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 ޖަލްސާ  ވަނަސްތިރީެއއްގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19
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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިީއ،  .ވަނަ ދުވަސް 1440 ިޙއްޖާޛުލް 5ދުވަސް.  އަްނގާރަވީ  2019 ޯއަގސްޓު 6 އަދިވެސް މިއަދަކީ

 38 ބެވީތިއް ެވަވޑަިއގެންރުޒިހާ ވަގުތުމި  .ބައްަދލުވުންްސވަނަ ތިރީއެއްތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަވާރަވަނަ ރަްއޔި

  .މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި 

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/31/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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 މި އޮތީ ދާނެ، އަޅުގަނޑު ަވއިލެޓް ކުލަިއގެ މަލެއް ޖަހާފައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހިތުގައި ުސވާލެއް އުފެދި

ފުލާއަށް އެ މުގެ ހަްއވެތޯ. އަުޅގަނޑު މި އައީ ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ އަހަރީ ދުަވސް، ދިހަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުކީ

  ކޫލުގެ ކުލަ.ަލޔަީކ ހިރިޔާ ސްވީމާ، ވައިލެޓް ކުދެއްވާފައި ޮއތިތީވެ އެކަުމގެ އުފާ ލިބިގެންަފ. އެހެންފުޅުން ދަޢުވަތު ބޭ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

ަގއި ދެން ފުރުޞަތަށް މި ގެންދަނީ ރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ފަށައިގަތް ކުއްލި މަްއސަލައިއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަށް 

ެގ ޓަަވނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ އަދު މި ފައްެއގޮތުން، މި ދިަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުން.އެ

 هللا. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ަޢބްދު

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާ هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ވެސް  ފަހަރު ކީމަ ހަތަރުިތން ،ޔާކިކުއްލި މައްސަލަ ކިޔާ  ރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ދެން ރޭގައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ުކއްލި  ފެއްުނވިސާ ވާހަކަ އަުޑއަހާލީމަ ވެސް ައޅުގަނަޑކަށް އެހާ ބޮޑަކަށް ރުން ދެއްކެވިބަންމެ ތެރިއިްއޒަތް އަދި

 މިައކުން  ،ވާަހކަެއއް ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވިކޮން ލަިއގައި އޮތީސަމައް

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އްިވ އި ރުދެއްކެީވ ކަމެްއ ނުވަތަ ހުށަެހޅު ބިށް މެންބަރަެވއޭ ލުޠުފީ ހުށަހެޅުްއވި އިްއޒަތްތެރިސާފެއްނު

މެންނަކަށް ކަމަުކ، އަުޅގަނޑުއެ ދެއްކި ވާހަަކއެއް އޮތް. އްންމެވެސް ބިރެކޮން ހެބިރުދެއްެކވީ ކަމެއް. ދެން މިލުޠުފީއަށް 

އް. އަުޅގަނޑަކަށް ނުެވސް މެ އްސަަލއެއް ކައްވި ކުއްލި މައެއީ ކީްއކުރަން ހުށަހެޅު ވެސް ސާފެއްުނވޭ ތަކަށް އެްއގޮ

ލުޠުފީ  ،މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ،ރި މެންބަރުތެަޒތްސްނުނު ހުށަހެޅުއްވި އިއް ވި

 ބަރު އަމިއްލައަށް ފަޟީޙަތްވާން ހުށަހެޅުއްވި ންުނވަތަ ިއއްަޒތްތެރި މެ ހެޅުއްިވ އެްއޗެއްތޯށަތްކުރަން ހުޙަފަޟީ

އެްއޗަކީ ނުވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނަްށ އިނގޭ  ސް ސާެފއްވެށް ކަކަށް ހަަމ ެއއްގޮތަ އެްއޗެއްތޯ. އަުޅގަނޑަ 

ވިަފއިާވ ރެމަތުކުހުގެ ތުޔާނާތުގެ ވާހަަކެއއް. ބޮޑު ޚިާޔނާތެއްދުވަހަުކ ވެސް ނުހިނގާވަުރގެ ބޮޑު ޚި  މިއީ. ދިވެހިރައްޖޭަގއި

މިހާރު ވައްކަމޭ ކިޔަިއގެން  ،ހުން ބިރުދައްކަނީއޭމީކު މިހާރު ރި މެންބަރަިވ އިއްޒަތްތެވެރިެއއްގެ ވަޒީުރކަން ކުރެއް 

 800ހުން ދައްކާނެ. ހަކަަތއް މީވާގޮތުގެ  ހިގާފައި ހުރި ކުރިން ކަން ހުށަހެޅީމާ  ހަށް މައްސަލަލީރައްޔިތުންގެ މަޖި

ހަކަާއއި، ޔާނާތުގެ ވާގެ ޚިރުމަވަންތަ ހޮސްޕިަޓލު، ދަާރތުގެމާއިޔާނާތުގެ ވާހަަކައކާއި، އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ޚިމިލިއަނުގެ 

ލަިއގަިއ އޮންނަީނ ސަމައް ކުއްލި ރުން ިއއްޒަތްތރި ަރއީސް، ވަްއކަމުގެ އިތު ،ާއއިކަ  ވާހަގެ ޔާނާތުބުރިޖުގެ ޚި

 ،އަހަރަކީ  5ޔާމީުނގެ هللا ަރއީސް ޢަބްދު  ،އަހަރަކީ 5ން ވޭތުވެިދޔަ ގެ ވާހަކަ. ަވއްަކމުގެ އިތުރުބިރުދެއްކުމު
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އަހަރު. ުޒވާން  5ދިޔަ ން ަދއްަކމުސްވެ އްކާ ވަރަށް ބިރުދަ  ފާޅުގައި ބިރުނުށް ވެްސ މީހުންނައްޖޭަގއި ުދވަހަކުރާދިވެހި

ޔާ އަރިހުަގއި ޒުވާްނ ނޫސްވެރިަޔކު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ،ލާަފއިއިިރޟްވާން ގެއްުލވަهللا ޢަބްދު  ،ލިޔުންތެރިޔާ

ޔާމީން ރަޝީދު  .ޔާމީްނ ވިދާޅުވި هللا ބްދުމުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަވުޔުންތެރިޔާގެ ޚަބަރަީކ ކޮބަިއތޯއޭ ެއއްސެ ލި

 ،ުޅވީލާފައި އަެނއްާކވެްސ ނޫސްވެރިން ުސވާލުކުރީާމ ރައީސް ޔާމީން ވިދާއިއިހާނެތިކޮށް ލާއިންސަނީކޮްށ މަރަ

 އި ްއވަރަހެން އިޝާރާްތކުއެ .އެަކހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް ވެދާނޭ  ލިޔަންޏާ ތަންތާނގައި ކަހަލަ ެއއްެޗހި ޔާލިޔާމީނުމެން 

އަޅުގަނޑުގެ ވާތުން ރަީއސް ޔާމީނުގެ އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓަރު، ކަނާތުން ރައީސް  .ރައީސް  އިްއޒަތްތެރިީވ. ވިދާޅު

މި ބޭފުޅުން ތިއްބަވަިއގެން ރައްޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިރުދައްކަނީއޭ ކިޔަިއގެން  ،ޔާމީނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ެއ  ،ގެންދިަޔއިރުބިރުދައްކަމުންއަހަރު  5 ވެދިޔަްސ، ވޭތު އީރަ އިްއޒަތްތެރި މާލާން ެހދީވާހަކަ  ގެފާޑުފާޑު

ބަހެްއ  ،ކުރީގެ ވަޒީރުން ވެސް ޗުއްޕު ެވސް ނުބުނެ ، ވެސްންރުންބަމެކުރަމުން ގެންދިަޔއިރު މި އިއްޒަތްތެރި ވަްއކަން

ތެރި ރައީސް، ގެންދިަޔކަން އިްއޒަތްދުމަތްކުރައްވަމުންޔާމީނަށް ޚިهللا ހަމަ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ،ވެސް ވިދާޅުުނވެ

މީހުން ފާހަގަކުރާނެ. ލުޠުފީ ވެސް ރާއްޖެ ވަަޑއިނުގެން އެ ުހންނަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޚިޔާނާތުގައި ފުދޭވަަރކަްށ 

 އްކަންަތއްވަ  އަދި ،ވެސް. ަވއްކަންތަެކއްަގއި ފުދޭވަރަކަށް ބަިއވެިރވެލާފައި ބައިވެިރވެލާފައި އޮތް މީހެްއ އެއީ

 ވެސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ލުޠުފީ ފީއަކީޠުއް ލުީހތެރުވެފައި ހުރި މީހެވުމުގައި ފުޭދވަރަކަށް އެފޮރު

ޠުފީ ރާއްޖެއަށް ގެންނަން ލުވާމީ ފަރާތްތަކުން ގު ރާނެ. ބައިނަލްއަކުވެސް ހަމަ ލުޠުފީއާ އި ގާނޫނު އަރަ  ،ވެސް ގެނެސް 

 އި ރިކަން ލިބޭނެ. ފިލަމިއަުދގެ ސަރުކާރަްށ އެހީތެ ޤުކުރަން ވެސް ދިވެިހރާއްޖޭގެގެ ކަންކަްނ ތަޙުޤީވެސް އަދި ލުޠުފީ

އް ނޭޅޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ފަހެ ށްކުރި ވަްއކަންތަކަ ،ކަމަކު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޓެއްއްއަދި އެހެން ކޮންމެހެން ހު

 ރި ރައީސް. ޒަތްތެއް އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާރުގައި ތިން ގަ މި ،ސާފުކޮށްލަދޭނަން ރު. އަޅުގަނޑު މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައިބަންރި މެކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެޝު

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ -، އެންޓިهللاމްރާން ޢަބްދުޢިފެއާޒް އެ ޓަރ އޮފް ހޯމްމިނިސްނަމެއް އެބަ ހިމެނޭ. 

 އްވާފައިާވ މާވަށު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ތިން ބޭފުޅުންގެހަޅުއްސަލަ ހުށަމަ ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީ. އަދި 

ބޭފުޅަކަށްތޯ ރައްުދވަނީ ކޮން ،ރާރުަގއި ކޮން ބޭފުޅަކުގަށް މި ނަނަން އެބަ ހިމެނޭ. ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި ނެންބަރުން

ރާރުގައި އެބަ ހަމަ ގައް މި  ނަމެ. ތިންނީށްލަދިްއވާތީ ައޅުގަނޑު ސާފުކޮގަންަނަވއިގެން ުއޅުފުވެވަަޑއިނުން ސާޅިމު

 ހިމެނޭ. އަުޅގަނޑު  އެބަގަިއ ތިން ނަމެްއ މި ކުއްިލ ނައްސަލައި  !ކުރަްއވާފުމާ ؛، ކުއްލި ަމއްސަލަިއގައި ރުންކަށަވަ

 . ށްމަމީސައިން ޝައަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރރި މެންބަރު ޙުތުޞަމިހާރު މި ފުރު
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 ވާހަަކދެއްކެވުން:މް މީސައިން ޝައިރާގެ މެްނބަރު ޙުހެންވޭރު ދެކުނު ދާ

ފެއް ބަރު އީވާ އެ ވިދާުޅވީ ސާންމެރި ްއޒަތްތެއިދާއިރާގެ  ރު ރި ރައީސް. ގަލޮޅު އުތު`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެ

ނޫން. މިީއ  މް މިނިސްޓަރެއްހޯ  ނީކީ ުއޅެންދަްއކަިއގެ ގެން އުޅޭ ިބރެއް. މި ަދއްަކއިވީޅުހަމަ ހެޮޔކޮށް ެއ ވިދާ  ނުވެއޭ.

ްއ. ޭއގައި އޮތް ވާހަކަެއއް. ރެ  ބިތްވަނަ ާއޔަތުން ދައްކާަފއި އޮ 161މްރާން ސޫރަތުގެ ޢިލުއާތި ޤުރުއާުނގައި ކީރި

 ވަނަ ާއޔަތް. އެ  161މްރާން ސޫަރތުގެ އާލުޢި މިއީ .ކަްނކަމަށް އަަރއިނުގަްނނާށޭ ،މުދަލާއި ،ންެގ ފައިާސއާއި ތުރައްޔި

ްއކާ ކަމަށް ދަ ވާހަކަށް ނޫން. ދެން އެހެން ކަމަކައްއެ ކުރި ވާަހކަވެސް ފުރައްސާރަ ަތކަށްމި ދެކެވެނީ. އެްއގޮ ކަވާހަ

ސްކޫލުގެ  އްޔާދިއުޅުނީމޭ. މަޖީއަޅުގަނޑުެމން މި ބިރު ބަލަން ގޮސް ނީ،ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަވަންޖެހެ

ހޮހޮޅައަށް ތިގެން އަޅުގަނޑުެމން ގޮސް ބިރުވެރި ގެން މާލޭގައި ބިރުގަންނާނެ ތަނެއް ނެން ޖުބްލީ ފާހަގަކުރަންވެގޯލްޑަ

ތެރި ރައީސް. ެއކަހަލަ ވާހަަކައކަށް ވެސް މި ވެދާނެ. ދެން ތް ނީމޭ އިްއޒަޅުއު ންނާ އެީކގައި ވަދެގަެނގެން ރައްޓެހި ޓިކެޓު

ވަށު މާ ނޑުމެންގެ މި އިްނނެވި ައޅުގަ ؛ގެްނ މި ސަޢީދުއިނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ހުޅުާމލެ ވެސް ކޭކު ޮފއްެޗއްހެން ފަޅަ

 ލްްޑ ހަދާނެ ތަންތަނާއޭނަ އަިއ.ޓީ ވޯ ،ދީ ނަ ހިތުހުރި ބަޔަކަށްއޭ ،އްމަދު ސަޢީދުމެންބަުރ މުޙަ ރިއްޒަތްތެދާއިރާގެ އި 

 އި،ހަދަ ފައިާސައށް ހިތުހުރި އެއްެޗއް ގެ މުދަާލއިންަރއްޔިތު ިއ،ން ނަންަގވައެްއޗެގހި އެތަނުން ބޭނުން ލޮކޭޝަނަކު

 ޔާ ބަޔަކު ވެއްެޖއްބި ދެްނ ތި އި،ޒުވާން ނޫްސވެރިން އަިނޔާެވރި ގޮތްގޮތަށް މަރަ  މަޝްހޫރުރާއްޖޭަގއި ތިބި 

އި ޔާްސގަ ސް ސަރވިއަދިވެްސ މޯލްޑިްވްސ ޕޮލި އި،ދީނީ ޢިްލމުވެރިޔަކު ހުިރއްޔާ ކަތިލަ  ވައިަލއި،ގެއްލު 

 ،ބަަޔކު އެކި ގޮްތގޮތަށް މަރުވެްއގެ ދެދަވީނުީވެއއް ނޭނގި ގިނަ އަ ،ބިހާ ބަޔަކުތިއެމް،އެްނ،ޑީ.އެފްަގއި ދެން 

މެންނަށް ޑުއަޅުގަނ ތަނަށް މި  މިއަދު ގޮސްފަިއވާއިުރަގއި، ތުކުރަމުންމަހުޔަ ސަރުާކރަށް ތަފާތު ތުޢާއިލާތަކުން ނިމިދި

ތަނަށް  ަލއެއް ަލއިގެން މީހުންނަށް ބިރުދައްކަނީއޭ ބުނީމާ މިއީ ބޮޑު ޖޯކެއް ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މިސަކުއްލި މައް

ދުގައި. ޤްޞަްއ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކުރުމުގެ މާތް މަމާ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެ ،ގިނަ ބީ މާ އިސް މި ތިއަ

ޓޭނެ އްޝަރީޢަތް ހު  ލުމަކީ މިއީ ރައީސް ޔާމީނުގެއްމައްސަލަތަތަނަށް  ތަށް މިއް ޭބކާރުވާ ގޮއަޅުގަނޑުމެންގެ ަވގުތުތަ

ގޮްސ  އެތަނަށްއި، ދިރުވާަލިއގެން އިންނަވަ  ލާކާ ނުފެންކޮޅަ އިތުލްމާލުރާއްޖޭގެ ބަ  މި  .ނުހުއްޓޭނެ .ނޫން ކަމެއް

ވާހަކަ ދެއްކީމާ މިއީ ޖޯކު. ނުހުއްޓޭނެ މްރާނުގެ ޢި އި،މިތަނަށް އައިސް ފާޑެްއގެ ބިލެްއ ލަ ،ސްޔަހެއްދެވިހާ ދޮގުހެދި

ތުްނގެ ޙައްުޤ ޔާ ޯހދާނެ. ރައްޔިހުރި ެއއްެޗއް ިވއް އިވެސް ުކރާނެ. ރައްޔިތުން އަތުން ަކިއފަ ކުމްޙުރީޢަތެއް. ޝަ

ކުރަނީ.   މި މަސައްކަތްސްމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލި  ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤު ހޯަދއިދޭން .އޮތީ ސަރުކާރު މި މި ހޯދައިދޭން

ނުފޫާޒިއ  ،ރީޢަތަށް އަތް ބާނާިއގެންޝައަުޅގަނޑުމެންގެ މި މަަސއްކަތްަތކެއް ނުހުއްޓޭނެ.  .ވޭނެ. ނުހުއްޓޭނެނުކުރެ

 ،ސް ނިިމއްޖެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް އެނގޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުރުވި ޒަމާން ގޮބާރުފޯ

ސަޢީދަށް އޮޅިަވޑަިއގެން އެ އުުޅއްވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ލާފައި ހުރި  މާވަށު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު
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ދިނުމަށް މި ފު ރަްއޔިތުންނަށް ހޯދައިސާރައްޔިތުންގެ އިން ،ށް ޙައްޤާއި ގިޔަރު ފަހަތަކަށް ނާންނާނެ. ރައްޔިތުންނަ

 ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު ރުވޭހެންއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ލަޠީފަ ޙަސަން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ މާވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޝުކުރިއްާޔ 

ވީ ވަރަށް މުހިންމު ކުއްލި މައްސަލަެއއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުނީމާ މި ހުށަހެޅުއް

ުނވެސް ނިންމޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ އިއި ދައްކަމިނެޓު ތެރޭގަ ތިންުތގައި ަދއްކަންހުރި ާވހަކަ ހަގީގަ

 ހަމަެއކަނި ޖަލަށް ލީކީ  އި،އިވަުރ ރަްއޔިތުންނެއް ޖަލަށް ލަބަލާނަން ވީވަެރއް ކުރެވޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެަތއް ބަ 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނުގެ ސަުރާކރުގަިއ ބިަކކޮްށފި. ރައީސް ޔާމީ ،ދުރުކޮށް  އިލާތަކާޢާމީހުންެގ  ނޫން. އަނިޔާކޮްށ އެ

ތް ޖިނާޢީ އް ނެކަމެ  އޮތީ ގުޅިފަ. ެޓރަރިޒަމް ނޫން އެހެން އެްއވެސް މި ޓެރަރިޒަމާއި މި ުކއްލި މަްއސަލައާ

ރިސްޓުން އަންނަނީ އައުަމށް ޓުޤަުތގައި މި ހަގީގަމައްސަލަތަކުގެ ތެޭރގައި އެްނމެ ގިނައީ ޓެރަރިޒަމުގެ ަމްއސަލަ. 

މުޅި ރައްޔިތުންެގ އުމަކަށް. ޤަގިނަ ޓެރަރިސްޓުން ތިބި  އަޅުގަނޑުމެން ހިތަށްއަރާ މިހާ ފަހަރު ކީްއވެބާއޭ ެވސް ބައެއް

ތަނަށް ނުވަދެވޭ ވަރަށް  ތަނުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް މި މި ،ތަނަށް ސިފައިން ވަދެ ކޮށްފަ. މިސް ވަނީ ބަންދުމަޖިލި

ނުގެ އަތްނުބާނާ. ާސެއއް ނެތް ރައީސް ޔާމީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދައުލަތުގެ މުއައްސައޮތީ އެކަންކަން ހިންގާފަ

އިޓްސް ކޮމިޝަން ިވޔަްސ ރަ ހިއުމަން ،ޔަސް އޭ.ސީ.ީސ ކަމަށް ވި ،ުތގައި އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން ވިޔަސްހަގީގަ

ައތްބާނައިގެން ރަްއޔިތުންނަށް  ނުހުރިހާ ަތނަކަށް ރައީސް ޔާމީ އެ ،ތަނެއް ވިަޔސް ވެސް  އަދި އެނޫން

ގެްނގޮސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްކަމުން ،. ރަްއޔިތުން އިންތިހާއަށް ބިރުދައްކަމުންގެންދިަޔއީބިރުދައްކަމުން

ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންދިަޔއިރު އަދި ެއަވރުން ނުފުދިގެން ިއއްޒަތްތެިރ  ފަ. މިރުްނ ެވސް ވީ ހައްޔަރުކޮށްސިޔާސީ ލީޑަ

ދެއްިކ  ށް އިޢުލާނުކުރަްއަވއިެގން ރައްޔިތުންނަށް އެ ބުރަ ރައީސް، ކުއްލި ނުަރއްކަުލެގ ހާލަތު އިޢުލާނުކުރެްއވީ. ދެ 

 ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް .ވެްސ ދަތި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަންތުަގއި މިތަނުގައި ބަޔާންހަީގގަބިރުގެ ވާހަކަ 

މީހުން  އެ  ވަންޏާ ާބއްާވ ޖަލްސާއަކަްށ ނުދެިވއްޖެ ކަމަށް ނުމީހުންނަށް ރައީސް ޔާމީ ގެންދިަޔ ބިރަކީ އެދައްކަމުން

ުތަގއި ވެސް ަހގީގަ. ރައްވާފަެވސް ވަނީ ކު  އުފެދޭ ކަހަލަ މިންަވރަކަށް ެއކަންދޭތެރޭަގއި ުސވާލު ވަޒީާފގަިއ ދެމިތިބުމާ

 .ގިނަ ރައްޔިުތން އޭރު ތިބީ ވަރަށް ބިރުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ންނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ބިރުން ތިބީގަ
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އޮްތ އި މި ރާުފގަވަނަ ޕެރެގެތިންއޮތީ ީމގެ  ުކއްލި މައްސަަލއިަގއި ބަާޔންކޮށްފައި މިުތަގއި ަހގީގަބިރުދެއްކުމުގެ ވާހަކަ 

 އެންމެ  ންތެރޭގޮސް މާލޭބިރުދައްކަުމން ،ވާހަކަ. ބިރުދައްކަމުން އޮީތ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ވަތުަގއި މިފޮޅު ވަނަދިހަ

ތަށި ޕިކަޕަށް ލައިގެން ދުްއވާ މޭރުމުން  ލިބުނީމާ ފަހުން ފެންނަން ފެށީ އެކި ޒާތްޒާތުގެ ބޮން. އެ ބޮންތައް ޯވލްޑް ކަޕު

 އިގެްނ ތިބީ ކަހަަލ ޔުނިފޯމު އަޅަ  ހަނދަން ދާ މީހުން އަޅާ .ިއގެންހިފަ ބޮން ގެްނދިޔައީމުޅި މާލޭގައި ުދްއވަމުން

ގޭތޯ. އަިދ ހަމަ ބިރުން ތިބީ އިނ .ގޮތް. ބިރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިފައިން ިއނގޭތޯ. މިއީ ބޮން ފެނުނީމާ ހެދި

ގަތްފައި ހުރި ބިުރ  ބޭފުޅާ އެ ؛އިންނަވާ އަނެްއ ބޭފުޅާ ކޮޓަީރގަިއ ފައިާސ ގުަނން ؛ނުވިތާކަށް އެްއކަލަ އަެނއް ޭބފުޅާ

ފައިސާ ގުނުމުގެ ތެޭރަގިއ ކު ޔަެވސް ދަތި. ކޮންމެ ރެ  ތަނުގަިއ ބަޔާންކުރަން  ުތގަިއ މިހަީގގައަޅުގަނޑަށް 

 .ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ގާ ކަންކަުމގެ ބިރު އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް މިތާ ދައްކަން ހަމަ ލާހިކެއްހިންތެރޭަގއި ކޮޓަރި

މާވަށު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު މި  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުކުރިްއޔާ. ައދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

ކަމެއް.  ހުށައެޅުްއވި ކަން އެއީ އިްނތިހާއަށް ރަނގަޅުތަނަށް  ފުކުރައްވާ! މި ކުއްލި މައްސަލަ މި މާ ؛ބިލު

ކުގެ ވާހަަކ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނަށް ގެންނަންޖެހޭ މިހެން ދައްކާ ބިރުތަ

 ފުރުޞަތަށް.  ރައީސް، ދެްއވި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ޮނޅިވަރަމް ާދއިރާެގ އަރުވަނީ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

 هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުރަމް ދާނޮޅިވަ

އްެގ ތާކިާހ ޝައިޚެ މްރާނަކީ ކާކުކަން ވަަރށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ. ޢިމެންބަރުންނަށް  65މިތާ މިތިއްބެވި 

ކިތެްއގައި އިމާމުވެ ކުިރ ސްމި ،ސް ދެްއވި ދަރުހެއް ވެ ،ތެއް ވެސް ހަބޮލުގައި އަޅަިއގެން އޭނާ ދެއްވި ދީނީ ނަސޭ

 ފަހަރިއެއްގެ ލަޤަބު ދިނީ، ެވެގން އްަގއި ެއއީ ފަހަރިއަކަށްއެއްއިރެބޭފުޅުންނަކަށް ނުފެންނާނެ.  65ވެސް މި  ނަމާދެއް

 ވެސް ހަމަ މި ބޭފުޅުން ނޫންތޯ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެބަ ނަންގަވާ. ތާއެއް  ނުކުނިޒާމީ މެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

 އިޚްއަޅުގަނޑު ަކންފަތުން އަޑުއެހިން ޝަ ،އަުޅގަނޑު ޮލލުން ދުށިން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ހެކިވަން

 ވެސް ދެއްވި. ނަމާދު ން. ދީނީ ދަރުސްށިއަުޅަގނޑު ލޮލުން ދުތައް ނަމާދު މްރާނު ދެއްވި ތަޤުރީރުތައް. ކުރެއްވިޢި

 . ެއއީ ކަނަޑެއޅިގެން އިތުރުފުެޅއް...ވެސް ކުެރއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނޮޅިވަަރމްގޮތުަގއި ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް.  ގެނިޒާމީ ނުކުތާއެއް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުގެ މެދާއިރާ ނޮޅިވަރަމް

ބޭފުޅުންގެ ވެިރކަން ވައްޓާލަން ުއޅުނުއިުރ  އަށް ދެއްވީ. މިބޭފުޅާ އެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫންތޯ ފަހަރިއެްއގެ ދަރަޖަ މި

ފާނެ. މަޖިލީހުެގ އިހަދަ ވެސް ބޭފުޅާ ކޮންމެފަދަ ދޮގެއް ރަނގަޅު. އެ ވަރަށް ން.މިހާރު ޝައިޚް ޢިމްރާ މްރާން.ޢިފަހަރި 

މަްއޗަްށ ބީޗުަކިއރީގައި މިހެން އަތް ތާނގައި އޮތް ުޅގަނޑު ެދކުނިން މިރިޔާސަތުަގއި ތިއިން ބޭފުޅާޭއ ކިޔަިއގެން އަ

ަލއިެގްނ އިމީހުންނަށް އޮޅުވަ ،މްރާނު އެއީ. އެހެންވީާމ، ދޮގުހެދުމާއިޢި އިޚްބުނާ ޝަ ތަން. ހަމަ ތި ދުޢާކުރި އިނަގަ

ބޭފުޅާ ހިތްހަމަޖެހޭ  އެ .ްއކުންބޭފުާޅ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެ  ކޮންމެ ވެރިކަެމއް ަވއްޓާލަން ވީމާ އެ ،ހެދުމާމަކަރު

ބޭފުޅާގެ  އައީ. އެ އޮތް ހުރިހާ ދުވަހަކު ކުރަމުން މި ކަމެއް މި ހުރިހާ ގޮތަކަށް ރަްއޔިތުން ރުއްސަްނވެގެން މި

މާދަމާ  !ގަބޫލުކުރަްއވާ .ތްަހގީގަ މިއީ  .ފަތެއް އުފެދިފަގާގެ ސަ ކުރުމުއްކަތްފަހަތުގައި ވަނީ ވެރިކަން ވަްއޓާލަން މަސަ

 ،ގެ ކަންތައް އިޚް ނަމަ އަެނއްާކވެސް ަހމަ ފަހަރިއަކަށް ބަދަލުވާނެ. އެްއކަލަ ޝަ ނުކިޔާޅުންނަށް ސަނާބޭފު ވެސް ތި

އަޅުވާ އަނދުނެކޭ އިނގޭތޯ. ގައި ން ލޮލުބޭފުޅުން ރައްޔިތު މިއީ ތި !ތް ގަބޫލުކުަރްއވާހަގީގަގެ ލަޤަބު ނިމުނީ. އިޚްޝަ

ކިޔާަފއި  މްރާންޢި ޚްއިމްރާން، ޝަޢި އިޚްޝަ ،މްރާންއިޚް ޢިެމންބަރުން، ހަމަ ޝަ 65ތިބެގެން. ތި  މިތާ

ވެްސ.  ތްަހގީގަބޭފުޅާގެ  އުުޅއްވަނީ؟ ަރއްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވާ އެ ރައްޔިތުންނަށް ޯކއްެޗއް އޮުޅވާލަންތޯ ތި

ރަނގަޅަށް އިނގޭ ލުުޠފީ ވެސް. ވަރަްށ، ވަރަށް  ައޅުގަނޑު ވަރަށްނޫނެކޭ.  އަީކ ވަެގއްލުޠުފީ ބުނަންއަޅުގަނޑު ނު

ފާނެ އިތްތެރިކަން ވެސް އެނގޭ ލުޠުފީގެ. ލުޠުފީ ހިފަހާނަޒާ ؛ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެނގޭ އެންޓިރަނގަޅަށް 

ކުޑަކުޑަ އެީތެގ އަގު އަުޅގަނޑަށް އެނޭގ  ،ންވީމާކޮންމެފަދަ އެއްޗެްއގައި ވެސް. ކުޑަކުޑަ ެއއްަޗކަށް ވެދާނެ. އެހެ

ކޮރަޕްޝަނުގެ ރައީސް ލުޠުފީ -ެވސް އެނގޭ. ެއކަމަކު އެންޓި ބޭފުޅާ ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތައް ރަނގަޅަށް. އެ ވަރަށް

 ރަށް އެތި ވަހާސް ޑޮލަރު.  ތޭީވސްލަްއކަ  އެއް  ؛ކަމެއްަގއި ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ެއއްެޗއް ތްތެރި ބޭފުޅާ. ކުަޑކުޑަހާނަޒާ

 . ހަްއޔަރު ެވސް ދޭނެ ލާ ަގޑިެއއް. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަޖެހޭ ބަލަން. އިްނޒާރުއިކުޑަ. އަތުަގއި އަޅަ 
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ތުަގއި ަހީގގައުމުން އަސްލު ޤަ ވެސް ކުރަންވީ. އެހެން ކަްނތައްތައް ވެްސ ކުރަންީވ. ެއ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެްސ މި 

 ކުމެއް ކޮށްގެން ޙުީރޢަތުން ޝަ އިރީޢަތުގެ ކުިރމައްޗަށް ގެްނގޮސްފަޝައީ ކު އެއެކަމަ ނައްތާލަންޖެހޭ ބޭފުޅުން.

ލާ ވާހަކަެއއް ނޫން އިވެސް ފޮހެލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު މި ބުނަނީ އެ ބޭފުޅުން މަރަ ވުޖޫުދން އީއެ. ނައްތާލަންޖެހޭނީ

ކަންތައްަތއް ، އެ . އެހެންވީމާބުނީ ލާވެިރކަމެއް ފަަދ ދެ ބޭފުޅުންނޭ މިއިނގޭތޯ. ެއއީ މި ަޤއުމަށް ޖެހިފައިވާ ބަ

ކިތަްއ  ؟ދިަޔއީޖެހޭ ޙައްލުކޮށްދެްއވަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް. އެ ދެ ބޭފުުޅންގެ ސަބަބުން ކިތައް ވެރިކަްނތޯ ވެއްިޓގެންއެބަ

އަުޅގަނޑުެމން  ންްއލުކޮށްދެއްވަޙަ އެ ކަންތައްަތއް ؟ދިޔައީކަންތައްތޯ މި ޤައުމުަގިއ ބޮއްސުންލަިއގެން

، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތައް ކުރަން ފުރުޞަތު މެންބަރުން. އެހެންވީމާ 87މި ތްކުރަްނވީ ނޫންތޯ މަސައްކަ

ޖެހޭ ޤައުުމ މި ދެ ބޭފުޅުން ކިބައިން އެބަ ،އެ ސަުރކާރު ނުކިޔާ ،ހޯއްދަވަން ހިނގާ. ކޮންމެހެން ކުރީ ސަރުކާރު

އެންމެ ބޮަޑށް މަސައްކަތްކުީރ މި ބުނާ މަ ަތުކގައި ވެްސ ހަވެއްޓުުނ ކަންތައް . ތި ބޭފުޅާގެ ވެރިކަންސަލާމަތްކުރަން

 ،މްރާންޢިއިޚް ކުިރންވެސް ޝަ  ކިަބއިން އަުޅގަނޑުމެްނ ސަލާމަތްކުރަންވީ. އޭގެ  ގެމްރާނުޢި، ެއ އެހެންވީމާ. މްރާނޭޢި

 ،ވެސް  ރުވަނަ އަހަ 13މްރާން. ޢިއިޚް ޝަ ވެސް އަހަރު ަވނަ 2009. މްރާންޢިއިޚް ޝަ ވެސް ވަނަ އަހަރު 2008

 ކީ. ޔަމި މި ބޭފުޅާގެ ކަީށގައި ހިފާފައި ހުރި ކަމެއް ނޫންތޯ .ެވސް ހަރުވަނަ އަ 18

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއިޝުކުރިއްޔާ 

 އަށް. ޟާޢަލީ ރި

 

  ވާހަކަހދެއްެކވުން:ޟާމެންބަރު ޢަލީ ރިދާއިރާގެ މިލަންދޫ 

މެޝިން ކިޔާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ޒަމާނުަގއި ޭގޭގގައި އެްއޗެހި ދޮންނަން ބޭނުންކުރަނީ ދޮންނަ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ދުކަންަތއް ދޮވެ ސާފުކޮށްދިން ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ މިއަައހަރުގެ ދުވަހުގެ ަވއް ފާއިުތވެދިޔަ ފަސްއެްއޗެއް. 

އުޅެނީ. ކުީރގެ އޭ.ީސ.ީސގެ ރައީސް ަޙސަން ލުޠުފީގެ  ހުށަހެޅިގެން މި ގޮތުަގއި ގެމި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް 

މިލިއަން  6000 ދުވަހު ފާއިތުވެދިޔަ ފަސްއަަހރު ،ދަށުން މިދިޔަ އިރުޝާދުގެ އެ މަނިކުފާނުގެ ،ބެލުމުގެ ދަށުން

ހުރި އެބަ ތައްކަމަށް މަޢުލޫމާތުއި ހުރި ން ރުފިާޔގެ ވަްއކަން ފޮރުަވއިދީފައަބިލި  6 .ންލިއަމި  6000 ،ރުފިޔާގެ ވަްއކަން

 ަވގު ސަރުކާުރގެ ިއކޮނޮމިކު މިނިސްޓަރަކާ  ،ފާއިުތވެިދޔަ ަވއްކަުމގެ ،އެާއއެީކގަިއ، ކުރީގެ ސަުރކާރުގެ . އަދި ހަމަލިބިފަ

 ހުރި އެބަ ތައްރިތަކެއް ހިންގާފައި ހުރި ކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތުފާޝިޕް ިވޔަރޕާޓްނަެއކީަގއި  އާޙަސަން ލުޠުފީ ،އެީކގައި 

އަދި މި މައްސަަލަގިއ  ،ގޮުތގައި ފާހަަގކޮށްގެ ުގޅިގެން ކުއްލި މައްސަލަެއއް ، މިކަހަލަ މައްސަލަތަކާއެހެންވީމާ. ލިބިފަ

ހަކަތައް ހުށަހެޅުމަކުން ވާ މި ،ކަ ދިނުމުގެ ވާހަދެއްކުމުގެ ވާހަަކ، އިންޒާރުހަކަ، ބިރުފްރޭމްކޮށްފާނެކަމުގެ ވާ
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 ގެމުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަމެއް  ،ހައިރާނެްއ ނުވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚ ދުށް އެންމެ ބިރުވެރި އްއަޅުގަނޑުމެންނެ

 ،ނާމާންކަމާއި  ،ުދވަހަކީ ިބރުވެރިކަމާއި އަހަރު ނިމިިދޔަ ފަސް ،މައްޗަށް އިއްތިފާުޤވާ އެންެމ ބިރުވެރިކަން އޮތް

 100މަސީ މިސާލެއްގެ ގޮުތގައި ިދވެހި ތާރީޚުގެ ފޮތްތަުކަގއި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ީމގެ މި ކަންކަމުގެ ލާ  ،މާރުފްރޭމްކު

އް ނުކުެރޭވ ބޫލެގަ، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެންނަން ހުންނާނެ ވާހަކަތަކެއްހެން. އެހެންވީމާ ،ވެސް ލިޔެވި އަހަރު ފަހުން

އަކީ މީހަކަށް އެފަދަ ބިރެއް ދައްކާފާނެ ކަމަށް ބޭފުޅެއް ކަމަކަށް. هللاޢަބްދު މްރާންޢިމިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ 

ބޫެލްއ ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާުރގަިއ ހުރި މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ެއއީ ގައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ލުކުރެވޭ ގަބޫުޅަގނޑުމެންނަކަށް ، މި މައްސަަލއަކީ އަތްތަކެއް. އެހެްނވީމާހަީގގަން އޮތް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ފެންނަ ދިވެހި

ގޮުތގަިއ އޭ.ސީ.ީސގެ އޭުރގެ ރައީްސ ކޮށްފައި ހުރި ވައްކަންަތްއ  ގެޒާތުގެ މައްސަަލއެއް ނޫން. ުކއްލި މައްސަލަެއއް

، ޝުކުިރއްާޔ ފާހަަގކުރެވެީނ. އެހެންވީމާގޮތުަގިއ އަުޅގަނޑަށް  ގެއް ޓަކައި ލިބުނު  ފުރުޞަތެހާމަކޮށްދިނުމަށް

 . ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއިޝުކުރިއްޔާ 

 އަށް. ޢީސާ މެންބަރު އަޙްމަދު

 

 ސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢީދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ކެނދިކުޅުދޫ

 .ވެސް ތާއީެދއް ނުުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރާރަށް އަުޅގަނޑު އެްއގޮތަކަށް ގައްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި އި ކުރިއްާޔ ޝު

ތާއީދުނުކުރާ  އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ،ންކުއްލި މައްސަލައަށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދެއް ނުކުރަ މި ،ތާއީދުނުކުރާ ސަބަބަކީ

މިއީ މި މަޖިލީހުގެ ޞްތެރި މަޤްޞަދެއްަގއި ކުެރވޭ ކަމެއް ނޫން. މިކަމަކީ ސަބަބަކީ މިއި ެއއްގޮަތކަށްެވސް އިޚްލާ

ގެ ސަރުކާރު  ،ލައި އިގެންދާ މަސައްކަތްތަްއ ހުއްޓުވަ ޓަކައި ުކރަމުންއަޅުގަނުޑމެން ރައްޔިތުންނަށް ،ވަގުތު ަނގާލަން

 މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް މި ނަށްަސރުކާރުގެ އިްސ މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން އި،ފޯކަސް ެގއްުލވައިލަ 

އިޚްލާޞްތެިރ  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ދުަގިއ ހިންގާ ކަމެއް ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީބިރުދެއްކުމުގެ މަޤްޞަ

. މި މައްސަލަ ށްޤީޤީ އިދާރާތަކަތަޙުހަޅާނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މި މައްސަލަ ހުށަ ،މަޤްޞަދެއްގައި މިކަން ކުަރްއވާ ނަމަ

އަހަުރެގ ސަރުކާުރގައި އަުޅގަނޑަށް  5 ެމންބަރު ދައުލަތުގެ ަވޒީރުކަުމގަިއ އިންެނވި ތްތެރިއިްއޒަ ހުށަހެޅުއްވި

އެއިން އެްއވެްސ . ދައްކަިއގެން ކިތަންމެ ަމއްސަލަެއއް ައޅުގަނޑު ވާީނ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާފަބިރު

އެަތއް ފަހަރަކު  އި،އިންޓަވިއުަތކަްށ އަރަ ެވސް އެ ސަރުކާރުން ވެފަެއްއ ނެތް. ޓީވީ އަކަށް ޖަވާބުދާރީމައްސަލަ

ނުވޭ. އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ެދއްކިން. ބިރުދައްކާތީ އެކަން ުހއްުޓާވކަށެއް ނިކުެމވަަޑިއގެން ެއްއެވސް ބަސްފުޅެްއ ވިދާެޅއް
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ށް މީހަކަ ތޯ.ޅެއްތްތެރި ބޭފުހާލުޠުފީއަކީ ކިހާވަެރއްގެ ނަޒާ  .ހިނގާލަމާދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަ .ނީމިއަދު މިކަން މި ކުރަ

އަހަރު  ލުުޠފީއަކީ މިދިޔަ ފަސް  ،އެހެން ބިރުދައްކާެލވޭ ވަރުެގ އަޚްލާޤު ރަނގަުޅ ބޭފުޅެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރު

ކިަޔވައިދިން ޔުިނވަރސިީޓގެ  ތިބި ހުރިހާ ވެރިންނަށް މޮޅަށް ވައްކަންކުރަން އިޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ަސރުކާރުގަ 

ސަރުކާުރގެ އިްސ  ،ވެސް ދައުލަތުގެ ަވޒީރުްނނަށާއި ސް. ލުޠުފީ ކުރެއްވި ކުރެްއވިހާރި ރައީއިއްޒަތްތެ ،މުދީރު

ން ދިވެހި ކުރަން ދަސްކޮށްދިނީ. ލުޠުފީގެ ލަަފޔާިއ މަޝްވަާރގެ މަތީވެރިންނަށް ވައްކަން  ފުނިތަކުގެކުން، މަޤާމުތަކުގެ

 އިސް މަޤާމުތަުކގައި ތިބި  ގެމުގެ ވެިރކަމުަގއި ސަރުކާރު ޔޫން ރުފިޔާ މިދިޔަ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްއަބިލި ދައުލަތުން ތިން

ވަްއަކންކޮށްގެން ަކިއގެން ެއ ތިބީ.   ލުޠުީފގެ މަޝްވަާރގެ މަތީންމީހުން ކައިގެން އެ ތިބީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސީދާ

ުރގެ އެންެމ ޔާވެރި ސަރުކާހިންގި އަނި އެކު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްމާލުޠުފީގެ އެހީތެރިކަ މްރާނަކީޢި ހޯމް މިނިސްޓަރ 

ހޯމް  ،މްރާންޢި ހޯމް މިނިސްޓަރ ބޫެލއް ނުކުރަންގަފަރާތް. ައޅުގަނޑު އަނިާޔއާއި ބިރުެދއްުކން ރައްދުވި ބޮޑަށް 

 .ކައި އަނިާޔކުރާނެ ކަމަކަށްދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްهللا މްރާން ޢަބްދުޢިމިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނަވަިއގެން 

އްވާެނކަން. އަނިާޔއަކީ ކޯެޗއްކަން އެންމެ ރަނގަޅަްށ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނީ އެ ން އެކަެމއް ނުކުރައަޅުގަނޑަށް ޔަޤީ

ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާއާިއ  ،ާވލުކުރީހަެއ މަޤާމު އަޅުގަނޑުމެން  އަށްއަށް. އެ ބޭފުޅާބޭފުޅާ

އެކަން އެ ކުަރއްވަނީ. ހޯމް ހުންނަވަިއގެން  އެ މަޤާމުގަިއ މުން ރައްޔިތުން ަސލާމަތްކުރަން. އެ މަނިކުފާނުބިރުދެއްކު

ކަމަށް ފުރަތަމަ  ކަން ގޯްސޮކށް ހިނގި ؛ކަންަތުކގައި ޒިންމާ ދިޔައިހުރެގެން ޖަލުގައި ހިނގަ  ކަށްމިނިސްޓަރަ

 ، ހުރިކަންމްރާން. ޖަލުގައި ކަންތައްތަކެއް ގޯސްކޮށްޢި ިއޚްޝަ ވެސް ހޯމް މިނިސްޓަރަކީ އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންެނވި

އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަން  ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ރައްޔިތުްނނަށް ކުމްދިެވހިރާއްޖޭގެ ޙު ،ރައްޔިތުންނަށް އެތަނުގެ

އަުޅގަނޑު  ވެސް ޓަކައިށަަރއްޔިތުން ކުރިމަތީަގއި. އެ ަސބަބައި ފާޅުގަ  ،ބޫލުކުރި ހަމައެކަނި ހޯމް މިނިސްޓަރަކީ އެއީ ގަ

ލުޠުފީއަީކ  ،ގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް އަނިާޔއެއް ނުލިބޭނެ. ލުޠުފީއަކީރާނުމްޢިބޫލުކުރަން ގަ

 ...ޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހެއް. ލުޠުފީ ދައުލަތުން ނެގި ފައިސާހާގޮތަކަްށވެސް ޝަރީޢަތަށް ކޮންމެ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  އަރުވަނީ މިހާރު މި ފުރުޞަތުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުއިޝުކުރިއްޔާ 

ދިޔައީ.  އިއޮޅިފަ މެންބަރާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދަށް. އަޅުގަނޑަށް ދެންމެ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ 

 މުޙައްމަދު ޝާހިދު. 

 

 އްެކވުްނ:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެފޮނަ
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ާބއޭ. ނޫންނަމަ  ެތއްހަގީގަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ުކއްލި މައްސަލަ ފެނުީނމާ އަުޅގަނޑު ހިތަށްއެީރ މިީއ 

 އަުޑއެހިން ދެއްވި ވެސް ބާއޭ. ކުރިން ދުވަހު އަުޅގަނޑު ޚިޔާލީ ވާހަކަެއއް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު ހުށަހެޅުއްވީ

. ޖެހޭ ހޮޓަލުގެ ބޮޑު ފެންޑާއޭ މެލޭޝިާއގެ ުކއަަލލަމްޕޫރުގެ ސަންވޭ ޕިރަމިޑު ތަނަކީ ؛ސިަފވީ އިންޓަިވއު. އަުޅގަނޑަށް

މަްއޗަްށ ވަެރއް ުނވޭ. މީހުން ކޮުޅކޮޅުހިތަށް ފިނިކަމެއް ލިބޭ ،ކަމަކު ދާއޮބޭވަުރިވއެއްވަރަަކށް  ވައިރޯޅިްނ ކޮންމެެވސް

ލަ ގޮަތކަށް ކަނުަގިއ ހުރި ގޮނޑިެއްއގައި ލުޠުފީ ނެތިފައި ކަހަމިއިން އެްއވެސް ކަެމއް ހަނދާން ،ލިވަމުންދާއިރުހެލިފެ

. ޔާމީންގެ ވެރިކަން ހަމަ މާކުތަެކއް ޖެހުނޭލުޠުީފގެ ހިތުގައި ރަތްކުަލއިގެ މާަކރަކުން ސުވާލު. މަޑުމަޑުން އިންނެވިއޭ

ކޮންފަދަ  ،ނަމަ ނިމޭނެ  ައޅެކޮޅަށް ގެޅި މައްސަލައަށް ވާނީ ިކހިނެއްބާއޭ. ޔާމީންޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެނިމުނީބާއޭ. ސު

ކުެރވުނީ މާ ރަނގަޅަކަށް ނޫންވިއްާޔއޭ. ހުރި ވެސް ކަން ތިމަންނައަށް ؟ނާރަންވީ ކީްއވެހޭރަނގަޅުހޭ. އެހެން ހިތަށް

އޭ. ތެޅެްނ ފެށި ހިތް ،ވެ ފަދައިން ވިންދު ައވަސް ހިތާމައެއްެގ ބޮޑުކަާމއޭ. ލުޠުީފގެ ހިތުަގއި ބިުރވެރިކަުމގެ ަޒލްޒަލާއެއް 

މްރާން ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުނުހެން ލުޠުފީއަށް ހީވިއޭ. ފައިދަށުން ޢިއިޚް ޝަ ،ވިުދވަރެއް ފަދައިންލިައކަށް ވިދާލިއްކު

ޓަރ . ެއއީ ހަމަ ހޯމް މިނިސްބިންގަނޑު ދެމިގަތް ކަހަލަޭއ. ހިތަށް ހީވީ ކުދި މޮހޮރު ބާލިދީއެއް ޮއއްސާލިހެނޭ

ކުރާނެ ވާހަކަ ބާވައޭ. ްއޔަރުުކރާ ވާހަކަ ބާވައޭ. އަުޅގަނޑު ފްރޭމްނޑު ހަުޅގައަ މްރާން އެ ވިދާޅުވަނީޢިބާއޭ. މްރާންޢި

 ،ކުރެވިޔާމީންގެ ވެިރކަމުަގއި އެަތކެއް ބަަޔކު ފްރޭމް ؟ނުކުރާނެ ކަމެއް ަވކި ަގބޫލުކުރާނީ ކިހިނަކުންހޭ

ކަަމކު އެފަދަ ކަމެްއ  ިވއެއްފީ ރަނގަޅަށް ދެނަހުއްޓޭ. އަުޅަގނޑަށް ފްލެޓެއް ލިބިފައި ޠުހައްޔަރުކުެރވުނުކަން ލު

ފީގެ ހިތަށް ޠު. ލުކޯލަކުންނޭީޓީވގެ ފޯނުފީއަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭެވރިކަންވީ ސަންގުޠުމްރާނު ކުރައްވަފާނެ ބާވައޭ. ލުޢި

. ަވއޭ. މި ހުވަފެނެއް ފަދަ ބިލާހުގެ ވާހަކަ ކިަޔއިދޭން ރަނގަޅު ފުރުޞަތަކަށް ވެދާނޭބާއްވީ ކިހިނެ އަނެއްކާ މި .އެރިއޭ

 ...މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ލިބުނު ހިސާބަކީ އީ. ސަޢީދަށް އަޅުގަނޑު ހިތުން މިފެށިއޭހަކަ ތުފީ ވާލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މާވަށުނޫން، 

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ފޮނަ

އޮތީ  ށް ކުއްިލ މައްސަލަ ހުށަހަޅަްށ ލިބުނު ފުރުޞަތު މިސަޢީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ގެ ދާއިރާ  މާވަށު

ނީ ވަސްވާންތަކުން ކަމަްށ ޠާޝައި  އިމު ގޮތެްއގަ އް. އާދެ! މިފަދަ ހުވަފެނީ ބިލާސްތައް ފެންނާނީ އާންރަނގަޅަށް ފެންނަ

 ތައް، އަޅުގަނުޑމެންގެ އަގުހުރި ަވގުތުއިލި މަްއސަލަ ހުށަހަޅަން ުކއްހަކައިބުނެއުޅޭ. އެފަދަ ބިރުވެރިކަެމއްގެ ވާ

ބޭފުާޅއަްށ  އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެ، ކަމެއް ނޫން ދުއްވާލަން މިފަދަ ކުއްލި މަްއސަލަތައް ހުށަހެޅުމަކީ ބަލައިަގނެވޭނެ

ިހފުނުކަން. މިކަހަލަ ކަންކަން  އިޅިނދުގަ ބޮވުނީ. ިކތައް ޮކކާލުގެ ކިތަްއ މަލުންކަން ފޮނި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ



12 

 

ދަްއކާއިުރގައި މިފަދަ ކަންކަމަށް ތަނުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ވާަހކަ މި ،ަވޑަިއގެން ިބރުދެއްކެީވއޭ އިކުރަްއވާފަ

 ..އިްއޒަތްތެރި.މާވަށު ދާއިރާގެ  ،ވިޔަސް  އިކޮންމެ ނިޔަތެއްގަ  ،ވިަޔސް އިއާދެ، ކޮންމެ ސިފައެްއގަ. ވިސްނަންޖެހޭ

 

  ކަދެްއެކވުން:ން ވާހަޔާސަތުރި

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ ނައިފަރު ދާއިރާގެ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 :ވާހަކަދެއްެކވުން  ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހެއް. ތަންކޮޅެއް ކުރިްނ  އީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ މިވަރަށް ބޮޑަށް 

. ކަހަލަ ދުވަހެއް ތިބި މީހުން މަދު އިހަމައިގަ އިމިތާނގަ .ކަހަލަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުނުހެން ހީވާންގެ އްޔިތުރަ

ވަަނ ފަންސާސަ ޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގެ ރައް  ،ނެގީ އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ންނަ ފުރުޞަތު އޮ އިއް ނަގާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑު އެދިފަސަލައެ  މައްއަޅުގަނޑު ނިޒާމީ .މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން

  މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު.ގެއްލޭއެބަ، ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްިލގެންދަނީ. އެހެންވީމާ

 ރިްއޔާ.ށް ޝުކު ޮބޑަގެނައީ. ވަރަށް ވެގެން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަނުޑ މިކަން މިއެހެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްލުކުރުމަށް އަޅުގަނުޑ ޙައަދި އެ މަްއސަލަ . ންނޫން ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްެގ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ބަަލިއގަންނަ

ޅު ބޭފުާޅގެ ނަންފުޅު އަޅުގަނޑުގެ ހަނާދނުގައި ރަނގަޅަށް ބިންވަ  ކަނޑައެިޅގެން ތި ،ހުންނަނީނިންމައިގެން މި 

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ ބޭްއވުން. މި ސިސްަޓމަށް އަޅުގަނޑު ނުބެލުން. ށ. ގާފައިނަ

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ފޮނަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު ތެިރ ްއޒަތްއިދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ
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 އަޅުގަނޑަށް ެއއް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ަގރާރުންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާވަށު ދައިާރގެ 

ކޮރަޕްޝަްނ -އެންޓި ،ނައިން ިއވެމުންދިޔަ އެއް ާވހަކައަކީ ށް ގިށް ވަރައަުޅގަނޑުމެންނަ އިދިޔަ. ކުރީގަ ކަމެއް ސާފުެވގެން

ކަމަށް  ޖެހޭނެއި ހުންނަވަންގޮތުގަ  އެްއގެކޮމިޝަންގެ ކުީރގެ ަރއީސް ެއއީ މިނިވަން މުސްަތގިއްލު ކޮމިޝަނެއްގެ ަރއީސް 

ެދވީ ެއގޮތަށް ގެންުކރައްވަމުންއްކަތް އެ މަނިކުފާނު މަސަ ،ިސކުނޑިއަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ނަމަެވސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތާއި

. އީދިޔަވަރަށް ބޮޑު ބާރެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑަށް މި ގަރާރު ސިފަެވގެންލިބުނު ނޫންކަން ކުރެވެމުންދިޔަ ތުހުމަތުތަކަށް 

ލް ރީ ޖެނެރަރެޓަވަސް ުކރިން މި އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުގެ ސެކްދުމީގެ ހައެްއކަ  ،ސަބަަބކީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިންޒާރުީދ ، ދައްަކއިލޫމާތު ދެއްވަމުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފަސް މެންބަރަކަށް ބިރުޢުނަށް މަވެރިންނޫސް

އެ އިްއަޒތްތެރި ފަސް ބޭފުޅުންނަށް ، ގުޅިގެން ކަުމގެ މައުލޫމާތުތައް ލިބުމާފާނެއިހިނގަނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަެކއް 

މިދެންނެވީ ރައްޔިތުންެގ  ؟ން. ކީްއވެގެންތޯ ުކއްލި މައްސަލަ ނައީުޑއެހިނޑު އަސެކިއުރިޓީ ހަމަޖެއްސެވި ވާހަކަ އަޅުގަ

 ކަމާ، ދައްކަިއގެން އަދި ސެިކއުރިޓީ ތްރެޓް އިވެުލއޭޝަންމަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ފަސް މެންބަރަކަށް ދާދި ފަހުން ބިރު 

ކަމަށް އެ ބޭުފޅުންނަށް ގަބޫލުކުރެްއިވގެން  މެއްކަ ޙަޤީޤީއެީއ  އި،ފަހުގަ ސާަތކުން ހެއްދެވުމަށްބެހޭ ދައުލަތުގެ މުްއއަސަ

ފުޅުން ކުއްލި މައްސަަލ ކަންބޮޑުެވަވޑަިއގަންނަާވ ބޭ މިކަްނކަމާ ންއިުރ އަުޅގަނޑު ހީކުރިސެކިއުރިޓީ ހަމަޖެއްެސވި

ުކއްިލ  އިނުގަ ތަ މި އޭގެ މައްޗަށް ،ުނވި. އޭނަ ބުންޏޭ، މީނަ ބުންޏޭ ކަމަށް. އެކަމަކު އެހެނެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ

އަޅުގަނޑުމެން އައީ . ކޮށްކޮށްތިބީ ހޭލާ މިއަށް ބަހުސް މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ ރެއިއްސުރެ އަުޅގަނޑުމެން މި

ިރޒަމް އަޓު، ދައްކަން. އަުޅގަނޑު މެން އަީއ ސާރވިސް ޗާޖުޅަށް ަތއްޔާުރެވގެން މަސްވެރިކަމުެގ ބިލަށް ވާހަކަވަރުނެތްކޮ

ގޮތަކަށް  ލިބޭ އިގަ އެކު ހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ ހަމަ ފުންނަށްވެހި މުވައްޒަރާ ދިކަތްކުދާއިރާަގއި މަސައް

މިއިްނ  .ގޮތުން ހުރި މުހިންމު މައްސަލަތަކަށް މަޝްވަރާކުރަން ގުޅޭ ވަކާލާތުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެްނ އައީ ބޯހިާޔވަހިކަމާ

 ،ޓަރެއް އްލަނީ ެއއްވެްސ އޮ އިމި ުދއްވަ ަވގުތެއް ރިހާ ްނގެ ހުއަުޅގަނޑުމެ ،ނެތި އެްއވެސް ކަމަކަށް ފުރުޞަތު ލިބުމެއް

.  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްަކމެއް ދެްއކުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާވާހަކަ ނެތް ަމްއސަލައަކަށް ސަބްސްޓެންސެއް

ގަރާރުަތއް  ންނަށްއެީކަގއި އަޅުގަނޑުމެެއއާއަޅުގަނޑު ބޭނުން ުކއްލި ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ަގވާއިަދށާއި، އަދި ހަމަ

ގުުތ ގެންނަށް. ިމގޮަތށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަ އޮންނަ ަގވާިއދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

ަރއްޔިތުްނ  އިއެީކގަ އަޅުގަނުޑމެންނަކީ ވަރަށް ބޮޑު މެްނޑޭޓަކާ. ެލވޭނެ މަޖިލީހެއް ނޫން މި މަޖިލީހަކީއިނަގަ

، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަާކއި، ޖިލީހެއް އެހެްނވީމާ މައޮތް އިބުކޮށްފަޚާއިންތި

ވެިރއެްއގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް މެންދުރު ގަރާރެއް، ހަވީުރ ޯއގާތެރި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ހުންނެވި 

މެދުަގިއ  ބޭކާރުވާ ކަންތަކާ ވަގުތުަތއް މެން އެންމެންގެ ޑުުޅގަނސް، އަތަނަށް ގެނެ ރޭގަނޑު ގަރާރެއް މި ،ގަރާރެއް 

އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮީތ، ބިރު ެއއީ ޯކއްެޗއްކަން މިހާރު ކުރީގެ ސަރުކާުރެގ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ. 

ރަނގަޅަށް އެީއ ރަށް ނަށް ވައިްއޒަތްތެރި މަޤާމުތަކުަގއި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވަޑއިނުގަތަްސ، އަޅުގަނޑުމެން
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ގާނޫނީ ސަރުކާރުން ބިރެއް  އޮތް މި އިކޯްއޗެއްކަން އެނގޭ. ިދވެހިާރއްޖޭަގއި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މިހާރު އުފެދިފަ

ވެސް  އުލެއް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތަކަޙަސް ނުދޭނެ. އަދި ބިރުވެރި މާވެ ތެއްފުރުޞަދެއްކުމަކަށް ނުދައްކާނެ، ބިރު

 ...މާނުދޭނެ. އެހެންވީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  އަރުވަނީ މަްއޗަންޮގޅީތުފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

 .ށްމެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

 ޢޫދީެދކެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފަހަރެްއގަިއ ނުވެދާނެ، އެކަމަުކ ސަ އާދެ! މި ްއޒަތްތެރި ަރއީސް.އްާޔ އި ޝުކުރި

ޓެްއގެ މަތީގައި ާބއްވާަފއި އޮންނަ މަސްގަނެޑއްގެ ށްއަ ،ނަމަ ރަބިއްޔާ ކަހަލަ ތަނެއްަގއި މިމީހެއްގެ ވާހަކަދަްއކާޢަ

ކިާޔނެ ކަމެއް ނެތް، ރާއްޭޖގެ  ޮގސް، މަނީ ލޯންޑްރިންގކުރަމުންކަން ަވއް .. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްދައްކަނީ ވާހަކަ މި

ހުންނާނެ. އާެދ! ދެމަފިރިއެއްގެ ވާހަކަ މަނިުކފާނު ހަނދުމަފުޅު؛ ހުރި ހުރިހާ ވައްކަމަކާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން ކޮށްފައި 

ހުއްަޓސް، އޭނަ ކުޑަުކއްޖަކު  ދެ!އާ ،ދެވެގެން ވަްއކަންކޮށް މީުހން ކައިރިއަްށ ވައުޅެނީ ރާއްޖޭން ނޮހޮރުްއޕާން މި

ކުރަމުން އައި ވެސް  ހުރިހާ ކަމެއް މިތާނުކޮށް، ޚިެވސް  ތާނުވެސްކޮްށ، އާދެ ބޮޑުމީހަކު ހުރިއްޔާޚިގަދަކަމުން 

 ،ގޮސްކެބިނެޓުަގއި ތިއްެބވި ޭބފުޅުން ވަްއކަންކުރަމުން އަދި އޭުރަގއި  އި،ދެމަފިރިއެއްގެ ވާހަކަ. މީިތ ފިލުވަ

އިންތިހާއަްށ  މަށްވެސް ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަަކއި ވަްއކަންކުރުކަމުން އެ ހުރިހާ ކަން ،ގެންއް ނޭނގި އެއްޗެ ހަދާނެނުހަދާނެ

ނުކެރިގެން. އުޅެނީ އެމީހެއްގެ ވާހަކަ ކިޔަން ޭނނގިގެން. ބުނަން . އަޅުގަނޑު މިކަންދައް ބާރުދިން މީހެއްގެ ވާހަކަ

އްސަލަެއއް. މިކަން ހަމަ މިއީ ހަމަ ބަލަންޖެހޭ މަ .ލައެއްމައްސަ ސާސް އްޚަިމއީ ަވރަށް ހަމަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  ވަށުވެސް ކުރަން ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުން. އެީއ މާކޮންމެހެން

ނިގއްޖެ ކޮށް އެ ސާފުަވރަށް ބޭފުޅާ އެ ދެއްެކިވ ވާހަކައިން ައޅުގަނޑަށް ން، އެމު މި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވު

. އާދެ! ވެސް އްޔޫމްކަންޤަވެސް ޔާމީން ޢަބްދުލް ހުރީ ވާތުގެ ފަހަތުގައިޣާވާތެއް ކޮށްފިަކން. އަދި އެ ބަޣާރާއްޖޭަގއި ބަ

 .އޭަނއަށް އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެހީތެރިވާން ،ހުރިހާ ކަމެއް ސިއްރުކުރެްއވި ބޭފުޅަކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް  ،ވެސް ކުރަން. އަޅުގަނޑަށް ެފންނަނީ ށްވެރިހަމަ ކުއަުޅގަނޑުމެން އްޔާ ެއކަން ކައިފި ރުދައްބި

އޭނަ މު ފަރުދެއްގެ މޫނަށް އް އާ އި،ޅުވާ ިހސާބުގައި ނުބަހައްޓަ ބަ އުޑު ،އަަވހަށް ގެނެސް އިހުރިތާކުން ދަމައޭނަ 

އެދެން ހަމަ ންނަށް ، ައޅުގަނުޑ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުްނވީމާ. އެހެޭއނަ ބަހައްޓަން ފައި ނުފެންނަ ގޮތަށް ފޮރުވާ

އެހެންވީމާ، ގެނެްސގެން އެ ލުޠުފީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ިދވެހިރާއްޖެ ގެނަުއން.  އާދެ! ؛އެ ލުޠުފީމިހާރުން މިހާރަށް 



15 

 

 އި،ން އެބަ އަނބުރާ ހުޅުވަނުޑމެއަޅުގަ ވެސް ކޯނީ ރިޕޯޓު  އެއީ  އެބަޖެހޭ. ބަހައްޓަންއޭނަ ރައްކާތެރި މީހެއްގެ ގޮުތގައި 

މާވަށު ދާއިރާގެ މުޙައްމަދު ސަޢީދު އެ  ،ބަލަންޖެހޭ ވަރުގެ ވާަހކަފުޅެއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިނަގަ

. ހޭެއންމެހައި ބޭފުޅުން ރައްކާތެިރކޮށް ބަހައްޓަން އެބަޖެމިހުރިހާ ކަމެއް ބެލުމަށްޓަކައި އެހެންވީާމ، ޅުީވ. ވިދާ

  ތުދެއްވީތީވެ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ފުރުޞަެއ  ،ންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ ައޅުގަނޑަށް ފާހަަގކޮށްލުމަށްހެއެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ތުފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

 ސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފަށް.  ޔާބަރުންމެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

އިްއޔެަގއި ހަމަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ރޭގައި

ބޫލުކުރަން، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް މި މަޖިލީހުގައި ހުރި ގަ ޑު ހަމަ ގަނއަޅު  ވީޖަލްސާެއްއ ބޭއް އިބާއްވާަފއި ރޭގަ 

  ޗުއްީޓއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްކަްތތައް ނިންމުމުގެ ބޭނުމުގައި.ައޅުގަނޑުމެން އީދު ،މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކޮށް 

އްސާސްކަން ބޮުޑ ޚަ ރަށްވަ ނީއެނގު އަުޅގަނޑުެމންނަށް ރޭގައި މި ޖަލްސާ ފެއްޓިއިރު މި ،އެހެންނަމަވެސް

އެކު އެދެން، ހުރިހާ ރާމާތިހު ހުށަހެޅިގެްނދިޔަ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އި މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތަގއި ކުްއލި މައްސަލައެއް

ތިބީ. އެހެންވީމާ،  މި ތަނަށް އައިސްަފއޭ އެކު މިމެންބަރުންގެ ކިބައިން، އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު މެންޑޭޓަކާ

އާދެ! މި މަޖިލިސް ދައްކާީތވެ،  ،ން މި ޕްޮރގުރާމްޓީވީ .ހުށަނޭޅުްއވުމަށް ުކއްިލ މައްސަލައާ  ާރއި! ގަރާމިގޮތަށް އާދެ

ޑެިލވަރީ ވަރަށް  ުކރެއްވުުމގެ ނިޔަތުަގއި މިކަހަަލ ކަންތައްތައް ކުެރްއވީމާ އަުޅގަނޑުމެންގެޅަކު ހެޑްލައިން މޭކުއެ ބޭފު

ަލއިފި އި. އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު ވިސްނަވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެންހެއްދެހެން ނުބޮޑަށް ލަސްެވގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އެ

ކަން މި މަޖިލީހަށް ނޫން ޖެހޭ ަކމެއްއެބަ އިނގޭ ިމއީކީ ހަަމ އެްއވެސް ތާކުންތާކު ކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ނެވި ބޭފުޅަކަށް އި ހުންޤާމުގަކޮްށ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރެްއގެ މަޞައްޚާހުށަހަޅާ ކަށެއް. 

ހުރީ  އަޅުގަނޑު . ސާފުޮކށްލަދޭނަން. ައޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަށްބޭފުޅުން ކިހާވަރަކަްށކަން ެދއްީކ އެއެނގިަލއްވާނެ ބިރު

ދެން އެ ، ތި ،ފަހު ދުވަހު ސީދާ އަޅުގަނަޑށް ދެންނެވި ބުގެ އެންމެޚާނޫން. އިންތި އޭރުަގއި މި މަސައްކަތެްއގަެއއް 

ތިމަންނަމެންގެ މީހުން އެބަތިއްބޭ  ހުރިހާ އެންމެން ބޭރުކޮށްލާނަމޭ، ނުކުރޭނެ. ތިނަޑކަްށ ކިޔާކަށްއަުޅގަ ބަހެއްދެންނެވި 

މިތަނުެގ  ،ބައްދަލުކޮށްފައި ވިދާުޅވި އަުޅގަނޑުމެންެގ އޭރުގެ ސްޓާފުންނާ ؟މިއީ ޮކންކަމެއްތޯ ލާން. ންތަނަށްއެތަ

މިީއ  .ތިމަންނަމެން ބޭނުމިއްޔާ ބަދަލުކޮށްލެވިދާނޭ .ވެސް އްޫޑގައި ، އަ ވެސް  އޮފީހެއް އެބަހުއްޭޓ، މާލޭގައި ތިލަފުށީގައި

ކަމެއްކަން  ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަެކއްތޯ؟ އަޅުގަނޑަކަށް ހިެޔއްނުވޭ ޭއރުގެ ަވޒީރަކަެށއް ެއއީ ކިާހވަރަކަށް ހިނގާ
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ދެން މައްސަލައެްއގެ   މިލީހަށްގެ މަޖިއެހެންވީމާ، އެވަުރގެ ބޭފުަޅކު އަުޅގަނޑުމެން  އެނގިނުލަްއވާ އޮންނާނެހެނެއް.

ދެން ކުރަްއވާނެ ސުވާަލކީ ީކއްެވގެންތޯ،  ބޭކާރުެވގެންދަނީ. ނޑުމެންގެ އެތައް ަވގުތެއްގޮތުަގއި ހުށަހަޅުްއވަިއގެން ައުޅގަ

ހަަކ ފުޅުން އަނެއްާކވެސް ދަްއކާނެ ވާބޭ އަޅުގަނޑުމެން މި އެކްސެްޕޓްނުކުރި ނަމަ އެ ؟މި މައްސަލަ އެކްސެޕްޓްކުރީ

.ޑީ.ީޕެގ ވެްސ އެމް ން ގަރާރު ހުށަހަުޅއްާވ ބޭފުޅުންެއކީަގއި ަދންނަވަާޔ އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނޑު ހިތާމަ ނެ.ހުންނާ

ކަންތައް ނުކުރެްއވުމަށް. އަުޅގަނޑުމެން ެއއަށްވުެރ  މި އި މެންބަރުން ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާތީވެ ގަރާެރއް ހުށަހަޅުއްވަ 

ވެްސ  މެންނަށްއަޅުގަނޑު އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިލަްއވާނެ ކާކުަކން.ލުޠުފީ ހުރި.މު މަސައްކަތްތައް އެބަ ންމުހި

ބޭފުޅާ ހުރިތާކުން  އެއީކީ މިހާރުވެސް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅެއް. އެ ،އެބައިނގޭ ކާކުކަން. އެހެންވީމާ 

އްވަންޖެހޭ ސުވާލުތައް. ވަރަށް ޮބޑަށް ރަކު ންނާބޭފުޅު ގެންނަންވީ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަހުރި ކޮމިޓީތަުކގައި އެ

  ީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

 ޙަސަން ޒަރީރަށް. 

 

 ސަން ޒަރީރު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު ޙަ  މެންމަތިވެރި ދާއިރާގެ

ތުަގއި ގަހަގީ  ގައި،ރާޖާ ޕޯޗުީގޒުންގެ އަނިާޔވެރި ވެިރކަމަށްފަހުކަންނަންނޫރު އަލީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ރި ޒަތްތެއަހަރުގެ ރައީސް ާޔމީނުގެ ވެރިކަން. ިއއް 5އެންމެ އަނިޔާވެރި އެންމެ ިބރުދެއްކި ެއއް ވެރިކަމަކީ ނިިމދިޔަ 

ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކެއް ައދާކުރި މިނިސްޓަރަކު މިއަދު  ،ނިސްޓަރުކަންކޮށް ަރއީސް ޔާމީުނގެ ެވރިކަމުގަިއ މި .ސްރައީ

 5ތުަގއި ައޅުގަނުޑ ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަނޑު ލަުދވެތިވަން. އާދެ! ނިމިދިޔަ ހަގީގަމިތަނަށް މިފަދަ ގަރާރެއް ހުށަހެޅީތީ 

ެއ  ،ްއގެ ރަީއސެއްެގ ހައިިސއްޔަތުންލިޔަސް ަޤއުމެއިވެްސ މުޅި އޭިޝާއއަށް ބަލަ ގައިޚު ތާރީ އަހަރަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

، އަދި މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުަގއި ތިބި ވެރިން ެއ ޤައުމެްއގެ މިނިސްޓަރުން އެ މިނިސްޓަރުންގެ ހައިސިްއޔަުތން

ތިބި ވެިރން މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ  މުގައި މަޤާއާދެ! ިޒންމާދާރު ؛ރައްޔިތުންނަށް ދިެވހި ،ވެރިންގެ ހަިއސިްއޔަތުން

މުޅި ަވއްަކމާއި މި ޖަރީމާތައް ފޮރުވަން  .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއަހަރު 5ގުިޅގެން ޖަރީމާތައް ހިންގި  ،ރޭވިގެންމުދާ 

ތައްަތއް ންކަ އެ ކަންތައްތައް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އެނގޭނެ. ސް މިޔަތަނަށް ކިތަންމެ ގަރާރެއް ހުށަހެޅި މިއަދު މި

. ބޭފުޅުން ހިންގީ ހަމައެކަނި ވައްކަމެއް ނޫން ބޮޑު ގޮތެްއގައި އެ ފާޅުކަން .ކުރިމަތީގައި ރައްޔިތުންގެ ދެލޯ ކުރީ ދިވެހި

މުައއްސަސާތަުކގެ މުަވއްޒަފުން،  ސަުރކާރުގެ ލީ. ބިރުދެއްކީ. މިފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކިއިބޭފުޅުން މި ޤައުމު ލޫޓުވަ އެ

ައޅުގަނުޑ  .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. . މަގުމަތިކޮށްލާފަނިކަމެތި ހާލު ޖަްއސާފަ އިއިން ކަނޑާލަޒީފާނީ ވަ ވަ މީހުން އެ
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ބީ.އެމް.އެްލގެ  !އާދެ ؛މަޝްހޫރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ަވއްކަުމގެ މަްއސަލަ މިކަހަލަ އެއް ވާހަކަ ހިއްާސޮކށްލާނަން.

ބޭފުާޅެގ  ބޭފުޅާ ކަނޑާފައި އެ އެ ؟އުޅެނީ ބޭފުޅާ އެ ގަިއތޯ އެލެއް ންހާކޮ ކަމުގެ ވާހަކަ ިހއްސާކުރި ުމވަްއޒަފު މިއަދުމި

 ބޭފުޅުން މި  އެ .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ؟ލީ. މިއީތޯ ބިރުދެއްކުމަކީއިމަގުމައްޗަށް އެއްލަ  ބޭފުޅާ ނިކަމެތިކޮށް ވަޒީާފގައި އެ

ލީމަ އިީމހާ މަގުމައްޗަށް ެއއްލަ އެ ލާފައިއިނޑަކަ ަވއްކަންކުރާ ވާހަކަ. ވަްއކަންކުރާ މީހާގެ ވާހަކަަދްއކާ މީހާ ދައްކަނީ

ވޭތުވެިދޔަ  .ކަމަށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަްއކަނީ ވަްއކަމެއް ނޫން މީހަކަށް މި ބިރުދައްކަނީ. ވަްއކަންކުރާ މީހާ އެ އެ

އާބާީދެގ  ،ސްވެ  ލާއިރުަގއިއި ށް ބަލަޚަހުރި ޖަރީމާތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ތާރީ ޤައުުމގަިއ ހިންގާފައި އަހަރުދުވަހު މި 5

ކަންތައްަތއް ައޅުގަނޑުމެން  . އެންމެ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް. މި ޤައުމެއްަގއި ހިްނގި އެންމެ ގިނަ ވަްއކަންތައް ނިސްބަތުން

ެގ ނަމޫނާއެްއގެ ގޮތުަގއި ދަްއކަމުންދާ ޤީމިއަދު އެބޭުފޅުން ތަރައް .އެބަޖެހޭ ބަލަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ޔާނާެތއް. ބޮުޑ ޚި ރަޕްޝަނުގެ ބޮޑުޤައުުމގެ ތާރީޚުން ޖާގަހޯދި ކޮ އަނެއްާކވެސް މި އެއީ ރާތް މާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ އާ އި

. މިއީ ވައްކަެމއް ނޫންތޯ؟ ރަދުކޮށްފަ ޚަމިލިއަން ޑޮލަރު  140ވަނީ  އިމަރާތަށް އޮތްން ދެމިިލއަން ހެ 53 މައްސަލަެއއް.

ދައްކަނީ  އާދެ! އަޅުގަނޑު މި. ފާވަނީ ެގއްލިފަަވޒީގެ އް ؟ މި ވާހަކަދެއްކި ކޮންމެ މީހެމިއީ ބިރުދެއްކުމެއް ނޫންތޯ

އަނެއް ހަފުތާަގިއ  ،ބޭފުޅާ ެއއް ހަފުތާގައި މެލޭިޝއާަގއި ހުރެފައި ގެ ވާހަކަ. އެަޙސަން ލުޠުފީ އޭ.ސީ.ީސގެ ރައީސް

ބިރުދަްއކަޭއ  އަށްންނަމަތި ،އަނެއް ހަފުތާަގއި ފިލިީޕންސްގެ ސީޫބގަިއ ހުންނަވާފައި  ،ބެންކޮކުެގ ޕަތާޔާަގއި ހުންނަާވފައި

ރައްޔިތުްނގެ އަތުްނ  ؟ތްތެިރކަންނުކުރާނެ. ކޮބައިތޯ އެބޭފުާޅގެ ނަޒާހާ ބޫެލއްގަ މިކަހަލަ ވާހަކަދެއްކީމަ މިއަދު ރައްޔިތުން

ހަޔާތް ކޮަބއިތޯ؟ ލަދު؟ ޅާ ކުރެްއވި މަަސއްަކތެއްބޭފު . ކޮބައިޯތ އެއޭވަނީ ދުވަސްއަަހރު 1މުސާރަ ނަންގަވާާތ 

 5ނިމިދިޔަ  .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް .ުތގައި ިމހިރީ ވަރަށް ދެރަވެފަހަގީގަމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  .އީސް ރަރިއިްއޒަތްތެ

ވަރަށް ބޮޑަށް . އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ވަނީ އަހަރުދުވަހަކީ މުިޅ ރާއްޭޖގެ ހަމަ ގިނަ ކުންފުނިތައް އޮީތ ބަނގުރޫުޓވެފަ

 މި ާވހަކަތައް ދަްއކާނެ ބަަޔކު އެ  .ރެ ބޮޑު ގެއްލުްނވެފަށްވު ާޔއަފިބިލިއަން ރު 460ވަީނ  މިފްކޯއަށް  .ގެއްލުްނވެފަ

އާދެ! މިއަދު  ތަނުގައި ނެތް. ބިރުދައްަކިއެގން އެތަނުަގއި ުމވަްއޒަފުން ވަޒީާފގެ ބިރަށް ތިބީ ިމ ވާަހކަތައް ނުބުނެ.

، މިތާނގައި ދައްަކިއ ަކއިއްދަ  އިގަތަނު ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެން މި އެވާހަކަތައް ތިލަވަމުން. އެދަނީ  މަޑުމަޑުން މި

ކަުމެގ މީހުންނަށް ޝަރުއީ ދާއިރާިއން ފިޔަވަޅުަތއް އެޅޭނެ އެ  ،އިއެ މުައއްސަސާަތކުެގ ވެރިްނ ޒިންމާދާރުކުރުވަ 

އިގެން މި މަސައްކަތްތައް ހުއްުޓވާލަން ތަނަށް ގަރާރުތައް ހުށަހަޅަ ޔަޤީންކަން ލިބިގެންދާ ހިނދުގައި މިއަދު މި

ޅުގަނޑުމެން އެ މަސަްއަކތް ކުރާނަން. ރައްޔިތުން އަ .އް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމެ  ރާނެކުމަސައްކަތް

، ދައުލަތަށް ގެނެސްީދ އިހަވާލުކުރީ ެއ ޒިންމާ. މި ޤައުމަށް މި ދައުލަތުން ކައިފަިއވާ ލާރިތައް ހޯދަ އަޅުގަނޑުމެންނާ

 ކުރަނީ އެ މަސައްކަތް. ބެއް. ައޅުގަނޑުމެން ވާޖިްތ އޮ ިމއަދު  އްކަތް ކުރުމަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށްއެމަސަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނައިފަރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީތުފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

  އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް.

 

 އްެކވުްނ:ކަދެވާހަ މްމެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާނައިފަރު ދާއިރާގެ 

ތެއްގެ ގޮުތަގއި ނަމަވެސް ައޅުގަނޑަށް ފުރުޞަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފަހު 

ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ކުއްލި މައްސަލަ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މާވަުށ  އެންމެ ފުރަތަމަ .ތެއް ދެއްވީތީފުރުޞަ

އްމަދު ސަޢީދަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރާއި ސާބަސް ދަންަނވަްނ މުޙަ ބަރުންދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

ެވސް  އަުޅގަނޑު .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ރަން. މަނިކުފާނުގެ ިހތްވަރުފުޅަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ސެލިއުޓްކު . އެއިނގޭތޯ

 ރަނގަޅު މީހަކަށް ނުހަދާ ސަބަބު ،ކަށްމީހަ މާތް މީހަކަށް ހަދައިގެނެއް. އަޅުގަނޑު ލުޠުފީ މާތް ނޫޅެން ލުޠުފީ އެއީ މާ

 އެ ،ަވނަ އަހަރު އައި ވެިރކަން 2008ނުދިޔައީ، ުލޠުފީ ކަމު ށްއަޅުގަނޑަ ާލނަން މިއަދު.އިވެސް ައޅުގަނޑު ދަންަނވަ

ށް އަރަްއޔިތުން އެ މައްސަލަތައް އޭ.ސީ.ސީ ވެރިކަމުަގއި ތިބި ަވޒީރުން ުކރި ވައްކަންަތއް ބަލަން ތަފާތު އެކި ދިވެހި

 ފަހުން ޖީ.އެމް.އާރުން ދިވެހި . ޭއގެވެްސ ެއ މައްސަލަތައް ނުަބއްލަާވ ދަށަށް ލަްއވަިއގެން އިންނެވީ ދިޔައިރުހެޅިގެންހުށަ

 ،ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ބަހުރުވައިން ބުނާ ،ދައުލަތަށް ދިން ފައިސާގެ ތެރެއިން އޭރުގެ ސަުރކާރުން

ދަށަށް ލަިއގެން ވެސް ޫފކޮޅު ވެސް އެކަންަތއް  ދިޔައިރުަގއި.ސީ.ސީއަްށ ހުށަހެޅިގެން އް އޭތަ ކަްއވާލި ލާރިގަނޑުގެ ވާހަކަ

އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގަިއ  .ރަނގަޅު މީހަކަށް އަުޅގަނޑަްށ ނުވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ފީ އިނީތީވެ، ލުޠުފީ މާލުޠު

. ފެންނަނީ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މިނާ ޅިންނާ ތެރިކަާމއި ސިޔާސީޞްއިޚްލާ ،އަނިާޔވެިރކަމާއި ،ފާއިޞާއިންދުލުޢަ

. ތެރިކަމެއް، ގެނެވޭނެ އިންސާފުވެިރކަެމއް އަުޅގަނޑަކަށް ނޭނގެޞްބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަށް ވާނެ އިޚްލާ ދެން މި 

 މަތީލާ، ތިމާގެ ދަށުގައި ސަދައުލަތުެގ ވަޒީރެއް ހޯމް މިނިސްޓަރު .އުޅެނީ މު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެން މިންމުހި

މަށްޓަަކއި ފޯނުކޮްށގެން އް އޮތީީތވެ އެހެން މީހުންނަށް ތިމާގެ ހުރި ނުލަފާކަން، ތިމާގެ ހުރި ބާރުވެިރކަން ެދއްކުބަރެ

ކަމަކީ ސީާދ  އަނެއްާކ މި ،ން އެވާހަކަަތއް އަުޑއިިވގެންބިރުދެއްކި ވާހަކަ ައޅުގަނުޑމެންނަށް ޕަބްލިކް ޓީވީ

ޝަރީޢަތަށް ނުޫފުޒ އެ  ކުރިއަށްދާީތވެ ތް ޢަހުރި މީހެއްގެ ޝަރީ ފައި ކޮށް ކަން ޔާދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

އިރުަގއި މިދެންނެވި މަލު ކުރިޢައިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި  .މަލެއްޢަމުޑުދާރު ކުރި ހަޑި މަލެއް.ޢަ ކުރި ރުންފޯރުވުމުގެ ގޮ

ވެސް  ދެއްޞަމިކަން ުކރެއްވުުމގެ މަޤް އިނަވަންހޯމް މިނިސްޓަރު އާރަށުގައި ހު ހޯމް މިނިސްޓަރު ހުންނެވީ އާރަށުގައި.

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ، ވެސް ފަހަރުަގއި ެވދާނެ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް އޭތި ލައިދިނީ އެހެން ބޭފުެޅއް ކަމަށް އޮންނާނެ.

ެގ އިރާދާ . މާވަށުކަންތައްތައް ބަލަންޖެހޭ. ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްސަލަެއއް ޮއވެއްޖެްއޔާ ބަލަންވީ އަޅުގަނޑުމެން މި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ މައްސަލައެއް ޮއވެއްެޖއްޔާ ބަލަންވީ. ނައިފަުރ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ތުން އަޅުގަނޑުމެން ޢައިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ޝަރީ ،ބަލަންވީ  ސަަލއެއް ޮއެވއްޖެއްޔާޝިޔާމުގެ މައް
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ލާފަށް ކަމެްއ ޚި އޮެވއްޖެްއޔާ، ގާނޫނާ އި. އަުޅގަނޑުމެން ކަމެއް ކޮށްފަނޫޅެން ކަށްރެކޭ ހުރި ކަންތައްތަކުން ކޮށްފައި

ސިންގާހާ ވަްއކަމެއް ދައްކަނީ ބޮޑު ސް ޔާީމނުގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު މި. ރައީކޮށްފައި އޮެވއްޖެްއޔާ އެކަންަތއްތައް ބަލަންވީ

 15 މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ވާަހކަ. 1ގައި އެދަނީ އެންމެ ތުޢަރީޝަ ބޭފުޅުން. އެކަމަުކ  މި ކޮށްގެން އުޅޭ ވާހަަކ މިތާނަގއި

ވަނަ އަހަރު ވެިރކަމަށް  2008އެކަމަކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ިއވުނީ  ހާްސ ރުފިޔާގެ ވާހަކަ. 20ލަްއކަ  4މިލިއަން 

ނޫން. އެ  އެއްކަ އެ ރަީއސް ކުރެްއވި ވާހަ ،ލެްއިވއިރުވައިރައީސް ނިންމަ ަވނަ އަހަރު ފޭބި 2012އައިްސ، ވެރިކަމުން 

ދިޔަ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވާވަުރގެ ދިވެހި ރުފިޔާ ގެއްިލގެން 1.4މަތުގައި ިތއްބެިވ ވަޒީރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޢާރައީސްގެ ޒަ

 ...ދިޔަައޅުގަނޑުމެންނަށް ައުޑއިިވގެންވާހަކަ 

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުރުޞަފުމި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 . ށްވަޙީދަهللا ޢަބްދު

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ަވޒީރުންގެ ފެންަވރުގައި ހަދިޔާ ބަންދުކުރުާމއި ޗޮކްލެޓު ބަންދުކުރުުމގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ުއޅެނީ.  ދިމާވެގެން މި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަހަލަ ކަެމއްހެން  ގެންުގޅުްއވާ ޭބފުޅުންނަށް އަނެއްާކވެސްގައިކަތު އްމަސަ

. ކަމުގެ ހުވަފެން ަދއްަކވަިއގެން ވަރަށް ގިނަ ަކހަލަ ކަންތައްތައް ކުރެްއވި، ަނއިބު ރައީސްރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ބޭފުޅުން ލަްއާވ  ފެނިގެންދަނީ ެއކަހަލަ މަސައްަކތެއް އެ  މިށް މެންނައެހެންވީމާ، އަނެްއކާެވސް އަޅުގަނޑު

ދެން  މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ،ތަން. މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ކުރުްއވަމުންދާ

ތުދީގެން އެ ފުރުޞަ ކަށްްތތައުުޅްއވާނެ ކަެމއް ނެޭތ. މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަ މަނިކުފާނު އެކަހަލަ ކަންަތްއތަކާ

ޖެންޑާގަިއވާ ކަންކަްނ ލާނުކުރީ، އީދު ބަންދުގެ ކުިރން އެޢުރިޔާސަތުން އިއްޔެ އި މަސައްކަުތގައި ކުިރއަށްދާކަށް.

 ،ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސްކުޑަައޑިކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ދެ ދަންފަޅިއަށް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ރާވަިއގެން ކުިރައށް

ރި ކުރަނީ. އިްއޒަތްތެމަސައްކަތް މި ލީހަށް ކުއްލި މަްއސަލައެއް ވައްަދއިގެންކަހަލަ ގޮތަކަށް މަޖި ންއެޅުސްހުރަ މަށްއެކަ

 ސަުރކާރަށް އައީ މެނިފެސްޓީއާ  ؛ވެސް ވެސް އަދި މި މަޖިލީހަށް އައީ މެން ސަުރކާރަށް އައީއަުޅގަނޑު .ރައީސް

 މެނިފެސްޓޯގައި އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރުން .ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް އި.ެއކުގަ  އ19ާއެޖެންޑާ  އެުކގައި. މަޖިލީހަށް އައީ

ގައި ހިމެނޭ  19ވެްސ އެޖެންޑާ  އެގޮތަށް މި މަޖިލީހުގައި . ހަމަމުންދާނެހުރި ކަންކަން ރަނުން ރަނަށް ފުއްދައިދެ

 .އީސްރި ރަ ތްތެ. އިއްޒަމަޖިލީހަށް ވަދެފަ މިހާރު ވަނީ މަސްވެރިކަުމގެ ބިރު  މި .ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ

އި އޮތް ގޮތަށް ވެސް ދާނީ ރޭވިފަ އަދި މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް .ނުދާނެއަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯކަްސ ެގްއލިގެން
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ބޭފުޅުންނަށް  އެ އަށްދަނީ ކުރަމުން. ބިރުދެއްކުމާއި އަނިާޔވެިރ ވާހަކަ . އެ މަަސއްކަްތ އަޅުގަނޑުމެން މިތަރުތީބުވެގެން

ކުަރްއވާ ކަްނކަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ގަރާރުތައް، ުކއްލި  މުކޮށްއްބޭފުޅުން އާ  އެ އީ އެ  .ވަރަށް ފަރިތަވާނެ

ެވސް  ބިރެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރަކުން .މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަިއގެން ެއ މަސައްކަތްކުރަނީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

ެއ  ގުން ހޯދަިއގެންވަސައްކަްތކުރާނީ، މަން ވެްސ ނުދޭނެ. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެ ނުދައްކާނެ. އަނިާޔއެއް

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. އުމަށްގެނަ ކުރިމަްއޗަށް  ގެބޭފުޅުންގެ ކަންކަން އިންސާފު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ގެާދިއރާ މުލަކުއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ނަޞީރަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

އަުޅގަނޑު ވެސް  އިދާ ކުއްލި ަމްއސަލައިގަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ަބހުސްކުރަމުން

ވަަނ ބާބުގެ ދަށުްނ 7ޤާނޫނުއަާސސީގެ ، ްއޒަތްތެރި ރައީސް . އިދާލީކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ ދަންނަާވލަން ފުރުޞަތު ހޯ

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ވާހަކަ. -ވަނަ ާމްއދާގައި ިމވަނީ އެންޓި 199އުފައްދާފަިއވާ ކޮމިޝަންތަުކެގ ތެރެއިން 

ސަަލއެްއެގ މައްލި ުކއް ،އެ މަްއސަލަ އެއިެރއްަގއި އެ ކޮމިޝަްނގެ ރައީސަކަށް ހުންނެިވ ބޭފުޅަަކށް ބިރުދައްކަިއގެން

ެއއީ ހަމަ  ،އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ، މުންދާއިުރ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވެްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެ އިމި ގޮތުަގއި 

 ރަޕްަޝން ހާއްޔަކަށް ހަދަިއގެންދިޔަކޮ ،ުއމު އެއް މަަގކަށްމުޅި ޤަ ،ރުކާުރގައި މު މިިދޔަ ސަބާއޭ. މުޅި ޤައުތެދެއް

-ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެންޓި ،ލާނަންއިައޅުގަނޑު ދަންނަވަ  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް . ކާަރކީސަރުޔަ މިދިސަރުކާރެއް 

ކޮރަޕްޝަން -ޓިއެން، ވަނީ ވަނަ މާއްާދގަިއ މި  202. ލިްއޔަތުތަުކގެ ވާހަކައޫކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ މަސް

. )ހ( ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަްއ އޭމެނެން ހިރެއިން އަންަނނިވި ކަންކަބާރުތަކުގެ ތެްއޔަތްތަުކގެ އޫލިކޮމިޝަންގެ މަސް

މަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ހުމަލެއް ކަމަށް ތުޢަމީގެތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަްނގެ  .ތަޙުޤީޤުކުރުން އިބަލަ

 އްޖެ ލިބި ނުވަތަ މި ނޫން ގޮތަކުން ވެސް މިފަދަ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ،ނަމަ  ުހށަހެޅިފައިވާކަމުގެ ަޝކުާވއެއްހިނގައިފި

. ިއއްޒަތްތެިރ ތަުޙޤީޤުކުރަންވާނޭ އިއެ ކަމެއް ބަލަ  ،ނަމަ ކުެރިވއްޖެއެފަދަ ކަމެްއެގ މައްޗަށް ަޝއްކުނުވަތަ  .ނަމަ

 ބަލައިލިކަުމގައި އަށް އްދާެގ މި މާ މާއްާދގެ )ހ(ވަނަ 202އަުޅގަނޑުމެންގެ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި މިދަންނަވާ  .ރައީސް

 ގެ ހުންނެވީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އިންަޓޕޯލް އަމުރެއް މި ދައުލަތު   އެޠުފީވިޔަްސ އަުޅގަނޑު ދަންަނާވނީ ލު

ގެންނަންޖެހޭ. ެއ ބޭފުާޅ މި ޤައުމަށް  ،މައްޗަށް ނެރެގެްނ ނުވަތަ ެއހެން ދައުލަތްތައް މަްއޗަށް ެނރެގެން ނަމަވެސް 

 މި  .ނޑުމެން މި ބަލައިލަނީގަޅުތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ. ހަމަ އެ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އަ .ޖަލަށް ލާންޖެހޭ ،ގެނެސް
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ސާފުކުރަންޖެހޭ އި ބަލަތަކުން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން އެހެނިހެން އިދާރާ ،އޮންނަނީ

 ށްހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަ އްޝަރީޢަތަ އި،ޅަކަންތައްތައް އެ ފަރާތްތަކަްށ ހުށަހަ

ށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިކަމެއް ެވސް ނެތް ކުރައްވާަފއެއް. މި ކިުއޓަރ ޖެނެރަލަރޮސިއި ޕްހުށަހެޅުމަށްޓަކަ

 ކަންޮބޑުވުްނތަކަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ފާޅުކުރައްވާ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލިހުގެ މެންބަރުން

އެއް  ލުޠުފީއާ އޮތްޖެހިގެން  .ލުން ގޮޅިެއއް ތަްއޔާރުކުރަން ޖަ ޖެހޭމިފަދަ ބޭފުޅަކަށް ައުޅގަނޑުމެން މިއަދު އެބަ .ރައީސް

ަތއްޔާރުކުރަން. ގޮިޅއެއް ޠުފީއަށް ވެސް އެބަޖެހޭ މި ލު ން ޅުގަނޑުމެއަ ށް ގޮިޅއަ ޖެހިގެން އޮތްގޮޅިައކަށް ނުވަތަ 

ފެންނަނީ މި ންނަށް ނޑުމެުޅގަލުމުެގ މޭސްތިރިއެްއ ގޮުތގަިއ އައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމު ކޮރަްޕޝަން ހާއްޔަކަްށ ހަދަ

 އަުޅގަނޑުެމން މިފަދަ ކަންކަމުން ދައުލަތްތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް މި ކޮރަޕްޝަްނގެ ކުީރގެ ރައީސް ލުޠުފީ.  -އެންޓި

ސް ވެސް ހިންގުމަށް. ންސްގައި މި މަޖިލިރެލަވަނަ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުވެގެން މިތިބީ ޒީރޯ ޓޮނަވާރަ

 ގަނޑުމެން އެކަން ކުރާނަން. ައޅުޔާ އިރާދަކުރެްއިވއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެން ތިއްބެިވ  ބަހުސްކުރުމަށް ކުއްލި މައްސަލައަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި 

ރަށް ފަހުބަސް ންބަ މެއަރުވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރިމި ބޭފުޅުން މިހާރު ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

 ވިދާޅުވުެދްއވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 އިަގއި ދިޔައީ މި މައްސަލަ  ށް ޝުކުިރްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެނިގެން މިއާދެ! ވަރަށް ޮބޑަ

ން އޮްތ މިންވަރު. އަޅުގަނޑު ދެކޭޮގތުގައި ކޮރަޕްޝަެނއް ނުވަަތ ޑުވުންބޮއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ ކަ

ހުންނަނީ.  ކައި މިނިވަން މުައއްސަާސތައް ހެދިފައި މިދައުލަތުގެ ކަެމއްަގއި ކަންތަްއތައް ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމަްށޓަ

ދައުލަތުގެ ބާރުތަްއ  ،ރުދޭ ބާނިވަްނ މުއައްސަސާތަކަށް ލިބިޤާނޫނުއަސާސީގެ އިންތަކާއި މިންތަކުގެ ތެރެއިން މި

ނުޖެހޭ އޭނަ ބޭނުންކުރަން ،ިވަޔސް ކަމަށްއެީއ ހޯމް މިނިސްޓަރު  ،ހުންނަ ގޮތުން ކެިބނެޓުގެ މިނިސްޓަރަކަށް އެތުރިފައި 

ބާރެއް ބޭނުންކުރީމަ ދިވެިހ ތާރީޚުަގއި ކަްނވެގެންިދަޔ ގޮތް އަުޅގަނޑަށް ީހވަީނ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ެދން 

ވާ ކަމަްށ ދެން ހެއްދެވިަޔސް ހަމަ ަވރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެހެން. ިއއްޒަތްތެިރ ންނަ ނުގައެނިގވަަޑއި

އިުރގަިއ އެ މީހުން ބޭނުމެއް ނުކުރޭ. އަދި މުށުން ޫދވެގެންދިަޔ ހަދިޔާ ރޯަމނުންނަށް ބާރު އޮތް ރީކު ގް .ރައީސް

ޔޫރަޕަށް އޭރުަގއި ވީ ، ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްވި ، ނުލަވައެއް. އެހެންނަމަވެސްްތ ގުމްރީއަކީ ވެސް ކިޔާަފއި އޮ

ސްވެރިންނަށް ީވ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރެއިން ގަރުދިޔަާއއި ރިހާކުާރ ެވސް މަ ،ވަޢުދުތަކުެގ ތެރެއިން
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ިރ ވުމުަގއި އިްއޒަތްތެސިޔާސީ ބައިބައި  ،އުޅެނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިޔަކީ. ެއީއ ހިތާމަނުކުެރވުނުކަން. އެކްސްޕޯޓް

ވަރެްއގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ކޮންމެވެސް ، މަނިކުފާނު މި މަޖިލިހުގެ  ރިޔާސަތުގައި ިއންނެވީމާއީސްރަ

މަނިކުފާުނެގ  ،ޖެހުމެއް އޮތް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ދައުލަތުަގއި ކަން ހިނާގފައި އޮތް ގޮތްހަމަހިތް

އި ތިްއބެވި ބޭފުޅުން ކަންކުރެއްިވ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރީގަ ކައި ،ގާތް މަނިކުފާނު ،ވެސް  ސަރުކާރުަގއި

ވެސް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފުުރޞަތު ދެއްވަމުން އިްއޒަތްތެރި  ލީހުގައިެއުކ ތިތާ އިންނެވީ. މަޖިއާއެނިގވަަޑއިގެްނ ތަޖުރިބާ

ކުްނ ޔަހަމަ ޠުފީއާކީ ލުޓެނީހުއް ުސވާލު ރައީސް ތި ަވޑަިއގަންނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ މައްސަލަތަުކގައި މި

ސް. އަދި އެހެން ރަނގަޅު މީހަކަށް ވެ ،ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލުޠުފީ ވެދާނެ ގޯސް މީހަކަށް ވެސް

ބޭފުަޅކަްށ  ނުގޮސް ހުރިއެއް ޒަމާނެްއގައި ިތ ބޭފުޅުންނަށް ކަމުދިޔަ ނުވަަތ ކަމު މުއައްސަާސއެްއަގއި ހަވާުލވެެގން ހުރީ

ދެްއކުމަީކ ްއ ނޫން މި ދައްކަނީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިނިވަން ުމައއްސަާސއަކަށް ބިރުަކއެވާހަ ވެސް ވެދާނެ. އެ

ޖަހައިދީފައި އޮންނަ އިން އޭގެ ޒާތުަގއި ޤާނޫނުައސާސީ  .ވާނެ ކަމެއް ނޫންކަންށް ކުެރިވގެންކެބިނެޓުގެ ވަޒީަރކަ

ސް ވަނަ މަޖިލިަނވާރަހިނގައްޖެ  ފެނިގެންއަދުށް މިދޭށޭ. އަުޅގަނުޑމެންނައިދަްއކައުސޫލުން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ

ުބނެލި ވާހަކައެއް. އިްއޒަތްތެރި  އިޅުގަނޑުގެ ކައިރީ ރޭގަ ކުއްޖަކު އައަުޅގަނޑު ވަރަށް ދަންނަ ތުއްތު. ވަރަށް ތަފާތުކޮށް

 ކޮށްަފއި މި އްދު ރަތިމަންނަ މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ،ވާހަކަައކީ އެއާދެ!  ؛އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ވަގުތު ެވސް ހަމަ ،ރައީސް

ތިއްބަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ތާ ތެރޭގައި މަސައްކަެތއް ބާއޭ ތިރައޭ ކޮންއަހިތަށް ތި މަސައްކަތްކުރާ ތަން ފެނުނީމާ ،ބުނީ

ރައީސް ރިޔާސަތުަގިއ  ،މި ބާރުގެ ވެރިޔަކަށް މަނިކުފާނު ،ބާރު ވަކިވެފައި އޮތްއިރު ތިންކުރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

 އްކޮށް އެ  މަޝްވަރާގެ މާތް ސިފަޔާ .منهابيشورم همروأ އިންނަނީ  ިއސްތަށިފުޅު މަތީގައި ތިފާނުގެނިކުމަ އިންނަާވއިރު

 ،އެތަްއ ަޒމާނެއްގަިއ ކަުމގަިއ ިވޔަސް  ެއއީ ްއގަިއ ހުރި މީހަކުމިނިވަން މުައއްސަާސއެވީމާ، އެހެންކަންކަން ކުރަން. 

އަދި އެ ބިރުދެއްކިއިރު  ،ނަމަ ބިރެއް ދައްކައިފި ކަމަށް ބުނާ ،ސް ވިޔައެއީ ތި ބޭފުޅުން ނުރުހޭ ޒަމާނެއްަގއި ކަމުަގއި 

ކޮށްލަން ރަނގަޅު ކަމެކޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަ އެ ކަެމއް ބަލައިުލމަކީ  ،ނަމަ އޭނަ ހުރީ އާރަުށގައި ކަމަށް ބުނާ

ވެސް ިތ  ތުގައިހަގީގަމަ ހިފީ. އަޅުގަނޑު އެދެން ހައެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

ކަމުަގއި ވިޔަްސ ވަުރގެ ކުރިއެުރމެއް ނައިރާއްޖެއަށް އަުޅގަނޑުމެން ގެނައިހިަގއި ދިވެ 19ބޭފުޅުންގެ އެޖެންޑާ 

  ރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.. ވަށްވަެރްއގެ ކުރިއެރުެމއް ލިބޭނެކަމަ ކޮންމެވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކުން:

 ،އޮންނަނީ އިއެ ަބއިތުގެ ައނެއް ބައިގަ  ؛ނަހަރުން ދޫވި ގުމްރީގެ ގަންގާށުމުބަރު. މެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އްސަލަ މިފަހަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ކުއްލި މަ އަދި ސާފުކޮށް އެއް ދުށުން އެދެމެ ،އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތގައި 
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ބަރު މިހާރު ވަޑައިގެންފި. އަުޅގަނޑު މެން އެހެންނަމަވެސް، މަޑުވަްއވަރީ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި .ވަނީ ނިމިފަ

 .ށްމެންބަރަ ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަޑުްއވަރީ އަރުވާނަން ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ހަމަ އިންތިހާއަށް  ކަންވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްެތރި ރައީްސގެ އޯޤާތެިރކަމާއި ދީލަތި

ކަަމށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  މަދެއްވީ އެހެންވީ ބޮޑުކަން ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކުަރން. މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނަޑށް ތި

އެއީ އަުޅގަނުޑ . ސީރިއަސް މަްއސަލައެއްހަމަ މި މައްސަލަައކީ އަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

މި މައްސަލަ  .ވާތީކީ ނޫން ޠުފީއަކަށްމްރާނަކަށް ނުވަތަ ލުޢިރައްދުވަނީ ކޮންމެހެން  ކަންގޮުތަގއި މި ގަބޫލުކުރާ

ިވޔަްސ ކޮންމެގޮަތއްގެ ަރއީަސކަށް. ެއހެންވީމާ، ައދި ކުރީގެ މިިނވަން މުއަްއސަސާެއއް އިރައްދުވަނީ މިނިސްޓަރަކާ 

ގޮތުން މި  ްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާއެހެ. ޮއތީ އެޅިފަ ކަނީޑގެ މިޔަ މި މީގައި ކޮންެމވެސް ެއއް ދިާމލަކުން

هللا އަުޅގަނޑު ، ޢިމްރާނު ވިދާޅުވި  .މައްސަލަ ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އް އެހީއެ ވާ ވުމަކީ މި ޤައުމުން އިސްލާމްދީން ނައްތާލުމަށްއެހީމުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އެހީވާ ކޮންމެ  .ހެކިކޮށް ބުނަން

ޙައްމަދު ނަޝީދަށް އެހީވަނީ. ވަރަށް ކެރިގެން ިމ ބުނަނީ. ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އިނގޭތޯ. އިސްލާމްދީން ނައްތާލުމަށް މު

ކު ނިކުމެ ޔަކޮންމެ ރެ !ގޭަގއި ނުތިއްބަވާ ! މި ބުނަނީ. ހެޔޮނުވާނެ އިނގޭތޯ ޓީވީ ބައްލަވަްނ ނުތިއްބަވާތީގޭނއި

ވަންދެން އަުޅގަނޑުމެން ބާން، މީނާ ތަޢުމީނާ ފަހަތަށް ޖެހެންދެ  !ަރްއވާކުތްނާއެުކ މަސައްކަންމިތާނގައި ައޅުގަނޑުމެ

ހައްޔަުރކުރަންދެން. މިއީ  އިއެބަ މަސަްއކަތް ކުރަންޖެހޭ. މިކަމެއް ނުހުއްޓޭނެ. އެހެންނޫނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހިފަ

ދެންމެ  ،ކުރަން ވެސް ގަބޫލު ނޑުމިކަމުގެ ބާަވތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ .ވާހަކަެއއް އޮތް މްރާން ވިދާޅުވެފައި ޢި

ދޭ ހަދިޔާ ބަލައިގަތުމަީކ  ގްރީުކން ،ފަދައިން ތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވިގަނޑުމެންގެ މާވަށު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްއަޅު

ކޮށްެޓއްަގިއ ބަކަރި ،ކަން އަުޅގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އިނގޭ. އެހެންނަމަވެސްއްމެކޮންކަހަލަ ކަ

ނޫނީ އުޅޭ މީހަކަްށ ވިްއޔާ އިނގޭނެ. އެހެންއެތަނަށް ވަދެ ަހމަ ގެންކަން ވެސްއްގަނޑު ޖަހައިމޮ ންޖެހޭނީ ހަތަރުންނައޮ

ބަލިކުރާނެކަން ވެސް އިނގޭނެ. އެކަމަކު ކާްނދޭ މީހާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އިނގޭނެ އެކަން ކުރާީނ  އިވިްއޔާ ތަޅަ 

 ން ގޮތު އަޅުގަނޑު ދެކޭ ޅުނީމާގައި ކަމަކަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެލީހުކިހިނެއްކަން ވެސް. ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖި

ދައްަކވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތެރި މެންބަރު ވާހަަކފުޅުތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްްއކާަލންޖެހޭނެ. ކަނޑިދަޒާތީނުވެ، އެ ވާހަކަ 

ހަމަ  ށްމަކަ ކުރާ މީހެއްބޭނުންތި ވާަތކެތުކުރާ، މަސްޑީލް މަނިކުފާނަކީ ޑްރަގު ބެހެމުންދާއިރު، އެ އެހެން މީހުންނާ

މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި ހުންނަ  އީ މި ވާހަކަތަްއ އަުޅގަނުޑމެން ނުދައްކަނީ މި، ހުން ކިޔާ. އެހެންނަމަވެސް މީ

 ،ތަންތާ ވާހަކަދައްކާ ހަދާއިރު މި ޖެހެނީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް މައްސަލަތައް ކަމަށް ވެަފއި އަޅުގަނޑުމެން މި

ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ހެދުމަށް. އް ނެރެވޭތޯ މަސައްކަތް ްއކަތުެގ ތެރެއިން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެމަސައަޅުގަނޑުމެންގެ 
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ތަނަކީ މި  ދުކުރަން މިމީއް އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނުެގ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ެބއްލެުވމުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު އު 

ން ތަމިތަނެއްގެ ގޮުތގަިއ ވޭނެ ކުރެ ކަތްސައް ނުވެ މަރާ، ާޒތީކުވިސްަނއިގެން މަަސއްކަތް  ،ރަނގަޅު ތަނަކަށް 

 ެދއްވާނެ ކަމަށް. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.އިހައްދަވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް.ރުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަޔާ ޝުކުރިއް

 

 އްސަލަ(މީ މަ)ނިޒާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޝަހީމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

، މި ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުގެ ަމގަށް އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުމސްތަޤުބަލު ނަގާލަ

ކުރި ން މަަސއްކަތް ލައިށް މި ާރއްޖެ ގެއްުލވަންނަމުގެ ުނފޫޒު ބޭނުންކޮށް، މި ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުޤާއަދި މަ ،ގެންގޮސް 

 ކުރަން.އެއީ ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ޅުންގެ ވާހަކަ ެދއްެކވީމާބޭފުޅަކު ތެދުވެ، އެހެން ބޭފު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ކަން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަން 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަނަށް ދިޔުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަނުޑ  އެ އައިޓަމަށް.ގެ 9.2މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާގެ  ންއާދެ! އަުޅގަނޑުމެ

ގެ ގެ ިއއްތިހާދުޕުޔޫރަަގންނަވާ އި ޑަދަންނަވާލަން ބޭނުން މުހިންމު ވާހަކަެއއް. މާދަމާ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެބަ ވަ

ިއސް ޕްރެޒިޓެންްޑ ހައި ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އޮފް ދި ޔޫނިއަން ފޯ ފޮރިން އެފެާއޒް އެންޑް ެސކިއުރިޓީ ޕޮލިީސ އަދި ވަ

ީނ ގްރިމޮކުަރއްވާނެ. އަުޅގަނުޑ ތަނުގަިއ ތަޤުރީރު މި ނީގްރި . ފެޑްިރކާ މޮނީގްރިކޮމިޝަން ެފޑްރިާކ މޮ އޮފް ދަ

ތި ބޭފުޅުންނަށް  .ައޅުގަނުޑމެންނަށް ކުޑަ ވަގުތުޮކޅެއް ދެއްވުމަށް ،ނެއި އެދިފަިއވާގަ އަރިހުަގއި، ވެިރޔާ އަރިހު

އި އޮތީ. އަިދ ފަކުރައްވާ ކަން ިއޓަލީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ،އަކީނީގްރިޑްރިކާ މޮތުވެާދނެ ފެހަނދާނަށް ފަހަރުގައި އަ

ންސިުލގެ މެންބަރުކަން.  ކައު.ޫޔގެ ނޭޓޯގެ އިޓަީލގެ ލީޑަރުކަން. އިޓަލީގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން. އީ
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ދުގެ ޚާރިީޖ އިއްތިހާގެ ޕުޔޫރަބޭފުާޅއަކީ ޔޫރޮްޕގެ  އެ ،މިހާރުެވސްން އެެފއާްޒގެ ެއތައް މަޤާމެއް. އަދި އިޓަލީގެ ފޮރި

މި އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްަޓާވ  ،ގުޅުންތައް އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަން، ޚާރިޖީ ގުޅުންތަާކއި ސަލާމަތީ ކަންކަމާ

ރަްއވަނީ. ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މި ކު ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް އެ ޒިޔާރަތްޅާ ފުރަތަމަ ފުބޭ  މެ އިސް ބޭފުޅާ. އެއެން

ކުަރްއވާފަ. ވާހަކަދެއްެކވުަމށް ވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް އޮތީ އިޝާރާތް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ

ތެރި އިްއޒަތް ވީހާވެސް ގިނަ ؛ހުރިހާ ،ނުދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އްގެނެ ވެ އެހެންވީމާ، ެއއީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް

ފުޅާ މިތަުނގަިއ ބޭ އެ .ަގނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެއްވުމަށް ަވޑަިއގަތުމަކީ އަޅު ލު މެންބަރުންނެއް އެ ބައްދަ

ޕްލޮމެޓުންނާއި އަިދ  ޑިކުަރއްވާތްރަްއވާއިުރަގއި ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަކުތަޤުރީރުނީ މޮގްރިކުރައްވާނެ. އަދި ތަޤުރީރު

 ،އިށާކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނައިސްކޮށް ރާއްޭޖގައި މަަސްއކަތް އިގެ ިއއްތިހާދުގެ ެއކިެއިކ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގަ ޕުރަޔޫ

ގުޅޭ އެހެން ވެސް ބޭފުޅުންނަށް މި މަޖިލީހަށް މާދަމާ  އަދި ަކމާ ،ރިސޯޓުފަހަރުގެ ވިޔަފާރީަގއި އުޅޭ ބޭފުޅުންނަށާއި

ރިޔާސީ  ،ބޭފުޅުންގެ ަހނދާނަށް އަންނާނެ  އަރިހުަގއި ދަންަނވާފަިއވާނެ. ތިށް އަޅުގަނުޑ ައމީންޢާއްމުގެނުމަދިދަޢުވަތު

ވަިކވަިކ ފަރުދުންނަށް ދެއްވި އަޅާނެކަުމގެ އިންޒާރު ގެ އޮއްތިހާދުން ިފޔަވަޅު ޕު ިދޔައިުރަގއި ޔޫރައިންތިޚާބު ގާްތވެގެން

އަޅާނެ ވަިކ ފަރުދުންނަށް ފިޔަވަޅު ،ނަމައެީކަގއި ނުގެންގޮސްފި  މާރިކައެ އިންތިޚާބު ރަނަގޅަށް އިންސާފުވެ .ވެސް

 ،ވެރިާޔއަށް ިވޔަސް  ގެފުލުހުންގެ ވެިރޔާއަށް ިވޔަސް، ިސފައިން ،ވިޔަސް  ރަށްކަމަށް. އެީއ އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ

ޑު ިރކޮށް ދިޔުމުގައި އެންމެ ބޮފުވެޚާބު އިންސާފެނުމުގައި އެ އިންތިއަޅުގަނޑަށް ފެންނަ .އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވިޔަސް 

ޑަިއގަންނަވާ ެފޑްރިކާ ަދމާ ވަމާ .މި ފެޑްރިކާ ،ބޭފުޅަކީ ންނަށް އަދާކޮށްދިން އެއްހިދައުރެއް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެ 

މި  ،ތަނަށް ޭބފުޅުންނަށް މި އިޔޫރަުޕގެ ިއއްތިހާދުގެ އެންމެހަ ނީއަށާިއ އަދިމޮގްރިާކ އަުޅގަނޑު ެފޑްރި .ނީމޮގްރި

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ  ،ބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެދެނީޙަރި މަޖިލީހަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުތްތެއިްއޒަ

ކޮމިޓީން ނިންމާފަިއވާ އްރިުރގެ އަރިހުން އެ ޤަތެރެއިން އިޤްތިޞާދީ އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ބެހޭ ކޮިމޓީގެ މު

އެްގރީމެންޓު ރިޒަލްޓިންގ ފްރޮމް  ލް ސެޓްލްމަންޓްޝަނަޔުނައިެޓޑް ނޭޝަން ކޮންެވންޝަން އޮން އިންޓަރނޭ "

 ދެްއވުމަށް. އިގޮތުން އެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް އިއްވަ  އެ މުޢާހަދާއާ ުގޅޭ "މީޑިއޭޝަން

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް ބްރާހީމްއި މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ގޮތް އަުޅގަނޑު މި  ދެ، ވަރަށް ފުޅާކޮްށ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީްނ ނިންމި. އާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 އެގްރީމެންޓް ހުށަހަޅަނީ. އެއީ ޔުނައިަޓްޑ ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެޓްލްމަންޓް

. ވަނީ މަޝްވަރާކުެރވިފަ އިގަ  މީޑިއޭޝަން. މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ކޮމިޓީރިޒަލްޓިންގ ފްރޮމް

ދެްއވުމަށް ޓަކަިއ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހަމަ އެހެންމެ ކޮމިޓީގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް

ރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ސީނިއަރ ސްޓޭްޓ ން ސެކެޓްރީ އަދި އެޓަޒުގެ ސްޓޭޓް ިމނިސްޓަރާއި އަދި ފޮރިފޮރިން އެފެއާ
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ކޮމިޓީން މި މަްއސަލަ ދިރާސާކޮށް ބެލުމުގަިއ މި  .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްގެން މަޢުލޫމާތު ވަނީ ދެްއވާފަޑައި ރނީ ވަ އެޓަ

ހި ިވޔަފާރިތަކަށް ފަހި ކޮންވެންޝަނަކީ ދިވެހިރާއްެޖއިން ސޮއިކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރއަށާިއ އަިދ ދިވެ

. ޭއގެތެޭރގައި އެިކއެިކ ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތްތަކުެގ ހަަގުކރެވިފަނީ ފާފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަުމގަިއ ވަ

އުމުތަކުްނ ޤަ އި ބަިއވެރިވާ ގައްލުކުރުމުަގއި މި މުޢާހަދާޙައްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ޙަ ތެރެއިން މީޑިއޭުޓކޮށްގެން 

 ިދވެހިރާްއޖޭގެ ިވޔަފާރިތަްއ ފުޅާެވގެން ަމކީމިކަ ،ކަމާއިޮބޑު ަދއުރެއް އަދާުކރާނެ ކޮށްދިނުމުގަިއ ވަރަށްޒުހަދާ ތަންފީމުޢާ

ވަނީ  ނަށްއެއް ކަމުގަިއ ވެސް ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންއަންނައިރު ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި މުޢާހަދާ

އެކު މި އިްއޒަތްތެރި ކުރުމާގު ދީސްތަހަދާގައި ދިވެހި ދައުލަތުން ސޮއިކޮށް މުޢާމި ވިފަ. ހަމަ އެހެންމެ ފާހަގަކުރެ

ވެސް ކޮމިޓީަގއި ވަީނ  ދާކަންގަންނަވަމުންބެހޭ ގާނޫނެއް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުެވވަަޑއި  މީޑިއޭޝަނާހަށް ޖިލީމަ

ކަމަކީ  މި ،ސާކޮށް ނިންމެވީދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިުބެގ އޮފީހުން ހިއްސާކޮށްފަ. ޮކމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާ

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން  ،އް ނުވަތަ އެްއވެސް ބުރަެއއް ނާންނާނެރައެބޮޑު ބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް ވެްސ މާ

މިދެންނެވި  ،ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ގެެނސްދޭނެ މުޢާހަދާއެއް ކަމުގަިއ. އެހެންކަމުން ށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިއަ

އޮެވގެން މިހެން ންޓެއް ރީމެއެގް  ޓްލްމަންޓް ކޮންމެހެންވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެ ،ރިޢާޔަތްޮކށްކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

 ތެރޭގައި  ވާމީ ދާއިރާގެ ިވޔަފާރީަގއިގު އުމުތަކުގައި ބައިނަްލއަޤަދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން  ،ދިމާވާ ކަންކަމުގައި މީިޑއޭޓުޮކށް

 ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިވެރިންނަށާއި  މި މުޢާހަދާ ވަރަށް  ކުރުމުގައިއްލު ޙަ އުފެދޭ ޑިސްޓްރިބިއުޓް

 ،ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމެވުމަށްފަހު ނިންމެވީ ،އެީހވެދޭނެ މުޢާހަދާއެއް ކަމަށް ފެންނާތީކަށް ޔަފާރިތަވި

ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ށް ރުހުން ދެއްވުމަކީ އެންމެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަމަ

އްޒަތްތެިރ އިއަޅުގަނޑު ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ މި  ން މަތީން މައްސަލަ ނިންމަްއގެފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެ

 ޒަތްތެރި ރައީސް. އިއް ޝުކުިރއްާޔ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން  ރިޕޯޓާ ގުޅޭމި ލަނީ އިހުޅުވަ  ހާރު އަޅުގަނޑު މިމި .އްރިރުޤަމުއިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ބޭފުަޅކު  ޓީއަކުން އެއްމިނެޓުގެ ތެރޭަގއި ކޮންމެ ިސާޔސީ ޕާ 30މިނެޓު. އެ  30 ށް އޮތީމި ރިޕޯޓަ .ބަހުސްކުރުމަށް

މިނިވަން  ނޑު . އަުޅގަލާފައިވަނީ ފުރުޞަތު ހުުޅވަ  ދެްއކެވުން އެބައޮތް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މިހާރު މިވާހަކަ

ިއވާ ވަކި ޕާޓީެއއްަގއި ނުހިމެނި އިންތިޚާބުވެަވޑަިއގެންފަަވޑަިއގެންފައި ހުންނެިވ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި އިންިތޚާބުވެ

 ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 ތެރި ަރީއސް. ވަރަށްބޮޑަށް އަުޅގަނުޑ އުފާވި މިއަުދގެ ހެނދުނުެގ ވަގުެތްއގައި މަނިކުފާނު މިޒަތްޝުކުރިއްާޔ ިއއް

އަުޑއަހަން. ވަރަށް  ހުރީ ރާއްޖޭގެ ހިރިޔާ ސްކޫުލގެ ަދރިވަރުންނާ ވާހަކަަދއްަކވަމުން ވަަޑިއގެންނެވިއިުރ އަުޅގަނޑު

ވާމީ ގު ިދެވހިރާއްޖެއާއި ަބއިނަލްއަ  .ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިދަންނަވަންއިބުރަތްތެރި ވަރަށް މޮުޅ ާވހަކަފުޅު. ޝުކުރު 

މައިދާނުގައި އަުޅގަނޑުމެން ިވޔަފާރިކުރަމުން އަންނައިުރގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މަްއސަލަތައް ިދމާވޭ. ރާއްޖެައކީ ދުނިޭޔގަިއ 

 ގެޖެހެނީ. ޑޮލަރު މި ރަންޕަރޭޓުކު އުެމއް ނޫްނ. އިންޓަރނޭޝަނަލް މާރުކޭުޓގަިއ އަުޅގަނޑުމެން އޮޤަވަކިން އޮންނަ 

ްލކުރުމުަގއި ބާޒާރު ައޅުގަނޑުމެްނގެ ކަރަންސީއަކީ. އެހެްނވީމާ، މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކަންކަން ސެޓު

ވެްސ  ަގއިމުދިޔުަމކީ އަޅުގަނޑު ހަމައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި މުޢާހަދާއެްއ އޮޕަރޭުޓވެގެންދާޙަޝިއޭުޓކޮށްގެްނ ކަންކަން ގޯނެ

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ބޮޑެިތ ވިޔަފާރިތައް ކުރާއިުރގަިއ އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުތަކާ އް. ކަމެ  ރާވަރަށް އުފާކު

ވާމީ ިމކަހަލަ ގުބައިނަލްއަ  ވަްނޏާ ކޮންޓްރެކްުޓަގއި ފެއިުލވެއްެޖ ކަމަށް ؛ގުިޅގެންނާއި އަދި އެހެނިހެން ނެގޯިޝއޭޓު

ފަހަރު ބޮޑެތި  ނަގި ވަރަށް ،އުމަކަށް ނުވެޤަރަނގަޅު ށް ޔަފާރިކުުރމަމުޢާހަދާއެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވި 

ދުނިޔެ ލާމެހިފައި އޮންނައިރުަގއި  ،އެއްބަްސވުންތަކާއި  ،ޕްރިޖެކްޓުތައް ބީެވގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މުޢާހަދާތަކާއި

އްޒަތްތެރި . އިންޖެހޭނެހަރުދަނާެވެގންދާ އިޤްތިޞާދު ވަށާޖެހޭ ގޮތަަކށް އޮންނައިރުަގއި ަގވާއިދުަތކާއި ގާނޫނުތަކާ

ދުނިޭޔގައި ޮޑލަރު ބިލިއަނުން އޮޕަރޭޓުކުރަން ނުވަތަ ހަންޑްރެޑްސް އޮްފ  ،ރައީސަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

 މިބޮެޑތި އިންވެސްޓުމަންޓްސް.  އެހާ ނުވަތަ ދިހަ މިލިއަން ޑޮަލރު އޮޕަރޭޓުކުރަނީ ،މިލިއަން ޑޮލަރު އޮޕަރޭޓުކޮށް 

އުމެއް. އެންމެން ދައްކަީނ ބިލިއަން ޑޮލަރުެގ ވާހަކަ. ޖީބުގައި ަބއިރުފިާޔއެއް ުނވެްސ ޤަދި ސަނމުއް  ރާއްޖެއަކީ ވަރަށް

އެކު ެއގްރީމެންޓު ގޮތުން ބޭރު ުކންފުންޏަކާ ގެއޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ވިޔަފާރިެއއް ކުަރން މިސާލެއް

 ،ޖީ.އެމް.އާރު މައްސަލައަށް ބެއްޔަސް  ،ގްރީމެންޓުކުރި ނަމަވެސް އެދޭތެރޭ ހެދުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުން ދައުލަތަކާ

 ށް އިންވެސްޓަރަ ،ކަންކަން ސެޓްލްކުރާނެ ގޮތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ،އެްއކޮށް އަދި އެހެން ޕްރައިވެޓް ެސކްަޓރުތަކާ

އް އަިދ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ތަޓްސެކިޔުރިޓީ ނެތުުމގެ ސަބަުބން ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އަންަނންޖެހޭ ބޮޑެތި އިންެވސްޓުމަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރެްއ  އެއް ބިޒުނަސް ޕްލޭެނއް އޮންނާތީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރެއް ހުރޭފޯމިޔުލާ

ްސ އައިސް އަދި މިހާރުގެ ވަނަ މަޖިލި 19ރިޒަމް މިނިސްޓަެރއް ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަހުރޭ. ޓު

ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިްތ  ކަންތަކަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ތް އެދިވަަޑއިގަދު މިއަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

 ންތީަގއޭ އޮޕަރޭުޓކުަރންވާނީ. މިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުންގިެއއްފަންީތގެ ެއއް  އުމުތަކާޤަރާއްޖެ ެވސް ދުނިޔޭެގ އެހެން  އޮތީ މި

ރަށް ކަންތައްތައް ފާސްކުރާ ބޭންކުތަކުން ނަގާ ލޯނުތަުކެގ ރާބަބަސީދާ އަމާޒުކޮްށގެން  ށް ވެސް އެބަޖެހޭ ިވޔަފާރިތަކަ

ިރޒޮލިޔުޝަން އަބަުދވެސް އެީއ ޑިސްޓްރިބިއުަޓކީ އޮންަނ  ޑިސްޓްރިިބއުޓުއްުލވެގެންދާނެ. ކަންކަން ޙަމައްސަލަ 

 ދިޔަްސ ަރކުސް އަދި ކިތަންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓަޔައެްއޗެއް. ސަުރކާރުގެ ވުޒާާރއަކަށް ދިޔައިމާ ބޭރުމީހަކު ދިޔަ

ްކޕާމިޓު ނަގަިއގެން ހުންނަްނ ވެސް މިތާ ވޯ ބިިލއަން ޑޮލަުރ ޚަރަދުކުރާ މީހާއަށް 1 ؛ތިރާމެއްހުއޭނައަކަްށ ެއްއވެސް އި
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ނޫންތޯ ބަޔަކު ނެޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެބަޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަުޅވާން. އަުޅގަނޑުމެން ރެްޑކާޕެޓް އަޅާ މި

 އޮންނަނީ އެހެނެއް  ދާއިރު. މިާތނގައި މި ށް އިްނވެސްޓުޮކށްފިއްޔާ ތަނަކަށްކަތަނަޑޮލަރު ން އަހަންޑްރެޑްސް އޮފް މިލި

ުނވޭ.  ނުވޭ. މިލިައނަރަކު ވެސް ވަްތކެއް ގޮތުަގއި. ބިލިއަނަރަުކ ވެސް ވަތްެކއް ލާމީންގެގު ތިބެނީ  ނޫން. އެންމެން މި

ގަނީ ކޮން ސަބަބެއް ޮއެވގެން ިއްއޒަތްތެރި ހިނ ސްތައް މިަޝންނުޭވ. ެއކި ގިންތިތަކުަގއި އެިކ އޮޕަރޭ ފަގީރަކު ވަތްެކއް

ހަދަންޖެހޭ  އި،ރައީސް. އެހެންވީާމ، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން އުފަންކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާިއ ގަާވއިދުތަކާ 

 ؛ތައް ޓުމަންޓްކަށް އިންވެސްގޮތަ ހުރި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިދާ ،އެއްޗެހިތައް އަުޅގަނޑުމެން ހަދަންޖެހޭނީ މުޢާހަދާތަކާ

އިންވެސްޓަރ  ،ހުރި މުޢާހަދާތަކާއި މިހެން ؛ޚަރަދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނުޑމެން ދައްކަނީ. ލާރިއެއް ލިބޭނެ ވާހަކަ

ވެސް ވަރަށް  އުމުތައްޤަދުނިޭޔގެ ހުިރހާ  ؛ކޮންފިޑެންސް އިތުުރވާން ެއބަޖެހޭ. އެއް އިންވެްސޓުމަންޓުން އަނެއް 

ބަރާބަރަށް ހަދާނެ. އެ ޑިއު ޑެލިަޖންސް  އިްނވެސްްޓމަންޓެއް ކުރަންޏާ ރާއްޖޭގައި މިިމހާރު  ؛އިނިޔޭގަ . ދުެވއްޖެތަރައްޤީ

ނެ. މައްސަލަެއއް ދިމާވެއްޖެްއޔާ ލާދުތައް ބައިެގ. ހުރި ގަވާމުބެލުމަށްފަހުގައި ރޭޓިްނގ ބަލާނެ ޤައުޑެލިޖެންސަށް ޑިއު 

ރި ކަންތައްތަކެއް ނޫން ހުފަިއ ހަމަޔަށް ކުެރވި އަދާ  ރާއްޖޭަގއިމަކީސޫލު ަބލާނެ. މި ކަންކައުޙައްލުކުރަން އޮތް 

މީއަށް. ރާއްޭޖެގ ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮ ކުރުމުގެ ފައިދާ އަންނާނެ މިންދާއެއް މިއަދު އުފަހަމިކަހަލަ މުޢާ، އެހެންވީމާރައީސް. 

 ވެއްޖެ. ކެސިޯނ ށްކަމަކަ ގޯސްމާ  މަ ެއއީދެއްކީ ވާހަކަ ސިނޯ އަޅާ ކެ ދު ކުރިއަުރވަންވީ. އަޅުގަނޑު މިތާޞާތިޤްއި

 ިވސްނެންޏާ  އަޅުގަނޑަށް ރު ިގންތިއަކަށް ނުގެންެދވޭނެ ކަަމށްތުއި ޒަމް ދެންރިރާއްޭޖެގ ޓުއަ ނޫނިްއޔާ އަޅަިއގެން

 ކަށް ޑަ ކުޅެން އަުޅގަނ  ވަދެފައިށްމީހެއް ނޫން ރައީސް. ކެސިނޯއަކަ ޅޭހެން ބުނެފާނެތާ. އަޅުގަނޑު މިއީ ކެސިނޯ ކުއެ

އެކަމަުކ،  އެއް ނުކުޅެން.ގޭނެ ރައީސް. ަހމަ ތެދަށް މި ދެންނެވީ. އަުޅގަނޑު ދުވަހަކު ވެސް ކެިސނޯއިނ ނުވެސް

 ވިސްނޭ އެބަ. ޑޮލަރު ގެއް އޮތިއްޔާ އެކަން ކުރަން އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ވިޔަފާރިކޮްށގެން ޑޮަލރު ލިބޭނެ މަކެސިނޯ 

 ؟ވީ ކިހިނެއްތޯ މިދަށްެވއްޖެ ރައީސް.  30މިއަދު % ްމޕޯޓްގެ އިން. ރާއްޖޭ ރަ އެ ޑޮލަރުން ރާއްެޖ ތަރައްޤީކުންހޯދައިގެ

ޒިންމާ އުފުލަން އެބަޖެހޭ.  ރުހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހުްއޓިފައި ހުރީ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ އިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓަ

ބަޖެހޭ ކެބިނެޓް އެޙް ދު ޞާލިމަބްރާހީމް މުޙައްރައީސް އިފައި، ބޭބޭފުޅުން އިށީނދެ ުދގަިއ ތިބިޞާތިޤްދިވެހިރާއްޖޭގެ އި

ޭރޓްވާން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ލްކުރަން. ރަނގަުޅ މީހުން ލާން އެބަޖެހޭ. އޮޕަރޭްޓުކރަން އެބަޖެހޭ. ޤައުމު އޮޕަފުސަ

ލީހުން ޤައުމު މަޖި  އި މިފަލާށް މަކަށް ބަދަލުކޮޒާބަރުލަމާނީ ނި ވެންޏާރެއެކަން ނުކު މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ންރަދުކުމީއުއް

 ސީ ނިޒާމަކީރިޔާ ނީޅެއު މި ހިނގައިގެން ނު  އްޖެ ހަމަރާރައީްސ، މި ނީއަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަ ވާން.ވާލުހަ މާހިންގު

، ރާއްޭޖގައި ކަްނކަން ކުރާ ގޮތް. އެެހންވީމާބަުދެވސް ގަބޫލުކުޖެހޭ ނިޒާމެއް ނޫންވީމަ. އަުޅގަނޑު އަތާތާކުން

ޤައުމު އެބަ  މި ފެށީމާ ންން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަ ލީހު މަޖިމިވެސް އަބަދު ،ހުންލީޓަކައި މި މަޖިބުކުރުމަށްތީތަރު

 ..ކަން ބަދަލުވަމުން ނޫންތޯ މި އަންނަނީ. އަޅުގަނޑު.ންހިނގާ ނޫންތޯ. ކަ
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ިރ ތްތެޒައަރުވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްރުޞަތުމިހާރު މި ފު ރު. އަޅުގަނޑުންބަމެްއޒަތްއެރި ޝުކުރިއްޔާ އި

 ންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާއަށް. މެ

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ވާ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

ދާއެއް. އަދި ހަމު މުޢާން ެވސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިށްތަކަދާއަކި ހުރިހާ ގޮހަމުޢާ މިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

 އަުޅގަނުޑ ންތެއް. އެހެމު ަވގުންއްޖެއަށް ކޮންމެހެން މުހިިހރާދިވެ ދާގައި ބަިއވެިރވާންހަތަކީ ިމ މުޢާޞަކޮށް މި ަވގުއްޚާ

އީސް، ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން އެބައޮްތ ރަރި އިްއޒަތްތެަގއި ވެރިކަމު ރުގެ އަހަ 5 ދަންނަވާ ސަބަބަކީ، ނިމިގެންދިޔަ މި

 ކަށް ކޮށްފައި ގާނޫނަތިލުަތއް ބާންވުމިންވަރަށް އެއްބަސް އެ ސްވުން، ބަދަުލދޭންޖެހޭ ގޮތަށް އެއްބަބިލިއަން ޑޮލަރުގެ  1.2

އުނިޓީަގއި ބޮޑެިތ ލް ކޮމިަޝނަޓަކައި އިންޓަރނޭގޮްށމުށުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން. ެއ ސަބަބަށް ގަާވއިދަކަށް ބެލުމެްއ ނެތި

ރަން ްޓކުދިވެިހރާއްޖޭަގއި އިންވެސް .ްނގެ ކުރިމަތީަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަގު މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފަވެސްޓަރުންއި

  ސަބަބުން ގެެމން ބައިވެރިވުމު ދާގައި އަުޅގަނޑުހަބި ކިތަންމެ ބަޔަކަށް މި މުޢާ ތި ރިފައިބޭނުންވެ އެކަން ކުރަން ނުކެ 

ްސެވވޭ ބަން ބޭރުގައި އެއްޓުކޯ ،ދާއަކީހަމި މުޢާ .ގެންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްބިތްވަރު ލިއިންވެސްްޓކުރުމުގެ ހި

މުޅި އިންަޓރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީގަިއ.  ،ދާއެއްހަމުޢާ ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ހޯދަިއދޭ ަކށްސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓުތަ

ވެސް ނުވާނެ. ތަކަށް ގޮއް އެ، ތެރި ރަީއސްތްބައިވެރިނުވެ ަމޑުުކރާކަށް އިްއޒަމެން މިވަރުގެ އެްއޗެްއަގއި އަުޅަގނޑު

އިލްިތޒާމެްއ  ،ބުން އެްއވެސް ަކހަލަ ބުރައެއްސަބައަޅުގަނޑުމެން ދެން ބަލާއިރުގައި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަކަށް މިކަމުގެ 

ދާގައި ހަޢާމުއެއްވެްސ ކަމަކަށް މި  ފީ، ދީނީސަގާމެންގެ މި ދެންނެވިހެން ނުޖެހޭ. އަދި އަޅުަގނޑުއުފުލާކަށް

ސް، ރި ަރއީތެހެއް ނެތް. ޭއގެ ބަދަލުަގިއ އަުޅގަނޑު ކުރިން ފާހަަގުކރިހެން އިއްޒަތްރަސް ހު ވެބައިވެިރވުމަކުން ެއއް 

އްެޖ މި ސަރުކާރަކީ އިންވެްސޓްމަންޓުތަކަށް ދިވެހިރާ ގެައޅުގަނޑުމެން؛ ކުރަންޓު އިންވެސްަގއި ރާއްޖޭހިދިވެ

ިމ  ،މެންނަކީއަުޅގަނޑު  ބާރުދީ މަގުފަހިުކރަން މަސައްކަތްކުާރ ސަރުކާެރއް.ށް ެއކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަ ،ތިބި ގެންހުޅުވާލައި 

އަދި މި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ވެސް  އި،ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ތިބިއްޖޭަގއި އިންވެްސޓްކޮްށގެން ރާދިވެހި

 އޮތް  ޔަޤީންކަން ކަށަވަުރކޮށްޭދން ވަޢުދުެވގެން އައިސް  އި ރަްއކާތެރިަކމާކޮށްެގން ތިބި ފައިާސގެއިންވެސްޓު   ބޭފުޅުންއެ

 ،ްނވެސްްޓުކރާ ފަރާތްތަކަށް ޔަޤީންކޮށްއި ،ތައް ވަޢުދު މެން ވީސަރުކާރެއް. މި ސަރުކާުރަގިއ މި ދެންނެވި އަޅުގަނޑު

މި  މެންނަށްގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުދާގައި ބައިވެިރވުން ިމއީ އަުޅގަނޑު ހަަކއި މި މުޢާޓަރުކޮށްދިނުމަށް ށަވަކަ

ޒަތްތެރި އިއް  ައޅުގަނޑު ހަމަ މާ ދިގުކޮށް ވާހަކަަދއްކާކަށް ނޫން. މަޖީހުން ހޯދައިދެވޭނެ ވަރަށް ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް ޮބޑެިތ ދާގެ ސަބަބުން ހަވަރަށް ކުުރކޮށް ާސފުކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި މުޢާ .ރައީސް
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ގައި ބަިއވެރިވުމަށް ައޅުގަނޑު ދާހަމުޢާ މިއީ. މިދާއެއް ހަރާ ުމޢާކުމެން ގަބޫލުެކއް ހޯދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުތަރުންއެކުރި

 ަޒތްތެރި ރައީސް. އްއި  ކުރަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއީދުވަރަށް ބޮޑަށް ތާ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މެންބަރު  ތްތެރިއަރުވަނީ މާވަުށ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތުޞަ ފުރުމިރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން  ޢީދުދު ސަމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

ޔޫ.އެން ކޮންވެންަޝން ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓް  ؛ވާމީ ސެޓްްލމަންޓްގު ބައިނަލްއައްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރި

ވަރަށް ައވަހަށް ަބހުސްކޮށް ގޮެތއް ނިންމަން  ދިޔައިމަ އަުޅގަނޑުމެން އެަކމާ ދޭތެރޭހުށަހެޅިެގން ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް

، އްޔެހޭ ކަންތައްަތކެއް ހުރީމަ ހަމަ އިހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ އޮޅުންފިލުވާލަންޖެ. އެބޭނުންވި

ގެންނަންޖެހުނު  ން ގެނައި. ދެންޅުވަގުތުން ސަރުާކރުގެ ކަމާ ބެހޭ ބޭފު .ރިރަށްއްއަާދކުރަން މުޤައަޅުގަނޑު ޝުކުރު

 ސަރުކާރުން އި އެޭޓްޗމަންޓެއް އޮތީ ނުބައި އަިއއިރުގަ  ތަނަށް ރައީސް، މި ޕޭޕަރު މި ތްތެރިވެސް ިއއްޒަ ސަބަބަކީ

ތިމަންނާމެންނަށް ފޮނުވީ ގޯސް ެއޓޭޗްމަންޓެކޭ.  ޅުވީދާނިސްޓްރީްނ ވިމިފޮރިންގ  ،ވީ ގޮތަކީ . ދެން މިކަން މިފޮނުވާފަ

ން އިދާރީ ގޮތުްނ . މިކަާކ ރަނަގޅު ެއޓޭޗްމަންޓްބާއޭ ފަްސކުރީ އިނގޭތޯއްދެން އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަާރ ެކބިނެޓުން އަނެ

ރި ޒަތްތެާކށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ކަމެއް.  ގަޅު ނރި ަރއީްސ، މިކަމަކީ ރަދެން ޓެކްނިކަލީ ިއއްޒަތްތެ ވުން އެދެން.އްބަލައިލަދެ

ެލވިފައި އޮތް ފޮރިންގ އިންވެސްޓްނަންޓް ރެޖީމެއް އިވަޅުހު ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ،ންއިރު ވެސް ފާހަގަކުރެްއިވ ފަދަމެންބަ

ވާމީ ގުބައިނަލްއަ  ،ކަމަކީ ހޭޖެ  ފާހަގަކުރަންސްކު ވެއެމެން މިއާމިއަދު އަުޅގަނޑު ސް،ވެ އް. އެހެންނަމަނެތައޮންނަ 

ނުވެއްޖެ ކަމަށް .ޕީ ގްރޯޤައުމެްއގެ ޖީ.ޑީގޮތުން ދެ ކުއާޓަރެއްަގއި  ރީސް ބުނާޔަތި ؛ކާއި ޑެފިނިަޝންސްތައި އިންޔާހަމަ

އުމުގެ ޤަ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި އްަގއި. މިހާރުނެޝަޮއތީ ރިސި މެއް އެތަކުން އެ ަޤއުޑުވާމީ މިްނަގނގުވަންޏާ ބައިނަލްއަ 

ނިމިދިޔަ ދެ  ،ކުަގއި އަހާލަން ބޭނުންނުން، ސެންޓްރަލް ބޭންސުވާުލކޮށްލަން ބޭ ރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާޒަތްތެއް އި

އޮީތ މިރަކުތޯއޭ ޤައުމު ފުޅުން ކޮންއިކަމަށް ވަންޏާ ތި ބޭ ކުއާޓަުރގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ގްރޯވިޯތއޭ؟ ނުވާ

ޤައުމުގެ އިްނވެސްޓްމަންޓުތަްއ  ،މުގެ ވިޔަފާީރގެ ސިނާޢަތްތައްއުޤަ އްަގއިކަން ިޑކްލެައރކުރަްއވާނީ؟ މިޝަނެރިސި

ނެ. ންނާ ޖެހުމެއް ނާމަ ހައަށްއްޖެރި ރައީސް، ކިތަންމެ ާގނޫނެއް ހެދިޔަސް ދިވެހިރާއިްއޒަތްތެޏާ އިތުރުނުވާ ކަމަށް ވަން

ންނާނީ އޮތައް އިތުުރވެފައި ޓުމަންޓްށް ފޮރިންގ އިންެވސްކަ ދަދަނުދެކޭ އަ ވެސް މީގެ ކުރިން ުދވަހަކު ޖެވެހިރާއްދި

، ގޫގުްލކޮށްލެްއވިޔަްސ ވާމީ ރޭޓިންގ އެޖެންސީސްަތކުަގއިގުފަހަރަށް ބައިނަލްއަ ތަމަރައަށް. ފު 2018އިން  2013

ކޮށްދޭށޭ. ިއކޮނޮމީ ރޭޓުިދވެހިރާްއޖޭގެ  ، އެދުނިންސަުރކާރުން މެންީޑސްގަިއ އަުޅގަނޑުއެންމެ ރަނގަޅު. ިފޗް މޫ
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 ގެ ަޤއުމަކަށް އްދުހައޭޝިާޔގެ މި ސަރަ ފަހަރަށް ސައުތު މަބީ ޫޓ ފުރަތަ ؟ދިޔައީން ވެގެ ކޮބައިތޯ ނަތީޖާައކަށް

 .އިގަ  2013 ހިރާއްޖެދިވެ ސް އެެމރިކާ ޑޮލަރު ބޮލަކަށް ޖެހުނު ހާ އެންމެ ހަތަރު ލިިބގެންދިޔަީއ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް  ާގތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ހާހުން ބާރަގޮތުގައި  ދާރާތަކުން ބުނާއިރު ޖާސޫސީ އިނިމުނު 2018

ޓްރަކްޝަން ކޮންސް .އިކޮނޮމީ ކުރިއަަރއިދިއުމޭ މިއަށް މި ކިޔަނީ .ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައި ހުރީ

 2ހުރީ ްގރޯވެފަ. އިންފްލޭޝަން % ކޮންމެ އަހަރަކު އަށް 2018އިން  2013ޖިޓް ްގރޯތުގައި ސްޓްރީ ޑަބަލް ޑިއިންޑަ

 18އިްނ  2013 ޖެހިޖެހިގެން ަފސް އަހަރެްއަގއި ހިނގާަފއެްއ ނޯންނާނެ ރީުޚގައިއަށްވުރެ ދަުށަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތާ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ މި ސަރަހައްދަށް  އީސް ތިާޔިގކަން ގެނެވިަފއި އޮންނާނެ.ރަރި އަށް ފިޔަަވއި. ވަޒީާފގެ ބާޒާަރށް އިްއޒަތްތެ

ލާފައި މަސަްއކަތްކުރި ތަްނ އިރުދަމަން، މަލަމަތިން ކައެކަނި ބަަލއިލި ނަމަވެްސ ްކރޭން އާމްތައް ރަށްރަުށގެ ަމތި

، މިހާރު ހަމަ އަނެއް ބުރިޖުެގ ުރ އޮތް ނަމަފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި ަހމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާ

ރެޖީމް  ޓްމަންޓުގެވާމީ ފޮރިން އިންވެސް ހަމަ ކުރިއަށް. މިފަދަ ކޮންވެންޝަންތަކުން ބައިނަލްއަގު  ވެސް ދާނީމަސައްކަތް

ަވއިލާފައި ކަމެއް ކުރަން ްސއަރުމިކަން ރަނގަޅަށް ކޮށްފިނަމަ. އެހެންނަމަވެސް، އަވަ  ދަނާވާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހަރު

ށް ާތއީދު. ައޅުގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީން ޔެ ވެސް ފެިނެގންދިޔައީ. އަޅުގަނޑު މިއަބޭ ކެހި ައޅުގަނުޑމެންނަށް އިއްއުޅުނީމާ ލި

ބޭނުންވި ހުރިހާ ؛ އާދެ، އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގައި ފުޅުންބޭވެސް މިއަށް ތާއީދުކުރާނެ. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ތި 

  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށްން. ނި ދިހަމަ ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޯރުކޮށް ސަޕޯޓެއް ައޅުގަނޑުމެން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވެަވޑަިއގެންނެވި މަޢުލޫމާތު ެނވި، ބޭނުންއެދިވަަޑއިގެން ރި މެންބަރުތެއިއްޒަތްރި މެންބަރު. ތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ރޯތު ދެ ިއކޮނޮމިކް ގްންސްެގ ވެބްސައިުޓަގއި އެަބވޭ. ެދން އަޅުގަނޑު ބަލައިލިއިުރަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ

ށް މި ރިޕޯޓަށް ކުރަމުން ، މަްއޗަށް. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަނޑުެމންނަޅަށްގައި ވެސް ހުރީ ރަނގަޓަރކުއާ

ްށ މިނެޓު އިންޓޯލަ 10މަަސއްކަތް މިހިސާބުން މި ނިމުނީ. ދެން އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން އަދި ާބކީ އެަބވޭ  އައި

ރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ކުރަނީ، ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ އަުޅގަނޑު މި ފުހުއްޓުމުގެ ކުރީަގއި. އެހެްނވީމާ، 

ެއއީ، ަސރވިސް ޗާޖާ ގުޅޭ ރިޕޯުޓ ވާ ރިޕޯުޓ. ޅުއްވާަފއިތިޞާދީ ކޮމިޓީން ހުށަހަމަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ، އިޤް

   އަރިހުން.ގެމެންބަރު ތްތެރިިއއްޒަ ދާއިރާގެމި އެދެނީ އަލިފުށީ  އަުޅަގނޑުށް މަހުށަހަޅުއްވައިެދްއވު

  

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

 ުގޅޭ ރވިސް ޗާޖު ދެވޭ އުސޫލާފުންނަށް ސަރިސޯޓުތަުކގައި މަަސއްަކތްކުރާ މުވަްއޒަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. ިމ މައްސަަލއަީކ  އި ކުރަްއވަސާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާޞާތިޤްމަްއސަލަ އި ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ގޮތުން
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ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވި  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުއިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ދުމެ މާފަންނުއެހެނިހެންގެ ތެރެއިން 

އަށް ސިޓީއެއް ލޫމާތުތައް ދެނެަގތުމަށް މީރާޢުމަ ގުޅޭ ުގޅިގެން މިކަމާ  މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމާ

ލޫމާތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން. ޢު ދެވެން ހުރި މަގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ގުޅޭ ރވިސް ޗާޖާސަ. ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފޮނުވުނު

ލޫމާތު ޢުލޫމާތަކަށް ނުވާތީ އެ މަޢުއެ ބޭފުޅުންނަށް ސީދާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަ  ،ލޫމާތަކީޢުއެގޮތުން މީރާއިން ލިބުނު މަ 

 ،ނަމަ ރިވސް ާޗޖުގެ ގޮުތގައި ަދއްކާސަ 10ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ސޭްލސްގެ % އެ ،މަވެސްނެތްކަމަށް. އެހެންނަ

ެއ  އިކުރަްއވަ ެދވެންޖެހޭ އަންދާޒީ ހިސާބެއް ތައްޔާރު  ރވިސް ޗާުޖގެ ގޮުތގައިސަ ވޭތުވެިދޔަ ފަސް އަހަރުގެ ެތރޭގައި

ން ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވާފަިއވޭ. މިގޮތަށް ގައި ސިީޓއަކު (2019ޖުލައި  15) 220PPS/57/2019/7 އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު

ކުރުމަށްޓަކަިއ، ސަބް ން މިކަން ދިރާސާދީ ކޮމިޓީޞާތިޤްއި ،ންމި ކޮމިޓީ އިލޫމާތުތަކުގެ އަލީގަޢުހުރި މައި ލިބިފަ

ެގ އްރިެރއްޤަެލވުނު ސަްބ ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަތް ކޮްސދެއްވާފަިއވަނީ މުއިެއގޮތުން އެކުަލވަ. ެލވުނުއިކޮމިޓީއެއް އެކުަލވަ

ިއއްޒަތްތެިރ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އަދި ، ދުއިްބރާހީމް ރަޝީމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  ،ގޮތުަގއި

މި މަސައްކަތް ، ސިން ޙަމީދުޢަބްދުލްމުޙްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ، ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު 

ެގ ުގޅިގެން އަުޅގަނޑުމެން ބެލިން ސީދާ މަޖިލީހަށް ބިލެއް  ން މަތިކުރި ުސވާލަކާ ޓުޓޭިރއެރެދިޔައިުރ ސެކްކުރެވެމުން

ލީގަލް ޓުން ޓޭރިއެރެސެކްދެން  .ހުށަހެޅިގެން އަންނަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެތޯ ތެރެިއންގޮތުަގއި އެހެނިހެންގެ 

ސީދާ ބިލެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅަން އޮންަނ ، ޔާއްލޫމާތު ދެއްވި ޮގތުން ވެއްޖެ ޢުބޭފުޅެއް ަވޑަިއގެން އަުޅގަނުޑމެންނަށް މަ

ން ގޮތުން ކޮމިޓީ ގުޅޭ ށް މިަކމާގެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސަހުމަޖިލީ ،. އެހެންނަމަވެސްކަމަކަށް ސީދާ ވިދާޅެއް ުނވޭ 

ެއގޮތުން  ކަމަށް ިރޕޯޓެއްގެ ގޮުތގައި. ކުެރވުނު މަސަްއކަތެްއގެ ޮގތުގައި ހުށަހެޅިދާނެ ،ކުރެްއވި މަސަްއކަތުގެ ގޮުތގައި 

ސްކަެމއް. މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމުެގ ސާަޚއްވަރަށް  ދެން މި ަކމަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެއް މި ރިޕޯޓަކީ

 އިރާގަިއ މަސައްކަްތުކރާ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ތަާފތު ގިނަ ކަންތައްަތއް މިކަމާދިޔަ ފަުހން މި ދާއިނގަ މަސައްކަތް ހި

ން ވެސް ވަރަްށ މެންބަރު ހުގެއަދި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ، އިިކ މެންބަރުންނަށް ގުޅުއްވަ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ އެިކއެ ގުޅޭ

ެގ ހުމަޖިލީ، ގޮތަކީ  މި ވާ ގެންެދވި. މިކަން މި މަގުން ހިނގައިިދޔައިމާ ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ ފާހަގަުކރައްވަމުން

ތުން ސީދާ ބަހުސްކުރުމުގެ ގޮ ބެހޭ މިއާ މެންބަރުންނަށް 85އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިތާނގައި ތިއްަބވާ 

ރިޕޯުޓ  ،. އެހެންނަމަވެސްތަނަށް ައިއމަ ގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓެްއ ހުށަހެޅިގެން މިފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. ސީދާ ެއހެނިހެން

ްސކަމުންނާއި ހުރި ސާިމކަމުަގިއ ޚައް ،ނަމަވެސްންހުށަހެޅުމަށްފަހު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ. އެހެ

ތަޅުމުގައި އަދި އިތުރަށް  ހުގެމަޖިލީ ،ނާތީތެރެއަށް އަންކަމުން ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުތަކާއި އާ ހުށަހެޅުންތައް މީގެހިންމުމު

 މެވި ން ނިންކަމަށް އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ހައިިސއްޔަތުން ދެެކން. ދެން ކޮމިޓީ ކުރަންޖެހޭގޮތުން ބަހުސް ބެހޭ މިކަމާ

ތޯ ގެންދޭރވިސް ޗާޖު ދެމުންފުންނަށް ގަާވއިދުން ސަކުަގއި މަަސއްކަތްކުރާ މުވަްއޒަިރސޯޓުތަ ،ގޮތުގެ ރިޕޯޓަްށ ބަލާއިރު

މަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު ދިރާސާކުރުމަށް އެދިވަަޑިއގެްނ ޢަރވިސް ޗާޖު ދިނުމުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ސަ .ބައްލަަވއި
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 ރަޝީދު  އިބްރާހީމް ެމންބަރުތްތެރި އިްއޒަ ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނުދީ ކޮމިީޓގައި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ ޞާތިޤްއި

ވަނަ އަށް ވަނަ އަހަުރގެ  2019 ގެދީ ކޮމިޓީ ޞާތިޤްއި ،ގައި ޭބްއުވނު 2019ޖުަލއި  29 ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ 

ަވ ނު ،ަޑއިގެންެނވިވަގުތު ކޮމިީޓއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަ ބައްދަލުވުމުަގއި މަޝްވަާރކުުރމަށްފަހު އެ

 ،އެޅުމުގެ ގޮތުންމަލުކުރުމަށް ބާރުޢަކުން ޔަރިހާ ރިސޯޓުތަކުން އެއް ހަމަހު ،ން ނިންމެވީޤުމެންބަރުންގެ އިއްތިފާ

ރިވސް ޗާޖުެގ ރވިސް ާޗޖު ނެގުން ލާޒިމުކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށާއި، ސަރިސޯޓުތަކުން ސަ

ދަ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ކަމަްށ ކަނޑައަަޅއި ގާނޫނަށް އެފަ 10%ވަރަކީ ގޮތުަގއި ނެގޭ އެންމެ މަދު މިން

މެދު ގޮތެްއ  ން މި ރިޕޯޓާލަފާދެއްވުމަށެވެ. ވީމާ، ތިަޔ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތެްއގެ ަމތީ

 މި ރިޕޯޓު ިތޔަ ގެ ދަށުންވަނަ ާމއްދާެގ )ރ( 86ގެ ނިންމަވައިދެްއވުމަށް އެދި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު 

ރވިސް ޗާޖު ެދވޭތޯ ފުން ަގވާިއދުން ސަރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. ރިސޯޓުތަުކަގއި މަަސއްކަތްކުރާ ުމވަްއޒައިްއޒަތްތެ

ދީ ޞާތިޤްއި ްއވުމަށްއުސޫލު ދިރާސާކުރެ މަލުކުރަމުންދާޢައި ރވިސް ޗާޖު ދިނުމުގައެ ފަރާތްތަކަށް ސަ، ބައްލަަވއި

ެލއްވި ސަބްކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް މެންބަރުން އިރެއްވުމަށް އެކުަލވަކުާށއި، މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަ

ގެ ގޮތުަގއި 1ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ހާޒިީރެގ ތަފުސީލު މި ރިޕޯޓުެގ ޖަދުވަލު ވަަޑއިގެންެނވި ނިސްބަތް 

  ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ކަމުގައި ދަންނަވަން. ވަރަށްމި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ދިރާސާކޮށް ދީ ކޮމިޓީޞާތި ޤްއެއީ އި ،ންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ކޮމިޓީ

ކުާރ މަސައްކަތްުޓ ފަހަރުގައި ރިސޯ ،ވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ރިޕޯޓެއް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  ނިންމަވާފައި މި

ގޮތުން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ެއިކއެކި މެންބަރުންނަށާއި، އަދި  ގުޅޭ ރވިސް ޗާުޖ ދިނުމާމީހުންނަށް ސަ

ދަނީ އުފުލެމުން. ަތއް ވެސް ޝަކުވާއިރުަގއި ެއކިގޮތަށް ޝަުކވާ އެަބވޭ ުއފުލިފަ. އަދި މިހާރުކޮމިޓީތަކަށް އެކި 

އެީއ މީރާއިން ފޮނުވާަފއިާވ  ؛އެ ކޮމިީޓއަށް ލިބިަވޑަިއގެންނެިވ ސިޓީ ،ވެއްޖެްއރިރު ވިދާޅު ޤަމު ،މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

އެ ސިޓީަގއިވާ ރިޕޯޓުަގއި އެބަ  ،ބަޔާްނކުރޭ އެ ިސޓީގައި އެބަ .ވަނަ ދުވަހުގެ ސިޓީ 2019ޖުލައި  15 ،ސިޓީ

ގެ 10އެ %ގެ ގޮތުަގއި ކަނޑައެޅުނީމާ ސާރވިސް ޗާޖު 10ރިސޯޓުަތކަށް ލިބޭ އެްއޗެްއގެ %، 10%، ބަޔާންކުރޭ

އެހެންވީާމ، ރިސޯުޓ ފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ  10އަދި އެ %. އެއީ ކިާހވަރެްއގެ މިންވަރެއްގެ ަފއިސާތޯ .މިންވަރު

 .މީހުންނަށް ބެހުނީމާ އެ މީހުންނަށް ލިބިގެންދާނެ އެއްޗެްއގެ އަންދާާޒއެއް އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ

މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނަށް ސަރވިސް  ފަހަރުގައިރިސޯޓު ،އެބަ ފާހަަގކުރޭ ވެސްމި ރިޕޯޓު އަނެއްކާ  ،ސްއެހެންނަމަވެ

ގުޅޭ ގާނޫުނގައި މި  ގާނޫނު ލާޒިމުނުކުރާ ކަމަށް. ވަޒީފާއާބެހޭ  ގުޅޭ  ގާނޫނު، ވަޒިާފއާ ޗާޖު ދިނުން މަސައްކަތްކުރުމާ

އް ެއ ދެން ބާކީ ހުރި އެއްޗެ  ،ކެނޑުމަށްފަހު 1ެރއިން %ތެ ގ10ެ% ނަމަ އޭގެ އިދާރީ މަސައްކަތަށް ދޭބުނަނީ 
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ލްގެ ަވގުތަށްފަހުަގއި މި ފުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން ިއންޓޯްއޒަވަރިސޯޓުތަކުަގއި މަަސއްކަތްކުާރ މު

ކަން ވެްސ އަދި ޤުވެރި އުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޝަ އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ކަަށވަރު  .ސްކުރާނެހުގަިއ ބަޢުޟޫއުމަ

 ގުޅޭ  އާތެރި މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުުވން ވެސް ނުހަނު މަތީ ދަރަޖައަކަށް މި މައްސަލައިްއޒަތްތެރި، ބަެއއް ިއއްޒަތް 

 ، އަުޅގަނޑު މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ އިންޓޯލްގެ ަސިއގެ ވަގުތަށް.ގޮތުން ހިމެނިފައިވާނެ. އެހެންީވމާ

 

 {އަށް 11:01ްނ އި 10:26 :ޅުކޮތު ގުސްވަހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުރައީސްމަޖިލީުހގެ  ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

ރިސޯޓުތަކުަގއި މަަސއްކަތްުކާރ  ،ދަނީ ސްކުރަމުން މިހުއަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ބަ`. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. 

ތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލއަށް. މި މައްސަލަ މި މަޖިލީހަށް ގޮ ުގޅޭ އުސޫލާވޭނެ ފުންނަށް ސަރވިސް ާޗޖު ދެްއޒަވަމު

މައްަސލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ކޮމިޓީެގ  .ެއކުަގއި ޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއވި ރިޕޯޓާހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ އި

 އިރާދަކުރެްއވިްއޔާސިޓީ  އިޝާރާތްކުރެްއވި ދެ ސިޓީއެްއ. ެއ ދެމެންބަރު މުޤައްރިރު، އަލިފުށީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި 

. މި ދެ ލަދޭނަން. އަމީންޢާއްމު އެކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދެއްވުން އެދެންނާށް އަޅުަގނޑު ހިމަތި ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލަ

ޓު. ސޯ ރި 138ކަށް ޓަސޯކޮންމެ ރި ،ޓުސޯރި 97% ،ސަރވިސް ޗާޖު ރިސޯޓުަތަކށް ،ސިޓީން ކުރެ އެއް ސިޓީައކީ

އެ ބޭފުޅުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ  .ކޮށްަފއި ހުރި މިންވަރު، އަދަދުޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޑިކްެލޔަރ ަގއިޓެއްސޯއެއިން ކޮންމެ ރި

ެއީއ  10ވެސް % ޓެއްަގއިސޯއިން އަންދާާޒއެއް އެބަ ކުެރވޭ ކޮންމެ ރި، އެއެހެންވީމާ އަދަދު. ގޮތުަގއި ދައްކާަފއި ހުރި

ނީ އެ ރިސޯޓެއްަގއި އުޅޭ މަސަްއކަތްކުރާ ިދވެހި ން މި ޖެހެބަހާ 10ދެން އެ % ކޮން މިންވަރެްއގެ ފައިާސކަްނ.

ސޭލްެގ ލަ މެ އަހަރަކަށް ޖުމު، ކޮންއެހެންވީމާ ؛ޓުތަކުގެ ސޯއޮތް ރި އެއާެއކީަގއި އެބަމީހުންގެ އަދަދުގެ ތެެރއިން. ހަމަ

، އަށް ވާ މިންވަރު. އެހެންވީމާގެ ސޭލްސްއްކޮންމެ މަހެ ،އްުމކޮށް މަހެއްއާ ،މަހެއްކޮންމެ  ،ވެސް  އަދަދެއް

ވެސް މި ހިސާބުތަކުން  ވާނެ މިންވަރު ވަންޏާ ައށް  10އަށް ލިބޭ އަދަދާއި އަދި އޭގެ %ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ 

އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ . އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންދާޒާުކރެވޭ

 ޖާބިރަށް. هللا ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާެވއްޖެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިރސޯޓުތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުާރ 

އަޅުގަނޑުމެން ާއ  .މީހުންނަށް ރަނގަޅު އެްއޗެްއ ލިބުމަށް މި މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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އަންނަީނ  ޖު. ގާނޫނު އެ ކަްނކަމަށް ނެތީ. ސަރވިސް ޗާއުޅެނީކީ ން އިންޓްޮރޑިއުްސކުރަން މިކަންތައްތަެކއް ނޫ

ޖެހޭ ވަކި ސިސްަޓމެއްގެ ދަށުން ލިބޭ ެއއްެޗއް އިތުުރކުރަން އެބަ ،ދެމުން. އެހެންނަމަވެސް، ސިސްޓަމެއް

 ،އޮތީ  ހިތްރާބޫލުކުގަހޭ. އަުޅގަނޑު ޖެެވސް ހިނގަން އެބަ އެާއއެްއކޮށް ވިޔަފާރިތައްހަމަ  .ވެސް ފުންނަށްްއޒަވަމު

ޮކބައިތޯ އަުޅގަނޑުމެން ޖެހި  ،އެކްސްޓްާރއިންތޯ ،އަޅުގަނޑުމެން ސަރިވސް ާޗޖު މި ނަގަނީ ބޯޑު ެރވެނިުއއިންތޯ

އަްށ ، އަލުން އަނބުރާ އަޅުގަނޑު އެދެނީ ކޮމިޓީުނވޭ. އެހެންވީމާ އަދި ޮކމިޓީގެ ރިޕޯޓުން ސާފެއް ؟ތަކަކީއެސަމްޕްޝަން

ެވސް  ހޯލްޑަރުންނާކޮޅެއް ިދގުކޮށް މިކަމާ ވާހަކަދަްއކަން. އިްނޑަސްޓްީރެގ ސްޓޭކުސަލަ ރިފަރކުރަން. ތަންމި މައް

އަށް ިމ އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީއަވާހަކަދަްއކާލަންޖެހޭނެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ޓު 

ފު މީހާއަށް ްއޒަވަ ޓުތަުކަގއި ުއޅޭ މުސޯރި ،މާއިންކަން އިުތރުވެގެންިދއުފުންނަށް ކަްއޒަވަމު ،އަބަދުވެްސ ބަލަންޖެހޭނެ

ގޮސްފަ. އެ ހުންނަނީ އެއް ވެގެން ރައީސް ވިދާުޅވާހެން ވަކިްނ ނުލާހިކު ބޮޑު ޤުރުބާނީ އޭނާގެ އަނބިދަރިންނާ

 ންއުސޫލެއްގެ މަތީ ފޮުނވާ ލާރިކޮާޅއި އަދި ސަރިވސް ޗާޖަށް ލިބޭ ލާރިޮކޅު ހަމަޖެހޭށް ރަށަ ،އެހެންވެއްެޖއްޔާ 

މިލިއަން ކަމަށް  10ކަނޑައެޅިަފއި އޮތުން. މިސާެލއް ގޮތުން ރިސޯޓެްއގެ ރެވެިނއު މި އަންނަނީ އަހަރެއްގެ ަމއްޗަށް 

ތަުރގެ އްވަތަރު އްވަރު އުޅޭނީ. ެދން އެކި ވަ 10، 8 ަގއި ރިސޯެޓއް ސްރޫމް 100ވަންޏާ އެީއ ގާްތގަނަޑކަށް 

އަނެްއކާ އިންކަމް  .ގާތަށް ޕަސަންޓޭޖު ޓެކްސް ނެގެމުން އ60ާގާްތގަނޑަކަށް  ،ެނގެމުން މިހާރު ގޮސް ތައްޓެކްސް

މު ންމަން ިރސޯސް ެއއީ ވަރަށް މުހިއުމި ދަނީ. އިންޑަސްޓްރީަތއް ހިންގުމުަގއި ހި ކުރަުމންޓެކްސް އިންޓްޮރޑިއުސް 

ފުްނ ޒައްވަ ، މުމާނުއެއް ވާނެ. އެހެންވީ ނުލައި ހިއުމަން ރިސޯސްއާ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެްއޗެއް

ުފންނަށް އެއްބައި ރަށްރަށުން ެއބަ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އެއްެޗއް. އަނެއްބައި ރަށްރަށުން މާ ްއޒަވަހިތްހަމަޖައްސައިގެން މު

 ން، ނެޝަނަލް އެވްރެޖުނުވާ ގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއވެސް ބެލެންސްކުޑަ ެއއްެޗއް ލިބެނީ. އެހެންވީމާ

 ރެވެނިއު، މިހާރު ބޯޑު ؟ނަަގނީ 10ކުންތޯ %ޗަ އްކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ކޯނަގާ ވާހަ 10%ސަރވިސް ޗާޖު 

ޚަރަދު ަކނޑާފައިތޯ މި ނަގަނީ. ދެްނ އެވަރު ެއއްެޗއް ނެިގގެން  ވިުކރާއިންތޯ ނޫނިއްޔާ ،ޓޯޓަލް ރެވެނިުއއިންތޯ

އެްއކޮށް ގާނޫނެްއގެ  ެގރެންޓީއާނަނީ. އްތޯ މި އަންޖީބަށް ކިހާވަރެ ގެފު މީހާއްޒަވަފުންނަށް ލިބޭއިރު ސީދާ މުްއޒަވަމު

ރިޒަްމ އަލުްނ އަމި ރާއްޖޭގެ ޓު  ،ޖެހޭ. މިއަދު މި ހުަށހެޅިގެން ުއޅޭ ކަަމކީތެރެއިން އުފަންކޮްށ އެ ދޭްނ އެބަ

 .ބޫލުކުރަނީގަކަމަްށ އަުޅގަނޑު  އޮޕަރޭުޓކުރަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއްއެރޭންޖުޮކށް، ރީރީ  ،ރެގިއުލޭުޓކޮށްރީ

ޕޮޕިއުެލސްޓިކު ވިސްނުމަށް ގާނޫނު ހެދުމަކީ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ގާނޫނު ހަދަންޖެހޭނީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަރަށް ސީިރއަްސ  . މި ކަމަކީހިސާބު ދިމާވާ ގޮތެްއގެ މަްއޗަށް. ހިސާބު ޖަހަންޖެހޭ ،ދެޮކޅުޖެހޭ އިވިޔަފާީރގަ

ާރއްޖޭގެ ބޭރުގެ އިްނވެސްޓަރުންނާިއ ދުނިޔޭގެ އެކިެއކި ބޮޑެިތ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ،މައްސަލަެއއް. އެހެްނވީމާ

ަވރަށް ރަނގަޅު ރެވެނިުއއެްއ  ގައިމުންދާއިރު ރަކުއެްއޗެހި އަިއސްގެން ވިޔަފާރި ްނތަކާއިތަކުގެ ބޮޑެތި ޗެބްރޭންޑު

ޒަމްގެ ރިވަންނަނީ ޓުއަ ށް މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރިޓަީރއަ ކޯއްެޗއްތޯ ސީދާ ނެޓް ކުރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖެއިން މޭކު
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ކުރެވެންޖެހޭ ހުސްބަ ޖެހޭ. ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގަިއ މިކަމާޓުން. އޭތި އެނަލައިސް ކުރަން އެބަކޭރުމުޅި މާ

 ..މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ. ،އްގެ ގޮތުންމިސާލެމައްސަލަެއއް މި މައްސަލައަީކ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  ހިންަނވަރުއަރުވަނީ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކު

 ށް.މަޙްމޫދަ ޖީހާން

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޖީހާން މަޙްމޫދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،ތިޞާދީ ހަމަހަމައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އިޤް

ދައުލަތަށް، ިތޞާދީ ފަރަގަކީ، ވާ އިޤް ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމއެންގެ ތެރޭަގއި މި އިންސާފަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމު އިޖުތިމާޢީ

، ޚާްއަޞ ނުކުރެވޭ އެްއޗެއް ަކމުގައި ވަނީ ނަމަހިއްސާ ތުންނާޔިޤައުމަށް، ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ލިބޭ ފައިދާއަކީ ރައް 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ،ނުުކރެވޭ އެްއޗެއް ކަުމގައި ވަނީ ނަމަހަމަކަމާއެކު ހިއްސާއިންސާފުވެރިކަާމިއ ހަމަ ގޮތެްއގައި

ވެސް ކުެރވޭނެ ކަެމއް ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު އިމުކުރުން ެއއީ އެްއގޮތަަކށްޤާއުމުަގއި އިޖުތިމާޢީ އިންސާުފ ޤަ

 ވެސް މި ކޮންމެހެން، ވާ ހުށަހެޅުމަކީހަޅާފައިސާކުރުމަށްފަހު މި ހުށަން މި މައްސަލަ ދިރާތިޞާދީ ކޮމިޓީހިތުން އިޤް

ންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ޓަކައި ކުރަ ފަހިކޮށްދިނުމަށްމިކަން ވަގުތު މި މަޖިލުން ެއކަމަށް ތާއީދުކޮށް، މި މަޖިލީހުން 

ކޮމިީޓގެ ދީ ތިޞާއަުޅަގނޑު އިޤް. ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް  ،ތަށް ކުރަން ޮކންމެހެން މުހިންމު ކަމެއްވަގުތުން ވަގު

ެއއީ  ؛ންހެޅުށައަދި މި ހުށަަހޅުއްވާަފިއވާ ހު .ރަންއަދާކު މެންބަރުންނަށް، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

އްޭޖގެ ޓަަކއި ދިވެހިރާކަނަޑއެޅުމަށްޒިމު ކަމެއް ކަުމގަިއ ލާރިސޯޓުތަކުަގއި ސަރވިސް ާޗޖު ނެގުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން 

ގެނެްސ، ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެްއގައި ައދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު އްދާއަށް އިޞްލާޙު ަވނަ މާ 51ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 

ޖު ދެވޭނެ ގޮތް ޗާއްަގއި ަސރވިސް އެހަމަ ންނަށް އެއްފުރިޯސޓުން ވެސް ހުރިހާ މުވައްޒަ 138ކުރަމުންދާ އޮޕަރޭޓް

. އަދި  ކަމެްއ ކަމުގައި ދަންނަވަންމުހިންވަރަށް މު ކުރަން. އަދިމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު ކުރުމަށްކަށަވަރު

ރިސޯޓު މުވަްއޒަފުްނނަށް ދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް  ޗާޖު ން މި ސަރިވސްމުޅި ދައުލަތު ،އިތުރުން ެވސް ސަރުކާރުން މީގެ

ޓަަކއި ައވަްސ ކުރުމަށްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތތައް ގުޅިގެން  ޓަކައި ެރގިއުލޭޓްރީ ިނޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، މިހާރު މިކަމާ

ކުރަމުންދާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ައވަސް އެެސސްމަންޓެއް ހެދުމަކީ، ރެޕިޑް އެެސސްމަންޓެްއ މަލުޢަ ،ދިރާސާއެއް 

ހުށަހަޅާފައިާވ  ޓުަގއިމި ކޮމިޓގެ ރިޕޯ ،މަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންކަމުންހެދު

މެދު ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާކުރުމަކީ ވެސް އެހާމެ ލާޒިމު، އެހާމެ މުހިންމު  ދެވޭ ގޮތާ ،އުސޫާލއިޖު ދެވޭ ސަރވިސް ޗާ

އުމުަގއި އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤަ .ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެވސް ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ެދކޭތީ އެ ވާހަކަ 
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ަތކު ބޭސްފަުރވާ ޔިއްޭޖގެ އެްއެވސް ރައްރާން ދިވެހިރު އަުޅގަނޑު ގަބޫލެްއ ުނކުރަކުރާއި ރިޯސޓު އޮޕަރޭޓް  138

ނުކުރެވިފަިއ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްއވެސް ަރއްޔިތަކު ނަރުދަާމގެ ނިޒާމު ހަމަނުޖެހިފައި، ެއއްވެސް ރަެށްއގައި އަުޅގަނޑު 

 ޖެހޭނެ ކަމަކަށް. މިނުލިބިފައި އޮންނަންއް ތަދުމަތްމު އަާސސީ ޚިއްގަބޫލެއް ނުކުރަން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އާ

ގޮތެއްަގއި  ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ހިއްާސކުރެޭވ، ރައްޔިުތންނަށް ހަމަހަމަ ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ ފައިދާތަކަކީ 

ށް ެއގޮތަ ގެސަތުތަްއ އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާ ،ކަންކަން ކަމުަގިއ ވަނީ ނަމަހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް  އޭގެ މަންފާ ލިބޭ

ތިޞާދީ ފައިދާ ވަންނަ އިޤް ތިޞާދީ ފައިދާ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަުޅގަނޑުެމން މި ލިބޭ އިޤް ،ން ބައްޓަންކޮށްގެ

 ،އިްނސާފުވެރިކަމާެއކު ހިއްާސކުރާ ނަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުރާ ނަމަ، ހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި ިހއްސާ ރައްޔިތުންނާ

ެލވޭެނ. އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓަށް އިންކަމާއެކު ނައްތަޤީޔަ އޮތް ތަފާތު  އި މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުެމންގެ މެދުގަ

ޭވ އުސޫުލ ދެ ސް ޗާޖުގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމަާށއި އަދި ސަރވި ،ާވ ދެ ހުށަހެޅުމަށް ވެސްހުށަހަޅާފައިއަދި 

، ރާ ވާހަކަ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުދެ ފައިވާހުށަހަޅާ ،މަށްކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މި މަޖިލީހުން ދެންނެވު ދިރާސާކުރުމަށް

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު ން މުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަޓަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުމި ރިޕޯ އަދި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރު އިރާގެ ވެލިދޫ ދާއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޝަފީޤަهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަފީޤް هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ކީ ވަރަށް ޓަޕޯވާ ރި ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައި މިކޮމިޓީން، އިޤްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި 

ލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޗަށް ުހށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަދި މި ރިޕޯޓު ބަލަހިންމު ކަމެއްގެ މައްމު

 10ރިވސް ޗާޖުގެ ގޮުތގައި %ނަމަ ރިސޯޓުތަކުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ސަނޫން ،މިކަން ކުރުމަށް ،ފާހަގަެވގެން އެބަދޭ

 މް ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްއިސްނެްނގެވީ މާ  އިއްވުުމގަންކޮށްދިނުމަށް، މިކަން ކުރެޤީޔަ

ދަންނަވަން. އާދެ!  ތުގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަ .ންރަޝީދުކަ

 ެއކި މިންވަރަށް. އަިދ ބައެްއ ރިސޯޓުތަުކަގއި އެ އި ނީ އެކި ރިޯސުޓގަނަގަ ާޗޖު މި ރިސޯޓުތަކުަގއި ސަރވިސް 

ޖުގެ ވާހަކަ ހަމައެކަިނ ގާނޫނެއްަގއި އޮތީ ަވޒީފާާއ ޗާބެނީ ވެސް އެކި މިންވަރަށް. ސަރިވސް މުވަްއޒަފުންނަށް މި ލި

ސަރވިސް ޗާޖުެގ ވާހަަކ.  އޮންނަނީ މިވަަނ މާްއދާގެ )ހ( ގައި  51ބެހޭ ގާނޫނުގަިއ. ވަޒީފާާއ ެބހޭ ގާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި މި 51ނަާގަކށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރޭ.  މިއޮންނަ ޮގތުން ސަރވިސް ޗާޖު ،އެހެންނަމަވެސް

ފާއިތުވެފަިއވާ  ،ތަކުން އެއްވެސް ސަރވިސް ޗާެޖއް ނަގާ ނަމަވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް  ،އޮންނަނީ
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ރާތަށް އިދާރީ ީފ ފަ ދޭމަތީން ަވޒީފާ އިސާ ނުވަތަ އެ ފައިާސެއއް މި މާއްާދގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެމަހު ލިބުނު ފަ

ނިންމަންވާނެއެވެ.  އިންދާ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ މުވައްޒަފުންަނށް ބަހަމުކެނޑުމަށްފަހު، ބާކީވާ ފައިާސ ހިނގަ

 1ލަ އަދަދުގެ ތެރެއިން %ތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ޖުމު ގެ ގޮުތަގއި ވަޒީފާޭދ ފަރާޖުސް ޗާވިސަރ ،)ށ( ގައި މި ބުނަނީ

. އެހެންވީމާ، މި ފަރާތަށް ނެގިދާނޭ ދޭދެްއގެ ފައިސާ އިދާރީ ފީއެްއެގ ގޮތުގައި ަވޒީފާއަށްވުރެ ގިނަ ނޫން އަދަ

ބޫރު ޖުމަވަނީ  ކޮމިީޓގެ މަސައްކަުތގައި ކޮމިޓީން ނިްނމަވާފައި މި ،މާއްދާއަކުން މަޖުބޫރެއް ނުކުޭރ. އެހެންނަމަވެސް

ނަމަ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ންކުރާ ބޭފުޅުންނަށް، ނޫކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ރިސޯޓުތަުކަގއި މަސައްކަތް 

ކެނޑުމަށްފަހު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ  1އޮންަނ ގޮތުން %އެ ސަރވިސް ޗާޖު ލިބިދިނުމަށް. އަދި އެ ގާނޫނުަގއި 

މީަގއި  ،އެހެންނަމަވެސް ހިންމު އިޞްލާެޙކޭ. ނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް މުމެވުމެކޭ. މި ގާންމު ނިންހިވަރަށް މު

ކުރެވޭނެ މޮނިޓަރތި ރު، މީސްކޮށް ނިމޭއިޖެހޭ މިގޮތަށް ދޭން އަޅުގަނޑުމެން ފާކުރަން އެބަހަނދާން ންއަޅުގަނޑުމެ

ވެސް ވަރަށް ޝަކުވާ ބޮޑު މުަވްއޒަފުންގެ ރުހާސޯޓުަތކުަގއި މިގޮތެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ކިހިނެއްތޯ؟ ބައެއް ރި

ކުޑަ މިްނވަރެްއ ކަމަްށ  ،ރުމަށްފަހުޮބޑު ަބއެއް މެނޭޖްމަންޓުން ބޭނުންކު ންއެތިސަރވިްސގެ ޗާޖުގެ ގޮުތގަިއ ލިބޭ 

ޖެހޭ ބަކުރެވޭނެ ގޮެތއް އެމޮނިޓަރމި އެހެްނވީމާ،  .މު ޝަކުާވއެއްއްމުވަްއޒަފުންނަށް މި ދެނީ. މި ޝަކުާވއަކީ ވަރަށް އާ 

ނގެން. ބަެއއް ރިސޯޓުަތކުަގިއ ޖެހޭ އެ އެބަނގެން. ސަރވިްސ ޗާުޖގެ ގޮތުަގއި ލިބެނީ ކިހާވަެރއްކަްނ މުވަްއޒަފުންނަށް އެ

ރަްއވަމުން ޓުތަުކގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިކަން ކުބަެއއް ރިސޯ ،މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް ައޅުގަނޑަށް ހަމަ އިނގޭ 

ދާިއ ން ތިބި އަދަގެންދޭ ދުވާެލއްގެ ަމއްޗަށް ޓުއަރިސްޓު އަުރވަމުން ެއބަބޯޑަށް ރިސޯޓުތަުކގެ ނޯޓިސްއެބަ ގެންަދވާ. އެ 

އަންދާޒާެއއް ހަދަން އެބަ  ން ތިބި އަދަދާ. އެހެންވީމާ،އަދި މުވައްަޒފު، ސަރވިސް ޗާުޖގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ މިންވަރާ

 ،ނަމަވާކަމަށްފިކްސް ސަރވިްސ ޗާޖެއް. އެހެން އޮންނަނީ މިތަުކގައި ައނެއްބައި ރިސޯޓު ،އިނގޭ. އެހެންނަމަވެސް 

އެ މުަވއްަޒފުންނަކަށް ނުލިބޭ. އަދި ހަމަ މަންފާއެއް  ޙަޤީޤީލިބެންވާ  ންސަބަބުމަންފާއެއް، ސަރވިްސ ޗާޖުގެ  ޙަޤީޤީ

އޯލް އިންކްލޫިސވް ރިސޯޓުތައް. އެ  ންޖެހޭ ކަމެްއ ބައެއް ރިސޯޓުތަަކކީލަށްމި މައުޟޫޢުގައި ވާަހކަދައްާކއިރު ފާހަގަކޮ

ރާ މިންވަރަީކ ކުއެއަށް ޚަރަދު  ނަމަނޫން ،ރާ ވިޔަފަރީތަަކކީ، އެއަްށ ލިބޭ ފައިދާައކީކު ތަކުން ައއުޓްލެޓް ގެ ރިސޯޓުތަކު

ީއ މިއެނގެން އޮންނަ އެްއޗެއް ޫނން. އެހެންވީމާ، އެތަންތަނުްނ ސަރވިސް ޗާުޖގެ ގޮުތަގއި ވަކި މިންވަެރއް ނުނަގާ. 

ާރ ކުރިސޯޓުތަކުަގއި މަސަްއކަތް ދަ، އެފައިވަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް އިތުރަށްކުރާ ގޮތުަގއި މި ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

 ކަމެއް. ކޮމިޓީން ހޭސް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަންޖެވެީއ ނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ އެސަރވިސް ޗާޖު ދޭ މުވަްއޒަފުންނަށް

 ،ވެސްހަމައެކަނި ިރޯސޓުތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަވީ. އެހެންނަމަ އޮތީ ނިންމަވާފައިވާ މަަސއްކަުތގަިއ މި

ހުރި. ސަފާީރ ަހއުސްތަްއ އެބަސްތަކަކީ. ރާްއޖޭގެ ވަރަްށ ގިނަ ގެސްޓްހައު ޓުއަރިސްޓުން އަންނަ ތަންތަން ގެސްޓް

 ްއޔާވެއްޖެއެހެންނީ ޚިދުމަތެއް. ދެ  ވެސް ހަމަ މި ތަކުަގއިިއތުރުން ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓްހުރި. އަދި އޭގެ ބޯޓުތައް އެބަ

ހިނެއްތޯ؟ އެވެސް އްތޯ؟ އެތަންތަނުން ސަރވިސް ޗާޖު ބަހާނީ ކިހިނެއެތަންތަނުން ސަރވިސް ޗާޖު ނަގާނީ ކި
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ންމެވުމަށް، މި ރިޕޯޓަށް ވަރަށް ނިގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. އަުޅގަނޑު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ޅުއަ

 ން. އަުޅގަނޑު އެދެނީ ކޮމިޓީން މި ރިޕޯުޓ އިތުރަށް ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލެއްގެ ގޮތުަގއި، ާޚއްޞަ ރަކުބޮޑަށް ތާއީދު

، ކޮންމެ ރިސޯޓަކުން ނޫން ނަމަ ޓުއަރިސްޓް އިގެ ގޮތުަގއި މާއްދާެއއް ހިމަނައާ ބެހޭ ގާޫނނުގެ )ނ(ފާވަޒީ ގޮތެްއގައި

ރާ ގޮތަށް. ެއގޮތަށް ައޅުގަނުޑ ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ކުލާޒިމުސަރވިސް ޗާޖު ނަގަްނ  10% ތްދޭ ކޮންމެ ތަނަކުންމަޚިދު

  .ޔާ ޝުކުރިއް . ިއތުރު ވަގުތު ވެސް ލިބިގެންދާެނ ކަމަށްމި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ން ކުރަމީދުއްއަދި އަުޅގަނޑު އު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވީ މިންވަރަކުން އަުޅގަނޑުމެން މި  ،އަޅުގަނޑު ަވގުތާ ުގޭޅ ގޮތުން ދެންނެވޭނީ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ގަނޑު ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާެނ ދުވަހު ދެންނެވިން ރޭ ދަނީ ވަގުތު އިތުރުކުރަމުން. އަޅުގަނޑު ކުރީ

ރޭގެ ަވގުތު  ލާފައި މިގެންެދޭވ ހިސާބެއް ައޅުގަނޑުމެން ބަ މެންނަށްމިއަުދގެ މަަސއްކަްތ އަުޅގަނޑުވާހަކަ. 

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަރުވަނީއަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީ. މިހާރު އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މި  ންހަމަޖެއްސު

 އަށް. ޔޫނުސް ޢަލީމެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

ގޮތުަގއި  ގެނޫނުެގ )ނ( އަކުރެއްގާމި  2008/2 (ޫނނުގާބެހޭ އާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަވޒީފާ)ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. 

 ރިސްޓު އަޓު  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  .މިދަންނަވާ ގޮތަށް ،އިތުރުކުރުމަށް  އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅަން. މި އަކުުރގަިއ ހިމެނެނީ

ވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުަގިއ ޚިދުމަތްދޭ ރިސޯޓް ގެސްޓްހައުސް، ސަފާީރ، ރެސްޓޯރެްނޓް، ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނުން ސަރ

ދިނުމުގަިއ އިންސާފުވެިރކަމާއެުކ އެ ަތނެއްަގއި ޚިދުމަތް 99ނަގަްނވާނޭ. އަދި ނަާގ އަދަުދގެ % 10މަދުވެގެން %

 ވާނޭ. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މިގޮތަށް )ނ(ނެތި ބަހަން ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުެމއް ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި

މި ކަންތައްަތއް މިހެން  ށް އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަނަޑށް ނޫނަގާުތގަިއ އިތުުރކުަރން މި ގޮ ގެ އަކުެރއް

، އެހެންނަމަވެސް .ަބހަމުންދޭ ތަކުަގއި އިންސާުފވެރިކަާމއެކުޖެހެނީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭަގއި ވަރަްށ ގިނަ ރިޯސޓުހުށަހަޅަން

ެއ  ،ވަރަށް ނޭްއގާނީ ގޮްތގޮތަށް މިކަން ކުރަމުންދޭ. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ބަޔަކަށްރިސޯޓުތަކެއްަގއި ވަރަށް މަދު 

ލިބޭ  ން ސަރވިސް ޗާޖު ،އެ ބޭފުޅުން އެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ގެނެަފއި ،ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް

ޓް ފަދަ ތަެކތި ގަނެފައި ބާީކވާ އެތިކޮޅު ބެްޑޝީ، އިއުލާ  ،އި ސަލާ ސަމު، އިެތއްޔާ ، ޓާއިށްފައިސާގެ ތެެރއިން ހަލާކުާވ ތަ 

ެއއިން އެބަހުރި. އަދި އެ ީމހުން ގެންގުޅޭ ކަމާ ނުބެހޭ މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް ތަންތަން ވެސް  މުވަްއޒަފުންނަށް ބަހާ

ން ދޭ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ސަރވިްސ ޯއގާތެރިކަމު ގެައދި ބައެއް ރިޯސޓުތަުކގައި އޯަނރުން ތަންތަން އެބަހުރި.އަާޅ ބައި

ނާޔަތެއްގެ ގޮުތގަިއ އިއެ މީހުން ދޭ  ،ތެރިކަމާެއކު އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ހެޔޮއެދޭގާނަގާަފއި އޯނަރުން އޯ 10ޗާޖު %
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މާ، ސަރވިްސ ޗާޖު ބެހުމުގައި. އެހެންވީ ފާތުކުރުންތަކެއް އެބަހުރިދޭ ތަންތަން ވެސް އެބަހުރި. މި ވަރަށް ބޮޑު ތަ

 )ނ( އިތުުރކުުރމަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަކުެރއްގެ ގޮތުަގއި ށްނޫނަގާޅުގަނޑު މި އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ އިނުގރައިދޫ އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.އަޙްމަދަ ޙަސަން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ލާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ އިއިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަ . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 އި ގައްޖޭރާތެރިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން. މި ދަނީ އެ ޤައުމެްއެގ މަސައްކަތްއިޤައުމެއް ކުރިއަރަ ،ޖެހޭވިސްނާލަން އެބަ

ައހަރު ވަންދެން ރިސޯޓެއްގަިއ  ސްތިރީސްާސޅީރިސޯޓްތައް ހިންގާތާ އެތައް ައހަރެއް ވެއްޖެ. ދިވެހި އެަތއް ރައްޔިތެއް 

މީހާ  ދި އެ މީހާގެ ގެދޮރު ނޭޅި އެަތއް އަހަުރތަކެއް އެ ރަުށގައި އެގެންދޭ. ގެންދާއިރުަގއި އައެބަ ަވޒީފާއަދާކުރަމުން

ފަރާތަށް އަިދ އެ ރިސޯޓުގެ ވެރި .ހޭދަކުރޭ. ރިސޯޓެއް ބިނާެވގެްނދަނީ މުވައްޒަފުން ކުރާ ބުަރ މަސައްކަުތގެ މައްޗަށް

 ވީމާ، އެ މީހުންނަށްކޮށްދޭ އިޚުލާޞްތެރި މަސަްއކަތުން. އެހެން އެތަނުން މަންފާއެއް ވެސް ލިބޭނީ އެ މީހުން

ހޭދަކުރަނީ އެ ފަސްގަނުޑގައި ވަރަށް ބުރަ  ދޫކޮށް ރޭގަޑާިއ ދުވާލު އެތާ ނާނބިންދަރިންނާއި އަ ،ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް

ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު  10ހަޅާފައި ހުރި %ހުށަ މަސައްކަތާެއކު. ކުާރއިރު ައުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީން

ގެނެސްފަިއ ށް ބަދަލުނޫނަގާމި  ހެންދާުޅވިދި އެހެން ބޭފުޅުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެވިއަ. ތާއީދުކުރަން

ނގަޅަކަށް ދެ ފަރާތަށް ވެްސ ރަވެސް ވީހާމިކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކާފައި  ،ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދާފައިމޮނިޓަރ

ތުންނަށް މަންފާ ދިވެހި ރައްޔިއި އި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހަވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގަ އަށާއި އަދި އަދި ވިޔަފާރިކުރާ މީހާ

ލިބޭނެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ކަންކަން ބިނާކުރެވިގެންދާްނވާނެ. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ސަރވިސް ޗާޖުގެ ހުރިހާ 

ބޭ ލާރިން. ެއ ިވޔަސް ސަރިވސް ޗާޖުން ލި ކަމެއްއެހެން  ،ވިަޔސް ނަންސްމެއިންޓެކަމެއް ރަށްރަުށގައި ކުރަނީ ެއއީ 

ވެްސ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ކަން ބާކީ އޮންނަ ެއއްެޗއް ބަަހންވީމަ ކުަޑވާނެ ލާރި ބޭނުންކޮށްފައި ދެން

ރެންޓަށާއި ކެއުމަށް ަދއްކާ ަފއިސާ ދަްއކާނީ ބޭުރ މްވެސް، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ހުރިހާ ރިސޯޓުަތކެްއގެ ރޫއެހެންނަމަ

އެ  އިތަކަށް. އެ ފައިސާ މި ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތަކަށް ނުަވދޭ. ބޭރު ޤައުމުތަކުގަންޓުމުތަކުަގއި ހުންނަ އެކައު ޤައު

ކޮންމެވެސް ަޕސެންޓެއް އެ ޤައުމުަގއި ަވކި މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓިގެން ެއ ގެ އެ ވިޔަފާރީ  ކުރަންޏާޤައުމެްއގައި ިވޔަފާރި

ިއރުގައި އަދި އެ ރިސޯޓުަތއް ވީ  ޓުަތއް އެވަރުމި ރާއްޭޖގެ ރިސޯ، ނަމަވެސްއެހެން ނީ ޤައުމެްއގައި ވިޔަފާިރކުރެވެ

އެ ފައިާސ  ުކގައިތަޓުއެހެން ޤައުމުތަުކގެ ބޭރު އެަކއުން ،ދައުލަތުގެ މުދާ ވިޔަފާިރކުރަން ނަގަިއގެން އެ ޤައުމަށް ުނަވދެ
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 ެވސް  ލިބޭ އަދަދެއްޭވކަށް ެވސް ނޯވޭ. ސަރިވސް ޗާޖުެގ ގޮތުަގއި ލެ ކިރާފައިމިނެހެންވީމާ، އެ އެ. ހުންނާނެ

ޖެހޭ ވެސް މިއީ ކުރަން މާ، މިކަން ވެސް ޤާޫނނުތައް އިޞްލާޙުކުާރއިރުަގއި މިކަންއިނގޭތޯ. ެއހެންވީނޫން  ނީކީއިނގެ

ވަިކ  ،ވަދެފައި  ށްވިޔަފާރިެއއް ކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ މި ާރއްޖޭެގ ޚަޒާނާއަ އިުދވަހަކު ވެސް މި ރާއްޖޭގަ ކަމެއް. 

ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތެްއ އޮންނަންވާނެ ކަަމށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ށްފަރާތަވެރި މުއްދަތެއްަގއި ބެހެްއޓިފައި އެ ފައިސާ

ވާހަކަ ދަްއކާތާ.  ގެކުރޭ. އެަތއް ޒަމާނެއް ެވއްޖެ މި ސަރވިސް ޗާޖުއެތައް ރަްއޔިތުންނެއް އެަތްއ އާދޭހެއް އެބަ

ހާސް ރުފިޔާއަްށ  ކީ ެއތާ ތިންދަނީހާ ރިސޯޓްަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މުވަްއޒަފު މީުތގައި ހަީގގަމުސާރައަކަށް 

ެގްސޓް މީހާ ދިއްކޮށްލާ އެއްޗެްއގެ ބުރަ މަސައްކަތްކޮށްގެން  މަސައްކަތްކުާރކަށް ނޫން. އެތަނުން ލިބޭ ސަރވިސް ޗާޖާއި

މަސައްކަްތކުރާ  ތިރާމާއެކީހުޓު އޯނަރުން ވެސް އެބަޖެހޭ އިމައްޗަށް އެ މީހާ އެތާ މަަސްއކަތްކުރަނީ. ކުާރއިރުަގއި ރިސޯ 

 ،ލަންޑަނަށް ދަތުރުކުރެވިފައި  އޭނާ ،ހާއަށް ބީ.އެްމ.ޑަބް.ލިުއއަށް އެރިފައި މާޔަތްުކރަން. ރިސޯޓް މީހި ހުންގެ ޙައްޤުތައްމީ

އެވަރު  . ބުރަ މަސައްކަތުންދަތުރުކުރެވެނީ އެ ރިސޯޓުަގއި ހުންނަ ރައްޔިތު މީހާ ކުރާ  ަގއި ނިއުޔޯކަށް ބިޒްނަސް ކްލާހު

ރިސޯޓް  10. ހެންދިމާނުވާނެ މައްސަލަމި  ން މަސައްކަތްކުރީމާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީހަނދާންކޮށްގެން ހުރިހާ ބޭފުޅު 

ޅޭ. ިވޔަފާރިކުރަން ރިސޯޓް ހޯދަނީ. އަދި ރެއް ނޭރާ މީހާއަށް ގެދޮކުބިނާކުރާއިރުަގއި އަދި އެ ިރސޯޓުަގއި މަސައްކަތް

ސްކަންމަތީަގިއ އުޅެން ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް ތަނަވަ ، އަނެއް ީމހާއެހެން ކަންތައްތައް ވެސް ހޯދަނީ. އެހެންވީމާ

 ހަމަހަމަކަމާ  ެޗއްލިބޭ އެއްމަަސއްކަްތކޮށްފަިއ  ގައިއެތަނު ހާއަށް މީ  ބޭނުންވާނެ. ެއކަމަކު، އެ ރިސޯޓުަގއި ުއޅޭވެސް

އިްނ ރަން. މިކުކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ންނަށް ލބޭނެ ވެސް ރިސޯޓް އޯަނރުޤުމަ ޭއެގ ރިޒުއެީކގައި ބެހިގެންދިަޔއި

ވަުރގެ ކަެމއް ނޫނޭ. މިހާރުވެސް ވާ ިމއީ ކުރަން ހެޔޮ  ، ވިދާުޅވާނެބޭފުޅުން ަގއި ދެން ތިބިާކއިރު އްދަ  ވާހަަކއެއް ކޮންމެ

ުރވީމާ ތައް ކަށަވަހޭ. ތިމާއަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ީމހާގެ ޙައްޤުޖެިރވާންވެއިންސާފު ،ނުދެވޭ. ޢަދުލުވެިރވާންޖެހޭބަ ދެމޭ. އެ

، ްނވީމާކު ވެސް. އެހެޅައް އޮންނާނެކަން ތިމާ އެބަ ދަންނަންޖެހޭ ކޮންމެ ބޭފުމަންފާއެނެ ލިބޭމާދަމާ ތިމާއަށް 

އަިދ  އި،ރައްވަ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނުޑ އަދިވެސް ކޮމިޓީން ރަނގަަޅށް ދިރާސާކުން ޓީދީ ކޮމިޞާތިޤްއި

މަކީ ން ގެއްލުންނުވާނެ ގޮތަކަށް ނިންމެވުންނަށް މިއިހި ހޯދާފައި ހުރިހާ ބޭފުޅުޗެއެއް  ތްތަކުގެ މަޝްަވރާއާފަރާ ޅޭގުކަމާ 

 ޝުކުރިއްާޔ.  ވަރަށް ބޮޑަށްދެްއިވ ފުރުޞަތަށް  ކަެމއް. ދޭއަޅުގަނޑު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެއުތުރު  ދޫހިތައަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.މަދު އަސްލަމަމުޙައް މެންބަރު

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން:މަދު އަސްލަމްމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެއުތުރު  ދޫހިތަ
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ަޔއިުރ ދިންެވގެ އަހަރު 11ޖޫދަށް އަިއސް މިހާރު ބެހޭ ގާނޫނު ވު ރައީސް. ަވޒީފާއާ ރިޢަަލއިކުމް އިްއޒަްތތެ ސަލާމްއްއަ

ދީ ކޮމިޓީން މިއަދު މި ޞާތިޤްއި ސަލަހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީނުދާ މައްންޒުެވގެތައް ތަންފީޛނޫނުގެ މާއްދާގާމި  ވެސް

 ،ވާނެ ގަންނައި އެނގިަވޑަ .ަރީއސް އްޒަތްތެރިއި  ޅަންޖެހުނު މައިގަނޑު ސަބަަބކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ށަހަހުރިޕޯޓް 

ލިެޔވިގެންދިަޔއީ އޭރުވެްސ  ގޮތުން މާއްާދެއއް ޅޭވިްސ ޗާޖާ ގުރބެހޭ ގާނޫނުަގއި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ސަ ވަޒީާފއާ

އެ ލިބެންާވ  ިއ،އެިކއެކި ރޭޓުަތކުން ނަގަ ވާ. ސަރވިސް ޗާޖުންގަނަ މިކަން ޢަދުލުވެރިކޮށް، ސަރވިސް ޗާޖު

ވަނަ މާއްދާގަިއ  51 ،ވޭ މައްސަލަ. އެހެންކަމުން، މި މާއްދާގައި ހުންނަށް ނުދެޙައްޤުވެރިންނަށް ވަޒީފާ އަާދުކރާ މީ

ދާރީ ބޭނުމަށް. އޭެގ އި ނީނުންކުެރވޭ ތަނުން ބޭރާކުިވޔަފާރި ނުމެއްެގ ގޮުތގައި އޭ އިދާރީ ބޭ 1ޞަކޮށް %އްޚާ ކިން ވަ

ނުދާތީވެ އެ ކުރެވެމުންޮގތަށް ން މިކަމި ވެސް،މަންނަ. އެހެިއވަނީކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފަ ބާކީ ބައި ބަހާލެވެންޖެހޭނެ

މެ.  ވެސް ތަންތަނުން ންހެއަދި އެހެނި .ސޯޓުތަކުންދަނީ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރި މި ޝަކުވާ އިންތިހާއަށް ބޮުޑވަުމން

ހޭ އެއްޗެްއގެ ންޖެ ދޭ މީހުންނަށް ލިބެތްޚިދުމަ ތަންތަނުން ނަންގަވާފައި އެ ަސރވިސް ޗާޖު ނަންަގވާ ސަރވިސް ޗާޖު

ބެހޭ މައްސަލަ  ެއއްެޗއް. ރަނގަޅަށް ޢަދުލުވެރިކަމާެއކު ނުގޭހުންގެ ޙައްޤުގައި ނެ ތްކުރާ މީގޮތުަގއި މި ނެގެނީ. މަސައްކަ 

 ރިޕޯޓުގައި ަވކިން މިުތަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. ދެން މެ ބޮޑު ެއއް މައްސަލަެއްއގެ ގޮންމީގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ

 ކުރޭ. ވަޒީާފއާޚާއްޞަެއއް ނު އްއި ވަކިން ރސޯޓުތަ ގަނޫނުބެހޭ ގާ  ވަޒީާފއާ ،ށް ރިސޯޓުަތކުގެ ވާަހކަ އޮތީމަޚާއްޞަކޮ

ސް އެ ސަރވި ،ނަމަ ނެޭގކަމުަގއި ވަނީ ފާދޭ ޮކންމެ ތަނަކުން ވެސް ސަރވިސް ޗާޖެއްއި ވަޒީގާނޫނުގަ ބެހޭ

 ، ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބަހައްޓާަފއި ބާކީ ަބއި ބަހަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ 1ނެގޭ އަދަދަުކން %، 1ޗާޖުން %

ލާއިރު ހުރިހާ ވައްތަރެއްެގ ން ބަނަގަން. އެހެ ދާުކރާ ހުރިހާ ތަނަކުން ސަރވިސް ޗާޖުއަ ލާޒިމްކުރާނީތޯ ވަޒީފާ

 ، ވެސް ނޫންއްގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކެ ނެގޭ ހުރިހާ ވައްތަރެްއގެ ވިޔަފާރިތަަކކީ ސަރވިސް ޗާޖު ،ވަޒީފާތަަކކީ

އިރާތަކުން ދާ ންކަނިތޯ ނަގާނީ އަދި އެހެނިހެއިން ހަމައެރާއަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިސް ޫނން. ވެއަދި ވިޔަފާރިތަެކއް 

މާލޭަގއި ރެސްޓޯރެންޓުތަކަްށ ވަންނައިރު ވެސް ފަހަރަށް އެބަ ެފނޭ ދެއްތޯ  ށް ަވރަށް ގިނަނަ. އަުޅގަނޑުމެންވެސް

ނުން ފެނޭ. ބައެއް ތަތަން ހަމަ ވަރަށް ގިަނ ތަން ގޭނެ މިހިރަ ކެފޭތަކުން ވެސް ސަރވިސް ޗާުޖގެ ގޮތުަގއި އަދަެދއް 

ޅުގަނޑުމެންނަށް އަކުންހެން ނަ ހާ ތަހުރި މަހަޯސޓުތަކުން ނަންަގވާ. ރި ނުއެއްވެްސ ތަންތަނުން އެއްގޮަތކަށް

ހަގަކުރަްއަވއިފި ވެސް ފާ އެހެން ބޭފުޅުންއިއްޒަތްތެރި  އް. ދެން ބައެންތަ ފެނިގެންދަނީ ސަރވިސް ޗާުޖ ނަގާ

ހާ އިތުރަށް ސަފާރީތަކުން ވެސް މި ހުރިދި ޭއގެ އަފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާަގއި އަދި ގެސްޓްަހއުސްތަކުން ެވސް 

ވަަނ  51 ،ވާ ބައި  ނުަގއި މިނޫ ގާސްއަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރުވެ ،ޖު ނެގޭއިރުޗާތަންތަނުން ވެސް ސަރވިްސ 

ހަމަ  ،ިވޔަސް ނިސްޓްރީެގ ތެރެއިންމިއެއީ ުޓއަިރޒަމް  .ން އެބަޖެހޭހެންުކރެވޭތޯ ބަލަޒު ންފީތައްދާ ރަނގަޅަށް މާ

 މު ންކުރުން ވަރަށް މުހިޒުމިކަން މި ގާނޫނު ތަންފީ ،ިވަޔސް ލޭޝަން އޮތޯރިޓީން ކަމުގައިރަށް ލޭބަރ ރިތުއިއޭގެ 

އް ތަހުށަހެޅުންގެ އިޞްާލޙު ގެނައުމު ގާނޫނަށް  ،އްތަންޅުއިތުރަށް ަބއެއް ހުށަހެ ކަމުގަިއ އަުޅގަނުޑ ދެކެން. އޭގެ 
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ނަށް ނޫދުަގއިވާ ގޮތުން ގާގެ ގަވާއިލީހުމަޖި .މުންދާތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭޅެރި މަޖިލީހުގައި ހުށަހެތެޒަތްއް އި

ކަމުަގއި  ތްތަކުގެ ދަށުންއަ، އެ އިުޖރާމާންވީއެބަވޭ. އެހެ ްތތަކެއް ވެސް ކަނޑަެއޅިފައިއަގެަނއުމުގެ އިޖުރާ އިޞްލާޙު

ށް ގަބޫލުކުެރވެނީ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެެނވެންވާނީ. ެއ ވާހަަކ ެވސް ަދންނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަށް އަޅުގަނޑަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

މިހާރު ިމ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރަްއވަނީ

ގެނަުއން އެއީ މި އިއްޒަތްތެިރ ސްކުރުމުގެ ތެރޭގަިއ ގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙުހުވާ ރިޕޯޓަށް ބަކޮމިޓީން ގެންނަވާފައި 

ޚާއްަޞކޮށް މި ރިޕޯޓުގެ އަލީގަިއ  ،ގެަނއުމަށްގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙު. ކަމަށް ން ކުރާ ގޮތް ނޫންމަޖިލީހުން އެކަ

އި މި މަޖިލީހަށް އަލުން އަނބުރާ ގެންނަން ގަެއއީ ބިލެއްގެ ގޮތު  ،ނަމަ ފިގެންނަން ފެނިވަޑަިއގެންގާނޫނަކަށް ިއޞްލާޙު

އަދި  އި، ބަލަށްލާނަން މީރާއިން ފޮނުވާފަިއާވ ހިސާބުތަކައިވަ މި ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަ

ޖެއްާޔ އްގޮތުަގއި ވެ  އި ބުނާ. އޭގަ 2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޮތް ހިސާބުސްެއއީ ތަފާ، 2018 ސްޓެޓިސްޓިކަލް ިއޔަރ ބުކް

ތްކުރަމުން މި ީމހުން މަސައްކަ އެ މުަވއްޒަފުން. 27828މަސައްކަްތކުރަމުން ައއީ  ވަަނ އަަހރު 2018ރާއްޖޭަގއި 

 ސީޒަުނގައި  ލާއިރުަގއިބަސޭލްސްައށް  މި ިއ އެހެންވީމަގަރިސޯުޓަގއި. ދެން އެވްރެޖު ގޮެތއް  138އަންނަނީ 

ލިބެންޖެހޭ ސަރވިސް  ލަރު މަހެްއގެ މަްއޗަްށ އެބަޑޮ 1500ޑޮލަާރއި  1200ކަތްކުާރ މީހަކަށް ރިސޯޓެްއގައި މަަސއް

ތަންތަން.  ފުން މަދުްއޒަތަކަީކ ވަރަށް ސޭލްސް ޮބޑު އަދި މުވަަބއެއް ިރސޯޓުަގއި. އްގޮތެ  ެއވްރެޖު ޗާޖުގެ ގޮތުަގއި

 ބޮުޑވާނެ. އަެނއްބައި ތަންތަނަކީ ޖުބޭ ސަރވިސް ޗާ، އެ ތަންތަުނަގއި ލިށް ހިނގާ ތަންަތން. އެހެންވީމާކޮންޓްޝެއެފި

ތަންތަން. އެ ތަންތަނުަގއި ސަރވިްސ  ދޭނުހޯ އެހެންނަމަވެސް އެާހ ިގނަ އާމްދަނީ ؛ެއީކގައި  ހުންނާވަރަށް ބަިއވަރު މީ

ރާ ދެމެދުގެ ސަރވިސް ޗާެޖއް ލަޑޮ 1000ޑޮލަރާއި  800އަންދާާޒކުރަނީ  ސީޒަނުަގިއ އަޅުގަނޑު ކުަޑވާނެ. ލޯ ޗާޖު

ތުްނެގ ޔި، އަުޅގަނޑު މިއަދު ަރއްމީހަކަށް ިލބޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ ަގއި މަސަްއކަތްކުރާތެްއަގއި ރިސޯެޓއްގޮ ޖުއެވްރެ

 އަރުވަނީ ފުރުޞަތުމިނޑު މިހާރު . ައޅުގަޅޭސަރވިސް ޗާޖާ ގު ،ންނަށް އަރުވައިފިންޅުބޭފު ދެ އަންދާޒާ ތި ލީހުގެމަޖި

 ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ޒަމަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ަގއި އެއް އިރާ އަދި އެހެން ދާ ،ޔަސް ވި ކަމަށް ންމީހުރާ ަކތްކުަސއްމަ. ރިސޯޓުތަުކގައި ޒަތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ގޮތުަގއި އުފާފާގަިތކަންމަތީގައި ދިރިުއޅެވޭނެ އުޖޫަރއެްއ  ށް ހެޔޮނަހުންމީ އެ ،ވިޔަސް ރާ މީހުން ކަމަށްކުމަސައްކަތް

 މުންިވަޔސް ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހި ލިބިގެން ކަމަށްއަދި ސަރވިްސ ޗާުޖގެ ތެރެއިން  ،ވިަޔސް ކަމަށް ންމުސާރައިގެ ގޮތު
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ގަިތކަްނ ފާނަވަސްކަމާއި ތައެއީ ޤައުމަށް ހަމަޖެހުމާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް  ،ރި ރައީސް އް. ިއއްޒަތްތެމެކަ

މެްއ ކަ މުންއެަކން ކުރުމަކީ މުހި ،ވިަޔސް ން، ގާނޫނަށް ބަދަލުގެެނސްގެން ކަމަށްމުރުެވގެންދާނެ ކަމެއް. އެެހންކައިތު

 ދާ ންބަރަށް ކުރެވެމު ބަރާޒު ވެސް ތަްނފީގެ ގާނޫނުފާމިހާރު އޮތް ވަޒީ .އީސްރަކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި 

ރި މެންބަރު ތެސަލަެއްއ ނެތް. އަުޅގަނުޑގެ ކުރިްނ ވާހަކަދެްއކެިވ އަުޅގަނުޑެގ އަޚް ިއއްޒަތްއެްއވެސް ަމއް ،ނަމަ

ފަދަ ތަންތަނުން  ރެސްޓޯރަންޓް، ހޮާޓ، ރިސޯޓު ؛ދޭ ިވޔަާފރިތަކުންޚިދުމަތް ،ފަދައިންއަސްލަމް ެވސް ފާހަގަކުެރްއިވ 

ްއ ތަ ހުންނަ ކުޑަކުަޑ ސައިހޮޓާމި ނެގެނީ. މި ނެގޭ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ެވސް ރާއްޖޭެގ މިހާރު ކަންމަތީ  ސް ޗާޖުސަރވި

އަުޅގަނޑުމެން  ޅަށްރަްށ ރަނގަނެގޭކަން ވަ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ރެސްޓޯރަންޓުތަކުން ވެސް ސަރިވސް ޗާޖު

 ބައެއް ވިޔަފާރިަތކުން ނެގޭ ސަރވިސް ޗާޖު  ،ތަންތަން ަބއެއް  ،ގޭ. ދިމާވާ މައްސަލަައކީނއެންމެންނަށް ވެސް އި

ން. ކުރަޒުކުން ތަންފީ އިދާރާތަޒީއެކު ޭއގެ ޙައްޤު ފަރާތަށް ނުދޭ މައްސަލަ. މިކަން ޖެހެނީ ތަންފީއިންސާފުވެރިކަމާ 

ްއ ން އެއްެވސް މައްސަލައެ މިއި ،ނަމަ ކުރެވޭަކމުގައި ވަނީޒުފާގެ ގާނޫނު ބަރާބަރަށް ތަންފީމިހާރުވެސް ވަޒީ

ުޓތައް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކުްނ ސޯއަުޅގަނޑުެމންނަށް އެނގޭ ގިނަ ރި ނުނިކުންނާނެ. އަޅުގަނޑު މިެހން ދެންނެވިޔަސް

 ބޮލުަގއި މިކަހަލަ ޒިންމާތައް އެުޅވޭކަްށ ސަރވިސް ޗާޖު ބަރާބަރަްށ ދެމުންގެންދާކަން. އެހެންީވމާ، އެންމެންގެ

އަދި ވިޔަފާރިތަުކގަިއ  ،އްބަލާއިރު ިވޔަފާރިތަަކށް ވެސް ފަހި ފުރުޞަތެ ކަމެއްނެ. އަޅުގަނޑުމެން ނޯންނާ

ވެސް  ވާނެ ގޮެތއްގެ މަތީން ައުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތައްތަނަަވސް އްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފަހިފުރުޞަތެމަސައްކަތް

 ެއޅޭ ދަްއކާ ވާހަކަަތކުން ރާްއޖޭގެ ިވޔަފާރިއަށް ހިޔަނި ،ންަކމާއިއަަބދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކައަބަދު ނީ.ކުރަންވާބައްޓަން

ކުާރ ތަންތަނުގައި މަަސއްކަތްކުރާ ުނާވނެ. ހަމަ އެހެންމެ ވިޔާފާރި ގޮތަށް ވާހަކަެދއްކުމަީކ ވެްސ އެހާ ބުއްދިވެިރ ކަމަކަށް

ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެހެންވީމާ،  އްޒަފުންގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ވެސް އެހާމެއާއްމު ރައްޔިތުްނގެ ނުވަަތ މުވަ

އި އަުޅގަނޑަްށ ރާއްޖޭގަ ނުކުރެވުން. މިޒުގޮތަށް ތަންފީ ވާޒީާފގެ ގާނޫނު މިހާރު ޮއތް ،ކަަމކީ އުޅޭ ނުކުރެިވގެން މި

ހުރިހާ  އެހެންވީމާ، މިއޮތްެހނެއް. އް ޓެއް އޮްތހެނެއް. ރެސްޓޯރަންޓެސޯނުނަގާ ރި 10ހިޔެއްނުވޭ ސަރވިސް ޗާޖު %

ށް ރިޢާޔަތްޮކށް ފުރަތަމަ ވެސް ބަލަންވީ ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާަތކުން ކޮންކޮން ތަންތަނަކުންތޯ މަްއޗަ ގެކަންކަމު

ފެށީމާ އަޅުގަނޑުމެން މި  ކަން ބެލެންސަރވިސް ޗާޖު ނުދެނީ؟ ކީއްެވގެންތޯ ނުދެނީ؟ ކިހާވަރެްއތޯ ނުދެނީ؟ އެކަން

 10ވެްސ % ޓަކުންސޯަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ހުރިހާ ރިައޅުގަނޑު ވަ .ކަންބޮޑުވާ ަމއްސަލައަށް ަޙއްެލއް އަންނާނެ

ޓުތަުކގެ ދާއިރާަގއި ސޯކަމެއް. އެއީ ރާއްޖޭގެ ރި ގޮތަށް އޮތުން. އެއީ ވަރަްށ މުހިންމު  ވަނީ ވިއްޔާ ެނގޭ ނުނަގާ ކަމަށް

 ންދާނެީމހުންނަށް ވަރަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ތަަނވަްސވެގެ ތޭކަ އަށާީވސްސަ އަށް ާހސް ވީސް  ހަތާމަސައްކަތްކުާރ 

. ކަމެއް ން ލިބޭނެ ދަެއއް ެގއަށް ގެންމީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ އިތުރަށް އެަކށީގެންވާ އާމުދަނީ ކަމެއް. އެ

ގޮތުން  ބީޢީ ޠަުދރަތީ ގޮތުން ގު ރާއްޖެ ،ފަދައިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި

ޖެހެނީ. އަމިއްލަ ވަޒަން ރަށްދަތި ހާލުގަިއ ގިނަ މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނަވަކިން ވަ އިލާއާޢާގޮތުން  އޮންނަބެހިފައި 
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ރާ ކުޖެހެނީ. އެހެންކަމަށްވާއިުރގައި  ދުރަށް ގޮްސެގން އާމުދަނީ ހޯދަން މި އިލާއާޢާއެއަްށވުރެ ދުރު ރަށަކަށް  އިދޫކޮށްފަ

 ،ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން މަސައްކަތަށް އެކަީށގެންވާ އުޫޖރައެއް ލިބުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު 

 އޮތް ވަޒީފާގެ ގާނޫނުަގއި  ކުރާ އިދާރާތަުކންޒުާގނޫނު ތަންފީ،ނަމަ  ނުކުރެވޭ ކަމުަގއި ވަނީޒުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންފީ

ތޯ ކަށަވަރުކުެރވޭނެ އެކު ބެހޭުފވެރިކަމާ ސާޓުތަކުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މެދުގައި އިންސޯކެތި ރިކަނޑާ ބާީކވާ ތަ 1ގޮތަށް %

ޖެހެނީ  ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި ކަމެއް. އެކަން މެކޭނިޒަމެއް ނުވަތަ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު

ަވގުތަށް ފުދޭނެ  ކަމަށް ގެނައިމާ މި އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުެބހޭ ން ދައުލަތުގެ ސަރުކާުރގެ ކަމާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަ

އޮތީ. ސަރުކާރުން މި  މިޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑުމެންަނށް ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް އަޅުގަނ

  ނުެކއްކޭނެ. ކަންކޮށް ެއކަންކަން ކަށަވަުރކުރަން މަސަްއަކތްކުރަންވީ. ވާހަކަދެްއކުމަކުްނ ރިހައެއްޒު ގާނޫނުތައް ތަންފީ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ުކރެވޭނީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް  ކުރީމާ ކަން ކުރަންވީ. ކަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުޅެނީ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު. ެއ މެންބަރު. އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްުކރަމުންދާ މައުޟޫޢާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ވަނަ އަހަރު. ދެން ެއއަްށފަހުގައި އެ ގާނޫނަށް ދެ  2008މަ ފާސްކުރެވުނީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ގާނޫނު ފުރަތަ

ުގޅޭ އިޞްލާޙެްއ ނޫން. އަދި  ްސ ޗާޖާއިން ެއއްެވސް ިއޞްލާޙަކީ ސަރވިއިޞްލާޙެއް ވެސް ގެނެވިަފިއ އެބަވޭ. މި 

ަވނަ މާއްދާ. އެ މާއްދާގައި  51އެއީ  ، އޮތީގުޅޭ މާއްާދެއއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޚަބަރު ލިބިފައި ސަރވިސް ޗާޖާ

 ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނުއަރުަވނީ އަންނަނީ. ައޅުގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު ސަރވިސް ޗާޖުެގ ވާހަކަަތްއ މި

 ށް.ރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ވަޒީާފއާ  ،ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ައޅުގަނޑުމެން މަޝްވަާރކުރީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޝު

އުސޫލެްއ ކަނޑައެޅިަފއިވޭތޯ އަުޅގަނުޑމެން ބެލީ. އެހެންނަމަވެސް،  ށްޗާޖަސަރވިސް  ،ބެހޭ ގާނޫނުގައި ކޮްނގޮތަކަށްތޯ 

ނުާވކަން ްއވެސް ގޮަތކަށް ަސރވިސް ޗާެޖއް ދޭންޖެހޭ މިންވަރެއް ކަނޑަެއޅިފައިފާހަގަވެގެްނދިޔައީ އެ  މެންނަށްއަޅުގަނޑު

އަދި އިތުުރ  ،ށް މަޝްވަރާކުރުމާއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަެވގެންދިޔަ. ދެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަނެއްާކވެސް އިތުރަ

އެކި  ، ކުިރ ދިރާސާއިން ހާމަވީއިނގޭތޯ. ކުޑަ ކޮމިޓީގައި އަުޅގަނޑުމެން ށްއަުކޑަ ކޮމިޓީ ލީއިވަފޮނުދިރާސާކުރުމަށް 

ަނގާކަން.  އަށްކެޓަގަރީރޫމް ން ތަކުޓުސޯރިޒޯޓުތަުކގައި އެކި މިންވަރަްށ ސަރވިސް ޗާޖު ނަގަމުންދާކަން. ބައެއް ރި 

ޓުަތކުަގއި ހަމައެކަނި އެކްސްޓްރާ ަޑިއވިންގ ސްކޫލު ނުވަތަ ޯވޓަރ ސްޕޯޓްސް ނުވަތަ ސޯއި ރިއަނެއްބަ

ވަނަ  51އޮންނަނީ  ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫުނގައި މި ،ޮއންނަނީ ންދާަކން. އިދާރީ ގާނޫުނގައި މިރެސްޓޯރަންޓަކުން ނަގަމު
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 ،ބެހޭ ދާއިރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަމާ ގޮތަށް. ދެން އިން އިދާރީ ފީއެއް ނަގާ ްސ އެޔަޑޮލަރު ނެގި އެއްމާއްދާ 

ިކހާވަރެއްތޯ އަންދާޒާކުެރވެނީ؟  ؟ގަނޑަކުންތޯކޮން މިން ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތަކުން އިުތރަށް މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރީ

ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެބަ ދޭންޖެހޭކަން. މުވައްޒަފުންގެ މަީތގައި  ތިންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެްނދިޔައީ 

 ދެއްގައިޤްޞައީ ހަމަ އެންމެ މަގެނަ ފްލޯއަށް މި ހެންޖެހޭކަން. އަޅުގަނޑު ރިޕޯޓެއްގެ ސިަފއިަގއި މިކޮަޅށްބެ

ޓުތަާކއި ސޯމީގައި ރި ،އެއްކޮށް ގިނަ މައްސަލަތައް ހުރުމާ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން. މިހާރުވެސް ދިރާސާކުރަމުންދާ ވަރަށް

އިޞްލާޙު  އަށްއެްއކޮށް ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫުނގެ ެއ މާއްދާ  މަޝްވަރާތަކާ އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުތަކާއި 

 ފަރާތާ. ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް ދޭހިމެނޭ. ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ފަރާތް އެބަ ގެންނަން. މީަގއި ދެ

ފަރާތް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރ ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ބޭސަރވިސް ޗާޖެއް ނެގެނީ. އެހެންވީާމ، ޚިދުމަތް ލި ވެސް ހިތްހަމަޖެހިގެން

ޓުގެ މުިޅ އިންަޑސްޓްރީ ސޯމާ، އަުޅގަނޑުމެން ރި ވެސް ބުރަތަެކއް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީ ށްޓުަތކަސޯވަންޏާ ރި ކަމަށް

ްއވެޯތ ގޮެތއް ކަނަޑއެޅުމަށް. ކީ، ކުރުމަށް ގުޅިގެން މިކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ވަޒީފާާއ ބެހޭސިނާޢަތުގެ ޚިޔާލާއި 

ެއއް ކެޓަގަރީ  ތިންޓު އިންަޑސްޓްރީަގއި ސޯ ސުވާލަކީ. ރި ކަނަޑއެޅީ ޓު އިންަޑްސޓްރީ އަުޅގަނޑުމެން ސޯހަމައެކަނި ރި

ޓުން ހާމަުކރީ ތިމަންނާމެން ދެމޭ މުޅި ސޯވިލާ ރި ،ވިާލގައި  .ސާފުކުރިން ޓުަތކުން އަޅުގަނޑުސޯބަެއއް ރި އެބަވޭ.

އްޒަފުްނގެ މަްއޗަްށ ބަހަމޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެންދިޔަ ރާއްޭޖގެ މުވަ  10% . ވިކުާރގެސޭލްސް ރެވެިނއު

ފަދަ ތަންތަނުން ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދަކުން ސަރވިސް ޗާުޖ  ވެލް ބްލޮންގ، ޗެ ޓުސޯވެލާ ރި ؛ޓުތައްސޯބޮޑެތި ރި

މުންދަނީ. ދެން ކީއްވެގެންޯތ ކުޑަ މިންވަރަކުން ސަރވިސް ޗާޖު ދެ ދެމުންދަނީ. އަނެއްބައި ތަންތަނުން ވަރަށް

 .މަރު ހިތްހަމަނުޖެހެނީ މިސާަލކަށް ކަސްޓަ ؛ބަެއްއ ކަސްޓަމަރުންނެތީ. މާލޭ ެއހެން ހޮޓާތަކަށް  ،ގެސްޓުހައުސްަތކަށް

މޫނާ އެއްކޮށް އަންނަނީ. ސަރވިސް ދެނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ރުޅި .އެއްކޮށް މޫނާއޭނާ އަންނަނީ ރުޅި

ޓުތަުކގައި އޮންނަ ސޯންނަނީ. އެބަނަގާ. ުކރީގެ ރިއޮ ންނަނީ. އިތުރުވެަފއި މިއޮ ބިލަށް އެްޑެވފައި މި 10އެްއކަލަ %

 10% އެބަފެނޭ ހޯދާ ފަރާތަށްޚިދުމަތް ދިޔައީ. އޭުރގަިއ ަކސްޓަމަރު ނުވަތަދެމުން ުކގަިއ ޓިްޕސްޓުތަސޯއުސޫލަކީ ރި 

އެ އަދަދު  ،މިހާރު އޮންނަ އުސޫަލކީއެހެންނަމަވެްސ،  ދެމުންދިަޔއީ. ނޯންނަކަން. އެހެންވެ ބޮޑެިތ އަދަދުތަކުން ޓިޕްސް

ދެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް . 10ދެމޭ ސަރވިސް ޗާޖަށް %އޮތީމާ ޓިޕްސެއް ވެސް ނުދޭ. އެބަބުނޭ ތިމަންނަމެން އެބަ

 ؛ބަެއއް ތަންތަނުން އޯލް އިންކްލޫިސވް ޕެކޭޖެއް ،ދިރާސާކުރިއިރުަގއި ހާމަވެެގންދިޔައީ ، މިއަނެއް ދިމާވާ މައްސަަލއަކީ

. އެހެންނަމަވެސް، ހުރޭނަގާފަިއ އެބަ 10އެހެން ޤައުމުތަކަށް ނަގާއިރުަގއި %ރުގެ ބޯޑިންގ ލޮޖިން ރޫމް ކެޓަގަރީއަށް ބޭ

ޓުތަކުްނ ސޯއަނެއްބައި ރި ނީ.ބޭރުން ނިންލަ އެ ބޭރުންނުފޯރާ.  10އެ %ނުފޯރާ.  10% ކަށް އެޔަހަމަ ފުންނާްއޒަވަމު

ލަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ، ޖުމު. އެހެންވީމާދެނީ ޓްރާންސްފަރތަކާއި ނުވަތަ ެރސްޓޯރަންޓަކުން ލިބޭ އެތިކޮުޅ އެކަނި މި

ރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީގެ މުިޅ އަ އި މުޅި ޓު ޔާ ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޚިޔާލާއި ލަފަފްލޯ ގެހުމި މަޖިލީބޭނުންވަނީ 
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  ގެންނަން. އެ މަޤްޞަދުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓު ގާނޫނަށް އިޞްާލޙުބެހޭ  މެނޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާސިނާޢަތް ހި

 ޞަތަށް.. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުއަށް ހުށަހެޅީފްލޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޭ ސަރވިްސ ތުަގއި އެބަ ހަީގގަ ވަނަ މާއްާދަގއި 89 ބެހޭ ގާޫނނުގެ ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަޒީފާއާއާދެ! 

ބެހޭ  ކޮންމެ ވަޒީފާއާ .އުޖޫރަ ދިނުމަކީ ،ހިމެނިެގން ދެވޭ އެއްޗެއް ޗާޖު ގުޅޭ ވާހަކަ. ެއއީ އުޖޫރައަކީ ސަރވިސް  ޗާޖާ

ނޫން. މި ގާނޫުނެގ  ކުންއަާދކުރަމުން މި ދަނީ. ހަމައެކަނި މި ގާނޫނުެގ ދަށަ ޒީފާކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ދަށުން މީހުްނ ވަ 

 ،ދަށުން އެކުލެވިފައި އޮންނަ ޮކންޓްރެކްޓެްއގެ ދަށުން. އެ ޮކންޓްރެކްޓުަގއި އުޖޫރަެއއް ދޭން ކަނޑައަޅާަފއި އޮންނައިރު 

ދޭ ފަރާތަށް ލާޒިމުވެފައި އެ ނޫނީ ގޮތުން ަވޒީފާ ގާމާ ިއ ސަރވިސް ޗާޖެއް ހިމެނިފަިއ އޮތީތެޭރގަގެ ނުވަތަ އެ އުޖޫރައި 

، ސަރިވސް ޗާޖު ދިނުމަށް ގާނޫނު ގެްނދިއުން. އެހެންވީމާސަރވިސް ޗާޖު ދެމުން ވަރަކަށްއޮތް މިން ،ވަނީ

ނޑުމެން ދޭ ކޮްނޓްރެކްޓުަގއި. އަުޅގަވަޒީފާ މަ،ކޮންޓްރެކްުޓގައި އެހެން ލިޔެފައި ވާނަ، ލާޒިމުކޮށްފައި އޮވޭ  ގެންކަނޑައެޅި 

ދޭ ފަރާތްތަކަކުން މުސާރަ ކޮންޓްެރކްޓުަގއި އޮތް ގޮތަްށ މީހުންނަށް ވަީޒފާޗާޖު ސް ވި ސަރބަލަްނވީ އެހެންވީމާ، 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެގެންދޭތޯ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުދެމުން

  އަށް. ނީޢަބްދުލްމުޣު

 

 ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއި

 ން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ،ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނެގ މެންބަރު

ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިަނ  މުން ފާހަގަކުރެވޭބެލުދިރާސާކޮށް ބެލި ައމިއްލައަށް އިސްަނގަިއގެން ،ދިރާސާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން

 ،އޭ އަުޅގަނޑުމެނ10ްޓުތަކުން ހަމަ ވަރަްށ ހެޔޮހިތުން ސަރވިސް ާޗޖު ދެމުންދާކަން. ޚާއްޞަޮކށް %ސޯރި

ބަެއއް ރިސޯޓުތަުކަގއި  އަށްވުެރ މާ ިގނައިން 10ކަމުގަިއ ިވަޔސް %އޮތް  މީަގއި ފާަހގަކޮށްފައި  10 %މްމިނިމަ

ހަމަ އެކަށީގެްނވާ  ން. ސްޓާފުންނަށް ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ކުރައްވާ މަސައްކަތާވިސް ޗާޖު ދަނީ ދެމުސަރހަމަ މިހާރުވެސް 

 ،ުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވި ކަމަކީދެމުން ދަނީ. ފާހަގަކޮށްލަން އަ  10ޓު އޯނަރަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ހަމަ %ސޯއަދި ރި

. ތީ މީގައި ޖަހާފައި އޮ 10ގެން %މަދުވެ  ،10 %ނުދާކަން. ސަރވިސް ޗާޖު ނެުގމަށްފަހުޓުތަކުން ދެމުންސޯބައެއް ރި

ބެހެއްޓުމަށްފަހު  1ޗާޖު ނެިގދާނެ ކަމަށް. އަދި ަނގާ އަަދދުގެ %ންނަނީ ސަރވިސް ބެލުމުން އޮ އަޅުގަނޑުމެން ބެލި

އެއީ  10% ހުށަހަޅަނީ  ގޮތުަގއި މި ގެރިކޮމެންޑޭޝަނެއް  ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުދެވިދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ

ގިނައިްނ  އަށްވުރެ މާ 10ޓުތަކުން %ސޯ، އެއީ ބަެއއް ރިގެން ނެގިދާނެ އަދަދެްއ ކަމަށް. ދެން އެހެންވީމާމަދުވެ

 10، މިނިމަމް %10% ފާހަގަކޮށްލަންއެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން  .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ދެމުންދާތަން
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ގޮތުގައި ކޮންޓްެރކްޓަށް ހަމަ ދިގު މުއްދަތަކަށް އަހަރުން  ގެ ސްޓާފުންއްެބވި އެބަ ތިޓުތަުކގައި ސޯދެމުންދާއިރު ބައެއް ރި

މިއަށް  ދިރާސާކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން .ގެންދާ ސްޓާފުންއާކުރަމުން ން އަހަރަށްއަހަރުށް، އަހަރަ

ސްޓާފުްނ  ވަހު އެމަހަށްވުެރ ގިނަ ދު ތިންގޮތެއް ެވގެންދިއުން. ޚާއްޞަކޮށް  ވެސް ސްޓާފުންނަށްގޮތެއް ނިންމާއިރު 

އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ކަށުވަރުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  މި ސަރވިސް ޗާޖު ވަންޏާ ގެންގުޅޭ ކަމަށް

އަހަރު  ދިހަބާރަގޮސް ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކުން އަހަރަކުން ދިުގކުރަުމން ހަމަ އެދޭ ކަމެއް. ެއއީ ބަެއއް ސްޓާފުން

 ،ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންަކމުން، މިފަދަ ބޭފުޅުންނަށް އެބަކަތްުކރާ ސްޓާފުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާނަގއި ހަމަ މަސައްއެ

ވާީތ،  ކަމަކަށް ދޭލިިބެގންދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވަަރށް ބޮޑަށް އެ ފާސަރވިސް ޗާޖުގެ ނަވެސް މިފަދަ ސްޓާފުންނަށް 

އެޖެންާޑ  އަުޅގަނޑުމެން ؛ޅުމުގެ މަިއގަނޑު އެއް މަޤްަޞދުނޑުމެން މިކަން ހުށަހެއެގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން. އާދެ! އަޅުގަ

ދިވެިހ ޓުތަކުެގ އާމްދަނީން ވީހާވެސް ޮބޑު އެްއޗެްއ ސޯރި  ،ންަގއި އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުން ައއި 19

ބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ގައަުޅގަނޑަށް ާފހަގަވާ ގޮތުަގއި، އަުޅގަނަޑށް  ކަމަށް. ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ 

ދެވުނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އްސާ އޭރުން ެއ ހިޓުތަކުގެ ސޯރިނެގުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަސްލު  10ދުވެގެން %މަ

ދުމަްށ އް، މި ވަޢުދު ފުގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުން ައއި ކަެމއް. އެހެންވީމާ ގެއެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ވަޢުދެއް 

ސްޓާފުންނަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކަމާއެކު ޔަޤީންުޅގަނޑުމެން އަެވސް ޓަކައި 

 ،ެވސް ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން ިމހެންކަމާއެކު، އަުޅގަނޑު ހަަމ ސްޓާފުންގެ އަރިހުންއާދެ! ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ނގަޅު އަޚްލާޤެްއގަިއ މަތް ދިނުމުގައި ވީހާވެސް ރައަންނަ ގެސްޓުންނަށް ޚިދު، މަސައްކަުތގެ މާޙައުލުަގއި

ސަރވިސް ޗާޖު ދޭ ފަތުރުވެރިޔާ ހިތްހަމަޖެހިގެން އަނބުރާ ދެވޭ ޮގތަށް މަސައްކަތްކުރެްއވުމަށް  ކޮްށ،މަސައްކަތް

 ން އެ ބޭފުޅުންދެވެނީ ވަރަށް ހެޔޮހިތުންކަ 10ދޭ % ތްތެރިވަން. ެއއީ އޭރުން އެ ބޭފުުޅންހަސޭފުންނަށް ނަޒައް ވަމު

މި ކަމަްށ   ،ިމ އިޞްލާޙުކުެރވި ،. ެއހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު އެދެީނ މި ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުަވއިވެސް ދާނީ ޔަޤީންކޮްށގެން

 ދިއުން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ވީހާވެސް އަަވސް ޙައްެލއް ލިބިގެން

 

އަރުވަނީ ހިތަދޫ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް. މް ނާޒިލަދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

 ޅޭ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު މިކަމާ ގު އަޅުގަނޑުމެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވެްސ  ޓު އޯނަރުންސޯސްކުރެވުނު. އަދި މި ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަީކ ވަރަްށ ިގނަ ރިހުގޮތުން ވަރަްށ ގިަނ ގޮތް ގޮަތށް ބަ

 މި ކުރި މަސައްކަުތން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ އަުޅަގނޑުމެން .ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިީޓއެްއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ދިގުދެމިގެންދާ މައްސަލަ. އަުޅގަނޑުމެން ވަަރްށ ރވިސް ޗާޖު މަހުން މަހަށް ނުބެހި ނެގޭ ސަ ،ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވުނީ

ފިން. ެއ ްއސާކޮށްހިވެްސ މި ވާހަކަ  ޓު އޯނަރުންނާސޯކޮމިީޓގައި ވަަޑިއގެން ުއޅުްއވާ ރި  ގެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން

 ޖު ބަރާބަރަށް މަހުން މަހަށް ލިބޭ ވާހަކަނެގޭ ސަރވިސް ޗާ އިޓުތަުކގަ ސޯރި ،ބޭފުޅުން އެކަން އެގޮތަށް ނުާދ ވާހަަކއާއި 

ވޭ. އަުޅގަނޑުމެން މީަގއި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ސްޓާފުްނގެ މެދުަގއި ބެހިގެންދާ ވާހަކަ ،ވެސް

. އޭ  10ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި މަދުެވގެން % ނީކެއް ފާހަގަކުރިން. އެއީ ނެގެންެޖހޭމު ނުކުތާތަންވަރަށް މުހި

ނެޭގ  ނެިގޔަސް. 12މައްސަލަެއއް ނެތް % ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ،ނެގިޔަސް 15މައްސަލަެއއް ނެތް %

ގެންނަން އަުޅގަނޑުމެން  . އެއީ ގާނޫނެއްގެ ގޮތުަގއިސްޓާުފންގެ މެދުގައި ބެހިގެންދާންޖެހޭނޭ 99ޕަސަންޓެއްގެ %

ޓުަގއި ސޯރި ،ހަގަކުރެވުނުފާވެސް  ޑަށްވެސް އަުޅގަނޑަްށ ވަރަށް ބޮ ތެރެއިންބޭނުންވާ އިޞްލާޙަކީ. ޭއގެ 

ގޮުތގަިއ ތިބޭ ސްޓާފުންނަށް ބައެްއ  ގެ އޮފް ،އޮފްޭޑގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސްޓާފުްނގެ ތެރޭަގއި އެ ދުވަހު

 ވެސް އެދެން ސަރވިސް ޗާޖު ނުލިބޭކަން. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށްސް ާޗޖު ބެހިގެންދާއިރު ސަރވިޓުތަކުަގއި ސޯރި

ތިބި ހުރިހާ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ނެޭގ  އެދުވަުހން އެދުވަހަށް ނޫނީ އެ މަހެއްގައި ޕޭރޯލްަގއި، ޕޭރޯްލގައި ލްގައިޕޭރޯ

ެނގޭ ސަރވިްސ  ގެެނވި، އަދިގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުށް ބެިހގެންނދާނެ ގޮތަކަްށ އަުޅގަނުޑމެންޔަސަރވިސް ޗާޖު ހަމަ

އިތުރުން ގެ މު ކަމެއް. އަދި އޭ ންވެސް އޮުތން އެއީ ވަރަށް މުހި ކަމުގެ ޔަޤީންކަންނެޗާޖު މަހުން މަހަށް ލިބޭ

ޓުަތކުަގއި ބޯޑުަގއި މިހާރުވެސް ގިނަ ރިސޯދުވަހުްނ ދުވަހަށް ނޯޓިސް އަޅުގަނޑުމެން ރިސޯޓުތަކުަގިއ ނެގޭ ސަރވިސްަތއް

ގޮުތގައި އޮތުން  ގެހުރުން އެއީ ާގނޫނުގައި ލިެޔވިފައި އޮންނަ އެްއޗެއް ވެސް  ޓެއްގައި ސޯފެންނަހެން ހުރިހާ ރި

 މު. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ންމުހި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ޮތއްޑޫ ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ޙަސަން ޝިޔާނަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން 

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  ،މެްއގެ ަދށުން އިސްނެންެގވުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ާޚއް

ކުރެްއވި ބުރަ މަސައްކަތަށް އަދި އެ ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ބުރަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މި ކުރެއްވި 

ުތަގިއ ަހގީގަ .ދަންނަވާލަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުމަސައްކަތަށް ކޮމިޓީ

ވެސް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެަތކެއް ުޒވާނުންގެ ވަރަށް ބޮުޑވުމެއް ިމއީ. ގާނޫނުަގއި ތި ވިދާުޅވި 

ަކކަން ތަންފީޒުކުރުމުަގއި ދިމާވެގެްނ އެ  ،ވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީދިމާ .ފަހުރި ކަންތައްތަކެްއ ފާހަގަކޮށްގޮތަށް އެބަ



50 

 

ަވގުތު ވެސް ވަރަށް  މި ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ .ަރީއސް  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިްއޒަތެރިއުޅޭ މަްއސަލަތަކެއް 

ޓުތަކުަގއި ެނގޭ ސަރވިސް ސޯއެހެންމެ ވަރަށް ގިނަ ރި ދަނީ. އަދި ހަމަޓުތަުކަގއި ސަރިވސް ޗާޖު ނަގަމުންސޯގިނަ ރި

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ނުދޭ. މެކުންފުންނަކަށް ލިބެްއޒަވައެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި އެ މު  ޖުޗާ

ދެވަނަ ޕާޓީއަކަްށ ދުމަތްތައް ގެންދާ ޚިހުރި އެ ިރސޯޓުތަކުން ދެމުންދާތައް އެބައެއާެއކީަގއި ވަރަށް ގިނަ ރިސޯޓުހަމަ

ެސކްޝަން އަިދ  ގެ ލޯންޗުެޓއްސޯއެ ރި ،ނަމަ . މިސާލަކަށް ދަންނަވަނީކޮށްފަައއުުޓސޯސްނޫނީ  އި،ލުކޮށްފަވާހަ

ޓުތަުކގެ މެިއންޓެނެންސް މި ހުންނަނީ ސޯ. ރިކޮށްފަޑަިއވިން ސްކޫލު ފަދަ ތަންތަން މި ހުންނަނީ އައުޓުޯސސް

ގޮުތގައި ޭދ އެއްެޗއް ވިޔަސް މި ދެނީ  ގެޖު ވިސް ޗާ. އެހެންނަމަވެސް، އަންނަ ފަތުރުވެރިޔާ ސަރއައުޓުޯސސްކޮށްފަ

އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފާހަގަކޮށްލަން . ންމަތީ އިން ޝާމިލުވާނެ ގޮތެއްގެވެސް އެ ޓުގެ ހުރިހާ މީހުންނަށްސޯމުޅި ރި

ބަދަލުތަކެްއ ހޯލްތަކަށް އެބަޖެހޭ ޕްލޫ މިހިރަ ހެންބޭނުންވަނީ މި ގާނޫނަށް އިްޞލާޙެއް އަންނަ ހިނދެްއގައި ަނމަވެސް މި

 އިސާރވިސް ާޗޖު ދެވޭ ކޮންމެ ތަނެއްގަ، ިވޔަސް އިސާރވިސް ދާިއރާގަ، ިވޔަސް  އިދާއިާރގައެއީ ރިސޯޓު . ންއަންނަ

ކޮމިޓީ  ،ޙައްޤު މިންަވރު އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާނެ. މި ހުށަހެޅުމުގައި ގުޅުންުހރި ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކަމާ

އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް  ކަމުަގއި. ެއއީ 10ކީ %އެންމެ ދަށް ިމންވަރަ ، އެަބ ފާހަގަކުރޭރިޕޯޓުގަިއ ވަރަްށ ބޮޑަށް

ާޚއްަޞކޮށް  ،ވަރަށް ގިނަ ރިޯސުޓތަކުގެ ބޭފުޅުން .ކަމެއް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ

އޭ. އިްއޒަތްތެރި ޗޭ. ޑަބަލް ޓެކްސް ނަގަނީއްއް ވަރަށް މަިއސްކޮށް އުުޅްއވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ ޓެްކްސތަ އިދާއިރާގަ މި

ނަގަނީ ސީާދ  ޓެކްސް ންރިސޯޓު ނޫން. ރިޯސޓު އޯަނރުގެ އަތަކުންެނއްނަގަނީކީ ވެސް  ދަންނަވަންތޯ ޓެކްސް  .ރައީސް

ފަތުރުވެރިަޔުކ  .ފަތުރުެވރިޔާގެ އަތުންނަގަނީ  ފަތުރުވެރިޔާެގ އަތުން. ސާރިވސް ޗާޖުގެ ގޮުތގައި ަނގާ އެްއޗެއް ވިޔަސް 

ފުންނަށް. ދެނީ ެއތަނެއްގެ މުަވއްޒަ ހިތުން އެތަނަކަށް ދޭ އެއްޗެއް. އެޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ބޭފުޅަކު ހެޔޮހިތުން ހެޔޮ

ވެސް މިކަން އި ދުނިޭޔގެ އެެހން ތަންތާނގަ އިދަކީ އެއީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިޤްޞަމަ ޙަޤީޤީދޭ  ސާރވިސް ޗާޖު 

ށް ނޫނީ އެ ރަށަކަށް ލިބިގެންދާ އެއްޗެއް. މީެގ ދައުލަތަ ،ގޮތުން އެތަނަަކށް ޓެކްސްއަކީ ސީދާ އޮންނަ އުސޫލު. ގްރީން

، ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ  ތަނެއް އަދި ދާވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް އަދި ސީދާ ގޮތުން ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނަމުން ފައިދާ

ވަގުތު ވެސް  މި އިެއކީގަ އާއެދޭ. ހަމަވަރަށް ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން ގްރީން ޓެކްސް ވެސް ނަގަމުން އެބަ

ގްރީން ޓެކްސް ނަގަމުންދާ ރަށްރަށަށް އޭގެ ގޮތުން  ސީދާދަނީ. ހައުސްަތކުން ވެސް ްގރީން ޓެކްސް ނަގަމުންގެސްޓު

ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެިރ  ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުބަލެްއގައި ެވގެންޤުފައިދާ އަަވސް މުސްތަ

ބަދަލުތަކެއް  .ޖެހޭމި ގާނޫނަށް ވަރަްށ އަވަހަށް އެބަ އިޞްލާޙުަތެކއް އަންނަން ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ .އީސްރަ

އާިއ، އަދި ލޭބަރ އޮތޯރިީޓގެ ފަާރތުން މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަޓު އި އެީކގަ އެއާ. ހަމަހޭޖެއަންނަން

ހިންގާތޯ  ތައްމަލާތް ޢާނާއި އަދި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ބަރާބަރަށް މި މުއެބަ ފާރަވެރިވާންޖެހޭ. ރިސޯޓުތަކުން

އެދޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް ުފން އެބަންވާ އެްއެޗއް ބަރާބަރަށް ދޭތޯ އެބަ ބަަލންޖެހޭ. ވަރަށް ގިނަ މުަވއްޒަދޭންނަށް ފުމުވަްއޒަ
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މުަވއްޒަފުްނ  ރިސޯޓުތަކުގެ އިއެީކގަ ކަމާރވިސް ޗާޖު އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބުން. ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިސަ، ޙައްޤުވާ 

ހޭދަކުރުންތަކަީކ ހޭދަކުރާ އިދުރުގަ އިލާާއއި އަނބިދަރިންނާޢާ ގޮތަށް  ދެންނެވިމިިއ ދުވާލު ޔާދަނީ. ރެކުރަމުންމަސައްކަތް

އްކަްތ ސަމައި ކުރާ ހިތުން ކުރާ ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ ރިސޯޓުތަކުގަ  ،އިެއކީގަ  ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދަކާ

 އިެއކީގަ  ެއއީ އުފަލާިއ، އެީކގަ ޓުތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ުޒާވނުން ވެސް ހިނިތުންވުމާސޯ ރި، ކުރަނީ. އެހެންވީމާ މި

ލިބޭ އެްއޗެްއ އިތުުރވާނެ  ގޮަތށް ނީ މިދެންނެވި އިތުުރވާތިމާގެ ޖީބަށް ވަންނަ އެްއެޗއް .ޖެހޭވާން އުޅެވޭެނ ގޮެތއް އެބަ 

 ދޭން  ޓިޕްސް ދޭން. ،ބޮޑަށް އެބަ އިންކާރުކުރޭ ޓުަތކުަގއި މިހާރު ފަތުރުވެރިން ވަރަށްނަ ރިސޯގޮތް ވެގެން. ގި

ންމެ ތާކުން ވެްސ އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކޮ، ގޮތަށް ކޮންމެ ރިސޯަޓކުން ވެސް  މި ެދންނެވި ،އިންކާރުކުރާ ސަބަބަކީ

 އޭގެ ަޙއްޤުވެރިންނަކީ  ،ގަބޫލުުކރަނީ ބޭފުޅުން ޗެއް އެނަގާ އެއް  ސާރވިސް ޗާުޖގެ ގޮުތަގއި ެއބަ ނަގާ އެްއޗެއް. އެ

، ައޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަްށ ކަމަށް. އެހެްނވީމާ ބޭފުޅުންނަށް އޭތި ލިބޭނެ ކަމަްށ. އެ ތިބޭ ބައެއްދޭން ޚިދުމަތް

އްގެ ތެރޭަގއި ބަލެޤުމުސްތަ ރިޕޯޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ތާއީދުކުރަން. އަދި ައޅުގަނޑު އެދެން ވަރަށް އަަވސްމި ކޮމިޓީ 

މި މަޖިލީހުން މިކަމަށް  ،ޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ގެެނސްންދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި ގާނޫނަށް ގެންނަ

އްކަްތތެރިންނަށް މިކަމުގެ އުފާވެރިަކން ލިބިގެންދިއުން. ދެއްިވ މަސައްކަްތކުރާ މަސަ އިމި ރާއްޭޖގަ  ،ގޮތެއް ނިންމައި

 ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ބޮ ވަރަށްފުރުޞަތަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު މެންބަިއްއޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ ކެންދޫއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

 އަރަނީ ިމއަދު މި ވާހަކަަދއްކާ ރިޕޯޓާ އަޅުގަނޑު ހިތަށް ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝު

މެދު  މެދު އަޅުގަނޑުމެން ެއކަމާ ތެރެއިން ފެންނަކަމެއް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ެއކަމާގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން އޭގެ 

ަގއި ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް މި ރިސޯޓުަތކުކަމެްއގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.  ންވާމެން ކުރަން ބޭނުވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ައޅުގަނޑު

ކަމަީކ  މި ،ޖެހެނީ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަކޮްށލަން މި އެންމެ މުހިންމު  އިޮގތުން މީގަ ުގޅޭ ރވިސް ޗާޖާދޭ ސަ

ކަމެއް.  ކުރެވެންޖެހޭށް ރެގިއުލޭޓް ގޮތަކަ ، ވަކިއެހެންވީމާ .ކަމެއް ކުރަމުން އަންނަ މިހާރުވެސް ހަމަ ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން

ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރިސޯޓުތަުކަގއި އެ ރިސޯޓުތަކު ޖައުހަރީ  ،އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ އިެއކީގަ އެއާހަމަ

ދެވޭ.  އިގަ ގޮތު ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަތްަތކެއް ކޮންޓްރެކްޓުައއުޓް އެބަކުެރވޭ. ތިން ވަނަ ފަރާތަކަށް އެބަ ޮކންޓްރެކްޓެްއގެ 

މި . ންސްނެމެއިންޓެ، ސާުފކުރުން، ލޯންޑްރީ، ޗު ސެކްޝަންލޯން، ރ ސްޕޯޓްސްވޯޓަ ،އެގޮތުން ަޑއިވިްނގ ސްކޫލު 
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އެ މަސައްކަތް  ކޮްށގެން ެއހެން މީހަކާއެހެން ފަރާތަކަށް އެބަ ހަވާލުކުރެވޭ. އަދި މިގޮތަްށ ކޮންޓްރެކްޓުައއުޓް ހުރިހާ

ގެ ގޮތުަގއި ލިބެންޖެހޭ އެްއވެްސ ރވިސް ޗާޖުުއޅޭ މީހުންނަކަށް ސަ އިމަސަްއކަތުގަ   ހާލަތުަގއި އެހަވާލުކޮށްގެން ކުެރވޭ

މަަސއްކަތްކުާރ  ނުގައިތަ ބެހޭ ގާނޫނުަގއި ަވގުތީ ގޮތުން އެ ަވޒީފާއާ .އެްއޗެއް ނުލިބޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ާއއި އެހެނިހެން އި ނުވަތަ އުޖޫރަދިނުމުގަ  ސާރވިސް ޗާޖު، ކުރާ މިހުންނާއިދާއިމީ ގޮތުން މަސައްކަތްއި، މީހުންނާ

ައޅުގަނޑުމެން  އީ، މިއެހެންވީމާ. ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އިނާޔަތްތަާކއި ުޗއްޓީ ދިނުމުަގއި ތަފާތުވެފަިއވާ

 ުތގައި ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަެފނޭ ބައެއް ރިސޯޓުތަުކަގއި ަވގުތީ މުަވއްޒަފުންގެ ގޮ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ

ދެން އެްއ އަހަރަށް. އެްއ  .ންޖެހިފައިވާ މަްނޒަރު. ފުރަތަމަ ގެންނަނީ ތިން މަހަށް ވަންދެން މީހުން އުޅެ އެތަކެްއ އަހަރު

ހަތް އަހަރު، އަށް އަހަރު ގޮސް އެތަނުަގިއ ކުރަމުންާއުކރަމުން. އެހެން އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާ ކޮންޓްރެކްޓު އާކުރަނީ

ވަރަށް  ،އެހެންވީމާ ރވިސް ޗާޖެއް ނުލިބޭ. އެްއވެސް މީހަކަށް ސަވެސް މިއިން ިއރުމުވަްއޒަފުންގެ ގޮުތގައި އުޅޭ

ރވިސް ޗާުޖ ެއކީަގއި ސައާއެ ޖެހެނީ. ހަމަ ރިވސް ޗާޖުން ލިބެން މި ބަޔަކަށްތޯ ސަކޮން ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ

ށް ޖެހޭ މިންވަރު ްނ ޓެކްސައިއިންތޯ ނުވަތަ ސޭލްސްއެއީ ސޭލްސް  ؟ޗަކުންތޯއް ޖެހެނީ ކޯނެގޭއިުރގައި ެނގެން

 ލިބޭ  އިތުރުން ވެސްހަމަ މީގެްނތޯ. އެކަން ވެސް ސާފުކޮށް ގާނޫނުަގއި ލިޔަން އެބަޖެހޭ. ކޮން އަދަދަކު ،ތޯއިކަނޑާފަ

އެބަޖެހޭ.  ންދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ހުންނަ ،ރވިސް ޗާޖެްއ ލިބޭ ިމންވަރު ސާފުކޮްށ ފެންނާނެ ގޮތަކަށްސަ

ހަމަ ލައިވްކޮށް، ެއ  ފެނޭއެބަ އިޓުތަކެއްގަމަދު ރިސޯ .ވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިަނއެއް ނޫންނޭ ދިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެ

 ނުގައިއެ އަދަދުތައް. ެއހެންވީމާ، ކޮންމެ އެތަބައެއް ިރސޯޓުތަކުން އެބަފެނޭ  ،އަދަދުތައް ފެންނަން ހުންނަ ގޮތަށް

ގޮތުަގއި ެއ ރވިސް ޗާޖުގެ އެ ދުވަހެއް ނިޭމއިރުަގއި ސަ ެވސް އެނގިގެންދާނެ  މުވަްއޒަފަކަށްކޮންމެ މަސައްކަތްކުރާ 

އެީކގައި އަުޅގަނޑުމެން ނިންމަން އެބަޖެހޭ ސަރވިސް އެއާ . ހަމަމީހަކަށް ލިބޭނީ ކިހާ މިންވަރެއްކަން އެ މަސް ނިމުނީމާ

ލުކުާރ ގޮުތަގއި ބޫގަ. ައޅުގަނޑު ކުރެވިދާނެ ެއއްެޗއްތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯޑް ޖަކީ އެއްމަހުން އަެނއް ަމހަށް ކެރީފޯވާޗާ

ދުމަތް ޚި ދޭ ން އަންނަ މީހުންނަށްދުމަތް ހޯދަޚިފަތުރުވެރިން ނުވަތަ ެއތަނުން ، މުަވއްަޒފުން ޖަކީ އެސަރވިސް ޗާ

ވެސް ނިމުމުން  އެހެންވީާމ، ޮކންމެ މަހެއް ދުމަތް ދޭ މީހުންނަށްޓަކައި ނަގާ ެއއްެޗއް.ޚިރަނގަޅަށް ދޭތީވެ ނުވަތަ އެ 

ޭދ އެ ސަރވިސް ޗާރޖަކީ ވަޒީފާ ޖެހޭނީ.އެީކގަިއ ދޭން މަހެއްެގ މުސާރައާ  ޖު ހަމަ އެމަހެްއގެ ސަރވިސް ޗާ އެ

ންކުރަްނ ޭކޝްގެ ގޮތުަގއި ނުވަތަ އެ ޫނންވެސް ކަމަކަށް ބޭނު ޕެޓީ ކުރުމަށްޓަކައި ުނވަތައެތަނުގެ މަސަްއކަތްފަރާތުން 

އެކީަގއި ބެހިގެންދާެނ  އިންސާފުެވރިކަމާ އިސާ،ނެގޭ ފައިސާެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ސަރވިސް ޗާުޖގެ ގޮތުަގއި ނެގޭ ފަ

ބެހޭ ގާނޫނަށް ނުވަތަ  ގެންނައިުރގައި ަވޒީފާއާޙުލާޞްމި ގާނޫނަށް އަޅުގަނޑުެމން އި ެވސް މެކޭނިޒަެމއް ،ވެސް ގޮތެއް

ނެ ކަމަށް ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ލިޔަންޖެހޭ ެގންނައިރުގައި އެޙުލާޞްގުޅޭ ގާނޫނަށް އި އެަކމާ ،އެނޫންވެސް ގާނޫނަކަށް 

 138ދެންމެ ތިަޔ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވިދާުޅވެއްޖެ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޫލުކުރަންގައަޅުގަނޑު 

މިހާރުވެސް ރިސޯޓު ހަދަން  ،ވާނަމަ ށްލައިފި ކަމަށްރިސޯޓު އެބައޮތޭ. އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި އެނގެނީ އަދަދުކޮ
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 ،ވުރެ މާ ގިނަ. އެހެންނަމަވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށްހުރި ރަށްރަށުގެ އަދަދު ދޫކޮށްފައި

ޑު ގަނޖެހެނީ، އެއްރަށުން އަނެްއ ރަށަށް ދާންޖެހޭ ފެރީ ވެސް މި ޖެހެނީ، ދައުލަތުން އަދިވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި

އަުޅގަނޑުމެން  ،ުއޭޅ ވާހަކަައކީ ނަވަން މި، ދަންއިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ޖަހަން.ވެސް އެހެން ޤައުމުތަަކށް ސަލާން ހޯދަން

ކަން އެ ފަންސޫރަށް ސަލާންޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ވާހަކަދައްަކއިގެން ފަރުވާާއިއ ފޮތްރައްޔިތުންނަށް ބޭސް

އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމެްއެގ ، ހޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަންވެްސ އެބަޖެ ކުރިއިުރގައި ަދއުލަތުން

 ،ވެސް ގަނުޑމެންގެ ދައުލަތުންފަތް އަޅުގާގޮތުަގއި ހިންދެމިލާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ، ސަލާންޖެހުމުގެ ސަ

ުތގައި ރިސޯުޓ ހަީގގަ ސްވެ ގިަނއިން ވެސް ނިމުމަކަްށ ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އެކަީށެގންވާ ވަރަްށވުރެ މާ ސަރުކާރުން

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަްނ  ހުރިހާ ކަމަކާ . އެހެންވީމާ، މިފަވަނީ ރަށްތައް ދޫކުރެވި ހެދުމަށްޓަކައި މިހާރު މި 

އި ކަ ތަށްޓަޞަދެްއވި ފުރު ގެންނައިުރގަިއ.ޙު ލާޞްގޮތުން ގާޫނނަކަށް އި ގުޅޭ  ސަރވިްސ ޗާރުޖެގ ކަންތަކާ އެބަޖެހޭ

  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ވަރަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުތުޞަ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 މުޙައްމަދު ނިހާދަށް.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ރަޝީދު މްމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ، މި ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެންނާއިޖުގެ މައްސަލަ ބައްލަވަ ން ސަރވިސް ޗާއިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީއިސްނަންަގވަިއގެން 

ިމކަމަކީ  .ަގނޑު ޝުކުރު ދަންަނވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅު ހަމައަށް ގެނެސްދެްއވީީތވެ ިއއް

ވަނަ އަހަރު  2008 ހޯދައިިދނުމަށްޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަުރކާރުން ޤުއްޙަނަށް މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތްތެރީން

ނުދީ، ކުދި ބައެއް ނަ މި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބުޤުއްޙައް. މިއީ ޤެއްޙަ ވުޖޫދުކުރި ލޭބަރ ގާނޫނުން ކަށަވަރުކުރާ 

ވަަނ  2018ޒަތްތެރި ރައީސް، އިއް ޖަށް މަކަރުހަދަމުންދާކަމުގެ ހެކި މިހިރީ ފެންނަން.ސޭޓުން މި ސަރވިސް ޗާ

 26ރިޯސޓުން  138އް ކަނޑާލުމަށްފަހު، ސޭލްސްގެ ގޮުތގައި އި ހުރިހާ ޓެކްސެ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުަގއި ެޓކްސާ

، 19މިލިއަން، ޖޫން  20 މަހުގަިއ ލްޕްރީ، އ25ެުޗ މަހުަގއި މާރި ،26މަހުގައި ީރ ވަލިއަން ޑޮލަރު ފެބުރުމި

ސޭލްްސ  މިިލއަން ޑޮލަރު. ިމއީ 24 ބަރުން، ޑިސ21ެބަުރ ން، ނޮވ21ެއޮކްޓޯބަުރ  މިލިއަން، 18ބަރު ންސެޕްޓެ

 ވިސް ޗާޖު ނަގައިފި ކަމަށްގެ ަސރ10%ހުރި މިންވަރު. މި ސޭލްސްއަށް ބަލާއިރުަގއި ގާޫނނު ބުނާ އަދަދު  ހެދިފައި

ޑޮލަރު ޖެހޭނެ  1000ނުވަތަ  800ްސ ތިޔަ ވިދާުޅވި ފަދައިން މަހަކު ބޮލަކަށް، ވެ ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްވެއްެޖއްޔާ



54 

 

ކަމުގެ ހެކި މިހިީރ . އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރާކަމީ ޝައްެކއް އޮތް ކަެމއް ނޫން

އަުޅގަނޑުެމންގެ ރިސޯޓުތަކުގެ އޯނަރުންނަށް މިއަދު މި ވިސްނެނީ،  ،ން ފެންނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށްލިޔެކިޔުންތަކު

ހެދީމާ، ތިމާމެންނަށް މާ ޖުގެ ެއއް ޕަސެންޓު ނަގައިގެން މިއަށް މަކަރުލުކުރެވެީނ، ސަރވިސް ޗާބޫގަނުވަތަ 

އްޖޭަގއި މިހާރުވެްސ ހިނގަމުންދާ ބޭރުގެ ފޮރިން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ަބއްލަާވ ިދވެހިރާ ބޮޑުފައިދާތަކެްއ ެވއޭ.

ޑޮލަުރ،  2199މިދިޔަ މަހުގެ ސަރިވސް ޗާރޖަކީ ލޮންގ ެޗވެލް ބްމެނޭޖްމަންޓްތަކުން ހިންގަމުން ގެންދާ ރިސޯޓުތަކަށް 

ސީޒަންްސ  ޑޮލަރު، ފޯ 1517 ؛ޑޮލަރު، ޮވއްމުލި 1663ރީތިރަށް އެއީ  ،އެންޑް އޮންލީ 1 ޑޮލަރަށް، 1926އީ ވެލާ އެ

 ؛މަ މޯލްޑިވްސް ، ނިޔ1212ާފުށި . ސޮެނވ1212ާ ؛ނީރޖަ ، ސޮެނވ1323ާ ؛އް ޑޮލަރު، އަނަންތާރާ ކިހަވަ 1513

ންޓުތަކުން ހިންގާ . މުިޅންވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖްމ1060ަ ؛އެންޑް ސްޕާ ބްިލއު ރީްޓވީޓްޑަ، 1090

ހިންގާ  ދިވެހިން ކީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑ އެއްގޮަތކަށްެވސް މިދަންނަވަނީރިސޯޓުތަކުގެ ވާހަކަ

 ،ްނކުރާ ވާަހކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޖު ނުދީ ވައްކަޗާ  ށް ސަރވިސްޔަ ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުން ހަމަމަންޓުންމެނޭޖް

މިއީ ރިސޯޓުތަކުގެ  ،ނަމަ ރވިސް ޗާޖު ދީފަިއވާ ގައިުމވެސް ހަމަަޔށް ސަހަމަ ތް.ހަގީގަހުރި  މިހިރީ ފެންނާން 

ރ އެހާ ބޮެޑއް ުނވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އަިމއްލައަށް ައޅުގަނޑުމެން ހިންގާ އޮޕަރޭޓްކުރާ ރިޯސޓުތަުކެގ ރންއޯވޓަ

ށް ސަރވިްސ ޔަބޭ، ހަމަޖުތަްއ ލިފަދަ ރަނަގޅު ބޮޑެތި ސަރވިސް ޗާ ައޅުަގނޑު މިދެންނެވި އެހާ ބޮޑު. ރރންއޯވަޓަ

ލިބޭ  ؟ޖުތައް ލިބޭ ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީާފއެއް ނުލިބޭނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ކީްއވެގެންތޯޗާ

ށް ލިބެންޏާ، ދިވެހި ސްޓާފަުކ ޑޮލަުރ ސަރވިސް ޗާރަ 2000، 1500ޑޮލަރު ަކމުގައި ވިަޔސް،  350އެީއ  މުސާރަ

ތް. ިދވެހިންނަށް ދިވެހި ހަީގގަެއްއ ނުދާނެ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިީއ މިއަުދގެ ފައެތަން ަވޒީފާ ދޫކޮށްލާ

ބޭނެ ލި ޔަށްމަސައްކަތްތެރިންނަށް އަދި ެއހެނިހެން މަސައްކަތްތެރިންނަށް މަސައްކަތްކޮްށގެން ނަގާ ަސރވިސް ޗާޖު ހަމަ

ލޭބަރ ގާނޫނު  މި މަޖިލީހަށް ލާިޒމު ކަމެއް. .އިމުކުރުަމކީ ައުޅގަނޑުމެންގެ ަމއްޗަށް ާލޒިުމ ކަމެއްޤާއިންތިޒާމު 

ވެސް ިވޔަފާރިވެރިްނެގ  ކުރާންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ކުރުމުގެ ތެރޭަގއި ފަރާތްތަކުން ބާރުވެރި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި 

ހުށަހެޅިފައިވާ މި ގަރާރުެގ  ކުރުަމށްޙުލާޞް. އެހެންކަމުން، އިތުރަްށ މި ގާނޫނަށް އި ފަވަނީ ނުވެ ނުފޫޒުވަދެ، މިކަްނ މި

ުޖ ގެނެސް، ސަރވިްސ ޗާޙުލާ ޞްތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ބަުހސްކުރުމަށްފަހު ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ގާނޫނަށް އި

އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ އެހެން  އީސް.ކުރަން މަޖުބޫރު ިއއްަޒތްތެރި ރަހަމައަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ކަށަވަރު

ައއްޑޫ ސިޓީަގއި އޮތް އަްއޑޫ ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑްެގ ދަށުްނ  ،ފަދައިން ވިވެްސ ވާހަކަެދއްކެ  ތެރި މެންބަރުންއިްއޒަތް

ރ ޯސސްކޮްށގެން ސިްލވަރ ސޭންޑްްސއަށް ވޯޓަވެްސ އައުޓް ސަންގެިރއްލާ މޯލްޑިވްްސއިން ،ހިންގާ ރިސޯޓެއް 

.  ހިްނގުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ހަވާުލކުރެވިަފއިވޭ ާއިއ އެހެނިހެން ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްސްާއއި ޑަިއވިްނގސްޕޯޓް

ޖަށް ލިބޭއިުރގައި ޑޮލަރު ސަރވިސް ޗާ 110 ކަށްމުވަްއޒަފަދިވެހި ތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އި ސަރިވސް ބޫުލކުރަނީ އެންމެންނަށް ހަމަ ގޮތުގަގަ ނޫން. އަުޅގަނޑު ޑޮލަރު. މިއީ އިންސާފެއް 330ބިދޭސީ މީހާއަށް 
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ެއުކ އަދި އަޅުގަނޑު އާދޭހާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް.ޗާޖު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކަށަވަރު

ރވިސް ޗާޖު ށް ސަޔަށް، ހަމައެންމެ ައވަހަކަ ވީ ެގނެސް،ޙުލާޞްއެދެނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޖިީލހުން މި ގާނޫނަށް އި

 . ދެްއވި ފުރުސަތަށް ޝުުކރިއްޔާ. ންއިމުކޮށްދެްއވުޤާނަށް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުތު ޖަހާއިރު މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރަން އޮްތ ވަ  12އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންަނށް 

ވަނީ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އަރުތުޞަހަމަވާނެ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

  މަށް.އިބްރާހީ

 

 ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަަރށް މަޤުބޫލު މައްސަލައެއްަގއި  ،މުންހިމިއީ ވަރަށް މު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! 

ކުރެްއިވ އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަނީ. އާދެ! އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގަިއގެން 

އާދެ!  ދިޔައީ.ފަހަރު  ތު ލިބިގެން މިޞަފުރު މަށްވާހަކަތައް ައޅުގަނޑުމެން ދެއްކު މަސައްކަުތގެ ސަބަބުން މި

ެވސް އެކަެމއްެގ މަސައްކަތްަތުކގައި އުޅޭ މީހުންެގ ލަފަޔާއި  ލާނީ، ކޮންމެ ކަމެްއަގއިއިކަމުން އަުޅގަނޑު ދަންަނވައެހެން

ވެްސ  ފަހުން އައި ވެރިކަންތަުކގައިވެސް އަދި ޭއގެ އިރުޝާދު ކަންތައްތަުކަގއި ައބަދުވެސް މަނިކުފާނުގެ ވެިރަކމުގައި

 މަށް އަުޅގަނޑު ކަ ކޮށް މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުަގއި އެކަން ެއގޮތަްށ ކުރެއްވިޞައްޚާ. ބޫލުކުރަންގަ ންޖެހޭނެ ކަމަށްއޮންނަ

ވަކި  ފެނިގެން ނަށްރވިސް ޗާޖު ނެގުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންމިހާރު މި ބިލަށް ސަާލނީ، އިބަލައިގަންނަމުން ދަންނަވަ

ކޮިމޓީ ލެވެލްގައި ވާހަކަ އަދި  މުަގއިކަނަޑއެޅުއުސޫލުތަކެއް  ގެންނަންވީހަމަތައް ޕަސެންޓެއް ކަނޑަައޅަން ނުަވތަ 

ެލްއވުން އިބައްަލވަ ާގނޫނަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނިންމާއިރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަރޯކޮށް، ،އިތުރަށް ދެކެިވގެންދާއިރު 

 މަށް ކަ ގޮތުން ނުުކރައްވާ މެންބަރުންނަށް މަލީޢަމިތާނަގއި ގިނަ މެންބަރުންނަކީ މި މަސައްކަތް  .ވަރަށް ރަނގަުޅވާނޭ

 އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުްނ އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން މިއާ ވާތީ އޭގެ ތަޖުރިބާތަކެއް ހުރެދާނެ ލިބިވަޑައިގެން ނުގަންަނވާ.

އެބަ ވިދާޅުޭވ  ވެސް ނެތިން. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ދައްކާކަށް އް ނެތިން. އަދި މިއަށް އިތުރު ވާހަކަެއއްށެކަހަދާދެކޮޅު

ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާބާ ސަރވިްސ  އެކަމަކު އެ ޖެހޭނެ ކަމަށް.ޗާޖު ދޭން އެީކގައި ސަރވިސް  މުސާރައާ

ކޮންެމ  ،ތަނަކަށް މިލިޭބ ހުރިހާ އެއްަޗކުން ސަރިވސް ޗާޖު ނަާގއިރު އެހުރިހާ އެއްޗަކުން، ލިބެނީ  ޗާޖު މި

ފަހުން،  ދޮޅުމަސް ފަހުން، ވަސްމަސްދު އެއް އިްނވޮއިސް ހަދައިގެން ކުންއެްއޗަ ނަގާ ،ސްޔަވިށް ޕަސެންޓެއް ކަމަ

ލައްަކ ، ފަސްހަ ލައްކަ ޑޮލަރުން ތިންހަތަރުވެސް އެބަދޭ.  ވެގެންއެބަދޭ. ބޭންކްރަޕްޓް ވެސް ބައެއް ފަހަރަށް ނުލިބި

 މީހުން ގެނެސްގެންދީގެން  އެހެންވީާމ، ކުެރޑިޓަށް ތަން އެަބއާދޭ. ެވސް ބޭންކްރަޕްޓްެވގެންދާ މިލިއަނުން، ޑޮލަރުން
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ންޖެހޭ ފައިާސ ދައްކަ ށްލަމީ ގރަނިން ެއއީ ވެސް ހުރޭ. ަވގުތުން ލިބޭ ފައިސާ  .ނޫންްއ ކަތް އެބަކުރޭ. އެހެނެމަސައް

ޖެހޭއިރު، ކުންފުނިތަކަށް ދިމާވާ ދޭން ނުލިބޭ ބައި ސަރވިސް ޗާޖު ،އެަވގުތުން ެއވަގުތަށް ލިބިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ވޭ. އަެނއްޮކުޅން ބޭންކުތަކުން އެހާ ބޮޑު ަފއިސާެއއް ދޭކަެށއް އެއްބަހެްއ ކަންތައްތަކުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ދިމާ 

މިހާރު އެންމެ ބޮުޑ އެހީތެރިކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ވެސް  އޮފް އިްނޑިއާ  ސްޓޭޓް ބޭންކު، ތަކީ ހަީގގައަުދގެ . މިނުވޭ

 ސްޓޭޓް ބޭންކު  ،. އެހެންނަމަވެސްއީރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވަމުްނ އައި ބޭންަކކީ އެ ިދވެހި ،އަށްއިންޑަސްޓްރީ މުޅި 

ންޑުކުރަމުން ައއި ފަިއސާެގ ލެ  ނުންނީ އެާތނގެ ޯއވަރޯލްކޮްށ އެތަވެްސ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ އޮފް އިްނޑިއާ

ބޭފުޅުން މިހާރު، ސީދާ ބޮންބޭއަށް އޮތް ލިންކު  އެ ،ވެސް ކުޑަޮކށް މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ 600އަދަދު ދަށްކޮށް، 

ކޮށް ދަށްކުރާން، . އެހެންވީމާ، މިހާރު މިތާނގެ ބްރާންޗުގެ ެލެވލްވެސް ުކޑަންތަ ބާއީއަށް އަޅަމުންެގންދާޑުރު މިހާ

އެަތނުގެ ަސއިޒު ކުަޑކޮށް، ދަށްކޮށް ހަދަން ވިސްނާަކން، ނުވަތަ ވިސްަނއިގެްނ  ،ކުޑަކޮށޭ މިދެންނެވީ 

ަގިއ އެކީ  އުޅެނީ މުސާރައާ ންކަމުން، ދަންނަވާލަން މި. އެހެ ފާހަގަކުރެވޭއަުޅގަނުޑމެންނަށް ގެންދާކަން ކުރިއަށް 

ކަން އެކަންކިހިނެއްތޯ އެކަންކަން ހިނގަނީ،  ވެދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނުވަތަސަރވިސް ޗާޖު ދިނުމަކީ އޭ ދަތިކަމަކަށް 

  ފަރާތްތަކާކަންކަން، މި ަމސައްކަތްަތއް ކުރާ މި ، އަުޅގަނޑުމެންއި ޮގތުން ވާހަކަދަްއކަ ބެހޭ އެނގޭނީ އެކަންކަމާ

ސޯްސކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ ރެންޓްއައުްޓކޮށްފަިއ، ސޯސްކޮށްފަިއ، ައއުޓްމިހާރު މިސާލަކަށް ދެން ވާހަކަދަްއކާލީމަ. 

، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ވެސް އެބަދެެކވޭ. ާއދެ! މިސާލަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް. ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ދާއިާރައށް ވާހަކަ

ވެސް  .އޭ ކިޔާ ެއއްަޗކުންެވސް އެބަކުރޭ. ހަމަ ޓީ.އެމް . ވިލާއޭ ކިޔާ ެއއްަޗކުންރޭ ވެސް އެބަކު ަލއިނުންރއެއަ

ްނ އިުކރާ މަސައްކަތްތަކުްނ އެ  ށް ީދގެންއެކި ކޮންޓްރެކްޓަ، އެކި އްމިހެން ގޮސް އެިކއެކި މަަސއްކަތްތަ ދެން އެބަކުރޭ. 

 މިއީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.ލިބޭ ފައިސާއިން ސަރވިސް ާޗޖު ނަގަންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ 

ދޫކޮްށގެން ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ކަންތައްތަކެްއ  ކުއްޔަށްވެސް އެބަޫދކުރޭ.  ަޑއިވިްނގް ސްކޫލްވެސް އެބަދޫކުރޭ.  ޝޮޕްތައް

ން ސަރވިސް ޗާޖު އިކުރެވޭނީ އެކަްނކަމުގެ މާހިރުންނަށް ބައްސައިގެން ަކންތައްތައް ކުރަން އުޅުނީމަ. އެ

. ވެސް އެބަހުރޭ ރެންޓްއައުްޓކޮށްފަ ރަށުގައި ހުންނަ ޝޮޕްކަމެއް. މިސާލަކަށް ރަށް  ިމއީ ވަރަށް ދެރަ އްޖެއްޔާނަގަންވެ 

ވެސް ބޭނުމޭ ގިނަ  . އަޅުަގނޑުމެންައޅުގަނޑުމެން ކުރާނީ ން ސަރވިސް ޗާޖު ނަގަންެވއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯއިއެ

ން ހިންާގ ނީ ވިލާގެ ރިޯސޓުތަކުން، ވިާލއިދަންނަވާުޅގަނުޑ ވެސް އަ އިުރގައިދަންނަވާ ވާހަކަ ލާރިދޭން. މި

 ެއއީ މިދެންނެވިހެން ކުްއޔަށް ދޫކޮށްަފއި  ،ނަމަވެސްއެހެން ނަގަން. 10% އަޅުގަނޑުމެން ގައިުމވެސްރިސޯޓުތަކުން ހަމަ

ތެރޭަގިއ ޭއގެ ގަނޑުމެންއެއްޗެްއ އަޅު ޓްރާންސްފަރގެ ރޭޓްތަކަކުންނެއް ނޫން. އެނޫން އެހެން ހުރިހާހުންނަ ޝޮޕްތަކާއި 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރު ،ވެސް  ްސކޫލު  ޭއގެ މާަނައކީ ަޑއިވިްނގ. އެއީހިމަނަން

  އައުޓްކޮށްފައި ރެންޓް ،. އެހެންނަމަވެސްދެން ވެސް ނަގާފައި އަމިއްލައަށް ހިންގާތީ އެތަންަތނުން ލިބޭ އިންކަމުން

ތަންތަން   އެ، ވަންޏާ ކިހިނެއްތޯ އެކަން ނަގާނީ. މިސާލަކަށް ޖުވެލަރީ ޝޮޕް  ކަމަށްހުންނަންޔާ، ބޭރު ބަޔަކަށް ލިބޭ
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ސަރވިްސ އިތުރުކުރުމުެގ ގޮތުން ގިނަ ެއކަމަކު  ؛ވަންޏާ، އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް ރެންޓް އައުްޓކޮށްފައި ހުންނަ ކަމަށް

ހެނީ. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް މިހިސާބަށް ޖެސާބަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާންހިކަންތައްތަެކއް ބެހެއްޓުުމގެ ޮގތުން މި

އައީ.  މިހާތަނަށްއަާކއި ކިާހަވރެއްގެ ލޭއޮހޮުރވުމެއް އޮހޮުރަވއިގެންކަން ގއޮތީ ކިހާވަެރއްގެ ސަފަރިން އައިސްަފއި މި

މެއް ކުރެވޭއިުރ، ލޮޅުމެއް އަންނަ ގޮތަށް ކަން އަޅުގަނޑުމެައޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް އެކަމަށް ނުވަތަ އެހެންވީމާ، 

އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްލަންޖެހޭނެ  ،ނުވަތަ ެއއަށް ބަދަލެއް އަްނނަ ގޮތަށް ކަމެއް ކުރެޭވއިރު

ްނ ވެްސ ތާއީދުކުރަ ބޫލުކުރަްނ، ައޅުގަނޑު ގަވެސް  . އަުޅގަނޑުންބޫލުކުރާީތ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަގަކަމަށް އަުޅގަނުޑ 

. ގާނޫނުަގއި އަދި އެހެްނ ނަގަމުން އަންނަަކން 10%މިހާރުވެސް ވިލާިއން  ،ހޭނެ ކަމަށާއިސަރވިސް ޗާޖު ނަގަންޖެ

އާދެ!  ؛އަޙްމަދު ޢީސާ ގެައޅުގަނޑުމެން ައއީ ފެންމަތިވެގެންއެކަން މިހިސާބަށް އާދެ!  ިވޔަސް. ކަމުަގއިއޮތް

މަނިކުފާނު މި  ތްތެރި މެންބަރު، އެވެސް އިްއޒަ  މެންބަރު، މިހާރުގެކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ކުީރެގ އިްއޒަތްތެރި

އަުޅގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުގައި އަދި ަވކި ޕަސެންޓެްއ  ސަބަބުން ސާރވިސް ޗާޖުގެ ވާހަކަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލެއްގެ 

ތެރިކަމާެއކު ޞްގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާައޅު އަށްޢީސާ . އާދެ! އެކަމަްށޓަކައިދިޔައީނެތް ގޮތަށް ނަމަވެސް ހިމެނިގެން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު އިށީނދެލާނަން.އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި ތުޞައާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިާހރު މި ފުރު

އަރުވާނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މިރަށް. އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ 

ބަހުސް ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ.  ގޮތުން ބަހުސްކުރުން ނިންމާނީ. ގުޅޭ މެން މި ރިޕޯޓާޝިޔާމަށް. ެއއަށްފަހު އަުޅގަނޑު

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރިސޯޓުތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ަފރާތްތަކަށް ސަރވިސް ޗާޖު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ސަލަ އްެލްއ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މި މަޖިލީހަށް މި މައްޙަލިބުމުގެ ދަތިތަކެއް ފާހަގަުކރެވިގެން އެކަމަށް 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި  ގޮތުަގއި ރިޕޯޓެއްގެ  މަށްފަހުދިާރސާކުރު ން، އަިދ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވަ

އެކުަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާެއކު މިކަމަކީ ވަރަްށ  ތެރިކަމާޞްކަމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާ

 ލިބިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ޤުއްޙަ ފަރާތްތަކަށް  ސާފު ބަހުން ލިޔެވިގެން އެނޫނެއްގެ ތެރެއިްނ ވަރަށްގާހަރުދަނާ 

ރިސޯޓުތަުކގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ މުަވއްޒަފުން  ،ބޫލުކުރަން. މިހެން މިދަންނަވާ ކަމަކީގަ ެވސް އަުޅގަނޑު  އިގޮތުގަ 

ގޮތުަގއި ަވރަށް ކުޑަ މުސާަރއަކަށް.  ބޭިސކް މުސާރަެއއްގެ  މިދަނީ ތަކަށްުތގަިއ ަވޒީފާ އަދާކުރުމަށް ަވޒީފާހަގީގަ
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މީދުތަެކްއވޭ، ެއތަނުގައި މަސަްއކަތްކުރުމުން އްވަަރށް ބޮޑު އު މީހުންގެ ނަމަވެސް އެ މުސާރަ ުކޑަ  ،އެހެންނަމަވެސް

އެހެްނވީމާ، މި  ދިއުން.މީހުންނަްށ ލިބޭނެ އުޖޫރައެއް ބޮުޑެވގެން އެތަނަށް ސަރވިސް ޗާޖުެގ ގޮތުަގއި އެ

ތަމްރީނުތައް ލިބިފައިވާ  މީހުންނަށް ގުޅިގެން އެ މީދުތަކާއްތުަގިއ ދަނީ. އަދި އެ އުހަީގގަގެން އިމީދުތަކާ އްއު

ވިސްނާލަންޖެހޭ  .ދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި މަަސއްކަތްަތކެއް ކުެރވެމުންދަނީޚިބޭނުންކޮށްގެން ެއ ރިސޯުޓގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް 

ވަންޏާ،  ކުރަނީ ކަމަށްޤީތު އަުޅގަނޑުމެން ަތރައްޢަޅު، ިމ ސިނާައޅާ ުކކުރަންބިސް ތަީކ މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންގެހަގީގ

 ލާގު ރަނގަުޅވާނެ ގޮަތކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޚުމަސައްކަްތކުރާ މީހުންގެ މަސައްކަތުެގ އަ ތުގައިޢަމި ސިނާ

ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި  މީހުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އޮންނަން އެބަޖެޭހ. އާދެ!  އުޖޫރަ އެޤުއްޙަމީހުންނަށް ލިބޭ އުޖޫރަ، 

ވެސް މި  ތުަގއިހަގީގަޖެހުނީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ުތަގއި މިކަހަލަގަހަގީ ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

މަޖިލީހުގަިއ ހިޔެއްނުޭވ މިކަމުެގ ޝަުކވާ  މި ،. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވިދާުޅވި ފަދައިންމައްސަލަ ވަރަްށ ބޮުޑވެފަިއވާތީ 

އެކަމުެގ ވެސް  ންނާނެހެނެއް. އެއީ މި ަމއްސަލަ ހުަށހަޅުއްވަމުންހުއެްއވެްސ ކަންފަތެއް މަ ހައަޑުީނވޭނެ 

ސަރވިސް ޗާޖު ލިބުމުެގ  ަރއީސް ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް ގެންނަވަިއފި. ، ސަމާުލަކމަށް އިއްޒަތްތެރިސަމާލުކަމަށްޓަކައި

ތުގައި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ޢަީތވެ، މިހާރު މި ސިނާކުރެވޭކަންބޮޑުވުން އެކި ގޮތްގޮތަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަކުވާ 

ވެސް ިމ  އެަބޖެހޭ. ދެންމެގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަން މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮުތެގ މައްޗަށް

އް ކުރާ، އަދި ރައްޔިތުންނަްށ ވަރަށް ދީލަތި އެހީތަކެ ރަށް ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްަތކެއް ވަހަމަ ތުގައި ޢަސިނާ

ގެ މްގެ ވާހަކަ، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްއިބްރާހީ ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޤާސިމް 

އެ މަނިކުފާނުެގ  .ޯސސްކުރުމުެގ ވާހަކަޚިދުމަތްތައް އައުޓް ބަެއއް ،ފާހަގަކުރަްއވައިފިެވސް  ވާހަކަފުުޅގައި

ތުަގިއ ހަީގގަކަމަށް ިވދާޅުވެއްޖެ. ތެދެންމެ، ބަެއްއ ރިސޯޓުތަކުަގއި  ރިސޯޓުތަކުަގއި ެއކަން ކުރަްއވަނީ އަމިއްަލއަށް

  އެ މީހާގެ ޖީބަށް ވަންނަ ުތގައި ހަމަގަހަގީނަމަވެސް  ކަމުަގއި ސޯްސކުރުމުގެ ނަމުގައި ެއކަން ކުރިމިކަން އައުޓް

ތެއް. ހަީގގަ އޮތް ފެންނަން އިމު ެވސް ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަުކންގަ ކުންފުންޏަކުން މިކަން ކުރަުމންދާކަން މިއީ ހަމަ

 ނޫނެއް ވުޖޫދުވެގެން ައންނައިރުގައި މި މީހުންނަށްގާމިފަދަ  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މި

ފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. ދެންމެ ރެޖެހޭ ޙައްޤު ސަރވިްސ ޗާޖު ލިބޭނޭ ގޮތްތަެކއް ަވރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންކުލިބެން

މިކަުމގަިއ ހަމަ މަކަރާއި ހީލަށް ހެދުމަށްޓަކަިއ  ،ާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިންކެންދޫ ދާއި

ްނގެ ގޮުތަގއި އެއަށް ކެޝުއަލް ުމވަްއޒަފުްނނޭ ކިޔަިއގެން ވަރަށް ދިުގ ބައެއް ރިޯސޓުގެ އޯނަރުން ަވގުތީ މުަވއްޒަފު

ނޫނެްއ ގާ ކޮށްލައިގެން އެބަ ގެންގުޅޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަހުރޫމްމުއްދަތެއްަގއި އެ މީހުން ސަރވިސް ޗާޖުން މަ

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ ިރޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މިއަދުގެ ިސާޔސަތުގައި ވަރަށް ތަކުރާރުކޮށް އަހެދިގެންދާއިރުަގއި ޓު

ނާ މެކޭނިޒަމެއް އޮންނަންޖެހޭ. ރުދަހައެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން އިންސްޕެކްޓްކުެރވޭނެ  އެ ދެްއވަމުންދާ ުއއްމީދުތަކާ

ެޖްއ އެްއކޮށް އޭނައަށް ޕެކޭ ރިސޯޓަށް އޭނަގެ ފެމިލީއާ އެރުމަށްފަހުނުވާނެ ރިސޯޓެއް ެޕކްޓަރުން ެވގެންސްއިންއެކަމަކު 
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ށް އިމު ވެސް ަރއްޔިތުންނަގަހަމަ  ،ނަމަލޮލުމަތިން ނުފެންނަ ބަޔަކަށް. އެހެންވެއްޖެފެންނަން ހުރި މަންޒަރުތައް ލިބުނީމާ 

. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮުޑވެފައި އޮތް މައްސަލަެއއް މި ޙައްޤުތަކެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ،

ނޫނެްއ ގާއި މަަސއްކަތްުކރާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ ުފރިހަމައަށް އެ މީހުންނަށް ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް ރިސޯޓުތަކުގަ 

 ށް ބޮޑަށް އެދޭ ަކމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ.ދިއުމަކީ ައޅުގަނުޑ ވެސް ވަރަވުޖޫދުެވގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން ވާަހކަދައްކަމުންދާއިުރގައި ސޭލްްސެގ  ަސއުީވސް ޗާޖާ ގުޅޭޑުމެން ނއަޅުގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ން ފަސް އަމިލި  ޑޮލަރު. ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަންއަމިލި 379ޓަށް އެބަ ލިބޭ މަހެއްގެ މައްޗަށް ސޯރި 138ގޮތުަގއި 

ރިސޯޓަށް ލިބިފައި އެބައޮތް.   138މިސާލަކަށް ޖަނަވަރީ މަހުަގއި ސޭލްސްގެ ގޮުތގައި  ؛ހާސް ވިހި ޑޮލަރު  ލައްކަ ތިން

ުތގައި މަހެްއެގ ދިވެހި ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ާއމްދަނީގެ ގޮ ،ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ

ޓަށް މަހެއްގެ މަްއަޗށް އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި އޭގެ ސޯރި 138ން ޑޮލަރު. އަމައްޗަށް ގިަނވެގެން މި ލިބެނީ ސަތޭކަ މިލި

 ،ަފއިދާއަށް ކަނޑާފައި ، ޚަރަދަށް ކަނޑާަފއި ކުންދެން މި ލިބޭ އެްއޗަލިބޭ. ގުަނ އެބަހަތަރު  .ލިބޭގުނަ އެބަތިން

ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮުތގަިއ އެ  10އިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ މި އެދެނީ %ެޗްއ ދޭދޭ ެއއްމުވަްއޒަފުންނަށް 

ހިސާބުަތްއ  ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި މުން މިމުކޮްށ އަުޅގަނޑުމެން ބުނައާއްމުވަްއޒަފުންނަށް ލިބުމަށް 

 .ތުން ވާހަކަަދއްާކއިރުގޮ ސަރވިސް ޗާޖާ ގުޅޭ ގެންެދވުމަށް އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ައޅުގަނޑުމެންބައްލަވަމުން

 ށް.ޝިޔާމަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ނައިފަރުއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ރުނައިފަ

ްތކުރަްއވާ މުވަްއޒަފުންނަށް ސަރވިްސ ޓުތަކުަގއި މަސައްކަސޯ އާދެ! ރިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނިންމެވި ގޮތުެގ  އި ދިރާސާކުރަްއވައިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީްނ  ،ޮގތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަްއސަލަ ުގޅޭ ޗާޖު ދެވޭ  ުއސޫލާ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  .ބަހުސްކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްމި ތަނުގައި  ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުެމން މި ރިޕޯޓާ

ތިޞާދީ ޤްއި .އީ  އަޟޫޢުއުނެންެގވުމަކަށް މި މަރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ރަޝީދު އެ މަނިކުފާނުގެ ިއސްއިްއޒަތްތެ

 ،ވެްސ އެ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނޭ. ވަރަްށ ރަނގަޅު މަޤްޞަެދއްަގއި ިމއަދު އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ އަުޅގަނޑު ، ކޮމިޓީއަށް

ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް އެ ސިނާޢަތެްއަގއި  ،ގެްނ ދިވެހި ޒުވާނުން ވެ އިންޑަސްޓްީރއަށް ބަރޯސާ ޓުސޯއެތަކެއް ާޢއިލާތަެކއް ރި

ފުުޅންނަށް ޒުވާނުންނަށް ޙައްޤުާވ މިންވަރު ނުލިބިގެން އުޅޭ މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސިނާޢަތަކުން

ވާ މިންވަރު ހޯދުމަށްޓަކައި ުތގައި ޙަްއޤުގޮ އަޑު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ

ވިދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއ މިފަދަ އިޞްލާޙަކުން ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްލުތަެކްއ ގެނެނުވަތަ 
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ޓެްއަގއި ސޯރި އެ ރުބާނީއެްއ ެވގެން  ަވީޒފާއަދާކުރާ މުަވއްޒަފަީކ ެއީއ ވަރަށް ބޮުޑ ޤުެޓްއގައިސޯރި .ރައީސް

 ދުވަސްަތއް ހޭދަ މި ވަކިން އެހެން ތަނަކަށް ގޮސް  ެއުކވެރިންނާ ،ދަރިންނާއި، ްއޒަފެއް. ާޢއިލާާއއިވަވަޒީާފއަދާކުރާ މު

ޤައުމު . ކުރުމަށްަޓަކއި. ޤައުމުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއިހޯދުމަށްޓަކައި. ޢާއިލާ ބާއްޖަވެރި ކުރަނީ އާމްދަނީ

މި ޓުތަކުން ސޯގިނަ ރިސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮުތަގއި  10މި ނަގާ %ގައި ހިންގުމަށްޓަކައި. ސަރިވސް ޗާޖުގެ ގޮތު 

ގޮސް ބަެއްއ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިެވނީ. އުނިވެގެން ބައެއް އުނިެވގެންދާ ވާހަކަ ން ނަގާ ސަރވިސް ޗާޖު .ނަގަނީ

ސަރވިްސ  10% ،ރިސޯޓުތަކުަގއި ނުލިބޭ މައްަސލަ ވެސް ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ  ނުވަތަ ،އުނިކުރެވިދާނެ ކަމަށް ށްޓަސޯއޮންނަނީ އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް ރި މި 1%އޭގެތެެރއިން  އިނަގަ ށްޗާޖަ

ޓުގެ ސޯންނަ ބައި ރިއޮމަސައްކަްތކުާރ ކުންފުންޏަކުން އުނިކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އުނިކޮށްފައި ބާކީ  ސިނާޢަތުގައި

ހެންނަމަވެސް، ައުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ މިދެންނެވިހެން ސަރވިސް ޗާޖު ކަމަށް. އެ މުވަްއޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ

މުަވއްޒަފުންނަށް ލިބޭ ގެ ގޮުތގައި ސަރވިސް ޗާޖު ޮގސްލުން ބޮޑުވެގެން ކަނޑާލާއިގޮތުަގއި ކަނޑަ ގެއިދާރީ ފީ

ދެކެވޭ އަުޑ  ެއ ވާހަކަތައް ފައިސާކޮޅު ެއއީ ހައި ސީޒަން ކަމުގައި ިވޔަސް ލިބޭ ފައިސާކޮޅު މަދުވެގެން

ދަދުތައް މިދެންނެވި އެ އަ ،ދެންމެގައި ތިވިދާުޅވި އަދަދުަތއް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ،އަުޅގަނޑުމެން މި ހިތަށްއަރަނީ ،ނަމަ ގޮތަށް މިތަން ތަނުގައި ަމސައްކަތްކުަރްއވާ މުަވއްޒަފުްނނަށް ލިބިގެންދާ

އަުޅގަނުޑ  އޭހާދަ ތަނަވަސްވާނެ  ގައި މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުން މި ސިނާޢަތުދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އިރުަގއި މިފަދަ ޙައްޤުވާ ކަންަތްއތައް ހާސިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ އި މި ވެރިކަން އަ  .ހިތަށްއަރާ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެމްއ އަޕޯޑި ،މައިކު އަތުޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައިއެބަ ވިދާޅުޭވ.  ށްމަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެްއވާނެ ވާހަކަ ވަރަށް ހަރުކޮ

އަދި ހޮުޅއަށީަގއި  ތަކެއްަވހަކަ .ަދއްކާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވޭޖުގެ ވާހަކަ އެބަމްމަރެއްގައި މިނިއަތުޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަ

މަސްވެރިންެގ ްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހުރި ކަންތައްތައް ހާސިލުވީކީ ނޫން އި ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ދެއްކުމަކުން

ވެްސ ހަމަ މިނިމަމް ވޭޖު ދޭންވީމަ  .އި ތިެބގެން ވާހަކަދައްކަނީވާހަކަދަްއކަން ެވސް ހޮޅުއަިށ ހަދައިގެން ހޮުޅއަށީގަ 

 .ވަރުކޮށްދޭނަމޭ ވިާދޅުވަނީކަށަ  އްަގއި ވޭޖު ތިމަންނަމެންގެ ސަރުކާރެ މްމިނިމަ އި ކޮންމެ ޕޯޑިއަމަކަްށ އަރަ 

މިދާ މިސްރާބަކީ  ޤައުމު .ކަންތައްތަެކއް ހާސިލުވަމުންދާ ތަނެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެ  ކަށް ނުފެނޭއަޅުގަނޑުމެންނަ

ދައުަލތަކަށް އާމްދަނީ އިތުުރކުރެޭވ  .ދަނީ އިނގޭ މިއަދު ކޮން މިސްރާބަކަްށކަން ޤައުމު މިއެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަނެްއކާ މި  .ވެއްޖެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްބަޖެޓު ހުސް .ނީވަވް ދަށްރރިޒަ .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަކަށް ނުވޭ

މި ބަޖެޓު ގެނައުުމގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު  ގެންނަނީ. މިންނަނީ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓެއް އަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި

ށް ައޅުގަނޑުމެންނަ ހެދި ގޮެތއް ނަށް ވުރެން ގިނަ ުރފިޔާއަށް މި ސަުރކާރުންއަބިލި 30ދަންނަވަނީ  ތަކުރާރުކޮށް މި

ދައްކާށޭ އަުޅގަނުޑ  ލިމަންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ވާހަކައެނގެންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. އޭގެފަުހަގއި ސަޕް

ކުަގއި ަމސައްކަތްކުަރްއވާ މުަވއްޒަފުްނގެ ޙައްޤުަތއް އަުޅގަނޑުމެން ތަ ޓުސޯރި .މިދަންނަވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ކުރަން އޮންަނ ޓު ރެގިއުލޭޓްސޯއި މަސަްއކަތްކުރާ މުަވއްަޒފުންގެ ޙައްޤުތައް ނުވަތަ ރިޓުގަސޯހޭ. އެ ރިކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެ

ޓު ސޯޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން ރި. އޮންނަނީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ރެގިއުލޭޓްރީ ބޮީޑއަކަށް މި 

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލު މި ންނަށް އެނގޭ. ނުކުރެވޭކަން އަުޅގަނުޑމެމާޔަތްހި މުވަްއޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް

ކަންތައްތަްއ ހިނގާ  އެ ،ދަްއކަވަމުން ވިާދޅުވިމެގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ވާހަކަފުޅުދެން. ވަރަށް ޮބޑު ކަންތައްތަުކގައި

  ހުުޅވޭއިުރ އް އަލަށްޓެސޯރިދާނީ ޢާއިލާ ގޮަވއިގެން ޓު އިންސްެޕކްޓްކުަރންދާ މުވައްޒަފަކު އިންސްޕެކްްޓކުރަންސޯރި .ގޮތް

 . ޝޮެޕއް ރނިއަވޭސު  ޓަކް ޝޮެޕއް ޫނނިއްޔާ ުމވަްއޒަފެްއގެ ކޮންމެވެސް އެތަނުަގއި އިންނާނެ ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓްރީގެ

ތަކާ ޭދތެރޭގައި މިދަންނަވާހެން އެ ޓުސޯދެން ިކހިނެއްތޯ މި ރި ؟ދެން ކިހިނެއްތޯ ރަނގަޅަްށ ރެގިއުލޭްޓކުރަނީ

މިނިސްޓްރީން ފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ ދޭތެރޭގައި އިހުމާލުވީމަ މިދަންނަވާ  މުވައްޒަފުންނާ  މަސައްކަްތކުރާ ތަކުަގއިޓުސޯރި

ރުވެސް މި ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ކަންތައްތަްއ ކިހިނެއްތޯ؟ މިއީ މިހާ

ިއއްޒަތްތެިރ ަޞކޮްށ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ން އަދި ވަކިން ޚާއްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަ

އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނަވމުން އަޅުގަނޑުެގ ވާހަަކކޮޅު  ހުަށހެޅުއްވުމަށް ވެސްށަހެޅުްއވި މެންބަރު އެ ހު

 . އިލާނަންނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ހުސްކުރުމުގެ ަވގުތު މި ހަމަވީމި ރިޕޯޓަށް ބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑުމެން 

ވަނަ މާއްާދެގ  26ވަނަ މާއްދާާއއި  16ނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަން -{9.1}

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ިއޞްލާޙުކުރެްއވުމަށް ހޮްއވެވި 71ވަަނ ނަންބަރު އަިދ  1)ހ(ގެ 

ވުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއް އިއްވަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅު އިތީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ވަގު

ދެްއވުމުގެ ކުީރގައި ައޅުގަނުޑ އިމި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިބްރާހީމް ޝަރީފް އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ގަާވއިދުގެ ެތރެއިން ދައުރު ބެހިގެންވާ ގޮތާ . ފާސްކުރުމެއް ނޫން މުޅި ގަާވއިދު އީމި ،މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކޮށްދޭނަން

ގޮތުން އޮތް ރިޕޯޓެއް މި  ދައުރު ބެހިގެންވާ ގޮުތގެ މާއްދާތަކާ ުގޅޭ .މާއްދާތައް އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު މި ގެންނަނީ ގުޅޭ

ދި މުިޅ އަ .ޓީން ވަނީ ނިންމަވާފަވެސް މިހާރު ކޮމި މުޅި ގަާވއިދުެގ އިޞްލާުޙގެ މަސަްއކަތް ،ރިޕޯޓަކީ މުޅި ރިޕޯޓު

ެއ މަސަްއކަތަށް  ،ްށ އެހުންޓަވޯ މެންބަރުންގެ އަތްޕުުޅގަިއ. ދެން މުޅި ަގވާއިދަށްގަާވއިދު މިހާރު ވާނީ އިްއޒަްތތެރި 

އެިކއެިކ އެކި ގޮްތގޮތަށް ހުރި އެކި ވަގުތު ބޭނުންވޭ. ގަާވއިދުެގ އެކިއެކި މާއްދާަތއް އެބަެއބަ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަދި 

މިނިަވްނ  ،ކަމަކީ ގޮެތއްަގއި މިފަހަކުން ފާހަގަވެގެން ައއި ެއއް ގެންނަން އެދިވަޑަިއގަންނަވާ. ޚާްއޞަން ބަދަލުބޭފުޅު

ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް. މިހާރު  އެ ުމައއްސަސާތަކުން މެންބަރުން ަވކި ދިއަ އިކުރުމާއްޔަންޢަކަށް މެންބަރުން ތަ އައްސަސާމު

ުރާވ ކުތަކަީކ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޖަވާބުދާރީ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަުކަގއި. މި ދާއިމީ ކޮމިޓީއޮންނަނީ މިސައްކަތް މި މަ
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އެންްޑ  ލްސުޑިސްމިމަސައްަކތާއި ްޓގެ އިއެހެްނވީމާ، އޯވަރސަ އް. ކެްޓ ކޮމިޓީތައި. އޯވަރސަ ކޮމިޓީތަކެއް

ވަން ނިތަފާތުކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެްއ. އަދި މި އީމި ރުންކުއި ވަކި ކުރުމާ އްޔަންޢަ  އެޕޮއިންޓްމަންޓް ނުވަތަ

ީވހާވެސް ބޮަޑކަށް ކޮމިީޓގެ  ،މެއް ކުރުމުަގއި އަުޅގަނުޑމެން ފުޅާ ވިސްނުއްޔަންޢަޅުން ފުސަސާަތކަށް ބޭމުއައް

ީއ ރާެއއްަގއި މުޅި މަޖިލިސް ޝާމިލުކުރެވޭތޯ ބެލުން އެދަރަޖައިގައި ވެސް ވީާހވެސް ފުޅާ ދާއި ،މިންވަރުގައި ވެސް 

ޓީ ޕާޓީއެއް ނޫން. އޭގެތެޭރަގއި ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަށް ރިގަނޑުގެ އަމާޒެއް. އޭގެެތރޭގައި ހަމައެކަނި މެޖޯޅުއަ

ސައްކަުތަގިއ މި މަ ަގއިމު އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ެވސް ކޮމިޓީ މިންވަރުަގއި، ދަރަޖައިންމުހި

 ،ދާރީުކރަނިވި ދައުލަތެއް ހިންގުން ބުމުައއްސަާސތައް މެދުވެރިކޮށް، ަޖވާ ވަންމިނި ،ބައިވެިރވުން. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ

ޓީތަުކެގ އެއީ މި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ޮބޑު އަމާެޒއް. އަދި ދިވެހި ަރްއޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓގެ ވެސް އަދި އެހެން ޕާ

ެގ މުސާަތއް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބުދާރީކުުރވުއައްސަންނެވި މަގުގައި. ެއއީ މިނިވަން މުވެސް އަމާޒު ޭރވިފައި އޮންނަނީ މިދެ

ައދި އެ އަމާޒު އަުޅގަނޑުމެން  ،ވީމާ، އެ މަަސއްކަތް ެއގޮތަށް އޮތްއިރު ންހެއެމަށް. ދައުލަތެއް އަުޅގަނޑުމެން ހިންގު

ރުމަކީ ކުޔަންއްޢަ ން މުއައްސަސާތަަކށް ބޭފުޅުލުތަޤިއްސްއި މުގަފެނުމުައޅުގަނޑަށް ފެންނަ ،ވާއިރު  އެގޮތަށް ހިފާފައި

، މާމަސައްކަތް ކުރާ ބާވަުތގެ މަސައްކަތެއް ނޫން. އެހެންވީބޮޑު ގެ އޭ އަކުން އެްއ ކޮމިޓީ ގެހަމައެކަނި މި މަޖިލީހު

ހެޅޭ. ހުށަނޭޅޭ ށަލާޙު ހުޞްވާނެ ައޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ަމޖިލީހުގެ ހިންގާ ގަާވއިދަށް އި  އަޅުގަނޑު

ދަންނަވަިއގެން ވެްސ އަޅުގަނޑު އެ މަަސއްކަތް  ހުގެ ލީޑަުރެގ އަރި ގްރޫޕުމެންޓްރީގަނޑުގެ ޕާީޓގެ ާޕލިއަޅު ،ނަމަ

. އެ އެްއގެ ވާަހކަ އިޞްލާެޙްއގެ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅާފައެހެން ޮކމިޓީކޮމިީޓއަށް ކުރެވޭތޯ ބަލާނަން. ައޅުގަނުޑ ވާނެ 

މެޭނ ހިސީ ާޕޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އަދި ސިޔާ ންނާއިރުކޮމިޓީއަކީ މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤަްއރި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އެ ކޮމިީޓ  ،ރީ އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް ވީމަ އަުޅގަނޑުއެށްއެއް. ދެން އަުޅގަނުޑ ހިތަޓީކޮމީ

ނަމަވެސް ެއއީކީ އެހާ މުހިންމު ކަމެއް ނޫން. ކޮމިީޓގެ ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓަީނ ދެން އެހެން. ބެލެހެއްޓިދާނޭ

މިނިވަން  ،ާސފުވެފައި އޮތުން ޔިތުންނަްށ ވީހާވެސް ސާފުކޮށްއްނުޑެގ އަމާޒަކީ ރަގަޅު . އަބޭފުޅެއްތޯކޮން

ދި މިިނވަން ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެްއަގއި ކަމަށް. އަ މަލުކުރަނީޢަގައި މި މަޖިލީހުން މުއައްސަސާަތކަށް މީހުން ނެުގމު

ެއްއގަިއ ޓީހަމަ މަޖިލީހުގެ ކޮމި ިއކަން.ތަެކްއގަީނ ެވސް ހަރުދަނާ އުސޫލުކުރަމުއައްސަސާަތކުން މީހުން ވަކި

. ކުރާ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ ންގައި އަޅުގަނޑުމެއި ޖަޒުބާތުަގއި، ޖޯޝްފަމެންބަރުން ތިއްބަވާ ންގެއަޅުގަނޑުމެ

 ،ރިއި ހުއްިޓ، އެިކއެކި ގޮތްގޮތަށް އެނބު، އެިކއެކި ތަންތަނުގަ އިތަެކއްގެ ތެެރއިން ަވކިވަިކ ފިޔަަވޅުތަެކއް އަޅަ އަތުއިޖުރާ

ގެްނ ވެ މުޅި ގަވާއިދު އިޞްލާޙު  ޔާއެހންވީމާ، އިރާދަކުރެްއވިއް އަުޅގަނުޑމެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް.  އި،، ބަލައި ސްނަވި

ލުމަށް، އިތްތެރި މަޖިލީހެއް އެކުލަވަހާނަޒާ ؛ތްތެރި މަޖިލީހެއްގެ ސިފަތައް އެ ަގާވިއދުގެ ތެރޭގައި ހާއަންނައިރުަގއި ނަޒާ

. ގަާވއިދުަގިއ ނެކަންކަން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެ ގަާވއިުދގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާށް، ޭބނުންވާ ހިންގުމަށް، ދެމެހެއްޓުމަ

ެއީއ  އަޅުގަނޑު ހިތުން އެހެން ކަމެއް އަދި އެބަވޭ. ފާހަގަކުރާ އިުތރު ރި މެންބަރުތްތެ މިފަހަރު ހިމެނުމަށް އިއްޒަ
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ގެ ހުކީ ޕާލިމެންޓްރީ ބަހުރުވައިަގއި، މަޖިލީސަރޖަރީއަ .ޖަރީރުންގެ ދާއިރާތަުކގައި ހިންަގވާ ސަރތެރި މެންބަްއޒަތްއި

 ތާއެކު މިތައް ދުވަހު މެންބަރުން ވަކި ަގޑިެއްއގައި އެ ތިއްަބވާ ތަނެްއގައި ހަފު ކުރުމަށްދަލުބައް ބަހުގައި މެންބަރުންނާ

ހިންގާ މަަސއްކަތް.  ރުމަށްބައްދަލުކު މެންބަރުންނާ ،ހިމެނޭ ަރއްިޔތުން މެންބަރުންެގ ދާއިރާަގއި ،ތިއްބަަވއިގެން 

ޓަކައި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެބަ އެދިަވޑަިއގަންނަާވ. ސަރޖަރީގެ މަސައްކަތް ހިންުގމަށް

ސަރޖަީރ  ގެންިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޭަގއި މަޖިލީހުގެ ދިދަ، މަޖިލީހުގެ ނިޝާން އަދި ަމޖިލީހުގެ ބެލުމެއް

މިހާރު  ންގެނައުަމީކ ވެސް އަުޅގަނޑުމެ ފަމަޖިލީހުގެ ހިންގާ ަގވާއިދަށް މި ސި އެހެންވީމާ، މަށް.ތުއޮފީސްތަުކގައި އޮ

ރި މެންބަރު ތެއަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތެއް. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ެދްއވުމަށް.އިހަޅުއްވައިބްރާހީމް ޝަރީފަށް، ރިޕޯޓު ހުށަ

 

 ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަ

ގެ ަގވާއިދު ހުމަޖިލީ ،ންރި ަރީއސް. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވެްސ ފާހަގަކުެރްއވި ަފދައިތެޝުކުރިއްތާ ިއއްޒަތް

ތުގެ ރިޕޯޓު ތިަޔ ެއ މަސައްކަނިމި، އްކަތް ކުރުމަށް މި އިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުން ނެންގެވި ކޮމިޓީގެ މަސައިޞްލާޙު

ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް  ،ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ށް ފޮނުވާފައި އަުޅގަނޑުމެން މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެން ގެނައުމަށްއަދިވެސް އިތުރު ވަގުުތ ބަެއްއ އިޞްލާޙުތަްއ  ،ފަދައިން  ވިފާހަގަކުރެއް 

އިޞްާލޙު ވަކި ރިޕޯެޓްއގެ ގޮުތގަިއ އޮތް އަންނާތީ ދަުއރާ ބެހޭ ގޮތުން  ދައުރު ނިމުމަކަށްން ންފުޅުވާތީ، ކޮންމެހެބޭނު

ށް އައުމުން އެ ރިޕޯޓު ވެސް އަުޅގަނުޑ ބަުޙގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅޭ ހިސާލާއަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ. މުޅި ގަވާއިުދގެ އިޞް

ޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީައކީ އަ މި ކޮމިޓީ .އީސްތްތެރި ރަހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތަޅުމަށް ހުށަހަޅާނެ ވާ މަޖިލީހުގެ

މަތީން މަޖިލީހުގައި  ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ގޮތުގެިއ ގަ)ހ( ވަނަ ާމއްދާގެ 88ެގ ނުއަސާސީނޫޔާެގ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއް 

ކަތް ފެށުނު ކޮމިޓީ. ލެވުނު ަގާވއިދު މުޅިން އިޞްލާުޙކުރުމަށް މަސައްއިަގއި ެއކުލަވަ 2ޗް މާރި  2010ޢަމަލުކުރަން ފެށި 

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ަބއެއް މާއްދާަތކަްށ ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް. ެއ  ،ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީއެހެންނަމަވެސް، މިއަދު 

. އާދެ، އެއީ މަޖިލީހުގެ ދަުއރާއި އަދި މަޖިލީހަށް ބިލުތައް ވާނީ ލިބިވަަޑއިގެންފަ އިޞްލާޙު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު

އަުޅގަނޑުމެން މި ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުުމގަިއ  .ްއޒަތްެތރި ރައީސްއިޞްލާޙެއް. އި 2ތުން ގެނެވުނު ގޮ  ބެހޭހުށަހެޅުމާ

 ޓަކައި ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުަތއް މިތްެތރި މަޖިލީހެއް އުފެއްދުމަށްހާނަޒާ ،ފަދައިން ވެސް މަނިކުފާނު ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި

މަންފާކުރަނިވި ގޮަތކަށް އަދި މި އި ޔާެވސް ހަލުވިކޮްށ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަގެނެވުނީ. އަދި އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނީ ވީހާ

މާއި ގާނޫނު ހެދުމަށް ވީހާވެސް ފަހި ފުރުޞަތެއް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ގެ ދައުރު ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުހުމަޖިލީ

އެ މަސަްއކަތް  ،އެ މަަސއްކަތްކޮށް  ،ކޮށްއެކު އަމާޒަށް ާވސިުލވެވޭނެ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ބައްޓަން ހަލުވިކަމާ

ވެސް ނިމުމަކަްށ  ކުރަނީ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ދައުރު މި ުޅގަނޑު އުއްމީދު . އަވާނީ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ ހާރުމި
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ކަމެއް ކަމަށް.  އޮތް އަންނާތީ މަޖިލީހުގެ ދައުރާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހިފައި

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ މި ިޅފައިވާ ރިޕޯުޓ އެހެންވެގެްނ އަުޅގަނުޑ އެ ަމއްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެ

 ޓަކައި ުޝކުރު ދަންނަވަން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު ކޮމިޓީން ގެންނަ  30ން ބަހުސަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން އުޫސލެއްގެ ގޮތު

ނަމަ މި މައްސަލަ ދެން ދާނީ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އިތުރު އިޢުތިރާޟެއް ނެތް އެހެންީވމާ، . މައްސަލަތަކަށް ދެން

ކަށް މެންބަރަިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް އެބައޮތް ކޮންމެވެސް ެއއް މިއަދުގެ ވޯޓު ަނގާ ަގޑީަގއި ވޯޓަށް. އެހެންވީާމ، 

ވާނަން. އަރުށް ފުރުޞަތުކަ، އަުޅގަނޑު މެންަބރަމި ވަގުތުކޮުޅގެ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ އެްއޗެއް ވިދާޅުެވވޭނޭ ފުރުަޞތު

  އަށް.هللاަވނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއަރުއަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاމެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ 

ަގވާއިެދއް  .ގައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަތާރަަވނަ މަޖިލީހު ރަީއސް. އަޅުގަނޑު އިނިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

. ައޅުގަނަޑކީ އޭރު ސަުރކާރު ހެއް އެއީދާ އެްއގޮތަށް ހިންގި މަޖިލީއެކުަލވައިަލއި ވަރަށް ފުރިަހމައަށް ަގވާއި

ެވސް މައިނޯރިޓީއެްއަގއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މަސައްކަތްކުރި މެންބަރެްއ. ތަމްސީލުކުރާ، އެހެންނަމަ

ޓީ، ޑީ.ާއރު.ޕީއާ ެއއްކޮށް ވެސް މަަސއްކަތްކުެރވުނު. ސަުރކާރާެއީކ ންނަށް އޭރުެގ މެޖޯރިޓީ، އިދިކޮުޅ ޕާއަޅުގަނޑުމެ

ދެން. ދެން ަބޣާވާތަކާ ޖެހެން ްތކުރެވުނުވެސް މަސައްކަްތކުރެވުނު. ަސރުކާރާއި އޮޮޕޒިޝަނާ އެީކަގިއ ވެސް މަސައްކަ

ންގެ މަޖިލީހުގައި. އޮޕޮޒިޝަންގެ ވަރަށް ކުަޑކުަޑ މައިނޯރިޓީއެއްގެ ގޮތުަގިއ ވަނަ ރައްޔިތުއަޅުގަނޑު ހަމަ އިނިން އަށާރަ 

އްކުރަން؟ ހުގެ ގަާވއިދު ބަދަލުުކރަމުން، ކުރަމުން، ކުރަމުންޮގސް، އޮޮޕޒިޝަން ކީ މަޖިލީ ްނގެ ނޑު އިނީ. ަރއްޔިތުއަޅުގަ

ލީހުގަިއ މަސަްއކަތްނުކުރެވޭނޭ ވަރަށް މަޖިލީހުެގ ހަގީގަުތގަިއ ސަރުކާުރ ހިންާގ ޕާޓީއަށް ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖި

ަރވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނަޑީކ ސް ޮއފީހުން އެދޭ ގޮތަކަށް ހިންގާން. މިއަދު ނަވާަރއީ ގަާވއިދު ބަދަލުކުރި

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  މެޖޯރިޓީއެއް އޮތް ޕާޓީެއއްގެ މެންބަރެްއ. އެހެންނަމަެވސްސްަޕރ  ލުކުރާސަރުކާރު ތަމްސީ

ވެސް ބޮޑަްށ  ގައިމުކަަމކަށް ހަމަ އެއް ،ފެނޭގެންނަ ބަދަލުތަކުން އަޅުގަނޑަށް އެބަ މިފެނޭ ަގވާއިަދށް އަޅުގަނޑަށް އެބަ

އެ  ،އަށް ވެސް ޖާގަދޭން ަމސައްކަތްކުރާ މިންވަާރއިރިޓީއޮތް ުކޑަކުޑަ މައިނޯ  ފާހަގަކުރެވެނީ މިއަދު މަޖިލީހުގައި މި

ދޭއިރުަގއި ެވސް ގެ މަޖިލީހުގަިއ ފުރުޞަތު. ރައްޔިތުން ވަރާައޑަށް އިހްތިރާމުކުރާ  ،ކުޑަުކޑަ މައިނޯރިީޓގެ ބަހަށް

ދެްއކުމުގެ ފުރުޞަުތ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އިދިޮކޅުގެ މެންބަރަކު ހަމަ އެދިވަަޑއިގަްނނަވާއިރަށް އިދިކޮޅު މެންބަރަަކށް ވާހަކަ

ވީވަަރކުްނ  ވެސް ޢައްޔަންުކރިއިރުަގއި، މެންބަރުން ވެސް ވެސް އެބަދެވޭ. އަދި ކޮމިޓީތަަކށް މީހުން ޢައްޔަންކުރިއިުރގައި 
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ލެވޭ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކޮށްފަިއވާނެ. ަގވާއިދަށް މިއަދު މި ގެނެވޭ ބަދަލު؛  ންންބަރުކޮުޅގެ މެއިދި

ސުރެ ވެސް އޮންނަ ކްެސއް ަނގަންޏާ އެކަން ކުެރވޭނީ ސަރުކާުރެގ މެންބަރަކަށް އެކަންޏޭ. ެއީއ ކުރިންޑައިރެކްުޓ ޓެ

މެ. މިދިަޔ މަޖިލީހުގައި ކުީރގެ ރިާޔަސތުން ކުރެްއވި ެއއް ކަމަކީ، ގޮތް. ދެން ެއއީ ުބއްދި ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮތް ވެސް 

ސަުރކާުރެގ ނީ ވެސް ކުރާަނމަ، އެ ެލވޭަޑކުޑަ އަސަރެްއ ކުކާރުެގ މާލިއްޔަތަށް ރުކާރުެގ ބަޖެޓަށް ނުވަތަ ސަރުސަ

އިދިކޮުޅ ން މި ބުނާ ވާހަކައަީކ، ދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ކަނޑައެިޅގެޏޭ. އޭެގބަންބަރަކަށް އެކަމެން

ށް މެންބަރުންނަށް ބަޖެޓަށް ވެސް، ކޮންމެ ބިލެއް ހުށަހެިޅޔަސް، ކޮންމެ ގާނޫނެއް ާފސްކުރިޔަސް އެއިްނ ބަޖެޓަ

 އަުޅގަނޑުމެްނ އަސަރުކުރާނެ. އިދިކޮުޅ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ރީއްޗަށް ެއ ބިލުތައް ލެވޭނެ. ެއ ގާޫނނުތައް ލެވޭނޭ

އް ނަގަން ުނވަތަ ސަރުކާުރގެ އިނާޔަެތްއ ނަމަވެސް، ކަނޑަެއޅިގެން ސަުރކާރުން ދޭ އިނާޔަތެ. އެހެންމިދަންނަވަނީ

ޝްވަރާާއ އެކުއޭ. ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަތެއް އެްއކޮށް ރައްޔިތުްނެގ ރުގެ މަޖެހޭނީ ސަރުކާއެ އަންނަން ކަނޑަންޏާ

ޔަސް، އަދި އިދިޮކުޅ ކަމުަގއި ވި ުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރު މެންބަރު ެއއީ އަ ވޭނޭ.ށްލެކޮމަޖިލީހަކަށް ބަދަލެއް ނު

ދަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ގައި މަޖިލީހުެގ ަގވާއި ަރއީސް. އަުޅގަނަޑށް ފެންނަ ތާނބަރުންކަމުގައި ވިޔަސް. ިއއްޒަތްތެރިންމެ

ރި މަޖިލީހަކަށް ؛ ނަޒާހާތްތެމުން ވީ ވަޢުދުމިހާރު މި އަމާޒުކުރާ މަސައްަކތަކީ، ައޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު މިތަނަށް ވަންނަ

ަގއި،  މިތާނހަދަން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހިންގުމުަގއި އެކަންޏެްއ ނޫން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުަގއި

މެންގެ މެންބަރުން، ންޏެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުކަތުަގއި ެއކަމަޖިލީހުގެ ތަުޅމުގައި އެކަނި ކުާރ މަސައް ރައްޔިތުންެގ 

ގަނޑުމެންގެ ކަންކަން ަބއްޓަންކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުަގއި ވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ނަޒާހާތްތެރި މަޖިލީހަކަށް އަޅު

ބަރުންގެ ގޮތުގައި ައުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާަތކުަގއި ތެރި މެންރުންނަކީ ވެސް ނަޒާހާތްްނބަނޑުމެންގެ މެހަދަން، އަޅުގަ

ސަރޖަރީ ހިންގާނޭ ވަގުާތއި ސަރޖަރީ ހިންގާނޭ   ރައީސް.އިއްޒަތްތެރިކަތެރިވާ މީހުންނަށް ވެސް ހަދަން. ހަރާ

ޖިލީހުގެ ޑަށް މައޮފީސްތަކާިއ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެންވެސް މުހިންމު ކަންކަން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮ

އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ގާތްގަނަޑކަށް ގަނޑުމެންނަށް ެއ ވަގުުތ ދެްއވަން. އަޅު ، ރިޔާސަތުން އަުޅގަނޑު އެެދން

ގައި.  ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތު ންސް ަގޑިއިރުހެސައުވީ 

ނޑުމެން ވަގުތު ހަދަންޖެހޭނެ. ދަންޖެހޭނެ. އަުޅގަވަގުތު ހޯ  ރައީސްޒަތްތެރިިއއް ނޑުމެން ސަރޖަރީއަށް ވެސް އަޅުގަ

ަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުމީ، މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ަގވާއިދު މުލަ ގޮތެއްޖު

 ރައްޔިތުން ެއ ުއއްމީދުުކރި  ިދވެހި  ރަްއޔިތުން އެ ުއއްމީދުކުރި، ޞްލާުޙވެގެން ައންނައިރު ދިވެހިއެްއކޮށް އި

  ރައީސް.ިއްއޒަތްތެރިފޯރުކޯށްދެވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ނަޒާހާތްތެރި މަޖިލީހެއް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަްށކަން. އްތަ ިމ އޮންނަނީ ސަރޖަރީށް ވެސް އިނގޭ ބުރާސްފަްއާޗއި އާދި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑަ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ ދުވަސްުދވަހު ވެސް ަމސައްކަތް ަހވާލުކުރެޭވ. އަދި

ރި މެންބަރުންގެ ނަށް ދަތުރު ވެސް ކުރާންޖެހޭ. މިހާރު ބައެއް އިްއޒަތްތެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް ފަހަރަށް އެކި ތަންތަ

 ުހޅުމާލޭ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ބިފައި އޮްތ ގޮުތގައި ށް ހަމަގައިމު ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިގޮތުން އަުޅގަނޑަ ފީސް، އެ އޮ

ދެކެން. އެހެންވީމާ، އެބަ ައޅުގަނޑު ގެ ެވސް ބޯެޑއްއްޒަތްތެރި މެްނބަރުއި  ރާގެރު، އަދި ގަލޮުޅ އުތުުރ ދާއިބަމެން

ޅުްއެވވުން އެއީ މަިޖލީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭނެ ކަމެއް. އަދި ެއ އޮފީސްަތއް ންގެ އޮފީސްތައް ހުްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

، މި މަޖިލީހުގެ ގިއުގަނޑެްއގެ ތެރެއަށް ގެަނއުމަީކ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި  މަޖިލީހުގެ ހިޔާވަހިކަމަށްމި

ލަީނ އަޅުގަނޑުމެން މި ހުއްޓާމިހާރު މަށް އަޅުގަނޑު މާނަކުރާނީ ބަޖެޓު. ބޭނުންތެރިކަމެއް. ފައިސާއާ ެބހޭ ބިލު ކަ

ޅުގަނޑުމެން އަނެއްާކވެސް އަލުން އަނުބރާ މި ތަނަށް، ޖަލްސާއަށް މެންދުރުގެ ގަިޑއަށް. މެންދުރުގެ ެކއުމަށްފަހު އަ

 .އަންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 {އަށް 13:01ްނ އި 12:28 :ޅުކޮތު ގުސްވަހު}

 (هللاޢަބްދުއިބު ރައީސް އީވާ ނަ ގެމަޖިލީހު  ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަށަނީ، ކުރިން ބަހުސްކުރަމުންގެްނދިޔަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް. ެއއީ ނޑުމެން މި`. މެންދުރުގެ ދަންފަޅި އަުޅގަ

ވާ ރިޕޯޓަށް. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކަާކ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާަފއި

ގަިއ އޮންނަ  1:30ނުވާީތ މިއަދުގެ ބަހުސްކުރެްއވުމަށް އިތުރު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެިދވަަޑިއގެންފައިށް ރިޕޯޓަ

 ލަން. ޓުަގއި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ެވސް ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާަހކަ ދަންނަވާވޯ

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ހުޅުދޫ ދާއި ،ޢާރަފްކުރަންޖެހިފައިވާ ބިލެއް. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންތަރު މި އިއްަވނީ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު މިހާ

ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ) 2010/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ެޓކްސް ެނގުމާ ބެޭހ ) 2010/3އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު  ންކިޔު ގެނަުއމުގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަްށ އިޞްލާޙު ( އަގާނޫނު

 އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު.  (އަށްއިދާރީ ގާނޫނު



67 

 

 

 ކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ތަ . ކޮމިޓީ 9

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  2014ކްޓް ޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެމިލައިމެޓް ކް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތުަގއި މިހާރު މި ފަށަނީ ކްލީން އެނަރޖީ ފޯ

 މިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރު . މާލިއްޔަތު ކޮޓް ގޮތުގެ ރިޕޯމިނިން އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް

08/2019M19/ML/ު36ަގޑިިއރު. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  1ލަ . މި ިރޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ ޖުމ 

ސިކުންތު.  5 އިމިނެޓާ 5 ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 5 އިމިނެޓާ 5އަށް ޓީރީ ޕާސިކުންތު. ޖުމްހޫ 7 އިމިނެޓާ

ކި ޕާީޓއަކަްށ ވަިސުކންތު. އަދި  32 އިމިނެޓާ 3މް.ޑީ.އޭައށް ސިކުންތު. އެ 3 އި މިނެޓާ 4ޕީ.އެން.ސީއަށް 

ޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަުތ ށް ހުށަހަހަރިޕޯޓް މަޖިލީ ސިކުންތު. މި 52ންމެ މެންބަރަކަށް ސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮ ނި

 ްތތެރި މެންބަރު. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް. އިްއޒަ ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ވާހަކަެދއްެކުވން:

މި ނަންބަރު ރިޕޯޓް.  8 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ހުށަހަޅަނީިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

ރިޕޯޓާ މި . ވަނަ އަހަުރެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2014ގެ ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން ޕްޮރޖެކްޓު ކްލީން އެނަރޖީ ފޯރިޕޯޓަކީ 

 ކޮށްލާނަން.ސާޚުލާ އް ކުޑަކޮށްތަ ތައްން ކަގުިޅގެން ކޮމިޓީން ކުރި މަސައްކަތުން ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ފާހަގަކުރެވޭ

އެނަރޖީ ޑެނިޝް ންސީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ކޮްމޕޯނަންޓް އެނަރޖީ ކޮްނަޒރވޭޝަން އެްނޑް އެފިޝެ  ،މިގޮތުން

ގެންަދވަން ކޮންސަލްޓެްނޓުން ބައެއް މަސަްއކަތް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ާޓގެޓާ ެއްއގޮތަށް މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް

ކުއިޕްމަންްޓ އަށް ޑޮމެންސްޓްރޭޝަން އި 2013 ގޮތުން އޮކްޓޯބަރުރަން. މިކުނުާވކަްނ ފާހަގައިފަވިދެ ށް ގެންކުރިއަ

ެވސް އެ ލިސްޓު ވީނަމަ  ކަނޑައެިޅފައިށްނުމަދިކޮށްރުނިޓުން ފޯޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔު ،ސްޕެސިފިކޭޝަން  އިލިސްޓާ

އް ތަކްޓުގެ މަސަްއކަތްވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި. ދެން މިގޮތަށް މި ޕްރޮޖެ 2014ފޯރުކޮށްދެވިފަިއވަނީ ޔުނިޓަށް 

ސިލުވުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅިަފއިާވކަން ެވްސ ފާހަގަކުރަން. މި އޮޑިޓް ހާ ދުޤްޞަސްވުމުން މި ޕްރޮޖެކްޓުެގ މަލަ

ލްޑިވްްސ ކްަލއިމެްޓ މޯ ،ަވނީ ހަގަކުރެވިފަިއ މިފާގަނޑުެމންނަށް ން އަޅު ތު ެދވަނަ ކަމެްއގެ ގޮވޭރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކުރެ 

ން ހަރުމުދަލުގެ ށުާމްއދާގެ ދަ 6.3.7، އިއާ އްދާމާ 6.3.6ރޭޝަނަލް މެނުއަލްގެ ފަންޑު އޮޕަ ސްޓް ޓްރަޗޭންޖު

ަސއްަތ އިހާސް ދު  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެްއ ސާޅީސް 22ވާކަން. މިގޮތުން ނުފައިލޫމާތު ހިމެނިޢުމަ ޅޭގު  ރެޖިސްޓްރީއާ

ެގ އަދި އެ މުދަލުނުވާކަން. ޓްރީގައި ހިމެނިފައިހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސް ބައްލަަވިއގަނެފަިއވާ މުދާ ޑޮލަރަށް ހަތާވީސް

މުންދާ ކަމަްށ ވެކުރެ ަކއި މިހާރު މަސައްކަތްޓަކުރުމަށްޅުނުވާކަން. މި ކަްނކަން ަރނގަރިފަރެންސް ނަންބަރު ވެސް ޖެހިފައި
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ޖިސްޓްީރ ރަ މިވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮުޅ  2014ލޫމާތު ދެްއވާފަިއވޭ. ޢު މަށްމިނިސްޓްރީގެ ފަރާުތން ކޮމިޓީއަ އެނަރޖީ

ތު ޢުލޫމާސިޓީން މަ ގައި މިނިސްޓްރީން ފޮުނވާފަިއވާ 2016 ލުޕްރީއެ 7މެންނަށް އަުޅގަނޑުިއވާ ކަމަށް ފަވިއަޕްޑޭޓްކުރެ 

ކްލީން  -1ނިންމުމަކީ ން ނިންމިޓީކޮމި ޅިގެންގު ހުރުމާ ،ގެންޅި ގު ހަގަކުރެވުމާން ފާކަ ހިއްސާކޮށްފަިއވޭ. މި ކަން 

ހަގަކުެރވިފަިއާވ ފާރިޕޯޓުގަިއ ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިްޓ  2014ގެ ގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު ޓިމިަލއިމެޓް ކް އެނަރޖީ ފޯ

ލަފާދެއްވާފަިއވާ ގޮތަށް  ރ ެޖނެރަލްޓަނުވާނެ ގޮތަށް އެކަްނ ިއޞްލާޙުކުރަްއވަން ޮއޑިމައްސަލަތައް ކުރިމަުގގަިއ ތަުކރާރު

 ސިލުވާ ގޮތަށް ޕްރޮޖެކްުޓގެ ހާ  ދުޤްޞާ މަޓުގެކްޕްރޮޖެ -2 އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެންެގވުން. ށްޞްލާޙުކުެރއްވުމައި

 އި،ރިހަމަކުރުމަށާ ފުއްސައްަކތްތަމަކްޓަށް ކަނޑައެޅިަފިއވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޖެޕްރޮ ،އިގެންދިއުމަށާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

މިފަދަ  ސްތަޤުބަލުގައިމުއަދި  ،ވުމަށާއިލަފާއެރު ުމމަށްތަށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކަންތައް ނިންދައްމު ކަނޑައެޅިަފިއވާ

ނުދިނުމަށް ެއ ކަންތައްތަްއ ތަކުރާރުިވޔަގެންދަވާއިުރ ެއ ރިޕޯޓުަގއި ާފހަގަކޮށްފަިއވާ ށް ޖެކްޓުތައް ކުިރއަޕްރޮ

ށުން ހަރުމުދާ ހުރިކަން ފިޒިކަލް ވެރިފިކޭޝަން ދަގެ ސިސް އޮފް އެކަުއންޓިންމިނިސްޓްރީއަށް އެންގުން. އަިދ ކޭޝް ބޭ

ރިކަން ރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ޮއޑިޓްކުރަްއާވއިރު ޕްރޮޖެކްޓުތަަކށް ގަންނަ ހަރުމުދާ ހުކު ،އޮޑިޓަރުންނަށް ލާޒިމުނުވިަޔސް 

 ނެއް ހެދުމަށް ދެންނެވުން.ޝަކަލް ވެރިިފކޭ އޮފީހުގަިއ ދެްނނެވުން. ފިޒި  ޖެނެރަލް ކުެރްއވުމަށް ޮއޑިޓަރވަރުކަށަ

 ރައީްސ.  ޔާ އިްއޒަތްތެރިއް ން. ޝުކުރިނަލާމައިންެއކު އަުޅގަނޑު މި ރިޯޕޓް ނިސްއާ، މި ރެކޮމަންޑޭަޝންންވީމާއެހެ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުެރއްވުމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޔާ ރިއްޝުކު

 އަރުވަން. ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. ފުރުޞަތު

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު 

 އިކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކުރަްއވަ މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދުޝުކުރި

ހުެގ ލީށް މަޖިޔަހަމަ ން އަދާވަނަ އަހަރުން ފެށިގެ  2014ތަކަށް ބަލައިާލއިުރގަިއ މިހާރު މި ރިޕޯޓު ،މި ފޮނުވާ ރިޕޯޓް

 7ވެދިޔަ ތު ފާއި ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް އޭރުަގއި އޮތް ، އަދާނުކޮށްމާޒިން ޖެހޭމިޓީން އަދާކުަރންކޮމާލިއްޔަތު 

ިކއެކި ތަންތަނަށް ވަްއކަްނކުރަން ފުރުޞަތު ދީގެން އެ ،ގެ ސަރުކާުރގައި އެިކއެކި މުއައްަސސާތަކަށްހުދުވައަހަރު

ގެ ޔޭ އި ދުނިގަތްތަކަށް ބަލާއިރުހަގީގަ ހުރިނަން ންމި ރިޕޯޓުގައި ފެ .ސްރި ރައީ ންނަމުން. އިއްޒަތްތެދަނީ ފެ ތިބިކަން މި

ކޮްށދޭން ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ރުއެހީތެރިކަން ފޯ ،ވާންތެރި ށް އެހީނައެްއވެސް ުމއައްސަާސއަކުްނ އަުޅގަނޑުމެން

ފަިއާވ ވިއި ވެސް މި ފާހަގަކުރެޕޯޓުގަރިމި  ،ވަނީ ބަބަކަށް. ސަބިރުގަނެފަ ހިންގުމަށް ފައިސާ ދިނުމަށް މިއަދު ވަނީ

އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ވަކި ތާރީޚުތަެކއް ކަނޑަެއޅި  ،ބަޖެޓު ކަނަޑއެޅި ޓަކައި ފަދައިން މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް
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ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި ،އިމާލުތަކެއް ހިނގަހުކަންތައްަތއް ރޭވިފައި ވީނަަމވެސް ަވރަށް ބޮޑެތި އި ގެންދިއުމަށްކުރިއަށް 

ގޮސް  ރޮޖެކްޓް ނުހިންގިކަނަޑއެޅިފަިއވާ ުމއްދަތުގެ ތެޭރަގިއ ޕް ،ނުކުރެވިޮގތުގަިއ ބޭނުންހަމަަފިއވާ ފައިާސ ކަނޑައެޅި

ެއގޮތުން ކޮމްޕިއުޓަރ  ،ލާފަްށ މާ އަގު ބޮޑުކޮށް މުދާތައް ގަނެޚި ދާ ގަންނަން ކަނޑަެއޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާމުއަދި 

ވުން. ސާޅީސް ހާސް އިފަ އިގަން މިފަދަ ކަންތައްތައް ހި ،ނެގަ ގެ ައގުން ރުފިޔާ ްނ،ސް ޑޮލަރުގެ އަގުހާ 40 އްސިސްޓަމެ

. ގުގަންނަށް މި ބޭފުޅުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އަ  ރ ސިސްޓަމުކޮމްިޕއުޓަ  22ސައްތަ ހަތާވީސް އެމެިރކާ ޑޮލަރު. ެއއީ  ދުއި

ަގިއ ްޕރޮޖެކްޓުގެ އިްނވެންޓްރީފުނީގެ ނޫނިއްޔާ އެ އަދި މިފަދައިން ގަނެވިފަިއާވ އެްއވެސް މުދަލެއް އެ ކުން

ުނވާކަމުެގ އެއް ބެލެހެއްޓިފައިތެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިންވެންޓްރީ ހަގީގަލަންޖެހޭ އިވެސް ބަލައީ ނުވުން. މިހިމެނިފައި

ކުންފުނީެގ  ،އަހަމުގޮތެއް ނޭގެއޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަ އަޑު މާނައަކީ އެތަނަށް ގަނެވިފަިއވާ އަގުޮބޑު މުދަލަށް ވީ

 .ެވގެންދާ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމުގައި އެތެރެކުރާ ބޮޑެތި ާބޖުތައް އަމިއްލަ ބޭބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީނަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅުއްވާ ރިޕޯޓުތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުނުކޮްށ  ،އެއް ނުބެލެހެއްޓިއިންވެންޓްރީ 

ބައެއް  ން ބޮޑުއިއަމިއްލަ ޖީބަށް މި ރަނީކުގޮތަަކށް މި ބޭނުން އެރިޕްރޮޖެކްޓު ފައިސާ ހިތަށް ޑުން ތިބެލައިގެންމަމަޑު

އެްއގޮތަށް  ޔާއެޅުމަށްކަން މިފަދަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވާ ލަފަ

 ވެސް ެވގެންވާނެއެްއގޮތަކަށް  އީ އަހަރު ހޭދަކޮށްލުމަކީ މި 6 ،ްސ އަހަރުފަ ،އެްއވެސް ކަމެއް އިޞްލާޙު ެވސް ނުކޮށް

ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ން މި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ .ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތައްތަކުން މި މިފަދަ ކަން ،ވިކުރެ ހަމައަށް މި ރިޕޯޓުތައް އައިސް ދިރާސާ އަޅުގަނޑުމެންނާ .ދަންނަވަން ޝުކުރު

 އި،ިދވެހި ރަްއޔިުތންގެ ޙަޤުޤައި މި މަޖިލީހުން ރަނގަޅު ގޮތްތަކެްއ ހޯދަ އި،ގެންދާ ނާޖާއިުޒ މަންފާ ހުއްޓުވަ ނަގަމުން

ކުރާ ކުންފުނިތަްއ ންވައްކަ ރުމަށްފަހު ކުހަމައަށް އައުމުން ދިރާސާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުތައް އަުޅގަނޑުމެންނާ

ގާނީ ކަންތައްަތއް ހުއްޓުވުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ އްކުގެ ތެރޭަގއި ހިންގާ ނޭ ޕްރޮޖެކްޓުތަނުވަތަ

ވަނަ މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަދި  19މަސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަނޑުެމން ކުރާނަން. އަދި އަޅުގަނުޑމެންގެ މި 

ހިންާގފައިވާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ފަަދ ކަންތައްތައް ދެން އިތުރަްށ  ގެ ތެޭރގައިދުވަހުއަހަރު 7ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފާއިުތވި 

މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަްނ  މަލުތައް ހިނގާ ފަރާތްތަކާޢައެކަން ހުއްޓުވާނަން. އަދި އެފަދަ  .ނުދޭނަންވިަޔކަ

 ތަކާ ންޭޑޝަންހެޅިފައިވާ ރިކަމެހުށަ މިހާރު ،ގޮތަށް ފާސްކޮށް އޮތް ކުާރނަން. މި ރިޕޯޓު މި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް

ކޮށް ރޓައަދި އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި މޮނި ،ކޮށްމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކަށް މަގުފަހިޢަ އެްއގޮތަށް އަދުން ފެށިގެން 

އަދި  ށްްއލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަޙައެކު މިކަން އެހީތެރިކަމާ ާއއި ޔައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފަ

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވެސް ދަންނަވާލަމުން ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ޖީހާން މަޙްމޫދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ެކުވން:ވާހަކަދެއް ޖީހާން މަޙްމޫދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ލާއިުރ އިހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯަޓށް ނަޒަރު ހިންގަ ން މިއަދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

އޮތީ  އައި ކަންަތއްތައް މި ޚާއްޞަކޮށް މި ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ތުހުމަތުކުރަމުން ،އަޅުގަނޑުމެން ޒަމާނުއްސުރެ 

 އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެއީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ންކު ފެންނައެން ވެސް ސީދާ ހެއްކާންނުޤީހަމަ ޔަ

ވެްސ  ބޭރު ފަރާތްތަުކގެ ައތުން އަދި އެހެނިހެން ،އަތުން ގެމީހުންއަުޅގަނޑުމެންެގ ދަރިންގެ ނަމުގަިއ ބޭރު ،ނަމުގައި

ަރއްޔިތުންނަށް  ،ކްޓުތަކުެގ ނަމުގައިރުްނގެ އަތުން ަފއިސާ ހޯދައިގެން ަރއްޔިތުްނނަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެއިންވެސްޓަ

ޚިލާފު  އެކިެއކި އުސޫލުތަކާ ،ޚިލާފު ހިނގާ އެިކއެކި ގާނޫނުތަކާ މަންފާއެއް ހޯދައިދޭން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ނަމުަގއި

ންނަްށ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތކުެގ ސަބަބުން އިންވެސްޓަރުން ިދވެހިވާނެހެން ދު ހާސިލުނުޤްޞައަދި ޕްރޮޖެކްޓުތަުކގެ މަ

ފަދަ އެަތއް  ދާދައުލަތަށް ކުރާ އިތުާބރު ގެއްިލގެން ،ދިވެހި ސަުރކާރަށް ،ރާއްެޖއަްށ ކުރާ އިތުބާރުިދވެހި ،ކުރާ އިތުބާރު

ވެސް މަޖިލީހަށް  ސް. އާދެ، މިއަދުކަމެއް ހިނގާފަިއވާކަން މި ރިޕޯޓުން އެބަ ފާހަގަވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 ގެ ޮކންވެންޝަނަލް ސެޓްލްމެންޓް ޔޫ.އެން ؛ވާ ކޮްނވެންޝަނަކުންލީހުން އެއްބަސްދިޔަ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިހުށަހެޅިގެން

 ބަިއވެިރވެގެން  އިމީގަ  ،ގެންދަނީ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކުަރމުން މިމީޑިއޭޝަން ކޮްނވެންޝަނުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް 

 ،ނޑުމެންނަށް އިްނވެސްޓަރުން ކުރާ އިތުބާރުއަުޅގަ ،ކުރަން ބޭނުންާވ މަސައްކަތަކީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅުގަނޑުމެން

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ  ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް ،ގެއްލިފަިއވާ އިތުބާރު އަނުބރާ ހޯދުމަށްޓަކައި

ދަށާއި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޞާތިޤްކާއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިއިންވެސްުޓކުާރ ފަރާތްތަ އި،ފަރާތްތަކާ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރާ  .ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިުނން ،ނބުރާ އިތުބާުރ ހޯދައިިދނުންއެހީތެރިވެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަުލން އަ

 ހަމައަށް ފޯރާނޭ  ްއޔިތުންނާދިވެހިރަ ،ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އިންވެސްޓުމަންޓުތައް  ،އިންވެސްޓުމަންޓުަތއް

 ިއ،ކަމާ ުނވާގޮުތގައި ިލބިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ރަނަގޅަށް ހިނގާފައި ވައިދޭދައްކު  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ރިޯޕޓުން

 ކަމާިއ، ނުވާ އެްއގޮތަށް މިނިސްޓްރީތަކުން އިޞްލާޙުަތއް ގެނެސްފައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެްއވާަފިއވާ ލަފާފުޅުތަކާ

ުނވާތީ ގޮތުަގއި ހިނގާފައި ތައް ރަނަގޅުއަދި ޕްރޮޖެކްޓު ،ކަމާއި  ލާަފއިވާއިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރު މިޮގތުން ކަނޑުވަ

 ން ހުށަހަޅާފައިާވ މި ރިޕޯޓު މި އޮތް މީގެ މަންފާއެއް ވެްސ ރަްއިޔތުންނަށް ކޮށްފައެއް ނެތް. ެއހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީ

 ،ވާ އިޞްލާޙުތައް ފައި އިގޮެތއްަގއި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅަ ޚާއްޞަ ؛ތައްމި ހުރި ހުށަހެޅުން ،ގޮތަށް ބަލައިގަނެ 

އެްއގަިއ ވެްސ ކޮްނމެ މިނިސްޓްރީ ،ކުރާނެ ގޮތް ޒުތަުކން ތަންފީމިނިސްޓްރީރަނގަޅުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަިއާވ އިޞްލާޙުތަްއ 

އި، ޕްރޮެޖކްޓު ކޮމިޓީތައް ުނވަތަ ަވކި ގޮތް ބެލުމަށްޓަކަ ގެްނދާއެ މިނިސްޓްރީއަށް ެއޯވޑުކުެރވޭ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަށް 

އިމުކުެރވިފަ. ޤާކުރާނެ މުއްއަސަސާތައް ހުރޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރނިޓަމޮ ،ޕްރޮޖެކްޓު މުއައްސަސާަތއް
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ކަންކަން ދަންނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލާ ފަރާތްތަކުން  އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މި؛ މި ފަރާތްތަކުން ،އެހެންނަމަވެސް

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  ،ނަމަކަމުަގިއ ވާހުށަހަޅާ ިއޞްލާޙުތަކަށް ތަބާނުވާ ،ތަކުގައި ުކރާ އަމުރުތަކަށްހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން

އަުޅގަނޑު މި ކޮމިޓީގެ މި ބުަރ  ،ކަށް ފައިދާތަކެއް ނުގެންދެވޭނެ، އެހެންކަމުންޔަހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ރައްޔިތުްނނާ

 ،ދެްއވި ކަމަްށޓަކައި އެކަން ފާހަގަކޮށް ހަމައަށް ގެނެސް ގަނޑުމެންނާތް އަޅުގީގަހަ ،ރީފުކޮށްޢުމަސައްކަތަށް ތަ

އިތުރުން އަދި ޭއގެ  ،ދުކޮށްއިން ހުަށހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ާތއީޢާރީޛައިތުރުން ވެސް މި ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓުެގ މީގެ

ންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް އި ފައިސާ، ޯހދާ ހޯދާ ،އަޅުގަނޑު އެދެން މިގޮތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ނަމުގައި ަނގާ ފައިސާ

މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު  ސޫލެްއގެ ގޮތުން މިފަދަ ގޮތްގޮތުން ޚިޔާނާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއުމެދު  ޔާނާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާޚި

 މި މަޖިލީހުން އެޅުމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީޔޫނުސް ގެ މެންބަރު ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

އަދާކުރަން.  ވާ ބުރަ މަަސއްކަތަށް ޝުކުރު  ން ކުރައްވާަފއިވާ މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 ވަރަށް ގިނަ އޮޑިޓު ިރޕޯޓުން ވެސް  ގެކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު ލީން އެނަރޖީ ފޯކްސް. ރައިއިްއޒަތްތެރި 

ދަނީ ކުން ެވސް ފެންނަމުންޓަމުން އެބަދޭ. މިފަދަ ކޮންމެ އޮޑިްޓ ރިޕޯ ރެވެއަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުކަންތައްތަެކއް 

އްޒަތްތެިރ އިމަލުތައް. ޕްޝަންެގ ޢަކޮރަހިންގާފައި ހުރި ހުރި ަވއްކަންތަާކއި،  ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން ކުރަްއވާފައި

ރައްޔިތުްނ  ދިވެހި ،ވެިހރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ ހޯދައިގެންގޮުތގައި މިއަކީ ދި ވާމި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަ. ރައީސް

ޖެހޭ ދުވަހަށް ނެތް. ފެށެން އެއްހުިރ ޕްރޮޖެކްޓުތައް. މި ޕްރޮޖެކްޓު ގަާވއިދުން ހިންގިފައި ދައްކަިއގެން ހިންގާފަ

ޚިާޔނާތް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ދަނީ ވައްކަމާއި ންން ފެންނަމުއިޖާއެއް ނެތް. މިނަތީ ން ހާސިލުވިއިނެތް. މި އެއްފެށިފަ

 މާިލްއޔަތު ކޮމިޓީއަށް ކުރަން މި އިވަނަ މަޖިލީހުގަނަވާރައެބަހުރި.  އިއެތައް ަބއިވަރު އޮޑިޓް ރިޕޯްޓތަކެއް ފުނިޖެހިފަ

ގެ ކެއް ތަރިޕޯޓުއަހަރު އޮތް ބައިވަރު އޮޑިޓް ހަތް މި ވޭތުވެިދޔަ  .އޮތީ ވަރަށް ބައިވަރު ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް

ތަކަްށ ރެކަމެންޑޭޝަންވާ ވެްސ މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ. އަޅުގަނޑު މި އިފަސައްކަތް ކުރަންޖެހިމަ

ން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،ންބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަށް ފުރިހަމަައށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މި ޮކމިޓީ މަލުކުރުމަށް ކަމާޢަ

އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޞްތެރިކަމާންބަރުންނަށް އިޚުލާކޮމިީޓގެ މެ ،ކަތް ފާހަގަކޮށްގެންދާ ބުރަ މަސައްކުރަމުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހަނިމާދޫ ުތކޮޅަކަށްފަހު( ގު. )ވަމޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

އިހަށް  އަުޅގަނޑުމެން މައްސަަލއެއް ުއޅޭތީވެ ގެއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ސިސްޓަމުދާ

 އަްބދުލްޣަފޫރު މޫސާ.އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާހަނިމާދޫ  މަޑުކޮށްލަިއގެން މި ތިބީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫ

މިިޓގޭޝަން  ކްލައިމެޓްފޯ އެނަރޖީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މި ހުށަހެޅިފަިއވާ ަމއްސަލަައކީ ކްލީން 

މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން  ،ކަންތަްއތަކަކީ ފަިއވާރިޕޯޓުަގިއ ފާހަގަކުރަްއވާމި އޮޑިޓު ގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު. 2014ޕްރޮގްރާމް 

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވާ ޮއޑިޓު  ހުރި މައްސަލަތައް ކަމާދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު ނަގޅު ރަމިކަންކަމުގައި 

އް ރިޕޯޓުަގއި ހުންނާނެ. ހުރި މައްސަަލތަ ތަޅުމަށް ައންނައިރުގައި ،ބޫލުކުރަންގަވެްސ  ރިޕޯޓެއް. އަުޅގަނޑު

ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާއި  ބެހޭ ކާއެހެންނަމަވެސް، ެއއްެވސް ރިޕޯޓެއް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ެއ ރިޕޯޓަ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ޮއތޯ ބަލައި އެ މަްއސަލަެއއް-ނުވާނެ. އެންޓި އެއް ތަޅުމަށް ފޮނުވާފަ

 ،ެއއާެއއްކޮށް ތަނަށް ރިޕޯޓުތައް ހުށަހެޅިފައިވާނީ. ހަމަ ގޮތަށް ފޮުނވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މިވެސް ހަމަ އެ 

މި  ،ވެސް ގޮސްފަިއވާނެ. އެހެްނވީމާ، މި ރިޕޯޓަކީގޮތުން އެޅިގެން  ބެހޭ އަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަްއ ކޮންމެ ރިޕޯޓަކާ

 ރިޕޯޓެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓު ހަމަ ވީހާ އަވަހަކަށް ތަޅުމުން ރިޕޯޓުގައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް ނޭޅި އޮތް

ެއްއޮގތަށް މި ރިޕޯޓުގެ ކަންތައް  ދީފައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަނާކޮމިޓީން ބެހޭ ގޮތުން މާލިއްޔަތު  މާކަމި ،ފާސްކޮށް

ގަކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ވެސް މި ފުރުޞަުތގަިއ ފާހަ މު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ންގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހި

 ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް.  އިްއޒަތްތެރި

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ރަނގަބީލު މިއަދުގެ ޯވޓު )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ...ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު

ަގއި ވޯޓަށް އަންނާނެ ވާހަަކ  1:30ވެސް  މި ރިޕޯޓުޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އަޅުގަނޑު އިދާރީ މޭޒުން އެދެން. 

ދާނެ އޯޑަރު އަުޅގަނޑު ުކޑަކޮްށ  ވޯޓަށްފަހު މަސައްކަތް ؛ންބަރުންއިއްޒަތްތެރި މެ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދަންނަވަން. 

ކާށިދޫ ާދއިާރގެ ލާނަން ކުީރ ބަިއަގއި. ވޯޓަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެްނ ފަށާނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. ެއއީ އިދަންނަވަ

ވަނަ މާއްާދގެ  142ވާއިުދގެ ލީހުގެ ގަ އްޔިތުްނގެ މަޖިރަ ،ޅުްއވާފަިއވާހުށަހަ ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ގެްނދާނަން. އެއަށްފަހު ގާނޫުނ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުެގ ބަހުސް. ިއއްޔެ އަުޅގަނޑުެމން ކުރި ބަހުސް ކުިރއަށް

 ،ަޓއިްޒކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށްރެކޯޕް ،ރުާމއިޓަިއޒްކުދައުލަުތގެ ިވޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވެ) 2013/3ނަންބަރު 
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ަޓއިޭޒޝަން ބޯޑުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ރެަޓއިޒޭޝަން އެްނޑް ކޯޕްގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ޕްރަިއވެ(ކުރުުމގެ ގާނޫނުއިވެުލއޭޓް

ުތގެ ގޮ ންޑް އެންޓަރޕްރައިސަްސ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކޮށް ނިންމިއަދާކުރެވިަފއިާވ މިންވަރު ުމރާޖަޢާކޮށް، ސްޓޭޓް އޯ

 ަބހުސެއް. ެއއީ ސަުރކާރުެގ އީތިދާއަުޅގަނޑުމެން ފަށާނީ އިބު ގެްނދާނަން. އެއަށްފަހުރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް

 2011/15ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަނަދޫ ،ފަރާތުން

 ބަހުްސ އީތިދާ އިބުގެަނއުމުގެ ބިލުގެށް އިޞްލާޙު( އައުމީ ނިޒާމުގެ ާގނޫނުއިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުައރެންސްގެ ޤަ)

  ފަށާނަން ވަގުތު އޮތިްއޔާ.މިއަދު  ންއަޅުގަނޑުމެ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 10

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން ކޮށްލަވޯޓުލަން. ާކޑުކޮޅުަތއް ޗެކު އެބަ އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް 4ގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު އަޅު

ޔުނައިޑެޓް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން އިންަޓރނޭޝަނަލް ސެޓްލްމަންޓް ހު( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ އެދެން.

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރަ ޮގތުން ގުޅޭ މާކުރުގުދީސްރިޒަލްޓިްނގ ފްރޮމް މީޑިއޭޝަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ ސްއެގްރިމަންޓް

ރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ވާ މައްސަަލ، ޤަުއމީ ސަލާމަތާއި ޚާފޮނުއްވާފައި  ޓަކައިރުހުން ހޯއްދެވުމަށް

 މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުެރްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    ދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަ

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަ

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 72. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 74މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ހާޒިރުވެ ތިބި

ންގެ އަދަުދ؛ ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ރުވޯޓުދެްއވި މެންބަ

 ފާސްެވއްޖެ.  .72ލަ؛ . ޖުމ37ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 72؛ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު .ސުމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ގުޅޭ  ދެވޭ އުސޫލާ އްކަްތކުާރ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިްސ ޗާޖުޓުތަކުަގއި މަސަސޯރި

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މާްއވުިވ ގޮތަށް ފާސްކުރެ ނިންމެ  އިމައްސަލަ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރަްއވަ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ންވޯޓުދެްއވު[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 75    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ 

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ނުފެންނަ ކަމަށް 75މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވ77ިހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނު. ސުމެއްމެންބަރުންގެ އަދަުދ؛  ވޯޓުދެްއވި

ވެއްޖެ. . ފާސް 75ލަ؛ . ޖުމ38ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވުފާސް .75ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ސުމެއް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ  71އަދި  ،ވަނަ ނަންބަރުއެއް ގެ ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ( 24ަވނަ މާއްދާއާިއ،  16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ގޮތަށް  ކޮށް ނިންމި ކޮމިޓީން ދިރާސާ )ށ( ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިޞްލާުޙކުރެްއވުަމށް ހޮއްވެވި ަވގުތީ

 ން.ވޯޓުދެްއވުން ެއދެ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ފާސްކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 73    ންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ:

  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 73. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 77 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބިހާޒިރުވެ ތި

މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ސުމެއްގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުން
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 . ފާސްވެއްޖެ.73ލަ؛ . ޖުމ37ު. ފާސްުކރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 73. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 1

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މަސަްއކަާތ ން ހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަނވާރަވަނަ ވޯޓު. މިއީ ަހތަރު ،ފަހު ވޯޓު މިއަދުގެ އެންމެ

ނިންމާފައި ފޮނުީވ  ންމަހެއްހާ ދުވަހު ތެެރއިން މި ދެއްގެ އެތައް ރިޕޯޓެ އަށް ސަތޭކަ ހަވާލުިވއިރު އެ ކޮމިޓީަގއި  ޮއތް 

ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން  ކްލީން އެނަރޖީ ފޯ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލަފާކުރެވެނީވަނަ ރިޕޯޓު ކަމަށް އަށްޑިހަ

މާިލއްޔަތު  ،ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ލިއްޔަތު ވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މާ 2014ޖެކްޓްގެ ޕްރޮ

 މެދު  ފާސްކުރެްއވުމާ ށްގޮތަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިުތ ޔަމާލިއް M19/ML/2019/08  ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު

 ވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންނަ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 76    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

   76     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 76         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ނުފެންނަ ކަމަށް 76. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 77މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި 

 ؛ންގެ އަދަދު ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ަވކި ؛ ސުމެއްންގެ އަދަދު ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

  ފާސްެވއްޖެ. .76ލަ؛ . ޖުމ39ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވުފާސް  .76. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 (ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ޢަފީފު ރިޔާސަތާ ހަާވލުވެަވޑަިއގަތުން)

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ هللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުށިދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްދަނީ ކާގެންމި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަްށ 

ރާރަްށ ގަާރރުގެ ބަހުސް. މި ގަވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ  142ގެ ަގާވއިދު ހުގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

 ! އިތުރު މެންބަރަކު ދަްއކަވަން އިތުުރ މެންބަރަކު އެދިވަޑަިއެގންފައެއް ނެތް އަދި. އާދެވާހަކަފުޅު

ރާރު ހުށަހެޅުްއިވ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ގަނެތީމަ މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ މި ިއގެންފައިއެދިަވޑަ

 ޖާބިރަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ވަިކ ޕަސަންޓެއް ބޭނުންކުރުމުގެ  ގައިޖޭ ދިވެހިރާއް ަދކުރަނިިވ ހަކަތަޔާއި ޑުއަުޅގަނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ އި،ޔަ އް ކިޗެ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން އެކައް  ،ގެ ަކންކަން ރަނގަޅުކޮށްރާއްޖޭ  މިގައި ތުނިޔަ

ތެޭރގައި  ގެންނޑުމެމަދުކުރަން އަޅުގަ ބޭނުންކުރުން ތެޔޮ ްނ އުފައްދާ މުޑުދާރު މުޑުދާރުވެގެްނވާ ދެލިޑިހަ

 އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ބަޖެހޭްސޮކށް ކުރަންޖެހޭ އެބަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންޑަސްޓޭންްޑވާން އެއަސައްކަތްތަެކއް ސީރިމަ

އަުޅގަނޑަްށ  ،އަނެއްހާ ޑޮލަރު މިކަމަށް އެބަ ޚަރަދުވޭ. އެހެންވީމާބިލި ހާފް އޮފް ތުންލަޓް. ދައުނާޒުކު އެްނވަޔަރަންމަން

ެމ އަދި ކޮން .ރަްއވާނެކުތްން ވަރަށް މަސައްކަޅުަރއީސުންނާިއ ބޭބޭފުރޭގައި ްޑވޭ ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެންއަންޑަސްޓޭ

 ގެދިވެހިާރއްޖޭ އި،ޓާށްމާވެތިރާއްޖޭގެ  .ތެދުވެރި މަސައްކަތެއް ކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް ،ބޭފުޅަކީ ވެސް ހަމަ އިޚުލާޞްތެރި

އަތުން ެއއްެޗްއ  ންގެމީހުބޭރު ވެސް ހަދައިގެން ކަމަށް ތައް ހުންނައަދި ނުހުންނަ ކަން ،މާޔަްތކޮށްހި ށިނާޒުކު ތިމާވެ

. މިކަހަލަ ދައްކާ ވާހަކަ ހޮވެންވެގެން ވެސް އެަކހަލަ ފަހަރު އަދި ބަެއއް .ިއވޭޑުތީ އަކާވެސް ވާހަކަދައް  ލިބޭތޯ ބަލަން 

 ސޯލާ  އިރާއްޭޖގަ ،ވޯލްޓިކްފޮޓޮ ން އްޖެއިރާ ނުންވަނީއް ައޅުގަނުޑގެ ނެތް. އަުޅގަނުޑ ބޭދެމުރާ ލަކަހައެްއވެސް 

، ރުކުރާ މިންވަރެއް ކަނަޑއެޅިގެންިދއުން. އެހެންވީމާތު ހަކަތަ އިތުރުެވގެންދިއުން. އިދާއިުރގެ ދޯދިން އުފައް ،އެނަރޖީ
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މިކަން ގެން ކިންގ ެޝޑިއުލެއް ހަދައި ވޯ  ،ޓަކައި ޝެިޑއުލެްއ ހަދައިގެންމިކަމަށް ،ރާރުވާްނވީ ގު މަޖިލީހުން އިމި

ލުކުރަނީ. މު އެއްކަން ކަމަްށ އަުޅގަނޑު ގަބޫންގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިަވގުތު ެއންމެ މުހިރާއްޖޭ  މި ން. މިއީހަމަޖައްސަ

 ހާހުރި ،ިލންގ ޕާޓީއަކީ ގްރީންަވގުތު ރޫ މު ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ މިންމުހި ވެސް  ކަމަކީހުރިހާ

ގްރީން ، ްނޖެހޭނީ. އެހެންވީމާފުރަތަމަ ގްރީންތާ އިްސވާ ،އެހެްނވީމާން ގްރީން ިކޔަިއގެން އުޅޭ ޕާީޓއެއް. ގޮތަކު

އް ނޫން ތަކެރައީސް، އެބަޖެހޭ އިސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން. އިސް ވާހަކަ ރިތްތެ ޒަޓަަކއި އިއް އިސްކުރުމަށް

ށް ދަތުރުކުރާ މީހެއް އުމުތަކަޤަ ޔޭގެ އެކި ނީ. ދުނިޅަރާރު މި ހުށަހަގަމި ގައި ހެޮޔ ނިޔަތު ދައްކަންީވކީ. އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނޑު ބަލައިފިން. ދުނިޔޭގެ ޖަޒީރާ ހިސާަބށް ވެސް އަުޅގަނޑަށް ދެިވއްެޖ. އެމެރިކާ ވެސް  އަޅުގަނޑަކީ. އެލެސްކާ

  ފަރުބަދަތަުކގެސްޮގސް އުންތަރައްީޤެވގެ ދުނިޭޔގެ ،ީސެޝލްސް، މޮރީޝަސް އަިދ މަޯޔކާ ،ޭރަގއިތެޤައުމުތަކުގެ 

ށް ބެއްޔަސް ވަރަށް ބޫޓާނަ ،ނޭޕާލަށް ެބއްޔަސް  ،ތުންގޮއެ. ފިންޅެވެސް ައޅުގަނޑު އު ގައި ތަކު ހިމެނޭ ޤައުމު ގައިތެރޭ

އެންަވޔަރަންމަންޓް  ގެއުޭޅއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މުތައް ެއއީ. އަުޅަގނޑުމެން ސައުތު އީސްޓް ޭއޝިޔާަގއިއުސް ޤައު

ިއރުގެ ދޯދިން އުފެއްދޭ ގޮތަްށ  ،ބާވަތްތައް މަދުކޮށް ސޯލާ ބޭނުންކުރާ ތެލުެގ ންައޅުގަނޑުމެ ،މާއި ވުސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއް

ޔާފަިއ  ކި ށޭއަޅުގަނަޑށް އިނގޭ ައޅުގަނޑު ފަސް ވަގުތު ނަމާދުކުރާ ހުށަހެޅި ބޭނުމަކީ. ރާރުގައެއީ އަުޅގަނޑު މި 

، އެހެންވީމާ  ؟ދާނީކަމު  ކިހިނެއްތޯންކޮށްގެއް ހުށަހެޅިަޔސް ެއވެްސ ބޭރުކޮށްލާނެކަން. ެއކަމަކު، ދެން އޭތި ބޭރުރެރާގަ

ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ަގވާއިދުްނ  ހަށްލީރާރުތަާކއި މަޖިގަބޭފުޅުން ވެްސ ބޭއެީއކީެއއް ނޫން. ބޭރުކުރުމެއް ނޫން. އެހެން 

ވާ ކަމަށް އްރަ އް ކުތަކެ ވަރަށް އިސް މަަސއްކަތްން ަސރުކާރު ،ޯއކޭ ؛ރޭޓްކުރެވޭ ގޮތަށްބަ ކޮމިޓީތަކަށް ގެްނގޮސް ޑެލި

މިކަހަލަ ވަބާތަކުން އުފެދޭ  ިއ،ތެލާ ޖޭގެ ނުރައްކާތެރިއްކޮމްޕްލީޓް ޕެކޭޖެއް ރާ ،ކޮމްޕްރިހެންސިވް ރަށްވަ .ވިދާޅުވީ 

 ޓް ޕްރިން ފުޓް ލޮޖީ ކާބަން ޓެކްނޮ ގްރީން .ވާހަކަ ނެއިރުގެ ދޯދިން ހަކަތަ އުފައްދާ ،އި ލުގަގެ ބަދައްދުމު ފެއުހިތައް އެްއޗެ

 ؛ޕްެރކްޓިކަލް ެވގެންދާ ތަނެއް ،ކަެމއްސް ވެ ދަްއކާ. ކަމާ ބެހޭ އެއްއެބަ ގަދައަށް ވާހަކަ ވަރަށްރާނެ ކުއިތުރު

 ހަކަތަ ދާއުފައް ންހަކަައީކ ދޯދިހަކަތައިން ވާއިުރގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުެފއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން 

 އް ކަމަށްވާ ންަޑސްޓްރީގެ ރިސޯޓެމިހާރުވެސް ޓުއަިރޒަމް އި ؛ސް މަަސއްކަެތއްވެން ކުރާ ެއއްރަންެވގެއިތުރުކު

އުޅެނީ. ކޮށްގެން  ނގެ އެންމެ މައްޗަށް ވެސް މިކަންހިންގާ އެ ރަށުގައި ކަންނޭ ކްލަބްމެޑުން ފިނޮޅު މިހާރުގަސް

، އިންޑަސްޓްީރގެ މާއެހެންވީޅޭތީ. އު ގެންށް އެވެްސ އިންަޑސްޓްރީން މިކަްނ ކޮށްގެން. ސަުރކާރަކުން މިަކހަލަ ކަމެއް ކޮ

މެްނ އަޅުގަނޑު .ބަ ދަންނަވަންޖެހޭނިޔާެއއް އެހުތަ، މަރުޙަބާއަކާއި، ރެއްގެ ޝުކުަރކާއި ފުޅުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަބޭ

ހޭ. ފަންނާނުން ޖެހަަކ ދައްކަން ދަްއކަންޖެހޭ އެބަ. ުކޅަދާނަ މީހުންގެ ވާކަހަވާގެ ޅުންއުފެއްދުންތެރި ބޭޭބފު ވެސް އަބަދު

. ންނޫްނ. ދޮގުހަދަިއގެނެއް ނޫ އްހަޅޭއްަލވަިއގެނެ ކަށް މީހާ ވަނީލެބްރިޓީއަވެސް ުކޅަދާނަވީމަ ކުޅަދާަނާވނެ. ސެ

ތް މި ކުރަނީ ކަެވެގން. މަސައް ލް ޓައިމް ސެލެބްރިޓީއަކަށްޔަހަމަ ރި ވާނީ ވަްއކަންކޮްށގެނެއް ނޫން. ސެލެބްރިޓީއަކަށް

 ،ފެއްދުންތެރިކަންކުރަނީ ރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް އު އަަކށް ވާކަށް ނޫން. މަސަްއކަތް މިޓީލެބްރިސެއަޅުގަނޑުމެން 
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ާރރުގެ މަންފާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަޓަަކއި މި މަށްޅުބާރުއެ ،ޓަަކއި އިތުރުކުރުމަށްއުފެއްދުން ސީދާ އިރުގެ ދޯދިން ހަކަތަ 

އް ްސ ވަރެްއގެ އިންސެންޓިވެ ވެ ަތއް ހަދާއިރު ެވސް ކޮންމެޓުސޯރައްޔިތުންނަށް ލިިބގެންދިއުން. ރާއްޭޖގެ ރި އިއެންމެހަ

ންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ ދަ އިން އިރުން ހަކަތަ އުފައްހަަކއަީކ އަޅުގަނޑުމެން ސޯލާވާ ؛ދޭންވީ. ކާބަން

ަތކާިއ އަދި ޓަަކއި ޔޫރަޕިއަން ޫޔނިއަންގެ ބޭންކުއިންސެންޓިވްަތކެއް ދޭން. ެއީއ ދުނިޔޭަގއި ެއކަން ކުާރ ގޮްތ. އެކަމަށް

 ނޑުމެންނަށް ލެންޑިންގ އެޖެންސީތަކުން ވެސް މާ ކުޑައަުޅގަ ން ޤައުމުތަކުދުނިޔޭގެ ތަރައްީޤވެފައި ތަހުީޒބުވެފަިއވާ 

ައޅުގަނޑުމެންެގ ސްޓެލްޯކއިން ގޮތަީކ، އުޅޭ  ެވސް ދޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ެވގެން މި ސާަފއި އިންޓްރަސްޓުަގއި

އިްނ ލް ސަޕްލަ . ދެން ފިއުްށ ނުވިސްނޭ ކަެތއް އެްއވެސް ސަުރކާރަގޮްއވެްސ ވޭނެ އެޅެކޮށް ދުނިޭޔގަިއ އު ނުވަްއކަން

ެއީއ  ައޅުގަނޑަށް ހަމަ ކަށަވަރުކޮށް އިނގޭ. ނެ.ރާވަްއކަމެއް ނުކު .ހާރު އެތާ އެ ހުންނެވި ޤަސަމްމިދެން  ؛ވަްއކަން

ތަީކ ހަގީގަބަލަންޖެހޭ  ، މިއަދު އަުޅގަނޑުެމން. އެހެންވީމާންނެވީށް ދުވަހުތާ އަދި ޤަސަމް ވަޑަިއގެކައިހަ

  ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ންދިދޯ ގެރާއްޭޖގެ އިރުފޮޓޯވޯލްޓިކް ކުރާތީއޭ ރިން ގެ ވިޔަފާތެލުގެ ަވއްަކމު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އުޅެނީ. ެއހެންވީމަ، ތެޔޮ އިމްޕޯޓްކުރާަވރު މަދުކުރަން އެބަޖެހޭ. މަދުކޮށްފިއްޔާ ރިޝްވަތަށް ނަގާ  ހުރަސްއެޅިގެން މި

 އި ސްނަވިކު އަުޅގަނޑުމެން ދުަވހަ ހުރިހާމިދިޔަ  ،ކީ އެހެންނޫންތޯމަލު ޕްރޮބްލަ ައސްގެކަންޭނނ މިއީ  .ރި ކުަޑވާނެތާލާ

އަިދ  ،ރާރު ބަލައިގަނެގަ މި ،ރާުރވެގުރާރު އިގަހުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ވަނަ މަޖިލީ 19އިރުަގއި. މި ބަލާލި

ަކާމ  ،ކޮށް  ްނވެސްކަކޮމްޕްލީޓްކުރަންޖެހޭ އަދި މިއަށްވުެރ ފުރިހަމައަށް މިކަން ކުރަންެވއްޖެއްޔާ އެރާރުގެ ަމއްޗަށް ގަމި 

ގެންދިއުން. އަށް ގެން ކުރިށް ެތރެއިން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮގެއް  އަވަސް ޝެިޑއުލެޞަކަމެއް ޚާއް ހުރިހާ  ބެހޭ

މަންްޓ ންޔަރައެްނވަ ،ބެހޭ ވުޒާރާތަކާއި އެނަރޖީއާ ގެސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭ ރުގެރާގަމި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިންސާނުން އެބަޖެހޭ  އިއޮޕަޭރޓްކުރާ މީހުން، ރާއްޖޭގެ އެްނމެހަ ކަން ސެކްޓަރު އަދި ރާއްޭޖގެ އިކޮނޮމިކް އި،މިނިސްޓަރާ

 ުރގައި ދާއި ިޑއަށްއުމު އަޤަ ޤައުެމއް. މިމިއީ ލަކީ. ޒިމަން މި މަންޒިެލއް ން އޮތްޅެވިސްނަން. އިންސާނުން ދިިރއު

ަޔކު ބަކުން ވެސް އެތައް ތަހުރިހާ ޤައުމުގެ ދުނިޔޭ . ެވސް ބަެއއް ދާނެއާދާނެ. އިންޑިގެ ވެސް ބަެއއް އިނގިރޭިސވިލާތު

 ރިޒަމަށް އައަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޓު އި،މަހައްޓަދަދުރަތީ ރީތިކަން ގުދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އުމު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސަލާމަތްކުރަން. އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ޤަ ުސވަުރގެ ަކހަލަ ބަރޯސާވެގެްނވާ

 ސް މަސަްއކަތަކީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އެންމެ އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ދައުލަުތގެ ިވޔަފާިރ ) 2013/3ގާނޫނު ނަންބަރު  8.2 ނަންބަރުއޮތީ އެޖެންޑާ  ދެން މިއާދެ، އަުޅގަނޑުމެން  -{8.2}

ގެ ދަށުން (އިވެުލއޭޓުުކރުމުގެ ގާނޫނު ،ޓަިއޒުކުރުާމއި އަިދ މޮނިޓަރކޮށްރެކޯޕްޓަިއޒުކުރުާމއި އިވެތަންތަން ޕްރަ
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މިންވަުރ  ވާ އަދާކުރެވިަފއިބޯޑުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު  ޒޭަޝންޓައި ރެއެންޑް ކޯޕް ޒޭަޝންަޓއިިއވެއުފެދިފައިވާ ޕްރަ

ގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ގޮތު ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ންއެންޓަރޕްރައިސަސް ޮކމިޓީ ޑްސްޓޭޓް އޯން ،ކޮށްޢާމުރާޖަ

 ސްފަިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  43އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ،އޮތީ  ވަގުތު ވަގުތު މި ކުރިއަްށގެންދިޔުން. މި ބަހުސަށް މި

ސިކުންތު.  ތިން މިނެޓު  ހަަތރުސިކުންތު. ޕީ.އެންސީއަށް  ފަސްމިނެޓު  ފަސްސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ފަސްމިނެޓު 

ކީޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއނުގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ސިކުންތު. އަދި ވަ ބައްތިރީސް ނެޓު މި ތިންއެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ފޭދޫއަުރވަނީ  ިސުކންތު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ތިރީސްމިނެޓާއި  ތިން

 .ށްނިހާދަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުނިހާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ޓަިއޒުކުރުމާިއ އިވެޕްރަދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ) 2013/3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

އެންްޑ  ޭޒޝަންަޓއިއިވެޕްރަ އުފެދިފަިއާވ ގެ ދަށުން(ގާނޫނުިއވެުލއޭޓުކުރުުމގެ  ،މޮނިޓަރކޮށްޓައިުޒކުރުމާއި އަދި ރެކޯޕް

ްސޓޭޓް އޯން އެންޓަރޕްަރއިަސސް  ،ކޮށްޢާމިންވަރު މުރާޖަ ވާ ބޯުޑގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުެރވިފައި  ންޭޒޝަޓައިރެކޯޕް

 ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުގައި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ރިޕޯޓުގައި މި އިދިރާސާކުރައްވަ  ކޮމިޓީން

ިނންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން.  އިއަޅަވާ ކަންތައްތަަކކީ ހަމަ ވަގުތުން ވަގުތަށް ފިޔަވަޅު 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއގޮތުްނ  ،ގޮތަށް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން ކޮމިީޓގެ ރިޕޯުޓ ނިންމާފައިވާމި އަޅުގަނޑު 

ޓަިއޒުކުރުމާއި އިވެޕްރަވިޔަފާރި ަތންތަން ދައުލަތުގެ ) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު  -1ކޮމިޓީގެ ނިންމުން 

ން އުަފއްދާފަިއވާ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުތިން ގެ (ގާނޫނު ުމގެއިވެުލއޭޓުކުރު ،ޓައިުޒކުރުމާއި އަދި މޮިނޓަރކޮށްރެކޯޕް

ވަނަ ދުވަހު ޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއާވ  2018ޖަނަވަރީ  29ބޯޑަށް  ޭޒޝަންޓައިރެއެްނޑް ކޯޕް ޒޭޝަންަޓއިއިވެޕްރަ

މަތީން  ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ަގއިވާ ގޮުތގެހަތް ަވގުުތ ބޯޑުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ެއ ގާނޫނުގެ  މި ،ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  9އާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 4އެ ގާނޫނުގެ  ،މަށްފަހުބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިުކރު

ެއ ގާނޫުނގެ  އި،އަލުން މެންބަރުން ޢަްއަޔންކުރައްވަ ބޯޑަށް ެއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،މަތީން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ

ން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހު 14

މިފަދަ އިޞްލާޙެްއ  .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއްމިއީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެ ން.ދެންނެވު އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މިއީ ބޯޑު އިޞްާލޙުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބައިވަުރ ސަބަބުތައް އެބަހުރި.  ގެޕީ.ސީ.ބީ ؛ޓަިއޒޭަޝންިއވެޕްރަ އި،ހުށަހަޅަ

 ،ބެލެހެއްޓުން ،ޑުގެ ޒިންމާއަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގައި އުފެދިފަިއވާ ސަރުކާރު ިހއްސާވާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަެކއް މޮނިޓަރކޮށްބޯ

 އެ ކުންފުނިތައް ހިންގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ  އި،މުތަކަށް ބޯޑުގެ މެންބަރުން އެޮޕއިންޓުކޮށް ޒިންމާދާރުކުރުވަ ޤާމަމެނޭޖުކުރުން. 

 .އްުލުކރުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޙައެކަމެއް  ،ނަމަ ސް މައްސަަލއެއް ދިމާވާބެލެހެއްޓުން. އެްއވެ ،މޮނިޓަރކޮށް
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ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑަްށ  ކަމާހުރެދާނެ އިކަމެއް ކޮށްފަ އަރާ ކިތަންމެފުށު ށްޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑުގެ ަރއީސް ނިާޒރު މަޞްލަޙަތަ

ސް، އަްއޑޫ ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްުކ. އެހެން 

ވަނީ ައއްޫޑ އެ ކުންފުނިން  އަހަރުދުވަހު ހަތް. ފާއިތުވި ވަނީ ބަނގުރޫުޓވެފަެއ ކުންފުނި  ންގޭ ؛އިންވެސްޓްމަންޓްސް 

 ިއ،ބޯުޑގަ އެ .. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްނުާލ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްފައިއެްއވެސް ވަަރކަށް އަޅަ  ށް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަ

އެ ކުންފުނީެގ ބޯުޑގަިއ ނިޒާރުގެ އަމިއްލަ ދަރިފުަޅކު ބޯޑު މެންބަރެއްެގ ހައިިސއްަޔތުން ހުރުމަކީ އެީއ ހަމަ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހެން ލިސްޓުކޮށް  .ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ފުށުއަރާނެ ށްމަޞްލަޙަތަ

އޮްތ އްެޖއްޔާ މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި ވެޓު ައޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޚިލާފުވެަފއިވާ ކަންތައްަތކުގެ ލިސް  ގާނޫނާ އި،ދަންނަވަ

ވަރު ކަންަތއްތަްއ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ލިސްޓުކުރެވިދާނެ ަބއި މާ ނަ ގި ވުރެ މާކަންތައްަތކަށްޓުގަިއ ހިމެނޭ ރިޕޯ

އެީކގައި މި ރިޕޯޓު ފާސްކޮްށދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅަމުން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންަކމުން މިދެންނެވި އިޞްލާޙާ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ަވގުތު  ،ެމންބަރު. އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް އިތުރު ަވގުުތ އޮތުމާއެކު ިއއްޒަތްތެރި އްާޔ ޝުކުރި

ކުރަން ތުއަޅުގަނޑު ަގސް ،އެދިވަަޑއިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ އޮތް ޕާޓީތަކުން އިތުރު މެންބަރުން  މިލިބިފައި 

 އަރުވަން. އާދެ، މިާހރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިފުރުޞަތު ންނަށްއެމް.ޑީ.ޕީެގ މިހާރު އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ މެންބަރު

 .ށްޖާބިރަهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ިއ މެންބަރެއް ައޅުގަނޑަީކ ގަކޮމިޓީ  ސަސް އެންޓަރޕްރައި ޑް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ސްޓޭްޓ އޯން

ކިޔާ އެްއޗެްއ  މި ސަސްއެންޓަރޕްަރއި ޑްއަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ރާއްޖޭެގ ސްޓޭޓް އޯން .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވެސް.

 ސަުރާކރުގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތައް .ސަސްއޮވޭާބއޭ. ރާއްޭޖގައި އޮންނަނީ ވައްކަްނކުރުމާ ބެހޭ އެންޓަރޕްރައި

ވީ ުކަޑކުޑަ ުދވަސްކޮުޅގެ ތެޭރގަިއ  ދިަޔ ސަރުކާރުތަކުން ވަްއކަންކުިރކަން މި ކޮމިޓީަގއިންގެކިޔާަފއި ފާއިުތވެއަންބާ

މިސާލަކުން ސަރުކާރު އޯންކުރާ ކުންފުނިތައް  ،އެންަޓރޕްރައިސޭ ޑްއެނގުނީ. އެހެްނވީމާ، ސްޓޭޓް އޯންއަޅުގަނޑަށް 

ކަމަކީ. އެހެންވީމާ،  ކަމެއް މި ންފުރުން ކަހަލަވަޅުތައް. ފޫނެއް ފަޔަކަށް ފެލޯ ފެންނަނީ ހުސް ގައިބަލަމުންދާއިރު

ސަރުކާަރކުން ހުރިހާ ކަމެއް ނުހިންގޭނެ.  ؛ނުވާްޕރޮފިޓް ،އޮންނަނީ ދުވެފައި މިޢު ސަރުކާރުން އަބަދުެވސް ވަ

 ގެސަރުކާރު  .ގުނުވީ؟ ނުހިން . އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ހަދައިގެން ކިހިނެއްތޯނުގުޓެއް ެވސް ނުހިންސޯސަރުކާރަކުން ރި

އެހެން  ުނވޭ. ހަމަ ފައިދާއެއް ކުންވެސް ކުންފުންޏަެއއް ޓްރަކްޝަން ކުންފުންެޏއް ެވސް ނުހިނގާ. ސަރުކާުރގެ ކޮންސް
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 ވޭ.ފައިދާ ވެސް އިރުބޮޑުކޮށް ހިންގަންޖެހޭ ސިމިލަރ ވިޔަފާރިތައް މާ ޚަރަދުވެސް ހިންގާ ހަމަ ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރުން 

  ވާހަަކއަކީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރު އަދި ހިންގަން ނޭނގިގެން އުޅޭއިރު މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސަރުކާުރ  ދިަޔއިރު މިވެގެން މަސް އަށް ގައިގެން.އުޅެނީ ސަރުކާުރ ނުހިނ ހިންގާނީ؟ މި ތަެކއްކިހިނެއް ކުންފުނިއަދި 

 .ން އޮތީވައްކަްނކުރު ނެތް. ން ެއއްގޮަތކަށްެވސް ކުންފުނި ހިންގާފައެއްކުރިން ހުރި ސަރުކާރުތަކުމީގެނުހިނގާ. 

ވެސް މިހާރު މިދިޔަ  ސަރުކާރު އައިްސގެން މި ހަމަ .ކަމިޔާުބކުރުން ން އިންތިޚާބުތައްކުންފުންޏަށް ލިބުނު ލާރި

ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންާނ ހަމަ އިންތިޚާބުގައި ާވދަކުރި މޮބަލައިޒްހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއް  ގެސަރުކާރު  އިއިލެކްޝަުނގަ

މެޖޯރިޓީ  ންސަރުކާރު ކުންފުނިތަްއ ދީެގން ގޮނޑިަތއް ނަަގިއގެން ައއިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ނަށް ންވާދަކުރި ހުރިހާ އެންމެ

 ،ނޫންއް  ކަމެއް؟ އެހެނެކޮންކަަހލައިްއޒަްތތެރި ރައީސް؟ ތިޔައީ ވެްސ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ  މިއީ .ތިބީމިނަގަިއގެން 

ކުންފުންޏާ ބެހޭ  ،ސިބަލްވާންޕޮރެސް ،ވާ އޮޑިޓު ޕްރޮފިޓަބަލް ،ތަާކއިއޯގަަނއިޒޭޝަންންގަނީ ޗެރިޓީ ކުންފުނިތައް މި ހި

އޯަޑރަކަށް. ެއއެްއ ނޫން މި  ބަލް ަވކިރެސްޕޮންސިވަިކ  ހިނގަންޖެހޭނީކުންުފނިތަކެއް  ވާ ގާނޫނު އުަފއްދާފައި

މިހާރު ލޯކަލް  ؛އިންތިާޚބު ކާމިޔާބު . ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ައއިސް ކުންފުނި ބަނުގރޫޓުކޮށްލާފައި ވެސްފެންނަނީކީ

ނުލާ ސިޔާސީ ކަންތައް  ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތައް ދަމަހައްޓާނެ. ކުންފުންޏާ

ެވސް ސިޔާީސ ކަންތަްއ ވެްސ  ޔޮޓު ުޓއާްސ ވެސް ަލއިގެން އަުޅގަނޑަށް ،ކުރަންވީ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ނިކަމެތި ކަމަކީ

 ؟އަންނަ ކޮންމެ ޗޭންޖަކާ ގުިޅގެން. ދެން ކީއްތޯ ކުރާނީނީ. ޔޮޓު ޓުއަރސް ކޮންމެ ފަހަރަކު އެބަ ފުނޑޭ މި ކުރެވެ

އެކަމަުކ، އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްަލ ފައިސާ. ދައުލަުތގެ ފައިާސ، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ފުނޑާލަިއގެން ސިޔާސީ ކަންތައް 

މުތަުކގަިއ ތިބެންޖެހޭނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ ލާރިން. ކުންފުނިތަކަށް ނުކުރާށޭ އަުޅގަނުޑ މި ދަންނަވަނީ. ިސޔާސީ މަޤާ

ން. ރަނގަޅު ރުލާށޭ ރަނގަޅު އެމް.ޑީން. ރަނގަޅު މޮޅު ބޭފުޅުން. ރަނގަޅު މޮޅު ބޯޑު. ރަނގަޅު ފައިނޭޝަލް ކޮންޓްރޯލަ

ބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑަީކ ތައް. ރަނަގޅު ަގަވރނަންސް. ކޯޕަރޭޓު ަގވަރަނންސްގެ ުއސޫލު ހަރުދަނާކުރަން އެސިސްޓަމު

 ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ވިޔަފާިރކޮށް އުޅޭ މީހެއް. ތިޔަ ބޭފުޅުންހާ އަޅުގަނޑު މޮެޅއް ނުވާނެ. އަދި ސްޓޭޓު އޯްނޑް 

ެއ  ، ެއ ބޭފުޅުންނާވެސް. އެެހންވީމާ ތިއްބަވަނީކޮމިީޓގަިއ އަުޅގަނޑަށްތުރެ މާ މޮޅު ޭބފުޅުން  ސަސް އެންޓަރޕްރައި

. ގެސް ސައެންޓަރޕްރައި އަދި މުޤައްރިރަކީ މާ މޮޅު ބޭފުޅެއް. ސްޓޭޓު އޯންޑް ؛އްކަތަށް ައޅުގަނޑު ބޭފުޅުން ކުރާ މަސަ

ކިހާވަެރއްތޯ ކުީރ  ،އި ދުވާލު ސާުފކުަރއްވަނީ ޔާ އެ މަނިކުފާނުގެ މޮޅުފުޅުކަުމން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ. ރެ

ކުރަްއަވމުން އެ ވަަޑއިގަންަނވަނީ. ތި ިޑަޒއިންސަރުކާރުން ކެއީ. ދެން މި ސަރުކާރުން ކާން އޮތީ ކިާހަވރެއްތޯ. އޭ

 ޖެހޭ. ، ކޮންެމވެސް ެއއްޮގތަކަށް މިކަން ނިންމަން އެބައެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ިއއްޒަތެރި  (ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު

 . ށްމެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

ކުރުމާިއ ިއޒްދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވެޓަ) 2003/3ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ގެ ދަށުން އުފެދިފަިއާވ ޕްރައިވެަޓއިޭޒޝަން އެންޑް (ިއވެުލއޭޓުކުރުުމގެ ގާނޫނު ،ޓައިުޒކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށްކޯޕްރެ

ސް ސަ ރޕްރައިއެންޓަ ންޑްއޯ ލިްއޔަތު އަދާކުެރވިފަިއވާ މިންވަރު މުރާޖަޢާކޮށް ސްޓޭޓްއޫމަސްބޯުޑގެ އިޭޒޝަންގެ ޓަކޯޕްރެ

ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ! ީމަގއި ެއ ބޭފުޅުން ބައްަލވާފައި  ރަްއަވއިކޮމިޓީން ދިރާސަކު

 ލިއްޔަތު މިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގިއ އަދާކުރެވިފައި އޮތީ ކޮްނގޮަތކަށްތޯ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން އޫކޮމިޓީގެ މަސްމި  ،މި ވަނީ

ކޮށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން އެަތއް ޞައަދި ާޚއް ،އެ މަސްޢޫލިއްޔަުތ އަދާނުކުރެވުނީތީ ވީ ގެއްުލންތަކާއި ދައުލަތަށް

އެއީ ސަބަެބްއ ނުކުރުން ނުކުރިގޮުތގައި މި ބޯޑު ރަނގަޅަށް ފަންކްޝަން ގެިދއުމުެގ އަސްލެއް ވެ ޚިޔާނާތްތައްބޮޑެތި 

 .ބޫލުުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްގައީ ތެެދްއ ކަމަށް ައޅުގަނޑު . އެ އޮތް އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގުކރައްވާަފއިގޮތުަގއި 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެިކއެިކ މިހާރު އަށް ތެރޭަގއި އަދި މި ފްލޯ ހުގެދުވައަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ފަސް

އޮތީ  ފާހަގަކޮށްފައި މި ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތައް އަންނައިުރގައި ވެސް އެަބ ފާހަގަކުރެވޭ ހަމައެކަނި މީަގއި

އެ  ،ނިތައް ކަމަށް ވާނަމަކުްނފު ނުވަތަތުަގއި ހަގީގަ. ކޮބައިހޭ އެ ކުންފުނިތަުކން ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓުގެ ވާހަަކއޭ

ޮއޑިޓަކީ ކޮަބއިތޯ. ެއކަން ގޮތުގެ ކުރި މްފޯދު ހާސިލުކުރުމަށް ޕާކުންފުނިތައް އުފެއްދި މަޤްަޞދާއި އެ ބޭފުޅުންގެ މަޤްޞަ

ތިބީމާ  އިއަުޅގަނޑު ހިތުން އެކަން ކުރަންޖެހޭ ބަޔަކީ މި ބޭފުޅުން. މި ބޭފުޅުން އެކަން ނުކުރައްވަ  ؟ނީ ކޮންބައެއްތޯރަކު

ދިޔައީ. އަދި އެ ކުންފުނިތަްއ ގެއްލުުމގަިއ ހިންގާ ކަމަށް ުތގައި ަދއުލަތުެގ ކުންުފނިތަކަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންެވގެން ހަގީގަ

ވެްސ  އެކަމުެގ ލަފާ ،ކުރުން ކަމަށް ާވނަމަތަކީ އެ ކުންފުނިތައް ްޕރައިވެަޓއިޒް ެއއަްށވުރެ ރަނގަުޅ ގޮ ،ވާނަމަ

ވާތީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން އެ ބޭފުޅުން އެގޮތަށް  ސަރުކާރަށް ދޭން އޮތް  ބަޔަކީ މި ބޭފުޅުން ކަމަށް ،ދައުލަތަށް

ތަށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރި ގޮ .ވާތީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްކުަރއްވާަފއި އެކަން 

 އެ މީހުން ވަކިކުރަްނވީ އޮތޭ. ހަމަ މާދަމާ ގެެނސްމެންބަރުންގެ މެޖޯރިޓީ އެބަ 65ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އެބަ ވިާދޅުވޭ 

، . އެހެންވީމާއުޅެނީ. މިވެނި ީމހަކު މިގޮތަށް ނޫންހޭ ކަންަތްއ ކޮށްފައި އޮތީ ތި ުނކޮށްގެން  ތިކަންީކްއވެހޭ  އްޔޭ.ނޫންހެ

އޮތޭ. ހަމަ ގެނެސް އަނެްއ ުދވަހު އެ މީހުން މަޤާމުތަކުން ވެްސ މެޖޯރިޓީ އެބަ އި ފްލޯގަ .ތޭއޮކޮމިޓީތަކުެގ މެޖޯރިޓީ އެބަ

އައީ  އަޅުގަނޑުމެން މި .ނޫންހޭ. ނޫން. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެއީ ެއކަން އޮންނަންވާނެ ގޮތެއް ނޫންވަކިކުރަްނވީ

ކުން ތަބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާ ކޮށްަފއި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިުރަގއި ކަމާ މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތް .ންކަންކަން ރަނގަުޅކުރަ

ނުމަށްފަހު ެވސް ފުރުޞަތު ދި ކުރުމަށްަޖވާބުދާރީ ،އަށް ގެނެސްއަދި ެއ ޮކމިޓީގެ މެންބަރުން ކޮމިޓީ ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި
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 ހުރި ގޮތަކަށްަވގުތަށް ދައުލަތަްށ އެންމެ ފައިދާ މި އިއޮތީ ރިކޮމެންޑޭަޝނުގަ މި އިކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު އެކުަލަވއިލަ ދެން

ތެރެއަށް  ގެއުސޫލު  ،ގާނޫނުަގއިވާ މިންގަނުޑގެ ެތރެއަށް އަލުން ބަދަލުކޮށް،ބޭފުޅުން މިހާރު އެ ތިއްބެވި  ވާނީ

ިމގޮތަށް ހިނަގމުންދިޔައިރުަގއި ސަރުކާުރެގ  މަށް. މީަގއި މި ކޮމިޓީ ފަށްތައިގެން އެ ބޭފުޅުން އަުލން އެކުަލވައިލުން ކަ

އްޔަންކުރާ މީހުްނ ޢަގާނޫުނގައި ާލޒިމުކުރޭ މި ބޯޑަށް  2013/3ބޫލުކުެރވޭ. ގަަކމަށް އެބަ  ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއް އޮތް

ވެސް އެކަްނ  އް ެފށިގެންދިޔައިރުދެވަނަ ަދއުރެ ،ދައުެރއް ނިމި. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދަންވާނެ ކަމަށް

މުކުރަނީ ހަމައެކަިނ ޮކންމެހެން ގާނޫނުގައި ެއގޮތަށް ލާޒި ގޮތަކަްށ ކަމެްއ ކުރަން  ގާނޫުނގަިއ ވަކި .ކޮށްފައެްއ ނެތް

ދައުލަުތގެ  ،ންކުބޫެލއް ނުކުރަން. އެީއ ހުރިހާ ދައުލަުތެގ އިދާރާތަގައޮންނަންޖެހޭތީ ކަމަކަށް ައޅުގަނުޑ 

 .ކަންކަން ެވސް ގަންނަންޖެހޭނެ އަދި ެއ ކަންކަްނ ބަލައި .ކަންކަަމށް އިޖާބަދޭންޖެހޭ ކަންކަން ކުން އެ މުއައްސަސާތަ 

ހިންގާަފިއ  އިގަސް ސައޯންޑް އެންޓަރޕްރައި ސްޓޭޓް .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްންކަންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަ އެގޮތަށް ޢަމަލު

ްއކަމުގެ ވާހަަކއަކީ އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދައްާކ ހުރި ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ ވަ

 ބޮލަށްއަނެއް ަބއެްއގެ އުޅެނީ. ެއއް ަބޔަކު  ވާހަކަެއއް. އަދި އެކަމުަގއި ިއހުމާލުވި ފަރާތްތައް ނުވެްސ ހޯދިގެން މި

އެ ކަްނކަން  .ތީމަނެުތގަިއ އެ ކަންކަްނ ކުރަންވީ ަވގުތުަގއި ފިަޔަވޅުއެޅިފައިހަގީގަކަނޑަމުން މި ދަނީ  ،ޖަހަމުން

 ގޮތުން ގާނޫނު ލާޒިމުކޮށްފައި ހުރި އިދާރާތަކުން މުއަްއަސސާތަކުން ކަންކަން ނުކުރީމާ ެބހޭ ކުރަންވީ ަވގުުތގައި އެކަމާ

، އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މި ރިޕޯޓަކީ ރަނގަޅު ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު އުޅެނީ. އެހެންވީމާ އެކަން ެވގެން މި

މު ކަމެއް ކަމުގައި ން އަށް ލަފާދިނުމަކީ މުހިއަލުން ބޯޑު އެކުލަަވއިލުމަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި .ތާއީދުކުރަން

 ޝުކުިރއްާޔ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  .އަޅުގަނޑު ދެކެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ށްމުޙައްމަދު ނާޝިޒަ

 

   ވާހަކަެދއްެކުވން:ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު

މި  ،ނުންވަނީގޮތުން ފާަހގަކޮށްލަން ބޭ ގުޅޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނުޑވެސް މި ކޮިމޓީގެ ރިޕޯޓާ

ވަނީ ވަރަށް ގިނަ މަރުޙަލާތަކެއް ކަނޑަްއތުކުރުމަށްފަހުއޭ. މީގެތެރޭގަިއ  ހަމައަށް އާދެވިފައި މި ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމަކާ

ގޮތުން  ުގޅޭ ގެ މަސައްކަތާ.ބީޕީ.ސީ ،އެކީ ކޮިމޓީން ބައްދަލުކޮށްޕީ.ސީ.ބީއާ ،އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 ސްެޕޝަލް އޮޑިޓު ރިޕޯޓަކާ ުގޅޭ  ޞަލާފައިވާ ާޚއްއިއިތުރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ެއކުލަވަ ދުން، އަދި އޭގެ މަޢުލޫމާތު ހޯ 

ެވސް  އެ މަޢުލޫމާތު ،ަބއްަދލުކޮށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެަރލްގެ އޮފީސް ބޭފުޅުންނާ ގޮތުން ގުޅޭ ގޮތުން ޕީ.ސީ.ބީެގ ކަންތައްަތކާ 
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ގޮތުން އެިކއެކި  އިުތރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިކަމާ ގުޅޭއަދި މީގެ  .ކުރެވިފަިއވާކަންސާ އްހި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ

އޮތީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  މި އިއައިސްފަ  ހަމައަށް ނިންމުމާ  އެއަށްފަހު .ހޯދިފައިވާަކން ވެސް މަޢުލޫމާތު

ލުުމގައި ވެްސ އިމި ބޯޑު އެކުަލވަ ،ދައިންފާހަގަކުރެްއވި ފައެ ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއި ލެހުޅުމާ ބޭނުން ދެންމެ

ެއއް ހުރަހަކަށް  ލިއްޔަތު އަާދކުރުމުަގއި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑުއޫ ބޯުޑގެ މަސް މިއޮތީ ގޯސް އިނގޭތޯ. އެ ވެާދނެ ކަންނޭނގެ

 އެއްރުހުން ހޯދިފަ ހޯދަންޖެހޭ ޯބޑު ެއކުލަަވއިުލމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ފޮނުއްަވިއގެންއެއީ ވެސް. 

އުފެދޭ. އަުޅގަނުޑ ދޭތެރޭގައި ެވސް ސުވާލު ޓެމެސީއާ، އެ ޯބޑުެގ ލެޖިވެސް. އެހެްނވީމާ މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު  ނެތް

. ފާހަގަކޮށްލާނަން ބައެއް ކަންކަން، ދިާމވި ކަމެއް ބައްދަލުވުމުަގއި ދިމާވި  ޔަމިޓީން ދިބޯޑާ އެީކގައި ކޮ  ހެންވެ އެ އެ

ކުންފުނިތަކުން  ކޮށްޞަޚާއް ،ގާނޫނުަގއި އެބަ ޮއވެއޭ  ،އެއީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކުރެްއވި ސުވާެލއް 

ން ރިެއ ޮސވް ،ނަމަ ގެންދާން ގެރެންޓީއެްއގެ ދަށުން ކަެމއް ކުިރއަށް ރިދައުލަތުގެ ގެރެންޓީ ީދގެން ނޫނިއްޔާ ޮސވް

. އެ ުސވާަލށް މަތިކޮށްފަ އާ އި މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން ޕީ.ސީ.ބީކަންތައްަތްއ މެނޭޖުކުރުމާެއއްެގ ގެރެންޓީ

ެއގޮތަށް އޮތްކަުމގައި ވިޔަސް އޭރު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަންގާފައި އޮތް އެންގުަމކާ  ،ދެއްވަމުން ވިދާުޅވީ ޖަވާބު

ތިކޮށްފައިވާ ކަމެްއ ން މަްއގެ މަތިގާނޫނެ، ގެން ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑުން ެއކަމެއް ނުކުރަމޭ. އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރަނީގުޅި 

އޮންނަ  ވާލުކުރެވިަފއިހަކަމަށް. ގާނޫނީ ގޮުތން  ނެރެެކޭވނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ބޯަޑކަށް ނޯންނާއިން އެ  ނޫނީ ،ނުކުރަމޭ

ދިޔަ ވެވޭތު  ،، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ހުުރމުގެ ސަބަބުންޒިންމާއެއް ބަރާބަރަށް އަާދކުަރންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ

ހަމަ ގޮެތއްަގއި  ޞަކުރެވިފައެއް ުނވޭ. ޚާއްކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް އެްއވެސް ޮގތަކަށް މޮނިޓަރ ތަނުގައި ކުންފުނިތަކުން

ެއ  ،.ީސގެ މައްސަަލިއގެ ތެރޭަގއިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު ،ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިން

އެތައް މިލިއަން ރުިފޔާެއއްެގ  ނަމުގައި ސް ލިމިޓެުޑގެ ތެރެިއން ޑޮލަރު ގަތުމުެގ ޭރގައި މޯލްިޑްވސް ޕޯޓްޚިޔާނާތުގެ ތެ

އޮްތ ކުެރވިފައި  ެވސް ންތުގޮ ގުޅޭ ެއކަމާެވސް  އުސޫލުތަުކގެ ބޭރުން ކޮްށފައިާވއިރު މުޢާމަލާތްތަކެއް އޮންނަ ހަމަތަކާއި

މަންޓާއި އަިދ އުކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮކި  ،ދާއިރުތައް ހިނގަމުންކޮށް މިހާރު ކުންފުނިޞަ ކަމެއް ނެތް. އަދި ޚާއް

އުސޫލުތަކަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކެއް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭަކންކަމުގައި  ކުގަޔާއިނިންމުންތަނިންމާ

 ، ފަރުވާކުަޑކޮށްވެސް ބޮޑަށް ވަރަށްވަންޏާ ހަމަ ވަރަށް ކަމަށް ދާއިރާއިން ބަލާ ގެނުވޭ. ަގވަރނަްނސް އްގެނެވިަފއެ

، އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީެގ އެހެންވީމާ މި ވަނީ.ދަށްކޮށް  ވެސް އަދި ހަމަ އެ ކަންކަމުގައި މެނޭޖުމަންޓު ހަމަ ވަރަށް

އެީކގައި މި ރިޕޯޓު  ޙާއަދި ފެދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ގެންނެވި ިއޞްލާ ،ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް 

 ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް.
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 މަދު ވިސާމް  ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް 

 !އާދެ ؛ޖެހެނީތާއީދުކުރަން. ފާހަގަކޮށްލަންފުރިހަމައަށް ވެްސ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު

ޭވ. ިދަޔއީ ކިހިނެްއކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މާބޮޑަށް ސާފު އެބައިކުންފުނިތައް ހިނގަ !ާއދެ ،ވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްަތކުަގއި

ލިއްޔަތުަތއް އަދާނުކުރުމުެގ އޫިތއްބެވި ބޭފުުޅންނަށް އެ ބޭފުޅުންެގ މަސް  މި ބޯޑުަގއިުތަގއި ަހގީގަސަބަބަކީ  އޭގެ 

ވަނީ. އެހެންކަމުން، ކޮށްފައި ނާޖާިއޒު ފައިދާ ނަގަިއގެން ކަންކަން އަދި އި އާދެ! ކުންފުނިތަކުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ؛ސަބަބުން

ސާފުވޭ.  ވެސް ބޮޑަށް ވެސް މާ ކުރިން  މާއަޅުގަނުޑމެންނަށް  އަދާނުކުރެވޭކަން ލިްއޔަތު އޫއެ ބޭފުޅުންގެ މަސް

ޒިރުކޮށް އަދި ހާ އާދެ! ކޮމިޓީތަކަށް  ؛ގޮތަކީ މުންދާޢަމަލުކުރަ ވަނަ މަޖިލީހުން 19 އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން

ދަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ކަންކަން ކުރަމުންމި އަުޅގަނޑުމެން އަދި  ،ފުރިހަމަކޮށް ވެސް ތްތައްއައިޖުރާ

ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއް  ޑީ.ސީ އައި.ޓީ..މި ބޭފުޅުންނަށް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާނުކުެރިވފައިާވއިރު އެމްއިނގޭތޯ، 

ރިސްޓު އަޓު  .އަތޮޅު ބަެރސްދޫ އިނގޭތޯ އާދެ! ލ. ،ޔާމީން ވެރިކަމުަގއި އުަފއްަދއިهللا ޢަބްދުއިނގޭތޯ ަރއީސް 

. ވޭން ރުފިޔާ ހޯދާފައި އެބަ އަ މިލި 35ގޮތުަގއި ތަރައްީޤުކރުމުގެ ނަމުަގއި އާދެ! އެ ރަށް ވިްއކަިއގެން ގެ ވިލެޖެއް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން މި ރަށް ިވއްަކއިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  2014 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މުޅި  ވޭ. އަދިެވސްއެބަ ހޯދާފައިއެ އަދަދުގެ ަފއިސާ ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި  އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މި

އެ ރަށް ތަަރއްޤީކުރާނެ ދުވަހެްއގެ އިންިތާޒރުގައި. އެހެންނަމަވެސް، އެ އެ ިތއްބެވީ އިނގޭތޯ ލ. އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުން 

އެ ރަށުގެ  އިނގޭޯތ، މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން 1.5ރަށުގައި މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު ކުރި މަސައްކަތެއް ނެތް. 

އެ  ލަްއވާއިާލފައި ވަނީ. މިހާރުވެސް ޮގސް ބައްލަވަ އިބަނދަރަކާއި ޯކޒުޭވއެްއގެ ަމސައްކަތް އެކަނި ނިންމަ

މުޅި ބަރެސްދޫގެ އެިކ ތަންތަން ވިއްަކިއގެން އިނގޭޯތ  ،މަސައްކަތްކޮށްަފއި އޮތީ ކިހިނެއްކަން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ

ގޮތުަގއި  ގެސް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ އިްސވެރިންވެ ކޮށް މިއަދުޞައަދި ޚާއް އޭރުގެ ސަރުކާުރގެ އިްސވެރިްނނާ

. އެހެންނަމަވެސް، ޚިލާފަށް ނަންގަވާފަ ިބން ގާނޫނާއި ގަާވއިދާ ން އިނގޭތޯހުރި ބަރެސްދޫއިވެސް އެބަ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ ގައި އިންތިހާއަށް ކަންޮބުޑވުން ހުރި ކަންކަންކަން އަުޅގަނޑު މި ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުްނގެ މެދު

ވެސް އެބަހުރި އިނގޭޯތ  ޚަަރދުކޮށްގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އޮފީހަށްއިނގޭތޯ އެންމެ ދެރަވެގެން އެމް.އައި.ީޓ.ސީގެ ބަޖެޓުން 

ދެން ިތ   .ލީ އެންމެ ކުންުފންޏެއްގެ ވާހަކައިވަގޮތަކީ. މި ދަންނަ އޮތް ގޮސްަފއިކަން ިހނގާމި. މިއީ ޚަރަދުކޮށްފަ

ކުންފުނިތައް ވެސް އެހެން  ދިޔަ ގޮތަށް ބަާލއިރުއިހިނގަ ތާނަގއި ކަން ބޭފުޅުން ޚިޔާލަށް ގެންަނވާ ައދި ވޭތުވެިދޔަ

 ެވސް މި ރޫޓުެވގެން މި ދަނީ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑުބަނގު ގޮސްފައި ހުރި ގޮތް ިއނގޭތޯ. ކުންފުނި މުޅިންހިނގާ

އްޔަންކޮށްފައި ހުރި ގޮާތ ޢަމެންބަރުން މި ރިޕޯޓުގަިއވާ ގޮތަށް މި ބޯޑުަގއި  ،ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި ަހމަ އެހެންމެ

ހަމަ ވެސް  . އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުއްޔަންކޮށްފަޢަޚިލާފަށް  ސޫލުތަކާއު ހުރި. އަދިވެސް ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަ މެދު
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އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވަނީ  ،އަދި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މި ބޯުޑގެ މެންބަރުން ބަދަލުކޮށް ،އަށް ތާއީދުކޮށްމި

ވެސް ަރނގަޅު ގޮުތަގއި ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު. އަދި އެ ކުންުފނިތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުްނ  އާދެ، ކުންފުނިތައް

 ުޝކުރިއްޔާ. ޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ. ެއީއ އަ ،ދިއުންރައްޔިތުންނަށް އެކަުމގެ ލާބަާޔއި މަންފާ ލިބިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދެން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ސެއް ފެށުން. އާދެ! އެއަށްފަހު ހު ބައީތިދާއެއަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެން އެަބ އޮތް މިއަދު އިބު .ށްވަޙީދަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ރޫން ހާދު މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ،އަޅުގަނޑުމެން ފަށާނީ

ށް ( އަްސގެ ަޤއުމީ ނިޒާމުގެ ގާނޫނުއިޖުތިމާޢީ ޞިއްޚީ އިންުޝއަރެން) 2011/15ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ގެަނއުމުގެ ބިލު. ދިްއދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިޞްލާޙު

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިއްޒަތްތެރި  ގޮތުން. ބެހޭ އާޕީ.ސީ.ބީ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓު

ޓަކަިއ މި މަޖިލީހުގެ ރުހުން އެބަ އައިްސ ގާނޫނީ ގޮތުްނ ބޯޑު ފުރިހަމަކުރުމަށްފުރަތަމަ މި ބޯުޑ ުއފެދިގެން .ރައީސް

ެވސް މި ބޯޑަކަެށއް ރުހުން  އިގަ ދިޔައިރު ދައުރަށް ެއ ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުެވގެން ދެ ،ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ސް އަދި ދައުލަުތގެ ވެ ގައި އެކަން ނުކޮށް އެއޮތީ އޭުރަގއި މި ބޯޑުތު ވެސް ގަސް އި ތުގަ ީގގަދެވިފައެއް ނެތް. ހަ

މި  ދިޔައީ.ވެސް ހަމަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެްނ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެ ތަންތަން އޮޕަރޭޓުކުރަމުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން

ެއއްގޮތަްށ  މަތިކުެރވިފަިއވާ މެންޑޭޓާ  ނިތަކާއެ ކުންފު ،އްަދއުލަތުގެ ކުންފުނިތަ ،ބޯޑު އުފެދުމުެގ މަިއގަނޑު ަމޤްޞަދަކީ

ވަރަށް  ދިއުން. ިމ ގާނޫނުަގއި މި ބޯޑާގެންިދއުން. އަދި އެ ހިްނގުމުގެ ިނޒާމު ހަރުދަނާވެގެންގަމުންކުންފުނިތައް ހިން

ވަރަށް ގިނަ  ،ދައިންގިނަ ކަންކަްނ މަތިކޮށްފަިއވަީނ. އެހެންނަމަވެސް، މި ހުށަހެޅިފައިާވ ރިޕޯޓުން ފާހަގަކޮށްަފއިާވ ފަ

ބޫލެްއ ނުކުރަން ިއތުރަށް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށެްއ ގަ. އެހެްނވީމަ، ައޅުގަނޑު މި ވަނީ މި ބޯޑުްނ އިހުމާލުވެފަ މަށްކަންކަ

އެތަނަށް އާ ޯބޑެއް  ،ސަުރކާރުން މި އެދެނީ ެދވޭނެ ކަމަކަެށއް. ައޅުގަނޑުމެންމި ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާިއގެްނ ކުރިއަށް

ަދއުލަތުެގ  ،ކުރެިވގެންތިކުރާ ކަންކަން އެ ބޭފުޅުން ލައްވާ ފުރިހަމައަށް އްޔަންކުެރވިގެން އަދި މި ގާނޫނުން މަޢަ

ވޭތުވެިދޔަ ތަނުަގިއ  .އެދޭ ގޮތަށް ހިންގޭނެ ނިޒާެމއް ޤާިއމުވެގެންދިއުން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކުންފުނިތައް ރަްއޔިތުން 

ބޯުޑަގއި ިތބި  އެ ތުަގއި ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭހަީގގަމިއަދު ހިންގާފައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެްއ  ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން

ބޭފުޅުން ެއ  އެ ،އެ ބޯޑުަގއި ތިބިހުރިހާ މެންބަރުން މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ސަބަބަކީ .ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުން

އެގޮތަކަެށއް ނުދިޔައީސް.  އް ން އެ ކުންފުނިތަޤީ، އަޅުގަނޑުމެންަނށް ޔަފުރިހަމަ ގޮތުގައި ައދާކުރިނަމަ ޒިންމާ
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ން ެއ ބޯޑުގައި ތިބި މެންބަރުން ބޫުލކުރަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީގައެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު 

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި .ބަ ލަފާ އަރުވަންޖެހޭ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވަކިކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އެ

ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެިވގެން ތިބިއިރުަގިއ  ޔަކުވެސް ަވކި ބަ ފެނިގެންދަނީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަާސއެއް

ދުވަހު  އެބޭފުޅުން  އެތުަގއި ހަގީގަ ތަން. ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ރުހިގެން ތިބި އެތަނުަގއި ތިއްބެވި މެންބަރުން

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަުދ  ،ވިދާުޅވި ނަމަ ކަމަށްއިސްތިއުފާދީފައި އެކަން އެ ާގނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ކަންތައް ނުކުރެވޭ 

މި ެވސް  ައޅުގަނޑު ،ބޫުލކުރަނީގަވެސް މި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދިމާވެގެން ުއޅޭ މައްސަަލއެއް ނުފެނުނީސް. މި

 ތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޞަޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ، ދެއްވި ފުރުޅިފައިވާ ރިޕޯހުށަހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 7
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢީ އިޖްތިމާ) 2011/15 ނަންބަރުއެއީ ގާނޫނު  .އޮތީ އިބްތިދާއީ ބަހުސް އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ދެން ބަހުސްކުރަން މި

 4ިބލަށް  ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ  ގެނައުުމގެ ބިލު. މިޙުލާށްއި ށް ( އަމުެގ ގާނޫނުަޤއުމީ ނިޒާ  އިންޝުއަރެންްސގެޙީއްޞި

 ،ިސކުންތު 21މިނެޓާއި  20ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  ،ސިކުންތު 29މިނެޓާއި  24ަގޑިއިާރއި  2. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ގަިޑއިރު

 8މިނެޓު  14ސިކުންތު، އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  12މިނެޓު  16، ޕީ.އެން.ީސއަށް ސިކުންތު 21މިނެޓު  20ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

. އާދެ! ސިކުންތު 30މިނެޓާއި  3ވަަޑއިުނގަންނަާވ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ަވކި ޕާޓީއަަކށް ނިސްބަތްވެ .ސިކުންތު

 އަޙްމަދު ހާރޫން.  ( އާދެ! މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުމިހާރު ބަހުސްގެ ވަގުތު. )
 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން:މަނަދޫ ދާއިރާގެ 

 ޙީއްޞި ޢީއިޖުތިމާ) 2011/15ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  -1 ؛ކީޙަލާޞްށް އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅާ އި( އަނިޒާމުގެ ގާނޫނު އިންޝުއަރެންްސގެ ޤައުމީ

ވަނަ 42 ކުރުން.ޙުލާޞްމި ލަފުުޒ މާނަކުރުން އަންނަނިވި ގޮތަްށ އި "މިނިސްޓަރު"ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ިހމެނޭ 42

 ގުޅޭ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ޢީރައްޔިތުންނަށް އިޖުތިމާ ،ވަނީ މާއްދާގެ )ހ( މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ބުނެފައި އެ

މި ގާނޫނަްށ  -2 ވަޒީރޭ. ގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއެޅުމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު ހަވާލުކުެރިވފައިވާ ސަުރކާރުެގ ުވޒާރާ

ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނޭ. ޢުކޮށް ދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއި ގުފާސްވެ، ތަސްދީ މަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާނޫނުޢަ
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ގެ ދަށުން 2011/15ރު ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ގާނޫނު ަނންބަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތުތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ ބެހޭ ސިޔާސަ ތާޙައްޞި އުފައްދާފަިއވާ ނެޝަނަލް ޯސޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންީސގެ ކަންކަން 

ދުމަތްތައް ޚި ޢީއިޖުތިމާ ަރއްޔިތުްނނަށް ،ހަވާލުކޮށްަފއި ޮއތުމުގެ ބަދަލުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު ަހވާލުކުެރވިފަިއވާ ވުޒާާރއާ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްަޔތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާުރގެ ވުޒާރާ ކަމަްށވާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ 

ިއއްޒަތްތެިރ  އް.ޙެލާޞްިއސްވެދެންނެވުނު ގާނޫނަށް ހުށަހެޅޭ އި ،ސޯޝަްލ ސަރިވސަްސއަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަަކއިއެންޑް 

 އެންސްޕާގެ މަސަްއކަތްތައް މިހާރު ކުރިއަށް މި  ދައްކަނީ އެންސްޕާެގ ވާހަކަ. މިހާރު އަޅުގަނޑުެމން މި .ރައީސް

ޮގތެއްަގއި އެންސްާޕއިން މި  ޞައްޚާ ދަށުން. މިނިސްޓްރީގެ ހެލްތު ،ނަމަ ގެންދެވެނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ބަލާ

. އެކިއެކި ަރއްޔިތުންނަށް ދުމަތްތަކެއްޚިގުޅުންހުރި  ދުމަތްތަކަކީ ހެލްތުގެ ދާއިރާއާޚި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ 

ދުމަތްދޭ ޚިރުަގއި އެ މަސައްކަތް. ެއގޮތުްނ ބަލާއި ދިނުމުގެކުރުމުަގއި ދިމާވާ ެއކިއެކި ދަތިތަުކަގއި އެހީތެިރވެ ފަރުވާބޭސް

ދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނަގޅަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް ޚިފަރާތުގެ ދަށުަގއި އޮެވގެން އެންސްޕާއިން މި 

 ސޯޝަލް ސަރިވސަސް މެންޑޭޓެްއގެ ގޮުތގައި ވަކި މިނިސްޓްީރއަކާ  ެއކުނުކުެރވޭ. ހަމަެއއާ ބޫލެއްގަ

މިދެންނެވި އެންސްޕާގެ އިދާާރ  ވާީތ، ސީދާ އެ ދާއިާރގެ މަސައްކަތްތަަކކަށްލުކުރެވިަފއިާވއިރު، މިކަަމކީ ހަވާ

ްއ. ޙެލާޞްބޫލުކުރެވޭތީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިގަހިނގަންވާނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ކަމަށް ސަރުކާރަށް 

 ސަރުކާރުން ޙުލާޞްމި އި ،ބަހުސްކުރެވި މެދު ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި  ޙާލާޞްިމ އި ،ނީބޫލުކުރަގައަޅުގަނޑު 

 ތަށް ޝުުކރިއްޔާ. ޞަ. ދެއްވި ފުރުފަިއވާ ގޮތަށް މި ަމޖިލީހުން ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށްޅުއްވާހުށަހަ
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަވާ. ތަކަށް އެދި ަވޑައިުނގަންޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އިތުރު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އަދި ފުރު

  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 ން މު ން ނި
 

 ން:ވުކެ ދެއް ކަވާހަ ސަތުންޔާރި

ކުރަީނ ތުގަސްވަުގތު އަުޅގަނޑު  ނެތީމާ ދެން މިތަކަށް އެިދ ަވަޑއިގެންފައިޞައާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަދި ފުރު

 9:00ވާ އަންގާރަ ދުވަުހގެ ރޭ  2019އޯގަސްޓު  6ޖަލްސާ ނިންމާލަން. އާދެ! ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮްނނާނީ 

 .އި މަޖިލިސްކުރާ މި މާލަމުަގއިގަ

 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيملاعلا ب  ر هلل حمدلاو

__________________ 




