާވ ކުއަ ޝެންމީހުރުބޭ ތަނުަވ

 ޮއޑިޓުކުާރ ިގނަ ކުންފުނިތައް ސަރުކާރުެގ ބައެއް އޮފީސްތައް ެވސް ކުރިން ެވސް ރާއްޖޭގ ތިރީސް އަހަރު މީެގ ިވހި

ދެންމެ މިތާ   ،އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބޭރު ބައެްއެގ އަތްމައްޗަށް  ،މް. އެހެންނަމަެވސް ރއެއް ފަ

ާވ ސާއް ހި ޕްރަިއެވޓް އަދި ސަރުކާރު ،ން އެ ފާހަަގކުރިހެން ރާއްޭޖެގ ފައިނޭންސްރުއިްއޒަތްތެރި ިގނަ މެންބަ

ފެިނެގންދިުއން މިއީ ައޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ަވރަްށ ފުންކޮްށ  ފުޅުންނަށްސާބެްއ އެ ބޭކުންފުނިތަކުެގ ހުރިހާ ހި

ކުެރޭވނީ ދިެވހިން މި މައިދާނަށް  ަޙއްލުމި ކަންތަްއތައް އަުޅަގނޑު  .. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްމެއްިވސްނަންޖެހޭ ކަ

ކަންތައްަތކެއް ފާހަަގކޮށްލެޭވކަން އަުޅަގނުޑ  ލަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީެގ ަވރަށް ރަނަގޅުނެރެެގން. މި ބި

މި ސަރުކާުރ ެގނައުުމަގިއ އަުޅަގނޑުމެން  ،ން. ެއއާެއުކ  އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންރަކުހަމަ ފާހަަގ

މި ޤައުމުެގ ސަރުކާުރ  ްނ.ެޖއިން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުރާއް ،ެއކަްއޗަކީ  ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަްށ ިވްއކި

ނަަގމުންދިަޔ  ަވަގށް ،ތައްސާމާތަކާއި މި ޤައުމުގައި ދައުލަތުން ނަަގމުންދިޔަ ފައިތަކުގައި ހިންަގމުންދިަޔ ޖަރީކުންފުނި

ޑުމެން ހޯދައިދޭނެ ަތއް އަުޅަގނއާދެ! ދަުއލަތަށް އަނބުރާ އެ ފައިސާ ؛ފައިސާތައް ހުއްުޓަވއި ޙައްުޤާވ ފަރާތްތަކަށް

ެގ މިހާ ކުރީކޮޅު ހުށަހެޅުމުެގ އެންމެ ހުން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީއް ސަރުކާރުމިފަދަ ބިލެ .ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ބޫލުކުރާ ޮގުތގައި މި ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުުވމަށް ޓަކައި ދޭ ަގައޅުަގނޑު  ،ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ

 ނޑު މަސަްއކަތްޖެހޭ މައިަގޓަކައި ކުރަން ަގނޑަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގަނއުމަށްއަހަމިއްޔަތުތައް ާގނޫނީ އޮނި 
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ބޭފުޅަކު ިވދާޅުވެއްޖެ ާރއްޭކެގ ފޮރިން ިއންެވސްޓުމަންޓުތަުކެގ ާވަހކަ.  އިމިތާނަގ މެ. ދެންކުރުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 އިމުކޮށްަފއި އޮތްާގ ަގއިއުލެއް މި ޤައުމުޙަ މާއެ ބޭފުޅުންެގ  ެވރިކަމުަގއި ފޮރުން އިންެވސްޓުމަންޓުތަކަްށ ަވރަށް ފަހި

 .ޚިލާފަށް ޮގތާ ެވސް، ޙަީޤޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނެިގންދިޔައީ އެ  ބޭފުޅުން އެ ާވހަކަ ދައްކާާވހަކަ. އެހެންނަމަ

ންެގ މި މި ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުަގއި ެވްސ މި ޤައުމަށް ެގނައި އެންެމ ބޮޑެތި ފޮރިން އިންެވސްޓުަމންޓުތައް އެ ބޭފުޅު

 ،ލުކުަރމުން އެ ބޭފުޅުން ދިޔައީތިހަދާފައި ުހރި އެްގރިމެންޓުތައް ބާ އިއެުކަގ ދައުލަތާ ،އެްއކޮށް ޤައުމުެގ ސަރުކާރާ

ދުަވހު  އެ .ލުކުރަމުންތިރާއްޖޭެގ ާގނޫނުތަކަށް އަދި ުދނިޔޭެގ އުސޫލުަތކާއި ހަމަތަކަްށ އެއްެވސް ބެލުމެއް ނެތި ދިޔައީ ބާ

. އެންމެ ބޮޑު ެއއް ފޮރިން ންާނނޭެވސް ބަދަލެއް ނޯދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭނެ އެއް . ލޭތި ބާިވދާޅުިވ އުފެދުމުަގއި ެވސް

 ،ެވސް ައއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަވރަކަށް އަހަރު 10ޔަ އިންެވސްޓުމަންުޓެގ ޮގުތގައި ދިެވހިރާއްޖެއަށް ޭވުތެވދި

. ދުނިޔޭެގ ތީގައި އަުޅަގނޑުމެްނ ލަދުަގންނަ ޮގތަށްތަނުން ބޭރުކޮށްލީ ދުނިޔޭެގ ކުރިމަ ޖީ.އެމް.އާރު. ޖީ.އެމް.އާރު މި

 ، އެހިތަށްއެރި ޮގތަުކން އެ ބޭފުޅުންެގ މޮޅެތި ،ނެތި ކަށް ބެލުމެއްތަެގ ެއއްެވސް މުޢާމަލާއެްއެވސް ުއސޫލަކަށް ިވޔަފާރީ 

 ރައްޔިތުްނެގ ހިތަށް އެ  އި ދަޢުާވކުރާ ާގނޫީނ އުސްތާޛުން ެދއިރު ެދދަޅައަށް ީޓީވއަށް އަރަ ބޭފުޅުން

 400ހުނީ ޖެ ލަތުންުޅަގނޑުމެްނެގ ދައުއަ ،އާޚިުރ ނަތީޖާއަކީ ހެންނަމަެވސް،ެއކަން ކުރީ. އެ ެގންކޮށްދީތަޞައްުވރު 

ހަމަ  ،ދަްއކާއިުރަގއި ށްުވރެ ބޮޑު ބަދަެލއް ޖީ.އެމް.އާރަށް ދޭން. އަދި މިައދު އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލުަގއި ާވހަކަލިއަނަމި

ެއ  ،ރުން އެ ތަންތަނުގައިސަރުކާ  ކުީރެގ ،ކާރުންކުރީެގ ސަރު ،ހުރީ އިޖެހޭ ިގނަ ކަންތައް ޮގސްފަދޭންބަދަލު

ައޅުަގނޑު  .ސީދާ ެއ ބޭފުުޅންެގ އިހުމާލުން ،މިިނސްޓަރުން ،ާވލުެވ ތިބި ެވރިންހަހިްނުގމާ  މުއައްސަސާަތކުެގ

ތަކަށް ެއ މެދުެވރި ފަރާތް ބަދަުލދޭން ދެމުންދާއިރުގައިީވާހެވސް ައަވހަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލު ،ޮގާވލަން ސަރުކާރަށް

ބަދަލު އެ ބޭފުޅުންެގ އަތުން ނެުގމަށް.  މުެގދެުވނު ެގއްލު ދައުލަތަށް ،މައްޗަށް ެގނެސް ޝަރީޢަތުެގ ކުރިބޭފުޅުން

އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، އެކައުންެޓންޓުންެގ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ އަޅުަގނޑު ކުރިން  އެއާެއކުހަމަ

ރާއްޖޭެގ  .ބުތައް ބެލެހެއްޓުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ންފުނިތަކުެގ ހިސާޅަށް ޖެހުން. ކުކޮ އި ކުންފުނިތައް ނަަގ ،ބުނިހެން

 ފެނޭ ަވރަށް ބާރު ސްޕީޑެްއަގއި ރާއްޖޭެގ ކުދި އަދި މެދުށް ެއބަމެންނަފަންތީެގ ިވަޔފާރިތައް އަުޅަގނޑު ކުދި އަދި މެދު

ެގ ނަމުގައި ލުއި ިގނަ އީ.ެއމް.ން އެސްސަރުކާރުމި  ،ތަން. މީެގ ޙަޤީޤަތަކީ ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތައް މިހާރު ފުޅާަވމުންދާ

، އެަކއުންޓެންޓުން ފަންތީެގ ިވޔަފާރިެވރިްނނަށް ދޫކުރަމުންދާކަން. އެހެންީވމާ ލޯނުތަކެއް ކުދި އަދި މެދު

މު ކަމެއް. އަުޅަގނުޑ ންއަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތަގިއ ަވރަށް މުހި ނެރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދާއިާރއަށް ުޒާވނުން

އޮޑިޓު ިރޕޯޓެއްެގ ާވހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި  ،ތާގައި އަުޅަގނޑު ައޑުއެހިންމިދިޔަ ހަފު ،ލަން ޭބނުންފާހަަގކޮށްކު ހަމައެއާއެ 

އެ  .ަގއި ނެރުނު 2018އެމްބަސީެގ ޮއޑިޓު ރިޕޯެޓއް  އިމިއީ ދެން އަނެްއކާެވސް އަނެއް ާވަހކަ. މެލޭޝިާއަގ .ރައީސް

ތަުނެގ ޭވ. އެުބެވ އަންތަރީސްއަޖައިެނއްާކެވސް މި ފެންނަނީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަބަލއިލާއިރު ރިޕޯޓަށް 

 ަބއިެވިރކޮށްފަ. އެހެްނނަމަެވސް، އޮޑިޓު ރިޕޯުޓަގއި ަގއިއަރެންސް ސްކީެމއްޝުފުން އެ ބޭފުޅުން ަވނީ އިންްއޒަަވމު



30 

 

  ފެންނާކަށް.  ނެއް ނެތްށްފަ. އެ ކްލެއިމްުކރި ތަހާސް ރުފިޔާ ެއބައޮތް އެންމެ މެޑިކަލް ޗެކަޕަަކށް ޚަރަދުކޮ 26 ،ބުނަނީ

މި ދަްއކަީނ  .ރި ރައީސްިއްއޒަތްތެ ަވިއ،ަގިޑއެއް ބައްލަަވއިަގންނަ  ކަށް އެ ބޭފުޅާޔަދެން ކުރީެގ މެންބަރެްއެގ ަދރި

 ،ހާހަށްުވރެ ިގނަ ރުފިޔާ އެބަހުރި ރާއްޭޖެގ ކުީރެގ މެންބަރެއްގެ  70އެމްބަސީއަކުން ކުރި ޚަރަދެްއެގ ާވހަކަ. 

 އި...ރަދުކޮށްފައެއް ަގތުމަށް ޚަރަދުކޮށްފަ. އިްއޒަތްތެރި އަންހެނުންނަށް ޚައްެގ ދަިރފުޅަށް ަގޑި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަތުން ޔާރި

 ޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއް

 

 ކަދެއްކެުވން:ހަާވ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ 

ޫބލުކުރަނީ މިއީ ަވރަށް މާތް ަގ ،އެަކއުންޓެންޓުންެގ ބިލުޓަރޑް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޗާތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

ކޮށް އިމުގާ އެަކއުންެޓންސީެގ ފަންނެއް  ،. މި ބިލުެގ މަޤްޞަދުެގ ތެރޭަގއިކަމަށް ފަިއާވ ބިލެއްމަޤްޞަދެއްގައި ހުށަހެޅި

ާވމީ ގު ބައިނަްލއަނުެގ މަަސއްކަތްތެރިން ފަންްއ އުފެއްދުން. ޞެ ޝަޚްތަންޒީމީ  އިއުސޫލުަތއް ކަނޑައަޅަ  .ންކުރިއެުރުވ

ޒިންމާދާރުކުުރުވން.  ، ަވަޒންކޮށްބިލުކަން ކަށަަވރުކުރުން. މަސައްކަުތެގ ކޮލިޓީކުުރަވިއ ޤާހަމަތަކަށް އަހުލުެވރި

 ގޓިން ޓަރ އެކައުންޕްބްލިކް ސެކް .ސްޓޭްނޑަޑުތައް ކަނަޑއެޅުން ގ އޮޑިޓިން  ގ ެސކްޓަުރެގ އެަކުއންޓިން ޕްރައިެވޓް

 . އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުާރ ޮގުތަގއިުގޅޭ ފަންނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޑަޑުތަކާ ސްޓޭން

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުން، ޗާޓަރްޑ  ،ދަށް ެގނެސްއަޅުަގނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހުން މިފަދަ ާގނޫނެއް ުވޖޫ

 ދައުލަތުން ،މުއައްސަސާއެއް އުަފއްދައި ހަމައެކަނި މި ބިލަކީ  ދޭންޖެހޭ.ތެރިކޮށްރައްކާ އެަކއުންޓެންޓުންެގ ޙައްޤުތައް 

ާވކަށް އަުޅަގނޑަކަށް  ަގނޑުމެންނަށް މީގެއިން ނަތީޖާ ނުނެރެޭވ ިބލަކަށްމިލިއަން އުފައްަދއިެގން އަޅު  އެާގރަބާރަ

ހިނދު،  ނިމިެގންދާ އިމަރުޙަލާަގކޮމިޓީ  މި ބިލު ،ބޫލުކުރަނީ މިފަދަ ބިލެއް އައިސް ަގެރޭވ. އަުޅަގނުޑ ތާއީދެއް ނުކު

ެއކައުންޓެންސީ ާދއިރާއިން މީހުން އުފެއްދުމަށް.  ނެ ކަމަށް،އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅަންޖެހޭމީެގން 

ަގއި   ުކަޑކުރުން. އެހެންނޫންކަމުުގރަފަ ައދާކުރާ ބިދޭސީންނާއި ދިެވހިާނ ދޭތެރޭގައި އޮތް ވަޒީފާަގއި މި ދާއިރާ އަދި

 ކޮމް ފަދަ މުއައްސަސާެއއްޑް އަެނއްާކެވސް ބްރޯ ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުން ހަމަ ކުރެެވނެ ކަމަކީ ،ާވނަމަ

ަދއުލަތުން ބޮޑު ޚަރަުދކޮށްެގން ހިންާގ ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ ބޮޑު މުއައްސަާސއެްއ  ،އުފެއްދުން. ޒިންމާެއއް ނުަނާގ

ެނ ޮގތަކަްށ ާވހަކަެދކެޭވ ނޭޭޅނެކުރުމަށް ބާރުރުަގއި މި ދެންނެިވ ތަފާތު ކުޑަ މިފަދަ ބިލަކަށް ާވހަކަދައްާކއި ން.އުދެއްދު

އެ ދާއިރާަގއި އެަކއުންޓެންޓެްއެގ  ،ނޭ. ހަމައެކަނި ުޓއަރިަޒމް ދާއިރައަށް ބަާލއިރުއެްއެވސް ޮގެތއް އަޅުަގނޑަކަްށ ނުފެ

 ެގ ފެންަވރުޮޑލަރު. ހަމަ އެ  500ނީ ވެއްޖެްއާޔ އޭނާއަށް ލިބޭ ށްކަމައްސި ޮގތުަގއި ދިެވްއސަކު ަވޒީފާައށް ޮގ

ޑޮލަރު. އަދި  3000، 2500އަށް ހުންނައިރުގައި އޭނާ އި އެަކއުންޓެންޓުން ލަންކާ ނުަވތަ އިންޑިާއއިން އައިސްފަ 
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 ،ރު އެންޑް އާރާއާދެ ފަހަރު، ފަހަރު ނުަވތަ  އަަހރަކު ތިން ،ރެސްޓޯރަންޓު ކެއުމާއި  ،ޑޭޝަނާއިސިންަގލް އެކޮމަ 

ރިާޔއަށް މި ޚިދުމަތެއް ނޯޭވ. މި ިއނާޔަތެއް ނުލިބޭ. އެހެންކަމުްނ، ކޮންމެ ޮގެތއް ހަދާފައި ކަތްތެސައްދިެވހި މަ

ދިެވހި  ،ޖެހޭއިުރަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކަަށަވުރކޮށްދޭން އެބަނަމަެވސް މި ާގނޫނު ުވޖޫދު ެވެގން އަންނަީވ

ހަކަ އެހެން ނުދައްކާ ހަމައެކަނި މުއައްސަާސއެްއ ާވ  އެމިހުންނަށް ޙައްޤުާވ މިންަވރު. އަުޅަގނޑު  އެަކއުންޓެންޓުން އެ

އް ެވސް ްޑކޮމެމުައއްަސސާތައް ބަިއަވރު. މީިޑއާ ަކުއންސިލަކާއި ބްރޯ .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ތް.ނެ ކަށްާވ ިއެގންދައުފައް

މިހާރު ،  ސަރުކާރުންޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ފާއިތުެވދިޔަ މިދިޔަ ބާކުރީމު، ، ތަޖުރިޮއޭވ. އަުޅަގނޑުމެން ދެުކނީމުއެބަ

އި މީޑިއާ ަކއުންސިލެއް. އޮތް ބްރޯްޑކޮމާެވސް އޭރުގައި  ،ަވްއކަންކޮްށެގން ޖަލަށް ލެިވފައިާވ ޔާމީންެގ ސަުރކާރުަގއި

 .މަނާކުރަނީރިޖޫ ،. އެއީ ތެދު ާވހަަކއެްއ ލިޔުނަސްންމަނާކުރުމުރިއި ޚަަބރެއް ލިޔެާލއިރަށް ޖޫއެދުަވހު ދިަޔއީ ީޓީވަގ

މަނާ. ރިދިެވހިރާއްޭޖެގ ަރއްޔިތުން ިނކުމެ. ރާއްޖެ ީޓީވން ހަމަ ޚަަބރެއް ލިޔެާލއިރަށް ޖޫިމ ސަލާމަތްކުރީ ރާއްޖެ ޓީީވ 

މީޑިާއ  ؟މިއަދު އެ ބްރޯޑްކޮމް ކޮބައިތޯމިލިއަނުން ދެ މިލިއަނުން.  ެވސް ނޫނޭ. އަނެއްކާ ުކޑަ އަދަދަކުންނެއް 

 ލީހުގެ ޖިރައްޔިތުންެގ މަ، ނޫހެއް ހަދައިެގން އޮންލައިން ޔަކަށްދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ދެމަފިރި؟ ކައުންސިލު ކޮަބއިތޯ

ެގ ރި މަޖިލީހުެގ ރައީސްތެއިއްޒަތް  މި ާއއިރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ،ސަރުކާރުެގ ަވޒީރުންނާއި  ،މެންބަރުންނާއި

 ދީނަށް ،ނަކީ ންއްޔިތުާހސް ރަ ައއްޑިހަ އެތައްގައި ތިބި އުމުޤަފިތުނަ އުފައްދަމުން މުޅި  ،ދޮުގހަދަމުން ،އަުގަވްއޓަމުން

 ؟ތޯއިކޮބަ  ދާއިުރގައި މިދެންބެިވ މުއައްސަސާދައްކަމުންއެކިއެކި ާވަހކަ ،ތަބާނުާވ ލާދީނީ މީހުންކަމުގައި ހަދަމުން

ރި ތެއިްއޒަތް ،ނޫން ؟ނޑުމެން އުަފއްަދންީވއަެނއްާކެވސް އަުޅަގ އޭ ެއއްތޯފަަދ މުއައްަސސާއެ ،ނޑުެގ ުސާވލަކީއަޅުަގ

 ނޫނިއްޔާ އެ މުައއްސަސާ ،ޓާނެ މުައއްަސސާއެއް އުފެއްދުުމެގ ބަދަލުަގއި ންޓެްނޓުންެގ ބަލަހައްަކއުޑް އެޓަރރައީސް، ޗާ

ން މީހުން އިދާއިރާ ރުޞަތުތައް. މިއުފައްދަިއެގން ިވއަސް އަުޅަގނޑުމެން މި ހުޅުަވންޖެހެނީ ރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ފު

ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން ހުށަހެޅުއްިވ  ،ބިނާކުރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް ހޯދުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ންެގ މަސައްކަތްތެރި ނޑުމެން މިދެންނެިވދުކުރާ ހުށަހެޅުމެއް. އެއީ ައޅުަގއީހުށަހެޅުއްުވމަކީ ައޅުަގނޑު ަހމަ ަވރަށް ތާ

މި  ެގނޑުމެންއަޅުަގ ،ނަމަ ޖެހިއްޖެ އޭެގ ކޮންމެ ކެޓަަގރީައކަށް މުއައްަސސާެއއް ހަދަން ،ކަށްކޮންމެ ޕްރޮފެޝަނަލަ

ނޑަށް ޖެހޭީނ އަޅުަގނޑުެގ ފީލްޑުން ެވސް އަޅުަގ ،ނަމަ ޖެކަންަތއް ކުރާްނެވއް އުމުެގ ބަޖެޓަކަށް ކެެތއް ުނކުރެޭވނެ. ޤަ

 ިއ،ބިުލ ކިޔާ ބިެލއް ހުށަހަޅަސް ޕްރޮފެޝަނަލްސްެގ ރިސޯ ހިއުމަންމުއައްސަާސއެްއ އުަފއްދަން ހުށަހަޅަން. 

ބޭނުންާވނެ. ެވސް އަޅުަގނޑަށް ެވސް  ރަދުކުރާނެ ބަޖެޓުޚަތުން ލައެއަށް ދައު އި،އެއް އުފަްއދަބަލަހައްޓާނެ ކޮމިޓީ

 ،އިހުރިހާ މިފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންނާ ،އެހެންނަމަެވސް ދުކުރަން.އީތާ  މުއައްސަސާ އުފައްދަންއަޅުަގނޑު ހަމަ މި

މީހުން  ،ކުރުުވމާއި ޒިންމާދާރު ،ކުރުާމއިޓަރމޮނި ،މާއިރުކުޝޫ ެސޓްފިކެޓް އި ،ކުރުމާއިކަންތައްތައް ކެޓަަގަރިއޒް  މި

، ކުރެޭވނޭ ޮގަތކަށް މި ބިލުކުޑަދައުލަތަށް ޚަރަދު  ،ށް ެގނެސްރުން މިއީ އެއް ފުރާޅެްއެގ ދަށަކުކަތްއުފެއްދުމަށް މަސައް

 .ރި ަރއީސްތެިއއްޒަތްކަުމގައި ެދކެން. ން ައޅުަގނޑުމެންަނށް ޮގތެއް ހޯދޭނެެގކުރެވި ނުަވތަ ސަރުކާުރަގިއ މަޝްަވރާ
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އުެފއްދީ ަވރަށް ދުަވހު ެވސް އަޅުަގނުޑމެން މުއައްސަާސއެްއ އުަފއްދައިފިން. އަުޅަގނޑުމެން އެ ުމއައްަސސާ ށްއިހަ

އިންތިޚާބުކުރަންެވެގން  . ބާ ަކއުްނސިލުބާ ކައުންސިލު ،ކިޔަނީ ޞަދެއްަގއި. އެ މުއަސަާސއަށް މިޤްމާތް މަ ،ހެޔޮ

. ާގނޫނެްއެގ ދަށުން އުފައްދާ ތިއްެބީވ ހޮިވފަ މުތަކަށް ކުރިމަތިލައިެގން އެޤާކުރީމާ، އޭެގ މައަޅުަގނޑުމެން އިޢުލާނު

ީކ އެބަ އިނެގންޖެހޭ އަުޅަގނުޑެގ ާގނޫނީ ޒިންމާއަ ށްމީހަކަ އެ ،ނޑަށްއަޅުަގ ،ހިނދު ލާށް ކުރިމަތިކަމުއައްސަާސއަ

މުތަކާ ހަާވުލެވ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް މިއަުދ ޤާކައި އެ މަޒިންމާ އުފުލުމަށްޓަބުނާ  ކޮބައިކަން. ބާ ކައުންސިލަށް ާގނޫނު

މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ،ދާ ތިބެމެައދި ކަނޑައެިޅެގން ނަހަ ،ާގނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ަގާވއިދުތައް ނުހެދި ،ާގނޫނީ ޒިންމާ

ދިނުމަށްޓަކައި އިހޯދަތަމްރީނު  ކުދީންނަށް ނުަވަތ އެ ކުރުުމެގ މަުގ ހުާވދާއިރާއިން ިކަޔަވިއެގން ުނކުންނަ ކުދީންނަށް  މި

ީނ ދައިލާެއއް ޢާއެތައް ސަތޭކަ  ،ތު ެގއްލިޞަކުދިންނަށް އެ ފުރު އެ ،ސަބަބުންއޮތުމުެގ ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދު ނުހެދި 

 ށްލްޑަށް ނުކުތުމަކަތްކުރި ފީެވެގން މަސައް ނިކުންނަން ،މަސަކަތްުކރިދަުވހު ކިަޔަވިއެގން އޮތް ހުރިހާ  ކުދީން މި އެ

ނަާވ ންކުމުއައްަސސާތައް އުފައްދަާވއިުރގައި އެ މުައއްސަސާތަކަށް ނި .ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްަވމުދަތި

ާޔ އްވެއްޖެ ކަމަށް  އެހެންނޫން ެގ ތެރެއިން ހޯދެންޖެހޭ.ކުރެޭވނެ ޮގެތއް މިފަދަ ކޮންމެ ާގނޫނެއްޒިންމާދާރު

 އެ ،ކިޔަަވިއެގން ނިކުތް ލޯޔަރުންނަށް ،ލޯޔަރުންނަށް މި .އްލެއް ނުލިބޭނެ ޙަަގނޑުމެނަށް މީެގން ެއއްެވސް ކަމަކުން އަޅު

ދި އޮތުމުން ކަމުަގއި ަގާވއިދު ނުހެއޮތީ ސީދާ ބާ ަކއުްނސިލުން މިއަދު ހަދަންޖެހޭ ކުދީންނަށް ފުރުޞަތުތައް ހަނިެވފައި 

 ،ެވސް  ސިލަށްެގން އަންނައިުރގައި މި ުއފެދޭ ކައުންެވސް ފާސްެވ ނޑު ަގބޫުލކުރަނީ މި ބިލުދަންނަަވން. އަުޅަގ

ކަމަށް. ދެްއިވ  ެވސް ހޯދިެގންދާނެ ކުރުޭވެނ ޮގެތއް ައޅުގނޑުމެންނަށް މި ާގނޫނުެގ ތެެރއިންކައުންސިލު ޒިންމާދާރު

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދެން ޖަހާއިރު  11. ންނަލާއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބައިަގޑިއިރަށް މެދުކަނޑަ 

 ން.އަޅުަގނޑުމެން ފަށާނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތު

 

 {އަށް 11:03ިއން  10:30  :ކޮޅުތު ުގަވސްހު}

 (ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ޢަފީފު ؛ވީނެންތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 7

 

 ން:ުވދެްއކެ ކަާވހަން ރިޔާސަތު
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އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހުެގ ަމސައްކަތް ކުރިއަްށެގންދަން ިމ ފަށަނީ. މި ޮގތުން މިހާރު  ހުހުސްަވުގތުޮކޅަށްފަ `.

  .ހުރި މަސައްކަތަށް ނުނިމި، 7ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އަޅުަގނޑު މި

 ،މުލަކު ދާއިރާެގ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ނަޞީރު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -7.1

 މި ބިލަށް  ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(ހ) ެގންދިއުން.މަށްޓަކައި ޯގތި ެގދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާ ބެހޭ ބިލުެގ ބަހުސް ކުރިއަށްއުޅުދިރި

އަރުަވނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ދެްއކުމަށްފުޅުާވހަކަ

 . ދަށްޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީ

 

 ދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ެގ މެންބަރު ޢަބްނިލަންދޫ ދާއިރާ

ހޭ ބިލެއް މަޖިލީހަށް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދިރިއުޅުމަށްޓަާކ ޯގތި ެގދޮރު ުކއްޔަށްދިނުމާ ބެ

 ބޮޑަށް ޝުކުުރ މް ނަޞީރަށް ަވރަށްހުށަހަޅުއްވައިެދްއިވ ކަމަށްޓަަކއި މުލަކު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީ

ކުްއޔަށްދޭ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ  ،ަވނީ ބިލުގައި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ސަބަބެއް ކަމަށް ަބޔާންކޮށްދީފައި މި ންނަަވން.ދަ

އެޅޭނެ ނިޒާެމއް ފިޔަަވޅު  އި އުފެދޭ ދެ ބަްސުވންތަކާއި ޝަުކާވަތއް ބަލަ ،ޙައްޤުތައް ަބޔާންުކރުމާއި ފަރާތުެގ

ދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަ ައސާސީ މިންަގނޑުތަްއ ކަނަޑއެޅުން. ެއޮގތުން މި ބިލަްށ  ށްކުްއޔަ ،ގާއިމުކުރުާމއި

ެގ ާވހަކަތަްއ އަުޅަގނޑު ިހއްސާކޮށްެލޭވޯތ ަބއެްއ މާއްދާތަކު  ،ލާއިރު މި ބިުލަގިއ ހުރި ބައެްއ ކަންަތއްތައްއިބަލަ

ަގިއ ާގނޫނުން އިސްތިސްާނާވ ނަ މާއްދާ ަވ 4ބިލުެގ  އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެުވނު ބަެއއް ކަންތައްަތއް. ،ބަލާނަން

ަހުއސްތަކުަގއި ޚިދުމަތުަގއި އުޅޭ ުނަވތަ ހޮޓާތަކުަގއާއި ެގސްޓް ކުަގއިރިސޯޓްތަ ،ށ( ަގިއ މި ޮއންނަނީ) ؛ފަރާތްތައް

ަގިއ ކޮމޮޑޭޝަންތައް. )ރ( ކުރެިވަފއިާވ އެ ޞަަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތްތަުކެގ މުަވއްޒަފުން ތިބުމަށް ޚާއް ،މީހުންނާއި

 މި ާގނޫނުން އިސްތިސްނާާވ . މިއީއްދުަވހު ުކއްޔަްށ ކޮޓަރި ދޭ ފަރާތްތަ ،ހަމަ އެ މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ،މި އޮންނަނީ

މީހުން ބައިތިއްބާ ހަދާ  މާލޭގައި ަވރަށް ިގނައިން ބޭރު ،ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ .ފަރާތްތައް ކަމުގައި

ިމ  ،. އެހެންީވމާާވެގންދަދިރިއުޅެމުން ށް ިގނަ މީހުން އެބަ ކުއްޔަށްތަނުގައި ަވރަ، މިއީ އެ ތަންއެހެންީވމާ ،ތަންތަން

އަލިއަުޅާވލަންޖެހޭ މާއްދާއެްއެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނުޑ  މަަސއްކަތްކުރަމުންދާއިުރ މިއީ ލާގައިޙަާގނޫނަށް މި ކޮމިޓީ މަރު

 3 ތާދޭ ދިރިއުުޅމަށްޓަކައި ކުްއޔަށް ،ދާެގ )ށ( ގައިަވަނ މާއް 7ދެަވނަ މާއްދާއެްއެގ ޮގތުަގއި ާގނޫުނެގ  ފާހަަގކުރަން.

ާގނޫނުން  ،ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންނަމަެވސްޮއޭވ މި ާގނޫނުގައި  ންސީ ބޯޑަށް އަންަގންާވނެ ކަމަށްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ޓެނެ

 ، މިކަން ންީވމާކަން. އެހެންސީ ބޯޑަށް އަންަގނީ ުކއްޔަށްދޭ ފަރާތުންކަން ނުަވތަ ހިފާ ފަރާތުންއެނޭގކަށް ނެތް ޓެނެ

ަވަނ  8އަންަގންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން. ާގނޫނުެގ ލާގައި އެބަޖެހޭ ާގނޫނުަގއި އިޞްލާޙުެވެގންދާން. ޙަޓީ މަރުކޮމި

 އިމި ާގނޫުނެގ ަދށުން ކުއްޔަށް ދޭ އެންމެހަ ،ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ިމ އޮންނަނީ 8 ،ާލއިރުއިމާއްދާއަށް ބަލަ

ފެާނއި  ،އޭެގ އެެކްއަގިއ މި އޮންނަނީ ާވންޖެހޭނެ ކަމަށް.ހަމަާސސީ މިންަގނޑުަތއް ފުރިތަންތަނުގައި އަންނަނިިވ އަ
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ުގޅޭ ިއދާރާތަކުން ކަނަޑއަޅާފަިއާވ  ނަރުދަމާއާއި ކަރަންުޓެގ ޚިުދމަތްތައް ލިބުމުެގ ަވސީލަތްަތއް ދައުލަުތެގ ކަމާ

 އި،ެވސް މާލެ ޒޯން ފިޔަަވއަދި ންތު މި އޮތް ޮގތުރާއްޖެޭގ ހާލަ ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އިމިންަގނޑަށް ާގއިމުކުެރިވފަ

ތައް ައދި ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަށްތަުކަގއި މި ފާހަަގކުރެުވނު ިމ ދެންނެިވ ޚިދުމަތް އި ކޮށް މާލެ ފިޔަވަ ޞަޚާއް

ނުދެިވ މި ހުރި މިންަވރުން އަިދ އެކަން ފަހިކޮށް ގާއިމުކޮށްެދިވފައިުނޭވ. ދައުަލތުެގ ަވސީލަތް ކެރިފޯރުންތެިރކަން

ރާއްޖެތެރޭެގ  ،މި ާގނޫނުެގ ދަށުން މި ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެޭވ ތަންތަނަކީ ،ންނަނީ. އެހެންކަމަށްާވނަމައޮ

ން. އެކު ފާހަަގކުރަޔާތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެކަން އަޅުަގނުޑ ހިތާމައަތޮޅުތަުކެގ ރަށްތަކުަގއި ހިމެނޭ ރަށްތައް މީެގ

ަވނަ މާއްދާަގިއ  11އަދި ހަމަ އެޮގތުން ާގނޫނުެގ  ލަންޖެހޭ ކަމެއް.އިެވސް ައޅުަގނޑުމެން ބަލައީ މި ،އެހެންކަމުން

  . މި ބުނަނީ އެއްބަްސުވމެއް އޮންަނންޖެހޭނެ ކަމަށް  ،ާވނަމަ ދިުގ މުއްދަތަށް ދޭ ކަމަށް މަހަށްުވރެ  6ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި 

އިުޒ މި ާގނޫނުެގ ބޭނުން ނާޖާ ،ށްާވނަމަ. އެހެންކަމަށްކަމަ އެއަްށުވރެ ކުރު ުމއްދަތަކަށް އެއްބަްސުވމަކާ ނުލާ ދެިވދާނެ 

ެއއްބަްސުވން  މަްސާވން ަކއިރިެވާލިއރަށް އަނެއްކާ  6، ހިފާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވ. އެހެންީވމާ ޮގތުަގއި

ކަހަލަ ލިޔުމުން އޮންނަ   ދާއިމީ އަނެއް ،ަވނީ ނުޖެހޭ ކަމަށްންނާކަށްެއއްބަްސުވމެއް އޮ ؛ންކޮށްލަކެންސަލް

 ީވމަ، އަނެްއކާެވސް މަސް 6ން ާވހަކަދައްާކލައިެގން އެ މީހުންނަށް ުވމެއް. އެހެންނަމަެވސް އެ މީހުއެއްބަސް 

ލާގައި ޙަމިޓީ މަރު، ކޮ. ެއހެންީވމާނަށްމެންދެޭވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އިއަެނއްކާ އާ ތާރީޚެއް ޖަހާފަ އިކެންސަލްކޮށްލާފަ

މީދުކުރަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އްއު ައޅުަގނޑު މަށް ނެ ކަންދާެވެގމި ފާހަަގކުރެުވނު ކަންތައްަތްއ އިޞްލާޙު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މިހާރު ާވހަކަފުޅުދައްކަަވން ެއދިަވަޑއިެގންފަިއާވ ިއއްޒަތްތެިރ )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(  ޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ،އެއް ނެތްތް. އިތުރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ައދި އެދިަވަޑއިެގންފަ އި ަވަޑިއެގން ނެަވުގތު މާލަމުަގ މެންބަރު މި

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ނަގމުން އެބަދޭ. ޮކމިޓީއެއް ހި 4ަވުގތު  އާދެ! މި ަވުގތުޮކޅަކަށްަފހު() އިތުރުން.އޭގެ 

މުލަކު ދާއިރާގެ  ،ރުކާުރެގ ފަރާތުންސަ -7.1އެއީ  .ެގްނދަނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްަކތް މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި

ެގދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލުެގ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޯގތި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ނަޞީރު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ 

 ނެީވރު އިންމެންބަ އެ .އޮތީ އިމި ބަހުސްގައި ބައިެވރިުވމަށް އެދިަވަޑިއެގން އެއް މެންބަރަކު އެދިަވަޑއިެގންފަ ބަހުސް.

ލެޭވކަްށ އިބަހުސް ނިންމަ ަވުގތުކޮަޅކަްށފަހު() އިތުރު މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތް އެދިަވަޑއިަގތުމަށް. .ކޮމިޓީަގއި 

 .އިކޮމިީޓަގަވުގތު  މިބަސް ިވދާޅުާވން އިންނެިވ ބޭފުޅާ ެވސް ިއންނެީވ ލާއިރު ފަހުއިބަހުސް ިނންމަ އީެވސް ނެތް. އެ

އޮތް ޮގަތކީ ދެްނ ޖެހިެގން އޮތް ނަންބަރަށް ައޅުަގނޑަށް ރަކު އެިދަވަޑއިނުަގންަނަވންޏާ ދެން ބަންއިްއޒަތްތެރި މެ

  ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު() ދިއުން.
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ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންއަށް.  7.2ދަނީ  އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ދެން މިހާރު މި -{ 7.2} 

ދިެވހިާރއްޖޭެގ ) 2016/29ާގނޫުނ ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުްއާވފައިާވ ޝީދުއްމަދު ރައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

ށް ( އަެނުގމާ ބެހޭ ާގނޫނުޕޯަޓކުން ދިެވހިާރއްޖެިއން ބޭރަށްފުރާ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ޓެްކސްާއއި ފީރއެއަ

އިްއޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާެގ ޅުހު ،ިމ ބިލުގައި މިހާރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއެގންފަަވނީ ެގަނއުމުެގ ބިލު. އިޞްލާޙު

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް.

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އމެންބަރު ިއލްޔާސް ލަބީބް ާވހަކަދެްއކެުވްނ:

ފުރާ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން  ޕޯަޓކުން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށްރދިެވހިރާއްޖޭެގ އެއަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ރަނަގޅު އިޞްލާޙުތަެކއް ކަުމަގއި  ިމއީ ،ށް މި ހުށަހެޅޭ އިޞްާލޙުތަކަށް ބަލާއިރު( އަނުނެުގމާ ބެހޭ ާގނޫ ޓެކްސްާއއި ފީ

ބަިއަވުރ  ާރއްޖޭަގއި ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަުޅަގނޑު އަނެްއކާެވސް ފުރުޞަތަަކށް މި އެދުނީ

ޕޯްޓ ނޫން އިންޓަރނޭޝަނަލް  ރލް އެއަޝަނަރނޭޕޯޓްތައް ެއބަހުރި. އަދި މާލޭ ެވލާނާ އިންޓަރޑޮމެސްޓިކް ެއއަ

އެއް ނެތް.  ތަރައްޤީެވފަ ޚިދުމަތްދެޭވ ފެންަވރަށްޕޯޓްތަކުން އަދި އެންމެ ެއކަށީެގްނާވ ރޕޯޓްަތއް އެބަހުރި. މި ެއއަރއެއަ

 ށް ތަނަ އެ ،ތަކެއް ެވސް ނަަގންޖެހޭޖުޕޯޓްަތކުން ެވސް ިޚދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭ. ޚިދުމަތްދޭއިރު އެބަ ޗާރއެއަ އެ

ންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޚަރަދުތަކެއް ފަސިއަދި އެތަނުން ދޭ ޚިުދމަތްތަކުން  އިއެތަނުން ފުރާ ފަސިންޖަރުންނާ

ޕޯޓްތަްއ ރނަާގއިރު ބަލަން އެބަޖެހޭ މި އެއަ .އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ޓް ހިންުގަމށް ލާރި ނަަގންޖެހޭ. ޕޯރއެއަ ،ހިނާގތީ

 ޕޯްޓ،ރއެއަ ޯޕޓް، ުކޅުދުއްފުށީރައއްޫޑ ެއއަ ،ާވނަމަ . މިސާލަކަްށ ބަލާކަމުަގއިޤީކުރެޭވެނ ޮގތްަތކެްއ ެވސްއްތަރަ

ޕޯޓުން ރތައް ތަރައްީޤާވން އޮތީ. އަްއޑޫ ެއއަން ރީޖަންޕޯޓް. މިކަހަލަ ތަންތަން އިތުރަށް ތަރައްޤީެވެގރހަނިމާދޫ އެއަ

 އިތައް ޖަްއސާފަޝަަނލް ފްލައިޓުޕޯޓަށް އިންޓަރނޭރައއްޫޑ އެއަ ؛އިންޓަރނޭޝަނަލް އްދަށްހައެބަޖެހޭ އެ ސަރަ

ާވންޖެހޭ. އަިދ  ެއޮގތަށްޕޯުޓަގިއ ެވސް ރއަދި ހަމަ އެޮގަތށް ހަނިމާދޫ އެއަާވން.  އެތަނުން ޑޮމެސްޓިްކ ޝެިޑއުްލތަކެއް

 ހަމަޖެހިެގންދާއިރު މި  ތައް ހަމަޖެހެންޖެހޭ.ޕޯޓްތަުކގައި ެވސް ެއ އެރޭންޖްމަންޓުރބައެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެހެން އެއަ

ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. ެވލާާނ  އެ ކުރަްނ ެވސް ސަރުކާރުން އަދި ނޫނީޕޯޓްަތއް ތަރައްޤީރއެއަ

 ކީ އެ އެމް.ީޑ.ޕީެގ ކުރީެގ ސަރުކާރުން ޖީ.އެމް.އާރާ  ޕޯްޓ ތަރައްޤީކުރުމަށް ައޅުަގނޑުެމން އޭރުރލް އެއައިންޓަރނޭޝަނަ

ތައް ފެށިން. މިހާރު  ޢުޕޯޓް ތަރައްީޤކުރުމުެގ ަމޝްރޫރށް އެއަން ޑޮލަރަމިލިއަ 400 ލއި،އިއެއްބަްސުވންތަެކއް އެކުަލވަ 

. މިއީ މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަ ޚަރަދުކުރޭ 900، 800އްކަތުން މަސަ ފެށި ޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ާޔމީން ސަރުކާރުން ރއެއަ

ރިން ްވާވ ޮގތަށް ދައުލަތުން ސޮމުތުން އިލްޒާމުޅި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔި ،ންފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ،ދައުލަތުން

މައެއާއެކީ އެހެން ހަ ޕޯޓް ތަރައްީޤކުރަނީ.ރހުރި ިގނަ ލޯނުތައް. މީެގ ދަށުން މި އެއަ ދީެގން ނަާގފައި  ެގރެންޓީެއއް

ން ަލއިންތައް ެވސް ތަރައްީޤކުރަރޕޯޓް ތަަރއްޤީކުރުމަށް ެވސް މަސައްކަތްަތއް ކުރަްނ ފަށަންޖެހޭ. އަދި އެއަރއެއަ
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މޯލްިޑވިއަްނ  ،ރރާއްޭޖެގ ނެޝަނަލް ކެރިއަ ،މަސަްއކަތް ފެއްޓެވީ  އިސަރުާކރުން އިއްެޔގަ ޖެހޭ. ކަތްކުރަންމަސައް

އަުޅަގނުޑ މެންޓެއް ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓަކު ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންާވ ެއސެސް

ކުރިއެރުމަށް  ލައިންރެއ އެސެސްމެންޓުެގ ސަބަބުން އެ ެއއަ .ކުރާނެނަށް ފައިދާޭއެގ ސަބަބުްނ ދިެވހިން .ކިޔަންމަރުޙަބާ

އްޖެއަށް ަކމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. ދިެވހިރާމި ނީ އެއިން ފައިދާުކރާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަަގެވެގންދާނެ.

ހަނިމާދޫ  ،ރުކަތްކުާރއިން މަސައްޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަރއައްޑޫ އެއަ ،އަުޅަގނޑު ދެންނެިވހެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޕޯޓް ތަރައްޤީކުރީމާ ކޮންކޮން ދިމާތަކަށްތޯ މީެގ ރއެ އެއަ ،މަސައްކަްތކުރާިއރު ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ ެގޕޯޓު ރއެއަ

ހަމައެކަނި ދަތުރުެވރިންނަށް ދަތުރުކުރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް ނޫން މި   .ކޮންކޮން އެްޑާވންޓޭޖްތަކެއްތޯ ހުރީފައިދާކުރަނީ. 

 ެއާގރަބާރަެވސް ަތރައްޤީކުރުމަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ބާރުއެޅިެގންދޭ. މިސާލަކަށް ުހަވދޫަގއި އެަބއޮތް  ންއެ ރީޖަ ނީ.ހޯދެ

ރިސޯޓް. އިތުރު ިރސޯޓް ހެދިެގންދަނީ. ފުވައްމުލަުކގައި އެބަުހރި އެތަްއ ެގްސޓްހައުސްތަެކއް. ލ. ަގއި އެބަހުރި އެަތއް 

ރިސޯޓްތައް ހެދުމުެގ  ސޯޓްތަކެއް އެބަހުރި. އަދިއެަތްއ ރިޫޑަގއި އްރިސޯްޓތަކެއް. އަ  ،ެގސްޓްހައުސްަތކެއް 

ރިސްޓުން ެގންދެޭވެނ އަޓު ،ދަނީ. މިތަންތަނަށް ެގސްޓުން ހަުއސް ހެދުމުެގ މަސައްކަްތ މި މަސައްކަތްދަނީ. ެގސްޓް

ރުން އެއަށް އެ . އޭންޖެހޭނަަގޕޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރެިވެގން. ތަރައްޤީކުރާއިރު ފީތަކެއް ރއިންތިޒާމު ހަމަޖެހެނީ މި އެއަ 

، މި ކަންަތއްތަްއ ކުަރމުންދާއިރު އެ ފީސިބަލްަވނީ. އެހެންީވމާ ކަންަތއްތައް އިޕޯޓް ތަަރއްޤީކުރަން ލޯުނ ނަގާއިރާ ރއެއަ

ނޫނީ ެވލާނާ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ މިހާރު އައްޑޫ  ،. އެހެންނަމަެވސްކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ

އޮތީ. އެއީ ރަނަގުޅ  މި އިޕޯޓް ިޑެވލޮޕްމަންޓް ފީއެއް ނަަގން ހުށަހަޅާފަ ރޕޯޓުްނ އެކަނި އެއަރ އެއަޝަނަލްއިންޓަރނޭ

، 800ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ނަުމގައި  ،ބޭނުންޭވ ރެެވނީ. އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަންޮގތެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކު

މިލިއަްނ  400، 300ޕޯޓްަތއް ތަރައްޤީކުރުން ެވސް ރއެއަ މި ،ދާއިރުންއިމިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިެގން ލޯނު ނަަގ 900

އަށްޓަަކިއ ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއެގ ޮގުތަގއި ތަރައްޤީ  އްދީހަސަރަ ެއއީ މިަކން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އި،ޑޮލަރުެގ ލޯނު ަނާގފަ

 އެެސސްމެންޓެްއ . އަދިެކއް ކުރެޭވޕޯޓް ތަރައްީޤުކރުމަށް އެބަ މަސައްކަތްތަރއަޅުަގނޑު ދެކެނީ. މިހާރުެވްސ އަްއޑޫ ެއއަ

ނޫންޯތ  ،ޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަން ކިާހަވރެްއެގ ަޚރަދެއް ހިނާގނެތޯރއެއަ ދޭ. އެެސސްމެންޓް ހެދީމާހެދެމުންއެބަ ެވސް 

ކަމުެގ މިއަދުެގ ސަރުކާރުން މި ކަްނތައް ކުަރްއާވއިރު މި  ،. އަުޅަގނޑަްށ ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކީސާފުެވެގންދާނީ

ކުެރެވނީ ކިހާ ަވރަކަށްތޯ ބަލަމުންދޭ.  އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓުަގއި މިކަން ،ނެއްސަ މީހުން ެގޕްރޮފެޝަނަލް

މިލިއަްނ  100އޭރު ، ރުން ހުޅުލޭގައި ދެަވނަ ރަންވޭއެއް ައޅަން ބެލިއިރުޖީ.އެމް.އާ ،ާވނަމަ ކަމުގައިބަލާ މިސާލަކަށް

ކޮންމެެވްސ ަވަރކަްށ  300ކޮށްފަިއ އޮީތ  އެކަން ރުކާރުން ޔާމީން ސަ  މިއަދު  ،މިކަން ކުެރޭވ. އެހެންނަމަެވސް ށްޑޮލަރަ

އެއީ ؟ ކާކު ޖީބަށްތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ؟ ކަމަކަށްތޯފައިސާ ޚަރަދުކުރީ ކޮން ، މި ތަފާތުތައް،މިލިއަން ޑޮލަރަށް. އެހެންީވމާ

އޮތީ.  އި އެޅިފަ އި އެ ލާރި ބަލަންޖެހޭ. އެއީ ހަމަ ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ބޮލުަގނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ،ަވްއކަމުެގ ބަެއއްތޯ

 ، މި ކަންަތއްތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއެގން ީވާހެވސް ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮްށ މި ތަންތަން ތަރައްޤީކުރީމާ އެހެންީވމާ
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، ންޖަރުންނަށް. އެހެންީވމާަފސިރުކުރާ ޕޯޓްތަކުން ދަތުރެއއަ ،ކުރާޕޯޓްތަކުން ތަރައްޤީރއޭެގ ުލއި އަންނާނީ މި ެއއަ 

ތައްތައް ކުރުމަށް އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އަދި މިއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ އި މި ކަންދެޭކޮގތުގަ އަޅުަގނޑު 

ެގންަނ  ނެުގމުެގ ާގނޫނަށް މިފީ އި ންޖަރުން އަތުން ޓެކްްސއާފުރާ ފަސި ޕޯޓްތަކުްނ ދިެވހިރާއްެޖިއން ބޭރަށްރއެއަ

ޕޯޓްތައް ތަރައްީޤކުރާއިުރ ރއެއަ ،ތަންތަން މި ،ންޖެހޭނެތަުކެގ ތެރެއިން ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަ އިޞްލާޙު

ެއކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސާފުެވެގންދާނީ ؟ ކިހާަވރެްއެގ ފީެއއްތޯ މުސްތަޤުބަލުގައި ނަަގންޖެހެނީ. ނެެގީނ ކިހާަވރެއްތޯ

ރު ރުމަށް މިހާތަރައްޤީކުޕޯޓްަތއް ރެއއަ ެގސަރުކާރު  ، ދެޭކޮގުތަގއި މި އެސެސްމެންޓްތައް ހެދިެގްނ. އެހެންެވ އަުޅަގނޑު

މި ފީތަކާ ދޭތެރޭ ެވސް  ،ިވސްނުންފުޅަކީ ރަނަގޅު ިވސްނުންފުޅެއް. އަުޅަގނޑު ތާއީުދކުރަން. އެހެންކަުމން ދަާވމި ެގން

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. .ހޭ ާވހަކަ ދަންނަާވލަންއަޅުަގނޑު ހިތްހަމަޖެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވުގތު އިތުުރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެްއ  އާދެ! މި ބިލަށް ެވސް މި ރު.ތެރި މެންބަޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތް

 .ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެނދިކުޅުދޫ ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު() ެއއް ނެތް.އެދިަވޑަިއެގންފަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެނދިކުޅުދޫ

ރޕޯުޓ އެއައަތުން  ެގފަސިންޖަރުން ށް ފުރާރާްއޖެއިން ބޭރަ ެއއަރޕޯޓުން، މި ރި ަރއީސްއިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

 . އަުޅަގނޑު މި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރަން މިހުށަހަޅާފައި  ނަަގން ޓެކްސް އިސަރިވސް ޗާޖާ 

ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ދިެވހިން ެގ އިއާދަ  އްމުއާ  ައޅުަގނޑުމެން އިިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މީގަ އިޞްލާޙަށް ބަލައިލާއިުރ 

 ެގން މީގައި ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން އެއް ކަމަކަްށ ހަމަ މިހާރުެވސް އިކޮނޮމީ ކްލާހުން ދަތުރުކުރާ ދިެވހިއެްއެވސް ކަެމއް

ެގ ބަދަެލްއ ައއިސްފަެއއް ނެތް. އޭ ެއއަށް ެވސް ،ޑޮަލރަށް 12އަތުން ހަމަ ކުީރަގިއެވސް ަނަގމުން ައއި ޮގތަށް 

ފަސްޓް ކްލާްސ  ،ދެން ބިޒްަނސް ކްލާސް .އިނީ ޑޮލަރަށް ޮބުޑެވފައި މި 30ން އަތުން އެ އަދަދު އި ބިދޭސީބަދަލުަގ

 .ެގނެސްފައި މިހިރީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަށް ބަދަލު ފީނަާގ އަދި ޕްރަިއެވޓް ޖެޓްތަުކަގިއ ދަތުރުކުރާ މީހުން އަތުން 

އަޅުަގނުޑ  ،ނީ ތަނަަވސްކަން ހުރި ބޭފުޅުންރިން ނޫިވޔަފާިރެވ މުއްސަނދި ެއަވުރެގ އަދަދެއް ދެއްޭކ ަވރުެގ އެއީ

އެކަމުެގ ސަބަބުްނ  ނީ.ބިޒްނަސް ކްލާހުން އަދި ޕްރައިެވޓް ޖެޓްަގއި ދަތުރުކުރާ ،ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި ފަސްޓް ްކލާހުން

ނެތް. ައޅުަގނޑުމެން  ޙަކުމި ިއޞްލާ ނަކަށް ެއްއެވސް އިތުރު ބުަރއެއް އްމު ިދެވހިންއާޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ރާއް

 ،އަޅުަގނުޑެގ ކުރިން ާވަހކަ ދެއްކި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ިވދާޅުިވ ފަދައިން ،ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ޓުތަކުަގއި ހުރި ަވސީލަތްަތްއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެއަރޕޯޓުތައް ތަރައްޤީކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ ެއއަރޕޯ

އަުޅަގނޑުމެން . ކުރަންކުރަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ އެއަރޕޯޓުތަުކެގ ސެިކއުރިޓީ ަވރުަގދަރަށް ބަދަލުނީ ފެންަވމާޒަ
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  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ަވރަށް ބޮޑަށް ުގޅިަފއި ހުރި ކަންަކން މި ކަންކަމަކީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޤައުމީ ސަލާމާތާ

ނުތިެބޭވނެ. އެ ަކންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ނެއްެގަޑކޮށްލައި ފަރުާވ ކު މަށްޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަްނކައަ

ެއއަރޕޯުޓތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށްެގން. މިހާރުެވސް އާދަިއެގ  ،ކުރެެވން އަންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަރައްޤީ

  ފަސް އަހަރަކު  ،ށް ަވންޏާބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ޯގސް ނޫން ކަމަލިށް ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯެޓއް ހިންަގން އަުޅަގނޑަ

ރުފިޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް އެބަ ޚަރަދުޭވ. ޚަރަދުވާއިުރަގިއ ޑޮމެސްިޓކް   އަދަެދއްގެ ދޭެތރޭެގ ނާއަމިލިހަތް ނާއި އަމިލި

ތްތެރި ރައީސް ނުލިބޭ. އެއަރޕޯޓުތަކުން އެ ތަންތަން ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ އާމްދަނީ ިގނަ އެއަރޕޯޓުތަކުން ިއއްޒަ

އެ ތަންތަނުން އެ ތަންތަްނ  ،ެއއަރޕޯޓުތައް  ނަވާ ިގ ިދެވހިރާްއޖޭގައި ،ަރށް ބޮޑު ބުރަެއއްަވއޮތް ބަޖެޓަށް  ދައުލަތުެގ

ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ސަބްސިޑަިއޒްކޮްށެގން އެއަރޕޯޓުަތްއ  އި،ނެ ޮގތްތަކެއް ނުހޯދހިންޭގަވުރެގ އާމްދަނީެއއް ހޯދޭ

މެންނަށް ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުނަ ދުަވހަށްއެއީ ިގ .އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ކީ.ޖެހުމަހިންަގން

ތަކަށް ޮގތްަތކެއް. ެއީއ ޕްރައިެވްޓ ކުންފުނި ނެތަްއ ހިންޭގއުސޫލުން ެއ ެއއަރޕޯޓު ގެ ހޯދަން އެބަޖެހޭ ިވޔަފާރި

ރަ  ަވމުންދާ ބުޖެޓަށް މި ަދއުލަތުެގ ބަ އިން ަކން އެޮގތް ހޯދަެއކަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނަމަެވސް،ދޫކޮށްލައިެގން 

އެަބޖެހޭ. އެއަރޕޯޓުތައް ހެދުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްޓުޭވކަށް ނެތް. މަދުކުރެޭވކަށް ެވްސ  ލުއިކުރަންއަޅުަގނޑުމެން 

ރުދަނާ ހަކުރުމުގައި ތުރުނެތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޖެ އެތުރިަފއި އޮްތ ޮގތުން ދިެވހިާރއްޖެއަީކ ަދތުރުފަ

ތެރި ރަީއސް. ަވރަށް ޚަރަދު ބޮޑު ަޤއުމެއް ިއއްޒަތް .ށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތައް ހުރި ޤައުމެއްން ަވރައިމުކުރަާގ އުސޫލެއް

 ،އިމުކޮށް ގާ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް  ،ިނޒާމެއް ،ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ ަފސޭހަ ޮގތްތަެކއް އި،އަޅުަގނޑުމެން ެއއަރޕޯޓުތައް ހަދަ

ިދެވިހ  ،ެގނެސް ނިމުމަކަށް އޮތުންނެ ބުރަެއއްެގ ޮގުތަގިއ އޮންނަެގެނޭވފުލައިނޫ އަދި އެ ިނޒާމަކީ ިދެވހި ދަުއލަތައް

ބަދަލުކުެރޭވނެ  ޮގތުަގިއ އެ ތަންތަން ެގއާމްަދނީ ލިބޭ ތަންތަނު ،ޮގތުަގއި ެގތަނުތަންާވ ަފއިދާ ، މަންފާާވށްދައުލަތަ

އަުޅަގނުޑ ނަމަ، ނޫންއެހެންޖެހޭ. ހޯދަން އެބަ ، މިއަދުްއޒަތްތެރި ަރީއސްނޫނުތަކުން އިގާ ޮގތްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެން 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިެވހި އް ނޫން. ެއީއކީ ޭވނެ މޮޑެލެ ކުރެސަސްެޓއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީކީކުރިން ދެންނެިވހެން 

 ،ބިއުޓްކޮންޓިރިދައުލަތުން  100% ،އެއީޚިދުމަތްތައް ހުރިހާ  ަކމެއް ނޫން. ފޯރުކޮށްދޭދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް ކުޅަދާނަ

  ނިމުމަކަށް ެގންނަން  ންއޮތުން އަުޅަގނޑުމެޮގތުަގއި އޮންނަ ެގފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކެއްކޮށްެގްނ ން ކޮންޓްރިބިއުޓުޖެޓުބަ

އެ  ،ިވކަމުަގއި ިވޔަސްމާ ބޮޑު ފައިދާއެްއ ނު ،ޓަކައި ުކރާ ޚަރަދުއެބަޖެހޭ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ެއ ތަންތަން ހިންުގމަށް

އާމްދަީނެގ ޮގތުގައި ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ  ްއެގ ޮގުތަގއި،ފައިާދއެތުަގއި އްެގ ޮގޚަރަދެ ދޭޚާރަދަކީ އެތަނުން ހޯ

މާލެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު  ،ހަަގކުރި ފަދައިންމެންބަރު ފާ ރައީސް. ޚާއްަޞކޮށް އިއްޒަތްތެރިއިްއޒަތްތެރި 

ރިއެުރުވމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ޤީކޮށް ކުރަށް ތަރައްިއތު ްށ، ޓުއަިރޒަމްތަރައްޤީކުރުމަކީ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޓުއަރިޒަމަ

ރައީސް. މިހާރު މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އޮތް ޮގތުްނ މު ކަންތައް އިްއޒަތްތެރި ންކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހި

ނޫްނ. ެއއީ ކުެރޭވނެ ކަމެއް ިގނަ ޓުއަރިސްުޓން އަހަރަކު އެުރުވމަކީ  ުވރެނަށްއަދިެވހިރާއްޖެ އަށް ދެ މިލި
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 ،މު ކަމަކީން މުހިއިތުރުކުރާ ކަމަށް ާވަނމަ، އެންމެއަށް އެތެރެާވ ފަުތރުެވރިންެގ އަދަދު އަުޅަގނުޑމެން ހިރާއްޖެދިެވ

މު ންކުރުން. އަދި ހަމައެއާެއކު ަވރަށް މުހިމު ކަމަކީ ެއައރޕޯޓު ތަރައްޤީމްއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ެއންމެ މުހިއ

އެތަނުން . ދޮރާށިއެީއ ޤަުއމުެގ މައި ،ނުާވނެ ނަްއތާލައިެގންން ހަނދާންުޅަގނޑުމެކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަ

ޮގތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަްނ ފުރިހަމައަށް ބެލިެގން ާރއްޖެ އެތެެރާވ މީހަކަށް ާވންޖެހޭ  ސަލާަމތީ އެތެރެާވ ކޮންމެ މީހަކީ

ުކެގ ކަންތައް އެހާ ބޮޑު. މި ރި ބަލިތަނުރައްކާތެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓެރަިރަޒމްެގ ކަންތައް ދުނިޭޔގައި އެާހ ބޮޑު

އޮތީ ޓުއަރިޒަމަށް ަވރަްށ  މި، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޤްިތޞާދުމިއިން ކުޑަކުަޑ ކަމަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އި ،ހުރިހާ ކަމަކީ

 ަސބަބުން މުޅި މި ސިނާޢަތު . މިހެން އަޅުަގނޑުމެން އަތްދަށުްނދާ ކުޑަކުޑަ ކަމެްއެގ ބޮޑަށް ބަރޯސާެވފަ

ޕެންުޑެވެގްނ ިދއުމުެގ ބިރު އެަބއޮތް ަވރަށް ސެންސިޓިްވ ިއންޑަސްޓްރީއަކަްށ އަުޅަގނޑުެމންެގ ިއކޮނޮމީ ޑިެގންހަލާކުެވ

އަދި މި ަނާގ  .އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މި ފީތައް ަނަގްނ ތާއީދުކުރަން

ސަލާމަތީ ޮގތުންނާިއ އަދި ޚިދުމަތުެގ ޮގތުްނ  ؛ކުރަންށް ތަރައްޤީ ން މިހާރަމިހާރު ފައިސާައކީ ސީދާ ެއއަރޕޯޓު 

އެ ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް  .ށް ާވންޖެހޭނެ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްަފއިސާއަތަރައްޤީކުރަން ޚަރަދުކުރެޭވ 

ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ބޮަޑށް ޝު ން. ަވރަށްދުަވހަށް ދަންމާލައިެގން ތިބެޭވނެ ކަމެއް ނޫއަަހރު ދިހަ ،އަހަރު ފަސްއޮތް 

 ރައީސް. 

 

 ސަތުން ަވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރު ،މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ. ރި މެންބަރުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެޝު

 ށް.ޝިޔާމަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ެކުވްނ:ާވހަކަދެއް ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ދިެވހިރާއްޖެއިން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެައރޕޯޓުތަކުން ) 2016/29ނޫނު ނަންބަރު ާގ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތުން   އަށް ހުށަހެޅިފައި މިާވ އިޞްލާޙާ ބެހޭ(ނޫނުާގބެހޭ  ޓެކްސްާއއި ފީނެުގމާއަތުން  ެގފަސިންޖަރުން ފުރާބޭރަށް 

 ،މި ނެުގމުންދާ ފީއަކީ މިހާރު ،ދަންނަާވނީއެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް  ަގނޑުއި އަޅު އިުރަގްއކާދައަޅުަގނޑުމެން ާވހަކަ

އާ 2020ޗް ރިމާ 31ން ފެިށެގން މެއި 2017އަޅުަގނޑުމެންެގ ަސރުކާރުަގއި  ،ދިެވހިން އަތުން މި ނެެގމުންދާ ފީއަކީ

އިްނ  2020ޗް ރިމާ 31 ،ނުމަކީ  ިވސްްނެގހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެން ނަަގން ނިންމާފައިާވ ފީއެއް. އަދި އަޅުަގނޑުމެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ައޅުަގނޑުމެްނެގ  ،ެވްސ ނުނެުގންފެށިެގން ދިެވހިން އަތުން ނަަގމުންދާ ފީ އެއްޮގަތކަށް

އް ލޮޕްމަންޓެެވކުރީ ަވރަށް ބޮޑު ޑި ންޓުަގނޑުމެންނަީކ އޭރުަގއި އިންޕްލިމެޅު  އޮްތ ތަފާތަކީ. އަސަރުކާރާއި މި ސަރުކާރާ

އަހަރު ނުެވ  50މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއައރޕޯޓަށް ެގންނާތީެވ. ެއއި ާގްތަގނޑަކަްށ  ، ަމއި އެއަރޕޯޓު އްޖޭެގެވހިރާދި
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ކަްށ ާގްތަގނޑަ  އި،ހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލޯނު ފެސިލިޓީއެއް ހޯދައޮތް ތަރައްޤީެއއް އެ އެއަރޕޯަޓށް ެގނައުމަށް ޓަކައި ދިެވ

ނިންމުމާ ުގޅިެގން އެ އިންެވސްޓްމަންޓް އަރޕޯޓަށް ކުރަން ނިންމިއް އެ މަންޓެޓްން ޑޮލަުރެގ އިްނެވސްއައެއް ބިލި

މުއްދަތަކަށް  ކުރުއެޅުނު ފިޔަަވެޅއް އެ ފިަޔަވޅަކީ. އެއީ  ،ަޓކައި ެއޅުނު ފިޔަަވޅުތަުކެގ ތެރެއިންރިކަަވރކުރުމަށް

 ދިެވހި  ސަރުކާރުންނުޭވ މިނެއް ރާއަޅުަގނޑުމެން ހައި .އަޅުަގނޑުމެން ނިންމި ނިންމުމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ުގޅުނުއަުޅަގނޑުމެން ެގން  ،ޮގތްޮގތަށް ަނާގތީެވ. ައދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ  އަތުން ޓެްކސް އެކިެގ ރައްޔިތުން

ންނަށް ަގނޑުމެޅުކަން އަ ޖެަވރަށް ަފއްާކެވއް ،ދަތުރުފަތުރުެގ ސިޔާސަުތ މިހާރުެގ ސަުރކާރަށް ނިކަން ަފްއކާެވއްޖެކަން

ފާނު މަނިކު އުމުެގ ތަރައްޤީއަށް އެޤަ މުޅި ،ށްޤީއައްޖޭެގ ރައްޔިތުްނެގ ތަރައްއީސް ޔާީމން ދިެވހިރާަގއި ރަ. އޭރު ޭގނއެ

ކުރުން އެީއ ަވަރްށ އި އެއަރޕޯޓުަތއް ާގއިމުއްދުތަކުގަ ހަސަރަ ދިެވހިާރއްޖޭެގ އެކި ،ނިންމެިވ ނިންމެުވންތަކުެގ ތެރޭަގއި 

ރައްޔިތުން  ަހމައެކަނި ދިެވހި ،މެުވމަކީނިން މެިވ ނިންމެުވމެއް. އެ ނިންކުފާނުމަނި މުހިންމު ިވސްނުންފުޅެއްގައި އެ

ފުދުންތެރި  ތިޞާދީ ޮގތުންދިެވހިާރއްޖެ ިއޤް ،ތުރުންއިއެއްތަނުން އަެނއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމުެގ ފަސޭހަ ދިނުމުެގ 

ސިޔާސަުތ  އެ  އިއޭރުގަ  ،ަނާވނެިއަގންިގަވޑައެނ . މުހިންމު ނިންމެުވމެއްށްަޓކައި ނިންމެިވ ަވރަށްޤައުމަކަށް ހެއްދެުވމަ

  ިގނަ ށްތިއްބެިވ ބޭފުޅުން ަވރަ އިމިއަދު ސަރުކާުރަގ ،ިތއްބެވި  އި ިނންމެީވމާ އޭރު އިދިކޮުޅަގ، ނިކުފާނު ނިންމެީވތީމަ އެ

ްނ ޅައް އަޓުތަ ޕޯއެއަރ އިކަންކޮޅުަތކުގަ  ކޮށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއކިޞައް ޚާ މުންދިޔައީ. ަވކިންކުރަެގ ެއކި މަލާމާތްފާޑުފާޑު

މެދުރިޔަލުގައި އަިދެވސް  ،ރައްޔިތުން ބޭނުންަވނީ ދިެވހި.  ކުރާ ހޭދައިެގ ާވހަކަ ދަްއކަމުންދިޔައީށްކޮންކްރީޓަ ފެށުމުން

  ށް  ަވރަށްނެިވ ބޭފުޅަކަ ހުންށްމިައދު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަކަ ،އެހެންނަމަެވސް .ދިޔައީ ބުނަމުން ށްމަކަ ދަތުރުކުރަން

ނޫނީ އެައރޕޯޓެއް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއކި ޓްރިޕް އެއަރ ސްޓުން ނެމި 25ސަތު ޑުމެންެގ ސިޔާނަގޅު އަފައްކާެވއްޖެ 

އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުަގިއ  ،ައޅުަގނަޑށް ދަންނަަވންކެރޭ .ކުެރިވފައި އޮތީީތެވއްދުތަކުަގއި ާގއިމުހަސަރަ

. ެގންދަަވނީ އެ ލިޙް މުޙައްމަދު ޞާރާހީމްސް އިބްރައީ ރިބަން ކަނޑަމުންހުރި ެއއަރޕޯޓުތައް މިއަދު  ކުެރިވފައިގާއިމު

ށްެގން އެއަރޕޯުޓ ޚަރަދުކޮ ރު ޑޮލަ ލިއަންބިއެއް  ޓަށްމާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދިެވހިރާއްެޖއަށް  ަވރަށް ރަނަގޅަށް ސާފުާވނެ. ށްރަްއޔިތުނަ ދު ިދެވހިއަކުރުމުެގ ބޭނުމަކީ ޮކބައިކަން މިތަރައްޤީ

ލް އެއަރޕޯޓު. ދެންމެއަކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނަޝަޓަކީ މާލޭ އިންޓަނޭ ށްވައްދާ އެންމެ ބޮުޑ ދޮރާ މްދަނީއާ

ަންލ ޝައޮތޭ އޭުރގައި އިތުރު ރަންޭވއެއް މާލޭ އިންޓަނޭ ެގ ިވސްނުންއާރު .އެމް.ޖީ ،ދަްއކަަވމުން ިވދާޅުވީ ާވހަކަފުޅު

. ކަނޑައެިޅެގން ބުހުތާނު ދޮގެއް ެއއީ .ރައީސް ްތތެރިިއއްޒަެގ ިވސްނުން އޮތޭ. ކުރުމުާގއިމު އިއެއަރޕޯުޓަގ

ެވސް މާލޭ  އެއް ަވންނަނީމްދަނީންމެ ބޮޑު އާއެ ށްހިާރއްޖެއަެވ އެނޭގ ދިށްއާރަ.އެމް.ޖީ ،ެގ ިވސްނުމަކީއާރު.ޖީ.އެމް

 ޝަނަލްންޓަނޭ އި ަވްނނަނީ މާލޭެއއްނަލް ެއއަރޕޯޓުންކަން. ދިެވހިރާއްެޖއަށް އެްނމެ ބޮޑު އާމްދަނީޝައިންޓަނޭ

 ރުގައި އޮތް ސަރުކާރު އެއީ ނޭަޝނަލް އެއަރޕޯޓު ބޭނުންީވ. އޭ އާރު މާލޭ އިންޓަ.އެމް.ޖީ ،ޓުންކަން އެނޭގީތެވއެއަރަޕޯ

 ،މީހުންނަކަށް ނޭނޭގ ދިެވހިރާްއޖެއަށް އާމްދަނީ ަވއްދާކަށް  އެ  ެވސްިއ އޭުރަގ. އޮތް ސަުރކާރު ެވސް މި މިއަދު
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 ެގން އެންމެެވސް އެްއޗެއް ިވްއކާލައި ކޮޔިތުްނެގ އްރަ ން ދިެވހިޑުފަސްަގނ ދިެވހި ބަލަނީއާމްދަނީ ހޯދާކަށް. އަބަދުެވސް 

ކުަޑކުަޑ  ، ިވއްކާލީނަލް އެއަރޕޯޓުޝައާަރށް މަލޭ އިންޓަނޭ.އެމް.ޖީ ،ތުންއެޮގ .ޭގތޯ ބަލަނީން ހިންމީހުން ެވރިކަ

ުލެގ ތެރެއިން ލިބެމުންދާނެކަން އް އެޑީއްލުމެތައް ެގރައްޔިތުްނނަށް އެ ިދެވހި .ށްކޮޅަކަސާކުަޑކުޑަ ަފއި  .ށްކޮަޅކަފައިސާ

 އަހަރު މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން މިދިޔަ 1.6 .ސްއީމެއް. އިްއޒަްތތެރި ރަކަ ބޫލުކުރާނެަގރައްޔިތުން މިއަުދ  އެއީ ދިެވހި

އޮތް  ަގއިރާއްޖޭއެނެގނީ. ދިެވހި ތަފާތު އެކި މަސްދަރުތަކުން މި ނަށްންޑުމެނއަޅުަގ ން އަިއކަ ށްރާއްެޖއަެވސް ދިެވހި

މިލިއަން  1.3ނުަވތަ  1.2ެވސް ދިެވިހރާއްޖޭަގއި އޮތް ެއއަރޕޯޓަކީ  ދިޔައިރުއާރު ހިންަގމުން.އެމް.ޖީ ،ކީއެއަރޕޯޓަ 

ކަންކަްނ  ،ކެރިަވަޑިއަގންނަާވން ކުރަްއަވން ކަންކަ ،ަނމަެވސް. އެހެންއްެއއަރޕޯޓެަވރުެގ ކުރެވޭ ށް ކޭޓަރނަޓުއަރިސްޓުން

އަން މިލި ހަތް ޓުއެއަރޕޯ ަވޑަިއެގން އެ ވެ ލުާވހަ ރައީަސކު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެވރިކަމާނަާވ ިއަގންކުރަްއަވން އެނިގަވޑަ 

ޑޮލަރ  ބިލިއަން ެއއް އިފުޅާ ެއީކަގެއއަރޕޯޓަކަށް ހެްއދެުވމުެގ ިވސްނުން ަވުރެގކުެރޭވރނަށް ކޭޓަންސްޓުޓުއަރި

 ްއކަތްަތއް ފެއްެޓީވ. ދެ ރަންވޭ ެގ މަސަްއުވމު ކުރެޤީށްެގްނ ދިެވހިރާްއޖޭެގ މައި ެއއަރޕޯޓު ތަަރއްކޮއިންެވސްޓު 

 ،ންފުޅެއް އެއީ އެީއ ައޅުަގނޑުމެްނެގ ިވސްނުމެއް، ެއއީ ަރއީސް ާޔމީންެގ ިވސްނު .އާރަކުން އަާޅކަށް ނޯްނނާނެ.އެމް.ޖީ

 . ރަންޭވެއއް ެއއަރޕޯުޓަގއި އެޅުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދެަވނަ

 

  ރިޔާސަތުން ަވހަކަދެްއެކުވން:

ހަނިމާދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނީޞަތު މިއަރުަވޑު ފުރު ނިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގޒަތްތެ ިއއްޝުކުރިއްޔާ 

 ފޫރު މޫސާއަށް. ޣަބްދުލްޢަ

 

  ަވހަކަދެއްެކުވން:ފޫރު މޫސާ ޣަމެންބަރު ޢަބްދުލްހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ 

އެމް ސަރުކާރުން .ޕީ.ޕީ ،ފީ ެޓކްސް ރޕޯޓުއެއަ ،ޑޮލަރު 12ރައްޔިތުްނ އަތުން ނަނަަގމުން އައި  ކުރިއްާޔ. ދިެވހިޝު

ެވސް ނެތީމާ ދެްނ  ެގ ކަންފުޅެއްތު ށް މިއަދު ުބނުން އެީއ ބޮޑު ޖޯެކއް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ލަދުހަޔާކަމަ ނެލާއިޑަކަނ

 3 .ރީބޮުޑކުކާޑު ައުގ ،މަކީކަ  ފުރަތަމަ ކުރި ެވރިކަމަްށ އައިސްފައި ޒާތުެގ ާވހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ދައްކާނީ މި

އަހަރުެގ  ދިޔަ ފަސް  ަކމުގައިރި. ެވރުފިޔާއަށް ހެދިށް އަލޯ ހުރި ހަނޑޫ ކި ލާރިއަށް، ހަތްދިހަ ލާރިއަށް 60ރުފިޔާ 

 ހަމަ .ކުރި. ުޑކުރީކަރަްނޓު އަުގބޮ .އީ ދިޔަެގންކަމުން ،ދިޔައީފައިސާ ނަަގމުންއެ  އަތުން ޔިތުން މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ރައް

  މިކަާވހަ ތަނުގައި މި ދެން މިައދު މި .ށްޔުނިޓަކަ ،ށްރުފިޔާ ނެިގ ފިހާރައިެގ ކަރަންުޓބިލަ ތްހަ .ރީުޑކުބޮޑުކޮށް ައުގބޮ

ޑުމެން ނއުނަދޫގ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅަގ ންއިންނަމަޑުން މަބޭފުޅުން ދެއްކީމާ އަުޅަގނޑުެމން ކަހަލަ މީހުންނަށް ހަ

ިވސް ޗާޖު ބޮޑުކުިރޔަސް ދިެވހި ރައްޔިތަކު އިތުރަށް ރޕޯޓު ސަ ެއއަރ .ެވެގން އައީ ނަށް ަވޢުދުތަކެއްރައްޔިތުން

 ،އަތުންެނއް ެގޑުމެންެގ ސަރުކާުރަގއި ރައްޔިތުންނަގޅުފައިސާއެއް ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަ ންޖެހޭނެދައްކަ
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އްޔިތުންނަށް ން ރަކަންކަ މިައދު ،. އެހެންނަމަެވސްނެއްންޑުމެ ނރައްޔިތުންނަށް އުނދަޫގާވނެ ަކންތަކެއް ނުކުރާނެ އަުޅަގ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ،ނީއަނެއްާކެވސް ޮދގެއް ހެދޭތޯ ަބލަ ޮގސްެގންހިތްފަޅައިެގން ،ތަން ފެނުނީމާ ށްދޭފަސޭހަކޮށް ކޮ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބުރިޖު  ،ނޫނޭ ެއއްކު ަވއްކަމެްއ އޯކޭ އެކަމަ  .އޭ ުބނަން ތަރައްޤީ އޯކޭ ން އަބަދުެވސްޑުމެނއަޅުަގ

 ެކއީ ށްޑޮލަރު ަވަގ މިލިއަން ތިންއޭެގ ތެެރއިން  ،ނެީގ ެއއް ބިލިއަން އިއެއަރޕޯުޓަގ . ކާލީށްަވަގ ލޭނު ދެ ،އެޅީ

އޮތީ ލާރި ެވސް އިން އޭ .އެމް.ްޑާވންސަށް ޓީއެ .ނީއުޅެ މިެގން ނުެވބަާލެވރިކަމުން ސަލާމަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ

ދިެވިހ  ،ބޫލެއް ނުކުރަމޭަގހުށަހެޅުމެއް  ިއ ތިމަންނާމެން ތި މިޓީގަ ެގ ކޮރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު ،ީވމާ އެހެން .ނަާގފައޮތީ 

 އި އިފަާވންސަްށ ލާރި ނަގައިެގން ކަ ޑްއެ .ނީ. މިއޭ ހަޔާތްކުޑަކަން ހުރި މިންަވރުޖެހެންސަރުކާރު ކުރިމަތީަގއި ބުނަ

  އެށް މަޖެހޭނެ ކަައށް ދޭންއޭ.އެމް.ހެދި އިމާރާތް ޓީރަދުކޮށްެގން ޚަ ށްޑޮލަރަ މިލިއަން 45އިން އޭ.އެމް.ޓީ އޮންނަނީ

ލަތު. ަވްއަކމުެގ ޖަަގހައެްއެގ ތެރޭަގިއ ހާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ  މުންދަޢުާވކުރަ ދަނީއަދިެވސް މީހުން 

 ޖާގައެްއ ށްބޭފުޅުންނަކަ  އެށްރައްޔިތުންނޭ ކިާޔކަ  ،ިއންސާފޭ ،ނުކުމެމިއަދު ލަދު ހަޔާތްކުޑަކަމުން  ،ކޮށްަފއިންެވރިކަ

އެ ަވްއކަންތަާކއި ެއ  ކަމުަގއި އިޢުލާނުކުރީ. އް ކަމެޢީެގ ަޠބީބޭފުން  ަރއީސް. ަވްއކަމަކީ އެޒަތްތެނެ އިއްނޯންނާ

ޖީ.އެމް.އާރު ރާއްޭޖގައި އޮެވެގްނ  ، ިކޔާއިރު އުޅެނީ. މިއަދު ީޖ.އެމް.އާރޭ ނުެވިވެގން މިެގއްލުންތަކުން ސަލާމަތް

މިލިއަން ޑޮލަރު ެވސް  20އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިީއ  ޔަދިމުންމިލިއަން ޑޮަލރު އަހަރަކު ަވންނަ 60ދައުލަތަށް 

ބޭފުޅުންެގ ހާލަތު އިއްޒަތްތެިރ  ދައްަކނީ އަޅުަގނޑުމެން. މިއީ މި މިއޭރު ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭ ކުންފުންޏެއްެގ ާވަހކަ 

ކާރުްނ . ސަރުރައީސް މާ ކަންކަން ކުރަން އުނދަޫގާވނެ ިއއްޒަްތތެރިއިކަންކަން ދިޔަ ށްރައީސް. ދެން މިހިސާބަ

 ދޮާގއި، ބުހުތާނު ،އެޅުަމށް ޓަކައި އެކަންކަމަށް ހުރަސް  އި،އް ހުއްުޓވަ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ކުރަމުްނ ެގންދާ ކަންތައްތަ 

އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ހަނިމާދޫ  މި ،ެގންދަނީ. އަުޅަގނޑުމެން މި ބުނަނީ މިކަުމގައި ާވހަަކދައްކަމުން މި އި،ހަދަދޮުގ

ރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި ފެޭށ ހުންނެީވ ެއކަން ކުރަން. އި ޙްލިޞާ ކުރާނޭ. ރަީއސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ރައްޤީރޕޯްޓ ތައެއަ

  ދައްކަނީ. މި  ދާނެ. އެ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މިށްއަކުރުމުެގ މަސަްއކަތްތައް ުކރިރޕޯޓް ބިޑުމަހުެގ ތެރޭގައި ެއއަ

، ރައްޔިތުންނަށް އުނދަޫގާވ ޅާނެ. އެހެންީވމާއް އަރޕޯޓްތަދަނީ. އެއަ ރޕޯޓްތައް އަޅަމުން މިސަރުކާރުން އެއަ

. އަުޅަގނޑުމެްނ ތައްެގންދަނީކީ. ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަާވނެ ކަންތައް ުޅަގނުޑމެން ކުރަމުން މިކަންތައްތަެކއް ނޫން އަ

ކުާރ ަސއްކަތްއި މަތަކުގަ ށް. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ިރސޯޓުއަދަނީ ކުރި މިނިމަމް ޭވޖް ަކނޑައަޅާނަމޭ. އެކަން އެ ،މި ބުނަނީ

އެއްޗެހި ހަމަޖެހިެގންދާނެ.   ރިވސް ޗާޖާނުންާވ ސަކުދިންނަށް ބޭ އާއި އެނަށް ހަމަ އެކަށީެގންާވ މުސާރަކުދިން

ނުކުރޭ. ނުިވ. ރައްޔިަތަކށް ފަސޭހަާވނެ ކަމެއް ނެތް  ؟އަހަރު ެވިރކަމުގައި ތިިބއިރު ނުކުރެުވނީ  5ކީްއެވެގންތޯ 

. އެކަމުްނ ކޮށްފައި އެބަހުރިކުން ބޮޑެތި ަވއްކަން ތައެ ްޕރޮޖެކްޓު ހިންަގއި،ޓްތައް ރޮޖެކްޑެތި ޕް އެއް. ރަނަގޅު ބޮކޮށްފަ

ކޮށްފައި އޮތް އެންމެ ކަމެއް އަޅުަގނޑަްށ  އުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިަތކަށް ފަސޭހަާވނެ ނުެވެގން މިސަލާމަތް

 .ކުރަމުން ެގންދިޔައީށް ަވްއކަންޤަލަޠު. މު. ނެތް ކޮށްފަިއރުކުރި ންއަހަރު ެވރިކަ 5އެންމެ ަކމެއް  !ބައްަލާވދައްކަދެްއަވ
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 ންދިޔައީ. އަނިާޔެވރިކަމުެގންދިޔައީ. މީހުންެގ ޙައްޤުތަކަށް އަަރއިަގންނަުމންަފއިސާ ކަުމން ރައްޔިތުންެގ

ބޭފުޅުްނ  މި ،އްޤޭޙަ މިއަދު ހަމަ މިތާ ހުރެެގން ތަރައްޤީއޭ، އިންސާފޭ، ،ފަހަނައަޅާފައި އޮތީ. އެެހންނަމަެވސްހައްދު

، ހަމަ ދައްކާނެ ާވހަަކއެއް ނެތި ؟ތެރި ރައީސްއަނަގ މިތާ ހުޅުާވިއރުގައި ދެން ކީކޭ ބުނާނީ އިްއޒަތް އިކިޔަ

ުދަވހު ފެންނާނެ. އެބްޒެލިުއޓް މެޖޯރިޓި  މަޖިލިސް އޮތް ހާލަތު އެ ފެންނަނީ. މި ާވ ކަހަލަ މަންޒަުރ މިއަންތަރީސް

ްއ ން އެތައް މިލިއަްނ، އެތަ ދުާވލު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ޯރމާ ،ހާ ކަމެއް ކޮށްހުރިާވ ން މަޖިލީހުގައި ޮއެވެގން ބޭނު

ތެެރއިން ހިމެނޭ ބައެްއ ތަުނަގިއ އޭެގ މިކަންކަން ކޮށްފައި  ބިލިއަން ރުފިޔާެއއް ަވަގްށ ކެއީ. ަވަގށް ެކއީ. މި

ޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީީކ އިއް ނެ ނާއަންމެންބަރުން ާވހަކަދެއްކީމާ ެދން ހޭން ނުހުންނަ މީހާއަށް ެވސް ހިނި

 ެގދައުލަތު  ،އަނިޔާެވރިއެއް ނުާވނަމޭ ،. އަުޅަގނޑުމެން މި ބުނަނީބަލައިަގެނޭވނެ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އްޔާ. ަދއްާކ ުކރާ މީހެއް ވެއްޖެ ބޭފުޅުން ދައްކަާވ ިމ ސަރުކާރުން ެވސް ަވއްކަން ފައިސާއިން ަވްއކަމެއް ނުކުާރނަމޭ. ތި

ކުރާކަށް ނޫން ސަރުކާރު ަކންއަޅާނަން. ަވއް އަޅާނަން. އަުޅަގނުޑމެން ފިޔަަވޅު. އަުޅަގނޑުމެްނ ފިޔަަވޅު ެވސް ކަކުއެ

އްޔާ ަރއްޔިތުންނަށް އަުޅަގނޑުމެްނ ކުރާ މީހަކު ހުރެއްޖެކުރުމުެގ ނިޔަުތގައި މަަސއްަކތްސަރުކާުރގައި ަވއްކަން އަީއކީ. 

ކު. މީހަ ައޅާނަން. ސަރުާކރުން ަވކިކުރާނަން އެކޮށްލަްއާވށޭ. ފިޔަަވޅުތްޝާރާ އިށްތިބޭފުޅުން ައޅުަގނޑުމެންނަ ،ޮގާވލަނީ

އަދި  އެކަން ެއޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެން ނުކުރާނަން. އޮތީކީ.  ނުގައި ސަރުކާރުެގ މެޖޯރިޓީ މިތަ ބައިތިއްބާކަށް ނޫން މި

ން ކުރާކަށް ނޫން ިއއްޒަތްތެިރ އެކަ  ނެީވންހުެވސް އަދި ރައީސް ނަޝީދު ެވސް  ލިޙްޞާރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

އެ ިވސްނުމުަގިއ  ،ނުަގނެއެކަންކަމުން އަަރއި ،ގައި ަވއްކަާމއި ފަސާދަ ހިންާގފައިމުިޅ ޤައުމު ،އެހެންނަމަެވސް ރައީސް.

ިއ މުަގއުކުރާ ބަަޔކު މި ސަރުކާރު ތެރޭގައި ތިބެދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެންެގ މަސައްކަތުން މި ޤަމަސައްކަތް

އެްނމެންެގ މަސައްކަތުން މި ަޤުއމުގައި ަވްއކަން ހުއްުޓޭވނީ. އެކަން ހުއްުޓަވން އެބަޖެހޭ.  .ރަޕްޝަން ހުއްުޓޭވނީކޮ

ނާގ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިތެރޭަގއި ަވއްކަމާއި ފަސާދަ އެބަެވސް ހަމަ އޭެގދައުލަތަށް ލިބޭ ބޮޑު އާމްދަނީ މިހާރު

ކޮްށެގން. ނިޔަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ންެގ އެއްބާރުލުން ލިބިެގން. އެ ޔިތުރައް  ެއކުއެކަން ހުއްުޓޭވނީ ސަުރކާރާ

 ،، ސަރުކާރުން ހުަށހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަކީއެްއޗެއް މަދުަވނީ އެްނމެނަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންީވމާ މަދުާވ

އްެޗއް އިތުރަކަްށ ދައްކަންޖެހޭނެ ހުށަހެޅުމެްއ ްސ އެ އްެވއެ ން ރަްއޔިތަކަށް ީމެގ ަވރަށް ސާފު ސީާދ ހުށަހެޅުމެއް. ިދެވހި

ޖެހޭ ކަންތަްއ ންކުރާ ،ބޭނުންާވ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ،. ަދއުލަތަށް ބޭނުންާވ ކަންކަން ކުރުމަށް ަޓކައި ނޫން އެއީކީ

ށް އޭރު ތަ ޮގާގއިރުަގއި ެވްސ މި ޓެކްސް ނަަވނަ އަހަރު ބަޖެުޓ ހުށަހެޅި 2020ކުރެިވެގންދާނެ. އަުޅަގނޑުމެްނ 

އަުޅަގނޑުމެްނ  ،، މިކަމަކީ ީވހާ ައަވހަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއހެންނަމަެވސްހުށަހެޅިފައިަވނީ. އެހެންީވމާ

ާވހަކަ ެދއްކީަމ  ަރއީްސ ޔާމީންެގ ސަރުކާުރަގއި ިމއަދު ނިކުމެ އެ ،ލާ ާވހަކައިރޕޯޓް ޓެްކސް ކަނޑަމިދެންނެިވހެން އެއަ

 މިކަމަކީ ބަލައިަގެނޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އެީއކީ އެ މަލާމާތް އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކޮށްބޮޑުމަ ހަ ރައްޔިތުން މިއަށް ކުރާނީ

ދެއްކުމާިއ، ާއއި ރައްޔިތުންނަށް ބިރުިވސްނުންހުރީ އަބަދުެވސް ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާމީހުންނަށް ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. 
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ެވްސ ެވިރަކމަށް އަންނަންެވެގން ަދއްާކ ބަޔަކު އަނެްއކާ ިތބިއި ގަ ިވސްނުމު އެ .ކުރުންރައްޔިތުންެގ ފައިާސއިން ަވއްަކން

ސަރުކާރަށް ލިބޭ ހުރިހާ ަވސީލަތެއް  ،ދަނީ ކުރަމުން މިފްލޯކް ާވހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެން މަސަްއކަތް

ހިނާގނެ. އެކަން ން އެކަ .ތެރި ަރއީސްިއއްޒަތް ފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައިބޭނުންކޮށްެގން ރައްޔިތުންނަްށ ލުއި

ައޅުަގނޑުމެންެގ އިތުބާުރ ރަްއިޔތުންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. އިތުބާރު އެބައޮތް. ސަރުކާރުން ކުރެޭވނެ. އެކަން ކުރާނަން. 

 އުތުރުގެ  .ެއއީ ކުރުން ެވސް ރޕޯްޓ ތަރައްޤީ ހަނިމާދޫ އެއަ ްއ،ދަނީ. ސަރުކާރުން ީވ ަވޢުދެ  ަވޢުދުތައް ފުއްދަމުން އެ ީވ

ގައި ޓުއަރިޒަމް  .، ށ. ، ހދ .ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހއ ރީމާކުރޕޯޓް ތަރައްޤީސް އެއީ. ެއ އެއަނާރެެގ ޤީތަރައް

 ަތކަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށްބޮޑުކޮށް ެގންެދިވެގންދާނެ. ެއހެންކަމުން ސަރުކާރުން މިކަމަށް ދެއްާވފާިއާވ ކޮމިޓްމެންޓު

ެއުކ ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން މި އަދި ެއއާދަންނަަވން.  ރު ކުށް ޝުލިޙަޞާބޮޑަށް ރައީްސ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

އެކު މިކަން ތިލަދުންމަތީެގ ރައްޔިތުން ަވރަށް އުފަލާ ،ައޅުަގނޑުމެން ތީެވ،ެގންދާށްއަމަސައްކަތް ބާރަށް ކުރި

. ެއ ރޕޯޓާއެއަ  ުހރީ ހަނިމާދޫ އިިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން ތަަރއްޤީ ބޭނުންޭވ. ތަރައްޤީ ުގޅިފަ  ންކުރަފާހަަގ

އަހަރު ތެރޭގައި ފެށިެގންދާނެ. އެ އުއްމީދުަގއި  ކުރުމުެގ މަސައްކަްތ މިރޕޯޓް އިރާދަކުެރްއިވްއާޔ ތަރައްޤީރއެއަ

هللا ރައްޔިތުން މިއަދު ެވސް މިތިބީ.  އިހަނިމާދޫެގ ރައްޔިތުންނާިއ، ތިލަދުންމަތީެގ އެންމެހަ ،އަޅުަގނޑާއި 

ކުރަން. ކަމުެގ އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރުމުެގ ނަސީބު ލިބިެގންދާނެ ކަން  މިށް އަުޅަގނުޑމެންނައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

 ބޮޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ ަވރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހެންޭވުރ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ޙުސައިން ޝަމީމަރު ންބަމެ

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަމީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

ރޯޕޓުން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިެވހިާރއްޖޭެގ އެއަ) 2016/29ާގނޫނު ނަންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ށް ެގެނޭވ އިޞްލާޙުެގ ބިުލ މަޖިލީހަށް  ( އަނޫނުާގ ެގމު ނެުގާއއި ފީރާ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުްނ ނެޭގ ެޓކްސްފު

ދަންނަަވން.  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއީވތީ ފުވައްުމލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު

ރޕޯުޓ އެއަނު ން ލޯޅުބޭފު އެ ،ތްތަކުން ިވދާޅުަވމުން އެ ެގންދަަވނީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ާވަދެވރި ފަރާ

 .ބިލިައން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަމަށް 1މިނަކީ މިނާއި، ބިޔަނެންެގިވ ލޯނުެގ ޮބޑު  ކުރަން ނެންެގިވ ކަަމށް. އެތަރައްޤީ

ނިމިދިޔަ  ،ންެގ ސަރުކާރުންބޭފުޅު މިލިއަން ފަތުރުެވރިން ކަމަށް އަހަރަކު. އެ 1.6ރާއްޖެއަށް އެތެެރަވމުން އަންނަނީ 

ިދެވހިރާއްޖޭެގ ބުއްދި ަސލާމަތުން ހުރި ކޮންމެ ދިެވިހ ، ރު ލޯނުެގ ޮގތުަގއި ަނގައިފިްއޔާޑޮލަ ން އަބިލި 1ސަރުކާރުން 
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ބޭފުޅުން ނެންެގިވ ލޯނަްށ  ކުަރްއާވ ެއއީ އަނބުރާ ދައްކާ ެއއްެޗއް ކަމަށް. އެބޫލުފުޅުަގއިްއޒަތްތެރި ލޮބުެވތި ަރއްޔިަތކު 

މަސައްކަތް ނިމެން ނޫނީ   ، އެށް. އެހެންީވމާއަސައްކަތް ކުރި މަދަނީ ސްރޕޯޓު އަދިެވކުރަްއަވން ފެއްެޓިވ ެއއައްޤީތަރަ

ގައި ހުރި ުމއްދަތަށް އެ ލޯނު ަދއްކަންޖެހޭނެ. އެްގރިމެންޓު އަނބުރާ ދައްކަން ކަނޑައެޅިަފއި ،ކުރަންލޯނު ޕޭ

ރާއްޖޭެގ ެވހި ދިށްްއޔިތުންެގ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަ

ޓެކްސްެގ ޝެޑިއުލް އެަބ  ބޭފުޅުން ނެންެގިވ ލޯނުތަކަށް ދެއްކޭކަށް. އަުޅަގނުޑމެން ލިބޭ އެހެން ފައިސާ އެ ށްސަރުކާރަ

ކުްއޔަށް އެއަރޕޯޓް އަހަރަށް  25 ށްރަޖީ.އެމް.އާ ،ރޕޯޓަށް ދިމާިވ ހިތާމަެވރި ހާދިސާއަކީކުރަންޖެހޭ. އެއައަލުން ތަރުތީބު

ށް ޮގްސޮގސް ހުްއޓާ އަރައީސް ަނޝީދުެގ ސަރުކާރުން ެއކަްނ ކުރި ،. އޭރުެގ ސަރުކާރުންމަށްކުރުޤީދިނީ ތަރައް

ުގިޅެގން ދަްއކަންޖެހުނު ބަދަލުެގ ޮގުތަގިއ  ނުެވެގން އެބޭފުޅުން ބޭލީ. ޖީ.އެމް.ާއރު ބޭލީ. އެކަމާއެކަްނ ހަޖަމު ށްޕީ.ޕީ.އެމަ

ކީ. އެެވސް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މާލިއްޔާއަށް ވައްދަންޖެހޭ ދެއް  ިއސާފަހަމަ ދެިވހި ރައްޔިތުންެގ  .ން ޑޮލަރުމިލިއަ 270

މި ބިލިއަން ޑޮލަރު އަނެއްކާ ލޯނު ނަގައިެގން  1ިއތުރަށް ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި ނަމަެވސް ނަަގިއެގން. އޭގެ  ،އެްއޗެއް 

 ޅުންެގ ސަރުކާރުފުބޭ އެ ށް އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްއެމް.އާރަކުރީމާ ެއ ނެިގ ލޯނާއި ޖީ.ރޕޯޓް ތަރައްޤީއެއަ

އެކީަގިއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރުކާރުން  . ަވރަށް ސާބިތުކަމާއޮތީ ލޯނު ދައްކަންޖެހިފަ ނިމިއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ންޓުރޕޯއާއްމު ރަްއޔިތުން ެއއަ ،ރައްޔިތުން ދިެވހި ލިޙްޞާރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ޑޮލަރަށްުވރެ އެންމެ ޑޮލަެރއް ެވްސ، އެންމެ ސެންޓެްއ  12 ތްސަރުކާރުަގއި ނަަގން އޮމް ޕީ.އެ.ފުރާއިރުަގއި ހަމަ ޕީ

ުރ ކުެރުވނީމާ އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް އިތުތަރައްޤީރޕޯޓް އެަތއް ތަނެއް ެވސް އިތުެރއް ނުކުރަްއާވ. ެއހެންނަމަެވސް އެއަ

ކުާރ ެވހި ފަތުުރެވރިންެގ ެތރޭަގިއ ތިއްެބިވ ިވޔަފާރިދި ދި އައިކުރެުވނީމާ ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ފުރާ ބޭރުެގ ފަތުރުެވރިންނާ 

ައުގބޮޑު ިޓކެޓް ބައްަލއިެގން  ؛ެގ ޓިކެުޓެގހުިބްޒނަސް ކްލާ ،މުއްސަނދި ފަރާތްތަކުން ރާްއޖެއިން ބޭރަށް ކުރަްއާވ

 ،ކުރަްއާވތުރު ދަގައިހުއަދި ފަސްްޓ ކްލާ ،ޑޮލަރު ޓެކްސްެގ ޮގތުގައި ނެުގާމއި 60ން ަވަޑއިަގންަނާވ ބޭފުޅުންެގ އަތު 

ެއީއ  ؛އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނެުގން. އަދި ޕްރައިެވޓް ޖެޓު 90ކުރަްއާވ ބޭފުޅުން އަތުން ފިނިފެންމާ ކްލާހުގައި ދަތުރު 

ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެ ޕްރަިއެވުޓ  ޒް ފެސިލިޓީކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެަތއް ބައިަވރުލްންޑުކޮށް ހޭޞައަޅުަގނޑުމެން ޚާއް

ފުޅުންނަށް އޭެގ ބޭ ޑޮލަރު ެނުގމަކީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިެތްއެގ ޖީބަށް އެ 120ޖަރުންެގ އަތުން ސިންނަ ފަންޖެޓުގައި އަ

ބޮޑު، މުއްސަނދި  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ިދެވހިރާއްެޖއަކީ އަގު ކަމެއް އަިދ ބުރަެއއް ެވސް ތަހައްމަލްނިކަމެތި

ކުރިން ނެތް އެތައް  އިަގދިެވހިާރްއޖޭ ްސފައިާވ ރާއްެޖއެއް. ޮގެގންވެ ރުހޫހޮލިޑޭ ޑެސްޓިނޭޝަނެއްެގ ޮގތުގައި މަޝް

ތެރޭގައި އަިއއްސަ ަވނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެްނ  ގެ ަވަރކަށް އަހަރު 10ެވެގން މިދިޔަ ޤީ ޓެއް ތަރައްސޯރި

ްއޔާ އެ ެއްއޗެްއ ޖެއްެވ ށްކަމަ އެްއެވސް ތަަނކުން ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ދޭ ،ކޮށްޤީއެްއެވސް ތަނެްއ ތަރައް ،އެއަރޕޯެޓއް

  ދެއްކުމަށްނު އަނބުރާލޯކުރުމަށް، ޕޭލޯނަށް އަުޅަގނޑުމެން  ،ރަދެްއެގ ލާރިޚަކުރި  ،ޮގުތގައި އެްޑެވެގން ޓެކްސްެގ

ނު ކޮންމެ ސަުރކާރެްއ އޮތްކަމުަގއި ިވޔަްސ ލޯ ،ންން، އެ ޮގުތެގ މަތީނަަގންޖެހޭނެ. އެ އުސޫުލެގ މަތީއަޅުަގނޑުމެން 
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ަގންޖެހޭ ޓެކްސް ހަމަ ނަަގންޖެހޭނެ. މިކަމުން ދިެވހި ާއއްމު ަރއްޔިތު މީހާައކަށް ެއްއެވްސ  ނަ މަށްކުއަނބުރާ ދެއް

ަގއި އެންމެ ރުފިާޔއެްއ ެވްސ ެއތެރޭެގ ެއްއެވސް އުދުހުމެއްެގ ަގނޑުމެންެގ ިދެވހިރާއްޖޭ ބުރައެއް ނާންނާނެ. އަިދ އަޅު 

ންީވމާ، އެކަން އަޅުަގނުޑމެން ސާފުކުރަންޖެހޭ. ކުރީެގ އެހެ ޭވ.ނު   މީގައި ހިމަނާފައެއްށް ޓެކްސްެގ ޮގުތގައި ެނުގމަކަ

.  ޙަޤީޤަުތަގިއ ކޮންމެ ކަމަކަށް ދާ ޚަރަދުެގ ދެ ުގނަ ހުންނަނީ ޖެހިފަސަރުކާރުން ކަންކަން ކުަރްއާވފައި ހުރިއިރުަގއި 

ބަްލ ޭއެގ ޑަ ގައިލާއިރު ކޮށްޭއޓްލުބިލްޑިން ިއެވ ،ެވސް  ޓަސްއް ރާތެްއ ކުީރެގ ސަރުކާުރަގއި ކޮށްަފއި ހުއަޅުަގނޑުމެން އިމާ

މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމައެކަނި  270އިމާރާތުަގއި  ެގައއު ހޮސްޕިޓަލް .އެމް.އެްޗެގއައި.ޖީަވނީ.  ކަމަށް ހުރި ޚަރަދު ޮގއްސަ

 ތަން ެއަވރަށް  އެ ކުޑަކޮށް ށްފަިއ ެއއްބަޔަްށުވރެބައިކޮ ުރަގިއ ެވސް ޭއެގ ދެ ތޮށިަގނޑަށް ޖަހާފައި ހުރިއިުރަގިއ އޭ

އެހެންީވމާ،  ތައް އެބަހުރި.ހުރި ބިޑު ލާފައި އިގަ ރުސާބުތަކުން ފެންނަން އެބަހުރި. އޭކަމަށް އަޅުަގނޑުމެނަްށ ހި ނެހެދޭ

 ،ލޯނުދައްކަން އަުޅަގނުޑމެންެގ ސަރުކާރަށް ޖެހުނީމާ ،އޮނިަގނަޑކަށް ހަދައި ،ިށަގނޑަަކށް ހަދައިތޮދިެވހިރާއްޖެ ކައި 

ެވސް ެގނައުމަކީ ެއއްޮގަތކަށް ޓެރިފަށް ބަދަލެއް  ،ލަށް ބަދަލެއް ެގނެއުންިޑއު ޝެެގއަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ޓެކްސް

 ،ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޫންކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދަްނނަަވން.  ކުރާނެ ކަެމއް ދިެވހި ރައްޔިަތކަށް މިކަމުްނ އަސަރެއް 

 ،ެގ ެވްސ އިތުރު ބުރިބުރިއަށް ހަދައިޅޭ ރިއުދި އަމިއްލަ ،އަމިއްލަ ިވޔަފާރި ެވސް  ،އަށްކުެރޭވނީޤީކޮންމެ ކަމެއް ތަރައް

ޭވ ައުގ ބޮުޑާވނެ. އެެހންީވމާ، މި ުއސޫލުެގ ދަށުން ދެ ތަން ުކްއޔަށް ްއޔާ އެަކމަށް ވެއްޖެ އެތާ ލާ ޒްއިތުރު ފެސިލިޓީ

އް ލަރެޑޮން މިިލއަ 270އެއް ބިިލއަން ޑޮލަރަާކއި އަިދ  ،ދިެވހި ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް ެވސް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

 ރިފަށް އަޅުަގނޑުމެން ޓެޓެކްްސެގ  ،ުގޅިެގން ޖެހުނީމާ ނެިގ ޯލނާ ،ުގޅިެގން  އްކަން ކުރީެގ ސަުރކާރުން ުކރި ކަންކަމާދަ

ަގިއ. ދަނީ ބާރު ސްޕީޑު ކުރަން ައޅުަގނޑުމެން މިޤީިދެވހިރާއްެޖ ތަރައް .ޖެހޭނެކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންބަދަލުެގންނަ

ދަނީ   ރަށްތަުކަގއި ދިރިއުޅުްއާވ ބޭފުޅުންެގ ހާލަުތ އަޅުަގނޑުމެން މި ،ރިއުޅުްއާވއި ދިުކަގތަތޮޅުދިެވހިރާއްޖޭެގ އަ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިާހ  ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ސަރުކާުރން ތިން އަހަރު ނިމުމުެގ ކުރިން .ބަދަލުކުރަމުން

ޑުމެން ފައިާސ ެއބަ ބޭނުންޭވ. އަޅުަގނޑުމެން ަގނއަޅު  ށް ނަރުދަމާ ާގިއމުކުރެިވެގންދާނެ. އެ ކަންކަމަ އިރަށެއްެގ ފެނާ 

ެގ ޮގުތަގިއ އިންސައްަތެއއް ީވެގ ހަކަތައިން އުފައްދާ ބޮޑު ެގ ހަކަަތއަީކ އަ ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓު އިދިެވހިރާއްޖޭގަ 

. ދާނެންެގއިކަމެްއ ައއިސް ލުއިތުރު  އްިޔތުންެގ ޖީބުތަކަށްއަޅުަގނޑުމެން ހަމަޖައްސާނެ. އެކަުމެގ ސަބަބުން ރަ 

ދަނީ ހިލޭ  ިގނައިން މި ކްާލސްރޫމަށްުވރެ  112އަުޅަގނޑުމެން ހެނދުނުެގ ނާސްތާ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިގނަ ދަރިންނަށް  ުވރެއަށް 5000 .ފޯރުކޮށްދެމުން. އެ ކަންކަމަށް ޚަރަދެއް ހިނާގނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. މި ކަންކަމަށް  ޞަތު މި ސަރުކާރަށް ދެމުންރުެގ ފުުވމު ިކޔެ ޑިްގރީއަށް ،ތަޢުލީމަށް ދަނީ ހިލޭ މަތީ އަޅުަގނޑުމެން މި

އަުޅަގނޑުމެްނ  ،ފަށުގައި ބޯހިޔާަވިހކަން ފޯރުކޮށްދެމުންއަތްފޯރާާވނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ  ތަކެއްހޭދަސަރުކާރުން 

އިންޓަރެްސްޓ  ކުބޭން ފޯރުކޮށްދޭ ބޯހިޔާަވހިކަމަކީ އޭެގމި މިދަނީ ސަރުކާރުން އަސާސީ ބޯހިޔާަވހިކަމަށް މިހާތަނަށް 

ެވސް ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތުން ދައްކަންނުޖެހޭ އެްއޗެްއެގ ޮގުތގައި. ހަމަެއކަނި އަދަދު ދަްއކަންޖެހޭ އެއްެޗްއެގ ޮގުތަގިއ 
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ރަެށއްަގއި އެަތްއ  118 ،އަުޅަގނޑުމެން އެތަްއ ރަށެއްެގ އެތައް ޕްރޮޖެކްެޓއް .ތްތެރި ރައީސްހަދައިދެމުން. އިއްޒަ

. އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ފައިސާ ބޭނުންޭވ މުން މި ދަނީ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށްގަ ހިން ހަރާއްފައެޕްރޮޖެކްޓެއް 

 އި ދަނީ. އެތައް ރަށެއްަގ ށެއްެގ ބިން ހިއްކަމުން މިރައްޔިތުންނަށް މި ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެ. އެތައް ރަ

އެުކ މި އިޞްލާޙަްށ އަުޅަގނޑު ަވރަށް އުފަލާމާ، ންީވހެ ދަނީ. އެ އެތައް ކަމެްއ އަުޅަގނޑުމެްނ ހިންަގމުން މި

 ކަމުގައި ެވސް  ނެ ލޯނެއްދެްއކިެގންދާ  ،ތާއީދުކުރަން. މިއީ ރައްޔިތުްނނަށް، ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ބުރަޔަކަށްނުެވ

 އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.

 

 ން:ުވރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ާމަވށު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކު

 މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް.

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:މާަވށު 

ދަނީ. ފީތައް  ބެހޭ ބަހުސް ކުރިއަށް މި މާނެުގކްސްޓެ ެވސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއަރޕޯޓުން އަނެްއކާ

ންެގ ޮގތުން ބައެއް މެންބަރު ބެހޭ ިމ ފީތައް ނެުގމާ ،ެއއީ މި ާވހަަކައށް ބަހުސްކުރާއިރުަގއި ،ނެުގން

ކަްނ ރުެގ މެންބަރުންނަށް ެވސް އެނެގމުންދާކާއަންޑަސްޓޭންޑްޭވ. އެއީ ސަރު ނަށްއަޅުަގނޑުމެން ސްރަސްޓްރޭޝަންފް

ނޫންކަން.  ފީތައް ނެުގން އެއީ ރަނަގޅު ކަެމއް ،ުނކުރެިވ ސަުރކާރަށް ކަމެއް ،ފާހަަގަވނީ ،ތުަވނީސާބިމި  ދުމިއަ

ޚާއްަޞކޮށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ  ،ރުން ާވހަކަދެއްެކީވތީދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ ީވމާ، އެ ޮގތަށްންހެއެ

އޮތް  ންެގނު މަނިކުފާނަށް އެނިގަވޑައި ފާހަަގކޮށްލާނަން. އެ ކަން އެސްދެއްކެީވީތ އަޅުަގނޑު ވެ  މެންބަރު އެ ާވހަކަ

 ށ ގައި މި ،  ހއ.، ހދ. ، 10ކަމެއް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްާލނަން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އާބާދީެގ ާގތްަގނޑަކަށް %

ކުރީމަ ިތ ޤީ ރައް ތަރޕޯޓްއަުނަގތް ހަނިމާދޫ އެ  އެނިގަވޑަެއއް ތިލަދުންމަތީަގއި. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްއުޅެނީ. ބޮޑު

 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަކމެއް. ޑޮލަރު އިތުރުާވ 40ރިސްެޓއްެގ ބޮލަަކށް އަދާ ޓު ށް ަހއުސަނަާގ ފީން ެގސްޓް

 ،ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުާވލަން  ،ތަންތާނގައި ތިބެެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރުން މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ މެންބަ

 .ސައްކަތް އެ ކުރަނީން މަޑާލަނކުދި ިވޔަފާރިަތއް ފު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ބެހޭ މައްސަލައެްއ، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ބެހޭ މައްސަލައެްއ، ނިޒާމާ މެންބަރު، ނިޒާމާ އިްއޒަތްތެރި 

 މޫސާ.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ުވންކެ ާވހަކަދެއްމޫސާ ރު ޣަފޫހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް

 5ިދެވހިރާއްޖޭެގ  ،. އެ ިވދާުޅާވ މެންބަރު، އެ ބޭފުޅާއަްށ އެނިގަވޑައިުނަގންނަާވޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

ކުާރކަށް. ެއ ާވހަަކ މިއަދު އެ ޤީންނަަވއިެގން ަހނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަަރއްހުދުަވހު ިއކޮނޮމިކް މިިނސްޓަރަކަށް އަހަރު

އެ ބޭފުޅާއަްށ  ،ބޭފުޅެއް. ެއހެންނަމަެވސް ންއްޗަށް އުފަހަޑިަވނީ. ތިލަދުންމަ ސަލައްބޭފުޅާ ދައްކަންޖެހުނީމާ މި މަ

 .މިއަދު..

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޫން. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  މައްސަލައެްއ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ނިޒާމީ

  !ެގންދަާވާވހަކަފުޅު ކުރިއަށް  މުޙައްމަދު ސަޢީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ެގ އިރާމާަވށު ދާއާެދ،  !ދެަވަޑިއަގންނަާވއިށީނ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ެވސް ައޅުަގނޑު މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައިެގ ތެރޭަގއި އަނެއްކާ 

  ...ނީ. އަުޅަގނުޑމެން ކަންބޮޑުަވނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއްޓަާވހަކަ މި ފަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޢީސާ  އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ކެނދިކުޅުދޫ !މަޑުކޮށްލައްާވމާަވށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ެގއިރާ ދާ ކެނދިކުޅުދޫ

މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި   ،ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދަގއި ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން އެަބއޮވޭ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިއއްޒަތްެތިރ ތޯ. ެއ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އިނޭގ، ޖެހޭނީތުން ާވހަކަދައްކަންގޮ  ުގޅޭ މަކާއޮންނަ ހުށަހެޅު

ކަށް ދާ މީެހއްެގ ައތުން އެއަރޕޯޓުން ީފ ނަާގ ހައުސަްސޓްއެތާަކއިރީަގއި ހުރި ެގ ށްހަނިމާދޫ ެއއަރޕޯޓަ  .ރައީސް

  ނުަވތަ  ނެތް. މި ބިލުގައި އޮތީ ރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ާވހަކަެއއް މި ބިލަކު
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 އްސަ ލް އެއަރޕޯޓަށް ައއިނަާގ ާވހަކަ. މާލެ އިންޓަނޭަޝނައަތުން ފީ ެގ އަންނަ މީހާޓަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެއަރޕޯ

 ޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން...އަުޅަގނނަާގ ާވހަކަ މިައކު ނެތް. ހަނިމާދޫއަށް ދާ މީހާ އަތުން ފީ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މާަވށު ދާިއރާެގ މެންބަރު. އާދެ،  ތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

  !ެގންދަާވ ކުރިއަށް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ނަްލ ނޭޝަެވއްޖެ. ދިެވހިާރއްޖޭެގ ެވލާނާ އިންޓައަންތަރީސް ،އަޖައިބުެވއްޖެއަުޅަގނޑު ހަމަ  .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި 

ދެން މި ނަަގނީ ކުދި އެއަރަލއިންތައް އަތޮޅުަތކަށް ދާން. މި ފީ ނަަގން ފެށީމާ   ،އެއަރޕޯޓަށް ފަތުރުެވރިން ައިއސް

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގައި ހުންނަ  ހައުސްތަކަށް ހަނިމާދޫގައި ހުންނަ ެގސްޓް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކަށް ނޭނުގނު

ކަމެއް.  ދާޑޮލަެރއް އިތުރުެވެގން ސްސާޅީހައުސްތަަކށް އިތުރު ސްޓް ެގހއ.ަގއި ހުންނަ ،ހައުސްަތކަށްެގސްޓް

 މިފަދަ މައްސަލަ... .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފޭދޫނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލައްާވ

 .  ނިހާދު މުޙައްމަދު ރުންބަމެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ޓްރާންސިޓް  ،ެގ )ހ(ެގ މި އޮތ3ީހަތަރުަވނަ މާއްދާެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހުށަހެޅިފައިާވ ބިުލެގ

އެއަރޕޯޓުން ދިެވހިރާއްެޖިއން ބޭރަށް ފުރާ ކޮންމެ  ލް ނޭޝަނަރެވލާނާ އިންޓަޮގތުން  ންޖަރުން ހިމެނޭފަސި

ފަސެންޖަރެއްެގ އަތުން މި ާގނޫނުެގ ެދަވނަ މާއްާދަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އެއަރޕޯްޓ ސަރިވްސ ޗާޖު، ެވލާާނ 

 މި  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްންޖަރެއްެގ އަތުން. އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސި

ެގންދަާވތީ މި ބިލުގައި ޮގތަށް ދައްަކަވމުން ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭ މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިާވ ާވހަކަ ދިެވހި ،ޑްރާފްޓުަގއި

އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ކުރީެގ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު .ބަހުން ލިޔެފަދިެވހިމި ޮއތީ  ،ލިޔެިވފައި އޮތް އެތި

 ދަްއކަނީ.ޮގތަށް މި ާވހަކަ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ  އަރާނޭނެގނީތޯއޭ ައޅުަގނޑު ހިތަށް ެވސްދިެވހި  ބަރު ސަޢީދަށްމެން
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެއޮގތަްށ  އެ ބޭފުޅުން ،ރަްއޔިތުންނަކަށް ނޯޅޭ އިނޭގތޯ ިދެވހި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ،

ިލޔެފައި އޮތް ެއއްެޗްއ އެނިގަވަޑިއެގން ތިއްެބީވ. ޑަށް މި ިބލުގައި ށް ބޮަރއްޔިތުން ަވރަ ިދެވހި .ދެްއކެިވޔަސްާވހަކަ

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ެގ މާަވށު ދާއިރާެގންަދާވ އާދެ، ކުިރއަށް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ނޫންތޯ. ޓަރެއް. ހަމަ މިހާރު ނަންަގަވންީވއުލޭމެންެގ ފޯނުގައި އިންާނނެ ކަލްކިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު

ޑޮލަެރއް  12ޮގތް މި ކިޔައިދެނީ. ތި ިވދާޅުާވ  ޑޮލަރު. އަުޅަގނޑު މިކަްނ ާވ 12ނަންަގާވފައި ތި ިވާދޅުާވ 

ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ  ފެށީމަ މާލެއިން ނޫނޭ އަުޅަގނުޑެގ ޑިބޭޓަކީ. ނަަގން ނެުގމާއި ނުނެުގމެއް ؛ނަަގންފެށީމަ

ކިޔަނީ.  ނުަވަތ އިުތރުކުރާނެ. އެަތއް ަބއިަވުރ ފީތަކެްއެގ ާވހަކަ މި ،ެގ ޓިކެޓަްށ ީތތި އިތުރުކުރާނެތަކުއެއަރަލއިން

ނުކުރީމަ ދެން ދިމާާވ މައްސަލަތަކުެގ ާވހަކަ  ،ނުީވމަށް ެޑލިަވރކުރަންޖެހޭ ޝެޑިއުލައެއަރޕޯޓް ިޑެވލޮޕްކޮށްފައި ޑެިލަވރ

 މި ންދަެގން ަގއިކުރަން. ާބރު ސްޕީޑު ސަރުކާރަްށ މަސައްކަތް އަަވސްމިނީ މި ިކޔަނީ. ައޅުަގނޑު މި ޮގާވލަ އަޅުަގނޑު

ްވ ެގނައިމޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ީވރާނާެވަފއި އޮތް ރމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ރިޒަ 900ޮގާވލަނީ. އަުޅަގނޑުމެން 

ީޒފާ ގާއިމުކުރިން. ިއއްޒަތްތެިރ  ަވހާސް 94. ންބާރު ގާއިމުކުރިކޮޅަށްެޖހީ. މުޅި ދުނިޔޭެގ އިތު އި އިޤްތިޞާދެއް ަނަގ

ތަކަށް ފައިސާ ދަްއކަން ހުސްާވތީ. މި ޕްޮރޖެކްޓު ރިްނގ ބަޖެޓުްވދިެވހިރާއްޖޭެގ ސޮ ،ައޅުަގނޑު ކަންބޮުޑަވނީ .ރައީސް

 ...ފަރުބަދައެއްެގދާތީ.  ހުރި ބަޖެޓް ހުސްަވމުން

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 .އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްާވބަރު ފުރުޞަތުމެން ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ނުޭވ  އިތުރެއްނުޭވ. ދަރަންޏެއް  މިާހރު ދަރަންޏެއް އިތުރެއް ،މިހާރު އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ފިޔާ ަދރަނި...ން ރުބިލިއަ 76އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދެވހިރާއްޖޭެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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މިހާރު ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ިމ  !މަޑުކޮށްލަްއާވ ާވ!މަޑުކޮށްލައް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ިއއްޒަްތތެރި 

 . ށްކައައަށް. ނިޒާމީ މައްަސލަމޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުރި ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ ،އަރުަވނީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

 ގައިމުޖެހޭނެ. ހަމަދާއިރު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއކަން ސާފުކުރަްއަވންކަނޑަެއޅިެގން ދޮުގހަދަމުން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ެއއީ މަރުަވފައި ތިިބ އެއްން ވަޒީފާއެއް ނެތް ލިބިފަ އުމުހާސް މީހުންނަކަށް މި ޤަ 90ެވސް ދިރިހުރި އެއްެވސް 

 ަގއިމުެވސް މި އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުަރއްަވންޖެހޭ ސުާވެލއް. ދިރި އީ ހަމައެ ،ހާސް ވަޒީާފ ދިނީ 90މީހުންނަށްތޯ 

 އެއް. ތިބި މީހުންނަކަށް އެ މަޤާމެއް ނެތް ލިބިފަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ައޙްމަދު ޢީސާމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ކެނދިކުޅުދޫ ދާިއރާެގ  ،ިނޒާމީ މައްސަލަެއއްޔާ. އާދެ، ޝުކުިރއް

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެނދިކުޅުދޫ

 ެވރިކަމުެގ ންެގ. ޔާމ11ީަވނަ އަހަރު ދިެވހިރާއްޭޖގައި އަންއެމްޕްލޮއިމަންޓް ރޭޓަކީ % 2012 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ދިނީ ކޮންތާކު ހާސް މީހުންނަށް ވަޒީފާ 90. ދެން އަރާފައަްށ  18ދިޔައިރު އެ އަދަދު އޮތީ %އަހަރު ނިމިެގން ފަސް

 ...މަޑުކުރައްާވ! ަރްއޔިތުންނަށް ހަމަ ؛ރައްޔިތުްނނަށްމި ؟ ތިބި ބަޔަކަށްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .  މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ާދއިރާެގ މާަވށުޝުކުރިއްޔާ. ންބަރު ތްތެރި މެްއޒައިއާދެ،  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

 ެވސް އަޅާަފއި އޮންނާނީ... ޯރޑް ެވސް ހަދާފައި އޮންނާނީ. ދެަވނަ ރަންޭވކްރޮސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޠާރިޤް.   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

 ނިޒާމާ ބެޭހ މި ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނަގައިިފއްޔާ ނިޒާމާ ،ެގ ަގވާއިުދގައި އޮންނަނީހުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީ

މަލުކުެރއްީވ ޢަދެންމެއަކު  .ދާން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްފަހުން ކުިރއަށްމައްސަލަެއއްކަން ިރޔާސަތުން އަންާގަފއި އޭެގ

ޚިލާފަށް. ދެން އަނެއްކާ އިްއޒަތްތެރި  ކަންަތއްަތއް ކުރަންޖެހޭ ޮގތާ ަގއިޒާމާ ެބހޭ މައްސަލަތަކުޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ނި

މުެގ ޮގުތން. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅަގނޑަްށ ނުދި މައްަސލައެއް ނުނެޭގނެ ދަްއކަމުންދާ ާވހަކައަށް ަރއްދުބެހޭ ރައީސް، ނިޒާމާ

  އަިދ ކެނދިކުޅުދޫ ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ެވސް ިނޒާމާެވސް ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ފެނުނީ

 ދިނުމުެގ ޮގތުން.ކަމުންދާ ާވހަކަައކަށް ރައްދުދައް ،ބެހޭ މައްސަލަ ނަަގމުން ތަކުރާރުކޮށް އެ ދަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެވސް ތި ނެންެގީވކީ ތި ިވދާޅުާވ އުސޫަލކުންނެއް ނޫން.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާަވށު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މަދުޙައްމު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

އިފެކްޓް ނުަވތަ ީމެގ އިމްޕެކްްޓ ރިޕުލް  ނެީގމަ ީމެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުަގނޑު މި ދައްކަީނ ެއއަރޕޯޓް ެޓކްސް

 ދަްއކާިއރު މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންގެ  މި ާވަހކަ .ހައުސްަތކަށް ފެތުރިެގްނދާ ޮގުތެގ ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްެގސްޓް

ަކ ތޭފަސް ސައަނެއްކާ  ބިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދު ދަރަނި އިތުރުެވއްޖެ. ތި ިވދާުޅާވ ްބރިޖު 76ށް އެބަ ެގންނަށްޖެހޭ ހިތަ

 ބިލިއަން  84އެ އިުތރުެވެގން ދަނީ  ،ބިލިއަން އެއަށް އިތުރުީވމާއަށް އެޅީމަ  ލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ބްރިޖުމި

ބިލިއަނަށް މި ޤައުމުގެ  90 ،ނަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހަދަން ފަށައިފިއްކާދިެވހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓަށް. ބަނދަރު އަނެ

މެއް ނޫން.  ނުކުރު ،ކަންބޮުޑުވމަކީ މަސައްކަތްަތއް ކުރުމެއް ނޫން ބަޖެޓު ދަރަނި އިތުރުެވެގން އެބަދޭ. އަޅުަގނޑުެގ

އި ނެތީމަ. ކަމެއް ނުކުރާތީ. މާ ބޮޑަށް ރުގަ އަޅުަގނޑުެގ ކަންބޮުޑުވމަކީ ަދރަނި އަދާކުރެޭވެނަވރުެގ ޤާބިުލކަން މި ސަރުކާ

އް މެޝަން. ސަރުކާރަކުން ކަިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންެގ ފްރަސްޓްރޭ  ީވމަ. އަުޅަގނޑަށް އަްނޑަސްސްޓޭންްޑޭވސްލޯ

ޑޮލަރު  40. ެވސް މިއަދު އެ ތިބީ ްޕރަސްޓްރޭޓްެވފަ ، ެވރިކަްނ ހިންާގ ޕާޓީެގ މެންބަރުން ނުކުރޭ. އެހެންީވމާ

 19ަހއުސްތައް ިހންޭގނެ ޮގތެއް ނޯންނާނެ. ދިޔައިމަ ެގސްޓްންޖަރެއްެގ ބޮލަށް އިތުުރަވމުންފަސިން ފުރާ ކުސަ ހައުެގސްޓް

 ؟ކަމެއްތޯ ސަުރކާރަކުން ކުރިމި އަހަރު ހުުޅީވ. އެއީ ކޮން އައު ރިސޯޓް
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަމކުނުދޫ ،މި އަރުަވނީތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަ

 އަށް.ރާޢީ މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

 ރައީސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ެދރަޭވ. ަވރަށް ބޮޑަްށ ބިރުަގނޭ  ،ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު .`

ރުެވިތޭވ. ތިބޭފުޅުން ާވކޮްށެގން މިތާ ތިބެެގން ކަނޑައެޅިެގްނ ބުހުތާނު ދޮުގ ހަދަނީ. ކޯފާއަކަށް ބިެގ ހުރަސްކަލާނމާތް

ތަނަށް ަވދެ. ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ުހާވކޮްށެގން މި .ކޯފާއަކަށް ބިުރެވިތޭވ. މިކަަހލަ ކަންތައް ެހޔޮނުާވނެ

ޓެކްސްެގ ާވހަކަ ަދއްކަން. ޖީ.ެއސް.ޓި، ޖީ.އެސް.ޓީ ނަަގްނ ން ކަނޑައެިޅެގން ޮދުގ މިތާ މި ހަދަނީ. ދެން މި ބޭފުޅު

އުޅުުނ ބައިަގނޑޭ މީ. މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ޓެކްސް ފައިާސއިން  ؛ލަތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްަކިއެގން ދައުހެދީމަ ނުާވނޭ

ެވްސ ށްފައި އަނެްއކާ ދަކޮއަުޑަގ އުޅެނީ ހުރިހާ ކަމެއް ކުެރުވނު މީހުން. ޭއެގތެރެއިން ަވރަށް މަދު މީސްކޮޅެއް މިތާ މި

ރައްޔިތުންނަށް   ޑުމެންެގ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑމެން ދިެވހިެއއްޗެހި ދިފާޢުކުރަން. ދެން އަޅުަގނ ަވްއކަންތަކާ

ދިެވހިރާއްެޖއަށް އޮތް  ،އެއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތުން ހޯދައިދިުނން. ކޮށްދޭން ބުނި ކަމަކީ އަދުލުެވރި އިންސާފުެގެއއް

ޅުަގނޑުމެންެގ ދިެވިހރާއްޖެއަށް އޮތް ކުިރއެރުމަކީ. އަުޅަގނޑުމެން ެއކަން ކޮްށފިން. ދެން އަ ،ސްކަންސަލަމަޙްސުލް

އެްއެވސް ކަމެއް ކުިރ އިން އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ. މި ،ިޑްގރީ ޕްޮރްގރާމް ،ުއޅެނީ ނާސްތާ ޕްރޮްގރާމް ޕްރޮްގރާމުތައް މި

ހާސް ފްލެޓް އަޅުަގނޑުމެން އެިޅ  ހަތް ،ން ފްލެޓް ެވސް ދެބައެއް ނޫން މި މީހުންނަކީ. ދެން މިތަނަށް ަވދެ

މީހުން  ިދެވސް ޭއަގިއ ބަުގޑި ބައްަދއިެގން އެ ެއްއޗެހިތައް ެވސް މި ެވސް އަ ފްލެޓްތަކުން މި ސަރުކާރުން އައިމަ

  އެ ފްލެޓްތަކާނަށްއުޅެނީ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން ޭއެގ ޙަްއޤުެވރިން ބޭނުންާވ މީހުންނަށް ދޭންެވެގން މި

  އީ މި ،ޖަހާފައި ްތތެރި ރައީސްދެން މި ބިލުގައި ަވރަށް ސާފުޮކށް އެބައޮތް އިނޭގތޯ އިްއޒަ ދޭނެ.އެްއޗެހި ހަާވލުކޮށް

ާއއި ލެޭވނެ އެްއޗެއް ނޫން. ަހމަ މިހާރުެވސް ހުންނާނެ މި އެްއޗެހި ެވބްަސއިޓުގަ އިރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވަ  ދިެވހި

ބު ބޯމަތީގައި އޮތީމަ ދައްކާނެ ާވހަކައެއް ނެިތެގން ަވްއކަމުެގ ޚާަކއުންސިލު އިންތި ،ހެްނީވމާ. އެންފެންނަަގއި އެްއޗެހީ

ބޫލެއް ނުކުރާނެ. މި ާވހަކަދަްއކާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ަގެވސް  ޔިތުން ގައިމުއްރަ ދިެވހި އް ައސްލު މި ދައްކަނީ.ާވހަކަތަ

މިތާ އެތެެރއަްށ އަުޅަގނޑަށް ހީާވ ޮގތުްނ  ން ހޯދި ފައިސާއިންިއެގކަހަލަ ޖަރީމާތައް ހިންަގޭވތުެވިދޔަ ސަރުކާުރަގިއ މި

އާރު.ސީެގ ަމއްސަލަ ރަނަގޅަށް ތަޙުޤީޤުކޮށްަލއިފިއްޔާ ސަލާމަތްާވނީ މަދު ބޭފުޅަކު. ަވދެފައި ތިބި ބޭފުޅުން. އެމް.ެއމް.ޕީ.

 އިރު،ލޯެވެގން ުއޅޭރު ސް، އަުޅަގނޑުމެްނެގ ސަރުކާުރގައި މި އަހަ އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން މިކަން. އެހެންީވމާ

ކްޓް މި އަހަރު ހިނާގނެ ޕްޮރޖެ ފަސް ސަތޭކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ިވދާޅުެވަފއި އެަބއޮތް 

ކުަރއްަވމުން. މި ޕްރޮޖެްކޓް. ދެން ރައީްސ، ރަީއސް ެއ ެގންދަަވީނ ަވރަށް ބުަރކޮށް މަސައްކަތްފަސް ސަތޭަކ ކަމަށް. 
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ފަހަރު. ދެން  ކުރާނަން މިކުޅިަވރުކުޅެްނ މި މީހުން ބައިތިއްބަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމު ތަަރްއޤީ މި މީހުންނަށް

. ހަމަ  ަވރަށް ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް މި ސަރުކާރުން އެއްެވސް ކަެމއް ކުރާނީ ،ލިުކއްިލއަކަށް ނޫންކުއް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ޚިލާފަްށ  ، ރާއްޭޖަގިއ ކުރީ ކުރާ ޮގތާނީ. އެހެންީވމާހަދާތަން މިހެން  މި ،ތަން ހަދާނީ ހުރެލާފައި މިއަދު މި

، ރޭިވެގން ަވރަށް ތަކަށް ނޫން. ެއހެންީވމާލާފައި މިޮގއި އަނެއްތަުނގައި އަތްާކއްތަ ،ލާފައި އިމިތަނުގައި އަތްކާއްތަ 

 އާ ހުރި ބޭފުޅާރިންކު ،ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް އަުޅަގނޑުެމންެގ ސަރުކާރުެގ ކަންަތއް ހިނާގނީ. ދެން އޮކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

 .އިނޭގތޯ  ކުަރއްަވންބިމާހާ ތަފާތު. މާ މޮޅު ބޭފުޅެއް މިހާރު ހުންނެީވ. އެ ބޭފުޅާއަށް އިނޭގނެ ކަންތައްތައް  އިއުޑާ 

ޚިލާފަށް  އާެގންދަން. ކުރިން ހުރި ބޭފުޅާށްއަިޑެވލޮޕްމެންޓް ކުރި ށް އިނޭގނެ ާރއްޖޭގެ ޟަޔާ އްފަ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

ފުޅާއަކަށް ނޭނޭގެނ ބޭ ކުރުން. އެށް ކުރަން ނޭނޭގނެ ކަމަކީ ަވއްކަންޟަފައްޔާ މިކް މިނިްސޓަރުކޮނޮހަމައެކަނި އި

، މޮޅަށް ކުރާ ބޭފުެޅއް ަކންނޭނެގ ެއއީ. އެހެންީވމާ ކަންތަްއ މާ އެ  ކުރާކަށް. ކުީރެގ ހުިރ މިނިސްޓަރުަވްއކަން

. ދެން ކަންތަށް ެވެގންދާނެ. މިކަންތައް މޮިގނޫންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްެވްސ ަވރަކަށް މީެގ ޝައްެކއް އޮތީކީ 

ރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ެގ ހަނިމާދޫ އެއަ. އް ހދދެމީ ރޕޯްޓެގ ާވހަކަަދއްކާއިރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ެވސް ުއއްއެއަ

 އްޔާނުން ެވސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިޤީޮގސް ޮބުޑ ތިލަދުންމައްޗަށް އޭެގ ފޮނިީމރުކަން ލިބުން. އެ ޔަރޕޯަޓކަށް ެވެގންއެއަ

ސިލުާވނެ ކަމަށް. ހާއެ ުއއްމީދު  ،ބައްދަލުކޮށްފައި ޑު ތިަލދުންމަތީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނާިވދާޅުެވަފއި ަވނީ ބޮ 

އަުޅަގނޑުމެންެގ ާދއިރާެގ ެވސް ަމކުނުދޫެގ ރަްއޔިތުންެގ ެވސް  ،ބޮޑު ުއއްމީދެއް އެއާިއއެކު އަުޅަގނޑު ެވްސ ަވރަށްހަމަ

ނުދޫއަށް ދެޭވނެ ޮގތް ހަދައިދެއްުވން. ެއއީ ދެން އަުޅަގނުޑ ބޭފުޅުންނަށް މަކު   އެުގންބޮޑު އުއްމީެދއް ަވިއެގ މަ ަވރަށް

ެވސް މަުކނުދޫެގ ރަްއޔިތުންނަށް ެވްސ ަތއް އަހަުރެގ ތެރޭަގއި އިރާަދކުރެްއިވްއާޔ އެ އުއްމީދު 5ދެކޭޮގުތގައި ިމ 

 އަންނާނެ ެއއް ބޭފުޅަކު ؛ން ބޭފުޅަކު ދެތިމިތާ އެތެރޭެގ ިމއުޭޅ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ،އުޅޭ ސިލުެވެގންދާނެ. ދެން މިހާ

ލާފައި ނިކުމެެގން ދާ ބޭފުޅުން ދައްކާ ާވހަކަެއއް މިއަދު އިޖަހާއިރު. ކާޑު ޖަހަ 2ހެނދުނު. އަނެއް ބޭފުޅަކު އަންނާނެ 

ިއ ލާފައިއަރަ ،ތަނުގައި ދެތިން ދިމާލަކުން ދިއްލިލާފައި ދިމާީވމަ ދިއްލޭ ބޮކިތަކެއްހެން މި ކޮށް ޯވޓާޞަނާހާނެ. ޚާއް

ފަިއ ފައިބަިއެގން ދަނީ. މައި އެިތ، މައި އެތި ީވ ޖަުލގައި. ިމ މީހުންނަށް ެވސް ރަނަގީޅ ކޮންމެެވސް ެއްއޗެކޭ ިކޔާލާ

 ...، މިަކހަލައެތި ޖަލުަގއި ީވމަ އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ އި ބުނާ މަ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ނިޒާމީ ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްާވ. އާ

 ނުކުތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ާވ ކަހަަލ ނުންރައްޔިތުން ބޭ ދިެވހި ،ދުަވހު ަވރަށް ރީތިއަހަރު  5ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

އެީއ  ،ދިމާލަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ެއއްޗޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ިވދާޅުީވމަ ފުޅަކާ ެވރިކަމެއް ކޮށްދެްއިވ ބޭ

ކަންތައް މި   މި  މަނިކުފާނާ އިނަަގއަުޅަގނޑު ހަމަ މި ނިޒާމީ މައްސަލަ  ،ާވތީވެ  ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުާވ ކަމަކަށް ދިެވހި

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ރަށް. ަވކޮށްލީހިއްސާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާވހަކަފުުޅ  !ެގންދަާވށް އައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުުޅ ކުރިމަކުނުދޫ ދާއިާރެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

 ެގންދަާވށޭ.ށް އަކުރި

 

 ދެއްެކުވން:ހަކަމުޙައްމަދު ރާޢީ ާވ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

އަޅުަގނޑު އެްއެވްސ ަވަރަކށް ޔާމީންެގ ާވހަަކއެްއ ިވާދޅެއް ުނަވން. އެކަމަުކ ދެންމެ އަުޅަގނުޑެގ ާވހަކައަްށ 

، އަުޅަގނޑު ެއއްެވްސ ޔާމީން ކަމަށް. އެހެންީވމާ ،ބޭފުޅާ ިވދާޅުވެއްޖެ އަުޅަގނޑު ިވދާުޅިވ ެއއްަޗކީ ބިނާކޮށްފައި އެ

ބޮޑަްށ  ނަށް ަވރަށްންކުރީކީ ނޫން. ހަމަ ަޔީގނުން ެވްސ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެމީސްއިކުޑަ  ނީނޫ ބަހެއްބަދު ަވރަކަށް

ޖަލަށް ލާފައިާވ ރައީސް ޔާމީން  ،ކޮށްެގން ސާބިތުެވެގންމިހާރު ވައްކަން ،ެއއީ ކުރީެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ސާބިތުޭވ

ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން ލަްއާވ ިގަނއިން  ދެން މިއް. ކަމެ ށް ސާުފާވ. އެއީ ުމޅި ދިެވހިރާއްޖެއަންކަޤައްޔޫމްޢަބްދުލް

ޓެކްސްެގ ާވހަަކ  ދެންއަޅުަގނޑުމެން ެއޮގތަކަށް އެކަން ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.  ،އެހެން ކިޔުްއަވން އުޅޭީތެވ

މަްއޗަށް މަުގ ންެވެގބޭފުޅުންނަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކަން މި ،ބުނާހެން ދިެވހިރައްޔިތުންނަށް ސާފުާވންވީ  މި ،ދައްކަންޏާ

، މި މީހުން މިހާރު މި ކިޔަނީ ޓެްކސްޭއ، ޓެކްްސއޭ، ެޓކްސްއޭ. އެހެންީވމާކުރި ބަިއަގނޑު. ނިކުމެ މުޒާހަރާ

ންާވ ޮގތުަގިއ ޤީބޫލެއް ުނކުރާނެ. ައޅުަގނޑަށް ޔަަގރަްއޔިތުން މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން މި މީހުން ދައްކާ ާވހަކަ ިދެވހި

ިޑ ެވްސ ނހަކަށް ޮގސާޅީމީހުންަނށް  ބޫލެއް ނުކުރަން މިގަ ބުަގއި އަުޅަގނޑު ޚާންތިއިއޮތް ކައުންސިްލ  ށް މިއަކުރި

ދެންމެއަކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛ބުރިޖު އެލިބޭނެ ކަމަކަށް. ދަށްކަން ޮއތްހާ ެވސް ާވހަަކއަކީ ބުރިެޖއްެގ ާވހަކަ. 

 25ަދރުމަަވންތަ ހޮސްޕިޓަލް. އޮތީ . ދެން ތީއޮލާފައޭ އިލައިން ކަ 2ަލއިްނ ކާލިއޭ ެއޅިއިރު.  2 ،ޣަފޫރު ިވދާޅުެވއްޖެ

ތަނެއްެގ ާވހަކަ.  ނެީގނުން ޮގއްަސ ބަހައްޓާފައި ކޮންމެ ބުރިއަކަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ާކލާފައި އޮތްބުރިއަށް ނެިގ

ިއ ރުަގަވއްކަން ފިޔަަވއި އިތުރު ކަެމއް ކޮށްފައި އޮތް ބަެއއް ނޫން. ދެން މި ސަރުކާ ،ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް

ކީ ެގ ރައީސަހުލިޙަކީ ނަޒާހަތްތެރި ބޭފުޅެއް. އެބޭފުޅާ ގައިމު ެވސް ަވއްކަމެއް ުނކުރާނެ. މަޖިލީޞާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 
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، މިތާ އެތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތކަްށ ފާރަެވރިާވނެ. އެހެންީވމާ އެކު ހުންނެިވ ބޭފުޅެއް. އެކަމާަވރަށް ސާބިތު

ފަހުން   ދާދި ؛ަގއިމު ެވސް މި ސަރުކާރުެގ ެއއްެވްސ މިނިސްޓަރަކު ން.އްތަަކށް ފާރަެވރިާވނަންތަރާ ކަސަރުކާރުން ކު

އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުްނ  ްސ،ޔަިވ އިހުމާލުާވ މިނިސްޓަރުން އަޅުަގނޑުމެން ކޯލިޝަންހަމަ  .ނޫންތޯ ެވސް ފެނިއްޖެ

 ކުރިއަށް. ަވޒީރުންނަކީ ހަމަ ނުލާހިކު ރަނަގޅު ދާނީ ކާރު، މިސަރުއެހެންީވމާދަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ަވކިކުރަމުން މި

، ކުރާނެ. އެހެްނީވމާ. ަވކި ސްއަުޅަގނޑުމެން ނުބަލަން ކޯލިޝަނަކަނުދައްކަންޏާ ރފޯމެންސް ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން ޕަ

މި  ،ތައްަތކަކީ ކަން ހުރި އަހަރުެގ ތެޭރަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާޅުެވަފއި 5ކޮށްދޭން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް 

އަހަރެއްަގއި ެވސް ދިެވހިރާއްޭޖެގ  5ެވެގންދާނެ ކަންތައްތައް. އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ ދެން އަންނަ ރާއްޖޭަގއި ގާއިމު 

 ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ން. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިކަން ކާމިާޔބުާވނެ. ަވރަށްކުރާނީ އެމް.ޑީ.ޕީެވރިކަން

 

 ދެްއެކުވން:ހަކަސަތުން ާވރިޔާ

އަރުަވނީ ފެލިދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި

 ށް. އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދަ

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްކެުވން:

ރައްޔިތުން އަތުން ެޓކްްސ  ،ރަކީ ޑްރެިކއުލާރ ސަރުކާރެއް. މި ސަރުކާަރކީރުކާމި ސަ ،ަރއީސް. ަރއީސްޝުކުރިއްޔާ 

ދަނީ  ރަްއޔިތުން ފުނޑާލަމުންދާ ސަރުކާރެއް. މި ސަރުކާރު އަޅުަގނުޑމެންެގ ރައްޔިތުން މި ނަަގމުން ދިެވހިނަަގމުން

 ދައްކަމުން. ުނިވތާކަްށ ކުލި ،ށް ލާރި ަދއްކަމުންތަކަސްިޓކާ ،ރޯުޑ ާވދިނަސް ދަްއކަމުން ،ޓެކްސް ދަްއކަމުން

އަްށ 2020ޗް ރިމާ 31ސަުރކާރުެގ  ެގއަޅުަގނޑުމެންކުރަން މި ނިންމީ. ރޯޕޓް ޓެކްސް އިތުރުމިހާރު އެއަ ؟ކީއްކުރަންތޯ

ކަުމަގއި ަވންޏާމުން ޑްރެިކއުލަރ ަގިއ ދަންނަާވތުމިކަން ނިންމަން އޮންނާނީ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފަ. މިީއ ޙަޤީޤަ

މުން މި ދަނީ. ފައިސާެގ ހުރިހާ ދިެވހި ރައްޔިތުްނެގ އަތުން ޭލ ބޮސަރުކާެރްއ މި ސަރުކާރަކީ.  ބޯލޭސަރުކާރަކީ. 

ށް ޢީ ޮގތުން، ހުރިހާ ޮގތަކުން ެވސް މި ދަނީ މި ސަރުކާރު އަޅުަގނޑުެމންެގ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަޮގތުން، އިޖުތިމާ

އޭެގ ަމއްސަލަ ނިންމިއިރުަގިއ އަުޅަގނޑުމެންެގ ަރއީްސ ްމ.ތެރޭަގއި ޓީ.އެ ެގތާިމދިޔަ ހަފު !ކުރަމުން. ބައްލަާވދުއްޕާން

ދެއް ކޮށްެގން، ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭ ޮގތަށް ކޮށްެގން، ބޮޑު ޚަރަިމލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު 55ޔާމީން ސަރުކާރުގައި 

 ކަެތއް ެއއީ...އަޅުަގނޑުމެން ކުރި މަސައް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ މަކުނުދޫ !ށްލައްާވޑުކޮއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

އެ ބޭފުޅުްނ  ،ޖެވެއްޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ތަނުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ޣަފޫރު ިވދާޅު `. 

 ލާރި ނަާގފައި ކަމަށް. އޮތީ އެްޑާވންްސކޮށް ެވސް  ެގ އިޫޝަގއިޓީ.އެމް.އޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަޟުލް ރަޝީދު، ާވހަކަފުޅު  !އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލަ ިވދާުޅެވދެްއާވ

 !ާވެގންދަކުރިއަށް 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް ންބަރުމެ ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ެދއްކީމަ.  ނުާވނެ ައޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުންނަކަށް ހަޖަމެއްނަކަށް ހަޖަމެއް ނުާވނެ. މި މި ބޭުފޅުންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ތުްނެގ ޙައްުޤަގިއ އްޔިދައްކާނެ ާވހަކަެއއް ދައްކަން އަުޅަގނޑުމެން ފުރުޞަތުދީެގން މި ތިބީ. ދެިވހި ރަ މި ބޭފުޅުން

އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަުރެގ  ނުކުރޭނެ. ޙަޤީޤަުތގައި ކުރަން ފުރުޞަތު ދޭކަން މި ބޭފުޅުންކަށްއަޅުަގނޑުމެން ަވކާލާތު

ހައުސްަތކަްށ ދެން އަންނަ ފަތުރުެވރިންެގ ެގސްޓް .މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެއްީވ ރަނަގޅު ާވހަކައެއް

 ަވއިރަސް ިދެވހިރާއްޖެ ެއކަންޏެއް ނޫން. ދުނިޔޭަގިއ ެއކި ކަްނކޮޅުތަުކަގިއ ކޮރޯނާ !ނެ. ަބއްަލާވންދާއަދަދު މަދުެވެގ

މަ ދިެވހިާރއްޖެއަށް ައންނާނެ ފަތުެވރިންެގ އަދަދު ދިޔައިލަ ޗާޖުތަްއ އިތުުރެވެގންހަމި ކަ ދާއިރުަގިއ އަދި  ންރެމުފެތު

އްކަންޖެހޭ ލޯނުތަކަްށ ެއ ބޭފުޅުން ދަ .ބޮޑުެވެގންދާނީ ބާރުކަށް ސްތަ ހައުެގސްޓްެވެގންދާނީ. އިތުރެއް ނޫން ާވނީ. މަދު

 !ޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލިސް މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއިވ ކަންތައްތަަކކީ. ބައްލަާވދާނީ. މިއީ އަުޅަގނބާރުެވެގން

ޮގތަކަށް ކަމެއް ކޮން  ތެޭރަގިއ ިނންމެީވ ެގތާުތަގިއ މި ދިޔަ ހަފުޤައައިލެންްޑ ޭއިވޭއޝަންެގ ަމއްސަލަ. ޙަޤީ

ީކ މިއީ އިނޭގތޯ. މިއީ ހަމަ ކާރަ ރުސަ ރމިއީ އެހެންީވމާ، މި ދަްނނަާވ ޑްރެިކއުލަނޭނެގ.  ކަށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

.ސީ.އެްލެގ މަްއސަލަިއަގއި ާވަހކަ ދަްއކާކަށް ނެތް. މި ބޭފުޅުންނަށް ެވރިކަްނ އުލަރ ސަރުކާެރއް. ެއމް.އޭޑްރެކި

ިވއްކާލީ. އަުޅަގނޑުމެންެގ އެއަރޕޯްޓ އިރުަގއި މި ބޭފުޅުން ކަން ލިބުނު ެވރިނަށްމި ބޭފުޅުން، އިރުަގއި ލިބުނު

ހޭދަކޮްށެގން، ެއ  ،މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަުދކޮށްެގން 300 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީންهللا ސަރުކާރުން ރައީްސ ޢަބްދު

 މި ޭބފުޅުންނަށް އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ  އަދުއަނބުރާ އިޔާަދކޮށްފައި އެ ޮއތީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި. އެހެްނީވމާ، މި

އައިލެްނޑް ޭއިވއޭޝަން ާދ  !ާވހަކަެއއް ނުދެްއކޭނެ. ަބއްލަވާ   ެވސްއެމް.ޭއެގެވްސ ނުދެއްކޭނެ. ޓީ. އްާވހަަކއެ އެްއެވސް
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 ފުނިކުރަން އަްނާގފަ. ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުންްނޑުއެއަރކްރާފްޓް ްގރައު އޮތީ ސީ ޕްލޭނެއް ނޫނިއްޔާ ތް. މިހާރު އެހާލަ

މިއީ ހާލަުތ ންޏާ މިހާރުން މިހާރަށް ބާއްާވށޭ. ކަމުަގއި ަވއަންާގފަިއ ެއ އޮީތ ބަރާބަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސ ނުދަްއކާ

ކަމަްށ  ލަތު މިއަށްުވރެ ޯގސްާވނެމެްނެގ ހާަގނޑުދާއިރުަގއި އަޅު  ހަށްސް ފަމަ 5އަދުެގ. ިމއީ ާގްތަގނަޑކަށް 

 އަޅުަގނުޑމެންެގ ބޮލުގައި އަބަދުެވސް  .ފުޅުން ވައްކަމުެގ ާވހަކަ މި ދައްކަނީމި ބޭ !ބައްަލާވލަފާކުރެޭވ.  ށްއަޅުަގނޑަ

ުދަވހަށް. އަހަރު 2ދިޔަީއ ތާ ތެރޭަގިއ ޓީ.އެމް.އޭ މައްސަަލ ނިންމަިއެގންމި ދިޔަ ހަފުެއޅުުވން ނޫން ކަމެްއ ނެތް. އިލްޒާމު

ރިޕޯޓުގައި  ރަލްއިތުރުން އޮޑިޓަރ ޖެނަދި ޭއެގ އައެއަްށުވރެ ބޮޑު ފައިދާެއއް ލިބޭނެ ކަމަށް އޭ.ސީ.ސީ ރިޕޯޓުަގާއއި

ނިންމަންީވ ނޫންތޯ. އެހެންީވމާ، ަވިކ  ނުކުރަންޏާަވްއކަން ؟އެ ޮގތަށް ނުނިންމީ ންތޯެވގެ ފާހަަގކޮށްފައި އޮްތ. ީކއް

ކާ ނެއް ފަންޑު ހޯދުމުެގ ބޭނުމުގައި ދެ އަހަރަށް ދީެގން އެ އުޅެނީ. އަ ށްލޯކަލް ަކއުންސިލު އިންތިޚާބަ ޮގތަކަށް

ކުރަން. ެދން ކޮންމެެވސް ބަހަނާެއއް މަަސއްކަތްތޯ ުރކުރެޭވއޭތި އިތުޓީ.އެމް.އޭ ަމއްސަލަ ޖަްއސަިއެގން ެއ އުޅެީނ 

ކުރީ ސަރުކާުރ، ުކރީ ސަރުކާރު، ކުރީ ސަރުކާުރ. މި ނޫން ކަމެއް މި ބޭފުޅުންނަކަށް ނުކުރެޭވ. މި ނޫން   ؛ދައްކާނެ

މަ ކުރަމުން  ންނަށް ފެންނަ ތަރައްޤީެއއް ނެތް. ލޮލަށް ފެންނަ ކަމެއް ނެތް. ހަޑުމެލަފުޒެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެޭވ. ައޅުަގނ

 ،ނުކުރާ ސަރުކާެރކޭ ބުނާއިރު ކަެމއް. ިމ ބޭފުޅުން ޖަހާ ބެރު ޖަހަމުން މި ދަނީ. މިއީ ަވްއކަން މި އަންނަނީ ެއއް

 ..ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރިއާއި ައދި އޭެގ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޯްޓ މިނިސްޓްރީއާއި.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 !ެގންަދާވބިލުެގ ާވހަަކާއ ެވސް އެްއކޮށް ތި ދައްަކާވ ާވހަކަފުޅު ކުިރއަށްިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

 ން ެގންަދާވށޭ.ުގުޅަވިއެގ ބިލުަގއި ކަނޑައެޅިަފއި ހުރި ާވހަކަ ެވސް ދަްއކަާވަފއި ެއއާ

 

 ހަކަދެއްކެުވން:ާވ ރަޝީދު ފަޟުލް ބްރާހީމްއި ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

މިކް ކޮނޮއި  ،އިތުރުން ފަތުރުެވރިކަމަށްއަޅުަގނޑު މި ާވހަކަ ދަްއަކނީ އެއަރޕޯޓްެގ ކަންތައްތަުކެގ ާވހަކަ. އަދި ޭއގެ 

 ތިހަމައަްށ މީ އާ 2020 ޗުރިމާ 31ޑޮލަރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން  12ލާހުގައި ދާ ފަސިންޖަރުންަނށް ކު

މި ފައިސާ އިތުރަށް އިތުރަށް ނެުގމުެގ މަސައްކަތްަތކެއް  ،ން އިޔާދަކޮށްޅުމި ބޭފު އޮތުންކަނޑާލަން ނިންމާފައި އޮތްމެދު

މާނައަކީ އަންނަ  ،ންޖަރުންނަށްފަސިސިންޖަރުންނަށް، ފޮރިން ފަެގންދޭ. އެއީ ާރއްޖެއިން ބޭރުން ފުރާ ކުރަމުންއެބަ 

. ދެން  އަންނާނޭޓްއިމްޕެކް މީގެ ހައުސްަތކަށް . މާނަައކީ ެގސްޓްންޖެހޭނޭއްކަދަސިންޖަރުންނަށް ެވސް މި އަދަދު ފަ

ައޅުަގނޑު މި ފާަހަގކުރަނީ. ިމއީ  ާވހަކަުގޅޭ ކަމެްއެގ  މި ެޓްކސްއާ ހަމަ ،އަޅުަގނޑުމެން މި ފާހަަގކުރާ އަނެއް ކަމަކީ

ރާަވުމން އައީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ  ންފުޅުބޭ ން މިނިސްޓްީރެގ ތެރެއިތެެރއިން، ޕްލޭނިންގ މި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީެގ

އަހަރު  1މި ބޭފުޅުން މީެގ  ،މުެގ ނިޒާމުެގ ކަންަތްއތައް ރާަވމުން އަިއއިުރަގއި އް. ދަތުރުފަތުރުކުރުނިޒާމުެގ ކަންތައްތަ 
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މާފަ. މިއީ ނިންއެ އޮތީ  ެވެގންދޭން ބިޑުޮގަތކަށް ކުރަނީ ބަަޔކަށް ަވކި އެ އިޢުލާނު މިއަދު ީވ.ރޭ  ކުރިން މި މަސައްކަތް

ކީއްެވތޯ މި ؟ އިން ެގނެްސދީފައި އޮތް ޚަބަރެއް. މި ާވހަކަ ކީއްެވތޯ މި ބޭފުޅުން މިތާ ނުދައްކަނީ 13ނަލް އެ ޗެ

އިރުަގއި ނެޭވހަމައަށް ެގ އޮތީ. މި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުެމންނާއެ  ފައިއިލާމަނިން  ދީ ؟ބޭފުޅުން މި ާވހަކަ ނުދައްކަނީ

މިލިއަން ރުފިޔާ އުަޅނދަކަށް، އުޅަނދަކަށް ީދ  1.8ތުރުފަތުރުކުމުެގ ނިޒާމަށް ، ދަެވސް ތައްމި މަސައްކަތް

ފަ. އެހެންީވމާ، މި ބޭފުޅުްނ ލާ ޓަަކއި މިހާރު އެ އޮތީ ބިޑް އުސޫލުން އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ތިބީ.އެ  ފައިލާއިނިންމަ

ފުޅުންނަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ޑްރެިކއުލަރ މި ބޭ ުނޭވ. އްއެދިމަ  ާވހަަކއަކާނުޭވ. ދައްކާ  އްއެދިމަ ދައްކާ ާވހަކަައކާ

ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ނިކުންނަން. މި ސަރުކާރު ސަރުކާރެއް. މި ބޭފުޅުން ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ލޭ ބޮމުން

ރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ދިެވހި ދޭން. އަުޅަގފާއުޖެހޭ އިސްތިސަރުކާރު އެބަ ހްސްލޯލިޖެހޭ އިސްތިއުފާދޭން. މި އެބަ

 އިސްިތއުފާދެްއާވ. ޝުކުރިއްޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް. ަވންޏާ މުަގއިނުކުރެޭވ ކަ ޚިދުމަތްކައިޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 !ދަްއކަާވފުޅުާވހަކަ. ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަވރަށް ފޯރިަގދަ ބަހުސްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި 

 24ން އިތުރު ސަުރކާރުން ހުށަހަޅާފައިާވ މި ބިލުަގއި ރަްއޔިތުންެގ އަތު މި ބިލުގައި، މެންބަރުން ކުރަމުން މި ދަނީ. 

އް އެަބ ލާއިރު ދެ ޓެކްސެ އިމި ބިލު އަޅުަގނޑު ިކޔަ .ުގމަށް ތާަވލުކޮށްެގްނ މި ެގންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނެޑޮލަރު

ކުރާ އަދަދު. މަންޓް ޓެްކސް ނުަވތަ ޗާޖުކީ އެއަރޕޯޓް ޑިެވލޮޕްކީ ޑިާޕޗަރ ޓެކްސް. އަެނއް ޓެކްސް އުޅޭ. ެއއް ޓެްކސަ

ނެިގ ލޯނުތަާކއި ެއ ކަންތައްަތއް ފޫބެއްދުަމށް ޓަކަިއ ރައީސް ޔާމީންެގ  ކައި ކުރުމަށް ޓަމީެގކުރިން ެއއަރޕޯޓް ތަަރއްޤީ 

އަިދ  ،ޑޮލަރު  12 އަތުންޮގުތގައި ިދެވހިންެގ ެގ ަވނަ އަަހރުގައި އެއަރޕޯްޓ ިޑެވލޮޕްމަންޓް ޗާޖު 2017ސަރުކާރުން 

 އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ މި މުން.ކުރަަގމުން ދިޔައީ އެ ލޯނު ފޫބެއްދުމުެގ ކަންތައް ޑޮަލރު ނަ 25ބިދޭސީއެްއެގ އަތުން 

އޭ.ޑީ.ސީ ނުަވަތ އެއަރޕޯޓް ިޑެވލޮޕްމަންޓް  ،ބިލުަގއި މި އޮތީ ަސރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިާވ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި. މިއަދު

ޑޮލަުރ  5 .ޮޑލަރު ނަާގ ޮގތަށް 30ދި ދިެވއްެސއްެގ އަތުން، ބޭރު މީހެއްެގ އަތުން އަ ،ޑޮލަރު 12ސްެގ ޮގތުަގއި ޗާޖަ

 12އި ން ފެށިެގްނ އަނެްއކާ އެއަރޕޯޓް ޑިޕާަޗރ ޓެކްްސެގ ޮގތުގަ ލުޕްރީއެ 1އިތުރަށް ައލަށް ށްފަ. މީގެ ރުކޮއިތު

 50ޮގތަކަށް. އަިދ ބިޒްނަސް ކްލާހުަގއި  ޑޮލަރެއް ނަަގމުންދާ 30މީ ކްލާްސެގ އިތުރަްށ އިކޮނޮޑޮލަރަކާިއ އަދި ޭއެގ

ޞާދު ދަނީ ދަށަށް.  ތިިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދުނިޔޭެގ އިޤް ށް.ޮގތަ ދާ، ނަަގމުންޮގތަށް ޑޮލަރަށްުވރެ މަްއޗަށް ދާ

ހަެއއްަކ ތިޞާދު ދަނީ ަދށަށް. އަދި ދުނިެޔއަށް ދިމާެވފައިާވ ބަލިމަުޑކަމެްއެގ ސަބަުބން ކުރިއަށް އޮތް ދުނިޔޭެގ އިޤް
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ރިކަމަށް ބިނާެވފައިާވ ރުެވޞާދު ހަމަ އަޑިއަށްދާނެ ދަުވސްތަެކއް. ދިެވހިރާއްެޖއަކީ ފަތުތި ދުަވހަކީ ދުނިޔޭެގ އިޤްމަސް

ނުކުރާނެ ެއއްެވްސ ގައި ރާއްެޖއަްށ އަސަރުދާ ލޮޅުންތަކު ތިޞާދަށް އައިްސެގން މިދުނިޔޭެގ އިޤް ،ޤައުމެއް ކަމަށް ާވތީ 

ރު މި ން ޓެްކސް ނަަގމުްނދާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ާގނޫނުެގ މިހާްނެގ އަތުޮގތެއް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތު

ލިބިފަިއާވ ެއއްެވސް ފަރާެތއްެގ އަތުން މި ޓެކްސް ނަާގ ޮގތަކަށް ނެތް. އިމިއުނިޓީ ޑިޕްޮލމެޓިކް  ،އިލުގަ ހުށަހަޅާފައިާވ ބި

އަިދެވސް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯްޓ  ،މިނިސްޓަރުންނާއި ކަށްތޭީވހަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި ދައުލަތުެގ  87

ށް ނެތް. ކީްއެވތޯ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކަނަާގ ޮގތަކްސް  ޓެެގ އަތުންތެއް ދޫކޮށްފައި ހުރި އެއްެވސް ރައްޔި

ސްއާއި ޑާޕަޗރ ޓެކްސް ނުނަާގ ޮގތަށް މެންބަރުންނާއި މިނިސްޓަރުނެްގ އަތުން ެއއަރޕޯޓް ިޑެވޮލޕްމަންޓް ޗާޖަ

ެގ 19ޑާ ޖެންރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އެ ،ޑޮލަރު ނަގާއިރު  24މު ރައްޔިތުންެގ އަތުން އްއާ ؟ސަރުކާރުން ހުށަހެޅީ

 .އެްއެވސް މެންބަރެްއެގ އަތުން ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ަނާގ ޮގަތކަްށ މި ބިލު ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކުޑަ އެްއޗެއް ސާފުކޮށްލަން. ޑިްޕލޮމެޓިކް އެމިއުނިޓީ އެީއ  ރި މެންބަރުިއްއޒަތްތެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،

ީކ. އެއީ ޖެނީާވ ކޮންެވންޝަްނެގ ދަށުން އްޔަޕާސްޕޯޓް އޮންނަ މީހުންނެއް ނޫން އެއި ޓިކް ޑިޕްލޮމެ ެވސްކަށް އެްއޮގތަ

 ނުނަާގ ާވހަކަ ެއއީ. ެގ ައތުންއަޅުަގނޑުމެން ޑިޕްލޮމެޓިކް ިއމިއުނިޓީ ގާއިުމކޮށްފަިއާވ ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ޑިޕްލޮމެޓިކުން

 

 :ުވންާވހަކަދެއްކެ  ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ކޮށްފައި ހުރި ކަށް އަހަރު ޚިދުމަތްފަންސަީވހަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ކީރައީސައިްއޒަްތތެރި  .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި 

އިއްޒަތްތެިރ ކަށް ުޅަގނުޑ ދައްކާ ާވހަކަ ރަނަގޅު ކޮށްދީ ހަދާއަ .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސެ

ކަމަށް ަވންޏާ ެވސް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ޯގސްކޮށް ދާކަ އަދި އެ ާވހަ ނުޖެހޭނެ. ކަށްރައީސަ

 ނުޖެހޭނެ.ކުާރކަށްރަނަގޅު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 !ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލައްާވ ،ނޫން. ަގާވއިދުަގއި އޮންނަ ޮގތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެީވ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މި ތަނުަގއި  !ފުޅު މަޑުކޮށްލާހަކަވާ  !މަޑުކޮށްލަްއާވ ާވހަކަފުޅު

އް ަރނަގޅުކޮށްދިނީ އިނޭގތޯ. ެއއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަނޑައެިޅެގން އެ ކަންތަްއ ދައްކަމުންދިޔަ ާވހަކައެ 

. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނީކޮށްދި ަގޅުދެްއކެީވަމ އެ ކަންތައް ރަނއެނިގަވަޑއި ނުަގންނަާވީތެވ، އެ ޮގތަށް ާވހަކަފުޅު

 ކުިރއަށް. ާވހަކަފުޅު
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

   އެްއޗެްއެގ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ހުރިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ދައްކަމުން މި ދަނީ މި ާގނޫނުަގއި 

 . ައޅުަގނޑު ެވސް މިއީ ރަްއޔިތުންގެ އްއަޅުަގނަޑކަށެ ންކޮށްދޭްއޗެއް އިތުރަށް ތަފްޞީލުއެ އޮތްޖެހޭނެ މި ާގނޫނުގައި ނު

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި މި   ؛ކޮށްފައި ހުރި މެންބަރެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމަޖިލީހަށް އިންތިޚާބު

ނިޓީ އުއަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމި ،އި ތިބި މީހުންނާއިދީފަެވސް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާްސޕޯޓް ސަރުކާރުެގ މިނިސްޓަރުންނާިއ އަދި

ަގިއާވ ލުކޮންެވްނޝަނުން ލިބޭ އެއްެވސް މީހެްއެގ އަތުން ދިެވހި ދައުލަތުން މިހާރު ހުށަހަޅާފައިާވ ބިތި ިވދާޅުާވ ޖެނީާވ 

 ެއްއެވސް ެވސް  އި ސްެގ ޮގުތގައި ެވްސ އަިދ އެއަރޕޯްޓ ޑިޕާޗަރ ޓެކްްސެގ ޮގުތަގއެއަރޕޯްޓ ިޑެވލޮޕްމަންޓް ޗާޖަ 

ަރއްޔިތުންެގ  60އަށް  19އެޖެންޑާ  ؟ްއެވެގންތޯއެއީ ކީ އޮތީ. އިފައިސާެއއް ނުނަާގ ޮގތަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  މި ތަނުން ،ދައްކަންޖެހޭއިރު ޑޮަލރު 24ެވހި ރައްޔިތުން ލިބުނީމަ ދި ން މަޖިލީހުެގ މެންބަރު

 ކަށް ެވސް ޑިާޕޗަރ ޓެކްްސެގ ޮގތުަގއި ަދއްކާ ޮގތަ އްަގިއެގން އެންމެ ރުފިާޔއެ ާޔ ނަހާސް ރުފި 80މެންބަރުން 

 ؟މިއީތޯ ރައްޔިތުންނަށް އޯާގތެިރުވމަކީ ؟. މިއީތޯ ރައްޔިތުންނަށް އިހުސާންތެރިުވމަކީއް ނެތްސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައެ

 50 ާގްތަގނޑަކަށް ެގ އަދަދު މިހާުރ އުޅޭނެހުންސަރުކާރުެގ މިނިސްޓްރީތައް ިގނަކަމުން ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯްޓ ދިން މީ

ކޯލިޝަނަށް ބައި ބަހާލިއިރު  އިމި ސަރުކާރުގަ  .މިނިސްޓްރީ 13ންެގ ސަރުކާުރގައި މައްޗަށް. އެއީ ަރއީސް ޔާމީ އިން

. އެ ތިބޭ ސްޓޭޓް މިނިސްަޓރުންނާއި އަދި ެއކި ލާޖުެގ ިޑޕްލޮމެޓިކް ބޭފުޅުންތެޭރގައި ށް މިނިސްޓްރީ. އަދި އޭެގތޭީވހަކަ

ތުން ފައިސާ ނަާގ ޮގތަކަްށ ންެގ އަ އެ މީހު ؛ރައްޔިތުންދިެވހި ދޫކޮށްފަ.  މި ދެންނިެވ ޕާސްޕޯޓު ،ބޭފުޅުންނަށް އޮތީ

ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ކު މި އަންނަނީ ެއއާއެ އޮތީ ފެއިްލެވފަ.  19ިމހާރު އެޖެންޑާ  .ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ށް ައޅުަގނޑު އަިދެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ ،ުޅަގނުޑެގ ަވުގތު ެވްސ ނިމޭތީެވ. އަެވސް ބޮުޑ ތަނުން ބަލިާވން

މަށް އެދި ދަންނަަވން. ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އު ެގންދި، ކުރިއަށް އިންެގ ާވހަަކއަށް ުހރަސްނާޅައަޅުަގނޑުމެ

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވިއކަރަދޫ ދާއިާރެގ  ، ެމންބަރު. އާދެ! އަުޅަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 .ށްޙުސައިން ޒިޔާދަ މެންބަރު އިްއޒ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ
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ެގ އަތުން ފުރާ ފަސިންޖަރުން ރަށްރާއްޖެއިން ބޭދިެވހިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯުޓން 

 އްެޖ،ހިބަދޫ ދާއިރެާގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވަރށް ތަފްޞީލުކޮށް ިވދާޅުެވންމެގައި މަާގޫނނު ދެފީއާ ބެހޭ  އިނަާގ ޓެކުހާ

ޭއގައި ެވްސ  .ަގއި މިހާރު އޮތް ާގނޫނު އޮތް ޮގތަށް 2016/29ނަާގ ާވހަކަ. އެެހންނަމަެވސް، މި އޮތީ  ކުހެއްދެ ޓެ

 25ބޭރު މީހުންެގ އަތުން  ،ރޭޓުންއޮތް މި  ފެނޭ އެއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާޖު ނެުގން. ހަމައެބަހަމަ ނޑަށް ޅުަގއަ

ޑޮލަރު. ދިެވހިންެގ އަތުން  25ހަމަ އެ ޮގތަށް  ،ޖުޑޮލަރު. އެއަރޕޯޓް ޑިެވލޮޕްަމންޓް ޗާ 12ޑޮލަރު. ދިެވހިންެގ އަތުން 

ަގނޑަށް އިނޭގ ޅު. ދެން އަފައި އެ ނިކުމެަވޑަިއަގތީ ަހއްދަާވ ޅެއްޑޮލަރު. އެހެންީވމާ، ަކނޑައެިޅެގން އިތުރުފު 12

ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިޭދ ތަން ބަލާކަށް ނުެވސް ތިބެޭވނެ އެ ބޭފުޅުންނަކަށް.  ށްރަނަގޅަ ކަންކަންމި

އި ފީ ކްސާ ިވޔަސް ޓެ  ެތއްކޮންމެ ޮގ .އެހެންނަމަެވސް، އެެއއް ނޫްނ. އަުޅަގނޑަށް މި އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކުެރޭވ

ާރެގ ަނއިފަރު ދާއި ،ތަރައްީޤއެްއ ނުކުރެޭވނެ. އަޅުަގނޑު ދަްއކައިފިންަތއް ނަަގިއެގން ނޫން ޮގަތކަށް އެއަރޕޯޓް

ައކީ ތިލަދުންމަތި ކަމަށް. މިއަދު އެ ބޭފުޅުންނަްށ  10އާބާީދެގ % ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަވރަށް ސާފުކޮށް ިވދާުޅިވ

ރޕޯޓެއް. އިންޓަރނޭޝަނަްލ . ުކޅުދުއްފުށީަގއި އޮންނާނީ ެއއަ ންކަންދުންމަތިތިލައަކީ  10އެބަ އިނޭގ އާބާީދެގ %

އެކަިނ ފްލައިްޓ  އެކަނި އޮންނަ އެއަރޕޯޓު. ޑޮމެސްޓިކުދުނިޭޔގައި އެ ޒާތުެގ ަހމަ .ތްއި އޮބޯޑު ޖަހާފައެއަރޕޯޓް ނަން

ނަށް ެވސް ލަސްޭވ. އަުޅަގނޑުމެންޭވ. ސްލަ ނޯންނާނެ. ކަންކަން  އެ ނޫނިްއޔާއްޖައްސާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓެ

ރަށުަގއި ނަރުދަނާ ައޅަން. ަވރަށް ލަހެއް ނޫންތޯ.  147 އޮތޭ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި އެބަ  މި ދައްކަނީ މި ންއަޅުަގނޑުމެ

އި މީހުން އުޅާތާ. ނަރުދަމާ އަޅާ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. އެންމެ އަސާސީ ާވހަކަ. ސާފު އަހަރު މި ޤައުމުަގ 800

ހުރި. ދެން ކަްނކަން ެވފައި އެބަ ؛ހުރިެރްއ ނިންމާލިއިރު. އެބައަހަރުެގ ދައު 5 އޮތްބަރަްށ އެ 150ލިބި އް ނުފޮދެބޯފެން

. އެއީ ފުކުރާ ޮގތަށޭން ފެށިެގން ހުރިހާ ކަމެއް ތިމަންނަމެން މާޗުރި، މާރީން ފެށިެގންަވފެބު 31 ،މިހާރު މި ިވދާޅުަވނީ

ެވސް، ކަރަންުޓ  ތެޔޮ. ހެޔޮކުރީ ންުގނަ ބޮޑުކޮށްފައި ދެން އެ ބޭފުޅުދެ .ންތެދެއް، ކާޑު ެވސް ައުގހެޔޮ ކުރި އެ ބޭފުޅު

 ގައި.އޮޭތ ިއތުރު ޕްލޭނެއް ހައުސިން ތިމަންނާމެންެގ އެބަބުނަީނ . މިއަދު އެ ަކން ކުރީ ެވސް، ހަމަ އެ އުސޫލުން

ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާ ހައުސިންގ ކަަށަވރުކުރުން. ހަމަ އެ ދުަވހު ނައިފަރު ަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޮއތީ  2020

ަވނަ އަހަރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމުަގއި އެޅި ހަުއސިންގ  2008 ނެތޭއަދި  ެވސް ނައިފަުރގައި ،އެހެން ިވދާޅުިވއިރު

 ކަން. ންނަށް އެބަ އިނޭގ މިހަުއސިންގ ޔުނިޓެއް ެވްސ. ަވރަށް ސާފުކޮށް ރައްޔިތުން އެއްެވސް  ނޫޔުނިޓު

ނެތީމަ ނެތް   ނޫން. ހައުސިންގ ޔުނިޓުއް ކައިިރީވމަ، އިންތިޚާބަކަށް ދައްކަނީ އިންތިޚާބެކަ އަޅުަގނޑުމެން މި ާވހަ

ނަރުދަމާއެއް ނާާޅނެ. ނެތީމަ މި އަޅަނީ. ދެން ދެ ރަށެއްަގއި ެވސް ެއއް  ،ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. ހަމަަގިއމު ކަށަަވރު

އެ  ފްލެޓު 700 ؟ކަން ުކރަން އޮތީއެ ަގއިތޯ  2020 ތީނުދެިވ އޮުގޅީފަޅު ީމހުންނަށް ޙައްޤު ހޯދައި ،ީވންބުނަމިއަދު 

 ން ުގޅީފަޅުފޮނުވައިެގން  ތިއްބާ ޕޮލިހުންއެތާ ޮގތަކަށް ބަހާލިއިރުަގއި ުގީޅފަޅު މީހުން ހިތުހުރި  މުޢިއްޒެއް ޅިހޮބުނާ 

އެކަްނ  ން.ިއެގިސފައިން ފޮނުަވޕޮލިހުން ފޮނުވައިެގން، ތުލީ. އަެގ އަތުން އެ ތަން ނަގައިެގން ތިބި މީހުން ފްލެޓު
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  މަުގމަތިެވފައި އެ މީހުން އެ މިއަދު  އެ މީހުން އަދި ހަނދާން ނުނެތޭނެ. ންނާނެ.ހުހަނދާން  ؟ނުދަންނަނީތޯ އެ މީހުން

އެކަްނ ކުރަން.  ފަހު އެކަންގައި  2020ހަމަ  އެ މީހުންނަށް ނޫންތޯ ދޭންީވ.، ފުރަތަމަ ފައި ފްލެޓް އަޅާ 700 .ތިބީ

ކުާރ އްޔާ ވިއްޖެ ހޮއަންަނ ފަހަރު  މި ބޭނުމެއް ނޫން ނިމުން އަޅުަގނޑުމެން ކަމެްއެގމެ ކޮންެވސް އޮތީ އެ ޮގތަށް. 

ލަސްަވނީ މިއަދު . ކަންލަސްެވއްޖެޭގ ޮގތަކަށް ނޫން އަުޅަގނޑުމެްނ ކުރަން މި އުޅެނީކީ. އަުޅަގނޑަށް ެވސް އެނ

ޭވޖް ެވސް ާވހަކަ މި  ޑުމެން މިނިމަމްަގނައޅު ؛އި މި ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ާގނޫނުތަކެްއަގ ށްމިހާރަކީ ނޫން. ކުރަންޖެހޭތީ

 އްރޮލެކްސް ަގޑިއެ  ހާސް ޑޮލަަރށް ދޭ 40 ިމނިސްޓަރު މިކް، ކުީރެގ ިއކޮނޮމިކް މިނިްސޓަރުދައްކަނީ. ިއކޮނޮ

 ؟ޗެއްތޯީކ ކޮްނބައެއް ެގަނއި ެއއް ހައުސަެގސްޓް. މޭެގއްލު ހައުސްތަކަށް ެގްސޓް ،މި ބުަނނީ ލަިއެގން ތެުދެވއަޅާ

 ހައުސްނޭނގެއޭ. ެގސްޓް ކަެމއް ަނރުދަނާ ރަށްރަށުގައި އެޅޭއުޅޭ ކަމެއް ނޭނގެއޭ. ށްފުށުަގއި މީހުން  ރަެގކުރީަގއިމީ

 އިނޭގީނ އެ މީހުން ދާނެ ޮގތް ެވސް .ކަމެއް ޭނނގެއޭ. އެކަން ެވސް ކުރީ އަޅުަގނޑުމެނޭ އެޅޭ ރަށްރަށުގައި

ަދއްާކއިރު މިނިމަމް   އެއްއެ ާވހަކަސްެވެގން ލަ ޖުޭވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އަުޅަގނުޑމެން ކުރި ކަމެއް އެީއ. މިނިމަމް

އްޒަފުންނަށް ެނތް. ރިސޯޓު މުަވ މެީގ ކުރީަގއި މި ރާއްޖެއަކު ކިޔަނީ. މިނިމަމް ޭވޖުމި އަލަށޭ މި ބަސް ެވސް  ޭވޖު

ހެންީވާމ، އެ. ންެއކަން ކުރާނައަުޅަގނޑުމެން  ،ނޭނެގ. މިނިމަމް ޭވޖު ކަށް ހަމަގައިމުނޑަލިބުނު ކަމެއް އަޅުަގ ސާހިއް

ެގ  2020ނޫން  އް. އިންތިޚާބެއް ޮއތީމައެ ނޫންކަށްކެމްޕެިއނަ ކީ ކޮންމެހެންމި ދައްކަނީ އެ ާވހަކަަތއް ައޅުަގނޑު

ަހއުސިންގ  !އަހައްމިްއޔަތުކަމެއް ދީަފއި ެއ އޮތީ. ތެދެއް ޞަބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން ރާއްެޖ ތެރޭެގ ރަށްރަށަށް ޚާއް

ުރެގ ހައުިސންގ މިނިސްޓަރުެގ އެބަހުރި ބުރި ެގއެއް. އޭ 12ޖޫމްހޫރިއްޔާެގ އެބަހުރި ުސލްުރެގ ރައީ ކޮށްފި. އޭށަަވރުކަ

މުޅި  ؟ޔުނިަޓކަށްކާކުތޯ ވެއްދީ ހައުސިންގ  ކުެރޭވނީ.ހަުއިސންގ އެކަންެޏއް ނޫންތޯ ކަށަަވރު ބުރި ެގެއއް. އެ 12

ނެއްޯތ ކޮޓަރި ފްލެޓެއް. ކިހި އިެގ ދެއާދަ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެންމެ  3.8އެޅީ. ލަްގޒަރީ ފްލެޓް ހުޅުމާލޭގައި 

ހެދި   ެވސް އޮތީ. ސަނދިންނަށް އެކަންމުއްރުގައި ތިބި ހަމަ ރާއްޖޭގައި އޭ ؟ތަނަށް ަވންނަނީއެ ތަންދިވެއްަސކު 

ނެތޭ އެްއެވސް ޕްރޮޖެކްެޓްއ  ،ބުނިންެވސް އަޅުަގނޑު  ކުރިން ދުަވހު އެންމެ ހައުސިންގ ޔުނިޓެްއ ނިންމާލީ.

  ފަހަރު ޑޮލަރު ުގނާ  ިގނައެެވްސ  ލާ ޑިުގަގނޑު.އިދަންަވރަށް ދޫެވހީަގިއ ޖަހަނިއްޔާ ނިމިފައި އޮތީ ނިމު. އްނިމިފައެ

 ތޯ ެގންމިނި ތޯކަެމއްނިމިފައެއް. ކޮން ނޫންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމެއް ނެެތއް އެނޫން މެނީ.އާ ހިފައިަގނެެގން ނިމީހާ

ނުޮކްށ އެއީ ނުެވޭއ. ެވސް ކިޔަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  މިއަދު މި ންއަޅުަގނޑުމެ ކަމެއް ނުެވެގން ނޫންތޯ ؟އުޅެނީ މި

ނެތް  ެވސް މި އަޅަނީ  ހައުސިންގ ޔުނިޓުށް ރައަުޅަގނޑުމެން ނޫޅެން އިތުއުޅެނީ.  ނުެވެގން މިހުރި ކަންކަން 

ށްުވރެ  ޢަޝްރޫދެ މަރަށުަގއި އެަބ ހިނާގ  3 ެވސް ގައިމުނޑުެގ ދާއިާރަގއި ހަމައަޅުަގ ،ތަންތަނުގައި. ރަށްރަށުަގއި

އި ުދާވމަުގަގިއ މެޓެއް އަޅާލުމެްއ މާލޭގަ  ،ނޫންޯތ. ކަމެއް ުވމަކީ  ޭވކަންކަން އެބަ  މިހާރުެވސް. އެހެްނީވމާ، ިގނައިން

އެންމެ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ދައްކަނީ  މި މެންއަޅާލުމެއް ނޫން. އަުޅަގނޑު  ބުރިެޖއް  ،ުވމަކީ ކަމެއްނޫން. 

ަވރަށް ރީތި ހޮސްޕިޓަލެއް. ހދ.  ؛ރަދު ޚަހޮސްޕިޓަލެްއ އަޅާިލއިރުަގއި ަލއްކަ  ބުީރެގ 25ަހކަ. ެގ ާވޚިދުމަތު އަސާސީ
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 އެ ހޮސްޕިޓަލެއް ެގނެުވނީ .އަތޮޅު ރަްއޔިތުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ހޮސްޕިޓަލެއް 3 އެހެރަ ހޮސްޕިޓަލަކީށީަގއި ކުޅުދުއްފު

ޓަރނޭޝަނަލް އިން ެގެގ ރަްއޔިތުން. ހދ. .، ށ. ހދ، . ހއަދއްކަނީ.  ެގ ާވހަކަ މި 10މިއީ % ؟ބަދަލެއްތޯކޮން

 ަޓކަށް ނުހެދުނީޕޯރއިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަ ޓްޕޯރއް. އެ އެއަޓެ ޕޯރއެއަ . އެއީ އިންޓަރޭނޝަނަލްޓްޕޯރއައެ

 އި . މާލޭގަ ނީމޭޓަރމިނަލް އަޅަން އުޅު 2 އި ތިމަންނަމެންޓުގަ ޕޯރދައްކަނީ މާލޭެގ ެއއަ ަހއްތަހާެވސް މި ؟ކީްއެވެގންތޯ 

 ،ބުނަނީ ނޑު މިކަންބޮޑުަވީނކީ ޫނނޭ. އަުޅަގއަުޅަގނޑު ކޮށްދީެގްނ  މޭ. މާލެއަށް ކަމެއްޅީ ެގ ހޮސްޕިޓަެލއް އެ ރީ ބު 25

ިއ ރަށުގަ ރަށް އޭ އުޅެ ރާއްޖޭަގއި މީުހން އެބަ ިއނެގންޖެހޭ މި ެވސް އެބަ ކުރި ބަޔަކަށް އަހަުރ ެވިރކަން 5ތުެވިދޔަ ޭވ

 އަޅުަގނޑު މި ރި ރައީސްތެސާފު ބޯފެނުެގ ާވހަކަ އިއްޒަތް  ؛މެ އަސާސީއެން އޭޖެހެ ެވސް ެއބަ އެތަންތަނަށްެވސް. 

ބަޔަްށ  ަބއިކޮށްފަިއ ދެ 3ެގ އާބާދީ ޭޖެގިދެވހިރާއް ގައިިއރުކޮށްލިެވިރކަން ހަރުއަ 5ފެންފޮދެްއ ސާފު ބޯ ދައްކަނީ.

 . މި ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރަށް. އެހެންީވމާ، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވނޫންތޯ މިއީ ަވރަށް ސާފު ާވހަކައެއް ނުލިބެއޭ.

ބަށް ޚާއަޅުަގނޑަށް ދެއްކޭނެ ަވަރށް ިގނަ ާވހަކަ އެބައޮތް. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ އިންތި ަދއްކަންޏާ ގައި ާވހަކަޢުޟޫއުމަ

ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ލަސް. ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާލެއް ލަސް. ލަސްަވނީ  ބައެއްކަންކަން ކުރަން އުޅޭ 

ކުރަނީ.   ކަތް މިމަސައް. އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މި އުޅެނީތަކެއް ޕްރޮޖެކްޓްހުރި  ނުހެދިަވންދެން  ނެއްއެތައް ޒަމާ

 .ކުރާނީ އަުޅަގނޑުމެން ،ނަމަެވސްއެހެން ރަން ނުކުތީމަ ލަސްތަކެްއ ެވސް ހުންނާނެ.ކަމެްއ ކު ތްއޮ އެހެންީވމާ، ުނެވ

ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ަވއްކަމަކާ ނުލާ.  ަގއިައޅުަގނޑުމެން ނިންމާއިރުهللا ن شاأ ،ނީމިކަން ނިންމާ

 ދަންނަަވން.

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

އަރުަވނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު

 . އަށްމެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 އިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާވހަކަދެއްެކުވން: ދާހަނިމާދޫ

ރުކުރާ  ކްލާހުން ދަތު ކްިއޮކނޮމި ށްެގނެއްއިތުރުކޮ ޖުޓް ސަރިވްސ ޗާޕޯރެއއަރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދިެވހި  ޖެހޭމިކަން ަވރަށް ސާފުާވން ދައްކަންޖެހޭ އެއްެވސް އިތުުރ ފައިސާއެއް ނެތް. ރައްޔިަތކުދިެވހި އެްއެވސް 

ިއ ދަްއކަާވއިުރަގތަރައްީޤއޭ ިކޔަިއެގން ކުރީ ސަރުކާުރެގ ޭބފުޅުން ާވހަކަ ،ތިޞާދޭޤް މިއަދު އި ރައްޔިތުންނަށް.

ށް މި ސަރުކާރުން އަ 20ދަތުރުކުރާ މިންަވރު % އިނޫނީ ޓުއަިރޒަމުަގ ެއރައިަވލްސް ރިޒަމްއަޅުަގނޑުމެން ޓުއަ

ެގ هللاދައްކަނީ.  ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މިއެ ަގއި ހިފެހެއްޓިފައި ހުރީ. 7% ިތޞާދު ހުރީޤްރާއްޭޖެގ އި ެވއްޖެ.އިތުރު

 ކޮންމެެވސް ަވރަަކށް  ދަތުރުކުރާ ފަތުރުެވރިން ރާއްޖެއަށްެގ ސަބަބުން ނެތުމު ރާއްޖެއަށް މި ަވއިރަސްކޮރޯނާ ާވިގފުާޅއެކު
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ވައިރަސް ނެތުުމެގ އުމުަގއި ކޮރޯނާ ޤަ  . މިނުޭވ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ލަ ޮގތެްއަގއި މަދެއްމުޖު ،ސްޔަވި އި މަދުިވކަމުގަ 

ހަރުދަނާ   ޅިއެސް. ސަރުކާރަށް ރި ރައީތެއާދޭ ިއއްޒަތްޖެއަށް އެބަރިސްޓުން ރާއްސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓުއަ

 ފުރުޞަތު މިކަން ނެތް ާވަހކަ ދައް އުމުަގއި ޤަމި ަވިއރަސް ނޑުމެންނަށް މިއަދު ކޮރޯނާއަުޅގަ ފިޔަަވޅުތަުކެގ ސަބަބުން 

 ނަށްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފައިާސެގ ކުރިމަީތަގިއ ރައްތިތުންނަށް ދޭ އިްސކަން މީެގން ައޅުަގނޑުމެންލިބުނީ  މި

 އް އަުޅަގނޑުެމންނެއް ަގބޫލެއް ނުކުރާނަން.އެ ތި ަވުގންތަެކއް ދައްކާ ާވހަކަ ތަނުގައި ތިބި ބޮޑެ ދަނީ. ދެން މިފެނިެގން

ދު ިއކޮނޮމިކް ިމނިސްޓަރަކަށް ހުންނަާވފަިއ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމއަެނ އި ޭގނޭނތިޞާެދއް އިޤް ކަށްއެ ބޭފުޅުންނަ

ބޭފުޅުން.  ނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެދުަގންޖެހުނީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ލަޓް ނުހެދުނު ާވހަކަ ދައްކަންޕޯރއެއަ ހަނިމާދޫ

ކޮްނމެ ކަމެއްގައި އޮތީ ަވއްކަން.  ،ސް. އެހެންނަމަެވެވސް ބޭފުޅުން އެއުޅުނު ކަންކަްނ ކުރަން ،ާވހަަކއެއް  ޅުރަނަގ

ިއ އޮތީ ދަރަނީގަ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  .. ެއއްެވސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުލިބޭެވފަމިއްލަ ކުންފުނިަތއް އޮތީ ބަނުގރޫޓު ރާއްޖޭަގއި އަ

 ތެރި ިއއްޒަތް ،ަވނީ ރާއްޖޭެގ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައި ތަކެއް އެަގނޑުމެން ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުރައީސް. ައޅުއިްއޒަތްތެރި 

އަދި އެާއއެްއކޮށް އަމިއްލަ އޮންނާނެ.  ުވރެ ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓުށްއަ 80އަށް ެވސް މިއަދު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ރައީސް. 

ީވ ެގއްލުމުްނ  ބޭފުޅުންނަށް އެ  ،ކަމުަގއިީވ ނުތަނަަވސް އުޅެނީ. އެބޭފުޅުންަނށް ތައް ދީެގން މިކުންފުނިތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓު

ނަށް ެވސް އެނޭގ ަކއިރި އަުޅަގނޑުމެން ެގން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ނެވި ުނަގއުޅެނީ އަރައި ބޭފުޅުން އެ އެ

ައަވހަށް ހިނާގ. ެއއީ  ބައިުކޅަ ެއއްބައި ޖީބަްށލާފައި ޕްރޮޖެކްޓް ދިނީމާ، ޕްރޮޖެކްޓު ަފއި ދެއުމުން މީހުން އަރުާވޤައުމުޤަ

 މި  މިލިއަްނ ރުފިޔާ. އަޅުަގނޑުމެން 75ން ަގއި ނަރުދަމާ އެކަނިއަޅަނޮިޅަވރަމު !ޮގތް. ތިބޭފުޅުން ބައްލަާވ އެކަން ާވ

މިީއ  އަްށ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.މިލިއަން ރުފިޔާ 35 ،މިލިއަން 30ދޭތި   ެއަވރު ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއަޅަނީ

 ެއއީ  އެހެންީވމާ،ިރ ރައީސްތެިއއްޒަތް ައަވސް ލެއްަވރަކަްށ މަސަްއަކތް ދާ ޑުިވަކން ބޮަވއްމިއީ ތަފާތަކީ. ތަފާތަކީ. 

 .އެނޭގނީދެއްކީމާ  އިުރގައި ަރނަގޅަށްއްކާާވހަކަ ދަީދ ޞާތިޤްއެހެންީވމާ، އިޤީޤަތެއް. ޙަދުނިޔެ ަގބޫލުކުރާ 

ރުފިާޔއެއް ނޫން މިހާރު ފިހާރަފިހާރައިން   7 .ކަރަންޓް ބިލު އަުގހެޮޔެވއްޖޭ ގައި ފިހާރަ ހިންާގ މީހުން އެބަބުނޭދޫހަނިމާ

 ެހޔޮީވމާ، ންޓު ައުގ ހެޮޔެވްއޖެ. ކަރަންޓު ައުގހޯރަފުށީަގިއ ެވްސ ކަރަ ރައީްސ. ތެރިނަަގީނކީ ިއްއޒަތްބިލަށް  ކަރަންޓު

ެގ އިޤްތިޞާުދެގ ރާއްޖޭ .ދައްކަނީ ނޑުމެން މިާވހަކަ އަުޅަގ . އެލާރި މަދުަވނީެގސްޓްހައުސް ހިންާގ މީހާ ދައްކަންޖެހޭ 

އަޅުަގނޑުމެން  ަގއި 7ތިޞާދު އޮީތ %ޤްއީސް. އި ރަމިއަދު އިދިކޮޅު މީހުންނަކަށް ނުދެއްކޭނެ ިއއްޒަތްެތރިާވހަކަެއއް 

ރާއްޖެއަށް އަްނނަ ޓުއަރިސްޓުންެގ އަދަދު އެހެރީ އިތުރުެވަފއި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި އަދަުދ  .ހިފަހއްޓާފަ

 .ޔެފައި ލިއަޅުަގނޑުމެްނ އެހެރީ ފޮތްތަކުަގ .ތިޞާދު ދަށަށޭ ދަނީ ކިޔާފަޤް އިޖޭެގަދއްކަބަލަ. ރާއްބަދަލުކޮށްެގން ާވހަކަ

 ،، ދައުލަތްންީވމާދަނީ. އެހެތިޞާދު ބާރަށް ކުރިއަށްޤްއި  !ޅުން ބައްލަާވހިސާބުތައް ތިބޭފުއިން ނެރޭ އެމް.އެމް.އޭ 

އީސް. މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ރާއްޖޭެގ މަުގގައި ރަނަގޅަށް އިްއޒަތރްތެރި ރަސަރުކާރު ހިންަގމުން މިދަނީ ހަމަ

 ނޑުމެން މިކަންރި ަރއީސް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގތެެއއް ނެތް ިއއްޒަތްޓިފަހިފެހެއްމިންަގނުޑަގއި  މިތިޞާދު ޤްއި
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ތިޞާދަްށ އަންނަ ބަދަލާއި ރާއްޖެެގ ޤްކަނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއނޭގ ދުނިޔޭެގ އިދައް ދިފާޢުކޮށްފައި ާވހަކަ މި

 ލަިއެގން އޮޅުާވ ށްންތިޚާބަީކ އިނޑުމެންނަަވމުންދާަކން. ަވރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަހުރި. އަޅުަގތިޞާދު ރަނަގޅުޤްއި

 ންޔާނާތްތެރިއެއް ުނާވނަޚިެގ ފަިއސާއަްށ ތުންނުޑމެން ރައްޔިަގރި ަރއީސް. ައޅުތެދާނެ ބައެއް ނޫން ިއއްޒަތްހަމަކަރު

ލާަފއި މި އިއަރުަވކުންފުނިތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ، ހަމަ ެވސް އެނޭގ ނޑުމެނަށްއަުޅގަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ެއްއޗެހި ެގނެސް ރަނަގޅަށް ހިގައިަގންނާނެ. އްސާޗެ އެއްތަންތަނަށް ހަމަ  ހަާވލުކޮށްލީމާ، އެ ްއޗެހިކާ އެތަރޮޖެކްޓުޕް

 !ންކުރޭޤީޔަ ތުންިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ރައްޔި ެގއްލުންޭވތިޞާދަށް ބޮޑަށް ޤްޭއެގން ރާްއޖެގ އި ،އެހެންނަމަެވސް

ކުރިއަށް. ބަރާބަރަށް  ންދާނެ. ެގންާދނަރަށް ކުރިއަށްރާބަސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްަފއި ހުރި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަ

ހަމަ ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނޭގ.  މެންނަށްނޑުއަޅުަގ ބެއް ބޯމަތިަވމުން ައންނަކަންޚާއިންތި ނާ ައޅުަގނޑުމެންދާނެ. ކުރިއަށް

 ،ޖެހޭތީޖަހަން ށްކޮޅަ އިނިތައް ނަަގރާއްޖޭެގ ކުންފު ،މިދެންނެިވހެން ނޑުން ލަސްަވނީ އަުޅަގކަންކަ ،ނަމަެވސްއެހެން

މިފަދަ ސަރުކާރުެގ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ލަްއާވ މި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތީ  އާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ރާއްޖޭަގއި ހުރި

 ނިތައްއެ ކުންފުނ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ،ޓިފައިއް ށް ެވއަތަްނތަން އޮތީ ބަނުގރޫޓްުވމާ ދޭތެރެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ

ެވްސ  ކީކޮޅަށް ޖެހުމަިމއަދު  އި. އެ ކުންފުނިތައް ަނަގހޮޅިއަށް އެޅިފަން ބުނަންޔާ ހަމަ ނޭާވއްހެއޮތީ ހަމަ އަނެ

 ނިތައްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެ ކުންފުދިެވހި މުވައްޒަފުން ިއއް ތަންތާ ތިބީ އެ .ކަމެއް ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ

 90000 ދައްކަނީކީ ލިެގންދަނީ. އަުޅަގނޑުެމން މި ގެއްމާ ރާއްޖޭެގ އެތައް ރަްއޔިތުންެގ ަވޒީފާ އިދިޔަ ބަނުގރޫޓުެވެގން

 ާވަހަކއެއް ނޫން އަުޅަގނޑުމެން މި ބި މީހުންނަށް ދިން ާވހަކަެއއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެތި ވަޒީފާ މަުރެވފައި

ެއަވރުެގ ހެޮޔ  އަށްނެ ރާއްޖެތިޞާދީ ާވހަކަ. މި ާވހަކަތަކުން އެނގޭ ޤްއި ،ލްމީޢި ،ދައްކަނީ ކަނީ. އަުޅަގނޑުމެން މިއްދަ

ދުނު ނއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ހެރައްޔިުތންނަށް ާވނެ އެކަން ސާފު ދާކަން.ބަދަލުތައް އަންނަމުން

ކަންތައްތކަށް ާޖައށް ދޭންޖެހޭ ކުއް އެ ިއލާއަކުން ހެދުނުޢާބްރެކްފަސްޓް ޕްރޮްގރާމް ދިނީމާ، ރާއްޖޭެގ ނިކަމެތި 

 3500ރެޭވ. ކުކުރެޭވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ރަނަގޅަށް ސަލާމަތްސަލާމަތް ބަށް އެއިލާއަ ޢާބޭނުންާވ ފައިސާ އެ 

އެީއ  ނީ.ކަދައް ާވހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މި ރުފިާޔއަްށ ލިބުނީމާ، އެ 2226 ރުމިހާ ރުފިޔާއިން ހަނިމާދޫ ދެކޮޅު ޓިކެޓު

ާވހަަކ  ުއޅެނީ. އެ  ޑުމެން ކޮްށެގން މިަގނކުރީާމ، އެކަން އަޅު ބިލު ައުގ ހެޔޮކަރަންޓު ކަމަކީ. ކުރިއަޅުަގނޑުމެން 

މީދާެއކު އްދަނީ. ރައްޔިތުން އުންކުރަމުކަތް ދައްކަނީ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކަިއ މި ަސރުކާރުން މަސައް އަޅުަގނޑުމެން މި

 ޭވޖު  ކަންތަްއތައް ކުރެޭވނެ މިނިމަމް އިމި ސަރުކާރުން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ އެންމެހަ !ބަާވތިއް

މީދުަގިއ އްެގ އު ދާނެކަމުސްެވެގންމަޖިލީހުން ފާ ދުަވސް ެތރޭގައި މި ށްިވްއސަކަ އޮތް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުިރއަށް މި

ކެްއ ެއއްެވްސ ޝައް  މެދު ކަމާމި ސަރުކާރުން ެއކަން ކުރާނެ  ނޑުމެން ކުރާނެ.ން މިތިބީ. ެއކަްނ އަުޅަގނޑުމެަގއަޅު

ނޑުމެްނ ކަންބޮޑުަވނީ. ސަރުކާުރަގިއ އޮޅުާވލަްނ ާވހަކަދައްކާތީ އަުޅަގ ތިބެެގން އަދުތަނުގައި މި މިއެކަން ނުކޮށް  .ނެތް

ެވްސ  ނޑުމެން އަދި މި ސަރުކާރަކުންާވނެ ެއްއެވސް ކަެމއް ައޅުަގެގއްލުން  ށްެގން ރަްއޔިތުންނަބެނޑުމެން ތިއަޅުަގ
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ކުަލަވުރ  ،މީދުަގއިއްތިބޭފުުޅން އު !ބަާވިތއްމީދުގައި އްއު ޔިތުން ރައް ރައީސް.  ިއއްޒަތްެތރިނެނުަގންނާބަލައެއް

ްށ އްލަ ނަފްސުެގ މައްޗައަމި .ހަމަ ހިނާގނެ ކަންތައްަތއް. އިންސާފު ާގއިމުކުެރވިއްޖެެއއީ  .އަންނާނެ. ކުލަަވރު ޖެހޭނެ

ން ޅުބޭފު  އެންމެމަތީަގއި ާސބިތުކަމާއެކުއޮތް އިތުބާުރ މިއަދު ަރއްިޔތުންނަށް އެބައޮތް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ޭއެގ

އަޅުގނޑުމެްނެގ މަސައްަކތް ދާނީ ބާރަށް ކުރިއަށް. ާޔ ނެ. އިރާދަކުރެްއިވއް ދޭއިތިއްބެީވމާ، މުސްތަޤުބަލު ހޯދަ

 ރި ރަީއސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.ތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ އަރުަވ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި

 . ށްރަޝީދަ ހީމްއިބްރާމެންބަރު 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ބެހޭ  ނެުގމާފީ ާއއިން ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ޓެކްސްކުއެއަރޕޯޓަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިްޤތިޞާދާއި ިވޔަފާރި އިނޭގތޯ.  ،ބައެއް ބޭފުޅުން ާވހަކަދެއްިކއިރުަގއި .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި .ާގނޫނު

ެވރިަކާމ  ާވހަކަަދއްަކވައިފި. އެކަމަުކ، ައޅުަގނޑުމެންެވްސ  ޮގތުން ކުރީެގ އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓަރު އެއާ ބެހޭ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ  އިރުހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ެވރިކަމާ ހަާވލުިވއެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރުން ނުަވތަ އިބްރާ ،ާވލުިވއިރުހަ

ލިސްުޓަގިއ ދަޫގ ޤައުމުތަކުެގ ނިވޔަފާރިކުރަން އެންމެ އު ،ދަޫގނދުނިޔޭެގ  ިވޔަފާރިކުރާ ޤަުއމުތަކުެގ އެންމެ އު

ދަޫގ ަޤއުމުތަކުެގ ނއު ކުރަން އެންމެިވޔަފާރި އި ަވަނ ދަރަޖައިަގ 141ދިެވހިރާއްޖެ ަވނީ ހިމެނިފަ. ދިެވހިރާއްޖެ ަވނީ 

އިމްޕޯޓު ިޑއުޓީ ބޮުޑކުރީ. އަދި އެހެނިހެން ދިމަދިމާލުން   ؟ލިސްޓަށް އަރާފަ. ެއއީ ކީްއެވެގންތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ޔަފާިރކުރާ ފަރާތްތަކަށެއް. އަދި ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަްއ ިވން ފެީށ. ރައްޔިަތކަށް ލޯނެއް ނުދޭ  ެވސް ެޓކްސްތަްއ ނަަގ

ބާަވތުން. އަދި މުދާ ކުރީަގއި ނުހުންނަ އެކި ބާަވތް ،ެވސް ނަަގން ެފށީ އެކި ޮގތްޮގތުން ޑިއުޓީ ކުރީމާމުދާ އެތެރެ

 ައއި. މަނާތަެކއްރިއެތައް ަބއިަވރު ޖޫ ؛މަނާތައްރިެވސް އެތައް ުދަވހެއް ަނާގ. ޖޫ އެތެރެކޮށްެގން މުދާ ނެރެން 

 141 މުޅި ދުނިޔޭެގ ލިސްޓުެގ .ށް އޮތީ ދިެވހިރާއްޖެ އަރާފަދަޫގ ލިސްޓަނދިެވހިރާއްޖެއަކީ ިވޔަފާރިކުރަްނ އެންމެ އު

 ،އިެލޭވނެ. މިއީ އަުޅަގނޑު ދައްކާ ާވހަކަެއއް ނޫން. ކޮްނމެ ބޭފުޅަކަށް ެވސް ޫގުގލްކޮްށލައިެގން ހަމަ ބަލައިަވނަިއަގ

 .ނެޭވހިސާބެއްަގތޯ ބަަލއިލެންދިެވހިރާއްޭޖެގ ިވޔަފާީރެގ މިނިަވންކަން އޮތީ ކޮ އި ދުނިޔޭަގ ސަރޗްކޮށްލަިއެގން ބަަލއިލެޭވނެ

ކުރާ ފަރާތްތަކުން އިމްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ިޑއުީޓ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ިވޔަާފރި  އޮތްލާފައިއިއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ުހއްޓަ 

ބޮުޑާވނެ. ޖީބު  އެެތރެކުރެޭވ މުދާ މަދުާވނެ. މުދަލުެގ އަުގ ނުހުންނާނެ ރުފިޔާއެއް. އިގަ އަތްމަތީ ޑިއުޓީ ނެީގމާ

މިހާރު   ށް. މި ކަންތައްތައް ޮއތީ ލައިެގންފަ. ދެން އޮތީ އެއަރޕޯޓުެގ ާވހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއަރޕޯޓަނީހުސްާވ
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ުކރަންޖެހޭނެ. މިހާރު އެހެރަ ށް ރީލޮކޭޓުއާ ރަންޭވ ހުޅުެވންާވއިރަ ެގުއޅޭ މައްސަލަައކީ އެއަރޕޯޓު  ދިމާެވެގން

ތަކެއް. ަވސީލަތްތަކެއް. ކު މީހުން ތަރައްޤީކޮށްފައި ހުރި ފެސިލިޓީތަކަކީ އެއީ ކުރީ ެއތައް ސަމާނަކުން ބަޔަފެސިލިޓީ

ްޑ ހެލިކެޕްޓަރެއްެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ައޑުއަހާނެ. ދެން ރހަމިންބަ ރައީސް. ޑް ެއއީ ިއްއޒަތްތެރިރކުރީެގ ހަމިންބަ

ށީ. ފަށައިެގން ޭއެގ ކައިރިން ދެތިން ބޯޓަކުން ފެ ޓެކްސީެވސް ައއީ. ެއައރ ޓެކްސީއޭތި ެވއްޓުނީ. ެވއްޓުނީމަ ެއއަރ

ެވސް އެ ފަރާތްތަކުން ނެީގ.  ދެމެދުގައި އޮތް ހުސްބައިރޭ ދޭތެ ޓީ.އެމް.އޭ ިކޔާ ަވކި ތަނެއް ހެދީ. އަނެއްކާ ޓީ.އެމް.އާ

. އެީއ ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމު އެއީ ޭވ ރާއްޖެއަށް އެތައް ފައިާދެއއް އެ ފަރާތްތަކުންނަަގިއެގން ބޭނުންކުރަމުންދިޔައީ. 

ދިޔަީއ.  އަށްައމިއްލަ އަމިއްލަ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްުކރަންމު ަވސީލަތް ތަރައްޤީންމުހިއެންމެ އެންމެ  ްއެގއިޤްތިޞާދެ

ޕްލޭންގެ މޫދަށް ޖައްސާ ސީ ،ެޓކްސީރއެއަ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެަތއް ޕައިެލޓުންނެއް މަސައްކަތްކުރޭ ީޓ.އެމް.އޭ

މި ަމއްސަލައިްނ އެހެން މައްސަލަެއއް ިނކުމޭ.  ިއ،ސްކުރަމުންދާ މި ބިލުަގހުމިހާރު މި ބަ ޑު ޚިދުމަތްތަކުގައި. އަުޅަގނ

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓުެގ  .އުސޫލަށްހަދަންާވ  ހަދަންޖެހޭނީޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަކާ ެއއްޗެހި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓެގ ފެސިލިޓީ މި ހުރިހާ އެްއޗެްއ ެއއީ  ،ބޯޑުތަާކއި ބިލް އި،ޓަރމިނަލްެގ އިސްތިހާރުތަކާ 

 ނަާގ. އެ އްދަކަށް ފީ އެބަހަރަ ސަިވޔަފާީރެގ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުާރ  .އްސަީކ ައުގބޮޑު ެއއްޗެހިތެރޭަގިއ ހުންނަ ެއއްޗެ 

އަޅާކިޔާފަ. އެއީ ަވރަށް ބޮޑު އޮޅުމެއް.  ެއއަްށ މިހާރު އަލަށް ރީލޮކޭޓުކުރާ ޓަރމިނަލާ ،އޮންނަނީ އިރިޕޯޓުަގ

 ފްރީ މަުގ ިޑއުޓީދަނީނުނަވތަ ޗާ ،ދަނީމަުގ މެދުަގިއ ހުރި ފިހާރައެއް ނލުމެްއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކިހިނެއްތޯ ޗާއިވަ އޮޅު

ޭގ އް ތަބަ ،ފަރާތްއް މަުގން އެމަުގ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ޗާނދަނީދަނީހަމަ ޗާނ އިހުރި ފިހާރައަކާ މަތީބާޒާރު

 މަގު ޗާނދަނީ .ިވދާނެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސްިލޔެ އިަގ. އަުޅަގނޑަްށ ރިޕޯޓުޔާނީކިއިއަުގ އަޅަ  ހުރި ފިހާރައަކާ އިަގޯގޅިތެރޭ 

ތަަބއްޭގ އެއީ  ޗާނދަނީމަުގ ހަމަ  ރުފިޔާއޭ ކުްއޔަކީ.ހާސް  80 މަުގ ފިހާރައަކީފިހާރައެއް ެއއީ މާލެއޭ. ހަމަ ޗާނދަނީ

ހިތްތަލަޭގ ހަމަ ކިހިދާނެ  .ތްތެރި ަރީއސްއެއީ ހަމަ މާލެ. އިއްޒަ ެގ.އް ތަބަ އީ އެ .ެވސް ޮގމަިށޭގ ަކއިރި  ،ެވސް ކައިރި

ރިޕޯޓެްއ އެކަމަުކ، ުގ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަޗާނދަނީެއއީ ހަމަ  ،ހަމަ އެހެންމެެވސް. އަދި  ހިސާުބަގނޑުކައިރި 

ތަެކްއ ަދއިެގން އޭެގ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ކަންތައްއްލުމެއް ަވއިން އޮުޅވަ ހަދާއިރުގައި އެ ރިޕޯަޓކީ ރަްއޔިތުންެގ ބޮލަށް ޭއެގ

އެަތއް  އިމު އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޖޭގަ ންރާއްޖެއަށް ަވރަްށ މުހިނެުގމަކީ ެއއީ ކޮށްެގްނާވނެ ަކމެއް ނޫން. 

ާރއްޖޭެގ  .ތިބިފުން އެބަްއޒަަވމު  900ޕައިލެޓުން ތެރޭަގއި ދިެވހިާރްއޖޭެގ އެންމެ ިގނައީ.  185 ބި.ންނެއް އެބަތިޕައިލެޓު

ރަންޭވ  އާ ެގމިހާރު ދިމާެވެގން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު މަްއސަލަައކީ އެއަރޕޯޓު ، ެއހެންީވމާ. ދޭަވ އެތައް އާމްދަނީއެއް

އެަތއް މިލިއަން  ،ދުަވހަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްލަސްާވ ޮކންމެ ނުޮގސް ކުރިއަށްއެ މަސަްއކަްތ  ހުޅުވާއިުރގައި

ނީމާ ިގނަ ފްލައިޓުތައް ޖައްސާނެ. އާ ރަންޭވ އާ ރަންޭވ ހުޅުުވ ެގދައުލަތަށް ެގއްލުންާވނެ. އާ އެއަރޕޯޓު  ރުފިޔާއެއް

ންޖެހޭ  ދިެވހި ދައުލަތަށް ލިބެ ،އެއަރޕޯޓަށް ޖަްއސަންޖެހޭ އެތައް ފްލައިެޓއް ނުޖެއްސި  ،ނުހުޅުިވ ދާ ކޮންމެ ދުަވހަކީ

ތްަތއް ަވސީލަ ، ރިޕޯެޓއް ަހދައިެގން އަުޅަގނޑުމެން ރީޮލކޭޓުކުރަންޖެހޭބޮޑު ެގއްލުމެއް ާވނެ ުދަވހެއް. އެހެްނީވމާ
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މާ މި ކަމަްށ ދައްކަިއެގން އިންތިޚާބެްއެގ ތެރޭގައި މިކަން ކުރީ ޑު ެގްއލުމެއް ދައުލަތަށް ަވނީބޮ މާ ،ރީލޮކޭޓުނުކޮށް

 ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. .ހި ރައްޔިތުންނަށްހުރިހާ ދެރައެއް ލިބެނީ ދިެވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވނީ ހުްސަވުގުތކޮެޅއް.އަޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި އަރުިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ 

  ޖަހާއިރު.  1ެގންދާނީ ދެން ކުރިއަށް ޖަލްސާހުސްަވުގުތކޮޅަށްފަހު މަޖިލީހުެގ 

 

 {ށްއަ 13:02 އިން  12:32 :ކޮޅުތު ުގސްަވހު}

 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސް ނައިުބގެ ހު މަޖިލީ ؛ވީނެންއި ތުގައިސަޔާ)ރި

 

 ކަން ޅާ ކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަ .  8

 

 ން:ުވްއކެ ހަކަދެ ާވތުންސަރިޔާ

ކަންކަމުން. ފުރަތަމަ   ފަށަނީ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ދުރުެގ ދަންފަޅީގައި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްަކތް މިމެން`. 

 ފޯމް އޮފް ޑިްސކްރިމިނޭޝަްނ  ޮކންެވންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ،ފަށަނީ މަސައްކަތް މި

 އަދި އެ   )ޖީ(، )ެއޗް( )ީއ(،(، )ބީ ބަރުެގަވނަ ނަންއެއް ަވނަ މާއްާދެގ  16ހަދާެގ ޢާމު (ޑޯ ސީ)އެެގއިންސްޓް ިވމެން 

ތައް ނެުގމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ޟްތިރާޢުަވނަ ނަންބަރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކޮށްފަިއާވ އި ދެމާއްދާެގ 

ން ޤައުމީ ސަލާމަތާިއ ާޚރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ ކޮމިޓީ ،ޖުމުހޫިރއްޔާ ފޮނުްއާވފަިއާވ ަމއްަސލަސުލްމަށް ރައީހޯއްދެުވ

މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ،އްރިރުޤަރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް އިްއވައިެދއްަވނީ ކޮމިޓީެގ މު ޮގތުެގ ރިޕޯޓު. މި ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ެއީއ  ޓު.މިނެ 30ލަ މުށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއަވީނ ޖުރިޕޯޓަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މި

ބަރަަކށާއި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަްށ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލްކުާރ ކޮންމެ ސިޔާސީ ާޕޓީއެްއެގ އެއް މެން

 ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު.  ،އްރިރުޤަކޮމިޓީ މު .ޓުމިނެ  ފަސްުނަގންނަާވ ެއއް މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައި

 

 ކަދެއްކެުވން: ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަމަރަދޫ

ކޮްނެވންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް  ،ށަހަޅާ ރިޕޯޓަކީހު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅަގނޑު މި

 ބަރުގެ ަވނަ ނަންއެއް ަވނަ މާއްދާެގ  16ހަދާެގ ޢާމު( ޑޯސީ)ްސކްރިމިނޭޝަން  ެއގެއިންސްޓް ިވމެން އޯލް ފޯމް އޮފް ޑި

ދިެވހިރާއްޖެއިން ކޮށްަފއިާވ  ގައި މީެގކުރިންަވނަ ނަންބަރުދެމާއްާދެގ  އަދި އެ  )ޖީ(، )އެޗް( )އީ(،(، )ބީ
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ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ، ފޮނުއްާވފަިއާވ މައްސަލަތައް ނެުގމަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެުވމަށް ޟްތިރާޢުއި

އެންމެ އިއްޒަތްތެރި  ޮގތުެގ ރިޕޯޓު. މިރިޕޯޓުެގ ކޮޕީއެްއ ތިޔަ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޓީކޮމި  ބެހޭޚާރިޖީ ުގޅުންތަކާ

 ޮގަތކަށް ޚުލާސާ އް ައޅުަގނޑު ނުދަންނަާވނަން. ކުރުން މިހާރު ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ. މުީޅ ިރޕޯޓެމެންބަރުންެގ ޕޯޓަލު

ބެހޭ ދައުލަތުެގ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް މަޖިލީހަށް   މާކުރުމުގައި ކަމައްސަލަ ދިރާސާ ން މިން. ކޮމިޓިނަޮގތަށް ދަންނަާވ

 ހުރި މާއްދާަތކާ  ކޮށްފައި ކުިރން ޟްތިރާޢުހަދާގައި މިހާރު އިޢާމު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެިވފަިއޭވ. އަދި މި ،ެގނެވި 

 އި ން ބަލަެވސް އަުޅަގނޑުމެ ޮގތް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިާވފަދަ އެހެން  ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން

ޯޑ ހޯދުންތަކުެގ އަލީަގިއ ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ ސީން ހޯދިޔަތްކޮށް ކޮމިޓީ ޢާކަމުެގ މައްޗަށް ރިންދިރާސާކުރިން. މިކަ

ަވނަ ނަންބަރަށް  ދެމާއްދާެގ  އަދި އެ   )ޖީ(، )ެއޗް( )އީ(،(، )ބީ ބަރުެގަވނަ ނަންއެއް ަވނަ މާއްދާެގ  16ހަދާެގ ޢާމު

މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެުވމަށް ޖުމުހޫރިއްޔާ ސުލްރައީނެުގމަށް  ޟްތިރާޢުށްފައިާވ އިކޮމީެގކުރިން ދިެވހިރާއްޖެއިން 

 މި ޑުނއަުޅަގ ،ކަމަށް. ެއހެންކަމުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިަގއި މަިޖލީހުން ރުހުން ދިނުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ

  . ނިންމުމަށް ތީން މި މައްސަލަާވ ޮގތެްއެގ މަޮގތުެގ މަތީން މަޖިލީހަށް ފެނިަވަޑއިަގންނަ  ިވނިންމެ ންކޮމިޓީ ،ހުށަހަޅަނީ

 ޝުކުުރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓަކައިރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް މި

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

ަވޑަިއަގންނަާވ އިްއޒަތްތެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުްނ ާވހަކަފުޅުދަްއކަަވން އެދި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް މިއަދުެގ  ނުަގންނަާވީތ މިކު އެިދަވަޑއިއެްއެވްސ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަ. )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( މެންބަރުން

 ާވހަކަ ދަންނަަވން.  ަގއި ޯވަޓށް އެހޭނެ 1:30 ،ޯވޓުަގީޑަގއި 

ސީ ޯގނާކުރި މައްސަަލއިެގ ރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންއަހަ  މިއަދުެގ ކޮމިޓީ ރިޯޕޓުެގ ދެަވނަ ރިޕޯޓު. ދެ -{8.2}

ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަްށ  ދިާރސާކޮށް ނިންމި ޮގުތެގ ރިޕޯޓު. މި ންހިއުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ،ރިޕޯޓު

ފަސް މިނެޓާއި  އަށްޖުމުހޫރީ ޕާޓީ ސިކުންތު. 7ނެޓާއި މި 36 އަށްއެމް.ޑީ.ޕީ  .ލަ އެއްަގިޑއިރުމުކަނޑައެޅިަފިއަވނީ ޖު

އަްށ އެމް.ީޑއޭ ސިކުންތު. 3މިނެޓާިއ  4 ށްއަޕީ.އެން.ސީ ސް ސިކުންތު.ފަސް މިނެޓާއި ފަށް .އެމަޕީޕީ. ސް ސިކުންތު.ފަ

 1މެންބަރަކަށް ރި ޒަތްތެއިއް ނަާވ ކޮންމެ ުނަގންއަދި ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްަބތްެވަވޑައި ސިކުންތު. 32އި މިނެޓާ 3

ހިްނނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،އްރިރުޤަެދްއާވނީ ކޮމިޓީ މުރިޕޯުޓ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ސިކުންތު. 1މިނެޓާއި 

 މޫދު. މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:  މޫދުހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް
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 ޤާމެއްަގއި ތިބި ފަރާތްތަކުން ދެ އަހަރު ނުފުރޭރިޕޯޓަކީ އިތުބާރުުކރެޭވ މަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

މަޖިލީހުެގ ހިއުމަން ރައިޓްސް   ރައްޔިތުންެގ މި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ މައްސަލައެއް ކުރިކުޑަުކއްޖަކަށް ޖިންސީ ޯގނާ

 އި ަވނަ އަހަރުގަ  2020ރީ ނަަވޖަ 17ން ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީ މުންރ ކޮމިޓީެގ ސަމާލުކަމަށް އައުޑައެންޑް ޖެން

އި ަބލަން ފެށި މައްސަލަިއެގ ކޮމިޓީެގ އިންކުއަީރެގ ރިޕޯްޓ. ިމ ބައްދަުލުވމުގަ  މައަހަުރެގ ފުރަތަ ކޮމިޓީެގ މި ުވނު މިއްބޭ

ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި މަސްނުަވ ތުެވިދޔަ ޭވ މި ،ސަބަބަކީ މަިއަގނުޑ ެއއް  ން ބަލަން މެދުެވރިިވކޮމިޓީ މައްސަލަ މި

ދައުލަތުެގ މުއައްަސސާތަކުން  ކުރުމުެގ މައްސަލަތަުކެގ ތެރޭގައިނަށް ޖިންސީ ޯގނާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކުަޑުކދިން

ކަމުެގ ެވސް ނޭޅޭ ޅު އި އަދި އަޅަންޖެހޭ ެއކަށީެގްނާވ ފިޔަަވަގަތއް އެކަީށެގންާވ ުމއްދަތުެގ ތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު

ހުރި  ގައިޤައުމީ ނިޒާމު ،ޓޭްކޝަން ނިޒާމުއަދި ޗައިލްޑް ޕްރޮ ، ލިބިފައިާވ ދަނިޑަވޅެްއަގއިށްޝަކުާވަތއް ކޮމިޓީއަ

ދިޔަ ދަނޑިަވޅެްއަގިއ ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކަށް މިަވރުެގ އަިނޔާެއއް ކޮމިޓިއަށް ފާހަަގަވމުން މައްސަލަތައް

 .އެކު. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނިންމުމާ ން މީެގ ފަހަތުަގިއާވ ނިޒާމީ މައްސަލަތަްއ ދެނެަގތުމަށް ނިންމިލިބުމުން ކޮމިޓީ

ރިޕޯޓު  ަވުގތު މި މި ،ައށް ފާހަަގެވފަިއޭވ. އެހެންނަމަެވސްޓީކޮމި ންރީކޮމިޓީެގ މި އިްނކުއަ ލަ ފަސް ހޯދުމެއް މިޖުމު

މުެގ ތެރެއިން އެންމެ ދުހުށަހަޅަމުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ މުހިންމު ތިން ނުކުތާއެއް. މި ފަސް ހޯ

ން އެއް މުައއްސަާސއަށް ލިޭބ ނުކުރުމުެގ ސަބަބުއަްއސަސާތައް އެުކަގއި މަސައްކަތްދައުލަުތެގ މު ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ

 ށްމައްސަލަިއގައި ކުަޑކުއްާޖއަ ލަތުގައި މިހާނުކުރުމުެގ ސަބަުބން ކުއްޖާެގ އްސާހި އަނެއް މުއައްސަސާއާ މަޢުލޫމާތު

ޮގތުން ަޝކުާވަތއް  ުގޅޭ  ފަރާތްަތކާ ގައި އެެވސް ުމއައްަސސާތަކު  ަމތުކުރެޭވ ދެ ފަރާތަކީކަމަށް ތުހު ކުރިޖިންސީ ޯގނާ

 .ްށެގން ދަޢުާވ އުފުލާފަިއާވ ފަރާތެްއކަންކޮއެހެން ެދކުއްޖަކަްށ ޖިންސީ އަނިޔާ ،ފަރާތަކީ ތެެރއިން އެއް އަދި އޭެގ ،އޮތް

ފައިާވކަްނ ހެޅިކަލަށް ހުށައްނުރަ ޖާުކއް ކުއްޖާ ދިރިުއޅޭ މާޙައުލުަގއި މި މި ،އަދި ކަން މިހެން އޮތުމުެގ ސަބަބުން

ބޮޑު އަނިޔާ ދިމާާވްނ  ުކއްޖާައށް މި ޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ނޭޅުމުެގ ސަބަބަީކ މިުގިޅެގން ައޅަން އެކަމާ ،އެނެގން އޮެވމެ 

ރުަގިއ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގުވން. ކޮމިޓީެގ ދެަވނަ ހޯދުމަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރަށު ފެންަވ ސަބަބު މެދުެވރިިވ

މެނޭ ޮގތުން ހި ސާތައްލްތު ސެންޓަރުތައް، މަދްރަ، ހެެވަފއިާވ މުައއްަސސާތައްާގއިމުސަސާަތއް، މުައއްމަސައްކަތްކުރާ 

ާޔއަށް ހުށަހެޅިފައި ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ، ސަލައެއް ުނަވތަ އަނިާގ މިފަދަ މައް އެުކަގއި ރަށުގައި ހިނ މުއައްސަސާތައްމި 

ަގއި ކުދިންތަކެއް ތިބިކަން ފާހަަގާވ ހިނދު ެވސް، މިއިްނ ލާއެއްޞަތު ބޮޑު ޢާއިނުަވތަ އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅުމުެގ ފުރު

ކުރުމުެގ ކުރީެގ ނު ނުަވތަ ކުދިންެގ ޙައްުޤތައް ހިމާޔަތްާވ ާގނޫއަކަށް ނިސްބަތްމުއައްސަސާ ައކަށް އެ މުއައްސަސާމެ ކޮން

ނޫފުލުމުެގ ސަބަބުން ންމާިދ ޒިއަ ،މި ހިނާގ ާގނޫނުަގއިާވ ޒިންމާތައް ސާުފެވފައިުނުވމުެގ ސަބަބުންނޫނު އަދި މިހާރު ާގ

 ފައިނުާވކަން. މިއީ ކޮމިީޓެގށުގައި ރަނަގޅަށް ދެނެަގނެވި  ރަށްރަާވ ކުަޑކުދިންނުރަްއކަލަށް ހުށަހެޅިފައި ،ކުޑަކުދިން

ށް އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ފާހަަގކުރެޭވ އެންމެ ބޮޑު ނުކުތާއަކީ އަދި އެންމެ ބޮުޑ ކަންބޮޑުުވެމއް ެވސް މެ. ތިންަވނައަ

ދަކީ ޞަެގ މަޤްއެ ޑޭޓާޭބސް ،އަހަރު ެއކުލަަވއިލެިވމެ 2009ެއއް ، ޗައިްލޑް ޕްޮރޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް ކީ ކަންބޮޑުުވމަ



72 

 

ަޗއިލްޑް ގައި ީވހނިދު، އުފައްދައިދިނުން ަކމުކުަގއި މަސައްކަތްކުރާނެ ޕްެލޓްފޯމެއް އައްސަސާތަކެއް އެ ހުރިހާ މު

ަގިއ ައއްސަސާ މުއް ން އަނެއިއައްަސސާ މުއެއް   ސަބަބުންނުކުރުމުގެ ބޭނުންއަްޕޑޭޓުނުކުރެިވ  ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް

 ކަން.އަށް އެނެގްނީވ ހިނދުަގިއ، އެނެގްނީވ ދަނޑިަވުޅގައި ނޭނޭގއައްސަސާ މުެގންުގޭޅ މަޢުލޫމާތު އަނެްއ 

ުވމަށް  ރި ހާދިސާ ދިމާނުާވ ކުޑަުކއްޖާއަށް ދިމާިވ ހިތާމަެވ، ޚާއްޞަކޮށް ދެ އަހަރު ބަބުން މި ހާލަތުަގއި އެހެންުވމުެގ ސަ

، ިނޒާމުަގއި ހުރި ކަންކަން ފެއިލްުވން. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީެގ ހަތް ހުށަހެޅުމެްއ މެދުެވރިިވ ސަބަބަީކ، ސިސްަޓމުގައި

ލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި ޅުން މި މަޖިށަހެމި ހަތް ހު ހަޅާފަ.ށަހު ށްއަންޑަރ މިނިސްޓްރީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ަވނީ ޖެ

ނަޝީދު ަވނީ މި މައްސަލަ ޮކމިޓީން ބަލަން ފެށި ދުަވސް ނޫން އަނެއް ުދަވހު ޖެންޑަރ  މަދުރައީސް، ަރއީސް މުަޙއް

ަގޑިއިުރެގ  48ަގިއ މި ަވނީ ޓިެވއް ޮގަތށް ހުށަހަޅުއްާވފަ. އޭެގތެރޭ މިނިސްޓްރީއަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޑައިރެކް

ފައިކުރުމަށް ކްަރއިޓީރިާއއެއް އެކުަލަވއިލުން. މިހާރު ންޓިހައި ރިްސކު ފެމިލީތައް ނުަވތަ ޢާއިލާަތއް ައިއޑެ ތެރޭގައި

ށަހެޅިފައިާވ ކުދިންެގ ތެރެއިން ދައުލަތުަގއި މިހާރު ަކލަށް ހުންަގާވފަ. ނުރައް އެކުަލަވއިލާފައި އެކަން ަވނީ މަޖިލީހަށް އަ

ދުަވހުެގ  7ނޑައެލީ މިޓީން ކަލާތައް ދެނެަގނެ، އެކަން ަދފުތަރުކުރުން. މިކަމަށް މި ކޮއިމަޢުލޫމާތުާވ ކުޑަކުދިންނާއި ޢާ 

ދުަވުހެގ  30އިތުރުން އޭގެ  ަވނީ ކޮށްނިމިފަ.ހާރު މި މަސައްކަތް . ހަތް ދުަވހުެގ ުމއްދަތުެގ ތެޭރގައި މިމުއްދަތެއް

ހުރިހާ މުއައްސަސާަތއް ރަށްރަށުެގ ފެންަވުރަގއި  ،ފާހަަގޮކށްލަން އަުޅަގނޑު ތެރޭގައި ދެުވނު ކަންތައްަތކުގެ  މުއްދަތު

 ،އެ ރަށު ފެންަވރުަގއި  ،އި ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ެވސް ނުރައްކަލަ ހުށަހެޅިފައިާވ ޢާއިލާތައް ދެނެަގތުމަށް ޓަަކއިއެުކަގ

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު   އެފަދަ ޢާއިލާތަކާ ،ފަހުލާމަރުކަޒީ ޮގތެްއގައި މަަސއްކަތްކޮށް އެ މައްސަލަަތްއ އެއްކުރުމަށް

ތަރުކުރާ ނިޒާމު ނުރައްކަލަ ހުށަހެޅިފައިާވ ޢާިއލާތައް ދަފު ފެމިލީޒް ނުަވތަ ހައި ރިސްކު ،އެްއކުރުމަށްފަހު

ެގ ކުަޑކުދިން ،ހުށަހެޅީމެން ދަނީ. އޭެގއިުތރުން ދެަވނަ ކަމަކަްށ އަުޅަގނޑުެއ މަސައްކަްތ މިހާރު ކުރިއަށް .ކުރުންއަޕްޓޭޑު

ފުލުހުންެގ އިދާރާަގިއ  އީއެ ،އަދި އޭ.ސީ.ޕީ.ޑީަގއި އިމައްސަލަތައް ބެލުމަށް އޮންަނ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ ނިޒާމާ

ފޯމަންސް އޮޑިެޓއް ހެދުމަށްފަހު  ރމި ދެ ޑިޕާޓްމަންޓްެގ ޕަ ؛އޮންނަ ފެމިލީ އެންޑް ަޗއިލްްޑ ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

ފޮނުުވން. ނަތީޖާ ފޮނުުވން. އަޅުަގނޑުމެްނ  ފޯމަންސް އޮޑިޓުރަގއި އެ ޕަދުަވހުެގ ތެރޭ 30ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް 

 ޗައިލްޑު  ،ކީހުށަހެޅުމަ ންުދަވހު މުއްދަތު ދި 30ަވނަ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ތިން .ކަމުެގ އިންިތޒާތުަގއިމިތިބީ އެ

ކުރަމުން ަގވާއިދުން އަޕްޑޭޓު  އަދި  .މި ނިޒާުމ ބޭނުންކުރަން ފެށުން ،ބޭްސ އަުލން އެކްިޓޭވޓްކޮށް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާ

ޓޭންޑަޑް ސްޝަނަލް އެުކަގިއ މަސައްކަްތކުާރނެ ނެއެއް ްއސަސާ ެގންދިއުން. އަދި ޭއގެއިތުރުްނ ެވސް ހުރިހާ މުއަ

އަުޅަގނޑު ހަމަ  މިީއ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްލުން. އިއް އެކުަލަވއޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރެ 

 މިނިސްޓަރު  ެއއީ ޖެންަޑރ މިނިސްޓްރީެގ .އަށް ަވރަށް ބޮޑު ބަަދލެއް އަުތވެއްޖެޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީފާހަަގކޮށްލަން 

 ،ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް މި ،ންއިރުޝާދުެގ މަތީ އިއެހެންީވމާ، އާ މިނިސްޓަރުެގ ަލފާފުޅާ. މިހާރު ަވނީ ބަދަލުެވފަ

 ދިމާާވން މެދުެވރިވި  ހިސާބުން ދެން މި މައްސަލަ ފޮނުއްުވމާ ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަމަކުރެއްުވމަށްފަހު މަޖިލީހަށް
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 .ޙައްލުކުރުމަށް އިތުރު މަުގތަކެއް ކޮިށެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަން ކަންކަން ސަބަބާ ުގޅުންހުރި ހުރި

އަދި ކޮމިީޓެގ  ،ެގ މުަވްއޒަފުންނަށާއިދެއްިވ ކޮމިޓީ އަށް ެއހީތެރިެވއެހެންކަމުން، މި ކޮމިީޓެގ މަސައްކަުތގައި ކޮމިޓީ

 .ދަންނަަވންރު ުޝކު އަކަށްިވ ހުރިހާ ސަރުކާރުެގ މުައއްަސސާމަޢުލޫމާތު ދެއް އިބަިއެވިރެވަވޑަިއަގންނަވަ އިންކުއަީރަގއި 

 .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 10ލާނަން. އި ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތް މިއަދު ރޭިވފަިއާވ ޮގތް ދަންނަަވމި ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް ފެށުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު

ޤައުީމ  ،ޖެހިއިރު 10. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،ޖެހިއިރު 10އަދި  .ތަކުެގ ކޮމިޓީ ހިނިގމިނިަވން މުއައްސަސާ ،ޖެހިއިރު

 މުއައްސަސާަތުކގެ  މިނިަވން ،ޖެހިއިރު 11ޖުިޑޝަރީ ކޮމިޓީ.  ،ޖެހިއިރު 11ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ ކޮމިޓީ. 

 12:30އަދި  .ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީ ،ރުޖެހިއި 11ޤަުއމީ ތަރައްޤީއާިއ ތަރިަކއިެގ ކޮމިޓީ.  ،ޖެހިއިރު 11ކޮމިޓީ. 

ސުރެން މިިނަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީ. އިން 12:30އަދި .ދަނީ ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ސުރެންއިން

 ،ޖަހާއިރު  2. ކޮމިޓީ ޫޓ.ފޯ.ަވން އީއެ .ބެހޭ ކޮމިޓީ  ޚިދުމަތްތަކާަގިއ ސަލާމަތީ 12:30ގައި ަގވާއިދު ކޮމިޓީ. 12:30

މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކެގ  ،ޖަހާއިރު 2ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ފަށާނެ.  ޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުމަންންއެންަވޔަރަ

 2 އަދި .ފަށާނެ ްސ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްންޑް އެންޓަރޕްރައިސަ އޯސްޓޭޓް ،ޖަހާއިރު 2ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަތް ފަށާނެ. 

ހިއުމަން ރައިޓްސް  ،ހުށަހެޅުއްވި . ދެންމެ އްކަތް ފަށާނެޖަހާއިރު ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީެގ މަސަ

ާވހަކަދެއްކުމަށް އެިދަވަޑއިަގންަނާވ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ބަހުސްކުރުމަށްށް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ެއ ހުށަހެޅި ރިޕޯޓަ

ިސކުންތު  7މިނެޓާއި  37ދެްއުވން އެދެން. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  އެދިަވަޑއިެގން ފުރުޞަތަށްމެންބަރުން 

ސިކުންތު.  5މިނެޓާއި  5. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސިކުންތު 5 އިމިނެޓާ 5. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ

ަވކި ޕާީޓއަކަށް އަދި  .ިސުކންތު 32މިނެޓާިއ  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއައށް  3މިނެާޓިއ  4ޕީ.އެން.ސީއަށް 

ިސުކންތު ލިބިަވަޑއިަގންަނާވނެ.  1މިނެޓާއި  1 ށްސްބަތްެވަވޑައިުނަގންނަާވ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަަރކަނި

މެންބަުރ އިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާިއރާެގ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގން ެދއްުވން އެދެން.

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު

 

 ން:ާވހަކަދެއްެކުވ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ހިއުމަން  މަޖިލީހުެގ ކުރި މައްސަލައެއްއަހަރުެގ ކުޑަުކއްޖަަކށް ޖިންސީ ޯގނާ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެޝު

 ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ އަުޅަގނޑު ާވހަކަަދއްކަން  އެއަށްރިޕޯޓު ހުށަހެޅިެގން  ބަލާފައިރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ޮކމިޓީން 

ޮކމިޓީެގ މެންބަރުން ކުރެއްިވ އަދި  އިއްރިރާޤަލުމުަގއި އެ ޮކމިޓީެގ މުއިއެކުލަވަ  ރިޕޯޓުމި  އަދި .އުފާކުރަން ހަމަ
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ކުޑަކުދިްނެގ ަވރަށް ަބއިަވުރ ައޅުަގނޑުމެން  .އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްެވސް މަސައްކަތް 

ުރގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޭެގ ުކޑަުކަޑ އެހެންނަމަެވސް، މިއަދާ ހަމައަށް އައި .މައްސަލަތައް މި ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި

ހިނަގމުން އަންނަ  މިންަވރެއް އެނެގމުންދާ ކަމަްށ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގކުރެުވނީ. މި ާރއްޖޭަގއި ޒަމާނުއްސުރެ

ެއކަން ދަނީ  ންފަހަރަށް ޢާއިލާތަކު ނަށް މިކަން އެބަ ފާހަަގކުެރޭވ. ިގނަކަމެއްެގ ޮގުތަގިއ އަުޅަގނުޑމެން

ހަލާކުެގ  އަުޅަގނޑުމެންެގ ޅަދަީރންެގ މުސްތަޤުބަލު ،ެގއްލިާދނެތީ ކުރަމުން. ެއއީ ޢާއިާލެގ ހައިބަތާއި ިއއްޒަތުސިއްރު

 ، ހޭލުންތެރިެވަވރަކަށް ރައްޔިތުން ެވސްތެރެއަށް ވައްޓާލަމުން ޢާއިލާތަކުން އެބަދޭ. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު ކޮންމެ

އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ޙަޤީޤަތަށް  މި ކަންކަން ސާފުަވމުންދާކަން ެވސް  ށްޢަމުޖުތަމަ، ާވުނާވ އެނގި  ރައްޔިތުންނަށް

މަޖިލިހުގައި އަުޅަގނޑު މި ާވަހކަ ދައްކަނީ ެވސް އިތުރަށް  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަކީ މެ ކޮންއިން ެވސް މި

 ކުރުމަށްސަލާމަތް މެންެގ ޅަކުދިންއުޅޭ މައްސަލަތަކުން ައޅުަގނޑުމިފަދަ  ،ކަމަށް ޓަަކއި ހޭލުންތެރިެވރައްޔިތުން މި

 .ރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްދޭން މަަސއްކަތްކު ކަށަަވރުއެ ކުދިންެގ ަޙއްޤުތަްއ  ،ތެދުެވ ަގއިއެކު  ޓަކައި އާ ހިތްަވރަކާ

. ހިސާބަށް އައިސް މިތިބީ ެވސް ދެ އަހަރު ެވެގން މި އަުޅަގނޑުމެްނ އަުޅަގނޑުމެްނ ދައްކާއިުރަގއި އަނިާޔެގ ާވހަކަ 

، އަނިާޔެއއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަނަށް ކިަތންމެ ކުޑަ ނަމަެވސް ުދަވްސަވރުގައި އަުޅަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޅަ

ެވސް ކުެރެވމުން އަންނަކަން އަޅުަގނޑު ާފހަަގކުރަން. އެހެންީވމާ، ެއ  ދުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އިހުސާސްތައް މިއަ

އަހަރުން ދަށަށް  18ސް ޮގ ންއަހަރު ފަސްއަހަރު އަދި  އެއް  ،ން ދެ އަހަރުައދި އަމުދު ،ކުދިންނަށް އެ އުމުރުަގއި

ޔާތް ހަމުޅި  ،މުސްތަޤުބަލު މުޅި އެ ކުދިްނެގ ،ންމެ އަނިޔާައކީއަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާއިރުަގިއ އެ ކުދިންނަށް ލިބޭ ކޮ

 ،ބިނާކުރަން ބޭނުންާވ ކަމަށް ާވނަމަތަހައްމަލްކުރަމުންދާނެ ކަންކަން. އަޅުަގނޑުމެން ހެޔޮ ޖީލެއް މިތާ  އެ ކުދިން

ތްކުރުމަށް ޓަކައި މާޔަހިމާޔަތްކުރުން. އެ ދަރީން ހިއަުޅަގނޑުމެންެގ ޅަދަީރން  ،މު އެއް ކަމަކީންއެންމެ މުހި

އަޅުަގނޑު ބަލައިލީާމ  ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ދެންމެ އެ ރިޕޯޓުއަޅުަގނޑުމެން މުއައްސަސާަތއް ަވރުދަގަ 

ުގިޅެގން  .ލަތުެގ މުައއްސަސާތައް ުގިޅެގން މަސައްކަތްނުކުާރކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއުދަ ،އެނެގނީއަޅުަގނޑަށް މި 

މަސައްކަތްނުކުރާީތެވ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންއުޭޅ ނަތީޖާ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންަނށް ފެނިެގން މި އުޅެނީ. 

ނޫން.  އްުލުވމެއްޙަ މިނިސްޓަރަކު ަވކިކުރުމަީކ ައދި އެކަން ޮގުތަގިއ މިނިސްޓްރީއެްއަގއި ހުންނަ  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

 ށް ބައިަވރު މީހުން އެކަމަކަކަެމއް ޯގހުން ޯގހަށް ދަނީ ބަިއަވރު ،ަގބޫލުލުރާ ޮގުތަގއި  ައޅުަގނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 މި އެނެގނީ  ށްނަމި މައްސަލަތައް ފެންމަތިެވެގން ައއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ނަށްމާލުީވމަ. އަޅުަގނޑުމެންހުއި

 ހުރި މިނިސްޓަރު ހަމައެކަނި ފެއިލްުވމެއް މުއައްސަސާަތއް ތިބީ ފެއިލްެވފައިކަން. އެ މުައއްސަސާ ެފއިލްުވމަކީ އެތާ 

މިނިސްޓަރަށް މިއަދު ެވސް އަުޅަގނޑު ޮގާވލަން.  ރޖެންޑަހަމަ މިއަދު ެވސް އަުޅަގނޑު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ނޫން

ތަނުަގއި ތިއްެބިވ  އެ ،އިޮގތް ރަނަގޅަށް ަބލަ މި ކަންކަން ޯގހުން ޮގްއސަ އޮތް ،ެއއީ ފުޅާެގ ޒިންމާެއއްބޭއެ 

ދޭތެެރގައި ިފޔަަވޅުއަޅަން މިހާރުން  އެ ބޭފުޅުންނާ ،ބަެއއްޯތ ބަލައިކޮން މާލުެވފައި ތިބީހުފުން އެ ކަްނކަމަށް އި މުަވްއޒަ
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ހިސާބަށް  އެ .ކުރަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްފުމިހާރަށް ެވސް މަސައްކަތްކުަރން އެބަޖެހޭ. އެ މިނިސްޓްރީ ސާ

. އިންތަނުަގއި ތިބި މުަވްއޒަފުންެގ މައްސަލަ  އެނޫން.  މައްސަަލއަކުންެނއް ެގއަންނާނީ ހަމައެކަނި ހުސް މިނިސްޓަރު

 އި ިސިވލް ލަތް ހިންުގމުަގއުދަ ،ސަރުކާރު ހިންުގމުަގއި  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ައއްސަސާަތްއ ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. މު ަޑކަން ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންކުސަރިވސް ުމަވްއޒަފުންެގ ފަރުާވ

އެހެންީވމާ، މި ކަންކަްނ  .އެބައޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ބޮޑަށްށްމާލު ަވރަހުދިއުމުަގއި އެ ބޭފުޅުންެގ އިފެއިލްެވެގން

މާލުުވމަކީ އެއީ އަދަބު ކަނޑައެޭޅ ހުމިއާއެކު އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އި ހަމަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަން

ދޭތެޭރަގިއ  އެ ބޭފުޅުންނާ މެދުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މާލުާވ ފަރާތްތަކާހުޖެހޭ. އިއެބަ ހަދަން މެންކަމަކަށް ައޅުަގނޑު

ެދއްކުމުެގ ެވސް ބޭނުމެްއ ނެތް.  ަގނޑު މި ާވހަކަޅުމީެގ ެއްއެވސް ބޭނުމެއް ނެތް އަ ،ކަމަށް ާވަނމަ އަދަބު ކަނޑަނޭޅޭ

 ކުށެއް  ،މާލުެވިވއްޖެކަންހުއި އެ މީާހއަށް ،މާލުީވމާހުއެ މީހާ ކަމަކަްށ އި ،މާކުރީ ކުށެއް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ތަނެއް އްލުާވނެޙަމީތި  އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ، ނަމަ އެނެގންޖެހޭ. އެކަން ނޭނޭގ ކުރެުވނުކަން އެ މީހާއަށް އެބަ 

އްލު. ެއީއ ޙަ ފިަޔަވުޅއެޅުްނ އެއީ ކަމުެގ  މެދުގައި މާލުިވ ފަާރތްތަކާހުއެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި އި

ނުޖެހޭ.  . ެއއީ މޫނަކަށް ކަނދުރާއަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން ބަލާކަށެއްޮގތަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ ެދެވން ެވސް އޮތް

 ުއޅެނީ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ބަލާކަށްުނޖެހޭ. އަޅުަގނޑު މި ކަށްތަކަށް ހުންނަ މީހަަވިކ ޮގ ،ީވމާ އަދި ަވކި މީހެއް

ދޭތެރޭަގއި  އެ ކަމަކަށް ފަރުާވކުަޑކުރާ ބަޔަކާ، މާލުާވހުކަމެއް ރަނަގޅުކުރަން. ކަެމްއ ރަނަގޅުކުރެޭވނީ އެ ކަަމކަްށ އި

އެްއކޮށް  ތެރިކަމާޞްލެިވެގން. އެ ބޭފުޅުން އިޚްލާންނަށް ބިލު މީހުން އަޅުަގނޑުމެ ޤާފިޔަަވުޅއެޅި އަދި އެތަންތަނަްށ 

އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންޭވ. ެއ  ރާނެ މީހުންސައްކަތްކުއެްއކޮށް މަ ތެރިކަމާޞްލާޚް، އިމަސައްކަތްކޮްށެގން. އެހެްނީވމާ

ުކަގިއ އަުޅަގނުޑ މަ އެާއއެމީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިިބެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މުއަްއސަސާތައް ހަރުދަނާކުެރޭވނީ. ހަ

ނަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގާވލަން ބޭނުން، ެވތި ރައްޔިތުންެގ އެންމެހައި ލޮބުއްޖޭރާޮގުތގައި ިމައދު ދިެވހި ަގބޫލުކުރާ ހަމަ

އެީއ އަޅުަގނޑުމެްނެގ މުޅި މުސްތަޤްބަލު. އަޅުަގނޑުމެންެގ ުމޅި ހަޔާތް އަޅުަގނޑުމެން މި  ،ަގނޑުމެންެގ ދަރިންޅުއަ

މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަދި ހި ެގ ދަރިންމާ، އަޅުަގނޑުމެންއެހެންީވ ޓަކައި.ށްޑުމެްނެގ ދަރިންނަރަނީ އަޅުަގނހޭދަކު

 އްުޤަގއިަވޅެއް އެ ކުދިްނެގ ޙަމާޔަތްުކރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން އެަވުގތަުކ އަޅަންޖެހުނު ފިޔަ ހިެވސް  އަނެކާެގ ދަރި

 ،މިއަުދ ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުަތކުަގއި ުއޅޭ މައްސަލަތަްއ ދެނެަގނެ .ރި ަރއީސްއިްއޒަތްތެ އެޅުމަށް ައޅުަގނޑު ޮގާވލަން.

ާވ އަނިޔާައކީ ެއއީ ތިމާެގ ެވސް  ،މާލަކީހުކޮންމެ ކުޑަުކއްޖަަކށް ެވސް ާވ އި ،ކަަމށް ނުދެކި ނޫން ކަމެއް  ތިމާެގއެއީ

އްޔިތުން އަދި އްޖޭެގ އެންމެހައި ރަކަމަށް ދެކިެގން އެަކން ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަކަިއ މިއަދު މި ދިެވހިރާ ކަމެއް

  ޓަކައި ށް އެުޅުވމަށްމަަގްށ ތެދުެވެގން މި ރާއްޖެ ަހމަ. އެޮގތައެބަ ޚާއްޞަކޮށް މައިންބަފައިން ތެދުަވންޖެހޭ

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާކުަރންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ޢީޙައްމަދު ރާޒަތްތެިރ މެންބަރު މުިއއް މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

ޯގނާކުރި މައްސަލަެއއްެގ ރިޕޯްޓ   ޖިންސީށްޑަުކއްޖަކައަހަރު ނުފުރޭ ކު 2`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

މު  ން މީަގއި ހުރި މުހި ،ްއަވއިފިށް ސާފުކޮށް ިވދާުޅެވދެއްރިރު ަވރަޤަރަިއޓްސް ކޮމިޓީެގ މު ހިއުމަން ަގނޑުމެންޅުއަ

 ބޮޑަށް ށްދެްނ ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތްތައް. އަޅުަގނޑު ަވރަ ،ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަކާއި ުގިޅެގން ނުކުތާތަކާއި ެއއާ

 ަގނޑު ޅު ގައި ެވސް އަލާޙަކޮމިޓީ މަރު ހަމަ . މީެގ ކުރިން ެވސް އަުޅަގނޑު އިްއޒަްތތެރި ރައީސް،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

އަޅުަގނޑު ަވރަށް ޮބޑަށް ެއދެން މަޖިލިސް މެންބަރުން   .އަުޅަގނޑުެގ ިޚޔާލު  ، މިއީފަިއާވނެއިކޮމިޓީގައި ެވސް ދަންނަވަ 

ިވދާޅުުވން ެވސް. އަުޅަގނުޑ  ނޫނީ ބަސްފުޅެއް ،ެވސް އަދި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް މިކަމަށް ފެންނަ ޮގތެއް 

ދޭ އިނާޔަތް  ހަމައިންމަތުކުރެޭވ ހުޭއެގ ބޭފުޅަކަށް ތު ؛ކުޅި ފަރާތްތައްއިނާޔަތްދޭ މުސް  ފުރިެގންއަހަރު 65ޮގުތގައި ދެކޭ

ދޭން އެބަޖެހޭ. ކަނޑާލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ރުފިޔާ ކަނޑާލަ 5000ދޭ ލަތުން އުސާބިތުުވމަށްފަހު ދަ ،ހުއްޓާލަންޖެހޭ

ޮގތުަގއި މިކަހަލަ  ޑު ަގބޫލުކުރާނންޖެހޭ. އޭރުން އަޅުަގއަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަކަށް ަހދައިން އެ ކަންަތއް އެބަ ުކރަ

 އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ،ޮގތަކީ  ކަންތައްތައް ކުރާ ބޭފުޅުންނަްށ ެވސް އެ ެދެވނީ ަވރަށް ޮބުޑ މެސެޖެއް. މިހާރު ާވ

އަހަރުތަކެްއ ކުރިން މަތީަގިއ މިކަންތަްއ ކޮްށެގން މީެގ  އަހަރަްށުވރެ 65ެވސް އުމުރުން މިހާރު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،ނިކުންަނށް އެބަތިބި ބަިއަވރު މީހުން ދެން ޖެހިެގން އަންނަ އަހަރު އި،މި އަންނަ އަހަރާ ،އަހަރާއި  މި ،ލާފައި ލަށްޖަ

އެތައް ލައްކަ ރުފިާޔެއއް އެބަހުިރ  ަގއިޙުކުމް ތަންފީޒުކޮްށެގން. ެއ މީހުން ނުކުންނައިރު އެ މީުހންެގ ެއކައުންޓު 

. އެ މީހުން ުނކުންނައިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ސިސްޓަމު ތަްއޔާރުތޯޭއ ެއ އިންޔާރުފި 5000ދޭ ަވއިެގްނ މުސްކުޅިކުަރއް

 ؟ކުރަން އަުޅަގނޑުެމން އެަވރަށް ތަްއޔާރުތޯއޭލޭޓުިގއެ މީހުން ރެ ؟ނުކުމެ ދެން ކުރާނެ ކަމެއް ބަލަން މީހުން

ެވްސ ންނައިރު އަނެްއކާއެ ބޭފުޅުން ނުކު ،ސް ނޭދޭނެދިެވހި ރައްޔިތުންނެއް ެވ ،އެހެންީވމާ، ައޅުަގނެޑއް ނޭެދން

ެވސް އެ ކުޅިަވުރ ފަށާކަށެއް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ހަަމ އަނެްއކާ ،އެަކއުންޓް ފުރާ ލަްއަކ ލާރި އޮެވަފއި ބޭންކު

ލަތުން އުދަ ދޭ އިނާޔަތް،އަހަރު ފުރިފައި މިަކން ސާބިތުާވ ހިސާބުން ފެިށެގން  65 ،މިހާރުން މިހާރަށް ެވސް ޮގާވަލން

ކަމަށް  އްލެއްޙަެގ ކަނޑާަލން އެބަޖެހޭ. މީކީ މި ކަމަށް ހަމަ އޮތް ތް އެކަހަލަ ކަންަތއް ކުރާ ބޭފުޅުންޔަދޭ އިނާ

ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑު  ތެރޭގައި ެއކަން ކުާރނެ އުއްމީދަކީ މި މަޖިލިސްއަުޅަގނުޑެގ އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި 

އުމު  ޤައަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މުޅި  ؛ ކުރިން އިބްތިހާލު ކޭސްރުއަހަހައެްއކަ  ،އަހަރު 5ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ މީެގ 

ޖެހެމުން އައިްސ  ،ޖެހެމުން ،މަޑުމަޑުން ަވޅުޖެހެމުންިލ މައްސަލަެއއް ެއއީ. އެހިސާބުން މަޑުަމޑުންއިކަރުނަ ހިއްލަ

އިބްތިހާލުެގ އަުޅަގނޑުމެން   އަނެއްކާ ސާބުން ފެށިެގންއަހަރުެގ ކުއްޖާެގ ކަންތައް ތިަލިވ ހި 2ބަހައްޓާފައި މި 
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ދިޔަ ަގނޑުމެންނަށް މިފެށީ. އެ ދުަވސްތައް އަެނއްކާ އާާލކޮށްެގން އެ ކަންތައްަތއް ީވ. އެ ދެމެދަށް އަޅު ާވހަކަދަްއކަން

މި  އްކަމެ ުކގައި އަުޅަގނޑުމެްނނެއް ނުބަލަން އަސްލު ކިހިނެއްތޯ ީވ. އަުޅަގނޑުމެނަކަށް ނޭނޭގ ކިހިނެއްދުަވސްތަ

ތަކުަގއި ރީދިމަދިމާލުަގިއ އެބަހުރި. މިނިސްޓް މާލުިވ ފަރާތްތައްހުެވސް ހަމަ އިރުތި ބުނާހެން އޭ ސް. ެއކަމަކު ވެ ަވނީކީ

ެވސް ހަމަ އަމިއްލަފުަޅްށ  ފާދެއްަވއިފި. ެއކަމަނާވެއްޖެ. ކުރިން ހުރި ަވޒީރު އިސްތިޢުލު ވަޒީެރއް ހަާވ އާ އެބަހުރި.

 އްލެއްޙަ ދާޅުީވ ަވރަށް ރަނަގޅު ާވހަކަފުެޅއް. ިއސްތިޢުފާދިނީމާ އެކަމެއް އަދި ެއކަމަނާ ިވ ،ކު. އެކަމަ އިސްތިޢުފާދެއްީވ

ކަންތައް ކުރެޭވޯތ  މި ންމާ ފަރުާވތެރިެވެގ ނުޭވ. ދެން އަންނަ ަވޒީރަކު ެވސް އެބަޖެހޭ މި ކަންތައްތަަކށް މިއަށްުވރެ

 މެންބަރަކު ހަމަ ާވހަކަދައްކަމުން ިވދާުޅިވ  ިއއްޒަތްތެރިއިތަނުަގ މި ،ބަލަން. ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ

މިހާރު ނިސްބަތުން ހަމަ ބޮޑު ބަޔަުކ ، ސިްއރުކުރަނީ. އެކަމަކު  ަގނޑުމެން އެ މައްސަލަަތއްޅުމީެގ ކުރިން އަ  ،ޮގތަށް

ލަ އިން ެވސް ެއކަހަތެރެއެނޭގ ކިިރޔާ ެވސް ުބނެލެޭވ ކުއްޖަކު ެވސް އެބަުބނޭ ޭގ ާވހަކަދަްއކަން ،އަމިއްލައަށް ެވސް

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ  ،. މިކަހަލަ ބައިަވރު. ދެން ީމަގިއ އަުޅަގނޑަށް ހަމަ އެންމެ ފާހަަގޮކށްލެެވނީދިމާަވންޏާކަމެއް 

ަގިއ މައިންބަފައިންނެއް ެވސް މީެގތެރޭ ؛ިއ ތިބޭ ބޭފުޅުންމުތަކުަގޤާ އެްނމެ އިތުބާރުހިފޭ މަ ،އެންމެ ފާހަަގކޮށްލެެވނީ

ނޫން. ބައެއް ަހމަ އަޅުަގނޑުމެން ދެން އެ  ޗަރުން ެވސް އިސްިތސްނާއެއްން. ބައެއް ޓީނޫ އިސްތިސްނާެއއް

ކުރަމުން ެގންދޭ.  އެބަެވސް  ހަމަ އެ ކަންތައް ބޭފުޅުންނަކަށް ހަމަ އެންމެ އިތުބާރުކުރާ ބޭފުޅުން އެންމެ ިގނައިން

އޮތީ.    ކަމެއް ޖެހިފައި މިތެއް ކަހަލަސީބާ ާވހަކަައކީ މުތްއެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަްށ މިއޮތީ ހަމަ ލާފައި އޮ

ނޫން. އެކަަމކު،  ކަމެއް ަވރިހަމަކޮށްލަިއެގން ތިބެޭވނެ ،ނުކޮށްލަިއެގންއެހެންީވމާ، މި ކަންަތއްތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެނަށް ދޫ

ބިެގންދާނެ. ދެން އްލު ލިޙަ ށް ީމެގތެރެިއން ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްަތކަ ެވސް ެއއްކޮށް މިހާރު ކުޑަކުދިންެގ ާގނޫނު ައއުމާ

ފަހަުރ މިޚާއްޞަކޮށް  ،މަސައްކަތުންމުންދާ ކުރަހާރު ތެރެއިން މިހުެގ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީ އްޔާކުރެްއވި ދަރާއި

ކުރެޭވ، މި ހެދޭ   ތެރެއިންނާއި އަުޅަގނޑުމެން މިއުފައްދަިއެގން މީެގއިޓްސް ކޮމިޓީ ރަ ހިއުމަންމަޖިލިސް އައިސް 

އް ީވމަ މިކަހަލަ ކިތަންމެ މުޖުތަމަޢެއްލު ލިބިެގންދާނެ. އެކަމަކު ެވސް ޙަބޮޑަށް  ަރށްތަކުންނާއި މިއަށް ަވާގނޫނު

ްށުވރެ އަކަންތައްތަްއ ހިނާގނެ. އެކަަމށް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ފަުރާވތެރިެވ ތިބެންޖެހޭނީ. ގައިުމ ެވްސ މިހާރު ކުރި

 އް ންަތއްތަކަ ތަުކަގއި ެވސް މިއާ މީޑި ބޮޑަށް ފާޅުކަން ޮބޑު ޮގތެްއަގިއ މީހުން އަދި ރާއްޭޖަގއި ެވސް އެކި

. އެކަމަކު ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ަވރިހަމަކޮށްލައިެގން އް ކުރަންންތައްތަކަ ަގންނާނެ އެކުރާތީެވ ގައިމު ެވސް ބިރުފެންމަތި

ެވްސ ރުކުަރން. އަުޅަގނޑު މިހާޒުދޫކޮށްނުލާ އަުޅަގނޑުމެން މިައށް އެބަޖެހޭ ާގނޫނުތައް ހަދަްނ. އެ ާގނޫނުތައް ތަންފީ

ކޮށްެގްނ ޒުތަންފީ ންކުހުމީެގ ުކރިން ޖަލަށްލީ ބައެއް މީހުން ހަމަ  ،މީހުންއޭެގ ތެެރއިން ބަެއއް  ،ދެނީ އް މިމެސެޖެ

ކުރެޭވެނ މަލުތައް ރެިގއުލޭޓު ޢައެ ނުކުންނަ ފަރާތްތަުކެގ  ،ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ .ތިބީ ންެވފައިނިކުންނަ

 ށް ފަރުާވތެރިާވނޭ. މިކަންތައްތަކަ ެގ އުއްމީދަކީ މިހާރު ހުންނިެވ މިނިސްޓަރު މިއަޅުަގނޑު  ހަދަން. ޮގތެއް

 ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަންތައްތަކަށް ހަރުދަނާ ފިޔަަވޅުތަކެއް އަޅާނޭ. ަވރަށް
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދައްަކަވން އެިދަވަޑއިަގްނނަާވ ެއއްެވސް އިްއޒަތްތެރި ކަފުޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ދެން ާވހަ 

ަގއި ޯވޓަށް ދާނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އިދާރީ މޭޒުން ޯވޓު  1:30ރިޕޯޓު ެވސް މިއަދު  މި ،އެކުމެންބަރަކު ނެތުމާ

 )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެްއުވން އެދެން.އިރަނަގބީލު ޖައްސަވަ 

 

 ށް އެހުން ޓަ ވޯ   މަށް  ހުރި ކަންކަ ށް ޓަށް އެހުމަ ވޯ   .9

 

 :ންުވޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ ރި

 ،މިއަދު ޯވޓަށް މި ދެންނެެވނީ)ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކކޮށްލަދެއްުވން އެެދން. 

ދު ސަލީމް  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ ހޯރަފުށީ ،ފުރަތަމަ ޯވަޓށް މި ދަންނަަވއިލަނީތިން ކަމަކަށް. 

ބެހޭ  ރަްއޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާ) 2009/1ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ިއާވފައްާވހަޅުހުށަ

ަވނަ މާއްދާެގ )ތ( ަގިއާވ ޮގުތެގ  97ެގނަުއމުެގ ބިލު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިުދެގ ށް އިޞްލާޙު ( އަާގނޫނު

 ދެއްުވން އެދެން. އިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަ މެދު އިއް  ފާސްކުރެއްުވމާ ،ންމަތީ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 03    ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 54    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 02 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   57     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 29      ދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަ
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 ނުޭވސްފާ        ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ . 64؛ ހާޒިުރެވ ތިްއބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދުމަޖިލީހުެގ ޖުމު

ކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ަވކި ޮގތަ. 54 ؛ނުެފންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު. 3؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ފާްސުވމަށް ބޭނުންާވ . 57؛ ޯވުޓގައި ަބއިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 2؛ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

  ުގތުޮކޅަކަށްފަހު()ވަ  މި ބިލު ފާހެއްނުިވ.. 29؛ އަދަދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޮގތުން އެހޭ  ުގޅޭ  ދެަވނަ ޯވޓު. ެއއީ ހަމަ އެ ބިލާަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން މިައދުެގއެކު އަޅު އެ ބިލު ފާސްނުުވމާ

 2009/1 ާގނޫނު ނަންބަރު ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ޯވޓެއް. ހޯރަފުށީ

ެގނައުުމެގ ބިލު ަރއްޔިތުްނެގ ށް އިޞްލާޙު ( އަނުބެހޭ ާގނޫ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަްއ ކަނަޑއެޅުމާ )

އިތުރަށް ފުރިަހމަކުރުމަށް އަނބުރާ މިނިަވން  ،ން( ަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީގ ަވނަ މާއްދާެގ ) 97މަޖިލީހުެގ ަގާވއިުދެގ 

ދެްއުވން މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު ުވމާފޮނު މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީއަށް

 އެދެން.

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ންނަ ނުފެ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   62     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 32      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ނުފެންނަ ކަމަށް . 62؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 64؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ ސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

ފާްސވެއްޖެ. އެހެންކަމުން، . 32؛ ާފސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 62؛ ިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. ޯވޓުަގއި ަބއިެވސުމެއް

 ާވހަކަ ދަންނަަވން.  ނުފޮނުުވ މަށްމި ބިލު އަލުން އަނބުރާ މިނަިވން މުއައްަސސާތަުކެގ ކޮމިީޓއަށް އިތުރަށް ދިރާސާކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މްސް އޮފް ޑިްސކްރިމިނޭޝަން ންެވންޝަން އޮން ދި އެިލމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯކޮ  ަވނަ ޯވޓު. 3 މިއަދުެގ

އަދި ، )އީ(، )ޖީ(، )އެޗް( ބީ(( ެގަވނަ ނަންބަރުއެއްަވނަ މާއްދާެގ  16ެގ ((CEDAW ިވމެން އެެގއިންސްޓް

ެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ަރްއޔިތުން ޟްތައް ނެުގމަށްތިރާޢުއި  އްޖެއިން ކޮށްފަިއާވަވނަ ނަންބަރަށް ދިެވހިރާދެ މާއްދާެގ 

ރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީން އި ޚާ މަތާސަލާ ޤައުމީ ،މައްަސލަ ފަިއާވފޮނުްއާވ ހޯއްދެުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއުވން ދެ މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު ށް ފާސްކުރެްއުވމާޮގތަ ކޮށް ނިންމިސާދިރާ

 އެދެން. 

 

 ]ުވންޯވޓުދެއް [

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓު

   62     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 32      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 61؛ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ . 64؛ ދަދުހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަ

؛ ަވކި ޮގތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 1؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ފާސްވެއްޖެ. . 32؛ ާވ އަދަދުފާްސުވމަށް ބޭނުން. 62؛ ސުމެއް. ޯވުޓަގއި ބަިއެވރިިވ ެމންބަރުންެގ އަދަދު

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

ކުރި ަމއްސަލަިއެގ ރިޕޯޓު ހިއުމަން ރަިއޓްސް އަހަރު ނުފުރޭ ުކޑަުކއްޖަކަށް ޖިންސީ ޯގނާެދ ޓު. މިއަދުެގ އެންމެ ފަހު ޯވ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑައިަގންަނާވ  ށް ފާސްކުރެއްުވމާޮގތަ ކޮށް ނިންމިސާޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާ އެންޑް

 ދެްއުވން އެދެން. ޯވޓުޮގތަކަށް 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 63    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު:  ަވކި ޮގތަކަށް

   63     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 32      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ނުފެންނަ ކަމަށް . 63؛ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުފެންނަ . 64؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ ންބަރުންެގ އަދަދު . ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެސުމެއް؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 ފާސްވެއްޖެ.  .32؛ ފާްސުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 63؛ ސުމެއް. ޯވުޓަގއި ބަިއެވރިިވ ެމންބަރުންެގ އަދަދު

 

 ތް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަ .  7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ މުލަކު  ، ފަރާތުންެގސަުރކާރު ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. ން ިމ ފަށަނީ މިއަދުެގމެއަޅުަގނޑު ހިސާބުންމި

ބެހޭ   ޯގިތެގދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި  ،ރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއވާ ޞީނަ މްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ތްއިްއޒަ

ުވން ާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންނެ ންނަދަްއކަަވން އެދިަވޑަިއަގބިލުެގ ބަހުސް. ާވހަކަފުޅު

 . ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާެގއެދެން. 

  

 ކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަ

ކުރުމަކީ ަވރަށް ާގނޫނަކުްނ ރެިގއުލޭޓު  ،ކަންކަން ބެހޭ އްޔަށް ދިުނމާޯގިތެގދޮރު ކު  .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއްާޔ 

 ަގއިބިލަށް ބަލާއިރުގައި މީހުށަހެޅިފައިާވ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެކަމަުކ، މިހާރު މި  މު ންމުހި

ދޭ  އްޔަށްކު ،ތަމަ އިސްކަމެްއ ދޭންޖެހޭނީރަންމެ ފުއެތަެކްއ އެބަހުރި. އަޅުަގނޑުމެން ންބޮޑުާވންޖެހޭ ކަންތައްކަ

 ްއެގ މައްޗަށް ހަުއސިންގ ސަޕްލައި ިގނަކުރުމަށް. މިއީ ރޭޓު ދަށަށްދާނެ ޮގތެ ެގމާެކޓުެގ ައުގ ،ންތަނުެގ އަުގ ތިިރެވތަ

ރަްއޔިތުން  ،ޞަކޮްށ ިވސްަނއިލާއިރުއް ަގިއ ަވކިން ޚާއްދުހަމާޭލެގ ސަރަ  .ރި ރައީސްކަމެއް. އިްއަޒތްތެ މުންހިަވރަށް މު

 ޗަށްއްުގ މައަ ެގ ރު ދޮެގޯގތި ،ޑަވެ ުވރެ ސަޕްލައި ކު ށްއަނެއް ދުަވހަށް ިޑމާންޑަެއްއ ދުަވހުން  ،އެންމެ ކަންބޮޑުާވ ކަަމކީ

ިވޔަފާރީެގ ، ެވސް އްދަކީ ހަރަ ސަ ެގއިރުަގިއ ރާއްޖޭގައި ިވޔަފާރީ ލާ ހާލަތަށް ބަތްއޮ ހާރު މިމިދިއުން. ރާއްޖޭަގއި 

ތަކުގައި ރާއްޖޭެގ ންފާތު ބޭނު، ތަހެންީވމާއެމާލެ. ރަަށކީ ެވސް ޤައުމުެގ ެވރިސިޔާސީ ޮގތުން  ،ކީ ެވސް ކެޕިޓަލަ

 އްތާދުތަހުއްޖެއިްނ ބޭރުން ެވސް ިގނަ އަދަދެްއެގ މީހުން މާލެ އައިސް އެިކއެިކ ބޭނުންތަކާއި، މުކަންކޮޅުތަކުން އަދި ރާ 

ކަން ހިބޯހިާޔަވއެތައް ބަަޔކަށް  ސްގައި ދިިރއުޅޭ  ރައްޔިތުންެގ ތެެރއިން ވެ ބޫރުެވފަ. އަދި މާލޭޖުއޮތީ މަ މިފުއްދުމަށް 

 ،ރަކަށް އުެފއްދެމުންަވއެއް  ޑިމާންޑާ ެވސް  ސޯޝަލް ހައުސިްނގ ޕްރޮްގރާމުކުރިަމތިެވފަިއޭވ.  ފޯރުކުރުމުގައި ދަތިތަކާ

ކަްނ . ުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްންމެން ެވސް ަގބޫލުއެއަޅުަގނުޑމެން ނުދާކަމީ ދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންޚިރައްޔިތުންނަށް އެ 

 ،ޞަދަކަށް ާވންާވނީސްކުރާއިރު އެންމެ ބޮޑު މަޤްފާާގނޫނެއް  އަުޅަގނޑުމެން؛ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިހެން އޮތްއިރު

މުެގ ހިފު ދޭ ތަންތަން ކުްއޔަށް ުކއްޔަށް ުނަވތަ ކަން ީވހާެވްސ ކުަޑ ައެގއްަގއި ީވާހެވސް ިގނަ ަރއްޔިތުންނަށް ޯބހިޔާަވހި
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ާދއިރާެއްއަގިއ  ފުޅާެވސް ޤީ މާނަިއގައި ކޮށްދިނުން. މިކަން ކުރެޭވީނ ރާއްޖޭަގއި ޙަޤީަވސް ނަތަ ،ކޮށްތު ފަހިޞަފުރު

، މުން، ައޅުަގނުޑމެން ާގނޫނެއް ފާސްކުާރއިރުކަންހެ. އެމަުގ ތަނަަވްސެވަފއި ޮއެވެގން ޓް ިވޔަފާރިކުެރޭވނެ ޓޭރިއަލްސް

ކޮންކަހަަލ  ،ޮގތަކަށް ކޮން ،ލަންޖެހޭނެ ކަމަކީިވސްނާއެންމެ ފުރަތަމަ  ،، އުސޫލުަތކެއް ކަނަޑއަޅާއިރު ދެްއ ހަދާއިރުަގާވއި

ޔޭެގ ިގަނ އް ހޯދޭނީ. ދުނިހިންަގިއެގންތޯ މި ދެންނެިވ ބޮޑު މައްސަލައަށް ޙަްއލެ ،ސިޔާސަތުތަެކއް ާގއިމުކޮށްެގްނތޯ

ީދ އުމުތަުކެގ އާބާ ދުަވހުން އަެނއް ދުަވހަށް ޤައް ކަން އެބަ ކުރިމަތިޭވ. އެއީ އެދަތިަކމުެގ އުމުތަކަށް ެވްސ ބޯހިޔާަވހިޤަ

ކަްށ ތަނަ ކު އެޔަތާދުތައް ފުއްދުމަށް ިގނަ ބަހުތަކާއި މުންއެިކއެކި ބޭނު ،ރުަވމުންދަނީ. ަވކިން ާޚއްޞަކޮށްއިތު

ސްޓޭޓު ން ފުރަތަމަ ެވސް މި ރިއަލްއަޅުަގނޑުމެ ގައި މި މައްސަލަ ބޮޑުޭވ. އެހެންަކމުން،ންތަނުތައަންނަންޖެހޭ 

ބިލެއް ފާސްެވ ާގނޫނަކަށް  ،އް ފާސްެވެއބަ ިވސްނަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ާގނޫނެ ށްޮގތަކަ ާވނެފުޅާިވޔަފާރި 

 ެގދޮރު އަދި އެނޫންެވސް ބޭނުންތަކަށްސްޓޭުޓ ިވޔަފާރިއަށް ފަހިާވނެ ޮގތަަކށް އޮންނަންޖެހޭ. ޯގތިެވެގންާދއިރުަގއި ރިއަލް

ެވސް  ހަމަ އެފަދައިން ުކއްޔަްށ ޭދ މީހުންެގ ޙައްޤުތަކާ  ،އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަން ކުްއަޔށް ހިފާ މީހުންެގ ޙައްޤުތަާކއި

ރައްޔިތުން  ،ެވސް އިންޓްރެސްޓު ރޭޓު ބޮޑުެވެގން  ތް ޮގތުން ބޭކިން ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮމާޔަތްކުރަންޖޭހޭ. ރާއްޖޭެގހި

ފައިސާ  ބޭނުންާވ  ސްޓޭޓު ޑިެވލޮމަންޓަށްރިއަލް ކުރުމަށްުކރުމަށާއި އެހެނިހެން އިމާރާތް ބޭންކުތަކުން ޯގތިެގދޮރު ބިނާ

އަދި އުސޫލެއްެގ ޮގތުން މޯޭގޖުކުރުާމިއ  ،ެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމުއެއީ އަުޅަގނޑުމެން ުކރިމަތިޭވ.ެވސް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް 

ާގނޫނު ހުރަސްތައް ިގނަކަމުން ދިމާެވެގްނ  ، ބޮޑުކަމުންމި ކަންކަމަށް ހުރި ދަތިތައް ،ލިކުއިޑޭްޓކުރުމާއި  ޖުއަދި މޯޭގ

 އި އް ހޯދަންޖެހިފަމިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ައަވސް ޙައްލެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ އަކީ ލައުޅޭ މައްސަަލއެއް މި މައްސަ 

ކަމުަގއި ބިމުެގ ބަންޑާރަ ބިން އޮެވެގްނ އެ އޮތް ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ަވރަށް ކުރީ ޒަމާނުްއސުރެން ބަންޑާރަ

ޮގަތކަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ނިޒާމު މިއަާދ  ކުރެވޭ ތަޞައްރުފު ންރަެވރިޔާ ކަނަޑއަޅާ ިސޔާސަތެްއެގ ދަށުން އެ ބިބަންޑާ

 ށްކުރިމަިތެވެގން މި ދިޔައީ. މިކަމަ މުެގ ސަބަބުން މި ދެންނެިވ މައްސަލަތަކާތުސް ބައްޓަންެވަފިއ އޮހަމައަށް ެވ

އެ މީހެްއެގ މިލްުކ  ،ހިލޭ ދިން ކަމަށް ިވަޔސް ،ާރއްޖެއިން ީމހަކަށް ދޭ  ބިމަކީ ިވއްކި ކަަމށް ިވަޔސްއްލެއް ހޯދޭނީ ޙަ

ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ބިން ދެޭވ ފަރާތަށް ކުރުމުެގ ތަޞައްރުފު ެގން. އެ ބިމުކަމަށް ބަދަލުެވެގންދިޔަ ދުަވހަކު މުދާ

އެ ބޭންކުތަުކެގ  ،ާވ ހިނދުގައިޓުން ބޭންކުތަކަށް ޑިފޯލްލިބިދެިވެގން. ހަމަ އެހެންމެ އެ ބިމުން ލޯނު ނަގައިގެ 

. މިހެންކަމުން، ެގންފީޒުކުރެވި ން ައަވސް ފުރުޞަތެްއަގއި ތަ އެއްބަްސުވންތައް ާވންކުްނ ބޭ އަދި އި ޙައްޤުތަކާ

  ތަންތަންދިުގ މުއްދަތަކަށް ހެދޭ ،ކޮްށ ކޮމާޝަލް ކޯެޓއް ހަދަން ެއބަޖެހޭ. ހަމަ އެހެންމެޞައަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚާއް

ނެ ނިޒާެމއް ެވސް އެްގރިމެންުޓަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަށް ތަްނފީޒުކުރެޭވ ،ެވސް އެ ެއްގރިމެންޓު ތަންފީޒުކުރުމުަގއި

ކުިލ  ،ާވހަކަ ނިންމާލަމުން ެވސް ދަންނަާވނީ ،ޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންން އެބައޮންނާ

ހުރިހާ  އިއްދުަގހަރަސަމުިޅ މި އަދި  ،ނެ ޮގތަކަށް ަކުއންސިލު ސަޕްލައި އިތުރުކުެރޭވ ،ކުޑަކުެރޭވނެ ޮގަތކަށް

މު ކަމެކޭ. ންމާޔަތްކުރެޭވނެ ޮގަތކަށް މި ާގނޫނު ބައްޓަންެވެގންދިއުމަކީ މުހިހިޤު އެންމެްނެގ ޙައް ،ރައްޔިތުންނަށް
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ކުެގ މަްއޗަށް ކޮމިީޓެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި މިދެންނެިވ ިއޞްލާޙުތަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ  ޓަކައިށް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްއްެލއް ހޯއްަދވައިެދއްާވނެ ކަމަޙަފުންކޮށް ިވސްާނަވަޑއިެގން ިމއަށް 

 .އްޔާ ޝުކުރި

 
 ާވުލެވަވޑަިއަގތުން(ހަ ރިޔާސަތާންަބރު ަޙސަން ަޢފީފު  މެިއރާެގލުފުށީ ދާިވ)

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

 ުރޞަތު މި އަުރަވނީ ހުޅުދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅަގނޑު ފު

 ލްޔާސް ލަބީބަށް.އި

 

  ލަބީބް ާވހަކަދެްއކެުވން:ްލޔާސްއިހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މު ންޔަށްދިުނމާ ބެހޭ ބިލަކީ މި ރާއްޖެައށް މިހާރު ަވރަށް މުހިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޯގިތެގދޮރު ުކއް

ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ަވރަށް ިގނަ ރައްޔިތުންނަކީ ުކއްޔަށް އެިކ  . ައޅުަގނޑު ދެެކން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބިލެއްކަމުަގއި

މި  ،ުއެޅމުންދާ މީހުން. މީގައިތަންތަނުަގއި ދިރި ުކއްޔަށް ތަންތަން ހިފަިއެގން އެ ،ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅުމަށް ަޓަކއި

ކުްއޔަްށ ހިފާ ފަރާތާއި އަދި ުކއްަޔށް ދޭ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތަަކކީ  ،ކީލެިވފަިއާވ ކަމައިާގނޫނުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަލަ 

ހިފާ ފަރާތްތަކުން ެވސް ޙައްޤުތަެކްއ އެބަހުރޭ. އަދި ކުއްޔަށް ދޭ  . ކުްއޔަށްުވންއިކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ބަޔާްނޮކށްދީފަ

 މި ާގނޫނުން ަވރަށް ބޮޑަްށ ެވސް ޙައްޤުަތެކއް އެބަހުރި. މި ޙައްޤުަތްއ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ތަކުެގރާތްފަ

 ،އި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ހަމަ އެއާެއކީމު ކަމެއް ކަމުަގންބާރުއަޅާފަިއާވކަން އަޅުަގނޑަްށ ފާހަަގކުރެޭވ. ިމއީ ަވރަށް ުމހި

ްއޔަށް ދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ މިންަގނޑުތަކެްއ ކު ،ޭވމި ާގނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްަފއި އެބަ 

ެއ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ   ،ކަމުަގއި ަވންޏާމު. ުކއްޔަށް ަތނެއް ބަޔަުކ ދިރިއުޅުމަށް ަޓަކއި ދޭޭވބަޔާންކޮށްފައި 

 އި ދާ ފެންަވރުެގ ތަންތަނުގަ . އެބަހުރި އިންސާނުން ދިރިއުޅެން ކަމުނު ނެާވންޖެހޭއި މިންަގނޑުތަެކއް ބަާޔންެވފައަސާސީ 

އެތަން ކުްއޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ެވސް ކުއްޔަްށ . ދޭއުޅެމުްނ އެބަދިރި ިއ،ދީފަމީހުން ކުއްޔަށް ފަހަރު  ެވސް ބަެއއް

ތަްނ  ަދތިތަކެއް ހުރެެގން އެ ،ެވސް ކުްއޔަށް ދޭއިރު ފަރާތުންހިފަނީ އޭނައަށް އެނޫން ޮގތެްއ ނެތިެގން. ކުްއޔަށް ދޭ 

އަސާސީ  ،އީ ެއ ފަރާތްތަކަށް އެނުާވެނ ކުްއަޔށް ނުދެޭވ ދެިވެގން، ެވސްހުްނނަނީ. އެހެންނަމަތަރައްޤީނުކުެރިވ އިތުރަށް 

ކޮށް ޞަ ސް، އަދި  ާޚއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީކަމުަގިއ ާވނަމަކަުމގައި ވާ އްނެތަ މިންަގނޑުތައް ހިފެހެއްޓިަފިއ ނެތް

ޓަަކއި ބަޔަކަށް ދެންޏާ އެތަުނެގ އަސާސީ މިްނަގނޑުތައް ދައުލަތުން ނޫނީ ސަރުކާރުން ތަނެއް ދިރިއުޅުމަށް 

ފްލެޓު  7000މިދިަޔ ސަރުކާރުން  ،ެވސް ފެނުނީ ންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހަށްދުަވހުހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ
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ލިއިރު މި ާވުލެވެގން ޮގސް ބެހަތައް ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރާ ކޮށްފައި އެ ފްލެޓުހުޅުމާލޭގައި އެޅުމަށް މަސަްއކަތް

އެ ޭބފުޅުން އެކި މީސްމީހުންނަށް   ،އް ކަނަޑއަަޅއިއިޢުލާންކޮށްެގން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދެޭވނެ ކަމަށް ލިސްޓެތަންތަން 

ންނަނީ ހުތައް މި އް ައޅުަގނޑުެމން ޮގސް ރަނަގޅަށް ބެލިިއރު ފްލެޓުތަަތއް. މި ފްލެޓުލާފައި އޮތް ފްލެޓުއިބަހަ

  . ހުރޭ އް ނު. އުނދުނެހުރޭސިންެކްއ ނު އި. ބަދިޭގަގހުރޭޓައިލްސްެއްއ ނު އިަގ. ފްލޯހުރޭނު ދޮރެއް އިއެތެރޭަގ. ފާރުހަތަރު

، މިއީ އަާސސީ އެހެންީވމާ. ތް. ރަނަގޅަށް ަވިއ ދައުރުާވނެ ޮގތެއް ނެހުރޭބެލްކަންޏެއް ނު .ހުރޭދޮރެއް ނުކުޑަ

 އަސާސީ ސޯޝަލް ހައުސިން ،ށް ދިރިއުޅުމަށްމިއީ ދައުލަތަކުން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަ ން.ހިފެހެއްޓު އިމިންަގނޑުގަ 

މިންަގނޑުތަެކއް މި ބިލުގައި ކަނަޑއެޅިފަިއޭވ. ެއ  ،ން ހުރި  ޮގތް. އެހެނީްވމާދޫކުރަން ކަނޑައެޅި ތަންތަ ޮގތުަގއި

މި ، އީސް ރަުކއްޔަްށ ދެިވެގންނުާވނެ. ހަމަ އެާއެއކީ ިއއްޒަތްތެިރ  ަވންޏާ  ނެތް ތަންަތން ކަމުަގއިމިންަގނޑުތަކަށް

  . ައދި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އްޓެނަާގ ޑިޕޮސިކުްއޔަށް ދޭ ފަރާތުން އެބަ ،ބިލުން ފާހަަގކުރެޭވ އަނެއް ކަމަކީ

ފަހަރު ކުއްިލ  ލި އެބަ ދަްއކާ މަހަކު. ކުްއޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ބައެއްސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓެއް އެބަ ދައްކާ. އަދި ކު

 ،ތަން ދުކުރުމަށްފަހު ދިމާޭވ. އަދި ުކއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ުކއްޔަްށ އެ ނުދެއްކުމުެގ ސަބަބުން އެބަ މައްސަލަތައް

އްލުކުރުމަްށ ޙަޭވ. މި ކަންތައްތައް ެވސް މައްސަލަތަކެއް ދިމާ ިޑޕޮސިޓު ފައިސާ ނުލިބިެގންމަ ދިޔައިނުން ނިކުމެެގންއެތަ

ީއ ަވރަްށ ބޮޑަށް ދިމާާވ ަމއްސަލަެއއް ކަނަޑއެޅިފަ. މި އުސޫލުތަެކއް  .ާގނޫނުަގއި އެބަހުރި ޮގްތތަކެއް ބުނެދީފަމި 

މިއީ ޙައްލުެވެގންދާނެ ކަމެއް  ،، މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ެވެގންދާއިރު ކަމުންހެންކަމުގައި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގުކރެޭވ. އެ

އް. ާވ މައްސަލައެދިމާ ެވސް އި ަވރަށް ބޮޑަށް މުޅި ރާއްޖޭަގ .ކަމުގައި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގުކރެޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަހުެގ  ފަސްކުމެެގންާދއިރު އެބަހުރޭ ހަތަރުއެތަނުން ނި ިއ،ޓަކައި ކުްއޔަށް އުޅެފަބަޔަކު ތަނަކަްށ ޮގްސ ދިރިުއޅުމަށް

ލާިރ  ދޭ ފަރާތުން އެ  ކުްއޔަށް ފެންބިލު ނުދައްކާ. ދެން އެ ތަން މަހުެގ ފަސްކަރަންޓު ބިލު ނުދަްއކާ. ހަަތރު

  އެތަނުެގ ކަރަންޓު ނޫނީ ހުރޭފަހަރު އެބަ ސިޓު ފަިއސާއަްށުވރެ ިގނައިން ަބއެއް . ައދި ޑިޕޮނުލިބިެގން އެބަ އުޅެންޖެހޭ

، ދޭ ފަރާތަށް ެވސް ދިމާެވފަ. އެހެންީވމާ ، އޭެގ ދަތިތައް ެއބަހުރި ކުއްޔަށްފެން ބިލާ އެއްކޮށްލީމަ އަރާފަ. އެހެންީވމާ

ޤު ަރއްކާތެރިުކރުމަށް މި ބިލުގައި އެަބއޮްތ . އެ ޙައްކުެރެވންޖެހޭެވސް ރަްއކާތެރި ދޭ ފަރާުތެގ އެ ަޙއްޤު ޔަށްކުއް

ްއ ކަމަްށ އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ. ކެުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި ރަނަގޅު ޮގތްތަޮގތްތަެކއް ކަނަޑއެޅިފަ. އެީއ އަ

  ދިމާާވ މު ކަމަކީ އާއްމުކޮށްން އެހެންކަމުން، މި ބިލަކީ ރަނަގޅު ބިލެއް. އަުޅަގނޑު ތާީއދުކުރާ ބިލެއް. އެންމެ މުހި

ށް ހިފާ ފަރާތާ ދިމާާވ މައްސަލަތަކަކަށް ކުއްޔަ ،އިރުދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ދިރިއުޅުމަށް ތަނެއް ކުއްޔަްށ ދޭ ؛މައްސަލަތައް

ެވސް ދިމާާވ  ކަށްއެއާއެކީ ުކއްޔަށް ދޫުކރާ ފަރާތްތަމިއިން ޙައްލު އެބަ ލިބިެގންދޭ. ރައްކާތެރިކަން އެބަ ލިބިެގްނދޭ. ހަމަ

ދެޭކޮގތުަގިއ ލިބިެގންދާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންަކމުން، އަޅުަގނޑު  ން ާގނޫނުއްލު މިމައްސަލަތަކުަގއި ޙަ 

ހުރިހާ  ،ކުްއޔަށް ހިފާ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުެރވި  ،ުކްއޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތާއި ،ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތާއި
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އް މި ބިލުން ކަނޑައެިޅެގންދާކަމީ އަުޅަގނުޑ ޒާމެއުލެއްަގއި މިކަން ކުރެޭވނެ ނިޙަފަރާތްތަކަށް ެވސް ރަނަގޅު މާ

 .، އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ތާއީުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން. ަވަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާފާހަަގކުރާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނަދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފޮ ަވނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރު

 މޫސާ ސިރާޖަށް.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ންބަރު މޫސާ ސިރާޖްފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެ

  ދިނުމާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ޯގިތެގދޮރު ކުްއޔަށް

ފައިވާ އަދާކުރަން. ަޙޤީޤަތުގައި ެވސް މި ބިލަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހި ޑަށް ޝުކުރު ބޮކަމަށް ޓަކައި ެއކަމަށް ަވރަށް

 ،ބޮޑު ޕަސަްނޓޭޖެއްެގ ރަްއޔިތުންނަކީ ކުލި ދައްކަިއެގން ދިރިއުޅެމުންދާ ،ކޮށް ާރއްޖޭެގ ބޮޑު އަދަދެްއެގޞަބިލެއް. ޚާއް

ަމއްސަލަތައް  ށް ާވީތެވ. ަވރަށް ިގނަ ަތފާތު އެިކއެކިަރއްޔިތުންަތަކކަކުލި ަދއްަކއިެގން އުޅޭ ގައި މާލޭ  ކޮށްޞަޚާއް

ކުްއޔަށް ދޫކުރާ ފަރަތަށް ެވސް އަދި ކުްއޔަށް  ،ދިމާ އެބަޭވ. ޭއެގތެރޭަގއި އިުރަގއި ިއެގން އުޅޭމިޮގތަށް ކުއްޔަށް ހިފަ

މި ބިލުްނ  އިއިރުަގނޑު މި ބިލަށް ބަލާދޭ. އަުޅަގހިފާ ފަރާތަށް ެވސް ތަފާތު އެިކއެކި މައްސަލަަތއް ދިމާަވުމން އެބަ

އަދި  ،ޮގާތއި ނެޭގނެގތެރޭަގއި ސެިކއުރިޓީ ޑިޕޮިސޓު ނެން ފާހަަގކުެރޭވ. އޭ އްުލެވެގންދާކަޙަަވރަށް ިގނަ ކަންކަން 

މި ބިލުަގިއ ޮގތުން ެވްސ  ުގޅޭ  އާ މި ނެޭގ ފައިސާ ެއޑްާވންަސށް ،ަވކި އެަކއުންޓަކަށް ޖަމާކުރާ ޮގތާއި  އިނަަގ

ކުީލެގ  ،ޮގތަކީ  އޮތް މި ބިލުަގއި މިހާރު މި ކަމަށް ށް ފައިސާ ެނޭގނެ ޮގތެއްްޑާވންސަބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. އެ

ޮގތަކަށް އެްޑާވންސް ފައިާސ  ނޫންއެ ،އެހެންނަމަެވސްކަމަށް.  އެކީަގއި ނެިގދާނެ މުޅި މުއްދަތަށް ކުލި ؛މުއްދަތަށް އެކީ

 ަވންޏާ ކަމަށް ޮގތަށް ފައިސާ ނަާގެގ ެއްޑާވންސްއެއީ. ންމު ނިންމުމެއް ހިކަމަށް. އަޅުަގނުޑެގ ނަޒަރުގައި މު ނުނެޭގނެ

ފެނޭ. މިހާރު އެންމެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ުކއްޔަށް ެދޭވނެ މުއްދަތެއް ެވސް މި ބިލުަގިއ  ކަަމށް މިއީ ހަމަ ރަނަގޅު ކަެމއް

ެވްސ  ޮގތުން ނުެގ ހުންނަންޖެހޭނެ ފެންަވރާ ުގޅޭއިތުރުން ުކއްޔަށްދޭ ތަންތަބަޔާންކޮށްފައި އެަބޭވ. އަިދ އޭެގ

 ޮގތުން މާޮގތުން  ުގޅޭ އަާގކުީލެގ ، ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރެެވނީ  ން މަދުާވހަަގކުރެިވަފއިޭވ. އަުޅަގނޑަްށ މި ބިލުފާ

ކަމެއް.  ންމުހިމަރުޙަލާގައި މީެގ ތަފްސީލުތަެކއް ެގނައުމަކީ މުކޮމިޓީ އަިއސްފައެއް ނުޭވ. ބިލުގައި ބޮޑު ތަފްސީލެއް 

ދޫކުރަމުން އެބަދޭ.  ށްހަމަ އެކިއެކި ައުގތަުކގައި ކުއްޔަ ޑަށް، ަވރަށް ބޮަގނުޑ ސަބަބަކީޖެހޭ މައިއެކަން ކުރަން

ކުެރޭވެނ ކޮންޓްރޯލް ކުލި ،ކޮންމެެވސް ައުގތަެކއް އި،އަދި ފެންަވރަށް ބަލަ އި،ނޑުެގ ނަޒަުރަގއި އަކަޫފޓަށް ބަލައަޅުަގ

ިމދެންނެިވ ޮގތަށް ދިރިއުޅެން  ،ކަމެއް. ސަބަބަކީ ންމުހި މު އަުގަތކެއް މި ބިލުެގ ތެެރިއން އައުމަކީ ހަމަ ަވރަށް

އަދި މި ބިލަށް ބަލާއިރުަގިއ އެަބ ދޫކުރޭ. ޑު ައުގތަުކގައި ކުްއޔަށް އެކިެއކި ބޮތަފާތު  ،ަގއިނުާވ ތަންތަނުއެކަީށެގން
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ށް މީހުން ތިބޭނެ ޮގތަށް ލާޒިމު ޮގތަ ުނާވނެއިތުރު ަވކި އަދަަދކަށްުވރެމިހާރު ކަނޑައެޅިފައި އެަބޭވ ަވކި ައކަފޫޓެްއގައި 

 ނޑު ކުރިންެވސް ާފހަަގކުރިހެން ހަމަ އަކަފޫޓަށްއަޅުަގ ޭވއިރު ެއޮގތަށް ބަދަލުކުރެ އެބަކުރޭ. ރަނަގޅު ނިންމުމެއް.

ޮގތެއްަގއި މި  ލަ ެވސް ފެނޭ. ޖުމު ނޑަށްއަޅުަގކަމަށް  ކަމެއް ބަލައިެގން ކުީލެގ ކޮންޓްރޯލެްއ ެގނައުމަކީ މުހިންމު

ޯބޑެްއ  ންސީނެޓެތެރޭަގއި ިގނަ. ޭއެގ ަވރަށްހަމަ ހަމަ ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ކަންތަްއތައް  ބިލުގައި

މިހާރު މިއަންނަ ކަންތައްތަކުެގ  ،ކަމަށް ަގބޫލުކުރެޭވ ދާނެއްލު ލިބިެގން ޙަލީމާ، ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކަށް އިއެކުަލަވ

 ްށ ދިއުމަކީ ަވރަށް ބޮޑައަދި ބެލޭނެ ރަނަގޅު އިނިތޒާމެއް ހަމަޖެހިެގން ،ތެރޭަގއި ަޝުކާވ ހުށަހެޅޭނެތެރޭގައި. ޭއެގ

ހުރި ަކންތައްތަކަކީ ރަނަގޅު ިގނަ ފެނޭ. މި ބިލުގައި މިހާރު  ކަމަށް ރަްއޔިތުންނަށް ކުރާނެ ކަމެއްމިކަމުެގ ފައިދާ 

މަކީ ހަމަ އުދިއްަތްއ ބަދަލުެވެގންބައެއް ކަންތަ ހަަގކުރިލާގައި މި ފާޙަމަރުކޮމިޓީ  ،އެހެންނަމަެވސް ކަންތައްތަެކއް. 

ކުރުަމށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ، އެފުރުޞަތުެގ ބޭނުންާވީތެވ ަވރަށް ބޮޑު ކަމަކަށް

 ޝުކުިރއްޔާ. ަވރަށް ބޮޑަށް

 

 ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

 2 .ދަންނަާވލަން ރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައިނޑު ިއއްަޒތްތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަުޅަގ

 ،ކޮމިޓީ  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުއެްންޑ ކޮމިޓީެއއް އެބައޮތް. ެއއީ އެްނަވޔަރަންމަންޓް  4ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައާިވ  ،ޖަހާއިރު

 ޑް ންއޯސްޓޭޓް  .ގައި 2ރު ބަންނަކޮމިީޓ މިނިަވން މުއަްއސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީ، ގައި.  1ނަންބަރު  ޓީކޮމި

ކޮމިޓީ ނަންބަުރ ކޮމިޓީ، ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ  ހިުއމަންަގއި.  3 ނަންބަރުކޮމިޓީ  ،ކޮމިޓީސް އެންޓަރޕްރައިސަ

 އަުރަވނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް  ުޅަގނުޑ ފުރުޞަތު މިމިހާރު އަ .ގައި 5

 ފަހުމީއަށް.

 

 ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން: ންބަރު އިމްތިޔާޒްމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެ

މެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންީވ. ބިލުެގ ކަ ޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ދެަވނަ ފުުރޞަތެއްަގއި ދެއްޔާ އި ރިއްޝުކު

. މަށްކަ ނުާވނެެގ ތެެރއަށް ެއްއެވސް ބަދަލެްއ ެގނެްސެގންކުީލެގ ުމއްދަތު ށްކުްއޔަ ،ާދަގއި އެބަ ބަޔާްނކުރޭަވނަ މާއ18ް

ދޫކުރާ ފަރާތުން ކުްއޔަށް ެގނައުމަށްަޓަކއި ޔަށް ބަދަލުާޅ ކުއްޮގތް. އިރުއިރުކޮ ެވސް ަގބޫލުކުރަްނ ހަމަ އެ އަޅުަގނޑު

 ޮގސް ެއއްބަްސުވން ބާތިލުކުރާ ހިސާބަށްނުެވިވެގންމެުދަގއި  އްޔާކު ެއއްބަސް  ،މަށް ަވނީނަމަކަ ކުރާޑިމާންޑު

ފަރާތުން  ދެ ،ެއހެންނަމަެވސް ުނާވނެ.ެގނެިވެގން ބަދަލުށްދަތުެގ ތެޭރަގއި ުކއްޔަ ދާންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ، ކުލީެގ މުއް

 ސާބުން އެ ހި އެ ،ނޫންނަމަހީޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންކަމަށް އަނެ ޖެހޭެގނެެވންކުްއަޔށް ބަދަލު އެއްބަްސާވ ހާލަތެއްަގއި

 ކުީލެގ މުއްދަުތގެ  ،ނަމަެވސްކަމަށް ވީ  ސްިވމިސާލަކަށް ކުލި ކުަޑކުރަން އެއްބަ ަފރާތުން  . ދެއޮތީ ލޮކެްއ އެުޅިވފަ
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ޮގތުން.  ާވމިހާރު މާއްދާ އެކުެލިވފައި  ،ކުލި ކުޑަކުެރޭވކަށެއް ެވސް ނެތް  ،ެގެނޭވކަށެއް ނެތްރޭގައި ކުްއޔަށް ބަދަލުތެ

ސް ކުީލެގ ކުރަމުންޮގކުރަމުންއެހެން ޑިމާންޑު ުކރުމަށްޓަކައި ޮބޑުަކއި ކުލި ޓަެގނައުމަށްުކއްޔަށް ބަދަލު އެހެންީވމާ، 

ފަރާތުން އެއްބަސްެވޭވ ކަމުަގއި  މިދެންނެިވހެން ދެ ،އެހެންނަމަެވސްނުާވނެ. އަށް ދެިވެގންއެއްބަްސުވން ބާތިލުކުރާ ހަމަ

ަވނަ މާއްާދގައި އެަބ  22 ށް ފެންނަނީ.ނޑަކަމަށް އަޅުަގ މުެގ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެެގނައުބަދަލު ،ަވނީނަމަ

ެގއްލުެމްއ  އެއްެވސްއި އިމާރާތަށް އިުރަގއާކުެރޭވ ؛ރިނިއުކުރާ އްދަތު ހަމަީވމާެއއްބަްސުވން މު ،ބަޔާންކުރޭ

 މި ނޑުެގ ުނކުތާއަކީ ބަސްުވުމގައި. އަޅުަގދެން އާ ކުެރޭވ ެއއް ،ުނާވނޭރަށް ުކލިބޮޑުކޮށްެގންއިތު ،ނުާވނަމަލިބިފައި

ލީ މޭ އެހެން ބުނީމާ، ޭއެގ ޒާުތގައި އޮޓޮމެޓިކަޔާ ާއކުރުރިިނއުކުރުން ޫނނިއް ،ތަނުން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ނުކުތާއަކީ

ހިސާބުން އެްއބަސްުވން ނިމުމަކަށް އައީ.  ނޫން. އެއްބަްސުވމުެގ މުއްދަުތ ހަމަީވމާ، އެ ދަނީކީއެއްބަްސުވން ާއެވެގން

 ކަމުަގއި ީވނަމަެވސް ެއއީ އާ ެއއްބަސްުވެމއް އެ ކުރެުވނުސް ޔަކުރިއެބަސް ބޭނުން "ރިނިއު"އަލުން ދެން 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް   ފަރާތުން އަނެއްކާެވސް އެ މަކަށް ދާއިުރަގިއ ދެުވެވެވނީ. އެހެންީވމާ، އާ އެއްބަސް ބަސް އެއް

ކުލި  ،މާތުކުރަންޖެހިފައި ނެތްނަމަތުރަށް މަރާ، ތަން އި ނުދެޭވނެ. އެހެންީވމާއެއްބަްސެވިވެގން ނޫނިއްޔާ 

ނޑަކަށް ަގބޫެލއް ނުކުރެޭވ. ކަމަކަށް ައޅުގ އިރުަގއި މިހެން ލިޔެޭވނެކުރާ އާ ،ކުާރއިރުަގއިުނާވނޭ. ރިނިއުބޮޑުކޮށްެގން

 ލަން ބޭނުންީވ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ށް، މި ދެ ނުކުތާ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮއެހެންީވމާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަރުަވ ޝުކުރިއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ،މި ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބު .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ؛ބެހޭ ބިލު މާދިނު ާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ެގދޮރު ކުްއޔަށްޝުކުރިއް

 ފާ ދިރިއުޅުމަްށޓަކައި ޯގތިެގދޮރު ކުްއޔަށް ދިނުމާ ުގޅިެގން ުކއްޔަށް ހި އިދިެވހިރާއްޖޭގަ  ،ބޭނުމަކީހުށަހެޅި ން ސަރުކާރު

 ބަސްުވންތަކާއި ުގޅިެގން އުފެދޭ ދެ މަލާތްތަކާޢާކުލީެގ މު ،ޙައްޤުތައް ބަޔާްނކުރުމާއި ދޭ ފަރާތެުގ ޔަށްކުއް  އި،ފަރާތާ

ިބލުެގ ހުށަހަޅާ ސަބަބު ުނަވތަ  އަރަނީ މިފިޔަަވޅުެއޅުން. ައޅުަގނޑު ހިތަށް  އި ޝަކުާވަތއް އަަވްސ ޮގެތްއަގއި ބަލަ

 .ބޭނުންއަޅުަގނޑު  ލަންސާފުޮކށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހިތަށްއަރާ މިއީބާއޭ ހަމަ  ؟ާބއޭ އިކޮބަ ކީޞަދަޤްއަސްލު މަ

ސްޓޭޓް ިވޔަފާރި ަވރަށް އްޖޭގައި ރިއަލްރާމި  ނޫން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ެއއްހާލަތެއްަގ މިހާރު މި ރާއްޖެ މި އޮތީކީ މި 

 ފަންތީެގ ދެން ެއއާ ޖެހިެގން މެދު ިއ،ތަކާޓްމަންޓުއެބަ ހިނާގ. އެކި ދަރަޖަިއެގ ަލްގޒަީރ އެޕާ އިފުޅާ ދާއިރާެއްއަގ

ން ެވސް ކަމުނުދާ ތަންތަ ުއެޅންއަދި އިންސާނުން ދިރި ތަާކއި،ޓްމަންޓުފަންތީެގ އެޕާ ެއއަށްުވރެ ދަށް .ތަކާއިޓްމަންޓުއެޕާ
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ން  ދީެގން ހޯދާ އާމްދަނީ  ެގދޮރު ކުްއަޔށްނުަވތަ ޯގތި ،އެބަހުރި. އެކަމަކު މިއީ އަުޅަގނޑުެގ ޓެކްސް ނިޒާމެއް ައިއސް

 އެ މަޤްޞަދެއް  ،ހިމަނާއިރު ހިތަށް އެބައަރާ. އެ  ެގބެހޭ ބިލުެގ ދަފުތަރެއް ހިމެނުމަށްބާއޭ އަުޅަގނޑު  ޓެކްސް ނެުގމާ

ދޭ އިމާރާތްތަާކިއ  ނެއް. އެޮގތަށް ިލސްޓުކޮށްެގން ިދެވހިރާއްޖޭަގިއ ކުްއޔަށްސިލުާވނެހެހާ އަޅުަގނޑަކަށް ހިެޔއް ުނޭވ

 ލަިއެގން ޭއެގން އާމްދަނީ ހޯދާ އިދަފުތަރެއް އެކުލަވަ  ޓްމަންޓްތަކަކީ ކޮަބއިކަން ބަލާނުަވތަ ކޮޓަރިތަާކއި ނުަވތަ އެޕާ

މަކުްނ ރޫ ޑޭޔޫސް ،އިއެބަ ބަޔާންކުރޭ މި ބިލުަގ އިަގ މީނުާވނެ. އެއީ ސިލެއްހާަވންޏާ މީެގން އެ މަޤްޞަދެއް  ކަމަށް

 6ނުހިމެނޭކަން މި ލިސްޓުަގއި ޭޑ ޔޫސް ރޫެމއް. އަިދ ހަމައެާއއެްއކޮށް  އި. ެއޮގަތކަށް މީގަ ކަމަށް ލި ނުނެޭގނެކު

ދަތަށްދޭ ދުަވހަށްުވރެ ކުރު މުއްމަސް 6 އީއެ މި ހިމެނެނީ.  އިދޭ ތަންތަން މީަގ ދުަވހަށްުވރެ ދިުގ މުއްދަތަށްމަސް

ދެން ެއޮގތަށް  ،ެވސް ހެދޭނެ. އެހެންީވމާ މަހުްނ އެްގރިމެންޓު 6މަހުން  6، ތަންތަނެއް ނުހިމެނޭނެ. އެހެންީވމާ

. ޓެކްސް ދައްކާކަށް ެވްސ މަހުން ދިނީމާ އެއްކަލަ ލިސްޓުން އިސްތިސްނާާވނެ 6މަހުން  6ދޭ ތަންތަން ހަމަ  ކުއްޔަށް

 6، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ނުދައްކަން ެވސް. އެހެންީވމާ ން ބޭނުންާވނެ، ބައެއް ބޭފުޅުޖެހޭނެ. އެހެންީވމާނު

 ކުއްޔަށް  އިހިފާ ފަރާތާ ؛ދެން އަނެއް މަޤްޞަދަކަށް މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުނެްގ ،މަހުން އެްގރިމެންޓް ހެދީމަ 6މަހުން 

އުޅެނީީކ ާގނޫނު  ތްނުކުެރިވެގން މިޙައްޤުތައް ހިމާޔަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދޭ ފަރާތްެގ ޙައްޤު ހިމާޔަްތކުރުން.

ލާަގއި ަވރަށް ިގަނ ޙަނުކުރެިވެގން. ޝަުރއީ މަރުުއޅެނީ ތަންފީޒު ނެތިެގނެއް ނޫން. ަޙއްޤުތަްއ ހިމާޔަތްނުކުރެިވެގްނ މި

ންސީ ބޯޑަކީ ެއކި ނެނޭ. އަެނއްކާ އެ ޓެންސީ ބޯޑެއް އޮންނާއެބަޭވ ޓެނެ  ދުަވސްތަެކއް ހޭދަޭވ. ނަމަެވސް މި ބިލުގައި

ދާނެ.  އެ މީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުެވެގން ައނެއްކާ ަވރަށް ދުަވސް ؛ެއކި ުވޒާރާަތުކން ނަާގ ބަޔަކު ،ދާއިރާތަކުން

ޖެހޭ މައްސަލަތަކުަގއި ދުަވހުން ދުަވހަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައް  ،ންސީ ބޯޑުން މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްކޮްށެގންޓެނެ

ީނ ިއއްޒަތްތެިރ ަވއަިދެވސް ިގނަ ރޕޭޕައެްއކަލަ ރެްޑ  ިގނަ އި، ކޯޓަށް ފޮނުވަ އަދި ެއ މައްސަލަަތްއ ޝަރުއީ، ނުނިމި

ަވރަށް ކުރީަގއި ެވްސ  . މިއީޖެހޭާވން ިމއީ މި ޒަާމނަށް ފެތޭ ބިލަކަށް ؛އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ،ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް

ަވނަ އަހަރުހެން އަުޅަގނޑު  ެއާގރަ ނުަވތަ  ،ަވނަ އަހަރުުނަވތަ ިދހަ ،ަވނަ އަހަރު 2009 ެއއީ އަޅުަގނޑު ހަނދާންޭވ

މިކޮޅަށް ައއި ބިލަކާ ަވރަށް ވައްތަރު މި  އިުރަގއިއަލަށް ފަށައިެގން ރައީސް ނަޝީުދ ސަރުކާރުެގ އޭުރގައިހަނދާންަވނީ 

، ފޮނުާވފަ. އެހެންީވމާ އިއޮތީ ފޮނުާވފަ. ނުަވތަ ކޮންމެެވސް ޮގތަކަށް ބަދަލުކޮށްާލފަ އެ ބިލު ކަންނޭނެގ މި ބިލު. ހަމަ

ކޮްށ ޞަމި ޒަމާނުގައި އަދި ޚާއްކުރަންޖެހޭ. މި ބިލު ބައްޓަން ،ކަންމި އިލާަގޙަމި ޒަމާނަށް ފެތޭ ޮގތަށް މި ކޮމިޓީ މަރު

 އޮތީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި  އިަވރަށް ބޮޑަށް ފުާޅެވފަ އި،ފާރި ަވރަށް ފުާޅެވފަސްޓޭްޓ ިވޔަދިެވހިރާއްޖޭަގއި ރިއަލް 

 ގައިޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޫުކރުމާއި އަދި މުސްތަޤްބަލުިއ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާިއ އެޕާރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންކޮޅުތަުކގަ 

 މި "ެގދޮރުޯގތި "ބިުލގައި ބަޔާންކުރާ  އި،މީަގ ، ހަމައެކަނިއެހެްނީވމާ ދާނެ.ިވެގންދޫކުރެތައް ެވސް ކުްއޔަްށ މީނޯކޮންޑޮ

ޯގއްެޗއް ހަމަ ހުސް ފަޅު  ށް އަުޅަގނޑުމެންނަ .ެގދޮރުބިދޭސީން ކުްއޔަށް ހިފާނީ ޯގތި ؛ބާރާތްއިބާރާތް ެވސް، މި އި

 އަދި ެގދޮރު ެވސް އެޮގތަށް މާނަކުރެިވދާނެ. އެކަމަކު ޝަރުއީ ކޯެޓއްަގއި ެވސް ޯގއްެޗއް ޮގތަށް މާނަކުރެިވދާނެ.  ެގެއއް
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ހަކައެްއ. ާވ މީނޯނެތޭ ކޮންޑޮ އިމީަގަވކި ހިސާބަކުން ބުނާނެ  ޢީ ކޯޓުގައިފަރާތުން ޝަރު ދެ ،ަވކާލާތުކުާރއިރު

ސްޓޭްޓ ިވޔަފާީރެގ ާވހަކަތަެކއް ެވސް ނެތޭ. ރިއަލް ނެތޭ މި ބުނި ބާަވތުގެ  އި، ތަންފީެޒއް ނުކުެރޭވނޭ. މީގަ އެހެންީވމާ

ދޭ ފަރާތާ ދެމެދުގައިާވ އެއްަބސްުވން.  ކުްއޔަށް އިފަރާތާ ހިފާ . ޭއގައިމޭެގދޮރު ުކއްޔަށް ދިނުޯގތި  މިއީ ހަމައެކަނި

ދަފުތަރުކޮްށ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކުްއޔަށްެދނީ ކޮން އިމާރާތްތަކެއްތޯ  ،އެހެންނަމަެވސް. އްމެހަމައެކަނި އެއްބަްސުވ

 ،ކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންއެބަޖެހޭ ަވރަށް ފުން، ބަލަންޖެހޭ. އަދި މައިަގނޑު ެއއް މަޤްޞަދު އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އެންމެ ފާޚާނާއެއް  އި،ަހއުސް ޮގތަްށ ހަދަރސިންާގ ވެއަޑެތިބޮ ،ށް. ޯގތިެގދޮރު ުކއްޔަށްދޭއިރު ޯގތިެގދޮރު ުކއްޔަށް ދިނުމަ

ކަންތައްަތކެްއ ތަކާއި އެތައް ަބިއަވރު ނޭްއާގނީ ލިތަްނތަނުން ބަ އެ .ދޭ ެވސް ކުްއޔަށް އިޖަހާފަެބޑު ބަންކް އި،ބަހައްޓާފަ

 އި ޭދސީންނަކީ މެޑިކަލް ހަދާފައެތެރެާވ ބި ،މުކޮށް ރާްއޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބިދޭސީން މި އެތެރެަވނީއްފަންޭވ. އާ ބަ އުއެ

ތެރޭަގިއ މި އެނބުރެނީ.  އެްއކޮށް ރަށު  އެތެރެާވ ަބއެްއ ނޫން. ހުރިހާ ބައްޔެްއ އިމްޕޯްޓާވނެ. ހުރިހާ ބަލިތަކާ

ިތއްެބިވ  އިއްީޙ ޮގތުން މި މީސްމީހުންނަީކ މެޑިކަލް ހެދިފަޞި  އްޔަްށދޭ ފަރާތުެގ ެވސްއިމާރާތް ކު ، އެހެންީވމާ

. އްމީުހންނަށް ނުދެޭވނޭ ކުއްަޔކަށެނެތް  އިއި ިވާސަގއަންނަ ޯވްކޕާމިޓާ ؛ަގިއ ތިބޭ މީހުންތޯކްޕާމިޓުއަދި ޯވ ،މީހުންތޯ

އުޅެނީ މާލޭަގިއ  ކުއްޔަށްދީެގން މި ،ބަލަން އެބަޖެހޭ މެންއަުޅަގނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެއީ ފިލަިއެގން އުޅޭ ބަެއއް.

. ފިލައިެގން އުޅޭ ނަށްޅެނީ ިގނައިން ފިލަިއެގން އުޅޭ މީހުންީދެގން އު ތަންތަނާއި އެހެން ތަންތަން ކުއްޔަށް

. ައޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ާގނޫނުަގއި މަނާއެއީ ދިނުމަކީ  . ފިލައިެގން އުޭޅ ބިދޭސީންނަށް ތަންތަން ކުއްޔަށްނަށްބިދޭސީން

 އި ޔަކާ. ނުކުމެ ހިފަދެން ތިބި ބަ އި،ނުކުންނަންީވނޫންތޯ އިމިްގޭރޝަނާއި ފުލުހުންނާ؟ ކޮން ާގނޫނެއް ހަދާކަށްތޯ

އެހެންެވ މި މީހުން ފޮނުަވންޖެހޭތީ  އިބޯޓެްއގަ  !އޭ ،އަުޅަގނުޑމެންނަކަށް ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ؟ ެގންދަންީވނޫންތޯ

ޕާމިޓް ނުަވތަ ެއ ޯވކް ެގީމހުން އެތަކުަގއި ެވސް ފޮނުާވލަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. . ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުނޭނުފޮނުޭވ

ުނަވަތ  އި ލިޔެކިޔުން ހުރެއްޖެއްޔާ ާޕސްޕޯޓް ެވސް އެ ޤައުމަކުން ދޭންޖެހޭނީ. މިހާރު މާލެއަށް ދިމާެވފަމީހުންނާ ބެހޭ

އެ  އިދޭްނ ތިބީ ެވސް ފޫަގޅާފަ ުކއްޔަށް ެގދޮރުޯގތި  ،ރާއްޖެއަށް ދިމާެވެގން އުޭޅ އެންމެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަަކކީ 

 ކޮޅު ކުދި ތަންތަން .ކުރަނީތަުކން އަމިއްލައަްށ އިްނެވސްޓު ެއ ފަރާތް ،ފަރާތްތައް. ކުދި ތަންތަންކޮުޅ ހަދައިެގން

ކަމެއް ނޫނޭ ިއއްޒަތްތެިރ  ހަދައިެގން އެ ފަރާތްތައް ދެީނ ެވސް. ބިދޭސީން ުކއްޔަށް ެދނީ ެވސް. މިހާރު ިދެވހިން ުކރާ

ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ އީ. ބޮޑެތި އިމާރާތްކުރާ ކުންފުނިތައް ހަދަިއެގން އެބަތިބި އެ ފަރާތްަތއް. ޝުުކރިއްރައީސް މި

 .ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަރުަވނީ ކުަޑހުަވދޫ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި 

 ށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަ
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 ކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ާވހަ

ެގދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލެއް މި ރައްޔިތުންެގ ރައީސް. ދިރިއުޅުމަށްޓަަކއި ޯގތިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ފަހަރު ަވރަްށ  މަޖިލީހަށް މުލަކު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ކަމަށްޓަަކއި ައޅުަގނޑު ައދިެވސް އެއް 

 މިފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ކޮށް ސަރުކާރުންޞައަދި ޚާއް ދަންނަަވން. ތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ޞްއިޚްލާ

 ،ކުރިން ެވސް ދެންނެިވ ފަދައިންތެރިކަމާެއުކ ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޞްކަމަށްޓަކައި ސަުރކާރަށް ެވްސ ަވރަށް އިޚްލާ

ތަ މި ބާަވތެުގ ބިލެއް، ެގދޮރު ކުްއޔަށް ަވނަ މަޖިލީހުގައި މި ބިލުެގ މަސައްކަތް ނުަވ 17ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގައި 

މި  ،ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންިވއަުޅަގނޑު އޭރު  ނުމާ ބެހޭ ބިލެއްެގ މަސައްކަތުަގއި އުޅުނު މީހެއް އަޅުަގނޑަކީ.ދި

ސީބު ަވނީ ާގނޫނަކަށް ބަދަލުުވމުެގ ނަ އެ ބިލު ދިޔައިރުަގއިދައުރު ނިމިެގން ،ދިއުން. އެެހންނަމަެވސްާގނޫނަކަށް ެވެގން

މީދުކުރެޭވ ަވުގތަކީ އްކަުމެގ ފޮނި އު މި ބިލު ހުށަހަޅާ ާގނޫނަކަށް ެވެގންދާނެމިއަދު ،ަވނިޮކށް ނުލިބި. އެހެން އެކަން

މު ންމު އެްއެވސް ާގނޫނެއް ނެތްަވުރެގ މުހިންިމއަށްުވރެ ަވކިން މުހި މި ދިެވހިރާއްޖެއަށް ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

މެްއެގ ޮގތުަގއި ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަްށ އެންމެ ައސާސީ ކައަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ަމކީާގނޫނެކޭ. މިހެން މި ދަންނަާވ ކަ

ފޭރާމާ  ،ަވނަ މާއްާދަގއި  23އަސާީސެގ އޮތީ ޤާނޫނު މި ަގބޫލުކުރާ އެްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް

އަދި އެހެްނ  ،ަޔށް ނަމަެވސްއަުޅަގނުޑމެންނަށް އެބަ އިނޭގ ުކއް ،ހިޔާަވހިކަމުެގ ާވހަަކ ބަޔާންޮކށްފަ. އެހެންީވމާ

އެކި ކަންކޮޅުތަުކަގިއ މީހުން ތެޅެމުންދާ ތެޅުން.   ،ބޯހިާޔަވހިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ،ޮގތްޮގތުން ނަމަެވސް

 ސްޭޓްޓގެ ރިއަލް ހަމައެކަނި ،ހޭނީ، މި ކަމަށް ޙައްލެްއ ހޯދަދިނުމަށްޓަކައި މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެއެހެންީވމާ

ތެރި ޞްއިޚްލާ ،ިވޔަފާީރެގ ތެރޭގައި އުޅޭ މީހުންނާ ދިމާެވދާނެ ކަންބޮޑުުވމަކަށެއް ނޫން. ޙަޤީޤީ ިވސްނުމަކުން

އޮތް ޙަޤީޤީ ރައްޔިތުްނެގ ުއދާސްތަކަށް. އެ އުދާސްަތކަީކ  ޤައުމުގައި މިއަދު  ،ނިޔަތަކުން ިވސްނާނަމަ ިވްސނަންޖެހޭނީ

އެ  ،އެިކއެިކ ބޭނުމަށްޓަކައި ައިއސް ތިބޭނެ މީހުންނަށް ،އެިކ ބޭނުމަށްޓަކައި ޤަތުގައި ިމއަދު މި ފުރަމާލޭގައި އެކި ޙަޤީ

ކަމީ މިއީ ޙަޤީޤަތް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ މީހުންނަށް އަތްފޯރާ ފަށަށްުވރެ މައްޗަށް ކުލިަތއް ޖެހިފައިވާ 

  އްޓެނިިވ ޮގތަކަށް މިކަން ކުރެެވމުންދަނީ ކަމަށް ރެއިން ދައުލަތުން ރަނަގޅަށް ބެލެހެހަރުދަނާ ނިޒާމެއްެގ ތެ ،ޙަޤީޤަތަކީ

ނުާވނެ ޮގތަކަށް މިކަން ދޭ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތަކަށް ެގއްުލން ކުްއޔަށް އިެގދޮރު ހަދާފަ ،ާވނަމަ

 ކުރެިވެގން މި މަސައްކަތް ރުމަށްޓަކައި މިައދު. އެހެންވީމަ، އެކަން ކުކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް ާގނޫނެްއެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހޭނޭ

ޭގ  ދިނީމައޭ ރުިފޔާއަށް ުކއްޔަށް ފަންާސސް، ފަސްދޮޅަސް ހާސްަގބޫލުކޮްށެގން ނުާވނެ  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ދަނީ.

ެވރިމީހާއަށް ހަމައެކަނި ޭނާވަލއިެގން އުެޅޭވނީ. އެހެންނެްއ ނުާވނެ. އެހެނިހެން ކަންތައްަތއް ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ތުން ހަމަޮގ ކުރަމުންދާއިުރަގއި މިައދު ެގދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ޮއތް ދަތިކަމާ ުގޅޭރަން ަމސައްކަތްކު ޤައުމުަގއި ަޙއްލުމި

ހާޒިރުކޮްށެގން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވްސ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވ މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓަގިއ ހުރިހާ ބޭންކުތަކުން



92 

 

 އިހަދާ މަޖިލީހުަގއަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނު ްއ މިއަދުހުރި ކަންބޮޑުުވންތަކެ ާވހަކަދެްއކިއިުރގައި ބޭންކުތަުކގައި 

ރެސްްޓ ކުަޑ ލޯނު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ަވކާލާތުކުރަމުންާދ އިންޓް އިިވސްނަންޖެހޭ. އެންމެ ައޑަށް ބާރުލާފަ

ނަާގ މީހުންެގ ލޯނު ،ހުރި މިންަވރުން އެކަކު އަުޅަގނޑަީކ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭންކުތަކުެގ ކަންބޮޑުުވންަތއް

 ނިޒާމު އޮތް ޮގތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެާހ ޢީދިެވހިާރއްޖޭެގ ޝަރު  އި،ބައެއް އަޚްލާޤުތައް ހުރި ޮގުތންނާ

  ، އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން މި އޮތީ އުނދަޫގެވފަ. އެހެންީވމާ  އެކަމަށް ޙައްލު ހޯދައިނުދީ އެ ާވހަކަދައްކަން މި އި،ބާރުލާފަ

ނަާގ އަދި ލޯނު ،ާވނަމަ އަުޅަގނޑުެމންނަށް މި ދެންނެިވ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރެިވއްޖެ ަކމަށް ،އުޅޭ ާވހަަކއަކީ

އެަތއް ލުއިަތކެްއ  އި މީަގ ،ާވނަމަ ބަހައްޓަންާވ ޮގަތށް ބަހައްޓައިފި ކަމަށް ފަރާތްތަކުެގ ެވސް އަޚްލާޤީ ިމންަގނޑުތައް 

މު މީހުންނަށް އަތްފޯރާ ފަށަކަށެްއ ނޫން. އްިއ ކުލިަތއް މިހިރީކީ އާއަދު ރާއްޭޖަގލިބިެގންދާނެ. ޙަޤީޤަތުަގިއ ެވސް މި

ކޮށް ެގދޮރު ޞަކަމަށް ަޙއްެލއް ހޯދުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުެމން އެބަ ކަންަތއް ކުރަންޖެހޭ. އަދި ާޚއް ، އެއެހެންީވމާ

ަވރަކަށް ެވސް ނޫން. އަިދ ކަށީެގްނާވ ތަނުެގ ކުްއޔާ އެ  ދިނުމަށްފަހު އެތަނުެގ ފެންަވރު ހުންނަނީކީ އެ  ކުއްޔަށް

ތަންތަނުގައި  ޮގތެްއ ނެތުނީމާ އެ ،ބޮޑުކުރަމުންދާއިރު ،ފަހަރު ކުލި ބޮޑުކުރަުމން ކޮންމެ އަހަަރކު ެއއް ހަމަ ކޮށްޞަޚާއް

  މި އަުޅަގނޑު ހަމަ މިއާ އެއްަވރު ކަމެްއެގ ޮގުތގައި ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން.  ،އުޅޭ މީހުން އެބައުޅޭ. ހަމަ މިއާ ުގިޅެގން

ތިރާމު ހުމަލުތަްއ ހުންނަނީކީ އެ ެގދޮރަށް އިޢަަބއެްއ ފަރާތްތަކުެގ  ،ތަނުގައި ދިިރއުޅޭ ފަރާްތތަކުން ެވސް ތަން

މިކަހަލަ ބައިަވރު އެތައް މައްސަލަަތކެއް  ،ކުލި ނުދައްކާ އުޅުާމއި ،ޮގަތކަށެއް ނޫން. އަދި ކުލި ދެއްކުމާއި  ލިބިެގންާވ

ުކއްޔަށް ނަަގިއެގން އުޅޭ ފަާރތްތަކުން ކުލި ހޯދުމަށްޓަކައި  އި، ކުލީގަ  ބޮޑުުކޑަކުީލަގިއ ނުަވތަ ؛އެބަހުރި. ކުލި

މި ަވުގުތ  ށް، މިފަދަ ާގނޫނަކީ މިައދު ދިެވހިރާއްޖެއަކުރަންޖެހޭ ބައިަވރު މަސަްއަކތްތަކެއް ެވސް އެބަހުރި. އެހެންީވމާ

ހަމަ ބިލުެގ ތެރޭަގިއ ކޮށް ޞަޚާއް މު އެއް ާގނޫނުކަން އަޅުަގނޑުމެން އެަބ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ.ންއެންމެ މުހި

މާލޭަގއި ފުރަ މި ،ކަމެއްމިހާރު ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޖުތިމާޢީ އެތައް ބައިަވރު ބަލިމަޑު ،އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އަންނަންޖެހޭ

 ޮގުތަގިއ މީހަކާ ޖެހި މީހެއް، މީހަކާ  ެގހައުސް މީހުން ކުއްޔަށް ހިފަިއެގން ެގސްޓްަހމަ ބޭރު އިތޮއްޖެހިފަ ފެނޭެވސް އެބަ

އްޙަ ޮޑކިއުމެންޓެއް އޮތްތޯ ނޫންތޯ ސަދޭއިުރަގއި އޭނަެގ އަތުަގއި  މެން ކުްއޔަށްައޅުަގނޑުއް އަރައިެގންދަނީ. ޖެހި މީހެ

ދޭއިުރަގއި އޭަނއަްށ  ތަން ުކއްޔަށް މީހަކަށް ެވސް އެ ނުބަލާ. އެކަމަކު މިފަދަ ާގޫނނަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭރު

އެކަީށެގންާވ ފަރާތްތަކަށްތޯ ބެލިއްޖެ  ދޭން ހުއްދަދޭން ނުަވތަ ުކއްޔަށް ،ކޮށް އޮންނަދެެވނީ ސައްޙަ ޑޮިކއުމެންޓަކާ އެއް 

، އަުޅަގނުޑ މި ދެންނެިވ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ޙައްލުތަކެއް ލިބިެގންާދނެ. އެހެންީވމާ ،ާވނަމަ ކަމަށް

ސެކިއުރިޓީ ިނޒާމު ހަމަ  ،ންކުރެްއިވ ފަދައިލާަގއި ކުރިން ެވސް ައޅުަގނުޑ ފާހަަގޙަދަންނަާވނީ ކޮމިޓީ މަރު

ހުރި މައްސަލަތަކަށް  ޮގތުްނ މި އަދި ބަެއްއ މުއްދަތުތަކާ ުގޅޭ ،ސީ.ސީ.ޓީ.ީވ ކެމެރާ ލާޒިމުކުރާ ފަދައިން

  މުން ދިއުމަކީ މިއަދު މި ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކޮންމެހެން މުހިއިޞްލާޙުކުެރިވެގން މި ބިލު ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ުވޖޫުދެވެގން
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ސް ެއއްފަހަރު މި ބިލު ހުށަހެޅި ކަމަށްޓަކައި މުލަކު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަށް ކަމެކޭ. އަިދެވ

 ޝުކުރިްއޔާ. .ތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަަވންޞްއިޚްލާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި ަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރު 

 މް ނާޒިލަށް. މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މް ނާޒިލް ާވހަކަެދއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދިރިއުޅުމަށްޓަަކއި ޯގތި ެގދޮރު ކުއްޔަްށ ދިނުމާ ބެހޭ ބިލު އަުޅަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް 

މި   މް ނަޞީރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.ނެސްދެްއިވ ކަމަށްޓަަކއި މުލަކު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީެގ

އަސާސީ މިްނަގނޑުތަްއ  ދޭ ތަންތަނުަގިއ ހުންނަންޖެހޭ ުކއްަޔށް ،ފާހަަގކޮށްލެުވނު ަވރަށް ޮބޑުކޮށް ބިލުގައި އަުޅަގނޑަށް

ަލން އިބަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް އަުޅަގނޑު .އޮތްށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަކަމުގައި މި ބިލުަގއި ަވރަްށ ފުރިހަމައަ

ހުންނަންޖެހޭ   އި ުކއްޔަްށ ދޭ ފަރާތުން ލާޒިމުކޮށްފަ އިންކޮށްދޭ ުކއްޔަށް ހިފާ ަފރާތާޤީބޭނުންަވނީ މި ބިލުން އެަބ ޔަ

އެންމެ އަސާީސ  ؛ންޓުެގ ިޚދުމަތްތައްކަރަ ،އާއިނަރުދަމާ ،ފެނާއި ،ކަްނތައްތަކަށް ބަލާއިރު ކަންތައްތަެކއް. އަސާސީ

ރަށެްއ ނަމަ ރަުށ  ؛ސިޓީ ކައުްނސިލު ،ިސޓީއެްއ ނަމަ ،އަދި މީެގއިތުރުން ކަންތައްތަްއ ހުންނަން އެބަޖެހޭ.

ުކއްޔަށް ުނދެޭވނެ ކަމަށް މި ބިލުަގއި  ކުެރިވެގން ނޫން ޮގތަކަށްދަފުތަރު ،ކައުންސިުލގައި ދަފުތަރެއް ެއކުލެިވ

އެތައް ޒަމާންތަެކއް ަވންދެްނ  ެވސް ހާމިހިރީ ހައްތަ .ށް އެބައޮތް ބަޔާންކޮށްފަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ރާއްޖޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޭބނުންަވމުން އައި ކަންަތއްތަެކއްެގ ަޙއްލު ސަރުކާރުން ައޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް މި 

ކުއްޔަށް ހިފާ   އިޤީނުން ެވސް ކުއްޔަްށ ދޭ ފަރާތާހަމަ ޔަ .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް .އެގނެސްދެނީ ާގނޫނެްއެގ ސިފައިގަ 

ތަނެއް  މެ ކަންތައްތަެކއް މި ާގނޫނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޔަޤީންޮކށްދެޭވ. ކުއްޔަށް ދޭންންާވނެ ކިތަ ބޭނުތާފަރާތް

މަ ޔަޤީނުން ެވސް ކުްއޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ހަ ،ތަނެއްަގއި ހުންނަން ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތައް ހުރުމަކީ އެ ،ނަމަ

ުކލި  ،ކުެރިވތަންތަނުެގ އަކަފޫޓު ިނސްބަތުން ިގންތި ދޭ  ފަސޭހަތަކެއް ކުރިމަިތާވނެ ކަންތައްތަެކއް. ކުްއޔަށް

. ންއިނެގ އޮތްުކލި ހަމަޖެހިެގންދާނެ ޮގތްތައް ެވސް މި ބިލުގައި ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ އި،ކުރެޭވނެ މިންަގނޑާ ބޮޑު

ންމެ މި ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ،ކަރަންޓާ  ،ނަރުދަމާއާއި  ، ުކރީގައި ެވސް ރަށްރަށުަގއި ފެނާއިމީެގ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ   އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ،ާވނަމަ އެކަީށެގންާވ ޮގތެްއގައި ނެްތ ރަށްރަށް ކަމުގައި

ހިފާ ފަރާތަްށ  ންކަްނ ަކއުންސިލުތަކުން ުކއްޔަށްޤީޔަ މުެގކަޫދކޮށްލާ ތަންތަނުަގިއ ހުންނާނެ ކުްއޔަށް ެއއްޗެހިކާިއ ކަންތަ

އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި ކޮމިީޓ  މިއީ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. ؟ދޭނީ
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 .ޒަތްތެރި ރަީއސްމީދުކުރަން. އިއް އްލެޭވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އު އިއަލިއަުޅވަ  ށްސްޓޭޖުގައި މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކަ

  މިހިރީ ހައްތަހާ އިތައްތަކެއް ފާހަަގކޮށްލާކަށެއް ބޭނުމެއް ނޫން. މީަގިގނަ ކަން އަޅުަގނޑު މި ބިލުގައި އިތުރަށް މާ 

އެންމެ ރަނަގޅު އަސާީސ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިެގންދާެނ  އިެވސް އޭަގ ުކއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް އިެވސް ުކއްޔަށް ދޭ ފަރާތާ

 ަގއި ދަންނަަވން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަންތައްތަެކއް ކަމު

 

  ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މި ަވުގތު އިތުރު ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި ނެތް. ހަމައެާއއެކު 

ބަދޭ. އެހެންީވމާ، މާލަމުގައި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންެގ ކޮިމޓީެގ މަސައްކަތް ެވސް ހިނަގމުން އެ 4ަވުގތު މަޖިލީހުެގ  މި

ލާނަން އިުތރު ބޭފުޅަކު އެއްެޗއް ިވދާުޅާވން އެދިަވަޑއިަގންަނާވތޯ މިތާ އިއަޅުަގނޑު ބަލައަދަދު ެވސް ަވރަށް މަދު. 

ޅުާވން ބޭނުންފުޅުޯތ އާދެ! ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތުން އެއްޗެއް ިވދާ ުތކޮޅަކަށްފަހު(ަވުގ) ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން.

 ؛އަނެއްހެން ފަހު ބަހެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް އިތުުރ އެްއޗެްއ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭުނންފުޅުވެއްޖެްއޔާ ފުރުޞަތު؟ މިހާރު

  ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު()ނޫން. 

 

 . ންމު ން ނި

 

 ން:ުވދެްއކެ ކަން ާވހަރިޔާސަތު

ަވުގތު  ދައްަކަވން އެިދަވަޑއިެގންފައި ނެތް. ދެން އެހެްނނަމަެވސް، އަދި މިއާދެ! މިަވުގތު އިތުރު ބޭފުޅަުކ ާވހަކަފުޅު

ބޭނުންފުޅުެވދާނެ ކަމަށް ދަްއަކން އަޅުަގނޑު މި ބަހުސް ނިންމާކަށް ބޭނުމެއް ނުޭވ. ެއއީ އަދި އިތުރު ބޭފުޅުން ާވހަކަފުޅު

ދައްކަްނ އިުތރު ބޭފުޅަކު ާވހަކަ ،ަވުގތު މެންބަރުން ެވސް މަދުުވމާއި އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ. ދެން މި

ުކރަނީ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ ނިންމާލަން.  ދެން މަޖިލީހުެގ ތުަވުގތު އަުޅަގނޑު ަގސް ނެތުމާއެކު މި އެދިަވޑަިއެގންފައި

 ޖަހާއިރު. 9ާވ އަްނާގރަ ދުަވހުެގ ހެނދުނު  2020ަވރީ ފެބުރު 25ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ، 
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