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

 

 ޖަލްސާ  ަވނަބާރަަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020

 ުދވަސް( ުބދަ) 2020 ެފުބރުވަރީ 26

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ އަހަރުެގ  1441ަވނަ ދުަވސް.  13ިހޔަިވހާ ނަކަތުން  ބުދަ ދުަވސް. ނަ އަހަރުެގވަ  2020ފެބުރުަވރީ  26އީ މި

 ށް ޖަލްާސއަ ަވުގތުސާ. މި ަވނަ ޖަލް 12ރުެގ ފުަރތަމަ ދައުރުެގ ަވނަ އަހަ 2020ރަޖަބު މަހުެގ ދެަވނަ ދުަވސް. 

ރަސްީމ ރާއްޖޭން ބޭރުަގއި . ޭވ މެންބަރުން 3ސަލާމުގައި  .މެންބަރުންިއއްޒަތްތެިރ  32 ހާޒިރުެވަވަޑއިެގން ިތއްބެވީ 

 ންބަރަކު ނެތް. މެ ަގއިފުޅެއްދަތުރު

 

 ން. ޢުލާންކުރު ޖެންޑާ އި އެ  ގެ ހު ދުވަ  .3

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 .2020/1/12/ޖއ، އަކީ އެޖެންޑާ  މިއަދުެގ

 

 ރުން ސްކު ޔައުމިއްޔާ ފާ  .4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 2020/1/6ފެށިެގން  އިން 2020/1/4ަޔއުމިއްާޔ ނަންބަރު  ަޔއުމިއްާޔ ފާސްކުރުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ނަންބަރު 

ަވނަ ޖަލްާސެގ  6ަވނަ ޖަލްސާއިން  4ތަމަ ދައުރުެގ ެގ ުފރައަހަރު މި ،އެއީ ޖަލްާސެގ ަޔއުމިއްޔާ.  ތިން ،އަށް

 ޒަތްތެރިިއއް ކުރުމަްށފަހު އެއްެވސް ޢުނިޔަލަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތަްއ. މި ޔައުމިއްޔާަތއް މަޖިލީހުެގ ެވބްސައިުޓަގއި ޝާއި

ޮގތުެގ  ާވއްދާަގއި ނަ މާަވ 218ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ،ނުާވތީ އް ހުށަހަޅުއްާވަފއިޙެލާޞްރަކު އިމެންބަ

 އިުޢލާންކުރަން.އަުޅަގނޑު މި ޔައުމިއްޔާަތކަކީ ިރޔާސަތުން ަގބޫލުކުރާ ަޔއުމިްއާޔތަކެއް ކަުމގައި  ،ންމަތީ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު .  5

 

 :ެކުވންރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

  .5 ރު ނަންބަ އެޖެންޑާ ރު.މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ަގރާ

 2010/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި   މީދޫޑޫއައް -{ 5.1} 

ާގނޫނު ނަންބަރު ން. ޔުެގ ފުރަތަމަ ކިެގނައުމުެގ ބިލު ށް އިްސލާޙު( އަބުެގ ާގނޫނުޚާލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކެގ އިްނތި)

ެގ ފުރަތަމަ ބިލު . މިެގަނއުމުެގ ބިލު ިއސްލާޙު( އަށްބުެގ ާގނޫނު ޚާއިންތިިސލްތަކުެގ ޯލކަލް ަކއުން) 2010/10

 3އިދު އިސްތިސްނާކޮށްދެނީ ަގވާ  ،ދުަވހުެގ ބަދަލުަގއި  7ދު ބުނާ އިތިދާއީ ބަހުސް ފެށުމަށް ަގާވމަށްފަހު އިބުޔުކި

ަވުގތު އަުޅަގނުޑ  ރިޓީ ލީޑަރު އެއްބަްސުވމުން. މިމަޖިލީހުެގ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯ ،ކުރުމަށް. ޖާަގދެނީ ދުަވހަށް ކުޑަ

 ޙުލާޞްއި ބުެގ ކުިރއަށް މިޚާ އިންތި އޮްތ ލޯކަލް ަކއުންސިލު ކުިރއަށް މި، މެންބަުރެގ އަމާޒަކީ  ހިތުން އިއްޒަތްތެރި

ނަންތަްއ  އިަގޅު ކަރުދާސްކޮޯވޓު ،ލާޙު ުގޅިފަިއަވނީޞްޮގތުަގިއ އި އޮތް ެގނައުން. އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި

 ،މައްސަލަައކީ އެ ،ޯވޓުެގ އަދަދު އިުތރުެވދާނެކަމުެގ ކަންބޮުޑުވން. ެއހެންީވމާތިލު ެގ ސަބަބުން ބާޮގތު ލިޔެފައި ހުންނަ

ތިދާއީ ދުަވހުެގ ބަދަލުަގއި އިބު 7 ،ަވަޑއިަގންަނާވނަމަމަޖިލީހުެގ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އެއްަބސްވެ 

ެގ ހުމަޖިލީ ެވސް ެއއީ މުޅި ފަހު ކޮމިޓީ ަވުގތު  ތިދާީއ ބަހުސަށްއަދި އިބު ،ދެިވ ަވސް ދު 3ބަހުސް ފެށުމަށް 

 ތަންކޮޅެއް އަަވހަްށ ެގންދެޭވނެ ޮގެތއް ހޯދުން. ބިލު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ،ވެ ށްކޮމިޓީއަ

ެއއީ ވ.  .ންޔުކިރަތަމަ ަގރާުރެގ ފު ،ފެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ފަޟުލް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ -5.2

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށް ސަުރާކރުެގ ކަމާ ފުލިދޫ ިގރަމުންދާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި ކުެރެވން

ުގޅޭ ަވރަށް  މިކަމާ ްތނަމަ،ތުލުސްދޫއަށް ަވޑަިއަގ ،ހުށަހެޅުން. ވ. ފުލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލާޮގވަ 

 މެންބަރަށް ލިބިަވޑައިަގީތސް.  އެ އިަގޢުލޫމާތު އިއްޔެ ިގނަ މަ
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 ންގުން. އެންގާ  ރިޔާސަތުން އަ .  6

 

 :ެކުވންރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

ފުރަތަަމ  ،ަވުގތު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މި ،މު އަރިުހން އެދެންޢާއްން، އަޅުަގނޑު އަމީންރިޔާސަތުން އަްނާގ އެްނުގ

 އަދި ަގރާރު  ،ތަކާއިުކަގއިާވ ބިލުކޮމިޓީތަ ،ތަކާއިތިދާއީ ބަހުްސަގިއާވ ބިލުއިބު ،ތަކާއިމަށް ައއިސްފަިއާވ ބިލުޔުކި

ަގމުންދާ މަސައްކަުތެގ ހިނ މިހާރު  ެގކު ތަކޮމިޓީ ،ެއކީަގއި ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާފައިާވ ރިޕޯޓުތަކާއިެއާއއި ހަމަ ؛ިވޔަސް 

ުމ އްަވރަށް ިގނަ އާ  ،ބަޔާނަށް އެދޭ ސަބަބަކީ ން މިއަިރހު އްމުބަޔާނެއް ދެްއުވމަށް. އަުޅަގނޑު އަމީންއާ  ތަފްޞީލު

ުގުމެގ ހިންމަސައްކަތްތައް   މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ. އަދި އެޅޭ ުގ ތަކާފަރާތްތަކުން މަޖިލީހުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް

ހަމަެއކިނި  ،ތަކާއިސާބަހަށް މަސައްކަތްކުާރ ޖަމާޢަތް. ހިލޭެވސް ަވރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކުން އެދޭ ތެރޭގައި ބަިއެވރިުވމަށް

ެވސް ށް ހާ ފަރާތަކަހުރި ،. އެހެންކަމުންންނާނޫން. ައދި ިވޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި ަވކިަވކި ފަރުދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް

ުޚލާސާއެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ެވބްަސއިޓުން މަޢުލޫމާތު ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ. އެހެންނަމަެވސް މިހާރުެވސް މަޖިލީހުެގ

 އިދެްއުވން އެދެން.މު އިއްވަ އް ާވނެ. އަމީންއާ  ޮގތުަގއިެގ ެއއީ ފަސޭހަެއއް ،ނަމަ ދެވިއްޖެ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވުވން:

މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ   މީދޫޑޫއައް ފުރަތަމަ ކިޔުމުަގއި ހުރި ބިލުތަކާއި ަގރާރު. 

 ށް ިއސްލާޙު( އަުބެގ ާގނޫނުޚާތަުކެގ އިންތިއުންސިލްލޯކަްލ ކަ) 2010/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ފަޟުލް ރަޝީދު ިއބްރާހީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްށ އޮތީ، . ެދަވނަެގނައުުމެގ ބިލު

ކާުރެގ ހުރި ަމސައްކަތްކުރުމަށް ސަރު ވ. ފުލިދޫ ިގރަމުންދާ މައްސަލަ ަޙއްލުުކރުމަށްޓަކައި ކުެރެވން ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ބަހުސްގައި ހުރި ބިލުތަކަށް ބަލައިލާއިރު، ސަރުކާުރެގ  އިބުތިދާއީ .ރުޅާ ަގރާހުށަހަ ިއލާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮގަވ ކަމާ

ދު އިމާރާތުެގ ، އެއްމެރާހީމް ނާޒިލް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވފަރާތުން، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް

 ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ޙަސަން އަޙްމަދުދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިނުގަރއިދޫ ތުން، ސަރުކާުރެގ ފަރާ -2ބިލު. 

هللا ޢަބްދު މުޙައްމަދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދޫ ެވލިސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،  -3ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހަކަތަިއެގ ބިލު. 

ދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކާށި -4ބިލު. މުެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަތީ ތަޢުލީ ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ޝަފީޤް

ތަުކެގ ސަބަބުން މަސްެވރިންނަށް ރި މިޔަރުރާއްޭޖެގ ކަނޑުަތކުަގއި އުޅޭ ނުރަްއކާތެ ،ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ ޖާބިރު هللا ޢަބްދު

 -5ހަޅާ ަގރާރު. ށަޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ެއޅުމާ ބެހޭ ޮގތުން ހުއް ހުއްުޓުވމަށް އަޅަންއަިނޔާތަ އްލުންތަާކއި ެގބޭ ލި
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ޢީ )ޖިނާ 2016/12ާގނޫނު ަނންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވޖީހާން މަޙްމޫދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހިންނަަވރު 

ދާއިރާެގ  ޅަނުގހެންޭވރު ހުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،  -6ެގ ބިލު. ނައުމުއިޖުރާއަތުެގ ާގނޫނު(އަށް ިއޞްލާޙު ެގ

ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން،  -7ިދެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ބިލު.  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވފް  ލަޠީޙަސަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޞިއްޙަތުެގ ބިލު. ސާނީ ަނފް ،ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަބްދުލްޣަނީދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ންދޫކުރެ

ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަތިެވރި ެގ ފަރާތުން، ކާރުސަރު  -8ދަާވފަ. އްާވ! މި ބިލު ަވނީ ައނބުރާ ެގންމާފުކުރަ

ޢީ އިޖުރާއަުތެގ ާގނޫނު(އަށް އިޞްލާުޙ )ޖިނާ 2016/12ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވޙަސަން ޒަރީރު 

 ،ފަިއާވޅުއްާވހުށަހަ ޢަލީ ނިޔާޒްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ލޭހުޅުމާސަރުާކރުެގ ފަރާތުން،  -9 ެގ ބިލު.ނައުމު ެގ

 ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު( އަށް ިއޞްލާުޙ )ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ 2010/7 ނަންބަރު ާގނޫނު

 ޢަބްދުލްމުޣުނީ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ޫދ އުތުރުނަތިަސރުކާރުެގ ފަރާތުން،  -10 ެގނައުުމެގ ބިލު.

ޙު ެގނައުުމެގ އިމިްގރޭޝަްނެގ ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާ )ދިެވހިރާއްޭޖެގ 2007/1ބަރު ާގނޫނު ނަން ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އަޙްމަދު ޢީސާދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެނދިކުޅުދޫސަރުކާުރެގ ފަާރތުން،  -11ބިލު. 

ހުރި މަސައްކަތުެގ  ނުނިމި ބިލު.ނައުުމެގ )ވަޒީާފއާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގ 2008/2ާގނޫނު ނަންބަރު 

ރު ޞީމުލަކު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަ ،ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން -1ބިެލއް އެބަޭވ ެއީއ  ހަ ތެރޭގައި

 ުފވައްމުލަކު  ،ސަރުާކރުެގ ފަރާތުން -2. ބެހޭ ބިލު ރިއުޅުމަްށޓަކައި ޯގިތެގދޮރު ުކއްޔަށް ިދނުމާދި ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 2016/29ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އުތުރު

ބެޭހ  ނެުގމާާއއި ފީކްސްރުންެގ އަތުން ޓެދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓަކުްނ ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަްށ ފުރާ ފަސިންޖަ)

ފުަވއްމުލަކު ދެކުުނ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ، ފަާރތުންސަރުކާުރެގ -3. ެގނައުުމެގ ބިލު ށް އިސްލާޙު(އަާގނޫނު

ތެިރ ޯހރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން -4. ތަޢުލީމުެގ ބިލު ،މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން -5. ލުބެހޭ ބި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ، ދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވމަމެންބަރު  އަޙް

ްޑ ރދިެވހރާއްޭޖެގ ާޗޓަ ،ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވهللا ޢަބްދު ޤޫބްޢުދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޔަ

ސަނީފް  هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -6. ެގ ބިލުންއެަކއުންޓެންޓު

 -1ލާނަން. އިތައް ދަންނަަވ. ކޮމިޓީތަކުަގއި ހުރި ބިލުޓީ ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯރިީޓެގ ބިލުޓިލިޔު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ދިެވހިާރއްޖޭެގ  ،ިއާވމަރަޫދ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފަ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން -2އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓަގއި.  ؛އުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާްސ އެންޑް އިންޑަސްޓްީރްޒެގ ިބލުޤަ

 2007/5ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 -3މިނިަވން މުައްއސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީަގއި.  ؛ެގނައުމުެގ ބިލު ށް އިސްލާޙު( އަނުސަރިވސްެގ ާގނޫ ދިެވހި ސިިވލް)
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ާގނޫުނ  ،އްޒު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވޢިރާހީމް މު ބްހެންޭވުރ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އި ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 -4 ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީަގއި. ؛ލު ަނއުމުެގ ބިެގ ށް އިސްލާޙު( އަ ޕްރޮިސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ާގނޫނު) 2008/9ނަންބަރު 

ާގނޫނު ނަންބަރު   ،މޫދު ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ ތެިރ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްއިރާެގ ިއއްޒަތްހިންނަަވރު ދާ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް  ؛ެގނައުމުެގ ބިލު ްށ އިސްލާޙު( އަހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނު) 2006/6

ޢަލީ ރިޟާ  މެންބަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  މިލަންދޫ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -5. ޖެންޑަރ ކޮމިޓީަގއި

ެގަނއުމުެގ  ށް އިސްލާޙު( އަާގނޫނު ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ -އެންޓި) 2008/13ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  މަްއޗަންޮގޅީ ،ސަުރާކރުެގ ފަރާތުން -6މިނިަވން މުައއްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީަގއި.  ؛ބިލު

ށް ( އައިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނު) 2008/8 ާގނޫނު ނަްނބަރު ،އިތަމް ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ ޚަމަދު މެންބަރު އަޙް

ދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު  ފޭ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -7. ެގނައުުމެގ ބިލު އިސްލާޙު

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި.  ؛ެގނައުމުެގ ބިލު އިސްލާޙު ށް( އައޮޑިޓް ާގޫނނު) 2007/4ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 2009/1ާގނޫނު ނަންބަރު  ،މަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވހޯރަފުށީ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް -8

 ؛ެގނައުުމެގ ބިލު ށް އިސްލާޙުއަ( ބެހޭ ާގނޫނު ބީ ދާއިރާތައް ކަނޑަެއޅުމާޚާރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންތި)

ހިތަދޫ މެދު  ،ސަރުާކރުެގ ފަރާތުން -9 ފޮނުިވފަިއޭވ. ށްދިރާސާކުރުމަށް އަނބުރާ މިނިަވން މުއަްއސަސާތަުކެގ ކޮމިީޓއަ

ހިއުމަން ރައިޓްްސ  ؛އިންތިާގލީ އިންސާފުެގ ބިލު، ދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ރަޝީދުމަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ   ،ރުެގ ފަރާތުންރުކާސަ -10އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގައި. 

ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ  ،ންސަުރކާރުެގ ފަރާތު -11އިޖުތިމާޢީ ޮކމިޓީގައި.  ؛ތަކުެގ ބިލުޢިއްޔާ ޖަމު ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ޯމލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓެގ ) 81/6ާގނޫނު ނަންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން ޤާސިމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  ،ސަރުކާުރެގ ފަރާުތން -12އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި.  ؛ެގަނުއމުެގ ބިލު ށް އިސްލާޙު( އަާގނޫނު

ދިެވހިާރއްޖޭެގ މާީލ ) 2006/2ާގނޫނު ނަންބަރު  ،އިބްާރހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން -13އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގައި.  ؛ެގނައުުމެގ ބިލު ށް އިސްލާޙު( އަބެހޭ ާގނޫނު އާޒްސެކިއުރިޓީ 

މީހުން ) 2013/12ާގނޫނު ަނންބަރު  ،ިއާވމޫދު ހުށަހަޅުއްާވފަހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

ޤައުމީ ަސލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންަތކުެގ  ؛ެގނައުމުެގ ބިލު ްށ އިސްލާޙު( އަކުރުން ހުއްުޓުވމުެގ ާގނޫނުޓްރެފިކް

ކުޅުދުއްފުށީ އުުތރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން -14ކޮމިޓީަގިއ. 

 ؛ނައުުމެގ ބިލުެގ ށް އިސްލާޙު( އަދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނު އެްއަގމު) 2009/5 ާގނޫނު ނަންބަރު ،ާވފަިއާވހުށަހަޅުއް

ެގމަނަފުށީ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަުރކާުރެގ ފަރާތުން -15ިއެގ ކޮމިޓީަގއި. ޤައުމީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަ 

އި. ކޮމިޓީގަ  ންޓް އެްނޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖުޔަރަންމައެންަވ ؛ބިލުފެނާއި ނަރުދަމާެގ  ،މަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އަޙް
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ިވޔަފާރީެގ  ، ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ ޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ ،ފަރާތުން ސަރުކާުރެގ -16

 ،ުރެގ ފަރާތުންސަރުކާ -17އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގިއ.  ؛ދެމެހެއްޓުމުެގ ބިލު އިދާއިރާަގއި ާވަދެވރިކަން އުަފއްދަ

އި ފަރާތްތަކާ މުދާ ަގންނަ ،ޝީދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއވާ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމް

ކެލާ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން -18އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓަގއި.  ؛ދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކުެގ ބިލުޚި

 ގައި. ކޮމިޓީޖުޑީޝަރީ ؛ތުެގ ބިލުއަ އިުޖރާނީމަދަ ،ހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވރާމެންބަރު އިބް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. ބިލު 18އަދި ކޮމިޓީތަކުަގއި އެބަޭވ ، ތަްއ ހުރި މިންަވރުމު. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ބިލުއްޢާޝުކުރިއްޔާ އަމީން

. ހުރިހާ ބިލެއްެގ މަސަްއކަތް އެބަ ބާރަށް ކުރިއަށް ެގންދެެވންޖެހޭ . މި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ަވރަްށ ިގނަ ބިލު

 ޞައް ޚާކަމަށް.  ދަާވނެއެީކަގއި ކުިރއަްށ ެގން ކުރަން ކޮމިޓީތަުކެގ މަސަްއަކތް ރޭަގނޑާީމދުއްއަުޅަގނޑު އު ،އެހެންީވމާ

ްއކަތްތައް. އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތަގިއ ތަްއ ިގނަ ކޮމިޓީެގ މަސައަިދ ބިލު ،ޮގތެްއަގިއ އިޤްތިޞާީދ ކޮމިީޓެގ މަަސއްކަތް

 ން މި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީަގއިާވ ކޮމިޓީެއއް. އެހެންީވމާ އެ  ިގނަ ބިލުއެއީ ަވރަށް  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ެވސް  އަރިހުންމު އްޢާޮގސްދިނުމަށް އަުޅަގނޑު ަވަރށް ބޮޑަށް އެދެން. އަުޅަގނޑު އަމީންެގން މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް 

  ބަރުންނާ ދި ކޮމިޓީ މެންއްރިރުންނާއި އަޤަރޭަގނޑު މު ،ެވސް އެދެން ޖެނެރަލް އަރިހުން ލްއަދި ކައުސެ

ސަތުން އަންާގ އެްނުގމެްއެގ ތައް ކުރިައށް ެގންޮގސްދެްއުވމަށް. ރިޔާ ޓީސް ކޮމިެވ ކުޔަރެ ާވހަކަދެްއކުމަށްފަހު ކޮންމެ

ތަނުގައި ެޕޓިޝަންެވސް އެަބޭވ މިހާރު.  ޑަށް ަވރަށް ިގނަ ސިޓިއާއި އަދި މިޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަަވްނ. އަޅުަގނ

ޢާ އެްނޑް ލޯ ޝަރީކިަޔާވ ނުަވތަ ކަންަވކީލު  ، މަްއަސލައެއް އެއީ ިގނަ ޝަކުާވ ަވރަށް ،ނަމަެވސް ިވޕެޓިޝަނަށް ނު

ނުދޭ.  ެވެގނެއްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ފަހިތުސިޓީ ނިމުމަށްފަހު އަދި ަވކާލާރޔުނިަވ ުކދިންނަށް ން ހަދާފައި އެސިޓީރޔުނިަވ

 ،އިންކޮންމެ ތަނެކޭ އެއްފަދަ ދުނިޔޭެގ އެހެން ،ސަބަބަކީ އެއް އެންމެ ބޮޑުެގންދާ  މިމިހާރު ކުރަމުން އެހެން  އެކަން

ކުރުމުެގ މަސަްއކަތަކީ އަިދ ަވކާާލތު ،ެވސް ޔަސް ަކމުގައި ިވއެއް ހެދިސިޓީ ިޑްގރީ ރެގ ުޔނިަވއަދި ޝަރީޢާ އެްނޑް ލޯ

ހަދަންޖެހޭ. އެބަ މްތިހާނެއް ކުރުމަށް ަވކި އިަވކާލާތު ،ޅިން އެހެން މަސައްކަތެއް. މުޅިން އެހެން ހުނަރެއް. އެހެންީވމާމު

ޖޫން  27ޢަަމލުކުރަން ފެށުނީ  ،އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ ށް ިދެވހިރާއްޭޖެގ ާގނޫނީ ފަންނުެގ ާގނޫނަ ،ކައުންސިުލެގ ބާ

އިމްތިހާން ފަހިކޮށްދޭން. ކުދިންނަށް އިމްތިހާނުަގއި  ކުދިންނަށް އެ ަގއި. ބާ ކައުންސިުލން އެބަޖެހޭ މި 2019

 އަޅުަގނޑު ހިތުން ނެތް. އެއްއިމްތިހާނު ހަމަޖެހިފަ އަދިެވްސ އެ ،ސަބަބަކީ އެންމެ ޮބޑު ެއއް ާވ ބައިެވރިުނެވިވ

އެ އިމްތިހާނުތައް އަިދ  ށްމަޝްަވރާކުރަމުން. ބާ ކައުންސިލަ  ިމކަމާ ޝަރީ ކޮމިޓީން ދަނީ ާބ ކައުންސިލާޖުޑި

މަހު   ޖުލައި ،ދުަވސް. މި ދެންނެިވހެން މަސްބާ ކައުންސިލަށް ތިން ަވނީ ހެދުމަށް ާގނޫނުން ދީފައި މި ަގާވއިދުތައް
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ންނަންޖެހޭނީ އެ ހުަވުގުތ  . އެހެންީވމާ، މިއޮތީ ފެށިފަ އޯަގސްޓް މަހެއްހާ ތަނުގައި ބިލަށް ޢަމަލުކުރަން މި ،ނިމެމުން

ާވ. ދެން ތިހާނު ހަމަނުޖެއްސި. ދެން ބާ ކައުންސިލުަގއި ެވްސ އެބަހުރި ޝަކުާވަތކެއް އިމްއިމްތިހާނުތައް ހަމަޖެހިފަ

ައދި މުޅި މި ނިޒާމަށް ެވސް  ،އްެލއް ދަރިަވރުންނަށް ެވސް ޙަދެން ޖުޑިޝަރީްނ ކޮމިޓީން މި ކަުމަގިއ އަޅުަގނޑު އެ

 ކޮށްެދއްުވމަށް.  ހުރި މަސައްކަތް ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާން

 

 . ސުވާލު 7

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ޢީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާމަކުނުދޫ. މިނިސްޓަރު ހެލްތު. މަުރޙަބާ 7އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް   ޖަާވބުެދއްުވމަށް ުކރައްާވ ުސާވލަށް އަމީނާهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

 އިންނެިވ. މަުކނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ަވަޑއިެގން އެބަ

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢީމަދު ރާެގ މެންބަރު މުޙައް ދާއިރާމަކުނުދޫ

ބާ ަވީޒރު. އަޅުަގނޑުެގ ނަމުަގއާއި ައޅުަގނުޑެގ ދާއިާރެގ ލޮބުެވތި ޙަ`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މަރު

 ޝުކުރު  ޖަާވބުދާރީާވީތެވ ަވރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންެގ ނަމުަގއި މަނިކުފާނު މިތަނަށް ދުރުެވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ހދ.  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ،އަދާކުރަން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. އަުޅަގނޑުެގ ސުާވަލކީ

ޑޮކްޓަރެއް  ޑަކުިދންނަށް ޚާއްޞައަންހެނުންނާއި ކު ަރށުެގ ،ާވކަމުަގއި  ަވޢުދުފުޅެއް ފަިއވާ މަކުނުދޫއަށް ެވަވޑަިއެގން

އެީއ  ، ފުރިެގންދިޔައިރު ެވސް ތަންފީޒުކުރެިވފައިުނާވތީފުޅު ެވރިކަމަށް އެއް އަަހރުޖައްސަވައިެދއްުވުމެގ ަވުޢދުހަމަ

 ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ؟ނުެވ ަވނީ ީކއްެވތޯ ވައި އަދި ެވސް އެަކންތައް ދެއް އަދި ެއކިެއކި ތާރީޚު ؟ކީްއެވތޯ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ޒަތްތެރި ަވޒީރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއް 

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ދަކީ ެވސްޢުދާ ހުރިހާ ަވިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ުފއްދަމުން ޝުކުރިއްޔާ 

މަސައްކަތް. މަކުނުޫދެގ ޞިްއީޙ  ވޭ ރެަވޢުދުތައް. އަދި ރައީްސެގ ިސޔާސަތުެގ ތެރެއިން ތަންފީޒުކުިވ ނެެވަވޑަިއެގން
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، ންމަތީ ެގ ޑޮްކޓަރަކާއި ކުޑަކުދިްނެގ ޮޑކްަޓރެއް އިތުރުކޮށްދިނުުމެގ ާވަހކަ އެކި ފަހަރުޚިދުމަތަށް އަންހެނުން

މުންދަނީ. މިހާތަނަށް އައިރުަގއި ރަށުެގ ޞިއްީޙ ޭއެގ މަސަްއކަތްތަްއ ކުރެެވ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ ެވސް ދެކެިވ

 ަގއި އެަވރަށް ަފއިސާ ހިމެނިފަެއއްަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު 2019ީވމަ  އެންމެ ކޮްނސަލްޓޭޝަން ރޫމެއް ޒުަގއި ހުރީމަރުކަ

މެންނަށް ފުރުޞަތެއް އަުޅަގނޑު ،އް އިމާރާތައް ެގންނަ ބަދަލު ެގނައުމުެގ ނަސީބެ ަވަނ އަހަރު 2019ނުޭވ. އެހެންީވމާ، 

އަންނަ އާދީއްތަ ދުަވހު މިހާރުގެ  ،ކުރެހުމާއި ކަންކަން ނިމިމިހާރު  ،ިވކުރެނެތް. މި އަހަރުގައި ބަޖެޓު ލިބިފައެއް

. ަވނީ ނިންމާފަ ެއ މަސަްއކަތް ަހާވލުކުރުމަށް ރުަކޒީ ނިޒާުމެގ ތެެރއިން ަކއުްނސިލުތަކާލާމަ ،ެގ ތެރެއިންލުއުސޫ

ލުަތއް މެދުެވރިކޮށް. އެހެންީވމާ، އޮތް ިމންަވރުން އެ މަސައްކަތްަތއް މިހާރު ކުރަންާވނީ ކައުންސިފައިސާ ކަނޑަެއޅިފައި 

ހަާވލުކުރެޭވނެ. ެއ  ދުަވހު އެ މަސައްކަތް ަކއުންިސލުތަކާ ްއިވްއޔާ ކުރިއަށް އޮތް އާީދއްތަކުރެއަޅުަގނޑުމެން އިރާދަ

ޮގތަށް   އެކީަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެ ޚިދުމަތް ފަށާ އެ ަވސީލަތް ާގއިމުުވމާ ،ޖާަގ އިުތރުެވ ،މަސައްކަތް ނިމި

 ނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ.އިާވ ާވހަކަ ދަންހަމަޖެހިފަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.  އާދެ! މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ކީ މިނިސްޓަރު. ފުރަތަމަ ސުާވލައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނުޑެގ ދެ ސުާވލެއް އެަބއޮތްޝުކުރިއްޔާ 

 ،ަވނަ ކަމަކަށް  2އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިްނެގ ޑޮކްޓަރު އެ ރަށަށް ެލޭވނެ ދުަވހެއް.  ިވދާޅުެވެދްއަވފާނަންތޯ ސީދާ

ރަުށަގއި ެވސް ޞިއްީޙ މަރުކަޒުތަުކަގއި  3އަުޅަގނޑުމެންެގ ދާއިާރެގ  ؛ަރށުަގިއ ެވސް  3 ،އަޅުަގނޑުެގ ުސާވލަކީ

 ،ހިއްސާކޮށްފައި ެއ ރަށްރަށުެގ އިސް ެވރިން ްއ އެބަހުރި. އަުޅަގނޑު ާވނީ މިނިސްޓަރާަވރަށް ބަިއަވރު ކަންަތއްތަކެ 

މަކުނުދޫަގިއ  ،މީެގ ބޭރުން އަޅުަގނޑު ބޭނުންޭވ ށަހަޅާފައި ހުރި ކަންތައްތައް.ހުެގ އިސް ެވރިން ސެންޓަރު ހެލްތު

އިތުރުން ެއކްސްޭރ ެގްއވައިފި. އަދި އޭ ދެންމެ ިވދާޅުެވދެ .އެކްޓެްނޝަން ފެށިެގންދާނެ ދުަވސް ެގސެންޓަރު ހެލްތު

ދެން  .ދެްއާވފައި އެބަހުރިހި ެވސް ދެއްާވނެ ާވހަކަ ހަމަ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވސް ިވާދޅުެވއެއްޗެ މެޝިނަކާ

 ކަމުަގއި  ދިޔައީ. މިނިސްޓަރުެވރިކަމަށް އަހަރެއް ފުރިެގން  ،އެދޭން އެބަެގ ދާއިރާެގ ރަްއޔިތުއިތުރުން އަުޅަގނޑުމެންމީެގ

ެވސް އަަވްސ ސެންޓަރަށް މަނިކުފާނު ީވހާ ހެލްތު ރަށުގައި ެވސް 3އަޅުަގނުޑމެން ދާއިރާެގ  .ރު ަވނީދޮޅު އަހަ

ކުފާނުެގ ީވހާެވސް އަަވސް ޚުދު އަޅުަގނޑު ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. މަނި ެއއީ ،ދަތުރުފުޅެއް ކޮށްދެއްުވން 

 ،އްެސުވމަކީ. އަުޅަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަންްނެގ ުއދާސްތައް ައޑުއެ ެއ ރަށްރަށުެގ ބޭފުޅު ،ދަތުރުފުޅެއް ކޮށްދީފައި 
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ކަމަށް.   އެ ރައްޔިތުންެގ ުއއްީމދު ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ  ،ެވސް އަަވހަަކށް އެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިކަންީވހާ މިނިސްޓަރު

 ޝުކުިރއްޔާ. ަވރަށް ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ، ޮގތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ކުރެއްިވ ުސާވލަކީ  ަގނޑަށް އަުޑިއުވނުެމންބަރު. އަޅުިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

ައޅުަގނޑުެގ އިމާރާތް ބޮުޑކުރަްއާވ ާވަހކަ.  ،ެގ ކަންބޮުޑުވން. ަވޒީރު ިވދާުޅީވމަކުނުދޫަގއި ނެތުމުން އެކަމު އް ޑޮކްޓަރެ

 ޑޮކްަޓރަކު ނުލިބިެގން މި އުޅެނީ. ތިެގނޭ މަކުނުދޫއަށްރަކު އިންނާނެ ތަނެއް ނެޓަޑޮކް ،ހިތަށް ދެން އައި ނުކުތާއަކީ 

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

ަވރަށް ިގނަ ދާއިާރެގ ރަށްރަށަށް  ދެން އަުޅަގނޑު ؛ސްކުފާނުެގ ދާއިާރއަށް ެވއާދެ! ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. މަނި

އަދި ަވުގތު ލިޭބަވރަކުްނނާއި އަދި އެ ދާއިރާތަކަްށ ދަތުރުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު  ،ަވރަކުން ެވސް ފުރުޞަތު ލިބޭ

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  އަަވހަކަށްކުރަން. އަުޅަގނޑު ީވހާ  އްަކތްސަ އިންތިޒާމުެގ ތެެރއިން ދަތުރުކުރުމުެގ މަ ހަމަޖައްސާ

ރާެގ ރައްޔިތުްނެގ އަދި ދާއި ކުފާނުެގ އުދާސްތަކާއިތި ިވދާޅުިވހެން މަނި ،މަނިކުފާނުެގ ދާއިރާއަށް ޒިާޔރަތްކޮށް

ހޯދުމަށް އަޅުަގނޑު ަމސައްކަތްކުރާނަން. ދެން ދާއިާރެގ އެހެން ރަށްރަށުަގއި ެވސް  އުދާސްތައް އަުޑއެހުމުެގ ފުުރޞަތު

ެގ  ޖާަގއިތެެރއިންރާއްޖޭެގ ަވރަްށ ިގނަ ރަށްރަށުަގއި ެވސް ހުރި އާއްމު މައްސަލަަތއް ެއބަހުރި. އޭެގ ހަމަ ،ހުރި

ދަތިކަމަކީ ހަމަ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް ހަމަ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ެވސް ރާއްޖޭެގ. ެއއީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުެގ 

ކުރުމުގެ ަވރަށް މަރާމާތުމިންެގްނާވ ެއކަށީ ،ސް ީވރާާނެވފައި ހުރުމާއިޮގއެ ތަންތަން ދުަވސްެވެގން ،ޖާަގިއެގ ދަތިކަމާއި

. އެީއ ޙަޤީޤަތް. ެއކަން  ިގނަ މައްސަލަަތއް އެބަހުރިށް ސަބަބުން ހުރި ަވރަ ަވސްުވުމެގފުރުޞަތު ނުލިބި ދު

ށް ޓަަކިއ އްުލކުރުމަޙަ. ެއޮގތުން ެއ މައްސަަލތައް މި ދަނީ ކުރަމުންަގބޫލުކޮްށެގން ައޅުަގނޑުމެްނ މަސައްކަތް 

 އަށް ލު ނެތީމަ އަޅުަގނޑު ބޮޑަށް އެ އި ސުާވރަށުަގެއހެން ރަށް ،ދެން އެ ސުާވުލެގ ތަފުސީލުތައް ؛އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

އެ   ،ކުމުންދޫެގ ޕޯޓިކޯެގ މަސައްަކތް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ފަށަން ހަމަޖެހި ،. އެހެންނަމަެވސްޔައީނުދި

 ަސއްކަތްތަަކކަށް ފަިއސާ ހުންނަ ަގއި ކަނޑައެިޅެގން ަވިކ މަބަޖެޓު  .ނިންމަން ކޯޕޯޓި ،ަތއްޔާުރެވފަިއަވނީ ށްމަސައްކަތަ

ނަށް ން ެގެރިއން ދެން އަޅުަގނޑުމެެގބަޖެޓު ،ަވންޏާ އެ މަސައްަކތްތަކަށް އިސްކަންދެނީ. އެހެންނަމަެވސް ކަމަށް

ޑޮކްޓަރު ކަންތަުކގައި އެންމެ ދެން ދެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ެވސް ުކރަމުން މި ެގންދަނީ.  ތު ލިބޭަވރަކުންޞަފުރު

 ެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނުންެގ ޮޑްކޓަރެއްންހެެގ ދަތިކަން. ޚާއްޞަކޮށް އަީވ ހަޤީޤަތުަގއި ެވސް ޖާަގއި  ބޮޑު ދައްޗަކަށް
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ނީ. ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި މިހާތަނަށް ޭވފޯރުކޮށްދެދުމަތް ހުރެެގން ެއ ޚި ަވސީލަތް ެވސް ،ޖާަގ ހުެރެގން ،ކަމަށް ާވނަމަ

އެކީ އެ ތަކާ އެކިއެކި ރިކުެއސްޓު ށަކަށްރުކޮށްދިނުމެއް ނެތް ރަެތރޭގައި ަވކި ޚިދުމަތެއް ފޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ ނިޒާމުެގ

ރި. އެހެންީވމާ، ބިފައި ެވސް އެބަހުލިޚިދުމަތުެގ އެންމެ އެދެޭވ ފައިދާ ނު އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނީމަ ބައެއް ފަހަރަށް 

ަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ ފައިދާކުރާނީ. ައޅު އެީކަގިއ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުޮކށްދިނީމާ ަވސީލަތާއި ާޖަގިއެގ އިތުުރުވމާ

 ކަމަށް  ނުދާކުމުެގ ފުރުޞަތު ފަހިެގންރަށް ދެއް ޓަަށށް ފޮނުާވފައި ބެހެްއޓުމަކުންނެއް ޮޑކްހަމައެކަނި ޑޮްކޓަރެއް އެ ރަ

  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިހާރު  ޔިތުްނެގ އުދާްސކަން ަވރަށް ބޮޑުާވނެ. އެެހންީވމާ، އިރާދަކުެރއްިވއްޔާރައް ،ާވނަމަ

 އެ ޚިދުމަތް ރަށުަގއި ިލބިެގންދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. ،ތް ނިމިރޭިވފަިއާވ ޮގތަށް މަަސއްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފަހަުރ  ސެންޓަރަށް ލައްކަ ހެލްތު ަވނީ މަކުނުދޫ ިއާވ ޮގތުން ައޅުަގނޑަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. ކަންދިމާެވފަ

ހުރި ތަނުގައި އެތަނުަގއި ޮޑކްޓަރެއް އިށީނދެެގްނ  ނިފައިއަުޅަގނޑަށް ހަމަ ފެ  ،ޮގތުަގއި . އަުޅަގނޑު ހިތް ބުނާދެިވފަ

ނެްތ  ައޅުަގނޑު ިދޔައިުރގައި، އި އިންނާނެ ތަން އެބައޮތް. އެަތނުެގ ިވހާ ކޮޓަރީަގއި އެންމެ ފަހުން މީހަކު ިވއްސާފަ

ޝަން ކޮޓަރިެއްއ ފުރިހަމައަށް ހުރި ިވހާ ކޮޓަރިެއއް އެބަހުރި. އަދި ކޮންސަލްޓޭ ެއކަމަކު .އަހަރު ެވސް 10މިދިޔަ 

ކަމަށް މި  ތަނުގައި އެ ޚިދުމަތް ނުދެޭވންީވ ސަބަބެއް ބުނަނީ އެއީ އެމަކުނުދޫގައި ނެިތެގން އަުޅަގނޑު ހިތް

ލަނީ އިތުުރ އިތު ހުޅުަވނޫނޭ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަ މަޖިލީހުގައި ފާހަަގުވމަކީ މުިޅން ރަނަގޅު ޮގތެއް

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް.  ދާިއރާެގ ސުާވލުކުރުމަށް. ހޯރަފުށީ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ހޯރަފުށީ

ރާކުނުެގ އުލިަގމު ތު ،ދަންނަާވލަން ބޭނުންޭވ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު

ިގނަ ދުަވްސީވ މައްސަލަެއއް މި  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ؟އުލާންސްެގ ކަންތައްަތްއ އޮތީ ކިހިނެއްތޯއެމްބި

. ހަމަ އެއާެއީކގައި ހޯރަފުށީެގ ރަުށެގ ެވސް އެމްބިއުލާންސް ަވނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ހަލާުކެވފަ 2މައްސަލައަކީ. 

 ޔާ.ތޯ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުން. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްއަޕްޭޑޓަކީ ކޮބައި ކަންތަުކެގ ެގހޮސްޕިޓަލު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.
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 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

 ދެންމެ ދެކެުވނު ާވހަކަައށް ެވސް އަުޅަގނުޑ އިތުރު  ުކރިން . ޯހރަފުށީެގ އެމްިބއުލާންސްެގ ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާށްަވރަ

ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ  ،ފަދައިން އަލިއަުޅާވލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިވދާޅުިވ ތާއަކަށްކުނު

ަޓރި އެބަހުރި އިނޭގތޯ. ިވހާ ތަނުގައި ެވސް ިވހާ ކޮތަންުހރިހާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ  ،މަރުކަޒުތަެކއްަގއި ެވސް

ަގިއ ިގނަ ރަށްރަށުަގއި އެ ޮކޓަރި ަވރަްށ މަދު ހާލަތެއް ،ނަމަެވސްކޮޓަރިއަީކ ފުދޭަވރަކަްށ އެކަީށެގންާވ ާޖަގެއއް. އެހެން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  ،ބޭނުންކުރަނީ. އަދި ބަެއއް ަރށްރަށުގައި އެްއޮގތަކަށް ެވްސ ބޭނުންނުކުރޭ. އެހެންނަމަެވސް

ބްލިއު.ެއޗް.ޯއެގ މިންަގނޑުަތކުެގ ޮގތުން ިވހާ ކޮޓަރިއެއް ބެހެއްޓުމަކީ ޮކންމެހެން ލާޒިމު ކަމެއް. ޑަ ންަގނޑު ހުންނަމި

ބެހެއްޓުމަކީ. ެއއީ ކުއްިލ  އެއްކަމެއް ިވހާ ކޮޓަރި  އިންތިޒާމުތަުކެގ ތެރެިއން ލާޒިމުތެރެއިން ެވސް އަދި އެހެން ެވސް 

ެއ  ،ާވތީ ކަމަށް އްގައި ެވސް ކޮންމެހެން ކުރުމަށް ޓަކައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޖާގައެއްތެލަހާިވއްސަންޖެހިޖެ  ،ހާލަތެއްަގއި 

އެ ާޖަގ ބަެއއް  ،ެއ ޖާަގ ހުރުމުެގ ސަބަބުން ،. އެހެންނަމަެވސްޖާަގ އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ބަހައްޓަން

ޮގތުން އެކަން  ެއއީ އުސޫެލްއެގ ،ަލތު އާދޭ. އެހެންނަމަެވސް ހާ ހާލަތްތަކުގައި އެހެން ކަންކަުމގައި ެވސް ބޭނުންކުެރޭވ

ން ކުރަން އިމާރާތްތަކުެގ ާޖަގާއއި ަވސީލަތްތަްއ ިއތުރުނުކުރެިވ އެކަ މެްނެގައޅުަގނޑު ،ާވނަމަ  ކަމަށް ފިކުރަން ފަށައި

އެހެން ކަންކަމުަގިއ  ލި ހާލަތުގައި ކޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާެވދާނެތީ އަޅުަގނުޑމެންުކއް ،ާވނަމަ ކަމަށް ފަށައިފި

ަވރަށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި  ،ތިކަންބޭނުންނުކުރަނީ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ާރއްޖޭެގ ހަމަ ިގނަ ރަށްރަށުގައި ޖާަގިއެގ ދަ

ތައް މި ާވހަކަ ިގނަ މެންބަރުންނާ ،އްދަލުެވަވރަށް ިގނައިން ބަ އަުޅަގނޑާ .ަގންނަާވނެެވސް އެނިގަވޑައި  ނަށްމެންބަރުން

ސީލަތް ހުރި ަވޖާަގ އިތުރުކުރުމާއި ކަްނކަން ފަހިުވން ބިނާަވނީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ބަޖެޓާއި  ،އެހެންނަމަެވސް .ދެކެޭވ

ހުރިހާ ރަށެއްގައި ެއއްފަހަރާ  މެންނަށްީކގައި އަޅުަގނޑުއެ ްއޗަށް. އެހެންުވމުެގ ސަބަބުން ހުރި ދަތިތަކާމިންަވރުެގ މަ

މިހާރު  ށްެގ ިގނަ ރަށްރަށަޖޭ ާރއް ،މިކަން ކުރުމުަގއި ޮގންޖެހުންތައް ދިމާަވނީ. އެމްބިއުލާްނސްެގ މަްއސަލަައކީ

ހަރު އްލުކުރުމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ އަޙަސަލަ. އެ ަމްއސަލަ ދިމާެވފައި ހުރި އެންމެ ޮބުޑ އެްއ މައް

ރަަށކަށް އަލަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯުރކޮށްދެުވނު. އަދި ރާއްޭޖެގ  28ާގްތަގނޑަކަށް  ނިމުއިރުގައި ާރއްޖޭެގ

ރުކޮށްދެުވނީ. ރަށްރަށް ހިމަނައިެގން ހުރިހާ ރަށަކަށް ެއމްބިއުލާންސް ފޯނެތް  ެވސްއެމްބިއުލާންސް ެއްއޮގތަކަށް

ެގ ތެރެއިން ހޯދުމަށް ގައި އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓުރތަމަ ކުއާޓަެއކީަގއި މި އަހަރުތެރޭގައި މި އަހަރުެގ ފުރައިއެއާ 

ބައްދަލުިވ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ އެންމެ ފަހުން ހޯރަފުށީ ،ނަށް ހުރި އެމްބިއުލާންސްެގ ތެެރއިންއަޅުަގނޑުމެން

ެއމްބިއުލާންސްތައް ތި ިވދާޅުިވ  ތެރޭަގއި ެގރން ފުރަތަމަ ކުއާޓަޑު ދަްނނަާވފަިއާވނެ. އޭެގތެެރއިދުަވހު ެވސް އަުޅަގނ

ކުރުމުެގ ޤީކުރަމޭ. ދެން ހޯރަފުށީެގ ޞިްއޙީ ޚިދުމަތް ތަރައްއެބަ ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން 

ިގނަ  ،ތެރެއިން ހުރި ރަށްރަށުެގ ތެރެއިން ހިމެނިފައި ގެ މަސައްކަުތެގ އަްޕޑޭޓަކީ ެވސް މި އަހަރުެގ ބަޖެޓު 
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ތަކުެގ ތެެރިއން އަުޅަގނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ މެދުެވރިކޮްށ ިއ ހުރި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުޕީ.އެސް.ައއި.ީޕަގ

ެދ އޮތް އަށް ރިކު ،ކުރިންްއިވްއޔާ މި މަސް ނިމުމުެގ ކުރެޓެންޑަރކުރުމަށް ޓަކައި ފޮނުަވންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް އިރާދަ

ރަނީ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ާޓެގޓަކީ ދެ ހަފުތާ ތެރޭަގއި ހަފުތާ ނިމުމުެގ ކުރިން ފޮނުަވން އަުޅަގނޑުމެން މަަސއްަކތްކު

 ަސއްކަތް ކްިނަކލް ޑްރޯިވްނެގ މަޓެ ެގއަުޅަގނޑުމެން  ،މަަސއްަކތް ކަމަށް. ކުރެހުމުެގ ެލޭވނެއިހުރިހާ އެއްެޗއް ފޮުނަވ

އެންމެ ފަހުެގ ކޮމެންޓަށް މިހާރު  ،ކުރެވި ންޓުކޮމެފަންނީ މީހުން ްށ ކަނަަވރަށް އަންހިސާބަ އަޅުަގނޑުމެންނާ

 ލެިވަފއިަވނީ މިދިޔަ ަހފުތާގައި. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.އިނުަވފޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ.  ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު. ތިނަދޫ ދާއިރާެގ

 

 ެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ާވހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާ ތިނަދޫ

 ގެ މަރުަޙބާ ަވޒީރު. ައޅުަގނޑު މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ތިނަދޫއަށް ޮގސް ހޮސްޕިޓަލުަރއީސް.  ޝުކުރިއްޔާ

 ނެތުން. ެލޭވނެ ޮގތެއްއިތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލު ޭވސްޓް ނައްތަ ،ެވފަިއަވނީ އްދަލުކޮށްލިއިރު ޝަކުާވައކަށްބަ މުަވްއޒަފުންނާ

  އަށް ން. އަދި ތިނަދޫއެދެ ދެއްުވން  ޖަާވބެއް ،ަވހަކަށްދުެނ ޖަާވބެއް ދެްއާވ ،އިއަަވސް ފިޔަަވޅެއް އަޅަ  ށްޒީރު ެއކަމަަވ

ކުރުމުެގ މަސައްަކތް ފެށިފައިަވނީ. އެކަމަކު، ޤީ ތަރައްޓަލްެގ ތެރެއިން ތިނަދޫ ހޮސްޕިމިދިޔަ އަހަރު ޚާއްޞަ ބަޖެޓު 

ށް ޭބްސ ކަންޮބޑުުވން އެބަހުރި. އަދި ެއއާެއއްކޮ ،ާވތީ ށިއިާވ ދެ އިމާރާތް އަދި ެވްސ ނުފެފަހިއިމާރާތްކުރަން ހަމަޖެ

 ބޭސް ނޫނީ  އެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ،ަގތުން ހުއްުޓުވމަށްފަހުަގންނަ  ސަްޕލަޔަރެއް މެދުެވރިކޮށް ަގތުމުަގއި ތިން ަވނަ

 ާވލުކޮށްލަން. ޝުކުިރއްޔާ.ސު ބޭނުންާވ ސާމާނު ަގތުމުެގ ިއންތިޒާމު ޖަމަޖެހޭނެ ޮގތެއް އޮތްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

 ށް ޓަލުެގ އިމާރާތަަވރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. ތެދުފުެޅއް ތި ިވދާުޅީވ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިއާދެ! 

މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ކުރެިވފަިއަވނީ. އެ ަމސައްކަތް ހަާވލުކުެރިވފަިއާވ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާންޖެހޭ މަސައްކަތް ނަެގން

ނާ އެީކަގިއ ފަހުން އެމް.ޓީ.ސީ.ީސެގ މެނޭޖްމަންޓަށް އައި ބަދަލާ އެީކަގއި އެ ބޭފުޅުން ،މުއްދަތަށް ނުނިމި
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މިހާރު ދެން އެ މަސައްކަތް ފަށައިްނ  އެ ބޭފުޅުން ،އިަވނީ ންކަންދީފަޤީންނަށް ޔަ ައޅުަގނޑުމެބައްދަލުކޮށް މެންއަޅުަގނޑު

ކަމަށް. ދެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީަގއި އަުޅަގނޑުމެން  އެްއޮގތަށް ެގންދާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުން ދެއްާވ ތާަވލަކާ

 މަސައްކަތް އަށް ފޯރުކޮށްދޭށޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެރީސްޓްމިނި އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެ ތާަވލު ހެލްތު ،ދަންނަާވފައިާވނެ

އަޅުަގނޑުމެން ހަާވލުކުީރ މި އަހަރުެގ ފުރަތަމަ މަްސ  . ޙަޤީޤަތުަގއި އެ މަސަްއކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާއްނިމޭނެ ތާރީޚެ

ށްނުދާތީ ނިމުނުއިރުގައި ެއ މަސައްކަތް ކުރިއަ ފުރަތަމަ މަސް ،ނިމުމުެގ ކުރިން ނިންމަން. އެހެންނަމަެވސް

 އެ މަަސއްކަތް އެކަީށެގންާވ ޮގެތއްަގއި ުނެގންދެވޭ  ނަށްކަދައްަކިއެގން ެއ ބޭފުޅުންާވހަ .ސީ.ީސއާއަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޓީ

ކަތްކުރުުމެގ ފުުރޞަތު އަުޅަގނޑުމެން ހޯދުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރާނަން. އެހެން ޮގތަަކށް މަސައް ،ާވނަމަ ކަމަށް

 ކަމަށް ެގންާވ ޮގތެްއަގއި ނުދާލުކުރުމަށްފަހު އެކަށީހަާވ މަސައްކަތް ބަަޔކާ އްެގނެ މަޝްރޫޢެދެން އެނިގަވޑަިއަގންނަާވ

 ބޮޑަށް މުއްދަތު  ށްަވރައެހެން ފަރާތަކަށް ހަާވލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުަމކީ އޭެގ ސަބަުބން  ދެން އަނެއްކާ ،ާވނަމަ

ާވަހކަދައްަކިއެގން  ިވސްނާފައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާހާ ކަމަކަށް ަފހަރަށް. އެހެންީވމާ، އެ ހުރި ކަމެއް ިގނަ ެވެގންދާއިތުރު

ބޭސް  އިއަަވހަކަްށ މަސައްކަތް ނިމޭތޯ. ދެން ޭވސްޓް މެނޭޖްމަންޓާ ެވސްއަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ީވހާ

  ، މަންޓު މެނޭޖްމަސައްކަތްކުަރނީ. ޭވސްޓް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އިންތިޒާމުެގ ތެރެއިން ރުފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިހާ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ެގ ތެރެއިން އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ހެޔޮ ނަތީޖާ ފެންނާނެހޮސްޕިޓަލު މަޝްރޫޢު 5ޚާއްޞަކޮށް 

 ަގބޫލުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ. 

 

 ޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ާވހަކަދެއްެކުވން:ހޮ

ކޮށްލަން. ފުރަތަމަ ސުާވލަކަށް އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅަގނޑު އެބައޮތް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެ ސުާވލެއް

ންުގުޅްއަވނީ  ެގާރއްޖޭެގ ަރއްތަކަށް ެއމްބިއުލާންސް ދެއްުވުމގައި ިމނިސްޓްރީން ؛ކޮށްލަން ބޭނުންޭވ މިނިސްޓަރާ

 ރަށްރަށުގައި ލެބޯޓްރީެގ ޚިދުމަތް ،ބޭނުންޭވ ަގނޑު ކޮށްލަންޮގުތގައި އަޅު ަވނަ ސުާވލެްއެގ 2 ؟އުސޫލެއްތޯކޮން

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟މުަގއި މިނިސްޓްރީން ބަްއލަަވނީ ކޮންކޮން ކަންތަަކކަށްތޯ ދިނު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޒަތްތެރި ަވޒީރު.. އިއް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު
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 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ   ،އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަުޅަގނޑުމެްނެގ ފުރަތަމަ ކަމަކީަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 އަޅުަގނޑުމެންނާ ،ލީަގނޑުމެން ބެޮގުތގައި ައޅު ކަމެއްެގަވނަ  2ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ަވަނ 2 އެއީ އިސްކަންދިނުން ށް ށް އެމްބިއުލާްނސްެގ ޚިދުމަތް ނެތް ރަށްރަށަކަލުިވއިރުަގއި ރާއްޖޭަގއި ެއއްެވސް ަވރަހަާވ

 60ާގްތަގނޑަކަްށ % އިރުައޅުަގނޑުމެން ހަާވލުިވ ،ބަލަނީ ޮގުތަގިއ އަުޅަގނޑުމެން  ަވނަ ަކމެއްެގ 3ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި. 

ަވަރށް ިގނަ މައްސަލަތައް ހުިރ  ،ހުރި ދުުވމުަގއި މައްސަލަ ،މަރާމާތުކުރަންޖެހި ކޮންމެެވސް ޮގތަކަށް ކީއެމްބިއުލާންސަ

ހުރި ނިސްބަތަކުން   ކުެގ މިންަވރުން އެ ދަތިކަންީވމާ، އެހެން ހުރި މައްސަލަތައެހެން  .އެމްބިއުލާންސްތައް

ދެން ހުރި ޮގްތޮގތުން ލިބޭ މިންަވރަކުން ފޯރުކޮށްދިނުން.  ،ެގ ތެރެއިންާނއިބަޖެޓު ށްމްބިއުލާންސަށް އަުޅަގނޑުެމންނައެ

 ، އެއަރޕޯޓްސް ތައްބޮޑެތި ޮހސްޕިޓަލު އިބޮޑެތި އާބަދީތަކާ  ،ދެން އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްިދނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ

ތަ އެތަނެްއަގިއ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ މި ތަންތަނަށް ބޭނުންާވ ޕިރަމެޑިކް އެމްިބއުލާންސް ނުަވ ހުންނަ ތަންތަން.

 ،ބިއުލާންސްތައް ފޯރުކޮށްދެނީ. ލެބޯޓްރީ ގާއިމުކުރުމުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ މިހާރުެގ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ޮގތުން އެމް

ރުކޮށްދީ ތް ފޯެތރޭގައި އެ ޚިދުމަ ެގޖޭެގ ހުރިާހ ހިސާބަކަށް މި އަހަރުރާއް ،މޮބައިލް ލެބޯޓްރީެގ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކޮށް

 ،ގައި ިވޔަސް ެއއްޮގތަށް ނޫންކަމު ހަާވލުވިއިުރަގއި ލެބޯޓްރީތައް މިދެންނެިވ ނިޒާމާ . ދެން އަޅުަގނޑުމެންނާނިންމުން

އި އަދި މި ދެންނެިވ ޮގުތންނާ ެގއާބާދީ  އީހުރި ބައެއް ރަށްރަށް ެއބަހުރި. އެ ލެބޯޓްރީތައް އަަޅއި ނިމިފައި 

  .ކުރެިވަފއި ނިމިފައި ހުރި ތަންތަން އެބަހުރިލުެގ ތެރެއިން ނޫން ޮގތަަކށް ހަާވމުބެލުބަލާއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

ތަން ހުޅުވައިދިނުމުެގ މަސަްއކަތް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަން. އެހެންނޫންކަމަށްަވންޏާ ދެން ، އެ ތަންއެހެންީވމާ

 އި ތަނުަގ އެ ، ޮގތުންނާއި އާބާީދެގ އިތުރަށްއެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ މޮބައިލް ލެބޯޓްރީ. އޭެގ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުެގ

ެއ ރަށެްއ އޮންނަ ހިސާބަކަށް ބަލާފައި ލެބޯޓްރީ  ،ތަން އެތަނެްއެގ ޯޖްގރަފިކަލީ އެ  ،ޚިދުމަތް ހޯދާ މިންަވރުންނާއި

 . ޝުކުރިއްޔާ.ނީޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް.   ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. ކުޅުއްފުށި އުތުރު

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ އުތުރު ދާއިާރެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ކުޅުދުއްފުށީ
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 5 ،އިންތިާހއަށް އާއްުމަވމުންދާއިރުަގއި ަގއިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ހިތުެގ ބަލިތައް ދިެވހިރާއްޖޭ

ޕޭޝަންޓުްނ  63 ާވއަށް ކުޅުދުއްފުށީަގއި ހަމައެކަނި އީކޯ ހަދާފައި 2019 ޮއކްޓޯބަރު 12ފެށިެގން  އިން 2019ޗް މާރި

ސެންޓަރ ކް އޭެގ ކާޑިއޮކްޓޯބަރުަގއި އަުޅަގނުޑމެން 11ދައްކާފައި އެބަިތބި. އެހެންނަމަެވސް، އެބަތިބި، 

ހިސާބަށް  އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަން. އަދި މިއަދާތްކަން ސްޓެްއ ނެޖިލޮއޮއޮކްޓޯބަުރން ފެށިެގން ކާޑި  12 ހުޅުުވނުއިުރަގއި 

އަިއ ހުރިހާ ޕޭޝަންޓުން މާލެއަށް ދައްކަން އަންނަންޖެހޭކަން  ފަހުންެގމީ ،ސްޓެއް ނެތުުމެގ ސަބަބުންޖިލޮއޮެވސް ކާޑި 

 ނާަރއްޔިުތން އުޅޭ ސަބަބު ލިބިެގން މި ސްޓެއް ނުޖިލޮއޮ، ކާޑި އެހެންީވމާ .ަގކޮށްލަންހައަޅުަގނޑު ފާ

ޕަރމަނަންޓް  ،އާިއއެީކަގއި ބަލި ދަތުެގ ފަރުާވ ހޯދާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިންއެ ހަމަ؟ ހިއްސާކޮށްދެްއަވފާނަންތޯ

ަގނޑުމެންނަށް ނުލިބި މި ތިން ޚިދުމަތް ެވސް އަޅު ،ޝަންކް ައދި ސަރޖިކަލް އެކްސްޓްރެ ،ރޫޓް ކެނެލް، އާއިފިލިން

 ެގ މަިއަގނޑު ސަބަބަކީ. މިއޭ  ،ުޅަވނީިވދާމި ސް ެއ ބޭފުޅުން ލްބައުމަެޑންޓަލް ކޮންސި ،މިހާހިސާބަށް ާވއިރުަގއި

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  ؟މިކަމުަގިއ ދިމާާވ މައްސަލައަކީ ކޮަބއިތޯ ، އި ދުަވހަކުންތޯއާޙައްލެއް ލިބޭނީ ޮކން ށްކަންތަކަ

  ރައީސް.

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

 ތްތެރި ަވޒީރު. މެންބަރު. އިްއޒަ ތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

ޚިދުމަްތ ކުޅުދުއްފުީށަގިއ ކާިޑއޮލޮޖިސްޓެްއެގ ރި މެންބަރު ތެދުފުޅެްއ ތި ިވދާުޅީވ. ތްތެަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިއއްޒަ

 5 ،އިންޓަރިވުއކުރެވި  ފަާރތަކާ 5ހޯދުމުގައި . ައޅުަގނޑުމެން ކާިޑއޮޮލޖިސްޓުން ިދމާިވ ކެއްތަންޖެހުންއި ޮގމުަގހޯދު

 ަވރަށް  ންނަން ހަމައަފަރާތުން ެވސް ވަޒީާފއަށް  5ކުރެުވނު  މިހާތަނަށް ،ވަޒީފާ ދެވި  ެވސް އަުޅަގނޑުމެން  ށްފަރާތަ

ެގން މިހާުރ ޅިގު  މިކަމާ ރަށް ކެންސަލްކުރަްއާވފަިއަވނީ. ދެން އަުޅަގނޑުމެންފަހަ ަވނިކޮށް ިގނަެވފައި ކައިރި 

ކަނޑަެއޅޭ އިންތިޒާމެްއެގ ދަށުން  ން ކޮންެމ މަހެއްގައި ެވސްޗުއައި.ޖީ.އެމް.އެ ،ހަކަދެެކިވާވ ޗާއި.ޖީ.އެމް.އެ އަ

ހަމަޖެހިފަ.   ިހސާބަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރު ަވނީ ދާއިމީ މީހަކު ލިބުމާ ،ޮގސްށް ކާޑިއޮލޮޖިސްޓުން އެޮކޅަ

ޮގތެއްަގއި  ަވނީ. ދެން އާއްމު ހާރު ެވިވފައިންޖެހޭ އެއްބަސްުވން މިއެީކގައި ެއކަމަށް ާވ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗާ

ިގނަ ޮގންޖެހުންތައް އެބަހުރި. އެ ޮގންޖެހުންތައް  ސްޕެޝަލިސްޓުންެގ ޚިދުމަތް އަތޮޅުތެރެއަށް ހޯދުމުަގއި ހަމަ ަވރަށް

ޮގތުންނާިއ އަިދ  ން ހުރިކަރަިއެގ ކަން ސާމު ،ނީރެެވށް ަގޫބލުކުނަ އަޅުަގނޑުމެންށްްއ ަކމަބެމައިަގނުޑ ސަބަހުރި 

 އުމުތަކަްށ ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ދާއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ އަތޮުޅތެރޭެގ ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ެގ އެކި ޤަޔޭދުނި
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 މެންނަށް ަގބޫލުކުރެެވނީ.އަޅުަގނޑު ކަމަށް ހަލަ ބައެއް ސަބަބުތައް ހުރިމިކަ ،ަވރަށް ބަލިމީހުން ނުލިބުމާއިއެކަީށެގންވާ 

 އްޖެހޭ ބަދަލުތަކުެގ ކަރުދާސްތަންންނަެގމުސާރައަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ނުަވތަ މުޅި އިންތިޒާމަށް ެގން ުގޅި މިކަމާ

ުގޭޅ. ެވްސ  ބަޖެޓާ މިކަމާުރެގ ކަމާ ބެހޭ ަފރާތްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިަވނީ. ކާސަރު ،އަޅުަގނޑުމެން ތަްއޔާރުކޮށް

އެ ޙައްލުކުުރމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނ  .ީވގައި ތި ިވދާޅުމެއް ޙަޤީޤަތުޮގންޖެހުންތައް ހުރި ކަ ،އެހެންީވމާ

 އި.ރާއްޖޭގަ  ޮގންޖެހުންތައް ދިމާިވތުެގ ފަރުާވެގ ދަ މަސްުދަވހު 8ޔަ މިދިއި، މަސައްކަތްކުރަން. ދަުތެގ ފަރުާވގަ 

 ،ސަލަ ދިމާީވ މައްިވ. އެލަ ދިމާސަމައްޮކންސިއުމަބަލްސްެގ ށް ިގނަ ރަށްރަށުގައި ރަަވ، ކުޅުދުއްފުށި އެކަންޏެއް ނޫން

 މެން ކޮންސިއުމަބަްލސް ހޯދަނީ އެސް.ޓީ.އޯ މެދުެވރިކޮށް. އެސް.ޓީ.އޯއަށް ކޮންިސއުމަބަލްސް ހޯދުމުގައި ދިމާިވއަޅުަގނޑު

. އެހެންނަމަެވްސ، ީވެއ މައްަސލަ ދިމާ ،ދަތިތަކެއް ހުރެެގްނ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުެރެވނީ މިހާތަނަށް

ދޭނެ މަގެއް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު  ން މި ތަކެތި އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްެގން ހޯރީނިސްޓްމިހާރު ހެލްތު މި

ސަލަ ޙައްލުާވނެ އްއެީކަގިއ އެ މަާވނީ. އެއާ ޢުލާންކޮށްފައިެވސް އި އި މިހާރުފަށާފައިަވނީ. އަުޅަގނޑަށް ލަފާކުރެޭވ ޮގުތަގ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު

ޒަތްތެރި އް ދެކުނު ދާއިާރެގ އި  މަްއޗަންޮގޅީ  ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްމަތަމެންބަރު އަޙްމަދު ޚައި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅީ

މަުގމަތީަގއި ދުންފަތުެގ ، ނިސްަޓރު. އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީ ތެިރ ރައީސް. މަރުޙަބާ މިތްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ން އެ ނިސްޓްރީމިއިިއރު ތިޔަ އަ ށް އަހަމަ މިއަދާ ،ދުނހި ެވފަިއާވޅު ދާ ިވޕީީވ. ށްން މަނާކުރުމައިސްތިޢުމާލުކުރު

 ާޔ.ކުރިއްޝު؟ އްތޯ ކުރެިވަފއި އޮތީކުރުމަށް ކޮންކޮން ކަްނތައްތަކެޒުތަންފީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.  ތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 
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ށިެގން ކުރެޭވނީ. ފެހިސާބުން  ޭއެގ ާގނޫނީ ބާރުެވރިކަން ލިބުމާ ؛އްދަކުރުންހުއާދެ! މަނާކުރުން، ކަެމއް މަނާކުރުން 

ޙައްލުކުެރޭވނީ. އަުޅަގނޑުމެން  ހިސާބަށް ދެިވެގން ބޫލުކުެރޭވ ޮގތުގައި އެ ާގނޫނީ ބާރުެވރިކަމާއެއީ ައޅުަގނޑަށް ަގ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުން އެީއ  މީހުން ދުރުކުރުމަށް ޓަކައި ަވރަށް ިގނަ ތަ ދުންފަތާަވދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ނު

ނީ ބާރުެވރިކަމާއި ާގނޫީނ ާގނޫ ،ޖެހެނީންނަަވންތި ސުާވުލެގ ސީދާ ޖަާވބުަގއި ދަ .ޒެއްެވސް އަުޅަގނޑުމެން ައމާމިހާރު

ހިސާބަށް ހާމި ކުރެޭވނީ. މިދިަޔ އަަހރުން ފެށިެގންޒުންފީތަނަށް ޮގތުން އަންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަްއ އައުާމއެކީ އަުޅަގނޑުމެން

 އްޞަކޮށް ްގރެފިކް ހެލްތު ެކއް ކުެރުވނު. ޚާިއއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެޮގތުން ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތައަ

ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން އިޔަރ  ެގއަހަރު ލުކުރަން. އަދި މިކަތެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫއްމު މަސަންމުހި އަކީޯވނިންގ

ނެްއ ޕޭ ކެމްމީހުން ދުރުކުރުމުެގ ޚާއްޞަ ދުންފަތާ، ދެކޮޅަށް ދުންފަތާ ،ތުަގިއ މަސައްކަތްކުރާތީހެލްތުެގ ޮގ އޮފް ޕަބްލިކު

 ،ުވންރުން ހުއްޓުކުލުކަށް މާޭލެގ މަުގމަތީަގއި ދުންފަތުެގ ިއސްތިޢުމާޔައަޅުަގނޑުމެން ކުރާނަން. އެެހންނަމަެވސް، ުކއްލި

އަުޅަގނުޑމެންނަށް އެކަން ކުެރޭވނީ.  މަ ހިސާބަށް އައި މެންނާ އަުޅަގނޑުތްތަްއ އައެކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިޖުރާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަތުރިޔާ

 މެންބަރު  ތެރިތްިއްއޒަދާއރާެގ  އަރުަވނީ ިވލުފުށީއަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. 

 .  ށްން ޢަފީފަސަޙަ

 

 ކެުވން:އްހަކަދެާވ ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރ ަޙސަން ޢަފީފު

 ަވަނ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ 2018ތެރި މިނިސްޓަރު. އާދެ! ތްއިއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ

ަގޑިތައް އިތުުރކުރެްއިވ މަސައްކަްތުކރާ ހުުޅާވފައި ގައި މަރުކަޒެއް  ޞިއްޙީރާއްޭޖެގ ހުރިހާ  ،ނަިގ ދިމާކޮށް ަވރަށް

މުވައްޒަފުންނަކަށް ބަދަލެްއ  އީ. އެ ަގޑިތަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ.ޔަެވެގން މި ދި އަހަރު 1އޭރުެގ ސަރުކާރުން. ޭއެގފަހުން 

ަގިޑއިރު  8ސް. ެވ އްަގއިނެތަރިހާ ތަންމި ދެންނެިވ ހު ،ާގތްަގނަޑކަށް ހުރިހާ ،ހޭޖެވައްޒަފުން އިތުރުކުަރންމު. ނާދޭ

. ށް ބަދަލުިވރަަގިޑއި 24އްކަްތކުރާ ތަންތަން ސަމަ އިރުޑިގަ  16 ،ށް ބަދަލުިވރަަގޑިއި 16ން ތަމަސައްކަތްކުރާ ތަން

އް އިްއޒަތްތެރި ތެނެ ޮގބޭކީ، ކޮންިއރަކުންތޯއޭ މި ތަންތަނަށް އިުތރުެވެގން ބޭނުްނާވ މުަވއްޒަފުްނ ލިެގ ސުާވލަ އަޅުަގނޑު

 ؟ަސއިދެްއާވނީޒީރު ހަމަޖައްަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ތްތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ން ާވހަކަެދއްެކުވން:އަމީهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

ރުޞަތު ލިބޭ މިންަވރަކުން ން ހަމަ ފު ޓުށް ބަޖެނައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މުަވއްޒަުފން އިތުރުކުރުމުގައި އަުޅަގނޑުމެން

ކު ކަހަލަ ހަައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ދުަވ މުގައިަވްއޒަފުން އިތުރުކުރަމުން މި ެގންދަނީ. އަދި މުވައްޒަފުންެގ ކަންކަމު

އިރަށް ަގޑި  24ދެން މުަވްއޒަފުންެގ ދަތިކަްނ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ެވސް އެބަހުރި.  ،އެއީކުރާ ކަެމްއ އެސްޓުޮގތަކަށް ރިކު 

ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ޓުކަން. ބަޖެިވަޔްސ އެބަހުރި ދަތި ގައިރަށް ބަދަުލިވ ތަންތަން ނޫންކަމުަގޑިއި 16 އަދި

 ންދާނަން. ުޝކުރިއްޔާ. ެގލިބޭަވރަކުން ެއކަން އަުޅަގނުޑމެން ކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ކެޔޮދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ފުރުޞަތުރި ަވީޒރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މިތްތެރިއްާޔ ިއއްޒަކުޝު

 .ށްޙުސައިން ޤާސިމަ

 

 ްއކެުވން:ހަކަދެާވ ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

ކައުންސިލަކަށް  ކައި ހުރިހާޓަތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިންުގމަށް ތްްއޒަ އިޔާޝުކުރިއް

 ، މަރުކަޒަކަށް ނެތްޙީދާއިރާއިން އެްއެވސް ޞިއް ޙީކުފާނުެގ ޞިއްސް، މަނިެވަވނީ ބަޖެޓުތައް ދޫކޮށް ނިންމާފަ. ނަމަ

 ތޯނުންފުޅުަގއި އެަބއޮތްސްފާނުެގ ިވކުއްޓިފައި ހުރީ. މަނިހިފެހެ . ހަމަޓު ދޫކޮށްލާފަޖެއެ ރަށެްއެގ ޞިއްޙީ މަރުަކުޒެގ ބަ

ްއ އަތޮުޅ ފުލިދޫގައި އެމްިބއުލާންސެ ވ. ؛ދޫލަީކ، ފުލި ސުާވންދެ؟ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިޞއްޙީ ދާއިރާތައް ހިންުގމަށް

 ޝުކުިރއްޔާ.؟ ްއސައިދެްއާވނީމަޖަަވެރއް ހައިޑްރަހަކުންތޯ ވަ ދުކޮން ،އެމްބިއުލާންސް ޑްަރއިަވެރއް ނުލިބިެގން އެބައޮތް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރުމެންބަ ރިތްތެކުރިއްޔާ ިއއްޒަޝު

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

ކައި ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް ޓަ ލާމަރުކަޒީ ިވސްނުން. އެ ަމކީިވސްނުެގ ިރްއޔާ. އަުޅަގނޑުމެން ކުއާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ޝު

ެއ  ،ރަށަކަށް ެވްސ އެ ރަށަކަށް ބަޖެޓުން ކަނަޑއެޅިފައި ހުރި މިންަވރު ެތރޭގައި ކޮންމެ ެގއަހަރު މި އަޅުަގނޑުމެން
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ކަތްތައް އަދި މިހާރު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގައި ހުރި މަސައް ސާނަން.އްރަށަކުން ކުރެޭވނެ އިންތިޒާުމ އަޅުަގނޑު ހަމަޖަ

 އައި.ީޕަގއި.ދޫކޮށްލާނަން. ޕީ.އެސް ،ންނަހަާވލުކުރާ ތާގައި ކައުންިސލުތަކާފެށޭ ހަފު ޔާން އިރާދަކުރެްއިވއް އަޅުަގނޑުމެ

ރޭަގއި ތާ ތެފެށޭ ހަފު ްއިވްއޔާހާ މަސައްކަތެއް ައޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެ  ދޫކުރަންޖެހޭ ހުރިށްޅުތަކަތޮހުރި އަ

މުގައި އަުޅަގނޑަށް މި ދެންނެިވ ޮގންޖެހުން އެބަހުރި  ސް ހަމަކުރުއެމްބިއުލާން ކައުންސިލުތަކަށް ދޫކޮށްލާނަން. ދެން

 ތެރެއިން ެއ ެގމުފަސޭހަކަ ލިބޭ  ންޖެޓު. ބަން އެބަހުރިހުންޖެ ޮގުޓެގ ބަޖެެވސް. މުަވްއޒަފުން ހަމަކުރުމުގައި މިހާރު

 ރިއްޔާ.  ހަމަޖެއްސޭނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުށްކަންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަ

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 ޝަފީޤް.هللا ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ްއޒަތްތެ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. ެވލިދޫ ދާއިރާެގ އިޝުކު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަފީޤްهللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ޓަލެއް ގާއިުމކުރަން ހޮސްޕިިއ ލިދޫގަ ެވަވނަ ައހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި  2019ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ކުރެހުން ަވީނ ނިމިފައޭ.  ،ދާުޅިވިވޑަިއެގން ަވ ށްމަޖިލީހަ ަވޒީރު މި ބަރުަގިއ ިއއްޒަތްތެރިން ނޮެވ 5 .ޓުކޮށްފައި އޮތްޖެބަ

 ެގއަހަރު ފައެއް ނުޭވ. މިށިރު ެވސް މަސަްއކަތް ފެއިެވސް، އަހަރު ނިމިެގންދިޔަމަނިމިފައޭ. އެހެންނަބީ.އޯ.ިކއު ަވނީ 

ޢަމަލީ ؟ . އެ މަަސއްކަތް މިހާރު އޮީތ ކިހާހިސާބެްއަގއިތޯނީދަ ނިމުމަކަށްމަސް ނިމިއްޖެ. ދެަވނަ މަސް  މަފުރަތަ

 ޝުކުރިއްޔާ.؟ ނީ ކޮންއިރަުކންތޯށޭސައްކަތް ފެމަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ީވހާެވސް  ،ބޭނުން ރު އަުޅަގނުޑ ބަލަންރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީތްތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

އްުވން އެއީ ަވރަްށ އަރުަވން. ީވމާ، އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރެގ ޖަާވބު ީވހާެވސް ކުުރކޮށް ދެިގނަ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު 

 އަުޅަގނޑު އެދޭ ކަމެއް.  ބޮޑަށް

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

މިލިއަން ރުފިޔާ.  5 ހިމެނިފައިަވނީ ކަށްެވލިދޫެގ ބަޖެޓަ ގައި ނ.ިމއަހަރުެގ ބަޖެޓު ައއިއިރު އްޔާ. ޝުކުރި ޑަށް ަވރަށް ބޮ

ަސއްކަްތ އެ މަ ،މާފަިއަވނީ. އެހެންީވހިމެނި ގައިޒު އެކްސްޓެންޝަން ބަޖެޓުމަރުކަ ލިދޫ ޞިއްޙީ ެވ އެީއ ނ.
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މަސައްކަތް ހަާވލުކުެރޭވ ހިސާބަށް ދާއިރު  ނައޮން އި.ޕީެގ ތެެރއިންސް.އަ .އެޕީ އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

 ހަާވލުކުރާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރާމް ޙަސަން.  އިކްރުދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. ދިއްަގރު 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

ޖަނަަވީރަގިއ  28ށް އަުޅަގނޑު ާވނީ ިމނިސްޓަރަރިއްޔާ ަރއީސް. ޝުކުިރއްޔާ މިނިސްޓަރ. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރ. ކުޝު

ެވސް އޭެގ ަޖާވބެއް ނުލިބޭީތެވ  ހަމައަށް އަދިއަދާ. ތިން ކަންބޮޑުުވމެއް ފާަހަގކޮށްފަ އި މީަގ ،ސިޓީއެއް ފޮުނާވފައި 

ޔިތުންެގ މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކަށް ވާއިުރގައި ަރއްސް ހާ ފަސްހިތާމަކުރަން. ދެން އަޅުަގނަޑކީ ެވސް 

ޮގތުަގއި ިގަނެވެގން ދިހަަވރަަކްށ  ބޫލުކުރާަގުގޅިެގން ިސޓީއެއް މެންބަރަކު ފޮުނުވމުން އަުޅަގނޑު  ކަންބޮޑުުވންތަކާ 

ަގނޑު ކުަރން. ދެން މީގައި އަޅު ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަ  ެގއް ދުަވހުެގ ތެޭރގައި ަޖާވބު ދިުނމަކީ ރަނަގޅު ޕްެރކްޓިސެ

ފިޒިޝަނެއް ނުލިިބ  ،ކަންތަްއ ދިއްަގުރެގ. ދެން ދެަވނަ ަކމަކަށް ެގންސް އެމްބިއުލާ ،ާވނީފައި ފާހަަގކޮށްކަންބޮޑުުވން 

 ކުރިްނެވސް އަުޅަގނޑު ާވނީ މި ،ދެން ތިްނަވނަ ކަމަަކށް އަުޅަގނޑު ާވނީ ގައި.މުލީ ހޮސްޕިަޓލު ،ދާތީވެ އިދިުގލަ

ާވނީ. ދެން ރަފުކުރުމަށް ޓަކައި އެދިފައި . ޓެެލ މެޑިސިންެގ ޚިދުމަތް މުލީ ހޮސްޕިޓަލުަގިއ ތަޢާސް ކޮށްފަސުާވލު ެވ

 ،އްފުރުޞަތެ  ޮގުތގައި އުސޫެލއް ކަނޑަެއޅެންދެން ެވސް ބޫލުުކރާަގއަުޅަގނޑު  ؛ެވްސ އުސޫެލއް ކަނަޑނޭޅިެގން އެއަށް

 ކޮށްލުން ެވސްދެްނ އުސޫލެއް ކަނޑަެއޅުނީމާ އެަކމެއް ރަނަގޅު ،އިދީފަ ،ކަމަށް ާވނަމަ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ 

ެވސް ޚިދުމަތް އެބަ ދެޭވ ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންީވމާ، މި ކަންބޮޑުުވން ހުރީމަ އަޅުަގނޑު  ޮގތެއް. އޭރަށް އެއީ އޮތް

ައޅުަގނުޑ  ،ން އެދޭތީެވލަކޮށް ހަމަ އެ ކަންބޮުޑުވންތައް ފާަހަގކުރީ. ދެން އަދި ދިްއަގުރެގ ރައްޔިތުން ހަމަ ުސާވލު

ދިއްަގުރެގ  . އެއީދެން އަދި ،ތުންެގ ަޙއްޤުަގއި ހަމަ ކޮށްލާ ސުާވލެއް މިއީސުާވލުކޮށްލަނީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ރައްޔި

 ސުާވލުކޮްށލީ އިނޭގތޯ.ހަމަ ރައްޔިތުން އެދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް ެވސް ދިްއަގުރަގއި ހަދައިދޭން. އެހެންީވމާ، 

 

 ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 
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 ،ސިީޓެގ ޖަާވބު މިހާރު ތައްޔާރުުނެވ އޮތް ކަމަށް ާވނަމައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ  .ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

ބޫލުކުރެޭވ ޮގުތަގއި ަގދޭނަން. ައުޅަގނޑަށް  ތެރޭަގިއ ޖަާވބު ފޮނުވައިދުަވސް  ތިން ަފހުގައި އަޅުަގނޑު މި ޖަލްސާއަށް

ޖަާވުބ މިހާތަނަށް ނުފޮނުިވ އޮތީ.  އަށްއެ  ،ާވނީ ޔާރުކުރުމުަގއި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުރީމަ ކަމަށްއެ ޖަާވބު ތައް 

ނަ އިންތިޒާމުެގ ތެރެއިން އިމުކުރުމަށް ޮއންޭދނަން. ދެން ހޮސްޕިޓަލު ތަންތަނުގައި ގާ ޖަާވބު އަށްއެހެންީވމާ، އެ 

 ކަްނކަން ކުރިއަްށެގންދާނަން. ޝުކުރިްއޔާ. އެޅުމުެގ ހޮސްޕިޓަލު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ލާނަން ސުާވުލގެ އިކަނޑަ ކޮޅު ަވުގތު  ސަމާލު ކަމަށް ޓަކައި ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑު މި ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އެއީ ިލޔުމުން ޖަާވބު  .ެލއްުވން ެއދެންއިަވަނ މާއްދާ ބައްަލަވ 80ލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ަވުގތުަގއި. މަޖިޖަާވބުތައް އަރުާވ

ުއސޫލެއް މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ  ،އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ލިޔުމުން ޖާަވބު ހޯއްދަާވ ހަމަތަެކއް ށްހޯދުން. ަވޒީރުންނަ

 .ފަހުމީ ިއމްތިޔާޒް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނުަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނެވެގންާވނެ.  80

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަރުޙަބާ ަވޒީރު. ސްެޕޝަލިސްޓު ޑޮްކޓަރަކަށް ުވަމށް ޓަކަިއ ބޭނުންާވ މީހުން 

ޓު ނުލިބޭތީެވ، ކިޔަަވން ސީފަދަ ޤައުމުތަކަށް ދިޔުމުގައި  ލަކަށް ނޭޕާލްމިސާ ، ޤައުުމތަކަށްއަމިއްލަ ޮގތުން ބައެއް

ކަން އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެިވަފއިޭވ. އެ އްބެިވޑޮކްޓަރުން އެބަ ތި ކަމަށް، ިގނަ ބަަޔުކ އެބަ ތިބި ނުދެިވފައި ަވރަށް

ްޑ މިންަވރެްއ. ލިމިޓެ އް،ރެްއ ވަ  ސަރުކާރަށް ަވިކަވރެަޤއުމުތަކުން ދޫކުަރނީ ،ޓުތައް އެފަދަ ޔުިނަވރިސޓީތަކުންސީ

އަިދ ކިހާ އުއްމީދެއް އެބައޮތްޯތ  ،މަސައްކަތްޕުޅަކީ ކޮބައިޯތއާއި  ާވޓްސް ޯހއްދެުވމަްށ ސަރުކާރުން ކުރަްއވަ ސީއެޮގތުން 

 .ސްތަކެއް ކައިރި ުމސްތަޤުބަލެއްަގއި ލިބިދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީޓުސީއެފަދަ 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

ުވމުެގ ާޖަގދެީނ ސަރުކާރަށް. ދެން ނޭޕާލަކީ ޔުިނަވރސިޓީތަކުން ސްޕެޝަލައިޒް  ،ސަރުކާރުަތކުން ިގނަ ؛ތެދުފުޅެއް

ެވސް އިތުރު  އަހަރު  ާވހަކަދެެކިވެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ންނަށް މިކަހަލަ ފުރުޞަތު ދޭ ޤައުމެއް. ނޭޕާލާ ނޑުމެއަޅުަގ
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ަވީނ. ދެން ނޭޕާލް އެކަންޏެއް ނޫން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ލިބޭނެ ކަމަށް މިހާރު އިޝާރާތްކޮށްފައި ތައްފުރުޞަތު

ހެދިފައި ހުރި އެއްބަްސުވންތަުކެގ  ހެން ޤައުމުތަކާއި ައޅުަގނޑުމެންނާ އެގައިައހަރުެގ ތެރޭ މި ،މަސައްކަތް އެަބކުރަން

މަދު ޤައުމުތަކަކަށް ހެން ތެރެއިން އެ ފުރުޞަތު ހޯދުން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ނޭޕާލް

އަޅުަގނޑުމެްނެގ  އަހަރު، މިމަެވސް އެހެންނަަވނީ. ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ކުރެުވނު މަސައްކަތުން ލިބުނު ޖާަގތައް ލިބިފައި

 ،އެބައޮތޭ އަުޅަގނޑަށް ދަންނަަވން ކެރިދާނެ ެރެވންމަސައްކަތުން އަުޅަގނޑުމެންަނށް އުއްމީދަށްުވރެ ބޮޑަށް ކަށަަވރުކު

ކުދިން  އެ ،އޭެގއިތުަރށް ފުރުޞަތު ހޯދަން ބޭނުނާްވ ކުދިންނަށް .ނެ ކަމަށްއިތުރު ޖާަގ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ

ބޭނުންާވ ލިޔެކިޔުންތަާކއި ބޭނުންާވ ަފސޭހަތައް ފޯރުކޮށްދިނުން އެއީ  އިރުފުރުޞަތު ހޯދާ ލަ މަސަްއކަތުންއްއަމި

ައޅުަގނޑަްށ އަދަދެއް މިެވނި ަކމެއް. އެހެންީވމާ، ސީދާ  ތެރެއިން ކުރާެގ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރުެގ ިއންތިޒާމު

އަހަރުެގ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިތުުރ  މި ،ކެރޭނެަވންންނަދަ އަޅުަގނޑަށްއެކަމަކު ދަންނަަވން ަވރަށް އުނދަޫގ. 

 ޖާަގތައް ލިބުމުެގ ފުރުޞަތު ޮއތް ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 . ށްނާޒިލަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނުޑެގ ސުާވަލކީ ައއްޑޫ އަތޮުޅަގިއ ހުޅުުވުނ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންާވ 

ހަމަ  ،ކުރެިވަވޒީފާތަކަށް މީހުން ތައްޔާރު ،ޓަިވުއކުރެވި ންއި ،ތީންމަ ފަހަރު މީހުން ތަކުރާރުޮކށް އެކިވަޒީފާތަކަށް 

އެީއ ؟ އިންޓަިވއުކުރި މީހުންެގ ަވޒީފާތައް ކެންސަްލކުެރިވެގންދަނީ ީކއްެވތޯއަނެއްކާ ޖެހިެގން އަންނަ ދުަވހު 

ލެބް  ތް ކެހުރި ން ލިބިފައި ޓަލަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުއެ ހޮސްޕި ،އަޅުަގނޑުެގ ފުރަތަމަ ސުާވލު. ދެަވނަ ސުާވލަކީ

؟ ުއޅެނީ ކިހިނެްއީވތޯ ެގންލެބް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބައްދަލުނުކުރެވި ތްއެ ކެ ، މިނިސްޓްރީެގ ޖަާވބެްއ ނުލިބިހެލްތު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 
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 ހަކަެދއްެކުވން: ާވއަމީންهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

ޝަރުތު  ،ންެވފައި ހުންނާނީ ަވީޒފާއަށް އެކަީށެގންާވ ަވރަށް މީހުން ނުލުވަޒީފާތަުކަގއި އާއްުމކޮށް ެކންސަލް

ަގއި ހުރޭ ަވކިަވިކ ތަރުތީބުކުރެިވަފއި ހުންނަ ކަންތައްތަެކއް. އަުޅަގނޑަްށ ސިިވލް ސަރިވްސެގ ތެރޭ މިހެން ،ހަމަނުުވން

 އަުޅަގނޑުމެން އްިވ ނަމަ،އެހެން ދަންނަާވަކށް ނޭނޭގ. އެހެން ފާހަަގކުރެ  އް ކި ވަޒީާފއެވަ  ،ޮގތުަގއި ބޫލުކުެރޭވަގ

 އަޅުަގނޑުމެން ވަޒީފާ  ،ނަމަނޫން ންކީގައި ފޯރުކޮށްދޭނަން. އަޅުަގނޑަށް ބެލެެވީނ އެހެން ކަމަށް. އެހެއެ މަޢުލޫމާތާ

ބަޔަކީ އަސްލު  އެ ،ން ނެުގމާއި ަވިކކުރުމާކަށް މީހުވަޒީފާތަ . އޮންނަ އުސޫލުެގ ތެރެއިން ަވޒީފާއަށް މީހުން ނެރެން

އި ކަމުގަ ކަންލެބުެގ ތްަކމެއް. ކެ ިސިވލް ސަރިވްސެގ ތެރެއިން ކުރާ ،ސިިވލް ސަރިވސްަގއި އޮންނަ އުސޫލުެގ ތެެރއިން

 ސާމާނު ބުެގލެތްކެއަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މެންބަރަށް އެންމެ އެކަށީެގްނާވ ޮގަތށް މަޢުލޫމާތު ލިބިަވޑައިުނެގންހެންީވ. 

ކަމެއް ޙަޤީޤަުތގައި  ދިމާިވ ިގނަ ޮގންޖެހުންތައް  ަވރަށް އި ށާފައެކޮޅަށް ބަދަލުކުރުުމެގ މަަސއްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ފަ

ަވނަ  2018 ،ތަްނކޮޅެްއ ކުރިން ؛މިދިޔަ ންތަކެތި ަބއްލަަވިއެގންފަިއ ހުރި ފަރާތު ލެބަށް ބޭުނންާވތްކެ .ެއއީ އެކަމަކީ

ޭއެގ ެއއްެވސް ކަހަލަ  ،ޮވރަންޓީއެއް  ެގންފައި ހުރި ސާމާނުތަކެއް މިހިރީ. އެ ސާމާނުތަކުެގއި އްަލަވއަހަރުެގ ތެރޭަގއި ބަ

ިގނަ  ިކއެިކ ލިޔުްނތައް ހޯދުމުގައި ަވރަށްއެ ،އޭެގ މިލްކުެވރި ފަރާތަކީ ކޮބަިއަކމެއް ނޭނިގ ،ލިޔެކިޔުންތަެކއް ނުފެނި

ެއ  ،ދޭންާވހަކަދެކެުވނީމަ އެ ކުންފުނިން އެ އެއްޗެހި ެގްނޮގސް ޏާފުންކުރި ކުންއެތެރެ ޮގންޖެހުންތައް ދިމާިވ. ދެން އެ

ކަމުެގ ޝަުކާވތަެކއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރި. ޒިްނމާ ނުނަާގނެ ޭއެގ ،ކުންފުނިން އޭެގ ޮވރަންީޓ ެނތް ކަމަށް ާވނަމަ

ދުަވސް. ން މިހާތަނަށް ެގޮގެތއް ެނތި ހޯދޭނެ ،ސާބިުތާވެނ ޮގތެއް  ،އެްއޮގތަކަްށެވސް އޭެގ މިލްުކެވރިކަމެްއ ލިބޭ

މަށް އުށް ެގންދިކުންފުްނޏެއް މެދުެވރިކޮ ެގސަރުކާރު އި،ނިންމުންތަކެއް ނިންމައެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުެމން މިހާރު 

ހުރި  ބޫލުކުެރެވީނ. އެހެންީވމާ، އެހެންަގހަާވލުކުރެިވަފއި ކަަމށް އަޅުަގނޑަށް  އިނިންމައަޅުަގނޑުމެން ާވނީ މިހާރު 

މަށް ހުރި އުެގންދި .މެދުެވިރެވެގެންއ ނޫން އްއެކަަހލަ ސަބަބެ ށްމައުނުެގންދި ؛މުގައިއު ެގންދި ހުރެ އެ ކާސަބަބުތަ

މިކަހަލަ  ،ޭއެގ އިންޝުއަރެންާސއި ،އޭެގ ެވިރފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާއި  ،ހެންލަސްީވ. މިދެންނެިވހެދި  ޮގންޖެހުންތަކާ

 ަވުރެގބަހައްޓާފައި ހުީރ. އެ އެްއޗެހި ބެހެއްޓޭފޮށިތަކެއްަގއި ތަށް ެގނައި ޮގ . އެއެްއެވސް ކަންކަން ނެތުމުެގ ސަބަބުން

 ޮގތަށް ހުރީ ެގނަިއ ޮގތަށް. ޝުކުިރއްޔާ. ކެތި ހުރީތަ . އެހެންނަމަެވސް، އެމެ ނެތް ޖާަގެއއް ހުޅުމާލޭަގއި ުނެވސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މިކަމަށް ަކނޑައެޅިފަިއ އޮތް ަވުގތު މި  މެންނަށްައޅުަގނޑު ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަވީޒރު. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު 

އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ؛ލަ މެންބަރެއްއަމިއް ،ހަމަީވ. އެހެންނަމަެވސް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަރުަވނީ. ތުލުސްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފަހު ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އެންމެ
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 ާވހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ެގދާއިރާ ދޫސްތުލު

ކުރިން ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށަކަށް ެވސް  ަވނަ އަހަރު ނިމުމުެގ 2019 ،އޮތީ ިވދާޅުެވަފއިޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ަވޒީރު 

 .ންމަފުށިފުށި، ހުރާ، ހިތުލުސްދޫ، ދިއް ؛ނީފޯރުކޮްށދެޭވނެ ކަމަށް. އަުޅަގނޑު ާދއިރާަގއި ހިމެނެ ންސްއެމްިބއުލާ ދުާވ

ންެނިވ ދަތުރެއްަގިއ ެއއީ ަވޒީރު ަވަޑއިެގ؟ ންސް ފޯރުކޮށްދެވިއްޖެތޯއޭާރއަށް ދުާވ އެމްބިއުލާއަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއި

 މަސް  6ފަހުން ެގ ލާށޭ. މިހާރު އޭއިމަސްދުަވސް ަވންދެން ހިފަހައްޓަ ކޮށްޕަިއެގން ިވޔަސް ތިން ،ިވދާޅުެވަފއި އެަބއޮތް

ސުާވލަށް  ޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ކޮނޑުއަަޅިއެގން ހިފަހައްޓާލަން. އެހެންީވމާ، މިއް ަވނީ. ދެން އައަހަރެ ޮގސް ެވެގން 

ަގިޑއިރު،  އަށް. ަގޑި ިއތުރުކުރެިވފަމިހިރީ ތައް ޕޯސްޓު ، ހެލްތުއަުޅަގނޑުެގ ދެަވނަ ުސާވލަކީ  ޖަާވބު ދެއްުވން އެދެން.

ކުަރއްަވއިިފ އެބަުއޅޭ. އެ ސުާވލު  ށް. މުަވްއޒަފުންެގ ދަތިކަންއިރަަގޑި ސަުއީވސް  ،ަގިޑއިރުސޯޅަ ަގިޑއިރަށް.  ސޯޅަ

ބަޖެޓުން ތަން  .ބަޖެޓުެގ ދަތިަކން އޮތީމައޭ ،ވަޒީުރ ިވދާުޅވެއްޖެ  ،ެވސް މެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު. އެހެންނަމަެވސް 

ހަމަ އެއޮތް ޮގތަްށ  ފޮނިުވ ބަޖެޓު ން މިނިސްޓްރީ ތަނަށް ހެލްތު އެކަން ކޮށްދެްއާވނަމޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި ންލިބޭ ަވރަކު

ހަމަ އަޅުަގނާޑ  ،އެަބއޮތް އިއެްއެވސް އެްއެޗއް އުންޏެްއ ނުކުރަން. ަވޒީރު ިވާދޅުެވފަ  މު.ފާސްކުރީ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު

 އިެގ ބަޖެޓުަގިއ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޖަހާލ2020ަަމނިކުފާނު ތިމަން ،އެބައޮތް އިއިެރްއގައި ަވޒީރު ިވދާޅުެވފަބައްދަލުިވ

އޮތީ  ެގ ބަޖެޓު 2019ތިމަންނަމެން ސަރުކާރު ބަދަލުީވިއރު  ،ނުޖެހޭނެ ނޫންތޯއޭ އި ގަ  2019ޙައްލުކޮށްލާނަމޭ. 

 ށް ފޮނުިވ ބަޖެޓުއަ 2020ތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި ؟އުޅެނީ ކީއްެވެގންތޯ ެގ ދަތިކަން މި ، ބަޖެޓުހެދިފައޭ. އެހެންީވމާ

 . ޝުކުިރއްޔާ.ާވނީއިއް ެވސް އުނިނުކޮްށ ފާސްކޮށްދީފަށް ހަމަ އޮތް ޮގތަށް އެންމެ ލާރިއެބަރާބަރަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީުރ. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

 ،ތި ބޭފުޅުންނަށް  އެބަހުރި. އެއީ ޙަޤީޤަތް. ބަޖެޓުޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަޖެޓުެގ ދަތިކަންއާދެ! 

ލާގައި ތި ބޭފުޅުން ަވރަށް ިގނަ ޙަފާސްކުރުމުެގ މަރު ބަޖެޓު  ،ނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ

ފިނޭންސް  އި،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުިވ ބަޖެޓާ ،ހެޅިމަސައްކަތްތަެކއް ކުެރއްިވ. ައދި އަޅުަގނޑުމެން ހުށަ

ދިަޔއީ. ެއ ތަެކއް ކުރެިވެގން ބަޖެޓް ފާސްކުރެިވެގންއެކީގައި މަަސއްކަތް ން މި ކޮޅުގައި ތި ބޭފުޅުންނާމިނިސްޓްރީ

މީހުންެގ ޚިދުމަތަށް ނެރެޭވނެ.   އި،އަހަރު މީހުން ހޯދަ ހުރިހާ ވަޒީފާތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން މި ބަޖެޓުެގ ތެރޭގައި ހުރި
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 ހުން އަުޅަގނޑު ތަކުރާރުކޮްށ ދަންނަަވއިފިން. މިދިޔަ އަހަރުަގއި  ހުރި ޮގންޖެކަންތަުކަގއި  ،އެހެންނަމަެވސް

 ަވރަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެންބިއުލާންސް ހޯދުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގނެއް ނުދިޔަ. މި  މީދުކުރިއްއަޅުަގނޑުމެން އު

ންސްތައް ހަމަކުެރޭވތޯ. ންިބއުލާތެޭރގައި އަުޅަގނުޑމެން މަސައްކަތްކުރާނަން ެއކި ޮގްތޮގތުން ެވސް އެެގ އަހަރު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ަވޒީރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު 8

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޖަހާއިރުަގއި  10 ؛ށް. އަދި ކޮމިޓީތަކަށް ަވަޑިއަގންނަަވންއަ 8އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ނީމެން މިހާރު މި އެނބުރެއަޅުަގނޑު

އެދެނީ އެ ކޮމިޓީތަކުެގ  އަޅުަގނޑު މިކޮމިޓީެއއްެގ މަަސއްކަްތ އޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަފެނޭ.  4

ށް. ކޮމިޓީތަކުެގ މަސައްކަްތ ހުރިހާ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ެވސް މި މަޖިލީހަށް ަވޑަިއަގތުމަ ؛މަސައްކަތް

ނުަވތަ ބަިއަގިޑއިރަށް ނަމަެވސް ކޮމިޓީތަުކެގ މަސައްކަްތ  ،ނެޓަށް ނަމަެވސްަވރަކަށް މި 15ފަސްކޮށްލަދެއްުވމަށް. 

. ތަޅުމަށް ަވޑައިަގުތމަށް އެދެން އަޅުަގނޑު ، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންހެްނީވމާފަސްކޮށްލަދެއްުވމަށް. އެ

ޖަހަން.  ބީލުަގނަވނީ ރަ ކަަމށް ާވ ހާލަތްތަކެއްަވކި  .އަުޅަގނަޑކަށް ރަނަގބީލުޖެހޭކަށް ނެތް ށްފަހު(ަވުގުތކޮޅަކަ)

 ުޅަގނޑު އެދެްނ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީތަކާއަ ؛ރމްސްއަ-އެޓް-ރޖެންޓްސައާދެ!  ިމއީ ރަނަގބީލު. ،އެހެންނަމަެވސް

ހުރިހާ  ،ތިން މިެނޓަށް މަޑުކުރާނަން، އަުޅަގނޑު ދެީވމާތަނަށް ަވަޑިއަގތުމަށް ދެންނެުވމަށް. އެހެން އެުކގައި މި

ޢުލޫމާތު ލިބޭ  އަޅުަގނޑަށް މައާދެ!  ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު() އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ަވޑައިަގތުމަްށ.

ޢަލީ.  މަދު ތަސްމީންޑީ.އާރު.ީޕެގ ީލަޑރު އަޙް ،ަވނަ އަހަރު ރިޔާސީ ަބޔާނަށް ޖަާވބު ޭއރު ދެއްވީ  2011ޮގތުަގއި 

 އި އެ ާބަވުތެގ ކަްނކަމަށް ޕޯޑިއަމެްއ ބެހެއްޓިފަ އި،ބިލު ހުށަހަޅާށާ އި އޭރު މަޖިލީހުަގ .ޯޕޑިއަްމގައި ދެއްިވއިރުަގއި ދެްއީވ

 ފާރުެގ އޮތީ ެގއްލިފަ. ދެން ބޮޑު ފާރު ރޭނުނު ފަހުން ޕޯޑިއަމަށް އޮތް ޖާަގ މިބޮޑު ،އެހެންނަމަެވސް ހުރީ. ދެން 

އާދެ!  ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު()ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާަނން.  ފުރުޞަތެއް އަުޅަގނޑުމެން ޕޯޑިއަމަށް ،ނަމަެވސް އެތެރެއިން

 އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.
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 އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:

ބަޔާންދެއްީވ ހަމަ، އަުޅަގނޑު އިނީ  ތަސްމީން ،. އެހެްނނަމަެވސްޕޯިޑއަމެއް ހުރި ފަހަރުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ

 ތަސްމީނުެގ ޮގނީޑަގއި އިންނަަވއިެގން ދެްއީވ އިނޭގތޯ.ކައިރީަގއި. ހަމަ  ތަސްމީން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެވސްަގނޑު ެއއްޮގަތކަށްަވނީ ިވްއޔާ އަުޅަގނޑުމެްނ އަޅު  އެދިަވޑައިުނަގންނަާވ ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެްނ 

އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުެގ ކޯލިޝަން  ،އް ނުކުރަން. އަުޅަގނުޑ މިހެން މިދެންނެީވތެމަލުކުރާކަށް ަގސްޢައެޮގަތކަށް 

މަޖިލީހުެގ  ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(. )ފައިާވީތެވއިދާާރަގއި އެ ާވހަކަ ެއޮގތަށް ފާހަަގކޮށް މި ،ާގތުަގއި  ޓްނަރުން އަުޅަގނޑުޕާ

 ހުެގ ރައީްސެގ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. . މަޖިލ8ީ ނަންބަރު އެޖެންޑާ

ރިޔާސީ ބަޔާނަށް  ،ަވނަ މާްއދާެގ )ށ( ަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީން 32ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  -8.1

ަވުގތު  އެ ،ންހަރަކުމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ަބޔާން އިްއުވމުކޮންމެ އަ -ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( 32ޖަާވބުދިނުން. 

ދެން އެންމެ ިގނައިްނ  އި،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިސްބަްތާވ ޕާީޓ ފިަޔވަ  ،މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުެގ ތެރެއިން

 ބަޔާނަށް ދޭނެ ޖަާވބު މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ނުވަތަ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އެ ރިޔާސީ ،މެންބަރުން ތިބި ޕާޓީތަކުެގ ފަރާތުން

 3 .ދޭ ޖަާވބުެގ ޮގތުަގއި ިއްއަވަވްނާވނޭ  ޖަލްސާއެްއގައި ިރާޔސީ ބަޔާނަށްމަޖިލީހުެގ އެ ަޖާވބު ،ތައްޔާރުކޮށް 

އިއްެވިވ ރިޔާސީ ަބޔާނަށް  ޙްމް މުޙައްމަދު ޞާލިަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީ  2020ރީ ަވފެބުރު

ބަރު އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެން އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ ،މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ޖިލީހުެގރައްޔިތުްނެގ މަ ،ޖަާވބުދެއްުވމަށް 

 އަރުަވން.ސަލީމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:

وعلى  .والمرسلين د خاتم األنبياءمحم   سيدنا والص الة والس الم على .لميناالع الحمد هلل رب  . م يحمن الرّ الّرح هللام بس

 ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ްއޒަތްތެިރ ރައީސް،ަރއްިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ އި .معينجأ آله وصحبه

ިއއްޒަތްތެިރ ތިޔަ ޝަރަފުެވރި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  އާދެ! ދިެވހިާރއްޖޭގެ  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ަވަނ  84އަސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނު ،ހުރީ އަޅުަގނޑު ހުއްޓި މިމެންބަރުންެގ ކުރިފުޅުމަތީގައި 

 ؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ުގިޅެގން ނާަވަނ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްިވ ރިޔާސީ ބަޔާ 2020 ،މާއްދާެގ ދަށުން

 ާވބު އިއްުވމަށްަޓކައި.ެގ ދަށުން އެ ރިޔާސީ ބަޔާަނށްދޭ ޖަަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 32ެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދަށް  ،ފަހު އަހަރުެގ މެދު ކެނޑުމަކަށް 9އާދެ!  ؛ފަހު ަވނަ އަހަަރށް 2011 ،މިއަދަކީ
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 ޒިންމާދާރުކަމާއެުކ ސަރުާކރު ޖަާވބުދާރީކުުރުވމުެގ ޮގތުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދެްއިވ ހިތުމުެގ ޮގތުްނނާރިކޮށްރުމަތްތެޙު

ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ަވނަ އަހަރު ދިެވހިރާއްޖޭެގ  2008 ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޔާނަށް ޖަާވބުއިްއާވ ދުަވސް.ސީ ބަރިޔާ

ޕާޓީ  ަވނީ އިންދިފަ. މަލްޓި މި ނިރުއްޖޭަގއި މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީެގ ރާ ،ކުރަްނ ފެށުމާއެކުޒުއަސާސީ ތަންފީޤާނޫނު

 ޔާސީ ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ ދަނޑުގައި ހަރަކާތްތެިރުވން.ރި ސި ާވދަެވ ،ޑިމޮކްރަސީެގ އެންމެ ަވުރަގދަ އުންސުރަކީ

ހުރިހާ  ،ފްހޫމުގައި އިދިކޮޅު ިސާޔސީ ޕާޓީެގ ލީޑަަރކީމި މަ ؛ންުވޕާޓީތަކުން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރު ާވދަެވރި ިސޔާސީ 

އެންމެ ނުފޫޒުަގަދ  ،ާވންޖެހޭއިްސެވ ހަރަކާތްތެރި ުކރުުވމުަގއިސަުރކާރު ޖަާވބުދާރީ ޮގތަކުން ެވސް ަރއްޔިތުންނާ އެުކގައި

ެރއް އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަުރެގ ދައު 5ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީަގއި ރާއްޖޭެގ ޅަފަުތގައި މަލްޓި .ލީޑަރު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ަވނަ އަހަރުން ނުޙައްޤުން ެދ  2019ަވނީ  މީންޔާهللا ރާއްޖޭަގއި ފުރިހަމަކުރެްއިވ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއީސް ަޢބްދު

ދުަވހުެގ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީުޒކުރަމުން. އިދިކޮޅު ިސޔާީސ އަހަރު 5ދަނީ  އަދި މިހާރު އެލާފަ.  ށް ޖަލަށްފަހަރަކަ

ާވދަެވރި ސިޔާީސ  ؛ޑިމޮކްރަސީެގ ހަޔާތުަގއި ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަަވެޅއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ،ކީލުމަ ލީޑަރު ޖަލަށް

އިދިކޮުޅ ސިޔާސީ ލީޑަރު ަވުގތުްނ  މެއް. ީވމާ، ޖަލަށް ލާފައިާވޕާޓީތަކަށް ކުރިމަތިކުރުިވ ަވރަށް ބޮޑު ޮގންޖެހު

ރައްޔިތުންެގ  ،ދަނީ މިހާރު ފެންނަމުން މި  .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގާވލަން.  ކުރުމަށްމިނިަވން

އި އެހެްނ އިާވ ިނޒާމެްއަގބާރު ަވކިެވފަ 3ދެމުންދާ މަންޒަރު. މިއީ މަޖިލީހުން ސީދާ ޮގތެއްަގއި ަވޒީރުންނަށް އިރުޝާދު

ސަރުކާރު ހިންުގން  ،ދިމާަވނީ ކަމުެގ ހެކި. މިކަން މިޮގތަށްބާރުތަކުން ސަރުކާރުެގ ކަންަކމުެގ ތެރެއަށް ަވންނަމުންދާ

ސަރުކާރު ހިންުގން  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ސަރުކާރުެގ ާގނޫނީ ާވޖިބު އަދާނުކުރެުވމުެގ ސަބަބުން. ިއ،ުވމާދޯދިޔާ

 3ކުރަމުންދާތީެވ، ދައުލަުތެގ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަްތަގދަ އި ނިާޒމުެގ ތެރެއަށް ސަރުކާރާ ޢީޝަރު ،ބަލިކަށިުވމާއި 

ަވރުެގ ދަނުކުެރވޭ ޔާއަދި މިކަމުެގ ސަބަބުން އި ކަމާއެުކ މަސަްއކަތްނުކުރާކަން އަުޅަގނޑު ާފހަަގކުރަން.ބާރު މިނިަވން

 ކަށް މިނިަވންކަމާއެުކ މަސައްކަތްކުރާނެ ޮގތަ ރުބާ 3ގައި ދައުަލތުެގ ދުސްތޫރީ އިމުެގ ތެރޭ ެގއްލުން ޤައުމަށް ލިބިދާނެ.

ަވނަ ާމއްދާއިން  106 އަސާީސގެ ކަން ކަަށަވރުކުރުމަކީ ޤާނޫނު ކަން  އެ ،ޤައުމުެގ ކަންތައްަތއް ތަރުީތބުކޮށް

 ޔާސަާތއި ެއ ޤައުމެްއެގަޤއުމެްއެގ ޚާރިީޖ ސި .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ލާިޒމުކުރާ ޒިންމާެއއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

 ،ެގއްލިފަ. ސިޔާދަަތކީަވނީ  ބެލެންސް މިހާރު ެގޤައުމީ ސަލާމަތާ ަވނީ ުގޅިާލމެހިފަ. ރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ިސޔާސަތު

އިމްތިޔާޒުަތކާއި ަޤއުމުެގ  ިއ،ބާރާ ިއ،އިޚްިތޔާރާ ޤައުމެްއެގ ކަންކަން ނިންަމަވން އެ ަޤއުމަކަށް ލިިބެގންާވ

 ،ވާއިރު  ަޤުއމުެގ ހައިބަތާއި ޤަދަރު ިހފެހެއްޓުން ކަމަށް ،ލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިމިނިަވންކަމާއި ިއސްތިޤުލާ

ދިެވހިންނަށް ކުރަން ފަށާފަ. ރާއްޖޭެގ  ަވނީ މިއަދު މި ސް ސާހުކަމުެގ އިމުންދާދިެވހިރާއްޖޭެގ ިސޔާދަތީ ބާރު ކެނޑެ

ުކޑަކުދިްނގެ  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ޞަތު ބޮޑު.ދިުއމުެގ ފުރުށް ދިެވހިން ައޅުެވިތކަމަ ،ނަމަ  ސިޔާދަތީ ބާރު ެގއްލިއްޖެ

މެއް. ކުަޑުކދިންނަށް ރައްކާތެރި ދުޅަހެޔޮ ުގޅިފަިއާވ ކަ ކަރާމާތާއި ރައްކާތެރިކަަމކީ މުޅި ޤައުމުެގ މުސްތަޤްބަލާ
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ްނ އެކަ ،ހިމާޔަތްކޮށް ،ޙައްޤުަތއް ަރއްކާތެރިޮކށްއި އަދި ކުަޑކުދިންެގ ކަރާމާތާ  ،އުލެއް ގާއިމުކުރުަމކީޙަމާ

ކުރުމުެގ ހިތާމަެވރި އެަތއް ކަމެްއ ށަަވރުކުރުަމކީ ކޮންމެހެން ުކރަންޖެހިފައިާވ ކަމެއް. ުކޑަުކދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކަ

ކުދިްނެގ ޙައްޤުަތކާިއ އެ ކުދިންެގ  ،ުގިޅެގން ިއސްެވ ސަރުކާުރން ބަހެއް ނުބުނުމަކީ އެކަންކަމާ  ،ނަގމުންދިޔައިރުހި

ދިެވހި  ،ކަްނ މިހެން ހުރުމާއެކު .އްކެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހެަގއިދޭ ާވކަން އަންފިލުެވފައިޣާމެދު  ސާސްތަކާހުއި

އެ ކުދިންެގ ަޙއްޤުތަްއ  ،ަރއްކާތެރިކަާމއި ، ކުޑަކުދިްނެގ ަކރާމާތާއި ދާއިރާއިންޢީޝަރު އިސަރުކާރުންނާ

އަދި  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތިމާސްކުރަން.ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި ޒިންާމދާރުކަމާއެކު މަސަްއކަތްކުރުމަްށ އަޅުަގނޑު އިލް

ެގންދަާވ އިނާޔަތްތަްއ  އެހީއަްށ ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް ދެއްަވމުންޞަޮގތުންނާއި ޖިސްމާނީ ޮގތުން ޚާއް ނަފްސާނީ

ިމއަދު މުޅި ދުނިޔެ ކަންޮބޑުެވަފއިާވ  .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގާވލަން. މަށްއިތުރުކުރު

 ަވބާއިން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އެ ނުރައްކާތެރި ،ރު ެގ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށް އޮތްއި 19-ޮކިވޑް ،އިަރސްަވކޮރޯނާ

އްޙީ ރައްކާތެިރކަމަށާއި ޞި ރައްޔިތުންެގެއުކ ފާހަަގކުރަން. ޔާނެތްކަން ހިތާމައެކަށޭނަ ފިޔަަވޅުތަެކއް ކުރިްނ އެޅިފައި

ޖެހިަވަޑއިަގންަނާވ އެންމެ ަވންޔަތްކުރަްއަވިއެގްނ ސަރުކާރުން ކުރިން އަުޅއް ޢާރިކަމަށް އަންނާނެ ޮލޅުމަށް ފަތުރުެވރި

 ރިސްޓުން ބުކިްނގ އަޓު  13287 ،ެގ ިނޔަލަށް 2020ރީ ަވފެބުރު  2 އެކަށޭނަ ފިަޔަވޅު ނޭުޅއްުވުމެގ ނަތީޖާއެއްެގ ޮގތުން

ސްބުނާނެ އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރެއް އާ ުގިޅެގން ސަރުކާރުެގ ަފރާތުން އިސްެވ ބަ 19-ކެންސަލްކޮށްފަިއޭވ. ޮކިވޑް

އިއްޒަތްތެރި  ފެށި. މިކަމާ ުގިޅެގން ަވޒީރުްނެގ މެދުގައި ޯކޅުންތައް ެވސް ހިނަގން ބޮޑުާވ މައްސަަލއެއް.ކަން ނެތުމަކީ

ަޤއުމީ  ރާއްޖޭެގ ،ބޫލުނުުކރާ ފިކުރަކީަގ އަދި ދީނެއް ،ލާދީނީ ފިކުރާއި ،ޅާފައިާވ ހަރުކަށި ފިކުރާއިހައްދުފަހަނަ .ރައީސް

އިޞްލާޙީ  ،ކަންަކމަށް އަމާޒުކޮށް   ޔާމީނުެގ ސަރުކާރުން ަވީނ އެ ލާމަތަށް ނުރައްާކާވނެ ަކންކަން. ރައީސް ސަ

ެވިރކަން ބަދަލުުވމާެއކު  ،. ނަމަެވސް ފެްނަވުރގައި ކުރަްއާވފަ ލްައުގާވމީާރއްޖެއާިއ ބައިނަ މަސައްކަތްތަެކއް

ހިފުމުެގ ރޫހު ބަދަލު، ެގންުގޅުން ސިޔާސަތުަތއް ބަދަލުެވ ށް ދެކޮޅަ ތަކާލާދީނީ ފިކުރު ،ހައްދުފަހަނަޅާފައިާވ ފިކުރާއި

 3. ހުޅުމާލޭގައި ަވނީ ބޮޑުެވފަ ުވރެން މިށްޒަމްެގ ނުރަްއކާ އިހުނަރަރިއަށް ޓެރާއްޖެ ،އިސްކުރުުމެގ ސަބަބުން

 ބަެވރި ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ރުނި .ފަތުރުެވރިންނަށް ދިން ހަމަލާއަކީ މިދެންނެިވ ބަުހެގ ހެްއެކއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއއިން އެްއެވްސ  ،ނަމަެވސް ކާރުން ބުނެފައިީވކަމަށް ބެލެޭވ އެތައް ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ފާހަަގެވަފއިާވ ކަަމށް ސަރު

ކަެމއް. ނުކުރާކަން ދޭހަާވދެކޮޅަށް ސަރުކާުރން ސީރިއަސްކަމާެއކު މަސަްއކަތް ޓެރަރިޒަމާ ،މީހަކު ހައްޔަރުނުކޮށް ތިބުމަކީ

 ، ބަދަލުކޮށްދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ެގްނުގޅޭ ސިާޔސަތު ތެރި ދަނޑިަވޅުަގއި ހައްދުފަހަނަޅާފައިާވ ފިކުރާ ތްރަޠޫޚުމި 

ާރއްޖޭެގ އިޖުތިމާޢީ  .ޙިކުމަތްތެރިކަމުެގ އުކުޅުަތއް ިއސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ސަރުާކރަށް ޮގާވލަން. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް

 ަރްއޔިތުންެގ އިތުބާރު އުފެއްދޭނީ އަށްޝަރުޢީ ދާއިރާ ،މާޔަތްކުެރޭވނީހިޤުަތއް ަރއްޔިުތންެގ ޙައް ،ާގއިމުކޮށްއަދާލަތު 

ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ނުފޫުޒ  ން ރުދަނާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދީެގން. ސަރުކާރުހަެއުކގައި ަޝރުޢީ ނިޒާމު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ
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ން ސަލާމަތްކުރެުވނު ދުަވހަކުން. ފޯރުުވން ހުއްޓާލި ދުަވހަކުން. ސިޔާސީ ަވކިތަކުން ޖުިޑޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަ

ބޭހާ ދުަވހެއްަގއި ޝަުރޢީ ނިޒާމު ސިޔާސީ ނުފޫުޒން ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަންގައި ސިޔާސީ މީހުްނ ތި

އަދި  ،ޝަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭޕޮޒި ޓަކައި ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ކޮމްސަލާމަތެއް ނުކުރެޭވނެ. މި ކަމަށް

 .ަރއީސްންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނައުމަށް އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގާވލަން. އިއްޒަތްތެރި ްނނަެގ ށްނޫނަާގމިކަމާ ުގޅިެގން 

ޤާބިލުކަން  ހެލިުވމުެގމައްސަލަތަކުން ދުރުކުޑަކުދިންަނށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި އިޖުތިމާޢީ  ތަކެްއާޗއިމަސްތުާވ

ާޚއްޞަ  އިކުިދންެގ ކިބަިއަގތެއްަގއި ކުރެޭވނީ ިކޔަވާ މުޖުތަމަޢުގައި އުފައްދަންޖެހޭ. އެކަން ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮ 

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޮޔކަްނ ، ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޮޔކަމާއި ،ދަރިަވރުންެގ ރޫހާނީ ދުޅަހެޮޔކަމާއި .ތަެކއް އުެފއްދިެގންޤާބިލިއްޔަތު

މެއް އުޅެްނ ދިރިއުޅު ދުޅަހެޔޮ ،ކުރަން ދަސްކޮށްދީދެނެަގނެ ތަންޒީމު ސުނަފު ،ތަރައްޤީކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ

ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ   ކަމުެގރި މީެގކުރިން ހިންަގމުންދިޔަ މަސައްކަތްތެ .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްދަސްކޮށްދީެގން. 

އެޅޭނެ ަވރަްށ ެގ ޤައުމީ މަންހަޖުެގ ތަޞައްުވރަށް ާވިސލުުވމަށް ހުރަސްތައް ހުއްޓާލުމަކީ މަދުރަސީ ތަޢުލީމުޕްރޮްގރާމު

ނުހެދޭ ޮގތަށް ނިންމުމަކީ  ުރއާނުެގ ޓެސްޓު ަގއި ޤު 10 ަވނަ އަހަރު ްގރޭޑް  2020މެއް. ައދި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަ

 ށް،ނުެގ ޢިލްމަށް ދެމުންދާ ސަމާލުކަން ކުަޑކޮއާރުޤު އި ުރއާނާަވރަށް ދެރަަވުރ ޮގެތްއގައި ރާއްޖޭަގއި ކީރިތި ޤު

ރުޞަތު ލުުމެގ ފުންަގމުންދާ ކަމެއް ކަމުގައި ބެމެދު ދެކޭޮގތް ބަދަލުުކރުމަށް ހި ނާއާރު ދިެވހިންެގ ހިތްތަކުަގއި ޤު

  އެހެން  މީހުންޓަކައި ބަލިއްޙީ ބޭސްފަރުާވ ހޯދުމަށްޞިރަށުން ލިބެން ނުހުންނަ އިތުރު  .އެބައޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރެޭވެނ މަރުކަޒުތަކަށް ެގންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ސީެއމްބިއުލާންސްަގިއ އާސަންަދިއެގ އެހީެގ ދަށުން 

އިމުކުެރުވނު. ނަމަެވސް، ރާއްޭޖެގ ބަެއއް ގާ މަތުގައި ާރއްޖޭެގ ހުރިާހ އަތޮޅެްއަގއި ނިޒާމެއް ރައީސް ޔާމީންެގ ޒަޢާ

ނަ ތަކުލީފުތަކެްއ ަރއްޔިތުންެގ ނުހަނު ިގ ،ުހއްިޓފައި އޮތުމަކީ މިއަދު އަތޮޅުތަުކަގިއ ސީއެމްިބއުލާންސްެގ ޚިދުމަތް 

ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއް. ރަްއޔިތުންެގ ޖީބުްނ  ށްހަށް ލިބުމައްޙީ ފަރުާވ އަަވޞިއަށް ލިބެންޖެހޭ ހާމީއުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް. ބަލި

ެވސް މިދެންނެިވ ިޚދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެ   އެތައް ހޭދަެއއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ީވމާ، ހުރިހާ އަތޮެޅއްަގއި

ރަށެްއަގިއ  ރާއްޖޭެގ އެަތއް .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެްއުވމަށް ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރަން.

އްޙީ މަރުކަޒުަތއް ޞި ،ިއމުކުރައްާވނެ ކަމަށް ސަުރކާރުން ަވޢުދުެވަވަޑއިެގންެނވި ގާ ަވނަ އަހަރު  2019

ކުރަމުންދިޔަ އުއްމީދުތައް ގެއްިލެގންދިޔަ. މެދު  ރަްއޔިތުން ސަރުކާރާ ،ހޮސްޕިޓަލްތަކަކަށް ބަދަލުނުކުރެުވނުކަމީ

ހުރި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް  ޮގތުން ރަށްރަށުަގއި ލިބެން  އްޙީ ޞި .ރު ެވސް ެގއްލުނުކުރަމުންދިޔަ އިުތބާށް ކާރަސަރު

ރަޕްޝަްނެގ ކޮ .ސަުރކާރަށް އިލްތިމާސްކުރަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއަޅުަގނޑު  ަގއިކަމުޖެހިފައިާވ ތަރައްޤީކުރަން

ޕްޝަންެގ ރައަށް ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. ކޮން އިންތިހާދިެވހި ،އިތުުރުވމަކީދުަވހުން އަނެއް ދުަވހަށް  މައްސަލަތައް ެއއް

ަވނަ އަހަުރ  2019 ،ކުެރިވފަިއާވިއރުަގއި ދަރަޖަ 124ރާއްޖެ  ،ަވނަ އަހަރު 2018އިންޑެކްްސ ރިޕޯޓުަގއި 
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ޭވތުެވދިޔަ އަހަުރ  .ދަރަޖަ ފަހަތަށް ޖެހިފަ 6ަވނަ އަހަރު ރާއްޖެ ަވނީ  2019. އިަވނައިގަ  130ަވނީ ކުރެިވފައި ދަރަޖަ

ސިޔާސަުތ  ެގރަޕްޝަނަށް ީޒރޯ ޓޮލަރެންސްސަުރކާުރން ެގންުގޅޭ ކޮ ،ރަޕްޝަން އިތުރުުވމުން އަންގައިދެނީރާއްޖޭެގ ކޮ

ކަމީ ަރއްޔިތުން ަވރަށް ކަންބޮުޑާވ ހަމައިން ކުރެވޭ  މަތު ދައުލަތުެގ މަތީ ަފންތިއާހުޕްޝަްނެގ ތުރަލްެވފަިއާވކަން. ކޮއިފެ

 ،ދީން ދިފާޢުކުރުމާއިދިެވހި ދައުލަތާއި އިސްލާމް ،އާއި ނޫނުއަާސސީދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާ .ތްތެރި ރައީސްކަމެއް. އިްއޒަ

ރުބާނީއެއް. ޤު ދިެވހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ަވމުންދަނީ ަވރަށް ބޮޑުށް ރައްޔިތުންެގ މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަ

ރުަގަދ ަވޞްތެރިކަމާެއކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިޚްލާ އި،ރިކަމާ ތެުދެވ ދިެވހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަކީ އަބަދުެވސް

އެ  ،ންކެއް. ިދެވހި އަސްކަިރްއޔާާއއި ދިެވހި ފުލުހުންެގ މުައްއސަސާެގ ހައިބަާތއި ބާރު ނުެގއްލޭނެ ޮގތެްއެގ މަތީތަފައުޖު

. އެ ދެ  ކަމެއް ށް ލާޒިމުޖިބު އަދާކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރަ މުއައްސަސާަތކުެގ ޤާނޫނީ ވާ 

ރާއްޖެއަށް  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ މަފްހޫމު .ނުާވނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްސިޔާސީ ުނފޫޒު ވައްަދިއެގން އަށް މުއައްސަސާ 

ދޫކޮށްލުމުެގ ހިތްަވރު  ތައްރައްޔިތުންެގ އަތްމަްއޗަށް ބާރު ،ަވނީ މީެގ އެަތްއ އަހަރެއް ކުރިން ނަމަެވސްެވފައިތަޢާރުފު

ިއއްޒަތްތެިރ  .ކަންބޮުޑާވ ކަމެްއ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްބޮޑަށް އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް މަކީ ނެތު އިކިބަިއގަ  ެގެވރިންބައެއް 

ަވނީ ެވަފއިމް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުހޫލާނަން. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާުމެގ މަފްއިއަދިެވސް ައޅުަގނުޑ މި ާވހަކަ ދަންނަވަ  ؛ރައީސް

ޔިތުންެގ އަތްމަްއޗަށް ބާރުތައް ޫދކޮށްލުމުެގ ހިތްަވރު ބަެއއް މަެވސް، ރައް ންނައެހެ .މީެގ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން

ރަުށެގ  ،ަވނަ ަގރުނުެގ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުަގއި 21ނުހުންނަކަމީ ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ މައްަސލައެއް.  އިެވރިންެގ ކިބަިއަގ

ޖެހޭ. ރަށުން އުފައްާދ ދޭންކަން އުފައްދައިރަށުެގ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެޭވނެ ޤާބިލު ،ންރައްޔިތުން އެދޭ ޮގތެްއެގ މަތީ

ރައްޔިތުްނެގ ބާރުތަްއ ޙަޤީޤީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ރަށަށް. ސީދާ  ކުރަންާވނީއިޤްތިޞާދީ ހަކަތަިއެގ ފަިއދާ

ެއކަމުން ރައްޔިތުންނަްށ  ،އާމްދަީނން ޓެކްސް ނަަގން ފެށުމާެއކު .ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްލުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ވަޒީފާ އަާދުކރާ މީހުންނަށް ދެޭވ އުޖޫރަ  ،ކޮށްވަޒީފާެގ ބިރުެވިރަކން ކުޑަ .ކުަރންޖެހޭފާކުރާނެކަން ކަށަަވރުމަން

ދިނުމުެގ އުސޫލުތައް އެކަަށއެޅުމުަގިއ މުވައްޒަފުްނެގ ޙައްޤުތަކަްށ  ސަރިވސް ޗާޖު ،ކަނޑައެޅުން އަަވސްކޮށް

 ިއ،ނުކުރާނެ ޮގތަކަށް ހިންުގމުެގ ނިޒާމާރުތިޞާަދށް ނޭދެޭވ އަސަދޭންޖެހޭ. އަދި މި ކަންކަމުން ޤައުމުެގ އިޤްއިސްކަން

ަވނަ އަހަރު ސަރުކާރުން  2020 .ކުރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްމުަވްއޒަފުންެގ ޚިދުމަތުެގ ފެންަވރު ބެލުން ހަރުދަނާ

 ،ާވތީނު ތައްތަކެްއ ކުެރިވފައިބަޖެޓުން ެއކަށީެގްނާވ ކަން  ެގަވނަ އަހަރު  2019 ،ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ކިތަންމެ ބޮޑު ނަމަެވސް

ކަމަށް ަގބޫލުުކރަން ދަތި. އަދި ތަރައްޤީގެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓުެގ ފޮނިމީރުކަން ދިެވހިން މި އަހަރު ެވސް ފޯރާނެ

ަވނަ އަހަރު އާމްދަނީެގ ބޮޑު  2019 .މެދު ެވސް ަގބޫލުކުރަން ދަތި. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ަވޢުދުތައް ފުއްދޭނެކަމާ

ރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިާވ ޮގތަށް ދީފައިާވކަން އަުޅަގނޑު ދިނުމުެގ ނަމުގައި ކޮޚިލާފަށް ބަދަލުއްަތއެއް މާލީ ހަމަތަކާ އިންސަ

ުވރެން ކުރިއަށް  ،ނުޖަހާނެ ކަމަށް ަވޢުދުެވަވަޑިއަގތުމަށްފަހު ފާހަަގކުރަން. ސަރުކާރަށް އާްމދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ސްޓިކާ



 2020 ފެުބރުވަރީ 26                             ވަނަ ޖަލްސާ 12 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 2020

 

31 

 

އާމްދަނީ ހޯދުމުެގ ދޯހަޅި ސިޔާސަަތކީ ބަލަިއަގނެޭވެނ ކަމެއް ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި  ށްލަތަޖަހަިއެގން ދައު  ބޮޑަށް ސްޓިކާ

ކުދި އަދި  ،ރަްއޔިތުންެގ ތެރޭގައި ދައުުރާވ ފައިސާ މަދުުވމާއި ،ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާީދ ހާލަތު ދަށަށް ދިއުމާއި .ރައީސް

އެ ިވޔަފާރިތަްއ  ،ންޖެހުންތަކާއެކު ަވމުންދާ ޮގފަންތީެގ ިވޔަފާރި ެވރިންނަށް އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ކުރިމަތި މެދު

ވަޒީާފެގ ބާޒާރަްށ  .ުވމަކީ ޭއެގ ނޭދެޭވ އަސަރު ޤައުުމެގ އިޤްތިޞާދަށް ފޯރާނެ ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްބަނުގރޫޓު

 އިޤްތިޞާދު ރާއްޭޖެގ  ،ފަންތީެގ ިވޔަފާރި ކުިރއަރުަވިއެގން މެނުީވ އަދި ކުދި އަދި މެދު .ނޭދެޭވ އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް

ކުެރޭވނެ އިންތިޒާމުަތއް ތަަރއްޤީ އިކުރިއަުރވަ  ންެގ ިވަޔފާރިެވރިފަންތީ ، ކުދި އަދި މެދުނަގޅެއް ުނކުރެޭވނެ ީވމާރަ

ރާއްޖޭަގއި އިމާރާތްކުރުުމެގ  .ެދއްުވމަށް އަުޅަގނޑު ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހަމަޖައްސަވައި

މްރާނީ  ޢު . ެވސް ަވނީ ަވރަްށ ބޮޑަށް މަޑުޖެހިފަކުރުުމެގ ސިނާޢަތުއިމާރާތްރާއްޖޭެގ  ؛ދު ަވނީސިނާޢަތުގައި ެވސް މިއަ

. އެހެންކަމުން، ަވނީ ާގްތަގނަޑަކށް ހުއްޓިފަ މަސައްކަތްތަާކއި ރަްއޔިތުން ކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް މި

ުދެވލި ހުިރ އިޤްތިޞާދީ ރާއްޖޭެގ  .ރި ަރއީސްތްތެ. ިއއްޒަޮގތް ހުްސެވފަަވނީ މާޔޫްސެވ ހަދާނެ ރައްޔިތުން މި

އަހަރު އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީެގ ޮގުތަގިއ  މި  ،ދުނިޭޔެގ އިޤްތިާޞދަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު އިމިސްރާބާ

ރުމަށް ކުޓްދައުލަތުން އަންދާޒާކުރާ އަަދދު ލިބޭނެ ކަމަކަށް ަގބޫެލއް ނުކުރެޭވ. ރާއްޭޖެގ ފަތުރުެވރިކަން ބޮިއކޮ

ެގ ސަބަބުން ފަތުުރެވރިކަުމެގ ސިނާޢަތައް ލިބެމުންދާ ެގއްލުން މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން  19-ކޮިވޑް ަވނިކޮށްލާފައި އިޮގވަ 

ާރއްޖޭެގ  .ތް ހާސިލުކުރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރަކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ޢިބުހަނދާންކުރަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މި

ައށް ިވސްަނއިެގން ާރއްޖޭެގ  ފުޅާކުރުމުަގއި ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެއްަގއި ޑިމާންޑާ ސަޕްލައި ޢަތުފަތުރުެވރިކަމުެގ ސިނާ

ރަށެއް ހަމައެކަިނ ެއއް ަބއްޓަންުކރަންޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ފަޅު އަށްފަތުރުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތު ދުރު ރާސްތާ

ިދެވހި މަސްެވރިންނަށް ދިރުމެއް  .ތްތެރި ރައީސްްއޒަކަެމއް ނޫން. އިކުރުމަކީ ެވސް ބުއްިދެވރިރުބާންޤުސިނާޢަތަކަށް 

މަސްެވރިްނނަށް ޙައްޤުާވ މިންަވރު ދީެގން. ދިެވހި މަސްެވރިން ބާނާ  .އަުގ ދެިވެގންބާނާ މަސްކޮޅަށް ހަމަ ،ލިބޭނީ

 ެވމުންދާ ޝަކުާވެއއް. މަސްެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތްއަުގ ނުލިބުމުެގ ޝަކުާވއަކީ އަބަދުެވސް އިމަސްކޮޅަށް ހަމަ

އަިދ  .އެުރުވމުެގ ރަނަގޅު ިސޔާސަތެއް ސަުރކާރުަގއި ެނތުމަކީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރި

 ،އަުގ ލިބޭނެ ޮގތް ލިބޭނެ ޮގތްތަާކއި ިވްއކާ ތަެކއްަޗށް ހަމަ ދަނޑުެވރިންެގ އުފެއްދުންތަަކށް އެކަށޭނަ މާކެޓު 

ނެތުމަކީ ެވސް ކަންބޮޑުާވ މައްސަލައެއް. ިއއްޒަތްތެިރ އްސިފައިމަޖެއަުގ ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަހަމަ ؛އިންތިޒާމުތައް 

އަދި ޒަމާނީ އާ ޓެކޮނޮލަޖީގައި އީޖާދީ  ،އަށް ހޯދޭނީތަރައްޤީެގ މަުގަގިއ އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ރާްއޖެ .ރައީސް

ެގ އަުގ ހެޔޮކުރުުމެގ ތުދުމަތުެގ އަުގ ހެޔޮެވެގން. އިންޓަރނެުޓެގ ޚިދުމައިންޓަރނެޓުެގ ޚި ،ހިފޭނީބޭނުން ުކެގޮގތްތަ

ނުުވމަކީ ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. ރައްޔިތުން ަވނީ މިކަުމެގ ެވސް ތަންފީޒުކުެރިވަފއި އިރުއިސިޔާސަތު މިއަދާ ހަމައަށް އަ 

ަވރަށް ިގނަ  ،ަވނަ ައހަރު ދިެވހި އެތްލީޓުން ހޯދި ކާމިޔާބުތަކަކީ  2019 .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް .ެވފަސަބަބުން މާޔޫސް
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ންދެން ސަރުާކރުތަކާއި އެތްލީޓުން ކުރި މަސައްކަުތެގ ނަތިޖާ. އެތްލީޓުްނ ހޯދި ކާމިޔާބުތަކަށް ޓަކަިއ ަވ އަހަރުތަކެއް

ދިއުމަކީ ހަމަޖެހިެގން ތަކެއް ރޭުވންެތރިކަމާއެކުދިެވހި ޤައުމު ފަޚުރުެވރިޭވ. ުކޅުންތެރިންނާއި ޒުާވނުންނަށް ފަހި ފުރުޞަތު

އްޙީ ޞި  ،ަތޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ،ރާއްޭޖެގ ކުޅިަވުރެގ ދާއިާރއާއި  .ރަީއސްިއއްޒަތްތެރި ކަމެއް. ަވރަށް ބޭނުންތެރި

އެ ބޭފުޅުންެގ ޚިދުމަތުގެ  ިއ،ހިއްޕަަވފުރިހަމަ ބޭނުން  ެގބޭފުޅުން  ދާއިރާަގއި ތިއްބެިވ ތަޖުރިާބކާރު ޢިލްމީ ޤާބިލު 

ށް ށް އަުޅަގނޑު ސަރުކާރަޑަށް ފާހަަގކުރެްއުވމަ ބޮ ުވރެމުަކން ސަރުކާރުން މިހާރަށްންވަޒަްނކުރުމުެގ މުހިއަގު 

 މްރާނީ ތަރައްޤީއަކީ ދިެވހިންެގ އުއްމީދުތަކާ ުގޅިފަިއާވ ކަމެއް. ހުޅުމާލޭޢު .އިލްތިމާސްކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

 ދަރުމަަވންތަ  ،ެވލާނާ ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓ ބޮޑުކުރުމާއި އި،ދެަވނަ ފިޔަަވްއސާ ހުޅުމާލޭ އި،ބްރިޖާ

ތަކަީކ ކުޕާ ،ރަސްފަންނާއި ،ދީން ފާލަމާއިއްއްޒު ޢި ،ސަލްމާން މިސްކިތާއި އި،ރޯޑާ ންކުެގ ލިމާލޭއި، ސްޕިޓަލާހޮ

 ގދ.، ރޯޑާއި އިތުރުން ހައްދުްނމަތީ ލިންކުހަމައެކަނި މާލެއިން ފެންނަން ހުރި ތަރައްޤީެގ އުސް ައލިތައް. މީެގ

 13އިތުރު  ިއ،ްނަވރަކަށް ހަދައި މަުގަތއް ޒަމާނީ ފެަރށެއްގަ  9ާރއްޖޭެގ  ،އެުޅމުެގ އިތުރުންމަުގތަުކގައި ތާރު ތިނަދޫެގ 

ރަުށގައި ަވނީ ބަނދަރު  50ަވނަ އަހަުރެގ ނިޔަލަށް  2017ެގންެދުވނު. ރަށެއްެގ ަމުގ ހެދުމުެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށް

އްޖޭެގ ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ރާ .ރަށެއްަގއި ލަފާފުރުމުެގ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްފަ 88. ނިމިފަ އިހަދަ

މަކީ ރައީސް ޔާމީންެގ ސަުރކާރުން ޚާއްޞަ އިްސކަމެއް ދެއްަވއިެގން ކުެރްއިވ ަވރަށް ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކޮށްދިނު 

ރަށެއްެގ ނަރުދަމާ ނިޒާމު   21 ،ަވނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2018މު މަސައްކަތެއް. އެ ަވޢުދުެގ ތެރެއިން ންމުހި

ރަށެްއަގިއ ޒަމާނީ ފެންަވުރގައި ސާފު ބޯފެނުެގ ނިޒާމު  22މުންދިޔަ. އަދި ަމސައްކަތްކުރަ އިރަެށއްގަ  42 ،މުކޮށް އިާގ

ހުރި ރަށްތަކަށް އެ  އިުމކުރެްއިވ. ނުނިމިާގކުެރޭވނެ ަވސީލަތްތައް ރަުށަގިއ ސާފުބޯފެން ރައްކާ 86އިމުކުެރްއިވ. ާގ

އުއްމީދުކުރާ ުދެވލީަގއި  ތައް ރައްިޔތުންމިފަދަ މަޝްރޫޢު ހިފައިާވ ކަމެއް.ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެ

ހާެވސް ައަވހަކަށް މި ީވ ،ހިނާގ މަންޒަރު ނުފެންނަކަމީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގާވލަން

އެކު ަޖއްުވ ހޫނުަވމުންދާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ .ެގންދިުއމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް 

ދަނީ  ރަން ޖެހިފައިާވ ޙަޤީޤަތެއް. މިކަން ދިެވހިން ެވސް މި އަކީ މިއަދު ދިެވީހން ެވސް ަގބޫލުކުމައްސަލަ

. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ަވނީ އިތުރުެވފަ ކުރަމުން. ރަށްިގރުމާިއ އުދައެރުމުެގ ަމއްސަލަތައް މިހާރު މިތަޖުރިބާ

ިއޔާދަކުރަިނިވ  ،އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ގާއިުމކުރުމަށާއި ކަރަްނޓުައިވން  ،އްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށާއި އަށް ލިބޭ ެގދުނިޔެ

. އަިދ ެވފަބޭނުންކުރާ މިންަވރު އިތުރުކުރަން އާ ހޯުދންތަކާއެކު މަަސއްކަތްކުރަން ިމއަދު ަވނީ މަޖުބޫރު އިހަކަތަ އުފައްދަ

ކުންޏަީކ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ.ެވހިން ހޭުލންތެރިމި ކަންކަމަށް ދި

 ،ެވަބއެްއ ރަށްރަށުެގ ކުނި ޮގނޑު  ،ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ެގންުގޭޅ ސިޔާސަތުެގ ސަބަބުން ށްއާމްދަނީ ލިބޭ ަވސީލަތްތަކަ

އަށް ޙައްލު ނުހޯދި ިގނަ ދުަވސްުވމުެގ . މި މައްސަލަެވފަނާއަކަށް ަވނީ ބަދަލުޚާނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ފަތުރާ ކާރު
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ބަރުދާސްތުުކރަމުންދާ އުނދަޫގތަކުެގ ޒިންާމ އުފުލަންޖެހޭނީ ކޮންބައެއްތޯ  އިއްމު ަރއްޔިތުން އުފުލާ ތަކުލީފާއާ ،ންސަބަބު

ނުންާވ ބޯހިޔާަވހިކަމެްއ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭ .އުަފއްދަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑުމެން ސުާވލު

ދެއްުވމަށް ަރއީސް ޔާމީންެގ ސަުރކާރުން ައށް ޙައްލު ހޯދައިށުން. މި މައްސަލަނެތުމަކީ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކުެގ ފެ

ރައީްސ ޔާމީންެގ  .ތައް އުފެއްދެވި ހައުސިްނގ ފްލެޓު .މާރާތްކުެރއްިވއިެގދޮރު ިގނަުގނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ުކރެއްިވ. ޯގތި 

  ހަާވލުކޮށްދެްއުވމަކީ ރައްޔިތުްނެގ އެންމެ އޭެގ ޙައްުޤެވރިންނަށް ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ފްލެޓު 7000މަޝްރޫޢުެގ  ހިޔާ

ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ބޯހިޔާަވހިކަުމެގ  މިކަން ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ހަާވލުކުަރއްާވނެ ކަމަށް .ބޮޑު އިލްތިމާސް

  ސިފަ މަލީ ޢަެއ ޕްލޭނުތަކަށް  ،މަޝްރޫޢުތައް ޕްލޭނުކުރަމުންދާ ާވހަކަ މިހާރު ސަރުކާރުން ދައްކަމުންދިޔަ ނަމަެވސް

 ،ސަރުކާރަށް ޮގާވލަނީނުދާތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުޭވ. ީވމާ، އަުޅަގނޑު އެ ޕްލޭނުތަކުަގިއ ކުލަޖެހެމުން ،ނާންނާތީ

ބިލިއަްނ  1މަށް. އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ބަޖެުޓަގިއ އުީވހާެވސް ައަވހަކަށް ބޯހިާޔަވހިކަމުެގ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަްށެގންދި

ނޭނޭގ މަރުތަކާއި ީވނުީވއެްއ ތް ޮގ .ށް ެވސް އަުޅަގނޑު ޮގާވލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރުފިޔާ މިކަމަށް ހޭދަކުރުމަ

ބޮުޑ  ،ފަިއާވ މީހުންެގ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުާރ ކޮމިޝަނުން އެކަީށެގންާވ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވި ނޭނިގ ެގއްލި

 ،ަވދެ ސަރުކާުރެގ ނުފޫޒު ،ވެ ސީކަމެއް. އެ ކޮމިަޝނުެގ މަސަްއކަތް ިސޔާ ޚަރަދުތަކެއް ހިނިގކަމީ ހިތާމަކުރާ

 ފުގެ ސާފު ރަްއޔިތުންނަކަށް ނުލިބުނު. އިންސާން. ރައްޔިތުްނެގ އުއްީމދުކުރި އިރާބުެވފަޚަކޮމިޝަނުެގ މަސަްއކަތް ަވނީ 

ފަށާފަ. އިއްޒަތްތެރި  ނީ ބުނަންަވާވހަކަައކީ ޯވޓު ހޯދާ ސިޔާީސ ދަންމަޅިއެއް ކަުމގައި އަނިާޔ ލިބުނު މީހުން މިހާރު 

 ދައުލަތުގެ  ،ާގނޫީނ ބާރު ކެނޑި ެގދައުލަތުެގ އެހެން މުއައްސަސާތަކު ިއ، އިތުރު ކޮމިޝަންަތްއ އުފައްދަ .އީސްރަ

. އަުޅަގނޑުމެން ދައުލަުތެގ ޚަރަދުތައް ކުަޑކުރަންޖެހިފަ ،ޮއތީ ކަމެްއ. މިހާރުެވސް މި ޚަރަދުތައް ބޮޑުުވަމކީ ކަންބޮުޑާވ

ޤާނޫނުއަސާީސެގ  .އުނިކުރުމަށް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް 15% ބަޖެޓުން ރުެގއަހަ މި ،އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގާވަލން

 ދީން. ރާއްޖޭެގ ާގނޫނުތަކުގެ ދިެވހި ދައުލަތުެގ ދީނަކީ އިސްލާމް ،މަތީން އިާވ ޮގތުެގަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގަ  10

ޒީާބއި ހުފައިާވ ތަިދެވހިންނަށް ލިބި ،ސަލާމަތާއިިސލްމާއި ދީން. ދިެވހިންެގ ިއސްލާމް ،މައިަގނޑު މަސްދަަރކީ

ަވނީ  ދީނާިއސްލާމް ،އާދަާކދައާއި ،ފަތާއި ާގސަ ،ދީން. ދިެވހީންެގ ދިރިއުޅުމާއި ނުެގ ބިންަގލަކީ ިއސްލާމްތަމައްދަ

އަށް مد صلى هللا عليه وسل  محم  ރަސޫލާ  އާއިهللا މާތް އި،އިސްލާމް ދީނަށް ޮގންޖަހަ .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްލާމެހިފަުގޅި

 ދެކޮޅަށް ފަހުެގ ތާރީޚުަގއި ދީނާން ނެުރނު ރިޕޯޓަކީ އިސްލާމްޯވކުވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްޑި ކޮށް މޯލްފުރައްސާރަ

 އި،ޚިލާފަށް ނެރުނު ރިޕޯޓާ ދީނާމަލު. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްޯވކުން އިސްލާމްޢަރާއްޖޭަގއި ހިނިގ އެންމެ ލާދީނީ 

ުނކުރެްއުވމަކީ ރިާޔސީ ބަާޔނުގައި ކުށްެވރިއަހަުރެގ ަވނަ  2020މަލު ޢަ އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހުންެގ ހަޑިމުޑުދާރު

 ، މިކަން އަުޅަގނޑު އެްނމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްެވރިކުރަން. ދިެވހި މި ބިމުން ދިެވހިން ކަންބޮޑުާވ މައްސަަލއެއް.

ޒަތްތެރި ާވނެ. ިއއްެދިވެގންނު ދީން ފިޔަވައި އެހެން ެއއްެވސް ދީނަކަށް އެްއެވސް ާޖަގެއއް ދިެވހި މި ޖައްުވން ިއސްލާމް
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  ޤައުުމެގ އިްޤތިޞާދު ހީނަރުަވމުންދާ މި  ،ދިެވހި ަރއްޔިތުންަނށް ސަރުކާރުން ީވ ަވޢުދުތައް ނުފުއްދި .ރައީސް

ދަނޑިަވުޅަގިއ ރަްއޔިތުން ަކންބޮޑުުވންތައް އިންތިހާއަށް ިއތުރުަވމުންދާ ާވހަކަ ދަންަނަވން. ެވރިކަުމެގ ނިޒާމު ދަނީ 

ވަޒީާފެގ ބިރުެވިރކަން ދަނީ އިތުރުަވމުން. މިނިމަމް ޭވޖާއި ސަރިވސް ޗާޖު  ،ހުރެ ނުފޫޒާ . ސިޔާސީނިަވމުންސްހުމަ

ުކއްިލ ޮގތަކަށް މަުރާވ ޒުާވނުްނެގ އަދަދު ދަނީ އިތުުރަވމުން.  ޮގތް ނޭނޭގ މަރުތަކާއި  ؛ދޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް

ެވރިކަން ހިންުގމުެގ  ،ރު ފެންނަނީބަށް ބަލާއިާވ މިސްރާޭވތުެވިދޔަ އަހަރު ރާއްޭޖެގ ެވރިކަމުެގ ަނއު ދަތުރުކޮށްފައި 

މަލްޓިޕާޓީ   ،ތަން. ރާއްޖޭގައި ސިޔާދަތީ ބާރުކެނޑި ރުފޯރުަވމުންދާބާރުެގ މައްޗަށް ާގނޫނު ހެދުމުެގ ބާރުން ބާ

 ،ކަމަށް ފެންނަނީހުރި ަޤއުމުެގ މިސްރާބު  .ރު ހަނާަވުމންދާ މަންޒަރު. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްޑިމޮކްރަސީެގ ނި

ން ބޭނުންާވ ދިެވހި ،ނަމަ މި މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރާ  .އާރާސްުތކަމެއް ނެތް ބަނަ ދުނިޔެއަަކށް ،މެއް ނެތްބުކަޒީހުތަ

ިދެވހި  ،ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ދިެވހި ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި ނުެވޭވނެ. ޤައުުމެގ މި މަންޒިލަކަށް ާވސިެލއް

ންކަން ދިެވިހ ޤީއަުޅަގނޑުމެން ތިބޭނެކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަ އިެއކު މަސަްއކަތްުކރާ ބައެްއެގ ޮގުތަގރައްޔިތުންނާ

 އި،ބަލިތަކުން ލޮބުެވތި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރައްވަ  އިއެންެމހަ ،ންެގ ދުޢާައކީރައްޔިތުންނަށް އަރުަވން. އަުޅަގނޑުމެ

ެވތި ޤައުުމ ލޮބުއަުޅަގނޑުެމންެގ މި هللا ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދަށް އާޯރކަމާއި ފަހިކަން މިންަވރުކުެރއްުވން. މާތް 

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  و .به أنيأليت وّكلتوه ليع هللاباي ألّ قفيماتوو !ސަލާމަތްކުރައްާވިށއޭ. އާމީން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޔާ ިއއްެވިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ،ތީންމަ މައިޯނރިޓީ ލީޑަރު. މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުަގއިާވ ޮގތުެގ ހުެގޝުކުރިއްޔާ މަޖިލީ

ައުޅަގނޑު މަޖިލީހުެގ މައިނޯރިީޓ ލީޑަރަށާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ދިަޔއީ.  ން އެބަޔާނަށް ދެންމެ ޖަާވބު ދެިވެގރިޔާސީ 

 އަޅުަގނޑު ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓގެ  ،ާވދަެވރި ޕާޓީތަކަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން. އޭެގިއތުރުން

ތެރި މެންބަރުންެގ ޕާީޓެގ ެއކު ޝުކުރު ދަންނަަވން. ިތ ިއްއޒަތްރިކަމާފަށްފަށުން އިޚްލާޞްތެ މެންބަރުންނަށް ަވރަށް

ާވދަެވރިން މިނި ނާޅިން ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން   ،ތަނަށް ަވޑަިއެގންނެިވ ދުަވހު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

ިއއްޒަތް ރައްުދާވ  ،ދަރާއިޤަ ،ރާއިޚުރުންނަށް ފަޔަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަކަމީ އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތގައި ތިނުމިނުއްިވ

 ސަބަބެއް. 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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މިއީކީ ުޒާވބެއް ނޫޭނ  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  ؛ ބަހުސް. ސަރުކާރުގެ އީތިދާއިބު 9ނަންބަރު  އެޖެންޑާ

އަެނއްާކެވސް  ،ން ެއއްެޗއް ިވދާުޅެވއް ިވާދޅުީވމާ ައނެއްކާ އޮޮޕޒިޝަނުއިނޭގތޯ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ެއއްޗެ 

  . ބަހުސްއީތިދާއިބު -9އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ންނަަވން.ދަ އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް އެްއޗެއް 

 ،ވާ ހުށަހަޅުއްާވފައި ނާޒިލް އިބްރާހީމް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -91

 ،ަވަނ ދުަވހު ޭބއްުވނު  2019ބަރު ންިޑސެ 7ަވނީ ިކޔުން އިްއާވފައި  އެއްމެދު އިމާރާތުެގ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ

އިށީނދެަވަޑިއަގންނަާވ!  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ؛ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ19

 ޔަކޮށް ތިެގންދަނިއި ރިޔާސަތުގައި އިނދެ ާވަހކަދައްކަމުންޖިލީހުަގނޑު މި މައަޅުަގ ؛ްއކަންދައަޅުަގނޑު ާވހަކަ

ޮގތެއް ނޫން. މި ބިލުގެ   ިމ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުަގއި އޮްނނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޮގނޑިތައް ދޫކޮށް ަވަޑއިަގތުމަކީ 

ަވނަ  77ެގ މަޖިލީހުެގ ުތންރައްޔިަވނަ  19 ،ަގިއ ބޭއްުވނު 22019ބަރު ންޑިސެ 7ަވީނ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްާވަފއި

 އިބްރާހީމް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ ،ދެްއަވނީއިށަހަޅުއްަވޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހު

 .ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހިތަދޫ. ނާޒިލް

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ލްޒިނާ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

 ،ެވހިރާއްޭޖަގިއ ބިނާކުރާ އިމާރާތްތައްދި  ،ރުން މި ބިލު ހުަށހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ސަރުކާ

އިމާރާުތގައި ހިމެނޭ އެއްމެދު  ،ުގޅޭ އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރުމާއި ކޮށްދިނުމާެގ ޮގުތަގިއ ރަޖިސްޓްރީއެއްމެދު އިމާރާތު 

ޔުނިޓުތައް މިލްކުކުެރޭވނެ  ،އެކު ނުމާފަހިކޮށްދިތަކަށް މިލްކުކުރެޭވނޭ މަުގފަރުދުންނަށް ނުަވތަ ފަރާތްއް ަވކިަވކި ޔުނިޓުތަ

 ، ދީ ްއޔަށްކު ިއ،ިވްއކަަގނެއެތަންތަްނ  ،ދިރިއުޅެ ކުަގއިެއްއމެދު އިމާރާތުެގ އެކިެއކި ބަިއތަ ،ޮގތްތައް ކަނަޑއެޅުމާއި 

 ،މާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއިެއއްމެދު އި  ،ުގޅޭ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުރުމާއި އަދި އެނޫންެވސް މުޢާމަލާތްކުރުމާ

މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ މައިަގނުޑ  . ރައީސްއުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން. ިއއްޒަތްތެރި އިއެންމެހަ ،ބޭނުންކުރުމާއި

 ދިނުމާކޮށް ޮގުތގައި ރަޖިސްޓްރީ ބިާނކުރާ އިމާރާްތތައް ެއއްމެދު އިމާރާުތެގ އިއި ިދެވހިރާއްޖޭަގދުތަކުެގ ތެރޭގަ ޤްޞަމަ

ޔުނިޓުތައް ަވިކަވކި ފަރުދުންނަށް ނުަވތަ ފަރާތްތަކަށް  ުގޅޭ އުސޫލުަތއް ކަނޑަެއޅުން. އެއްމެދު އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ 

ގައި އެއްމެދު އިމާރާތުެގ އެކި ަބއިތަކު  ،ކުކުުރާވނޭ ޮގްތތައް ކަނަޑއެޅުމާއި ޔުނިޓުތައް މިލް ،މަުގފަހިކޮށްދީ  މިލްކުކުރެޭވނޭ

ނުން. މަުގފަހިކޮށްދި ށްކުރެޭވނޭ ޮގތަމަލާތްތައްޢާއަދި ެއނޫންެވސް މު ،ދީ  ުކއްޔަށް އި،ތަން ަގނެިވއްކަ ތަން އެ ،ދިރިއުޅޭ

 ބޭނުންކުރާނެ އި،އްމު ޚަރަދުތަްއ ބަލަހައްޓަިއމާރާތުެގ އާ ބިމާިއ އެއްމެދު އިމާރާތުެގ ޮގުތަގިއ ރަޖިސްޓްރީކުރާ 

 ،ޙައްޤުތަކާއިލިބެދޭ  ކަށްަފރާތްތަ ރާކުަވކި ޔުނިޓުތައް މިލްކު އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ަވކި މާއިބި ،އުސޫލުތައް ކަނަޑއެޅުމާއި 

ތައް ފުޅާކުރުމުެގ ފުރުޞަުތ ިވޔަފާރި ަގއިއެ ފަރާތްތަކުެގ ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުން. ިދެވހިރާއްޖޭެގ ރިއަލްސްޓޭޓު
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ކޮށް  ުގޅޭ މުޢާމަލާތް އެއްމެދު އިމާރާތާ ،ންތަކެއްެގ މަތީހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަ ،ލޮޕްކުރުާމއި، ހޯދައިދިނުމާއިޑިެވ

ުނަވަތ މި ބިލުގައި ބިމާއި  .ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ާގިއމުކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ހިްނަގއި  ތައްއެއްމެދު އިމާރާތް

ރުމަށް ނުަވަތ އަޅައި ަވިކކުކު ޮގތުަގއި ކަނޑަ ތަުކެގއާއްމު ތަންތަން ަވކިަވކި ބައި ،މެނޭ ޔުނިޓުތަކާއިއިމާރާތެއްަގއި ހި

 ހޭ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅިަފއިޭވ. ބިމާއި އިމާރާތް ޖެންނަންހުތުގައި ރާހުށަހަޅާ އިމާށް އްދަ ހޯދުމަހު ށްޕްލޭނަ ރާޓާސްޓް

 ރުމަށްަބއިކު ،ްއެގ ޮގތުަގިއ ކަނަޑއަޅައި ން ަވިކ ބައިތަކެ ތަ އްމު ތަންމާރާެތއްަގއި ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަުކަގިއ އާ އިނުަވތަ 

 ޓާ ރާސްޓްއްދަ ދޫކުރާ ހުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއޭވ. އަދި ލުދޭނީ މިނިސްޓްރީން ކަމަށް މި ބިްއދަހު ށްޕްލޭނަ ޓާރާސްޓް ނުަވތަ

މަްށ ކަ ނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަންާވނެތަރުކޮށް މިޕްލޭނަށް ެގންނަ އިޞްލާޙުތައް ދަފު ޓާރާސްޓްތަރުކުރުމާއި، ޕްލޭން ދަފު

އިުތރުން ެވސް މި ބިުލގައި ަބޔާްނކުރާ އުސޫލުަތކާއި ހަމަތަުކެގ މީގެ  .ތެރި ރައީސް ޒަތްއިއް  ޭވ.ޔާންކޮށްފައި ބަ މި ބިލުގައި 

ޔުނިޓުތަްއ  ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ޔުިނޓުތައް ނުަވތަ ޓާރާ ސްޓް ،ެގނައުމާއި ލުޕްލޭނަށް ބަދަ ޓާރާސްޓް ،ންމަތީ

ޕްލޭނަށް  ޓާރާސްޓްއިޭވ. ޔާންކޮށްފަގައި ބަ ބިލުެގނައުމުެގ އުސޫލުތައް މިއެޅިަފިއާވ ހިއްސާެގ ައދަދަށް ބަދަލުކަނޑަ

ރާތްަތއް މާދު އިއެއްމެ ،ންއެކު މި ބިލުެގ ދަށުން އެކުލަަވއިލާ ަވކި އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކެްއެގ މަތީއްދަ ދިނުމާހު

 ލުތައް މި ުގޅޭ އުސޫ ނުމާދިއްދަހު ށްސްކީމަ ޓާރާސްޓްނުަވަތ   ސްކީމުއެކުލަަވއިލާ ށްކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމަންބޭނު

ޕްލޭނެއް  ޓާރާސްޓް ،ލް ހުށަހަޅައިޒަރޮޕޯޕް ށްާވ އިމާރާތައި  ރޭިވފަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްބިލުން ބަޔާންކޮށްފައިޭވ. އަލަ 

ލޮޕްމަންޓުެގ ދަށުން ޑިެވ ޖުޓޭލެިވެގން މަޝްރޫޢެއް ހިންުގން ނުަވތަ ސްއެކި ފިަޔަވިހތަކަށް ބަހައި ،ަލއިއިއެކުަލަވ

ުގޅޭ އެންމެހައި  މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންުގމާ ،ސޫލުތައް އު ުގޅޭ ދަ ހޯދުމާއްހު މަށްކުރުޤީ ރައްއް ތަތަ އެއްމެދު އިމާރާތް

ނަމުަގިއ މި ބިލުން މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުެގ  .ންކޮށްފައިޭވ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއުސޫލުތައް މި ބިލުގައި ބަޔާ 

އެއް އޮންނަ ާގނޫީނ ކަ ސިއް ަވކި ލިބިފައިާވސިްއޔަތު ދަޢުާވ ލިބިަގތުުމެގ ހައި ،އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަުޢާވކުުރމާއި

ދަކީ ރާއްޭޖގައި ބިާނކުާރ ޞަޕަޭރޝަނެއް އުފެިދެގންދާނެ. މި ކޯޕަރޭޝަންެގ މަިއަގނުޑ މަޤްއްެގ ޮގުތަގއި ކޯޞެޝަޚް

ކުާރ ންަގއި ަބޔާން މި ބިލުމުޖިސްޓްރީކުރު ރަެއއްމެދު އިމާާރތެއްެގ ޮގުތަގިއ  ،ތްތައްކުާރ އިމާރާތުނާކުރަން ަގސްބިނުަވތަ 

މި ބިލުެގ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި  ކޮށް ބެލެހެއްޓުމޭ.މެނޭޖު ސްކީމު ޓާރާސްޓްނިސްބަތްާވ ތަށް އެ އިމާރާތަށް ޮގ

ަވަތ  ނުއް ޑެަވިކ ފަން ،އި މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަެނއްޓަކަޮގތުން ުކރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ުގޅޭ  ތިޒާމުތަކާލްއި

މި  ންާވނެ ކަމަށްބަލަހައްޓަހުޅުަވއި ފަންޑުަތއް  ؛ަވނީއިބިލުގައި ބަޔާްނޮކށްފަ ާވނެ. މިހައްަޓންޅުަވއި ބަލަފަންޑުތައް ހު

 އް،އްޤުތަ ޙަެވރިފަރާތުެގ އެއްމެދު އިމާރާތުެގ ޔުނިުޓެގ މި ބިލުަގިއ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބިލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިޭވ. 

ޙައްޤާިއ، ޚިދުމަތުެގ  ،ރާތުެގ އާއްމު ތަންތަން ބޭނުންކުރުމާއިއިމާދު އެއްމެ ،ޔާންކޮށްފަިއޭވ. އެޮގތުންންމާތައް ބަޒި

ން ލިބުމުެގ ކަަތއް ރައްކާތެރިޔުނިޓު ،ބައިތައް ެގއަދި ެއއްމެދު އިމާރާތު ،ތަކާއިޤުލިބިދޭ ޙައް ޮގތުން ުގޅޭ ތަކާަވޞީލަތް

ޔުނިޓުތައް   އިާމރާތުގައި ހިމެނޭމެދުއެއް ގައިލުމި ބި .އްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަން ބަޔާންޮކށްފައިޭވ. އި ވާ  ލިބިެގންޤުޙައް
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ތަ ށް ނުަވ ިދެވހި ރައްޔިތުންނަނިޭވީނ ހަމައެކަކުރެިމލްކުިވއްަކއި، ީދ، ލިބިަގެނ، ަގނެ ަތކެއް ޔުނިޓު ނުަވތަ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުަވތަ އްސާާވ ކުންފުންޏެއް ުނަވތަ ހިދިެވހިން  100އްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީޮކށްފައިާވ %ރާދިެވހި

 ާޔއެއް ުނަވތަ ޖަމާޢަތެއްއްޢިންެގ ޖަމުހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްްޓރީކޮށްފައިާވ ިދެވހީެވ ދިުނަވތައިީޓއެއް ރޭޓިްވ ސޮސަ ކޯޕަ

ަގއި ހިމެނޭ ެއއްމެދު އިމާރާތުެގ ޔުނިޓުތަްއ އަިމއްލަ ބިންތަކު ރަ އަދިކަމުަގިއ ކަނަޑއެޅިފަިއޭވ. ިމ ބިލުެގ ބަންޑާ

ިމ ބިލުގައި ކައުންސިލުަތކުެގ  .ށްަފއިޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބަޔާންކޮލުތަްއ ސޫއު ،ގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތްަގނެިވއްކުމު 

މު ބައިތަްއ ންމުހި ަގއި ހިމެނޭެގ ތެރޭބަޔާްނކޮށްފައިޭވ. މިޮގތުން ަކއުންސިލުތަުކެގ މަސްއޫިލއްޔަތުަތކުއް މަސްއޫލިއްޔަތުތަ 

ކުރެހުމަީކ މަށް ޓަކަިއ ހުށަހަޅާ އިމާރާތުެގ ރުސްޓްރީކުރާތުެގ ޮގތުަގއި ރަޖި އިމާދުއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން. އެއްމެ

 ،އްކަން ޔަޤީންކޮށްތެށްފަިއާވ އިމާރާކޮަގާވއިދުތަުކެގ ދަށުން ބިނާކުރާ ނުަވތަ ބިނާ ނިންގ މިންަގނުޑތަކާއިލޭރާއްޖޭެގ ޕް

 އްެގއުސޫލުތަކެ  އިކާމަތަހަ ާވއި އި ބަޔާްނކޮށްފަގަ އިދުަގވާ  ާގޫނނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ަހދާ ކަށަަވރުކޮށްދީަފއިޭވ. މި

ްނ ތެްއެގ މަތީރާތުެގ ރަޖިސްޓްރީއާއި ޔުނިޓުަތކުެގ ރަޖިސްޓްރީތައް މިނިސްޓްރީން އަންާގ ޮގދު އިމާއެއްމެ ،ންމަތީ

ތްތަކަށް ޕްޭލން ނިސްބަތްާވ އިމާރާ ޓާރާސްޓް. ކަންސް ކައުްނސިލުެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ހިނާގ ެއއްވެ  ދޫކުރުން އެއީ

ސްބަތްާވ ޕްލޭން ނި ޓާރާސްޓްދަ ދިނުމަކީ ެވސް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިާވ ބާރެއް. އްހުކުރުމުެގ އިމާރާތް ބޭނުން

އްދަ ދިނުމަކީ ެވސް ކައުންސިލުން ކުރަން ހު އުޅުމުގެ ރިނުަވތަ އިމާރާތްަތކުަގއި ހިމެނޭ ޔުނިޓުަތއް ދި  ށްރާތައިމާ

 2002/1ރު ބަާގނޫނު ނަން ،އެކު ން ފެށުމާ ޢަމަލުކުރަމި ބިލު ާގނޫނަކަްށެވ .ސްއީިރ ރަރާ ކަމެްއ. ިއއްޒަތްތެކުލާޒިމު

ތައް މި ރާތްކޮށްފައިާވ އިމާރީރަޖިސްޓް ަގއިޮގތު ެގެގ ދަށުން އެއްމެދު އިމާރާތު(ބެހޭ ާގނޫނު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބިމާ)

ފައިޭވ. ބާރާތުން ބަޔާންކޮށްއި ފު ސާ ރަށްަވަގިއ މަށް ިމ ބިލުކަރާ ނިޒާުމެގ ދަށަށް ބަދަލުީވ ާގއިމުކުން ާގނޫނު

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.ރިއްޔާ އި ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބަހުސްެގ ަވުގތު  ،ހުޅުަވއިުލމަށްފަހުއަުޅަގނޑު ބިުލެގ ކޮމިޓީ ަވުގުތ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ހަށް   މަޖިލީލުން އަނބުރާއަށްފަހު އަުޅަގނޑުމެން އައަުޅަގނުޑމެން މެދުކަނޑައިލަނީ ސަޔަށް. އެ، މަށްފަހުލުހުޅުވައި

 ޖަހާއިރު.  11އަންނާނީ 

 

 {އަށް 11:04ިއން  10:31  :ކޮޅުތު ުގަވސްހު}

 (ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ޢަފީފު ؛ވީނެންތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 



 2020 ފެުބރުވަރީ 26                             ވަނަ ޖަލްސާ 12 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 2020

 

38 

 

 ން:ުވދެްއކެ ކަާވހަން ރިޔާސަތު

! މިހާރު ނީ. އާދެމި ފަށަ ދަންެގންސާ ކުިރއަށް ހުެގ ޖަލްހުސްަވުގތުޮކޅަށްފަހު އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީ` 

ކާރުެގ ތިދާއީ ބަހުސް. ސަރުމައްސަލަ. ެއއީ އިބު  ާވަގއި  9.1އަޅުަގނޑު މި ކުރިއަށް ެގްނދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ރާުތެގ އިމާދު މެއްއެ ،ާވފައިާވއްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ހުށަހަޅު ،ފަރާތުން

އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  ،ަވނީ މިލެިވފައި އިަގިޑއިރު ބަހަ 4ރު. އެ ަގިޑއި  4ކަނޑައެޅިފަިއަވނީ  ކުރުމަށް ށް ބަހުސްލަބިބިލު. މި 

މިނެޓާިއ  20ށް ޕީ.ޕީ.އެމަސިކުްނތު.  21މިނެޓާއި  20ރީ ޕާޓީއަށް ހޫޖުމް ސިކުންތު. 29މިނެޓާއި  24ަގިޑއިރާއި  2

ސިކުންތު. ަވކި ޕާޓީއަކަްށ  8 މިނެޓާއި 14އަށް ޑީ.އޭކުންތު. އެމްސި 12މިނެޓާއި  16.ީސއަްށ ސިކުންތު. ޕީ.އެން 21

ސިކުންތު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތަށް   4 މިނެޓާއި  4ުނަގންނަާވ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައި

 ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނުނީ އަުރވަ  ަގނޑު ފުރުޞަތު މި. މިހާރު ައޅުެލިވފައިއޮތީ ހުޅުވަ  ިއަގތުމަށް މިހާރު މިއެދިަވޑަ

 ށް.ރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

 ؛މް ނާޒިލްއިބްރާހީދެްއާވފައިަވނީ ވައިއްބިލު  ހުށަހަޅު ؛އިމާރާތުެގ ބިލު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއްމެދު 

ށް.  މް ނާޒިލައިބްރާހީ ،ކަމަށްޓަަކއި އަުޅަގނޑު ޝުކުރު އަދާުކރަންއެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ެގ.ރާދާއި ދެކުނު ހިތަދޫ

ަވރަކަށް އަހަރު ކުރިން ދިހަން މީެގ އަުޅަގނޑު ހަނދާނަން އަންނަ ޮގތު ؛އެއްމެުދ އިމާރާތުެގ ބިލު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ސަރުކާުރެގ  މޭޒުަގއި ައޅުަގނޑު މި ބިލު ދުށިން އޭރުަގއި މި ،ހިސާބުން ހަމަ މި މަޖިލީހުެގ މި ،ންއަޅުަގނޑު ދުށި

ެވސް މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާދިހަ  ،ަވނިކޮށް. އެހެންނަމަެވސްފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި

ިދެވހިރާއްޖޭެގ  .ތީއޮ އި މިާވފަ ފޮނު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެއްމެދު އިމާރާތުެގ ބިލެއް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލިބުނީ. 

ށް އޭުރަގއި ެވިރކަމުގައި ހުންނެިވ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ތަށް ކުރީަގއި ެވސް ބަދަލުތަކެއް ެގނައުމަޢަކުރުމުެގ ސިނާއިމާރާތް

އެ  ،އަންނަނީއަުޅަގނުޑެގ ހަނދާނަން އޭރުަގއި  .އިންނަަވނީއި މިހާރު ރިޔާސަތުަގ ،ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ުގޭޅ  އޮތީ އަިއއްސަ. އޭުރަގއި މި ބިލާ ެވސް މަޖިލީހަށް މިއަނެްއކާ  ،ނުާވފަިއާވ ބިލެއް ފޮރުމާކޮށްަފއިދުަވސްަވރު ފަ

މި  .ދިޔަ މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހަމަތަކުެގ ތެރެއިންސް ޮގތުން ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން ރާއްޖޭަގއި ކުރެިވެގން ެވ

ބާުބެގ  ސާދަބާުބ އެބަ ހިމެނޭ.  ސާދަ ޑަކަށް އި ާގތްަގނމި ބިލުގަ  .ބިެލއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބިލަކީ ަވރަްށ ބޮޑު 

އި ެވސް އެބަ ްސޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކުެގ ތެޭރަގ .ޕްލޭން އިނޭގތޯ މީަގއި ހަމައެކަނި ސްޓްރާޓާ ،ތެރޭަގއި 

 ިދެވހިއަދި  ،ިގނަ ުވރެމާއްާދައށް 140ޮގސް ންއަެށއްކަ މާއްާދ. އެހެހައެްއކަ .6، 5، 4، 3، 2، 1 ،ހިމެނޭ

ކަންކަން  ެވސް މިމި ރާއްޖޭަގިއ މިހާރު .ރާއްޖެއާއި ަވރަށް ައއު ކަންަތއްތަކެއް ހިމެނޭ ބިލެއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް
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ަގިއ ަވކިން މި ބިލު ؛ތެޭރގައި ކުރީެގ ހުޅުމާލޭަގއި ެވސްއޭެގ ންދޭ.ންެގބަ އަޅަމުއެބަކުރޭ. ެއއްމެދު އިމާރާތް އެ

ަތއް ިވްއކޭނެ ކަމަށް ެވސް. ހަމަ ަވކި ލޮޓުތައް ަވކި ަވިކަވިކ ުޔނިޓު ެގރާތުދު އިމާއެްއމެ ،ތް އޮބަބަޔާންކޮށްފައި އެ

 ހުރި ާވހަކަތަކުެގ ަމއްޗަްށ ުގޅިެގން އޭރު ދަްއކާފައި  މި ބިލާ މަ،ދިެވހިރާއްޭޖގައި ިމސާލެއް ދަންނަާވނަ ،އެހެން

ކަމަށް  ށް ކުެރިވފައި ހުރި އިމާރާތެއްެއޮގތައެީއ  ފްލެޓުރެހެންދި  .ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ ؛ރެހެންދި ފްލެޓު ،ބިނާކޮށް

ފަރާތަކަށް  ނުަވއެބަ ހިމެނޭ. އަށާރަ ފަރާތަކަށް ނުަވތަ  ލޮޓެއްަގއި އަށާރަ ޔުިނޓު ؛އޭެގ ލޮޓު .ބޫލުކުރަނީަގއަޅުަގނޑު 

 ޕާކިންގ ސްހު ،މާއިއްޓުބެލެހެެގ އެ  ، އޮންނައިރު ެވފައިކޮށްފައި މި އޮންނަނީ. އެ ނުަވ ފަރާތް ރަޖިސްޓްރީރަޖިސްޓްރީ

ބަލާނެ ޮގތް އެބައޮތް  އެއަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކާ ،އްދުތަކާއިހަްއޔާ އެ ސަރަ ނުަވތަ ކޮމަން ބަީގާޗއެއް ެވއްޖެ ،ތަާކއިއާއޭރި

ނެ ޚަރަދުތައް ކުރާނެ މަރާމާތަށް ދާނުަވތަ ނަންސް މެއިންޓެ .ފަރާތްތައް ެއއަށް ޒިންމާާވނެ ،ބެލޭނެ ޮގތް .ތެރޭަގއިމީެގ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިމާރާތް އަޅާ ފަރާތުން  ،ްޓ ބިލެއްސްޓޭއަމި ބިލަކީ ރި . އެަބއޮތްލުގައިމި ބި ތްތަކާފަރާ

ިމ  ؛ޅުެގ ޕްރޮޖެކްޓު ފަ. ުގޅީެވސް ދިޔަ ފަޅުެގ ޕްރޮޖެކްޓެއްހަމަ މިޮގތަށް އޭރު ުގޅީ .ިވއްކާނެ ޮގތްަގނެ  ،ކޮށްއިމާރާތް

 140ތަްއ، ހިންިގ އިމާރާތް ންފަޅު އިންެވސްޓްމަންޓުުގޅީ ީއސް. އޮްއާވުނެވ އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރަބިލު ާގނޫނަކަށް 

. އަިދ ެވސް ަދއްކާފަ މި ފަރާތްތަކަކުން ަވނީ ފަިއސާ. ަވނީ މަުގމަިތެވފަ ިގނަ ފަރާތް މިއަދު ޢާއިލާއަށްުވރެ 

އްުލ ޙަލަތަކަށް އި އެ މައްސަ. ަވޒީރުންނަށް ދަންނަާވފަ އްލު ހޯދައިދިނުމަށް ަވނީ އެދިފަޙަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަށް 

ދިްއދޫ ދާއިރާެގ ކުީރެގ މެންބަރު  .މިހާރު މަޤާމެއްގައި ހުންނަނީ ،ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރީެގ މެންބަރު ދިނުމަށް.އިހޯދަ

ެވސް ެއކަން ީވހާ .ެވސް ަހާވލުކޮށްަފއި އޮތީ އާއުސިްނގ މިނިސްޓްރީ ހައަދި .ހަާވލުކޮށްަފއި އޮތީ ކަންއެ ށްސަމީރަ

 މިއަދާ ،އެހެންނަމަެވސް .އްލުުކރަންޙަތެރޭަގއި ނިންމާފައި އެ މައްސަލަތައް  ދުަވސްަވތަ މަސް ނިންމަށް ނުއަަވހަށް

 ،އިާލައށް ޙައްޤު ފޯރުނުކޮށްދީޢާ 140ިމ ދެންނެިވ  ފަޅު ަރއްޔިތުންނަށްހަމައަށް ދިޔައިރު ެވސް ުގޅީ

މަށް ަވންޏާ ކަ ށް އަދާނުކުރެވޭ ންނަަވޒީރު ޔަތު މަސްއޫލިއް ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަާވުލކުރާ ރައީސު ީވ ނޫންތޯ.ދެްއަވން އިސްތިއުފާ

 ،ދޭން. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ަރްއޔިތުން ހޮާވފަިއ ހުންނަ މަޤާމެއް. އެހެންނަމަެވސްފާއުއިސްތި ޖެހޭނީ

 ،ސްރުްނނަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީމިހާރު ތިއްބެިވ ިގނަ ވަޒީ ؛އި ކުރާ މަޤާމެއްަގއްޔަން ޢަހޫރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމް

ަވކި ޕާޓީތަކުން ފޮނުާވ  ،ކޮށްފައި ިތބި ފަރާތްތަކެއް ނޫން. މަޖުބޫރުންއްޔަން ޢަތިާޔރުކޮށްެގން އްޔާ އިޚްޖުމްހޫރިރައީސުލް

 އަދި ކޮންމެ ޖިނާޢީ ކުށެއް  ،އަދި ކޮންމެ ޮގތަކަށް އޮތަސް ،ޤާބިލު ބިޔަސް ނުިވޔަސް  އީ ޖެހެނީ. އެ ބަޔަކު ނަަގން މި

ރިޔާސީ ނިޒާމުަގއި ރައްޔިތުން  ީވމާ،އެހެން .ޖެހެނީންހެއް ނަަގމީކުން ފޮނުާވ ސް އެ ޕާޓީއަށްފައި ހުރިކަމުގައި ިވޔަކޮ

ެނުގމުެގ ފުރުޞަތެއް  ތިޔާުރކުރާ ަވޒީރަކުަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އިޚް ،ކަށް ިމ ނިޒާމުަގއި ޯނޭވކުާރ ރައީސަ ތިޔާރުއިޚް

ޔާންކޮށްފަިއާވ ހަމަތަުކެގ  ބިލުަގިއ ބަ އުސޫލުން މި ޑު މައްސަަލއަކީ. ްސޓްރާޓާެއންމެ ބޮ އީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

 ،އިުރގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަވންނަ ިވަޔފާރީެގ ތެރެއަށް އިމާރާތްކޮށް އަިދ ެގދޮރު އިމާރާތްކޮށް  ،ތެރެއިން
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އް ަގންނަްށ ތުން. ެއ ފަރާތުން ފްލެޓެާގޫނނީ ރައްކާތެރިކަން ނެ ،ބޮަޑށް ދިމާާވ މައްސަަލއަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ

ެއ  ،އަޅަމުން ަވކި ހިސާަބކަށް ޮގސް ފްލެޓު ؛އިއަޅަ  އަދި ފްެލޓު .ފައިާސކޮޅު ެވސް ނުލިބޭެއ  ،މާފައިސާ ދެްއކީ

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  .އެްއެވސް ހަމައެްއ ނެތް، ާގނޫނީ އެބަ އަތުލާ. އެހެންީވމާ ންސަރުކާރު އި ބިންލާެގ ތެރޭަގޙަމަރު

ސްޓޭްޓ  .ފަސް ަވނަ ބާބުގައިބަދަލުެގނައުން އޮތީ، ނަށް ޓާ ޕްލޭސްޓްރާ ؛އުންބަދަލު އަ ށްޓްރާޓާ ޕްލޭނަސް

އި މީގަ  .ކުރަން ހުށަހެޅުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްްސޓްރާޓާ ޕްލޭނަްށ ބަދަލުެގންދާ ކުިރއަށްޑިެވލޮޕްމަންޓުެގ ދަށުން 

މި  ،ޮގތުން ބެހޭ  ލާގައި މި ބިރޭތެެގ ލާޙަނުަވތަ ޝަރުޢީ މަރުށް އްޭޖެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމަރާބޭރު ބަސްތައް. ިގނައީ 

 މީނިއަމް ، ކޮންޑޮތަކެއްަވކި ުޔނިޓުެވސް. މަފްހޫމެއް ެވސް ނެތް. އެކަމަކު ަވކި  ެއއްސްޓްރާޓާ މާނަުކރެިވފަ ބިލުގައި ނެތް

ތަކެްއ ަވިކަވކި ޔުނިޓު ަތކެއްޔުނިޓު އް ުނަވތަފެންަގނޑެއް ުނަވަތ ބަީގާޗއެއް ުނަވތަ ފަތާޕޫލެއުސޫލުން ސުިވމިން

. އަުޅަގނުޑެގ ބިމެއް ނުަވތަ އަުޅަގނުޑ ކުރެިވފަތައް ހުންނަނީ ަވކިން އެ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީޓުނިޔު ކާއިރު އެިވއް 

ފަުޅަގިއ ޅީހަމަ އެހެން ުގ އޮޭވ. ިވްއކަނީ ަވިކަވކި ފަރާތްތަކަށް. ެއ ފަރާތްތަކުަގިއ ރަޖިސްޓްރީމި އިމާރާތްކޮށްފައި 

ފައިސާކޮެޅއް ެވސް ނުލިުބނު. އެއީ ެއއްމެދު އިމާރާްތ  ،ދެުވނުެވސް ަވށް ނުބަޔަކަ ެވސް ދިޔަީއ. ިވްއކި ތަންތަން

އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ފަރުމާކޮށްފައި އަދި  ،ޮގތަށްއޮތް  ދިެވހިރާއްޖޭގައި މިހާރު މި  ިވޔަފާރިކުރުމުެގ އިމާރާތް ތަނުަވ

 އް.ސްޓޭޓް ާގނޫނެ ލް އަރި ،ންޭވުޅަގނޑު ބޭނު ެގނެސް ފާްސކުރިަޔސް އެ ހަމަތަކެއް ނުހިފެހެއްޭޓނެ. މިއާއެކު އައިޞްލާޙު

އެްއކޮށް. މީަގިއ ކުރާ ާގނޫނެއް އެބަ ބޭނުންޭވ މިއާއްޤުތަްއ ބަޔާންޙަ ،ކުރާ އުސޫލުތަކެއް ިވޔަފާރި ، ކޮށްެގދޮރު އިމާރާތް

  ދޫކޮށްފައި މިހާރުެވސް ހުޅުމާލެއިން ؟ނީިވއްކޭ ތޯއްކިހިނެ ؛ސްޭޓްޓ އުސޫލުން ތަންތަން ިވއްކޭނީލްއަރި ،އެބަ ބަޔާންކުރޭ 

 ލާ.އިވިއްކަ  އެބަ ބިންތައްއްޔިތުންެގ ރަ .ންބި އިލާދޭތެރެއިން ހުޅުމާލެއިން އެބަ ިވްއކަދޭތެރެ  ނޭނެގ. އްހުރި ބިންތަ

ރި ނިންމާފައި ހު ،ތަަކކީ ަވކި ބަަޔަކށް ދީފައިކޮްށފައިާވ ފްލެޓުެއކި ހިސާބުތަކުަގއި އިމާރާތް އަދި ހަމަ އެާއއެކޮށް މާޭލެގ

ޝަރުތު  ފީއެއް ކަނޑައެިޅެގން އެ ފަރާތަށް ުގރުއަތުން ނުަވތަ ކޮންމެެވސް ޮގތަކުން ސޫލުންޓްމަންޓް އުތަންތަން. އެޕާ

މެން މި ބިލު ތޯ އަޅުަގނޑުއްއެހެން ެވރިކަމެއް އައިސް އަތުލަނީ. ކިހިނެ ،ންތަންދީފައި ހުރި ތަ ހަމަެވެގން 

އެތަްއ ހާސް ަބއެްއެގ  ،މަްށ ައއީމެން ެވރިކަައޅުަގނޑު ،ޮއތީ މިހާރު މި ؟އެފަދަ ހާލަތެްއ ައއިއްިސއްޔާ ކުރާނީޒުތަންފީ

 އައީ. ެކއް ކޮނޑުއަަޅއިެގން އަުޅަގނޑުމެންކުރަމުން. އެތަްއ ބަިއަވުރ މައްސަލަތަޙައްޤުތައް ހޯަދއިދޭން ަވކާާލތު

 ،މެނޭަގއި އެބަ ހިމި ބިލުެގ ތެރޭ ؛ކުޭރ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ަމއްސަލަތައް. މި ބިލުގައި އެބަ ަބޔާން

ވިއްާކެނ  ންއެ ފަރާތު ،ދިނުމާއިއިއި ެއ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތައް ހޯދަކުރުމާއިމާރާތް ެގދޮރު އަމް،ކޮންޑޮމީނި ،ތީއޮ މުޅިން މި

ެގ މަލާތުޢާކުރަންޖެހޭ މު ިވްއކަން ލާ ފައިާސ ނަާގ ަފރާތްއުޅޭ. އެބަ ލާއެއް ޙަމި ހުރިހާ މަރު ،މަލާތް ހިންުގމާއިޢާމު

އަޅުަގނޑު މި ބިލު  ؛، މި ބިލު އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމި ބިލުަގއި. އެެހންީވމާ އޮތްއެބައި ޅިފަ ެވސް ކަނަޑއެއުސޫލުތައް 

ަވނަ އަހަރު އޭރުަގއި ހަމަ މި ބިުލ  2010 .ަވނަ އަހަރު 2010 ،ނެިވހެންއަޅުަގނޑު ކުރިން ެވސް ދެން ދުށިން
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އާދެ، މި ާރއްޖެއަށް  ެއއް ިޑކޭަޑށް ފަހު. .ކަށް ފަހުޖެެނރޭޝަނަ .ހަރުަވނަ އަ 2020 ައއީ އަނބުރާ މި ެވސް އަނެއްކާ 

ިޔތުންެގ ޝަުކާވ އިންތިހާއަްށ ެވއްެޖ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއް އަހަރު 40ބޯހިޔާަވހިކަން މައްސަލަ ދިމާެވެގން އުޅޭތާ 

ަވތަ  ނުހިޔާަވހިކަންނުަވތަ މާލޭެގ ބޯއްޔިތުންެގ ރަ ދިެވހި ؛ކުރާތާއެބައޮތް. ފްލެޓް ކޮމިޓީ ރައީސް އޮފީހުގައި ދިރާސާ

ދުަވސް ކުރާތާ ެއއް އަހަރުމަަސްއކަތް ދެނެަގތުމަށްޓަކައި ޝަރުތު ހަމަާވ މީހުން މަށްރާއްޖޭެގ ކަްނކޮުޅގައި ބޯހިާޔަވހިކަ

ނޭނުގނު.  ކަންކޮބައި ،ދޭންީވ ނޫންތޯ. ޝަރުތު ހަމަާވ ބަޔަކީއެ ކޮމިޓީ އިސްިތއުފާވެއްޖެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކޫއްާތ އްޔާ އެ މީހަކު ދަމާދަރަންޏެއް އަދާކުރަންޖެހޭ މީހަކު ހުރެއްޖެ ،ތްތެރި ރަީއސްއްޒަށް އިނޭގ އި ކަމަކު ދައުލަތައެ

ކަމެއް  އެއީ ކާކު ،ކަމަކު ދައުލަތުްނ އެ މީހާއަށް ޙައްޤު ދޭންޖެހޭ މީހާލަފުގައި ހިފަިއެގން ެވސް ެގންދާނެ. އެ

. އެކަމަުކ އެ މީހުން މަރުެވްއޖެތޯ ެވސް ނޭނޭގ ، މަރުަވނީކިތައް މީހުންތޯ .މަރުާވ ނޭނޭގދައުލަތަކަށް ނޭނެގ. ިވހާ

މި ބިލަކީ ަވރަށް  .ޒަތްެތރި ރައީސް. އިއްއަތުލާ އެ ލާރި ެވސް އިއްޔާ ލަފުަގއި ހިފާފަފޮއްެޗއް ދޭން އޮެވއްޖެފައިސާ

ދުނިޔޭެގ  .ބާއީޑުލަކަށް މަލުކުރޭ. މިސާޢަމި ބިލަށް ޤައުމުތަުކގައި ހުރި  ތަހުޒީބުެވފައި ،މުހިންމު ބިލެއް. ތަރައްޤީެވ

އްމެދު ޭގެގ ުއސޫލުްނ އެ ނުަވތަކޮންޑޮމީނޯ  ޓޭޓް އުސޫލުން ިއމާރާތްކޮށްފައިސްލްއަެވފައި ހުރި ޤައުމުތަކުަގއި ރިތަހުޒީބު

ހުރި މީގައި. އެބަ ާވަހކަަތކުެގ ާވހަކަތަެކއް އެބަުހރި މީގައި. ލަްގޒަރީ ފްލެޓު ެގަވކި ިގްނތިތަކެއް  ޕޫލްތަކާިއ،ސުިވމިން

އުޅެނީ  ަގނެޑއް ެވސް މިއާދައިެގ ފްެލޓު ، މި އުޅެނީލަްގޒަރީ ފްލެޓުތޯ އްށް ކިހިނެަގނޑުމެންނަކަމަކު ައޅުއެ

މިހާރުން މިހާރަށް އެބަޖެހޭ   ހަމަ. ބޯހިާޔަވހިކަމަށް ބޭނުންާވ މާލޭެގ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެބައޮތްނުލިބިެގން. 

 އެ ަވޒީރާއޮތީ ެއ މަސްއޫލިްއޔަތު މްހޫރިއްޔާ ރައީސުލްޖު .ންދޭއިސްިތއުފާ ިމނިސްޓަރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްީރެގ

 ،ޖެހޭނީ. ކީއްެވެގންތޯ ކުރަންޒުއަމުރުކުރީމަ އެކަން ތަންފީ އްޔާ ލްޖުމްހޫރިރައީސު. . އެކަން ކުރަން އަންާގފަހަާވލުކޮށްފަ

 ންާޔަވހިކަެގ ބޯހިރާއްޖޭެވހިދިކޮމިޓީއަށް  ޓުފްލެ ،ނީއުފެދެހެދިތޯ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑު ުސާވލު ކޮން ސަބަބަކާ

މުޅި ދޭނަން. ދުަވސް ތެރޭަގއި މަސް ލަ!ބަކޮށްލަހަާވލު ައޅުަގނޑާ ؟ޙައްޤުާވ މީހުން ނޭނެގންީވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އޮފީހަށް  ހަމައެކަނި ހެނދުނު ޮގސް ަގއިސަރުކާރު ުވޒާރާަތކު. މެން ފޯރުކޮށްދޭނަންންހަމަާވ ހުރިހާ އެރުތުޝަ އިރާއްޖޭގަ 

ލަްށ ސްކޫ އި،ޖަހަބުރު ެގއަށް ،ެވސް ކޮފީ ބޯލައިެގން އަެނއްކާ  ިއ،ފޯނެއް ކޮށްލަ ެވސްދެން ،ން ެގއިކޮފީ ބޯލަ ،ަވދެ

މި  އީމި. ދަނީ. މިއެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މުޅިން މި  ކަށްމިކަހަލަ ޮގތައި، ދަރިފުޅު ެގއަށް ލަ އި،ޖައްސާލަ

އެކަަމުކ  .ީލ ދިެވހި ރައްޔިތުންޯވޓު އަށްރިއްޔާލްޖުމްހޫީއސުރަ .މި ނިޒާމުެގ ،ރިޔާސީ ނިޒާމުެގ މައްސަަލއެއް 

ތިޔާެރއް ނެތް. ޚްބޭނުންާވ ަވޒީރެއް ނެުގމުެގ އި އްޔާސުލްޖުމްހޫރިަރއީ ،ތިޔާެރއްޚްއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ެނތް 

 ހަދައިެގން  އަށް ކޯލިޝަން 2%އުޅެނީ  އަުޅަގނޑުމެން މި ،ހަމަނުާވތީ 2އެ ކޯިލޝަން % .އެްއކަލަ ކޯލިޝަން

ދެއްކުން. ާވހަކަ ހޯލްޑަރުންނާއެ ަވޒީރުެގ ކަމަކީ ރިސޯޓުތަކަށް ޮގއްސަ ސްޭޓކް  .ޖެހޭލާން ނުންާވ ަވޒީރެއްޤާސިމް ބޭ

އެއް. އެ ހިސާބުން އޯ ދިެވހި ރަްއޔިތެްއެގ ާވހަކަ ނާދޭ. ދެން މި ނިކުންނަނީ އޯޑިހޯްލޑަރސް. ، ްސޓޭކްހޯލްޑަރސްސްޓޭކް
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ދެން އަނެއް ކޮޅުްނ  މިހާރު. ޒަތްތެރި ރައީސްތުން ލަދުަގންނަނީ އިއްއްޔިރަ .ތު މީހާޖެހެނީ ރައްޔިންަގންނަލަދު

ޮގސް ޢާއިލާ ޮގަވިއެގން  ށްޓުތަކަސޯޓުތަކަށް ދާ ާވހަކަ. ރިސޯ ަވޒީރުން ރި ،އިްނ ފެންނަނީއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީޑި

ދެން . ރި ރައީސްތްތެއިއްޒަކަމެކޭ  ލަދު  އީމި .ކަބިލުތައް ނުދައްކާ އަންނަ ާވހަ ،މަޖާކޮށް ަގއިޓްތަކުސޯރި

 ން ޓުތަކުސޯކުންފުިނތަކުން ނުަވތަ ރި ،ހިލޭ އިތަންތާނަގ އެ  ،ޓުތަކަށް ޮގސް ސޯަވީޒރުން ރި ،މެން ބަލާނަންއަޅުަގނޑު

އިްނ އާ  މީޑިަގނޑަށްއަޅު ައއީ.  ެއއީ ރިޝްަވތެްއަގއި ހިފައިެގން ްއޔާއްސިއައި ބިލު ނުދައްކާ  އި،ހިލޭ ޚިދުމަތްތައް ހޯދަ

ނަމެންނަކަށް ނުކެރެއޭ ަވޒީރުން ީވމަ ެއއްެޗއް ދޭށޭ ތިމަން އިލާފައި ޑޮލަރު ބިލަށް އަރުަވ ހާސް  6ސް، ހާ 5ބަ ފެނޭ އެ

ހިސާބުްނ ހުއްދަ ެވްސ ހިފަހައްޓާނެ  އެބަހެއް ބުނެފިއްޔާ ަވޒީރަްށ ބަދު. އެހެން އެކަްނ ާވނީ ެވސް .ބުނާކަށް ެވސް

ބޫުލކުރާ ަގޅުަގނޑު އަދި އަ  .މި ބިލަކީ ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް ؛ތެރި ަރއީސް، އިްއޒަތްީވމާއިްއޒަތްތެރި ރއީްސ. އެހެން 

 މި އެންމެ ުގޭޅ ެއއް ބިލު އެއީ ަރއްޔިތުންނާ  .ޮގތުަގއި މި މަޖިލީހަށް މި ދައުރުަގއި ފޮނުުވނު އެންމެ މުހިންމު ބިލު

 ނުާގނޫ ސްޭޓޓްރިއަލް ،އީސްރަ އިްއޒަތްތެރިކޮމްޕޯނަންޓަކީ މަދު އެކަމަކު މީގައި  މީ. މިހާރަށް ެވސް ފެތޭ ބިލެއް އޮތީ.

އެބަ އިނޭގ ިއއްޒަތްތެރި ކޮަބިއކަން  މީނޯއަކީކޮންޑޮ .ނާނެއެއްމެދު އިމާރާތް ދިެވހިން ަދން އެްއކޮށް އެބަ ބޭނުންޭވ. މިއާ

 އިނޭގ. އެބަ ކުރެޭވކަން ެވސްމީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ަވކި މީސްަތއް ަވކި ަވކި ލޮޓު ،ލޮޓްޭއގައި އޮންނަ ަވކި ލޮޓް .ރައީސް

ތަުކގައި ދިިރއުޅޭ ލޫމާތު ެވްސ އިނޭގ. ދިެވހިންނަކީ ބޭުރެގ ކޮންޑޮމީނޯޢުެއ މަ ،ދޭކަްނ ެވސް ރަޖިސްޓްރީ ެހއް ންަވކި

ތިބި މީހުން ެވސް ާރއްޖޭަގއި ތިބޭނެ. ާކދައަށް ހޭނިފައި މިއަށް ހޭނިަފއި ތިބި މީހުން. މި އާދަެވސް ބަެއއް. 

އަންަގާވ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރަީއސް،  މައްސަަލއަކީ އިްއޒަތްތެރިއުޅޭމާެވެގން މި މި ާރއްޖެއަްށ ދި ،އެހެންނަމަެވސް

 ތީލިބޭުކރީމާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ޯވޓު ކަންއެ. ކުރާކަށް ެވސް ބޭނުމެއް ނުޭވ ނެތް. ބިުލަކމެއް ެވސް ޤާއެ ކަންކަމެއް ނުކުރޭ. 

 އި އަންގަ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮގތުން  ތްބިފައި އޮލިްށ މައުޫލމާތު ުޅަގނޑަބޭނުމެއް ނުޭވ އެކަްނ ކުރާަކށް ެވސް. އަ

ަގިއ 2009އިންެވސްޓްމަންޓް ފަުޅ ުގޅި ިއ،ޅު ޕްރޮޖެކްޓުަގފަުގޅީ ،ކުރިން ައޅުަގނޑު މި ދެންނެިވހެން، އަމުރުކޮށްފަިއަވނީ

އޭެގ  ،ޕޭމަންޓާއިއި ހުރި ޑައުންފަ ފަރާތުން ދައްކާއެ ެވެގންންފްލެޓް ދޭ ތަށް އިންެވސްޓްމަންުޓގައި އެ ފަރާ ހިންިގ

އެހެނިހެން   ނީދެބަދަލު، އީސްހަމައަށް އިއްޒަތްތެރި ރަ  މިއަދާ. ނުމަށްބަދަލު ދިބަދަލުގައި އެ ފަރާތްތައް އެަކށީެގންާވ 

 ޔިަތކަށްއުޅޭ ރައްޢާއިލާ ޮގަވިއެގން މަުގމަތީގައި ޖެހިފައި މުއްސަނދިންނަށް އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ބޯހިޔާަވހިކަމަށް 

ދިޔައީ އެ މަންޒަރު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅި މާލެ ެއންމެ ފަހު ޖަލްސާއިން އެ ފެނިެގން. ޝަކުާވައކީ އީނުލިބޭ. މި

އިްއޒަތްތެިރ  ލާންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮންނާނެޯވޓު ؟އޮތީ ހިތުަގއި ޖެހިފައި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ކީްއކުރަންތޯ ޯވޓުލަނީ

އަިމއްލަ ެގެއއްަގއި ދިރިުއޅެން  ،ޅުމެްއަގއި އު. ާތހިރު ދިރިޒަތްތެރި ރައީސްަގއި ިއއް ލީ އުއްމީދެއް ޯވޓު ރައީސް.

 ފަންސާސް އަހަރު އަށްމާލެ .ަވނީ ތިރީސް އަހަރު ،ާސޅީސްހަމައަށް އައިއިރު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަމަުކ މިއަދާ

ަގއި ރިއެއްކޮޓަ ޓުރު ފޫހަތަ  ފޫޓުހަ ،ިވދާޅުވޭ  ޖުމްހޫރިއްޔާ އެބަރައީސުލްނާ، އެހެން.  ނޫންޯގއްެޗއް ދޫކުރަނީކީ .ަވނީ
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ހަމަނުާވ  2000ިދެވހިރާއްޖޭގައި މި ދައްކަނީ. އެަތއް ހާސް ަބެއއްެގ ާވހަަކ  އީ. މިދިރިއުޅޭ ާވހަކަ މާލޭެގ ަރއްިޔތުން

ޯތ ކީްއެވެގން .އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ބޯފެން ެވސް އަޅަމޭ ،އަޅަމޭރަށް އެބައޮތް. އެ ރަްށރަށުގައި ނަރުދަމާ އެބަ 160

 ޯގތި ނުދެިވެގން މި 100ރަްއޔިތުންނަށް  ލަްއކަ މީހުން އުޅޭ އާބާދީއެްއެގ އެއް ،ހާސްއަށްޑިހަ  ،ދިހަ ހާސްތްހަ

 .ޭގެގައށް ަވދެބަލަ ނިކަން. ަވޒީރުްނ ޮގސް ަވދެބަލަ ޭގެގއަށް؟ ބައެއްއެ ޯގއްޗަށް ޝަރުުތ ހަމަަވނީ ކޮން ؟އުޅެނީ

ނީ ރައީސް އޮފީުހަގިއ ދިއްދޫ ސަމީރު އިންނަ .ން ކުރަންކައެ ާގފައި އޮތީ އަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  .ަވނީމަ ފެންނާނީ

އި ންނަނީ ފުރިފަނު އޮފޯ ގެ އަުޅަގނޑު  ންޖެހޭ.ކުރަޝަކުވާ . ސް ެވން ުއޅޭއިުރ ކޮފީ ބޯލަބޯލާ. ުގޅީފަޅު ފްލެުޓ ނުލިބިެގ

ްނ ެގކާރު ހިންރުސަ .ާގ މައްސަލަމެސެޖުތަކުން. މިއީ ހާލަކީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން ނުހިން ަތކުން،ޝަކުާވ

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިންަގންޖެހޭ  ަޕއިެގން ެވސްއްސަރުކާރު ކޮ ޖެހޭ.އެބަ

، ެއޗް.ޑީ.ީސަގއި ތިއްބެިވ އްާވަފއިފާދެއުއިސްތި ބޭފުޅުންބި ތި  އި ހަާވިލެވުގޅީފަުޅެގ މައްސަލަިއަގ ފަިއ،ދެްއާވފާއުއިސްތި

 ރަްއޔިތުން ޯގްއޗެއް ނުލިިބެގން އެއްޮކޅުން .، މުދަލޭމިލްކިްއާޔތޭ ލަމެންެގ އަމިއްއަރަނީ ތިމަންނަށްހިތަ ބޭފުޅުން

؟ ކީްއކުރަންތޯ؟ ކީއްކުރަންޯތ ިވްއކަންީވ ީނއޭ ތިމަންނަމެން.ޯގތި ިވއްކާ މި ބުނަނީއަެނއް ޮކުޅން  އިުރ،ރާކުޝަކުވާ 

ނޫންތޯ ުމކުރީ. ރައްޔިތުންނަށް ދޭންީވއިެވރިކަން ާގ ޓަކައިތުންނަށް ރަްއޔި .ށްަފއި އޮތް ެވރިކަމެއްކޮރައްޔިތުންނަށް ގާއިމު

 ކުރާ ބިނާދިެވހިރާއްޖޭގައި  ؛އެއްމެދު އިމާރާތުެގ ބިލު ،ކިޔަިއެގން އްއަޅުަގނޑުމެްނ ަވކި ނަމެ ތަންތަން. އެ

، މި ބިުލ އެހެންނަމަެވސް. ބިެލއް މި ޒަމާނުެގ އެންމެ މި ޒަމާނުެގ ބިލެއް.  ބިލަކީ ެގއެއްމެދު އިމާރާތު އިތަކާއިމާރާތް

ދި ފްލެޓަށް ަވދެފަ. ތަކެއްހެން އެ ތިީބ ރެހެންބަރަެވލިދެއްކީ.  ާވހަކަ އަހަރު ކުރިން އައީ. މި 10ެގ މީ

ތިބީ   ތިބޭހެން އެއި ފަބަރަެވލިތަކެްއ ަވދެ ،ނިކަމެތިން ނެރެފައި މީސްމީހުން ަގއި ތިބިއޭުރގައި ނުފޫޒު ނާއިފަނޑިޔާރުން

 .ތިބީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިކަމެތިން ތިބި ޮގތަށް ން ަނާގފަ.ފަރާތްތަކު އެ ިގނައީ ަވދެ. ރެހެންދި ފްލެޓަށް

ދުނިޔޭެގ އެންމެ ތަހުޒީބު ޤައުމުތަކުަގއި ކަންކުރާ ޮގތަށް އިމާރާްތ ހެދިދާނެ. އް ެވސް ލެރީތި ބި ޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެއަ

ސަރުކާރު ނުހިނާގ މައްސަލަ.  ، ޝަުކާވއަކީިމހާރު މިއަދުެގ ކުކަމައެ  .ިވޔަފާރި ެވސް ކުެރިވދާނެއެ  ،ިވއްކުމާއި ަގނެ

އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ،ހުރިހާ ކަމަކަށް ޖަާވބުދީ މިކޮމިޓީ ފެއިލްިވ މަްއސަލަ.  ފްލެޓު

ަގިއ އަދި ބިލު  މި .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ނެ.އްާޔ އިތުރަށް ަރއްކާތެިރަކން ެވސް ލިބޭޖެއްމި ބިލު ފާްސވެ ކުރަން. ތާއީދު

ބިލުަގއި، މުިޅ ކަންކަން.  ހޭކުރަންޖެރަނަގޅު  ،ދަންނަާވލަންނޑަްށ ފާހަަގުކރެޭވ ކަންަތއްތަުކެގ ތެޭރގައި ަގޅު އިތުރަށް އަ

މުކޮށް ބޭނުްނ ނުކުރާ ބަސްތަކެއް މީަގއި ެއބަ ހިމެނޭ. އެހެންނަމަެވސް، އްދިެވހިން އާ ދިއަ  ،ބިލުގައި ބޭރު ބަސްތަކުން 

 ،ކަންޭރަގއި އެ ބާބުެގ ތެ 14ބާބެއް އެބަ ހިމެނޭ. އެ  14 އިބިލުގަ . އި ބިުލަގ ނުޭވ އްމާނަކުެރިވފައެ އެ ބަސްތަުކެގ 

ކުރާ ަބސްތަކެްއ ސްޓޭޓް ިވޔަފާރިތަުކގައި ބޭނުންއަލްމުކޮްށ ރިއްމުޅިން އިނިގރޭސި ބަސްަތްއ ހިމެނިފައިަވނީ. އާ 

މައްސަަލއެއް ދިމާެވެގން   ކޯޓެްއގައިޖެހޭ. ޝަރުޢީ އެބަ. އެ ބަސްތަކުެގ މާނަ މީގައި ހިމަނަން ަވނީބޭނުންކުރެިވފައި 
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ކިަތއް މީހުންތޯ  ؟ުއސޫލަކީ ކޯްއޗެއްތޯ ޓްރާޓާސް ؟ ކޯްއޗެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަކީ ރާޓާ ގޮއްިސއްާޔ، ސްޓް

ާގނޫީނ  ،ެގްނުގޅޭ އުސޫލުތަާކއި ންއެ ފަރާތު ؛ްތތައްރާކުރާ ފަިވޔަފާރިސްޓޭޓް އަލްމުކޮށް ރި އްއާ ؟ނަނީދަން

ން. އަދި އިާބރާތްތަކެއް ެވސް ނޫން. އެީއ މުންނަށް އެހާ ފަިރތަ ކަންކަމެއް ނޫއްއާ  ؛އެހާ ންމުއްއާ ެއއީ ކާިއ ތަރާތްބާއި

ކޮޓަިރއެްއ ަގީތ، ނުަވަތ އެޕާޓްމަންޓެއް ަގތީ އެއްމެދު އިމާރާތަކުން. ދެން ަގނެެގން  ތީ،މިސާލަކަްށ ެގެއއް ގަ  ؛ެގދޮރު

 ންތޯހިނަކުކި ، އެތާނެގ މަރާމާތު ބަލަހައްޓަނީ ާކކުތޯންނީ، ކޮަބއިކަ ާވހަކަަދއްކާ ންކަފައިސާ ދަްއކާނެ ޮގތެްއ، ާކކާ 

ލޫމާތުތަކަީކ މީެގ އެހެން ބަސްތަަކކުން ޢުޖިސްޓްރީ އޮތީ. މި މަކިހިނެއްތޯ ރަ ،ންޖެހެނީޅެކިހިނެއްތޯ އެތާ އު  ،ޒިންމާަވނީ

ަގއި އަންނައިރު  ،ދެންއެ އި އަޅުަގނޑުމިޓީ މަރުޙަލާަގބިލެއް. އެހެންީވާމ، ކޮ މީ. ސްޓޭޓް ާގނޫނެއްއަލްކުރާ، ރިބޭނުން

އޮތުން. ޝުކުރިްއާޔ  ގައިމި ބިލުނޭގނެ ޮގތަށް އެމުންނަށް މި ބުނާ އެއްޗެއް ފަސޭހައިން އްއާ  ،މާނަކުރެިވެގންެގ އޭ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ދިއް ،ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީޑު ހާރު އަޅުަގނބަރު. އާދެ! މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ށް.އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

 ބިލަށް އަުޅަގނޑު ބެހޭ ޮގތުން މި ަވުގތު މި ހުށަހެޅިފައިާވ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެއްމެދު އިމާރާތާ

 ،އަދާކުރަން. މި ބިލަކީ ކުރުދެްއިވ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ނާޒިލަށް ޝު އިހުށަހަޅުއްަވރަން. އަދި މި ބިލު ކުެވސް ތާއީދު

 ،ދޭތެރޭ ިވސްނައިފި ކަމަށް ާވނަމަ ރު ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މާލެއާއިތަށް ބަލާލަހާ ެގމި ަވުގތު

ތަކުަގއި ދިރިއުޅެމުން މި ހަދައިެގން ފްލެޓު ަވތަ ފްލެޓުކޮޓަރިތަުކަގއި ނުދި ކުރޭަގއި ކުދިއް ެގއެްއެގ ތެމާލޭގައި އެ 

ަޔ ދިފްލެެޓއް ނުަވތަ ކޮޓަރިއެއް އަދި ެވރިފަާރތެއްެގ ޮގތުަގއި ލިބިެގން ،އަންނަނީ. މިހެން އުޅެމުން އަންނައިރުަގއި

 އުޅޭއިރުަގއި ޭގަގއި ރިދި އެ ޮގތަށް ދި. އަފެނޭނެއް ނުކުެރޭވ ތަސްޓްރީޖިއެންމެ އެދެޭވ ޮގތަކަށް ރަ ،ކަމުގައި ިވޔަސް 

ނެތް.  އްކަނަޑއެޅިފައެ  ކުރާ އޭިރއާ، އެ އޭރިއާަތކަށް އުސޫލުތަެކއްމަންކޮށް ޝެއަރކޮ އެއްމެދުެވ، ނުަވތަ ޭގަގއި 

ޑު ަގިއ މަިއަގންއލުކޮށްދޭ. މީޙަަކހަލަ ކަންތައްތަެކއް އެަބ އެ  ކުާރ ޮގުތަގއި ބޫލުަގއެހެންީވމާ، މި ބިލުން އަުޅަގނޑު 

އެއްމެުދ އިމާރާތްތަކެއްެގ ޮގުތަގއި  ،ކުރާ އިމާރާތްތައްބައިތަކެްއެގ ޮގުތގައި މި ފާހަަގކުެރެވނީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ބިނާ

 ަވިކަވކި ތައް ތަކެއް މީަގއި އެބަ ކަނޑައެޅޭ. އެއްމެދު އިމާރާެތއްަގިއ ހިމެނޭ ޔުނިޓުލުުގޅޭ ުއސޫ މާކޮށްދިނުޖިސްޓްރީރަ

 ،ތަްއ މިލްުކާވނެ ޮގތަށް ކަނަޑއެޅުމާއި ތަކަށް މިލްކުރެޭވނެ ޮގތް ަމުގފަހިކޮށްދީ، ޔުނިޓުނުަވތަ ފަރާތްފަރުދުންނަށް 
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ެވސް ނޫންދީ އަދި އެ އަދި ުކްއޔަށް ިއ،އެ ތަްނތަން ަގނެިވްއކަ، އެއްމެދު އިމާރާތުެގ އެކި ަބއިތަުކގައި ދިރިުއޅެ

އެ ޮގތުން މިހާރު ދިމާާވ ެއއް  އެހެންީވމާ،ިމ ބިލުން.  ކޮށްދޭއެބަ  ހިމުޢާމަލާތްތައް ކުރެޭވނެ ޮގަތށް މަުގފަ

ށް، އެއަށް ަފއިސާ ހޯަދން އުޅޭ ހާލަތްތަުކަގއި ެވްސ ޮގތަށް ަކނޑައެޅިފަިއާވ ތަންތަން ރަުހނުކޮ އެ ،މައްސަލައަކީ 

  ޮގުތގައި އެ ކުރާބޫލުަގަގނޑު ދިޔުމުން އަޅު ަވރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އުނދަޫގޭވ. މި ޮގތަށް މިކަން ެވެގން

މާލެއާއި ައދި ިގނަ އާބާދީތައް ބޮޑެތި ށް ެވސް ޙައްލު އަންނާނެ. އެހެންީވމާ، މައިަގނޑު ޮގތެްއގައި މައްސަލައަ

ކުެރޭވ ޮގތުަގއި މިއީ ަވރަށް މުހިންމު ބިލެްއެގ ބޫލުަގތަންތަނަށް އަޅުަގނޑަށް  ދާޮގުތަގިއ ހެދިެގން ގެ ތަންތަނުގައި ފްލެޓު

. މި ރާއްޖެއަށް މި ަވުގާތއި ހާލަތަށް ބަލާއިރުަގއި ހަމަ ކޮންމެހެން މުހިންމު ބިލެއް .ނީހަަގކުރަ އި ައޅުަގނޑު ފާތުގަ ޮގ

، މި ބިލަށް އިުތރު އިޞްލާޙެްއ ެގންނަންޖެހޭ އި މި ބިލު ރަނަގޅަށް ބަލަ ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ އަުޅަގނުޑ ެވސް އެދެން

ދިޔުމަށް. ށް ފާސްެވެގންނެ ޮގތަފައިދާާވ ތުންނަށްއްޔި އަަވހަކަްށ ރަެގނެސް، މި ބިލު ީވހާެވސް ާވނަމަ ކަމަށް

 ތަްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޞަޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:  ރަޝީދު މުޙައްމަދު ރުބަމެން ދާއިާރެގ އުތުރު ންޮގޅިމައްޗަ

ސުރެ ކުރިން ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ިމއީ އަސްލު ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް. މީެގ އެތައް ޒަމާނެއްއާދެ! 

ށް ނައުމަލެއް ެގށް ޙައްަކންތަކައުޅޭީތެވ، އެ ދިެވހރާއްޖޭެގ އަދި ޚާއްަޞޮކށް މާލޭެގ ިގނަ ރައްޔިތުންތަެކއް ހާލުގައި 

 ައުޅަގނޑަށް މި ބިލުން ބޮޑަށް  .ޭއެގ އަސްލު މި. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ްއކަތެްއަގއި ސަކައި ކުރަމުން ައއި މަޓަ

 އޭެގްނ ކުރާ ބަަޔކަށްނޫނިއްޔާމުން ިވޔަފާރި ،ތައް ހެދުމަށްފްލެޓު ފާހަަގެވެގން މި ދަނީ ިވޔަފާރި އުސޫލުތަކުން، ިވޔަފާރި

އެއްމެދު އިމާރާތެްއެގ  ،ިވސްނުންތަެކއް ހުރި ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއދެން އެ ބޮޑަށް، ހަލަފާއެއް ެވދާނެ ކަމަން

މި   ެވެގން ޞަދަކަށްއަޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެ ބޮޑު މަޤް ؛އެއްކޮށްަލިއެގން ކޮޅުކޮޅު ޮގތުަގއި ނޫނިއްޔާމުން ކުދި ތަން

ލޯުނ  ހެދުން. ހެދިެގން ެއ ތަން ބޭންކަށް ަވދެ، ތުންތެްއެގ ޮގއެއްމެދު އިމާރާ އެްއޮކށްލައިެގން ކޮޅުކޮޅު ކުދި ތަންދަނީ 

އެީކގައި އުޅުން. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންެގ އެންމެ ބޮޑު އެްއ  ިއލާއަކަށް ޭއެގ ތަަނަވސްކަމާޢާ ފެމިލީއަކަށް، ހަދައިެގން

ޖެހޭ  ކުރަން މިކަންަގއި ެގ ޮގތުމާރާތެއްެއއްމެދު އި ،ނޑަށް ފާހަަގކުެރެވނީޞަދަކީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުަގމަޤް

ޞަދަކަށް. މެންެގ އެންމެ ބޮޑު މަޤްއަޅުަގނޑު .އޮތުން ބިޭއެގ ތަނަަވސްކަން ނުލި ކޮޅުކޮޅު ކުދި ތަން ސަބަބަކީ ެވސް

ޮގތަށް ެއީއ ތް އޮ ބްލޮކު އެއް މާލޭެގ ،ތަށްޮގ ތްއޮ އަޅުަގނޑަށް މީެގން ފެނިެގްނ މި ދަނީ މިސާލަކަށް އެއް ބްލޮކު
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ސްޓޭޓް ޮގތަށް ިވއްކޭނެ އުސޫލުތަެކއް ކަނޑަެއޅުމުަގއި ރިއަލް ޓްމަންޓް ޮގތަށް ހަދައިެގންޕާ ނޫނިއްޔާ އެ ންޑޯެއއް ޮގތަށްކޮ

އަުޅަގނޑަށް އެންމެ . ރެިވފަިއ އޮތް ޮގތުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކުބޮޑަށް ފާހަަގކުރެިވފައި މި ަވނީ މި ބިލު ޑްރާފްޓު

ފޫޓު، އަކަ 50ފޫޓު،  50 ؛ކޮޅު ކޮޅު ކުދި ތަންކުދި ،އިބަހަ ެގ  ރައްޔިތުންއި ޖެހިފައި ތިބި މުހިންމު ކަމަކީ މިއަދު ހާލުަގ

އެަބ އެ މީހުންނަށް މިއަދު ޮގތެްއ ، ތިިބ މީސްމީހުންނަށް ަގއިކުދިކުދި ތަންކޮޅު ްސ ޮގއެ ޮގތަށް  ފޫޓު 10

   އެއްމެދުތަންކޮޅުން ބޭލި ބަހައިެގން އެއް ެގެއއްަގއި ،ހުރި އެނެގންެވސް އެބަ ގައިމު ށްނޑަޖެހޭ. އަޅުަގހޯދައިދޭން

، އެ ހުރިހާ އެންމެންެގ ސޮއި ހަމަނުކުރެިވެގން އެ ތަނުން އެއް ކުއްެޖއްެގ ަޙއްޤު އިމާރާތެއްެގ ޮގުތގައި އޮތީމާ 

. އޭަނއަށް ޭވހުށަހެޅޭކަށް ެވސް ނޯ  އޭނައަށް ށްބޭންކަ ހަދަްނ . މިސާލަަކށް އޭނަެގ ތަންކޮޅުެގން އެބަދޭނިުގޅި

ތެރޭގައި ެވސް ެގ އިލާޢާ. މި ހުރިހާ އެކަން ކުރެޭވކަށް ެވސް ނޯޭވ ،ން ލިބުނަސްތުމީހެްއެގ އަ ށް ލާރިކޮޅެއްސައެްޑާވން

ހާ ކަމެއް  ހުރި މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންީވމާ،  ހުރިހާ އެންމެން އެކައްެޗއް ނުިކޔާ ،އޮތް ޮގތަކީ މިއަދު ހާލަތު

އަށް ަވިކ ކޮޅަކީ ެވސް ަވިކެވ، އޭނަ ތަންއެ  ،ިވޔަސް ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކިތަންމެ  ،ެވެގންާދއިރު އަުޅަގނޑު އެެދން

ނޫނިއްޔާ  ،ސްޖެހުނަބޭންކަށް ދާން ނޫނިއްޔާިވއްކަން ޖެހުނަސް،  .ތަްނމެ ކުޑަ ިވޔަސްއެއީ ކި ؛ޖިސްޓްރީއެއް ރަ

ސް ިމ ޔަ ިވ ގައިހުނު ކަމުޖެޑަ ިވޔަފާރިެއއް ކުރަންކު  ށްއަކަމަށް ިވޔަްސ، އޭނަ  ޖެހުނުކޮންމެ ކަމެްއ ކުަރން ކޮށްރަހުނު

 .ެގ ތެރޭގައި ހިމެނިެގްނ އައުން ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޭވނެ ޮގތް މި ބިލުކަން ކުރެކަން

ސިްނާގ ތި ، ިވޔަފާރިތަކަށް ޮބޑެިވޔަފާީރެގ އުސޫލުން ؛ހުރިރައްޔިތުންނަށް މީެގ ަފއިދާ ެވސް ބަަލނީ  ަގނޑު ގައިމުޅުއަ

މާލޭގައި  ،ނީކީ. އަުޅަގނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުންނަށްން މި ދަމުސްނަިވ މިހާރުން މެން އަުޅަގނޑުފައިދާތަކަކަށް ނޫ

ޯބހިޔާަވހިކަން ނުލިބި، އެއްަމދު އިމާރާތެއްެގ ޮގުތަގިއ  މިޮގތަށް ގައި ދިިރއުޅޭާޚއްޞަކޮށް މާލޭ  ،ދިރިއުޅޭ

ހޯދޭނެ ޮގތްތަކެއް އް ތަކެފުރުޞަތުރަނަގޅު ންނަށް ތަނަަވސްކަމެއް ހޯދައިދީ، އެ މީހުކުރެިވފަިއާވ މީހުންނަށް ޖިސްޓްރީރަ

ެވެގން މި ދަނީ ބޭންކެއް ެވސް  ށްއަުޅަގނޑުމެންނަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީެގ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ންމެދުެވރިކުރު

ކަ ންނަނީ ަހއެއް ހުރިހާ ކޮންޓްޯރލެއް މި އޮ ިމ ބޭންކުގެ ބޭންެކއް. ންނަނީ މިތާނގައި ރަމްީޒކޮށް އިންނަ ހު

ހިސާބަށް  ިރ ރައީސް. ިވޔަފާިރއެްއ ބަނުގރޫޓުެވ، ނޫިނއްޔާ ެގ އެ މީާހއަށް ބަނުގރޫުޓާވޒަތްތެިއއް ންނަށްޔަފާިރެވރިިވ

ނު އިމާރާތް ިވއްކާލަންޖެހެ ތެރެއިން އިނޭގތޯ. ބޭންކުން  ެގބޭންކުމި  ިވޔަފާިރެވރިންދުއްާވލަނީ ހަމަ  މި ެވސް

ފާިރެވރިޔާ ހިއްސާ އޮންނަ ިވޔަ އިބޭންކުގަ ެއއްކަލަ ސް ަގންނަނީ ެވ ރާނބުއެ ެގ އަހާލަތެއްގައި އަެނއްކާ ހަމަ 

ާކުކެގ  ،މަުގެގ ެއއްފަޅިންދަނީޗާ !ަލއްާވއިއިެގން ބައްލަަވމަުގން މަނިކުފާނު ަވޑަ. ޗާންަދނީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ހިރާއްޖޭގެ ެވދިމުޅި ޮގތަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ނެއްބޮޑެތި މަހުޖަ ހަމަ ކޮށްފަިއ ހުރީ. ޖިސްޓްރީރަ ނަމުަގއިތޯ

ން ނިކަމެތި ހާލުގައި އެ މީހުންނަށް އަމިއްލައަށް އެކަން ކުރެޭވނެ އެްއެވސް ފުރުޞަތެއް ނެިތ، އެ މީހު ،ޭގެގކުދިކުދި 

ާއއި އެ މީހުންެގ އަމިއްލަ ނާޖައިޒު ަފއިދާ ، ނަަގއިެގން އްބައިތިއްަބއިެގން ބޮޑެތި ިވޔަާފރިެވރިން ދިުގ މުއްދަތަށް ެގތަ 
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 ގެ ޮގތަށް ކުރުމު މި ހުރިހާ ކަމެއްމި ުޅަގނޑު ބޭނުންަވނީ . މިއަދު އަދަނީ ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  މުންންފާ ނަަގމަ

އެީއ  ،ކަށް އަމިއްަލއަށްޔަެއ ބަ ،އަިދ ކޮންމެ ެގއެްއ ިވޔަސްއަދި  ،ިވަޔސްތަންމެ ުކޑަ ަތންކޮޅެއް ކި ،ބަދަލުގައި

އަށް ލޭބަްލާވ. ެއ ޔެމުޅި ދުނި ،ތީިއ މި އޮ މާލޭަގބިން ޮބޑުއެންމެ އަުގއްޖޭަގއި ރާބިން އިނޭގޯތ. މި  ެގއަޅުަގނޑުމެން

ނޫނެކޭ އަދި އިތުރަށް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭންކުން މި ބުނަނީމަ ޓީބޮޑު ބިމެއް ިމއީ. މި ބިން ބެހެއްފެންަވރުެގ ައުގ

ހުންެގ ހުރިހާ މީބޭ ތި ، ޭގަގއިއިނާނުދެޭއ. ޭގގައި ތިބޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންައދިެވސް ކަމަކު ކޭ. ނޫނ30ެ %ދޭންޖެހޭނޭ

 ނަކަށްތިމަންނާމެން ނޫނީބަރޯސާކޮށްަފއި ، އިއަށް ބަލަލިބޭ ެއއްޗަާކއި އާމްދަނީ ،އަދަދަާކއިއަންނަ ސާރައަށް މު

ނަކީ ތަނަަވސްކަމާއި ފޯރުންތެރިކަން ހުރި ބައެއް ހުރިހާ އެންމެން .ޮގތަކަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ނޫން އެނުދެޭވނޭ

 ޅާއެ މީހުން ކަނޑައަ  ،ނީތެޭރަގިއ ެއންމެ މީހެއް ކަންނޭނެގ ހުންނާ މީހުންެގ ހައެއްކަ ޅޭ، އު މީހުންނަށްނޫން. އެ

ތަްށ ޮގްސ މުޅި . އެހެްނީވމާ، އެޮގްއގައިއިލާއެ ޢާަވންނަ މީހަކު ެވްސ ކޮންމެ  ށްކަނަޑއެޅޭ ުމސާރައަ ،ތެރެއަށް އަދަދު

 އޭރުެގ ސަުރކާރުންނާއި  ،ބޭންކުތަުކން ،ފާރިެވރިން ޔަިވ ހިކަން އަްސލުއޮތީ ބޯހިޔާަވ ށް މިހުރިހާ ރައްޔިތުންނަ މާލޭެގ

ކޮންމެހެނެއް ިވޔަސް ަވރަށް  އީމިމި ބިލު  . ހަލާކުެވފަ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްމި އޮތީ މި ކަންކަން ކުރި ޮގތުންނާ

އިރު ކަންކަން ކުރާ މި އެއްމެދު އިމާރާެތއްެގ ޮގތުގައި ،ބޫލުކުރަން ަގ އެކަން ުޑ ެވސްނއަޅުަގ .މުހިންމު ބިލެއް

 ޑު ޑިފެން ކަުމގައިއެ ،ުކރާއިރު ކަންންއެ ކަ ،ކުރެވި  ކެއްތަޓްމަންޓުޖެހޭނެ. އެއީ ބޮޑެތި އިންެވސްންނަންހުތަެކއް އުސޫލު

ެވސް ކަނޑަެއޅެންޖެހޭނެ.  އުސޫލުތަެކއް  ޖެހޭނެެގންުގޅެން ،އިަގނޑުމެން އޭތި ބަލައަޅު  .ނެހޭެރެވންޖެެވސް ކު

ކެއް ކަމާއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަަވހިބޯހިޔާ ކުރަން މިއަދު މި އޮތީބޫލުަގ  ހަމަ ެވސްއަުޅަގނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހުްސ  އޮތީ އެާތނގައި ެވސް މި ،އެ ހިސާބަށް ދިޔައިރު  ،އެޗް.ީޑ.ސީ ެވސް އުފެދިެގން އައިސް  ،މިހެން ދެމިެގންދާއިރު

، އިއެ ތާނގައި ހިންގަ  ށްޔަފާރިތަކަނާހެން ބޮޑެތި ިވއެއްކަަލ ބު މަހަ ދު އިމާރެްއެގ ޮގުތަގިއ ބޮޑުސިންާގއެއްމެ

 3ެވްސ ނިމިެގންދަނީ. އަނެއްކާ  ފޭސްަވނަ  2ސާބަށް. އަނެއްކާ ހި ޭވެވސް ނުދެ ންހިކަރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ބޯހިޔާަވ

ތި   މީކުރެިވެގންދާނީ. ދެން މިހާރު   ންއްަގއި އެ ކަންކަޒްނަސް މޮޑެލެ އެ ބި ހަމަ  .ަވނަ ފޭސް ެވސް ނިމިެގންދާނީ

ދު ތަކެއް ެވސް ެއއްމެބްލޮކުލޭެގ ަމ ކަންނޭނެގ ދެން ެވސް އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މާުވނީކުރެ ނަގޅަށްއެންމެ ރަ

ިއއްޒަތްތެރި  ދެޭވނީ.ދަތެްއަގއި އެކަން އްަރއްިޔތުންނަށް ކުޑަ މު، ިއެގންތަކެއް ހަދަހަދައިެގްނ، ފްލެޓު ޮގތަށްއިމާރާތެއް 

މާލެއިން ެވސް ާމލޭެގ ރަްއޔިތުންނަކަށް ބިމެއް  ހުޅުމީދެއްއް ލަ އު  އެއްެވސް ކަހަނެްތ ހަމަ ައޅުަގނޑަކަށް .ރައީސް

ެއ މީހުންެގ އެ ފިކުެރއް . ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްމީދެއް. އްއު ނެތް. އަުޅަގނޑުެގ ނެތީީމދެއް އްއު އެްއެވްސ  ؛ެގލިބޭނެކަމު

 .ރައީސް ޒަތްތެރިގައި. ިއއް މުކުރު ސޫލުން ކަންއު ެގިވޔަފާރީ ހުންެގ ތިބީ އަދިެވސް އެ ިވސްނުމެއް ނެތް. އެ މީ .ނެތް

. ، ބިން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ހިއްކަން ފެށި ތަނެއްމާދިަޔއި  ލިބިެގންއެއީ މާޭލެގ ރަްއޔިތުންނަށް ބިމުެގ ދަތިކަން

 ްއޔާ ނިނޫ ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑަށް ެވސް ،ޓަކައިފޭސް ހަާވލުކުރީ ެވސް އެ މީހުންނަށް ހިންުގމަށް ފުރަތަމަ
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 ެވސް  އެއްކޮށް ރަށާއޮތް  ަގއި އަދި ކައިރީ  ؟ކީއްކުރަން ،ަވނަ ފޭސް ެވސް 3ިވދާނެ ެވސް ދެ ންކާރުެގ ސަރުމިއަދު

އެ ބުނާ ކުންފުންޏެއްެގ ނަމުަގޭއ  އެީއ އެޗް.ޑީ.ސީެގ ނޫނިްއޔާ .ޖިސްޓްރީއެއް ހަދާފައި ދެިވާދނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރަ

ދެން ުގޅީފަުޅ  ؟މާލޭެގ އެްއެވސް ަރއްޔިެތއްެގ ސޭއެއް ނެތި އޭންީވތޯދަހަ ޮގތަށްނުންާވ ބޭއެ  ފަ. ދެން އެ ބޭފުޅުންޔާކި

އަޅުަގނޑުމެންެގ މާލޭެގ ހަމަ މި އޮތީ ކައިީރގައި ޖެހިެގން. އަނެއްކާ ުގޅީފަޅު ެވސް ެއ ޮގތަށް ހަދަންީވ. ހަދާފައި 

މި ބިުލ . ފާސްކުރަންީވ މިހާރު މި ބިލު  ންދެން ެއޮގތަށް ހަދަ ދެޭވކަށް. ބުނަންީވ ނެތޭހަމަ  ނަށްރައްޔިތުން

އުތުރު ާދއިރާެގ ކޮންމެެވްސ އެްއ ބްލޮެކއް ކޮންެމެވްސ  ޅީ  މަްއޗަންޮގފާސްކުރަްއާވފައި އެއްމެދު އިާމރާތެއްެގ ޮގުތަގއި 

ފައި، ާގނަ ކަށް، އެ ތާނެގ ހުރިހާ ޭގތަކުެގ މީހުން ލައްާވ ދިުގ މުއްދަތައިިވޔަފާިރެވރިއަކު ހުރިހާ ރައްިޔތުން ލައްަވ

 ކަށް އަުޅަގނޑަ ެއހެންީވމާ، މިޖެހެނީ. ކަށް ާވންހިޔާަވހިކަމަބޯ  އީ. އެ ކުްއޔަށްދޭންީވ  ުމއްދަތަށް ދިުގއް ކޮށްަފއި އިމާރާތެ

 ކުކަމަބިލެއް. އެ އުސޫލުތަކެއް ކަނަޑއެިޅ، ޮއންނަންޖެހޭއޮންނަންޖެހޭ ބިލެއް.  މިއީ މި ބިލު ؛ކަމަކުނުދޭ. އަޅުަގނޑު

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދު ސްޓޭޓަްށ މި ކަންކަން ކުރުމުގައި އި ލް އަރި ،ާމއިކުރުތައް ގާއިމުޓުލެފް .ކަމާއިބޯހިޔާަވހި

 ،ނަންަގންނަނީ ޚާއްަޞކޮށް މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް. ޚާއްަޞކޮށް މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށޭ ައޅުަގނޑު މި ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

އަދަދަީކ  ެވސް ިގނައި ގަ ކުތަރި ފްލެޓު ހުއި ދީފަ ން.ސީއެޗް.ޑީ ،މިހާރުެވސް ސްޓެޓިސްިޓކްްސ ބައްލަާވ ތިބޭފުޅުން

ެވްސ  ބުރަަވރަކަށް ރަށްރަުށެގ ބޭފުޅުންނަށް ދީެގން އެްއެވްސ އެްއޗެޭކ، ހިތް އަުޅަގނުޑ އެްއެވސް .ރަށްރަށުެގ ބޭފުޅުން

 ޭގެގއަށް ަވނަސް ލު މީެގން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްެގހާ ނޫން. އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެންެގ މާލޭެގ ަރއްޔިތުްނ އުޅޭ ަވނީކީ

  މި  .ނޫން ޮގތެއް ޖެހޭނެލަކުން އެކަންކަން ކުރަން މިއީކީ ުއސޫ ،މާތްތެރި ރަީއސް. އެހެންީވއްޒައެނޭގނެ އި 

 .ަވނީ ެވެގން ެދ އަހަރު މިހާރު އަހަރެއް ،ކުރިްނ ބޯހިޔާަވހިކަން ދޭންީވ. މިނިސްޓަރސް އެބަހުރި ބިލުތަކަށްުވރެ

 ންނާ ތިމަ .ބަޔަކު ުގޅާ ެވސް އަޅުަގނޑަށް ެއތައް މިއަދުނޫން.  ނީކީބަޔަކަށް ދެެވ .ތަކެއް އެބަހުރިހުރި ފްލެޓު ހަދާފައި

ެވސް ނާދެއޭ.  ށްއެކަަމކު ތިމަންނާެގ ޭގ ބަލާކަ .މީހުންެގ ލިސްޓުެގ ތެރޭގައި ހިމެނެއޭ އެ ތިމަންނާ އެބަ .އިނީ ހޮިވފައޭ

މީހުންނޭ ދަނީ.  ތިބި ެވސް ހަމަ  އިރީ ސަރުކާރުގަ ނީ ޔާމީނުެގ މީހުންނޭ. ޔާމީނުެގ ކުދަ އޭތި ބަލަން  ،ެވނީއި ދެން މި

މި   ށްޑުމެންނަނައޅުަގ ،ދައްާކއިރު .ދަްއކަނީ ދެން މިކަހަލަ ާވހަކަތަކެއް މިދެނީ ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުންނަށޭ.  އޭނަ

ރަށް ޓަސްނީ މިނިއުޅެ އަދިެވްސ އެ ،ޠިފާ ޝުކޫރަށްޢާެވެގންދާއިުރ  ދެ އަހަރު .ކުެރޭވ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްލުބޫަގ

 ާވލެއް ނުކުރެޭވ. ކޮންމެެވސް މީހަކާ ހަ  ެއއްދަނޑިޅުބޯހިާޔަވހިކަމަކަށް މީހަކަށް އަދި ތަަނކަށް ތަ .ނުކުެރިވެގންއެކަން 

ނުނިންމިެގްނ.  އަށްނޫނީ އޭނަ ،ކަން ުނކުރެިވެގންއެާވލުކޮށްފައި އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ ސަބަބުން އޭނައަްށ ހަ

އޭ ލެއްގަ ހާދަނީ. ހާދަހާ ހަމަ ބިކަހާލު ޖެހިެގްނނޭ  ރަްއޔިތުން .ޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްދަނީ ޮގސް މި ންހެހެންމިއެ

ހިސާބުން ފެށިެގން އަނެއްކާ  ކަށް އަރައިެގންާދއިރު ދެން އެޔަދިހަ ،މަހުެގ ފަހަކަށް ،އުޅެނީ. މީހުންނަށް ދަރައިެގން

މާ، ހެންީވއެ .ރައީސްަޒތްތެރި އް . އި ިވކިފަ މީހާ ހުންނީ ާދއިރު މި އޮންނަނީ. ފަހުކޮޅަށް ފަށާފައި މި މީހުންނަށް ދަރަން
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 ޮގތެއް. ައަވހަށް އަުޅަގނޑު ބޭނުންަވނީ ާގނޫނުން މީހުންނަށް ބިން ލިބޭނެ ުވރެށްތަކަބިލު އަޅުަގނޑުމެން މި

ްށ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމައަ ،ކަންކަން މީހުނަށް މި އެ ،ކަންކަމުަގއި ތިބި މީހުންނަށް ަތއް ހެދިފައި މިއެސް.އޯ.އީ

ިއ ލާަގޙަ މަރުޓީން. އަޅުަގނޑު ކޮމި. އަުޅަގނޑު މިއަށް ތާއީދުކުރަުވން އެކަންލަކަށް އުސޫކޮންމެެވސް  ފޯރުކޮށްދޭނެ

އެއްމެދު  އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ދެން ެވސް ކަމަށް ދޭތެރޭ ިވސްނާނެ ހުރިހާ ކަންކަމާ މި ގައި،ދޭތެރޭ މިކަމާ

ޮގތެއް  ކުރެޭވނެހަކަްށ ރަޖިސްޓްރީމީ ިވޔަސް އެ ތަންކޮޅެއް ކުޑަކިތަންމެ  ،އިމާރާތަކަށް ބެހިެގންދާއިރު

އޭނައަށް ރަހުނުކޮްށެގން ޭއނައަށް ލޯނެއް ނަަގިއެގްނ  ،ދެން. ޭއެގ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީެދއްުވން އެހައްދަވައި

ކަމަްށ  ެއޅޭނެކަހަލަ ކޮންމެެވްސ އުޫސލުތަކެއް ކަނޑަ އަށް ލިބޭނެ ެވސް އޭނައް ކުރެޭވނެ ިނޒާމެ ިވޔަފާރިެއއް

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ. .ކުރަންއްމީދުއު

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ދެަވނަ ފުރުޞަތަަކށް  ،އޮތީ ަޑއިެގންަފއި  ފުުރޞަތަކަށް އެިދަވރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ، މިހާ

ށް އެއްެވސް ބޭފުޅަުކ ތަރަތަމަ ފުރުޞަ ލާނަން އަދި ފުއިއެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ ބޭފުޅެއް. އަޅުަގނޑު ބަލަ

މާލޭަގިއ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެްއ  ،އްާކއިރުަގއިދަ ައޅުަގނޑުމެން ބޯހިޔާަވހިކަުމެގ ާވހަކަ ،އެދިަވޑަިއަގންނަާވތޯ. އާދެ 

ެގ ަވރަށް . އަުޅަގނޑުމެން ބޭފުުޅންެގ ޒިންމާ އަދާކުރޭތޯ ބެލުްނ އެީއ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޒިންމާއެއް  އެ . މިނިސްޓަރުންމިއީ

ކަންތައްަތއް ބެއްލެުވން ައޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަދި  ކޮމިޓީތަކުން އެ ކޮމިޓީތައް އެބަހުރި. އެ ނަ ިގ

ކަެމްއ  ކީްއެވތޯ މިެވނި ،ށް ސުާވުލެވސް ކުެރޭވނެރުކޮހާޒި  ތަނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިނިސްޓަރު މި

 ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެ  ،ޒިންމާ އަދާކުރޭތޯ ބެލުން އެބޭފުޅުންެގ މިނިސްޓަރުން ،ނުކުރެެވނީ. އެހެްނީވމާ

ަވުގތު ފުރަތަމަ  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އާދެ، މި ކަމެއް އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން

 ނޑު މި ރުޞަތު އަޅުަގފުރަތަމަ ފު .ދިަވަޑިއެގންފިއެ ނ!އާ ؛ ނެތީމަ ދެަވނަ ފުރުޞަތިފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންަފއި 

 އަށް.ދީދީއަރުަވނީ ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

 

 ހަކަދެްއކެުވން:ދީދީ ާވފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ިވ ރެއްކުސްޕޮންސަރ ބިލު މި ؛މާރާތުެގ ބިލުއެއްމެދު އި ،ާވ ބިލުޅިފައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ، ހުށަހެ

ތީ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި ޅީދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލަށް މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެދެކުނު ހިތަދޫ 

 ަގއި  ޮގތު ޞަދެްއެގެގ މަޤްިބލު މި ެވސް ުޝކުރު އަދާކުރަން. އާދެ، ތީ ސަރުކާރަށްފަދަ ބިލެއް ފޮނުީވސަރުކާރުން މި

 އިމާރާތްތައް އެއްމެދު އިމާރާތްތަކެއްެގ ޮގުތަގިއ ރާއްޭޖަގިއ ބިނާކުދިެވހިރާ ،އި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީަގބިލު ށް މިމައިަގނުޑކޮ
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ތައް އިތުރުން އެއްމެދު އިާމރާތެއްަގއި ހިމެނޭ ޔުނިޓުުއސޫލުތައް ކަނަޑއެޅުން. އަިދ އޭގެ ުގޅޭ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާ

ޮގތްތަްއ  ޔުނިޓުތައް މިލްކުާވނެ ،މަުގފަހިކޮށްދީ ށްޮގތަ ަވތަ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުކުރެޭވނެނު ފަރުދުންނަށްަވިކަވކި 

ދީ އަިދ  ުކއްޔަށް އި،ންތަން ަގނެިވއްކަ ތަ އެ ،ބައިތަުކަގއި ދިރިއުޅެ އެއްމެދު އިާމރާތުެގ ެއކި ،ކަނޑައެޅުާމއި

ބިލުގައި ބިމާއި އިމާރާތެއް ނުަވތަ އިމާރާތްތަކެްއަގއި  މިނުން. އަދި  މަުގފަހިކޮށްދިޮގތް ކުރެޭވނެ އެނޫންެވސް މުޢާމަލާތް

ނުަވތަ ސްޓްރާޓާ  ،ބަިއުކރުމަށް އިމު ތަންތަން ަވކިަވކި ބައިަތކެްއެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައަޅަ އްއާ ،ޓުތަކާއިހިމެނޭ ޔުނި

 މި  ،އިތުރުންގެ ޭވ. މީއެޅިފައި ކަނޑަ ެވސް  ތައްތުރުހުންނަންޖެހޭ ޝަ އިހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ އިމާރާތުަގ ެގލޭނެއްޕް

ބިލުގައި ބަންޑާރަ އަދި އަމިްއލަ ބިންތަކުގައި ހިމެނޭ އެްއމެދު އިމާރާތުެގ ޔުނިޓުތައް ަގނެިވއްކުުމގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

ތުަތްއ ިލއްޔައޫތަކުެގ މަސްަގއި ކައުންިސލުބިލު ންކޮށްފަިއޭވ. މިެވސް ަބޔާ ެވސް އަދި އުޫސލުތައް ޮގތްތައް

 ،ކައުންސިލްތަުކެގ މަސްޢޫލިއްަޔތުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މުހިންމު ބައެއް ބައިތަކަކީ ،ންޮގތުށްފަިއޭވ. މިބަޔާންކޮ

ރާއްޭޖެގ ޕްލޭނިން ، ޅާ އިމާރާތުެގ ކުެރހުމަކީިއ ހުށަހަކުރުމަށްޓަކަ ރީޓްއެއްމެދު އިމާރާތެްއެގ ޮގތުަގއި ރަޖިސް

 މި  ،ކުރުމާއި ކަށަަވރު  ،ށްށްފައިާވ އިމާރާތެއްކަން ޔަީޤންކޮަވތަ ބިނާކޮށުން ބިނާކުރާ ނުއިދުތަުކެގ ދަަގނޑުތަކާއި ަގާވމިން

އެއްމެދު އިމާރާުތެގ  ،ާވ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަުކެގ މަތީންުދގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އިާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވ

ލޭްނ ޓާ ޕްސްޓްރާ ،މާއިެގ މަތީން ދޫކުރުން އަންާގ ޮގތެއް ޓުަތކުެގ ރަޖިސްޓްރީތައް މިނިސްޓްރީރަޖިސްޓްރީއާއި ޔުނި

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭްނ ނިސްބަތްާވ އިމާރާތްތަކަށް  ،ނިސްބަތްާވ އިމާރާތްތަކަްށ ިއމާރާތް ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްަދ ދިނުމާއި

ށް ކުރުމައިތުުރން އަލަށް ތަރައްޤީ ހިމެނޭ. މީެގ ދިނުން ނުަވތަ އިމާރާުތަގިއ ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަކަށް ދިރިުއޅުމުެގ ުހްއދަ

އެިކ ފިޔަަވހިތަކަްށ ބަހާލައިެގްނ  އިަލއި،ސްޓްރާާޓ ޕްލޭނެއް އެކުަލަވ އި،ޮރޕޯސަލް ހުށަހަޅަ ޕްމާރާތްތަކަށްރޭިވފަިއާވ އި

ުގޅޭ  ދަ ހޯދުމާހުއް ންިޑެވލޮޕްމެންޓުެގ ދަުށން އެއްމެދު އިމާރާތް ތަަރްއޤީކުރަ ޓްމަޝްރޫޢު ހިންުގން ނުަވތަ ސްޓޭ

ަގނުޑ ޅު ޭވ. އަބިލުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި އް މި އުސޫލުތައެންމެހައި ހޭބެ އް ހިންުގމާމިފަދަ މަޝްރޫއުތަ އުސޫލުތަާކއި

ކަމުަގިއ   ަވރަްށ މުހިންމު ބިލެއްށްޯގތީެގ ދަތިކަްނ ދިމާެވފައިާވ ތަނަކަ ،ފަދަ ތޮއްޖެހިފައިާވ ދެކޭޮގތުން މިއީ މާލޭ

އެޕާޓްމަންްޓ  ނުަވ ނުަވތަ އަށެއް ،ދިން ތިބޭއިރުކުަވ ނުނުަވަތ  އްއަށެއެބަތިބޭ  އިއީ ެގެއއްގަ އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެ 

ާގނޫނެްއ  ،ތަންތަން މިލްކުކުރުމަށް އަދި މިހާރުަވނީ ރަނަގޅު އޮނިަގނެޑއް އެ އި،ންނައިރު އެ ރަންަގޅަށް ބަހަހު

އަދި  ،އިންތަން މިލްކުކުރުމާތަ  މިށްތަކަރާތްދަ ފަދިއުމުން އެފަިމފަދަ ާގނޫނެއް ހެދިެގން ،މާތައްޔާރުނުެވ. އެހެންީވ

އިތުރުްނ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކެން. އަދި މީެގ ޙައްލު ލިބިެގންދާނެ ،ދިމާާވ ދަތިތަކަށް ފަސޭހަެވއި ތައް ބެހުމުަގޔުނިޓު

ތައް ުތން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުޮގ ުގޅޭ ަތކާޒާމުތިބިުލެގ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި އިލް މި ،ށްލެޭވކޮފާހަަގ

ބިުލަގިއ  ކަންބަލަހައްޓަާވނެ އިަވތަެކއް ހުޅު ންޑުނުަވތަ ފަ ފަްނޑެއް ކިަވ ،ރޭޝަނެއްޕަކޯ އި މެނޭޖުމަންޓް ކުރުމަށްޓަކަ

ކޮމިީޓ  ،އިތުރަށް އަދި ރަނަގޅަށް ބަލައި ދިރާސާކޮށް ބިލު ަގނޑު ދެކޭޮގތުން މިޅު އަ ،މާ ާވކަން. އެހެންީވކޮށްފައި ންބަޔާ
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ކަމަށް.   ނިމިެގންދާނެ ބިލު އި މިތުަގއްެގ ޮގން ފުރިހަމަ ބިލެކޮށްެގލުބަދަލުކުަރންޖެހޭ ބައިބައި ބަދަމަރުޙަލާގައި ބިލުެގ 

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ިމލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ،ަވނީރުއަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާއަށް. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޟާބަރު ޢަލީ ރިދޫ ދާއިރާެގ މެންމިލަން

އެކަމަށް ބޭނުންާވ  މާއި،ކަޮގތުން ނުަވތަ އެކަމުެގ މުހިންމު ބެހޭ އެއްމެދު އިމާރާތާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،ޝުކުރުއްޔާ 

. ކުރު ދަންނަަވންމިއަދުެގ ސަރުކާރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝު ،ކުރެުވނީތީވެ  ފާހަަގށްކަމަ ާގނޫނެއް ކޮންމެހެން އޮންނަްނޖެހޭ

 ށްހުށަހަޅުއްވައިެދއްިވ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލަ ބިލު އޭެގ ކުރިން މިހަމަ އަދި  ؛ން އަންނަ ަޤއުމެްއަގއި ެގތަރައްޤީވެ 

ުނަވތަ  ީމނިއަމް ނުަވތަ ފްލެޓުޝުކުުރ ދަންނަަވން. ތަރައްީޤެވެގްނ އަންނަ ޤައުމެްއަގއި ކޮންޑޮ ށް ބޮޑަށްެވސް ަވރަ

ކުރެޭވނެ ުއސޫލުތަެކްއ ލުެއއަށް ރަްއޔިތުންނަށް ޢަމަ ،ނަމަ ޮގތުން  ކިޔާ  ން މިޑުމެނއަޅުަގ އްމެދު އިމާރާތްކީ އެާވހަކައަ 

ށް ާގނޫނެްއ ތަޮގ ކުެރިވފައި އޮންނަންޮގތަށް ނުަވތަ ތަފްޞީލެއް ބަޔާ އެކަން ކަނޑައެިޅެގން ސާބިތުާވ ،ނުަވތަ ާގނޫނެއް 

ފިކުރަކީ  ކީ ނުަވތަ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިއައެމް.ޑީ.ޕީ  އަބަުދެވސް ،ންކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެ އޮތުމަކީ ަވރަށް މުހިންމު

ެވސް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން   މުސްތަޤްބަލަށްދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް އެަވުގތަކަށް އެންމެ މުހިންމު ނުަވތަ 

ން ެގ ސަުރކާރުެއކީަގއި މިއަދު ޕާޓީެގ ިވސްނުމާމި ށްދެމުން އަންނަ ޕާޓީއެއް. ަވރަށް ތަފްޞީލީ ޮގތެްއގައި ބަޔާންކޮ

ީވތީެވ ެލުވމުެގ ިބލެއް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއް އިެގނެސް ާގނޫނެއް އެކުަލަވ ކަމަށްލުއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ސަމާމިކަން ރަ

 މިސާަލކަށް އިމާރާުތަގިއާވ އާންމު ،ރާތަކީ ޮކބައިތޯ ބަލާއިުރަގއި އަޅުަގނޑު އެކަން ފާހަަގކުަރން. އެއްމެދު އިމާ

 ،ނެތް ުގޅުމެއް ކާށް އެެހން އިމާރާތަބުރިއަށްުވރެ އުސްކޮ ުތގައި ކަނޑައެިޅެގން ެއއްތަެކްއެގ ޮގކީ ަވކިަވކި ބައިނަތަންތަ

 ތައް މިާވ ތަންތަން. މިސާލަކަށް، ފްލެޓުބިނާކޮށްފައި  ިނަގނެޑއްެގ ދަށުން ބިނާކުރާ ުނަވތައޮ އޭެގޒާތުަގއި ަވކިން އެއް

ބާރަ  ކޮށްަވރަށް ތަފްޞީލު .ޮގތަށް ކުެރޭވެވސް މިލްކު މީހުންނަށް ފައި ަވިކަވކިާގނަ ތައްނަާގހެން މަތިމައްޗަށް ފްލެޓު

ކަމެއް. ަވރަށް މުހިންމު  އީ މުިހންމުމި .އެބަހުރިއި ބިލުަގ  ތަފްޞީލީ މާއްދާތަކެްއ މިއް ލެިވެގން އެތައިބާބަކަށް ބަހަ

ކުރުުމެގ ރާތް އިމާދިސް އަެވ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ރިޔަފާއްޖޭަގއި އަދި ިވރާ ބޫުލކުރާ ޮގތުަގއި ގ ުޑ ނއަުޅަގ .ބިލެއް

މަްށ ކަ ބިލުން ރަނަގޅު ޙައްލެއް ލިިބެގންދާނެ ެވސް މި ދާއިާރއެްއަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ގައި ފުޅާ ރީ ިވޔަފާ

ތަެކްއ ދުކުރާ ިމކަހަލަ އެތަްއއެތައް ަމއްސަލައަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ަރއްިޔތުން އުއްމީ
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ނުކުތާތައް.  ފާހަަގުކރެޭވތޯ ުއޅެނީ އެ ބަދުެވްސ ން އަމެއަުޅަގނޑު ،ަދއްކަނީކަާވހަ އަބަުދެވސް މި . އަުޅަގނޑު އެބަހުރި

ށް ސާފުކޮށް އް ރީތިކޮތަްފޞީލުތަ އަދި އެ ، ކުރިއަރަިއެގންދާން ބޭނުންާވ ާގނޫނުތަކާއި ރައްޔިތުން ތަރައްީޤެގ މަުގަގއި 

ދާން  ުޑަގއި ޕީތަ ރަްއޔިތުން ދުަވްނ ބޭނުންާވ ސްެގންާދން ނުަވ ކުިރއަރައި ޤައުމު ،ހެންނޫނީފެންނަން އޮންނަންޖެހޭ. އެ

ކަންަތއްތައް ުނަވަތ  ބައެއް ތުން ކުރަންޖެހޭޮގ ނޫނީާގހަރަށް ފަ . ބަެއއްފަހަރަށް ހުރަސްއެޅިފަ ންނަނީ ިގނައޮ

ށް އެަބ ންނަޑުމެނ ައޅުަގކަންތައްތަެކއް ހުންނަ ކިތަންމެ ނޫނުތައް ލަސްުވމުެގ ސަބަބުން ނުކުެރިވޖެހޭ ާގހަދަން

 ިއެގންދާން ހުރަސްއެޅޭ ަވރަށް ުކރިއަރަހުންނަ އިަރއްޔިތުްނ ިވސްނާފަ ،އެކީަގއި ފާހަަގކުރެޭވ. ަރއްޔިތުްނެގ ިވސްނުމާ

ިގނަ  ށްަވރަ ،ޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަނަގޅުެވސް އައި އިއްެޔަގ ،. މިސާލަކަށް ދަންނަާވނަމަލަތުތައް އެބައާދޭހާބައެއް 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެބަ ފާހަަގކުރޭ ސަރުކާރު ކުަޑކޮށް  ެވސް މިއަދުހަމަ އަދި  .ަގކުެރިވެގްނދިޔަތަެކއް ފާހަކަންތައް

ަވނައަހަުރ  2008 ،ތަކީޤީޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަަގއަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު  ،އެހެްނނަމަެވސް .ާވހަކަ ލަސްކޮށް އުޅޭ

ކަންަތއް  ކިަތއް .ލަތުހާ އޮތްްއސަ ޮގިމއަދު ޤައުމު ކުރިއަށް  ،ލަތާއި ހާއޮތް ރުަގއި ޤައުމު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު ައިއއި

އެމް.ީޑ.ޕީ  އިއޭރުގަ  ،ކުރިއިުރަގއި ހަމަ އަރައި ައޅުަގނޑުމެންނާ ،ަވނަ އަހަރު އަިއއިރުަގއި 2008؟ ކުރެިވއްޖެތޯ

 ފާސްކުރާ ބަޖެޓަކީ  ލަޖުމު  މުޅި ެގ މާލިްއޔަތުެގެވރިކަމަށް ައއިއިުރގައި ިދެވހިރާއްޖޭ ސަރުކާރުަގއި ރައީސް ނަީޝދު

 .ޔައީ ތިރީހަށްުވރެ މައްޗަށް ބިލިއަނުން އަރައިެގންދި ބިލިއަން ރުފިޔާ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ  ފަސް

ނީ ލިޭބ  އާމްދަށްދައުލަތަ ކުެރުވނީމަ.އް ފާސްކެ ހަރުދަނާ އުޫސލުތަކެއް ެގނެުވނީމަ. މުހިންމު ާގނޫނުތަ؟ ކީްއެވެގންތޯ

ތިޞާދީ މިންަވރު ޤައުމުެގ އިޤް ،ނީމަ. ޭއެގ ނަތީޖާއެއްެގ ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަބަދަލުކުރެުވ އުސޫލު

 ށް ހުިރ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކަ މްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންެވފައިޢު .ންދިޔަަވރަށް ބޮޑުތަނުން ކުރިއަަރއިެގ

ލިބިެގންދާނެ އުސޫލުތަްއ  ދުތަކަކަށް ޙައްލު އެަތއް މުހުތާހުރި  ފުދިފައިަރއްޔިތުްނެގ ނު .މަުގފަހިެވެގންދިޔަ

އެކަިނެވިރ  ،ިވޔަސް  މަށްކަ ެއކަނިެވރި ޔަތީމު ކުިދންނަށް އިނާޔަތެއް ލިބުން ،އެކަށަެއޅިެގންިދޔަ. ޭއެގތެރޭަގއި

 ސް، ތަޢުލީމީިވޔަ ްނ ކަމަށްިވޔަސް، ބޭސްފަރުާވއަށް ސަލާންޖެހުން ހުއްޓުުވ ކަމަށް މައިންނަށް އިނާޔަެތއް ލިބުން 

ރައްިޔތުންނަށް އެކަށައެިޅެގންދިަޔ ފަސޭހަ ސިޔާސަތުތަެކއް  ދާންދެން ަފންސޫރަށްނިޒާމުެގ ތެރެއިން ފޮތް

ރަށުްނ  ިވޔަްސ، ެއއް ކަމަށް ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމުން ރަށްތައް ުގޅާލުން އިއެީކަގއެއާ  މަކަނޑައެިޅެގންދިޔަ. އަދި ހަ

 މިފަދަ އެތައް ިވސްނުމަކާ ،ިވޔަސް  ޒާެމއް ހަމަޖެއްސުން ކަމަށްޭވނެ އިންތިއިން ދަތުރުކުރެރަށަށް ފަސޭހަ އަނެއް

 ރަްއޔިތުންނަށް ެގދޮރު އެޅުުމަގއި  ،ެގ ދަތިކަންނުަވތަ ެގދޮރު  އެއްޮކށް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ފްލެޓުއާ އެ އަދި ހަމަ އިއެީކަގ

ެގދޮުރ ްއކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެ ތަކުލީފަކާއެަތއް  އިކީގަ އެ  ލިބޭ އާމްދަނީެގ ަވސީލަތްތައް މަދުކަމާ، ހުރި ދަތިކަން

ެވސް  ޮގތެްއަގިއ ފްލެޓު ހަސޭ ފަ ،އޭުރެގ ސަރުކާުރން ިވސްނަމުންދިޔައީ  ،އޮތީމަ  ކަމަކަށް ެވަފއި އެޅުމަކީ ބުރަ

ހިރާއްޭޖެގ އެމްިބއުލާންްސެގ އުސޫލުން ދިެވސީ ،ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދެޭވތޯ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަން
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ަވނަ އަހަރު އޭުރެގ  2010އަޅުަގނޑު ދަންނަާވީނ ؟ ލިބެނީ ތު މިޞަބަލިމީހުންނަށް ކީއްެވެގންތޯ ފުރު ތަކަށް އަދިރަށް

ޓެކްްސެގ  ،ލިބޭނެ އުސޫލެއް ރައީްސ ނަޝީދުެގ ެވރިކަމުަގއި ިދެވހިރާއްޖޭެގ މާލިއްޔަތަށް ިގނަ އާމްދަނީ ،ެވރިކަމުަގއި

ދެކޭ ތަރައްީޤަގިއ ކުިރއަަރއިެގންދާން ދިމާިވ އެންމެ ޮބޑު  ނޑުމެން މިއަދު އަޅުަގލުކޮށްލުމަކީ މިބަދަނިޒާމަށް ބަދަލުކޮށްލި

 . ަވރަށް ދުމަތްތަަކށް މަުގފަހިކޮށްދެެވނީޚިިވަވަރކަށޭ ަރއްިޔތުންނަށް އަސާސީ މަތި ުތެގ އާމްދަނީލަދައު ،ސަބަބޭ. މާނައަކީ

ަތއްއެަތއް ަބިއަވރު ކަންަތއްތަެކއް އެބަހުިރ އެބަހުރި. އެ ކުަރން ސަްއކަތްިގނަ މަ ަވރަށް. ކުރަން އެބަހުރި ިގނަ ކަންަތއް

 ،އެކަީށެގންާވ ނަރުދަމާއާއި ރަަށކާ ެވސް އެ ރަށްރަށުގައި ޮކންމެ ރަށެއްގައި އެ ،ބޭނުންޭވ ރައްޔިތުން. ބޭނުންާވ ކުރަން

މިހެންޮގްސ  ،ިވޔަސް  މަށްކަ ނަގޅު ބަނދަރުރަ ،ިވޔަސް  ކަމަށް  ަމުގަގއި ތާރުެއޅުން ،މްރާނީ ތަރައްޤީާއއިޢު ،ބޯފެނާއި

ހަ  ސޭތަން ދެކެން ބޭނުންޭވ. ފަ މްރާނީ ތަރައްޤީެގ މުއަްއސަސާތައް ރަނަގޅު ފެންަވރުަގއި ހުންނަޢުމީހުންެގ  އެ

ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވަވރަށް ސަުރކާރުން  އަބަުދެވސް ،ފެންނަނީ މެންނަށް މިތް ލިބެން ބޭނުންޭވ. އަޅުަގނޑުދުމަޚި

މަޖިލީހުން ަވރަށް  ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުީވމަ. މިައދު މި ދައުލަތަށްތަން  ންނައޮނުކޮށްެދިވފައި ޑެލިަވރ

އެެވސް ަރއްޔިތުންނަށް  .ެވސް ހޯޭދތޯ ތައްންތިޒާމުދައުލަތަށް ލިބޭނެ އި އަހައްމިްއޔަތުކަމެއް ީދެގން ިއތުރު އާމްދަނީ

 ،ޮގތަކަށް ރާތަށް ފަސޭހަ ފަ ދެ .ތަށްޮގ ނުާވ ލީފަކަށްެވސް ތަކު  ިވޔަފާރިެވރިންނަށް .ޮގތަށް ތަކުލީފަކަށް ނުާވ

ނީ  މްރާ ޢުހޯދަންޖެހޭ.  ެވސް ކުރިއަރަިއެގން ދެޭވނެ ިއންތިޒާމު ިވޔަފާރިެވރިންނަށް .ދުމަތްދޭން އެބަޖެހޭޚިރައްޔިތުންނަށް 

ެވސް  ނަށްމު ރަްއޔިތުންއްޮގތުަގއި ވެއްިޖއްޔާ އަދި އާ ބޫުލުކރާަގއަުޅަގނޑު  ،ތަރައްޤީަގއި މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތްތަކަށް

ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އި ބިލުން އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ފުރިހަމަެވެގންދޭ. އިްއޔެގަ  ޮގތުން މި ބޫލުކުރާަގޅުަގނޑު އަ

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ރަްއިޔތުންނަށް ބޭނުންާވ އަސާސީ  ،މަސައްކަތަކީ ކުރާ މި  އަޅުަގނޑުމެން .ފެނުނު ބިލެއް މިފަދަ

ކުރަނީ. މިއަދު ސަރުކާރުްނ  އަަވހަކަށް ޯފރުކޮށްދެޭވތޯ މަސަްއކަތް މި ީވހާ ާވ ކަންތައްއްޔިތުން ބޭނުންޙައްޤުތައް ރަ 

  ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ީވހާ ދިެވހިރާއްޖޭގައި މީހުން ،ިދެވހިރާްއޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ،މަސައްކަތްކުރަނީ

ހިންަގން ން ތުގައި ސަުރކާރުޤީޤަޙަ ،އެބަޖެހޭހަަގކުރަން އަުޅަގނޑުމެން ފާދުމަތްތައް ފޯރުކޮްށދެޭވތޯ. މިއަދު ޚިއަަވހަކަށް 

 ްއަވރަށް އެ އެ  ކުރަން ބޭނުންާވ ިގނަ މަސައްކަތްތަކާ؟ ެވސް ނުހިންޭގ. ކީްއެވެގންތޯ ތައްބޭނުންާވ ސްޕީޑުަގއި ޕްރޮޖެކްޓު

 ، އެބަފެނޭަގނޑުމެންނަށް ދުަވަހކު އަޅުކޮންމެ ،ނެތް. އެހެންނަމަެވސް މިއަދު ެވސް ކުރާނެ ފަރާްތތައް އްމަސައްކަތްތަ

މަޝްރޫޢުތަކުަގިއ  ސަރުކާރުން ،ކަމެއް ަރއްޔިތުންނަށް ޭބނުންާވ ކިތަންމެ ،ކަްނތައްތައް އާ ،ތައް ޓުޕްރޮޖެކް އާ

 ،އުޅެނީ  އަުޅަގނޑުެމން ބޭނުންެވެގން މި ެވސް. ތަން ާވލުކުެރިވެގންދާހަ ންތަނާތަ ،ރެިވކުއެްގރިމެންޓު  ،ސޮއިކުެރިވ

އިތުރު އާމްދަނީ  ،ެގ ަމުގަގއި ކުރިއަަރިއެގންދާން. ރައްޔިތުްނ ބޭނުންެވފައި ތިބީޤީރައްަފއި ތިބީ ތަޔިތުން ބޭނުންެވރައް

އުޖާާލ  ،މަުގަތއްެއކީަގއި އައު  އައު ިވސްނުންތަކާ ،ލިބޭނެ ަވސީލަތް ހޯދަން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވައި ތިބީ

ކުރެްއިވއްޔާ އެ އިރާދަ ،ްއކަަތކީމި ކުރާ މަސަ ން ސަުރކާރުންޤީބަލެއް ާގއިމުކުރަން. އަުޅަގނޑަށް ޔަޤުމުސްތަ
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ރައްޔިތުންނަށް އަމާން މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދިނުން. ކޮރަޕްޝަނުެގ ާވހަކަ އަުޅަގނުޑމެން މިއަދު ފާހަަގކޮށްލަން 

 ަވނަ 2018ށިެގން ަވނަ އަަހރުން ފެ 2013ދުަވހު، ައހަރު 7ުތެވދިޔަ އިނުަވތަ ފާ އަަހރު 9ބޭނުންޭވ. ފާއިތުެވިދޔަ 

ީވ  އެތަްއ ބިލިއަން ރުފިޔާައކަށްހިސާބަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާިލއްޔަތަށް ލިބުނު އެަތއް  އާ 17ބަރު ންެވއަހަރުެގ ނޮ 

 އަދަދުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ  ެގއްލުނުއެ؟ ލަތުން ެގއްލިފައި އެބައޮތްތޯއުތައް ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަކި ؟ކިހިނެއްތޯ

ަވނަ  17ބަރު މަހުެގ ންަވނަ އަހަރުެގ ޮނެވ 2018 ؟ފައި އޮތްތޯ ރޫމްެވހުިވ މަނުކުރެ ތައްަތއްއަސާސީ ކިަތއް ކަން

ތަމަ  އެންމެ ފުރަ އެކީަގއި ޙް ހުވައިކުރުމާލިރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ ،ދުަވހު މިއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ލާފައި އޮތް ބޮޑު އިޓަ ވައް ، އޮތްލާފައިއި ދަރުަވދުަވހު ދިެވިހރާއްޖެއަހަރު 7ދިޔަ  ،ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތަކީ

އަނދަަވޅުން ސަލާމަތްކުރުމުެގ މަސައްކަތް. ދަރާފައިާވ އެަތއް ތަނަކަށް ދަރަނި ދައްކަްނޖެހިއްޖެ. ފަށާފައިާވ އެތަްއ 

 ،އް ނެތްެއްގރީމެންޓެ ،ދިމާޮކށް އެްއެވސް ކޮންޓްރެކްެޓއް ނެތް ންތިޚާބާރިޔާީސ އި ީވުނީވއެއް ނޭނިގ ،މަޝްރޫޢެއް

ބޯމަތިެވފައި އޮތީމާ ރައްޔިތުންެގ ލޮުލގައި އަނދުން އަުޅަވްނެވެގްނ  އް ނޭނޭގ. ހަމައެކަނި އިންތިޚާބާކުރި ފަރާތެހަާވލު

އޮތް ތަނަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް. ކޮންމެ ދުަވހަުކ  މި ،އްތަނަށް ޕްރޮޖެކްޓެ މި ،ތަަނށް ޕްރޮޖެކްޓެއް މި ، ޕްރޮޖެކްޓެއްށްއެތަނަ

ނަށް ތަން. އިްއެޔގައި އަުޅަގނޑުމެ މަްއސަލަތަްއ ފެންމަތިަވމުން އަންނަ އަދު އެފަދަ މި ފެންނަނީ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ެގ. ނނޭ ީވުނީވެއއްެވސް  ށް ެއއަ ،ިއމާރާތްކުރަން ހަާވލުކުރިއިުރަގިއ ނޫސްތަކުން ފެނުނު ރާ މިްސކިތްޒިކު ،ފެނުނު

ތިރީސް  މެއް. މިއީ ސަތޭކަ އެތައްކަ ފިޔާ ދިން ކިތައް ރު ،މެއްކަ ފައިސާ ހޯދަނީ ކިހިނެއް ،ކަމެއް ހަާވލުކުރީ ކިހިނެއް

ތަކެްއ ިގަނ ފައިާސެގ ާވހަކަ މި ަދއްކަނީ. މިޮގތަްށ ހަާވލުކުެރިވފައި ހުރި ކިތަްނމެ ކިތަންމެ ޕްރޮޖެކްޓު ށްުވރެމިލިއަނަ

ރު އަހަ 7ދިޔަ އޮތީ މި ފާއިތުެވމި ސަރުކާރަށް ޖެހިފައި  ؛އަހަރު  7މި ފާއިތުެވދިޔަ  ،ޖެހުނީ ނޑުމެންނަށްރީމާ އަޅުަގހު

ދިަޔއީ ެއކަން ބޮޅެއް އޮޅުންިފލުަވން. ފުރަތަމަ އެއް އަަހރު ފާއިތުެވެގންނަންބަރު ކަންާވރު 5ލާފައި އޮތް އިއޮޅުވަ 

 ،ން މި ކުރާ މަސައްކަތުަގއި މި ާގޫނނުތައް ައަވހަށް ފާސްެވއޮޅުންފިލުަވން. އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެ

އެކީަގއި މި ސަރުކާރުން  ތައް ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ޙިކުމަތްތެރިކަމާަވސީލަތްމު ންމުހި ބޭނުންާވ ރައްޔިތުންނަށް

ދާކުެރްއވިއްާޔ ނޫން. ައޅުަގނަޑށް ޔަީގން އިރާ ކަެމއް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމީ އަުޅަގނުޑެގ ހިތުގައި ކުަޑެވސް ަޝއްެކއް އޮތް

މި  ،އުއްމީދުކުާރަވރުގެ  ،ުރެގަވތިބި ެގންއުއްމީދުކޮށް ން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތު  ،ަވނަ އަހަރަކީ  2020މި 

ކަމުަގއި ުވން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި   ުއއްމީދުުކރާަވރުެގ ރަނަގޅު ނަތީޖާ ނެރިެވެގންދާނެ އަހަރެއް ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރާ

 އިތުރާއެ އުނި ،ނަމަާވ ކަމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބޭނުންާވ އިތުރު ުއނިއިތުރު ެގންނަން ފެންނަ ،ބިލުން ބޭނުންާވ

މު ކަންތައް ެވސް ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެިވެގންދާނެކަމީ ންގައި ައަވހަށް ފާސްެވެގްނޮގސް މި މުހިއެކީ 

 ށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.މު ކަމެއް. ަވރަށް ބޮޑަންއަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ަވރަށް މުހި
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ ފުރުޞަތު މި އަރުަވީނ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  2ރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ތެރި މެންބަރިއްޔާ ިއއްޒަތްޝުކު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް.

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ައޅުަގނޑަށް މި ބިލުން އެބަ   ؛ރައީސް އްޒަތްތެރި އި ރާތުެގ ބިލު.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއް މެދު އިމާ

ންުކރާ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން. ަވނަ މާއްާދަގއި ބަޔާ 20 ،ަވނަ މާއްާދއާއި  19 ،ަވނަ މާއްާދއާއި  18ފާހަަގކުރެޭވ 

ލުަގިއ ތައް. މި ބިލެޓުފް ރިހުނުަވތަ އަރަބިއްާޔަގއި ންޑް މިސާެލއް ދެންނެިވދާނެ. މާލެ ްގރޭ  ؛ތެރި ރައީސް އިްއޒަތް

އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ެއއީ އެއީ ކަމަށް. މާލޭ ްގރޭންޑް ނުަވތަ  ންސް ފަންޑެއް އޮންނަންޖެހޭނެން އެބަކުރޭ މެއިންޓެނަބަޔާ

ުނާވނެ  ށްަގޑިންލްބިއެ ައދި  ؛އެހެންނަމަެވސް، އެތަުނެގ ބިއްލޫރިަތއް .ހެންއެޗް.ޑީ.ީސެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގިއ އޮތް ތަނެއް

ފަިއބަނީ. ދުަވސްދުަވސްޮކޅުން ފައިބާ. ރައްޔިތުްނެގ ބޮލަށް މި  ފުނޑުފުނޑުެވެގން ރުއިުރޮކޅުން. އިނަ ދުަވހެއްިގ މާ

ތަްއ މި ތަންތަނަށް ބޮޑެތި އެްޑާވސް ޕޭމަންޓު ހުރީ.  ހެދިފައިފައިބަނީ ެވސް. އިމާރާތުެގ ފެންަވރު އެހާ ދަށްކޮށް

އެހެން  ،ެވސްނެތް. ެއހެން ފްލެޓެއް ޮގތެއް ެވސް ން ން ދާނެ އެހެނަަގިއެގން ރައްޔިތުން ވައްާދފައި އެ ތިބީ. ދެ

މެނޭޖްމަންޓް   ،އެްއކޮށް މި ބިލުަގއި އެބަ ހިމެނޭއެއާ  އެޕާޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުކުރެޭވަކށް ެވސް ނެތް. ދެން ހަމަ

ަގިއ ލޭހުޅުމާ ؛ލޭގައިިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިސާލަަކށް ހުޅުމާ ؟ރޭޝަންސް. މި ކޯޕަރޭޝަންެގ ޒިންމާއަކީ ކޮބައިތޯކޯޕަ

ތައް. އެ ދޫކުރާ ފްލެޓު ެއޗް.ޑީ.ސީން ؛ކޮްނޑޮމީނޯ ނުަވތަ އަިމއްލަ ަފރާތްތައް ފިަޔވައި ،އެޕާޓްމަންޓްތައްހުރީ 

 ؛ކޯޕަރޭޝަނުން ބަލާނެ ،އިންތިހާއަށް ެއބަލިބޭ ޝަކުާވ. ެއކަމެއް ބަލާނެ ައޅުަގނޑުމެނަށް؟ ބަލަހައްޓަނީ ކޮންބައެއްތޯ

 ،އަނބުާރ ދޭން ންލަތުއުދެން ދޭންޖެހޭނީ ދަ އަނބުރައެްއ ނުދޭ. ފަންޑު ފަހު ފަންޑްށްނެުގމަ ފަންޑު  އެބަ ަނާގ. ފަންޑު

 ،. އެކަމަކު އޮތީ އަތުލާފަ އެ ތަން ެވސް ؛އް ފަންޑާއި އެ ހުރިހާ އެއްޗެ ފަޅު ޕްރޮޖެކްޓަށް ީވހެން. ބަޣާާވތްކޮށްފައިުގޅީ

ެއކަށޭނަ  ،ންެގ ބިމެއް އަތުލާއިރުަވތަ ރައްޔިތުނުބިމެއް  ގައިލަތެއް އުތަނެއް އަތުލާއިރު އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ދަ

ިއ ކަމެއް. ކުށެއް އެއީ. އެކަށޭނަ ބަދަެލއް ދީފަ ނޫނުއަާސސީަގިއ މަނާޤާދީފައި ނޫނީ އަތުލުަމކީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ބަދަލެއް

ހައިެގން ރެފިއުޖީ ޖަ ރު. މިހާކޮށްފަފަުޅެގ ރައްޔިތުން އެ ތިބީ މަުގމަތިުގޅީ ،ނޫނީ ނާތުލެޭވނެ އެއްެވސް ތަނެއް. އެކަމަކު 

ެއކަމާ  ،. އިންތިހާއަށް އެ ކަންތައްތައްނީފޮނުަވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެސެޖުއަބަދު ހަމައެކަނި އެ ފަރާތްތަކުން އަބަދު

 މި ާވހަަކ އަުޅަގނޑަށް  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ރޭ. ރައީްސ އޮފީހުން ޒިންމާ ަނާގނެ ަފރާތެއް ނެތް.މަސައްކަތް އެބަކު

ނޫްނ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާވހަކަެއއް ؛މާލުާވތީ. ސަރުކާރު ހިންުގމަށް ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންހު  ކުރެުވނީ އިމި ކޮށްތަކުރާރު

 މިކަމަށް ތިބި ަވޒީރުން  ޫއލިއްޔަތުތައް ަހާވލުކުރުްއާވފައި އަޅުަގނޑު މި ދައްކަނީކީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސް
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ާޚއްަޞކޮށް  ،ބިތި ަހާވލުެވަފއި  އޮފީހުަގިއ މިކަމާ. ރައީސްެވފަލުމާހުރީ އިޓްސްމިނި ގ. ހަުއސިންއިޙުމާލުެވފަިއާވތީ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ކޮމިޓީ . އަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ފްލެޓުމާލުޭވހުރު މިކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އިދިއްދޫ ސަމީ

ދާއިުރ ތު ބަލަންެގއަށް ހާލަދަނީ. ޭގ ލަން މިލަތު ބަހާ. ފްލެޓް ކޮމިޓީން ޭގެގއަށް ންއަޅުަގނޑު ކުީރަގއި ެވސް ފާހަަގކުރ

ެގްނ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބޮޑެިތ އެ ތަންތާ މިހާރު ިގނަ ފަރާތްތައް އެހެރީ ކުދިކުދި ތަންތަންކޮޅު ކުދިެވ ،ކިހިނެއްތޯ

ހެްނ އެ ދަނީ. ދާއިރު ެއ ތަންތަންކޮޅުަގއި ނޫެޅިވެގންއިމާރާތްކުރަުމން ދަނީ. ޭގެގތައް މާލޭަގއި ހިންަގމުންޕްރޮޖެކްޓު

 40ަވކިން ދިރިއުޅެނީ. ހުޅުމާލޭަގއާއި ައދި އަތޮޅުތެރޭަގއާިއ ެއކި ތަންތާނގައި އެބައުޭޅ. މިއީ ށް ޮގސް ަވކިތަންތަނަ

 ން ބޮޑު ެވލިފުނި ޖެހި ދުަވހާ ޯގތި ދޭންެވގެ ށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދައްކަނީ. މާލޭ ރައްޔިތުންނަ އަހަރުެގ ާވހަކަ

ޭއރުގައި ތިިބ މީސްމީހުންެގ  ޮބޑު ާވހަކަެއއް. ރި ރައީސް،އިްއޒަތްތެ .ެޖހޭ ާވހަކަެއއްންހިސާބުން ފެށިެގން ދައްކަ

. ެއ ޫނޅޭ ގައިރު ގޭ އިދާ ެގއަށް ؟ިވހާލިެވަފއިަވނީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ހާލަތު ބަލަނީސި ދަރިންނާއި ދަރިންެގ ދަރިން ވިއް

ދޭސީންތަެކްއ އުޅޭނީ. ބި އެ ޭގަގއިއް އް. ބިދޭސީ ަބއެ ބައެ ޭގަގއި އުޅެނީ ބިދޭސީ ބަެއއް. ކަށްކާ ކާންދީ ހަދާ ެއކަހަލަ

 ަކށް އެދުނީމަ އަުޅަގނޑުމެންޔަ ޑުމެން ކައިީރ އެހީެވސް އަޅުަގނ ލަތު ބަލަންހާމިހާރު  ؟އުޅޭނީ. ކިހިނެއްތޯ ބަލަނީ

ލަތު ހާން ދެ ޮގތަށް ތިބީ. ޮގތަށް މިތިބީ. އަދި މާލެ ދާއިރާތަކުގައި ެވސް ހަމަ ެއކަން ކޮްށދޭ ެވސް ެއކަން ކޮށްދޭ

 ނޫން ައޅުަގނޑު މީހުންެގ ާވހަަކއެއް  2000، 1000މިއީ  ؟ކިހިނެއްތޯ މިކަްނ ކުރާނީ ،ެގއަށް ޮގސް ން ުގޅާފަިއ ބަލަ

ހަމައަްށ  ކޮމިޓީން އަދި މިއަދާ މި ދައްކަނީ. އެަތއް ހާސް ބައެްއެގ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. މި ދެންނެިވ ފްލެޓު

ފުަރތަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  މަށް ަވނީ.ކަ ްސ ނުލިބޭ މަޢުލޫމާތު ެވެގމީހުން 2000 ،އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު

 ގހައުސިން ،އެްއކޮށް ރައީސް ނަޝީދު ަވރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުެރްއިވ އ19ާރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ އެޖެންޑާ 

 ށްފައި  ކޮމިކަން  . ރައީސްރިއިްއޒަތްތެ ަމޢުލޫމާތެއް ނުދިނޭ ދަންނަވައިެގްނ މިކަން ކުރެޭވތޯ. އުެޅއުޅު ށްމިނިސްޓަރަ

ހިންާގފައި އޮތް ބޮުޑ  ،އިެވެގން ކޮްށފަ އްޒާޢިއެ މިނިސްޓަރާއި މު. ތީ މިހާރު އެހެރެ ހައުސިން މިނިސްޓަރުއޮ

 ؛މިނިސްޓްރީަގއި އެ މައްސަލަ  ގ ެވސް މިނިސްޓްރީަގއި އެ ހުންނަަވނީ. ހައުސިންޖަރީމާއެއް ފޮރުަވންެވެގން ައދި

އުނިކޮށް ހެދި  ،މާްކސް މަދުކޮށް ،ހި ބާތިލުކޮށްއެްއޗެ ތަކާޓުހުރިހާ ފްލެ ހުރި ދޫޮކށްފައި ކުރީަގއި ރަްއޔިތުންނަށް

ރައީސް ނަޝީދު ެވސް ތަކުރާރުކޮށް  ؟ދޭނީމިނިސްޓްީރގައި. ެދން ކިހިނެއްތޯ  ގ ރީ ހައުސިންމިނިސްޓަރު މިހާރު އެހެ

 ާވނެ. ތަކުރާރުކޮށް އެ ަވަޑިއަގންނަށް ެވސް އެނގި ސައިއްޒަތްތެިރ ރައީ މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަން. ،ދެންނެިވ

ހުރިހާ   ހުެގތަކުރާރުޮކށް މި މަޖިލީ .ކޮށްދޭންމަނިކުފާނު މަސައްކަތްކުަރއްާވކަން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން 

ދޮންބެ.  ޓު ފްލެޖެހެނީ. އެއީނުދައްކާ ާވހަކަ މިހާރު މި ދައްކަން  . ދެން އަޅުަގނޑުމެންނީމެންބަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަ

ހުން އަނބުރާ އަހަރު ފަ 10ތަނަށް އައިއްސަ.  އަހަރު ފަހުން މި  10އަނެއްކާ އޮތީ  މި ނުިވ ބިލު ދޮންބެ ފޮ ޓުފްލެ

ތަެކއް ނުަވަތ ފްލެޓު، މެދު އިމާރާތުެގ ބިލު. ިއމާރާތެއް އެއް އޮީތ ފޮނުާވފައި ކޮންޑޮމީނޯ ބިލު. ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް މި
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އިމާރާތްކުރި ފަރާތުެގ  ،ަގންނަ ފަރާތާއި އިިވއްކަ  ިވްއކުމުެގ ބިލު. ފަރާތްތަކަށްަވކިަވިކ  ަފއިޅާތަކެއް އައެޕާޓްމަންޓު

ޓާޓާއިްނ  ؟ސްޓޭޓް އުސޫލުން ިވޔަފާިރކުރާނެ ބިލު. ކާކުޯތ ރާއްޭޖަގިއ ިވޔަފާިރކުރަނީތްކުެރޭވ ބިލު. ިރއަލްމާޔަހިޙައްޤު 

އޯިޑއޯން ެވްސ  ؛ެމދު އިމާރާތްސް އެއްއްޖެއަށް ައއި. ޓާޓާ ދިެވހިރާނޫންތޯ ެދނެއް ނާންނާނެ .މެދު އިމާރާތް އަޅަނީއެްއ 

މެއް. ދެން އެ ައއި ބަޔަކު ެވސް ދިޔައީ. ދެން އެ އައި ބަަޔކު ެވްސ ދެން އޮތް ތާ ެވސް ހުސް ބި. އޮތީ ހުސް ބިމެއް

ރާއްޖެއިން ބާރުެގއްލިެގން ކުރަން އައި އިްނެވސްޓަރުން ެވސް އިތު ދިަޔއީ. އެެހންީވމާ، ިވޔަފާިރއެއްހަމަ ކަނޑުެވެގން

ިގނަ ދުަވހެއް.  އި ނުާވނެ މާފަރާތްތައް ެވސް ބިމެއް ދީފަ  . އާއްމު އްތަތްމު ފަރާއާއް ،އޮތީ މި އޮތީ. ދެން މި އްސަޮގ

ުރފިޔާ އެްޑާވންސަށް ނިންމާ  30000ައުގ ބަދަލުކުރާނެ.  ،އެ ބިން އަތުލާނެ. ނުަވތަ ައނެއްކާ ކުލި ބަދަލުކުރާނެ

 ،ެއއްލަމަމައެއްނެ. ހަމިލިއަނަށް ބޮޑުކުރާ 2އަނެއްކާ  ،ދޫކުރާ އެޕާޓްމަންޓްންޓް ދީފައި ާވންސް ޕޭމައެޑް  ؛އެޕާޓްމަންޓް

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މެ ސަބަބަކާ ހެދިންމި ހުރިހާ މައްސަލައެއް އަންނަނީ އެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނެތް އުސޫލެއް

ނޫން. ރިޔާީސ  ިރާޔސީ ނިޒާމަކަށް ޢަމަލުކުރަނީ . އެކަމަކުމެއްއޮތީ ރިޔާސީ ިނޒާ މެން މި ރާއްޖޭަގިއ މިއަޅުަގނޑު

ަވޒީރުްނ  ާވނެތިާޔރު އޮންނަންޚްއި. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސު ިޚޔާރުުކރާނީ ނިޒާމުގައި ަރއްޔިތުން

އީސް،  ރަ ނެުގމުެގ އިޚްތިޔާރު. މިހާރު ކޯލިޝަން ހެދީމާ ޯކލިޝަން ނިޒާމެްއގައި ޯނޭވ އިްއޒަތްތެރި

ށް ނޯޭވ. ޔާ އިޚްިތޔާރުކުރާ ަވޒީރަކު ނެުގުމެގ އިޚްތިޔާެރއް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަލްޖުމްހޫރިއްރައީސު

ރު މަސައްކަެތއް ނުކުރޭ. އެ ވަޒީުރެގ އިތުބާރު ަވޒީ ބައިންަދއިންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކި މީހެއް ަވޒީރުކަުމގައި

ހިސާބުން. އެ   އޮތީ މައްަސލަޖެހިފައި އެ ދައްކަންޏާ އެ ާވަހކަ ެރޭވނުކު ކަމެއް ރަށްނެތްކަމުެގ ާވހަކަ ނުަވތަ އެ ވަޒީ

ތަކުރާރުކޮށް  . ރަނަގޅު މީހެއް ނުފޮނުވައޭ ސަުރކާރަކަށް. ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާަލާވނެއްރު ހަޅޭޕާޓީެގ ލީޑަ

 މީހުން ެގރު ލައިަގންނަަވރައްޔިތުން ބަ. ކަމަށް ރަނަގޅު މީހުން ަސރުކާރަށް ފޮނުަވންޖެހޭނީ ،އިލްތިމާސްކުރޭ ޕާޓީތަކަށް

ޮގްސ ، މިހެންތްުކރި މީހުންނާއިާވނާއި، ބަޣާންރުްއ އުފުރި މީހުހަމަ ކުީރަގިއ ފެންފޯއް .ކުކަމަށް. ނުފޮނުާވ ރަނަގޅު މީހަ 

. ނެުރޭވއެސަރުކާރަށް ލައިެގން ރައްޔިތުން ރުޅި ންރައްޔިތުން ަގބޫނުކުރާ ހުރިާހ އެންމެ ،ރައްޔިތުން ބަލައިުނަގންނަ

އަދި މުޅި ރާއްޖޭެގ ޖިލީހަށް އައީ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން. މާލޭ ރައްޔިތުންނަށާއި ޑުމެން މި މައަޅުަގނ

އަހަރުދުަވހުެގ މައްސަލަ  40 ،މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އަާސސީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭން. މިހާރު މި 

ެއއީ މާލޭ  ، ނުަވތަ ެއޗް.ީޑ.ސީައަކށް ނުހިފެހެއްޓޭނެދެ. ހުޅުމާލެބީ މަޖިލީހަށް ަވތި އަޅަިއެގން އަުޅަގނޑުެމން މި ކޮނޑު

އެހެނިހެން ދެންޏާ ދޭންީވ. ރާއްޖޭެގ ނުަވތަ  ،ރައްޔިތުންެގ ބިން. މުޅި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް އެޕާޓްމަންޓާއި

ޤު މި އޮންނަނީ މަކު، އެ ޙައްއްެޤއް. ެއކަ ޙަ ހިކަން އެއީ ޙަްއޤެއް. އަސާސީހުރިހާ އެންމެންނަށް ބޯހިޔާަވ ންކަންކޮޅުތަކު

މާލޭ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނުެވއޭ  ީދެގްނ. ޝަރުތެއް ހަމަެއއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މާކްްސދޭ އުސޫލުން ޕޮއިންޓު

 އޮތީމާ އޭނަެގ އި ެގ ނުބަހަ އޭނަ ަބއްޕަ ުނަވތަ މަްނމަ ނުަވތަ އެހެން މީހެއްގެ  ،ރައްޔިތެްއެގ ޝަރުތެްއ ހަމަނުޭވ
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 40ތަށް ނުވެއޭ. އެޮގ ޝަރުތު ހަމައެއް ަގނޑުަވރު ތަންކޮެޅއް އެބައޮތޭ. އެހެްނީވމައް. ތަށިމުށިތޭ އަކަފޫޓެ ެގ އެަބއޮބައްޕަ

އިްއޒަތްތެިރ  އުމުަގިއ މި ނިޒާމެއްގައި ރައްޔިތުްނ ަގނަތަޅުާވތާ. ީކއްކުރާ ރަީއސް އޮފީހެއްތޯޤަ މި ވެއްޖެ އަހަރު

ރަނަގޅަްށ  ޓްތަކަށް ޮގސް ސޯއި ރި ގަ ޑުން ކާރު. ީވކެ 2ްއެގ އޮޭވ މެ ަވޒީރެކޮން ؟ީކއްކުރާ ަވޒީރުންެނއްތޯ ؟ރައީސް

ައޅުަގނޑުމެން  .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ީމހުން އުޅޭ ޮގތް. އެ ބޯލައިެގން، މި ާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް އެނޭގ

ހޭ  ަވނީ ކޮބައި ދަންނަރުޮކށް މިރުމަށް ޓަކައި. ތަކުރާސަރުކާރެއް ައންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކު ،ިވސްނަންޖެހޭ

 ދުަވސް މި އަހަރު ށްކަންތަކާއި މި ބޯހިާޔަވހިކަމަ ިމ ފްލެޓު ؟ސަރުކާުރެގ ަވޒީރުން ،ސަރުކާރުެގ ަވޒީރުންެގ ޒިންމާ

 .އީސްިއއްޒަތްތެރި ރަ  އޮތީ ފޮނުާވފައި ކަމެއް ނޭނޭގ. ކޮންޮޑމީނޯ ބިލެއް މި . ޝަރުތު ހަމަީވ ކޮންަބއެއްަވނީ

 ެއތަންތާނގައި ހަމަތަކެއް ޮއޭވ. .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ަގދައަށް ކުރޭ ންތާ ަވރަށްބާީއ ތަޔަފާރި ޑުވި  ކޮންޑޮމީނޯެގ

އަދި އެޕާޓްމަންޓަށް ަގެނ  ،އަިދ އެޕާޓްމަންޓް ަގންނަ ފަރާތާއި ،ާރ ފަރާތާއިކު. ިއންެވސްޓުއުސޫލުތަެކއް ެވސް އޮވޭ 

  މަރާމާތުކޮށްދޭ.  ން.ސާފުކޮށްދޭ އިޅަރުކޮށްދޭ. ފޮފޯ ށްތްތަކަފަރާ އެ ދިރިއުޭޅއިުރގައި އެ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތަކެއްަވދެެގން 

ހިސާބުން ނިމުނީ. އެ  ތަނުގައި ފްލެެޓއް ހަާވލުކޮށްަފިއ އެ ޕޫލްތައް ސާފުކޮށްދޭ. މިްސިވމިން  ،ަތއްއާކޮމަން އޭރި

. ނެެވހޭިވްއސާރަ ،ބޮލަށް ެވއްޓޭނެ ގ ސީލިން  ެވއްޓޭނެ، ބޮލަށް ތެރޭ ދޮރު  ތާއެއްަވރިހަމަ ދޮރު ެވއްޓުނަސް. ހަފު

ރި ިވޔަފާ ،ސްޓޭޓް ިވޔަފާރިމި ބިލުގައި އެބަބުނޭ ިރއަލް  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެއހެރީ ފްލެޓް ލިބިފައޭ، އެކަމަކު 

ނެތް އިއްޒަތްތެިރ  ޙައްޤު ެވސް އޮންނަންޖެހޭނެ މީގައި. އެ ބިލެއްާޔެގ ިވއްކަން. އެ ިވްއކާ މެދުެވރިއުސޫލުން ަގނެ

މި މާލޭގައި ޚާއްަޞކޮށް ތިބި  ،ހާރު ތިބި ދިެވހި ރައްޔިތުންމި ، ދެޭވނީހިސާބަށް ނަށް މިރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން

ީނ އަރަިއަގނެޭވން . އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ދިމާެވފައިާވ ަމއްސަލަތަކުެގންރައްޔިތުންެގ ބޯހިޔާަވހިކަން ަކށަަވރުކޮށްދީ

ެއތައް ބައިަވރު ޒުާވނުންނެްއ މުރުފުރާެގ ނުކުރެިވފައި އުކަިއެވނި  ،އެބަތިއްބޭ  ްއޒަތްތެރި ރައީސްޭގޭގގައި އި  ެވސް

އަހާށޭ. ިވޔާނުދާ ރަނަގޅަށް އުޅޭށޭ. ބަސް . ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަަވނީ އެ މީހުންނެތިފަ ދިރިއުޅޭނަ ތަނެއް

ެގ އް ސް. އެއް ެގއެ ޒުާވްނ ކުދިން. ކުރާނެ ތި ހުރިހާ ކަމެއް ެވ އެއީ. ހަމަ ކުދިން ؟ކަންތައް ނުކުރާށޭ. ކޮންތާކުްނތޯ

އުެމއް، ޤަ ކަމެއް. އިސްލާމީ ލަތަކުން ިވސްނަންޖެހޭއުެއއް ކޮޓަރިެއއްެގ ތެރޭަގިއ މި ތިބެނީ. ެއީއ ދަ ،ތެރޭަގއި 

މިއީ  ؟ކޮންތާކުތޯ އުޅެނީ ؟އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް  އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްަގިއ ުއެޅންޖެހޭ ޮގތް ޮއޭވ. ކިހިނެއްޯތ އުޅޭނީ

ަވޒީރުންނަށް ނުބައްލަވައި ކޮންމެެވސް މި  ،ުޅަގނޑު ދަންނަަވންއްޔާއަށް އަރިރައީުސލްޖުމްހޫިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ދެއްކިދާނެ ކިތަންމެ ދުަވހަކު ެވްސ.  މި ާވހަކަ މެންނަށްކުރަންޖެހިއްޖެ. އަުޅަގނޑު އްލުޙަ ޮގތަކަށް ނަމަެވސް މިކަން 

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ  ން. އެއްކަލަންމުޮގަތކަށް ނިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޒިންމާއެއް ކޮންެމެވސް ެއއްއެކަމަުކ، 

ރުން ނަަގއިެގން ކުރާނީތޯ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ ަވޒީރުން ަލއިެގން ކުރާނީތޯ ނުަވތަ އަިމއްލައަށް ަވޒީ

ެއީއ  .ސްއިްއޒަތްތެރި ަރއީ ާވ ވަޒީެރއް ެނުގމުެގ އިޚްތިާޔރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ބޭނުން ،އަޅުަގނޑުމެން ދޭން އެބަޖެހޭ
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 ނެތް މިހާރު އިޚްތިޔާރެއް. ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިހާރު ށްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ. ރައީ  މައްސަަލއައަސްލު

ބޭނުންވާ   މްރާންޢިޚް އިސިމް ބޭނުނާްވ ވަޒީެރއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު ނަަގންޖެހެނީ ޝަޤާނަަގންޖެހެނީ 

މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބޭނުންވާ  ހާރު ނެޭގނީމި ށްޞާލިޙަ ދުހީމް މުޙައްމަވަޒީެރއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އިބްރާ

ރު ހުންނަތާ ފާ ޝުކޫޠިޢާ މިނިސްޓްރީަގއި ގ ޮގތް އެެހރީ. ހައުސިން ނެީގމަ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ީވ .ވަޒީެރއް

 ، ނޭން ހިންިގ މީހުރީމާނޭ. ހަމަ ޖަހުރި ޖަރީމާއެއް ެވްސ ހިންީގ އެ ފަރާތްތަކުން ފައިޒަމާނެއް ެވއްޖެ. ހިންިގ އެތައް

ޖަރީމާ މީހުންނޭ. ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިންގި   ،ެވސް މި ނުކުންނަނީ ޢިްއޒުމު  ކިޔާފައިެވސް މާލެ ސިޓީ މޭަޔރޭއަނެއްކާ 

ިގނަ ުދަވހަުކ  އެބަ މިކަން ޙައްލުކުރާެނ ޮގތް. މި މާޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނަން .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ފަރާތްތަކޭ.

ތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑުމެން ނުކުީތ ތްަވރަްށ ޯގްސާވނެ ިއއްޒަ އްޔާން ކޮޅުންލައިފި ކެތްތެރިކަ ެގނެ. ރައްޔިތުންނޯންނާ

، މިއީ ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެްއ އެހެންީވމާމެއް ނޫނޭ. ބުލާާލ ތިށް ބަދަލަށް ޯވޓުތަކީ އަަބދު އެޮގއަ  މާނަެގއޭބަދަލަކަށް. 

މު ބިލެއް. ތަހުޒީބު ންހިަވން. މިއީ ަވރަށް މުހަކަ ދަންނައީދުކުރާ ާވށް ތާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު މި ބިލަ

ިއެގ އުޅެނީ އާދަ ހަމަތަެކއް. އެކަމަުކ، މި އުސޫލުަތކެއް. ބޭނުންކުރާ ބިެލއް މިއީ. ބޭނުންކުރާ އުމުތަކުަގއި ބޭނުންކުރާޤަ

 ން ކޮ ،ޭޅއިރުއު މެިވެގންނިކުނު ޮގޅއަކުން ފޫޓު  6ފޫޓު  4ުކޑަކުޑަ  ަގއިމާލޭފަން ޖިފުޓިަގނޑަކުން ނުނިކުމެިވެގން. 

ކޮންޑޮމީނޯ އަޅައިެގން ބިއްލޫރިތައް ބޮލަށޭ ފައިބަނީ   ؟ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކޮން ކޮންޑޮމީނޯއެއްތޯ ؟އްތޯލެބި ސްޓްރާޓާ

 ށް ަވރަ ؛ރުމަށްހުރިހާ ކަމެއް ކު މެއިންޓެއިންކުރުމާިއ މި ބެހެއްޓުމާިއ، ކޮލިޓީ  ޓީ، ކޮލިއެހެންީވމާމާލޭގައި ެވސް. 

ނުކުމޭ. މާލޭެގ އިމާރާތްތައް ޮގތަށް ނުއ ފީހަށް ދާެވސް ނެތް. އޮ މީހަކުނެ ލާ ބަކު. ެއއިްނ މީހަެއކަމެއް ނެތްރަނަގޅު 

ނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ބަތައް ީފެވެގން ަފއިދަަގނޑުބޮލަށް ރީ ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތްތައް ހެެވސް އަިދެވސް އެ

. ކަށް ެވފަމުޅި މާލެ ކޮންސްްޓރަކްޝަން ސައިޓަ  ،ޔާ ލިބިއަނި  އި،އިބަ ހޮޅި ފަހޮޅި ނޑުމީސްމީހުންެގ ބޮލަށް ބޮޑެތި ދަަގ

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ނިސްޓްރީކޮބައިތޯ ހަުއސިންގ މި ؟ކޮބައިތޯ މީހުން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިރ ންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެހެ އަުރަވނީ ނޑު ފުުރޞަތު މިއަޅުަގމިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 ށް. މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަ

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

އިމާރާތުެގ  އެއްމެދު ،ރުން އެއްމެދު އިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްހި ސަރުކާެވތްތެރި ރައީސް. ދިކުރިއްޔާ ިއްއޒަޝު

ެގ ހުރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީ، ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވތީ  އް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށްލެންިދއުމުެގ ބިެގށްކަން ކުިރއަކަން
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ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރަށް ައޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން.  ،ނާޒިލްއިބްާރހީމް ތެރި މެންބަރު ތްއިްއޒަ

. ރާއްޭޖެގ އެިކ އިަވނީ ަވރަށް މާތް މަޤުޞަދެއްގަ  އްާވފަިއ މިޅުމި ބިލު ހުށަހަ ސަުރާކރުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްނ މައްސަލަ ދިމާެވ އިމާރާތުެގ ަވކި ހިސާބަކު ،ކަންކޮޅުތަުކގައި އެކި ތަފާތު އެއްބަްސުވންތަުކެގ ދަށުން އިމާރާތްކުރެިވ

  މީހާ ަވނީ އޭނާކުރި ްނެވސްޓު ުނަވދެިވފަ. އިރަށްދޮ ެގލަމިއް އަހުންެގ އެ މީހުްނނަށް ަވނީ އެ މީ، މަސައްކަތް ހުްއޓި

 ލީހުެގ އެިކއެކި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖި ަގޅު އުސޫެލއް ނެތުމުެގ ސަބަބުންނރަ، ފަ. ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް އްކިނެިގ ލޯނު ނުދެ

 ތައް ދިމާެވފައި އެކި އަތޮޅުަތކުަގއި، މާލޭަގއި، ހުޅުމާލޭަގިއ، ިވލިނިގލީަގއި މައްސަލައެކި  ،އިކުގަ ތަދާއިރާ ބަރުންެގމެން

 ލަރާަގއި ެވސް މިފަދައިން މަްއސައިރާ ދާ ރި މަޖިލީހުަގއި ތަމްސީލުކުތެޮގތުން އަުޅަގނުޑ މި އިްއޒަތްރި. މިހުއެބަ

އި ފަ ށް ދީޔަާވ ތަން ުކއް ށް ނިންމާފައި ކޮންޓްރެކްޓަަރށްޔަބަ  ެއއް ،ނުނިންމާ. ހުރި އެަތއް ެގެއްއ އެބަހުރި ދިމާެވފައި

ަވރު އެބަހުރި. ޔާ އެއްކޮށް ނުނިންމާ ހުރި އިމާރާތްތައް ބައިއްނޫނި ،ނުނިމިނަންޖެހޭ ބައި ޭގެގ ެވރިފަރާތް ަވން

 ލިޙް މިފަދަޞާރާހީމް މުޙައްމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބް ،ދިެވހިރާއްޭޖެގ ސަުރކާރުން ،އަޅުަގނޑު މިއަުދ އުފާކުރަން 

ސްނެންެގީވތީ. ިދެވހިރާއްޖޭެގ  އި ނުނިކުފާމަ ދެއްުވމަށް އެ ބަދަލުެގނެސްޔޮހެ ށްނޫނަާގ ،މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައި ބިލެއް

 ،ހެދުމުެގ ފުރުޞަތު ،ބިންޮކޅު އޮވެ  ފުޅާކުރުމުގައި ްލސްޓޭޓްއަރި ،ކުރުމުަގއިންެވސްޓު  އިންެވްސޓަރުންރަށްތަކުގައި އި

 ޞަތެއް ބިދޭ ފަހި ފުރުީކގައި މަަސއްކަްތކުަރން ލިއެ ޓަުރންނާސް ތަނަަވސްކަން ނެތް ފަރާތްތަަކށް ރިއަލްސްޓޭޓް އިންެވ

 އަޅުަގނުޑެގ ތުަގޅަށް ހާލަނައޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަން. އަޅުަގނޑަށް ަވރަށް ރަ، އަޅުަގނޑު ބަލައިަގންނަން އި މިއީކަމުަގ

ހުރި މިްނަވރުން  ންކަަވސްތަނަ ކަމާއި ތެރިށް ެވްސ ެއ މީހާެގ އަމިއްލަ ފުދުންދާއިރާަގއި އިނޭގ. ބިްނކޮޅު ޮއތް މީހާއަ

ޅު ުއސޫލެއް ނެުތމުެގ ސަބަބުން އިންެވސްޓަުރންނަށް އެ ތަންތަން ހެދުމަށް ބަިތބި. ރަނަގއެ  ނެހެދިފައިއަށްލައަމިއް

މީހަކަްށ  ބުނޭ ހަދާެވެގން އެބަދިމާ ބަތިބި. ކިތަންމެ ަބޔަކު އަުޅަގނޑުމެންނާކުރަން ފަހަތަށް ޖެހިފައި އެއިންެވސްޓު 

ާގނޫނަކަށް މި ބިލު ، އެހެްނީވމާ. ލުގައޭހާ ހާރު މިއުޅެނީ މިމި .ތިމަްނނަ ހަދަން ބޭނުމޭއެްއޗެއް ީދެގން ެވސް 

އަުޅަގނުޑ  ؛ ިއންެވސްޓަރސްއަްލސްޓޭޓް ރިުގިޅެގން މިކަމަށް އިޖާބަދޭ ލޯކަލް އަޅުަގނޑުމެންެގ ބަދަލުެވެގން ައއުމާ

 . އަުޅަގނޑުމެންއިާމރާތްކުރުމުެގ ކަންކަން ެގންާދނެ ކަމަށް ،ޕްރޮޕޯސަލް ނަަގއިދަންނަާވނީ އެފަދަ ފަރާތްތަކުެގ 

 ދިމާވެއްެޖއްޔާ ަވކިން  އަދި ކެމްޕޭނަކާ .ލު ބަލަންހާ ،ންަވރަކުން ޭގެގއަށް ަވްނނަންަވެދުވނު މި އިދާއިރާގަ  ބަދުމެތާއަ

ަވކިން  އަުޅަގނޑު ތަކުރާރުކޮށްލާނަން ،މެއްތޯ ބަލަން. ަވކިން ޚާއްޞަކޮށްކަކޮން ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންަވނީ

ބޭނުންާވ  ،ޮގތެްއަގއި ސަމާލުކަންދީެގްނ ޭގެގއަށް ަވދެ ނޑުމެން ޚާއްޞަ ގައި އަުޅަގއް ނެންމެ ކެމްޕޭޚާއްޞަކޮށް ކޮ

އެ  ،ހަދަން. މިހެން ހަދަންޖެހެނީ އިއަހަ ލުަވއި ފިކުލީފުތައް އޮޅުންހުރި ތަ  ،ދިާމާވ މައްސަަލތަކާއި، ކަންކަމާއި

ނަށް ންމަޤާމެއްަގއި ހުރެ ރައްޔިތު ތިޚާބީން އިނޫންނަމަ ،ރޭަގއިބޭފުޅަކު ސަރުކާރު ތެ އިންތިާޚބުާވ ެގންޅި ުގ އިންތިޚާބަކާ

ައޅުަގނޑު  .ރި ރައީސް ތްތެ. އިްއޒައިއް އެ ބޭފުޅުްނނަށް ފުއްދައިދިނުމުގަ ތަ ާވޝަކު ދަްނނަާވ އެ ބޭފުޅުން  ،ންާވނުބޭ
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ނަސީުބ . އަޅުަގނޑުެގ ކަމަށް ެގ ފުރުޞަތު ލިބޭނެތަނުަގިއ ހެލްތު މިނިސްޓަރާ ސުާވލެއް ކުރުމު އަދު ެވސް އިނީ މިމި

މިނިސްޓަރުެގ ހެލްތު  ،ަވނީނަިޅެގން. މި ދަން ުގ ްށ އެ ފުރުޞަތު ނުލިބުނީ ަވުގތު ހަމަުވމާމުން މިއަދު އަުޅަގނޑަދެރަކަ

ގައި އަުޅަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭ ،މި ދަންނަަވނީނޫން.  އެްއެވސް މައްސަލަެއއް އޮްތ ާވހަކައެއް

 މުށިމަސް،  ބައެްއ ކަންކަމުެގ ާވހަކަ. ައޅުަގނުޑެގ ދާއިާރެގ ހ.ކޮށްލަންޖެހޭންކަާމއި ރަނަގޅު އް ކަހޭ ބައެޖެާވންލުސަމާ

ރޭޝަެނއް މައިބައިަދއިެގ އޮޕަ ކަނދުރާގެ  ؛ަމއިބަދަިއެގ ،ކަުރެގިއ ށުން މާޭލަގސަރުކާުރެގ އާސަްނދައިެގ ދަ ؛އިނާޔާ

 އިިރއަށްކަރު ޓަރި ޑޮކްޕަރޭަޝން ކުއޮ ލިއްޖެ. އޭނައޮޕަރޭޝަަނށްފަހު އޭނަެގ ައޑު ނެތް. ައޑު ެގއްއެ ކުރީ. އޭަނެގ 

ުކ ފުޅާ އަިރހަށް ދިޔައިމަ އެ ޮޑކްޓަރަބޭކާށޭ. އެ ކަށް ދައް ޓަރަ ކަންފަުތެގ ޮޑކް ނޭފަތާއި ދިޔައިމަ މި ދަންނަަވނީ ކަރާއި 

 އޭނަ ،މި ބުނަނީދަހަރޭ އޮޕަޭރޝަން ކުރި ޑޮކްޓަރު ަކއިރިައށް. އެ ޑޮކްޓަރު ަކއިރިއަށް ދިޔައިމަ  ،ިވދާޅުަވނީމި 

ޅެީނ އު މިން އަދި ޑުަގއި ެމޑިަކލް ބޯއްލެހާތެއް. މިފަދަ ޮގެވަފއި ހުރި  ނޭ އޭަނއަްށ އިނޭގއޭ. ޓައިލީ ލުން ނައްބޮ

އް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހަމަނުޖެއްސިެގން. ިއއްޒަތްތެިރ  ޮގތެނެރުާވެއއް ލިބޭފަން ބޭރުން ޚާއްޞަ އިށް ރާއްޖެ އައޭނަ

ރި ކުއުުޅނު މީހެއް. ކަނދުރާެގ އި މުިޅ ހަޔާތުަގއި ާވަހކަދައްކަ  ތިބި. އޭނަގެ ަމ ކުދިން އެބަނެއް. މާބޮުޑ އަންހެ .ރައީސް

އިާނޔާއަްށ ، ހެންީވމާ ން ާވހަކަދަްއކަނީ. އެެގނެިތެގން މިހާރު ަކރުދާހުގައި ލިޔެ ެގ އަޑުނަުގިޅެގން އޭ ރޭޝަނަކާކުޑަ އޮޕަ

ަވރަށް ދީލަތި ސަުރކާރެްއ.  ؛ރުކާިއ ހަމަ ސަރުަމއްސަލަތަުކަގ މިހެން ދިމާާވ ންޑުމެިޑކަލް ބޯ ،ެވސް އަުޅަގނޑު އެދެން

ކުރުުމެގ ެއްއެވސް  މެއްަތަކށް ކަޮގރިކޮށް ނޫން ތެރަްއޔިަތކަށް ޯއާގެއްއެވސް  ،ުނމެއް ނެތްސް ިވސްރުެގ އެްއެވސަރުކާ

 ެމޑިކަލް ބޯޑުން  ްއގައިތެޮގ ޞައަުޅަގނޑު ހަމަ ޚާއް ، ބޭފުޅުންނަށްާވމެއް ނެތް. މިފަދަ ަކންކަން ދިމާސްނުިވ

ލުން މާހުްއެގ އިައދި ޑޮކްޓަރެ ،ާވނަމަ  ކަމެއް ކަމަށްތްން ނެ ެގން އެ ބޭފުޅުްނނަށް ރާއްޖެއިން ކުރެެވއި ޑަވަ ިވސްނާ

ން ޑުކަށް މެިޑކަލް ބޯއެ ބޭފުޅަ ،ަގއި ާވނަމަެވސްކަމު އަދި ސާޖަރީެގ ނުރައްކާތެރިކަމުން ދިމާިވ ަކމެއް ،ނަމަެވސް

 ،ބޫލުކޮްށ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭނެ ފަރުާވއަކަށް ފޮުނވައިދިނުންމެއް ަގކަ އެއެީކގައި ިރކަމާއޯާގތެ އި، ައޅައިލަ ސްެވ

ހާރު މި ދިމާެވެގން މިަކމެއް. އެކަހަލަ ކަންކަން ސަުރކާރުން މި ކޮށްދެއްަވނީ ެވސް. ދެން  އެއީ ައޅުަގނޑު ަވރަށް އެދޭ

 ން މެއް ކުރަކައެ ައކީ ލަ ަމއްސައުޅޭ ންމާެވެގުމގައި ެވސް ދިއެކަ އަށްއޭނަ ،އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވނީ ،މައްސަަލއަކީ  އުޅޭ

ޑިކަލް ޯބޑުން ރަން ެއަކން ެވސް މެ މީދުކުއްުޑ އު ، ައޅުަގނ. އެހެންީވމާކޭނުމުަގއި ހުރި ކަމެސްބި ބައެްއެގ ިވތި

 އި ްއކަކަދަހަ ާވއޭނައަށް ެވސް ،ބޭނެ ޮގތެއް މަށް ފަރުވާއެއް ލިއިން ބޭރުން އެކައިނާާޔއަށް ެވްސ ރާއްޖެ ،ބައްލަަވއި

 ށްއަުޅަގނޑު ަވރައެއީ  .ުވން ނު ޮގތަށް އުެޅޭވެނ ޮގތަށް ފަރުާވއަކަށް ާރއްޖެިއން ބޭރަށް ދެޭވނެ ޮގތެއްކުރިން އުޅު

މަުގގައި ެއބަހުރި ގެއެއް މި މައްސަލަ އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާަގއި ޖަނަަވރީ .ސް އެދޭ ކަމެއް. އިްއޒަްތތެރި ރައީށްބޮޑަ

ކަލާފާނު  ެގެއއް. އަޅުަގނޑު ދާއިާރެގ އެބަހުރިއަޑު ކައިީރގައި އި ޔާރަތްކޮުޅަގދާއިާރެގ ލޮނުޒިެގ ޖެހިފަ. އަޅުަގނޑު 

ބާލާތާ ނހަތަރު ެގެއއް އެބަހުރި ސޯސަންމަުގން ލަދެތިން ،ސްކޫލު ަކއިރީަގއި އެބަހުރި ެގއެއް. އަދި އެކަހަލަ ަބއިަވރު 
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އް. ކޮންޓްރެކްޓަރުން އައިްސ އި ހުރި ެގއެ ޖެހިފަ މައްސަލަށް އެބަހުރި މިހެންއަދިމާ ކަންމަތީގައި ހެންޭވރު ސަހަާރއާ

އެތެރޭގައި ސިމެންތި  ،ޓައިލްސް ނުޖަހާ ،ސިޑީގައި ެރއިލިންގ ނުޖަހާ ،ނުނިންމާ ޮގސް އިށްފައެއްަބއެއް އިްނެވސްުޓކޮ

ޭގ  ،ދީ  ކުއްޔަށްއެކަމަކު ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ާވ ބައި ނިންމާފައި .އަދި ހަދަންޖެހޭ އިތުރު ފްލޯތައް ނަހަދާ ،ނުޖަހާ

ސްޓްރީ ެވސް ަވނީ އެ ކޮންޓްެރކްޓަރުެގ އަދި ނުީވާތކަްށ މީެގތެރެއިން ބަެއއް އިމާާރތްތަކުެގ ރަޖި ،ށްެވރިފަރާތަ

މޯޭގޖުކޮށްފަ. އެހެންީވމާ، ރަޖިސްޓްރީ ެވސް ސަލާމަތްކުރެޭވ ހާލަތަކު  ށްކުންފުނީެގ މުޅި ިވޔަފާރި ހިންަގން ނަާގ ލޯނަ

ހޭ ހަމަޖެ ،ބިމާއި އިމާާރތް ރަޖިސްޓްރީެވ އިޮގތުގަ  ލުެގއެއްމެދު މުދަ ،ެގ ކަންކަންމި ބާަވތު ،މުންއެހެންކަ ރީ.މިހި ނޫން

ެވސް  އިއަޅުަގނޑުމެްނެގ ކޮންމެ ރަށެއްަގ ،ދިަޔއިމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްއުސޫލެްއެގ ދަށުން އިންެވްސޓުކުރެިވެގން

ކޮންފިޑެންސް ލިބި  އިންެވްސޓަރ ، ކޮންފިޑެންސްއިންެވސްުޓކުރަން ބޭނުންާވ ބޭފުޅުންނަށް އިންެވސްޓުކުރުުމެގ

ފަރާތް އެކީގައި ކުިރއަށްދެޭވނެ ކަމަށް  ދެ ،އްސަލަ ދިމާނުެވއިންެވސްޓަރުން އިްނެވސްޓުުކރުމަށް ފަހަށްނުޖެހި މަ

 ،ބޮޑު އެްއ ބޭނުމަކީ ައޅުަގނުޑ ދަންނަާވނީ ސްކީުމެގ އުފެއްދުމުެގ އެންމެ ޓްރާޓާން. ސްޤީއަޅުަގނޑަށް ަވރަށް ޔަ

 ،ެގ ފެންަވރާއި ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ާއއްމު ރައްޔިތުން  ،ނޫނިއްޔާ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ،ޓިފައި ހުރިމިކަހަލަ ހުއް

ސަރުާކރުެގ ިސިވލް ސަރިވްސަގިއ އާމްދަނީެގ ނިސްބަތަީކ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކުންފުނިތަކުންނާިއ  ،ދިރިއުޅުމުެގ ހާލަާތއި

ފަހަށް ރަްއކާކޮްށެގން ެގދޮރު އިމާރާތް ބުރިބުިރއަށް  ،ހަދަިއެގން އެއް ކަށް ސޭިވން ަވރަ އެްއެވސް މުސާރަތަކުން ހުރި 

 .އަުޅަގނޑަށް ަވރަށް ކަމުދާ އެްއޗެއް  ،ސްކީމު ައޅުަގނޑު ަވރަށް ަގާޔާވ ޓްރާޓާސް ،ށް ނުާވތީކުރެޭވަވރުެގ އާމްދަނީއަކަ

ތުެގ ެއއްބަްސުވންތަކަީކ ފަރާ ންާވ ދެ  މިކަމަށް ބޭނުއިމަންޓާއު މިކަމަށް ބޭނުންާވ ޑޮކި  ،ުގޅޭ ހުއްދަަތއް ެނުގމާއި މިކަމާ

އެއްމެުދ  ؛ަވނަ ބާބުގައި ެއއްމެދު މުދާ 8ދެކެން. މި ބިލުެގ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު  ފަހުން މައްސަލަ ދިމާނުާވނެ

ިއ އްބަސްުވންަތކާއި މިކަމުެގ އެ މަންޓާއުއިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ހުއްދަދިނުމަށް މިއީ ހަމަ ހުށަހަޅަން ހުރި ޑޮކި

ަޑއިެގން ކޮށްަފއިާވ ކަެމްއ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ އެހާމެ ފުރިހަމައަށް ސަރުކާރުން ިވސްނާަވ ،ށް ބަލާއިރުަގއި މިކަންކަމަ

ެވސް ކުްއޔަށް ހިފާ  މިއީ ،ަވނަ ބާބުގައި ެވރިފަރާުތެގ ޙައްޤުތަާކއި ޒިންމާތަކާ 12ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. 

 ަވރަށް ތިލަ  ،މިއީ ީމަގިއ ަވރަށް ސާފުކޮށް ،ޮގުތެގ ކަންކަމަކީ  ދާ ބެހިެގންދާދި ެއއްމެދު މުއަ ،ފަރާތުެގ ޒިންމާާއއި

ޮގުތަގިއ މި ިއއްޒަްތތެރި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން  ބޫލުކުރާގަ އަުޅަގނޑު  ،ާވތީ ފައި ހުރި ަކންކަމަށްބަހުން ބަޔާންކޮށް

 ކުރެްއުވމާގު ދީސްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަަރއީސުލް ،ށްކުރުމަުގދީސްތަ  ސަރުކާރުން މި ބިލު ،ުގިޅެގން މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއްުވމާ

ަގއި ސްޓޭޓު ިގނަ ޯގތިތަާކިއ ރާއްޖޭެގ ރިއަލް އިާރެގ ަވރަށްއަުޅަގނުޑެގ ދާ ،ުގިޅެގން އަުޅަގނޑު ުއއްމީުދކުރަން

ަގއި އުޅުްއާވ އެ ެގަތކުަގއި ދަތިހާލު ،އެ އިމާރާތްތައް ހެދި ،ކުަރއްާވ ބޭފުޅުންެގ އިންޓްރަސްުޓ ހުރެމަސައްކަތް

ރަކުން މުޅި ރާއްޖޭަގިއ އެކު ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. އެއީ އެއްެވސް ސަރުކާއުފާެވރިކަމާ ބޭފުޅުންނަށް

އެީކަގިއ ޕްރައިެވޓް ސެްކޓަރަގިއ  ނުާވނެ. އެހެންކަމާ  ސްޓޯރީއަކަށް ހެދޭނެ ަވރެއް ތަނެއް މަލްޓި ހުރިހާ
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 ށް ފުޅުންެގ އިންެވސްޓަރ ޮކންފިޑެންސާއި އަދި ބޭންކަބޭ އެޅުަގނޑުމެން އަ ،ފުޅުންނަށްއިންެވސްުޓކުރަން ތިއްބެިވ ބޭ 

އެީކަގިއ  ބޭފުޅުންނަށް ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ހުރި އެްގރީމެންޓާ ަގންދާއިރުަގިއ އެ އެބޭފުޅުންެގ ަފއިނޭންސް ނަ

ޅުަގނޑު ަވރަްށ މި ބިލަށް އަަގނޑު ދެކެން. ބޭފުޅުންނަށް އެކަންކަން ފަސޭހަެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅު އެ ،އައުމުން

 ކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ލާނަން. ޝުއިއަުޅަގނުޑެގ ާވހަކަ ނިްނމަ ،ތާއީދުކުރާނެ ާވހަކަ ދަންނަަވުމން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުތެރި އިްއޒަތް އިރާެގދާ މަތިެވރިއަރުަވނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 ށް.ޒަރީރަ ޙަސަން

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިެވރި

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަުރ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއްމެދު އިމާރާުތެގ ބިލު

ެއކު ޝުކުރު އަދާކުރަން. ހަމަ   އިޚްލާޞްތެރިކަމާށް އަޅުަގނޑުތްތެރި މެންބަރައިއްޒަ ،ހުށަހެޅުއްީވތީ އިބްރާހީމް ނާޒިލް

އެކު ސަރުކާރަްށ އެާއއެްއކޮށް ސަރުކާރަށް ެވސް މިފަދަ ބިލެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުީވތީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ިތކަމުެގ  ެގދޮރުެގ ދަެގ ާވހަަކ ނުަވތަައދު އެއްމެދު އިމާރާތުއަުޅަގނޑު މި  .ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

މާލޭގައި ޚާއްޞަކޮށް މި ފުރަ ،މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ،އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ ،ދައްާކއިުރަގއި  ާވހަކަ

ެގ އި އަުޅަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގ ،ހިނާގ ިގނަ ކުށްތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މި ،އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ިގނަވެ 

އެިކއެކި ަމއްސަލަތަުކެގ  ،އެކަުމެގ ސަބަބުން ދިާމާވ ،ދަިތކަން އިންތިހާއަށް ޮގސްފަިއާވތީ ދިރިުއޅުމުެގމި މާލޭގައި 

އިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިފަދަ ބިލަކަށް ާވހަކަަދއްކާ  .ސަބަބުން ދިމާަވމުންދާ މައްސަލަތައް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އަިދ  ،ކުރެްއިވ ބޭފުޅުންމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ެވިރކަންނި ،ްށ ބާރަށްން އެބަދޭ ަވރަންނަށް އަުޑިއެވމުއަޅުަގނޑުމެ

ަރއީްސ  ،އިސްބޭފުޅުން ަވރަްށ ައޑުހަރުކޮށް އެބަ ިވދާުޅޭވތިބި އަިދ އެިކއެކި މަޤާމުތަުކގައި  ،އެބޭފުޅުންެގ ަވޒީރުން 

 ިމއަދު ބޭފުޅުން  ކޮްށ އެރަށް ައޑުަގދަެއޅި ާވހަކަ. ަވްފލެޓެއް  ހާސްހަތް ބޭފުާޅެގ ެވރިކަމުަގއި ހުޅުމާލޭަގއި  އެ ންޔާމީ

ހާސް ފްލެޓު ތިމަންނާމެން ނިންމައިދިނީމޭ. އަދިެވްސ ޭއެގ ޙައްުޤެވރިންނަށް ެއ  ހަތް . އެ އެއް ދައްކަމުންދާ ާވހަކަ 

ން އަނެއްކާ ެއއީ ދެ ،ޮގތް ބޭފުޅުން ބަހާފައި ހުރި  އެ ފްލެޓުތަްއ އެ .ފްލެޓުތަކެއް ނުދެވެއޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

އިލާައކަށް އެބަހުރި ހަ ޢާއެއްބަފާ ެއއް ފަސް ފްލެޓު ދީފަ. އެއްބަނޑު އެބަހުރި ހަތަރު ަޔކަށްހަކަ. އެއް ެގނެއް ބޮޑު ާވއަ

ެވސް ދީފަިއ  އަސްލު ަބޔަކަށް ރަޖިްސޓްރީެގ މިނިސްޓްރީ ތެެރއިން އެަތއް ،ފްލެޓު ދީފަ. އަުޅަގނޑުމެން އަުޑއެހިން

ނޭނޭގ. ެއއް ފްލެޓު އެބަހުރި ތިން ފަރާތަކަށް ދީފަ. ހަމަ އެއް  ތަނެއް ޓު ީވމީހުންނަށް ފްލެ ދި އެހުރި ކަމަށް. އަ
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ބޭފުޅުން  ެއކަްއޗެއް. މިއީ އެއޭގައި ންނަނީ. ތަފާތަކީ ރަޖިސްޓްރީ ތަފާތުަވނީ. ނަންބަރު އޮ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު މި

. ޅުން ހުރީ ފްލެޓުތައް އަޅާފަބޭފު ގައި އެެގ ތެރޭ ަގނޑެއް ނިޮގތް. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ބޮޑު މަސްހު  ފްލެޓު ބަހާފައި ހުރި

 ،ނެތި ަވަރކަށް އޭެގ ޙަްއޤުެވރިންނަށް ބެލުމެއް އެްއެވސް ހުރީ.  އިއަދި އެ ފްލެޓުތައް ރައްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށްދީފަ

ށް މި  ޮގތަކަ ހުރިހިތު ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރި މީހުންނަށްެއ އެ ސަރުކާރުން  ،ނަށް ތާއީދުކުރިމީހަމައެކަނި ރައީސް ޔާ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެީއ  މީާވކައްލުކުރަން އެޅި ފްލެޓުތައް ބަހާފައިޙަލޭގައި ެގދޮުރެގ ދަތިަކން މާފުރަ

ބޭފުޅުން ެއ ިވދާުޅާވ  އެ ފްލެޓުަތކުެގ ާވހަަކ ދައްާކއިުރަގިއ ެވސް އެ  .ފެންނަމުންދާ ޙަޤީޤަތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ،ލާއިރުަގއި ފްރާންސްެގ ޕެރިސްަގއި އިތަކުެގ ައުގ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައެ ފްލެޓު ،ންލަފާެގ ދަށުެގ އިޤްތިޞާދީ މާހިރު

 ،ތްބޮޑު. ފްލެޓަކަށް ޖެހިފައި އެބައޮ އެމެރިކާެގ ނިުއޔޯުކގައި އަޅާ ފްލެޓަށްުވރެ އެ ފްލެޓުތަކަށް ކޮށްފައި ހުރި ޚަރަދު

މަސައްކަތްތައް ނުލާ  ެހނިހެންެގ އެފްލެޓު ތި! އެރައްާވފުކުމާ  ؛ގ ކިޔަނީ. އަދި ފިނިޝިން ހަމައެކަނި ސްޓްރަކްޗަރ މި

ސްޓޭޓްެގ ރުފިޔާ. މިއީ ރިއަލް 1900، 1800ފްލެޓަކަށް އެބަޖެހޭ ނީޗަރު ނުލާ ރުފަ ،އަށް ރހަމައެކަނި ސްޓްރަކްޗަ

ދައުލަތުން  އޮތީ މި ޭވސްޓެްއަކން.ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ޮކންމެ ބޭފުޅަކަށް ެވސް އެނޭގނެ މިއީ ޮބޑު 

ތަްއ އަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ފްލެޓު 1300، 1200ުމކޮށް އްލާިރަގނެޑއް ެއ ބޭފުޅުން ނަާގފަ. އާާކެވސް ޮބޑު އަނެއް

މިންަގނޑުތަކަކީ. އަދި ރާއްޖޭެގ ފައިނޭޝަލް  ބަލާން ެވސް ލޯނު ދޫކުރާއިރު އެ ޭބފުޅުން އެޅޭ. ިމއީ ބީ.އެމް.އެލުއެބަ

ސަރުކާރުން  ،ނީ ލޯނު ދޫކުރުން. އެހެންނަމަެވސްދަ އެ ބޭފުޅުންްސ މި މިންަގނޑަށް ބޭންކުތަކުން ެވ އިންމެހައެ

 ކަށްއަކަފޫޓަ  1800، 1900 ށްރަފްލެޓް އެޅިއިުރގައި ފްލެޓަކަށް ހަމައެކަނި ސްޓްރަކްޗަ ދައުލަތުން ރައީސް ޔާމީން

 މިއަުދ ެއ ބޭފުޅުން ެއޮގތަށް ކޮށްަފ. ދެންހުރީ  ހާ ކަެމއް ެވސްމިއީ ބޮުޑަވެރއް. ހުރި ،އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޖެހުނީމާ

ރާއްޖޭަގއި ރަށްފުށުަގއި ކޮން  ،ެގދޮރުެގ ދަިތކަމުެގ ާވހަކަަދއްާކއިރުަގއި އަުޅަގނޑު ހަަމ ސުާވލުކޮށްލަން ބޭނުން

ތަނަށް ދިެވހި  އެ އި،ފަީވއިރު ފްލެްޓ އަޅާ ދުަވސްއަހަރު 5 އި،އެ ބޭފުޅުން ފްލެޓް އަޅާފަ ކޮންތަނެްއަގއިތޯ ،ރަށެއްަގއި

އަޅުަގނޑު މިއަދު އުފަލާއެކު  ،އެހެންނަމަެވސް އިުމ ެވސް އަޅުަގނަޑކަށް ފެންނާކަށެއް ނެތް.ަގހަމަ؟ އްދީރައްޔިތެއް ެވ

 ހައުސިންގ 20000މް މުޙައްމަދު ސާލިހުެގ ސަރުކާރުން އިބްރާހީ ،ބަޖެުޓގައި މި ސަރުކާރުން ެގ2020 ،ފާހަަގކޮށްލަން

މިހާރު   ބިޑުކުރުމުެގ މަސަްއކަތް ؛ކުރެިވ އެ މަސައްކަތް ބަޖެޓު ،މެނިޖެޓުގައި ހިރާއްޖޭެގ އެކި ރަށްރަަށށް ަވނީ ބަ ޔުނިޓު

އާދެ! އ. އަތޮުޅ  ؛އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތޮޅު ،އެޮގުތން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނުން ދަނީ ބާރަށް ކުރިއަށް.

ހައިދީފަ. ދާއިާރއަށް ޖަމެންެގ ެއ ބަޖެޓުަގއި އަުޅަގނޑު  ،ފުެލޓު 900އަޅުަގނޑު ހިމެނޭ މަތިެވރި ަދއިރާއަށް ެވްސ ޭވ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ  މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ޯއާގތެރި ސަރުކާރުެގ ސިފަތަަކކީ.

ެވސް އެ  ހައްތަހާ ޓްމަންޓުތަކުެގ ރެންޓުއެޕާ ،އޮްތ ޑިމާންޑު ބޭފުޅުން ކުރިހާ ެވސް ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ެގދޮރުެގ މި

ލީމު  ޢުައޅުަގނޑުމެން ނިކަމެތި ރައްޔިތުން އެ ބޭފުޅުން ދަރިންނަށް ތަ ،ސާެވެގންދިންނަށް ބަރޯމުއްސަނބޮޑުާވނެހެން 
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ދިޔައީ. މަުރކަީޒ ާވ ޮގތަށް މުިޅ ރާއްޖޭެގ ޕްލޭންަތއް ެއ ބޭފުުޅން ރާަވމުންމާލެއަށް އަންނަން މަޖުބޫރުކުރު ދިނުމަށްޓަކައި

ދިަޔީއ އަޅަމުން އްތަލެޓުން. ހަމައެކަނި ފްން ޖަމާކުރަމުބޭފުޅު އަށް ދިޔައީ ހުރިހާ ބާރުތައް އެއުސޫލުން މާލެ

އަދި ިވއްކާ ެއއްެޗއް  ؛އެްއެޗއްގެ  ،. އަުޅަގނޑުމެން މިއަުދ ަގބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭއިެއެވސް ަވކި ލިމިޓެއްގަ  ،ހުޅުމާލޭގައި

ުގ ދަށެްއ ނޫނީ އޭެގ އަ ން ަވރަށް ސަޕްލައި އިތުރުކުެރިވގެ އަދި ދޭ ޚިދުމަތެއް ިވޔަސް އޭެގ ޑިމާންޑާ ެއއް ،ިވޔަސް 

ރަްއޔިތުންނަށް  ،އަުޅަގނޑުމެން ކުަރންީވ ކަމަކީ ނުާވނެ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ެވސް ހަމަ އެނޭގ ކަމެއް.

 ށް އޮްތަވރަ ޑިމާންޑުއަޅުަގނޑުމެން ިގނަ ފްލެޓްތަކެއް އަޅަންީވ.  ،އަުގހެޮޔކޮށް ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންނަމަ

މަލީ ޮގތުން ިމ ޢަ ،ސްޔަ ކިތަންމެ މޮޅު ާވހަަކއެއް ެދއްކި ،ައޅުަގނުޑމެން މިތާނގައި ކިތަންމެ ރީތި  އަޅަްނީވ.އްތަފްލެޓު

އޮތް ބޮޑު ިގލަންެވރިކަމުްނ  ނުކޮެށއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދަކު ނެތް ރައްޔިތުންނަށް ޖެހިފައި މަސައްކަތްތައް

މާލޭގައި ުއޭޅ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ިމއަދު މި ފުރަ .ރި ރަީއސްތްތެއިްއޒަ .ކަށްޭވސަލާމަތްކުރެ ށްނައަޅުަގނޑުމެން

ެއ  ،ށެއްެގ ރަްއޔިތުންެގ އެންެމ ބޮޑު އެއް ޝަުކާވއަކީޚާއްަސކޮށް ރާއްޖޭެގ ބިން ފުރިފައިާވ ހުރިހާ ރަ ،ރައްޔިތުންނަށް

ހުޅުމާލޭގައި ބިން  ޤަތް.ީއ ޙަޤީމި މީހުން. 12މީހުން،  10ޮކޓަރީަގއި އެަބއުޅޭ  އެއް ބޭފުޅުން ަވންނާނެ ތަނެއް ނެތުން.

ިގނައިން ައޅަންީވ. ތައް ކުރަންީވ. ފްލެޓުތައް ިގނައަޅުަގނޑުމެން ހުޅުމާލޭަގިއ ފްލެޓު .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ނެތީތޯ

އަިދ  ،ތަކުެގނަށް ފްލެޓުޑިމާންޑާ އެްއަވރަށް ސަޕްލައި އިތުރުުކރެިވެގން ނޫނީ ައޅުަގނޑުމެން ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ޓަީރެގ މިއަދު މާލެއިން ދެ ކޮ ދޮުރެގ އަެގއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތިރިއެްއ ނުކުރެޭވނެ.މެންނަށް ެގއަޅުަގނޑު

 . އެްއކޮޓަރި މިއަށްރުފިޔާ  20000، 18000ލާއިުރަގއި މި ލިބެނީ އިން ބަލަ ޓްމަންޓެއް އަުޅަގނޑުމެން ކުއްޔަްށ ނަަގއެޕާ

ނީޗަރު ެވސް ުނހުންނާނެ. ހަމައެކަނި ބަދިެގ ފަރު އިއްގަ ދި ިގނަ ފަހަރަށް އެއިން ަތނެ. އަ ރުފިާޔއަށް 15000ަވނީ 

އި ދުާވލު ދެ ިޑއުީޓ ޔާރުފިާޔއަށް. ދެމަފިރިން ރެ 30000 ،25000ނީ އުޅެ ކޮޓަރި މި 3 ކަބަޑު ސެޓް އިންނާނީ.

 .ކަމަކަެށއް ންޓުެގ ުކލި ެވސް ެދއްކޭޓްމައުޅޭ އެޕާހަމައެކަނި ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ  އަދާކޮށްެގްނ ނޫން ޮގަތކަށް

ން ދައްކާއިރުަގިއ ޅުަގނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދައްކަނީ ެގދޮރުެގ ދަތިކަމުެގ ާވހަކަ. މި ާވހަކަ މިހެއަ

މި ޮގތަށް  ،މަލީ ޮގތުން އަޅުަގނުޑމެން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންތަކެއް ހެދިެގންޢައަޅުަގނޑަށް ކުރިން ބުނިހެން 

ތަނަށް ހަމައެކަނި ބިލެއް  ނުކުރެޭވ އަދި ައޅުަގނޑުމެން މި ލެއްަގބޫހަމަ ޑަކަށް ހިނދަކު އަޅުަގނ މަސައްކަތްނުކުރާހާ

 ،އަުޅަގނޑުމެން ކުރަްނީވ ކަމަކީ  ސް އަުޅަގނޑުމެންަނށް މި މާލޭގައި ރެންޓުެގ ކުިލ ކުޑަކުެރޭވނެ ކަމަކަށް.ޔަހުށަހެޅި

. ހަމައެއާެއކު ިއއްޒަތްތެިރ ރަްނީވއި އިތުރުކުއްަވރަށް ސަޕްލަޑިމާންޑާ އެ  ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓްތައް ިގނަިއން އަޅަންީވ.

މި ެވސް  ؛އޮތް ނަސަންދުރަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކައިީރގައި ޖެހިފައި މި ،އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުން ރައީސް

އް. ށްލެޭވ ބޮޅެ އަނެްއކާ އެ ލިސްޓަށް އިތުރުކޮ ރަޕްޝަނުެގއޮތް ބޮޑު ކޮ  އިނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އެ ބޭފުޅުން ހިންާގފަ

 .އި ުގަގއޮތް އަ އިދީފަ ނުލިބޭ ިމ ބިންއަޅަން ެވސް އް ަހުއސެމާފުށީެގ ެގސްޓް ،ުގރައިދޫ ،އޮތް ުގޅި  ފައި މިޖެހިމިތާ 
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ސްޓޭޓަށް ބަޔަކަްށ ަވނީ ރިއަލް ރެ ައުގހެޔޮކޮށް މާލޭެގ އެންމެ ޕްރައިމް ލޮކޭޝަނުގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މިއެއަްށުވ

މިހިރީ ބަލަންޖެހޭ   .ެއއީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ންމެ އަުގބޮުޑ އޭރިއާެގ އެފަ. މާލޭމެއް ދޫޮކށްބޮޑުސިންާގ ބޮޑު ބި

މިިލއަން  10މިލިއަްނ،  7ދަނީ  ލާނުކުރަމުން އެ ޢުތަނުން ފްެލޓެއް މިއަދު އެ ބޭފުޅުން ިވްއކަން އި މައްސަލަތައް. މި

އެހެންީވމާ، މިފަދަ  ތެރި ރައީސް.ތްިއއްޒަ ،ންފްލެޓެއް ނޫ ރުފިޔާއަށް. މިއީ އާދަިއެގ ިނކަމެތި ރައްޔިަތކަށް ަގެނޭވނެ

ލަްގޒަީރ  ،ދީެގން ކުއްޔަށް  ،ތައް އިތުރުކޮށްެގްނ ސަރުކާުރެގ ިބން ނުއަުގަގިއ ނަަގިއެގންަލގްޒަީރ ފްލެޓު ،ޮގތަށް

ދަލެއް ސް ބައޮތް ެގދޮރުެގ ދަތިކަމަކަށް އަދި ރެންޓަކަށް އެްއެވ ފްލެޓްތައް އަޅަިއެގންނެއް ާރއްޖޭަގއި މާލޭގައި މި

އިމާރާތްުކރުމުެގ ދާއިާރގައި އެ ބޭފުޅުން  ،އެ ބޭފުޅުން ދެން ކުެރްއިވ އަެނއް ކަަމކީ .އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނެނާންނާ

މްާރނީ ތަރައްޤީއަށް ަވރަށް ިގނަ ޢުރ، އިމާރާތްތަކަށް ުނަވަތ މި ޤައުމުެގ އެިކއެކި އެބަބުނޭ ތިމަންނަމެން ސްޓްރަކްޗަ

 ؛ބުރިޖުެގ ާވހަކަ. ރަނަގޅު ،ދަްއކަނީ އެންމެ އަޑުހަުރކޮށް މިޅުން ބޭފު އެ ،އެޮގތުން މޭ.މަސައްކަތްތަެކއް ކުރީ

އެ ބުރިޖުެގ ފުރަތަމަ  ،އެހެންނަަމެވސް ބޭފުޅުން އަޅައިފި. އެއީ ހަމަ ރަނަގޅު ާވހަަކއެއް.އެ  ހުޅުމާލޭެގ ބްރިޖު

 ލޭން. 2އިުރ ފެނިެގން ދިޔައީ ނިމުނު ،ެވސްލޭން. އެހެންނަމަ 3ކުރެހުން ދައްކާލިއިރު އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ ފަރާތަކުން 

އުްސ  ެގައއި.ޖީ.އެމް.އެޗު  ހަމަެއއާެއކު ލާފަ. އެ ބުިރޖުން ެވސް ަވނީ ރަނަގޅު ެއއްެޗއް ޖީބަށް .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،އީްއ މިއަުޅަގނުޑ ހަމަ އަބަުދެވސް ަދއްކާ ާވހަަކއެ ،ިއމާރާތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެންނަމުންދާ އުސް ؛އިމާރާތް

ން ފުރަތަމަ އެ އިމާރާތުެގ ކުރެހުންތައް އެ ބޭފުޅުން ޓީ.ީވ ،ަވަރށް ރީތި. އެހެންނަމަެވސް ،އިލަން ަވރަށް ޗާލުލަބަ

ތަެނއް ެވްސ  ފެުނނު. ހަދާ ނިމުނުއިރު ޭއެގން އެއްަޓަވރު ީވ ދެ ަޓަވރު އިރުރަްއޔިތުންނަށް ދެއްކދައްކާލިއިުރަގއި 

ފަހަރެއްަގއި  ލޮލަކަށް ެއ ޓަަވރެއް ނުފެނޭ. އެންމެ ަޓަވރެއް ފެންނަނީ.މަ ހަ ނޑުމެންެގގައިމު ެވސް އަުޅަގނޭނެގ. ހަމަ

ެވސް އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުެގ  ގައިމުމާލޭެގ އަނެއްޮކޅުަގއި ޓަަވެރއް ނަހަދާ ާވހަކައެއް ައުޅަގނޑު ނުބުނަން. ހަމަ

އެ ަޓަވރުެގ  ންމެ ޓަަވރެއް.މަ އެ ހަކުރެ އިނީ ޓަަވރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުން ކުރެހުން ދައްކާލި ދެ

އަުގ ެވސް އެފަދަ އިމާރާތެްއ ފްރާންސްެގ ޕެރިސްގައި ުކރާ ަވރަށްުވރެ ެވސް ޚަރަުދ ބޮޑު، އަުގ ބޮުޑ. ސައުުތ 

ން ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓުމިއަދު އޮ ނަށްއަޅުަގނޑުމެން .އަުގބޮޑު އެއް އިމާރާތް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އޭޝިާއަގއި އިން އެންމެ

 91އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ؛މިިލއަން ޑޮަލރު 91އެ އިމާރާުތން ހަމައެކަނި އެ އިމާރާތަށް ެވސް ަވނީ  ،ދަނީންެގފާހަަގވެ 

އަދި  އިމާރާތް އެ ،އިމާރާތްކޮށް ނިމުނުއިރުަގއި މިލިައން ޑޮލަރަށް 143. ފައެ ބޭފުޅުން ޖީބަށް ލައްާވ މިލިއަން ޑޮލަރު

ތަކެްއ ލެިވފައެްއ ނެތް. އެކުއިޕްމަންޓު ފަރުނީޗަރު ށްއިމާރާތަ  ށްކަޭވ ފެންަވރައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ބޭނުންކުރެ

ހަދައިދޭނެ ކަމަށް އެހެީރ  ،ހެދޭނެ ކަމަށްެއ އިމާރާތް މިލިއަން ޑޮލަރަށް  52ޕްރޮަވިއޑްކޮށްދީފަެއއް ނެތް. 

މާރާތަށް ޚަރަދުކޮށްފަ.  އި އެކަނި މިަވނީ ހަމަ މިލިއަން ޑޮލަރު 143ތަްއ އެހެރީ ފެންނަން. އެސްޓިމޭޓު ،ބީ.އޯ.ިކއުތައް 

ރަޕްޝަންތައް ރާއްޭޖގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ޮގތެްއަގއި މިފަދަ ބޮޑެތި ކޮ ،އަޅުަގނޑު ސުާވުލކޮށްލަން ބޭނުން ކީއްެވެގންތޯއޭ 
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މިއީ  ހުންނަނީ.  މި މުއައްަސސާތަކުން އަދިެވސް މަޑުްނ ހިމޭނުން  ،ރަޕްޝަންކޮ-ހުރިއިރުަގއި އެްނޓި ހިންާގފައި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު  ،ުކަޑކުއްޖަކަށް ެވސް އެބަ އިނގޭ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤަތްތައް.ޤީހުރި ޙަ ންފެންނަ

 27 އޮތްެއކަނި އެބަ ެވސް ޖެހޭނެަވރު. އެ އިމާރާތުެގ ކުރެހުމަށް  ،އަކަފޫޓަކަށް މާލޭެގ އިމާރާތްުކރަމުންދާނެ ޚަރަދު

ހުރި އަަގށް ބަލާއިރު ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މާކެޓުގައި  ރ ރިސޯޓެއް މިއަދުސްޓަ 5މިލިއަން ޑޮލަރު. މިއީ 

މިިލއަން ޑޮލަރަށް  2.5. ައުގ ހި ަގނެެގން ެވސް ހެދޭނެމި ާރއްޖެއިން ެއއްޗެ  ،ހި ަގެނެގން ެވސްމާލެއިން އެްއޗެ

 .ރުމިލިއަން ޑޮލަ 27ކުރެހުމުެގ މަސައްަކތަށް  އެންޑް ހަމައެކަނި ޑިޒައިނިންގ ،ހެދެން އޮތް އިމާރާތެއްެގ ކުެރހުން

މިފަދަ ބިލަކަށް  ،ައޅުަގނޑުމެން ހުރި ބޮޑެތި ަވްއކަންތައް. އި މިއީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، މި ބޭފުޅުން ކޮށްފަ

ޙަޤީޤަތުަގިއ އަުޅަގނޑު ކުރިން ބުނިހެން  ،މިއަދު މި މާލޭގައި ،ާވހަކަދަްއކާއިުރގައި އަުޅަގނުޑމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ

 ،ދެމަފިރިން ަގނޑުމެންނަށް ެގދޮުރެގ ދަތިކަން. ަވންނާނެ ތަނެއް ނެތުން.އަޅު  ،ކަމަކީމެ ޮބޑު ދަތިއޮތް އެން އިދިމާެވފަ

އަޅުަގނޑުމެން ހުޅުމާލޭަގިއ  މާލޭެގ ހާލަތު. މި ނީ. މިއީކަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ޕްރައިެވޓް ކޮޓަރި ލިބެޔަމަދު ދެމަފިރި

ތައް އަޅާއިުރަގއި މެްނ މި ފްލެޓުނޑުއަުޅަގ ،ބަޖެހޭިވސްނާަލން އެަދއްާކއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން  އަޅާ ާވހަކަފްލެޓު

  ތައް އަޅަން. ރސްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފްލެޓުށް އެ ނަންބަރމަންޓައަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ރިކުއަ

ެގްނ ބަށް ބަރޯސާެވސްޓޭޓްެގ މަސައްކަްތކުރާ މުއްސަނދިންެގ ޖީނުންަވނީ ތާއަބަދު މާލޭގައި މަދު ރިއަލްއަޅުަގނޑުމެން ބޭ

 މިއީ ޙައްލުނުާވަވރުެގ ަމއްސަލަެއްއ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ؟ޅުަގނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުން ައބަދު މިހެން އުޅެންތޯއަ

ޑިމާންާޑ އެްއަވރަށް އަުޅަގނޑުމެްނ  ެވްސ އެޅެން އެަބއޮތް. ހުޅުމާލޭގައި ބިން އެބައޮތް. ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓު

ތާއަބަދު އަުޅަގނޑުެމން އުޅެންީވތޯ ައޅުަގނޑުމެން  ؟އުޅެނީ ން ނުކުރަން މިތޯ މިކަ. ީކްއެވެގންސަޕްލައިކޮށްބަލަ ނިކަން

މި ނޫން ޮގތެއް ހަމަ  ؟އިދިރިއުޅުމަށް ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަުޅަގނޑުމެން ތަނުެގ ކުއްޔަށް ދަްއކާފަ

ޮއީތ  އެހުޅުމާލޭގައި  .ކަމެއް ނޫން  ޖަހަންޖެހޭމޮޅެތި ސައިންޓިފިކް ހިސާބުތަކެއް މިއީ މާ ؟އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެތީތޯ

ައޅުަގނޑުމެން ދައްާކއިރުަގިއ  ހިންިގ ޖަރީމާތަކުެގ ާވހަކަ އެ ބޭފުޅާ ،ރަީއސް ޔާމީން ބައިަވރު ހުސްބިންތައް.

ށްޓަކަިއ ޙައްލުކުރުމަެގދޮުރެގ ދަތިކަން  އޮތް ދިމާެވފައި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ސަރުކާރުން

އި މަސަްއކަތްކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބަފެނޭ އެ މަންޒަރު. އަުޅަގނުޑ  ހެޔޮ ނިޔަުތގަ ަގނޑުމެންއަޅު

 ،އެޮގތުން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންތެރިކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަަވން. ޞްއެކަމަށްޓަަކއި ހަމަ ސަރުކާރަށް އިޚްލާ

ރު ބަޖެޓުގައި ޖަހައިދީފަ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން އަހަ އެކަނި މިހަމަ ބައޮތްއެ ފްލެޓު 20000ކުރިން އަޅުަގނޑު ބުނިހެން 

ައޅުަގނޑުެގ ހުރިހާ އަދި  ،ައޅުަގނޑުެގ އެދުމަކީ  .ޯއާގތެރި ސަރުކާުރެގ ސިފަތަކަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ދައްކާ

ރުން މެންބަ މެންާތ އަުޅަގނޑުއަދި މި ގައާއިލާޙަކޮމިޓީ މަރު މި ބިުލ އަުޅަގނޑުމެން ،ެވސް ބޭނުމަކީ

ރައްޔިތުންނަށް  އިއަދި ރާއްޖޭެގ އެންމެހަ ،ާވހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ މާލޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް
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ފަށުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް  ތައް އަތްފޯރާފްލެޓު ،ެގދޮރު ،އޮތް ދަތިކަން މި އިޙަޤީޤަތުގައި ދިމާެވފަ

 ،ން. ތާއަބަދު މުއްސަނދިންނަށްިވސްނަ ތެރިކަމާއެކުޞްމެން ހިނާގށޭ އިޚްލާއަުޅަގނޑުމެން އެން ނުމަށްޓަކައިފޯރުކޮށްދި

 ،އެ ބޭފުޅުންނަށް ބަރޯސާެވެގން ސްޓޭްޓެގ މަދު ބައެއްެގ އަތްދަށަށްތިބީ ރިއަލް ކުރިން އަުޅަގނޑު ބުނިހެން މާލޭގައި މި

އެ މީހުން ބުނި  ، ަފރުނީޗަރެއްހުރި އިތަނަށް ލާފަ އެ ،ދި ޮގތަކަށް ހެއެ ބޭފުޅުން  ،ެގްއަގއި އަ އެ ބޭފުޅުން ދިން 

 ،އޮތް ުއސޫލު އަެގއްަގއި ަނަގިއެގން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ލާރިއެއް ައޅުަގނޑުމެން ެގދޮރަށް ަޚރަދުކުރަން މި

ކޮމިޓީ  ުޅަގނޑުމެންއަ ގައިޮގތު އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާ މި ބަރޯސާުވން އަުޅަގނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ނިމުމަކަށް ެގންނަން.

ދެންނެިވ ޮގތަށް ރަނަގޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަާކއެކު ިމ ުޅަގނޑު މިއަ ،ރުޙަލާގައި މި ބިލަށް އިޞްާލޙުތައް ހުށަހެޅިެގންދާއިރު މަ

  މީދުކުރަން. ެދއްިވ ފުުރޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.އްއަުޅަގނޑު އު ބިލު ފާސްާވނެ ކަމަށް

 

  ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ަވުގތު އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްަވުގތުކޮެޅްއ  ތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ޖަހާއިރު. 1ދެޭވނީ ެގންމަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ ދެން ކުރިއަށް އަރުާވނަން.

 

 {ށްއަ 13:04 އިން  12:31 :ކޮޅުތު ުގސްަވހު}

 (هللاއީވާ ޢަްބދު އީސްރަ ނައިުބގެ ހު މަޖިލީ ؛ވީނެންއި ތުގައިސަޔާ)ރި
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 ން:ުވްއކެ ދެހަކަާވ ތުންސަރިޔާ

. ދެ ކޮމިީޓ ތަކެުގ މަސައްކަތުންފަށަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މަސަްއކަްތ މިއަުޅަގނޑުމެން  ދަންފަޅީެގ ންދުރުެގމެ `.

 ގެ ލިމިޓެޑް ޯއަގނަިއޒޭޝަން ޕަބްލިކު ޓްރޭޑިންގ އޮީތ ސްޓޭޓް  ރިޕޯޓެއް މި ަގީޑަގއި ހުށަހެޅެން އެބައޮތް. ފުރަތަމަ މި

 ،ރުން ޭގސްަގތުާމއިން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ބޭޯމލްޑިްވސް ޭގސް ޕްަރއިެވްޓ ލިމިޓެޑު ސަބްސިޑަރީެއއް ކަމަްށާވ

ޑް އެ މައްސަލަ ސްޓޭޓް އޯން ،ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވތީ ކަންތައްތަކެއް ހިންާގކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިާވ ޮގތަށް 

ކޮމިީޓެގ  ،މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވނީ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓް.އިސަސް ކޮމިޓީރައެންޓަރޕް

  ށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދުދީދީ. މި ރިޕޯޓަ  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ ،އްރިރުމެންބަރު ނައިބު މުޤަ

 ގަޑިއިރު. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު.  1ލަ ޖުމު އިަވނީ ބަހުސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަ
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 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ާވހަކަދެްއކެުވން:

)ށ(  ،ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( 124އްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވައިުދެގ މި ރިޕޯޓަކީ ރަ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ 

 ،ލިމިޓެޑްެގ ސަބްސިޑަރީެއއް ކަމަށްވާ  ޓޭޓް ޓްރޭޑިންްގ އޯަގނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކުސް ،ން މަތީއަދި )ނ( ގައިާވ ޮގުތެގ

 ުގފަހިާވ ކަންތައްތަެކއްްނ ޭގސް ަގތުމުަގއި ކޮރަޕްޝަަނށް މަން ރާއްޖެއިން ބޭރުމޯލްޑިްވސް ޭގސް ޕްަރިއެވޓް ލިމިޓެޑު

ން ޕްރައިސަސް ކޮމިޓީއޯންޑް އެންޓަރ ފަހު ސްޓޭޓްއެ މަްއސަލަ ދިރާސާުކރުމަށް ،ހިންާގ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވތީ

މޯލްިޑްވސް ޭގސް  ؛ކީޔަްތކުރި ލިުޔންތަކަޢާން ދިރާާސކުރިއިުރގައި ރިމައްސަލަ ކޮމިޓީ ާވމި ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް.

ފަިއާވ ަގިއ ފޮނުާވ 2019އޮކްޓޯަބރު  10 ،އިަގިއ ފޮނުާވަފއިާވ ސިޓީއާ  2019ޯއަގސްޓް  27ން ެޓޑުޕްރައިެވޓް ލިމި

ޑިސެންބަރު  22 ،ަގިއ ފޮނުާވފަިއާވ ސިީޓއެއް. ީމެގއިތުރުން 2019ޮނެވންބަރު  5 ،އަދި އޭެގއިތުރުން  ،އަާކއިސިޓީ

 އި ަވނަ ބައްދަުލުވމުަގއި މޯލްޑިްވސް ޭގސް ޕްރަިއެވޓް ިލމިޓެޑްެގ ބޯޑު މެންބަރުންނާ 38ަގއި ބޭްއިވ މި ކޮމިީޓެގ  2019

 ަވނަ ަބއްދަލުުވުމަގއި ެއ ކުންފުނީެގ މެނޭޖިންގ  42ިވ މި ޮކމިޓީެގ ަގިއ ބޭއް  2019 ޮނެވންަބރު 4ރިްނ އަދި އިސްެވ

ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތް  .ށްޢުލޫމާތުތަކަޔާމް ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކޮށްފަިއާވ މަސިޑިރެކްޓަރު އަލްފާޟިލް ަޝޒައިލް 

ން ފެށުނީއްސުރެ ޓެޑުރަިއެވްޓ ލިމިމޯލްޑިްވސް ޭގސް ޕް ،ފާހަަގުކރެިވފަިއާވ ކަންތައްަތކަކީ  އިރުެގންދިޔަކުރިއަށް 

 ސަޕްލަޔަރުްނ ހޯދާފައިަވނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ތަނުަގއި އެލް.ޕީ.ޖީ އަދި އިންޑަސްޓްިރއަލް ޭގސް ަގތުމަށްޓަކައ ޭވުތެވދިޔަ

ކްްޓ ރެސޮފްޓް ކޮންޓް ޑައިެރކްޓް ޕާޭޗސިންގ  ،މަންޓް އުސޫލުެގ ދަށުންޖެނެރަލް ޕްރޮކިއު ،ންޕޮލިސީަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީ

 ކުެރޭވކުަގއި ަރއްކާޓޭންކުތަ ެގމޯލްިޑްވްސ ޭގސް ޕްަރއިެވޓް ލިމިޓެޑު  ،ށް. ދެަވނަ ކަމަަކށް ފާހަަގކުރެުވނީ ހެދިެގން ކަމަ

ުވމުން،  ކަމަށް މެޓްރިކްޓަން 1000 ،ުވމާއި، އޯޑަުރ ކުރަންޖެހޭ މިނަކީ ކަމުގައި މެޓްރިްކޓަން 1100ކެޕޭސިޓީައކީ 

 ،ަވނަ ނުކުތާއަކަށް ފާހަަގކުރެުވނީ ތިން ކީ ދަތިކަމަކަށް ެވފަިއާވކަން. ރެއް ހޯދުމަޭގސް ސަޕްލަިއކުރާނެ އިތުރު ސަޕްލަޔަ

މެޓްރިކްޓަނު ކަމުަގިއުވމާިއ، އަދި އެންެމ  ހާސް ދެންޓިީޓއަކީ ތްތަކުެގ މިނިމަމް އޯޑަރ ކުއެޭގސް ސަޕްލަިއކުރާ ފަރާ

 ހާސް ެއއްމިަވރުެގ ބޯޓެްއގައި ުވމުން،  އިމެޓްރިކްޓަނު ކަމުަގ ހާސް ން ތި ދަނީެވސް އުުފލަމުން ކުދި ބޯޓުތަކުަގއި

ކުންފުނީެގ   ކަމަށްމަތިކުރާ ޒުރުެވރިާވކަމާއި، ސަޕްލަޔަރުން އަުގޢުސަޕްލައިކުރުމަްށ ސަޕްލަޔަރުން  މެޓްރިކްޓަން

، ެއޮގތުްނ ކަމާއި  ަވރަށް ފަރުާވތެރިކަމާެއކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަެތއް ،މެނޭޖުމަންޓުން ފާހަަގކޮށްފައިާވކަން. ޭގްސަގތުމަކީ

ކަމާިއ، ޭގްސ  އް ހޭދަާވުދަވހުެގ މުއްަދތެ ފަސްދުަވހާއި  ހަތަރުޮގެތއްަގއި  މު އްޭގސް ޝިޕްމަންޓް ެގނައުމަށްަޓކައި އާ

ާވނަމަ،  ޓަނު އެޅެން ނެތްކަމުގައި ހާސް އެއްޝިޕްމަންޓް ތިލަފުށީގައި ބަނދަރުކުރާ ދުަވހު، ކުންފުނީެގ ޓޭންކުަގއި 

ކަމަށާއި، އަިދ  ަވރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ޑެމަރޭޖެއް ދައްކަންޖެހޭ ،ނަމަ ހިއްޖެޖެ ބާއްަވންކެޕޭސިޓީ ލިބެންދެން ބޯޓު

ތަކުން ނުކުރެިވ، ޓޭންކު ފިލްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އެަކން ޒަރްވ ރަނަގަޅށް ނުބެލި، ޓޭންކުޓޭންކުެގ ރި
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ބިަފއިާވ ިލޔުންތަކަށް ބަލާއިުރ، މިޓީއަށް ލިފައިާވކަން. ކޮކޮށްކަމަށް ކުންފުނީެގ މެނޭޖުމަންޓުން ފާހަަގ ހުސްެވެގންދާނެ

ޑުން ޭގސް ަގތްއިުރ، ޭގސް ޕްަރއިެވޓް ލިމިޓެމޯލްިޑްވސް  ،ޝެލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ީއސްޓަން ޓްރޭޑިްނގ ކޮމްޕެނީން 

ން ޭގސް ަގްނނަމުން އައިސްފަިއާވކަން މި އެޗް.ޑީ އިްނޓަރނޭޝަނަލުތްރީ  ،ޭގސްތައް ަގތް ރޭޓަށްުވރެ ޮބޑުައުގަގއި

 ޭގސް ންޑުލިމިޓެ ްޕރައިެވޓް ޭގސް މޯލްޑިްވސް ެފށިެގން އިން 2016 ސްޓްަގަގކުަރއްާވަފއިޭވ. އޯމިޓީއަށް ފާހަކޮ

 ގެ  2017 ނަމަެވސް ކަމާއި، ޝެލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އީސްޓަން ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީން އައިސްފަިއަވނީ ަގންނަމުން

 ޭގސް  ލިމިޓެޑުން ޕްރައިެވޓް ޭގސް  މޯލްޑިްވސް ށްހަމައަ މަހާ ޮއކްޓޯބަރު އަހަރުެގ ަވނަ 2019 ފެށިެގން މަހުން މާރިޗު

ެގ އަތުންކަން. އެ ކަންތައްތަކަްށ ސަޕްލަޔަެރއް ކިޔާ އެޗް.ޑީ އިންޓަރނޭަޝނަލްތްރީ ،އައިސްަފއިަވނީ  ަގންނަމުން

 ަގތުމުަގއި،ން ރާއްޖެިއން ބޭރުން ޭގސްމޯލްޑިްވސް ޭގސް ްޕރައިެވޓް ލިމިޓެޑު ؛ބެލުމަށްފަހު ކޮމިޓީެގ ނިންމުމަކީ

ަވނަ ހައި ޭބއްުވނު ކޮމިޓީަގ، ކުރެޭވތީމަތުހުތު ކަމަށް ިއާވފަ ޮގަތށް ކަންތައްތަކެއް ހިންާގ ށް މަުގފަހިާވކޮރަޕްޝަނަ

 ޭގސް މޯލްިޑްވސް ،ަވނީަވނަ ދުަވހު ބޭއްިވ ބައްދަުލުވމުަގއި ނިންމާފައި 2020ފެބުުރބަރީ  12، ބައްދަލުުވމުަގއި

 ،ުވމާެއކު ކުންފުންޏަކަށް ސަބްސިަޑރީ ލިމިޓެޑްެގ ޕަބްލިކު ޯއަގނަިއޒޭޝަން ޓްރޭޑިންގ  ޓް ސްޓޭ ،ޑަކީލިމިޓެ  ޕްރައިެވޓް

 ހުރިހާ ފާއިތުިވ ންޑުލިމިޓެ ޕްރަިއެވޓް ޭގސް މޯލްޑިްވސް ،ހައިސިްއޔަތުން ބެލެނިެވރި ފަރާތުެގ ކުންފުނީެގ އެ

 އެންޑް  ަޓއިޒޭޝަން އިެވޕްރަ ،ސާކޮށްދިރާ ބަދަލުތައް ައއިސްފަިއވާ  ައުގތަކަށް  ަގތުމުަގއި ޭގސް އަހަރެްއގައި

 އެ، އިހެދުމަށާ އްއޮޑިޓެ  އިންޓަރނަލް  ެގޑްލިމިޓެ ޕްަރިއެވޓް ޭގސް މޯލްޑިްވސްބޯޑާ ުގިޅެގން  ރަޓައިޭޒޝަންކޯޕް

 ސްޓޭޓް ،ންލިމިޓެޑު ޕަބްލިކު ޯއަގނަިއޒޭޝަން ޓްރޭޑިންގ  ްސޓޭޓް  ތެޭރގައި މަސްދުަވހުެގ 2 ިގނަެވެގން ރިޕޯޓު އޮޑިުޓެގ

 ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި  ،ދެންނެުވމަށް. މީގެއިތުރުން މި މައްސަލައަކީ ފޮނުއްުވމަށް ކޮމިޓީއަށް ސްސަ އިއެންޓަރޕްރަ އޯންޑް

 ހިނާގަފއިވާ  ޮގތުން ުގޅޭ ަމއްސަލައާ  މި، ލިބިފައިާވތީ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ލައެއްމައްސަ ބަލަމުންދާ ކޮމިޝަނުން

 މަސްދުަވހުގެ  2 ިގނަެވެގން، ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ލައިބަ ންކޮމިޝަނު ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި، މުޢާމަލާތްތައް އިއެންމެހަ

 އެ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްުވމަށް ސްސައެންޓަރޕްަރއި އޯންޑް ސްޓޭޓް ޮގތުެގ ރިޕޯޓު ނިމުނު ަމއްސަލަ އެ ތެރޭގައި

 ށް ޕްޝަނަކޮރަ ތުމުގައިޭގްސަގ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ންިލމިޓެޑު ޕްރަިއެވޓް ޭގސް މޯލްޑިްވސް ،ދެންނެުވމަށާއި  އިދާރާއަށް

 މާލިއްާޔއަށް ދައުލަުތެގ ގައިއި މައްސަލަ މި، ކުރެޭވތީތުުޙމަތު ކަމަށް ހިންާގފައިާވ ކަންތައްތަެކއް ޮގތަށް މަުގފަހިާވ

 ޚިޔާނާތާ ުގޅުންހުރި ކަންކަން ދިރާސާކުރުމަށް  ހިމެނޭ ަގއި އިމައްސަލަ މި، ބެލެޭވތީ ކަމަށް ލިބިފައިާވ ެގއްލުން

 މާއްދާެގ ަވނަ 124 ަގާވިއދުެގ މަޖިލީހުެގ ީވމާ، ރައްޔިތުންެގ. ނިންމަާވފައިޭވ ުވމަށްފޮނުއް  ޓީއަށްކޮމި މާލިއްޔަތު

 ހުށަހަޅަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުުކރިއްޔާ. މަޖިލީހަށް އްޒަތްތެރިއި  ރިޕޯޓު މި، ދަށުން ެގ(މ)
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ން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް  ދައްަކަވފުޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ާވހަކަ

 .ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(އެދިަވޑަިއެގން ދެްއުވން އެދެން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ފޮނުާވފައިާވ އެސް.ޓީ.ޯއެގ ސަބްިސޑަރީ  .އީ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކޮށްސް. އެްސ.އޯޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީ

ތަެކްއ ރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިާވ ޮގތަށް ކަންތައްޭގްސއިން ޭގސްަގތުމާ ެބހޭ ޮގތުން ކޮ މޯްލޑިްވ ،ކުންފުންޏެއް ކަމުަގއިވާ 

އަށް ހަމަ އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީ ރުކުރެއްީވތީ މި ރިޕޯޓު ތައްޔާ ؛ތައްޔާރުކޮށްފަިއާވ ރިޕޯޓުހިނާގފައިާވ ކަމަށް ބެލެޭވީތ 

ހިނާގ  ާޚްއޞަކޮށް ދައުލަުތަގއި  ،ސަުރކާރުން ،ދިއުމަކީޝުކުރު ދަންނަަވން. މިފަދަ ޮގތަކަށް މި މައްސަލަތަްއ ބަލަމުން

ްއޓިެގންދާނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މީެގ ކުީރެގ ކަންަތއްތައް ހިނާގފަިއާވ ޮގތަްށ ކަރަޕްޝަން ޢަމަލުތައް ހު

 ދެނުަވ ށްދައުލަތަ ،ިގނަ ރުފިޔާ ެގއްލިެގންދިަޔިއރުަގއި  ުވރެނަކަށްއަލިބިދައުލަުތެގ ކުްނފުންޏަކުން  ،ލާއިރުަގއިބަ

ދަނީ ތަފާތު މަންޒަރެއް. ދައުލަތުން  ހާރު ފެނިެގންއަުޅަގނޑުެމންނަށް މި .ނުޭވ އިުރަގއި އެކަން ބެލިފައެއްގެއްިލެގންދިޔަ

އެ ކަމަށް  އި،އެކަން ބަލަ ،މަތުކުރެޭވ ކަމުަގއި ަވނީނަމަހު ކަމަށް ތު ލެއް ހިންާގކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިާވ ފަދަ ޢަމަ

ްނ ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވުޅތައް ެއޅުން. މިކަމަކީ ިމަކމުެގ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަ ިއ،ތަޙުޤީޤުތަްއ ހިންަގ ،ދިރާސާކޮށް

. ައޅުަގނޑު މި އްެގންދާނެ ކަމެޮގުތަގއި ލިބިއަދި ަދއުލަތައް ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ ެއންމެ ރަނަގޅު  ،ކުޑަެވެގންދާނެ ކަެމއް

 ،ދިެވހިރާއްޭޖަގއި  ،ކުރޭރިޕޯުޓގައި ފާހަަގ އެބަ އީއެ .ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުގައި ައޅުަގނޑު ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް އެަބއޮތް

 މަށް. ހާސް ޓަނުެގ ކެޕޭސިޓީެއއް ކަ ންނަނީ އެއްއޮ ައށް މިރައްކާކުރުުމެގ ކެޕޭސިޓީޚާއްޞަކޮށް އެްސ.ޓީ.ޯއަގއި ޭގސް 

ކުޑަ އަދަދެއް ކެޭޕސިޓީައކީ. ށް ަވރަކެޭޕސިޓީެއއް ކަމަށް. ނިސްބަތުން އަުޅަގނަޑށް ފެންނަ ޮގތުަގއި  ެގރިކްޓަނުމެޓް

ަވނަ  4.3މި ރިޕޯޓުެގ  ،ޅުަގނޑަށް ފާހަަގަވނީއިތުރުކުރުމުން އައަދި ކެޕޭސިޓީ  .ކެޕޭސިޓީ އިތުރު އެބަ ކުރަންޖެހޭ

 މެޓްރިކްޓަން ހާސް ދެ، ންޓިޓީއަކީރާ ފަރާތްތަުކެގ މިނިމަމް އޯޑަރ ކުއެ ސަޕްލައިކުޭގސް ،ނުކުތާގައި އެ ފާހަަގކުރަނީ

ން، މިަވުރެގ  ުވމުށްމެޓްރިކްަޓނު ކަމަ ހާސް ތިންދަނީ ެވސް އުފުލަމުން ކަމުަގިއ، އަދި އެންމެ ކުދި ބޯޓުތަކުަގއި

ށް. ރަނަގޅު ހަމަ އުޒުރެއް ެއ ކަމަ ެވރިާވމެޓްރިކްޓަނު ސަޕްލައިކުރުމަށް ސަްޕލަޔަރުން އުޒުރު  ހާސް ެއއްބޯޓެއްަގއި 

އަުޅަގނޑަްށ  ،ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން. ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށްފި ކަުމގައި ަވނީނަމަ އުޒުރަީކ. އަުޅަގނޑުމެން އެަބޖެހޭ

މި ޭގހުެގ ައަގށް ެވސް ހަމަ ލުޔެއް ލިބިެގންދާނެ. އަދި މިހާރު މިކަން ކުރާ ޮގތަށް ބަލާއިރުަގއި  ،ފެންނަ ތަނުގައި

 ެއ ޭގސް ނޭޅި ކިުޔަގއި މަޑުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް ،ާހސް މެޓްރިކްޓަނުެގ ޭގސް ެގނެސް އެއް  ،ފެންނަނީރިޕޯޓުން 

ެގއްލުންތަެކއް ާވ ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އިްސކަން ަވރަށް ިގނަ  އިއަރަ އަދި ެއއާެއކީަގއި ޑެމަރޭޖު .ެވސް އަންނަ ކަމަށް

އަދި  .ޭގސް ކުންފުީނެގ ސްޓޯރޭޖް ބޮޑުކުރުމަކީ ،ްނ ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއްއިއެސް.ޓީ.އޯދީެގން އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ަތނުގައި 
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ން ހަމަ މުކަްތކުރުމި މަސައް ،ތައްަތއްލަ ޮގެތްއގައި ިމ ރިޕޯޓުަގިއ ފާހަަގކުިރ ކަންމު ކަެމއް. ޖުމުންއެކަން ކުރުމަކީ މުހި

ެވސް ނޫންއަދި އެ ،ށް ުވރެން ިގަނ ރުފިޔާނައައް ބިލި މިދެންނެިވ ޮގތަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީްނ އެ .ަވރަށް ހިތްހަޖެހޭ

ކުންފުނިތަކުން މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ޭވތުެވިދޔަ ޒަމާންތަކުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ ަވރަށް ބޮޑަްށ 

ޑީ.ީޕ ޚާއްޞަކޮށް އެމް. ،ސަރުކާުރަގއި މި ސާ ެގްއލިެގންދިޔަ މަންޒަރު. އެހެްނނަމަެވސް، ަފއި ،ޚިޔާނާތްތެރިެވ

ރުަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ ީވ ަވޢުދާ އެްއޮގތަށް ކޮަރޕްޝަން ހުއްޓުުވމަށް ހަމަ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްގައި މިކުރާ ސަރުކާ

އެކަމާ  ،ަކމަށް ޖަާވބުދާރީކޮށްއެ  ،ެވސްނަމަ މަތުކުރެޭވ ކަމެއް ފެނިއްޖެ ކަމުގައި ަވނީހުމިޮގތަށް ތު ،މަސައްކަތް

 ،ރަނަގޅަށް މިކަން ކުރުމަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް އުފާވެ އެންމެ  ންތުދައުލަ ިއ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ައޅަ

 ފަޚުރުެވރިާވ ކަެމއް. އެހެންީވާމ، މި ފުރުޞަތު ދެއްިވ ކަމަްށ ޓަކައި ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ސަލީމް އަޙްމަދު ބަރުމެންތްތެރި އިްއޒަ  ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:ސަލީ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ

ނަންަގަވިއެގން ިމ ސް ކޮމިީޓން އިސްސަ ސްޓޭޓް އޯންްޑ އެންޓަރޕްރައިއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

އިބު އްރިރަށާއި ނަ ޤަމަށް ޓަކައި އެ ކޮިމޓީެގ މުދެްއިވ ކަވައިިމ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް އިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަްއަވ

 ަވނަ  19މެންބަރުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަލަށް އަދި ކޮމިޓީެގ އްރިރަށް ޤަމު

  ޒިންމާދާރުަވރަށް ،ަވރަށް ހަރަކާތްތެރި ޮގެތއްަގއި ،އުފެއްދުނު ކޮމިޓީއަކީ  ހުަގއި މިމަޖިލީ ރައްޔިތުންެގ

 .ހަަގޮކށްލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކޮމިޓީއެްއކަން ެވސް މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު ފާމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާ 

މު ކަންތައްތަކެްއ އެބަ ފާަހަގކުެރޭވ. ންމި ރިޕޯޓަށް އަުޅަގނޑު ަނޒަރު ހިންާގލިއިުރަގއި މީެގން ަވރަށް މުހި

ކުރާ ޮގތަށް ރިޕޯޓުން އަެންއ ރިޕޯޓަށް ލީޑު އަނެްއކާެވސް އެއް ؛ރުަގއިއައިހަމައަށް އެހެންނަމަެވސް، ނިންމުންތަކާ 

 .ންޑްކުރަްއާވފައި އެބަޭވމެއިތުރު އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު ރިޕޯޓެއް ހަދަން ރިކަެގންދަނީ. ުޅަގނޑަށް ފާހަަގުކރެިވކަންކަން އަ

 އަނެއްާކެވސް އިތުރު ރިޕޯޓުތަކެއް މި ؛ސްރިޕޯޓެއް ެވ އަދި އޭ.ސީ.ސީން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ނިންމާ ޮގތުެގ މަޢުލޫމާތު

ންޑޭޝަންތަކެއް. އެތާނެގ މެރެކަ  ަވރަށް ސްޕެސިފިކު ،ކުރަނީ އްމީދު މިއަންނަނީ. އޭެގ ބަދަލުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އު 

އަޅަންީވ  މެދުގައި ، އެ މުަވްއޒަފުންނާނަމަ ާވމިކަމުގައި ޝާމިލުިވ މުަވްއޒަފުންނަކީ ކޮބައިކަން ދެނެަގނެިވފައި 

ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަށް ޓަަކއި ެއ  ،ނަމަ ާވފާހަަގރިކަން ޔަަވެޅއް ނުަވތަ މި ކަރަޕްޝަނަށް ހުޅިފައިާވ ދޮރުތަެކްއ ހުފި

އަުޅަގނޑުމެންެގ ިމ  .ކުރަްއަވންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ދެކެނީންޑުމެއަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތކެއް ކޮިމޓީން ރެކަ
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ާޚްއޞަކޮށް ސަރުކާރު ިހއްާސާވ  .ޮގތް ނޑުމެންނަށް އިނޭގ ރާްއޖޭގައި ހާލަތު އޮތް ުރަގިއ އަޅުަގސަރުކާރު ފެށިެގން އައި

 ދާއިރުގައިމިހާރު  ފަނޑުެވެގން. އެ ާވހަކަތައް އިނޭގ މެންނަށްޮގތް އަޅުަގނޑު ނިތަކުެގ ހާލަތު އޮތްކުންފު

ރަޕްޝަންެގ މްޯކަގއި ހިނަގމުންދިޔަ ކޮެވ ،ބޭނުންޭވ މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން .ކަންބޮޑުުވންަތއް އެބަހުރި

 ،ޑް ޭއިވއޭޝަންަގއި ންައއިލެ. ޕްޝަންެގ ޢަމަލުތައްރަޔަ ކޮ ަގއި ހިނަގމުންދިޢަމަލުތައް. އެމް.ޑަބްލިޔު.އެްސ.ސީ

ޮގްތ  ރަޕްޝަން އޮތްކޮޮގްސ ސަރުާކރުެގ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެްއަގއި މިހެން ،އި.ސީގަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު  ،އިފެނަކައިގަ 

ކޮަބއިތޯ  ،ލަކީ މިހާރު ސުާވ .ޝަން ކޮމިީޓތަކުން ހެދި ރިޕޯޓުތަކުން ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގިވޓްރާންސި އޭރުެގ

 ؟ރަޕްޝަން ހޯދި ފައިސާތައް ހަލާލުީވތޯއޭރު ކި ؟އެ ކަންކަން މިހާރު ނިމުނީތޯ؟ ީވ އޭ ކިހިނެއްތޯ ؟އެ މައްސަލަތައް

ން ކޮރަޕްޝަ-އެންޓި ؛އްރިރަާށއި އަދި މެންބަރުންނަށް ދަންނަަވންޤަޒަތްތެރި މުއަޅުަގނޑު އެްސ.އޯ.އީ ކޮމިީޓެގ ިއއް

މިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަްއަވން. އަދި އެ މައްސަލަތައް ބެއްެލުވމުގައި މިހާރު ކަންތައްތައް ކޮމިޝަން އެބަޖެހޭ އެސް.އޯ.ީއ ކޮ

ކިހިނެއްތޯ އެ ތަޙުޤީޤުތަކަްށ  ފުކޮށްދޭން.ޮގސްފައި އޮތް ހިސާބެއް ެވސް ރައްޔިތުންނަށް އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ސާ

ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ،މިހާރު އެ ކަންކަން ؟ަވޅުތަަކކީކޮބައިތޯ އެކަމުަގއި މިހާތަނަށް އެޅިފައި ހުރި ފިޔަ؟ ެވެގންދިަޔއީ

 ،ކީ ެވސްލި މަޤްޞަދައިން އަލުން ެއކުލަވަ ހުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީ-އެންޓި ؟ނައްތާލީތޯހަނދާން

ޅު ރަނަގ ،ށްއެ ަކންކަން ބަދަލުކޮ ޮގުތގައި ކޮިމޝަން ފާހަަގކުރެޭވތީެގ ނެއްރިން ސިޔާސީ ެވފައި އޮްތ ކޮމިޝަކު

މިފަދަ ނޭދެޭވ ކަންަތއްތަކާ ހަމައަްށ  މުންދާޮގތުަގއި މަަސއްކަތްކުރުމަށް. މިހާރު މި ސަރުކާރުެގ ތެޭރަގިއ ހިނަގ

ނިމިފައި ކަމަށް އަުޅަގނުޑ  އިޖެހޭނީ ބަލައި ހުރި ަކންކަން ހުންނަންރިން ހިނާގފަކު ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެޭވއިުރަގއި

އެއިްނ ެއއްެވސް މައްސަަލއެްއެގ އެްއެވސް ޚަބަެރއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ.  ،ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަެވސް

ޅުަގނޑު އުއްމީދުކޮްށެގން އަ .ުޑ ދެކެންިމއީ ސީިރއަސް ޮގތެްއަގިއ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެްއ ކަމަށް އަުޅަގނ ،އެހެންިވމާ

ރިޔާސަތަްށ . މީަގއި ައންނާނެ ކަމަށްކެްއ ފިަޔަވޅުތަ ންޑޭޝަންަތކެއް މެމިދަންނަާވހެން ަވރަށް ސެޕެސިފިކް ރެކަ ،ހުރީ

 މީގައި އަދި އިތުރަށް ޮގސް  .އަށް ދިއުންފެނިަވޑަިއަގންނަަވންޏާ އަުޅަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ އަލުން މި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީ

ފިޔަަވޅުތަްއ  މިދަންނަާވ މޭރުމުން އިތުރު ރިޕޯޓަކަށް ނުޮގސް ައޅުްއަވންޖެހޭ ސްޕެސިފިކު ިއ،ްއަވދިރާސާކުރަ

 ުޝކުރިއްޔާ. ދެއްުވން. ަވރަށް ބޮޑަށްަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ެގނެސްއަޅު

 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:



 2020 ފެުބރުވަރީ 26                             ވަނަ ޖަލްސާ 12 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 2020

 

74 

 

ޮގތުން  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ހޯރަފުށީ .ރި މެންބަރުއިްއަޒތްތެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ނީ. )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(އަޅުަގނޑުމެން މި މަޝްަވާރކުރަ

ެއުކ ތަކަކާންޑޭޝަންމެކަސްޕެސިފިކް ރެމި ރިޕޯޓު  ،އޮތީ ެގ ހުށަހެޅުމެއް މިސަލީމު އަޙްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

  ، ނަމަ އޮތީ. ތާއީދު ލިބިއްޖެ ަވުގތު މި ލުމަށް. ހުށަހެޅުމެއް މި އިއަލުން އަނބުރާ ތަޅުމަށް ެގނައުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވ

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ ތޮއްޑޫ. އަޅުަގނޑުމެން އެއީ ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ޮގތަށް ބަލައިެގން ޯވޓަށް ެވސް އެހޭނެ

 .ޝިޔާން ންޙަސަ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ތޮއްޑޫ

 ެއންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިީޓެގ ފަރާތުން މޯލްޑިްވ ޭގްސގެ  ޑްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސްޓޭްޓ އޯން 

އި އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  ދިަޔއިރުގަ ުގިޅެގން ތައްޔާުރެވެގންދިޔަ ރިޕޯޓުެގ މަސައްކަތްަތއް ކޮރަޕްޝަނުެގ މައްސަލަތަކާ

މޯލްިޑްވ ޭގހަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް ކޮރަްޕޝަން އިންތިހާއަށް ޮގސްފަިއ  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ ،ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުެރުވނު

. ދާ މަރުޙަލާގައި އެކަންޏެއް ނޫންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވެގންދިަޔ. އެއީ މިހާރު ހިނަގމުންއޮތް ކުންފުންޏެއް

ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ،.އެމަށް ފަންޑު ހޯދައިދޭންބޮޑު ޮގެތއްަގއި ސީދާ ޕީ.ޕީ ރުކާރުެގ ތެރޭަގއި ެވސް ަވރަށް ފާޅުކަންމިދިޔަ ސަ

ފާހަަގެވފައި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ަޖަގހަތައް ހިްނުގމަށް ޓަަކއި ެއންމެ ބޮޑަށް ސްޕޮންސަރދޭ ަފރާތެއްެގ ޮގުތަގިއ  ،ކެމްޕޭނުތަކަށް

. ހުންނެީވ ރާއްޖެއިން ބޭުރގައި  އެމް.ޑީައކަށް ުހންނެީވ މާން. މިހާރު އެޭއރު އެތާނެގ މޯލްޑިްވ ޭގސް.ަވނީ  މި

މަލުތައް ހިންުގމަށްފަހުގައި އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިާހރު އެ ހުންނެީވ ރާއްޖެއިން ޢަބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަުނެގ އެއޮތްހާ 

މެންނަށް ކޮމިޓީގައި ކުރެުވުނ ސް އަުޅަގނޑު. ޭއރުގައި ވެ ސްޮގބޭރުގައި ދިރިއުޅުުމެގ ކަންަކން އިންތިޒާމުެވެގން 

 ،ކަެމއް ަވނީ ކޮންތާކަށްަވދެަފއިތަފާތެްއ. އެަބއުޅޭ  ަލއްކަ ޑޮަލރުެގ އްއެން މަސައްކަތްތަުކަގިއ ކޮންމެ ިޝޕްމަންޓަކު

  .ަރއީސްިއއްޒަތްތެރި ިމއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުނުެވެގން އުޅޭ ޙަޤީަޤތަކީ.  ،ކަމެއް ކަށްއޭެގ ަފއިދާަވނީ ކޮންތާ

ާވކަން. ޮގސްފައިކުންފުނިތަކުެގ ތެރޭަގިއ ހިނަގމުންފޮރުިވފައިާވ ބަިއަވރު ކަންަތއްތަކެްއ މި ން މި އެނެގނީ މީެގ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން  ހޯރަފުށީ ،އަޅުަގނޑު ެވސް

މި  . މިހެން ބޫލުކުރެޭވަގ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ެވސް އެަބ މި މަސައްކަތްއިތުރަށް  ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ސްޓޭްޓ ޓްރޭޑިންގ ޯއަގނަިއޒޭޝަްނެގ ދަށުން ހިނާގ ަބިއަވރު  ދަންނަަވންޖެހޭ ސަބަބަކީ

ކޮންމެ  އިންމި .އިއުްލ ސަޕްލަކުންފުނިތައް ެއބަހުރި. މޯލްޑިްވ ޭގސް، އެަލއިޑް އިންޝުއަރެންްސ، ފިސަބްސިޑިއަރީ 

ބެނީ ެއސް.ޓީ.ޯއެގ ސްޓާފުން. އެްސ.ޓީ.ޯއެގ މުަވއްޒަފުން. ިމ ތި ސަބްސިޑިއަީރ ކުންފުންޏެއްެގ ބޯޑުަގއި މި

އެިކއެކި ކަންކަމުަގިއ  ،ދިުގ ޒަމާންތަކެއް ަވންދެން މިދެންނެިވ ޮގތަށް ،މުަވްއޒަފުންެގ ތެރޭަގއި ިގނަ ފަރާތްތަކަކީ
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މިދިޔަ ސަުރކާރުަގއި  ،ނީިއ ތިބި ފަރާތްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުްނަވޮގސް ބެދިފަލާމެހިެގން  ،ޮގސް

މޯލްޑިްވ  ،އޭުރެގ ފިއުލް ސަޕްލައި ިވޔަސް  ؛ހަމަ އެކިއެކި ޖަރީމާތައް ހިންުގމުގައި އެ ،ަވރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ޮގތެްއަގއި 

ުގިޅެގން ހިންާގފައި ހުރި  ންތަނުގައި އޭުރެގ ސަުރާކރާތަ މި  ،ޔަސް ޭގސް ިވޔަސް އަދި އެަލއިޑް އިންޝުއަރެންސް ިވ

. މީެގ ބޯޑަކުން ބެލޭ މައްސަލަެއއް އްޔަންކޮށްފަޢަބަިއެވިރާވ މުަވއްޒަފުން މި ބޯޑުތަކަށް އެބަހުރި  އިމާތަކުގަ އެިކއެކި ޖަރީ

މައްސަލަެއއް ރަޕްޝަނުެގ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮ ނެތް. މީެގ ބޯޑަކުން ހިނިގފައި ހުރި ކަންކަމެއް

. މިއީ ކަންތައްަތްއ އެހެރީ ހިންާގފަ އިތަކުން ނިންމަކަން މި ބޯޑުހުށަހަޅައިފިއްޔާ އެއީ ކޮރަްޕޝަން ނޫން

ަވރަްށ  ،ަވރަްށ ބޮޑަށް ބޭނުންޭވހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ެވސް 

ނެރަލް  އަދި ޖެ ،ެވސް ގައި މިދެންނެިވ ޮގތަށް ބޯޑުތަކުެގ ލެަވލް ،އަންނަންޖެހޭމިކަން އެބަ މިއީ ހަމައެކަނި  ؛ބޮޑަށް

ން ީމެގ ،އަދި އެކަމާ ުގޅޭ ުމަވްއޒަފުން ކަމުަގއި ިވޔަސް. މިއަދުެގ ޙަޤީޤަތަކީ ،މެނޭޖަރުން ފެންަވރުކަމުގައި ިވޔަސް 

ރުަގއި ަވރަްށ ފާޅުަގއި މިދެންނެިވ ކަހަލަ މިދިޔަ ސަރުކާކޮންމެ ކުންފުންޏެއްަގއި ެވްސ މިތިބީ މިދެންނެިވ ޮގތަށް ަހމަ 

 ކަމެއް ކުރި  ެވރިން ިވދާޅުިވހާއޭރުެގ ަގއި ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތްތައް. ޭއރުެގ އެމް.ޑީންނާއި މައްސަލަތަކު  ެގތުޚިޔާނަ

އުޭޅ  މިނަށް ެވެގން ައޅުަގނޑުމެން ެއކަންކަމުެގ ސަބަބުންތިއްބެީވ އެ މަޤާމުތަކުަގއި.  ެވސް އެ ބޭބޭފުޅުން މިއަދު

ދަނީ  ކުރިމަތިެވެގން މި އިތުރު ހުރަސްތަަކކާ  އަުޅަގނޑުމެންެގ ަސރުކާރުން ީވ ަވޢުދުތައް ުފްއދުމުގައި ،ޮގތަކީ

ީވއިރުަގއި އެސް.ޓީ.އޯެގ ފަރާތުން  އޮތްހާ ޒަމާން ީކްއެވެގންޯތ މި ،ސުާވލަކީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ީކއްެވެގންތޯ

ން  އްދުހަަވންޏާ މާލޭ ސަރަ ކަމަށް  ތިލަފުށީެގ ބިން ނެތް  ؟އުޅެނީ ިވެގން މި ބޮޑުނުކުރެކެޕޭސިޓީ މޯލްޑިްވ ޭގްސެގ

އުޅެނީ.  ކެޕޭސިޓީ ިއތުރުނުކުރެިވެގން މި ީކއްެވެގންތޯ މޯލްޑިްވ ޭގްސއަށް ،ްއދަކުން ިވޔަސްހައަދި އެހެން ސަރަިވޔަސް 

ޓަނުެގ ހާސް މެޓްރިކް ދ2ެ .ހުރީ މި ކަންސިޓީޓަނުެގ ކެޕޭހާސް މެޓްރިކް ެއއްބޭފުޅުންނަށް ެވސް އެބަ އެނޭގ  އެ

އުޅެނީ. ކީްއެވެގންޯތ ިވސްނުންތެރިކަާމ  މިކަން ޯބޓުފަހަރުޓަނުެގ ކްހާސް މެޓްރިތިން  .ެނޭގނީމަތިންކަން މި އޯޑަރ

ކީްއެވެގންތޯ އޭުރެވސް  .ހިނަގއްޖެނިމިެގންއަހަރުެގ ދައުރެއް  ފަސް ،ދިޔައިރުަގއި  އޮތްހާ ޒަމާން މި ، އެުކަގއި 

އިްއޒަތްތެިރ  ،ނަމަމަަސއްކަްތކުރެުވނުމި ކެޕޭސިޓީ އިތުރުުކރުމަށް ޓަކައި  އިއޭރުގަ  ؟ނުދިަޔއީރެިވެގންކުކަން އެކަން

ިވެގން ކުރެނޫން މިދަންނަަވނީ. މިދެންނެިވ ޮގތަށް ކުންފުނިން މިކަން ޕްލޭނު ކޭކަމެ އަހަރުން ކުެރޭވނެފަސް ރައީސް، 

ނުލާ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޭގހާ. ލިބެންެވފައެ ޚިދުމަތް އޮންނަންާވނީ މިހާރު  ،މަކަމެއް ކަުމަގއި ާވނަ އޮތް އިފަކުރެިވ

 ހުރިހާ އެހެންީވމާ، މިނެތް.  ބޮޭވކަށްނެތް.  ސް ެކޭވކަށްނެތް. ޭގްސ ނެތީ އުޅެޭވކަށްއި އިބޮމިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ކަ 

ދެން  ބޭފުޅުން ޭގހާ އެ؟ ނުުކރަނީ މަސައްކަތްކީްއެވެގންތޯ މިކަން ކުރިއަުރަވން އިންކަމެއް އޮްތއިރުަގއި މޯލްިޑްވ ޭގސް

ކޮށްެގްނ ޓަަކއި މުޅި ނިޒާމު ހައިޖެކުުގޅިެގން ހިންާގ ަވއްކަންތަެކއް ހިންުގމަށް ،ުގޅިެގން  ހުރި އިތުރު ކުންފުނިތަކާ ުގޅުން

ުއޅެީނ  މިއަުގ ހެޔޮނުެވެގން  ުހެގކަމެއް. ޭގ މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ިވްސނަންޖެހޭ ؟އޮތީ  ތިބުމުެގ ިވސްނުންތޯ މި 
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ދައުލަތުން ދެްއާވ  ،ނަމަ ށް ބަލާއިުރަގިއ ެވސް މިސާލަކަްށ ދަންނަަވނީ ޭގސް އަުގހެޮޔކުރުމަ ؟ހުރެތޯ ސަބަބަކާންކޮ

ެގ ޮގުތގައި. ސްޕޮންސަރއޭުރަގއި  .ކުަރނީ މިދެންނެިވ ޮގތަށްމި ޚަރަދުފައިސާ ެވްސ  ވާ ސަބްސިޑީެގ ޮގުތގައި ެދއް

  . ޚަރަދުކޮށްފައި ހުންނަނީ ،ސް  އޭުރަގއި ފައިސާ އިްއޒަތްތެރި ރައީިއެވންޓަކަށް އެހެންނޫނީ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ކޮންމެެވސް

. މަށްމިކަހަލަ ކަންކަ ،ބަށި މުބާރާތް ކަމުގައި ިވޔަްސ އަިދ އެހެން މުބާރާތެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް  ،އެިކއެކި ނަންނަމުަގއި

ރާއްޭޖެގ އޭުރަގއި ފައިާސ  ްއެގއަދަދެިގނަ  ަވރަށް މެޑަމް ފާތުމަ ހިންިގ ބަށި ފަުއންޑޭޝަނުން ހިންިގ ބަށި މުާބރާތްތައް 

ބައެއް މޯލްިޑްވ ޭގްސެގ ތެޭރަގިއ ެވްސ އެބަހުރި. އަިދ  މިތަނަށް މިދިޔަ ސަރުާކރުން ަވނީ ދީފަ. އޭެގ ބޮޑުންއެތަ

ރި. ިގނަ ކުންފުނިތަކުެގ ތެރޭަގއި މިދެންނެިވ ކަންކަން އެބަހު އެސް.ޓީ.އޯެގ ދަށުން ހިންާގ ސަބްސިޑިއަރީ ަވރަށް

ެވސް މޯލްޑިްވ ޭގްސެގ  ަވުގތު އްޒަތްތެރި ރައީސް، މިމާ، އަުޅަގނޑު ެވްސ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އިއެހެންީވ

ެވސް އިްއޒަތްތެރި  ސަސްޕެންޝަންަގއި ހުރިއިރުަގއިސަސްޕެންޝަނުަގއި. އެހެރީ އިލް ޒަ ޝައެމް.ޑީައކަށް ހުންނެިވ 

ލިބެނީ.   އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މަޢުލޫމާތު މިންދާ ކަމަށް ޭބފުޅާ މުސާރަ ނަންަގަވމު ރައީސް، ބަރާބަރަށް އެ

ެއއީ ލިބިެގްނާވެނ ކަމެއް ކަުމގައި ނުެދކެން.  ،ންނަމަެވސް، ސަސްޕެންަޝނުގައި ހުންނަ ފަރާތެއް ކަމުަގއި ާވނަމައެހެ

ފާއަށް އެބަޖެހޭ މިއަށް ޮގތެއް ނިންމެން. އަނބުރާ ވަޒީ ،ާވނަމަ ގައިކަމުސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނަ ބޭފުޅާ އެ

  އެކަންކަން ނިންމަންޖެހޭނެ  ،މިއީ އަޅުަގނޑުެމންެގ ތެރޭގައި ާވހަކަދެެކިވެގން ؟ައކު ލާނީތޯއިތުރު އެމް.ޑީ ؟ންނާނީތޯނިކު

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ  ހޯރަފުށީއަުޅަގނުޑ ެވސް ހަމަ  ،ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ެދކެން. އެހެންކަމުން

. ލަންދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަާވ ،މުންރާ ާވހަކަ ދަންނަަވށް ތާީއދުކުހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .هللاޢަބްދު  ޔަޢުޤޫބްމެންބަރު އިްއޒަްތތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: هللاޢަބްދު ޢުޤޫބްޔަ މެންބަރު ދާންދޫ ދާއިރާެގ

ފުރަތަމަ ެވސް އެސް.އޯ.އީ ކޮމިީޓއަްށ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްީވީތ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު އެންމެ

ިރ ެގ އިއްޒަތްތެ ދާއިރާ އެއާއެއްކޮށް ހޯރަފުށީއެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއަށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން ހަމަ 

މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ެވްސ އަދި ދެއްެކިވ ާވހަކަފުޅަށް ެވސް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުާރ 

މިހާރު މީެގ ކުީރ ސަރުކާރުަގއި ކުންފުނިތަްއ  ،ާވހަކަ ދަންނަަވން. ެއޮގތުން އަުޅަގނޑު ެވސް ފާަހަގޮކށްލަން

ންާވ ހުރިހާ ވައްކަާމއި ކޮރަޕްޝަނުެގ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ކާރުން ބޭނުއެ ސަރު ،އައީ ެވމުންނުންކުރެބޭ
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 އާއްމު އުސޫލުން  ،ހަތިޔާރެއްެގ ޮގުތަގއި. އެހެންނަމަެވސް، ސަުރކާރެްއ ބަދަލުެވެގްނ އަެނއް ސަުރކާރެއް ައންނައިރު

ަވްއކަންކުރަން ބޭނުންކުރާ  އިގަ ކުންފުނިތަކު  . ޙަޤީޤަތުގައިޑީންނާއި ޯބޑާއަންނަނީ ކުންފުނިތަކުެގ އެމް. ބަދަލުެވެގން މި

ޮގތަށް އޮންނަނީ. އެހެންީވމާ، މިހާރުެވސް އެ ފުރުޞަތު   އޮންނަ ލް މެނޭޖުމަންޓާއި ޓޮޕް މެނޭޖުމަންޓުމިޑު ،ޓޫލް

ކުރަްނ  ލުން ކަްނކަންަވއްކަމާިއ ކޮރަޕްޝަްނެގ އުސޫ ،މިހާރުެވސް ކުންފުނިތަކުެގ ެވރިން ެއ އުސޫުލން،އެބައޮތޭ 

ކުރަން. އަޅުަގނޑަްށ  ބޭނުންކޮށްެގން މި މަސައްކަތް އަލުން ތައްއޭރު އެކަން ކޮށްދިން ފަރާތް ، ާވނަމަނުންާވ ކަމަށްބޭ

ޚާއްަޞކޮށް ކުންފުނިތަުކެގ ތެޭރަގިއ  ،މި ސަރުކާރުެގ ތެޭރަގއި ެވސް ަވްއކަމުެގ ަމއްސަލަެއއް ،މިހާރު މި ފެންނަނީ

 ަގއިކުރީ ސަުރކާރު ،ނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ ހަމަ އެ މަންޒަރު. އޭރުއަުޅަގ ،ނަމަރިއަށްދާ ަކމަށް ާވކުކަެމއް ަވްއކަމުެގ 

ފެންނަނީ.  ތަން މި ަވްއކަންކުރި މީހުން ބޭުނންކޮށްެގން މިކަހަލަ ޖަރީމާ ހިންާގ ،ާވަވްއކަންކުރި މީހުން ލައް 

ނިތަކުަގއި ސީނިއަރ ޞަޮކށް ކުންފުާޚއް ެވސް ންޮގުތަގިއ މިހާރު އެބަޖެހޭ ޕީ.ސީ.ބީ ބޫުލކުރާަގއެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު 

ހިންުގމުެގ އޮިނަގނޑު ކޮންމެެވސް ޮގތަކުން  އްނޫނީ ކުންފުނިތަ ،މެނޭޖުމަންޓުން ނޫނީ ޓޮޕް މެނޭޖުމަންޓުެގ ތެރޭގައި

ުރަގއި ެއ ކުރީ ސަރުކާ ،އެކަން  ،އޮޑިެޓއް ނޫނީ ޮކންމެެވސް ކަހަލަ ޒާތަކަށް ިހންުގމުެގ އޮޑިެޓއްކޮށްޕްރޮސެސް 

މީހުންެގ  ފައިާދ އެއަދި ެއކަންކަމުެގ ތެރޭަގއި ާނޖާއިޒު  ިއ،ެވިރިވ މީހުންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަމުަގއި ަބއިަވްއކަންކުރު

 އަދި ަވކިނުކުރެުވނު އިންއެންމެ ކުޑަމިނުން ަވޒީފާ ،މަތުކުރެޭވ ފަރާތްތައް ެވސް ބަލައިހުއިާވ ކަމަށް ތު ށްފަ ކޮގައި ވަޒީފާ 

ަޝން ކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްެގްނ ޓޭރޮ ޖޮބް، ސްއޫލިއްޔަތު މަ ެގތެރޭެގ ަވޒީފާއެންމެ ުކޑަމިނުން އެ ،ިވޔަސް ކަމުަގއި 

  ހަމަ އެ  ،ާވނަމަ ށްއެހެންނޫން ކަމަ ،އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ . ންރުދަނާކުރަހަ ފުނިތައްން މި ކު ބަޖެހޭއެ ،ނަމަެވސް

 ، ނަތީޖާއަކީދޭން ތިބުމުެގށްރުެގ ެވރިންނަށް ެވސް ކޮހާމި  ،ެވސް ކޮށްދޭންހާރުމިކުރި މަސައްަކތް  މީހުން އޭރު

މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ެވެގްނދިއުމޭ. ދެން އިްއޒަތްތެރި ލާކު ނިތައް ހަފުކުން ،ުގރޫުޓެވެގން ބަނކުންފުނިތައް 

 ،ނުކޮށް ތަކަށް އިންތިޒާރުޓުފާހަަގކުރެްއިވ ޮގތަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަނީ ެއސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީން އިތުރު ރިޕޯ

ށް، މިހާރު މޯލްޑިްވ ޭގްސަގިއ، މޯލްޑިްވސް ކަުވން. މިސާލަ އްތެ ެއޅޭނެ ޮގދު ފިޔަަވޅުމެ ށް މިކަމާީވހާެވސް ައަވހަކަ

ތަނަށް އެމް.ީޑއެއް ލެިވަފއެއް ނެތް. އޭާނ އެޖެ. އް މަސްތަކެއް ވެ އް ސަސްޕެންޑްކޮްށފައި ހުންނަތާ އެތަކެޭގހުެގ އެމް.ޑީ

ކުންފުންޏަށް ބޭނުންާވ  .ނުުކރެިވެވރިެއއް ޢަްއޔަން ނީނި ެއ ޮއންނަކުންފު ،ުނނިމި އޮތީތީެވ މި މައްސަލަ ަވކި ޮގތަކަށް

އަުޅަގނުޑ ، ސަބަބުން. އެހެންީވމާ އެހެން އޮތުމުެގ ފުނި ދާނީންންަގެއއް ނޫން ކުޝަ އެންމެ ރަނަގޅު ޑައިެރކް

ރާއްޖޭަގިއ  މި ،ކޮށްލަންރަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގއިތުަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި މިއަށް ައަވސް ޙައްލެއް އަންނަން އެބަޖެހޭ. މީެގ

ން އެހެރަ ދަށުއެސް.ޓީ.އޯެގ  ނިތަކަކީ ސަބްސިޑަރީެއްއެގ ޮގުތގައި ުހރި ކުންފުނިތައް. ޚާއްޞަކޮށްފުންމެ ބޮޑެތި ކުންއެ

ޒްަތކަކީ ެއއީ ެއ ދާއިރާތަކުގައި ރާއްޭޖގައި ހިނާގ އެންމެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް. މިސާލަކަށް، ފިއުލް ރީސަބްސިޑަ

 މިހެން ،ިވޔަސް  މިފްކޯ ،ިވަޔސް ސްޭގިވޔަްސ، މޯލްިޑްވ  އެލަިއޑް އިންޝުއަރެންސް، ިވޔަސް  ސްްވމޯލްޑި  ސަޕްލައި
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. އިބޮޑެތި ކުްނފުނިތައް މި ހުންނަނީ ސަބްސިޑަރީެއްއެގ ޮގުތގަ  ކިތަންމެ ދާއިރާަތކުން އެންމެފައި ސްޮގ

.ޯއެގ  ތިއްބަަވނީ އެސް.ޓީޑުަގއި މި ބޯނިތަކުެގާގއިރު މި ކުންފުްއެގ ޮގުތގައި މި ކުންފުނިތައް ހިންއެ ސަބްސިޑަރީ

 ، މި ކަންތައްތަކަށް ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅުހެންީވމާެގ ޖަރީމާ ހިންިގ މުވައްަޒފުން. އެރުއޭ އިމުަވްއޒަފުން. އެސް.ޓީ.ޯއގަ 

ހަމަ    ކަމަށް އަޅުަގނޑުހޭޖެންނޭޖްމަންޓު އެކުލަަވއިލަމެ ނިތަުކެގކުންފު ކުންފުނިތަކުެގ ބޯޑާއި ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން

ަވން. ހަމަ ެގ ސަރުކާރަްށ ެވސް ަވރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނައެްއކޮށް މިއަދުރަން. އަުޅަގނޑު މިއާ ކުަގބޫލު

. ޭއެގ އްޓޮލަރެންސް އޮތް ސަރުކާރެ   ހަމަ ޒީރޯށްމި ސަރުކާރަކީ ކޮަރޕްޝަނަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާުޅިވ ފަދައިން

ައޅަިއެގްނ ަޔަވޅުފިމެދު މިއަދު  ޔަންކުިރ އެމް.ީޑއަކާ އްކާުރން ޢަމި ސަރު ؛ެގފުންޏެއްސަުރކާރުެގ ކުން މި ،އެްއ މިސާލު

މުންދާ ލެދާރާތަކުން ެވސް ބެއަދި ކަމާ ބެހޭ އެހެނިހެން އި ،ތަން މަޖިލީހުން ބެލެމުންދާމި  މިހާރު ލައެ މައްސަ

ން ޕްޝަފަރާތަކަށް ކޮރަ ން އެްއެވސްމި ސަރުކާރު ،އެއިން އަންަގއިދެނީ ،މަންޒަރު މިހާރު މި ފެނިެގންދަނީ. އެހެންީވމާ

 ދޭނެކަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.ނުސް ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ެވއްނީ ވައްކަމަށް އެ ހިންުގމަށް ނޫ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިދ ން. ބާކީ އަފަހު އަންނާނަށް ާބކީ އޮތް ަވުގތަްށ އަުޅަގނޑުމެން ޯވޓަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓުެގ 

  ބަހުސްކުރުމަށް.ށްޓަޕޯމިނެޓުަވރު މި ރި  35އެބައޮތް 

 

 

 ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ށް އެހުމަށް  ވޯޓަ .  12

 

 :ުވންކެ ހަކަދެއް ރިޔާސަތުން ާވ

 ޯވޓު. 2ޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުކޮށްލަދެްއުވން އެެދން. މިއަދު އެބައޮތް އިއް 

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

 ބެހޭ ފުޑު  ދަނޑުެވިރކަމާ ،ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވތްތެފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއްއޒަމާ

މެުދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ޓީން ދިރާސާކޮށް ނިްނމި ޮގތަށް ފާސްކުެރއްުވމާތިާޞދީ ކޮމިއިޤް ،ސެކިއުރިީޓ ަގރާރު 

  އެދެން. ދެއްުވންޯވޓު ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް
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 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 57    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަ

 00    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނު

 00 ދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަ

   57     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 29      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކުވން:ސަތުން ާވހަރިޔާ

ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ . 60؛ ހާޒިުރެވ ތިްއބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ އަދަދުމަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ 

ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ  ؛ުނފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެްނބަރުންެގ އަދަދު. 57؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

. 29؛ ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 57؛ ެގ އަދަދުނެތް. ޯވޓުގައި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުން ؛މެންބަރުންޯވޓުދެއްިވ  ކަމަށް

 ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހުޅުމާލޭގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ީސެގ  ،ަވނަ ދުަވުހެގ ރޭ 2019 ބަރު ންނޮެވ 12މިއަދުެގ ެދަވނަ އަދި އެންމެ ފަހު ޯވޓު. 

ން ބަހުެގ ޚިދުމަތް  އެމް.ީޓ.ސީ.ސީ ،އަހަުރެގ ކުޑަުކއްޖަކު ނިޔާެވަފއިާވތީ  13ކަެލއްަގއި އިން ސައި ހެއްގައި ޖެހިބަ

 ކަން ހިނާގފަިއާވ ަގއިއެ މަްއަސލައި ،ދިނުމުގައި ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ަގވާއިދުތަާކއި އުސޫލުަތކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯއާއި

ނުއްާވފަިއާވ ފޮލީހުެގ ހިުއމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީން ތުންެގ މަޖިރައްޔި ،ެދއްުވން އެދި އިޮގތް ބައްަލަވ
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މެުދ  ްނޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓް ފާސްކުރެއްުވމާޓް އޯސްޓޭ ،މައްސަލަ

 ދެްއުވން އެދެން. ޓުނަާވ ޮގތަކަށް ވޯ ފެނިަވޑަިއަގންރުން ބައިްއޒަތްތެރި މެން

  

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: މަށް ޯވޓުެދއްަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަ

   60     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 31      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 60؛ ދުބަރުންެގ އަދަފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެން. 61؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ޯވޓުގައި ބަިއެވިރިވ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި 

 ފާސްވެއްޖެ. . 31؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވާފސް. 60؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 

 ން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަ 11

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު
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 ،ެގންދިޔަރަމުންކުކޮމިޓީތަކުން ހުށަހެޅިފައިާވ ކަންކަމުެގ މަސައްކަތް. ދެްނމެ ބަހުސް ،ނީފަށަ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި 

 ދާއިާރެގ މެދު ފުވައްމުލަކުބައި.  ތްސް ކޮމިީޓެގ ރިޕޯުޓެގ ބަހުސްެގ ބާކީ އޮސަސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްަރއި

 .މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން ރުމެންބަތްތެރި އިްއޒަ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މެދު ފުވައްމުލަކު

ޮގތުން ބައެއް  ބެހޭ ދިޔަ މޯލްިޑްވ ޭގްސެގ ރިޕޯޓާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، ދެންމެ ހުށަހެޅިެގން

ކަމަށް. ދެން  ޖެހޭންންޑޭޝަެނއް އޮންނަ ސްެޕސިފިކް ރިކަމެިމއަށް ،ުޅޭވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެއބަ ިވދާ

ބެހޭ އެްއެވސް  ކޮރަޕްޝަނާ ،ާވނީ ެގންދިަޔއިުރ އަުޅަގނޑުމެން ބަލާފައިކަތްތަްއ ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މަަސއް

އެްއެވސް ެއްއޗެއް އިންތޯ.  ންނަށް އޮތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް ފެ ،ޑޮކިއުމަންެޓއް ނޫނިއްޔާ  ،ލޫމާތެއްޢުކަހަލަ މަ

ކަމަޭކ އެހެން ކޮރަޕްޝަން ިހންާގފަިއާވ  އީށް މިލަޤުކޮޠުބެލުމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސީދާ މުއެޮގތަްށ ބެލި

ަގރީނާެއއް ހުރި އެއްެވްސ ޑޮކިއުމަންޓެއް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބިފައެއް ނެތް.   ،ދެންނެޭވަވުރެގ ހެއްކެއް 

ައުގތައް އިީނ  ،ެވެގންދާ ެއއްަޗކަށް ާވތީވެ އަދި ޕްރޮޕޭންެގ އަުގ އެއީ މާކެޓުގައި ޭވރީ   އާއިޓެއިން ބޫ ،އެހެންނަމަެވސް

ޮގތަށް ނޫނީ ކޮރަޕްޝަނަށް  ކަން ކޮމިޓީއަށް ާފހަަގކުރެިވަފއިޭވ. އަދި ެއީއ ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިާވބޮޑުެވފައި 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ޭވ. އެހެންނަމަެވސްހުމަތެއް ކުރެތުހުމަތުކުރެޭވ ޮގތަކަށް އެަކން ހިނާގފައިާވކަން ެވސް ތު

 ނޭނެގ. ެއއީ މޯލްޑިްވ ށްއެހެން ދަންނަާވކަ ،ން ޭއގައި ހިމެނިެގން ކަމެއްއެއީ ކޮރަޕްޝަ ،ަވނީ ޮބޑުެވަފއިޔަޤީންކޮށް އަުގ

ން ތް ނޫން އެހެފަރާ އޭރުަގއި ެގންނެިވ ؛ެގންނަ ފަރާތް ނޫން އެހެްނ ފަރާތްތަކަކުންއިން އެ ބޭފުޅުން މިހާުރ ޭގސް

ނަށް އިތުރު ކޯޓޭޝަންތަެކއް ލިބިފަެއއް ފަރާތްތަކަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯަދން ކޮށްފައި ހުރި މަސަްއކަްތތަކުން އެ ބޭފުޅުން

ޭއގައި ކޮރަްޕޝަން  ނޫނިއްޔާ ،އެއީ ައުގބޮުޑކޮށް ަގނެފައޭ  ،ނެތުމުންަގތުމަށް އިތުރު ކޯޓޭޝަނެއް ލިބިފައިސް ނެތް. ޭގ

 އް ބަލަން ފެށުމާ ލަތަސަމި މައް ،ށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނެގ. އެހެންނަމަެވސް ދާ ދަންނަާވކަހިމެނެއޭ އެހެން ސީ

ރުން ބަލައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ދެންނެިވ ފަހުން ެގނަިއ ރަނަގޅަްށ ސަޕްަލޔަުގިޅެގން 

ކަމަށް.  ހެޮޔެވފައި ހުރިކުން އަުގށް ޝިޕްމަންޓަލައްކަ ޑޮލަރު ާގތްަގނޑަކަ ެއއް .ޝިޕްމަންޓުތަކުން ފާހަަގކުރެިވފައިޭވ

މިހާރު  ،ައޅުަގނުޑމެންނަށް ތަޙުޤީޤެއް ނުކުރެޭވެނ. އެހެންނަމަެވސް އީ،ދެޭކޮގުތން މަޖިލީހަކީ މިއަުޅަގނޑު  ،އެހެންީވމާ

 ަގނޑުމެން މިކޮރަޕްޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި އަޅު -ކުރަމުން. އެންޓިދޭ ތަޙުޤީޤުކޮރަޕްޝަުނން އެބަ-މިކަންތައް އެންޓި

ދިނުމަށް. އަދި  ކޮމިޓީއަށް ނޫނީ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިދުަވހުެގ ތެޭރގައިކޮރަޕްޝަން ރިޕޯޓު ދެ މަސް-އެންޓި ،އެދުނީ

ތަށް ެގއްލުެމްއ ލިބިފައި ހުރެދާނެތީެވ، އަިދ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ެވްސ މި މައްސަލަ ފޮނުުވމަށް މީގައި މާލިްއޔަ

 ނޫނިއްޔާ  ށްންޓަ، އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގތުން ސީދާ އެތާނެގ މެނޭޖްމަ. އެހެންީވމާންމާފައިާވނީން ނިއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ
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ކޮށް ދެންނެޭވކަށް އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގިއ ހެއްކެއް ފެންނާކަށް ނެތް. އެމް.ޑީއަށް ިފޔަަވޅު އަޅަން އެހެން ސްޕެސިފިކު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވެވަޑައިގަތުން( ސަތާ ހަވާލު ޢަފީފު ރިޔާ ) ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެނދިުކޅުދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުަވނީ 

 އަށް. ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެނދިކުޅުދޫ

ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ހޯރަފުށީ ،ޮގތުން އަޅުަގނޑު ެވސް  ުގޅޭ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓާޝުކުރިއްޔާ އި

ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ރިޕޯޓް އެހާ ފުރިހަމައެއް ނޫން. މި ރިޕޯޓް ަގސަލީމްެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު 

ަގއި ސްޕެސިފިްކ ޮގތުން ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓު ުގޅޭ ކަމާމަޖިލީހަށް މި ،އަލުން އަނބުރާ ކޮމިޓީއަްށ ެގންޮގސް

ާވނެ. އަލުން ންއޮންނަ ޮގތް ން ދެކޭކޮމިޓީ ،ާވނެ. އެ ކޮމިޓީެގ ފައިްނޑިންްގސް ންތަކެއް އޮންނަ ންޑޭޝަންރިކަމެ

ންމެ ނުކުރަން އެ ބޫލެއްަގއަުޅަގނެޑްއ  ތަނަށް ރިޕޯޓެއް ެގނައުން އެީއކީ ކުރާޭށ ކިޔާފައި މި ނަލް އޮޑިޓެއްރއިންޓަ

ކަމަށް. ދެން އިއްަޒތްތެރި ކޮމިޓީ މެންބަރެއް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ުކރެުވނީމަށް، ކަޕޯޓެއް ފުރިހަމަ ރި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މި -އެންޓި، އެހެން މެންބަރެއް ދެންމެ ފާހަަގކުރަްއވައިފި މެންގެ އިްއޒަތްތެރި އަުޅަގނޑު

ން ބަލަން ފެީށ ދަނިކޮށް ކޮމިޓީބަލަމުންމައްސަލަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -ހާރު އެންޓިމައްސަލަ ބަލަމުންނޭ ދަނީ. މި

އެ މައްސަލަ ބަލަްނ  ،ން ދެޭކޮގތްޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލާތީއޭ ކިޔާަފއި ކޮމިޓީ-، އެންޓިެވސް. އެހެންީވމާ

ފާތު ދެ  މުޅިން ތަ ،ީވމާާވނެ. އެހެންން އެ ރިޕޯޓުގައި އޮންނަ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގްނގޮއްިސއްޔާ އެ ،ފަށައިފިއްޔާ

ކޮރަޕްޝަނުން ބަލާ މައްސަލައެްއ -ާވހަކަެއއް ައޅުަގނުޑެގ ނަޒަުރގައި އެ ދެކެެވނީ. އެހެެނއް ނޫން. މިސާލަކަށް އެންޓި

-އެންޓި ނޫނީ އެކަމުެގ ސަބަބުން ،ކަމަށް ާވނަމަ އަރާށުން ބަލައިެގން އޭެގ މަޞްލަޙަތު ފުމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ

ން ެއ ، ކޮމިޓީނުާވނެ. އެހެންީވމާައޅުަގނޑުމެން އެ މައްސަލަ ބަލަިއެގން ،ނަމަ ޅޭއެށް ހުރަސްތަޙުޤީޤަ ެގކޮރަޕްޝަން

ބޫލުކުރަީނ ަގާވނީ އެކަމަށް ރިާޢޔަތްކޮްށެގން. އޭަގއި ޮގތެްއ ނިމިެގން. ެދން އަުޅަގނޑު ެގންދަން މައްސަލަ ކުިރއަށް

 ނިމުނުއިރު އަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވހެން އެއްެވްސ ޕޯޓުރި ، ޕޯޓަކުންދެން މި ރިއެޮގތަށް ކަމަށް ެގްނޮގއްސަ ުހންނާނީ. 

ބައިެވިރީވ  ،ޚިޔާނާތުގައި ބަޔަކު ބަިއެވިރިވ ކަމަކަށް ެވސް  ،ކަމަކަށް ެވސް ޚިޔާނާތެއް ހިނާގފައި އޮތް ޮގތަކަށް މީަގއި
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ސާފެއް ނުޭވ. ން ކުޔަނެްއ މުޅިަކމެއް ެވސް މި ރިޕޯޓަކުން ކިހާ މިންަވރެއްަގއި އޮތް ،ކިހާ މީހުންނެއް ކަމެއް ެވސް

ދެން އަދި ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ކުރިން ފާހަަގކުރި ނުކުތާ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. މިޮގތަްށ 

ީރ ކުންފުނިތަކުަގިއ، ބޯުޑަގިއ މި ތިބެނީ މައި ކުންފުނީެގ ސީނިއަރ ލެަވލްަގއި ތިބޭ ބްސިޑަހުރި ސަ އުފެދިފައި

ނުފޫޒު ަގދަ  ،ްނނަކީ އެތައް ޒަމާނެއް ަވންެދން އެ ކުންފުނިތަކުަގއި ހަމަ ސީނިއަރޒަފުން. އެ މުަވއް މުަވްއޒަފު

މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން. އަނެއްކާ މިދިޔަ ދުަވސްތަުކަގއި ކޮރަޕްޝަނުެގ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ކުރެޭވ މުަވްއޒަފުން 

ނުފޫޒު ަގދަ ސީިނއަރ ލެަވްލގައި ތިބި މީހުން  ރެޭވ ތުހުމަތުކުސީިނއަރ ލެަވްލގައި. އެހެން އެބަތިބި ކުންފުނިތަކުެގ

ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަައކަށް ނިމުމެްއ  ްއޔާ ެއ ކުންފުނިތަކުގެ ެވއްޖެރީ ކުންފުނިތައް ހިންަގންލައިެގން ސަބްސިޑަ

ލުެވެގން ހަާވ ފުންޏާނާންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑުމެން ެއއަށް ޮގތެއް ނިންމަން އެބަޖެހޭ. އަދި މައި ކުން

 ށްކަމަށް އަުޅަގނޑަ ޖެހޭތިބެ، ކުންފުނީެގ ޯބޑުން ެވްސ މިހާރު މިހާރަށް ެވސް ެއަކންކަމުގައި ޮގތްތަެކއް ކަނޑަައޅަން

 ،އެއާެއކު ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންބޫލުުކރެެވނީ. އަދި ހަމަަގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދޭތެޭރގައި ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަްށ މިހާރު ަވރަށް ބައިަވރު  ކުރާ ޮގތާސައްކަތްމަ ކޮމިޝަްނ ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި

ސުާވލުތަެކއް އެބަ އުފެދޭ. ައުޅަގނޑަކީ ާއއްމުކޮށް މިނިަވން މުއައްސަސާަތކަށް އެހާ ބޮޑަްށ ފާޑުކިޔާ މީހެއް ެވސް ނޫން 

ޅުެގ ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލައިަގއި ތާށިެވެގްނ ދަފީނަނީ ކޮމުޅިން ެވސް މި ފެން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަެވސް

ތަން. މި ޤައުަމކީ އާބާދީެގ ނިސްބަތުން ދުނިޭޔެގ ޤައުެމއްަގއި ހިނާގަފއި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނ އުޅޭ-އެންޓި

 ަގއިތެރޭ ެގއަހަރު ހަތް ،ހަ އަަހރު ،ނެތްަވރުެގ ބޮޑެތި ިޚޔާނާތް ހިނާގފައި އޮތް ޤައުެމއް. ިމދިޔަ ފަސް އަހަރު

ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މީެގން އެއްެވސް ކަމެއް ެގން ދާހާ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތް ހިނާގފައި ހުރި ޤައުމެއް. އިއްސަ ސި

ފަހަރެއްގައި ެވދާެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭިގ  ؛ބޮޑުެވެގން މީެގން ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

-އިންޓި އެކަްނކަން ރަްއޔިތުންނަށް އިނޭގ ހިސާބަށް ،ައކީ ހަކައުޅޭ ާވ ކަމަށް. އެކަަމކު ަދންނަަވން މި ހިންަގނީ

 ،ކަމެއް ފެންނާކަށެއް ެނތޭ. މިސާލަކަށް މި ކުންފުނީެގ ާވހަކަ އެކަނި ދެްއކިޔަސް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ

 ،ބަ ބަލާހޭލަ އެސަން އެ މައްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-ހޭ ތި ިވދާޅުާވ ޭގސް މާނުެގ ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަ. ެއންޓިބައިކޮ

ބޭރުެގ  ،ޮގސްރާއްޖެ ދޫކޮްށ ފުރައިެގން  ްއޔާ އެ ިވދާޅުާވ މާނުޮގތުން ެވއްޖެ ލޫމާތު ލިބޭޢުއިނޭގތޯ. މިހާރު މަ

ދެެކެވނީ. ކަމަށް ރައްޔިތުްނެގ މެދުގައި ާވހަކަ އުޅޭަގނެެގން ރާއްެޖއިން ބޭރުަގިއ ދިރި ޤައުމުތަކުން ބޮޑެތި ެގދޮރު

. ނުާވނޭދާނެ ފުރުޞަތު ދެިވެގންމީހުންނަށް ޤައުމު ދޫކޮށް ފުރައިެގންާގފައި ހުރި މީސްހިންތް ތި ޚިޔާނާމިަވރުެގ ބޮޑެ

ނަާގަފިއ ހުރި ފައިސާަގއި ދެކޮޅަށް ެދ ބާލީސް ލައިެގން އަރާމުަގިއ  ،ރައްޔިތުންެގ މުދަލާއި ފައިާސއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ 

. އެކަން ެއޮގތަށް ިވަޔ ނުާވނޭޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެިވެގންނއަޅުގަ  ޅެންެއރިހާ ޮގތަކަށް އުޤައުމެްއގައި ހިތަށް ެގދުނިޔޭ

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދީ. -ކުރީ. އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން މިނިަވން-ެވެގންނޭ ައޅުަގނޑުމެން އެންޓިނުދޭން
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ކީްއެވެގން ހެްއޭޔ  ަވހު ލީ.ދުށްހަބޫލުކުރާ ބަަޔކު އެ ކޮިމޝަނަށް އަޅުަގނޑުމެން އިަގސް ތްތެރިކަމަށް މި މަޖިލި ނަޒާހާ

ތަެނއް  ކުރެޭވތަުޙޤީޤުގައި. ޮބޑު ެއއްެވސް ޚިާޔނާތެއް ތަޙުޤީޤު ދަުޅެގމި މައްސަލަތައް ނުބެލެނީ. މުޅިން ެވސް ކޮފީ

ނާދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ ފަހުން ނިންމާލަމުން ެވސް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން އޮްތ 

ން ކޮމިޝަނުން ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަތައް ބަލާއިރުަގިއ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބެއް ކޮރަޕްޝަ -ޓިއެން ،ކީާވހަކައަ 

. އެ ތަރުތީބު ާވންޖެހޭނީ ދައުލަތުެގ ރައްޔިތުންެގ މުދަލާއި ފައިސާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާނާތްތެރިެވފަިއ ާވނޭންއޮންނަ

ސިިވލް ސަރިވްސ  ،ންާވނީ. އާދައިގެ ބެލެމުން ދާ ސަލައެ މައްދޭ ތަރުތީބަކުންނޭ ހުރި މައްސަލަތަކަށް އިސްަކން

ކޮރަޕްޝަނުްނ -އޮފީހެއްަގއި ހުންނަ އާދައިެގ މުަވްއޒަފަކު މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ހިންާގފައި އޮތް ކަމެއްަގއި އެންޓި

މާނެއް އް އެތައް ޒަތްތަ ިޚޔާނާެވފަިއ ހުރިއްާޔ ރަްއޔިތުންެގ މުދަލާ ފައިސާއަށް ބިިލއަުނން ޚިޔާނާތްތެރިެވއްޖެތާށިާވން

ދާނީ ނިިމެގންޮގސް އެ ފަސްަވުމން. އެންމެ ފަހުން އެ ދާނީ ފަސްަވމުންއެޅިފަަވންދެން އޮންނާނީ ފޮރުިވ ފަސް

ަރއްޔިތުންނަށް ެވޭވ ަވރަށް ބޮޑު ިޚޔާނާތެއް.  ،އްޔާޮގނޑުދޮށުަގއި ހުރި ފަހަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވެއްޖެ 

ކުރުުވން. ދައުލަތުެގ މިނިަވން މުައއްަސސާތައް ޒިންމާދާރު ،ެގ ޒިންމާއަކީމި މަޖިލީހު ، ޒިންމާައކީޑުމެންެގއަޅުަގނ

ދީެގން ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާތަުކެގ ޔާނާތްތަކަށް އިްސކަންރައްޔިތުންެގ ަޙއްޤުތައް ޮބޑެިތކޮށް އެކުެލިވެގްނާވ ބޮޑެތި ޚި 

 ތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަ . ޝުކުރިއްޔާާވނެދާންކަންކަން ބެލެމުން

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާެގ އިނުގަރިއދޫ ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުަވނީ

 .ށްއަޙްމަދަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގަރއިދޫ

 ށް ން ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ރިޕޯޓަމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ ެގިއެވްޓ ލިމިޓެޑުޭގސް ޕްރަ  ްވރި ަރީއސް. މޯލްޑިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހޯރަފުށީ  ،އިުރަގއި ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ެވސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންމިއަދު ާވހަކަ ދައްކާ

ކުރުަވިއ ންފުނިތައް ޖަާވބުދާރީއުލަތުެގ ކުމި މަޖިލީހަށް ދަކުރަން. ށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަ

ެއކީަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހެދޭ ރިޕޯޓެްއ  ކަމާޚިޔާނާތްތެރިެވފައި ޭވތޯ ބެުލމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއި ހަރުދަނާ

ައޅުަގނޑު ކުރުމަށް ކަންކަްނ އަަވސް މި ،އިރާތްތަކަށް ފޮނުާވފަޖެހޭ ފަފޮނުަވން އަޅުަގނޑުމެން ހަދަން އެބަޖެހޭ. ހަދާފައި

 ؛އެތައް އަހަރެއް ،އެހެން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ިވދާޅުިވ ފަދައިން ،އަދު ޮގާވލަން. މިހެން މި ދަންނަާވ ސަބަބަކީމި

ން އަިއސް ަދދުތައް ބޮޑެތިަވމުަވމުން، އަހާ ދުަވހު ހަމަ ކާލަކާލާ، ކާލަކާލާ ތިއްާބ ހަމަ އެްއކަހަލަ ބޮޑެތިއްހަތް އަހަރެ
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ފައިސާ ކައިފައި ހުރި ާވހަކަ އަުޅަގނުޑމެން ދައްކަމުން މި ދިޔައީ.  ހާކުރާޤައުމެއް ބިނާއަދަދުތައް  ދިޔަފެންމަތިެވެގން

އެހެން ބޭފުޅަކު ިވަޔްސ ހުންނެިވ ބޭފުޅަކު ެގދޮުރ  ،ޑީެއއް ިވަޔސް.ދާއިރު މިއިން ކޮންމެ ތަނެއްެގ އެމްދައްކަމުން

ދާއިރުަގއި ކަން އެބަ އިނޭގ. ތަން ނިމިެގންއި ހުރިފަ އި ުއޅުއްާވއިނޭގ. ކުީރގައި ަސއިކަލެްއގަ  ފައި ހުންނަކަން އެބަަގނެ

އެބަހުރި ަވރަށް ހަރުދަނާ  ބާރަ އިމާރާތް އަޅާަފއި ހުންނަކަން އެބަ އިނޭގ. ުދނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަުކަގއި ދިހަ

 ހިފުރަށް އެ ފައިއިތު ،ންޖެހޭުކރަ މީހަކު ަގތަސް ރިޕޯޓުކުަގއި. ފައިފުްއސެއްބޭރު ޤައުމުތަ އުސޫލުތަެކއް ާގއިމުކުރެިވަފއި

ެއ އި އްގަ ުއޅުމާއި، މުޖުތަމަޢެުއޅޭ ޮކން ފައިސާއަކުްނކަން. ތިމާއަްށ ލިބޭ މުސާރައާއި ތިމާ ،ަގނެފައި ހުރީ ކޮންތާކުން 

އިެގން ކަންކަްނ ންެގ ބުއްދިން ިވސްނަހަމައެކަނި އެތާ އޮންނަ ލިޔުމަކުން ނޫން. އިންސާނު ،މީހާ އުޅެމުންދާ ޮގތް

ތަކުން ހާމަކުރެެވން އެބަޖެހޭ. މިއަދު މި ސަރުކާރުން ޒީރޯ އުޅުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ރިޕޯޓު މީހާެގ ދިރިކުރީމާ އެ

ހަމަ ތާރީޚު  ؛ހަމަ މިކަން؟ ކިހިނެތްތޯ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްގައި ހިްނާގނީ ،ދާއިރުަގއިޓޮލަރެންސްގައި ހިްނަގމުން

ުކގައި އެ ތިބީ. މި މަޖިލީހުން ދައުލަތް ެވސް ބޯޑުތަ މިއަދު  ، ބުނާ މީހުންއި މިއަދަދު ނަާގނަމޭފަ އަޅާކަނޑަ

 ންސާސް ފަމީެގ  ؛ަރއްޔިތުްނެގ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެިރާވ މީހުންނަށް ؛ދާރުކުރުާވފައި ކުންފުނިތައް ޒިންޒިންމާދާރު

ނުން ާގނޫ ،ކަެށއްއް ެއއްެވސް މީހަކަމަކު އެްއެވސް ކަމެއަހަރު ކުރިން ެވްސ މި ރިޕޯޓުތައް އާދޭ. މި  ާވހަކަ ދެެކޭވ. އެ

 ،ދާ ތަެނއް ުނފެނޭ. އެހެންުވމުެގ ސަބަބުންެވެގން ކަނަޑއެޅިަފއި އޮންނަ ަމއްޗަށް އެ މީހަަކށް ކަމެއް ާގނޫނުން ؛ލިބިދޭ

 ނޯވެއޭ. ކަމެއް ެވސް ކާލާނީއޭ. ާވ ތިމަންނާ  ،އަށް އަންނަ މީހާއަށް ަވރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް އެބަލިބޭަވނަދެ

 އޮްތ ންއޮތީ. އޮތްއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެން އަންނަ ެގ މަަގށް އެޅިފަިއ މިުއމު ޚަރާބު މީަގއި މުޅި ޤަޮގސްއެހެން

 ؛ލެެވން. އަދި ކަްނަކން ކުރުމުގައި ރިޕޯްޓ ހެދުމާއިމުޑުދާރު ޮގތްތައް މި ޤައުމުން އެބަޖެހޭ ކަނޑުވަ ޖީލުތަކަށް މި ހަޑި

 އަުޅަގނޑަކަށް ިހޔެއްުނޭވ މިއަދު  ،ރުފައި ހުންނައިން ކަންަކން ކޮށްޮކމިޝަނުން މީެގ ކުރި ކޮރަޕްޝަން-މިހާރު އެންޓި

ިމއޮތްހާ ދުަވހު ބިލިއަނުން ކާލާފަިއ  ، ، އެތަނުން ފިޔަަވެޅއް ނޭޅި. އެހެންީވމާއޮތްހެންނެްއ އެތާކު އްެވސް ތަރުތީބެ

ބަ  ފުރުޞަތު އެޅުންނަށް ެވސް އެތިބި ބޭފުމިއަދު  ،އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ތަކުރާރުކޮށް ،ތިބި މީހުން ތިބޭއިރުގައި

ްނ ާވހަކައަީކ ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ާގނޫނުތަކުަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީ،  އިދާރާތަކުން ޒީލިބެއޭ ެއއިން ކަެމއް ގޮއްަސ ތަންފީ

ޞަތެކޭ. އެ ތިބި މީހުންނަށް ކާލަން ލިބޭ ަވރަށް ރަނުެގ ފުރު ނޭޅި ދާ ކޮންމެ ދުަވހަކީ މިއަދުެގ ހަާވލުެވފިޔަަވޅު

 އޮތީ. އަދި އޭެގ ދަށުން ންށް ކާލައިެގން ހަމަ އެންމެ މީހެއް އަދި ފެންނަ ހިސާބަދި މިހާނުދެއްާވށޭ. އަފުރުޞަތު 

ބު ައންނައިރަށް އެބަ ކުރިމަތިލާ. ޚާެވސް އެ ތިބީ. އިންތި ހަމަ މިނިަވންކަންމަތީގައި މިއަދު  ،ކާލާފައި ތިބި މީހުން ތިބީ

މިއަށްުވރެން  .އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ،ން ބޭނުންކަ ދަންނަާވލަޅުަގނޑު ހަމަ މި ާވހައަނެއް ތަނަކަށް އެބަދޭ. އަ

 ، ދައުލަތުން ފައިާސ ނަާގފައި ތިބި މީހުން ،ކޮށްފައިހަރުދަނާކޮށް މިއަދުެގ ތިބި މުއައްސަސާަތކުން މަސައްކަތް 

ށް  ބޭނުމަކަެވެގން ނުަވތަ ސިޔާސީ ނަފުރަތެއް ،ންޮގުތެގ މަތީ ހަމަ ާގނޫނުގައިާވ ،ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށްަވްއކަން
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 ައޅުަގނުޑމެން ނޭދެން. އެހެންނަމަެވސް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ދަންނަާވލަނީ މި ދައުލަތުން  ށްކުރާކަ ކަންކަން

ަވރަށް ބޯހިޔާަވހިކަމަށް ެވސް  ކައިފައި އޮތް އަދަދު ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭން އެަބޖެހެއޭ. އެ ފައިސާ ހޯދީމަ

ެވްސ ާގނޫުނަގިއާވ  މީހެްއެގ ެގދޮރެއް ހުރިްއޔާ އެ މީހާެގ ެގދޮރު އެ .ފަސޭހަޭވެވސް  ދަންބަނދަރުތައް ހަ .ހަޭވފަސޭ

ބޫުލކުރަީނ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  ަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ން ނަަގންޖެހޭނެޮގތުެގ މަތީ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދިްއަގރު ،އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ  ބަރު. މިހާރުޒަތްތެރި މެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 .ށްޙަސަނަ އިކްރާމް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

ން ާވލަން ެވެގެއއްެޗއް ދަންނަާވ ރިޕޯޓަށް ދެތިން ހުށަހެޅިފައިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، މިހާރު 

ފުރުޞަތު މި ހޯދީ. މި ސަރުކާރުން ަވރަށް ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި ކުްނފުނިތައް މި އުފައްދަނީ. އެ އަޅުަގނޑު ެވސް 

ން މި އެދެނީ  ލައްަވނީ. އަދި އެ ފަރާތްތަކު ިއންން ނޫނީ ސީ.އީ.އޯކުންފުނިތަކަށް ހިންުގމަށް އެމް.ޑީ

ސް ްނގައިދިނުމަށް. އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލި ޮގުތަގއި ހިކުންުފނިތައް ރަނަގޅު  މި ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ތެރޭަގިއ ެވސް އެ ާވަހކަ އެބަ ަދއްކާ. ހެން. ބޭރުތެރޭގައި ެވސް ކުންފުނިތަކުން މި ހަދާ ޯގސްތަުކެގ ާވހަކަ އެބަ ދަްއކާ

އްެލއް ޙަ ކަށް ެއއްެވސް ޔަދަްއކަނީ. މި . މި ާވހަކަތައް އަބަުދެވސްދުެވސް މި އިެވނީ ހަމަ މި އަޑުތައްއެކަމަކު އަބަ

ައޑުތަްއ  އަުޅަގނޑަށް ހީާވޮގތުަގއި މިހާރުެވސް މަލުތައް ެވސް އެބަ ހިނާގ. އޭުރެވސް ހިނާގ.ޢަ ނާދޭ. ކޮރަޕްޝަންެގ

އިރު އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ިއލާމިއާ ދޭތެރޭ ިވސްނަ ؟ހިނާގ އަޑުަތއް. ކޮބައިތޯ ޙައްލަކީ އިނޭގތޯ ،ިއޭވބައެ

ކޮންމެ  ،ޖެހޭހެން ކޮންމެެވސް ކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް ތަްއ ހަދާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަންެގ ކުންފުނިއަޅުަގނޑުމެ

ކުންފުންޏެއްަގިއ ެވްސ، އެ ާގނޫނީ ޮގތުން އެ ކުންފުންޏެއް ހިންާގ ފަރާތެްއ ހަމަ ސާފުކޮށް ކުށްެވިރާވނެ ކަހަަލ 

މިީޓެގ ކޮ.އީ އެްސ.އޯ ކަހަލަ މަަސއްކަތެއް ތެރެއިން އެމަިޖލީހުެގ  ެޖހޭ ކޮންމެެވސް ޮގތަކުން.އެބަ ތަެކއް ައޅަންބައުންޑްރީ

ައުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ރަނަގޅު ަނތީޖާތަކެއް މުސްތަޤުބަލުގައި  ،ކަމަށް ާވނަމަ ޖެއްއިސްނެންެގުވމުެގ ދަށުން ުކރެިވ

ބުްނ ޏެއްެގ ސަބަކުންފުން، ކުރާ ޮގުތގައި މި ކުންފުންޏެއް ހެދިބޫލު ަގޅުަގނޑު . ދެން އަފެނިެގން ހިނގައިދާނޭ

ޔިތުންެގ މުްއސަނދިކަން ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް ހެދި، ރައް ،ކަމަކީ  ެއއް ލކުރަންޖެހޭ ފައިދާތަކުެގ ޮގުތގައި

ދެން އަނެއް ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާތަެކއް ހޯދައިދިނުން.  ،އަނެއް ސަބަބަކީމިއީ އެއް ސަބަބު.  ން.އިތުރުކޮށްދިނު
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 ކުކުރުން. ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ އުފެއްދުންތެރިކަްނ އިތުރުކުރުން. އެކަމަކަްނ އިތުރުއުފެއްދުންތެރި ،ސަބަބަކީ

ބޭރުގެ  މުޢާމަލާތްކޮށް، ކުންފުނިތަކުެގ ެވރިން ބޭރުެގ ފަރާތްަތކާ ،ފެނޭ ަވރަށް ިގނައިން އެބަ ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ކަމެއް. ެއީއ ށް ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ  ަވރަށް ބޮޑައިމިއީ އަުޅަގނޑު ދެކޭ ޮގުތަގކޮށްދޭން އުޅޭ ތަން. މުއްސަނދިފަރާތްތައް 

ާޢމަލާތްކޮށް، ބޭރަށް ފައިާސ ފަރާތްތަާކއެކު މު ަވރަށް ބޮޑަށް މަުގފަހިެވެގންދާ ކަމެްއ. ބޭރުެގ ހަމަ ކޮރަޕްޝަނަށް

 ކަންތައްަތކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑު މި  ކުރުން. މި ހުރިފޮނުަވިއެގން، ބޭރުން ކަންަކން ކުރާ މަސަްއކަތް

ޅު މަސައްކަތްތަެކއްޮކށް، މި ރަނަގޅު ހަރުދަނާ  އިސްެނުގމުެގ ދަށުން ރަނަގ ެގއެސް.އޯ.އީ ޮކމިޓީ ،ދެންނެިވހެން

ށްފި ކަމަްށ ާގނޫނެއް ނޫނީ ަގާވއިދުތަކެއް ނަމަެވސް ހެދިެގން، މި ކަންަކން ހުއްޓުުވމަށް ރަނަގޅު ަމސައްކަތްތަެކއް ކޮ

ކޮރަޕްޝަން -. ދެން އެންޓިކުިރއަށް އޮތް ތަނުގައި ލިބިެގންާދނޭތީޖާތަކެއް ރަނަގޅު ނަ ،އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ  ،ާވނަމަ

ތަންކޮެޅއް ައަވހަށް ކަްނކަން ބެލި، ކޮށް، ރަނަގޅުޖެހޭ މިހާރަށްުވރެ ރަނަގުޅާވން. ުރ ެވސް ެއބައުދަކޮމިޝަނުެގ 

ދޭތެރޭަގިއ  ރާތްތަކާޯގސް ހަދާ ފަދި ެވސް އަ ންކުރަނީ. ދެން ޖުޑީޝަރީބޫލުަގެގން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފިޔަވޅުަތއް ެއޅި

ން ޅު އެިޅެގްނދާންޖެހޭ. މި ހުރިހާ ހިސާބެއް ެވސް ރަނަގޅު ޮގުތގައި ާބރަށް ހިނަގން ފަށައިެގއަަވްސކޮށް، ފިަޔަވ

މި ކަންކަން  އެހެންީވމާ،ެގނެޭވނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭނުންޭވ ޙައްލު ންޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެއަޅުަގނޑު ދެކޭ

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.ހަމަ މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުންހިފީ. ަވރަ ން އަުޅަގނޑުފާހަަގކޮށްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ދެްއކެުވން:ާވހަކަ ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ޭގސް ޕްރައިެވްޓ ލިމިޓެޑުން  މޯލްިޑްވ ، ކަމަށްާވއްަރީއސް. އެސް.ޓީ.ޯއެގ ސަބްސިަޑރީއެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ެއ  ،ކުރެިވމަތުހުރާއްޖެއިން ބޭރުން ޭގސް ަގތުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިާވ ކަންތައްތަެކއް ހިނާގ ކަމަށް ތު

އެންޓަރޕްރަިއސަސް ކޮމިޓީން މި މައްސަަލ  ޑްސްޓޭޓް އޯން ؛ސް.އޯ.އީއެ ންކޮމިޓީ އަުޅަގނުޑމެންމައްސަލަ ހުށަހެޅި، 

ނޫނީ މޯލްޑިްވ ޭގްސެގ ާރްއޖޭެގ  ،. މި މައްސަލަ ިދރާސާކުރިއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނު ކަމަކީކުރިންދިރާސާ

ކެޕޭސިޓީ.  ނެކުރެޭވރސްޓޯ ންޓަކްރިޓްހާސް މެ އެއްނީ ހުންނަ ކެޕޭސިޓީ މި ކުރުމުެގޭގސް ކެޕޭސިޓީ، ޭގސް ސްޯޓރ

ހާްސ  ދެ ،ބުނާ އަދަދަކީކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ފަރާތުން ކޮށް ޕަރޗޭސްކުރާ ފަރާތްތަުކން މިނިމަމްަލއިސަޕް ޭގސް

. އް އުޅޭ ރާ ފަރާތްތަކު. ދެން ަގންނަ ފަރާތުން އަދި ރާއްޖޭގައި ްޕރައިެވްޓކޮށް ިވއްކާ، ޭގސް ސަޕްލައިޓަންމެޓްރިކް

 ށްދެން ޕްރައިެވޓްޮކށް މިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކައަދި އި ހާމޯލްިޑްވ ޭގ، ޔަރުްނ މި ކުރާ ކަމަކީމަެވސް ސަޕްލަނައެހެން
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ން  ދެ މި ދެނީ. ، އަދަދު ަވރު، އެ ފަރާތަށް ބޭނުންާވއެއް ޝިޕްމަންޓެއް ހަދާފައި ރާއްޖެއަށް މި ެގންނަނީ. ެގނެއްސަ

ދަނީ ކުީރަގިއ، ޭގސް ަގންނަމުންެގ ަގއި މީށް ރާއްޖޭމުކޮއްނީ. އާ ޭގސް ަގންނައަޅުަގނޑުމެން މި ބެލީ ކޮންތާކުންތޯ 

ަވނަ އަހަރުެގ ތެޭރގައި މި  2017ްނ ަގންނަމުން އައިސް އި. ޝެލް އިން. އެއީ ޝެލްންޭގްސެގ މެނުފެކްޗަރަރ އަތު

ޖްމަންޓުން  ަވނަ އަހަރުެގ މެނޭ 2017 ؛ންތަރޑް ޕާޓީއަކުން ޭގސް ަގްނނަން، މޯލްޑިްވ ޭގްސެގ އޭުރެގ މެނޭޖްމަންޓު

ަވނަ އަހަރުްނ  2017 ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވފައި އިނީ އެ މީހުން ޭގސް ަގންނަން ފެށީމާންމާފައި ނިންމީ. ނި

ދޭތެރޭެގ ައެގްއަގއި،  ޑޮލަރާ 150ޑޮލަރާިއ  120ޓަނަކުން ފެށިެގން ޭގްސ ަގންނަ އަަގްށ އިނީ ާގތްަގނަޑކަށް މެޓްރިކް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރު ަގންނަމުން މި ދަނީ. ޑް ޕާޓީ އަތުން ަގްނނަމުންތަރ އަުގގައިތުުރެވފަ. ހަމަ އެ އި އަުގ

 މޯލްޑިްވ ޭގސްއާ  ންައއު މެނޭޖްމަންޓު ،ރުންބަރުަގއި. ބަދަލުެވެގން އައު ސަރުކާންަވނަ އަހަރު ނޮެވ 2018 ބަދަލުީވ

ައުގެގ  ތޯ ބެލީ ކިހިނެއްެވެގންމެން ކޮމިޓީންންދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުެގ ހަާވލުުވމާެއކީ ެވސް ހަމަ މި ޕްރޮސެސް މި 

ކުރާ ޭގްސއަީކ މިކްްސއެއް. ބޭުނން އްކަންކަ  އެއް.މިކްސް  ،ެގންނަ ޭގްސއަކީ ންނަނީ. މޯލްިޑްވ ޭގސްއަްށ ޑިފަރެންސް އޮ

 އަށް ކޮށްެގން ާރއްޖެކްސްމި 70ޑިއުޓެން %. 30ެއއީ ޕްރޮޕެން % .ރޭޝިއޯައކުން ންގެ އުޓޭބި ނާއި ންޕޭއެއީ ޕްރޮ

އަުޅަގނޑުމެން މީެގ ކޮށްފަިއ ދެން ފުޅިއަށް އަޅާފައި މި ިވްއކަނީ. ސްޓޯރރާއްެޖއަށް ެގނެސް،  ޭގސް ނަެގންކަން ކައް

ނަ ހުން ަގއިމާކެޓު ހަމަ ތެލުެގ އަުގ ދުނިޔޭެގ ،ބެލިއިުރގައި މިކަން ކުރާ ޮގތަކީ ަގއި މާކެޓުއަުގަތއް އިންޓަރނޭޝަނަލް 

.އެމް ކޯއިން ައުގތަްއ ދީެގ އޭ.އާރުޢޫކޮށް ފަރާތަކީ ސަމުއް . އަުގ އާޮގތަށް މީެގ އަުގަތއް ެވްސ މި ހުންނަނީ

 .ސް ހުންނަނީ އެ އަަގށް ިވއްކާފަިވްއކާ މީހުން އަބަދުެވ ކަނޑައަޅާަފއި އޮންނަނީ. އެ މީހުން އަުގތައް ކަނަޑއެޅީމާ

 ،ެގންނަ ހިސާބުން ،ށްޕްރީިމއަމައިތުރުކުރަީނ. ރާއްޖެއަށް ފްރައިޓާއި  ރިމިއަމާއެއަށް އިތުރަށް މި ަވނީ ފްރައިޓާއި ޕް

 120ޑޮލަުރ،  130ންނަނީ ހު ުމކޮށް މެޓްރިކް ޓަނަކަށް ޖެހިފައި އްއާ ،އިން ެގންަނއިރު ައޅުަގނޑުމެން ބެލިއިރުޝެލް

ރޭޓަކީ އެއީ ކަމަށް  ހަމަކުިރއިރު ެވސް ރއިން ެޗކުެއއީ ރޭޓެއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަ ށް،ޑޮލަރަ

ިއތުރަށް ކިހާަވރެއް އިނދޭތޯ.  ،ރުކޭޓުގައި މި އަުގތައް މިހެން ހުރިއިރުމެން ބެލީ މާން އަޅުަގނޑުބަލަނީ. ދެ

ހުރި ހުރިހާ  ހަމައަށް ެގނެއްސަ ޯއަގސްޓް މަހާ 2019އިން ފެށިެގން  4ޖެނުއަރީ  2017 ،އަޅުަގނޑުމެން ބެލިން

 ހުރި މޭ މަހުގައި ެގނެއްސަަވނަ އަހަރު  2017 ،ޕްމަންޓެއްެގ ހިސާބު ބެލިން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނުޝި

އެއީ އޭރުެގ ާމކެޓް ރޭޓުން ޑޮލަރަށް.  640 ނީންނައޮ އެ ބޭފުޅުން ެގނެްއސަ ޓަނެއްެގ ޮގތުަގއިމެޓްރިކް ންޝިޕްމަންޓު

 ތެރެއަށް ކިހާަވރެއްތޯ ޭއގައި ފްަރއިޓަށާއި ދެން އަުޅަގނުޑމެން ބެލީ އޭެގޑޮލަރަށް.  388ަގންނަން ލިބޭ ބަލާއިރުަގއި 

 ލާފަ. އެހެންީވމާ، އިތުރަށް  ށް ޓަނަކަށްޑޮލަރު ެއބަ އިނދޭ ޕްރިމިއަމަ 251ށް ލާފައި ހުރީ. ބެލިއިރު މަމިއައޭަގއި ޕްރީ

ށް މަފްރައިޓަށާއި ޕްރީމިއަ ަލރުޑޮ 120ޑޮލަރުން  250، ޑޮލަރަކީ  131 ންޑޮލަރު. ައޅުަގނޑުމެ 131އެބަ އިނދޭ 

ހާސް  31ލައްކަ  1ން އަުގ ބޮޑުޭވ އެބަ ީވމާ، ޝިޕްމަންޓުލަރު. އެހެންޑޮ 131ކަނޑާފަ. އަދި އިތުރަށް އެބަ އިނދޭ 
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އެ ކުންފުންޏަށް  ،ން އަުޅަގނޑުމެން މި މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމާއެކީަޓނަށް ބަލާއިރު. ދެކްހާސް މެޓްރި 1 ،ޑޮލަރު

ގައި ެގންނަ އަނބުރާ ކުރީބޭފުޅުން ެގންނަ ތަރޑް ޕާޓީ ދޫކޮށްފައި، އަުލން  ދެން ތި ،ޯއަގސްޓް މަސް ތެރޭަގއި އެންީގ

އެ   . ަގންނާށޭ ބުނީމާއެ ބޭފުޅުންެގ އެޖެންޓުން އަތުން ަގންނާށޭ ،ރ އަތުްނ ނޫނީ އޮތަރައިޒްޮގތަށް މެނުފެކްޗަރަ

ަޑެވފައި ހުރީ. ހާްސ ޑޮލަރު ކު 20ލަްއކަ  1ފަހުން ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަކުން ާގތްަގނަޑކަށް ބޭފުޅުން އޭެގ

އިއްޒަތްތެިރ  ؛ަގންނަ ައުގތަްއ ދޭށޭ ބުނީމާ ން ޑީެޓއިލް، ޕްޮރކިއުމަންޓުއިން ީމެގޭގސްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މޯލްޑިްވ 

އަުޅަގނޑުމެން  ،ެވފައި މުޤަްއރިރު ެގކޮމިޓީ  ެޅއް ދިނުމަށް. އެއީކުޑަ ަވުގުތކޮޅުަގނޑަށް އަުޅަގނޑު އެދެން އަ ރައީސް، 

އިން ަގންނަ ބޭފުޅުން މޯލްޑިްވސް ޭގސް  ތި ،އެދުނިންޓަކަށް ާވތީ. އަުޅަގނޑުމެން އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯ

ހަމައެކަނި ެއ ތަނުން ަގނެފަިއ  ،މެންނަށް ފޮނުަވނީމަ އެ ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑުބުނީއަުގަތއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭށޭ. 

ާގއި ާވަވރު. ެއއީ ޭއެގ އަ  ޯއޑަރަގއި މި އިްނނަނީ ހަމައެކަނި ޔުނިޓަކަށް އް. ޕަރޗޭސްޯއޑަރެ ންނަ ޕާރޗޭސްއޮ

ދޭ. ަވިކަވިކ ނނީންަނ ކޮމްބައިން އަެގއް. ަވިކަވިކން އަެގއް ހުރިހާ އެްއޗެއް ެއއްކޮށްފަިއ އޮ އި ޕްރިމިއަމާފްރައިޓާ

ތިމަންނަމެންނަށް މި ލިބެނީ ކޮމްބައިން އަެގކޭ. ަވިކަވކިން ނުލިބިއޭ.  ،އެ ބޭފުޅުން ިވދާޅުަވނީ  އަުގދޭށޭ ބުނީމާ

ޮގސް އެ ތަނަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރާ ތަނެއް ނޫން. ިޓޭގޓްކީ އިންެވސްހަަމޖިލީ ،އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަކީ 

. ންޭގނެކިހާަވރެއްޯތ، އެ ިއންެވސްޓިޭގޝަން ނުހި ިއރިއަށް ފޮނުަވިއެގން، ޭއގައި ފްރައިޓުނޫނީ ސަޕްލަޔަރު ކަ ،ަވދެ

، އަުޅަގނޑުމެން މާއެހެންީވ. އިންމޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސް  ނޫނީޖެހޭނީ އޭ.ީސ.ސީން. އެހެންއެކަން ހިންަގން

ހާސް ޑޮލަރު ޝިޕްމަންޓަކުން   20ލަްއކަ  1ލައްކަ ޑޮލަރު،  1ފަހުން ޝިޕްމަންޓަކުން  މި މައްސަލަ ބެލި  .ބެލިއިރު

 ،ެހއް އުޭޅކަން. ދެން މީަގއި އުފެދޭ އަެނއް ުސާވލަކީ ޯގމީަގއި  ،ހިސާބުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެ ކުޑަެވއްޖެ. އެ

ނީ. އެ މެނޭޖްމަންޓުން އަދިެވސް އޭެގ ަވއަުގ އުފުލިފައިއި ބަދަލުން ނަެގ ގައި 2017 ން މެނޭޖްމަންޓުކުރީަގއި 

 މިހާރުެގ މެނޭޖްމަންޓުން ނޫނީެވސް އެ ބޭފުޅުންނަށްތޯ މުންދާ ޮގތަށް މިހާރުނަަގރިޝްަވތުެގ ބަެއއް ހިމެނި، ނަަގމުން

ކުރީމަ. އެހެންީވމާ، ތަޙުޤީޤު ޙުޤީޤީ އިދާރާައކުން  ިއނޭގނީ ތައޭަގއި ބަިއެވިރެވެގން ކަމެއް ކުރަނީތޯ، ނޫންތޯ. ެއކަން

 2މަސައްކަތް ފަށައިފީމޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތި ތިމަންނާމެން މިހާރު  ، ިވދާޅުވީ އޭ.ީސ.ސީން ބެލިއިރު މެންއަޅުަގނޑު

ކަމެއް އޮތިްއާޔ ބަލަންޖެހޭ  ންއިުތރަށް އިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެތެރޭަގިއ އެ ރިޕޯުޓ ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި އަްނާގށޭ. އޭގެ  މަސް

ކުރަން ާވ ފަރާތްތަކާ ބެހޭ ޮގތުން ދަޢުާވސާބިތު ފައިދެން އޭގައި ތަޙުޤީޤުކޮށް .ބަލާނީ ންަގނުޑމެއެ ރިޕޯޓު ލިބުނީމަ އަޅު

 ،ރ ޖެނަރަލަށް. އެެހންީވމާ، ެއއީ މިކަން ހިނާގ ޮގަތކީ. އެހެންކަމުންޕްޮރސިކިއުޓަ ނީއެ ބޭފުޅުން ފޮނުާވ

ަގިއ މީ ،ނު ކަމަކީދުއެމި ބަލަން ދެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީ. ޕޯޓުގައިމި ރި އި،މީަގއަޅުަގނޑުމެން 

ެވފަިއ ެގއްލުން .ހާސް ޑޮލަރު އެަބ ެގއްލުންޭވ 20ލައްަކ  1ލަރު، ޑޮ 1ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަތަށް ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަކުން 

 ، ކުރާށޭން. އެހެންީވމާ، އެ ގެއްުލން ބަލާފައި ތަޙުޤީޤުޝިޕްމަންޓަކު ތެޭރގައި ެގނައި ކޮންމެެގ އަހަރު 3އިނީ މިދިޔަ 
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ތަށް  ޮގ މި ޓުމި ރިޕޯ ،ދިފައި އިނީ. އެހެންކަމުންކޮމިީޓަގއި އެމާލިއްޔަތު  މެންނުމަށް އަުޅަގނޑުބަލައިދިއަޅުަގނޑު 

ެގން ރާއްޖެއަްށ ހަރުން ފެށިަވނަ އަ  17 ،ޔަ ކަމަކީދިސާފުެވެގން މެންނަށްނީ. އަުޅަގނޑުަވނިންމާފައި ންއަޅުަގނޑުމެ

ށް ޭގސް ަގންނަކަން. އެ ލިބެނީ  ކޮޮޑލަރަށްުވރެ އަުގ ބޮޑުލައްކަ  1 ކޮށް އެްވރެޖުންެގނައި ޭގސް ޝިޕްމަންޓު

އަދި އިތުރު  ކަށް.ކާކަށްކަން، ކޮންަބޔަކަށްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނެގ. އެކަން އިނޭގނީ ތަޙުޤީުޤ އިދާރާއަ

ްއޔާ ދެްއިވ ުޝކުރި ފައި އޮތީ.އަުޅަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓު މި ޮގތަށް ނިންމާ ،މުންން. އެހެންކަތަޙުޤީޤެއް ހިންަގިއެގ

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ހޮޅުދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 :ކަދެއްެކުވންާވހަ ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޮޅުދޫ

ުގޭޅ  ރާއްެޖއިން ބޭރުން ޭގސް ަގތުމާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މޯލްޑިްވްސ ޭގްސ ޕްރައިެވްޓ ލިމިޓެޑުން 

މި  ،ދަނީދޭހަެވެގންރިޕޯޓު ކުޑަކޮށް ކިޔާލުމުން އަުޅަގނުޑމެންނަށް  މި ޮގތުން އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ

ކުރާ ބައެްއ ތިމަންނަމެންނަކީ ތަޙުޤީޤު ،މިޓީެގ މުޤައްރިރު ދެންމެ ިވދާޅުެވއްޖެކޮ .ކަމަށްްނ ރިޕޯޓު އެންމެ ރަނަގޅު ނޫ

ތަޙުޤީޤު ެވސް ކުރެޭވނެ  ކުެރޭވނެ ކަަމށް.ޒްއެންުކއަރީއެ ކޮމިީޓއަށް  ،ކުރަނީބޫލުަގނޫނޭ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު 

ހުރި ަވރަށް ބައިަވުރ ށުގައި އެބަދަ.ޯއެގ އެސް.ޓީ .އީސްކަމަށް. މި ކަންތައް ެވސް ބެލޭނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަ

 ،ޑީ.އެމް.ޑީންނާއި ،ކުންފުންޏެއްަގއި މީެގ ކުރިން ތިބި އެމް.ޑީންނާއި މި ހުރިހާކުންފުނިތައް އުަފއްދާފަ.  ރީސަބްސިޑަ

ދަންަނާވ  މިސާލަކަށް. މަތުކުރެޭވ ފަރާތްތައްހުއްތަކަށް ތުތަ ންކަ މެނޭޖަރުންނާއި މި އެންމެންނަކީ ބަިއަވރު މި ކަހަލަ

ށް އެބަ އިނޭގ، ނައެމް.ީޑއަކަށް ހުންނެިވ މާނު ކިޔާ ބޭފުެޅއް. ައޅުަގނޑުމެން ހުެގކުރީަގއި އެސް.ޓީ.އޯ ޭގ ،ނަމަ

ނަސަންދުރަޕެލަސް ހޮޓަލުން  ހިރަމި ބޭފުޅާެގ ަބއިަވރު ެގދޮރު ރާއްޖެއިން ބޭރުަގާއއި މި ،ރަުށ ތެރެއިންއަުޑއިޭވ 

ިއލާެގ މީހުންެގ ނަމުަގއި ެވސް. ީކއްެވެގންތޯ އަޅުަގނޑު ޢާ ރިކަން މި ބޭފުޅާެގ ފަިއ ހުިއެގންއެޕާޓްމަންޓް ބައްަލަވ

ައޑުިއޭވ ޮގުތގައި ފުރަތަަމ  ،ނީ. މި ބޭފުޅާއަކީލަކޮރަޕްޝަން ކޮޝަނުން މި ކަންކަން ނުބަ-އެންޓި ،ސުާވލަކީ 

ހަ ކާރު މާލޭގައި ެގ ފަސްބޭފުޅާ  ރު މިދިޔައިކަލެްއަގިއ. އެހެންނަމަެވސް، ަދއުރު ނިމިެގންއިސަ  ންެނީވަވަޑއިެގ

ކޮށްފަިއާވކަން، މާލެިއން ބިން ަގނެފައި ހުރިކަން، ޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވކަން، މާލޭގައި އަިމއްލަ ެގދޮރު ރަޖިސްޓްރީރަ

ޭވ ކުރެމަތުހުތު ކަމަށް ފައި ހުރިންމެލޭޝިއާއިން ޕްލެޓިނަމް ތަންތަން ަގނެފައި ހުރިކަން، ަނސަންދުރައިން ތަންތަން ެގ

މާޒީެގ ޝަނަކުން ނުބައްލަާވ. ކޮރަޕްޝަން ކޮމި -އެންޓި ،ފަހަރު ެވސް މި ބޭފުޅުންެގ ކަންތައްތަކެއް މިއީ. އެއްފުޅެއް ބޭ
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ތަުކގައި ކޮރަޕްޝަނުްނ ބަލަން މި ފެށީ މިހާރު. މި ޭވތުެވދިޔަ އަހަރު-އަހަރު ދޫޮކށްލާފައި އެންޓި 7ބޮޑު ބައެްއ، 

ކޭ ބަޔަުކ ޖެހުނު ޮގތަކަށް  އްޔާ ޖެހުނިއަތު ، ކޮރަޕްޝަނާއި،ތާއި ރިޝްަވތަނުންހެސްކިޔާފައި، ހެްސކިޔާފައި އެ ތަން

 އެ ބޭފުޅުން ކަމެއް ކުރި ދާނެއް ނެތް މި ޤައުމުެގ ެއްއެވސް މީހަކު މިހާރު. ނހަ ެގ މަތިންކާން ދޫކޮށްލީ. އެ ބޭފުޅުން

 އަހަރު  6ރު، އަހަ 5ހަރު، އަ  7 ނޫޅެ. ެވސްމީހަކު  ކުރާބޫލުަގމަށް ކަމެއް ެވސް ނޭނެގ. އެ ބޭފުޅުން ކަމެއް ކުރި ކަ

މިހާތަނަށް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކުން ކޮށްފައެއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެިރ ކަމެްއ ެއއްެވސް ކުރި  ދިަޔއިރު މި ބޭފުޅުންެވެގން

އީމަ މި ހުރި ލައްކަ ާވހަކަ ދަްއކަން. އެމް.ޕީ.އެލްެގ އެމް.ީޑއަކަށް ހުންނެިވ ބޭފުޅަކު ކެމިހެން ދައްކަންޏާ ެއބަ .ރައީސް

މި ލަނީ އެހެން ޮގްސ ެގން ފަހުން  ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް. އޭެގައނެއްކާ ެގންޮގސް މި ލަނީ އަށް. ރު.ޑީ.ސީ ނީ އެމް.އާބަލަ

ރާޒުާވ  ފިއުލް ސަޕްލަިއަގިއ ހުންނެިވ ބޭފުޅަކު މި ލަނީ ެއހެން ކުންފުންޏަކަށް. ގެ ކުންފުންޏަކަށް. އެސް.ޓީ.އޯ 

ށް، ބޮޑު މީހާއަށް ފަސޭހަ ޮގތަކަށް، ބޮޑު މީހާއަށް ބައި އެޅޭ ޮގތަ  މީހަކު ކާން، އެއިއަތުރަ ެގ މުޅި އެތި ކުޅިބަެއއް

ފަސޭހަާވ ޮގތަކަްށ، ފަސޭހަާވ ކުންފުންޏަކަށް ަލއިެގން މިކަން ކުރަމުން ައއީ.  ކުއެޅެންޏާ ހެޮޔާވ ޮގތަށް، އެ މީހަބައި

ިއެވިރެވފައި ތިބި މީހުން ސަރުކާރު އި ބަންކަމުގަ ިތބި ކުރީަގއި މީަގއި ހަމަ ަގދަައށް މި ކަެވސް އެބަެވސް، މިހާރުމިހާރު

މީހުން.   ެގމެނޭޖްމަންޓުޓޮޕް ތިބި  އިބި އޭރުގަ ތިެވސް އެބަކުންފުނިތަކުަގިއ. އެސް.ޓީ.އޯ ފިއުލް ސަޕްލައިަގއި މިހާރު

ާހ ކެޓިްވ ހުރިޒެ ދަުށަގިއ ތިބި އެްގނުާވނެ. އޭެގ ޙައްލެއް މި ކަންކަމެއްބަދަލުިވެއއް ކަމަކު  އާާއއި ޑީ.އެމް.ޑީ އެމް.ޑީ

ސް، މެނޭޖަރު ފެންަވރުެގ ހުރިހާ އެންމެން ެވސް ބަދަލުކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ މި ކުންފުނިތަކަށް ފައިދާއެއް ެވސްޓާފުން 

ަވްއކަމާއި ޖަރީމާ ހިންުގމުަގއި ބޮޑަށް ބަިއެވިރެވފައި ތިބި މީހުން. ަގދައަށް މި ނުލިބޭނެ. މި އެންމެންނަކީ 

ްއޖެއިން ބޭރުން އެތައް ކަމެއް ރާ ، އެޕާޓްމަންޓްތަްއ ަގނެ، ާރއްޖެއިންނާއި ެގދޮރު ަގނެ ބައިެވިރެވފައި ތިބި މީހުން.

މިފްކޯގައި ހުރި އަދުލީ ކިޔާ ބޭފުޅެްއެގ ާވހަކަ ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑުިއޭވ. އެ ބޭފުާޅ ކޮށްފައި ތިބި މީހުން. 

ފައި ހުރި ާވހަކަ އަުޑއިޭވ. ން ެގ ެގ ސަންދުރައިންއަންހެނުން، މުލިއާޭގަގިއ އުުޅއްިވ ބޭފުެޅއް. އެ ބޭފުޅާ ެވސް ނަ

މި ކަންކަން  ،ަގނެވޭއިރު  ތަންތަން ެގ ކަންަތއް ކުރެޭވތޯ. މެލޭޝިާއއިންއިން މިަވރުބަލަންީވނޫންތޯ އެ ބޭފުޅުން މުސާރަ

 ކަށް. ލިޔަސްލާސަލަ އްެއ މަ ންނުޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެނުބައްލަާވ. އޭ.ސީ.ސީ އަށް ކޮްނމެހެން  ެވސްކުރެޭވތޯ. ެއއްފަހަރު

އެހެންީވމާ، އޭ.ސީ.ސީްނ ެވްސ ިމ  އެރި މަްއސަލައެއް ަބއްަލަވނީ.ށްހިތަ، ފަހަރަކު ެއރިށްަވރަކަްށ، ހިތަ އެރިށްހިތަ

ރުފިާޔއެްއެގ ާވހަކަ. މި ނޫން ާވހަަކއެްއ ެއ  444ާވ  ިޓކެަޓކަށް ،ތިބެނީ ނިދާފަ. އޭ.ސީ.ީސަގިއ އަބަދު މި ދަްއކަނީ

 ،ބޮޑު އަދަދުތައް  މި ތެރި ަރއީސް. މިެއްއ ނޫން އެ ބޭފުޅުން ކުރަްނީވ ކަމަކީ.އިްއޒަތް ،ގެ ކަށް ނޭނންނަށް ދައްކާމީހު

ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ންީވ. ލަމީހުންެގ މަްއސަލަތައް ެއ ބޭފުޅުން ބަ ންެގ ފައިާސއަށް ިޚާޔނާތްތެރިިވތުރައްޔި

 ރައީސް، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.
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 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 އަށް. هللاޢަބްދު  ޔަޢުޤޫބްމެންބަރު އިްއޒަްތތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ ތެރި މެންބަރު. އްޔާ ިއއްޒަތްޝުކުރި

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑަށް ދޭހަވާ 

ސްކުރުން. ކޮރަޕްޝަނުެގ ންސް އެސެކުންފުނިތަކުެގ ޕަރފޯމަ ،އޯ.އީ ކޮމިީޓެގ އަސްލު ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީތުަގއި ެއސް.ޮގ

ންސް މައްސަލަތައް ބެލުމެއް ެވސް ނޫން. ބޮޑަށް ޕަރފޯމަ ންހެބެލުެމއް ނޫން. އަދި އެހެނިެވސް  މައްސަލަ

މިޓީެގ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރުެގ ީވމާ، ދެން ކޮުގޅޭ ކަންކަން ބެލުން. އެހެން ންސާއެސިސްކުރުން. ޕަރފޯމަ

 ނަ ކޮންމެ އިްނ ެގންމީެގކުރިން މޯްލޑިްވ ޭގސް ،ހިނަގްއޖެއިބާރާތުން ސާފުެވެގން ޙަަވރަށް ސަރީ އިން ާވހަކަ

 އިލަިމ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބަ ،ހާސް ަވރަކަށް ޑޮލަރު ީމެގުކރިން އަުގބޮޑު ާވހަަކއާއި  20ލަްއކަ  1 ޝިޕްމަންޓަކުން

ލައްކަ  1އެންުގމެްއެގ ފަހުން ކޮމިޓީން މޯލްޑިްވ ޭގސްއަށް އެންގި  ،ރުމުެގ ތެރޭަގިއ، ނޫނީ އެއަށްުވރެ ފަހުންދިރާސާކު

ޮކމިޓީެގ ނިންމުމެއް، ކޮމިޓީެގ  ،ކަ. އަުޅަގނޑު ފާހަަގުކރަން މި އުޅޭ ޕޮއިންޓަކީހެޮޔިވ ާވހަހާސް ޑޮލަރު ައުގ 20

. މާނައަީކ ެވއްޖޭފޯމަންސް ރަނަގޅުރކުންފުނީެގ ހިންުގމުެގ ނޫނީ ޕަން  ފަހުން ފެށިއެންުގމަކަށް ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަ

މެުދ  ކުންފުނީެގ ެވރިންނާ ލިބެނީ އެ  އެިވޑެންސެޭކ އެޙަ ރީސަ ،އްޙަ ޞައެއީ  ،ްއޔާ. އެހެްނވެއްޖެއަުގހެޮޔެވއްޖޭ

. ކުންފުނި ރަނަގޅަށް ޅަށް ހިންުގންއްޔަންކުރާ ސަބަބަީކ ކުންފުނި ރަނަގޢަކުންފުންޏަށް ެވރިން އަޅަން. ފިޔަަވޅު 

  ކަމެއް މިހެން ބަލާށޭ ބުނީމާ  ން މިެވނިކޮމިޓީ މި ،ފެނުނީ ޑެންސެއް އެ އެވި ޙަރީސަ ނުހިންޭގ ކަމުެގ ޞައްޙަ 

 ،ީވމާޑޮލަރު އަުގހެޮޔުވން. އެހެން އެއް ލައްކަ ިވހި ހާސްކުން ޓަނަތީޖާއަކަްށީވ ކޮންމެ ޝިޕްމެން އޭެގފަހުން އޭެގ

 އެސް.އޯ.ީއ ކޮމިޓީއާ  ؟ނޫންތޯ ނެތެއް  ކުންފުނީެގ ެވރިެއއް ހުުރމުެގ ބޭނުމެއް ؟އިތޯ ެވރިެއއްމާނައަކީ ކޮބަ 

އެްނުގމެްއެގ ން އެންިގއެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީ ،ކުންފުނި ހިާގނެހެން އަުޅަގނޑަށް ހިަވނީ މާ ރަނަގޅަށް މި  ،ާވލުކުރިޔަސް ހަ

 ސް ަވަރކަށް ދެކޮޅެއް ެވއަޅުަގނޑު އެއް  ޕޯޓާރި އެއީ މި ،އެހެްނީވމާ .ރުިދޔައިސަބަބުން އެހާބޮޑުތަނެއް އަުގހެޔޮެވެގން

 މި  ،އަކީ މެންޑޭޝަން މަދޭ. އޭެގ ނަތީޖާެރކައް އެ ،ކީުއޅޭ ަކމަ ރިޕޯޓުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަްނ މި މި .ނޫން

ޤާމުތަކުްނ މަ ނޫނީ އެ ަޅއި،އަ މެދު ފިަޔަވޅު މޯލްިޑްވ ޭގސްެގ ެވރިންނާއ ،ައންނަންާވނޭ މެންޭޑޝަނަށްރިޕޯޓުެގ ރެކަ

އަުޅަގނޑުެގ މައްސަަލއަކީ. މިހާރު  ންމެންޑޭޝަން ނެތިެގރެކަ  އެްނުގން. އެ އަށްޕީ.ސީ.ބީ ،ދުރުކުރަންޏާ ދުރުކުރަން

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -އެންޓި  ،ޔާމުން ރަނަގޅުއްޝަންެގ މައްސަލަެއއް ޮއެވްއޖެޕް ރަގައި ކޮރޭދެން މިކަމުެގތެ

ްއޔާ އަދި އެހެން ކޮމެޓީއަކުން ެގ މާލިްއަޔތަށް ެގއްލުންެވަފއި އޮެވއްޖެ. ދައުލަތުތްރެކަމެންޑޭޝަްނ އެބައޮ އެ .ބަލަންީވ

އި ެއސް.އޯ.ީއ ތުގަ ޤީޤަަމކު ޙައެެވސް ރަނަގޅު. އެކަ އްޔާހެންެވއްޖެއެ .ން ބަލަންމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ތް އެބައޮ ؛ބަލަން
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މެންޑޭޝަން ނެތިެގން ރެކަ ނޭ ނެތީ. އެމެންޑޭޝަންމެ މުހިންމު ރެކަތެޭރަގިއ ހިމެނޭ އެ މެންޑޭޓުެގ ކޮމިޓީެގ

 ކުރަްއާވ އެބަ ސް ފާހަަގެވ ެއއްކޮށް ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ަވރަށްިގނަ މެންބަރުންއެއާ . ހަމައަޅުަގނޑުެގ ަޝކުާވއަކީ

 އްބޫލެަގެވސް  ސް އަުޅަގނޑުނުކުރަނީބަދަލު ޓުމެނޭޖުމެންޓުެގ ާވހަކަ. ެމނޭޖުމަންށް އިތުރަ  ެގކުންފުނިތަކުެގ ބޯޑު 

 ޮގތުަގއި ނިމިެގންދިޔަ އެއް ެގ ފަހުން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއް  ކަމަށް. މި އްލު އަންނާނެޙަމިކަމަށް ނުކުރަން 

މިނަލް މާލިއްޔަތު ރމިނަލްެގ ިއޝޫ. އެމް.އޭ.ސީ.އެްލެގ ސީްޕލޭން ޓަރއެމް.އޭ.ސީ.އެްލެގ ސީޕްލޭން ޓަ ،މައްސަލައަކީ 

އުޅެނީ   ތިމަންނަ މި ،ިވދާޅުިވ އިުގޅާފަ .އެއް ުގޅިްއެގ ޖީ.އެމްެވސް ރިސޯޓެއަޅުަގނޑަށް ކޮންމެފަހުން  ން ނިންމިކޮމިޓީ

ެއކަމަށް ލިޔެެގން  ،ތިމަންނަމެން ބޭނުންާވ ލައުންޖު ސްޕޭސް ޭބނުންާވތީ ންމިނަލުރޓަ ،އަށް ިލޔެެގންނޭ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

 ތިބޭފުޅުންެގ އިންނާނޭ އިެގ ތެޭރަގއަކަމީޓަރުފަސް ހާސް އަށް ދޭ ން ބުންޏޭ ޓީ.އެމް.އޭއެދުނީމާ އެމް.އޭ.ސި.އެލު

ެގ ލައުްނޖު ސްޕޭސް ބޭނުންކުރައްާވ މިހާރުެވސް ތިބޭފުޅުންނަކީ ޓީ.އެމް.އޭ  .ެވސް ލައުންޖަށް ބޭނުންާވ ސްޕޭސް

ހަަކ ާވ ދެއްކި އިފަހު ޖަލްސާަގ ދިމާލަށް ދާށޭ. އަޅުަގނޑު ކޮމިީޓގައި އެންމެ އެ ،އެހެންީވމާ .ހެއްޔޭނޫން ބޭފުޅުންނެއް

ެވރިްނ،  ެގނެތޭ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް  އްއެއްެވސް އިތުބާރެ ށް އަޅުަގނޑަ ،ން އޭރުެވސް ދެންނެިވއީ. އަޅުަގނޑުއަ މި

ކަމަކަށް.  ެގްނޮގސްފާނެުކރިއަށް މަަސއްކަތް  ޮގތަކަްށ އެ ދައުލަތަށް ަފއިދާހުރި ެގ މެނޭޖުމަންޓުން ދިެވހިއެލް.ސީ.އޭ.އެމް

އަކަމީޓަރުެގ ލައުްނޖު ސްޕޭސް ފިލްކޮށް ނިމުނީމާ ހާސް  ފަސްެގ މްއޭހުރީ ޓީއެ ެގ ިވސްނުންއެލް .ސީ.އޭ.މިހާރު އެމް

ކޮށްެގްނ އެއްކޮށް ެއްގރިމެންޓު ން ޑައިެރކްޓްކޮށް އެހެން ފަރާތްތަކާއެލު.އޭސީ.ދެން އެމް އްޔާބާކީ ތަންކޮޅެއް ޮއވެއްޖެ 

 262ން އުޅެނީ ސް ނަަގިއެގސްޕޭ އިން ލައުންޖުއޭ .އެމް.ޓުން ޓީސޯެގންދިއުން. އަުޅަގނުޑ މިދަންނަާވ ރިކުރިއަށް 

 262ާވނީ  ކީއްތޯ .ދޭންއިފަިއސާ ހޯދަ އަށް އެއޭ.އެމް.އުޅެނީ އެއަުގަގިއ ޓީ ޑޮލަރަށް އަކަމީޓަރަކަށް. އަުޅަގނޑުމެން މި

ަގނޑު އަދިެވްސ އަޅު  ،ގައިމުެވްސ ދައުލަތަށް ފައިދާާވނެ. އެހެންީވމާ. ފައިސާ ނަާގނަމަ އަށް އެ އެލް.ސީ.އޭ.ޑޮލަރަށް އެމް

ށްެގން ކުންފުނިތަކުެގ ެއއް ބަދަލުކޮއެމް.ޑީ ،ކުންފުނިތަކުެގ ބޯޑެއް ެއކަނި ބަދަލުކޮށްެގންނެއް ،ަގކޮށްލަންފާހަ

އެއްކޮްށ އެއާ ްޕ މެނޭޖުމަންޓް އެބަޖެހެޔޭ ބަދަލުކުރަން. ހަމަ. ކުންފުނިތަކުެގ ޓޮފޯމެންސެއް ރަނަގޅެއް ނުާވނޭރޕަ

ރިޕޯޓަށް  މި ،ޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުެރއްިވ ފަދައިން ދާއިރާެގ އިއްަހރު ހަމަ ހޯރަފުށީ އަޅުަގނޑު އަިދެވސް އެއްފަ

އަުޅަގނޑު ހިތުން ހޯރަފުށީ ދާއިާރެގ  ،ބަދަލަކީ ބޫލުކުރަން. އެ ަގެވްސ  ކަމަށް އަުޅަގނޑު  އިތުރު ބަދަލެްއ ެގންނަންޖެހޭ

 ؛ންނެިވ ރެކަމެންޑޭޝަންޅުަގނޑު މިދެުލކުރަނީ. އަ ބޫަގކަމަށް އަުޅަގނޑު  ާވނެ ޤުެވސް އިއްތިފާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ،މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު އެުޅމުެގ ރެކަމެންޑޭޝަން ނެތީމާ މެދު ނޫނީ ބޯޑާ އާން އެތާެގ ެވރިން ޫނނީ އެމް.ޑީޕީ.ސީ.ބީ

 ެވސް ހަމަ ތާއީުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ުޝުކރިއްޔާ. ޑޭޝަން ހިމެނުމަށް އަޅުަގނޑުރެކަމެން އެ

 

 ދެްއެކުވން:ާވހަކަރިޔާސަތުން 
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އިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  އަރުަވނީ މަތިެވރި ދާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 ށް.ޒަރީރަ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: އިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރުމަތިެވރި ދާ

 ،ކަމަްށާވ ީރއެއްޓެްޑެގ ސަބްސިޑަލިމި ބްލިކުޓްރޭޑިންގ އޮަގނައިޒޭޝަން ޕަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސްޓޭޓް 

ޮގތަށް ކަންތައްތަެކްއ  ން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޭގސްަގތުމުަގއި ކޮރަޕްޝަނަށް ަމުގފަހިާވޭގސް ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑު މޯލްޑިްވ

 ދިރާސާކުރި  އިން ބަލަ އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީެގހުމައްސަލަ ަރއްޔިުތންެގ މަޖިލީ އެ ،ތުހުމަތުކުރެޭވތީ ކަމަށް ހިނާގފައިާވ

ކޮނުނުކޮނުނުހެން  .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްެވސް ބޭނުން ކޮންމެެވސް އެްއެޗއް ދަންނަާވލަން.  ޮގތުެގ ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑު

 ތަނަށް ެގނެސް ބެިލަވރަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަޑު އަުޅަގނޑުމެން ައޑުއަހަން. ރިޕޯުޓތައް މި  ބުނާސްިގނަާވނޭފަ

 އެ ،ތިބި ފަދަ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނުެގ މައްސަަލތައް ހިންާގފައި ނުދެކޭ ޖޭެގ ތާރީޚުދަނީ މިރާއް  މި ފެންނަމުން

ެގ ިގނަ މެންބަރުން ނުތަ މި ،ހިތާމައަކީ .މައްސަލަތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންމަތިަވމުންދަނީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް

ަވހު އާ މެންބަރުންތަކެއް  އިހަކަށްދުދާދިރަޕްޝަނަށް ކޮ-އެންޓިއަުޅަގނޑުމެން  ،ިއންފަދަ ފާހަަގކުރާ މިއަދު އެ

 .ެވސް އެބަހުރި ކަންބޮުޑުވންތައް ހަމަ ައޅުަގނުޑެގމެންބަރުންެގ  ެގއަުޅަގނޑުމެން ،އެހެންނަމަެވސް .އްޔަންކުރީޢަ

 ދަނީ އެކަުމަގއި  ބޭފުޅުންެގ ހުރިހާ ަވުގެތއް އެ މުޅި އެ އި،ދަމަ ،އިބޭފުޅުން ހިފަ ކުދިކުދި މައްސަލަތަުކގައި އެ 

ބޭފުޅުން ަވރަށް  އެ ،ަގއި ރުފިޔާެގ ަމއްސަަލއެއް ހަތަުރ ސަތޭކަ ދިޔަ ދުަވހު ފާހަަގެވެގންށްދި އިހަކަދަކުރަމުން. ދާހޭ

ހިނިގ   ތާރީޚުަގއިރާއްޖޭެގ ރަީއސް ޔާމީންެގ ެވިރކަމުަގއި މި ،މަްއސަލަ ނިންމާލި. އަޅުަގނޑުެގ ުސާވލަކީ  އަަވހަށް އެ

ބޭފުޅުންެގ ރިޕޯޓުން  ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް އެ 1.4 ،ްއސަލަެގ މަސީ .އާރު.ޕީ.އެމް.އެމް ،އެންމެ ބޮޑު އެއް ކޮރަޕްޝަން 

 އަނބުރާ ބެލުމުން އަނެއްކާމައްސަލަ އަުޅަގނޑުމެން ބެލި  ެވރިކަން ބަދަލުުވމަށްފަހު އެ ،ދޭހަޭވ. އެހެންނަމަެވސް

ލިއަން ޑޮލަުރެގ މި 220 ؟ދަންަނަވންތޯ .ަވނީ އެތަްއ ބިލިއަން ރުފިާޔއެްއ ެގއްލުންެވފަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަދއުލަތަށް މި 

 ބިލިއަން ދިެވހި  3.3 .ގެއްުލންޭވ ެގ ދައުލަތަށް އެބަެގ ހިޔާނާތުން މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭއާރުސީ .ޕީ.އެމް.ެގއްލުން އެމް

ބޭފުޅުން  ެވސް އެ އް ރިޕޯޓުތައްކޮރަޕްޝަްނެގ ބައެ-އުފެދޭ އެންޓިސުާވލު އަުޅަގނުޑމެންނަށް އެބަ ،ރުފިޔާ. އެހެންީވމާ

 ދައުލަތުން އެ ،ފަހަރަށް ސަރުކާރުން ދެަވނައަެނއްާކެވސް  ،ބަޔަކު ޮގަތަކށްބާއޭ. އެހެންކޮން ރުކުރަނީތައްޔަ މި

 އުެމއްގެ ޤަޮބޑު މައްސަލަެއއް.  ެވސް ަވރަށް ތުގައިޤީޤައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ޙަ ެވސް އެބަޖެހޭ ބަލަން. މިއީ ރިޕޯޓުތައް

 އެސަބަބުން  ބަދަުލެވެގންިދއުމުެގ ސަރުކާރު، ތައްއްޔާުރކުާރ ރިޕޯޓުރަޕްޝަން ބަލާ އެންމެ އިްސ މުއައްސަާސއިން ތަކޮ

އަދު ފުންކޮށް އީ އަުޅަގނޑުމެން މިމި ،ނަމަ ަކމަށް ަވނީ ދަދަށް އޭެގ ޑަބަލް އަންނަރިޕޯޓުތަކުަގއި ހުންނަ އަ

ައކީ އޯ.ޓީ.އެސް ،ަގއިަދއްާކއިރުެގ ާވހަކައަުޅަގނޑުެމން އެސް.ޓީއޯ  .ކަމެއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ޖެހޭންިވސްނަ
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ބޭފުޅުންެގ ަރއްޓެހިން  ބަެއްއ އެ ިޑިވޖުއަލްބޭފުޅުން އިން އެ ،ޔަ ސަރުކާރުންނިިމދި ،ާވނީދަންނަަގނޑު ޅުއަ

 ެގއެސް.ޓީ.އޯ .މަސައްކަތް އިން ކުރީ އެ އެސް.ޓީ.އޯ އް. ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރި ސޯސެ ކުރުމަށްޓަކައި އެމުއްސަނދި

 ފުނި ެގަނއި ކުން ެގ ދަށަށް އެސް.ޓީ.އޯ އެ ަވނަ އަހަުރަގިއ  2017 .މިފްކޯ ؛ކަމަށްވާ  ރީ އަނެއް ކުންފުނިސަބްސިޑަ

އަށްުވރެ ބޮުޑ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ސަތޭކަ. ެވފަ ަވނީ ފޫނުބެއްދޭަވރުެގ ބޮޑެތި ގެއްުލންތަކެއް ފުންޏަށްކުން ފަހުން އެ

 ފާހަަގކުރާއެ ރާ ކަމެއް. ިގނަ މެންބަރުން ކަމީ އަުޅަގުޑމެން ހިތާމަކުގައި އޮތް އެސް.ޓީ.އޯ ދަރަނި މިއަދު  ،ެގއްލުމެއް 

ެއްގޒެެކޓިްވ ލެެވްލގައި އޮޕަރޭޝަން  .ބަދަލުީވ އެމް.ޑީ ެވސް މި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ެވރިކަން ބަދަލުީވމާ ،ދައިންފަ

 ހުރިހާ ރާއްޖޭެގ މި .ރި ރައީސްތިބީ ހަމަ އެޮގތުަގއި. ިއއްޒަތްތެ މަންޓުގައި ތިބި ެވރިންޓް ެވސް ޑިޕާ ނުަވތަ އެހެނިހެން

 ،ެވެގން  ކަށްޔަަދއުލަތަށް ބޮޑު ބުރަ ސަރުކާރު ހިްއސާާވ ކުންފުނިތައްކުންފުނިތަކުގައި އޮތީ މިޮގަތށް. މިއަދު 

ެއންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަީކ ، ދެއްކުުމެގ އެންމެ ޮބޑު ެއއް މައްސަަލއަކީ މެއްއެތަންތަނުން ބޮޑެތި ގެއްލު 

 ،އެކަނި އެމް.ޑީ ހަމަ .ރެުވންކު ނުެޒކްިޓްވ ލެެވލްެގ މީހުންތައް ބަދަލުތިބި ެއްގ ތަނުގައިތަން ޑުމެންނަށް އެނއަޅުަގ

މިއީ ރޭިވެގން ހިންާގ ކަންތައްަތކެއް.  .އެއްނެތް. މިއީ ުގިޅެގން ހިންާގ ޖަރީމާ ބަދަުކކޮށްެގން މިަކން ާވކަށެއް ޑީ.އެމް.ޑީ

މީހުން ބަދަލުކޮށްެގން ނޫނީ  އެ  .ންނޫ އްކެތަ ާވ ކަންތައް ހުރެފައި އި ހަމައްގަ ލެިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއއްެވްސ ހާ މިއީ

 ނުނެރެޭވނެ. އްއެ ދާއިއަުޅަގނޑުމެންނަށް ފަ ކުންސަރުކާރު ހިއްާސާވ ކުްނފުނިތަ ،ނަށް ދައުލަތުގެ ޅުަގނޑުމެންއަ

މީހުންެގ  ަވނަ އަހަުރެގ އެ  2017ލާއިުރަގއި އިބަލަެގ ހިސާބުތަކަށް އޯ..ޓީަގނޑުމެން އެސްޅު އަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ުވރެ ިގނަ ރުފިޔާ އެަބއޮްތ ބިލިއަނަށް 1.5 .ކުންފުނި ެއއް ދައްކަނީ ދައުލަތުެގ އެންމެ ބޮޑު މި ،އަހަރީ ރިޕޯޓު

 ތިރީހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ. ިއްއޒަތްތެރި ؟ަފއިދާީވ ކިހާަވެރއްތޯ ،އެހެންނަމަެވސް .ކޮށްފަ ިވޔަފާރިކޮްށފަރންއޯަވރޓަ

ެގ ޮގުތަގިއ އާދެ ފިކްސްޑް ޑެޕޮސިޓު ،ޮގުތަގއި ެގެގ އެފް.ޑީ ރުެގ ބޭންކު އިސާ ބޭފަ މިއީ އަުޅަގނޑުމެްނ މި .ރައީސް

މިލިައން ރުފިޔާެގ ިވޔަފާިރކޮށްެގން  150ުގނަ. އެހެން ޕްރައިެވްޓ ކުންފުނިތަކުން  ބެހެއްޓިޔަސް އެބަލިބޭ މީެގ ދިހަ

ްނޏަކުން އޭެގ ދިހަުގނަ، ޭއެގ ސަރުކާރު ހިއްސާާވ ކުންފުެގ ޑުމެންފައިދާ. އަުޅަގނެގ މިލިއަން ރުފިޔާ 30އެބަހޯދާ 

ނީ އެަވރު. މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހޯދެ ޮކށްެގން މިރންޯއަވރސޭލްސް ހަދައިެގން ޓަދިހަުގނަ އަުޅަގނޑުމެން 

 ެވސް އްހާ ކުންފުނިތަސަރުކާުރެގ ހުރި ،އިްއަޒތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ިވސްާނލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. 

ްއ ަދއުލަތުެގ ކުންފުނިތަ ،ރުކާުރެގަގކުރާ ފަދަިއން މިއީ ނިމިދިޔަ ސަފާހަ ޭބފުޅުން އެ މިތާ ިގނަ އެޮގތަށް. ހުރީ

ބޮޑެތި  ،ތައްތްނަ އިމާރާބޭފުޅުންެގ ިގ ޤައުމުގައި އެ މި ،ިދެވނމުއްސަ އި،ނަަގ ޒު ފައިދާތައްއިބޭނުންކޮށްެގން ނާޖާ

ބޭފުޅުން އެބަތިބި އެޕާޓްމެންޓްަތއް  ެވސް އެ ންކޮށް މެޭލޝިއާއިެއއްއެއާ އެބަހުރި. ހަމަެގތައް ަގނެފައި 

 ައޑެއް ެއއްެވްސ ޭއެގ  ،ން ބަލަމުންދާ ާވހަކަސީ.ސީ.ތަެނއް އޭ  ެވސް އްއެ ޑުެމންނަށް މިއިން ނަގޅު އަ .ބައްލަަވއިެގންފަ
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ހާްސ  ތިން ،ހާސް ނަ ދެން ލާފަިއ އޮ ން ބިޑަށްޅުބޭފު ްއެގ ކައުންސިަލކުން އެ ށެރަ ،ފެންނަނީ ބަދުެވްސ މިނީޭވ. އަ

 ރަނަގޅު... .ތަން ދަމާ އި ެއއްަގއި ހިފަޓެއްެގ ަމއްސަލަމޭ ސް އެސްޓިވެ މެރުފިޔާެގ ކޮން

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ެގރާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެލާ ދާއި

 

 އްކެުވން:ާވހަކަދެ ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް

 ޑްދާ ސްޓޭޓް އޯންެގންރަުމންކުަގޑީަގއި ބަހުސް ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދ މި

މެން ހަމަ ޑުަގނޅު ލުުމން އައިލަން ބަމެޑުނަގޅު ރިޕޯޓަްށ އަ މި ކޮމިީޓެގ (އެްސ.އޯ.އީ) ސް ސައެންޓަޕްރައި

ރީ ސަބްިސޑަ  ؛ެގ ޭގސްއޯ .ޓީ.ެއސް ،ަވނީ ޭގސް ކުންފުނި މި ފައި ހިންާގއް ލެމަޢަނުެގ ޝަާދަވރުެގ ކޮރަޕް ސިއްަސއިެގން

ހިފައިެގްނ  ނަާވރަ ޖެންޑާ ަގނޑުމެން އެޅު އަ .ފުނިން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްޭގްސ ކުން ވާ ށްމަކަ ޏެއްކުންފުން

ކޮރަޕްޝަނަްށ  ރާއްޖޭެގ ،ަކމަކީ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދިން އެއް މެން އެންޮގސް އަުޅަގނޑުމެ ށްއަޅުަގނޑުމެންެގ ކެމްޕޭނަ

 ދިން އެއް މަ ޯވޓު ަވދެ ފުރަތަށްމަޖިލީހަން މި ޑުމެނށް އަުޅަގެއއްކޮއެއާ ހުޅުިވފަިއާވ މަުގަތއް ބަންދުުކރުން. ހަމަ

 ށްއިާވ ފަިއސާތައް ހޯދުމައެސެޓް ރިަކަވީރ ނުަވތަ ސަރުކާރަށް ގެއްިލފަ ،ށްނަރިޔާސީ ޮކމިޝަ ،ާވނެ ކަމަކަށް

 މެންނަށް މިހާތަނަށް އައިއިރު ަގނޑު ޅު ބާރުދިނުން. އެކަމަކު އަށްއުފެއްދި ކޮމިީޓއަ އްޔާޖުމުޫހރިމަސައްކަތްކުރާ ރައީސުލް

 ަގނޑުމެންނާޅު ނެތް ނުަވތަ ކުރެުވުނ މަަސއްކަތްތަެކއް އަެއްއ ފެނިފަ އަދި އް ެގ ރިޕޯޓުތަކެކޮމިޓީ މި އަުޅަގނޑަށް ެވސް

 ށްަވރަ .ށް ކަންބޮުޑޭވަވރަ ެއކަމާއަުޅަގނޑުމެން   ނެތް. އެހެްނީވމާށްހަމައަށް އެނޭގކަ ންނާޔިތުއް ރަ ،އަކަށްހަމަ

 ،ނޑުމެންެގ ކުންފުނިތަކުަގއިެވސް އަުޅގަ  ފާހަަގކުރަން. މިއަދު ށް ބޮޑަށްޑުެމން އެކަން ަވރަނއަުޅަގ ،ދެރަެވ ށްއެކަމަ

 މި  ،ަތއްންޑީ.އޯ.އެޗް ފަންތީެގ  މެދުށްކޮޞައްޚާ ،ންނަކީބޭފުޅު ިގނަ ތިއްބެިވ ކުންފުނިތަކުަގއި މި ސަރުކާރު ހިއްސާާވ

 ފުޅުން މިހާރުެވސް މި ައއި ބޭ ން ުކރިންެވސް ތުހުމަތުކުރަމުންަގނޑުމެޅު އަ .ޅުންބޭފު ެވސް އެ  ތިބެނީ ހަމަ މުޅިން

ބަދަލުިވޔަސް  ޓްކުންފުނީެގ ޓޮޕް މެނޭޖްމަން ،ޓްޓޮޕް މެނޭޖްމަންއެކަނި ން ހަމަޑުމެުޅަގނއަ ،އެހެންީވމާ .ތިއްބެީވ

ށްފަިއާވ ޒީޯރ ކޮލާންޢުއި ޖުމުހޫރިއްޔާސުލްރައީ ެގޑުމެންނހެޔޮ ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭ. އަޅުަގ ނަށް އެއްެވސްންޑުމެނއަޅުަގ

 ،ކަމެއް ނުކުެރިވ ،ފެންނަނީ ނަށް މިހާރުެވސް މިންޑުމެ ނަގޅު ތުގައި އަޤީޤަެވްސ ޙަ ދަށުން ލަރެންސްެގޓޮ

ީވ ލު އިހުމާށްަފިއސާއަށާއި މުދަލަ ެގދައުލަތު އިކުރީގަ  ،ނީ ހަމަ މިދެންނެިވ ބޭފުޅުން ނަ ފެން ށް މިމެންނަަގނޑުޅުއަ

 ބަދަލެއް އަދި ،ެވސް ހެޮޔ ނަތީޖާއެއްއްށް ހަމަ އެކަންނަމެ ނޑުއަުޅަގ ،ީވމާހެންތަންތާ ތިއްބެިވަތން. އެ ބޭފުޅުން މި

ެވްސ ށްއަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން އުއްމީދުުކރި ަވރަކަށް ެއއްޮގަތކަ .ާވނުދޭ އެކަށީެގންމުންކަށެއް ފެންނަނަންމެނޑުޅުަގއަ
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 އެ  ، ދަންނަަވންށްއެކު ސަުރކާރުެގ މުައއްަސސާތަކަނޑު ހަމަ އަދަބުެވިރކަމާއަުޅަގ ،މާ އް ނުދޭ. އެހެންީވމަސައްކަތެ

 ހެޔޮ ބަދަލެއް ށްުކންފުނިތަކަ  މިށްުޅަގނޑުމެންނަާޔ އަނޫނިއް ކުެރިވެގންވަކިކުެރިވެގން ނޫނިއްޔާ ފޭން ޅުބޭފު

 ދެން .ޔާނާތްތައް ހުިޓެގންނެއް ނުެގންދެޭވނޭޚި ަތކެްއޗާއި  ،އިއާ އިސާދާ ފަެގްއލުންަވމުން ށް. ސަުރކާރަނޭނުެގނެޭވ

ފަހަތުން ދާންދޫ  އަދި އޭގެ  ،ިވމެންބަރު ފާހަަގކުރެއް  ޒަްތތެރިދާއިާރެގ އިއް  ހޯރަފުށީ ،ކީޑު ފާހަަގކުރާ ނުކުާތއަ ނއަޅުަގ

 އެ، އިނޭގތޯ  ޓުްނ މަދުާވ އެްއ ޕޮއިންޓުރިޕޯ މި، ިއނޭގތޯ ސަލައްަގކުރެްއިވ މަދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ފާހަ

 އިއްތައްތަުކގަ ންތަ ކަ ދަްނަވން. މި ކަާވހަ ކުރާާތއީދު ެވސް ށް ައޅުަގނޑު ޙަލާޞްއި ށް އަުޅަގނޑުެމން މިެއއްކޮ ޕޮއިންޓާ

 އެ  ،އި ން ޒިންމާާވަވރު ބަލަބޭފުޅު މި ،އިންެވސްޓިޭގެޓއް ހެދި ،ން ޝަރީޢަތުެގ ކުރިމައްޗަށް ެގެނިވޒިންމާާވ ބޭފުޅު

ކުރުމަށް އި އިތުރުބަ ރިޕޯޓަށް މިމި  ،ޝަރީޢަތް ހިންުގން. އެހެންީވމާ ،ނަމަ ފަިއާވެވޔާނާތްތެރި ޚިޅުން މިކަމަށް ބޭފު

އެންމެ  ،އަުޅަގނޑުމެން ެއންމެ ރައްޔިތުން ،އެކު ދަންނަަވން. ުވމާ ކަ ތާއީދުކުރާ ާވހަެވސް ހަމަ ނޑުއަޅުަގ

 ،ނުެގޝަދިަޔ އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްއި ހިނަގށްސަރުާކރުގައި މިހާތަނަ ،އްސަލަ ތިބި އެންމެ ބޮޑު އެއް މަ ްށެގންއުއްމީދުކޮ

ޑުމެްނ ނ އަުޅަގށްކަމަ ލިަފއިާވއްެގ އިންރެެގ ތެސީ.ރުއާ..ޕީއެމް.ބިލިއަން ރުފިޔާ އެމް 1.4 ،ޔާނާތުެގ މައްސަލަ ޚި

ކަށް އެްއެވްސ ނަންމެަގނޑުޅު ސް އަވެ  ހަމައަށް ައދި މިއަދާ ،ެވސްހެންނަމަަދއްަކމުންދަނީ. އެެވްސ ާވހަކައި ކެމްޕޭނުަގ

. ންހަަގކުރައެކު ފާޔާޑު ހަމަ ހިތާމަނާވހަކަ އަޅުަގ ތަކަށް ހުށަހެޅިފައި ނެތްޢަޝަރީ ،ފަރާތަކާއި ޝަރީޢަތެއް ކުރެވި 

ކިޔަނީ  މިއަޅުަގނޑުމެން ެވްސ  އަދި މިކެންޕޭނުގައިީއ ދިޔަިކޔަމުން އަބަދު ސްެވއި ން ކެމްޕޭނުަގަގނޑުމެޅުއަ

ާވހަކަ. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑުމެންނަކަްށ އެކަމުެގ ހެޔޮ ިނޔަތެްއ  ލާނެއިކޮރަޕްޝަން ހުއްޓަ ންަގނޑުމެޅުއަ

ތަކަކުން ނުފެނޭ އިނޭގތޯ. މްޕެނީކޮ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި .ތޯއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ސަރުކާަރކުން ނުފެނޭ އިނޭގ

 ފިޔަަވެޅއް ކަމަށްމި ،ފުޅުންނަށްބޭ ެއުކ ދަންނަަވން އެ ކަމާތެރިޞްޑު ަވރަށް އިޚުލާނަގޅު އަ ،ހެންީވމާއެ

ޕްޝަްނ ކޮރަ-އެންޓި ،ހޮުވނު ެގންން ޯވޓުދީ ޑުމެނަގޅުމަޖިލީހުން އަ މި ފަހުން ން އެންމެއަޅުްއަވއިދެްއާވށޭ. ައޅުަގނޑުމެ

 ހަތަރު ސަތޭކަ  .ކަބައްލަަވިއަގތް ޓިކެެޓއްެގ ާވހަ ދުރައީސް ނަޝީ ،ެވސް އަުޅަގނުޑމެންނަށް ފެނުނީ ކޮމިޝަނުން

 ޔާރުފިހަތަރު ސަތޭކަ  އްިކތަ ެގރު މީއުޅެނީ. އޭ ންނަްށ މިޑުމެނެގން އަުޅަގަގކުރެވި އެއް ފާހަެގ މައްސަލަ ޔާރުފި

އިްނ މި ؟މިފްކޯގައި ނުަވތަ އި،އޯ ޭގުހެގ ކުންފުނީގަ .ޓީ.ެއސް ނުަވތަ އި،ެގ މައްސަލަިއގަ ސީ.އާރު.ޕީ.އެމް.އެމްތޯ ނެހިމެނޭ

ނުޑ އަުޅަގ އޭރުފިޔާ  440ނެރުނީ  ރިޕޯޓެއް މި ނުބެލުހަމައެކަިނ  ،ކަމެއް ނުބެލި ތަނަކުން ެއްއެވސް  ްއެވސްއެ

  ލް ޑުތިބި މި މިތަންތާ .ނޫން ކުރުމެއްބޫލުަގރާ ކުލުބޫަގން މެ ޑުނަގޅު ެވސް އަކަށް ތައެްއޮގ މިއީ އެކަމަށް. ،ހަނދާންަވނީ

 ކިތަންމެ ރަނަގޅަށް ކުއެކަމާރިތެޞްކިތަންމެ އިޚުލާން މެ ޑުނއަުޅަގ ބަދަލެުވެގން ނޫނިްއޔާ މެނޭޖްމަންޓް ބޭފުޅުން

ައޅުަގނޑު ަވރަްށ ހަމަ އަދިެވސް އެއްފަހަރު ހަމަ  ،ެއކަމެއް ުނާވނެ. އެެހންީވމާ ،ުއުޅނަސް މުަގއިކަން މިއަޅުަގނޑުމެ

ކުެރޭވ ޚިޔާނާތަށް ޝައްކު ،ފަސާދަާއއި ،އިތިއްބެިވ ކޮރަޕްޝަނާންޓުގައި ލް މެނޭޖުމެރުެގ މިޑު ސަރުކާ .ދަންނަަވން
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ޤައުުމަގިއ  މި ންެގ އެބަތިބިަތންތަނަށް ލުމަށް. އަޅުަގނޑުމެ  ން އެޅުބޭފު އެހެން ،ށް ބަދަލުކޮހަށްއަަވ މީހުން ހަމަ ީވހާ

 . ..ެވސް އެނޫން އެހެން ބޭފުޅުން

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އަހާ ަވުގުތަގިއ ޮގތުން ޮގެތއް ނިންމުން މާދަމާެގ ޯވޓަށް  ުގޅޭ އާދެ! މި ރިޕޯޓާ ޒަތްތެރި މެންބަރު.އިއް ޝުކުރިއްޔާ 

 އޮންނާނެ. 

ެގ (ރީ ާގނޫނުއިދާ ބެހޭ އސް ެނުގމާެޓކް 2010/3ާގނޫނު ަނންބަރު  -11.2ދެން އަޅުަގނޑު މި ދަނީ  -{ 11.2} 

ެގ ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް  ،ންމަތީ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޮގތުެގަވނަ  1ެގ ަވނަ މާއްާދެގ )ހ(56

ްއޔަންކުރެްއުވމަށް ޓަަކއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވަފިއާވ ޢަ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ހުސްެވފަިއާވ ާގނޫނީ ދާއިރާގެ 

 ،ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީޖުޑިޝަރީ ކޮމިީޓން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. މި  ،މައްސަލަ

ންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެިރ މެ ،އްރިރު ޤަކޮމިޓީެގ މު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން:

ެގ (ނުބެހޭ އިދާރީ ާގނޫ ޓެްކސް ނެުގމާ) 2010/3ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޓެކްސް އެޕީލް ްޓރައިބިއުނަލްެގ ހުސްެވފަިއާވ ، ންޮގުތެގ މަތީ ާވަވނަ ނަންބަރުަގއި 1މާއްާދެގ )ހ( ެގ  ަވނ56ަ

ކުރެްއުވމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުއްާވަފއިާވ ަމއްސަލަ ޔަންއްޢަމީހަކު  މަށްޤާާގނޫނީ ދާއިރާެގ މެންބަރުެގ މަ 

ގައި  2020ރީ ަވރު ފެބު 12 މަށް ޓަކައިއެ ަމްއސަލަ ދިރާސާކުރު ،މަށްފަހުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި އިުޢލާނުކުރެއްުވ

  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއުވމާުޖިޑޝަރީ ،ަވނަ ޖަލްސާގައި މި ކޮމިޓީއަށް 6ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  19 ،ބޭއްވި 

 ނެުގމާ  ޓެްކސް )2010/3ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. ާގނޫނު ނަންބަރު  ުގިޅެގން މި ކޮމިޓީން ެއ މަްއސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ޓެކްސް އެޕީލް   ،ންމަތީ ޮގުތގެ  ާވަވނަ ނަންބަރުަގއި ެގ އެއްަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 56ެގ (ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނު

ކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން އާއްމު ،ންމަތީ ދާަގިއާވ ޮގުތެގއްއްޔަންކުރެްއުވމަށް ޓަކައި އެ މާޢައިބިއުނަްލެގ މެންބަރުކަމަށް ޓްރަ

އްޔަންކުެރއްުވމަށް ަޓަކއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢަމަށް ޤާ އެ މަ ،ކަމުން ފަރާތެއް އިަވނީ އެްނމެއެކަމަށް އިޖާބަދީފަ

ަގިއ  2020ރީ ަވރުފެބު 9ނަންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  ރުޙުމް ހޯއްދެުވމަށް އެ ފަރާތެުގ

އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން މުަޙއްމަދު  ،ޅު ފޮނުާވފައި ފަރާތަކީަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފު ،ފޮނުއްާވފަިއޭވ. އެޮގތުން

ތްތައް މި މައްސަަލ އަ ިއޖުރާމާެލ. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުން ލާޒިުމކުރާ ،ޗުނީފް ހ. ަވލަންޙަ
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އަހަުރެގ  މި ކޮމިީޓެގ މި ،ަވނަ ދުަވހު ާބއްވި  2020ރީ ވަ ރު ފެބު 19ދިރާސާކުރުމުަގިއ ކޮމިޓީން ޮފލޯކުރަްއާވފަިއޭވ. 

 ޮގުތގެ  ާވއަދި )ބ(ަގއި  ،ަވނަ މާއްާދެގ )ނ( ަގއި 201ރަްއިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ  ،ަވނަ ަބއްދަލުުވުމަގއި 4

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މި ކޮމިޓީން އިންަޓިވއުޮކށްފައިޭވ. ކޮމިޓީެގ ނިންމުން  ދެންނެިވ ފަާރތާން އިސްެވމަތީ

ަވަނ މާއްދާެގ ދަށުން  54ެގ (ބެހޭ އިދާީރ ާގނޫނު ޓެްކސް ެނުގމާ) 2010/3 ލާނަން. ާގނޫނު ަނންބަރުއިދަންނަަވ

މަށް  ޤާ ދާއިާރެގ މެންބަރުކަމުެގ މަާގނޫނީ ްސެވފަިއާވއުފައްދާފަިއާވ ޓެކްސް އެީޕލް ޓްރައިބިއުނަލްެގ ހު

އެ  ، އިންޓަިވުއކުރުމަށްފަހުކޮމިޓީން އްޔަންކުެރއްުވމަށް ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފޮނުއްާވފަިއާވ ފަރާތާޢަ

ންކުރެއްުވމަްށ އްޔަޢަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިުއނަލަށް  ،މެންބަރުންެގ މެދުގައި މަޝްަވރާޮކށް ޮގތުން ުގޅޭ އިންޓަިވއުއާ

 ޮގތުަގއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބުއނަލްެގ މެންބަރެއްެގ ،ާވފަިއާވ ފަރާތަކީއްޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފޮނު

މެންބަރުން ފާހަަގކުރައްާވފަިއޭވ.  މިޓީެގކަމަށް ކޮ އްޔަންކުރުމަށް އެކަީށެގންާވ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިާވ ފަރާތެއް ނޫންޢަ

ްކސް އެޕީލް ޓްަރއިބިއުނަްލެގ ޓެ  ،ންޮގުތެގ މަތީ ާވަވނަ މާއްާދެގ )ޅ( ަގއި  201ލީހުެގ ަގާވއިުދެގ ރައްޔިތުން މަޖި

 އެ ޓްަރއިިބއުނަލްެގ ،ފަރާތް އޮތް ކަިއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނަންފުޅު ފޮނުާވފައިއްޔަންކުރުމަްށ ޓަޢަމެންބަރުކަމަށް 

ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގިއ  4ކަމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ މި އަހަރުެގ  ރުޙުމްދޭން ނުފެންނަ އްޔަންކުރުމަށްޢަމެންބަރުކަމަށް 

އަޚްލަިބްއޔަތުެގ ޯވޓުން ފާސްެވފަިއޭވ.  ެގބައި  ކުޅަ ދެބައި ަވޑަިއެގންނެިވ މެންބަރުންެގ ތިން ވެ ހާޒިރުެވ ޯވޓުަގއި ބަިއެވރި

 މަޖިލީހުން މި މައްސަލައާ  ެގރަްއޔިތުން ،އި ށްދެްއަވޮގުތެގ މަްއޗަށް ިރޢާޔަތްކޮ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިާވ ،ީވމާ

ކޮމިޓީއަްށ  ،ޓީެގ މެންބަރުންއެުކގައި ކޮމި ހުށަހަޅަން. އަދި މި ރިޕޯޓާ ރިޕޯޓުމި މެދު ޮގތެއް ކަނަޑޅައިެދއްުވަމށް ޓަކައި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ތަފުސީުލތައް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާއް ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ޮގތްތަ ތްހާޒިރުެވަވަޑއިަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ސްކުރެްއުވމަށް ބަހު ،ޮގތުން ާވހަކަފުޅުެދއްެކުވމަށް ުގޅޭ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ރިޕޯޓާ 

 ިއ،ންބަރަކާސީލުކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ާޕޓީއެްއެގ ެއއް މެމް . އެއީ މަޖިލީހުގައި ތަމިނެޓު 30ކަނޑައެޅިަފިއަވނީ ޖުމުލަ 

 އްެގ ފުރުޞަތެމިނެޓު 5ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ،އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނަގންނަާވ ެއއް މެންބަރަކަށް

. އާދެ! އެމް.ޑީ.ީޕެގ ލެިވފައިަވނީ ހުޅުވަ  ަވުގތު މި ެގ. ދެން މިހާރު މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމުލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ

 ންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.ޢަލީ ރިޟާ. މިލަ ފަރާތުން

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ
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  ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެކީަގއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިީޓން  ރުަކމާަވރަށް ޒިންމާދާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!

އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު  ،މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ެގެޓކްްސ އެޕީލް ،ޮގތުެގ ރިޕޯޓް ނިންމި

ބަލަންޖެހޭ މިންަގނޑުތައް  ،ށްފަހުޓަިވުއކުރުމަފޮނުިވކަމުަގއި ިވޔަސް އެ ޭބފުޅުންެގ އިންޓަިވއުކުރަންޖެހޭ ަވރަށް އިން

މަށް އެންމެ ޤާފޮނުއްާވަފއިާވ ނަންފުަޅީކ އަދި އެ މަ ،އެ ބޭފުޅުންެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން ފެންނަން އޮތީ ،ބެލުމަށްފަހު

ޮގތަށް  މާފައިާވކޮމިޓީން ނިން ،ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑ ދަންނަަވން ބޭނުންަވނީ ނޫން އެކަީށެގންާވ ބޭފުޅެއް

ތިބި ޢިލްމީ  ކިަޔަވިއެގން ،އުސް ފަރާތްތަުކންރާްއޖޭެގ ފުންނާބު ،ތިރާމުކުރަމޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީހުއަޅުަގނޑުމެން އި

އެީކގައި ިދެވހި ރައްޔިތުންނަްށ އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި  ޒިންމާދާރުކަމާ ،ބޭފުޅުން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލައި

ކަންަކން ކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްުވން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ތާއީުދުކރަން ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުމަށް.   އެ ،ށް އަދާކޮ ާވޖިބުތައް

 .ފޮނުާވފައިާވ ރިޕޯޓަށް. ުޝކުިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހަކަފުޅުެދއްެކީވ. ދެްނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ާވެގ ފަރާތުން ބަރު. މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީިއއްޒަތްތެރި މެން ޝުކުރިއްޔާ

)ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެން ނުަވތަ އަމިއްލަ މެންބަރަކަށް.  ،އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް ދެން ފުރުޞަތު ދެޭވނީ

ދުަގއި އިަގާވ މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ާވހަކަފުޅުދައްަކވައިފި ރިޕޯޓަށް. ެއހެންީވމާ، ދެން ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން

އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ނުަވތަ އަމިއްލަ މެންބަރަކަށް ދެން ފުރުޞަތު   ތުންޮގ އޮންނަ

މި ރިޕޯޓަށް  ،ނެތީމާލިބިަވޑަިއަގންަނާވނީ. އާދެ! ެއހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ާވހަކަފުޅުދަްއކަަވން އެދިަވޑަިއެގންފައި

ލާަނން. މި ރިޕޯޓަށް ެވސް ޮގތެްއ ނިންމުން މާދަމާެގ ޯވޓަށް އި ނިންމަނޑުހުސްެގ ަވުގތު އަުޅަގެލިވފަިއާވ ބައިހުޅުަވ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.   ،އަހާ ަވުގތުަގއި އޮންނާނެ ާވަހކަ ދަންނަަވން

 

 . ންމު ން ނި
 

 ން:ުވދެްއކެ ކަން ާވހަރިޔާސަތު

މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް  ން، ެދންެވސް އައީ. އެހެންކަމު ށްއާދެ! މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ޖަލްސާ ނިމޭ ަވުގތަ

 ޖަހާއިރު. 9ދުަވހު ހެނދުނު  ާވ ހޯމަ 2020 ޗުރިމާ 2 އޮންނާނީ

 

 . މުނީނި ޖިލިސްމަ  .لمينالعا رب   هلل لحمداو
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