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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ، ރައ ސްރައ ސް މަޖިލ ހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވ )ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަނ ވަ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ ) 2022 ފެބ ރ ވަރ  22

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރ  .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިމއ  ވަނަ ދ ވަސް.    21  ންމަހ   ރަޖަބ ވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    އަންާގރަވ     2022ފެބ ރ ވަރ     22  ދަކ މިއަ

  ވަނަ  9ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ   2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށ ނދެ މި ތިބ ، ވަނަ ދ ަވސް.  9ނަކަތ ން  ހިޔަވިހާ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ    4.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  26ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިްއބެވ   ޖަލްސާއަ.  މި ވަގ ތ   ގައިޖަލްސާ

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ރަސްމ  ދަތ ރ ފ ޅ ަގއި   2، އަދި ސަލާމ ގައި

 

 ން އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ  ދ ވަހ ގެ  .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .9/ 1/ 2022އޖ/  އަކ ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް   .5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ނ ނިމި ހ ރި ކަންކަން.  -5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

އިއް މަހިބަދޫ    -{5.1} މެންބަރ   ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ،އަޙްމަދ   ޒަތްތެރި  ޖ މްހޫ  ޠާރިޤް  ރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ    ށްެގންދިޔ ން. މި ބިލަ  ށްއަ  ބަހ ސް ކ ރި ެގނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ޤާ

، ޕ .ޕ .އެމްެގ  މިނެޓ   46. އެމް.ޑ .ޕ އަށް  އެއް ަގޑިިއރާއި ހަތް މިނެޓ   ،ޖ މ ލަ ހަތަރ  ގަޑިއިރ ެގ ތެރެއިން ބާކ  އޮތ 

ހަމަވެފަ ޕާޓ އަށް    .ވަގ ތ   ހަމަވެފަ  ،ޕ .އެން.ސ    .މިނެޓ   9ޖ މްހޫރ   ސަތާރަ   ؛އެމް.އެން.ޕ   .ަވގ ތ   މިނެޓާއި  ެއއް 

ޕާޓ އަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައި.  ސިކ ންތ   43ިމނެޓާއި   12؛ އެމް.ޑ .އޭ  .ސިކ ންތ  ތިން  ަވކި  ބޭފ ޅ ންނަށް  ނ ަގންނަވާ 

މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އިހ ޅ ވަ   . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އަނެްއކާވެސް މިނެޓ  ަވގ ތ .  މި ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ  ލަނ  

 މެންބަރ  އިބްރާހ މް ޝަރ ފް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އިބްރާހ މް ޝަރ ފް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ކަމ ން. ށް ވެސް އެދ ނ  މި މައްސަލައިެގ މ ހިންމ ކަދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ދެަވނަ ފ ރ ޞަތަ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ރައ ސް ދަންނަވާނ   ؛ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރަކަޤާއަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  ތިބެލާފައި  މިހެން  ހަމަ   ށްނޫނ އަސާސ އަށް 

ފަހަރަކ  ކޮންމެ  ނަމަ  ސްމ ލްކޮށްޕ   ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ހ ށަހަޅަންވެއްޖެ  ނޭދެވޭ    ، އިޞްލާޙ ތައް  ވަރަށް  އެކަމ ން 

ވަރަށް މ ހިންމ    ،ނޫނ އަސާސ އަކ  ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްަވރާކ ރެިވެގންޤާ؛ މައްސަލަތައް ނ ކ ންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

އެއް   ،ބޭނ ންތަކަށް ބަދަލ ނ ެގންނަ  މ ހ ން  ނޫނ   ދިރާސާކ ރެިވެގން  ބޮޑަށް  އަސާސ   ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއއ   ޗެއް. 

ރައ ސް އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނ .  މަތ   އެންމެ  ކަނޑައަޅައިދޭ  ޮގތްޮގތަށް  ؛ މިންަގނޑ ތައް  ލައްކަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ވާހަކަދެްއކިދާނެ. ތެދ ފ ޅެއް! ޖޭ.އެސް.ސ އަށް ބަދަލ ެގންނަ ހާލަތެއް ވެސް އޮވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ 

ކަންކަމ ެގ   އަޣްލަބިއްޔަތ  ރަްއޔިތ ން ދ ފައި އޮންނަ ޮގތ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ  މަޖިލ ހ ެގ  ެގރައްޔިތ ން   ،ޤ ޤަތަކ ޙަ

މެނ ވ    ރިޢާޔަތްކޮށްެގން  އ ޤާމައްޗަށް  މަޝްވަރާެގ  ނ ެގނެވޭނެ.  ިއޞްލާޙެއް  ކޮންމެހެން  ސޫނޫނ އަސާސ އަށް  ލ ތަކ ން 

ނަމަ ެގންނަ  ބަދަލެއް  ައދި  ސި  ،ެގންނަންޖެހޭ  ދާއިރާއެއްަގއި.  ފ ޅާ  މަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭނެ  މެދ ަގއި  ޕާޓ ތަކ ެގ  ޔާސ  

މަޝްވަރާކ ރ މަކ  ވެސް ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި    ޮގތަށް އެކަމާ  ން ހިމެނޭވ ރައްޔިތ ން އެކަމ ަގއި ބައިވެރި 

ކ އްލިޤާ؛ ރައ ސް ެވއްޖެނޫނ އަސާސ އަށް  ބަދަލ ެގންނަން  ާގނޫނަށް    ،ނަމަ  ކ އްލިއަށް  ައއިސް  ެވސް  ބަޔަކ   ކޮންމެ 

  އަދި އެ ޤައ މެްއެގ އެންެމ މަތ  ޝަރަފ  އޮތް ާގނޫނ    ،ބިންަވޅ ނެގި   އި،ނޫނ އަސާސ  މޫލަޤާބަދަލ ެގންނަން ފެށ މާ،  

ާގނޫނ ތަވެެގ  ށްކަމަ އާންމ   ވެސް  ާގނޫނަކ   ެއ  ނ ދާނެ.  އެްއޗަކަށްނެއް  ބަދަލ ެގންނަ  އިރ އިރ ކޮޅާ  ވެެގން   އްހެން 

ރައ ސް ހި ިއއްޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ބިރ ވެރި  ވަރަށް  ކަެމއް،  ނ ރައްކާތެރި  ވަރަށް  މިއ     ޖޭ.އެސް.ސ ގެ ؛ ނގައިދާނެ. 

ކަމ ަގއި  ފެންނަ  އެކަން  އެންމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވ ނަމަވެސް،  ކަމ ަގއި  ބޭނ ން  ބަދަލ ެގންނަން  ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް 
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ންޖެހޭނ . އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ މިހެން  ވާ  ޝްވަރާކޮށްެގން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަކަށްފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ މަ  ވިޔަސް، މިއަށްވ ރެ

މ ހިންމ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ާގނޫނ އަސާސ ތައް    ނެއް ނ ވާނެ. ދ ނިޔޭެގނޫނ އަސާސ  ެވެގޤާތިބެލާފައި ބަދަލ ެގންނަ އެއްޗަކަށް  

ނޫނ އަސާސ  ޤާއެހެންމެ،    ދިރ  ކަންކަމާ ވިދިެގން. ހަމަވަރަށް ނާ  ،ަވރަށް ނާދިރ  ހާލަތެއްަގއި   ،އެއަށް ބަދަލ ެގންނަނ   ލިޔެ

ރިޢާޔަތްކޮށް  އި،މާނަކ ރ މާ  ،ތަރ ޖަމާކ ރ މާއި މައްޗަށް  ހާލަތެއްެގ  ތަންފ   އެ  ާގނޫނ   ދަތިތައް   ދިމާވާ  ޛ ކ ރ މ ަގއިއެ 

ާގ ޤައ މ ތައް  ނޫނ އަސާސ ތައް ލިޔެެގން ހިންޤާނިޔޭެގ އެހެން  އްލ ކ ރ މަކ  ސ ޕްރ މ  ކޯޓ ން މާނަކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި ދ ހަ

ނޫނ އަސާސ އަށް  ޤާއަޅ ަގނޑ މެން މިހެން ތިބެފައި، އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ މި  ؛ ވެސް ކ ރާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ވެސް ބަހ ސްކ ރާކަށް  ބޭނ ންފ ޅ   ،އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ފަހަރެއްަގިއ  ވެސް.  ބަދަލ ެގންނާކަށް  ހ އަދި  ވެދާނެ ންނަށް 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ަގިއ ؛ ޒަތްތެރި ރައ ސްއިއް  ނޫން.  ށޭ.ޮގތ ން އެކަން ނ ކ ރާއޮންނަ  ޝަން  ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ކޮމްޕޮޒި

  އި،އަޣްލަބިއްޔަތ  އޮންނަ ފަރާތަކ ން ބޭނ ންވާ ނަމަ، ދައ ލަތ ެގ އެހެން މ އައްސަސާތަކ ެގ މަްއޗަށް ބާރާއި ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަ

. ސިޔާސ  ނ ފޫޒ ން އެްއކިބާެވ،   ޙަޤ ޤަތްސިޔާސ  ވިސްނ ން ވެސް ފޯރ ވޭނެ. ސިޔާސ  ނ ފޫޒ  ެވސް ފޯރ ވޭނެ. މިއ 

 އެ ބޭފ ޅ ން އެ  ،މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ަގއި މެންބަރ ންެގ ިވސްނ ންފ ޅާއި  ،މިނިވަންވެފައި އޮންނަ މ އަްއސަސާތަކަކ  

ވިސްނ ންފ ޅާއި ބޭފ ޅ ންެގ  ައއްޔަންކ ރާ  ތަންފ   އެ  ،ކަންކަމަށް  މަކަންކަން  ޮގތ ެގ  ޢަމަލ ކ ރައްވާ  ްއޗަށް ޛ ކ ރ މ ަގއި 

ފަރާތ ން އައްޔަންކ ރެްއވ މާ، އެ ބޭފ ޅ ން އެ ސިޔާސ   މަޤާމ ތަކަށް ފަރާތް؛ ބިނާވެެގންވާ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

އަޅ ަގނޑ  ނ ފޯރާނެ.  ނ ފޯރ އްވ މާ،  މަޖިލ ހ ެގ    މެންެގނ ފޫޒ   ނ ފޫޒ    ތެރިއިްއޒަތްމި  އަޣްލަބިްއޔަތ ން  މެންބަރ ންެގ 

ރައްޔިތ ންެގ ިވންދާ އެއްޮގތަށް އަބަދ ވެސް ޝަރ ޢަތް ވެސް އެނބ ރެމ ންދާނެ. ފޯރ ވަން ަގސްތ ކ ރާ ނަމަ، ނ ފޫޒ  ފޯރ ވޭނެ.  

ޭއެގ ޙަޤ ޤ  ފ ންކޮށް    ،ާގނޫނ ތައް މާނަކ ރ ން ވެސް ދާނެ. ތަންފ ޛ  ވެސް ދާނެ. ެއހެންވ މާ، ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤ ޤަތަކ 

ނަމަ ވިސްނައިފި  ފޯރާ  ،ދ ރަށް  ވެސް  މ އައްސަސާތަކަށް  ހ ރިހާ  ނ ފޫޒ   ފޯރާނެ ސިޔާސ   ވެސް  މަޖިލ ހަށް  މި  ނެ. 

ނ ފޫޒ  ހާލަތްތަކ ގަ  ؛ރައްޔިތ ންެގ  ބޭނ ންވާ  އަޣްލަބިއްޔަތ   ރައްޔިތ ންެގ  ފޯރ ވަން  ހަމައި ނ ފޫޒ   އެހެންމެ ޝަރ ޢ     . 

ެއއްކިބާވެ   މިންވަރަކަށް  އޮންނަ  އެްއކިބާވެ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ.  ކަަމށް  ފޯރާނެ  ވެސް  ދާއިރާއަށް 

 ހެލިވެެގން. އެއ  ެއކަންސިޔާސ  މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބި ފަރާތްތަކ ން އެ ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ މ ން ދ ރ   މެންއަޅ ަގނޑ   ،އޮންނާނ 

އެ ޮގތަކަށް  އެނޫން  ޮގތަކ .  ފޯރ ާވ    ވާނެ  ނ ފޫޒ   ޖޭ.އެސް.ސ ައށް ސިޔާސ   މިތާނަގއި  އެހެންވ މާ،  ނ ވާނެ.  ކަެމއް 

ވެ،  ޢަޙަޤ ޤ  މާނައެއް ނެތް. އެއ  އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމ ން ބަރ   މި ވާހަކަތައް ދެއްކ މ ެގ  ިއ،ނ ފޯރ ވާ ވާހަކައާ   ،ވާހަކަާއއި

އިސްތިސްނާެވަގތ މާ އެ ނ ފޫޒެއް ނ ދާނެ. އެހެންވ މާ، އެ އ ސޫލ ެގ މަތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަންކ ރަން ދަސްކޮށްެގން،  

ޒ ން މ އައްސަސާތައް ެއއްކިބާކ ރާ  ޒ ބ ެވ، ތަރައްޤ ވެފައި ހ ރި މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި ސިޔާސ  ނ ފޫދ ނިޔޭެގ އެހެނިހެން ތަހ 

ނޫނިއްޔާ އޮންނާނެ. ނ ކ ރ މާ، ދެން ސިޔާސ  ނ ފޫޒެއް ނޯންނާނެ. އެހެން  ޮގތްތައް ދަސްކޮށް، ދިރާސާކޮށް، ެއކަންކަން

މި   އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ނިންމާލަމ ން  ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވ .  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  އެ  އެހެންވ މާ، 
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. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް އޭީ  މި ވަގ ތ  ޖޭ.ެއސް.ސ އަށް ބަދަލ ެގންނާކަށް ނ ފެނެ،ތަކ ރާކ ކޮށް މި ދަންނަވަނ  ،ދަންނަވަނ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ދ އްލަޠ ފްޢަބް ޔާސިރ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޢަބްދ އްލަޠ ފް ޔާސިރ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށ 

އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި    ނޫނ އަސާސ ޤާއާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ދަންނަވާ އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން  ބެހޭ  އިޞްލާޙާ  ހ ށަހަޅ އްވާ  އަދި   162،  161،  158ާގނޫނ އަސާސ ެގ   ؛ލަންމެންބަރ  

ހ ށަހަޅ އ165ް މެންބަރ   ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  މާއްދާ  މިވަނަ  މި   .އޮތ   ވާފައި  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑ  

މިއ  އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކި  ؛ ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ކޮންޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ،އިޞްލާޙ ަގއި މި ހިމެނެނ 

ރ ެގ  ސަރ ކާ  ެގމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ލަން ބޭނ ންވަނ ވާހަކަެއއް އަދި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ވަޢ ދެއް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ

ހަމަލޭސްޖިލެ އޮތް.  އެބަ  ވާހަކަތައް  މި  ެވސް  އެޖެންޑާަގއި  ތިބެފައި ޔަ ކ އްލިއެއާެއކ ަގއި    ޓިވް  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަށް 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ޮގތަށް ހަމަ ހ ށަހެޅ މ ެގ ބަދަލ ަގއި   ހަމައެކަނި ތަންކޮޅެއް އެ ަވގ ތެއްަގއި ހަމަ ބަދަލ ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ

ނޫނ އަސާސ އަށް ޤާމަސައްކަތް ރަނަގޅަށް ހ ށަހަޅަން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން    އެކ ަގއި އެބަ ޖެހޭ މި

ބަދަލ ތައް ބަދަލ ކ ރ މަކ   ؛ެގންނަންޖެހޭ  ކޮމްޕޮޒިޝަން  ޖޭ.އެސް.ސ   ހިމެނޭނެ.  ބަދަލ ތައް  މި  ވެސް  ޔަގ ނ ން  ހަމަ 

ދ  މަޖިލ ހ ެގ ސ ޕަރ މެޖޯރިޓ ަގއި އޮތ  ވެސް ހަަމ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނެ ކަެމއް. އަދި މިއަ  ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަޢ ދެއް

އެމް.ޑ .ޕ ން. އެހެންވ ާމ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނ  މި ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން މި އިޞްލާޙ  ބަލައިނ ަގންނަން. އެހެންނަމަވެސް،  

 އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫނ އަސާސ އަށްޤާ  ،ޓިވް އެޖެންޑާަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތ ންލޭއަޅ ަގނޑ މެން ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލެޖިސް

 ، ޮގތް ކަމަށް ވާތ   ެގންނަން ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ އިޞްލާޙ ތަކެއް އެކ ަގއި ެގނެސް ފާސްކ ރަން. އެއ  އަޅ ަގނޑ  ތާއ ދ ކ ރާ

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޢަފ ފ   ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަފ ފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށ 
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ނޫނ އަސާސ އަށް  ޤާ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ! މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް

ޖޭ.އެސް.ސ  ިއޞްލާޙ ،  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އ ފެދިފައިވާ  ެގނައ މަށް  އެކ ލެވިފަިއވާ  މިހާރ   ކޮމްޕިޒިޝަން  އެ  ނޫނ    ޮގތަށް 

ކ އްެވެގންތޯ   ، ދެްއކިިވއިރ ަގިއ ފާހަަގކ ރެްއވިއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ ޮގތަށް ބަދަލ ެގނައ ން. މިތާނަގއި ބައެ 

މިސާލަކަށް ައއްޔަންކ ރާ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މެންބަރ ން  އިލެކްޝަން  އޭސ ސ އަށް  ނޫނިްއޔާ  ކޮމިޝަނަށް   ސްޮގތަށް 

  ނޫނ އަސާސ  ލިޔަމ ންދިޔައިރ  ޤާމި  ؛ ސް އިްއޒަތްތެރި ރައ ؟ ކަންކަން ނ ކ ރެވެންވ   ޮގތަށް މި  މެންބަރ ން އައްޔަންކ ރާ

ޮގތްތަކެއް އިނޭގތޯ. ނަމަވެސް، އޭ.ސ .ސ އަށް ެމންބަރ ން އައްޔަންކ ރ މ ަގއި    ެގންދިޔަ  ހަމަ މި ވިސްނ ން ވިސްނަމ ން 

؟ ނަންތައް މަޖިލ ހަށް މި އަންނަނ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރ ން އައްޔަންކ ރ މ ަގއި ކޮން ފަރާތަކ ންތޯ    ސްނޫނ  އިލެކްޝަން

ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމ ަގއި ހ ންނަވާ ބޭފ ޅަކ  އެ ނަންތައް ފޮނ ވަނ . އެހެންވ މާ، ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނ ފޫޒ   

މި މަޖިލ ހ ން ފާސްކ ރަނ . ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް؟ އޭެގތެރެއަށް ނ ވަންނާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިހިނެއްތޯ ދެކެވެނ 

ެގންދާނެ. މ ެގ   ކަންތައްތައް ކ ރަމ ން  ޮގތަކަށް އެ  އެ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވާ  ،ބިއްޔަތ  އޮންނަ ބަޔަކ މި މަޖިލ ހ ަގއި އަޣްލަ

ޖޭ.އެސް.ސ އަށް ބަދަލ ެގންނާކަށް ވާހަކަފ ޅެއް ނ ދައްކަވާ. ށް އޮތ  އަޣްލަބިއްޔަތ . އޭރ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން  ކ ރ ަގއި ޕ .ޕ .އެމަ

ތިަމންނާ އަތ ަގއި ހ ރިހާ ބާރެއް އޮެވެގން ނޫނ  ތިމަންނައަށް   ،ވިދާޅ ވި   ރައ ސް ޔާމ ން  ،އޭރ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ ލ ޑަރ  

އޮތް މެޖޯރިޓ  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އޭރ    ިމއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން އަތ ަގއި މި  ،. ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ ވެރިކަމެްއ ނ ކ ރެވޭނޭ

ޮގތަކ . އަޅ ަގނޑ މެން   ންތައްތައް އޮތްކަ  ނޫނ އަސާސ  ބަދަލ ކ ރެްއވ ހޭ. އެހެންވ މާ، މިއ  މިޤާއެޮގތަށް ވެސް    ،އޮތް ނަމަ

ފަސް މިތިބ   ފަސްދޮޅަސް  ެގންނަ   .މެންބަރ ން  އަތަށް  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ބާރެއް  ހ ރިހާ  ނޫޅެން    އަޅ ަގނޑ މެން 

މި   ރައ ސް ޤާޮގތަކަށް  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް.  އިޞްލާޙ ެގންނާކަށް  ބަދަލ ެގންނަން  ؛ ނޫނ އަސާސ ައށް  ޖޭ.ެއސް.ސ އަށް 

ވަރަށް މެން ވާހަކަދެްއކިން. ޖޭ.އެސް.ސ އަށް ބަދަލ ެގންނަން ވެސް ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މ ަގއި އެބަ ހ ރި  އަޅ ަގނޑ 

ނޫނ އަސާސ އަށް. އެހެންވ މާ، މި ހ ރިހާ ބަދަލ ތަކެއް އަދި ވަރަށް ފ ޅާ  ޤާިގނަ ބަެއއް ކަންތައްތައް ބަދަލ ެގންނަންޖެހޭ  

ތިބެލާފައި    ނޫނިއްޔާ  ،މަޝްވަރާކޮށްެގންދާއިރާެއއްަގއި   މިހެން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޫނ   ބަހ ސްކ ރެވިެގން 

ނޫނ އަސާސ އަށް ބަދަލ ެގނައ ން އެއ  އެހާ މ ހިންމ  ކަމެއް، އެހާ ރަނަގޅ  ކަެމއް ކަަމކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. ޤާ

ންވ މާ އެބަ ެގނެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ   ެގންނަބައެއް ފަހަރ  ވަރަށް މ ހިންމ  ކަންތަކ ަގިއ ބަދަލ   !އާދެ! ރަނަގޅ 

ކަންކަމަކ  ވިސްނަންޖެހޭ  މި    ،އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަދަލ ެގނެސްެގން  ނޫނ އަސާސ  ޤާޖޭ.އެސް.ސ ައށް 

އެއ    އަދި  ލިޔ މެއް.  އިޞްލާޙ ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަކ   އަބަދ ވެސް،  އާދެ!  ކަމ ަގިއ  ޤާފ ރިހަމަކ ރެވޭތޯ.  ނޫނ އަސާސ  

އެތަްއ    ށްވިޔަސް. އެހެންވެތާ ައޅ ަގނޑ މެން އެތަްއ ފަހަރަކ  އެްއ ާގނޫނައް ކަމ ަގއި  ސް، އަދި އެހެން ާގނޫނ ތަވިޔަ

މެޖޯރިޓ   ،ބަދަލ ތަކެއް މިތާނަގއި  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  މިއަދ   އެހެންވ މާ،  ެގންނަނ .  މި  ިއޞްލާޙ ތަކެއް  ނެތ މާ އެތައް 

ޅ ންނަށް މެޖޯރިޓ  އޮތް ދ ވަސްވަރ  ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅ  ޖޭ.އެސް.ސ ެގ  ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ކަމ ނ ދިޔައ . އެ ބޭފ 
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ެއ  ކޮމްޕޮ ވަކި  މިއ   ފޯރ ވި.  ެވސް  ނ ފޫޒ   ވެސް  ފަނޑިޔާރ ެގއަށް  ފޯރ ވި،  ވެސް  ނ ފޫޒ   ޖޭ.އެސް.ސ އަށް  ޒިޝަން. 

ޅަށް ފެންނަން. ސ ޕްރ މް  ކަންތައްތައް އެބަ ހ ރި ވަރަށް ރަނަގ  ން އޮތް ކަމެއް ނޫން. މި ވެ އިޢ ތިރާޟ ކ ރެބޭފ ޅ ންނަށް  

ނޫނިއްޔާ   ،ވި ދެ ފަނޑިޔާރ ން ެގންޮގސް ޖަލަށް ެވސް ލި. އެމަޖެންސ ބެކޯޓ ެގ ފ ރާޅ ން ޓިނ ނަަގިއެގން، އެތާ ތިއް

ރަނ ، ކޮށްފައި ބޭނ ންހާ ޮގތެއް ހަދަނ . އެހެންވ މާ، މިއ  މި ނ ނ ރަްއކަލ ެގ ހާލަތ  ހަމަ ހިތަށްއެރ މާ އިޢ ލާން  ކ އްލި

ނ ދިޔަ. ިމއަދ  ކޮމްޕޮޒިޝަން ކަމަކ   ެގޮގތް. މިއަދ  މެޖޯރިޓ  ނެތ މާ، މިއަދ  ޖޭ.އެސް.ސ  ތައްތައް ކ ރެްއވި ބޭފ ޅ ން ކަން

 ؛ވިދާޅ ވަނ . ެއ ބޭފ ޅ ންއެ  ނ ފޯރ ވާ ކަމަށް    ެގއަށް ވެސް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަނ  ސަރ ކާރ ން. އެކަަމކ  އެ ބޭފ ޅ ންފަނޑިޔާރ 

އެތާ ހ ންނެިވ    އިދެންނެވ . އޭރ ެގ އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރާ  ޅ ން ކ ރެއްވި ކަންތައް މިެގއަށް ނ ފޫޒ  ނ ފޯރ ވާ ބޭފ ފަނޑިޔާރ 

ޓިނ ނަަގިއެގން ފ ރާޅ ން  ތިއްބަަވނިކޮށް،  ކޯޓ ަގއި  ބޭފ ޅ ން  ދެ  ފަނޑިޔާރާ  މ ހ ން ެގން  އެންމެ ސ ނިއަރ  އެ  ޮގސް، 

ޔަރ ކ ރަން. ދެން ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހާލަތ  ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހާލަތ  އިޢ ލާންކ ރ  ެއ ބޭފ ޅ ން ހައްހައްޔަރ ކ ރ . އާދެ!  

ާވހަ ؛ކ ރ އިޢ ލާން ބޭފ ޅ ން  ައޅ ަގނޑ މެން  ކޯޓ ން   ދެއްކެވ ކައެ  އަމ ރަކަށް  ައޅ ަގނޑ މެން    ، ކ ރާ  ސަރ ކާރ ން  ކ ރ  

ެވެގން ކ އްލި ނިންމ މެއް، ނިންމި ނިޔާއެްއ، ެއ ނިޔާއަށް ތަބާނ ވާންެއކަމަކ  ސ ޕްރ މ  ކޯޓ ން ނިންމި  އޭ. ނ ވެއް  ކިޔަމަނެ

  ނ ރައްކަލ ެގ ހާލަތ  އިޢ ލާންކޮށްފައި އެތާ ތިބި އެންމެ މ ހިންމ  ދެ ފަނޑިޔާރ ން ހައްޔަރ ކ ރ . ހައްޔަރ ކޮށްފައި ބަޑި 

ދިއްކޮށްފަިއ، ދެން ތިބި ފަނޑިޔާރ ންނަށް އޭތި ބަދަލ ކ ރަން އެންގ . މިއ  ޙަޤ ޤަތަކ . އެހެންވ މާ، މިއަދ  މި ބޭފ ޅ ން  

،  މިހެން ވިދާޅ ާވއިރ ަގއި ެއއް ފަހަރ  ވެސް  ، ފ ރ ވަނ އޭޒ  ނ ފޫޒ  ފޯރ ަވނ އޭ، ފަނޑިޔާރ ގެއަށް ނ ފޫ  ޖޭ.އެސް.ސ އަށް

ކިހިނެއްތޯ  ކ ރ   ކަންތައް  ތިމަންނަމެން  ވިސްނާލަބަލާށޭ  ެވސް  ސިކ ންތަކ   ރައ ސް ؟ އެންމެ  ؛ އިއްޒަތްތެރި 

ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ   ޮގތް  ޖޭ.އެސް.ސ  އޮތް  ޖެހޭ.ނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙ ެގންނަންޤާ

އް ެގންނަން. ސ ލ ކޮށް، ވަރަށް ިގނަ މ ހ ންނާ މަޝްވަރާކ ރެވިެގން މިއަށް ބަދަލ ތަޖެހޭ ވަރަށް ފ ންކޮށް، ވަރަށް ތަފ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޒަރ ރ  ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަތިވެރިބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒަރ ރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ެގ އަދި ޖޭ.އެސް.ސ އާ ދޭތެރޭ އެ ބޭފ ޅ ން  ،ނަންޓަށް ބަދަލ ެގންނަންރައ ސް. ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ކޮމްޕޯ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

ހ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙ ަގިއ  ޤާއިޞްލާޙ ކޮށް،  ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ން   މި  ނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މަށް ޓަކައި 

 ހެންނަމަވެސް، ޖ މ ލަކޮށް މި އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑެއް ތާއ ދެއް ޙަޤ ޤަތ ަގއި ވެސް ރަނަގޅ  ބައެއް ކަންކަން އެބަ ހ ރި. އެ
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  މި ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ން ޕ .ޕ .އެމ ެގ ބޭފ ޅ ން ވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި  ،އަޅ ަގނޑ  އެބަ އަޑ އަހަން؛ ނ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ޖޭ.އެސް.ސ އަށް ެއ    ،ޑ މެން ދ ށ ންއަޅ ަގނ؛ ދަްއކާތ . ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ޖޭ.އެސް.ސ ެގ މިނިވަންކަމެއް ނެތް ވާހަކަ

އެ ބޭފ ޅާ ދަނ  ަވކ ލަކަށް ވެސް ަމއްސަލަތަކ ގައި.    ،ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަމ ަގއި މި މަޖިލ ހ ން އައްޔަންކޮށްފައި އިން ެމންބަރ 

ބާރަށް ތިބ    ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން  އެކަމަކ  އެ ބޭފ ޅާ އިނ  ޖޭ.އެސް.ސ ގައި. އެ ދ ވަހ  އެ ނ ވޭ މައްސަލައަކަށެއް. ހަމަ 

ޢަދ ލ އިން ދެން  ދައްކާއިރ  ޞާއަތްޖަހަން.  ވާހަކަ  ރައ ސް  ފ ެގ  ވިދާޅ ވޭ  ، ިއއްޒަތްތެރި  އެބަ  ބޭފ ޅ ން  ދ ނިޔޭެގ   ، ެއ 

ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ހަަމ   ެގޮގތ   އާިއ ޖ ޑ ޝަރ ެގ ކަންތައްތައް ކ ރާބައެއް ޤައ މ ތަކ ަގއި ޖޭ.އެސް.ސ    ހ ރިކ ރިއަރާފައި  

ައޅ ަގނޑ  ެއ ބޭފ ޅ ންނާ ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ ން، ތިޔަ ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަމ ަގއި   ،ދައިންކ ރ  ދ ވަހ  ވެސް ހަމަ ބ ނި ފަ

، ނ ވަތަ ޝަރްޢ  ނިޒާމ ަގިއ  ސ ަގއި .އެސް. ޑިޝަރ ަގިއ ނ ވަތަ ޖޭއ މ ތަކ ެގ ޖ ޤަ  ކ ރިއަރާފަިއވާ ތަހ ޒ ބ   ، ތިޔަ ވިދާޅ ވާ

ހަމައެކަނި ކ ރެއްވި ކަަމކ ، ޤާނޫނ އަސާސ ާއއި އަދި  ؟ ކަންކ ރާ ޮގތަށް އެންމެ ކަމެްއ ތިބޭފ ޅ ން ބަދަލ ކ ރެއްވިންތޯއޭ

މ ގ    ރާލައި، ތިމާ މ ހާ އަމިއްލައަށްާގނޫނ ތަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރްޢ  ނިޒާމ  ހިންަގން ހަދާފައި އޮތް އޮނިަގނޑ  

އިޤ ތިޞާދ  ކަންތައްތައް ބަދަލ ކ ރި ފަދައިން ޖ ޑ ޝަރ ެގ ކަންތައް ެވސް ދިޔައ     ދިވެހިރާއްޖޭެގން  ަގާވއިދ ތަކެއް ހަދައިެގ

ން އެ ބޭފ ޅާ ހިތްޕ ޅާނ ވި ސ ޕްރ މް ކޯޓ ؛ އެންމެ މަތ  ކޯޓ   ދިވެހިރާއްޖޭެގއަޅ ަގނޑ މެން ދ ށ މެއް ނޫންތޯ،    .ބަދަލ ކ ރަމ ން

އެންކ  ހަމަ  އެްއކޮރ   ކ ރ މާ  ހ ކ މެއް.  ހިނަގއްޖެ  މެ  ޓިނ ތައް  ފ ރާޅ ެގ  ައއިހެން.  އަރަިއެގން  ނަޫގރޯޅިއެއް  ހ ވ   ށް 

ބޭފ ޅ ން ރަހ ނ ކޮށް    ދަމައިކޫއްތާފައި އެބ ރައިެގން. ދެން ފޭބި ކޮމާންޑޯއިން އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރާ އެްއކޮށް ދެ ފަނޑިޔާރ ން  

، ފައިފޮރ ވާ  މ ހ ން ރަހ ނ ކޮށް  3ެގން ކ ރި ހ ކ މެއް،  ބެފަނޑިޔާރ ން ތި  5ކާ މ ެގ ހެއްވާ ތަންކޮޅަކ   ލ  ޖަލަށް. އަނެއް

، މި އިންސާފ ވެރިކަން، ިމ މި ޢަދ ލ އިންޞާފ ؟ މ ހ ން ތިބެެގން އެ ހ ކ ން މި ކ ރ  ބަދަލ . ކިހާ ސަޅިތޯ  2އަނެއްކާ  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއަދ     .ނ ކ ރޭދ  އެކަމެއް  އަމި  ވަރަށް ރަނަގޅ !؟ ހަމަހަމަކަން ނެތިެގންތޯ މި ބޭފ ޅ ން އެ ވާހަކަދައްކަނ 

އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެންމެ    ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަިއ، އެ ކަމެއް ނ ކ ރޭ. އެ ޙަޤ ޤަތް،  ރ ން ޝަރްޢ  ނިޒާމަށް އަތްބާނައިޝަޖ ޑ 

ސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ އެންމެ   ކ ން، އަދި އެ ބޭފ ޅާށް ކ ރެވިެގން އެދިޔަ ހ ިގވަޑަިއަގންނަާވނ . ރައ ސް ޔާމ ނަރަނަގޅަށް އެނ

ނިޒާމަށް މި  ޝަރްޢ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ިގަވޑަިއަގންނަާވ،  ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ އެނ؛ ޙަލާަގއި އެ ސަލާމަތްވި ޮގތްހ  މަރ ފަ

ތިން އަދަދ ެގ    ނަމަ،  ރ ވާ.ެއސް.ސ ން ވެސް އެްއވެސް ކަހަލަ ނ ފޫޒެއް ނ ފޯރ ާވކަން. ނ ފޫޒ  ފޯސަރ ކާރ ން ވެސް، ޖޭ

؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްއެކަމަކ  އެހެނެއް ނޫން ދެއްތޯ އެ ވ ކ .    ަގއި.ކ ން ހ ކ ންކޮށްފައި އެ ބޭފ ޅާ އޮންނެވ ހ  ޖަލ އަދަދަ

ޤާނޫ  ބޭފ ޅ ން  އިނ އަސާސ ައށްމި  ބޭނ ންވާ  މި  ެގންނަން  ޖ ޑ ޝަރ ައށް  ޚާއްޞަކޮށް  ބޮޑަށް   ،ޞްލާޙ ،  އެންމެ 

އ ޅެެގިއަގނެ އަޅަ މި  ޖަވާބ ދާރ ކ ރ ަވއި.އެސް.ސ  ޖޭނ   ން  ފަނޑިޔާރ ން  އެނޭގ  އެބަ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ރަނަގޅ !  ،  އާ. 

ބޭފ ޅ ން ވެސް    . އަދި އެަގިއކަން.ެއސް.ސ  ޖޭފަނޑިޔާރ ން ޒިންމާދާރ ކ ރ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ  މަސްއޫލިއްޔަތ  މި އޮތ   

ިމތިބަ މެންބަރ ން ތިބެެގން އެ  .ެއސް.ސ ން  ޖޭމި  ަގއި ވެސް  ޚ ރ މި ޤައ މ ެގ މި ފަހ ެގ ތާ ބަ ަގބޫލ ކ ރޭ، ޙަޤ ޤަތ ަގއި އެ
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ފ ރިހަމަކަ މިނިަވންކަމާއި  ޮގތަށް  ކ ރިން  މަސައްކަތްކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   މަސައްކަތްކ ރެިވފައެއް.  ނެތް  އަދި  އެއްކޮށް  މާ 

ބޭފ ޅ ންެގ    މިދެންނެވ  ޮގތް.  .އެސް.ސ  ޖޭ އެ  މަސައްކަތްކ ރެްއވި  މެންބަރ   ވަޑައިަގންނަވާނެ. ެގ  ވެސް  ތަނަށް  މި 

ޑިޔާރ ން ޒިންމާދާރ ކ ރ ވަން  ފަނ  އެ ވިދާޅ ވާ  ވަކ ލަކަށް. ހަމަ އެ ބޭފ ޅާ އިންނާނ   ވަޑައިެގންފައި ދެން ދާނ  ކޯޓަށް

ނެތް.  .އެސް.ސ  ޖޭ ކިބަިއަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރަނަގޅ ،  އިންސާފ   އެ  އެހެންވ މާ،  ރައ ސް ަގއި.  ؛ އިްއޒަތްތެރި 

ަގިއ ހަމަ ޙަޤ ޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން، ިއޞްލާޙ ކ ރާ ވާހަކަދައްކާއިރ    .އެސް.ސ ޖޭއަޅ ަގނޑ މެން،  

ޚާއްޞަކޮށް    ހ ރި.  ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ހަމަ ބަިއވަރ  ކަންތައް އެބަ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ަގއި ައދިވެސް އަޅ ަގނޑ މެ

ތާވަލ ކ ރ ަމށް  ބައެއް އަދި  ލަސްވ ން.  މައްސަލަތަްއ  ދިގ ލައިެގން   ފަހ ގައިކަހަލަ  މައްސަލަތައް  ެއ  އެ  ވެސް  ޮގސް 

ވެސް  މިއިން ެއއް   ، ޖައްސާ ފަރާތަށް ވެސް  ރައްދ ވާ ފަރާތަށް ވެސް އަދި އެ މައްސަލަ ؛ދެ ފަރާތަށް  އިމައްސަލަތަކ ގަ 

ެއއ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ    ،ޖެހ މަކ ފަރާތަކ ން އިންސާފ  ނ ލިބި ިގނަ ދ ވަހ  އެ މައްސަލަތަކ ެގ ތެރޭަގއި އ ޅެން

ކ ރ މަށް ފަހ ަގިއ ންކ ހ   ،މައްސަލަެއއް. ހަމައެއާެއކ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  އޮތް  އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހިފައި

ތަންފ ޛ ންކ ހ އެ   ނިމިނ   މަރ ހަލާ  އެއް  މ އްދަތެއް.  ދިގ   ވަރަށް  އެބަދޭ  ނިމި  ،ވެ  މަރ ޙަލާ  އަނެއް އަދި    ،އަނެއް 

 ވެސް  ންކ ހ   ޛ ތަންފ ޛ  ހ ކ ން.  އް ނ ވޭ ދެން އަނެއްކާ ތަންފ ޛެވެސް ތަންފ   އެންމެ ފަހ  މަރ ހަލާ ނިމ ނ މާ؛ މަރ ޙަލާ

ތިން  ކ ރޭ  އެބަ މަްއޗަށް  ހ ކ ން.އޭެގ  ހ   ހަތަރ   ބާވަތ ެގ  މި  ނ ދެކެން  ތަނެއްންކ އަޅ ަގނޑ   ހ ކ ންތަންފ   .ކ ރާ    ޛ  

 ޛ  ެގ މައްޗަށް އަނެއްކާ އެހެން ހ ކ މެއް. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ތަންފ ހ ކ މ   ޛ ތަންފ   އެއަނެްއކާ    ކ ރ މަށްފަހ ގައި

ވ ޒާރާ   ކ ރަންޖެހޭޛ ތަންފ   މަށްފަހ ަގއި އެ ކ ރ ންހ ކ  ފަރާތްތަކަށް ވި  ޔަސް،ވި  އްއެސަރ ކާރ ެގ  ސް. ދެން  ޔައަމިއްލަ 

ވަނ  ނަމަ، އަޅ ަގނޑ މެން މި މި ހ ކ ންތައް ދާ ކަމަށް  ކ މެއް. އެހެންވ މާ، މިހެން  ހ   ހެން އްކާ އޭެގ މަްއޗަށް އެއަނެ

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ   އްކޮށްެއއާއެ އަޅ ަގނޑ    ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސްނެއަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ވާ ިއންސާފެއް ނ ލިބޭ  ،އެދޭ

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން ލޯނ  އެއްޗެހި ނަގައިެގން   ރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގ ނިޒާމ ެގ  ،އަނެއް ނ ކ ތާައކ 

ަގއި  ޙަޤ ޤަތ   އިމަށްފަހ ަގއި ދެން މި ދިމާވާ ކަންތައްތައް. މ ގަ ޔ ދިކިެގން މައްސަލަ ކޯޓަށް  ލޯނ ނ ދެއްކޯޓާ ހިސާބަށް  

ދޭ ފަރާތަށް ވެސް ހަމަ  ލޯނ ؛ ވެންޑަރނ ވަތަ   ،ވިޔަފާރިކ ރާ މ ހާއަށް ވެސްމިއ     ،ފާހަަގކޮށްލ   އަޅ ަގނޑ  މި ނ ކ ތާ މި

ދިާމވޭ.  މި އެބަ  ނެގ   މައްސަލަ  މި  ލޯނެއް  ައޅ ަގނޑ މެން  ބޭންކ ން  ނަަގިއެގން  . މިސާލަކަށް  ލޯނ   ލޯނ    ، ެއ  އެ 

ޓ އެއް ައޅ ަގނޑ މެން ރއޮންނަނ  އެސެޓެއް ނ ވަތަ ޕްރޮޕަ  ދަނ  ކޯޓަށް. އަޅ ަގނޑ މެން މި  ނ ދެއްކިެގން ބޭންކ ން މި

އެ ަމއްސަލަ ނިންމަން އެބަ    ، ޖެްއސ މާބޭންކ ން  އެ ބޭްއވ މަށްފަހ ަގއި ކޯޓ ން މައްސަލަ    .ޮގތ ަގއި ބާްއވާފަ  ރަހ ނެއްެގ

ބޭންކ ން އެ މ ހަކ   ލޯނ  ނަާގފައި އޮންނައިރ ަގިއ ކޯޓަށް    ، ޖެހޭ  ނަާގ ލައްކަ ދ ވަސް. އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން އެބަ

ެއވެސް ނ ބެލެހެއްޓޭ.   ؛ކޮށްފައި އޮންނަ ެއސެޓ ތަނ ަގއި ރަހ ނ   ފަހަރަށް އެިގނަ  ދެން    ،ދިޔައިމާ  ިއގައިމައްސަލަޮގަވިއެގން  

ައގ  ވެސް އެބަދޭ ދަށްވަމ ން. އަޅ ަގނޑ  ބ ނަން    ދަނ  ހަލާކ ވަމ ން.  އެ ބޭނ ންވާ ވާހަކައަކ ،  މި  އެހެންވ މާ، އޭެގ 
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މިސާލަކަށް   ެގ ވެލިއ މ ން ެއއްކަލަ އެސެޓ  ޔ މި މައްސަލަތައް ދިގ ލަިއެގން ދި  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ަމއިަގނޑ  ކޮންސަރނަކ 

ބަދަލ ޭވ    އެބަ  ަމއްސަލަ ނިމޭއިރ ަގއި މިލިއަން ރ ފިޔާ ކަމަށް ެވސް. އެހެންވ މާ،  މި  5  ،ވެދާނެ ބޭންކަށް ދާއިރ ަގއި 

މ ހާ  ލޯނ   ،ޮގތަކ   ޮގސް ދެ މިލިއަނަށް. އެހެންވ މާ، ވާދިގ ލަިއެގންލަ  މައްސައެްއކަލަ   ނަާގފަިއ ލޯނ  ނ ދެއްކި ހ ރި 

އަނެއްކާ    ވެސް ެއބަ ދަށްވޭ. ދަށްވ މާެގ ވެލިއ   ކޯޓަށް ޮގސް އެ މަްއސަލަ ނިމިެގންދާއިރ ަގއި އޭނަެގ އެސެޓ    އަނެއްކާ

ބައިކ ޅަ ެއއްބަިއ    ދެޭއެގ އަގ ެގ  އެ ވިްއކާލިއިރ ަގިއ  ބޭންކ ން  ހަވާލ ކޮށްފަިއ އަދި  ންކާ  އެސެޓ  ބޭ   ،ނ އޭނަ މި ޖެހެ

އޭނަެގ ދެން ހ ރި ެގދޮރ  ވިއްކާފައި ލާރި ހޯދަން. އެހެންވ މާ، މި މައްސަލަ ެގ އަތ ން  ނާނ ލިބޭ. އަނެއްކާ މި ޖެހެނ  އޭ

ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ މައްސަލަތަްއ    ، ޝަރ ޢ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއިންއަޅ ަގނޑ މެން  ،އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ހަމަ އަޅ ަގނޑ  އެދެންހަ

ބަދަލ  ފަރާތްތަކަށް    މިނ ވާޖާ  އިކމ ަގއި އެށް ނިންމާލަކަނިމޭނެ ޮގތަނ ވަތަ    ،ނިންމާނެ ޮގތަށް  އަވަސް ސްޕ ޑެއްަގއި

 . ޝ ކ ރިއްޔާ.  ޔ ންވެެގންދިއަވަސް ނ ން ހޯދައިދި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ދޫމ ހ ޅ އަރ ވަނ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދޫމ ހ ޅ . ށްލަބ ބަ އިލްޔާސް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަބ ބް އިލްޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ހ ޅ މ ދޫ ދާއިރާެގ    ، ައޅ ަގނޑ  ކ ރ ަގިއ އ ޅ ނ ؛ ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިނޭގތޯ. ރައ ސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

 .  ހ ޅ ދޫ ދާއިރާގައިނ ހ ންނަ މިހާރ  މި .މެންބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .  !ފ ކ ރަްއވާތިވަރަށް ބޮޑަށް މާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަބ ބް އިލްޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ތާރިޤް ހ ށަހަޅ އްވާފައި   ށްޖޭ.އެސް.ސ އަ؛ ރައ ސްޝ ކ ރިއްޔާ ރައ ސް.  

ގ ޅޭމި   އިޞްލާޙާ  އެބަ  ވާ  ކަންތައްތައް  ބައެއް  ބޭނ ންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ޖޭ.އެސް.ސ ެގ   ޮގތ ން  ހ ރި. 

އޮތ . މި އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ބަލާއިރ    ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރ މަށް ޤާނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙެްއ ެގނެއްސަ މި

ަގއި    2008ހ ރި.    ލަކޮށް ބައެއް ކަންބޮޑ ވ ންތައް އެބަޖ މ   އިޤާނޫނ އަސާސ ގަ   ، އަޅ ަގނޑ މެންއިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 
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ވައިއެކ ލަވަ  ޤާނޫނ އަސާސ  ހ ރ ލެވ ނ އިރ   ކަންތަްއތައް  ިގނަ  މާޒ ގަ   ،ރަށް  އޭެގ  ވެރިކަމެްއ    30  އިއޭރ   އަހަރ ެގ 

ގ ޅ ންހ ރި ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް    ވެރިކަމާ  އި އޮތްހިނާގފަ  އަހަރ   30އެ    .އޮތ   ރާއްޖޭަގއި ހިނާގފައި

ޒިޝަން ކޮމްޕޮ  ެގޖޭ.އެސް.ސ    ތެރޭަގއިެގ  ޤާނޫނ އަސާސ    ،ތެރޭަގއި ަވނަ އަހަރ  ެގނައ . ޭއެގ  2008ފެހި ޤާނޫނ އަސާސ   

އޮތް  އެކ ލެވިފައި ޖ ޑ ޖ ޑ    އެބަ  ޓަކައި.  މިނިވަންކ ރ މަށް  އޭރ  ޝަރ   ސަރ ކާރ ން  ނ ފޫޒ   އެންމެ  އޭރ   ޝަރ އަކ  

އެކ  ހިންގ މަށް ޓަކަިއ   ޝަރ  މިނިަވންކަމާޖ ޑ   ،އެްއކިބާވެ   ންކ ރަމ ން އައި ތަން. އެ ތަން ސަރ ކާރ ެގ ނ ފޫޒ ބޭނ ން

ެއއަށްފަހ  ދާއިމ  ޖ ޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް   .ލ އިއެކ ލަވަ   ޖޭ.އެސް.ސ ވަގ ތ     ، ލެވިއިއެކ ލަވަ   އްޖޭ.އެސް.ސ އެ 

ޖޭ.އެސް.ސ އަށް   ،ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރ ފަނަރައ ފެދިެގން ައއި. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ ާގތްަގނޑަކަށް  

ަގބޫލ ކ ރެވެނ  ކަަމށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގންނަންޖެހޭ  އިންތިޚާބ ަގ  .ބަދަލ ތަކެއް  ވަޢ ދ މިދިޔަ  ެއއް    ، ިއ އެމް.ޑ .ޕ ެގ 

، ޖ ޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ މެން ؛ޖޭ.އެސް.ސ ެގ

މި ދައ ރ ަގއި އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ައޅ ަގނޑ މެން ެއކަން ކ ރާނަން. ައޅ ަގނޑ މެން    .އެމް.ޑ .ޕ ެގ ިވސްނ މެއް ެއކަން ކ ރަން

 ؛ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ައއްޔަންކ ރައްާވ ދެ ބޭފ ޅ ން  ،ތިބޭ  ސް.ސ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް ބަލާއިރ  ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި އެބަޖޭ.އެ

ދެ ބޭފ ޅ ން. އަޅ ަގނޑ    ،އްޔަންކ ރައްވާ ބޭފ ޅަކާ ހިމެނޭ ޮގތަށްއައި އަދި ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެއ  އެޓަރނ  ޖެނެރަލާ

ތިން ބާރ ެގ ތެރެއިން އެންމެ މަތ  ފަރާތ ެގ    .އަކ  ދައ ލަތ ެގ އެންމެ މަތ  ފަރާތްދެކޭ ޮގތ ަގިއ ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ކޮންމެެވސް   ، ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅ ްއވާ މެންބަރަކ   ހެންވ މާ،އަދި ސަރ ކާރ  ހިންގ މ ެގ އިސް ވެރިޔާ. އެ  ، ވެރިޔާ

ނ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅ ްއވަާވ  އެކަކ  ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި ހ ރ ަމކ  މ ހިންމ  ކަމެއް. އެއ  އެޓަރނ  ޖެނެރަލް ނޫ

ިއ ބޮޑަށް ަގބޫލ ކ ރަނ  އެއ  އެޓަރނ  ޖެނެރަލް ކަމ ަގއި. ހަމަެއާއއެކ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސާ   ބޭފ ޅެއް. އަޅ ަގނޑ 

ރައްޔިތ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ިއންނަވާ.  އެބަ  ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި  މެންބަރަކ   މަޖިލ ހ ެގ  މަޖިލ ހ ެގ ރައްޔިތ ންެގ  ންެގ 

ބާރ ެގ ވެރިޔާ ޖ ޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރަކަށް   ބާރ ެގ ވެރިޔާ. އެހެންވ މާ، ެއއް  ދައ ލަތ  ެއއް  ،ރައ ސަކ  

ރައްޔިތ ންެގ   ެއހެންނަމަވެސް،  ނ ކ ރެޭވ.  ފާހަަގެއއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ޮގތ ަގއި  ކަމެއްެގ  ރަނަގޅ   އެހާ  ެއއ   އިނ މަކ  

ހ ރ މަކ  މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ސ ދާ   އިޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގަ މަޖިލ ހ ެގ މެންބަރަކ  ޖ 

ރަްއޔިތ ންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނ މަށް ރައްޔިތ ން ވޯޓ ން އިންތިޚާބ ކޮށްފައި  ،ރައްޔިތ ންެގ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓ މާއި

ންބަރ ން ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފިޔަަވއި. އެހެންވ މާ، ރަްއޔިތ ންެގ  ތިބޭ ހަމައެކަނި ތިބޭ ބަޔަކ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ މެ

ވިންދާ ރައްޔިތ ންެގ  ތެރެއިން  އިްއވ މަށް  ކަންތައްތަްއ    އިމަންދޫބ ންެގ  ތެރޭަގއި  ކޮމިޝަންެގ  ސަރވިސް  ޖ ޑ ޝަލް 

ޖ ޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ މެންބަރަކ  ހ ރ މަކ  މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.  

ފަނޑިޔާރ ންެގ ސްލޫކ  ކަންތައްތަްއ   ،ކަމަށް ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައި ވަނ   އްލިއްޔަތެ އޫއެންމެ މ ހިންމ  އެއް މަސް

ފަނޑިޔާރ ންެގ ތެރެއިން ިގނަ ބަޔަކ  ެވސް   ، ކ ރަން. ެއކަން ބަލާއިރ   ޝަރ  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތްޖ ޑ   ،ބެލ މާއި
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ެގ ތެރޭ އެބަ ތިއްބަވާ. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ފަނޑިޔާރ ންެގ ތެރެއިން އެހާ ިގނަ ބަޔަކ   ކޮމިޝަން  ލް ސަރވިސްޖ ޑ ޝަ

ތ  ފ ށ އެރ ން ޙަލަޞްމަ  އްގެ ވަރެ ވެސް  ކޮންމެ އި  ަގއި ތިބ މ ން އޭގަ ޮގތ ޖ ޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ންެގ  

ދެ ބޭފ ޅަކ  އެތާ   ، އެކަކ ވަރެއްެގ ޖ ޑ ޝަރ ެގ ތެރެއިން ވެސް ކޮންމެެވސް  ކޮންމެވެސް  ،ނަމަވެސްއެހެން.  އޮތް  އެބަ

 ނޫންތޯ އަދި މިއަށްވ ރެ   ،ބައެްއތޯ  ތިބ މަކ  މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެން އެއަށް ކަނޑައަޅާނ  ކޮން

ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް  ޖ ޑ ޝަލް  އިޞްލާޙ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއަށްފަހ   މަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭ.    ، ފ ޅާކޮށް 

ންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ައދި އެކަން ކ ރަންޖެހެނ  ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ   ޤާނޫނ އަސާސ އަށް ެގންނަ

ޖެހޭ އެހެން ޕާޓ ތަކ ން    މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދެކެން. މިއަށް އެއްބަސްވާން އެބަކަެއކަނި  އެމް.ޑ .ޕ ން  ސް  ޔަސްހ ށަހެޅި

ޕާޓ ތަކާ އެހެން  ޤާ  ެއކ   ވެސް.  ކަމ ަގއި  އިޞްލާޙ    ނޫނ އަސާސ އަށްއެއްބަސްެވެގން  ޮގތް  ރަނަގޅ   އެންމެ  ެގނައ މަކ  

ޤާނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެކެނ .  ބަލާއިރ އަޅ ަގނޑ   ޖ ޑ ޝަލް ސަރވިސް   ،ެގންނަން  ހަމައެކަނި 

ބަދަލ  ނޫން  ެއބަކޮމިޝަނެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ސ   ެގންނަންޖެހެނ .  ފަނޑިޖެހޭ  ކޯޓ ެގ  ވެސް  ޕްރ މް  އަދަދ   ޔާރ ންެގ 

އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރ    ،ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި ކަނޑަައޅަން. ސަރ ކާރ  ބަދަލ ވާއިރަށް ސަރ ކާރ ަގއި ހ ންނަ ވެރިޔާ ނ ރ ހ ނ މާ

އެހެން  ؛ންފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކޮށްފައި އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރ  އ ކާލަ  ،ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކޮށްފައި  ބޭރ ކ ރަންވ މާ

ޮގ ކަހަލަ  ނޫން. ސ ތަކަށް ސ ހެދޭ  ޮގތެއް  ރަނަގޅ   އޮތ މަކ   ކޯޓ   އަޕްރ މް  ކޯޓ ަގިއ  ޤާނޫނ އަސާސ ދަޕްރ މް  ަގިއ ދ  

ލާމަރ ކަޒ    .ންނަންޖެހޭެގ  ައށްއެ ބަދަލ  ވެސް ޤާނޫނ އަސާސ   .ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން

ކަންތައްތަްއ  ދަތިތަކ ެގ  ދިމާވާ  ދަނ . ހިންަގމ ންދާއިރ  މ ަގއި    ނޑ މެން ހިންަގމ ން މިައޅ ަގ ؛ަގންހިނ  ރާއްޖެ  ށްނިޒާމަ

ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް  ޤާނޫނ އަސާސ އަށް  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އެބަ  އިތ ރަށް   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނިޒާމ   ލާމަރ ކަޒ  

  ބައެއް ބޭފ ޅ ންެގ ވެސް ކަންބޮޑ ވ ންތައް އެބަ   އަްއޑޫ ސިޓ ެގ  ،ވެސް   އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ  .ކ ރ މަށް ޓަކައިފ ރިހަމަ

ވަކިވާން ވެސް. ެއކަމަކ  ެއއ  ައޅ ަގނޑ  ތާއ ދ ކ ރާ    މ ދޫއަދި  ހ ޅ ދޫ    ންައއްޑޫ ސިޓ   ،ހ ރޭ. ބައެްއ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވޭ 

ހޭ. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ވަކިވާން އެ ބޭފ ޅ ން އެ ވިދާޅ ވާ ސަބަބަކ  ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ދެނެެގނަންޖެ  އެކަމަކ ޮގތެއް ނޫން.  

އެ    ،ޮގތ ަގިއ މ ޅި އަްއޑޫ ސިޓ  ޮއވެފައި ވެސް ެގ  ދަްއކަނ . އަޅ ަގނޑ މެން ސިޓ އެއް އ ނދަޫގތަކެއް ހ ރ މަ ެއ ވާހަކަދަތި

  ޮގތަށް އެ ބަދަލ  ެގނައިމާ  ކ ރެވޭ އްލ ހައިން  ރެެގނެސްެގން އެ ދަތިތައް ޭއެގތެޤާނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙ  ؛ދަތިތައް

ވަކި   ށްރައްޔިތ ންނަ ސިޓ އަކ ން  ކޮންމެހެން  ނ ވާނެ  ބޭނ މެއް  ރައްޔިތ ން  އޭރ ން  ލިބެިގންދާނެ.  ވާކަށް.  ޚިދ މަތް 

މި އ ޅޭކަށެ   އަޅ ަގނޑ މެން  ެއކަހެރިެވެގން  ވަކިވެފަިއ  ސިޓ އަކ ން  އަދި   އްއ ޅެނ   ތާއ ދ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ެއއ   ނޫން. 

ޮގތެ  ތާއ ދ ކ ރާ  ރައްޔިތ ން  ިގނަ  ދާއިރާެގ  މިއަޅ ަގނޑ ެގ  ފާހަަގކޮށްލަން  ވަ  އް ނޫން ކަމ ަގއި ވެސް  ގ ތ  އަޅ ަގނޑ  

 2013އަދި    2008ރިޔާސ  އިންތިޚާބ  އާ ޤާނޫނ އަސާސ  ެގނައި ފަހ ން ބޭއްިވއްޖެ.    ތިންބޭނ ންވޭ. ހަމައެއާެއކ  މިދިޔަ  

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   ެއއް ޕާޓ ައކަށް  ، ންވި ކަމަކ ގ ޔަިއންތިޚާބ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތިން  . މިދިޔަ  2018އަދި  
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އަޅ ަގނޑ މެން   ނ ލިބޭ.  މެޖޯރިޓ އެއް  ޕާޓ ައކ ން  އެއް  އިންތިޚާބަކ ން  ޮގތ ން  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ޤާނޫނ އަސާސ   މިހާރ  

ެއކ ލެިވެގން    ޕާޓ ކިއެކި  އެ  ،ހަމަ ކޯލިޝަން ހަދައިެގން  .ނ ލިބ ނ   ންއިންތިޚާބ  ބޭއްިވއިރ  ވެސް އެއް ބ ރަކ ެގ  2008

ިއންތިޚާބ  ބޭއްވ ނ އިރ  ވެސް  ެގ  ަގިއ ވެރިކަމ   2013އިެގން ައޅ ަގނޑ މެން ވެރިކަމަށް އެމް.ޑ .ޕ  ައއ .   ހަދަކޯލިޝަން

ައއ .   ހަދަިއެގން  ކޯލިޝަނެއް  ހަމަ  ނ ވި.  ޕާޓ ައކަށް  އައަޅ ަގނޑ މެން  ަގއި    2018އެ  ވެސް  އި ވެރިކަމަށް  އިރ  

. އެކ  އެއްބަސްވ ންތަކެއް ެވެގން  ހެން ޕާޓ ތަކާއެ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ ބ ރަށް ދިޔައިރ  ދިޔައ  ކޯލިޝަނެއް ހަދައިެގން

އެްއވެސް ޕާޓ އަކަށް ރާއްޖޭެގ    ،އިންތިޚާބ ން ެވސް ސާފ ެވެގންދިޔަ ކަމަކ  ތިން  އެހެންވެ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިދިޔަ  

ހ ރި   އަދި ދ ނިޔޭެގ ވަރަށް ިގނަ ޤައ މ ތަކ ަގއި ެވސް އެބަ  .މެޖޯރިޓ  ނ އެއް ލިބޭކަން. ނެތްކަން  ރިޠާސ  އިންތިޚާބ ެގ

އެހެންވ މާ، ޤާނޫނ އަސާސ އަށް   ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަމ ަގއި ކަނޑައެޅެން.ެގ  އެ ބަެއއް  ،ލިބޭ މ ހާ އެއ    އެންމެ ިގނަ ވޯޓ 

މި ބަދަލ  އަޅ ަގނޑ މެން ެގނައ މަކ  މ ހިންމ  ކަމެއް. މި އިޞްލާޙ  ެގންނަންޖެހޭނެ. ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ  ހިންގ މ ެގ ވާހަކަ  

ތިބި. އެހެންވ މާ، މި ހ ރިހާ   ކަމަށް އެދޭ މ ހ ން އެބަ . އެކަމ ަގއި ެވސް އެވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މަޝްަވރާކ ރަންޖެހޭނެ

އެމް.ޑ .ޕ ެގ ތެރޭަގއި މި  ؛އިމ  ެވސް އަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްވާ ޕާޓ ހަމަ ަގ  ،އެކ  މި މަޝްވަރާތައް ކ ރެވި  މަޝްވަރާތަކާ

. އަޅ ަގނޑ މެން މަޝްވަރާތައް  އޮތް  ންކަން އެބަގ ދާއިރާެއްއަގއި ެގންދެވެނޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ޔަ  މަޝްވަރާތައް ފ ޅާ

އެންމެން   ،ެއކ  މަޝްވަރާކ ރެވި  ދަނ . އަދި އެ މަޝްވަރާތަކަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް އެހެން ޕާޓ ތަކާ  ެގންދަމ ން މި

ލަކޮށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ  ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ޖ މ   އަށްއެއްބަސްވާ ޮގތަކަށް މި ޤާނޫނ އަސާސ  

އްލ ވާ ިއޞްލާޙެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ހަމި ހ ރިހާ ކަމެއް    ،އިޞްލާޙަކ  މިހާރ  މި ަވގ ތ  ހ ށަހެޅިފައިާވ    ،ހެންނަމަވެސްއެ

ަގބޫލ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙަށް    ، ނ ދެކެން. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ މެން ވަކި އިޞްލާޙެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  ތާއ ދ ނ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ   ،އަރ ވަނ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ . އަށްފަހ މ  އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަހ މ  އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ނ މާފަން

ޮގތަށް   އެމް.ޑ .ޕ ން ަވއ ދ ވ  ޮގތަށް ައދި އެމް.ޑ .ޕ ން އެދޭ  ންކ ރަންގ އަޅ ަގނޑ  ޔަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ޑ   އަޅ ަގނ  ،ަގބޫލ ކ ރަނ   ،ެގނެވޭނެކަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއއ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ  ޖ ޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބަދަލ 

. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިދިކޮޅ  ޕާޓ ތަކ ން  ށްއެދެނ  ވެސް ެއއ  ސްޓްރެޓެޖިކްކޮށް ކ ރާނެ ކަމެއް ކަމަށް. އެޮގތަށް ކ ރެވޭނެ ކަމަ
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ހ ށަހެޅ މާ. ނ ވެދާނެ ައޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅާހ ށަހެޅ މާ އަދި އެއްޮގތްބިލެއް ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރަން ހ ށަހަޅާ

އޮތް ކަމަށް    އެކ ަގއި އެބަ  ންކަމާ ގ ންކަން ހަމަ ޔަގ ކަމ ެގ ޔަ ކ ރާނެ  ، އަޅ ަގނޑ މެން އަދި މި މަސައްކަތްއެހެންކަމ ން

ޝަރ ެގ ޯއވަރސައިޓް  ޖ ޑ   ،ދާނެ. މ ެގ މ ހިންމ  ކަމަކ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް އެކަން ކ ރެިވެގން  .އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން

ހަރަކާތްތެރިވާ   ،ކ ރާ ތަނެއްތޯޝަންކްފަން  އ ،ން އޮންނަ ކޮމިޝަން އެހިނާގ ޮގތް ބަލަ  ،ނޫނިއްޔާ ބަލަދ ވެރި  ،ކޮމިޝަން

ނ ން  ގ ހަމަ ޔަ ؟މިއަދ  އެކަން އޮތ  ކިހިނެއްތޯ ؟މ ެގކ ރ ަގއި ޖ ޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އޮތ  ކިހިނެއްތޯ ؟ތަނެއްތޯ

އެނޭގ ަގބޫލ ކ ރަން  ަގބޫލ ކ ރާނެ  ،އަޅ ަގނޑަށް  ރައްޔިތ ން  ސަރވިސް  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއަދ   ޖ ޑ ޝަލް  ކޮމިޝަން   

ރާއްޖޭެގކްފަން   ،ންކަހަރަކާތްތެރިވާ އެހެން  ޝަންވާކަން.  މ އައްސަސާތަްއ    ޤާނޫނ ައސާސ ަގއި  މިނިވަން  ވެސް 

 ވެފައިތޯ،ސިޔާސ    ،ކިހިނެއްތޯއެކ ލެވިެގންވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ިގނަ މ އައްސަސާތަކާ މެދ ަގއި ރަްއޔިތ ން ދެކެނ   

ނޫނިްއޔާ    ،އެ ނަތ ޖާ އެބަ ނެރޭތޯ ؟ބ ނާ ޮގތަށް  ޤާނޫނ އަސާސ ަގިއ އެ  ޝަންވޭތޯކްފަން  ،ތޯހަރަކާތްތެރިވޭ،  ކިހިނެއްތޯ

ޕޭޕަރ ޑްރަަގންެއއްތޯ ލިޔެފަިއވާ  ތަންތަންތޯ އެއ ޝަންކް ފަން  އަސްލ  ؟ހަމައެކަނި ޤާނޫނ އަސާސ ަގިއ  އަސްލ    ، ކ ރާ 

ފަރާތްތަކަކ ން ިގނަ  ވަރަށް  ސ ވާލ ތައް.  ިގނަ    ،އ ފައްދާ  ބ ނާ މިެގ  ރާއްޖޭވަރަށް  ކަމަށް  މ އައްސަސާތައް  ނިވަން 

ފާހަަގކ ރަން.ދ  އިތ ބާރ  ނެތިމެ  މ އައްސަސާތަކާ ައޅ ަގނޑ   ޖ ޑ   ޮގއްސަާވކަން ެވސް  ިމއަދ   ޝަލް  އެހެންނަމަވެސް، 

ބޮޑަށް  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް އަޅަމ   ،ވަރަށް  ވަތްަގނޑ ތަކަށް  ެއކިެއކި  މާޒ ަގއި  ކ ރ ަގއި  ހ ރިހާ   އިެގ  ފޮރ ވާފައި 

ެގނެވިއްޖެ. އަޅ ަގނޑަށް  ފެންނަނ . ސ ޕްރ މް ކޯޓަށް ބަދަލ   ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މައްސަލަތަކެއް ވެސް ނަަގއި ބަލަމ ންދާ

އް  މަހ  އެއ  ވާނެ ކަމެތްނަނެ ެގ މަޖިލ ހަށް ހޮވިފައި  ތ ންޔި ޕ  މިޮގތަށް ރައް .އެމް.ޑ   ،ރޭެއކ  ދަންނަވަން ކެ   ންކަމާގ ޔަ

ސ ޕްރ މް   އަދިވެސް  ނާއިންސާކޯ ނޫން.  ހަމަ  ނާއިންސާފ ވަމ ންޓ ން  މައްޗަށް  އިރާދަކ ރެއްވ ތ ވެ   ފ ެގ  މިއަދ   ދާނ . 

ކޯޓެއް އެކ ލަވަ ސ ޕްރ މް  ފަރާތްތަކެއް.  ޖެލެިވއްއި  ިގނަ  ދާލ ކ ވަނ   ނޫާގ ؛ވަރަށް  ިގނަ    ،ދެންންންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 އަޅާބަލާއިރ ަގއި ާމ ބޮޑ ތަނ ން ވެސ ސ ޕްރ މް ޔާކަށް މ ެގ ކ ރިރަ ެވސް ވަންމެކޮ ؛އިތ ބާރެއް  ،ންދެންރައްޔިތ ންނަށް ދާ

އެބަ އިޞްލާޙ ވ މ ން ދެން ޭއެގ ދަށ ން ހ ންނަ ކޯޓ ތަކަށް އް  މް ކޯޓެކޯޓާ މެދ ަގއި އިތ ބާރެއް މިއަދ  އ ފެދިއްޖެ. ސ ޕްރ 

މެން އެޅި ވަރަށް  ންވ ާމ، ެއއ  އަޅ ަގނޑ ނިންމ ންތަކާ އެްއޮގތަށް ކަންކަން ކ ރަން. އެހެސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ    ،މަޖ ބޫރ ވޭ

ފިޔަވަޅެއް ޅ ރަނަގ ހަރ ދަނާ  ކޮމިޝަނ ޖ ޑ   .،  ސަރވިސް  ބޭފ ޅ ންޝަލް  ތިއްބެވި  އެ  އެކަން   ަގއި    ތިއްބަވަިއެގން 

މާ ބޮޑެތި ބައެއް ޤައ މ ތަކ ން ހަމަ    ،ފަނޑިޔާރ ންެގ މިނިވަންކަމޭ ބ ނާއިރ ަގއި  ؛ތްތެރި ރައ ސްޒަކ ރަްއވާފަިއވަނ . ިއއް

ެއކި  ކިބާއްވަިއެގން އެ ތި އިންތިޚާބ   ސް ފަނޑިޔާރ ން އެބަ ހޯދާ. ބޮޑެތިބޮޑެވެއިންތިޚާބ ކޮށްެގން    އ މ ތަކ ަގއިޑިމޮކްރެޓިކް ޤަ

ފ ޅ ން އެބަ ންނަމަވެސް، އެ ބޭއެމެރިކާެގ ސްޓޭޓްސްތަކަށް އިންތިޚާބ ކޮށްެގން ފަނޑިޔާރ ން އެބަ ހޮވާ. އެހެ  ،މިސާލަކަށް

ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫ އަޚްލާޤ ނަަގހައްޓާ  އިން  ،ކ ،  ާގއިމ ކ ސާ އަދި  ރައްޔިތ ންނަށްރ ފ   އިތ   މަށް  އެބަ ބާދޭންޖެހޭ  ރ  

ންކަން  ގ ޔަ   ޔާރ  ވެސްނޑިފަ  ، މ ހާ ވެސް  އް އަދި ބާއްވާލައިެގން ހޮވާސިޔާސ  ޮގތ ން އިންތިޚާބެ   ، . އެހެންވ މާރޭާގއިމ ކ 
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މިނިވަންކަމާ ެއއ   ފިޔަވަޅ އަޅާ  އެބަދޭ  ކ ރަނ .  އެ  ެއކަން  ައއ މަށްފަހ ަގއި  މަޤާމަށް  އެ  އޭނަ  ތަންތަނ ން    އެކ ކަން 

ލޫކ  މިންަގނޑ ން ކިރިޔާ ނައްޓާލާއިރަށް އެ ފަނޑިޔާރަކާ  ސ ން ބަލަމ ންދޭ. ހަމަ  ެގރަލައިއެޅ މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާފިޔަވަޅ  

ފިޔަަވޅ  އަޅ ަގނޑ   މ ންދާއެޅެމެދ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންތަން  ފެނޭ.  ފަނޑިޔާރ ންތޯ ނަށް  ހ ސް  ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި  މެންެގ 

ކަންކަން    އިކ  މިންަގނޑ ތަކާ ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫހ ސް ފަނޑިޔާރ ންތޯ ތިބެންވ   !މާފ ކ ރަްއވާ ؛ސ ޕްރ މް ކޯޓ   ؟ވ ތިބެން

ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ؟ބެލ މަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ސ ވާލެއް.  އ ފެދ ނ   ރައްެއއ   ރާއްޖޭެގ  އިތ ބާރ ކ ރޭތޯެގ    ،ޔިތ ން 

ނޫނ އަސާސ   އެހެންވ މާ، ޤާ ؟ކ  މިންަގނޑ  ބަލަން ހަވާލ ކ ރަންފަނޑިޔާރ ންެގ އަތްމަްއޗަށް ެއހެން ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫ

ްއޗަށް އެކަން ހަވާލ ނ ކ ރ މަށް.  މަ  ރ ންެގޔާފަނޑިހ ސް    ، އި ވަނ ފަދ އެކ ލަވާލިއިރ ަގއި ިމ ސ ވާލަށް ޖަވާބ   ،ަގއިއޭރ 

ރަށް ިގނަ ވަ  ނެތ މަ އެކަން އެޮގތަށް ވެނ ދިޔައ .އެއ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭރ ަގއި ފަނޑިޔާރ ންެގ މަްއޗަށް ައދި އިތ ބާރ 

މ ޤައ މ ަގއި އޮންނަ ފަނޑިޔާރ ންެގ އ އެ ޤަ ؛ސްރވިޝަލް ސަޓަޔަރޑް ފަނޑިޔާރ ންެގ މަްއޗަށް ޖ ޑ މ ތަކ ަގއި ރިޤައ 

މެން ވަރަށް ވެސް، އަޅ ަގނޑ މަލާފައިވޭ ފަނޑިޔާރ ންތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް. އެހެންނައިއޯވަރސައިޓް ކޮމިޝަންތައް ެއކ ލަވަ 

އޮތް ިމހާރ   ދިރާސާތަކަށްފަހ ަގއި  ޖޭ.އެސް.ސ     ިގނަ  ދެއެ  ޮގތަށް  ބާްއވާފަ.  ެއޮގތަށް  މައްސަލަތަންއޮތ   ދިމާވާ   އް 

 ؛މަސައްކަތް މި ފަށަނ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  އްލ ކ ރ މަށްހައެ ކަންކަން    ،މެންެގ ޕާޓ ން ވަޢ ދ ވެއްލ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ ހަ

  ޝަލް ސެކްޓަރެގ އެސެސްމަންޓެއް ހެއްދެވ މަށް ވަޑަިއެގންނެވ  ސައ ތ  އ މ ަގއި ެއންމެ ފަހ ން ޖ ޑ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤަ

ލާ. އޭނާެގ  އެއ  ކްރިްގ.  ޑިޔާރެއްނގެންވާ ސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ ފަބި ލިޤަދަރ ،  ަވރަށް މަޝްހޫރ ،  އެފްރިކާެގ ވަރަށް ކ ޅަދާނަ 

ވާތ ވެ. ވަރަށް  ހަމަ ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ވާހަކަ ބަޔާންކ ރަްއވާފަިއވޭ ެއ ސ ވާލ  އ ފެދިފައި   ،ރިޕޯޓ ަގިއ ފާހަަގކ ރައްވާފައިަވނ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވަނ  ކ ރި  ،ސާފ ކޮށް  ދަންނަވައިލާނަން.  އަޅ ަގނޑ   ބަހ ން  ދ އިނިގރޭސި  ދަންނަވާލިން. ން  ވެސް  ވަހ  

ޕޮސްސަޖެ އޮފް  ރިމޫވަލް  ދެޓް  ރެލިޝަން  ދަ  ޓިކަލް  ޑ ޕޮލިޓިސައިޒް  ވިލް  ޖޭ.އެސް.ސ   ދަ  ފްރޮމް  ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

ނ ވާނެ ކަމަށް ދ ށ މަކ  ތަން ސިޔާސ   ތަނ ަގއި ތިބޭ ސިޔާސ  ބަޔަކ  އެއްފަރާތްކ ރ މ ން އެ  ނޮއ ވް. އެއިޒް  ޕްރޮސެސް  

ތަން މިނިވަންވާނެ   ސިޔާސ  ބަޔަކ  ެއއްފަރާތްކ ރ މަކ  އަދި އެތިބޭ  ނ ަގއި  ތަ  ޅަ ވިސްނ މެކޭ. އެ  ވަރަށްނޮއ ވް ނ ވަތަ  

ނ ފ ދޭ ވިސްނ މެކޭ. އެ ބޭފ ޅާ ޮގތަށް ދެކ ަމކ  ވެސް ެއއ  ވަރަށް ޅަ ިވސްނ މެކޭ، ވަރަށް ތަޞައްރަފ  އެ   ،ކަމަށްކަމެއް  

ަވކި މިންަގނޑެްއ    ވާމ  ޮގތ ން ަގބޫލ ކޮށްފައިވާ ގ  ނިއްޔާ ބައިނަލްއަ ދ ނިޔޭެގ އެްއވެސް ޤައ މެްއަގިއ ނޫ  ، ފާހަަގކ ރަްއވާފަިއވޭ

ނެތޭ. ނެ ޮގތެއް  ވަކި  އޮންނަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނެއް  ޯއވަރސައިޓްކ ރާ  ފަނޑިޔާރ ެގއެއް  ނޫނިްއޔާ  ޖޭ.އެސް.ސ އެއް  ތޭ 

ޒ މ  އޮތް ބަޔަކ  ޢަ  މޭ. އެޒ ޢަ ލިޓކަލް ވިލްއޭ. އެ ސިޔާސ   ޕޮ  ،ކަމަކ   މ ންއެހެންވ މާ، އެއަށް ބޭނ ންާވ އެންމެ މ ހި

ސ ަގއި  .އެ.ސް.ެގ ިއޞްލާޙ ކ ރެވޭނ . އެ ބަޔަކ  ެއމް.ޑ .ޕ . އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަސައްކަތް ޖޭއިސްެގންނޭ ފަނޑިޔާރ އަ

ޮގތްޮގތަށް   އެކި  ދެކޮޅަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ދަން.  އެބަ  ކ ރަމ ން  ވެސް  ންކ ހ ތިބެެގން  މެދ ަގއި  ފަރާތްތަކާ  ިއްއވެިވ 

މެން   ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ ށްނ ދެކެން. ވަރަ  ތަނެއް އަޅ ަގނޑ   ންދާ މ ކަން ކ ރައްވަކ ރ މ ެގ ކަންން ަވކިޅ ފ ޒާތ ެވެގން އެ ބޭ
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މެދ ަގއި ޒާތ ެވެގން ފަހަތ ން ދ ވާ ކާ  . އެ ބޭފ ޅ ންނަވިތިއްބެ  ބަފާޑ ކިޔަމ ންދިޔަ ފަނޑިޔާރ ން ވެސް އަދިވެސް ހަމަ އެ

އ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނ ފެނޭ.  ސ ލޫ  ،ސޫލ ތަކ ންތަނެއް  ބޮޑަށް  ނެއްވަރަށް  މިންަގނޑ ން  ެގންދިޔަ ޓި ކ  

ހާ ައޅާފަިއވޭ. އަދި އެ ހ ރިަގއި ފިޔަވަޅ ހ ރަނަގޅަށް އެ ަމްއސަލަތައް ބެލ މަށްފަ  ،ެގ މަްއސަލަ ހަމަ ބަލައިތަކ ފަނޑިޔާރ ން

ވަކިކ ރ މަކ  ވެސް  ތަރ ންޔާފަނޑި ޖ މ ލަހަކެއް  މ ޅި ފަނޑިޔާރ ެގއަ  އްލެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން  މ ޅި    ،ށްޮގތެއްަގއި 

ސެކްޓަރަޖ ޑ  އިޞްލާޙ ޝަލް  ާގނޫނ ށް  މަސައްކަތްކ ރަމ ންދަނ .  އިޞްލާޙ   ތައް  ެގނައ މ ެގ  އް  ތަޔަވަޅ ފިހަދަމ ން 

ސިޔާސ    އެހެންވ މާ،  އަޅ ޢައަޅަމ ންދަނ .  އޮެވެގން  މަސައްކަތްަގނޑ ޒ މ   މި  އަޅ ަގނޑ   މެން  މެން  ކ ރާނ . 

ވެސް  ޖޭ.އެސް.ސ   އަދި  ކަށަވަރ ކޮށްދޭނަން.  ފަނޑިޔާރ ެގއެއް  އިތ ބާރ ކ ރެވޭނެ  ރައްޔިތ ންނަށް  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ 

  ަގނޑ ެގ އެބަ ންކަން ައޅ ގ  ވަގ ތ ަގިއ ެއކަން ސްޓްރެޓެޖިކްކޮށް ކ ރާނެކަމ ެގ ޔަ ޅ ރަނަގ  މެން އެ ަވގ ތ ަގއި،އަޅ ަގނޑ 

 އޮތް ކަމަށް ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ 

 ރި މެންބަރ . ށް. ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެމ ޙައްމަދ  ޝާހިދަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫ

  ޝަރ އާ ެމދ  ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  ނެތްތާ އެތަްއ ޒަމާނެއް ރައ ސް. ރާއްޖޭެގ ޖ ޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

ޕ .އެްމ .ޝަރ އާ މެދ  އިތ ބާރ  އ ފެދެން ފެށ  މި. މި ހާލަތ ަގއި ޕ . މިއަދާ ހަމަޔަށް ައއިިއރ  އަދި ކިރިޔާ ޖ ޑ ވެއްޖެ

ނޭގނ . އެ  ނަށް މިކަން ކ ރަންއ ސް. އަޅ ަގނޑ މެންރަ  ތްތެރިޒަޝަރ  އިޞްލާޙ ކ ރާކަށް ނޭނޭގނެ އިއް މ ހ ންނަކަށް ޖ ޑ 

ންނަކަށް އިންސާފާ މެދ  ތ ރާއްޖޭެގ ރައްޔި.  ދިޔަ ހ ރިހާ ދ ަވސްތަކެއް ދިޔައ މިރ ެގ ދަށ ަގއި ރާއްޖޭެގ  ބާންެގ  ހ އެ މ 

ރައ ސް ިއއްޒަތްތެރި  ނ ކ ރެވ ނ .  ހިސާބ ަގިއ  މިހާކަށް  2006،  2005،  2004ނ   ވަނދާންހައަޅ ަގނޑ    ؛އިތ ބާރެއް 

ެގ އޮފ ހ ން ޔާޖ މްހޫރިއްލްއޮތޭ ރައ ސ   ތިމަންނާއަށް އެބަ  ،އަޅ ަގނޑާ އެކ ަގއި އެއް އޮފ ހެއްަގއި އ ޅ ނ  މ ހަކ  ބ ނެފި

  . ދެންޮގތެްއ ނ ިވއޭ  ލިޔ މެއް ދ ފައި ތިމަންނާއަށް މާލެއިން ބިމެއް، ޯގއްޗެއް ލިބޭނެ ކަމަށް. ެއއްޮގތަކަށް ވެސް މި ލިބޭ

. ކަންެގ އޮފ ހަށޭ މި ލިޔ ން ހިފަިއެގން. އޭރަށް ަގއިމ  ހަމަޖެހޭނެތާއޭ މިޔާއްނާ މި ދަނ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިންއަދ  ތިމަމި

ތަނ ން ބ ންޏޭ ތި  އެ !ބަލަ ޝާހިދ  ،ްއސި. ޮގސް އަތ ެވއްޖެ. އަިއސް ބ ނެފިއޭނަ އެތަނަށް ޮގ ،ކަސް ރައ ސްޔަކޮންމެ

ދާނ  ކޯޓަށޭ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިފިން   ނޭގކަށް ނެތޭ. ދެން ތިމަންނަލިޔ މެއްކަން އެ  ތަނ ން ދ ފައި އޮތް   މިމަކ ލިޔ 

އް އެހެން  މެ ކަ  ތަނަށް ޮގސްެގން ނ ވި  ތ  ކޯޓަށޭ މިހާރ . އެތި ދިޔައ  ރާއްޖޭަގއި ހ ރި އެންމެ މަ  !ބަލަ ؛އޭނަެގ ނަމ ން
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އަހަރަށް ލާނ  ޖަލަށޭ.    30ރި ލިޔ މެއް ކަމަށް ހަދައި  ކ ން ހަދައިެގން އެންމެ ފަހ ން ކަލޭ ތިއ  ފޯޖ ޅެކޯޓަކަށް ޮގސްެގން އ 

  ! މިއަދ  ބައްލަވާ  ރ ަގއި އޮތް އިންސާފ . އެކަަމކ  ރައ ސް،އޭނ ލާ ހ ރިއްޔާ. ެއއ   އި ދެންެވސް އަޅަ ވާނޭމާ ރ ތި  ށްވ ރެއެއަ

މ ެގ ޔ ތަކަށް ދިޓ މ ނަސް ކޯނި  ނ ންނ ވާ ޮގތަކަށް ކަމެއްމ ހާ ބޭ  ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ އިދާރާއަކ ން، ކޮންމެ ވ ޒާރާައކ ން ތިމާ

ައޅ ަގނޑ މެން    !އް ނ ފޯރ ވާ. ބަްއލަވާ ރައ ސްެއްއވެސް ނ ފޫޒެ  ޝަރ އަކ ންކަށް ޖ ޑ ޔައޮތް. އެ  ފ ރިހަމަ އިޚްތިޔާރ  އެބަ

ދިޔަ ކ ރ  މ އްދަތ ަގއި ރާއްޖޭެގ    އެ ތ ން ކ ރިއަށް  ޔާއަޅ ަގނޑ މެންެގ ހަ،  ެގ މި ކ ރ  މާޒ ަގއިން ން އަޅ ަގނޑ މެށިދ 

ކ ރެވެމ ންދިޔަ ޮގތް. ބައިސްކަލ  ބައްތި ދ  ކަންއަތ ލެވޭ މ ހ ންނާ މެ  ހިރާތަކ ންޒާޮގތް. މ   ރ ެގ ކަންކަން އޮތްޝަޑ ޖ 

ކަން މެދ   މ ހ ންނާ  ނަާގލައިނ ޖަހާ  ޖ ލ ތަކެއް  އެތައް  ޮގތް.  ދެންނެ  ،ދިޔައ ހ ސްވެ  ެގއްލި  ،ކ ރެވެމ ންދިޔަ  ވި  މި 

ވަމ ން  މ  ރަނަގޅ ޒާދ ލ އިންޞާފ ެގ ނިގައިމ  ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަްއޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރޭ ޢަ  ހަމަނާއިންސާފ ެގ ތެރޭަގއި. މިއަދ   

ޒަމާނ  ކަމަށް.  ލިސ އްއަންނަ  ނާއިންސާފ   ނާއިންސާލިބެމ ން  ،ލިބެމ ން  ،ންބެމ ރެ  ކަމަށް   ،ކ ފަޮގސް    އިންސާފ  

އެ މ ހ ންނަކަށް އެ އިންސާފާ މެދ  އ ސް،  ރައް  ނެއަދި ފެށ މަކ ންލިބެން  ތިބި ބަޔަކަށް އިންސާފ ެގ ރަހަ  ފައި  ަގބޫލ ކ ރެވި

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ   ،ެމއް ނޯންނާނެ. އެހެންވިޔަސް ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކައިރިން ބަލާ ބަެއއްެގ ޮގތ ަގއި ންކަގ ޔަ

ެއ   ،ވޭނެ ކޮޅ  މ ހ ންނަށް ެވސް މިއަދ  ަގބޫލ ކ ރެދި ބެވި ސިޔާސ  އިއްަގިއ ތިތަނ   މި  ،ބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި އެބަ ފެނޭންމެ

އިންސާފ  ނ ލިބޭހާ މިންވަރަށް   ،ފ ޅ ން ދައ ލަތް ހިންގ މާ ހަވާލ ވެ ތިބި ޒަމާނ ގައިބޭއެ ބޭ،  އިގަ ތަކ ެގ ސަރ ކާރ ބޭފ ޅ ންބޭ

  ،މެދ   ރައ ސް ނަޝ ދާ ؛ރައ ސް  ! ލިބޭ ކަމަށް. ކ ޑަކ ޑަކޮށް ބަލައިލަމާ ހިންގަވާފ ސާއެ ބޭފ ޅ ންނާ މެދ  ވެސް ިއން

ސްޕ ކަރާއަޅ ަގނޑ މެން އަ  2015ެމދ ަގއި    ެގ  ކ ރެވ ނ   ހަރ  ވަނަ  ެއ  ހެކިންކ ހ ަގއި  ކާކ ެގ  ކޯއްޗަކަށް    ، ހަކަށްބަ. 

ދ ވަހ  ރައ ސް ޔާމ ނަށް އެ ކ ރެވ ނ   އެކަމަކ  ބައްލަވާ އިހަށް ؟އ ކ މެއް އަހ އަހަރ ެގ    13ބަލައިެގންތޯ މަނިކ ފާނަށް  

 ؟މިހެން ހެދ   ،ރަހ ނ ކޮށް،  ސް ހައްޔަރ ކޮށް ންޮގރ ން ެގދާލަިއެގން ފަނޑިޔާ. ކާކ ތޯ ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ެއއާ ވިއްންކ ހ 

ރައ ސް، އިންސާފ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ިއއްޒަތްތެރި   ެއބަ ކ ރެވޭ    ވެސް ަގބޫލ ށްނަންދެން ެއ ބޭފ ޅ   ށް ދިޔައިމާބަމިހާހިސާ

ބ ނ މެއް ނޫނޭ.   ،އިންސާފަކ  ހަމަެއކަނި އިންސާފ  ލިބ މޭ  ،ށް އެބަ ފެންނަ ކަމަށް. އަބަދ ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ބ ނަންލަލޮ

އެްއޗެއް.  ފެއެއ    ަގބޫލ ކ ރެވެންޖެހޭ  އެންމެންނަށް  އެއ   ެއްއޗެއް.  އަތްލެވެންޖެހޭ  އެއ   އެްއޗެކޭ.  ންނަންޖެހޭ 

  ،ޅ މަތި ފެނިފ ެގ ކޮސާމި އެދޭ އިން   އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންނ ވެ   ސްތަކެއްއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މާ ިގނަ ދ ވަ

ރަހަ އެޔާއޭެގ  ވެސް  ވަސް  ރައ ސްޒައިއް ނޭގނެ.  އި  އޮ ؛ތްތެރި  މި  ޖޭ.އެމިހާރ   ހާލަތ ަގިއ  ެގންނަން ތް  ސް.ސ އަށް 

  ން މް.ޑ .ޕ އެ ،. އަޅ ަގނޑ މެންތަކެއް ނޫންިވެގންވާނެ އިޞްލާޙ ތަކަށް ވެސް ެގނެ އިޞްލާޙ ތަކަކ  އެްއޮގތްހ ށަހެޅިފައި އޮ

ންވާ ޢަދ ލ އިންޞާފ ެގ  ނ ެގން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ބޭށްމާދަމާ މަސައްކަތްކޮ  ، ިމއަދާއި،  ިއއްޔެާއއި  މިކަން ފަށައިެގން އައ  

  މަސައްކަތްތަކެއް   ، ބޮޑެތިރަބ ،  ނެއް ނޫން. އެއަށްވ ރެ މާ ިގނަ ތަނ ަގއި ގާއިމ ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ބަލައިެގ  ނިޒާމ  މި

 ވަގ ތ ކޮޅެްއ ބޭނ ން. ޤާނޫނ އަސާސ އަށް ށްއް ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންނަތަ ރި. އެ މަސައްކަތްހ   މިކަމ ަގއި ކ ރަން އެބަ
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ެގންނަން ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ ިއޞްލާޙ ތަކެއް ޖ މ ލަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ާމ ިގނަ ދ ވަސްތަކެއްނ ެވ މި 

  ،ޔަސްވި ނ   ންފ ޅ ާވ ޮގތަށް ެއކަންއެ ބޭނ  ެގނެވޭނެ. ެއއާެއކ ަގިއ އެ ބޭފ ޅ ން  އެ ިއޞްލާޙ ތައް  ،ޖިލ ހަށް ހ ށަހެޅިމަ

އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން އެކަށައަޅައި ނިންމާނަން.   ،ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ެއކަން ނިމި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ 

 ށް. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠ ފަ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ންޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠ ފް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ައޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއ ދ ކ ރަން.   ށްހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ! ޖޭ.ެއސް.ސ އަށް  

ޖޭ.އެސް.ސ ން   ނޫން  މިހާރަކ   ރައ ސް،  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަދަްއކަމ ން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ދ ވަހ   ސ ލޫކ  ކ ރިން 

މި ދަންނަވާ   ،އަޅަމ ންދަނ . ކ ރ ަގިއ ވެސް ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި ސ ލޫކ  ފިޔަވަޅ  ައޅަމ ން ެގންދޭ. އަދި ޤާޟ ންފިޔަވަޅ  

ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ޮގތ ން  ތަނ ން ެގންދިޔަ. އަދި   ައޅަމ ން އެއެކަށ ެގންވާ ފިޔަވަޅ   ، ފަނޑިޔާރ ންނާ ގ ޅޭ 

  މ ންދިޔަ. ތަފާތެއް އެބަތަނ ެގ ތެރޭަގއި މަޝްވަރާކ ރަ  ހ ރަސްއެޅޭނެ ކަންކަމާ މެދ  އެ  އިންސާފ  ާގއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި 

ތަފާތ . މިހާރ     މި އޮތ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ނ ފޫޒ  އިންތިހާއަށް ފޯރާފައިވާ ޖޭ.އެސް.ސ އެއް   ހ ރި. ތަފާތަކ  އޭރާއި މިހާރ ގެ 

ދަންނަވަންޖެހެނ  މި  އެހެން  މި  ، އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  ތިލަކ ރޭ.  އެތަނ ން  އެބަ  މ ޑިއާއަށް  ކަމެއް  ކޮންމެ  ކ ރާ  އަދ  

ފަނޑިޔާރ ންނާ ދޭތެރޭ ހ ށަހެޅ އްވި ބައެްއ މައްސަލަތައް   ،ފެށިެގން ައއިއިރ  ލައިްވކޮށް، ބައެއް ަމއްސަލަތައް ލަިއވްކޮށް 

ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށް   ލައިްވކޮށް ރައްޔިތ ންނާ ހަމަޔަށް ެގނެސްދެމ ން ެގންދިޔަ. އޭރ  ކަންތައް ވަމ ންދިޔަ ޮގތް ވެސް

ާގިއމ ކޮށްދިނ މަށް އިއްޒަތްތެރި    ފެންނަމ ން ދިޔައ . އެހެންވ މާ، މިކަހަލަ ކ ދިކ ދި ތަފާތ ތަކެއް މި އ ޅެނ . އިންސާފ  

ސިޔާސ    ؛ރައ ސް، ފ ރ ޞަތެއް ހ ޅ ވިެގންދިޔަ ތަނެއް ނ ފެނ ނ . އަދި އެމް.ޑ .ޕ ަގއި، އެމް.ޑ .ޕ ަގިއ އަސްލ  ފެށިެގން

ަގއި އަސްލ  ފެށިެގން އަިއއިރ  ވަކާލާތ ކ ރި ިގނަ ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ މިއަދ  ދެްއކ މ ެގ މާނަެއއް އޮތް ކަމ ަގިއ  މައިދާނ 

މަނިކ ފާނ   ރައ ސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ވަޑަިއެގންނެވ   ދައްކަަވން  މިއަދ   ވާހަކަތައް  އެ  ނ ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ  

. ދ ވަހ . އެއިން ދައްކ ަވއިދެނ  އެމް.ޑ .ޕ  ެގއްލިއްޖޭވޯޓ  އިހަށް  25ނ   ހ ންނަވަިއެގން. މިއަދ  މަނިކ ފާނަށް ލިބ އިސްވެ

ަވގ ތ   ންއެމް.ޑ .ޕ  އައި  ިއޞްލާޙ ކ ރަން  އެކަށ ެގންާވ   3  ،ޖޭ.އެސް.ސ   ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް  އެއ ކ   ނެގ މާ  އަހަރ  

އެމް.ޑ .ޕ ެގ    .ޑ މެން ރަށްތަކަށް ދިޔައިމާދިވެހި ރަްއޔިތ ން އެ ކަންކަމާ ސ ވާލ ކ ރޭ އެބަ މިއަދ  އަޅ ަގނ ؟ވަގ ތެއް ނޫންތޯ
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ބޮޑެތި އާބަދ ތަކ ަގިއ، ބޮޑެތި ާއބާދ ތަކ ަގއި އެމް.ޑ .ޕ  ތަމްސ ލ ކ ރަމ ން އައި ރަށްތަކ ެގ ރައ ސ ންނާއި ނައިބ  ރައ ސ ންނާ  

ތިމަން ވާހަކަތައް  ދެްއކި  ތިމަންނާމެންެގ ރައ ސް  އ ފައްދާ.  އެބަ  ހަމަޔަށް ޮގނާމެން  މި ސ ވާލ ތައް  ރައްޔިތ ންނާ    ސް 

ިމއަދ    އެހެންނަމަވެސް،  ބަދަލ ނ ވެކޮމްޕޮޒިޝަން  ޖޭ.އެސް.ސ ެގ  ،ދިޔައިމާެވެގން  އަހަރ   3ވިްއކ މޭ.  ދެން   ދިޔައިމާ 

ވަނ   އޭއަނެއްކާ އިތ ރ  ކޮން ަވގ ތެްއތޯ ބަދަލ ކ ރަން ތައްޔާރަށްތޯއޭ ތި   ވެރިކަން ބ ވެެގންދާހެން ހ ވ މާ ؟ބޭނ ން މި 

ބާރ ެގ ބޭނ ންކޮށްެގން   ،ލިބ ނ މާިމއ  ރަްއޔިތ ން އ ފައްދާ ސ ވާލަކ . ކޮންމެ ބައެްއ ވެސް ެއ ބަޔަކަށް ބާރ ؟ ތިއްބަވަނ 

އަނިޔާކ ރ މ ެގ   ވެރިމ ހާއަށް  ހ ންނަ  މިސަާގދެން  މި    ފަތް  ރައ ސް،  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ  ނައްތާލަންޖެހޭ  ރާއްޖެއިން 

ަވޢ ދ  އެހެންކަމ ން،  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  އެމް.ޑ .ޕ  ؛ދަންނަވަނ .  ޖޭ.އެސް.ސ .  ވަޢ ދ   އެއް  މ ހިންމ   އެންެމ  ވ   ން 

އ ފާކ ރަން ައޅ ަގނޑ   ލަބ ބް،  އިލްޔާސް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ  ިމއަށް   އެ  ،މެންބަރ ،  މަނިކ ފާނ  

 ، ަވގ ތެއް ނެތޭ. ަވގ ތަކ   ،ނ ތާއ ދ ކ ރެްއވި. ިމ އިޞްލާޙަށް ތާއ ދ ކ ރެއްވި. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވއިލާ 

ރައ ސް ިއބްރާހ މް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ވެރިކަމ ން ފައިބާވަޑައިަގންނަާވ   ؛އިމާދަމާ ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެރިކަމ ން ފައިބަ

ކ ރ  ނޫން  ކ ރި  ދ ވަހ   ެއކަން  އެމް.ޑ .ޕ ން  އެއ   ބަދަލ ކ ރ މ ން  ޖޭ.އެސް.ސ   ެއއ     ކަމަށް  ދ ވަހ   ވާނަމަ، 

ތެރޭަގއި ނ ވި ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ކ ރަން އެމް.ޑ .ޕ ން އ ޅެެގނެްއ    ެގއަހަރ   3މެއް ނެތްކަން. މި  ތެރިކަޞްއިޚްލާ

ވަރަކަށް މަސްދ ވަސް ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް މި އޮތ .  ފަނަރަދެން އެކަމެއް ނ ވާނެ. ކ ރިއަށް މި އޮތ  ރިޔާސ  އިންތިޚާބ .  

އޮތ . ވ  ވަޢ ދ ތައް ފ އްދ މަށް ޓަކައި ކިޔާފައި ރައްޔިތ ން ކ ރިމަްއޗަށް    މެކ ހަށް ޖަހާފައި މި  ؟އެމް.ޑ .ޕ ން ކޮންކަމެއްތޯ

ތަން ފެންނަމ ން މި ދަނ . އެހެންވ މާ، މިއ  ހަމަ    ޖަހަމ ންދާޖެހިހެން ކަޑަރައ ސް މައ މޫންެގ ެވރިކަމ ަގއި ކަޑަ  އިއަރަ

ދާތަން   މަސަްއކަތްކ ރަމ ން  ، ތަކ ރާރ ކ ރަމ ންއަހަރ ެގ ވާހަކަދެްއކި ފަރާތްތަކ ން ެއކަން ރަްއޔިތ ންނާ ހަމަޔަށް  30ކ ރ ެގ  

ދ  ފ އްދަމ ންދާއިރ  އިްއޒަތްތެރި  އ ތެރިކަމެއް ނެތް. ވަ ޞްއިޚްލާ  ،އެހެންވ މާ ؛ފެންނަމ ން މި ދަނ . އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ކަށް  ޔަ. ކ އްލި އ ންދިޔަ ދަނިކޮށް ކާޑެއްދޫ ޖެޓ  ވެއްޓިެގރައ ސް، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާަގއި ނ ލާހިކ  ވަރ ަގދަ އިންތިޚާބެއް ކ ރިއަށް

ތަން ނިންމަވާނަޭމ    ނަންަގަވއި ހަފ ތާއެްއެގ ތެރޭަގއި މިތަނަށް ވަޑަިއެގން ވަގ ތ ން ފޮޓޯ  އެމް.ޓ .ސ .ސ ެގ އެމް.ޑ  އެ

ލ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ރައ ސް އިބްރާހ މް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ވަޑަިއަގންނަވަންވ ަމ  ހާވިދާޅ ިވ. އަދިވެސް އެ އޮތ  ޮއތް  

ހިތަށްއަރާ  ރަނގަޅ ، އަޅ ަގނޑ   ކ ރިއަށްދާނެ.  ެއތަން  އެ  ،ބާރ މިނެްއަގއި  އިންތިޚާބެްއ    އަޅ ަގނޑ މެން  ތަނ ަގއި 

ގ ޅިެގން   ،ބާއްވަންޖެހެއޭ އެބަ ޮގތެއް ހަދައިެގން ނަަމެވސް. މިކަން ރޭވ މ ެގ މަސަްއކަތް އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮންމެެވސް 

ެއބަ  .ގެ ގދ ެއއ . މ ޅި ގދޖެހޭ.    ރަްއޔިތ ން ކ ރަން    ން،އެންމެެގ  . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ މ ހިންމ  އެއަރޕޯޓް 

އަރާފައިބާނެ ޮގތެއް ނެތިެގން އެ ތިބ . ޖެޓ  އެ  ؛އެންމެ މ ހިންމ  އެއަރޕޯޓް ެއއ . ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް ެގއަތޮޅ   ހ ވަދޫ

ެއ ،  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ން ކ ރަމ ންދާތ އޮތ  ވެއްޓިފަ. މި ހާލަތަށް މި ސަރ ކާރ ން ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވާލައި ކަންކަ

ރިޔާސ     ،ތިބެ  ދިޔައިމަ ކަންކަން ނ ވެެވެގން  އަހަރ   3ހ އްޓޭ. އެހެންވ ާމ، ަވގ ތެއް ނެތް.    ކަންބޮޑ ވ ން ރައްޔިތ ންެގ އެބަ
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ހަރ އަޑ ން    ދެްއކި،   ޖެހޭ. އެ ވާހަކަ  ޖަހަން ނ ކ ތ މަ ލަދ ަގންނަން އެބަޖަހާ އ ސޫލ ން ކަޑައިންތިޚާބ  ބޯމަތިވ މަ ކަޑަ

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  އެމް.ޑ .ޕ ެގ  ފަރާތްތަކަކ   އަޅ ަގނޑ   ންދެއްކި  އެހެންވ މާ،  ނަޝ ދ     ،ދަންނަވަނ މި  .  ރައ ސް 

މަނިކ ފާނަށް ނޫނެކޭ   އިސްވެ ހ ންނަަވިއެގން ސިޔާސ  ޕާޓ އެއް ހައްދަވަިއެގން މި މައިދާނ ަގއި ކ ރެއްވި މަސަްއކަތަށް އެ

ަގއި ބައިންދަިއެގން. އެހެންވ ާމ، މިއ  އަޅ ަގނޑ މެން ލަދ ަގންނަ  މަތ ެއ ބޭފ ޅާ ކ ރިމަތިފ ޅ   ،ނ ތި ބޭފ ޅ ން ތި ވިދާޅ ވަ

ދަންނަވަނ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  ކަންކަން  ދެރަވަރ   މިއ   ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރި    ،ކަންކަން 

މި ިމއަދ   ރައް  އިޞްލާޙެއް  ވޯޓ ލައިެގން  މިއަށް  ކ ރިމަތ ގައި.  ހާސިލ ކ ރ މަށް އޮތ   ކަންކަން  ބޭނ ންާވ  ޔިތ ން 

 ނޫންތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް.   ދޭންވ ފ ރ ޞަތ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ ޙަސަން އަޙްމަދަށް.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

ެގނައ މަށް މަހިބަދޫ ޤާނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. މިއަދ  ބަހ ސްކ ރެވެމ ން މި ދަނ 

އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވާލަން. މި ރާއްޖޭެގ ކަންކަން    .ލާޙަށްއިޞް  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތް

ބ ން  ޢައްޞަޤައ މ  މަސްލަޙަތ  ހިމެނޭ ކަންކަމ ަގއި މަޝްވަރާެގ އ ސޫލ ން ޒާތ ނ ވެ، ޒާތ  ތަ  ،ޑަށް ނ ކޮށްބޮ  ސިޔާސ  މާ

ނަމަ އޮތް  މަޖިލ ހަށް  ،ނެއްޓި، ޤައ ާމއި ރަްއޔިތ ންނަށް ޓަކައި ވިސްނާފައި  މި  މި   ، މިއަދ   މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތ ންެގ 

ތ ން ވޯޓ ން. ވަރަށް ސާފ ކޮށް މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ނާޅާނެ. ޤައ މެްއެގ ކަންކަން ނިންމަނ  ރައްޔިއެއްއިޞްލާޙެއް ހ ށަ

އަނެއްހެން   ؛ވޯޓ ން ނިންމާފައި އޮތް ޮގތް އެބަ އެނޭގ. ތަކ ރާރ ކޮށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

ލިޔެވިފައި ތަރ ތ ބ ެވ  ޓޯަގއި  ސްއަދި ެއއަށް ޖަވާބ ދޭކަށް ވެސް ނޫން. އެ ކަންކަން މެނިފެ  ،ޖަދަލ  ވެސް ކ ރާކަށް ނޫން

މޯލްޑިިވއަން  މައްޗަށް  އޭެގ  ސާފ ވެފަ.  އޮންނާނ   ރައްޔިތ ންނަށް  ރާއްޖޭެގ  މި  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ހިނަގމ ންދާނެކަން 

ލާއިރަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކަށް  އިލޯ މަރަ   ،ލާއިރަށްއިކ  ލޯ ހ ޅ ވައްޔަޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓ އަށް މެޖޯރިޓ  ދ ފައި މި އޮތ . އެއި 

ރަްއޔިތ ންެގ    އިޤައ މާ  ،މެންނަށް ވެސް އެބަ އެނޭގ. އަޅ ަގނޑ މެން ތަރ ތ ބ ވެ ކަންކަން ކ ރަނ ނ ވާނެކަން ހަމަ އެން

މަންފާއަށް.  ޔާލާބަ ަގބޫލ ކޮށްނޫނ ޤާއި  ރައްޔިތ ން  ެގންނަންޖެހޭކަން  އިޞްލާޙ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ޭއެގ   ،އަސާސ އަށް 

ެގެއއް ވެސް، ވ ޒާރާއެއް ެވސް ރަނަގޅ ކ ރެވޭނ  ނިޔަތް ފަނޑިޔާރ   ،ޖޭ.އެސް.ސ އެއް ެވސްމައްޗަށް ވޯޓ ދ ފައި އޮތ .  

ނޫން އެްއވެސް ޮގތަކަށް އެްއވެސް  ތެރިކަމެއް ޮއެވެގން. ތެދ ވެރިކަމެއް ޮއެވެގން. އެޞްރަނަގޅ ެވެގން. ރަްއޔިތ ންނަށް އިޚްލާ
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ންކަމަކ  އެއ  ެއްއވެސް  ދ ރަތ  ޮގތ ން ވާ ކަގ  ؛ވ ޒާރާއެއް ރަނަގޅެއް ނ ވާނެ. ދެކ ނ ަގއި އޮތް އެއަރޕޯޓ ެގ ބަނދަރ 

އެއި ނޫން  ކަންކަމެްއ  ހ އްޓ ވޭނެ  އޮތްއިރ     .ކ އްޔަ މ ހަކަށް  އެހާލ ަގއި  ެއއަރޕޯޓ   ބޭފ ޅާ    7އެ  ތި  ވަންދެން  އަހަރ  

ބާރ  ؟ ދ ފައި ރައްޔިތ ން. އެ ެއއަރޕޯޓ  އެ ޮގތަށް އޮތ  ކިްއެވެގންތޯ  އަހަރ ެގ ދައ ރެއް  5އިންނެިވއޭ މި މަޖިލ ހ ަގއި  

އަޅ ަގނޑ   އެން  ،އޮތް ބޭފ ޅާ.  ާގތް  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ،އަހަން  ައޑ މެ  ވެސް  ެއކ ރޭަގނޑ   ކައިރ ަގިއ    އާ  އެންމެ 

 ؟ކަމަށް އޭރ ަގއި. ދެން ކ ްއެވެގންތޯ ރަށް އެ ޮގތަށް އޮތ   އެންމެ ިގނަިއރ  އިންނަވާ ބޭފ ޅަކ  ތި ބޭފ ޅާ   ، އިދަތ ރ ކ ރައްވަ 

އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ ން. ރަށ ަގއި ފެނެއް ނެތް. ނަރ ދަމާއެއް   ؟ެއއަރޕޯޓ  އެ ޮގތަށް އޮތ   ެގއަތޮޅ   ކ ްއވެެގންތޯ

އަހަރ  މަނިކ ފާނ  އ ޅ ްއވ  އެ    7  ، އެހެންކަެމއް ނެތް. އެންމެ ބާރ ަގދައިރ ނެތް. އެއަރޕޯޓެއް ނެތް. ބޯހިޔާވަހިކަެމއް

 ކަމ ަގއި. ދެން މިއަދ  މި ތަނަށް ވަޑައިެގންފައި...  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބ ކ ރަްއާވއިރ ަގއި  ޠަޚާއެހެން މެންބަރަކާ މ   .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   !އާދެ

 ބ ... ޠަވިދާޅ ވެފައި މ ޚާ "އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ "

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

އަހަރ ެގ    3މިއަދ ެގ މި    ،އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ ހަމަ ާގތް އަޚް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ރައްޔިތ ން މި ސަރ ކާރ  ެގނައ . މި މަޖިލިސް ހޮވ . ތި ބޭފ ޅ ން  ތެރޭަގއި ރާއްޖޭަގއި ނ ވެ ހ ރި އެތައް ކަެމއް ކ ރ މަށް

ިމއަދ  މި ދަތި ހާލ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ދިމާވެފަިއ ހ ރި އެތައް ދަތި މަްއސަލަތަކެއް މި ސަރ ކާރ ން ދަނ    !ބައްލަވާ

 އޮތ . އިރާދަފ ޅ ކ ރެްއިވއްޔާ  ހައްލ ކ ރަމ ން. މ ޅި ދ ނިޔެ ބަންދ ވެފައި އޮތ . މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ބަންދ ވެފައި 

ދައްޗެއްތޯ ކޮން  ވ   ބޭހަކަށްތެލަކަށް؟ ރައްޔިތ ންނަށް  ކާޑަކަށްނ ޖެހޭ.  ނިޒާމަކަށް ނ ޖެހޭ.  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ނ ޖެހޭ. 

ޮގތ ަގއި ވޯލްޑ    3ނާރާ. މި ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ދ ނިޔޭެގ    އްއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ހ އްޓ މެ ބޭންކާިއ    ވަނަ ޤައ މެްއެގ 

ކ މަތްތެރިކަމެއް، ޤައ މ  ބިނާކ ރ މ ެގ ތެދ ވެރި  ޙި އައި.އެމް.އެފ ން ފާހަަގކޮށްފައި އޮތ  ދިވެހިރާއްޖެ. ވިސްނ ންތެރިކަމެއް، 

ޮގތަށް އިރާދަފ ޅ ކ ރެއްިވއްޔާ މި ޤައ މ  ހ ޅ ވިެގން ޓޫރިސްޓ ން ައއިސް ރިސޯޓ ތައް ފ ލްވެފައި ެއ  އެ   ،ނިޔަތެއް އޮތ ތ 

އެބަ  ވެފަިއ ހ ރި އިންޖ ނ ެގތައް    ސް، ފަންސާސް، ފަންދޮޅަސް އަހަރ . ފެން އެބަ އެޅޭ. ސާޅ އޮތ . ނަރ ދަމާ އެބަ އެޅޭ

ިއންޖ ނ ެގތައް ރަށ ެގ މެދ ަގއި    .ލާއިރ  ައޑ ނ ވޭއިދައްކަ ބަދަލ ކ ރެވެމ ން އެބަ ދޭ. ދެމަފިރިން ނިދާއިރ ަގއި ާވހަކަނިމެމ ން  

ހ ރ .   ބަދަލ ކ ރެވ ނ ެވެގން  އަހަރ   7ގާއިމ ކޮށްފައި  ތަނެއްތޯ  ކޮން  ރަށްތަކަށް  ؟ ދިޔައިރ   ރާއްޖޭެގ  ައޅ ަގނޑ މެން 

އެބަ އަދިވެސް  ެވސް  ހިލަތައް  ެގންދިޔަ  އަޅަން  ފ ޓ ސަލް  ާގެވފަ  ދަތ ރ ކ ރިއިރ ަގއި  ހ ރި ހ ރި  އެބަ  . ސިމެންތިތައް 
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ެއ ތަފ ސ ލ    ،މ ަގިއ ލޯނ  ެއއްޗެހި ނަަގންޏާ. އެެއއް ނޫން ކަންކަން ކ ރާ ޮގތަކ . ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ނައަދިވެސް ާގވެފަ

ތަނަށް ލިބިެގން މި  ޮގތަށް ކަ  ،ވެސް  ފައިދާވާ  ލިބޭނ . ލޯނ ތަކެއް ިއ  ޔާލާބަ  އޭެގ  ކ ރ މަ  މެއްރައްޔިތ ންނަށް  މަންފާ 

ން ފޮޅެނ  އެ  ނައިފަރ ަގއި، ނައިފަރ ަގއި. ނައިފަރ  ރައްޔިތ ން އ ފަލ ؛ ނައިފަރ ަގއި އިހަްއދ ވަހ  އެ ހ ޅ ވ  ؛ނަާގފައި

ނަިއފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ؛ ާގއިމ ކ ރ . ތި ބޭފ ޅާެގ ބާރ ަގދައެ ތިބަ. ވަންނާނެ ެގދޮރެއް މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ންނޭ 

ނިމިދިޔައ .   ،ތަނ ަގއި ނަރ ދަމާ ނޭޅި  އެހާމެ ބާރ ަގދަ ބޭފ ޅެއް އޭރ ަގއި. ެއކަމަކ  އަދިވެސް އެހަމަ  މެންބަރަކ  ވެސް  

ލާފަިއ  އިއަހަރ  ނިންމަ  7ނ ކ ރެވި  ދިޔައ . ސްކޫލ ެގ އެްއވެސް ކަެމއް ރަނަގޅ ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ނެތި  ނޭޅި ނިމިދިޔައ .  ފެން

ނައިފަރ ެގ ހާލަތ  އޮތް ޮގތް އެނޭގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް.  ؛ ނައިފަރ ެގ ހާލަތ   ންދިޔައ . ދެން މިއަދ  މި ތަނަށް ވަޑަިއެގ

. އެއަރޕޯޓ ތައް ވެސް އެ  ރޕޯޓ  ހ ޅ ވާފަ ެއއަޮއތ  މަޑިވަރ     އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އެ ؛މަޑިވަރ ކަން ކ ރަމ ން މި ދަނ .  އެ

ެއއްކޮށް.    ޖައްސާނ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރާއިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ދެން އެންެމ ައވަހަށް ފްލައިޓ  ؛ފަރެސްމާތޮޑާ ެއއަރޕޯޓ  ؛ދަނ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

  ށް.އަޙްމަދ  ޝިޔާމަ

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:ވާ ބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްންނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެ

  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް އާދެ، ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ޤާނޫނ އަސާސ އަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި އޮތ  އަސްލ  ސަރ ކާރ  މެންބަރެއް ހ ށަހަޅ އްވަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަނިކ ފާނ  

ސަރ ކާރަށް މި ކަންތައް ކޮށްދިނ މ ެގ   ،ވ  ހަމަ ސަރ ކާރ ން މި ިއޞްލާޙ  ނައިސްެގން ދެ ފަހަރަށް އެ ހ ށަހެޅ އްމިހާރ   

ނިޔަތ ަގއި. ދެންމެަގިއ    ރަނަގޅ   ެގ ވައ ދެއް ފ އްދެވ މ ެގޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހ މްނިޔަތ ަގިއ. ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  

މެންބަރ  ވިދާޅ ވ   ،އިްއޒަތްތެރި  އެ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވާހަކަފ ޅެއް.    އިނގ ރައިދޫ  ރަނަގޅ   ވަރަށް 

ތެރިކަމެްއ ހ ންނަންޖެހޭ. ރަނަގޅ  ނިޔަތެއް އޮންނަންޖެހޭ ކ ރާ ކަންކަމ ގައި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ސަރ ކާރ ން ޞްއިޚްލާ

ކަމެއްަގއި ރަނަގޅ  ނިޔަތެއް މި ސަރ ކާރ ެގ ނެތް.   ތެރިކަެމއް ނެތް. ކ ރާޞްކަމ ެގ ވާހަކަ އެ ިވދާޅ ވ . އިޚްލާމަދ ވާ ކަން

  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަޖިލ ހަށް ހ ށަހެޅިެގން  ،އޭެގ އެންމެ ބޮޑ  ހެްއކެއް 

އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ  މި ކ ރަނ ، ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ؛. ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާހ ށަހަޅ އްވަިއެގން މި އ ޅޭ ިއޞްލާޙަކ 

ހ ންނާނެ  ހަނދ މަފ ޅ   ،ވެެގން ރައްޔިތ ންނަށް ވިއްކި އެންމެ ބޮޑ  ވައ ދ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްވެރިކަމަށް ަވޑަިއަގންނަވަން 



2220 ފެބ ރ ވަރ   22ޖަލްސާ                                      ވަނަ   9ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ އަހަރ  ވަނަ  2202  

 

22 

 

ން. ކަންތައްތަކެއް ިއޞްލާޙ ކ ރާނެ ވާހަކަ. ަވކިން ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރަ  ،މަނިކ ފާނ  ވެސް. އެންމެ ބޮޑ  ވައ ދަކ 

. އަދި ފަނޑިޔާރ ެގ ިއޞްލާޙ ކ ރަްއވަން ކ ރަްއވާނެ  ކޮށް ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރާނެ ވާހަކަ ތަކ ރާރ ކޮށް ވިދާޅ ވ  ޞައްޚާ

ދަލ ކ ރ ން. ެއ  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަޖ ޑ   ،އެންމެ މ ހިންމ  މަސައްކަތެްއެގ ޮގތ ަގއި ވިދާޅ ވ  

ކޮމިޝަން އ ފެދިފައި އޮތް ޮގތް ބަދަލ ކ ރ ން. ެއ ކޮމިޝަނ ަގއި މެންބަރ ން ތިއްބަވާ ޮގތް ބަދަލ ކ ރެއްވ ން. ިއއްޒަތްތެރި  

މެންބަރ    ؛ރައ ސް ޠާރިޤްއިްއޒަތްތެރި  އެމް.ޑ .ޕ ެގ    އަޙްމަދ   ޮގތެއް.  ރަނަގޅ   ވަރަށް  އޮތ   މި  ހ ށަހަޅ އްވާފައި 

އެ   ؛ތެރިކަމެއް ޞްއިޚްލާ މެންބަރ ން.  ވަރަށް  ބަދަލ ކ ރެވޭ  ޤާނޫނ އަސާސ   ތިއްބެވި  އެބަ  ތަނ ަގއި  މި  އެމް.ޑ .ޕ ެގ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އިކަމަށް ވަންޏާ އިތ ރ  އިޞްލާޙެއް ނ ވައްދަ   ތެރިކަމެއް އޮެވއްޖެޞްމެންބަރ ންެގ އެްއވެސް އިޚްލާ 

  ،އެމް.ޑ .ޕ  މިއަދ  ޙަޤ ޤަތ ަގއި ލަދ ަގންނަންޖެހޭރި ރައ ސް.  ެގ މި އިޞްލާޙ  ފާސްކ ރަްއވާނެ، ިއއްޒަތްތެއަޙްމަދ  ޠާރިޤް

އެމް.ޑ .ޕ ެގ    ،މި އިޞްލާޙ  މި ތަނަށް ވެއްދެވ މަ. ައޅ ަގނޑަށް ިވދާޅ ވެދެްއވަންވ    އަޙްމަދ  ޠާރިޤްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

ދެން   .އަހަރ  މި ވަނ ހަތަރ   ސްެގން  ންވ  މި ސަރ ކާރ  އައިދެްއވަ އެންމެ މެންބަރަކ  މި ތަނ ން ތެދ ވެަވޑަިއެގން ވިދާޅ ވެ

އަހަރ  ވާއިރ ަގިއ ދިވެހިރާްއޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާހ ކ ރަން އެމް.ޑ .ޕ ން ކ ރި އެންެމ   ހަތަރ އަހަރ .    ެއއްއޮތ  ބާކ   

ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ   ލޯޔަރ  ޞައް ޚާ އެ މަނިކ ފާނ ެގ  ، އިއެމް.ޑ .ޕ ެގ ރައ ސް ޖޭ.ެއސް.ސ އަށް ވަނ މާ  !ކަމެއް ވިދާޅ ވެދެްއވާ

ވަނ މާއި އިްއޒަތް ޖޭ.އެސް.ސ އަށް  މެންބަރ   ޖޭ.އެސް.ސ އަށް    ،ތެރި  ޖެނެރަލް  އެޓަރނ   މިއަދ ެގ  މެންބަރ   އެމް.ޑ .ޕ ެގ 

ނިޔަތ ަގއި އެމް.ޑ .ޕ ން   އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ  ،ަގއި ދ ވަނ ން ފިޔަަވއި ފަނޑިޔާރ ެގތައް އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ މަގ ސަ

ނޭ. ވިދާޅ ވެދެްއިވއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . އެއ  ިމ ފަނޑިޔާރ ެގތައް އިޞްލާޙ ވާ  ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެ ؟ކ ރި އެްއވެސް ކަމެއް

އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނެ ކަެމްއ ނެތް. އިތ ރަށް މި ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަެމއް ެވސް ނެތް. މި   ،ކަމަށް ވަންޏާ  ކަމެއް

އްޒަތްތެރި ރައ ސް. މިއަދ  މި އޮތ  ދަށ   އި  ،އިޞްލާޙ  ވެސް އިތ ރަށް ސަރ ކާރ ން ެގންނާކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ

ރައ ސް ޔާމ ނަށް ހ ކ ންޖަހާ ފަނޑިޔާރަށް ސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ ބެންޗ ން ޖާަގ ޔަގ ންވާ ސިޔާސަތެއް   ،ކޯޓ ން އިދިކޮޅ  ލ ޑަރ 

،  ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ވެފައި މި އޮތ   މި އޮތ . އެއ  ފަނޑިޔާރ ެގ ިއޞްލާޙ ކ ރ ން

ނ ޖެހޭ.  ކަމަށް ވަންޏާ މި އިޞްލާޙ  މި ތަނަށް ެގންނާކަށް  ޮގތަށް ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރެވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އެ

ެއ    ކަމަށް ވަންޏާ  މިނިވަން މ ައއްސަސާއެްއ ހ ރެއްޖެ  ،މިހާރ  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަންކަން ހ ރި ހާލަކ 

މި ޯއވަރސ ކ ރަން  އަވަ   މ އައްސަސާ  އިންޑިއްއޮންނަނ   ޖަމާއާ ޓެރި  ކޮންމެެވސް  ޖަމ ޢަެގ  ނޫނ   ނޫނ   ޢިތެްއ  އްޔާއެއް 

ކަހަލަ ކޮންމެވެސް ޯއވަރސ ކ ރާ   ވެސް އެބަ އޮތްހެން އެތިންައޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  ޖޭ.ެއސް.ސ ެގ މަ ކޮންމެވެސް ވ ޒާރާއެްއ.  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރި މ ހިންމ  މ އައްސަސާތައް މިއަދ    ؛ކޮމިޝަން  ސް ދޭ ބައެއް. އިލެކްޝަންންނިންނޫނ  ޓްރޭ  ،ބޮޑ އެއް 

އިން ހަދަނ .  އާތަކެއް އިންޑި . މި ދަންނަވާހެން ހ ރިހާ ޓްރެއިނިންތޯއޯވަރސ ކ ރަން މި އޮތ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހެއް ނޫން

ތަކެއް ހިންާގ ހ ރިހާ މ ޢާމަލާތް   ގައިއިން. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ އާއިންޑިކެއް  އެމް.އެމް.ޭއަގއި ހިންާގ ހ ރިހާ މ ޢާމަލާތްތަ
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އިން މިއަދ  ހަދަނ . ެއހެންވ މާ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ައްއސަސާތައް މިނިވަންވެފައި އޮތް މިންވަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އާ އިންޑި

ވަރަށް   އަޅ ަގނޑ   ،ކަަމށް ވަންޏާ ތެރިކަމެއް ރިޔާސަތ ަގިއ ވެސް ހ ރެއްޖެޞްއިޚްލާ ؛އެބަ އެނޭގ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

މަނިކ ފާނަކ ، އިއްޒަތްތެރި ރައ ސަކ  ޔަގ ނ ން ވެސް   ؛އެމް.ޑ .ޕ ެގ މެންބަރ ންނަށް  އެދެމޭ މި އިޞްލާޙ  ފާސްކ ރ މަށް

ހަމައެކަނި ބާރ ވެރިކަން    ރައ ސްެގ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ވެސް ރައ ސް. ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މިހާރ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ

ޖޭ.  މ ައއްސަސާއަކ   ދާއޮތް  ބާރ ވެރިކަން  ވެސް  މަޖިލ ހ ަގިއ  މި  ފެންނަނ .    އެސް.ސ .  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަން 

ފެންނަނ . އަ  ބާރ ވެރިކަން ދާ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ރައ ސްެގ  ،އެމް.ޑ .ޕ ަގއި ވެސް  ަގނޑަށް ިމ ޅ ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި 

ވެރިކަން އޮތް ތަން. އެހެންވ މާ، ފަނޑިޔާރ ެގ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ރައ ސްެގ ބާރ   މިއަދ   ހަމައެކަނި ޖޭ.އެސް.ސ ގައި  ،ފެންނަނ 

އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ އެންމެ މ ހިންމ  ދައ ރެއް ެވސް އަދާކ ރެއްވޭނެ އެއް ބޭފ ޅަކަށް ވާނެ މިއަދ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ރައ ސް. 

ްއޒަތްތެރި  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޔަގ ނ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. އި  ނިޔަތް ރަނަގޅ ކ ރެއްވ މަ އެ ކަންކަން ރަނަގޅ ވެެގންދާނެ

ތަޅ އަޅ ަވއި ؛ރައ ސް ކޯޓ ަގއި  ސ ޕްރ މް  އޭރ ަގއި  ވެރިކަމ ަގއި  ހަދައިެގން    ،އެމް.ޑ .ޕ ެގ  ކޯޓ ތައް  މަގ ަމތ ަގއި 

  ވ   ންނަވަންވައ ދާ ެއްއޮގތަށް، ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެރިކަމަށް ވަޑަިއަގ  އޭރ  ވ   ،ހ ކ ންޖެހ މ ެގ ސަާގފަތް ދޫކޮށްލައި

ައޅ ަގނޑަށް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް   ،ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ިއޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޮގވާލަމ ންޑ ވައ ދާ އެްއޮގތަށް މި ޖ 

 ލައިކ މް.  ޢަ ލާނަން. ވައްސަލާމްއިޝ ކ ރ ދަންނަވަމ ން ވާހަކަ ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މެންބަރ    ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   ތ ލ ސްދޫ އަރ ވަނ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .ބަރ ންމެ ިއްއޒަތްތެރި ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގށް. ނަސ މަ އިބްރާހ މް

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:ވާ ބަރ  ިއބްރާހ މް ނަސ މްންތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެ

ކޮމްޕޮޒިޝަން ިއޞްލާޙ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައި މި ވާ    ެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ޖޭ.ެއސް.ސ 

ކަމަށް މެޖޯރިޓ  ޕާޓ ން އެ    އިތ ރ  އިޞްލާޙެއް ެގންނާނެ  ، އަދި މި އިޞްލާޙ  ބަލައިނ ަގނެއިޞްލާޙަށް ތާއ ދ ކ ރަން.  

ބަދަލ ކ ރ ން އެޖެންޑާަގއި ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން    ެގމެންދަނ  ވިދާޅ ވަމ ން. އެ ބޭފ ޅ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ ތިމަންނާ

ެއ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވެފައި އެބަ   ،ރަމ ން އެ ދަނ ވަކާލާތ ކ އިދިކޮޅ ން   ؛ލައިފިންއިވާނ  ހިމަނާފައޭ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ބަލަ

ނެތް ކ ރާކަށް  ތެރޭަގިއ  މ އްދަތެއްެގ  ަވކި  ވިދާޅ ވެފައި  ބޭފ ޅ ން  އެ  ބޭފ ޅ ން   ؛އޮތޭ.  އެ  ކ ރަން.  ތެރޭަގއި  ދައ ރ ެގ 

ކަން ކ ރާނަމޭ. ޤާނޫނ އަސާސ އަށް ެގންނަންޖެހޭ ބައިވަރ  އިޞްލާޙ ތަކެއް  އެ  މަންމެންތި  ،ެގންދަަވނ   އެމިއަދ   ވިދާޅ ވަމ ން  

އިއްތިފާޤ ެވަވޑަިއަގންނަވާ. އެހެންކަމ ން،  އެބަ  މެންބަރ ން    އިއެބަ ހ އްޓޭ. އެކަމާ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ހަމަ އެންމެހަ
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ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ    ،ޑެތި އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގންނަންޖެހިފައިާވ ނަމައަސާސ އަށް ބޮ ޤާނޫނ   ، އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ޮގވާލަން

ރައ ސް އިސްނަންަގވަިއެގން ޯއލް ޕާޓ  ޓޯކްސްއަކަށް ދާން. ައދި މި ވާހަކަތަކ ަގިއ އަމިއްލަ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ެވސް 

އަވަހަށް    ،ނަމަެވސްއިން ހިމަނައިެގން  ވ ރެ ިގނަމެންބަރަކ  ނ ަވތަ އެއަށް ެއއް  އެ މެންބަރ ން ކަނޑަައޅާ ކޮންމެވެސް  

ވިއްދާފައި ނ ކ ތަސް  ެގންދެވ މަށް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ަގދަފައި   ކ ރިއަށް  ކަންއެންމެން އެކ ަގއި ވާހަކަ ފަށަިއެގން މި ކަން

ވިޔަސް ވޯޓ ން އް ޮގތެކަން ކ ރެވެން ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. މިއަދ  ރައްޔިތ ން އެ ވަނ  ކޮންމެމި

ދ ފަނޮގ  65 އެމް.ޑ .ޕ އަށް  އޮވެމެ.  ޑި  މެޖޯރިޓ   ބޮޑ   މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  ދައ ރ ަގއި  މައ މޫނ ެގ  ކަންކަން    ، ރައ ސް 

މަދ އޭރ ަގއި    ،އިޞްލާޙ ކ ރިއިރ  ވަރަށް  މ ސްކޮޅ   ބޭނ ންކ ރެއްވ  ،  އެމް.ޑ .ޕ ެގ  ބޭފ ޅ ން  އެ  މެންބަރ ން.  އިދިކޮޅ  

ހަކަދައްކައިެގން އެންމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭ ޮގތަކަށް ޤާނޫނ އަސާސ  އިޞްލާޙ ކޮށް ކ ރިއަށްދާން.  ކ މަތްތެރިކަމާއެކ  ވާޙި

އެމް.ޑ .ޕ ެގ ކިތަންމެ ބޮޑ    ، ރައ ސް މައ މޫނ  ވެސް ދޫދެއްވި. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ  .ކަން އޭރ ގައި ކ ރެްއވިއެ

ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެންެގ ޚިޔާލާ އެއްޮގތަށް އެ އެ ބޭފ ޅ ން ވެސް  ،މެޖޯރިޓ އެއް އޮތް ކަމ ަގއި ިވޔަސް ކަން ކ ރަން  

ދިވެހިން ބޭނ ންވާ ކަންތައްތައް ދިވެހިންނަށް   ،ކަން ކ ރެވިއްޖެ ނަމަކަމަށް. އެ ޮގތަށް އެ  ެގންދަާވނެ  ދޫދެއްަވއިެގން ކ ރިއަށް

ރަކަށް ައހަރ  ވ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަތޭރަހާސިލ ވާނެ. ޤާނޫނ އަސާސ ެއއް އަޅ ަގނޑ މެން ެގނައި ފަހ ން މިހާރ  ބާރަ

ފާހަަގވޭ ތެރޭަގއި  ،އެބަ  މ އްދަތ ެގ  މިދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގންނަންޖެހޭކަން.  އިޞްލާޙ ތަކެއް    ވޭތ ވި  ،ިމއަށް 

ތަޖ ރިބާ ކ ރެވ ނ   ތެރޭަގއި  ައޅ ަގނޑ މެން ޔާއަހަރ ތަކ ެގ  މިއަދ   ެގނައ މަކ   އިޞްލާޙ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ  އެއްކޮށް   

ކަމ ަގއި ވަނ     މި ޯއލް ޕާޓ  ޓޯކްސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެށިއްޖެ  އިންެގ ޒިންާމއެއް. އެހެންކަމ ން، ލަސްނ ކ ރަްއވައެންމެ

ން ކ ރިއަށް މި އޮތް އަހަރެއްހާ ދ ަވސް  ފަރާތްތަކަށް ެއއްބަސްވެޭވ ޮގތެްއެގ މަތ އި  ޔާ ެއންމެހައް ޖެއިރާދަކ ރެއްިވއް  ،ނަމަ

ލަ އިޞްލާޙ ކޮށް  ޤާނޫނ އަސާސ   ނިންމާލެވޭނެތެރޭަގއި  މި   ސްެވެގން  ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް 

އެންމެހަ ފާހަަގކ ރެވ ނ   ހަމައަށް  މިއަދާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޭއެގ  އިއިޞްލާޙ ކ ރެވިެގންދާއިރ   ތެރޭަގިއ  ކަންތައްތައް 

ކަމަށް  ނިންމާލެވޭނެ. މިއައ މ ެގ ކ ރިން މި ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮށް   2023ހިމަނައިެގން އެންމެންނަށް ެއްއބަސްވެޭވ ޮގތަކަށް 

ރަްއޔި ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އެދެން  ތ ންގެ ޓަކައި  ކިބައިން  ރައ ސްެގ  އިސްނަންަގވަިއެގން    ،މަޖިލ ހ ެގ 

 މި ކަންކަން ފައްޓަަވއިދެްއވ މަށް. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   އިލަސްނ ކ ރަްއވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ވިދާޅ ވޭޞައްޚާޝ ކ ރިއްޔާ  އެބަ  ޮގތެްއަގިއ  ރައ ސް،    ،   މަޖިލ ހ ެގ 

އަޅ ަގނޑ  ކ ރ މަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ބައެްއ ކަންކަމ ެގ ވާހަކަ. ައޅ ަގނޑ  ވެސް ދެކޭ ޮގތ ަގިއ  

އ މ ަގއި ހަމައެކަނި މެޖޯރިޓ  ޕާޓ   އެބަ ހ ރި. ައދި އެ އިޞްލާޙ ތައް ެގނަ ޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައްންެގންނާ ޤާނޫނ އަސާސ އަށް
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މަކ   ޔ ހ ރިހާ ޕާޓ ތަކަށް ެއއްބަސްވެޭވ ޮގތަކަށް ެއ މަސައްކަތް ެގންދި  ،މ ެގ ބަދަލ ަގއިޔ  ޮގތަށް ކަންކަން ެގންދި  އެދޭ

ޝަްއކެ ޮގތ ަގއި  އްއެްއވެސް  ނެތް  އެކަން    ކ ރިއަށްދާއިރ   މަސަްއކަތް  އެ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ޮގތް.  ބ އްދިވެރި 

ޕާޓ ެގ ޤައ މ  މަޖިލ ހ ން  ޑިމޮކްރެޓިކް  އްޔިތ ންެގ  ށް. ައޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ަގއި ދިވެހި ރަހިނގައިެގންދާނ  އެޮގތަ

ލާފަ.  އިނެ ޮގތ ެގ ތާވަލެއް އެކ ލަވަީެންދާޮގތ ން އެ ބޭފ ޅ ން މަސައްކަތް ކ ރިއަށް    ގ ޅޭ  ވަނ  ޤާނޫނ އަސާސ  އިޞްލާޙ ކ ރ މާ

ބަލަ ވެސް  ތާވަލަށް  އެ  ޕާޓ ތަ އިއެހެންވ މާ،  އެހެން  އެދޭ އް  ،  ބޭނ ންތެރި.   ިމކަމ ަގިއ  ބެލ ން  ކޮބައިތޯ ވެސް  ޮގތަކ  

 ށް.މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤައިްއޒަތްތެރި މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ، އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ލާފައިވާ ޮގތް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އިަގއި ޖ ޑ ޝަލް ސަރވިސް އެކ ލަވަޤާނޫނ އަސާސ    ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އި ވެސް މި  އަދި ފަހ  ބަހެއްެގ ޮގތ ގަ   ،ދާތ ހިސާބަށް    ޅައިެގން މި ބަހ ސް ނިމ މަކާހ ށަހަ  އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފަހަރ 

  ކޮންމެ ބޭފ ޅެއް މި ބަހ ސާ  ؛އެދ ނ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް   އަޅ ަގނޑ    ފ ރ ޞަތަކަށް  ެގށް އެްއޗެއް ދަންނަާވލ މ ޢަމައ ޟޫ

ޮގތާ ދެކޭ  އި  ދޭތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅ ންހ ދޭތެރޭަގއި  އެ  އަދި  ރަޢ   ،ތިރާމ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ޔައޭެގ  ވެސް  ށް 

ިއއްހ އި ރައ ސްތިރާމ ކ ރަން.  ވާހަކަފ ޅ  ؛ޒަތްތެރި  ެއ  މިތާނަގއި  ނެތިން  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ  ދެއްކެވި 

  ކަށް ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޝާހިދ  ދެންނެވި އެްއޗަ  ދެްއކެވިފ ޅ ކަކ  ވާހަޔަެއކަމަކ  ދެންމެމައ ޟޫޢަށް ރައްދ ދޭކަށެްއ.  

އޭ. މޭަގއި އަތްޖަހާފަިއ  ވާހަކަިއެގ މައ ޟޫޢަށް ދާނ  ވެސް. ތިމަންނަމެން މ  އެމް.ޑ .ޕ ދަންނަވާފައި ައޅ ަގނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑ   

މިހެން ދެއްކ މާ އިއްޒަތްތެރި  ދެން ކަމެއް ކ ރަން. ނިއެކަންޏޭ އެނޭގނ  މިވެ  ށްއަތިމަންނަމެން މ  އެމް.ޑ .ޕ އޭ. އެމް.ޑ .ޕ 

ވާހަކައާ  އަކ ދެންމެ  ރައ ސް ދެއްކި  ލަ  ތި  ެއމް.ޑ .ޕ ދ  ފ ށ އަރާ.  މ   ތިމަންނަމެން  ވާހަކަ.  ތިމަންނަމެންވެތި   ނަށް އޭ. 

ަގިއ 2008ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސ    ؛ކަންކަން އެނޭގނ . ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ެގއެކަންޏޭ ދިެވިގރާއްޖޭ 

  50ށް ނ ލިބޭ. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ %އަކައެއް އެމް.ޑ .ޕ    50ބޭއްވި ތިން އިންތިޚާބ ަގއި ވެސް %   ފަހ ން  ކ ރިގ ތަސްދ 

އެމް.ޑ .ޕ   ިގނައިން  އެމް.ޑ .ޕ އަށްވ ރެ  ކޮން  ދެން  ނ ލިބޭ.  މ   އޭައކަށް  ވާހަކަދަްއކާކަށެްއ.   ތިމަންނަ  މޮޅ   ކިޔާފައި 

 މިތާނގައި.... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނ ކ ތާއެއް. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމ  

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލ މް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

  ިއ،ފަނަާގ  51ފަހ ން ބޭއްވި ރިޔާސ  އިންތިޚާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންވާނ  %   ޠާރިޤްެގ ވާހަކަ ރަނަގޅ ކޮށްލަން. އެންމެ

 ނަން...، އެމް.ޑ .ޕ ެގ ޓިކެޓ  ޔާބ ކޮށްފަ. ދެން އެމް.ޑ .ޕ ެގ ނިމިެގންދިޔަ ރިޔާސ  އިންތިޚާބ  ކާމި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ނިސްބަތްކޮށް   ؛އިްއޒަތްތެރި  ޕާޓ އަކަށް  ސިޔާސ   އެހެން  ވާހަކަފ ޅ ަގއި 

ތ ން މި މަޖިލިސް ރަނަގޅަށް ހިންގ މަށް ހ ޅ ޭވ ހިާވއިރ ަގއި ކ ޑައިމ ސް ނޫން ޮގތަކަށް ވިދާޅ ވ ަމކ  ައޅ ަގނޑ   ވިދާޅ 

 ވެެގންދާނެ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ދޮރަކަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ން ވެސް  ެއކަނި ލިބޭ ޕާޓ ެއއް ނެތް. ރައ ސް ޔާމ   51ރާއްޖޭެގ %މި ދެންނެވި ޮގތަށް ދިވެހި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

ވަނަ އަހަރ ެގ އިންތިޚާބ  ނެިގ. ހަމަ ޕ .ޕ .އެމް ޓިކެޓެއް ލިބ ނ . އަނެއްކާ އެ ފަހަރ ެގ ޕި.ޕ .އެްމެގ ރަނިންގ    2013

އެހެންވ މާ، އެ ވާހަކައަށް    .ންޖ މްހޫރ  ޕާޓ  ޮގަވިއގެ   ،މޭޓެއް ވެސް ހ ންނާނެ. ނިމިދިޔަ ފަހަރ  ރައ ސް ޞާލިޙް ަވޑައިަގތ  

ރައ ސްރައްދ  އިްއޒަތްތެރި  ރަނަގޅ ވާނ .  އެކ ލަ  ؛ނ ދިނިއްޔާ  ކޮމިޝަން  ސަރިވސް  ޓަކަިއ  އިވަޖ ޑ ޝަލް  ލ މަށް 

ވަ  ރިޔާސ   ވައ ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދ ަވސްވަރ ވ   އިންތިޚާބ ެގ  ރިޔާސ   އޮފ ހ ެގ އ ދ ،  ރައ ސް  އޮތ   އެ  ދ  

. ދެން މިތާނަގއި ޮގތަށް  ދ  ފ އްދާއ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ރިޔާސ  ވައެއް އަހަރ   ،ވެބްސައިޓްަގއި މެނިފެސްޓޯަގިއ ފެންނަން

ކ ރާ  ޤާނޫނ އަސާސ  އިޞްލާޙ   އ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ނިކ މެފައި މިބައެއް  މިތާ ތިބި    އަޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މާ

 ؛ަގއި ވެސް އަންނަނ  ހިނި. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް ހަމަ ޙަޤ ޤަތ    ާގތަށްކ މާ އަޅ ަގނޑ އް ނޫނޭ ކިޔާ ވާހަކަދެއް  ވަގ ތެ 

ކ ރެއްވި ބޭފ ޅެއް. މި ޤާނޫނ ައސާސ  ހެދިއިރ  ޙަޤ ޤަތ ަގިއ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސަކ  ޚާއްޞަކޮށް އިޞްލާޙަށް މަސަްއކަތް

ން އޭރ ަގއި. އެހެންވ މާ، މި ކޮންމެ އެއްޗެްއަގިއ  ރައ ސް މައ މޫން ބޭލ   .މ ެގ ވިސްނ މަކަށް އޮތ   ވަތަމ ެގ މައ ޟޫޢަކަށް ނ 

 ނާވެފަ. މި ޤާނޫނ އަސާސ  ހަދާފައި އޮތ  އެތެރެއިންނާއި ބޭރ ން ރައ ސް މައ މޫން ވެސް އޮންނާނ  ޭއެގ މަގ ސަދަށް ބި

ެގ މަގ ސަދ  ހާސިލ ވި.  ބޭފ ޅ ން  ކ ރަން އ ޅ ންޖެހިފަ. ހ ންނާނެ. އޭރ ަގއި  ރ  ހ ންނާނެ މިސްޓޭކްވެރިކަމ ން ބާލަން. ހަދާއި

މަގ ސަ އެ  ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ހާސިލ ދ އެކަމަކ   ބަލާއިރ ަގއި  ކ ރަ  ޮގތަށް  އޮންނަ  ޤާނޫނ އަސާސ   ޤައ މެއްެގ  އ ޅ ނ ިއރ   ން 

ޤާނޫނ އަސާސ   ގައިތެރޭ އޭެގ މި  ހ ރ މަ  ޤާ ؛ަމއްސަލަތަކެއް  ފަހަރަށް  ހަތަރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ނ އަސާސ  ނޫމިހާރ ވެސް 

ރައ ސްބަދަލ ކ ރަންޖެހިެގން   އިްއޒަތްތެރި  އ ޅެނ .  ރާއް ؛މި  ވާހަކަެއއް.  ދަންނަވާލަން  ރައްޔިތ ންނަކ   އަޅ ަގނޑ   ޖޭެގ 

އެމް.ޑ .ޕ  ނޫން.  ރައްޔިތ ންނަށްން  ކަނޑ ކޮހ ންނެއް  އާންމ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަގބޫލ ކޮށްެގންނ ވާނެ.  ސިޔާސ     ،ެއޮގތަށް 
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ސަވާރ ވާ ކަންތައްތައް ެވސް މިއަދ  ދިވެހި   އިލަށް ވައްދަ. އެ މ ހ ން ރައްޔިތ ންެގ ބޮނެވެރިން ޖަހާ ހިސާބ ތައް އެނޭގ

ދ ފައި އަދި ރައްޔިތ ންެގ  ރައްޔިތ ން ތިބ  ރަނަގޅަށް އެނިގެގން. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނެްއ ރިޔާސ  އިންތިޚާބެއްަގއި މެޖޯރިޓ 

މެޖޯރިޓ ދ ފައި   ފާއިތ ވެެގންދާއިރ   4މަޖިލ ހ ެގ  ވަ  ، އަހަރ   ނ ފ އްދައ އެ  ހަމައެކަނިއި ދ   އިންތިޚާބަށް   ،  ރިޔާސ  

ޖ ޑ ޝަލް    ،ކަމަށް މިހާރަކ  ނ ބަލާ. ރައ ސް ޞާލިޙް ވިދާޅ ވ   ދ  ފ އްދ ނ އ ފ އްދ މަ އެއ  ވަ ދ އ ފެށ މަ ވަބެރ ޖަހަން

ދެކޮޅަށް ެއްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ    ސަރވިސް ކޮމިޝަން އޮތް ޮގތް ބަދަލ ކ ރާނަމޭ. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅި އިޞްލާޙާ

  ރެއިން ވެސް ރައ ސް ޔާމ ންެގ ވެރިކަމ ެގ ތެ  ޮގތެކޭ ކިޔާފައި ނ ދަްއކާ. ދެއްކ  ހައްތަހާ  މިއަށްވ ރެ ވަކި ޮމޅ މިތާނަގއި  

  ، އަޅ ަގނޑ  ފެށިއިރ ަގއި ވެސް ދެންނެވިން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ން މިހެނޭ ހެދ .މިވެނި ވެރިކަމ ެގ ތެރެއި  .މިހެނޭ ހެދ 

ކ ރެވ ނ  ތަޖ ރިބާއިން ފެންނަނ  ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ތެރެއިން    ،ނ  ތަޖ ރިބާއިންކ ރެވ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަހަރ   14

  އިޖ ޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މި ތަޖ ރިބާއަށް ބަލަ  އޭންނަ ތަނޭ. އެހެންވ މަ ވަލ ން އެކި ފަހަރ  ނ ފޫޒ   އެކި ދިމާ

. އަޅ ަގނޑ  އެ ވާހަކަ އިތ ރަށް އަނެއްކާ  އޭނެގ ނ ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ފ ރާޅ ން ޓިދެން  ޖެހެނ . ބ ނ މަ އިޞްލާޙ ކ ރަން

ޟ  ނެިގ ވާހަކަާއއި އަނެއްކާ ސ ޕްރ މް ކޯޓ   ޤާهللا ޢަބްދ  ؛ރައ ސް ނަޝ ދ ެގ ވެރިކަމ ެގ ތެރެއިން ހިނާގފައި ހ ރި

ވާހަކަާއއި ހި  ،ތަޅ އެޅ ވި  ވާހަކަ  އެ  އެހެންވ މާ،  ނެތ މޭ.  ދައްކާކަށް  ވާހަކަ  ހެދި  ކޯޓ ތައް  މަގ މަތ ަގއި  ނާގ މާލޭެގ 

ވަންޏާ ކަމަށް  ހެޔޮއެދޭ  ޤައ މަށް  ބާްއާވފައި  ބާްއވަން.  ކޮމިޝަން    ،އަރިެއއްަގއި  އަހަރ ެގ    14ޖ ޑ ޝަލް ސަރިވސް 

ވަ  ރިޔާސ   ދެން  ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ.  ބަލާފައި  ބެރ  ؛ދ އ ތަޖ ރިބާއަށް  އިންތިޚާބަށް  މިހާ ރިޔާސ     ރ  ޖެހ މާ 

އެންމެ ބަޔާނ   ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ރިޔާސ   ވިދާފަހ ެގ  މާ  ،ޅ ވ  ަގއި  އަގ   ރިމަސްވެރިންނަށް  މަހ ެގ  މަހ ަގއި  ޗް 

މަސްވެރިންނަށް ވެސް އެނޭގ ރިޔާސ  އިންތިޚާބަށް ބެރ ޖެހ މާ މަހ ެގ އަގ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްރަނަގޅ ކޮށްދޭނަމޭ.  

ރ ފިޔާއަށް    18އްކާ  އަނެ   ،ރ ފިޔާއަށް ތިރިކޮށްފައި  15ރ ފިޔާއަށް ހ ރި އެްއޗެހި    19ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިއްލާނެކަން.  

ސިޔާސ     .މިއ ކ  ކަނޑ ކޮހ ންނެއް ނޫން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަކ . ކަނޑ ކޮހ ންނެްއ ނޫން ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަކ   ހިއްލ މަ

ވެސް އެނޭގ.    ވާލާކަށް. ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް ވާނ އިބޭފ ޅ ން ނ ވާނެ ދިވެހި ރަްއޔިތ ން އެހާ ދަށ  ދަރަޖައަކަށް ވައްޓަ 

އަށް މ ެގ ނަތ ޖާ ދައްކައިދޭނެ ދިވެހި ރައްޔިތ ން އެމް.ޑ .ޕ    ،ވަނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ    2023ތިޚާބ   ރިޔާސ  އިން

ރައ ސް  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމނިޝަ ؛ކަމަށް.  ސަރވިސް  ޤާނޫނ އަސާސ  ޖ ޑ ޝަލް  އަދި  ވެސް  އެހެނިހެން ން  ހ ރި  ަގއި 

 ބޭފ ޅ ންނަށް މި ވަގ ތ  މެޖޯރިޓ  އޮތ މަ ބޭނ ން ޮގތެއް ހެދިދާނެ.  ެގންނަން އެ ވަގ ތެއްަގއި ތިއިޞްލާޙ ތައް ެވސް ބަދަލ 

ޕާލިމެންޓަ  ،ނގޭ އެއަޅ ަގނޑަށް   ްގރޫޕ ންއެމް.ޑ .ޕ ެގ  ވެސް.   ރ   ނިންމާފައިކަން  ބޭރ ކޮށްލ މަށް  އިޞްލާޙ   މި  ވަނ  

މައްސަ ނެތޭ  އޭރ ލަ އަޅ ަގނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ދެންނެވިން  ެއއް.  ބިލެ  ،ވެސް  ބޭނ ންވާ  ލަިއެގންސަރ ކާރ ން  ވެސް    އް 

 ކ ރާ މ ހަކަށް ޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން އިޞްލާޙ ޖ ޑ   ،އަވަހަށް މިކަން ނިންމައިދޭށޭ. ކޮންމެހެން އަޅ ަގނޑ  ނެތ މޭ 

  .ވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ ެގ ނެތް މައްސަލައެއް  ކަންމިމިކަން ކ ރ ން.   ،ވާކަށް. އަޅ ަގނޑ ެގ ހަމައެކަނި މަގ ސަދަކ 
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ރައްޔިތ   ކ އެކަމަ އެމް.ޑ .ޕ ދިވެހި  ދެއްވި އ ވަވ     ންންނަށް  ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅ ަގނޑ   ނ ފ އްދާކަން  އަދިވެސް  ދ  

 ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  ،ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ތްދޫބިލެއަރ ވަނ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތްދޫބިލެ. މަށްޙަލ  އަޙްމަދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލ މް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ވެފައި    ،އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. މިއަދ  ޤާނޫނ އަސާސ އަށް ހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކ ޝ ކ ރިއްޔާ  

ދަނ . ައޅ ަގނޑ މެން އައ ކ  އެންެމ    ދ  ފ އްދަމ ން މިއ ައޅ ަގނޑ މެން ވަ  ، ދެްއ. ައޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަންއ އޮތް ވަ 

އޮންނަ ޮގތަށް    ހަވާލ ވ  ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި  ށެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ވެރިކަމާމަހަކަށް ވެރިކަން ކ ރާ ޮގތަކަ  ދެ  ،މަހަކަށް

އަށް މި ހ ށަހެޅިފައި ޖޭ.އެސް.ސ   ؛ދ ތައް ނިންމަން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް އ ދ ވަސް ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަ އަހަރ  5

ހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙެއް ނޫން. އިޞްލާޙެްއ  ކ ރަން ބޭނ ންވެެގން ހ ށައެްއޮގތަކަށް ވެސް އިޞްލާޙ   ،އޮތް އިޞްލާޙަކ  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ރަނަގޅ ާވ، މަންފާެއއް ލިބޭނެ    ،ނިޔަތެްއަގއި   ތެދ   ޤާނޫނ އަސާސ އަށް ެގންނަން ހ ށަހަޅާނ 

ދޮންދޫނި ނ  ޖަމާޢަތެއް ެގނެސް ލާން.  ޮގތަކަށް ޤާނޫނ އަސާސ  އިޞްލާޙ ކ ރަން. މިއަދ  ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  ސިޔާސ  ދ 

ހަމަޖައްސާފަ. ނޫނިއްޔާ ޮގތަށް  ލެވޭ  މ ދައްރިސެއް ވެސް  ކޮންމެވެސް  ކްލާހެްއެގ    ސްކޫލްެގ  ހިންާގ ކޮންމެެވސް  އަދި 

ކޮމްޕޮޒިޝަން އެ  ވެސް  ނޫންތެރޭގަ   ެގޓ ޗަރެއް  އެއެއް  ހިމެނޭ.  އެބަ  މިހާރ   ޤާނޫނ އަސާސ ަގިއ   ،އި  އަޅ ަގނޑ މެން 

އ ޅެނ ކ  މި  ރައްޔިތ ންނަށް  އަ  . އިޞްލާޙ ކ ރަން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އ ޅެނ   މި  ޖޭ.ެއސް.ސ  އިޞްލާޙ ކ ރަން  ޅ ަގނޑ މެން 

އޮތް ހަވާލ ކޮށްފަިއ  މިއަދ   ކ ރަން  ެއކަން  ޮގތަކަށް.  ބޮޑ   ރަނަގޅ ވާނެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ، ފަރާތަކ   އެންމެ  އެމް.ޑ .ޕ . 

ނޫނ ތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަދަން ާގ  އަދި ރަނަގޅ   ،ޮގނޑި ދިނ  ޤާނޫނ އަސާސ  އިޞްލާޙ ކ ރާށާއި  65ރައްޔިތ ން  

ކޮށް، ތިރާމ ހ ތަނ ަގިއ ތިއްބެވި ެއހެން ޕާޓ ތަކަށް އި  މި  ،އިތ ރ ން ރައ ސް ދެންމެ ތި ވިދާޅ ިވހެންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް. ޭއެގ

ވިސްނ ން ޕާޓ ތަކ ެގ  ދެވެންޖެހޭނެ.    އެހެން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެކ ަގއި  އެކަމާ  ބޭނ ންވާނެ.   ކ އެކަމައަޅ ަގނޑ މެން 

ިއްއވި ދ ވަހ  ވެސް   ންފަހ ން ރިޔާސ  ބަޔާ  ެއކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެ. އެންމެވެސް    ކ ރ މައިކޮޓްޖަލްސާއެއް ބާއްާވ ދ ވަހަކ  ބޮ

. ތިމަންނަމެން ނާންނާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން  ޓޭނ ލާ ަވޑަެއއްނ ެގންނެވި. ވިދާޅ ވ  ބޮިއކޮއެްއވެސް ކަމަކާ

ބޭފ ޅ   ނ ންވޭބޭ ިމ ކަންކަންންެގ ެވސް މަޝްވަރާއެ  ެއާއއެކ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެން ނ ވޭ  .  ހައިރާނެއް    މި  ،ކ ރެވޭނ . 

ެއކަންކަން ކ ރާނެ    ކ  . އެކަމަކަންކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން އ   ކަންކަން ނ ކ ރެވި، ލަސްެވެގންދާތ . އަޅ ަގނޑަށް ވެސް އެނޭގ މި
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ދ ވަހަކ   ންދަން. މި ޕާޓ ެގ ޤައ މ  މަޖިލިސް އިހަށްައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ކ ރިއަށް ެގ  އި،ޅަވަގ ތާއި އެ ކަންކަން ކަނޑައަ 

އެތައް ކަމެއް އެބަ ހ ރި.   ެގންނަންޖެހޭޤާނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙ    ،އެމް.ޑ .ޕ ެގ ކޮންްގރެސް ބޭއްވ މަށްފަހ   ،އިޤ ރާރ ވ  

އް ނިމި، އަޅ ަގނޑ މެން އެއް ނޫން. އެ ހ ރިހާ ކަމެއް ެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓ ން ނިންމާ ޮގތެހަމައކަނި ޖޭ.އެސް.ސ  

ދައ ރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން   ހ ެގމަޝްވަރާކޮށް، މި މަޖިލ   ގައިއެކ   ދެން ތިބި އެހެން ޕާޓ ތަކާ

ދަނ    ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓ ެއއް އ ފައްދައިެގން މިއެ ކަންކަން ކ ރާނަން. ެއކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ މަސައްކަތް

ކަންތައްތައް ކ ރާ ޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެން މި   ންއްޖޭަގއި ސިޔާސ  ކަންކަން ރަނަގޅަށް ކ ރ މަށް ޓަކައި. ސިޔާސ  ޕާޓ ރާ

ނޯންނާނެތ     އެކަން އަދި ނިންމެންރަނ . އެޮގތ ން ައޅ ަގނޑ ެމންެގ ޤައ މ  މަޖިލިސް ބައްދަލ ވެފައި، ޤައ މ  މަޖިލ ހ ން  ކ 

ްއ އެބަ  ންްގރެސެކޮަގސްޓް މަހ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އްވަން މި ނިންމ . މި ައންނަ އޮްއ ބާއަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮންްގރެސެ 

އިތ ރަށް ވަރަށް ިގނަ ޖޭ.އެސް.ސ ެގ އިޞްލާޙާއި އަދި ޭއެގ  ، ންބޭއްވޭ. އެ ކޮންްގރެސްަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ހ ށަހަޅަ

ްވކޮށް  ނޑ މެން ކަލެކްޓިއެ ކަންކަން އެއްކޮށް އަޅ ަގައޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ.    ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި  ކަންކަން

މެންބަރ ންނާނިންމާފައި   ޕ .ޕ .އެމްެގ  ތިއްބެވި  މަޖިލ ހ ަގއި  މި  އައިސް،  މަޖިލ ހަށް  އަ   މި  ަގނޑ މެން ޅ އެކ ަގއި 

އިޞްލާޙ ތައްވާހަކަދަްއކާނެ.   ރައ ސް  ދައްކާ  ިއއްޒަތްތެރި  ސ ޕަރ  ؛ހ ށަހެޅިެގންދާނެ.  ހަމަ  ވެސް  ކ ރ ަގއި  މ ެގ 

ދ ވަހަކ  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އިހަކަށް  ،އަޅ ަގނޑެއް ނ ވޭ  މެޖޯރިޓ އެއް މިތާ އޮެވެގން ކަންކަން ހިނގައްޖެ ހިނާގ. ހައިރާނެއް

ނޑ   އަޅ ަގ ؛ކަ ވާހަަގއި ހެޑަކަށް ހ ންނެވި ބޭފ ޅާ ޝަރ ޢަތ ެގ މަޖިލ ހ ަގއި ދެއްކެވި  ެގ އިންޓެލިޖެންސް ޔ ނިޓ .ޔޫ އެފް.ައއި

ދިޔައ  އޭރ ަގއި  މިލިއަނ ން ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ވަަގށް ނަަގމ ން  40މިލިއަނ ން،    50.  އްސަގޮ މި ހ ންނަނ  ފިތްކަނޑައިެގން

ނ ކ ރި ހ ރ  ވެސް  އެ ަމނިކ ފާނަށް ވެސް އެ ވާހަކަ ދައްކާލަން  .  ޔާމ ންެގ ސަރ ކާރ ަގއި މ ޅި ދައ ލަތް ގ ޅިެގން ކަމަށް

ދ ވަހަ ކޮންމެ  ކަމަށް.  ޖަލަށްބިރ ން  އިންޒާރާއި   ކ   އިންޓެލިޖެންސް   ،ލާނެ  އޭރ ެގ  އިންޒާރ ދެމ ންދާތ   މަރާލާނެކަމ ެގ 

މިހާހިސާބަށް ކަންކަން  ؛ޔ ނިޓްެގ ހެޑަކަށް ހ ންނެިވ ބޭފ ޅާއަށް އެ ވާހަކަ ދައްކާލަން ެވސް ނ ކެރ ނ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ވާހަކަ  ެގންޮގއްސަ އިޞްލާޙ ެގ  ައއިސް  އަނެއްކާ  ބަޔަކ   އަ  އޮތް  އިޞްލާޙ   ޅ  ދައްކާތ   އާދެ!  ހައިރާންވޭ.  ަގނޑ މެން 

މިއަދ  އަޅ ަގނޑަށް ފެނިެގން    .ެގންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެއ  އިންޑިއާ ައއ ޓްކ ރ ން ެއއ  އިޞްލާޙ  ކަމަށް މި ބޭފ ޅ ން ދެކެނ 

އިން ތައްޔާރ ވެފަިއ  ކޮކެ  ،ޓަނ ެގ ޑްރަގ  200ޓަނ ،  200އިން  ނޫސްތަކ ންނާއި ިއއްޔެެގ ޕޮލިސް ބްރ ންފިން ،މި ދިޔައ 

ހ ރި ކަމަށް މި ސަރަޙައްދަށް ައންނަން. މިހާރ  ރެޑ ވެފައި ހ ރި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ލ ހ ން އެބަ ބ ނޭ. އިްއޒަތްތެރި 

އެންމެ ބޮޑަށް    ޑްރަގ    ،ިމއ  އިންޑިއާ އައ ޓް މި ޮގވާ ސަބަބަކ . އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކ ރަން މި އ ޅެނ  ؛ރައ ސް

ގ ޅިފަ.   އޮތ  ހިސާބ ަގއި މި  ބްރެޒިލާ   !އޭރިާއއަކ  މިހާރ  މި ދިވެހިރާއްޖެ ސަރަޙައްދ . ބައްލަވާަގއި އޮތް އެއް އް ޓްރެފިކެ

ގ ޅިފައި އޮތ . އެކަން ހ އްޓ ވަން    ތަކާއި މި އޭރިާއއާކާޓެއިލްގ ޅިފަ. ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ބޮޑެތި  އޮތ     ކޮލަމްބިއާ ހިސާބ ަގއި މި

ކ ރާ  ސ އިން ޯއވަރއިންޑިއާ އޭ. އިންޑިއާ  އޭ. އިންޑިާއ ސަރ ކާރޭ. އިންޑިއާ   ،ލަށް މި ގޮވަނ  ދިމާ ނިކ ތ މާ އަޅ ަގނޑ މެންނާ
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އަޅ ަގނޑަށް   ؛ނ ޖެހޭ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްާއއި ކޮމިޓ ތަކަށް ބަލާ ވާހަކައާ. މިއ  ދެން ވަރަށް ތާކ ންތާކ ވާހަކަ

އިނެއް  ޕެންމެހެން ވެސް ކ ރިއަށް ެގންދަވަންޖެހޭ ކެމްއެ ބޭފ ޅ ން ކޮ  "އިންޑިއާ އައ ޓް "އިން ިމހާރ   ފެނިއްޖެ ޕޮލިސް ބްރ ން

ޓަނ    200  ،ރ ހިަގނޑ  ހަމަ ހައިރާންވެފައި މިހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި. އަޅ    އެއ . ެއއ  އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނ  ޑްރަގ 

ރައ ސް،    ކ އިނަޓަނ  ކޮކެ  200 ؛ކަމަށް މިހާރ  މި ސަރަޙަްއދަށް އަންނަން. ކޮކެއިން  ރިހ ވެސް ތައްޔާރ ވެފަިއ    މިއަދ 

ތަށް ހ ރަސްއެޅ މަށް  ކަމި ކ ރާ މަސައް  ބަިއވަރ . އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެންޓަނަކ  ވަރަށް    200މިހެން ބ ނެލިޔަސް  

ަގއި ކަންކަން ހިނާގފަިއ  ރ ެގން އެ އ ޅެނ . މިދިޔަ ސަރ ކާޓަކައި ހަމަެއކަނި އޮތް ސިޔާސަތަކ  އިންޑިއާ އައ ޓް ކަމަށް ދެކި

  ،ދަންނަވަނ މި  ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ     ކަ އެކިއެކި ފަރާތްތަކ ން މިހާރ  އެ އަންނަނ  މަޑ މަޑ ން ތިލަވަމ ން.އޮތް ޮގތ ެގ ވާހަ

ރ  ހަމަ ހައިރާންވެފަ.  ހިަގއި ހެޑަކަށް ހ ންނެވި ބޭފ ޅާ އެ ދެއްކެވި ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  މިއެމް.އެމް.ޭއެގ އިންޓެލިޖެންސް ޔ ނިޓ 

ދައ ލަތް  ،ވިދާޅ ވ   ދ ވާލަކ   މ  ؛ސަރ ކާރ ެގ  ގ ޅިެގން  އޭރ ަގިއ  ދައ ލަތް  މިލިއަނ ން   50މިލިއަނ ން،    40ޅި 

އަނެްއކާ    އޭ.ހެދި އެ ވާހަކަ ދައްކާލަން ވެސް ނ ކ ރި  ވަްއކަންކ ރަމ ން ދިޔައިރ  ތިމަންނާއަށް އޭރ ަގއި މަޖ ބޫރ  ހާލަތާ

އެ ވިދާޅ ވ    ؟ދެކޮޅ ޖެހޭނ ިމ    ކިހިނެއްތޯ ؟އިޞްލާޙ ކ ރަންއެ ބޭފ ޅ ންނަށްތޯ ކަންކަން  ންވ   ހަވާލ ކ ރަ  ދިވެހި ސަރ ކާރ 

ަގނޑ މެން ނިކ މެ އެ  ޅ ކ ރަމ ންދިޔަ ވާހަކަ. އަނެްއކާ އަ މިލިއަނ ން ދ ވާލަކ  ވަްއކަން  50ގ ޅިެގން، އެންމެން ގ ޅިެގން  

ސިލަރަކ  އިންތިޚާބ ވ މަށް ޓަކައި  ންކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއ  ވަރަށް ބޮޑ  ައރަތެއް. ޕ .ޕ .އެމްެގ ކައ ބޭފ ޅ ންނާ މި ހަވާލ 

އެންމެން ގ ޅިެގންނޭ   އިޔާމ ނާ  ،ވަރަށް ރަނަގޅ  ާވހަކައެއް އިނޭގތޯ. ވިދާޅ ވ   ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާެއއްަގއި ވިދާޅ ވި

ަވއްކަމެްއ ކ  އެކަމަކ ރި  އިންސާފ ންކ ހ ޔާމ ނަށް އެކަންޏޭ، ރައ ސް ޔާމ ނަށް އެކަންޏޭ    ކ  ރ .   ؟ހެްއޔޭ  ކ ރ . އެއ  

މި  !ބައްލަވާ ވިދާޅ ވަނ .  އެ  ވެސް  ޖަލްސާތަކ ަގއި  ކެމްޕެއިން  ބޭފ ޅ ން  ަވއްކަންހާއެ  ރަށ ަގއި  މި  ެއއ   ރ   ކ ރ މަކ  

އެންމެ ރަނަގޅަށް  އޭނަ  އިންތިޚާބ ަގއި  މެންބަރ ންނަށް. އޭނަެގ    ެގމައްސަލަެއއް ނޫން ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެވިފައި ޕ .ޕ .އެމް

،  މަށް. ވިދާޅ ވ  ކަ ރަނަގޅ  ވާހަކައެްއ  ށްވަރަ  ،ލަބަޑިޖެހި ޕ .ޕ .އެމްެގ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން އެއ  އް ކަމަށް އަތްތި އެ ދެއްކި ވާހަކަ

 ހ ންނެވ  ޖަލަށް ލާފަ. މިއ  އިންސާފ  އެ  ޔާމ ނާއި އެންމެން އެްއކޮށޭ ކ ރި ވައްކަެމއް ކ ރ . އެކަމަކ  ޔާމ ން އެކަންޏޭ  

ކ ރިމަތ ަގިއ ތިބި މ ހ ން އިންސާފެއް ނޫނޭ. ޔާމ ން    ،އިރަށްވާ ގޮ    ހަމައޭނަ ރ ޅިއަިއއްސަ ؟ޔޭހެއް   މިއ  އިންސާފ  ؟ޔޭހެއް

އެއ  ބޮޑ  ތާއ ދެއް ލިބޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި މިހާރ   އެކަންޏެއް ނޫނޭ. އެންމެން ަވއްކަންކ ރިއޭ. އެހެންވ މާ، ވަްއކަމަކ   

ކ ރިޔަކަސް  . ވަްއކަން. ަވއްކަމަކ  ރަނަގޅ  ކަމެކޭދަނ . ަވއްކަން ކ ރެވޭނޭ  އެ   މ ންކެމްޕެއިން ރެލ ތަކ ަގިއ ވެސް ދައްކަ

ިއއްޒަތްތެރި  ؟ މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. މި ފާޑަށް ދައްކަނ . އެ މ ހ ންނަށްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން އަނެްއކާ ވެރިކަން ހަވާލ ކ ރަންވ 

އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ ކ ރާނެ ؛ރައ ސް ޖޭ.އެސް.ސ   ިއޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ.  ކ ރިއަށް.    .ޤާނޫނ ައސާސ   އެބަދޭ  އެކަން 

 ސް.އ   ިއއްޒަތްތެރި ރަޝ ކ ރިއްޔާ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ،ތ އަރ ވަނ ޞަޝ ކ ރިއްޔާ  މެދ   އިއްޒަތްތެރި  މާފަންނ  

 ށް. އިބްރާހ މް ރަޝ ދަމެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝ ދ  އިބްރާހ މް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ނ ކ ރާ ވާހަކަ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ޖޭ.އެސް.ސ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއ ދ 

މް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ން ަވަގށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރ    ،އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ ؛ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ތަނަށް މައްސަލައެއް   ޖޭ.އެސް.ސ  އިޞްލާޙ ކ ރަން މި  ނޑިޔާރ ން ވަަގށް ނެިގ ފަރާތ ންފަ، އެންމެ އިސް ދެ  ނަާގފައި

ހ ށަހަޅާނޭ ކަމެއް  ހ ށަހަޅަނ ވަތަ  އިޞްލާޙެއް  ހ ށަހަޅަ  ،އި.  ބަލަނ .   އި،ފަސާދައެއް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ފަސާދަެއްއ 

ރަ ތިން ؛އ ސްއިްއޒަތްތެރި  ރާއްޖޭެގ  އޮންނައިރ    ްއެގތެވަބާ  މި  ކޯޓ   ،ކޯޓ ތައް  ނ ވަތަ  އެ  ތެރެއިން ސ ޕ ރިއާ  ތަކ ެގ 

  ރ ެގފަނޑިޔާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ  ނ ވަތަ ސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ ދެ ފަނޑިޔާރަކ  ަވަގށް ނަާގފައި ެއކަން އިޞްލާޙ ކ ރަން ނ ވަތަ

ޑަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ހ ށަހަޅާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނ  ތަނަށް  އިޚ ލާޞްތެރިކަމާއެކ  މި  ކ އިޞްލާޙ ކ ރަން ބަޔަ

ތަކ ރާރ ކޮށް   ؛ރައ ސް މައްސަލަައކ   އިންސާފ ެގ  މައްސަލަ،  ފަނޑިޔާރ ޭގެގ  ރާއްޖޭެގ  ޒަމާނެރައްޔިތ ން  މި  އް  އެތައް 

  ްއކި ދެތާނަގއި ވާހަކަ  އެނިގލަްއވާނެ. ިއއްޔެ ެވސް މި  ރަނގަޅަށްވާހަކައެްއކަން މަނިކ ފާނަށް ވަރަށް    މ ންދާވަންދެން ދައްކަ

. ރައ ސް ނަޝ ދެއް ނޫނޭ އިންނަވަނ ކ . ެއ  ރައ ސް ނަޝ ދ  އިންނަވަިއެގންނ ވާނޭޭގަގއި  ފަނޑިޔާރ   ،ކ  ބ ނަނ ރަމެންބަ

މަޖިލ ހ ން ވޯޓ   ،ރައްޔިތ ންެގ  ވެސް  މެންބަރ   ވިދާޅ ވި  އެހެން  އަދި  މަޖިލ ހ ން،  ހ ރިހާ  ެގން  އިދެްއވަ ރަްއޔިތ ންެގ 

ރަްއޔިތ ންެގ    ،ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި އިންނާނޭ  ،އި އޮތް ޮގތެއް ރަްއޔިތ ން ނިންމާފަބޭންދ މަ އެއ   ން  ރިޔާސަތ 

އިންނަވާނޭ ނޫނޭ. ރައ ސް މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސް ވެސް  އިންނަނ . ރައ ސް ނަޝ ދ  އިންނަވަނ ކ   ހައިސިއްޔަތ ން  އެ   .

ބަޔަކ  ވޯޓ  ރައ ސް   ،ޔަނ ލަިއެގން ބައިންދާފައި މިހާރ  މި ކިނަޝ ދ  އަމިއްލައަށް ޮގސް ބޭންދ ކ  ނޫނޭ. މިތާ ތިބި 

އިން ފަނޑިޔާރ ގެ  ؟ކ ްއވެެގންތޯއެއ   .  ނ ވާނޭނަވަިއެގންނަޝ ދ   ޮގތަކަށް  ބޭނ ންވާ  މ ހ ން  ފަނޑިޔާރ  މި  ެގތަްއ  ، 

ބާވަތ ެގ ފަނޑިޔާރ ެގތައް ހިންާގ    3އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވި   ؛ވެ. ޖޭ.އެސް.ސ އަކ  ހ ރިހާ ފަނޑިޔާރ ެގތައް ނ ހެލ ވޭތ 

ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާފ  ހޯދައިދޭން އޮންނަ ހ ންާގނ . ޖަވާބ ދާރ ކ ރާ ތަން ެއއ . އެހެންވ މާ،    ، ފަރާތްތައް ޖަވާބ ދާރ ކ ރަން

އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ފަރާތެއްކަން އެބަ އެނޭގ   އި، އެ ކޮމިޝަންގަ އިފަނޑިޔާރ ެގ މައްސަލަތައް ބަލަ   އިފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކާ 

 ޒ ނ ކ ރޭ ކެނެރ ޭގ ކ ދިންނަކަށް އިންސާފެއް ލިބިެގން ނ ވަތަ އެ މ ހ ން ނ ފޫ  ރައ ސް ނަޝ ދަކ . ައޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް

. އަބަދ  ވެސް ދައްކަނ  ކަމެއް ނ ެވެގން އ ޅޭ ވާހަކަ.  ކަމަކަށް. ެއއ  ެއ ޭގ ކ އްޖަކ  ވެސް އެބަ އ ޅޭ ލޯޔަރަކަށް  ފޯރ ވާ

  ނާފ ކ ރަން ވެސް ަވކިއ ިއސްތި  އިއެޕ ލްކ ރާ ނ ވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ޭގގަ   އިޖޭ.އެސް.ސ ަގ  ،އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ 
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ނ ކ ރެވޭ.    ަގބޫލެއް  ހިސާބަކ ން އެ ދޮރާ ހަމައަށް ވެސް ިގނައިން އެ ކ ދިންނަށް ނ ދެވޭކަން. އެހެންވ މާ، ެއްއޮގތަކަށް ވެސް

އެހެން މައްސަލަެއއް އެބަ އ ޅޭ މި ރާއްޖޭަގއި. އެއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފ ރަތަމަ ޖ މްހޫރިއްޔާ މަގ މަތިން    'އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

ފަހ ން   އިްއވ . ިއްއވިންކ ހ އަނިޔާކޮށްފައި ފަތްޖެހިއެނދެއްަގއި ބާއްވާފަިއ    އިތަޅަ  ،ދ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށްފަހ   ހަވަރަށް

 ކަންބޮޑ ެވެގން ދިވެހި ރައްޔިތ ން ތަކ ރާރ ކޮށް އެ ވާހަކަދައްކަން ފެށ މަ ބ ނ ، ތިވާހަކަ ނ ދައްކާށޭ. ެއއ  ސައްޔިދ   އެކަމާ

ޖަހާފަިއ  ބޭފ ޅ ންނޭ. އެ މ ހާ އޮތ  ފަތްޖެހިއެނދެއްަގއި ބާްއވާފައޭ. ޝަރ ޢަތާ ތަޙ ޤ ޤާ އެއްފަހަރާ ކޮށްފައި ބަރ  ޗޭނ 

ނ ލިބި   އެހައި އަނިޔާވެރިކޮށް އިންސާފ  ؟ތޯއްތަމަ ރައ ސް. ދެވަނަ ރައ ސަށް ވ  ކިހިނެާގފަރަށް ފޮނ ވާލ . އެއ  ފ ރަ

ވަނަ   3ދ ވަހ  ބޮމެއް ޮގްއވާލައިފި. ެއއ  ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި އިންނާތ .  ށްއިހަ  ންވަނަ ރައ ސް ައަވހާރަކޮށްލަ  3ދިޔައ .  

މާ މަނިކ ފާނ .  މަނިކ ފާނ .    4ކ ރައްވާ!  ފ ރައ ސަކ   ރައ ސަކ   ޖޭ.އެސް.ސ ަގިއ  އަވަނަ  ެއއ   އ ޅެފި.  ވަހާރަކޮށްލަން 

  ، މި ރާްއޖޭެގ ރައްޔިތ ންނޭ ޚިޔާރ ކ ރ  ؛ ތަނ ން ނެރެން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ެގން އަނެއްކާވެސް މިވެއިންނާތ . އެވަރ ނ  

ހޫރިއްޔާެގ  ރައ ސ ލްޖ މް  ،ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި އިންނަންޖެހޭ މ ހަކ  މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސްކަން. މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ޚިޔާރ ކ ރ 

ލާފައި މިހާރ  މި  އި. ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ބާރ  ނައްތަފަރާތ ން އެއަށްވ ރެ ބޮޑަށް ލާއިޤ  ބައެއް މި ޤައ މ ަގއި ނ ތިބޭނޭ

ރަނަގޅަށް    .އޮތ  އޭ.ސ .ސ  ނަާގހެން މިތަނ ން ކޮމިޝަނެއް ނަާގފައި މޮޑެން ފ އްަގނޑެއް  މ ަގއި މި  ؟އ ޅެނ  ކ އްކ ރަންތޯ

އޮތ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް މިތާ   . މ ަގއި މި ފައްަގނޑެްއ މ ެގތެރެއަށް ލާމޮޑެލެވޭނެ ކަހަލަ ފ  

ކޮމިޓ އަކ ން މ ހ ން ނަާގފައި ޖޭ.އެސް.ސ އަށް ލާށޭ. ދެން ތިމަންނަމެން ބޭނ ން ޮގތަކަށް މިކަން ކ ރެވޭނޭ. މި އ ޅެނ   

ިވއްކާލަން. މިދިޔަ  ކ  ކޮބަިއކަން ނޭނޭގ ބަޔަކ  އެސް.އ  ރަދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޯޑަ .ޒެޑް ވިްއކާލަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޯޑަރ  

ފިތ ނަ   ަގއިބޯޑަރ  ިވއްކާލަން ނިންމި ފަރާތ ން މަގ މަތ ަގއި އިންޑިއާ ައއ ޓް ޮގވާފައި ނ ވަތަ އެހެން ކަމެއް  ަގއިވެރިކަމ 

  ކ ރަން. ޔާމ ނ ން ހ ކ ބޭނ ންވަނ   ެގން.އ ފައްދާފައި އަނެްއކާވެސް ިމ އ ޅެނ  މި ރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ގެއަށް އަތްނ ބޭނި

ހ ރި ވައްކަންތަކ ން ރެކެންެވެގން. އޭެގން ސަލާމަތްނ ވެެގން. މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް މާ މ ހިންމ  ކަންތައްތައް   ކޮށްފައި

  އެ ވާހަކަތައް ނ ދައްކާ   ،މި އެއްޗެހި ނ ލިބިެގން އ ޅޭިއރ   ،ތިބި. އަސާސ  ޙައްޤ ތަކާއި، ބޯފެނާއި، ޯގތިެގދޮރާއި  އެބަ

ތަނަށް ައއިސް ޖޭ.އެސް.ސ އޭ، ޖޭ.އެސް.ސ ، ޖޭ.ެއސް.ސ . މިނޫން ާވހަކައެްއ ނ ދައްކާ މިތާނަގިއ.   ކޮންމެ ދ ވަހަކ  މި

އަޅ ަގނޑ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެގނައި ބިލިޔަނަރެއް.  ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްެގންމި އ ޅެނ  ޔާމ ނ  ވަްއކަމ ން ސަލާމަތްނ ވެ

ނ ހެދޭނެ. ފ ްއިގރި،    ިގެގން އޭނަ ަވަގށް ނަާގފައި އެހެރ . މި މ ހ ންނަކަށް ދޮގެއްއަޅ ަގނޑ  ހ ރ  ެވސް. ައޅ ަގނޑަށް އެނ 

އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ   ؛ކ  އަޅ ަގނޑ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްދިވެހިރާއްޖެ އޮފިޝަލް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވަ  ،އެ މ ހ ންެގ ރަސްމ 

ވައްކަންކޮށްެގން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓަރަކަށް    ހެދި ޮގތް. އަޅ ަގނޑ  މި ބ ނަނ  އަޅ ަގނޑ  ހެއްކަކަށް ވެސް ިއންނާނެ.

ނެތޭ އާދެވޭކަށް. އޭރ އްސ ރެ ވަްއކަންކ ރަމ ން ދިޔައ . އެހެންވ މާ، ނ ކޮށް ތިބި ބައެްއ ނޫނޭ. އޭެގން ސަލާމަތްނ ވެެގން.  
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ރައ ސް ނަޝ ދެްއ    މި ރާއްޖޭެގ ިއއްޔެ ވެސް މެންބަރަކ  ވާހަކަދެއްކ   ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް   ެގން. އޭެގން ސަލާމަތްނ ވެ

 . އެ މެންބަރޭ ވޯޓ ދެްއވ  ވެސް. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ޖެހޭނ ނޫނޭ އިންނަވަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ޠާރިޤްޝ ކ ރިއްޔާ  އަޙްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ    މަހިބަދޫ 

ސްެގ ވަގ ތ  ނިމ ނ . އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ހ ޤާނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ 

ޮގތ ން ޮގތެއް ނިންމ މަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނ     އަހާ ަގޑ ަގއި މި ބިލާ ގ ޅޭ  މިއަދ  ވޯޓަށް

  ސް ކ ރިއަށްހ ެގ ބ6.2ައަދި   6.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  ،އްދަލ ވެ. ބަ ޖަހާއިރ  އެނބ ރި ބައްދަލ ވާނެ  11ސައިެގ ަވގ ތަށް. 

ދާާއ ހަެއ މ ޢާ  ،ތ ންޮގ  ެގންދެވޭނެ. އެއ ، ޓްރޭޑް ރިލޭޓެޑް އެސްޕެކްޓްސް އޮފް އިންޓެލެކްޗ އަލް ޕްރޮޕަރޓ  ރައިޓްސްއާ ގ ޅޭ

އ ، ދައ ލަތ ެގ ިވޔަފާރިތަްއ  ެއސް.އޯ.އ  ކޮމިޓ ެގ ރިޕޯޓެއް. އެގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓ ެގ ރިޕޯޓާއި އަދި    ޮގތ ން ޚާރިޖ   ގ ޅޭ

ވަނަ މާއްދާަގއި އެ ބ ނާ ެއ    9ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ެގ  ޓައިޒްކ ރ މާއި ކޯޕަރޭޓައިޒްކ ރ ން އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލ އޭޓ ޕްރައިވަ

 ޖަހާިއރ .  11އަޅ ަގނޑ މެން ދެން ބައްދަލ ވާނ   !ކަނޑަެއޅ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ   ރިޔާސަތ  ކޮމިޓ ެގ

 

 { އަށް 11:00އިން  10:22 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ވިލ ފ ށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފ ފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވ 

 

 ކޮމިޓ ތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން   .6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިންޓަ ކ ރިައށް`.  ޖަލްސާ  ހ ސްވަގ ތ ކޮޅަށްފަހ   މިހާރ   ޔ ެގންދި  ވަލްެގ  މިޮގތ ން  ފަށަނ .  މި  އަޅ ަގނޑ   މަށް 

 ކޮމިޓ ތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން.  -6އެޖެންޑާ ނަންބަރ   ،ދަނ  އަޅ ަގނޑ  މި

ރައިޓްސް    -6.1 ޕްރޮޕަރޓ ސް  އިންޓެލެކްޗ ައލް  އޮފް  އެސްޕެކްޓްސް  ރިލޭޓެޑް  އެއްބަސްވ މަށް  (ސްޕްޓްރި) ޓްރޭޑް  ެގ 

އެކ ލަވަ ޓަކައި  ކަމަށްވާ  އިބަދަލ ެގނައ މަށް  ޕްރޮޓޮކޯލް  ެއްގރ މަންޓް"ލާފަިއވާ  ޓްރިޕްސް  ދަ  އެމެންޑިންގ    "ޕްރޮޓޮކޯލް 

ތަސްދ  ބަލަިއަގނެ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ކ ރ މާގ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހޯއްދެވ މަށް  ރ ހ ން  މަޖިލ ހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  މެދ  

ޚާރިޖ ފޮނ އްވާފަިއވާ   ނިންމި  މައްސަލަ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓ ން  މަޖިލ ހަށް    ގ ޅ ންތަކ ެގ  ރިޕޯޓ   މި  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ 
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މ ޤައްރިރ  ކޮމިޓ ެގ  އިބްރާހ މް ޝަރ ފް. އިއްޒަތްތެރި   ،ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނ   މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  މަރަދޫ 

 މެންބަރ  އިބްރާހ މް ޝަރ ފް.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރ  އިބްރާހ މް ޝަރ ފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ރައ ސް.   އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓަކ ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅާ  މި  ޤާނޫނ ައސާސ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ   ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވާމ   ގ ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ސަރ ކާރ ން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަ   ،މަތ ން  )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގ  ެގވަނަ މާއްދާ 93

ޢަމަލ ކ ރަންވާނ ހަމ ޢާ ހ ށަހަޅަ  ،ދާތަކަށް  މަޖިލ ހަށް  ބަޔާންކޮށްފައިފާސް  އިރައްޔިތ ންެގ  ކަމަށް  ރ ހ ން ލިބިެގން   ކޮށް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން   "ޕްރޮޓޮކޯލް އެމެންޑިންގ ދަ ޓްރިޕްސް އެްގރ މަންޓް"ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަމޖިލ ހަށް ހ ށަހެޅ އްވި    ،ވާތ 

ތަސްދ  ފޮނ އްވާ  ކ ރ މާގ ބަލައިަގތް  ރައިސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރ ހ ންދިނ މަށް  މަޖިލ ހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ެއ   ،ފައިވާތ  މެދ  

ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާ  ؛ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ބެހޭ ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި   ގ ޅ ންތަކާ  މައްސަލަ ޚާރިޖ 

އެ  ،ރިޕޯޓަކ  ރިލޭޓެޑް  ޓްރޭޑް  )ޑަބްލިޔ .ޓ .އޯ(ެގ  އޯަގނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑް  އިންޓެވޯލްޑް  އޮފް  ކްޗ އަލް  ލެސްޕެކްޓްސް 

އެކ ލަވައެ)ޓްރިޕްސް(  ރައިޓްސް    ޕްރޮޕަރޓ  ޓަކައި  ބަދަލ ެގނައ މަށް  ކަމަށްވާ އިއްބަސްވ މަށް  ޕްރޮޓޮކޯލް  އޮތް    ލާފައި 

އެްގރ މަންޓް" ޓްރިޕްސް  ދި  އެމެންޑިންގ  ބަލަިއަގތ މާ   "ޕްރޮޓޮކޯލް  ނިންމ މަށް   ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޮގތެއް  މެދ  

ަގއި އޮތް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ 2022ރ   ވަފެބ ރ   7މި މައްސަލަ    ،ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މަޖިލ ހަށް ފޮނ އްވ މާ ގ ޅިެގން

ޮގތ ގެ   އެ މައްސަލަ ބަލަިއ ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ކޮމިޓ އަށް ފޮނ އްާވފައިވާތ   2ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  

ކޮމިޓ  އާދެ!  މިކަމާ  އިަގރިޕޯޓ .  ދާއިރާެއއްަގއި  ފ ޅާ  ވަރަށް  ބަ   ޖަލްސާއިން  އިްއޒަތްތެރި ހ މެދ   ސްކ ރެއްވ މަށްފަހ  

މެދ    ކަމަށް. އަދި މިކަމާއް  މެ ކަ  ކ ރ މަކ  އެ ކޮމިޓ އަށް ފެންނަގ ތަސްދ  ނެ  މި ޕްރޮޓޮކޯލް ބަލައިަގ  ،ންބަރ ން ނިންމެވ މެ

ކޮމިޓ ން ދިރާސާކ ރިކ ރ މ ަގއި  ؛ޮގތެއް ނިންމ މަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

ބޮޑަށް އެންމެ  ޚަރަދެއް،    ،ފާހަަގކ ރެވ ނ   ކޮމިޓ އަށް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ދައ ލަތ ން  ދިެވހި  ރިޕޯޓަކ   ލްތިޒާމެްއ  އިމި 

  ،ޑަބްލިޔ .ޓ .އޯެގ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވާތ ާއއި  ،ނޫންކަން. ހަމަ އެހެންމެ  އ ފ ލަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ނޫން، މައްސަލަެއއް

އެ ރިލޭޓެޑް  ޓްރޭޑް  އޮއަދި  ޕްރޮޕަސްޕެކްޓްސް  އިންޓެލެކްޗ އަލް  )ޓްރިޕްސް(ޓ ފް  ރައިޓްސް  ދިވެހިރާއްޖެ   ވެސް  ަގއި 

ވާނެ  ،ބައިވެރިވެފަިއވާތ  ފައިދާތަކެއް  ިގނަގ ނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ސަބަބ ން  އިޞްލާޙ ެގ  ެގނެވޭ  ކަމަށް.   މި 

މިހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބ  ޕެންޑަމިކ ެގ ތެރޭަގއި. މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

އެ ބޭސް މެނިފެކްޗަރކ ރާ ފަރާތަކ ން ަވކި    ،ނަމަ  ައގ ަގއި ބޭސް ލިބެން ނެތް ހާލަތެއް މެދ ވެރިވެއްޖެ  ރާއްޖެއަށް ހެޔޮ

މ ހިންމ  މިއ  ވަރަށް  ފަހ ވެެގންދޭ.  ހޯދ މަށް ފ ރ ޞަތ   އަެގއްަގއި  ަވކި  ބޭނ ންތެރި    ،މ އްދަތަކަށް ކަނޑައެޅޭ  ވަރަށް 

ިގނަ ޤައ މ ތަކަށް ދިމާެވެގން އ ޅޭ    ވެސް ދ ނިޔޭެގ ވަރަށް   މިހާރ   ، ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ކަމެއް. އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ 
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ިވޑ  ެވކްސިން ނ ލިބ މ ެގ މައްސަލަ. އެ މައްސަލަ ކ ރިމަތިވ މ ން  އެ ޤައ މ ތަކަށް ބޭނ ންވާ ކޮ  ،އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލައަކ  

  ރައިޓްސްޓ އިންޓެލެކްޗ އަލް ޕްރޮޕަ،  ދެން އެއ  ބައެްއ ފަރާތްތަކ ެގ ޓްރޭޑްމާކ  ޙައްޤ  ނ ވަތަ ރައިޓް، ޕްރޮޕަޓ  ރައިޓްސް

ނޫނ     މެނިފެކްޗަރ ދިނިއްޔާ  ންއެ ކ ންފ ނި  އްކި އަެގްއަގއި ވި  އެ ކ ންފ ނިތަކ ން  ހިއެްއޗެ  ، އެ އޮންނަ ބޭސްތަކަކަށް ވާތ  

މެދ ަގިއ  ޑަބްލިޔ .ޓ .ޯއެގ  ދާއިރާެއްއަގއި  ފ ޅާ  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޯވޭ.  ފ ރ ޞަތެއް  އެއްެވސް  ލިބޭނެ 

ރ  އެކަމަށް އެފޯޑްނ ކ ރެވޭ އަދި މެނިފެކްޗަރިންގ  ގ ފަ  ،އޮތ   މި   ނިންމާފައިމަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  މިހާރ  އިޞްލާޙ ެގންނަން  

ޚާއް ޤައ މ ތަކ ން  ނެތް  ވެސް  ބޭސްތަކާއި  ޞަފެސިލިޓ   އެފަދަ  މ ްއދަތަކަށް  ަވކި  ކަނޑައެޅޭ  ޮގތ ަގއި  އިނާޔަތެއްެގ   

ންޏަކާ ހަވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ކ ންފ ކ ރެވޭ  އެްއޗެހި ހޯދ މ ެގ އިޚްތިޔާރ ، ހޯދ މަށް ނ ވަތަ އެ މެނިފެކްޗަރ  ތަކާވެކްސިން

ދައ ލަތަށް    ަގއިޮގތަށް މި އިޞްލާޙ  މި ެގނެވެނ . އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިފަދަ ޕެންޑަމިކެއް  ލިބޭ

ބޭސްވެ ވެސް  މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  ދަތިވެއަދި  ތަދ ރިކަމަށް  އަދި   ،  ކ ދި  ކަހަލަ  ދިވެހިރާއްޖެ  ހޯދ މަށް  ބޭސްތައް 

ފ ރ ޞަތެ ؛ރިންގ މެނިފެކްޗަ ފަހި  ވަރަށް  ޤައ މ ތަކަށް  ނެތް  ޤާބިލ ކަން  ވަސ ލަތާއި  އ ފެއްދ މ ެގ  . އްބޭސް 

މައްސަލަ މި  ކަންދިމާކ ރިއި އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ،  ވ މާ  ަގއި  ކަމަށް  ޗ އްޓ ަގއި  އޮތ   މަޖިލިސް  ެއކ     ވެސް  ޮގތ ން 

ނިޔަލަށް   ެގ2021ބަރ   ންޑިސެ  31  ، ވެރިވ މަށް އޮތ ދާަގއި ދިވެހިރާްއޖެ ބައިހަވެސް ެވއްޖެ. އަސްލ  މ ޢާ  ތަންކޮޅެއް ލަސް

ފ ރ ޞަތ ދ ފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަނ  މި މައްސަލަ މަޖިލ ހ ން ފާސްކޮށް ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ 

ކަމ ަގއި ވެެގންދާނެ    ެއއްދާަގއި ބަިއވެރިހަޑަބްލިޔ .ޓ .އޯއަށް ހ ށަހެޅ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަކ  މި މ ޢާ  ކ ރ މަށްފަހ ގ ތަސްދ 

މި މައްސަލަ ވ ހާވެސް ައވަހަކަށް    ،މ ދ  އެބަ ކ ރެވޭ. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓ ެގ ފަރާތ ން އެދެނ ންކަމަށް. އެ އ 

ލްތިޒާމެއް އ ފ ލަންނ ޖެހޭ، އިރާއްޖެއިން އެއްެވސް ކަހަލަ    ،ފާސްކޮށްދ  ޮގތެއް ނިންމެވ މަށް. މިއ  ރާއްޖެއަށް ފައިދާހ ރި

ކަމ ަގއި ކޮމިޓ ން ދެކޭ ވާހަކަ    މ ހިންމ  ކަމެއްމިއ   މ ަގއި ބަިއވެރިވ ން    ،ނ ޖެހޭ މައްސަލައަކަށް ވާތ ކ ރަން  އްޚަރަދެ

އިްއޒަތްތެރި   ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ރައ ސަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްިވ  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަމ ން، 

 ރައ ސް.   

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

. މަޖިލިސް މިނެޓ   30ސްކ ރ މަށް ކަނޑަެއޅިފައި ވަނ  ޖ މ ލަ  ހ ބަ  ށްއާދެ! މި ރިޕޯޓަ  ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއް

ޕާޓ އެްއެގ   ސިޔާސ   ކޮންމެ  ނިސްބަތްވެަވޑައިނ ަގންނަވާ    ެއއްތަމްސ ލ ކ ރާ  ޕާޓ ތަކަށް  ސިޔާސ     އް އެމެންބަރަކަށާއި 

މެދ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ    ނެ. މިހާރ  މި ރިޕޯޓާމިނެޓ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާ  5މެންބަރަކަށް  

މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ. އެހެންވ މާ، ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއަގތ މަށް އެދެން.    ެއއްކޮންމެ ޕާޓ އަކ ން  
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އެހ ން   މާލ . މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށްސްެގ ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ނިންހ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އާދެ! މި ރިޕޯޓ ެގ ބަ

 ވަގ ތ ަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ެގ  މިއަދ ެގ ޯވޓ 

ޓަިއޒްކ ރ މާިއ  )ދައ ލަތ ެގ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަ  3/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ     -6.2ދަނ     މި  ދެން އަޅ ަގނޑ   -{ 6.2} 

ިއވެލ އޭޓ   ޮމނިޓަރކޮށް  އަދި  ާގނޫނ ކޯޕަރަޓައިޒްކ ރ މާިއ  )ހ(  9ެގ  (ކ ރ މ ެގ  މާއްދާެގ  )ށ(ަގިއ  ވަނަ  އަދި  ާއއި 

ޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ެގ ރައ ސްކަމަށް ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޕްރައިވަ  ، ތ ންމަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގ

  ޑް  އޯންސްޓޭޓް  ،ހޯއްދެވ ަމށް އެދިަވޑަިއެގން ފޮނ ްއވާފަިއވާ މައްސަލަ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރ ހ ން އިްއޔަންކ ރަްއވަ އަ

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލ ހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނ  ކޮމިޓ ެގ    އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

  . ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބ ބް ،މ ޤައްރިރ 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބ ބ 

ރައ ސް.   އިްއޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ޕްރައިވަ  2013/3ާގނޫނ   ތަންތަން  ވިޔަފާރި  ޓަިއޒްކ ރ މާިއ  )ދައ ލަތ ެގ 

ައދި )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  9ެގ  (ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ކޯޕަރަޓައިޒްކ ރ މާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލ އޭޓ 

ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޓަ ޕްރައިވަ  ،ތ ންމަ  ޮގތ ެގ ރައ ސްކަމަށް  ބޯޑ ެގ  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް  އިޒޭޝަން 

ރ ހ ން  އިްއޔަންކ ރަްއވަ އަ މަޖިލ ހ ެގ  ނަންފ ޅ     ރައްޔިތ ންެގ  ފޮނ ްއވާފަިއވާ  އެދިަވޑަިއެގން  ރައްޔިތ ންެގ ހޯއްދެވ ަމށް 

  ނަވަ  19ަގއި ބޭއްވ ނ   2022ރ   ވަފެބ ރ   7ސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ޓަކައި  މަޖިލ ހ ަގއި އިޢ ލާންކ ރެްއވ ަމށްފަހ  އެ މައް

އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ އަށް ފޮނ ވ ާމ   ޑްވަނަ ޖަލްސާިއން ސްޓޭޓް އޯން   2ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  

  ެގންދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް  ަގއިޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ   ގ ޅިެގން އެ ކޮމިޓ ގައި މި މަްއސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި

އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ އަށް ފޮނ ވ މާ ގ ޅިެގން މި ަމއްސަލަ    ޑްމި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ސްޓޭޓް އޯން  ، ޮގތަކ 

ފަށާފައިވަނ    ކޮމިޓ ން  މަސަްއކަތް  އޮތް  2022ރ   ވަފެބ ރ   8ދިރާސާކ ރ މ ެގ  ފ ރަތަމަ ަގއި  އަހަރ ެގ  މި  ކޮމިޓ ެގ 

ޓަިއޒްކ ރ މާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކ ރ މާިއ  )ދައ ލަތ ެގ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަ  2013/3ަގއި. އަދި ާގނޫނ  ނަންބަރ   ބައްދަލ ވ މ 

މަތ ން   އަދި )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގވަނަ މާއްދާެގ )ހ(    9  ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ (ެގއަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލ އޭޓ 

ކޯޕަރަޓަޓަ ޕްރައިވަ އެންޑް  ރައ ސްކަމަށްއިޒޭޝަން  ބޯޑ ެގ  މ ޙައްމަދ ޢާޞިއަލްފާޟިލް    އިޒޭޝަން    މެޒަރިން،   ގ.،  މް 

މަޖިލ ހަ  އި ްއޔަންކ ރަްއވައަރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ރ ހ ންރައްޔިތ ންެގ  ކޮމިޓ ން   ށް  ފޮނ އްވާފަިއވާކަން  ހޯއްދެވ މަށް 

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،އެކ    މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ފޮނ ވ މާ  އަށްއެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ   ޑް. ސްޓޭޓް އޯންފާހަަގކ ރި

ކ ރ މ ެގ  ށް ިއވެލ އޭޓ  ޓައިޒްކ ރ ާމިއ ކޯޕަރަޓަިއޒްކ ރ މާިއ އަދި ޮމނިޓަރކޮ)ދައ ލަތ ެގ ިވޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަ 2013/3

ަގއި ހ ންނަންޖެހޭ ޝަރ ތ ތައް. އަދި މި ޝަރ ތ ތަްއ  އި އެ ބޯޑ ެގ ރައ ސްެގ ކިބަ  ،އި ބަޔާންކ ރޭވަނަ މާއްދާަގ  10ާގނޫނ (ެގ  
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މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރިން. އަޅ ަގނޑ މެން    ،ފ ރިހަމަވޭތޯ ބެލ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ެއކިއެކި މ ައްއސަސާތަކަށް ލިޔެ 

  ސްޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް، އިލެކްޝަންޑިޕާ  ،ލިޔ ނ 

ވަނަ   201ށް. އެއަށްފަހ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ކޮމިޝަނަށް، މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަ

ޝަކ ވާެއއް އޮތްތޯ ބެލ މަށް ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ން   ންގެ މ މެދ  އާން  ެއ ފަރާތާ  ،މަތ ން  (ަގއިާވ ޮގތ ެގރ)  މާއްދާެގ

އަދި އިޢ ލާންކ ރެވ ނ . އަދި އެ ިއޢ ލާނާ ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއްވެސް ޝަކ ާވއެްއ    އިއިޢ ލާންކ ރ މަށް ނިންމަ

ބޯޑ ގެ ޕްރައިވަ  ނ ވޭ.  ލިބިފައެއް ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަން  އެންޑް  ރ ހ ން  ޓަިއޒޭޝަން  އެދި   ރައ ސްކަމ ެގ  ހޯއްދެވ މަށް 

ްއޔަންކޮށްފަިއވާ މަޤާމަށް ޝަރ ތ  ފ ރިހަމަވޭތޯ ބެލ މަށް  އަބޭފ ޅާ    ަގއި އެއި ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ްއވާ ފަރާތ ެގ ކިބަ

ކޮމިޓ ން އަޅ ަގނޑ މެން  މަޢ ލޫމާތާއި  ޓަކައި  ހޯދާފައިވާ  މ އައްސަސާތަކ ން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އަދި    ،ރިޕޯޓ ަގއި 

ނަންފ ޅާރައ ސ ލްޖ މްހޫރި މި  ބެލ މަށްފަހ   އްޔާ  ލިޔެކިޔ ންތަކަށް  ފޮނ އްވާފައިާވ  ނަން    ،އެކ   ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ފަރާތަކ  ނަންބަރ     ،ފޮނ ވާފައިވާ  ޕްރައިވަ  3/ 2013ާގނޫނ   ތަންތަން  ިވޔަފާރި    ، ޓަިއޒްކ ރ މާއި )ދައ ލަތ ެގ 

ިއޒޭޝަން އެންޑް  ޓަވަނަ މާއްދާަގިއ ޕްރައިވަ  10  ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ (ެގޓ ކޯޕަރަޓައިޒްކ ރ މާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލ އޭ

ކިބަ ރައ ސްެގ  ބޯޑ ެގ  ފ ރިހަމަވާއި ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  ޝަރ ތ ތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  ހ ންނަންޖެހޭ  ކަމަށް    ަގއި 

ކޮމިޓ     ،ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމިން. އަދި ައޅ ަގނޑ މެން ނިންމ އ ކޮމިޓ ން ނިންމ މަށްފަހ  އެ ފަރާތާ އިންޓަރވި 

ކޮމިޓ އަށް ހާޒިރ ވެ ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގން ވޯޓ ދެްއވާ މެންބަރ ންެގ    ،ދިނ މަށް ފާސްވާނ   ކޮމިޓ ން ރ ހ ން  ،ފާސްވާނ 

ބައިެގތި ދެ  ބައިކ ޅަ  ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަންެގ  ލަބިއްޔަތ ން ވޯޓ އަޣ    ން  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް  ލިބިެގން ކަމަށް. އަދި 

ލިޔެކިޔ މާއި  ތައްޔާރ ކ ރެވިފަިއވާ  ބެލ މަށް  ފ ރިހަމަވޭތޯ  މަޤާމަށް ޝަރ ތ ތައް  ރައ ސްެގ  އިންޓަރިވއ ެގ   ،ބޯޑ ެގ  އަދި 

ަވނ . އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓ ން ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައި  4ޔަތްކޮށް މި ރިޕޯޓ ެގ  ޢާނަތ ޖާއަށް ރި

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި  4ވަނަ ދ ވަހ  ބޭްއިވ މި ކޮމިޓ ެގ    2022ފެބ ރ ަވރ     15  ،ނިންމި ޮގތަކ 

ކ ރ މ ެގ  ޕްރައިވަޓަިއޒްކ ރ ާމއި ކޯޕަރަިއޒްކ ރ ާމއި އަދި ޮމނިޓަރކޮށް އިވެލ އޭޓ ދައ ލަތ ެގ ވިޔަފާރި ތަންތަން  )  2013/3

މަތ   9ެގ  (ާގނޫނ  ޮގތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ށ(  އަދި  )ހ(  ާމއްދާެގ  އެންޑް    ،ންވަނަ  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން 

ރައ ސް ބޯޑ ެގ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  ރ ހ ން    އިކ ރައްވަ އަްއޔަންކަމަށް  މަޖިލ ހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ 

ފަރާތާ ފޮނ އްވާފަިއވާ  ނަންފ ޅ   ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެދިަވޑަިއެގން  އިންޓަރިވއ ކ ރ މަށްފަހ    ހޯއްދެވ މަށް  ކޮމިޓ ން 

  3ގ މަށްފަހ  ކޮމިޓ ެގ  ވޯޓެއް ނެ  ،ންވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތ   201ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  

ޕްރަިއވަޓަިއޒޭޝަން   ؛ޕްރަިއވަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑ ެގ  ،ންޒަރިމެ.  ގ   ،މް މ ޙައްމަދ ޢާޞިކ ޅަ ދެ ބައި ވޯޓ ން އަލްފާޟިލް  ބައި

ކ ރެއްވ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ން ރ ހ ން ދިނ މަށް ފެންނަ  ެގ ރައ ސްެގ މަޤާމަށް އަްއޔަންބޯޑ   އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން

މި   ،ންވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތ   201. ވ މާ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  މިޓ ން ފާސްވިކޮ  ކަމަށް
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ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާ ޮގތ ެގ    ލަބިއްޔަތ ން މިޣ މެންބަރ ންެގ އަ  10ކޮމިޓ ެގ ބައްދަލ ވ މަށް އެ ަވގ ތ  ހާޒިރ ވެ ވޯޓ ދިން  

ންެގ ނަންފ ޅ  ޒަރިމެމް މ ޙައްމަދ  ގ.  ޢާޞިޓ ން ފާސްކޮށްފައިާވ އަލްފާޟިލް  މި ކޮމި  ިއ، ޔަތްކޮށްދެްއވަޢާމައްޗަށް ރި

ެގ ދަށ ން ވަނަ މާއްދާެގ )ކ(  201ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ން ފާސްކޮށްދެއްވ މަށް އެދި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  

 ނަންފ ޅާ  އި ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ްއވާފަިއވާއަދި މ ެގ ޖަދ ވަލ ަގ  އިއްޒަތްތެރި މަޖިލ ހަށް ހ ށަހަޅަން.މި  މި ރިޕޯޓ   

ދަންނަވަން.    ސ ލ  އެޓޭޗ ކ ރެވިފަިއވާ ވާހަކައަޅ ަގނޑ މެން ހޯދި މަޢ ލޫމާތ ެގ ތަފ   ،އެކ ަގއި ފޮނ ވާފަިއވާ ލިޔެކިޔ ންތަކާއި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މިނެޓ . އެއ  ކޮންމެ ސިޔާސ     30ވަނ   އާދެ! މި ރިޕޯޓ  ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ައދި ވަކި ޕާޓ އަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިނ ަގންނަވާ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ވެސް ެއއް މެންބަރަކ . ،  ެއއް މެންބަރަކ   ންޕާޓ އަކ 

ދައްކަވަން ބޭނ ންފ ޅ ާވ  މިނެޓ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަާވނެ. މިހާރ  މި ރިޕޯޓާ މެދ  ވާހަކަފ ޅ   5މެ މެންބަރަކަށް  ކޮން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހ މް  

 ޝަރ ފް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރ ފް އިބްރާހ މް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ކަމަށްެގ ރައ ސްޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އަދި ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

އޯންޑް  ޢާޞިކ ރަްއވާފަިއވާ  އަްއޔަން ސްޓޭޓް  ބެހޭ  ކަމާ  ކަމަށް  ފެންނަ  ލެއްވ މަށް  މަޤާމަށް  އެ  މ ޙައްމަދ   ްމ 

ވާހަކަ ތާއ ދ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތަށް  ފާސްކ ރާ  ކޮމިޓ ން  ފާސްކ ރ މަށް.   ،ދަންނަވަން  އެންޓަރޕްރައިސަސް  އެޮގތަށް 

ހެދި    އްއަދި އެއ  ެއ ކ ންފ ނިތަ  ިއ،އިޞްލާޙ ކ ރ މާ  ،ރ ެގ ކ ންފ ނިތަްއ ހަރ ދަނާކ ރ މާއިސަރ ކާ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ދ ތައް ހާސިލ ކ ރެވޭ ތަންތަނަށް ހެދ މަކ  މ ހިންމ  ކަމެއް. އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބޯޑ ތަކ ެގ އިތ ރަށް އެ ކ ންފ ނިތަްއ  ގ ސަމަ

ބަލަހައްޓަ ބެލ މ ެގ  އި،މޮނިޓަރކޮށް  ެގންދޭތޯ  ރަނަގޅަށް  އަދި  ކަންކަން  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން  އޮންނަނ   މި  ޒިންމާ   

މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެކަށ ެގންވާ ޮގތަކަށް މި ކަންކަން   ،އެކ  ދަންނަވަންޖެހެނ   ޔާކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް. ހިތާމަ

ހ ނަރ ވެރި   ،ފަންނ   ،ކަމަށް ޤާބިލ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އެ  ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން  ފެނޭ.  ނ ެއއްކ ރެވިފައި އޮތް ތަނެއް  

ދ  ހާސިލެްއ ނ ކ ރެވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގ ސަބޭފ ޅ ންނަށް ދެއްވަިއެގން ނޫނ  އަޅ ަގނޑ މެން ހާސިލ ކ ރަން މި ބޭނ ންވާ މަ

އެސް.އޯ.އ ތައް ހަދާފައިާވ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް.   ވަނ ހަދާފައި   ސަރ ކާރ ން  ރަްއޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތްތަކެއް  މ ހިންމ   ވަރަށް 

ކަމ ަގއި   އަދި ރަނަގޅަށް ހިނާގ ތަންތަން،  ދައ ލަތަށް އާމްދަނ  ހޯދޭ  ،ވެނ އެ ތަންތަނަކ  ދައ ލަތަށް ެގއްލ ން  ންއިތ ރ އޭގެ 

ރާއްޖޭަގ އެބަ  އިހެދ ން.  ކ ންފ ނިތައް  ިގނަ  ފައިދާނ ވާ   ވަރަށް  ކ ންފ ނިތަކ ން  އެ  ބަޖެޓ ން    ، ހ ރި  އަދި ސަރ ކާރ ެގ 
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  ައސާސ  ޚިދ މަތްތަކެއް ކަމަށްވަރަށް ިގނަ ކ ންފ ނިތަކަކ   މި  ހ ރި ކ ންފ ނިތައް.ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްެގން ހިންަގންޖެހިފައި  

ކޮންމެވެސް    ،ވެފައިސަރ ކާރ ން ކަނޑަައޅާ ވަކި އަަގކަށް އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ލާޒިމ   ،ވާއިރ  

ސިޔާސަތަކާ ެއއްޮގތަށް ސަބްސިޑައިޒްކ ރ މަކ  ވެސް ދ ނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނ ަގއި ވެސް އޮންނަ ެގ  ސަރ ކާރ    ވަރެއް

ދެމެހެއްޓެނިވި އޭެގ އަމިއްލަ ޒާތ ަގިއ ހިންާގ ކ ންފ ނިތަކަށް   ،ެވސް އަރަިއަގނެ  ންސަބްސިޑ   ،އް. އެހެންނަމަވެސްކަމެ

ފައިދާވާ    އ އެ   ،އަރައިަގނެ   ކަމ ންވާންޖެހޭނެ. ކޮންމެވެސް މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އެ    ހެދ މަކ  އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ އަާމޒަކަށް

އެ   ،ކަން މި ޮގތަށް ކ ރެވޭނ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ހިންގ ން ހަރ ދަނާކޮށްމި؛ ރައ ސް  ތަންތަނަށް ހެދެންވާނެ. އިއްޒަތްތެރި

އެ ތަންތަނ ން ކ ރެޭވ    ،އަދި ކ ންފ ނިތަކ ެގ އެކިއެކި މެނޭޖ މަންޓ  މަޤާމ ތަކަށް ލެވޭ މ ހ ންނާއި  އިކ ންފ ނިތަކ ެގ ބޯޑ ތަކާ 

ކ ންފ ނި ހިނާގނެ   އެއިފެކްޓިްވކޮށް    ،ންޓ ކޮށްައދި އެފިޝެ  ،އިސްރާފ ތައް ވ ހާ ވެސް މަދ ކޮށް   ،ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކޮށް 

ޮގތ ން އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ  މި؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް   ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ންފ ނ ެގ ކަންކަން ބައްޓަންކޮށް ފަރ މާކޮށްެގން.

ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑ ެގ  އް ބެލެހެއްޓ މަކ  ޕްރަިއވަޓަިއޒޭޝަން  ބޯޑ ންނާއި ކ ންފ ނ ެގ މެނޭޖ މަންޓ ން ކ ރާ ކަންތައްތަ 

މި ތަންތަން ހަރ ދަނާކ ރ މަށް އެޅޭ   އެ ތަނ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރ މަކ  ވެސް  ،ވާތ   މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް  ،ކަށްޔަޒިންމާ

،  ކ ރަނ އަޅ ަގނޑ  އ ންމ ދ  މި ކ ރަނ ، ައޅ ަގނޑ  މި ތާއ ދ ؛ ާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް   ރަނަގޅ  ފިޔަވަޅެއް ކަމ ގައި

ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ މަސްއޫލިއްޔަތ     އެ ބޯޑާ  ،އަދި އެ ތަން  ،މި ކަންކަން ބެލ މ ެގ ޤާބިލ ކަން ހ ރި   ، މި ހޮވޭ ރައ ސަކ އަލަށް

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ކ  ރަނަގޅ  ނިންމެވ މެއްއަދާކ ރެވޭނެ ބޭފ ޅެއް ކަމ ަގއި މިއަދ  އެސް.އޯ.އ  ކޮމިޓ ން ނިންމެވިނިންމެވ މަ

އެހެންކަމ ތ ބަލައިަގންނާ އިތ ބާރ ކޮށް    ، ން.  ކޮމިޓ އަށް  އެސް.އޯ.އ   މ ޙައްމަދ ޢާޞިރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި    ،މް 

މި ރިޕޯޓަށް   ،ންމ ލ މަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަ  ކަމަށްޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑ ެގ ރައ ސް

ދަންނަވަ ވާހަކަ  ތާއ ދ ކ ރާ  ވާ  މ ންއަޅ ަގނޑ   ނިންމައަޅ ަގނޑ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނަލާއިހަކަ  ފ ރ ޞަތަށް  ދެްއިވ  ން. 

 އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނ  ކޮންމެ ސިޔާސ    ށްދެއްކެވ މަރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ   ދެ!އާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

މި ަވގ ތ   މި  އަޅ ަގނޑ   ބަހ ސް  ރިޕޯޓ ެގ  މި  މިހާރ   އެހެންވ ާމ،  އާދެ!  މެންބަރަކަށް.  ެއއް  ހިސާބ ން   ޕާޓ އަކ ން 

 ދަންނަވަން.  ވަގ ތ ަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ  ނެގ މ ެގވޯޓ ެގ އަދ  އެހ ން ވެސް މި ށް ނިންމާލަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަ

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 5
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 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

ާއދެ! އޭެގދެން،   ލަންދޫ މި  ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -5.2ތެރެއިން  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ  ނ ނިމި ހ ރި މައްސަލަތަކަށް. 

ފަންތ ެގ    ކ ދި އަދި މެދ )  6/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލ  ރިޟާ ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ

. މި ބިލަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ  ޔ ންސް ކ ރިއަށް ެގންދިެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ށް އިޞްލާޙ (އަވިޔަފާރ ެގ ާގނޫނ 

  ޮއތް. އެއ  އެމް.ޑ .ޕ އަށް އެއް  ސިކ ންތ  ބާކ  އެބަ  25މިނެޓާއި    14ަގޑިއިރާއި  2  އަދި ަގޑިއިރ ެގ ތެރެއިން  4ލަ  ޖ މ 

 47މިނެޓާއި    14ރ  ޕާޓ އަށް  ސިކ ންތ . ޖ މްހޫ  51ިމނެޓާއި    12ސިކ ންތ . ޕ .ޕ .އެމަށް    8މިނެޓާިއ    17ަގޑިއިރާިއ  

  12ސިކ ންތ . އެމް.ޑ .އޭއަށް    57މިނެޓާއި    9ސިކ ންތ . އެމް.ެއން.ޕ އަށް    3މިނެޓާއި    5ސިކ ންތ . ޕ .އެން.ސ އަށް  

ސިކ ންތ .    47މިނެޓާއި    3ސިކ ންތ . ވަކި ޕާޓ އަކަށް ނިސްބަތްެވވަޑައިނ ަގންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް    43  އިމިނެޓާ

ާގނޫނ     ،މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލ  ރިޟާ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ،ރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންދެން، މިހާރ  ސަ

މެދ )   6/ 2013ނަންބަރ    ައދި  ވިޔަފާރ   ކ ދި  ބަހ ސް އިޞްލާޙ   (އަށްާގނޫނ   ގެ ފަންތ ެގ  ބިލ ެގ  ަވގ ތ  ެގނައ މ ެގ  ެގ 

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ .މަތިވެރި ދާއިރާގެ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އަޅ ަގނޑ  ހ ޅ ވާލަން.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒަރ ރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ރައ ސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މެދ )  2013/6ާގނޫނ   އަދި  ާގނޫނ ފަ  ކ ދި  ވިޔަފާރ ެގ  ށް (އަންތ ެގ 

 ެގ އެންމެ ބޮޑ  ެއއް ހިއްސާދާރަކ  ކ ދި އަދި މެދ  ތިޞާދ ޤައ މ ެގ ިއޤ ؛ ެގނައ މ ެގ ބިލ . ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސްއިޞްލާޙ 

ވިޔަފާރި  އެާއއެްއކޮށްވެރިންފަންތ ެގ  ހަމަ  އިޤ   ،.  ފ ޅާވެއެ  މެދ   މި  ،ފައްކާވެެގންދަނ   ،ބޮޑ ވެ  ،ތިޞާދ   އަދި   ކ ދި 

ފަސޭހަ ިވޔަފާރިތަކަށް  ލޯނ ތަކެއް    ކޮށްފަންތ ެގ  ތެރެއިން    ރަނަގޅ ލ އި  ހަމަޖެހިެގންދާނެ   އިތ ބާރ ކަމާނިޒާމ ެގ  އެކ  

މި އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ެވއްޖެއްޔާ.ކަން ެއޮގތަށް އޮއެ  ،ންކ ރެިވެގންގ ޔަ  ން ކަރޭވިފައި އޮތްމެކޭނިޒަމެއް  

މެދ  އަދި  ކ ދި  ޙަޤ ޤަތ ަގއި  އޮތް    ރާއްޖޭަގއި  ދިމާވެފައި  މިއަދ   ވެސް  ވިޔަފާރިތަކަށް  ެއއް ފަންތ ެގ  ބޮޑ   އެންމެ 

ބޭންކިންގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން   ،ރާއްޖޭެގ ފައިނޭންސް ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން   ، އަދި އެންމެ ބޮޑ  އެްއ ޝަކ ާވއަކ   ،ޮގންޖެހ މަކ 

ދިމާ ހޯދ މ ަގއި  ނ ކ ތާއަކ   ދަތިކަން.  ލޯނ ތައް  އަނެއް  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ  އެާއެއއްކޮށް  އަބަދ   ، ހަމަ  ވެސް    ހަމަ 

ދައް މި  އިންޓްއަޅ ަގނޑ މެން  ަގބޫލ ކ ރަންބޮޑ ރެސްޓ   ކާ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މެދ   ،ޖެހޭކަން.  އަދި  ފަންތ ގެ   ކ ދި 

ކ ރިއެރ ވޭނ  ކ ރެވޭނ   ،ވިޔަފާރިތައް  ވެސް  ވިޔަފާރިއެއް  އެހެން  ފައިސާ.  ؛ައދި  ކެޕިޓަލް،  ހޯދަންޖެހެނ   މި  ފ ރަތަމަ 

ޖެހެނ  ކެޕިޓަލް ހޯދަން. އެ ފައިނޭންސް ހޯދ މަށް ޓަކައި   ިވޔަފާރިެއއް ފެށ މަށް ޓަކައި ފ ރަތަމަ ދާން މި  ،މަސައްކަތެއް 

ބޭންކ ތަކެއް ނެތް. ދެތިން ހަތަރ  ބޭންކެއް މިހިރ . އެޮގތ ން ވެސް އެންމެ ިގނަ ބަޔަކ  މި ޤައ މ ަގއި ދާނެ މާ ިގނަ 

ބިލިއަން   1.7ވެސް    ނިމިދިޔަ އަހަރ   ،. އެހެންނަމަވެސް(ބޭންކ  އޮފް މޯލްޑިްވސް)  ބ .ެއމް.އެލް  ،ލޯނ ނަާގ އެއް ބޭންކަކ  



2220 ފެބ ރ ވަރ   22ޖަލްސާ                                      ވަނަ   9ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ އަހަރ  ވަނަ  2202  

 

41 

 

ކ ދި އަދި   ،އެކ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޔާ  އެ ބޭފ ޅ ން ދިޔައިރ ަގއި ހަމަ ހިތާމަ  ރަމ ންމ ެގ އ ފާފާޅ ކ ކަފައިދާ ލިބިެގން އެ

ވިޔަފާރިތަ ފަންތ ެގ  ހޯދަން  ވެއަދި  އްމެދ   ލޯނ   ބޮޑ ކަމ ން.  އިންޓަރެސްޓ   ރޯލަރޯލާ،  ތިބ   ބޭފ ޅ ން  އެ  ހަމަ  ސް 

މައްސަލައަކ  އ ނދަޫގކަމ ން. އެ އެއް  ބޮޑ   ފާހަަގކ ރިހެން  ،ންމެ  ދ ވަހ   ކ ރ   ހަމަ  ބިޑަކަށް   ،އަޅ ަގނޑ     ސަރ ކާރ ެގ 

ލައިެގން އަދި އެހެނިހެން އަިމއްލަ ޕްރައިވެޓ  މަސައްކަތެއް ވެސް ކ ދި މެދ  ފަންތ ެގ ކ ންފ ނިތައް ނެގ މަށްފަހ ަގއި ދެން 

ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ޯއކޭވޭތޯ  ؛ދ ަވސްމަސް  5މަސް،    4އިެގން އެ ތަނ ަގއި  ޖެހެނ  ބޭންކަށް. އެ ޕްރޮޕޯސަލް ހ ށަހަޅަމި ދާން

މަކ  ޙަޤ ޤަތ ަގއި ިމައދ  ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވެފައިާވ  ޔ އެ ޕ ރިއަޑ  އެހެން ދިގ ލައިެގން ދި  ، ޕްރޮސ ޖަރނ ވޭތޯ ބެލ މ ެގ

މި ކަންކަން ބޭންކިންގ ނިޒާމ ެގ   ،ތްތެރި ރައ ސްޖެހޭ ޙަޤ ޤަތ ގައި އިްއޒަ  ވަރަށް ބޮޑ  ޮގންޖެހ މެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

  ބޭންކަށް ޑޮކިއ މަންޓ ތަްއ ލާއިރ ަގއި އެ ފޯމ ަގއި އެބަ  ،ޖެހޭ  ަގބޫލ ކ ރަން އެބަތެރެއިން އިޞްލާޙ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން  

ލިޔެފައި   ކްލިއަރކޮށް  ވަރަށް  ޝަރ ތ ތައް  އެއްޗެްއސާއި  ހ ރޭ.  އެބަހ ރޭ  ބޭނ ންވާ ހ ށަހަޅަ  ،ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ން 

ހ ށަހެޅ މަށްފަހ ަގއި ހަމަ އެ ހ ށަހަޅާ   ،މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް. އެހެންނަމަވެސް   ،ޭއެގ ކޮޕ ާއއި އަސްލާއި ،ޑޮކިއ މެންޓ ތަކާއި

ހަމައޭ.    ،ވިދާޅ ވާނެވަގ ތ    އެްއޗެއް  ދެންހ ރިހާ  ނެތޭ.  މަސަްއކަތް   ،އެހެންނަމަވެސް  ަމއްސަލަެއްއ  ލޯނ ެގ  މި 

އްކަލަ ލޯނ  ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ބޭންކަށް ިގނަ ފަހަރ  ގ ޅާއިރ  ނ ނަާގނެ ފޯނެއް. މި ވެސް ހަމަ ދިމާވާ ނ ދާތ  އެ ކ ރިއަށް

ރަށްފ ށ ެގ ބޭފ ޅެއް ވެއްޖެއްޔާ އަންނަންޖެހެނ  މާލެއަށް އަނެއްކާ ދަތ ރ ކޮށްފަ. އަިއއްސަ ބޭންކ     މައްސަލަެއއް. ދެން

ވެނި  އަދި މި!  އޭ  ،މި ބ ނަނ   މާލެއަށް އައިސް ވަނ މަށްފަހ ަގއި ދެންންނަ ރަށަކަށް ޮގސް ނ ވަތަ  ހ ބްރާންޗ     ،ންނަހ 

ެއއް މަސް ފަހ ން ދެން، އަނެއްކާ އޭތި މި ހ ށަހަޅަނ . އަނެއްކާ އޭެގ    ދ ވަސް.އެްއޗެއް މަދޭ. އޭރ  މި ވަނ  އެއް މަސް

ދޭ    ވެސް އެބަ  ގައިލާޙަމަރ   ފ ރިހަމަކ ރ މ ެގ  ޑޮކިއ މެންޓޭޝަން  ޮގސް ފ ރަތަމަ ކަމަކަށްންމިހެ  އަނެއްކާ އަނެކަތި. ދެން

ދ ވަސް. އެހެންވ މާ، މިއ ކ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ވާންޖެހޭނެ ކަމެްއ ނޫން. ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލ   ހައެއްކަ މަސް

އެންމެ ،  ޑޮކިއ މެންޓ   ލޯނ   ހ ށަހެޅި ކ ރަން  ވެރިފައި  ޖެހޭ  އްލ ކ ރެވެން. އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަހަ ޖެހޭ    މި މައްސަލަތައް އެބަ

ހ ރި،    ޓިކ ކޮށްފައި އެބަ  ކ ރެވެން.އެބަ  ކަން ޖެހޭ  ަގއި. އެކ ޑަމިނ ން ޑޮކިއ މެންޓ ތައް ހަމަތޯ މަދ ވެެގން ހަފ ތާއެއްެގ ތެރޭ

އެބަ ޑޮކިއ މަންޓ ތައް.    ،ހ ރި  ފާހަަގކޮށްފައި  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ހ ންނަނ   މި  ެއ  ހ ށަހެޅ މަށްފަހ ަގ  ދެންލިޔެފައި  އި 

ވަގ ތ ން   ބަލައިަގންނަ ބޭފ ޅަކަށް މ ަގއި ކޯއްޗެއްތޯ މަދ . އެ  ނެގންޖެހޭނެ ޑޮކިއ މެންޓްސްތައް ބަލައިަގތ ާމ ހަމައަށް އެ

 އްލ ކ ރެވެންހަހަފ ތާއެއްެގ ތެރޭަގއި އެ މައްސަލަތައް  ،  ނެއް ކަމަކ ލެވ ހަނދާންނެތިެގން އެއްޗެއް ނ   ޖެހޭނެ ބ ނެވެން. އަދި

 ދެން   .މިވެނި ެއއްޗެއް ހ ށަހަޅާ!  މަސް ފަހ ން އޭ  5މަސް ފަހ ން ނ ވަތަ    4އަނެއްކާ ޭއެގ އެއް މަސް،   . ދެންއެބަޖެހޭ

ފަރާތް ލިބ ނ   ޕްރޮޖެކްޓ   ެއއްކަލަ  ލިބޭއިރ ަގއި  ލޯނ   އަލަށް   ؛އެްއކަލަ  ޮގތެްއަގއި  އާންމ   ދަްއކަނ   މި  އަޅ ަގނޑ  

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިެވރިންެގ ހާލ  ހ ންނަ ޮގތް. އެ ބޭފ ޅ ން ފ ރަތަމަ ވިޔަފާރިއެްއ  ވިޔަފާރިތައް ފަށައިަގންނަ ކ ދި ނ ވަތަ މެދ   

ކެޕިޓަލެއް ނޯވޭ.  މާކެޓަށް ނ ކ ންނައިރ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަތ ަގއި އިންެވސްޓ މަންޓެއް ނޯވޭ.    ެގވިޔަފާރ    ފަށާއިރ ަގއި
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  ދިޔައިމާދިގ ލަިއެގން  ދާ މ އްދަތ   އިނޭންސް ހޯދ މަށް ބޭންކަށް ޮގސް މިނަާގ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފަ  ،ލިބޭ ިވޔަފާރިއަށް   އެހެންވ މާ،

އެބަ ބ ވެެގން  ައތ ން  ޕްރޮޖެކްޓ   އޭނަެގ  މި  އެްއކަލަ  އަތ ން  މ ހެއްެގ  އެހެން  ކޮންމެވެސް  އެހެންނޫނ   ޖެހެނ     ދޭ. 

ެގ އަތ ން އްޖެހޭ. އާންމ ކޮށް އަމިއްލަ ފަރާތެ  ނެގ މަށްފަހ ަގއި ދެން، އަނެއްކާ އެ ލޯނ  ދައްކަން އެބަލޯނ ނަަގން. ލޯނ 

.  ޕ ރިއަޑް  ދ ވަހ ެގ ްގރޭސްނ ވަތަ ދެ މަސް  ދ ވަހ ެގ ްގރޭސް ޕ ރިއަޑެއްމަސް  3ސް ިގނަވެެގން  ޔަލޯނެއް މި ލިބެނ  ނެިގ

މި ދިމާވާ    ދެން  ނ ،މި ޖެހެ  ނ ޖެހޭ. ދެންޖެހޭ. އަދި އޭރ  ބޭންކ ން ލޯނެއް ހަމައެއް  ދައްކަން ފަށަން އެބަ  އެ  ދެން

ނެިގ ލޯނ ، އެ ދައްކަން  މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތ ން    ،ޕާޓ ެގ އަތ ން އޭނަ މި ނެިގ ލޯނ   ޕްރައިވެޓްެއއްކަލަ  ،  ކަމަކ 

ިވޔަސް ބަެއއް ހާލަތްތަކ ަގއި މަސައްކަތް އަތ ން  ޮގތެއްޖެހޭ ބޭންކ ން ލޯނ  ލިބ މ ެގ ކ ރިން. އެއ  ކޮންމެ  އަނެއްކާ އެބަ

ބޭންކ ން އަނެއްކާ ލޯނ    ކ ރޭ. ވަރަށް ބޮޑ  އިންޓަރެސްޓ ަގއި ލޯނ  މި ނަަގނ . ދެން  ކަން ވެސް އެބަ އެ  ބ ވެދާނެތ 

މަސް ފަހ ން ވެސް.    6ބައެްއ ފަހަރ  އެބަ ލިބޭ    ދ ވަހ ެގ ްގރޭސް ޕ ރިއަޑ .މަސް  3ނަާގފައި އަނެއްކާ ބޭންކ ން ިމ ދެނ   

ހާލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ދި    ރެސްޓ  ދައްކަމ ން މި ދަނ . ކިހިނެއް މިއެްއކަލަ ޕްރޮޖެކްޓ ނަާގ މ ހާ ދެކޮޅަށް އިންޓަ

ތައް ނޫނ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލ  މިހިރަ އެރާ  ،މެކޭނިޒަމް  ،އެހެންވ މާ، މި ނިޒާމ   ؟ކޮޅަށް ޖަހާނ   އިވިޔަފާރިވެރިން ނަަގ

އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ ކޮށްެގން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަކޮށް ލޯނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވޭނެ ނިޒާމެއް   މި ހ ރި ކަންތައްތައް

ށް ޖެހ މަށް ކޮޅަ  އިފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް ނަަގ  ކ ދި އަދި މެދ    ،ޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ކަމަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

 މިއްޔާމެންނަށް ބޭނ ތިޞާދ  ފ ޅާކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްަގިއ އެ ވިޔަފާރިތައް ރާއްޖޭެގ އިޤ  

ކ ރާ ޮގތް. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން   ކަންހ ރިހާ ތަނެްއަގިއ މި ދ ނިޔޭެގ    އ ކ ރަން. މި  އެ މަސަްއކަތް

އެންމެ    ،ދ ނިޔޭެގ ނިސްބަތ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ބ ނިހެން  އ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޭންކ ތަްއ މި  ،ކަމަކ    ބޭނ ން އަނެއް

އެހެންވ މާ،  އިންޓް ބޭންކ .  ެއއް  ބޮޑ   ކ ޑަވާން. އިންޓް ރެސްޓ   އެބަޖެހޭ   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ؛ކ ދި  ރެސްޓ  

ވަރެްއެގ ކެޕިޓަލެއް މި ތިބެނ . ވަކި ދާއިރ ަގއި ޭއަގއި ވަކި   ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިތައް   ކ ދި ައދި މެދ   ކެޓަަގރައިޒްކ ރެިވެގން

ފަންތ ގެ   މެދ   ،ކެޕިޓަލް ކ ޑަވާިއރ ަގއި އެ ވިޔަފާރިތައް ފ ޅާކ ރ މަށް ޓަކައި  ވަރަކަށް މ ަވއްޒަފ ން މި ތިބެނ . އެހެންވ މާ،

އި ލޯނ  ބޭންކ ން އެންމެ ކ ދި ނ ވަތަ އެންމެ ދޭ އިންޓަރެސްޓ  ރޭޓ ަގ  ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް  އެންމެވިޔަފާރިތަކަށް ނ ވަތަ  

ސޭމް    ނަާގ ލޯނަށް ހަމަފެށ މަށް ޓަކައި    ެއއްރިކ އަރމަންޓްސްތައް ނ ވަތަ ކ ޑަ ިވޔަފާރިކް  ބޭސި  ،އާދަިއެގ މ ހާއަށް އޭނަ

 ؟ކެޓަަގރަިއޒް މި ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ މެން ކ ްއކ ރަންތޯ  ކޭ.ރެސްޓ  ދޭންެވއްޖެއްޔާ އެއ  ވެސް މަްއސަލައެއިންޓް  ރޭޓ ގައި

 ނަަގން ބޭންކަށް ލޯނ   ވިޔަފާރިކ ރ މަށް ޓަކައި  ،ނަމަ  ވަނ ދޭންެވެގން. އެހެންކަަމށް   އިނާޔަތްތަކެއްޞަޚާއް  ،މި ކ ރަނ 

ްގރޭސް ޕ ރިއަޑ  ދިގ ެވެގން ނޫން  ،ރެސްޓ  ކ ޑަވެފައިއިންޓް ތެރެއިން  ެގރެއިޒްކ ރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއްދާއިރ ަގއި ކެޕިޓަލް  

ޖެހޭ ރަނަގޅ ކ ރަން.    އެހެންވ މާ، މި ވެސް އެބަ ؟ކަށް ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ދި ވިޔަފާރިތައް ބޮޑ ކ ރެވޭނ ޮގތަ

އަޅ ަގނޑ     ،ދެން އަންނަ މައްސަލައަކ   ވާދިމާކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޭންކ ތަ  ،ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން
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  (ފިކްސްޓް ޑިޕޮސިޓް ރިސިޕްޓ )އެފް.ޑ   ،  ދޭ އިންޓަރެސްޓ  ބޮޑ ވެފައި  ލޯނަށް ؛ރެސްޓ އެންމެ އިންޓް  ،ކ ރިން ބ ނިހެން

  ވަތަނ    2.3%މްކޮށް އަތ ަގއި ފައިސާ ހ ންނަ މ ހ ން ބޭންކ ަގއި ލާރި ބެހެއްޓ މާ މި ލިބެނ   ރޓަ  އަޅ ަގނޑ މެން ލޯންްގ

ބޭންކ ަގިއ   ،. އެހެންވ މާ، މި ކަމ ން މި ދިމާވާ މައްސަލަައކ 13% ނަާގ    . އެކަަމކ  ިއންޓަރެސްޓ  އެބ3ަ%މެކްސިމަމް  

ވިޔަފާރި ބަހައްޓައިެގން  އަތ ަގިއ  ލާރި  ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ބަންދ ވޭ.  މި ފ ރ ޞަތ  އެބަ  ފަރާތްތަކަށް ވެސް  ބޭނ ންވާ  ކ ރަން 

ކ ރާ   ތެރެއިން  ެގނަށް ރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގ ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި ލާރި ބަހައްޓައިެގން އެ ބޭންކ ންމ އްސަނދ   ފައިސާ ހ ރި

ެއކަމަކ ، ނަާގ ލޯނަށް އެބަ ދައްކަންޖެހޭ  ؛މިހެން މިކަން އޮންނާތ ވެ  .3%މި ދެނ     ،ހޯދ ން  ވިޔަފާރިން ލިބޭ އިންޓަރެސް 

ބޭރ ެގ ކޮންެމވެސް އެހެން   ެވސް މިކަން އޮންނާތ ވެ މި ޖެހެނ  ައތ ަގއި ލާރި ހ ންނަ މ ހަކ   މިހެން  ބާރަތޭރަ ޕަސެންޓް.

ވެސް އެބަ ޖެހޭ ބަދަލ ވާން.   . އެހެންވ މާ، މި ނިޒާމ 8%،  7%  ،6%ބަހައްޓަން. ބެހެއްޓ މަ އެބަ ލިބޭ  ލާރި  ބޭންކެއްަގއި  

،  އެއާެއކ މި އިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއ ދ ކ ރަމޭ. ހަމަ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ    ،ޮގތެއްަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ޖ މ ލަ

ފާއަޅ ަގނ  މި  ބޭންކިންޑ   ޚާއްޞަކޮށް  ނ ކ ތާތަކަށް،  އްލ ކ ރެިވެގން ހަމަްއސަލަތައް  ރި  ހ ނިޒާމ ަގިއ  ގ  ހަަގކ ރި 

ބޫލ ކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ  ަގފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ     ކ ދި އަދި މެދ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން

   ޑަށް.ވަރަށް ބޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 މް ޢަބްދ ލްޙަކ މް.  ހ ޝަهللا ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކަނޑިތ މ  ދާއިރާެގ ޢަބްދ 

 

 މް ޢަބްދ ލްޙަކ މް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހ ޝަهللا ކަނޑިތ މ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދަްއކަންޖެހޭ  ވާހަކަ މި ބިލާ ބެހޭ    އަޅ ަގނޑ މެން މިވ ރެ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ބިލ ަގއިާވ ެއއްޗަކަށް

  ، އިނޭގތޯ   ބެހޭ ޮގތ ން  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް ިގންތިކ ރ މާމެދ   ކ ދި އަދި  ؛ ޮގތ ން މ ޅިން  ތަފާތ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

  ށް ކ ދި އަދި މެދ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ައޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ިގންތިކ ރ މާ ހަމައަށް ދެވޭނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަ

ވިޔަފާރި ކ ރެވެރިފަންތ ެގ  އެކަން  ރައ  ިވޔަފާރި  ެގން.ވި ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ މެން އިނޭގތޯ.    ،ސް ކ ރެވިެގން 

 އްޞަތ ތަކެފަހި ފ ރ   ،ހ ޅ ވައިލެިވެގން  އްތ ތަކެޞަޤައ މެއް ކ ރިއަރައިދާނ  ފަހި ފ ރ   ،ވެސް އެބަ އެނޭގ  އެންމެންނަށް

އެހެންވ  މެދ އޮެވެގން.  އަދި  ކ ދި  ިއއްޒަތްތެރި    މާ،  ދައްކާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  ިވޔަފާރިެވރިންެގ  ފަންތ ެގ 

ލ  އަޅ ަގނޑ މެން އޮތް ޖ   ސް މިހާރ  އައިސް މިއެ ދިޔަ ޖ ލ  ޮގ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ރައ ސް

  ކ ރިއަށްއަނބިދަރިން ޮގވަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން ދިރ އ ޅ މެއް ފަށަިއެގން    ،އިން ޮގވަިއެގން ކިޔެވ ން ނިންމައަނބިދަރ 

ވިކިފައި އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އަދި ހަމަ އެއާެއކ ަގިއ    އިއެތައް ތަނަކ ން ދަރަމި އޮންނަނ   އަޅ ަގނޑ މެން  ދާއިރ ަގއި  
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ޮގސް އެ  ދަރިއެއްެގ ޚަރަދ ތައް ބޮޑ ވަމ ންދިރިއ ޅ މ ަގއި ކ ރިއަށްދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދަރިއަކ  ލިބ ނ މާ އަދި އެ

ޮގސްފައި އިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަށް ކިޔަވައިދޭ ހިސާބަށް އަންނައިރ ަގއި މި އޮންނަނ  އަތ ނ ޖެހޭ ހިސާބަށް  ޔަދަރި

ޅ ަގނޑ މެންެގ ބިރ ަގންނަ ހިސާބަށް އަ  މެންކާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނަން ވެސް އަޅ ަގނޑ ޔަރައ ސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވިޔަފާރި

އަޅ ަގނޑ މެން މިތާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ، ލަތ  ޮގސްފައި މި އޮންނަނ  އިްއޒްތްތެރި ރައ ސް. އެހެންވ މާ، ފ ރަތަމަ ކަމަކ ހާ

އ މ ަގއި  އިލާ ގޮވަިއެގން އ ޅެވޭނެ މަެގއް މި ޤަޢާއެ ބޭފ ޅ ންނަށް ބިރ ވެރިކަމެއް ނެތި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް    ،ޒ ވާނ ންނަށް

އަޅ   ވިޔަފާރި ފެނިެގންތާ  ރައ ސް ޔަަގނޑ މެންނަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ހަމައަށް  ދެވޭ  ،ކާ  ފ ރަތަމައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  . ނ  

ރާއްޖޭަގއި ނިސްބަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ވެސް މި  ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެްއ. މިހާރ   ށްއެހެންވ މާ، ެއއ  އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަ

ދަރަނިވެރިވެފަިއވާ ޢާއަޅ ަގނޑ މެންެގ    ، ޒ ވާނ ން ރައ އިލާތައް  ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑ   އިންތިހާއަށް  އެހެންވ މާ،  ަވރ   ސް. 

އަޅ   ބައްޓަންކ ރެވޭނެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިރިއ ޅ ން  ޮގތްތަކެ   ަގނޑ މެންެގ  ހޯދައިދެިވެގން    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އްފަހި 

 ެގންދެވޭނ  ވެސް. ކ ދި ަގނޑ ެމންނަށްވިސްނ ން އަޅ    ެގދޭތެރޭަގއި ފ ރަތަމަ ައޅ ަގނޑ މެން  ޔާވިޔަފާރި   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން

ާގތަށް އެނޭގ މި   ނާގ ފަންތ ެގ ވިޔަފާވެރިންެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ޔަ  އަދި މެދ 

ދ ނިޔޭެގ ނިސްބަތ ން ވެސް ހ ނަރ ވެރި އަދި އެ ބޭފ ޅ ންނަކ  ޤާބިލ  ބޭފ ޅ ން.   ބި ޒ ވާނ ންެގ ިވސްނ މަކ ރާއްޖޭަގއި ތި

ފަހި ފ ރ ޞަތ     ފ ރ ޞަތ ،  ކ ރިއަށްދެވޭނެނެތް މައްސަލަ.    ފ ރ ޞަތ   ،ނި މި ރާއްޖޭަގއި މި ދިމާވާ މައްސަލައަކ  ހަމައެކަ

ެގންޮގސްެގން އެ މަަގށް ފިކ ރ   ތ ރ ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނައި  އެ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެން އި ؛މަދ 

ރާއްޖެ   މި  ވިޔަފާރިތަކެ އަޅ ަގނޑ މެން  ރާއްޖޭަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތަކަށް  ނޫން  ވެސް    އްދ އްލާލަިއެގން 

ށް ނ ެގންދެވޭނެ. ފ ރަތަމަ  ކަ ށް ކ ރިއަށް ނ ެގންދެވޭނެ. މި ރާއްޖެ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ކ ރިއަ ކައަޅ ަގނޑ މެންނަ

ތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ ެމން މި ރާއްޖޭެގ ބޭންކ  ؛އ ސްފ ރ ޞަތ  އަންނަންވ . އިްއޒަތްތެރި ރަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަހި  ،ކަމަކ 

ވެސް ބޭންކ ން ލޯނެއް ށް  ޙަޤ ޤަތަ   ،ލަތަކ ހާމިއަދ  މި ޤައ މ ެގ    .ވެސް އެބަ ދައްކާ  ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން

ންވ މާ، ބޭންކ ެގ  ކަެމއް. ބޮޑ  ބިރ ެވރިކަމެއްެގ ތެރޭަގއި މ ހާ މި ހ ންނަނ . އެހެވެރިނެގ މަށްފަހ ަގއި ެއއ  ދެން ބޮޑ  ބިރ 

  ަގއި އެކ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަސޭހަކަމާ   އިންތެރެ  ެގބަދަލ ކޮށްެގން ބޭންކ ޖެހޭ ބަދަލ ކ ރަން.    ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

 އެބަައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެން    ،ދެވޭނެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް  ،ޮގތެއް  ލިބޭނެ  ލޯނ 

ތަނ ަގިއ    އަޅ ަގނޑަކަށް ހިއެއްނ ވޭ އަދި މި  ދެން  ވާހަކަ  މި،  އިނޭގތޯ  އަސްލަކ . އަޅ ަގނޑ މެން މި ރާއްޖޭަގއި  ންޖެހޭދަހޯ

މި ރާއްޖޭަގއި ވެފައި މި އޮންނަ   ، އަޅ ަގނޑ ެގ މި  ސިނކ ނޑިން ވިސްނޭ ޮގތ ަގއި،އަސްލަކ   ނެއް ވެސް.  ހެދެއްކި

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޒ ވާން ޖ ލ އިޤ   ތެރޭަގއި މ ޅި ރާއްޖޭެގމަދ  ބަެއްއެގ މ ށ   ،ޮގތަކ  އެ   ،ތިޞާދ  ހިފަހައްޓަންވެެގން 

ޓަކައި ކ ރިއެރ ވ މަށް  ވިޔަފާރި  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ެގންދަންވެެގން  އަތްދަށަށް  ކައިރ ަގިއ    ، ބޭފ ޅ ންެގ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ 

މި ރާއްޖޭަގިއ ލޯނ  ޅ ންނަށް  އެ ބޭފ  ތިއްބިމ ެގ ނިޔަތ ަގއި ޙަޤ ޤަތަށް ވެސް  ަވޒ ފާ ައދާކ ރ މަށް ބޭ  ،މަސައްކަތްކ ރ މަށް



2220 ފެބ ރ ވަރ   22ޖަލްސާ                                      ވަނަ   9ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ އަހަރ  ވަނަ  2202  

 

45 

 

. މިހާތަނަށް ވެސް މި ޤައ މ  އައ  ިމޮގތަށް. އެހެންެވެގން ނަަގިއެގން ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި އޮންނަނ  ހަނިވެފަ 

  ކަށް ޔަ ހ ނަރ ވެރި ިވޔަފާރިވެރި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ކޮންމެ ޒ ވާނަކ   ،އޮތ . އެހެންނޫންނަމަ  މިއަދ  މިހިސާބ ަގިއ މި

އަޅ ަގނޑ މެން މި  .  ދަނ   ބަދަލ ކ ރަމ ން މި،  ދަނ   ޤައ މ  ބަދަލ ވަމ ން މި  ނެ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ެއހެންވ މާ، މިވާ

އެނޭގ. އެ މަސަްއކަތް އަޅ ަގނޑ މެން    ކ ރަނ  އެ މަސަްއކަތް. ބަދަލ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް ދެވޭނެކަން އެބަ

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ބޭންކ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ން  ގަ އަޅ ަގނޑ     ،ތެރި ރައ ސްމި ކ ރަނ . އެހެންވ މާ، އިއްޒަތް

ވެ  މި  ވެސް  ބާރ އަޅަިއެގން ފަސޭހަކަމާަވގ ތ   ބޭންކ ތަކ ން   އެ   އްޖެ  ލިބިެގން  ލޯނ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެކ ަގއި 

ދެން    ،ދަރިންނަށް ކިޔަަވއިދެވިފައި  ،ކ ރިއަށް ެގންޮގސްފައި  ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ކަންކަން އެ ބޭފ ޅ ން

ިވޔަފާރި ބޭފ ޅ ންނަށް  ެއ  ކ ރިއަ  ޔާއިތ ރަށް  ވިސްނަިއެގން  މިދޭތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަކަށް  ކަންކަން   ށްދެވޭނެ 

ނ ހަނ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަކ .  ކ ރިއަށްދެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެއ   ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ބައްޓަންކ ރަންެވއްޖެ 

ރައްޔިތ ންނާއި  ،އ ފާކ ރަން ސަރ ކާރ ން  ވިސްނާލެ  އަދި  މި  ދޭތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އްޒ ވާނ ންނާ    ބޮޑ ކަން 

ން ިއއްޒަތްތެރި  ޔ މ މަތ  ތަޢ ލ މަށް ކިޔަވާ ކ ދިންނަށް ފަހި ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ހ ޅ ވާލައިެގން ދި   ،އެނިގެގން މި ދިޔައ 

ންސ ރ  ފަފޮތް  ،ކ ރި ކަމަކ   ވެސް މި   އަޅ ަގނޑ ެމން އެމް.ޑ .ޕ  ވ ޖޫދަށް އައިސް އެންމެ ފ ރަތަމަ  އިނޭގތޯ.  ރައ ސް

ހޭދަކ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެން   ޔަދިޔެވ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ ަގއި ހޭދަކ ރަމ ންކ ރ  އިނޭގތޯ. އެއ  ކިއަޅ ަގނޑ މެން ހިލޭ

އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ން މި ކ ޑަކ ރ   ކަަމކ   އެބައި  މި ކ ރި  ައޅ ަގނޑ މެން  ބައި ކ ޑަކ ރ . ދެވަނައަށް   ، ދާ 

ޚަރަދ  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަމ ން އަިއ    ފައިން އަިއ ޚަރަދ ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ މައިންބަ  ބޭސްފަރ ވާއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން

ތެރެއިން    ތަކ ެގއެމް.ޑ .ޕ ެގ ސިޔާސަތ   ،ކ ރ  އިނޭގތޯ. ެއޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި އަންނަނ  ފަހަރަކ  ބައެއްޑަމި ކ 

ނޭގތޯ.  ބައި އަޅ ަގނޑ މެން މި އަންނަނ  ކ ޑަކ ރަމ ން އިބަރ ާވ    ށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޖ ބަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި އަންނަނ 

އެ އަންނަނ   އައިސް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރެއިން  އިންތިޒާމެއްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން   . ބ ކ ރަމ ންތަރ ތ   ކަންކަން 

ޒ ވާނ ންނަށް އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ، އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި  ޮގތ ން   ފަހިފ ރ ޞަތ   ޤައ މ ެގ  ހ ޅ ވައިލ މ ެގ 

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި ރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގ  ަގވ ރެ ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑ     މި ބިލަށް ؛ންބިލ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި  ަގ  އަޅ ަގނޑ 

  ދެވޭނެ މަގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދައިދެވިެގން މި ޤައ މ  ވިޔަފާރިންނަށް ކ ރިއަށް ،ލޯނ  ދޫކ ރެވި  ،ރަނަގޅ ވެ  ސިސްޓަމ 

ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިްއޔާ    ޑަށް ޮގތަކ . އަޅ ަގނބޫލ ކ ރާަގއެއ  އަޅ ަގނޑ     ދާނ .ވެސް ކ ރިައށް  މި ރާއްޖެ  ، ވެސް

 އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި
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 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ޮގތ ން   ެގނެވޭ އިޞްލާޙާ ބެހޭއަށް  ( 2013/6) ފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ ާގނޫނ   މެދ  ކ ދިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. 

ދެވަނަ ފ ރ ޞަތެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް އަޅ ަގނޑ     ،. އެހެންނަމަވެސްން ވާނ  ެއއްޗެއް ދަންނަވާފައަޅ ަގނޑ  މ ެގކ ރި

ހޯދ  މ ހި  ،މި  ބިލ ެގ  އެންމެ ންމި  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގނެވެނ   ަގނަށް  ންމ ކަން  މި  ބިލަށް  ވެސް  ބޫލ ކ ރެޭވއިރ ަގއި 

ކޮންބައެއްތޯ ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް    ،. ޒ ވާނ ންށްފަފާހަަގކޮ  ވެސް ާވނ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބަދަލެއްކަން އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން

  ނާގ ވަރަށް ޔަ ،  ިވޔަފާރިތަކަށް ވަންނާނ   ދިޖެހޭ ވިސްނާލަން. ކ   އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ؟މި ވަންނަނ   ރައ ސް،  އިްއޒަތްތެރި

ެއ    ،ބައްޓަންކ ރަން ބޭނ ންވާ ބޭފ ޅ ން. އެޮގތަށް މިކަން އޮތްއިރ ަގއި   މެއްާގތަށް އެނޭގ ޒ ވާން ބޭފ ޅ ން. އަލަށް ދިރިއ ޅ 

މ ދ ކ ރޭ ންތައް އ އަލަށް ކަވެނިކ ރާ ނ ވަތަ ސްކޫލ  ދައ ރ  ނިންމާފައި ވިޔަފާރިއަށް ނ ކ ންނަ ފަރާތް  ،ޙަޤ ޤަތް އޮތްއިރ ަގއި

އަޅ ަގނޑ މެން    ،ކަންތަކަށް ބަލައިލާއިރ ަގއި ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ރަނަގޅ  އާމްދަނ އަކަށް. މި ދެ  ،ބޯހިޔާވަހިކަމަށް

. އަޅ ަގނޑ   އްދޫކ ރ  ބިންތަކެ  ދ ވަހ  ހ ޅ މާލެއިން އެށްކަޖެހެނ  ނިމިދާ ކަންތައްތަކ ން. ދާދި މިދާތަޖ ރިބާ މި ހޯދަން

ތަން ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ރިޔާސ    އެކ  އަތްޖެހިޔާބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފޯރި  މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ  ދ ށިން

ދ ވަހ  ިއއްިވ  ވިދާޅ ވ މަ  ، ބަޔާން  ދޭނަމޭ  ބޯހިޔާވަހިކަން  ރައްޔިތ ންނަށް  ރައ ސް  .މާލޭެގ  މ ެގ   ؛ިއއްޒަތްތެރި 

ައކަފޫޓ  ހަމަވާވަރ ގެ   600  ންނަނ ފ ރަތަމަ ޝަރ ތަކަކަށް މި އޮ  ދޫކ ރަންބޯހިޔާވަހިކަން   ؟ފިކޭޝަންސްތަކަކ  ކޮބައިތޯ ކޮލި

ކޮށްެގން  ނ ލިބޭ ބަެއްއ ފަރާތްތަކަށް ޓާެގޓ އާމްދަނ     ،ވ ން. ވިސްނާލ މަ އެބަ އެނގޭ   އަހަރ   18  އ މ ރ ންބިމެއް ނެތ ން.  

ިމ ސަރ ކާރ ން ކ ރި ކަމެްއެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ     .މި ކ ރ   ެގޓްޓާ  ކަން ފަރާތްތަކަށްނެޔް  ނ ވަތަ ޯގތިެގދޮރ     ބޯހިޔާވަހިކަން

ރައ ސް އިްއޒަތްތެރި  މިހާރ   ދަންނަވަނ .  ބަލާ  ، މި  ޙަޤ ޤަތް  މ ެގ  ދޫކޮށްެގން  އެއް   60  ،ލިއިރ  ޯގތި  ބިލިއަން    ޯގތި 

ޯގތިެގދޮރ  އަތ ަގއިނެތް    ރ ފިޔާއަށް.  ކަމަށް   60  ،ރައްޔިތ ންެގ  ހ ރެދާނެ  ރ ފިޔާ  ބިލިައން  އެއް  އަގ ަގއި    ޯގތ ެގ 

މިލިއަން   64އެއ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ހ ރެދާނެ. އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނ     ،ނަމަ  ބޫލ ކ ރެވޭ ަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

މި ޯގތި ބައްލަަވިއަގތް .  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  އްޔޭވާހަކަ. ޯގތިެގދޮރ  ޙަޤ ޤަތ ަގއި ނެތް މ ހ ން ތިބި  ެގއެމެރިކާ ޑޮލަރ  

ވެސް    އެކި ތަންތާނަގިއ މިހާރ ިއ  ޕާމިހެންޮގސް ޔޫރަ  ،އަބޫދާބ ، ޑ ބާއ ،  ރ ސިންަގޕޫ  ، މެލޭޝިއާ   ،ިގނަ ފަރާތްތަކަކ  

ފަރާތްތައް ވޭތޯ  ،ފަރާތްތަކަށް ވޭތޯ  ތިބި ފަހަރާ މިލިއަން ޑޮލަރ  އެއް 64 ؟ކ ްއވެބާ ބަލައިނ ލެވ ނ   އެޕާޓްމެންޓް ހ ރި 

 ރ ފިޔާ. ައޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނ  ކ ދި ިވޔަފާރިތަކ ެގ  އެްއ ބިލިއަން   ،ޯގތި ިވއްކަިއެގން ެއ ހޯދ   60  ސަރ ކާރަށް

  ނ ވަތަ   ރަހ ނ ކޮށްފައިތޯ  ބައެއްކޮން.  ދިވެހި ރައްޔިތ ން ؟ދަްއކާނ ފައިސާ  ދެވަނަ ފޭސްއަށް    ވާހަކަ. ކޮންބަެއއްތޯ ހ ޅ މާލޭެގ

ރައްޔި ؟ނެގ ލޯނ މޯޭގޖ ކޮށްފައިތޯ   ދައ ލަތ ެގ  ފަދިވެހި  އެހެންވ މާ،  މ ދާ.  ފަރަ ގ ތ ންެގ  މ އްސަނދިންެގ    ގ ރ ންނާއި 

މިއަދ ެގ   ؛ސަރ ކާރ ން  ،ޏާވިެގންދާ ކަމަށް ވަން ތަޢާރ ފ ކ ރެވެސް  ވަނަ މަޖިލ ހ ަގއި    19ބޮޑ ވާން ސިޔާސަތ ތައް މި  
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ހަމަކޮށްފަިއ ެވސް  ވަރި  ޮގތެއް ކޮންމެ    ، ވެސް  ކޮންމެ އެްއޗެއް ފެލާފައި   ،ށް ވަންޏާސަރ ކާރ ން ެއކަމަށް ބާރ އަޅާ ކަމަ

ހޯދޭނެ   ށްސްތަކަސާހ ރައްޔިތ ންެގ އި  ،ންޏާލޯނ ކަން ބޭނ ންވަނ  ސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ މ ަގއި ދައ ރ ވާ ކަމަށް ވަ  ،ފައިސާ

ސާފ    މޯލްޑިވްސްެގބޭންކ  އޮފް  އަހަރ   ބޫލެއް ނ ކ ރަން. ނިމިދިޔަ  ަގއެްއވެސް ފަރ ވާެއއް އޮވެދާނެ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ   

  .ކޮވިޑ ެގ ތެރޭަގއި  އެއ  އަދި  .ޑޮލަރ އެމެރިކާ  މިލިއަން    110މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ،    110ފަހ     ޓެކްސްއަށްފައިދާ  

އެ ބ ނަނ . ފަިއދާ ލިބ މަކ  ރަނަގޅ  ކަެމއް.  އ ފަލާއެކ ަގޭއ    ،ންނަވާކަށް ނެތިންައޅ ަގނޑ  ދެން ދަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

ޒ ވާނ ން އެކިެއކި    ،ފަހ  ހޯދާއިރ ަގއި ކ ދި ިވޔަފާރިތައް  ސާފ  ފައިދާ ޓެކްސްއަށް  ،މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ފައިދާ  110

ލޯނ  މި ަގއި   12% ،%11%، 10، %8% ،7% ؟ކޮބައިތޯ  ކ ލަހާއ ޅެންޖެހޭ    މ ހ ން  ދާއިރާަގއި ިވޔަފާރިފަށަން މި

މ ދަލެއް  ،ޖެހެނ ނަަގން މ ހ ންެގ  ެއ  ކޮންމެވެސް  ،ކޮންމެވެސް  ނ ވަތަ  ހަރ   ޯގޗެްއ  މޯޭގޖ ކޮށްފަކަހަލަ  .  މ ދަލެއް 

ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިތަކ ެގ ވާހަކަ. ކ ްއވެބާ    މެދ   ،ކ ދި  ،ދިޔައ  މި ވާހަކަތައް ދަްއކަމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން އެތައް މަޖިލ ހެއް މި

ބޭންކ ތަކ ން   ،އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިވަރ ެގ ފައިދާެއއް ހޯދާއިރ ަގއި   ބޭންކ   ،އ ޅެނ   ޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ިވސްނިެގން މިއަ

ކްސްތައް މި ދައްކާ އަސްލ   ާއއި ދެން ހ ރި ޓެޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްބި   ގައިފައިދާެއއް ހޯދާއިރ ަގިއ ރާއްޖޭ  މިވަރ 

ދަ ފައިދާ  މ ހ ން  އެ  އިންޑަސްޓްރ ތައްކަން    ،އްކަނ އިންޑަސްޓްރ ތަކަށް  ިގނަ  ވިޔަފާރިތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ދި 

 ؟ނ ކ ރެވެންވ އ ޅޭ މައްސަލައަށް ެއޑްރެސް  އެނިގހ ރެ ނަާގ ލޯނ ތަކ ެގ ިއންޓްރެސްޓް ރޭޓް ދަށްކ ރަން ނޭނިގެގން މި

ރައ ސް ިއއްޒަތްތެރި  އަދަދަކަށް  ިގނަ  އެންމެ  ބ .ޕ .ޓ   ދަ  ،މިސާލަކަށް  އަހަރ   ސެކްޓަރތަކަށް  މިދިޔަ  ހ ރި  ްއކާފައި 

އަދަދަކަށް ިގނަ  އެންމެ  ދާއިރާ  ބަލައިލާއިރ ަގއި  ކޮމިއ ނިކޭޝަންެގ  އެންޑް  މ ރާއަށް    19%  ، އިންފޮމޭޝަން  ބ .ޕ .ޓ  

އިންވެސްޓްމެންޓާއި އާމްދަނ އަށް    . އެކަމަކ 15.9ންނަނ  %ން ދައްކާފައި މި އޮޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރ   ،ދައްކާފައި އޮތްއިރ ަގއި

ބ ނަޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަ   ،އިރ ބަލާ މައިބަދަ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  އެބަ   ކަމަށް  ރާއްޖޭެގ ލޭނާރ   ން.ކ  ރާއްޖޭެގ 

  ،ކްރިއޭޓިވް   ،ައއި.ޓ  އިންޑަސްޓްރ ަގއި ހަރަކާތްވަނ  ؟ އައި.ޓ  އިންޑަސްޓްރ ަގއި ހަރަކާތްތެރިވަނ  ކޮންބަެއއްތޯ  ން.ބ ނަ

-ކޮބައިތޯ އެ މ ހ ން އ  ؟ކޮބައިތޯ އެ މ ހ ންެގ ޕޭމެންޓް ޭގޓްވޭ ؟ލޯނ  ހޯދަނ ދިވެހި ޒ ވާނ ން. ކޮންތާކ ންތޯ އެ މ ހ ން  

މިހެން މިކަން އޮތްއިރ  ދެވަނައަށް   ؟ރާއްޖެއަށް ާގނޫނެއް ހެދ މަކ ން ލިބޭ ފައިދާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ކޮމާސްއިން މި

ވ ރެ   އެބަ ދައްކާ. ާގތްަގނޑަކަށް ޓޫރިޒަމަށް  ެގ ބ .ޕ .ޓ    7ެއކްޓިިވޓ ން %  ސްޓޭޓް އެސެކްޓަރ ން، ރިއަލް  ސްޓޭޓް އެރިއަލް

ެއއް ވިސްނާލަންޖެހެނ   ދެބައިކޮށްފައި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަށް.  ސެކްޓަރ ަގއި  އެރިއަލް  ،ބައި  ދިވެހި އެ  ސްޓޭޓް  އ ޅެނ  

ލޯނ ތަކ ން ޝަރ ތ    ، ބިލިއަންސްގެ ސް ން އެ ނަާގ ބިލިއަންއެްގޒިމ    ންއިންޑިއަ ؛ސްކޮންޓެކްޓަރ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައ 

މި ލިބެނ  ސަބް ކޮންޓްރެކްޓެއް    ފައިނޭންސްެގ ދަށ ން  ރކޮންޓްރެކްޓަ  ރ ންނަށް ނ ވަތަރެކްޓަނ  އިންޑިއަން ކޮންޓްއެ ކ ރަ

ށް ރަކ އާޓަ  ލާފައި އިހަދަންނަށް. ލިބޭއިރ ަގއި އެ މ ހ ން ޮގސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ ެގ ދަށ ަގިއ ކިޔ ފަހަރ  ދިވެހ   ިގނަ

ކ ރި މ ހ ން  ހޯދަ   އެ  އ ޖޫރަ  ކ ދިންމަސައްކަތ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވިޔަފާރ ެގ  މެދ   ،.  ކ ދި   ؛ވާހަކަ   ފަންތ ެގ 
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ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ތަކަށް    ،ވިޔަފާރިތަކ ެގ ވާހަކަ ކިތަންމެ އަޑަށް ބާރ ލާފައި  ެވސް ދެއްކިދާނެ. ނިމިދާ ކަންތައްތަކާއި

 ؟ކޮބައިތޯ  މަސައްކަތ ެގ ައަގކ ކ ރާ  އް ނ ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެން މިތާ  ނެކަންކަމަށް ސޮލިއ ޝަ  ބަލާއިރ  މި

ޯގއްޗެއް ހ ޅ މާލެއިން ރައްޔިތ ން    60  ،މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ   64އަޅ ަގނޑ  މި ނިންމާލަނ .   ؛60މި ދައްކަނ   

އެ    ލ . ބަލައިލެވ ނ ތޯއޭ ކޮން ބޭރ ެގ ޤައ މެްއގައިކަން މި ސަރ ކާރ ން ެއ ވިްއކާ  ހިްއކި ބިމ ންމޯޭގޖ ކޮށްފައި އިހަށްދ ވަހ   

އި ހ ރ ބޭފ ޅ ންެގ  ޯގތިތައް  ކޮބައިތޯގ ފަ ؟ތ ރ   ކޮބައިތޯ؟ ރ ން  ެގދޮރ ؟ ނިކަމެތިން  ޙަޤ ޤަތ ަގއި  މ ހ ން އަސްލ   ނެތް 

ޑްރާފްޓ ؟ ކޮބައިތޯ ބިލ ތައް  ިމ  އަޅ ަގނއެހެންވ މާ،  ާވހަކަތަކަށް  މި  ކޮމިޓ ތަކ ަގއި  ޑ މެންނަށް ކ ރެޭވިއރ  

 ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ކ ބޫލ  ަގއެޑްރެސްކ ރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އާދެ! ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 މް. ހ ޝަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހ ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަ

ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ރަނަގޅ  ޮގތްތައް    ،ޮގތެއް ހޯދ މަށް  ވިޔަފާރިތަކަށް ލ އި  ފަންތ ގެ   ކ ދި އަދި މެދ   ޝ ކ ރިއްޔާ 

ޓަކައި  ނަންބަރ     ،ެގނައ މަށް  ާގނޫނ   ހ ށަހަޅާފައި  6/ 2013ސަރ ކާރ ން  ހ ށަހަޅ އްވަމި    ވާއަށް  ދެއްވ ތ   އިިއޞްލާޙ  

ޝ ކ ރ ރިޟާ ޢަލ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މިލަންދޫ އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވާނ  އަށް  އަޅ ަގނޑ     ،ދަންނަަވން. 

އެްއވެސް ސަރ ކާރަކ ން ކ  މެދ   ދިދިވެހިރާއްޖޭެގ  މ ހިންމ  ވިޔަފާރިތަކެއް ކަމަށް ދެކި    އަދި  ިވޔަފާރިތަކަކ   ފަންތ ެގ 

  ރައ ސް އިބްރާހ މް  ، މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރ ޚ ަގިއ ކ ރެވ ނ  އެންމެ ހެޔޮ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެްއވާފަިއ އޮތ 

އަލްއ ސްތާޛ    ،މިނިސްޓަރ  ެގ މި ސަރ ކާރ ންނޭ. އަދި އެ މަސަްއކަތްޕ ޅ  ހަވާލ ކ ރަްއވާފައި ހ ންނެވިމ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް

މި ވިޔަފާރިތަކަށް    އި،ކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ އަޑ އައްސަވަ ވިޔަފާރިއި،  ލަކ  މި ިވޔަފާރިތައް ާގތ ން ބައްލަވަ އިސްމާޢ ޟްފައްޔާ

 6%ޓަލް  އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނ ންވާ ކެޕި  އި،ވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ާގތ ން ބައްލަވަދާ ކޮއިފްލޯ މި ހިނަގބޭނ ންވާ ކޭޝް

މިދިޔަ ވާކަން.  ދެްއވާފައި އިމެދ ވެރިކޮށް ހަމަޖަްއސަވަމިނިސްޓްރ   ވްސްއިން ފިނޭންސް  ސްޓ ަގއި ބޭންކ  އޮފް މޯލްޑިރެއިންޓް

ބަެއއް ސަރަޙައްދ     ،އަދަދެްއެގ ިވޔަފާރިތައް ބަނގ ރޫޓ ވެފައި ިގނަ    ، ކޮވިޑ ެގ ވަބާަގިއ މ ޅި ދ ނިޔޭެގ ވިޔަފާރިތައް ހ ނަރ ވެ

ބަނގ ރޫޓ ވެ އިކޮނޮމ   ނޭ  ،ޤައ މ ތަކ ެގ  ވަނ   ބަނގ ރޫޓ ވެފައި  އެއ   ނސަރ ކާރ ތަްއ  ނޫން.  ތެރޭަގެއއް  ގ ެމއްެގ 

ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް  ،މެދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރ ން ބަލަބަލާ ތިބެ  ،ބަލަބަލާ  އިންދިވެހިރާއްޖެ

ކޮށްފަިއވާ   ައސަރެްއ  ކ ޑަިމނ ެގ  އެންމެ  ވިޔަފާރިތަްއ  ރާއްޖޭެގ  ފޯރ ކޮށްދ ެގން  އެހ ތެރިކަން  އިންތިހާއަށް  ދާއިރާއަކ ން 
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ދިވެހިރާއްޖެ ތެރޭަގއި  އިޤ ތިޞާދަކ     ޤައ މ ތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފަތ ރ ވެރިކަންނާޒ ކ   ހިމެނޭނެ.   ؛އިޤ ތިޞާދެއް. 

ޖ .ޑ .ޕ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   އާމްދަނ އަށް  ،ެއއ   90، %80%މ ޅި  ބޯޑަރ     ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ާވިއރ ަގއި 

މަތ ަގއި އ ދ ހޭ ހ ރިހާ ބޯޓެއް ބިމަށް ޖައްސާފައި ހ ރިއިރ ަގއި ވެސް    ،މ ޅި ދ ނިޔޭެގ ބޯޑަރ  ބަންދ ކ ރެވި  ،ބަންދ ކ ރެވި

  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކޮށްދެއްވާފައި   ،ނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ ކަންކަން ސަރ ކާރ ން ކޮށްދެއްވާފައި ވަ

ފަންތ ެގ   ވިސްނ ންތެރިކަާމ އެކ . އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ކ ދި އަދި މެދ   ،ކެތްތެރިކަމާ އެކ   އިވަނ  ޙިކ މަތްތެރިކަމާ

ދެމ ން. ކަން ފޯރ ކޮށްފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ރާްއޖޭެގ އަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ދަނ  އޯާގތެރި   އަދި އެނޫނަސް ަމތ   އިވިޔަފާރިއާ 

ތަރައްޤ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ޒަމާނ ްއސ ރެ ނަާގފައި ހ ރި ރަށްރަށ ެގ    އްޓ ތަ ސޯފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ރި  އަދި މަތ   ،މިޮގތ ން

މާލެއާ އެންމެ    ،ކ ރެވިފަ. އެހެންކަމ ންވަނ  ދަރަޖަ  އެ ރަށްތަކ ެގ ރެންޓ  މި  ،ލެވިއިރ ޖަންތަކަކަށް ބަހަވަނ     ކ ލިތައް މި

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާ އެންމެ ދ ރ ަގއި  ؛އަދި ޮގސް މާލެއާ ެއންމެ  އި،ޓ ެގ ކ އްޔާ ސޯ ރިާގތ ަގއި އޮންނަ

ންޖެހ ނ  ސަބަބެއް ކަމަށް  ެގންނަ  ވަނ  ފަރަގ ތަކެއް ެގނެވިފަ.  ޓ  ހަދަން ދޫކޮށްފައި އޮންނަ ރަށ ެގ ކ ލި މިސޯއޮންނަ ރި

އެތެރޭެގ ދަތ ރ ފަތ ރަށް ދ ރ ަގއި ހ ންނަ   ،ވަނ   ފައި މިަގބޫލ ކ ރެވި  ސަރ ކާރަށް  ،އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ

ޯއާގތެރި  ސޯރި ނ ިވއްކ ން.  ބެޑްނަިއޓްސް  ރޭޓެއްަގއި  ކޮމްޕެޓިޓިވް  އެކ   ބޮޑ ެވެގންދިޔ މާ  ޚަރަދ   ކ ރަންޖެހޭ  ޓ ތަކަށް 

ދާ ބޮޑ  ޕެންޑަމިކ ަގއި ރާއްޖޭެގ  އިނަގމި ހި  .ކ ރ ޯއާގތެރި ވެރިކަެމއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވަކާލާތ   ،ސަރ ކާރެއް 

ެވސް މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރާކަން.    މިއަދ   ، ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރ ކާރ ން ދެްއވާ ސަމާލ ކަމ ެގ ެއއް ހެއްކަކ  

  ކ ދި އަދި   ،ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިތަކ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ގާއިމ ކޮށްފައިވާ   ކ ދި އަދި މެދ   ، މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކ 

ޓަކައި  މެދ   އަންނަނިވި ކަންކަން ެގނައ ން. ކ ދި އަދި މެދ   ،ފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ ނިޒާމ  އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް ިގންތިކ ރ މ ަގއި ރިޢާޔަތްކ ރާ މަޢ ލޫމާތ ެގ ތެރޭަގއި މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  

ކަމެއް. ޕެންޝަން ފަންޑަށް ފައިސާ ދެްއކ މ ަގއި ރަނަގޅަށް    ން. މިއ  ވަރަށް މ ހިންމ އޮފ ހ ން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލ 

ެއއ  ކިތައް މ ވަްއޒަފ ން ެގންގ ޅޭ ތަނެއްކަން  އެނޭގ.  ރެކޯޑްސް ބަލަހައްޓާފައި ހ ރެްއޖެއްޔާ އެ ވިޔަފާރިއެްއެގ ސަިއޒ   

ރ ކ ރާ ވިޔަފާރިތަްއ  ން ސާފ ވެެގންދޭ. އަލަށް ރަޖިސްޓަތަނ ަގއި ަގވާއިދ ން ެގންގ ޅެނ  ކިތައް މ ަވއްޒަފ ންކަ  އެނޭގ. އެ

 ވެސް ވަރަށް މ ހިންމ    މިއ  ؛ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ ން  އިރ ކ ރެވޭ ތާރ ޚ ން ފެށިެގން ހިންގ މ ގަ ރަޖިސްޓަ

މެއް. ކަ  އ  މ ހިންމ މި  ،އޮޑިޓ  ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓ މާ  ކ ެގވިޔަފާރިތަ   އި،ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރިތައް ރެިގޔ ލޭޓ ކ ރ މާ 

އަދި   ،އެންމެ ކ ޑަމިނ ން ދެވެންޖެހޭ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅ މ ަގއި ެގ ދަށ ން  (ަވޒ ފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ )  2008/2ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ތ ެގ ވިޔަފާރިތައް ފަން  ވަކި އަދަދ ތަކެްއ ކަނޑައެޅިފައިވާތ ، ކ ދި އަދި މެދ ނިސްބަތްކޮށް    ކަށްފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަ  މެދ 

ާގނޫނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ހިންގ މ ަގއި  ދިނ މ ަގއި  ވޭޖ   މިނިމަމް  ހަރ ދަނާކ ރ ން.  އިތ ރަށް  އ ސޫލ ތައް  ބަޔާންކ ރާ 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އ ސޫލ ތަކަށް ފެތޭ ކ ންފ ނިތަކަށް.    ސަރ ކާރަށް ލ އިދެވޭނ  ކ ދި އަދި މެދ   ،ލ އިދެވޭނ 
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އިޞްލާޙަށް އެހެންވ މާ މި  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަން.  ކަމ ަގއި  ބަދަލ ތަކެއް  ހަރ ދަނާ  ވަރަށް  ބަދަލ ތަކަކ   ެގނެވޭ  މި   ،

ކަމ ަގއި މިނިސްޓަރ ެގ  ލް ިއސްމާޢ ޟްއްޔާފަޓަރ  ވިްއޔާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިކޮނޮިމކް މިނިސްއް އިރާދަކ ރެ هللا ތާއ ދ ކ ރަން.  

 .އަޅ ަގނޑ  އެދެން  ބަރަކާތްލެއްވ ންهللا ކ ރާ މަސައްކަތ ަގއި މާތް  ވިޔަފާރިތައް ކ ރިއެރ ވ މަށް މިންތ ެގ  ފަ  ކ ދި އަދި މެދ 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް މި ބަހައްޓަވާ ސަމާލ ކަން އަދިވެސް އިތ ރަށް ފ ޅާކޮށް   ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކ ދި ައދި މެދ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  މ ދ ކ ރަން. ންހަރ ދަނާކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  އ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޒަރ ރ  ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަތިވެރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒަރ ރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ޚާއްޞަކޮށް ކ ދި އަދި    ،ރައ ސް. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހަމަ ދެވަނަ ފ ރ ޞަތެއް ވެސް މި ހޯދާލ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

އިޞްލާޙ   މެދ  ާގނޫނަށް  ވިޔަފާރ ެގ  އެބަ ފަންތ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދައްކާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  ެގނައ މ ެގ 

ހައ ސްތައް މިއ .  ވަރަށް މ ހިންމ  ދައ ރެއް އަދާކ ރާ ބަެއއް ެގސްޓް  އިއިޤ ތިޞާދ ަގރާއްޖޭެގ    މިއަދ  މި  ،ޖެހޭަގބޫލ ކ ރަން

އް.  ހައ ސްތަކ ން އެބަ ހިއްސާކ ރޭ. މިއ  ޓޫރިޒަމ ެގ ވަރަށް ބޮޑ  ސެކްޓަރެވ ރެ ިގނަ އެނދ  މިއަދ  ެގސްޓް  އެާގރަ ހާހަށް

ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް    ،ޖެހެނ   ށް ފާހަަގކޮށްލަން މި  ެއއްކޮޔާއެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ފަރާތްތަކ ން އޭރ    ައމިއްލަ  ައއިއިރ ަގއި  ެއ  އެ މަސައްކަތް ސަސްޓެއިނަބަލް ؛ކ ރި މަސައްކަތްތަޢާރަފ ވެެގން  ކ ރަން 

އަމިއްލައަށް   މިއަދ  ބޭފ ޅ ން  މަސައްކަތް  ެގސްޓް  މި  ެގކ ރި  އަނެއްކާ  ވެސް  އަހާލަތ ަގއި  ިމއްލައަށް  ހައ ސްތަކ ން 

މިއަދ  މިއ  އެ ހާލަތެްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ  މ ތި މ ޅިން އަޅ ަގނޑަކަށް ކަމަކ ނ ދޭ.    ކ ރަންޖެހ ނ މާ

މި މިއަދ   ގ ޅިއަޅ ަގނޑ މެން  މެދ ތިބ   އަދި  ކ ދި  ޤައ މ ެގ  އެ  ސަރ ކާރަކ ން  ދ ނިޔެެއްއަގއި.  ފަންތ ެގ    ލާމެހިފައިާވ 

ކ ރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ     ެގނެސްެގން އެކަންހަމައެކަނި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ   ،ކ ރަން ވިސްނާއިރ ަގއިވިޔަފާރިތައް ފ ޅާ 

ހައ ސްތަްއ  ޚާއްޞަކޮށް ެގސްޓް،  ނ ދެކެން. އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލ ހ ން ބަޖެޓެއް ކޮންމެ އަހަރަކ  ެވސް އެބަ ކަނޑައަޅަން

އަޅ ަގ ެއހެންނަމަވެސް،  ޓަކައި.  ކ ރ އިޝްތިހާރ ކ ރ މަށް  ހަމަ  ބ ނިހެން  ނޑ   ނ ފެނޭ.    ެއކ ރާ  ،ދ ވަހ   ކ ރާ ކަމެއް 

ެގސްޓް ބަޖެޓ ން  އެ  ނ ފެނޭ.  މަސައްކަމަސައްކަތެއް  ކ ރެވިފަިއވާ  ޓަކައި  ިއޝްތިހާރ ކ ރ މަށް  ތަކާިއ  ތްހައ ސްތައް 

  ައޅ ަގނޑ  އް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މިހިސާބަކަށް ނާދޭ.  ޑ ޓެއިލެ   ެގެއއްވެސް ރިޕޯޓެއް   ންމިއި  ،ޔާ ކ ރެވިފަިއވާ ހޭދަ

ހައ ސްތައް ިއޝްތިހާރ ކ ރ މަށް ޓަކައި ތި ެގސްޓް  ،ޮގވާލަންހަމަ  އަށް ވެސް މިނިސްޓްރ އެ އަދި  ށްޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަ

ޖެހޭ އިތ ރ ކ ރަން. މިއ  ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ ެގ    ޖެހޭ އިތ ރ ކ ރަން. ބޮޑ ތަނ ން އެބަ  ކަތް އެބަބޭފ ޅ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައް
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ޑޮލަރ  ޤައ މ ެގ    ،ކ ން ލާރިކ ން އެ ސެކްޓަރަ ދެން އެންމެ ބޮޑ  ސެކްޓަރަ   އިޓ ތައް ފިޔަވަ ސޯޚާއްޞަކޮށް ރި  ،ޓޫރިޒަމް

ެއއް ދާއިރާައކ  ެގސްޓް ހައ ސްތައް މި ހައ ސްތައް. މ ެގތެރެއިން ިގނަ ެގސްޓްބަޖެޓަށް ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދަށް ވައްދާ 

ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަށް    ،ޮގތަށް ދާ  ދަރަޖަކ ރެވިެގން  ފަންތ ެގ ިވޔަފާރ ެގ ޮގތ ަގިއ.    ހިމެނެނ  ކ ދި އަދި މެދ 

މި   ،އެހެންކަމ ން  .ަގއިފަންތ ެގ ކެޓަަގރ   ކ ދި އަދި މެދ   ، ހައ ސްތައް މި ހިމެނެނ ބަލާއިރ ަގއި އެންމެ ިގނަ ެގސްޓް

މަކ   ޔ ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނ  އިތ ރ ެވެގންދި  ،ފަިއދާ އިތ ރ ވެ  ކަށްހައ ސްތަެގސްޓް  ،ހައ ސްތައް ކ ރިއަރަިއެގންެގސްޓް

،  . ހަމަ އެާއެއއްކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއްފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބިެގންދާނެ އައ  ދިރ މެ  ޙަޤ ޤަތ ަގއި ކ ދި އަދި މެދ 

އެ އެއ   ؛ހައ ސްތަކ ގެ ެގސްޓް  ހަމަ  ޝަކ ވާެއއް  ބޮޑ   ވަރަށް  އޯނަރ ެގ  ނަާގ   ،ޚާއްޞަކޮށް  އެބަ  ޓެކްސް  ްގރ ން 

ްގރ ން ޓެކްސް ނެގ މަށްފަހ ަގއި އެ ްގރ ން ޓެކްސްއިން އެްއވެސް ެއްއޗެއް    . އެހެންނަމަވެސް،އަތ ން  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

  އެކ  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ޔާއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަ ލިބިެގންނ ދާކަމ  އެ ރަށ ެގ ތިާމވެށި ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ެއ ރަށަށް

ކައ ންސިލަކަށް    ،ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކި ވާހަކަެއއް މިއ . ނަާގ ްގރ ން ޓެކްސ ން ކޮންމެވެސް ެއއްޗެްއ އެ ރަށަކަށް

ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން    ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެބަ ލިބިެގންދާނެ ކަހަލަ ނިޒާމެްއ ައޅ ަގނޑ މެން ރާވާނަމޭ. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  ަގ

އިޞްލާޙ  ރަށަށްާގނޫނަށް  އެ  އެްއޗެއް  ކޮންމެވެސް  ޓެކްސ ން  ްގރ ން  ނަާގ  ނަމަވެސް،  ރަށ ެގ    ،ެގނެސްެގން  އެ 

ިއ،  ކައ ންސިލ ެގ ބަޖެޓަށް ލިބިެގންދާނެ ޮގތެއް ހަދަން. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ރަށ ެގ ސާފ ތާހިރ ކަމާ  ،ކައ ންސިލަށް

އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، މިހާރ    ޚަރަދ ކ ރެވިެގންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ވެސް  މާވެށި ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ޓަކައި އެ ފައިސާތި

ރަށްރަށަށް ފަތ ރ ވެރިން ައއ މަށްފަހ ަގއި އެ ރަށ ެގ ސާފ ތާހިރ ކަމާ ދޭތެރޭ ވަރަށް    ،މ ެގ ނަތ ޖާއަކ ޔ ދިއެކަން އެހެންނ ވެ

އަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ ތަކަށް މި ދޭ ބަޖެޓ ން މ ހ ންނަށް   ،ރަން. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެޝަކ ވާކ ޖެހޭ    އެބަބޮޑަށް  

  ،. އެހެންކަމ ންނޯވޭހަމަ އެކައްޗެއް ވެސް    .ނޯވޭހަމަ އެކަްއޗެއް ވެސް    ގައިމ ސާރަދ ފައި ިގނަ ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ތަކ  

އާމް އަދި  މާދެން  ލިބޭނެ  ކައ   ދަނ   ިގނަ  ވަސ ލަތްތަކެްއ  ާގއިމެއްިގނަ  އަދިެއއް  ނ ކ ރެވޭ.   ންސިލ ތަކަށް 

  ިއޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ   އިެގނަ   ާގނޫނަށް މި  ކ ރ މ ެގއަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ ލާމަރ ކަޒ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ލޭންޑް ޔޫސް އެ    ނިމޭ.ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަށްރަށ ަގއި ނ   އަދިދަން. އެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަ ހިމެނޭ  

ކައ ންސިލ ތަކަށް   ،ހަދައިެގން  ލޭންޕް ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ދެވިެގން  ކ އްޔަށް  ބިންތައް  ދެން  އޭެގދަށ ން  ފާސްެވެގން  އޭތި 

ކިޔާ މި  އާމް  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ންވާ  މަގ   އަޅ ަގނޑ މެން  ލިބޭނެ  މިދަނ   އެ   ހ ޅ ވިެގން  އެހެންނަމަވެސް،    ދަނ . 

ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މައްޗަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިވެނިކަމެްއ    ، އޭެގ މައްޗަށްހިސާބަށް ނ ދާއިރ ަގއި ދެން އެ ކައ ންސިލ ތަކ ން

ސް ެއކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން  ކަމިވެނި ޚަރަދެއް ކ ރާށޭ ބ ންޏަ   ،ެއވެނިކަެމއް ކ ރާށޭ  ،ށޭކ ރާ

 ،ބާރ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހަމަ ިވޔަފާރ ެގ ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ންކައ ންސިލ ތަކަށް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ދ ފައި އޮތް    ،ބޭނ ން

ބޮޑަށް ނ ބެހޭ ވާހަކައެއް   އެއްެވސް ހާލެއްަގއި މި ބިލާ މާއިނޭގތޯ.    ކައ ންސިލ ން ކ ރާ ވިޔަފާރ ެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނ 
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 ން ދަނ  ހޯދަދ ެގން އާމް  އްޔަށްބިން ކ  ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ކައ ންސިލ ތަކަށް  

  އަހަރަށް ކައ ންސިލ ން ބިމެއް ކ އްޔަށް   10ލަން  ޖެހޭ ވިސްނާ  އަހަރ . އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  10ންނަނ   މި އޮ

އެތާ ؟ ކާކ ތޯ ކ ރާނ ؟ އިންވެސްޓ މަންޓެއް ކ ރާނ އެތާ ރަނަގޅ   ކާކ ތޯ  ؟ ނެރޭނ ދ ެގން އެ ބިމ ން ކިހިނެއްތޯ ފައިދާ

 ،ންކަން ނިންމަެވސް އެބަދޭ އެ   ފ ރަތަމަ އިންވެސްޓ މަންޓ  ކ ރަން؟ ްއ އަޅާނެތޯހައ ސެެގސްޓް؟ ޓަލެއް އަޅާނެތޯބަޔަކ  ހޮ

އަހަރ .    8ންނަނ   އަހަރ . ދެން ބާކ  މި އޮ  2އަހަރ ،    1ހޮޓަލެއް އެޅިޔަސް މަދ ެވެގން    ،އެޅިޔަސް   އްހައ ސެ ެގސްޓް

 އި ދޭ ބިމ ަގއަހަރ ެގ މ އްދަތަކަށް ކައ ންސިލ ތަކ ން    10،  އެ މ އްދަތަކަށް  އަހަރ . އެހެންވ މާ،  7އަހަރ  ނ ވަތަ    9ނ ވަތަ  

ރަނަގޅ  މ ހ ންނަކަށް  ނ ކ ރެާއމް  އެ  ވިޔަފާރިއެއް  ލިބޭ  އެދެންނެވޭދަނ   އަޅ ަގނޑ   އެހެންވ މާ،  މެދ   ،.  އަދި    ކ ދި 

އެ    ،ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ެވސް ދި މެދ ކ ރާ ކ ދި އަފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކ ެގ ވާހަކަތައް ދައްކާއިރ ަގއި ކައ ންސިލ ން 

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޮގތަށް ތަންކޮޅެއް ދިގ    ބޭފ ޅ ންނަށް ާގނޫނ   ޭއެގ ޙަޤ ޤ  މަންފާ ލިބޭނެ  ދ ފައި އޮންނަ ބާރ  

ތެރި ރައ ސް،  އިްއޒަތް  ަގއިން. ހަމަ އެއާެއކ ޔ ދިނ މ ެގ ބާރ  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބިެގންދި  މ އްދަތަކަށް އެ ބިންތައް ކ އްޔަށް

މާވަށ  ދާއިރާެގ    ،ބޭފ ޅާ ވިދާޅ ެވއްޖެ  ވިއަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން ވާހަކަދެއްކެ   ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ނިންމާލަމ ން

މެންބަރ  އަޅަ  ،އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަނަގޅ އި ޒ ވާނ ންނަށް  ވާހަކަ.  ެއ    !ނ ލާ  ނޫން.  ޯގސްވާހަކަެއއް  މ ޅިން 

  ތަކެއް ޖެހ ނ  ވަރަކަށް މިއަދަކ  ނ ޖެހޭ. ރަނަގޅ  މަސައްކަތްަގއި  ަގއި ޒ ވާނ ން މަސްތ ވާތަކެތ ެގ ވަބާ ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަމ  

ރޫމ ކޮށް  ޙްޒ ާވނ ން ތަޢ ލ މ ން މަ ،ވާހަކަ ކަންނޭނެގ އެ ވިދާޅ ވ . ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ވިދާޅ ެވއްޖެ  ކ ރެވެމ ން އެބަދޭ. އެ

ބަންދ ކ ރި ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެން    ނަށްނ ންޒ ވާ  އި،ޮގންޖަހަ  ނަށްޒ ވާނ ންވިޔަފާރިތަކަށް   އަޅ ަގނޑ މެން  ަމގ ތައް  އެ 

ދ ށ  މެދ   ،ނޫންތޯ  އަދި  ފޮނ ވަިއެގން  ކ ދި  މ ރާ  ސަރ ކާރ ން  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ވަދެ  ފަންތ ެގ    5ޮގސް 

އެ ބޭފ ޅ ން    .ކޯލެއްފޯނ ލަްއކައިން ޖޫރިމަނާކޮށްލ މާ، ދެން މި އަންނަނ  ޖެހިެގން އަންނަ ހަފ ތަާގއި    6ލައްކައިން،  

ވަޑައިަގންނަވާށޭ  ،ވިދާޅ ވަނ   މިކޮޅަށް  އޮފ ހ ންނޭ.  އިރ ޝާދ   ، ބޭފ ޅ ންނަށްވަޑަިއަގންނަވާ    ! މެޑަމް  ދެއްވާ    ތަކާއެ 

ށް  ބެިގން. ެއއ  އޭރ ަގއި ޓެކްސަފ ލިދަނ  މާ  އެ  ށްެއއްބަސްވާ ބޭފ ޅ ންނަ  ށް،އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ބޭފ ޅ ންނަ

ވެސް މިކަމެއް މިއަދަކ  ޒ ާވނ ންނަކަށް ނ ކ ރޭ. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ބިނާކ ރަނިވި ޖ ލެްއ    ގައިމ ޮގތް. ހަމަ  ފ ލިބިެގންދާމާ

،  ތަޢ ލ މ ދިނ ން. ޚާއްޞަކޮށް ތަޢ ލ މަށް މިއިން ޒަމާނަކ  ނ ކ ރާ ހޭދަ  ،ކަމަކ   ކައި އެންމެ މ ހިންމ  އެއްބިނާކ ރ މަށް ޓަ

ދައްކާ ވާހަކައަކ .    އެްމ.ޑ .ޕ ން މި  ،ލޯނ ތައް މި ސަރ ކާރ ން ެއބަދޭ. އެއ  ައޅ ަގނޑ މެން  ނ ދޭހާ ލ އި  ،ނ ކ ރާ މަސައްކަތް

ދަރިވަރ ންނަށް  12 ދެ  ހާސް  ލޯނ   ވަނ   ޓަކައި  ތަޢ ލ މ ދިނ މަށް  މަތ   ދަރިވަރ ންނަށް  ިގނަ  ިއއްޒަތްތެރި  ވިވ ރެ  ފަ. 

ފަންތ ެގ    ން ބޭނ ން. ައޅ ަގނޑ މެން ކ ދި އަދި މެދ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިންމާލަމ ން އަދި އެއް ނ ކ ތާ ފާހަަގކޮށްލަ ؛ރައ ސް

އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ   ،ކެޓަަގރައިޒ ކ ރެިވެގންދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ރިން ބ ނިހެން  ، ވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި  ވިޔަފާރ ެގ

މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތެއްަގއި  ވިޔަފާރިތަކަށް  ،ކ ރަންވ  މ ހިންމ   އަ  ،ކ ދި  ިވޔަފާރިފަށަިއަގންނަ  ންނަށް  ވެރ އ  



2220 ފެބ ރ ވަރ   22ޖަލްސާ                                      ވަނަ   9ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ އަހަރ  ވަނަ  2202  

 

53 

 

އެހެންނަމަވެސް،   ؛އަތ ަގއި ެއސެޓ  ހ ރި  ،ޚާއްޞަކޮށް މި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި އިނދަޖެހިފައި ތިބި ؛އިނދަޖެހިފައި ތިބި

ނަަގ ިވޔަފާރިތަްއ  އެ  ނެތް.  ފަިއސާއެއް  އަތ ަގއި  ނެތް.  އިންޓް  އިކެޕިޓަލެއް  ޓަކައި  ޖެހ މަށް  ކ ޑަކޮށް ރެކޮޅަށް  ސްޓ  

ެއ  ެގނެވިެގން   ލިބޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ރޭވ ން. އެހެންވ މާ، ިމޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ ފަސޭހައިން ލޯނ 

  ނޫނ  އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއް   ޮގތ ން ފަިއނޭންސް ފާމ ތަކ ން ކ ދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފޯރ ކޮށްދެިވެގން  މަސައްކަތް ޢަމަލ 

ާގނޫ ކިތަންމެވަރަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އިޞްލާޙ ނ ކ ރަން  ފަށާ    ،ެގނެޔަސް ނަށް  ިވޔަފާރިތައް  އަލަށް  ައދި  ކ ދި  އެންމެ 

އްލ ވެެގންދާނެ ކަމަކަށް.  ހަްއ  މައްސަލަތަ  ހ ރި  ލ ޝައެ ބޭފ ޅ ންެގ ފަިއނޭން  އެ އެދޭ،މެދ ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  . ވަޙ ދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ވަޙ ދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ޢަލ   މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  މިލަންދޫ ދާއިރާެގ    ،ރައ ސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  ` އާދެ!  

މި  ރިޟާ ނަންބަރ     ،ވާ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި  މެދ )  2013/6ާގނޫނ   އަދި  ވިޔަފާރ    ކ ދި  ާގނޫނ (އަށްފަންތ ެގ    ެގ 

ދަންނަވާއިޞްލާޙ  އަޅ ަގނޑ   ބަހ ސްަގއި  ބިލ ެގ  ބޭނ ންލަެގނައ މ ެގ  ހަމަ  ؛ން  ތާއ ދ ކ ރަން.  އިޞްލާޙ ތަކަށް  މި 

ކ ރަން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ޮގތެްއެގ ވާހަކަ  އެާއއެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ މެްއެގ ވާހަކަ، ައޅ ަގނޑ މެން ކަން

ޮގތް، ޒަމާނ އްސ ރެ ރާއްޖޭަގއި ވެރިކަން ހިނާގ ޮގތް، ޒަމާނ އްސ ރެ ރާއްޖޭަގިއ    ލަން. ރާއްޖެ ޒަމާނ ްއސ ރެ އޮތްދަންނަވާ

ންވެެގން އައި ބައެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކ ، އެމް.ޑ .ޕ ައކ . އެމް.ޑ .ޕ ެގ  ޮގތަކަށް ކ ރާ  ހިނާގ ޮގތް އެހެން  ެގ ކަންކަންވިޔަފާރ  

ވި  ވިޔަފާރ ެގ  ަގާވއިދ ަގއި  ކަނޑައަޅާފަިއވަނ އަސާސ   ކަމަށް  ވިޔަފާރ ެގ  އިހ ޅ ވަ   ،ސްނ ން  މިނިވަން  ލެިވފައިވާ 

ާގތަށް ޮގސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ެގތިޞާދެއް އ ފެއްދ ން. ައޅ ަގނޑ މެންނަކ  ރަްއޔިތ ންިގއ ަގނޑެއްެގ ތެރޭަގއި ހަރ ދަނާ އިޤ 

 އެ މ ހ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތަކާއި، އެ މ ހ ންެގ  ރައްޔިތ ންެގ ާގތަށް ޮގސް  ،ކ ރަން އ ޅ މ ެގ ބަދަލ ަގއިހ ރި މޮޅ ކަމަކ ން ކަން

އްލަށް މަސައްކަތްކ ރަން އައި ބަެއއް.  ހަ  ޝަކ ވާތަކާިއ، އެ މ ހ ންެގ ޚިޔާލާއި، އެ މ ހ ންެގ މަޝްވަރާ އަހައިެގން ޭއެގ

ރައްޔިތ ން ެއއަށް    ،ހާމަކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތ ތަކެއް ރައްޔިތ ންނަށް ހ ށަހަޅައިެގން   އެމް.ޑ .ޕ ން ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރަނ  ލިޔެ

ލިބ ނ މާ ވެރިކަމ ަގއި ތިބެެގން ނ ވަތަ މަޖިލ ހ ަގއި ތިބެެގން ނ ވަތަ ކައ ންސިލ ތަކ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖާަގ  ،ދ ެގން ވޯޓ 

ތިބެެގން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ހިނާގ ދައ ރަށް ހ ށަހެޅިން މެނިފެސްޓޯއެއް. އެ މެނިފެސްޓޯއަށް މި ކިޔަނ  "ޖަޒ ރާ ރާއްޖެ".  

ިއޤ ޖަ މ ޅި  ރާއްޖޭަގއި  ނަޒަރިްއޔާޒ ރާ  އިޤ   ތ ތިޞާދ   "ނޫ  ތަޞައްވ ރ ކ ރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ތިޞާދ ".  ކަަމށް 
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ެގއެްއެގ އާމްދަނ  ތިޞާދ " އެމް.ޑ .ޕ ެގ "ނޫ އިޤ   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެނިފެސްޓޯަގއި މި އޮންނަނ  ެގ ބޭނ މަކ  ކޮންމެ 

ތިމާ ދިރިއ ޅޭ    ،ރ ަގިއ ހަދާފައި އޮންނަ ބޮޑ  ޝެޒެްއެގ ބަދަލ ަގއި މާ ދ   ،މައްޗަށް ޖެއްސ ން ކަމަށް. ތަރައްޤ ެގ ނާރެހަކ 

ކަންކަން   ބ ރަކޮށް  ވަރަށް  ހަަމ  ޮގތްޮގތަށް  އެކި  ބޭފ ޅ ން  އެކި  އަދިވެސް  ކަމަށް.  ވ ން  ހަރަކާތަކަށް  ހިންާގ  ޭގަގއި 

އ ޅ ްއވާއިރ ަގއި  ފަލްސަފާ  ،ހިންާގލައްވަން  ދެންނެވި  މި  އަހަިއެގން،  ާގތަށް  ގެ ރައްޔިތ ން ؛އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގސް   

އަހައިެގން  ޮގސް  ާގތަށް  ވިޔަފާރިވެރިންެގ  ބަލަިއ    ،ރަށްރަށ ެގ  ކޮބައިތޯ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކަކ   ހ ރި  މ ހ ންެގ  އެ 

މެދ   ،އޮޅ ންފިލ ަވއިެގން  އަދި  ކ ދި  ދަންނަވާ  ހިނާގ  މި  ކަންކަން  ަމަގކަށް  ހިންޭގނެ  ވިޔަފާރިތަކެއް  ތަން    ފަންތ ެގ 

ހިތާމަ އަޅ ަގނޑ   ތަޞަްއވ ރ ތަކެއް ނ ފެންނަކަމ   ވިޔަފާރިތަކެްއެގ  ކ ދިކ ދި  ވަކިަވކި،  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް.    ،ކ ރާ 

ޭގދޮށ  ޕްލާންޓް ގާއިމ ކ ރ ން. މަސްވެރިކަމ ެގ    މިސާލަކަށް  ،ރ ޢާއިން. ޭއެގތެރެިއންޛަޚިޔާލ ތަކެއް ހ ށަހެޅިން މެނިފެސްޓޯެގ  

ބައްޓަންކޮށްފިން  ާގނޫނ  ޕްލާންޓ   ،އަޅ ަގނޑ މެން  ޭގދޮށ   ޖާަގއެ  ފ ޅާެވެގންތަކަށް  ިވޔަފާރި  އެ  ޮގތަށް،    ، ލިބޭނެހާ 

ހޯމްސްޓޭެގ    ،އަދި ިމހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަރަށް ބޮޑ  ސިޔާސަތެއް  ،ހ ޅ ވިެގންދާނެހާ ޮގތަށް. ެގސްޓްހައ ސްތަކަށް ޖާަގދ  

ކަމެތި ރައްޔިތ  މ ހާއަށް ވިޔަފާރި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފ ޅާކ ރ ން. ޓޫރިޒަމ ެގ ފައިދާ ެއންމެ އާދައިެގ، އެންމެ އާދަިއެގ ނި

ކ ރާ ހިސާބަށް ތިރިކޮށްދިނ ން. ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމަކ ން މ ޅި ރާއްޖެ ގ ޅ ވާލަިއެގން އެ އ ފެދޭ ވިޔަފާރ ެގ ފ ރ ޞަތ ތައް  

ެއއާ ގ ޅިެގން ޭއެގ ފަހަތ ން އަދި ސަބް ރ ޖަންތަކެްއ    ،ފ ޅާކ ރ ން. ސަރަޙައްދ  ބަނދަރ ތަކަށް ޚާއްޞަ ލ އިތަކެއް ދ ެގން

ިވޔަފާރި ބަނދަރ ތަކަކަށް ހެދ ން.   ،އިމ ކޮށްެގން ރަށްރަށ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ބޮޑ  ހޭދަކޮށްެގން މި ހަދާ ބަނދަރ ތަކަކ ާގ

ދިޔަިއރ  ވެސް އަދިވެސް މި ރަށްރަށ ެގ މި ވިޔަފާރިތަކަށް ހ ރި ވެެގން  އަހަރ   3ށް  މަައޅ ަގނޑ މެންެގ ެވރިކަ  ،ސ ވާލަކ  

ލަްއވާފައި އ ޅ ްއވާ ތަނެްއ  އިއެހާ ބާރަށް ހިންަގ  ،ށް ޙަޤ ޤ  ފެންހިފޭ ބަދަލެއް ެގންނަންެއކަމަ  ،ޮގންޖެހ ންތައް ދެނެަގނެ

ރާ ޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކ  ކ ރަންވާނ  އަޅ ަގނޑ މެން ކަންއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެން ކަން

ެވރިކަމަށް އަންނަންެވެގން ހ ށަހެޅި މެނިފެސްޓޯއާ ެއްއޮގތަށް.  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ކ ރާނ ވެރިކަމެްއަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ކަން

ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން އެބަ ކ ރަްއވާ. އަދި އެ ކ ރަްއވާ ިގނަ ކަންކަން ހަމަ ރައްޔިތ ން    ،ލަން އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް ޮގވާ

ައޅ ަގނޑ މެން އެ ސާފ     ،ޖެހޭ  ބަބަލައި ވެސް ަގނޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ބަލައިަގންނަން. އެާއއެކ ަގއި  ހަމަ ސ ދާ 

ތެރޭަގއި ހިންަގން ރާއްޖޭަގއި. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ މެްއ  ެގ  އަހަރ   5ޞަރ ޙަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސަތ  މި  

އެއ ކ  ވިޔަފާރިކ ރ ން  ސަރ ކާރ ން  މަދ ކޮށްނޫން  ވިޔަފާރި  ސަރ ކާރ ެގ  ިވޔަފާރި   ،.  ސެކްޓަރެގ  ޕްރައިވެޓް  އަމިއްލަ 

މިފްކޯއަށް މ ޅި ރާއްޖޭަގއި ބާނާހާ    ،ބައެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކ . ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސަތެއް ނޫން  ފ ޅާކޮށްދޭން އައި

އެކަން ކ ރެވޭނެ ކަމަށް ިވސްނަިއެގން ެއޮގތަށް އެހެން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ޖާަގ ބަންދ ވާނެ ޮގތަށް   ،މަސް ނަަގިއެގން

ެއއ ކ ކަން ފިހާކ ރ ން  ފިހާރައިަގއި،  ޭގދޮށ   އައ .  އަޅ ަގނޑ މެން  ފިލ ވައިދޭން  ދަރަނި  ފިހާރައިެގ  ކަންމަތ   އެ    .ރަ، 

ޖާަގ ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ  ިވއްކަންވ މާވިޔަފާރިތަކަށް  ޕެކެޓް  ބަދަން  ކ ންފ ނިތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ  ޭގދޮށ     ހަދައިދޭންެވެގން. 
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ފައިދާއެއް ނ ނެރެވޭނެ.    އަށްފާރިކ ރާ މ ހާ ފިހާރައިަގިއ ބަދަން ިވއްކަން އ ނދަޫގވާނެ. ޭގދޮށ  ިވޔަފާރި މ ހާ، ޭގދޮށ  ވިޔަ

ތާ ެގންގ ޅޭ މ ވަްއޒަފ ންނަށް ދޭން   އެ ފައިދާ ނ ނެރެވ ނ މާ އެންެމ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ޭގދޮށ  ފިހާރައިަގއި ހ ންނަ ސޭޓަށް އެ

ދައިދޭން ހަފަންތ ެގ ވިޔަފާރިއަށް ޖާަގ  ކ ދި އަދި މެދ   ،ދަތިވާނެ. އެހެންވ މާ، ވަށާޖެހޭ ޮގތަކަށް އާދަިއެގ ފަރ ދ ންނަށް

ޖެހޭ   އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  .ލަންއައި ބަެއއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކ . އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަދިވެސް ޮގވާ

ޮގސްެގން އަތޮޅ ތަކަށް  ޮގސްެގން،  ރަށްރަށަށް  ބޮޑަށް  ެވސް  ،މާ  ފަރާތްތަކާ   ،މާލެތެރޭަގއި  ިވޔަފާރިކ ރާ  ރަށ ތެރޭަގއި 

  ވާން އެބަ  އެ ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް ފަހިކޮށްދޭ ބަޔަކަށް  ،ތަކ ެގ ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތައް އަހަިއެގންބައްދަލ ކޮށްެގން، އެ ފަރާތް

ތިޞާދ  ވ ޒާރާއަކ  އެ ވ ޒާރާެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތަްއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ   ، ތިޞާދ  ވަޒ ރަކ ޖެހެއޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤްތިޞާދ  ތަޞަްއވ ރ  ެއ    ެގ މެނިފެސްޓޯގައިއިންތިހާއަށް ބ ރަކޮށް އޮތް ވ ޒާރާެއއް. އަޅ ަގނޑ މެން 

ައޅ ަގނޑ މެން ލިޔެފަ.  ސާފ ކޮށް  ހ ށަހެޅި    ،އޮތ   ޕްލޭންސަރ ކާރ ން  އެކްޝަން  ަގއި  ( އެސް.އޭ.ޕ )  ސްޓްރެޓެޖިކް 

ށް ސާފ ކޮށް ތިޞާދ  ހަރަކާތްތައް އެހެރ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް، ވަރަތެރޭަގއި ހިންާގނެ އިޤ ެގ  އަހަރ   5އަޅ ަގނޑ މެން މި  

މަަގށް ެއ  ކަންކަން  އެ  ނިންމާފަ.  ލިޔެ  އަހަރަށް  ައޅ ަގނޑ މެން    ،އަހަރ ން  ޮގތަށް،  ތަޞައްވ ރ ކ ރި  ރަްއޔިތ ން 

 ޮގތަށް ހިންަގއިދިނ ން އެއ  ވަރަށް ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  އިންތިޚާބ ަގއި ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިއަދ  ކޮމިޓ ތަްއ    ،ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަންޝ ކ ރިއް

ަގވާއިދ  ކޮމިޓ ،  ަގއި 10:00ަގއި.  6ަގއި މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓ ެގ ސަބް ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް  10:00ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް. 

ަގިއ އިޖ ތިމާޢ  ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ     10:30ަގއި.    11ޒ  ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް  ަގއި ލާމަރ ކަ   10:00ަގއި.    8ކޮމިޓ  ރޫމް  

ރޫްމ    11:00ަގއި.    12ރޫމް   ކޮމިޓ   ކޮމިޓ ،  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއ މަން  ޤައ މ     11:00ަގއި.    4ަގިއ 

ރޫމް   ކޮމިޓ   ކޮމިޓ ،  ތަރިކައިެގ  ޖ ޑ ޝި  11:00ގައި.    7ތަރައްޤ ާއއި  ކޮމިޓ   އަަގއި  ކޮމިޓ ،  ަގއި.    11ރޫމް  ރ  

  ޑް ަގއި ސްޓޭޓް އޯން  14:00ަގއި.    10ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް    ަގއި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ 12:00

ަގއި.  5ަގއި މިނިވަން މ ައއްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް    14:00ަގއި.    4އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް  

ަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ   1:00ރެިއން ވޯޓަށް ޮގސްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޯވޓަށް އެހ ން މިއަދ   މިއަދ ެގ މަސަްއކަތ ެގ ތެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ދަންނަވަން. މި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ހ ސްވަގ ތ ކޮޅެއް އަރ ވަން.  

 ަގއި.    1:00ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި ޖަލްސާ ފައްޓާނ  

 

 { އަށް 13:00އިން  12:02 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :
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 ( ވިލ ފ ށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފ ފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވ 

 

 ޓަށް އެހ ން ޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯ ވޯ .  7

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މަށް އަޅ ަގނޑ  ފަށަނ . މިހާރ  މި އޮތ  ޯވޓަށް އެހ ން.  ޔ ެގންދިމެންދ ރ ެގ ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ  މަޖިލ ހ ެގ ޖަލްސާ ކ ރިއަށް

އިދާރ  އޮތް.  އެބަ  ވޯޓެއް  ތިން  އެދެން.    މިއަދ   ޖައްސަަވއިދެްއވ ން  ރަނަގބ ލ   ވޯޓ ެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މޭޒ ން 

ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން. ްއވ ން ެއދެން. މެންބަރ ންެގ ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކ ކޮށްލަދެކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކ    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ވޯޓ   ފ ރަތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޠާރިޤް އަޙްމަދ  ެމންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ ؛މިއަދ ެގ 

ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލ ހ ން ބަލައިަގތ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ލާޙ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސ ައށް އިޞް

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 ޠާރިޤް  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ 

 60    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 46    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    57     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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  29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖ މްހޫރިްއޔާެގ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އިޞްލާ ޮގތް. ޙ ޤާނޫނ އަސާސ އަށް  ވޯޓ ދެްއވި  ެމންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  މެދ   ބަލައިަގތ މާ  މަޖިލ ހ ން  ބިލ     ެގނައ މ ެގ 

އަދަދ  މެންބަރ ނެްގ  ޖ މ ލަ  ތި . 87؛ މަޖިލ ހ ެގ  އަދަދ ބިހާޒިރ ވެ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެއްިވ  . 60؛   ކަމަށް  ފެންނަ 

ަވކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ  . 46؛ ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 11؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 57؛ ދަދ ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަ. 1؛ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 . އެހެންވ މާ، މި ބިލ  މަޖިލ ހ ން ބަލައިަގތ މަށް ފާހެއްނ ވި.  29

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޯވޓ  ދެވަނަ  ރިލޭޓެޑް   ؛މިއަދ ެގ  އިންޓެކް ސްޕެއެޓްރޭޑް  އޮފް  ރައިޓްސްޓްސް  ޕްރޮޕަޓ    (ެގ ޓްރިޕްސް)  ލެކްޗ އަލް 

ޕްރޮޓޮކޯލް އެމެންޑިންގ ދަ ޓްރިޕްސް  "  ،ކަމަށްވާ   ލާފަިއވާ ޕްރޮޓޮކޯލްއިެގނައ މަށް ޓަކަިއ ެއކ ލަވަ އެއްބަސްވ މަށް ބަދަލ 

މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް   ކ ރ މާގ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަލައިަގނެ ތަސްދ   "އެްގރ މެންޓް

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ 

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  
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    54     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ ެއއްބަސްވ މަށް ބަދަލ ެގނައ މަށް (ޓްރިޕްސް)  ކްޗ އަލް ޕްރޮޕަޓ ސް ރައިޓްސްލެޓްސް އޮފް އިންޓެކްސްޕެއެޓްރޭޑް ރިލޭޓެޑް  

ދިވެހިރާއްޖެއިން   "ޕްރޮޓޮކޯލް އެމެންޑިންގ ދަ ޓްރިޕްސް ެއްގރ މެންޓް"  ،ލާފަިއވާ ޕްރޮޓޮކޯލް ކަމަށްވާ އިޓަކައި އެކ ލަވަ

؛ ެމދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދެއްިވ ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ. މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ކ ރ މާގ  ބަލައިަގނެ، ތަސްދ 

ނ ފެންނަ ކަމަށް  . 54؛ ންބަރ ންެގ ައދަދ ފެންނަ ކަަމށް ވޯޓ ދެްއވި މެ. 60؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބިހާޒިރ ވެ ތި.  87

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

ޕްސް  ޕްރޮޓޮކޯލް އެމެންޑިންގ ދަ ޓްރި"  ،އެހެންކަމ ން. 28؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 54؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ދިނ މަށް ފާސްވެއްޖެ.  މެދ  މަޖިލ ހ ން ރ ހ ން ކ ރ މާގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަލައިަގނެ ތަސްދ  "އެްގރ މެންޓް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިން ވޯޓ  މިއަދ ެގ  ރައ ސް  ؛ވަނަ  ބޯޑ ެގ  ކޯޕަރައިޓަިއޒޭޝަން  އެންޑް  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން  ކަމަށް 

މް މ ޙައްމަދ ، ގ.  ޢާޞިެގ ރ ހ ން ހޯއްދެވ މަށް ފޮނ އްވާފަިއވާ އަލްފާޟިލް  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ   ،އިކ ރަްއވަ ްއޔަންއަ

 މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ދިނ މާރިންއަށް ރ ހ ންމެޒަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ 

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 00 ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :   ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް

   55     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރައ ސް ބޯޑ ެގ  ކޯޕަރައިޓައިޒޭޝަން  އެންޑް  ،  އިކ ރައްވަ އްޔަންއަ ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކަމަށް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން 

 ދިނ މާ ރިންއަށް ރ ހ ންމް މ ޙައްމަދ ، ގ. މެޒަޢާޞިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރ ހ ން ހޯއްދެވ މަށް ފޮނ ްއވާފަިއވާ އަލްފާޟިލް  

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ޖ މ ލަ  މަޖިލ ހ ެގ  ނަތ ޖާ.  ވޯޓ ެގ  ދެއްވި  މެންބަރ ން  އިއްޒަތްތެރި  ތިހާޒި. 87؛ މެދ    ބިރ ވެ 

ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ   . 55؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 60؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

؛ ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ޕްރަިއވަޓައިޒޭޝަން    ،މެޒަރިން  ގ.  ،މް މ ޙައްމަދ ޢާޞިއެހެންކަމ ން، އަލްފާޟިލް  . 28؛  ބޭނ ންވާ އަދަދ . ފާސްވ މަށ55ް

ކޯޕަރައިޓައިޒޭޝަން ރ ހ ންރައ ސް  ބޯޑ ެގ  އެންޑް  މަޖިލ ހ ން ކަމަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ކަަމށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ދިނ މަށް 

 ފާސްވެއްޖެ. 

  

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޖަހާއިރ . 9ހެނދ ނ   ެގވާ ބ ދަ ދ ވަހ  2022ފެބ ރ ވަރ   23ނ  ދެން މަޖިލ ހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާ

 

 . ނިމ ނ  ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 2/22/2022 1:06:10 PM

Voting Mode: Open

VOTE 1

Dhivehiraajjeyge jumhooriyyaage Ganoonasaasee ah islaah genaumuge Bill
balaigathumah

Results

Present: 72
Eligible to vote: 71

Yes: 11
No: 46

Abstain: 1
Voted: 58

Not Voted: 13

VOTE 1 - 1 / 3    [Document created: 2/22/2022 1:06:54 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo No
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo No
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku No

VOTE 1 - 2 / 3    [Document created: 2/22/2022 1:06:54 PM]



ID Name Organisation Result

66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo No
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo No
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu No
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
78 Saud Hussain (IND) Villingili Abstain
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu No
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli No
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo No
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu No
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo No

VOTE 1 - 3 / 3    [Document created: 2/22/2022 1:06:54 PM]



Overall Voting Result 2/22/2022 1:08:43 PM

Voting Mode: Open

VOTE 2

“Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) ge
ehbasvumah badhalu genaumattakai ekulavaalaafaivaa protocol kamah
vaa, Protocol Amending the Trips Agreement” Dhivehi Raajje in balaigane
thasdheeq kurumaamedhu, Majleehuge ruhun hoahdhevumah
fonuvvaafaivaa massalaige Report faaskurumah

Results

Present: 72
Eligible to vote: 71

Yes: 54
No: 0

Abstain: 0
Voted: 54

Not Voted: 17

VOTE 2 - 1 / 3    [Document created: 2/22/2022 1:09:27 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes

VOTE 2 - 2 / 3    [Document created: 2/22/2022 1:09:27 PM]



ID Name Organisation Result

66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE 2 - 3 / 3    [Document created: 2/22/2022 1:09:27 PM]



Overall Voting Result 2/22/2022 1:11:04 PM

Voting Mode: Open

VOTE 3

Privatization and Corporatization Board ge Raees kamah_Asim Mohamed

Results

Present: 72
Eligible to vote: 71

Yes: 55
No: 0

Abstain: 0
Voted: 55

Not Voted: 16

VOTE 3 - 1 / 3    [Document created: 2/22/2022 1:11:48 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes

VOTE 3 - 2 / 3    [Document created: 2/22/2022 1:11:48 PM]



ID Name Organisation Result

66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE 3 - 3 / 3    [Document created: 2/22/2022 1:11:48 PM]




