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

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ވީއަށާ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ބ ދަ) 2022 އެޕްރީލް 6

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނަކަތ ންރޭވަ    ވަނަ ދ ވަސް.  5  ންމަހ   ދަރޯވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ބ ދަވީ    2022  އެޕްރީލް  6  ދަކީ،މިއަ

  ވަނަ 28ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،  ވަނަ ދ ވަސް.    12  މިއަދ  މިއީ

ވަގ ތ   ގައިޖަލްސާ މި  ެއކ ަގއި.  ހައ ސިންއާ  ޕްލޭނިންގ،  އޮފް  ެއކ ަގިއ މިނިސްޓަރ  އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރާ  އެންޑް   ،

 . އެބަވޭ ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  6 ސަލާމ ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  34  ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީޖަލްސާއަ

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 28/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 . ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން 4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ   2022ެއއީ    އަށް ތިން ޖަލްސާެގ ޔައ މިްއޔާ.  24/ 2022/1ފެށިެގން  އިން    22/ 1/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

ދައ ރ ެގ   ފ ރަތަމަ  ފެށިެގން    22އަހަރ ެގ  ޖަލްސާއިން  ޔައ މިއްޔާތަްއ.    24ވަނަ  ހ ރި  ނިޔަލަށް  ޖަލްސާެގ  މި ވަނަ 

 ބަލައިަގނެވިފަ. ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން   218އިދ ެގ  މަޖިލީހ ެގ ަގވާ ވަނީ   ޔައ މިްއޔާތައް

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން  މިރިޔާސަތ ން    .ސ ވާލ   -6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ ން، އެއަށްފަހ   

މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާ އެކީަގއި މި މަޝްވަރާ ކޮށްފަ. ވަރަށް ބޮޑ   ؛ ، އަދި ައޅ ަގނޑ  ވާނީ ހައ ސް މެޖޯރިޓީއޮތީ

ންވަރަކަށް  މި ވަގ ތ  ކޮމިޓީތަކ ަގއި ހ ރި ބިލ ތަކ ެގ ތެރެއިން ވީ އެންމެ ބޮޑ  މިމ ެގ ކ ރީަގއިމީދެއް އެއީ ދައ ރ  ނިމ އ ން

 ފ ން.  ހިމަސައްކަތްކޮށް، ވީހާވެސް ިގނަ މަސައްކަތެއް ނިންމ މަށްފަހ ަގއި މި ދައ ރ  އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމ މަށް އަމާޒ 

 

 . ސ ވާލ  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް هللا ޢަބްދ   މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި   ެގއިރާދާތިމަރަފ ށީ    .ސ ވާލ   -6އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ތިމަރަފ ށީ ކ ރަްއވާ ސ ވާލ .     އަސްލަމާއަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ   އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންެގ އެންޑް  

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތިމަރަފ ށީ

އާދެ! މިނިސްޓަރާ އަޅ ަގނޑ  ކ ރާ ސ ވާލަކީ، މި އަހަރ ެގ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  `.  

ޮގތ ަގއި ހިމަނާފައިވާ ތ. ތިމަރަފ ށީ ބަނދަރ  އަޕްްގރޭޑ ކ ރ މ ެގޕްރޮޖެކްޓ   މަސަްއކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެއް ސާފ ކޮށް  ެގ 

 ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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  ރ .ަވޒީއިްއޒަތްތެރި  .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް  އެންޑް އިންފްރާސްޓް  ހައ ސިންގ ންގ،  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިމިނިސްޓަރ އޮފް  

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރަ  .ޝ ކ ރިއްޔާ  އެނއިްއޒަތްތެރި  ރައީސ ލްށް  ފަދައިން،  ޖ މްހޫރިއްޔާ  ިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 

ެގ އެދިވަޑަިއަގތ މަކަށް މި ންެގ ފަހ ކޮޅ  ތިމަރަފ ށްޓަށް ކ ރެއްވި ޒިޔާރަތެއްަގއި ތިމަރަފ ށީެގ ރައްޔިތ  ވެދިޔަ އަހަރ ވޭތ 

ިވދާޅ ވެފަިއވާނީ. މި އަހަރ ެގ  އްވައިދެއްވާނެ  ށްދޭން ހިމަނ ތިމަރަފ ށީ ބަނދަރ  އަޕްްގރޭޑ ކޮަގއި  އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ވާހަކަ 

ށް މި މަސައްކަތް ފެށޭނީ  ނިފަ. މަސައްކަތް ތާވަލ ކ ރެވިފައި އޮތީ، އަޅ ަގނޑ ެމންނަބަޖެޓ ަގއި ވަނީ އެ މަސަްއކަތް ހިމެ

 ކ ރެއްވި ސ ވާލ ެގ ސީދާ ޖަވާބަކީ، މި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޓަރއާ ހިސާބ ަގއި. އެހެންވީމާ،  ެގ ފައިނަލް ކ އާމި އަހަރ 

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރަގއޭ. ޓަ ފަހ  ކ އާ ،އަހަރ ެގ ފައިނަލް

 
 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

.  ގ ޅިެގން ކ ރާ ސ ވާލ  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 . ށްދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ތިމަރަފ ށީ އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ  ފ ރަތަމައަޅ ަގނޑ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތިމަރަފ ށީ

  ލައްސައަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން، ތިމަރަފ ށި ިގރާ މަ ؛މިނިސްޓަރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ ރި!  އްޔާޝ ކ ރި އާދެ!  

އްދަވަމ ން ޮގސް މިހާރ   ެވސް، ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކ  ެވސް އެންމެ ފަހ  ކ އާޓަރއަށް ހަވެސް ވޭތ ވެދިޔަ ދެ އަހަރ   

ނަނީ ބަނދަރ   ެގ މަގ ތައް ވެސް ނިންމެން އަންތިމަރަފ ށީ، ހަމަ އެ ކަމެއް ނ ވޭ.  ތިންވަނަ އަހަރ  މި އަންނަނީ އިނޭގތޯ

މިހާރ  މަގ ތަކ ެގ މަސައްކަތް   ،ދޭހެއް އެކަން ައވަސްކޮށެއްދެވ ންމަރާމާތ ކޮށްެގން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތ ންެގ ވަރަށް ބޮޑ  އާ

، ެއއީ ރަްއޔިތ ންެގ  ފަހ  ކ އާޓަރއަށް ނ ލައި އެައށްވ ރެ ައވަސްކ ރެވޭނެ ޮގތެްއ އޮތްތޯހިނަގމ ންދާތީވެ. އެހެންވީމާ،  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. . ލީއިށް ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވައާދޭހަކަ

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް  އެންޑް އިންފްރާސްޓް  ހައ ސިންގ ންގ،  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިމިނިސްޓަރ އޮފް  
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ފައި ހ ރޭ ވަރަށް ަގއި ނ ފެށިޚ  ފަށަން ަގސްތ ކ ރާ ތާރީމަސައްކަތްތައް ޕްލޭންކޮށްފައި  .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގ ޅ ންހ ރި ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން.  ތިމަރަފ ށީެގ މަގ ހެދ މ ެގ މަސަްއކަތަކާ ބަނދަރާ    ިގނަ ތަންތަނ ގައި.

އެދ މަކީ، އަވސްކޮށްދިނ މޭ. މިހާރ  ޕްލޭންކ ރެވިފައި    ރައްޔިތ ންެގ  ، އެދިވަޑަިއަގތީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ވެސް،އެހެންނަމަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވައިލީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ބަލާލަދޭނަން. އޮތް ޮގތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ކާށިދޫ . ސ ވާލ  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިތ ރ   އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 . ޖާބިރ هللا  ޢަބްދ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ކާށިދޫ

 ސ ވާލ ކ ރަން ލިބ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ބަލަނީ ވަރަށް ބޮޑ  ކ ރިއެރ ެމއް  އާދެ! ރަމަޟާން މަހ ަގިއ ިއްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރާ

މިނިސްޓަރާ ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރަތަަމ ސ ވާލަކީ ކަމަށް.  ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ހަމަޖައްސަ  ،  އަޅަން  އެއަރޕޯޓެއް    އި ކާށިދޫަގއި 

ަމސައްކަތް    ،ޕްލޭންކޮށް ނިމޭނީކޮންއިރަކ ތޯ  އެކަން ؟ ފަށައި  މެންބަރާ  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  ނެތިއްޔާ  ލާރި  ދައ ލަތ ަގއި 

ްގރޭޓެޑް ރިސޯޓ  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ކާށިދޫާއއި ާގފަރ ަގިއ  ިއންޓެ  ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ނ ދެއްާވނަންތޯ  ،ހަވާލ ކޮށްދެްއވާނަންތޯ

މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް މިހާރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް  ަވކިއ ލާންއިނީ  ވަ  އަޅަން  ކާށިދޫއަކީ  ން އޮންނަ  ކޮށްފައޭ. 

ހާ އްރެފަރެސްމާތޮޑާަގއި އެއަރޕޯޓ  އެޅިެގންދާތީ. ވަޓަވަ   ،ރަށެއް ވީމާ އެއަރޕޯޓ  ވަރަށް މ ހިންމޭ. ވަރަށް އ ފާކ ރަން 

 .. ާއއި ކާށިދޫާއ ގ ޅ ވައިލާފައި މި އޮންނަނީ.ކައިރީަގއި ވަށަިއެގން ެއއަރޕޯޓ  އަޅަނީ. ހ ވަދޫ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި  ސ ވާލ ަގއި   ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރެއްވި  މެންބަރ   އަޅަން    ،އިްއޒަތްތެރި  ެއއަރޕޯޓެއް  ކާށިދޫަގއި 

ކާށިދޫަގއި އެއަރޕޯޓެއް އަޅަން އަދި ޕްލޭންކ ރެވިފަެއއް ނެތް އިްއޒަތްތެރި   ؟ޕްލޭންކޮށްފައި މަސައްކަތް ފަށާނީ ކޮންއިރަކ ތޯއޭ

  އެ މަޝްރޫޢ    ،ެވފައި، ެއކަމާ  ަވކީން އޮންނަ ރަށަކަށް  ކާށިދޫަގއި ؛ރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓްްގރޭޓެޑް ޓޫމެންބަރ . އިންޓެ

. އަޅ ަގނޑަކަށް އަދިެއއް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސ ވާލ ކޮށްލެވިދާނެ؟ ނޫންތޯ  ،ެގންނާތީ ކާށިދޫަގއި ެއއަރޕޯޓެއް އަޅަންޖެހޭތޯ

ން ކާށިދޫއަށް  މާލެއިން ފ ރައިެގ   އެކީަގިއ ކިހާވަރެްއެގ ޓްރެފިކެއް ކަެމއް އޮންނަނީކީ އެ ތަނ ަގއި އަންނަ ޑިވެލޮޕްމަންޓާ
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ށް މި ަވގ ތ   ނީ، އެއާ ދޭތެރޭަގއި ެއވަރ ެގ ވިސްނ މެްއ ދެވިފަެއއް ނެތް އަޅ ަގނޑަމަތިންދާ ބޯޓަކ ންތޯ ދާ އެއަރޕޯޓަކ ން

 ވިސްނެނީ ކާށިދޫަގއި ެއއަރޕޯޓެއް އަޅަން އަދިެއއް ފީސިބަލްެއއް ނޫނޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

  .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މަރަދޫ ބްރާހީމް ޝަރީފަށް.އި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އިބްރާހީމް ޝަރީފް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 ރ  މިހާކ ރޭ.  ވާ ބިންހިއްކ ން އަްއޑޫ ސިޓިަގއި ލަސްވަމ ންދާތީ ރައްޔިތ ން ވަރަށް ޝަކ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ؟ވެދެއްވިދާނެތޯެގ ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެއް މިނިސްޓަރަށް ވިދާޅ ކަތ މި މަސައްއެޯވޑ  ވެސް ކޮށްފައި އޮތީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

؛ ންހިއްކ މ ެގ މަޝްރޫޢ ބިަގިއ  އަްއޑޫ  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ރ މާ ެއީއ  އެޯވޑ ކ ރ މާއި،  ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ސޮިއކ ފައި މިހާރ  ވާނީ.  އެޯވޑ ކޮށްފަެއއް ނޫން، ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ސޮިއކޮށް

 ގ ޅޭ  ންހިއްކ މާބިަގއި  އަްއޑޫއެއީ    ރީ.ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ސޮއިކ އެކަމަކ   ފަހ ން    ވަރަށް ދ ވަސްރިތާ  ެއވޯޑ ކ ދެ ކަމެއް.  

ެއޑް ކަންތައްތަކަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ފާހަަގކ ރެވ ނ   ތެރެއިން  އީ.އައި.ޭއެގ  ހެދި  އަދިކ ރަންރެސްޮގތ ން  ެވސް  ޖެހިފައި، 

ހ ރ މާ އެކީަގއި ލަސްެވެގން ޮގސްފަިއވަނީޖެހޭކ ރަންރެސް އެޑް މިހާ.  ސޮިއކ ރ މ ެގ ކަންތައްތައް   ކަންތައްތައް  ރ  ދެން 

ވެލިނަަގން ހ ރި  ވެނޫޑް ކިޔާ ކ ންފ ންޏަކ ން އެ މަސައްކަތް ކ ރަނީ. އެ މީހ ން ައއްޑޫެގ އެތެރެވަރިން  ؛ ރިއަށްދާނީކ 

ސަރޗްކ ރ މ ެގ ސަރޭވއެއް ކ ރާނެ. އް ތަނ ން ވެލިނަަގންޖެހޭނެތޯ ބެލ މަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ސޭންޑް  ތަންތަނ ން ކިތަ

އަންދާޒާކ ރަނީ ނަާގނޭ  ައދި  އަޅ ަގނޑ   މަސް  ތިންހަތަރ   ޓަކައި.  ؛ މަސައްކަތް  ޕަންޕ ކ ރ މަށް  ޭއެގކ ރިން  ވެލި 

ތަްއ  މަސަްއކަތް  ަގއި، އެކަހަލަބަންޑ ންޖެހޭ ތަނެއްަގއި  ބަންޑ ޖަހަންޓާ އެކީަގއި  އަރތ  ޫމވިންގ އިކްއިޕްމަ  ވެސްމަނައެހެން

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރިއަށްދާނެ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ދޫއިހަވަން  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

   ށް.މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢ އްމަދ  ޝިފާމ ޙަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދޫއިހަވަން

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  މިއަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޭނ ންވަނީ،  ސާފ ކޮށްލަން  އަރިހ ން  ަވޒީރ   ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ   ،  ެގ 

ެވސް މަސައްކަތެއް  ެއއްއެކަމާ ގ ޅޭ  ؟ ހާތަނަކ  ފެށިެގންދާނެތޯކި  އި އޮތް އިހަވަންދޫެގ މަގ ހެދ މ ެގ މަސައްކަތްފަހިމެނި

އިހަވަންދޫެގ  ގެއިތ ރ ން  އޭ ؟ ހިނާގތޯ އޮތް  މެދ ކަނޑާލެވިފައި  މަސައްތްބިންހިްއކ މިހާރ   ވާނީ  މ ެގ  ފެއްޓޭވަރ   ދެން   

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ކިހާތަނެއްަގއިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ހެކްޓަރ ެގ   25؛  ގ ޅޭ ޮގތ ންންހިްއކ މާބި  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އި މަސައްކަތް  ހިއްކ މ ެގ  ކ ރިައށްވަންދިއްޕޮޅ  ހަބިމެއް  ތަންކޮޅެއް.    ޮގސްދަމ ން  ަގއި  ވާ  ނ ހިއްކި  އެބައ ޅޭ  އަދި 

ކޮންމެެވސް  އެހެންވީމާ،  ެގ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށްެގންދޭ.  ން މޮބިލައިޒްކ ރ މ ެގ ޑްރެޖަރ  އެތަންމިތަނަށް މިހެ.ސީ.ސީ އެމް.ޓީ

ޖެހޭނީ  ދި  އައެބައ ޅޭ  ވަރެއް  މިން ައޅ ަގނޑ   ދ ވަ ސާފ ކޮށްނ ހިއްކި.  ިގނަ  މާ  އަޅ ަގނޑ  ލަން.  ކަމަކަށް  ވާނެ  ހެއް 

މާލޭ ސަރަޙައްދ ަގއި    ،ށް މޮބިލަިއޒްކ ރީއަތޮޅަ  މާލެ،  ށް މޮބިލަިއޒްކ ރީފައެއްނ ކ ރަން. އެންމެ ފަހ ން އެ ޑްރެޖަރ  މާލެއަލަ

މި މަސައްކަތް  އެ  ޓަކައި.  ހިްއކ މަށް  އައިލެންޑ   ޕިކްނިކ   ދެހާރ   ހަދާ  ނިމިފަ.  އަޅ ަގނޑ ވަނީ  ސާފ ކޮށްލާން  ނަން   

ޓ ަގއި ހިމަނާފައި އޮތް  ެގ މަސައްކަތް. މި އަހަރ  އަލަށް ބަޖެ، މަގ ހެދ މ އިރަކ ތޯ އަނބ ރާ އެކޮޅަށް ދާނީ. ދެން އޮތީކޮން

  އެހެންވީމާ، ހަނދާންވަނީ އެ މަސައްކަތް އަދި ބަޔަކަށް އެޯވޑެއް ނ ކ ރެވޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް.  އް. އަޅ ަގނޑ   މަޝްރޫޢެ

މި މަސަްއކަތް   ވެސް އޭ ދަންނަވާއިރ   ޓެންޑަރ މަރ ޙަލާ  ތައް އަޅ ަގނޑ މެންދ މ ެގ މަސަްއކަތްޓެންޑަރ މަރ ޙަލާަގއި. މެގ ހެ

ކ ރަނީ  ހަވާލ ކ ރަނީ، ެއވޯޑެއް  ޑައިރެކްޓ   ކ ންފ ންޏަކަށްަމގ   ހަމަ  ކޯޕަރޭޝަނަށް.  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ    .ހަދާ  ރޯޑް  ނޫނީ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. . ތްނެ ހަވާލ ކ ރެވިފައެއް އަދި ބަޔަކާ  ެއއިންއެހެންނަމަވެސް، 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .ވިސާމްމ ޙައްމަދ   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ަގމ ރ . ަވޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ވިޝާމް ްއމަދ މ ޙަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ަގމ 

ން ވެސް ވައ ދ ވެފަިއވަނީ، އާދެ! ލ. ަގމ ަގއި ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ  އެޅ މަށް މީެގ ކ ރި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނ ފެށޭތީ، ެއ    މަސައްކަތްއަދި އެ ވާހަކަ ވަރަށް ިގނަިއން ދައްކައި ިމއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރ  ެވސް ެއކަމ ެގ ޢަމަލީ  

 ؟ލ. ަގމ ގައި ދާނެތޯފެށިހައ ސިންގ ޔ ނިޓ  އި ްއގަ ހާތަނެކި  ވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް. ރައްޔިތ ންެގެގރަށ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

؛ ތަކެއް ލ. ަގމ ަގއި ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ެއޅ މަށް ޓަކަިއ    ތަކެއްަގމ ަގއި ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ ގިވަޑަިއަގންނަވާނެ  ށް އެނިއްއޒަތްތެރި މެންބަރައަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން  

ެގ  މަޝްރޫޢ އެ    ފައި އޮތް މަޝްރޫޢެއް.، ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާޓެންޑަރަށް ފޮނ ވާފަިއވާނެ. ެއީއ މި އަހަރ ެގ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީަގއި

މަރ ޙަލާަގއި ނަާގނެ އާންމ  ޮގތެއްަގިއ    ޓެންޑަރފޮނ ވާފަިއވާނީ. ދެން    ކަތް ކ ރ މަށް ޓަކައި ޓެންޑަރަށްއްމަސަ  އެތެރެއިން  

އެހެންވީމާ، އެ   ރެކްޓ  ހަވާލ ކ ރ މާ ހަމަޔަށް.ޓްކޮން  ށްޕްރޮސެސްކޮށް، ބަޔަކަށް އެޯވޑ ކޮ  ޓެންޑަރ  ދެ މަހެއްހާ ދ ވަސް

ރަށް ބަިއވަރ   ފާހަަގކ ރެއްިވ، ވަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނެގ،  މަސައްކަތް މިހާރ  ކ ރިއަށް ެއބަދޭ. ދެން އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭ

އި  ކ ރެވިފަ  އިަގފަހަރ  އެކަން ކ ރ މަށް ަވއ ދ ެވ، އެކަން ނ ވެ އޮތް ވާހަކަ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ހައ ސިންގ ިމނިސްޓަރ ކަމ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނދާނަކަށް ނާދޭ. އޮތް ކަމެއް ކަަމކަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ހަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .ން އަޙްމަދ ޙަސަ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިނގ ރައިދޫރ . ަވޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަސަން އަޙްމަދ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ
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އިންނަމާދޫ ނަރ ދަމާ އަޅާތާ ހަތަރ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ  !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

ކަންނޭނެގ މީހ ން  ދެ  ތިބީ  އެތާ  މިއަދ   ކޮންޓްރަކްޝަނ ން.  އެސް.ޖޭ  ވަޒީރ ެގ   ،އަހަރ   ކަންނޭނެގ.  މީހ ން  ތިން 

ހ ރިތޯ އެބަ  ެގއްލ މެްއ ވިސްނ ންފ ޅ   ކިހާ  ބްލެކްލިސްޓ ކ ރަން.  ފޮތ ން  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ކ ންފ ނިތައް  މިކަހަލަ   

ރަްއޔިތ ން ވަރަށް ކަންބޮޑ ވެފަިއ،   ؛މިކަން ނިމޭނެ ތާރީޚެއް ؟ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް އަދި ދައ ލަތަށް ވެސް ެވެގން އެބަ ދޭތޯ

އިންނަމާދޫ ިގރަމ ންދާތާ   ،ރ ދަމާެގ ސަބަބ ން. ދެވަނަ ސ ާވލަކީމ ޅި ރަށ ެގ ސ ލްޙަމަސްލަސްކަން ެގއްލިެގން އެބަ ދޭ މި ނަ

ެވއްޖެ ދ ވަހެއް  ސ ވާލަކީ  .އެތައް  ތިންވަނަ  އެދޭ.  އެބަ  ވަރަށް  ރައްޔިތ ން  ހިމާޔަތްކޮށްދޭން  ސަރަޙައްދ   ިގރާ    ، މި 

ށް މިހާރ  ިގރާލަމ ން އެ ރަށ ެގ ެގތަކާ ހިސާބަ  ،އިނގ ރައިދޫ ވެސް ިގރަމ ން އެބަ ދޭ، އެ ރަްއޔިތ ން ވެސް އެބަ އެދޭ 

 ؟ އެބަ ދޭ. ވަޒީރ  މިކަން އަަވސްކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ   

ންކޮށްލަނީ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި ީގއަޅ ަގނޑ  މި ޔަ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިނގ ރައިދޫެގ ިގރާ ސަރަޙައްދ 

ނެތަސް ިގރާ. އެހެންވީމާ،  ޮގތަކީ ބަެއއް ފަހަރ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި  ވާ  ގައިއި ިގރ މ ެގ މައްސަލަ ކަމެއްތޯ. ދެން  ތްއޮ

  ޖެޓ ަގއި ނެތަސް ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ހ ރޭ ިގރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން. އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ރިކ ެއސްޓ  ބަ

ިއއްޒަތްތެރި    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ނޯޓިސްަގއި ނޯޓިސްކ ރެިވއްޖެ އަޅ ަގނޑަށް. ދެން އިންނަމާދޫެގ ނަރ ދަމާެގ މައްސަލަިއަގއި 

ދެކެވި، ހަމަ އަދިެވސް  ަގއި އަޅ ަގނޑާިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރާ އެތައް ފަހަރަކ  ވާހަކަމެންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއވި މައްސަލައި

މާލ ން ހ ކޮންޓްރެކްޓަރ ެގ އި ؛އް މި މަޝްރޫޢަކީ. ދެން އޮތީ މިފަދަ މަސައްކަތް ނ ހިނާގއްލަކަށް ނާންނަ މަޝްރޫޢ ހަ

ކ ރ މ ެގ  ބައިވެރިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ ން ބްލެކްލިސްޓ   އިތަކ ގަ ކަހަލަ ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ނ ހިނާގ ސަބަބ ތައް ދިމާވާ އެ

ކ ރާ ނިޒާމެއް ައޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސ ން މިހާރ  ބްލެކްލިސްޓ   ،ކަންތައް

މަސަްއކަތް ބަޔަކ   އި ިވއްޔާ  ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްެގ ތެރޭގަ ފް ފައިނޭންސ ން  ހަދައިފި. ދެން އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީ އޮ

އެހެންވީާމ  ރޕަ ޓެންޑަރަގިއ.  އޮންނަނީ  އިޚްތިޔާރ   ނ ކ ރ މ ެގ  ހަވާލ ކ ރ މާއި  މަސައްކަތެއް  ބަޔަކަށް  އޮތް  ފޯމްނ ކޮށް 

ޝިފާޒ  އެބަ ވިދާޅ ޭވ އަޅ ަގނޑ  ކައިރީަގއި ހަަމ ކ ރަްއވާފަިއ އޮތް ކަމަށް    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސ ން އެކަން

 ޮގސް ކިހިނެއްތޯ އެކަން އޮތީ ސާފ ކޮށްލާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ . އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ދެންމެއަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 އަރ ވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބްއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ .

 އަށް. ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . هللاޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ިގރ މ ެގ މަްއސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރިމަތިވެފަިއވަނީ. ދޫަގއި ރަށް އާއި ނިލަން ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގއ. މާމެންދޫ

ެގއަށް  މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ހިސާބަށް ައސަރ ކ ރަން ފަށައިފި. އެހެންވީމާ،    ،ޚާއްޞަކޮށް މާމެންދޫަގއި މިހާރ  ވިްއސަކަށް 

 ؟މަށް ފާހަަގކ ރެވޭތޯއްލެއް ލިބިދާނެ ކަހައާއި ނިލަންދޫގައި ރަށް ިގރ މ ެގ މައްސަލަައށް ކިހާތާކ  މާމެންދޫ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ދަންނަވާކަށް ނޭނޭގ.   ،ސީދާ މިވެނި ދ ވަހެކޭ ައޅ ަގނޑަކަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކ ރެއްވި ސ ވާލ ގަ  ތި  މެންބަރ   ވެސް  އިއިްއޒަތްތެރި  ރަށް  ދެ  މައްސަލަ  ،ފާހަަގކ ރަްއާވ  އިްއޒަތްތެރި    ،ރަށްިގރ މ ެގ 

ިގރ މ ެގ ކަންކަމ ަގިއ  ދެން ރަށް ަގއި.އަސްލ   ކަން އޮތީއެސްކޮށްކަން ޯގ ކިހާ ،ހިސާބަކ މެންބަރ  ތި ފާހަަގކޮށްދެއްވީ ކިހާ

ރަށ ަގއި ތިބެެގން ވެސް ކ ރާނެ ކަންކަން ހ ންނާނެ.   ، ސްވެމަރޖެންސީކޮށް  އެއްޓޭ ހިސާބަށް ޮގއްސިްއޔާ  ވެހެއްެގ ެގެއއް  މީ

ދޭނެ. އެހެންވީމާ އަޅ ަގނޑ   ހޯ އްލ  ކަންކަމ ަގއި  ހަ އްލެއް ނޫން. ވަގ ތީ  ހައިމީ  ދާ، ެއއީ  ސް ކ ރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެށްއެޮގތަ

އެޓެންޑ   ،ަގބޫލ ކ ރަނީ އެއަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޮއެވއްޖެ  ޮގއްސަ  ވެސް  ކ ރެވޭނޭއެހިސާބަށް  ހިސާބ ން  ރަށާ  ނީ ނޫ 

ކ ރާމަރޖެންސީއެއަޅ ަގނޑ މެން   ެއކަން  ވެސް  މޮބިލައިޒްކޮށްެގން  ބަޔަކ   ދާއިީމ  ަގއި  ަގއި ކަމ   ނ ވިއްލަކަށް  ހަނަމޭ 

ލ ދެން ރަށް ިގރ މ ެގ މަްއސަލަ ؛ކަށް އެކަން ކ ރާނެ ވާހަކަ ލަ އްހަ، ސީދާ މިވެނި ދ ވަހެްއަގއި ދާއިމީ  ވީމާވިޔަސް. އެހެން

ބޮޑ ވެ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވެއް ލަޖެ މައްސައްވަރަށް  މިހާރ  އެ ދިވެހިރާއްޖޭޖެއަކަށް  މިހާރ . އަޅ ަގނޑަށް  ންމެ ަގއި 

އްލެއް ައޅ ަގނޑ މެން  ހަިގރާ ާވހަކަ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ދާއިމީ  ިގރާ ވާހަކަ، ރަށްިގނައިން ިއވެނީ އަބަދ ވެސް ރަށް

އެ ރަށ ަގއި އެހެން ހަދާފައި އޮތީތީ   ، ތަކީކ ރާ ޮގ  މިކަން  ެމންދެން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ   ،ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާިއރ 

ށް ކ ރަން އަސްލ ގައި.  ތަން ެއޮގކަކަހަލަ ޮގތަކަށް. ވަރަށް އ ނދަޫގޭވ އެ   އެ  ،ން ެވސް ހަދަންޖެހޭހެއެ ؛މިހެންމި ރަށ ަގިއ  

ވަރޑް ސޮލިއ ޝަންސްެއއް ނ ހ ރޭ  އެހާ ސްޓްރެއިޓްފޯ  ،ވާތީ  ނަ ސަބްޖެކްޓަކަށްންކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދަ

އް ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް  ކޮޅެންއްލ ވީއޭ. ެއއަށްވ ރެ ތަހަލީމަ އެހިސާބ ން އެކަން  ހަދާއެހެން  ކ ދި ރަށްރަށ ަގއި    ންެގމެއަޅ ަގނޑ 

 ތެރި ރައީސް.  ތްޒައްޔާ ިއއްމައްސަލަައކީ. ޝ ކ ރިމި  ،ެއއްލަމައްސަ



2220 އެްޕރީލް 6          ޖަލްސާ                               ވަނަ   82ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

10 

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި   މިހާރ   ވަޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީމި  ރ .  މެންބަރ   ކ ރެންދޫ  އިްއޒަތްތެރި  ެގ 

 ށް. ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމަ

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް

؟ ތަނަކ ތޯ ކިހާނީނިޓ ެގ ަމސައްކަތް ފެށޭޔ ކ ރެންދޫެގ ހައ ސިންގ    !މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ތަނަކ ތޯފ ށީެގ ިގރާ ސަރަޙައްދ ެގ މަސަްއކަތް ފެށޭނީ ކިހާއަދި އޮޅ ވެލި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތްތެރި ަވޒީރ . ޒަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް

 ،އްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި ތ ން އި ހޭ ޮގބެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮޅ ވެލިފ ށީެގ ިގރާ ސަރަޙައްދާ  

ޮއޅ ެވލިފ  އޮތީ  ފައިނަލައިޒްކ ރެވިފައި  އެ  ހަދާފައި  ތަނ ެގ  .  ޓަށްށްޑިޒައިނެއް  ހަދައިސެއެއެ  ޑިޒައިން   ،ސްމަންޓެއް 

އެހެ އޮތީ.  ބަޔަފައިނަލައިޒްކ ރެވިފައި  ޓެންޑަރ  ައޅ ަގނޑ މެން  ކާންވީމާ،  މަސަްއކަތް  ހަވާލ ކ ރ މ ެގ  ކ ރިއަށް ދެން   

ކ ރަނީ މިހާރ  ހައ ސިންގ އަޅާނެ  ލ  ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫއި މައްސަލަ ހައ ސިންެގ  ެގންދާނަން ދާދި އަވަހަށް. ކ ރެންދޫެގ

ނިމިފައޭ އޮތީ. ޓެންޑަރއަށް ގޮއްސަ އޮތްކަން އަޅ ަގނޑ     ، ކަނޑައެޅި   ،ހަަގކޮށްން އޮތް ސަރަޙައްދ ތަކެއް ފާބެބިން ލި

 ންކޮށްލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ީގހޭނީ ޔަޖެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހާޒިރ ެވވަޑައި ޖަލްސާއަށް  ވަގ ތ   މި  ވަޒީރ .  އިްއޒަތްތެރި  ތިއްބެވީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ން.    52ެގން  އިްއޒަތްތެރި 

 ށް. އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފަ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 

 : ހަކަދެްއކެވ ންވާ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ކ ޅ ދ އްފ ށީ
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ވެސް   އިރ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ހަމަ އެންމެ ފަހ ން ދ ވަހ  ަވޒީރ  ވަޑައިެގންނެވިޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކ ރެވ  ހަދައަޅ ަގނޑަށް  ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި  ސ ވާލ .  މައްސަލަތައް  މިނި   އިނ   ހ ރި  ބަނދަރ ަގއި  އްލ ކ ރެވޭނީ ހަފައިވާ 

ިމހާރ  ކިހިނެއްތޯ ދަނީ؟ ކިހާތާކ ތޯ ތޮށި މަރާމާތ ކ ރ މ ެގ ހިލަ  ކޮޅ ެގ  ރޕޯޓ ެގއައެާއއެކީަގއި އެ   ހަމަ؟ އެ މަސަްއކަތް 

ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވާއިރ ަގއި މިހާރ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ  މިހާރ  ދާ އް އެ މަސަ  ،މަސައްކަތް  ކޮބަޮގ  ކަތް  ކިހާތާކ   ؟ ތޯއިތަކީ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރިއްޔާ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ؟ ނިންމާލެވިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް  

އެ  ރަީއސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝޯ   ،ނިމ ނ އިރ   އި ހަދަ  އަރޕޯޓ ޝ ކ ރިއްޔާ  ސަރަޙައްދ ެގ  އޮތް  ހިއްކާފަިއ    އެއަރޕޯޓ  

ޮގތ ެގ  ޕްރޮޓެ ހ ރި  މަސައްކަތްކޮށްފައި  އ ޅޭމަކްޝަން  އެޓެންޑްކ ރަން  ،ތީއްސަލައެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖެހ ނީ ެއއަށް 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ މަސައްކަތް އޮތީ މިހާރ     ،ަގކ ރެއްވި ފަދައިންހަމެންބަރ  ފާއްޒަތްތެރި  އަނެއްކާވެސް. އެހެންވީމާ، ދެން އި

އެއަށް ޕަސަންޓޭޖެއް ކިޔަިއ    ، ނީ މަސައްކަތް ޕްރޮްގރެސްވެފައި އޮތް މިންވަރ  ބަލައިލާފައިޖެހޭފަ. ައޅ ަގނޑ   ރެވިހަވާލ ކ 

ެގ މައްސަލަ.  ކ  ޖެޓީތަ  ،އަރސްތަކ ެގޕިފިންަގރ  ކ ރަންޏާ ކ ރަންޖެހޭނީ. ދެން އޮތީ ބަނދަރ ަގއި ހ ރި  ކަހަލަ ކަމެއް  އެ

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް .އެމް.ޓީ.ސީ އަދި  އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ސީން  ހަވާލ ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  އެ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ 

ހަކަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީާއ  ވަމަށް. އަގ  ލިބ ނ ހާ އަރ ބޭ އެކަން ކ ލިނަކަށް އަެގއް ނ ެއއްންއަޅ ަގނޑ މެ  މަސައްކަތްކ ރަނީ. އަދި

 ރަީއސް.ވާލ ކ ރާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ހަ އެ މަސައްކަތް 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

 هللا. ރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ ތެ ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްރ . ަވޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

ބާރަށ ަގއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް   ،އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ން  !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހާތާކ  ރައްޔިތ ންނަށް އެ ޚިދ މަތް ކި  ،ވ ރެ ިގނަދ ވަސްވެފައި އޮތީމަ  ހަރަށްއަ  5މިހާރ  މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާތާ    ،ނ ލިބި

ފައި  މަަގށް އެޅިނެރ ފައިކަށީެގ ާގތަށް  މޫސ މީ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން އ ތީމ ެގ ނެރ   ،ދެން މި ދޭތެރެއަކ ން ދިމާވި؟ ބިދާނެތޯލި
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އްލ ކޮށްލ މަށް އޮތް  ހައެކަން    ދަތިކަމެއް ކ ރިމަތިވެފަިއވާތީެވ، ކޮބައިތޯ  ށްހ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ލަފާފ ރ މަށް ވަރަށް ބޮޑަ

މާޔަތްކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ބަޖެޓ ަގއި ވަނީ  ހިހަމަ އެއާެއއްކޮށް ތަކަންދޫެގ ިގރާ ސަރަޙައްދ   ؟ އޮތްތޯ  ސްނ ންފ ޅެއް އެބަވި

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ތަށްޮގ ކަށި ވެސް ހިމެނޭފައިނެރ  ،ދާނެތޯށިއެކަމ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެހިމެނިފަ. ކިހާތާކ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް  

ފައިކަށި ެވއްޓިފައި އޮތް  މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި އ ތީމ ެގ ނެރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  

ކޮށްފަެއއް  ޓ ކަށް ނ ވާތީ ބަޖެވެފައި އޮތް ކަމަ ؛ވީމަ   ކަމަށް ފާހަަގކ ރެްއވީ. އަނެއްހެން ކ ރިއްސ ރެ ވެފައި އޮތް ކަމެއް

މި  ހަމަގައިމ  އިންފްރާސްޓްރަކް   އަހަރަކ    ެވސް  ބަނދަރ ަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  އެހެރަޗަ ނެތް.  ގެއްލ މަކަށް  ކަށް  ންާވ 

 ، ނީ ބަލައިލަންހޭޖެކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަހަރ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިން ކ ރެވޭނެ ކަމެއްތޯ އަޅ ަގނޑ   ންޑ އެޓެ

ކޮންތާކ ންތޯ.   ކޯޑ   މިނޫއެހެންދެން  ބަޖެޓ   އަހަރަށް،  އަންނަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖެހޭނީ  ހަމަޔަށް    ނީ  އަހަރާ  އަންނަ 

މި އަންނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނަިއެގން   ންމެޏާ ދެން އަޅ ަގނޑ  ފަސްކ ރެވޭނެ ޒާތ ެގ ކަމެއް ކަމަށް ވަން ޖެހޭނީ 

ކ ރިއަށްކައެ ޒަމާންވެއްޖެ  ން  ވަރަށް  ނަރ ދަމާެގ،  ބާރަށ ެގ  ދެން  ތަފ ސީލ  ވާެގންދަން.  ސީދާ  ފާހަަގކ ރެއްވީ.  ހަކަ 

 ،ތަކ ަގއި މިވެނި ރަށެއްެގ ނަރ ދަމާލ ވާސ   ވައިލާކަށް ޔަީގނެއް ނޫން. ޔަީގން، މިހެން މިޮގތަށް ކ ރެވޭނައަޅ ަގނޑަށް ދަން

ރަށ ަގއި އެބަ   133ތަނ ަގއި އ ނދަޫގވާ ސަބަބަކީ    ށް ޖަވާބ ދޭން މިޑަމިވެނި ރަށެްއެގ ފެނ ެގ ވާހަކަ ސީދާ އަޅ ަގނ

މަސަްއކަތް.   ފެނ ެގ  އެބަ  94ހިނާގ  މަސައްކަތް  ނަރ ދަމާެގ  ކޮ  ރަށ ަގއި  އެއިން  އެހެންީވމާ،  ރަށެްއެގ  ންހިނާގ.  މެ 

ދަތި ފ ތަ ވަރަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ދަންނަަވން  ޮގތް  ހ ރި  ސ ވާލ   ސީލ   ކ ރެވޭ  ހ ރެފައި  ޝ ކ ރިއްކެތަމިހެން    ޔާ ްއަގއި. 

 ރައީސް. ރި ތެއިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ    ރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީވަޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 ރިޟާއަށް. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ
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،  އިގަ ހޯދައިދިނ މަށް ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށ ހިޔާވަހިކަން  ތ ންނަށް ބޯޔިއްޖޭެގ ރައްރާދިވެހިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ެއޅ މަށް   ޔ ނިޓ   ހައ ސިންގ  ރަށްތަކެްއަގއި  އަމާޒ މި  ިގނަ  ދަށ ން ފާހިސަރ ކާރ ން  ބެލ މ ެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ފައިޭވ. 

ޭއެގތެރޭަގއި މިލަންދޫަގއި    ؛ޓެންޑަރ މަރ ޙަލާ ނިމި،  ޔ ނިޓެއް އިޢ ލާންކޮށް   ގ ހައ ސިން  50ރަށްތަކެއް ދޫކޮށްފަިއވޭ. 

ފިޔަވަ ނިމި،  މަރ ޙަލާތަކެއް  ހ ރިހާ  އަރިހ ން  މިނިސްޓަރ   ބޭނ ންވަނީ  ސާފ ކޮށްލަން  ޢަޅ އަޅ ަގނޑ   ނެިގ،  މަލީ ތައް 

؟ ހިސާބ  ސާފ ކޮށްލެވިދާނެތޯ  ފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅޭ. އެއިްއވަދެ ޒާކ ރެވޭ ތާރީޚެއް ވިދާޅ ވެދާނެ ކަމަށް އަން ށޭމަސައްކަތް ފެ

އަހަރ    އ ޅޭ. ދެން އެ މަސައްކަތް މި  ެއއް އެބަ، މިލަންދޫެގ ބަނދަރ  އަޕްްގރޭޑިންމަކީ، ދެވަނަ ސ ވާލަކީދެވަނަ ކަ

 ެއކަން ސާފ ކޮށްލަދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . މި ދެ ސ ވާލ .  ؟ ތްތޯތެރޭަގއި ފެށޭ ހިސާބަށް ެގންދެވޭނެ ޮގތެއް އޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް

  އް ާއ ގ ޅޭ ޮގތ ން ކިހާ ދ ވަހެއްވި ސ ވާލ ަގިއ ހައ ސިން ރެމެންބަރ  ކ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  

ސްަގއި. ޭއަގއި ދެން އިްއޒަތްތެރި ސެމަސް މ ޅި ޕްރޮ   3ަމސް،    2ށް ދިޔައިމަ ނަާގ  ރަޑައްަގއި ޓެންތެ ޮގ  އާންމ ؟ ނަާގނެތޯ

ޓްރެކްޓަރ ންނަށް ވެސް ލާަގއި ކ ރަން ހ ންނަ ކަންތައްތައް. ކޮންޓެންޑަރ މަރ ޙަ  ،ރަށް ވެސް ސާފ ވެަވޑަިއަގންނަވާނެބަމެން

 ޏާތް ކަމަށް ވަންށް ވެސް. އަދި ފަހ ން ކޮމްޕްލެއިނެއް އޮމަކ ރ ހޭ ޓެންޑަރ ސަބްމިޓ ދޭންޖެހޭ ފ ރިހަމަ ވަގ ތ  ދޭންޖެ

މިހާރ  ކ ރިއަށް އެ ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ބަލަނީ  ތ  ެވސް ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮސެސްަގއި  ޞައެކަން ކ ރ މ ެގ ފ ރ 

މަސްދ ވަހޭތިން ޮގތ ން  މަސައްކަތް    އޭއެއީ   ،ހަތަރ   އިތ ރ   ޢަމަލީ  ފެށިެގން  ހިސާބ ން  ޓެންޑަރކ ރާ  ފަށައިަގތ މަށް 

އްވި ބަނދަރ  ރެބަރ  ކ ރި މެންތެއިއްޒަތް  ންނޯމަލީ މިދާ ސްޕީޑަކީ. ދެ  އެީއއޭ  ،ެއއް ދިމާނ ވާ ކަމަށް ވަންޏާލަމައްސަ

ސ ވާލ ަގއިއަޕްްގރޭޑ  ބަޖެ  މި  ، ކ ރ މ ެގ  ކަމެއްއަހަރ ެގ  އޮތް  ހިމެނިފައި  އަ  ޓ ަގއި  ޓެންޑަރައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ށް  ދި 

އޮތް   ށް ނ ޮގސް އެބަޑަރަޓެންއަދި   ؛ގައިެގ ތެރޭއަހަރ   ންނަމަވެސް، ދެން ހަމަ މި ތް މަސައްކަތެއް. އެހެނ ފޮނ ވި އޮ

ރޭަގއި މި ހ ރިހާ  މަސައްކަތެއް އަސްލ ަގއި. ޭއެގތެ  45ކަތް  އްެގ މަސަެގ އެކި ޒާތ ރ ތެރޭަގއި ެއކި ކަހަލަ ބަނދަ  ެގހަރ މިއަ

އަ  ވެސް  މިމަސައްކަތެއް  ެއވޯޑ   ެގއަހަރ   ޅ ަގނޑ މެން  ނިންމައި  މަރ ޙަލާ  ޓެންޑަރ  ކޮންޓްރެކްޓް  ތެރޭަގިއ  ކޮށް 

ލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ  ހިފަިއެގން މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާސައިންކ ރ މަށް އަމާޒ 

 ރައީސް. ރި ތެއިްއޒަތް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ން. އެއީ  ނަސ ވާލ  އަޅ ަގނޑ  އަޑ އަހާ  2ާވލ  އެއްފަހަރާ މި  ސ    2ފަހ   ރ . އަޅ ަގނޑ   ަވޒީ  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ

ފަހަރަކ  އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ދެންނެވީ  ތްތެރި މެންބަރާއި މަޑ އްވަރީޒަނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިއް

 ރި މެންބަރ .  ތެވާހަކަދައްކަވާނީ. ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްމެންބަރަކ  

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙ ސިން ޙަމީދ 

ަގއި    2018ނިލަންދޫަގއި ހަދަން ފަށާފައިވާ ބަނދަރ ެގ އެްއަގމ  ތޮށި ލައި  ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ައޅ ަގ މިންަގނޑާ ވަނީ ނިމިފަ.  ވަނީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  މިހާރ   މި ބަނދަރ ެގ މަސައްކަތް  ނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، 

ވާނަމަ،  މަށް ކައެހެން؟ ން މިނިސްޓްރީން ވިސްނާފައިވޭތޯރަމި ބަނދަރ ެގ ބާކީ އިތ ރ  މަސައްކަތެްއ ކ ؟ އެްއޮގތަށް ނިމިފައިތޯ

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ ރައްވަންތޯކ މަށް ލަފާނެ ކަހާ ދ ވަހަކ ން ފެށޭމަސައްކަތެއް ކިރ  ިއތ  ،ވާނަމަ  އެފަދަ ވިސްނ މެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ފާހަަގކ ރެްއވީ. ދެން ތް ވާނިލަންދޫެގ ބަނދަރ ަގއި މަސައްކަތެއް ނިމިފައި އޮޝ ކ ރިއްޔާ  ހަކަ 

ންވަރަށްތޯ މަސައްކަތް ނިމިފައި އޮތީ އެ ކ ރެއްވި ސ ވާލ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ފެމިނިސްޓްރީން ަގބޫލ ކ ރާ  ،  އަޅ ަގނޑ މެން

ކަތެއް ހަވާލ ވެފައި އް ތް މަސަމިފައި އޮަގިއ ނި  2018،  އް ވެސް ނ ވި. ެއއީ ނިމިފައި އޮތް މަސަްއކަތެއްއެހާ ބޮޑަކަށް ސާފެ 

އްވި ސ ވާލ ަގއި ެއ  ރެމެންބަރ  ކ ިއއްޒަތްތެރި އް ހަދާފަ. އެހެންވީމާ، އިންސްޕެކްޝަނެ  ޔަކ  ބަލާފައިބައޮތީ ކޮންމެވެސް 

މި   ނ ވެެގން އަޅ ަގނޑ މެންނާމާވަރ  ދިކަމެއްތޯ އަސްލ ަގއި ފެންން ކޮންވިދާޅ ވާ ކަންތައް ައޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ސާފ ކޮށްލަ

އަ ސާފ ވީމަ  ެއކަމެއް  އަރ ވަފާނަން.  ޅ  ސ ވާލ ކ ރެވެނީ.  ޖަވާބެއް  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ބަލައިލާފައި  އެެއއް  ަގނޑ  

 ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ރ . ވަޒީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  މަޑ އްވަރީ
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް މަޑ އްވަރީ

މާޔަތްކ ރ މ ެގ ހިސަރަޙައްދ   މީދޫެގ ިގރާ    މަރ ޙަބާ ވަޒީރ . ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ރ.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޖެހ މ ެގ ހިލަންދާ ބަނދަރ ެގ  މ މިހާރ  ނިމެމ   އިދެވަނަ ސ ވާލަކީ، މަޑ އްވަރީގަ ؟ ިއ ފެއްޓޭނެތޯަގކަތް ކިހާ ތަނެއް މަސައް

 ޔާ. އްޝ ކ ރި؟ ސައްކަތް ކ ރެއްވިދާނެތޯމަމަސައްކަތް ވަރަށް ދެރަވަރ ކޮށް ދަނީ. އެކަން ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   ސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   މެންބަރ  ކ ރެއްތެތްއިްއޒަޝ ކ ރިއްޔާ  ހިލަ  މަޑ ްއވަރީ   ،ސ ވާލ ަގއި   ވިރި  ޖެހ މ ެގ ބަނދަރ ަގއި 

ކޮން ކަމެްއކަން ވެސް ސާފެއްނ ވި  މަ ައޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް މަސައްކަތް ވަރަށް ދެރަވަރ ކޮށޭ ދެންނެވީމަ، ވިދާޅ ވީ

ޑިޒައިން ޯގސްވެެގންތޯ، ޯވޓަރެގ  ބްރޭކް އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީ ހިލައިެގ ސައިޒ  ކ ޑަވެެގންތޯ،  ޯގސްވެެގން މި އ ޅެނީ.  

ނެތީތޯ އ ސްކޮށް  ހ ންނަންވާވަރަށް  ލެވެލް  އަޅ ަގނޑަކަށްމެކޯްއޗެއްކަ  ،ކްރެސް  އެހެންވީމާ،  ްއ  ސާފެއްނ ވި.  ރަށް  ވަ 

 ސަބްޖެކްޓިވް ވާހަކަެއއް އެ ިވދާޅ ވީ ވަރަށް ދެރަވަރ ކޮށޭ ހ ރީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެރައީ ކަމަށް ވިދާޅ ވީ.   ނ ކ ތާައކީ. ވަރ ވިަގކ ރެއް ހައެ އެކަނި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާ ، ރ  ދެރަވަ؛ ރ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމިނިސްޓަރ  

ންވީމާ، އެއަށް  އެހެ ؛ ރަނަގޅަށް ސާފެއްނ ިވއޭލ ންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް އެ ސ ވާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެ

ން  ލަސަރަޙައްދ . އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ އިތ ރަށް ސާފ ކޮށް  ދޫެގ ިގރާމީ  އަޅ ަގނޑ  ޖަވާބެއް އަރ ވަން. ދެން އެއްސެވީ ރ.

ބަޖެޓ ަގއި    މި ހަމައަހަރ ެގ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކަެމއް  އޮތް  ކ ރި  ހިމެނިފައި  އެހެންނަމަވެސް،  އަޔަީގނ ން ވެސް  ށްދާނެ. 

ައޅ ަގނޑ މެން ކޮނިފައި ނެތް ަމސައްކަތެއް ކަމަށް ވަންޏާ ެއ މަސައްކަތަކީ މިއަމެޓ ަގއި ހިބަޖެ ންސީ  ންޓެންޖިހަރ ެގ 

ތެ މަސަރެބަޖެޓ ެގ  ެއޓެންޑްކ ރަންޖެހޭ  ކ އްލިޮގތަކަށް  ނަމަވެސް  މިއްކައިން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ތެރޭަގިއ އަހަރ   ތެއް  ެގ 

 ތްތެރި ރައީސް.  ޒަކ ރިއަށްދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިއްޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ   މިހިސާބ ން  ަވޒީރ .  ވަޒީރ  ތެ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ ެގ  ރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަވީ.  ަވގ ތ  

 އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ ަގއި ތި ހޭދަކޮށްދެއްވި ވަގ ތ ކޮޅަށް.  

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަ  މައްސަލައަށް.  ކ އްލި  މި އެނބ ރެނީ  މިހާރ   ލިބިޑަަގނޅ އަޅ ަގނޑ   އެބަށް  ކ   ފައި  މައްސަލަެއއްއްއޮތް    އެއީ  .ލި 

އެްއ. އަޅ ަގނޑ   ލަފް ފޮނ އްވާފައިވާ ކ ްއލި މައްސަޠީތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޒައް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އި

 ރި މެންބަރަށް.  ތެްއޒަތްޑާ ދާއިރާެގ އި ފަރެސްމާތޮ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ

 

 ކަދެްއކެވ ން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ވާހަ

ކ   ތެޔޮ  ސަރ ކާރ ެގ  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ރާ  ،ފ ނިންޝ ކ ރިއްޔާ  މޯލްޑިވްސްއިން  ސަޕްލައިސް  އްޖެއަށް  ފިއ ލް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބައެއް އަތޮޅ ތަކ ން ޑީސަލް  ،  މާއިޔ ދިކަމ ންއް ކޮށްެގން ވިރޯލްޑީސަލް ކޮންޓް  ،ނ ެގނެވި  ށް ތެޔޮވަރަވާންބޭނ 

އިހ ސްވެ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނ ފ ރިފައިވާތީާއއި،  މަހަށް  ފެންނަމ ންދާތީވެ ޤ މަސްވެރިންނަށް  ކޮޅ މަތި  ހ އްޓ މ ެގ  ތިޞާދ  

 ... ލައިޮގވާ ދީ އަވަސް ފިޔަވަޅ ތަކެްއ އެޅ މަށް ސަރ ކާރ ން ޚާއްޞަ ސަމާލ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ . ންބަތެރި މެތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތް ،އެއް ނިޒާމީ ނ ކ ތާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ވާ

އެ ކ އްލި މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފިއ ލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްައކީ   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަޅ ަގނޑ    ،ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ އެތެރެކ ރާ ކ ންފ ންޏެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެއީ ކ އްލި މައްސަލަެއއް ކަމަށް ނ ބެލެވޭނެ

 ޖެއަށް އެތެރެކ ރާ ކ ންފ ންޏަކީ އެސް.ޓީ.އޯ. ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި. ތެޔޮ ރާއް 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ    އެކަން ނިންމާނީ އަޅ ަގނޑ . އަދި ެއކަން  ،ވާހެންޅ އެ ވިދާ  .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ހަަގކ ރެއްވީމާ ައޅ ަގނޑ  އަލ ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ނ ކ ތާ ފާމި ދެންނެވީ އެކަން ނިންމާފަ. އެހެންނަމަވެސް،  

 ންމެ ކޮ  ދެްއވާ އިންނެވ ން އެއީނ ވޯޓ   ،ނަމަ  އަނބ ރާ ވެސް މި އަހައިލީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެދިވަޑައިނ ަގންނަވާ

 ތަނަށް މި ،ޮގތަކީ މިދާ ފ ޅާ ރަމ ންތަނ ަގއި ޢަމަލ ކ  އް. މިގެ އް ހަެގންފަިއވާ އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ވެސް ލިބިވަޑަ

ފަރެސްމާތޮއްކ   ހ ށަހެޅޭ ހ ށަހަޅައިދިނ ން.  މެންބަރ ންނަށް  ނިންމ މަށް  މެންބަރ ންެގ  މައްސަލަތަްއ  ދާއިރާެގ  ލި  ޑާ 

 އްވ ން އެދެން. މެންބަރ  މައްސަލަ ހ ށަހަޅައިދެ ްއޒަތްތެރިއި

 

 މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވ ން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން 

ނަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތެޔޮ އެތެރެކ ރ މަށް އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ނިމ ނ  ހިސާބ ން ފަށާ

ރާއްޖޭަގިއ    ،ނ ެގނެވި ށް ބޭނ ންާވވަރަށް ޑީސަލް  އައްޖެއ ލް ސައިޕްލަިއސް މޯލްޑިވްސްއަށް ރާފި  ފަިއވާވާރ ން އ ފައްދަ ސަރ ކާ

ފަރާ  ،ތަކ ން ޑީސަލް އެްއކޮށް ހ ސްވެ ބައެއް އަތޮޅ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ކާއިތަތްޒަރޫރީ ބޭނ ންތަކަށް ދަތ ރ ކ ރާ އަިމއްލަ 

އްޖޭެގ ކަމ ެގ ޝަކ ވާތަްއ ރާވާރިފައިދ ތަކަށް ބޭނ ންާވ ޑީސަލް ނ ލިބި މަހަށް ނ ފ ނ އ ޅަރާރިކަންކ  ލޭނާރ  ކަމަށްވާ މަސްވެ

ރާއްޖޭަގއި ތެލ ެގ ިވޔަފާރި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިން ،  މާއިޔ ދިރިން ކ ރަމ ންސްވެކޮޅ ތަކ ން މައެކި ކަން 

ފޯރ ކޮށްދި ެގންގ ޅެނ ޑީސަލް  ތަފާތ ކ ރ ންތަކެއް  މާ،  މ ަގއި  ވާދަވެރި  އޮތް  ވިޔަފާރީަގިއ  ނެޙައ ެއ  ފިއ ލް  ލ   ތިކޮށް، 

ެވރިންނާ   މޯލްޑިވްސްެގ  އެކަނިސަޕްލައިސް  ކ ންފ ނިތަކަށް  އޮންނަ  ޚާއްޞަކޮށް    ގ ޅ ން  އިންތިޒާމ   ލިބޭނެ    މިތެޔޮ 

މާއި، ކޮވިޑ ެގ  ޔ ދިންމ ރާ ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރަކ ތްކައްެގ ޝަކ ވާ ތެލ ެގ ވިޔަފާރީަގިއ މަސަމ  ދ ވަސްވަރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާކަ

ާވ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ެގ އް މެ ބޮޑ  ހިއްސާއެ ހަމަމަަގށް އެޅ ވ މ ެގ އެންދ ތިޞާހާލަތަށްފަހ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ 

ނ ލިބިޅައ    ރިސޯޓ ތަކާއި ޑީސަލް  ބޭނ ންވާވަރަށް  ހ   ،ނދ ފަހަރަށް  ސިނާޢަތ   ފެންނަމ ންދާތީވެއްއެ  މަލަމަތި  ، ޓ މ ެގ 

ތައްޔާރ ވެ  އި  ދ ނިޔޭެގ ތެލ ެގ ބާޒާރަށް އަންނަ ލޮޅ ންތަކަށް ފާރަވެރިވެ، ދިެވހިރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ ތެލ ެގ ބާވަތްތައް ދ ރާލަ

ވަނަ ާމއްދާެގ    170ލައި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ   ސަމާލ ކަމެއް ދިނ މަށް ޮގވާޞަ އްޚާރާއްޖެ އެތެރެކ ރ މ ަގިއ  

 ން. މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅަ ދަށ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ( ކަށްފަހ ވަގ ތ ކޮޅަ)ދެްއވ ން އެދެން، އަމީން ޢާންމ .  އިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖަްއސަވަ

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ދަށ ން  ވަނަ މާއްދާެގ    170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  
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މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް   ، މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ކ އްލި މައްސަލަ

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 55    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 09    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 44    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެ

    53     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސްނ ވޭ            ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.    ، މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ ކ އްލި ަމއްސަލަ

އިްއޒަތްތެރި    9އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވީ    55ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ   .87 ؛މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ނ ދެއްާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ    44މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ  

ބަިއވެރިެވވަޑައިަގތީ   ވޯޓ ަގިއ  ފާސްވ މަށް    އިްއޒަތްތެރި  53ނެތް.  ިމ    27މެންބަރ ން.  އެހެންވީމާ،  ބޭނ ންވޭ.  ވޯޓ  

 މައްސަލަ ފާހެއްނ ވި.  

 

 އްކަތް . ނ ނިމި ހ ރި މަސަ 7
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ައއިޓަމް   ފަރާތ ން  -7އެޖެންޑާ  އަޙްމަދ    ،ސަރ ކާރ ެގ  އިސްމާޢީލް  ެމންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދ ވާފަރ  

ސްކ ރެްއވ މަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ޖ މ ލަ ން. މި ބިލަށް ބަހ އ ެގންދި   ކ ންފ ނީެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް  ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

އޮތީ    4 ބާކީ  ތެރެއިން  ހ ޅ ވަ  44ަގޑިއިރ ެގ  ވަނީ  ފ ރ ޞަތ   ފ ރ ޞަތަކަށް )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ލެވިފަ.  އިމިނެޓ . 

ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންފަިއ   އެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ  ތަރ ތީބ ކ ރާނަން. ފ ރަތަމަ 

އަރ ވަނީ ހިތަދޫ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އަރ ވާނަން.  ށް ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންނަ

 .މެންބަރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމަށް. ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް 

ރައްދ ކ ރަން. އައްސަ ބޭފ ޅ ންނަށް  ހ ރިހާ  އެދ ންތައް  ހެޔޮ  މަހ ެގ  ރަމަޟާން  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ލާމ ޢަލަިއކ މް 

. ކ ންފ ނީެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ނޫން، މ ޅި އާ ާގނޫނެއް ސަރ ކާރ ން މިހާރ  މި ވަނީ ހ ށަހަޅ އްވާފަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެކ  ެވސް    ދެން އެ އިޞްލާޙ ތަކާ ،ން އިޞްލާޙ ެގނެވި މަތީ ެއކި ފަހަރ  ށްނޫނަލެވ ނ  ާގއި ވަނަ އަހަރ ަގއި އެކ ލަވަ  96

ސަރ ކާރަށް   ކަމަށް  ެގންނަންޖެހޭ  ބަދަލ ތައް  މ ހިންމ   ބައެއް  ާގނޫނަށް  މި  އަދިވެސް  ކަންކަން،  މ ހިންމ   ބައެއް 

 ސަރ ކާރ ެގ މިދިޔަ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ  ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން މި  2018ފެނިވަޑަިއެގން ފޮނ އްވާފައިވާ ބިލެއް މި ބިލަކީ.  

ގ ޅޭ   ިގނަ  14ވިޔަފާރިއާ  މި ވަނީ ނިންމާފަ. ގާނޫނަށް ވަރަށް  މަޖިލީހ ން މިހާރ   މި  ބޮޑެތި    ،ބިލެްއެގ މަސައްކަތް 

ނަގޅ  ބަދަލ ތަކެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ެގނެވެނީ. ހަރ ދަނާ އިޤ ތިޞާދެްއ ޤައ މ ަގއި ބިނާކ ރ މަށް ޓަކަިއ ވަރަށް މ ހިންމ ، ރަ

ކ ރެވޭނެ ފ ރިހަމަ ނިޒާމެއް، އިންތިޒާމެްއ އޮތ ން. ެއ ޮގތ ން ާގނޫނ ތަކަކީ ެއއީ  އަދި ވިޔަފާރި  އި، އ ލަކާ ޙަވިޔަފާރީެގ މާ

އަބަދ ެވސް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް.  ،ދ ނިޔެއާ އަދާހަމަ ާގނޫނ ތަކަކަށް ވާންޖެހޭ. ާގނޫނ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލަކީ އެއީ  

މި ެގނެވޭ ބަދަލ ން، ކ ންފ ނީެގ ާގނޫނަށް މިހާރ  މި ެގނެވޭ ބަދަލ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ކ ންފ ނިތަކަށް    އެޮގތ ން މިހާރ 

ކ ންފ ނިތައް ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ަގއި ވެސް، ކ ންފ ނިތައް އ ވާލ މ ަގއި ވެސް، އަދި ކ ންފ ނިތައް ހިންގ މ ަގއި  ؛ދިމާވެފައިވާ 

 ތެރެއިން އިތ ރަށް ފ ރިހަމަވެެގންދާ ޮގތަށް މި ާގނޫނ  ބައްޓަންކ ރެވިފައިާވކަން ވެސް ވަރަށް ިގނަ ބަދަލ ތަކެއް މި ާގނޫނ ެގ

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރަން.  ހިސާބަށް   ؛އަޅ ަގނޑ   ހާހަިމއަދާ  ރާއްޖޭަގިއ  ތޭވީސް  ިވޔަފާރި  ިގނަ  ށްވ ރެ 

  ައށް   750ހިފައި އެބަވޭ. އަދި އ ވާލ މަށް  ކ ންފ ނި އ ވާލަންޖެ  4500ތެރޭަގއި މިހާރ  ވެސް  ރަޖިސްޓަރީވެފައި އެބަވޭ. ީމެގ

ނ ެގންދެވިފައި އެބަޭވ. ވ ރެ ިގނަ ކ ންފ ނި އ ވާލަން ެއ ކ ންފ ނިތަކ ން ބޭނ ންވެެގން ވެސް އ ވާލ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް

 ؛ރި ރައީސް ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެ  މިއީ ދިމާވާ ާގނޫނީ މައްސަލަތައް. މި މައްސަލަތަކަށް ފ ރިހަމަ ހައްލެއް އަންނަން އެބަ

ކ ންފ ންޏެއް ނ ހިނާގ، ކ ންފ ނީެގ ޑިރެކްޓަރ ން ކ ންފ ނި އ ވާލަން ބޭނ ންވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކ ންފ ނި އ ވާލ މަށް 
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ދިގ ލަިއެގން ދިގ ވެެގން،  ޕްރޮސީޖަރ  މ ޅި  އެއޮންނަ  ނ ވެެގންދާއިރ ޮގސް  ެގއްލ މ ގެ   ،ކަން  ދިމާާވ  ެގއްލ ން  ؛އެ  އެ 

އަހަރ ން އަހަރަށް އަހަރީ ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ.  ؛ލިޔެކިޔ ންތައް   އިއިދ ން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައިންތިހާއަށް ބޮޑ . ަގވާ 

ޖެހޭ. އަދި ނ ދައްކާ ކަމ ަގއި ވަނީ  ދައްކަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީއެއް ޮއތް ކަމ ަގއި ވަންޏާ ދަްއކަންޖެހޭ. އެ ރަޖިސްޓަރީކ ރަން

ެގ ެގއްލ މ ަގއި ތިބި އެތައް ބަޔަކ  ެވސް ރާއްޖޭަގއި ހަމަ މިހާރ  ވެސް ޖޫރިމަނާ ވެސް އިތ ރ ެވެގންދޭ. އެ ޖޫރިމަނާ  ،ނަމަ

ފ ރިހަމައަށް   އެހެންކަމ ން،  ތިބި.  އެބަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން  ރަޖިސްޓަރީ   ؛ރަޖިސްޓަރީވާންވިޔަފާރިތައް  ކ ންފ ނިތައް 

އެބަ ޖެހޭ. ކ ންފ ންޏަކީ ިއއްޒަތްތެރި  ލެވޭނެ ފަސޭހަ ޮގތްތައް ެވސް އޮންނަން އިއަދި ކ ންފ ނިތައް އ ވަ  ،އަވަހަށް ވ މާއި 

ލާކަށް އ ފައްދާ އެްއޗެއް ެވސް ނޫން. އިއ ފައްދާފައި މާދަމާ އ ވަ ،ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  މިހެން ދެންނެވި ކަމ ަގއި ވިޔަސް 

 އްެގ ޮގތ ަގއި އޮންނަޖެހޭޚ ޞެކ ންފ ންޏަކީ ހިނަގހިނާގ އޮންނަންވާ ެއއްޗެއް. އަދި ކ ންފ ންޏަކީ ފ ރިހަމަ ާގނޫނީ ޝަ

ފާހަަގކ ރަްއވައިފި ވާހަކަދެްއކެިވއިރ   ބޭބޭފ ޅ ން  ބައެއް  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  އިްއޔެ  ލިމިޓެޑް  އަސްލ ަގއި    ،އެްއޗެއް. 

ކ ންފ ންޏެްއެގ   ؛ބިލިޓީެގ މި ކޮންސެޕްޓ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަލައިނ ަގނެވިެގން އ ޅޭ ވާހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއިލަ

ޓަރޝިޕެއް ކ ންފ ންޏަކަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ބަދަލ ކ ރަނީ ވެސް ެއއަށް އިތ ރަށް ޕަރޭއް، ސޯލް ޕްރޮޮގތ ަގއި އަިމއްލަ ިވޔަފާރިއެ 

ރާއްޖޭެގ   ވެސް  މިއަދ   އެހެންނަމަެވސް،  ވެެގން.  ޖާަގހޯދަން  އިތ ރަށް  ވެސް  ހޯދަން  ފައިސާ  ެވެގން.  ފަސޭހަކ ރަން 

ނ ލައެއް ލޯނެއް ދޫކ ރެވޭނެ    ހަކ  އަމިއްލަ ެގރެންޓީއާ ކޮންެމެވސް މީ  ،އެްއވެސް ބޭންކަކ ން ޕަރސަނަލް ެގރެންޓީެއއް ނެތި

ކަމ ަގިއ  ކ ންފ ނި ދަރައިެގންދާއިރ  ވެސް ަވކިން ހ ންނަންޖެހޭ އެ  ،ޮގތަކީ އެްއވެސް އ ސޫލެއް ނެތް. އެހެންކަމ ން މި ވާ

ެއ    ،މ ަގއި ވިޔަސްއަތ ަގއި ފައިސާ ނެތަސް، އެ މީހާެގ އަތ ަގއި މ ދަލެއް ނެތް ކަ  ެގ. އެ މީހާ އްޖެހޭ މީހެޒިންމާވާން

މީހާެގ ބޮލ ަގއި އަބަދ ވެސް ހަމަ ދާއިމަށް އެ ދަރަނި އެޅިފައި އޮންނަ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ކަންކަން އަދިވެސް ހިނަގމ ން މި  

ބަދަލ  ފ ރިހަމަ  ާގނޫނަށް  ކ ންފ ނީެގ  މިއީ  ކަންކަމަކީ  މި  އެހެންކަމ ން،  ަވކި   ،ެގނެވިެގންދަނީ.  އެއީ  ކ ންފ ންޏަކީ 

ބިލިޓީ  އިއަދި އެ ލަ  ،ބިލިޓީއެއް އިބިލިޓީ ކ ންފ ންޏަކީ ފ ރިހަމަ ލިމިޓެޑް ލައިއަދި ލިމިޓެޑް ލަ  ،އި ބަލައި އްެގ ޮގތ ަގޚ ޞެޝަ

ފ ރިހަމައަށް ދަނެެގން ކ ންފ ނެީގ ހިންގ މ ަގއި ހަމަޖެހޭ އ ސޫލ ތަކާ އެްއޮގތަށް ހިންޭގ ކ ންފ ނިތަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ.  

  ެއއްމި މަޖިލީހ ަގއި ެވސް ދެކެވެމ ންދާ ވާހަކަ  ންފ ންޏެއް އެބަވޭ. އަބަދ ވެސްސަރ ކާރ ެގ އެތައް ކ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކޮންމެ އަހަރެްއެގ ބަޖެޓ ެގ ފޮތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭއިރ    ؛ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ވާހަކަތަކަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022  ، ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ަގިއ ވެސްމިދިޔަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ފަހ ން ؛އެންމެ ފަހަތ  ަގނޑ ަގއި 

ހިއްސާވާ އޮތީ ކިތައް ކ ންފ ނިކަން.   100% ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ވެސް ވާނެ ވަރަށް ސާފ ކޮށް ކިތައް ކ ންފ ނިކަން ސަރ ކާރ ެގ  

އަދި އ ވާލެވ ނީ    ،އ ވާލެވެމ ންދާ  ވެންޗަރ ކިތައް ކ ންފ ނިކަން އޭަގއި ހިމެނިެގންދަނީ. އ ވާލަން ބޭނ ންވެެގން އަދިޖޮއިންޓ 

ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނަާގލި ތަފާސްހިސާބ ަގއި ކިތައް ކ ންފ ނިތޯ ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެ ފޮތ ަގއި ބަޔާންެވެގންވޭ. އޭެގ

  ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާ މި ހިމެނިެގންދަނީ އެންމެ   10%އާއި  5%   ތެރޭގައިވެންޗަރ ކ ންފ ނި އެބަ ހިމެނޭ. މީެގޖޮއިންޓ    39
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ެއއް ކ ންފ ނީެގ   ޮއވޭ. އެ ކ ންފ ންޏަކީ  30%  އިއަނެްއ ކ ންފ ނީަގ  25% ދެ ކ ންފ ންޏެއް.  ައއްޑޫ    ،ސަރ ކާރ ަގއި 

އިންވެސްޓްމަންޓ  ކ ންފ ނި. ެއ ކ ންފ ންޏަކީ ެއއީ ޝަންްގރިއްލާއިން އަްއޑޫ ވިލިނިގލި ހިންާގ ކ ންފ ނި. އިްއޒަތްތެރި  

ވޭތ ވެދިޔަ    ،ޞަތެއް ލިބޭ ދަނޑިވަޅެއްަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވޭއަސްލ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިފަދަ ފ ރ  ؛ރައީސް

ތަނަށް ބަލާއިރ ، ހަމައެކަނި އެ ކ ންފ ންޏަށް ބަލައިލި ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ައއްޑޫ ވިލިނިގލި އެ ހިންާގ ކ ންފ ންޏަށް 

ންާގ ކ ންފ ންޏަށް ބަލައިލި ކަމ ަގއި  ެއ ތަނ ަގއި ޝަންްގރިއްލާ ކ ންފ ނި ހިންާގ ރިސޯޓ  ހި  ،ބަލައިލި ކަމ ަގއި ވިޔަސް 

  30%މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ ެގްއލ ންވެ، އަދިވެސް އެ    68  ތަނ ަގއި   ސަރ ކާރ ަގިއ އޮެވެގން ވޭތ ވެދިޔަ  30%  ،ވިޔަސް 

ކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ލިބިެގން މި ދަނީ. އެހެންކަމ ން،  ކަން ހަމަނ ޖެހިެގން އެ ރިސޯޓ  އަލ ން ނ ހ ޅ ވޭއެ  ، ބާއްަވއިެގން ޮއވެ

ށް ެގނެވޭ ފ ރިހަމަ ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރެއިން މިހެން ދިމާވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކީ މިއީ އަވަހަށް ހައްލ ވެެގން ދާންޖެހޭ ާގނޫނަ

 މައްސަލަތައް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ަވއްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  އަރ ވަނީ  ހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި

 . ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަށްމެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ 

. ށްކ ންފ ނީެގ ާގނޫނަށް ެގނެވޭ ިއޞްލާޙަ  ،ީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަމ ން މި ދަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

  ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކެއް. މ ޅި ޖ މ ލަކޮށް ދަންނަވާ   ވަނަ އަހަރ  ހަދާފައިވާ ކ ންފ ނީެގ ާގނޫނަށް  1996

 ،ވަނީ ޮގްއސަ. މީެގ ސަބަބެއް ކަމަށް އެ ވިދާޅ ވެފައިާގނޫނ  މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލ ވެެގން   ެގމ ޅި ކ ންފ ނީ  ،ނަމަ

ަގިއ  ޙައ ލެއް އޮތ މަށް އެ ރޭންކިންޑ އިން ބިޒްނަސް އިންޑެކްސްަގިއ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާ  ،ަގއިންކިން ރޭމިއީ ވޯލްޑ 

ކ ންފ ނީެގ ާގނޫނ ަގިއ ހ ރި ހ ރަސްތައް ނައްތާލ ން ،  މަށް ޓަކައި މީަގިއ ހ ރިޔ ދިއިދިވެހިރާއްޖެ ވެސް އިތ ރަށް ކ ރިއަރަ

ންމެ ބޮޑ   ވާ ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެދެއް ކަމަށް މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިފައިގ ސަ މިއީ އެންމެ ބޮޑ  ެއއް މަ

އ ފެއްދ މާ ކ ންފ ނި  އިތ ރަށް  އަދި  ދެން  ސަބަބ .  ޓަކައި  ،ހިންގ މަށް  އިއެއް  އ ވާލ މަށް  މިހާރ    ،އަދި  ކަންކަމ ަގއި 

ޮގންޖެހ ންތައް ނައްތާލ މަށް ޓަކައި މި ޕްރޮސެސް އަވަސްކޮށް    ، އެ ކަންތައްތައް ފަސޭހަކ ރ މަށް ޓަކައި   ،ދިމާވެފައިވާ 

  ،ނަާގ ޕްރޮސެސް އަވަސްވެ  މި ެގނެވޭ ބަދަލ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ކ ންފ ނީެގ އ ފެއްދ މަށް  ެގންދިއ މަށް ޓަކައި މި ާގނޫނަށް

އެ ކަންތައްތަްއ    ،ވެއްޖެ ހާލަތެްއަގއި އެކަން ކ ރާނެ ޮގތާއިޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ބޭންކްރަޕްޓ  އަދި ކ ންފ ންޏެއް އ ވާލަން

މި ވަ  މިހާރ   ާގނޫނ ަގއި  މި ވަނީ  ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ކ ންފ ނީަގއި  ާގނޫނ   މި ކ ންފ ނީެގ  ލިޔެފަ.  ބާބެއްެގ    16ނީ 
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އޮތީ. ޭއެގތެރޭަގިއ    ފެންނަން މި  ލެވިފަިއވާ ބޮޑ  ާގނޫނެއް ޮގތަށް މި ާގނޫނ  މި އޮތީ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށްއިމައްޗަށް އެކ ލަވަ

ނީ އަޅ ަގނޑ މެން   ދަންނަކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކަމަކީ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނ ންވާ އެއް 

ދެ ހިްއސާދާރ ން މަދ ވެެގން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެކަމަކ  މިހާރ  ކ ންފ ނި   ކިޔެވިއިރ ަގއި ކޮންމެ ކ ންފ ންޏެއް ެވއްޖެއްޔާ

ބިލ ެގ   މި  ބަދަލ ެގތެރެއިން  ެގނެވޭ  )ހ(އަށް  9ާގނޫނަށް  މާއްދާެގ  ސަބަބ ން  ވަނަ  އިޞްލާޙ ެގ    ޕްރަިއވެޓ    ،ެގނެވޭ 

ކ ންފ ނީެގ ޝެއަރހޯލްޑަރ ންެގ ޮގތ ަގއި އެންމެ ބޭފ ޅަކ  ހ ރެެގން ެވސް ކ ންފ ނި އ ފެއްދިދާނެ ކަމަށް މިހާރ  ާގނޫނ ަގއި  

ކ ންފ ންޏެްއެގ    ،މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނ  ފާސްވ މާ ގ ޅިެގން ކޮންމެހެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީއެްއަގއި 

ޮގތ ން މި ޮއންނަނީ. ދެން އަދި އިތ ރަށް   ދާކަމަށް މިހާރ  މި ާގނޫނ  ފަރ މާވެެގން  ނ ޖެހޭދެ ޝެއަރހޯލްޑަރ ން ތިބެން

ހ ންނަން ކޮންމެހެން  ޑިރެކްޓަރަކަށް  ާގނޫނ  ކ ންފ ނީެގ  މި  ވެސް  ނޫންކަން  ހިއްސާދާރެއް  ކ ންފ ނީެގ  ޖެހޭނީ 

ބަދިޔައިފާސްވެެގން ެއއީ ވެސް ރަނަގޅ   ބަދަލ ވެެގން.  ދޭ  ެއޮގތަށް އެބަ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އަދި   ދަލެއްމަ  ކަމ ަގއި 

ންނަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެ ބޭފ ޅ ން  ކ ރިން މި އޮ ؛އަސާސީ ަގާވއިދ   އިއިތ ރަށް ކ ންފ ނީެގ ހިންާގ ަގވާއިދާ 

  ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  އެ ހިންާގ ަގވާއިދ   ންނަ ހިންާގ ަގާވިއދެއްެގ ދަށ ން ކ ންފ ނި ހިނަގން މިލިޔެފައި އޮ

ައމިއްލަ ހިންާގ ަގވާއިދެއް ެގންގ ޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި ާގނޫނ    ެއ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވެއްޖެއްޔާ  ،އެ ކ ންފ ންޏެއްެގ ބޭފ ޅ ން

ދާ އަހަރީ އެކ  ކ ންފ ނިތަކ ން މި ނަަގމ ން  މާ ގ ޅިެގން އެބަ ލިބިެގންދޭ. ދެން ހަމަ މި ާގނޫނ  ފާސްވ މާޔ ދިފާސްވެެގން

ހޯދާ   ކ ންފ ންޏާ ގ ޅިެގން  ،ވަނީ. އަދި އިތ ރަށް ދެން ނެެގމ ންދާނެ ފީތަކަކީ  ަގއި މި މި ާގނޫނ ފީ އ ވާލެވޭނެ ކަމަށް

ބަދަލ ވެެގން މި ދަނީ. އަދި އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް    މާ ގ ޅިެގންޔ  ދިޚިދ މަތްތަކަށް ނެޭގ ފީތައް ކަމަށް މި ާގނޫނ  ފާސްވެެގން

ލިމިޓެޑް    އަދި ޕަބްލިކ   ،ޕްރައިވެޓް ކ ންފ ނިތަކާއި  ،ކ ންފ ނިތަކާއި  ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ  ، ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ

ޚާއްޞަކޮށް ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ެގ    ،ދާއިރ ަގއިއަދި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކ ންފ ނިތައް ހެދިެގން   ،ލައިބިލިޓީސްތަކާއި 

ޖަވާބ ދާރީ ؛ޑިރެކްޓަރ ން ބޭފ ޅ ން  ބޮޑަށް  އެ  ަގާވއިދ ތައް  ޮގތަކަށް  މ ހިންމ   ހެދިެގން ކ ރ ވޭނެ  އެއީ  ހ ރ މަކީ  ޮގްއސަ 

ޮގތ ން    ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެއީ އެ ބޭފ ޅ ން މި ނަާގ ޑިސިޝަންތަކ ެގ ސަބަބ ން ކ ންފ ންޏަށް މާލީ

  ކ ރާ ކަންތައްތަކ ެގ ސަބަބ ން ވެސް ސަރ ކާރ   އަދި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އޮޅިެގން ނޫނީ ަގސްތ ގައި  ިއ،ލިބޭ ެގއްލ ންތަކާ

ެގއްލ ންތައް ފޫނ ބެދި ދާ ؛ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ޚާްއޞަކޮށް ލިބޭ މާލީ ެގއްލ ންތައް ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އެ 

ކ ރީަގއި ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތަްއ ހިނާގފަިއވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ ފަދަ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ޑިރެކްޓަރ ންނާިއ  ފެނިެގން މި ދަނީ.  

މަކީ  ޔ ދިދެވޭ ެއކަށޭނަ އަދަބެއް ލިބިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތައް ރަނަގޅ ެވެގންއޮފިޝަލ ންނަކަށް ެއްއވެސް އެ 

ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެން ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކާ ބެހޭ  ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ     ކަމ ަގއި 

ފަހ ން   މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި. މި ސަރ ކާރ  ައއިސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތައް ތިބ މަކީ އެއީ ަވރަށް    ،ދެކެނީ

އެސް.އެމް.ީއ    ،ވަރަކަށް ކ ންފ ނި އ ފެދިފަ. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްލަންހަތްވެސް މި ވަނީ  
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ރަށްރަށ ަގއި  .ބޭންކ  ހަމަ  ޓޫ  ،މިއީ  ބޮޑެތި  ޚާއްޞަކޮށް  ވަރަށް  ިވޔަފާރިތަކަށް  ެގސްޓ ހައ ސް    ،ފަހޭސަތަކެއްރިޒަމްެގ 

ބޮޑެތި   ވަރަށް  ޮގންޖެހ ންތަކަށް  ދިމާވި  ހޯދ މ ަގިއ  ފަިއސާ  ލިބިެގންދިޔަހަޚާއްޞަކޮށް  އަޅ ަގނޑަށް    އްލ ތަކެއް  ކަމަށް 

ވަނަ    17ެގ ޖެނ އަރީ  2019  ،އެސް.އެމް.އީ ބޭންކ ން މިދިޔަ ދ ވަސްތަކ ެގ ތެރޭަގއިަގބޫލ ކ ރެވެނީ. ެއޮގތ ން ބަލާިއރ   

ކޮށްފައި ވަނީ. އަދި  އެލޮކޭޓ   ން ރ ފިޔާއަބިލި  1.2  ިއ،ފަރާތަކަށް ލޯނ  ހަމަޖައްސަ  979ވަނީ    ންނިދ ވަހ  ހެދ ނ  ކ ންފ  

ބޮޑެތި   ؛ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާލަތ ަގއި ވެސް    ެގިވޑ ކޮ  ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ

ވިޑ   ން ރ ފިޔާ ކޮ އަމިލި   367ފަރާތަކަށް މި ވަނީ   2133ކަށް  ވިޔަފާރިތަކަކަށް ނޫން. ކ ދި ައދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަ

ކ ރ ަމށް ޓަކައި މި އެސް.އެމް.އީ ބޭންކ ން މި ވަނީ ފޯރ ކޮށްދީފަ.  ސްޓިމިއ ލޭޓ ހާލަތ ަގއި ދިމާވި ޮގންޖެހ ންތަކަށް ވެސް  

 ތަރައްޤީވ މަށް ޓަކައި ލިބ ނ   ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތައް  ިމފަދަ ބޭންކެއް ހ ރ މަކީ ކ ދި ައދި މެދ   ،ނަމަ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ން

އަދި އިތ ރަށް ރާއްޖޭަގއި ތިބި އެހެން ކޮމާޝަލް ބޭންކ ތަކ ން    އިއޮފް މޯލްޑިވްސްއާ   ވަރަށް ބޮޑ  ފ ރ ޞަތެއް. ބޭންކ 

އެ ބޭންކ ތަކ ން އެހީތެރިކަން   ،ވ ރެ މަތީަގއި ތިބި ކ ންފ ނިތަކަށް ފައިސާ ހޯދ މަށް ޓަކައި  ބޮޑެތި އަދި މެދ  ފަންތިއަށް

ވިޔަފާރިތަކަށްފޯރ  ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ކ ދި  އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ންނަ އޮ  ކޮށްދެވޭނެ 

އެ ކަންތައްތަކ ެގ ސަބަބ ން ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހެރަ    ިއ،އ ސޫލ ތަކާއި އަދި އިތ ރަށް ެއ އިކ އިޓީއާ

ބޭންކ    އެސް.އެމް.އީ  ބޮޑަށް  ޮގންޖެހ ންތައް  ވަރަށް  ވަނީ  މި  ގ ޅިެގން  މި  އްލ ެވެގންހައައ މާ  އެހެންވީމާ،  ޮގއްސަ. 

މިހާހިސާބަށް މި ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތްތަކަކީ އެއީ ވަރަށް    އިއެސް.އެމް.އީ ބޭންކ  ހަދަ ޮގތަށް   އްވެޝިއޭޓި ސަރ ކާރ ެގ އިނީ

ތ ރަށް ސަރ ކާރ  ހިްއސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ތެރެއިން  ރަނަގޅ  މަސައްކަތެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި އި  ،މ ހިންމ 

މި ވަނީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ވެސް  ހާލަތ ަގއި ެވސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ    ެގިވޑ މި ކޮ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކޮށްލެވޭ

ހ އްޓ މެއް ޕްރޮޖެކްޓްސްތަްއ  ހިންަގމ ންދިޔަ  ރާއްޖޭަގއި  ޕްރޮޖެކްޓްސް  ޕަރފޯމްކޮށްފަ.  އެ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ތައް ނެތި 

 ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަމެއް ދިމާވާއިރ ަގއި ހިނދ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން.    ެގންޮގއްސަވާކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި  ކ ރިއަށް

  ގެ ިވޑ ދަތިކަމެއް ދިމާާވއިރ ަގއި ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ރޯލެއް އަދާކ ރާ ކ ންފ ނިތައް. މި ކޮ 

އެ ަވގ ތ ަގއި ކ ރަންޖެހިފަިއާވ ؛ ން ެވސް މި ވަނީ ބޭސްފަރ ވާާއއި މި ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ިގނަހާލަތ ަގއި އެސް.ޓީ.ޯއއި

 ، އެ ދ ވަސްވަރ  ކ ރަންޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް އެސް.ޓީ.އޯ ފަދަ ކ ންފ ނިތަކ ން މި ވަނީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކޮށް ؛ދަތި

 ތްކ ރ މ ަގއި ހަމަ އެންމެ ބޮޑ  ރޯލެއް އަދާކ ރި ެއއް ފަރާތަށް މި ހާލަތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ިމ ވަނީ އެރ މަށް މަސައްކަ

މި ތަންތަނ ން ވެސް މި ވަނީ ހަމަ މިދިޔަ ދ ވަސްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ    އި،ކަރަންޓ  ކ ންފ ންޏާ  ،އިވެފަ. އަދި ފެން ކ ންފ ންޏާ

ތަކަކީ ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަށް ރަނަގޅ  ޕަރފޯމަންސެއް ދައްކާ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހިންާގފަ. ސަރ ކާރ  ޖިއްސާާވ ކ ންފ ނި

ނެތް ފައިދާ  ބޮޑަށް  އެހައި  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ބަެއއް  ނޫނިއްޔާ    ރައީސް،  ކަމަށްވެ،  ކ ންފ ނިތައް  ހިނާގފައިވާ  ޮގތަށް 

ހަމަ މެޖޯރިޓީ ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތައް   ؛ޕަރފޯމަންސް ދަށްވިޔަސް ރާްއޖޭަގއި އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ ިގނަ
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ހިނަގމ ންދާ  ،ފޯމަންސް ދައްކަމ ންޕަރ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޮގތ ަގއި  ތަން    ރައްޔިތ ންނަށް ފައިދާހ ރި ކ ންފ ނިތަކެއްެގ 

  އަޅ ަގނޑަށް ފެނިެގންދަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ 

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  ކ ންފ ނިތަކާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ފަރާތ ން  ާގނޫނަބެ  އާދެ! ސަރ ކާރ ެގ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ހޭ  ެގންނަން  ށް 

އިޞްލާޙ ތަކަކީ މިއަދ ެގ މި ިއޤ ތިޞާދީ ހާލަތ ަގއި ދިވެހިރާްއޖެއަށް މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތަކެްއ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް  

 ؛ދެކެން. މި އިޞްލާޙ ތައް ހ ށަހަޅައިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ހަމަ ސަރ ކާރަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަތިތަކަށް  މި މ ހންމ   ބޮޑެތި  ދިމާވެފައިހ ރި  ވަގ ތ   ިމ  ވިޔަފާރިކ ރަން  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ާގނޫނ ން  އްލ   ހަ 

ވެސް  މިދާކަށްދ ވަހ   ދާދި  ކަންތައް.  އެއް  ބޮޑ ެވެގންދާ  އިންތިހާއަށް  މ ހިންމ ކަން  ބިލ ެގ  މި  އެއީ  ެގނެސްދޭކަމީ 

ޮއވެެގން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކައ ންސިލ ތަކަ  ، އަޅ ަގނޑ މެން ޝަކ ވާކ ރިން ަމގ  ދަތިކޮށް  ށް ކ ންފ ނިތައް ހެދ މ ެގ 

މަގ     ،ހެދ މ ެގ ފަސޭހަ ފ ރ ޞަތ ލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކަށް ކ ންފ ނިތަކ ެގ    ،ކަމަކީ   ބިލ ން ހާސިލ ކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑ  އެއް

އަތޮޅ ތެރޭެގ ޔ ދިތަނަވަސްކޮށްެގން ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ާގއިމ ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   މިީއ  ން. 

އެކ  އެ ރަށްރަށަށް އިޤ ތިޞާދީ   ކައ ންސިލ ތަކަށް، އަތޮޅ ތެރޭ ހިންގ މ ަގއި އިސްކޮށް ތިއްބެވި ކައ ންސިލަރ ންެގ ިވސްނ މާ

ތ ރ ން  އިއޭގެ  ؛ފާ ހޯދ މަށް އެތައް މަގ ތަކެއް ފަހިވެެގންދާނެ ކަެމއްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަން

މި ވަގ ތ ން  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  މިހާރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރި އަދި ކ ންފ ނިތައް ރެގިއ ލޭޓްކ ރ ާމއި  ބިލ ން  މި  ވެސް 

ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. އެޮގތ ން ބަލާއިރ  މ ހިންމ  ސަ  އް ބަދަލ ތައް ެގނެވަގ ތަށް ެގންނަންޖެހޭ މ ހިންމ  

ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ޕްރައިެވޓް ކ ންފ ންޏަކީ އެއީ އެންމެ ފަރ ދަކަށް ވެސް ހެދޭނެ ކ ންފ ންޏެއްެގ   ،އެއް ބަދަލަކަށް ފެންނަނީ

އޮންނަ އާންމ ންޮގތ ަގއި  އެއީ  ބަދަލ ކ ރ ން  ެއޮގތަށް  ވިޔަފާރިކ ރ މަށްއޮތ ން.  ހަދައިެގން    ،ނަށް  ކ ންފ ނިތައް  ައދި 

ހޯދައިދީ ފ ރ ޞަތެއް  ފަހި  ދ ރ     ،ވިޔަފާރިކ ރ މަށް  ކ ރިއެރ ންތަކެއް  ވެސް  އިޤ ތިޞާދަށް  ޤައ މ ެގ  ސަބަބ ން  ޭއެގ 

ކ ރ މަކީ އެީއ  ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ އިތ ރ   ،ޓެކްސް އާމްދަނީ  ،މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ލިބިެގންދާނެ ކަންކަން. ވިޔަފާރި ފ ޅާވެ

ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑަށް ެވސް   ހަރ ދަނާ އިޤ ތިޞާދަކަށް ެގންގ ޅެންޖެހޭ ދ ރ  ވިސްނ ން؛ އަބަދ  ެވސް ދ ރ  އިޤ ތިޞާދ 

ލ އިފަސޭހަތަކެއް ވިޔަފާރިތަކަށް    ަގބޫލ ކ ރެވޭ. ކ ންފ ނިތައް ހިންގ މ ަގއި، އޮޕަރޭޓ ކ ރ މ ަގއި، ރެގިއ ލޭޓ ކ ރ މ ަގއި ރަނަގޅ 
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. ައދި ކޮންމެހެން އެ ކ ންފ ނީެގ  ންޮގތަށް ެގންނަ ބަދަލ   ނ ޖެހޭއަހަރީ ފީ ދަްއކަން  ، މި ބިލ ން ެގނެސްދޭކަން ފާހަަގކ ރެވެނީ

ވެ،  ހަމަ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަ  ،ޑިރެކްޓަރ  ެއއީ ހިއްސާދާރަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮންނަ މާއްދާ އ ނިކ ރ ން ވެސް އެއީ

މި ބިލ ެގ ބަހ ސް އެންމެ  ؛އިތ ރަށް މަގ ފަހިކޮށްދިނ މަށް ެގނެސް ހ ރި ބަދަލ ތައްކަން ފާހަަގކ ރެޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ހ ރި    އިީމަގ  ،ރަނަގޅަށް ހިނަގމ ންދިޔައިރ  އިއްތިފާގ ން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ  އިންތިޚާބަކަށް ކ ރިމަތިލަިއެގން އ ޅޭތީވެ

އ ލެްއ ޙަދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ ަގއި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާ  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް   ޅ  ކަންކަން ނ ފެނ ނ ބައެއް ރަނަގ

ދައ ލަތ ން   !ން. ތެދެއްމެީގބައްޓަންކ ރ މ ަގއި މި ެގންނަ އިޞްލާޙ ތައް މ ހިންމ  ދައ ރެްއ އަދާކ ރާނެކަން ައޅ ަގނޑަށް ޔަ

  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރަްއވާ ކ ރޭ.     މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކެއްސަރ ކާރ ން ވެސް ކ ންފ ނިތައް ހަދައިެގން  ،ވެސް

 ، ބޭންކ ެގ ސަބަބ ން ވެސް ދިވެހި އިޤ ތިޞާދަށް ބޮޑެތި ކ ރިއެރ ންތަކެއް ލިބިއްޖެ. ވިޔަފާރިނ ކ ރެވި  އެސް.އެމް.އީ  ފަދަ

ބޭންކ ެގ ފައިނޭސްެގ ސަބަބ ން    އެސް.އެމް.އީ  އެ  ،އަތްބަނދެވިފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޙަޤީޤަތ ަގިއ ިވޔަފާރިކ ރާނެ ހިތްވަރ 

ލިބިެގން ހިނގައްޖެ. ޭއެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ެގ ޓެކްސް އާްމދަނީ ވެސް އިތ ރ ެވެގންދާނެކަމީ އެއީ ޝަްއކ ކ ރެވޭ ކަމެްއ  

ވިޔަފާރި ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ފަރ ދ ންނަށް  ވަކިވަކި  ތިބި  އަތޮޅ ތެރޭަގއި  ސަބަބ ން  އޭެގ  އިންވެޔަނޫން.  އެ    ،ކޮށްސްޓ  ށް 

އިތ ރ ން ެވސް ޭއެގ ؛ވެެގންދިޔަކަން ފާހަަގކ ރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވިޔަފާރިން މަންފާ، ނަފާ ހޯދޭނެ އެތައް މަެގއް ފަހި

ކ ރެވިފައި އޮތް ެއޗް.ޑީ.އެފް.ސީެގ ސަބަބ ން ެވސް ރަށްރަށ ަގއި ބޯހިޔާވަހިކަން ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން ރަޖިސްޓަރީ  2004

ތިބި އެތައް ފަރާތަކަށް ެގދޮރ ެއޅ މ ަގއި ލޯނ ެގ ޮގތ ަގއި އެހީ އޮތީ މި ސަރ ކާރ ން ފޯރ ކޮށްދީފަ.   ، ެގދޮރ ނޭޅިތިބި  ނ ހޯދި

ރަީއސް ެއޗް.ޑީ 2004 ؛އިްއޒަތްތެރި  އަހަރ   ރަޖިސްޓަރީކ ރެވ ނ ވަނަ  ިވޔަސް  .އެފް.ސީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި    ، ކަމ ަގިއ 

ެއ    ިއ،މި ސަރ ކާރ  ައއިސް ރަނަގޅަށް އެ ކ ންފ ނި ހިންާގލަކ ންފ ންޏެއް އ ފެދިެގން އ ޅޭކަން ވެސް މި އެނގ ނީ  

ފަދަ ނެތް   އިން ކ ންފ ނި މެދ ވެރިކޮށް އަތޮޅ ތެރޭެގ ރަށްރަށ ަގއި ތިބި ނިކަމެތި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދޭނެޛަރީޢާ ކ ންފ ނީެގ  

ލިބި އެހީތެރިކަން  ފައިސާެގ  ފެށީމަ  ،ރައްޔިތ ންނަށް  ކަންތައް  .ެގދޮރ އެޅެން  މ ހިންމ   މިހާރ މިފަދަ  ވެސް   ތަކެއް 

ޔަ  އަޅ ަގނޑަށް  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އިޞްލާޙ ތަކާ  ،ންީގކ ރަމ ންދާކަން  ެގނެވޭ  ިވޔަފާރިކ ރ މަށް  މި  ކ ންފ ނިތައް    ،އެްއކޮށް 

ެއއްކޮށް އާންމ  ރަްއޔިތ ން ވިޔަފާރިކ ރ މަށް ބޮޑ  ހިތްަވރަކަށް ެވެގންދާނެ. ރާއްޖޭެގ    ޔާހިންގ މަށް މި ލިބޭ ލ އިފަސޭހަ

މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ. ޭގެގ ކަންކަނ ަގިއ  ޔ ދިއާންމ  ފަރ ދ ންެގ ިވޔަފާރި އެތައް ތަނެއް ފ ޅާެވެގން  އިޤ ތިޞާދ ަގއި

މިކަން    ،އަމިއްލައަށް  ހަދާލައިެގން  ކ ންފ ނި  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  އ ފައްދާ  އ ފެއްދ ންތައް  ވަކިަވކި  ކ ރ މ ެގ  އަމިއްލަ 

އިހ ސާސްކ  ބޮޑ   ޔަ  ،ރެވިސަބަބ ން  އަޅ ަގނޑަށް  ޖާަގލިބިެގންދާނެކަން  އިޤ ތިޞާދ ން  މި  އ ފެއްދ ންތަކަށް  ން.  ީގައއ  

ވިޔަފާރިކ ރަން ތިބި   ،މިފަދަ ލ އިފަސޭހަތަކެއް ވިޔަފާރިކ ރ މަށް، ިވޔަފާރިކ ރަން ެގންނަ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ސަބަބަކީ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ، ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ިއތ ރ ކ ރެވި  ،ށް ހިތްވަރ  ލިބިފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރ ދިނ ން. ިވޔަފާރިކ ރަން ތިބި ފަރާތްތަކަ

 ؛ން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްފީޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދަށް ޭއެގ ކޮންޓްރިބިއ ޝަން، ޭއެގ މަންފާ ލިބިެގންދާނެކަން އަޅ ަގނޑަށް ޔަ
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ޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެއްކޮށް ިވޔަފާރީަގއި ހަރަކާތްތެރިވ މަކީ ވަ   އާންމ  ވިޔަފާރިވެރިން ހިތްހަމަޖެހ މާ

 ން. ޭއެގ ސަބަބ ން އެ ރަށްރަށ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ހަރ ދަނާވެީގކ ދިކ ދި ރަށްރަށ ެގ އިތ ރ ވެެގންދާނެ ކަމެއްކަން އަޅ ަގނޑަށް ޔަ 

 ދާ ގ ސަެގ މަން. ައޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީ މި ާގނޫނަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަކ ީގދ ޅަހެޔޮެވެގންދާނެކަން އަޅ ަގނޑަށް ޔަ

އޭެގ މަންފާ ދ ރ  މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،އެްއކޮށް އާންމ  ރައްޔިތ ންނަށް ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ލ އިފަސޭހަތަްއ ލިބި

ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ޔ ދިރ ން ލިބިެގންދި  އިއިޤ ތިޞާދަށް ކ ރ ން. މި އިޤ ތިޞާދަށް އޭެގ ސަބަބ ން ކ ރިއެރ މާ

    އީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  ބޭނ ންވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  މިނިސްޓަރ     ،ފ ރަތަމަ  އިކޮނޮމިކް 

ބިލަށް އަޅ ަގނޑ މެން   މި  މަޖިލީހ ަގއި  ބޭނ މޭ މި  މަޖިލީހ ގައި  އަޅ ަގނޑ   ބްރީފްކޮށްދެއްވަން  ޑެލިބަރޭޓްކ ރަމ ންދާއިރ  

ރި ސ ވާލ ތަކަށް މި މަޖިލީހ ަގއި ކޮންކްލޫޑ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ  މި މަޖިލީހަށް  ހ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

މިސާލެއްެގ   ؛ރާއްޖޭެގ މި ކ ންފ ނިތައް  ،ދެވަނަ ކަމަކީ ؛ވަތ ދެްއވ ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޢ ވަޑައިަގތ މަށް ރިޔާސަތ ން ދަ

ވިޔަ ހަދަނީ  މި  ކ ންފ ންޏެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  އިޖ ރާ  ފާރިއެއްޮގތ ން  ބަިއވަރ   މި  ކ ރަން.  ބަދަލ ވަމ ން  މިހާރ   ތްތައް 

އ ލެއް ާގއިމ ކ ރަން.  ޙަކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ެގރެންޓީއެއް އެބަ ދޭންޖެހޭ ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ މާ  އަންނަނީ. އޭެގތެރޭަގއި ެއއް

ކޯއްޗެއް ކްރިމިނަލައިޒް   ،ކަން ކ ންފ ންޏަކީ  ެއއްެވސް    ވާޑިރެކްޓަރ ން  ވަންޏާޮގތަށް  ކަމަށް  އޮެވއްޖެ  އެ    ،މާއްދާެއއް 

މާއްދާއެއް މިހާރ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް ލިޔަން އެބަ ޖެހޭ. ކ ންފ ނީެގ އެކައ ންޓް ފްރީޒްކޮށް، ކ ންފ ނީެގ ޑިރެކްޓަރ ންެގ  

ރ ަގިއ  ތަހ ޒީބ  ޒަމާނަށް އަންނައިމި ކަމަކީ ވަރަށް ނާތަހ ޒީބ  އަދި ބީރައްޓެހި ޮގތެކޭ. މިހާރ   އި،  ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަ

  ، އޭެގތެރޭަގއި މަޓީެގ ބޭފ ޅ ންނާއި  ؛ބޭފ ޅ ން ވެސް   އެ  ، ރާްއޖޭަގއި އެބަ ތިއްބޭ. ހ ރި ދަތިތަކާއިކ ންފ ނިތައް ހިންާގ މީހ ން  

ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތައް ޭއަގއި   ،ދެން ބޮޑ  މައްސަލައަކީ  ؛އި، ޕްރައިވެޓް އިންެވސްޓަރ ންނާއި އަދި މަޓާޓޯެގ ބޭފ ޅ ންނާ

  ހ ރޭ. ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ން ޑިސިޝަން ނަާގއިރ ަގއި ބޯޑ ަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން ކޮންމެ ރެސްޕޮންސިބަލްވާ މީހަކ  ނ 

އާޚިރ  އޭނާ  ނެިގޔަސް  ޑިސިޝަނެއް  ނޫން.   ަގއިފަދަ  އެހެނެއް  ސެކްޓަރ  ޕްރަިއވެޓް  ނޯވޭ.  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެއް 

  ެގއ ފ ލަން އެބަ ޖެހޭ. ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނީ . ޝެއަރހޯލްޑަރ ން ޒިންމާ  އެބަ ޖެހޭ  ޑިރެކްޓަރ ންެގ ބޯޑ ެގ ޒިންމާ އ ފ ލަން

  ޝެއަރހޯލްޑަރެްއ ނ ހ ރޭ. ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނީެގ ކޮރަޕްޝަން އިތ ރ ެވެގންދަނީ އެހެންވެ. އެްއވެސް މީހަކ  ޒިންމާެއއް
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ރައީސް  އިަގިއަގ  އ ފ ލާ.ނ  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރެވޭނީ،  ކަމެއް  ދެއްތޯ  ަގބޫލ ކ ރާ   ؟ވަރ ހ ރެެގން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ، 

ހިންަގން އެބަ ޖެހޭ އެހެންވެސް ކ ންފ ނިތަްއ ހިނާގ ޕެރަރަލް އ ސޫލ ން. ތ ަގއި ވެއްޖެްއޔާ ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތައް  ޮގ

މި މިހާރ   މަޖިލީހ ަގއި  މި  ޖެހޭ.  ެއބަ  އޮޕަރޭޓްވާން  ކ ރި  ނަންބަރ ތައް  އިންތިޚާބެއް  މަޖިލީހ ެގ ޔަދަނީ  މި  އެއީ  ށް. 

އެތެރޭެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ނޫން.  މަޖިލީހ އިންތިޚާބެއް  މި  އަސަރ   އިންތިޚާބެްއެގ  އަިއސްެގންނ ވާނޭ  ެގ  ެއްއ  ތެރެައށް   .

ނ ކ ރެޭވ ޮގތަކަށް ެވސް ޮއވެެގންނ ވާނެ. ބެލެންސްވާން  ކެމްޕެއިން  ށްމިތާ ކެމްޕެއިންކޮށްފައި އަނެއް ކެނޑިޑޭޓަ  ކެނޑިޑޭޓަކ 

އަދި ދެންމެ   ،ކަމަށާއި   ނީ ރަނަގޅަށްއްޖެ ދާއެބަ ޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންސް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރާ

އިރ ަގިއ  . ރައީސް ޔާމީންަގއި ެއ ބ ނާ ހާލަތަކަށް ރާއްޖެ ނ ދާނެއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއވިެގންދިޔަ ކ އްލި މައްސަލަ

ރނޭޝަނަލް  ހިސާބ ަގއޭ އޮތީ. އިންޓަ  ވާކްރިމިނަލައިޒް   ،ހިސާބ ަގއޭ  ކ ރި ަވއްކަންތަކ ެގ ނަތީޖާއަކީ ރާއްޖެ ބަނގ ރޫޓ ވާ

ން އަޅ ަގނޑ މެން އިއެ  ،ންނަނީ. ކ ންފ ންޏަކީ ކޯްއޗެްއކަމާއިވެފައި މި އޮއޮޕަރޭޓ    އިސަސްޓެންޑެޑ ން ބޭރ ަގ  ސް އެންޑްނޯމް

ހާސިލ ކ ރަން މި އ ޅެނީ ކޯްއޗެްއކަމާއި، މި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ   ،އ ފަންކ ރަން މި އ ޅެނީ ކޯއްޗެއްކަމާއި 

ިމހާރ ކ ރިއަށްދާ  ލަސްވެއްޖޭ ކ ރިއަށްދާ  ން.  ެވސް  ދ ޢާއަކީ ތީ  ލަސްވ މާއެކ   އަޅ ަގނޑ ެގ  އ ފާކ ރަމޭ.   ، އަޅ ަގނޑ  

އޮޕަރޭޓ ކ ރ  ހަމައެއްަގއި  ެއްއ  އެންމެން  ިވޔަފާރިތަކ ަގއި  ރާއްޖޭެގ  ބިން   ވީމާ  ސަރ ކާރަށް  ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ މިސާލެއްެގ ޮގތ ން ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކިހިނެއްތޯ ޕްރޮފިޓ  ނަަގނީ ؛ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިން  ،އަގ ހެޔޮވެފައި 

  އިޖެހޭ ފީސިބަލް އޮޕަރޭޝަނެއްތޯ ބަލަން ވެސް. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ހ ރިހާ ޕްރޮޖެކްޓ ތަކެްއ ލިބެނީ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގަ 

ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތައް. އެހެންވީމާ،  ،  ހާ ކޯޕަރޭޓް ަގވަރނެންސް ހަރ ދަނާ ކަމަކަށެއްއަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެޭވ އެ

ސަރ ކާރ ން އެ ކ ންފ ނިތައް ހިންަގން ބޭނ ންވާ ފެންވަރަށް   ،ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ތެރެއިން ހިނާގ ކ ންފ ނިތަކަކީ

  ، ވެސް ހ ރި ކ ންފ ނިތައް. އެހެންނަމަވެސްދެން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ، އެސް.ޓީ.އޯ،  .ހިނާގ ކ ންފ ނިތައް ކަމ ަގއި ވާންޖެހޭނެ

ިއކޮނޮމީެއއްަގއި ބެލެންސް ހިފަހައްޓަން އެބަމި ޖެހެއޭ.   ދެންނެވި އޯޑަރ ން ދާއިރ ަގއި ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ ޑްރިވަން 

އަބަދ ވެސް    ންދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގއި އަބަދ ވެސް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށޭ ވިޔަފާރިތަްއ ދޫކޮށްފަިއ ހ ންނަނީ. ސަރ ކާރ 

މި ހ ސް ހ ރިހާ   އެބަޖެހޭ.  އަންނަން  ފެސިލިޓޭޓޭ ކޮށްދެްއވާނީ. ބޭންކިންގ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރަންޖެހޭ. އޮފްޝޯ ބޭންކިންގ 

 ންނަނީ ޕެރަލެލްކޮށް ކ ންފ ންޏާ ގ ޅިފަ. ކ ންފ ންޏަކީ ކ ންފ ނީެގ...ކަންތައްތަކެއް ވެސް މި އޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ރަޝީދަށް. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިބްރާހީމް
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ އިބްރާހީމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ވަނަ ފަހަރ ހެން   6އަޅ ަގނޑ  ހަެއއްކަ ފަހަރަށް މިހާރ  އެދެފިން އިނޭގތޯ. މިއީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ބަިއވަރ ؟ ސަރ ކާރ ން ކީްއކ ރަންތޯ ކ ންފ ނި ހަދަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިއަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ.  

ހ ރި ހަދާފަ.   ނ ޖެހޭ ޒާތ ެގ ކ ންފ ނިތައް ވެސް އެބަހ ރި. އަދި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ޖަވާބ ދާރީވާން  ކ ންފ ނި އެބަ

އެ ފައިސާ ބޭނ ންކޮށްެގން   ،ދޭ ހިލޭ އެހީ   އަދި އެ ކ ންފ ނިތަކ ން އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ތެރެއަށް ބޭރ ެގ އެކި ޤައ މ ތަކ ން

ަގއި ކަރަޕްޝަނ ެގ  ޢ ޔާ ފަރާތަކަށް އަދި ަވޒީރ  ދިފާކިއެ މީހ ންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ސަނާ  ނ ވަތަ   ،ރައްޔިތ ންނަށް ބަހާފައި

  5ތެރޭަގއި  ދޭ އ ސޫލ . އޭެގއެންމެ ިގނަ ލޯނ ، އެއީ  ، ެއއީ ނ ާވ ކަމެއް ކަމަށް ހަދާ ފަރާތްތަކަށްއިވާހަކަތަްއ ދައްކަ 

އަރަނީ މިއީތޯއޭ ސަރ ކާރ ން  ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް  ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އެބަޢ މިލިއަނ ން، ެއ ދިފާ  3މިލިއަނ ން،  

އޭޝިއަން  )   .ބީޑީއަދި އޭ.   ،އިތ ރ ން ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މީެގ؟ ކ ންފ ނި ހިންަގންޖެހޭ ޮގތަކީ

ބޭންކ  މައްޗަށް(އިޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޤައ މެްއެގ  ދިވެހި  ވެސް  ދ ވަހަކ   އިލްޒާމެއް  ން  އަޅ ވާފަ  މިފަދަ  ދިވެހި  އެއްނެތް   .

ސިންަގލް ވިންޑޯއަކީ މ ޅި ދ ނިޔެ   ؛ސިންަގލް ވިންޑޯ   ،ކަން ހ އްޓ ވަންސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާއަކ ން ކޮރަޕްޝަން ހިންާގތީވެ އެ 

 ގެ ފާރީމ ޢާމަލާތްކ ރެވޭނެ ނިޒާމަކ ން ޑިޖިޓަލްކޮށް ވިޔަ  ،ލާމެހިެގން މި ޒަމާނ ެގ ފެންވަރަށް ޑޮކިއ މެންޓ ތައް ބަދަލ ކ ރެވި

މިލިއަން   100އެ ދިން   ؛މިލިައން  100މ ޢާމަލާތް ހިންޭގ ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރ މަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ބޭންކ ން  

ން ެވސް ލާރިަގނޑެއް ނަަގން އ ޅެފި. ޭއަގިއ  އިހަދައިެގން އެ ބާއީަގއިޑ ވަގ  ކ ންފ ންޏެއް ރ ފިޔާެގ ތެރެއިން އެ މީހ ން  

ރ   20ވެސް   މިމިލިއަނެއްހާ  ނަަގއިފި.  ރައީސްފިޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ނ ވަތަ    ކަން  ތަޙ ޤީޤ ކ ރަން،  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ނ ކ ރެވޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ  މި ތަނަށް ފޮނ ީވ ޖަވާބ ދާރީކ ރަން. ައޅ ަގނޑަކީ  

މެންބަރެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހިރީރަްއޔިތ   ސަރ ކާރ   ތަނަށް  މި  ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ   އެމް.ޑީ.ޕީގެ   ،ންެގ 

 ، ފަރާތ ން ހޮވާފައި ހ ރި މެންބަރެއް. އެ ފ ރ ޞަތެއް ނެތް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް. އަޅ ަގނޑ  އެދެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ވެސް  ތަކ ން ހަމަ އެއްޮގތަކަށް މިހާރ  ކޮމިޓީތައް އޮތް ގޮ  ؛ނިޒާެމއް  ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ޖަާވބ ދާރީކ ރެވޭނެ ޮގތްތައް 

އެ ފަރާތްތަްއ   ؛ސަރ ކާރަށް އިނޭގތޯ، ސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރަން ތިބޭ ފަރާތްތައް  ،ނެތް އެ ކޮމިޓީތަކ ަގއި ތިއްބަާވ ވަޒީރ  

ށް ކަރަޕްޝަން އެބަ ހިނާގ. އަޅ ަގނޑ   ަގއި ވާހަކަދަްއކާފައި ކޮރަޕްޝަންތައް ފޮރ ވަމ ންދަނީ. އިންތިހާއަޢ ދިފާ  ެގވަޒީރ  

މިއީ އަދި އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ނ ވަތަ އެހެން މީހެްއެގ ކެމްޕޭނާ ގ ޅިެގން ދައްކާ ވާހަކައެްއ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 ؛ރޭަގއިއޮފީސް ތެކަން ހިނާގތީ. ައދި ރައްޔިތ ން މި ވާހަކަތައް ދައްކާތީ.  މި  ،އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަެއއް މި ދައްކަނީ

އެބަ  ބޭފ ޅ ން    ެގތެރޭަގއި ކ ންފ ނިތަކެއް ހަދާފައި އެބަހ ރި. އަދި މި ތަނަށް ަވޑަިއަގންނަވާ ފިނޭންސްެގ  ވަޒީރ ެގ އޮފީސް

ސަރ ކާރ ން    ،ބ ނޭ  އެއީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭ ކ ންފ ނިތަކެއް ނޫނޭ. މި ާގނޫނ ަގއި ވެސް އެބަ  ،ބ ނޭ

ކ ންފ ނިތަކެއް ހިންާގއިރ މިފަދަ  ހަދައިެގން  ާގނޫނ   ،  އެ    އިހަދައަދި  އޮތީ  މި  ހަދަން  ގަވާއިދ   ވެސް  ނިމ މަށްފަހ  
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 ކ ންފ ނި ހިންާގ މީހަކ  މި އޮތީ ަގާވއިދ  ހަދަން. އެހެންވީމާ، މި ކ ންފ ނިތަކާ ބެހޭ ބިލ  ؛ވ ޒާރާއެްއެގ ވަޒީރ  ހިންާގ

 ދެން  ،ކަނޑިބަޑިން ިއސްތިއ މާރ ނ ކ ރެވ ނީމާ ؛އީ ހަނގ ރާމައަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ކ ރީެގ އިސްތިއ މާރީ ޒަމާނ ަގއި އެ 

މި ކ ރެވެނީ    ހަމަ  ށް އޮތީ ކ ންފ ނިތައް ހަދައިެގން ރަްއޔިތ ން ހިސާރ ކޮށްެގންކަން.ކަރައްޔިތ ން ިއސްތިއ މާރ ކ ރެޭވނެ ޮގތަ

އިސްތިއ މާ ކިޔަންވީ  މިއަށް  ނޫން.  ބިލެއް  ކ ންފ ނީެގ  މިީއ  އިނޭގތޯ.  ރައީސް.  އިސްތިއ މާރެއް  އިއްޒަތްތެރި  ބިލ   ރީ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   އާދެ!

 ތްތެރި މެންބަރ . މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދަށް. އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ކ ންފ ނިތަކ ން   ،ދަނީ ވިޔަފާރިކޮށް އިރަ ޤައ ެމއް ކ ރިއަ  !ރަނަގޅ  ؛ކ ންފ ނިތަކާ ބެހޭ ބިލ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަދި މި    ،ލަން އެބަޖެހޭ ަވކި މިހާރެއް ނޫންއިއަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ  ، ލިބޭ ޓެކްސްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް. އެހެންނަމަވެސް

  . ދައ ލަތް ހިންަގނީއެހެން ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ތަކ ން ެވސް އަދި ޤައ މ  އ ފެދ ނީއްސ ރެ ދިވެހި    ، ސަރ ކާރެއް ވެސް ނޫން

ލަން. ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ މިއަދ  ލައި ޖެހޭ ބަ  ދާއިރ ަގއި ހެދިފައި ހ ރި ކ ންފ ނިތަކެއްެގ އަދަދ  ައޅ ަގނޑ މެން އެބައިހިނަގ

ޮގތްތައް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ؟ އޮތްތޯ  ކިތައް ކ ންފ ނި އެބަ ހިމެނިފައިވާ  ޖެހޭ    އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ މަސައްކަތްތަކ ަގއި 

ޚަރަދެއް ކ ރެވިފައި ލަން ކޮމިޓީ  އިބަލަ ޮގތ ަގއި ދައ ލަތ ެގ  އެ ކ ންފ ނިން އާމްދަނީއެއް ނ ލިބޭ    ،މަރ ހަލާަގއި. ބޭކާރ  

ވަންޏާ ނޫން.    ކަމަށް  ކ ންފ ންޏެއް  އޮންނަންޖެހޭ  އެއީ  ނަޒަރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ ެގ  ދަންނަވަނީ  މިހެން   ،މި 

އިންވެސްޓަރ ން    ،ލިއިރ ަގއި ކޮންމެވެސް ކ ންފ ންޏެްއެގ އެމް.ޑީެއއް ކަންނޭނެގ ވިދާޅ ވެފައި އޮތީއިއިހަށްދ ވަހ  ނޫސް ބަލަ

 ؛ރިޒަމް މަސައްކަތެއްކޮންމެެވސް ޓޫ  .އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ؛ އެމް.ޓީ އެއީ  ލިބ ން ވަރަށް އ ނދަގ ލޭ. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  

.ޑީ.ސީ ކިޔާ ކ ންފ ންޏެއްެގ އެމް.ޑީ ކޮންމެވެސް ޓީ.ވީައކަށް އަރ ްއވާފައި ވިދާޅ ވެފައި އޮތް ބަސްފ ޅެްއަގިއ  އެމް.ައއި.ޓީ

އ ޅެއ ޅެ އިންވެސްޓަރ ންނެއް ނ ލިބ ނޭ. މި އ ނދަޫގލާ ހެދިއޭ ނ ވެެގން މި އ ޅެނީ. ެއ ކ ންފ ނި އ ފައްދާފައި އޮތީ    ،އޮތް

 ެއއަށް ރަށްތަކެއް   ،ކަލަ އެތައް އަހަރެްއެގ ކ ރިން އ ފައްދާފައި އޮތް ކ ންފ ންޏެއްމި ސަރ ކާރަކ ން ެވސް ނޫން. އެއީ އެއް 

ހަތަރ  ކ ންފ ނި. މީެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތަށް ލިބޭ ެގއްލ ން އިންތިހާއަށް  ހ ރޭ ދެތިން ހަމަ އެްއކަމެއް ކ ރަން އެބަ ،ލާފައި

ރައްޔިތ ންނަށް ކަމެއް ކޮށްދޭން   ،ހިންާގއިރ ގައި  ރަނަގޅަށް ޤައ މ   ،ބޮޑ ވޭ އެބަ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން މި އ ޅެނީ

އަންނައިރ ަގއި  ދެކެވި މި  ، އަޅ ަގނޑ މެން  ރަނަގޅަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަ  ކަންކަމ ެގ  ހ ންނަ    ށް ރަނަގޅަ  ،ހެން 



2220 އެްޕރީލް 6          ޖަލްސާ                               ވަނަ   82ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

30 

 

ާގއިމ ކ ރެވިފައިޙަސ ލް މަޝްވަރާކ ރެވިފައި  ،މަސަލަސްކަން  ތެރޭަގއި  ރަނަގޅަށްދާ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަމަށް   ކަންކަން 

އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިތާ   ، މިއީ އެްއވެސް މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ،ވަންޏާ

ދީފައި  ،ދީފައި  މެންބަރ ން  65 މިހިރަ ކަންކަން ހިނަގ  ،ސަރ ކާރެއް  ތެރޭަގއި  މަްއޗަށް  އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތ ެގ  ދާ 

  ، ތިރާމާއިހ އި  ، ޓިކް ޕާޓީއަށް ދިވެހި ރަްއޔިތ ންކ ރާ ލޯތްބާއިރެ އަދި މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކް  ،މިއަދ  މި ޕާޓީެގ ރައްޔިތ ން ެވސް

އަޅ ަގނޑ     އެ ޕާޓީއަށް ދިވެހި ރައްޔިތ ން ކ ރާ އިތ ބާރ  އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑ ވާ ދަރަޖައަށް މިއަދ  އެބަހ ރި.  ،ޤަދަރާއި

އަޅ ަގނޑ މެން    ،ރ ންވެ ކަންކަން ކ ރީމާބަޔަކަށް މިތާ އަރާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެއް ބަޔަކ  އަނެއް  ،ދަންނަވާލަން މި އ ޅެނީ

ހ ރަސްމާދަމާ ވަރަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  އަންނަން  އެބައަށް  އެންމެން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަދޭ.  އެކ ވާން.   އެޅިެގން  ޖެހޭ 

.  މެން މި ކ ރަނިްއޔަކީވަކި މީހެްއެގ ކަމެއް ނޫން ައޅ ަގނޑ   ،ެއބަޖެހޭ ވާހަކަދެކެވެން. މިިއއްޔަކީ   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން

. އެ ކ ރެވޭ ކަމެއް  ަގއި މި ޤައ މ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން އައިސް މި ތިބީގ  އްހަމި ޤައ މ ެގ  

 އެ ާވހަކަ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅަށް ކ ރެވިފަިއ ޯގސްކޮށް ކ ރެޭވ ކަމެއް ދާ ކަމަށް ވަންޏާ

ދެކެވިެގން  ތިބެ  ތަނެްއަގއި  އެއް  ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ތެރޭަގއި  މަސްލަހަތ   ޮގތަށް   ؛ހ ރި  ރަނަގޅ   އެންމެ 

ށް އަޅ ަގނޑ މެން ބައްޓަންކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މިހާރ  ހ ރީ ކަހ ރި ޮގތަ  ޤައ މަށް ރައްޔިތ ންނަށް ފައިދާ 

އެީއ   ؛. މިސާލަކަށް އެސް.ޓީ.އޯކ ންފ ނިތަކ ެގ އަދަދެއް އެްއވެސް އިރެްއަގއި ނޭނޭގލާއިރ  އެ  އިކިތައް ކ ންފ ނިތޯ ބަލަ

ދިވެހި ދައ ލަތ ން ދިވެހި ޤައ މ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ ައސާސީ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދޭން އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ކ ންފ ނި. 

ން އެއްޗަކަށް ވިޔަސް. ހަމަ އެ ކ ންފ ނިން ެގންނަ ތެޔޮ އެއީ ތެލަކަށް ިވޔަސް، ކާޑަކަށް ވިޔަސް، ބޭހަކަށް ވިޔަސް ެއހެ

އެއަށް ތެޔޮދީފައި އެ ކ ންފ ނިން އަނެއްކާ އަނެއް ބަޔަކަށް    ،އަނެއްކާ އެ ކ ންފ ނީެގ ދަށ ން އެހެން ކ ންފ ންޏެއް ހަދާފައި

ކީްއވެހޭ  ،  ދަންނަވާ އެއްޗަކީ   ަވގ ތ ކޮޅެއް ދެއްަވއިފިްއޔާ ރަނަގޅ . މި  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ؛ދިނީމާ މިއިން ކޮންމެތެޔޮ

އެތާ ޖޯޒީ ވެސް އެބަ ބަދަލ ކ ރޭ    އެބަ.  އެފް.އެސް.އެްމއޭ ކިޔާ؟ ކީއްޔަފޯރ ނ ކޮށްދެވެންވި   އެ ތެޔޮ ހަމަ އެސް.ޓީ.ޯއއިން

  ކ ންފ ނި  4ކަން ެވެގނެްއ ނ ާވނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއ ކަމެއް ކ ރަން  މިހެން މި ؛މިހެންނެއް ފަހަރ . މަހަކ  އެއް 

 ހަދާ. އެއަރޕޯޓ  ވެސް އެބަ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މަގ  ވެސް އެބަ؟ ކަން މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ މި   ހެދީމާ

ކ ރ މަށް އަނެއްކާ    އަޅާ. ހ ރިހާ ކަެމއް ކ ރޭ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން. ެއކަމަކ  އަނެްއކާ ހަމަ އެ ކ ންފ ނިން ކ ރާ ަމސައްކަތް

އ ފައްދަނީ މި  ދެން  ނެއްކާއަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ންފ ންޏެއް.  މި  އެހެން  ކިހިނެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ  ވަނީ  މި  ކަން 

ކޮނަ ކަމެއް.  ކަމެއް،  ފޯރ ކޮށް ؛އާމްދަނީޮގތަކަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތްތަކ ެގމިސާލަކަށް  ކޮލިޓީ    ދޭ  ތެރޭަގއި 

ނޭނެގ ަވޒީރަކ  މި ތަނަށް އައިސްެގން ސ ވާލެއް    އަޅ ަގނޑަކަށް  އި، ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  އ ފެއްދ މާ  ،ހިފެހެއްޓ މާއި

  ، ވާތީައޅ ަގނޑ  ވަޒީރާ ވެސް ސ ވާލ ކ ރަން ނ ެގންނާން މި އ ޅެނީ އަޅ ަގނޑ ެގ މިައދ ެގ ސަރ ކާރ  ބަދ ނާމ  ؛ކޮށްފިއްޔާ 

މި ވާހަކަ ސިޓީއަކ ން ނ ވަތަ ސ ވާލަކ ން   ؛މިއަދ  ވެސް މި ސ ވާލ ކ ރީ އިންނަމާދޫ ނަރ ދަމާ  ައޅ ަގނޑ   .ގައިމ  ވެސްހަމަ



2220 އެްޕރީލް 6          ޖަލްސާ                               ވަނަ   82ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

31 

 

 ،ހެންނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ ެގ ސަރ ކާރ  ައޅ ަގނޑަށް ބަދ ނާމ ކ ރާކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ކެރޭނެ. އެ  މި ތަނަށް ެގނެއްސިއްޔާ

ނ ެވވޭ. ހިނާގ ކަަމކަށް  ވިދާޅެއްށްނިމިފައި އޮތް ކަމަކަ  އްސަ މިއަދ  މި ތަނަށްލާ ެއއްެވސް އެްއޗަކަށް ަވޒީރަކަށް އައި 

ލަކޮށް މަސައްކަތް ހިނާގ އެބަ،  ނ ެވވޭ. އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ މި ވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިއީ ޖ މ ވިދާޅެއް

ހ ރި. މި ހ ރިހާ   ނ ހިނާގ އެބަ  ހ ރި،  ހ ރި، ހ އްޓިފައި އެބަ  ކ ރެވިފައި އެބަހ ރި، ކޮންޓްރެކްޓ   މަސައްކަތް ދީފައި އެބަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާދަމާެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ކަމެއް ހިންގ ވާފައި

 . ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް  ޢަމަލ ތައް ބައްޓަންކ ރަން އެބަ 

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ކެނދިކ   އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އާދެ!  

 އިްއޒަތްތެރި.  އަށް. ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގމެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢީސާ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ޅ ދޫކެނދިކ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ   ،ތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވީވެސް އެހާ ކ ރިން ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ފަހ ން ައިއމަ

 އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަމިއްލަފ ޅަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޖިލީހަށް ވަޑައިެގންނެވި ަގޑި    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ވަރަށް ބޮޑަށް  

 ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ކެނދިކ . ފާހަަގކޮށްދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢީސާ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ޅ ދޫކެނދިކ 

 ސް ތެރޭަގއި އަޑ އަހައިފިން ވަރަށް ިގނައިން ސެންޓަރ ރައިޓްެގ ވާހަކައަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަްއކާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް    ސަރ ކާރ ތަކ ން ވިޔަފާރިކ ރ ން ޭއެގ ނ ރަނަގޅ  ވާހަކަ  އަދި  ،ދައްކާ ވާހަކަ 

ސެންޓަރ ރައިޓް ޕާޓީއެކޭ.   ، ބަސް ދެ ވާހަކައެއް ެއއީ. އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީއަކީ އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް ކިޔަނީއެއް

މި   ، . ސަރ ކާރ ން ިވޔަފާރިކ ރ މަކީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ެއއީންއަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ދެކޮޅ  ކަމެއް ސަރ ކާރ ން ިވޔަފާރިކ ރ 

ޑިމޮކްރެޓިކ   ޑިއިޤ   ؛ޒަމާނ ެގ  ހަމަތަކާމޮކްރެތިޞާދީ  ރަީއސް  ޓިކް  ިއއްޒަތްތެރި  ސިފައެއް  ބީރައްޓެހި  .  ވަރަށް 

އެކިއެކި ސަބަބ ތަކަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް ސަރ ކާރަކ ން ތިޔަ ކ ންފ ނި   ،އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް
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 އެއް ދ ވަހަކ ން ތިޔަ ކަމެއް ހ އްޓާލެވ ން. ނ ވޭ. ދެން، އ ންމީދަކީ ކޮންމެވެސްހެދ ން މައިތިރިކ ރެވޭ ޮގތެއް އަދިެއއް

ބަލަމާޔައަދި މިސާލަކަށް  ނ ވޭ.  ވެރިކަމ   !ހިނާގކ   ޚިދ މަތްތައް  ސ ރެއްމައ މޫންެގ  އެކިއެކި  އަސާސީ  ހަމަ   ؛ފެށިެގން 

އްދަމ ން އައީ.  ހަމަ ކ ންފ ނިތައް އ ފަ  ،ދޭ ޚިދ މަތްތައް ދިނ މަށް ޓަކައި  ެގންސަރ ކާރ ން ރައްޔިތ ންނަށް ސަބްސިޑަިއޒްކޮށް 

 ،ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޖ ބޫރ ވެެގން  ެގެގ އަށެްއެގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަމ ަގއި ފ ރަތަމަ އަހަރ 2009އައިސް  

ފ ރަތަމައިނ ން   ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ކ ންފ ންޏެއް  ކިތަންމެ  އ ފެއްދިން  އަޅ ަގނޑ ެމން  ނެތިެގން    ހެލްތ    7ޮގތެއް 

ޔ ޓިލިޓީސް ކ ންފ ނި އަޅ ަގނޑ މެން   7.  8ކޯޕަރޭޝަނާ އެްއކޮށް     އ ފެއްދިން. މާލޭ ހެލްތ ކޯޕަރޭޝަން އަޅ ަގނޑ މެން

ކޯޕަރޭޝަން ކިޔާ ކ ންފ ންޏެްއ  ، ރާއްޖެ އ ފެއްދިން. ރާއްޖޭަގއި  ވޯކް  ހިންގ މަށް ޓަކައި  ޕްރޮޖެކްޓ ތަްއ  ބޮޑެތި  ތެރޭަގއި 

މިހެން ައޅ ަގނޑ އ ފެއްދިން.  ރައީސް  ޮގސް  އިްއޒަތްތެރި  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  ފ ރަތަމަ  ވެރިކަމ ެގ  ފ ރަތަމަ  މެންެގ 

ިވއްސަކަށް  އ ފަްއދަން  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ންފ ނި  އ ފައްދަންޖެހ ނީކީ. ފަންސަވީހަކަށް  ނޫން  ނެތިއެްއ  ޖެހ ނ . ސަބަބެއް 

އ ފެއްދީކީ ނޫން  ވެސް  ނެތްބޭނ ންވެެގނެއް  ދިވެހިރާއްޖެައކ   ކަރަންޓ ގެ   ،އޭރަކ   .  ރަށްރަށަށް  އ ސޫލ ން  ވިޔަފާރީެގ 

ޞިއްޙީ ހ ރި  ރަށްރަށ ަގއި  މިހިރަ  ނެތް.  ފަރާތެއް  ފަރާތެްއ   ؛ޚިދ މަތްދޭނެ  ހިންާގނެ  މަރ ކަޒ ތައް  ޞިއްޙީ  ކ ދިކ ދި 

ޓަރ ރައިޓް  ނެތް. ެއއީ މަޖ ބޫރީ ހާލަތ ަގއި އ ފެއްދި ކ ންފ ނިތައް ެއއީ. އެީއ ައޅ ަގނޑ މެން ސެން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އިނޭގތޯ. ނޫން  ވެސް  ކަމެއް  ވީ  ަގބޫލ ނ ކ ރާތީ  ވިޔަފާރިއަށް    އ ސޫލ   އެްގރޯ  ދައްކާ  ތި  މިތާ  ބޭފ ޅ ން  ތި  މިއަދ  

އެއީ  ކ ންފ ންޏަކީ  އޮތް  އ ފައްދާފަިއ  މަ   ،އެސް.ޓީ.އޯއިން  ިވޔަފާރިކ ރ މ ެގ  އޮތް  ގ ސަސަރ ކާރ ން  އ ފައްދާފަިއ  ދ ަގއި 

 ރައީސް.   ކ ންފ ންޏެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ނިޒާމީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންޙަސަން އަޙްމަދ   މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ބ ކޮށް އަޅ ަގނޑާ ދިމާޔަށް ޚާޠައަޅ ަގނޑާ މ ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ،ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް މި ނެީގ

 .. ސިފަކ ރެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް. ަގއިޮގތ   ކަމެއްެގއަތްދިއްކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ  ކ ރާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މެންބަރ .އާދެ!   މެންބަރ ކެނދިކ   ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  ިއްއޒަތްތެރި  މ ޚާމީެގ  ޅ ދޫ ދާއިރާެގ  ބ ކ ރައްވާނީ ޠަފަހ ން 

 ރިޔާސަތާ. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢީސާ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ޅ ދޫކެނދިކ 

އެމ ޚާޠަބ  މިހާރ   ެއކަމަކ   ނޫން.  މެންބަރަކަށް  ދާއިރާެގ  ކަނޑާލި   ކ ރީކީ އިނގ ރައިދޫ  ކެޔޮަގނޑ   ހަމަ  އެްއކަލަ  ވީ 

 ވީ.  މީހާއަށް ވީވަރ  އެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މެންބަރ ން   ، ބައެއް އިްއޒަތްތެރިބައެއް އިްއޒަތްތެރި ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ނަނީ ަގާވއިދ  މި އޮން ؛ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ސްކްރީނަށް އިނޭގތޯ ބައްލަވަިއެގން. ދެން އެްއކަލަ  ވާހަކަދަްއކަވާ

 ބ ކ ރެއްވ ެމއް ނޯވޭ. ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޠަމ ޚާ  ބ ކ ރެްއވ ން. ިއނގ ރައިދޫ ދާއިރާއާޠަރިޔާސަތާ މ ޚާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢީސާ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެނދިކޮޅ ދޫ

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ބަލާނަން ރިޔާސަތ ން ވިދާޅ ވާ ޮގތަށް ހ ރިހާ ާއދެ! އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  !  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ވަނ މާއި ެގންދެވޭތޯ.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ     ،ތެދ ވ މާއި  ، އިށީނ މާއި   ،ނިކ ތ މާއި  ،ކަމެއް  އިނޭގތޯ.  ކަމެއް ވެސް  ހ ރިހާ 

ވާހަކަައކީ އ ޅޭ  މި  ނޫނޭ،  ދަންނަވަން  ނ ެވެގނެއް  ރައިޓްެވެގން  ސެންޓަރ  އ ފައްދަނީކީ  ސަރ ކާރ ން ކ ންފ ނި   .

ކ ރާނެ   ކަންބައެއް ކަހަލަ އަސާސީ ޚިދ މަތްތައް އާންމ  ވިޔަފާރީެގ އ ސޫލ ން އެ  ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭން ބޭނ ންވާ

.  އޭ ވެސް ކ ންފ ނިތައް އ ފައްދަން މަޖ ބޫރ ވާ ހާލަތްތައް އާދެ  ކަށްމަޖ ބޫރީ ހާލަތ ަގއި ކޮންމެ ސަރ ކާރަ  ކ ންފ ނިތައް ނެތީމާ

ތިޔަ ވިދާޅ ާވ    ،އިފައްދާފައި އޮތް ކ ންފ ންޏަކާއަޅަންވެެގން އ މި ސަރ ކާރ ން ެވސް ތިޔަ ބ ނާ، ތިޔަ ވިދާޅ ވާ ެގދޮރ 

ކ ންފ ންޏަކާއި ަގންނަ  މަސް   ،ކިއ ކަންބާ  ވިދާޅ ވާ  ކ ންފ ންޏަކާއިތިޔަ  ދަޅ   ،ަގންނަ  ވިދާޅ ވާ  ބަންދ ކ ރާ ތިޔަ  މަސް 

ދި ހިންާގ  ދ ަގއި ކ ރާ، ހަދާފަިއ ހ ރި ކ ންފ ނިތަކެއް ނޫން. އަގ ސަެއއީ ސަރ ކާރ ން ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ މަ  ،ކ ންފ ންޏަކާ

ކ ންފ ނިތަކެއް ވެސް ނޫން. އެއީ ސަރ ކާރަށް މަޖ ބޫރ ެވެގން ބަލާ ބަލި ދަރިންތަކެއް. އެއީ ސެންޓަރ ރައިޓްވެެގން، 

  50ކާކ  ފެލިވަރ  މިައދ  ަގނެެގން އެ ތަނަށް   ؛. ައޅ ަގނޑ މެން ކިހިނެއްތޯ ފެލިވަރ ނ ވެެގން ކ ރާ ކަެމއް ނޫން ެއއީކީ

އިންވެ ޑޮލަރ   ަމސްވެރިން  މިލިއަން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކޮން ސްޓ ކޮށްެގން،  ަގންނާނީ  މަސް  އަގ ަގއި  އ ންމީދ ކ ރާ 

. ނ ލިބިފަިއ. ބަލަ! ދަނޑ ވެރިން ކ ދިކ ދި  ވެސް ނޫން ެއއީކީ  ން ިވއްކާލީ. ސ ވާލެއް ހަމަ އައީ މި ސަރ ކާރ ؟ ކ ންފ ންޏެއް

ކިލޯ  ކިލޯޔަރަށްރަށ ަގއި  އ ފަޔަ ކ ން  ކިއ ކައްކ ން  މަޖ    ބާންދާ  ނައި.  ކ ންފ ންޏެއް  ދެން ރ ބޫަގންނާނެ  އ ފެއްދީ.  ވެެގން 
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ވ ރެ    ސަންޓަރ ރައިޓްެގ ވާހަކަ ދަްއކާއިރ ަގއި ބައްލަވާ! ައޅ ަގނޑ މެންނަކީ ތިޔަ ހ ރިހާ ނިޒާމެްއ އ ފެއްދި މީހ ންނަށް

ވެސް މޮޑިފައިކޮށްލައިެގން ތިބި ބައެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ.   ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ   ،ބައެއް. އަޅ ަގނޑ ެމން މިއީ  މާ މޮޅ 

ރިޔާސީ ނިޒާމ     !. ބަލައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވ ރެ ތަޖ ރިބާކާރ  ބަޔަކ  ނ ތިބޭނޭއަޅ ަގނޑ މެން ތިޔަ މޮޑިފައިކ ރ މ ަގ

ޤާނޫނ އަސާސީ މޮޑިފައިކޮށްލައިެގން  ބައެއް    ވެސް  ަގދަ  ތިބި  މޮޑެލައިެގން  މަސްހ ނިަގނޑެއްހެން  އަޅ ަގނޑ މެން 

ތިޔަ ބޭފ ޅ ން މާ މޮޅ  ކަމެއް    . މިއީކީވެސް އެ ވާހަކަ ދައްކަން އ ޅ އްވާނެ ކަެމއް ނެތްއަޅ ަގނޑ މެންނަކީ. ެއއްޮގތަކަށް 

ބަަވއިެގން  އެްއވެސް  ، ކަމަށް ސަރ ކާރަށް  ނޫން.  ވާހަކައެއް  އޮތް  ދައްކަން  ކަމަށް  ވާހަކަެއއް  ރީތި  ސަރ ކާރަކަށް    މާ 

ސަރ ކާރަށް   ،. މިހާރ  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ މެން އޮންނަނީދެއްކެން އޮތް ވާހަކަެއއް ނޫން މިއީކީ

 ...، ހަމަ ރީތިކޮށްނޫން ބެވ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ންދަވާ! ެގކ ރިއަށް އާދެ! އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. އާދެ!  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  

އަޅ ަގނޑަކީ ސަރ ކާރަށް ެއްއވެސް އިރެްއަގިއ މި މަޖިލީހ ަގއި މަލާމާތްކޮށް،    ،އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް މި ދަންނަވަނީ

ވަރަށް ބައިވަރ     ލިޔެފައި އޮންނާނެައޅ ަގނޑ މެން  ،އަޅ ަގނޑ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަނީ  ބަވާ މީހެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

އެކަކަށް ވާނެ   ހ ންނަިގނައިން ނަާގފައި    އެންމެއްޓ މަށް ނިޒާމީ ނ ކ ތާ  ހެދައ ލަތް، މި ސަރ ކާރ  ނެެގމި  އެްއޗެހި.  

 އަޅ ަގނޑ . ޝ ކ ރިއްޔާ ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ ިއްއޒަތްތެރި ވެސް އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

މެންބަރާ އެކ ަގއި މި މަސައްކަތް ރީތިކޮށް ކ ރަްއވަމ ން ެގންދެވ ން އެދެން. އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބެން މިހާރ   

 ސިކ ންތ .   30އޮތީ ބާކީ 

 

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  އީސާ ވާހަކަދެއްކެވ ން:
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ރަީއސް ޮގތެއް    ވޭތޯ،މަސައްކަތްކ ރެެއއްކޮށް   ؛އިްއޒަތްތެރި  އ ޅ އްާވ  އެ  ބ ރާންތިކަމ ން  އެކަމަކ ،  އ ޅެވޭތޯ. 

މިތާ    ރަްއޔިތ ންނަށް  ،އެ ވިދާޅ ވީ  ؛ދަޫގވެެގން މި އ ޅެނީ. ހަމަ މަޑ މަޑ ންނއެނިގވަޑައިނ ަގންނަވާތީ އެްއކޮށް އ ޅެން އ 

ނަަގނީ.  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާކަން ދައްކަންެވެގނޭ ނިޒާމީ ނ  ނެީގމާ  !ބަލަކ ތާ  މި   ނިޒާމީ ނ ކ ތާ 

ކ ރިައށް މަޖިލިސް  އ ރައްޔިތ ންެގ  ދައްކަބަލަނެގންދަން  ވާހަކައެއް  ޒިންމާދާރ   މިތާ  ކ ންފ ނިތައް    !ދަޫގވަނީޭއ.  ތި 

  ވެސް  ދާފައި ހ ރި ކ ންފ ނިތަކެއް. މި ސަރ ކާރ ންއްރަްއޔިތ ންނަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ން އ ފަ  ،ދާފައި ހ ރީ އެއީ އްއ ފަ

 ...ދާ ކ ންފ ނިއްރައްޔިތ ންނަށް ބައެއް ކަންކަަމށް މަގ ފަހިކ ރ މަށް ޓަކައި އ ފަ  ؛ބައެއް ކަންކަން ރައްޔިތ ންެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސިން ޙަމީދ . ލްމ ޙްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ސިން ޙަމީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް

ދާއިރާެގ   ދ ވާފަރ   ޓަކައި  ކަމަށް  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވި  މަޖިލީހަށް  މި  ބިލެއް  ކ ންފ ނީެގ  ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  އާދެ! 

  ، އްވިއިރ  މި ބިލ ެގ ބޭނ މެއް ކަމ ަގއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ާއދެ! މި ބިލ  ހ ށަހެޅ 

އޮންނަނީގ ސަމަ މި  ލިޔެފަިއ  ކަމ ަގއި  އޮންނަނީ  ،ދެއް  މި  އިޤ   ،ބަޔާންކޮށްދީފައި  ިވޔަފާރިޤައ މ ެގ  ތަްއ ތިޞާދ ަގއި 

ންފ ނި ކ ،  ރީކ ރ މާއިރަޖިސްޓަކ ންފ ނި    ،ދައި އްކ ންފ ނި އ ފަ  ނ މާިއ،ހަރަކާތްތެރިކ ރ ވ މަށް ފަހި ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ހޯދައިދި

ތްތަކާއި ކ ންފ ނި ހިންގ މ ަގއި  އިޖ ރާ ،  އ ސޫލ ތަކާއި  ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދޭ  އެ  ، އ ވާލ މ ެގ ހަމަތަކާއިހިންގ މާއި، ކ ންފ ނި  

ދ  ކަމަށް ގ ސަމަ  ެއީއ މި ބިލ ެގ  އިދިނ މޭ.ޑިރެކްޓަރ ންެގ ބާރ ތަކާއި އިލްތިޒާމ ތަކާއި ޝަރ ތ ތައް ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅަ 

ރައީސްބަޔާންކޮށްދީ އިްއޒަތްތެރި  އޮތް.  އެބަ  ކ ންފ ންޏާ  ؛ފައި  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  އިއްޒަތްތެރި    މިހާރ   ާގނޫނަކީ  ބެހޭ 

ދާފަިއވާ ާގނޫނެއް. އެހެންވީާމ، މި އްއަހަރ  ކ ރިން އ ފަސައްބީހަކަށް  މީެގ    ،ފަދައިން  ފާހަަގކ ރި  ންތައް ވެސްމެންބަރ 

ހިންގ  ؛ށްާގނޫނަ ކ ންފ ނިތައް  ދަށ ން  އެކިެއކި  ާގނޫނ ެގ  ތަފާތ   ޒަމާނާމ ަގއި  ދިމާވާތީ،  ެއއްޮގތަށް    މައްސަލަތައް 

ފާހަަގކ ރެއްވި.    ވެސް  ފަރ މާކ ރެވި ހ ށަހެޅިފައިވާ ާގނޫނަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ާގނޫނެއް ކަމ ަގއި ިގނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން

ހިމެނޭ މައިަގނޑ     ށްބާބ ެގ މައްޗަ  16ާގތްަގނޑަކަށް    ،މި މ ޅި ބިލަށް ބަލައިލާއިރ  މ ޅި ބިލ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ބާބ ތަކެއް

ކ ންފ ނީެގ ދ ސްތޫރ ތަކާއި މިކަހަލަ   ،ޮގތާއި   ރީކ ރާނެމާއި ރަޖިސްޓަކ ންފ ނި އ ފެއްދ   ،ޮގތެްއަގއި ކ ންފ ނީެގ ބާވަތްތަކާއި

ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ފާހަަގކޮށްލެވޭތޯ    ހ ރި. ބިލަށް ބަލައިލާއިރ  އެއް  މެއް މީަގއި ބަޔާންކޮށްދީފައި އެބަހ ރިހާ ކަ

ކ ންފ ނީެގ އަސާސީ    ،ތެރޭަގއި )ހ( ަގިއ މި އޮންނަނީތަކ ެގ  ދ ގ ސަވަނަ މާްއދާަގއި ކ ންފ ނީެގ މަ  41ބަލާނަން. ބިލ ެގ  

މަަގާވއިދ  ކ ންފ ނީެގ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިޮގ  ެގދ ގ ސަަގއި  ކަންތައްތަކެއް  ވަކި  ވަކި  ާވހާ  ނ  ތ ަގއި  ނ ވަތަ  ހިނދަކ  
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ނ ކ ރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރ މަށް ޮގތ ަގއި ާގނޫނ  މަނާ  ެގދ ގ ސަމަނާކޮށްފައިނ ާވހާ ހިނދަކ  ކ ންފ ނީެގ މަ  ދ ތަކެއްގ ސަމަ

ނަމަެވސް   ވީހ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާެގ )  ،ލިބިެގންެވއެވެ. ހަމަ އެ މާއްދާެގ )ރ( ަގއި މި އޮންނަނީހ އްދަ

މަ ކ ންފ ނިތަކ ެގ  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  ކ ންފ ނިތަކާއި  ކ ންފ ނީެގ  ގ ސަސަރ ކާރ ެގ  އެ  ކަންތައްތަކެއް  ަވކި  ތެރޭަގިއ  ދ ެގ 

 ދެންމެ   ،ކީއ ޅޭ ކަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން މި؛ ވާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްން ބަޔާންކ ރަ  ޅައިއަސާސީ ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައަ 

ެމންބަރ ން   އިްއޒަތްތެރި  ބައެއް  މިހާރ   ،ފާހަަގކޮށްފިވެސް   ވާފައި ދާއްނޫނީ ސަރ ކާރ ން އ ފަ އ ފެދިފައިވާ    ރާއްޖޭަގއި 

ކ ންފ ނިތަކާއިސާ އްހި  ސަރ ކާރ  ބައެއް   ، ވާ  ޕަސަންޓެ ޭއެގ  ، ސަރ ކާރ ެގ  ކ ންފ ނިތަކާއި ސާއްހިއް  ތެރޭަގއި  މި   ،ވާ 

ކ ންފ ނިތަކ ންކ ރަމ ންދާއިމަސައްކަތަ  އްކ ންފ ނިތަ މި  ވާނަމަމިސާލަކަށް    ،ރ   ކަމަށް  ،  ސްޓެލްކޯ،  ފެނަކަ  ،ބ ނާ 

ބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ރޯޑް  ަގދ ެގ ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑަށް  ގ ސަިމހެން ހ ރި ކ ންފ ނިތަކ ން މި މަ  ،ރޯޑް  ، ވެމްކޯ،  އެސް.ޓީ.އޯ

ކާއި ވަނީ ބަނދަރ ތަ  އްޞަކ ރެިވފައި މިޚާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ނޫނީ    ، ދާފައި މި އޮންނަނީ މަގ ތައް ހެދ މަށްއްކ ންފ ނި އ ފަ

ސްޓެލްކޯއިން ނ ކ މެ ދަނޑ ތައް   ،ކަމަށް ވާނަމަ  ބ ނާށް  ކަމިސާލަ ؛ކަންތައްތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ސްޓެލްކޯއިން މިކަހަލަ  

އެ ކ ރިތިލަ  އަޅަން  ނަރ ދަމާއިބިޑ ތަކަށް  ނިކ މެ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން  އ ޅެފާނެ.  ފާނެ.  ނ ކ ެމ  އަޅަން  ސްޓެލްކޯއިން 

މިކަހަލައެހެންވީމާދާއިރާަގިއ.  ޝަން  ކްކޮންސްޓްރަ މި  ،  ބޮޑަށް    މަސައްކަތްތައް  ވަރަށް  އެބަ ކ ންފ ނިތަކ ން 

   ..ފާހަަގކ ރެޭވ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ފާހަަގކޮށްފި.މަސައްކަތްކ ރާކަން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.   ،ޒަތްތެރި މެންބަރ ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  އީސާ ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރައީސް އޮޅޭ ؛އިްއޒަތްތެރި  ފެނަކަ  ރަްއޔިތ ންނަށް  މިހާރ   އިނޭގތޯ.  ވާހަކަދައްކަވަނީ  ދަނޑ ޔަޮގތަށް  ހަދާކަށް ކ ން 

 .ޯއއަކ ން... . އެސް.ޓީކ ރިމައްޗެއް ނ ލާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ސިން ޙަމީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް
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ފެނަކައަށް  ހަމަ  ވެސް    އިަގމި ސަރ ކާރ ން ވެސް، ހަމަ  މިދިޔަ ސަރ ކާރ   ،ރަނަގޅ ވާނެ  ؛އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

، ހ ރި ތަފާސްހިސާބ ތައް  ތެރޭގައި  ެގމިނިސްޓްރީއަށް ޮގސް ޔޫތ  މިނިސްޓްރީ  ނޫނީ ޔޫތ ފެނަކައިެގ ތެރޭަގއި    ،ޮގސް

ސްޓޭޓަ ބަލަ  ސްއެތަނ ެގ  ހ ށަހަޅާފަ  ތަންތަނ ން  މި  ލައިފިއްޔާއިނަަގއިެގން  ހަދަން  ޕްރޮޕޯސަލްތަްއ    ،އިވޭތޯދަނޑ ތައް 

ފެންނާނެ. އެހެންވީމާ،   މި ދެ މ އައްސަސާތަކަށް ޮގސް ރަނަގޅަށް ބަލަިއލީމާ  ،ވެސް  ންދެ ތަނ    މި  ،ވޭތޯހ ށަހަޅާފައި

ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އެހެންވީމާ، ޮގސް ބަލައިލެއްވ   ،ވާނަމަ  ކަށްކަމަނޫން  އެއީ ދަތިފ ޅ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  

މަސައްކަތްކ ރާ ވާހަކަ. އެ ިއއްޒަތްތެރި  ޑަބަލްކޮށް      ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ    ރައީސްއިްއޒަތްތެރި

 ...ފާހަަގކޮށްފި ދެންމެ ވާހަކަދައްކަަވމ ންމެންބަރ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނ ކ ތާއެއް. ނިޒާމީ   ،އާދެ! ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  އީސާ ވާހަކަދެއްކެވ ން:

 . ދެއްަގއި..ގ ސައެ ކ ންފ ނިތަކ ން ބިޑ ކ ރަނީކީ ނޫން. ސަރ ކާރ ން ވަކި މަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނިލަންދޫ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  އަރިހ ަގއި   ،ދާއިރާެގ  މެންބަރ ންެގ  އިއްޒަތްތެރި 

ބަހ ސްކ ރ މަށް އޮންނަ ނިޒާމަކީ ބަރ ލަމާނީ   ތަނ ަގިއ ެއއް ބޭފ ޅަކާއި ައނެއް ބޭފ ޅަކާ   މި  ، އަޅ ަގނޑ  އެބަ ދަންނަވަން

ަގާވއިދަށް   ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަންއަޅ ަގނޑަށް ޖެހޭނީ އި ؛. ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނިޒާމޭ

ހިތްތެވ މަށް. ނިލަންދޫ  ރ މަތްތެރިކޮށްޙ ގަވާއިދަށް    ،ހިތްތެވ މަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަންޖެހެނީރ މަތްތެރިކޮށްޙ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ކަދެއްކެވ ން: ސިން ޙަމީދ  ވާހަނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް

މ ން  ވަދެންމެ ހަމަ އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަދައްކަ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލީ

 ، ބ ނާނަމަދަވާފައި މި އޮންނަނީ އެއީ ިވޔަފާރިކ ރާކަށް ނޫނޭ. މިސާލަކަށް  އްއ ފަ  ބައެއް ކ ންފ ނިތައް  ،ފާހަަގކޮށްފިވެސް  

ެއސް.ޓީ.ޯއއިން ތެޔޮ ެގނެސް، އެސް.ޓީ.އޯއިން މި ެގންނަނީ   ،ޕްލައި. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލަން ބޭނ ންވަނީފިއ ލް  ސަ
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މ  ރައްޔިތ ންނާ  އާންއަށް.  މި ހަވާލ ކ ރަނީ ފިއ ލް ސަޕްލައި  އ ސޫލ ން. އެސް.ޓީ.ޯއއިން ވިޔަފާރިކ ރަން ެގންނަ ތެޔޮ  ވިޔަފާރި

އަނެްއކާވެސް  ،  ޮގތަކީ   ވާ  މި  މާތެރެިއން ޕަސަންޓެއް ލާފައި ދިނީޕްލައިއަށް ވެސް ޭއެގހަމައަށް ދާއިރ  އަނެްއކާ ފިއ ލް ސަ

  ، ނ ވާނަމަ  ށްކަމަ  ދާ ކ ންފ ންޏެއްއްމ  ރައްޔިތ ންނަށް މީެގ ބ ރަކަން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ވިޔަފާރިކ ރަން އ ފައާން

ީމެގ އ އާން  ށްލަން.، ެއކަންެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮމާދަޫގ ޖެހެންޖެހޭ ސަބަބެްއ ނެތް. އެހެންވީނމ  ރައްޔިތ ންނަށް 

މި ހ ށަހަޅާފައިވާ ާގނޫނ ެގ    ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަންތައް  މިދެންނެވި  ފާހަަގކޮށް  ،ބަޔާންކޮށް  ކަށްތަތެރެއިން  ކަންތައްތައް  މަ  ،މިދެންނެިވ  ކ ންފ ނީެގ  ދ ތަްއ  ގ ސަައދި 

ރަނަގޅ  ބިލ   މި    ،ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މިކަން ެގންޮގސްނ ކ ރެވޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް  ރިޕީޓްކޮށް މަސައްކަތް  ،ބަޔާންކ ރާއިރ  

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ފަރ މާކ ރެވިެގންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބިލެއް ޮގތ ގައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިހަވަންދޫ ދާއިރަެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތ ން    ޝ ކ ރިއްޔާ  ގ ޅޭ  ބިލާ  މި  ދެވަނަ ހަމަ  ޓަކައި  ދަންނަވާލ މަށް    އެްއޗެްއ 

ވަނަ ރައްޔިތ ންެގ  ނަވާރައަދި ޚާއްޞަކޮށް މި    ،ފަހ ން  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ސަރ ކާރ  ައއި  ،ވެސް އެދ ނީ  ކަށްފ ރ ޞަތަ

ިއމ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ާގނޫނީ ޮގތ ން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ާގއ ލެއް  ޙަފަހި ވިޔަފާރި މާ  އި މަޖިލީހަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގ

މިފަދަ މ ހިންމ     ހިނަގމ ން މި ދަނީ.ސް  އްޔިތ ންެގ މަޖިލިރަ  މަސައްކަތްކ ރި   ބ ރައެންމެ    ، ެގނައ މަށް ޓަކަިއ އެންމެ ިގނަ

މިފަދަ   ،ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްވިހެން  ،ބިލ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ހިނަގމ ންދާއިރ  ބަހ ސް  ބިލ ތަކ ެގ  ރައްޔިތ ން  ،މ ހިންމ   އަޅ ަގނޑ މެން  ވަޒީރ   ގ ޅޭ  މެންބަރ ން ކަމާ  މަޖިލީހ ެގ    ެގ 

 ދީެގން ެގނައ މަކީ ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ވަތ ޢ އަށް ދަސާފ ކޮށްލ މަށް ޓަކައި މި ފްލޯބައެއް ކަންކަން  ބޭނ ންވާ    ސާފ ކ ރަން

ދަންނަވާ ވާހަކަ  އެ  ވީަމ  ކަމެްއ  ތާއީދ ކ ރާ  ރައީސް ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ން.  މަޖިލީހ ން؛ ލަން  މި ސަރ ކާރ     މި 

މާ  އަށްވިޔަފާރި އައިފަހ ން   ހަދައިގާ އ ލެއް  ޙަފަހި  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ ތައް  ގ ނަ  ިގނަ  ތަފާތ   ޓަކައި    ، އިމ ކ ރ މަށް 

ހޯދައިދީފި  ޮގތ ން  ާގނޫނީ ދަންނަވަނީންލ އިފަސޭހަކަން  މިސާލަކަށް  ބިލާއިންޓް  ޕޭމައިލެކްޓްރޯނިކް    ،ނަމަ  .  ،  ޭގޓްވޭ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަގ ފަހިކ ރ މަ  މަށްކަންކަ  މ ހިންމ   މިކަހަލަ،  ކޮމާސްާއއިއީ ކަންތައްތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ޓަކައި  ށް 

ޙަޤީޤަތ ަގއި ވިޔަފާރިކ ރާކަށް ނޫން.   ކޮންމެހެން   ސަރ ކާރ ން ކ ންފ ނިތަްއ ހަދަނީކީ؛ ިވއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްރެކ 

ެގން.  ނ  އެކަން ރަނަގޅަށް އެނ ދޭކަށް ވެސް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭހާއަށް ވިޔަފާރިކ ރިޔަމ  ރައްޔިތ  މީއާންއަދި  
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ހިތްވަރެއް ނ ހ ރޭ. ނޫނީ ބައެްއ  ނެހާ  ކ ރާ  ރައްޔިތ ން  މ ާއންކަހަލަ ިވޔަފާރިތައް    އަންޑަސްޓޭންޑްވާން އެބަ ޖެހޭ. ބައެއް

އް  ލަތްތަކ ަގއި ސަރ ކާރ ން ކ ންފ ނިތަހާވޭ. އެފަދަ ބަެއއް  އެކަންކަމ ެގ ތެރެއަށް ވަންނަން ޖެހިލ ން އެބަ  ކަންކަން ވީމާ  އ އަ

ެއްގރޯ  ފާހަަގކ ރެްއވިހެން  މިސާލަކަށް އެ  ދަްއކަން އެބަ ޖެހޭ.  ވެސް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް    ހަދައިެގން ެއކަން ކ ރެވޭކަން

  ންމަތީަގއިއެްގރޯ ކާމިޔާބ ކަ  ، ަގންނާކަށް ކ ންފ ންޏެއް ނައި. އެހެންނަމަވެސް  ބާންކިލޯ ކިއ ކައެއް  ވިޔަފާރި ކ ންފ ނި.  

ދާ އެްއ  އްކޮށްދީެގން. އަދި އެ އ ފަ ދަނޑ ވެރިކަން ކޮށްދޭން އިންވެސްޓ   ށްބި ދަނޑ ވެރިންނަތެރޭަގއި ތިނީ އަތޮޅ ހިންަގ

ކިއ ކަ ަގނެެގންބާ ންކިލޯ  މިރ ސް  ކިލޯ  އެްއ  ޖަމާކޮއާއި  ެއއްތަނަކަށް  ރައްޔިތ ންނަށް އާން  ،ށްޮގސް  މ  

ދައިެގން  އްވިޔަފާރި ކ ންފ ނި އ ފަ  ންކަންކަން ވެސް މިއީ ކ ރެވޭނެ ކަންކަން ސަރ ކާރ   ޑިސްޓްރިބިއ ޓްކޮށްދީެގން. މި

ކ ންފ ނިތައް.  އަމިއްލަ އޮތީ ފެންނަން. މާދަމާ އަތ ވެދާނެ މިކަން ކ ރާނެ މާ ރަނަގޅ    އައިސް ރައްޔިތ ންނަށް މިހާރ  މި

ތިޞާދ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައި ދޭން. އެއީ ޤައ މެްއެގ އިޤ ން ސަރ ކާރ ން ވާނީ އެ ކ ންފ ނިތަކަށް ފ ރ ޞަތ އެހާހިސާބ 

ކ ރިއެރ ވ މަށް   ތިޞާދ އިޤ  ޤައ މ ގެ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ވިޔަފާރިތައް ކ ރިއެރ ވޭނެ ނިޒާމަކީ ،ދައި އްވިޔަފާރިތައް އ ފަ 

، ެއ  ކައި ިގނަގ ނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަންޖެހޭ. އަދި އެ ދަނޑިވަޅެއްަގއިށް ޓަފަހިކޮށްދިނ މަ  ލ އ ޙަމާ  ެގވިޔަފާރީ   ،ޓަކައި

އަހަ ޤައ މ ގަ ވަގ ތެްއަގއި   ޚާއްޞަ  ިވޔަފާރިތަކަށް  ކ ރިއަރ ވަންޖެހޭ  ދޭންޖެހޭ.  މިއްޔަތ  އްއި  ވެސް  ެއޮގތ ން ކަމެްއ 

ރާއްޖޭަގިއ ކ ރިއަރ ވަންޖެހޭ ވިޔަފާރިތަކަށް    އެސް.އެމް.އީ ލޯނ ތައް ދިނ މ ަގއިހަމަ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން ެއބަ ދޭ

އެބަ އިސްކަން  ފަތ ރ ވެރިކަމ ވެސް  އެބަދޭ.  ވިޔަފާރިއަށް  އެބަެގ  ވިޔަފާރިއަށް  މަސްވެރިކަމ ެގ  އަދިވެސް  ދޭ.  ދޭ. 

ޓަކައި  ހޯދައިދިނ މަށް  ައެގއް  ރަނަގޅ   ކެޕޭސިޓީ   ، މަސްވެރިންނަށް  ޕްރޮސެސިން  ފިޝް  އެތެރޭެގ  ރާއްޖޭެގ  މި 

ކ ރާނެ ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ނ ކޮށްދީ މަސްވެރިންނަށް ރަނަގޅ  ެއއްޗެްއ  ކ ރަންޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ އެތެރޭަގއި މަސް ޕްރޮސެސް އިތ ރ 

  ،ދަންވީ ސ ވާލަކީއްައޅ ަގނޑ މެން އެންމެންެވސް އެްއބަސްވާ ޙަޤީޤަތެްއ. ައޅ ަގނޑ މެން އ ފަިމއަދ   ނ ދެވޭނެކަން ެއއީ  

ސަރ ކާރ ން ކ ދިކ ދި   ،ނ ކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއްޮގތަކީ ؟އާދޭތޯ  ރަން ބަޔަކ  އެބަމިކަން ކ  ؟މިކަން ކ ރާނީ ކިހިނެއްތޯ

ދީެގން ކަމ ަގއި ިވޔަސް  ލޯނ   ، ދީެގން ކަމ ަގއި ިވޔަސް މ  ރަްއޔިތ ންނަށް އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ްގރާންޓ އާން  ،ވިޔަފާރިތަކަށް 

އެ ޕްރޮޑަކްޓް  ،  މަސް  އެްއޗެތި، އެ  ކޮށްފައި އެކ ރ ވަން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ ކ ރެވޭނެ ކަންކަންކަން ޕްރޮސެސް  އިރަށްރަށ ަގ

ސަރ ކާރ ން  މިއަދ   އް  އެކަން ކ ރެވޭނެ މޮޑެލެ  ،ކ ރެވޭނެކަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ނިޔޭެގ ކަންކޮޅ ތަކަށް ޑިސްޓްރިބިއ ޓ  

ޮގތެއް އޮތްތޯ ބަލަން އެބަހޯދައި ރައްޔިތ ން މެދ ވެރިކޮށް އެކަން ކ  ވިޔަފާރިތައް މެދ ވެރިކޮށް   ރެވޭނެ  ޖެހޭ. ކ ދިކ ދި 

ބިރ ަގންނަންވީ ސަބަބ    ؛ޖެހޭ. އެ ވިޔަފާރިތައް މިއަދ  ެއކަން ނ ކޮށް އެ ތިބޭޮއތްތޯ ބަލަން  ކެއްއެކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަ 

އިންވެސްޓް ޓަކައި  އެބަ  އަޅ ަގނޑ   ތައްއޮޕްޗިއ ނިޓީސް  މެންޓްނައްތާލ މަށް  ހޯދައިދޭންޖެހޭ    ފަރާތްތަކަށް.  މ އާންމެން 

ޮގތްތައްއިންވެސްޓ   ޮގތަކީއިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ޖެހޭ އެބަ    ހޯދައިދޭން  ކ ރާނެ  ސަރ ކާރ ން އަދިވެސް    ،ނޫނީ އަނެއް 

ރަނަގޅ    މަސްވެރިންނަށް  ިވޔަސްކ ންފ ނި ހަދަންވީ މިކަން ކ ރަން. އަދިވެސް ކ ންފ ނިތައް ހަދައިެގން މިކަން ކޮށްެގން
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 ން ހަރާ  ން އެއީހޯދަންވީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ޓަސްލާފައި ތިބެފައި ސަރ ކާރ  ވިޔަފާރިކ ރ   މަގ ތައްހޯދޭނެ    އްއަގެ 

ކަށް ވާހަކަެއއް ނ ދެއްކޭނެ. ސަރ ކާރ ން ވިޔަފާރިކޮށްެގން ވެސް މި ކަމެކޭ ނ ބ ނެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ލެވެލަ

ންޖެހޭ ވަގ ތ  އަންނާނެ. ކޮޅަށް ޖަހަންޖެހޭ ވަކި ސެކްޓަރތަކެއް ވެސް ހ ންނާނެ. އެކަން  ޅަށް ޖެހަތިޞާދ  ކޮ ޤައ މ ެގ އިޤ 

ސަރ ކާރ ން   މި  ،ކިތަންމެ ނ ބ ނަން އ ޅ ނަސް  ،ކ ރަންޖެހ ނީމަ ޖެހޭނީ ކ ރަން. ޙަޤީޤަތަކީ ކިތަންމެ ނ ދައްކަން އ ޅ ނަސް

ވަރ ަގދަކ ރަން ލަްއކަ ިގނަ   ތައް ކ ދި އަދި މެދ ފަންތީެގ ވިޔަފާރި  ރާއްޖޭެގ  ،ތިޞާދ  ވަރ ަގދަކ ރަންރާއްޖޭެގ އެތެރޭެގ އިޤ 

  ،ެވސް ހެޑްލައިނ ން ދެކ ނިން  މަސައްކަތް އެބަ ކ ރޭ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް އެބަ ކ ރޭ. ައޅ ަގނޑ  ިއއްޔެ

ން ހިލޭ ދިނ މ ެގ ޕްރޮްގރާމ ތަްއ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ.  ބައެއް ދާއިރާތަކ ަގިއ މީހ ން ތަމްރީނ ކ ރ މަށް ހިލޭ އެހީ ދޭ ާވހަކަ

މިދިޔަ ކޮިވޑ ެގ  ދޭ ވާހަކަ.  އިކޯސްތައް ހިލޭ ހިންގަ އާިއ އަދި އައި.ޓީ  ޑައިވިން   ،އާއި ހިންާގ ވާހަކަ. ެއއީ އެކައ ންޓިން

ކޮވިޑ ެގ ތެރޭަގއި އިންކަމް ސަޕޯޓް ހޯދި ފަރާތްތަކަށް. އެއީ   ދިޔަމި  ،ނީމި ދެން  ސަމާލ ކަޮގތެްއަގއި    ތެރޭަގއި ޚާއްޞަ

ަގިއެގން ބޫލ ކ ރެވެނީ ކަމަށް ވެދާނެ. މިފަދަ ބަިއވަރ  ކަންކަން ހިންަގތިބި ފަރާތްތައްކަން    ތަކ ަގއި ތަންކޮޅެއް ނާޒ ކ  ަވޒީފާ

ހިންެގންޖެހޭ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  . މިއީ ހަމަ ޓަސްލާފައި ޖާދޫަގރަކ  ކ ރާ ކަމެއް ނޫވަރ ަގދަކ ރެވޭނީ  އްތިޞާދެއިޤ 

މ ހިންމ  ހަރަކާތްތައް އެބަ ހިންޭގ. މީެގ ނަތީޖާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ މެން    މެދ ކަނޑާލަނީ މެންދ ރ ެގ ަވގ ތަށް. ދެންމި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ   

 ަގިއ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.   1:00 ން އަނބ ރާއެނބ ރި ބައްދަލ ވާނީ މެންދ ރ 

 

 { އަށް 13:08އިން  11:59 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަސައްކަތް. އެއީ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީމި ދަންފަޅީަގއި ވެސް    ، ނ ނިމި ހ ރި 

އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ކ ންފ ނީެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް   ،ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް 

 މް ޢަބްދ ލްޙަކީމް. ޝަޙީهللا ން. ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޔ ެގންދި
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 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ  މް ޢަބްދ ލްޙަކީމްޝަޙީهللا މެންބަރ  ޢަބްދ  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ

ެގނައ މ ެގ ބިލ . ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ   )ދިވެހިރާްއޖޭެގ ކ ންފ ންޏާ  96/10ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!  

ރައީސް ާގނޫނަކީ  ؛ އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނަށް   1996މި  މި  ާގނޫނެއް.  އަންނަ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން  ފެށިެގން  އަހަރ ން  ވަނަ 

ާގތްަގނޑަކަށް މިހާރ   މި  26  ޢަމަލ ކ ރާތާ  ެވެގން  ެވެގންދާިއރ   26ދަނީ.    އަހަރ   ހ ރި   ގައިއަހަރ   ާގނޫނ ަގއި  މި 

ނ ލެވިފައިާވ. އަދި ާގނޫނީ ކަންކަން ހަމަނ ވެެގން  އިކ ންފ ނި އެބަވޭ އ ވާލަން ބޭނ ންވެ، އ ވަ   753މައްސަލަތަކ ެގ ސަބަބ ން  

އ ވާލ މ ެގ މަގ މަތީަގިއ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް   އި،ނ ލެވިފައިބަވޭ އ ވަ ސަތޭކައެއްހާ ކ ންފ ނި އެސް  ހާސް ފަ  ހަތަރ 

އަދި ޚާްއޞަކޮށް މިއަދ ެގ ިއކޮނޮމިކް   ،ހ ރިކަން އެބަ އެނޭގ. މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ންބައިވަރ  ަމއްސަލަ މި ާގނޫނ ަގއި  

މި ރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރިވެ ބިލެއް މިއަދ   މިފަދަ  ހޯދައިދިނ މަށް މިނިސްޓަރ  އިސްނަންަގަވއިެގން  ޮގތް  ރިންނަށް ރަނަގޅ  

ތެރި ޝ ކ ރ  މިއަދ ެގ ސަރ ކާރަށާއި އަދި މިއަދ ެގ ިއކޮނޮމިކް  ޞްޓަކައި މިކަން ކ ރެްއވީތީވެ ައޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ެގ އިޚ ލާ

ނަމަވެސް،  އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ މާ ދިެގއް ނ ކ ރާނަން. އެހެންމިނިސްޓަރަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވަން. ހަމަ އެއާ

ކ ރ ކޮށް   ވަރަށް  ހަމަ  ތެރެއިން މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   މަޖިލިސް  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގންދާނީ.  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  މި 

  ނ ކ ރެވިެގން ތަކަށް ވިޔަފާރިރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ   ވަރަށް ބޮޑަށް ބައެއް ބޭފ ން ވަރަށް ކަންބޮޑ ވެެގންދިޔަ  ،އަޑ އިިވެގންދިޔަ

ރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ން އ ޅ އްވި އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންވީ ޙަޤީޤަތަކީ،  ކަންބޮޑ ވެެގން ވަ  އެކަމާ

ކައ ންސިލ  ވިޔަފާރިރަށްރަށ ެގ  އެތަކަށް  ހ ށަހަޅަ  ކ ރަން  ޚިޔާލަށް  މާލޭލީމާއިބޭފ ޅ ންނަށް  މި  ހަމައެކަނި  ސިޓީ   ، 

އައީ   ވިސްނ ން  ހިންަގން  ޤައ މެއް  މ ޅި  ވެސް  މިކައ ންސިލ ން  ެވެގން  ނަތީޖާއަކަށް  ހަދައިެގން.  ދަނީ،   ކ ންފ ނި 

ޮގންޖެހ މަކަށް ވެެގންދާނެ.    ޑ  އަރައިެގން އަންނަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮ  ެގމެދ  ފަންތީ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ދި

ާގނޫނެްއެގ ސިފަ   ،ސިފައިަގއި  އެހެންވީމާ،  ހަާގނޫނެއްެގ  ކ ންފ ނިތައް  އައިސް،  ޖެހިެގން  އެއިދަވަންތަ  އަދި   ،  

ާވންޖެހެނީ މި  ފައިދާ  ސަބަބ ން  ކަންކަމ ެގ  ކ ރާ  ލޯކަލް    ކ ންފ ނިތަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަްއޔިތ ންނަށް.  އިނޭގތޯ 

ދީ، އަދި ބޭފ ޅ ންނަށް ކ ންފ ނި ހެދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ކ ންފ ނި ހެދ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އެ

އެ ބާރ  ދިނ މަށް   ނޑަެއޅިެގން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ، މިއަދ ވަކި ޮގތަކަށް ކަ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ން

ތަކ ން ކ ރާ ވިޔަފާރިތަކ ެގ ސަބަބ ން ައޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށ ެގ ވިޔަފާރިތައް ެއއްކޮށް ހަލާކ ެވެގން  ފަހ ަގއި ކައ ންސިލ 

އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ ރާށޭ.  ން ިވޔަފާރިހިނގައިދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ، ސަރ ކާރ 

ވިޔަފާރި ސަރ ކާރ ން  ދައްކަނީ.  މި  ކިޔަމ ންއަބަދ ވެސް  ައނެއްކާނ ކ ރާށޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ަގވަރމަންޓް    ޮގސް  ލޯކަލް 

ނޑ  ހަމަ ތަކަށް ެވސް އެ ބާރ ތައް މި ދެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގކައ ންސިލ   ،ދެނީއޮތޯރިޓީއަށް ވެސް މި ފ ރ ޞަތ 

، މި ކޮމިޓީތަކ ަގއި ތިްއބަވާ ބޭފ ޅ ން ވަރަށް ބޮޑަށް  ަގއި މި ާގނޫނަކަށް ެވެގން އަންނަިއރ   މި ބިލ  މި ތަނ ަގއި އޮތީމާ

ވިސްނަވާށޭ   މިކަމާ ކަންތައްތަކާއި  !ދޭތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކަކާއި  ،ކ ރެވޭނެ  ެގއްލ ންވާނެ    ،ނ ކ ރެވޭނެ  ކ ރ މ ން  އަދި 
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ދޫކޮ  ،ކަންތައްތަކާއި ެގއްލ ންނ ކޮށް  ބިލ  ށްލ މ ން  ބައިންދަިއެގން  ވިސްނ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތައް  ނ ވާނެ 

ހ ރި ޮގތަކީ. އެއީ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެންމެ ފައިދާނެއއީ ކަންނޭ  އިމާފަރ މާކޮށް، އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނަކަށް ހަދައިެގން އަ

 ދެްއވި ަވގ ތ ކޮޅަށް ޓަކަިއ.  ،ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ނ ކ ތާއަކީ. ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަސީމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނަސީމް

ާގނޫނ  ކ ންފ ނީެގ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  އޮތީ   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  މިއަށް މިހާރ   އެހެންކަމ ން،  ާގނޫނެއް.  ކ ރީެގ  ވަރަށް 

  ަގއިލިއިރ  އިބަލަ  އިވަގ ތަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. އަދި މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ކިޔާލަ  އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މަކީ މި 

މީެގ   ،ހ ރި. އެޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން  ރަނަގޅ  ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަ މި ބިލ ަގއި ވަރަށް ިގނަ  

ރަޖިސްޓަ ނަމ ަގިއ  މީހ ންެގ  ިގނަ  ވ ރެ  އެކަކަށް  ކ ންފ ނި  ނަމ ަގއި  ރީކ ރިން  މީހެއްެގ  އެންމެ  މިހާރ   ކ ރެވެނީ. 

ވަންޏާ، މީެގކ ރިން  . ެއހެންކަމަށްފާހަަގވިއަޅ ަގނޑަށް  ކ ރެވޭ ޮގތަށް މި ބިލ ަގއި ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އޮތް ކަމަށް  ރީރަޖިސްޓަ

ހ ރި ވަރަށް ިގނަ    އިރ ، ޭއެގ ސަބަބ ން އެބަކ ރާ ޮގތަށް ހ ރިރީކ ންފ ނި ރަޖިސްޓަ  ވ ރެ ިގނަ މީހ ންެގ ނަމ ގައި  އެކަކަށް 

ދިމާވެފަ ކަންތައްތަކެއް  ޝެއަރނ ރަނަގޅ   މޭޖަރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މި.  ޝެއަރ  މީހަކަށް  ކ ންފ ންޏެްއ    ހޯލްޑަރ  ދެނީ 

ން އޭނަ ނ ލޯނެއް ނަަގިއެގން ލޯނ  ޑިފޯލްޓްވާތަ  ފައިމޯޭގޖެއް ބަހައްޓާކ ރަންެވެގން. މައްސަލައެއް ޖެހޭއިރ ،  ރީރަޖިސްޓަ

ވަރަށް ވޭނ ަގއި އ ޅެފައި އެބަހ ރި. ދެން އަދި އޮންނަ މީހާ  ޝެއަރ    1އޮތް ކަހަލަ ކ ށެއް ނެތް ކ ޑަކ ޑަ %   ،ފިލާފައި

ހިފހަ  ،އެހެންމެ ޕާސްޕޯޓް  މި އަންނަ  އްޓަމ ންމީަގއި  ނިމ މެއް  ވެސް  އެބަ އައ މަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  އަންނަ    އިން 

ހިފަހައްޓާ ޕާސްޕޯޓް  އޮތީ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ީމަގއި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް،  ނިމ މެއް  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ހިފެހެއްޓ މަށް 

ޅ ވާން. އާންމ ކޮށް މިހާރ  މި އޮންނަ ޮގތ ން ރާއްޖޭަގއި ޖެހޭ އެހެން ދިމާލަކ ން ވެސް ކަންތައްތައް ރަނަގ  އަންނައިރ ، އެބަ

އަހަރ ، ސ ޕްރީމް ތިން  ކޯޓ ން  އަހަރ . ހައި  ދެނަާގ، ސިވިލް ކޯޓ ން    ސިވިލް ކޭސްއެއް ނިންމަން އެބަ  ،މަދަނީ ކޭސްއެއް

އަޅ ަގނޑަކަށް    އަހަރ  ވެފަިއ މި ހ ންނަނީ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ނިންމަން.  ހަތްއަހަރ . މަދ ެވެގން. ނަާގއިރ     ސެކޯޓ ން  

ލާ ނިންމަންޖެހޭހެން. މިފަދަ މައްސަލަތަކ ަގއި ހަމަ އެއް އަހަރ ން ނިމޭ ޙަތިން މަރ   ހިޔެއް ނ ވޭ ދ ނިޔޭެގ އެހެން ތަންތާ

ދެން އިތ ރަކަށް    ،ހ ރީ. މޯޭގޖެއް ޮއވެފަިއ، ކ ންފ ންޏަކ ން ބޭންކަކ ން ލޯނެއް ނަގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ  ޮގތަށް މައްސަލަތައް

މިކަމ ަގއި    ައޅ ަގނޑ  ބޭންކްތަކ ެގ އިސް ބޭފ ޅ ންނާޮއތް ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ބެލެވޭ.    ެއއްމާނަ  ދ ވަހ ެގއަހަރ ހަތް  

ހެދިއޭ.    އ ޅެނީ މިކަމާ   ކ ޑަނ ކ ރެިވެގން ެވސް މި  ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވަނީ ރާއްޖޭަގއި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓ   ވާހަކަދަްއކާލިން. އެ
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ޖަހަން ާގތްަގނޑަކަށް  ޖެހެއޭ ހިސާބ   ންނޭ. ކޮންމެ އަހަރަކ  ވެސް ތިމަންމެން އެބަ ލިބެން ނަާގ މ އްދަތ  ިގނަކަމ އިންސާފ 

ޑިފޯލްޓްވާ ލޯނ ތައް ހަތް އަހަރ  ވަންދެން ދާ މ އްދަތ ަގއި ތިމަންނަމެން ވާނެ ކަމަށް.  މިވެނި ޕަސެންޓެއްެގ ލޯނ  ޑީފޯލްޓ 

ެއއީ އެހެން މީހ ންނަށް ލޯނ ދޭން   ؛މެވެސް ޮގތަކ ންކޮން  އޭ ޖެހެ  ކޮށްެގން އެބަބޭންކ ެގ ސާފ  ފައިދާއިން ެއައށް ޑަމްޕ 

ފައިސާއޭ އެހެންއެ  ވެެގން  ދ ބަން  ހ ންނަ  މި  ،ވަންޏާކަމަށްދަނީ.  ހީވަނީ  ނިމިެގންދާއިރ   އަޅ ަގނޑަށް    ، ކަންތައްތައް 

މިކަން ނިމިެގންދާއިރ   ޕާސްޕޯޓާ ޮގތަށް  ހިފެހެއްޓޭ  ކ   ، ެއއްޗެހި  އަންނަންޖެހޭ ދިމާލ ން ވެސް  ންފ ނިތަކަށް އިންސާފ  

ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ،  އިންސާފ  އަންނާނެ ޮގތަކަށް ވެސް ކަންތައްތައް ކ ރ މަކީ ެއއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްހެން. އެހެން

  ލާަގއި މި ޙަކޮމިޓީ މަރ   ،ތަނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ވެެގންދާމ ޅި ނިޒާމ  ެއއްކޮށް ފ ރިހަމަ

 . ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތައް މަދ ކ ރާ ވާހަކަ  ،ކ ރާނެ ކަމަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެވސް މި ދައްކަނީކަންކަން ރަނަގޅ 

ދަނީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީތަކަށް ވެސް ކ ންފ ނިތައް ހެދޭ    ވެސް މި ބިލ ން ފެނިެގން މިދައްކާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަނެއްކާ 

މި ބިލ  އެޮގތަށް ފަރ މާކޮށްފައިހެން.   ނޫނ ެގ ދަށ ން ހެދޭ ޮގތަށް އޮތީމާކަމަށް. ެއއީ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ލާމަރ ކަޒީ ާގ

ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ތަކ ން ކ ންފ ނިތައް ހަދައިެގން އަނެއްކާ ކައ ންސިލ    ،ދ ކ ރާ ކަމެއް ނޫން އެީއކީއީއަޅ ަގނޑ  ތާއެކަމަކ   

ނެްއކާ ކައ ންސިލ ން ކައ ންސިލ ން ހަދާ ކ ންފ ންޏަށް  ދޭ ްގރާންޓ ން އަތަކަށް  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކައ ންސިލ ؛ ދޭ  މި

ދަްއކަން  ، ޓެކްސްތައްދަްއކަން ތިބި ޕާޓީނަމަ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ކ ރެވޭ ކަމަކީ، ޓެކްސް  ސަބްސިޑަިއޒް ދޭން ފަށައިފި

ފަހ   ނޫނ ތައް ހެދ މަށްޕޭޔަރ ން ކަތިލަން ާގޓެކްސް  ،އޮތް ކ ންފ ނިތަކަށް ދ އްތ ރާާވނެ ހ ރިހާ ޮގތަކަށް ކަންތައް ކޮށްފައި

  ،ވެސް އެހެން ކަހަލަ ކަންތަްއތަކެއް ކ ރ ން. އެހެންކަމ ންައތ ން ނަާގ ފައިސާއިން އަނެްއކާ  ންެގއެްއކަލަ ޓެކްސް ޕޭޔަރ 

ކަެމްއ ނޫން. ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި    ވެސް އެދޭދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އެްއޮގތަކަށް ލޯކަލް އޮތޯރިޓީތަކަށް ކ ންފ ނި ހަދަން ހ އްދަ

ޖެހޭ. ރާއްޖެ އޮތް ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަވގ ތަށް ހިފަހައްޓަން    ކޮށްެގން ެވސް މިއެކަން ބަދަލ   ،ކަން އޮތް ނަމައެ

. ޝޯޓް  އޮތީ ފެއިލްވެފަ  އިން މަތީަގއި. ނިސްބަތ ން ބަލާއިރ  ޓެކްނިކަލީ ޤައ މ  މި  100އެބަ އެނޭގ. ޖީ.ޑީ.ޕީ މިހިރީ %

ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ވަގ ތ  ަވއި ހިފަހައްޓާލައިެގން ތިބެވެނީ.    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ،ލިބޭތީތަންތަނ ން    ޓަރމް ބޮރޯވިންްގސް

އެ ިވސްނަ  ސްރީލަންކާ  ވެސް  ކަމަށް  ޮގސްފާނެ  ރާއްޖެ  ދިމާލަށް  އެ  ފެނޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތް  ،  އިދާ 

ދ  ކ ޑަކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޖެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ،ކަންކަން ރަނަގޅ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެން މި

ވެސް  އަށް ެގންނަން ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އަނެއްކާ 40. އެ %653ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ %

މި މަގ ން މި ކަންތައްތައް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ، އިތ ރަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  ބޮޑ ވެ، އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ  އިތ ރ  

އެބައޮތް. މިީއ ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މިތިބީކީ ނޫން.   ކަމ ެގ ބިރ ވަޅަކަށް ވެއްޓިދާނެއަނަދަ

 ހޭ. ސްރީލަންކާ ޖެ  އެބަކ ރަން  ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަން މިއަދ ން މިއަދަށް ވެސް ސަރ ކާރ ން ހެސްކިޔާފައި މަސައްކަތް
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ރާއްޖެ ެވސް ހ ރީ ެއ މަަގށް. އެކަން   ؛ތެއް ނޫން. އަސްލ ަގިއ ރާއްޖެއަށް ވެސް ެއއީ ސްރީލަންކާ ކިޔާތީ ވާ ޮގ  ވީމާ

 ޖެހޭ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ކ ރަން އެބަނޭޅި އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ކ ރަން ކެނޑިރަނަގޅ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ

: ކީކޭ  ހަމަވަރަށް    މި މަޖިލީހަކީ މިއީ  ، މިހާރ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؛އަޅ ަގނޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ތަނ ަގއި ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް    ތޯ. މިހޮޅ އަށްޓެްއ ކަހަލަ ތަނެއް އިނޭގހަމަ  ހަމަ އަނެއްހެން ދަންނަވަންޏާ   ؟ދަންނަވާނީ

 ؛ސަދ . ވަރަށް ިގނަ ގ ވާހަކަދެްއކ މ ަގއި އޮންނަނީ ެއކި މަ  ތަނ ަގއި ާވހަކަދައްކަވާ އެކި މެންބަރ ންެގ  ވެސް ދެކެވޭނެ. މި

ކަ  ނ ަގއި ދައްކާ ވާހަތަ  ސަދ ަގއި މިގ ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ން. ސިޔާސީ މަ  85ވަރަށް ސިޔާސީ ތަނެއް މިތަނަކީ. މިތާ މިތިބީ  

ކަންބޮޑ ވާން ެވސް ޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން.    އެއީ ދ ވަހަކ  ހ އްޓޭނެ ެއއްޗެއް ެވސް ނޫން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމާ

މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިހ ެގ މެންބަރ ން ދައ ލަތ ެގ ކ ންފ ނިތައް ިގނަވެެގން ކަންބޮޑ ެވެގނެްއ    ،އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ސާފ 

އެ ކިޔ ްއވަނީކީ އެ ކ ންފ ނިތަްއ އިތ ރ ވާތީ ކަންބޮޑ ވެެގނެްއ    ބާއޭންތިޞާދޭ، މަސްދަޅޭ ކިއ ކައިޤ   ،ނޫޅ އްވާ. ސެންޓަރައިޓޭ 

މަރާލައިެގން ފ ރ ޞަތެްއ  ދާކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ލޯކ ންފ ނި ހަ  250ނަމަ، ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ    ނޫން. ކަންބޮޑ ވެލައްވާ 

އެ  ކ ންފ ނިތައް.  ދައ ލަތ ެގ  ވެސް  އެ  ވެސް އިނ ދެއްވާނެ.  ކ ންފ ންޏަކީ  ހަދާ  ކައ ންސިލ ން  ކެނދިކ ޅ ދޫ  ން 

ވާލ ވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެްގރޯ ހަ  ވާލ ވާންޖެހޭ އެއްޗެއް. ދައ ލަތ ން ދަރަންޏާހަ   އެއާދަރަނިވެރިެވއްޖެއްޔާ ދައ ލަތ ން 

ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ    އ ޅޭ ވާހަކައަކީ، މި  ، ދަންނަވަން މިއެކަންޏެްއ ނޫން. އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ   ވިޔަފާރީެގ ދަރަންޏާ

ކޮޅަށޭ  މި ސަރ ކާރ  ައއި ފަހ ން ހަތް ކ ންފ ނި ހަދައިފިއޭ. ސެންޓްރަިއޓް ޕާޓީއެކޭ. ދިމާ އިދި ،މެޖޯރިޓީ ލީޑަރ  ވިދާޅ ވީ

ނ ލައި ހަތް ރިސޯޓ  ހިންާގ އޯނަރ ގެ އިައޅ ަގނޑ މެންނަކީ، މިއީ ހަމަ ސީދާ ތަނެއްދޮރެއް ބަލަ  ކިޔާއިރ   އެކަން ކ ރަނީ

ރައިޓަކީ ރ  އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ ސެންޓަ  ދަރިއަށް ވެސް ސަބްސިޑީ ދެމ ން އަންނަ ސަރ ކާރެއް ހިންާގ ބަެއއް

ސިޔާސަތެއް   ދޭ  ސަބްސިޑީ  ޕާޓީތަކެއްޑައިރެކްޓް  އ   ހިންާގ  އެހެންވީމާ،  ސޫެގންގ ޅޭ  ނޫން.  ާވހަކައެއް  ލެއްެގ 

ތިބޭފ ޅ ން ފެށ ނީއްސ ރެ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ   ކީ  ނައަޅ ަގނޑ މެން  !ކަންބޮޑ ނ ވާށޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ 

 ތިބީ. އަޅ ަގނޑ މެން  މި  ެގންޑިފަިއކޮށްލައި ރައިޓް  ވެސް މޮ  ކޭ. ައޅ ަގނޑ މެން ސެންޓަރޔެޑިފައިކ ރ މ ަގއި ލާމަސީލ  ބަމޮ

ވެސް އެ ކަންކަމާ އަޅައިަގނެެގން އ ޅ ްއވާނެ ކަމެްއ  ޑިފައިކޮށްލަިއެގން. އެްއޮގތަކަށް މޮނިޒާމ  ވެސް    ރިކަމ ެގވެމި ތިބީ  

ން ކ ންފ ނި  ވެރިކަން މި ކ ރަނީ އަލަކަށް ނޫން. މިއީ ދެވަނަ ދައ ރ . އަޅ ަގނޑ މެން ެވރިކަމ ަގއި ތިބެެގ  ންނެތް. މި ޕާޓީ
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ނޫން.    އ ފައްދަނީކީ އަލަކަށް  ކ ރިޅ ަގނޑ   އަވެސް  ޮގތ ން ވާހަކަދެއްކިއިރ  ވެސް ދެންނެވިންމީެގ  ގ ޅޭ    ، ން މިކމާ 

ވެރިކ2008ަ ހަތާވީހަކަށްެގ  ތެރޭަގއި  އަހަރ   ފ ރަތަމަ  ނޭާވއެއް،  މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ންފ ނި    ނ ލާތިރީހަކަށް 

  ފާރިކ ރަންވެެގން ކ ރާ ހިތ ން ވިޔަ ވިޔަފާރިވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ވެރިކަމ ަގިއ ތިެގބެންތަކަށްެއްއޮގ  ކީލީމޭ. އެއީ އިއ ފައްދަ

ކޮށްދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ އަސާސީ ޚިދ މަތްތަކަކީ ރ އ ފެއްދި ކ ންފ ނިތަކެއް ނޫން. އެއީ މަޖ ބޫރ ެވެގން. ރައްޔިތ ންނަށް ފޯ

އ ވިޔަފާރި ކަންކަންސޫލ   ފަސްޖެހޭ  އިންެވސްޓްކ ރ މ ަގއި  ައއިސް  ިވޔަފާރިވެރިން  އާންމ   ޚި  ،ވީމާ  ން  ދ މަތްތައް  އެ 

ިމ   ؛އްތަފ ނިންއ މ ތަކ ަގއި ެވސް ސަރ ކާރ ން އ ފައްދާ ކ އަޅ ަގނޑ މެން ދޭން ކ ރާ ކަމެއް. ެއއީ ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤަ

އިންެވސް ވިޔަފާރިވެރިން  އާންމ   ފަރަކ ޓ ދެންނެވިހެން  ޚިދ މަތްދޭސްން  އަސާސީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަމަށް  ން  ޖެހޭ 

ކ ންފ   ،އ ފައްދާފައިކ ންފ ނިތައް   ކޮޅަށްެއ  ވިޔަފާރިޖަނިތައް  ކ ންފ ނިތަކަކީ  އެ  ފައިހާފައި  ކ ންފ ނިތަކެއްކަން  ދާން  ވާ 

ލަނީ.  އް ިވއްކާތަން ކ ންފ ނިކ ސަރ ކާރ ތަ  ؛އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކ ންފ ނިތައް  ،ވެސްޓަރ ންނަށް ޔަީގން ކަށަވަރ ކޮށްދީފައި ންއި

އެޮގތަށް  މެއަޅ ަގނޑ  ހ އް ވިން ވެސް  މިކެން  ފ ރަތަމަ ވެރިކަމ ަގިއ  .އްޖެ. އެމް.ޑީވެހާރ  ވިއްކަން ރި ކ ންފ ނިތައް  ޕީެގ 

ނީ ވިްއކޭ ރަލ ކ ސޫލ ން. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫއ ްއކައިލީ ހަމަ އެ  ވެސް ވިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ދިރާގ ެގ މެޖޯރިޓީ ޝެއަ

މި ،  ްއކަން. ސަރ ކާރަށް ފައިދާވާވިމެން  ސް އަނެްއކާވެސް އަޅ ަގނޑ ވެ  އްސާހި ސީެގ  .ޑަބްލިޔ .ެއސް.އެމް  ،މަކަމަށް ވާނަ

ތައް ދޫކޮށްލަންވީ ފ ނިޔަީގންކަން ހ ރިވަރަށް ތަރައްޤީކ ރެވިފައި ހ ރި ކ ން  ،ބ ނީ އާންމ  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފައިދާވާނެ

ައޅ ަގނޑ  ދޮ  ވޭނެ. އެީއ ލެނ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އ ވަެއއްއް  ކެޅެއް ނަހަދަން. އެސް.ޓީ.އޯއެ އަޅ ަގނޑ މެން. އެކަަމކަށް 

ކަމެ އެވާނެ  ނ ވާނެ.  އެކަމެއް  ައޔަސް  ސަރ ކާރެއް  މަތިން  އަދި  މާދަމާ  ނޫން.  ަގބޫލ ކ   ަމކ ކައް  ،  ންރައަޅ ަގނޑ  

ސް.ޓީ.އޯ ހާޒިރ ކޮށްފައި  އެއެީއ އެސް.އޯ.އީ ކ ންފ ންޏަށް  ނ ޖެހޭ.  ނިކް ިވޔަފާރި ކ ރާކަށްއެސް.ޓީ.އޯއިން ިމއަދ  އިލެކްޓްރޯ

. ެއކަމަކ  ހަނޑޫ، ޖެހޭ ވިޔަފާރިއެއް އެއީން ދޫކޮށްލަށްއާންމ  ވިޔަފާރިެވރިންނަ  ،ނީ ސ ވާލ ކޮށް ރަކީްއވެެގންތޯ އެކަން ކ 

ން. އަޅ ަގނޑ މެން  ރައެތެރެކ   އަށް ލ ނބޯސް މި ޖެހެނީ އެސް.ޓީ.އޯވެ  މާ ލ ނބޯ ކިލޯެގ ައގ  ބޮޑ ވީވާބައްލަ ؛ހަކ ރ ، ފ ށާ

 ންދައ ލަތ  ؛ކ ންފ ނި އިތ ރ ވާތީކަމެއް. މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ނޫޅޭ  އެނ ވާނެ   ؟ނީ.އޯ ދޫކޮށްލާކިހިނެއް އެސް.ޓީ

  އީއެއް. މިލަމ ޅިން ތަފާތ  މައްސަ  ،މި އ ޅޭ މައްސަލަައކީ  އް. މިހާރ  ދިމާވެެގންނެއްދާތީ ކަންބޮޑ ެވެގންފަކ ންފ ނި އ 

  ޅޭ އ ންނަށް ޯގސްވިހެން ވެެގން ހ ތެލި އަނެއް ައވަށ  މީއަވަށ  ވާދަވެރިކަމ ަގއި މާލޭެގ އެއް ައވަށ  މީހ ން ކެއްކި ބަތް

ތް. އެްއވެސް  ނެއްސަލަެއއް  މަފައި ވެސް ހ ރީ ރަނަގޅަށް. ހަނޑ ލ ެގ ވެސް ކިނެްއ ވެސް ަގދަެއއް ނޫން. ކެއް ލޮމެއް.  ކަ

 ން،އ ހޫ.  ނ ކެކި ހ ރީހޭ  ން،އ ހޫ ؟ލޮނ ަގދައީހޭޯގސް.    ންއ ހޫ  ،ޯގސް  ންެއއް ނެތް. ެއކަމަކ  ހަމަ ޯގސް. އ ހޫލައްސަމަ

ިގނައީހޭ ކިރ   ބަތްއ ހޫން    ،ނޫން ؟ޯގސް.  މިއީ  ވެެގން  އްޔަށްތެޯގސް.  ކަމެއް ވީހެން  ސަރ ކާރ ން  މި  ކަެމްއ.  އ ޅޭ 

ިގ ވެސް  ކ ންފ ނި  ބަޔަކަށް  އ ޅޭ  ޭމކަރަިއެގން  ކ ރާތީ  އިނދެ ރަނަގޅަށް  އޭނަ  ހަމަ  ެއކަމަކ   ިމއަދ .  ން ެގނަވާނެ 

ލެވޭ ޮގތަށް ާގނޫނ   އިދ ވަސް ތެރޭަގއި ހަދަ  30ފ ނި  ންކ   250އިނިގލި ފިތައިެގން ާގނޫނ  ހަދައިެގން ނޭވާނ ލައި  ބޮޑ ަވއި
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ދަންނަވަން ިމ    ،ސް. އެހެންެވެގން އ ޅޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާޯގސް. ސަރ ކާރ  ގޯ   ންއ ހޫ  މާއިނދެވ ނީ  އަށްހަދައިެގން އޭނަ 

ވާހަކައަޅޭއ  މިޔާިމއީ ސި   !ބައްލަވާކީ،    ޕްލެޓްފޯމެއް.  ހ ރިހާ ވާހަތަނ   ސީ  ދައްކާނެ. ސަރ ކާރެްއ  ވެއެްއ  ކަ ަގިއ  ސް 

އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އައި އެންމެ ބޮޑ    100ށް އައި  ޔެއަ ދ ނިތްއޮ  މި  . ސަރ ކާރެއްޅ ނ ލާހިކ  ރަނަގ ؛ރަނަގޅ   ،ެވެގންއޮ

ނެތި. މިހެން  ނ  ބަދަލ ކޮށްލަކޮށްލާ ޚިޔާލެއް ފިކ ރެއްއިފޯބީ ހަމަ ސީދާ މަހަކ  ދެފަހަރ  އަމި ތި އަޅ ަގނޑ މެންތަދ ަގއި  

އިސްކޮތެދަށް  ޓައިދިން ސަރ ކާރ  މާ ރަނަގޅަށް  އްތިޞާދ  ހިފަހަށް މި އިޤ ނަތިބެން އަޅ ަގނޑ މެން ށް ތެދ ވެ ޅަހަމަ 

 ތްތެރި ރައީސް.  ތް ިއއްޒަރ  އެްއވެސް ކަމެްއ ނެހ ރީތީ އ ނދަޫގވާ މީހާއަށް ބަތްތެލި ޯގސްވިހެން ޯގސްވެފަިއ މި އޮތީ. އިތ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ކަދެއްކެވ ން ވާހަ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

 ، ިމ އ ޅެނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ދޭތިެވެގންިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއ ޅޭ ޮގތަކީ  މިހާރ  މި ވެެގންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ެއކަނި  އިސައްކަތްކ ރަނީ ދޭތި އެއްކ ރަން. އަނެްއ ބޭފ ޅަކ  ަވކިން ެއކަނިމަމަމި އ ޅެނީ. ދޭތިެވެގން ެއއް ބޭފ ޅަކ  މި  

ދަ މ ޅި  ބަލަނީ.  މި  އިއްޒަތްހިންާގލެވޭތޯ  އ ޅެނީ  މި  މީެގތެރޭަގއި  ރިސޯސެތެއ ލަތް  ހ ރިހާ  ދައ ލަތ ެގ  ރައީސް.  އް ރި 

ރި  ތެށް. ިއއްޒަތްބައެތެރޭެގ އިންތިޚާ،  ރި ރަީއސްތެންނަނީ އިއްޒަތްފެނަށް މި  ންތަން އަޅ ަގނޑ މެ  މިކަމަށް ޚަރަދ ކ ރެވޭ

ފަހަރ  މި ބިލަށް ވާހަކަދަްއކާ. މި ބިލ ަގއި    އަޅ ަގނޑ  މިއީ ދެވަނަވޭއިރ ަގިއ   ވާހަކަ ދެކެ ެގލެއް ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބި ؛ރައީސް

މި ބިލ ަގއި   ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކ ންފ ނި ވަކި ބައެއް ހަދާފައި  !މާފ ކ ރަްއވާތި ؛އޮތޭ ލޯކަލް ަގވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ  އެބަ

އެންމެ   ؛މި އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލ ަގއި ވެސް  އްދަދޭ ވާހަކަ މި ބިހ  ތަކަށް  ންަގން ކައ ންސިލ ހިއޮތް. ކ ންފ ނި    އެބަ

ކ ންފ ނި  ކައ ންސިލ ތަކ ން    ،ނ  އިޞްލާޙާ އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ ެއއްޗަކީ ވ ފަހ ން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ެގނެ

  ނަ ިގ  ވަރަށް ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ތީފައި މި އޮކަން ފެށިސިލަށްތޯ އެންތައް ކައ ންޭގކަން. އެހެންނަމަވެސް، ކިހި  އިހަދަ

އަޅ ަގނ  އިޞްލާޙ   މި  މިޑ ދ ވަސްެވއްޖެ  ފާސްކޮ  މެން  މި،ެގން  ށްތަނ ން  އިޞްލާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ؛ޙ ދަންނަވާ 

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގ ކޮށްެގން އެތައް ދ ަވހެއް ެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް،    ވ ނ  އިޞްލާޙ ޒީ ާގނޫނަށް ެގނެ ލާމަރ ކަ

ތިޞާޞްެގ  ޚްކައ ންސިލ ެގ އިދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއްއވެސް ރަށަކަށް ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނ ކ ރެިވެގން މި އ ޅެނީ.    ،ޙަޤީޤަތަކީ

ހަދާ ޮގތެްއ  ބިންކޮޅަށް  އޮންނަ  ވެސް ތެރޭަގިއ  ބާރ ވެރިކަން  ރައީސް.  ލ މ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ނެތް  މިއަދ   ކައ ންސިލަށް   

   ..ރަނަގޅ ވާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ނ ދެއްކެިވއްޔާ މާ  ލާމަރ ކަޒީެގ ވާހަކަ ،ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަޙްމަދ  ޢީސާ. ރ  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢީސާ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

އް ކަނޑައަޅާ ވާހަކަ ދައްކައިފިންތާ. ލާމަރ ޒަކީ  ޞެތިޞާޚްއަޅ ަގނޑ މެން ެވއްޖެއްޔާ މި ތަނަށް އައިްއސަ ފޫަގޅާފައި އި 

މިއަދ  އެ ވާހަކަ  އި  ކ ރި މީހ ން އައިްއސަ އަރަކާލައިެގން ވެރިކަންފެމ ނެއްހެން    ާގނޫނ  ދިން ހ ރިހާ ބާރެއް ދަންއަޅާ

ހ ތ ރ  ވަރަށް  ދެން  ރަީއސް  .ދެއްކީމާ  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  ެއ  އޮޅޭނެ    ، ހެޔޮނ ވާނެ  ާވ!ހ އްޓ  ؛ރައްޔިތ ންނަށް 

 ހައްދާކަށްނ ވާނެ. ބޯނއެ ވަރަށް ދިވެހި ރައްޔިތ ން ގ  ،އާދޭސްކޮށްފައި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ދާހާ މެންބަރ ންނެއް އަޅ ަގނޑ  ރިޔާސަތ ަގިއ އިނދެެގން ހ އްޓ ވަންވެއްޖެއްޔާ އެންމެން އްހަބޯނގ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ވާނީ. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހ އްޓ ވާހާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރަށެއްެގ މިސްކިތެއްަގއި    ،އޮތް ފަދަ ރޯދަމަހ  މި އ ޅެނީ  މި ؛ ރަށެއްެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި އ ޅެނީ  

މި އ ޅެނީ އޭ.ސީ ހަރ ކޮށްނ ލެވިެގން. ަމއި ސަރ ކާރ ން ހ އްދަނ ދީެގން، މަިއ ސަރ ކާރ ން ހ އްދަނ ދީެގން.    ށްކައ ންސިލަ

ެއްގރޯ  ؟ ވާނެ ނޫންތޯރަނަގޅ    ދެން މި ބޭފ ޅ ން ނ ދެއްކެިވއްޔާ މާލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަށް ދިޔަީއ  އއ. .ފަހ ން މި ދިޔައީ ދާދި ،ކ ންފ ންޏެއްެގ ވާހަކަ ވަރަށް ަގދައަށް އެބަ ދެކެވޭ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ފަހ ން

ލަން  ވެސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވާތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް މި ތާނަގއި މި ވަގ ތ  ނެތް. އެހެންނަމަ

ެއްގރޯ ކިޔާ   ،ވިދާޅ ވީވިދާޅ ވީ،    ކ ރައްވާ އަންހެން ބޭފ ޅެއް. ޒަމީރައްތަތޮްއޑޫަގއި ދަނޑ ވެރިކަން ؛ނ ންވޭ ޒަމީރައްތަ ބޭ

ބޮޑ    އަގ   ތޮއްޑޫެގ ބިމަކީ މިއަދ   ،އޮތް އަގ ބޮޑ  ބިން  މި  މި ތަނ ެގ  ،މާރާތެއްއި  އެ ތަނ ެގ ؛ކ ންފ ންޏެއް މި ތަނ ގައި

ކ ންފ ންޏެްއ    ،ނަަގިއެގން  ންބިމެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއހެންނަމަވެސް، އެ ތަނ ަގއި ެއ އޮތް ބޮޑ  ޖާަގ އެސް.ޓީ.ޯއއި 

 ؛މިހާރ  ކަރާ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  !ދަނޑ ެވރިން ހައްދާ ތަކެތި އެްގރޯ ކ ންފ ންޏަށް ަގންނަނީއޯތޮްއޑޫެގ    ،ހަދައިެގން

، ތިން  ހައްދާ. އެ ތަނަށް މި ަގންނަނީ ހަ ކިލޯ ކަރާ  ނ ވާ ކަރާއެއް މަދ ވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތޮްއޑޫަގއި ހަމަކިލޯއެއް

ކިލޯ ބަށި، ފަސް ކިލޯ ލެޓިއ ސް. މިއީ ެއްގރޯ ކ ންފ ނި ހަދައިެގން ވަކި ބަޔަކ  ބޭނ ންާވ ބަޔަކަށް އެ ތަނ ން ަވޒީފާދިނ މ ެގ  
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އެޅ ވ މަށް ޓަކައި ކ ރާ ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައ ލަތ ެގ ފަިއސާ  ަގިއ އަނދ ންބޭނ މ ަގއި ރަްއޔިތ ން ލޮލ 

ޮގތަކަށް އްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ރައްޔިތ ންެގ ފައިސާ މި މީހ ން ހިތ  ހި  މިއީ. ރައްޔިތ ން ހ ރިހާ 

  ، ކަަމކީ ތްތެރި ރައީސް. ވެރިކަމަށް އަިއސް ކ ރީކޮޅ  މި ކ ރިބޭނ ންކ ރަމ ންދާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ ިއއްޒަ

ދައ ލަތ ަގިއ ހ ރިއްޔާ ހ ރި ފަިއސާއެްއ ކައިރީަގއި ތިބި މީހ ންނަށް ބަހައިލީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަހައިލީ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް  

ތިޞާދ  އޮތީ  އި ވެސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤ ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ  ދ ނިޔެއަށް މެދ ވެރިއިރ ަގ ؛ދ ނިޔެއަށް ޕެންޑަމިކ  ؛ޕެންޑަމިކ 

ތިޞާދ  ތިރިއަށް ޖަހައިފި ޖަހާފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރ ކާރ  ފެށ މާ އެކީަގއި މަްއޗަށް ހ ރި އިޤ    ބޯކޮޅ ވަތަށް

  ! ކޮވިޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރ  ވެސް ދ ނިޔޭެގ މާލީ އިދާރާތަކ ން ނެރެފައި ހ ރި ރިޕޯޓ ތައް ތިބޭފ ޅ ން ބައްލަވާ

ދައްކަވަނީ ެއންމެ ރަނަގޅަށް މެނޭޖ ކ ރި ، ކޮިވޑ  ތެރޭަގއި ވެސް މި ބޭފ ޅ ން މި ތަނ ަގއި އެ ވާހަކަފ ޅ ތެރޭަގއި ވެސް 

ކްރެޑިޓ  މީެގ  އަނެއްކާ  ޤައ މ .  މި  ޮގތ ަގއި  ހ ޅ ވައިލަ ؛ޤައ މެްއެގ  ބޯޑަރ   ތަނ ެގ  އެބަ    އިމި  ކްރެޑިޓް  މީެގ 

ދޭ އެބަ  ޙަޤީޤަތަކީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  އެކަމަކ   ޙަޤީޤަތަކީ،  އެކަމަކ   ބޭފ ޅ ން.  ތިއްބެވި  ތަނ ަގއި  މިއަދ     ،މި 

ފަހަތ ން އަށާރަވަނައިަގއި    ،ނޭގ ެއއްޗަކީ ބަލައިލީމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެތައް  ތިޞާދ ޤ ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ދ ނިޔޭެގ އި

 ... ކޮވިޑ ެގ . އޮތީ ސް ދިވެހިރާއްޖެ މިއޮތީ. ފަހަތ ން އަށާރަވަނަިއަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ދިވެހިރާއްޖެ މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ .  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ރަނ އެންމެ  ދ ނިޔޭަގއި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޤައ މަކީޝ ކ ރިއްޔާ  މެނޭޖ ކ ރި  ކޮިވޑ   ކަމަށް    ،ަގޅަށް  ޤައ މ   މި 

ޝ ކ ރިއްޔާ   ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފާހަަގކ ރެއްވީތީ  މެންބަރ ން  ިއދިކޮޅ   ވާދަވެރި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ލަދެއްވ ން އެދެން.  ޅ  ނިންމަވާ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަކޮ
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

.  ޮއތީ މި ލިސްޓ  އާންމ ކޮށްފަ  އޮތީ އެންމެ ފަހ ން ބްލޫމްބާގ ަގއި މި  ައޅ ަގނޑ ެގ ފޯނ ަގއި މި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ހާލަތ  ކޮިވޑ ެގ  އިޤ   ަގއި ދ ނިޔޭަގއި  ރަނަގޅަށް  އަށާރަވަނަިއަގއޭ ތި އެންމެ  ފަހަތ ން  ޤައ މ ތަކ ެގ  މެނޭޖ ކ ރި   ޞާދ  

ފަހަތ ން އަށާރަވަނަ، ފަހަތ ން އަށާރަވަނަ. އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ މި ބޭފ ޅ ންނަށް   ؛އޮތީ. މި ތަނ ަގއި   ދިވެހިރާއްޖެ މި

ޓޮޕްޓެންެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާްއޖެ މި ފެންނަ ސަބަބެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައ މ ަގއި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ރަނަގޅ   

ކޮށްފައި   ކަންތައް  . މި މަޖިލީހ ން އެކޮށްފަ  ކަންތައް  ވަންޏާ އޮންނާނީ މި މަޖިލީހ ން އެ  ޮގތެއް ވެފައި އޮެވއްޖެ ކަމަށް

  ސަރ ކާރ ަގއި ތިބި ބަޔަކ  މާ   ،ބޯބޮޑ ެވެގން  ކަންތަކެއް އޮޅ ވަެއއް ނ ލެވޭނެ. މިއީ ސަރ ކާރ ަގއި ހ ރި ވަޒީރަކ  މާ  މި

މިއީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވިޔަފާ ކަެމއް ނޫން  އޮތް  ކޮށްފައި  މަޖިލީހ ން ކަންތައްމޮޅ ވެެގން  މި  ކ ރީ   ރިވެރިންނާ އެކީަގއި 

ޑަރ   ވަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއނގ ނ . ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޯފޫަގޅާފައި ތިބި  ންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބޯޑަރ ތައް ނ ހ ޅ ވަ

 ... ވަންރިޒަމް ކޮންސެޕްޓަކީ މިއީ  ތަނ ަގއި އޮތް ޓޫ މި ،އަޅ ަގނޑ މެންނޭ ބ ނީ ؛ނ ލާއިހ ޅ ވަ

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

 ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަވގ ތ  ހަމަވީ. ) 

 

 . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން 9

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކްކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ޢީލް އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ ންފ ނީެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް މެންބަރ  އިސްމާ

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ     ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 46    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    44     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 44؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 46؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

އަދަދ  އަދަދ ފާސްވ . 44؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ދިރާސާކ ރ މަށް   ، އެހެންކަމ ން  ފާސްވެއްޖެ.. 23؛ މަށް  ބިލ   މި 

 ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވްއޖެއިޤ 

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޤައ މީ    ،މ ޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ބިލ ދެން އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތް ިމ ފަށަނީ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަމ ން. އިލެކްޓްރޯނިކް  

ދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ  އިޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވަ   ާއއި ތަރިކާެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިތަރައްޤީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .هللا. ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ  ،މ ޤައްރިރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޙްމަދ  ޢަބްދ މެންބަރ  އަބާރަށ  ދާއިރާެގ 

އާިއ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިލެކްޓްރޯނިކް މ ޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ބިލ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ޤައ މީ ތަރައްޤީ

ހަޅަން. ކޮމިޓީއަށް  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަ  ތަރިކަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ އްެވވ މ ން ކޮމިޓީން ބިލ  ދިރާސާކޮށް ނިންމި

  . މި ބިލ  ލިބ މާ ގ ޅިެގން ކަމާ ގ ޅޭ ސަރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ އިދާރާތަކަކާ ބައްދަލ ކޮށް، މި ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން މަޝްވަރާކ ރެވ ނ  
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އަދި އާންމ  ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން މި ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ލިބ ނ     އިހ ޅ ަވއިލަ  އަށްއާންމ  ރައްޔިތ ންެގ ކޮެމންޓްސްއަދި  

އަދި ބައްދަލ ކ ރެވ ނ    ،ތަކ ެގ ައލީަގއި އެ ކޮމެންޓ ؛ ެވސް ރިޢާޔަތްކ ރެވިފަިއވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކޮމެންޓްސްތަކަށް

އަ ަމޢ ލޫމާތ ެގ  ދެއްވި  މެންބަރ ން މ އައްސަސާތަކ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ބަދަލ ތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  ބިލަށް  ލީަގއި 

ވެބްސައިޓ ަގިއ   މަޖިލީހ ެގ  ރިޕޯޓ   މި  ފާހަަގކޮށްލަން.  ފ ރ ޞަތ ަގިއ  މި  ައޅ ަގނޑ   ެވސް  ެގންނަވާފަިއވާކަން 

މެންބަރ ންނާ  ވިފައި ޝާއިޢ ކ ރެ  އަދި  ނ ދާނަވިފަިއވާތީ  އްސާކ ރެހިވ މާއި  ތަފ ސީލަކަށް  އިތ ރ   ކޮމިޓީެގ އަޅ ަގނޑ   ން. 

އަދި އިދާރީ    ، ކަމަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަމ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި ބިލ ެގ މަސަްއކަތ ަގއި ދެއްިވ ެއއްބާރ ލ މާއި އެހީތެރި

ެއއްބާރ ލ މަ ވެސް  ރިޕޯޓ   ޝ ކ ރ ދަންނަވަމ ން    ށްމ ވަްއޒަފ ންެގ  މި  ޮގތެއް  އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ން  ިއއްޒަތްތެރި  މި 

 މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ނިންމ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރ މެންބަރ . މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ 

ވަނަ މާއްދާެގ    87ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  އެދެން. ) ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގން ދެއްވ ން  

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ،  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،އެ މާއްދާެގ )ށ(ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން  ،)ހ(ެގ ތިންވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން

ޢަބްދ   މެންބަރ   ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ އިލެކްޓްރޯނިهللا އިްއޒަތްތެރި  ބިލ ެގ ތިންވަނަ ކިޔ ން ވަޙީދ   ބެހޭ  މ ޢާމަލާތްތަކާ  ކް 

 ވ ނީ. އް އި
 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަގއި.   10:30ހެނދ ނ   ެގދ ވަހ  ހޯމަވާ   2022  އެޕްރީލް 11ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 4/6/2022 11:07:30 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli massala ah bahuskurumah_MP Hussain Mohamed Latheef

Results

Present: 58
Eligible to vote: 57

Yes: 9
No: 44

Abstain: 0
Voted: 53

Not Voted: 4

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/6/2022 11:08:14 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo No
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi No
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo No
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu No
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo No
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No

VOTE - 2 / 3    [Document created: 4/6/2022 11:08:14 AM]



ID Name Organisation Result

82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu No
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu No
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 4/6/2022 11:08:14 AM]



Overall Voting Result 4/6/2022 1:30:58 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Kunfuneege bill balaigathumah

Results

Present: 71
Eligible to vote: 70

Yes: 44
No: 0

Abstain: 0
Voted: 44

Not Voted: 26

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/6/2022 1:31:42 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Not Voted
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Not Voted
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 4/6/2022 1:31:42 PM]



ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 4/6/2022 1:31:42 PM]




