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 (މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް ރައީސް، ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސްރީތިތުސަގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުަވސް ބުދަ) 2019 އޯގަސްޓު 21

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللا لوسرالم على الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިީއ،  .ވަނަ ުދވަސް 1440 ޙިއްޖާޛުލް 20 މިއީ ހިުޖރީ ގޮތުން ދުަވސް. ބުދަވީ  2019 އޯަގސްޓު 21 ދަކީމިއަ

 ބެވީ ތިއް ންވަަޑިއގެހާޒިރުވެ  ށްމަޖިލީހަ ވަގުތުމި  .ޖަލްސާވަނަ ތްހަ ސްތިރީތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަވާރަވަނަ ރަްއޔި

  .މެންބަރުން 36އިްއޒަތްތެރި 

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/37/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4
 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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 ީމގެ ކުރީ ،ބިެލއް. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަސްކުރެވޭ ތަޢާރަފު ގެ ގޮުތގައި އެބަ ފުރަތަމަ ކިޔުމުމިއަދު މަޖިލީހަށް 

 ހަ ބަހުސަށް އެ އީތިދާބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ނިމި، އިބު ހަބިލެއް ތަޢާރަފުކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، އެ  ހަވަނީ  ދުވަހު

ުކޑަކުދިްނގެ  ،ވަނީ   ތެޭރގަިއ މިލުތަކުގެ ކުރާ ބިނޑުމެން ތަޢާރަފުިމއަދު ައޅުގަވާނީ މިހާރު ވާނީ ފަްއކާވެފަ.  ބިލު

ވެްސ އީ މި ،ހަމައެއާެއކީަގއި ުކޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ބިލެއްޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމުގެ ބިލު. އެީއ މުޅިން ާއ ބިލެއް. 

ިރކުރުމުެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެކުަޑކުދިންގެ  ،އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެމުޅިން އާ ބިލެއް. 

ައވަްސކޮށް ގެންނާނެ ިއރުގައި އައިއަންނަމުން ވަނަ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ނަވާރައަދި ޢަދުލުގެ ބިލަކީ މި  ބިލާއި

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިބި ދެ ބިލު. ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ިގނަ ރައްޔިތުން އެދިކަމަށް 

ސަރުކާރުން އެބަ  ،ހުށަހަޅަންއެބަ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި  ރުބަ އިތުއަދި މިއަދު އެއަުޅގަނުޑމެން ދެަވޑަިއގަންނަވާ. ވެ

މާއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަަކށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަ) 2009/9އިނގޭތޯ. އެއީ  ބިލެއްހުށަހަޅުއްވާ 

ރުކާރުން ފޮުނއްވާަފއިާވ ސަބަބުެގ ތެރޭަގިއ ްށ ގެްނނަ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަްށ ސަ( އައިނާޔަތުެގ ގާނޫނު

ދިނުމަށް ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ެގއްލުމެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދައި ،ވަނީ މި

 ތައް ގެނައުމަކީ ންޖެހޭ އިޞްލާޙުމުރާޖަޢާކޮށް، ކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނާވާއިދުަތއް ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތަާކއި ގަ 

ކުރީގެ ަރއީސުންނަށް ދޭ އިނާޔަތާިއ މި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދެއް ަކމުގައި ވާީތވެ،  ،އަޅުގަނޑުމެން

ކުީރެގ  ،އެ ގާނޫނަށް ވެފައި އޮތް ގޮތަކީ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެިއޞްލާޙެއް މި ގެނެވެނީ.  ރައްކާތެރިކަުމގެ ގާނޫނަށް

އޮތީ  ނުދީއެ ަރއީްސގެ އިނާޔަތާިއ ރައްކާތެރިކަން ލިބި ފަ. ބަދަލުޮކށް، އޮތީ ބަދަލުކޮށްރައީސަކަށް އަމާުޒކޮށް ެއ ގާޫނނު

ގޮތުން ދިމާވުމަީކ އަުޅގަނޑު ހިތުން ރާއްޖޭެގ  ގުޅޭ ވީމާ، މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ެއްއވެސް ަރއީސަކާއެހެންހިފަހައްޓާފަ. 

މި ބިލަށް އިޞްލާުޙ މި ގެެނވެނީ. އިޞްލާޙު ، މިހާރު ލިޔެަފއި އޮްތ ރޫހެއް ނޫން. އެެހންވީމާޤާނޫނުއަސާސީ 

 ،ދެވަަޑއިގަންަނާވ. އިޞްލާޙު މި ގެެނވެނީވެ ިރ މެންބަރުތެހެްނވޭރު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ؛ގެނެޭވއިރުަގއި

ރުމަށް. ކުޢުގޮތަށް ރުޖޫ ޮއތްެއ ގާނޫނު ކުރީަގއި ވެސް އެ ބިލު، ގެނައުމަށްފަހު އަނެއްކާ މިދެންނެވި ބަދަލު

. އަދި ހަމަ އިދޭގެަނއުމުގެ ބިުލ އެބަ ހުށަހަޅަކީަގއި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން އެބަ އޮިޑޓް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުއެ އެއާހަމަ

 .އިދޭއެބަ ބިެލއް ހުށަހަޅަގޮތުން ވެސް  ގުޅޭ ޕެސްޓިސަިއޑާ ނޑުވެރިކަުމގެ ދަ

 

 ރުފުކުރެވޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢާ. 5

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ތުން. ގޮ ގުޅޭ މި ފަށަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގަނޑު ފުތަޔަމައެހެންވީމާ، ައޅު
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މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން .5.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމް އެހެންވީމާ، -{5.1}

.  ބިުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުންންގެ ަޙއްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމުގެދިކުަޑކު ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އާދަމްރޮޒައިނާ 

 ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ަރއްާކތެރިކުރުމުގެ ބިލު.

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު ިއއްޒަތްތެރި ކަނޑިތީުމ ދާއިާރގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  -5.2

ރިކަމާއި ިއވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަ) 2009/9ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އްވާފަިއވާހުށަހަޅު

 2009/9ގާނޫނު ނަންބަރު  .ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންބިލުގެނައުުމގެ ށް އިޞްލާޙު( އަ އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު

ްށ ( އަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަްތތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު)

 ބިލު.ގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު

ކުރެވެނީ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާ ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު އަށް މި ތަޢާރަފުވަނަތިން -{5.3}

ލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ގެނައުުމގެ ބިށް އިޞްލާޙު ( އައޮޑިޓް ާގނޫނު) 2007/4 ގާނޫނު ަނންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 .ލުގެަނއުމުގެ ބިށް އިޞްލާޙު( އައޮޑިޓް ގާނޫނު) 2007/4 ގާނޫނު ނަންބަރު ،އިްއވުނާ

 ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ؛އަށްވަނަހަތަރު -{5.4}

ންކުރާ ދަނޑުވެރިކަުމގައި ބޭނު ވުން.ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްގެ ބިލުދަނޑުވެރިކަުމގައި ބޭނުންކުާރ ޕެސްޓިސައިޑާ ބެހޭ 

 ހޭ ބިލު.ޕެސްޓިސައިޑާ ބެ

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް ޮއތީ،  އަށް މިވަނަފަސް -{5.5}

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިްސގެ  ،. މިއީ އެނިގވަަޑއގަންަނާވނެކުޑަކުދިްނެގ ޢަދުލުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،

 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ިބލު.. ބިލު
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  :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ަގިއ  7.1ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިާވ ކަންކަން.  އަށް. ެއއީ 7.1އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެނބުެރނީ، އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ބިުލ،  ގެަނއުމުގެްށ އިޞްލާޙު( އަގެ ގާނޫނުޝަނުޖުީޑޝަލް ސަރިވްސ ކޮމި) 2008/10ވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ެދއްވާނީ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ އިގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޖުޑީޝަ

ްއ ޞްލާޙެ މި ބިލަށް އެއްވެސް އި. މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއިްއޒަތްތެރި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މުޤައްރިރު، 

މި ގަިޑިއރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު  ެއއްމި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތަކީ  ެއހެންވީމާ،އިތުރަކަށް ލިބިފައެއްުނވޭ. 

 .ފަހުމީ އިމްތިޔާޒުއަށް. ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު ެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ ފުރުޞަތު
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 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ މްތިޔާޒުއި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ްށ ( އަޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ  ގާނޫނު) 2008/10ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

މި ލަނީ. މި އިއަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިބިލު، ޖުީޑޝަ ގެަނއުމުގެއިޞްލާޙު

ވަަނ  16ވަނަ ދައުުރގެ އެއް ވަނަ އަހަރުގެ  2019ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ  ،ގައި އޮތް 2019ޖުލައި  3ރިޕޯޓަކީ، 

 ގެނައުުމގެ ބިލުއިޞްލާޙުށް ( އަ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ  ގާނޫނު) 2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު ޖަލްސާގައި، 

ެއ ކޮމިޓީްނ  ،ށް ފޮުނއްވުމާ ގުިޅގެން، އެ ބިލުމިޓީއަރީ ކޮޓަަކއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަ  މަށްދިރާސާކުރެްއވު

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ފޮނަދޫ  ؛. މި ބިުލ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ޮގތުގެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި

ގަިއ މިޓީ ވާ ބޭފުޅަީކ. ކޮއޮރިޖިނަލީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނިންމާފައި .ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މޫސާ ސިރާޖު

މެންބަރު މޫސާ އިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވިއިުރ ހިމެނިވަޑައިގެންެނވި މެންބަރުންނަކީ، 

މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، ހިންނަވަރު ިއއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު. ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  ؛ސިރާޖު

މެންބަރު ިޙސާން ޙުސައިން، ހެންވޭުރ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ރި ތްތެއިްއޒަދާއިރާގެ 

ޙަސަން ޒަރީރު، މެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، މަތިވެރި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރގެ 

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ޢަބްދުލްޙަކީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޝަހީމް هللا ދުމެންބަރު ޢަބްިއއްޒަތްެތރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ  މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ވިލިނގިލީިއއްޒަތްތެރި އަޙްމަދު ޠާރިޤް، ކެންދޫ ދާިއރާގެ 

. ބިލުގެ މަސައްކަްތ ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު އަޅުގަނޑު، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ދި އަ ،ސަޢުދު ޙުސައިން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ) 2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު ރީ ކޮމިީޓއަށް ޖުީޑޝަލާނަން. އިގެންދިޔަ ގޮތް ދަންަނވަކުރިއަށް 

މި ކޮމިޓީގެ  ،ަގއި އޮތް 2019ޖުލައި  16 ،އްވުާމ ގުޅިގެންދިރާސާކުރެްއވުމަށް ފޮނުށް ( އަކޮމިޝަނުގެ  ގާނޫނު

މި  މެދުގައި ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކުެރވުނު. އަދި ގެންާދނެ ގޮތާބިުލގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް  ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި

. އަދި ސުންަގިޑ ކަމުަގއި ކޮމިޓީން ަކނޑައެުޅއްވި 2019ޖުލައި  25ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ސުންގަިޑއަކީ 

ކަުމގަިއ  2019 ގަސްޓުއޯ  7ސުންގަޑިައކީ ބަދަލުކުރެއްވުމަށްފަހުަގއި ބިުލގެ މަސަްއކަތް ނިންމާނެ ެއންމެ ފަހު 

ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށާއި، ިބލުގެ މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙު  ެއއަށްފަހު، ބިލާ ގުޅޭ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފަިއވޭ.

 ބިުލ ދިރާސާކުރަްއވަިއ، ބިލުގެ  އެ ފުރުޞަތުަގއި ވުނު.ލެއިްނބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވަހުށަހެޅުއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެ

ސަބް ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުއްވުމަށް މެންބަރުގެ މެދުގައި މަްޝވަރާކުަރއްަވއި،  ޓަކައިމަށްމަސައްކަތް ައވަހަށް ނިންމު

ކޮމިޓީން ކަނަޑއެުޅއްވި ސުންަގޑިއާ އެްއގޮތަށް  ،ހަވާލުުކރައްަވއިސަބް ކޮމިޓީއާ މަސައްކަތް  ވުނު.އެގޮތަށް ފާސްކުރެ 

ކުރެއްވުމަށް ހޮްއވެވި ސަްބ ެއގޮތުން ބިލު ދިރާސާ. ފަިއވޭޓީން އެދިށް ކޮމިދެއްވުމަނިންމަަވއި  ބިލުގެ މަސައްކަތް

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ،ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުންނަކީ
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ގެ މުޤައްރިރު. އަދި ޙަސަން ކޮމިޓީ ކީ އެމޫސާ ސިރާޖަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  ،ޙަސަން ޒަރީރު

ސަބް ކޮމިޓީގެ ނަިއބު މުޤައްރިރު. ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒަރީރަކީ 

ަގިއ. ދެން ކޮމިޓީން މި ބިލު  2019އޯގަްސޓު  6ސަބް ކޮމިޓީން މި ބިލު ނިންމެވީ . ޙިސާން ޙުސައިން

އްޔާއިން ފޮނުއްވާަފއިވާ ކޮމެންޓުތަކަްށ ޢިހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުްނެގ ޖަމުދިރިސާކުރެްއވިއިރު ިދވެ

ވަަނ 2019ޮއގަސްްޓ  19ން. ގަިއ ފާހަގަުކރައްވާަފއިވޭ. ކޮމިީޓގެ ނިންމުރިޢާޔަތްކުރަްއވާފަިއވާކަން ަސބްކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު 

ވޯުޓގަިއ  ،ށް ަވޑަިއގެންަވނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިީޓއ25ަީރ ޮކމިޓީގެ މި އަހަުރގެ ދުވަހު އޮތް ޖުޑީޝަ

 2008/10ނޫނު ނަންބަރު ގާ  ،ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވާފަިއވާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފަސް ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި 

ސަބް ކޮމިޓީން ގެންނެވި  ށްގެނައުމުގެ ބިލަށް ިއޞްލާޙު( އަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ ގާނޫނު)

ވަނަ މާއްދާެގ 86ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ،ްއވުމާ ުގޅިެގންން ފާސްކުރެރީ ކޮމިޓީއިޞްލާޙުތަކާެއކު، ުޖޑީޝަ

ޓަކައި ހަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވި. ވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް)ރ( ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

( ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު) 2008/10ނޫނު ނަންބަރު ގާމި ރިޕޯޓާއެކު މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރެްއވި 

ެދއްވުމަށް މި ނިންމަވައި ،ން ްއގެ މަތީގެނައުުމގެ ބިުލ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތެށް އިޞްލާޙު އަ

 ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަނީ ިމ ރިޕޯޓުގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ މިހާރު މި އަުޅގަނޑުމެްނބަރު.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ރަދޫމައަރުވަނީ ަގޑިއިރު. ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އެއް ބިވަަޑއިގަންަނވާނީ ލިބަހުސަށް 

 .ށްޝަރީފަ

 

 ކެުވން:ވާހަކަދެއް ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ެވއްޖެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ވާހަަކ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ވަރަށް ދުަވސް

ފު ލިބޭކަން ޞާއިމުކުރުމުެގ ނިޒާުމ ހަރުދަނާކޮށް، ރަްއޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޤާފު ޞާާރއްޖޭެގ ޢަދުލުއިން ދެކެވޭތާ. 

އަދި މުޅި ދައުލަތުެގ ހުރިހާ  ،ކީ މި މަޖިލީހުން ވެްސ އަދި ސަރުކާރުން ވެސްޔަތަިލއްެގ މަސްއޫކަށަވަރުކޮށްދިނުމު

ރަން ޢަމަލުކުމުއައްސަސާަތކުން ވެްސ އުުފލަންޖެހޭނެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ާރްއޖޭގައި އަލަށް 

ޞަދުތަކެއް އޮީތ ތަންމެ ކިތަންމެ މަޤްކި ބޭނުންވި ންނޫނުައސާސީޤާ ގައި ފާްސކުރެވުނު 2008ފެށުނު ޤާނޫނުއަސާސީ 

ރާްއޖޭގެ ގާނޫނީ އޮިނގަނުޑގަިއ  ،މީހުންގެ އަދަދުގެ މަދުކަާމއި ހުރިވާންެޖހުނީ ކަމުގެ ތަޖުރިބާ  އެހެންނުކުރެވި. ހާސިލު

، އި ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ާގނޫނުތައް އަިދވެސް ހަދައަިދ މުޅި ނިޒާމު ަބއްޓަންުކރުމަށް ،ހުރި ބަލިކަށިކަމާއި
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ލެއްވުުމގައި ވެްސ ބަލައިގެން އެ މަޤާމުތަކަށް  އިނެތުން. އަދި ކަމަށް ޤާބިލު، ެއކަށީގެްނވާ ީމހުން ހޯދަމަކުރެވިފައިހަރިފު

ތިން ވަކި މީހަކަށް ފަހަރެއްަގއި ވެސް ނެ އަޅުގަނޑު ން.ފައި އޮތުހުރަސްތަކާއި ދަތިތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެ

ނިޒާމު ވަރުގަަދކުރުން.  ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އް ބުާނކަށް.މާއަށް އެްއޗެދި އިނގިލި ދިްއކޮށް، ވަކި މީހަކާ 

ކުރަން ހުރި ކަންކަން ަރނގަޅުލިބޭ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުން.  ،ޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަަމކީއަ

ޓަކައި އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. ރުމަށްރަނގަޅުކުރުން. އަުޅގަނޑުެމންގެ މުައއްސަސާަތއް ެވްސ ހަރުދަނާކު

 އްވި ހުށަހެޅު މި ކޮމިޝަނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ،ެއގޮތުން ބަލާއިރު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްނ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖުޝީޑަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ .ކަމުަގއި ދެކެން ޞްލާޙެއްޞްލާޙަކީ ރަނގަޅު އަދި ހަރުދަނާ އިއި

ތަނެްއގެ ގޮތުަގއި. ހިންގާ ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުން ަވިކން  ،ްއގެ ގޮތުަގއިތަނެމިިނވަން މުްޞތަޤިއްލު ، އޮތީ ވެސް

ނަންީވ އަނެއްކާެވސް އޮންކުރަން. ދުވަސްތަަކކަށްަފހު އެކަން އޮންނަންޖެހޭނީ ވެސް އެގޮތަށް ކަމަށް އަުޅގނޑު ގަބޫލު

ދިޔުަމކީ އަޅުގަނޑު އެއަށް ވަރަށް ތަރުހީބުދޭ ކަމެއް. އަޅުގަނުޑ ން ވެގެންއިން މިކަޢާރީޛަމި ގާނޫނުގެ  ށްގެ ައސްލަގޮތު

ޝަރުޢީ ނިާޒމުގެ މައްޗަްށ ރައްޔިތުން ކުާރ އިތުބާރު ބޮުޑވެ، ާރއްޖޭެގ ކުރަނީ މި ފިަޔވަުޅގެ ސަބަބުން ވެސް ގަބޫލު

ކުރަްއާވ . އާދެ! ޝަރީޢަތްކަމަށް ެޅއް ކަމުަގިއވެގެންދާނެކުރިއަށް އެޅޭ ިފޔަވަކުރުމަށް ރުދަނާޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަ

ން. ެވގެެއކަމަށް ަވގުތު ހުސް ެވ،ނީ ެއކަމަށް ޚަލާސްވާން ިތއްބަވަން ފަރާތްތައް ނުވަތަ ފަނިޑޔާުރގެތަާކއި ޤާޟީ

 ވަރަށް ދަތި އުނަދގޫއެއީ  ށްކުރުމަޝަރީޢަތް ،ވަމުންްއޓަ ބަލަހަންެއކަންކަކޯޓުތަުކގެ އިދާރީ ހިންގުމުްނ ނުވަތަ 

މިނިވަން މުޞްތަޤިއްލު ގޮތެއްަގއި  ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.ވެސް ގަބޫލުކުރަ  ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންމއީ ސަލައަކަށްއްމަ

ބުަރ އިދާރީ ހިންގުމުގެ  ކުރުމަށް ޚަލާޞްކުރެވޭނީ ހުރިހާ ވަގުެތއް ަޝރީޢަތް ގެބޭފުުޅން އެ ،ފަނޑިޔާރުންނަށް

އިން އެ ޢާރީޛަކުރަނީ މި ގާނޫނުގެ މީދުއްުޅގަނޑު އު . އަެބގެންތިކުން ަވިކވެ، އެކަހެރިެވ، އެްއކިބާވެމަސްއޫލިއްޔަތުތަ 

މި ގެނެވުނު އިްޞލާޙުތަކަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް  ،ންކަމުންއެހެ  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް. މަޤް

އޮތް ގޮތުން. އެއީ އިޞްލާޙު ުކރެވިފައި  ކުދިކުދި ދަތިތައް ދިާމވެދާނެ މިހާރުތާއީދުކުރާ އިޞްލާެޙއް. ތެދުުފޅެއް، 

ކުރަންޖެހޭ އްޔަންޢަބަލުން އަނެއްާކވެސް ުޖޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަާނއި ކަންކަން މީސްމީހުންގެ ަމޤާމުތަކަށް ންއަލު

ސް ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަުމއި އެވެއޮތީ.  އައިއްސަ މި ށް ނިންމިއިރުދިރާސާކޮގޮތަށް މި ބިލު މިހާރު ކޮމިޓީން 

ައޅަިއގެްނ ފުނާއަތްއި، ، ހޯދައިޤާބިލު މީހުން ބަލަ ،ކަންކަމަށް ެއކަށޭނަ ނެއްކާެވސް މިން އަ . އޭރުއަޅުގަނޑު ދެކެން

ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ  ،ގެންދާނެ. ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫެލއް ނުކުަރންފަހިވެ މީހުންގެ ލުމުގެ ފުރުޞަތު ައނެއްކާެވސް 

ޙަޤީޤަތުގަިއ ޖުޑީޝަލް . ެއަކމަކު  ކަމަކަށްންނަންޖެހޭނެރިވސް ކޮމިޝަްނ އޮލެވުުމގެ ދަުށގައި ުޖޑީޝަލް ސަކޯޓުގެ ެބއް

ކުރޭތޯ ތަޤިއްލު ބާރުތަކާއި އަދި މަޤާމުތައް ހެޔޮގޮުތަގއި ބޭނުންސްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މިދޭ މު

ޅުންނަށް ވެްސ ފުބޭ އެޖެހޭ. މުވެަފއި އޮންނަން އެބަ އިޤާ ބެލުމުގެ މޮނިޓަރިންގ މެކޭިނޒަމެއް މި މަޖިލިސް ތެޭރގައި 

ވިގެންދާނެ. ތުަގއި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުގޮ ބާރު ނަހަމަ  ،ދީފި ނަމަ ބާރުތައްހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް 
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ނީ އެންމެ އެކަން ކުރަ ،ހަވާލުކުާރިއރު ކަމެއް ބަޔަކާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާނެއެބިުއޒް

ނެތުމުެގ ސަަބބުން އެީއ ވެްސ މައްސަލަަތަކށް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާ ެރވިފައިމުކުއިޤާރަނގަޅަށްތޯ ބެލޭނެ ނިޒާމުަތްއ 

އިދާރީ ހިންގުންތަްއ ހަރުދަނާކޮށް، ޑިޕާޓްމަންޓް  ވަކިކޮްށ،ން ކޮމިޝަުޖޑީޝަލް ސަރވިސް  ،އެއް ސަބަބު. އެހެންކަމުން

ންގާ ތަނެއްެގ ގޮުތގަިއ ުކގެ އިދާރީ ކަންަކން ހިޓްޭރޝަނަކީ ވެްސ މިނިވަން ގޮެތްއގައި ކޯޓުތައޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސް

މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާނެ ، ކަންތައްތައް ުކރައްވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލޭނެ  ބޭފުޅުން ވެސް އެ އެ ،ންދާއިރުހަމަޖެހިގެ

ގެ ހުމި މަޖިލީ އޮތް. އެއީ މި މަޖިލިސް.އް މިހާރު އެބަފަރާތެ ކުރާ ގޮތުަގއި އެންނަންވާނެ. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުއޮފަރާތެއް 

، މި ތަނުަގިއ ފައިމަސައްކަތް ކުރަްއވަންވާނެ. މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދނުކޮށް ތިބެ އެ ތެރެއިން ވެސް ުޖޑީޝަރީ ޮކމިޓީން

މި  ،ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީމާ، ހިތުހުރިހާ އެއްޗެއް ޮގވީމަ އަދި ނުނިމޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން

 މެންބަރުން... ގެލީހުއިްއޒަތްތެރި މަޖި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހާއިުރގައި އިކޮނޮމިްކ  10، މިއަދުގެ އަޅުގަނޑު، ތިބޭފުޅުންަނށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ ރި މެންބަރު.ތެއްޒަތްއި  ޝުކުރިއްޔާ

ންނަވާފަިއ، ވިޔަފާރި ނިސްޓަުރގެ އަިރހުގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިްނ ވަނީ ދަންނަވާނެ. އިކޮނޮމިކް މިރ ވަަޑިއގަނިސްޓަމި

ެގ ބިލަށް ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރުަގއި މެންބަރުންނަށް ިއތުރަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫނު

 ވަނީ، އެއީ މިނިސްޓަރު މަސަްއކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް. މިނިސްަޓރު ވާ ނަމަ، މި ތަނަށް ވަޑަިއގެން އެއެދިަވޑަިއގަންނަ

ޖަހާއިރު.  10 ވިދާުޅވެފަ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރު ވަަޑއިގަންަނވާނެ ންނަވާ ަކމެއްގެ ގޮތުަގއިވަރަށް އެިދވަަޑިއގަ

 ޖާބިރަށް.هللا ދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ، ކާށިދޫ

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރައީސް. އާދެ! ެދން އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުެވސް ފަހަކަށްއައިސް މި ކުރާ  އިްއޒަތްތެރި `. ޝުކުިރއްޔާ

 ؛ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮޕަރޭޝަންސް ،ކޮށް ޓްއިންޑިޕެންޑެން ،ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖުޑިޝަރީ މިނިވަންކޮށް ،މަސައްކަތަކީ 

ކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ލްޓޯޓަ ،ޝަންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭސަރވިސް ކޮމިޝަން، ޖުީޑޝަލް ގޮތެްއގައި ުޖޑީޝަްލ  ޚާއްޞަ

މަށް އަުޅގަނުޑ ކަ ޖެހާރު އަތުވެއްމިށް ސް ލެވެލަޖުޑިޝަރީ ރަނގަޅުކުރަން ުކރާ މަސައްކަތް. ވަރަށް އެްޑވާން

ާޤނޫނުއަސާސީ ހެދި މަޖިލީހުގެ  ،ވާހަަކއަކީ   ދައްކާމިައޅުގަނޑުމެން އަބަދުެވސް  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްގަބޫލުކުރަނީ. 

އި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަ އްޖޭރާ  މި ،ޅުގަނޑަކީ. އޭރުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ދަންނަވަމުންދިޔައީބަރެއް އަސް މެންވެ

ވެސް ވަނީ ނުލިބި. އެހެންނަމަވެސް، ކުިދ  ގޮތް ެވސް ޖުޑިޝަރީެއއް އޮންނަްނވާނެ ްނގެ ފަރާތުންއިނގިރޭސީ

. ައޅުގަނޑުމެްނެގ އް އަޅާފަތީ ސިސްޓަމުތަކެ އިނގިރޭސިން އޮ، ީސޝެލްސް، ސްރީލަންކާ ،މޮރީޝަސް؛ ޤައުމުތައް
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 .، އަުޅގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ ައޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަްށ ިސސްޓަމެއް ޝޯްޓއައުްޓކުރަންސިސްޓަމެއް ނެތީ. އެހެންވީމާ

، ސަރވިސް ކޮމިޝަނަާކއި ތަހުޒީބުވެަފއިވާ ުޖޑީޝަލް  ރާއްެޖއަށް ދުނިޭޔގެ، ޓަމަިއޒްޑް ސިސްޓަެމއް. އެހެންވީމާކަސް

އަުޅގަނޑުމެން  ،ކުރާރޭޓުމި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ލެވެލްަގއި އޮޕަ ،ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙުކުމްކުރާނެ

ލަރު ވެސް މި ދައުރުކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެްނ ޑޮ ންސް ުއސޫލަކުމެވެ ކޮން، އޮޕަރޭޓް މި ކުރަނީ ޑޮލަރުން. އެހެންވީމާ

، . ބޭރުގެ އިްނވެސްޓްމަންޓް ރާއްޖެއަށް ގެްނނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާތައްންޓުއިންވެސްްޓކުރަނީ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަ

މި ދެންނެވިހެން  ،ކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ނުލިބުނީ މުންއޮތުން އެއީ ވަރަށް މުހި ވެަފއިންޑެންޓު ޕެ އިންޑިރީޖުޑިޝަ

 ،ނެތުމުގެ ސަބަބުންއަޅުެވތިވެފައި ،މާރީ ވެރިކަމެއްަގއި ނެތުމުގެ ސަބަބުންޢުއަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް ިއސްތި

ގަިއ ހެދި ޤާނޫނުއަސާސީްނ  2004ީވ އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް  އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް އޮތުމުެގ ނަތީޖާއަކަށް މި

ޖުީޑޝަލް  ،، ޖުިޑޝަރީ އަުޅގަނޑުމެން އިންިޑޕެންޑެންޓްކޮށް. އެހެްނވީމާޅީއެ ފުރަތަމަ ވެސް ސިްސޓަމުތަްއ މި

ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރ  ،ޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށްޖުޑީ ،ށްޝަން އިންޑިެޕންޑެންޓްކޮސަރވިސް ކޮމި

ޓަކައި ސިސްޓަމުތަްއ ނިޭޔެގ ތަހުޒީބު ޤައުމުަތއް ބަލަިއގަންނަ ފެންވަުރގަިއ އޮޕަރޭްޓކުރުމަށްދު ،ޒަމާނީ ބަރާބަރަށް

ކޮމިޓީެއއް  17އަުޅގަނޑުެމން މިހާރު  ؛ ުކރަނީ. ކޮމިޓީތައްދަނީ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ދެކިގެން މަަސއްކަތް މިއަޅަމުން

ކޮމިޓީެއއް ވެްސ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޖުޑިަޝރީއަށް ވަކި ށްމަޖިލީހުން ހެދިއްޖެ. އޭގެތެރޭަގއި ޚާއްޞަކޮ ރައްޔިތުންގެ

ަވކި މީހަކު ވަކި  ،ޓުކޮށް ްށ ާޓގެވަކި މީހަކަ ،ހެދިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ 

މިހާރު  ؛ނީޒަމާ ،ތަށްއަޅާ ސިސްޓަމު ވެސް ޒަމާނަށް އޮންނަ ގޮ މި ހުރީތީއެއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ކަމެއްަގއި

ގިަނ  އަދި މާ އަހަރު ވެސް. 200 .ނގާ ޤައުމުތައް އެބަހުރިހި ށް ރަ ބަރާބަރީޖުޑިޝަ ވެފައި  އަހަރު 100ދުނިޔޭގައި 

ެޗްއ އްހަދާ އެކަ ، އެފަދަ ޤައުމުތަކުން ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި ބޭބޭފުޅުން ގެނެސްގެންއެހެންވީމާ އްޖެ.ދުވަސް ވެސް ވެ 

 ވާހަަކ އަެނއްާކ ކި އަހަރު ކުރިން ދެއް 10މީގެ  ؛ހޭ. ޮކންމެ ދުވަހަކު ެއއް ވާހަަކއެްއ ދައްކަންނިންމަން އެބަޖެ އިހަދަ

ވާހަކަ.  ވަރަށް ދިުގޮކށް ދައްކާފައި ހުރި އިުރަގިއ އަުޅގަނޑުމެންމި ޖެހުނީ. މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިދައްކަން މިތާ 

، މީހުން ތަރައްޤީވާން އެބަޖެހޭ  ޖެހުނީ. އެހެންވީމާމި ެވސް މި ވާހަކަ ދައްަކން ގައިވަނަ މަޖިލީހު 19އަނެއްކާ މި 

މި މަޖިލިސް ެވސް  ؟ވާނީރި ރަީއސް. އިްނާސނާ ތަރައްޤީނުވެ ކިހިނެއްތޯ ސިސްޓަމުތައް އެޅިޔަްސ އޮަޕރޭޓްއިްއޒަތްތެ

ބަޖެހޭ. ތަރައްޤީވާން އެބަޖެހޭ. ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަންކަން ތަރައްޤީވާން އެބަޖެހޭ. ސިސްޓަމުތައް ވަުރގަދަވާން އެ

ށް މަސަްއކަތްކުރަން. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ކޮރައީސް، އަބަދުވެސް ވިސްނަންީވ ޓައިމް ވޭސްޓްނު ރިޒަތްތެއް އަޅުގަނޑުމެން އި

 އްޖޭގެ ސިަފއިންެގާއއި، ފުލުހުންގެ ގެާއއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރާވެހިޒާރާަތކާިއ، ދި ވުހުރި ރާއްޖޭަގއި

ސިސްޓަމުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން ރެސްޕެކްޓް ައޅުގަނޑުމެން ދީގެން މި ތިބީ.  މި ،ޔާރުެގއާއި އިންނަވާ ގެާއއި، ފަނޑި 

ދެން އެއީ އިޫޝއަކަްށ  އުެޅންޏާއޭލިއަނޭްޓ ސިސްޓަމެއް ހަދައިގެން އުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް  ހަދައިގެން މި

ކަމަށް  ކުރާ ފޮޓޯކޮޕީ ސިސްޓަމުން އޮޕަރޭޓްކުރިޔަސް ރަނގަުޅވާނެއުމުގައި އޮޕަރޭޓު ވެއްެޖއްޔާ ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީުބ ޤަ
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ސް ވަށާޖެހޭ ޖެހޭ. އަބަދުވެބުކުރަން އެބަރައީސް. ކަންކަން ައޅުގަނޑުމެން ތަރުތީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އިްއަޒތްތެރި

އަުޅގަނޑުެމން ކުޑައިމީްސވާ ބަސްތައް ޕްރޮގްރާމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ޖުޑިޝަރީގަިއ. އަދި ރާއްޖޭެގ ޖުޑިޝަރީއަށް 

ރައްޔިތުްނ ަގބޫލުކުރާވަުރގެ ސިސްޓަެމއް  ،ތިރާމްކޮށްހުސްޓަމަށް އަުޅގަނޑުމެން އި ސި ޖުޑިޝަރީެގ  ،ނުބުނެ

ގެންނަންވީ  ންގތިންކިއައުޓް އޮފް ދަ ބޮކްސް ަލންވީ. އި ސިސްޓަމެއް އެކުލަވަ ޕްއި ޓަ ލަްނވީ. ވޯޓަރއެކުަލވައި

ންވާ ނުށް ބޭކަންތައްތައް މި ކުރަނީ. އެ ވަގުތަކަ މޮމެންޓަރީއެއިރެްއގައި  އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން. މިހާރު

 ބައްޓަންުކރަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބައެށް ކަންތައްތައް އެީޗްވކުރެވޭ ގޮތަށް ޓަރމަ މިންވަރަށް މި ކުރަނީ. ލޯންގް

ުކ ކަމާއެރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ކާމިޔާބު މި ަރ މަސައްކަތަށް.ބު ކުރައްވާ އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

 ރުވައި ބަކުަރންޖެހޭ. ހަމައެއާއެުކ  ކޭކަމެ މުންެވސް ވަރަށް މުހި އޮޕަރޭޓްކުރަން. އަުޅގަނޑު ިހތަށްވެސް އަރާ މިއީ 

މެން ރަނގަޅުކުރަްނ އެބަހުރި ކުަރންޖެހޭ. އެ ކަންކަން ވެްސ ައޅުގަނޑު ތެރި ރައީސް ތްއެހެން ކަންތައްަތއް ވެސް އިްއޒަ

 ކްކުރަްނ އެބަޖެހޭ. ރާއްޖެ ހުއްޓިަފއިރާއްޭޖގެ ސިސްޓަމުަތއް ވޯ ރާއްޖެ ހިނގަްނ ވެސް އެބަޖެހޭ. މި އެބަޖެހޭ. މި

 ނެ ކަމެއް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރެވޭކުލު ވެސް ަގބޫށްމަކީ ެއއްގޮަތކައޮތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ މި ަދއުރު ،ިގަވޑަިއގަންނަވާނެނދާ ބިލަކީ އެ މި ރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްުކރަމުންތެއްޒަތްއި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ، ފެނިށްމަށް މި މަޖިލީހަ އް ެގނައުބަދަލުތަކެ ،ގެނައުމަށް އިްޞލާޙުށްމިޝަނަލް ސަރވިސަސް ކޮޝަނާހެން ޖުޑީތަފެށުނު

ކުީރަގއި އޮތް ޖުޑީޝަްލ  ،ލުގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ސިފަަޔކީބިލެއް. ބިުގޅިގެން ސަުރކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އެކަމާ

ވަަނ އަހަރުގެ ޤާނޫނުއަސާީސ  2008އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި.  ހާރު މިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މި

 އިޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނަކީ ކޯޓުތަުކގެ އެންމެހަ ؛ވުުނއިުރގައި ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންފަށައިގަނެ

ަތކުެގ މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމާއި، ޗުއްޓީ ދިނުމާިއ، ކޯޓު ިހންގާ ފަރާތް. އިއިދާރީ ކަންކަން ބަލަ 

ޓަނީ މި ދަންނަވާ ޖުޑީޝަލް ކަންކަމެއް ވެސް ބަލަހައްބާވަތުގެ ހުރިހާ އިދާރީ  މި ،ސާފުކުރުމާއި، ސައި ބެހެްއޓުމާފޮޅާ

ޖޭ.އެސް.ސީގެ ދަށުަގއި. ޖުޑީޝަލް  ،ނުއަސާސީގެ ދަށުން އޮތީނޫ ޤާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން. އެ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 2011 ،ސުްޕރީމް ކޯޓުން އޮތީ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި  ،ވަނިކޮށްސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުގެ ަދށުގައި. އެހެން 

ހަރުއްސުެރ ވަނަ އަ 2011، މިހާތަނަށް . އެހެންވީމާވަނަ އަހަރު އެ އިދާރާ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ދަށަށް ގެްނގޮްސފަ

އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުގައި. މި ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ  ދާ ހަމަޔަށް އެ އިދާރާ އެމިއަ ،އަންނަމުން އައިސްއަންނަމުން

މިޝަނަީކ ކޮ ސްޖުޑީޝަްލ ސަރވިސަ !ބަހައްޓަވާތި. ހަނދުމަފުޅުދަލުބަ ދެންނެވި މި ،އެންމެ ބޮޑު ެއއް ބަދަލަކީ

 ކޮިމޝަން. ފަނޑިޔާރުންގެ ސުޫލކީ ވާރު ކުިނޒާމު ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަން. ފަނިޑޔާރުން ޖަވާބުދާރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ 

މި  ،ށްދެންނެވި ބިލަ މި ،ނިންމަނީ މި މިންގަނޑު ބަލަހައްޓާ ކޮމިަޝން. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ޮކމިޓީއަށް ގެނެސް 
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. ައޅުގަނޑަްށ ސާފުވޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަީނ އޮތީ ހުޅުވިފަ ަދލު. ބަހުސްގެ ވަގުތު މިދެންނެވި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ބަ

 ބަހުސްގައި ވެސް އަދި އީިތދާ. އިބުހަގަކޮށްދެްއވާފައަދި ގިނަ ނުކުާތތައް ފާ ،ގޮތުން ގިނަ ވާހަކަތައް  މި ބިލާ ގުޅޭ

ވަރަްށ  ، ވަރަށް ފުންކޮށްައދި ކޮމިޓީން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުަރއްވާަފއިވަނީ ވެސް  ،ގައި ވެސްތު ކޮމިޓީގެ ަވގު

ން އެބައޮތް. މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓުން ފެންނާ ވާވަރަށް ސާދާކޮށް. ކޮމިޓީން ކުރަްއވާފައި  ،ފުޅާކޮށް

ޝުކުރިއްޔާ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ން.އަުރވާނަެޅއް ކޮރުން އިއަރުވައަޅުގަނޑު އަދި ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު

ގެ )ހ(ގެ ިތންވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ެއ ވަނަ މާއްދާ 75ންބަރުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

މްތިޔާޒު ފަހުމީ ން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު އިމާއްދާގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ސަރުކާރުެގ ފަރާތު

އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ށް ( އަ ގާޫނނުޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ) 2008/10ނޫނު ަނންބަރު ގާ ވާ،އްވާފައި ހުށަހަޅު

ށް ( އަ ގާނޫނުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ) 2008/10ނޫނު ނަންބަރު ގާން. ކިޔުތިންވަނަ  ބިލުގެ

ގޮތުްނ  އަުޅގަނޑު ފާސްކުރުމާ ގުޅޭ  ޓަށް އަހާ ގަީޑަގއި މި ބިލުގެަނއުމުގެ ބިލު. ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ވޯއިޞްލާޙު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޯޓަށް އެޭހނެ. 

އެނބުރެނީ ބައިގަޑިިއރުގެ މަސައްކަތަކަށް. ައޅުގަނޑު މި ބައިގަޑިއިުރގެ ތެރޭގަިއ  މިހާރު އަޅުގަނޑުެމން މި  -{7.2}

ަގއިާވ  7.2ތެެރއިން އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  ރި ކަންކަމުގެމި ހުރި މަސައްކަތުގެ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައި ހު ނުނި

މުގެ ގާނޫނަށް ޒާ ޤައުމީ ނިޙީ އިންޝުއަރެންްސގެ އްއިޖްތިމާޢީ ޞި ،ވަނީ މަސައްކަތަށް އެނބުރޭނަން. އޭަގއި މި

ރި މެންބަރު. ކެނދިކުޅުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެ ،ވައިދެްއވާނީގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްއިޞްލާޙު

ިރ ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ ،ގެ މުޤައްރިރުޓީކޮމި އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް އިޖްތިމާޢީ

 ދަންނަވަން.  މަދު ޢީސާ އަރިހުރު އަޙްމެންބަ

 

 އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

އްޙީ އިންޝުއަރެންްސެގ ޞިއިޖްތިމާޢީ ) 2011/15ބިލަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު ީއސް. މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ޖިލީހުގެ މަޔިތުްނގެ ރައް ،ގައި ޮއތް 2019 ސްޓުގައޯ 19ގެަނއުމަށް ށް އިޞްލާޙު( އަ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ގާނޫނު

ހުެގ ލީރައްޔިތުންގެ މަޖި ށްމަްއވު ރެމި ބިލު ދިރާސާކު އިގަވަނަ ޖަލްސާ 34ގެ މަ ދައުރުގެ ފުރަތަވަނަ އަހަރ2019ު

 އިްއޒަތްތެިރ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ،އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއާވފައި އޮްތ ބިލެއް. ިމ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ

ގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނާވ ޓީދިރާސާކުެރވުނުއިރު ކޮމިގައި ޓީމެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން. މި ބިލު މަޖިލީހުގެ ކޮމި

ސައިން ފިރުޝާން، ދާއިާރގެ މެްނބަރު ޙު މެންބަރު އަޙްމަދު ީޢސާ، މަަޑވެލީރުންނަކީ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

އުތުުރ  ޅީދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، މައްޗަންގޮ މުޙައްމަދު ރާޢީ، ފުނަދޫނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަކު

ގެ މެންބަުރ  ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު، ދުވާފަރު ދާއިރާ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، އިަހވަންދޫ
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ޝަފީޤް، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު هللا އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ބިލު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް  ،ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވަނީ  ޙައްމަދު ލަޠީފް. މިމު ޙުސައިން

ގައި ކޮމިޓީގެ ނިންމުނުނިންމުވުމަށް. މިގޮތުން ، ކޮމިޓީން ބިލު ފާސްކުރެއް އިތުރު ެއއްެވސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރެްއވި ކަންތައްަތކުގެ ެތރޭގަިއ، މިގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ގާނޫނު ހިންގުމަށް 

ހިންގުމަށް ެއއްވެްސ ދާރީ ގަކުރެވުނު. ހިންގުމަްށ؛ އިލެއް އަންނާނެތޯ؟ އެފަދަ ކަމެއް ނެތް ކަމަްށ ފާހައެްއވެސް ބުރު

ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެއްވެްސ ގަކުރެވުނު. އެފަދަ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ފާހަ ހުރަހެއް މިކަމުގެ ސަބަބުން އޮތްތޯ؟ 

ފަެއއް ނެތް. ހަމައެަކނި މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުްނ ގަކުެރވިހަފާއެފަދަ ކަެމއް ޚިދުމަތަކަށް އެްއވެސް ބުރުެލްއ އަރާތޯ؟ 

ންޖެހޭ އެކަނި. މިކަން ކުރަ ރީވާ ވަޒީރު ބަދަލުވެގެންދާކަންދާ ކަމަކީ، ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާބަދަލުވެގެން

ނީ ވެރިކަން އޮންނަލެނިބެނީ، މިހާރު މި ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން އެންސްޕާގެ ސަބަބެއް ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަްށ ފާހަގަކުރެވު

ނީ މުންގެންަދވަާޕާއ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަންކަެމްއ ބަލަހައްޓަވައެހެންނަމަވެސް، އެންސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުަގއި.

ހިންގުމަާށއި، އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޭދ  ގެ ފަރާތުން. އެކަމަށްޓަަކއި، މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އިދާރީޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ ިއއް ކުިރއެރުންތަްއ އަންނާނެތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް، އިތުރު ޚިދުމަތް

މި މަަސއްކަްތ  ،ފާސްކުރަން. މި ރިޕޯޓާއެކު ހުަށހެޅިފައިވާނެ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮަތށް މި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ،ނިންމެވީ

ުޝކުރިްއާޔ  ބަރުން ހާޒިރުިވ ގޮުތގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް ުހށަހެޅިފައިވާނެ.ކޮމިޓީގަިއ ކުެރވުނުއިރު ކޮމިޓީއަށް މެން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަނީ މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމުގެ 

هللا ގަިޑއިރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 1ތަީކ، ބަހުސްގެ ވަގުަތކީ ަވގުފުރުޞަތު. މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީގެ 

 ޖާބިރު. 

 

 ބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ދާއިކާށިދޫ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ސޯޝަލް 

ށް ވަރަން މި މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓްކުރާ މިނިސްޓަރު ބަދަލުވަނީ. ދެން އެ ކޮމިޓީން ޝުއަރެންްސ ދިއުމުސެކިއުރިޓީ އިން

ވަީނ  ްއވެސް ކަހަލަ މައްސަލަެއއް ނެތޭ. އަސްލު މީގައި ަމއްސަލަައކަށްވަނީ އެޑްމިމނިސްޓްރޭޓިވް އެޅުވިދާރަނގަޅަށް 

ލީުކވާ މައްސަލަ. މިހާރު އޭތި ވޯޓަރ  ކުރާއިރުމިނިސްޓްރޭޓްށް ރިޕޯޓްކުރާ މިނިސްޓަރެއް ނޫން. މިކަން އެޑްހަމި މަޖިލީ 

 ،ސްޓްރީއަށް ބަދަލުވުމަކުންެއއް މިނިސްޓްރީން އަނެއް މިނި  ކުރަން މި މަޖިލހުން ކަމެއް ކުރަންވީ. އިރުއިުރކޮޅާޓްޓައި
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ނެއް އަޅުގަނަޑކަށް އް ައންނާނެހެޑު ތަފާތެބޮ މިއަކަށް މާ މަކުންވުވެފައި ީމނާ އަންހެނަކަށް ށް އޭނާ ފިރިހެނަކަ

ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަކީ  ދު ކަމާމި އަ  ،މާ. އެހެންވީއް ިމޮއތީ ނަގާފަހިއެއްނުވޭ. ެއއީ ހަމަ އެޑްނިިނސްޓްރޭޓިވް ޑިސިޝަނެ

ކަމެއްތޯ ކުރަނީ ސާފެއް ުނވޭ. ކަމެއް ނުވަންޏާ އެހެންތާ ކޮން  ،ވޭ. ކޮން މިނިސްޓްރީއަކުންކޮބައިކަން ވެސް ސާފެއް ނު 

އަނެްއ  މަ،ހަކަެއއް. ދެން ައޅުގަނޑުމެން އެްއ މިނިސްޓްރީން މިކަން ނުވީވެސް. ެއއީ ަވރަށް ބޮޑު ވާމީހުން ބުނާނީ 

 ؟އެއީތޯ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ،ގާނޫނު ހަދައިގެން ، އެގޮތަށްބަދަލުކޮށް ޕޯޓްކުރާ މީހާރި ،ނިސްޓްރީއަށް ނަން ބަދަލުކޮށްމި

. ެއއީ ކޮންމެެވސް ޖޭަގއިމި ރާއް ްޓސް މިނިސްޓްރީއެއް އޮންނާނެއަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ޖެންޑަރ އެންޑް ހިއުމަން ރައި

، އިންުޝއަރެންސާއާއި، ހެލްތު ސަރިވސްއާިއ، ފެމިލި .އެހެން ދުވަްސވަރެްއގަިއ. މިހާރު މި އިންނަނީ މާ ދިގުކޮށް

  ރަނގަޅަށް ނުހިނގާ އެ ޑިޕާޓްަމންޓުތައް އި،މިނިސްޓްރީތައް ރަނަގޅަށް ނުހިނގަ . އެްއވި ހުރިހާ ކަމެއްދުނިޔޭގައި ލެ

 ނޫންތޯ ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހުން އެޑްރެސްކުރަންވީ. އޮޕރޭޝަނަލް ލެެވލްގައި ހުރި އިޝޫސްަތކަކީ  އަށްމައްސަލަ

ްށގެންތޯ ނޫނިއްޔާ ކޮދުޢާއެއް ބަަޔކު ބަދު  އުޅެނީ ހިނަގިއގެން މިޑުަގއި ނުކޮބައިތޯ. މި ސަރުކާރު ހިނގަންވާ ސްޕީ 

އަުޅަގނޑުމެން އެޑްރެްސކުރަންޖެހޭ އެ  ،ރީތަކުެގ ނަންތައް ގޯސްޮކށްތޯ ލިޔެިވގެންތޯސްޓްމިނި  ،ސިހުރެއް ހަދަިއގެންތޯ

 ރުވެރިކަމާއި ބި ވާނެ. ހުރިހަ ތަނަކުން ފެންނަނީނުރު ހިނގަން އެބަޖެހޭ. ދައުލަތް ހުއްޓިފައި އޮެވގެންކަމަކީ. ސަރުކާ

ވެސް ނެތް.  އެއްއެްއވެސް މީހަކަށް ޖޮބް ސެކިއުރިޓީ  ނާމާންކަން. އެއްެވސް މީހެއްެގ ވަޒީާފގެ ގެރެންީޓއެއް ވެސް ނެތް.

ންޝުއަރެންސް ސް މި ޤައުމަކު ނެތް. ދެން އިވެބުރެއް އައެްއވެސް މީހަކަށް ިއއްޒަެތއް ވެސް ނެތް. ެއއްެވސް މީހެއްެގ 

. ެއވެްސ ށްކަމަކަބޭސްފަރުވާއަާށއި ދެން ހުރި  ދަނީ ންލިމިޓެްޑކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ހޭދަކުރަމުން މިށުން އަދަސްކީމުގެ 

ކަމެްއ  ސް މޮޅު ވެއަދިެވސް ކޮންމެ ،އެކު އަޅުގަނޑަށް ވިސްނެނީމާޅުއެްއވެސް ކަހަލަ އުސޫެލއް ެނތް. މި ރިޕޯޓް ހުށަހެ

ޓް ންއިމްޕޯޓަ ށްވަގުތަ މެއް ކަމަށް. ޙަޤީޤަތަކީ މިއީކީ މިމަޖިލީހުގައި ކަލާެނ ފުރުޞަތު މި އިކަ ށްލައިގެން ވާަހކަދައްކޮ

ދޭ ޚިުދމަތް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  އެންސްޕާއިން އިއާސަންަދިއންނާ ،ވަގުތަށް ިއމްޕޯޓަންޓް ކަމަކީ ކަމެއް ނޫން. މި

ީޓ މި، ކޮވާނެ. އެހެްނވީމާ ރަނގަޅުނުކޮެށއް ނު ކޮލިޓީ ރަނަގޅުކުރުން. ކޮމިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފެންވަރާއި 

ކުރަން ލު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫެރވޭނީ ވޭސްޓޭޖް ުކޑަެވގެން އަސްލު ކޮލިޓީ ރަނގަުޅވާނީޅުކުރަނގަ

ތޯ އެނގޭނީ ކިަތއް ބަލިމީހާއަށް ކިހިނެއް .ދިއުމަށްފަހު އޭނާ އަނބުރާ ވެްސ އަންނަންޖެހޭނެބަލިމީހާ ބަލިވެގެން ،އެބަޖެހޭ

ރަްއކާތެރިކަްނ  ާތއިނާޔައިވަހުތޯ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުަގިއ އޮންނަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްކުޅިންނަށް ދޭންޖެހޭ ދު

ަޙއްޤުތަްއ ގެ ކުދިން ޑަރުކުރަްނ އެބަެޖހޭ. ކުަރއްާކތެރިކަން އިތު ނާޔަތާއިއިއިތުރުކުރަންޖެހޭނެ. ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް 

ން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމު ހިނގަން ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރާއެބަޖެހޭ. ބައިވަުރ  ބަލަހައްޓަން

ރާއްޖޭގައި ެއްއވެސް  ަވސް ތެރޭަގިއ މިމަސްދު 10އޮތީ  ފަހުން މި މިހާރު މި ސަރުކާރު އައި އެބަޖެހޭ.

ދާނެތީ. ފަނޑިޔާރުން މަޤާމު ދަމާ ޖަލަށް ދާންޖެހި އް އޮޕަރޭެޓއް ނުވޭ. އެންމެން ބިރުން މި ތިބެނީ. މާއޯގަަނއިޒޭޝަނެ 

ޒީރޯ  ؛ތްތެރިކަންހާފިްއޔާ ޭއނާގެ ނަޒާކަމެއް ކޮށް ޒީރުންގެއްލިދާނެތީ. ދެން ހުރި މީހަކު ދެން ހުރި ކަމެއް ވެދާނެތީ. ވަ
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ނގާނެ ނޫންތޯ ޝަނެއް ވެސް ނުހިޕްކަެމއް ވެސް ނުހިގަންޏާ ކޮރަ އުޅެނީ. އެއް ގެން މި ކިޔައި ޓޮލަރެންސް ކޮރަޕްޝަނޭ

ށި ތަ ޅޭނީތެ ވެސް ތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެެވސް ކަމެއް ހިނަގިއގެން ދެްއތޯ ކޮރަޕްޝަން ވެސް ހިނާގނީ. ތަށިްއޒައި

ނޫންޯތ. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުަގިއ  ގެންގުޅޭ މީހާ އަތުން ނޫންތޯ. ކޮރަޕްޝަނެއް ވެސް ހިނގާނީ ކަމެއް ކޮށްގެން

  ސަރުކާރުން ކިހިނެއްބާ ހަދައިގެން މި ޅި، މުރާނެ. އެހެންވީމާކަންތައްތައް ެވސް ކު ކޮރަޕްޝަންސް ހިނގާނެ. އެކަމަކު،

މީހުން ޖަލަށް  އެ  އި، ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ބަލަޝަން ހިނގީ. ބަރާބަރު. އެކުރީގެ ސަރުކާރުން ކޮރަޕް ؟ނީޅެއު

ޖެހޭނެ. އޭަނ ނަ ގޮޅިއަށް ލާން އޭ ވެސް ވާނެ. ހަމަ ގޮީޅގައި ިއންނަންވާނީ. މިއަދުނުލާންވީ. ޔާމިން ޭގގައި އިނދެގެން

ެވސް ޑީލް  އޭނައާ؟ އް މި ދައްކަނީ ތިބެގެން ދެން ކޮން ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކައެ ތާމިގޮޅިއަށް ނުލާ އަުޅގަނޑުމެން 

ރާއްޖޭގެ ކަންކަްނ  ކޮންމެވެސް އެއް ޑީލަކުން ނިމެން އެބަޖެހޭ. މި ވެސް ީޑލް ހަދައިގެން. މީނައާ ،ހަދައިގެން

ށް އަޅުގަނޑު މަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އައިސް. ޑީ.އާރު.ީޕގެ ލީޑަރަކަމަށް އަުޅގަނުޑ މިހިރީ ރަނގަޅުކުރު

. އެކަން އަުޅގަނޑަށް ައވަހަށް ނާނެ ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފަށް އިއްޒަްތތެރި ރައީސްއަށް އޮންހަމަޖައްސައިދިނުމަ

 ،ނުއަސާސީަގއި ނޯންނާނެދެވޭނީ. ޤާނޫކުިރއަށްއަުޅގަނޑަށް ެވސް އަޅުގަނުޑގެ މަސައްކަަތއިގެން  ކޮށްދެއްވީމަ

އެ ޕާޓީން މި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަންޏާ  ،ފަހުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވުމަށްފަހު ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށް

ނަމަވެސް، އެގޮތަށް ެއޑްރެސްކުެރވެންވާެނ. އަޅުގަނަޑކީ މިހާރު އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް ހޮވިފައި ހުރި މީހެއް. އެހެން

، ނަޑކީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑަކީ ޑީ.އާރު.ޕީ މެންަބރެއް އަުޅގަމިހާރު ޑީ.އާރު.ީޕައށް ވަދެއްޖައިން. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑު 

، ރައީސް އަުޅގަނޑު ވެސް މިތާ ލީޑަރަކަށް މާޑީ.އާރު.ޕީ ތަމްސީލުކުރަން އަޅުގަނޑު މިތާ އުޅޭނީ. އެހެންވީ

ެވްސ ީއ ެއއް. މިްސ އިުޖރާޢީ މައްސަލަވެީއ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެްއވެްސ ހުރަހެއް ނެތް. ހައްދަވައިެދއްވީަމ ނިމުނީ.

 ؟ޮގސް މި މަޖިލީހަށްވުރެ ބޮޑުވެއްެޖއްޔާ ކިހާ ބޮުޑވާނެތޯގެން. މި ނުކުތާ ބޮޑުވެ  ބޮޑު ނުކުތާއެއް ހޭނިޒާމާ ބެ

ރައީސް.  ންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނަން. ދުނިޔެ ހިނގާނީ އަބަދުވެސް ދުނިޔެ ހިނގާ ގޮތަށްކޮ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ

ކާއި މާ ޑިމޮކްރަީސއާއި ހުޒީުބ ަޤއުމުތަދުނިޔޭގެ މާ ތަ .ޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެގަށް މާ ަރނ ރަީއސައިްއޒަތްތެރި

ށް އްޒަތްތެރި ރަީއސައި  އެތައް ަބޔަކާ ބައްދަލުނުވާ އަުޅގަނޑުެމންނާ ،ެއއްޮކށް އުޅުްއވާފައި  ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިންނާ

އުމު ހިންގަން އެބަޖެހޭ. ޤަ ގެއަޅުގަނޑުމެން ،މެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑުހުންނާނީ ބައްދަލުވެފަ

  ހިންގަން... ން އެބަޖެހޭ.ގަހިން ފައިލާނުހިނގަނީ ކީްއެވގެްނތޯ ބަ އި، މައްސަލަ ބަލަޅޭ އުންނގައިގެނުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ އިހަވަންދޫ ާދއިރާގެ ތުޞައަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

  .ށްޢަމުޙައްމަދު ޝިފާ
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  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢު ޝިފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

 ،ވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަކީ މި އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ަމތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން މިއަންނަ ދުޚިއެންމެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އިޖުތިމާއީ ަރްއކާތެރިކަމުެގ އެންމެހައި  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ދުމަތްތައް ޚި ޢީިމހާރު އިޖުތިމާ ،ގުިޅގެން ރާެގ ދަށުގައި އޮތުމާުވޒާ ޙީއްޞި  ގޮތުން ުނގައި އޮތްކުީރގެ ގާނޫ އެންސްޕާ

ރި ިއްއޒަތްތެ އޮތީ. ގުޅޭ ިސޔާސަުތތައް ކަނޑައަާޅ ަވޒީުރގެ ބެުލމުގެ ދަށަށް އެްނސްޕާ ބަދަލުެވފައި މި ފޯރުކޮށްދިނުމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ނިމިދިޔަ އަހަރު ބަދަލުވެގެން  ،ކީކަމަ ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެއް .ރައީސް

ހަވާލުވުމަށްފަހު ދިވެިހ  ވެިރކަމާޙް ޞާލިމް މުޙައްމަދު މިހާރުެގ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް އިބްރާހީ ،އަިއއިރު

ޕްރޮެޓކްޝަން ސޯޝަލް  ،އަހައްމިްއަޔތު ވަރަށް ޮބޑަށް އިތުުރކޮށް  ދޭ ށް ރަްއކާތެރިކަމަޢީރައްޔިތުންެގ އިޖުތިމާ

އޮފް މިނިސްޓްރީ  ،ކުރީގެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ނަން ،ދުމަތެއްގެ ގޮުތަގއި ކަނަޑއަަޅއިޚިމު ންސަރވިސް މިއީ މުހި

 މުގެ ރައްކާތެިރކަޢީއިޖުތިމާ ،ގުިޅގެން ދިއުމާޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންްޑ ސޯޝަލް ސަރިވސަސްއަްށ ބަދަލުވެގެން

 ސަމާލުކަމެއްީދގެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޞައްޚާކޮށްދިނުމަކީ އެއީ ވުޒާާރއަކުން އެކަަމށް ފޯރު ދުމަތްތައްޚި

ކަންތައްތައް ރެގިުއލޭޓްކުރުމުގައި ވަޒީރު އިތުުރ  މުކަމުގެ ސަބަބުން އެންއެކަމުގެ މުހި ،މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތަގއި ދެކި

އް ދޭންޖެހޭ ވަޒީަރކު ހުންނަންޖެހޭނޭ ކަމަށް ދެކިގެން އުފައްދާަފއިާވ  ސަމާލުކަމެޞައް ޚާ ،ޖެހޭސަމާލުކަމެއް ދޭން

ޙަޤީޤަތުގަިއ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އުފެއްދުމެއް، ގެނެސްފަިއާވ ބަދަލެއްކަން އަުޅގަނޑުެމން ފާހަގަކުރަން.

ނޫން.  ބަދަލެއް ގެން އުޅޭ ނޭނިގގެން ެގސްހިންގަްނ  ޮކންމެހެން ސަރުކާރުގެ ކަންަތްއތައް  މިއީކީ ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ

ދުމަތް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަރުދަާނކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން ޚި ރަްއކާތެރިަކމުގެ ޢީމިއީ އިޖުތިމާ

ްނ ހަގަކޮށްލެވިގެމިހާރުގެ ސަރުކާރު ހަވާލުވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާ. ވަނީ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނެސްފައި މި

ހޯލްތައް ހުރި ބައެއް ލޫޕް ،އެަކމުގެ ދޯހަޅި ކަމުގެ ސަބަބުން ،ގޮތުން ހުރި ބަެއއް ަކންތައްތައް އިކުރީގަ ،ދަނީ މި

 ،އެންސްޕާއަކީ ،ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ބަންދުކުރަން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް.

 އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ކުދިްނގެ ގިނަގުަނ ޞައްޚާ ވެސް  ދުމަތްތަކާއި އަިދ ޭއގެއިތުުރންޚި  ފަުރާވގެކޮށް ބޭސްޞައްޚާ

 ެކއް ިދވެހިމު ކަންތައްތަންކޮށް ތެރަޕީތައް ކަހަލަ މުހިޞަ އްޚާ  ؛ވެސް  ދުމަތްތައްޚި  ރައްކާތެރިކަުމގެޢީއިޖުތިމާ

 މިއީ އެންސްޕާައކީ. ށްދޭ އެއް މުއަްއސަސާރައްޔިތުންނަށް އެކަުމގެ ކެިރފޯރުންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮ

ތަންތަނުގެ ފައިާދ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ  އެހެންވީމާ، މިފަދަ ތަނެއްެގ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށްގެން މެނުވީ އެ

ެގ ޙަޤީޤަތުގަިއ އާސަންަދއި .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ބޫލުުކރަންޖެހޭ.ގަވެްސ  ގަނޑުމެންރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭނެކަން އަޅު

ގަާވއިދުތައް ތަންދޭ ގޮތުން  ،އޮންނަ ގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެނޭގ ގާނޫނުގައި  ދުމަތަށް ބަލާއިރުގައިޚި

 .ޏާދުމަތް ހޯދަންޚިއާސަންަދއިގެ ރައްޔިެތއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑު ކޮންމެހެންވެްސ އެބަ ބޭނުންވޭ  ދިވެހި

ދުވާ  ހުރިއިރުަގއި ދިޔައީ މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ކަންކަން ހިނގާފައި ން މިށް ފާހަގަކޮށްލެިވގެއަުޅގަނޑަ ،އެހެންނަމަވެސް
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ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ  ދިެވހި ،އެހެންނަމަވެސް .ރަދުކޮށްފަޚަ ވެސް އެަބއޮތް އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ޓްރެކަކަށް

 ،އެހެންނަމަވެސް .ަރދުކޮށްފަޚަފިޔާެއއް ވެސް އެބައޮތް ެއތައް މިލިއަން ރު ތު ފައުްނޑޭޝަނަކަށްޤާދަޞަ ކާޑެއް ނެތް.

އްލުކުރަން ޙަހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެްއ  ންމިހެީވމާ، އެހެން ނެތް.  ރަްއޔިތެއްކަްނ އަްނަގއިދޭ ާކޑެއް  ދިވެހި

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންެގ ދިވެހި ވިޔަސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއްކޮންމެ .ޖެހިފަ އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ނަފާ އެންމެ  ،ރަދުތަކުގެ މަންފާޚަމާލިއްޔަތުން ކުރާ މި ދައުލަތުގެ  ،، މިފަދަސިއްޔަތުން މި މަޖިލީހަށް ވަދެހައި

 މި  އަދު މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަށް ލިބޭނެ ރައްޔިުތ މީހާދިވެިހ ސީދާ  ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް،

ގުޅިގެން ައޅުގަނޑުމެން  ޖިލީހާއި ސަރުާކރާމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ މަމަޖިލީހުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަ

މީހާއަށް  ވެްސ ޙަޤީޤަތުަގއި އޭެގ މަންފާ ސީދާ ރައްޔިތު  ޮބޑެތި ބަދަލުތަަކކީ  ،ެވސް ގެންނަ ކުިދކުދި ބަދަލުތަަކކީ މި

ހުރި ކޮންމެ  އުފެދިފައި ުކންމެހައި ގާނޫނުތަދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން ން ހަދަންޖެހޭ.ކުރާނެ ކަންތައްތަކަށް އަުޅަގނޑުމެ

އިދާރީ ހިންގުން ތަންތަނުގެ  އެ ކޮންމެ އޮފީހަކީ ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ،ކޮންމެ ވުާޒރާއަކީ ،މުއައްސަާސއަކީ 

ރި ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހު ރުމާދުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާސިލުކުޞައެަތނުގެ ޙަޤީޤީ މަޤް ،ހަރުދަނާކޮށްގެން މެނުވީ

ވެްސ  އިދާރީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ،ނަމަ ޙަޤީޤީ މައްަސލަތައް ހާސިލުކުރަން ބޭނުން  ކަންތައްތައް.

ދުމަތްތައް ޚިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ.

ލީހުގެ ފަރާތުން އެދޭ ކޮންމެ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް ދަނާކުރުމަށްޓަކައި މި މަޖި ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް ހަރުފޯރުކޮށްދޭން

ކަން އަުޅގަނޑުމެން ތަފާތުވާނެ 19އޮތީ ތައްޔާރަށް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އެޖެންޑާ  މި މަޖިލިސް މި ގެއަޅުގަނޑުމެން

 ،ންކަމަކީޤީން ބޭނުންވާ ޔަވެސް ދޭ ަގއިމުއަުޅގަނޑު ހަމަ ން.ރައްޔިތުންނަށް މިދަނީ ޔަޤީންކޮށްދެމު ދިވެހި

މު ން ގޮެތއްަގއި ިމނިމަމް ވޭޖް ފަދަ މުހިޞައް؛ ޚާމު ކަންތައްތައްންަގއި ހުރި މުހި 19އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެޖެންޑާ 

 ،ހަށް ލިބޭ ހިނދު މަޖިލީމި  ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ޞައްޚާ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި  ކަންތައްތަުކގެ މަސަްއކަތަކީ ދިވެހި

ިއއްޒަތްތެިރ  .ތަެކއްދާނެ މަސައްކަތްގެންދީގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް   ސަމާލުކަމެއްޞައްޚާވެސް  ނދަށްން ހިހިނދު

 މި  ވަގުތަށް އް. މިޙެލާޞްމު އިންކީ މުހިޙަލާޞްއޮތް އި ހުށަހެޅިފައި މި އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި .ރައީސް

އްިވއްޔާ ރަްއޔިތުންނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ  އިރާދަުކރެފާސްކޮށްގެން ،މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ  މި ޙުލާޞްއި

ޭއގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގަިއ  ،ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ ދުމަތްތަކުގެޚި

 ޒަތްތެރި ރައީްސ. ުޝކުރިއްޔާ އިއް  އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ.

 

  :ހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާ

އަރުވަނީ ަމޑުްއވަރީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުޞަ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 . ށްއާދަމް ޝަރީފަ
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 ވާހަކަދެއްެކުވން:މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް 

ވަނަ  42 ،ވެސް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރިން ކުރިއިރުގަނޑުމެްނ ބަހުސް. މި ބިލަށް އަޅުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތަްއ ޚި ޢީރައްޔިތުންަނށް އިޖުތިމާމިނިސްަޓރު މާނަކުރުމުގައި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

 ެއއީ އަނެްއކާެވސް ހަމަ ހެލްތު  ،އޮތުމުންކަނޑައެޅުުމގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ސަރުކާުރގެ ަވޒީރޭ އޮންނަ

 ރައްކާތެރިކަމުގެ ޢީބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ އިޖުތިމާގައަދި އަޅުގަނޑު  .ކަމަށް ކަނޑައެޭޅވަރު ކުޑަކަމަށް  މިނިސްޓަރު ނޫން

 ގޮުތަގއި ޅުގަނޑު ެދކޭއަ ވަންޏާކަމަށްނޫންއެހެން ޫބލުކުރަން.ގަހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދުމަތްތައް އެތަނަށް އަންނަންޖެޚި

ން މި ެޖންޑަރ މިނިސްޓްރީކޮށް ޞައްޚާ ބޮުޑ ތަފާތެއް އަދި  މާ ުކރީގައި އޮތް ގޮތާާކވެސް ީމގަިއ ހަމަ އަނެއް

 ތަފާުތވުމެއް މަސްއޫލިއްޔަތާ ުދމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ވުޒާާރގެޚިގެ ަރއްކާތެރިކަމު  މާއި ކަންތައްތައް ބެލެެހއްޓުޢީއިޖުތިމާ

ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ޙުލާ ޞްއިބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އަދިވެްސ ގަ އަުޅގަނޑު، ތީޫބލުކުރެވޭގަނެތް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް 

 ތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތް ވާހަކަ ދަންނަާވލީ. އަޅުގަނޑު އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ބްރާހީ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އި ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މާފަންނު މެދު)ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މްއިބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

 އޮތީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި.  އިޝުއަރެންސްގެ ރިޕޯޓް މިޙީއްޞި ޢީއިޖުތިމާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ހިސާބަށް އައިއިރު ފެށި ހިސާބުން މިމިއީ ައޅުގަނޑުމެން  ؛އެއް ކަންަތއްތައް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ބަ

ދުމަތް ލިބިއްޖެތޯ؟ އަިދ ޚިކިހާ ަބޔަކަށް ިމކަމުެގ  ؟ކުެރވުނީ ންނަށް މިކަންތަކެއްޯތ، ކޮންކަމެއްޯތ އަުޅގަނޑުމެކޮން

ނިކުާފނުގެ ވެރިކަުމގައި ފެއްެޓވި  މަވެސްއީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ؟ކަންތައް ކުރިއަށް އޮތީ ކޮންގޮަތކަށްތޯ މި

މިހާރު  ،. އެހެންނަމަވެސް ލިިބފަފަސޭހަތަްއ ވަނީމީގެ ލުއި ،ދުމަތްތައްޚިކަމެއް. އެތައް ަބިއވަރު ރަްއިޔތުންނަކަށް މީގެ 

ްށ ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ވުޒާާރއަ ތަކެއް ގެެނވެންޖެހޭ ކަމަށް ފެނޭ.ޙުލާޞްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަށް އި

ވެްސ  ވަރަށް ބޮޑެތި އިޝްރާފުތައް އެބަހުރި. ފާއިތުވި ވެިރކަމުަގއި އް ނާންނާނެ.ޙެލާޞްއި އަށްބަދަލުކުރުމަކުން މި

 ރައްޔިތުންނަކަށް އާސަންދައާއި އެންސްާޕއާ  .ރަޕްޝަންތަކާިއ ވަރަށް ބޮޑެތި އިސްރާފުތަްއ ވަނީ ކޮށްފަނަ ކޮވަރަށް ގި

 އާސަންދަ ކިޔާ ނިޒާމަކުން ަބއެއް ފަާރތްތަކަށް ލިބޭ، އަނެއްަބއި ނުވާހުސް .އްސިވެސް ވަކިނުވާ ހިސާބަށް ގޮ 

އިންޝުއަރެންސް  ހެލްތު ،ެވސް އޮންނަ އިންޝުއަރެންސް ޤައުމުތަކުގައިފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން 
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. އަުޅގަނޑު ދެކެނީ ނޯންނަވަރުގެ ކަމެްއ ކަމަށްކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ަދއުލަަތށް އޮބި ސްކީމެްއގެ ތެރެއިން މިކަން 

ވެސް އީ ްށ ފާހަގަކުރެވޭ. މިކަން އަުޅގަނޑަށް ނޫންމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަުމގަިއ މިަކން ފައްޓަަވއިދެްއވާފައި އޮތީ މިގޮތަ

ރާ ހޭދަ ކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި .ށްދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބު ޤައުމުތަުކގައި ކަްނކުރާ އުސޫލަކުްނ ކުރާ ގޮތަ

ތެެރއިން މީގެ ،ވެސް ވެސް ނުވަަތ އެހެން ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ަކށް ދައްކަިއގެންއިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަ

މެޑިކަލް  ،ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއިޚިބޭސްފިހާރަތަކާއި އަދި  ؛ންތައް އަދިވެސް ޔާނަތާއި ވައްކަ ޚިކުރަމުންދާ 

ޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއީ ވަރަްށ ގަ. އަޅުގަނޑު ދަނީ މިޮގތަށް މިެއގޮތް އަދި ފިހާރައިން ،އިުކއިޕްމަންޓްސް ވިްއކާ ފަރާތާއި

 ،ވެސް އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއި . އެކަމަކު މިއީ ދުނިޭޔަގއިދާނެ މިކަން ދައުލަތަށް ޮއބިނޯންނަ ހިސާބަށް ްއ.ރާފެބޮޑު އިސް

ބޭރުގެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ  ؛އިންޝުއަރެންސް  ، ހެްލތުތަހުޒީބު ޤައުމުތަުކގަިއ އިްނޝުއަރެންސް ްސކީމު

ވެްސ ރާއްެޖ އަިއސް ޖެހޭ މައްސަލަަތކުަގއި ެއ ހޮސްޕިޓަލުތަކުްނނާއި ކްލިނިކްަތކުން ފަރުވާ  ފަތުރުވެރިން

ަގއި މި ޖެހެނީ އާސަންދައަށް ގުޅާަފއި، ސް، ާރއްޖޭބިލުތަކަށް ފަިއސާ ނަގަމުންދާ ތަން. އެހެްނނަމަވެ ޮގސްއިގެންހޯދަ

، ، އެންސްާޕއަށް ނުގުިޅްއޖެއްޔާ މެންބަރަށް ގުޅާފައި ންސްޕާއަށް ގުާޅފައިއާސަންދައިން ެއއްެޗއް ނުިލބިއްޖެއްޔާ އެ

ސް ހިސާބަކުން. . މި ކަންތައް ހުއްުޓވަން އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެަތއްަގނޑެއް މި ހިންގަނީސް ބޮޑު ކަންގޮމިހެން

ންސްކުރަނީ ެއގޮތަށް ވަިކ ްސ ުކންފުނިތައް އެބަހުރި. އިންޝުައރެއަރެންރާއްޖޭަގއި ވެސް ދުނިޭޔެގ ބޮޑެތި އިންޝުދިވެހި

ވަކި ފިހާރަތަކާއި ތަންތަަނށް ގޮސް ސަލާންޖަހައިގެން  ،ކުީރަގއި އޮންނަނީ ވަިކވަކި ފަރުދުން؛ ފައިބަޔަކަށް ލިބި

އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ހޯދަންޖެހެނީ މެންބަރުންނަށް ސަލާންޖަހައިގެން. ސިޓީއަށް ފައިސާ ހޯދަނީ. މިހާރުބޭސް

ން ައޅުގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަތަށް ވެސް ދަތިވޭ ިއއްޒަތްތެރި މުކުރުތައްތަުކގެ ޝަކުވާ ކަން މި އި،އިރުއިރުޮކޅުން ގުޅަ 

ރައްޔިތުްނނަށް އެހެން ކަންކަމުގައި  ،ހަދާ މަޖިލީހުގައި ގާނޫނުތައް ހެދުމާއިާގނޫނު ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން

މި ޚިދުމަތް ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން ނުގުޅާނެ ގޮތަކަށް، ނުުގޅާ މިމަސްއޫލުެވގެން އުޅޭ ބަެޔއް. 

ބައްޓަންވާންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އޭރު ވެރިކަުމގައި ުހންނެވިއިރު މިކަން ގެންދެވީ މި ބައްޓަމަކަށް ނޫން. މިހާރު 

މިކަން އެބަޖެހޭ  .އެބަހިނގާ އަށް އިސްރާފު ހާތިއަށް އެަބހުރޭ، އިންހާމިދަނީ އެހެން މިސްރާބަކަށް. ދައުލަތުގެ އިންތި

 ،ޭމޒުން އަެނއް ޭމޒަށް އިޞްލާެޙއް އަޔަސް  އެްއ ހިސާބަކުން. މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ ެއއް އްޓުވަން ކޮންމެވެސްހު

 ހެލްތު ،. އެހެންނަމަވެސްއިން އަންނާނެ ބަދަލެއް މި އިޞްލާޙަކުން ައޅުގަނޑަްށ ނުފެނޭ. ސަރުކާރުން ފޮނުވާފަމި

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް  2011އީސް ބަހުރި އިއްޒަތްތެރި ރަ ައޅުގަނޑު ހަނދާން އެ ؛ންޝިއުރެންސް ްސކީމެްއަގއިއި

 އެހެންގޮސް ވަރަށް ،ކާޫޓނުން ކުރަހާފައި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ެއކަނިވެރި މަިއންނަށް ނެޓެއްސޭފްޓީ ފޮނުވިއިރު

 ގެ މީހުންއް ަބއެ ،ކޮށް އެކަިނވެރި މައިން ެވސް ދަރަޖަތަކެއް ފާއިތުވި ސަރުކާރުން .ގިނަ އިނާޔަތްަތއް އޭރު ހުރި

ަވކިނުާވ ހިސާބަށް  އާާއއި ާއސަންދަައޅުގަނުޑ މިދަންނަވަނީ އެންްސޕާގެ ވާހަކަ. އެންސްޕާ ؛ޙައްޤުތަކެްއ ނިުގޅަިއގަނެ

އިންޝިއުރެންސް  ހެލްތު ަފދަ އުމުތަކުަގއި ެވސް އޮންނަޤަދަރަޖަިއގައި އޮތީ. އެހެންވީމަ، ދުނިޭޔގެ އެހެން  ގޮއްިސ. އެ
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މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ސަރުކާރުން ފޮނުވަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ،ަޒތްތެރި ރައީސް އިއް ކުރަންއިމުޤާސްކީމެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ 75ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މާއްދާގެ )ށ(ަގއިވާ ގޮތުެގ މަތިން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3

އުމީ ޤަ އްީޙ އިންޝިއުރެންްސގެ ޞިއިޖުތިމާޢީ ) 2011/15 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙާރޫން ހުށަހަޅާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު

އްީޙ ޞިއިޖުތިމާޢީ ) 2011/15ވަަނ ކިޔުން. ގާނޫނު ނަންބަރު  3ބިުލގެ މުގެ ނައުގެށް އިްޞލާޙު( އަގެ ގާނޫނުނިޒާމު

ަގއި ގެނައުމުގެ ބިލު. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވޯޓަށް އަހާ ގަޑީ ށް އިޞްާލޙު( އަގެ ގާނޫނުއުމީ ިނޒާމުޤައިންޝިއުރެންްސގެ 

އޮތް މަސައްކަތަްށ  ންނަށް ދެންގޮތުން ވޯަޓށް އެހޭނެ. އަުޅގަނޑުމެ ގުޅޭ ބިލު ފާސްކުރުމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

މަޖިލީހުެގ  މި، ދިޔުމުގެ ކުީރގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދެތިން ވާހަކައެއް އެަބވޭ. ޝައުުޤވެރިަކމެއް އެބަހުރި

 ގުޅޭ ކުރުމާވަކި  ކުރުމާއިއްަޔންޢަރުަގއި މުސްތަޤިއްލު މުައއްސަސާތަކަށް މީހުން ވަމުން އަންނައިގަާވއިދު އިޞްލާޙު 

ކޮށް ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ޞަާޚއް، މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި  ؛ތޯގެންދާނީ ކޮން އުސޫލަުކންކުރަމުންމަލުޢަމަޖިލީހުން  ން މިތުގޮ

ފަހަރު  ގެ މަްއޗަށް. އަުޅގަނޑު މިދަނީ ކޮްނމެ ހަފްތާއަކު އެއްތެރޭގައި ވެސް ހިނގަމުންދާ ފިކުރުތަކާއި ބަހުސްތަކު 

ފަހަރާ ބައްދަލުކުރަމުން. ދެން އެއަށް އެއީ ރަސްމީ  އްރިރުންނާއި އެއްޤަގެ މުމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކު

ކޮންެމ  ،ވަކިން ބައްދަލުކޮށް ޓަކައި ހުރިހާ މުގައްރިރުންނާއި ވަކިމަޖިލިސް ހިންގުމަށް ،ކޮމިޓީއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ކޮންމެ  ،ފެނުނު ގޮތަކީގަނަޑށް ވުރެ އަޅު ފިލުވުމަށްބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްަތއް ވަމުންދާގޮތް ޮއޅުން ދުވަހަކު އެ

 ތާއަަކށް ރާވާލެވެންޖެހޭނެ. އަދި އެ ފުހަ ދެ ،ތާއަކަށްމިނުން ހަފުބޭފުޅާެގ މަސައްކަތް އެންމެ މަދު ެވސް އެ  އްރިރަކުޤަމު

އި އަނެްއ އާ ކުރަންޖެހޭ. އެއީ އެއް ކޮމިޓީއްރިރުން އެކުގަިއ އެބަ މަޝްވަރާޤަހުރިހާ މު ، ގެންދާނެ ގޮތްމަސައްކަތްތައް

 ،ކޮމިޓީތަކުގެ އިތުރުން ގުިޅގެން. މި ބާވަުތގެ އެތައް ކަމަކާ ، މިރުންވުމާއިއެރުމާއި، ަވގުުތ އަރަކޮމިޓީ ފުށު

. ެއ ގަންނަވާނެ ނިޒާމަކީ ގިނަ ޕާޓީ އެުކލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމުމަޖިލީހުގައި އެނިގވަަޑއި  މި ،އްރިރުންގެ އިތުރުންޤަމު

އޮންނަންޖެހޭ ދައުރެއް ޮއވޭ. ައޅުގަނޑަށް  ނަށްޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ލީޑަރުންދާއިރު ސިކުރަމުންމަލުޢަގެ ދަށުން ނިޒާމު

ަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ދެކެވަ އެ ،ކީޔަލިބުނު ލަފަ އްރިރުންގެ ފަރާތުންނާޤަހުރިހާ މު ،އްރިރުންގެޤަމިދެންނެވި މު

ުފޅާ ދާއިރާެއްއގައި ހިންގުްނ ަސއްކަތް ކުރުމުގެ މަކުރުމާިއ ވަކި ްއޔަންޢަގޮތުަގއި މުސްތަޤިއްލު ުމއަްއސަސާތަކަށް 

ެއއީ މަޖިލީހުގެ އެއް ކޮމިީޓއެްއގެ މައްޗަށް ބަރޯާސވެފައި އޮންނަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ވެަފިއ  ބުއްދިވެިރއޭ. ބޭނުންތެރިއޭ.

 ކީގޮތަޅުނު ހުށަހެ ،ބޮޑުކަމަށް. އެެހންކަމުންޭބނުންތެރިކަން  ުމގެމުޅި މަިޖލިސް އޭަގއި ޝާމިލުވު ،އިއޮތުމުގެ ބަދަލުގަ 

އަކުން ެވސް މުސްތަޤިއްލު އްރިުރންނާއި އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީ ޤަ ހުރިހާ ކޮމިޓީއެއްގެ މު
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 ،ރުުމެގ ކަންކަމުގައި އިތުރަށް ބެލުން. މި ހުށަހެޅުނު ގޮތުގައިކުަވކި ކުރުމާއިއްޔަންޢަމުއައްސަސާަތކަށް ބޭފުޅުން 

މަސައްކަތަށް ފަހުގައި  އެ ،ހިންގާނެ. އެހެންނަމަވެސް މަސައްަކތްން ހިންގާ ކޮމިޓީޅޭ ގު  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ

ގޮތުން އަދި  ގުޅޭ  ިއ އެކަމާމިދަންނަވާހެން މުިޅ މަޖިލިސް ޝާމިލުވާ ކޮމިޓީއެްއގަ ވަގުުތކޮެޅއް. އެއީ އާދޭ އިތުރު އެބަ

ންޖެހުނީ ޝަކުވާ ތަށް އަުޅގަނޑަްށ ދަންނަވާމަސައްކަތް ތަޅުމަށް ެގނައުން. މިގޮ އެއަށްފަުހގައި އެ .ވިސްނާލުން

ކްސް ދެްއވާއިުރގައި އެ ކޮށް އިންޓަރވިުއަގިއ މާޞަ ޚާއް ،ކްސް ދެްއާވއިރުަގއި . އެއީ ކޮމިީޓތަކުަގއި މާއަންނަން ފެށުނީމާ

 ކަމެްއެގ ބާވަތުގެ އެތައް  ން އެބަ ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ. މިއިންަޓރވިއު ހިނގާ ަވގުތު އިންނަވާ  ،ަވގުތު އެ މެންބަރަކު

ގޮތުން ވެސް އެބަ ސާުފ  ުގޅޭ ދޭ ގޮތާކްސްންޖެހޭ. ކޮމިޓީތަކުން މާައޅުގަނޑުމެން ހިފަހައްޓާ އެބަ ތުތަކެއްއަ އިޖުރާސާފު

ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑގެ ތްތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ އަުޅގަނުޑ ދެކޭ ނަޒާހާންޖެހޭ. މިމަޖިލީހުގެތުތަެކއް ހިފަހައްޓާއައިޖުރާ

އުލަެތއް ހިންގުން. ކުުރވަނިވި ދަގޮެތއްަގއި ޖަވާބުދާރީ ޞަޚާއް ؛އަދި ައޅުަގނޑުމެން މިއެދޭ ބަދަލުތައް .މަސްއޫލިއްޔަެތއް

އަށް  19މަޖިލިސް  ،ކަމަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށްއެ ދައުލަތް ހިންގާނީ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާަތއް މެދުެވރިކޮށްގެން 

 .ވޭއޮތް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ގެަނއުުމގެ ބޭނުންތެރިކަން ސާފު ންނެވެމަސައްކަތަށް ގެ ބޮޑަށް ސާފުވެފައި އޮވޭ. އެ  މާ

 މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ީލޑަރުންނާ މި ވީމާ އެފަދަ ކަމެއް

އަދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ،ސްވެއެހެްނނަމަ .ކުރިން ހުރިހާ ޕާޓީއެްއގެ ލީޑަރުންނާ. އަުޅގަނޑު މަޝްވަރާ ޖެހޭންކުރާމަޝްވަރާ

ލިމެންޓްީރ ބޭފުުޅންގެ އަިމއްލަ ޕާ އަދި ެއއީ އެ ،ލީޑަރުންނަށް ވެސް އެފަދަ އިޞްލާެޙއް ެގނެވޭނީހުރިހާ ޕާޓީއެއްެގ 

މޯލްިޑވްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެްސ ، ޕީ.ޕީ.އެމް ެވސް ،ބިގެން. ޑީ.އާރު.ޕީ ެވސްގެ ާތއީދު އެފަދަ އިޞްާލޙަކަށް ލިޕުގްރޫ

 މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެންނާ ، އެތަނުގައި ތަމްސީލުވާ ހުރިހާ ޕާޓީއެއް ވެސް. އެހެންވީމާ މިއޭ ވެސް. އެމް.ޑީ ،ވެސް

ޖަހާއިރު ވަަޑިއގަންނަވަން.  10. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން މިއަދު އެބަ ގުިޅވަަޑއިގަންަނވާ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

މަސައްަކތް އަޅުގަނޑުމެން ެއގޮތަށް  އެ !ގަންަނވާއިެދވަޑަ އިންެނވި. ވެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ވަަޑއިގެން އެބަ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ޓަަކއި ައުޅގަނޑު މަސަްއކަތް ކުރިން. އެހެންނަމަވެސްޝުކުިރއްޔާ. ގެންދެވުމަށް ؛ގެންދެވުމަށްށް އަކުރި

ހިސާބުްނ  ، އެވީމާންއެހެށް މިފަދަ ކޮމިޓީއެއް އޮތުން އެއީ ބުއްިދވެރި ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ނުފެނުނު. ޕަ ގްރޫލިމެންޓްރީޕާ

ށް ނުފެނޭ. ކައަުޅގަނޑަ  ވަގުުތ ކުރެވެން އޮތް ކަމެްއގެ ގޮުތގައި މަޖިލީހަށް މި މި ގެަނއުން އެީއކީމިދެންނެވި އިޞްލާޙު

އަދި ާއ  ،އިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް އަވަހަށް ގެނެސް ނިންމުމަކީަގވާ ،ފާހަގައެއް ުނވޭ. އެހެންނަމަެވސް

އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ކަމެއް.  އޮތް  ންޖެހިފައިވެސް ކުރާން ފެށުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެންރާކުމަލުޢަގަާވއިދަށް 

އަިދ ށް އާ ގަާވއިދު ގެެނވޭނެ. އެުކގައި މި މަޖިލީހަ އެ އިޞްލާޙުތަކާ ،އިޞްލާޙުތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީމާ

ތަްއ އްތަނުގެ ކޮ ބޭފުޅާ އެދިވަަޑއިަގންނަވަނީ މި އެ .ވާފައްމަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެބައޮތް ބޭފުޅަކު ސިޓީފުޅެއް ލިޔު

ލޫމާތު ލިބިގަތުމާއި ހޯދުމުގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ޢުމަ ،ލިޔުއްވާފަިއ އޮތީ ބޭފުޅާ ހާވަރެއްތޯ ދަނީ އެނގުމަށް. އަދި އެކި

ތަނުގެ  އަރުވާނަން. މިލޫާމތު ޢުމަ ބޭފުާޅއަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ން އަޅުގަނޑު އެލޫމާތު ލިބުމަށް. ދެޢުމަ އެ
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ލާިރ. މިތާ ބައްދަލުވުްނ ހިނާގ  88ރުފިާޔ  159ޖެހެނީ  ހުގެ މެންބަރަށް މިކޮށްތައް ުދވާލަކަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

ޅުންެގ ކޮްނމެވެސް އެިތކޮެޅއް އަުރވަން ދެން އަޅުގަނޑު ތިބޭފުިތއިން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް.  ،ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

އެ  ،ލާީރގެ އިތުރުން  88ރުިފޔާ  159، ތިބޭފުޅުންގެ ފުންނަށް ވެސް. އެހެްނވީމާޒަަވއް މު ގެތަނު ކަންނޭނގެ މި

ބޭފުޅުންނަށް  އިން ކުަޑ މިންވަރެއް ތިުނގަންނަވާ. އެ ޤީޤަތުގައި ލިބިަވޑައިޙަތެއް ތިބޭފުުޅންނަކަށް އްމިންވަރަށް ކޮ

ކަމަށް ދެކެވަޑަިއގަންނަާވ  ނުވާނެ ކަމެއް ންލިބެމުން އަންނަނީ. ދެން މިއީ އަޅުގަނުޑމެން ކޮށްގެ ވެފައިމަދު

އަޅުގަނޑު ހިތުން މިކަމަށް  ،ވިްއޔާ ވަނީ ދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެހެން ފާހަގަވާ ކަމަށްމެންބަރުންނަށް އަ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ެވސް އަދި މި ިއއްޒަތްތެިރ  ،މަވެސް ގެނެވޭނެ. އެހެންނަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލު

ބޮޑު  ހަދާ މަޖިލީހެއް ފެށުމުގެ އެންމެއްޖޭަގއި ގާނޫނުދިވެހިރާ މި .ޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންމަ

ފެށިގެން   އަހަރުއްސުރެވަނަ 1932އެއް ބޭނުމަކަށް އޭރުަގއި ވެްސ ވެފައި އޮތީ ހުރިހާ ބޮޑުން އެީކގައި ަސއިބުއިން. 

ލިން. އިބަލަ ގޮތް ައޅުގަނޑު މި ސުވާލު ކުރިމަތިވީމަ ހުގައި ހިނގަމުން އައިހަދާ މަޖިލީސައިގެ ކަންތައް ގާނޫނު

ގެ ރައީްސ މިސާލަކަށް ހުތަކުގަިއ ެވސް ކުީރގެ މަިޖލީތަނުަގއި ހުންނަ ފޮޓޯ މި ،ތިބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ

އެުކގައި އިންނަާވއިުރގަިއ  މެންބަރުންނާ ހާއެުކަގއި އަދި އެހެން ހުރި ބު އިންނަވާ ޭމޒުކޮޅާހާހީމް ޝިއޮނަރަބަލް އިބްރާ

ތަނުގެ އެހެން ކިތަންމެ ރަސްމިއްޔާތެއްަގއި ެވސް ކެއުމާއި ަސއި ސާފުކޮްށ  ގެންަދާވނީ. އަދި މިމުންސައިފޮދު ހިއްޕަވަ

ވާހަަކ   މިއޭގެ ކުީރގައި ، އަރުވާނަން. އެހެންނަމަވެސްށްމިދެންނެވި ފަރާތަ ލޫމާތު ޢުމަ ގެންދެވީ. އަުޅގަނޑު މިމުންދެ

ލާކަން ބޮޑު ކަމަށް ފެންނާތީވެ ދެންނެވީ. ޢުބޮޑަށް އަ ން މާބޭފުޅުންގެ އަރިހުަގއި ދެންނެވު އަޅުގަނޑު ހިތުން ތި

  !އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އެތެރެއަށް ެވދެވަަޑއިގަންަނވާ ؛އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީއ ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އަށް. އެ 6.1ނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް އަޅުގަ

ވިޔަފާިރ ) 2014/18ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިްއޒަތްތެރި 

 3. މި ބަހުސްގައި ާބކީ އެަބއޮތް އުމަށްގެންދިށް އަސް ކުރިގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ބަހު ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުރަޖިސްޓްރީ

ފަްއޔާޟް  ،ށް ިއކޮނޮމިްކ މިނިސްޓަރަބޮޑަށް ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން . ައޅުގަނުޑ ވަރަށް މިނެޓު 17އިރާިއ ގަޑި 

 ގުޅޭ  ބިލާ މި އި،ބޭފުޅާ ވަަޑއިގެން އެބަ އިންނެވި. މެންބަރުންނަށް އެއްވެސް އޮޅުމެއް މި އިޞްލާޙާ . އެށްލައިސްމާޢީ

ގުޅޭ ަމއުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް. މެންބަރުން  ބޭފުޅާ ތިބޭފުޅުންނަށް އެކަްނަކމާ އެ  ،ގޮތުން ވާނަމަ

  . އަރުވާނީ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށްއަުޅގަނުޑ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު !ގަންނަވާވެދެަވޑައި 



21 

 

 

 ކަދެއްެކވުން:ސްމާޢީލް ވާހަފައްޔާޟް އި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވޮލޮޕްމެންޓް 

ދަންނަވަން.  ޮބޑަށް ޝުކުރު ދެއްވީތީ ވަރަށްއާދެ! ައޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ބޭފުޅުންނަށް  ަބއެއް މެންބަރުން ހާމަކުރެްއވި ކަންބޮުޑވުންތައް ައޑުއަހާފައި ތި ގައިބަހުސް  އަޅުގަނޑު ވެސް މި

ގުޅުންހުރި ކަންކަމެްއ  ބިލާ ބޭފުޅުންގެ ކަންޮބޑުވުންތަަކކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ތި ،ނުންވޭރެންސް ދޭން އެބަ ބޭ އައެޝު

ދު. އަޅުގަނޑުމެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީެގ ޤްޞަލާނަން މީގެ މައިދަންނަވަ ނޫންކަން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ކުރުކޮށް

ކުެރވިފައި ހުިރ ރެިގއުލޭޓް. އޯވަރރުމަށްން ކުދަނީ ވިޔަފާރިއަށް ފަސޭހަ ކަންކަ ކުރަމުން މިއަދު މިތެރޭގައި މަަސއްކަތް

އިޞްލާުޙ  މި ގާނޫނަށް އަުޅގަނޑުމެން މުގެ ބޭނުމުަގއިއުރިހާ ކަމެއް ަފސޭހަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ގެްނދިހު ،ކަންކަމާއި

ޖެއަށް ޓެްކްސ ދިޔައީ ދިވެހިރާއްމި ބިލު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިގެން ،ހުށަހެޅީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ފަދައިން

ނު ބިލެއް. އޭުރގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަސރުކާރުން ހުށަހެޅު ،ކުރަން ބޭނުންވާތީވެކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޔަާފރި ރަޖިސްޓްރީފުތަޢާރު

ދިޔައިރު ގެެނވުނު ދިޔައީ އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރުގަެއއް ނޫން. ފާސްެވގެންބިލު ފާސްވެގެން ފަހުން މި ،އެހެންނަމަވެސް

ފާހަގަވި ިއއްެޔގެ ވާހަކަަތކުން. ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް  ުޑވުންތަެކއް ުހރިން ތިބޭފުޅުންގެ ކަންބޮބެހޭ ގޮތު ބަދަލަކާ

ނޭޝަނަލް ސިްނަގލް ވިންޯޑ ކިާޔ ޕްރޮޖެކްެޓއް އެބަ ގެންދަން. ޭއގެތެރެއިން  ،ކުާރ މަަސއްކަތަކީ  އަޅުގަނޑުމެން މި

މެއް އްދަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ނިޒާހުށަހެޅިެގން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހު ެއއްތަނަކަށްޖިސްޓްރީތަކެއް ހުރިހާ ވިޔަފާރީގެ ރަ

ކުރާ ތަންތަުނގެ ިމ ން ވިޔަފާރިގުުތ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީވަ ެއކު މިުކރަނީ. ހަމައެއާމަސަްއކަތް ކުރަން މިއިމުޤާ

ކެންޓީނު ފަދަ ތަންތަން.  ،ސައިހޮޓާތައް  ،ހަތަރު ރަޖިސްޓްރީއެއް. ޭއގެ މާނައަީކ ފިހާރަތައްގެންގުޅެނީ ދެތިން

 ، ހިންގުން ތަެކއް އެަބކުރެވޭ ަރޖިސްޓްރީއެއް ނޯންނަ. މިާސލަކަށް ގަރާޖެއްބަިއވަރު ވިޔަފާރި ،ސްއެހެންނަމަވެ

 ، ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ގާނޫނަށް ވެސް ވިޔަފާީރގެ ކަްނކަން. އެހެންވީމާ  ޓިއުޝަން ކްލާެހއް ހިންގުން. މިއީ

ބްލިޝްމެންޓެްއެގ ވިޔަފާރީގެ އެސްޓަ ވަންޏާ ކަމަށް އް ކުރާމަލާތެޢާ ރީޢާއިން ވިޔަފާީރގެ ހުރިހާ މުޛަގެންނަ ބަދަލުގެ 

 ؛މިގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ހުރެފައި ،އްއީ ިމސާލަކަށް ކުންފުންޏެއް ނުވަަތ ސޯލް ޓްރޭޑަރެއެ ،ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީވެ

މިހާރު  ،ށްވަންޏާޏަކުން ގަރާޖެއް ހިންގަނީ. އެހެންކަމަމިސާލަކަށް ކުންފުން .ތަނަށް އެންގުން މި ،އެހެންނަމަވެސް

ށް ބިލު ފާސްވެއްޖެ ކަމަ މިގޮތަށް މި ނުަގއި ތަ ްށ އޮތްއަކުރި  ،ނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްކަށް ހުއްދަ ނަާގކަށްގަރާޖަ

އެގޮތަށް  ހެނީ. ހަމަޖެ ކުރާ ކަމެއްކަން ނޮޓިަފއިކުރަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިވާނަމަ އެގަރާޖު ހުންނަ ތަނަކާއި 

 ކުރާ ހުރިހާ ހުރިހާ  އަށްިވޔަފާރި ،ޖެހެނީ. އެަކންކަން ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ  ކުރަން މިއިނޮޓިފަވެްސ  ކްލާހެއް  ޓިއުޝަން

އްކޮށް މި ބިުލގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މިއާއެހަމައެއް މިިނސްޓްރީއަށް އެނގުން. އަދި  ގެކަމެއް ސަރުކާރު 

 އެ އެހެންވީާމ، ެއއް މިނިސްޓްރީ ތެރޭަގއި  .ސްވެ ތެއް ރަްއޔިތުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަނެވޭެނ ގޮާއއްމު  ،އޮންނާނެ

ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަމަ މިހާރު  ،ބޭނުމަކީ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެއްކުުރމަކީ މީގެ އެއް ބޭނުން. އަނެއް



22 

 

ވަކިން  ފިހާރަ .ރަޖިސްޓްރީކުރުމަކީހޮޓާ ވަކިން  ،ނޫންކަމެއް  ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ

ނުކޮށް. މަކީ. ކެންޓީުނ ވަކިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަކީ. މިދެންނެވިހެން ގަރާޖު އެބަ ހިންގާ ރަޖިސްޓްރީސްޓްރީކުރުރަޖި

ކަމެއް އެްއކޮށްފައި ައޅުގަނޑުމެން  ހުރިހާ ނުކޮށް. އެެހންވީމާ، މިޓިއުޝަން ކްލާސް އެބަ ހިންގާ ރަޖިސްޓްރީ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް، މި އެސްޓެބްލިޝްމަންޓު  ،އްސޯލް ޓްރޭޑަރެ ،ކުންފުންޏެއް ،ހަކައަކީ މިދަންނަވާ ވާ

ހޯދާކަށް.  ވަކިން ހުއްދަ އެ ެއސްޓެބްލިޝްމަންޓުތަކުން ކުާރ ވިޔަފާރިތަެކއް ނުޖެހޭނޭ ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި

އަލުން  ަގނޑުމެންގެ ހުއްދަހޮޓަލެއް ހިންގަނީ. ކެންޓީނެއް ހިންގަނީ. އަޅު  އިކުންފުންޏަކުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ

މަހު ވަނަ 3. އެއްމަހު ނުދެްއކިގެން ޖޫިރމަނާ އަރަިއގެން ނުޖެޭހނޭދައްކާކަށްއަށް ރުިފާޔ މަހު ފީ 200. ޖެހޭނޭނުނަގާކަށް

ީނ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ބޭނުންވާ އިންލުވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ މިތިބާލުވާތިއެ ހުއްަދ ބާ ނުދެއްކުނީމާ

ބޮުޑ  ޭއގެ ޓެކްސް ސަރުކާރަށް ދިނުން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް އިފަ ހޯދާފައިދާ ،ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކޮށްަފއި އެ

ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި ހުއްަދ  ،އޮތީ ކަންތައް. ދެން މި  އިން ެވގެންދާނެ ޙަޤީޤަތުގައި. އެއީ އެއް ލުއިފަސޭހައެއް މި

 ؛ިވޔަފާރިައކުން ވެއްެޖއްޔާ އުޅެނީ. މިހާރު ށް ފަސޭަހކޮށްދޭން މިއެބަދޭ. އަުޅގަނޑުމެން އަނެްއކާވެސް ވިޔަފާރިތަކަ

ން ހުއްދައެއް ނަާގއިރު ބޭނުންވެދާނެ ވިޔަފާރި ކުރަނީ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ރިޒަމުގެ ވިޔަާފރިއެއް މިއަމިސާލަކަށް ޓު

ެގ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވެަފއި އޮތް ހުއްދައާއި ހުރިހާ އެއްެޗއް ހުށަހަޅަން. އޭރިޒަުމގައި ރަޖިސްޓްރީއަޓު

ުގޅޭ އެްއެވްއ އެއްެޗއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފި  ވެސް ވިޔަފާރިއާ ސަރުކާރު ތަނަކުން ،ކުރަނީ ށް މަޖުބޫރު މި ސަރުކާރަ

 ސަރުކާުރގެ ުމއައްަސސާއަކުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް މަޖުބޫރު މި  ވަކި މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގައި ،ކަމަށް ވާނަމަ

ކަންަތއް.  ކުރަންޖެހޭނީ. އެީއ ެއއް ކަންތު ީމހާއެއް ނޫނޭ އެކުރާ އާއްމު ަރއްޔި ެއަކންއެީއކީ ގަން. ކުރަނީ އަން 

ބިދޭސީ  ؛ދަނީ. ދެން އޮތީ ތިބޭފުޅުންގެ ކަންބޮުޑވުން ގެނެިވގެން މި އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ފަސޭހަަތކެއް މީގެތެެރއިން

ބިލު އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ލާނަން. އަޅުގަނޑު ކުރިން އިޝާރާްތކުރިން މިއިވަ ައޅުގަނޑު ދަންނައާދެ، ވިޔަފާީރގެ ވާހަަކ. 

 ށް ައއި ބަދަލުތަުކގެ ތެޭރގައި ިމ މަޖިލީހަޭއގެފަހުން  ،ެލވި އިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު ަވއްޓަ އި،ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަ

ބިދޭސީންގެ ވާހަކަ މި ބިލަށް  އޭރުަގއި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙެއް ،ފާސްވެގެންދިަޔީއ. ދިޔައިރުަގއި ހުށަހެޅިގެން

ބޭުރ ޓާ ބެހޭ ބަެއއް އޮްނނަންޖެހޭ ބިލެއް ނޫން މިއީކީ. ގާނޫނެއް ނޫން ިމއީކީ. ން އިްނވެސްޓުމަންގެނައުމަކީ. ފޮރިގެނައި 

ޔާސަތުތަކުެގ މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިވޔަފާރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ވަިކން އެބައޮތް. އެ ގާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ސި

މި ބިލުގެ ދަށަކުންނެއް ޫނން އެއީކީ އިނގޭތޯ. ފޮރިން  .ވެސް ނުދެނީވެސް ފޮޓޯގުާރފަރުންނަށް ހުއްދަ ދަށުން މިއަދު

ެއކިެއިކ  ،އަށް ލިބިެގންވާ ބާރުެގ ދަށުންޭއގެ ދަށުން ހަދާ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ ،އިންވެސްޓުމަންޓު ގާނޫނާއި 

. މިހާރު މި ަތކާކުރެވޭނެ ާދއިރާތަާކއި ނުުކރެވޭނެ ދާއިރާނީ ފޮރިން އިންވެސްޓުމަްނޓުމި ގެްނނަ ސްރެސްޓްރިކްޝަން

ަލއްކަ ޑޮަލރުގެ ޑިޕޮސިެޓއް ެއއީ ކޮންެމހެން ބައިންދަންޖެހޭ އެއްޗެއް  1 ގޮުތން ވެއްޖެްއޔާ ބިލުގައި އެ މާއްދާ އޮތް

އުޅޭ ބަދަލު.  މިއެނގޭނެ އަުޅގަނޑުެމން ގެންނަން  އްޔާަލއްަވއިފިއިނޫން. ތިބޭފުޅުން ކުރީގެ ގާޫނނު ރަނގަޅަށް ބައްަލވަ
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ނެތޭ.  އެއްޮކށްފިއްޔާ މައްސަލަ  ުނަވތަ. އޭގެ މާނަައކީ މިކަން ،ނުވަތަ ،ނުވަތަ  ،ނުވަތަ  އޮންނާނީކުރީގެ ގާނޫނުަގއި

މާނައަކީ  ން. އޭގެރައުސްމާލެއް އޮްތކަން ބުނު ،މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކެޕިޓަލް 1މިކަން ކޮށްފިއްޔާ މައްސަލަެއްއ ނެތޭ. 

މިލިއަން ޑޮލަރު  1އަން ޑޮލަރުގެ ކެޕިޓަލެކޭ ބުނުން. އެއީކީ މިލި 1ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރުަގއި ތިމަންނަމެން 

ވެސް މަޖުބޫރު މާއްދާެއްއ  ޖެހޭނޭ. އެީއކީލައްކަ ޑޮލަުރގެ ޑިޮޕސިޓެއް ބަހައްޓަން 1ންނަނީކީ ނޫން. ދެން އަންނަނީ އަ

 ންެމވެސްހެންވީާމ، ކޮރަނަގޅޭ. އެ އެންމެ  ސަުރާކރު ގަބޫލުކުރާ ބޭްނކެްއގެ ިލުޔމެއް ހުށަހެޅީމާނުވަތަ ،ނޫނީ ނޫން.

ކަމެްއ ނޫން.  ނުޖެހޭ. އެއީ މަޖުބޫރުލަްއަކ ޑޮލަރު ބަހައްޓާކަށް 1އޮތީ.  ަކންނޭނގެ މި އިވަރެްއގެ އޮޅުމެއް އަރާފަ

ފޮރިން އިންވެސްޓުމަްނޓު ނޫނީ ބިދޭސީ ވިޔަފާރި މި ގާނޫނަކީ  ،އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ

ސް ތެރޭގައި ވެސް ެއ މަފްހޫމަކު ނޫނޭ. މި މަޖިލި ން އޭރު ުހށަހެޅީނޫނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ  ގާނޫނެއް ލޭުޓކުރަން ހެދިއުރެގި

ެއއަރޕޯޓު  ންޖީ.އެމް.އާރު ؛ފްރީޙަީޤޤަތުގަިއ ސިޔާީސ ބަދަލެްއ ެއއީ. އޭރު ިޑއުޓީއަިއ ބަދަލެއް އެއީ. 

ޓަކައި އޭުރގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އޮތް  މަށްނުދިނުބޭރުމީހުންނަށް ހިންގިޔަ އްޕަރޭޓުކުރަމުންދިޔައިރު ޑިއުީޓ ފްރީތައޮ

ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ފޮރިން  2ވިސްނުމެްއގެ ތެޭރގައި ައއި ަބދަލެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި 

ފޮރިން  ،ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ ރަންޖެހުމަކީ ވަރަށް ދަތި ލޭޓުކު އުއިންވެސްޓުމަންޓު ރެގި 

ނީ ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންުޓގެ ގާނޫުނގެ ދަށުންނޭ. މި ގާނޫނުގެ ދާއިންވެސްޓުމަންުޓގެ ބައި ައުޅގަނޑުމެން ގެން

ޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށް އެނގުމޭ. ވުމޭ. އެ މަބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާިރކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކެއް ރަޖިސްޓްރީ

 އެ ،ފީ ދެއްކުމާ ކޮންމެ މަހަކު ހޮޓާތަކާ ،ކެންޓީނުތަކާއި ،ފިހާރަތަކާއި ،ރިތަކާއި އެއާެއއްކޮށް މިހާރު ކުދިކުދި ވިޔަފާހަމަ

މި  ނޫން. ފައިސާ ވެސް ދައުަލތަކަށް ބޭނުމެއް މިދެންނެވިހެން އެ ؛އެ ތަކުލީފު ވެސް ިއ،ކަމެއް އުވާލަ ހުރިހާ

ތިބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން އެބަހުިރ  . ދެންގެންނަނީ ލަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް އަުޅގަނޑު މިކަނޑާ

މި ބިލަކަށް ގެންަނ   ެއއީ.ކަމެއް . އަުޅގަނޑުމެންގެ އެްނމެންގެ ކަންބޮުޑވުން ހުރިތީބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާިރކުރާ

ްއ. ޚިލާފަށް ކުރާ ވިޔަފާރިއެ ބިދޭސީން ކުރަނީ ގާނޫނާ  ހާރުވެސް ވިޔަފާރިބަދަލަކުން އެއަކަށް ޙައްލެްއ ނާދޭ. މި 

ދަނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖާޫދގަރުްނ  މަށް ޙައްލު ހޯދަން އެަތއް މަސަްއކަތެއް ކުރަމުން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަ

ގިަނ  ވަރަށް .ބުރަ މަސައްކަތެއް އުޅެނީ. ވަރަށް ނުލެވިގެން މި އިކަމެއް ނިންމަ ކުއްލިއަކަށް ހުރިހާ ތީނުވާކަމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ނަގާ އެކްޝަނުން އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބޭނީ ކޮންކަހަލަ  ؛ކި އެިކއެގިނަ  ވަރަށް  ،ދިރާސާތަކެއް ކުރަމުން

 މެދުމިންގަނަޑކަށް ައއިްސގެން ކަްނކަން ކުރަްނވެގެން ުހރިހާ އެްއޗެްއ ބަލަިއގެން ޭއގެ ،ފައިާދއެއްތޯ ގެއްލުމެއްތޯ 

ަމއްސަލަައކީ ބޮޑު  މުަގއި ދިާމވާ އެންމެުކރަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބިދޭސީން ވިޔަފާިރކުރު މަަސއްކަތް މި އަޅުގަނޑު

ހިންގާ  ފާރިކުާރ ނޫނީވިޔަ އިއޮންނަނީ. ިދވެއްެސްއގެ ނަމުަގއި އޭތާނގަ  ދިވެހިން. ދިެވއްސެްއގެ ނަުމަގއި ވިޔަފާރި މި

މިީއ  ،އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރަގއި މިއީ ބިދޭސީ ވިޔަފާރިއެކޭ  ބައެްއގެ ޯވކްޕާމިޓު މި

ބޭފުޅުން ެއްއެވސް ބޭފުޅަކު ގަބޫލުކުަރއްވާެނ  އެއީ އަުޅގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ ތި ދިވެހި ވިޔަފާިރއެކޭ ބުނަން ފަށައިފިއްޔާ
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ކުރެވޭނެ މެއް ކަމަކަށް. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ެއއަށް ހެދޭނީ ކިހިނެއްތޯ އެބަ ބަލަން. މިސާލަކަށް ޓްރެކުކަ

ހުރިހާ  ނޫނީ އެހެން މީހެއްގެ ނަމުަގއިތޯ؟ އެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައިތޯ ޖަމާވަނީއިސާ ލިބޭ ފަގޮތްތަެކއް ހުރިތޯ. 

ކުއްިލައކަށް ައޅުގަނޑުމެން ެއއަށް ގެންނަން. މިއަށް ރަނގަުޅ ޙައްލެްއ އެްއޗެްއ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިގެްނ 

މިއީ ދިވެހި ވިޔަފާރިެއކޭ. މިގޮތަށް  .ވިޔަފާރިއެކޭމިއީ ބިދޭސީ  !އާނ އަްށ،އަޅުގަނޑުގެ އިޚްތިޔާުރގައި ެއކިއެކި ވިޔަފާރި

ގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކްއ ހަމަ ތިބޭފުޅުންނަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭ ކުރަން ފަށައިފިްއޔާ ކަންކަން

 އޮތް އްލުކުާރކަށްޙަާރއްޖޭަގއި ހުރި މައްަސލަތަކެއް  ،ގޮސްދާނެ. އެހެްނވީމާ، މި ބިލަކީ ބިދޭސީ ވިޔަފާރިތަކެއްލިބިގެން

ވޯްކ ފްރޭމް ގެއަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ މީ .އޮތް ގާނޫެނއް ނޫން މިހާރަުކވެސް އަދި މިހާރަކު،އް ނޫން ބިލެ

ދެވޭޯތ ޖަވާބުެއއަށް ބޭފުޅުން އޮތިއްޔާ އަުޅގަނޑު  ސޭހަތަކެއް ގެަނއުމަށް. އެހެންވީމާ، އިތުރު ުސވާލު ތިރަނގަޅުކޮށް ފަ

 ުކރިއްޔާ. ބަލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އަިދ ތުއަގެ އިޖުރާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިނގޭތޯ. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ޭވ ަވޒީރުންނާއި ސުވާުލކުރުމު

ގެ ާޤނޫނުއަސާސީާއއި މި ގާނޫނުވެސް. އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެަބއޮތް ަވީޒރުންނާ ސުވާލުކުރުމާ ގުޅޭ ާގނޫނެއް

އޮީތ  ބޭފުޅުްނގެ ބަހުސްގެ ވަގުުތ މި ޅުްނނަށް ސުވާލުކުެރްއވޭނީ. އެެހންނަމަވެސް، ތިދަށުން ވަޒީރުންނާ ތިބޭފު

އަދި ވަޒީުރންނަށް މިތަނުގައި ބަހުްސ  . އަދި ގާނޫނު ވަަރށް ފުޅާކޮށް ތަންދޭ އިކޮނޮިމކް މިނިސްޓަރާހުޅުވިފަ

އޮތީ ބަހުސްގެ ަވގުުތ  ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު މިިއވެިރވެަވޑަިއގަތުމުގެ. ތިބޭފުޅުންނަށް ބަހުސްގައި ބަ ހިނގަމުންދާއިރު އެ

 ،ތިބޭފުޅުންެގ ަކންބޮޑުވުމަކަށް ވެފަިއ އޮތީ  .ރަށް ސާދާޮކށް ސާފުކޮށްވަ ،. އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަންެލވިފައިހުޅުވަ

 ،ލާޙުގެ ސަބަބުން ފަސޭހައިން ވަެދވިިއޞްމި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދި ވިޔަފާރިަތކަށް ބޭރުގެ ބިދޭސީ ފަރާތްތަަކށް ވަދެވި 

ބޭފުޅުންގެ  ގޮތުން ތި ގުޅޭ ލުމާއިޅުވަބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކުދި ވިޔަފާރިތައް ރާއްޖޭަގއި ކުރުމުގެ ދޮރު މި އިޞްލާޙުން ހު

 ،ންނެއްމި ބިލަށް ގެންނަ ބަދަލަކު ؛ކަންބޮޑުވުންަތއް. ައޅުގަނޑަްށ ސާފުވާ ގޮތުަގއި މި ައޑުިއވުނީ ެއއީ މި ބިލަކާ

ކާށިދޫ އަރުވަނީ ފުރުޞަތުިމ އަުޅގަނޑު މިހާރު  .ނުވަތަ ނުގެންނަ ބަދަލަކުންެނއް އަންނަ ބަދަެލއް ނޫން ކަމަށް

 ށް.ޖާބިރަهللا ޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ގެ ދާއިރާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

. ާއދެ، އަުޅގަނޑު ދެން ވަރަށް މިނިސްޓަރުތްތެރި އިކޮނޮމިކް ރިްއޔާ ިއްއޒަަރީއސް. ޝުކުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ބައްޓަންކުަރއްވާނެ ވާަހކަ މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވީމާ. ސަުރކާރުން ގޮަތކަްށ ވިޔަފާީރގެ ކަންތައްަތއް  ވަރަށް ުލއި އްޖެއުފާވެ 

އްަދ އޭނާ ހަލާކުވާިއރު މިނިސްޓްރީތަކުން ހުވިޔަފާިރއެއް ކުރަން އުޭޅ މީހަކު ދެން ވަރަށް އުނަދގޫ އަސްުލަގއި ެވސް. 
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އުޅުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ އުފާވެރި ޚަބަރު ުއޅޭ އެ ޮގސްގެން އިިރއަށް ކަނާމީ ގެން،ޮގސް ކައިިރއަށް އޭނާ ނުލިބިގެން

އިން ފަސޭހަ ވަރަށް އާދެ،ވެސް ވެއްޖެހެން ހީަވނީ.  ހަގު ންމަކީ އަުޅގަނޑު އަދި އުމުރު އުދި މި މަޖިލީހުގައި އަޑުިއިވގެން

ގޮތަީކ  ވާ ރާއްޖޭގެ އަބަދުވެސް މިވިޔަފާރިކުެރވޭނެ މަގެްއގެ ވާަހކަ ތި ވިދާޅުވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. އަދި 

ެޓއް ސޯރިހެން އަދި އޮންނަނީ. އެއީ ތި ވިދާޅުވާ ެވގެންޮގސް އިްނެވސްޓަރުންނަށް ވަރަށް އުނދަޫގވެފައި މިބޮޑު ރެޑްޓޭޕް

ވެސް ހުއްަދއެްއ   އެހެނިހެން ބައިވަރު ރަޖިސްްޓރީތަކެއް ހަދަން. އަދި ފިހާރައެއް ހަދަންޖެހޭއެބަ އިކޮށްފަރަޖިސްޓްރީ

ވިޔަފާރި ފަސޭހައިން ކުރެވުން.  ،އަންނަންޖެހޭ ބަދަލަކީ ން އެބަޖެހޭ. އަސްލު ތި ވިދާޅުވިހެން މި ގާނޫނުން ހޯދަ

އޮފް ޓްރޭޑް  ންޓްމަޓްއުޅޭ މިނިސްޓްރީއެއްތޯ؟ ޑިޕާ ވެސް ހުންނާކަށްނުޖެހޭ. ކީއްކުރަން ެއއްމިނިސްޓްރީ ގައިޙަޤީޤަތު

 ގައި ދިދަ މިނިސްޓްރީއެއްތޯ؟ ދެން ކާރުކޮޅު އިންނަްނޖެހޭނީ. ކޮންރިޒަމްއައޮފް ޓު މަންޓް ޓްއިންނަންޖެހޭނީ. ޑިޕާ

ދެ ކާރާއި  ފަހަތުގައި ކޮންމެ މީހަކު ؛އް ބައިވަރު ކާރުތަ .މުޅިން އެހެން ވާހަކައެއްެއއީ އުޅެންޏާ ބަޔަކު ޖަހައިގެން 

 ،މިހާކުޑަ އިކޮނޮމީއެއް ؛ މަންޓްޓްޑިޕާބޭތިއްބިދާނެ. އެއީކީ މައްސަލަެއއް ނޫން.  ސިފައިންގެ ހައެްއކަ ބޭކަލުންނާ

 ؟ެއއްމިނިސްޓްރީ 60ދެން ކީއްކުރަްނ އުޅޭ  ތެރޭގައި.ބިލިައން ޑޮލަރު ވެސް ސިސްޓަމު  10ނުކުރޭ އް އޮޕަރޭޓެ

އެބަ ހިނގަންޖެހޭ. އިހަކަށްދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ޝަންސް އޮޕަރޭ މި އެހެންވީމާ، ޚަރަދުކުަޑކޮށް

ގޮތް. ޕާލިމެންޓާއި  ވާ އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ދެއްތޯ މޮރިޝަްސ އޮޕަރޭޓު އިން.އެ އަީއ މޮރިޝަސް ލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސު

ާރއްޭޖެގ  މިޓިްވ އޮޕަރޭޝަނެއް. ކްއިފެ  ވަރަށް ޮކސްޓްންނަނީ. ހުެއއްތާކު ުހރިހާ އެްއޗެއް  ،ޕްރައި މިނިސްޓަރު އޮފީހާ

ދެންމެ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުިވ ގޮތަްށ  ،ނީ؟ މިދެންނެވި ގޮތަށްކުރަޭއ ނަށްވުރެ ޮބޑު މިނިސްޓްރީތައް. ީކއްބާގަޕެންޓަ

 ޕޭރޯލް ،ރޯލް ޕޭމަންޓްއުޅެނީ. އޯވަ ވެްސ މިނިސްޓްީރތައް ބޮުޑކޮށްގެން މި  ންްސ ހަދަންވެެގން ހައްތަހާބޭކަރު ލައިސަ

ންތަނަކަށް ގޮސް ޮގސް އަދި އެހެހުއްދަ. އޭނަ ކަސްޓަމަށް ަގއި ވެސް ަބިއވަރު އާ އިންޑި .ކަންަތއް މާއި މިރުކުރުއިތު

ކަމެއް.  ބަިއވަރު ކަންތައް ޮކށްފައި ނިކުމެވެނީ. އެއީ ަބއިވަރު މީހުންނަށް މުސާރަ ދޭންވެގެން ކުރާ އެތައް

އުޅެނީ  ނުޖެހޭނެ. މިަގއި ކޮންމެހެން އެހެން ހަާދކަށްޖޭ ރާއް ކުަރންވީ ެއގޮތަށް. މި އެހެންވެއްެޖއްާޔ އެކަން 

ވަން ތީވެ އުނަދގޫެވެގން. އެހެންވީމާ، ަބިއވަރު ްޕރައިވެްޓ ސެކްޓަރ ޑްރީ މީހުން އިންޯޕޓުކުރަންޖެހޭ ،އިންޕޯޓުކުރަން

 ިރޒަމުަގއި...އަޮއންނަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓު އިކޮނޮމީެއއް ރާއްޭޖގައި މި

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އެުރވުްނކަން މި ކޮމިޓީ ަވގުތުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ައޅުަގނޑަށް އެނގޭ ވަގުުތ ކޮންެމ ބޭފުޅަކަށް އެގޮތަްށ 

ދެނީ ހަނދާންކޮށްލަ ހިނގަމުންދާނެ އުސޫލަކީ ވެސް. އަދި މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިަދކީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު

ދެން އަދި ވަޒީރަށް ެވސް އެްއޗެއް ވިދާުޅވެވޭނެ ކަހަލަ  ިއ،އެއްެޗއް ވިދާޅުެވވިފަވީހާވެސް ގިނަ މެންބަރުންނަށް 

 ކަމެއް. ވަގުތުކޮޅު ކުރިއަްށގެންދިުޔން އެއީ ައޅުގަނޑު ވަރަށް ެއދޭ ޒާމަކަށް ައޅުގަނޑުމެންެގ މިއިންތި
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޅުގަނުޑގެ...ކިހިނެއްތޯ މިހާރު އަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ލީތޯ އަޅުގަނޑު؟އި މެދުތެރެއިން ރައީސް ހުއްުޓވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނޫން ؛އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ވަގުުތކޮޅުނޫން  އަޅުގަނޑު ހެދީކީ ނޫން އެއްގޮަތކަށްވެސް އެހެން

ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިވިދާޅުވާން ހުިރ  ،ނެތް ެވސް އްޝައްކެ  ،އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ކަަށވަރު

މި ރަކަށް ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި އެހެްނ މެންބަ ވާހަކަތަަކކީ އިންތިހާއަށް މުިހންމު ވާހަކަތަކެއް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އެ

ށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވސް ލިބިވަަޑގަންަނވާ ގަާވއިދު މެންބަރަިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  އިހަވަންދޫެއއީ  .އަރުވަނީ

 އިހަވަންދޫ. އަރުވަންތަންދޭ ވަގުތު. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުީރަގއި މިދެންނެވި ވާހަކަ ހަނުދމަފުޅުކޮށް

  .ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރުޒަތްތެރި އިއް  ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ގުޅޭ ގާނޫުނގައި ައޅުގަނޑަށް  އާދެ، ހުށަހެޅިފައި މިވާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަނާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ،ފަދައިން ވެސް ވިދާޅުވި  ކަންތައްތައް ސާފުވާންޖެހޭ އެަބހުރި. ދެން އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު ވުނު ބަެއއް ވެސް ފާހަަގކޮށްލެ

ގޮތުން ބައެްއ ވިޔަފާރިތަަކކީ ވަރަށް ދަތި  އޮތްމިހާރުވެސް ރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާިރތައް ހިނގާއިުރަގއި ެއޑްމިނިްސޓްރޭޝަން 

ގިނަ ދުވަސް ނަގައިގެްނ  ވަަރށް ކަންތައްތައް. ންޖެހޭކުރަސއްކަތްރަޖިސްޓްރީ ހޯދަން މަ މީހާ އޭގެހާލުން ރައްޔިތު

ވިޔަާފރިތައް އެބަހުރި ކޮންމެހެން ހަމަ ބައެއް ިޚލާފަށް  . އެހެންނަމަވެސް، ެއއާަތއްވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތް

ްސ ކްސެްއ ވެފަހަރަށް ޓެ ވެްސ ބަލާކަށްނުޖެހޭ. ގިނަ  ކުރޭތޯ ވިޔަފާރި ވެސް ުނޖެހޭ. މީހަކު ށްރަޖިސްޓްރީކުރާކަ

ގުިޅގެން  ޒަމާނަްށ އައި ތަރައްޤީއާ ،ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނުޖެހޭދައްކަން

 ބޮޑަށް ފުޅާވެފަ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނަޑކަށް ގަބޫެލއް  އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެވސް ވަރަށް އޮންލައިން ިވޔަފާރި މި
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އެާއއެްއކޮށް އެ ިވޔަފާރީެގ ލޭުޓކުރެވޭ ކަމަަކށް. ބެލެހެއްޓޭ ކަމަކަށް. ހަމަ އުރެގިސަުރކާރަށް ނުކުރެވޭ މި ވިޔަފާރި 

އިން ހޯދޭ ކަމަކަށް ެވސް އެ އެއްމަންފާއާއި އެހެނިހެން ގޮްތޮގތުން ދައުލަތަށް ވަންނަންޖެހޭ އެްއވެސް އާމްދަނީ

ކުރަންޖެހޭ. އެހެްނނަމަވެސް، މި ބިލާ ގުިޅގެން ލޭޓު އުގިނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަންަތއްތަްއ ރެ އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް 

ވެސް ފާހަގަކުރިހެން  ދުވަހު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުަގއި އުފެދޭ އަދި ބައެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ކުރީ

ިވޔަފާރިެއްއ ހުރިހާ  ހުރި ިވޔަފާރިތަކަށް ވާީނ ކިހިނެއްތޯ؟ އަލުން ވެފައިމިހާރު ރަޖިސްޓްރީ ،ސުވާލެްއ އެަބއޮތް

އެ ިވޔަފާރިތައް އުފަންީވ  ،ނަމަ ޖެހޭތޯ؟ އެހެންވެއްޖެއަޅުގަނޑުމެން ައއު ވިޔަފާރިަތކެްއގެ ގޮތުަގއި ރަޖިސްޓްރީުކރަން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ބައެއް  ،ނަމަ ކުރާ ތާރީޚުތޯ؟ މިހެންވެއްޖެރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚަކަށް ލިބޭނީ އަލުން

މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ެއ  ،ލޯނު ހޯދުމާ ،ތުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު ހޯދުމާއިޤަގޮންޖެހުންތައް. ޙަޤީ

ވިޔަފާރިތަުކގެ ތާރީޚަކީ ވަރަްށ މުހިންމު އެއްެޗއް. އެ ިވަޔފާރިތަކުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ވަރަްށ މުހިންމު އެއްެޗއް. ދެން 

ކުރަނީ ލާމަރުކަޒީ  ނޑުމެން މުޅި ރާއްޖެ ދަތުރު މިގައަޅު  .އެއާެއއްކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންހަމަ

މިފަދަ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ  ؛ެވސް ރާއްޖެއަކަށް. ލާމަރުަކޒީ ރާްއޖެއަކަށް ދަތުރުކުރާއިުރަގއި ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

ވީމާ، އަުޅގަނުޑ ންއެކު ލިބޭނެ ޚިދުމަތަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. އެހެހުންނަ ފަސްގަނޑުން ފަސޭހަކަމާވެސް ރަްއޔިތު މީހާ 

އަދި ގާނޫނަކަްށ ގެންނަ ކޮންމެ އިޞްލާޙެއް  ،ވެސް  ގޮުތަގއި ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތުތައް ަބއްޓަންެވގެްނދާއިރު ގަބޫލުކުރާ

ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭން އެބަޖެހޭ ލާމަރުކަީޒ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އިރުހެދިގެންދާގާނޫނުަތއް  ،ވެސް  އަންނައިރު

ހުންނަ ރަށުގެ ކައުންސިލު މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާ އެއްކޮްށ މީހާ  މަށް. ރައްޔިތު މީހާއަށް އެގެނައުށް އުމަޤަސިފަ މި 

އަުޅގަނޑަށް ފާަހގަކޮށްެލވޭ މާލޭގެ އިކޮނޮމިްކ ފަހަރު  ގޮެތއް. އާދެ، ަބއެއް ައވަްސ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ ،އަވަްސ ޚިދުމަތް

ެއބަލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، ަކުއންސިލަކަށް ފޯމެއް ލައިފިްއޔާ  ރަޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔައިމާ ަވުގތުން ވަގުތަށް

ތިންމަސް ވަންދެން އިންތިޒާރުކުރަން އެބަޖެހޭ. މިކަހަލަ ދަތިތައް ނައްތާލުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިހާރު  ،ދެމަސް

ުޑ ހަމަ އެކަްނކަން ީތ ައޅުގަނވާށް ގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙުތަކެްއ އަންނައިރުަގއި މުހިންމު ަކންތައްތައް ކަމަ

ެއގޮތަްށ  ހަމަ ؛ަބއެއް ޓިއުޝަން ކްލާސް ނޫީނ ގަރާޖުތައް  ،ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ިއއްޒަްތތެރި ވަޒީުރ ވިދާުޅވިހެން

 .. ރާއްޖޭގައި ދަތުރުުކރާ.އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ާކގޯ ބޯޓުފަހަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

 ...އެީއވެސް ހަމަ ރަޖިސްޓްރީނުކުރެވި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުކރެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރީ ަވޒީުރންނާ ސުވާލުކުރަްއާވއިރުަގިއ އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުގައި އިޝާރާތް .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޫނޭ.  ސިކުންތު ނޫންތޯ ލިބިވަޑަިއގަންނަވަނީ؟ ައޅުަގނޑު ދެންނެވިން މިއީ ވަޒީުރންނާ ސުވާލުކުރުމެއް 30ލިބެނީ 

ެވސް ވަަޑއިގެން ބަހުސްަގއި  ށްތުތަެކއް ޮއވޭ. އެެހންނަމަވެސް، ަވޒީރައާވަޒީރުންނާ ސުވާުލކުރުމުގެ އިޖުރަ

 .ގެންދެވޭތަނުގައި ކުރިއަށް  ، ބަހުްސގެ ަވގުތު މިަވގުތު ގެ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވޭ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ 

އިގެން އިލަބޭނުންތައް ބަހަިވ  ؛އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ކުަޑއިރުކޮުޅގެ ތެރޭަގިއ ވަގުތު ބަހާލަިއގެން

ވަން އޮތީ. ވެސް ހަމަ ދަންނަ އަުޅގަނޑު ،ވެސް ުނެވ ސަލާމަތްވާނޭ ކިތަންމެ ބޭޒާރެއް ،އަޅުގަނޑުމެން އުެޅއްޖެއްޔާ 

 އަޙްމަދު ސަލީމް.  މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ރާގެދާއި ހޯރަފުށީއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރި

 

 އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 ވިޔަފާރިކުރުްނ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރުަގއިއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

ން ދެން އަުޅގަނޑަްށ މުކަމަށް އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ވިާދޅުވު އޭަގއި ހިމެނޭ ދުޤްޞާރާއްޖޭަގއި ފަސޭހަކުރެްއވުމުެގ މަ

ވަީނ  ކަމެއް. ެއއީ ދުނިޔޭގެ ބޭންކުން ދިވެހިރާއްެޖ ބަލައިގެންފައި މި ވެސް ވަރަށްޮބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ

ިބޒްނަްސ އީްޒ އޮފް ުޑއިންގ ، ތަނެްއގެ ގޮތުަގއި. ޭވތުވެދިޔަ ސަުރކާރުން  އުނދަގޫވިޔަފާރިކުރަން ވަރަށް

ކަމަށް ކުރަްއވާ އުމުގެ ތެރޭގައި ހިމަނަށް މަސައްކަތްޤަ ، އެންމެ ރަނގަޅު ފަންސާސް އިންޑެކްްސަގއި ދިވެހިރާއްޖެ

އަހަރުން އަހަރަށް . ގޯްސވެފަށް މާ ބޮޑަެވސް  ޔައިރު އޮތީ އަދި ުކރިއަށްވުރެދިއެކަން ނިމިގެން ،ވިދާޅުވި ނަމަވެސް 

ކަމަށް  ، އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު މަސައްކަތްކުަރއްވާނެދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރޭންކިންގ އޮތީ ވެއްޓިފަ. އެހެްނވީމާ

ށް. ކަމަ  ތަނަކަށް ހައްދަވާނެައީކ ވިޔަފާރިކުރަން ފަސޭހަދިވެހިރާއްޖެ. އަޅުގަނޑު ކުަޑވެސް ޝަްއެކއް ނުކުރަން

ވަަނ މާއްދާަގއި. ކުީރގައި ވަރަްށ  6ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނެގ ކަންބޮޑުވުން އޮތީ  ގުޅޭ ޞްލާޙާއޮތް އި އިފަހުށަހެޅި

މިވެނި ކުރާއިރު ިމވެނިމީހަކު ރަޖިސްޓްރީިވޔަާފރިކުރަން ބޭރު .ކޮށްފައި ެއބަވޭ ކަންަތއްތަކެއް ސާފުކޮށް ބަޔާން

މިހާރު ެއބައި އުނިކުަރއްވާަފއި އޮތީ.  .ކަމެއް ުނވާނޭޔާ އެއް  ނުވަތަ ހަމަނުވެއްޖެއް ހަމަވާންޖެހޭނޭކަންތައްތަކެ 

މިހާރު  ؛ރަނގަޅު ަވޒީރަކު ތެރެއިން ެއކަން މުޅިން ދޫކޮށްލެއްވީމާ،  ގެސިޔާސަތު  ،ގޮަތކީ އެހެންވީމާ، މި ެވގެންދާ

ހެްނ އެ ،ވެގަޅު ިސޔާސަތު އަންނާނެ. އެ ހާލަތު ބަދަލުނރަ ހުންނެވި ވަޒީރު ފަދަ ރަނަގޅު ވަޒީަރކު ހުންނެވީމާ

ްއޔާ އަނެްއކާ އެ ސިޔާސަތު އެހެން ގޮަތކަށް ބަދަލުވެގެން ހިނަގއްޖެ ބޭފުޅަކަށް ެއ ފުރުޞަތު ިލބިވަަޑއިގަތީމާ

ކޮށް  ލިބުނީތޯ؟ ބޯކޮށަށް ރަސްމީބަނަސް ފިހަން ރަސްމީކޮށް ބޭރު މީހުންނަށް ހުއްދަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ުސވާލަކީ

ނުވާެނކަމުެގ  ލިބުނީތޯ؟ ެއކަން އެހެންމީހުންނަށް ރަސްމީކޮށް ހުއްދަޅަން ބޭރުއަމީހުންނަށް ހުއްދަ ލިބުނީތޯ؟ ކޭކު ބޭރު
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ކޮންމެ ކަމަކަށް ފީއެްއ . ފީ ނެންގެުނން، ދެން އަުޅގަނުޑގެ ައނެއް ނުކުތާައކީ ؟ޔަޤީންކަން ދެްއވަފާނަންތޯ ސުވާލަކީ

ނަންގަވާ. ކުރަން ފީއެއް އެބަ އި ރަޖިސްޓްރީގަރުތަދަފް ދަނީ.  މިހާރު އަނެއްކާ ހަމަޖެހިގެން މިނަންގަވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް

 .ްއޔާ ފީެއއް އެބަ ނަންގަވާ. އެހެންވީމާ، ައނެއްކާެވސް އިތުރު ފީތަެކއްމު ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވެއްޖެއްލޫމާތު އާޢުއެ މަ

އެބަ ުއވިގެންދޭ.  ހެން ގާނޫނެއްމި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ،ންބޮުޑވުަމކީއަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަ ،ކަމަކަށްފަހު އެންމެ 

 ދިއުމާއެ ގާނޫނު އުިވގެން .(ންކުރުއިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން، ަސއިޮހޓާ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ) 78/60އަދި ެއއީ 

ކަމަށް  ވެދާނެ ތަކުލީފަކަށްޮބޑު ވަރަށް ޖެހުމަކީ ކުރަންދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ރަިޖސްޓްރީ 30އެްއކޮށް މިހާރު ހުރި ތަންތަން 

ަވޑަިއގަތުމަށް މި ބިލު އިމެދުގައި ައޅުގަނޑު އެދެން ފުންކޮށް ވިްސނަ އެކަމާ ،ބޫލުކުެރވޭތީއަޅުގަނޑަށް ގަ

ލަްނ އިބަލައަުޅގަނޑު ވެސް  ގޮތެއް  އަދި އެކަުމގައި ވަޒީުރގު ވިސްނުންފުޅު ހުރި ،ދިރާސާކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ެވސް

ނުޖެހުން. އޭގެ ރަޖިސްޓްރީކުރަން ންލުތަން އަރި ތަންހުއި ކޮށްފަރީ އެދެނީ އިތުރަށް ރަޖިސްޓްބޭނުން. އަޅުގަނޑު

ތަންތަން އާ ގާނޫނުެގ މި ގާނޫނު އައުމަށްފަހުަގއި ދެން ައންނަ  ،ގޮަތކަށް ބަދަލުގައި އެއަްށވުރެން ތަންޮކޅެއް ލުއި 

 ޝުކުރިއްޔާ. ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މެންބަރު  ދާއިާރގެ ދެކުނު ހެންޭވރު އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްޝަހީމަ ޙުސައިން

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޙުސައިން ޝަހީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު 

 ވިދާުޅވެފައި މި ގައިށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުނަވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަގެ 2014/18 ތެރި ަރީއސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

މިސާލަކަށް މީގެ ދަށުން އިޝްތިހާރުުކރާ ކުންފުނިތައް ެވްސ ކުރުމޭ. ހަރުދަނާކުރުމޭ. އޮތީ ހަރުދަނާ

މިހާރަކު  ށްކުރާކަނޫންތޯ. ދެން ވިދާޅުވެއްޖެ ގަރާޖު ކަހަލަ އެއްޗެހި ރަޖިސްޓްރީ ،ކުރަންޖެހޭތޯރަޖިސްޓްރީ

ގޯޅި ފުރެންދެން ކުިދ ގޯޅި  ،އެ ަރނގަޅު. ދެން މުޅި މާލޭގައި ފުރެންދެން ކުދި ވިޔަފާރިތައް .ނަވާނޭޖެހިވަޑައިުނގަން

ރާއްޖޭގެ ެއއްވެސް ރަްއޔިތަަކްށ ކަމަކަށެއް  ެވސް އޮޅުން ފިލާެއއްޗެހި މިހެން ހުންނައިރުގައި ެއއްގޮަތކަށް ވިޔަފާރިތަކާ

ގުޅޭ  ނުބެލެނީ އެކަމާ ތިބެނީ. އެވިޔަފާރީގައި  ސީން ކަމެއް މިބިދޭހަކަށް ވެސް  ނޭނގެ މު މީއްއާ  ،ވެސް

 ންެލއް ބޮޑުަކމުން އެކަން ދެނެގަންނައިލާނޫނިްއޔާ ހަމަ ދިވެހިން އޮުޅވަ ،މިނިސްޓްރީއަކަށް ހުރި މެންޭޑޓު ބޮޑީތޯ

އޮފް  ގެން ހަމަ ބޭންކުޔެ ވެސް އަުޅގަނޑަށް ގުޅައި ހަމަ އިއް ؛އުނދަޫގވަނީތޯ. މި ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން

 ،އިކޮންލާފަ. އައިސް އިންެވސްޓުކޮށްލަނީއޭ ، މިހާރުގެ ބައެއް ބޭފުޅުްނ ވެސް ވާހަކަ ދެއްކި ައޅުަގނޑާމޯލްޑިވްސް 

ކަން އިނގޭ ންކަ މި .ބިސް ެވސް އެތެެރުކރަނީއޭ، އަލުިވ، ފިޔާ އޭ.ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކަށް އެ މީހުންނަށް ހުއްދަ ލިބެނީ



30 

 

 އެޅިފަޭއ އޮންނަނީ. މި ޝަުކވާތައް އެތާ ތިބޭ ބަަޔަކށް ވެސް ީމގެ ބައި . ކަމަކަށް ެއްއވެސް ބަަޔކު ނަހަދައޭ

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެިރންގެ އަތުްނ އެ ިވޔަފާރިތައް  ،ރާއްޖޭެގ ކުދި ވިޔަފާިރވެރިން  .ދެނެގަންނާނެ ބަޔަކު އެބަޖެހޭ

އަެނއްޮކޅުން މި  ވާއިުރގައިބަނގުރޫޓު  އެ މީހުން ވިޔަފާރި ،ށް ޑިފޯލްޓްވެބޭންކަވެ، ލްޓްއެ މީހުން ޑިފޯ  ،ދަނީ. ގޮސް

 ކިާޔ ބުންބާ ވިޔަފާރި... އެ ؛އުފެދެނީ ހަމަ ބުންބާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންަގވައިފި. މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ 

 

 ލަ(ސަމައް)ނިޒާމީ 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

 އޮތް ތަރުތީބުން އަުޅގަނޑު  އި ކޮށްފަރިުކއެސްޓު  ގީއަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަަލެއއް މި ނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ

ުކއްލިައަކށް މުޅި ލިސްޓުެގ ފަހަތަށް  ،ނަމަވެސްއެހެން .ހަމަ ޖެހިގެން ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރާ  ހޯރަފުށީއޮތީ

އޯޑަުރ  ވެފައި އޮތްވާހަކަދަްއކަން ތަރުތީބު ސްޓަމުން. ދެން އިރުއިރުކޮޅާ މި ސިޮއތީ މި އިފައަޅުގަނޑު ެވއްޓި

 ޝުކުރިއްޔާ.  .އެ ވާަހކަ ރައީްސގެ ސަމާލުކަމަށް ެގނެސްދެން، ބަދަލުވަމުން އަންނާތީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިނުމަށް އިއެދިަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުން ފަހަތަށް ލައެއީ ެދވަނަ ފުރުޞަތަށް  .ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ައޅުގަނޑު ގެންގުޅޭ އެހެން އުސޫލެއް ވެސް ޮއވޭ. ެއީއ  ،ޓުަގއި. އެހެންނަމަވެސް ޓޭިރއެރެސެކް އަޅުގަނޑު އެދުނީ

މި  .ދިނުންތިޚާުބވެފަިއ ތިއްބެިވ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވޭ އިން ،މިނިވަން

 އަިދވެސް ފުރުޞަތު އޮތީ.  އިގަ ދެކުނު ހެްނވޭރުއަުޅގަނޑު ގެންގުޅެން.  ތަެކއްބާވަތުގެ ގޮތް

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ކުރާ މީހުން ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް  ރާއްޖޭގެ ދިެވހި ކުދި އަދި މެދު  ތަށްމިގޮ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 އި ތަނުގަ ންބާ މީހުން މިބު ،ގްލަދޭޝް މީހުންބަނ ،ބޭރުގެ މީހުން ،ކޮޅުމަތި ފެނިގެން އަންނައިުރގައި  ުމގެބަނގުރޫޓުވު

މިނިސްޓަރު ޚާއްޞަ  ށްވީމާ، މިކަމަހެން ޖެ. އެމާލޭގެ ވިޔަފާރި ެވއްޓި ނިމިއްތިބި ޒަމާނަށް މިހާރު ގާތްަގނޑަކަށް 

ބާޒާރު މައްޗަްށ  ؛ރާްއޖޭގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް  ،މިކަން ބައްލަވައިެދއްަވއިސަމާލުކަމެއް ދެއްަވއިގެން 

 ،ގަނެދެނެ ،ރެގިއުލޭޓްވެ މިކަން ހަމަ އެހެން. ލިޔަސް އިމާލޭެގ ކޮންމެ ހަނި ގޯޅިޔަކަށް ބަލަ ،އެހެންލިޔަސް އިބަލަ
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 2014/18ވަރަށް ބޮޑަށް  ޅެވޭނެ.އުމުގައި ނޫޤަމި  ލަިއގެން އުޭޅަކންއިކަށް ދެން އެކަކު އަެނކަކަށް އޮުޅވަ އެވަރަ 

އިރުަގއި ކުރެވޭކުރުން. އެހެންވީމާ ހަރުދަނާބޭނުމަކީ ހަރުދަނާ ގެމި ބިލު ގެ(ކުުރމުގެ ގާނޫނުވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީ)

 ހެން ންނަކުރީ ޒަމާނުަގއި އޮ ެއއްކަލަކޮށް އަދި ޚާއްޞަ  ،ކުރެވޭ ގޮތަކަށްޔަތް ހިމާއަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިތައް 

ރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިތަކަށް މި  ؛ކޯންެޗއްތޯ ބަލައި އީމި ،ެއއީ ކޯްނޗެއްތޯ  ،އިންސްޕެކްޓަރުން ނެރެގެން ނަމަވެސް

ިވއްކޭ ގޮތަކަށް ން ނުސްގެބިސް ެގނެ ، އަލުިވ،ބޭރުގެ ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ހަމަ ފިޔާ ،ދީ އެއް ފޯކަސް  ،ސަމާލުކަމެއް

ިވއްކާަލއިގެްނ އެޮކޅުން  އި އެތަުނގަ އި،ުހންނާނެ ކަސްޓަމުގަ . ސް ބޭނުމެއް ުނވޭމިކަން އޮތުން. އަނެއްާކ ގުަދނެއް ވެ 

 .ހަމަ އެެހންވީމާ، މިކަން... ެއއް ނުދައްކާޖީ.ެއސް.ޓީ. އް ދެއްކުެމއް ނެތްއަެނއްކާ ެޓްކސެ .ލާރިކޮޅު ނަގަނީ

 

  :ްއެކވުންވާހަކަދެރިޔާސަތުން 

 . އުޝާމްދު މެންބަރު އަޙްމައިްއޒަތްތެރި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: އުޝާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ހުރި ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަްށ  އިލަ ގޮތެްއގައި މި ބިލުގަލާއިރުގައި ޖުމުއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަށް ބަލަ

ެއ ގޮުތގެ ބަދަލުަގއި  ކުރާތައް ދޫކުރުމުގެ މަަސއްަކތް ކުެރވޭ. މިހާރު ިވޔަފާރީގެ ހުއްދަަތއް ދިނުމާއި ޕާމިޓުބޮޑަށް ތާއީދު

ސިްސޓަމެއްގެ ތެރެއިން މަސަްއަކތްކުރެވޭނެ ގޮތް ވުަމކީ  ސެންޓްރަލައިޒް ،ޮކށްންސްޓްރީމްލައި މަސައްކަތް

ގިނަ ދެން  ވެނީ.ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެ  ކަމެއް ދާނެ ގެންރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހަތަކެއް ވެ 

ގުިޅގެން.  އޮތް ިއޞްލާޙާ އިށް ހުށަހަޅާފަ އަވަނަ މާއްދާހަމި ގާނޫނުގެ  ،އޮތީ މި ބިލުގެ ންބަރުންގެ  ޝަކުވާތަެކއް މިމެ

ގާޫނނުގެ ދަށަކުންނެއް ބިދޭސީން މި  ގޮތުްނ މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަަކފުޅަށް ތާއީދުކުރެވޭ. ގުޅޭ އަޅުގަނޑު މިކަމާ

ސް ގަބޫލެްއ ކަމަކަށް ައޅުގަނަޑކަށް ވެ ްއލެއް ލިބިގެންދާނެޙަ މާ ބޮޑު  ކުރުމަކަށްކަތްއްމަސަ ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަްތކުރާ

 ން ގެންގުުޅްއވާދަނީ އަުޅގަނޑަށް ހީާވގޮތުްނ މިނިސްޓްރީ ޝަުކވާައކަށް ެވގެން މި  އިީމގަ ،އެހެންނަމަވެސް .ނުކުރެވޭ

 ،ވާތީވެ ނު އެްއޗަކަށް  އި އޮންނަމުކޮށްފައްއާ އަކީ ޕޮލިސީ އިންެވސްޓްމަންޓް ޑައިރެކްޓް ރިން ފޮ ؛ޕޮލިސީ އިއެފް.ޑީ.އަ

ނުދެނީ ން ހުއްދަދެނީ ކޮން ބާވަތެްއގެ ިވޔަފާރިތަކަކަްށ ކަމެއް. އަދި ހުއްދަނިސްޓްރީމި  ރައްޔިތުންނަކަށް ނޭނގޭ

ެލްއ އްޙަ، އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި މި ޝަކުވާތަކަށް ރަނގަޅު . އެހެންވީމާތަކަކަްށ ކަމެއްބާވަތެްއގެ ިވޔަފާރިކޮން

ން ގޮތުން މިނިސްޓްރީ ގުޅޭ ، ެއކަމާއެހެންވީމާ. ނަމަ ނީުމކޮށްފިކަމުަގއި ވައްން މި ޕޮލިސީ އާމިނިސްޓްރީ ލިބިގެންދާނެ

މި  ،ސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީދެވަނަ ކަަމކަށް އަުޅގަނޑު ވެ  .ކަމަށް ައޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން ވިސްނަވާނެ

އި ެއއީ އެކަީށގެންާވ އިރުގަ އޮތް  އިފަތިރީސް ުދވަހުގެ މުއްދަެތއް ދީކުރުމަށްޓަކައި ޓްރީބިލުގެ ދަށުން އަލަން ރަޖިސް
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 އްެލއް ޙަ ށްމިކަމައި ، ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގަކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަށް ވެސް ފާހަގަެއއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ މުއްދަތެއް

  ވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އްދެ. ކަމަށް އަޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން ލިބިގެންދާނެ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް.  އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ން:ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްެކވުނޮމިކް ިޑވޮލޮޕްމެންޓް އޮފް އިކޮ މިނިސްޓަރ

އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލުގައި އޮންނާނެ އޮންލަިއންކޮށް ވިޔަފާިރކުރާ ތަންތަން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، 

 އެކަން އަުޅގަނޑުމެން މި  ވެ،ވާތީ ކަމަކަށްގަވާ ފާހަ ތި ހަމައޭ އި އިނގޭތޯ.މަޖުބޫރުކުރުވާފަ ކުރަންވެސް ރަޖިސްޓްރީ

ދެ ޭބފުޅަކު އެ ުސވާލުކުަރއްަވއިފި. އާދެ، މިހާރު ފިހާރައެްއ  ؟ތޯއްކިހިނެ ވަނީ ހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރީ. މިހާރު

، ރެއް ޓްރޭޑަސޯލް ، ކުންފުންޏެއް އެ ފިހާރަިއެގ ވެރިފަރާތެްއގެ ގޮުތގަިއ ރަޖިސްޓްރީވެފަިއ އޮންނާނީ ،ހިންގެވިަޔސް

 އެ ފިހާރައިގެ  ؛ކަށް ަލގްޒަރީ ފިހާރަސާލަ. މިއިނގޭތޯ ވާނެއެ ކޮންޓިިނއު  .ނޫނީ ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ،ރޝިޕެއްޕާޓްނަ

އޮންނާނެ.  ގޮތަށް އޮތްއޮތް ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަމަ  ެއ އެސްޓަބްލިޝްމަންޓުގެ ގޮުތަގއި ،އޮތް ގޮުތަގއި ގެރާތުވެރިފަ

އިތުރު ފިހާރައެއް ހުޅުވީ.  ނޫނީ އަދި ؛އެ ތަން ،ހާރަލަްގޒަރީ ފި ،ވާ ވާހަކަައކީންނައަޅުގަނޑުމެން މި ދަ

އެްއެވްސ  ،. އެހެްނވީމާ، ެއ ބޭފުޅުންގެ ހިސްޓްރީައކަށްއިނގޭތޯ ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަފައިޓިހެންކަމަށްވަންޏާ އެ ވާހަކަ ނޮއެ

މިސާލަކަށް ައޅުގަނުޑ  ،ނީ މި ދެންނެވިހެންންނާނެ. ހަމައެކަނި ފަސޭހަ މި ކޮށްދެއެްއޗެްއކަށް ެއްއވެސް ބަދަލެްއ ނާ

މު ކުިދ އްެދން ގިނަ ދިވެހި އާ. ކޮށްފަގައި ރަޖިސްޓްރީސޯލްޓްރޭޑަެރއްގެ ޮގތު ުޑގެ އަިމއްލަ ނަމުގައިއޮތީ އަުޅގަނ

 އެ  ،އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް ރއޭ ިކޔާސޯލް ޓްރޭޑަ .ކޮށްގެނެްއ ނޫންވިޔަފާރިތައް މި ކުރަނީ ކުްނފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީ

ވެސް ެނއްކާ އަޅުގަނޑު އަ އަކީ،ފަސޭހަ ވާ މި އިތާނގަ ތްރިއަށް އޮކު ރެޖީމްގެ ދަށުން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ

 އަޅުގަނޑުމެްނެގ ށް. ހޮޓަލެއް ހަދާކަނުޖެހޭނޭފިހާރައެއް ހުޅުވާކަެށއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހުއްދަ ހޯދަކަށް .ތަކުރާރުކޮށްލަން

 ،ހިވަޑަިއގަންަނވާ ކަމަކީ ހަމަ އެކަނި ކުރަްއވަްނ ޖެ.  ދައްކާކަެށއް ނުޖެހޭނޭ. މަހުފީނުޖެހޭނޭށްހުއްދަ ހޯދާކަ

 ލައިފިއިދެން އުވަ .ލޫމާތުޢުބޭނުންވާ މަ އަޅުގަނޑުމެން ؛މިވެނި ތާކު މި ފިހާރަ. ެލްއުވމޭއިަގއި އަްނގަހުޅުވާއިެރއް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ގޮތުގައި ެއއީ ވަރަށް  ،ގޮތުަގއި ވަންޏާ އުވާލިކަން އަްނގަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑަށް ީހވާ ކަމަށް

 ތިބޭފުޅުންނަށް އެހެން ގޮތަކަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ކަމަށް  . ހުށަހެޅީކަމަކަށް ވާތީ އަޅުގަނޑުމެން މި ވެދާނެފަސޭހަ

ްސ ވެއަޅުގަނޑު  ؛ތިރީސް ދުވަސް .އެގޮަތކަށް ނިންމެވީމަ ރަނގަޅުވާނެ. ދެން ތިރީްސ ދުވަހުގެ ވާހަކަ ވަންޏާ

، ލީ. އެހެންވީމާ އިކުރަން މި ހުޅުވައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީއޮންލަ ،ންނަށް ފެނުނުމެގަބޫލުކުރަން ދެން ައޅުގަނޑު

އަުޅގަނޑަށް ހެޔޮ ކިތަންމެ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ކީ ރަނަގޅު މުއްަދތެއް ކަމަށްހައަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރީ ތިީރސް ދުވަ
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ދަލުކުރެއްވުަމކީ ހަމަ ގޮތަަކށް އެ ބަ ނަށް ފަސޭހަވާނެަރްއޔިތުން ،ޑަިއގަންނަވާބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަ ތި .ދިގުކުރެްއިވޔަސް

ކަމަކަްށ ވެްސ  ކުރާީފެގ ވާހަކަ ވިދާުޅވެއްޖެ ދެން. ައޅުގަނޑުމެން ކުާރ ހުރިހާ ކަމަކީ ހިލޭކަމެއް.  އެންމެ ރަނގަޅު

އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ލީއިފިހާރަތަކުެގ މަހުފީ އަޅުގަނޑުމެން މި އުވަ. ވެގެންެނއް ނުވޭ

ހަމައެކަނި އެންމެ ފަހަރަކު ދައްކަންޖެހޭ ފީެއއް.  . ފީއެއް ވަންސް އޮފްެއއީ. އެްއ ދައްކާށޭކުރާއިުރގައި ފީ ރަޖިސްޓްރީ

ސަރުކާުރގެ ފޯނު  އި،ހަމަ ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯނުތައް ނުނަގަިއގެްނނާ !ބަހައްޓަވާތިހަނދުމަފުޅު

ށް ވެްސ ައޅުގަނޑުމެންނަ ؛ދައުލަތުން .ނަނީމި އަން ަލސްވެ މި ހުރިހާ ކަެމއްެގ ާވހަކަ ،ވަްސވެ އަ ،ނުނަގަިއގެންނާ

 ެއއްހުރިހާ ރެވެިނއުަދއުލަތުގެ އެހެންކަމަށްވަންޏާ  .ދެވެނީ ޚިދުމަތް މި އްެގ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެންނަށްސޯސެލިބޭ ރި

، ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ  ދަތިތަކެއް ެވސް މުަގއިކުރުރުއިން މީހުން އިތުރވިސްއަުޅގަނޑުމެންނަށް ސިވިލް ސަްސގެން ގޮ

އެއަށް  މު ރައްޔިތުން އެދުނީމާއްބައެއް ފަހަރު ެއކަން ެއގޮތަްށ އޮންނަށްޖެހޭ. ދެން އާ ،ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ފީެއއް

 ،އި ދިފައެއަުދ ބޭފުޅަކު ެއދިލައްވަނީ މިހަމަ ވަރަްށ ފަސޭހައިން  ،ގޮތަކީ ގޮތަށް ބަދަލުކުުރން. މިހާރު ވާ ފީއެއް ަނގާ

. އެކަމަުކ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ދޭނެވެްސ ންިވއްޔާ ހެއެ ،މިސާލަކަށް .އަނެއް ުދަވހު ވެސް އެދިފަ، އިފައެދިމާދަމާ 

ލޫމާތު ޢުއެކަހަލަ މަ، އަޅުގަނޑުމެން ރަމްޒީ ފީއެއް ނެގުމަށް .ޖެހޭންގެންނައެބަ ކޮންމެވެސް ލިމިޓޭޝަނެއް  އިއޭގަ 

 ކުީރގެ  ؛ނު ގާނޫކުރީގެ . ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު .މާއްދާގެ ވާހަކަވަނަ  6ެވސް އަނެްއކާ ގޮތަށް މި ބަދަލުކޮށްަލނީ. ލިބޭނެ

ބިދޭސީން  ނގޭނެ.އެ ާވހަކަ ދެންނެވިއަުޅގަނޑު  ލަްއަވއިފިްއޔާއިމިހާރުގެ ގާނޫނު ބައްލަވަ  ގާނޫނެއް ނޫން.

ށް ބަދަލެްއ ކުން އެައކަގޮތަ ހާރު އޮތްވަކި މި ގާނޫނުަގއި މިއިތުރަކަށް.  ނުެލވޭކަންއިން މަގު ހުޅުވަވިޔަފާރިކުރުމަކަށް މީ

ވި އަންނަނި ،މިހާރު އޮތީ. ގޮތް ުކޑަކުަޑކޮށް ލާނަން މިހާރު އޮތްއިަގނޑު ދަންނަވަޅު އަ .އިނގޭތޯ ކަންނަންނާ

އެަކއުންޓިން ، ިޞްއޙީ ދާއިރާ، ގާނޫނީ ާދއިރާ؛ އެއީ  .ބަޔާންކޮށްފަިއވުން ކަމަށް ޝަތުރުތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ

ްއޔާ އެ އޮތީ ހަމަ ވުން. އެެހންވެއްޖެ ށް ފަންނީ ޚިދުމަތަކަދުމަތުގެ ދާއިާރ މިފަދަ ޚިމާލީ ، ެޓކްސް ާދއިރާ، ދާއިރާ

 މީގެ ކޮންމެ !ދަންނަވަންތޯ ،ނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްށްހަމަ އެކަްއޗެްއ ވެްސ ބަހަްއޓާކަ އް ލަްއކަ ޑޮލަރެ  ެއއް .ހުޅުވިފަ

 ،ހެން އޮތަސްމިއި މީގަ ،ދިނީމަމަ ހުއްދަނީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގާޫނނުގެ ދަށުން ހަކަމެއް ވެސް ކުެރވޭ

މި މި.  ނޫނީ ،ނުވަތަ އަކުރުގެ އޮތީ އިތުރަށް އެ ވާހަކަ ލިޔެލާފަ. ދެން މި އަންނަނީ މި  މި އި. މީގައިނގޭތޯ ނެތަސް

އެއީ ކުރިން މި ދެންނެވި  ؛ނުވާ ވިޔަފާރިެއއް ނަމަ ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް ކަަމށް އިވަނަ ނަންބަރުގަ އަކުުރގެ ެއއް

އެކު ސެިކއުރިޓީ ޑިޕޮިސޓުގެ ވުމާ އިތުރު  މާލު އެއް ިމލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެރަުއސްއި ަޔފާރީގައެ ވި  ،އެްއޗަކަށް ނުވަންޏާ

ކަނޑައަާޅ ފަރާތެއްަގއި ބެހެއްޓުން. ޭއގެ މާނައަކީ ެއއް މިލިއަން  ންަލއްކަ ޑޮލަރު ދިވެހި ސަރުކާރު ގޮތުަގއި އެއް

 ެއއް ،އެހެންނަމަވެސް  ބެހެއްޓުެމއް ނޫން.އެްއ މިލިއަން ޑޮލަރު ިޕޓަލްގެ ގޮތުަގއި ޖެހުން.މާލު އެީއ ކެޑޮލަރުގެ ަރއުސް

އޮތީ ނުވަތަ ޖަހާފަ.  އެ ވާހަކަ ވެްސ މި .އިއޮތީ ސަރުކާރުގަ  އްކަ ޑޮލަރުގެ ޑިޕޮސިެޓއް ބަހައްޓާ ވާހަކަ މިލަ

 ،ނީއޮންނަ ، ދެން މިއެހެންވީމާ. އޮންނަނީ މި އިނުވަތަ ޖަހާފަ. ކަމެއް ނޫން ެއއީކީ ކުރަން މަޖުބޫރު ،އެހެންވީމާ
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ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާރު ހުއްދަ ކުރާ ޭއގެ މާނައަކީ ގަނުޑކޮށް ިވޔަފާރި .ވުން ނޑުކޮށް މުދާ ވިްއކާ ވިޔަފާރިައކަށްތަ ގަނުވަ

ވެސް މަނާކޮށްފިން ގަނޑުކޮށް ިވޔަފާރިކުާރ އަޅުަގނޑު މިހާރު .މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ،އެހެންނަމަވެސް ،އެބައޮތޭ

. މިހާރު އަުޅގަނުޑގެ ސޮޔާ އެްއކޮށްނެްއ ން އެކަން ކުރުގެ ގޮުތގައި ޓްމަންެޓއްފޮރިން އިންވެސް 100ކަނި %ހަމައެ

 ައޅުގަނޑު އަސްލު ގަބޫުލކުރާ  މަކަށް.އެްއކޮށް ޫނނިއްޔާ ިވޔަފާރިކުރު ކާއެއް ނުލިބޭނެ ދިވެހި ިވޔަފާރި ޕާޓްނާރަހުއްދަ

އަޅުގަނުޑ . ތްއޮދަ އެބައި ެއ ހުއްމި ގާނޫނުގަ އިމީގަ ،އެހެންނަމަވެސް. މެއްކަ ގޮތުަގއި އެއީ އެއްކޮށް ހުއްާޓލަންޖެހޭ

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަީކ  ،އޮތީ ދެން މި. ތަެކއް ޙަޤީޤަތުގައި އަންނާނީމި ގެންނަ ބަދަލުން އިތުރު ރެސްޓްރިކްޝަން

 .އިާވ ލިޔުމެްއ އޮތުންފަކުން ޫދކޮށްިދވެހި ސަރުާކރު ގަބޫލުކުރާ ބޭްނކަ ކަަމށް ބަޔާންކޮށް ފަރާތެއް އޮތް  ރުއިތުބާ

ތިމަންނަމެންނަކީ މިވަރުގެ ، ސްޓޭޓްމަންޓެއް ގެންނަނިކޮށް ބޭންކު ،ލައްކަ ޑޮލަރު ނުބެހެއްޓިޔަސް ހެޔޮ  އެއްކަލައެއް 

 ެއއީކީ  ކަެމއް ނޫން ެއްއ އޮތްްއވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ެއއްވެްސ ސެިކއުރިޓީ، ިތ ވިދާުޅވި އެ ބިލު ބައެކޭ. އެހެންވީމާޤާ

ފޮރިން  .ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ މިއާ އީމި ،ުޅގަނޑުމެްނ މި ދަންނަވަނީއަ، އެހެންވީމާ. ރު މި ގާނޫނުގެ ދަށުންމިހާ

ސްޓުމަންޓުގެ ގާނޫނުގަިއ ެއ ފޮރިން އިްނވެ . ަބއި ުއނިކުރައްވާށޭ ން އެއިއެ. ބެހޭ ބިލެްއ ނޫނޭ މަންޓާޓްއިންވެސް

ތެރި މެންބަރު އްޒަތްެދން އި. ކަންކަން ކުރެވޭނެ ވާހަކަ އެ ށްގޮތަ ރާމަލުކުޢަމިހާރުވެސް  ްށ،ގޮތަ ކަންކަން ކުރާ

މި ގަިޑއަކީ ކުރިްނ އަޅުގަނޑުމެން އެ ޕޮލިސީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ  .ޕޮލިީސގެ ވާހަކަ ،އިޝާރާތްކުަރއްަވއިފި

އި ައޅުގަނުޑ މަޖިލީހަށް އައިސް ކުރަން އޮތް ވަގުުތގަ ަފިއނަލް ،މިއަދު ޕަބްލިޝްކުރަން ިއ، ނިންމަޑިވެލޮޕްމަންޓުަގއި

މަލުކުރާ ޕޮލިީސ ޢަަވގުތު ައޅުގަނޑު  ވާއިުރަގއި މިފަސްއިރާދަކުރެއްވިްއޔާ މިއަުދގެ މެންދުރުމިހާރު. މިހިރީ 

އަބަދުެވްސ  ،ދަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށްޞާތިޤް އެ ޕޮލިސީއަކީ އަުޅގަނޑުމެން އި. ދާނެޕަބްލިޝްވެގެން

މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މާދަމާ  .ންގެނައުެއައށް ބަދަލު އްބިގެންވާ ޙައްޤެ ކާރަްށ ލިސަރު ،މިނިސްޓްރީއަށް

ޕަބްލިޝްކުރާ މިއަދު ވަގުތު އަުޅަގނޑު  މި. މީހުންނަކަށް ނާދެވޭނޭޑައިވިންގއަްށ ދެނެއް ބޭރު ،ނިންމަފާނަން

ެއ  ،އެހެންވީމާ. އިނގޭތޯ އެުކެވގެންނޭ ކާގެ ވިޔަފާރި ދެން ކުެރވޭނީ ދިެވއްސަަޑއިވިން  ،ގައި އޮންނާނެލައިން ޑްގައި 

އެކަން ކުރުުމގެ. އެގޮތަްށ ކޮްށެގން ޕަބްލިޝްޕޮލިސީ އެ  ؛ބަދަލު ވާނެ އެިކއިރުންކަށް ޮއންނަކަކީ ސަރުކާރަ ބަދަލުތަ

އަޅުގަނޑުމެްނގެ މެންޑޭޓް  ކުަރްއވައިފި.އަށް އިޝާރާތްއަޅުގަނޑަށް އެކަން ފެންނަނީ. ބިދޭސީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ާވހަކަ

. އޮތް ކަމެއް. ެއއީީކ މައްސަަލއެއް ހަމަަމކީ ެވސް ްއވުރެކުބޮޑުެވގެންނުވާ ކަމަށް ވަްނޏާ މެންޑޭޓް ކުޑަ 

ކަންކަން ބެލުމަކީ ތި ކޮށް ފިހާރަތަކަށް ވަދެ އިންސްޕެކްޓު ،މެންޭޑޓުގައި އޮތް ކަެމއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް 

 ކު އެކަމަ . މީަގއި ޔާއްޖެހިއްޖެކުރަންޕޮލިސް  .ެގ މެންޑޭޓް އިުތރަށް ބޮޑުވާނެގަނޑުމެންއްާޔ ައޅުޖެެވއްއިނގޭތޯ. އެހެން

މިނިސްޓްރީން އެދުނީމާ  .ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމުގެ ،އްލެއް ޯހދާފައިޙައެކަމަށް މެންގެ ގާނޫނުގައި އޮންނާނެ އަޅުގަނޑު

. ިމހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުންނަނީ އެންމެ އިންސްެޕކްޓަރެއް. ެދއްވާޭށ އިނގޭތޯއިފުލުހުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވަ

 ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ފުލުހުންގެ އީކީ އެފަދަ އިންްސޕެކްޓަރެއް ގޮސް ތަނަކަށް ވަެދގެންނެއް ފަސޭހައެއް ެވސްއަނެއްކާ އެ 



35 

 

ދެން އަުޅގަނުޑ  ކުރުމަށް ޓަކައި.އިންސްޕެްކޓް ،އޮތީ އެިދފައި މުގެ ހުއްދައަށް ައޅުގަނޑުމެން މިރުބޭނުންކު

އޮންނަނީ  ންސްގެންނައިރު އިްމޕޯޓް ލައިސަ އާއި މޭވާތަރުކާރީއާ  .ލާނަންއިއަނެއްާކވެސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަ

މި  ައޅުގަނޑު !އްލެއް ެދއްވާޙަ ސް. އެއަްށ ތި ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑަްށ ޔަމީހަކު ހިފައިގެްނ އަ ބޭރު ،ދިވެއްެސގެ ނަމުަގއި

ުކ ބޭ. އެކަމަ އޭެގ ޖަވާބެއް ނުލި ކަެށއްްއލަކީ ކޮބައިޯތ ބެލުމަށް. ައދިއެއް އަުޅގަނޑަޙަކުރަނީ ޭއގެ މަސައްކަތް

ވިާދޅުވޭ. މިސާލަކަށް ބިދޭސީްނ  ދަނީ. ތި ބޭފުޅުން އެއަށް ަޙއްެލއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ކުރަމުން މިމަސައްކަތް

އެއީ ތި ބޭފުޅުންާނއި ކޮށް ހުއްޓާލަާފނަން. ނެތް. ހަމަ ބިދޭސީން އެއް  ނުގެންނާންވީތޯ؟ ައޅުގަނޑުެގ މައްސަލަެއއް

ވަރަށް  މިއަދު އަުޅގަނޑު އަމިއްަލއަްށ އަދި ެއކަން ނިންމާ ؛އަުޅގަނޑުމެން .ކަމެއް ޖެހޭދިވެހި ރައްޔިތުން ނިންމަވަން 

ވަރަްށ  ެއގޮތަށް އޮތީ.އަިދއެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަން އްެލއް ޙަަމއްސަލަތަކަކަްށ  ރަހެއަޅުގަނޑަކަށް ޭއގެ އެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުތު އަުޅގަނުޑ  އިންޓޯލަށް މި ހުއްޓަނީ. ހުއްޓާއިރު މި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު. ތްތެރި މެންބަރުޝުކރިއްޔާ އިްއޒަ

ނު ފިހާރަ ކަމަށް. އެއީ ވަރަްށ އަކީ ަލގްޒަރީ ފިހާރައަކީ ދޮން ހުސޭހަމައެކަިނ އޮތް ވާހަކަ  އޮތް ދަންނަވާލަން

 ނޑުމެން މި. ައޅުގަޖޭަގއި ހިންގަމުން އައި ިފހާރައެއްުފނީއްސުރެ ފަށަިއގެން ވެސް ރާއް ،ތްތެރި ވިޔަފާރިެއއްހާނަޒާ

  ން.ލާނައިވަގުތަށް މެދުކަނޑަ 

 

 {އަށް 11:04ްނ އި 10:35 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 (هللاމަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ގެންދިަޔ ކުރަމުންމިއަދު ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ބަހުސް ދަނީގެން އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް ކުރިއަށް މި `.

 އިބްރާހީމް ރަޝީދުެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ،ބިލަށް. ެއއީ ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެ ސަރުކާރު

ހުސް. ބިލުގެ ބަ ގެނައުުމގެކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ޖިސްޓްރީ ވިޔަފާރި ރަ ؛ރުގާނޫނު ަނންބަ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ،ގައި  9:30ލާނަން. އިގެންިދއުމުގެ ކުރިން މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ަތވާުލވެފަިއވާ ގޮތް އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަބަހުސް ކުރިއަށް

 11ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ.  ،ޖަާހއިރު 11މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ.  މާޖެހީ ތިޞާދީ ކޮމިޓީ. އިޤް ،ޖެިހިއރު 10ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ. 

 2ޚާިރޖީ ގުޅުންތަުކގެ ކޮމިޓީ.  ޤައުމީ ސަލަމަާތއި ،ޖަހާިއރު 11ކުެގ ކޮމިޓީ. ައއްަސސާތަމިނިވަން މު ،ޖަހާއިރު

ހިއުމަން ރައިޓްސް  ،ޖަހާއިރު 2މު ކޮމިޓީ. އްއާ ،ޖަހާއިރު 2ސް ކޮމިޓީ. ސައެްނޓަރޕްރައި ންޑްސްޓޭޓް އޯ ،ޖަހާއިރު
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ވަނަ ބައްދަލުވުެމއް  2ޑަރ ކޮމިޓީގެ ޖެންަގއި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް  8:30ރޭ  އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ. މި

 5ގެންދާއިުރ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޅުގަނޑުމެން ކުިރއަށް މި ހިނާގ ބަހުސް އަ  ،ޖަހާއިރު 11ހިނގާނެ. މި ަގޑީަގއި 

ޓީ ބަރުން ކޮމިިއްއޒަތްތެރި މެން 55މަޖިލީހުގެ މަދުވެގެން  ،ައށް އެބަދޭ. އޭގެ މާނައަކީކޮމިޓީއެއް މި ގަީޑަގއި ކުރި

 .ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ކާތްތެިރވަމުންދަނީއޭ. ސައްކަުތގައި ހަރަމަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވީމަ. ދެން މިހާރު ންނެއި ރު ދުނީ މިނިސްޓައެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ެދވަނަ ފުުރޞަތަކަށް 

ގޮތުްނ ވާހަކަަދއްކަން.  ގުޅޭ  ގެންނަ އިޞްލާޙާ ނޫނަށް ކުރުމާ ބެޭހ ގާޖިސްޓްރީމިނިސްޓަރެއް ނެތް. އެީއ ިވޔަފާރި ރަ

ނުރަސްމީކޮށް  އަޅުގަނާޑއި މިނިސްޓަރާދެން ޮގތުން ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަަދއްަކން ބޭނުންވީ.  ގުޅޭ ވަނަ މާއްދާއާ 6އެއީ 

ނޫނަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ޮފރިން އިންވެްސޓްމަންޓާ ބެހޭ ގާ ،ވީވިދާޅު  ން ވާަހކަދެެކވުނުިއރު މިނިސްޓަރުގެލުވެ ބައްދަ

، އެކަްނ ދެްއކެިވއިރު އެ ވާހަކަ ވިދާެޅއްުނވޭ. ދެން އެހެންވީމާވާހަކަފުޅު ފްލޯގައި މިނިސްޓަރުގެންނަވާނެ ކަމަށް. ދެން 

ވިޔަފާިރ ) 2014/18 ދަންނަވާލަން އުޅުނީ. އެއީ މިހާރު މި ގާނޫނަށް، އަުޅގަނޑު އެީކގައި ށާއޮތް ގޮތެއް ސާފުކުރުމަ

ބިދޭސީ  ،ގޮތުން ބުނާ ގައިވަނަ މާްއދާ 6ވަނަ މާއްދާ.  6 ،ށް މިގެންނަ ބަދަލުގައި( އަޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫނުޖިސްރަ

ހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްަދ ބެ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިެއއް ހިންގޭީނ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާ ްށ އެްއވެސް ފަރާތަކަ

ފޮރިން އިްނވެސްޓްމަންޓާ ބެހޭ ގާނޫަނކީ  ، ކަންބޮުޑވުމަކީދެން މީގައި އަުޅގަނުޑގެ އޮންނަނީ.  އިގެން ކަމަށް މިދަހޯ

ލާފައި އޮްތ ގާނޫނެއް. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް ކުރީގެ އެްއޗެއް. އެ އިނޫނީ އެކުަލވަ ،އުފައްދާަފއިއަހަރު ވަނަ  1979

ކަށް ހުރި ކުރާ ގޮުތަގއި މިއަދު ވިޔަފާރިތަައޅުގަނޑު ގަބޫލު ،ުކރެވޭ ކަމަށް ވަނީ ނަމަސްޓްރީޖިދަށުން ރަ ގާނޫނުގެ

އަޅުގަނޑު ދެވަނަ  މަށްގޮތުން ުސވާލު ދެންނެވު ގުޅޭ އްލެއް ލިިބގެނެއްނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަމާޙަގޮންޖެހުންތަކަށް 

ގޮތުން އަުޅގަނަޑށް ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު  ކުރިދިމާ ންކަ  ،މަވެސްފުރުޞަތެއްގެ ބޭނުން ހިފަން ބޭނުންވީ. އެހެންނަ

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ނެތް އްރެލިބުނުއިރު މިނިސްޓަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕުންނަްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެިތން މިނެޓެއް ނަގާނަން ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ވި

މަށް ެނވުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަޅުމަށް ވަަޑއިގެންދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ ވާހަކަުފޅު  ،ކޮށްލަންސްޓު ރިކުއެ

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ލަދަންނަވާ

 

 އްެކުވން:ވާހަކަދެ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ
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ޖަހާއިރު  11 ،ެޖހުނުއިރުގައި  އަުޅގަނޑަށް ޞަތުުމގެ ފުރުަދއްކުއާދެ! މި ވާހަކަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ވާހަކަ  މަ އެވަގުތަށް އަުޅަގނޑަށް ނާދެވުނީ ޖެހުނީމާ އެއޮތް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުމެްއގައި އަުޅގަނޑު ހުންނަން

ޮގސް، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވިޔަފާރިތައް ފުާޅވަމުންކުރަން ވާ ބިލަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުފައިށަހެޅިން. އާދެ! ހުލަދަންނަވާ

ޓަކައި ގާނޫނަްށ އްލު ހޯދުމަށްޙަެއއަށް އެދެޭވ  ،ގުޭޅ ތަފާތު މަްއސަލަތައް ކުރިމަިތވަމުންދަނީ ކަމަށް ވާނަމަ ވިޔަފާރިތަކާ

 ،މަވެސްއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެންނަގަރަންޖެހޭނެ ކަެމއް ކަމު ސް ކުވެގެަނއުމަކީ ކޮންމެެހންއިޞްލާޙު

ރާއެްއގަިއ ކީ މި ބާވަތުގެ ބަދަލުތައް ެގންނައިރުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް އެހާ ފުޅާ ދާއިޔައަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިތާމަ

ުނވާކަްނ ކަންކަން ވެފައި ނުަގއިތަލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރެވޭ ގޮތަކަށް ވެދިޔަޞްއި ހުންނަ މަސަްއަކތްތަކުގެ މަކުރެވިފަ

ގޮްސ، ލޯކަްލ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރިއާ ބެހޭ ގާޫނނު ވުޖޫދުެވގެން ،ވި ކަމަކީެއހެން މިދެންނެއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 

އެހާހިސާބުން ފެށިގެން  ،ރެޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކުރަމުން އައި ިވޔަފާރި ނިމުމަކަށް އައިއްސަގެ ގޮުތގައި އިންވެސްޓްމަންޓު 

 ވެސް އެ  ޮގއްސަ. ެއ ފީތައް ހަމަގައިމުނގި ުއިވގެންނޭބުންވަނީ ާވނުވާފީތައް އެހިސާ ފަިއވާއަހަރުތަކަށް ަދއްކާ އްއެތަ

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން  ވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއއީނު ލިބިފައެއް ފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ބަދަލު

ިމ  ،ވިދާުޅވެއްޖެ ންލޫމާތު ދެއްވަމުޢުތްތެރި ަވޒީރު މަގޮތުން އިްއޒަ ޅޭގު  މި ބިލާން ހަމަ އެއާއެއްކޮްށ މިއަދުދެކަމަށް. 

ޞަދުގެ ތެރޭގައި ެއކިެއކި ކަްނކަމަށް ނަގަމުން އަންނަ ފީތައް ކެނޑިގެންދާ ވާހަަކ. ގާނޫނުގެ މަިއގަނޑު މަޤް

ވަަނ  14 ،ވަނަ މާއްާދއާއި  11 ،ވަނަ މާއްދާާއއި 10މި ބިލުެގ ލިއިުރގަިއ އިއަުޅގަނޑަްށ ބަލަ ،އެހެންނަމަވެސް

މި ބިލުގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ  މި ގާނޫނަށްވުރެ މަތީ ބާރު ލިބިގެންވާ ގަާވއިދުގެ ވާހަކަ ،އިާލއިރުގަ އިބަލަށް މާއްދާއަ

 ،އަށް ދީފައި ޖިސްޓްރާމަތީން ގަާވއިދެްއ ހެދުމުގެ ާބރު ރަ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ  މިއާ ؛ބަޔާންވޭ. ަގވާއިެދއް ހެދުމުގެ ބާރު

ދީފައި، އެ ަގާވއިދުގެ ތެޭރގައި ނަންތަްއ  ބާރު އެ ަގވާއިުދގެ ތެޭރގައި ީފގެ އުސޫލުަތއް ކަނަޑއެޅުުމގެ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބާރުދީފައި، އެ ގަާވއިދުގެ ތެޭރަގއި ގާޫނނުގައި ނެތް އެތައް ބާރުަތކެއް އަދިރަ

ތުްނގެ މަޖިލީހުން ހުރި ދީފަ. އެީއ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. ރައްޔިށް މި ބިލުގައި އެބަޤަނުފެންނަ ގޮތަށް މުޠުލަ

ގާނޫނުގެ ބާުރ  ،ހަދާފައި މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ަމއްސަލަައކީއަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު

މު އްށް އާއަދިމާ އަުޅަގނޑުމެންނާހުރޭ. އެެހން އޮތުމުގެ ސަބަބުން ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ގަާވއިދުތަެކއް އެބަ ކެނޑޭ

ކުރަނީ. އެއް މިސާލު އަޅުގަނޑު ނަގާނަން. ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގަިއ ރައްޔިތުން ޝަކުވާ 

ން އަުޅގަނޑުމެން ފީތައް ކަނޑައަޅާފައި ނެތް ކަމަކު، ގާނޫުނގެ ތެރެއި ،އިއިވާއިުރގަ ފައަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނު ހަދާ

އި ކަންކަން ކުރަމުންދާކަުމގެ ަޝކުާވ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ެކއް ކަނޑައަަޅއިގެން ވަރަށް ޮބޑެތި ޖޫރިމަނާތަކާތަފީ ގަާވއިދުން

 އެހާ ރަނަގޅު ގޮތެއް ނޫން ކަންފަތަށް އިވެމުންދޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ިމއީކީ ގާނޫނު ހަދަމުންދާއިރުަގއި 

އް ކަނަޑއެޅިފަިއ ހަމަ ބައުންޑްރީއެ  އިދަށް ޖާގަޭދއިރުަގއި، ަގާވއިދުގެވާ އެހެންވީމާ، ގާނޫނުެގ ތެރޭގައި ގަ .ށްމަކަ

ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން  ،ނަމަނޫންމުހިންމު ކަމެއް. އެހެން ހެންކޮންމެއޮތުމަކީ ހަމަގައިމުެވސް 
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ލު ަކމެއް ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތިކަމަކީ ބާ ޚިލާފަށް ުކރާ ކޮންމެ އާޤާނޫނުއަސާސީ ،ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަބޫލު

ލު ތިށް ހެދޭ ގާނޫނަކީ ބާކަޮގތަ ޚިލާފު އޭގެ އަކުެރއް ިވޔަސް، ިފްއޔެއް ވިޔަސް އެއާބުނޭ. މާއްދާަގއި އެބަ ވަނ268ަ

ށް ދަންނަ އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުައސާސީ އެންމެ ފަރިތަކޮއޮތް. އެބަ އެްއޗެއް ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަބޔާންކުެރވިފައި

ްއ ގެ ތެޭރގަިއވާ ގާނޫނެގާނޫނެްއ ވާްނޖެހޭނީ އެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ަތރަހައިެއ  ،ސްގާނޫނެއް ހެދިޔަ ،ބަހުުރވަައކީ އްއެ

 ހަދާ ގާނޫނަކަށް މަތީން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލު އެއްެޗއް ކަމަށް. ހަމަ އެގޮުތގެތިއެއީ ބާ ،ނަމަނޫންކަމަށް. އެހެން

މިހާުރ  ،ހިތް އޮތީކުރާައޅުގަނޑު ގަބޫލު ،ހެންނަމަވެސް  ނުހިނގާ. އެގެ މަްއޗަށްގަާވއިދު އޭ  ވާނޭވެސް އެ ބާރު އޮންނަން

ހެދޭ ގަވާއިދުގެ ތެރޭގަިއ، ގަާވއިދުަގއި އަދި  ވެސް މީގެ ކަންބޮޑުވުން ހަމަގައިމު ،މިހެން އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

ޚާއްޞަކޮްށ  ،ނަވަނީއަުޅގަނުޑ މިދަން. އެހެންެވގެން ގޭކަމެއް ވެސް ޭނނކަްނކަން ޮއތީ ކިހިނެއްއިބާރާތްތަކާއި އެ

 ށް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހަދާ ގަާވއިދުތަކަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންޑޯސްމަންޓް ކޮންމެެވސް ގޮތަކުން އޭގެތެެރއަ

ެގ ުކަގއި، އެ ގާނޫނުހަދާ ގަވާއިދުތަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އިދައޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނު ހަ 

ނޯވޭ. އް ، ދިރާސާކުެރވިފައެ އިގިނަ ފަހަރަކު ބަލަ  ކަށެއްހުްނނަ ކަންތައްތަކެއް އަުޅގަނޑުެމންނަ އިގަ ދުވާއިދަށުން ހަދާ ގަ

ކުރަްނ ުރގައި މަަސއްކަތް ީސ ިވސްނުމުގެ ތެރެއިން ވެްސ އަިދ އޭއެަވގުތަުކ ެއ މިނިސްޓްރީއެްއގަިއ ތިބޭ ނުވަަތ ސިޔާ

ޓަކަިއ ވެްސ އެ އަދި އެހެން ސަބަބުތަކަށް ނޫނިއްޔާ ،ސްަކއި ވެ  ފަސޭހަކަމަށް ޓައްގެ މަސަްއކަުތގެހުންނަ ބޭފުޅެ

ެއއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން.  ކުރުުމގެ އިްޚތިޔާރު ަގވާއިދަށް ދިނީމަގަާވއިދުގެ ތެޭރގައި ބޭނުން ގޮތަކަށް ޑްރާފްޓު

ެވސް އޮންލައިން ިވޔަފާރިައީކ  ހަމަަގއިމު މި ރާއްޖޭގައިޅު. މިއަުދ ރަނގަ ،ތް އޮތީހިުކރާ، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުންވީމާހެއެ

އެއާއެކު ޤަތުގައި އެބަ ގޮތްތަެކއް އަންނަންޖެހޭ. ހަމަވަރަށް ފުޅާވެފަިއވާ ވިޔަފާިރެއއް. މި ވިޔަފާރިއަށް ވެސް ޙަޤީ

 ރެކުރާ އެތެ ންރާއްޖެއިން ބޭރު ،މަނަލޫމާތު ދޮގު ނޫންޢުރާތްތަކުން ލިބޭ މަވެްސ އެިކއެިކ ފަރުހާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ބަެއއް ހާލަތްތަކުގަިއ  ،މުދާ އެތެރެކުރާއިރުަގއި ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްމެ އެލަަވންސެއް ލިބިގެންދޭ. އެހެންނަމަވެސް

ގޮތަށް ވެސް އެބަ  ލަވަްނސެްއ ނުދޭގައި ެއްއވެސް އެއްކަސްޓަމްސްަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިލައްވާ ހިނދެ

މެދުގައި އެކި ގޮްތގޮތަށް  އެކި ފަރާތްތަކާ  ،ނޑު ދަންނަވާނީމި ހުންނަނީ އަޅުގަިޅގެންދޭ. އެހެންވީމާ، ކަނޑައެ

ވަިކ  ލިބޭ ެއލަވަންސެއް ގާނޫނުގައި ވެްސ، ގަާވއިުދގައި ެވސްކަންކުރުމަށް ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެންދާ ކަންކަން. 

 އް ކަމަކަށް ކަސްޓަމްސްގެކުރާ މީހެރިކުރާ މީހާ، ވިޔަފާ ވިޔަާފރިކުރެިވގެންނުވާނެ. މިސާލަކަށްތީވެ ތަފާތުފަރުދަކަށް ވީ

އެންެމ  ކަމުގައި ަކނޑައެޅުމަކީ ވެސްޭއނަ ގެންނަ ހުރިހާ މުދަލަކީ އެއީ ިވޔަފާރި މުދާ ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަވާތީވެ،

 ނުލިބޭ ންނަންވާނެ. އޮމިންވަރެއް  ެއ ލިބޭ ވަންެސއް ލިބެީނ ކަމަށް ވަންޏާއެލަހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. އޭނަައށް ވެސް 

ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްއކަލަ ގާނޫނުގަިއ ުނވަތަ ގަާވއިދުަގއި ވަރަށް ާސފުކޮށް ބަޔާންކުރަން އެބަ  ވަންޏާމަށްކަ

 6ލިބޭ  ންވިޔަފާީރގެ ތެރެއިން، ކަސްޓަމް ތެރެއިކުރުމަށްފަހު އޭނައަކަށް ޖިސްޓްރީވިޔަފާރިކުރުމަށް ަޓކައި މީހަުކ ރަ

ށް. އެހެްނ ނުބުނާހާ ހިނދަކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއކަންކަން މަ ކަހާސް ރުފިޔާގެ އެަލވަންސެްއ ނުލިބޭނެ
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މެުދ  ކުދި އަދި ،ޖިސްޓްރީކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހަރުދަނާ އިޞްލާޙުތަކެއް ައއިސް. އެހެންވީމާ، ިވަޔފާރި ރަނޭކުރަންޖެހޭ

 ކަން އެންމެ މުހިންމު އެއްއޮތް ސް ވެ ިދޔުމަކީ މި ޤައުމަށް ހަމަގައިމުއިކުރިއަރަފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ޚާއްަޞކޮށް 

އުފުލަމުން. ދަނީ އަޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކޮންމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ންމެއަޅުގަނޑު މަށްކަ

ލެވޭ ގާނޫނުތަކާިއ އިއެކުލަވަ  ކަމެއް ލިބިގެންދާނީށް އެންމެ އަރާމުވާނަމަ މީގެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަކަމަށްއެހެން

 މިނިސްޓަރުގެ ާވހަކައިަގއި ވިދާުޅވި ގޮތަށް މި  ؛ތުންނަށް ވީހާވެސް ތަކުލީފު ކުަޑވާނެ ގޮތަކަށްޔިރައް ން ގަާވއިދުތަކު

 ކުރިއްާޔ.. ޝުނެވޭނެ ންނުދެ ކަށްޞަދު ހާސިލުވާ ކަމަަކށް އަޅުގަނޑަދަނީ. އެކަމަކު މި ގާނޫނަކުން އެ މަޤް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ށް ރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު ތެރި މެންބަރު. ޒަތްއްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އި 

 ބަހުސްގެ ަވގުތު. މި ބިލުގެ އަުރވަނީ ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް. މިއީ ފަހުބަސް އިްއވުމެއް ނޫންމި  ތުޞަފުރު އަޅުގަނޑު

 ދެްއކެުވމަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު.ގެ ވާހަކަފުޅުބަރުންމެ . އެހެންވީމާ، މިއީ އިްއޒަތްތެރިއޮތްގަިޑއިރު އެބަ  3ބާކީ އަދި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

 ޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ރަވިޔަފާރި  ،ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ވެސްއަޅުގަނޑު ދެވަނަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

ންގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވެސް މި ވާހަކަތައް ދެެކވެމުންދާތީ. ައޅުގަނޑުމެ ؛އް ންތަގާނޫނުަގއި ހުރި ބައެއް ކަންޮބޑުވު

މި އޮންނަނީ ބިލު ހުށަހެޅި ކޮށް ސަރުކާރުން ބިލު ފޮނުވިއިރުަގއި ވަރަށް ކުަޑކުޑަ  ،ގުޅިގެން ފާހަގަކުެރވޭ އަދި މިއާ

ެއ  ،ގެ އުސޫލުތަްއ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށްމުކުރުރަޖިސްޓްރީ ަތއްަސބަބުގެ ތެރޭަގއި ވިޔަފާރި . އެސަބަބު ބަޔާންކޮށްފަ

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް. ޓަކައި ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނަށް ެވސް އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްގުޅޭ އެނޫން ގާނޫނު ހިންގުމާ

ހަވާލާދީފަިއވާ  ،އިމެންނަށް ބިލު ލިބުނުއިރުގަ ބާރާތް. ދެން އިތުރަކަށް ނެތް. އަޅުގަނޑުއިފަހަރަށް  ހަރުދަނާ އެބައޮތް ދެ

 ،ވާ ގޮތަކީ  ބެލިއިރުގައި މިއަޅުގަނޑު . ދެން އެ ގާނޫނު ނެތް ނަންބަރެއް ވެސް ގެފޮރިންގ އިންވެސްޓްމަންުޓގެ ގާނޫނު

ބިލު ތަސްދީގުކޮށްގެްނ،  ވަީނ.ދިވެހިރާއްޭޖެގ ފޮރިންގ އިންވެްސޓްމަންޓް ގާނޫނަކަށް ހަވާލާދީފައި  ަގއި 1979

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ކުެރވޭ ފޮރިންގ އެއީ ދަނީ.  ޔަ ގާނޫނުގެ ދަށަށް އަނެއްާކވެސް މިދި ވިބުނެ، ތަސްދީގުކުރުމަށްފަހު

އެ ގާނޫނުގެ ދަށުްނ އޭރުަގއި ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ  ؛ނަ އަހަރުވަ 1979މި ގާނޫނު މިއީ  .ގާނޫނު ގެއިންވެސްޓްމަންޓު 

ށަށް ގޮސްފިއްޔާ އަނެއްާކވެްސ  ދަނުގެ، މި ގާނޫގެންދެވީ. އެހެންވީމާއްަދ ދެއްވަމުންހުބޭފުޅަކަށް އޭރުަގއި 

ރަކަްށ ފަހަ ައޅުގަނުޑމެން ވަކިން ދެ ؛ބޮޑަްށ މި މައްސަަލތައް ސާފުކުރަން ،ކަމަށް އޮތީމާ ނެންނަވާގަފެނިވަޑައި 

ސް، ވެއިދުތައް. އެހެންނަމައިތުރު ަގވާ  .ހައްަދވާނެ ކަމަށް ގަވާއިދު، ލުވެްއޖެ. ދެން ވިދާޅުވީދަމިނިސްޓަރާ ވެސް ބައް

ފުޅެއް. ކުފާނުގެ ވިސްނުންމަނި އެ .ވަރަށް ފުޅާކޮށް ވިސްނުންފުޅެއް އީ،މެންނަށް ހާމަވެގެންދިޔައިއްޔެ އަުޅގަނޑު ންހުފަ
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 .ކަމަށް ވިދާުޅވެފައި ޮއްއވާ ކުރާނެ އީަތއް އަުޅގަނޑަށް ފެނިގެންދިޔަވިޔަފާރި ންއި އޮްނލައިއޭަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގަ 

ށް ޑަވެސް ަބެއއް ކަންތައްަތއް އަުޅގަނ ށް ފެނިގެްނދިޔަ. އަދި މިއަދުމެންނަޑުގަނިއއްެޔ އަޅު  .ދަކީޤްޞައެީއކަމަށް މަ

ސިންގަޕޯރ  ؛ން ސޮއިކުރި މުޢާޙަދާފަހު އަުޅގަނޑުމެން ދާދި ،ވެސް ކުރާ ސާފުވެއްޖެ. ެއއީ ދުނިޔޭގެ ެއހެން ތަންތާ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،އި ކާވޭތަ ބީ އޮންލައިން ގޭޓުޓޫދުނިޭޔަގއި ބީ ؛ިވޔަފާރިތައް  ރ،ބޯޑަކޮންވެންޝަން ކްޮރސް

ދު މޮހިގެން މުޅި ުދނިޔޭގެ އެިކ ކަންކޮޅުަތކަށް ޞާތިޤްއި ވެަފއިާވ ހަްއޔަރު ،ާރއްޖެ ިހފެހެއްޓި ،ވިޔަފާރިނުކުެރވި

ރިކުރުމަްށ ޭގގައި ތިެބގެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްާކ މަސް ބަންދުކޮށްގެން، މަްސ ދިވެހިންނަށް ވިޔަފާ

ގޭަގއި ތިބެެގން ވެސް އަންހެންވެރިންނަށް ވެސް އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ،ފައްދައިގެން  އު ަތއްބާވަތް ،ޕެކެޓުކޮށްގެން 

މިހާރު މި ބިލު އޮތީ  .ތެރި ރަީއސް. ިއްއޒަތްންއިމުކުރެވޭނެ އޮންލައިން ވިޔަފާރިޤާ ށްމެންނަލަތެއް އަުޅގަނޑުސީވަ

ންޓް ލް މާޗަމަލްޓިޕު ،އަީލބާބާ ،ބީޓޫބީމެން ފަރުމާކޮށްގެން މި ބިލު ނުކުންނައިރުަގއި ކޮމިޓީގަިއ. އަުޅގަނޑު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ އަޅުގަނޑުމެން  ،އިމުކޮށް ޭގަގއި ތިބެގެން ވިޔަފާރިކުެރވޭެނ ގޮތަށްޤާއެަކއުންޓްސް 

ގައި ރާއްޭޖެގ ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމު ،ނަންވާަހކަދައްކާ އެމް.އެމް.ޭއއާ ،. އަދި އޭެގއިތުރުންމަޝްވަރާކުރާނަން

އޮފް މޯލްޑިވްސް  މެން މަސައްކަތްކުާރނަން. ބޭންކުއްތާލުމަށް އަޅުގަނޑުނަރި ހަރުކަށިކަން  ހު ހިފަހައްޓާފައި ންކުކުތަބޭން

ކޮންމެ ޏާ ންުނވަތަ ގޭްޓވޭެއއް އަިމއްލައަށް ހުުޅވަންެވއްޖެ ކަމަށް ވަ ރު ރަޖިސްޓްރީކުރަން ވެއްެޖއްޔާނުން މިހާތަތަން

 ،ތާލުމަށްފަހުނައްވަތަ ޑިޕޮސިޓެއް ނަގާ. އެ ހަރުކަށިކަން ައޅުަގނޑުމެން ނު ރުލަހާސް ޑޮ ތިންފަރުދެއްގެ އަތުން 

އިތުރަށް އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ އަނެްއ އި އެ ކަންަތއްތައް ަރއްޔިތުންނަށް ފަހިޮކށްދޭނަން. ދެން ގަލުގެންނަ ބި

ފަދަ  ލަގްޒަރީ ދޮންހުސޭނުީއ އެ ސާފުކޮށްދެްއވައިފި.ެވސް ނިސްޓަރު އެ މައްސަލަ މި ،މައްސަލައަކަށް ީމގައި އޮތީ

ބޮޑުވެަފިއވާ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް އަލުްނ ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރުަގއި އެ ދިހެ ،އް ޒަމާނެއްތަބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ބޭ

ޑޮކިއުމަންޓުން ފެންނަން  އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ އުފެދުނު ތާރީޚުއައު ގޮތަށްތޯ ނުވަތަ  އޮންނާނީރަޖިސްޓްރީ 

އަސްލު އުފަްނވި ދުވަްސ. ަވޒީރު ވިދާުޅވީ އެގޮތަށޭ އޮންާނނީ. އަނެއްާކ އިތުރު މުއްދަުތ  ،ެގ އޮރިޖިން. އޭތޯއޮންނާނެ

އެ މެން އަުޅގަނޑު އް.ތެރުޞަހާރު ކޮމިޓީއަށް ރަނުގެ ފުމިތީ އޮ މި އަުޅގަނޑު، ެއހެންވީމާ. ިއގަންނަވާނޭވެސް ލިބިަވޑަ

ްއ ކެތަށްދުގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުރި ހުރިހާ ގޮޞާތިޤްއި ރާއްޖޭެގ އިގަކުތަ ޤައުމުންބައްޓަންކުރާނަން ދުނިޔޭގެ ެއހެ

. ޝުކުރިއްޔާ ެދްއވި ފަދީ މެންނަށް ފުރުޞަތުތީ އަޅުގަނޑުއޮ ފަހަރު މޮހާލަން މި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވީ ން އެިދވަަޑއިގެންަފއިވާ ހުރިހާ އިަކވައްދަޅުރު. ވާހަކަފުބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

ަގއި ަރއްޔިތުންެގ  11:30އަދި  ،ްއ ކުރިއަށްދާީތއާއި އެޓީކޮމި 5ޖެހިއްސުރެން  11ވަގުތު. އަިދ  ކޮމިޓީގަިއ މި
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ވުން އް ކުރެލުއްދަބަ ސްގެ ރައީްސ، ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކެއްެގ މުޤަްއރިރުންނާލިމަޖި

އެކިއެިކ  ްތތެރި މެންބަރުން އިްއޒަ 70ތްގަނޑަކަށް ލީހުގެ ގާޖިރައްޔިތުންގެ މަ ،އެކު  އޮތުމާއުމަށްގެންދިކުރިއަށް 

ަވގުތަށް މި ބިލަްށ  ތު މިގު ވަ ތަކުަގިއ މަސައްކަތް ކުރަްއވަންޖެހޭތީ އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްިއ މީޓިންޔާކޮމިޓީތަކުގަ 

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުތަކެްއ  ،ޖަހާއިރު. ކުރިއަށް އެޖެންާޑގަިއ އޮތީ 1ނީ ން ފަށާދެމެން ޑު ގަނލާފައި އަޅު އިމެދުކަނޑަ

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަްނ އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ،  6މިއަދު އިތުުރ  ،ޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަން އެބައޮތްހުށަހެޅުން. އަ

ވެސް ކޮމިޓީގަިއ  ޤައްރިރުން މުމިޓީ ހުރިހާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ކޮ

ޖަހާއިރަށް.  1ޕޯޓުަތއް ހުށަހެޅުން މި ބަދަލުކުރަނީ މެންދުރު ކޮމިޓީ ރިކުަރއްވަމުންދާތީ ައޅުގަނޑުމެން ތްކަމަސައް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 {އަށް  13:03ން އި 11:22 :ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން}

 (އިބްރާހީމް ޝަރީފްރު ބަ މެންމަރަދޫ ދާއިރާގެ ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

 :ހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާ

ުކރިއަށްދާނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި އަުޅގަނޑު ިއގެން ތަކާމައްސަލަނުނިމި ހުރި `. 

 ،ވާފައިވާފަރާުތން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްސަރުކާރުގެ  ،ގެންދަނީ

ގެނައުމުެގ ބަހުސް ިއޞްލާޙު ( އަށްގާނޫނު ގެުކރުމުވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ) 2014/18ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑިއގެންފައެއް ުނވޭ. ގެންދިއުން. މިހިސާބަށް އައިއިުރަގއި އިތުރު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކުކުރިއަށް 

ކޮށްލާނަން ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިގަންަނވާތޯ ބެލުމަށް. އާދެ! މަޑުުކ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ކުޑައިުރކޮޅަ

ށް އިޞްލާުޙ ގެނައުމަށް ބަހުސްކުރުމަށް ( އަވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫނު) 2014/18ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވެސް އިތުރު ބޭފުަޅކު އް . އެނިމުނީ އިފުރުޞަތު އަރުވަ ގެ ޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ބަހުސްކުރުމުއެދިވަ 

 ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފެއއް ނެތް. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 :ހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާ

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ގެންދާނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް 

ދާ އެޅުން ހުްއޓުވުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި މަްސވެރިކަން ކުރުމަށް ޮގވައިލާ ބޮޑު އިަކނޑުގަ ޑިއާ ންއި ،ވާފަިއވާހުށަހަޅުއް
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ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުމަށް. މި ރިޕޯޓް  އިދީ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވަ ޞާތިޤްރާރު އިގަ

އަުޅގަނޑު އެ ބޭފުޅަކަށް ދަންނަވަން.  ،ނަމަ ވިދީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހުންނެޞާތި ޤްެދްއވުމަށް އިހުށަހަޅުއްވައި

ންޖެހިފައި ހުރި ބައެއް ރިޕޯޓުތައް އެބަހުރި. ޅަނަށް ހުށަހައާދެ! މިހިސާބަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ަވނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް 2014 ގެޓް ޕްރޮޖެކްޓު އަތޮުޅގެ ޮސލިޑް ޭވސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕައިލޮ އަރި  ،އެގޮތުން

މި ރިޕޯޓު ވެްސ  M19/ML/2019/12 :ރިޕޯޓް ނަންބަރު .ރިޕޯޓްގޮުތގެ ވާ ަފއިވާދިރާސާުކރައް ންޓީއްޔަތު ކޮމިލިމާ

ބިލްިޑންގ އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ މައެާއއެކު އެބައޮތް. ހަ

ދި  އިންކްލޫޑިްނގ ،އިމްްޕލިމެންޓް ނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އެޖެންޑާުޓ ނޭޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓިންގ އެޖެންސީ  އެންޑް

އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  ަވނަ އަހަރުގެ 2017އަދި  2016، 2015، 2044 ކްގެއެންހޭންސްޑް އިންެޓގްރޭޓެްޑ ފްރޭމްވޯ

 ސް ވެސް އެބައޮތް. އާދެ! މިއިން ކޮންމެ ރިޕޯޓަކަށް ވެގޮތުގެ ރިޕޯޓު  ކޮށް ނިންމި ސާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާމާ

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ަގޑިއިރު. ެއޮގތުންެއއް އޮތީ  ބަހުސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި މި

 ،ދާ އެޅުން ހުއްުޓވައި ކަނުޑަގއި ބޮޑުއިންިޑއާ ،ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 ގޮތުގެ  ދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވިޞާތިޤްރާރު އިގަށަހަޅާ ހު އިލަ އިދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެިރކަން ކުރުމަށް ޮގވަ

މެދު ބަހުސްކުރެއްވުަމށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުުޅން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަުތމަށް އަޅުގަނުޑ ހުޅުވާލަން.  ރިޕޯޓާ

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ދު ޢަބްކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އެހެންީވމާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 އި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްެވރިކަން ކުރުމަށް ގޮަވއިލަ  ،ދާ އެޅުން ހުއްުޓވައި ކަނޑުަގއި ބޮޑުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިްނޑިއާ 

ާރރަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެްއ ގަ މި ،މި ރިޕޯޓަކަށް  ،ދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތްޞާތިޤްއި ،ރާރުގަހުށަހަޅާ 

ދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ޞާތި ޤްއި ،ޅުއްވާފަެއއް ނެތް. ހަމައެއާެއކު މި ކޮމިޓީންޒަތްތެރި މެންބަަރކު ހުށަހައް އި އެްއވެސް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ވެްސ ހުންނެވި ކަމަކަްށ ބޭނުންފުޅުވާ ެދއްެކވުމަށް މެުދ ވާހަކަފުޅު ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓާ

 އަރުވަން. ދުއްލަޠީފަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްތްއްޒައި  ؛ފާހަގައެއް ނުކުެރވޭ. އާދެ! ާޔސިރު

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ން ތުފަރާޓީެގ ޕާދާ އެޅުން ހުއްުޓވުމަށް ައޅުގަނޑުމެން ކަނުޑގައި ބޮޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އިންިޑއާ

ސާބަށް ހި ާރރު ކޮމިޓީން ނިންމެވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނާގަ ރު ހުށަހެޅުއްވިދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަކަނޑިތީމު 

ައޅުގަނޑުމެން ތަފާތު އެތަެކއް  ،ންވޭ މި ފުރުޞަތުަގއިނުނީ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ ވަ އިސްަފއި މިއަ

ގެްނ ދިވި މި ބަހުސްކުރެވި އަދި ެއއާ ،ހެޅިށައަށް ހުމި ފްލޯރާރެއް ގަފަސް  ތުތަފާ ،ރާރެއް ގަފަސް  ؛ރާރުތަެކއްގަ

ވަނީ. ިމކަމަކީ  ފައި މިސްުކރެވިއެއަްށ ބަހު ިއ،ށް ސަރުކާރުން ފޮނުއްަވވަހަމަޖިލީމި މިހާރު މަސްވެރިކަމުެގ ބިލު 

، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ހަގަޮކށްލަން ފާނޑު އަބަދުވެސް މި ދައްާކ ވާހަކަ. އަުޅގަންއަޅުގަނޑުމެ ޙަޤީޤަތުގައި ބުނަންޏާ
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ށް ބަލައިގަންަނ ރައަުޅގަނަޑށް ހަމަ ވަ. ން އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުަރއްާވފައި ހުރި ކަންތައްގޮތު  ރާރާ ބެހޭގަޓީގަިއ މި މިކޮ

 އަޅުގަނޑުމަ ހަ ގޮތަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. އެާއއެީކގައި  ރިޕޯޓް ހަމަ އޮތްޓީ  އެެދނީ މި ކޮމިޑުކަންތައްތަެކއް. އަުޅގަނ

ބަދަލެއް  ޔޮރާރުތަުކގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުެގ ސިނާޢަތަށް ހެގަމި  ގެއަޅުގަނޑުމެން ،ހަގަކުރަންފާ އެބަ

އެުކވާނެ  ރާރުތަކާގަ، އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްަކތަކީ މި ގެ ބޭނުމަކީ. އެހެންވީމާރާުރތަކުގަމި  ނުން. އެއީދިގެނެސް

 މަރުޙަލާ ނިންމާފައި އައުން. އަުޅގަނޑު މިައދު ޓީހަމަޔަށް ކޮމި ޑުމެންނާމުގެ ބިުލ އަޅުގަނކަވެރިގޮތަށް މަސް

އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުީށގެ  ،ހަމަ އިްއޔެަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ ،ހިތްވަނީހަގަކޮށްލާފާ

ނެފަިއ އެަބހުރި އެ ބޭފުޅުން ބޭނި މަސް ކައިީރގައި ހަމަ ބުުޑ ގަނލާފަިއ ައޅުއިހަމަ ގުޅަ ިއއްެޔގަިއ ެވސް މަސްވެރިން

އެކަުމގައި ވެސް ވާހަަކދައްކާލިން. ވެސް  ހަަކ އިނގޭތޯ. ެއއީ އަުޅގަނޑު ެދން ހަމަ މިފްކޯއާއިްއޔެަގއި ވެސް ނުކިރޭ ވާ

 އޮތީ ރުަގއި އެއް ބޯުޓ އިތްއޮ ދެ ބޯޓު . ަވގުތު އޮތީ އެންމެ މަސް ކިރާ ބޯެޓއް މިމިފްކޯަގއި  ،ދިމާވާ މައްސަލަައކީ

 ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އޮތީ. އެހެންވީމާވަގުތު  ، އެންމެ މަސް ބޯޓެއް މިއެހެންވީމާ ތިލަފުށި ޑޮކް ޔާޑުގަިއ.

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ުކރިއަރުވަން މަަސއްކަތްކުާރއިުރގައި ަބިއވަރު ގޮންޖެހުންތަްއ އެބަހުރި. އަުޅގަނޑުމެން 

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި އެ ބޭފުޅުން މަސް ބާނަން އެބަ މަސައްކަތްކުޭރ.  .، ށ. ކޮށް ހދއްޞަ ޚާ އަދި ،ދުއްފުށިޅުކު

ނެ ގޮެތއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ކޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވިއް ރޭކުއެބަ  މަސައްކަތް މަސްވެރިކަން ކުރިއަުރވަން

 ހިސާބަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމާފައި ނާއިންައޅުގަނޑުމެ، އަުޅގަނޑު އެެދން މަސްވެރިކަމުެގ ބިލު މާންވީހެއެ

އަންނައިރުަގއި މި ކަންތައްަތކަށް ޙައްލު ލިބޭނެ ގޮތް ބިލުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މި 

ހަަކ ވާމި ގަނޑުމެން އަޅު  ؛ހަގަކޮށްލަންފާ ، ހަމަވާނީ. ެއހެންވީމާ ދައްކާ ވާހަކަ ޙަޤީޤަަތކަށް ެވގެންދާނެ ސަބަބަކަށް

އޮތް ގޮތަށް  ހަމަ މި ރިޕޯޓް މި އަދި ދައްކާއިުރަގއި މި ރިޕޯޓް ައޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމަޔަށް ބަލައިގަންނަން. 

 ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް އެދި ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އާދެ! ދެން ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑިއގަްނނަވާތޯ ައޅުގަނޑު ުކޑަކޮްށ މަޑުކޮށްލާނަން.  ކު ބަރައެހެން މެންއިްއޒަތްތެރި 

 ށް. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދަ 

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭ

ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް  ،ާދ އެޅުން ހުއްޓުވައި ކަނޑުަގއި ބޮޑުއީސް. އިންޑިއާ ރަ ރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

މާތް  ވަރަށްހަށް ހުށަހެޅީ ރާރު މި މަޖިލީގަބަރު މި މެން އިްއޒަތްތެރި މު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީ ؛ރާރުގަޅާ ހަގޮަވއިލާ ހުށަ

ން މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަސައްކަތްކުރަމުން މި މެންއެދެއްގަިއ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ޤްޞަމަ
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މަހަްށ  ،މަސްވެިރކަމަށް، ރިންނަށްދުވެފަިއވާ މަްސވެޢުައޅުގަނޑުމެން ވަ ެގ ތެރެއިންަނވާރައި އެޖެންޑާ  ގެންދަނީ

މަޖިލީހަށް މި ނީ ވަ މި ންމިއަުދ ސަރުާކރު .ރި ރައީސްތެތްނުމަށް ކުެރޭވ މަސައްކަތާ ގުިޅގެން. އިްއޒަ އަގު ހޯދައިދިހަމަ

މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި  ،އެދެނީ . އަުޅގަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފަ

ާރުރ ގަހަމަޔަށް މި  ލާއާޙަކޮމިޓީ މަރުށް ކަީވ އެންމެ ައވަހަ ،ތަށް ފާސްކޮށްޅުްއވާފަިއވާ ގޮރާރު މި ކޮމިޓީން ހުށަހަގަ

ެވސް މަދުނުކޮށް މި ބިލުގައި  ކަންތައްތަކެއް އެންމެ ކަމެއް  ހުރިހާ ުރގައި ހިމެނޭރާގަ މި ،އިވަ އްފޮނުވާލަދެ

ބޭނުންވާ ފެންވަުރެގ މަސްވެރިކަުމގެ ގާނޫެނއް  އަުޅގަނޑުމެން މި ،ހަމައަށް ގެނެސްދީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހުށަހަޅައިގެން

މަްސވެރިކަުމގެ  .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ކޮށްދިނުން.މުއިޤާއިންިތޒާމުތަްއ  މަްސވެރިންނަށް ހަމައަގު ލިބޭނޭ ،ވުޖޫދުކޮށް

ގަރާރަްށ  5ގަރާެރއް ހުށަހެޅި، އެ  5ގުޅޭ  ހަމައަށް ގެނެސް، މަްސވެރިކަމާ ބިލެއް އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހާ

 ގެންދަނީ ކުރިންވެސްމަަސއްކަތް ުކރަމުން ެއކީަގއި އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮްށ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މަްޝވަާރއާ

 ،ބޫެލއް ނުކުރަން ގައަުޅގަނެޑއް  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އަގު ހޯދައިދިނުުމގެ ގޮތުން.މަވި ފަދައިން މަހަށް ހަންނެދެ

 ާގނޫނަކަށް ނުވަތަ ބިލަކަށް މި  ފަދަ ދުޢުއަްއޑޫ ސިޓީ ތަރައްީޤކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ސަރުކާަރކުން ެވވަަޑއިގަންަނވާ ވަ

އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްޤީކުރާ ވާހަަކއަީކ  ،މިހިން މިދެންނެވީ. އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި  .ބިލު ވެގެން ހިނަގއިދާނެ ކަަމކަށް

އިްއޒަތްތެރި އެީއ ހަމަ ކޮންމެ ސަރުކާެރްއގެ ކޮންމެ ަރއީަސކު ވަރަށް ބާރަށް ވިދާުޅވާ ވާހަކަެއއް. ެއގޮތުން ބަްއވަލާ 

 މަީތގައި.ނަގާ ހިސާބުގައި ފުއްޓަރުރާޅު ރު ބޭއެޕޯުޓގެ ޖެޓީަގއި އޮންނަނީ .ައއްޑޫ ސިީޓަގއި ޕޯޓެއް ހެއްދެވި !ރައީސް

ކިޔަީނ  އެއަްށވެސް މި. ތީއޮފެންވަުރގެ ބަނދަރެއް އެތާ ހަދާފައި  އެްއވެސް ގޮަތކަށް ބޯޓެއް ަކިއރިއެއް ނުކުެރވޭ. އެ

ކަްށ ނޫނަގާ ،ވެސް މިފަދަ ބިލަކަށްވެ މަސްވެރިކަުމގެ ބިލަކީބޫލެއް ނުކުރަން ގަ އެހެންކަމުން އަުޅގަނެޑއް ތަރައްޤީއޭ.

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ،ކުަރނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީންވެގެން ހިނަގއިދާނެ ކަމަކަށް

އަދި އަޅުގަނޑު  ފުރިހަމަ ގާނޫނަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް.ގެން އަންނަ ބިލު އެއީ ެއކީަގއި ކޮމިޓީިއން ނިމި މަޝްވަރާއާ

ބިލުގައި ހިމެނިގެންދާނެ  ގަރާުރަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މި 5ކުރި ވަރާޝްބޫލުކުރަނީ ައޅުގަނޑުމެން މަގަ

 . ދެއްވި ފުރުސަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ކަމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ިއގެޑައަޅުގަނޑު ފުުރސަތު މިދެނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު ވަ އާދެ! ދެން

 ،ބޮޑުދާ ެއޅުން ހުއްުޓވައި  އި ކަނުޑގައިްނޑިއާ  ،ން ދިރާސާކޮށް ިނންމެވިއެކު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީހުންނެވުމާ

ުދވާފަރު ދާއިރާގެ  .ގަރާުރގެ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިލާމަސްވެރިކަމަްށ ގޮވަ  ދެމެހެއްޓެނިވި

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް.
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުވާދު

ރައީްސގެ ރިޔާސަުތގަިއ  އަޅުަގނޑު ބާ ދަންނަވަން.ޙަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ މަރު

ބޮޑުާދ އެޅުްނ  އިކަނޑުގަ ޑިއާން އި ،ގަރާުރގެ ތެރެއިން  5ހުށަހެޅި  ލިބުނު ފުރަތަމަ ފުރުސަތު މިއީ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން

އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ހުށަހަޅާ ގަރާރު،  އިއިލަ ދެމެހެއްޓެނިވި ަމސްވެރިކަން ކުރުމަށް ގޮވަ  އި،ހުއްޓުވަ 

ޝަހީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު ،މި ރިޕޯޓަކީ ލާނަން.އިނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަ

އި ދެމެހެއްޓެިނވި މަސްވެިރކަން ކުރުމަށް ކަނުޑގައި ޮބޑުދާ ެއޅުން ހުއްޓުވަ އިންޑިއާ  ،ހަޅުއްވާހުށަމް ޢަބްދުލްޙަކީ

މެދު  ގަރާރާ ދިރާާސކުރަްއވައި މި ؛ނީ ބުނެަފއިވަ ފަހުން މިރިޕޯޓުގައި ގަރާރު ކަމުގައިީމގެ .ށަހަޅާ ގަރާރުހު އިލައިގޮވަ 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި  21ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19 ،ަގއި ބޭްއވުނު 2019ޖުލަިއ  31ގޮތް ނިންމެވުމަށް 

. މި ރު ދިރާސާކުަރއްަވއި ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓޭގަރާ އިގުޅިގެން އެ ކޮމިީޓގަ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވމާ

 ލާފައި މި އިޅުވަ އަމި ރިޕޯޓުަގއި ބޮޑަށް އަލި އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ ޖަދުަވލުތަކަކީ މި ރިޕޯޓުެގ ބަެއކޭ. 

ފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް މަްޝވަރާކުރުމަށް  ފިޝަީރޒް މިނިސްޓްރީއާ ،ބެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް ކަމާވަނީ 

ކަމަށް  ވަމުންދާމަސްބޭނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ބޫލުކުރެވުނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށްގަބޮޑަށް 

ސަބަބުން  އެުކގައި އަުޅގަނުޑމެން މި ގަރާރުގެއެއާހަމަ ކަން މި ރާއްޖޭަގއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުމުން.ން  ކަދާއެޅުމުގެބޮޑު

ން ނުކުރެވޭނެ މަގަކަށް ގާނޫނުތަާކއި ަގާވއިުދތައް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ؛ފަހުން މިރާއްޖޭގައި މި ަކންކަން ކުރުމަށްމީގެ

ޭއގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަސްވެރިަކމަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަްއ  ،އިބައްޓަންކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅަ

ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިަނގުނަ  .ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވަނީ ލިބިފަ މީާދއި ޔަޤީންކަންއްއު ކަމުގެލިބިގެންދާނެ

ބޭރުގެ  ،ށް ޮބޑު ކަންބޮޑުވުެމއް މިއީރަ ވަބޭފުޅުންގެ އެކު ވީ ބައްދަލުވުންަތކުަގއި އެކެމްޕޭނުތަކުގައި މަްސވެރިންނާ 

ައޅުގަނޑުމެން  ،ޔަތްކޮށްޢާކަންކަމަށް ރި އެޅުމަީކ. އެހެންވީމާ، މި ފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހަްއދުތަކުގައި ޮބޑުދާބޯޓު

ށް ކޮްނ ހަމަ ފާސްމި ގަާރރު އޮތް ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ ،އޮތީ ނިންމިފައި މިން ޤުކޮމިޓީއިން ހަމަ ިއއްތިފާ

 ން ނިންމި ގޮތަށް މެންގެ ކޮމިޓީމީދުކުަރން މި ގަރާރު އަުޅގަނޑުއްއަުޅގަނޑުމެން އު ން.އަށް ހުށަހަޅާލޯމަޖިލީހުގެ ފް

  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. މި ގަރާރު ފާސްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ،ބަލައިގަނެމަޖިލީހުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުސަތަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާތޯ އަުޅގަނުޑ . މިއީ އިތުރު ބޭފުޅަކު ދަނީ މެދު ބަހުސްކުރުން ކުރިއަށް މި ޓާޕޯ ރިއާދެ މި

 އާދެ! އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެން އިތުރަށް މި ރިޕޯޓާ ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ) އަނެއްާކވެސް މަޑުކޮށްލާނަން.

ވޯޓުގެ ަގޑީަގިއ  ،ދެން މި ރިޕޯޓު .ނިމުނީއެްއކޮށް  ރިޕޯޓުގެ ަވގުތު  ނެތުމާއިންފަ ގެވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެިދވަަޑއިމެދު 

ގަާވއިުދގެ  އާދެ ؛އުޅެނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ ފަރާތުން ދެން އަޅުގަނޑު މި ފުރުަސތު ވޯޓަށް ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ.
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ވަނަ  3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ަގވާއިުދގެ  ގެލީހުަރއްޔިތުްނގެ މަޖި ،ވަނަ ކިޔުން ިއއްވުމަށް 3މި ގަރާުރގެ  ،ގޮތުން

ޝަހީމް هللا ޢަބްދުމެންބަރު ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ގައެ މާއްދާގެ )ށ( ،ނަންބަރުގެ ދަށުން

ާލ އިޮގވަ ، ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމަށް އި ހުއްުޓވަ ބޮޑުދާ އެޅުން އިކަނުޑގަ އިންިޑއާ އްވާފައިާވ،ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅު

ދާނީ.  ވޯޓަށްއާދެ! ދެން މީގެ ފަހުގައި  ވަނަ ކިޔުން. 3 އަުޅގަނޑު މި އިއްވީވަނަ ކިޔުން އިްއވުން.  3ގަރާރުގެ 

  ން ޮއންނާނެ.ެނގުވޯޓުގެ ގަީޑަގއި ވޯޓު

 ޓްސޮލިޑް ވޭސް އަތޮޅު އަރިހުށަހަޅާ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއިން ،އަރުވަނީ އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި  -{7.4}

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 2014 ގެނޭޖްމަންޓް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓުމެ

ބީބަށް. އިްލޔާސް އެ ޮކމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަ ،ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ަފރާތުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް

  ލަބީބް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ބަރު އިްލޔާސް ލަބީބްމެންގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާ

، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއިވާ ޮއޑިޓް ޝުކުރިއްޔާ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއިން މިހާރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިވާ 

ގެ ޓުކްރޮޖެއަރިއަތޮޅު ސޮލިޑް ވޭްސޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕައިލެޓް ޕް ،ރިޕޯޓަކީހުށަހަޅާ  ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑު މި

. މި ރިޕޯޓް ން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 2014

އަދި މި ރިޕޯުޓ  .މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ،ން ދިާރސާކޮށްފަިއވަނީމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 ގައި ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީމި  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ތައް އެަބހުރި.އްންތަދިރާސާކުރެވުނުއިރު ފާހަަގކުެރވުނު ބައެއް ކަ

 ބާޖު ،ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ވޭސްޓް ކަެނކްޝަން އެންޑް ޓްރާންސްފަރ ވެސެލް ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭގައި 

ޖެުނއަރީ  15 ،އެގޮތުން .ފައިވާ ަކމަށްށްޓުކޮތަފާތުކޮށް ރިޕޯ ،ރޮގްެރސް ރިޕޯޓުގައި ރިޕޯްޓކޮށްފަިއވާއިރު ގެ ޕްޕްރޮޖެކްޓު

 8 ،ނިމިފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިަފއި ވީނަމަވެސް 80% ،ބޭންކަްށ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ަގއި ވޯލްޑު 2015

ފައިނަްލ ޕްރޮކިއުމަންޓު ޕްލޭންގައި  ޓުން ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާޔުނި ގައި ޕްޮރޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް  2015ޖެނުއަރީ 

ރަދުތައް ފަންޑު ޚަގުޭޅގޮތުްނ ހިންގާ  ހަމައެާއެއކީަގއި ޕްރޮޖެކްޓާ ަކމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. 90%ފައިވަނީ ކޮށްޓުރިޕޯ

ކަމަށް ވެފައި، އަދި  އްަރދުތަޚަހިންގާ  ގެ ކުރިނ2014ްބަރު ންނޮވެ 30 ،ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީޑިސްޓްރިބިއުޓް 

ެއްއގޮތަށް  ކޮންޓްރެކްޓާ  ،ހިނދުެގ ކުރިން ކަމަށް ވ2015ީޖެނުއަރީ  20 ،ކީޚައެކަމަށް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ަފހުގެ ތާރީ

މަްށ ކުެރވުގުޅިެގން ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ފަންޑު އެންމެ ރަނަގޅު ގޮުތގައި ބޭނުން މަސައްކަތް ނުކުރުމާ

ޖެނުއަރީ  20 ގަކުރެވުނު.ފާހަށް ހުރަސްތަކެއް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ދިމާވެފައިާވކަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަ

ެއ ބާޖު ބަނުމަށް  ،ދައްާކ ގޮުތގައި  ކުންދެއްަވއިފަިއވާ ިއންވޮއިސްތަ ގެ ކުރިން އިންޖިނިައރ ހުއްދ2015ަ

ދެ ޑޮލަރު ކަމަށް  325292އެީއ . 65%ރަދުވެފައިވަނީ ޚަލަުރގެ ބަޖެޓުން ޫޔއެސް ޑޮ 497702ލަ ކަނޑައެޅިަފިއވާ ޖުމު
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ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަވެފައިވޭ. ޕްރޮޖެކްްޓ  ދު ހާސިލުވެފައިނުވާޞައިގަނޑު މަޤް މަޓުގެމި  ޕްރޮޖެކް، ވީހިނދު

ކަނޑަެއޅިފަިއވާ  ،ހުރި. އެގޮތުން ކެއްގުޅުންހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމެންޓްތަ ނިމުނުއިރު ޕްރޮޖެކްޓާ

 ،ބޭންކުން ފަންޑު ކްލޯޒްކޮށްފަިއވާ ކަމަށާއި  ލްޑުނުލެވުމުްނ ވޯއިމުއްދަތުގައި ޕްރޮޖެކްުޓގެ މަސައްކަތް ނިންމަ

ނިންމުމަށް  ބާޖުގެ މަސައްކަތް  .މުން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށްނިމު ގައި ބޭނުންކުެރވިފަިއވާ ފައިސާ ޕްރޮޖެކްޓްޕްރޮޖެކްޓު

 ަގއި ޓުރޖީެގ ބަޖެމަންޓް ެއންޑް އެނަންވަނަ އަހަރުަގއި މިނިސްޓްީރ އޮފް އެންަވޔަރަ 2017ލިއަން ރުިފޔާ މި 1.5

ހޭދަކުރަންޖެހުނު  ބާޖުގެ މަަސއްކަތް ނިންމުމަށް ނުޖެހޭ ފައިސާއެއް އެ ހިމަނައި، ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރުމަށް

ހަމައެާއއެީކގައި އެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުަގއި  މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވޭ.ކަމަށް މިހާރު ނިމިފައިވާ ބާޖު  އަދި އެ ،ކަމަށާއި

އްލުކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްުޓން ކުރަން ކަނޑައަޅާފަިއާވ ކަންތައްތައް ޕްރޮޖެކްުޓގެ ޙަަތއް ލައްސަކުރައްވާފަިއވާ މަފާހަ

ތަކަށް ދިމާާވ ެއޮގތުން ޕްރޮޖެކްޓު ،ސައްކަްތތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ން ގިނަ މަމުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ

، ދިާމވާ އިއެއް ާބއްވަ އެކު މީޓިންސީނިއަރ ބޭފުޅުންނާ ގެޓްރީ އްލުކުރުމަށް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު މިނިސްޙަ މައްސަލަތައް 

ކަމަށް  ން ިފޔަވަޅުަތއް އަޅަމުންދާގޮތު ގުޅޭ އެކަމާ ،ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބެހޭ އްުލކުރާނެ ޮގތްތަކާޙަމައްސަލަތައް 

މަންޓް ންރަވަޔަންއޮޑިޓަރ ޖެެނރަލަށް އެ ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދެއްިވ.މަންޓް މިނިސްޓްރީންއެންަވޔަރަ

ސަރުކާރުން  .ވޭަގއި ސިީޓއަކުން ފާހަަގުކރައްވާަފއިާވކަން ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓން ފާހަގަކުރެ 2016 އެޕްރީލު 7ން މިނިސްޓްރީ

 މަސަްއކަތް ނިންމުމަށް ހުރަސްތަކާ  ގެެއއްގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓު ޕްލޭނާތައް ކަނޑައެޅިަފިއވާ ވޯކްކުރިއަްށގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓު

ވަރަށް ބޮޑަށް   ޔުނިޓުންަތނުގައި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓު ެއކަންކަމަކީ ކުިރއަށް އޮތް ،އި މަށާކަ ިއވާކުރިމަތިވެފަ

 ،ރަދުކުރަންޖެހުމާއިޚަނިންމުމުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ތައްނޫންނަމަ ޕްރޮޖެކްޓު ،ކަމަށާއި ކަމެއް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެ

ގެންާދކަން މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީއަށް ފާހަގަކުެރވިފަިއވޭ. ޅި އެމަށް ހުރަސްތަކެއްކުރުލުޕްރޮޖެކްޓުގެ މަޤްޞަދު ާހސި

ދަށުްނ  ވަނަ މާއްދާގެ 6.3.7އަދި  6.3.6ލް މެނުއަލްގެ މޯލްޑިވްސް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ އޮޕަރޭަޝނަ

ގެ ރަޖިސްޓްރީ މުދަލުރުލީ ހަފަހަރު ފިޒިކަ ގުޅިެގން އަހަރަކު ދެ ހިންގުމާ ތައްމަލާތްޢާގުޭޅ މު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއާ

 51577 ،. ެއގޮތުން ފާހަގަކޮްށފައިވޭމި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަގއި ވެސް ންޖެހޭ ކަމަށްކަށަަވރުކުރަ އަޕްޑޭޓްކުެރވިފަިއވާކަން

ސްޑް ފަރެންސް ނަންބަރަކާއި ފިކްއެ ރަޖިސްޓްރީގެ ރެ ،ކަމަށާއި  އެސެޓް ރަޖިސްޓްރީަގިއ ރެކޯޑުކޮށްފައި ނެތްޑޮލަރު 

ގެ ބޭނުމަށް ފިކްސްޑް އެސެޓުަގއި ހިެމނެނީ ޕްރޮޖެކްޓުައދި  ،މަށާއިކަ ގެ ލޮކޭޝަންަތއް ހިމެނިފައި ނެތްއެސެޓްތަކު 

ޮއޑިްޓ  ގައި އޮޑިޓް ޓީމުްނ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ.ޕްރޮޖެކްޓު ދާފައިވާ ފަރުނީޗަރު އަދި ެއހެނިހެން އޮފީސް ސާމާނުކަމަށް ހޯ

ވަނަ 2014ނުކުެރވިަފއިވަނީ ހަމައެކަނި ފިކްސްޑް ެއސެޓް ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓު ،ިއާވ ފަދައިންރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކުރަްއވާފަ

ތައް ނިންމުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓު ުދވަސްކޮުޅ، މަިއގަނޑު ސަބަބަކީ އެ ،ގަނެފަިއާވ ތަކެތި ކަމަށާއި  އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ން މިނިސްޓްރީ ކުެރވިފައި ކަމަށް އެވަނީ އަޕްޑޭޓް ނަމަވެސް ރަޖިސްޓްީރ މިހާރު، ދިއުމުން ަކމަށާއި ކުިރއަށްމަސައްކަތް

ަފއިނޭންޝަލް އެސެސްމަންެޓއް  .ވިފަިއވޭަގިއ ފޮނުވާފައިވާ އޮތް ސިީޓގައި ަބޔާންކުރެ  2016 ޕްރީލުއެ 7



48 

 

 ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ،ސްޓޭންަޑޑަށް ޖެހެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިްނގތައްޔާރުކުަރްއވަން

 ގެ ދަށުން ހަރުމުދާ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް ެއަކއުންޓިން ،އަށް ވެފައި އެަކއުންޓިންގ ސިސް އޮފްއަންޑަރދި ކޭޝް ބޭ

ގައި ޮއޑިޓްކުަރއްާވއިުރ ނތާ ކުިރއަށް އޮތް ،ރުންނަށް ލާޒިމު ވިޔަސްއޮޑިޓަ ންުކރުރިކަން ފިޒިކަލީ ވެރިފައިހު

 މަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެވުނު. މިކަ މުންުރކުރުްނ މުހިހުރި ކަމަށް ކަށަވަ ގަންނަ ހަރުމުދާ ށްޕްރޮޖެކްޓަ

އަތޮޅު ޮސލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންްޓ  އަރި ؛އިން ނިންމި ނިންމުންތަކަކީކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ

ވަަނ  2019އްވުނު ވަނަ ައހަރު ބޭ 2019ޖުލައި  10 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  2014ގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓު

އަތޮޅު ސޮިލޑް ވޭސްްޓ  ރި. އ1ަ ؛ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމީ 13ހަރުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އަ

ވަނަ އަހަުރ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ މައްސަލަތައް  2014ގެ ޕްރޮޖެކްޓު ޕައިލެޓްމެނޭޖްމަންޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލާފާދެއްވާފައިވާ ގޮތަްށ  ކުރުމަށްޙުލާޞްއި ެނ ގޮތަށް އެކަންނުވާކުރިމަގުަގއި ތަކުރާރު

ގެ މަސަްއކަތް ޕްރޮޖެްކޓުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ ޮގތަށް ޕްރޮޖެކްޓު ،ކަށް ނިންމެވީވަަނ ކަމަ 2 ކުެރއްވުން.ޙުލާޞްއި

 ،ކުރުމަށާއިރިހަމައްަކތްތައް ފުގެ ތެރެއިން މަސަްޕރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅިަފިއވާ ބަޖެޓު ،ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށާއި

 މިފަދަ  ައދި މުސްތަޤްބަލުގައި ،އެރުވުމަށާއިލަފާ ނިންމުމަށް ކަންކަނޑައެޅިަފިއވާ މުއްދަތަށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކަން

ނުދިނުމަށް އެ ވިޔަގެންަދވާއިރު އެ ރިޕޯުޓގައި ފާަހގަކުަރއްވާަފއިވާ ކަންތައްަތްއ ތަކުރާރުތައް ކުިރއަށްޕްރޮޖެކްޓު

ތަކުގެ ަމޤްޞަދު ހާސިލުނުވާ ގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓު ،ން ނިންމެވީމަކަށް ކޮމިޓީވަނަ ކަ 3ވުން. ސްޓްރީއަށް އެންގެ މިނި

ގެ މަސަްއކަތްތައް ުނނިންމުމުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ޕްޮރޖެކްޓުކަށް ތަޕްރޮޖެކްޓު

ފަރާތްތަކުެގ މައްސަލަތަްއ  ، އެއިހޯދަ ،އި ކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަލުވާ ފަރާތްަތކަގެއްލުމާިއ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އިހުމާ

 ަގާވއިދާ  ،ިއދާރާތަކުން ބަލައި ޤީޤީޙުރަޕްޝަން ކޮމިޝަަނށާއި އަދި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް ފަދަ ތަކޮ-އެންޓި

ެގ ަގއި ނިންމެވި ގޮތުމި މައްސަލައި އަދި ،އެޅުމަށް ދަންނަވައިމެދު ފިޔަވަޅު މަލުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާޢަލާފަށް ޚި

 ،ކުރަްއވައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފުރިހަމަ ޙުޤީޤުގުޅޭ ތަ އަދި އެަކމާ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިދެްއވުމަށް.

ފަރާތުން  ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެްއލުމުގެ ބަދަލު އެ ،ވާ އުފުލައިޢުދުގައި ދަމެ އެކަމުަގއި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކާ

ްނ ވަނަ ކަމަކަށް ކޮމިޓީ 5ރޖީއަށް ދެންނެވުމަށް. މަންޓް އެްނޑް އެނަންންވަޔަރަނިސްޓްރީ އޮފް އެހޯއްދެވުމަށް މި

 ފައިނޭންޝަލް ެއސެސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެަކއުންޓިންގ ،ނިންމެވީ

ކޭްޝ ބޭސިސް  ،ށް ވެފައި އަ އެަކއުންޓިންގ ޝް ބޭސިސް އޮފްދި ކޭ  އަްނޑަރ ސްޓޭންޑަޑް ަފއިނޭންޝަލް ިރޕޯޓިންގ

 ކުރިއަށް ޮއތް  ،ނުވިޔަސްއޮިޑޓަރުންނަށް ލާޒިމު ންކުރަގެ ދަށުން ހަރުމުދާ ހުރިކަން ފިޒިކަލީ ވެރިފައިއޮފް އެަކއުންޓިން

އޮފީހަށް  ގެޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްތަކަށް ގަންނަ ހަރުމުާދ ހުރިކަން ކަަށވަރުކުރުމަށް ތާނގައި އޮޑިްޓކުރަްއާވއިރު ްޕރޮޖެކްޓު

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގެ ދަށުން މި  98ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،މި ރިޕޯޓުގައި ،އެހެންކަމުން ދެންނެވުމަށް.

މަޖިލީހުގެ  ،ރިޕޯޓުގައި ތިޔަ އިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުްނ މި ހުށަހަޅަނީ
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ތަށް ވަރަށް ޞަ. ދެއްވި ފުރުިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓު ނިންމަވައިދެއްވުމަށްށް ފެނިވަޑަޒަތްތެރި މެންބަރުންނައިއް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއީ  ަގޑިއިރު. 1އިވަނީ ކަނޑައެޅިފަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް 

 5މިނެޓާއި  5ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ސިކުންތު، 5 ،މިނެޓު 5 އަށް ސިކުންތު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 7 ،ޓުމިނެ 36 އަށްއެމް.ޑީ.ޕީ

. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ސިކުންތު 32މިނެޓާއި  3އަދި އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  .ސިކުންތު 3މިނެޓާއި  4ސިކުންތު، ޕީ.އެން.ީސއަށް 

ލަނީ މި އިތު ހުޅުވަޞައަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު .ސިުކންތު 52މެ މެންބަރަކަށް ަވޑައިުނގަންނަވާ ޮކންނިސްބަތްވެ

 ދެއްެކވުމަށް.ތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވާހަަކފުޅުޞަމެދު  ފުރު ރިޕޯޓާ

 

 ރިޔާސަތާ ަހވާލުެވވަަޑއިގަތުން(هللا ސް ީއވާ ޢަބްދު)މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީ

 

 ހުން ވޯޓަށް އެއެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޓަށް . ވ8ޯ

 

  ެކވުން:ދެއް ވާހަކަސަތުން ރިޔާ

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކޮށްލަެދއްވުން އެދެން. ާކުޑކޮޅުތައް ޗެކު ,އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓަށް ތައްޔާރުެވަވޑަިއގެން

ދަންނަވަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ައިއޓަމަކަށް ވޯޓުލާންޖެހޭ. އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި 6އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

 ހާ ވޯޓެއް. ގެ ދަށުން އ8.1ަ

 

 ެކވުން:ދެއް ސަތުން ވާހަކަރިޔާ

ކުރުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ ކުޑަުކދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި  ކުޑަކުިދންގެ ޢަދުލުގެ ބިލާއި ،ަަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ކުރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކުޑަކުދިްނގެ ނާޖާއިޒު މަންފާ ނެގުން ނުވަތަ ކުޑަުކދިން އެކްސްޕްލޮއިޓް

ރީޢާއިން ަކށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ޛަވަރަކަްށ އިތުރުވެަފއިވާ ަމއްސަަލ ގާނޫނުގެ ންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންކަ

ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ގުޅޭ އްލެއް ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާޙަކުރުމަށް ޓަަކއި އަިދ އެކަމަށް ކަށަވަރު

ރާރު ގަގައި ހިމެނިފަިއވާ  1ތުގެ ރިޕޯްޓ ޖަދުވަލް ސާކޮްށ ނިންމި ގޮން ދިރާހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓީ

އްރިރު ޤަމޫދު އަދި ކޮމިީޓގެ މުޙްމި ރިޕޯޓުން އުނިކުރުމަށް ިހންނަވަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖީހާން މަ

 އިއްޒަތްތެިރ މެދު ހުށަހެޅުމާ ކުރެްއވިފޭދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުަޙއްމަދު ނިހާދު ތާއީދު ިއ،ހުށަހަޅުއްވަ
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)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބަެއްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ދެްއވުމަށް. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

ނުލެްއވޭ ކުރަްއވާ. އަންގާލަެދްއވުން އެދެން. ވޯޓުމެޝިންކޮޅުަގއި މައްސަލަެއްއ ހުންނަ ކަމަށް އެބަ އިޝާރާތް

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މެޝިންގައި މައްސަލަޖެހިފަިއާވ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.  އިޝާރާތްރި މެންބަރުންއިްއޒަތްތެ

هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރޯލް ކޯލަކުން ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ސަނީފް. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ސަނީފް ވާهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކުރަން.ދުތާއީ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ޙަކީމް.ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލް

 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލް ޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ފެންނަ ކަމަށް. 

 

 ން:ވާހަކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހުސައިން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ؛ންގެ އަދަދު ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު ސުމެއް. ؛ންގެ އަދަދު ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ފާސްވެއްޖެ.  .69ލަ؛ . ޖުމ35ުބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވުމަށް . ާފސ69ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި  ސުމެއް.

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 2012ގެ ންޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓުންމަމޯލްޑިވްސް އެންަވޔަރަ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ  ންމި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާދިރާސާކޮށް ނި

 ެއއްވެްސ ިއއްޒަތްތެިރ ދެްއވުން އެދެން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މި ވޯުޓަގއި ވެްސ މެޝިނުގެ އެްއވެސް ަމއްަސލައެއްވޯޓު

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން ން އެެދން. އިޝާރާތްކޮށްލަދެްއވު ،ނަމަ މެންބަރެއްގެ ޖެހިފައިވާ

 މޫދު.ޙްމަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   68     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

. ނުފެންނަ ކަމަށް 68. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ؛ސުމެއް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ؛ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފާސްވެއްޖެ.  .68ލަ؛ . ޖުމ35ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68ންގެ އަދަދު؛  ބަިއވެރިވި މެންބަރުސުމެއް. ވޯުޓަގއި

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގާނޫނު  ،މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ގެނައުުމގެ ބިލު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ށް އިޞްލާޙު( އަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ާގނޫނުޖުޑީަޝލް ސަ) 2008/10ނަންބަރު 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް  ދިރާސާކޮށް ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ

  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    އަދަދު:ރުންގެ ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 04 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 62. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

؛ ސުމެއް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ؛ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފާސްެވއްޖެ.  .63ލަ؛ . ޖުމ32ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63ންގެ އަދަދު؛ ވެރިވި މެްނބަރުވޯޓުަގއި ަބއި . 4

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު ނަންބަުރ  ފަިއވާ،މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙާރޫން ހުށަހަޅުއްވާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

އިޖުތިމާޢީ  ،ގެނައުުމގެ ބިލުށް އިޞްލާޙު ( އަގެ ގާނޫނުމީ ނިޒާމުއުޤަ ރެންސް އައްީޙ އިންޝުޞިއިޖުތިމާޢީ ) 2011/15

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ  ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުެރއްުވމާ

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ރޫން ހާމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު    މެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި 

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 70. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި

 ؛ސުމެއް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ؛ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފާސްވެއްޖެ.  .70ލަ؛ . ޖުމ36ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 70ިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް. ވޯުޓަގއި ބަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މެދު  ގެަނއުމުގެ ބިލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާްށ އިޞްލާޙު( އަނުނޫކުރުމުގެ ގާވިޔަފާރި ރަޖިްސޓްރީ) 2014/18

 ދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހު

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 68. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ފާސްވެއްޖެ.  .68ލަ؛ . ޖުމ35ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68އި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވޯުޓގަ ސުމެއް

 ( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާ އެޅުން ކަނޑުަގއި ބޮޑުއާއިްނޑި ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللا ޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް  ،ހަޅާ ގަރާރުހުށަ އިަލއިކުރުމަށް ގޮވަ  ދެމެހެއްޓެނިވި ަމސްވެރިކަންއި، ހުއްޓުވަ 

 ވުން އެދެން. މާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުެރްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެއް ނިން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    ގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69      މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓު

ފާސްވެއްޖެ.  .69ލަ؛ . ޖުމ35ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 69. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 މް ޝަރީފް ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެަވޑަިއގަތުން(ބަރު އިބްރާހީ މެން)މަރަދޫ ދާއިރާގެ

 

 ކަން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަން 7

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދިޔަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ ބެޭހ  ގެ ކުރިންދެން އަުޅގަނޑު މި ުފރުޞަތުއާދެ، 

 .ނަށްޙަސަން ޝިޔާެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުރަތަމަ  އެންމެ ،ގޮތުން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ވަނަ އަހަރުެގ  2014ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ  މެނޭޖުމަންޓް ވޭްސޓް ސޮިލޑްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަރިއަތޮޅު 

މި  .ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރިއޮ

ދައުލަތަށް ބޭރުގެ އެިކއެިކ ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންޮބޑުވާްނޖެހޭ ކަންކަން. ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަގއި އެބަހުރި 

ވަރަށް  ށްޑް ބޭންކު ފަދަ ތަންތަނުން މިހެން ލިބިފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ފަންޑުތަކަޖަމާޢަތްތަކުން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ވޯލް

އަުޅގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. ާޚއްޞަ ގޮެތްއގައި ވޭުތވެދިޔަ ާވކަން އެީއ ގޮސްަފއިބޮޑަށް އިހުމާލުެވގެން

ޑުތަކަށް އެބަހުރި ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ލިބިފައި ހުރި ފަންމިގޮތަށް  ،ބޮޑަށް އެބަހުރި ސަރުކާރުން ވަރަށް

ރި ރަީއސް. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަން އިްއޒަތްތެ އިވެފައެނގިތިބެ ފާޅުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި އިހުމާލުތައް އެބަހުރި 

އި އޭުރގަިއ އްލުކުރުމަށް ޓަކަޙަކަމެއް  ހުރިހާއަތޮޅުގެ ވޭސްޓު މެނޭޖުމަންޓުގެ  މުޅި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އަރި ،ބޭނުންވަނީ

ން އެކީ ގުިޅގެން ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދިޔަ ްޕރޮޖެކްޓެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޕްރޮޖެކްޓު ވަިކ ހިސާބަކުވޯލްޑް ބޭންކާ 
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އޭެގ ހިތި ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެން  ގޮސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހެން އަންނަ ފަންޑުތަކަށް ސިޔާސީ ކަންކަން ވަނީމާ

އަތޮުޅގެ  މި ޕްރޮޖެކްޓުގަިއ އަރި  ،ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ .. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްްށފަކޮވަނީ ތަަހއްމަލް މިއަދު މި

ރަށްރަށަށް ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމަށް  ،ފޭކް އިުކއިޕްމަންޓު އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް  ރަށްރަށަށް ލިބިފައި ވަނީ ޗަިއނާގެ

ހުރީ ވަރަށް ދަށް ތައް ޒްއަދި އެހެންވެސް މެޝިަނރީކުރާ މެޝިން ފުނޑުބިއްލޫރި ، ބޭނުންވާ ދަޅުފިއްތާ މެޝިން

ހުރީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެްސ، މީެގ ކޮލިޓީގެ އަދި ވަރަށް ައވަހަށް އޭތި ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ކުިދކުދި އެްއޗެހި 

ފެނޭ. އޭގެއިތުރުން މި އެބަހިސާބުތަކުން މި ބޮޑުކޮށް ބިލު އަންނާނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަގަށް ބަލާއިުރގައި ވަރަށް

ާމީލ ދައުލަތުގެ އި ޓަކަބާްއޖެއްގެ މައްސަލަ. މި ބާޖު ހެދުމަށް ވޭއެބަ  ކޮށްފައިކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ވަރަށް ބޮަޑށް ފާހަގަ

ޚާއްަޞކޮށް ާރްއޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ މިފަދަ  އަދިނެތި  ބެލުެމއް ކަށްެއްއވެސް އުސޫލަ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ނުވާކަން ކޮމިޓީ ރިޕޯުޓަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އެބަވޭ. ާގފައިެއއްގޮތަްށ ހިން ޕްލޭނާ  މެނޭޖުމަންޓްފަންޑުތައް ފަންޑު

އަުޅގަނޑު ެވްސ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކުރަން.  ،އެހެންކަމުން .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

އެއީ އެ މިނިސްޓްރީތަކުެގ  ؛ހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަަކށްވާ ކަންކަަމށް އިމިއެއާެއކީަގއި މި ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކޮށްފައި ހަމަ

އްކަތްކުރަމުންދިޔަ މުަވއްޒަފުން ކަމުަގއި ިވޔަްސ ގޮތުްނ މަސަ ައދި މިކަމުގައި އިދާރީ ،ވެރިން ކަމުަގއި ވިަޔސް

ރާ ވާަހކަ ދޭތެރޭ ގާނޫނުގެ އެންމެމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކު މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ

ިކ ވެސް މިގޮތަށް ާރއްޖެއިްނ ބޭރުން ލިބިފައިވާ އެިކއެ މި ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން  ،ދަންނަވާލަން. އަދި މިހެންވެސް

ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތަގއި ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިގޮތަށް ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން ދީފައިވާ  ،ފަންޑުތަކުަގއި

ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. ެއީއ  އެުޅމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ފަރާތްތަކާ ވެފަިއވާފަންޑުތަކަށް އިހުމާލު

މަންފާއެއް މީގެ މަންފާ ލިބެންވާ ަރއްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަުތގައި މީގެ  ،ފަިއސާތަކުގެ ސަބަބުން މިގޮތަށް އިހުމާލުވެފަިއވާ

ފަންޑެްއ  ފަދަތަކުން ވިަޔސް އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކުން ވެސް މިއުމު ޤަ ގޮުތގައި  ގެ ނުލިބޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޓްރަްސޓު ފަންޑެއް

ޓަަކއި ެއ ފަންޑު ިމ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ކަަށވަރުކުރުމަށް ،ންފޮނުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިުތބާރުކޮށްފަ. އެހެންކަމު

 ދާޤްޞަމަށް ދެއްވާ މައެ ފަންޑު މެޭނޖުކުރު އި،ނަގަހަވާލުވެ ތިބޭ ފަރާތުން އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ މެނޭޖުކުރުމާ

ކަމެއް ކަމުަގއި  މުހިންމުގޮތެްއ ހެދުމަކީ ކޮންމެހެން  ތީން ޭއގެ ަޙއްޤުވެރިންނަށް އެ ލިޭބނެމަ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ

ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ޮބޑަްށ ވެްސ އަުޅގަނޑު  ށްދެކޭީތ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓައަޅުގަނޑު 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 .ށްރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރު
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 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ؛ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓު މެނޭޖުމަންޓް ވޭްސޓް ރަީއސް. އަރިއަތޮޅު ސޮލިޑްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ކަން ިއއްެޔގެ ރިޕޯޓަށްވުެރ މިއަދުގެ ރިޕޯޓު ތަފާތު .ދިރާސާކުރަްއވާ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތޮއްޑޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛ންބަރުހަގަކުރި އިްއަޒތްތެރި މެފާ އެހެންނަމަވެސް، އެ ފެނޭ.އަޅުގަނޑަށް 

އަތޮޅު ތޮއްޫޑއަށް ޗައިާނގެ ފޭކް މެޝިންތައް  އަރިގޮތް.  ކުރި އެކަންއަތޮޅުަގއި  ވިދާޅުވީ އަރި ޙަސަން ސިޔާން އެ

ޑުޕްިލކޭޓު ޔޮ އެްއޗެހި. ޭފކު ެއްއޗެހި. ައގުހެހުިރހާ އެްއޗަކީ  މި ، އިންސިނޭޓަރުތަާކއިފިއްތާ މެޝިނާއި ގެނައި. ަދޅު

ފައިސާއަކީ  ކޮންަބޔަކު ދިން ފައިސާއެއްތޯ ދިެވހިރާއްޖެއަށް. މި ތަނެއްގެގެނައީ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ ކޮން ހަމަ

ދިވެހި  ،ވެސް ވޯްލޑް ބޭންކުން ފަންޑުކޮށްގެން ާރއްޖޭގެ ެއކި ތަންތާނގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް

ކުނި ނައްތާލުމުގެ ިނޒާމު  އިނުވަތަ ރަށްރަށުގަ . އެހެންނަމަވެސް، ވޭސްުޓމެނޭޖުމަންޓްހަވާލުކުރި ަފިއސާ ރައްޔިތުންނާ

ޓަށް. ށްއަތޮުޅގެ ހުރިހާ ކުންޏެއް އެ އަންނަނީ ތިލަފު އަރި، ވޭައޅުގަނޑަކަށް އިހުސާެސއް ނުކުރެ  ؛މެންނަކަށްއަޅުގަނޑު

އެ  ،ނޑުމެން މާލޭގައި އަުޅަގނޑުމެން އުޅޭ ހިސާބުތިލަފުށީގައި އަންދާ ހުރިހާ ދުމެއް ފާއިތުވި ވެރިކަމުަގއި ައޅުގަ

ހުރިހާ  ،އަތޮޅުންނާ ނާއި ވ.ސަރަހައްދު އޭރު ދުމަށްޓެކޭ ެއއްގޮތް. މާލޭެއކޭ ހަމަ ދުމަށްޓެކޭ ެއއްގޮތް. އެއީ އަިރއަތޮޅުން 

ންވެފައި އޮީތ. ވެސް މަރުަކޒީ އުސޫލުން ހަމަ މާލެ އަތޮޅަށް ކުނިއުކަން އަންނާނެ ނިޒާމަކަށް ބައްޓަ އަތޮޅުތަކުން

 ؛ންބައެއް ރޭރޭ އަޅުގަނޑުމެން މުޅި މާލެ އެއްކޮށް އޮންނަނީ ދުމު އި،ޓަށް އަންދަށްއެހުރިހާ ކުންޏެއް ގެނެސް ތިލަފު

އަންދާ ދުމަށީެގ މުޅި ރާއްޖޭަގއި ކުނި .ފަވެހޭއިުރަގއި ޮއންނަނީ ހަމަ އެއްކޮށް މުޅި މާލެ ދުމަށްޓަކަށް ހުޅަނގުން ވައިޖެ

އޮތީ އޭެގ  މިވެސް ދޭ.  ނުލެވޭ ދަރަޖައަށްފަހަރު ދަރިންނަށް ނޭވާ ަބއެއް ކުރަނީ.ޑުމެން މަސައްކަތްތެރޭގައި އަޅުގަނ

ެއކި ކަްނކަމަށް ޭދ  ،ކުނި ނައްތާުލމަށާއި ؛ން ދޭ ފައިސާބޭރު ދައުލަތްތަކުސަބަބު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން. 

މިލިއަން ޑޮލަރެއްެގ  51އި އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ  ރިޕޯޓުގަ. މިވެފަޚިޔާނާތްތެރިއޮތީ  ފައިސާ ފާއިތުވި ވެރިކަުމގަިއ މި

އެަބވޭ. އަުޅގަނުޑގެ  ކޮށްފައިގަ ކުރާ ވާހަކަ ވެސް ފާހަކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤު، ޚިޔާނާތުގެ މަްއަސލައެއް ،މައްސަލަ

ވަރު އޮޑިުޓ ރިޕޯޓުތަކެްއ ބައި އެަތއްސާފުނުވާ  ންނަށްޑުމެފާއިުތވި ެވރިކަމުގަިއ އަިދވެސް އަޅުގަނ ،އުފެދޭ ސުވާލަކީ 

ާރއްޖޭެގ  ،އެބަހުރި މިފަދަ ަވއްކަމާިއ ޚިޔާނާތުގެ. ބޭުރގެ އެިކ ދަުއލަތްތަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުކނި ނައްތާލުމަށާއި

 ނަހަމަ ފަިއސާ ެއކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ރާއްެޖއަށް ދީފައިވާ  ،ޤުދުރަތީ ަވީޞލަތްތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އި،ޓާށްމާވެތި

އަޮތޅު ެއްއެވސް އަތޮަޅކުން މާލެ އަތޮޅަްށ  ވ. ،ނުޖެހޭނެއަތޮޅުން އަންާނކަށް އަރިންކޮށްފަިއ ހުރިަކން. ބޭނު ގޮތުަގއި

އޮންނަނީ ނިޒާމު  ގޮތަށް މި ނޫނީ ކަމެއް ނުކުެރވޭ  ވަތަ މާލެއަށް ައިއސްގެންކުނި އުކާކަށް. މާލޭ އަޮތޅަށް އައިސް ނު 

ރަްއޔިތުންނަށް މާލެ  އަތޮޅުގެ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އަރި؛ ޖެހޭ ހަމައެބަވެސް އަތޮޅުަގއި  . އެހެްނވީމާ، އަރި ބައްޓަންވެފަ

ތޮޅުަގއި ތިބެގެްނ އެ އަ ،އޮޑިފަހަރުގައި ކުނި ުއކަން ނަިއސް ފަރުޖެއްސޭނެ ގޮތަށް ،އަތޮޅަށް ނައިސް
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 އުޓު ވެލި ޕްރޮޖެކް  ؛ވާިއމުކުރަން ބޭރު ދައުލަތްތަކުން ދީފައިޤާނިޒާެމއް  ،އިމުކުރަންޤާމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ުއސޫލަކަްށ 

އިން ހޭދަކޮށްފަ. އަތޮޅަށް އެ އޮތީ އަރި ުކޑަކުަޑ ކޮްނޕޯނަންޓަކުން މި .މިލިއަން ޑޮަލރަށްވުރެ ގިނަ 13.8އެބައުޭޅ 

އަތޮޅު ހުރިހާ  އަތޮޅުން މި އަންނަނީ ހަމަ މާލެ އަތޮޅަށް ކުނިއުކަން. އަރި ިދވެސް އަރިއެހެންނަމަވެސް، އަ

. ފައިސާ ނެތް މީހަކަށް ލެވެނީ ވެސް ަފއިސާ ދީފައަނެްއކާ ުކނި އުކާނީ. އަންނަ އަޮތޅަށް މިސް މާލެ ވެ ޓުތަކުންސޯރި

ވެްސ އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިަނއިން  މާލޭ ގޭބީސީތަކުަގއި ،ވެސް  ވޭ މިހާރު. މާލޭގައިލެެވސް ނުއި ކުންޏެއް އުކަ 

ދެއްކިން. ކުނިާވ ޒާުތގެ ވާަހކަ  ގައި ވެސް އެއުަކއިފިްއޔާ ވެްމކޯއިން ަފއިސާ ނަާގ. ައޅުގަނޑުމެން ަފހުން ކޮމިޓީކުނި

 ،ރާއްޖޭަގއިއުކޭނެ ގޮތެއް ނެތިްއޔާ ބަލި ގިނަވާނެ. ކުނި ލާނެ.އިފަހަރަށްވެސް އުކަފަންސާސް  ،ފަހަރު އެްއޗެހި ވިހި

ދުނިޭޔގަިއ  .ފެތުރޭ ަމއްސަލަައކީ މިއީ ހުރިހާ އެއްޗެއް މި ،ސިެގއްލާާއއި ،ނެތް. ޓައިފޮއިާޑއި މާލޭގައި ނެތް ބަްއޔެއް

 ،އުމެއް ފަސާަދވާނެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މުޅި މާެކޓުޤަފައިސާ ނަަގއިފިްއޔާ އެ ކަމަކުން ރިހާ އިންސާނުން ހު

މާ ރަނގަޅަށް  ށްއިްއޒަތްތެިރ ރައީސަސޮސައިޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެްއޔާ  މުޅި ސޮަސއިީޓ މާކެޓު ،ސޮސައިޓީ

މާެކޓު  ،ީޓއެްއ، ސޮސައިީޓެއއްމާހިރެއް. ސޮސައި އިޤްިތޞާދީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ .އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ކަމެއް ނޫނީ ހަމަ އެއްގޮތް. ފައިސާ ނަގަިއގެން  އިކޮނޮމީ ބަދަލުވެއްެޖއްޔާ ދެންވާނެ ،ސޮސައިީޓއަކަށް ބަދަލުވެއްެޖްއޔާ

 ނަގާ. އެހެންވީމާ، ކުނިާވ އުކާ މީހުން އަތުން އެބަ ފަިއސާފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ކުނި  ވެސް ނުެލވޭ. ެއއް ޭނވާ ؛ވެސް

ލެވޭނެ ގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނީ. ތިމަންނަމެން ފައިސާ ހޯދަންށޭ ދައުލަތަށް. އިްއޗެހި ފަސޭހައިްނ އުކަ ޒާތުގެ އެ

މި ނިޒާމު ނައްތާލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން  މާއި،ފައިާސ ހޯދުން ގެއި ކުނިުއކަ ،އިފައިސާ ހޯދުމާ ގެންޖޫރިމަނާކޮށް

ނުހުރޭ. ހަމަ ފައިސާ  ހަނދާނެއްފޮނުވާއިރު  ،ބުނެފައިކޮމީޓީަތުކން  ނުވަތަ ަތކުންއީއެސް.އޯ. ،އިބުނެފަތަކުރާރުކޮށް 

އެއީ ޔާމީނު ފަތުރާފަިއ  .ލޭގައި ބަލި. ނުޖެހޭނެ ފައިސާ ނަގާކަށް ެއގޮތަކަށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މުޅި މާނޭނަގަންޖެހޭ

 އުަކިއގެން ަވކިވެމްޯކއަްށ ވެސް ކުނި ނެގުން.ފައިސާ  ން ކުިނއުކުމުކަެމއް.  އޮތް ކަމެއް. ދަސްކޮށްދީފަިއ އޮތް

ެއއަްށ  ؛އަޅާ ޒާތުގެ ފުޅަ ،އެހެންނަމަވެސް، ކުނިވާ  .ފަރާތްތަކާ ހެނިހެންގޮތްތަެކއް ޮއވޭ. ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެ

ގެ ކަންތައް ކުރަން ޒާތު . މިފައިސާ ދީފައޭ ކުނި ުއކޭނީ. ސް ކުންޏެއް ނޫކޭނޭޔަފުަޅއެޅި އޭވަރިހަމަ ،ފައިސާ ނުދީ

 ގައި ޯރގާ...އުމުޤަބޮޑު މައްސަަލއެްއ. މުޅި  މިއީ ވަރަށްފެށީމާ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5މިނެޓާއި  5ސިކުންތު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވެސް  5މިނެޓާއި  5ވެސް އަށް އާދެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އަދިވެސް ކުަޑއިރުކޮަޅކު އެއް . އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންފަ އެބައޮތްސިކުންތު 

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. ،.ޑީ.ޕީ ފަރާތުން ވާހަކަދަްއަކވަންއާދެ، މިހާރު އެމްމަޑުކޮށްލާނަން. 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

ުޓ ގޮތުން. އޮޑި ކުރަނީ އޮޑިޓު ރިޯޕޓަކާ ގުޅޭ  ހުސް މިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން ބަޝުކުރި

ގޮތުްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު  ުގޅޭ ބޮޑު މައްސަލަައކާ ހަމަ ިދވެހިރާއްޭޖގެ މިއަދު ދިމާވެފައި އޮތްރިޕޯޓަކީ ވެސް 

އަކީ މުިޅ ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެްސ ކުނީެގ މައްސަލަ  .ޒަތްތެރި ރައީސްހިލޭ އެހީއެްއ ބޭނުންކުރި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. އިއް 

ގިަނގުނަ ފަރާތްތަކެްއގެ ެއހީތެރިކަން ދައުލަތަށް ެވސް  ަރށްވެސް ޮބޑު ަމއްސަލަެއއް. ަޙއްލުކުރަން ވަ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ވެސް  ޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓުންންޖެހެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނލަކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، ފާހަގަކޮށް ބޭނުންވާ

ބޭނުންކުރުމުގައި މުހިންމު ކަންތައްތަކުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެހީތައް  މިފަދަ  ،ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތަށް 

 ،ނަމަ ވާދަނީ؟ ޙަޤީޤަތުގައި ިމފަދަ ކަންތައްތަުކގައި އަުޅަގނޑުމެން އިހުމާލު ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްތަްއ މިކިހިނެއް

 ،ނަތީޖާައަކށް މިވަނީ މިފަދަ މުހިންމު އި. އާޚިރުގަ ވާނެ އުނަދގޫ ކަަމަކށްގައި މިފަދަ އެހީަތއް ހޯދުމަކީ ދަތިމުސްތަޤުބަލު

އްލުކުރުމުގައި ަދއުލަތަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ޙަމައްސަލަތަްއ  މުހިންމު ޅުންހުރި ބޮޑެތިގު ރައްޔިތުންނާ

 ،ން އުނދަގޫއުމަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ެއންމެ ޙައްލުކުރަޤަ  މިއަދު މި ޙަޤީޤަތުގައި ކުީނގެ މައްސަލަައކީ ވަނީ.ކުރިމަތި

ެއީއ ނެ. ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެުކނަށް ކުނީގެ މައްސަލަ ނުވާ  އެންމެ ބޮޑު ެއއް މައްސަލަޭއ ދެންނެވުމަކީ ކުށަކަށް

ކަންކަން މެނޭޖުކުރަން  ، މިވެސް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް  ގޮތުަގއި ފާހަަގނުކުރާ ހަމަ އެންމެ ރަށެއް ގެމައްސަލަެއއް

ީމގެ  ،ނަމަ އެހީތެރިކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން އިހުމާލުވާ ިކއެކި ފަރާތްތަކުްނ ދެއްވާއެ ،އަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފަިއސާ

 ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ގޮތްޮގތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަން ވެސް ޙަޤީޤީ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ މި

މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ،  ،ެވގެންދާނީއެއް ނަތީޖާއަކީ. އަނެއް ނަތީޖާއަކަށް  ؛ނުލިބުން

 ޙަޤީޤަތުަގއި އެފިޝެންޓު  .ދިއުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްނަފާ ވެްސ ނުލިބި މަންފާއާއި އެންމެ ފުރިހަމަ ލިބެންޖެހޭ

އޭގެ  ،މުއްދަކަށް ނަފާ ދިގު ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެ ފައިސާ ބޭނުްނކޮށްގެން ،ގޮތަކަށް މި ފައިސާ ބޭނުންކުރެވުނުނަމައީ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،ފައިދާ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެކަށޭނެ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ހަމަ  ހުރީމާވިަފއި ތަންތަނަށް ސަޕްލައިކޮށްދެ އެކޮލިީޓގެ ގޮތުން ދަށް އާދައިގެ މެޝިންތަކެއް  ،ފަދައިން ްއވިފާހަގަކުރެ

އްލުކުރަްނ ޙަ ދެ އަހަރު ތެރޭަގއި އަެނއްކާ ހަމަ އެ ޕްރޮޖެކްުޓން އިންވެސްުޓކުރި ރަށަށް ުކނީގެ މައްސަލަ ، ހަރުއެއް އަ

 ޓާށްމާވެއިތުރަށް އިންވެްސޓުކުރަންވީ ދައުލަތުން. ނޫނީ އެހެން ކޮންމެވެސް ދީމާއަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދަންވީ. ތި

ެއ އެހީތެރިކަން  ،އެހީތެރިކަން އެބަލިބޭ. އެެހންނަމަވެސް ށް ތަކައުމުޤަ އި ގުޅުންހުރި މިފަދަ މުހިންމު މައްސަލަތަކުގަ 

ނުވަންޏާ. ދައުލަތަކަށް ލިބޭ އެހީތެރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ިއހުމާލު ދާއިމީ ގޮތެްއަގއި ެއކި ފަރާތްފަރާތުން ލިބިގެންދާނީ

. ކުރަން ދޭ އެއްެޗއް ނޫންމަކީ އެއީ ވަްއކަން އްޔާއަކުން ވިޔަސް ލިޭބ އެހީތެރިކަމުޢިޖަ ،ވިޔަސް އުމަކުން ޤައެހެން 

ދެން އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް އެ ފަާރތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ،ނަމަ އިހުމާލުވާ އެއަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަެނއް 

އްޔިތުންނަށް. ހަމަ ނިކަމެތި ރަ .ންނަ ސަރުކާރަކަށް ެވސް ނޫންރަކު އޮއޭ، ވަނީކީ ނުލިބޭނެ. މީގެ އާޚިރުގައި ެގއްލުން
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ހުރި ރަށްރަށް  ހުރެ ނުއުޅެވޭ ފެންވަރަށް ގޮއްސަ ކުނީގެ މައްަސލަތަކާ ،ތިބޭ އިއާދަިއގެ ރައްޔިތުންނަށް. ރަށްރަށުގަ

 .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއިހަަވންދޫ.  އެބަހުރި. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު ވެސް ނިސްބަްތާވ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ

ބޮޑު މަްއސަލަެއއް. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރަުށގެ  އަށްއިްނތިހާ އިލަައކީ ެވސް މި ރަށުގަ ފައިބަރު ކުނީޑގެ މަްއސަ

އަުޅގަނޑު ވެްސ ، ކަންތައްތަކަކީ  އެކި މައްސަލަތައް ރަްއޔިތުންނަށް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުން. މިގިނަގުނަ ބަލިތަާކއި އެކި 

އްލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެހެން ޙަރަކުން ދެ އަހަ ،ޤީޤަތަކީ، ސަރުކާރަކުން އެއް އަހަރަކުންގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަ

ހިފަން ވާންޖެހޭ އިޚުލާޞްތެރި ވެސް. ތަނަކުން ލިބޭ ެއއްެޗްއގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން އެބަ އެކަން އޮްތއިރު ސަރުކާެރއް 

ގަނޑުމެންނަށް އަޅު  ،ަދއުލަތަކަށް ވާންޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ .އެބަޖެހޭ. އެއަްށ އިހުމާލުނުާވ ސަރުކާރަކަށް ވާންޖެހޭ

ނުކުެރވޭ.  ަކމަކަށް ގަބޫލެއް ދާނެއްލުކުރުުމގައި މަެގއް ފެނިގެންޙަދުވަހަކު ވެސް މިފަދަ މުހިންމު މައްސަލަތައް 

ހުރި އެހެްނ  އިވެފަސް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ދިމާައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ކުނީެގ މައްސަލަ ވެ ،އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ

. ދެން އަދި  ކަމަށްއްލުކުެރިވގެންދާނެޙަ މަ ކުނީގެ ަމއްސަލައަށް ވެްސ ެއޑްރެސްކުެރވިގެން އެްއގޮތަށް ހަ މައްސަލަތަކާ

އްޔާތަުކގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގައި ހަމަ ޢިއްލުކުރުމުަގއި ބައިނަލްައގުވާމީ އެހީތެރިަކމާއި އެކިެއކި ޖަމުޙަމި މައްސަލަތައް 

ތަށް ލިބޭ އެހީތެރިކަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް. އަދި މިގޮ  ކުރާނެޅި މަސައްކަތްރުން ކެނޑިނޭސަރުކާ

ހަމައަށް  އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާ ރައްޔިތުންނާ

ކަމަށް  ދާނެކުރަމުންެއގޮތަށް މަސައްކަތް ހިފައި، ކަމުގައި ގެ އަމާެޒއް ސަރުކާރު އެއީ މި، ދިނުންރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި

ެއގޮތަށް ލިބޭ އެހީތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ  ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީންކުރަން. ޔަޤީނުން ވެސް އެފަދަ އެހީތެރިކަން

ކުރަންޖެހޭނެ. ުޑމެން ތަހައްމަލްދިގު މާީޒއަކަްށ ައޅުގަނޭއެގ ގެއްލުން ިދގު މުއްދަަތކަށް،  ،ނަމަ ގޮތަށް ނުހިފޭ

އުމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ޤަ އުމަކީ މުސްަތގުބަލު އޮްތ ޤަ  މީގެ ގެއްލުން ލިބޭނީީކ. މި ނޫން ހަމައެކަނި މިއަދަކު 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާންޖެހޭނެ ކަންކަމާ

 ާޔ. ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ށްފަޝަރީ އާދަމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މަޑުްއވަރީއަރުވަނީ  އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު މި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މަޑުއްވަރީ

ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކުީނގެ މައްސަަލައކީ މިއަދު  ،ދައިންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަ

ގޮތެްއގައި ކުީނގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި  ޚާއްޞަ، ހިސާބެއްަގއި ވެސް އޮތް މަްއސަލައަކަށް ާވއިރު

ގެ ބިރު ވަރަށް ކަމުގުނަ މަްއސަލަތައް ކުރިަމތިވެދާނެކުރަން އެަބޖެހޭ. ޞިއްޙީ ގޮތުން ތަފާތު ގިނަވޭންތައް ތަހައްމަލް
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އަިދ މަޑުްއވަީރ  ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން. އަުޅގަނުޑގެ ދާިއރާގެ މީދޫ ަބއޮތް. ާޚއްޞަބޮޑަށް އެ

ޚާއްަޞކޮްށ  .ކުީނގެ މަްއސަލައަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮުޑވެފަިއ އޮތް މައްސަަލއެއް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްދެ ރަށުގައި 

 ޢީ އެ ރަުށަގިއ ވަރަށް ޮބޑެތި އިޖުތިމާ ،ދާދިުއމުގެ ސަބަބުން މިހެން އްލުނުކުރެވި ޙައްސަލަ މީދޫގައި ކުނީެގ މަ

 ،މީހުންނަށް ވާ ދަތިތަކުގެ އިތުރުން، ެއކީަގއި އުމާދިކަންކަން ރަނގަޅަށް އިންިތޒާމުނުކުރެިވގެން މައްސަލަތައް އެ

 ،ހަށްވެސް ވާނީ މި މަޖިލީ  ޅުގަނޑު މީގެ ކުރިންބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮންނާތީވެ އަ ،ރޯގާެއއް

ވެސް އަިދ  . މިހެން މިކަން އޮތްކަމުގައި ވިަޔސްލާފައިސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ދަންނަވަ ށް މިކަމުގެރައީސަ ގެހުމަޖިލީ

ަގއި ކުީނެގ އަުޅގަނޑުމެން އެ ާދއިާރގެ މައިގަނޑު ގޮެތއް. ނުވޭ އްެލއްޙަވެްސ  އި ވެސް ކުީނގެ މަްއސަލަ ެއ ހިސާބުގަ

ދިޔައިުރ ވަްނދޫގައި ކުނި ދެމެހެއްޓެެނިވ ކުެރިވގެންއްުލކުރުމަށްޓަކަިއ ކުރީެގ ސަރުކާރުން މަަސއްކަތްޙަ މައްސަލަ

ނީ ހުއްޓިފަ. ވަމިހާރު އެކަން ، މަވެސްނަަައެހެން .ގޮތެްއގައި ނައްތާލުުމގެ މަސަްއކަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުެރެވމުންދިޔަ

އެކަން މިހާރު ވެސް އޮތީ  އެހެން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ،ދާއިރާެއއް ނޫން މައެކަނި މަޑުއްވަރީހުއްޓުމުގެ ސަބަބުން ހަ

ކަެމއް. މިކަން  ދިއުަމކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ކަންބޮޑުވާއްލުނުކުެރވިޙަވަތުގެ މަްއސަލަތައް ހުއްޓިފަ. މި ބާ

ގޮތެްއަގއި މިކަހަލަ  ން. އަދި ޚާއްޞަތަ ފެއިލްވަމުންދާދިޔައިމާ ރައްޔިތުްނނަށް ފެންނަނީ ހަމަ ސަރުކާރު ނުކުރެިވގެން

އެކަންކަްނ  އިމާދިޔަ މުންނަށް އުދަޫގާވނެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެގެންއްބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގެ ތެޭރގައި އާ 

އަދި  ،ންފާމައެހީތެރިކަމާއި ނެ ކަމަކު އެއިން ލިބެންޖެހޭ ސަރުކާރެއް އޮތެއް  ތުންނަށްާދކަން އެއީ ރަްއޔިއްލުނުކުރެވިޙަ

ކަމެއް.  ދާކަން އެީއ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާނުލިބިގެން މެއްހެޔޮ ވެރިކަމެްއގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ވާންޖެހޭނެ އެހީތެރިކަ

ގޮތްގޮތުން އެހީލިބިގެން ެވސް  ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތަކަްށ ނޫންެވސް ބޭރުގެ އެހީާއއި އަދި އެ ،އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން

ޓަކަިއ ސަރުާކރަށް އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. ހަމަ އެކަނި ަވކި ކަމަކަށް އަމާުޒކޮށްގެްނ ށްމިކަން ކުރުމަ

އްލުކޮށްގެްނ ނޫނީ ޙަ މިހެން ހުންނަ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަޫގވާނެ ހުރިހާ މައްަސލަތަކެއް  ،ކުރުުމގެ ބަދަލުަގއިމަސައްކަތް

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ  .އެެހންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވޭނެޅެއެކު ދިރިެއއް ނޫރައްޔިތުންނަކަށް އުފާފާގަިތކަމާ

ެއއީ އެންމެ ކަމަކަްށ  ؛އްލުކުުރމުގައިޙަގޮތެްއގައި ުކނީގެ މައްސަލަތައް  ޚާއްޞަ ،ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް ހަމަ ގޮވާލަން

ެއކީަގއި ަކއިރީަގއި ދިރިއުޭޅ ެއއާހަމަ، ޖައްވު ނުސާުފވޭ .ނޫން މީގެ ސަބަބުން އަސަރުުކރަނީކީ. ތިމާވެށި އެބަ ހަލާުކވޭ 

. ވެސް ކުނީގެ މައްސަލަ އެބައޮތް އިމަުޑއްވަރީ ދެ ރަުށގަ،  ދިރިއުޅެން އުނދަގޫވާ މިްނވަރަށް މީދޫމީހުންނަށް

އްލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް އަުޅގަނޑު ޙަވީހާ އަވަަހކަށް މި މައްަސލަ  ،މި މަސައްކަތް ، އެހެންވީމާ

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ގޮވާލަން. ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަތޮޅު ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  ރިއަ ،ރު. ދެން އިތުރު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކުބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

މެދު  ތާގޮ ވިކޮށް ނިންމެރާސާދި ލިއްޔަތު ކޮމިޓީންމާ ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޯޕޓު 2014ގެ ޕައިލޮޓް ޕްރޮޖެކްޓު

ކަމަށް  ބަހުސް ނިމުނީ ިއގެ ހިސާބުން މި މައްސަލަ އެހެންވީމާ، މި ނެތް. އެއްއެިދވަޑަިއގެްނފަވާހަކަދަްއކަވަން 

 .ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 75ގަާވއިދުެގ ހުގެ މަޖިލީ ،ކަނޑައަަޅއި، މި މައްސަލަިއެގ ތިންވަނަ ކިޔުން އަޅުގަނޑު އިްއވަން

 ޓަށް ާދނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. މައްސަލަ ދެން އަންނަ ވޯޓު ދުވަހެްއގައި ވޯމި ދެން 

ބިލްޑިންގ އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް " .7.5އާދެ! ދެން އޮތީ  -{7.5}

 ލް ޓްރޭޑް އެޖެންޑާ ނޭަޝނަލް އިމްޕްލިމެންޓިންގ އެޖެންސީ ޓު އިމްޕްލިމެންޓް ނޭޝަނަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް

ވި ކޮށް ނިންމެރާސާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ދިމާމި މައްސަލައިގެ  "ކް އިންޓެގްރޭެޓޑް ފްރޭމްވޯދި އެންހޭންސްޑް އިންކްލޫޑިްނގ

ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ  އްރިރުޤަމި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މު  .  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ނަވަން. އަދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވައިދެްއވުމަްށ އެ ބޭފުޅަކަށް އަޅުގަނުޑ ދަން ،ރަކު އިންނެވި ނަމަމެންބަ

 .ރިާޔޟްهللا ޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ތިމަރަފުށީ

ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ލްޑިްނގ އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އޮފް ބިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ނޭަޝނަލް އިމްޕްލިމެންޓިންގ އެޖެންސީ ޓު އިމްޕްލިމެންޓް ނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އެޖެންޑާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް

 ނަ އަހަުރގެވަ 2017ައދި  2016، 2015، 2014 ގެ ކު ދި އެންހޭންްސޑް އިންެޓގްރޭޓެްޑ ފްރޭމްވޯ އިންކްލޫޑިްނގ

އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. އަދި މަިއގަނޑު ގޮތެްއގަިއ  ގޮތުެގ ރިޕޯޓު ކޮށް ނިންމިސާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ދިރާއޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާ

ވާނީ  މި ރިޕޯޓު މިހާރު . ލާަނންއިވާ ކަންތަްއތައް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަފާހަގަކުެރވިފައި  ،މަޝްވަރާކުރެވި ށްމި ރިޕޯޓުތަކަ

ގުޅޭ  ވިޔަފާރިއާ ،އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ރާތަކަށް ވެސް ލިބިވަޑަިއގެންފަމިހާރު ހުރިހާ ފަ

ތައް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް މެނުއަލްސް އަދި ޕްރޮސީޖަރސް އަދި ސިސްޓަމު

ން ފާހަގަކޮށްަފއިވޭ. ނުވާކަލާަފއިއި. އަދި އެކުލަވަ ސުންގަިޑއެއް ކަނަޑއަޅާފައިުނާވކަންކަނޑައަޅާަފއިނުާވކަން. 

 ށްގެ ަދށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ަގާވއިދުން ޑޯނަރ5.1ަެއކުަގއި އެމް.އޯ.ޫޔެގ ސެކްޝަން އެއާހަމަ

ުޓ ކަމަށާއި، އަދި ޕްރޮޖެކް ނޭދެވޭ ައސަރުކުރާނެ  ށްހުށަހަޅާފައިނުވާތީެވ، ޕްރޮޖެކްޓުގެ ެއކައުންޓިބިލިޓީ ޕްރޮެސސްއަ

 ތަކާ އެކަީށގެންާވ ފިޔަވަޅު ެއޅިފައި ދަތި ށްލަސްވުންތަކަ ،ކަށް ރޮޖެކްޓުަގއި ދިމާވާ މައްސަލަތަޕް ށްމެނޭޖުމަންޓާއި ޑޯނަރަ

، ނުވާތީހުށަހެޅިފައި ށްގަާވއިދުން ޑޯނަރަ ތައްެއކުަގއި ހުށަހަަޅންޖެހޭ ރިޕޯޓުެއއާހަމަކުރިމަތިވާނެކަން ފާހަގަކުެރވިަފއިވޭ. 

ށާއި ޑޯނަރަށް ކަމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓު މެނޭޖުމަންޓަ ދެވޭ އަސަުރކުރާނެއުންޓިބިލިޓީ ޕްރޮސެސްއަށް ނޭޕްރޮޖެކްޓުގެ ެއކަ

ދިމާވާ މައްސަަލތައް ލަސްނުވެ އެކަީށގެންވާ ފަދަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވާނެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން ވެްސ  ގައިޕްރޮޖެކްޓު
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ންތައްތައް އަުޅގަނުޑ ކަ ެރވިފަިއވާ މައިގަނޑު މުހިންމު ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. މީގައި ފާހަގަކު ހަމަ މި 

 ނަށްލާނަން. ކޮމިޓީެގ ނިންމުމުަގއި އެަބއުޅޭ އަުޅގަނޑުމެންއިދެން ކޮމިޓީގެ ނިންމުން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަ  .މިދަންނަވާލީ

ބިލްޑިްނގ  ،ކަމަކީ  ެއއް ވާއެގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމަކަްށ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި . ފާހަގަކުރެވޭ ހަތަރު ނުކުާތއެއް 

ނޭޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓިންގ  ނަލް ކެޭޕސިީޓ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިޮކނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑްއިންސްޓިޓިއުޝަ

 ގެ ކުދި އެންހޭންސްްޑ އިންޓެގްރޭޓެޑް ފްރޭމްވޯ  ިއންކްލޫޑިންގ އެޖެންސީ ޓު އިމްޕްލިމެންޓް ނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އެޖެންޑާ

 ނުވާނެ ކުރަްއވާ ަމއްސަލަތަްއ ކުރިމަުގގައި ަތކުރާރުގަހަފާގަިއ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު  ގެ 2017އަިދ  2016، 2015، 204

މަށް ެއ ްއވުދެއްވާފަިއވާ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރެގޮތަކަށް ެއކަންކަން ިއޞްލާޙުކުރަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ލަފާފުޅު

ޖެކްުޓގެ ގޮތަށް ޕްރޮ ދުތައް ާހސިލުވާޤްޞަޓުގެ މަޕްރޮޖެކް ،މިނިސްޓްރީއަށް އެންގިަފއިާވަކން. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް

ްއ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށްގެްނދުވުމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅިަފިއވާ ބަޖެޓުގެ

ބަލުަގއި ޤުއެރުވުމަށާއި، އަދި މުސްތަކަަޑއެޅިަފިއވާ މުއްދަތަށް ޕްރޮޖެކްުޓގެ ަކންކަން ނިންމުމަށް ލަފާ، ކުރުމަށާއިފުރިހަމަ

ނުދިނުމަށް އެ ގެންދަާވއިރުަގއި، އެ ރިޕޯުޓަގއި ފާހަަގވެފަިއވާ ކަންތައްަތްއ ތަކުރާރުިވޔައަށް މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރި

ގޮތަްށ  ދުތައް ހާސިލުނުވާޞަޤް ޕްރޮޖެކްުޓގެ މަ ،ެއުކގައި ތިްނވަނަ ކަމަކަށްއެއާހަމަ ؛މިނިސްޓްރީއަށް އެްނގެވުމަށް

 ކްުޓ މަސައްކަތްތައް ނުނިންމުމުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި ތެރޭަގއި ޕްރޮޖެ ގެޅިފަިއވާ މުއްދަތުޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެ 

ކޮރަޕްޝަން -ަމްއސަލަތައް އެންޓިފަރާތްތަކުގެ އެފަދަ  ިއ،ހޯދަ ކުންއިހުމާލުވާ ފަރާތްތަ މަށްއަދި އެހެނިހެން ކަންކަ

ފަށް ޚިލާ ގަާވއިދާ ،ޤީ އިދާރާތަކުން ަބލައިސް ފަަދ ތަޙުޤީރވިކޮމިޝަން އަދި މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިސް ސަ

ރި ިއއްޒަތްތެ، އެުޅްއވުމަށް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަޮކށްފައިވޭ. ވީމާ މެދު ފިޔަވަޅު މަލުކުރައްވާފަިއވާ ފަރާތްތަކާޢަ

ތެރި މަޖިލީހުގެ ދެްއވުަމށް އިއްޒަތްމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓާ

ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ  ،ވަނަ ާމއްދާެގ )ދ( ގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓު 98ގަާވއިދުގެ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރު. ެއީއ  އްއެ ލަނީ ޖުމުއާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވަރު. ބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 5 މިނެޓާއި 5ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  5މިނެޓާއި  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7މިނެޓާއި  36އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

ސިކުންތު. ވަކި ޕާޓީައކަށް  32މިނެޓާއި  3އަށް ސިކުންތު. އަދި އެމް.ޑީ.އޭ  3މިނެޓާއި  4އަށް ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީ

ސިކުންތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  52ަވޑައިުނގަންނަވާ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްވެ

 ރުމެންބަިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީބޭފުޅުން ބަހުސްކުރެްއުވމަށް.  މެދު ތިޔަ ލަނީ މި ރިޕޯޓާއިހުޅުވަ

 .ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްދާއިާރގެ ެމންބަރު  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ކުރެޭވ  މިހާރު މި ދައުރުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް

 ކްލޮެގއް އޮެވގެން ގިނަ ބެ  އަްށވުރެ އަށް ސަޭތކަވެސް  އިހަމަ ފެށިގެން އަިއއިރުގަ  ،މަސައްކަތްތަަކކީ އެނގިަލއްާވނެ

، 2015، 2014 ބަހުސްކުރެވޭ މި ރިޕޯޓަކީ ވެސް ނަށްމަސައްކަތްތައް ކުެރވެމުން މި އަންނަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން

ޖެހޭ އެއްޗެހި. ންހުންނަ އިކުރިން ނިމިފަ ޙަޤީޤަުތގައި ެއތައް ދުވަހެއް ؛އަހަރުގެ ތިން  2017އަދި  2016

 ވެސް  ގައިޕްރޮޖެކްޓެއް އިން ޮކންމެމި ،ން މި ބަހުސްކުރަނީ. ފާހަގަކުރެވެނީމިއަދު އަުޅގަނޑުމެ ،އެހެންނަމަވެސް

މެވެސް ހަމަ ދެން .. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަންިއނގޭތޯ ޔުނިޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފަިއވާކަންޕީ.އެމް.ޔޫ 

މި  ގެ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ،ސް ކަމެްއ ނުެވގެން ުއޅޭ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެ މި ސަުރކާރުްނ މިވެނި ،ދަންނަވައިފި

ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެްއ އަޅުަގނޑުމެން ފެންނަށް އޮތީ ެއހެން އެއްެޗއް އިނގޭތޯ. މުިޅން ތަފާތު މަންޒަރެއް.  ރިޕޯޓުތަކުން

، ވަކި ގޮަތކަށް ެއރޭންޖުމަންޓުތައް ހެދިގެން ،ގޮތަކަށް  ބޭނުންތަކަށްޓުންގްރާ ބަލާއިުރގައި ބޭުރގެގެނެއްސަ 

 ،އޮންނަ އިމިނިސްޓްރީގައަުޅގަނޑުމެންގެ  ،އެހެންނަމަވެސް .ހަމަޖެހެނީ މި ތައްޓުންބޭރުގެ ގްރާކުެރިވގެން ޓުއެގްރިމެން

އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ކަންތައްަތކެްއ  .ރީހިމި އިޚިލާފުވެފަ ތަކުން މި ެއގްރިމެންޓުތަކާ ުޔނިޓު .ޔޫޕީ.އެމް ރުަގއި އޮންނައޭ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ކަންތައްތައް މި. އް ައއިސްދާނެ އިނގޭތޯ ރައީސް ، ދަތިތަކެނެތް. އެހެންވީމާ ެއއްގޮއްސަ 

މިހިރަ ކަންތައްތަކަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި . އަުޅގަނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭ ކަންތައްތައް އީމި .ވެސްއި ލިބުުމގަ ތައްޓުންގްރާ

 .ޖެހޭ ކަންތައްތައްރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއ ލިބެންބޭ ، ދަށުންގެޓުގްރާން ބުނަންޏާ

ިމނިސްޓްރީތަކުަގއި ިތއްބެވި ޭބފުޅުން ކަންތައްތަްއ ކުެރއްިވ އެ ުރަގއި ޕީ.އެމް.ޔޫ ުޔނިޓާއި ނޫނީ އޭ ،މަވެސްނައެހެން

އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކއެްއ  އީމި. ހުރި ކަންތައްތައް ފައިހިސާބަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ނުފޯރާ ން ރައްޔިތުންނާގޮތު

، އެއަށް ބިނާކޮްށ  ހުރި ވާހަކަ. އެހެންވީމާންޑިޓަރ އޮފީހުެގ ރިޕޯޓުތަކުން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެންނައޮ އީ. މިނޫން

މި ހުރިހާ   ،ންތައްތައްކަ މިގޮތަށް މި ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ހިތާމަކުރަންވީމާއެހެން. ުބނަނީ އް މިއެްއޗެއަޅުގަނޑުމެން 

ލާގައި ވެސް އެްއވެސް މަސައްކަެތއް މިދިޔަ ޙަކޮމިޓީ މަރު ސްެއކީަގއި މި ރިޕޯޓުތައް ވެއެއާހަމަ ،ދުވަހު ގޮއްސަ 

އަޅަްނ ށް ޮބޑަށް ފަހަތަށް ފިޔަަވޅުހުރީމަ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ ވަރަ މަޖިލީހުގައި ެވސް ނުކުެރވި

ވަަނ 2015އް ގެ ރިޕޯޓެ ވަނަ އަހަރު 2014. ނޫން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަތައް ެދއްކެންޖެހޭނީކީ މިއަދަކު އެބަޖެހޭ.

މި  ައަވހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަށްވުރެ  ،ޖެހޭނީ. އެހެންނަމަންއޮންނަ އިނިންމިފަ އިއަހަރުގެ މި މަޖިލީހުގަ 

 ،ން ބެލިމި މައްސަލަތައް ހަމަ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީ ،އްލުކުެރވުނީްސ. އަޅުގަނުޑގެ ުއއްމީދަކީޙަމައްސަލަތައް 

ދިއުން. ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ނުާވނެތަނުަގިއ މިކަންތައްތައް ތަކުރާރު އެޅުން. އަދި ކުރިއަށް އޮތްއެކަންތައްަތކަށް ފިޔަވަޅު 
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އަުޅގަނުޑގެ ވެސް ހަމަ ވަރަްށ  ގޮތަށް މި ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްދެއްވުމަކީ ނިންމާފައި އޮތް ން ކޮމިޓީ މެ މިއެހެންއަދި ހަމަ

 ކަުމގައި ދަންަނވަން.  ބޮޑު އެދުމެއް

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ އިހަވަންދޫ ދެން އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ރު. ބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 .ށްޝިފާޢަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ސް ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި 19އަުޅގަނޑުމެން  ،ދައިންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތކެއް ިމ  ހުރިިއ ފުނިޖެހިފަ އަށްއިންތިހާ ،ވާހަަކއަކީއެްއ އެުކ އެންމެ ބޮޑަށް އަުޑއިިވގެން ދިޔަ ކުރުމާހުވާ

ކޮްށގެން މި ރިޕޯޓުތައް ސައްކަތްން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަ މި މަޖިލީހުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީމަޖިލީހުގައި ހުރި ވާހަކަ. މިހާރު

 ،ހަމައަށް އެބަގެނެސްދޭ. ގެންނައިރު  އެބަ ގެނެސްދޭ. މި ރިޕޯޓުަތއް ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެންނާ

އެބަވޭ.  ތައްތަެކއް މި ރިޕޯޓުތަކުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންހިތާމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޙަޤީޤަުތގައި 

ސް ޔަދެން އެކަމެއް ކުރި  ލާތް ކެނުޑނީމާޢާމު ،ބުނެއުޅޭނެ އި މު ގޮތެްއގަ އްއާ ؟ދަންނަވާނީ ތޯ ކީކޭ .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ޙަޤީޤަތުގައި މި އޮޑިްޓ  ،ހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ އި މީގަ  .. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއިން ފައިދާެއއް ނުފެންނާނޭއެ

ުގޅިގެން  އަިދ މި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ،ހަމައަށް ގެނެސް މަިޖލީހާ މި ،ޕޯޓުތައް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ދިރާާސކޮށްރި

 ،ކުެރވޭނެ ހުއްުޓވޭނެ ކަްނތައްތަކެްއ. އެހެންނަމަވެސްރަނގަޅު ،ކުރެވުނުނަމަމަލާތްޢާމު މަލާތުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާޢާމު

ކޮށްގެން ހާސިލުކުރަްނ ަބހުސްށް ަޙޤީޤަތުގައި މި ރިޕޯޓުތަކަ ،ޑުމެން ބަހުސްކޮށްގެންމިއަދު މި ރިޕޯޓުތަކަށް އަުޅަގނ

ޙަޤީޤަތުގައި މި ރިޯޕޓުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  .ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް ވެސް ހާސިލެއް ނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

 ،ޑިލޭ އައިސް ށްޕްރޮޖެކްޓަ ން ބޭފުޅުން ފަރުވާކުޑަކަމު ފާހަގަކުރެިވގެން އެބަދޭ މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް މެނޭޖުކުރަން ތިއްބެވި

އަިދ  ފަ.ނުުކރެވޭ. އިސްރާފުކުެރވިހުރި ފައިސާ އެންމެ އެދެޭވ ގޮަތކަށް ބޭނުން އިޕްރޮޖެކްޓު ޑޯނާެގ ފަރާތުން ލިބިފަ

ދީފައި އޮްތ މަސަްއކަތަށް ނުނިކުމެ މުސާރަ، ހަގަކުރެވޭ ފާ  ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ައޅުގަނޑަށް މި ރިޕޯޓުން އެބަ

 ގެ މުގައި އެ ުމވަްއޒަފު ލިބެއަދި ފަހުން ބެލިދެވި، އެ މުަވއްަޒކަށް މުސާރަ ،މުވަްއޒަފެްއގެ ވާހަކަ. މަަސއްަކތަށް ނުނިކުމެ

ުނވަތަ  ކަމެއް ުމވަްއޒަފު ުހރީ ޗުްއޓީަގއިއެ  ،އޮންނަނީ އަތުން ެއ ފައިާސ ހޯދަން ބެލިއިރުަގއި ދިމާިވ ދަްއޗަކަށް މި 

 ަވރަށް ދޯދިޔާކޮށް ކަންަތއްތައް ޗުއްީޓގަިއ ނޫން ކަެމއް ެވސް ެއޗް.އާުރ ސިސްޓަމަކަްށ ނޭނގެ. މި ހުންނަނީ 

 ފަރާތްތަެކއްއެއްވެސް  ންެޖހޭނެޒިންމާވާ ށްމިކަންކަމަ ،އަުޅގަނުޑގެ ސުވާަލކީ ؛ގޮސް. މިފަދަ ކަންތައްތައްގެންކުރިއަށް 

ދު ިމއަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ންވީކީއްެވގެންތޯއޭ ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ައތުން މި ފައިސާ ނުހޯދޭ ؟ނެތީތޯއޭ މަހަ
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ޮލލަށް ނުފެންނަ ކަންތައްތައް މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ެއއީ  ،ވެދާނެ މިއީ ކުަޑކުޑަ އަދަދަަކށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް

 ބޮޑެތި މާދަމާ ދާނީ މިއަށްވުރެ މާ ،ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އިކަންތައްތަުކގައި ހަދަ ގޭށް ނޭނނަގަނޑުމެންޅުމިއީ އަ ،ކަމުގައި 

މިފަދަ  .ވެސް ަވގުތުން ަވގުތަށް ފިަޔވަޅުެއޅެންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޤީޤަތުަގއިޙަމިއީ  އަދަދުތައް.

ފަރުވާ ކުޑަކުރުންތަެކއްގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްްޓ ކުރުމުގައި ހުރި ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއްަގއި ވެްސ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖު

 ތިން ހޭ ޕްރޮޖެކްޓް އަހަރުން ނިންމަންޖެ އެއް ދަނީ. މި ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ އެތައް އަހަރުތަކެއް ދިގުަލއިގެން 

 ތަުކގެ މިގޮތަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީޖެހޭ އެބަ ށްލަންގަކޮހަފާ ެއއްޮކށްނަނީ. ހަމައެއާންއޮ މި ފައި ގޮސްއަހަރަށް ދިގުލަިއގެން 

ިމ  ،ހެންނަމަވެސްތަކެއް. އެތަކަކީ ޕްރޮޖެކްޓް ސްޓޭޓަސް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ރިޕޯޓުކުރެވެންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓުޓުކްޖެޕްރޮ

 އިގަރުމުކުޖަވާބުދާީރވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖު ،ފާހަގަކުރެވެނީ ރިޕޯޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އެކަން ކުރުމުގެ  ންކުރެވިފަެއއް ނެތް. އެހެވެސް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ރިޕޯޓު ރީވެފަެއއް ވެސް ނެތް. ރިޕޯޓުޖަވާބުދާ

ރަީއސް.  ރިތެތްހުރީ އިްއޒަ ދިމާވެފައި  ޑޯނަރސް އަތުން މި ފައިާސ ހޯދުމުގައި ވެސް ދަތިަތކާ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި

ކުރަން ހަމައަށް ޑެލިވަރ އެ ރައްޔިތުންނާފޯރުކޮށްދޭ މިފަދަ އެހީތައް ންނަށް އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތު

އިެރއްަގއި ހުންނަވާ ަވޒީަރކު އިހުމާލުވުުމގެ ސަބަބުން އެ ،ންކުތިއްބެވި ފަރާތްަތއް، އެއިެރްއގައި އޮންނަ ސަރުކާރަ 

މާޔޫސްވާންޖެހޭ ކަމެްއ  ންމެއޮންނަނީ ނުލިބި. މިީއ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ އަުޅގަނޑު  އެހީ މި  ރައްޔިތުންނަށް އެ 

ގަިއ ކަމުހަމައަށް ލިބުނު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހުން މި ރިޕޯޓުލައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ކިތަންމެ 

، އަޅުގަނުޑމެން ޖަވާބުދާރީކުރުވަންޖެހޭނެ. އިއޮތް ފަރާތްތައް ހޯދަމެދު އިޙުމާލުވެފައި  ކަންކަމާ އަދިެވސް މި ،ވިޔަސް 

ެއ ޕްރެކްޓިސް  ،އެެހންނަމަވެސް ވާނެ.  މީހުންވަޒީުރަކން ކުރާނެ ނުކޮށްމި ޤަުއމުގައި ވަްއކަން .ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް  ،ން ނަމަން ޭބނުވައަޅުގަނޑުމެން ކުރު

ލީހުން، އެ މަޖިލީހުން ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިއަށާރަިނމިދިޔަ  ހަޤީޤަތުަގއި .ވެންޖެހޭނެ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްރެއަދާކު

ނުކުރެވި. މިއަދު އޮތީ ދައުލަތް ޖަވާބުދާރީ ސަބަބުން މި ވި އޮތުުމގެއަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެ

އޮތީ  ލީހުެގ މެޖޯރިޓީ ވެސް މިދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާޓީގެ ވެިރކަމެއް. މަޖި މި ހިނގަމުން

 ،ނަމަނޫންއެހެން. ންޖަވާބުދާީރކުރުވަ ސަރުކާރު އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ. އެހެންނަމަވެސް 

ހަމައެއާެއކު ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމަިތވާކަން.  ކާށް އެބަ އިނޭގ ރައްޔިތުންނަށް މީަގއި ބޮޑެިތ ގެއްލުންތަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަ

ހަމައަށް މި ރިޕޯޓުތައް  ކިތަންމެ ލަހުން އަުޅގަނުޑމެންނާ ،ނުލާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އިވެސް ހަނދާން ނައްތަ ޙަޤީޤަތުގައި

 ޖެހޭ. މީގައި އިހުމާލުވެފައި ކުރަން އެބަ ކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެޑްރެސް ތަހުރި މައްސަލަ ީމގައި  ،ލިބުންކަމުގައި ވިަޔސް

އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ހޯދަން  ،ހުރި ފައިސާ ން ގެއްލިފައިއިޖެހޭ. މިވަން އެބަހުރި ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރު 

 އިްއޒަތްތްތެރި ރައީސް.ޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އެބަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ދެން އިތުރަށް އެއްވެްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ރިޕޯޓަ

ނިމުނީ.  ތު މެދު ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގު ހިސާބުން މި ރިޕޯޓާ ވީާމ، މިއެހެންދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވޭ. ވާހަކަފުޅު

ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން. އަދި ދެން އަންނަ ވޯޓު ތިންމި ރިޕޯޓުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  75އާދެ! މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ގަިޑއެްއގައި މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަްށ އަހާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ޓު ނަންބަރު ގެ ރިޕޯކޮމިޓީ ދަންނަވާލަނީ މާލިއްޔަތު އާދެ! އެއަށްފަހު ދެން އަޅުގަނޑު މިފަހަރު މި -{7.6}

15/2019ML//19M ާސްރޫޓް ހިއުމަން ގްރާ ންޓް އެސިސްޓެްނސް ފޯމި ނަންބަރު ރިޕޯޓަށް. ޖަޕާންސް ގްރ

ސް ކްލާ އަށްތްކުރި ރާމާއި ލުއްދީން ސްކޫލްގެމަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާ ގެ ދަުށންސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓު

 ކޮށް ނިންމި ސާިލއްޔަތު ޮކމިޓީން ދިރާމާ ، އަހަރުެގ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުލީއަށް ނިމުނު މާ 2016 ގެތުރާމާއި ބުރިދެ ގެ ރޫމު

 ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ، ެދްއވުމަށް، މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިމި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ރިޕޯޓު ގޮތުގެ

 ށް.ރިޔާޟަهللا މެންބަރު ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

ޝަނަލް ޓްރޭޑް ސްޓްރެންތެނިންގ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިީޓ އޮފް ކީ ނޭޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓު ޑީޕެން މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ ޓު ކޮމްޕެޓެޓިވްލީ އެންގޭްޖ އިން  ފެސިލެޓޭޝަން އެޖެންސީސް

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިްޓ  2017އަދި  2016، 2015، 2014 ގެއެންޑް ސަރވިސަސް ޕްރޮޖެކްޓު  ޑް އިން ުގޑްސްޓްރޭ

ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެބަ  އިރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

ލާނަން. އިހު ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ ުނކުތާތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ރާސާކުރެްއވުމަށްފަދިހުށަހަޅަން. މި ރިޕޯޓުގައި ކޮިމޓީން 

ގެ ދަށުްނ 5.1ސެކްޝަން ެގ ޔޫ.އޯ.އެމް، ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯުޓގަިއ ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ 2014އެންމެ ފުރަތަމަ  ،އެގޮތުން

އުންަޓބިލިޓީ ޕްރޮސަސްއަށް ނޭދެވޭ ގެ އެކަ ރޮޖެކްޓުހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ގަާވއިދުން ޑޯނަރަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީެވ، ޕް

ަގއި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ކަމަށާިއ، ައދި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓަށާއި ޑޯނަރަށް ޕްރޮޖެކްޓު އަސަރުކުރާނެ

 ގެގައި ޕްރޮޖެކްޓު  2013ޮއގަސްްޓ  އަދި ން.ކުިރމަތިވާނެކަ ލަސްވުންތަކަށް ެއކަށީގެްނވާ ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ދަތިތަކާ

ވަނަ އަަހރުގެ ދެވަނަ ުކއާޓަރގަިއ  2014ނަމަވެސް، މަސަްއކަތް ފައްަޓވާފަިއވަނީ  އްޓުމަށް އޮތްމަސައްކަތް ފެ

ދުވަްސވަރާ ދިާމވުމުން  ގެިރޔާސީ އިންތިޚާބު ގެވަަނ އަހަރު 2013ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ 

އަދި  ،ތައް އެޕްރޫވްކުރުމަށް ވަގުތު ެނގުމުންނާއިރިމެންޓުްނނުވާތީކަމާިއ، ޓްރައިޕާޓީ ެއގް ޤީސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު ޔަ

ވަނަ  2015ން ފާހަަގކޮށްފައިވޭ. އަދި ބޯްޑކުރުމަށް ވަގުތު ނެގުމުންކައިންޓަނޭޝަނަލް ޓެކްނިކަލް އެޖެންސީތައް އޮން

 ރނޭޝަނަލްއިންޓަ 71200" ައއިޓަމް ލައިން އަހަރު ވަނަ  2015 ،އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓގަިއ ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ
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 ކޮން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ، އިތުރުވެފަިއީވއިރު ޑޮލަރު 29172 ބަޖެޓް ކަނަޑއެޅިަފއިވާ އަށް"އެކްސްޕާޓް

 ބަޖެޓް . އަންގާފައިުނވާކަން ރަށްޑޯނަ ވޭރިއޭޝަން ބަޖެޓް އަދި ،ކަމަށާއި ސާފުނުވާ އަިއޓަމެއްކަންލައިން

 އަްށވުރެ 15% ގެތްރެްޝހޯލްޑު ފަިއވާކަނޑައެޅި އިތުުރވުން އެ އަދި ކަމަާށއި ވާކޮށްފައި އެކްސްޓެްނޑް

ވަަނ  2016ގެ ކަމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓު ނުޖެހޭނެއިޞްލާެޙއް ިލޔުމުން ގެންނަން ޫޔއަށް.އޯ.އެމް އިތުރުވެަފއިނުވާީތވެ

ގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 5.1ުކގައި އަހަރުގެ ރިޕޯޓުަގއި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާކަން. އަދި ހަމައެ

 ގެ އެަކއުންޓަބިލިޓީ ޕްރޮސަްސއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެޕްރޮޖެކްޓު ތައް ަގވާއިދުން ޑޯނަރަްށ ހުށަހަޅާފައިނުވާތީރިޕޯޓު

ކަީށގެްނާވ ގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަާކއި ލަސްވުންތަކަށް އެކަމަށާއި އަދި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓަށާއި ޑޯނަރަށް ޕްރޮޖެކްޓު

ވަނަ އަަހރު ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ވަގުތުްނ ވަގުތަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ މި  2016ކަން. ތިވާކުިރމަ ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ދަތިތަކާ

ގެ ކަމަށް. އަދި ޕްރޮޖެކްޓު ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރައްވާފަިއވާ ވަނަ ައހަރުގެ ރިޕޯޓު 2016ގެ ޕްރޮޖެކްޓު

ކަމަށް މިނިސްޓްރީ  ކޮށް ނިމިފައިޒު ނީ ތަންފީޓަރަގއި ވަގެ ފުރަތަމަ ުކއ2017ާރަކާތްތަކެއް ަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ހަސްކޯޕު

ވަނަ އަހަުރގެ  2016އެއާެއުކގައި ހަމަދެން ން އަްނަގވާފަިއވާކަން. ޗް ސިޓީމާރި 11ގެ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓު

 ެއްއގޮތަްށ ސައްކަތްތައް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ަޓއިމްލައިނާގެ ތިީރގަިއާވ މަޕްރޮޖެކްޓު ،އޮޑިޓް ރިޕޯުޓގައި ފާހަަގކޮށްފައިވޭ 

 ،ނަމަވެސް ަގއި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވީއެޕްރީލު 2015ކުރުން ގެ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑުނުވާކަން. ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމުނިމިފައި

ރ ވަސާ  މަށް.ކަ ވާނުވަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓްވ ޓްރެއިން ފިަޔވައި އެެހން ޓްރެއިނިންތައް ނިންމިފައިސާ

އެޕްރީލަްށ  2016ކަމަށް. މޮބިލައިޒޭޝަން ސެމިނަރ  ަގއި ނިމޭނެޖެނުއަރީ  ގ2017ެ އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް ޓްރެއިނިްނގ

ެއަވގުތަްއ މަސައްކަްތ ނިންމާފައިނުވާަކން. އެހެން އިދާރާަތކާެއުކ  ،ނަމަވެސް  ވީ ނިންމުމަށް ސުންގަޑި ކަނޑަައޅާފައި

ނަމަވެްސ،  ުޅއްވާަފއިވީހަުރގެ ޖުލައި މަހަށް ސުންގަޑި ކަނޑައަވަނަ އަ 2016ގްރޭޓްކުރުަމށް އިންޓެ ސިސްޓަމު

ވަނަ 2017ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް އިތުރު ަވގުތު ބޭނުންވާތީ، ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ުމއްދަތައް މަަސއްކަތް ިނންމާފައިނުވާކަން. 

ދައުލަުތެގ  ،ނަން. އޭގެތެޭރގައި އިލާމަިއގަނޑު މުހިންމު ބައެްއ ކަންތައްތައް ދަންނަވަ  ،ވޭއަހަރުަގއި ވެސް ފާހަަގކޮށްފައި 

ޚިދުމަތްތަްއ  ،މަަސއްކަތްަތއް ކުރުވުާމއި ،ތަކެތި ގަތުމާއި ،ންމާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ 10.31ޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ މާލިއް

 މުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއާއް ،އަށް ވުރެ ބޮޑު ވާނަމަހާސް ުރފިޔާ ޕްރޮޖެކްޓުތަުކގެ ައގުގެ ތިރީސް ފަސް އިހޯދުމުގަ

ދައުލަުތގެ ަމސައްކަެތއް ކުރުމަށް ުނވަތަ  ،ންއްާދގެ )ޅ( ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީމާ 10.52އަދި ެއ ަގާވއިދުގެ  ،އިކަމަށާ

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި  ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި ސޮއިކުރުަމށްފަހު ވާލުކުރަންވާނީހަޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެްސ ފަރާތަކާ 

އި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކަާމއި، ެއގޮުތން އެ ގަާވއިދުގަ  ނުވާވީނަމަވެްސ، އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި

ހާސް ރުފިޔާ ޑަބްލިއު.ސީ.ކޯ ޯވކްޝޮަޕށް  ފުރިހަމަނުކޮށް ކޭޓަރިން ސަރވިސަްސއަށް ފަސްދޮަޅސް ތިން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ކަންކަްނ  އަދި މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓް ކަސްޓަަމރ ކިއު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމު. ޚަރަދުކޮށްފައިާވކަން

ހާްސ  ލައްކަ ހަތަރު ެއގޮތުން ތިން ،ކަމަާށއި ވަނަ މާއްާދއާ ެއްއގޮތަށް ޮކށްފައިނުވާ 10.31ވާއިުދގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ 
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އެއް  ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެ ރުފިޔާގެ ައގަްށވާ ޕްރޮޖެކްޓަރ ސްކްރީންސް އަދި ިކއު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމު

ތަްއ ރޮޖެކްޓް އެވޯްޑކޮށްފަިއވުމާިއ އަދި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުށަހަޅުއްވާަފއިާވއިރު، އެ ފަރާތަށް ޕްފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހު

ެގ ކޮށް ިނމިފައިވުމާއެުކ، ޕްރޮޖެކްޓު ޒުމު ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ތަންފީންގެ މުހިފެންނަން ނެތްކަން. ޕްރޮޖެކްޓު

ނިސްޓްރީން މިހާރު ލް އޮޑިްޓ ހެދުމުގެ މަސަްއަކތްތައް މިއެަކއުންޓްސްތަްއ މުޅިން ފުރިހަމަކޮށް، ޕްރޮޖެކްޓުެގ ފައިނަ 

 (2019ޖުލައި  9) EP/57/2019/9-101ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަންބަރު  ކުރަމުންދާ

 ޝަނާޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭ ،ކުރެވުނު މަސަްއކަތްތަަކކީޒުސިޓީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއވާ ކަމަށް. ޕްރޮޖެކްޓުން ަތންފީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަުރގަިއ  ވުމާއެުކ، މި މަސައްކަތްތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް  ކަމަށް ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަެކއް

ގެ އި، އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓު ލުމާއިހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ މުހިންމު މުއައްސަސާަތއް ެއއް އަިއީޓ ވިުއގަައކުން ގުުޅވަ 

ެނޝަނަލް ސިންގަލް ވިްނޑޯެއއް  ،ތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއިލުއިފަސޭހަ އިންިތާޒމު ،ރުދަނާކޮށްމަރުޙަލާތައް މިހާރަށްވުރެ ހަ

ކުރަންވަނީ ޒުވަނަ އަހަުރގެ ޖުލައި މަހު ތަންފީ 2019އް އޭ.ޑީ.ީބގެ އެހީތެރިކަާމއެކު އިމުކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢެޤާ

ދެއްވާފަިއވާކަން. ްނ މަޢުލޫމާތު ސިޓީ 2019ޖުލައި  9ގެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ިޑވެލޮޕްމަންޓު ފެށިފައި

ގެ އިމުކުރެވުނު ޕްރޮޖެކްޓު އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓުޤާކުރުމަށް ޒުއެއާެއކު އީ.އައި.އެފްެގ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީހަމައަދި 

ފުންގެ އަދަުދ މުވަްއޒަފުން ވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީގައި ތިބި ފަންނީ މުވައްޒަ

 ގޮތުން ބައިވެިރކުރެވިަފއި މަލީޢަކުރުމުަގއި ޒުހަވާލުކުެރވިފަިއވާ ެމންޑޭޓް ތަންފީ ަވގުތު މިނިސްޓްރީއާ މަދުކަމާއެކު، އެ

ން މަުޢލޫމާތު ދެއްވާފަިއވާކަން. މި ސިޓީ 2019ޖުލައި  9ގެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިޮކނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު 

ވަނަ ދުވަުހ  2019ޖުލައި  23ވަނީ ނިންމާފައި ންތައްނިންމު ނިންމާފަިއވާ ގައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީމައްސަލަ

ަވގުތު  އެ ،ކުރެްއވުމަށްފަހުބައްދަލުވުމުަގއި މަޝްވަރާ ަވނަ  21މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ވަނަ އަހަރު  2019 ،ބޭއްވުނު

ދަންަނވާލަނީ.  . މިގޮތުން ނިންމާފައިވާ ކަްނތައްތައް މިއްތިފާޤުންއި ިތއްެބވި މެންބަރުންގެ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

ސްޓްރެންތެނިންގ އިނިސްޓިިޓއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އޮފް ކީ ނެޝަނަލް ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެޖެންސީސް ޓު ޑީޕެން 

ންޑް ސަރވިސަްސ މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ ޓު ކޮްމޕެޓިޓިވްލީ އެންގޭޖް އިން އިްނޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން ގުޑްސް އެ

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓގަިއ ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ މައްސަލަަތްއ  2017އަދި  2016، 2015، 2014 ގެޕްރޮޖެކްޓު

ކުރަްއވަން ޮއޑިޓަރ ޖެެނރަލް ލަފާފުޅުދެއްވާ ގޮތަށް އެކަން އިޞްާލޙު ގޮތަށް ނުވާނެ ކުރިމަގުަގއި ަތކުރާރު

ެގ ތަށް ޕްރޮޖެކްޓު ގޮ ވާސިލުޞަދު ހާ ގެ މަޤްއަށް އެންެގވުމަށް. ޕްރޮޖެކްޓުއިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީ

ގެ ތެރެއިން ަމސައްކަތްަތއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ގެންދެވުަމށާއި، ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނަޑއެިޅފައިވާ ބަޖެޓުމަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ައދި މުސްތަޤުބަލުގައި މިފަދަ  ،ށާއިގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ލަފާއެރުވުމަކަނޑައެޅިަފިއވާ މުއްދަތަށް ޕްރޮޖެކްޓު

ނުދިނުމަށް ެއ ގެންދަވާއިުރ، އެ ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކުަރއްވާަފއިާވ ކަންތައްަތްއ ތަކުރާރުިވޔަރިއަށް ތައް ކުޕްރޮޖެކްޓު

ދަތުެގ ގޮތަށް، ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މުއް ނުވާސިލުޞަދުތައް ހާތަކުގެ މަޤްމިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށް. ޕްރޮޖެކްޓު
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ލިބޭ ގެއްލުމާިއ، އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އިހުމާލުާވ  ށްން ދައުލަތަތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް މަަސއްކަްތތައް ނުނިންމުމު

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް -ފަރާތްތައް ހޯދައި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ެއންޓި

މެދު  ފަރާތްތަކާ  މަލުކުަރއްވާަފއިވާޢަކުން ބަލަިއ، ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ސަރވިސް ފަދަ ތަޙުޤީީޤ އިދާރާތަ

ވީމާ، އެުޅއްވުމަށް ދަންނަަވއި، މައްސަލަ ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ފޮނުއްވުމަށް. ފިޔަވަޅު 

ޓަަކއި ވައި ދެްއވުމަށްމެދު ގޮތެްއ ނިންމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަްށ މި ރިޕޯޓާ

މި ރިޕޯޓް ިތޔަ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ގެ ދަށުން،ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( 98އިދުގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވަ 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގްރާންޓް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓޭ  ސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ކުރިން އަޅުގަނޑަށް ޖަޕާން

ތިޔަ ހުށަހެޅުއްވީ، ސްޓްރެންތެނިްނގ އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އޮފް ކީ ނޭ ޝަނަލް  ،މަވެސްދެންނެވުން ނަ

ސިޓީ ޓު ކޮމްޕެޓެޓިވްލީ އެްނގޭޖް އިްނ ޓު ޑީޕެން މޯލްޑިވްސް ކެޕޭ  ޓްރޭޑް ފެސިލެޓޭޝަން އެޖެންސީސް

ވަނަ  2017، 2016، 2015، 2014 ގެއެންްޑ ސަރިވަސސް ޕްރޮޖެކްޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ިއން ގުޑްސް 

ލާނަން. އެހެންވީމާ، އިއަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު. އެހެްނވީމާ، މި ރިޕޯޓާ މެދު ބަހުްސކުރުމަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތ ހުޅުވަ

 އާ 2:30ގެންދާނީ ގަިޑއިރު. އަުޅގަނޑު މި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ެއއްބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮތީ  މި ރިޕޯޓަށް

 5ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7މިނެޓު  36އަށް އޮތް. އެހެްނވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީނެޓުވަުރ އެބަމި 4ހަމައަށް. އަދި 

ސިކުންތު. އަދި  3ިމނެޓާއި  4އަށް ންތު. ޕީ.އެން.ސީސިކު  5މިނެޓާިއ  5ށް ކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަސި 5މިނެޓު 

މިހާރު ބާކީ އޮތް ، އާދެލާނަން. އިގަނޑު ހުޅުވަ ސިކުންތު. އާދެ! ފުރުޞަތު އަޅު 32މިނެޓު  3އަށް އެމް.ޑީ.އޭ 

 ން ލާނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއިގަނޑު ޖަލްސާ ނިންމަޅުއެުރވުނު ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާފައި ދެން އަވަގުުތަގއި ފުރުޞަތު

ބޭފުުޅންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން  އޮންނަ ޖަލްސާއެއްަގއި އެދެން  ،ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއ އޮތް ނަމަ

މެދު ބަހުސްކުރުމަށް  ލީ. އާދެ! އެްއެވސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓާއިމި ހުޅުވަ ށް ން. އާދެ! ފުރުޞަތަގެންދާނަ

ހިސާބުން ނިމުނީ.  ކުރުމަށް އޮތް ފުުރޞަތު މިެމދު ބަހުސް މި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓާއެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނެތް. އެެހންވީމާ، 

 ވޯޓަށް އެހުން ޮއންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން،  މެދު އޮންނަ ވޯޓު ަގޑީަގއި މި ރިޕޯޓާދެން 

އަޅުގަނޑު ކުިރއަށް އެއްކޮށް ދެން އޮތް އޮތް ރިޕޯޓާއިގެން  އޮތުމާ ވަރަކަށް މިނެޓުރުތަހަ ވެސް އާދެ! އަދި -{7.7}

އެ ރިޕޯޓު ވެްސ  ؛ގްރާސްރޫޓް ހިއުމަން ސެކިއުރިޓީ ޖަޕާންސް ގްރާންޓް އެސިސްޓެންސް ފޯއެއީ، . ދާނަން

 ިރާޔޟް.هللا ޢަބްދު ،ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރުގެ ނައިބު ވާނީހުށަހަޅުއް
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 ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާޟްهللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޖަޕާންސް ގްރާންޓް އެސިސްޓެންސް ފޯ  ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހުށަހަޅަނީ

 އިގަމަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލު ގެ ދަށުންޓުގްރާސްރޫޓް ހިއުމަން ސެިކުއރިޓީ ޕްރޮޖެކް

 ،އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 2016 ޗްރިމާ 17 އިމާރާތް  ބުރި ދެރޫމްގެ ކްލާސްއަށް އިމާރާތްކުރި 

މަިއގަނޑު ކަންތައްަތްއ  ވާވިފައި ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކުރެ  ގޮުތގެ ނިންމެވި އިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރައްވަ 

ގޮުތގައި  ގެޓީ.އެސް.ޖީގެ މަސައްކަތަށް ބުރި އިމާރާތުދެ ރޫމް ކްލާސްކަމަކަށް  ލާނަން. އެއްއިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

 ގޮތަށް އޮތް  ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުޭކޝަނުން ދައްކާ ހާސް އަށްޑިހަ ލަްއކަ ހަތްދިހަ ތިން އަރާފަިއވާ އެއް

 ގެ ފަންޑުން މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން އެ ފައިސާ ދައްކާަފއިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓު  ،މަވެސްނަ

 ށް ވެސް އެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަ ރިން ނުވަތަ ނިމުމަށްފަހު ކަމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުގެ ކު

 ވަނަ 40.2 އަދި 40.1 އެއްބަްސވުުމގެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ިއވާވެފަ ޮކންޓްރެކްޓަރާއެކު. ރީއެމްބާސްކޮށްފައިުނވާކަން

 މަސައްކަތްަތކުގެ  ްނގޮސްފަިއވާގެ ކުިރއަށް ،ތެރެއިން ބަޔާންތަކުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަހަކު ކޮންމެ ދަށުން މާއްދާގެ

 މަސައްކަތްތަުކގެ  މާފައިވާިނން، ނުވާތީކޮށްަފއިޗެކު އަދި ،ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއި  ބަޔާންތައް އަންދާޒީ އަންަގއިދޭ ފެންވަރު

 އަނބުރާ ަފއިސާ ދީފައިވާ ގޮުތަގއި  އެްޑވާންްސގެ ކޮންޓްރެްކޓަރަށް އަދި ކަމަށާއި  ޔަޤީންކުެރވިފައިުނވާ އިންސައްތަ

މާާރތަށް ބަދަލުގެނެއުމުގެ ކުރިން އިރޫމް ކްލާސްށް އަ. ހަމައެއާއެުކގައި ކަމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ހުރަސްތަކެއް ދުމަށްހޯ

 ރޫމް ފާޚާނާއާއެކު ެއއް ކްލާސް ؛ެއގޮތުން ގެެނވުނު ބައެއް ބަދަލުތަކަކީ  ،ކަާމއި އިރިން ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާޑޯނާރ ކަ

 ޕްރިންސިޕަލް  ތަނުަގއި ޚާއްޞަކުރެިވފައިވާ ހެދުމަށް ުގދަނެއް ގައިފްލޯ  ގްރައުންޑް. ބަދަލުުކރުންއޮފީސް ސްޕޭސްއަށް 

 ސަބަބުން އެކަުމގެ އަދި ،ހެދުމާއި ފާޚާނާ 4 އްދުގައިހަސަރަ އޮތް ޅުމަށްއެ ސްޓޯރ ގައިފްލޯ ފުރަތަމަ. ހެދުން ކޮޓަރި

 ފަިއވާވިފާހަގަކުރެ ޖެނެރަލް ޮއޑިޓަރ ކުރުމަށްއިޞްލާޙު ަގއި ޓުރިޕޯ. ބަދަލުއައިސްަފއިާވކަން ބޮޑުމިނަށް ގެރޫމުކްލާސް

 ވަނީ  މިހާރު ކަންކަން އެހެިނހެން ފިޔަަވއި މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ނަންބަރުގައި ަވނަ 4.1 ތެރެއިން ކަންކަމުގެ

އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް  ،ނަންބަރުގައި ފާަހގަކުަރއްވާަފއިވާ ޖީ.އެސް.ީޓެގ ފައިސާ 4.1އަދި ކަމަށް،  ކުެރވިފައިޙުއިޞްލާ

 26މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނގެ ނަންބަރު  ކަމަށް ގެްނދާޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިިނސްޓްރީން މިހާރު ކުރިއަށް

ޖުލައި ވަނަ  24މި މައްސަލައިަގއި  ،ކޮިމޓީން ނިންމާފައިވަނީގެ ސިޓީްނ މަޢުލޫމާތު  ދެއްވާކަން.  2017ރީ ވަރުފެބު

ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަީނ  22ެގ ޓީ ކޮމި ،ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނުވަހު ބޭއްވުދު

މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް  ގެ ދަށުންސްރޫޓް ހިއުމަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓު ންޓް އެސިސްޓެްނސް ފޯރ ގްރާން ގްރާޖަޕާ"

އަށް  2016މާރިޗް  17ތުެގ ރާމާއި ބުރިދެ ގެ ރޫމުސްކްލާ  އަށް ތްކުރިރާމާއިލުއްދީން ސްކޫލްގައި މުޙައްމަދު ޖަމާ

 އްސަލަތައް ކުރިމަުގަގއި ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮަތކަށް އެމަަފއިާވ ރެވިހަަގކުނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުގައި ފާ

ދެްއވާފަިއވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް. އަދި ޕްރޮޖެކްުޓެގ ޅުވަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާފުލާޙުކުރައް ޞްކަންކަން އި 
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ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ ށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ޕްރޮޖެކްޓަ ،ގެންދެުވމަށާއި ކުރިއަށްޓްރޮޖެކްސިލުވާ ގޮތަށް ޕޮހާ ދުޤްޞަމަ

އަދި  ،ްށ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކަްނކަން ނިންމުމަށް ލަފާއެރުވުމަށާއިކަނޑަެއޅިފަިއވާ މުއްދަތަ ،މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަާށއި

ހަަގކުރަްއވާފަިއވާ ކަންަތއްތަްއ ގެންދަާވއިރު ެއ ރިޕޯޓުަގއި ފާމުސްތަޤުބަލުގައި މިފަދަ ްޕރޮޖެކްޓުތައް ކުިރއަށް 

ވަަނ މާއްާދެގ  98ތުންގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ ޔިނުދިނުމަށް ެއ މިނިސްޓްރީއަށް އެންެގވުމަށް. ވީމާ، ރައް ރުވިޔަތަކުރާ

ގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓް ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. އަދި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ )ދ(

 . ދި ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއެމެދު ގޮތެްއ ނިންމައިދެއްވުމަށް  ގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ން މު ން ނި
 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

. އޮތީ ހަމަވެފަ ެގ މިއަދަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ަވުގތު މިހުއާދެ! މިހާހިސާބަށް އައިއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޖިލީ

ގެ ހުވާހަކަ ަދންނަވަމުން، މަޖިލީމެދު ބަހުސްކުރުން ދެން އަންނަ ޖަލްސާއެްއަގއި އޮންނާނެ  މި ރިޕޯޓާ ،އެހެންވީމާ

 ހިސާބުން ނިމުނީ. ޖަލްސާ މި
 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيملاعلا ب  ر هلل دحملاو

__________________ 




