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 9:01 ގަޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު
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 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު  ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަސޯޅަ  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19

 (ދުވަސް ބުދަ) 2019 ލައިޖު 3

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުން.މެންއިްއަޒތްތެރި  36ށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ޖަލްސާއަވަގުތު  މި

 

 ން ކުރުލާން ޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/16އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

  އެންގުން ސަތުން އަންގާ ޔާ ރި  .4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ަގިއ 9:30ލާނަން. އިމިއަދުގެ ކޮމިޓީތައް ހިންގާެނ ވަގުތުތައް އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަ

އަދާކުާރ ޔަތު އްލިއޫސަރުކާުރ މަސް ،ޖަހާއިރު 10ހިނގާނެ.  ަގއ3ިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ގާނެ. ަގއި ހިނ2ކޮޓަރި ޮކމިޓީ ކޮމިޓީ، ަގވާއިދު  ،އިރުޖަހާ 10 ަގއި ހިނގާނެ.1 މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި
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ޤައުމީ  ،ޖަހާއިރު 11ާގނެ. ގައި ހިނ1 ސަސް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރިޓަރޕްރައިއެން ްނޑް އޯ ސްޓޭޓް ،ޖަހާއިރު 11

 11ަގއި ހިނގާނެ. 4ކޮޓަރި  ، ކޮމިޓީއިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި 11:15ގާނެ. ގައި ހިނ3ރި ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަ 

ަގއި ސަލާމަތީ 12:30ަގއި ހިނގާނެ. 5ކޮޓަރި  ކޮމިޓީ ،މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހޮވުނު ކޮިމޓީ ،ޖަހާއިރު

ަގިއ 1މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ޖަހާއިރު  2ަގއި ހިނގާނެ. 1ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ،ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

 ގާނެ.ަގިއ ހިނ3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ަމން ރައިޓްސް އެންޑްއުހި ،ޖަހާއިރު 2ހިނގާނެ. 

 

 ސުވާލު  .5

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ޕްލޭނިން އެންޑްމިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް  ،އަޅުގަނޑުމެންެގ ވަޒީރު އޮތީ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި ފުރަތަމަ މި 

 ކުރައްވަްނ.ތެރި މެންބަރު ސުވާލުމަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމާ

އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ ވަޒީރަާށއި ވަޒީުރގެ މިިނސްޓްރީގެ މެންބަރުންނަށް ައޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންަނވަން 

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް އިްއޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. މަރަ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ކުރައްވާ ސުާވލު. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙަްއމަދު އަސްލަމާ ންޑްޕްލޭނިންގ އެ

   ؟ސުވާލު ވިދާޅުެދްއވަފާނަންތޯ

 

 ރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަ

 ޕްލޭނިންގ އެންޑްއޮފް އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރ 

ގޮތުަގއި މިހާރު  އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭވަރަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ވަަރށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަަވން. 

އޮްތ. ދެ ސުވާެލއް އެބަ -1 ؛، މިހާރު އަޅުގަނުޑގެ ސުވާަލކީންދަވާ. އެހެންނަމަވެސް  ގެއެބަ  ެވސް މުންފިޔަވަުޅއަުޅއްވަ

މިހާރު  ؟ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިަފއިވާީތ، އެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ ގެމިހާރު އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ

 ވެސް ފްސީލެއް ހިނގައިދިޔަ ގޮުތެގ ކުޑަ ތަބަޔަކާ ކޮންޓްރެކްޓުކުެރްއވި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. އަދި އެކަން

މަރަދޫ ބިން ެދވަަނ ސުވާލަކީ،  .ވެސް ކުރައްވާ ތާރީެޚއްފުޅުބޫލުގަކަމަށް  ވިދާޅުވެެދްއވިްއޔާ ރަނގަޅު. ނިމޭނެ

 ކަތްމަސައް، އެކަމުެގ ޢަމަލީ އެހެްނވީމާ ކަެމއް. ވެސް ހިމެިނފައި އޮތްިއ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގަ މި މަަސއްކަތަކީ  ގެހިއްކުމު

 ދެ ސުވާލު.  ؟ މިއޮތްތޯކުަރއްވާ ޕްލޭނެއް އެބަ ތުސްގަ ނިންމަވަން  ،ޓެވިދާނެތޯާއއިއްފެކުަރއްވަން  އިކިހާ ހިސާބެއްގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ސުވާލަށް އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް  މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް

 މިނެޓު.  7ވަަޑިއގަންނަވާނީ ޓަރަށް ލިބިއަުރވަން. މިނިސްފުރުޞަތު އްވުމަށްޖަވާބުދެ

 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަެދއްެކުވން: އިންފްރާސްޓްރަްކޗަ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގ ެއންޑް

 ތްަޑއިގައެިދވަ ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝަރީފް ކުރެއްވި ުސވާުލގެ ޖަވާބަކީ 

މަުހެގ  ވަނަ އަހަރު މެއި 2015ޮގތުން. މި މަޝްރޫޢަކީ  ބެހޭ ޢާ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ތަފްީސލެއް މި މަޝްވަރޫ

ްނ އަމިލި 15ެއ ޮކންޓްރެކްޓުަގއިާވ  ،ން ރުފިޔާގެ ައގެއްއަ މިލި  15 ުނ،ސޮއިކުެރއްވު އިތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްެޓްއގަ

މަސައްކަްތ ގެ އީ.އައި.އޭ  ގޮތުން ފެށުނީ ަގއި މަސައްކަތް ޢަމަލ2018ީ ބަރުންސެޕްޓެ 28ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް. 

ލަްއކަ ރުފިޔާ އިތުުރކުރެވުނު ގެނެވުނު ކުދިކުދި  7ިއތުރަށް  ،ދިޔައިރު ކޮމެންސްމަންޓަށްނިންމުމަށްފަހު. މަސައްކަތުގެ 

 އެަލއިންމެންޓަށް ގެަނިއ  ކީޯވލްގެގޮތެއްަގއި ރަށު ބަނދަރުގެ މަިއގަނޑު ކީ،. ގެނެުވނު ބަދަލައިއެީކގަ  ބަދަލުތަކަކާ

 180މީޓަރެއް. އޮރިޖިނަލް ކޮންޓްރެކްުޓގެ މަަސއްކަްތ ނިންމަން ދެވިފައި އޮތީ  10ށް އިތުުރކުެރވުނު ީކވޯލަ ،ބަދަލަކާއި

 ައއްޑޫ ިސޓީ ،. އެހެން އެކަން އޮްއވާއަށް 2019މެއި  9 ،ދުވަސް. ކޮންޓްެރކްުޓގެ މަަސއްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮތީ 

 ގޭއެގތެރޭގައި ހާބަރ ބޭސިން ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް. ބަނދަރުގެ ސައިޒަށް ،ން އެދިަވޑަިއގަތީކައުންސިލު

ފަީޅގަިއ ުއޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރެވޭނެ  އަދި އޭެގއިތުރުން ބްރޭުކވޯަޓރގެ އެތެރެއަްށވާ ތް.ފުޅާކޮށްދިނުމަށް އެދިަވޑަިއގަ

ަގއި. 2019 ޗުރިމާ 10. ހިނގަހިނގާ އޮތް މަސައްކަތް ހުއްުޓނީ ށް އެދުނުއް ލައިދިނުމަގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ކީވޯލެ

ގެްނދިޔައީ ސިޓީ ަކއުންސިލުން ެއދިވަަޑއިގެންެނވި ކަންތައްަތއް އެހިސާބުން ފެށިގެން އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން

ގޮތެްއަގިއ  އްމުއާބެލުމަށް.   ހިނގާނެތޯއެކަން ކުރުމުަގއި ކިާހވަރެްއގެ ޚަރަެދއް ،ކަމެއްތޯ ބެުލމަށާއި އެީއ ޖަސްޓިފައި

އޮްފ ަދ ލެންތު ންނަނީ ތްރީ ޓައިމްސް ސްޓޭންޑަުޑަގއި ބަނދަރެްއގެ ފުޅާމިން އޮ ގއިންޖިނިއަރިން ،ބަނދަރެއް

އޭރުން ަޓގަކާ ނުލައި  ،ވަްނނަ އުޅަނދެއްގެ ތިންގުނަ ެއއީއެ ތަނަށް  އެންމެ ދިގުކޮށް އެ .ވެސަލް ޓްލޯންގެސް

 އްމުއާ . ކީސަިއޒަ އުޅެން އެއީ ސްޓޭންޑަޑްނިކުމެ ،ެއނބުރިއެއްޗެހި ތެރޭގައި ހުންނަ ބަނދަރުެގ  ،ަގއިއެތަނުގެ ތެރޭ

. ފޫޓުން ފުދޭ 300، ފޫޓުގެ ވެސެލްްސ. އެެހންވީމާ 100އެހިސާބުގައި ާޚއްޞަކޮްށ މި ހުންނަނީ ގޮތެްއގައި ާރއްޖޭަގއި 

ފޫޓު  100. ނުުޓ ފުޅާކޮށްދެްއވުފޫ 100ޓަކައި އިތުރު މަށް ބަނދަރުކުރަންޖެހޭތީ، އެކަ އި ނަމަވެސް، ބޭރު ފަރާުތގަ

ލަ މީޓަރު. މިހާރު ޖުމު 276ލާ ކީވޯްލގަިއ އި ފޫޓު. ބޭރުގަ  400ފުޅާމިނަކީ ބަނދަރުގެ މިހާރު ލަ ޖުމު ،ފުޅާކޮށް

އެންމެ ކަތް މަަސއް އެ ކުުރމަށް، މި މަސައްކަތްހުންނާނެ.  އިއެީކގަ  ފޫޓު ގެނެވުނު ބަދަލާ 1970ބަނދަރުގެ ީކވޯލްަގއި 

ޚަރަދުވާނީ.  ތޯެއކީ ނެގޯިޝއޭޓުކުެރުވނީ ކިހާވަރެއް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ،ވާލުކުރެވުުނ ކޮންޓްރެކްޓަރހަވެސް  ފުރަތަމަ

ވާުލކުރި ހައަލަްށ އަުޅގަނޑުމެން  ،މަސަްއކަތުެގ ތެރެއިން ބާީކ ނުކުެރވި ހުރި މަސައްކަތާއި  ފަިއ ހުރިކުރެވި

، ކޮންޓްރެކްޓް ވޭިރއޭަޝނެއްގެ ތެރެއިން އޮރިޖިނަްލ ފިޔާއަށް އަރާ. އެހެންވީމާރު ންއަމިލި  28ލަ މަސައްކަުތގެ ޖުމު
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އާ  އި ލުކޮށްފަތިޮކންޓްރެކްޓު ބާ ، ޖެހުނީ ކުރީަގއި އޮތްއެހެންީވމާނެތް.  ކޮންޓްރެކްޓުން އެ މަަސއްކަްތ ކުރެޭވކަށެއް 

ކޮށްފިްނ.  ުޓ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާރެކް ންޓްއެ ކޮ އިޖޫންގަ 30. އަުޅގަނޑުމެން ންޮސއިކުރަ  އިކޮންޓްރެކްޓެްއގަ 

ާޓ ށް. އެހެންނަމަވެސް، ގެެނވުނު ބަދަލުތައް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތިމާވެގައި އެ އޮތީ ސައިޓު  އި ވެފަކޮންޓްރެކްޓަރ މޮބިލައިޒް 

 ެތއް ުދވަހުގެ މުއްދަ 30ގޮތުން އީ.އައި.އޭއިން އެޑަމްޑަެމއް ހަދަންޖެހޭ. އެ އެޑެންމްޑަމް ހެދުމަށް  ނޫނު ބުނާގާބެހޭ 

ެއ މަަސއްކަތް އީ.ައއި.އޭ އެޑަމްޑަމް  ،ފަހު ދުވަހަށް 30ވާނީ. ބާރަށް މަސަްއކަތް ހިނގަިއގަންނާނީ އެ ވިފައި ދެ

ސްކޯްޕެގ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ހުރި  ގެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ކުީރގެ ކޮންޓްރެކްޓް މައިއެޕްރޫެވގެންއަ 

މަރަދޫގެ ބިން  ،ގެންދެވޭނެ. ދެން އެދިވަަޑއިަގތް ސުވާލަކީސް ކުރިއަށް ވެރުނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް މިހާ ،މަސައްކަތް

އެްއވެްސ . ވީ ދަގޫވި ކަމަކަށްނހިއްކުމުގެ ވާހަަކ. މަރަދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ވާހަކަައކީ އަުޅގަނޑަށް ހޯދަން ވަރަށް އު

ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ  2013. އްތަނެ އޮތް އިސޮއިކޮށްފަ އިތާކުން އަުޅގަނޑަކަެށއް ފެންނާނެކަށެއް ކޮންޓްރެކްެޓްއގަ

ފަހަރެއްގެ މަތީން ެއކްސްޕެރެޝަން  އެބަހުރި. ތިން އިެއބަހުރި. ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުެރވިފަ އިމުޢާމަލާތްތަކެއް ކުރެވިފަ

 ޔަކުބަ ،ނު ސަބަބަކީންޖެހުހަރަށް އެކަން ކުރަފަ ތިން. ވޭ އޮފް އިންޓްރެސްޓަކަށް ސަުރކާރުން އިޢުލާންކޮށްފައި އެބަ 

ން. އޭގެތެރޭގަިއ އެބަހުރި ފެންނާލިޔެިކޔުން ގޮުތން ބައެއް  ުޤވެރިކަން ފާުޅނުކޮށްގެން. އެކަމާ ގުޅޭއުއެކަމަށް ޝަ

ހުރި  ކުރެވިަފއި ކޮމިޝަނާކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންަސށް ފޮނުވާފައި ހުރި ލިެޔކިޔުްނތަކަކާއި 

ން ހުރި ސިޓީތަކުން ފެންނާން އެބަހުރި. ހުރި ސިޓީތަކެއް ފެންނާ ފައި ފޮނުވާޮއފީހަށް ރައީސް ،މުޢާމަލާތްތަކަކާއި

އެ މަަސއްކަތްކުރުމަށް ޖެހިގެން އޮތް އަހަރު ބަޖެޓުކޮށްގެން ެއކަން  ،ނެތް ކަމާއި އެކަން ކުރުމަށް ބަޖެޓު ،މަޢުލޫމާތަކީ

 ވާފައި އެަބވޭދަ އްހޯ މަްޝވަރާެއއްމުގައި ވެސް މިކަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޮއފީހާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންާދކަން. 

ފެނޭ. ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް މިހާތާކަށް އަދިއެއް ނު އަޅުގަނަޑކަށެއް މިކަމާއޭރުގެ ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން. 

ަގއިމުވެސް ކޮންޓްރެކްެޓްއގައި ބޫލުކުރަން. ހަމަގައިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް މިކަމުގައި 

ސީދާ  ،މިނިސްޓްީރގެ ިސވިލްަސރވަންޓުން ވިދާުޅވަނީ ،ގޮަތކީ ވިފަެއއް ނެތް. ދެްނ އޭރު ކަްނ ހިނގައިދާސޮއިކުރެ 

އެހެންވީާމ، އިންސްޓިޓިއުޝަްނ ތެރޭަގއި  ކުަރްއވަނީ.ސީދާ ބިއުޯރއިންނޭ މަަސއްކަތް ،މިނިސްޓަރުގެ ބެއްެލވުމުގެ ދަުށން

އޮޑިެޓއް ހަދަންޖެހޭ ޒާތު ކަމެއް ކަމަްށ  ޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ.ނެތް ކަމަށް އެ ބޭފުފެންނަން މިހާރު  ކަންތައްތައް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ވަރަށް  .ބޫުލކުރަންގައަޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރު  ،ންގޮތު ގަާވިއދު ތަންދޭ ކުރެްއވުމަށް. އިުތރު ސުވާލުލަނީ އިވަޒީރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ހުޅުވަޝުކުރިއްޔާ 

ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އިތުރު ސުވާލަށް މިނެޓު.  15ލަ ސުވާލަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ހޭދަކުރެވެނީ ޖުމު
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 2ކޮންމެ ސުވާލަކަށް  ،ވަޒީރަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނާވނީްށ ދެއްވުމަޖަވާބުިސކުންތު. އަދި  30ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނީ 

 .ށްރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަޅުގަނޑު މި އަުރވަނީ މަފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަ  މިނެޓު.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ާއިއ މަރަދޫ ،ވާނެހިމަނާފައިމި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ  ށްބިން ހިއްުކމަެގ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރަދޫޝުކުރިއްާޔ 

 ކަށް އާިއ މަރަދޫ ބިން ހިއްކުމަށް ބިޑުކުރުމުގެ މަސަްއކަތްކުރުމަމިހާރުގެ ސަރުކާރުން މަރަދޫފޭދޫއެހެންވީމާ، ދޫ. މަރަދޫފޭ

ކުރި  ން. ކުރީ ސަރުކާރުންދެސާފުކޮށްލަ  ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ެވސް، އެ މައްސަލަ ދަތިކަމެއް އޮތް

 . ުސވާލުަގއި މިދަންނަވަނީކީމަސައްކަުތގެ ވާހަަކއެއް ނޫން އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިސްޓަރު.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  އެންޑް ގޕްލޭނިން މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް

، މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލުަގއި ތެދެއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކަމެއް ކުރެޭވ، އެްއވެްސ  ންޝަލީ އެްއވެސް  ހިމަނާފަ. އެހެންނަމަވެްސ، ސަބްސްޓެތްަބއޮވަރަށް ުކޑަުކޑަ އަދަެދއް އެ

ޓަަކއި މިކަން ކުރުމަށް ،ނިންމާފައި ޮއތީންޝަލް ކަމެއް ކުެރވޭވަަރކަށެއް ބަޖެުޓަގއެއް ނެްތ. ސަރުކާރުން ސަބްސްޓެ

އެކަން  އިންޑިާއއިން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ދޭ މާލީ އެހީގެ ދަށުން މިކަން ކުރުމަށް. މިހާރު ،ޒިމް ބޭންކުންއިންޑިއަން އެގް 

އެކަްނ . ތައްޔާރުކުރަންޖެހެނީޓަރމްސް އޮފް ރެފަރަންސެއް ސަުރކާރުން  ،ގޮތަކީ ކަމުގެ ޕްރޮސެސް ހިނގާ

ިއންޑިއަން ެއްގޒިމް ބޭންކުން  ،ޔަކު ޒަލް ހަދާނެ ބަަޓކައި ެއޕްރައިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ެއ ބޭނުންވާ ،ޓަކައި ކުރުމަށް

ނޑުެމން ންސް އަޅުގަރެފަޓަރމްސް އޮްފ ރި ،ގެންދަންއެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް  ،ކޮށްޢައްޔަން އިން އިންޑިއާ 

 ،ތައްޔާރުކޮށްަފއި މިއަދު އިްނޑިާއއަށް އަުޅގަނޑުމެން ިޑސްޕެޗްކޮށްލާނަން. ދެން ޕްރޮސެސް ހިނގާނެ ގޮތަކީ 

ކުރައްވާނެ. އެްޕރައިޒަލް ޑޮިކއުމެންޓެއް ެއ ބޭފުޅުން ތައްޔާރުކުރައްވާެނ އެ ބޭފުޅުން ޢައްޔަންޓެންޓަކު ކޮންސަލް

މިދަންނަވާ  ،ކަްނ ނިންމާފައި، އެމެންޓް އެޕްރަިއޒަލް ބެއްލެވުމަށްފަހުއިންޑިއަން ެއްގޒިމް ބޭންކުން. އެ ޑޮކިއު

ިކއުމެންޓަށް ވުރެ ތަންޮކޅެއް ަތފުސީލުކޮށް އޮންނަ ެއއްެޗއް. އިޒަލް ޑޮހުން އެޕްރަ އެޕްރަިއޒަލް ޑޮިކއުމެންޓަކީ ާއއްމުކޮށް 

ގެތެޭރގައި ެދން އިތުރަކަށް ކުރާނެ ކަމެއް އޭގެތެޭރގައި ޑީޓެއިލް ިޑޒައިްނ ހިމެނޭނެ. އޭގެތެރޭގައި ސަރވޭޒް ހިމެނޭނެ. އޭ

ދާނެ. އެހެންވީާމ، ން މަސައްކަްތ ކުރިއަށްގެކޮށް ޓެންޑަރ ،ކުރުމަށްފަހުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އެޕްރަިއޒްޓެންޑަރނޯންނާނެ 

ންމެވެސް ކަމަކަށް ިބން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ކޮ ،މިހާރު އޮތް ބަޖެޓުގައި ހުރި ލާރި ވެސް އެ މަސައްކަުތގެ
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 ން ލާރިއެ ، ބޮޑު ކަމެއް ކުރެވޭނެ އަދަދެއް ޫނން. އެހެންވީމާ ކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އޮތް އަދަދަކީ މާބޭނުން

ވެއްޖެއްޔާ މަސައްކަތް ހަމަ ފަށާފައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެްޑވާންްސ ޕޭމަންޓް ދިނުމާ އެކީގައި   ކަމަށްފަށައިފި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖެހޭނީ. ވަރަށްންހުއްޓާލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް.هللا ޢަބްދުތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާޟްهللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބާ މިނިސްޓަރ. މިނިސްޓަރ އަރިހުން އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ޙަމަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ތޯ؟ ތާރީޚެއް ދެްއިވދާނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.ބެއްަގއިކިހާިހސާޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭން އާއްމުކުރަްއވާނީ  ،ސުވާލަކީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  އެންޑް ގމިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން

ފަސްޓް  ،އައިސް ން ތައްާޔރުކުރަމުންމެންބަރު. ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަޅުގަނޑުމެ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

ވަގުތު ކުެރވޭ  އެކަން ުކރުމުގައި ސަުރކާރުގެ ހުރިހާ ުވޒާރާތަކެްއގެ އިމްޕުޓް ެވސް ެއބަ ހޯދަން. މިއޮތް. ޑްރާފްޓެއް އެބަ

ޓް ޕްލޭން ޝަލް ޑިވެލޮޕްމެންސްޕެންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚާއްޞަކޮށް ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭ ،ކެބިނެޓުގެ ތެޭރގައި  ،ކަމަކީ

ވުމަށް ޓަަކިއ ކުރެޭވ މަސައްކަތްަތކެްއ ކުރެވެމުންދަނީ. ައޅުގަނޑު ން ކެިބނެޓު އެލައި .މުންދަނީކުރަމަޝްވަރާ

ކުެރވޭނެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޤައުމީ ތަަރްއޤީގެ ޕްލޭން ާއއްމު ދޮޅު ،މަހެއް ،މީދުކުރަނީއްއު

ލަްއވާެނ އިއެހެންނަމަވެސް، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ ބާވަ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ،ކަމަށް. އަދި އާއްމުކުރެޭވއިރު

އެްއޗެއް ނޫން. ބަދަލުގެނެޭވނެ އެއްެޗއް. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެއަށް ގޮތް ިކުއއްވޭނެ. 

ސަރުކާުރގެ ޕްލޭން. އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ  މަވެސް،އެހެންނަ ،ިކއުްއޭވނެ. އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނަން ރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

 ދޮޅުމަސް ތެރޭގައި އެކަން ކޮްށދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް
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  ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ވަޒީރު ވިދާުޅވެއްެޖ މަރަދޫ ބިން ހިއްކުމާގުޭޅ ލިެޔކިޔުމެްއ ފެންނާކަށް ނެތޭ. އަުޅގަނުޑގެ  އިްއޒަތްތެރި. السالم عليكم

ހިއްކާނެ ތަނަކާިއ ގޮތުން ޕްލޭނެއް މިނިސްޓްރީން އެއްެވސް  ގުޅޭ ހެކްޓަރުގެ ބިމާ 158އަށް ބޭނުންާވ އަްއޑޫ ،ސުވާލަކީ 

ން އަބިލި 6.2 ވިއިޢުލާންކުރެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފަހުން އޮތްތޯއޭ؟ އަދި ދާދިގުޅޭ ެއްއވެސް ޕްލޭނެްއ އެބަ ކަމާއެ

ބޮޑަްށ  ނަރުދަމާެގ މަސަްއކަތް ހިމެނޭތޯއޭ؟ ވަރަށް ،މަުގ ހެދުމާއި ،ރުފިޔާގެ ތެޭރގަިއ ައއްޫޑގެ ބިން ހިއްކުމާއި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ވަޒީރު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  އެންޑް ގމިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން

ގޮތުން.  ބެހޭ ބިން ހިއްކުމާ ަޖވާބެއް ދީފިންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑު ކުީރގައި 

ނޑުމެން އިންޑިއަން އެްގޒިމް ބިްނ ހިއްކުމުގެ މަސަްއކަތް ައޅުގަ ިސޓީގެ  މުޅި އައްޑޫ. އެއީ ހަމަެއކަނި މަރަދޫއެއް ޫނން

ގެންދަނީ. އަދި އޭގެތެރޭގައި މަގު ހެދުން ވެސް. އެހެންވީމާ، ޕްލޭނަކީ މިހާރު  މިމަސައްކަްތުކރަމުން  ތެރެއިން ގެބޭންކު

ގިަނ  އެއަށްވުރެ މާފުދޭނެ. ނު ވެސް، ެއއަކުންއެހެންނަމަކުރާނަން. ހުރި އެއްެޗއް އަުޅގަނޑު ބޭނުން ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި

އެ ޕްރޮސެްސ ، އެކަމަށް ކޮށްެގންގެޓް އިންޑިައން އެްގޒިމް ލާރި މި މަސަްއކަތަށް އަުޅގަނޑު ޓާ ބޭނުންވޭ.  ބަލާރި އެ

 ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހިނގަމުން މިހާރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢުގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ ދޫ ދާއިރާ އިހަވަން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ

ތަރައްޤީގެ މިހާރު ން މަނިކުފާނުގެ މިނިްސޓްރީ ،ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުގެ ުސާވލަކީޝުކުރިއް

ދެވަަނ  ؟ދަމާގެ ގާތްަގނޑަކަށް ކިހާ މަަސއްކަތްތަެކްއ ކުރިއަށް އެބަދޭތޯ ނަރުފެނާއި  ،ބިންހިއްކުމާއި ،ބަނދަރުހެދުމާއި

އަހަރު ކިހާ ިމންވަރެއް، ކިަތއް އިންަސއްތަ  މި ، ހުރިއިރުތަކެއް ހިމެނިފައި ޢުިގނަ މަޝްރޫ އިގަސުވާލަކީ މިހާރު ބަޖެޓު 

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ؟ ހާސިލުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭޯތއޭ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  އެންޑް ގމިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން

ށް އަިއސްދާނޭ އިނގޭތޯ. އަިދމާ ިމކަހަލަ ސުވާލެއް އަުޅގަނޑާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ހިތަށްއެރި

 3. ފެނުގެ ންކޮށްފިޕްރޮޖެކްޓެްއަގއި ސޮއި  36 ލައި ޖުމު ތެޭރގަ އަހަރުގެ އެހެންވީމާ، މިހާތަނަށް އަުޅަގނޑުމެން މި

، ބަނދަރު ޢުމަޝްރޫ 7، މަގުހެދުުމގެ ޢުމަޝްރޫ 11، ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޢުމަޝްރޫ 1އް. ނަރުދަމާގެ ޢެމަޝްރޫ

ލަ ޖުމުތަުކގެ ކުެރުވނު ކޮންޓްރެކްޓު. ޮސއިފިންކޮށްއިގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މިހާތަނަށް ސޮޢު މަޝްރޫ 14ހެދުމުގެ 

އްެގ ޢެމަޝްރޫ 41ކުރަމުން އެަބެގންދަން ބިލިއަން ުރފިޔާ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ނެގޯޝިއޭޓު 1.1ވެލިުއއަކީ 

 20ން. ޓެންޑަރުގައި އެަބވޭ، މުން އެބަ ގެންދަނެގޯިޝޭއޓުކުރަ ނާމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުން

ގައި ރ ފަންޑިންއިޕްަލއިންަގއި މަސައްކަތް އެބަ ހިނގާ. ޑޯނަޕަ އިގަރ ފަންޑިންޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސަްއކަތް. ޑޯނަ

މީދުކުރަނީ އް އު . އަޅުގަނޑުދޭމަސައްކަެތއް އެބަ 39އުޫސލާ.  މު ޓެންޑަރިންގއްއާ ޕްރޮސެސް ތަންކޮޅެއް ތަފާތު

އްޓާ، ނުދާނެ ކަމަށް. ހުރި މަސައްކަތް ހަމަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަުޅގަނޑުެމން ނުފަ ހުށަހަޅާފައި، ބަޖެޓުގައި ލާފައި

ހި . ދެން އެ އެއްޗެހަމަ އަދަދެއް ޖަހާފަ .ލާފައިލާރިކޮޅެއް ޖަހަ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ެއބަހުރި ކުޑަކުޑަ

ހިތައް އްާޔ، އަހަރުގެ ކުީރކޮޅު ފަށައިފިްއާޔ މަސައްކަތް މެދުކެނޑޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ އެްއޗެއަޅުގަނޑުމެން ފަށައިފި

 . ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބައޮތްފައި އޮތް ްޕލޭނެއް އެޅަށް ދިަޔއިމަ. ތަރުތީބުކޮށްފެށޭނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް. ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު. 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ށް ވަޑައިގެްނދެއްވި ކަމަށްޓަަކއި ޝުކުުރ ހައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރ މި މަޖިލީ ޝުކުރިއްޔާ

އާއި މީދޫއާ. މި ދެ ރަށުގެ ލަފާފުރުމާއި ބަނދަރު އޮންނަނީ ހުޅުދޫ އެންމެ ވަކިން މިައއްޫޑަގއި  ،ރުދަންނަވަން. ވަޒީ

. އެ މަސް ފެކްޓްީރއަށް މަސް ފެކްޓްރީއެއް ަހދާފަ ހުރިގަިއ ެއބަ މެދުމީދޫގެ  . ހުޅުދޫއާއިމިހާރު ވަނީ ވަރަށް ާބވެފަ

އެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ ޅަށް އޮޕަޭރޓެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އް ނެތިގެން އެ ަމސްފެކްޓްރީ ރަނގައެކްސެސެ 

 ކުރިއްާޔ. ޝު؟ ސަރުކާރުން އެ މަސައްަކތް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަވާތޯ ؟އަޕްގްޭރޑްކުރުން އޮތީ ކިހިެންއތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ވަޒީރު. 



9 

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  އެންޑް ގމިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން

ަކއެްއ. ވެސް ރަނަގޅު ވާހަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި 

ނުކުރެވޭ. ދެން ެއކަން ހުޅުދޫގެ ރަްއޔިތުން ަވީނ އެ ބަނދަރު ބޭނުން ށްހުރި ތަނަ ކްޓްރީ ހަދާފައިއެ މަސްފެ

. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއކަން ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް ވެސް ގެނެސްފަ ރިއްޔާެގ ސަާމލުކަމަށްރައީސުލްޖުމްހޫ

ަރދު ބެލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޚަުކރުމަށްޓަކައި ހިނގާނެ  އެ މަސަްއކަތް .ވެސް ދުެވވަަޑއިގެންަފއި އޮތީ ޢުވަ

ރަދު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ޚަށް ހިނގާނެ ރވޭކޮްށ، ކަމަކޮްށ، އެތަން ސަ ަގއި މަސައްކަތްތަެކއްއެކީ  އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ

، އެ ބަނދަރަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އެކަން ކުރުމަށް އެބަ ހިނގާ. އެ ބަނދަރަށް ވަދެ 90ކަނޑައަަޅއިފިން. ގާްތގަނޑަކަްށ 

 90. ދެން މަށްގެނައު ތަކެއްގެންނަންޖެހޭނެ ބަދަލު ތަން ފުްނކޮށް،  އުެޅވޭެނ ފެންވަރަށް އެފަހަރަށް ވަދެއުޅަނދު

ން އަުޅގަނުޑ ނެތް. ހަމަ މާިލއްޔަތު ގާނޫނުަގއި އޮންނަ އުސޫލުެގ މަތީގަެއއް އަން ރުފިޔާ މިހާރުގެ ަބޖެޓުމިލި

 ޒްފިޝަރީ ،ގެންދަން އެ ކަންތައްަތއް ުކރުމުގެ މަސައްކަތް ައޅުގަނުޑ އެބަ .ކެއް ހުރޭކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންތައްތަ 

 ކޮށްަފއިގެންދިއުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮޕީއޮފީހުން މިކަން ކުރިއަށް  އީސްރަ  .ެވސް ެއީކަގއި މިނިސްޓްރީއާ

  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާގައި  މިނިސްޓްރީޒްއެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތީ ފިަޝރީ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މިރު. ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވާތީވެ.  ޑަިއެގންނެވި ދުވަސް ކަމަށްބާ ދަންނަވަން މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ވަޙަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަދި މަރު

މަރަދޫެގ  ،ގުިޅގެން ސުވާލާއްވާފަިއވާ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާަލކީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ކުރަ

އަހަރުެގ  މި ،ގޮތުން ކުރާ ުސވާަލށް ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ގުޅޭ ބަނދަރާއި މަރަދޫގެ ބިންހިއްކުމާ

ހިމެނިފައިވާނެ. ބިން ހިއްކުން  ަސރަހައްދީ ބަނދަރެއް ހެދުމަށާއި އަދި މާއެނބޫޫދގެ އިޫދގަގައި ުކޑަހުވަބަޖެޓު

މަލީ މަސަްއކަތެްއ ޢަހިސާބަކަށް ގޮސްަފއިވޭތޯ. މިއިން އެްއވެސް ަކމެއްގެ އެހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަތް މިހާރު ކިހާ

 ިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު.ކުރިއަށް ގެްނގޮސްަފއިާވކަން މިނިސްޓަރ ސާފުކޮށްދެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 
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ުގޅުމެއް ނެތްކަން. އެކަމަުކ  ވެސް އިނގޭ ިމއަދުގެ ސުވާލާ ނޑުމެން އެންމެނަށްއަުޅގަ  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ުގޅުން އޮތީމާ ަވީޒރު ޖަވާބުދެއްވާެނކަން. ަވޒީރު. ން ަވޒީުރގެ މަސައްކަތާޤީއަޅުގަނޑަށް ޔަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  އެންޑް ގނަލް ޕްލޭނިންއޮފް ނެޝަ މިނިސްޓަރ

ސީދާ ުނގުޅޭ އެހެން  ތަުނގައި ިމއަދުގެ ސުވާލާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަނޑު މި

ގަނުޑގެ ިސކުނޑިން އެއަްށ އަޅުގަނޑުެގ މަޢުލޫމާތު ހުރި ސުވާލުތަްއ ތިޔަ ބޭފުޅުްނ ކުެރއްިވޔަސް، މި ޖަވާބުދެނީ އަޅު 

 މިކަން ތަނުގައި ހުރެގެން ސީދާ މިހެންނޭ  ، ަބއެއް ސްޕެސިފިކް ކަންަތއް ެއއްސެވީާމ، މިމިންވަރަކުން. އެހެންވީމާ

 ހިމަނާފައި އިގަކުރިން ދަންނަވައިފިން، ބަޖެޓު ،ވާނީ، މިހެން ދަންނަވަން ނޭނގޭ ކަންކަން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް

ހުރި މިންވަރަކުން  އެހެންވީމާ، ފައިސާ ނުދާނަމޭ. އިހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ައތްނުލަ

ޝެޑިއުލް. ބަޖެޓުަގއި ހުރި  ގެގެންދާނަން. ދެން އެބައޮތް އަުޅގަނޑުމެންރިއަށްއެ މަސައްކަެތއް އަުޅގަނޑުެމން ކު

ފާނަން، އެ ޝެިޑއުލް މި މަޖިލީހަށް އިއެީކަގއި ދަންނަވަ  . އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާ އް ހަދާފަލެމަސައްކަތްތަކަށް ޝެިޑއު

ލީހަށް އެ ޝެިޑއުލް އަުޅގަނޑު ހިއްސާކުރުމަކަށް އެްއވެްސ ކަހަލަ ޖެހިލުމެއް ނެތް. ެއހެންވީމާ، މި މަޖި

 ކިހާ ލާރިެއއް، ތްބަޖެޓުގައި އޮްއ، ކަތެއް މަސަކޮން ،ފޮނުވާލަދީފާނަން. އޭރުން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ކޮން ރަެށއްގެ 

ފެއްޓުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ޝެޑިއުްލކޮށްފައި އޮތީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ  އްތޯ އިރަކަށްތޯ މަަސއްކަތެ ކޮން

 ސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ވަޙީދު. هللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ވަީޒރު. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ 

 

 :ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ބަެއއް ލިެޔކިޔުންަތްއ ނެތް ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފި. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިނިސްޓަރުެގ ވާހަަކއިަގއި 

 ،ކުެރިވފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސްމަގުަތއް ޕްލޭން ގައި އޭރުަގއިމިނިސްޓަރުކަމުގަިއ ދިއްދޫ  މިނިސްޓަރުގެ ހައުސިްނގ

ަރއްޔިތުންނާއި ަކއުންސިލުން  ،ާވ، މަގުތައް ހަދާފަިއވަނީއް ކައިިރވެފައި އޮ  ބާޚާއޭރުގެ ސަުރކާރުން ރިޔާސީ އިންތި

މަގުތައް އަލުން ތާރުތަްއ  ،އްލު ނުލިބިޙަޝަންތަކަށް ގްފެނުގެ ޖަންއެޅިފަިއ އޮތް ނަރުދަމާއާއި  އެދުނު ގޮތަކަށް ނޫން.

 ؟ކަން އަިއސްފައި އޮތްތޯއެ ގެ ސަމާލުކަމަށް . އެހެންވީމާ، ިމނިސްޓަރުކަނޑަންޖެހޭ ކަމަށް އޮތީ ާފހަގަކުރެވިފަ

 ؟ކުެރވިާދނެތޯއްލުޙަކަްނ ކިހާ ތަނެއްަގއި އެ  ،ނަމަ އައިސްަފއި އޮތް
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:މް ރ މުޙައްމަދު އަސްލައިންފްރާސްްޓރަކްޗަ އެންޑް ގމިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން

، ައހަރު ކުރީެގ ރިކަލެކްޝަންަތްއ ތަންކޮޅެްއ ބަލިކަށި ިމއަދު 10ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑގެ ީމގެ 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ަސމާލުކަމަށް ގެނެސްދެއްވީތީ. ެދން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ  ،ސް . އެހެންނަމަވެއިނގޭތޯ

ތިކަން ސަމާލުަކމަށް ގެނެސްދެްއވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ  ށްއަޅުގަނޑަެވސް  ރަސްމީ ސިފައެްއގައި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު. ދުވާފަރު ދާ

 

 ކަދެއްެކވުން: ލް އަޙްމަދު ވާހަމެންބަރު ިއސްމާޢީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ

. އަޅުގަނޑު ާސފުކޮށްލާން ބޭނުންވަނީ ދުވާފަރުގެ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. މަރުހަބާ މިނިސްޓަރު

ބިިލއަން ރުފިާޔެގ  ،ސަރަހައްދުގަިއ ހިނގާ ކަންތައް ފެންނަނީ މި . ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަހަރުވީ  4މިހާރު 

މިހާރު  .މިލިއަނަްށ ނާރާ ޕްރޮޖެކްޓެއް 20، 15ތަން. މިއީ ރަނގަޅު  އް އަހަރުން ނިމިގެންދާ އެ ތައްޕްރޮޖެކްޓު

 ؟ހާތަނެއްަގއިތޯ ފެއްޓޭނީމަލީ މަސައްކަްތ ކިޢައިުރަގއި ހުއްޓިފައި އޮތީމާ، ެއކަމުގެ އަހަރު ވީ ހަތަރުފަސް

 ؟. އެކަން މިއަހަރު ހިނގާނެތޯކުރެވިފަބަޖެޓު ެއކުަގއި ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެބައޮތްހަމައެއާ

 ދާނެމީދެްއ ދެއްވިދާނެތޯ ިމއަހަރު ެއ ޕްރޮޖެކްޓް ހިނގަިއގެންއްއު  ؟މީދެއްޯތ އޮތީއްރައްޔިތުންނަށް ކިާހވަރެްއގެ އު

 އްޔާ. ޝުކުރި ކަމަށް؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ންއި އެންޑް ގމިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން

ައޅުގަނޑަށް ހަމަ އަުޅގަނުޑގެ ިސކުނޑިްނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއއްެސވި ުސވާލުެގ ްސޕެސިފިކްސް

، ލުކޮށްަލއްވާަފއިއެީކގައި ބައްދަ ފުންނާއްޒަބެހޭ މުވަ ކަމާއެ ޖަވާބެއްދޭން ދަތި. އަޅުގަނޑު އެދެން އަޅުގަނޑު އޮފީހުން 

ެވްސ އަުޅގަނޑު ޖަވާބު ދީފާނަްނ އިނގޭތޯ. ދެން ކުީރގައި  ތިޔަ ޖަވާބު ެއގޮތަށް ހޯއްަދަވން، ނޫނީ ލިޔެކިޔުމުން

ންޏެްއ ކުންފު އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ ކިޔާ ،ހުންނާނެ. ހަނދުމަފުޅުމަގުހެދުމުެގ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިފައެބަހުރި ބައިވަރު 

ރަސްމީކޮށެްއ  ،ެއހެންނަމަވެސް ުއވާލީ ސަުރކާރު ނިމިދިއުމުގެ ކުރީަގއި. ކުންފުނި ކުރީަގއި. އެ ސަރުކާރުން އުފެއްެދވި 



12 

 

ޕްރެކްޓިކަީލ  ،ނުލާ. އަދިވެސް އެ ނަން ރަސްމީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮުތަގއި އެބައޮތް. ެއހެންނަމަވެސް އަދިވެސް އުަވއެއް

 .ރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް އެބަހުރި ހުއްޓިފަ ވަފެށި . އެ ކުންފުނިން ކުރަންނޯވޭ އެ ކުންފުންޏެއް މިހާރަކު

ހަވާލުކުރި ައގަށްވުެރ ބޮުޑ  މަސަްއކަތް ސަރުކާރުން އެމް.އާރު.ޑީ.ީސއާ  ،ހުއްޓުނު ަމއިަގނޑު ސަބަބަކީ މަސައްކަތްތައް 

ރު މައްސަލަތަްއ އެހެްނވީމާ، ބަިއވަ ؟ސާ ދޭނީ ކިހިނެއްތޯ އެއަށް. ދެން ފައިއަުގގައި އެބަހުރި ސަބް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފަ

 ނޑަށް ވާރުަތވީ ހަމަ ބޮޑު މަސްހުނިގަނޑެްއ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހުއްޓޭ. ައޅުގައެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 މް ފަޟުލް ރަޝީދު.ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: މް ފަޟުލް ރަޝީދު ވާމެންބަރު އިބްރާހީފެލިދޫ ދާއިރާގެ 

ތު އޮތިއްޔާ މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުން ހަމަ ރައްޔިތުން އެދޭތީ ހަމަ ޞަ. އަދި ފުރުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްަޓރު

އަދި އޭެގއިތުރުްނ  ،އިތުރުން ފުލިދޫގެ ފެނުގެ މަސައްކަތް ، އަދި ޭއގެ ސައްކަތްފެލިދޫގެ ފެނުގެ މަ ލާނަން.އިދަންނަވަ

އެްގޒިމް ބޭންުކގެ  ،ވެްސ ވިދާޅުވި  ގުުޅއްވީމާ، މިނިސްޓަރު މިނިސްޓަރާ ؛ގެ މަސައްކަތްތިނަދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ

، ެއްގޒިމް ބޭންކުެގ އެހެންވީމާ، ކިހާ ތަނެއްަގއިތޯ ލަފާކުރެވެނީ ގާްތަގނޑަކަށް ކޭ.އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓެ

އެލޮކޭޝަނެއް  މިއީވެސް ކޮންމެވެސް ަވރެއްގެ ބަޖެޓް ރުންއިތުދެން މީގެ ؟ގެންެދވޭނީއެހީަގއި ދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް

ތެރެއިން ފެލިދޫެގ ފެނާިއ ވެސް ފާހަަގކޮށްލީ. އަދި މީގެ ެއ ވާހަކަ  ،ވާތީ  ޕީ.އެސް.ައއި.ީފގައި ހިމެނިފަިއވާ ކަމަކަށް 

 ..ވަނީ. ނަރުދަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 . ވަޒީރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  އެންޑް ގމިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން

އިންިޑއަން އެްގޒިމްަގިއ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަނީ 

 ،އޮންނަ ގޮތުންލިސްޓުގަިއ ހިމެނިފައި އޮްތ ރަށެކޭ. ދެން އިންިޑއަން ެއގްޒިްމގެ މަސަްއކަތް ަތރުތީބުވެފައި 

އަންނަ އަހަުރ  ،އި ހުރި މަސައްކަތްތައް ފެށޭނީ އަހަރު ނިމިެއގްޒިްމގަ ،އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ މި މަސައްކަތްތައް 

މަީލ މަސައްކަތް އޮން ަސއިުޓަގއި ހިނގާނެ ދުވަުހގެ ވާހަކަ ޢަހިނގާ.  ތަނުގައިހެން. އެ ޕްޮރސެސް އެބަ ފެށޭ

  އެ ވެސް އެބައޮތް އްދެން ޝެިޑއުލެ ،ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް ުޅގަނޑު ލަފާކުރާއަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ. އެީއ އަ
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އަުޅގަނުޑމެން ޕުޝްކުރަން އެބަ އޭިތ  ތީ،ްށވުރެ ތަންޮކޅެްއ ފަހަތުގައި އޮ. ދެން ެއ ޝެޑިއުލަބޭފުޅުން ދެއްވާފަ

ން ކަޓް ޝޯޓެއް ުނކުރާނެ. ހު މީ އް. އެ ޕްޮރސެސް އެެއއީ ބަޔަކު ހިްނގާ ޕްރޮެސސެ ،އަވަްސކުރަން. އެހެންނަމަވެސް 

 . ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ގޮަތކަށް ދާ ގެންދާނެހަމަ ކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

  

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

ގާފަރުެގ  ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް އަޅުގަނޑުޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ކުރައްވަމުން މިހާރު ވެސް. އަދި ޕްލޭން ކާށިދޫގެ އަދި ؟ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ ކަންަކން ކޮންއިރަކުތޯ ނިމޭނީ

ޕޯޓެއް އެޅުުމގެ ކަންތަުކަގއި ރެއއަ އިދޫގަ ގުިޅގެން ކާށި އެއާ  ލޭން. ނެޝަނަލް ޕްވަަޑއިގަންަނވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވީ

ކާށިދޫެގ  ،އިރުނިމޭނިންގ ްޕލޭހިސާބެްއގައިތޯ ދަނީ ެއދިވަަޑއިގަންަނވަމުން މިނިސްޓްރީގައި. ކިހާ ރުކައުންސިލުން މިހާ

  ...ދެ ރަށުގެ ނަރުދަމާ ،ޓޫިރޒަމަށް އިމްޕޯޓެންޓް ،ޕޯާޓއިރއެއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ވަޒީރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  އެންޑް ގމިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން

 ައޅުގަނޑަށް ވަރަށް ދަތި މި މަ،ެއއްެސވީ އްެގ ވާހަކަ ޚެކަެމއް ނިމޭނެ ތާރީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ަވކި 

 ވަކިން ުޅގަނޑާއެހެްނ ދަންނަވަން. ދެން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަ ތަނުގައި ހުެރގެން ސީދާ ިމެވނި ދުވަހެްއގަޭއ ނިމޭނީ

ވެްސ  ވެސް ޭއގެ ޚަބަރުތައް . އަޅުގަނުޑވެސް އެކި ގޮްތގޮތަށްގޮތުން ބެހޭ ރައްޤީއާކާށިދޫގެ ތަ ވެސް ވާހަކަދަްއަކވާ

ނެޝަނަލް  .ފެނިލަންޖެހޭ ކޮށްގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ައދި އެހެންނަމަވެސް ތަފުސީލު ބެހޭ އަުޑއަހާފައި އޮތީ. ދެން އެކަމާ

ހުީރ  ޭއގައި ،ެވސް އެނގިލަން ބޭނުން ން އަުޅގަނޑުހުރި މީހެއްގެ ަހއިސިްއޔަތު ަހވާލުވެފައި ގެ ކަންތައްތަކާޕްލޭނިން

 ތޯ. ކިހިނެއް ހިނގާ ަކމެއްތޯ. ދެން އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮިނގަނޑުަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ކޯްއޗެއް

، ކަމަށް ވަންޏާ ކުެރވޭދެން އޭަގއި ރަނގަޅަށް ޖަްސޓިފައި ދެވޭނެ.، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމަިއގެން ކުިރއަށްޏާންވަ

 އަޅުގަނޑާއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ ،މީދުކުރަންއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އު ވޭެނ ކަންތައްވެސް ކުރެ  ކޮންމެ ކަމަކީ
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ޝުކުރިއްާޔ . ތު ލިބޭނެ ކަމަށްޞަލާނެ ފުރުއިިއގެން މި ވާަހކަ ދައްކަ އެީކގައި ކޮންމެވެސް އިރެްއަގއި އިށީނދެލަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާރި

ފަހަރު މިނިސްޓަރަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ ަވގުތު މިއަދަށް މި ހަމަވީ. ވަޑަިއގެންދެްއވީތީ އަިދވެްސ އެއްސުވާލުގެ ގަިޑއަށް 

ވަން. ިއްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ޖިީލހުގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނައަޅުގަނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަ

 ންއެކު ހޭދަކޮށްލެްއވުމަށް އެަކމަކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާވެސް އަުޅގަނޑުމެ ވަގުތު ބާ. ދެން ބާކީ ޮއތްޙަރުބޮޑަށް މަ

ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންާޑއާިއގެން  ން މިއަުޅގަނޑުމެ  ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވަންޏާ

 . ޝުކުރިްއޔާ ަވޒީރު. ދާނަންކުރިއަށް

 

  ބަހުސް އީ އިބުތިދާ .6

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާރި

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް  ބަހުސް. ަމރައީދާތިޅުގަނޑުމެން މި ަފށަނީ އިބުމިހާރު އަ

ސް އެންޑް އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ބަރ އޮފް ކޮމާމްޗޭ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ ،ވާހުށަހަޅުއްވާފައި 

ލްސާގައި. ވަނަ ޖަ 13ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19 ،ބޭްއވުނުަގއި  2019ޖޫން  26 ،ނީ ވާަފއިވާފުރަތަމަ ކިޔުން އިއް

 ބިލަށް މިމް ޝަރީފް. ންބަރު އިްބރާހީއިްއޒަތްތެރި މެ މަރަދޫ ދާއިާރގެ  ،މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ 

މިނެޓާއި  24ރާއި ަގޑިއިރު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ދެ ގަިޑއި 4މުކޮށް ޮކމިޓީއިން ކަނޑަައޅާފަިއވަނީ އްބަހުސްކުރުމަށް އާ

މިނެާޓިއ  20 ށްިސކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަ 21މިނެޓާއި  20ޕާޓީައށް  އިގަންަނވާނެ. ޖުމްހޫރީއޮނަތިރީސް ސިކުންތު ލިިބވަޑަ 

ސިކުންތު. ވަކިްނ  8މިނެޓާއި  14ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  12މިނެޓާއި  16ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ީސައށް  21

މަރަދޫ ސިކުންުތ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ.  30މިނެޓާއި  3ުނގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއި

 .މް ޝަރީފްބްރާހީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

   

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: 

ބިލެއް. ވަރަށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ބިަލކީ ވަަރށް މުހިއްމު ` ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި

ވަރަށް ިދުގ  ،ސްައކީޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ މިއީ ކީްއެވގެން ހުށަހަޅާ ބިލެއްކަން. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަތިކުރޭ 

ޓަކައި ވަރަށް ތައް ހޯދުމަށްޤުއް ޙަެއ  ،ތައް ެގއްލިގެންޤުއްޙަ ޔަފާިރވެރިންެގ ތަނެއް. ިދވެިހރާއްޖޭގެ ވި އް އޮތް ޚެތާރީ
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ްސ، މި ކޮމާނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް  ،. އެ ޒަމާުނގައި އޮތް ސަރުކާރުން މުހިއްމު ބުރަ މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރަންޖެހުނު

ައހަރުދުވަހުގެ ދިގު މަސަްއކަތް  15ސް ވެ . އެކަމަށްޓަކައިްއވިނަން އެއްގޮަތކަށްވެސް އޭރު އުފެދުނު އިދާރާއަކަށް ނުދެ

ހަމައެކަިނ  ވަރަށް ުބރަ މަސައްކަތުންގުިޅގެން  ވާީމ ތަފާތު ދާއިރާތަކާިއ އަުޅގަނޑުމެންނާގު ލްއަކުރަންޖެހުނު. ބައިނަ

ތު ހުޅުވިގެންދިަޔ. އިްއޒަތްތެރި ޞަނަން ކިޔުމުގެ ފުރު އެހެންނަމަވެސް މި ،އެްއެގ ގޮތަށްޔާއްޢިހަމަ ކުލަބު ޖަމު

 ވާމީ އެހެން ަޤއުމުތަކާގު ބައިަނލްއަ ،ވަމުންދާއިރުނާޑިމޮކްރަީސ ހަރުދަ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  ،އީސް. މި ބިލުެގ ބޭނުމަކީރަ

ގާނޫނުގައި ަބޔާންކުެރޭވ  ،އްޔަތު ލިބިގެންނީ ހައިސިވެސް ާގނޫ ސްއަކީބަރ އޮފް ކޮމާމްކުރުމަށްޓަކައި ޗޭމަފައިހަ

 އޮތީ  ހާލަތުއްޔާގެޢި ހިނގާ ތަނަކަށް ެހދުން. މިއަދު ވިޔަފާިރވެރިންެގ ޖަމުތަރުތީބެއްގެ ދަށުން އިންތިޒާުމކުރެިވގެން

ނުގަިއ މައިދާވާމީ ގު އް ހިމާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއނަލްއަތަ ޤުއްޙަވިޔަާފރިވެރިންގެ  .ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް

ކުރިއެރުމަށްޓަކަިއ  ިއޤްތިޞާދު ގެޤައުމު ވިޔަފާިރއަށާއި  ިއ،ތަމްސީލުކޮށް، ދިވެހި ވިޔަފާިރވެރިންގެ ކަްނކަން ކުރިއަުރވަ

ޖެހުނީ، ކުލަބު  މި. މިހެން ވާން ސް އޮތީ ނުކުޅެދިފަމަށް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރު 

 ،ވަރު ލިބުނީތްދިޔައިމަ. އަޅުގަނޑު މި ބިލު ހުށަހަޅަން ހިއަށް މްބަރު ބާްއވަިއގެން ކުރި އްޔާއެްއގެ ގޮުތގަިއ މި ޗެމުޢިޖަ

. މި ިބލު ފާސްވުމަކުންނެއް ިދވެހި މަަޔއިދިގޮުތަގއި ފާސްެވގެން އްގެ ތަނުން ގާނޫނެ ަކއުންސިލެއް މި ހު ބާދުވައިހަށް

ޗެމްބަރު  ގާނޫުނގަިއވާ އޮިނަގނޑެްއގެ ތެރެއިން ،އެހެންނަމަވެސް ނުޖެހޭ.ރަެދއް ކުރާކަށްޚަ ދައުލަތުން އެްއވެސް

ވަިކ  ،ތުަތއް އަާދކުރުމަށް ފަހިކުރުމަށްޓަކައި ވަިކ ތަރުތީބަކުންއެ ޗެމްބަރުން ައދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަ ،ހިނގުމާއި

ވުން.  ގާ ތަނަކަށްރުުކރެވިގެްނ، އެތަުނގައި ތިބޭ މީުހން ހިނވެްސ ޒިންމާދާ ގޮތަކަށް ެރގިއުލޭްޓކުރެިވގެން، ސަރުކާރުން

ންޖެހޭނެ ގޮތް ައޅުގަނޑަށް ހިނގަ ،ދިޔަ ގޮާތއިއިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ވޭުތވެިދޔަ ދުވަސްަތކުަގއި މި ޗެމްބަރު ހިނގަ

ކޮމާސް އޮފް  އިސްާލމިކް ޗެމްބަރުތެޭރގައި ޗެމްބަރު ހެދުމަށް ދިމާވި މައްސަލަ، ޭއގެވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. ފުަރތަމަ 

އިންަޑސްޓްރީެގ އެންްޑ އިންޓަރޭނޝަނަލް ޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާސް  ،ބަރަކަށް ވުާމއިީރގެ މެން އިންޑަސްޓްއެންޑް 

ކުރަންޖެހުނު  ވުމަށްޓަކައިއަދި ާސކު ޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާސް އެްނޑް އިންޑަސްޓްީރގެ މެންބަރަަކށް  ،މާއިމެންބަރަކަށް ވު

ހުރި މީހެއް ނަކުރި ހުރަސްތައް ވަރަށް ގާތުން ދެަސރުކާރުން އޭރު މިކަމަށް ކުރިމަތި ،މަސައްކަުތގެ ދިގުކަމާއި 

މަްސއޫލުވެިރެއއް. އަދި މި ޗެމްބަރ އޮފް  އިންޑަސްޓްީރގެ އެންޑް ެޗމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އަޅުގަނޑަކީ. އަުޅގަނަޑކީ

ކުެގ މި ަޤއުމުތަ ،އެާއއެުކ ސާކު ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް ހަދަންވެގެންގ މެންބަރެއް ެވސް މެ. ހަމަކޮމާސްގެ ަފއުންޑިން

ައޅުަގނޑަކީ ސާކު ޗެމްބަރ އޮްފ  ،މެދުގައި ެއއްބަސްެވގެން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްއެއް ނެިތގެންދެ

ދިމާވި. ފަހުން  ވަރަށް އުނދަގޫތަކާ  ،ިވޔަސް ވެސްއިްނޑަސްޓްީރެގ ފައުންޑިންގ މެންބަރެއް ކަމުގަިއ އެްނޑް ކޮމާސް 

މި ޗެމްބަރުގެ  ންޑަްސޓްރީގެ ނަިއބު ރައީސަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ހުރިން.ސާކު ޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާސްެގ އެންޑް އި

ން މި . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމާއި ައދި ރައީސްކަމާ ވެސް އަުޅގަނޑު ވަނީ ކޮށްފަ

 ތަާކއި ަޙއްޤު ވެރިންގެފާރިވަރަށް ރަނގަޅަށް ިވޔަ .އެހެން ބަެއއްގެ އަތްމަްއޗަށް ،ޗެމްބަރު ދޫކޮށްލާފައި ދިޔައީ 
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އްެގ ގޮުތގައި އޮންާނނެކަމުގެ ފޮނި ުއއްމީދުގައި. ޚްޞެޝަވާމީ ދާއިރާަގއި ތަމްސީލުކުރާނެ ގު ދިވެހިރާއްޖެ ބައިނަލްއަ 

އޮތީ  ދެން ދިމާވާނެ އެތި މި އް އޮންނަ ގޮތަށް ަރޖިސްޓްރީކޮށްފައި ބޭްއވީމާޢިއްޔާތައެހެންނަމަވެސް، ކުލަބު ޖަމު 

ވަރަްށ  ،އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދެނީ، އަރިހުން އެދެނީމު ކަމެއް މި ގާނޫނު އް މުހިރަށްވަ .ދިމާވެފަ

ވަން ނަގައި ވެސް ގެންމަޖިލީހުގެ ފްލޯބޮޑަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ެވސް އަދި 

ރަނގަޅަށް ަބއްލަަވިއގެން ދިވެިހ ިވޔަފާރިވެރިްނގެ  ،އް ވާނަމަލާޙުތަކެ ޞްއެފަދަ އި ،ލާޙުަތއް ގެެނސްޞްބޭނުންވާ އި

ށާިއ ވާމީ ދާއިރާަގއި މިހިރަ ފުރުޞަތުތައް ދިވެހި ިވޔަފާރިވެރިންނަގުއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދާއި ބައިނަލްއަ ޙައްޤުތަކާ

ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބުތަްއ ކުރިއެރުމަށް ހޯދުމަށްޓަކަިއ ޗެމްބަރަކުން އަދާކުރަން ގެ ތިޞާދުރާއްޖޭގެ އިޤްދިވެހި

ވަކި ަބެއއްގެ ތަިރކަ މުދާގަނެޑއްގެ ގޮުތގައި ނެތި ިމކަން ގާނޫނެްއގެ ތެެރއިްނ  ،ފަހިވާނެ ގޮތަކަށްއަދާކުރަން 

ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ޗެމްބަރު ބޭފުޅުން މި ގާނޫނު ފާސްކޮށްދެއްވުން.  އިންތިޒާމުެވގެން ކުެރވޭނެ ޮގތްތައް ތި

އަެށއްކަ މީހުންނަށް ސީާދ މޮނޮޕޮލިސްޓިކް ލައިސަނެއް  ،ެއްއކަ ހަ ކުރިން ިދވެހިރާއްޭޖގައި އޭުރގެ ސަރުކާރުންއުފެދުމުގެ

ރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ފަހިކޮށްނުދެއްވި. ކުއެތެރެއެހެން ެއއްވެްސ ވިޔަފާރިވެިރއަކަށް ާރއްޖެއިްނ ބޭރުން މުދާ  ،ދެއްަވއިގެން 

ރުން ފިހާރަ ހަދައިގެން އަުޅގަނޑު ވެސް ޭއުރ ވާމީ ދާއިާރގަިއ ވިޔަފާރިކުގު ލްއައެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ބައިނަ

މުޅި މުދާ ، ދީގެން މިއަދު މީހުން ހަނދާނެއް ނުހުންނާނެ. ބޮޑު އަގު ،މީހުން އަތުން ލައިސަންސް ގަނެގެން

 ގެ އެ މީހުން ،ންދީގެ ށްންނަ މީހުލައިސަންސް އޮންނަ ެގ އަގު ވިޔަފާިރވެރިންގެ ތެެރިއނ50ްއިމްޕޯޓުކުރާ މުދަލުގެ %

ވަނަ  85ގަެނގެްނ އަުޅގަނޑުމެން ކަހަލަ މީުހން ވިޔަފާރިކުރަމުން އެ ޒަމާނުގައި ިދޔައީ.  އަތުން ލައިސަންސް 

 ޢިއްޔާއިން އެ ޒަމާނުގައި ކުރި މަަސއްކަތުން އައި ބަދަލުތަުކގެމި ޖަމު  މިކަހަލަ ދުވަސްވަުރ. އެކަމަކު މިއަދު އި،އަހަރާ

 އަުޅގަނޑަށް އެނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު މި ނުހުންނާނެކަން ވެސްްނ ހަނދުމަފުޅު ގިނަ ބޭފުޅުމަތީން ވަރަށް

 ކަށް ޢިއްާޔއަމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުހިއަކީ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ޢިއްޔާފެންނަނީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމު

ހޭ. އަޅުގަނުޑ ކަމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެ ތަން. މި ކަށް ެވފައި އޮތްގޮތުން ގެންގުޅޭ ހާްއޔަ ބަޔަކު ސިާޔސީ ،ވުރެ ބޮޑަށް

 ވިްއޔާ މި ޗެމްބަުރގެ މަސްއޫލު  ދިމާވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ،ހިތާމަކުރަން. ހިތާމަކުރަނީ މިއަދު ެވސް ކަެމއް ޖެހިގެން

 ،ން އެކަން އޮތަސް ވާކުރާނެ އަުޅގަނުޑގެ މައްޗަށް. އެަކކީ. އެހެޢުގެ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުން ދަެއއްވެރި

ޗެމްބަރު ހުންނަ މަގުން ވެސް ނުދެވޭ. މިީއ ވަރަށް މަޖާ ކަމެއް. ކުލަުބ އެ ޔާ ނުވަތަ ޢިއްޖަމު އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޢިއްޔާގެ ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުެމން ކަހަލަ މި ޖަމުގޮތުން އަިދވެސް ޒިންާމ އުފުލަން ޢިއްޔާތަކުގެ ގާނޫނު ބުނާޖަމު

އެުކ ޔާނިޔެ ދޫކޮށް ވަޑަިއގެންފި. ހިތާމައޭގެތެެރއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ދު .ބޭފުޅުން 13ބި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ތި

ޢިއްޔާަގއި މިހާރު ތިބި ، އަުޅގަނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވަންޏާ ޖަމުދަންނަވަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ވަރަށް ހިުތގެ ގުޅުމެއް  އާޢިއްޔާ އި މި ޖަމު، އަުޅގަނޑާ މަސްއޫލުވެރިްނގެ ލިސްޓެްއ ވެސް އަރުވާނަން. އެހެންވީމާ 

ވާމީ ގު ބައިނަްލއަ ،މާޔަތްކުރާހި އޮތް، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އަުޅގަނޑު ދެކެން ބޭނުން ވިޔަފާިރވެރިންގެ ަޙއްޤުތައް ބައެ
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 މެނުީވ ، ގާނޫނަކުންއެެހންވީމާ ؛ގޮތެްއަގއި ޮއވެގެން  ޢިއްޔާގެ ކަންކަން އެކަީށގެްނވާ ރަނަގޅުދާއިރާަގއި މި ޖަމު

ޗެމްބަރ އޮްފ ުނެގންދެވޭނެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް އަކަށްއިންޑަސްޓްރީ ކުރި  އެންޑް  މްބަރ އޮފް ކޮމާސްޗެ

ވަކި ގާނޫަނކުން  ،އަކީ ަވކި ދައުރުތަެކއް ދެވިގެންއްގައި ޗެމްބަރ އޮފް ޮކމާސްތަހުޒީބު ހުރިހާ މުޖުތަމަޢެ ،ކޮމާސް

، މި ބިލުގައި އޮންނާނެ ންވީމާން ކަންތައްތައް ކުުރމަށް އޮންނަ ތަނެއް. އެހެރުތީބަކުވަކި ތަ  ،އިންތިޒާމުކުެރވިގެން 

އަދި  ،ާއއިތަުނަގއި ކަންތައްަތއް ކުރާނެ ގޮާތއި، އިންތިޤާލީ ަގވަރނިންގ ބޯޑެްއގެ ވާަހކަ މިހާރު ކުރިއަށް އޮތް

ިދވެހި އިޤްތިޞާދު ފުާޅކުރުމަށް  ،ންޖެހޭ ދައުާރއިމާޔަތްކުރުމުގަިއ މި ޗެމްބަރުްނ އަދާކުރަހިވިޔަފާިރވެރިންގެ ަޙއްޤުތަްއ 

ދެން އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާނެ ގޮތާިއ، ސިޔާސަތުަތްއ  އަދި އިންތިޤާލީ ބައި ނިމުނީމާ ،އްތައް ކުރާނެ ގޮތާއި ކަންތަ

ކަެމއް  އްވީމަ މި ހުރިހާިއލެިތޔަ ބޭފުޅުން ބިލު ަބއްލަވަ  ވިފަ.ެއިކއެކި ަބއިތަްއ ެއކުލެ ،ކުރާނެ ގޮާތއިޒުތަންފީ

އިންތިޤާލީ ބައެއް އޮންނަން މި ޖެހުނީ މިހާރު ބައެއް  ؟ެވގެންތޯ ިއގަންނަވާނެ. އިންިތޤާލީ ބައެއް އޮތީ ކީއްސާފުވެަވޑަ

އަުޅގަނޑުެމން މި ޗެމްބަރުގެ މަޤާމުތައް  ފައި އޮތީ.ބައެްއގެ އަމިއްލަ މިލްކަކަްށ ވެ ،ހިތާމަވެރި ގޮތްތަކެއް ވެ

އޮފީްސ  އިދާރީ ،މި ޗެމްބަރު ހިންގާނެ ،ލާފައި ނުުކމެގެން ައއީތްމައްޗަށް ޫދކޮށްއެހެން ބަެއއްގެ އަ އި،ދޫކޮށްލަ

ޞަދެއްގައި އެތަން . އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ވަކި ބަެއއްގެ ިސާޔސީ މަޤްހިންގާނެ ބިމާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދާފަ

ކޮށްގެން ނައިޓު މާކެޓު ކަހަލަ ރެކްޓް އައުޓްފަހަރު ކޮންޓް ދެ ،ފަހަރު ހަމައެކަނި އަހަރަކު ެއއް ،ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރަށް

ާވމީ ދާއިރާގައި މި ޗެމްބަރު އޮްފ ކޮމާސްއިން އަދާކުރަންޖެހޭ ގު ނި ވެފައި އޮތީ. ބައިނަްލއަތަންތަން ބާއްވާ ތަނަކަށް އެކަ 

 ،ގެ މެންބަރެއްތަން ނުފެނޭ. ސާކް ޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާސް ރޯލާއި ދައުރު ދިވެހި އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށް އަދާކުރަމުންދާ 

އަދި އިންޓަރނޭަޝނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްެގ  ،ރެއްއިންޑަސްޓްީރގެ މެންބަންޑް އިސްލާމިކް ޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާސް އެ

ެވސް ކަުއންސިލާއި އަދި މިނޫންކްރާފްޓް  އަދި ވޯްލޑް ،ތަން އޮންނައިރު ވެސް މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގިއ މި

ަބޔަކު  ،ްއޔަތެއް ނެތިސިމި ޗެމްބަުރ ތަމްސީލުކުރާއިރު ގާނޫނީ ަހއި އެްއަގއިއިރާވާމީ އެަތއް ވިޔަާފރި ދާގު ބައިނަލްއަ

ށް ވަރަ ވެސް އެކަން ވާނެ ޮގތެއް ނޫން. ސަުރކާރާެއއީ އެްއގޮތަކަށް  މަދިަޔއިތަން ބަދަލުވެގެން ގުަޅއަކަށް މި ށްމޮޑޭ ފު

ބޮޑީެއއްެގ މަންޓުން ރެގިޔުލޭްޓކޮށްގެން އޮންނަ  ޓްރޭޑް އެންޑް އިކޮނޮިމކް ިޑވެލޮޕްފްމިނިސްޓްީރ އޮ ،ގާތުން ގުިޅގެން

މެން މެންބަރުން ކަންބޮޑުެވވަަޑއިގަންަނވާނެ ެއއްެވސް ކަމެއް ނެތް. ސަރުކާރުން ޖެހޭނެ. ައޅުގަނޑުގޮތަށް މިކަން ވާން

ޔިތުންެގ ، މި ބިލު ރައްގޮތަކަށް ނޫން މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ އެްއވެސް ޚަރަދެއް ބަޖެޓުން ދޭ

ރަން. ހަމައެކަނި މެންބަރުންގެ މަތީން ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކު ހަށް މިދެންނެވި ގޮތުގެ މަޖިލީ

ސާފުކޮށްލަން  އްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިދެންނެވި ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. މެންބަރުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެ

 ތެރި ރައީސް. އަރުވާނަން. ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްަޒތް ބޭނުންވިޔަސް ައޅުގަނޑު އެ ަމޢުލޫމާތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ަގއްޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެުވން އެދެން. މާފަންނު މެދު 

 އިްއޒަތް...ދާއިރާގެ 

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ްސ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާ ؛ވާ ބިލު އާދެ! ހުށަހަޅާފައި މި ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.އާދެ! 

ވަރަްށ ކުރީ ޒަމާނެްއގައި ާރއްޖޭެގ  ،އަކީ ޢިއްޔާ ގެ ޖަމުތެރި ރައީސް. ވިޔަފާިރވެރިންއެންޑް އިްނޑަސްޓްީރގެ ބިލު. އިްއޒަތް

ޞަދުގަިއ ިވޔަފާރިކުރާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިަތއް ކުިރއެުރވުމުެގ މަޤް ،ވިޔަފާރިތަްއ ތަރައްީޤކުރުމަށް

ެއ  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި ވަނީޢިއްާޔއެއް. ދެން މި ބިލު ކުރިއަުރވަން އުފެއްދި ޖަމު ފަރާތްތައް ބައިވެިރކޮށްގެން

 20، އަހަރު 15ފާއިތުވި  ،ގައި ށް ފާއިތުވި ތާނމެންނަޢިއްޔާގެ ފައުންޑަރ މެންބަރެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުޖަމު

ވެްސ އެްއގޮތަކަށް  ންއިޢިއްޔާޖަމުވެރިންގެ ވިޔަފާރި  ،ދިޔައީއަހަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން 30އަހަރު، 

ބައިވެިރިވ ފައުންޑަރ މެންބަރުން ވެސް ވިސްނީ އެ ބޭފުޅުންެގ އަދި  ، ކުރިައރުވަން ނޫޅެދިވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރި

އި އުމުަގއި، މުޅި ކަނޑުގަ ޤަލާ ބޮޑު މަހެއްގެ ސިފާގައި މުޅި އިކުދި މަސްތައް ކަ ިއ،އަމިއްލަ ވިޔަފާރިަތއް ކުރިއަުރވަ

ޔައީ. މިހާރު އެ ަފއުންޑަރ މެންބަރުން ތެރޭގަިއ ދިގަިއ ދަތުރުކުރިތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންއި ފެމުނެއްގެ ސިފަ

ެއކިެއކި ސިޔާީސ  އީ،އަނެއްާކވެސް ފާއިތުވިާތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ؛އެއް މެންބަރު މި އުޅެނީ

 ލަތަކީ މާރުކޭޓުގެ ބަެއއް ތަންތާ ގޮޅިހާމިހާރު އޮތް ، ރިޕޯޓުތައް ނެރެ އިންޢިއްޔާވިޔަފާިރވެރިްނގެ ޖަމު ހަރަކާތްތަކުަގއި

ހަދައިގެން ގޮޅި ހިްނގުމާއި، އެ ގޮޅިން ލިބޭ ފައިސާ ޖީަބށް ލުމާއި، މާލީ ބަޔާންތައް ނުނެރުމާއި، އެިކއެކި ޖަރީމާ 

ރަކާތްތަކުަގއި ބަެއއް ެއިކ ހަ ިސޔާސީ ،ހިންގުން. މި ރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ

ފައުންޑަރ މެންބަރު އަނެއްާކވެސް ިމ  ،ގޮތަކީ  އީ. ދެން މިހާރު މި ވާބަޔާްނ ނެރޭ ބައެއް އެ އިވެންޓުަތކުަގއި ނޫސް

. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ފައްދަންޢިއްޔާެއއް އުޢިއްޔާ ކާލަން. އަުއ ޖަމުމި ޖަމު ންމަސައްކަތްކުރަނީ މި ބިލު

އަދި މެދުފަންތީގެ ކޮމިޓީގައި ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރައްާވފައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ ކުދި  ،ންހުށަހަޅަ

ލާުޙވެގެން ޞްެގ ސިފާަގިއ މި ބިލު އިެއއްޢިއްޔާވިޔަފާރިއަްށ އަދި ވިޔަފާިރެވރިން ބައިވެިރކޮށްގެން ހިްނޭގ ޖަމު

 ުރޞަތަށް. ނުކުންނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު ޒާހިރު.މެންބަރު އަޙްއިްއޒަތްތެރި  ގައްދޫ ދާއިާރގެ
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު

 ތު ޯގސްއަުޅގަނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުން، ައޅުގަނުޑގެ މަޢުލޫމާ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކުިރ ޖިސްޓްރީނޫނިްއޔާ ިވޔަފާރިވެރިން ރަ ،ަގއިއި ޢިއްާޔއެްއގެ ސިފަޖަމު ،ޢިއްޔާއެއް ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ޖަމު ،ނޫންނަމަ

 ،ޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ވަނަ އަހަރު. އެ ޖަމު 1985 ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި މި ވަނީ ޢިއްޔާޖަމު

ހަލަ މިކަ ،ާރއްޖޭަގއި ައއު ިވޔަފާރިވެރިްނ ކުރިއެުރވުމަށާއި ،ން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ރާއްޖޭަގއި ތިބި ވިޔަފާިރވެރި 

ޢިއްޔާެއއް ަކމަށް އަޅުގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އަޅުގނޑު ދެން މި ހާސަރުތަކެއް ދަމާފައި ރަޖިސްޓްރީކުރި ޖަމު

ދާނެ. ައޅުގަނޑުެގ އަމިްއލަ ތަޖުރިބާއިން އަުޅގަނުޑ ދައްކަން ުއޅޭ ވާހަކަ ުކޑަކޮށް ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ވާހަަކއަަކށް ވެ

. އަޅުގަނޑު ކިަޔަވއިގެން ިވޔަފާރި ދާއިރާއަށް ނިކުންނަްނވެގެން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ހިއްސާކޮށްލާނަން މި މަޖިލީހާ 

 ؛ބޭރު ބަޔަކާ ރާއްޖެއިން  ،ދުަވސް މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްގެން ާގތްގަނޑަކަށް ހަެއއްކަ މަސް ،މަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެން

ެއ  ، ވިޔަފާީރގެ ގޮތުންށްބޭފުޅުންގެ އޭޖެންަޓކަ ން އެއެމް.އޯ.ޔޫެއްއގައި ޮސއިކުެރވިގެ ފްރާންސްގެ ބަޔަާކއި ައޅުގަނޑާ

އޭޖެންސީ ހަވާލުކުރުުމގެ ގޮތުން އެމް.އޯ.ޔޫެއއްަގއި އެ ބޭފުޅުންގެ ިވޔަފާރި ރާއްޖޭަގިއ ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑަށް 

ޓްމަންެޓްއ އަޅުގަނޑު މާލޭަގއި ވަރަްށ ބޮޑު އިންވެސް ،ހާ މަސައްކަތްތަެކއް ހިންގުމަށްފަހުހުރިމި  ،ސޮއިކޮށް 

ައޅުގަނޑު އެމް.އޯ.ޫޔއެްއގަިއ ޮސއިކުރި ފަާރތުން އަުޅގަނޑަށް އަންނަީނ  ،އަންނަނީ ށްއަުޅގަނޑަ ،ކުރުމަށްފަހު

. ކުރިންވެސް ތިމަންމެންނަކީ ވޭކަށް ނެތޭކުރިއަކަށް ދެސިޓީއެްއ. އެ ސިޓީަގއި މި އޮންނަނީ ދެން އިތުރަކަށް 

ޔަކީމޭ. ތިމަންނަމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަކީ ވަރަްށ ގިނަ ރިސޯޓުތަެކކޭ. އެހެންވެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރިކުރަުމން އައި ބަ 

އަިއސްފައި  ކޮށް ާރއްޖޭގެ ވަރަށް ޮބުޑ ކުންފުންޏަކުންޞަާޚއް ،އޮތޭ ތިމަންނަމެންނަށް އެ ރިސޯޓުތަކުން ައއިސްފައި އެބަ

ކޮންޓްރެކްޓުަގިއ ސޮއިކޮށްގެން އެ ބޭފުޅާ  އެްއކޮށް ތި އެއްކޮށް، ތިބޭފުޅާއާ ތިބޭފުޅުންނާ . ސިޓީެއއްއޮތޭއެބަ

އެއްޮކށް ކުރާ ވިޔަފާރި ެއއްކޮްށ  ތިބޭފުޅުންގެ އޭޖެންޓަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަދައިފިްއޔާ ތިމަންމެން ތިބޭފުޅުންނާ

ަބެއއް  ،ޢިއްާޔގެ ބޭުނމަކަށް އޭރު އޮތީމި ޖަމު ،ހަަކއަކީ ދަންނަވަން އުޅޭ ވާލާނަމޭ. ައޅުގަނޑު މިއިހުއްޓަ

ޞަދުގައި އުފެއްިދ ރުކުުރމުގެ މަޤްސޯހަެއއްކަ ވިަޔފާރިވެރިންގެ މަްއޗަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ހި ؛ފާިރވެރިންވިޔަ

ައކީ. ން އުފެްއވި ޖަމުޢިއްޔާއެހޭ އެ ޖަމުޢިއްޔާައކީ. މޮނޮޕޮލީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަރުވަޢިއްޔާއެކޭ އެ ޖަމުޢިއްޔާޖަމު

ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރި ޖަމުޢިްއޔާެއއްެގ  މަގު ބަންދުކުރަން އެ ،ކަށް ފުރުޞަތު ނުދީއެްއވެސް ައއު ިވޔަފާރިވެރިްނނަ

ތެރި ޒަތްިއއް ،، އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަންގޮތުަގއި މިހާތަނަށް ެއ ޖަމުޢިއްޔާ މަަސއްކަތްކޮށްަފއި ޮއތީ. އެހެންވީމާ

ޖެހޭ ޗެމްބަރު ރަން. ރާއްޭޖަގއި މިހާރު އެބަމެންބަރު ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ައޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކު

ޖެހޭ. ަހމަހަމަ ފުރުޞަތު ހުރިހާ އް އޮންނަން. ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިަތއް ރެގިޔުލޭުޓވާން އެބައޮފް ކޮމާސެ

 ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެފާރިވެރިން ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި މޮނޮޕިލީ ކެނޑެން އެބައެ ވިޔަޖެހޭ. ވިޔަފާިރވެރިންނަކަށް ލިބެން އެބަ

މު ބިލެއް ކަމަށް އް، އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިޖެހޭ. އެހެންވީމާކް ވަރުގަަދވާްނ އެބަވިޔަފާރި ނެުޓވޯ
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މު ބިލެއް. އްކީ ވަރށް މުހިޔުލޭުޓކުރަން މި ބިލަ ކަންތައްަތއް ރެގިގެގާނޫނީ ގޮތުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރީމިއަދު. 

މު ބިލެއް އްބޭފުޅުންނަށް ލިބެންވާ ޙައްޤު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހި ވެރިންަނށް އެރާއްޖޭގެ ކުދި ިވޔަފާރި

ވަމުން އަުޅގަނޑު ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮތް ވާަހކަ ދަންނަ ގެކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. ވީމާ، މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު 

އަދާކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ، އިްއޒަތްތެިރ  ބޮޑަށް ޝުކުރުލާނަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ވަރަށް އިވާހަކަ ނިންމަ

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޙީދު. هللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބިލަށް ފާހަަގކުރެޭވ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅާފައިވާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ޒަްމ ރިއާިއ އަދި ުޓއަކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްޓްރީ ،ހުރި. ރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިވެރިންނާއި ބައެއް ކަންކަން އެބަ

ޓްރޭޑް އެސޯިސއޭޝަނުން މޯލްޑިވްސް  ، މި ވަނީވަނީ. މި ޖަމުޢިއްޔާ ހެދިފައި ހެދިފައިމުޢިއްޔާަތއްށް ވެސް ޖަސެކްޓަރަ

ގައި މޯލްިޑވްސް ެނޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިްނޑަސްޓްީރއަށް  1994ަގއި. ެއާއއެުކގައި  1979

ޞަދަކަށް އި ަވރަށް ރަނގަޅު މަޤްބޫލުކުރާ ގޮުތގަ ޞަދު އަުޅގަނޑު ގައައި މަޤް ގެންމި ޖަމުޢިއްޔާ އުފެދި ނު.ބަދަލުކުރެވު

 ކުރުމަށްޓަކައި ކުެރވިފަިއ އޮތް މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގައި އިމުޤާއުލެއް ޙަނެ. އޭުރގައި ހުރި ިވޔަފާރިތަކަށް މަފި މާވެގެންދާ

ެއްއގޮތަްށ  ޞަދާޤްޔަީއ ޭއގެ މަދިއަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ނިމިދިޔަ ދުވަސްަތކުަގއި މި ޖަމުޢިއްޔާ ެވގެން

ބުނާ ބައެްއގެ ގޮުތަގއި  ގޮތަކަށް ނޫން. ހަމަެއކަނި ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބަސްމަސައްކަތްކުެރވުނު ޖަމުޢިއްާޔެއއްގެ

އެ ފަާރތްތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް  ،އްލުކުރުމާއި ޙަދިަޔއީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ވެގެން

ދާންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ކަމަށް ވެގެން ޞަދުމު އެއް މަޤްއްއެންމެ މުހި ފަދަ ޖަމުޢިއްޔާެއްއގެނުމަކީ މިފަހިކޮށްދި

 ،ތިޞާދު ފުޅާކޮށްއިޤް ރައީސް. މިހާރު މި ރާއްޖޭަގިއ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި މި ަވނީ.

ހެންނަމަވެސް، އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ެއކިެއކި ްށ ބޭނުން. އެރު ވަރަންގެ ދައުރިއެރުވުމަށްޓަަކއި އަމިއްލަ ިވޔަފާރިވެ

ނޑުމެްނ ގަ ައޅުތޯއުސޫލަކުންއްލުކުެރވޭނީ ކޮން ޙައެިކއެކި ުއނދަގޫތައް އެބަ ދިމާޭވ. އެ ކަންކަން  ،ގޮންޖެހުންތަކާއި

ރާ ގައި މަަސއްކަްތކުފާރީ ވިޔަ ،ޖެހޭ. މި ަސރުކާރު ފެށިގެން އަިއސް އިްމޕޯޓު ލައިސަންސް ުއވާލައިގަބޫލުކުރަން އެބަ

 އެ އިމްޕޯޓު ލައިސަންސާ  ،ނޫނީ އޭރުަގއި ހަމަ މުދާ ގެނެސް ދިޔަ. އެހެންފަރާތްތަކަށް ލުއި ގޮތްތަެކއް ހަދައިދެމުން

އްލުވެގެން މިއަދު މި ޙަކަންަކން  ޖެހިގެން ބައެއް މުދާތައް ޑެމަރޭޖުވެ ވަރަށް ގިނަ ގެއްުލންތައް ވަމުންދޭ. އެ

ތުަގއި މި ގޮ އުލެއް ާޤއިމުުކރެވިގެންދާ ަވގުތެއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާޙަފަހި މާ ރިތަކަށް ަވރަށްސަރުކާރުން ިވޔަފާ
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އުލެއް ޙަަޔފާރިތަކަށް ފަހި މާ ވިޔަާފރިތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ވި ދިކު ، ކަންތައްތަކަކީ ރިބިލުގައި ފާހަގަވެަފއި ހު

ގެން އެ ިވޔަފާރިތަކަށް ފަހި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުން. ގުޅި ޢަތްތަކާމާޖަ ،ެއއާެއކުަގއި ބޭރުގެ ޖަމުޢިއްޔާހަމަ އި،އުފެއްދުމާ

 ،ކަމަކީ  މު ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވާ އެއްއް، މި ބިލުގައި ފާހަަގކުރި ކަންކަމަކީ މުހިއެހެންވީމާ

ފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން ން މާދަމާ މިކުއި ހުރި ޖަމުޢިއްޔާތަފަހާރު ހެދިސްޓްރީތަކަށް މިޑަ މި ރާއްޖޭގައި އެިކއެކި އިން

ހަދަންޖެހޭނެތޯ؟ ހަމައެއާއެުކަގއި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އަންހެން  މިފަދަ ގާނޫނެއްމެން ނޑު ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އަޅުގަ

. ވަނަ އަަހރު އެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ މިފަދަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ހަދާފަ 2017އަންނަނީ ކުރިއަރަމުން.  ވިޔަފާިރވެރިން މި

ެވގެންދާނީ ކޮންގޮެތއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން.  ށް ޖަމުޢިއްޔާއަ އެ ދާއިރުގަިއ ބިލު ފާްސެވެގން އެހެންވީމާ، މި

ކުިދ ވިޔަފާރިވެރިން ކުރަމުންދާ  ،ައިއސް މި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮަޑށް ބޭރުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ހަމައެއާެއކުަގއި، މިހާރަކަށް

 ،ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަމަކީ  ވަރަށް ކަމަކީ ، މިދަނީ. އެހެންވީމާ ވަންަނމުން މިމަސައްކަުތގެ ތެރެއަށް 

، ސަުރކާރުން އެހެންވީމާ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ ކަމެްއެގ ގޮތުަގއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދި ިވޔަފާރިތައް ހަލާކުެވގެންދާނެ 

 ކަންކަމަކީ   އެބަޖެހޭ. ހަމަ މި ބިލުގައި ފާހަަގކުރިއަވަސް ިފޔަވަޅުަތކެއް އަަޅިއގެން އެ ކަންކަން ަޙއްލުކުަރން

ގެ ތެެރއިން ޙައްލުކުެރވޭނެ ެއއްނޫނީ ޖަމުޢިއްޔާ ،ތޯންޙައްލުކުެރވޭނެ ަކންކަ ތެރެއިން ނެްއގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫ

 ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި. އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ މުހިއްމުން އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަްޝަވރާކުރު ކަންތައްތަެކއްތޯ

ުޓއަރިޒަްމ  އިޓަރަކްޝަނާހުރިހާ ކޮންސް ،ދާއިރުަގއި ައޅުގަނުޑ ކުރިން ފާހަގަކުރި ގޮތަށް މާ، މިބިލު ފާސްެވގެން އެހެންވީ

ދެއްވި ފުރުޞަތަކަށް . ޖަމުޢިްއޔާތަކުން ޮކންގޮތަކަށްތޯ މިކަމުަގއި ޢަމަުލކުރާނީ އަުޅގަނޑުމެން ިވސްަނންޖެހޭ ސެކްޓަރގެ

 ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ޓަކައި ވަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ލަބީބް އިލްޔާސް ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ންަޑސްޓްީރެގ އްަޒތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮާމސް އެންްޑ އިއި `. ޝުކުިރއްާޔ 

ަވގުތު ިމ  މި ،އްަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ބިލަކީ އި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީހަށް  ްއޒަތްތެރިއިނަމުގައި މި 

ވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ބިަލށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެްސ ެއހެންއަށް މުހިއްމު ބިލެއް ަކމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ރާއްޖެ

އަދި  .ިގނަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އް އޮންނަ ވާހަކަ ވަރަށްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮާމސެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން.

ބާރުން ކަންތައްތައް ހިންގާ ވާހަކަ  ،އެ ބޭފުޅުންގެ ބާރުަގދަކަމުގެ ވާހަކަ  ،އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާިއރު

 މޯްލޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ ،ތަކަށް ބަލާއިރުވަރަށް ާސފުކޮށް އަުޑއިވެމުންދޭ. މިދިަޔ ޒަމާން ނަށްއަޅުގަނޑުމެން
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އްޒަތްތެިރ އިއަންނަނީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ނޫން.  އޮފް ކޮމާސް ހިނގަމުން މި 

މި  ރުފަހަ ގޮުތަގއި ގިނަ ގެސިޔާސީ ާހއްެޔއް  ،މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ވެސް ފާހަގަކުރެްއިވ ފަދައިން ،މެންބަރު

ވަނީ. ޭއެގ ފައިދާ ދިވެހި ވިޔފާރިވެިރންނަކަށް ނުލިބޭ. އެތަނުަގއި އިން މަސައްކަތްކޮށްަފއިޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް 

އެތަނުެގ މަޤާމަށް އަންނަން ބޭނުންވާ  ބާްއަވން ބޭނުންފުޅުވީމާއިންތިޚާބެްއ ތަނުަގިއ ހިންގަން  ނޫނީ އެ  ،ވެރިންނަށް

ކޮށްަފިއ ރަޖިސްޓްރީ ށްއަނެއްކޮޅަކޮޅުން އްސާސް ރުފިޔާ ހިފައިގެން ރާއްޖޭގެ އެ  ފަންަސތޭކަ ހަތް ެއއްބޮޑު ވިޔަފާިރވެރި

ެދްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި ރަޖިސްޓްރީަގއި ހުންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެިއން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓު

އްމުކޮށް ރާއްޭޖގައި އާ ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ުޅގައަ ތަނެްއެގ ވާހަކަ  ވެރިްނނަށް ވެގެން ތިއްަބވާޖައްސަިއގެން އެތަނުގެ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ އަރަމުްނ އަންނަ ިވޔަފާރިތަކަށް ެއ  ާޚއްޞަކޮށް ،ބޭނުންވާ ކުރަން  ވިޔަފާރިނަލީރޮފެޝަޕް

ކަށް ވާން ވެސް މިދިޔަ ތަންތަނުަގއި ދީފައެއް ނުވޭ. އެ ފަރާތްތަކުްނ އެތަނުގެ މެންބަރަށްކަ ފުރުޞަތު އެތަނުން އެްއގޮތަ

ކަނޑާފައި ބޭރުކޮށްލާނެ.  އިނުގަނޭ. މެންބަރޝިޕް ހަމަވާއިރަށް ަވުގތުންފަހަރު ބަލަ ގިނަމެއް ެވސް އެ ފޯ ،އުޅުނަސް

އެ ބޭފުޅުްނގެ އަމިްއލަ މުދާގަނޑެއްހެން މޮޑެްނ  ،އެހެންވީމާ، އެހާ ވަރަށް އެަތނުގެ ކޮންޓްރޯލް ބަޔަުކ ނަަގއިގެން 

ޔައީ. އެތަން ވާންޖެހޭ މި އޮތް ޒަމާނުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެތަން ފެނިގެންދި އޮންނަ ެއއްެޗއްެގ ގޮުތގަިއ މި

 ،މި ބިލުގައި ބައެއް ކަންތައްަތއް އެބަހުރިމިނިވަންކަމާއެކީ ހިންގޭެނ ތަނަކަށް.  ،ގޮތަށް ގާނޫނުގެ ދަށުން ބުނާ

ުމއްދަތު  ހުގެދުވަދެ އަހަރުމަރުޙަލާެއއްަގއި  ލީގާއިންތި ،ގޮުތން ނާއަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަންަތްއތަކެއް. މި ބިލުަގއި ބު

ކިޔަަވިއގެން ތިބި އުމުރުން  ،ހުރި އްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރާއްޭޖގައި މި ިއންޑަސްޓްރީަގއި ތަޖުރިބާއި ންނަންޖެހޭނެ.އޮ

ސާފުކޮށް މި  ހާޓެއްށްފެންތަ އީވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެަބ ުއޅުއްާވ. މި ބޭފުޅުންނަކީ މި  ދޮށީ މީހުންނާއި، ުޒވާނުންނާ

ފަރިތަ މީހުން. މި ބޭފުޅުން މި މަޤާމުތަކަށް ގެނެވޭެނ ގޮތް މި ގާނޫނުން ހަދާފައި  ންނަދަ  ކަހަލަ ކަންކަން ހިންގަން

ލީ ޤާބޭނުމެއް ނުވާނެ. އިންތި ލީ މަރުޙަލާގެ ދެ އަހަރެއް ޤާއިންތި ލީމަދައިމިނިވަންކަމާއެކީ މިކަން ކުރެޭވނެ ގޮތް ހަ

މި  .މެންބަރުން ތިބެންޖެހޭ 3ލުވެރިން ކަނަޑއަޅާ އޫމަސް ،ދާއިރު ކަނޑައެިޅގެން ްއކާވެސްނެއައް މަރުޙަލާގެ ދެ އަހަރެ

 ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އޮފް އިންަޑސްޓްރީ ،ެވގެން ޖަމުޢިއްޔާ ބިލަކަށް

ެވގެންދިަޔއީ. ކަށް ބަދަލުޚްޞަނޫނީ ޝަގާ އީމި .ން ދިޔައީލުވެރިްނގެ ދަށުއޫމަސް މި  ،އުފެދިގެން އަންނައިރު 

ހިމެނޭ ގޮަތށް އެތަނުގެ ކަންތައްތަްއ  ލުވެރިްނެގ ވަކި އަމިއްލަ އެޖެންޑާެއއްގެ ގޮުތގައިއޫއެހެންވީމާ، މަސް 

ބަރުން މެން 3ކަނޑައަުޅއްވާ  ،މެންބަރުން 3ލުވެރިން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ އޫބައްޓަންކުރުމަށް ޓަކައި ފުަރތަމަ މަސް

ޑު ނުދެކެން. ކޮމިޓީ ސްޓޭުޖަގއި އެ ކަންތައްތަްއ ޙައްުލވެެގންދާނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު  އަުޅގަނޖެހޭނެ ކަމުގައިތިބެން

ެއއް  އިންއޭގެތެރެ  .ދެކެނީ. މި ބިލު ބަލައިލާއިރު އަދިވެސް އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑާވ ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންތައްަތއް އެބަހުރި

މާަޔތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ނެތް. ހިއެ ބޭފުޅުން  ،ތްތަެކއްރިއެުރވޭނެ ގޮކުޔަފާރިތައް ފަންތީގެ ވި ކުދި އަދި މެދު، ކަމަކީ

، ފިޝަީރްޒ ންއިންޑަސްޓްރީޓުއަރިޒަްމ ންނަނީ އޮ މި ޗެމްބަރުގެ ބޯޑަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރާއިރު ވެްސ މި
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 މިއަށް އާދެވޭ  ނަށްންުކގެ މީހުކުންފުނިތަާރއްޖޭގެ ޖަޔަންުޓ  .ން، ކޮންސްޓްަރކްޝަން އިްނޑަސްޓްރީންއިންޑަސްޓްރީ

ކުދި  ،ތަށް ބޮޑަށް މީތި ބައްޓަންެވފައި އޮތީ. ހަމަ މީގެތެރެއިްނ ދާއިރާތައް ކަނަޑއަާޅއިރު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަންގޮ

. ށްވިޔަފާިރވެރިންގެ ތެެރއިން މީހުން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. މެދުފަތީގެ ވިޔަފާރިތަުކގެ ތެެރއިން މީހުން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަ

ކުރެވުނީމާ ޕްރެޒެންޓް ންގެ މީހުން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. މި ފުރުޞަތުތައް މި ބޯޑުަގއި ރެންހެން ބޭފުޅުންގެ ިވޔަފާރިެވރިއަ

 .ކުެރިވގެންދާނީ މަސައްކަތް އިމި ހުރިހާ އެންމެންގެ ިވސްނުމާއެކީ މުޅި ޗެމްބަރު ކުރިއަުރވަ ށްމުޅި ޗެމްބަރަ

ހޭ. ދިވެހިރާއްޖެައކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް މު ރޯލެއް އަދާކުރަންޖެބަރު މުހިއްމްޗެ މައިދާނުަގއި މިބައިނަލްއަުގވާމީ 

ވެހިރާއްޖެ . ދި ބެހޭ ަކންތައްތަކުަގއި ޓާށްގިނަ ކަންތައްަތކުަގއި ިއސް ޯރލެއް އަދާކުރަމުންދާ ޤައުެމއް. ޚާއްޞަކޮށް ތިމާވެ

ސަުރކާރުެގ ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުން އަންނަންއަދި ިވޔަފާރިތައް ވެސް ކުރިއަރަ ،އަންނަނީ ތަރައްޤީެވގެން މި

 ،ިލއްޔަުތގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނެންޖެހޭނެއޫޒިންމާތަކުެގ ެތރޭގަިއ ނޫނީ މަސްއެްއގޮތަށް. މި ޖަމުޢިއްޔާގެ  ސިޔާސަތާ

 ރުގެ ުރކާ. އަދި ސަސްެއްއޮގތަށް ވިޔަފާރިތައް ކުިރއަުރވަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތާ

ފަންތީގައި އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާިރެވރިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު  މެދުއަދި ފާރިވެރިންަނށް ކުދި ސިޔާސަތަކީ ިވޔަ

އެ ސިޔާސަތަކީ އެ ފަރާތްތަކަްށ  ،މަޝްވަރާކުެރވިގެން އެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށް ނަމަ، ސަރުކާރާސިޔާސަތެއް ނޫން

އެންމެ ރަނގަޅު ިސޔާސަތަކަށް ަބއްޓަންކުރުމަްށ ވެްސ އްޖެއަްށ ސް ިދވެހިރާއަދި ިދވެހި ަރއްޔިުތންނަށް ވެ ،ވެސް

މި ބިލު ބިލަކަށް . ން ވެސް މީގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިެގންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ދެކެނީމަސައްކަތްކުރަ

ިރއަކަށް  އަލަށް ވިޔަފާދިއަ ، ވެސްމީގެ މަންފާ ލިބެންޖެހޭނެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ،ވެގެން އުފެދިގެން އަންނައިރު 

ވިޔަފާިރއަށް ެއހީތެރިވެދޭނެ ބަޔަކު ތިބިކަްނ  ،ވިޔަފާިރއާިއގެން ގާނޫީނ ބާރު ލިބި ،އެ މީހަކު ނޫނީ އެ ބަޔަކު ،ވަދެ

ދިނުމަށް ެއްއބާރުލުންދޭނެ ބަޔަކު ތިބިކަން ދަނެވޭ ފެންވަރަށް މިކަން ކުިރެއރުން ގެންގޮސް އްއެ ފަރާތްތަ ،ދަނެ

ެވސް އަލަށް އުފެދޭ ވިޔަފާިރތަކަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަެނއްކާ  ،ން އައިސް ރު އުފެދިގެ ޗެމްބަހޭނެ. މިވާންޖެ

ވެްސ މެްއގެ ގޮތުަގއި އެްއގޮތަކަށް ބިރުވެިރކަ ށް ވިޔަފާރިތަކަށް ކުދި ވިޔަފާރިތަަކށް އަންހެން ބޭފުޅުން ކުަރއްާވ ވިޔަފާރިތަކަ

އަޅުގަނުޑގެ މި ހުށަހެޅުންތައް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ  ، މިއެހެންކަމުން ނުވާނެ. ންގެވެ މި ފުރުޞަތު އޮންނަ އެއްަޗކަށް

ބިލަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ  އުއްމީދު އަުޅގަނޑު ކުރަން. އެހެންކަމުން، މި ކަމުގެ ކުރެިވގެންދާނެއެޑްރެސް 

 އްަޒތްތެރި ރައީސް.އި ޝުކުރިްއޔާ  .ދަންނަވަން

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

. މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކު .ތެރި މެންބަރުްއޒަތްއިޔާ ޝުކުރިއް

މިނެޓުއިރު ހަތް  އްޒަތްތެރި ެމންބަރަކަށްއިއެމް.ޑީ.ޕީން އަުޅގަނޑުމެންަނށް އަންގާފައި އެަބއޮތް އެމް.ޑީ.ޕީ ކޮންމެ 

 .މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ   ގެދާއިރާ މެދު ފުވައްމުަލކުގިނަެވގެން ދިނުމަށް. 
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 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

އާދެ! އަުޅގަނޑު ވެސް މި ބިލަށް ފުރިހަމައަށް  ؛ސްގެ ބިލުކޮމާ  ފްމްބަރ އޮވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި

ެވސް އެ  ގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ދިވެހި ވިޔަފާިރވެރިން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއެއް. އަޅު ދުކުރަންތާއީ

ޭއގެ ބަދަލުަގއި ހުޅުދޫ ާދއިރާެގ  .ނޫނީ ަވކިވަކިްނ ެއ ބޭފުޅެްއގެ ކެޭޕސިޓީ ހުރި މިންވަރަކުން ،ބޭފުޅެއްެގ އަމިއްލަ 

މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިން ެވސް މި ޖަމުޢިއްޔާެގ ތެރެއަްށ އަދި  ޑަސް ކު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅިވ ފަދައިން ވެ އި

 ކުޑަ އަދި މެދު ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުން އެކީ މަސައްކަްތކުރަން ފައްޓައިފިްއޔާ  މި ޖަމުޢިއްޔާަގއި ެއންމެން ،ވަދެވި 

އިތުރަށް އެހެންވެްސ ދި އަ ،ގޮންޖެހުންތައް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމުގައިނަށް ވެސް ހުރި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން

އް ކުރުުމގަިއ ވެސް  އެ ބޭފުޅުން ެއްއ އެ ކަންތައްތަ  ،ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލާއިކުރުމަށް ލޮބީކަންކަމުަގއި 

 ދި ނެ. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުކަންކަްނ ުކރަން ފަސޭހަވެގެންދާ ކުރީމާބައެްއގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތްޮކށްގެން ލޮބީ

މުގެ ތެރެއިން. ޓަސް ސިސް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި ޓެކްސްފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިހާރުވެ މެދުއަދި 

ހަ ފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ލުއިފަސޭ އަދި މެދު ދިމަސައްކަތްކުަރްއވަމުން ގެންދަާވ ކުސަރުކާރުން މިހާރު އެބަ 

ގެނެވޭތޯ. އާދެ! މިފަދަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް މެދުވެރިކޮްށ ކެްއ ޙުތައިޞްލާ ށްގޮތްތަެކއް ޓެކްސްގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއަ

 ށް އްސަފަދަ ޓެކްސްގެ ކަންކަުމގެ ާގނޫނުތަކާއި މި އެއްޗެ  މި ބުނެވުނީ ށްދެންމެ އަޅުގަނޑަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ލިބިގެންދާނެ ކަމަްށ އްދަލުތަެކއް ގާނޫނަށް ގެނައުުމގެ ފުުރޞަތުތަބަގޮތެްއގަިއ ހެޔޮ އެކަީށގެންވާ  ،އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި

އްޔާގެ ަގވަރނިންގ ބޮޑީަގއި މި ހިމެނެނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ޢިާއދެ! މި ޖަމުކުރަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ދަނުޑވެިރކަމުގެ، އިމާރާތްކުރުމުގެ އަިދ ެގ، މަސްވެރިކަމު ންގެ،ފަތުރުވެރި ހިމެނޭ. އެބަގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީތަަކކުން 

ލަ ރިވެރިން، ކޯޕަރޭޓް ޮސސައިޓީ. މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ވެސް މީގެތެޭރގައި ޖުމުންހެން ވިޔަފާރީޓެއިލް، އަ ،ހޯލްސޭލް

އެންމެ  މި ަގަވރނިންގ ބޮީޑއަކީ އްޔާ . އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ެދކޭގޮތުން ވެއްޖެ އެަބ ެއކުލެިވގެންވޭ  ގޮތެްއގައި 

ފަންތީގެ  އަދި މެދު ދިެދކެން. ނަމަވެސް އަިދ ކުލެވިަފއިާވ ގަވަރނިްނގ ބޮީޑއެއް ކަުމގައި އިރަނގަޅަށް ެއކުލަވަ 

ދިޔުމަކީ އަުޅގަނުޑ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ަސމާލުކަމެއް ދެިވގެން މި ގަވަރނިންގ ބޮޑީން ފުރުޞަތުތަެކްއ ލިބިގެން

ޔާ ރިއް . ުޝކުއްއިޞްލާޙެ މުގެ ކުރިން އަުޅގަނުޑމެން ގެންނަން އެންމެ ރަނގަޅުނޫނު ފާސްވުދެކޭގޮުތގައި ވެސް މި ގާ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަޙްމަދު ނަސީމް ލުމީކާއީމެންބަރު ިއއްަޒތްތެރި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނަސީމް  އަޙްމަދު ލުމީކާއީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

 ފާހަގަކުެރްއވިވެސް ކުރިން  އިބްރާހީމް ރަޝީދުރާގެ މެންބަރު މާފަންނު މެދު ދާއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބޭފުޅުންނަށް  ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް، އެ ،ސް އުފެދިގެން އައީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ ،ފަދައިން

ސް ސިފަވެގެން ކޮމާ އެހެންނަމަވެސް ޒަމާނުްއސުރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޗެްމބަރ އޮފްމުގައި. ޕްލެޓްފޯމެއް ދިނުމުގެ ބޭނު

ބޭފުޅުންގެ ވަކި ާޚއްޞަ  އެ ،ކޮށްގެން ރުކޮްށގެން، މޮނަޕޮލައިޒް ސޯިއޫކނުންތަނެއް އެތަން ހިޓަބޮޑެތި  ،އަންނަނީ މި

އްާޔެގ މުޢިިވޔަފާރިވެރިންގެ ޖަ ،ތަކެއްެގ ގޮތުަގއި. އަދި މިގޮތުންލޮބީ ގްރޫޕު ރަން އޮންނަކުޢުއިންޓްރެސްޓްތަެކއް ދިފާ

ޓެކްްސ ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ެވްސ  ،ކުރަްއވާފައި އެބަވޭ ނަަވއިެގން މީގެކުރިން ބޭފުޅަކު ވަކާާލތުއި ހުންމެއްގަ ޤާއިސް މަ

އްޔާ ނިވާފަތްގަނަޑކަށް ޢިފާިރވެރިންގެ ޖަމުވިޔަމެދު ވެސް އެޅުނު ފިޔަަވޅެއް ނެތް.  އީސް. ެއކަމާ ރައިްއޒަތްތެރި 

 ފި،ޮޑންއަކު މި ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސްކަން ވެސް ކުަރއްަވއިިއގެން އްވަކުރަޕްލެޓްފޯމަކަށް ބޭނުން ،ކުރައްަވއިގެން ބޭނުން

 ޞަދާ ޤްދުނު މަްއޔާ ޒަމާނުއްސުރެ ޭއގެ ައްސލު އެ އުފެޢިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނީވމާ، ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ޖަމު

ދަ އެހެން ކަހަލަ ގަޒުއަންނަނީ ވަރަށް ވެސް ސިޔާސީ، ވަރަްށ ނުފޫ ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފަވެގެން މި

ިމައށް ރެގިއުލޭޓްރީ މެކޭނިޒަެމއްެގ  ،އްާޔެއއްެގ ގޮތުަގއި. އެހެންކަމުންޢިމުކުރާ ވަކި ޖަކޮންްޓރޯލްޔަކު ވިސްނުމެްއގައި ބަ 

ދައުލަތުގެ ދަށުން ބެލެެހްއޓޭނެ ކޮންމެވެްސ ރެިގއުލޭޓްރީ  ަތން މި ،ސްގޮއްޔާ ވެސް ޢިޖަމުދަށަށް މި ވިޔަފާިރވެރިންެގ 

 .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއްޔާއަށް އައުމަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ތާއީުދކުރާ ކަމެއް. ޢިމި ޖަމު ްއ، ސިފަެއއްގޮތެ

ްއޔާައކީ ޢިދޭއިރު ިވޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމުއަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ވޯޓު ،ގަނޑު ބޭނުމެއް ނެތްއަޅު  ކުއެކަމަ ވެސްއެްއގޮތަކަށް 

ދެޮކޅަށް ލޮބީކުރާ   ޓެކްސްއާމްުކރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި އިްނކަ ،ނަމަވަކި އިންޓްރެސްޓްތަެކއް، ިމސާލަކަށް ދަންނަވާ 

 ވޭޖާ  ބޭނުމެއް ނޫން މިނިމަމް  އްތަނުން ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ދޭން. އަޅުގަނޑެ އްޔާައކަށް އަުޅގަނޑުމެން މިޢިވަކި ޖަމު

އްޔާައކަށް ޢިޮކށްގެން އުޅޭ ޖަމުލައިޒް ރުކޮށްގެން، މޮނަޕޮސޯތަން ހި ތަކެއް އެދެކޮޅަށް ލޮބީކުރާ ވަކި އިންްޓރެސްޓް ގްރޫޕު

މިއަށް ގާނޫނީ ހައިސިްއޔަުތ ދޭން އަޅުގަނޑު ވޯޓުދޭކަށް. އަޅުގނޑު ބޭނުމެއް ނޫން  ،އްޔާ ވެގެންދާ ނަމަޢިމި ޖަމު

ގައި ޢުނުދޭ މީހުންގެ ދިފާ ކުރާ އާަދއިގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ސަރވިސް ޗާޖު  މަސައްކަތްމަޓީގެ ނުފޫޒުން ރިސޯޓުގައި 

މިއަށް ގާނޫނީ  ،ހިނދަކު އޮންަނހާތަން އްާޔއެްއ، ަވކި އިންޓްރެސްޓް ގްޫރޕެއްގެ ގޮތުަގއި މިޢިކުރާ ވަކި ޖަމުމަސައްކަތް

އިްއޒަތްތެރި ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ، އްވި މެންބަރުމި ިބލު ހުށަހެޅު ،ހައިސިއްޔަތުދޭން ވަކާލާތުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް

 ނުކުރަން. ވަރަށް ވެސް އް މެދު އަޅިގަނޑު ކުޑަ ވެސް ޝައްކެ  މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ނިޔަތާ ،މެންބަރު ޝަރީފް

ކޮންޓްރޯލުން އްޔާ ޢިވިޔަފާރިވެރިންެގ ޖަމު ،ގެ މެކޭިނޒަމެްއެގ ދަށަށްކުރުމުެރިގއުލޭޓް ނިޔަތެްއގައި ރަނގަޅު

ހެޅުއްިވ ރީފް ހުށަޓަކައި ޝަގެންދިއުމަށް އްޔާޢިކުަރމުންދާ ޖަމުސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ުއސޫލުން މަސައްކަތް ،ނައްޓާފަިއވާ

ލަ ގޮތެްއގަިއ ައޅުގަނޑަްށ ތާއީދުކުރެޭވ ވާަހކަ ވެސް ގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. އަދި މި ބިލަށް ުޖމުބިލެއް ކަމަށް އަޅު 

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ދަންނަވާލަން. ވަރަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުތެރި އިްއަޒތް ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީމެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅގަނޑު ވެްސ ޝުކުރުދަންނަވަން  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.އާދެ! 

މަނިކުފާނު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވި  ޓަކައި. އެމަށްމިފަދަ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަ

އޮތް  މިހާރު މި ،މާވުފާރިތައް ުކރިއެރުިވޔަ ،ރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިތަކަށް އެހީެތރިވެދިނުމާއިޞަދަކީ މީގެ މަޤް ،ފަދައިން

 ަޓކައި އެ ން. އެކަމަށްދިވެހިާރއްޖެއަށް ގެނެްސދެއްވު ރޮނގުން އޮނިގަނޑަްށވުރެ ރަނގަޅު ާގނޫނީ އޮނިގަނެޑއް މި

ކުާރ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި އާދެ! އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުުޝކުރުދަންނަވަން.  މަނިކުފާނުގެ މި ޚިދުމަތަށް އަޅުގަނޑު

އޮްތ އޮިނގަނޑު ކަމުނުގޮްސގެން އެއަްށވުރެ ރަނަގޅު އޮނިގަނެޑްއ  ކަމަށް އުފެދިފައި  ސްކުރަމުންދަނީ މިހާރު މި ބަހު

އަދި ގާނޫނެްއގެ ދަށުން  ،ގޮަތކީ  ވާ  ރާއްޖޭަގއި މި ޙަޤީަޤތުގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އި. ޓަކަގެނެސްދިނުމަށް

. ޅުެވގެންދާ ތަނެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭއެކަން ރަނގަ ،މަށް ވިަޔސްމުއައްސަާސއެްއ އުފެދުނު ކަ

ންތަނެއް  ހުރި ކިތަންމެ ތަ ށުން އުފެދިފައިގާނޫނުތަކުގެ ދަ .ހުރިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކިތަންމެ މިނިވަން މުއައްސަާސއެއް އެބަ

 ،ވާހަަކއަކީ އުޅޭ  ފެނޭ. ދަންނަވަން މިންދާ ގޮތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަމުހުރި. އެތަންތަން ެއކަމު ހިނގައެބަ

 . އެކަން އޭނުޖެހެދާކަށް ތަންތަން ިހނގުން އޮޓަމެިޓކުން ރަނަގޅުެވގެން ގަނެޑއް އައުމަކުން އެކޮންމެހެން ގާނޫނީ އޮނި 

މީހުން އަމިއްލައަށް ގެންގުޭޅ  ޓަކަިއ އެއެކަން ކުރުމަށް ،ތެުދވެރިކަމާއި  ،ތިބި ބަެއއްގެ އިޚްާލޞްތެރިކަމާއިކުރަން 

އޮންނަނީ.  ކަންކަން ކާމިޔާބުުވމާއި ނުވުމުގެ ަމއްޗަށް މިކަްނ ބިނާވެފައި މިމިރުދަނާކަން ނަލް ޑިމޮކްރަީސގެ ހައިންޓާ

ޙައްޤު އެބަ ލިބިދޭ  ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް 30ނޫނުއަސާީސގެ ޤާޖޭގެ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ދިވެހިރާއް

އަުޅގަނޑުމެން ެއއްެވސް ހާލެއްގަިއ މި ޙައްޤު ހަނިކޮްށގެންވާނެ ކަމަކަށް ައޅުގަނުޑ  މަށް.ދުއްނިއަންަތއް އުފެ ޔޫޓްރޭޑް 

އުމުތަކުަގއި މިކަްނ ޤަދުނިޔޭގެ އެހެން  .ތަކަށްޢައްޔާއަކަްށ، ެއންމެ ޖަމާޢިކަށް، އެންމެ ޖަމުއެންމެ ޔޫނިއަނަ ނުދެކެން

ގުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ވެްސ ފާީރގެ ރޮވެސް ކިތަންމެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކެއް ވިޔަ ގޮތަށް ބަލާއިރު ހިނގާ

ށް ދަނީ މޮނޮޕޮލީ އުފެއްދުމަ ެއއް މައްސަލައަކަށް ެވގެން މި ވާތެރޭަގއި  ހުރި. އަުޅގަނޑުމެންގެއުފެދިފައި އެބަ

ކުރާ ތް މެން މި ބަހައްޓާ ޝައުޤު. ަވކި ބައެްއގެ ކޮންްޓރޯލަށް، ވަކި ބަެއްއގެ ބޭނުމަށް، ވަކި ބަަޔކު މަސައްކައަޅުގަނޑު

ދަނީ. މިތަނުގެ ބަެއއް މަސަްއކަތްތަކަްށ  ކަންކަން ގޯހުން ޯގހަށް ވެގެން މި ،ތަނަކަށް ތަންތަން ހަދަން އުޅުމުން

އޮފީހެްއގެ  ކަށްއާދޭ. މިސާލައަރާ ބަެއއް ކަންކަން އެބަ މެވެްސ ވަަރކަށް އޮުޅންލާއިރު ވެސް އަުޅގަނަޑށް ކޮންއިބަލަ

ހުރި. ޓްރޭޑް ފެއަރަތއް ބޭްއވޭނީ ޝަންތަކެއް ވެްސ މީގައި ހިމެނިފައި އެބަކްކުރާ ކަހަލަ ފަންމަސަްއކަތް ށްގޮތަ
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ފުޅާ ދާއިރާެއްއގަިއ  އަްށވުރެ މާގައި އެކުރާ ގޮތު ބުނޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުތަނުން ހުއްދަދީގެން ކަމަށް އެބަ ހަމައެކަނި މި

ރެއއް ބާްއވަިއފިއްޔާ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަްށ ނުނަގާ ޓްރޭޑް ފެއައަދި އެތަނުގެ ހުއްދައޮންނަންޖެހޭނެ.  މި ވާދަވެރިކަން

ން ރަށު ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެށް އަުޅގަނޑުެމން ކަންކަން ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ލެވެލަ ތަން ހުއްުޓވަން ެވސް. އެ އެންގޭ އެ

ވެސް ާބއްވަްނވީ.  އިރ ބާއްވަްނވީ. އަތޮޅު ެފންވަރުގަ ކޮްށގެން ހަމަ ޓްރޭޑް ފެއައިންތިޒާމު ެވސް ހަމަ ބަޔަކު ފެންވަރުގެ

މާލޭގައި ވެސް ބާްއވަންވީ. ުމޅި ރާއްޖެއަށް ނިސްބަްތވާ ގޮަތށް ވެސް ބާްއވަންީވ، މިނިވަްނކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ކަންކަްނ 

ކަން އޮތުމަީކ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ދުޅަެހޔޮ ގޮެތްއ ްއގެ ޮކންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ދާ ގޮތަށް ކަންއެބާއްވަްނވީ. ވަކި ބަ 

ވާހަކަ  އަރާތީ މި ށްއަުޅގަނޑު ސުާވލު ހިތަ ،ނޫން. މީގައި އެބަބުނޭ އަުޅގަނޑަކީ ގާނޫނީ މާހިރަކަށް ނުވިޔަސް 

 ްނ އެ ެއއް އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ އެހެން ގާނޫނަކުޔާއްޢިވަިކ ގާނޫެނއްެގ ދަށުން އުފެދިފައި އޮތް ަޖމު .ދަންނަވާލަން

އޮތުމަކީ އޮންނަ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެތަުނގެ މުދަލާއި ތަކެްއޗާއި ހުރިހާ ވަސީލަތްތަެކއް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް މި

ވިދާނެ މިއީ މިކަން ކުރެ .ކަމެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ

 ،އްޔާެއއް. އެހެންނަމަވެސްޢިށްފައިާވ ޖަމުކޮގާނޫުނގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ އްޔާޢިމިހާރު ހިނގަމުންަދނީ ޖަމުތޯ. ގޮތެއް

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އުފައްދަނީ ވަކި ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ވަކި މުއައްސަާސއެއް. ައޅުގަނަޑކަށް މާ ރަނގަޅަކަށް 

ޮއފީހެއް ކަމެއް. އަޅުގަނުޑ  ،މެއްކުންފުންޏެއް ކަ ،އްޔާެއއް ކަމެއްޢި، ޖަމުމެއްްއ ކަކްލަބެއީ މި ،ދޭހައެއް ނުވޭ

ބޭނުންވާ ވަކި ގާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބަދަލުަގއި  ވީ، ޮކންމެ ބަޔަކަށްދެކޭގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެންނަން

އް ހަދަން ކަމަްށ އަނެރިޒަމް ދާއިރާއިން ޓްރޭޑް ޔޫނިގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް. އޭުރން ޓުއަމުގެ އުފެއްދުޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތައް 

ިވޔަސް އަދި ކޮންމެ  ވިަޔސް، ަމސްވެރިކަުމގެ ރޮނގުްނ ހަދަން ކަމަށް ވިޔަފާީރގެ ދާއިާރއިްނ ހަދަން ކަމަށް ،ސް ވިޔަ

ނިގަނެޑްއ ެއއް ުއސޫލުތަކެްއގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ހިންގޭނެ އޮ ،ބަޔަކު އެކަން ކުރަން ބޭނުންވި ކަމަށް ވިޔަސް 

ކޮންެމ  ،އެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިންން ބައަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެވޭނެ. އެހެންނޫނީ އެހެ

ްށ އަމަޖިލީހަށް ވެސް ކުރި ބަޔަކަށް ަވކި ގާނޫނެއް ައޅުަގނޑުމެން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއްޔާ ލައްކަ ގާނޫނު މި

ދާ  ިދެވހިރާއްޖޭގަިއ ހެދިގެން މިބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގައަުޅގަނުޑ ވެސް ނޑު ދެކެން.  ކަމަށް އަޅުގަތާަގއި އަންނާނެ އޮތް

ނުވެ އެބަދޭ. ބޮޑަށް އޭގެ ފައިދާ ވާންޖެހޭ މީހުންނަ ފައިދާ އްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެޢިޔޫނިއަންތަާކއި ޖަމު

ބޮޑަށް އެތަންތަން  ތަކަކީ މާފަންތީގެ ވިޔަފާރި  ކުދި އަދި މެދުނގާހި ކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރަށްރަށުގައި މިޞަޚާއް

ކުރެވޭ ތަންތަނެއް ގިނަ ކަންކަމަށް ވަކާލާތު ެލވޭ ތަންތަނެއް ނޫން. އެތަންތަނުގެ ޙައްޤުަގއި މާއިރިއެުރވުމަށް އަޅަކު

 ،މީހުންގެ މަތިން ހަނދާންނެތި ހަމައިން ދެން އެ އުފެދުމާ ،ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ނޫން. ވަރަށް

މީހުންގެ  އަދި އެ ނެތި އެހީތެރިކަެމއް ،ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ންޖެހޭ މާ ކުދި އަތި މެދުފަންތީގެ ވިަޔފާރިތަކަށް ދޭ

އޮންނަނީ.  އަެޑއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގިނަ ފަހަރު ނީވޭ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޮސް މި ޙައްޤުަގއި ެއއްެޗއް ބުނާ

ވަންޏާ  ބޭނުން ކަމަށްގެްނދަން އަށްތަަރއްޤީކޮްށ އަުޅގަނޑުމެން ކުރި  އިކުިރއަރުވަ  ަގއި ވިޔަފާީރގެ ާދއިރާދިވެހިރާއްޖޭ
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ޓެކްސްގެ އުނދަގޫަތއް ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އަޅާލަންޖެހެނީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް. ގަ ބޮޑަށް މިއަދު އަޅުގަނޑު ވެސް އެންމެ

 ށްދިޔުމަށް ަޓކަިއ ކުދި ިވޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ މާއަކުރި ،އި އެސްޓެބްިލޝްވެވަރަށް ބޮޑު ކުދި ިވޔަފާރިތަަކށް. ޙަޤީޤަތުގަ

ބޮޑަށް  ވާންޖެހޭނީ އެންމެ ބޭނުމަކަށް ،ދަކަށް ވާންޖެހޭނީޤްޞަތަކެއް ނެތް. މިފަދަ ޔޫނިއަންތަކުގެ މަބޮޑު އިނާޔަތް

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓެކްްސގެ ގާނޫނަށް މިލާ ބަޔަކަށް. އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި އިއަޅާލަންޖެހޭ ކުދި ވިޔަފާރިތަަކށް އަޅަ

ބޮޑު  ެއކީަގއި މިހާރު އެންމެ ބަދަލުތަކާ ދެއްވާނެ. އެސްބަދަލުތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެ  ސަރުކާރުން ވަރަށް ހެޔޮ

 ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ތަކުލީފުތަކެއް މި ރޮނގުން އުފުލަންޖެހިފައިވާ ކުދި އަދި މެދު

ން ިވޔަފާރިތަކުެގ ދާ ބީދައިކުރަނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ދާއިރާަތކެއް ވެސް ހަރުދަނާެވގެން އަޅުގަނޑު އުއްމީދު

ޑިމޮކްރެިޓކް  ،ރޭގެ ހިންގުމުގެ ބައި ވަަރށް ވަރުގަދަވެ ތެއެ  ެވ،އިންތިޒާމު ،ދާއިރާތައް ވެސް މިއަްށވުރެ ހަރުދަނާވެ

ތަކެއް ކުރެިވގެން ހިނގާ ޔޫނިއަންތަކެއް ދިވެހިރާއްެޖއަްށ ގޮތަށް އިންތިޒާމު ނުވާށް މަގުފަހިއުސޫލުތަކުން ކޮރަޕްޝަނަ

ބަެޔއްގެ މޮނޮޕޮލީއަށް ކަންކަން ނުދާނެ ގޮތަކަށް  ކަންކަން ބޭއްވުން. ވަކި  މިނިވަންޮކށް މިއައުމަށް ވީާހވެސް

މަސައްކަތް ކުރަން  ކު ހަމަ އެދިޔުން. އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ ކަމަކުން، ފަހުން އަންނަ އެހެން ބަޔަެވގެންމުއިންތިޒާ

ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ންދިޔުން. ވަރަށްއޮންނަ ޙައްޤުތަކަށް ހަނިކަމެްއ ނާންނާނެ ގޮތަކަށް ކަންކަްނ ވެގެ

 ރައީސް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ެވލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝަފީޤްهللا ދު ޢަބްދުދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ މުޙަްއމަދެން ވާހަކަފުޅު

 އަރުވަން.އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަފީޤްهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލި

 ލެއް މި ސް އެންޑް އިންޑަސްޓްީރޒްެގ ބިއުމީ ެޗމްބަރ އޮފް ކޮމާޤަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

އަދާކުރަން.  ޓަކައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ޝުކުރުމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ކަމަށް

ނޫންނަމަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ހިމާޔަތް  ،ލެއްބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިފަދަ ބިގައަޅުގަނޑު 

ނޫންނަމަ  ،މިފަދަ ބިލެއް ،ބޮޑަށް ފާހަގަކުރައްަވއިފި  ވާހަަކއިަގއި ަވރަށްފުގެޝަރީ .މު ކަމެއްއްދިޔުމަކީ މުހިލިބިގެން

ސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ހުރެގެންކަން. ވިޔަފާިރވެރިންގެ ޙައްުޤގައި ރަޖި ގާނޫނެއް ހަދަންޖެހުނީ ކޮން ސަބަބަކާ

ހޭ ހިމާޔަތާއި، ރިވެރިްނނަށް ލިބެންޖެއްާޔގެ ދަށުން ިވޔަފާމުޢި ޖަ އްޔާގެ ކޮންޓްރޯލް ަވިކ ބަޔަކު ެނގުމާއި، އެޢިޖަމު

ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ެއކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޝަރީފަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާތީ  ،ނުދާތީރައްކާތެރިކަން ލިބެމުން

ީމގައި  ،ިބލު މިގޮތަށް އަިއއިރު މިަތއް ިވޔަފާިރ ވެރިންނެްއގެ ހުށަހެޅުން މިގޮތަށް އޮތީމަ ކަމަށް. ކަމަށް. އަދި އެ
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ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގަިއ  2ދުގެ ޤްޞަމި ބިލުގެ މަ ،ގިނަ ަކންތައްތަކެއް އެބަހުރި. މިގޮތުން ރެވޭ ވަރަށްފާހަގަކު

ބޫލުކުެރޭވ ގަމުއައްސަސާއިންޭނ. އަުޅގަނޑަށް މި  ދޭނީތްސެޓްފިެކޓް އޮފް ޮއރިޖިންގ ހައްދައިދިނުމުެގ ޚިދުމަ ،އެބަބުނޭ

އްޔާެގ ޢިބާރު މި ޖަމު  ން ކުރަމުންދާ ކަމެއް. މިހާރު މިކަން އޮންނަ ގޮތުން އެރީއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްކަމަކީ  ގޮތުަގއި މި

 10ބިލުގެ  އެީކގައި މިއް. އެއާ ދަށަށް ނޫންނަމަ މި މުއައްަސސާގެ ދަށަށް ނަގަނީތޯ މިއީ އަޅުގަނޑަށް އުފެދޭ ުސވާލެ

މީެގ )ށ( ަގިއ  ލީމާއިިވގެންވާ ގޮަތށް ބަލަލީ ގަވަރނިންގ ބޯޑެއް. މިބޯޑު އެކުލެޤާއިންތި ،އޮންނަނީ މި އިވަނަ މާއްދާގަ

އްޔަންކުރާނީ އަންނަނިވި ޢަލީ ަގވަރނިންގ ޯބުޑ ޤާއްޔަންކުާރއިރު އެ އަންަނ އިންތިޢަ މަސްއޫުލވެރިން ނީ،އޮންނަ މި

ންނަ ކުރުމަށް ޓަކައި އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދިއރާ ތަމްސީލު ،ޮއންނަނީ . ޭއގައި މިދާއިރާތަކުންނޭ

ިރޒަމް އިންަޑސްޓްީރ އަދި ެގސްޓްހައުސް އެސޯިސއޭޝަން އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ މޯލްޑިވްސް އެސީިސއޭޝަން އޮފް ޓުއަ

ވެސް ގަވަރނިްނގ ބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ އަނެއްކާ ގައަޅުގަނޑު  ންނަނީ.އޮ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މެންބަރު މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މި

ކުރާ ކަހަލަ އަންނަނީ ބޮޑެތި ވިޔަފާިރވެިރންތައް ކޮންޓްރޯލް ވެސް މި ދާފައި އަނެއްކާ ބޯޑު ކިޔާފައި މިފަދަ ގާނޫެންއ އުފައް

ތަކުން މިފަދަ ގަވަރނިންގ ވަީނ. އޭގެ ބަދަލުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ ތަފާތު ދާއިރާ  ގަވަރނިްނގ ބޯޑަކަށް މި

ނީ ވަކި ބަަޔކަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަކަށް ރަކުލާއިރު ފުުރޞަތު ދޭން. އެގޮތުން އަޅުަގނޑު ތާއީދުއިބޯޑެއް ެއކުލަވަ 

 ކުދި އަދި މެދު ،ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަްށ މިހާރު ވަރަށްގިނައިން އިޭވ އަެޑއް ެއއީ ކުދި އަިދ މެދު ،އޮތުން ޮގސްއޮންނަ

 ފާރިތަކަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ދޭ ވާހަކަ. ެއ ފުރުޞަތުތައް ޙަޤީޤީ މާނައިަގއި މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ފަންތީގެ ވިޔަ

ރ ޓްރޭޑް ފެއަ ،ބުނަނީ ވަނަ މާއްދާަގިއ މި 38. މީގެ ބޫުލކުަރންގަބަދަލުވެގެންދާއިރު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

 ،މެންބަރުން ރިިއއްޒަތްތެ ،. އެހެން މެންބަރުން ވެސް ބޮޑަްށ ހަނިޮކށްފަ އޮންނަނީ ވަރަށް ބާރު މި ހުއްދަ ދޫކުރުން. މި

ރތައް ބޭްއވުމުެގ . ރަށްރަށުގައި ޓްރޭޑް ފެއަުނވާނެބާރު ހަނިވެގެން ބޫލުކުރާ ގޮިތގައި އެގަފާހަގަކުރަްއވައިިފ، އަުޅގަނޑު 

ތަކަްށ ކައުންސިލުރ ބޭްއވުމުގެ ހުްއދަ އަތޮޅު ފެއަ ތަކަްށ އޮންނަންވާނެ. އަތޮޅުތަުކގެ ޓްރޭޑްހުއްދަ ރަށު ކައުންސިލު

ނަމަ އެ ހުއްދަ އެ ަބޔަކަްށ ރ ާބއްވާ ެފއަ ްސ ޓްރޭޑްއޮންނަންވާނެ. އަދި މާލޭ ސިީޓގަިއ އަދި އެހެން ސިޓީަތކުަގިއ ވެ

ބޫުލކުރަނީ. ގައްޔާތަކަށް ވެސް ެއ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ ކަަމށް އަޅުގަނޑު ޢިލިބެންވާނެ. އަދި މިހުންނަ އިތުރު ޖަމު

ންދާނެ އުިވގެ އްޔާގެޢިވިޔަފާރިވެރިްނެގ ޖަމު ކުރާ ދިވެހިގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެބަބުނޭ މިހާރު މަސައްކަތްބިލު މި

ބިލުގެ ދަށުން މި ގާނޫނު  ވެސް މި އްޔާގެ ހުރި މިލްކިއްޔާތުަގއި ހުރި އެއްޗެހިޢިޖަމު ކަމަށާއި، އަދި އެ

ައޅުގަނޑު  ،ޑަށް ދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސްގާނޫުނގެ ދަށުން އަންނަ ގަވަރިނންގ ބޯ އުފަންެވގެންދާއިރު މި

އެކިެއިކ ދާއިރާތަކުގެ ނަންނަމުގަިއ ނަމަ ނޫން ،ޙައްޤުަގއި ވިޔަފާިރވެރިންގެ އްޔާތައް އެބަހުރިޢިއަރަނީ ގިނަ ޖަމުށްހިތަ

ާޔ ކި "ރސްނޭޝަނަލް ފެޑްރޭޝަން އޮފް މޯލްިޑިވއަން އެމްޕްލޯޔަ" ،. މިސާލެއްގެ ގޮތުްނ ދަންނަވާނަމައުފެދިފަ

އްޔާއެއް. މިފަދަ ޢި ޖަމުއްުޤގައި މަަސއްކަތްުކރާޙަވެސް އެބައޮްތ. އެއީ ހަމަ ވިޔަފާިރވެރިްނގެ  އްޔާއެއްޢިޖަމު

އެީކގައި މިފަދަ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމައެއާ އީ އްޔާތަކަށް ެވގެންދާނީ ިކހިނެއްތޯ. އެޢިޖަމު
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މިފަދަ  ،ވިޔަސް ގެ ދަށުން ވަކި މުއައްސަސާެއއް އުފެދުނު ކަމަށްއްޔާތަކަށް މިފަދަ ގާނޫނެއްއިއިތުރު ޖަމު

އަޅުގަނުޑ  ށްލިބެންވާނެ ކަމަ ފުރުޞަތު ކުރުމުެގ މިނިވަންކަމާއިއެކު މަސަްއކަތްމާކަ ފުރިހަމައްޔާތަކަށް ވެސްޢިޖަމު

 ނެއަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ،ދައްާކއިރު ވާހަކަ  މާޔަްތކުރާ ހިވިޔަފާިރވެރިންގެ ަޙއްޤުތައް ގަބޫލުކުރަން. 

މާޔަތްކޮށްޭދންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިްއ ތައްޤުަމސައްކަތްކުާރ މުަވއްޒަފުްނެގ ޙަ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ދަށުން

ޒަފުންނަށް މުސާރަ ގުުޅްއާވ މުވައްމިފަދަ ޖަމުޢިއްޔާތައް ހައްދަަވއިގެން އުޅުްއވާ ބޭފުޅުން ގެންއެބަިއވޭ ދޭތެރެއަކުން 

 އެ  ،ދާއިރު މާޔަތްވެގެންހިމިފަދަ ގާނޫނެއް އަންނައިރު ވިޔަފާިރވެިރން  ،ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ ވާހަކަ. އްވާނުދެ

އެ މީހުންނަށް އެ  ،ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ުމވަްއަޒފުންނަށް ގެ އެ ބޭފުޅުން ،ާދއިރުންމާަޔތްވެގެހިބޭފުޅުންގެ ިވޔަފާރިތައް 

ނާ ދޭތެރޭ ންވަްއޒަފުމު މާޔަތްކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް ކަން މީގެތެެރައށް އަންނަންޖެހޭނެ. އެފަދަ ޮގތަކަށްހިމީހުންގެ ކަންކަން 

ޅޭނެ ގޮެތއް ެވސް އެނޫންނަމަ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ޢަމަލުނުކުރާ ވިޔަފާިރވެރިންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު  ،ތަކަށްއިހާނެތި ގޮ

އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. މި ގާނޫނު ވަރަށް މުހިއްމު. މި ބިލު ގާނުނަކަށް ނެ ކަމަށް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އޮންނަންވާ

ގޮުތގަިއ މި ބިލު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ގޮްސ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ވަރަްށ ވުން ވަރަށް މުހިއްމު. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ 

ގާނޫނަކަށް ހެދިެގން އައުމަކީ އަޅުގަނޑު ެވސް  ،ފަހުށްގެން ައއުމަެރވި އް ކުގިނަ ބަދަލުތަކެއް ވަރަށް ގިަނ ދިރާސާތަކެ

 ކަމެއް. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ދެކެން ބޭނުންވާ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ރު މޫސާ.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫ

 

 އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފުރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހަނިމާދޫ ދާ

ށް ރާއްޖެ ދާއިރުގައި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާްސ އަދިމާ ކާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ސިނާޢަތަ

 ،ދެން ނުކުންނާނެ މައްސަލަތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ދިޔަިއމާދީގެން ގާނޫނަކުން ބާރު

 ގާނޫނީއަށް ޔޫނިއަންަތއް ހަދައިގެން އެ  ޓްޭރޑް ،ވާހަކަަދއްކަމުްނ ވިދާުޅވި ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން ބޭފުޅަކު

އަށް ގާނޫނީ ބާރު ޯތ ޗެމްބަރ ޮއފް ކޮމާސްއިއުމެްއގަޤަ ވާހަަކއެއް. ދުނިޔޭެގ ޮކން ަރނގަޅު . ހަމަ ވަރަށް ބާރު ދެވިދާނޭ

އަުޅގަނޑުމެން  .އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ސްާނލަންޖެހޭ ކަމެއްގެންދަނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިދީގެން ހިންގަމުން

 ގާނޫނޫ ހަދަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ށްތަކަޔޫނިއްޔާ ވަކި ސިނާޢަތް ށްރީތަކަޓްވެސް ޖެހޭނީ އިންޑަސް އަބަދު

ސިީޓއާ ެބހޭ ގާނޫނެއް ހެދިއްޖެ. މާދަމާ ރތނަލް ޔުނިވަހެދިއްޖެ. ެނޝަ ސިީޓއާ ބެހޭ ގާނޫނެއްރއިސްލާމިކް ޔުނިވަ

އި ގާނޫނު . އޭގެ ބަދަލުގަ ގާނޫނެއް ހަދަން އެތަނަށް ވެްސ މި ޖެހެނީ  އަނެއްކާ އެހެން ޔުނިވާިސޓީެއއް ހަދަންވީމާ

ރެިގއުލޭޓްެވގެންދާނީ.  އްޓީތަކެސިރޭއގެ ދަށުން ހުރިހާ ޔުނިވަ .ިސޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އޮންނަންވީރވީ ޔުނިވަންއޮންނަ
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ނެ ކަމެްއ ދާދުމަކީ މިނިވަން ވިޔަފާީރގެ ސިނާޢަތަަކށް ހުރަސްއެޅިގެންހެށް ވަކި ގާނޫނެއް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަނަ  ،އެހެންކަމުން

އަނެްއ  .ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދަންވީ އާޫނން. މާދަމާ މަޖީދިއްޔާ މިއީ ކުރަން ހެޔޮާވވަރު ކަމެއް ތްތެރި ރައީސް.އިްއޒަ

ނޫން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް . އެީއކީވީދުވަހުން ދަރުމަންވަންތައާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދަން

އެ ގާނޫނުގެ ފްރޭމްޯވކްެގ  ހޭނީ އެ ގާނޫނެއް ހެދީމާ ސްަނންޖެވެސް ވިމެން އަބަދުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުަގނޑު

ޖަމުޢިއްޔާތަްށ ހިންގޭެނ ގޮތަކަްށ ކަންކަން ކުރުން. އެހެންވީމާ، ވިޔަފާިރއާ ބެހޭ  ،ތެރެއިން އޮޕަރޭްޓކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް

ނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނުގެ ކާއި މި ފަރާތްަތއް ައޅުގަޓްރޭްޑ ޫޔނިޔަންތަ ،ރަނގަަޅށް އިޞްލާޙުކޮށް  ގާނޫނު މިހާރަށްވުރެ

އަނެއް ދުވަހުން އެހެން  ،ބެހޭ ގާނޫނެއް އާއަެނއް ދުވަހު މަސީ ،ބެހޭ ގާނޫނެއް މާޓީއާދަށަށް ގެނެވިދާނެ. މާދަމާ 

މިއަދު މިކަން  އެހެން ޖަމުޢިއްޔާއެްއ، ިވޔަާފރިވެރިންގެ ޖަމުޢިއްާޔއާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ައޅުގަނޑުމެން ހަދަންޖެހޭނެ

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިނިވަން  ނޫން ވެސް ކުރަން ހެޔޮާވވަރު ކަމެއްށް ންކަމުން މީކީ އެްއގޮތަކަކޮށްފިއްޔާ. އެހެ

ކުރިއަްށދާން ބޭނުންވާ ރޮނގަކުން  ަގއިވިޔަފާރީ ،ވިޔަފާީރގައި ިވޔަފާރިކުރާ މީހާއަށް ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ

 . ރާއްޖެ މި ިވޔަފާރިކުރަންޖެހެނީކީނޫން  އީދާ ެއއްކޮށް  ވަިކ ބަެއއްެގ ތާލިބިގެން ހުންން. ވަކި ަބއެްއގެ ރުކުރިއަށްދާ

ނުނަގާ މުދާ އެތެރެކުރުން. މިއީ ވެސް . ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތަކީ މިއަދު އިމްޯޕޓް ލައިސަންސް ެލވިފައިއޮތީ ހުޅުވަ

ތެރި ަރއީސް. ންާދ ގޮތް ިއއްޒަތްއެނގޭ ކަންކަން ހިނގަމު އޮތް މިންަވރަކީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ  އިރާއްޖެ ހުޅުވިފަ

ޒްނުވެ ކަންކަްނ ހިނގާނޭ އުސޫލަކުން މި އިނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ެއއްވެސް ަބޔަކު އެްއވެސް ކަަހލަ މޮނޮޕޮލައަޅުގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިސާަލކަށް ބައްަލވާ ދިރާގު. މި ހަފުތާ ތެރޭގައި ދިާރގުން ެއ  ،ިދއުންއުމު ބައްޓަްނވެގެންޤަ

އުމު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދުނިޭޔެގ ޤަނެްޓ އެންމެ ައގުބޮޑު ރރާއްޖެ މިއީ އިންޓައި ގަ ޖްތަކަށް ބަލާއިރުނެރުނު ޕެކޭ

 ؟މިކަމާ ވާހަކަދަްއކާނެ ކާކުތޯ ހުރީ ،. އެހެންނަމަވެސްނެޓް އަުގބޮޑުރޖޭގެ އިންޓައްރާ ޑު ސިޓީތަކަްށުވރެބޮއަގު އެންމެ 

ބޭފުޅުންނަކަްށ ވެްސ  އެ ،ވާީތވެ  ންގާ ތަންތަނަށްހި ަތކަކީ ހަމަ އިޝްތިހާރު ދިރާގުން ީދގެންއާރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑި

މިހެން ކިތައް ކަންތައްތޯ ކޭކަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަދއްަކިއފިއްޔާ އިޝްތިހާރެއް ނުދޭނެ. ނެތް މި ވާހަކަދެއް 

މިލިއަން ރުފިޔާ  500 ،މިލިައން 400 ،މިލިއަން 300އިނގޭތޯ. އޮފް މޯލްޑިވްސް ަބއްލަވާ  ބޭންކު ؟ހިނގަނީ

އެހެންވީމާ، މި ހުންނަނީ  ؟އްކާނެ ފަރާތެއް ެއބައޮތްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްށް ނަގަމުންދާއިުރގައި މި ވާހަކަދައިދާއަފަ

ތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖގެ ިއއްޒަ މި ކަންކަން ކުރުމުގައިތައް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައް  ބޮޑަށްށްއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަ

 މި ކަންކަްނ ހުއްޓުވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ،ބޮޑެތި ފައިދާ ނަގަމުންދާއިރުދަދަށް ކުންފުނިތަކުން އެކަށީގެންުނާވ އަ

ރ ޮއފް ކޮމާސް ހަދައިފިއްޔާ އެަތން ވެސް ބަދަލުެވގެންދާނީ ބައަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހެނީ. އަނެއްކާ މާދަމާ ޗެމް

. ސަރުކާރުން ެއއްެވސް ގެންާދނީ އެތަން ހިމެނިށްއެަތއް ފައިާސއެްއ ދައްކަންޖެހޭ ތަނަކަ ގެ އަތުންވިޔަފާިރވެރިން

 ތޯ ޗެންބަރ އޮފް ކޮމާސްއަށް ވިޔަފާިރވެރިން ލާރި ންކުރާ ގޮތަކަށް ނެތް. ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. ކީްއެވގެ ރަދެއްޚަ

ނޫން އިނގޭތޯ.  ން ހެޮޔވާަވރު ކަމެއްދައްކަންޖެހެނީ. ނޫން އެކަެމއް ނުވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެއީ ކުރަ
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ން އުސޫލާިއ ހަމަތަކުގެ މަތީކުާރ އުުމތަކުަގއި ެވސް މި ކަންކަން ޤަޖެހޭ ދުނިޔޭގެ އެހެން ނޑުމެން ެއބައެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން ހަމަ ޖަމުޢިއްާޔއެއް ހަދަން ބޭނުންވީމާ ނުވަތަ ބަޔަކަށް ބާުރވެރިކުުރަވން ބޭނުންވީމާ އަޅުގަނޑުމެ .މި ކަން ކުރަން

 ނީމިއަދު ހަދަންޖެހެ ުޅގަޑުމެން ގާނޫނުތައްަރއީސް. އަ އިްއޒަތްތެރި ނުޖެހޭ ެއ ކަމަކަށްގާނޫނެއް ހަދާކަށް

ދު އަރެިގއުލޭޓްކުރުމުގެ މަަސްއކަތް އަުޅގަނޑުމެން މި ތައްއެ ގާނޫނު  އިހަދަ ،އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ުނވަތަ ިސނާޢަތްތަކަށް

ުޅގަނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭނީ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ބޭނުންވާ މިންގަނޑަށް ކުރެވިގެންދާނީ. އަ

 ށް.ދިއުމަބައްޓަންެވގެންއުމު ޤަ ގާ އުސޫލަށް މި ނކަން ހިއުމުަތކުަގއި މި ކަން ޤަސް އުއްމީދުކުރަނީ ުދނިޔޭގެ ވެއަބަދު

އެޅުމަށް ަޓކައި ވަިކ ަބއެްއގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރާެނ ިވޔަފާރިން ަކސްތޮޅު އީއްޔާ މި އެހެންކަމުން މި ގާނޫނު އަުތވެއްޖެ 

 އި ރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ސިޔާސީ ފިކުރު ިވޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް ވަދެފަ އިއްޒަްތތެގާނޫނަކަށް ެވގެންދާނެ

މި ޖަމާޢަތްތަކުެގ  އި،އްޔާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއީްސ. ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް މި ޖަމުޢިއޮތްވަރު ިއއްޒަތްތެރި ރަ

ނީ ލުކުރަމުންދަސި ސިޔާީސ މަންފާ ހާ ބައިޢަތު ހިފައިގެން އޮންނަ ސަރުކާރަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް  އިެރއްގަ އިބޭފުޅުން އެ

ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން ތިބެންޖެހޭނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންަނށް ފެންނަމުންދަނީ. 

ދެން  ،ނަމަ ިސޔާސީ މަސްަރޙާ ގުޅިއްޖެ އިނީ. ވިޔަފާރިއާ ބޭފުޅުންެގ ވިޔަފާރީަގއި ތިބެންޖެހޭ ވިޔަފާރިކުރަން. އެ

އޮފް  ޗެމްބަރމެންނަށް އުމު ބައްޓަންވެގެންާދނީ. ހަމަ އޭގެ މިސާލެއް އަުޅގަނޑުޤަލަޙަތަށް މުޅި ޞްވިޔަފާިރވެރިންގެ މަ

 ވެސް ކޮްށގެންވާނެ ކަެމއްނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިއީ ެއްއގޮތަަކށްދީފިއްޔާ ފެނިގެންދާ ގާނޫނަކުން ބާރު ށްއަކޮމާސް

ޑެިތ . ބޮރަްއޔިތުންނަށް ވާނީ ެގއްލުން ނޫން. އްަފއިދާއެ  ވާނީ ރައްޔިތުންނަށްނޫން. މިކަން ކުރީމާ މީެގން 

 އިާއއިން ވެސް އެ ތިބީ މިއަދު އެްއޗެއް ބުނަން ނުކެރިފަމީޑި  ކުންފުނިތަކުން ކުރާ ކަންތައްަތކާ ދޭތެރޭގައި ާރއްޖޭގެ

 އުމުގައި ފެށިގެންދާކަން ޤަިމ  ރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއްސޯ ހިމިީއ މުޅި ސިނާޢަތްތައް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދައްކަނީ ލުޠުފީއެއް ނުގެެނވިެގން އުޅޭ ވާހަކަ. ލުޠުފީއެްއ  ދަނީ. އަބަދުވެސް މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

މުވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަުގގަިއ އްމެއް ނޫނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނަށް މުހިއްރައްޔިތުންނަކަށް މުހި

ައޅާެނ ލޯނު އަގުހެޔޮކޮށް ލިބުމުގެ ރަްއޔިތުން ގެދޮރު ،ވަނީމު އްމުހިޔިތުންނަށް ނެޓު ލިބުމުގެ ކަންތަްއތައް. ރައްރއިންޓަ

އިން ކީްއވެތޯ އާ އިނގޭތޯ. މީޑި އޭކަންކަމުގެ ވާހަކަެއއް ނުދެއްކޭ އިނގޭތޯ. މިކަންކަމުގެ އަޑެއް ނާދެ ތައް. މިކަންތައް

ލުޠުފީ ހެޑްަލިއނަށް އަރަިއގެންދަނީ. މިއީީކ ތާ ވެއްޖެ މިދިޔަ ދެ ހަފު  މިހާރުތަކުަގއިއާ ނުފެންނަނީ؟ ރާއްޖޭގެ މީޑި

އުމުގައި ފަސޭަހއިން ޤަވަނީ ރައްޔިތުންނަްށ މި މުއްނޫން. ރަްއޔިތުންނަށް މުހި މު ކަްނކަމެއްއްރައްޔިތުންނަށް މުހި

. ެދއްކޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެކއް ނުވާހަކަތަ ދިުޔން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއކަމަކު މިެވގެން އުޅެވޭނެ ގޮތްތައް

ގޮތެްއ   ވަރަށް ޮބޑަށް ޮކންޓްރޯލުކޮށްފައި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިނޫންއާހުންނަީނ މީޑި ވިޔަފާރިތަކުން މި

ދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނީ. ސަރުކާރުން ޞަޤްމައަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ  އިގެންއަޅުގަނޑުމެން ހޯދަ

ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ  ށް އެހީތެރިވަމުން މިދަނީ ސަރުކާރުން ވެވެން އޮތްަވރަކަ މިމަސައްކަތްކުރަމުން 



33 

 

ނެތް ޚިުދމަތްތަކުގެ ައގު އެކަީށގެންާވ  ނުލާ އުެޅވެންޔާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް. އެހެްނނަމަވެސް، ަރއްޔިތުންނަށް އެ 

 ކީ މިކަންމިއީ . އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ވަނީ ރަންޖެހިފައި މިވަރަށްވުރެ މާ މަްއޗަށް ދިޔުުމގެ ސަބަބުން ބޮޑު ހޭދަެއއް ކު 

އުމުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ ޤައުމު ޮއންނަންޖެހޭނީ މި ޤަނޫން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި  ތެއްވެގެްނވާނެ ގޮ

ބަެއްއގެ ފައިާސ  ކިވަ ،ބަަޔކު ކުންފުނި ބޮޑުީވމާ ވަކި. ގޮުތގައި  ގެއުމެއް ޤަހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެ 

އުމުަގއި ނެްތ ޤަފޫުޒ ގަަދވީމާ، އެކަމެްއ ހިސޯރުޮކށްގެން ެއކަމުަގއި ވާހަކަދަްއާކނެ މީހަކު މި ަބއެްއގެ ނު ަވކި ،ގިނަވީމާ

ކުންފުނި  އްއުމު ދޫކޮށެއްނުލެވޭނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެޤަ ކުރާކަށް މި  ފެންވަރަށް އެކަންކަން ކޮށްެގނެއް މިކަން

ތިން . ކީކަމަ ވިސްނަންޖެހޭމިއަުދ ދާީނ؟ މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ގީރުެވގެންިކތައް މީހުންތޯ ފަެވގެންދާއިރުަގއި މުއްސަނދި

 ަނގަންަސތޭކަ މިލިއަން ފައިދާހަ  ،ސަތޭކަ މިލިއަން  ަފސް ،ސަތޭކަ މިލިއަންހަތަރު ލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީެއްއގަިއ 

ޗެމްބަރ ، ންކުެރވެންެޖހޭނެ. އެހެންކަމުަރއީސް. ިމކަންކަން ކޮންޓްރޯލް ިމއީ ތަންކޮެޅއް ޮބޑުަވރު ިއއްޒަތްތެރި ،ވީމާ

އެކަމުގެ ދުއްތުާރއާއި އުނަދގޫ އިންތިހާއަށް  ށްސްގެ ބިލެއް ހަދަިއފިއްޔާ އަނެްއކާެވސް ވިޔަފާިރވެރިންނައޮފް ކޮމާ

ކުރުމުެގ އިޚްިތޔާރު  އެކަން  .ނީލިބިގެންދާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިނިވަްނ ިވޔަފާރިެއްއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ

 އް ހާއަށް އޮންަނންޖެހޭނެ. އެބަހުރި ވަރަށް ބައިވަރު ދަތިތައް. ހަމަ ޓެކްްސ ދެއްކުމުަގއި ވެސް ދަތިތަވިޔަފާރިކުރާ މީ

ސަރުކާާރ  އީއްލުުކރަންޖެހޭނެ. މިޙަކަންކަން   އެަބހުރި. މިއްއެބަހުރި. ޖީ.އެސް.ޓީ ެދއްުކމުގައި ވެސް ދަތިތަ 

އަަވްސ  ،، މިކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ގޮާވލަނީ ސަރުކާރަށްތަްއ. އެހެންވީމާެރވޭނެ ކަންތައްްއކަިއގެން ވެސް ކުވާހަކަދަ

ަރއްޔިތުންނަށް  ،ގާނޫނުތައް ބައްޓަންކޮށް ަރއްޔިުތންނަށް އުނދަގުލާއި ދުއްތުރާ ނުޖެހޭނެ ގޮތަށް ،ޙައްލުތަކެއް ގެނެސް

ޔަފާރިަތއް މީހުންގެ ވި ،ނާކޮށްސިޔާސީ ބޭނުމުގައި މީހުން ޖޫރިމަ ގޮތަށް ކަންކަްނކުރަން އެބަޖެހޭ. ފަސޭހަވާނެ

ކޮންމެ ސަރުކާެރްއ  ،ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އުމުން ދެކޭކަށް ބޭނުމެއްޤަބަނގުރޫޓުކުރާ މަންޒަރު އަުޅަގނޑުމެން މި 

އެްއގޮތްާވ  ތުންނަށް ގާނޫނުތަކާވިޔަފާރިކުރުުމގެ ފުުރޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. ރައްޔި  ށްއޮތްކަމުަގއި ވިަޔސް. ަރއްޔިުތންނަ

ުނވާނެ މިފަދަ  ަރއްޔިތުންެނއް ބޭނުމެއް ،ނުވާނަމަ މަތީން ދިރިއުޅުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. އެކަން ގޮތުގެ 

  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް އަންާނކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެ މަންޒަރެއް

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 .ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހެންވޭރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ 

މި ބިލު ކޮމިޓީ  ،ސް އެްނޑް އިންަޑސްޓްރީްޒގެ މި ބިލު ބަލައިގަނެުއމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާޤަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހެޅުއްވި 
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ސް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ ގަނޑު ިމއަށް ތާއީދުކުރަން. މިހާތަނަށްަގއި ދިރާސާކުރުަމށް ފޮނުވުމަށް އަޅުއެއްމަރުޙަލާ

ން ީވ އެަތނުގެ ވެރިން ނާޖާއިޒު ފައިާދ ނެގުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިަޔފާރިވެރިއަކަށް މިތަނު ،ގޮަތކީ ތްހިނގާފައި އޮ

ގެން ވީ  އަހަރުން ފެށިވަނަ 1993ފައިދާއެއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނެޑއް ނުދެކެން. އަޅުގަނުޑ ވެސް ވިޔަފާރިކުރާތާ 

ތާ ހުރި މީހަކު އަުޅގަނޑުމެްނ ޔަނެތް. ތި  އެނގޭކަށް  ވެްސ އަދިހުރިތަނެއް  ތަން ްސ ތިޔަވެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ. ދުވަހަކު 

 ވެސް އަދި ވާހަކަެއއް ދެއްކިަފއެއް  ކޯލަކުންނެތް. ފޯނު ބައްދަލުވެ ވާހަަކއެއް ދެްއކިފަެއއް، މީހަކާ މަގުމަތިން ފެނިގެން

ތަޖުރިބާއާއި އެ ދާއިާރއެްއަގިއ ށް ވަރަ ،ށަހެޅުއްވީހުވީމާ، އަުޅގަނޑަްށ ފެންނަނީ މިކަހަލަ ބިލެއް ޝަރީފް ނެތް. އެހެން

ހިތުގެ އިތިމަންނަގެ ހިތާ ،ތަނުގައި ވެސް ވިދާުޅެވއްޖެ މި ،ވިދާުޅވި ؛ އެކަުމގެ ޖަުޒބާތާއި އެކަުމގެ ލޯބި ،މަސައްކަތްކޮށް 

 މި އޮތީ. ދެން ކޮށްފައި މި ރޫހުަގއި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން މިކަންތަނެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ  ގުޅުމެއް އޮތް

 ،ތަންވެގެްނ ޮގސްގެންުނާވނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ދެކެނީ ެއީކގަިއ މި ގާނޫނީ ހަިއިސއްޔަތު ލިިބގެންދިޔުމާ ،ފާސްވެ ބިލު

ނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރާ ތާކަށް. ެއއީ މިހާތަބޮޑީ ޕެއިންޓުބޯވަ ކުަލއިން  ިއ،މާކެޓު ބާްއވަހަމައެކަނި ނައިޓް

ތަނުން ކޮށްފަިއ  މުޅި ރާއްޖޭގެ ހެޑްަލއިނަށް އަރާފަިއ ހުރީ މި ،ބައިޯތ ބެލިއިުރގައި މިތަނުން ކޮށްފައި ހުރި ކަމަީކ ކޮ

ކަންތައް. ދެން ސިޔާސީ ނުފޫޒު އިތުރުކުރުމަްށ  މިދެންނެވި ދެ ؛ކަމަކީ  ކަމެއް ގާތްގަނަޑކަްށ. އެއީ އެއް ދެ ހުރީ

ނުގެ ވެރިްނ ދުނިޔޭގެ ބަެއއް ވިޔަފާިރ މި ނަން ބޭނުންކޮށްފައި އެބަހުރި. މިތަ .އި އެބަހުރިމިތަން ބޭނުންކޮށްފަ

ފަދަ ހަޑިހުތުރު ގޮތްގޮތަށް  ވާތަންތަނުގެ ސީނިއަރ މީހުންނާ އެީކގައި ރާއްޖެ ބަދުނާމު ތަކަށް ގޮސް އެމްރަފޯ

އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް  ،ހުރި. ދެން ައޅުގަނުޑމެންވާހަކަދެްއކެވިަފއި ހުރިކަމުެގ ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެބަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ދެކެވެނީވާހަކަ   ބަހުސްަގއި މިއީިތދާއިބު ،ެދކެވެނީ ށް ފޮުނވަން ވާހަކަކައީދުކޮށް ކޮމިީޓއަތާ

 މަކާކޮށް ނިމުޑްރާފްޓުެހން މި ބިލު ގާތްގަނޑަކަށް ގެ ސަރުާކރުންސަރުކާރުަގއި އެަބއޮތް ިވސްނުމެއް. އަުޅގަނޑުމެން

ސަރުކާރުން އެ ްޑރާފްޓުކުރައްވާ ބިުލަގއި ހުރި  ،ހެްނވީމާ، ެއ ބިލުގައިއެހިސާބަށް ގޮސްފައި އޮތް މަަސއްކަތެއް ިމއީ. 

ދޭތި އެއްކޮްށގެްނ  ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެއީ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން މި ބިލުަގއި ގިނަ އަދަދަކަށް ހުރި

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޗެމްބަރ  ؛ސްްޓރީންޑަަކމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މި އި މަސައްކަތްކުެރވިދާނެ ކަމެއް 

މަަސއްަކތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިނިމަމް  އިދިުޔމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ލިިބގެން އްސް އުފެިދގެން ގާޫނނީ ހައިސިއްޔަތެ އޮފް ކޮމާ

 ،ދޭނެއިއެކަމަށް ބާރުއަޅަ ،ދޭނެއިެއކަން ހިންގަ ،ވޭޖު އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުަގއި ކަނޑަެއޅިގެން ައއުމާ ެއކީަގއި

 ގެ ޭދނެ ތަނަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުެރވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ އި މީހާއަށް އެ ނަގަރައްޔިތު

ޭއގައި ހިމެނޭ ގޭދޮށު  ،19ކެމްޕޭނުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނނަށް ގެނެސްދިން އެޖެންޑާ  19ސް މަޖިލި

 ސްޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ ަމށް އެހީތެރިވެދޭނެ ތަނެއްގެ ޮގތުގައިއެފަދަ ކަންކަ ،އެފަދަ ކަންކަަމށް މަގުފަހިވެ ،ފެކްޓްރީމަސް

މީހުން ތާނައިން ހިތުހުރި ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ިވޔަފާރި ފިހާރަތަކުަގއި ޭބރު

ދިވެހިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ބަސްތައް ނެތި އިހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އަގުތަކާ ،ހިތުހުރި ވާހަކައެއް ލިޔެ ،އެްއޗެއް ލިޔެ



35 

 

ލިބިގެންދާެނ  ،ވިޔަފާރި ފިހާރަތަުކގަާއއި ވިަޔފާރި ކުންފުނިތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަުތ ހޯދައިދޭނެ

ނޑުތަުކަގއި ވެގެންދިޔުމަށް އަުޅގަނޑު ުއްއމީދުކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިހާރަތަކުގެ ވަްތގަ ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި މިތަން

އެކަމަށް ހެޔޮ ޙައްލު ބަދަލު އަންނާނެ  ، އިނަމަވެސް ހުއްޓުވަ  .މިހާރުވެސް މަނާ ިއ،ން ތިބުން ހުއްޓުވަބިދޭސީ

ފިލަިއގެން  ،ެވެގންދިޔުމަށް އަުޅގަނޑު އުއްމީުދކުރަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަށްތަުކގެ ދަނޑުތަަކކީ ތަނެއްގެ ގޮުތގަިއ މިތަން

ދިވެހިންނަށް ހަމަހަމަ  އި،އޮތުން ނެތިކޮްށލަވެފައި އޮތް ށް ޅޭ ބިދޭސީންގެ ބޮޑު ިކއްލާައކަވަގަށް ވިސާ ނުަދއްކާ އު

ކޮށްދޭނެ ތަނެއްގެ ގޮުތގަިއ ދިވެހިްނެގ ދަނޑުތަކަކަށް އެ ދަނޑުތަްއ ެވގެންދާނެ ގޮތަކަށް މަަސއްަކތް ،އެީކގައި  ފުރުޞަތާ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަން. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކު ނެ ކަމަށްސް ވެގެންދާމި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ ،ވެގެންދާނެ ކަމަށް މިތަން

ތަުނގެ  މި ،ިދވެހިންގެ އިންޑަސްޓްީރއެްއގެ ގޮތުަގއި ވެގެންދާނެ ކަމަށް ،ިދވެހިންގެ އެްއޗެްއގެ ގޮުތަގއި ،ވިޔަފާރިައކީ

ރިއުޭޅއިުރގައި ކުދި ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މާލޭަގއި ދި އެކު ެވގެންދިޔުމަީކ އަުޅގަނުޑގެ ުއއްމީދުކުރާއެހީތެރިކަމާ

 މީހުން އެކޮޅުކޮޅުގައި ފިހާރަ ހަދައިގެން ބޭރު ގަމީހުގެ ޖީބުވަރުެގ ތަންތަން ؛ހާރު ގޮސް ޖީބުވަރުގެ މިގޯޅިތަުކަގއި 

މީހުން ެއގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިަތއް  އެ ؛އެތަނުގައި ދިެވްއސަކު ނެތްކަން .ތަން ެގންދާމީހުންގެ ވިޔަފާރި ހިންގަމުން

ލާުކވެ، ބޭރުެގ އްަގިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ވިޔަފާރި ހަނޫން މުސްތަޤުބަލެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ދުރުނަގަމުންދާ 

ޝަރީފް މި  ށް އޮތީމާއަޅުގަނޑަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި އަަރއި ހުސްވެ ނިމިދާނެކަމުގެ ބިރު ވިޔަފާިރވެރިންގެ އަތަށް

 ދިރާސާކުރުމަށް ށްމީތި އިތުރަ ،ފޮނުވައި ކޮމިޓީއަކަށް ،ބަލައިގަނެހުށަހެޅުއްވި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްގެ ބިލު 

 ށް ޑިތަކަނއަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުެރވެނީ. މިފަދަ ބިލުތައް އައިސް މިފަދަ ހޭލުންތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ިސކު

ރަށް ެވސް ރަްނ ޝަރީފް އަދި އިތުކުދުމީއްންދިއުން. އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އު ގެއްޖެ ަތރައްޤީވެ ވެހިރާއައުމަކީ ިމއީ ދި

 ،ިދެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ،ހީތެރިކަން ދެއްަވއިއެއި ެވސް މިއަށް ގަމަސައްކަތްކުަރއްަވއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

ގެްނ ނަމަ އިތުުރކޮށްވާ ކަމަށް ންޖެހޭ ބައިތަކެއް ހުރިރަދި އިތުރުކުވިޔަފާިރވެރިންނަށް ފައިދާކުރަިނވި ގޮތަކަށް މިއަށް އަ

 އަުޅގަނޑުމެްނ ށްރައްޔިތުންނަ ަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ 19ައޅުގަނޑުގެ މަިއގަނޑު އިންޓްަރސްޓަކީ އެޖެންޑާ  ގެންދިއުން.

 ،ނަގައިދިނުމާއި މިނިމަމް ވޭޖު ނިންމާހު ދޭން ފަރުމަށްކުފާސް ހުންލީ މަޖިގެރަްއޔިތުން ،ދޭން ނިންމާ މިނިމަމް ވޭޖު މި

ގެންިދއުން ގާނޫީނ ވެތަން  ކުާރނެ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި މިޓުލޭރެިގއު އި،ދިނުމާތުކޮށްަވކާލާ ،މާއިޅުބާރުއެ ށްމިކަމަ

ފަދަ ތަންތަން  ެއކު ައޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ދެންނެވިހެން ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީމަށްފަހު. ހަމައެއާހައިސިއްޔަތު ލިބު

 .ންނު ވިސްަނއިދިށް ކަންކަން ަރްއޔިތުންނަދާާއއި އެ އޭެގ ފައި ،ެއކަން ޕްރޮމޯޓްކޮށްދިނުމާއި ،ށް އެހީތެިރވެދިނުމާއިމަޅުއެ

ޢިއްާޔއެްއ ހިންގާ ޖަމު ؛ބޮޑު ަޝުކާވއެއް  އެ ކަންކަމަށް ޚަރަުދކުރުން. އަޅުގަނޑުެގ މާ ،އަދި ެއ ކަންކަން ކިަޔއިދީ

ށް ވެސް ވާންޖެހޭ. ކައެްއޗަ . އެކަމަުކ، ެއއީ ެއކަށީގެްނވާ ނެހޭޖެެއއް ދޭންޢިްއޔާއަކަށް ޗަންދާއްޔާ އެ ޖަމުކަމަށް ވެއްޖެ 

ދިއުމަީކ ގެންބި ްއޔަތެއް ލިސިއިނީ ހަ ގާނޫ ރ އޮފް ކޮމާސް އުފެދިގެންބަނަލް ޗެމްޝައްޭޖގެ ނެވެހިރާދި ؛ސްޓްރީމި އިންޑަ
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ާވހަކަތައް ދަްއކައިދިނުން. މި  ބޭފުޅުން މިކަމުގެބައްދަުލޮކށް މި   ާރއްޖޭގެ ިވޔަފާރި ކުންފުނިތަކާންމިތަނުގެ ވެރި

 ނުން.އޮޅުންފިލުަވއިދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން 

ވާފައިާވ އްހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުރާބްތެރި މެންބަރު އިތްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަރައިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަ ޝުކުރިއްޔާ

ެވސް ފުރިހަމަޔަށް ތާއީދުކުރަން.  ލަށް އަުޅގަނޑުބިސްޓްރީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަ 

އޭުރގެ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކުިދ  ؛ހުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ  މަޖިލީގެންަވނަ ރައްޔިތު 17ރި ރައީސް، އިްއޒަތްތެ

 ގެއްޖޭ ގައި ިދވެހިރާތުޔަމާހި. އެ ގާނޫނުެގ ފަެނއް ފާސްކޮށްނޫއެުރވުމަށް ޓަަކއި ގާތީގެ ވިޔަފާރިތަްއ ކުރިންމެދުފަ އަދި

ރާއްޭޖގައި ފެތުިރގެންދިޔަ. ވަރަށް  ދާއިރާެއއްަގއި މި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތއް ވަރަށް ފުޅާ ދި އަދި މެދުކުވަރަށް ގިނަ 

ރި ރައީސް، ރާއްޖޭގައި އުފެދިގެްނދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ އިްއޒަތްތެ މި ގިނަ ޒުވާން ިވޔަފާރިވެރިން 

 ކާރުން ވަނީ ކުދި އަދި މެދުރު ޔާމީނުގެ ސަهللا ރަީއސް ޢަބްދު ށްފަހުެއއައަދި  ، އުފެދުނު ސަރުކާރުންހުޣާވާތަށްފަބަ

 ެއކީނީ އެކީތުތައް ވަހުރި ފުރުޞަ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންތީގެ . ކުދި އަދި މެދުލާފައިފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުނޑަ 

 ްއޒަތްތެރި. އިކުރެވިފަހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ވަނީ ބަންދު ،ލުތައް އަިއސްގިނަ ބަދަ އެ ގާނޫނަްށ ވަރަށް ،ގޮސް ގެން ނިގުޅި

ފަންތީގެ  ންނެވިހެން ކުދި އަދި މެދުރައީސް ޔާމީނުގެ ވެިރކަމުަގއި މި ދެ ،ރެވިގެންދިޔަ ހަގަކު ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް ފާ

 ަގއިތާ. މިދިަޔ ހަފުލާ ހިސާަބށް ގޮސްފައިވަނީ ުއވަ މިައދު މި ސް ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް ގޮ  އިނދަޖެހެމުންޔަފާރިތައް ވި

ސް، އީރި ރަ ގިަނ ކުންފުނި އުވާލަންޖެހޭ ކަމަށް. މިއީ އިއްޒަތްތެއަްށވުރެ 1700އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނުކުރި 

 މި ބިލަކަށްވެ މީގެ ބާރުތަކެއް ލިބެން މި ، ދެން މި ޖެހެނީހެނޫނެއް ފް ކޮމާސްގެ ގާއް. ޗެމްަބރ އޮކަމެހޭ ޖެކަންބޮޑުވާން

އެއްަކ ހަ ،ގެ ހައެްއކަ މަހުޖަނުންރާއްޖޭ  މި ،ނަށް ފެނިގެންދިޔަންކައި. އަުޅގަނޑުމެށް ޓަތަކަ ސަބަބުވިޖެހެނީ މި ދެންނެ

ކަެމއް  ތެޭރގައި އެއްއޭގެ އައީ. ން މިގެނަށް ދެމިތެރޭަގއި މުޅި ދިވެހިރާއްެޖ މިހާތަ މުއްސަނދިންގެ މުޅި މޮނޮޕޮލީގެ

، ޖެހެނީ  ހިންގާ މިޓްސޯމަސް ގަންނަން. ރި  ،ޖެހެނީ ޓް ހިންގާ މީހާ މިސޯ ރި ރައީސް، ރިއިްއޒަތްތެ

މިއެއް ނޫން އިނގޭތޯ މިކަން ، ރި ރައީސްވިޔަން. އިްއޒަތްތެޖެހެނީ ކުނާ ންގާ މީހާ މިހިޓް ސޯކުރަން. ރިދަނޑުވެރިކަން

 ދި މެދުއަފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަްށ ސަޕްލަިއކުެރވޭނެ ގޮތް ކުިދ  ދުމެ އަދި ދިޖެހޭ ގޮތަކީ. ިދވެހިާރއްޖޭގެ ކުއޮންނަން

ޓުތަކަށް ގަެނވެން އެބަޖެހޭ. ެއއީ ސޯރާއްޖޭގެ ދަނުޑެވރިން ހައްދާ ތަކެތި ރި ްއޞަކޮށް މިޚާ  ؛ަތއްފަންތީގެ ވިޔަފާރި

ޓުތަކަށް ސޯްސވެިރން ބާނާ މަސް ރިމަ ރާއްޖޭގައި . މިސްތްތެރި ރައީ ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް ނޫން އިްއޒަ ޓް އޯނަރުސޯރި
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ރާއްޖޭގެ ާއއްމު  މި. ރި ަރއީސްނޫން އިއްޒަތްތެ ޓް ދޯނީގައި ގޮސް ބާނަންޖެހޭ އެއްެޗއްސޯގަނެވެންޖެހޭ. އެއީ ރި

ބެން އެބަޖެހޭ. އްކަތް ލިކުން މަސަޓުތަސޯގައި މަސަްއކަތްުކރާ މީހުންނަށް ރިކޮންސްޓްރަްކޝަން ދާއިރާ ،ވިޔަފާިރވެރިން

 އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަްށ ފެނިގެންދިޔައީ ވޭުތވެދިޔަ ،ުޓގެ އޯނަރު ކުަރންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންސޯއެއީ ރި

ގޮތުން ބޭރުެގ  ޚާްއޞަކޮށް ސީދާ ؛ެއއީ ސީދާ ވިޔަފާރިަތކަށް ،ވި ގޮތަށް މި ކަންކަން ބަދަލުކޮށްދެންނެ މި ރުންސަރުކާ

ރި ރަީއްސ، މަޔަކީ ިއއްޒަތްތެިއ ވެގެންދިއުން. ޭއގެ ހިތާގަކުރެޭވ އިންވެސްެޓއްގެ ގޮތު މީހުންނަށް އައިސް 

 އިދަރަ .އިނދަޖެހުން .ިޑގެންިދއުންނށް ވަރަށް ގިނަ ިވޔަފާރިތައް ފުމި ދެންނެވި ގޮތަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ 

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން  ، ަފދައިންވެސް ެއ ފާހަގަކުރިމެންބަރު ޣަފޫރު  ދާއިރާގެ ަހނިމާދޫ ަގއިވިިކގެންދިއުން. ދެންމެ

ވި ގޮތަށް ދުވަހެއް ންނެވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ވިސްނަންޖެހޭ ަކމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ދެ

ންނަށް އަުޅގަނޑުމެ .ކަންކަންއުޅޭ ގެން ދިމާވެބަބުން ސަފުނޑެމުން ދިއުމުގެ މުންޑެދުވަހަކަށް މި އިންޑަސްޓްރީ ފުނ

މި އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ  ޓަންެވގެން އްމި ދެންނެވި ގޮތަށް ބަ  19ޑާ ން އެޖެން.ޑީ.ޕީން ެއމްއިނގޭ ައޅުގަނޑުމެ އެބަ

އްޖޭަގއި އެންެމ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނަޑއަޅަން. އުޅެނީ ދިވެހިރާ ދުތަކަށް ޓަކައި. ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވެގެން މިޤްޞަމަ

އި މިހިރަ ކަންކަން ގައި މި ބިލުގަ އެކީ  ެވގެން އައުމ ކަށްނަގާނޫ ކޮމާސްއޮފް  ރޗެމްބައްޔާ އިރާދަކުރެްއވި 

ެއކީަގއި އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ  ކުރަނީ ވިޔަފާިރވެިރން ވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާައޅުގަނޑު އުއްމީދު މާވެގެންިދޔައިޒުތަންފީ

އެީކަގއި އިްނކަމް ޓެކްްސ ނެގުްނ ހަމަެއއާ .ންވާނޭރަ ދިވެހިރާއްޖެ ދަތުރުކުށް ގަ. އެ މަްއވަްނވާނޭޅުކަނޑައެޅުުމގަިއ ބާރުއަ 

ން ވާ ގޮުތގެ މަތީޓަކައި މި ބިލުގައިއެކަން ކުރުމަށް ،ްށ ދެކިމަކުރެވޭނެ ކަމެއް ކައެއީ މުޅި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރު

 ކަމެްއގެ  އިސްނަގަިއގެން ކުރަންޖެހޭ މި ބޯޑުގެ ފަރާތުންގޮތުން  ދާންވާނެ. އެއީ ސީއެ ކަންކަން ވެސް ކުެރިވގެން ދާ

މި ދެންނެވި  ،ގެންދިޔަ ހަގަުކރެވި، އަުޅގަނޑަށް ފާސްރައީ ރިެއކީަގއި އިްއޒަތްތެއެއާގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ހަމަ

ރާ ގިނަ ތްކުމަސައްކައި ގަ ކުުޓތަސޯގޮތެްއގައި ރި ރާއްޖޭގައި އެަބއުޭޅ ވަރަށް ބައިވަރު ބިދޭސީން. ޚާއްޞަ ގޮތަށް މި

މީހުންގެ  އެހެންެވސް ފީތަކެްއ މި ، ލިބޭ ވިސާ ީފއެއް ށްމި ދައުލަތަ . މީހުންތިބި ގައި ދޭސީންނަކީ ފްރީ ކޯޓާ ބި

ރި ރައީސް، މި ދެންނެވި ގޮތަށް ބައެއް  ޮގތަކީ އިްއޒަތްތެޅޭއު މި ގެންވެ ރާއްޖޭަގއި  ފުށަކުންނެއް ނުނެގޭ. މި

ްއ ތެނެ ގޮދެން ވާ ށްކޮށްލަނީ. އިތުރަދޫ ތެރެއަށްނީ ރަށުށް ދޫކޮށްލަނީ ނޫއަމީހުން ގެެނސް މާލެތެރެވިޔަފާިރވެރިން ބޭރު

އެީކަގއި މިހެން މިހުރި ކަންކަމަށް  ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްެގ މި ބިލާ ،ޖެހޭ ގޮތަކީ ނޭނގެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ވާން

ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުާރ  ރާއްޖޭގައި މަސަްއކަތްކުރާ، ގަާވއިދާ ރި ރައީްސ. މިޒަތްތެއްއްލު އަންނަްނވީ އި ޙަސް ވެ

ރާއްޖެ ައއުމަށް  ބަހުރި. އެ ބޭފުޅުން މިއެުކރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް އްލުހަ ދޭސީންގެ މައްސަލަ ބި

. އެ ަފއިސާ ީވ  ނޭނގި ެގއްލިފައްޓަކައި ަދއްކާ ޑިޮޕސިޓް ފަިއސާ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިވަނީ ވީނުީވއެ

 މިކަން މިހެން ހުރުމާ އެކީަގއި މިދެންނެވި ގެ. ނނޭ އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ،ކަމެއް ވެސް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ކޮންތާކު

ވެސް ސަމާލުކަމަށް އެބަ އަންނަންޖެހޭ.  ކަންކަން މިއަންނަ ހިނދުން ފެށިެގން ެވގެން  ގޮތަށް މި ބިލު ގާނޫނަކަށް
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އެއް މި ާރއްޖޭަގއި އިާވ ވިޔަފާރި އުޅެނީ ލާމެހިފަ މިކަމަށް ޙައްލެއް އެބަ އަންަނންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުްނވެގެން މި

. އެަކކު ެއކި މީހުން އެކި މަސައްކަތްކޮްށގެން ،ވާނީގޮތަށް މި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ވަރުގަދަ  ދިއުން. މިދެންނެވިއުފެދިގެން

 ގަދަެއއް ނުާވނެ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ކުރީމާ މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްހުރިހާ މަސައްކަތް

ގިނަ ކަންތައްަތއް ކުާރ މީހުން ގިނަާވވަރެއް ިއއްޒަތްތެިރ  ،ދަނީ. މި ރާއްޖޭގައި ގިނަ ިވޔަފާރިތަެކއް ފެނިގެން މި

ވާނެ. ވާނެ. ދަނުޑވެރިކަމުެގ ކޮލިޓީ ވެސް އިތުރު ނޑުހައްދާ މީހުން ވެސް އިތުރުގޮތަްށ ދަ ރައީސް، މިދެންނެވި

މަހުގެ އަުގ ވެްސ ހުންނާނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ިދ ވާނެ. އަކުރާ ުޒވާނުން ެވސް އިތުރު މަސްވެރިކަން

 އޮތް މީދުކުރަނީ މީގެކުރިންއްނޑު އު އަޅުގަ .ފާހަަގކުަރންޖެހެނީ މި ތެްއަގިއ އަުޅގަނޑުގޮ ލަކަންކަން ޖުމު

ސް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ ،ހިންގި ކަހަލަ ކޮރަޕްޝަންެގ ކަންކަން ނުހިންގާނެ ގޮތަަކށް ޢިއްާޔއިންވިޔަފާިރވެރިންގެ ޖަމު

ބަރާބަރަްށ  ،އޮޑިޓުކުެރވި ހިސާބުން ފެށިގެން  ައންނަެވގެން  އިްނޑަސްޓްީރގެ ބިލު ގާނޫނަކަށްއެންޑް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ދިއުން. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްހިސާބުކުރެިވގެންދާނެ ތަނެއް ގޮތުަގއި ެވގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރު.ޖަހާ 11ޖެހުނީ. ދެން ޖަލްސާ ފެށޭނީ  ގަޑިގެ ކޮޅުހުސްވަގުތު ބަރު. އާދެ! މިހާރު ޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 {އަށް 00:11އިްނ  32:01 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

 

  ެކވުން:ކަދެއް ން ވާހަރިޔާސަތު

ފަަށނީ. މިހާރު ފުރުޞަތަކަށް  މި ގެންދިުއމަށް އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ޮކޅަށްފަހުހުސްަވގުތު `.

ާކށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،އަރުވަނީފުރުޞަތުމި ދިަވޑަިއގެންފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑު މިހާރު އެ

 ޖާބިރަށް. هللا ދުމެންބަރު ޢަބް

 

  ން:ދެްއކެވުވާހަކަ ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދެްއވީީތ ރަީއސް. ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްެގ ބިލެއް އިޞްލާޙުތަކަކާ އެްއކޮށް ހުށަހަޅުއްަވއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  އިބްާރހީމް ޝަރީފަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަތޮޅު މަރަދޫ  އަްއޑޫ

ަތއް ބަރާބަރަށް އިންޑަސްޓްރީއަުޅގަނޑުމެްނ މު އްހިދުވަސްވަުރަގއި ަވރަށް މު ން ައންނަ މިތަރުތީބުކުރަމުކަންކަން 
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ރަނގަޅަކަށޭ  ހުރީ ދެން މާ ްސ ވެްސ މީގެކުރިްނ ހިނގާފައި ޮގތެއްަގއި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ ާއއްމުދިއުން. ތަރުތީބުވެގެން

ހަރުދަނާ ވާީނ ްއކަތްތައް ވާން މި ކުާރ މަސަކުރުމަްށ ޓަކައި ދެންނެވޭކަށެއް ނެތް. އެހެްނނަމަވެސް، ހަރުދަނާ

އަނެއް  ދެން. ޢިއްޔާސްއާިއ، ވިޔަފާިރވެިރންގެ ޖަމުާއއި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާކަށް. މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މަޓީކަ ފިޔަވަޅުތަ

ތަެކއް އޮގަނަިއޒޭޝަން މެ. އެހެންވީމާ، މި ުހރިހާ ވެސް ރަީއސް ްނގދެން މަޓާޓޯ. އަޅުގަނަޑކީ މަޓާޓޯގެ ފައުންޑި

 މި  ވެފައި ިސޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، ގޮތަކީ ވާ ފަހަރު މި ގިނަންނަންޖެހޭނީ. ހު ތުަގއިދޭ ގޮސަޕޯޓުތަކަށް އިންޑަސްޓްރީ

 އޮތީ. ވަރަށް ގިނަ ބޮޑަށް ސިޔާސީވެަފއި މި ޢިއްޔާ ވެްސ ވަރަށްއޮންނަނީ. އެ އުސޫލުން ވިަޔފާރިވެރިންގެ ޖަމު

 ަބއިތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ހުށަހެޅިފައި ޖެހޭ ނަތީޖާއަކީ ކޮ، ނެރެންއެހެންވީމާފަ. ފަހަރުގައި އޮތީ އެހެން ވެ

ިމ ހިންގަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން  ރޭޝަނެއްބަޮބޑު ެޑލި ހުރި އުސޫލުތަުކގެ މަތީން ަކންތައް ދާއިރު ވަރަށް

އިންަޑސްޓްރީތައް  ،އޮތީ ރަން މިއަުދ މިފޯކަްސކުޓަކައި. ރުމަށްނަތީޖާ ނެބޭނުންވާ އިންޑަސްޓްީރތަކަށް ބޭނުންވާ ނެރެން 

ގުިޅގެން ވިޔަފާރިތަްއ  ޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާޖަމުކުރުމަށް ޓަަކއި އެހެން ހުންނަ ެރިގއުލޭޓު ،ކުރުމަށް ޓަކައިހަރުދަނާ

ިރޒަމް ވެްސ ޓުއަރާއްޖޭގެ  ؛ސްމަޓީ ވެކުރުމަށް ޓަކައި އޮންަނ އުސޫލުތައް. ދެން އަޅުގަނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަރައްޤީ

ަތކަށް ގޮ އުުޅއްވާ އިސް ދެތިްނ ބޭފުޅަކު ސަރުކާުރގައި ސަުރކާރުގެ އަތްއަނބުރާލަިއގެން ައބަދުވެސް ކަން ކުރާ  މަޓީގައި

ެދ ެއއީ  ،އެާތ އުޭޅ ހަރުބޭފުޅުން. އޮީތ ނިމިފަ ެއ ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވ ގޮތަކަށް މަޓީން ުބނީމަ އެއޮންނަނީ.  މި

ރިޒަްމގެ ހުރިހާ ކަންކަން އައެއީ ޓު .ކުންފުންޏެއްދެތިން އަކީ މަޓީ. ޏަކުން އަސްލުންފުންތިން ކު ،ޏަކުންކުންފުން

ވާހަކަަދއްަކއިގެން އެަކން އެ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ،  ނިންމުމުގައި މަީޓގެ އިސް ދެތިން ޭބފުޅަކާރިއްޔާ ހޫރައީސުލްޖުމް

ދެން ންގޮސް ލަސްވަމު ،ލަސްވަމުން ،ލަސްވަމުން އި ޒަމް އިންަޑސްޓްރީ ވެސް ކުރިނާރައަރި ޓު ންއެގޮތު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ޒުވާްނކޮށް އިންޑަްސޓްރީއަށް އުފަންވީ މީސްމީހުން  ،އިންޑަސްޓްީރއަށް އަލަށް ައިއ ބޭފުޅުން

ފަސް ހަތަރު ،ނަމަނޫންއަިއއްސަ ތަރުތީބުކުރަމުންދިަޔ ިވޔަފާރިތައް މިހާރު ިމ ދަނީ ތަރައްީޤވެގެން. ެއހެން

 ޢިއްޔާ ވެސް ެއގޮތަށް މިހަމަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމުޒަމް އޮްނނާނީ. އަރި ބަރޯސާވެފައި ޓުމުޅިްނ  އްގެ މައްޗަށްކުންފުންޏެ

ންނަނީ. އޮ ދެތިންހަތަރު ބޭފުޅަކު އަބަުދވެސް ކޮންޓްޯރލް ނަގާފައި މި ޝަލްއެންއޮންނަނީ. ހަމަ މިދެންނެވި ިއންފުލު

 މެންހުރި އުސޫލުަތކުގެ ަމއްޗަށް އަުޅގަނޑު ޅިފައިޓަަކއި ހުށަހެމަށްރުތީބުކުރުކަންކަން ތަ މި  ގޮަތކަށް އެހެންވީމާ، އެނޫން

ކުރަްއާވ މަަސއްކަތް ސްގައި ޮކމާ އޮފް ، ިމހާރުވެސް ޗެމްބަރއެ ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮށް ،ފޮުނވައި އެ ކޮމިީޓއަކަށް 

 ރި ރަީއްސ،ން. އިއްޒަތްތެޑެލިބަރޭޓްކުރަ  އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަންތައްތައް ބޭފުޅުންގެ ވެސް އިުރޝާދާ

ައދި އިންޑަސްޓްރީަތއް ވެްސ ވެސް މި ދަނީ ތަހުޒީބުވަމުންކަން.  ެއބަޖެހޭ ރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން

ގޮތުން ގެ އަދި ރާްއޖޭގައި އަބަދު އެްއގޮތަކަށް ަކންތައް ކުރާކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެ. މިއަދު މިސާލެއް ނެ.ޖެހޭވާންތަހުޒީބު

ރާއްޖޭގައި  ންޕްރޮފެޝަނަލު ،ގެ މީހުންނަށްބޭރު ،ކޮމިޓީއަކަށް ައޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅީ މަޖިލީހުގައިނޑުމެން މި ގައަޅު

 އެްއގެ ދަށުން ކުރިްނވެސް ދޭ އުސޫލުން ދިނުމަށްކޯޓާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަަކއި ެއ ބޭފުޅުންނަށް ރަލާއި އޫރުމަހާ
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 ައުޅގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން މި ދިަޔއީ. ވެގެންކްޓްޅީމަ ރިޖެމިޓީން ހުށަހެލުމަްށ ގަާވއިދު ކޮއިގަާވއިދުތައް އެކުަލވަ

އުޅެން. އެމެރިކާ ޑޮލަރުްނ ޑޮލަރުން  ދާ އުސޫލުން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެމެރިކާ ހުންނަނީ އަބަދުވެސް ފަހަތަށް

 ވާހަކަ. ހަމަ ދެގެ ލަރުން ޑޮއަނީ ބިލިދައްކަ ކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑު މިއެމެރިކާ ޑޮލަރު ވަްއތަރަށް އޮޕްރޭޓު އުޅެންޏާ

، ވެސް. ހަމަ ހިތަށްއަރާ ނުލާ ކަަމކާ ވާހަކަ އެްއވެސް ރުިފޔާގެން އަމީހަކު ކޮފީބޯން ތިބެ ދައްކަފާނެ ވިއްަސކަށް ބިލި

 . ިމއީ ހާދަ މުްއސަނދި ޤައުމެކޭ ިމއީ. މިވަުރ ޤައުމެްއގަިއ ހުރިހާ ކަމެއް އޭއަޅުގަނޑު ހިތަށްއަާރ ސަހަޯރ ސަހަރޯ

ކެޕްޓަނަުކ  ގެބޭނުންަވނީ. އެކަމަކު އޭއޮޕަރޭްޓވާން ޓުގައި ޖެ ޓްހޭނީ. އެންމެން ޕްރައިވެކޮށް ހުންނަންޖެ ވެސް ތަހުޒީބު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހުރިހާ  ؟ލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ެއއަްށ ތެޔޮއަާޅކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ދެން ކިހިނެއްހަދަނީ

ންމެްނގެ މެޑިކަލްޗެކަެޕއް ެހދީމަތާ އެނގޭނީ އެޖެހޭނެ. ރޭްޓވާންއޮޕަ އް ބަރާބަރަށްހުރިހާ އޯަގންސްތަކެ ،ތަކެއްފަންކްޝަން

ލަތު ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ހާތައް މިތާ އޮތް ގޮތް ވެސް. މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ލަތާއި ކޮންޑިޝަންސްހާ

ޒުން އް ސިޔާސީ ނުފޫ އިންޑަްސޓްރީތަވާން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބޮޑަށް ިވސްނަން ތަރައްޤީ އެބަޖެހޭ ވަރަށް

 ބުނާވާން. މަޓީން މަޓީ ެވސް އެބަެޖހޭ ބަދަލު ރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީަގއިއަޓު  ޒްެގ،ރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީއަވާން. ޓު އެްއކިބާ

އަބަދުވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ސަރުކާރުން ގޮތަކަށް ނޫން އެކަން ސަރުކާރުން ހަދަންޖެހޭނީ. 

ިރޒަމްަގއި ވަރަށް ޒަމާން ވަންދެްނ އަގޮތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ ވެސް ޓު ތަޤުބަލް ޮއންނަތިކަމާއި މުސްގަފާ

ސް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވޭ ެޗމްބަރ އޮފް ކޮމާއަދި އިންޑަސްޓްރީތަުކގައި އުުޅްއވަިއ ، އަދި އްކަތްކުަރއްަވއިމަސަ

 ކަމަށް ވަންޏާ ބަލާ ގޮތުން  ންކަން މިދާ ރު ރާއްޖޭގެ ކަރި ރައީސް، މިހާއިްއޒަތްތެ ..މަނިކުފާނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ

ނުކޮށްފި ކަމަށް ން ޤައުމުތަުކަގއި ަފންތިއާއި ގިންތިއަށް އަުޅގަނުޑމެން އޮޕަރޭޓުދުިނޔޭގެ އެހެ ،ނުކޮށްކަންކަން ތަރުތީބު

ރައްީޤ . ރާއްޖެއަށް ތަކަށް ނާންނާނެއަުޅގަނޑުމެން މި ހޯދައިގެން ުއޅޭ ކުރިއެރުާމއި ތަރައްޤީެއއް ރާއްޖެއަ  ވަންޏާ

އަހަރު ކުރީގެ  300ހުންނަނީ  އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނުން މިއަުޅގަނޑުމެން ިވސްނުން ބަދަލުވެގެން.  ،އަންނާނީ

ހަޑަސްބުރި ޖަހަިއގެން އުޅުނު ޒަމާނުގެ ވިސްުނން. ފުޅިބައްތި ދިއްލަިއގެން އުޅުނު ވިސްނުން. އެކަމަކު ވިސްނުން. 

ްއޒަތްތެރި ނޫންތޯ އިނުވޭ އެއްެޗއް ދިމަލެއް މި ދެ އި.ހޮޓާ ފެންވަރުގަ  ރސްޓަ ފައިވްނީ ހެ ޖެ މި  އުޅެންއަޅުގަނޑުމެން

ާހސް ރުފިޔާ ވެސް ލިބިދާނެ.  30ވަްނޏާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ުދވާލަކު ކަމަށް ވެއްޖެރައީސް. އެހެން 

މި ދުނިޔޭގައި ޕަންޕްކުރަން  ހުން އެބަޖެހޭ މެން މި މަޖިލީ އަޅުގަނޑު ހުންނާނެ. އެކަމަކު ވެސް  އެވަުރގެ ވަސީލަތް 

ކަމެއް އަުޅގަނުޑމެން ކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން  ޚިލާފު އެއްވެސް ނާއިސްލާމް ދީ ގަާވއިދު.އި ވެފަިއވާ އުސޫލުތަކާ ޒީބުހުތަ

ދޮރު އެ  ؟ގެންތޯ ދެނީޓުތަުކަގއި ކީްއވެސޯެވސް ރަލާއި އޫރުމަސް ރި. ައޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގައި މިހާރުމިދައްކަނީކީ

ނޫންތޯ މިއަދު ގޮތެއް.  މެންބަރުން އިށީނދެލާފައި ނިންމަންވީމި މަޖިލީހުގެ ނޫންތޯ. އަޅެ ނިކަން ކެރެންޏާބަންދުކުރަންވީ

ގޯސް  ނީ. ކިހާބުނަމި ނޑު  އަުޅގަނުވާނޭކޮށްގެންޓުމިއަދުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަލާއި އޫރުމަސް ިއމްޕޯ

 .ނޑުމެން މި ކުރާ ކަންތައްލިބޭ ލާރިން އަުޅގަގައި ރަލާއި އޫރުމަސް ވިްއކަިއގެން މެއް ޤައު  މުސްލިމުސުންނީ ،ކަމެއްތޯ
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 ދީނާ  ކަމެއް ކުރާކަށް. ހަމައެކަނި ވަކި ކަމެްއ ކުރަންވީމަތޯ އިސްލާމް ނޫންތޯ މިވަރުހެޔޮނުވާނެ !މާތްކަާލކޯ. ٱهللُسْبَحاَن 

ސަރުކާުރ  ވިއްކާތާ ޚިލާފަށް ރަލާއި އޫރުމަހާ ނޑުމެންވެއްޖެތޯ އަުޅގަކިތައް ޒަމާން  ދީނާ ވަނީ. އިސްލާމްޚިލާފު

 ދިމާނުވޭ  އަނަގޔާިއ އަތާ ؟ީކްއވެގެންތޯ ނެތީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އެހެންވާންހިނގާބަލަ.  ލަމާއިހުއްޓަ ދީގެން. ހުއްދަ

ައކު ބޮއްކުރަ ރިޔަލު .އި ދާންޖެހޭނީޖެހޭނީ ފަތާފަކުރަންއޭަރކުން ދޯންޏަކު ތެލެއް ނުހުންނާނެ. ދަތުރުފަތުރު .އޭރަކުން

ދަނީ.  ވަަރށް ތަހުޒީބުވަމުން މި ވާައޅުގަނޑުމެން ތަހުޒީބު މިހާރު އުޅޭކަްށ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭނެ.  ވެސް

ވަރަށް ވަނީ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުން ނުވަނީ.ނީ. އަުޅގަނޑުމެްނ މީހާ ތަހުޒީބުނުވަތައް ތަހުޒީބުއަޅުގަނޑުމެން ސިސްޓަމު

 ،ވާހަކަަދއްކަނީ މި އަުޅގަނޑުތަހުޒީބު ގޮތަށް އަުޅގަނޑުެމން އޮޕަރޭޓްވާްނ އެބަޖެހޭ.  . އެހެންވީމާ،ޒީބުކޮށް ުއޅެންތަހު

 ސިޔާސީ މީހުންގެ ،ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން ނެއްޓި ންމު ބިލެކޭ. އޭގެތެރެއިއްވެސް މުހި ވަރަށް ،ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަކީ

ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންޖެހެނީ. މަޓީ  ންޖެހޭ ތަންތަނޭޓިފައި ހުންނަޒުން ވެސް ނެއްސަރުކާުރެގ ނުފޫ ،ވަކިތަކުން ނެްއޓި

 މަޓާޓޯ ވެސް. އަދި ަހމަ... ،ވެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހަންދެން.  12ގެންދާނީ އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިައށްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ރާރުގެ ަމއްސަަލ ގަމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްރާގެ ިއްއޒަތްހިންނަވަުރ ދާއި  ،އެއަށްފަހު

ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާމވަށު  ،އަރުވަނީ އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މިގެންދާނީ. އަޅުގަނޑު ކުިރއަށް

 ދަށް.ޢީސަމުޙައްމަދު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ދުޢީއްމަދު ސަމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ކުގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަެންއ ިވޔަފާރިތަދިވެހިރާއްޭޖގެ މިއީ  ހުށަހެޅިފައިމިވާ ބިލު ަރއީސް.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 ބޭފުޅާގެ ްސެގ ބިލު ހުށަހެޅުއްވިޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާބޫލުކުެރވެނީ ގަށް އަޅުގަނޑަށް ކަމަ ަގއިޤާއިމުކުރުމުގެ މަޤްޞަދު

މިހާރު  ،ދާއިރުސްގެ ބިލެްއ ހުށަހެޅިގެންކޮމާއޮފް ޗެމްަބރު  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ .ވާނީ ސްނުންފުޅަކަށްވި

 ބިލު މި، ސަބަބަކީ ދަންނަވާ މި މިހެން ؟ނެތީތޯއް ާޤއިމުވެފައިކަަހލަ ޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާސެ ެއްއވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 ކަންތައްތައް ރަނަގޅުކުރުން  ،ސްތަޤްބަލަށް ރާވައިުކރިއަށް މުގޮތަށްވުރެ  ވާނީ މިހާރު އޮތް ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދަކަށް

 ،ވެސް މިހާރު އޮތް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްގެ ފަރާތްތަކާ ،ވާނަމަބޫުލކުެރވެނީ. އެހެންކަމަށްގަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 

 ؟ޢާޔަތްކުރެްއވިންތޯއެ ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔަކަށް ނުވަތަ ޚިޔާލު ހުރި ގޮތަކަށް ރިވެސް މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި  މެންބަރުންނާ

ހަމަ އެ މޭރުމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާއިުރ،  ޮއތްހެނެއް. އިޅުގަނޑަށް ހިއެއްުނވޭ ެއަކން އެގޮތަށް ހިނގާފައަ

މި  ،އަހަރު  ދެމްނޫނުގައި މި ބުނާ އިންޓަރިގާބޫލުކުރެވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގަ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 
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މި ބިލުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު  ވެސް  ނިމުމުންމްދި އިންޓަރި ޕީރިއަޑުަގއި އަމްއިންޓަރި

ައދި ކޮމާސް ވިޔަްސ، ކޮންމެ ނަމަކުން އަޅުގަނޑުމެްނ  ޒްއިންަޑސްޓްރީ އެންޑް ނުވަތަ ޓްރޭޑް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ކަމަށް އޮތަސް ވާންޖެހޭނެސަރުކާރެއް  އެއީ ކޮންމެ ؛ބެހޭ ުވޒާރާެއއް ސަރުކާުރެގ ވިޔަފާރިއާ ،ކުރިޔަސްމުޚާޠަބު

ނުވަަތ  ގއްެގ ފައުންޑިން އެާއއެްއކޮށް، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސެބޫލުކުރަން. ހަމަ ގައަޅުގަނޑު 

ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް  ބުނޭއެބަ  އިބޫެލއް ނުކުރަން. މި ބިލުގަ ގަފައުންޑަރ މެންބަރުން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު 

އް، މިސާަލކަށް ވަކި . މިއުޅެނީީކ އެސޯިސޭއޝަނެުއންޑަރ މެންބަރުން ތިބެންާވނޭ ފަ އުފެދިގެން އަންނައިރު

 ނޫން ޓެިނސް އެސޯިސއޭޝަެނއް ނޫން. ބެޑިމިންޓަން އެސޯިސއޭޝަން ނޫނީ ުބނާކަށް ްއގެ ވާހަކައެސޯިސއޭޝަނެ

 ިރއަުރވައި ތަަރއްޤީކޮށް، ޕްަރއިވެޓްދީ ކަންތައްތައް ކުއަޅުގަނޑުމެން މި ހަދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރއާއި އިްޤތިޞާ

ށް ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވައި ސަރުކާާރއެުކ މަޝްވަރާކޮށް، ކަންކަްނ ރަސެކްޓަ ޕްރައިެވޓް ،ށް ލަފާދީސެކްޓަރަ

ންގ ުނވަތަ ންޑިފައު، އް މި އުފައްދަނީ. އެެހންވީމާގެންދިއުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށް ޓަކައި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސެކުރިއަށް 

ބޫލެއް ނުކުރަން. ހަމަ އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ގަ ފައުންޑަރ މެންބަރުން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު 

އެންމެ  ،ވިޔަފާރިވެރިންނޭ އަުޅގަނޑު މާނަ މި ކުރަނީ .ބޫލުކުރަން ވިޔަފާިރވެރިންގެ ތެެރިއންގަކޭުޓކުރަން ނުވަތަ އެްޑވޮ

ނޭ ގޮތަށް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ މެެވސް ހި ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ދުކުދި އަދި މެ ،ކުދި

 ޢިއްޔާތަކާހުރި މިފަދަ ޖަމުހަމައެކަނި މިސާލަކަށް މަޓީ ނުވަތަ މަސީ ނުވަތަ އެހެންވެސް  ދެން  ،ފާހަގަކުރެްއވީ

ެރވިގެްނ ކުމެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު،ން ކަނޑައެިޅގެޝާމިލުވާ ގޮތަށް މެންބަރުން ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެްއ  ،ޚިލާފަށް

، މި ޕޮއިންޓުތައް ައޅުގަނުޑ އެހެްނވީމާ. ނުވަތަ ޗެމްބަރެްއަގއި ތިބެންވާނީ އިޢިއްޔާެއއްގަ އަންނަ ބަޔަކު މިފަދަ ޖަމު

 ؛ލިސްތްތެރި މަޖިމި އިއްޒަ މިސާލަކަށް  ،ޖެހޭޫބލުކުރަން އެބަގަފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ހަމަ މިއާއެްއކޮށް، ައޅުގަނޑުމެން 

ރައްޔިތުންެގ ތަރައްީޤއަށް  ،މްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ޢުއަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން ހޮވާފައި މި ތިބެނީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ 

އޮތްކަމުަގއި ިވޔަސް.  ެއއީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް .ސިލުކުރުމަށް ޓަކައިހާއެަތއް ކަންަތއްތަކެއް ބޭނުންވާ އެތައް

ވިަޔފާރިތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްގޮތަށް ބައްޓަންކުެރިވގެްނ  ،ތައް ބްލޮކުކުރުާމއިިވޔަފާރިވާނަމަ  އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް

 މަށް އަޅުގަނޑުކަ ލެްއގައި ައޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެ ކަެމއް ނޫންހާނޫނުތަކަށް ހުރަސްެއޅުމަކީ އެްއވެސް ގާއަންނަ 

ތިިބ  އި ދެންވެލްތު އެ ޤައުެމއްގަ ނެޓު ،ފާިރވެރިންގެ ވެލްތުވަރަކަށް ވިޔަހަތަރު  ބޫލުކުރަނީ. މިސާލަކަށް ަޤުއމެއްގެގަ

ވެސް މުއްސަނިދކަމެއް ނާންނާނެ. ރައްޔިތުްނގެ  އެ ަޤއުމަކަށް ުދވަހަކު ،ނަމަ ރައްޔިތުންނަށްވުރެ ޮބޑުެވއްޖެ 

ތައް ފާރިޔަވި ،ބޫުލކުރާ އުސޫލަކީ ގަވެސް ނާންނާނެ. އަޅުގަނޑު  އްލެއް ުދވަހަކުޙަސާސްތަކަކަށް ކެކުޅުަމކަްށ ހުއި

، ެޓކްސް ެނގުމާިއ ވިޔަފާރިކުުރމުގެ އިންތިހާއަްށ ދޭންވީ. އެހެންވީމާިވޔަފާރިތަކަށް ރެގިއުލޭުޓކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ 

 ،ގެނައުމަށް ޓަކަިއ ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ގޮތަށް ހުރި ވިޔަފާރިތަުކގެ ޒިންމާ ޤައުމަށް އޭގެ އެންމެ ފައިދާ

 އި މަޝްވަާރގަ  ިއ،ޝަންސްގަރޭ ހެދެންވާނެ. މިސާލަކަށް. މިއަދުެގ ޑެލިބަެވސް  ނޫނުތައްގާއުސޫލުތަާކއި އަދި 
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އުފެއްދުމުަގއި ނުހިންިގގެންނޭ އްދި އުފެއަށް ކުދި ިވޔަފާރިތައް 2018އިން  2013 ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަަގކުރެްއވި

ރ މޯލްޑިްވސް ވެސް. ެއއަމޯލްިޑވްްސ އޮތް ެއއަރ ކުންފުނި ުއވާލަން ިމ ޖެހެނީ. ނޫން. އޭގެތެޭރގަިއ އެބަ 1700

ބޮޑެތި ލައިބިލިޓީސް. ރައީސް ހުރި  ށް ނޫން. މިއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޒަމާނުއްސުރެކައަ 2018އިން  2013އުފެއްދީ 

ލާ ބޯޓުފަހަރު ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގައި. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ ލައްކަ ޓަނުގެ މުދާ އުފު  5ނާޞިރުގެ ސަރުކާރު ނިމުނުިއރު 

ވެސް އެ  ންދެން ދާ އަދަށް އަދި އަދި  .ކުންފުނި އުވި ،ވެސް ގެއްލި އް ފަހުން މި ބޯޓުތައްދުވަސްކޮޅެ ކުޑަދާދި 

 ،، މިފަދަ އެތައް މަްއަސލަތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާއެހެންވީމާއުޅެނީ.  ނުލެިވގެން މިއިކުންފުނީގެ މުޢާމަލާތްތައް އުވަ 

ންނަްނވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އަދި ރާއްޭޖެގ ނޫނެއް އަގާފް ކޮމާސްެގ ުއޅެނީ ޗެމްބަރ އޮ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

ނޫނުތަކަށް ހުރަސްނޭޅޭ ގޮތަށް. އަދި ވިޔަފާިރތަކަށް ދަތިނުވާ އުސޫލުންނޭ. ގާދޭތެރޭަގއި ހެދިފައި ހުރި މިފަދަ  ވިޔަފާރިއާ 

 ށް ގެންޮގސްމިޓީއަބިލު ކޮ ވެސް ތާއީދުކުރަން މި ، ެއކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް، އަުޅގަނޑު އެހެންވީމާ

ައޅުގަނޑަށް  އި، މި ޕޮއިންޓުތައް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާފަވަރާކުރުމަށް. އަދި އިތުަރށް ދިރާސާކުރުމަށް. އެހެންވީމާ މަޝް

 ލައިކުމް. ޢަ ަދންނަވަމުން ކުރުކޮށްލާނަން. ަވއްސަލާމް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޢުދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާބަރު. އިހަވަންޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މި މަޖިލީހަށް މި ބިލު ގެނެސްދެްއވުމަށް ހަމަ ވެސް އެންެމ ފުރަތަމަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު

މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ފާހަގަކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަްއވާފަިއާވކަންބުރަ ޓަކައި ހަމަ 

 ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފްދަންނަވަން.  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު

 ،ފްލޯއަށް ހުށަހެޅި ހުގެބިލެއް ަމޖިލީގެ ޒްސްޓްރީ އިންޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޗެމްަބރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުރި. މުންދާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަކުރެވެބަހުސް

ތަރު ފަރާތެއްގެ ހަާބރުގަދަ ތިންދަނީ ޒަމާނުއްސުރެ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިަޔފަރީގެ މާކެޓް އަބަދުވެސް  ފެނިގެން މި

 ތަކަށް ޭއެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައިންތީގެ ވިޔަފާރިފަ ކުދި އަދި މެދު ،ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުވުުމެގ ސަބަބުން

އޮތް ގޮތުން މިއީ މިހާރު އުފެދިފައި އޮތް ދިވެހި  . މި ބިލުގަިއ މިތީދާން ހުރި މަގުތައް ބަންދުވެގެންދާކުރިއަށް

ނޫނީ ބޮޑެތި ެއއަށް ގާ ،ނަން ކުަޑކޮށް ބަދަލުވެއްޔާގެ ޢިޖަމުޔާ، ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިްނގެ އްޢިރިންގެ ޖަމުވިޔަފާިރވެ

ީމގެ ކުީރަގިއ  ،އްޔާއަކީ ޢިެގ ޖަމުން ިވޔަފާރިވެރިދާތުަތއް ލިބިގެންގާނޫނީ ބޮޑެތި ބާރުބާރުތަކެއް ލިިބގެންދާ ގާނޫނެްއ. 

ހުިރ ވާތީ ވަރަށް ގިނަގުނަ އަުޑއަތަކެްއ ވެްސ އެބަ ްއޔާައކަށްޢި އޮތް ޖަމުކުރެވިަފއިއޮޕަޭރޓުވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 
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ދިަޔއީ ހަމަ ކޮންމެ ޒަމާނެްއގައި ވެްސ، ކޮންމެ ވެރިކަމެްއަގއި ވެސް  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޮބޑަށް ފެނިގެން މި .އަރާފަ

 އަށްްއޔާ ތެރެޢިއެ ޖަމު ކަންަތއްަތކެއް ބޮޑެތި ސިޔާސީ. ން ތަ ދިޔަެއްއގެ ޮގތުގައި އޮޕަރޭޓްެވގެންޓީޔާސީ ޕާބޮޑަށް ސި

ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރވިގެންދިޔަ ތަެނއް  ަގިއ މާވަދެ، ޙަޤީޤަތުަގއި ވިޔަފާިރވެރިންގެ އިންޓްެރސްޓު

ބަދަލުެވގެން  އްޔާޢިދިވެހި ވިޔަފާިރވެިރންގެ ޖަމުމާ އައިށް ދަ ވުޖޫ ،ވެ ށްކައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. މި ބިލު ގާނޫނަ

ނޫނީ މިނިވަން  ،ތޯވަނީ ާޔައކަށްއްޢިޖަމު އުނަދގޫ. އެއީ ކްލަބު ކަްނ ވެސް ދެެނގަންނަންަޓގަރީއަ ދަނީ ކޮން ގެ މި

ހާސް މެންބަރުން  10އްކޮށް އެ ށް އައުމާދަހީވޭ ާގނޫނު ވުޖޫފަހަރު އެބަ ވަނީތޯ. ބައެއް މުއައްސަާސއަކަށް

އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާގަިއ  ،އިރު ވެސް. މިޮގތަށް ބިލު އޮތްއޭ ީޓއެއް އުފެދެނީސިޔާސީ ޕާ ންޖެހޭހަމަކުރަ

މެްނ އަުޅގަނޑުހުރިކަން ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ.  ތައްވާހަަކދައްކަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައް ފިކުރުކޮްށ،، އި ވިސްނަ

ކަން ލިބޭނެ ޖާލާއު ،ރިތަކަށް ުކރިއެރުމާއިރާ ކޮންމެ މަސައްކަެތއް ވެސް ވާންވާނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާމި މަޖިލީހުން ކު

އްޔާތައް ނޫނީ ޢިުގޅިގެން ވިޔަފާިރެވރިންގެ ޖަމު މަގުތައް ފަހިކޮށްދޭނެ މަސަްއކަތަކަށް. މި ބިލު ވުޖޫދަށް އައުމާ

ރުތަްއ ދޮ ، ފުާޅކޮްށ ހުޅުވިފައި އޮތްއޮތް ހުޅުވިަފއި ޔޫނިއަންތައް އުފެދި، ހަރަާކތްތެރިވުމަށް މިހާރު ރާއްޖޭަގއި

މާލޭގައި ތިއްަބާވ  ،. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީތަކަްށ ވެސް އަުޅގަނޑަށް ސިފަވޭބަންދުވެގެންދާ ކަހަލަ ގޮ

ކުަރއްާވ ކުދިކުިދ އަތޮޅުތެޭރގައި މަސައްކަތްއި ޚާއްޞަކޮށް ގަ ރިންނަކަށް ޙަޤީޤަތުވެވަރުގަދަ ަހއެްއކަ ވިޔަފާރި 

ފެންނަނީ  ެލވިފަިއ އޮތް ގޮތުން މިއިއެކުލަވަ ޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލު. އަނޭނގޭނޭްއ ަތކެވިޔަފާރިތަުކގެ އިހުސާސް

 ސް އެންޑް އިންޑަސްޓްީރޒް އުފެދިގެންދާމާެޗމްބަރ އޮފް ކޮކުރާ އޮފީހެއްގެ ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް މާލޭގައި އޮޕަޭރޓު

ިޅގެން ގު މާމީރާ އުފެދު ،ރަފުވެޢާޒާެމއް ތަރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ނި ޔަ އެންމެ ފުރަތަމަދިފާހަެވގެން  ށްތަން. އަޅުގަނޑަ

 ނުްއ ބަނގުރޫޓުެވ، ބަންދުކުރަންޖެހުކެވެސް އަތޮޅުތެރޭަގއި ހުރި ުކދިކުދި ވިޔަފާރިތަުކގެ ތެެރިއން ގިނަ ިވޔަފާރިތަ

 އޮތް މަންޒަރު. އަުޅގަނޑުމެން ކުާރ ެއއްވެްސ މަސަްއކަތަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ެއްއވެސް ގިންިތއެްއގެ ވިޔަފާިރއަކަށް

ކޮށޭ މަގަކަށް ެވސް ވެގެންނުވާނެ. ައޅުގަނޑު  ންދަ ވިޔަފާރިެއއް ބަނގުރޫުޓވެގެންދާފައެބިރަކަށް ވެސް ވެގެންުނވާނެ. 

ށް ދަތުރުކުރަމުންދާއިރުގައި މި ބިުލގެ ސަބަބުްނ އަދިމާ ޒާމަކާ  ައޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ނިކުރާ ގޮތުަގއިގަބޫލު

މި ބިލުގެ  ވަރަްށ ބޮޑު ދަތިތަކަކާ އިގުމުގަ ވެ، ހިންހަލަ ޔޫނިއަންތައް އޮޕަރޭޓުކަ މިއަތޮޅުތެރޭގެ ވިޔަފާިރވެރިންގެ 

އަތޮޅުެތރޭ ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ހަމަ  ،ވެސް ފެންނަ މަންޒަރެއްސަބަބުން ކުރިމަތިވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު

 ކްލަބު އަރތައް އެބަ ބާއްވާ. ެއ ފެއަރތައް އެބަވޭޔާތަކުން އިންތިޒާމުކޮށްލައިގެން ވެސް ވިޔަފާިރ ފެޢިޖަމު ކްލަބު

 މި ބިލު އުފެދިގެން އައުމާ ،އެހެންނަމަވެސް ވަރެްއގެ އާމްދަނީެއއް ލިބޭ އެްއޗަކަށް. އްޔާތަކަށް ކޮންމެވެސް ޢިޖަމު

ފެންނަނީ.  މެންނަށްއަޅުގަނޑުން ތަ ބަންދުެވގެންދާކުރުމުގެ ދޮރު ވެސް ހަމަ ެއއްކޮށް  ތައްތައްގުިޅގެން މިފަދަ ކަން

މާލޭަގއި އޮންަނ ކަމެއް ކޮށްލަންވާއިރަށް  މަހަށް  ރަށެއްގައި އީދަށް ނޫނީ ރޯދަމަ ހަ ،ކަެމއް، ދަތިކަމެއް އުނދަގޫ

ކަންކަން ކުރުަމކީ. ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނީ  ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކޮްށެގން އެ ،ެގންަނގައި އްޔާއަކުން ހުއްދަޢިޖަމު
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ހަަމއެކަނި ާރއްޖޭަގއި ބަިއވަރު ށް ފުރުޞަތުދެވޭތޯ. އިރާެއއްަގއި ހަރަކާތްެތރިވުމަދާ ސް ފުޅާވިޔަފާިރވެރިންނަށް ވީހާވެ 

ހުރި އުފެދިފައި އެިކއެކި އިްނޑަސްޓްރީަގއި. . ޔޫނިއަންތައް އެބަހުރި އުފެދިފައް ެއބަތައްޔާޢިވިޔަފާރި ޖަމު

ްއޔާެގ ދަށަށް ޢިމި ޖަމު ،އްޔާަތކަކީޢިޖަމު ހާއްޔާއެއް ބާުރވެރިުކރުވާ ދެން ހުރިޢިެއންމެ ޖަމު ހަމަެއކަނި ،އެހެންނަމަވެސް

މި  ކެއްން މަސްވެރިންގެ އިހުސާސްތަ ޢީއިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަނެ. ވެގެންނުވާ  ށްތަންތަނައަންނަ 

ށް ނޭނގޭނެ މަސްވެރިްނގެ ކަ އި ިތއްަބވާ ބޭފުޅުންނައްޔާގަިއ ތިއްަބވާ ބޭފުުޅންނަށް ނޭނގޭނެ. މި ޗެމްަބރގަޢިޖަމު

އުމުަގއި ޤަކުެރވޭނެ މަގެއް މި އްޔާ ވެސް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަންމަތީ އޮޕްރޭޓުޢިޖަމު މަސްވެރިންގެ އް. ތަކެ އިހުސާސް

 ޮގސްގެންުނވާނެ. ގެންކެނޑިއްޔާ ކުޑަެވ، އަޑު ޢިސްެވރިންގެ ޖަމުގުިޅގެން މަ މި ބިލު އުފެދިގެން އައުމާއޮންނަންޖެހޭނެ. 

އަން ބިލި ތަެކއް ވެސް އޮންާނނެ. ބޮޑެތި މަލްޓިއްޔާގެ ަޙއްޤުތަެކއް ވެސް އޮންނާނެ. މަްސވެރިންގެ ޙައްޤުޢިއެ ޖަމު

ުނގަނެވޭނެ.  މަސްވެރިްނގެ ދަތިތަކެއް ދެނެެއއްމަސްވެރިންގެ އިހުސާސްތަެކއް ނޭނގޭނެ.  ކުަރްއވާ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރި

 ގާނޫނެްއ ހާލެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެްއވެސް މަުގ ބަންދުވެގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މުގެއެހެންވީމާ، ެއކަންކަ

ައޅުގަނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވާންޖެހޭނީ އަބަދުެވސް ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ފަހި ހެދިގެންނުވާނެ. 

ވިޔަފާިރވެރިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ ވިޔަފާިރވެރިން ޙައްޤުތަުކަގިއ  ހޯދައިދޭން ކުާރ މަސައްކަތް. މާޙައުލެއް

އިްއޒަތްތެރި މަސައްކަަތކަްށ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަސައްކަްތތައްވާންޖެހޭނީ. ެލއް އުފެދިގެންދާ ކުރާނެ ބޮޑު މާޙައުމަސައްކަތް

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތއް  މެދުއަދި ދިޔައީ ކުދި ެވސް ފެނިގެން އަހަރު  ފަސް މިދިޔަރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

އަދި  ދިޔަފާރިތައް މި ރާއްޖެ ގެނެސް، ރާއްޭޖގެ ކުކުރަުމންދިޔަ މަންޒަރު. ޗައިނާގެ ބޮޑެތި ވިއަޅުވާލަން މަސަްއކަތްއަޑި 

ށް ގެނައި ވިޔަފާިރވެރިން ން. އަދި މިގޮތަތަ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހުރި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ބަންދުކުރި މެދު

އުމުގައި ހުރި ޤަމި ުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް އެބަ ުކރަންޖެހޭ ފިކުެރއް ނެތް. އަ ،ދިޔުމުގައި ވެސް ޚިޔާލެއްއުމުން ޤަމި 

އުމެްއެގ ޤަނުދާނެ ެއ އިރަތިޞާދު ުކރިއައުމެްއގެ އިޤްޤަެއއްެވސް ކޮޅަށް ޖަހަން ވެސް.  އި ިވޔަފާރިތައް ަނގަކުދިކުދި 

 ތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ފުޅާ ފަން  އުލެއް ނެތި. ކުދި އަދި މެދުޙަފަންތީގެ ވިަޔފާރިވެރިންނަށް އުޖާލާ މާ ދުކުދި އަދި މެ

ނުކުެރވޭނެ.  ވަރުގަދަެއއްތިާޞދު ނާކޮށްގެން ޫނނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އިޤްއި ހަރަކާތްތެރިެވޭވނެ މާޙައުލެއް ބިދާއިރާެއއްގަ 

އެބަ ހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ޖެއެބަން މާދުރަށް ވިސްނަމިއަށްވުރެ ށް ނޫން. ންޖެހޭނީ މާދަމާއަކައަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން

ކުެރވޭނެ ގޮތެއް. ބާރުވެރިއުފެިދގެން އަންނަ ވިޔަފާިރވެރިްނ  ޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އަލަށްނަންވިސް

ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފިއްތާލަން  އިިތޞާދު ހައެއްކަ މީހުންގެ ުމށުތެރެއަށް ލައަޅުގަނޑުމެން މުޅި އިޤް

ޅާ ދާއިާރއެްއަގއި ަގިއ މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަްށ ގޮސް، ފުކުރާ ގޮތުމެން ދީގެންނުވާނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުއަޅުގަނޑު

މު އްޓަކައި ބޮޑެތި މުހިމުކޮށްިދނުމަށްއިޤާ އުމުގައި ޤަމާޙައުލެއް މި  ނަށް ފަހިަޔފާރިވެރިންމަޝްވަރާކުެރވި، ދިވެހި ވި

ދެއްިވ ށްލެްއވުމަށް ޚިޔާލުފާޅުކޮވެސް  ގެބަދަލުތަކެއް ބިލަށް ގެނެވިެގންދާނެ. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޑަށް ޝުކުރިއްޔާށް ބޮވަރަ ފުރުޞަތަށް
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  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 .މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހިންނަވަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  އްެކުވން:ވާހަކަދެމަޙްމޫދު  ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ޞަދަކީ ވިޔަފާރިަތކުގެ ވިުއަގެއްއ އިމުކުރުުމގެ މަޤްޤާއް ސެޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރިއާދެ! 

އިްއޒަތްތެިރ  އިމުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ވިޔަފާިރވެރިންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުން.ޤާ މިކަހަލަ ިވއުަގއެއް އިމުކުރުން. ޤާ

ވަނަ އަހަރު އެެމރިކާގެ ސެނެޓަށް އަދި މިހާރު  2017ގެ ކޮންފަރެންސްގައި ސް ޓް އިންސްޓިޓިއުޓްމާކެ އޯޕަން ރައީސް،

މޮނޮޕޮލީއަީކ  ،ރަން ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވޭ ވޮކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ އެމެިރކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ާވދަކުރާ އެލިޒަބަތު 

މީހުންނަށް  ،ވެފައި އޮތުމަކީ ބާރުތަްއ ެއއްަތންވިޔަފާީރގައި  ތެްއގައި ގޮ ޚާއްޞަ  ،ރުތަްއ ެއއްތަންވެަފިއ އޮތުމަކީނުވަތަ ބާ

ްއ ސެއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމާއި  ،ކަމެކޭ ލިބޭ އާމްދަނީގެ ފަަރގު ބޮުޑވެގެންދާ

ކުން ގާނޫނީ އޮނިގަނޑަ މަށްއުެފއްދުއިމުކޮށްގެން ިވޔަފާރިވެރިްނެގ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ވިުއަގއެއް ޤާ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ އިއޮްތ ލެއް އެބަ ވާއަުޅގަނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ސު ،ދަްއކަމުންދާއިރު ވާހަކަބާރުދިނުމުގެ 

ވަގުތު ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާިރވެރިންގެ މޮނޮޕޮލީއެއް، ަވކި ބައެްއެގ އަތްމަތީގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ  މި ،ސުވާލަކީ 

އާދޭހޭ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ އިޯތއޭ އޮތްއެބަ ޓްރީތަކާކުންފުނިތަކާިއ އިންޑަސް ވިޔަފާރިތަާކއި

 އޮްއވާ ގުކުރުން، މި ޮބޑު ތަފާތު ފަރަތަފާތުބޮޑު މި  ،ލިޓީ އޮްއވާ ކުއައީ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި އިންއޮތޭ އިއެބަ

މަކީ އަުޅގަނޑުެގ ކުރުމުއިޤާ ން ގާނޫނީ ހައިސިްއޔަތުދީގެ އްސެކޮމާ ައޅުގަނޑުމެން ޗެމްބަރ އޮފްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ރި ކުރަން މަރަދޫ ދާއރާގެ އިްއޒަތްތެާދނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުމަކަށް ެވގެން ހިނގައި ކަރިނަޒަރުަގއި ވަރަށް ނުރަްއކާތެ 

ސް މާތް ވަރަށް ވެ މި ބިލު މި ހުށަހެޅުއްވީ، މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މި މައްސަލަ މި ހުށަހެޅުއްވީ 

އުމުގެ ހާލަތަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނީ އޮނިގަނޑަުކން ވިޔަފާރިތަކަށް ޗެމްބަރ ޤަޞަދެއްގަިއކަން. އެކަމަކު މަޤް

ުޅގަނޑުމެން ދޭއިރު އަކުރުުމގެ ބާރުއިމުޤާއް ސެމުކުރުމުެގ، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާއިޤާސް އޮފް ކޮމާ

އެ ފަަރުގ  ،. އެ ަފރަގު އޮްތ ނަމަތޯއޮތްއެބަ  ގު އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ފަރައިލަންޖެހޭ ދޭތެރޭ ިވސްނާ އުމުގެ ހާލަތާޤަ

 ސްެގ ބާރުވެިރކަން މިޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމާ ެވސްވެްސ އަނެްއކާ އަެނއްކާ ތޯ ބަޔަކަށްއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮންއި އޮތް އެބަ

 ްއާކވެސް، އަނެއަނެއްާކވެސް  ،ނަމަނީ. އެހެންވެއްޖެ ދެވެ މިފަހަރު ގާނޫނެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން މި ބާރުވެރިކަން . ދެވެނީ

 ،ބިވެސް ކުިރއެރުމެއް ނުލިސް ިވޔަާފރީގެ ދާއިާރގައި އެްއގޮތަކަށް ވަގުތު ވެ ވޭ އަސަރުކުާރނީ މިމިކަމުގެ ނޭދެ

 އަށް އަދި ާޚއްޞަވިމެން އެންޓަރްޕރައިޒަސް  ،އަންނަ އަންހެން ވިޔަފާިރެވރިންނަށް މުންބަކަތަޅަ ،ބަނގުރޫޓުވެ 

ގޭަގއި ެއކަނި  ،ނިކަމެތި ހާލުގައި ތިބެ ެވސް އެންމެ ޢެއްަގއިދި ކޮންމެ މުޖުތަމަގޮތެްއގައި ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަ
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ާއމްދަނީއެއް ހޯދަން ދުވާލާއި ރޭގަނޑު މަސަްއކަތްކުރާ އާަދިއގެ ކުދި ިވޔަފާރިވެރިންނަށް  ،މަސައްކަްތކުރާ އިނދެގެން

ތެއް އަދި ކުދި ވިޔަފާރިވެރިްނެގ ޙަލަޞްމަ އަންހެނުންގެ ،ތެއްޙަލަޞްމި މީހުންގެ މަ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންެވސްއި

ދަރިން ބަލަމުން އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކުަގިއ އަމިއްލައަށް  ޭގގޭަގއި ެއަކނި މަސައްކަތްކޮށްގެން ،ތެއްޙަލަޞްމަ

ދިމާކުރަން މަސައްކަތްކުރާ  ާޔއި އަތާ ައމިއްލައަށް އަނގަ، ރަުށގެ ތަަރއްޤީަގއި ބަިއވެިރވަމުން، ބައިވެިރވަމުން

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ  އަުޅގަނޑު ،މާޔަެތއް ނުވާނެ. އެހެންކަމުންހިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިތެްއ ޙަލަޞްހެންވެރިންގެ މައަން

ވަރަށް  ،ގެންދާއިރުމެދު ވިސްނަވަމުން  މްބަރ އޮފް ކޮމާސްގެ ބިލާއަރިުހން އެދެނީ މި ޗެ ގެކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

ޓްރޭޑް  ، ވޭޖު ނެތް ހާލުމްމިިނމަ، ަވގުތު ެއއީ އިންަކމް ޓެކްސް ނުނެގޭ ހާލު ކުމަތްތެރިކަމާއެކު ިދވެހިރާްއޖެއަށް މިޙި

ތޯ ެއ އީމި؟ އިމުކުރުން ބުއްދިވެރިތޯޤާއް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސެ ،މުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ނެތް ހާލުއިޤާޔުނިއަންތައް 

އްޒަތްތެިރ އި ގޮތަކީ   ބުއްދިވެރިބާރުދިނުން އެއީތޯ ދޭންޖެހޭނީ އޮިނގަނޑުން ށް ގާނޫޗެމްބަރ އޮފް ކޮާމސަ ؟ވަގުަތކީ

އިމުކުެރވިފައި ހުންނަ ޤާމްބަރ އޮފް ކޮާމސް ޗެ ުދނިޔޭގެ ،ރައީސް. އަދި އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނާލަން މުހިއްމު

ތަކަށް ގްރޫޕު ސްއެްޑވާންޓޭޖްފަންތީގެ އަދި ޑި  ޚާއްަޞކޮށް ކުދި މެދު ،ޤައުމުތަކުަގއި ތަފާތު ަވއްތަުރގެ މޮޑެލްތައް 

އިމުކޮށްފައި ހުންނަ ޤާ ނިންގ ޮބޑީޒް ރަގވަ ގެމްބަރ ޮއފް ކޮމާސްބޮީޑޒް ެއ ޗެންގ ނި ރީދގެން ަގވަ ބާރުވެރިކަން

އިމުކުރުމުގެ ޤާއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޗެމްބަރ ޮއފް ކޮމާސެ ،ޑެލްތަކާއި ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށްފަހުމޮ

އަދި އެހެނިހެން  އަންހެނުންނާ އި،ހާ ވިޔަފާރިވެރިންނާުހރިއެއީ އެންމެނަށް އެއް ހަމައެއްގައި  ؛ޙަޤީޤީ  މަޤްޞަދު

 ،ވާނެ ގޮތަކަށްތުތައް ެވސް ހިމާޔަތްޙަލަޞްދާވާނެ ގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މަފައިގްރޫްޕސްއަށް ވެސް ޑިްސއެްޑވާންޓޭޖް 

ނުވާނެ ގޮތަކަށް އިދާޅަަކށް ފައިދާ ހަމައެކަނި އެ މީހުންނަށް ފަކޮވަކި ބަަޔކަށް އަދިެވސް ހަމަ ވަކި މަދު މުއްސަނދިން

ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް އީނޫންތޯ؟ މި ،ެރވޭތޯކުއިން އަންނަ ތަރައްީޤ ަކށަވަރުޢާރީޛަވިޔަފާީރގެ ކުިރއެރުމާއި ޭއގެ 

  އްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.އި އަޅުގަނޑު ދެކެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢަބްދުއްލަޠީފް ާޔސިރު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ. އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި ޔާ ޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ގެދާއިރާ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ރ އޮފް ކޮމާސް އުފެދިފައި އެބަހުރޭ. ޗެމްބަދުނިޭޔގެ ެއކިެއކި ޤައުމުތަކުަގއި  އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ!އި ޝުކުރިއްާޔ 

އެަތކެއް ދުވަެހއް ވެއްޖެ.  ،އަދި ހަމައެހެންމެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިވޔަފާރިވެރިންނާ ބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާ އެއްވެސް އެބަޮއވޭ

 ިއވަރު މަޤްޞަދުތައްލިޔެފައިވާ ބަބިލުގައި އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކުެގ ތެރޭގައި މި 

ލާއިރު ޙަޤީޤަތަކީ ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލަށް އިވެސް ހުންނާނެކަން. އެހެންަނމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ވިްސނަ
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ހިސާބަށް އަުޅގަނޑުމެން  އ2019ާދަްއކާއިުރގައި އެ މަޤްޞަދުތައް އެބަ ހާސިލުވޭޯތޭއ؟ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ވާހަކަ

އް ޓެ އުިޑސްޓްރިބި ވެލްތު ރޯލްކުރަީނ މަދު ވިޔަފާިރވެރިންތަކެްއަކން.ހިރާއްޖެ މި ކޮންޓްވެސް މުިޅ ދިވެ  އިރުަގއިއި އަ

ިމއަދު ދިެވހިރާއްޖެއަށް އަލަށް އުފަންާވ  ،ބިުލ ެވގެންދާންވާނީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދޭ ގޮުތަގއި މިނުކުރެވޭކަން. 

ޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްދޭނެ ބިލަކަށް. ރިތަކަށް ފަހި ފުރުދާން ބޭނުންވާ ވިޔަފާ އިއަދި ުކރިއަރަ ،ކުދި ވިޔަފާރިތަކަާށއި

 ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއކިެއކި ކަްނކޮޅުތަުކގަިއ ތަފާތު އެތަެކއް ިވޔަފާރިތަކެއް އުފެއްދުމަށާއި  ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

ހެދި  ގޮންޖެހުމާ އެތަކެއް ،ެކއްުދން. އެހެންނަމަވެސް، އެތަވަިކވަކި ފަރު ؛ކުރިއެުރވުމަށް އެބަ މަސައްކަްތތަކެއް ކުެރވޭ

އެތަެކއް  އިކުޅުދުއްފުީށގަ ،ގޮތެއް މިއަދު ނުފެނިފައި ެއބަތިބި. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ދެވޭނެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރިއަށް

 .އްކަމެ  ބުމަީކ ހަމަ ވަރަށް ދަތިބޭންުކގެ ލޯނު ލި ،ވިޔަފާރިތަެކއް ފެއްޓުމަށް ުޒާވނުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގައި 

ފެސިލިޓީެއއްހާ ހިސާބު ވެސް އެ ތަންތަނުަގިއ ބޭންކު  ،ިވޔަފާރިތައް މިއަދު ހިނގަމުންދާއިރުަގއިެއކީަގއި ކުދި ހަމައެއާ

ބޭްނކު އެހެންނަމަވެސް،  .ޚިދުމަެތއްެއ ފުރުޞަތަކީ ލިބޭ ވަރަްށ ކުދިކުިދ ކަންތައްަތއް. މާލޭަގއި  އީ. މިނުލިބޭ

އޮތް ހުރިހާ  ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާެއއް މި ަކށް ނުލިބޭ.އަފާރިވެރި ހުންނަ ވިޔަ އިުކޅުދުއްުފށީގަވެސް  އްޓީއެފެސިލި

މި ބިލުގަިއ  ،ދެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ؟ވަަރކަށް ެއޑްރެސްކުެރވުނުތޯ މި ކަންތައްތަކަށް ެއްއވެސް، ދުވަހު އޮތްއިުރގައި 

އަުޅގަނޑު . އޮތީ ިލޔެވިފައި މިޚުލާޞާކޮށް  ވަރަްށ ކުރުކުރުކޮށް ؛ރުންމަސައްކަތްކުން ުރވަ ކުިރއަ ތައްދިވެހި ވިޔަފާރި

ހިފެހެއްޓުމެއް ނޫން.  ،ުކރުމެއްސްކަންތައްތަެކއް ސްޕްރެ ،ބިލުގެ އެްނމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކަށް ވާނީ މިދެކޭގޮުތގައި 

ށް އެ އް ފަހިކޮށްދިނުން. އަޅުގަނޑަކަރުޞަތުތަކެފު މަސައްކަތްތަެކއް ުކރުމަށް ،މަށްރުިވޔަފާރިތައް ކު، ނަމަވެސްއެހެން

 އި ބިލުގަ ،ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ، މި ބިލަކުން އަދި އެހާ ރަނގަޅަކަށް ނުފެނޭ. ހަމައެއާކީަގއި ކަންތައްތަެކއް

ހަމަ  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައިއޮތުމަކީ  ވިޔަފާިރވެރިންގެ ފައުންޑަރ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުން 

 ،ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އުފެއްދި ބޭފުޅުންގެ މީހުން ން. އަުޅގަނޑުމެން ބޭުނންވަނީވަރަކަށް ކަމުދާ ކަމެއް ނޫ އެްއވެސް

ނޫން ކަންނޭނެގ ނޫނީ ފަރާތުން ބޭބޭފުޅުން ލައިގެން މުޅި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމެއް ނޫން. އެއް

ގެ ދަށުން އެިކއެިކ 19އެޖެްނޑާ ، އާދެ ؛ގަނޑުމެން ެއކިެއކި ބިލުތަކަށްައޅު ،ވާންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ހަމައެއާެއކީަގއި

ހިންގަން ފެށޭއިުރގަިއ  ،ކަންތައްތަކަށް ތަްއޔާރުވަމުންާދއިރުަގއި މިފަދަ ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރެވި

 މަސް ދޮށުއެހެންމެ ގޭއަދި ހަމަ ، ވޭޖާމްމިނިމަ އިންޓްރޮޑިއުްސކުރަްނ ބޭނުންވާ އެ ބިލު ެވގެންދާންވާނީ ައޅުަގނޑުމެން

 ާހވެސް ވީށްކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި މި ބިލަ އެލައިްނެވގެންދާނެ ބިލަކަށް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތަްއތަކާިއ، ފެކްޓްރީއާ

ހުރި ބޮޑެތި ޖޭގައި އްއަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ރާ ؛ވިޔަާފރިތައް ކުރިއެުރވޭނެ ގޮތަކަށް  ،ބޮޑަކަށް ވިސްަނވައި 

ތަކަށް މި ބިލު ރުވޭނެ ގޮިރއެކުދިކުދި ިވޔަފާރިތައް ކު ން ހަމައެކަނި. ިވޔަފާރިތައް ނޫ  ުކގެ ވާހަކަެއއްވިޔަފާރިތަ

 ަޓކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުގެ ނުހަނު ބޮޑު އެދުމެއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްފަރުމާވެގެން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މި  ޞަތުރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުރު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެ

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ކުަޑއިރުޮކޅަކުން ަރނގަޅުކޮށްެލއްވޭނެ. ފަހުން ފުރުޞަތު. ުތޮކޅަކަށްފަހު( )ވަގު އަށް.ޢީމުޙައްމަދު ރާ

އާދެ، ޓެކްިނކަްލ ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ) !ހެންވެ މަޑުކޮށްަލއްވާސިސްޓަމުަގިއ މައްސަލަެއއް އުޅޭތީ އެ ިއކުއާދެ، މަ

 ޖަހަންދެން. 12ލާނަން އި ވަގުތު ޖަލްސާ މެދުކަނޑަ ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި އްލެއްޙަ މައްސަލަ އަދި ވެސް 

 

 {ށް އަ 12:00އިން  11:35 :ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން}

 (ސަން ޢަފީފު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަވިލުފުށީ  ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދަން މި ވެްސ ޖަލްސާ ކުރިއަށް`. އާދެ، އަުޅގަނޑުެމން ކުޑަ ވަގުތުޮކޅަކަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހުގައި އަނެއްކާ 

ންނަވަރު ދާއިރާެގ  ހިޖަހާއިރު އޮްނނާނޭ 12ނަށް ދަންނަވާލިން ބޭފުޅުން . އާދެ، އަުޅގަނޑު ކުރިން ތިފައްޓަނީ

އަުޅގަނޑުމެން ކުރިން  ،މޫދު ހުށަހަޅުއްާވ ގަރާރެްއ. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

މިހާރު  އި ފަލާއިދިނުުމގެ ގޮތުން ައޅުގަނުޑ އެަބއި ފަަހތަށް ޖައްސަގޮތުން ވަގުތު  ގުޅޭ ސްކުރަކުރަމުން ައއި ބިލާބަހު

ވެސް ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދާނީ. އާދެ، ެއގޮތުން ޮގތުން މިހާރު ދިޔަ ބިލާ ގުޅޭގެންކުރަމުންއަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ބަހުސް

 އަށް.ޢީރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާއިްއޒަތްތެ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

 

 

 :އްމަދު ރާއީ ވާހަކަެދއްެކވުންމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

 2019 އަކީ.މި ވިޔަފާިރވެިރންގެ ޖަމުޢިއްޔާ އެއްަގއި އުފެދުނު ޖަމުޢިއްޔާ 1979 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ

ހަމައެކަނި  އިމި ބޭފުޅުން އެތަނުގަ ،ނުނު ބޮޑު ކަމަކީފެހަމައެކަިނ އަހަރުެތރޭގައި ައޅުގަނޑަށް  40އަހަރު.  40އަށް 

ިދވެހިރާްއޖޭގެ ގިނަ ަރއްޔިތުންނަްށ ދިއުން. މީހަުކ މަރުވެގެން ކަމަކީ މީހަކު މަރާލުން. އެތާ އެތެޭރގައި ވީ ބޮޑު

އްގެ މީހަކު މަރާލި ތަނެޮގތަށް. އެ  އޮތީެވސް  އިއެނގިފަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާ  ،ހުރީއި އެނގިފަ

އިކަެމއް. އެތަނުަގިއ ޞަދަކީ ކޮބަނުގެ އަސްލު މަޤްތަ  އަސްލު މިގޮތުަގއި. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑަކަށް ނުފެނުނު

ބޭފުޅުން ކީ  . އެޅޭއުެވސް އެބަ  އެތެރޭަގއިތާމިނުގެ ފައުންޑާ މެންބަރުންކޮޅެއް ަގިއ އެތަ 79 ؛ރަނގަޅު  ،އެބަތިބި

މަކު އެތާ އެތެޭރގަިއ ޮއތީ. އެކަ އި ވަރަށް ސާފު. ވަރަށް ރަނގަޅު ނިަޔތެއްަގއި އެތަން އުފެދިފަދުޞަަގއި މަޤްގޮތު
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މަސީ  ،އަދި މަޓާޓޯ .ާތ ތިބީއެ ވެސްދުއައެތާ ތިބި ބޭފުޅުންތަކެއް މިނުދޭ.  ނެއްެކއް ހިނގަމުންތަސްލު އެ ކަންތައްއަ

އިތުރުން އިތުުރ ބަޔަކަށް ނުލިބޭ. އަޅުގަނުޑ އެ މަހުޖަނުންކޮޅު. މީގެ .ކޮޅުބޭފުޅުން ެވސް ތިބީ އެ މި ހުރިހާ ތަނެއްގައި

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އަޅުަގނޑު ދިޔައިން. އަުޅގަނުޑގެ  އެތަުނންލާފައި ވިޔަާފރީގެ ކަންތައްތަުކަގއި އިމަސްކޫލް ނިން

ވަނަ  2 ،އެްނމެ އުނދަގޫ ގޮތަށްއެކަމުަގއި އޮންނަ  ؛އެކަން ކިަޔިއދޭން ތަޖުރިބާ މި ކިޔައިދެނީ. ދިޔަިއމަ ކުރި ކަމަކީ

ކަހަލަ ތަނެްއގެ މި، ހިސާބުން ފެިށގެން. ެއހެންވީމާ އެ ؛ސަލާމް ވެސް ުނވި. ވައް ފަހަރަށް އަޅުގަނުޑ ވަންނަ ހިތް

މުޅިން ެވސް ސިޔާސީ ކަންތައްަތއް.  ިހގައިިދޔައީ ތާ އެެތރޭގައި އެފަހަކުން އައިސް ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ދެން މި

ގެ ކަންތައް ވެްސ ކޮށްދިނުމުބޮޑީ ޕެއިންޓްބޭފުޅަކު އަުޅގަނޑުމެނަށް ފެނިގެންދިޔަ  ވިރައީަސކަށް ހުންނެ އެތަނުގެ

އްަތއް އެތާ މުޅިްނ ސިޔާސީ ކަންތަ ،މަންޓްތައް ނެރެޓްއިތުރުން ބޮޑެތި ސިާޔސީ ސްޓޭގެ . އަދި އޭތަން ރާއްޖޭަގއި ހިންގި

 ިއ،ަތކާަރއީސްކަަމށް އައުުމގެ ކަންތައް އި،ރުންނަށް އައުުމެގ ކަންތައްތަކާ އެތަުނގެ ެތރެއިން ަވޒީދިޔައީ. މުންހިނގަ

ބޫލުކުާރ ގަދެން އަޅުގަނޑު  ދަނީ.ން އެތެރޭ ހިނގަމު މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއް އަސްލު އެތާ ،ދުމާސިޔާސީ މަންފާ ހޯ

 ތްއަކުން ވެސް ެއްއވެްސ ކަހަލަ ބާރެއް ެވސް އޮގޮތުަގއި ެއއީ އެްއވެސް ގޮަތކަށް ސަރުކާުރގެ ތެރޭަގއި ެވސް ލޯ

ލުން ބި އޮތް އްޔާއެއް. މިހާރު ހުށަހަޅާފައިޢިނޫން. އަމިއްލައަށް އުފައްަދއިގެްނ އުޅޭ ޖަމުވެސް  ންޓެއްމްޕޯނަކޮ

މީހުންނެކޭ އަޅުގަނަޑްށ  ްއގެ ގޮުތގައި. މިއެބޮޑު ވަރުގަދަ ބާރުތަކެއް ހޯދަން އުޅޭ ބަ މާ ،އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވި ގޮތަކީ 

 ، މި ންވީމާދަނީ. އެހެ އެއްގޮތަްށ މި މީހުންގެ ކަންތަކާ މި  އިކަންތަކާފަނޑިޔާރުންގެ  5ކޯޓުގެ  މްޕްރީސިފަވަނީ ސު

ޔަޤީން އަުޅގަނޑު ކަށަވަުރ  ިއ،ބާރުަތކެއް ހޯދަގެނެސް އަނެއްކާ ގެން  އެްއޗެހި ލިޔެ ތެރޭގައި ފާޑުފާުޑގެ މީހުން މީގެ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއ ހާސް މީހުން ހަމަކޮށްގެން  ދަކީ ދިހަޤްޞަމީހުންގެ މަ މި ،ކޮށްދެނީ މިދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި

ތާއީދެއް ކަށް ޔަމިނޑު ހަމަ ބޮޑުތަނުން ، އަުޅގަނުވާނެ. އެެހންވީމާށް ކުރެިވގެންކަންތައް މިގޮތަ އުފެއްދުން. މި

ރަނަގޅު ގޮުތގައި ީމެގ  ،ވާހަކަދެެކވި ކަށްކަންތައްތަ ކޮމިޓީ ލެވެލްަގއި މި ،ނުކުރަން. އެކަމަކު ވެސް އަުޅގަނޑު އެދެން

އިދާވާެނ ވަިކ ބަޔަކަށް ފަ އީ ، މިދިޔުން. އެހެންވީމާވެގެންލިބޭނެ ގޮތަށް މިކަންތައްަތއް ބައްަޓންއަސްލު ޙައްޤު މަންފާ 

ތަނުން އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާކަްށ  ބިލު އައިސްގެން މި މީހުން ސިޔާސީ ކުޅިމަޖާ ނަގާނެ ގޮތަކަށް މި މި ،ގޮތަކަށް

ށަހެޅި ބިލު މަޖިލީހަށް ހު ، އަުޅގަނޑު މިވީމާބުނީ އިނޭގތޯ. އެހެން ބަހުން މި ވޯޓެްއ ނުދޭނަން. ވަރަށް ަސރީޙަ

ށް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މީތި އަދިވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ރަނގަޅަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ،ބޭފުޅާއަށް

 ޖަހާނީ ޖޯކު. ވަރަށް  ގެންނަން. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ތަނަށް މި ،ދިރާސާކޮށްފައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ފްލޯއަށް

 އީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.
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  ވާހަކަެދއްެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު

ސް އޮފް ކޮމާ އުމީ ޗެމްބަރޤަ ދާ  ކުރަމުން މިމެން ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑު 

 ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނުޑގެ ވެސް ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަުޅގަނޑު ބޭނުން ހިއްސާކޮށްލަން. މި  އިންޑަސްޓްީރގެ ބިލާ

ެތއްަގއި ކުިރއެރުމަްށ ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮ ،ދާ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށްބިލުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިންގަމުން

ވާމީ ފެންވަރުަގއި ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް ފުުރޞަތު ހޯދައިދިނުން ކަމުގައި ގު އުމީ ައދި ބައިނަލްއަޤަ، އެހީތެރިވެދިނުމާއި

އަުޅގަނުޑ  ،ކޮޅު. އެހެންނަމަވެސް. ވަރަށް ރީތި އިނގޭތޯ ބަސްލިޔެލާފައެބައޮތް ބާރާތުން އިވަރަށް ސަރީޙަ 

ކޮށް ޞަ އްާޔއިން ކޮށްިދނީ ކޮންކަމެއްތޯ. ޚާއްމުޢިވެރިންގެ ޖަމިވޭތުވެދިޔަ ދުަވސްތަުކގައި ވިޔަފާރި  ،ންފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު

 ބަެޔްއގެ އޮތީ ހަމަ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް ހަމަ ެއއް އުމު މިޤަމި  .ކުދި ިވޔަފާރިވެރިންނަށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަުށގައި. މުޅި ފަސް ވިޔަފާރިެވރިންގެ އަތްތީ ހަމަ ހަތަރުއޮ އަތްދަށުަގއި. ހަމަ ޖުޑިޝަީރއަށް ބެލިޔަސް މި

ފަސް މަހުޖަނެއްގެ ހަމަ ކުރީ ހަަތރުދިވެހި ވިޔަާފރިވެރިންގެ މުިޅ އިންަޑސްްޓރީ މި ކޮންޓްރޯލް ،އިންޑަސްޓްރީ 

ކުރުުމެގ އުމުގައި ހިންދެމިލައިގެން ވިޔަފާރިޤަވެރިންނަށް މި ތެރޭގައި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުދި ވިޔަފާރި މުށު

 ،ނަމަ ވަހު އަދި އަމުދަކުން ެނތް. ކުދި ވިޔަފާރިވެރިްނ ތިބީ ކުރު ގޮތަކަށް ބުނާދުައހަރު 5ފުރުޞަތެއް ވޭުތވެދިަޔ 

ޒާމަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެގެންިދޔަ ޓެްކސްގެ ނިއުުމަގއި ތަޢާރުފުޤަ . އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިވާފަައޅުކަސްތޮޅު

ކަންތަްއ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ ވި އެއް  ށް އަދި އިތުރު ތަކުލީފުތަކަކަށްއަޅުގަނޑުމެން ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންނަ

އަޅުގަނޑުމެން  ،ނަމަވާ ކަމަށް ކުދި ިވޔަފާރިެވރިން ކުރިއަރުވަން ބޭނުން ،އުމުަގއި ކުދި ވިޔަފާިރވެރިްނ ތަރައްޤީކޮށްޤަ

 ލިބޭ ަވސީލަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ އާދެ! ކުދި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ލުއި ލޯނު ؛ވެރިންނަށްއެބަޖެހޭ ވިޔަފާރި 

އާދެ! އިބްރާހީމް މުޙައްމަުދ  ؛އަުޅގަނޑުމެން ،ކޮށްދޭން. އާދެ! ެއގޮތުން އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަންއިމުޤާ ރާެއއްަގއި ދާއި

ށްލަން އެސް.އެމް.އީ ޯލނުގެ ދަށުން މިއަދު ކުދި ފަހުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮ ހަވާލުވި ވެރިކަމާ ލިޙްޞާ

ދޭތެޭރގަިއ  އ9ާ% ާއއި 4ކަމީ އަުޅގަނުޑ ވެސް އުާފވާ ކަމެްއ. އާދެ! %ދާލޯނުތަކެއް ލިބެމުންލުއި ފާިރވެރިންނަށް ވިޔަ

ނިހެން އަދި އެހެ ،ދޯނިފަހަރު ބަނދެ، ދޯނިފަހަރު ގަނެ ިއ،ކޮށް ގެސްޓްަހއުސް ައޅަޞަޚާއް ، ކުދި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެލއް. ފާ އި ލޯނުތަްއ ދޭކަމީ މިއީ މިކަމުެގ ހެޔޮމަަސއްކަތްތަކަށް ލު  އަލްވެސް އިންޑަސްޓްރި 

ރު ބަލްފޯ ޑެކްލަރޭޝަން. ހޫަގއި މަޝް 1832އްޔާ ސިފަކުރެިވގެންދަނީ ޢިއަޅުގަނޑަށް ދިވެހި ިވޔަފާރިެވރިންގެ ޖަމު

މާއެއް އެއީ. ުމއްސަނދިން ބޮޑު ޖަރީ  ޓަކައި ޔަހޫދީން ާރވަިއެގން ހިންގި ވަރަށްކުުރމަށް އާދެ! ފަލަސްތީނު އަުޅވެތި

ހުރިހާ ޖަރީމާތަކެއް  މި ،ޮކށްކު މިލްމީހުންގެ ބިންތައް  އެ  ،މީހުންގެ ބިންތައް ގަނެ އެ  އި،ނުވަފަލަސްތީނަށް ފޮ

ޤީޤަތުގައި ވެސް މި ގައި ފަލަސްތީނު ިބމުގައި ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް އުެފދުނު. ޙަ 1945 ން ެގ ތެރެއި.އދ ،ހިންގާފައި

އުމުގެ މުޅި އިްނޑަސްޓްރީ ޤަ ުދވަހު މިހަރުއަ 5ހިނަގނީ އެކަހަލަ ކަމެއް، ވޭުތެވދިޔަ  އުމުަގއި ވެސް މިޤަ
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އުމަީކ ދުނިޔޭެގ ޤަ މި  ،ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ތިބީ މަުދ ވިޔަފާިރވެރިެއއް

ކީ ހަމަ އުމަޤައާިއއެކު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މި ުއމު. ހަމައެޤަ ން އިންޓްރެސްޓް ނަގާ ބޮުޑ ލޯ ނިސްބަތުން ވެސް އެންމެ

އުމު ވެސް ޤަގަިއ ބެހެއްޓީމަ އެންމެ ުކޑަެއއްެޗއް ލިބޭ އާދެ! ފިކްސް ޑެފިސިޓް ޭބންކު ؛ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެފް.ޑީ

 ،ނަމަވާ ބޭނުން ކަމަށްކުިރއަުރވަން ވެރިން ، އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ުކދިވިޔަފާރިމެ. އެހެންވީމާ

ކުދި  ،ލުއި ލޯނުތަކެއް މިހާރަށްވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ިއންޓްރެސްޓް ކުޑަކޮށްއަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ބުނިހެން 

މީހުންނަށް  އެ ،ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ދޫކުރަން. އަދި އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ކުދި ިވޔަފާރިވެރިން ޓްެރއިންކޮށްދީ

ތެރި ރައީްސ. އެމް.ޑީ.ޕީ އިްއޒަތްކަންތަްއ ކޮށްދޭން.  ޓްށް ފެސިލިޓޭ  ތެރެއިން މިހާަރށްވުރެ ރަނަގޅަސަރުކާރުގެ 

ޓަަކިއ ކޮށް ރަްށރަށުގައި މިތިބި ކުދި ިވޔަފާރިވެރިން ކުިރއެރުވުމަށްޞަޚާއް  ،ވެރިންވެރިކަމަށް ައއިސް ކުދި ވިަޔފާރި

ުޓއަިރޒަމް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ެއއް ިއންޑަސްޓްރީ ެއއީ ލޯކަލް އާދެ!  ؛ކުރި ެއއް މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ތަޢާރުފު

ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހަމަ ގިނަ ކަންކޮޅުތަކުަގިއ  ކުރި ލޯކަލް އިންޑަސްޓްރީ މިއަދުއާދެ! އަުޅގަނޑުެމން ތަޢާރުފު ،ންއުފާކުރަ

 .ރަނގަޅު ވަސީލަތެއް ހޯދަންއާމްދަނީ  ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް. މިީއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ރަށްފުށުަގއި ަރއްޔިތުން ތިެބގެން

ވެސް  ކުދި ވިޔަފާރިެވރިންނަށް މިހާރަށްވުރެ ވެސް ފަހި، މިހާރަށްވުރެ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން  ،އެހެންކަމުން

 ޝުކުރިއްޔާ. ބޮޑަށް  ދިޔުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްލުއިކޮށް ލޯނުތައް ލިބޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖެހިގެން

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 މިރު. ޢާ ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  މެންބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ގާނޫނުެގ  އެ ،ސްެގ ނަމުގަިއ ގާނޫެނއް ހުށަހެޅިއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމާ

 މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ދުަގއިޤްޞަވެރި މަޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަތިފޮނިމީރުކަން އަޅުގަނ

 ،ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުންއެހެ .ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން

މާނައިގެ  ސަސާތައް މިނިަވން މުސްތަޤިއްލުއްމުއަ ދާމިފަދަ ގާނޫނުތައް ނުވަތަ މިފަދަ ގާނޫނުތަކުން އެކުލެވިެގން

މުގެ މައިގަނޑު ހުށަހެޅުމި ބިލު  ،މި ގާނޫނު ،ރަށް ސާުފކޮށް ބުނެފައިވަ ތްތެޭރގަިއ ވެްސ އެބައޮގެރޭގަިއ، މީތެ

ުނގެ ދަށުން މުައއްސަާސއެްއ އެކުެލވިގެންދާ ގޮތަކަްށ ނޫއްެގ ގޮުތގަިއ ގާޞެަޝޚް މިނިވަން ،ދަކީޤްޞަމަ

ހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރވެރިްނެގ ވެގޮުތަގއި ދި ޢިއްޔާއެްއގެމުއުމީ ޖަޤަ އްކޮށް އެ ންކުރެވިަފިއވާ ގާނޫނެއް. އަދި ހަމައެއާޓައްބަ

ކަންތައްތައް ވެސް ގާނޫނެްއގެ ތެރެއަްށ ދާ ރަމުންން ކުގެ ދަށުޢިއްޔާ އެ ޖަމު ،ޔާ ހިނގަމުން އަންނާތީވެއްޢިޖަމު

އޮތީ.  މި މީގައި އް ބަާޔންކޮށްފައިރު ވާހަކަތަކެ ވަށް ބައިރަ ދެއްގައި ވަޤްޞަމާތް މަ ޓަކައި ވަރަށް މަތިެވރިފެއްތުމަށް
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ގޮތަކަށް  ލަކަހަ ނެޔާ ނުކުރެވޭއްރެިވގެން ނޫނިކުވިޔަފާރިއެއް މީަގއި ރަޖިސްޓްރީ ެވސް ތެޭރގައި ކުދި ެއއްއޭގެ

ކޮންމެ  ން ިއ އެބަހުރި. އުފެދޭ ސުވާލަީކ، މިއިމަކުން ވެސް ކަންތައްތަެކއް ަބާޔންކުރެވިފަހޫމަފް ލާޒިމުކުރެވޭ ކަހަލަ

 ،އިޭވ ެއއް ައޑަކީ  ނައިންގިފަހުން އެންމެ  ލިއިާސސީ އެކުަލވައަތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި އައު ޤާނޫނުެގ ކަމެއް

ހަަމ  ،ނީޓަކައި ދެެކވޭ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާވިަޔފާރިވެރިންނަށް ފުރުޞަތު ފުޅާކުރުމަށްތީގެ ންފަ ކުދި އަދި މެދު

މި  ވެން އޮތީ. އެހެންރެށް އަދި ިސފަކުއަހަމަ ވޭ ވާހަކަތަެކއް ގޮުތގައޭ ިމއަދާަޓކައި ދެކެ ށްލުމައިވަޅު ކަނޑައެިޅގެން އޮ

 ަގއި އެހާ ފަހިރާއްޖޭ ފަންީތގެ ވިޔަފާރި ކުިރއެުރވުމަށް މި މެދުަގއި ކުިރ އަދި ތުޙަޤީޤަ،ދެންނެވި ކަމަކީ 

ެވސް ދެންމެ ހަމަ  ނުލޯ ؛ރަސްޓް ލޯނުގެ އިންޓް ،ނެތޭ އަުޅގަނުޑ މި ދަންނަާވ ކަމަކީ ހަމަ ނެތް. ފުރުޞަތުތަކެއް އަދި

ގަނޑުމެންނަށް އިންތިހާއަށް މި ކަންބޮޑުވުން ައޅު ،ިރ މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންތެޒަތްއްމަތިވެރި ދާއިރާގެ އި 

 ،މިނިވަންކަމޭ ބުނާއިރުަގއި، ފެދިގެންދާއިުރަގއިސަސާއެއް އުށް މިފަދަ ކޮންމެ މުއައްކޮ އެއް އެބައޮތް. ދެން ހަމައެއާ 

މެދު  މިނިވަންކަމާ ދޭތެރެއިން އެތަނުގެޭދތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ދޭތެރެ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާްސއާ

ވެމުންދޭ. ރުމުގެ ވާހަކަ އަުޑއި ކު ކި ފަރާތަަކށް ފޭވަރކޮށް ކަންަތއްތައް ވަޅުން ފުބޭއްބަވާ އެތަުނގައި ތި ،އިއުަފއްދަސުވާލު

ފުރުޞަތު  ފަހި ރާތަކަށްފަަވިކ  ،ވީނަމަވެސް  ށްކަމަ ޓަކައި ގޮިޅެއއް ހޯދުންލުމަށް އި އެކުަލވަ ރުއެއީ ަމގުމަތީ ބާޒާ

މި ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤީ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް  އެބައޮްތ.ނަށް ންވާތަްއ އަޅުގަނޑުމެލިބިގެންދާކަމުގެ ޝަކު 

ގެން.  ގޮްތ ބުނާ ހިސާބުން ފެށިކުރެވޭ މިކަން ށް  ރަނގަޅޭ ރަވަ ްއގެ ދުލުން މިހާރުކެންތަ ތުލިބިގެންދާނީ ގިނަ ަރއްޔި

ކަންބޮޑުވާ ވަރަށް އެބަހުރި ގަިއ ތެރޭ ޏާ މި ބިލުގެންމަށް ވަކަދެއްަގއި މިކަން ކުރަނީ ޤްޞަމަ ، އެކަހަލައެހެންވީމާ

ހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ތްުކރަންޖެޔަކަމަށް ރިޢާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ އެ ކަންބައިވަރު ކަންަތއްތައް. އެެހންވީމާ

ެދވޭނެ އިއަރަ ރިފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިން ހަރުދަނާ ސްޕީޑުަގއި ކު ޤައުމުަގއި ކުދި އަދި މެދު ރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި މިބޫލުކުގަ

ޖެހޭ. ންވާތްތަެކއް އެަބ ގޮ އި އިންޓްރަސްޓުަގއި ލޯނު ލިބޭނެލު ރުޞަތުތަކެއް އެހާ ތަަނަވސްކޮށެއް ނެތް. ފު

ގެދޮުރ  ،މި އަންނަނީަވމުން ރާރުކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ގޮ ގެން ތަކުށިހުން ފެވަނަ މަޖިލީ 17އަޅުގަނޑުމެން 

ށް ކަައޅުގަނޑުމެންނަ ،ވާނަމަވެއްޖެ ކަމަށް އެްއވަރު  ތަރައްޤީކުރުމަށް ލިޭބ ލޯނާޓް ސޯމާރާތްކުރުމަށް ލިބޭ ލޯނު، ރިއި

އަހަރަށް އެ ރަްށ  99ޓް އޯނަރަށް ސޯ. ރިނުދާނޭންކަންތައްތަެކއް ފޫެބދިގެަޤއުމުަގިއ މިހުރި   ވެސް މިކުދުވަހަ

ރުޞަތު އޮވޭ. ރކުރުމުގެ ފުިރކަވަ ގަިއ ނަގާ ލޯނު  11.5%ގެ ތެޭރގައި ދުވަހުަހރުއަ 5 ،ލިބިގެންދާއިރުަގއި

 ކަްލކިއުލޭޝަން ހެދޭ  ކުގެޭބންން ރުފިޔާގެ ލޯނު ނެގީމާ އަމިލި  5 ،އެހެންނަމަވެސް، ގެދޮރު އިމާާރތްކުރުމަށް ނަގާ ލޯނު

 10އިރުަގއި މޭނި އިކަ އްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ލޯނު ދަ އަަހރު 10ނު ނަގާފައި ލޯާޔގެ ރުފި ންއަމިލި 5ގޮތަކުން 

ވެްސ ނޫން. އަުޅގަނޑަށް ހިާސބު  އެއް 11.5%އެ ނެުގނީކީ   ރުފިާޔ ދައްކަންޖެހުނީމާނަށްވުރެ ގިނައަމިލި

އް އޭނަ މި އޮންނަީނ އަށްވުރެ ޮބޑު އިންްޓރަސްޓެ 100އޭނަ ސަލާމަތްވާއިުރގަިއ % މުޅި ލޯނުން ،ދަސްވެފަިއވާ ގޮތުން 

، ކުދި އަިދ  ނުވޭ. އެހެންވީމާކަމަކަށް ޅަދާނަކުހާ  އެށްއެްއވެސް މީހަކަ، އެއީ އެހެންވީމާ. ދަްއކަންޖެހިފަޙަޤީޤަތުގައި 
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ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ވެްސ ދެތިން  ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް މަށްޤީކުރުއްފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރަ  މެދު

. ވޭކަމަކަށެއް ނު ރުާވވަކޭގާ ސަ އެއީ ހުނީމަޖެ ދައްކަންޔާލައްކަ ރުފި 8 ،ނަގާފައި ލަްއަކ ރުފިޔާ 4އި ގަދާއިރު ގެންނަގައި 

ަގއި ކުއާޓަރތަކު  ން. ބޭންކުތަކަށްކަ އެބަހުރިއިނގަތާގެ ފައިާސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ތަންތު، ދައުލައެހެންވީމާ

. ގޮސް ބަންޑުންދަނީންޝަން ފަންޑުގައި ަފއިސާ ިގނަވެގެން ޕެ ެދކެވޭ. އެބަ  ކަތަެކއް ާވކަމުގެ ވާހަދާއެތައް ަބއިވަރު ަފއި

ލަތު ހާ މި ބޭނުންކުރެވެނީ ދައުލަުތގެ މާލީ ސްސާ ވެ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައި ހެންނަމަވެސް،އެ

އޮތީ ވަރަްށ  މި މެންގެނިޒާމު ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅަގނޑު ، މާލީންވީމާންނަން. އެހެގަބިލު -ަވގުުތގައި ޓީ ދަށްވާ

 މާލީ ނިޒާމު ،ވީނަމަވެސް ގަިއ  ވާހަކަދެްއކިކަމު ށްޅުން އެކި ގޮތްގޮތަޓަކައި އެކި ބޭފުބޭނުަމށް ތިކޮށް. ސިޔާސީކަމެނި

ހެން ވެސް ދުނިޔޭގެ އެ ހަމަގައިމު ،އް ނޫން. ހަރުދަނާނަމަހާ ހަރުދަނާއެއެޤައުމުަގއި އަދި  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

 ަޤއުމުތަކުަގިއ ީޤވަމުން އަްނނަ ބައެއްއްތަރަ .އްލަވާ ިދރާސާކޮށްލީމަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެބަ  ؛ޤައުމުތަކުަގއި

ންޓުަގއި ލޯުނ ށް ޫޓ ޓު ތްރީ ޕަސަކުރުމަގެދޮރު އިމާރާތްައދި ފަންތީގެ ވިޔަފާިރއާިއ  ދެންނެވި ކުދި މެދު އަޅުގަނޑު މި

ށް ންނަރައްޔިތު ސީ ގޮަތުކންނެއް އާއްމުޔާއުމަކު އަދިއެއް ސިޤަ ލިބޭ ޤައުމުތައް ބައިވަރު. އެަކމަކު، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

 ނުދޭ. ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ  ދާކުރަނިވި ގޮަތކަށެއް ެއަކމެއްއިފަ

ބަތްވާ ގިނަ ބަޔަކު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާއަްށ ނިސް ،ލާނަންވައި އަުޅަގނޑު މިއަދު ހަމަ ދަންނަޚާއްަޞކޮށް ،އެްއކޮށް

ވަަރކަށް ލައްަކ  4ކަނޑަެއިޅގެންދިޔަ  އިޓަކަލޯނު ދިނުމަށްޔާގެ ފިެނއްހާ ރުއަލިމި 100ތުްނ ކަމަަސއް ރިކު އިސްެވގެން

ން ކިަތއް މީހުން ގެ ނަގައި ނުނޑުމެން ބަލައިލަމާ އެ ލޯ ާގ ައޅުގަނރުފިޔާ އިންޓްރަސްޓް ފްީރކޮްށ ލޯނު ލިބިގެންދިޔަ. ހި

ރުދަޅު ނުވަތަ އެހެން ކިޓް ސް ކޯ  އިކަންމަތީ ފިހާރައިގަ ،ންނަވަނީދަ އަުޅގަނޑު މިޯތ. ކޮށްފައި އޮތްގެދޮރު އިމާރާތް

ނުގެ ކުލި ޮބޑުެވއްެޖ ބޮުޑެވއްޖެ ކަމަށް ވާަނމަ. އެތަައގު އެތާ އިމާރާތްކުރުމުގެ  ައގުަގއި ނުވިއްކޭނޭ އެްއޗެއް ވެސް ހެޔޮ 

 މަތިވާ ވާހަަކއާއޭތި ، އިންފްޭލޝަން ރޭޓު ދަށްވާ ވާހަަކާއއި ވާނަމަ އެކަެމއް ނުުކރެވޭނެ. އެހެންވީމާ  ކަމަށް

ނަޒަރަކުން މި ވާހަކަ  ދެެކވޭ. ޢިލްމީމި ވާހަކައެއް ނު ބިނާކުރަނިވި ގޮތަކަެށއް އިުރަގއި އަދިެއއްިމގޮތަށް ދައްކާއެގޮތް

ޙަޤީޤީ ޙައްލު ހޯދަން ެއކަމަށް  ށް އެޑްރެސްކޮްށެގން އެ ވާހަކަ ދަްއކަިއގެންކަވަންޏާ ހުރި މައްސަލަތަ ށްދައްކަނީ ކަމަ

ހަމަ ލުިއ އިންޓްރަސްޓުަގއި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މި ދެންނެވި  ަގނޑު އަސާަސކީއިއޭގެ އެންމެ މަ .އެބަޖެހޭ

 ިރއްޔާ.އި ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. ޝުކުގަ ކަންކަމު

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުޅުމާލޭެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ލަނީއިދަންނަވަމި ވަގުުތ އަުޅގަނޑު  ްނބަރު. މިއްޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްާޔ އި 

 ނިޔާޒަށް. 
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 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް 

ޗެމްބަރ މަރަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ަޤއުމީ  ދުިމއަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!

ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުާރ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި.  ބެހޭ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންަޑސްޓްރީގެ ބިލާ

ެއކުލަަވއިލުމުެގ  ެއއްުއގަވި ވިޔަފާިރވެރިންގެ އި އަދި ދު ކަމަށް ވިޔަފާރިތައް ކުރިައރުވަޤްޞާ މި ބިލުގެ މަ ،އެގޮތުން

 ންބަރު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ދެއްކި މެތެރި ތްޒައް ދޭހަެވގެންދޭ. އަިދ އި މީގައި އޮތްކަން ދުޤްޞަމު މައްމުހި

އްޔާގެ ފައުްނޑަރ ޢިދާ ވިޔަފާރިވެިރންގެ ޖަމުހާރު ހިނގަމުންމިއަދި ރިބާއާއި ޖުއެ މެންބަރުގެ ައމިއްލަ ތަ ،ވާހަކަތަަކކީ

ށް ލެިވފައި އޮތް ބިލެއް ކަމަށް އެ ކޮއެއް  މާނުއަދި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ިވޔަފާރިވެރިންަތކެްއގެ ވިސް ،ނުމާސްރުންގެ ވިބަމެން

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަ ައޅުގަނޑުމެން ވެސް،މަ. އެހެންނަރި މެންބަރުގެ ވާަހކައިން ފާހަގަވިއެ ިއްއަޒތްތެ ،ބޭފުޅާގެ ވާހަކައިން 

 ނެއް ިތގެނެކަނި  ކަންކަމެއް ނުހިނގާނެ. ގާނޫނުތަެކއް ހަމައެން ލިޔެވިފަިއ އޮތުމަކުަކށްއަދި ގާނޫެނއްަގއި ވަކި ގޮތަ

ދުތަކުގެ ތެރޭަގއި ިވޔަފާރިވެރިްނ ޤްޞަނުވެ ހުންނަނީކީ ވެސް. މި ބިލުގެ މަޙުކަންތައްތައް އިޞްލާ  ނޫން

 މެދު ކުދި އަދި ،ދާ ވާހަކައަކީ ންމެދުނުކެނޑި އިވެމުގައި ހަމަ ތަނު ން އެބަޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މިވެްޒކުރެކެޓަގަަރއި

ވިާދ ރެމާޔަތް ނުކުހިންގެ މަސްަލޙަތުތައް ހުމީ އެ ،ތު ނެތް ާވހަކައާއި މުަގއި ފުރުޞަފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ޤައު

ނެއް ތަވެގެންދާ ށް ހާސިލުއަީރގެ ބިލުން ވެސް އެކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އިންޑަސްޓް މައްސަލަ. މި

އި އެކުެލވޭ ަގވަރނިންގ ޯބޑު އެކުލެވިަފއި ގަ އިމަ އިންތިޤާީލ މަރުޙަލަތަމިާސލަކަށް، ފުރަ .ނުފެނޭ ޅުގަނޑަކަށްއަ

ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން ކުޑަކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި  ވިޔަފާރީގެ ފަންތީގެ ވެސް ކުދި އަިދ މެދު ގައިއޮތްއިރު 

އި މީގަ  .ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވިސްނަންޖެހޭއޮތުމަީކ ވެސް އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ އެއީ ދެ އަހަރު ކަމަށް އޮންނަ

ބަޔަކީ އިންތިޤާލީ  ބައިކުޅަ ެއއް އަހަރުގެ ދެ 4އަހަރު.  4ބޯޑެއްގެ މުއްދަތަކީ  ގގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ ަގަވރނިން އޮންނަ

ނޑު ދެކެން. ކަމެްއ ކަމަށް އަޅުގަ އްުލކުރަންޖެހޭޙައެއީ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ވާހަކަދަްއަކއިގެން  ،މަރުޙަލާ ކަމަށް ވާނަމަ

ލޭޓުކުރަނީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ އުބަރ ރެގި މި އިންސްޓިިޓއުޓު ނުވަތަ މި ޗެމް ،ުތން ވެއްޖެްއޔާގޮ ދެން މި ބިލުގައި އޮންނަ

އަދި  އި،ނުވޭ. މިނިސްޓްރީގެ މިހާރުވެްސ ރާއްޭޖަގއި ިވޔަފާރިތައް ހިްނގުމުގެ ިސޔާސަތު ކަނަޑއަޅަ  މުޅިއަކުން ސާެފއް

 އޮފް ިއކޮނޮމިކް. މިހާރުނަމަ މިނިސްޓްރީބަޮއވޭ. ސަރުކާރުގެ އިާދރާއެއް އެ ށްބެލުމަ ޮގތްއެކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ 

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްީރގެ ދަުއރު ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށް މި ބިލުގައި އެބަ ފާހަަގވޭ. ފުަރތަމަ މި ޗެމްބަރ އުފެދިގެްނ 

ގަިއ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލު އްކަލް އެސިސްޓެންސެ ލުުމގައި ޓެކްނި އިބޮޑީ އެކުަލވަ ގއަންނައިރުަގއި ގަވަރނިން 

ފަހަރަށް މި  ބަެއއް ،ތަނުގައި ަބއެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން ފާހަގަކޮށްފައި އެަބއޮތް. މި

ފާރިވެރިްނ ބާރުގަދަ ިވޔަ ،އް ގޮުތގައި އަދި ހުރިހާ ވިޔަފާިރވެިރންޚްޞެޖަމުޢިއްޔާތައް މިގޮތަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ަވކި ޝަ

 އަދި މި  ،ފަހަރު ސަރުާކރަށް ބައެއްސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކަންކަމަކީ ޭއގެ ސަބަބުން އެަކއްެޗއް ކިަޔިއގެން ނިކުމެ 

ފެންނަނީ. މިހާރު  މި ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރި އްސަގޮ ެވގެން  ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަކުޑަ ތަނެއްަގއި އުނދަގޫ ކަމަކަށް
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އެ ބޯޑު ކޮންޓްރޯލުކުރަީނ  ،ބޯޑު އޮވެ  ގއިްނޑަްސޓްރީ ގަވަރނިން އެންޑް ސް މާގޮތަށް ޗެމްބަރ ޮއފް ކޮ އޮތް މި

ޕޮޒިޝަނަށް އަުޅގަނުޑ މްކަމެއް. އަދި މި ކޮ މިއީ ިވސްނަންޖެހޭ ،ވާނަމަކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާިރވެިރން 

ފަންތީގެ  މެދު މު ބަެއްއ ކުދި އަދި އްގޮތުަގއި ވަިކ ާޚއްޞަ ސްލޮޓުަތކެއް ުނވަަތ މި ބޯޑުެގ މުހި ގަބޫލުކުރާ

ގޮތަށް އަންނައިރުަގއި ކޮމިީޓ ސްޓޭޖުަގިއ  ންނަށް ދޭން ޚާްއޞަކުރުމަކީ މީަގއި ޯބޑު އެުކލެވިގެން އަންނަވިޔަފާިރވެރި

ސްެގ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ދެކެން.  ވާހަކަދަްއކަިއގެން ބަދަލުކުރެޭވނެ

ެއކި ދިރާސާކޮށް އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވިޔަފާރިކުިރއެރުވުމަށް ޓަަކިއ ެއކި ،ގެ ތެރޭގައި އެބަޮއވޭދުތަކުޤްޞަމު މައްމުހި

އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ެއއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ުނވަތަ  ،ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ލަފާދިނުމާ

ން އެބަޖެހޭ. ޗެމްބަރ އޮފް ދިރާސާކުރަ އިދުންތައް ހޯދަބޭފުޅުންގެ ހޯ ދައުލަތަށް ވިޔަފާރިކުރުުމގަިއ މީގައި މި

ން އިން ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން މިހާރުސްކޮމާ

ނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ކަމެއް އެބަޮއވޭ. އަމިއްލަ ިވޔަފާިރތަކަށް ރާއްޖޭގައި މީހުން ވަީޒފާއަށް ނުދަ ކުރަންޖެހޭ މިހާރަށްވެސް

ކުރިއިުރަގިއ މަސައްކަތް  ތަނުަގއި ގާތްގަނޑަކަށް ަރއްޔިތުްނ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްެގ ޮގތުގައި  ވީހާ ށް މިއަޅުގަނޑަ

މީހުންނަކީ ސަރުކާރުގެ ކޮންެމވެސް އިދާާރއަުކން ވަޒީފާެއއް ހޯދުމަށް އަންނަ  90އަޅުގަނޑު ގާތަށް އަންނަ މީހުންގެ %

 ޓު ސޯރިޅީސް ސާ އަަހރު އެކަނި  ރާއްޖޭަގިއ ވަޒީފާ އެބަހުއްޓޭ. މި މެން އަބަދުވެސް އެބަ ބުނަންމީހުން. އަޅުގަނޑު

އެތައް ބައިަވރު ވަޒީފާތަކެއް އެހެރީ. ެއ ރާއްޖޭަގއި ތަރައްޤީކުރެިވގެްނ މާކެޓަށް އެބަ ނިކުމޭ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް 

ކަެމއް.  ދިރާސާކުރަންޖެހޭ އިހޯދަނުދަނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ ިމއީ ަވޒީފާތަކަށް މީހުން  ގެއަމިއްލަ ވިޔަފާިރތަކު ،ވަޒީފާތަކަށް 

ހަމައެަކނި ސަރުކާރުގެ ަވޒީފާައކަްށ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މީހުން ޙަޤީޤަތުގައި ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާައކަށް

 އިނާޔަތްތަކާއިހެނިހެން އެދޭންޖެހޭ  ދެން ުގޅިގެން އެއީ ުމސާރައާ ،ތޯދާން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ ކޮަބއިތޯ؟ އެ މުސާރަ

ސްެގ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާމިއީ ކަމެއް.  ދިރާސާކުރަންޖެހޭ އިބަލަ މެންމިއީ އަުޅގަނޑު ،ވަޒީާފގައި ަރއްކާތެރިކަން ނެީތތޯ

ނުދިނަްސ  ރުކަމެއް. ކޮންމެހެން ގާނޫނީ ބާ ކުރެވިދާނެ ވެސް ނުވަތަ ިވޔަފާރިވެރިްނގެ ޖަމުޢިއްާޔއިން މިހާރުން މިހާރަށް

ަބއިވަުރ  ތިބި އެތައް ެވގެންެވސް ވިޔަފާރިވެރިްނެގ ޖަމުޢިއްޔާަގއި ރަޖިސްޓްރީ  ކަމެއް. މިއަދު މިއީ ކުެރވިދާނެ

ޖެއަށް ރާއް މި ،މިކަމަށް ،މު އްމި ބިލު މިއަންނަ ވަގުތަކީ އެންމެ މުހި .ވިޔަފާރިތަެކއް އެަބއޮތް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ކަމެއް. މިއަށްވުރެ  ސްޓޭޖުގައި ވިސްާނލަންޖެހޭަވގުތު ކަމަށް އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ  މުއްމިވަގުތަށް އެންމެ މުހި

ޓަަކއި އަދި ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް މު އަދި ރައްޔިތުން ެއދޭ އަދި ރައްޔިތުންގެ އާއްުމ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްއްމުހި

ގަނޑުމެން ތަކެއް އެބައޮތް. އަޅު ލުޓަކައި ހުރި ބިގެ ަޔޤީންކަން ނުވަތަ ރަްއކާތެރިަކން ހޯދުމަށްކަްނކަމު ވަޒީފާތަާކއި މި

މު އް ވާނެ. ިމސާލަކަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ދިނުމުގެ ގާނޫނަކީ މުހިކަން ފާހަގަކޮށްފައިެއކަންގައި ެވސް ނަވާރައި އެޖެންޑާ 

ކަންކަމުގެ  މި ،މިކަންކަމުގެ ާގނޫނު ހެދިމު ގާނޫނެއް. އް ގާނޫނެއް. އަދި އިްނކަމް ޓެްކސްގެ ގާނޫނަކީ ވެސް މުހި

އުމު ދިޔުމުން މިފަދަ ގާނޫނެއް ޤަދި މިކަންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ލިބޭފަދަ ހާލަތަކަށް އަ ،ކުރެވިޒުގާނޫނު ތަންފީ
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ނޫން.  ކަެމއް ކީ ެއއްވެްސ މަްއސަލައެއް އޮތްމި ބިުލ ބަލައިގަތުމަކަމެްއ ކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ ދެކެން.  މުއްއޮތުމަކީ މުހި

ބިލު  201ރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާަގއި އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ޔަޤީން މިފަދަ ސަރުކާ

ހަމަ ޔަޤީން. ސަރުކާރުގެ ިވސްނުން  ށްއޮތްއިުރގައި މިކަމަށް އެޑްެރސްކުރާނެ ބިލެއް ވެސް އޮްނނާނެކަން އަޅުގަނޑަ

ސައްކަތްކުރުމަީކ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި މި ބިލަށް މަ ،މިއަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެން ،ށް ގެނެސްގެންމިއަ

 ކަެމއް. އަދި މި ބިލާ މެދު އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަަރށް ބޮޑަށް.  އެދެވޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި އިްއޒަތްދާއިރާގެ  އޭދަފުށީއަރުވަނީ  ަވގުތު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މި ރި މެްނބަރު. އާދެ، މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 .ށްމެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށީ

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްއވި ކަމަށް ަޓކަިއ ައޅުގަނޑު ިވޔަފާރިއާ ބެޭހ ބިލެއް އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޔަާފރިތަކުގެ ވާހަަކއަކީ އަބަދުވެްސ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެްސ ފަންތީގެ ވި  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، ުކދި އަދި މެދު

ވެސް އެ  އެހެންނަމަވެސް، ެއއަށް އެންމެ އެކަީށގެންވާ ަޙއްލު ުނގެނެވޭ. ކޮްނމެ ސަރުކާރަކުން ެއއް.ދައްކާ ވާހަކަ

ދެން އަބަދުވެްސ  އެއްޗެހި ވެސް ދިޔަީއ ދެމުން. ންަވގުތަކަށް ވީވަަރކުން ހަމަ ލޯނުތަކާއި އެހެ ސަރުކާރަކަށް އެ

 ،އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކުރަންޖެހޭނީ .ކުރިއަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ދާންޖެހޭނީ

އަުޅގަނޑުމެން  .ގޮތް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އި ކަްނަކން އޮންނަންވާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަ . މިއީކުރަންޖެހޭނީއިޞްލާޙު

ފަހަރު ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޮޑެތި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ތަންކޮޅެްއ  ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށްާލއިރުަގިއ އިވިޔަފާރިތަކަށް ބަލަ

އިުރަގއި ބޮުޑ  ިވޔަފާރިެވރިއަކީ އުފެދުނުމީހުންނަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ޯގސްކޮށް އެބަ ވާހަކަދެއްކޭ. އެްއވެސް ބޮޑަށް އެ

 ވިޔަފާރިވެިރއަކީ ވެްސ ހަމަ ކުޑަ ވިޔަފާރިައކުން މީހެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ކޮްނމެ މިހާރު ބޮޑުވެފައި ހުރި ކޮންމެ

ގަނޑުމެްނ ލުވެރިައކަށް އަޅު ހުއަ ބޮޑުވި މީހުން. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އެންމެ ތަނަވަސްހަމަ މަސައްކަތް ފަށަިއގެން 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ، މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ބަލާއިުރގަިއ ވެސް  ލާއިުރގައި މާިމގިލީ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރިލައިބަ

ނަންބަރު ފިހާރައިގައި ުއޅުްއވި ތިން  އޭ.އެފް އުމުރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދެުކނިން ހަމަ ހައެއްކަ ފީފާ ޑީސެލް ލައިގެން

ލުވެިރެއއް ނޫން. ހުނިކުފާނަކީ ވެސް ހަމަ ފެށުނުއިރުަގއި ހުރި މިއަދުގެ ތަނަވަސް އަމަ އެހެންވީމާ، އެ  ހާދިސާ ވެސް.

ހުރީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ގޮސް މިއަދު ބޮޑު ވިޔަފާިރވެރިއަކަށް ބަދަުލވެފަިއ ގެން ވެފާިރވެރިައކަްށ ހަމަ ކުޑަ ވިޔަ

ހާލަތުގައި ތިބި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ކުދި  މަ އެވިޔަފާިރވެރިއަކީ ވެސް ހަމަ ބާޒާރުމަތީގައި އުޅޭ ހަ

ބޮެޑތި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް. އެީއ މީހުންނަކީ  މަޑުމަޑުން ގޮސް އެ ނީވިޔަފާރިތައް އަުޅގަނޑުމެން މި ބަދަލުކުރަންޖެހެ
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 އިމީހަކީ ކަންމަތީ ފިހާރައިގަ ލެްއަގއި އަުޅގަނޑުމެން އަބަދު އެހާއަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކަްށ ވާންވާނީ. އެްއވެސް 

ވާންވީ. އެ ކުަޑ  ދަކަށްއެެއްއނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަ ިއ،ވިޔަފާރިކުރަން ހުންނަ ކުޑަ ވިޔަފާރިެއކޭ ކިޔާފަ

ވަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގޮސް ހަމަ ތަނަވަރަކަށް 15ޫނނީ އެ ، ވަަރކަށް އަހަރު 10 މުސްތަޤްބަލުަގއި ވިޔަފާިރވެރިޔާ

 އި ރައިގަހާއަސްަލަކށް ވާންޖެހޭ ގޮތަކީ. އޭނަ ައބަދު ކަންމަތީ ފި ގެ ވިޔަފާިރވެރިޔަކަށް ބަދަުލކުރުން. މިއީ ވިޔަފާރީ

ވަސީލަތްތައް ޤާއިުމކުރެވޭެނ އެ ލާއިރުަގއި ހަމަ އިސީލަތްތަކަށް ބަލަވަ  ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭަގއިބޭންދުމެއް ނޫ

ށް ން. ގާްތގަނޑަކައަބިލި 30ެވްސ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ބަޖެޓަކީ އި ގަލާއިރު އިށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލަތަމިހާރު ދައުލަ

ހަކަށް ބިލިޔަްނ ތިރީ ،ހުރިހާ އެްއޗަކުން  ކަންނޭނގެ ބޭރުގެ އެހީާއއި މިަހކަށް ބިލިޔަން ރުފިޔާ އާމްދަނީ ލިބޭނެސައުވީ

ހަމަ އެކަށީގެންވާ ވަެރއްެގ ވެްސ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކަންނޭނގެ. ދާނެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު އަށްހަމަ ރުފިޔާއާ

 ކުދި އަދި މެދު ،ރި ަރއީސް. ިވޔަފާރިއަށްފަންތީގެ ވިޔަާފވެރިންނަށް ދެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެ އަދަދެއް ހަމަ ކުދި އަދި މެދު

އަުޅގަނޑުމެން އެ  ،އެހެން މިދަންނަވަނީ .ދަގޫތަކެއް ފޯރާނވެސް އެބަ އު ރިތަކަށް ސަުރާކރުގެ ފަރާތުންފަންތީގެ ވިޔަފާ

އަިދ ދި ސަރުކާރުން ވިޔަފާރިތަުކގެ ެތރެއަށް ނުވަންނަން. ކު ،ގައި އޮވޭ 19އެޖެންޑާ  ވިހެންބޭފުޅަކު ދެންނެ ދެންމެ އެއް

 ،ދަނީ ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުެގ ތެރެއަށް ނުވަންނަން. އެހެން މެދު

ކޮށް ޞަތަން. ޚާއް ތެެރއަށް ވަްނނަމުންދާ ގެތީގެ ިވޔަފާރީން ފަ މެދުއަދި މިހާރުވެސް ހަމަ ސަރުކާރުން އިތުރަށް ކުދި 

 އެންމެ ފުރަތަމަކޮޅުގަިއ ވަރަށް ފަސޭަހއިން ވަންނަން މަަސއްކަތްކުރަނީ.އިތުރަށް މިހާރުވެސް  ންއިބަލާއިރު އެސް.ޓީ.އޯ 

ޭއގެތެރެއަށް  މިހާރު އިންތިހާއަށްއެހެންނަމަވެސް، ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތެރެައކަށް ނުވަންާނނަމޭ.  މެދު، ބުނި ކުދި

ސިފައިން  ،ސިަފިއންނަށް ބަލާއިރުލާއިރުގައި އިވަުރގަދަކުުރމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަނީ. ދެން ބަލަ އިތުރަށް ވަންނަން

ފުލުހުން ހަމަ ހަމަ  ،މަސައްކަތްކުރަނީ. ހަމަ މިހެން ބަލާއިރު ފާރީގެ ެތރެއަށް. ހަމަ ފުޅާކޮށް ހަމައްމު ިވޔައާ ދެއްޖެ ވަ

ނަށް ވިްއކާ އްމުންއާމުޅި  ،ވިްއކާއެއްޗެހި ހުރިހާ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ކާބޯތަެކއްާޗިއ މި މެދު، ދި އްމު ކުއާ

އްމު ވިޔަފާރީެގ އާ ފަރާތުން އެތައް ތަނަކުން މިހާރު ސަރުކާރުގެ ގޮސްމިހެންބަދަލުވެއްޖެ. ދެން ހަމަ  ނިޒާމަކަށް

 ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި. މެދު ،އް ކުދިހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ދައްޗެ އެއީ ދަނީ.  ތެރެއަށް މިހާރު ވަންނަމުން މި

ގެ ތެރެައށް ވަންނަން. ވަކި ވަރެްއގެ ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަުކގެ ތެެރއަށް ވަރެްއގެ ވިޔަފާރިތަކު ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ވަކި ފެން 

 ،ގޮަތކީ ވާ  ކުރާ މީުހން އެ ކުރާ ކަންަތއްތަުކގެ ެތރެއަށް ވަނީމަ މިފަންތީގެ ިވޔަފާރި ެމދު ،ޖެހޭ. ކުދި ބަދަލުވާން އެބަ

ހުރިވަެރއްަގިއ  އަބަދުެވސް .އޭމުގެ ފުރުޞަެތއް ނުލިބެކުރިެއއް އަަރއިގެންިދއުވެސް ކުދި މީހުންނަކަށް  ދުވަހަކު

މީހާ ދުވަސްޮކޅަކުން އެ ވިޔަފާރި ުހއްޓާލަންޖެހުން. އިްއޒަތްތެިރ  ، އޭެގ ނަތީޖާއަީކ އެ ނީ. އެހެންވީމާހުންނަންޖެހެ

އިރެްއަގއި ނުވާނެ ކުރީަގއި ނޫނީ ފަހުން އެއްވެސް ލެއްަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަިއެގންހާރައީސް. ެއްއވެސް 

ރާއްޖޭގައި ިވޔަފާރިތައް  ވިޔަފާރިތަކަށް އަހަމިްއޔަުތކަން ދިނުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މި؛ ކަށް އަހަމިއްޔަތު ވިޔަފާރިތަކަ 

އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޭޖގެ ކުދި އަދި  ގ90ެާއއި  1980ބޮޑެތިވެފައި ހުރުން. އަުޅގަނުޑ ހަނދާން ހުންނަ ގޮތުގައި 
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ިރއަރަިއެގން އައީ. އެކަަމކު، އޭރު ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ުކަޑ އް ެއންމެ ވަރުގަަދއަށް ކުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަ  މެދު

ްނ، އެހާކަްށވަުރގެ ކުޑަ ބަޖެަޓކުން ދައުލަތް އަބިލި 4 ްނ،އަބިލި  3 ްނ،އަން. އެއް ބިލިއަބިލި ކުޑަ ެއއްެޗއް. ދެ

އަިއސް  ަވރުގަދައަށް ފޯދިގެންކުދި ވިޔަފާރިތައް އެންމެ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭަގއި ދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސް، ހިންގަމުން

، ކީްއވެގެންޯތ މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންގެ އާމްދަނީ މިހާ ބޮޑަްށ ުދވަްސވަރު. އެހެންވީމާ ވަރުގަަދެވގެން ައއީ އެ

ތައް ހުރިއިުރަގއި ޒަމާނުެގ ޓެކްނޮލޮީޖ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުެރޭވނެ ނިޒާމު ލިބޭއިރުަގއި އަދި ތަނަވަްސކޮްށ، އަިދ މި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ކުރިނާަރންވީވިޔަފާރިތައް ފަންތީގެ  މެދު ،ން ކީްއވެގެންތޯ ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުދި އަޅުގަނޑުމެ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ަވގުތު އޮންނާނެ.  އިޕާޓީގަ ެމންއަޅުގަނޑަށް ަވގުތުކޮެޅއް ދެްއވިްއޔާ ރަނގަޅު. އަުޅގަނޑު

ދިމާވާން. ެއ  ބަހާއި ޢަމަލާ އި ވެސް އެ ވިދާުޅވާ ެއއްަޗކާ ސަރުކާރުން ފާރިތައް ކުިރއެރުވުމަށް ޓަަކއި ޖެހޭ މި ވިޔައެބަ

ފަންތީެގ  ، މެދުކުދި ަދއްކާނީ ކޮންމެ ސަރުކާެރއް ައޔަސް. ވަރަށް ީރްއޗަށް އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަ، ދިމާވެގެން ނޫނީ

ްއ. އެހެންނަމަވެސް، އެައކަށް ނުލާ ހަމަ އަބަދު ދައްކާ ވާހަކަަތކެއިޓަހުއް ފެށުނީއްސުރެން ވިޔަފާރިތަުކގެ ވާހަކަައކީ ހަމަ

ފަންތީގެ ވިަޔފާރިތަކެކޭ ެއއްގޮތަށް ބޮޑެިތ ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް އަިދ  މެދު ،ޢަމަލީ ސިފައެއް ނާދޭ. ހަމަ ކުދި

ޖެހޭ. އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ެއބަ ޖެހޭ އެހީތެރިވާން. ގޮތްތަެކއް ރާަވއިދޭންވެސް ސަރުކާރުން އެބަ ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި

ޮބޑެިތ ޓަކަިއ ލިބޭ އާމްދަނީގެ އެންމެ ޮބޑު ޕަސަންޭޓޖެއް މި އަންނަނީ މިހާުރވެސް ަދއުލަތް ހިންގުމަށް އި،ލަދޫކޮށް

ތަުކގެ ތެރެއިން ހަމަ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރި އުޅެނީ ވެސް މި ނަގަން  ވިޔަފާިރވެރިންގެ އަތުން. އަެނއްކާ އިންކަމް ޓެކްސް

ވެސް ހަމަ  އިން. ައނެއްކާ ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނަގަނީވެްސ މި ނަގަނީ އޭގެތެރެ އަނެއްކާ ޓެކްސް ފަ.ލާ

 އިތުރަްށ ޒަކާތްދައްކަން މި ޖެހެނީވެސް ހަމަ ތަނަވަސް އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިން. އިސްލާމް ބޮޑެތި. އަނެއްކާ އޭގެ 

ން އައިސް ރައްޔިތުންާނ ނެގެމު، މިހުރިހާ އެއްޗެއް . އެެހންވީމ2.5ާގައި އަންގާަފއި އޮތީ ޒަާކތް ދިނުން. އެއީ %ދީނު

ވެސް ވަންނަނީ.  ފައިސާ ގެ އަތުން މިކޮންބައެްއގެ އަތުންތޯ. މިއީ ހަމަ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ނީ ހަމައަށް މި ފޯރަ

ެއއީ ދެއްކުމަކީ ވާހަކަމީހުންނަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް  ޑެތި ވިޔަާފެވރިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް، އެ، ބޮއެހެންވީމާ

ވެސް އިތުރަްށ  މީހުން ނުވާނެ. އެ ެވސް ކޮށްގެންެއަކން އެްއގޮތަކަްށވެސް އެކަީށގެންާވ ކަމެއް ނޫން. އެހެން 

  ޖެހޭނެ.ނޑުމެން މަސައްކަތްކުަރންޓަަކިއ އަޅުގަޓަަކއި ރާއްޭޖގައި އިތުރަށް ވަުރގަދަކުރުމަށްކުރިއެރުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެްއ. އާދެ! މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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އެ ވިދާޅުވާ  ،ވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ިވދާޅު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ރަށް ވިޔަާފވެރިން އުފެދިގެން އައީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ސަރުކާރު ތެެރއިން ކޮންކޮން ފުރުޞަތުތަކެްއ ލިބިގެންތޯ. އެވެސް ވަ

 ކިހާ... ، ެއއީހެންވީމާދަންނަވާލަދެއްވުން. އެ ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވހަކަދެްއެކވުން:

ނޫން. އާދެ! ޭއދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ތިއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް . އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މެންބަރު. 

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ފަހަރަށް   ގިނައަނެްއ ބަޔަކު މި ހަދަނީ އެއީ ަވުގންނަށް. އެއީ ،ގޮތަކީ ވާ ވެސް މި މިކަހަލ ވާހަކަެއއް ދެއްކީމާ

ގޮތަކީ. އަބަުދވެސް ެއއްކަަލ  ވާ އެއީ މި .ހިތަށްައރަނީ ބޮޑެތި ވަގުން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ކަންތައްަތއްއެކަހަލަ 

  ކުންތޯތެރެއަ  އްގެކަށްތޯ. ވައްކަެމއް ކުރެވޭނީ  ކޮްނ ސިސްޓަމެސިނކުނޑީަގއި އިންނާނީ ަވއްކަންކުެރވޭނީ ކޮންގޮތަ 

ޒާތުގެ ވާަހކަ ދައްާކއިރު ވިަޔފާރިވެރިެއއް ކޮންމެ ގޮތަކަްށ  ، މި. އެހެންވީމާވެްސ ހުންނާނީވިސްނުން އަބަދުބެލުމުގެ 

 .އެ ފަރާތަކުން އެކަންަކން ބަލާނީ. ތައްބެހޭ ފަރާތް ިވޔަސް ެއކަންތައްތައް ބަލަން ތިބޭނެ ަކމާކަމުަގއި މުއްސަނދި

 ޖެހޭ. އަބަދުވެސް ހުންނާނެ ބެލެނޭ ނިޒާމުތަކާއި މި ، އެ ދިޔަ ގޮތެއް އެއީ ބަލަންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ

 ްއގައި ކަްއޗެއަނެ ސާނީ ގޮަތކީ އަބަދުވެސް ިމ އިން ވާ ، މިމި ވާހަކަ ަދއްކަނީ އަބަދުވެސް. އެހެންވީމާ .ހުރިހާ އެއްެޗއް

ކަެމއް އަތަްށ  ގޮތަށް.ދަނީ ެއއްކަލަ  ބަދަލުވެގެން މިަހމަ  އިއެކީގަ  ބާރު ހަމަ ލިބުމާ ކަމެްއގެ ،ނީިކޔަމި  ވެސް

ތަްނ އިލާ ބޮޑަށް ކަވެްސ  އެީރ ކުީރގެ މީހާއަްށވުރެ ވަރަްށ ތެދުވެިރ މީހެކޭ. ހަމަ އަތަށް ،ިމ ބުނަނީ އިހިނދެއްގަ ނާރާހާ

ހަމަ  ،ވާހަކަައކީ ގެގައި ަކން ހިނގާ ގޮތް. ދެން އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ދުނިޔޭ .މި ފެންނަނީ

 30އަހަރު،  20 ތާއްވެސް މީހަކު ނެތް މި ރާއްޖެއަކު. މި ރާއްޖޭގައި ވިޔަާފވެރިކުރާސަނދިވީ އެ އްކުއްލިައކަށް މު

 ؛ެއއްވެސް މީހަކީ، އެއިން  މި ރާއްޖޭގައި މުްއސަނދިވެފައެއް ނެތް. އެހެންީވމާޔާއަހަރު ވީ މީހުން ނޫނިއް 40އަހަރު، 

 އްސަނިދވެފައި ހުރި ހަމަ އެންމެ މީހަކު އަހަރު ނޫނީ މި ރާއްޖޭަގއި މު 20އަހަރު،  15 ،އަހަރު 10 ؟ކާކުތޯ ހުރީ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަ ކުޑަ ފިހާރަގަނޑެއް ހުުޅވަނީ. ބުންޏަސް ރަނގަޅުވާނެ. ވެސް ނެތޭ 

 ނޫން. މި ޒަމާނުގައި ުކއްލިައކަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ފެށޭނެ އް ދެން އެހެނެ ގެއް.މަ ދެން ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެހެން

އެހީ ގެ ވެްސ ހެދިދާނެ. އެއީ ަވސީލަތްތަްއ އެބައޮތް. އެއީ ބޭރު  އްެވސް ހަމަޖެހިދާނެ. ކުއްިލއަކަށް ރިސޯޓެ  އިންތިޒާމު

ވެސް މިހާރު  ދެވޭނެ ގޮތް އްަޔށްތަކަށް ކުވެސް ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ބޭރުގެ ބައެްއ ޕާޓުނަރުންނާ ގުޅިގެން .ވެސް ލިބިގެން

ތަނެއްދޮރެއް އޮޅުންނުފިލާ މީހަކަށް  ،ވިޔަފާރިއަކީ ކޯެޗއްކަން  ،ނގޭ މީހަކަށްއެބަ އޮތް. އެކަމަުކ، ވިޔަާފރި ނޭ
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ލާނީ ހަމަ އިައޅުގަނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމަަރއީސް. ވެސް ނޭނގިދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި  ވިޔަފާީރގައި ކުއްިލއަކަށް ކުިރއަށްދާން

މި ަޤއުމުެގ  ،ބޮޑަްށ ެއހީތެރިވެދީގެން ެވސް ަސރުކާރުން ވީާހވެސް ށް  ިވޔަފާރިާއއި އަިދ ބޮެޑތި ވިޔަފާރިތަކަކުދި

އަދި ބޮޑެތި  ވެންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ވަރުގަދަ ފަ ކުރެވޭީނ މި ޤައުމުގައި ތިބި ކުދި އަދި މެދުއިޤްތިޞާދު ވަރުގަދަ 

. ރުން ައޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ިއންތިހާއަށް ވަރުގަަދވެގެންދާނެ. އޭވަރުގަަދވެގެން މިހާރަށްުވރެ ވެސް ވިޔަފާރިތައް

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން ޖަލްާސ އާދެ! ކޮެޅއް ައރުވަން. ހުްސވަގުތު އަެނއްާކވެސް ވުާމއެކު،  3012:ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 ޖަހާއިރު. 1ފެށޭނީ 

 

 {ށްއަ 10:31އިްނ  30:21 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (هللاސް އީވާ ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީ ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތާ ހިސާބުން. މިހާރު  `. އަުޅގަނޑުމެން މި މެންދުރުގެ ދަންފަޅި މި ފަށަނީ އިއްޔެ

މީ ހު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަނު އުތުރުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަން ،އަޅުގަނޑުމެން މި ފަށަނީ

ގެނައުމުގެ ބާކީ އޮްތ ނޫނު(ގެ ިއޞްލާޙުގާޖުޑީަޝލް ސަރވިސް )  2008/12 ނޫނު ނަންބަރުގާ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ެއކަނި.  ޟް ރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދު ،ބައި. މި ބިލަށް އެދިަވޑަިއގެްނފައި މިހާރު އޮތީ

ބަސް އިއްވުމަށް މާފަންނު ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފަހު އެއަށްފަހު އެހެން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އެދިވަޑައިުނގަްނނަވާ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ  ވޯޓަށް އަންނާނެ. ަގއި 1:30އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ދިނުމަށްފަހު މި ބިލު 

 ރިޔާޟް.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ

ގޮތުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ބޫލުކުރާގަ ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު ވެސް `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި

ގެެއއް، ފު ޤާިއމުވެފައިާވ ފަނޑިޔާރު އި އިންސާޔާއަދި ހަމަ ،ެގއެއް ތްތެރި ފަނޑިޔާރުހާމީދަކީ ނަޒާއްބޮޑު ެއއް އު އެންމެ
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ެއ މަޤްޞަދު  ،ުމވެފައި އޮތުްނ. އެކަން ގެެއއް ާރއްޖޭަގއި ޤާއިފަނޑިޔާރު އިތުާބރުކުރާ އަދި އިްނވެސްޓަރުން 

 ،ވަނީ މު ކަންަތއްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ެއއް ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ މިއްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މުހިހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ފައްދަން ފުރަތަމަ އު މި ބިލުގައި އަުޅގަނޑު އެންމެ ށް.ބިލަ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙު މި ޖޭ.އެސް.ީސގެ

 ކުރެވޭނެތޯ ެގެއއް ޤާއިމު ފަނޑިޔާރުއިންސާފުވެިރ  ،ތްތެރިހާބޭނުންވާ ެއއް ުސވާލަީކ، ައޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި ަނޒާ 

ަގނޑުމެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވެސް ެއއްބަސްާވ ައޅު ؟ްސގެންހުރި ބަދަލުތައް ގެނެހަމައެކަނި މި ބިލުގަިއ 

ކަމަށް.  ކޮމްޮޕިޒޝަނަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ ގެޖޭ.އެސް.ސީ ،ތްއޮ އެއް ެއއްބަްސވުމެއް އެބަ 

މަޤްޞަދު އަޅުގަނުޑމެން މިދަންނަވާ ސްގެން މި ބަދަލު ގެނެށް ގާނޫނަ ،ސްއަށް އެ ބަދަލު ނުގެނެޤާނޫނުއަސާސީ

މިކަމާ ދޭތެރޭ ބަހުސްކުރައްވަމުން ގޮުތގަިއ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން  ބޫލުކުރާގަ ކުރެވިދާނެތޯ، ެއއީ ައޅުގަނޑުލުހާސި

މި  ،ގެންދަާވއިރު ވެސް ވިސްަނަވންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ހަމަެއއާެއކުަގއި މީގައި ފާަހގަކޮށްލަން

ންނަށް އެކި ޝަރުތުތައް ކަނޑަެއޅިފަ. ޖޭ.އެސް.ީސގައި ތިއްަބވާ ކޮންމެ ވަނަ މާއްދާަގއި ެއބަހުރި އެކި މީހު 5 ބިލުގެ

ގޮުތަގިއ ތަފާތު މީހުންނަށް ތަފާތު  ބޫުލކުރާގަބޭފުޅަކީ ވެސް އެކި ާދއިރާތަުކން ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑު 

. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އްތެނުވާނެ. ޝަރުތު އޮްނނަން ވާނީ ހަމަ އެއް ޝަރުޝަރުތު އޮެވގެން ،ގަާވއިދު ،ރޫލްސް

އޮތް. އެއަްށވުރެ ބޮޑެތި ނޫނުައާސސީގަިއ ަވކި ޝަރުތުތަެކއް އެބަ. ޤާއިމެންބަރަކަށް އެބަ ހުންނެވޭ ޖޭ.އެސް.ީސގަ

ހަމަ ޖޭ.އެސް.ސީައށް ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުްނނަށް އެހެން ޝަރުތުތަކެްއ  ،ޝަރުތުތަކެއް އެހެން ބޭފުޅުންނަށް

 ،ކަމުަގއި ވިަޔސްކްރިމިަނލް ރެކޯޑް ،ަކމުގައި ިވޔަސް އަދި އެ ީމހެއްގެ ބެކްަރއުންޑްއުމުރު ،އެއީ . ކަނޑައެޅިފަ

. ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަންއެބަ އޮތްެއގޮަތށް ހުށަހެޅިފައި  ،އެކަންކަން ހުރެފިއްޔާ

ބޫލުކުރަނީ ގަމު ކަމަށް ދެކެން. އަުޅގަނޑު އްެލއްވުން ވަަރށް މުހިއިވެސް ވިސްނަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން މިއަށް

އެީއ މަޖިލީހުން އައިކަމުަގއި ވިަޔސް އަދި އެހެން ދާއިރާައކުން  ން،ދިމާލަކު ންމެެއއީ ކޮ ކަށްޖޭ.އެސް.ީސގެ މެންބަރަ

ކޭ ެއއް ރޫލެ، ވާނީ ހަމަ އެއް ޝަރުތެކޭހުންނަންއަންނަ ބޭފުޅަކަްށ  ންއަިއކަމުަގއި ިވޔަސް އެ ާދއިރާައކު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިހާރު މި  ،ންގަނޑުމެން ގެްނގުޅެްނވާީނ. ހަމައެާއއެުކގަިއ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުއަޅު

ެވްސ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްަގއި  މިއީ ،ވޭތޯތަޢާރުޟު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލު ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެްއވެސް މާއްާދައކާ

އަދި  ،ަވކީލުންނާ ،ފަނޑިާޔރުންނާއިދަންަނވަން. އަދި ޭއެގއިތުރުން  ބަލަންޖެޭހނެ ކަމެއް ކަުމގައިކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

މިއާ ދޭތެޭރގަިއ ހުރި ގޮްތ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމުގަިއ ިވސްނުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ާއއްމު ަރއްިޔތުންގެ 

ކޮބައިޯތ މައްސަަލއަކީ.  ؛ޮއތުން ވީހާވެްސ ގިނަ ަބއެްއގެ ިޚޔާލު މީގެތެޭރގައި  ،އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެން ިމދެންނެވީ

 ކުރަްއވާާރއްޖޭަގއި އެބަ ިތްއބެވި މި މަސައްކަތް ނަކީ ވެްސ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ބައެއް. އެއީ ފަނިޑޔާރުން

ން މިއި  ކުންކުަރއްާވއިރު މިއިްނ ކޮންމެ ކަމައަދި މާލޭގައި ގިނަ އަދަދެްއގެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް އިރަށްރަށާ

ންދާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އޭެގ އަސަރުތަކެއް އަިއސްދާނެ އެ ބޭފުޅުން އަދާކުރަމު ،މުޤާބޭފުޅުްނގެ މަނެ. އެ ކުރާއަސަރު
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ީވހާވެސް ގިނަ ބައެްއގެ ޚިޔާުލ މިކަމުގައި ހޯދިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނުޑ  ،ބަދަލުތަކެއް ކަމަށް ވާތީ

ންދިޔަ އެއް ވާހަަކ. ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވެސް ބަހުސްކުރަމު 18 މެންއަުޅގަނޑު ،ބޫލުކުރަން. އަދި ހަމައެއާެއކުަގއިގަ

 ގެއްލޭ  މުޤާާޤނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން މީހުންގެ މަ އަދި ނޫނިއްޔާގާނޫނެއް ހެދުނީމާ ، އެްއވެސް ގާނޫނަކުން

މާދަމާ ގާނޫނަކަށް ބިލު  ހާރު މިބޫލެްއ ނުކުރަން އިނގޭތޯ. މިގަގޮތަށް ކަންކަން ކުރެިވގެްނވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު 

 .މު ގެއްލޭތޯ ޤާމެއް އަދާކުރަމުންދާ މީހެއްގެ އެ މަޤާމަވަކި އުސޫލަކުން  މަދިަޔއިެރވިގެންކުސްީދގުވެގެން ތަ

ޭގގެ އެއީ ފަނިޑޔާރެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް އަދި ފަނޑިޔާރު  ދާއިރު،އަާދކުރަމުން ަވޒީފާ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް މީހެއް

ގޯްސކޮށް އުސޫލުން ބޭރުން  ގެ ަވޒީފާ ،ައދާކުރަމުންދާ އުސޫލު އެ މީހަކު ،ްއޒަފެއް ަކމުގައި ވިަޔސްއިދާރީ ުމވަން އެހެ

ކުރެވޭ ިނޒާމެްއގެ ލްެއަކއުންޓަބަކުރެވޭ ގޮތަށް. އޮންނަނީ އެކައުންޓަބަލް ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހުން މި  ކަމެއް ކުރާ

ބޫލުކުރަން ގަބޫލުކުރަނީ. އަުޅގަނޑަކަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ގަމުގައި އަޅުގަނޑު ތެރެއިން އެ މީހަކު ވަކިވާްނޖެހޭނެ ކަ

ްސގެން އެ މީހާ އަދާކުރަމުންދާ ަވޒީާފ ކުއްިލއަކަށް ގެއްިލގެންދާ އަށް ބަދަލެއް ގެނެގާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤާނޫުނއަާސސީ

މި ނަށް ނޑުމެންމީގެުކރިން އަޅުގަ ،ބޫލުކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނެތް. އެހެން މިދެންނެވީގަ  ،ވެސް ހަންވާހަކަ އަުޑއަ

އޮޑިޓު ގާނޫނަށް ގެނަިއ  ،މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން، މިދިޔަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އެބަޮއތް

ވަނަ މަޖިލިސް  19މަޖިލީހަކަށް ތަކުރާރުވާ  އެގޮތަށް މު ގެއްލިފަ. އެކަންޤާ ބަދަލެއްގެ ތެރެއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަ

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިީޓގައި ހަމަ ބަހުސްކުރެއްވުްނ  ،ބޫލެއް ނުކުރަން. ހަމައެއާެއކުަގއިގަުޅގަނޑު ވާނެ ކަމަކަށް އަވެގެން 

އެއީ  ،ކުރުންމު ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން. ޖޭ.އެސް.ީސގެ ދަށަށް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިްސޓްރޭޝަން ބަދަލުއްވަރަށް މުހި

 ،ތްތެރިހާދެންނެވިެހން އެންމެ ނަޒާށަމުން ަގއި ައުޅގަނޑު ފައެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ. ައޅުގަނޑުމެން ާރއްޖޭ

ގެއެްއ އި އިންާސފު ހޯދައިދޭ ފަނޑިޔާރުޔާެގއެއް ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ހަމަކުރާ ފަނޑިޔާރުއަޅުގަނޑުމެން އިތުބާރު

ަގއި އުމުތަކުޤަަގއި އެހެން ްށ އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެނެވޭނެ ބަދަލަކީ އެއީތޯ. ހަމަ ދުނިޔޭގެނައުުމގައި އަުޅގަނޑުމެންނަ

އަުޅގަނޑުމެްނ ، ަޤއުމު ިއސްކޮށްގެންމި ބޮޑަކަށް  ގޮްތ ބަލައިގެން މި ކޮމިީޓގަިއ ީވހާވެސް ކަންކަން އޮންނައެވެސް 

މެން ޕާޓީތައް އިްސކޮށްގެނެއް ނޫން. މި ޤައުމު މުތަކުގައި ތިބި މީހުން އިސްކޮށްގެނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުޤާސިޔާސީ މަ

 ،އެއީ ަރނގަޅު ނިންމުމެއް ނިންމުން ،އި ވިސްނަިއގެން ރަނަގުޅ އެްއޗެއް ހުށަހެޅުންމި ޤައުމާ ދޭެތރޭގަ، އިސްކޮްށގެން

ޮބޑަށް  ވަރަށްަކމުގައި އަުޅގަނޑު ދެޭކ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ވާނެ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސްޫއލިއްޔަތެްއ ކަމުަގއި ވާން

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ސިން ޙަމީދު.މެންބަރު. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކު
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިން ޙަމީދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙް

ށް ނު( އަނޫލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން ގާުޖޑީޝަ) 2008/10އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގޮތެއްަގިއ  ލަޖުމު ށްމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙަ

 ގެަތއް އިޞްލާޙުކުރުަމީކ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ފަނޑިޔާރު

ުކރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ވަރަްށ  ގޮުތގައި ބޫލުކުރާގަހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އިްއޒަތްތެރި ހުގެ މަޖިލީ ، އާދެ!ވެސް

ކޯޓުތަުކަގއި  .މި ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަައކީ ،އެދުމެއްގިނަ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެދެމުްނދިޔަ

 ރައްޔިތުންެގ ވަރަށް ޮބޑު ަކންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރި ކަމެްއ. ންނަ ގޮތް ިމއީ ރާއްޭޖގެއައިންސާފުތައް ގެ ފަނޑިޔާރުން

ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަދު ކުރަންޖެހިފަިއވާ ގަވެސް  ކުރުމަކީ ހުރިހާ އެންމެންޙުލާޞްއެހެންކަމުން، ފަނޑިޔާރުގެަތްއ އި

.ސީގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިގެން ޖޭ.އެސް  ، ޖޭ.އެްސ.ސީ.އަށް ހުށަހެޅިގެންބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިގައަުޅގަނޑު  ،ކަމެއް. ެއގޮތުން

 ން ގެ ދަށުން އެމް.ޑީ.ޕ19ީދުގައި އެޖެންޑާ ޞަކުރުމުެގ މަޤްޙުލާޞްެވސް ފަނޑިޔާރުގެ އި ކީޙަލާޞްއޮތް އި

ެވސް  ތުގައި ސަުރކާރަށްޞަމި ފުރު ،އާދެ! ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް. އެހެންކަމުން ؛ެވގެންޞަހާއް

މެދު އަުޅގަނުޑ  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަނަވަން. މި ބިލާ ހާ މެންބަރުންނަށްއަދި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހުރި

ވާަހކަިއގަިއ  ގެ ަތއް އަޅުގަނޑުޙުލާޞްންވީމާ، ެއ އިވެސް އެބަހުރި. އެހެ ތަްއ އަުޅގަނުޑގެޙުލާޞްބަެއއް އި ،ގޮތްދެކޭ

އޮންނަ ގޮތުން، ކޮމިޝަނުެގ ގައި  (ބ)ގެ ވަނަ ނަންބަރު 7 އްދާގެމާވަނަ  2ފާހަގަކޮށްލެވޭތޯ ބަލާނަން. ބިލުގެ 

ަލއެްއ މެދު އެއްވެސް ކޯޓަކަށް މައްސަ ފާސްކުރުމާއިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރާ ،ރައީސް، ނުވަތަ ނައިބު ރަީއސް

ވަނަ  43އަސާސީެގ ނޫނުޤާހުށަހަނޭޅޭނެ ކަމަށް މީގައި ެއބަ ބަޔާންކުރޭ. އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި މާއްދާ 

އިދާރީ ގޮތުން އަޅާ  ،ވަނީ ަގއި މި  (ނ)ަވނަ މާއްދާގެ  43އަސާީސގެ ނޫނުޤާލާުފވޭ. ޚިއެބަ  އާ(ނ)ގެ މާއްދާ

ގެ ޢުކަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޤައް ޙަ ކަށް، ުނވަތަ ެއއްެވސް ބަެއއްގެ ޤަ އްޙަފިޔަވަެޅއްގެ ސަބަބުން އެްއެވސް މީހެއްގެ 

 މީހަކަށް ނުވަތަ އެ   އެޤުއް ޙަަކމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އެ ،ނަމަ ކަށް އުިނކަމެއް ލިބިއްެޖ ކަމަށް ފެނިއްޖެޤައްޙަ

ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  ވާވެސް ިލބިގެން ކޮންމެ މީހަކަށް ނެނުވަތަ އެކަމުން ީސދާ ގޮތެްއގަިއ އަސަރު ފޯރާފާ  ބަޔަކަށް

ށް ފުރިހަމަކަން ގެނެސް، ބިލަ ، މިއިލާގައި މިހެން ހުރި ކަންތައްތައް ބަލަޙަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ކޮމިޓީ މަރުގައަޅުގަނޑު 

ވެސް ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއީއ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި  ލަ ގޮތެއްަގިއ އަޅުގަނޑުޖުމު ލަށްބި މި

އޮންނަ ޗުއްޓީ  ަގއި މި 22، ެއކެްއގެ 21ވަނަ މާއްދާގެ  15ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ބިލުގެ . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

ަވގުުތ އޮތް ގޮތުން ޖޭ.އެސް.ީސެގ ތެރޭގައި ިވސްނުން ހުންނަ  ޖޭ.އެސް.ީސގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން މި ؛ދިނުމުގެ ވާހަކަ

ތަނުގެ  ވާނަމަ، މި މިކަން ކުރާ ކަމަށް ސިޔާސީ ިވސްނުމެއްަގއިމި މީހުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި  ،ންކުގޮތަ

ުކރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންަނ ޙުލާޞްމިޓީަގއި އިއުފެދޭ. އެހެންވީމާ، އެެވސް މަޖިލީހުގެ ކޮމެދު ސުވާލު  ކަމާއްލުޤިމުސްތަ

 ތަށް. ޝުކުރިއްާޔ. ޞަކަމުގައި ދަންނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރު
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 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 މް.ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީهللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

   

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:  هللا މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ 

އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން ބެހޭ ޙާލާޞްގެ ގާޫނނަށް ގެނެވޭ އިޖޭ.އެސް.ސީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރަށް ބޮޑަްށ ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ އެްއ ދިޔައިރުަގއި ވަކުރެވެމުންއަުޅގަނުޑމެން އަދި މިތާ ބަހުސް އިުރގައިވާހަކަދަްއކާ

 ނަށްއިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ  ވާޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި ސިާޔސީ ބޭފުޅުން ތިއްބަ ކަންތައް ެއއީ

ކަންކަން ރަނގަޅަށް  ިއނގޭތޯ، ސްޔަނުތިއްބެވި ، ސް ޔަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ތިްއބެވި

 ކުރަން ިތބޭ މީހުން ޒިންމާދާރުވެ، އެ  ެއކަން ،ކަމަކީ  ވާނަމަ ފުރަތަމަ އެންމެ މުހިއްމު ެއއް ންވާ ކަމަށްކުރަން ބޭނު

ަގިއ ހެޔޮގޮތުަގއި ކަންކަން ކޮށްިދނުން. އެއީ އެންމެ ރަނގަޅަްށ އެކަން ވެގެންދާނެ ގޮަތކީ. ޤުއްޙަހުން ރައްޔިތުންގެ މީ

 ،ގެ ފަނޑިާޔރުންނަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްޕްރީމް ކޯޓުދަނީ ސުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ކަންކަން ގެ ބޭފުޅުން ވެސް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނޭގ. އެ ނަށްމިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން

އިނގޭ. އެހެންވީމާ،  އެބަ މެންނަށްކަން. އަޅުގަނޑުހުރީ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ޖީބަށް ވެއްޭޓ ގޮތަށް ބައްޓަންެވގެން ގޮސްފައި

 ވެގެން އުޅޭ މައްސަަލއެއް ޖެހިގެން އުޅޭ މައްަސލައަކީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މީހުން ތަންތަނުގައި ތިބީމާ ދިމާމީގައި 

ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ލިބޭ  ، އެބޭފުޅުންގެ އަތްމަތި ދަތިވެ ބޮޑަށް އެ ނޫން. އެއީ ކަންކުރަން ތިޭބ މީހުން މާ

 ތީ ދިމާާވ މައްސަލަެއްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ޖޭ.ެއސް.ސީއަްށ މިނުޖެހޭެދކޮޅު އެްއޗަކާ

ވެގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި ޖޭ.އެސް.ީސއަށް ލިބޭ ެއކުަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި ނިާޒމު ހަރުދަނާ ޙާލާޞްގެނެވޭ އި

ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން  ދާނެކުެރވިގެން ން ރަނގަޅުގުޅުންހުިރ ތަންތަ މުއައްސަާސއާ ން އެ ބާރުގެ ދަށުން އިތުރު

ުކޑަކޮށް،  ކަންދިޔަީއ ވަރަްށ ޒިންމާދާރުމެންނަށް ފެނިގެންން މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުޖޭ.އެސް.ސީ  ،ހިނގާބައްލަވަމާ

ތިބި  ން. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބެންހުރި ބާރުތަްއ ނަހަމަ ގޮތުގައި ދެތަން ހުރި ކަންކަން ެވގެން، ކަްނކަން ޮކށްފައި

ރަްއޔިތުންެގ  ،ެވއްޓިއަގު  މުޅި ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ، ދިަޔއީބޭފުޅުން ބޭނުންކޮށްގެން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން

ދާނެ އެްއވެްސ ތަނެއް  ދިޔައީ. އިންސާެފއް ހޯަދންދޭތެރޭގައި އޮތް އިތުބާރު ގެްއލިގެން ެއ ބޭފުޅުންނާ ކުރިމަތީގައި 

. އެހެންވީާމ، އޮތީ ޮގްސފައި މިައުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންމި ރާއްޖޭން ދިަޔ މަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް ނެތިގެން

އެ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާވެގެން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ،ޖޭ.އެސް.ސީ ހަރުދަނާވެެގން ގޮުތަގއި ގަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑު

ހަމަ ށް އަުޅގަނޑު ޙަލާޞްމާ، މި އިމި ސިސްޓަމް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަުޅކުެރވެން އޮތީ. އެހެންވީ ގެޖުޑީޝަރީ

އްޭޖގެ ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންނަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ދިވެހިރާ ،ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން
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ކުަގިއ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ،  އެީކގައި . ހަމަ ތަފާތުވުމާވަނަ މަޖިލިސް ތަފާތުވާނެ 19 ،ބޭނުންވަނީ

އް އަދި އެ ފަނޑިޔާުރގެތަުކަގއި ތިބޭ ފަނޑިޔާުރގެތަކެ ކުމްކުރާ އިންސާުފވެރި ޙުދުލަށް ޢަމި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

މީދުކުރަން. އްވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އު ގެ ގޮތުގައިފަނޑިޔާރުންނަކީ ރައްޔިތުްނ ބަލައިގަންނަ މީހުން

ަގޅަށް. ދާނީ ރަނ އެުކަގއި ތިއްަބވަންީވ. ކަންކަން  ަރއްޔިތުން ހަމަ ހިތްަވރާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ކުރަްނ ޙުލާޞްމިކަން އި އެީކގައި ތިބީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނާ އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި މަޖިލީހުން މި

ތަެކއް ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މާ ާފގަތި ދުަވސް ،އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މިއަށްވުރެ ާމ އުާފވެރި .ނިކުމެ

 ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޞަދެްއވި ފުރު މީދުކުރަން.އްކަމަށް އު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް މުޢިއްޒު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މް މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީހެންވޭރު އު

ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަުރއީ ނިޒާމުގެ ވާަހކައަކީ އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ކުަޑއިރުްއސުރެ އަާހ ޝުކު

އްޖެ. މިއަދު އަުޅގަނޑު އެ ވެ  ކުރާތާ އެަތއް ޒަމާނެއް ޝަކުވާ ިދވެހިރާއްޖެ، ދިވެިހން ވާހަކަެއއް. ޝަުރއީ ިނޒާމުގެ

. އަުޅގަނުޑ އޮތީ ލިބިފަ އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ މި ،ތު ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށްޞަފުރުކުރުުމގެ ޙުލާޞްނިޒާމު އި

ނުކޮށްފިއްޔާމު، ދެން ޙުލާޞްޝަރުއީ ިނޒާމު އި  ން ނިކުމެ މި ރާއްޖޭގެގޮުތގައި މިފަހަރު އަުޅގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީދެކޭ

ގޮތުަގއި ޖުޑީޝަލް ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ައޅުަގނޑު ދެކޭގަ އަުޅގަނަޑކަށްކަމުަގއި މިކަްނ ވެގެންދާނެ ނގައިތާ ށް އޮތްކުރިއަ

ތަަކކީ ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ޙުލާޞްގާނޫަނށް ގެނެވިަފއިވާ އި ަވގުތު މި މި ،ސަރވިސް ގާނޫނަށް ގެެނވިފައިވާ 

ަރއީްސގެ މަޤާމު،  ލަން، ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސގެ ަރއީްސ އަދި ނައިބުތަކެްއ. މިގޮތުން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްޙުލާޞްއި

 ކުެރވޭނެ ހާލަތެއް ބަޔާންކޮށްަފއިއެ މަޤާމުން ވަކި  މެނުވީދިނުމުން ފާޢުއަސާސީގައި އިސްތިނޫނުޤާދާ މަލުކުރެވެމުންޢަ

އީސް އަދި ނައިބު ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ރަޙު ލާޞްނެތްކަން. ނަމަވެސް އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އި

އަލަށް ހުށަހެޅުނު  ކުރެވޭނެ ަމގުފަހިކޮށްދީފައި އޮތުމަކީލަބިްއޔަތުން ވަކި ޣްންަބރުންގެ އަރައީސް، ކޮމިޝަނުގެ މެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް  ށް ކަމެއް. ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނަށް ައޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ާތއީދުކުރާޙަލާޞްއި

ކަުމގަިއ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި  ސޭހަެއއްއޮތް ފަަގިއ ޙުލާޞްށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިވެސް އަލަ އީ ފަސޭހަވުން. މި

ރައްޔިތުންނަށް މައްސަލަތައް ތު އޮތް އޮތުން އެީއ ޞައިތުރުން ާކކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުމީގެ

ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތަްއ ދެކެން. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ެވސް އަުޅަގނޑު ހިތްވަރެއް ކަުމގައިހުށަހެޅުމަށް ލިބިގެންދާނެ 
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 ން ނިމުމަކަށް ައންނާނެ. އަދި އަުޅގަނުޑ މިޙުލާޞްގެެނވޭ އި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިުގޅަިއގެްނފައިވާ ިނގުަޅއިގަތުން މި 

 ތަށްޓަކައި ުޝކުރިްއޔާ. ޞަބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި ދެްއވި ފުރު

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަ

 ޝަފީޤް. هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަ

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

ްށ ( އަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު) 2008/10 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު

 ،އަބަދުެވސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަިއ ދެކެޭވ ވާހަކަެއއްށް އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން. ޙަލާޞްމިގެންނަ އި

 ވާހަކަައކީ. ެއކަން ކުރުމުގެޙު ލާޞް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުޑީޝަރީ އިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެޭރަގއި ދެެކވޭ ވާހަަކެއއްޞަހާއް

އެކީަގއި ބާރު  ވަނަ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ 19މަގުފަހިުކރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްަކތްތައް  އެކަމަށް ،ކުރުމަށް

ގެ ސަބަބުން ޙުލާޞްއި ކަމެއް. މި ވާ ވެސް ރުވެރިޚުކަމެއް. އަިދ ފަ ސްޕީޑުަގއި ކުެރވެމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑު އުާފވާ

ޖުޑީޝަްލ  ، ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ ނުފޫޒުގެ ދަށުންއި އޮތްމިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރުގަ ،ބަދަލަކީއަންނަ އެންމެ ބޮޑު 

ވެސް  އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވަރަށް ފަހުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ުޖީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ ދަށަށް އައުން.

ގައި ޑިފެންސަށް ކުުޅްއވި ޢުުޓގެ ދިފާ ޝަްލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަުނގެ ބޭުފޅުން ސުޕްރީމް ކޯހިނގައްޖެ ޖުޑީފެނިގެން

މި  ،ވާނެ ކަމަކަށް. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީނުކުރަން އެކަން ެއގޮަތށް ވެގެން  މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް

އިންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޖުޑީޝަލް  މިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ގާނޫނަށް  ަގއި މިއޮތް ގޮތަށްޙުލާޞްއި

 ތަން ދެކެން. ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ ،ރޭޝަންގެ މަސަްއކަތްތައްއެޑްމިނިސްޓް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މަސައްކަތްަތއް ވަރަށް ހަލުވި ސްޕީުޑގައި ކުރިއަށްދާ

ެއއްެވސް ފަރާތެއްެގ  ، ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސަްއކަްތތައް ޅުންނާބޭފު ތަން. އެ

 ެވސް އަދި ދިވެހި ަރއްޔިތުން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ އެންމެ މެންބަރުންނުފޫޒެއްނެތި ކުިރއަށް

ވެްސ  ންމެ ރައްޔިތުންފައި އޮތް އިތުބާރު އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ދިވެހި އެ ނިޒާމަށް ގެއްލިޢީވެސް ބޭނުންވާނެ ގޮތް. ޝަރު 

 ެއކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި މި ގާނޫނަށް މި  ،ކަްނތައް. އެހެންވީމާ، ެއކަން ކުުރމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭނުންވެފައި އޮތް

 ޔާ. ށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް ޙަލާޞްގެނައި އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު. އިނގު
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 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ްށ ( އަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު) 2008/10ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއް

ށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ ޙަލާޞްަފއިވާ އިސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ

 ެވއްޖެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން އަހަރެއް ކުރަން ނުކުމެ ތިބޭތާ އެތައްޙުލާޞްމި ރާއްޖޭގެ ކަްނކަން އި 

 ވަކި ބަޔަކު މަޤާމުގައި ތިބީތީ، އެ ކީއްޔަ މިއުޅެނިވެއްޖެ. އަުޅަގނޑުމެން ފަށް ގޮވާތާ އެަތއް އަހަރުތަކެއްޞާއިންދުލުޢަ

ތްތެރި ހުންގެ މަޤާމު ނަގާލަން ކުރާ މަސައްކަތެއް ނޫން. މި އިއްޒަމީ ، ނުވަތަ އެއަކީމީހުންނަށް ނަފުރަތުވާތީ

ައޅުގަނޑުމެްނ  ،އަރުވަން. އެެހންނަމަވެސްދައްަކވާއިުރގައި އެކަްނ ހަނދުމަފުޅުކޮށްމަޖިލީހުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ާވހަކަފުޅު

. ވޭތުވެިދޔަ ހާލަތުގައި ތިބެވޭކަށް ނެތްކަން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް އެބަ އިނގޭ އަބަދު ރައްޔިތުންނަކަށް މި ރާއްޖޭަގއި މި

ން ޙުލާޞްގެެނވޭ އި ދިަޔ ގޮތް ރަްއޔިތުްނނަށް ވަރަށް ސާފު. މި ގާޫނނުތަކަށްއިއިުރ ކަްނ ހިނގަލާއިތަކަށް ބަލަޚުތާރީ

ބޭފުޅުންެގ  ވެސް ަރއްކާތެރިކަން ލިިބގެންދޭ. އަދި އެ ބޭ ބޭފުޅުންަނށް، ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންަނށްއެތަންތަނުގައި ތި

ކުރިމަީތގައި ހިފެހެއްޓިގެންދާކަން އަުޅގަނޑު ަކށަވަރުކުރަން. ައޅުގަނޑުމެން ވެސް ަރްއޔިތުންގެ  ތްތެރިކަންނަޒާހާ

 ގާޫނނީ ފަންނުގެ ބޭފުޅުންނާ  ،އެކަން ބަލައިގެން އަސާސީ ފުށުނާރާ ގޮތަށްނޫނުޤާ ގާނޫނެއް ހަދާއިރުަގއި

، އޭެގ އިޅީމާ އެ ނުބައްލަވަމަޝްވަރާކުެރވިގެން ސަރުކާުރން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ހުށަހަޅާފައި ހުންނަނީ. ބިލެއް ހުށަހެ 

ނޑު ތަނަށް އައިްސ ވާހަކަދައްކާތީ ައޅުގަ ، ބަެއއް ބޭފުޅުން މިއިއެްއވެސް ސަފުހާެއއް، ައުކރެއް ނުކިޔުްއވަ 

ފުގެ ނިޒާމު ޞާއިންދުލުޢަރާއްޖޭަގިއ  މި ،ހިތާމަކުރަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ

ވެްސ ނޫން.  ަރއްޔިތުން އެދޭ ކަމެއް  އަޑު. ެއއީ މިއަދަުކ ޮގވާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އިމުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ޮގވާ ޤާ

ފު ޞާއިންދުލުޢައެންެމންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތަށް  ހުރިހާމި ރާއްޭޖގެ ކުދިބޮޑު  ،އެހެންނަމަވެސް

 6 ގޮތުން ރިހާކުރުފުޅިއެއް ނެގި މީހާމިލިބިގެންދާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުެމންނަށް ފެންނަން އެބަހުރި ނޫސްތަކުންނާއި ެއގޮތް

ަވއްކަންކޮްށ، މުޅި ދައުލަތް  ސިްނގާމިރާއްޖޭަގއި ބޮޑެތި ،ތަން. އެހެންނަމަެވސް ވަންދެން ޖަލުގައި އޮންނަ ދުވަސްއަހަރު

ތަން އަބަުދވެސް މި ރާއްޖޭން ފެންނަމުންދަނީ. އެެއއްނޫން އަުޅގަނޑުމެން  ކާލަިއގެން ދާ މީހުން އަރާމުގައި އުޅޭ

އްގައި ޢެމީ މުޖުތަމަ. ހެޔޮ ގޮުތގައި އިސްލާމީ ޤައުމެްއަގއި، އިސްލާފުގެ ނިޒާމަކީޞާއިން ދުލުޢައުޅޭ  މި ންންނަގެ

؛ ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން ތިބޭއިުރގައި މާްތެވގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ަކންކަން އަންަގވާފަިއވާ ގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން

ހަލާކުވެދާ ރާއްޖޭގައި  ިދއުމަކީ މިއިމުކުރެވިގެންޤާފު ޞާިއންދުލުޢަގޮތަށް ވެސް އެ ކަށަވަުރވާ  ސްމުންނަށްޚަދެ އެއީ 

ކޮންމެ  އެ ގާނޫނުން އި،ކަަށވަރުުކރެވިގެންދާނެ ގާނޫނުތަކެއް އުަފއްދައި އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ަރނގަޅު ހެޮޔގޮތުގަ  ،ފޭރާން

ން ކަން ހިންގާށޭ ްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީއެ އަސާސީއާނޫނުޤާމި  ،ބާރު ދީފައި  އެވެސް  މިނިވަން މުއައްސަާސއަކަށް

.  ފޭރާން ހަލާކުވެދަނީޢީުޖތިމާއަސާސީއަްށ ނުބަލައި ކަންކުރީމާ، މުޅި ރާއްޖެ ހަލާކުވެދަނީ. މުޅި އިނޫނުޤާ ބުނީމާ، މި
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ގޮތް  އޮތް ން ހިނގާފައިކަދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުން ަޝއްކުކޮްށ،  ކުރާ ބޭފުޅުންނާއްޔަންޢަރައްޔިތުންގެ ުމއައްަސސާތަކަްށ 

އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަށް އަޅުގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ފެނޭ. ރާއްޖޭން އެބަ މިކަން މިއަދު މި 

ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ބޮޑު  އެކީަގއި އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ރަްއޔިތުން ިވއްޔާ މާތް ރަސްކަލާންގެ ހެޔޮ ރަހުމަތްފުޅާކުރެއް އިރާދަފުޅު

. އިދިކޮަޅށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން މިއީ އެްއވެސް ަބޔަކާ ؛ސް މީހެްއގެ ނަފުރަތެއް ެނތިެއްއވެ ،އަމާނާތް ހެޔޮ ގޮުތގައި

 ން ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީ އާޤާނޫނުައސާސީ ެވަވޑަިއގަންނަވާށޭ. ޙުލާޞްވެސް އި  ގައި މިއަދު ިތއްބެިވ ބޭބޭފުޅުންނތަންތާ

ރު ޚުއިްއޒަތާއި ފަ ،ދަރާއިޤަބޭފުޅުންގެ  ނިޔަތްގަނެގެން އެ މަސައްކަތް ކުރީމާ، އެމި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ކުރުމަށް ހިތު

އްޭޖގެ ތައް ގެނެްސ، މި ރާޙު ލާޞްއިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ކުިރމަތީގައި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި  މި

މީހުން މި ރާއްޖެއަކީ ބޭރު ،ވެސް ވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވިޔަފާރިކުރާ ބޭފުޅުންނަށް

ވިޔަާފރިވެރިން މިއަދު ނާންނަނީ މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި އޮްތ އިންތިހާއަށް އިންެވސްޓްކޮްށެގން އޮންނަ ޤައުމެއް. 

 ކޮންމެފަދަ ވަގުތެްއގައި  ތަކަށް ގެރެންޓީ ނޯންނަނީ.ބޭފުޅުްނގެ އިްނވެސްޓު ނުވަނީ އެއޮތް ނިޒާމުން ކަަށވަރު ޖުޑީޝަރީ

 ތައް ކެްނސަލްކޮށްފައި އެބަހުރި. އޭގެ ބޭފުޅަކު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެއްޔާ ެއގްރިމެންޓު ވެސް އެ އޮންނަ ސަރުކާރަުކން އެ

އެަތއް ތަނެްއގައި އެަތއް އެގްރިމެންެޓއް  ،ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ދުޖެހެނީ ދައުލަތަށް. މިއަ ބުރަ އުފުލަން މި 

ީވ ބުރަ. މިއީ ރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާ.  މި ދައުލަތަށް ކުރީމާަވޑަިއގެން ކެންސަލް އިދޮށަށް އަރަ ނުލައި، ޭމޒުއިބަލަ

ޔާނާތްތެރިވާ ގޮތަކަެށްއ ޚިށް މި ަދއުލަތް ހިންގަން ހޯދާ ފައިސާ. އެއަ  ރައްޔިތުން ެޓކްސް ަދއްކަިއެގން ރައްޔިތުން

ުނވާނެ. ބަޔަކަށް ހިމާޔަތް ލިބޭ ޮގތަކަށްވެސް އޮެވގެން ދާުނވާނެ. ާގނޫނުތައް އަދި ެއކަން ކޮށްފަިއ ންނޫނުތައް ހުރެގެގާ

 ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް މި ދައުލަތް އެްއޮގތަށް ކަންކޮށްފައި މި އަސާސީއާނޫނުޤާއެހެންވީމާ، ތަންފީޒީ ބާރުަތުކން މި 

ކަމެއް. އަދި ހުރިާހ ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނުންނަށް  މަލުކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑ އެދޭޢަތަަކށް ހެޔޮގޮތުަގއި ހިްނގޭނެ ގޮ

އެްއވެސް ކަމަކަށް ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކަށް ބުރުލެއް  ހެޔޮ ގޮުތގައި ކުރާދަންނަވަނީ. ރަނގަޅު  އަުޅގަނޑު މިހިތްވަރާއެކީ 

ހަމަ ސީދާ ތަރުތީބުވެގެން ރަްއޔިތުންނަށް ކަން އެ ކަެމއް ކޮށްފައި ޮއތިއްޔާ ގޯސްކޮށް  ،ނާންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް

 ކުށްްށ އައަމިއްލަ ތަހުީގގުކުެރިވގެން އެ ކުެށއް ކުެރވިފަިއ އޮތިްއޔާ، ،ތްުކރެވިގެން ޢަފެންނަ ގޮތަށް ޝަރީ

ރު ީއ އެންމެ ރިވެިތ ގޮތް. ބޭތު ދިނުމަކީ އެ ޞަދެްއވާފައި ދެން ހުންނަ ބޭފުާޅއަްށ އެ ފުރުފާޢުގަބޫލުކޮށްފަިއ، ިއސްތި

ފާދޭ މަންޒަރު. ޢުނޫހަކުން ފޮޓޯއެއް ގަމީސްނުލަިއ ފެނުނީމާ އިސްތި ،ދެކެން  އެބައަުޅގަނޑުމެްނ ތަކުަގއި ޤައުމު

އަށަގަންނަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ރައްޔިތުްނ   އިރީތި ާއދަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ގަިއގަ  އެ ،އެހެންނަމަވެސް

ވާން އެއެއް ނޫން ރިވެތި އުސޫލަކީ. ެއއެއް ނޫްނ ޢަބަރީ ންއް ނޫނޭ. އެއިއެއީ ތިމަންނަ ކުރި ކަމެ ،ންޏަސްއެްއޗެކޭ ބު

ަމތިކޮށްފައި ހުންނަ ކަންކަމުން  އިސްލާމީ ވަންތަ ަޤއުމެްއގަިއ އިސްލާމީ ރިވެިތ އުސޫަލކީ. ރިވެތި އުސޫލަކީ ތިާމއާ

ގެއަށް ފާދީފައި ޢުްނ އިސްތިއަުތވެއްެޖއްޔާ، ެއއި  ާވހަކަބޭފުޅެްއގެ ަޝއްުކވާ ިމންވަރަށް އެ  ރައްޔިތުންނަށް

 ަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޞަވަަޑއިގަތުން. ެދއްވި ފުރު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ްށ އަ 1:25. ދެން އަޙްމަދު ޢީސާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ވީމާ، އިދާރީ މޭޒުން ވޯޓުގެ ަރނގަބީލު ޖަހާނެ. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން: 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނުޑވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުރާ ބިެލއް ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

 ވޭތުވެދިޔަ  . އޭެގ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީގެންނަޙު ލާޞްއިގާނޫނަށް 

އުފެދޭ ރައްޔިތުންގެ ުސވާލު ،ބޭއިްނސާފު، އިންސާފެއް ނެތް ޖުީޑޝަރީއެްއގެ ގޮުތަގއި ބަދަލުވެ ންތަނުގައި ޖުޑީޝަރީ

ުޖޑީޝަލް ެއޑްިމނިސްޓްރޭޝަނާއި ޖުޑީޝަލް  ،އޮތީ އި މިދިއުމުަގިއ އެންމެ ިއސް ދައުެރއް ކުޅެފަ ތަނަކަށް ބަދަލުެވގެން

ކުރުވޭނެ ގޮެތއް ކަނުޑވާލުމުގެ މަްއޗަށް. ފަނޑިޔާުރން ޖަވާބުދާރީނޑުވާލި ކޮމިޝަްނގެ ބާރު ކޯޓުތަކުން ކަސަރވިސް 

ަނ ލާޙުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ގިޞްކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތުމުެގ ސަބަބުން. މި އިޖުޑީޝަރީ ޖަވާބުދާރީ ،ނެތުން

ެރވޭ. ކުކަމަްށ އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުވަރަްށ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ މިދެންނެވި ކަްނކަމަށް ގެެނވޭނެ  ،މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން

ލާޙުކުރެވޭ ގޮތަްށ ޞްކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ގާނޫނީ ަވކީލުން ކޯޓުތަކުަގއި ވަކާލާތުނުކުެރވޭ ޮގތަށް އި ،މިސާލަކަށް

ވަނަ މާއްދާެގ  7ގޮތަށް އޮތުން.  ވަިކކުރާ ،ިއ ނައިބު ރައީސް ކޮމިޝަނުްނ ޢައްޔަންކޮށްއޮތުން. ކޮމިޝަންގެ ަރއީސާ 

އިތުރުްނ ގޮތަްށ އޮތުން. އަދި ޭއގެ ކަށް ހުށަނޭޅޭތަ ނިންމުމެއް ކޯޓުއި ނައިބު ަރީއސް ވަިކކުރަން ނިންމާސާ ރައީ -)ބ(

އްދާތަކުގެ ސަބަބުން މި މާ ،)ށ( ގެވަނަ މާއްދާ 17ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(،  17ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(،  10ވެސް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  21 ނިންމުމުގައި ލިިބގެންދިއުްނ. ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ާގނޫނީ ބާރުވެރިކަން މައްސަލަަތއް

ސްޕުރީމް ކޯޓުްނ ނިގުަޅއިގެންފަިއވާ ުޖޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނގެ ާބރުވެރިކަން އަލުން އަނބުރާ  ،ސަބަބުން

ރުންެގ ން. ެއކަމުގެ ސަަބބުން ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި މަސއްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުން ފަނޑިޔާދިއުލިބިގެން

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ަސބަބުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ  33ިދއުން. އަޅުވެިތކަމުން މިނިވަްނވާނެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން

ދިއުން. މިދެންނެވި ބާރުތައް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަނިވެގެން ފޯރުވަން ކޯޓުތަކަށް އޮތް ފުރުޞަތުޒުނިންމުންތަކަށް ނުފޫ

ގޮތުަގިއ ޖުޑީޝަރީގެ ނިންމުންތައް ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް  ޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންދިއުމަކީ އަ

ވެސް ފަނޑިޔާރުންގެ ންއެނޫ ،ކޮށް ފަނޑިޔާުރންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާއި ޞަފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. އަދި ޚާއް

ޞަތު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަަނށް މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަްއސަލަތައް ޒިންމާދާރުކަމާެއުކ ބަލާނެ ފުރު

އިންސާފުވެރި ުޖޑީޝަރީ  ،ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި ދެކޭ މިނިވަން ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާލިބިގެން

އެންމެ ބާރުވެިރ ފިަޔވަޅަީކ  ،މު އެންމެ ފުރަތަމައް މަޖިލީހުން އެޅޭނެ އެްނމެ މުހިކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެންަނށް މިޤާއިމު
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ގޮތުަގިއ ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތައް  . އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާންލާޙުކުރުން ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެޞްއި މި ގާނޫނު

 ،ކުރުވޭނެ ގޮެތއް ނެތިކަާމއެކު ޖަވާުބދާރީވެރިބާރު ،ދުލުވެރިަކމާއިޢަ ،ިއންސާފުވެރިކަމާއި  ؛ކުރެވޭނެ ގޮެތއްޖަވާބުދާރީ

ލަތުން ައރައިގަެނވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. އެ ސަބަބަށްޓަކައި މި ގާނޫނަީކ ހާއޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ފަނޑިޔާރުގެަތއް މި

ޒަތްތެިރ . ިއއްކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއް

ނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ޤާކަްށ، މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ަދއުލަތުގެ މިނިވަން މުައއްސަސާތަރައީސް. 

ގާނޫީނ  ،އެ މުައއްސަާސއަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބާރުވެރިކަމާެއކު ،އުފެދިފައި ހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް

މެން ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަވާލުކުރި މެންޑޭޓަކީ ެއއީ. ައޅުގަނޑު .ނެ މަުގފަހިކޮށްދިނުންވޭބާރުވެރިކަމާެއކު ކުރެ 

އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން މި މަޖިލީހުން ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން އަންނާތީ. ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  :ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު.އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފުދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން  ވިލުފުށީ

ޖެހޭ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނާލަން އެބަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ޞަދު. އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އުފެްއދުމުގެ މަޤްނައިގެން އެ ނޫނުއަސާީސގައި ހިމަޤާއަޅުގަނޑުމެން 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް. ނަމަވެސް  ،ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލައި ރުންނާފަނޑިޔާ ،އޮތީ އުފައްދާފައި މި

 ،ބަެއއް ފަނޑިޔާރުންަގއި ތިބި އޭރު  ،ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފުރަތަމަ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ެވސް ފާހަގަެވގެން

ވަނަ  21އާދެ!  ؛ގާނޫނުގެ ތެރެއިްނ ބައެއްއެބޭފުޅުންގެ ބާރުގަަދކުރެްއވުަމށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ 

ޙަީޤޤަތުގައި ޖުީޑޝަރީގެ އިދާރީ  އި،ރީމް ކޯޓުން ނިންމަޕްސު  ،ރީމް ކޯޓުގެ ބާެރްއގެ ގޮުތަގއިޕްމާއްދާގެ )ބ( އެީއ ސު

ފެށި ހިސާބަކީ.  ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ޖުޑީޝަރީ ކަންތައްތައް ގޯސްވާން މިހެން ފެށުން. ބެ ކަންތައްތަކާ

އަދި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ،ޖެހޭ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އުފެދިގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ެއބައަޅު

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ޖުޑީ  ،ީއސްޑިޕާޓްމަންޓަކީ އޭުރގަިއ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންަގއި ހުންނެވި ރަ

ަޙޤީޤަތުގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓް   އެ ޑިޕާޓްމަންޓަކީ.ގެ ގޮތުަގއި އުފެއްދި ޑިޕާޓްމަްނޓެއްއްއިންޓާނަލް ޑިޕާޓްމަންޓެ

 ،ނުބެހި ޞަދަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން އިދާރީ ކަންތައްތަކާއުފެއްދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤް

ޅަންޖެހޭ ދެން އަ އި،ގޮތުން އަންނަ ޝަކުވާތައް ބަލަ ބެހޭ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަކީ ފަނޑިޔާރުންނާ އެ ހަމައެކަނި

ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުން. އިދާރީ ކަންތައްަތކަކީ ވެސް  ގުޅޭ ފަނިޑޔާރުންނާ ިއ،ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅުމާ
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އޭރުަގއި ތިއްބެވި ޖުީޑަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ުތަގިއ މުސްތަޤިއްލު ގޮތެްއގައި ިހނގަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮ

ޑިޕާޓްމަންޓެއް ެއއީ. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފަހުން ފާހަގަވެގެން މި  ވިދެމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެްނ އުފެއް

އޮންނަ  ތްމަތީަގއިބޭފުޅުންގެ އަ ވީ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ވެސް އެއީ އެ ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންފުޅު މި ،ދިޔައީ

ގޯްސވަމުން އަންނަން މި ފެށީ. ުޖޑީޝަރީެގ ކަންތައްަތއް ހެދުން. މިިހސާބުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް ކަންކަން

އާދެ! ައޅުގަނޑު ވަރަށް ާތއީދުކުރަން މިހާރު ޖުޑީޝަްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަްނގެ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިާވ 

ލާޙުތަކެއް. އަދި ޞްނޑުެމން މިއަދު ކޮންމެހެން ގެންަނންޖެހޭ އިޙުތައް ެއއީ އަުޅގަލާޞްއި ެއ ހުށަހެޅުންތަކަށް. އާދެ! 

އިން ެއ ޢާހޭ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ އެ ކޮމިޝަންގެ އަސްލު ބާުރތައް ގާނޫުނގެ ޛަރީޖެއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ހަކަ ކުުރކޮށްލަން. އަޅުަގނޑުގެ ވާ ،ންމުހަވާލުކުރަން. ައުޅގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަ ކޮމިޝަނާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ބިލަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒު ފަހުމީންބަރު އިމްތިޔާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެ

ލާޙުގެނައުމަށް ސަރުކާރުްނ ޞްޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް އި ޖުޑީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 ދަންނަވަން. ދެންމެ  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުބިލަށް ހުށަހެޅުއްވި 

ބަދަލެއް ނުގެނެސް ދެްނ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް  ،ންބަރަކު ފާޅުުކރެއްވި އިްއޒަތްތެރި މެ

ދެން ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އެފަދަ ބަދަލެއް  ؟މިކަން މިހެން ކުރުން މިއީ އެންމެ އެދެވޭނެ ނަތީޖާ ނުކުމެދާނެ ކަމެއްތޯ

ނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް ވަނީ ނައިފިގެނައުމަށް ވެސް ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވިސް

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ކޮމްޕޮޒިޝަްނ އޮންނަ ގޮތުެގ ސަބަބުންތޯ  ،ފެދޭ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުެގ ހިތުަގއި އު

އެގޮތް އެހެން  އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ؟އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަނޑިޔާުރގޭގެ ަމއްސަލަތައް ޖޭ.އެސް.ސީން ނުބެލި މި ވަނީ

ގޮތުން އެބަ އެނޭގ  ން މަަސއްަކތްކުރާވަނީ. މިހާރު ޖޭ.އެސް.ސީއެގޮތަްށ މީގެ ކުީރގަިއ ވެަފއި ، ނޫންކަންވެގެން 

، ހެދޭނެކަން. އެހެްނވީމާ ލައިފަނޑިޔާރުންެގ ފެންވަރު ބަ  .ފަނޑިޔާރުންގެ ސުޫލކީ މަްއސަލަތައް ވެސް އެބަ ބެލޭކަން 

ރަްށ ގިނަ ފަހަރު ފަނޑިޔާރުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެަބ ޝާމިލުވޭ ލައިލާއިުރގައި ވެްސ ވަބައެއް އެހެން ޤައުމުތަކަްށ ބަ 

ެއޅުމުަގއި. މިސާލަކަށް އިނގިރޭިސވިލާތަށް މެދުގައި ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި ފިޔަވަޅު ރުންނާފަނޑިޔާ

ނީ އުރެއް އަދާކުަރއްވަޖަސްޓިސް އެންމެ ިއސް ދަ ާއއި ޯލޑްޗާންސެލަރ ބަލައިލާކަމުަގއި ވީނަަމވެްސ ލޯޑް
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ކުރާ ކޮމިަޝނަށް އެހީތެރިވެދެއްވުުމގައި. ވެްސޓިގޭޓު ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްަސލަ ބެލުމުގައި އަދި އެ ތަނުގައި އިން

އޮތް ގޮތުން ފަނޑިޔާރުންގެ އަތްމަްއޗަށް ފަނޑިޔާުރންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް  އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޭޖގައި ިމހާރު މި

 ނެތް. އްހަމަ ަޝއްކެ ޮބޑު ުސވާލަކީ.  އަކީ ކޮަބއިތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުަގއި އުފެދޭޖާނުކުންނަ ނަތީ ލީމާބަލަން ދޫކޮށް

، މިކަމަްށ ކަމެއް. އެހެންވީމާފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްަސލަތަކެއް އަޚުލާޤީ މައްސަލަތަެކއް ނުބެލޭނެކަން އެއީ ކަށަވަރު 

ވޭ. ދެން ލާޙުތަކެއް މި ބިލުގަިއ ހުށަހެޅިފައި އެބަޞްދޭ އިއްލު ހޯދައިޙަށް އްލު ހޯދައިދޭ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކަޙަ

މިނިސްޓްރޭަޝންގެ މަޤާމުތައް، ވަޒީފާތަްއ ޑްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ކުީރގަިއ ރަްއޔިތުންެގ  މީގެ ،ގަންަނވާނެއޮްތ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެނިގވަަޑއިހިނގައިދާނެކަުމގެ ބިުރ އެބަ ގެއްލި

ރީމް ކޯޓުން އެ ބާބު ޕްސު ،ވަިނކޮށްމަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނަކުން ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އުފައްދާފައި

އަމިއްލައަްށ އުފައްަދއިގެްނ އުޭޅ ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަެންއ  ރީމް ކޯޓުންޕްލުމަށްފަހުގައި ސުއިއެްއކޮށް ުއވަ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބިލުގެ  ،މިނިސްޓްރޭޝަން އެގޮތަށް އެހެްނ އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަެވސްއެޑްއެ އޮތީ.  ރު މިމިހާ

)ހ(ގައި ބުނެފަިއާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި، މި މާއްދާގެ  21 ،އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި  ލާޙުަގއި މިޞްއި

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުން  މި ގާނޫނަށް ،ފެއްދުމާއެކު އު .ެއއީ ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރެޝަން؛ އިދާރާ

 ،އެ ޑިޕާޓްމަންުޓެގ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި  ،ލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ުއވިޝައައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ުޖޑީ

ނުގެ ދަށުން އުފެދޭ ަދނީ ޒިންމާތަކާއި ަޙއްޤުތަްއ މި ގާނޫންމެހަިއ މާލީ އަދި މައެ ޑިޕާޓްމަންުޓގެ އެ ،މަސައްކަތާއި 

މަޤާމުތައް، ، އެހެންވީމާޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ެއ ހިނދުން ފެށިގެން ބަދަލުވާނޭ. ޑިޕާޓްމަން

ކުީރަގިއ ޑީ.ޖޭ.ޭއގެ އެންމެ ބުރަ މީގެ  ،އެއާއެކު ފާހަގަކުރެވޭނެވަޒީފާތަްއ ެގއްލިދާ ވާހަަކެއްއ ނެތް. ދެން ހަމަ

ގޮތަްށ ރީމް ކޯޓުން ބޭނުންވާ ޕްދަށު ކޯޓުތަކަށް ސު ،ާމއިއެޅުވަކީލުންނަށް ފިޔަަވޅު ވަނީމަސައްކަތަކަށް ވެފައި 

، މިހިރަ ކަންކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ބިލުން ވެސް ކަންކަްނ ހިންގުމުަގއި. އެހެންވީމާ މި އި،ފޯރުމާޒުނުފޫ

  ދެކެން. ބައެްއ ިއއްޒަތްތެރި އްލުކުރަންޖެހޭނެ ކަްނކަން ކަމުަގއި އަުޅގަނޑުޙަ ނަމަެވސް ގެނެްސގެންލާޙުޞްއި

ިނންމާ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް އަލުން ހުށަނޭޅޭ މައްސަލަ.  ޖޭ.އެސް.ސީން ،މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ެއްއ ކަމަކީ

ދުގައި، ފަނޑިޔާރެއް ވަކިކުރުމަށް ނިންމަވާ މެ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާރަކާ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ދުވަހަކު  ،ނަމަޅުގަނޑު ވާަހކަދައްކަމުން ފާހަގަކުރިން. ވަެދފި ކަމަށް ވާެރއަށް، ކުީރ ދުވަހު ވެސް އަ މައްސަލަެއއްގެ ތެ

 ނުލިބޭނެ. ނޫނުއަސާީސގަިއ އޮތް މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުުރމުގެ ފުރުޞަތެއްޤާވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދާކުރަން 

ކޯޓުންނާއި އެހެން ފަނޑިޔާރުގެތަކުން  ރީމްޕްނިންމާ ވަގުތުަގއި ސުސަބަބަކީ ފަނޑިޔާރަކު ވަިކކުުރމަށް ޖޭ.އެސް.ސީން 

ހަމައަށް ައންނާނެ ފުރުޞަތެއް ނެތް.  އާެދން އެ މައްސަަލއެްއ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ތެެރއަށް ވަދެގަތީމާއޭގެ

މި  ، އަދިވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(ަގއި 88ވޭ ސާސީެގ ވެްސ ބަޔާންޮކށްފައި އެބަ ޤާޫނނުއަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ނުވާހާ ިހނދަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއއްވެސް ކަމެއް ހިނގިއެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި
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. ކުރިން އަުޅގަނޑު ވެސް ނޭޅޭނޭ ގޮތުގެ ަޞއްޙަކަން ބެލުމަްށޓަކައި އެްއވެސް ޯކޓަކަށް މައްސަލަެއއް ހުށަ

އެކަމުގެ ބިރު. އެކަމަުކ  ،އްސަލަ ހުށަނޭޅޭނެތީވެއްވި ކޯޓުތަަކށް މި މައިޝާރާތްކުރި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެ

ދެން ކޯޓަކަްށ ވެްސ ހުށަނޭޅޭނެ  މި ބާވަުތގެ މަްއސަލަތައް މި މަޖިލީހުން ނިންމީމާ ،ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ވަނީ

މި ބިލަކީ ވަރަށް ގިނަ ހިރަ ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ ބިލުގައި ފާހަގަކޮށްފަިއވާނެ. ، މިކަމަށް. އެހެންވީމާ

ޖޭ.ެއސް.ީސެގ މަސްއޫލިއްޔަުތ، ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބުނާ މަސްއޫލިްއަޔތު އަދާކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ  ؛ންތައްތަެކއްކަ

 މައްސަލަތަާކއި، އަޚުލާޤީ މައްސަލަތަކާއި އަިދ ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުެގއެްއގެ ސުލޫކީ .ކަންތައްތަެކއް މަގުފަހިެވގެންދާނެ

ހިރަ ކަންކަން ހިންގުމުގައި ޖޭ.އެސް.ސީގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ފަހިވާނެ މި  ،ށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމާފަނޑިޔާރުންނަ

ހަަގކޮށްލަން. ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަެކއް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއްކަން ސަުރކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ަވނީ އަޅުގަނޑު ފާ

ވުމަށްފަހުަގއި ޮގތެއް ނިންމުމަކީ އަުޅގަނުޑ ޅާކޮށް ަމޝްވަރާކުެރއްމެދުގައި އިތުރަށް ފު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލާ

 އެދޭ ކަމެއް ކަުމގައި ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިމުނީ.  ސްކޮށް މިހުލަކޮށް ބަެމންބަރު. މި ބިލަށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު ޖުމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

މިނެޓު  5ަގޑިއިާރއި  2ލަ ލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖުމުޞްނޫނަށް އި ޖޭ.އެސް.ސީ ގާ

 ސްކުރެްއވި.ހުިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އެ ބިލަށް ބަ  30ސްކުރެވިއްޖެ. ހުބަ

 

 ށް ވޯޓަށް އެހުން ރި ކަންކަމަ  ހު އެހުމަށް  ށް ވޯޓަ  .9

 

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

މެ މި ނިންމި ދެން އިއޮތް ދެ ަކމެއް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ިއްއޔެ ނިންމި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓާަގއި އެބަ މިއަދު ވޯޓު 

ލާނަްނ މިއަދުގެ ދެން ބާކީ އޮތް އިާލޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ. އަުޅގަނުޑ ކުރީބައިަގއި ދަންނަވަޞްޖޭ.އެސް.ސީ ގާނޫނަށް އި

ބެހޭ ބިލުެގ  އާފީ ތަރިކަގާމެން ފަށާނީ އިްއޔެ ހުށަހެޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަހު އަޅުގަނޑުމަސައްކަތް ދާނެ ގޮތް. ވޯޓަްށ ފަ

 ،މިއަދު މާލިްއަޔތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ،އި. ެއައށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިައށްގެންދާނީދެން ބާކީ އޮތް ބަ 

 ނިމިއްޖެއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ދެން ސްހުއެ ބަ. އެއަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެން އަނެއްކާެވސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް

ޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާސްެގ  ،ބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވިމަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ،އަނެއްާކވެސް ދާނީ 

 ބިލުގެ ބާކީ އޮތް ބަޔަށް. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ ޗެކްކޮށްލަދެްއވުން އެދެން. 
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 ދެްއެކވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(ގެ ދަށުން 98ގެ 2010ަގވާިއދު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު  .ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޑިޓު ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިބައެއް އޮ 

M19ML2019/1 ިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މެދު ކުރުމާފާސް ށްގޮތަ ްއަޔތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިމާލ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ޓުދެްއވުންވޯ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 63    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެ

 00    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ނުފެންނަ ކަމަށް 63. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

؛ ންގެ އަދަދު ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭ .؛ ސުމެއްއަދަދު ންގެ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

މަޖިލީހުގެ  .63ލަ؛ . ޖުމ32ު. ާފސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63އަދަދު؛ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ  .ސުމެއް

  ވޯުޓގެ ނަީތޖާ؛ ފާސްވީ.. 87ލަ އަދަދު ޖުމު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ނު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވިމާފަން  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މެދު  ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާލާޙުޞްށް އި( އަ ންގެ ގާނޫނުސް ކޮމިޝަޖުޑީޝަލް ސަރވި ) 2008/10

 ވުން އެދެން. ަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންއި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 68ށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމ69ަހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

؛ ންގެ އަދަދު ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ަވކި ސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

މަޖިލީހުގެ  .68ލަ؛ މު. ޖ35ު. ާފސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .ސުމެއް

ޖުޑިޝަރީ  ން މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްގުިޅގެ މި ބިލު ފާސްވުމާ. ޯވޓުގެ ނަތީޖާ؛ ފާސްވީ. 87ލަ އަދަދު؛ މުޖު

 ން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަ

 

  މަސައްކަތް އިތުރު އެހެން  .10
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 ދެްއެކވުން:ހަކަން ވާތުރިޔާސަ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ هللا މަދު އަބްދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ބާރަުށ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙް

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ާދއިރާގެ ވިލުފުށީށްގެންދާނަން. ުކރިއަސަގާފީ ތަރިކަިއގެ ބިުލގެ ބާީކ އޮތް ބައި ައޅުގަނޑުމެން 

 .ޢަފީފު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

މާޔަްތކުރުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ހިތަރިކަ  ފީއްޒަތްތެރ ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަގާއި ޝުކުރިއްާޔ 

ސްނާންލަން އެބަޖހޭ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި ބަެއްއެގ ގޮތުަގއި މި ތިބޭއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ވި

ައއީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ؟ އާދެ!  އައުންއައި ނޑުމެްނ މިހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސްލު ުއފެދުން ނޫނީ އަޅުގަ

ތިބި ގޮތް ނޫން ގޮތެއްަގިއ ގުތު އަދި ވަ ފީ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން މިގާއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަ 

ތްކުރެވިފަިއވާ ކަމެްއެގ މާޔަހި ތިބި. އެހެންވީމާ، އެ ތާރީޚީ ކަންތައްތައް އެީއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އިކުރީގަ 

ަގިއ  7ރީ ވަރުވަަނ އަހަރު ފެބު 2012 ،އްޒަްތތެރި ރައީސްއިގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ބަލައިގަންނަން. 

މިފަދަ ކަންތައްތައް  .ވަނީ ބަޔަކު ހަލާކުކޮށް ނެތިކޮށްލާފަ އްނޑުމެންގެ ތާރީޚީ ތަރިކަިއގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއަޅުގަ

އާދެ ތާރީޚީ ތަިރކައަށް ެދވޭ ވަރަށް ޮބޑު ގެއްލުމެްއ. މިފަދަ ކަންކަން  ؛ސަގާފީ ނޑުމެންގެ ހިނގުމަކީ އަުޅގަ

ވެސް ަމސައްކަތްކުރަން. އާދެ! މި  މަ ައުޅގަނޑުމެން އެންމެންނުދިނުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަހިނގިޔަ

ާރއްޖޭަގއި އޮތީ ުބދު ދީން. އެ ކަންަތއްތައް  އިުރގައި މިއި ރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށިގެން އަ

ކަމެއް. ޭއގެ ހިއްމު ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަކެތި މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ ތަރިކަިއގެ ގޮުތަގިއ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ެއއީ މު

ން ދާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. އަދި އަޅުގަނޑުމެ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ބުދު ދީނަށް އެނބުރިމާނައަކީ ެއއްގޮަތކަށް

ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަ  ދީނަށް ދާން މީހުންނަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމެއްބުދު

އްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންެގ އި މިގޮތަްށ ވިސްނަިއގެން މި ކަންކަން ަގބޫލުކުރަން. އާދެ!  ހުރިހާ އެންމެން ވެސް

ގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތްތެރިކަން ވެސް ދައްުކަވއިދޭ ތާރީޚީ ތަންތަން އެބަހުރި. ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށު 

 ،އަށް ޮއތް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އެ ތަންތަން ބެލޭނެ ގޮތެއްމި ތަންތަން ރައްކާތެރިކަމާއެުކ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރި 

އްޒަތްތެރި އި އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ބަލައިލަން.  ކަންތައްަމސައްކަތްކޮށްަފއި ހުރި ކަންަތއް އެ ތަންތަން ެއއީ ކިހިނެއް 

ުޅގަނޑުމެންގެ ތާރީީޚ އެަތއް ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ޤަުއމީ ދާރުލްއާސާރެއް މި ހުންަނނީ ހަމައެކަނި މާލޭގަިއ. އަ 

އަދި މި  ،ޔަތްކޮށްމާހިައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ތަންތަން  .ބައިވަރު ބިނާތަެކއް ރާއްޭޖގެ އެކި ރަށްރަށުަގއި އެބަހުރި

 ތާރީޚު ައޅުގަނޑުމެންެގ  އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ،ކިހިނެއް މަަސއްކަތްކޮށްަފއި ހުރި ތަންތަން ކަމާއި އީތަންތަން މި
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 ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ  ނގޭނެ ގޮތެއް ވެްސ ހަދައިދޭން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިކުދިްނނަށް އެގެ ހުރިހާ ކިޔަވާރާއްޖޭ

އޭގެ ޑިޖިަޓލް ކޮޕީތައް އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ،ކަމުގައި ިވޔަސް ވުނުގަނޑުމެން އެ ތަންތަނަށް ނުގެންދެކޮންމެހެން ތަކެތި އަޅު

ކޮންެމވެސް  ގެވެސް ނޫިނއްޔާ އެ އަތޮޅު  ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ސް އަތޮެޅއްގެ ކޮންމެވެ ސްކޫލްތަކުަގއި ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެން

ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އާދެ! މި އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެއް ރަށެްއަގއި ބެލޭ ކަހަލަ ދާރުލްއާސާރެއް ޤާއިމުކުރުމީ 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ތާރީޚީ  ،ގަނޑުމެންަނށްއަޅު .ނުޖެހޭޑު ޚަރަދުތަކެއް ުކރާކަށްބޮ ކަންތައްތައް ކުރާކަށް ކޮންމެެހން މާ

ން ދޭންޖެހޭ ފިލާވަޅު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިކުދިންނަށް ައޅުގަނޑުމެން އެ ޅުގަނޑުމެންގެ ކިަޔވާ އަ  ،މާޔަތްކޮށްހިތަރިކަ 

ނާއި ލިޔެިކޔުމުން ،ގޮތުންވެސް ޮގތްފޮޓޯންނާއި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ޑިޖިޓަލްކޮްށގެންނާއި އަދި އެނޫންން އެބަހުރި. ވެދެ

ކުދިންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކިަޔވާ މެން ތާރީޚުމިހުރިހާ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑު

ޓަކައި މި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ ވަރަށް ކުރުމަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް އާދެ!ދަސްކޮށްދޭން. 

އިން ިމ މިކަމާ ހަވާލުވެފަިއވާ ުވޒާރާ ،މި ބިލު ފާސްވުމާއެކު ތުަގއިމުހިއްމު ބިލެއް. އަޅުގަނުޑ ޔަޤީންކުރާ ގޮ

ގޮތުން ހުރި ހުރިހާ  ގެންދާނެ އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ައުޅގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޭޖގައި ތާރީޚީކަންތައްތައް ކުރިއަށް 

ނޭ  ގޮތްތަކެއް އެ  ބެލޭނުކޮްށ ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންަނށްތަންތަން ވެސް ެއއީ އަދި އެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް

އަތޮުޅަގއި ެވސް އެަބހުރި ތާރީޚީ ތަންތަން. އާދެ!  ތ. ބަލާއިުރަގއި ށްމިގޮތަ!  ިދއުްނ. އާދެތަންތަނުގައި ޤާއިުމވެގެން

އަތޮުޅގެ ވަަރށް ގިނަ ރަށްރަށުަގއި އެބަހުިރ  ެއއީ ހަމަ ވަރަށް ތާރީޚީ ތަނެއް. އަދި ހަމަ ތ. ،ކިނބިދޫގައި އޮންނަ ވޭރު 

 އެ .ތަެކއްތްކަން ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުރި މިސްކިގަުލންނާއި އަދި ލިޔެލާޖެހުމުގެ ަމސައްކަތްތެރިހިރިޒަމާނުގަިއ ވަރަށް ކުރީ 

މާޔަތްކުރުމަށް އެޅޭނެ ވަރަށް ހިތަރިކަ ތާރީޚީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި  ދިއުމަކީސް ރަނަގޅަްށ ބެލެހެއްޓިގެންވެ ތައްމިސްކިތް

ނޑުމެންގެ ތާރީޚީ މި ބިލު ފާްސެވގެން ައޅުގަ ،އްޒަތްެތރި ރައީސްއި ބޫލުކުރަން. ގައަުޅަގނޑު  ކަމަށްބޮޑު ފިަޔވަޅެްއ 

ލިބުމަކީ ވެސް ެއިކ ގޮތްގޮތުން އަދި ެއ ކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  ،ރަނގަުޅ ގޮތްތަެކއް ހަމަޖެހި ކުރުމަށްތަރިކަ ރައްކާ 

ުޅގަނޑު ދެކެން. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މުިޅ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި އެޭޅނެ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެްއ ކަމުގައި އަ

އަދި  .ފަތުރުވެރިންގެ ހުންނާނެ އަންނަތުރިގެންދާ ހިނދު، މިފަދަ ތަންތަން ބެލުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އަށް ފެޖެރާއް

ޓުމަށް އަކީ އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ތަންތަން ބެލެހެއްއެފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން އެ މީހުން އަތުން ނެގޭ ފީ

 ،ނުކުރިޔަސް ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުން މި ފައިސާ ޚަރަދު . ެއހެންވީމާ،ޚަރަދުކުރެވޭނެ ފައިސާ

ރައްކާެތރިކޮށް އަދި އެ ތަންތަން ިދގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންާދ  ،މާޔަތްކޮށްހިފަދަ ތަންތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 ވާނެމި ކަންތައްތައް ވީމާ، މިގޮތަށް އެހެން  ޑުމެންނަށް ރަްއކާތެރިކުރެވޭނެ.އަޅުގަނމީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ގޮތަކަށް 

ދިއުމާެއކު މިކަމާ ހަވާލުވެފަިއވާ ުވޒާރާއިން މިފަދަ ލު ފާސްެވގެންބި މި. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް އުއްމީދުކުރަން ކަމަށް

އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުޅި ާރއްޖޭަގއި މިހިރަ  ސްވެ ކަންތައްތަްއ އިންިތޒާމުކޮށް ައޅުގަނޑުމެންެގ ހުރިހާ ރަްއިޔތުންނަށް

ދެްއވާެނ ޭވނެ ގޮތް ހައްދަވައިއެތާނގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ރަުށގައި ތިބެގެން ވެސް ބަލައިލެ ،ތާރީޚީ ތަންތަން
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ނުޑގެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އުއްމީދުކުރަން. މިބިލަްށ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުިރއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ  ކުރެންދޫމިނެޓު. ހަތަރު އެންމެ  ތީއެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ދެން ބާކީ އޮ. އްޒަތްތެރި ެމންބަރުއި ޝުކުރިއްާޔ 

  މް.ޢަބްދުލްޙަކީ ޢަބްދުލްޣަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަބްދުލްޣަނީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ބިލު މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

ރީޚެއް އޮްތ ައކީ ެވސް ދިުގ ތާދެްއވި ކަމަށް ޓަކަިއ ޝުކުުރ އަދާުކރަން. އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރާ ހުށަހަުޅއްަވއިهللا އަބްދު

ދިވެހީންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ފެންނަން ހުރި  ،އާސާރީ ބިނާތަކެްއ ހުރި ދާއިރާެއއް. ކުރެންދޫއަކީ ޒަާމނުއްސުރެ

ޒިޔާރަްތކުރާ ތަނެއް.  ރާއްޭޖގެ އުތުރުަގއި ވަރަށް ގިނަ ދަތުުރވެރިންޒިޔާރަތަކީ އާސާރުތަެކއް ހުރި ރަށެއް. ުކރެންދޫ ލޯ

ނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ތެެރއިން އިތުރު ބިލަށް ގެ ޓަކައި މި. އެ ކަަމށްތަްނ ވަނީ ވީރާނާވެފަ މިއަދު އެ، ނަމަވެސް

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް މި ދާރުލްއާސާރުމާލޭގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެގެންދާެނ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުުކރަން. 

ރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުަގއި މި އުމައްޗަށް ކަަމށް ފެނިގެންދަނީ. އެތާނގެ ސެކިމީހުންގެ އަތްވަނީ ބޭރު ވަގުތު ހަވާުލވެފައި މި

ވާ ނޫނީ ނުރައްކަލެއް ދިމާ ،އެ ކަަމީކ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލަހައްޓާ  ،އެހެންކަމުން .ތިއްބަވަނީ ާރއްޖެއިން ބޭރު ީމހުން

ދިއުމަީކ ައޅުގަނޑު އެދޭ ކަެމއް. ދެްއިވ ގެންގަިއ ސިފައިންނާިއ ފުލުހުން ބަލަހައްޓާނެ ތަނެއްގެ ޮގތުގައި ހަމަޖެހިއްހަލާތެ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ލިދޫފެ

ރާ ވާހަަކ މާޔާތްކުރުމުގެ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީުދކުހިތަރިކަ އްޒަތްެތރި ރައީސް. އި ްއޔާ އާދެ! ޝުކުރި

ޑުމެންނަށް ނުޅގައަ އީމި ،ވާހަަކައކީ ބޭނުންވާގޮތެްއގަިއ އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން  ލަޖުމު  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން.

 އިގާނޫނެއްގެ ސިފައިގަ އަދި ަފހުން  އިބިލެއްގެ ސިފަިއގަކޭ. މި މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުކުރެވި އޮތް ކަމެ

ޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑު އިޤްތި ނޫނީ  ،ީމއަށްއަުޅަގނޑުމެންގެ އިކޮނޮނަމަ، ޙަޤީޤަތުގައި  ކަމުަގއި ވަނީވުޖޫދުެވގެން ައއިސްފި
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ން ފަހި އިފާރިތަކަށް މި ހެދޭ ެގސްޓްހައުްސ ވިޔަ ރަށްަރށުގައި މި ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.

ކުރުމަށް ވެސް ޙަޤީޤަތުގަިއ މާެކޓު އިފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަްސވެެގންދާނެ. އަދި އެ ގެސްޓްހަުއސްތައް ބޭރު ދުނިޔޭގަ

ރުދަނާކުރުމަށް ހައަދި ދައުލަުތގެ ފަާރތުން މިކަން  .ގެްނދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަންފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބި

 އިލިބޭނެ ކަމަށް ވެްސ އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ. ަކއިރީގަ  އޭރުންހީތެރިކަން ފުރިހަމަ އެ

އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި ސްކޫލްތަުކގެ ކުދިްނ  ،ހުންނަ އިތުރު ރަށްރަށުން އިކައިރީގަ  ރިސޯޓްތަކުން ނޫނިއްޔާއޮންނަ 

 ކުރީޒަމާނުއްސުރެ ؛ތަންތަންއުފެދިފައި ހުރި  ޅުަގނޑުމެންގެއަވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ އެިކެއކި ރަށްރަށަށް ގޮސް 

ލިބިދިނުމަކީ  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ނޫނީ މި ތަންތަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ނާކުރީ ޒަމާ ،ހެދިފައި ހުރި ތަންތަނަށް ޒިާޔރަތްކޮށް

ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ވެސް ނޮލެޖް ިއތުރުވެގެންދާނެ ކަެމއް ކަުމަގއި އަ  ގެކުދިން އެ  ،ބޭފުޅުން ޙަޤީޤަތުގައި އެ

ތެރޭަގއި ޒީަނތްތެރިކުރުމަށް ވެސް އިތުުރ އަދި ރަށު ،ރިސޯޓުތަކުން އަންނަ ޓުއަރތަކަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްބޭނުން. 

މި ބިލަްށ ލަ ގޮތެްއގަިއ ުޖމު ،ލާނީއިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ  ،ފާގަތިކަމެއް ިލއްބައިދޭނެ ކަމެއް ކަުމގަިއ ފާހަގަކުރަމުން

ދުކުރަމޭ. އަިދ މި ބިލުގެ ކަންތައްތަކަށް ޚާއްޞަކުެރވައިަފއިވާ ކޮމިޓީން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު ތާއީ

 އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ،ކުާރ ހާލުއަުޅގަނޑު ގަބޫލު ަކން ގެންނާނެށްފަހުގައި ތަޅުމަކުރުމަށްކަންތައްތަްއ ހަރުދަނާ

 ޝުކުރިްއޔާ.  ރުކޮށްލަން.ކު

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އެހެން  އަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ވަގުތު ަހމަވެފައިވަނީ. އިތުރުމިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ެމންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

ވާއިުދގެ ދަށުްނ . އެ ޕާޓީއަކަށް ގަ މިނެޓު 32 ގަިޑއިާރއި 2ލަ މުން ޖުފިނުޑމެން ބަހުސްކޮށްމި ބިލަށް އަުޅގަ .ބޭނުން

ޅާފަިއވާ ަވގުތުގެ އިތުރަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ެއއްވެސް ޕާީޓއަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ މެންބަރަކަްށ މު ކޮމިޓީން ކަނަޑއައްއާ

ތެިރ މެންބަރުންެގ އޮތް. އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތެގެންފައި އެބައި ޑަވެސް ފުރުޞަެތއް ނުދެވޭނެ. ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެދިވަ 

، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް މާދި މި ބިލު ނިމިގެން ކޮމިޓީން އައިފުޅުތައް ހަމަ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ފޮނުއްވޭނެ. އަޚިޔާލު

هللا ޢަބްދުމެންބަރު  ތެރިިއްއޒަތް ކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ ތި ބޭފުޅުންނަށް ބަހުސްކުރެޭވނެ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލެއއް، 

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު
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ނޑަށް ހީވަނީ  ވާހަކަ. އަުޅގަތްމިނެޓު އޮ 4އަށް ރައީސް ދެންމެ ވިދާޅުިވ އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އެހެންވެގެން އިނގޭތޯ ންނާނެ. އޮބާކީ މިނެޓު  2އަިދ ވުނީ. މިނެޓުގެ ކަންނޭނގެ ބޭނުންކުރެ 2މެ ދެން

 .ޓަކައިލޫމާތަށްޢުމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނާނީ ހަމަވަންދެން ނަން. ަވުގތު އޮއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑު ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައި ޮއތް ގޮތް ދައްކާލަފާ

ގެ ވަގުާތއި އަދި ުކރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ. ކޮށްފަބޭނުން

ލަިއގެްނ އިއްލަވަ ލައިގެން ވަގުތު ހަމަވެފަިއަވނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޔައުމިްއޔާ ބަ ވަގުތާ  ކުރެއްވިމެންބަރު ބޭނުން

 އިބްރާހީމް  މެންބަރު ރާގެދާއި މެދު މާފަންނުޮކށްލެވޭނެ. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޗެކު  އްތަ އެމް.ޑީ.ޕީން ހޭދަކުރި ވަގުތު

 މިހާރު ފަހުބަސް ވިދާޅުވުަމށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. ދޫކޮށްލެްއވީ. އާދެ!، ރަޝީދު

 އަށް.  هللاޙްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އަ އިްއޒަތްތެރި ބާރަށު ާދއިރާގެ ،އަރުވަނީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاޢަބްދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަށު

ބަހުސްކުރެްއވުމުަގއި  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިމި ފީ ަތރިކަިއގެ ބިލު ސަގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަދްއކަަވއިފި. ގުނަ އަގުހުރި ވާހަކަފުޅުަތކެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަރަށް ގިނަ

ތްތެރި މެންބަރުން ތަރިކަ  ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ތަނަވަސް ޚިޔާލުފުޅުތަެކއް ހާަމކުރަްއވައިފި. އަދި ބަެއއް އިްއޒަތަރިކައާ

އްކޮށް އާސާީރ ފުޅުތައް ވެސް ހުށަހަުޅއްަވއިފި. ހަމައެާއއެ ގޮތްތަާކއި ިޚޔާލު ގަިއ އިތުރު އާްމދަނީތައް ހޯދޭނެހިމާޔަތްކުރުމު

ހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް ގެްނގުެޅވޭނެ ގޮތްަތްއ ވެސް ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި ތަންތަން ހިމާޔަތްކުރުމުގައި މި

ރު ހުރި ތަންތަނުން ހާހަމައެއާެއއްކޮށް މިހާރު ހުރި ތަންތަން އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، މިމެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި. 

ތްތަކާއި ޚިޔާލުފުޅުތައް ވެސް އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި. އެ ހުރިހާ ގޮއިތުރު އާމްދަނީ ހޯދޭނެ 

 މެންނަށްއަޅުގަނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދަންނަވަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރު

އަދި މި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އާސާރީ ތަންތަނާއި  ،އިކަމާ މު ގާނޫެނއްއްއެނިގގެން މި ދިޔައީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުހި

 ވެސް ލިބޭ އާމްދަނީާއއި އަދި އެހެނިހެން ،ދިޔުމުންެވގެންހިމާޔަތްމުކަން އަދި ނޫނީ އް ތަރިކަ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހި

ންތަނާިއ ރީ ތަުއމުތަކުގެ އާސާޤަ ދުނިޔޭެގ ވަރަްށ ގިނަ ތަންތަުނގައި އެ  .އިްއޒަތްެތރި ރައީސްކަންކަން ހުރިކަން. 

ގެންގޮްސ، ވަރަްށ ބޮޑެތި ގޮތަށް ބަލަހައްޓަުމން އަދި ޭއގެ އަސްލު ނުގެއްލޭ އި،ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ބަލަހަްއޓަ

 ޤުރާޢިށް ޖޯޑަން، ލާއިރު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނައިއުމުަތކަށް ބަލަގެ ޤަމެދުއިރުމަތީ ،މިގޮތުންއާމްދަނީތައް ހޯދަމުންދޭ. 

ެވސް މިފަދަ އާސާރީ ތަންތަން ބޭނުންކޮށްގެން ވަރަށް ބޮޑެތި އާމްދަނީތައް އަދި ރުގައި ޞް މިއި އަދިގަތަކުއުމުޤަ ފަދަ
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މިލިއަނުން ގުނަމުންދާކަން މި ންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮްށގެން ލިބޭ އާމްދަނީ މިލިއަނުންތަ ފަތުރުވެރިންގެ ފަރާތުން އެ 

 ތުރުކީ ފަދަ  ،ނަށް ވެްސ ހަމަ އެފަދައިންއަުޅގަނޑުމެން .ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 

އަދި އެތަންތަނުން ޯހދާ  އި،ޔާ ފަދަ ތަންތަނުގައި ެވސް މި އާސާރުަތއް ބަލަހަްއޓައިނގިރޭިސވިލާތް، ަރޝި އަދި

ރީ ތަރިަކ ގޮތްތަްއ ދެނެގަނެ، މިދެންނެވި ގޮތަްށ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އާސާ އާމްދަނީ ހޯދާ އުސޫލާ

ގޮތަށް ބެލެހެއްޓޭެނ ރަނގަޅު އިންިތޒާމުތަކަާކއި  ނުގެއްލޭއަދި މި އެްއޗެހީގެ އަސްލު  އި،ކާތެރިކޮށް ބަލަހަްއޓަރައް

އަުޅގަނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަުތ ، އިމުކުރެިވއްޖެ ނަމަޤާ ނިޒާމުތަކެއް 

ރީިތ  ސަފުން ވެސްމުިޅ ުދނިޔޭގެ  ،ުޅގަނޑުމެންެގ ދިވެހިރާއްޖެައކީއަޚާއްޞަކޮށް ޖެހޭ. އޮތްކަން ފާހަަގކޮށްލަން

މި  ނަށްއަުޅގަނޑުމެން ،ވީިހނދު އުމަކަށް ޤަލިބިފަިއވާ  ފަރުތަެކއް ައދި ރީތީ މޫދުތަކަކާއި ،ގޮނޑުދޮށްތަެކއް ލިބިފަިއވާ

ތަންތަނަށް  ފަދަ އާސާރީ ތަންތަނަށް ޒިޔާރާތްކޮށް، އެރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަްތކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ފަރާތުން މިދެންނެވި 

ކަމުގައި ެވސް ފުރުޞަތު އޮތްތަނަވަސްކުރުމުގެ  ލިބޭނެ މަގު ގަނެގެން ވަދެ، ވަަރށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ޓިކެޓު

ޒަތްތެިރ ިއއްތެރި މެންބަރުން އެ ވާަހކަފުޅުތައް ފާހަަގ ެވސް ކުރަްއަވއިފި. އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ބަެއއް ިއއްޒަތް

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ގޮސްަފއި ހުރުމުގެ ސަބަބުންތަންތަން ހަލާކުވެ، ވީރާނާެވގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި .ރައީސް

 ގައި ބެލެހެއްޓެމުންދާއްޭޖގެ ރަށްތަކުދިވެހިރާ ތައްްއޔާ މިފަދަ ކަންތައްނޫނީ ވެއްޖެ ،އަސްލު އާސާރީ ތަރިކަ އޮތް ގޮތް

ފާހަގަކޮށްލެވޭ.  މުންދާކަންއަންނަން ފަނޑުކަ ށްނޫނީ ތާރީޚަ ،ރީޚު ގެއްލެމުންދާކަންރަށުގެ ތާސަބަބުން އެ ރަށް ގޮތުގެ

އަިދ  ިއ،މިދެްނނެވި ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ަސބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިއތުރު ގޮތްތައް ހޯދަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތިޞާދަށް މިފަދަ ކަންކަމުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ީމއަށް ނޫނީ އިޤްރާއްޖޭގެ އިކޮނޮ އި،އުފައްދަ ރު އާމްދަނީއިތު

އެާއއެކު މިދެންނެވި ފަދަ އާސާރީ ތަންތަން މަގު ތަނަވަސްވުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ވެސް ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ

އި ވެްސ ކަމުން ހޯދިދާނެ ކަމުގަކަން ދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވިޚަރަ އިޔާށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަބެލެހެއްޓުމަ

ެއ  ތައްތަނަވަސް ޚިޔާލުފުޅު ،ކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެ ޚިޔާލުފުޅުގަބޫލު

ބިލު އަވަހަށް ފާސްކޮށް  ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން މި ޞަދުގައިކަން ގަބޫލުކުރަމުން އަުޅގަނޑުޤްދެއްވީ މިދެންނެވި މަ

ބޮޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ވަރަށް .އަުޅގަނުޑގެ ވާަހކަކޮުޅ ނިންމާލަން ،ންނަވަމުންގާނޫނަކަށް ހެދުމަށް ދަ

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުބެހޭ މައްސަލައެއް. ަކނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝަހީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޓަަކއި ވެސް މު ވާހަކަެއއް ދެކެެވމުންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ރެކޯޑަށްއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަަދ މުހި

  ...ކް ކޮނެގެން ނެގި ރިހި ފޮތިހިއްސާކޮށްލަންޖެހޭ. ސަލްޓަންޕާއެބަ މާތު ލޫޢުއަޅުގަނޑުމެން ބައެއް މަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ބިލަށް  ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ނިޒާމާ އީްތތެރި މެންބަރު ތިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަ

 އެ ،ހުށަހަޅާއިރު އްވޭނެ. އަދި ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ނިމިގެން ރިޕޯޓުހުރި ޚިޔާލުފުޅުތައް ކޮމިޓީއަށް ވެސް ހުށަހެޅު

 ކުރެއްވޭނެ. ތެރި މެންބަރުންނަށް ބަހުސްގަީޑގައި ވެސް އިްއޒަތް

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ 2010ފަށަނީ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް. އެއީ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  މިހާރު މަސައްކަތް މި

ން ކޮމިީޓއަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ަބއެއް އޮިޑޓް ިރޕޯޓްތައް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ ެގ ދަށުން މާލިއްޔަތުޅ(ވަނަ ާމއްދާގެ ) 98

ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް  މި  M19/ML/2019/2  ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޯޕޓް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯްޓ ނަންބަރު

މި  .ރި މެންބަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ،ެދްއވާނީ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުންއިހުށަހަޅުއްވަ

ރީ ހޫ. ޖުމްކުންތުސި 7މިެނޓާއި  36އަށް ގަިޑއިރު. އެމް.ޑީ.ޕީެއއް ލަ ކުރުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ ޖުމުރިޕޯޓަށް ބަހުސް

. ކުންތުސި  3މިނެޓާއި  4އަްށ . ޕީ.އެން.ސީ ކުންތުސި  5މިނެާޓިއ  5ށް . ޕީ.ޕީ.އެމަުކންތުސި 5ޓާއި މިނެ 5ޕާޓީއަށް 

 52ނުވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް . ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްކުންތުސި 32މިނެޓާއި  3އަށް .ޑީ.އޭ އެމް

 .ރާހީމް ޝަރީފް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްކުންތުސި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ވާނީ  ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް މިހާރު 98ން މަޖިލީހުގެ ަޔތު ކޮމިޓީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލިއް 

ތައް ދިރާސާކުރީ ުކޑަ ގަނޑުމެން މި ިރޕޯޓުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް. އާދެ! އަޅު ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލު

ލީހަށް ފޮނުއްވުމުގައި ެއްއވެސް މައްސަލަެއއް މަޖިރިޕޯޓް  އޮޑިޓްފޮނުވަިއގެން މަްއސަލަ ނެތް ރިޕޯޓްތައް. ކޮމިޓީއަކަށް 

ކިަތންމެ ކުޑަ މައްސަލަެއއް އޮތް  އި،އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ަމއްަސލައެްއގެ ގޮުތަގއި ބަލަ ،ނަމަ އޮތް ރިޕޯޓެއް ފެނިއްޖެ
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ަޔ ވޭތުވެދި ،ކުރަމުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެދަނީ ދިރާސާ މައްސަލައެއް މިހާރު މި ކަމުގައި ވިަޔސް ވެސް އެ 

 ، މި ދިރާސާކޮށް ނުކުރެވި. އެހެންވީމާތައް ހުރީ ދިރާސާގިނަ މުއައްސަސާަތކުގެ ިރޕޯޓު އަހަރުތަކުަގއި ސަރުކާުރގެ ވަަރށް

 ، ައޅުގަނޑު މާތައް. އެހެންވީމާންދަނީ މައްސަލަތައް ނެތް ރިޕޯޓުގެ ޖިލީހަށް ތަރުތީބުން ހުށަހަޅަމުން މިމަ ފުރަތަމަ

 ބުން މި ރިޕޯޓްތައް ހުށަހެޅުނީކަމުގައި ދަންނަވަން.ިހސާ މި އިނުދަްއކަ ދިގު ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެދިވަަޑިއގަންނަވާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވުން އެދެން. ކުރެއްވުމަްށ މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް

 .މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ަތކަްށ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ން ިނންމާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުުތ ކޮމިޓީޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލިއްޔަ

އަދި މިދިޔަ  އި،ށް ހުށަހަޅަހަޔިތުންގެ މަޖިލީ ުނކޮށް ޮއޑިޓް ިރޕޯޓްތަކެއް ަރއްއެބަޖެހޭ. އާދެ! ފާއިުތވި އަަހރުގައި އޮޑިޓު

ތެރެއިން މީގެ ،ބައޮތް. އެހެންނަމަވެސްއަްށުވރެ ގިނަ ރިޕޯޓް އެ 700 ،ކަންނޭނގެ  800 އިމަޖިލީހުގައި ވެސް ނުބަލަ

 މިކެއް . އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަތަކަށް ބަހާލައިގެން ބަލާފަވަނީ ގްރޫޕު ވަަރކަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މި 25ނުވަތަ  22ބައެއް 

 .ބިނާވަނީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްްޓރީތަކާއި، އަދި މުއައްސަސާަތުކން އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ

ގޮތް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.  ދިޔައިހިނގަ އަހަުރ ދުވަހު ކަން 5ރާއްޖޭގެ ފާއިުތވި  ވެސް މި  ނަށްރިހާ ބޭފުޅުންހު

ނުދޭ. ލިބިގަތުމުގެ ަޙއްޤެއް ަރއްޔިުތންނަކަށް ނުދޭ. ފޯރުކޮށް ލޫމާތު ހޯދުމާއިޢުމައެްއވެސް ުމއައްަސސާއަކުން  ގެލަތުއުދަ

ކޮމިޝަނަރ އޮފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮްނނަނީ އިންފޮމޭޝަން  މިލޫމާތު ލިބިގަތުމާއި، ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ޢުމަ މި

ވަނަ  17ންނަނީ ފީހެއް އޮންނަ އޮ ވަިކ ސިއްެކއް ދީފައި އޮ އި،ކޮމިޝަނަރ އޮފީހެއް ގާނޫުނން ވަކިން ކަނަޑއަޅަ 

ކޮށްފަިއ ޒިމުކޮމިޝަނަށް ލާބޫަބކުރު. ެއ އަ ޖަމާލު ޒުޒީޢަޢަބްދުލް ؛ގެ މެންބަރެއްހުމަޖިލީހުގެ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

ކަންކަން ކުރުމަށް. އަުޅގަނޑުމެން ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެއް ދިރާސާކުާރއިރު އެަބ ބަލަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް  އެބަޮއވޭ މި

ންސް އޮޑިޓެްއ މަފޯބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފަިއވާއިުރގައި ކޮށްދީަފއި އޮތީ ކޮންކަެމއްތޯ. ޕާ މާލިްއޔަތުން އެހާ ރައްޔިތުންގެ 

މާދާރު ވެރިއެްއ ންންޓް ސެކްރެޓަރީއެއް ނުވަތަ ޒިނަމަކާތިބެއް، ނުވަތަ ޕާ ކަނި ބަޖެޓުއެބަ ހަދަންޖެހޭ. ހަމައެ

 ،ުފރިހަމަކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުން ކަމެއް ހޭދަކޮށްަފއި އީކަށް ބިނާކޮށް އެ ސޮއިކޮށްފަިއ ފޮނުވާ ސްޭޓްޓމެންޓަ

ރިޕޯޓެއް ުނވަތަ ެއ މުއައްަސސާެއއް ރަނަގޅެކޭ  ރައްޔިތުންނަށް ކަމެްއ ކޮށްީދފައި އޮތް ކަމަށް ބަލަިއގެްނ އޮޑިޓް 

ރިޕޯުޓގަިއ ެވސް  5 ކުރުން. އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިަޔއީ މިުކރުން. ދައުލަތް އިސްރާފުއެއީ އިސްރާފުނުބުނެވޭނެ. 

. ހޭދަކޮށްފަ ތްދައުލަތުން ހައެއްަކ، އަށެްއކަ މިލިއަން ރުފިޔާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އޮފީހަށް އެބައޮ
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މިއަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ މަޖުބޫރުވޭ ، ފައިދާއެއް ނެތް. އޭެގ ނަތީޖާއަކީ ރައްޔިތުންަނށް ވީ، އެހެންނަމަވެސް

ެއޅެމުން ލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤަށް ހުރަސްޢުނޫެނއް ފާސްކުރަން. އެީއ މަގާ ބްލޯވަރ ގާނޫނު ިކޔާފައިލްވިސު

 ގެލޫމާތުޢުޓަކައި ސިއްރުން ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެ މަމަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ،ބޫރުވީމަޖު ރައްޔިތުންނަށް މި

ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުން ދަންނަންތޯއޭ  މި  ،ުސވާލަކީ  ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން. ައޅުަގނޑުގެ މި ،އެުރވުމާއި ކަންކަން ފަޅާ

ތިބި އެްއވެްސ  އިމަޖިލީހުގަ ސް ބަޔަކަށް އަދި މި ރާއްޭޖގެ ެއްއވެ މި ،އަދި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެވސް ހިމަނައިގެން

 ންނާނަ ބޭބޭފުޅުގި ވެސް އަުޅގަނޑު އިްއެޔ ވަރަށް މެންބަރަކު ދަންނަންތޯ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ. ހަމަގައިމު

 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރާޢަޢަބްދުލް ؟އޮފީސް ހުންނަނީ ކޮންތާކުތޯއޭ ގެއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ،ވާލުކުރިން. ބުނަނީސު

ން މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ ،ޮބޑު ސަބަބަކީ ދައްާކ އެންމެވާހަަކ  އަުޅގަނުޑ މި ؟ަކންކަން ބަލަން އޮތީ މި  ވެފައި ތޯއޭ ހަވާލު 

ތިބީ  ސިާޔސީ ބަެޔއް. ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން މި މިއީ ިއ،ގަކުރާއިރު މި ރިޕޯޓްތައް ތަޙުޤީޤު

ކޮށްފައި އެ ކޮމިޝަނުްނ  ލަވަންޖެހޭ ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުން މިހާ ބޮޑު ހޭދަެއއް . އެ ކޮމިޓީއިން ބައްކަނޑައަޅާފަ

 ަރއީސް ޔާމީނާ ،އްޤު އަްތއަޅަިއގެންގަތުމުގެ ޙަލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިޢުމަގައި. ކޮށްދީފައި އޮތީ ކޮންކަެމއްޯތ ރިޕޯޓު

ބުނަނީ  ގެން އުޅުުނިއރު އަުޅގަނޑު މިހުރިހާ ެއއްެޗއް ފޮރުަވއި  ،އޮފީްސ ބަންދުކޮށްގެން ،ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން

 މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް ދައުލަުތގެ  ، ނުވަވަަރކަށްއޭ. އަެށއްކަ ޙަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ބަރާބަރޭ. ސައް

 ވަރަްށ ބަރާބަރޭ. މި  ިއ،ގޮްސ ކޮމިޓީަގއި އިްނނަވަައުޅގަނޑުމެން ނުޖެހޭ އޮޑިޓަަރކަްށ ެވގެން. ފަމާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށް

 ، މި ބަރާބަރޭ. އެހެން ނުބުނެވޭނެ އަުޅގަނޑުެމންނަކަށެއް. ތިބު ސޮއިކޮށްަފއޭ. އެހެންވީމާ އޮތީ ބަޖެޓް ކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.ހޭ މައްސަލައެއް. ާދންދޫ ދާއިބެ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވުهللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ށްމިހާރު ވާހަކަދަްއކަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ،ނެގީ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ

ލް އޮޑިެޓއް. އެްއވެސް ގޮަތކަށް ފައިނޭންޝަ އޮތީ، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި މިސާފުކޮށްދޭންވެގެން. މާލިއްޔަތު  ލޫމާތުޢުމަ

ލް ޮއޑިޓެްއގެ ޮއތީ ފައިނޭންޝަ ވެސް މި ން ަމއްސަަލ ދިރާސާކޮށްފައިއްޔަތު ކޮމިޓީންސް އޮޑިޓެްއ ނޫން. މާލިފޯމަޕާ

، ުޅގަނޑުެމން ދިރާސާކުރީ. އެހެންވީމާންްސ އޮޑިެޓއް ނޫން އަފޯމަޕާ ، އެްއެވސް އިދާރާެއްއގެއެހެްނވީމާމައްސަލަ. 

ންނާނެ. ރިޕޯޓްގައި ވެސް ނެތް ނޯއެއް ކޮށްފަ ންސް ިއޝޫޒްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން ހައިލައިޓްއެހެނިހެން ގަވަރނަ
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  މާލިއްޔަތާންނާނީ، ައޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ބަލާފައި އޮއެހެންވީމާ .ކޮށްފަންސް އިޫޝޒް ހަިއލައިޓްގަވަރނަ

 ރި ކަންކަމުގެ ަމއްސަަލތައް. ޝުކުިރއްޔާ. ގުޅުންހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލޫމާތު ޢުލޫމާތު. ރަނގަޅު މަޢުތިއީ ހަމަ ރަނގަޅު މަ ،މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްބެހޭ  ނިޒާމާ

ނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ވާނެ. މާފަންނު ދެކުކުރެއްީވމަ ރަނގަޅުބޭނުންކުރައްަވއިގެްނ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ބަހުސް

 މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މެދުމާފަންނު 

ކުދި ހަދާ ކަހަލަ ކުދިމެންބަރުން  ،މާލީ ބަޔާން ވާހަކައަށް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަކީ ދަނީ އެ އިްއޒަތްތެރި، އަުޅގަނޑު މި

އޮފީހުން މިދެނީ ތިމަންނަ  ކޮމިޝަނަރ ގޮތަީކ އިންފޮމޭޝަން ހިނގާ ،، މި މާލީ ބަޔާނަކީއިމާލީ ބަޔާން ހަދާލަ

މިއީ  ނ!އާ ؛. ސޮިއކޮށްފައި ޮފނުއްވީމަ ބަލަނީޖެޓް ކާތިބު އެއްކޮުޅގައި ސޮއިކޮށްފަ. ބަޚަރަދުކޮށްފައި ހުރީ ރަނގަޅޭ

ޓީަގއި ތިބީ ބަޖެޓް މާލިްއޔަތު ކޮމި ،ވާ ވާހަކަައކީައޅުގަނުޑ މިދަންނަ؛ ށް ހަދާފައިއިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓް ްސޓޭންޑަޑަ

ފުޅުންނޭ. ރަްއޔިުތންގެ މާލިއްޔަތަށް ހެދި ހުރިހާ ކާތިބުންނެއް ނޫނޭ. މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީަގއި މި ތިއްަބވަނީ ސިޔާސީ ބޭ

ނީކީއެއް. ރާއްޖޭަގއި ދޭންޖެހެއޭ. އޮޑިޓަރުންނެއް ނުނޭ ތިބެއި އޮޅުންފިލުވައިން ނިކުތީ ކޮން ނަތީޖާއެއްތޯ ގޮތްތަާކއި، އެ 

ޑިޓަރުން. އޮ  30ދީފައިވާ ޓިފައިޑް ައޅުގަނުޑމެންނަށް އިނގޭ ސެޓިފައިްޑ ގާތްގަނަޑކަށް މީރާ ހުްއދަތިބީ ސެ

ައޅުގަނޑަށް މިދޭތެރެއިން މާލީ ބަޔާންތައް ހަދަން.  ންއަޅުގަނޑުމެން މާލީ ބަޔާން ހަދަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ުއޅުނި

 އެކަށީގެްނވާ ވަރަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭތޯ ނެތް ރުންނާއި އެަކއުންޓުންނެއްއިނގޭ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޮއޑިޓަ 

ދައުލަތެްއގެ މާލިއްޔަތުްނ  -1ފަރާތުން ބަލަންޖެހޭ.  4ގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ކޮމިޓީގަިއ ތިބެގެން މި ރަނަގޅޭ. އަޅު 

ހޭދަކުރީ ެއ ؛ ހޭދަކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ -2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ނުކުތް ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ. 10ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 

 އި އެކައުންޓްސް ސްޓޭޓްމެންޓާ ސްޓޭޓްމެންޓާލް ސުވާލުކޮްށގެން ރަނގަޅަށްތޯ. ފައިނޭންޝަ ފުންނާމުވައްޒަ ގެމިނިސްޓްރީ

 މީހުންނަށް ބަހާލަިއގެން 2ުދވަސް ތެޭރަގިއ  5ދުވަހުން  23މިހުރިހާ އެއްެޗއް އެްއކޮށްގެން. އަުޅގަނަޑކަށް ނޭނެގ 

ށް ގެ ދާއިރާތަކަހުަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީ .ނެ ގޮތެއް. މިއީ ސިޔާީސ ޕާޓީެއއް ައޅުގަނޑުމެންނަކީއޮިޑޓް ނިންމޭ 22

ކީ ދެން ފަހަރަކުން ވެްސ ރައްޔިތުްނގެ މާލިއްޔަތުްނ ، އަުޅގަނުޑގެ އިލްތިމާސަ އް. އެހެންީވމާއެ ނިސްބަތްވާ ބަ

 ނީ.ތަނަށް ފޮނުވަންޖެހެ ހަދާފައޭ މި  ެވސްޓްއަދި ޕާޯފމަންސް އޮޑި ،އޮޑިޓެއް  ލްރަނގަޅު ފަިއނޭންޝަ ؛ހޭދަކޮށްފައިވަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޝަރީފް.ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް  ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 :މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން

ގައި އަުޅގަނޑު މި ނމިތާ .ވަްނވާނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަ ވާހަކަުފޅުދައްމަްއސަލައަށް ށަހެޅިފަ އޮތް އާދެ، ހު

ެއކި އިދާރާތަކަްށ  ަގއި އަދި ސަރުކާރުގެޖެނެރަލް ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓުރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ  ،ވާހަކަދަްއކަނީ

މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ އެްއގޮތަށް ، ކުރި ފައިސާއާ ެއއްގޮތަށް ސް ޚަރަދުކުރުމަށް ފާ ންލީހުދަޢުލަތުން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖި

 މައްސަލަެއއް ނެތް. ވާގާނޫނާ ޚިލާފު އިއެފަދަ މައްސަަލއެއް ނެތް. ގަާވއިދާއިވޭތޯ ބެލީ. ބަލާފަ އިޚަރަދުކޮށްފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑަކަށް ފާހަގަެއއް  ށް ސާފު. ނިޒާމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް ވަރަ

 ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެ ގެންަދވަނީދު ހީމް ރަޝީމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ .ނުކުރެވޭ

  ނުގުޅޭނެތަނެއްގެ ޕާފޯމަންސާ އިޑިޓާ ތަނެއްގެ މާލީ އޮ .ނުުކރެވޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ފާހަަގއެއްބޭރުން ން ޢުޟޫއުމަ

 ވާ.ގެންދަ  ުނވިސްޭނ. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ކުރިއަށްށްގޮތެއް އަުޅގަނޑަކަ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ..ެވސްއަނެއްކާ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ،ޑުވެގެން ވާހަކަ މި ދައްކަނީރު ކަންބޮމިހާ މެންގަނޑުޅު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޫރު މޫސާ.ޣައިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރިޕޯޓްތަަކކީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބެލިގެްނ  ސް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ހުށަހަޅާފައިވާިއއްޒަތްތެރި ަރއީ  ޝުކުރިއްޔާ 

ން ވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްތަުކަގއި މަޖިލީހުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން . ކެއްހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓްތަ

އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް  އިކޮމިީޓގަ މާލިއްޔަތު ،ންކަމުންލަްއވާފަ. ެއހެއިމަސައްކަތްކުރުން ވަނީ ސަުރކާރުން ހުއްޓުވަ 

ޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އޭރުގެ ސަރުކާުރގެ މެޖޯރިޓީ ކުރިއަށް ނުޮގއްސަ ވަނީ. ެއްއވެސް ކަމެއް ބެލުން އެއީ ުކރަންނު

ްއކަތް  ކޮމިޓީގެ މަސަމާލިއްޔަތު ،ރުކޮށްގެން ކަންކަން ގޮއްސަ އޮތީ. އެހެންެވގެންސޯހިއޮެވގެން މުޅި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 
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ިމ  ،ގަބޫލުކުރަނީ ވެސްދުއޮތީ. އަުޅގަނޑުމެން އަބަ އިހުރިހާ ރިޕޯޓްތަކެްއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ފުނިޖެހިފަ ،ނުކުރެވި

 ންނެ ކަމަށް. މި މަޖިލީހު މި މަޖިލީހުން ތަންތަން ބެލެންޖެހޭ .ޝަންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްކް މަޖިލިސް ރަނގަޅަށް ފަން

ތައް ޑިޓް ރިޕޯޓު ގިނަ އޮށްވެސް ހަމަ ވަރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެގޮތުން މިހާރުޅެފިަޔވަޅުތަެކއް އެމައްޗަށް ގެ ބެލުންތަކުބަލާ

ގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ރޭތަކާ ދޭތެމަްއސަލަ ހުރި ރިޕޯޓު ބަލަމުން މި ގެންދަނީ. އަދިމިޓީން މާލިއްޔަތު ކޮ

ަވއްކަމަްށ  ރަުދވެގެންދަީނ ކޮރަޕްޝަނާއިޚަ 25ގައި ބަެޖޓުގެ %އުމުޤައަޅުގަނޑުމެން އަޅަމުން މި ގެންދަނީ. މި 

ތެޭރގައި  ގެއަހަރު  5ކީ މިދިޔަ ޔަ ހިތާމަ ،ކަްނ. އެހެންނަމަވެސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަްނކަމަކީ ހުއްޓެންޖެހޭނެ ކަން

އުމުގައި ވަްއކަމާިއ ޤަމުޅި  ، ގަބޫލުކޮށްގެންށްމަށް ކަމަކަ ވާ ކަމެއްކީ އިްނސާނީ ޠަބީޢަތުގައިވަްއކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަ

އުމުގައި އަށަގަތްފަ. ޤައެކަން މި ވަނީ އިންތިހާއަށް ެވސް ފަސާދަ ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސަބަބުން އަނެއްކާ 

ށް ވަްއަކންކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުން ޅައި ސަރުކާުރ ކުންފުނިތަުކގައި ހަމަ ރަނގަޔާ މިހާރު ވެސް ސަރުކާރު ތެޭރގަ

ތެިރކަމާއެކު މި މަަސއްކަްތކުރަން ޞްތޯ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ ކިތަންމެ އިޚްލާއެބަތިބި އިނގޭ

މި ަކންކަމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މުޅި ނިޒާމު ަބއްޓަްނކުރުމަކީ މިއަދު ދަތި ކަމެއް ، ކަމުަގއި ިވޔަސްނުކުތް

އަދި ަސރުކާރުގެ ތެރޭަގއި ތިއްެބވި  ،ފުޅުންގެ އިތުރުންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުާކރު ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި ބޭ

ރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ނޫިނއްާޔ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ މި ބޭފުޅުންގެ ފު ާއއްމުން ވެސް އެ ،ބޭފުޅުންގެ އިތުރަށް

އަުޅގަނޑުމެން މި ނުކުރެވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އުމުން މަދުކުރެވޭނެ ކަމަަކށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގަޫބލެއްޤަ

ޓުވާކަށް. ސަރުކާުރ މި ހިނގާ ފަސާދައާއި ކޮރަޕްޝަން ހުއް އިއުމުގަޤަނުޖެހޭނަން އަޅުގަނޑުމެން މި ށްމަޖިލިސް ފަހަކަ

 ދިފާޢުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ުކންފުންޏެއްގައި ުނވަތަ ސަރުާކރުގެ އޮފީހެްއަގއި ހުންނަ ބޭފުޅަކު ކުރާ ވަްއކަން ފޮރުވުމެއް

ދިވެިހ ތެރިއްޔާ ޞްލާޚްއި ރިއްޔާައށްަރއީސުލްޖުމްހޫ، ތެރިއްޔާޞްރި ރައީސް. ސަރުކާރަށް އިޚްލާނޫން އިއްޒަތްތެ

ނުކުރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވއްަކންކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ  ތެިރއްޔާ ަވއްކަެމއްޞްރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާ

ވައްކަްނ ގެންނަން. ެއކަން ެއބަޖެހޭ ހާމަކުރަން. އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުން ކުިރމައްޗަށް  ވަްއކަމެއްކަން އެނގެންޏާ އެަކން

ންކަން ިމ ޤީސައްކަްތކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ޔަފޮރުވާކަށް ސަރުކާުރ ދިފާޢުކުރާކަށް މަ

ކު އަުޅގަނޑުމެްނ މީހަ ްއޔާ އެށް ފެނިއްޖެނަކުރަން އުޅޭ މީހަކު އަުޅގަނޑުމެ ވަްއކަމެއް ތެރެއިން  މި ސަރުކާރުގެ ،ދެނީ

ނޫން. ސަރުކާރުްނ  ބު ިދނުމެއްވަްއކަމަށް ތަރުހީ ،މީހެްއގެ މައްސަަލ ބަލާނަން. ސަރުކާރު ދިފާޢުކުރުމަކީ އެ

ުއމުގައި މަދުކުރުމަށް. އެކަން ުކރެވޭނީ މިއަދު ވެސް މާދަމާ ޤަަވއްކަާމއި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ މި  ،މަސައްކަތްކުރަނީ

ކުެރިވގެން އިްއޒަތްތެރި އްޔަރުހަ އިލަތުގެ ތެރޭގައި ތިބި ވަގުން ހިފައުދަ އި މުޅިޔާ ގަވެސް ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކު

ަގއި ވެސް ަވއްކަން އިނގޭތޯ. ައޅުގަނުޑމެން އެކަން ފޮރުވައިގެން ހިނގާ މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭބަރައީސް. އެ

އެ ކަންކަން  ،ދަނީ. އެހެންކަމުންެރވެމުންހަމަ ވައްކަމަށް މަގުފަހިވާނެ ކިތަންމެ ކަމެްއ މިއަދު ވެސް ކު ނުޖެހޭ.ށްތިބޭކަ

މީހުން  އެ އަޅުގަނޑުމެނެއް ނޫޅެމޭނުކުރާނެކަން މި ސަރުކާރުން. ޢުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެނގެންޖެހޭނެ ތިމަންމެން ދިފާ 
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 ފުގެފެނިއްޖެ ކޮންމެ މީހަކު އިންސާ ށްކަމަ އެ މީހުން ލައްވާ އިތުރަށް ަވއްކަްނކުރުާވަކށް. ވަެގއް ،ކޮށްޢުދިފާ

ެވސް މި  ކުާރކަްށ މި ސަރުކާރެއްކުރިމައްޗަށް އަުޅގަނޑުމެން ހާޒިރުކުރަން އެބަޖެހޭ އެކަްނ ކުރާނަން. އެކަން 

 ނޫނީ  ،ލަނޑުދިނީ ތިމަންނަމެންގެ ޕާޓީ މީހުންނޭބުނާނެ އެ ދުވަހުން ނުޖެހޭނެ. ކަށްމަޖިލީހެއް ވެސް ފަހަ

ަގުޅ ވާހަކައެއް. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ސިާޔސަތެްއ އުޅެނީ. ރަނކަމުގައި އިސްކޮށް މިތިމަންނަމެންގެ މީހުނޭ 

ށް މި އަ. ވަްއކަމާ ދިމާއެއްފަށް ހުުޅވިފަެއްއ. އެްއވެސް ސިާޔސަތެއް ޯނންނާނެ ވައްކަމަކަށް ހުުޅވިނެތް ވައްކަމަކަ

ތެރިކަމާެއކު ޞްުނވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، އިޚްލާ އުމުގެ ގެންދާކަށް މި ަސރުކާރުން ބޭނުމެއްޤަ

ެވސް ގެއަށް ވަަޑިއގަތީމާ އެކަން އެންމެ ރަނަގޅަްށ  ފުަޅކުކޮންމެ ބޭ އިދީފަފާޢުނުކުރެވެންޏާ ައވަހަށް އިސްތިޚިދުމަތް

ުރގެ ތެޭރގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ވެްސ އިންސާފުގެ ކުިރމައްޗަށް މި ސަރުކާ ،އިންސާފުވެރިކަާމއެކު ނިމިދާނީ. ނޫންނަމަ

ޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ނުށް. ެއކަން ކުރުމަކަށް މި ސަރުކާރު ވެްސ އަދި މި މަޖިލިސް ވެސް ަފހަކަހާޒިރުކުރެިވގެންދާނެ

 ށް ކޮރަޕްޝަނަ ،ފަސާދައަށް ،ވެސް ަވއްކަމަށްއެްއކޮށް. އަބަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާ ރައީސް.

ތބީ ތައްޔާރަށް.  ކަެތއް ތާއަބަދު ކުރުމަްށޓަކައި މިޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރަންޖެހުނު ހުރިހާ މަސައްނޫނެކޭ ބުނުމަށް

 ރުޞަތަްށ.ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ނަސީމް. ލުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ލުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މިކާއީ

ނުކޮށް އޮްތ ޝަންކް ފަންށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެއްވެސް ވަރަކަށްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަޝުކުރިއްޔާ 

ށް ަޝންކުރަން ފެށީމާ ރިޕޯޓަކަށް ފަހު ރިޕޯޓެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކުން ުކއްލިައކަށް ފަން

 ކޮމިޓީން ފޮނުވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަްއ ފެނުމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާސްކުރަން އަންނަ މަންޒަރު. އަދި މާލިއްޔަތު

ލަތުަގއި ހިނާގ އެިކއެިކ ަވއްކަމާއި މި ކަމާ ނުުގޭޅނެ ހަމަ އެްއވެސް ހަމަެއއް އުފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ބޭނުްނޭވ ދަ

 ގެ ޭއގެ އެފް.ައއި.ޔޫ ކުީރގެ އެމް.އެމް. ،އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފާހަގަވީ ުދވަހު 2 ނޯންނާނެ. އެގޮތުން ިއއްެޔ ފާއިތުވި

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ  ،ކުރަން ނިންމި ާވހަކަލަތުން ދަޢުވާއުފް ޝުކޫރުގެ ަމއްޗަށް ދަ ޠިޢާ ހުންނެވި ށްހެޑަކަ

ތަންކޮަޅީކ  މުން ހެއްވާމަނިކުފާުނގެ އިހުމާލު އޮްތ ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް މިކަ މައްސަލަިއގައި އެ

ލް އިނޭންޝަފަފް ޝުކޫރަށްފަހު އެމް.އެމް.އޭގެ ހަމަ ޠިޢާފުކުރައްވާިތ! ފަހު، މާ ޠިފް ޝުކޫރަށްޢާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

 ެއއްމީނުގެ ެއކައުންޓަށް ޔުނިޓުެގ ހެަޑކަށް ޢައްޔަްނކުރެިވގެންދިޔަ އަޙްމަދު އަޝްރަފް ރަީއސް ޔާއިންޓެލިޖެންސް 

ލް މަނިކުފާނު ފައިނޭންޝަ  ގިނަ ޑޮލަުރ ޖަމާވި މައްސަލަ ފުލުހަށް ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މިލިއަނަށްވުރެ
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ހުންނެވީ އެ  ނެތި ވަކިކުރެްއވި ގޮރުނުދޯރު ައދިވެސް ހަމަ އެ އުސޫެލއް ،އެއްޔުނިޓުން އެއްވެސް ހަމައިންޓެލިޖެންސް 

ދައުލަތުން ވެސް މިދާ  ަޑކަށް އެްއވެސް ގޮަތަކށްމަގާމުގައި ދެއްތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނ

ޠިފް ޝުކޫރުގެ މަްއޗަށް ، ޢާލުކުެރވެނީ ުނކުެރވޭ. އަުޅގަނޑަށް ގަބޫ ކަމަކަށް ފާހަގައެއް ލަމައެއް ޮއތްކަންކަމުގެ ހަމަެއއް

ހުންނެވި  ހާރު މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި  ނަށްއަުޅަގނޑުމެން ވަންޏާ ކަމަށް ވާދައުލަތުން ދަޢުވާކުރަން ނިންމާފައި

  ޔުނިޓުގެ ލް އިންޓެލިޖެންސްއެ މަނިކުފާނު ފައިނޭންޝަ ިއ،ގޮރުނުދޯރު ވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޒިންމާދާރުކުރުވަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަައކުންތޯ ކޮން ،ވަކިކުެރއްވީ ކޮން އުސޫލަކުން ހެޑަކަށް ކުރިން ހުންނެވި އަޝްރަފް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރުްއަޒތްތެރި އި ދާއިރާގެ ހުޅުމާލެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުމާލެ

 ،ޔަތު ކޮމިޓީން ބެްއލެވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ގެނެސްފައި އޮތްމާލިއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވަނީ. އާދެ،  މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ރިޕޯޓުތަކުަގއި އެްއވެސް މަްއަސލައެއް ނެތް ކަމަށް އެ

 ސަތޭކަހަތް އި ނުހުންނަ ރިޕޯޓުތައް މިހިރީ. ކާއޮޑިުޓ ރިޕޯޓުތަކުަގއި މައްސަލަ ހުންނަ ރިޕޯޓުތަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނޫން.  ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރާއިުރގައި ުފރަތަމަ ކަމަކަށް މައްސަލަ ނެތް ރިޕޯޓުތައް ފާހަގަކުރުމަކީ ެވސް އެއީ ަމއްސަލަެއއް

ރަްއވަނީ ބޭފުޅުން އެ ޗެކްކު އެ ،ކުރަްއވާ ފަދައިންފާހަގަދެންމެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން  ،އެހެންމެއަދި ހަމަ

ލް އޮޑިުޓ  އޮޑިޓަރ ެވސް އޮޕީނިައން ދެއްވާފައި އޮންނަނީ ހަމަެއކަނި ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓެއް ކަމަށް. އަދިފައިނޭންޝަ

 ،އެހެން މެންބަރުން ފާހަގަކުރާ ފަދައިން ،ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިތަނުގަ ރަނގަޅު ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، މި

ބަޔަކު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ންސް ޮއޑިޓެްއ ކޮންމެވެްސ ފޯމަގަބޫލުކުރެޭވ ޕާ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް

އެކަމުގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ  ،ހިނގައިދާނެ. އެހެންކަމަށްވާަނމަނުވެ  ފަހަރެއްގައި އެއީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުގެ ޒިންމާއަކަށް

 ހަތް ޤީން. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން މި އަދާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަ ބައެއް ދެން ކޮންމެވެސް އެހެން

 ތެޭރަގއި މަްއސަލަ ހުރި ރިޕޯޓުތައް ެވސް އަންނާނެ. ހަމަ ޔަޤީންކަމެއް އެއީ. އަދި އެ މައްސަލަަތއް ރިޕޯޓުގެ ސަތޭކަ

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާ އެބަކުރެވޭ ދައުލަތުެގ ފަސް ފަހަރަށް މިދިޔަ  ގިނަ ވަރަށް

ވަނީ ނިތަކުްނ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައި އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރަގިއ ދައުލަތުގެ ކުންފުފަސް . މިދިޔަ އި ގަކުންފުނިތަކު

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ވެސް ބައްލަވަންޖެހޭނެ. އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބެއްލެއްވުމަށްފަހު ރަނގަޅަށްތޯ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ަގނޑު ދަންނަ ކުންފުންޏެއް އަދި ވަރަށް މަޝްހޫރު ވެސް އަޅު  . ބަލަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްންވެސް އެކަ
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އަިދ އަުޅގަނޑު ެއ ދާއިރާައކަށް ނިސްަބތްވާ ދާއިާރަގއި މިހާރުވެްސ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިނާގ  ،ފުންޏެއްކުން

މިދިޔަ  ގޮތަށް ުދ ހާސިލުނުވާޤްޞައުފެއްދި މަ އެޗް.ޑީ.ސީ ،ކުންފުންޏެއް ެއޗް.ޑީ.ީސއަކީ. އެޗް.ޑީ.ީސގެ ކޮރަޕްޝަާނއި

ނުޑގެ ލޮލުން ދުށިން. އެހެންނަމަވެސް، ފަހަރެްއގައި އޮިޑުޓ ތަން އަުޅގަ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަްތކޮށްފައި އޮތް ފަސް

ންސް ފޯމަލް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި އޭތި ފެންނަން ނޯވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ޔަޤީން ޕާފައިނޭންޝަ ،ރިޕޯޓުގައި 

ކަށް ެއ މިސާލަ ، ފާހަގަެވގެންދާނެ. އެގޮތުން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންހަމަ އެކަންކަންއޮޑިެޓއް ހަދާނަމަ 

ންޓުން ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރި ކޮންގޮތަކަށްތޯ ވަރަށް ދައުލަުތގެ ކުންފުނިތަކުގެ ީސއެސް.އާރު ކޮންޕޯނަ ،ކުންފުނިތަކުގައި 

 ގެ ކޯޕަރޭޓު ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި. ފަސްރަނގަޅަށް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް މިދިޔަ 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ސަުރކާުރ  ފަސްުކން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން މިދިޔަ ނަމުގައި ދައުލަުތގެ އިދާރާތަ

ވާަހކަތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ  ދެކެވޭނުގެ ކެމްޕޭނަށް ޚަރަދުކުރި ކަމަށް ދެމެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ރައީސް ޔާމީ

އެއީ ތެދެްއ. މިސާލަކަށް  ލާއިރުަގއިއިބަލަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރަށް، ގަނޑުމެންގެ ލޮލަށް ބަލާިއރުގައި އަޅު

ނުގެ ކެމްޕޭނަށް ޚަރަދުކުރިކަން އަުޅގަނޑުގެ ލޮލުްނ ދުށިން. އެހެންނަމަވެސް، އެޗް.ޑީ.ީސގެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ޔާމީ

ސަތޭކަ ރޭ  ނެތި އެއް ންނަން ނޯވެދާނެ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޖަގަހައިން އިޢުލާނުކުުރމެއްފަހަރެއްގައި ހިސާބުތަކުން އެަކން ފެ

އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑު ހެިކވާނެ އެްއެޗއް. އަޅުގަނޑު، މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދީފައި އޮތްކަން އެއީ  ފަންސާސް

ކުދިން އެޗް.ޑީ.ީސއަށް  ސްސަތޭކަ ފަންސާ ސް އެއީ ތެދެއް ކަމަށް ޕްރޫވްކޮްށދޭނަން. އެ ޔަގެންދިޔަކޮންމެތަނަކަށް 

 ެވްސ ޙަޤީޤަތެއް. ދެން މިއަދު އެ ނެތްކަން އެއީމީހުންނަށް މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާ މިއަދު  ސަބަބުން އެވެއްދުުމގެ 

ނުކުރަން. ެއީއ  މީހުންގެ ހަމަެއކަނި ކުެށއް ކަމަކަްށ ައޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ުލމަކީ ެއއީ އެއިމީހުން މަގުމަތިކޮށް ެއއްލަ

އަުޅގަނޑު  ތުގެ އެ ކުންފުނި ހިންގަން ތިބި މީހުން ހިންގި ޖަރީމާގެ ސަބަބުން ވެފައި އޮްތ ގެއްލުމެއް ކަމަށްއޭރު ދައުލަ

އެޗް.ޑީ.ސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގާފައި އޮތް ބޮޑު އޮތީ ހަމަ  މިވެސް  ހެޑްލައިނަށް ބެލިއިރު ގަބޫލުކުރަނީ. އާދެ، ިއއްެޔގެ

މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރި ކަމަށް އެބައޮްތ  ދެރާެޅއް ބަދަލުުކރުމަށް ކޮރަޕްޝަނެްއގެ ވާހަކަ. ކޮފީ ޝޮޕެއްގެ ފު

މިލިއަން ޑޮލަރު ކޮފީ ޝޮޕެއްގެ އެތެރޭގެ ޑިަޒއިން ބަދަލުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މިީއ  ދެ ނޫސްތަކުން. އިރިޕޯޓުކޮށްފަ

މެއިުނގަިއ ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކ މީޑިާޔަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޕަބްލިކް ޑޮ ،ހުރި އިފަހިންގާފައި ހުރި އަދި ރިޕޯުޓޮކށް

ކެއް ވެސް އޮންނަްނވާނެ. ކުންފުނިތަކަކީ ދައުލަތުެގ ސް ފަރާތްތަވެކޮންމެބަލާނެ މިކަންކަން  ންނަވަނީ.އަޅުގަނޑު މިދަ

އަށް ިޚޔާނާތްތެރިވާ ބަޔަކު ކޮންމެެވސް ފައިސާ ފައިސާއިން ހިންގާ ކުންފުިނތައް. އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ފަިއސާ. އެ

ގަިއގެން އެކަން ައޅުގަނޑުމެން އިސްނަ  ،ސާބަކުން ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނޫންކަމަށް ވާނަމަހި

 ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫމެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ބޭނުން ކޮށްލާނަން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުްނ  ގެ އަުޅގަނުޑ ފުރަތަމަ މިަވގުތުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބޭފުޅުން ދެން ވަރަށް ބައިވަރު މަޢުލޫމާތު ވެސް  ދައްކަން. އެ އަުޅގަނޑު ތަރިކަިއގެ ބިލާ މެދު ވާހަކަވަރަށް ބޭނުންވި

ފަށް އެދެން ޑު މާއުޅޭ. ދެން އަޅުގަނއަޅުގަނޑާ ހިއްސާކުރި. ޭއގެެތރެއިން ތަރިކަ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ބޭފުޅުން އެބަ

ލިބުނު. އުޫސލުތަކުގެ ތެރެއިން ނު އިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަކާ  ތުން ގޮފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއަދު އަޅުަގނޑަކަށް ވަގުތު ހުރި

 .ވެްސ އުާފވެރި ޚަަބރަކީ ކޮމިޓީ ަގވާއިުދގެ ތެެރއިން އަިދ އަުޅގަނޑަްށ ެއ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެކަން އެކަމަކު 

އޮޑިޓު  ކޮމިީޓގެ ޔަތުބޭފުޅުންގެ ކަންޮބޑުވުންަތްއ ހިއްސާކޮށްލާނަން. ދެން މާލިއް އަުޅގަނުޑ ތި އަޅުގަނޑުމެން 

 ނަވާރަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހަތްދިހަ ސަތޭަކ  ހަތްރިޕޯޓުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ 

 ށް އަސްލު މަޢުލޫމާތު ލިބޭ އަުރވަނީ. އަުޅގަނޑަ  ރިޕޯުޓ ނިންމާފައި މި ބާވީސްވަނަ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީން 

މަސްުދވަސް ތެޭރގައި.  އްއެ އީ ދުވަަހކަށް ރިޕޯޓެއް ނިމެމުންދިޔަ ކޮންމެ .ވެސް ގިނަ މިއަްށވުރެ  ޔާގޮތުން ެވއްޖެއް 

ސް ތެރެއިން މި ނިމިފައި އޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ މަޖިލިގިނަކޮށް އެހެންވީމާ، ެއއަްށވުރެ ވެްސ 

ބޭފުޅާ  ވެސް އެ  މިހާރު ހުރި އޮޑިޓު ޗެނަލާ މެދު ނެތީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ ައސްލުރިޕޯޓުތައް ނިންމާފައި

ެއއީ ިމދިޔަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަުތ  ލާކަށް.އިވަކަެމއްެވސް ދަންނަ އްކޮށްކޮށްަފއި ހުރީ އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެ މަސައްކަތް

ނަ މަޖިލީހުެގ ވަނަވާރަ ޖެހުނީ އަޅުގަނޑުެމންގެ  ރު މިފަހަ ނެތީމަ ދެން މިކޮށްފައިކޮމިޓީގެ ތެެރއިން މި މަސަްއކަތް 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ތެެރއިން މި މަސައްކަތްތައް ނިންމަން. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ބަލައިގަންނަން ބޭފުޅުން 

 ލީ އެ ބޭނުންކޮށް ހަމަ ހުރީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ފުުރޞަތު އި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި މަސަްއކަތްތަކެްއ ކޮށްފަ

ތަރިކައިެގ ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  އި،ލައި ސާބަސް ދަންނަވާބަހާބޭފުޅުންނަށް އައްސަރި

 ގޮތް ނަންގަނެލަންެވގެން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.  ބިލުގެ ކަންތައް ހިނަގއިދިޔަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .هللاމެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު އިްއޒަްތތެރި ދާއިރާގެ ދާންދޫ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ވަަރކަށް  ކޮންމެވެސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަުތ އަސްލު ޙަޤީޤަުތގައި ބޭނުްނކޮށްލީ

ވަރަކަްށ އޮިޅވަަޑިއގެންފަިއ  ގަނޑު މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކޮންެމވެސް ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅު 
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ވަަރކަށް ސާފުކޮްށލަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަްށ  އޮތީމަ. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ އެ މަސަްއކަތް ޮކންމެވެސް

 ހުރި ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތައް. މި އޮިޑޓު ރީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުގެ ފަރާތުން ނިންމާފައި ހުށަހަޅުއްވާަފއިހުށަހެޅިފަ މިހި

ނޫން.  ންސް އޮޑިަޓކަށްޯފމަލް ޮއޑިޓަކަށް. ޕާފައިނޭންޝަ ،ރިޕޯޓުތައް މަިއގަނޑު ގޮތެްއގަިއ ބިނާކޮށްފައި ހުރީ

ިއ ކުންފުނިތަކާ ،ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ އިދާރާތައްކަމެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލާޒިމު ،ގޮތުންތް އަޅުގަނޑަށް އެނގިަފއި އޮ

އެގޮތުްނ  މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީައށް ހުށަހަޅަން. ހަމަ އިތަންތަނުގެ ފައިނޭންޝިއަްލ ޮއިޑޓު ހަދާފަ އެ  ،ނިހެން އިދާރާތައްއެހެ

ލް ރި އޮޑިޓުތަުކގެ ފައިނޭންޝައެ ހުށަހެޅިފައި ހު ،އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން ވެސް ދިރާސާކޮށް ބެލީ

ތައް ދެން އެ ރިޕޯޓު ލް ރިވިުއއެއް ައޅުގަނޑުމެން ވެްސ ބެލީ.ން. ފައިނޭންޝަނޫ ރިވިުއއެއްންސް ފޯމަޕާ އެއް.ރިވިއު 

ެއ  ،ރި ރިޕޯޓުތައް ައޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކޮށްހުއި ހުށަހެޅިފަ އޮޑިޓްކުީރކީ ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން އެްއކޮށް އަނެްއކާ

 ކޮމިޓީއަށް ފެނުނު އިޝޫޒްތައް ގޮތުން  އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ،ންނަން ހުރި އިޝޫޒްަތއް ފާހަގަކުރުމަށްފަހުފެން ކުރިޕޯޓުތަ

އެންމެ  ގެއަޅުގަނޑުމެން ،ތަކުގެ ތެރެއިންރިޕޯޓު ހުށަހެޅިފައި ހުރިއަށް ހުށަހެޅީ. މިހާރު ފްލޯ ފާހަގަކޮށްފައި ރިޕޯޓެއް

 ކަމަށް  ބޮޑެިތ އިޫޝޒްތަެކއް ނެތް ގެްނ މި އަންނަނީ އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް ފައިނޭންޝަލް މާށިފުރަތަމަ މަސައްކަތް ފެ

 ،ރިޕޯޓް އޮްތއިރު 776އަށް ހުށަހެޅިގެން މި އަންނަނީ. ގަކުރަްއވާފައި ހުރި ރިޕޯޓުތަކުގެ މަސަްއކަތް މިހާރު މި ފްލޯފާހަ

އަންނަނީ އިޝޫޒްތައް ނެތް ރިޕޯޓުތައް. މާނަޔަކީ  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ފަށައިގެން މި

 މާނަޔަީކ އަދި ގަވަރނަންސް އިޫޝްޒތައް ނެތް ވާހަކަެއއް ނޫން. އޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިޝޫޒްތައް ެނތް ރިޕޯޓުތައް.

މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު ، ކުއިވަރު ހުރެދާނެ. ކޮރަޕްޝަނާއި ވަްއކަމުގެ ބަިއވަރު މަްއސަލަތައް ހުރެދާނެ. އެކަމަބަ

ރިޕޯޓުތައް. އެ ރިޕޯޓުަތއް  ރިޒްތައް ހު ޝޫ ފައިނޭންޝަލް އިޝޫޒްަތއް ެނތް ރިޕޯޓުތަކުގެ ވާހަކަ. އަދި ކުރިއަށް ހުރީ އި

ށް ތަލޫމާޢުރުގެ މަބަރި މެންތްތެ ން މަސައްކަތްކުރިން. އަުޅގަނުޑ ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަމެވެްސ އަުޅގަނޑު މިއަދު

 އް. އަުޅގަނޑުމެން ތަނެތްެއޗް.ޑީ.ސީއަކީ އިޝޫޒްަތއް ހުރި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކުރެވިަފިއ އޮ .ދަންނަވާލަންޓަކައި 

މަތުކުރެވޭ ހުތު .އަދި ޔަޤީންކަމެއް ނެތް ؛މަތުކުރެވޭހުއަުޅގަނޑަްށ ތު .ދަނީ އެޗް.ޑީ.ސީ ރިޕޯޓްދިރާސާކުރަމުން ހާރުމި

ނަ އަހަރުގެ އެަކއުންޓްްސ ހަދާފައި ހުރީ ކްރިއޭޓިވް އެަކއުންޓިންގއަށް ބޭސްކޮށް. ވަ 2017ޑީ.ސީގެ .ގޮތުަގއި ެއޗް

ެއޗް.ޑީ.ސީއަކީ ަވއްކަމާއި ކޮރަޕްޝަަނށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން  ،ވީމާއެހެންމަތުކުރެވެނީ އެގޮތަށް. ހުއަޅުގަނޑަށް ތު

ގާތަށް ދަންނަވަން  ތަނެއްކަން އަުޅގަނޑަށް ވެސް ަހމަ ޔަޤީނާހުރި  ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްަފއިގެ އަހަރު 5މިދިޔަ 

 ބެހޭ ރި ރިޕޯޓުތަކާ ހު ހުށަހެޅިފައި އަށް މި ފްލޯ ،ދަނީ މި ބަހުސްކުރެވެމުން  މެން މިހާރު. ެއކަމަކު، ައޅުގަނޑުރޭކެ

  ބަލައިޅަށްން ވަރަށް ރަނގަޓީއަޅުގަނޑުމެން ކޮމި ،ވެސް ހަމަ ދިގޮތުން ކަމަށްވާތީ އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަން އަ

، ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ރިޕޯޓެއް. އެހެންވީމާ ައށް ފޮނުވާފައި އޮތް ރިޕޯޓަީކ ޙަޤީޤަތުގައިލޯއި ފްގަރާސާކުރުމަށްފަހުދި

 ިއ،ކޮމިީޓގެ މެންޑޭޓާ ،ކުރި މަަސްއކަތް ހަމަ މި ،ސްތުން ވެ ފަރާގެ ބޮޑަށް ެއދެން މެންބަރުންށްވަރަ އަޅުގަނޑު

ރިޕޯޓް ބިނާވެަފއި ޮއތީ ކޮންކޮން ކަންކަެމއްތޯ ްސކޯޕް ބައްލަަވއި ރަނގަޅަްށ މި  އި،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މެންޑޭޓާ 
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ރި މެންބަރަކު ކުރިން އިއްޒަތްތެ ން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަމެދު ބަހުސްކުރައްވަން. ދެ ރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު މިއާދި

މި ރިޕޯޓުތައް އަންނާނެ.  ތަނަށް ހަމަ ކޮންމެ ދުވަަހކު ވެސް ހަމަ މިތާ ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް ،ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް 

ނާނީ ހަމަ އިޝޫޒްތައް ތާއިން ފެށިގެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އަން އޮތް ހަފުށްދެން އަބަުދވެސް ދެން ކުރިއަ ،އަންނައިރު

އެސް.އޯ.އީތައް. އަުޅގަނޑު ިމއަދު  ،އް ހުރި ރިޕޯޓުަތކެްއހެން. ޚާއްޞަކޮށްބޮޑެތި ަވއްކަުމގެ ަމއްސަލަތަ ،ހުރި

ށް އެ ކަގާްތގަނޑައި ހަމަ އެއް ދިޔަ. ޭއގަ ޓިންސަބް ކޮމިީޓަގއި ައޅުގަނޑުމެން މީކޮމިީޓގެ މާލިއްޔަތު ؛ އެސް.އޯ.އީ

އީ ރިޕޯޓުަތއް. އެސް.އޯ.ީއގެ ތެެރއިން ިއޝޫއެއް ނެްތ ރިޕޯޓެއް އޮޭތ .އެސް.އޯ  ރިޕޯޓުތަކަކީގަިއ ހުރި ހުރިހާޓީކޮމި

 ޝޫޒްަތްއ ހުރި ރިޕޯޓުތަކެއް. ބޮޑެތިތި އިއެސް.އޯ.އީަތކަކީ ހަމަ ބޮޑެ ހުރިހާ ލަކޮށްދަންނަވަން ވަރަށް ދަތި. ުޖމު

ގެ ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް މި ތަންތަނު ކަންކަމުގެ އެ ، އެރި ތަންތަން. އެހެންވީމާހުފައި ކޮށްވަްއކަން

 ރިއްާޔ. ޓަަކއި ޝުކުަހމަ ވަރަށް އަވަހަށް ހުށަހަޅާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ްއިވއްޔާރެއަށް އިރާދަކުފްލޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިނގުރައިޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު 

ރިޕޯޓުތަކަށް ބަހުސްކުރާއިރު  ހުރިން ދިރާސާކޮށް ފޮނުވާފައި ޓީކޮމި މާލިއްޔަތު. އީސްރަ ރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ރި ކަންކަން ހުއްވެސް ރިޕޯޓެއް ބަަލއިނުލައި ފުނިޖަހާފައި ލަން ެއބަޖެހޭ މިދިޔަ މަޖިލީހުން އެއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ

ފަހު ށްުހވާކުރުމަ ،ވިސް ހޮލި ވަނަ މަޖި 19ަބ ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ

ހުރިހާ ގެ ޓީޓަކަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިންދާ ކަމަށްމުށް ކުރައަރިހަމަދިަޔއިރުަގއި ެއ މަސައްކަތް އެންމެ ފުބުވެގެންތަރުތީ

ވެސް ހުންނާނެ. އަނެއްހެން   އެްއޗެްއސާޅުއި ރަނގަމެންބަރުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ގޯްސ ެއއްެޗއްސާ

ނުކުރެވިގެން އުޅޭ ޒުށް ތަންފީކަ ނަ މައްސަލަތަންތައް އަންނައިރުަގއި ހުހެްނނަމަވެސް، ރިޕޯޓުނޫން. އެ ކީއަކަންބޮޑުވަނީ 

ގާފައި ހުރޭ. ނއަބަދުވެސް ކަންކަން ހި .ސް މި އަުޑއަހަނީ. ރިޕޯޓުތައް ހުރޭއަބަުދވެ މެންވާހަކަ އަުޅގަނޑު

މަންޒަރު  އެޅިަފއި ނެތްފިޔަވަޅު  ޓަކަށްރިޕޯ އިންއެ  ާރއްޖޭަގއި  ިހސާބަށް ދުވަހަކު ވެސް މިޒީތަންފީ އެހެންނަމަވެސް،

ނީޑަގއި ނޫސްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ދިޔަ ބޮދަނީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހާޒިރުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

. މި ދައްކަީނ ތަނެއް ނޭނގި ެގްއލިފައިވާ ވާހަކަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް އެތައް މިލިޔަން ޑޮލަރެއް އެމް.ޕީ.އެލްގެ ވީ ،ދެކުނިން

ން މި ދެ .އީ ައޅުގަނޑުމެން ިމ ދައްކާ ވާހަަކއަކީ. މިއަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީއަކީ ،ްއގެ ވާހަކަެއއް ނޫންދަދެކުޑަ އަ

ތަކަްށ ރެވޭނެ ގޮމާޔަތްކުހިދައުލަުތގެ ފައިާސ  ،ަރއްޔިތުންގެ  ،ރިޕޯޓުތައް އަންނައިުރގައި ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުަރއްވާަފއި

ެއ  ،ތްތަކަށް ފޮނުަވއިނުްއވަންާވ ފަރާެއކަން ފޮ ،ންެގ ޢަމަލުތަކާއިޅުކޮމިޓީެގ ބޭފު ،ތަާކއިލުޑުމެންގެ ޢަމައަޅުގަނ
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އެކަން  ބަށް ދިޔައިމާހިސާއެންމެ މުހިއްމު ކަންަތއް ައޅުގަނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި. އެއެއީ  ،ނުކުރޭތޯ ތޯ ކަންކަން ކުރޭ

ގަިއ އަުޅގަނުޑ ދެކެން. ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މު ކަ ބެލުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ވާޖިބެއްތޯ ރޭކުޒު ތަންފީ އިދާރާތަކުން ޒީތަންފީ

 . ީމގެ ވީޑޮލަރެްއގެ ވާހަކަ ދެންމެ އެ ވިާދޅު ންއަމިލި ކޮފީ މޭެޒްއގެ ދަށުން ދެ ،ވި ބަރު ފާހަގަުކރެއްއިްއޒަތްތެރި މެން

ފުންޏެއްގެ ވާހަަކ ންއޮތް ކުލަރުން ދަރާފައި ން ޑޮއަލިބި 2ބަލައިލިއިުރގައި އެޗް.ޑީ.ީސއަކީ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން 

ދިރިުއޅޭނެ އަުއ  ،ފައިއިމުކޮށްޤާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އަުޑއެިހން. މި ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސިޓީއެއް 

ން އެ ކަންކަްނ ޅު، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހަވާލުވާ ބޭފުނީ. އެހެންވީމާކަކުންފުންޏެއްެގ ވާހަކަ މި ދައް އެއް ހަދާޓީސި

 އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަުމަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ތިބެ ވާހަކައެްއ ކީރުމަނަށް ހާމަކުރައްޔިތުން

 ނި ތާއީުދކުރާތީ މިވެށްއަކަކި ާޕޓީވަ، އަުޅގަނޑުމެން ަވކި ފިުކރަކަށް ތާއީދުކުރާތީ ،ށް ހީަވނީރަފަހަ ދެއްކީމާ ގިނަ

ވެަވޑަިއގެްނ ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލު މިއަދު ވެސް ހަވާ ކާތަފުނިންކުބައެްއގެ ވާހަކަ ބަދުނާމުކުރަން ދައްކަނީއޭ. 

ގާފައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ން އަހަރު ވަންދެން ހި 7ޔަ ތިމަރުޙަލާ  ހުރި އެ ުކންފުންޏެއްގައި .އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

ސާފުކޮށް ކޮށްފައި ހުންނަ  އި،އްކަ ެއއްެވސް މީހެއްގެ ވާހަކަ ނުދަ ،ތަުކަގއި ރަނގަަޅށް ގެނެސްގެންއާމީޑިވާހަކަ 

ލަތު. ހާންފުނިތައް އޮތް ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅންފިލުވައިދިނީމަ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލައިގެންދާނެ އެ ކު

ތް އަުޅގަނޑުމެްނ ގޮ އޮތް ދައުލަތް ރާއްޖޭގެ  އަދު މި. އެހެންނަމަވެސް، މިކަންކަން ކުރަން ރަްއޔިތުން އެދެނީ

ޤައުމު  މި ތަކަށްލުމާދަމާ އަންނަން އޮތް ޖީ ކީއަކުަރނީ . ކަންަކން އަޅުގަނޑުމެން މިބަޖެހޭއެ ލަންވިސްނާ

ރަން. ހަމަ ކޮންމެ ނާކުރަނގަުޅ މުޖުތަމަޢެއް ބި ،ޔޮގޮތުަގއި ގާނޫނުތައް އުފަްއދާފައިސަލާމަތްކޮށްދީފައި ރަނގަޅު ހެ

އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއް  ، މުޖުތަމަޢެއްޅުރަނގަ ،ވެ ނުއި ގަ ނާވެގެްނވާ ކަެމއްެގ ގޮތު ކަމަކީ ަވއްކަުމގެ މަްއޗަށް ބި

ނާޖާިއޒު  ،ގަންަނވަންވީ ިމއަދު ވިސްާނވަަޑއި ސްޭބފުޅުން ވެ ވެ ިތއްެބވިލުހަވާ ، ކުްނފުނިތަކާވީމާންއެހެ ނާކުރަން.ބި

އި ފަ އިސްތިޢުފާދީ ވަންޏާށް ކަމަ ންނެވޭމީހާ އެތަނުަގއި ނުހު ލަތަށް އެހާން. ކުރެވޭ ގޮތުަގއި ެއްއވެސް ކަެމއް ނުުކރާ

ކުން އެފަދަ ސްކުރަްއވާފަިއ އެަބއޮްތ މި ސަރުކާރަފަހަރަކު އިލްތިމާ ވަަޑއިގަންަނވަންވީ. ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެަތއް

ދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހުން އައްބެވި ން ތި. އެހެންނަމަވެސް، ކަންކަން ކުރަލިބޭނޭކަމެއް ކުރާކަށް ޖާަގއެއް ނު 

ހުން ވެސް ތިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަމެއް ކުާރ އަދި ނުކުރާ މީ .މީހުން ވެސް ތިބޭނެ ޔަސް ކުރާއެހެން ވިދާޅުވި 

ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް  ޓަަކއި އަުޅގަނުޑމެންނާމި ރައްޔިތުންނަށް ،ޓަކައި ޤައުމަށް އި މިހަރުދަނާ ގޮތުގަ ކަމަށް ވަންޏާ

އެންމެންެގ  ،ގޮުތގަިއ އަދާކުރުަމކީ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދައުލަާތއި އަިދ މި މަޖިލީހާއި އެންމެ ފުރިހަމަ މާންޒި

ކުރުމަކީ އަދާ ގޮތުގައި  ންމެ ފުރިހަމައެއެ ޒިންމާ  ިއ،ަވކި ޕާޓީެއއް ނުބަލަ ،ވާޖިބެއް. ެއއީ ަވކި ފިކުރެއް

ެއ . ފައޭ މީހުން ވައްދާ 150ވިާދޅުވީ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން އެދެޭކގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކުރަނީ އަބަދުވެސް ަވކާލާތު ން މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީކުރަނީ. ން އަުޅގަނޑުމެން ވަކާލާތު އުސޫލުން ކަން ނުކުރާ

އެހެންނަމަވެސް، ކުންުފންޏެއް ވެސް ހިނގާނީ ެއ  .ނުކުަރންގޮުތގައި އެްއވެްސ ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާ ނގަޅުރަ
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ސަތޭކަ މީހުން ތިބޭ ކުންފުންޏަކަށް އަުޅގަނުޑެގ  4ކުންފުންޏަކަށް އާމްދަނީއެްއ ލިބިގެން ެއކަންކަން ހިނގާީނ. 

ން ެދވޭ. ދައުަރކީ ބަަދލުވާ ެއއްެޗއް. އަުޅގަނޑުމެދެން މުާސރައެއް ނުމީހުން.  500އެދުމަށް އަުޅގަނޑު މި ވައްަދނީ 

ެއގޮަތށް ވިސްނުން ބަހައްޓަިއގެން  އް.ކަމަކަށެ ތާއަބަދު އަުޅގަނޑުމެން ވެސް މިތާ ތިބޭނެ ،ނުވާނެ އަބަދުވިސްނަިއގެން

ގަނޑުމެން ގޮތަށް ައޅު ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ފައިާދހުރި ،ނުވާނެ. މި ަޤއުމަށްއަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކޮްށގެން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ދައުލަތް ވެސް ހިންަގންވާނީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ،ކުންފުނިތަްއ ވެސް ،ގާނޫނުތައް ެވސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.

 

  ން:ވާހަކަެދއްެކވު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު

ެވސް  ގޮތުން އަޅުގަނޑު ރިޕޯޓާ ބެހޭ  ފައިވާއާދެ! މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޮނުވާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮންމެ ޤައުމެއް ވެްސ ކުިރއަރަިއ  ކޮށްލަން.ސާއްހި ކަންބޮުޑވުންތައް ޭބނުންނުންވޭ ބޭ

އަހަރަކީ މި  5ިއ ވޭތުވެދިޔަ ރޯ ޓޮލަރަންސަށް ހަދައިގެން. ޙަޤީޤަތުގަޒީއެ ަޤއުމުަގިއ ކޮރަޕްޝަން  ،ދަނީވެތަރައްޤީ

މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ އަހަރު.  5ހިންގާފަިއވާ  ެެބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނާިއ ވަްއކަމާ ތާރީުޚގައި ވެސް ެއންމ ރާއްޖޭގެ

ޕޯޓުގަިއ މައްސަލަ ނެތް ޙަޤީޤަަތކީ ެއ ރި ،ކަުމގައި ިވޔަސްމީގެތެރެއިން ބަެއއް ރިޕޯޓުަތުކގައި އަދި މަްއސަލަ ނެތް

. ވަިކ މީހަކު ބުނި އިބޫލުުކރެވެނީ ެއ މުއަްއސަސާތަްއ ވެސް ހުރީ ވަކި މީހެްއގެ ައތްދަށުގަގަޑަށް ކަމަށް. އަުޅގަނ

 ދިޔައީ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ލިޔެވެމުން ތައްގޮތަކަށް މާލިއްޔަތު ރިޕޯޓު ެވސް އަދި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ވެސް އަދި އެހެން ރިޕޯޓު

ބޮުޑ ެއއް  ވާ އެންމެސާއްހިއަހަރު ުދވަހުެގ ޙަޤީޤަތް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާުރ  5ވޭތުވެިދޔަ 

 ިއގެ ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިުރގައި ާރއްޖޭަގއި ަބޖެޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ދެ 2017 ؛ކުންފުނި ކަމުގަިއވާ އެސް.ޓީ.އޯ

ކުރިއިރުގަިއ ރަދުޚަބިލިޔަން ރުފިޔާ  9ރަދުކޮށްފަ. އާދެ! ޚަ ނީގެ ސޭލްސްއަށްބައިކުޅަ ެއއްބައިހާ ލާރި ވަީނ އެ ކުންފު

 ؟މިލިޔަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ިކހިނެއް ކުރާ ވިޔަފާރިެއއްތޯ 30ފައިދާއަށް ނެރެފައި ވަނީ އެންމެ 

ކީއްެވގެންޯތ ކުންފުނިތައް  ނުކުރެވެނީ. މިއަޅުގަނޑުމެން ކީއްެވގެންތޯ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތައް ރަނގަޅަްށ ބަލައި ޗެކް

ނުކުރެވެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ުސވާލު ައޅުގަނޑު ބޭނުން ހަމަ ރައީސަށް ވެްސ ެއކައުންޓަބިލިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން

ވީމާ މިލިޔަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ފައިދާ  30ރަދުކޮށްފައި ޚަ ބިިލޔަން ރުފިޔާ  9ކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ިބލިޔަން ރުފިޔާ ބެހެއްޓިަޔްސ  9ރާއްޖޭެގ ބޭންކެްއަގއި  ،ބޭްނކެްއގައި ރެެވނީކީ ވިޔަފާިރއެކޭ. ނުބުނަން އެ ކުއަޅުގަނޑު 

 548ލިބޭ މިލިޔަން ރުފިޔާ. ބޭރު ޤައުމެްއގަިއ ބަހައްޓައިިފއްޔާ އެބަ 274އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭ ގާތްގަނޑަކަށް 

ލަތު ހާމި ޤައުުމގެ ގިނަ ކުންފުނީަގއި މިއީ ްއގެ ވާހަކަ. އިވަރު ފައިާސއެދައްކަނީ ވަރަށް ބަ މިމިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ. 



97 

 

ވުެރ ގިނަ މިލިޔަން އަށް 300ެވސް ވަނީ  އަށްކަުމގަިއވާ މިފްކޯ  ޏެއްއާދެ! އެސް.ީޓ.ޯއެގ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުގޮތް.  ހުރި

 ބޮޑު  އެމް.ޓީ.ސީ.ީސ ވެސް އޮތީ ވަރަށް .އިގަލުހާމި  ރުފިޔާގެ ގެއްލުްނވެފަ. ހުރިހާ ކުންފުނިތައް ެވސް އޮތީ

 ބަލާފައި އެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން މި ރިޕޯޓުތައް ދެން ،ގެއްލުްނވެފަ. އަުޅގަނޑުމެންަނކަށް ހަމަ އެއްގޮަތކަށްެވސް ނޭނގޭ

ިމ އޮތީ. ދެން ފަހަރެއްގައި ވެސް އެހެން ެވދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ދަންނަވަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށޭ ބަލާފައި ތި ބޭފުޅުން

އްލުްނތަކަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ެއންމެންނަށް ވެސް ހަމަ އެނޭގ ކަންތައްަތއް. އިްއޒަތްތެރި ހުރި ގެިއ ކުންފުނިތަކުގަ

ިމއީ ހަމަ ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުަގިއ  .އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ،ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ންގޮތު ގެ ސަލަެއއްމައް އަނެއް  .ރައީސް

މި ބޮޑު މައްސަލަިއަގއި  ؛ނެއްހާ ރުފިޔާ ކޮރަޕްޝަންގެބޮޑު ކޮރަޕްަޝނެއް. ގާްތގަނޑަކަށް ޯއވަރ ިބލިޔަ ހިނގި ވަރަށް

 ،ަތއްހުރި ބައެއް ޗެކު އާދެ! ދީފައި ؛ރައްޔިތުން ށްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސއަ  ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 އަމިއްަލ ންއަރަނީ ކީއްެވގެންބާއޭ ބީ.އެމް.އެލުއް އަޅުަގނޑު ހިތަށްތަދީފައި ހުންނަ ޗެކުކުންފުންޏަކަށް  ގެސަރުކާރު

ހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް ުނިވސްނޭ. އަުޅގަނޑު ނުދެކެން ށް ޖަމާކުަރންޖެހެނީ. ހަމަ އަޅުގަނޑަމީހެއްގެ ެއކައުންޓަށް 

ޖެހޭނެ އެއްވެްސ ޖަމާވާން ައމިއްލަ މީހެއްގެ ެއކައުންޓަށް އެްއވެސް ގާނޫނަކުން ސަރުާކރު ކުންފުންޏެއްގެ ެޗކެއް 

ށް ޒިންމާ ކަމަ ާއދެ! އެމް.އެމް.އޭ ަގވަރުނަރު އެބަޖެހޭ މި ،ގޮތުަގއި ގޮރުނުދޯރު ލުުކރާބޫގަސަބަބެއް. އަުޅގަނޑު 

 ބޫލުކުރާ ގަ. އަުޅގަނޑު އިލުގަހާ އޮތީ މި މުޅި ރާއްޖެ  .ނަގަން. މި މައްސަލަަތއް އެަބޖެހޭ ބެލެން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް

އަުޅގަނޑުމެން މި ، އަދި އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުެރވޭނީ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީރަނގަޅުހަމަ ގޮތުަގއި މި ކަންތައްަތއް 

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްރިޕޯޓަށް ރަނގަޅަށް ބެލިގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ

ރިޕޯޓު، ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު  900 ވަަރކަށް، 900ކުީރގެ ސަރުކާރު ިނމުނުއިރު ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި. السالم عليكم

އަށް ނުފޮނުިވ ހުގެ ފްލޯމަޖިލީ ،މަޖިލީހަށްައށް ފޮނުވުނީމާ ފްލޯމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ ނުބެލި ނުވަތަ ބަލަިއ ނިމިގެން 

ިމ ވަނަ މަޖިލީހުގައި  18ރިޕޯޓު މި ވެރިކަމުގެ ތެޭރގަިއ  101މީގެތެެރއިން  .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްތޮއްޖެހިފައިވަނީ. 

އީ. އަ ހިސާބަށް މި އާބަެއއް އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފްލޯ ،ރިޕޯުޓގެ ތެރެއިން 799ވާ މި  މިހާރު ބާކީމަޖިލީހުން ނިންމި. 

 ،ރިޕޯޓު. އަދި މައްސަލަ ނެތް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ 690ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ  އެބަ ހިމެނޭ މައްސަލަ ހުރި މީގެތެރޭަގއި

ހިސާބު މިހާރު ރަސްމީކޮށް  ،ރިޕޯޓު. އެ ރިޕޯޓުތަްއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ަސބް ކޮމިޓީން ބަލައިލާއިރު 109

ލިޔެކިުޔންތައް ހުރިކަމުގައި ވިަޔްސ  ،ބުތައްޓޭންޑްތަކަށް ހިސާއިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސް ؛ބެލެހެއްޓުން
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ރި ުމޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ކަންބޮުޑވުންތައް އުފެދޭ އެަތއް މައްަސލައެއް އެބަ ދިމާވޭ. ވަކިްނ ހު އެތަންތަނުން ކޮށްފައި

ނގަޅަްށ އެއް ކުންފުންޏެއް ވެސް ރަ ވާސާ އްހިދަުއލަތުގެ ޚާއްޞަކޮށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ކުންފުނިތަކުަގއި 

. ައޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ދެންނެވިދާނެ. ދެން މިކަން ވަރަށް ސާުފކޮށް ފެނޭ ދެއްތޯ މި މަޖިލީހަށް އޭނުހިނގަ

ކުރާ ކިތައް ބަޖެޓަށް ސަޕޯޓު ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މަޖިލީހަށް ފެނޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އަންނައިރު

ވާ ސާ އްހިވާނެ އިނގޭތޯ. ދުއިސައްތަ އެތައް ކުންުފންޏެއް ސަރުކާރު ހަވަރަކަށް ުކންފުންޏެއް ނުދި ؟ކުންފުނިތޯ

 .ުނވޭެގްއލުމުގައި ުނވަތަ ފައިދާކޮންމެ އަހަރަކު ޮއންނަނީ.  މަދު ކުންފުންޏެއް މި ުކރެވޭ އޮންނައިރު ބަޖެޓަށް ސަޕޯޓު 

ކުންފުނިތަކަްށ  ސް މިސަބްސިޑަިއްޒ ވެން އަހަރަށް ރަދުކުރަންޖެހޭއިރު އަހަރުޚަ ންހަމަޔަޤީނުންވެސް ދައުލަތު

ގެންގުެޅވޭ. އުސޫލުތަކެއް ނު އޭެގއިތުރަށް ހަމަޖެހޭ އެއް  .އްސަގޮ އޮންނަނީ ހަމަ ބޮއްސުންލައިގެން ކުރަންޖެހޭއިރު މި

ސަުރކާރު  ؛ދިއުންގެންކޮމިީޓއެއް އުފެދި ވަނަ މަޖިލީހުގައި އެސް.އޯ.އީ ވަކި 19، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މަޖިލީހުގައި

މު އްމިއީ ވަރަށް މުހި ،ިދއުންވާ ކުންފުނިތަުކގެ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓަން ަވކި ޚާއްޞަ ކޮމިޓީެއއް އުފެދިގެންސާއްހި

ގޮތުން  ގުޅޭ މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީން ހިސާބުތަކާ ން،ކޮމިޓީއެ ކަމެއް ކަުމަގއި އަުޅގަނޑު ެދކެނީ. އަދި ވަރަށް ބޭނުންތެރި

ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ހަރުަދނާކުރުމަށް ،ތޯންސް ރަނގަޅަށް ހިނގާފޯމަކުގެ ޕާމި ކުންފުނިތަ ،ލުމުގެ އިތުރަށްބެބަލާ

ފިޔަވަޅުަތއް އިންތިހާއަށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކަންބޮުޑވޭ ސަުރކާރުެގ ކުންފުންޏެއް 

ފެންނަނީ. އަދި ކޮށްފައި  ން މިތަ ން އުޅޭ މިންވަރަކަށް ކުރަކޮންމެވެސް ެއއް ،ގަނޑެއް  ހިސާބުން ކޮންމެވެސް  އުފައްދާ

ކޮރަޕްޝަންެގ  ،ފަސާދަ ހިންގަން ،ކުރަން ދަުއލަތުން ވައްކަން ،ފެންނަނީ. ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ ތަން މި އޮންނަ

 ވަނީ   މިއިާވ ކުންފުނިތަުކގެ ަކންކަން ހިނގާފަސާއްހިޢަމަލުތައް ހިންގަން ކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރަށް ަދއުލަތުެގ 

ކަމެއް  ދުވަހުންކިތައް ައޅުގަނޑަކަށް ނޭނެގ  690 . ވަިކވަިކން އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނީ. އެހެންނަމަވެސް، ތަފުސީލުކޮށް އެހިސާބުން ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަދި މިއަދުން މިއަދަށް މިހާރުން މިހާރަށް ބެލޭ

ން ކަމަށް ނޑުމެން ކޮރަޕްޝަން ޙައްލުކުރަން ބޭނުއަުޅގަ ؛އެބަޖެހޭ. ކޮރަޕްޝަނަށްއަންނަ މައްސަލަތަްއ ވެްސ ަބލަން 

ކުންފުނިތައް ހިނާގއިރު  ،ވާނެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ެދއްކުން ެއކަންޏެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނ ބޭނުން އެ ވާހަކަ ވަންޏާ

 ންނަން ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެ ރެވޭގޮތަށް ކަންތައް ޢަމަލުކު ފުށް ފެންނަ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އަޅުގަނޑުެމންނަށް ދެ

ކުރަން އެކައުންޓަބަލް ؟ކުރަން އެބަޖެހޭ. ރަނގަޅަށް އެކައުންޓަބަލް ކިހިނެއްތޯ ުކރާނީއެބަޖެހޭ. ރަނގަޅަށް އެކައުންަޓބަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ފާސްވެފަިއ އޮންނަ ކޮމިޓީ، މާލިއްޔަތު  ،އެއް މުއައްސަސާ އޮންނަ 

މިޓީަގއި މިދެންނެވީ މިދިޔަ ސަރުކާުރަގއި ކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި އަދި ކޮމިޓީ. މާލިއްޔަުތ ކޮ

ތު ކޮމިޓީން ެއކަން ހިންގަވާަފއި އޮތް ގޮތް. އަދި މާލިއްޔަ އޮތް ަސރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ،ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ

ހިސާބަށް ވެސް މި ރިޕޯޓުަތްއ  އާމަޖިލީހުގެ ފްލޯ ،ންރުކޮްށގެން ެގންގުޅުނު މި ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުސޯސަރުކާރުން ހި

މިކަންކަން  މީދަކީއްފެންނަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުގެ އު އޮތީ  އޮތް ގޮތް މިކަން ހިނގާފައި  ،ސްނުގެނެ
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ކުންފުނިތަކުން ދިއުން. މިކަްނަކން ރަނގަޅުވެ އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެިޅ، ކޮރަޕްޝަާނިއ ފަސާދަ މި ރަނގަޅުެވގެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ދައުލަަތށް ގެއްލިފަިއވާ ފައިސާ ައަވހަށް ލިބުން ،އަޅައި ހިންގާފައިވާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު 

 ޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.ބޮ މީދަކީ. ވަރަށްއްއު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެއްވުމަށް އަދިެވސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް

ޭއގެކުރިން  ގެންެދވޭނީގެ އިތުރަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލިސް ކުރިއަށ2:30ްވޭ. އެހެންަނމަވެސް، އެދިަވޑަިއގެންފައި 

 އަޅުގަނޑުމެން އެކްްސޓެންޑްުކރަން ވޯޓެއް ނެގި ނަމަ. 

 

 

 މުން ނިން 
 

 :ންވުކެ އް ން ވާހަކަދެސަތުރިޔާ

މަން ރައިޓްސް އެންޑް އުއާިއ ހިލާނަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީވައި ންނަމި ގަޑީަގއި ކުރިއަށްދާ ކޮިމޓީތައް އަުޅގަނޑު ދަ

. ދެން މަޖިލީހުގެ އިގަ 3 ކޮމިޓީ ކޮަޓރި، ޔާއި ގަ 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،މި ގަޑީގަިއ އެބަ ކުރިއަށްދޭ ،ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 ޖަހާއިރު. 9ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވާ ހޯމަ 2019ޖުަލިއ  8ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
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