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

 

 ޖަލްސާ ަވނަރަ ބާ ދައ ރ ެގ ދެަވނަަވނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( މަހޯ) 2020 ޖޫން 29

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކވ ން ރިޔާސަތ ން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آو هللا لوسر ىعلم الالة والس  الحمد هلل والص   ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނަކަތ ން  އަދަ ަވނަ ދ ަވސް. 8 މަހ ން ޛ ލްޤައިދާަވނަ ައހަރ ެގ  1441 ދ ަވސް. ހޯމަ ީވ 2020 ޖޫން 29 ދަކީމިއަ

މާފ ކ ރަްއާވ! ؛ އިނގ ަރއިދޫ ދާއިާރެގ .ަވނަ ޖަލްސާރަބާަދއ ރ ެގ ެދަވނަ  ަވނަ އަހަރ ެގ 2020 .ަވނަ ދ ަވސް 13

 29ަވޑަިއެގން ތިއްބެީވ  ށްޖަލްސާއަމި ަވގ ތ  ށް އެދެްނ. މިއަދ  އްވ މަށްދެދ ާވފަރ  ދާއިރާއާ ދެ ދާއިރާ ާގތްދ ރ ކޮ

 ސޮލޭޝަްނގައި.އައިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތިން .ސަލާމ ަގއި ކ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ދެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 

 

 ން. ކ ރ  ން ޢ ލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ދ ވަ  .3

 

 ން:ދެްއެކވ ކަހަސަތ ން ާވޔާރި

  .2020/2/12/ޖއ މިއަދ ެގ އެޖެންާޑއަީކ،

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

 ތްތެރި މެންބަރ ނގ  ދާިއރާެގ އިްއޒަނޑަށް ހެންޭވރ  ހ ޅަިރޔާަސތ ން އަންާގ އެްނގ ން. ައޅ ގަ  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

ިއއްޒަތްތެރި ސިޓީފ ޅެއް ިލބިފައި އެބައޮތް.  ާވ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޗެއަރޕާސަންެގ ޮގތ ަގއި ލިޔ ްއާވފައި ފްޙަސަން ލަޠީ

 ކ ރިމަތިލީ ސީ އިންތިޚާބާ ޔާަވނަ އަހަރ ެގ ރި 2018ްކ ޕާޓީ ިދެވހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިޮމކްރެޓި ،ފާހަަގކ ރައްަވނީ މެންބަރ 

 އެްނމެ ފާޅ ކަން ބޮޑ  ޮގެތއްަގއި ަވޢ ދ ތަކ ެގ ތެޭރގައި މަތިލީަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ އިންތިޚާބާ ކ ރި 19 ެވސް، އަދި 

ތައް ކ ރ ން ކަމަށް ެއ ހައި މަސައްކަތްފާހަަގެވފަިއާވނީ، ަވްއކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ހ އްޓ ވ މަށްޓަަކިއ ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ

އްަކތްތައް ކ ރަމ ންދާ ޮގާތއި، ރައްާވ. އެހެންީވމާ، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި މަސަކ  ފާހަަގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ާވ ސިީޓއެއް. އަޅ ަގނޑ  މި ިސޓީ ފޮނ އްާވފައި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ާކ ގ ޅޭ ޮގތ ން  މަސަްއކަތްތަކ ރެެވން ހ ރި

ދާންޫދ ، މީގެއިތ ރ ންއަދި  ބަ ދަންނަަވންއެ ިރޔާސަތ ންއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވައިދޭނަން. 

)އޮޑިްޓ ާގނޫނ (އަށް  2007/4ބަރ  ހ ށަހަޅ ްއާވފަިއާވ، ާގނޫނ  ނަންهللا ޢ ޤޫބް ޢަބްދ ޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާއިރާެގ 

ޖޫން  24ތ ެގ މަތީން، ަވނަ މާއްާދެގ )ހ(ަގއިާވ ޮގ 92ދ ެގ ، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިއިޞްލާޙ ެގަނއ މ ެގ ބިލ 

 ނޑ  ދަންނަަވން. ކަން އަޅ ަގދަާވފަިއާވތީ، އެރާ ެގންއަނބ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ަގއި އެ 2020

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

ދ   މ ޙައްމަދ  ނަޝީ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ބަޭވ. ެއއީ ނޮިޅަވރަމް ދާއިރާެގ އެލި މައްސަަލެއއް ލިބިފައި އަޅ ަގނޑަށް ކ އް

ެގ އަރިހ ން އެދެން، ކ އްިލ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޑ ، ކ އްލި މަްއސަލަެއއް. އަޅ ަގނ ހަޅ އްާވަފއިވާ ހ ށަهللا ޢަބްދ 

 ތަނަށް ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ޮގތަށް އިްއވައިެދްއވ މަށް. މައްސަލަ މި

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  މެންބަރ ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ 

ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މި މައްސަލަައކީ، ؛ ތަޢާރަފ  .ޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ހ ށަހަޅާ ކ އްލި މަްއަސލަންެގ މަރައްޔިތ 

ބޭ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަށް ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މަށް ލިދަށ ން ރައްޔިތ ންެގ ަވނަ މާއްދާެގ  170ަގާވއިދ ެގ 

މާލޭ ފަޅ ތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީެއއްަގއި ހ ޅ ؛ ސާކ އްލި މައްސަަލއިެގ ޚ ލާ .ެއއްހ ށަހަޅާ މައްސަލަ އިޚ ތިޔާރ ެގ ދަށ ން

ެއްއަގއި ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ ެދ ރި މައްސަލަނާކ ަވނަ ދ ަވހ ެގ ރޭ ޖިންސީ ޯގ 2020ޖޫން  26ށް ހެނަކަބިދޭސީ އަން

ިއަގއި މި މައްސަލަ ،ތ ންފައިާވ ގޮ ން ހަްއޔަރ ކޮށް ހިނގައިިދޔަ ކަްނކަމ ަގިއ ފ ލ ހ ން ޢަމަލ ކޮށްމީހަކ  ކ ށ ެގ ެވށީ
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ަގިއ ާވ ކަމަށް ބެލެޭވތީއާިއ، މި މައްސަލައިމެއް އައިސްަފއިފަރާތ ެގ ޙައްޤ ތަކަށް އ ނިކަނާ ލިބ ނ  ޖިންސީ ޯގ

 ލަ މިނިަވންކަމާއެކ  މި މައްސަދާތީ، ންފޯރަމ  ކެްއެގ ނ ފޫޒ ރާތްތަޔާސީ ޮގތ ން ބާރ ެވރި ފަތަޙ ޤީޤ ކ ރ މ ގައި ސި 

އި ަދއ ލަތ ެގ ސަރ ކާރާއި މިަކމ ަގ، އަދި މިފަދަ ކަންކަން ތަކ ރާރ ަވމ ން އަންނާތީކަމަށް ނ ބެލެޭވތީ،  ިވދާނެޙ ޤީޤ ކ ރެތަ

ހާރ ން  އި މިޮއެވެގން ކަމަށް ާވތީ، މިފަދަ ކަންކަން ތަކ ރާރ ިވަޔނ ދިނ މަށް ޓަކައް ތަކެއިހ މާލ އައްސަސާަތކ ެގ މ 

ކަންބޮޑ ވ ންަތއް  ންެގންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީ، މިކަމ ގައި ހ ރި ރައްޔިތ މިހާރަށް ެވސް މ ހިންމ  ފިޔަަވޅ ތަެކއް އަޅަ

ށް ެގނައ މަށްޓަަކއި ހ ށަހަާޅ މާލ ކަމަެގ ސައައްސަސާަތކ އި ދައ ލަތ ެގ މ ސަރ ކާރާ  ކޮށްރިރައްޔިތ ންެގ މަންދޫބ ން މެދ ެވ

ިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ނަތީާޖ އްާދަގ މާަވނަ 174ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ މައްސަލަެއއް. އެހެންކަމ ން، 

މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ޚިޔާލ  ހާމަކ ރ މަށްޓަކައި ކ އްލި  ްނެގއި ރައްޔިތ ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި މި މައްސަލައިގަ 

  އްޔާ.ރި އްެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅަމެެވ. ޝ ކ ލައެ މައްސަ

 

 :ސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ންޔާރި

ަވަނ  170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  (ން. )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ އްވ ން އެދެަގބީލ  ޖައްަސަވިއދެޓ ެގ ރަނޯވ

ކ އްލި  ހ ށަހަޅ ްއާވފަިއާވهللا މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ  ދަށ ންމާއްދާެގ 

ނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން ށް ފެންނަިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ރ މާ މެދ  ، މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ މައްސަލަ

 އެދެން. 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 هللا މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  މެންބަރ ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 35    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަށް ޯވޓ ދިން ނަ ކަފެން

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 
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    35     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 18      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

މ ޙައްމަދ    ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނޮޅިަވރަމް ދާއިާރެގ  ،ދަށ ންަވނަ މާއްާދެގ  170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ 

ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ނެގ ނ ދ  ރ މާ މެމަޖިލީހ ގައި ބަހ ސްކ  ،ކ އްލި މައްސަލަ  ހ ށަހަޅ ްއާވފަިއާވهللا ނަޝީދ  ޢަބްދ 

އިްއޒަތްތެރި  35 ދެްއީވފެންނަކަމަށް ޯވޓ . 36؛ ހާޒިރ ެވ ތިއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87؛ އަދަދ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ 

އްޒަތްތެރި އި  ްއާވދެނ ޮގަތކަްށ ޯވޓ  ަވކި ކ  ނެތް.ެމންބަރަިއއްޒަތްތެރި ްއިވ ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެ .މެންބަރ ން

 18ނީ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވ .މެންބަރ ންިއއްޒަތްތެރި  35ަވަޑިއެގންނެީވ ޯވޓ ަގއި ބަިއެވރިވެ  ެވސް ނެތް. ކ މެންބަރަ

 ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ، ާހރ  މިައޅ ަގނޑ  މި މަށް ފާސްވެއްޖެ.މި ކ އްިލ މައްސަލަ ބަހ ސްކ ރ  ،އެހެންީވމާ ޓ .ޯވ

 ށް. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  މެންބަރ ެގ މް ދާއިރާނޮޅިަވރަ

ދިެވިހރާއްޖޭެގ މަދަނީ ފ ލ ހ ން،  ،ޝ ކ ރިއްާޔ. އަޅ ަގނޑ  މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅި އެންމެ ބޮޑ  ކަންބޮޑ ާވ ކަމަކީ 

އެ މީހަކ   ،ިގޔަސް ހ މެއް ހިނަލއިެގން ކ ޑަ ހަމަނ ޖެާވކަލ  ދ އްބާރަށް ސައި މަގ މަތީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އާއްމ  ަރއްޔިަތކ  

އް ތަޙ ޤީޤަްށ ތެމަތ ތަކެއް ކ ރެވ ނ  ފަރާހ ޔަރ ކ ރަމ ންދާއިރ ، މިަވރ  ބޮޑެތި ތ ފައި ހައްިއެގ ތަޙ ޤީޤަށޭ ކިޔާ މައްސަލަ

ލިހ ންެގ ފަރާތ ން މި  އަދި އެ އަންހެން ކ އްާޖއަށް ޕޮ އި،ެވސް ހައްޔަރ ނ ކޮްށ، އަނެްއކާ ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ދޫކޮށްލަ 

 އެ ކ އްޖާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މީިޑއާތަކަށް އެކަމަށް ،ންެގ ފަރާތ ން އަންާގފައިާވތީމަށް ޕޮލިހ އްސަލަ ބެލެން ނެތް ކަމަ

ތަްއ ހ އްޓ ވ މަށް އްމި ކަަހލަ ކަންތަ ،މައ ލޫމާތ  ދީފައިާވތީ، މި ކަަމކީ ަވރަްށ ނ ރައްކާތެިރ ކަމެްއެގ ފެށ މަށް ެވދާނެތީ

ހެނ ންެގ ، ެދަވނަ ފަހަރަށް ެވސް އަންއަދި ޕޮލިހ ން މި ކަހަލަ ކަންތައް ދޫނ ކޮށް ،މާއިވ  ޓަކައި ޕޮލިހ ން ޒިންމާދާކ ރ 

 އި.އެން ފަދަ ތަންތަނ ން އަންހެނ ންެގ ޙައްޤ ތަކޭ ކިޔަ ޑީއާއި އެމް.މަ ޙައްޤޭ، މި ޮގތަށް ާވހަކަދެކެޭވ ދަނޑިަވޅެްއގައި އ ތެ

ކާރ ން ެވސް ޚާއްޞަކޮށް މި ކަންތައްތަކަށް ރ މިއަދ ެގ ސަކ ރަމ ންދާއިރ ، ޮގތެއްަގއި ަވކާލާތ  މިހާ ފާޅ ކަން ބޮޑ 

ރ ކާާރއި ޭވނީ ސަހ އްޓ   ާވތީެވ. އެހންީވމާ، މި ކަހަލަ ކަންަތްއތައް ފެންނަ ކަމަށް، މިހެންއެއްބާރ ލ ންދޭ ކަމަށް

ައަވހަކަްށ ރައްޔތ ންނާއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އެއްބާރ ލ ންދީެގން ކަމަށް ާވތީ، މި ކަންތައްތައް ީވާހެވސް 
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ދިން ފަރާތަށް ޙަްއޤ  އަދަބ  ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަނިޔާއަދި  ،ެގ ޙައްޤ  ހޯދައިދީތ ލިބ ނ  ފަރާއަދި އަނިޔާ  އި،ހ އްޓާލަ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ.މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހެޅީ ،ފެންނާތީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ަވގ ތ ެގ ެގ ބަހ ްސެގއި މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ާވލަނީ މި މައްސަލަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫފ ރ ޞަތ . 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ދަރީންނާއި އަޅ ަގނޑ މެން އަންހެން  ،ތްކ ރ މަކީއަންހެނ ން ހިމާޔަ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތެދ ފ ޅެއް

ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ން ެވސް ކ ރަންޖެހޭނެކޮންމެ މ ޖ ތަމަޢަ ރ މަކީއަންހެނ ން ހިމާޔަތްކ 

ތެއްަގއި މ ޖ ތަމަޢ  ފެއިލްީވ. މ ޖ ތަމަޢެއް ދ ޅަހެޔޮ ޮގ ،ނ ކ ރެވިއްޖެ ނަމަ އަންހެން ދަރީންނާއި އަންހެނ ން ހިމާޔަތް

މެދ   ކަމާިވެގންރެ ރިކ ތެައންހެން ދަރީން ހިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާ، ެގ މަންމައިން، އަންހެނ ންޢ ނާކ ރެޭވނީ ެއ މ ޖ ތަމަބި

އަނިޔާ  ،ިޖންސީ ފ ރައްސާރަާއއި ،އިސް، އަްނހެނ ންނަށް ކ ރާ ޯގނާއާއި އަ އްޖޭަގއި ފަހަކަށްރާ ނެތް. އް ކ ޑަެވސް ޝަްއކެ

 ޅި ކ ރ މަށް ޓަކައި މ  މިަކން ޙައްލ  .ރި ރައީސްތެއިއްޒަތްނޑ  ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ާވ ކަމެއް. ަގއަޅ  ަވމ ންދާކަމީ ރ އިތ 

ސް އެ މީހ ންެގ ަވޒީފާ އަާދކ ރަންޖެހޭ. މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްަވމ ން ެވ. ފ ލ ހ ން ޖެހޭމ ޖ ތަމަޢ  ތެދ ާވން އެބަ

 ،ިވދާޅ ވ މަކީފި ކަމަށް ިވދާޅ ިވއިލަ ނ ބަލާ ދޫކޮށްލައްޒަްތތެރި މެންބަރ  ފ ލ ހ ން މި މައްސައި ަވރަމް ދާއިރާެގ ނޮޅި

ޤަތެއް ކަމ ަގއި ދެންނެޭވކަށެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ  ޤީޙަނޫސްތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަ ކަންކަމަށް ބަލާއިރ  

ާވ  ލިބެން، އަދަބ އި ެވސް ބާރަށް، ހަލ ިއކޮށް އަދި ރަނަގޅަށް ަމއްަސލަ ބަލަރެމިހާަރށްވ  ؛ފ ލ ހ ންނަށް ޮގާވލަން

ން  ެގ ފަރާތ ޢ ޔަތާއި ރައްކާެތރިކަން މ ޖ ތަމަންޖެހޭ ހިމާތަށް ދޭޝިކާަރއަކަށް ީވ ފަރާ އަދި ޭއެގ ،ދީފަރާތްތަކަށް އަދަބ 

މިނޫންެވސް ިމ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.  ެވސް އެ ފަރާތަކަށް ދިނ މަށް. އ ލަތ ެގ ފަރާތ ންފ ލ ހ ންނާއި ދަ ެވސް އަދި

 ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ ަވމ ންދާކަމީނާ އިތ ރ އަންހެނ ންނަށް ކ ރެޭވ އަިނޔާާއއި ޯގމާއި، ސާރަކ ރ ސީ ފ ރައްންއްޖޭަގއި ޖިރާ

ޖެހޭ.  ކ ރަންިއތޯ ބަލައި ދިރާސާބަ ޅަކީ ކޮކަންކަން ހ އްޓ ވ މަށް އެޅިދާނެ ފިޔަަވމި. ހޭކަމެއް. މިކަންކަން ހ އްޓ ަވން އެބަޖެ

އްތަކެއް ޫނން. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މި ހަކ ން ހިނާގ ކަންތަދ ަވހަކ ން ދެ ދ ަވ މިއީ އެއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ގެ ޢ  ިވ، މ ޖ ތަމައިނ ލެއަޅަ ަވރަށް ލެެވްނވާ ޅައިރި، އެކަަމށް އަބަލިމަޑ ކަމެއް ފެތ  ޢ ގައިމ ޖ ތަމަނީ، ހިނަަގ

ށް، ކަމާ ތްކޮށް، ދިރާސާކޮމައްޗަށް ިރޢާޔަމާ، މިކަންކަމ ެގ ންވީ އެހެ .ކ ޑަެވެގންދާތީ ދިމާާވ މައްސަލައެއް ންތެރިކަން ހޭލ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. .ެޅއްތޯ ފާހަަގކޮށް، އެ ފިަޔަވޅ ތަްއ ައޅަން ފަށަންދާރާތަކ ން އެބަޖެހޭ ައަޅންހ ރީ ކޮންފިޔަަވބެހޭ އި
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ނޑ މެން، އަޅ ަގ .ހ ރި ކަމެއް ޢާ ގ ޅ ންމިީއ މ ޅި މ ޖ ތަމަ .ންހ ރި ކަމެއް ނޫ މިއީ ެއކަނި ފ ލ ހ ންނާ ގ ޅ ން

؛ ެގ މ ޅި މ ޖ ތަމަޢ ޅ ން ހ ރި ކަމެއް. ައޅ ަގނޑ މެންކަމެއް. އަންހެނ ންނާ ެވްސ ގ ންނާ ގ ޅ ން ހ ރި ފިރިހެނ 

އަންހެން ދަރީން ހިމާޔަތްކ ރ މަށް އެކަށީެގްނާވ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޅަ ަދރީންނާއި، ނ ންާނއި، އަންހެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ

ދޮޅ  ނޅަކޭ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ަވރަށް ހިތާމަެވރި ނަތީޖާއެކީ، މަސައްކަތެއް ނ ކ ެރވިއްޖެ ނަމަ، ނިކ ންނާނެ ނަތީޖާއަ

ޅަ އެއް ަބއި ކަމަްށާވ، ، ޞިއްޙަތ  ރަނަގޅ  މ ޖ ތަމަޢެއް ބިނާކ ރަން ބޭނ ން ނަމަ، މ ޖ ތަމަޢ ެގ ދެބައިކ މ ޖ ތަމަޢެއް

ަތކަށްެވސް ފ ލ ހ ންެގ ބޮލަށް ޖެހޭނެ. އަންހެން ދަރިން ހިމާތްކ ރެެވންޖެހޭނެ. މިއީ ެއއްޮގއަންހެނ ން ހިމާޔަތްކ ރަން

ންކަމާއި ަރއްކާތެރިކަްނ ޤ ކޮށް، މަގ މަތީެގ އަމާޙ ޤީން ތަެގން ނިމެން އޮތް ކަމެއް ނޫން. ތެދ ފ ޅެއް، ަކންކަކަނޑާލައި 

. ހަމަނ ާވ ކަމަށް ބ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ަވގ ތ  ހަމަީވ ކަންނޭނެގފ ލ ހ ންެގ ާވޖިބެއް. އެހެންީވމާ، މި ހިސާ ބެލެހެއްޓ މަކީ

ފ ލ ހ ން މި  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.، ާވހަަކ ނިންމާލ މ ެގ ޮގތ ން.  ެއްއޗެއް ދަންނަަވއިލާނަންންޏާ އަޅ ަގނޑ  ކ ރ ަވ

ަގއި އިތ ބާރ  ހ ރި ޮގތަކަށް މި ތަޙ ޤީޤ  ، ހާަމކަން ބޮޑ  ޮގތެއް ަވރަށް ކަން ަރއްޔިތ ްނނަށް ކަށަަވރ ާވމައްސަލަ ބަލާ

ިރކަމާއި، ެއކި މެންެގ ތެޭރަގއި އޮތް ސިޔާސީ ާވދަެވޅ ަގނޑ ބޫލ ކ ރަން. މިއަދ  އަކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގ ހިންަގންޖެހޭނެ

ލާފ  ާވހަކަތަްއ ތަފާތ  ސަބަބ ތަކާ ހ ރެ އަބަދ ެވސް ޭއެގ ނ ބައި ަނަގއިެގްނ އޭެގ ފާޑ ާފޑ ެގ ނޫސްަތކ ަގއި ޙަޤީޤަތާ ޚި

ނޑ މެން މައްސަލައެްއަގއި އަޅ ަގ ހެންކަމ ން،ލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެދައްކަމ ންދާކަމީ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫ

 މަޖިލީހ ން ބަހ ސްކ ރާއިރ  ެވސް ފ ރަތަމަ ފ ލ ހ ން ކޮންޑެމްނ ކޮށް...

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ، ހ ޅ މާލޭނީއަރ ަވޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅ މާލޭޔާޒަށް.  ނިޢަލީ

 

  ާވހަކަެދއްެކވ ން:ޢަލީ ނިޔާޒް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ މާލޭ

އިަގއި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ ކ އްލި މައްސަލަ  އިްއޒަތްތެރިއީސް. ނޮިޅަވރަމް ދާއިާރެގ ރަ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ަވނަ ދ ަވހ  ހ ޅ މާލޭަގއި  26އި ެވސް ަވރަްށ ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންތަެކއް. ޤަތ ގަ ، ޙަޤީ ކަންކަަމކީ ފާހަަގކޮށްފައި ހ ރި

ދެ، ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އާޅ ަގޅަށް ދިެވހި ރަްއިޔތ ންނަށް އެނެގންޖެހޭ ކަމަށް އަޙަީޤޤަތް ރަނހިނިގ ހާދިސާއަކީ، ޭއެގ 

ެވްސ، އޭަގއި ކިހާމިންަވެރްއެގ ތެދެްއ،  ކީޔާނައިާވ ބަ ފ ލ ހ ން ބ ނެ، ާއއްމ ކޮްށފަ ށްނގައިިދޔަ ޮގތް ކަމަ ހިކަން 

ންނަށް ކ ރާ ޖިންސީ  ނ ރަީއސް. އަންހެއިއްޒަތްތެރި ތަކ ން ބަލަން އެބަޖެހޭ. ތްއްތޯ ކަމާ ބެހޭ ފަރާޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެ

ކަމަށް  އެއަދިއް. މ ންދާ ާވހަަކއެޅި އަޅ ަގނޑ މެން ދަްއކައަކީ ކެނޑިނޭ ެގ ާވހަކަ ައނިޔާތަކ  ފ ަރއްސާރަާއއި، ،ނާާއއިޯގ
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ކ ެރޭވނެ ކަެމއް ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ެއއީކީ ހަމަެއކަނި  އެންމެން އެކ ަގިއ މަސަްއކަތްކޮްށެގން ދަންއްލ  ހޯޙަ

ެއކަމަށް ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާއިން ާވނެ ކަެމްއ ނޫން. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާއި ާއއްމ ން ެވްސ  ކަނިސަރ ކާރަކ ން، ހަމައެ 

އެފަދަ މައްސަލަތައް ހ ށަހެޅ ނީމާ،  ލިބެން އެބަޖެހޭރައްޔިތ ންނަށް ޔަޤީްނކަން ެގން ހޭ. ހޭލ ންތެރިެވތެރިާވން އެބަޖެންހޭލ 

އް ޑެތި ތ ހ މަތ ތަކެކަންކަން ެވެގންދަނީ. މި މައްސަލައިަގއި ބޮސޫލ ެގ ތެރެއިންކަން އޮންނަ ތަރ ތީބ ން، އެ އޮންނަ އ  އެ

، އަޅ ަގނޑ މެން އީސްރަިއއްޒަތްެތރި  ެވސް އަމާޒ ޭވ. އެހެންނަމަެވސް . އެ ތ ހ މަތ ތައް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަހ ރި

ޔަްސ، އަޅ ަގނޑ ެގ މެއް ކ ރި ނަމަެވސް، ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ކަމަށް ިވކަން ދެނީ، ކޮންމެ މީހަކ  ކަޔަޤީން

އިދާރާއަށް  ެގ މީހެއް ކަމަށް ިވޔަސް، ފ ލ ހ ންެގަޔސް، އަދި ައޅ ަގނޑ ެގ ތިމާއެއްބަނޑ އެއްބަފާ މީހެްއ ކަަމށް ިވ

ބޭރ ން ކަމެއް ކ ރ މަކަށެްއ އަޅ ަގނެޑއް ހަމަ ޔަޤީނ ން  ން ، އ ސޫލ  ބ ެގ ބޭރ ންއޮްނނަ ތަރ ތީެގންޮގްސެގން އެތަނ ަގއި 

ރިން ހަމަ ހ ޅ މާލޭގައި ެވސް ނޭދޭނެކަން ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާއަށް ޔަޤީންާވނެ. ެއއީ، މީެގ ހަފ ތާއެއްހާ ދ ަވސް ކ 

ންެގ ކެމްޕޭންތަކ ަގއި ެވސް  ކަމަށް، އަދި ެއކިެއިކ ފަހަރ  މަތީން އަޅ ަގނޑ މެއަޅ ަގނޑ މެންނާ ގ ޅ ން ޮއތް

ގައި ހިނިގ ހަމަނ ޖެހ މެއްގައި ކަން ހިނގައިިދަޔ ޮގތް އެނޭގ. ފ ލ ހ ން ބެލި  މަސައްކަތްކ ރި ބަަޔކާއި ފ ލ ހ ންނާ ދޭތެރޭ

މައްސަލަ މިހާރ ެވސް ، އަިދ އެ ދީ ޓ ން ކޯދ ަވހ ެގ މ އްދަތެއް  7އިެގން ކޯަޓށް ެގންޮގްސެގން އެ މައްސަލަ. ބަލަ 

އޮެވެގންާވނެ ކަމަކަށް  އެޮގތަށް އެ ފ ރ ޞަތ ީވމާ، ަވކި މީހަކަށް ީވތީ، ަވކި ބަޔަކަށް ީވތީ، ތަޙ ޤީޤ ކ ރަމ ންދަނީ. އެހެން

ދ  ދިެވިހ ރައްޔިތ ން ެވސް ނ ދޭކަްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއައަދި  ން.ނ ދެކެެވސް  އަޅ ަގނޑެއް ހަމަ ޔަޤީނ ން

ނޑ  ކ ރިން، މިދިޔަ މީަގއި ކަންބޮޑ ަވނީ އަނެްއކާެވްސ އަޅ ަގއީސް. ރަ އިއްޒަތްތެރި . ޭގކަނޑައެިޅެގން އެބަ އިނ

ތް ތަފާތ ކ ރ މާިއ، ރޭ އޮދޭތެއަޅ ަގނޑ ެމން ާވހަކަދެްއކި ފަދައިްނ، މ ޖ ތަމަޢ ގައި އަންހެނ ންނާ ެވސް ހަފ ތާގައި 

ކަްށިވ ނ ަވތަ އަނިޔާ ލިބ ން ކަމަށް ަރއަސް ތަފާތ . މިހާރ  މިކަމ ގައި ޝިކާއަންހެނ ން ކަންކަން ކ ރީމާ ދެކޭ ޮގތް ެވ

ީވމާ، އެ . އެހެންތަފާތ ޢ ގައި މިކަމ ަގއި ދެޭކ ޮގތް ސް މ ޖ ތަމަމާ، އަނެްއކާވެ ތ ހ މަތ ކ ރާ ފަރާތަކީ އަންހެނެއް. އެހެންީވ

ާވ ަރއަކަށް ނަކަށް ިވޔަސް، އެކަމ ެގ ޝިކާހެޔަސް، ފިރިައޅ ަގނޑ މެން އަންހެނަކަށް ވި  ފާތ ކ ރ ންތައް ނައްތާލައިތަ

ތީބ ެގ ތޯ ެވސް ބަލާަކށްނ ޖެހޭ. ޙައްޤ  ތަރ ންފަރާތެއްއަދި އަނިޔާދިީނ ކޮ ؛ލާކަށްށް ބައް ކަމަކީ، ަވކި ފަރާތެފަރާތަ

ލ ކ ރަން. ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫބެލައި، ޙައްޤ  އަދަބ  ލިތެރެއިން އަދި އިންސާފ ެގ ެތރެއިން މި މައްސަލަ ބަ

އަމިއްލަ ޮގތ ން ެވސް ދޭންޖެހޭ  ން ދޭންޖެހޭ، މި މަޖިލީހ ން ެވސް، އަޅ ަގނޑ ންެގ ފަރާތ އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެ

އި ރައްޔިތ ންނަށް އަދި ދިެވހި އެންމެހަ ކަން ދާއިރާެގ މެންބަރ ންނަށާއިެގ ފ ރިހަމަ ޔަޤީންކަމ ދޭނެ އެއްބާރ ލ ން

 ރިްއޔާ ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.އަޅ ަގނޑ  ދެން. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޗޫކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:



2020ން ޖޫ 92                                             ސާލްޖަނަ ވަ  21 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

8 

 

 މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ބާރަށ ، ނީއަރ ަވޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ބާރަށ  ށް. އަهللا ޙްމަދ  ޢަބްދ އަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ްޙމަދ  ޢަބްދ އަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ 

ަގއި ެވސް ަވރަށް ޙަޤީޤަތ ރަމ ންދާ މައްސަލަައކީ، ަރީއސް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަހ ސްކ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ނެ ްނާވށް ޖާަގ ލިބެެގތައްތަކަެގ މ ޖ ތަމަޢ ގައި މިފަދަ ަކންއަިދ ހަމަ އެހެންމެ، ައޅ ަގނޑ މެން ަމއްސަލަެއއް. ސްސީރިއަ

ންނަށް މި ދަނީ، މި ފަހަކަށްއަިއސް އަޅ ަގނޑ މެ ރައީސް. އިްއޒަތްތެރިކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.  ންކަމެއް ނޫންކަ

ޖިންސީ ޯގނާކ ރ މާިއ، ައދި މިނޫންެވސް މިފަދަ ތަފާތ  ދީންަނށް ިވ ކަހަލަ ރޭޕ ެގ ަމްއސަލަތަކާއި އަދި ކ ޑަކ މިދެންނެ

. ދަނީ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބެމ ން މިންދާކަމ ެގށް ބޮޑ ތަނ ން އިތ ރ ަވމ ގައި ަވރަމަޢ ތަކަންތައްތައް ައޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ 

ބައިަވރ   ، ނޫނީ އެތައްައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެތައް ބައިަވރ  ެމސެޖެއް ކޮންމެ ދ ަވހަކ  އެަބލިބޭ ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި

އް ، މިެވނި ކަމެހަކ ެވފައޭ. މިެވނި މީހ ރީ ދޫ ނ  މީހާ  ކ ޑަކ އްޖަކާ ބެހ މިެވނިފޯނ ކޯލެއް ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ެއބައާދޭ، 

އްެޓއޭ. މިކަހަލަ އެ މީހާ ހައްޔަރ ޮކށްފއެއް ނ ބެހެ  ބަރީޢަެވފައޭ. ނޫނޫ ވެއްެޖއްޔާެވެގން މިހާރ  ހ ރީ އެ މަްއސަލައިން

ނޑ މެން ރޭ އަޅ ަގމިފަދަ މީހ ންނާ ދޭތެ ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރިޑ މެންނަށް އެބައާދޭ. ނކ ާވތަކެްއ އަޅ ަގޝަ އެތައް ަބއިަވރ  

ހ ންނަށް ހަރ ކަށި އަދަބ  ދިނ މަކީ، މިފަދަ ހޭ. އަދި މިފަދަ މީާވންޖެތެރިަވރަށް ބޮޑަށް ސަމާލ ެވ، ައދި ފަރ ާވ

، ރޭޕް ޭކސްތަކާއި ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި ހ އްޓ ވ މަށް ަޓަކއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ެރިވާދނެ އެއް ކަމެއް.  ތައްތައްންކަ

 ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިައދ ޖިންސީ ޯގނާކ ރ މ ެގ މި ނ ރައްކާތެރި މަްއސަލަ ައޅ  ކ ދީންަނށްކޮށް ކ ޑަޞަ އަދި ޚާއް

 ރައީސް. އިއްޒަތްތެރިޖެހިފަ. ށަކަށް ހަދައި، ބޮޑ  ައދަބ  ލިބޭ ޮގތަށް ބަދަލ ެގންނަންަގއި ބޮޑ  ކ ނޫނ އަސާސީމި ަވނީ، ޤާ

މ ޅި ހ ކ ން ްއެވސް ހިސާބަކ ން ނޫނީ ވެއްެޖއްޔާ އެ ،ނ ލިބޭނެއެފަދަ ބަދަލ  ެގނެސް، އަިދ އެފަދަ ބަދަލަކީ މާފ  

ެގ ކ ަށކަށް ހަދައި، ެއކަންކަން އަޅ ަގނޑ ެމން ަވރަށް ހަރ ކަށި ޮގތަކަށް ރ ަވ ެވސް ނ ލިބޭމާފ ތަންފީޒ ވ މ ެގ ކ ރިން 

ސައޭ. ދަތިާވ ހިސާބަށް ޮގއް ކަށް ޙައްެލއް ހޯދ ން މި ަވީނ ތައްތަ ، މިފަދަ ކަންނީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީެގންގ ެޅެގން ނޫ

ރޭ މިހާރަށް ވ ރެ ބޮޑަށް ންނާ ދޭތެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިންާގ މީހ  ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި

ށް ީވއްލިެގން އަިއސް މ ޖ ތަމަޢ ގައި ދެން އަނެއްާކެވސް މިފަދަ ކަންަތއްތަްއ  އެފަދަ ފަރާތްތަކަިވ، އަދިސަމާލ ނ ެވ

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ޖެހޭ ކަމެއް. ބޭކަމީ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރަންކ ރަން ފ ރ ޞަތ  ލި

ފިއޭ. މިެވނި ޒިންމާދާރ  ޖަހާ ބެހިފައި ދޫކޮށްލައިހަކ  ކ ޑަކ އް މީކޮށް އިޭވ އަެޑއް، މިެވނިކ  ތަކ ރާރ ކޮންމެ ދ ަވހަ

ެވނި މީހަކ  މިހެން ވެއްޖޭ. މިފަދަ ާވހަކަތަކަކީ މިއަދ   މި މ އައްސަސާެއއްަގއި ހ ރިމިެވނިވެއްޖޭ.  ެވރިޔަކ  މިހެން

އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން، މިފަދަ  ަރއީސް. އިއްޒަތްތެރިމި ަވނީ ާވން ފަށާފަ.  ކަށްޭވ ާއްއމ  އަޑައަޅ ަގނޑ މެންނަށް އި



2020ން ޖޫ 92                                             ސާލްޖަނަ ވަ  21 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

9 

 

މިފަދަ މީހ ންެގ ޅަިއ، އަދި ތަޙ ޤީޤީ އިދާރާތަކ ން އް އަ މީހ ންނާ ދޭތެރޭ އެޅެން ހ ރި އެންމެ ހަރ ކަށި ފިަޔަވޅެ 

ެއއީ، އަޅ ަގނޑ މެން ކީ ހ އްޓ ެވން އޮތް ހ ރިހާ ފިޔަަވެޅއް ެއޅ މަޅަށް ހިންަގއި، މިފަދަ ކަންކަން ތަޙ ޤީޤ ތައް ރަނަގ

އްތ  ދަރީންނަކީ މިފަދަ މިއަދ  ކ ރަންޖެހިފައިާވ ކަެމްއ. އަޅ ަގނޑ މެން، ެއްއެވސް މީހަކ  ނޭދޭނެ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ތ 

  ވެއްެޖއްޔާ، ނޫނީަރއަކަށް ާވކަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ެއއްެވްސ މީހަކ ، އަދި ެއއްެވސް މަަޔކ ، ބަފަޔަކ  ކާޝިއަނިޔާތަކ ެގ 

ރަައކަށް ެވފައި ރޭޕ ެގ ިޝކާ، އެ މީހ ންެގ ޢާއިލާަގިއ ހ ންނަ އަންހެން ކ އްާޖއަކީ، ތިމާެގ މީހަކ  ޭނދޭނެ ،އްބަނޑ  އެ

ަގއި ޢ މީހ ންެގ މ ޖ ތަމަނެ، އެ މީހ ންެގ ރަށ ގައި ެވސް އަިދ އެ ކަށް ާވކަށް. އަދި އެްއެވސް މީހަކ  ނޭދޭހ ރި ކ އްޖަ

ދާކަެށއް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ، އަދި އްތަަކކީ ހިނާގ އާއްމ  ކަންަތއްތަަކަކށް ެވެގންކަންތަެވސް މިފަދަ 

ހ ންނަށް މާފ  މީދަ ސް، މިފަެގން ެވބަދަލ  ެގނެސް  ެގްނނަންޖެހޭށް އަޅ ަގނޑ  ޮގަވއިލަނީ، މިދެްނނެިވ ޮގތަްށ ާގނޫނ ތަކަ

، މ ޖ ތަމަޢ  މިކަމ ން ްއ އަޅައި  އެޅެން ހ ރި އެންމެ ހަރ ކަށި ފިޔަަވޅެ ނާ ދޭތެރޭބޭނެ ޮގތަށް އަދި މިފަދަ މީހ ންނ ލި

 ،ށް ޓަކައި ޝ ކ ިރއްޔާ ރ ޞަތަސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައިކ ެރެވން ހ ރި ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ކ ރ މަށް. ދެއްިވ ފ 

  ސް. އީރަ އިްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަގލޮޅ  އ ތ ރ ، ނީއަރ ަވޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . މެންބަރ އިްއޒަްތތެރި  ާދއިރާެގ ަގލޮޅ  އ ތ ރ ށް. އަهللا ޢަބްދ  ާވއީ މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:هللا ޢަބްދ  ާވއީ މެންަބރ  ާދއިރާެގ ަގލޮޅ  އ ތ ރ 

 މި ،ތަޅ މ ގައި ށް މިޢަޟޫއ މަ  ތާއެއް ނ ާވނެ ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް މިއަދި ހަފ  ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ޮއތް މައްސަލަެއއްަގއި ެވްސ ދެ ކަންބޮޑ ވ މެއް އެބަ ފާހަަގޭވ.  ބަހ ސްކ ރިތާ. ކ ރިމަީތަގިއ މިމާލަމ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން 

ފ ެގ ނިޒާމ ން ޞާއިންދ ލ ޢަ ،އަންހެނ ނަށް ހަމަ ރައްކާތެރިކަން ނެތ މާއި ،ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މަކީ  އެންމެ .ނެތްއް ޝައްކެ 

ބޮޑެިތ މީހ ންނަށް ނ ަވތަ ބާރ ަގދަ  ،އަންހެނ ންނަށް ހިމާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ފޯރ ނ ކޮށްެދވ ން. ދެަވނަ މަްއސަލައަކީ 

ދެ މައްސަލަ  މި ؟އްޗަށް ނައިސް އެބަ ރެިކަގެނޭވހެއްޔޭއިންސާފ ެގ ކ ރިމަ  ؛މީހ ންނަށް އިންސާފ ެގ ކިބައިން އެބަ

 މިއަދ  ރައްޔިތ ްނެގ ންށް ބަހ ސްކ ރަޢަޟޫއ މަ އޮތީ. މިމި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިމަތީގައި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އީްސ އިްއޒަތްތެރި ރަ ،މަކީމައްސަލަ ބަލަން ނިންމ  ން މިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީ ،މަޖީލީހ ން ނިންމ މާއި

މިކަން  ،ެވސް އިންސާފަށާއި މަޖިލީހ ން ހަމަގައިމ  މިނޑ މެން ހަމަަގއިމ  ެވްސ، ައޅ ަގ ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ 

އަނިާޔެގ ޝިކާަރއަކަށް . މީގައި ެވޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންނ ާވތީ ޙަޤީޤަތް ހޯދ ން ނޫން އެހެން ،ޮގާތއި ދިޔަހިނގައި
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ދިޔަ ޮގތ ެގ ޙަޤީޤަތް ހޯދ ން ހިނަގއި އަދި ކަން ،އޭނާއަްށ އިންސާފ  ހޯދައިދިނ މާއި ،ށްިވކްިޓމަމީހާއަށް،  ީވ އަންހެން

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނެތްކަން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  ެވްސ މި ނޫން އެހެން ެއއްެވސް ބޭނ މެއް ހަމަގައިމ 

 ާވތީެވ. މި ކަމަކަށް މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޮޑ  ،ނީލަ ބަ މައްސަލަ މި މަޖިލީހ ން މި އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން. މި

 ޅަށް ހ ރިމާ ދެކޮ އަޅ ަގނޑ މެން ރެކެން ބޭނ ންނ ާވތީެވ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ޖިންސީ ފ ރައްސާރަކ ރ  މައްސަލައިން

ހޭނީ ނ ަވތަ ެވްސ ނަަގންޖެ ހެކިަބސް ،ެވސް އޮންނާނީ ތަކ ަގއިބެހޭ ާގނޫނ  ާގނޫނ ތަކާިއ އަދި ޖިންސީ އަނިޔާތަކާ

ެގ ެއކައ ންޓް ެއއީ ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ިވކްޓިމ . ކ ށްތަކާ ޮގތަކަށް އެހެން ެވސް ބަލަންޖެހޭނީ މ ޅިން އެހެން ކިބަސްހެ

 ،ޖިންސީ ކ ށްތަކ ަގއި ،ބޭނ ންކ ރެެވނީ އެއީ މިކަހަލަ ކ ށްތަކ ގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަހަލަ ކ ށްތަކ ަގއި

 ،އެހެންީވމާ ަތކެއް ނ ހ ންނާނެ.ިގނަ ިވޓްނަސް ކ ރ މ ގައި މާށް އަނިޔާއަންހ ންނަ ،ބެހ މ ގައި ކ ޑަކ ދިންނާ ،ރޭޕްތަކ ަގއި 

މަކީ އެއީެއްއ ކ ރ ައނިޔާެވރިން ސަލާމަތްވ މަީކ، މިކަހަލަ ކ ށްތަކ ެގ އަިނޔާެވިރން ސަލާމަތްހެކިބަސް ނެތީއެކޭ ކިޔާަފއި 

ކޮށްފިއޭ، ތިމަންނާއަށް ޖިންސީ  ނާއަށް އަނިޔާބޭ ފަރާތ ން ތިމަންލިނޫން. އަނިޔާ ޮގތެއް ޮއތް ކޮށްފައިާގނޫނ  އެކަން ސިފަ

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ޮގތަްށ ާގނޫނ ތައް އޮންނާނީ. އެހެންީވމާ ޮގތ ގައި ބެލެޭވ ެގއެއީ ހެކީ ،ބ ނީމާއަނިޔާކޮށްިފއޭ 

ރަކަށް އަދިެވސް ކިތަންމެ ަވ ،ނީރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި މައްސަލައިަގއި އޮންނާ ތާގައި އަޅ ަގނޑ މިދިޔަ ހަފ 

އަޅ ަގނޑ މެން އަންހެނ ންނަކަށް  ޒާމ ރައްކާތެރިކަމ ެގ ނިއިންސާފާއި  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގނޫނ  ލިޔެވ ނަސް

ކޮށްފިއޭ މިކަހަލަ، ތިމަންނާއަށް ޖިންސީ ޯގނާެވސް އަންހެނަކ   ފ ލ ސް އޮފީހ ން ،ނ ދެވެއޭ. ޭއެގ މާނަައކީފޯރ ކޮށް

ފަހަރަކަށް ހެއްކެއް  ކ ރާއިރ  ިގނަނެތެކޭ. ޖިންސީ ޯގނާއް  ާވަވަރކަށް ހެއްކެންނަކަށް ނ ބ ނެޭވނެބ ނީމަކާ ފ ލ ހ 

ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް  ،ިވޔަސް  ލިޔެފައި އޮތް ރޫހ ން ބަލައިެގން ފ ލ ހ ންާގނޫނ   ،ނަޒަރ ން ންނާނެ. އެނ ހ 

ާގނޫނ ތައް ިލޔެފައި އެހެރީ  އެ  ،ޔަސް ން ިވ، މ ޖ ތަމަޢ ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ިވޔަްސ، ފަނިޑޔާރ ން ިވަޔސްޔަްސ، ިވ

 އަޅ ަގނޑ މެން މިކަންކަމާ ، ތިބެ  މިހެންކަން ިވސްނިއަދި މިކަންކަން ހިނަގނީ  އި،ބަލަ ކަމަށް އެނަޒަރ ން

ރިކަން ައންހެނ ންނަށް ރައްކާތެ .ހޭނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެ މި .ކ ރިމަތިލާންޖެހެނީ

ތެރިކަން ރައްކާ މިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި .ަދއްކަންޖެހޭ ކަ ާތއަަބދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަދިނ މ ެގ ާވހަހޯދައި

. އެއީ ދ ަވހަކ  ެވސް ތާއަބަދ  ދަްއަކން އެބަޖެހޭ މާލަމ ގައާއި އަދި އެހެން ތަންތާނގައި ފޯރ ކޮށްދެެވން ތާއަބަދ  މި

 ،ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އަންނަނީ .ކޮށްދެވ ނ ނ ކޮށްދެވ ނ . ނ  ފޯރ ރައްކާތެރިކަމާއި އިންސާފ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނ ންނަށް

ލ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ބަދަލެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ކ ެރވ ނ  ހާއަންހެންމީހާެގ  . އެަކމަކ ެވރިކަންތަްއ ބަދަލ ަވނީ

ރެވ ނ . ބަދަލެއް ނ ކ  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަްށ މި ،ސް. ާގނޫނ ތައް ކިތަންމެ ަވރަކަށް ެހދިޔަސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

އީ މި ،ބޫލ ކޮށްެގން ަގމިކަން ހިތ ެގ އަޑިން  ،ބަދަލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގނެސްދެެވންދެން މި ،އެހެންީވމާ

 ން އަޅ ަގނޑ މެން ބަޖެޓ ތަކ ަގއިރައްކާތެރިކަން ެގނެސްެދެވންދެ ބޫލ ކޮށްެގން އަންހެނ ންނަށް މިަގމައްސަލަެއއްކަން 
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މަޤާމ ތަކ ގައި ތިބި މީހ ްނ  .ާގނޫނ ތައް އެބަ ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ޖެހެންޏާރަންބަދަލ ކ ާގނޫނ ތައް  .ެވސް ޖަހަންޖެހޭ ސާއިފަ

ޕޮލިޓިކަލް ކޮމިޓްމެންޓް ންޏާ މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބި މީހ ން އެަބ ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހެން ބަދަލ ކ ރަ

އަންހެނ ންނަކަށް ދިެވހި މެއް އޮތް ަރއްކާތެިރކަ  ތާއަބަދަށް ނިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްދަށް މިއަށް ެގނެސްެގްނ ނޫތާއަބަ

މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ   މި ،މީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ  ފޯރ ކޮށްދެޭވކަށް ނެތް. ނިންމާލަމ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބޫލ ކޮށްެގން ަގނ ން. ިވކްޓިމްެގ ާވހަކަ ބަލަން ބޭމައްސަލަ  އެީކަގއި މި ހާމަކަމާ ،އެީކަގއި  ބޭނ ން އިންސާފ ެވރިކަމާ

 ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް  ،އެއީ ފ ލ ސް އޮފީހ ން ކަމ ގައި ިވަޔސް .މެން މައްސަލަ ބަލަން ފަށަންޖެހޭނީ ެވސްއަޅ ަގނޑ 

އަކަށް ީވ އަނިޔާެގ ޝިކާރަ  ؛ެގ ާވހަކަ ިވކްޓިމް ،ތ ްނެގ މަޖިލީހ ން ިވޔަސްރައްޔި ،ކޯޓ ން ިވޔަސް ،ިވޔަސް  ކަމ ގައި

ޮގސް އިންސާފ   ،ބ ން އަޅ ަގނޑ މެން މައްސަލަ ބަލަން ފަށަންޖެހޭނީހިސާ އެ ،ބޫލ ކޮށްެގންަގމީހާެގ ާވހަކަ  ންއަންހެ

  ޙަޤީޤަތް އެނެގންދެން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަދި ،ލިބެންދެން

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ،ަވާރއަކީ ރިވސް ކޮމިޝަންަގއި ހިންގ ނ  އެއް މަޝްއްެޔގައި ޖ ޑީޝަލް ސަޒަތްތެރި މެންބަރ . އިޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

އަހަރ ެގ ތެރޭގައި އެކިެއކި  ން ބެލި މިދިޔަޮގތ ން ކ ެރވ ނ  މަޝްަވރާެއއް. ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ  ގ ޅޭ ހެއްކާ

 .މަޖިލީހަށް ފޮނ ާވފައިާވނެ ެޓއް މިމިންަވރ . އޭެގ ރިޕޯހ އްޓިަފއި ހ ރި  ،ފަނޑިޔާރ ެގތަކ ަގއި މައްސަަލތައް މަޑ ެވަފއި

ން ހ ްއޓިފައި ހ ރި ޓ ރިޕޯ އެ ،މެ. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ ންނަށް ފާހަަގާވނެ ެވސް  ޓ  ބެލިރިޕޯ  މަޖިލީހ ން އެ އަދި  މި

ން. ކ ެރިވެގނ ރ ޒިހާ ހެކި  ،ހ ރި މައްސަލަަތއް ނ ޮގސްފަިއާވ އެންމެ ބޮޑ  ސަަބބަކީ ކ ިރއަށް ނ ޮގސްފައި ،މައްސަލަތައް

ާވ ސަބަބެްއެގ ޮގތ ަގިއ  އޮތީ. މިހެން މި ފައިކަމަށް ފާހަަގެވ ގ ޭޅ ސަބަބެއް ދިމާެވެގން ނެތިންެގން، ހެއްކާ ހެކި

ހެިކ  ،ކ ރި މަޝްަވރާަގއިަޝލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންަގިއ ންނެިވހެން ޖ ޑީިއއްެޔގައި މިދެ ،އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގވީ 

 ކ ރ މ ަގާއއި، މި ކ ރ މ ަގާއއި، ހެކިން ކްރޮްސ އެގްޒާމިްނގ ރ ޒި ހެކިން ހާ ،އިއާހެކިބަސް ހޯދ މ ަގ ބޭނ ންކ ރ މ ަގާއއި އަދި

ކ ެރިވފަިއ ލެއް ޝަރީޢަތ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރޭގައި ކަށަަވރ ސޫހ ރިހާ ކަންކަމެއް ހިންގ މ ގައި އެއް ހަމައެްއ، އެއް އ  

ތިބީ ަވރަށް ކ ރީަގިއ  މިެވސް ނެތ މ ން. އަޅ ަގނޑ މެން އަދިެވސް  އްނޫނެާގގ ޭޅ  ހެއްކާނެތ މ ން. އަދި 

ދިމާެވފަިއާވ  ައޅ ަގނޑ މެންނާގައި. ތެރޭ  ނޫެނއްެގާގގ ޅޭ ދެތިން ފޮޅ ަވތ ެގ  ެހއްކާ އޮތްގައި ޢ ޤޫބާތ ޤާނޫނ ލް

ޮގތ ން ކަމަށް،  ގ ޅޭ ހެއްކާ ހ ންނަނީ މި އި ހ އްޓިފައްޝަރީޢަތް ހިންގ މ ެގ ަވރަށް ިގނަ މައްސަލަތަ  ންއިންސާފ 

ދިަޔ. އަޅ ަގނޑ  ދެން ެވެގންފާހަަގ ށްޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަަވރާެއއްަގއި ޖ ޑީއިން މަޝް އަޅ ަގނޑ  އިއިްއޔެގަ 

ްނ ޮގތ  ގ ޅޭ ޮގތަކާ ިވކ ރާ ޮގތަކާއި  ފާހަަގބޭފ ޅ ންނަށް، ދެން ޢަމަލ  ޮގތ ން އެ ގ ޅޭ ކޮމިޝަނ ން އެކަމާ ދެކެން އެ
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އަރ ަވނީ ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ރ ޞަތ ފ މި ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ިވދާޅ ާވނެއެއްެޗއް ބޭފ ޅ ން  އެ

 ބަރ .ންހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ށް.ބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމަންއިްއޒަތްތެރި މެ

 

  ާވހަަކދެއްކެވ ން:ބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމްން މެހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ 

މަދ  ބަރ  މ ޙައްން އިްއަޒތްތެރި މެޅިަވރަމް ދާއިާރެގރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ނޮޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާފައިާވ ކ އްލި މައްސަލައަްށ  170ދ ެގ އިާވަގރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ هللا، ނަޝީދ  ޢަބްދ 

މިދިަޔ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ޔަޤީންކ ރާ ކަމަކީ  ؛އަޅ ަގނޑ  އެްއޗެްއ ދަންނަަވން މި ތެދ ީވ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މި ސަރ ކާރ ަގިއ ނ ދާނެކަން. ހ ޅ މާލޭ ފަޅ ތެރޭަގިއ  ެވ ޮގސްފައިާވ ޮގތަށްކަން އިތަކ ަގސަރ ކާރ 

ޮގތ ން  ގ ޅޭ ކ ެރޭވ މައްސަލަައކާތ ހ މަތ  އިަވނަ އަހަރ  ހިނިގ ހާދިސާއެްއަގ 2020ޖޫން  26ސަފާރީއެްއަގިއ 

އްެގ ސަބަބ ން، ބަރަކ  ިވާދޅ ާވ ބަސްފ ޅެ ންްއޒަތްތެރި މެއި ތަނ ަގއި ަގިއ، މިކ ރާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން މިތާނގައި ބަހ ސް

މިކަމ ަގިއ  ،ެވްސ އެކަީށެގންޭވ. ައޅ ަގނޑަްށ ޔަޤީނެއް ނޫން ޙައްޤ  ެގއްލ ން ފަރާެތއްގެ ަވކި މީހެއްެގ ނ ަވަތ 

 ދިއ މަކީ އެެގންޮގތ ން ކ ރިއަށް ބެހޭ ފ ޅ ންނާބޭ ޝާމިލ ާވ ފަރާތްތަކ ން މިފަދަ ބަހ ސެއް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގައި އެ

 ަނފްސަށް މިކަމ ެގ ސަބަބ ން އްްއޒަތ ޢިބޭފ ޅ ންެގ  ތްތެރިކަާމއި އެބޭފ ޅ ންެގ ނަޒާހާ ބޭފ ޅ ން ދެކޭ ޮގތް ކަމެއް، އެ

ިއާވ އަޅ ަގނަޑށް ޔަޤީނެއް ނޫން. ލިެޔިވފަިއާވ ބަޔާންތަކަްށ، ލިެޔިވފަ އަދި ނޫން ކަމެއް ،ެވސް ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމެއް 

، ޭއެގތެެރއިން އި ލިއިރ ަގއި ތަޙ ޤީޤީ ބަޔާންތަކަށް ައޅ ަގނޑ  ކޮންމެެވސް ަވރަކަްށ ބަލައަދި އިބަޔާންތަކާނޫސް

މިފަދަ ބަހ ސެއް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގިއ  ާވ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަްށ ނ ދެކެޭވކޮންމެެވސް އެއް ފަރާތެްއ ބޭނ ން

ކ ރ މ ެގ ބެހ މ ެގ މައްސަލައާއި، ޖިންސީ ފ ރައްސާރަ ކ ަޑކ ިދންނާ .ރި ރަީއސްިދއ މަކީ. ިއއްޒަތްތެެވސް ކ ެރިވެގން

ހ ީރ  ކަންތް. ެއކަންކަންކަމަށް އިންސާެފއް ހޯދިފައެއް ނެ އިންތިާހއަށް އެބަހ ރި. އެ އިމައްސަލަ ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ގަ 

 މި  އިްއސަލަިއަގޮގސްފައިާވ މައި ނަގހި ެއކ  ދަންނަަވން ކެރެނީ، މިކަމާފަ. އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީންއްސިޖެއޮއްބާ ަވޅ 

ނޫނީ ާގމެދ  އަޅަންޖެހޭ  ފަރާަތކާ މާލެއް ާވނަމަ، އެހ މިކަމ ަގއި އި އި،މައްސަލަ ނ ބަލާ، އޮއްބާލަ  ސަރ ކާރ ން މި

 ނަމަ، މިއީ ދެރަ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންގެ  މިފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިފިޔަަވޅ  ެއޅ މ ަގއި އެްއެވސް ފަހެއް ނ ޖެހޭނެކަން. 

ކ ރާ ާއދަތަކެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ނެތިކޮށްލަން މަސައްކަތްމިއީ  އްމ ޖ ތަމަޢ ގައި މި އާދަތަ

ީވ ކަންަކމަށް ނެރެ، އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް، ދ ިނޔަ ، ސިޔާސީ ަމއިދާނ ގައިއި އަންހ ންނާއި ފިރިހެނ ން ހަމަހަމައިަގ

ސ ެގ މީހ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ޖިން ދެ އިސިޔާސީ މައިދާނ ގަ  އިއެކ ަގ މާނެތި ފައި ހަމަކަ އެމްޑީޕީައކީ، ތަފާތ ކ ރ މެއް

ެވސް އެންމެ  މައްސަލަ މި  ،އެދެނީ  ައޅ ަގނޑ  ،ީވމާ. އެހެން ދީެގން ހަމަހަމައަށް ކަންކަްނ ކ ރާ ޕާީޓއެއް

ޤ  އަދަބ  ފަރާތަކަށް ޙައް ، އެ އްެޖއްޔާ ތެއް ެވފަރާ ާވ އްމާލެހ އި އި، މީގަ އިބަލަ އި އެީކަގ އިންސާފ ެވރިކަމާ
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ދިއ ން. ޝ ކ ިރއްޔާ ެވސް ލިބިެގން ބަދަލެއްެގންާވ އެކަށީ ލިބ ނ  ފަރާތަށް މީަގިއ ެގއްލ ން ދިއ ން. އަދި ެގންލިބި

 ިވ ފ ރ ޞަތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއް 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ބަރ  ންޑަހ ަވދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެީނ، ކ  އަރ ަވފ ރ ޞަތ މި ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ންޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 .ބަރ ންކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ .ށްމިރަޢާއަޙްމަދ  

 

 :ން ާވހަކަދެއްެކވ  މިރ ޢާބަރ  އަޙްމަދ  ންމެކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިާރެގ 

މި   هللاޢަބްދ  އްމަދ  ނަޝީދ ބަރ  މ ޙަ ންދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ަވރަމްއަދ  ނޮޅިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

ދެން  ،ނަމަ  ނ ބަލައިފިއްބާަވތ ެގ މައްސަލަތަ  މި އިޅ ަގނޑ މެން މި ޤައ މ ަގއަކީ، އަހ ށަހަޅާފައިާވ ކ އްލި މައްސަލަ 

 އިޑ  މައްސަަލއެއް. ީމަގކ ރެޭވ ބޮޖެހޭނެ އެްއެވސް މައްސަލެްއ ނެތް ކަމަްށ އަޅ ަގނޑަށް ފާހަގަ އިތ ރަށް ބަލަން

ެގ ައޅ ަގނޑ   ކަމެއް 2ން ހެިވރެއްބަރ  ފާހަަގކ ންޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެަގލޮ ެވސް ޅ ަގނޑ އަ

އަނިޔާ ލިބ ނ  ފަރާތ ގެ  ،ކ ރަނީ ފާހަަގމަގައިމ  ެވސް ހަ ކ ރަން. އޭެގތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގ ކަންބޮޑ ވ މ ގައި

ދިމާވި މަރ ކަޒަްށ ޮގސް އެ ތަނ ން  ލ ހ ންެގޓަކައި ފ އަނިޔާ ިލބ ނ  ފަރާތ ން ޙައްޤ  ހޯދ މަށް އަދިާއއި، އަނިޔާ

ބޮޑ ވ މެްއ ކަން އަޅ ަގނޑ މެން ދެ ދާއިރ ގައިދައްކަމ ން ާވހަކަ ކަންތައްތަކ ެގ ާވަހކަ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

ތް އޮ އިޔިތ ންެގ މެދ ގަ ރައްމިއަށް މަށް ާވނަމަ، ކަކ ރެިވެގން ނ ގޮއްިސ ޙައްލ  ްއޮކށްއެ މިއާ ެވސް ހަމަގައިމ 

ތެދ   އޮތް ޮގަތކީ އެއީ އިކަން ހިނާގފަ ބޫލެއް ނ ކ ރަން.ގަ އަޅ ަގނޑ މެން ކަމަކަށް  ނ ތަނަަވސްކަމަށް ޙައްލެއް ލިބ ނ 

އެއީ  އްހ ރި ާވހަކަތަ އިދީފައި ޔަމި ިވކްޓިމް ކި ،އް ކަމަށް ާވނަމަ، މީޑިއާތަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚަބަރ  ލިބޭ ާވހަކަތަ

ޮގތ ަގއި ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތ ން އެ ޢަމަލ  ހިންގި   ެގހަމަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ން މިހާރަށް ާވނަމަ، މިހާރ ތެދ  ކަމަށް 

ޖެހޭ. އެއަށްފަހ  މައްސަލަ ބަލަިއެގން ޮގެތއް ނިންމަން އެ އިްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ަގޅ ަގނޑ މެްނ އިންޓެމެދ  އަ ފަރާތްތަކާ

. އެންމެ ެވސް ކަމަކަށް ކ ރެިވާދނެއެކީ ތަޙ ޤީޤ   ކަމާރިެވސަލަ ޢަދ ލ މި ަމއް ބޫލެްއ ނ ކ ރެޭވަގނޫނީ އަޅ ަގނޑަކަށް 

އްސަާސ އަ، މި މ އި ހިސާބަށް ދިއ މ ެގ ކ ރީަގ ކ ރި މައްސަލައާފ ރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  ރޭޕް

 ެގން ދޭތެރޭ ރައްޔިތ ން ދެކޭ ޮގތް ެއއްކޮށް ފ ނޑި   މެދ ކ ރ މަށްޓަކައި ނ ަވތަ މ އައްސަާސއާސަލާމަތް

ޖެހޭނީ ރައްޔިތ ންެގ ހަމައަށް ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ. އެކަން ކ ރަން ޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންނާނ ދިނ މަށްޓަކައި، ެއކަން އަދިޔަ

 ެގމިއީ ަވރަްށ ސީރިއަސް މައްސަލަެއއް  ،ރ ން ކަމ ަގއި ީވނަމަެވސް  ސަރ ކާސިެވސް، އަމަނަމަޖިލީހ ން ކަމަށް ީވ

ރައްޔިތ ންނަށް  މަޖިލީހ ންިމ އަޅ ަގނޑ މެން  ،ސަބަަބކަށް ަވނީ ސަލައެއް.ޖެހޭނެ މައްޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޮގތ ަގއި އަ
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މ  ހިން ކ ރ މަށްޓަކައި އެންމެ މ އިމ ގާ ފ  ޞާއިންކަާމެއކ ، ޢަދ ލ މިނިަވން ޖެހޭ ތަޙ ޤީީޤ އިދާރާތަކަކީ ކޮށްދޭންކަށަަވރ 

ވ ން އޮްތ ކަމެްއ ކަމަްށ ށް ބޮޑަށް ަކންބޮޑ ެމންނަށް ހަމަ ަވރަމިީއ އަޅ ަގނޑ  ،އެހެންީވމާކަން. ކ ރާ ތަންތަންމަސައްކަތް

ބިޭދސީއެއް ކަމަށް ީވނަމަެވްސ،  ަވނީއިކޮށްލަން. ެދން އަނެއް ކަމަކަށް މިއަދ  އަނިޔާ ލިބިފައަޅ ަގނޑ  ފާހަަގ

 ޅ ަގނޑ މެން  މިއަ އިދާއިރ ގަ ކ ރަމ ންއިންސާނ ން ާވނީ ހަމަ އިްނސާނ ންނަށް. އިންސާނީ ޙަްއޤ ތަކަށް މަސައްކަތް 

ށް ާވނަމަ، ދެނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަ ށްލައިފި ކަމަބަނ މިއަދ  ެގ ޮގތ ގައި އެއް  ސީރިައސް މައްސަލައްމައްސަލަތަ  ތ ެގބާަވ

ނ ކ ރެޭވ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޫލެއްަގތް ކަމަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ެގ ާވހަަކ ދައްކާނެ މާ ބޮޑ  ޖާަގެއްއ އޮ

ދެމ ން، މި ައންހެން މީހާ ފ ންމާލި ަވގ ތ  އިޮގތ ން، ހާދިސާ ކިޔަ ގ ޅޭ ލައާއެކ  ދަންނަަވން އޮީތ، މި މައްސަޔާހިތާމަ

؟ ނިންމާނީތޯއި ކަނޑައަޅަ  އިގަ ެގނިބެގން މަރ ިވކަމ ؟ ތޯކަަމކާލާނީ ކޮންކ ރިމަތި ިވ ނަމަ، ދެން އަޅ ަގނޑ މެންމަރ 

ެވްސ  މިހާ އަޑ  މަޑ ކޮށް ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ،އ ފެދޭ ކަންކަން. އެހެންީވމާ ތައްބައިަވރ  ސ ާވލ  މިއީ

ޮގތ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ެގ ލައެއް ސަަވރަށް ސީރިއަސް ަމއް މިއީ މިކަމަީކ  .ެވސް ަމްއސަލައެއް ނޫނޭންީވ ދެެކެވާވހަކަ

ބޫލ ކ ރެޭވ މިންަވރަށް މިކަން ގަ  ނަށްޔިތ ންސަރ ކާރަްށ ޮގާވލަން، ަރއްހަމަ ޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އަޅ ަގނޑ  ފަރާތ ން ބަލަން

 ން ދީ، އެކައިދޭންޖޭ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤ  ހޯދައިޙަްއޤ  ހޯދަ ަގއިމައްސަލައި މި ިއ،ްސކޮށް ބަލަަވރަށް ސީރިއަ

 ދާނެ ދ ަވހަކަށް. ޝ ކ ިރއްޔާ.ިވެގންކަންކ ރެ ންމެދ  ިއންސާފ  ކ ރި ފަރާތްތަކާށްެވރިކ 

 

 ތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަ

  ބަރ  ންރި މެއިްއޒަތްތެ އަރ ަވނީ ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގފ ރ ޞަތ  މިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ބަރ . ން ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 .ބަރ ންހ ޅ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ .ށްއިލްޔާސް ލަބީބަ

 

  ާވހަކަދެްއކެވ ން:އިްލޔާސް ލަބީބް ބަރ ންމެ ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ

ަވރަްށ ައޅ ަގނޑ މެން މިއީ  ،މިއަދ  ހ ށަހެޅިފައިާވ ކ އްލި މައްސަލައަށް ބަާލއިރ  .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދިމާާވ  ށްކ ަޑކ ދިންނަ ަލއެއް. މި ރާއްޖޭެގ ެވށި، ނޫނީ މ ޅި ދިެވހިރާއްޭޖގައި އަންހެނ ންނަށާއިސަޖެހޭ މައްކަންބޮޑ ާވން

، ކ ރ މާރޭޕް ،ކ ރ މާއި ފ ރައްސާރަކ ރ މާއި، ކޮްށ ޖިންސީ ޯގނާޞަ މިއީ އާދަިއެގ މައްސަލަެއއް ނޫން. ޚާއްއްމައްސަލަތަ

އް ބަލައިަގެނޭވނެ ކަެމއް ޫނން. މިކަހަލަ ކަންތައްތަ ނަށް ެއްއޮގތަކަްށެވސް ިމއީ ައޅ ަގނޑ މެންއްލަ ކަންތައްތަހަމިކަ

ކޮންކޮން ؟ ނ ބެލެނީ ކީއްެވެގންތޯ އްތައް ހިނަގމ ންދާއިރ ، މި ކަންތައްތައްތަކ ރާރ ކޮށް ދިމާަވމ ން މި ދަނީ. މި ކަންތަ

ެވސް  މިއަދ  އިައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގަ ؟ ތޯބައިކޮ އްތަކަކީ ކަންތަޖެހޭކ ރަން ށްމަކ ރ ަޙއްލ ؟ މައްސަލަތަކެއްތޯ ދިމާަވނީ

 ތެރިކަމާޞްލާޚ ކ ރަނީ އިބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަލައިަގނެެގން ،މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނީމާ ން މިހ ޔިތ ންެގ މަޖިލީރައް
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ނ ދިނ މަށް އަޅަންޖެހޭ ހަރ ދަނާ  ިވޔަތަކ ރާރ އްލެއް ހޯދަން. މިކަން ީވނ ީވެއއް ބަލަން. މިކަން އެކީ މިކަމަށް ޙަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި  އިމަށް ޙައްެލއް ހޯދ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގަ ަބއިތޯ ބަލަިއ އެކަފިޔަަވޅ ތަަކކީ ކޮ

ޖެހޭނެ. ެވސް ރަްއކާތެރިކަން އޮންނަން ހެން މީހ ންނަށްދި އެ އަ ،ކ ަޑކ ދިންނާއި ،މ ޖ ތަމަޢ ގައި އަންހެނ ންނާއި 

ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ، އަިދ އެީކ ދިެވހި އިތ ބާރާ ،ކަމެއް ހިނަގއިފި ކަމަށް ަވންޏާ ނެ. މިކަހަލަހޭާވންޖެށަަވރ  ކަ

ކޮންމެ ކަެމއް  ނައަށް ދިމާާވ މިކަހަލަންތިމަ ،ާވންޖެހޭެވސް ކަށަަވރ  ކ ރާ ކޮްނމެ ރައްޔިތަކަށްިޒޔާރަތް އަށްރާއްޖެ

. ެއކަން ންދާނެކަކ މެްއ އިިވެގންހ ޖެހޭ އެކީ ެއައށް އިއްަވންކަމާއަަވސް  ،ކ ރެިވ، ބެލިރަަގޅަށް ތަޙްޤީޤ 

ީވހާެވްސ ީވހާެވސް ައަވހަކަށް،  ؛ލަނީއިފ ލ ހ ންހ ންނަށް ޮގަވ ،ެވސް އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ . މިކަމ ަގއި ންދާނެކަެވެގންސާފ 

ށޭ. ދިެވހި ަރއްޔިތ ންނަށް ާވެދއް އިހިންަގ އެކީ މި ަތޙ ޤީޤ  ސާފ ކޮށްކަމާހާމަކަން ބޮޑ  ،ލެިވެގންއިއަަވހަކަށް ހ ޅ ވަ 

ތިން  ،ބޫލެއް ނ ކ ރެޭވ ިމކަން ހިނިގތާ ދެ ދ ަވސްަގ ނެގންޖެހޭ. ައޅ ަގނޑަކަށް މިކަން ހިނިގ ޮގތް ސާފ ކޮްށ އެ

އޮތް   އިބ ނެފައ ފެދޭ، ފ ލ ހ ން ދ ަވސް ފަހ ން ފ ރަތަމަ ފ ލ ހ ން ބަހެއް ބ ނީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭގައި ސ ާވލ  

ަވސް އެ ސ ާވލ  އ ފެދ ނީ ތިން ދ ؟ ތޯނޫން އެއީ ތެދ ތޯ،؟ ތޯއޮތީ ސީދާ ސާފ ކޮށް އެކަން ހިނިގ ޮގތް އެ އިބަޔާނ ަގ

ހާމަކޮްށ  ،ބޫލ ކ ރަނީ. ސާފ ކޮށްަގޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ބަޔާން އަންނަން ބަޔާން ނެރ ނީމަ. ފ ރަތަމަ އެ ފަހ ން އެ

މިަކހަލަ ކޮންމެ ކަމެއް ތަޙ ޤީޤ ކޮށް، ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހަށް   ؛ޖެހޭ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ލަސްާވއެކަން ހިންަގން

އް. އަދި އިތ ރަްށ މީހަކަށް ިލބޭނެ ކަމެ ރ  އަނިާޔއަށް، އިތ ރ  ތަޙައްމަލެއް އެއިތ  ،ޮގސް ލަްސާވ ކޮންމެ ދ ަވހަކީ 

ޖެހޭ.   ނިންމަންއަަވހަށް މިކަން އިއެކީ މީެގ ޝަރީޢަތް ހިންަގއިތ ބާރ  ެގއްލޭ ކަމެއް. ައަވސްކަމާ  އިމިކަމ ަގ

ހަމައަށް އައިސް ނިންމަން   ންނާެވސް މައްސަލަ ހ ރިއްޔާ ައަވހަށް އަޅ ަގނޑ މެ ދ ތަކ ަގއިަގވާއިެވްސ،  ނޫނ ތަކ ަގއިާގ

އެްއ،  ދިމާަވނީ ޤާނޫނ އަސާސީއްމިކަހަލަ މައްސަލަތަ ،ކަންތައްތައް ލަސްެވ ބޫލެއް ނ ކ ރަން މިަގއެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  

 ންތައްަތއް ކަ އެއެހެންނަމަެވސް، ދަތިތަކެއް ހ ރެދާނެ.  އި އޭގަ މ ިޅއަކ ން ނެތިން ކަމަކަށް.  އްދެަގާވއި ،ނޫނެއްާގ

 އި ތާަގހަފ މިދިޔަ  .ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގންދެޭވނެ ޮގްތ ހޯދަންތައްަތއް ކ ރިއަށް ކަން މި ،ލާޙ ކޮށްޞްއި

 ؛ރާރެއްަގރ  ހ ށަހެޅ އްިވ ބަންެގ އިްއޒަތްތެރި މެަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާ ،ބަހ ސްކ ރިން އިތަނ ަގ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ނޫނ ތަާކިއ ާގ ށްނ ންނަށް ކ ރާ ޖިންސީ ޯގނާއައަންހެ؛ ނާރާ ޯގއާއި، ކ ަޑކ ދިންނަށް ކ ންނަށް ކ ރާ ޖިންސީ ޯގނާއަންހެ

މި ، ވެ ރާރ ކަންތައްތައް ތަކ  ެއއް ހެދ މަށް މިއަރީމެންޓްރީ އިންކ އެބަހ ރި. އެކަމަކ  ޕާލި އިހެދިފަ ކާދ ތައިވާ ަގ

 އެ  ތޯ ބެލ މަށް. މިއީ މީެގ ބަެއއް. ޭނޅެނީ ކީްއެވއްޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައެއަށް އަޅަން ،އެކްޝަން ނ ެނެގނީކަންތައްތަކަށް 

ޔަަވޅ ތަކަީކ ޖެހޭ ފިން އަޅަނ ވ މަށްބެލި، މިކަން ތަކ ރާރ  ތައް ެވސްރާރ ެގ ތެެރއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަންަގ

ިރ ޑަްށ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ަވރަށް ބޮން އެކަން ކ ރެޭވނެ ކަމައިތޯ ބަލައި، މަޖިލީހ ބަކޮ

      ރައީސް.
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ލަެއއްެގ ޮގތ ގައި ެއ ެގ ެތރެއަކ ންނެއް ނ ެގނެޭވ. ަވކި މައްސަހ ށަހެޅ މެއް ކ އްލި މައްސަލައި ެގ ބަރ ންއިްއޒަތްތެރި މެ

އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ން މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ  ތަންދެނީ. ންނަށަހެޅިެގން އަތ ެގ ކަެމއް ހ ބާަވ

 .ބަރ ންދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ އިނގ ަރއިދޫ .ށްޙަސަން އަޙްމަދަ  ބަރ ންރި މެއިްއޒަްތތެ ދޫ ދާއިރާެގއިނގ ަރއި

 

 :ާވހަކަދެއްެކވ ން ޙަސަން އަޙްމަދ  ބަރ  ންމެ ދޫ ދާއިރާެގއިނގ ަރއި

ނޑ  ެވްސ ހ ށަހެޅި މައްސަލައަށް އަޅ ަގ ބަރ ންއިްއޒަތްތެރި މެނޮޅިަވރަމް ދާއިާރެގ  .ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ަވރަށް ިގނަ މައްސަލަތައް  ށް ެވދިޔަ ތަނަމެްއގައި މިފަދަ ކަމެއް ހިނގައިެގންދާިއރ ގައި މި ޭވތ ތާއީދ ކ ރަން. ޤައ 

ފައިާވކަން އ މ ެގ މިސްރާބ  ލަސްެވންސާފާ ދިމާއަށް ދިއެހެންނަމަެވސް، އި ބަހ ރި.ޮގްއސަ އެމ ގައި މި ޤައ  ަގއިމިޮގތ 

 އިރ ަގއި ނާކ ރާބިތަމަޢެއް މ ޖ  ަގޅ ނޭގ. ޚ ލްޤ  ހެޮޔ، ދ ޅަހެޮޔ ޞިއްހަތެްއަގިއ ރައެންމެންނަށް ެވސް އިނ ެގރާއްޖޭ

އެ ާގނޫނ  ރަނަގޅ  ޮގތ ަގިއ  ޗަށްމައް ެއއްެގ ބަާގނޫނ ހަދާ މަޖިލީހ ން ާގނޫނ  ހަދާފައި އެ ދައ ލަތެއްަގއި 

،  ެއކީަގއިއިޙ ސާންތެރިކަމާތަންފީޒ ކޮށްފިއްޔާ އަޅ ަގނޑަްށ ހީަވނީ، މީަގއި ހ ރިހާ ކަމެއް ޙައްލ ެވެގންދާނެހެން. 

ޚ ލާޞްތެިރެވެގްނ  ހ ރިހާ މ އައްަސސާތައް އިހ ރިޤައ މެްއ ބިނާކ ރ މަށް މ ޅި ދައ ލަތ ގައި  ތެދ ެވރިކަމާ އެީކަގއި

ްށ ، މ ޅި ަރއްޔިތ ންނަކޮށް އޮންނަ ޮގތަށް، ސާފ ީސދާކަންކަްނ ހ އްިޓެގންނ ދާނެ. ކަންކަން ީވމަ އެަކން މިއްޔާނޫނި

ކަންކަން  ަކމެއް ނޯންނަަވރަށް އްކ ޝަހިތ ގައި ެއއްެވސް ބަްއޓަންެވެގން ދާން އެބަޖެހޭ.  ކަންކަން ޮގތަށް ޭގއިނ

ަޔ ތާރީޚ ގައި މި ަޤއ މ ަގއި ތ ެވދިޭވ މީެގ އެަތއް ކަމެއް. ނެދާ، ތަރ ތީބ ެވ ހިނަގން ފެށީމާ، ކަންކަން ރަނަގޅ ެވ

 ނިގ.ނޭ ެވސް ިހނާގފައި އެބަހ ރި އިންސާފ  ނ ލިބި، ދާނެ ދިމާލެއް އަހަރ  ކ ރިން 30އަދި މީެގ އެބަހ ރި.  ހިނާގފައި

ެގ ޖާ އްތަ އެ ކ އިލާ ނ ަވފައި މ ޅި ެއ ޢާްސ އެެހން ބިރެއް ދަްއކާ ބ ނެފިއްާޔ ކޮންމެެވ، ބަެހއްމީެގ ކ ީރަގިއ ާވ ޮގތަކީ 

އެހެންނަމަެވސް، މި ާވހަކަ ަދއްކާކަށް ނ ކެރޭ. ތީެވ އެ އެކަމ ން ބޭރ ާވ ަވރަށް ބިރ ދަްއކާފައި ހ ންނާ ސިކ ނޑިމ ޅި 

މޮކްރެޓިކް ޕާޓީްނ މިހާތަނަށް ަވކާލާތ ކޮށްފައި ސާފ ކޮށް ާވ ކަްނކަން ކިަޔއިދިނ މަށް ޓަކައި ޯމލްޑިިވއަން ޑި މ ަގއިޤައ 

ލާއެއް ނ ަވ ެއ ޢާއި ން ެއއީ މިއަދ  ެވްސ މިކަހަލަ މައްސަލަތަކަށް، ނ ަވތަ މިހެން ދިމާާވ ކަންކަމަށް އެތ އޮއޮތް

އަށް މިހެން އެބަ ހަދައޭ ބ ނެ، އެ ަމއްަސލަތައް މަދ ެވފަިއާވކަން ެވސް ނަންަލިއ ތިމަބިރަކާ ނ ހަމަ  ކ ކ އްޖަ

މެން  އ ޅޭނެ ތަފާތ  އިންސާނ ން. ެއހެންނަމަެވސް، އެ އެންއިގަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަން. ދ ނިޔޭ 

އެކަން ކ ާރ . އެބަ ލައިަގނެ، އަޅ ަގނޑ މެން މ ޖ ތަމަޢެއް ރަނަގޅަށް ބިނާކ ަރން ހެޔޮލަފާ ނަސޭހަތް ެވސް ދޭންޖެހޭބަ

ަގިއ އެބަޖެހޭ. މިކަްނ ސަެބއް ނެތި ކަންކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ  އް، ޒާީތ ތަޢަމީހ ންނަށް އަދަބ  ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި
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. ތަނެއްގައި ކަްނކަްނ ޮގާވލަންދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ބަލައި، އިންސާފ  ާގއިމ ކޮށް ކަށް ފ ލ ހ ންީވހާެވސް އަަވހަ

ރަށް ްސ އެަބ ތިބެންޖެހޭ. ިގނަ ފަހަެވަވރ ަގިއ ކ ރާއިރ ަގިއ ޯގްސ ކަމެްއ ކަމަށް ަވންޏާ، ޯގްސކަން ބ ނެލެޭވ

ނެތީެވ،  މ ޅި ހަޔާތް ބަރ ާބދ ާވނެތީ، މަގ މަިތެވދާނ ަވތަ ތިމާެގ އްލިދާނެތީފާ ގެ ނީ، ަވޒީމި ފެންނަނޑ މެންނަށް އަޅ ަގ

ނަމަެވސް، ެއއީެއއް ނޫްނ ނަ ބޮޑ މީހާ ކޯފާއިސްކ ރައްަވއިފާނެތީެވ، ކަންކަން ދޫޮކށްލެިވފައި ެވސް އެބަހ ރި. ެއހެންހ ން

ޮގތ ަގއި ހެޔޮ މ ޖ ތަމަޢެއް    ޤައ މެއް ބިނާެވ، ރަނަގޅ  . ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ކަން ކ ީރމަންނަންޖެހޭނެ ޮގތަކީއެކަން އޮ

 ތަށް.ޞަދެްއިވ ފ ރ  ،އީސް ރަކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝ  ބިނާކ ރެިވެގންދާނެ. 
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ަގެވެގން ަވނަ ދ ަވހ  ފާހަ 2020ޖޫން  26މިދަންނަާވ ؛ ފާހަަގކޮށްލާަނންއަޅ ަގނޑ  ބަރ . ން ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

، އޭާނއަީކ މި ށްލެވ ނީތ ހ މަތ ކ ރެޭވ މީާހ ދޫކޮއި، ގަ ، ސަފާރީ ބޯެޓްއަގިއ ހިނިގ ޖިންސީ ޯގނާެގ މައްަސލައިއައި 

ޔާސީ ެގ ސި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ، ށްތީ ކަމަްއ ކަމަށް ާވއްެގ ފިރިކަލެ ބަރެންިއއްަޒތްތެރި މެއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ 

އަށް މި ަވންަނ ރ ން އެބަ ފާހަަގކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ  އެބަޖެހޭ މި މައްސަލަީޓތަކ ެގ މެންބަެވރި ސިޔާސީ ޕާާވދަ  އާޕާޓީ

ދެކ މ ަގއި އިްއޒަތްތެރި އެްއކޮޅަކ ްނ ދެކޭ ،ސިޔާސީ އެތައް ާބަވެތއްެގ މައްސަލަ ފާހަަގާވން. ެއއް ނަޒަަރކ ން

އެ  ،ދިަޔއީއިހިނަގ ހެންޫދކޮށްލެވ ނ  ވ ްނ އެމަތ ކ ރެވ ނ  މީހާ ދޫކޮށްލެވ ނީ. އެ ހ ތ  ކަމ ން  މެންބަރެއްެގ ފިރިކަލެއް 

ާވަދެވރި ޕާޓީތަކ ެގ މެންބަރ ން.  މި ދެންނެިވ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ެގ ޕާޓީއާ ،މަކ ރަނީހާ ސަބަބަށް ޓަކައި ކަމަށް މި

.  ދޫކޮށްލީނާ ެއއިރަށްއޭނާެގ ތަޙ ޤީޤ  އެއިރަށް ކ ރަން އޮތް މިންަވރަށް ކޮށްަފއޭ އޭ ،ފ ލ ހ ން މީގައި ބ ނެފައި އޮތީ 

 ،ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއެގ ބާރާއި ނ ފޫޒ ން ކަމަށްމި މަޖިލީހ  ،މީގައި އޭނާ ހައްޔަރ ަގއި ބެހެއްޓ ން އެއީ ދެން

ެވސް އެްއެވސް ރައްޔިތަކ  ެދކިަވޑައިނ ަގތ މަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަްށ ކަމަށް އެްއޮގތަކަށް  ހައްޔަރ ަގއި ނެތ ން

ންދާ މި ބާަވތ ެގ ެގ އެއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާއިން ހިންަގމ ންދަންނަަވން. މި މަޖިލީހ ެގ

ގ ޅޭ ތަޙ ޤީޤ ތަކ ަގއި މި  ކ ަޑކ ދިންެގ ޙައްޤ ަތކާ  ،ެގެވހި އަިނާޔއާއި  ،ޯގނާާއއި ޚާއްޞަކޮށް ޖިންސީ ؛ތަޙ ޤީޤަށް

ހ ރި  ހަާވލ ެވ ކަަމކާެވސް އަދި  ޔަކަށް ެވރިއެްއެގ މ ައއްސަސާ  ެވސްއެއް މަޖިލީހ ެގ އެްއެވސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކ  

 ެވސް ފޯނ ކޮށްހަދައި ށްމަޢ ލޫމާތެއް ހޯދ މަ ،ދިނ ން ެވސް ލަފައެއް ،އް ދިނ ން ެވސްމީހަކަށް ެވސް އިރ ޝާދެ

ެވސް ިރޔާސަތ ން ން ހަމަ ަކށަަވރ  ،ެވސްނޫން. އެއީ މި މަޖިލީހ ން އެްއޮގތަކަށް  ެމއް ކަ އ ޅ ްއވ މަކީ ރަނަގޅ 

ދާއިރާެގ  ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ ަވނީ އަރ ފ ރ ޞަތ މި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ނޫން. ެވސް ބަލަިއަގންނާނެ ކަމެއްްއޮގތަކަށް އެ

 . ށްޙަސަން ލަޠީފައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޙަސަން ލަޠީފްއިރާެގ މެންބަރ  ދާހެންޭވރ  ހ ޅަނދ  

ހަމަ ތަޙ ޤީޤެއް އަޅ ަގނޑ މެން ޭބނ ން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  ފ ރިފ ލ ހ ންެގ އްޒަތްތެރި ަރއީސް.އި ޝ ކ ރިއްާޔ 

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެން މި  ނ ފޫޒ ން އެއްކިާބެވ އޮތް ތަޙ ޤީޤެއްެގ ނަތީޖާ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވސް ބޭނ ން

ފަރާތަކ ން ދަނީ  ނަރަށް ިގޮގތ ން ވަ  ގ ޅޭ ިދޔަ ހާދިސާއާއިހިނަގމި ، ަވރަށް ިގނަ ޮގްތޮގތަށް ނަާވ ސަބަބަކީދަން

މީެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ފ ރިހަމަ ތަޙ ޤީޤެއް ފ ލ ހ ންެގ ކިބައިން ލިބ ނީމާ ނޫނީ ާވހަކަދަްއކަމ ން. އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް

ނަކަށް ނ ލިބޭނެ. އަންހެނ ންނަށް ކ ރާ  ންސާސްތަކެްއ އަޅ ަގނޑ މެހ ދެކެން ބޭނ ންާވ އަދި އ އްމީދ  މި ކ ރާ އި

ަގނޑ މެަނކަށް ނ ލިބޭނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ސާސެްއ އަޅ  ހ އޮްތކަމ ެގ އި މާޔަތް ލިބިފައިހި އި ޖިންސީ ޯގނާިއންފ ރައްސާރައާ 

 ެއއްެވސް މައްސަަލއެްއަގއި ޮއެވެގންނ ާވނެ. އަދި އެަފދަ ސިޔާސީ ނ ފޫެޒއް އޮތް  ިސޔާސީ ނ ފޫެޒއް މީެގ .ރައީސް

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހ ށަހަޅަން ެވސް  ޢ ލޫމާތ  ފ ލ ހ ން ކަމާއެ ސިޔާީސ ނ ފޫޒެއް ފޯރ ިވ ފަރާތ ެގ މަ ،ަވންޏާ ކަމަށް

ެވސް މި ދެންނެިވ ކަންކަން މިހެން ހިނީގމާ ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެނަކަށް އެ އަނެއްކާ  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖެހޭނެ

ހ ން އެބަ ކ ށ ެގ ެވށިންކަމަށް ފ ލ  .އަޅ ަގނޑ  ެވސް ކަންބޮޑ ޭވ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނ ކ ެރޭވނެ. ސާސެއްހ އި

ކ ށ ެގ ެވިށން މިފަދަ މައްސަލައެއްަގިއ  ،ދެން އެހެންނަމަެވސްހައްޔަރ ކ ރި މީހ ން ހައްޔަރ ކ ރީ.  ނޭިވދާޅ ޭވ، އެބަބ 

ކ  ދޫކޮށްާލފައިާވތީ ެއކަމ ެގ ސަބަބ  ސާފ ކޮށް ރައްޔިތ ންނަށް ިކޔައިދޭން އެބަޖެހޭ ފ ލ ހ ން. ޔަ ހައްޔަރ ކ ރި ބަ

ިގލިދިއްކ ެރިވެގން އެ ަވރަްށ ިގނަ ފަރާތްތަކެއްެގ މައްޗަްށ އިނ ،މަތ ތަކެއްހ ރ  ތ ބައިަވ ަވރަށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ތަޙ ޤީޤ  ސާފ ކޮށް ފެންނަންޖެހޭ. މި  މި ަވންޏާ  ކަމަށް ދިޔަ ޮގތް ކިަޔއިނ ދޭއިފ ކޮށް ފ ލ ހ ން މިކަން ހިނަގސާ ،ދަނީ

 ގައި ެވސް މިފަދަ މައްސަލަތަކ ގައި ފ ލ ހ ން އެކަންސަބަބ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ކޮށް އެނެގންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތ 

ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެިރ  މަސައްކަތެއް  ޮގތަކަށް ކ ރަންޖެހޭ ށް ފެންނަކ ރާ ޮގތް ެއއީ ދެފ 

 އް ކ ށ ެގ ެވށްޓެދެމިެގންާވ  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ، ފ ލ ހ ންެގ ބަޔާނ ަގިއ އެަބއޮތް ކަމަށް  ކ ށ ެގ ެވށިން .ރައީސް

ހައްދަނީ. އެހެންކަމަށްަވންޏާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިފަދަ ސަރަ ފ ލ ހ ން ހައްޔަރ ކ ރި މީހ ން ހައްޔަރ ކ ރިކަމަށް 

 ރައްސާރަކ ރާ މައްސަލައެްއ، ޖިންސީޖިންސީ ފ  ،މައްސަލަެއއް، މިފަދަ މައްސަލައެކޭ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ

 ، ބެލ ންތައްއެްއޮގތަށް ޝަރ ީޢ ހަމަތަކ ން ބަލާ ކީ އާދަިއެގ މަްއސަލަތަކާއްސަލަތަކަމިފަދަ މަ ؛ޯގނާކ ރާ މައްސަލަ

ން  ބެލ ންތަކެއް ހ ންނަ މައްސަލަތަކެއް. މިފަދަ މައްސަލަތަކ ގައި އެ ޯއނަސް ނ ަވތަ އެ ބަރޑ ތަފާތ ކޮށް ބަލާ

 ޯގނާކ ެރވ ނ  އަންހެން  ިޖންސީ ،ންޏާކީ ތަފާތ  މިންަގނޑެއް. އެހެންކަމަށްަވތ ކޮށްދިނ މަށް ބޭނ ންާވ މިންަގނޑަސާބި

ދޭތެރޭ  ލިބޭ ބައެްއ. މިފަދަ މައްަސލަތަކ ަގިއ ކ ށ ެގ ަވށިން ހަްއޔަރ ކ ރާ މީހ ންނާ މީހާެގ ބަހަކީ ަވރަްށ ބ ރަދަން

ިއ ޮގތ ގައި ާގނޫނީ ހަމަެއއް. އެހެންީވމާ، ަރއްޔިތ ްނެގ މެދ ގަ  ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތް ެވސް ތަފާތ ވ މަކީ ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ

ނީ ެވސް. ސާފ ކޮށް ފ ލ ހ ންނަށް ކިޔައިދެެވްނ ށް ދެކެެވމި އ ދާސްތައް ެވސް ހ ރީ. އަދި މި ާވހަކަ އެކި ޮގތްތަކަ 
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އަންހެނ ންނަށް  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް .މީހ ން ދޫކޮށްލި މި މަްއސަލައިަގއި އެ ހަްއޔަރ ކ ެރވ ނ  ؛ސަބަބ ތައް އެބަޖެހޭ

އަދި  ،މައްސަލަތައް ބެލި އިތ ބާރ ހ ރި ޮގތަކަށް މިަފދަ  ،ސާރަ ހ އްޓ ޭވނީ ޯގނާާއއި ޖިންސީ ފ ރައް ކ ރާ ޖިންސީ

ްނކަން އޮތީމަ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ޤީމ ައއްސަސާތަކ ން ޢަމަލ ކ ެރޭވެނކަމ ެގ ޔަ ހ ރި ޮގތަކަށް  އިތ ބާރ 

 ކ ރަންޖެހޭ ެވސް މި ކަމ ގައިރ މިނިސްޓްރީން ޫނން. ޖެންޑަ ކޮންމެހެން ހަމައެކަނި ފ ލ ހ ންެގ މ ައއްސަާސ ެއކަންޏެއް

ކ ރަންޖެހޭ.  ހޭ. އެ ަފރާތ ން ެވސް ހަމަ މިދެންނެިވ ޮގތަށް މި ކަމ ގައި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކ ރަންޖެ މަސައްކަތް

އަދާކ ަރންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ކޮންމެހެން ހަމައެކަނި  ޕްރޮސެކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ެވްސ އެ ފަރާތ ެގ ޒިންމާ

ނޫން. މިފަދަ ހ ރިހާ މައްސަލައެއްަގއި ެވސް  ކަންޏެއްއެ ެއއް ދިޔަ ެއންމެ މައްސަލައެއްެގ ާވހަކަ އިން ހިނަގމި ދޭތެރެއި

ލަތ ެގ ހ ރިހާ  އ ދަ ،މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ ،ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ،ތަފާތ  ނަޒަރިއްޔާތަކ ން އެބަ ބަލަންޖެހޭ

 ތެރި ރައީސް ދެއްިވ ފ ރ ަޞތަށް.މ ސައްސަސާައކ ން ެވްސ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްަޒތް

 

 ެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ކަނޑިތީމ އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މިޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 އިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމަށް. ކަނޑިތީމ  ދާهللا ޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޢަބްދ ލްޙަކީމްޝަހީމް هللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ  ކަނޑިތީ

ކ އްލި މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ  ދާ އާދެ! ިމއަދ  މިތަނ ަގިއ ބަހ ސްކ ރެެވމ ން މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ަހމަގައިމ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެްނ  .ކަންކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ާވ ކަންަކން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

 .ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ދެކޮޅ  ދި އަންހެނ ންނަށް ކ ރާ އެކިފަދަ އަނިޔާތަކާއަ .ެވސް ދެކޮޅ  ރޭޕްކ ރ މާ .ދެކޮޅ   އަނިޔާއާ

ން އައިސް މިައދ   ބަދަލ ެވެގން ޒަމާ ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިޮގތަށް މިކަން ފާހަަގކ ރާއިރ ަގއި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިގނަ ބައަކ  އެ ބަލާ މަންޒަރ   ރަށްަވ ،ަވރ ަގަދެވ އާ ަވރަށް ޑިމީ ސޯޝަލް ނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީއަޅ ަގ

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ދަނީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމން ަގބޫލ ކ ރަންީވ ޙަޤީޤަތަކީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި

އިތ ރ  އަންހެނަކަށް  ،ސްއެ އަނިާޔެގ ާވަހކަދައްކަމ ން ޮގދައްކާ ާވހަަކއަކީ ެވސް އަންހެނަކަށް އަނިޔާކ ރި ާވަހކަ. 

އަދި މީހަކ  ކ ރާ   .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޫން ކަމެއް ދޭން ނިކ ތ ން އެއީ އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވނެ އަނިޔާެއއް

 ބޫލ ކ ރާނެ ހަމައެއް އަނިޔާ ލިބ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ަގ ގެ އެކ ގައި އ ޅޭ މީހާއަށް އޭ  އޭަނއާ ކަމެްއެގ ސަބަބ ން ޯގސް

އަބަދ ެވްސ  އަޅ ަގނޑ މެން .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ީވއަޅ ަގނޑ މެން ތަހ ޒީބ ާވންމިއަދ   .ތްތެރި ރަީއސްއިްއޒަ ނޫން

ެދކޮަޅށް ާވހަކަދަްއކަން ައޅ ަގނޑ މެން ނ ކ ންނައިރ ަގއި އަނެްއ  އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެވްސ އަނިާޔއާ ،ަގބޫލ ކ ރަންވީ 

ެގ ެވސް އަބ ރ  ހިފެހެއްޓޭނެ ޮގަތކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަްނ އް މީހާއަނެ  ،ނ ާވނެ ޮގތަކަށްނިާޔއަށްމީހާއަށް ެވސް އަ
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ްސެގން ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަެށއް މި އެދޭ ޮގަތކަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް އެްއެވްސ ބައްޓަންކ ރެިވެގން ޮގ

ޅ ަގނޑ މެން ފ ންކޮށް ކޮށްދެޭވނެ. އެހެންީވމާ، ެއއީ އަނ  މާޔަތެއްހިެޤއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ރައްޔިތެްއެގ ޙައް

ދިޔަ އިއަޅ ަގނޑ މެްނ ޙަޤީޤތަށް ެވސް ަގބޫލ  މި ކ ރަނީ އެ ހިނަގ .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް

ދޭތެރޭަގއި  މިލ ާވ ބަޔަކާ އޭަގއި ޝާ ،ކަމަށް. ރަނަގޅ  ތަޙ ޤީޤެއް ހިންގި  ކަންކަން ރަނަގޅަށް ތަޙ ޤީޤ  ހިންެގންޖެހޭނެ

އްޖޭަގއި މި މި ރާ  ،އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ  ެވސް ަގބޫލ  މި ކ ރަނީ .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ހަރ ކަށި ފިޔަަވޅ  ެއޅެންޖެހޭނެ

ބިދޭސީންނަށް  ،އ މ ތަކ ެގ މީހ ންނަށް ެވސްޤަރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ެވްސ އަދި މި ރާއްޖެއަްށ ައއިްސތިބި އެހެން 

ނެ. އެ މާޙައ ލ  ެއއްކޮށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އ ޅެެވންޖެހޭ  ރައްކާތެިރކަމާއިކަމާންަގއި އަމާ މ އ ޤަެވސް މި 

ފަހ ން  މި ސަރ ކާރ  ައއި ،ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގއިމ ކ ރެެވންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ފެނިެގން މި

 ފ ލ ހ ންނަށް ދިެވހިރާއްޖެެގ ރަްއޔިތ ން ހިިދެވ ،އެ ބޭފ ޅ ން ެގއްލިފަިއ އޮތް އަބ ރ  އަނބ ރާ އަިއސް ،ދިެވހި ފ ލ ހ ން

 ާގއިތ ބާރ ކ ރަމ ން އަންނަ ަމންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެފނިެގން މި އަންނަނީ. އެެހންނަމަެވސް، މިފަދަ ހިނ

 ެވސް އެ ބޭފ ޅ ންނާދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން އަނެއްކާ  ،ކަންތައްތަކ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ  މި ކ ރަނީ

ދިެވހި ފ ލ ހ ން  ،ކަމަށް. އެހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑ މެން އެދެނީ ގައި އޮންނަ އިތ ބާރ  ގެއްިލެގންދާނެރޭދޭތެ

އޮތީ  ެވސް މި ިދެވހިރާއްޖެ ެވސް އަދި ދ ނިޔެ ،ކަންކ ރާއިރ ަގިއ މިފަދަ ކަންަކމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ސަމާލ ކަްނދެއްަވއި

ތީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންކަން ސިއްރ ކޮްށެގންނެްއ އޮ ިވސްނ ން ފ ޅާެވފައި މި ،ވެ ޤީަވރަށް ބޮޑަށް ތަރައް

އިްއޒަތްތެރި  ދަްއކާެނ. އެހެންީވމާ، ނ ތިބެޭވނެ. ކަންކަން އެނޭގެނ. ކަންކަން ބަލާނެ. ބަލައި އެ ކަންކަމ ެގ ާވހަކަ

އް އެބަހ ރި މި އްސަލަތަނޫން. މިފަދަ ބައިަވރ  މަ ޮގތ ަގއި މި މައްސަލަ އެަކންޏެއް ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ 

. ބަިއަވރ  އަްނހެނ ންެގ ޙައްޤ ތައް ެވސް ެގއްލިފަ ރާއްޖޭަގއި ބަލަން. އަދި ބައިަވރ  ރައްޔިތ ންެގ ަޙއްޤ ތައް ެއބަހ ރި

 . އަޅ ަގނޑ  ެއދެނީ ޙައްޤ ތައް ެގއްލިފައި ރ  ކ ޑަކ ދިންެގ ަޙއްޤ ތައް ެވސް ެއބަހ ރި ެގއްލިފަ. ބަިއަވއެބަހ ރި ެގއްލިފަ

މި  ،ގ ޅ ްނހ ރި މ އައްސަސާއަކ ން ހިތްަވރާއެކ  މަސައްކަްތކޮށް ކަމަކާފ ޅ ންެގ ޙައްޤ ތައް ހޯދ މަށް ޓަކައި އެބޭ ތިބި

. ޮގތ ގައި މި ރާއްޖެ ހަދައިދިނ ން. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެދޭ ޮގަތކީ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް އިތ ާބރ ހ ރި ރާއްޖެއެްއެގ

އަޅ ަގނޑ  ިމ  .ދޭތެރޭަގއި ކަންބޮޑ ޭވ މިފަދަ ކަންތައްަތކާ ރ ކާރ ން ެވސް ނ ހަނ  ސައަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި 

މި  ،އަދަބ ދެވި  އި ަގބޫލ ކ ރަނީ އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ އިންސާފ ން ިމކަން ަބލައި ޙައްޤ  ފަރާތްތަކަށް މިކަމ ަގ

ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްާޔ  ފ ރ ޞަތަށްކަމަށް. ދެއްިވ  ލިޭބނެ ރަނަގޅ  ތަޙ ޤީޤެއް ހިންގައި އިތ ބާރ  ިއގައިމައްސަލަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ކެލާއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: އިބްާރހީމް ޝަރީފްދާއިރާެގ މެންބަރ   ކެލާ

 އިްއޒަތްތެރި ެގޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މި ކ އްލި ަމއްސަަލ ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއީވތީ ނޮިޅަވރަމް ދާއިރާ 

ައއިސް ކަށްފަހަމި ދަންނަަވން. އަދި މި މަްއަސލަ އަޅ ަގނޑ  ބަލަިއަގންނަން. މި ކަމަކީ  މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  

ނޫން އިނޭގތޯ. ޖިންސީ އެހެނިހެން   ިއތ ރ ަވމ ންދާ މައްސަލައެއް. ަހމައެކަނި މި ކަމެއް ،ތަކ ރާރ ަވމ ން ރާއްޖޭަގއި

މިފަދަ  ަވރަށް ޮބޑަށް އިތ ރ ެވެގންދޭ. މަފ ރައްސާރަ، އެހެނިހެން ޖިންސީ ފ ރައްސާރަތަްއ ކ ރ ން ެވސް ހަ

ެވްސ އަދި ސަްއތައިން ސައްތަ މ ސްލިމ  މ ޖ ތަމަޢެއްގައި އެްއޮގތަކަށް  ،ޖ ތަމަޢެއްގައިމ  ކަންތައްތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެންގެ 

ޙައްޤ  އަދަބ ދޭންޖެހޭ. ހަމަ އެއާއެކ   ނޫން. ިމފަދަ ކަންތައްތައް ކ ރި ފަރާތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިަގެނޭވނެ ކަމެއް

ދޭތެރޭ ަވރަށް ބޮޑަށް ސަމާލ ާވން. މި  ކަމާޑ ެމން އެބަޖެހޭ މިނއަޅ ަގ ،އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ކަންތަްއތައް ތަކ ރާރ ާވތީ

މަސްތ ާވތަކެިތ  .ގ ޅ ންހ ރި ަކންތައްތައް. މިސާލަކަށް މަސްތ ާވތަކެތި ކަމަކީ ހަމައެކަނި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާ

ފަހަރަށް މިފަދަ   ިގނަ .ންޏާވަ  އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލްކ ރާ ކަމަށް ކޮންޓްރޯލްކ ރަން އެބަޖެހޭ

ދިއ ން ެވްސ ހިމެނޭ. ބ އްދި ދާ. ަހމަ އެޮގތަށް ބ އްދިފިލަިއެގންކަންތައްތަްއ ކޮށްފައި ހ ންަނނީ މަސްތ ެވެގްނާވ ހާލ 

 ،ހޭޖެބޮޑަށް ރައްކާތެރިާވން ަވއްތަރ ެގ ތަކެިތ ބޭނ ންކ ރ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ހަމަ މިއަށްވ ރެ ފިލައިެގންދާ

އެ ކަންތައްތަްއ ހިންާގ ީމހ ންނަށް އަދަބ  ލިބެން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެއާެއކ  އަޅ ަގނޑ   .އްަސށްއެ ެއްއޗެ ާވންޖެހޭސަމާލ 

ދިއ ން ެވސް ީމެގތެރޭަގިއ ބައެއް ހިމެނޭ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ ކ ރީަގއި އަޑ ަތއް ޅައިދަންނަާވނީ ދީނީ ހައްދ ފަހަނަ

އ ޭޅ ޚަބަރާިއ، ޖިންީސ ޯގނާކ ާރ ޚަބަރާއި، ނ ަވަތ  ެއއްކޮށް ކަިއެވިނކޮށް ނާމަނ ާވ ކ ދިންމ ރ  ހައ  ،އިެވމ ންދިޔަ 

ެއކ  ކޮންޓްރޯލްާވން އެބަޖެހޭ. މި ކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލްެވެގން ނޫނީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ެވސް މި ކަންތައްތަކާ

ކަމަށް ާވނެ. ހަމަ  ކ ރ މަކީ ދަތިޖ ތަމަޢެއް ބިނާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކ ން އެްއކިބާެވެގްނާވ މ 

ސްކޫލްތަކ ަގއި ެވސް އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮްގރާމ ތަކ ަގިއ ެވްސ މިފަދަ  ،އެްއކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭއެއާ 

 މިފަދަ  ސްކޫލްތަކ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ދަރިަވރ ންނަށް ެވސް ން.މެދ  ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރަ ކަންތައްތަކާ

ރީނާއި  ތަމް ބެހޭ  ތްތެރިާވންޖެހޭ. އަދި އެކަމާހަނެ ކަންތައްތަކ ން ދ ރ ވ މަށް އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަ ނަސޭހެޅިދާށް ހ ށަކަމަކަ

ފަހަރަށް ހ ނަރ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ދޭންޖެހޭ މިފަދަ ކަންތައްތަކ ން ސަލާމަތްާވނެ. ބައެއް އެހެްނ  އަދި ބައެއް

ދިފާޢ ާވނެ ހ ނަރ  ެވސް  މ ންން ނ ަވތަ މިކަރޭ. މި ކަމ ން ސަލާމަތްާވފަދަ ކަންތައްތައް އެބަކ މި އ މ ތަކ ަގއިޤަ

ިކއ ަލމްގައި ެވސް އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮްގރާމ ތަކ ަގއި ެވސް މި ސްކޫލް ކަރި ދަސްކޮށްދޭ. އެހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑ މެންެގ
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 ،މ ޖ ތަމަޢެއް ެވ،ލަ ކަންތައްތައް ެއއްކިބާ ންތައްތައް ހިމެނ މަީކ އަޅ ަގނޑ މެން ދެކޭޮގތ ަގއި މ ޖ ތަމަޢ ން މިކަހަކަކަހަލަ 

ކަންތަްއތައް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މ  ކަމެއް. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ންަވރަށް މ ހި ށްދ ޅަހެޔޮ ރައްޔިތ ންނެއް އ ފެްއދ މަ

ން. އަދި ނޫ ަގދަ ައޑ ން ކ ްށެވރިކ ރަން. މިފަދަ ކަމެއްކޮށްފި ެއއްެވްސ ފަރާތަކީ އަދަބ  ނ ލިބި ދާންޖެހޭނެ ފަރާތެއް

ދަންނަަވން.   އަޅ ަގނޑ  ެއކަމަށް ޝ ކ ރ  ،މިފަދަ ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ޕޮލިހ ން މި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާތީ

ންނަމަެވސް، މިފަދަ ކަންަތއްތައް އިތ ރ ާވއިރ  ަބެއއް ަކހަލަ ނޭދެޭވ ޢަމަލ ތައް ެވްސ ބައެްއ ކަހަލަ ފަރާތްތަކ ްނ އެހެ

 ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގ ހިނަގމ ންދާތީެވ އެކަން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   މަކ ނ ދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ޝ ކ ރިއްޔާ 

 މެންބަރ . ެގ އިްއޒަތްތެރި. މަކ ނ ދޫ ދާއިރާޢީއަށްރާ މ ޙައްމަދ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ރާޢީދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މަކ ނ ދޫ 

 ަވނަ ދ ަވހ  ހިނަގއިެގން 26 ،ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެންމެ ިވދާޅ ެވދެްއަވއިފިއި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ަހކަ ފެތ ރެމ ންދާ   ސޯޝަލް މީޑިާއގައި ާވއިތަކާފަރާތް ިދކޮޅ ކަމަށް އި އް ަވދެފަިއާވޒެކަންތަކ ގައި ސިާޔސީ ނ ފޫއ ޅޭ 

ޑަރ ސެކ ޑަކ ދިްނެގ އެމްބެ ،ާވހަކަދެއްކި ތާ އަޅ ަގނޑ މެން މި ،. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީއިންާވހަކަ

 ؟އި ހ ރީ ސިޔާސީ ނ ފޫެޒއް ަވދެެގންތޯ ދޫކޮށްލާފަ . އެ ބޭފ ޅާ ެވސް ހަމަ އެޮގތަށްން ކިޔާ ބޭފ ޅެއް ކަންނޭނެގހިޝާ

ެވްސ  ށްއަ ކާަފައކާއި އަދި ބައްޕައިމ ނިކާފައަކާ  ،ތަނ ގައި ާވަހކަދެއްކި  ދެން އަޅ ަގނޑަށް ތަްނކޮޅެއް ކ ރިން ހަމަ މި

ޑަކ ަޑ ކ އްޖަކަްށ ޖިންސީ ފ ރައްާސރަކޮށްެގން އަނިޔާ ލިބ ނ  ާވަހކަ. ެއ ކަންތަްއ ެވސް ެއީއ ތ ޙ މަތ ކ ރެޭވ ޮގތަށް ކ  

 ން އަޅ ަގނޑ  މިތާ ދެއްކި ؛ސ ާވލ ކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ ދެން އަޅ ަގނޑ  ؟ާގ އޮތީނެދެގްނތޯ ނ ހިހަމަ ސިޔާސީ ނ ފޫޒ  ަވ

ރ   ހަތަކ ދިންނަށް ޖިއްސީ ޯގނާކ ރާ ާވަހކަ. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މަހަކ  ދެތިންޑަބަެއއް ޓީަޗރ ން ކ  ،ޓީޗަރ ން ެވސް 

 ހެންީވމާ،އެ ؟ ހަމަ ސިޔާސީ ނ ފޫޒ  ަވެދެގންތޯކޭސް ހަމަ ފެންނަމ ންދަނީ. އެ ކަންތައްަތއް ެވސް ނ ބެިލ ހ ންނަނީ

އިްއޔެ ހަަމ  ،ންނޑ  ދ ށިދ  ހަދަނީ. އަޅ ަގއަޅ ަގނޑ މެން މިތާ ަގާވއި ،ތަނ ގައި ާވހަކަދަްއކަނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި

 ެވސް އިނޭގތޯ. ކ ރީެގ މިނިސްޓަރ  ހ ރީ ެވސް ދީފައި  އް ސިޔާސީ ޕާޓީަތކ ން ތަަވރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ން ސްޓޭްޓމަންޓް

މިހާރ  ަވިކ  .ހިސާބ  ބަލައިލަންީވނޫންތޯއޭބަދަލ ވެއްޖެ. އެކަަމކ ، ކ ީރގައި ހ ރި ތަފާސް ސްޓަރ ނި، މިތީ ަފއި އޮިވދާޅ ެވ

ކަމ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވ ޮގތ ަގއި މިހާރ  މި ؟ންތައް ަވމ ްނދަނީކިހިނެއްތޯއޭ ކަ

، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ކަމަށް މިކަމ ަގިއ. އެކަމަކ   ލ ާވނެސިހަމައަްށ ާވ ހަމަ އިންސާފާ އ އްމީދަކީ އަދި ަގބޫލ ކ ރަނީ ެވސް

ެވސް އަިދ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ އަންހެނ ންނާ ެވސް އަދި ބޮޑެތި   ރައްޔިތ ންނާސ ާވލ ކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ ދިެވހި 
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ދާ   ކ ރީމާ އޭނައަށް މި އެކަމެއް ެވސް، މިހާރ  އެ ބޭފ ޅެއްެގ ފިރިމީހަކ   ތަކާސިޔާސީ ޕާޓީ ެވސް، މީހ ންނާ

ތިޔަ ދެނީ. ިކޔާ ޮބޑ  ދ ަވސްތަކ ަގިއ، މިދިޔަ ދެިތން ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގއި ކިހާ ބޮޑ  އަިނޔާެއއްތޯ ތި ބޭފ ޅ ން 

ހާ ކަމަކަށް ެވްސ ކަަދއްަކާވއިރ  މި ހ ރިހަކިހާ ބޮޑ  ނަފ ސާނީ ެގއްލ މެއްޯތއޭ. ެއހެންީވމާ، ާވ ޭއ.އަނިޔާެއއްތޯ

ނެ ނަތީޖާއަކަށް ެވސް ިވްސނ ން ރަނަގޅ . އަޅ ަގނޑ  ށް ރަނަގޅ . ދެން އޭެގން ނ ކ މެދާިވސްނާލ ން ަވރަ

 ށްޖޭެގ ސަރ ކާާރއި ދިެވިހރާއްޖޭެގ ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔ އަދި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސައަޅ ަގނޑ  ިދެވހިރާއް ،ފާހަަގކޮށްލަން

ޭއެގތެރޭަގއި އަންެހން ބޭފ ޅ ން އެބަތިބި. އެ  ؛ރަށ ެގ ރަްއޔިތ ން 3ރާެގ ، އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދާއިންފާހަަގކޮށްލަ

ދ ަވްސ  ިގނަ  މާ ވ ރެ އަހަރަށް 20. ފެނ ން ފެންަވރަނީ ބޭފ ޅ ންނަށް އިންސާފ  ނ ލިބި ދަނީ. ަވރަށް ހަޑި ނަޖިސް 

ީޙ މިކަަހލަ ަވރަށް ަބއިަވރ  ޞިއް ،ަދއްކާތާ. ަގއިަގއި ބިހި ަނަގިއ، ކ ޑަކ ިދން ެވސް ބިހިަނަގއި  ވެއްޖެ އެ ާވހަކަ

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ީވމާ، އިންސާފ  ނ ލިބިދަނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދަީކ އަބަދ ން މައްސަލަތައް ދިމާޭވ. އެހެ

ެގ ެވސް އ އްމީދަީކ  ސަރ ކާރ ަގއި ެވސް ހ ރިާހ ބޭފ ޅ ންމި ކަމަށް.  ނެތިބެނީ އިންސާފ  ލިބޭ ްށެގން މިއ އްމީދ ކޮ

ގައިމ   .އިންސާފ  ލިބިެގންދާ ތަނެއް ފ ރިހަމަކޮށްނ ފެނޭ ަގނޑ މެންނަކަްށ ކަމަށް. އަދި އެކަމަކ  އަޅ   އިންސާފ  ލިބޭނެ

 ެގ ކިަބއިންޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދިެވހި ރައްޔިތ ން  ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަގބޫލ ކ ރާައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. އެހެންީވމާެވސް 

އިތ ރ   ،ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް އެދެނީަވގ ތ  ސޯަޝލް މީޑިއާގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވއިރަލްކ ރާ  ެވސް އަދި މި

އަޅ ަގނޑ  އިންސާފ   ،ްއސަސާތަކ ން ަބލާފައިއަަތއް ަބލަންާވ މ އްތަނ ދޭށޭ. އެ ކަންއަންހެނަކަށް އިތ ރަށް ގެއްލ ން

 . ަޞތަށްރ ދެއްިވ ފ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ލިބޭނޭ

 

 ެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

ނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ަވރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ  

 ރި މެންބަރ . ތްތެއްޒަެގ އި ރާޢަލީ ރިޟާއަށް. މިލަންދޫ ދާއި

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ ާވހަކަދެއްެކވ ން:މިލަންދޫ 

އިާވ ތ ން ހ ށަހެޅިފަޮގ ޅޭގ  ިދޔަ ހާދިސާއާ އިދ ަވހ ެގ ރޭ ހިނަގަވނަ  26ަރީއސް. އާދެ!  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ދެފ ށް  ެއއީ ،އި ރޭަގތެދޭ ކާމިކަމ ގައި ޝާމިލ ާވ ފަރާތްތަ  މި މައްސަަލއިަގއި ައޅ ަގނޑ  އެދެން ހަމަ ؛އްސަލަ ކ އްލި މަ

ބެހޭ  ަމކަށް އަޅަންޖެހޭ ތަޙ ޤީޤީ ނ ަވތަ ސަލާމަތާކައެ ،މެއް ާވނަމަެރިވފައި އޮތް ޯގްސކަފެންނާނެ ޮގތެއްެގ މަތިން ކ 

 މިކަމ ގައި ޝާމިލްާވ ފަރާތްތަކާ އި،ފަރާތްތަކ ން ހަމަ މީެގ އެންމެ އަޑިއަށް ފީނަންޖެހޭ ައޅަ ރައްކާތެރިކަމ ެގ ފިޔަަވޅ  

ށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑ   ނަންތ ްއޔިރައ މެްއެގ ާޔތ ގައި އެ ޤަހައ މެްއެގ ޤަ އެޅ މަށް. އްހޭ ފިޔަަވޅ ތަދޭތެރޭގައި ައޅަންޖެ
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އެީކަގިއ  އަމާންކަމާއޮތ ން. ަވދެޭވެނކަމ ެގ ޔަޤީންކަން  ޭގތެެރައށްެއކީަގއި ބޭރަށް ނ ކ މެފަިއ  އަމާންކަމާ ،ތަރައްޤީއަކީ 

ްށ އައެީކގައި އެނބ ރި އައިސް އޭނަ ސަލާމަތްތެރިކަމާ ،ޮގތް ނެ އޮންނަ މާޙައ ލ ެގ ތެޭރގައި އ ޅެޭވ އެ މީހަކ  އ ޅެން

ްއަގއި އ ެޅޭވނެކަމ ެގ ޔަޤީންކަްނ ަރއްކާތެރިކަމ ެގ ޮގތ ން އޭނަ އ ޅޭ ރަށެމަގ މަތީގައި ނ ަވތަ ނ ަވތަ  ަގއިެގދޮރ  ެގއޭނަ

މ  ތަރައްޤީއެއް ެވްސ ންަވކި މ ހި ،މ  އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މިނިަވންކަމެއް ެވސްންތ ން. ެއއަށްވ ެރ ަވކި މ ހިއޮ

މެ ދ ަވހަކ  ންސް ކޮެވތ ން ސްތަކ ންނާއި އަދި އެކި ޮގތްގޮ ނޫމި ފެންނަނީ ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނެތް. އެހެންީވމާ

ކ ޑަކ ދިންނަށް ޯގނާކ ރ ން  ،ިވޔަސް  ކަމަށް ންބެހ  ޑަކ ދިންނާކ   ؛ންމެ ޢަމަލެއްތައި މިފަދަ ނ ރައްާކތެރި ކިޢ ަގމ ޖ ތަމަ

ދަ މިފަ ،ސް ޔަިވ ކަމަށް ންފޮށ   ިވޔަސް އަދި މަގ މަތިން ިވޔަސް އަދި ޖިންީސ ފ ރައްސާރަކ ރ ން ކަމަށް ކަމަށް

ޖެހޭ ބައަްށ އެލަމިއްއަޅ ަގނޑ މެން އަ ،ކަމަކީ  އެއް  ަބއޮްތ.ކަމެްއ އެ ޢަމަލ ތައް. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ްނ މީަގިއ ދެ

ޮގތިްނ އަޅަން އޮތް ފިޔަަވޅ ަތއް  ނީާގނޫ ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ކ ރ މ ން ދ ރ ހެލިާވން. ދެަވނަ ކަމަކީއަޅ ަގނޑ މެން

 ،ތްޮގހާއަށް މޮޅ  ޅ  މީކި ފަރާތަކަށް ބ ރަނ ެވ މޮވަ އެ މ އައްަސސާތަކ ން އަޅަންޖެހޭ ފިަޔަވޅ ތައް  ؛ަތއްމ އައްސަސާ

ެލެވން އިނިގލި ިދއްކ ރ މ ެގ ަބއި ނައްތާ ިގލި ދިއްކ ރ ްނ،ޢ ގައި އޮންނަ މި އިނމ ޖ ތަމަ ،ޮގތް ދެރަ މީހާއަށް ދެރަ

 ، ދޭތެރޭގައި ެގންނަންޖެހޭ ާވ ފަރާތްތަކާ މ ެގ ތެރޭގައި ޝާމިލ ން މިކަތ . މިކަން ކ ރެޭވނީ އަޅ ަގނޑ  ހިހޭއެބަޖެ

 މަޤާމެއްގައި ހ ިރ ކޮންމެފަދަ ،ިވަޔސް ކޮންމެ މީހަކ  އެީއ ކޮންމެ ނަސަބެއްޗަށް ެގްނނަންޖެހޭ އިންސާފ ެގ ކ ރިމައް 

އެްއެވސް ބޭފ ަޅކ  ނޭދޭނެ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލ ކ ެރިވެގްނ.  ކަށް ެގނެސް އެ ބޭފ ޅ ްނނާތައެފަދަ ޮގ ،ިވަޔސް މީހަކ  ކަމަށް

ޭރަގިއ ދޭތެ އާލާ މީހެއްެގ ޢާއި އަދި އެ ،ތައް ާވކަށްންކޮްށ ކަތެރޭަގިއ ދެރަދޭ މީހެްއެގ އަމިއްލަ މައިންަބފައިންނާ އެ

މި ނ ރައްކާތެރި އް ާވކަށް. ތަދޭތެރޭގައި ެވސް ދެރަކޮށް ކަން  އެ މީހެއްެގ ދަރިންނާ ،ދެރަކޮށް ކަންތައް ާވަކށްެވސް 

ިއ ާގނޫނީ ޮގތ ން ައޅަންޖެހޭ ނ ަވތަ މިފަދަ ނ ރަްއކާތެރި ޢަމަލ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދ ރ ހެލިކ ރ ވ މަށް ޓަކަ ތައްކަން

އި ގަ ދަ މައްސަލަތަކ ފަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކަމަކަށް ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނ ފިޔަަވޅ ަތއް އަޅަން އެބަޖެހޭ. އަނެއް

 ނީެއއީ ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. ާގނޫ ،ނޭިޅ ދޫކޮށްލެެވނީ ކީްއެވެގންތޯަވޅ ތެރެއަށް ފިޔަ ެގޢ މަތ ކ ރެޭވ ފަރާތްތައް މ ޖ ތަމަހ ތ 

 ؟ތަ ބަލިކަށިކަމަކ ންތޯކަމަކ ްނތޯ ނ ަވއްަގއި ހ ރި ީވކ  ކޮން މާއްދާއެ  ، ލޫޕްހޯލެއްތޯންކޮން ާގނޫނެްއގައި ޮއތް ކޮ ،ޮގތ ން

ށް ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ކަތައެ ާގނޫނ  ،ނޫނ ތައް ފާހަަގކޮށްމި މަޖިލީހ ން އެފަދަ ާގ ،ނަމަ އެފަދަ ކަންކަން ފާހަަގކ ރެޭވ

  މ ންށް މ ހިަވރަ ައޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގއި މިއަދ  މި މަޖިލީހ ން ކ ރެޭވނެ  ެގނައ މަކީެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް

އި އެ އް ބަލަމާއްދާތަ ނޫނ ތައް ހަރ ކަށިޮކށް ާގނޫނ ތަކ ގައި ހ ރި މިފަދަ ީވކްާގ ،ކޮށް އް. އެ މަސައްކަތް މަސައްކަތެ

ކަމަށް ފާހަަގކ ރަން.  ކަމެއް ތަށް ކ ރަންޖެހޭއ މަކީ މި ަވގ ތ ން މި ަވގ ެގނަމާއްދާތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙ 

 ިވ ފ ރ ޞަތަށް. އް ދެ، ީއސްރަ ތެރިތްޒަޔާ  އިއް އްރިޝ ކ 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   އ ނޫގފާރ ނީ އަރ ަވރ ޞަތ މި ފ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ރި މެންބަރ . ތްތެްއޒަެގ އި ރާދާއި ށް. އ ނޫގފާރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދަ

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:ަވޙީދ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އ ނޫގފާރ  

 ،އިދެްއިވ މެންބަރ ލަ ހ ަށހަޅ އްވަ ާވ ކ އްލި މައްސ ހ ށަހެޅިފައި މި ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.`. 

ިމ ، ދަންނަަވން. އަިދ މި މައްސަލައިަގއި ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަޅ  ރަށްބަމެން ތެރިތް ޒަނޮޅިަވރަމް ދާއިާރެގ ިއއް

ަވނަ ދ ަވހ ެގ  26އީސް، ރަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި އަްސ ފ ރިހަމަެވމައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  

ިއާވ ން ނެރ އްާވފަޮގތ ން ފ ލ ހ  ގ ޅޭ ދިޔަ މި ކަންތަކާއިސަފާީރއެްއަގއި ހިނގަ  އޮތްފަޅ ަގިއ  މާލޭރޭ ފަތިހ  ހ ޅ 

 ތ  ހޭދަކ ރިއެކ  ސަފާރީއަކަށް ޮގސް ަވގ ަގއި ތ ޙ މަތ ކ ރެޭވ ދެ މީހ ންނާއިމި މައްސަލަ ،ފައި އެބަވޭ ާވގައި ިލޔ އް ނ ޔާބަ

ކަމަށާއި،  ިއ ޖިންސީ ޯގނާކ ރި ނ ރ ހ މ ގައި އޭާނެގ ަގއިަގއި އަތްލައަދި އެ މީހ ން ސަފާރީ ތެރޭގައި އޭނާެގ ،ކަމަށާއި

 ފ ންމައިލ މ ން  ށްދަ ޢަމަލެއް ތަކ ރާރ ކޮށްފާނެތީ ސަލާމަތްވ މ ެގ ޮގތ ން މޫދަފައެން ޮގތ  ޢަމަލ ތައް ހ ރި  އެ މީހ ންެގ

ފ ލ ހ ން މީަގއި ކަމަށް. އަދި   ބޭލިމީހ ން އައިސް އޭނާ ޑިްނީގއަށް ނަަގއިެގން ެގނެސް ޖެޓީއަށް ޑިންީގއެްއގައި އެ ދެ

ަޓކ ން ކަމަްށ ށްދެމިެގންާވ ކ ށ ެގ ެވ ،ން ހައްޔަރ ކ ރީއެީކަގއި ދެ މީހ  އެއާ ރޭ. އަދިކަމަށް އެބަ ަބޔާންކ  ޔާ ލިބ ންނިއަ

މީހަކ  ަޓކ ން އަނިޔާ ލިބ ނ  ށްކީްއެވެގންތޯ ދެމިެގންާވ ކ ށ ެގ ެވ ،އެބަ ބަޔާންކ ރޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ހައިރާންޭވ

ެގ ސަބަބ ންތޯ، ކޮން ނ ފޫޒެއް ންޖެހ ނީ. ކޮންފައި ދޫކޮށްލަކިޔާ އިތ ރ  ހެކި ނެތިެގންނޭ  ،ންނަން ހ އްޓާކ ރިމަތީގައި ފެ

 މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެހެން ެވސް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް  ،ިކހިނެއް ފޯރ ިވ ނ ފޫޒަކ ންތޯ ،ބާރެއްެގ ސަބަބ ންތޯ، ާކކ 

 މަެވސް، މިާގޫނނ ެގ ކ ރިމަީތގައި އެންމެން ހަމަހަމަ. އެހެންނަ .ތްތެރި ަރއީސްޒަަވްނ. ިއއްކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ

ހާ އެއީ ާގނޫނ ެގ އަނިާޔ ލިބޭ މީ  ނ ާވނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،އްއް ދ ަވހަކ  ެވސް ގާއިމެ ސާފެރާއްޖޭަގއި އިން

ނޫނ ެގ ކ ރިމަީތަގިއ ޔާކ ރާ މީާހއަކީ ާގނި ެއއް. އަޔާނޫނިއްކަމ ަގއި ދެކިެގން  ދަ ފަރާތްަގތ ގައި ބާރ  ކ ރިމަތީގައި ޙަޤީޤަ

ރާއްޖޭގައި ޢަދ ލ އިންޞާފ   މި  އިސްެގން ނޫނިްއޔާއަ ކ ރާ ޒަާމނެއް ޒ ނ  ތަންފީެގން ާގނޫގައި ދެކި މ ކަ ބަލިކަށި މީހާ

ކަށް. ަގދަ ފަރާތްތަޒ ަމތ ކ ރެޭވ ަދއ ލަތ ެގ ަވރަްށ ނ ފޫހ ނެ. މި މައްސަލަިއގައި އެބަ ތ ޭވގާއިެމއް ނ ކ ރެ 

 ށް ޢާއިލާތަކަ ،ށްތަކަ ނ ފޫޒ ަގދަ ފަރާތްަވރަށް ާކރ ެގ ތެރޭަގއިައޅ ަގނޑ މެްނެގ ސަރ  ،ެގ ތެޭރގައި އ ޅ އްވާ ންނޑ މެއަޅ ަގ

 ،ބޮޑ  ޮގތެްއަގއި މަކަންއަޅ ަގނޑ މެްނ ހާ ،އިލަންވަ ޓަަކއި އަޅ ަގނޑ  ގޮ  މަތ ެގ އިނިގިލ ދިްއކ ރެޭވ. އެ ސަބަބަށްހ ތ 

މ ންނަށް ަލއި މީެގ ޙަޤީޤަތްތައް އާއްބަޮގތް  ާގފައި އޮތްނަގއި މި މައްސަލަ ކަން ހިޮގެތއްބޮޑ   ކަންށް ހާމަރަަވ

ެގ ހިއ މަން ރައިޓްސް ެއންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން އެ ހ މި މަޖިލީ ،ރ  ދަންނަަވންލަކޮށްދިނ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ތި
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ާވތީ. ައޅ ަގނޑ މެްނ ސަލަ ަބއްލަަވމ ްނ ެގންދަކ ރަްއާވފަިއާވތީ. މި މައްާތަވލ  ކޮމިޓީެގ އިސްެނގ މަށް މި މައްސަލަ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ެވސް އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަންިއއެޯކަގިއ އަނެއްކާ އާހަމައެ  ؛ންއަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ފާކ ރަ، އެބަޖެހޭ

އި މި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި ޙަޤީޤަތ ަގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ންެގ މ ައއްސަާސއާއި

ރ ޢީ ާރއްޖޭެގ ޝަ ،ތާލައިތައް ަނއް ހެދި. މި ބޭއިންސާފ   މިފަދަ ބޭއިންސާފ ތަކާނީރ  ލިބެ ކ ރާ މަސަްއކަތަށް ބާ

ތެރޭގައި އިތ ާބރ  އ ފެއްދ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން  ދޭ ރާއްޖޭެގ ތަޙ ޤީޤީ އިދާރާތަކާ ނިޒާމާއި

ނ  އަނިޔާ ލިބ  ،ެއްއެވސް ކަމެއް ފޮރ ވ މެއް ނެތި އިމިކަމ ަގ ؛ރަންއް ނ ކ އްކަތްކ ރަނީ. ައޅ ަގނޑ  ޝައްކެސަމަ

ދީފައިާވ، އަނިާޔ ލިބ ނ  ފަރާތ ން  ބަޖެހޭ.މެން ކަށަަވރ ކ ރަން އެއަޅ ަގނޑ ކަން އޮތްތޯ ފަރާތަށް ާގނޫނީ އެހީތެރި

ށް އައޭނަ ދައްަކއި ކްޓަރަށް އް ފޯރާފައިޭވޯތ، ޑޮފ ލ ހ ންނަށް ދީފައިާވ ބަޔާްނ އެޮގތަށް ދިނ މ ގައި އެްއެވސް ނ ފޫޒެ

ކަންކަން ަވރަށް ސާފ ކޮްށ ބެލ މަށްފަހ ގައި އަޅ ަގނޑ   މި ،ށް ބެލިފައިޭވތޯނަގޅަން ރަކަ ފައިާވ އަިނޔާައކީ ކޮބައި ބިލި

ބޮޑ  ޮގތަކަށް މިކަްނ  ހާމަކަން ،ބޮޑ  ޮގތަކަށް  ސް ެގންދާއިރ ގައި ހަމަ ހާމަކަންސެ މިކަމ ެގ ޕްރޮ ،ދަންނަަވން

 އީްސ. ތްތެރި ރަޒަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިއް ލަން. ަވރަށް ބޮޑައަޅ ަގނޑ  ޮގަވއި ެގންދިއ މަށް 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ނީ އަރ ަވރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ 

 މެްނބަރ .ރި ތްތެއްޒަދެކ ނ  ދާއިރާެގ އި ޅ  ަގލޮ  ؛ލްށް. މީކާއި އަޙްމަދ  ނަސީމަލްމީކާއިމެންބަރ  

  

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ލް އަޙްމަދ  ނަސީމްކާއިމީާރެގ މެންބަރ  ދާއިަގލޮޅ  ދެކ ނ  

ލ ހ ންެގ ފ  ،މ  އެއް ކަަމކީންއަޅ ަގނޑަށް މި ަމއްަސލައިަގއި ފާހަަގާވ އެންމެ މ ހި  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ފަހ   ކްރަިއއަށް ޓްއ ދ ަވސް ފަހ ން. އެއީ ޕަބްލިކް އަ  ދެތާަވނީ ކަން ހިނިގސްފައި އިއަ ބަޔާން މި މައްސަލައިގައި 

ާބަވތ ެގ  މި .ރި ރައީސްތްތެަފަވނީ. ިއްއޒަސިކަމަްށ އަޅ ަގނޑަށް   ކަމެއް ިވވ މ ން އެ ޭބފ ޅ ން ކ ރެއް ޕްރެޝަރ ބިލްޑ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަން ހިނާގތާ  ، ނަމަ އިލާށް ބަލަތަލ ހ ން ކަން ކ ރާ ޮގފ ން ލ މައްސަލަތަކ ަގއި ާއއްމ  އ ސޫ

ނި ކ ށ ެގ ެވއްަޓކ ންނޭ ެވމި. ިމެވނި ބަޔަކ  ހަްއޔަރ ކ ެރވިއްޖޭ ؛ ޓ ީވެޓއްެގަގއި ފެންނާނެ ފ ލ ހ ންަގިޑއެއްާހއިރ  ތެރޭ

ސަލަ ދަނީ  ހ ން އިތ ރަށް މި މައްލ ފ އީ. ދެން އެ ހައްޔަރ ކ ެރވ ނީ. މިެވނި އ މ ރެއްެގ މިެވނި މީހެކޭ 

ރި ރައީްސ. ޒަތްތެއޮތީ ތަފާތ ކޮށް އިއް ކަްނ ހިނާގފައިއެކަމަކ ، މި މައްސަލައިަގއި މ ންނޭ. ޙ ޤީޤ ކ ރެެވތަ

ޔާން ބަަވސް ފަހ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފ ލ ހ ންެގ ދ   ޔާން މި ފެނ ނީ ދެބަެގ ލ ހ ންފ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ހަްއޔަރ ކ ރި ދެ މީހ ން ހައްޔަރ ކ ރީ ކ ށ ެގ  ،އެބައޮތް ރަށް ސާފ ކޮށް ކިޔައިދީފައިވަ ގައި ޔާނ ބަންއިރ  އެ ރ ނެ
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 ،މަތ ކ ރާ ކަމަށްހ ީވ އަންެހން މީހާ ތ  ށް އަޝިކާރަ ؛އެ އަންހެން މީހާ ،ތްއޮން. އެ ބަޔާނ ަގިއ ބ ނެފައި އެބަ ކަންެވށި

ން ެއ ކެއް ހިންަގެމދ  ޢަމަލ ތަ ބޫލ ަގއި އޭނާއާ ަގ ނ  އަދި އޭނާެގ ،ދ  ޖިންސީ ޯގނާކ ިރ ކަމަށްމެ އެ މީހ ން އޭާނއާ

 ލިކަން ެވސް ހަމަ މިައކ ން މޫދަށް ފ ންމާނާ ސަލާމަތްާވން ޑިްނީގތްތެރި ރައީސް، އޭޒަ ކަމަށް. އިއް  މީހ ން އ ޅ ނ 

ކަމަށް   ރިކ  ެގ ެވށިން އެ ޢަމަލ ށ ީވ މީހާ ހ ރި ކ  ، އެ ޝިކާަރއަށް ބަޔާނ ގައި ފާހަަގާވން އެަބއޮްތ. އެހެންީވމާ

ލ ަގއި ހާ ތެމިފައި ހ ރި ؛ މީހާ މަދަދަށް އެދިއެދިީވ ށްއައެ ިޝކާރަ ،ކ ެރވ ނީމި ހައްޔަރ  މަތ ކ ރެޭވ ދެ މީހ ންހ ތ 

ދެން ފ ލ ސް   ،ފެނިހ ންނަށް އެތަނ ން އެ ދެމީހ ން ހައްޔަރ ކ ރަން . ފ ލ ގައި ހ އްޓާށީ ކ ށ ެގ ެވދިމަދަދަށް އެދިއެ

ެގ ންޓ  ެއކައ ޓްނަސް ިވމަތ ކ ރާ މީހާ ހ ތ   ރައީސް،ިއްއަޒތްތެރި ،މަ އެ ހެކީެގ މައްޗަށް އޮފީހަށް ެގންޮގސް ފަހ ން ހަ

ދެން ހަމަ އިރ ކޮޅެއް ފަހ ން  ،ހަްއޔަރ ކ ރަން ކ ރިން ފެނިފައި އްޔާ އޭނާ ެއ ބ ނާ ހެއްކެްއެގ މަްއޗަށް ނި ނޫ ،މައްޗަށް

ން އެބަޖެހޭ ދ ގައި ީވ ކީއްޯތ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަމި ދެމެ ،ފެނ ންފ ލ ސް އޮފީހަށް ެއ ދެމީހ ން ދޫކޮށްލަން ފެންނަ

އްޔަރ ކ ރަން ނިންމި ފ ލ ހ ން އޭނާ ހަ ،އި ފ ލ ހ ންެގ ިވސްނ މަށްމިހާ ކ ޑަ މ އްދަތެްއެގ ތެރޭގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ސްެގ އެންމެ ކޭ ނިންމ ން އެ ފ ށ ން މި ފ ށަށް މި ޖެހ ނީ ކޮން ޮގތަކ ންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. މިއީ މި 

އެްއެވސް ނ ފޫޒެްއ  ،ލްކޮށްޝަސް. މ ޅި މި ކޭސް ޑިޕެންޑްަވނީ މި ކޭސް އިމްޕާއިްއޒަްތތެރި ރައީމ  އެއް ކަމަކީ ންމ ހި

އްސ ރެ ޮގސްފަިއާވކަްނ ށ ނީސްއިން ފެހެންނަމަެވސް، އެކަން މި ކޭެގ މައްޗަށް. އެމ ކަނެރެޭވކ ޤ ނެތި ތަޙ ޤީ

ނިންމ ން އެހާ ކ ޑަ ަވގ ތ ޮކޅެްއެގ ންމިނިން ފ ލ ހ ން އެ ދެ މީހ ން ހައްޔަރ ކ ރަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފާހަަގޭވ.

ެއއީ  ،ފަރާތެއްެގ ނ ފޫަޒކ ން ަބދަލ ިވ ބަދަލ ވ މެއްތޯ  ޮކން ބަދަލ ވ ން އެއީ ރި ަރއީްސ، ބަދަލ ިވތެރޭގައި އިްއޒަތްތެ

ފ ލ ހ ންނަށް  ކާކ ތޯ ގ ޅީ  ،ކޯލެއް އަިއސްެގްނތޯމަކީ. ކޮން ފޯނ ކައެއް  ށް ބަލަންޖެހޭޑަމިއަދ  އެންމެ ބޮއަޅ ަގނޑ މެން 

ބާރ ތަކެއް ދީފަިއ ން ޭޖގައި ގާއިމ ކޮށްަފއިާވ ޤާނޫނ އަސާސީރާއް މި އްފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސއެ ،ނ ފޫޒ  ފޯރ ަވން

ސް ިއތ ރ  މީހެއްެގ އެކްސްޓަރަނލް އިންފ ލ އެންސެއް ނެިތ ެވެއއް  ،ރާތެއްެގފައޮންނަނީ އެްއެވސް ސިޔާީސ 

ން. ޤީޤ ތައް ހިންގައިދޭދޭން. އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ތަޙ ށްމ ކޮންސާފ  ާގއިއިމެންނަށް ހަމަހަމަކޮށް އެން

ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ސިޔާީސ  އްމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގާވ އެއެހެންނަމަެވސް، މި ކޭްސަގިއ އަޅ ަގނޑ 

ހެން ނޫނީ މިޮގތަށް ދެޒެއް ަވސާެގ ބޭރ ން ކޮންމެެވސް ނ ފޫ މ އައްސަ ހ ންެގ ފ ލ  ؛ބޭރ ން ،ިވަޔސް ނ ފޫޒެއް ެވސްކޮންމެ

ތްތެރި ޒައިނޭގ. އިއް  މިއަދ  ބ ަނން އެބަ އެކ ަވރަްށ ސާބިތ ކަމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ާވނެަކންފ ލ ހ ން ޢަމަލ ކޮށްފައި

 ސެންސިޓިްވ ކޭސްަތކެއް. ިމ ެގ ނޫނީ ޖިންސީ ޯގނާެގ ޢަމަލ ތަކަކީ ޓައިމްށ ޖިންސީ ކ  ،މިކަހަލަ ކޭސްތަަކކީ .ރައީސް

 ކި ތްތެރި ރައީސް. ހެޒަށް ބޮޑ ަވރ  އިއްރަަވެއއީ  ،އް، ެއއް ދ ަވސްރެ ދެ ަގޑިއި ،އްކ ގައި އެންމެ ަގިޑއިރެ ކޭސްތަ

ިޝކާރަައކަށްީވ މީހާ އެއްެވސް މީހާ ، ބ ނޭއް. ފ ލ ހ ންެގ ބަޔާނ ގައި އަދި އެބަޞަތެލަން ދެޭވ ަވރަށް ބޮޑ  ފ ރ ނައްތާ

ހަަކ ާވ ފ ލ ހ ން އެ ބ ނާކަމަށް. އަޅ ަގނޑަށް ިމައދ   ކަމަށް އޭނާ ބ ނާ ނ ާވިޑާއއަކަށް މަޢ ލޫމާތ  ދީފައިއެްއެވސް މީ
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ރި އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ. އިްއޒަތްތެ ެމއްެވފައި ނެތްކަޓިމިޭޑޓްރި ރައީސް. އޭނާ އިންިއއްޒަތްތެ ތި ދަަގބޫލ ކ ރަން 

  ، ލޫމާތ  ލިބ ނ ޢ ށް މަނަމެންކ ްނ އަޅ ަގނޑ  ްކރެޑިބަލް ސޯސަ ،ކ ންސަރައީސް، އަޅ ަގނޑަްށ މީޑިާއިއން ކްރިޑިބަލް ސޯ 

 ކަމަށް.  ނ ާވ ފައ ލިބިިވ މީހާއަށް ލޯޔަެރއް ށްެވސް އެ ޝިކާރައަ ހަމަޔަށް އިްއޔެއާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ލ ހ ންެގ ބަޔާން ނ ަވތަ ފ ލ ހ ން ފ  ،ބަރ  ެވސް ފާހަަގކ ރަްއވައިފި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެން

ރަިއެގން ބަދަލ ކ ރީ. ނ ފޫޒެއް ފޯ ،އް ިވސްނ މަކީ މީގައި އެ  ؛ންބަރ ންއިއްޒަތްތެރި މެ؟ ތް ބަދަލ ކ ރީ ކީއްެވތޯކޭޮގދެ

ޮގތ ން ކ ށ ެގ ެވިށ  ާގނޫނީ ؟ޓަކީށްކޮބައިތޯ ކ ށ ެގ ެވ ،އަޅ ަގނޑ  އެިދެގން މި އިީނ މިތަނ ން ސާފ ކޮށްލަން

 ޅޭއި މީހަކ  ޖިންސީ ޯގނާއެއް ދީެގން އ  ަގސަފާރީ ބޯޓެއް ،  ލިބ ނީބަރ ޚަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ؟ހިނެއްތޯ ކިބަޔާންކ ރަނީ

ކަމަށް. މީގައި ައޅ ަގނޑ މެން  ދެމިެގންާވ ކ ށ ެގ ެވށި ،ަވނީފ ލ ހ ންެގ ބަޔާނ ަގއި  ؛ށިެގ ެވށ ކަމަށް. ދެން ކ 

ންޖެހ ނީ.  އ ނގ ިރއަކަށް ކޮށާމާ، ދެން އެކަމަކ  ހަމަީވީވ. އެހެން ބޮޑ މާ ބޮނޑި ންރަތަމަ ބަފ  ،ރަން އެބަޖެހޭކ ކަށަަވރ 

ހަމަ ތަނަކަށް ޖެހޭނީ.   ގ ރިައށްތާނއ ަވތަ ހަމަ ހަމައ ނގ ރިއަކަށް ކޮށަންޖެހ ނީ ނ އެއީ ނ ފޫޒެްއެގ ސަބަބ ންތޯ ހަމަ 

ދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ އަރ ަވނީ ފޮނަންޖެހ ނީތޯ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ށް ކޮށާއައެހެންީވމާ، އެ ހަމަ

 ށް.  މޫސާ ސިރާޖަމެންބަރ  

 

 އްެކވ ން:ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް ާވހަކަދެ

އަޅ ަގނޑ މެްނ  ދ  ެވްސ މަޖިލީހ ގައިއަމި ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ާވ މައްސަލައެއް 

ޓަީކ ށްެވނަން. ކ ށ ެގ ަގނޑ  ފަށާލި ސ ާވލ ން އަޅ މާދެންމެ ނިން ީއސްތްތެރި ރަާވހަކަދަްއކަން މި ޖެހެނީ. އިއްޒަ

ދިއ މާިއ، ފިލަން ނ ަވތަ އެްއެޗއް ކ ރ މަށްފަހ  އެނބ ރި ދާކ ށް، ހަކ  ކ ށްކ ރި ތަާނއިމީ  ؛ަޓކީށްކ ށ ެގ ެވ؟ ކޮބައިތޯ

ްނ ެވށިެގ ކ ރ މަކީ ހަމަ ކ ށ ޔަރ ކ ރި ކ ރެެވނީ ހައް ލ ، އަޅ ަގނަޑށް ަގބޫމާ ކޮންމެ ތަނެއް. އެހެންީވރ ަވން ަވދެ ހ ންނަފޮ

 އިރ  ޮގތަށް ބަލާ  މި މައްސަލަިއގައި ހިނާގފައި އޮތްށްޑަށް ަގބޫލ ކ ެރޭވ. ައޅ ަގނޑަރި ހައްޔަެރއް ކަމަށް އަޅ ަގނކ 

ިމ  ؛ހަމަ ފ ލ ހ ންެގ ޢަމަލ ތައް ކޮންމެ މައްސަލައަާކއި ،ނީރައީްސ، ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ަވ އިްއޒަތްތެރި

ން އަންަނ ގ ިޅެގ ންދާ ޮގތާމ އެީކގައި ޢަމަލ ކ ރަ  ހަމަ ކޮންމެ މަްއސަލައަކާ އްސަލަ އެކަންެޏއް ނޫން. މިބާަވތ ެގމަ

އީސް. ީމެގ ހަމަ ކ ަޑ ިރ ރަތެތްޒަމްކ ރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިއީ އިއް މެން ފ ލ ސް އޮފީސް ރިފޯކަންބޮޑ ވ ން. އަޅ ަގނޑ 

ަގާވ ިވ މައްސަަލއެްއަގއި ފާހަެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ްނ ނިންމެއްޖޭ ރާެވހިގައި ދި  2020ޫޖން  5 ،ދ ަވސްކޮެޅއް ކ ރިން

 ،ފާަހަގިވ ދެތިން ތަންކޮޅެއް ހަމަ ފާހަަގކޮށްާލނަން. މީގައި މި ބ ނަނީށް ައޅ ަގނޑަހަމަ  ،ކޮޅެއްންދެތިން ތަ
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އް. ޅެ ންކޮތަ ނަންބަރ ަގިއާވ 86ވ ނ  ނ ކ ތާަތކ ެގ ރެއީ ފާހަަގކ އެ  "ހޯދަން އްރެކޯޓ  އަމ  ،އެހެންނަމަެވސް"

ނ ރައްކާތެރި ބޮޑ  ކ ެށއްަގއި ށް ތްކ ރ މ ެގ ބަަދލ ގައި މިފަދަ މ ޖ ތަމަޢަކަމަސައް ންެރއް ހޯދައެހެންނަމަެވސް، އަމ 

 ، ބަދަލ ަގއި ފ ލ ހ ން އިޚްތިޔާރ ކ ރީަގެނޭވނެ ހަރ ދަނާ ހެކި ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މ ެގނީ ޮގތ ން ބަލައިނޫާގ

ަވނަ 95ޤަޟިއްާޔެގ  އެއަިދ ހަމަ މަޭގ.  ޚިލާފ  ނާނޫ ާގސްއެހެންނަމަވެ  ؛ކ ރ  އަދި ފަސޭހަސިލ ކ ރ މ ެގ ހާޞަދ  މަޤް

ތްތަކާ ެއއްޮގތަްށ ފ ލ ހ ން ޢަމަލ ނ ކ ރ މ ގެ  އަަފއިާވ އިޖ ރާ ޅާާގޫނނާއި ަގާވއިދ ަގއި ކަނަޑއަ ،ފާހަަގކ ރަނީ އިތާަގނ ކ 

 ތްކ ރ މަށް ކ ރެވޭ މ ޖްތަމަޢ  ސަލާމަ ށްމިފަދަ ކ ށްތަކ ކަމާއި އަދި ނަތީކާައކީ  އަދަބ ނ ދެިވ ދޫެވެގންދާ ،ސަބަބ ން

އެިޅެގންދަނީ ހަމައެކަނި ތިރާމ ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ހ ރަސްހ  ކަމަށް. އަދި ާގނޫނަށް އި ންމަސައްކަތް ބޭކާރ ެވެގންިދއ 

ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެިރ  ޭވެވސް މިފަދަ ކ ށްތަކ ން މިންޖ ނ ެވ ށްމ ޖްތަމަޢަ ،ނޫންކަމާއި ށްެގ ޙައްޤަ ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ ފަރާތ 

 ،ތްތަަކށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފަރިަތެވއައިޖ ރާފ ލ ހ ން އެބަޖެހޭ  ،ނޑ  ހަމަ އަަބދ ެވސް ފާހަަގކ ާރ ކަމަކީ ޅ ަގއަ .ރައީސް

އޮންަނ  އިނ ކ ރެޭވ ފ ލ ސް އޮފީހ ގަ  ބޫލެއްަގ ަގއި އޮންނަ ޮގތަށް ތަްޙޤީޤ  ހިންގ މަށް ދަސްކ ރަން. އަޅ ަގނޑަށްނޫނ ާގ

ރަން ޢަމަލ ކ  ،ސާރަ ަމއްސަލަެއއް ަކމ ގައި ިވަޔސްއްޖިންީސ ފ ރަ ،ޔަސްވި  ބެހޭ މަްއސަލަެއއް ކަމ ަގއި  ންނާކ ޑަކ ދި

ެވސް އަޅ ަގނޑަކަށް އެނިގފަެއއް ނެތް.  ގައިމ  ަކމަކަށް އޮތް އި ތައްޔާރ ކ ެރިވފަ  އެސް.އޯ.ީޕެއއް ޞަަވކި ާޚއް

ކަމަކަށް ނ ފެނޭ.  ދާނެ، މިއަކަށް އިޞްލާެޙއް ެގނެިވސް މިކަންކަން ހަރ ދަނާކ ރެިވެގްނ ނޫނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީ

 ކޮމިޝަނަރ ފ ލ ހ ންެގ ،މިއީ އެއް ަވގ ތ ހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ އެންމެ މ ނާސަބ ިއރ  ދައްކާ  ޅ ަގނޑ  މި ާވހަކައަ

 ދަނާ އ ސޫލ ތޯހަރ  މިއީ އެންމެއޮންނަ އ ސޫލ  މިހާރ   ެވސް ޮގތ ން ަވކިކ ރ މާ ގ ޅޭ އި އްޔަންކ ރ މާޢަޕޮލިސް  އޮފް

ކޮްށ ޞަޚާއް ،ންމި ކ ރެޭވ ތ ހ މަތ ތަކ  .ބޫލ ކ ެރޭވަގކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  ަވގ ަތކީ މިއީ ނާސަބ  މ ންމެާވހަކަދަްއކަން އެ

ފ ލ ސް އޮފީހަކީ ރަްއޔިތ ން  ،ރާ މަަސއްކަތ ގައި ަވރަށް ބޮޑަްށ އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންާވ ކަމެއްކ  އަޅ ަގނޑ މެން މި

 ،ދާއިރ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިޮގތަށް ތ ހ މަތ ތައް ތްކައްސަ އިމ ކ ރަން. ެއ މަާގ އްސް އޮފީހެއިތ ބާރ  އޮްތ ފ ލ 

މ  ކަމެއް. ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ންރ މަކީ ހަމަ ަވރަށް މ ހިއިނިގލި ދިއްނ ކ ރެޭވނެ ޮގތަަކށް ފ ލ ސް އޮފީސް ބައްޓަންކ  

ކ ަގއި މ ޖްތަމަޢ   ތަސަލަިއ އަދި އެނޫންެވސް ބޮޑެތި މައްޮގތ ަގއި މިފަދަ ޖިންސީ ފ ރައްސާރަކ ރ މ ެގ މައްސަލަތަކާ

 ތްަތކާއަބ ާނ އިޖ ރާ ރަނަގޅަށް ާގޫނނ ގައި ،އިމ ކ ރެވި ގާ ހަރ ދަނާ ރަނަގޅ  ފ ލ ސް އޮފީހެއް ، ސަލާމަތްކ ރެޭވނީ

ާވހަޮކޅ   ެގ، އަޅ ަގނޑ  އިމ ކ ެރިވެގން. އެހެންީވމާާގއެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރާނެ ފ ލ ހ ންތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ 

ރިފޯމްކ ރަން މި ކ ރާ މަސައްކަތް ބާރ  ސްޕީެޑއްަގިއ ެގންޮގސް އަޅ ަގނޑ މެން  ސްފ ލ ލާނީ ެވސް އިނިންމަ

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެިރ މަށް ނ ފެންނަ ާވހަކަ ދަންނަާވލަމ ން. ކަ އްލ  ލިބިދާނެނިންމައިެގން ނޫނީ މިކަމަށް ޙަ

 ރައީސް. 

 



2020ން ޖޫ 92                                             ސާލްޖަނަ ވަ  21 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

30 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އެީއ މާފަންނ  އ ތ ރ   .އަރ ާވނީ އެންމެ ފަހ  ފ ރ ޞަތ ަގނޑ  ދެން ފ ރ ަޞތ އަޅ  . ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ 

އެރ ވ މ ެގ ކ ީރގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މީއަށް. ފ ރ ޞަތ ހ ފަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒްދާއިރާެގ 

 ފަހ  އެނބ ރި  ކ ށްކ ރ މަށް ،ތަނާއި  ރިކ ކ ށް  މީހަކ  ؛ަވނީ ބ ނެފައި އެ  ކަމަށް ކ ށ ެގ ެވށި ،ފަދައިން ފާހަަގކ ރެްއިވ

، ަޙޤީޤަތ ގައި ދެމިެގންދާ ކ ށ ެގ ކޮންމެ ތަނެކޭ. އެހެންީވމާ ހ ންނަދިއ މާއި ފިލަން ނ ަވތަ އެްއޗެއް ފޮރ ވ މަށް ަވދެ ދާ

ޓ  ކޯ ،ށ ެގ ެވށިން ހައްޔަރ ކ ރާ މީހާކ  ؛ކަމަށް ެވސް ނޫން. ހަމަ ސީދާ ކ ށ ެގ ެވށިން ހައްޔަރ ކ ރެިވއްޖެ ޓެއްށްެވ

ފަދަ މީހަކ  ދޫކޮށްލ މާިއ ބާރ  ފ ލ ސް އޮފީހަށް ލިބިެގްނޭވ. އެ ،އަމ ރަކާ ނ ލާ ހަްއޔަރ ކޮށްފަިއ ބެހެއްޓ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  

ިރ އިްއޒަތްތެ ، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ންއެހެްނީވމާއޮންނަނީ ކޯޓ ތަކ ެގ މައްޗަށް.  ފަހަރަށް ބިނާެވފައި މި ނ ލ ން ިގނަ

އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ސ ާވލ  އަޅ ަގނޑ  ސީދާކޮށްލަދިނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ާވރައްމެންބަރ ން މިކަމ ގައި ތި ކ 

އިްއޒަތްތެިރ މީއަށް. މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ހ ފަ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިާޔޒްމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާ

 މެންބަރ .  

 

 ން:ެކވ އްމީ ާވހަކަދެ ހ ފަ ބަރ  އިމްތިޔާޒްމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެން

 ަރއީސް ެވސް ތްތެރި މެންބަރ  ެވސް އަިދ ިއއްޒައިއްޒަތްތެރި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދެންމެ ހަމަ ޝ ކ ރިއްޔާ 

ފަރާތްތަްއ އޭރ ަގއި ފ ލ ސް އޮފީހަްށ  ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ އިްއސަލަިއގަ ްއިވ ފަދައިން ކ ށ ެގ ެވށިން މި މަފާހަަގކ ރެ

ފ ލ ސް  އި،އޮތީ ޖެހިފަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަނެްއކާެވސް މި .ޮގތ ގައި ެވސް ރާލ ކ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  ަޤބޫެގންދެިވފައި 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކާ ާވހަކަތައް  މެދ ަގިއ ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  އިތ ަރށް ބޭނ ންާވއޮފީހ ެގ ތަޙްޤީޤ ތަކާ 

ނެ ރައްޔިތ ން އިތ ބާރ ކ ރާ ،ންނަ ޮގތަށްފެ ފެންނަން. ދެފ ށް މ ކަންންެގ މ ހިއޮތީ އެކަްނ ކ ރ މ  އަނެއްާކެވސް މި

 ،އޮންނަނީ އިއެޅިފަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަބަދ ެވްސ ތ ހ މަތ ާވންޖެހޭނެކަން. އަ ތަޙްޤީޤ ތައް ކަށް ޮގތަކަށް ކ ރެޭވ ތަޙްޤީޤ ތަކަ

ދާކަމ ެގ ންރަމ ޮގތަށް ޢަމަލ ކ   އެކި ކަންަތއްއެކި ،ެއކި ޮގތަށް އިއްސަސާތަކ ން އެކި މައްސަލަތަކ ަގމ އަ ފ ލ ހ ން

. ބޫލ ކ ރެޭވަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  އެޅ ެވނީ ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ޮގތ ެގ ސަބަބ ންއެޮގތަށް ތ ހ މަތ  .ތ ހ މަތ 

ނ ފޯެޒްއ  އެއްެވސް ފަރާތަކ ން .ކަމަށް އަނެއްާކެވސް ރިފޯމްކ ރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ފ ލ ސް އޮފީސް އީ، މިއެހެންީވމާ

މަްއސަލަެއއް  ،ނ ާވނެ ެވސް ހިންަގއިެގންނ ފޯޒެއް  ެއއްެވްސ ފަރާތަކ ްނ އަދި. ެވސް ނ ާވނެ ހިންިގެގން

މަޖިލީހ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ެގތަޙްޤީޤ ކ ރ މަކަށް. އަޅ ަގނޑ ެމން

އަދަށް މި ންބެހޭ ކޮމިޓީތަކ ން މިއަދ  މާކަ ކ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގހަމަ އެއާއެ .ކ ރެޭވސްހ ބަބަ މިއަދ  އެ

ެގ ތެރެއިން މި ހ ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީ ،ަވނީ ނިންމާފަ. އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަންކ ެރިވެގން މި މައްަސލަ ބެލ މަށް އެޖެންޑާ
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ށް މަިދއ ިއެގން ކ ރިއަށްން މި މައްސަލައާަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީތަކ  ،މައްސަލައަށް ސަމާލ ކަމެއް ދެިވެގން

ބެހޭ ކޮމިޓީތަކ ން  ދި ފ ލ ސް އޮފީހ ެގ ތަޙްޤީޤ ތައް ހިނަގމ ންދާ ޮގތް ަވރަށް ާގތ ން ކަމާކަމަށް. އަ ފައިާވނިންމަާވ

އްސަލަ މި މަ ،ފަދައިން ެވސް ދެްނނެިވ ެނ ޮގތަކަްށ ކ ރިންއިތ ބާރ ކ ރެޭވ ،ބަލަންޖެހޭނެ. ނ ފޫޒ ތަކ ން ެއއްކިާބެވެގން 

މި މައްސަލަައކީ އަޅ ަގނޑ މެން  .ޒަތްތެރި ރައީސްބޫލ ކ ރަން. އިއްަގެވސް  އަޅ ަގނޑ ށް މަކަ ތަޙްޤީޤ ކ ރެެވންޖެހޭނެ

 ގެ މިންަވރަށް ތަޙްޤީޤ  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ހަމައަށް ދެޭވނޭ  ެއކަމ ެގ އަސްލާ ،ަވރަށް ބޮޑަށް އިހ މާލ ނ ެވ

ށްދާއިރ ަގިއ ކޯޓާ ހަމައަ އްޮގތ ން ތަޙްޤީޤ ތަ ާގހިންފަހަރ  ތަޙްޤީޤ ތައް  ން. ބައެއްޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެ

 އޮފީހ ެގ ެވސް ފ ލ ސް ތަޙްޤީޤ ތައް ކ ރ މަކީ އެއީ މަތ ކ ެރޭވ ފަރާތްތައް ސަލާމަތްެވޭވނެ ޮގތަށްހ ތ  އިމައްސަލަިއަގ

ެގ ގ  ރަ ޑް ،މަސްތ ާވތަކެތީގެ  ،އްސަލަތައް ބޮޑެތި މަބޮޑެތި .ޮގތެއް ފަަހރ  އެކަން ކ ރާ ތެރެއިން ަވރަށް ިގނަ

 ،ހ މަތ ކ ރެވޭ މާރާމާރީެގ މައްސަަލތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަބަދ ެވސް ތ  ،އިިވޔަފާރިކ ރ ން ފަދަ މައްސަލަތަކާ

ތަކާ ޝަރީޢަހޯލްތަްއ ބަހައްޓައިެގން ލޫޕް އިތަޙްޤީކ ރަން ތިބޭ ބައެއް ފަރާތްތަކ ން ަގސްތ ަގއި ޭއަގ އިފ ލ ސް އޮފީހ ަގ

. މި ާބަވތ ެގ ތަށްޮގ ށްެގން ކ ރިއަށްދާޙްޤީޤ  ބައްޓަންކޮެއޮގތަްށ ތަ ؛ތްާވނެ ޮގތްމަސަލާމީހާ  އެ މާހަމައަށް ދިޔައި

. އެހެންީވމާ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން ނ ާވނެންފ ރ ޞަތ  ދެިވެގމައްސަލަތަކ ަގއި މިޮގތަށް 

އެ ބޭފ ޅ ން ؛ ނަލްޝަެވސް ްޕރޮފެ ނީންަގހި ފީހ ެގ ތަްޙޤީޤ ތައްފ ލ ސް އޮ ،ެވސް ބެހޭ ކޮމިޓީތަކ ން ކަމާ

 ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްހިްނގ މަށް ޕްރޮސި ެގ ތަޙ ޤީޤ ތައްއަދި ިމ ބާަވތ ؛ ށްތޯޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކާ އެްއޮގތަ

ތަކ ަގިއ ޤ ޙްޤީފ ލ ހ ންެގ ތަ ،ނޫނީ ޒިންމާއެއްކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ަވރަށް ބޮޑ  ާގޕްރޮސިަވންޖެހޭނެ. ަވރަށް ާގތ ން ބައްލަ

 ،ށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަންކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަ، ޕްރޮސިކަންކަން ކ ރާ ޮގތް ާގތ ން ބެއްލެވ މަކީ. އެހެންީވމާ 

ށް. ބައްލަަވމ ން ެގންދެވ މަ އްސަލައިެގ ތަޙްޤީޤ  ާގތ ންފ ލ ސް އޮފީހ ގައި ހިނަގމ ންދާ މި މަކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސި

ޫފޒެއް ެވސް ނޯްނނާނެކަން ރައްޔިތ ންނަށް ަޔޤީންާވނެ މިންަވރަށް ެއކަން ނ  ެގއެކަމ ަގއި އެްއެވސް ފަރާެތއް

ދޭނެ ކަމެއް. އ ފެތަޙްޤީޤ ތަކާ މެދ ގައި ެވސް އިތ ބާރ   ނަށް މ ޅި ފ ލ ސް އޮފީހ ެގންެއންމެ ކ ރެްއވ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން

ކޮށްލީ. ސާއްހިާވހަކަ  މި ނޑ  ދެޭކތީޅ ަގއަ ރ  އ ފެދިެގންދާނެ ކަމެއް ކަމަށްެވސް އިތ ބާ މެދ  އަދި ޕްރޮސެކިއ ޝަނާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި ހ އްޓާލަނީ އިންޓަަވްލެގ ސަަޔށް. އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި 

 . އިގަ 11:10ާވނީ ބައްދަލ 
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 {ށްއަ 11:09އިްނ  10:22 :ޅ ކޮގ ތ  ސްަވހ }

 (ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ މަޖިލީހ ގެ  ؛ވީންނެތ ގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް .  5
 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 . އިގަ  5ބީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ތި މި އަޅ ަގނޑ މެން`. މިހާރ  

ާގނޫނ   ،ްމ ހ ށަހަޅ އްާވފަިއވާ ސާ ިވރ  މ ޙައްމަދ ޒަތްތެިރ މެންބަަގމ  ދާއިާރެގ އިއް  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން -5.1

ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ  ޕޯޓ  ާގނޫނ ( އަށް އިޞްލާޙ މް)ދިެވހިރާްއޖޭެގ އެކްސްޕޯޓ  އި 79/31ނަންބަރ  

ލ  މަޖިލީހަށް . ބިއިަވނަ ޖަލްސާަގ 4ަގއި ބޭްއވ ނ  ދެަވނަ ދައ ރ ެގ  2020ޫޖން  9ަވނީ ކިޔ ން ިއއްާވަފއި

ނީ ަގމ  ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިވސާމް. ަގމ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ްއާވދެ ށަހަޅ އްވައިހ 

 މ ޙައްމަދ  ިވސާމް.

 

 ަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަްއމަދ  ިވސާމް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ޕޯޓ  ާގނޫނ ( އަްށ މްޕޯޓ  އިސްއެކް ހިާރއްޖޭެގ )ދިެވ 79/31ބަރ  ާގނޫނ  ނަންޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

އްޤީކ ރ މަށް އެކި ސިނާޢަތްތައް ފަށާ ތަރަ ،ަވނީ ިއސްކަންދީފައިލ މ ަގއި ސަރ ކާރ ން އިެގަނއ މ ެގ ބިލ  ެއކ ލަަވއިޞްލާޙ 

ިޑއ ީޓ ަޑކ ރ ން ނ ަވަތ އްމ  ދިރިއ ޅ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ަބއެްއ ތަކެތީެގ ިޑއ ީޓެގ ރޭޓ  ކ އާ  ،ބޭނ ންާވ ތަެކއްާޗއި

ދެ! މިފަދަ ބިލެްއ އްމ  ޞިއްޙަތަށް ެގއްލ ންާވ ބައެްއ ތަކެީތެގ ިޑއ ޓީ ޮބޑ ކ ރ މަށް. އާއާ އި ޓާށްށް. އަދި ތިާމެވލ މަނޑާކަ

 ޞަސްަނަގިއެގން ިމ އިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްީވތީ އަދ ެގ ސަރ ކާރަށް ަވރަށް ާޚއްސަރ ކާރ ން އި

ކ ޭރ  އެބަސާ އްހި ޮބޑ  ބަެއއް ތިޞާދ ެގިދެވހިރާއްޖޭެގ އިޤ  .ޒަތްތެރި ރަީއސްއިއް . ންނަަވންޝ ކ ރެއް އަޅ ަގނޑ  ދަ

ަވނީ.  މި އިޖެހިފަތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް އިތ ރ ކ ރަން މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސްެވރިންނާއި އޮިޑެވރިން. އިޤ 

ޞާދީ ހަރަކާްތތައް ަވރ ަގދަކ ރަންޖެހިފަިއާވ ތިޤ ންެގ އިދިމާެވެގން ައޅ ަގނޑ މެަކންތައްތައް ޮކިވޑ ެގ  ކޮށް މިއަދ ޞަޚާއް

ތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި މަސްެވިރކަން ކ ރ މަށް އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ބޯޓ  ބަނ މަށް  އިޤ  ،ދަނޑިަވެޅއްަގއި

ރާއްޖޭެގ އެިކ ހިެވން ދިާވނެ. މިކަމ ެގ ސަބަބ ޅާފައިހ ށަހަ އިބޭނ ންކ ރާ ިގނަ ތަކެތިން ޑިއ ޓީ ކަނޑާލ މަށް މި ބިލ ަގ

ކަންކޮޅ ތަކ ަގިއ މަސްެވިރކަމަށާއި އަދި އެނޫންެވްސ މަސައްކަތްތަކަްށ ޮއޑިދޯނިފަހަރ  ބަނ މަށް މަސައްކަތްކ ާރ 

ޝާިމލ ާވ އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކަްށ މިކަމ ެގ ލ އިފަސޭހަތައް ަވޑިންނާިއ އަދި އެނޫންެވްސ މި މަސައްކަތ ަގިއ 
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މާާރތްކ ރ މަށް ބޭނ ންާވ ބައެއް އި ،އިތ ރ ންއަިދ ހަމަ މީެގ އް ނ ކ ރަން.އްކެ ޝަ ޅ ަގނޑ ދ  އަމެ ެވެގންދާނެކަމާ

 އި ތަކެއްާޗއި އަދި އަންނައ ނ  އ ފެއްދ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ިގނަ ތަކެތީެގ ޑިއ ޓީ ކަނޑާލ މަށް ެވސް މި ބިލ ަގ

ހ ރިހާ ެގ ޖޭ ދި ދިެވހިރާއް އަެވސް އި ކޮންމެ ރަށެްއަގ ،ންދަނީހ ށަހަޅާފައިާވނެ. މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނިެގ

ރަން ިގނަ ބަޔަކ  ތަން. އަދި އިމާރާތްކ  ކޮންްސޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ފ ޅާކޮށް ކ ރިއަށްދާ ކަންކޮޅ ތަކ ގައި ެވސް

 ައޅ ަގނޑަްށ ކަމަށް ހަރަކާތްަތއް ަވރ ދަަގެވެގންދާނެ ެގިތޞާދ ެވސް އިޤ  މިަކމ ެގ ސަބަބ ން ،މ ންދާއިރ  މަސައްކަތްކ ރަ

ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ޑިއ ީޓ ކަނޑާލ މ ން  ދި އިމާރާތްކ ރ މަށް މިަވގ ތ  މަަސއްކަްތކ ަރމ ންދާ. އަނީނަފެން

ކަންކަމ ން   ެވސް ލ އިތަެކއް ލިބިެގންާދނެ. އާދެ! މި އެއްކޮށް ހަމަގައިމ  އަންނަ ބަދަލާ އެތަކެީތެގ ައަގށް

ތިޞާީދ ހަރަކާތްތައް ފ ާޅކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން އިޤ  ެގދ  އަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ،ހާމަެވެގންދަނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި 

އިކޮނޮމިކ  މިނިސްޓްރީން،  ިތޞާދީ ހަކަރާތްތައް ފ ޅާކ ރ މަށްއިޤ މި ފ ރ ޞަތ ގައި ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތް. އަޅ ަގނޑ  

ަގިއ ތ ޞަ އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތް އިސްމާޢީލް ޟްކޮށް އިކޮނޮމިކ  މިނިސްޓަރ ފައްޔާޞަޚާއް

އެޅ މ ެގ ޮގތ ން ޓަށް ެގއްލ ްނާވ ތަކެތި ބޭނ ންކ ރ ން ހ އްޓާލ މަށް ބާރ ށްތިމާެވ .ފާހަަގކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ސްކޫލަކ ން އިސްަނަގިއެގން  17 ހ ަށހަޅާފައިާވނެ. ރާއްޭޖެގ އިެވސް މި ބިލ ަގ ިޑއ ޓީ ެނގ ން ންބައެއް ތަކެތީ

  ، ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކ ރ ން މަނާކ ރ މަށް މައްސަލައެއް މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި ލާއިކަ ންކ ރ މަށްފަހ  އ އެއްފަހަރ  ބޭނ 

މި ބިލަކީ އެ ދަރިަވރ ންެގ  .ެވސް ފާސްޮކށްފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާރ ަގއަދި އަޅ ަގނޑ މެން ާވނީ އެޮގތަށް އެ 

މަޖިލީހަށް މި ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެކއްތައެ ންޢިއްޔާތަކ ޖަމ މާޔަްތކ ރ މަށް މަސައްކަްތކ ރާ ހިއާދޭހާއި އަދި ތިމާެވށި 

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ެގދިއ މަށް އެިޅެގންދާ ބިންަގލެއް ބެހޭ އެިކއެކި ފަރާްތތަކަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޮގތަށް ކ ރިއަށް އަދި ކަމާ

 ނަ އަހަރ  އަންން މ ސްވ ޑ މެން ފާޙަޤީަޤތ ގައި މި ބިލ  އަޅ ަގނ ،ފާހަަގކ ރަން. ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރަނީ

ޮގތ ގައި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ެގޕްލާސްޓިކ   ލާއިފަހަރ  ބޭނ ންކ ރ މަށްފަހ  އ ކަ  ފެށިެގން އެއްންޖެނ އަރީ މަހ 

މި  ބަދަލ ެގނައ މަށް އިމްޕޯޓ  އެކްސްޕޯޓ  ާގނޫނަށް  އްޖެ އެތެރެނ ކ ރެޭވނެ ޮގތަށްކަނޑައަޅ ްއާވފަިއާވ ބާަވތްަތްއ ރާ

ކަމަްށ  ޞިއްޙަތަށް ެގއްލ ންވާ ތެރޭަގއި ގެއިތ ރ ން ެކއިންބ އިމަށް ޭބނ ންކ ރާ ތަކެތީެގ ނެ. އަދި މީއިާވފަހަޅާބިލ ަގ ހ ށަ

ހ ށަހަޅާފައިާވނެ. މީެގތެޭރގައި ސޮފްްޓ ޑްރިންކްސް އަދި ިގނައިްނ  ބޮޑ ކ ރ މަށްެވސް ޑިއ ޓީ   ބެލެޭވ ބައެއް ތަކެތިން

ޅާފައިާވނެ. ސޮސެޖާއި ައދި ޕްރޮސެސްކޮށްފައި ހ ންނަ  ރ މަށް ހ ށަހަޑ ކ ބޮ ޓްހަކ ރ  އެކ ލެޭވ ބ އިންތަކ ެގ ޑިއ ީޓެގ ރޭ

ހ ންނަ  ދ ންފަތާިއ ދ ންފަތ ން ތައްޔާރ ކޮށްަފއި .ރައީސް ބާަވތްތަކ ެގ ިޑއ ޓީ ެނގ މަށް ހ ށަހަޅާފައިާވނެ. ިއްއޒަތްތެރި

 ،ކ ރާ ކަރ ދާހާއިބޭނ ންހެދ މަށް  ޑި ބިއަދި ސިނިގޭރޓާއި  ،ދ ންފަތ ެގ ބަދަލ ަގިއ ބޭންކ ރާ ާބަވތްތައް ،ބާަވތްތަކާއި 

ޮގތަށް ޑިއ ޓީ  އޭެގ ަބއިބައި ހިމެނޭ ،ކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރާ އާލާތްތަކާއިޕް ޭވނިކ  ސިނެގޭރޓް ައދި މިފަދަ އިލެކްޓްރޯ

ތ  ގ ވަ  ްޓ މިޙަޤީޤަތ ަގިއ ސިނިގރޭ ،ފައިވާއިރ  ިމޮގަތށް ހ ށަހަޅާ .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްެވްސ ހ ށަހަޅާފައިާވެނ. ނެގ މަށް 
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މާނ  ނ ަވތަ އިލެކްޓްރޯނިކ  ސާ ެގޕްޭވއެބައޮޭވ. އެހެންނަމަެވސް،  އިެގްއލ ން ލޭބަލްކޮށްފަ އިން ލިބޭއެ  ިވްއކާއިރ 

ެވސް  ކަން ހެލްތ  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީންއެފަދަ އެްއެވސް ލޭބައެއް ނެތް ،ސިނިގރޭޓް މިފަދަ ތަކެތި ވިއްާކއިރ 

ކޮމިީޓ ހީަވނީ ފާހަަގކޮށްފައި އެަބޭވ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް  ކ ރިން ެވސް މީެގ ކ ންބެހޭ އެކިއެކި  ފަރާތްތަ އަދި ކަމާ

ރ  ާވހަކަދެްއކިދާނެހެން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ތަކެތިން ޑިއ ޓީ ބޮޑ ކ ރާއި ނަށްމަރ ޙަލާގައި މިކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން

ކޮށް މިސާލަކަށް ޞަައދި ޚާއް ،ކި ކަންކަމަށްއެ ށްޑިއ ޓީ ބޮޑ ކޮށްެގން ލިބޭ އާމްަދނީ އަދި ލިބޭ ފައިސާ އަޅ ަގނޑ މެންނަ

ޮގތ ން ހެލްތ ެގ  މ ެގތެލަސީމިއާ ކ ދިންނަްށ އެހީވ  ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރ  ނ ަވތަ ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން

 ެގބިލ  ލާގައި ނ ަވތަ މި ނަށް ލިބޭނެ ޮގތަކަްށ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިޓީ ަމރ ޙަކޮންމެެވސް ފަންަޑކަށް ައޅ ަގނޑ މެން

ނަށް އެކަން ކ ެރިވދާނެހެން. މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ރަނަގޅ  ބަދަލެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން

މިހާރ  މި ބިލ   .ތްތެިރ ރައީސްކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ޚިޔާެލއް. އިްއޒަ ލިބިެގންދާނެ

  ، މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން ،އެންމެ އ ފާަވނީ އަޅ ަގނޑ  ނަށް ލިބޭއިރ ތ ންޔިސީދާ ރައް ލ އިތައް  ޮގތ ން ާވހ ށަހަޅާފައި

ބަ ލިބިެގންދޭ. ސް ަވރަށް ބޮޑެތި ލ އިތަކެއް އެއެީހއަށް ބޭނ ންާވ މީހ ންނަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ެވ ޞަކޮށް ޚާއްޞަޚާއް

ދ އްާވ ލީ ންނަ އިންޖީނ ހ  އިއެހީއަށް ޭބނ ންާވ މީހ ންނަށް ހަދާފަ ޞަޚާއް ،ޅ ަގނޑ  ފާހަަގޮކށްލަންއެޮގތ ން އަ 

ހިމެނޭ  އިންޖީނ  އްާސއި އަިދ މި ތަކެތީެގ ަބއިބަިއ އަދި އެފަދަ އެްއޗެހީގެ ނ ލާ ދ އްާވ ެއއްޗެ އްާސއި އިންޖީނ އެްއޗެ

 ޞަ ކޮްށ ޚާއްޞަާޚއް ،ޑ މެންނަށް ަވރަށް ިގަނއިން ައޑ ިއޭވައޅ ަގނިޑއ ޓީ ކަނޑާލ މަށް ހ ށަހަޅާފައިާވނެ. ޮގތަށް 

ބޮޑ   އްދަލ ާވިއރ  އިލެކްޓްރޯނިކ  ެޗއަރެއްއ ނ ަވތަ އެކަީތެގ ައގ ބަ ،ނަމަ ބައްދަލ ާވ ާވ ފަރާތަކާންނ އެހީއަށް ބޭ

ފަދަ  ާވަހަކ. މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ މެން ާފސްވ މ ން މިފަދަ ޮގނޑި ެވފަިއާވަގތ މަށް ދަތިތަކާ ކ ރި  ،ާވހަކަ. އަދި ެއކަމަށް

ދިިރއ ޅ މ ަގއި ބޭނ ންކ ރާ ބަެއއް އްމ  އާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރަން. ކ ހަަގެހޔޮެވެގންދާނެކަްނ އަޅ ަގނޑ  ފާ ތި އަގ ތަކެ

 ،ހަޅާފައިާވ ތަކެީތެގ ތެރޭަގއިޑިއ ޓީ ކަނޑާލ މަށް ހ ށަ ،ެވސް ިޑއ ޓީ ކަނޑާލ މަށް ހ ށަހަޅާފައިާވނެ. މިޮގތ ން ތަކެތީެގ

ހި ސާމާނ  އަދި އިންާވޓަރ އަދި ެވ ެގފެން ފިލްޓަރކ ރ މަށް ސާފ ކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ދޮންނަ މެޝިން، ޑޮމެސްޓިކް

ެވްސ  ކ ޔަ ދިރިއ ޅ މ ގައި ކޮންމެ ެގ އްމ އާ ޮގތެއްަގއި  ްއމ އާމިއީ  .ސްންޑިޝަން ހިމެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީއެއަރކޮ

 ރާ ތަކެތި. މި ތަކެތިން ޑިއ ޓީ ކަނޑާލ މ ން ޙަޤީޤަތ ގައި ިމ ތަކެތި ަގންަނން ލިބޭ ައަގށް ބަދަލ ތަކެއް ހަމަ ބޭނ ންކ 

ިވޔަފާރިކ ާރ  މި ންދާނެ. އަދި އަލަށް މި މަސައްކަތ ެގ ތެރެައށް ނ ަވތަެއކަމ ެގ ލ އި ރަްއިޔތ ންނަށް ލިބިެގ ،އިސް އަ

ބިެގންދާ ރަނަގޅ  ފ ރ ޞަތެްއކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަިދ ިވަޔފާރި ފ ޅާކ ރ މަށް ލި އީމި ފަރާތްތަކަށް ެވސް

 އްމ އާެވސް ހ ށަހަޅާފައިާވނެ.  ކަނޑާލ މަށް ނ ންކ ރާ ތަކެތީެގ ޑިއ ޓީ ބޭމަށްރައްކާތެރިވ  ންހާދިސާތަކ އަލިފާނ ެގ 

ނ ހ ންނަކަން ފާހަަގކޮށްލަން.  ތަންތަނ ގައި މިފަދަ ތަކެތި އެ ފަހަރ  ދިސާެއއް ހިނާގއިރ  ިގނަހާ އަލިފާނ ެގޮގތެްއގައި 

ެވްސ މިފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓ މަށް   އިަގއް ރާތެކޮންމެ އިމާ ،ެވސް  އިކަނޑާލ މ ން ކޮންމެ ތަނެއްަގޑިއ ޓީ  ،މިހެންވ މ ން
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އްމ  އާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި . ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ފާހަަގކ ރަން. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސްެގ ންާދ ބާރެއް އެޅިެގ

މ  ތަކެތިން ޑިއ ޓީ ކަނޑާލ މަށް ހ ށަހެޅ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ން މ ހިށް ބޭނ ންާވ މިފަދަ ރައްޔިތ ންނަ

ެވސް މިަފދަ ބިލެއް މި ރައްޔިތ ްނެގ  އިރ ކާރ ގަ ސަ ޔާީމންهللا ަރއީސް ޢަބްދ  ެވސް ކ ރިން މީެގ ،ދަނީެގންނިފެ

އެކަމ ެގ ސަބަބ ން  .ިޑއ ޓީ ބޮޑ ކ ރެޭވތޯތަކެތީެގ ބެލީ  އި އޭރ ަގކޮްށ ޞަމަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާފައެއް ނ ޭވ. ާޚއް

 ކޮށް ދަްއކާަވރަށް ފ ޅާ ،ތިޞާދ ެގ ާވހަކަ ަވރަށް ބޮޑަށްޤ އި  ވ ރެ ރައްޔިތ ންނަށް ަވނީ ެގއްލ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ން.  ދ މެން ފަދަ ބޭފ ޅ ޢީއާދެ! ސަ ؛ކ ރީެގ އިކޮނޮމިކ  މިނިސްޓަރ  އަދި މިހާރ  މާަވށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ޅާކަން އަޅ ަގނޑ  ނާހ ށަމިފަދަ ބިލެއް ެވސް  މިނިސްޓަރ ކަްނ ކ ރިއިރ  ކަންއިކޮނޮމިކ  ، އެ ބޭފ ޅާއެހެންނަމަެވސް

 ނަށް ލ އިތަކެއް ހޯދައިދިނ މަށް މިއަދި ރަްއޔިތ ން ،ބޮޑަށް އެބަ ދޭހަެވެގންދޭ ފާހަަގކޮށްލަން. އެޮގތ ން މިކަމ ން ަވރަށް

މި ބިލ  ފާސްވ މ ން އެކަމ ެގ ނަތީޖާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  .ރަމ ންދާ މަސައްކަތްއިކޮނޮމިކ  މިނިްސޓަރ  ކ ަވގ ތ ަގއި 

 ބާރ އެޅ މ ެގ ޮގތ ން ރާއްެޖއަށް ބޭނ ންކ ރ މަށްދެ ނބަބޯޓ ފަހަރ   އިރާއްޖޭގަ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދާނެފެނިެގން

ނެ. އަދި އެްއަގމ ަގއި ދ ްއާވ ެއއްޗެީހެގ ޑިއ ޓީ ެނގ މަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ފަހަރާއި ފްލޯޓިން ސްޓްރަކްޗަރަތކ ންެގންނަ ބޯޓ 

މ ަގިއ އަށް ކ ޑަކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައިާވނެ. އެްއަގ 100ެގ ޑިއ ޓީ ރޭްޓ %ންޭވ ،ނ ާވ ކާރ ، ޖިޕްތެރެއިން ބޭނ ންކޮށްފައި

އަށް ބޮޑ ކ ރ މަށް  300ޭވންެގ ޑިއ ޓީ ޕަސަްނޓ   ،ޖިޕް ،ކާރ  ދ އްާވ ތަކެތީެގ ތެރެއިން ޭބނ ންކޮށްފައި ހ ންނަ

އަޅ ަގނޑ މެން ކ ަޑ  ތަކ ެގ ޑިއ ޓީލްހިކަެވ ޭވން، ޖިޕް ނ ަވތަބްރޭންޑެޑް  އިމީގަ  .ހ ށަހަޅާފައިާވނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

މި ކ ރަނީ.  ކޮށްފައިާވ ެސކަންޑ  ޭހންޑ  ެވހިކަލްަތކ ެގ ިޑއ ޓީ ައޅ ަގނޑ މެން ބޮޑ  ފަހަރ  ބޭނ ން އަދި ެއއް .މި ކ ރަނީ

 އިންތެރެ ެގ ރަށްތަކ  ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ  ،ަބޔާންކ ރޭއެބަ  އިށް މި ބިލ ގަ ހަމަ ެއާއއެްއކޮ އެހެންނަމަެވސް،

އި ަވިކ ރަށްތަކެއް މ  ަކމަށް ބަލަންކ ރ މ ެގ ަވސީލަތްތަކ ެގ މ ހިއި ދަތ ރ ފަތ ރ މިނާރަށ ެގ ބޮޑ މާލެ ސިޓީ ފިޔަަވއި 

ދ އްާވ ެއއްޗެީހެގ ިޑއ ީޓ  ަގއި އެފަދަ ރަށްތަކަށް ބޭނ ންކ ރ މަށް ެގންނަ ެއްއަގމ ކ ރ މަށްފަހ  ކަނޑައަޅާަފއި ގެޒެޓ  

ަވނީ.   ހ ށަހަޅާފައި މި ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަވަޑއިަގންަނާވސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިރައީ ރ  މާފ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާ

ެގންނަ ޮބޑެްއ ނ ާވެނ. އެ ރަށްރަށަށް  މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަށްރަށަށް ެގންނަ ެވހިަކލްތަކ ެގ އަގ 

މިކަމ ެގ  ،ަވނީ. ައޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ  މި އިޅާފަ ކަނޑައަެވހިކަލްތަކ ން ިޑއ ޓީ މާފ ކ ރެޭވ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން 

އްެލއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. އެއީ ަސރ ކާރ ން ޕޮލިސީ ލެެވލްަގިއ ޙަތޮއްޖެހ މ ެގ މައްސަލައަށް ެވސް  މާލޭެގ ސަބަބ ން

 މާލޭގެ  ދި  އަކ ެރޭވނީއެތެރެމާލެއަށް ެދން  ،ާވނަމަ އެހެން ރަށްތަކ ަގިއ މި ޮގތަށް ކަނަޑއަޅައިިފ ކަމަށް އި ލެ ފިޔަަވމާ

ނޫންކަން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެޭވ.  ހިއެްއޗެ  ދެން ެގނެޭވނީ ސެކަްނޑް ހޭންޑްދ ްއަވން ރައްޔިތ ންނަށް މާލޭގައި

އްލެއް ލިބިެގންދާނެކަން ޙަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ކޮންމެެވސް މިންަވރެއްެގ މިކަމ ެގ ސަބަބ ން މިކަމަށް ެވސް އަ

ކަންތަކ ަގިއ  ެގެވހިކަލް  ފަރާތ ންެގެގ މަޖިލީހ ގައި މީެގކ ރިން ަގމ  ދާއިރާ ތ ންޔިަވަނ ރައް 18ފާހަަގކޮށްލެޭވ. އަދި 
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މި ބިލ ގައި ަވރަށް ،. އެހެންކަމ ން ފައޭރ ގައި ސަރ ކާރ ން ެއ ބިލ  އޮތީ ބޭރ ކޮށްލާ ،އެހެންނަމަެވސް .ބިލެއް ހ ށަހެޅި

ތަށް ގައި ރަްއޔިތ ްނނަށް ލ އިތަކެއް ލިބޭ ޮގޤަތ ޤީޮކށްެގން ޙަޞަނ ތައް އަދި ަވރަްށ ިގނަ ދާއިރާތަކަށް ޚާއްިގނަ ސާމާ

ލާގައާއި އަދި ހަމަ ޙަހީަވނީ ކޮމިޓީ މަރ  މި އަޅ ަގނޑަށް ،. އެހެންކަމ ންަވނީ ހ ށަހަޅާފަ ކަނޑާލ މަށް މި ޑިއ ޓީ

 ނަށްންއިރ  އަޅ ަގނޑ މެއެްއކޮށް މި ބިލ  ފާސްެވެގންދާ ލާގައި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ ންެގ ޚިޔާލާޙަބަހ ސްެގ މަރ 

. ަޙޤީޤަތ ގައި ިމ ސަރ ކާރ ން މަށްކަ މިކަންކަްނ ަބއްޓަންެވެގންދާނެ ޮގތަށް ރައްޔިތ ންނަށް ލ އިަތކެްއ ލިބޭ

ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންކަމ ން   ހަމަ މިހޯަދއިދިނ މަށް މިއަދ  ރައްޔިތ ންނަށް ލ އިތަެކއް

 ސް.ކޮށްލާނަން. ޝ ކ ރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީރ  ކ މިހާހިސާބ ންާވހަކަ  ެގއަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ، އ ީޓެގ އާމްދަނީ ދިެވހި ދައ ލަތަށްޑި ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރައްާވނެ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

އާއި އަދި ިވޔަފާީރެގ ފައިދާއިން ނަާގ ޓީ ސް..އެޖީ ،ާވނެަވޑަިއަގންނަ ިގނދިެވހި ސަރ ކާރަށް ލިބެމ ން އައި ޮގތް. އެ

ގ ޅިެގން އެއް ިވސްނ މަކަށް ެވފައި  ސީދާކޮށް ނެޭގ ޓެްކސްތައް ނަަގން ފެށ މާ ،މި ބާަވތ ެގ ޓެްކސްތައް ާއ،ޓެކްސް

 އްޔާ ފިލަްއަވއިއިކ ަޑކ ރަމ ން ެގންދިއ ން. ތި ބޭފ ޅ ން ބައްލަަވއިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީ ީވ މިންަވރަކ ން ކ ޑަކ ރަމ ން ،އޮތީ

 6.8އަހަރ   ިޑއ ޓީ ެއއީ ަވަރށް ބޮޑ  ެއއްެޗއް. އެއީ ަދއ ލަތ ެގ އާމްދަނީ އެ ޓްަވނަ އަަހރ  އިމްޕޯ 2012މިސާލަކަށް 

ބިލިއަނ ން އިމްޕޯޓް ޑިއ ީޓެގ  6.8 ަވަނ އަހަރ . އެ އަހަރ ގައި 2012. އެއީ ބިލިއަން 6.8ބިލިއަން. ޓެކްސް އެ އަހަރ  

ކ ަޅ ަބއި 6ާގްތަގނޑަކަށް  ،1.36 ،ލިބ ނ އިރ ަގއި  6.8ލަ ބިލިއަން. މ ީޅ ޖ މ  1.36ޮގތ ަގއި ލިބިފަިއ މި އޮތީ 

 16.5 ރަްށ އައިސް ބަާލއިރ ަގއިަވނަ އަހަ 2019. ައޅ ަގނޑ މެން މްޕޯޓް ިޑއ ޓީެގ ޮގތ ގައި ލިބިފަަވނީ އި އެއްަބއި މި

ން ، އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީއެެހންީވމާ ޓީ.އ ބިލިއަްނ އެއީ އިމްޕޯޓް ޑި 3.18ބިލިއަންެގ ތެރެއިން އާމްދަނީެގ ތެރެއިން 

ތަ އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީ ކ ަޑކ ރަމ ން ެގންދިއ މަކީ އެއީ ށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްކ ރަމ ން ެގންދިއ މަކީ ނ ަވސަރ ކާރަ

އެބަ އަމާެޒްއެގ ޮގތ ަގއި އެބަ ފާަހަގޭވ. ނ ަވތަ އެހެން ެއއްޗެީހެގ ާއމްދަނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ސަރ ކާރ ތަކ ެގ 

އީ ސަރ ކާރ ެގ ެއއްަވރަށް ިހފެހެއްޓ ން އެ ރ ެގ އާމްދަނީތަކާމްޕޯޓް ޑިއ ީޓެގ އާމްދަނީ އެހެން ސަރ ކާ. އިދޭއިތ ރ ެވެގން

އަޅ ަގނޑ   ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނާނެ.ބ ތަކ ން އެނ ޭވ. ހިސާ  ަވގ ތ  ފާަހަގެއއް ސިޔާސަތެްއެގ ޮގތ ަގެއއް މި

ދާއިާރެގ  މަރަދޫ ،ނީ އަރ ަވ މި ަވގ ތަށް. އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   ެގހ ސްމި ބިލ ެގ ބަ ލަނީއި ހ ޅ ަވފ ރ ޞަތ  މި މިހާރ  

 މް ޝަރީފަށް.ރާހީއިބްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ދެއްކެވ ން:މް ޝަރީފް ާވހަކަމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީ
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 ،ނަމަެވސް ންދ . އެހެއީ ތާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މި ބިލ ަގއި ހ ރި ަވރަށް ިގނަ ކަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ 

 ،ސަރ ކާރ ެގ އިޖ ތިމާޢީ ސިޔާސަތާއި ،ންތައްތަްއ ެވސް އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަންކަންބޮޑ ާވ ބަެއއް ކަ

ކަލް ޕޮލިސީއަށް ެވސް އަާމޒ ކޮށް މި ބިލ ން ސްފި ، އަދިމ  މާލީ ސިޔާސަތ އްއަިދ އާތިޞާދީ ސިޔާސަާތއި އިޤ 

ކަމެއް އެަބއޮތް.  އަޅ ަގނޑ  ކަންޮބޑ ާވ ެއއް ްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެޮގތ ން. އިަޑއަޅާފަކަނއް އެބަހ ރި ކަންތައްތަކެ

ެވހިކަލްަތކ ން  ސް. އެކަމަކ  އާޔަ ނެިގ 300%ބޭނ ންކޮށްފައި ހ ރި ެވިހކަލްތަކ ން  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ަމއްސަލަެއއް ެނތް

ދ  ދެންނެީވ ރާއްޖޭެގ ަވރަށް މަ އް. އެހެން މިކަމެ އޮތ މަީކ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ކަންޮބޑ ާވ ަނަގން އޮންނަ 100%

ށް ޑިއ ީޓ އޮންނައިރ ަގއި ެވސް ާއ އަ 100% އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ެވސް 15ޭވތ ެވިދޔަ  އިރައްޔިތަކ  ފިަޔަވ

 ތައަތޮޅ  ތެރެއަށް ެގންނަ ތަކެިތން ޑިއ ޓީ ކ ަޑކ ރަން ނ ަވ ،ނ ެގނޭ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އ ފާކ ރަން  އްކެ ެވހިކަލްތަ

 މި  ،. އެހެންނަމަެވސްޔާއަށް ލިބިދޭ ޮގތަށް މި ބިލ ގައި އެކަަށއަޅާފައި އޮތީމަކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްފ މާ

ަވަނ  7މި ބިލ ގައި އެބައޮތް  ،ން. ދެަވނައަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެެވނީދެންނެިވ ނ ކ ތާ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަ

ެގ ރެެވނިއ  ފީއެއް ެނގ މ ެގ ލާރީ  10މައްޗަށް  ރ ފިޔާެގ 100 ން އައިމ ނަަގން މިހާރ  މީެގ ކ ރި ،މާއްދާަގއި 

. މިކަމަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި މި އޮތ ންރ ފިާޔއަށް ެއއް ރ ފިޔާ ނ ަވތަ އެއް ޕަެސންޓް ނަާގ ޮގތަށް އޮންނަ 100ބަދަލ ގައި 

ންްސ ރ ކޮށްާފނެ ކަމެއް. އެީއ ލައިސަސަ އަޝަނަށްއިންފްލޭ ،ަވރަްށ ބޮޑަށް ތަކެީތެގ އަގ ޮބޑ ވެ  ،ނަމަ ބަދަލ  ެގނެިވއްޖެ

ާލރި އޮތ ން އެންމެ ރަނަގޅ .  25ލާީރެގ ބަދަލ ަގއި  10 ،ފީ މާ ބޮޑީ. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން ެރެވނިއ   އިރ ގައިނަާގ

އެއް ރ ިފާޔއަކީ ެއކަށީެގްނާވ ަވރެއް ަކމ ގައި ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން.  .ަވންޏާ ކަމަށް  ލާރި މާ ކ ޑަދިހައެއީ 

 ،އްޙީޞިއޮތ ން. އާދެ! ކ ރެެވނީ ސިނިގރޭޓ ން ބޮޑ ކ ރަން އޮތްއަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގ ރި ރައީސް، ދެަވަނއަށްތެތްޒައިއް 

އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޮބޑަށް  މަށް ިއ ކަނޑަައޅާފައި އޮްތއޮތ އިޖ ތިމާޢީ ސިޔާސަތެއް ތަްނފީޒ ކ ރ މަށްޓަކައި މި ބިލ ަގ

މަށްޓަކައި ބަެއއް ކަހަަލ ެގ ރެެވިނއ  މަދ ަވމ ންދާ ކަންކަން ފޫބެއްދ ލަތ އެހެންމެ މި ބިލ ގައި ދައ  ހަމަ ތާއީދ ކ ރަން.

ތިޞާދީ ހާލަތ  ޤައ މ ެގ އިޤ ަވގ ތ   އެބަހ ރި. އެކަންކަމަކީ ެވސް މި ބައެއް ކަހަލަ ޑިއ ޓީ އިތ ރ ކ ރ ން ،ސިޔާސަތ ތައް 

ދިެވހި ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ   .ންއެންެމ އެކަށީެގްނާވ ކަމެއް ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެ ،އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރ 

ދައ ަލތ ެގ ފަރާތ ން ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް  ،ިވްއޔާ ަވނީ ނ ދާ ކަމަށް އިތ ރަށް ފ ާޅެވެގންމަގ ތައް

ަވރާއި ން މިދ ަވހަށް އެދޭ ތަނެއް. ރައްޔިތ ން އެއް ދ ަވހ ން އަެނއް ޒ ާވން އާބާދީ އޮތް އަކީރ ކޮށްނ ދެޭވނެ. ރާއްޖެފޯ

ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ެވްސ  ،ޮބޑ ަވމ ން. ިމކަންކަން ކ ެރެވން އޮތީ  ،ަވމ ންމީދ ކ ރާ ކަންކަން ދަނީ އިތ ރ އްއ 

 ،މ  ދިރިއ ޅ މަށް އަސަރ ނ ކ ރާނެ ޮގތެްއެގ މަތީންއްަރއްޔިތ ންެގ އާ  ،އެހެން ެއކަްނ އޮތަސް އިތ ރ ެވެގން.

ކޮށް ޞައަދި ާޚއް .ތަްއ ކ ރަމ ންދާއިރ ދައ ލަތެްއެގ ސިފައިަގއި ކަންަތއް ނެޖެހޭންކ ރައަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން އިންިތޒާމ 

ކަންކަން ކ ރަންާވނީ.  ޮގތަްށ މި ރަްއޔިތ ންެގ ދިރިއ ޅ މަށް އަސަރ ނ ކ ރާނޭ .ާގނޫނީ ދައ ލަތެްއ ހިނަގމ ްނދާއިރ 
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އް. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ްވ ޓެކްސެ ރިްގރެސި  ސް ވެ ެވސް އަދި އިމްޕޯޓް ޑިއ ީޓއަކީ ޖީ.ެއސް.ޓީ.އަކީ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

އް ސީދާ ފ ރަތަމަ ފަހަރަސް ޑައިރެކްޓް ޓެްކސެ ،ދާދި އިހަކަށްދ ަވހ  ހ ށަހެޅ ނ  އިންކަމް ޓެކްސްެގ ާގނޫނަކީ އިއްޖޭގަ ރާ

ތަކެއް ލ ބަދަށްވ ރެ ބޮޑަށް ާގނޫނ ގައި ެވސް އެބަޖެހޭ މިހާރަ ތި. އެނެޭގ ޮގތަށް ހ ށަހެޅ ން އެ ށްކަޮގތަ ޓްޕްރޮޕޯޝަނޭ

 ދެން،ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް އެ އިޞްލާޙ  ހ ށަނޭޅި ދިޔައީ.  ،ހެންނަމަެވސް ާވން. އެ އިޞްލާޙ ަތކެއް ،ެގންނަން

ކަމަށް  ށައިަގންަނއިރ ަގއި ބަލަންޖެހޭ ބެލ ންތަކެއް ެވސް ހ ންނާނެމައްސަލަެއއް ނެތް. މިކަހަލަ ކަމެއް އަލަށް ފަ

ން ޑ ާގ ފަރާތްތަކ ން ލިބޭ ޑިިވޑެންތަާކއި ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތައް ހިންރިސޯޓ  ،ށްކޮޞައަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ަވކިްނ ޚާއް

 ؛މެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ން ނިންމެިވ ނިންމެވ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރާ ކަ ހ ނ ނެޭގ ޮގތަށް މި ަމޖިލީޓެކްސް

ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެވްސ  އިާރެގަގމ  ދާއި ލ. މ ންހ ށަހަޅ އްވަ  ބިލ މި  ،ްށ ބަލާއިރ ދައ ލަތ ެގ އަމާޒ ތަކަ

އަެނއްބައި ާބަވތ ެގ ތަކެިތ  ،ޑިއ ީޓ ބޮޑ ކޮށް ަވރަށް  ަތކެތިންމީަގއި އެަބއޮތް ަބއެއް ކަހަލަ  ، ފަދައިން ފާހަަގކ ރެްއިވ

ހަމަ އެހެންމެ  އް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. . އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ކަމެކ ރ މަށް ހ ށަހެޅިފަމ ޅިން މަނާ

 ،ިއ ބައެްއ ކޮންސްޓްަރކްޝަން ެމޓީރިއަލ ން ިޑއ ޓީ ކ ޑަކޮށް  އިންޑަސްްޓރީ ކ ރިއެރ ވ މަށް މި ބިލ ގަ ޝަންކްކޮންސްޓްރަ

މ  އްަކމެއް. ރައްޔިތ ްނެގ އާ  ށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރާއޮތ ން އެއީ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަވރަމާފ ކޮށްދޭ ޮގތަށް އޮންނަ

މ  ންޑައެޅ މަކީ މ ހި ކ ޑަކޮށް ނ ަވތަ ޑިއ ޓީ ނ ެނގ މަށް ކަނެވސްހާ ކޮންމެހެން ބޭނ ނާްވ ތަކެތިން ޑިއ ޓީ ީވ ށްދިރިއ ޅ މަ

ންެވރިން ބޭނ ންކ ރާ ބޭނ ންކ ރާ ސާމާނ ތަކާއި އަދި އަންހެ ކ ަޑކ ދިން ،ނ ަނާގ ޮގތަށް މިހާރ ޑިއ ޓީ ކަމެއް. ެއޮގތ ން 

ިއްއޒަތްތެރި  ދ ކ ރާ ކަމެއް.ތާއީ ށް އޮތ މަކީ ެވްސ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޮބޑަނަާގ ޮގތަށް މި އޮންނަތަކެތިން ެވސް ިޑއ ޓީ ނ 

މ  އިޞްލާޙ ތައް ހިމަނާފައިާވކަްނ ން ލާއިރ ަގއި ކޮންމެހެން މިހިނދަށް ެގންނަންޖެހޭ މ ހިއިބިލ ގައި ބަލަ  މި .ރައީސް

ަވރަށް ބޮޑ ތަން ބޮޑ ެވެގްނ އެބަދޭ. އެކަމ ެގ ސަބަބ ން  ފާހަަގކ ެރޭވ. ިސނިގރޭޓ ން ތެދ ފ ޅެއް ޑިއ ޓީ އަޅ ަގނޑަށް 

ައޅ ަގނޑ މެން  ،ކ ރިމަތިާވނެ. އެހެންނަމަެވސް ިތތަކަކާބޯ މީހ ންނަށް ެގއްލ ންާވނެ. ދަ ނިގރޭޓް ސިއެއްބަ

ކަމަްށ އެ ،ކ ރ މަށްޓަކައިލ ްނާވ ކަންކަމ ން ދ ރ ހެލިއްޙަތަްށ ގެއްޞި މ  އްމިކަހަލަ އާ ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ެވސް ކ ރަމ ން އަންނަ  މިހާރ  ކ ރިއަރާފަިއާވ ހ ރިހާ ޤައ މެއްގައި އިބާރ އެޅ މ ެގ ޮގތ ން ިޑއ ޓީ ބޮޑ ކ ރ މަކީ ދ ނިޔޭގަ 

ތަރ ކާރީެގ  ؛ފެއްދޭ ަތކެތިާރއްޖޭަގިއ އ  ،ން ފާހަަގކ ރެޭވ އަެނއް ކަމަކީއިއިތ ރަށް މި ޭއެގ ިސޔާސަެތއްެގ ޮގތ ން. ،ކަމެކޭ

ން ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ެވސް މީަގިއ ިރކަެވމަސް ،ަތކ ން ރާއްޖޭެގ ދަނޑ ެވިރކަން ހިމާޔަތްކ ރ މަށްބާަވތްތަކާއި މި ބާަވތް

 . ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށްދެކެން ލިބޭނެ ކ ރިއެރ ެމއްކަން އަށްަގިއ ސިޔާސަތ  ކަނަޑައޅާފައި އޮްތކަން. ެއއީ ާރއްޖެޑިއ ޓީ 

 ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ޝ   ޓަކައި

 

 ްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެ
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ާދއިރާެގ  ދެކ ނ  ޮގޅީމައްޗަންއަރ ަވނީ  ފ ރ ޞަތ  މިމި މިހާރ  ޑ  ަގނޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އަޅ  

 ރ .ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ މައްޗަންޮގޅީ .އަޙްމަދ  ޚައިތަމަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ާވހަކަދެއްެކވ ން:ދެކ ނ  ދާއިާރެގ މެންބަރ   މައްޗަންޮގޅީ

 ލެޭވނެއިދަންނަވަ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑަށް  ބެހޭ ހާީއސް. އާދެ! މިއީ ބިލަށް މި ެގނެޭވ އިޞްލާރަ  ރިޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ނޫނީ ދައ ލަތަށް އިތ ރ  އާމްދަނީއެއް އެހެން ،ށްސަރ ކާރަހަމަ ފެންނަނީ  މިއަޅ ަގނޑަށް މިއީ މީގައި ބޮޑަްށ  ،ާވހަކަައކީ

ހ ިރ  ފައިދާާވން އި އަިދ ޭއގެއިތ ރަްށ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްކަށާ ތައްޙަތަށް ެގއްލ ންހ ރި ކަންތައްޞި  ،ހޯދ މ ެގ ބަދަލ ަގއި 

 ، އިތ ރ ކޮށްއެހެންނޫނިއްޔާ ޑިއ ޓީ ،ޑިއ ޓީ މާފ ކޮށްދީްއާޔ އެހެންނޫނި އި،ޑިއ ޓީ ކަނޑަ ،ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގއި

ޝައްކެއް ެވްސ  ހަމަށް ނޑަތެރެއިން އަޅ ގަ ެގށް މި ފެންނަނީ. މީން އަޅ ަގނޑަތަ ހ ރި އްސަ އެކަހަލަ ބަދަލ ތަކެއް ެގނެ

ކޮންމެ ސިނިގރޭޓަކ ްނ ެއއް  ،ދެކެޭވނެ ާވހަކަައކީއެންމެ ފ ރަތަމަ ީއސް، އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ ނެތި އިްއޒަތްތެރި ރަ

މީެގ ސަބަބ ން އަންނާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފ ދޭަވރަކަށް ބޮޑ  ބަދަެލއް އީ. އެާވހަަކކަން އިތ ރ ިވ ރ ފިޔާ

ދާނެ  އަތ ން ެގސާތަކެްއ ސިނިގރޭޓް ަބްއލަާވ ބޭފ ޅ ން، އިތ ރަށް ފައިެއއް ރ ފިޔާ އިތ ރ ވ ަމކީ ކީ ބަބަކ ެރޭވ. ސަތ ަގސް

ން ހަމަ ޝައްކެއް ެވސް ނެތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޮގތަށް އަގ ތަކަށް ބަދަލ  އައ މ  ނަމަެވސްއެކަމަކ  ކަމެއް. 

މާލ ކ ާރ ދ ންފަތ ެގ އިސްތިއ  އަދި މި ތަކ ން ެވސްމ ޤައ ރި ހ  ފެނިފައި އެބަހ ރި ދ ނިޔޭަގިއ އެހެން ކ ރިއަރާފައި

ފެނިފައި  ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަ މ ަގއިތަން. އަސްލ  މި ޮގތަށް ައގ  ބޮޑ ކ ރ މ ެގ ބޭނ މެއް ކަ މީހ ންެގ އަދަދ  މަދ ެވެގންދާ

މިންަވރ  މަދ ކ ރ ން.  ރާންކ އެހެންނޫނީ ބޭނ  ،ންދާ އެްއޗެްއެގ މަދ ކ ރ ންމ އެ އެްއޗަކ ން ެގއްލ މެއް ލިބެ ،މި އޮންނަނީ

ތާނގައި ބަާލ  ކ ރިއަށް އޮތް ، ޙަޤީޤަތ ގައި އަންނާނެ އިމްޕެކްޓެއް ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑަށް ބެލެެވނީ އެއީ މީެގ ސަބަބ ން

ނޫނިއްާޔ އެހެން ،ސް ކޮމިއ ިނކަބަލް ޑިޒީޒަްއޙީ ދާއިރާއަށް އަންނާނެ އިމްެޕކްޓެއް. އެއީ ނޮންޞި ހަމަޔާ ކަމ ގައި ވެއްެޖއް

އެހެންނޫނީ އެކަހަލަ  ،ރ ތަކ ރ ން ކ ަޑާވނެ ަކމަށްއްަތކަްށ ާވއެކަހަލަ ކަންތަ ،ަގޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ންއިަގ

އެހެންނޫނީ  އް،ހ ރި މާއްދާތަ މި ޮގތަށް ެގއްލ ން ،ެވނީށް ބެލެކަންތައްތަކަށް ދިއ ން ކ ަޑާވެނ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަ

 ،ރ ޑްރިންްކސްޝ ަގ ،ސްތެރޭަގއި ސޮެސޖައްޖެްއޔާ. ދެން، ހަމަ އޭެގވެ  އިެގއްލ ން ހ ރި އެްއެޗއް މަދ ކ ރެޭވ ކަމ ގަ 

ރ ަގޝ  ތެެރއިން  ސްެގރ ޑްިރންކްއި ޝ ަގސޮސެޖާ، ނަމަެވސްއެހެންހި ެވސް ެއބަ ހިމެނޭ. އެކަހަލަ އެްއޗެ

 ލާ ކަމ ގައިއިލަ ބައް މީަގއި ނެތްކަން އެބަ ފާހަަގކ ެރޭވ. ެދން، ދެންއެހާ ބޮޑަށް ޑެފިނިޝަނެ ަގއިހިތަކ ެގ ތެރޭ އެްއޗެ

ދ ްއާވ ބައިްސކަލް. ދ އްާވ ަބއިސްކަލ ެގ ކ ރީެގ މިސާަލކަށް  ،ށް އެބަ ފާހަަގކ ެރޭވވެއްެޖއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަ

ންނަނީ ސ ން ޕަސެންޓް. ދެން، އަެނއްާކ އަނެްއކޮޅ ން އިްއޒަތްތެރި . މިހާރ  މި އ15ޮނަނީ %ންކަށް މި އޮޑިއ ީޓއަ

އަޅ ަގނޑަްށ މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮތް  ؛ށްކަތަރ ކާރީެގ ަބއެއް ާބަވތްތަ ،ޔާ އެަބއ ޅޭޖެއްއް ެވ ލާ ކަމ ގައިއިރައީސް ބަލަ
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އި ަވނީ. އެކަމަކ  ކަަރއާއި ދޮންކޭލާ  ކަމަށް ށް ިޑއ ޓީ ޗާޖ ކ ރާއެއަ ؛އަނބާ ،ދޮންކޭލާއި ،އި އާވެއްެޖއްޔާ ކަރަ  ޮގތ ން

 އްތޯއޭކިހިނެެއްއޗެއް ކަަމށް. މިސާލަކަށް  ބޭނ ންކ ރާއި ަގތަކ  ސްްއސަކީ ތަްނކޮޅެއް ިގނައިން ރޯދަ މަމި އެްއޗެ ،އަނބާ

ިޑއ ީޓއެްއ  ،ކ ރާ ޕަސެންޓެއް ޑް އެ  ަޗކަށްއްާޔ ެއ ެއއްެވއްޖެަގިއ ފެއްދޭ ކަމ ބޭނ ންާވ ަވރަށް ނޫދިމާކޮށް  މަހާ ާވނީ ރޯދަ

 ށް މ އްދަތަކަ  ކިއ ން ވަ ނަ ެގޑިއ ީޓއަށް ބަދަލެއް  ެއ ަވގ ތަކަްށ ބޭސްކޮށްފައި ޔާނޫނިއްއެހެން .ންރ މާފ ކ  ،ކަނޑާލ ން

އެންމެ ބޮޑަްށ  ،ވެއްެޖއްޔާ ލާ ކަަމށްއިމާލެއަށް ބަލަައޅ ަގނޑ މެން  ،ވެއްެޖއްޔާ ކަމަށް  ަބލާ ކަލްތަކަށް. ދެން، ެވހިލާފަ

، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ަވރަށް ަބއިަވރ  ެވހިކަލްަތއް އެބައޮތޭ. ދެން .އޮތީ ޮތއްޖެހިފައޭ މާލެ މި  ،މި ދައްކާ ާވހަަކއަކީ 

ިގނަ ެވހިކަލްަތއް މި  ،ސްޔަކޮންމެ ތާކަށް ބޭލި  ،ސްޔަޅ ދ އްފ ށްޓަށް ބޭލިކ   ،ސްޔަްއޑޫއަްށ ބޭލިއަ ،އި މިާވ ޮގތަކީ މީަގ

. ނަމަެވސް އޭަގއި ފަހ  ދ ަވހ  މި އަންނަނީ އެްއކަލަ ންނަނީ މާފ ކޮށްދެިވފަމި އޮ 30 މާލެއަށް. %އަންނަނީ

މި އަންނަނީ  ީމަގިއ ދެން ،ވެއްެޖްއޔާ. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތ ން އަށްލެމާފ ކ ރ މަށްފަހ ގައި ެވްސ މާ 30ެވހިކަލް %

ޚަރަދ ކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ  ސް، ނ ަވދިހަ ހާސްޑިހަ ހާއަށް ސިޓީ ކިޔާ އެއްޗެްއ. ބޮޑ  ޖަރީމާއެއް. އެީއ ަގރާޖ  ަވރަށް

 ަކން ހ ރި ބަޔަކަށް އެކަން މިރިންތެހިސާބ ން އެކަމ ަގއި ެވސް ފޯރ  ރއެއް ނ ކ ެރޭވ. އެމާލެއަކަށް ެއއްެޗއް ރެޖިސްޓަ

 އެ ކާރ  މ ަގއި ިވޔަސް، ަގރާޖަކ  ނޫންކަ ކ ރިރރ ފިޔާ ދީފައި ރެޖިސްޓަ ސް، ނ ަވިދހަ ހާސްޑިހަ ހާއަށްަވނީ. 

 . އެ ެވހިކަލް އޮްނނަނީ ަގރާޖަކ  ނޫން. އެ ެވިހކަލް އޮންނަނީ މަގ މަތީަގިއ. ިކހިނެއްތޯއޭ ާވނީ މަގ މަީތގައި އޮންނަނީކީ

ާވެނ  ކިހިނެއް  އީލ ން. މިަގރާޖ  ސިީޓެގ ކަންަތއް ހ ްއޓާ ،ެގންނަާގ ކ ްއޔެއް ަނަގއި އި އޮންނަ ތަނަކ ން ފަކޮށްޕާކ 

އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ަވރަށް ިގނައިން އަންނަ ކޮމްޕްލެއިނެްއ  ؛އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ؟ްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއްތޯއޭ އި

ެވސް ރައްެޓއްސެއް އަތ ން އި ޙައްލެްއ ހޯދައިދޭށޭ. އެކަމަކ  ކޮންމެަގކަމ އެހެންނޫނީ މި ،ަގރާޖ  ސިޓީ ހޯދަން ،މިއީ

ރ ފިޔާއަށް.  ސް، ނ ަވދިހަ ހާސްޑިހަ ހާއަށްިމ ަގންނަނީ އްެގ އަތ ން ަގރާޖ  ސިޓީއެއް ނޫނީ ދަންނަ މީހެއެހެން

ކީ އެްއކަލަ ެވހިކަލަ  މަަގނެފައި ަވކި ހިސާބަކ ން ެއއްކަލަ މީހާ އެ ިސޓީ ކެްނސަލް މި ކޮށްލަނީ. ކެންސަްލކޮށްލީ

 ސް، ނ ަވދިހަ ހާސް ޑިހަ ހާައށްްއކާލަނީ ިވ އަނެްއކާ މިއް އް. އެ ަގރާޖެއް އެހެން ެވހިކަލެ ހިކަލެ މަގ މަތިެވފައި އޮތް ެވ

ެގންދާ. ިއއްޒަތްތެރި ޔާއަށް. މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތ ަގއި ަވރަްށ ބޮޑ  ޖަރީމާެއއް ހިންަގމ ންރ ފި

 ޑިއ ީޓ ހިަތކ ެގެގއްލ ްނހ ރި އެއްޗެސިނިގރޭާޓއި އަދި ިވދާެނ. ކަންތައްތައް ބަދަލ ކ ރެ ނޑ މެންނަށް މިޅ ަގއަ .ރައީސް

ކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ްނާވ ކަެމއް އެަބއޮތް އިްއޒަތްތެރި ޞަބޮޑ ކ ރެިވދާނެ. ދެން، މީަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަްށ ޚާއް 

 ެއއީ މިހާރ   .20ކީ ކ ރިން %ިޑއ ޓީއަ  ހީެގއެކަހަލަ އެްއޗެ ،ަވއިޓް ބޯާޑއި ،ޑާއިޕެ ނާިސންގ  ޕީާއއި،ރައީސް. އެއީ ނެ

ށް ދާން. އަދި ޭއެގއިތ ރ ން އަދި ަވރަށް ފާހަަގކޮށްލެޭވ އަ 0އޮތީ % ޕްރޮޕޯްސކޮށްފައި ައލ ން ހ ށަހަޅާފައި މި ،އޮތީ މި

އޮތީ ހ ށަހަޅާފައި އޮތް   މިހާރ  މި .20 %ޭއެގ ޑިއ ޓީއަކީ ކ ރިން ؛ސް ޕްރީ ފެބްރިކޭޓަޑް ބިލްޑިންްގ ،ކަމެއް އެބައޮތް 

ާއމްދަނީ ހޯދ މ ެގ ބަދަލ ގައެްއ  އިެވސް ީމަގ ޙަޤީޤަތ ގައި ،ދަނީ . އެހެްނީވމާ، ައޅ ަގނޑަށް ފެނިެގން މ0ިއަދަދަކީ %
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 އޮތް އެދޭ ޮގތ ަގއި މި ބިލ  އައިއްސައަދި ރައްޔިތ ންނަށް ހެޔޮ ،ރައްޔިތ ންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ަގއި  ،ނޫނޭ

 އްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.ން. ދެތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ ،އަރ ަވނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ހ ޅ ދޫށް. ލަބީބަ އިލްޔާސް

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ލަބީބ  އިްލޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ޅ ދޫހ 

އަށް (ނޫނ ާގ ޓްދިެވހިާރއްޖޭެގ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯ) 79/31ނޫނ  ނަންބަރ  ނަންބަރ  ާގ .ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ބައެްއ ާވ ޑ  ންބޮއެހެންނަމަެވްސ، އަޅ ަގނޑ  ކަ އިމި ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. މީަގ

ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ެގނައ ން. ޒަމާނީ  ،އެމް.ޑީ.ީޕެގ ައބަދ ެވސް ިވސްނ މަކީ  .ކަންތައްތައް އެބަހ ރި. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

 ،ޮގތަކީ  ތިޞާދެއް ބިނާކ ރ ން. ައޅ ަގނޑ މެން ދެކޭޮގތ ަގއި ެއކަން ކ ރ މަށް އެންމެ ރަނަގޅަށް ކ ރެޭވ ެއއްއިޤ 

ކ ީރެގ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ޮގތ ެގ މަތީން  ބަދަލ ކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ މެން އެށްޒަމާނީ ޮގތަ ޮގްތ ެވސްދޭ  އާމްދަނީ ހޯށްދައ ލަތަ

ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ   ެވސް އަދި މިހާރ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަގއިސަރ ކާރ ަގއި ެވސް ަރއީްސެގ ރިޔާސަތ 

ިޑއ ޓީ ނ ނެެގން ހ ންނަ ހ ރިހާ  ،ެވސް ދަށްކޮށްފައި ީވހާޓީ ކ ރަްއަވނީ ިޑއ  ެވްސ މަސައްކަތްޕ ޅ   ލިޙްެގ ރިޔާސަތ ަގއިޞާ

އާމްދަނީ ެގނައ ން. ެއ މަޤްޞަދ ގައި އޮތް ބިލެއް  ށްޓެްކްސ ނިޒާމެއްެގ ތެެރއިން ދައ ަލތަ ،އެްއޗަކ ން ދޫކޮށްަފއި

ށް ޝ ކ ރ  ކާރަރ  ެވސް ސަ ަވގ ތ ަގއި މެން ބޭނ ންޭވ މިައޅ ަގނޑ   ،ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑަްށ ފާހަަގކ ރެޭވ. އެހެންކަމ ން

އަިދެވސް  ،ކ ރާ މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިންޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދި މި މަޤްޞަދ  ހާސިލ ކ ރ މަށް  .ދަންނަަވން

 ؛ ރައީސް ބަހ ރި. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގޮކށްލަން އިއްޒަތްތެރިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގނެިވދާެނ ބައެއް ކަންތައްަތއް އެ

ދައ ލަތައް މިދިަޔ އަހަރ  ބެލިއިރ  ޓެކްްސެގ ޮގތ ަގިއ އަދި ލިބ ނ  އާމްދަނީއަްށ  ިއފި،ަވއް ރައީސް ެވސް ފާހަަގކ ރަ

ޑިއ ޓީެގ  ަވނަ އަހަރ  އިމްޕޯޓް 2019ރ ފިޔާ ން އަބިލި 3.18 ،ލަ ލިބ ނ އިރ ން ރ ފިޔާ ޖ މ އަބިލި 16.5ބަލާއިރ  

ަވނަ އަހަރ  ލިބޭނެ ކަމަށް   2020 ބ ނީ. ލިފިޔާން ރ އަިބލި 1.36އިރ  އަށް ބެލި 2012. އަދި ަވނީޮގތ ަގއި ލިބިފައި

ތިޞާދަްށ އިޤ  ިބލިޔަން ރ ފިޔާ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރ  3.5ކޮށްަފއިޭވ މި އަހަރ  ލިބޭނެ ކަމަްށ އަންދާޒާ،

ނެ ބޭއަންދާާޒެއއް ނ ކ ރެޭވ ެއަވރ  ލިކަށް ތައް ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކޮިވޑާ ގ ިޅެގން ދިމާެވފައިާވ ހާލަ ،ދިމާެވފައިވާ 

ިޑއ ީޓ  ،ެރކޮށްޑިއ ޓީ އެތެށް. އަޅ ަގނޑ މެން ިޑއ ީޓ މަދ ކ ރާއިރ  ިވސްނަންޖެހޭ ބައިަވރ  ކަންަތއްތައް އެބަހ ރި. ކަކަމަ

ބައެްއ ތެރެއިން ކަސްޓަމްްސ މ ދާ އެތެރެކ ރާއިރ   ެގކަސްޓަމްސް ،މީެގތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ނަާގ ޮގތަށް ހ ރީމާ
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ެގއްލިެގން އެބަދޭ.  ތައްއާްމދަނީ ށްދައ ލަތަ އިދަހަެވސް މަކަރ  ތެެރއިންއޭެގ ،ިވެގނެބަދަލ  ށްކަމ ދަލ ެގ ައގ ތަ

ޓެކްސްއިން އެ ފައިސާ  ،ޕަސެންޓް ދަށްކޮށްފައި ،ތައް މަދ ކޮށްފައިއެހެންީވމާ، ީވހާެވސް ޑިއ ީޓ ނަާގ އައިޓަމ 

 .ިވދާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކ ރެ ށް ްނީވމާ، އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނައަޅ ަގނޑ މެން ނެޭގނެ ޮގެތްއ ހޯދަންީވ. އެހެ

ން ޑިއ ީޓ އަޅ ަގނޑ  ބަާލއިރ  ެއބަހ ރި ކޮސްމެޓިކްސްއިން ޑިއ ޓީ ނ ނަާގފައި ސެންޓ  ފަދަ ލަްގޒަރީ އައިޓަމ  އަށްމި

 .ެވސް ސެންޓ  ޖަހަން ބޭނ ންޭވ ނެޭގ ޮގތަށް. އަޅ ަގނޑަށް ދެކޭޮގތ ގައި މިސާލަކަށް ސެންޓަކީ މިހާރ  ކޮންމެ މީހަކ 

ލާފައި މިއިން ކޮންމެެވސް އިކޮސްމެޓިކްްސއާ މި ދޭތި އަޅ ަގނޑ މެން ހަމައަށް ިކރަ އިސެންޓާހާ. އެހެންީވމާ، ޖަ ޓ ސެން

ައޅ ަގނޑ  ެދކޭ ޮގތ ގައި  ،އަޅ ަގނޑ މެްނ ސެންޓ  ޖެހ މަކީ މިހާރ  އެއީ .އެްއޮގތަކަށް އެބަ ނިންމަންޖެހޭ މީެގތެރެއިން

އެބަޖަހާ. އެހެނީްވމާ، ެއއިން އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ ެވސް ސެންޓ  ޖަހަންޖެހޭހަކ މީ އަންނަ ބަދަލާއެކީ ކޮންމެ  މިޒަމާނަށް

ަގބޫލެްއ  ައޅ ަގނޑަށް ،ައޅ ަގނޑަކަށް ޭނނެގ ޮގތ ަގއި ބަލައިެގން ެގއާމްދަނީެއއް ެއއީ ،ބޮޑ  އަެގއް ނަަގިއެގން

ހާ ބޮޑ  ޑިއ ޓީެއއް ނަާގކަށް އެ ންަގިއ. އެހެންީވމާ، ސެންޓ ނ ކ ރެޭވ ސެންޓ  ޖެހ މަކީ އެއީ ލަްގޒަރީ ކަމެްއެގ ޮގތ  

ކ ޑަކ ރެިވެގންދާނެ އެ ނ ކ ރެޭވ. ދެން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެެކން އް އަޅ ަގނޑަކަށް އެހާ ބޮޑަށް ތާއީދެ

ދ ންފަތ ގެ  ؛ންސިނިގރޭޓ ެގ ާވހަކަ. ސިނިގރޭޓ  ބ އިން ހ އްޓ  ،ކަމަށް. އެއާެއކީ ބައެއް ބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރައްަވއިފި

އަދި އެ ކަމަށް  ކަމ ން ދ ރ ހެލިކ ރ ވ މަށް ސަރ ކާރ ންނާއެ  ،ހ އްޓ ަވން ،މާލ ކ ރ ން ހ އްޓ ން އ ތިއިސް

އެއްބާރ ލ ން އަޅ ަގނޑ   ،ތާއީދ ކ ަރން ހަމަ މަސައްކަތްކ ަރއްާވ ޖަމ ޢިްއާޔތަކ ން ކ ރަްއާވ މަސަްއކަތަްއ އަޅ ަގނޑ 

ފަތ ެގ އިސްތިޢ މާލ ކ ރާ އެްއޗެހިން ޑިއ ީޓ ން ދ ޑ މެން ސިނިގރޭޓ ްނ ނޫނީެވސް ދެން. ހަމައެާއއެކީ އަޅ ަގނ

ޭއެގ  ،އެކަން ހ އްޓ ވ މަށް ން އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ މި ލިބޭ ލާރި ؟ނޫންތޯ ،ދި އެކަން ހ އްޓޭތޯބޮޑ ކ ރ މ ން އަ

ސާ އިފަ ރ ކާރ ން ހިންަގންރަކާތްތަްއ ސަހަ ،ހިންަގންއެކަން ހ ްއޓ ވ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކެމްޕޭންަތއް  އިއެެވއަރނަސްއާ 

ިޑއ ޓީ ބޮޑ ކޮށްެގން ހޯދާ އެއްެޗއްެގ ޮގތ ަގެއއް  އެއީ ަފއިސާައީކ ދައ ލަތ ެގ ބޮޑ  އާމްދަނީެއްއެގ ޮގތ ަގއިބޭނ ންކ ރަން. 

ަވނީ  ،ޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަމ ގައި ޞިއްަޙތަށް ެގއްލ ންާވ ކަާމއިކ ރަންނޫން މި ފައިސާ އަޅ ަގނޑ ެމން ބޭނ ން

ިއން ދ ރ ހެލިކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ މަށް ބާރ އަޅަންޖެހޭ. ހަމައެއާއެީކ އެ ންމީހ  ،ކަމާއި ކިހިނެއް

ތިޞާދ  ނޫނަީކ މ ޅި ރާއްޖޭެގ އިޤ ާގއިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް  ؛ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  

 މ ދާ އެތެރެކ ރެޭވ ،އޮތީ ރާއްޖޭގައި މި ނޫނ ާގނޫނެއް. މި ާގންމ  މ ހިަވރަށް ކ ރިއަރ ަވން  ،ދިރ ަވން

ރާއްޖެއިން . ކ ޅ ދ ްއފ ށީެގ ބަނދަރާ ،އައްޫޑެގ ބަނދަރާއި ،އެއީ މާލޭެގ ބަނދަރާއި .ބަނދަރ ތިން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 ެއއްއަދި ބަ. ތަކަށްބައެއް މ ދާތައް އެބަދޭ ސީާދ ސައިޓ އަންނަނީ މާލެއަށް.  މި 90ނޑަކަްށ %އަންނަ މ ދަލ ެގ ާގްތަގ

ޮގތ ަގއި ތަރައްޤީކ ރ މަްށ  ެގތިޞާދީ ހަބެއް ތަކަށް އިޤ ޓަށް. އަދި ރާއްޖެ ރީޖަންށްކ ޅ ދ އްފ  ،އަށް ދާތައް އެބަދޭ އައްޑޫމ 

 .ޮކންސެޝަންސްތައް އެބަހ ރި ދެޭވނެެވްސ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޫނ ެގ ތެރެއިންާގކޮންސެޝަންސްތަކެްއ ދޭންޖެހޭ. މި 
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ނޫނ ން ާގ. އެހެންނަމަެވސް، ހަމައެއާއެކީ މި މްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްިތޔާރ  ދީފަޖ ސ ލްނޫނ ގައި އެބައޮތް ަރއީާގމި 

ދަށްކ ރެޭވެނ  ޕަސެންޓެއްކޮންމެެވސް ޑިއ ޓީެގ ބަނދަރ ތަކ ން  ، އެރ މަށްއެބަޖެހޭ ރީޖަންސްތައް ތަރައްޤީކ ބާރ އަޅަން 

ަވރަްށ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަދާފަ ށްތަޮގ ނެރެޭވކ ަޑކ  30ހާރ ެވސް އެބަހ ރި ބައެއް ައއިޓަމްސްތަކ ން %މި .ޮގތަށް

އެކަމާ ގ ިޅެގން ައއްޫޑަގިއ  .ލިބޭ 30% އެތެރެކ ރާއިރ  ެވހިަކލް  ،ައއްޫޑގައި އެަބއޮތް ،ސާފ ކޮށް ފެންނަން އޮތް ކަމެއް 

. ިވފަހ ޅ އް ބަިއަވރ  ަވީޒފާެގ ފ ރ ޞަތ ތަ .ަވރ  ަގރާޖ ތައް އ ފެދިފަބައި  .އެބައޮތް ބަިއަވރ  ޯވކްޝޮޕްަތއް އ ފެދިފަ

ެވސް އެ ތަނަށް  ތަނ ގައި އެކަން ތަރައްީޤެވފައި ެއބައޮތް. އަދި ޭއެގ އެހެން ެއއްޗެހިތައް އިންޑަސްޓްީރއެއްހެން އެ

ހިންަގން ފ ރ ޞަތ  ޕޯޓ   އެ  ،ބަނދަރ  ، އެ ވަޒީފާެގ ފ ރ ަޞތ  ލިބި ،އްދ  ތަރައްޤީވެ ހައެ ސަރަ ،ލިބެންޏާމ 

  އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ކޮންސެޝަންސް މީެގތެެރިއން ދެޭވތޯ ބަލަންޖެހޭ. ހަމަ ސް ެވ ޓަށްށް ހަމަ ކ ޅ ދ އްފ ލިބިެގންދޭ. 

 ަފހަރ  ސައިޓަކަށް ެގންދަން ެގންނަ މ ދާ ބަެއއްއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ާރްއޖެއަށް  އެބަޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން އެާއއެކީ 

މަސައްކަތްކ ރާ ނޫނީ ސް ންކޮންްސޓްރަކްޝަ  ންނަ ޮގތަކަށް ޮގސްހ ލިބޭ ފ ރ ޞަތ  މ ދާ ހަމަ އެބަ ީވމާބޭނ ން

. އެހެްނީވމާ، އޮވޭ ސައިޓ ަގިއ ެއކަން ކ ރ މ ެގ ބާރ  ީދފައި އެބަ  އެ  ،ކޮށްކްލިއަރ އެ ަސއިޓ ަގއި  ،އިޓަކަްށ ޮގސް ސަ

 މަތިން ަގއި. އެީއ  އެންޓްީރ ޕޮއިންޓ ކ ެރެވންޖެހޭނީދާ ކްލިއަރމ  ؛ށ ން އެބަޖެހޭހެންނޫނ ެގ ދަާގއަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މި 

 ،އަްއޑޫ ؛ްއޔާމ  އެއީ ހަމަ އައްޑޫ ޕޯޓާއި މާލޭެގސީޕޯޓެއް ވެއްޖެ .އިންޓަރޭނޝަނަލް ބަނދަރ  އްޔާޖެ ވެއްންނަންއަ

ޖެހެނީ. އެހެން ތަނަކަށް ޮގސް މ ދާ  ތެރެާވންޕޯޓަށް. އެހެންީވމާ، މި ޕޯޓ ގައި މ ދާ އެ ާމލެ ،ކ ޅ ދ އްފ ށި ްއ،ފ ވައްމ ލަ

ދަނީ. ފ ރަތަމަ ބަނދަރަށް ބާލާފައި  ޕާސްކ ރެިވަފއި މިަބއިއް ރަކާތްތަހަތިޞާދީ ަބއިަވރ  އިޤ   ކ ރީމާކްލިއަރ

 ،އެ ބަނދަރ ގައި މަސައްކަތްކ ރަން ތިބޭ މީހ ންނަށް އޮންނަ މަސައްކަތާއި އި،ބަނދަރ ގައި ބޭނ ންކ ރާ އިކ ިއޕްމަންޓާ

ށް އަރ ަވއިެގްނ އެހެން ކަކަލަކޮށްފައި އެހެން ެވހި ގ ދަން އި އެތަނ ން އެހެން ދޯންޏަަކށް އަރ ަވިއެގން ނޫނީ އެތަނ ގަ އަދި

 ؛ކ ރާ މަސައްކަާތއިބަލާއިރ   އެހެން ރަށަކަށް ޮގސް އި،ެގންދާ ލޮޖިސްޓިކްސް މަސައްކަްތތާދޯންޏަކަށް އަރ ަވިއެގން 

ންނަ އެއްަބއި ެއކީ އެބަދޭ. އެހެްނީވމާ، މ ޅި ތެރޭގައި އޮެމދ ޭއެގ ހިނާގއިރ   ތިޞާދ ޤ އެބަ ދިމާޭވ އި  ،އެހެންކަމ ން

އިމްޕޯޓ ކ ެރޭވ  މަށްެއކަނި ކަ ،ބަނދަރ ން ތިންންގ މަށް ޓަަކއި އެބަޖެހޭ މިޮގތަށް ހަމަެއކަނި ހި ދ ތިޞާއިޤ 

ޭއެގ  ،ށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެޭވނެނަޝަކޮންސެ ތިޒާމ ކ ަރން. އޭެގކ ރެޭވނެ ޮގތްތައް އިން ތައްކަން މި އިންސާކްލިއަރެ

މ ދާ އެތެެރކ ރާ ޭއެގ ބަލަންެސްއ އަންނާނެ  ން ދީފިއްޔާމ ތަކ  ރ ބަނދަ އެ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޝަންއެ ކޮންސެ ޑިއ ޓީން

ށް އަޅ ަގނޑަކަްށ ަވކި މ ދާ އެތެރެކ ާރ ފަރާތްތަކަށް ަވކި ެގއްލ މެއް ާވނެ ކަމަކަ އިފަރާތްތަކަށް ެވސް. އެހެންީވާމ އޭަގ

އިތ ރަށް ދިރާސާކޮްށެގން  ދި  އަ. އެހެންީވާމ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ިމ ބަދަލ ތަކާއެކީ ކޮމިޓީންަގބޫލެއް ނ ކ ރެޭވ

 ،ރެެވންްނނަށް ޑިއ ޓީ މަދ ކ ކަމެއް ެގނެިވެގންދާނެ. އަދިެވްސ މީެގތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެއިތ ރ  ފ ރިހަމަމިއަށް 

ަވރަށް މިހާރ   ންތަަކކީ ކޮބައިތޯ ބަލާފައި ެއއިން ެވސް ކ ެރިވދާނެ. މިސާލަކަްށ ކާބޯތަކެތިދަށްކ ރެެވން ހ ރި ައއިޓަމ 
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ަބއެްއ  ،. އަދި ދަނޑ ެވރިކަމަށް ބޭނ ންާވ ސާމާނ ތަކ ން ެވސް ަވރަށް ޮބޑ ތަނ ން ޑިއ ޓީ ކ ަޑކ ރެިވަފއިހ ރީށް ދަށްކޮ

ތައް. ހ ރީ. އޭެގތެރޭަގއި އަދިެވސް އެބަހ ރި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެޭވނެ ބައެއް ައއިޓަމ އެްއޗެހިން އ ނިކ ރެިވފައި 

ަވރަށް ކެން.  ސްޓޭޖ ގައި އެކަން ކ ެރޭވނެ ކަމަްށ އަޅ ަގނޑ  ދެމިޓީކޮ މާ، ރަނަގޅަށް ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ އެހެންީވ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއކެ 

ނ ސީދާ ޓެކ ހ ެގ  އިސީާދ ޓެކ ހާ ،ފާހަަގކ ަރއްވާ އެ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން 

އް. އެތެރެކ ރާ ތަނ ން ނެޭގ ނ ކ ަރނީސް މ ދަލ ން ނަާގ ޓެކްސެއް. އެއީ ިވޔަފާރިނ ސީދާ ޓެކްސެައކީ ޑިއ ޓީތަފާތ . 

ކޮށްފައި އެއްަބއި ރާއްޭޖަގއި ބާރަ ބައިއް. ދިެވހިއި ޓެކްސެ ބޯދާއިރ ގައި ނަަގމ ން އަ ތައްއް. ެއއީ ޓެކްްސެގ ނިާޒމ ޓެކްސެ

ަވނަ ނ ވަ ަވނަ އަހަރާިއ  2008 ެވއްޖެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީ ސަތޭކަ އަހަރ  އެތެރެކ ރާ އެްއޗަކ ން ަނާގތާ ތިން

ަވނަ އަހަރ ަގއި  2008 ،ަގއި ކ ރީޒާމ  ބަދަލ ާވން ފެށ ން. މީެގޓެކްްސެގ ނި އަހަރ ެގ ތެރޭގައިއަހަރާއި ދިހަަވނަ 

 60 އާމްދަީނެގ %އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންާވ ޮގތ ަގިއ ޓެކްސްެގ ؛ށް ވ ރެން ބޮޑ  ެއއްަޗކީއަ 50ޓެކްސްެގ އާމްދަނީެގ %

ަވނަ ައހަރަށް އައިރ ަގއި ޓެކްްސެގ  2019އެެހންނަމަެވސް،  .ަވނަ އަހަރ  2008ިޑއ ޓީެގ އާމްދަނީ   އިމްޕޯޓްކީއަ

ާވ މިންަވރ  ސާ އްހިޑިއ ީޓ  އިމްޯޕޓް ީވމާ، ޓެްކްސެގ އާމްދަީނެގ ތެރެއިންއެހެން ޑިއ ީޓ.  ޯޕޓްކީ އިމްއަ  20ނީެގ %އާމްދަ

މ ދާ ބާޒާރ ަގިއ  ،ިޑއ ޓީ ކ ޑަކ ރީމާ ،ބ ނަނީ ތިޞާދީ ިވސްނ ެމއްެގ ޮގތ ަގއި މި. މީެގ އިޤ އެބަ ތަފާތ ަވމ ން އާދޭ

ބޭ މިންަވރ  އިތ ރ ާވނޭ. އަޅ ަގނޑ މެން . އެހެންީވމާ، ޖީ.އެސް.ީޓއަށް ލިއެހެންީވމާ، ިގނަ މ ދާ ިވކޭނޭ ހެޔޮާވނޭ.

 ެގއްލ ނ  ށް ދައ ލަތަ ،އް ލިބ ނ  މިްނަވރާއި ދައ ލަތަ ޑިއ ީޓ ކ ަޑކ ރީމާއިމްޕޯޓް  ،ެވްސ ބަލަމ ން މި ައއީއަބަދ 

އާމްދަނީ  ެގޖީ.އެސް.ޓީ  ،މ ދަލ ެގ އަގ ހެޮޔެވެގން މ ދާ ިގނައިްނ ިވކ ނީތީެވ ،ޑިއ ީޓ ކ ޑަކ ރީީތެވ އިމްޕޯޓް ،ަވރާއިމިން

ަވނަ އަހަރާ ދެމެދ ެގ ދައ ލަތ ެގ ހިސާބ ަތްއ  2019ަވނަ އަހަރާއި  2010ެވަފއި ހ ރި މިންަވރ . އިތ ރ 

ޑިއ ޓީ ދަށްކ ރީމަ ސީދާ ގ ޅ މެއް ާވކަން. އިމްޕޯޓް  އިކަމ ގަ ަވަޑިއަގންނަާވނެ މިދެންނެިވ ލެްއީވމަ އެނގި ލަަވއިބައް

ެގ ދައ ލަތ ެގ ހިސާބ ން ފެންނަން އޮންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ މަދެއް ނޫން ަވނީ. އެކަން އަޅ ަގނޑ ެމން

 އ ތ ރ  މާފަންނ  އަށް. ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ރ އ ތ  މާފަންނ އަރ ަވނީ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ފަހ މީ ޒްއިމްތިޔާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 
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އަދި ދެންމެ  ،އްިވ ފަދައިންފާހަަގކ ރެދެންމެ އެ ެވސް އެ ރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

އަންނަ ކަންކަމާއި ޑިއ ީޓ އަށް ބަދަލ އިމްޕޯޓް  ،ހަަގކ ެރްއިވ ފަދައިންފާެވސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްާޔސް ލަބީބް

ތަކެީތެގ އެ އަންނަ ބަދަލަކާ ގ ިޅެގން  .ނެަވރަށް ބޮަޑށް ގ ޅިފަިއާވ ތާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ްނެގ ިދރިއ ޅ މ ެގ ހާލަދިެވހިރާ

ރ ކާާރއި އަދި ކ ީރެގ ތަކ ަގއި އެމް.ޑީ.ީޕެގ މިހާރ ެގ ސަބަދަލ ތަެކއް އަަބއާދޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ާކރ ަގށް ެވސް އަ

ޮގތ ން ނެޭގ  އަދި ސީދާ ،ޮގތ ން ނެޭގ ޓެކްސް ކ ަޑކޮށް  ނ ސީދާ  ،ކަށް ެވފައި އޮތީެވސް ހަމަ ިވްސނ މަސަރ ކާރ ަގއި 

ޮގތ ަގިއ އެއީ ަވރަްށ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ  ީވމާ، މި މަަގށް މަސައްކަތްކ ެރްއވ ންއެހެންއިމ ކ ރ ން. ާގ ެގ ނިޒާެމއްޓެކްސް

ފާހަަގކ ރެޭވ.  ހާސިލ ކ ރައްަވން މަަސއްކަތްކ ަރްއާވަކން އަޅ ަގނޑަށްއަދި މި ބިލ ން ެވސް ެއކަން އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. 

 އި ެވސް މީގަ  ރަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައްއިތ  ،އެހެން މެންބަރ ން ެވސް ފާހަަގކ ެރއްިވ ފަދައިން އަދި ކ ރިން ެވސް

ކަްތކ ރާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޮކމިޓީ މަރ ޙަލާގައި މަސައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފާހަަގކ ރެޭވ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 އި. މިކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ބަސް ހޯދ ން އެއީ ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ގަ މިކަމާ ގ ޅިެގން ިވޔަފާރި ،ބޮޑަށް އެދެން

 ެވސް އޮީތއެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، ިވޔަފާރިެވރިން  އެއްއިފެކްިޓްވ ޮގތަކަށް އޮންނަ ިވޔަފާިރެވރިންެގ ޖަމ ޢިއްޔާ ަވގ ތ ަގއި 

ބިލާ މެދ ގައި ދެކޭ ޮގތްތައް ކޮމިޓީން ދެނެަގތ މަށް ޓަކައި ކޮންމެެވސް އިންތިޒާމެއް ރާަވިއެގން އެ ފަރާތްތަކ ެގ  މި

މާލެ ނޫން އެހެން ބަނދަރ ތަކަށް މ ދާ   .ހިންމ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޑ އެހ ން ަވރަށް މ 

ިވސްނ ން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ައޅ ަގނޑ މެން ެވސް  ކަންކަމ ަގއި އ މ ެގޕްރޮޑަްކޓްސްތަްއ ެގންދި ،ެގންދިއ މ ގެ 

ެއީއ  . ެދޭވނެ ޮގތަކަށްއްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އިންސެންޓިެވއްދ ތަކ ަގއި ިވޔަފާރިހަސަރަިވޔަފާރިކ ރާ  ،އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ

ން ެވސް ާގ ފަރ ޖެހޭނެ ޮގތްތައް ހެދ މަކީ ކ ރިީވހާެވސް ބޮޑަކަށް ނ ނަ ،ޑިއ ޓީ އެ ތަންތަނަްށ ނެގ ން ކ ަޑކޮށްއިމްޕޯޓް 

ނ ން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެްނ ިވސް އަޅ ަގނޑ މެން ެގންގ ޅ ނ  ސިޔާސަތެއް. އެހެންީވމާ، ެއޮގތަްށ މިއަދ 

ާރއި މިސާލަކަށް ލަަވޖަހާ ތަކެއްޗާއި ސްޕީކަ ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްަތކަށް ބަލަިއލާއިރ ަގއި

މިހާރ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  5% ،ޑިއ ޓީ ކ ޑަކޮށްަފއި ކެތިން ަވރަށް އިމްޕޯޓްހެޑްފޯނާއި މި ތަ

؛ އަިދެވސް އެަބއޮތް. އެހެންީވމާ، މި ކ ޑަކ ރ މަކީ 20% ރީެގ ބާަވތ ެގ މ ދާތަކ ްނ ންނަމަެވސް، ބެޓެފާހަަގކ ރެޭވ. އެހެ

އެހެންނަމަެވސް، ިމއީ ހަމަ ަވރަށް  .ހިމެނޭނެކަން ރީމީެގ ެއކި ޒާތްޒާތ ެގ ބެޓެ މާޭއ ބ ނީރީއަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ ބެޓެ

ރަށް ރަނަގޅ  ކަމަކަށް ެވދާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ޚިޔާލަްށ މި ކ ޑަކ ރ މަީކ ެވސް ހަމަ ވަ  ،އަސާސީ އެްއޗަކަްށ ާވީތެވ

ކަމަށް ައޅ ަގނޑަްށ  ކޮށްމިހާރ  އޮތީ ަވރަށް ބޮޑ  ޕަސެންޓ  ެވސް އެބައާދޭ. ސޯލަރ ޯވޓަރ ހީޓަރ ެގ 

އެހެްނީވމާ، މި ެވސް ކ ަޑކ ރ މާ މެދ ަގއި ިވްސނަންޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި  .ހިސާބ ަގއި އޮތީ 20% ،ފާހަަގކ ރެވޭ 

 ،ސެންޓ  ،ެވސް ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ. ދެން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް

ޖެހ މަކީ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ ހަމަ ސެންޓ  .ކިހިނެއްތޯ ޑިފައިން މިހާރ  މި ކ ރަނީއަޅ ަގނޑ މެްނ  މި ؛ފިއ މްރޕަ
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އަށް އަންނަ . ދެން ޑިއ ޓީމަ އަސާސީ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ބަލާނީރާއްޖޭެގ ކޮންމެ މީހަކ  ެވސް މިހާރ  އެއީ ހަ

ން ކޮސްމެިޓކްސް ައޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ލަްގޒަރީ ނޫ .ލަްގޒަީރ ކޮސްމެޓިކްސް ކިޔާަފއި އެަބހ ރޭ ،ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރެއިން 

 ؟ދެނީތޯހިތްަވރ  ނޑ މެންޅ ަގޑަްކޓްތައް ެގނައ މަށް އަޭފކް ޕްރޮ އީކޮސްމެޓިްކސް ލަްގޒަރީ ނޫނިްއޔާ އެ  ؛މި ތަފާތ ކ ރަން

އެހެންީވމާ، ސެންޓ ެގ ބާަވތްތަކ ެގ މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަންޖެހޭ.  އ ފެދޭ ސ ާވލެއް. އެހެްނީވމާ، މިކަމާ އީމި

 އިއަތަރަކީ ެވްސ ދ ނިޔޭގަ  ؛ދާ ކޮން ކެޓަަގީރއަކަށް  އީއަތަރ  މި، ރެއިން އަދި އަޅ ަގނޑަކަްށ ފާހަގައެްއ ނ ކ ެރޭވތެ

ސެންޓ ެގ ާބަވތ ެގ  ަވރަށް ައގ ހ ރި މ ދަލެއްެގ ޮގތ ގައި އެބަ ފާހަަގކ ރެޭވ. އެެހންީވމާ، ،ކ ަގއި ިވއްކާގ ތައެިކއެކި އަ 

ނ ފެތޭ އެއްޗެއްތޯ ައޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ. އެހެންީވާމ،  ،ތެރެއިން ފެތޭ އެްއޗެއްތޯ ނަާގ ބާަވތ ެގ 20ތެރެއިން %

ނަާގ ޮގތަށް އޮތީމާ ދެން ިވޔަފާރިެވރިޔަކ   20% ބޮޑ ކ ރީމާ ސެންޓ ން މިދެންނެިވ ޮގތަށް އިމްޕޯޓ  ޑިއ ޓީ މިހާ

؟ ތ ންަނށް ކިހާަވރަކަށް ަގެނޭވނެތޯޖެއްސީމާ ރައްޔި؟ ޖެހޭނެތޯސެންޓ  ިވއްކަން ކިހާ ޕަެސންޓެއް އިތ ރަށް ަޖއްސަން

ންވާއިރ ގައި ެއ ނ ކ ރަން ބޭ ،ސެންޓ ެގ ބޭނ ން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަްއޔިތަކ  ެވސް ކ ރާއިރ ަގއި ،ރައްޔިތ ން

މިއީ ހަމަ އ ފެދޭ  ؟ނޫނިއްޔާ ކ ަޑތޯ ާވނީ ،ސަރ ކާރަްށ ަވންނަ އާމްދަނީ ކިހާަވަރކަްށ އިތ ރ ާވނެތޯ ފ ރ ޞަތ  ކ ޑަީވމާ

ޓީ ޮބޑ ކ ރީމާ އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ އ އިމްޕޯޓ  ޑި  ،ބޮޑ ކޮށް ޓީ މިހާ އ ާބަވތ ެގ މ ދާތަކ ން ޑި ، މިއެހެންީވމާ ތައް.ސ ާވލ 

ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ  މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި ަވރަށް ޖެހޭ ކަމަކަށް ނ ާވނެ. މިކަމާމިއީ އެހާ ހަމަ

އެަބއޮތް.  20% ،ބ ނެ ލަްގޒަރީ ޮކސްމެޓިްކސްއޭ ،ެރއްިވ ަފދައިންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ކ ރީގައި ެވސް ފާހަަގކ 

އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކ ރަންޖެހޭ. ކޮމިޓީ   ،ަވނީކަންތައް  ހިެނއްތޯ މިށް ެވެގން ކި، މިއީ ލަްގޒަރީ ނޫން ކޮސްމެޓިކައެހެންީވމާ

ައޅ ަގނޑ މެން ތަފާތ ކޮށް އަދި  ،ީޓެގ ކެޓަަގރީަތކެއް އެބަހ ރިއ މަރ ޙަލާގައި މިކަހަލަ ަވރަށް ބައިަވރ  އިމްޕޯޓ  ޑި 

މެދ  އިތ ރަށް ބޮޑަށް  ތްތަކާކ ރާ ފަރާ ، މިކަމ ެގ ިވސްނ މ ގައި އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ިވޔަފާރިިވސްނަންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ

ޅ  މިކަންކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެނަށް އެއްބަސްެވޭވ ރަނަގ ،މަޝްަވރާތަކެއް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި ކ ެރިވެގން 

ން ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ.  އަިރހ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްެގ ްނ ާވހަކަދައްކާލަ ހަރ ދަނާ އ ސޫލެއް ކަނޑައެިޅދާނެހެން. މި 

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަ

ެގ ންޒަތްތެރި މެންބަރ އިއް  އި އެރ ވ މ ެގ ކ ީރަގއަށް. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ ޟާޢަލި ރި

ން ެގންދާއިރ ަގިއ ގ ޅިެގން ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ާވހަކަދައްކަމ  ބިލާ ބަޖެޓ ެގ ހިސާބ ތައް މި ،އަރިހ ން އެދެން

ޓީެގ އ އެއިން ލިޭބ މިންަވރާއި އަދި ޑި  ީޓެގ އާމްދަނީއ ކޮށް ޑިޞަެލއްވ މަށް. ާޚއްއިއާމ ދަނީެގ ހިސާބ ތަކަށް ަބްއލަަވ
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ބާަވތ ެގ  ކ ރީމާ އޭެގ ސަބަބ ން ޖީ.އެސް.ީޓއަށް އަންނަ ބަދަލ . ލިބޭ ކ ރިއެރ ން. މިޓީ ކ ޑައ ޑި ،ކ ޑަކ ރީމާ އާމްދަނީ

ކ ރަމ ންދާ ަވގ ތަކީ. ޮގތ ން ބަހ ސް ގ ޅޭ ނެަގތ މ ެގ ަވގ ތެއް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ މިފަދަ ބިލަކާހޯދ ންތައް ދެ

 އަރ ަވން. މިލަންދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ންބަރަށް ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ  މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 އްެކވ ން: ާވހަކަދެޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލި ރި

ީޓ އ  ބައެއް މ ދަލ ން ޑި ،ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ ބިލ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަގމ 

ދަންނަަވން.  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ޮގތ ން ސަރ ާކރ ން ދެކިލައްާވ ޮގތް މަޖިލީހަށް ފޮނ އްވައިެދްއީވތީެވ ަވރަށް ބެހޭ  ކަނޑާލ މާ

ކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ފިކ ރ ެގ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންެގ ެވސް ޞަޚާއް ،މި ސަރ ކާރ ެގ ިވސްނ މަކީ ެވސް ،ންޤީއަޅ ަގނޑަށް ޔަ

ތެެރއިްނ ކ ރ ން. އޭެގއަބަދ ެވސް ހޯދައިދެޭވނެ ޮގތަކަށް މަސައްކަތްިވސްނ މަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ައގ ހެޔޮ ޚިދ މަތްތަކެއް 

ޓީ ެއއްކޮްށ އ  ނ ަވތަ ޑި ،ދޭތެރޭަގއި  ކަމާކ ަޑކ ރ މ ެގ މ ހިންމ  އް ާބަވތްތަކ ންއެޓީ ަނަގމ ންދާ ބައ މިހާރ  ޑި

 ފާހަަގކޮށްަފއި އެބަހ ރި. ިގނަ ކަންތައްތަެކއް އިލ ަގބި ތެރޭަގއި މިދޭ ކަމާކ ރ މ ެގ ނ ަވތަ ކަނޑާލ މ ެގ މ ހިންމ ފ މާ

ފާހަަގކޮށްފައި އެބަހ ރި. ގ ން ެވސް ޓީއެއް ނެކ ރާ މ ދަލ ން ރޯޔަލިއެކްސްޕޯޓ ރީތެެރއިން ހަމަ ިވޔަފާރި އ ސޫލ ން އޭެގ

ީޓއަކީ ކޯްއޗެއްޯތ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަން އ ޑި  .އޮތީ ހ ރި ަވރަށް މ ހިންމ  ނ ކ ތާތަކެްއެގ މަްއޗަށް މި  މިހެން

ާގދޫކޮލ ން ބޯޓ  ަވންނައިރ ަގިއ  ؟ކީްއެވެގންތޯ ޑަބަލް ޓެކްސް ނެެގްނީވ ؟ޑަބަލް ޓެކްސް ނެެގނީ ކިހިނެއްތޯ އެބަޖެހޭ.

ޖެހެނީ އެ މ ދަލަކަށް ފައިސާ ަދއްކަން. ަވރަށް ކ ރީަގއި ެވސް އިްއޒަްތތެރި ރައީްސެގ ެވރިކަމ ަގއި  ރަތަމަ މިފ 

އެތައް ާބަވތަކ ން ެއއްކޮށް  150އެބަހ ރި  ދާން، އަޅ ަގނޑ  ހަނޓެކްސްެގ ިނޒާމަކަށް ދިެވހިާރއްޖެ ބަދަލ ކޮށްލިއިރ 

، ދިރިއ ޅ މ ެގ ޒަރޫރީ ބޭނ ންތަކަށް އިބޭސްފަރ ާވއަށް ބޭނ ންކ ރާ އެތައް ސާމާނަކާތެޭރަގިއ އޭެގ. ރިފ ކ ޓީ މާއ ޑި

 ިއ،ނ ންކ ރާ ހ ރިހާ ތަކެއްޗަކާކ ރ މަށް ބޭއެކީ ެގދޮރ  ބިނާެއއާ އަދި ހަމަ އި،ބޭނ ންކ ރާ ކެއިންބ އިމ ެގ އެަތއް ތަކެްއޗަކާ 

ޮގސް އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންަވނީ އެހެން ާކއި، ތަކެއްޗަޮގސް އަދި ސްކޫލް ކިޔަާވ ކ ދިންނަށް ބޭނ ންާވ ިކތަންމެމިހެން

ފ ރަތަމަ ާގދޫކޮލ ން   ؛ދޭތި  މިއާއި ޓެކްސާޓީ އ ޑި ޓީ ނ ނަާގ.އ ެވސް ޑި ތެޭރގައި ޮއތޭ އެއްޮގަތކަށްައއިޓަމް އޭެގ 153

ރީގައި އޮންނަ ތަކެއްޗަށް ފައިާސ ދައްކަން. ކ  ޖެހެނީ އެ ކ ރާއިރ ަގއި މިއިރ ަގއި ނ ަވތަ ައއިސް ބަނދަރ ބޯޓ  ަވންނަ

ރ ިފޔާެގ ރޭޓ ްނ ސަރ ކާރަށް ލާިރ  1ބިހަށް ފ ރަތަމަ  250ންނަ ިއ ހ ޓީ ފ ަރތަމަ ބިސް ކޭހެްއަގއ ޔާ ޑި އް ޮގތ ން ެވއްޖެ

. އެކަމަކ  ެވފަޓްރޭ ިބސް ހ ންނަނީ ފީ 3ތެރެއިން ލާއިރ  ޭއެގއިބަލަ ކޭސް ކޭސް ނެރެފައި ބިސް . ބިސްދައްކަންޖެހެނީ

ވިއްކޭނެ ޮގތެއް ެވސް ނޯޭވ. އެކަަމކ  ސް ހ ރި ބި އްަކއިެގންނެއް އާމްދަނީއެއް ނ ލިބޭ. ފީެވފައިިވ ސްހ ރި ބި ެވފައިފީ

ބ ތަކާ މިކަހަލަ ކިތަންމެ ސަބަ ާޔ.. ެއ ެގއްލ ން ެވސް ބޮލ ގައި ައޅަންޖެހެނީ ިވޔަފާރިެވރިއޮތީ ެދއްކިފަ ޓެކްސް އެ 

 ޖެހޭ ޓެކްްސެގ ނިޒާމަކަށް ބަދަލ ކ ރީމާަވށާ ،އެީކގައި ޓެކްްސެގ ނިާޒމަށް ޒަމާނީ ބަދަލ ތަކާ  އެީކަގިއ،
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ތަންމެ ސަބަބ ތަކެއް ކިކ ރަންޖެހޭ ކިތަންމެފ ޓީ އެއްކޮށް މާއ ޑީ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭރ ގައި މަޝްަވރާތަކ ން ފެނ ނީ

ޒަތްތެިރ އިރ  ިއއްލާއިފ ކޮށްފައި ހ ރީ. މިއަދ  ރާއްޖޭެގ ހާލަތ  ހ ރި ޮގތަށް ބަލަޓީަތއް މާއ އެ ޑި އެބަހ ރި ކަމަށް. 

ރައީސް، މިސާލަކަށް ެވހިކަްލެގ ާވހަަކ، ދ ްއާވ ެއއްޗެީހެގ ާވހަކަ ދައްާކއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައެއް ފަހަރަށް 

ތަން އެބަފެނޭ. މާލެއަށް އ ނދަޫގާވތީެވ  ށް ބެލޭއަދިމާ އާ މާލެ އޮތް ތޮއްޖެހިފައިހަމަ ާގނޫނ ތައް ހަދާއިރ ަގިއ ހަމަ 

ރާއްޭޖެގ ރަށްތަކ ަގއި އާމްދަނީ ލިބޭ ރައްޔިތ ންެގ ފ ދ ންތެރިކަން  ،ކ ެރޭވ ޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސްޑ ޓީ ބޮ އ ެވހިކަލްެގ ޑި 

ހެދި ޒަމާނީ ަވސީލަތްތައް  އެރަށްތަކ ެގ މަގ ަތއް ،ރަށްތައް ހިކި  ،ދިަޔަވރަކަށް ރަށްތައް ބޮޑ ެވއިތ ރ ަވމ ން

ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ޮގތަށް އ ޑި  400ނެ ަސއިކަލަކަށް %ލާއިރަށ ަގިއ ހ ންނަ ރައްޔިތ  މީހާ ދ އްަވ އެ އިރ ގައިބޭނ ންާވ

ލާފައި އެބައޮތް. އިބިލ ގައި އެކަމަށް ެވސް އަލިއަޅ ވަ  މިއޮތ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއީ ބަދަލ ާވންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. އޮންނަ

ޓީ އ ކަށް ޑިތަަކކަށް ނ ަވަތ ަވކި ރަށްތަކައާކަނޑައަޅ ްއާވ ަވކި އޭރި  ނޑ  ހިތ ން ރައީސ ްލޖ މްހޫރިއްޔާއަޅ ަގ

އަިދެވސް ައޅ ަގނޑ  އެދެން ޮކމިޓީެގ މަރ ޙަލާގައި މިކަްނ  ،ފ ކޮށްދެޭވނެ އ ސޫލެއް އެަބއޮތް. އެހެންނަމަެވސް މާ

ރައްޤީަވމ ންދާއިރ ، ރަށްތަްއ ތަރައްޤީެވެގންާދއިރ  ެއ އެހެން މިދަންނަަވނީ ޤައ މ  ތަން. ރަނަގޅަށް ދިރާސާކ ރަ

އެއީ ކޮންމެހެން  ؛ފަހަރ  ެވސްދ ްއާވނެ އ ޅަނދ  އިަރއްޔިތ  ީމހާ އަރަ ،ހިކަލް ެވސްމަސައްކަތްތަކަށް ބޭނ ންކ ރާެނ ެވ

ޔިތަކަށް ބްރޭންޑް ިނއ  ހިސާބަކަށް ނ ދޭ. ކޮްނމެ ރައް އަދި ފ ދ ންތެރިަކން އެ ،ަވރ ެގ މީހ ންބްރޭންޑް ނިއ  ކާރ  ަގނެވޭ 

ަވސީލަތްތަްއ  އެ ،ދާނެ. އެހެންނަމަެވސްކާރެއް، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ ބްރޭންޑް ނިއ  ސައިކަލެްއ ނ ަގނެިވ ހ ރެ

 ؛ލާަފއި އ ެޅންީވ ނޫންހެއްޔޭ. ރަނަގޅ އި، ހިނަގެއހެންީވމާ ؛ދެން ބައެއް ބޭފ ޅ ން ބ ނެފާނެކ ރަން އެބަޖެހޭ. ބޭނ ން

ހަމަ  ،ެވސް އ ޅެންީވ. ބައިްސކަލ ަގއި ެވސް އ ޅެްނީވ. އެކަމަކ  ޒަާމން ބަދަލ ެވެގންދާއިރ  ލާފައި އިހަމަ ހިނަގ

ސް އެބަ ބޭނ ންޭވ. ކާރ  ެވސް އެބަ ބޭނ ންޭވ. ޕިކަޕ  ެވސް އެބަ ބޭނ ންޭވ. ލޮރީ ެވސް ބޭނ ންޭވ. ސައިކަލ  ެވ

ރަށްރަށަށް ެވސް ހަމަ ކޮންމެ ރަށެއްަގިއ ރާއްޖެތެރޭެގ ، ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ މާއެހެންީވ

ޖަހާފައިތޯ  10-ޓީކޮންމެހެން މާލޭެގ  ަވކި ރަޖިސްޓްީރ ނަންބަރެއް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޭވއެބައޮ 

ރަެށއްެގ ރަޖިސްޓްރީ  އެ ؟ނ ޖެހެންީވ 10-ކީްއެވތޯ އޭ ؟ނ ޖެހެންީވ 14-ކީްއެވތޯ ސީ ؟ކ ރަންޖެހެނީރަޖިސްޓްރީ

 ެއކީަގއި އެ  އަދި ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނާ ،ރަށެްއެގ ކައ ންސިލ ން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ށަކ ން، އެރަ ނަންބަރ  ޖަހާފައި އެ

ދ ންފަތ ެގ  ؛ސިނިގރޭޓްޮގތް ެއީވ.  ެވސް ެއ ތަނަށް ނެޭގ އެއްަދއްކަންޖެހޭ ފީ ،ެވހިކަލްތަކ ެގ ފީ ެވސް

ކ ރާ ބޭފ ޅ ންނަްށ މާލ އ ފަތ ެގ އިސްތިދ ންކ ރަންޖެހޭ ސަބަބ ތައް ަވރަށް ިގނަ. ޑ  ޓީ ބޮއ ކ ރާ ަތކެތިން ޑި އިސްތިއ މާލ 

 އެ  ،ކ ރަނީޓީ ބޮޑ  އ އްޙީ ސަބަބ ަތކަށް ަޓކައި ޑި ޞި ،ހަމަނ ޖެހ ން ެވސް ހ ރެދާނެ. އެހެންނަމަެވސްތްފަހަރެއްގައި ހި

ރިން ޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ކައިދ ނިޭޔެގ ޤައ މ ތަކ ަގއި އިއް ކ ރަންެވެގން. ބޭނ ންކ ރާ އަދަދ  ބަދަލ 

ކ ރާ ބޭފ ޅަކ  މިހާރ  ނ ފެނޭ. މާލ އ މަގ މަީތަގއި ދ ންފަތ ެގ އިސްތި  ،ލި ނަމަެވސްއިަޤއ މަށް ބަލަ 2ޓެރި އްއޮތް ައވަ 
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ެވެގންޯތ މަދ  ރަށްރަށ ގައި ީކްއެވެގންތޯ ނ ަވަތ މި މާލޭގައި ކީއް  އާބާދީ ،ރާއްޖޭަގއި މިހިރީ ކ ދިކ ދި ރަށްރަށ ގައި

ތަކ ަގއި ނ ަވތަ އިޖ ތިމާޢީ ސެންޓަރ ތަކ ަގއި ނ ަވތަ ސަރ ކާރ ެގ ކ  ނ ަވތަ ޕާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަގ މަތީގައި

 ؟ނ ކ ރެެވްނީވ ސަބަބެްއ އެަބއޮތްތޯކ ރ ން މަނާވ ޒާރާަތކ ެގ ޯގތިތަކ ެގ ެތރޭގައި ދ ންފަތ ެގ އިސްިތއ މާލ 

އް ދ ަވހ  ާވހަަކއެްއގައި ފެނ ނ  އެ ،ރަްއކަލ ެގ ހާލަތ ަގއި ެވސް ފެިނެގންދިޔައްީޙ ކ އްލި ނ ޞިމި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ންސް ަނަގނީ ހަމަ ނީ. ކެފޭތަކަްށ ލައިސަކ ރ ން މަނާކ ރަތަކ ަގއި ސިނިގރެޓް ބ ިއން، ދ ންފަތ ެގ ިއސްތިއ މާލ  ކެފޭ

ކެފޭަގއި  އެ  ،ނޫންތޯކަށް ާވންީވިވޔަފާރި ކ ރަންެވެގން. ިވަޔފާރި އ ސޫލ ން އެ ިވޔަފާިރކ ރާ ބޭފ ޅާެގ ނިންމ މަ

ބޭފ ޅާެގ އިޚ ތިޔާރަށް ދޫކޮށްލާ. އަޅ ަގނޑަށް  ނީތޯ ނ ަވތަ ނ ބޯނީތޯ. ސ އްޓާ ބޯނީތޯ ނ ަވތަ ނ ބޯނީތޯ. އެސިނިގރޭޓް ބޯ

އެއީ ާރްއޖޭެގ ރަށްތަކ ަގއި ނ ަވތަ ާމލޭެގ މަގ ތައްމަީތގައި ނ ަވތަ ހަމަޖެހޭ ޮގތެއް ނޫން ކަމަށް.  އީފެންނަނީ މި

 މަނާކޮށްފި ކަމަށްކ ރ ން މަނާކ ރެިވދާނެ. މާލ އ ސް ދ ންަފތ ެގ ިއސްތިތަންާތގައި ެވ ތަކާއިކ  ޕާ  ،ެގ ވ ޒާރާތަާކއިސަރ ކާރ 

 އަޅ ަގނޑ މެން މި ނެރެން އ ޅޭ ނަތީޖާ ޙަޤީޤަތ ގައި ނެރެިވދާނެ ފަސޭހަ ޮގތެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ.  ،ާވނަމަ

ަފސޭހަ އަގ ހެޔޮ ޚިދ މަތްތަްއ ލ އި ަސރ ކާރ ން ރައްޔިތ ންނަށް  ސަރ ކާރ ން، މިއެީކގައި ، މިފަދަ ކަންތައްތަކާ އެހެންީވމާ

އަޅ ަގނޑަްށ ދަންނަަވން.  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ނިންމ މަށް ަވރަށްފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި މި ބިލަށް ބަދަލ  ެގންނަން ނިންމި 

އް ލ އިފަސޭހަ ޮގތްތަ  ،ޭސހައެމް.ޑީ.ޕީ އަބަދ ެވސް އޮންނާނީ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ފަ ،ންޤީޔަ

 އިކަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހޯދައިދިނ މ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ިދއްަގރ  ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ށް. އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:ދިއްަގރ  ދާއި

ބިލަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ  އެކްސްޕޯޓް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އިމްޕޯޓް

ސްޕޮންސަރކޮށް . އަދި ބިލ  ެވހަމައަށް ެގނެސްދެއްީވތީ   ބިލ  މަޖިލީހާދަންނަަވން. މި ކަމަކަށް ސަރ ކާރަށް ޝ ކ ރ  

 ށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ހ ށަހަޅ އްވައިެދްއިވ ކަމަށް ޓަަކއި ަގމ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިވސާމަ

އޮތީ.   ބިލ  ެގނެިވފައި މި އެކީަގއި މި  ބަދަލ ތަކަކާަވރަށް މ ހިންމ  ،ދަންނަަވން. އާދެ! ަވރަށް މ ހިންމ  ަވގ ތެްއަގއި 

މަސްެވރިން ކ ރާ ބިލ ަގިއ އެބައޮތް.  އް ފާހަކޮށްަލން މި ފ ރ ޞަތ  މި ހޯދީ. މަސްެވރިންެގ ާވހަަކ މިކަމެ  3އަޅ ަގނޑ  

އި މަސައްކަތްތަކަްށ ބޭނ ންާވ ެއކި އާލާތަތްަތއް ީވހާެވްސ ަޚރަދ  ކ ޑަކޮްށ ލިބޭނެ ޮގތް ހަދައިދިނ މަށް މި ބިލ ަގ
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ެވސް މަސްެވރިން  ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ަރނީ. މިހާރ ަވރަށް ައަވހަށް ާފސްެވެގންދާންޖެހޭ ބިލެއްެގއެބައޮތް. 

ކޮްށ ދިއްަގރ ގައި މި މަަސއްކަްތ ޞަާޚއް ،އަލ ަގނޑ މެން ދާއިރާަގއި ،ބޮޑަށް ކަންޮބޑ ވ ން ާފޅ ކ ރަމ ން ެގންދަނީ ަވރަށް

 ނަޒަރަކ ން ހަމަ ޞައަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ޚާއް ،ވ ން ފާޅ ކ ރަމ ން ެގންދާތީެވބޮޑަށް ކަންބޮޑ  ކ ރާ މީހ ން ަވރަށް

ާވޭނ ޮގތް ހަދައިދެްއވ މަށް. ދެން  ެގންދިަޔއީ ީވހާެވސް ައަވހަށް މިކަން ެވސް ާވހަކަދައްކަމ ން މި އާެގ އެޑްމިންހ މަޖިލީ

ދެން އަނެއް ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  . ބަހ ސް ފެށީތީެވ ބިލ ެގ މި ،ބިލ  ހ ށަހެޅިެގން ަވރަށް އ ާފކ ރަން މިއަދ  މި 

 ހަމަ ކޮންމެ ދިެވހި ،ންޤީއޮތީ. އަޅ ަގނޑަށް ޔަ  ަނާގ ޮގަތށް މި 25މިހާރ  % ންލިފްޓް. ލިފްޓ  ،ފާހަަގކޮށްލަން

ބިމ ން ކ ދިކ ދި ރަށްތަކ ގައި ާޖަގ އޮތީ ބިމ ން މައްޗަށްކަން.  ބޫލ ކ ރާެނކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގަގރައްޔިތަކ  ެވސް 

 ،ެއޮގތ ންއް. ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން އެީއ. މަީކ މ ހިންމ  ކަމެއ ދިނޭ ފަސޭހަ ޮގެތއް ހެދިެގންމައްޗަށް އެރޭ

، ބޭނ ންކޮށްެގން. އެހެންީވމާ ކ ރެެވނީ ބިމ ން މައްޗަށް އަރަން. ބިމ ން މަތިން ޖާަގ ހޯދޭނީ ލިފްޓ  މި ބޭނ ން ލިފްޓ 

ގ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ނެ  25. ލިފްޓަްށ %ލިފްޓ  އެްއޗެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނީޒަރޫރީ ކޮންމެހެން ބޭނ ންާވ 

ނ ލާ އެތައް އިމާރާތެއް އެބަހ ރި މިއަދ    ބޮޑަށް އ ނދަޫގ ެވެގންދާނެ ކަމެއް. ލިފްޓ  ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ެއއީ ަވަރށްަގ

އެީކަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ްސކ ޅި  ބޮޑ  ަތކ ލީފާ ށްއެކަމަކ  އެކަން ނ ކ ރެޭވ. ަވރަ ،އަރަން ބޭނ ްނާވ ބިމ ން މައްޗަށް

ބަެއއް ހާލަތްތަކ ަގއި.  ،އެކީަގއި މައްޗަށް އަރ ަވން ބޮޑެތި ތަކ ލީފާ ޖެހެނީ ަވރަށް ސް މިއަދ  މިމަންމައިން ެވ

ކޮންމެހެން  އަށް ކ ަޑކޮށްދިނ މަށް. މިއީ  5ނ ަވތަ % ،ދިނ މަށްހަމަ ކަނޑާލަ 25، އަޅ ަގނޑ  އެދެްނ މި %އެހެންީވމާ

 .ެއކްސްޕޯޓްރީ ،މިކަން ފާހަަގކޮށްލީ މި. އަނެއް ކަމަކީ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް އިނޭގތޯ. އެހެންެވެގން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

ޫބލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރޯޔަލްޓީެއއް ނ ނެިގ އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މަީކ ަގއެކްސްޕޯަޓކީ އަޅ ަގނޑ  ރީ

އޮތީ މަސްެވރިކަން.  ށް މިއަނެއް ކަމަކަ .އޮތީ ޓ އަރިޒަމް ކަމަކަށް މި ަގނޑ  ދަންނަާވނީ އެއްައޅ  ؛ދ ރަތީ ަވސީލަތްގ 

ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެްނ  އިތ ރ ްނ ިވޔަފާރިތައް ފ ޅާކ ެރޭވނެ ޮގތްތަކާއޮތީ. ޭއެގ ަވސީލަތް އެކަނި ބޭނ ންކ ރެެވން މި 2މި 

ާވންޖެހޭ. އެޮގތ ން ބޭރ ެގ  އަންނަ ިގނަ ކަންކަން ކ ރެޭވނެ ޮގތް  ިވސްނ މަށްރައްިޔތ ންެގ  ިވސްނަންޖެހޭ. ދިެވހި

ކ ރެޭވނެ ޮގްތ ްލކޮށް ނ ަވތަ އެ ހ ރި ޮގތ ަގއި ެވސް ބޭރ  އެ އެސެމްބ  ،އް އަޅ ަގނޑ މެން އެތެރެކޮށްއ ފެއްދ ންތަ

. މިއަދ  އިންކަމް ޓެކްސް އާމްދަނީ އެބަ ަވދޭ އަޅ ަގނޑ މެން ހަދައިދިނ މަކީ ކޮންމެހެން މ ހިންމ  ކަމެއް. ެއޮގތ ން ެވސް

 ،، މިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ރަނަގޅ  ހެންީވމާލިބޭ. އެއެބަނެޭގ. ޖީ.އެސް.ޓީ ނެޭގ. ބީ.ޕީ.ޓީ އެބަ

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ަގމަކީ ައޅ ަގނޑ  އ ދިިވޔަފާރިތައް ކ ރެޭވނެ ޮގތް ެވެގން އެީކަގއި ކ ރާނެ ޮގތަށް ިވސްނ ްނތަކާފައިދާ

، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ެވސް ވިއްކޭނެ ޮގތްމ ހިންމ  ކަމެއް. މިސާލަކަށް ތެޔޮ ިވއްކާ ފަރާްތތަކަށް ތެޔޮ ަގނެ ަވރަށް 

ީޓއެްއ މިސާލަކަށް އެޮގތަށް ނަާގ ރޯޔަލި 5ީޓ، %އ ޑި 5މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް. އެޮގތ ން %އ ދިިވްއކޭނެ ޮގތް ެވެގން

 ،ާވނަމަ ރޭޓެްއގައި ބޭރ  ޤައ މ ތަކަކަށް ނ ިވއްކޭނެ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްކޮމްޕެޓިޓިްވ  އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ،ާވނަމަ ކަމަށް
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ޓީ ިއނޭގތޯ މިދަންނަާވ ރޯޔަލި ގައިކީ އެ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ިވސްނ ންތެރިކަމާެލެވނީ. އިފާރި ހަމަ ހ އްޓ ަވއެ ިވޔަ

ށް ރާއްެޖއަްށ ޮބޑަހާެވސް ބޭރ  ފައިސާ ީވހަމަ ނ ނެޭގނެ ޮގތެއް ހެދ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް. ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކ ެރޭވނެ ޮގތްތަެކްއ ކޮށްދީެގން. ިވޔަފާރިއ ލެއް ައޅ ަގނޑ މެން ާގއިމ ޙަމާކ ެރޭވނެ ްއަގއި ިވޔަފާރިވެއްދޭނީ ބޮޑ  ޮވލިއ މެ

ެމއް ޓްރޭޑް ކ ރެޭވނެ ނިޒާމިދެންނެިވ ޮގތަްށ  ،ކޮށްދީެގްނ. އެކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮށްދެޭވނީއަޅ ަގނޑ މެން ގާއިމ  

ކޮށްދޭްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަޖައްސައިީދެގން. މިކަހަލަ ބިލަކ ން ެއކަން އަޅ ަގނޑ މެން 

ރަްއިޔތ ން ކ ރަންބޭނ ންާވ ިވޔަފާިރތައް ކ ެރޭވނެ ޮގތަށް އަިދ  ، ީވހާެވސް ބޮޑަށް ދިެވހިއެހެްނީވމާބޫލ ކ ރަނީ. ަގ

ބޭރ  ފަިއސާ  ،ތަކަށް ފަިއސާ ަވންނާނެކޮްށެގން ރާއްޖޭެގ އެަކއ ންޓ ެވްސޓ ބޭރ  ފަރާތްތަކ ްނ ެވސް އިން ރާއްޖެއިން

ނެ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ވަޒީފާ އ ފެއްދޭހ ރިހާ ކަމެއް  ޮގތްތައް ރާަވއިދިނ މަށް، ފަސޭހަކޮށްދިނ މަށް ކ ރެެވން އޮތް ަވންނާނެ

ެގން ިވއެކައ ންޓްަތކަށް ަވްނނާނެ ޮގތް ފަހިކޮށްދެ ޮގތް ެވެގން އަންނަންޖެހޭނެ. އާމްދަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ބޭންކ 

، މިޮގތ ްނ އެހެންީވމާޅ ަގނޑ މެްނެގ ެއކައ ންޓްތަކ ަގއި ހ ންނާނީ ފައިސާ. އަ އަންނަންޖެހޭނެ. މިކަންކަން ކޮށްދެވ ނީމާ

ކަންތައް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  މިދެން ލިފްޓ ެގ ކަންތައް. އެޑްރެްސކޮށްފައި އެަބޮއތް. މަްސެވރިކަން  ؛އެކްސްޕޯޓ  އިނޭގތޯރީ

މީތި  5ޓީެގ %ނަާގ ރޯޔަލިސްޕޯޓ ން އެކްއަށް ހެދ މަށް. ރީ 0% ،ކ ޑަކ ރ މަށް 25ނަާގ % ން މިލިފްޓ ހ ށަހަޅާލަން 

މިކަން ކ ރަންޖެޭހ  ،ނޑ  ދެންމެ ދަންނަވައިފިންދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހ ށަހަޅަން އިނޭގތޯ. އެއީ އަޅ ަގކަނޑާލަ

ކަންަތއް  3މި ، ަހމަ އަޅ ަގނޑ  އެކަން ެވސް ފާހަަގކޮށްލީ. ަވރަށް މ ހިންމ ، ަވރަށް މ ހިންމ . އެހެންީވމާ .ސަބަބ 

 އީޖާދީ ިވސްނ ންތައް ބޭނ ންކޮށްެގން އ ފެއްދ ންތައްއިނޭގތޯ، ކަމަކީ  ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ . ދެން އަނެއްފާހަަގކ 

ކ ރެޭވނޭ ޮގތެްއ ޚަރަދ ތަެކްއ ކ  އެތެރެ ކަމާއެ ކ ރަންޖެހޭ އެްއޗެހި ފަސޭހައ ފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ޙަޤީޤަތ ަގިއ ބޭރ ން އެތެރެ 

ކ ރާ ެއްއޗެހި. ީއޖާދީ ހޯދ ންތައް ހޯދ މަށް ޓަކައި އިމްޕޯޓ   ،ާވނީ   ދެޭވ ކަމަށްސަރ ކާރަށް އެއްބާރ ލ މެއް ؛ނ ޮގސް

ށް ބަލާފައި އެ އ ފެއްދ ންތައް އ ފެއްދ މަށް ޓަަކއި ކ ރ މ ން އެ ޕްރޮޯޕސަލަޓ ްއ ސަބްމިޕޯސަލެޕްރޮ ،އްޔާ އެހެންވެއްޖެ 

ޓީ ފްީރކޮށް އެތެރެކޮށްދެޭވނެ ޮގތް ެވސް އ  ޑިާވހަަކއަކީ ،ޮގތް ީވހާެވސް  ބޭނ ންާވ ސާމާނ  ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްދެޭވނެ

ކަންކަން ފާހަަގކޮށްލަން.  ، މިަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންީވމާދިޔ މަކީ ހަމަ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ  ހެދިެގން

 ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.  ަވރަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ަޞތ ޝ ކ ރި

 . މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްއިބްރާހީމް ރަޝީދަ
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

ަވނަ ...ށް (އަދިެވހިރާއްޖޭެގ އެްކސްޕޯޓ  އިމްޕޯޓ  ާގނޫނ ) 79/31ޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

ބޮޑ  އިތ ރ  އިޞްލާޙ ތަެކްއ  ެގ ާގނޫނެއް. މި ާގނޫނަށް ަވރަށ1979ްިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ  ؛އިޞްލާޙ 

ބިލިއަން  1.5އޭރ  ހ ށަހެޅި ބިލ ގައި  ހަށްމަޖިލީ ެއޮގތ ން ރަްއޔިތ ންެގއްިވ. މަނިކ ފާނ ެގ ެވރިކަމ ަގއި ެގނެސް ދެ

މިހާރ ެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިއޤ ތިސާދީ ނިޒާމ  ،ްއިވ. ރާއްޖޭެގ މ ޅި ސިސްޓަމ ލެއިޓީ ަކނޑައ ރ ފިޔާެގ އިމްޕޯޓ  ޑި

ގ ިޅެގްނ ކާއާޙއި އަިދ އޭރ  ާގނޫނ ތަބިލަށް އައި އިޞްލާ އެ  ؛ނިޒާމަކަށް ބަދަލ ކ ރަން ފެށ ނ . އެޮގތ ން ާރއްޖޭަގއި އ ޅޭ

އ ޭޅ  އި. ދިެވހިރާއްޭޖަގދިޔައް ލިބޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެހިެގން އަތ ން ެވސް ޓެކްސެ  ެގރާއްޖޭެގ އ ޅޭ ބިދޭސީން ލޭބަރ ން

އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ަދއްކާނެ.  ެވސް ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން މި ،ސްރީލަންކާ ،ްގލަދޭޝްނބިދޭސީންެގ ތެރޭަގއި ބަ

ދައްކާނެ. ކޮންސިއ މަރ އިކޮނޮމީެއއް މި ޤައ މ ަގިއ  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޔާށްފިއްކޮބޭނ ން ޚިދ މަތެއް ޓ އަރިޒަްމެގ އެހެން

މިއަށް ަވރަށް ބޮޑެިތ  .ެގ ާގޫނނެއ1979ް ؛ބިނާކ ރި. އެޮގތ ން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ާގނޫނަށް މިހާރ  ެގންނަންޖެހޭ

، ރާއްެޖ ބަދަލ ވެއްޖެ. އެހެންީވމާ ޮގތް ެވސް ވެއްޖެ. ިވޔަފާިރ ހިނާގދ ނިޔެ ބަދަލ  .އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގންނަން

 ؛ައތްމަތީގައި ހ ންނަ ފައިސާ ،އިތ ރ ން ރައީސް ފާހަަގކ ރިއަދި ޭއގެ  އި،ެވފަ މެންބަރަކަށް  ެގޑަބްލިޔ .ޓީ.އޯ

 ،ލިޓީޔަރޯ އިންފައިސާ ހ ންނަ އަތްމަތީގައި ެގނިަޔަގތް ަގނެެގން މ ދާ ަގންނަން ނިކ ންނަ މީހާިވޔަފާރިކ ރަން ހިތ 

 ؛ޖެހޭ ޮބޑ ާވނެ. އެއީ ނިޒާމަށް ިވޔަފާރި މ ދާ އަގ  ،މ ދާ މަދ ެވއަންނަ ިވޔަފާރި  ، ނަންނަމ ަގއި ެނީގމާއެކި ،ޑިއ ޓީ 

ކަންނެލިންނާިއ ؛ ޓީރޯޔަލިނަަގމ ންދިަޔ  ަގއިރާއްޖޭ .ެގނެސްދެްއިވ އްެލއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޙައެކަމަށް 

އެބަ  ެވސް އަދި ހަމައޮތީ. މިހާރ  މި ބިލ ގައި  އިދެއްާވފައޭރ  ކަނޑާލަ ނަަގމ ންދިޔަ ރޯޔަލިޓީ ެވސް ކަންނެލިން ބޮޑ 

 ކައިީރަގއި މި  ؛ަތއް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްަވތްނަަގން. ސީފ ޑ ެގ ބާ ެއއްރޯޔަލިޓީ ެވސް ހަމަ އެޮގތަށް އަނެއްކާ ،ހިމެނޭ

ެއކިެއކި  ބާަވތްަތކާއިއެކްސްޕޯޓަށް ސީފ ޑ ެގ  އްޖޭަގއިރާ ،ދ ނިޔޭގައި ،ކ ރަނީ އެކްސްޕޯޓ  މީހ ންރީ .އާއިންޑި  އޮތީ

އަހަރަކ   ،ތަށް ބޭނ ންާވ ހަމައެކަނި ސީފ ޑ ެގ ބާަވތްަތކ ެގ ތެޭރަގިއ ހިމެނޭ ބާަވތްތައްޢަރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ިސނާ

 ،ރާއްެޖއަށް ެގެނއްސަ ،އެކްސްޯޕޓ ކޮށްސަތޭކަ މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރ ެގ އެްއޗެހި އެބަ އެތެެރކ ރަންޖެހޭ. އެ ެއއްޗެހިތައް ރީ 

ހަދާނެ ފ ރ ޞަތ  އެބަ ދޭންޖެހޭ. އަދި  އިކަށް ިވްއކަޓ ތަސޯއިްނ ބާކީާވ ބައި ނ ަވތަ ރިއެކްސްޕޯޓ ކޮށް އަދި އެ ރީ

 ،ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިްކރާމް ެވސް ފާހަަގކ ރެްއިވއްރިރ ، ިއއްޒަތްތެރި ޤަމ އިތ ރ ން ިއއްޒަތްތެރި މީެގ

ެގ ސްއީ ކޮމާ ކ ރ މަށް މި ޒަމާނ ެގހަރ ދަނާ އެކްސްޕޯޓ ދ ކ ރަން. ރީއަޅ ަގނޑ  ާތއީ ؛އެކްސްޕޯޓ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށްރީ

ޒަމާނ ގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  މާއްދާެއއް ހިމަނަންޖެހޭ. މި  ންެގޝިޕިތެރޭަގއި މި ބިލ ގައި ޑްރޮޕްެގ ިވޔަފާރީ 

ކޮންޓެއިނަރ  ންނަހ  ގައިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން އެބަ ިވއްކާ ަޗިއނާ ިއ،ބޭރ ގައި ހ ންނަ ކޮންޓެއިނަރ ދިެވހިރާއްޖޭަގ

ކ ރޭ އެ ކަންތައްަތއް. ކ ދިްނ އެބަ ެގންނަ ކޮންޓެއިނަރ ލެޓިން އެމެރިކާއަށް. ާރއްޖޭހ  ގައިއެފްރިކާއަށް. ިވއެޓްނާމ  
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ިވްއކ މ ަގއި ބޭރ   ޮގތަށް އް ހ ރިައކީ ކޮންޓެއިނަރެ ނަާގ. އެހެންީވމާ، ޑްރޮޕްޝިޕިްނގ އޭެގތެެރއިން ބައެއް އެބަ

 އަށްސް ކޮމާއީ ،އެކަމަކ  މައްސަލައަކީ  .އ ޅޭތެރޭގައި ދިެވހި ކ ދިން އެބަެގ ޓްރޭޑ މ ޅި ްގލޯބަލް  ،ރިޤައ މ ތަކ ަގއި ހ 

މިހެންޮގސް  ،ޭޑޓާ ޕްރައިެވސީާއއި ،ރިީޓއާއި އ އަދިެވސް މި މަޖިލީހަކަށް ނ ލިބޭ. ސައިބަރ ސެކި ނޫނަށްާގ 3ބޭނ ންާވ 

އެ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ލިބޭ ؛ ލިބޭނެ ކަމަށްހ ރި ާގނޫނ ތައް އަހަރ ދ ަވްސ ވެއްޖެ އެިކ ތަންތަނ ން

މި ބިލ ގައި ޑްރޮޕްޝިޕިްނެގ  އި،ސްެގ ތެރެއަށް ވައްދަ ޮކމާާގނޫނ ތަކެއް. އެހެންީވމާ، ެއ ާގނޫނ ތައް ައަވްސކޮށް އީ 

ޑިއ ޓީ ނެގ ން ހ އްޓާލަން ނަާގ  މާއްދާއެއް ހިމަނާ އަތްމަތީަގިއ ިވޔަފާރިކ ރާ ިވޔަފާރި ެވިރާޔެގ ޖީބ  ހ ސްކ ރަން މި

ކަންތައްތަކ ަގިއ ކ ެރެވން ހ ރި ބޭރ  ޤައ މަށް ފ ޅާ ،ފ ޅާކ ރ މަށް ޓަކައިޞާދ  ތިއެބަޖެހޭ. އަދި ރާއްޖޭެގ ިއޤ 

ސީދާކޮށްާނއި  ،ދަނީ. އެހެންކަމ ން ޑަބްލިޔ .ޓީ.އޯެގ މިްނަގނޑ ަތކަށް ފަށްތައިެގން ާރއްޖެ ިވޔަފާރިކ ރަމ ން މި

ިޑއ ޓީއަށް ަފއިާސ  އަށް އޭނަނ ކ ރަނީްސ ިވޔަާފރިެވރިޔާ ިވޔަފާރި ؛އަތްމަތި ،އ ީޓެގ ތެރޭަގއި ނަާގ ޑި ނ ސީދާކޮށްނާ

ޮބޑ ވ މ ެގ މައްސަަލ  މ ދާ އަގ  ، ނ ލިބިޒްއަދި ބޭންކ ތަކ ން ފެސިލިޓީ ،މ ދާ އެތެރެނ ކ ރެވި  އަށްޖެހ ނީމާ އޭނަދައްކަން

ޮގތ ަގިއ ރާއްޖޭަގއި އ ޭޅ ބިދޭސީންެގ އަތ ްނ އަޅ ަގނޑ މެްނ  ޖީ.އެސް.ޓީ .އްލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްޙަ

ލިބޭ. ފައިސާ އެބަ އަޅ ަގނޑ މެން އެެވސް ން ފައިސާ. ދޮޅ  ލައްަކއެއްހާ ފިލައިެގން އ ޅޭ ބިޭދސީންެގ އަތ ން އެބަ ނަަގ

މީހާ ެވސް ޖީ.އެްސ.ޓީ ލާޭދޝް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނެ. ބަންްގ 6ިފއްޔާ %ނެބިދޭސީއަކ  ފިހާރަައކ ން ެއއްެޗއް ަގ

އަދި އެއީ  ،ިލބޭނެ ދައ ލަތެއްއަތ ން ފައިސާ  ރިހާ ރައްޔިތ ންެގހ އެހެންީވމާ، މި ޤައ މ ަގއި ދިރިއ ޅޭ  ކާނެ.ދައް

. އެހެްނީވމާ، ެއ ިމއީ ހަލާރިން ނެޭގ ފައިާސއެއް ،ންދިހަ ލާރި ،ންލާރި ޮގތަށް ފަސް އޭނައަށް ބ ަރއަކަށް ނ ާވ

މަށްކަްނ ކަފަތ ރ ެވރިބަޯރސާަވނީ  70ދިެވހިރާއްޖެ % ؛ކޮންސިއ މަރ އިކޮނޮީމެގ ތެރެއަށް ނިޒާމަށް އަޅ ަގނޑ މެން 

ހ ރިާހ ެވސް. އެހެންީވާމ، ފަތ ރ ެވިރކަމ ެގ  ނަށްމިހާރ  ކަށަަވރ ާވެނ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ން

 ،ޮގތ ަގިއ އަގ ެހޔޮކޮށް އިމްޕޯޓ ކ ރެވި  ސޭހަރާއްޖެ އިމްޕޯޓ ކ ރެޭވ ހ ރިހާ ތަކެތި ފަ ،އަްނނަ ގ ިޅެގން މި ތަކާސިނާޢަ

ޒަމާނ ެގ ނިޒާމަކަށް އިމްޕޯޓ  ޑިއ ީޓެގ  މި ،ލ އިފަސޭހަ ނިޒާމަކަށް އަދި މިހާރ ެގ ،ޕޯޓ ކ ރެިވެއކްސްއެތަކެތި އަެނއްކާ ރީ

 ާގނޫނ  އެބަ ބަދަލ ާވންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރި

ތެރި މެންބަރ  ކ ޑަހ ަވދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 އަޙްމަދ  ޢާމިރަށް. ކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އްެކވ ން:ކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ  ާވހަކަދެ
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ށް ހ ށަހަޅާފަިއާވ (އަާގނޫނ  އިމްޕޯޓް ދިެވހިާރްއޖޭެގ އެްކސްޕޯޓް) 79/31ޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއް

ތ ަގއި ކޮްނމެހެންެވސް މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގ ބޫލ ކ ރާަގއިޞްލާޙ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް 

ަރއްޔިތ ންނަށް ލ އި ދިނ މ ެގ ނިޔަތ ަގާއއި  ،ަވނީއިޮގތ ގައި ފާހަަގޮކށްފަެގ ދެކެން. ބިލ ެގ މަިއަގނޑ  ަމޤްޞަދެއް

 ،ކޮންމެހެން މ ހިންމ  ބާަވތްތަކ ން ޑިއ ީޓ ކ ަޑކ ރ މާއި  ،ޞިއްޙަތަށް ެގއްލ ންާވ ބާަވތ ެގ ތަކެތިން ޑިއ ޓީ ޮބޑ ކ ރ ާމއި

 ، އ ސޫލެްއެގ މަތީންލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަކނޑައަޅާރައީސ ިޑއ ޓީ އަނެއްަބއި ތަކެީތެގ  ،ފ ކ ރ މާއިތަކެތިން ިޑއ ޓީ މާ ބައެއް

، މި 79/31 ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީަގ މެންނޑ ބަޔާންކޮށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ހ ށަހެޅ ންތަކެއް. އަޅ ަގކ ރ މަށް  ކަންއެ

ލ ކ ރަން. ބޫަގާގނޫނަކީ ަވރަށް ބޮޑެތި ިއޞްލާޙ ތަކެއް ކޮންމެ އަހަރަކ މެ އަންނަންޖެހޭ ާގނޫނެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

 އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ބަޖެޓެއްގެ  އިއަޑަށް ބާރ ލާފަ ،އިއަޅ ަގނޑ މެން ތަކ ރާރ ކޮށް ބާރ ލާފަ ،މިހެން މިދަންނަާވ ކަމަކީ

ދ ަވސްަވރ ަގއި ެވސް އ ެފއްދ ންތެރިކަމ ެގ ކަންޮބޑ ވ ްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ކަމަށް ހ ރި މަގ  ތަނަަވސްކޮށްދީެގން. ެއ އ ެފއްދ ންތެރި ،މެން އިތ ރ ކ ރެޭވނީއ ފެއްދ ންތެރިކަން ައޅ ަގނޑ  

މި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވަށިއެގން  ،ކަމަކީ ބޫލ ކ ރެޭވަގ ބޮަޑށް ތަނަަވސްކޮށްދެޭވނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ

ައކީ ކަނޑ  ކަމަްށ 99% އޮތީ. ހަމައެކަނި އެންމެ ޕަސަންޓެއް ބިން މި .ތަނަކީ މި ތަނެއް އޮތްކަނޑ  

އޮތީ  ހިތްބޫލ ކ ރާަގައޅ ަގނޑ   ،އްދ  ސިފަކ ރެެވނީ. އެހެންކަމ ންހައަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރަ

އަޅ ަގނޑ މެން ެއއް ރަށ ން  ،ފ ރަތަމަ ެވސް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ ދ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެންމެއ ފެއް

 ބޮޑަކަށެއް ނޫނީ ދަތ ރ ކ ރެޭވނެ ޮގތްތަކެއް މާއ ަޅނދެއްަގއި ެވސް  ގައިމ ރ މަށް ޓަކައި ހަމައަނެއް ރަށަށް ދަތ ރ ކ 

މެ.  ން ދަތ ރ ކ ރެޭވނެ ޮގތްތަކެއް ނެތް. ބައެއް ަތންތަނ ގައި އެބަހ ރި ެވސްަވިއެގ މަގ  ނެތް. މަދ  ތަނެއްގައި ނޫނިއްޔާ

 ކަހަލަ ޓަކައި ެވސް ކޮންމެެވސްެގން ކާއެްއޗެހި ހޯދާލ މަށް ާވ ލައި ެވސް ބޭނ ން އިއަދި ަވިއެގ މަގ ން ދަތ ރ ކޮްށފަ

އް ނެތް. އެހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ބޮއްކ ާރަގނޑެްއަގއި ނޫނިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަށ ން ބޭރަށް ދެޭވނެ ޮގތްތަކެ

ރާ އާލަތްތައް ހަމަ ެއއްކޮްށ އޮޑިދޯނިފަހަރ  ބަނ މަށް ބޭނ ންކ  ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީއަބަދ ެވސް  ،އޮތީ ބޫލ ކ ރާހިތްަގ

އޮެތްއ  އިދީފަ ފ ކޮށްއާނަރ  ިޑއ ޓީ މކ ރީަގއި ލަކ ނިޑާއއި ކަބީލާ މާ .ާވންޖެހޭފ  ފ ާވންޖެހޭ. އެްއކޮށް ޑިއ ޓީ މާޑިއ ޓީ މާ

 ނެތޭނަރ  ބޭނ ންކޮށްެގން އޮޑިދޯނިފަހަރ  ބަންނަ މީހ ންނެއް އާއި ކަބީލާކަމަކ  އެކަަމކ ން ނ ފ ދޭ. މިހާރ  ލަކ ނޑި

ނ ާވނެ ކަންނޭނެގ. ަވރަށް މަދ  ޕަސަންެޓްއ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ންޏަސް އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ ދޮަގކަށްބ 

ކަން އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ޅަނދ ފަހަރ  ބަނ މަށް އެންމެ ިގނައިން  ެވސް އ ެފއްދ ންތެރި ގައިމ ހަމަ

ތަކެތި  ަވްތތައް. އެހެންީވމާ، މިގ ޅ ންހ ރި ބާ ފައިބަރާ ސް ފައިބަާރއި ެވ ގައިމ ހަމަ ،ބޭނ ންކ ރާ އެއް މައ ދަނަކީ 

ސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަމ ން ަވރަށް ބޮޑ  ެވ ގައިމ ހަމަ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލ އިކޮށްެދވިއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ

ޑ މެން ރައްޔިތ ންނަށް އެަބ ަގނކ ރިއެރ ންތަެކއް ދިެވހިާރއްޖެައށް ލިބިެގންދާނެ. ދެން ދެަވނަ ކަމެއް ޮގތ ަގއި އަޅ  
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އް އެތަ  ގައިނީ ެގދޮރ  އިމާރާތްކ ރ ން. ދިެވހިރާއްޖޭބޫލ ކ ރެެވަގނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ލ އިފަސޭހަ ކޮށްދޭންޖެހޭ

ތަނ ަގިއ  ަމދ  އާމްދަނީން އެލިބޭ  ،ލާފައި ދިނެއް ކަމަކ އި ރައްޔިތ ންތަެކއް ރާއްޖެތެރޭ ަރށްތަކ ަގއި ެވސް ބިން ކަނޑަ

ެވސް އަމިއްަލ ވަޒަނަކަށް ދާން ބޭނ ންޭވ.  ކޮންމެ މީހަކ  .ޮގތްތަކެއް ެނތް. އެތައް ބަިއަވރ  ޯގތިތަެކއް ރެޭވނެކ އިމާރާތް

 ކަންކަން މި  ލިބޭ ާއމްދަނީއާއި ޭސްވކ ެރޭވ އެްއޗެްއ މަދ ކަމ ން އެއަދި  ބޮޑ ކަމ ންނާިއ އެހެންނަމަެވސް، ަތކެތީެގ ައގ  

 ،ޖެ ކަމަށް ާވނަމަވިއްއެކަން ކޮށްދެމެއްެގ ތެެރއިން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ނިޒާއޮންނަނީ ނ ެވފަ. ެއކަމަކ  ހަރ ދަނާ 

 ކ ރިއެރ ންަތކެއް ލިބިެގންދާނެ. މާލޭގައި ެވސް ެވސް އިތ ރ  ގައިމ އެަކމ ގައި ެވސް ހަމަހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ދިއްަގރ  ާދއިާރެގ  ،މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރިމެ ގ ޅ ންހ ރި އެްއޗެހިތަކ ެގ ތެރޭގައި ދެން ެގޮދރާ ،ެގދޮރ  އިމާރާތްކ ރ މަށް

ރަްއޔިތ ންެގ  އި،ފައަޅ ަގނޑ ެމން މާލޭެގ ކ ލި ކ ޑަކ ރާ ާވހަކަ ދައްކާ ،ފަދައިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްިވ

 އެހާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށްން ކ ިލ ކ ޑަކ ރާ ާވހަކަ ދަްއކަ ޮބޑ ކ ރީމަ މަޖިލީހ ން އަނެއްކާ ލިފްޓ ތަކ ެގ އަގ 

ެވސް އެބަ ކ ރަންޖެހޭ. ދެން ބިލ ގައި އަޅ ަގނޑ   ގައިމ ނ ެވދާނެ. އެހެންީވމާ، މިކަންތައް އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ފަސޭހަ

އްެލއް ހޯދ މަށް ޙައަށް ޙަޤީޤަތ ގައި ެރެވނިއ  ސްޓޭމްޕ ެގ ަމއްސަލަ ، ޮގތ ގައި ފާހަަގކޮށްލަންކަމެއްެގ ަވރަށް މ ހިންމ 

ކަމެއް. ރެެވިނއ  ސްޓޭމްޕެްއ  އެކ  ފާހަަގކ ރާކަމީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް އ ފަލާވާ އިޓަކައި މި ބިލ ގައި ހިމަނާފަ

އެ ފޯމ   ،އަށް ހ ށަހެޅި ފޯމެއްަގއި ސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީެވސް ޓްާރން ގައިމ ަގންނަން ނ ލިބިެގން ައޅ ަގނޑަށް ހަމަ

ތަން އަޅ ަގނޑ   އޮތް އިލާފައި އްކޮށް ފ ރަ އެމ ޅި ފޯމ  އިއިން ަޖހަރ ފިޔާ 5ރ ފިޔާެގ ސްޓޭމްޕ   50އެްއކޮށް ޖަހަންޖެހޭ 

 ނ ލިބިެގްނ އަެނއްކޮޅ ން އެ ެރެވނިއ  ސްޓޭމްޕް އަޅ ަގނޑ  އަތ ަގއި. އެބަހ ރިެވސް ެވސް ދ ށިން. ފޮޓޯތައް  ގައިމ ހަމަ

އެ  ،ދައ ލަތަށްފައިސާ  . އެކަމަކ  ެއ ރެެވނިއ  ސްޓޭމްޕަށް ދަްއކަްނޖެހޭއެބަ ހ ންނަންޖެހޭ އިބޭނ ންާވ ޚިދ މަތް ނ ހޯދިފަ

ރަށަކ ން   މީހާއަށް ލިބޭނެޮގތްތަކެއް އެބަ އޮންަނންޖެހޭ. ރާއްޖެތެރޭ ިއެގްނ އެ ޚިދ މަތް ރައްޔިތ ދަްއކަ އަކަށްމ އައްސަސާ 

ޚިދ މަތް ނ ލިބިެގން އެތައް ދ ަވހަކ  މާލޭ ދޯންޏެއް   ބޭނ ންާވނ ލިބިެގން އޭނައަށް ސްޓޭމްޕެއް ަގންނަން ރެެވނިއ   ،ނަމަ

ެވްސ  ަގއިމ ހ ންނަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، މިހިރީ ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ނާގލާހިއިީރގައި ހިނާގލައަތިރި ކަ އި،ފ ރާތޯ ބަލަ

 ،އޮތީ  ބޫލ ކ ރާހިތްަގއްލ ާވންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. ހަމަ އެާއެއއްކޮށް ައޅ ަގނޑ  ޙަ ންނިޒާމ ެގ ތެރެއި މިހާރ  މި ތަހ ޒީބީ

ެވްސ  އި ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ބޮޑ ކޮށްފަޑ ކ ރަންޖެހޭ. އެކަންހަމަ ޑިއ ޓީ ބޮ  ންހިޞިއްޙަތަށް ނ ރަްއކާާވ ޒާތ ެގ އެްއޗެ

އަދިެވސް އިތ ރަށް ައޅ ަގނޑ މެން އެކަން ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެހެން މަސައްކަތްތައް ެވސް ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ކ ަޑއޭ  ލާއިރ ަގއިއަޅާބަ ޤައ މ ތަކާ ެގއްދ ހަ ކ ރެެވންޖެހޭ. ސިނިގރޭޓ ން ނަާގ ޑިއ ޓީ މި ޤައ މ ގައި އަދިެވސް ސަރަ

 މި ވ ރެ ބޮޑ    ފަދަ ތަންތަނ ގައި އަިދެވސް ދިެވހިރާއްޖެއަށްއާމެލޭޝި ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ. ިސންަގޕޫރ 

ޙަޤީޤަތ ގައި ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ   ،އޮތީ ހިތްކަންކަމ ަގއި ޑިއ ޓީ ނަާގެލއް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޑިއ ީޓ  ، ާވހަަކއިަގިއ ެވސް ިވދާޅ ިވ ފަދައިންްއަޒތްތެރި ރައީސްެގއި . އެބަ ހ އްޓޭޮގތްތައް 



2020ން ޖޫ 92                                             ސާލްޖަނަ ވަ  21 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

56 

 

 ން ކޮަތޅ ސިމެންތި ،އިބޫލ ކޮށްފަަގކޮތަޅ  ައގ ހެޮޔކޮށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ރަްއޔިތ ންނަށް ސިމެންތި އި،ފ ކޮށްފަމާ

ކ ޑަކޮްށ  6% ،ލަންޖެހޭއިން އެބަ ބަލަޓީ ނެީގމާ އަޅ ަގނޑ މެެގ ޖީ.އެްސ.6% އިލާފައިޑިއ ޓީ ކަނޑަ 15%ނަަގންޖެހޭ 

ކަމެއް. އެކަމަކ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ރަށް މ ހިންމ ަވމީހާއަށް އޭތި ލިބޭތޯ. މިއީ  ކ ަޑކޮށް ރަްއޔިތ  15ނ ަވތަ %

 އަށް  6% އިލާފަ އިކަނޑަ 15ޒަޢާމަތ ގައި ެވސް ޑިއ ޓީ % އިްއޒަތްތެރި ރައީްސެގ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގޭ 

 ؛ިވޔަފާިރެވރިންަބއެއް ކީ ޔަެގ ިނޔަތ ގައި. އެހެންނަމަެވްސ، ހިތާމަެއ ލ އި ހޯދައިދިނ މ އިތ ރ ކ ރީ ަރއްޔިތ ންނަށް 

ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދ   މީހާއަށް ެއކަން ރައްޔިތ   އިލާފައިލިބޭ ފައިދާކޮޅ  އަނެްއކާ ޖަްއސަ ބައެއް ިވޔަފާރިެވރިން އެ

ކ ރެޭވ ކަންތަްއ އެންެމ  ތ ްނެގ މަޖިލީހ ން މިައޅ ަގނޑ މެން ރައްޔި އިދީފަފ ކޮށްިޑއ ޓީ މާހާސިލ ާވނީ. އެހެްނީވމާ، 

ކަހަލަ  މިންަގނޑެއް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެެވސް ނެހެޔޮޮގތ ަގއި ިވޔަފާރިެވރިން ބޭނ ންކ ރޭތޯ ބަލާ

ކ ރެޭވ މަސައްކަތ ެގ  ެވސް މި މ ގައިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ،ނިޒާމަކ ން ާގއިމ ކ ެރެވން. ެއހެންނޫން ކަމަށް ާވނަމަ

ބިލ ަގިއ  މިއޮތީ ަވރަށް މ ހިންމ  ކަންތައްތަކެއް މި ބިލ ގައި އެބައޮތް.  ނ ލިބޭނެ. މިހާރ ެވސް މި ޤީޤީ ފޮނިމީރ ކަމެއްޙަ

މެއް ދޭންޖެހޭނެ އެއްެވސް ކަެވސް މިދެންނެިވ ދެކަންތަކަށްވ ރެ ަވކި އިސްކަން  ގައިމ ހަމަ ،ހިތް އޮތީއަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވ

 ަގއި ލިއިރ  އިނ ކ ރަން. ބިލ  އެއްކޮށް ކ ޑަކޮށް ބަލަ ޫބލެއްަގސް ެވ ގައިމ ނޑެއް ހަމަާވނެ ކަމަކަށް އަޅ ގަ އޮެވެގން

 ނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ ނ ކ ރެޭވ. އެހެން މިދެންނެިވ ކަންަތއްތަެކއް މ ޅިން ފާހަގައެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް ސީާދ ސާފ ކޮެށއް

 ެގ ތެޭރަގއި ޞަދ ޙަޤީޤަތ ގައި މަޤް ؛ދ ޤްޞަލާގައި ައޅ ަގނޑ މެްނެގ ބިލ ެގ މައޮތީ ކޮމިޓީ މަރ ޙަ ތްހިބޫލ ކ ރާަގ

 ގައިމ ދިޔ ަމކީ ހަމަޮގތަކަށް މި ބިލ  ފާސްެވެގން އްލ  ލިެބންޖެހޭނެޙަ ރަނަގޅ  ދައްކާފައި ހ ރި ާވަހކަތަކަށް އެންމެ

ެގ ެވސް ޤައ މ   އިރ އިރ ޮކޅ ންއިރ ކޮޅ ން، އިރ ކަމެއް. އެްކސްޕޯޓ  އިމްޕޯޓ  ާގނޫނަކީ ހަމަ  ެވސް އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެދޭ

ތްކޮށް ޤައ މ ެގ އ ެފއްދ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭނެ ބިލެއް ކަމ ަގިއ ހާލަތަށް ރިޢާޔަ

 އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޝ ކ ިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ތަނ ން  އަދިެވސް މި ންދ ރ ެގ ފަރިއްޮކޅ ންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ މެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

ކ ަރއްަވމޭ ބ ދަ ދ ަވހަށް އެކަން ހަމަޖެއްސޭކަށެއް ނެތް. އަމީންޢާއްމ  ިވދާޅ ަވނީ އަމީންޢާއްމ  ަވރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް

މެންދ ރ ެގ  ،ތެރި މެންބަރ ންނަށް ަވގ ތ  އަރ ާވނަންއެޮގތަށް ޭވތޯ. އެހެްނީވމާ، ައޅ ަގނޑ  އަނެްއކާެވސް ިމއަދ  އިްއޒަތް

ނޫން، ަގއި.  12:30އަޅ ަގނޑ މެން ދެން އެނބ ރި ބައްދަލ ާވނީ  .މިނެޓ  އިތ ރ ކޮށް 15ަވގ ތ  މިހާރ އްސ ރެ ފެށިެގން 

 ަގއި.  1:00އަޅ ަގނޑ މެން ދެން އެނބ ރި ބައްދަލ ާވނީ  !ފ ކ ރައްާވމާ
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 {އަށް 13:16 އިން  12:17 :ޅ ކޮތ  ަވގ ސްހ }

 (ގެ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ މަޖިލީހ   ؛ވީންނެއި އިތ ގަސަ)ރިޔާ

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 7
 

  :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

އެކ  ރާއްެޖއަށް ކ ރި މޭ މަހ ެގ ތެރޭގައި ަގދަ ަވޔާ -7.1ެގ 7 އިން. 7ފަށަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމ   މި` 

 ނިންމި  ދިރާސާކޮށްއެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭޖ  ކޮމިޓީން  ރަށްަތކަށް ލިބ ނ  ެގއްލ ންަތއް އެްނަވޔަރަންަމންޓް ިވއްސާަރިއގައި

ެގ ަވގ ތ . ޙަޤީޤަތ ަގއި ިމ ބަހ ސްދަނީ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  ަވީނ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްާވފަ. މިހާރ  ހިނަގމ ން މި

ން. އެހެންީވމާ، އިތ ރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ކ ރަނީ މިއަދ  ނިންމާތ ައޅ ަގނޑ  ަގސް ޓ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ ރިޕޯ

ާޔ ޝ ކ ިރއް ތަށް އެދިަވަޑއިަގތ ން އެދެން.ފ ރ ޞަ ،ނަމަާވޮގތ ން ާވހަކަަދއްކަން  ގ ޅޭ ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ ގައި ރިޕޯޓާ

ޯވޓ ެގ ަގީޑަގއި މި  މިއަދ ްއިވއްާޔ އިރާދަކ ރެ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓ  މިހާރ  ބަހ ސް ނިމިއި

 ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް އަހާނަން. 

ަވނީ ތަޅ މަށް ހ ށަހެޅ މަށް   ތ ެގ ބިލ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިމ ނ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މިއަދ  މިއަ އިޖ ރާއީޖިނާ -{ 7.2} 

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  މާފަންނ  ،ކ ޑައިރ ކޮޅަކ   ،އަޅ ަގނޑ  މަޑ ކޮށްލާނަން ،ނޑ  އެޭދނަންއަޅ ަގ .ތައްޔާރ ެވފާ

 . މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ެގދާއިރާ އ ތ ރ   މާފަންނ . ޝ ކ ރިއްޔާ)ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ (  މެންބަރަށް.

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ން ެގަނއ މ ެގ ބިލ  ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީއިޞްލާޙ ތ ެގ ާގނޫނަށް އައިޖ ރާ  އީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖިނާ

ލާއިރ ަގިއ އިދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ިރޕޯޓ  މި ހ ށަހަޅަނީ. މި ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަތް ހިނަގއިދިަޔ ޮގތް ދަންނަވަ 

މަންޓް ޑިޕާޓް ،އިން ލިޔ މ ން ކޮމެންޓ  ހޯދ މަށް ޕްރޮސިކިއ ަޓރ ޖެނެރަލާޮގތ  އްދެވ މ ެގކޮމެންޓ  ހޯމި ބިލަށް  ންކޮމިޓީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޕޮލިސް، ހޯމް މިނިސްޓްރީ، އަދި ބާ ކައ ންސިލަށް ލިޔ ނ . އަދި ލިޔ މ ން ެވސް  އޮފް ޖ ޑިޝަލް

ާބއްާވ  ކޮމިޓީ ބައްދަލ ވ ން ައޅ ަގނޑ މެން ަވރޗ އަލްކޮށްޖަާވބ ތައް ލިބ ނ . ޭއެގއިތ ރ ން އެ ދ ަވްސަވރަކީ 

، އަދި ޖ ޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރާއި ެގ ޖ ޑިޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ،ވެ ާވތީދ ަވސްަވރަށް 

ްނ  ކޮމިޓީ. ލޫމާތ  އެއްކ ެރވ ނ ޢ ެވބް ކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިެވެގން ބައްދަލ ކޮށް މަ ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލާ

މަލ ކ ރާނެ ޚާއްޞަ ޢަޅިެގން ގ   ފަދަ ހާލަތްތަކާ 19-ކޮިވޑި  ،ބެލ މ ން މި ބިލ  ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅ އްިވ މަޤްޞަދަކީބެލި
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 ،ދިޔައިރ ަގއި ފާހަަގކ ެރވ ނ ކ ރަމ ން މި ބިލ  ދިރާސާ ،މަޤްޞަދަކަށް ެވފައިަވނީ. ނަމަެވސް ،އ ސޫލ ތަެކއް ކަނޑައެޅ ން 

އެއީ އާއްމ  އެހެން ހ ރިހާ . ކަމެްއެގ ާވހަކަ ެވސް އޭގައި ފާހަަގކޮށްަފއިވޭ ނ ގ ޅޭ  މިފަދަ ހާލަތަކާ 19-ޑ  ކޮިވ

ޮކންފަރެންސް މެދ ެވރިެވެގން ޝަރީޢަތްތައް އަދި އަޑ އެހ ންތައް ހިނޭގނެ ޮގތ ެގ ާވހަކަ. ަގއި ެވސް ެވބްހާލަތްތަކެއް

ބިލ ގެ  ނިެގން ދިޔައީ. ެއޮގތަށް ހ ށަހަޅާަތފާތ  ޮގތަކަށް ިވސްއެ މައްސަލައިގައި  ނަށްއެހެންީވމާ، ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން

 ޭއެގއިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކަމާ  ،އެހެންނަމަެވސް. ދިޔައ ފެދިެގންލ މެދ ގައި ސ ާވ މަޤްޞަދ  ނޫން ކަންކަން ހިމެނ މާ

 ގ ޅޭ  ލަތްތަކާެވސް އެހެން ބިލެކޭ އާއްމ  ހާއަނެްއކާ  ،ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ާވހަކަދެއްީކމާ އެ ފަރާތްތަކ ން ފާހަަގކ ރެއްވީ 

، މި ބިލ ެގ އެހެންީވމާ. ހަޅަންޖެހޭނީކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިެވެގން ޝަރީޢަތް ހިންަގންޖެހޭނެ ޮގތަށް ހ ށަ ޮގތ ން ެވބް

ޮގތަށް އެ މަަސއްކަތް އަޅ ަގނޑ ެމން އެ ،ދިނ މަކީ ަވަރށް މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ ފާހަަގކ ރެްއީވމާތެރެއިން ހިމަނައި

 މެދ ެވރިެވެގން ކޯޓ ގެ  ންގ ެވބް ކޮންފަރެންސި  ،. ބިލ ގައި މައިަގނޑ  ޮގތެްއގައި ހ ށަހަޅާފައިަވނީކ ރެޭވތޯ ބެލީ

ތްތަކެްއ އައިޖ ރާ  ،އަދި ތަޙ ޤީޤ ތައް ކ ރ މ ަގިއ ޚާއްަޞ އ ސޫލ ތަކެއް ،ޝަރީޢަތްަތްއ ހިންގ މާއި އަޑ އެހ ންތަކާއި

ތްތަެކއް ހިންގ ން. ިމ ދެ ކަންތައް ަމއިަގނޑ  އައިޖ ރާ ،ޚާއްަޞ އ ސޫލ ަތކެއް ކ ރ މ ަގއި ވާ ޢ އަދި ދަ .ހިންގ ން

ނިންމިއިރ ަގިއ  ؛ކޮމިީޓއަށް ފެނ ނ އިރ ަގއި ބަންޑާރަ ނައިބ ެގ އޮފީހ ން. މި ަވނީ ިބލ  ހ ށަހެޅިޮގތެްއަގިއ ހ ށަހަޅާފައި

ޮގތ ގައި ެވބް ޮކންފަރެންސް މެދ ެވރިެވެގން އެހާ ބްލޭންކެޓްކޮށް އެއްެވްސ މިނެއް ނެތް  ،ކަމަކީ ކޮމިޓީއަށް ފެނ ނ  އެއް

ހ އްދަ އޮންނަ ޮގތަށް ދިނ މަކީ   ހާ ަވގ ތެްއގައިހ ރިހާ މައްސަލައެއްަގއި ހ ރި ،ހ ރިހާ އަޑ އެހ ންތަކާއި ޝަރީޢަތްތަކެއް

 އް ނެތްތްަތއް ހިންގ މ ަގިއ އެްއެވސް މ އްދަތެއަކަމަށް. އަދި ހަމަ އެއާއެކ ަގއި އިޖ ރާ އެއީ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ނޫން

އަށް ކަމަށް ކޮމިޓީ  ނ ހިނާގ ޮގތަްށ ކަނޑަެއޅ މަކީ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ނޫން އްސަލަތަކަްށ މ އްދަތ ތ ޮގތަށް ހ ރިހާ މަ

ގ ޅޭ   މައްސަލަތަކާއީއިރ ަގއި ޮއތީ ޖިނާސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅ އްިވ ،. އެހެންނަމަެވސްފާހަަގކ ރެިވެގން ެއޮގތަށް ނިންމ ނ 

ން އެކަމަށް ސޮލިއ ޝަެނއް ެވސް ނ ހިނާގނެ ޮގތަކަށް އެކަން ކ ރ މަށް. ކޮިމޓީެވސް ެއއްޮގަތކަށް ތައްތ ހ ރިހާ މ އްދަ

ެވްބ ކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިކޮްށ  ،ލާފައިާވނެ އި މި ރިޕޯޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެކ ަލވަ ންއްލެްއެގ ޮގތ ަގއި ކޮމިޓީޙަ

ކަންތައްަތއް ކ ރާނެ ަވކި މިންަގނޑ ތަެކއް  އެ ،މަށް ކ ރެިވދާނެއްވ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގ މ ގައި އަޑ އެހ ންތައް ބޭ

. އޭެގތެޭރަގިއ ންތޯ އަޅ ަގނޑ މެްނ ކަނޑައެޅިއްއްޞަ ހާލަތްތަކަށް ަވނީ ކިހިނެޚާ ލީ ިރޕޯޓ ގައި. އިއަޅ ަގނޑ މެން އެކ ަލަވ

ހާޒިރ ވ މަށް ރަްއކާތެރިކަމެްއ  ،ަޝރީޢަތްތަކަށް އެޓެންޑ ވ މަށް ،ާވ އެއް ސަބަަބކީ ާޚއްޞަ ހާލަތަކަށް ،ކަމަކީ އެއް

އެއާއެކ ގައި ކަމަށް. ދެން ހަމަ  ނެތް ހާލަތެއް އޮތިއްޔާ އެއީ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްެގ ޮގތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭނެ

ކޯޓ ތަކަްށ އަޑ އެހ ންތަކަށް ދިއ މަށް  ،މޫސ މީ ޮގތ ން އެކި ރަށްަތކަްށ ދަތ ރ ކ ރ މަށް ،ޖިއޮްގރަފީ ޮގތ ން 

އަިދ އިންސާފަށް ާވސިލ ވ މަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ދިމާވ މ ެގ  ،އި ހ ރި އ ނަދޫގތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދަތ ރ ކ ރ މ ަގ

ކަމަށް ފާހަަގކ ެރޭވ ކަހަލަ  މާ ބޮޑ ތަނ ން ލަްސެވދާނެ ،ލިބ މަށް ހ ރަސްތަކެއް އެޅި ސަބަބ ން މައްސަލަތަކަށް އިްނސާފ 
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އަޅ ަގނޑ މެްނ އެއީ ޚާއްޞަ ހާލަތެްއެގ  ؛ކަމަށް ްއިވދާނެމައްސަލަތަކ ަގއި މި ދެންނެިވ ޮގތަށް އަޑ އެހ ންތައް ބޭ

މެންބަރ ންެގ މެދ ގައި ަވރަށް ފ ާޅކޮށް  ޮގތ ަގއި ކޮމިޓީއަށް ފެނ ނީ. ދެން މި ޒާތ ެގ ަބެއއް ކަްނކަމަށް ކޮމިޓީގެ 

 އަޅ ަގނޑ  ަވނީ. ދެން ލެިވަފިއ މިއިހިސާބ ން މި ރިޕޯޓ  މިޮގތަށް އެކ ލަވަ ބަހ ސްކ ރެިވެގން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިހާ 

ާއިއ ެއއީ އޯިޑއޯ. އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  ،ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންކޮށްފައިާވނެ އިބާރާތަކީ

ެއއް ނޫން. އަދި ހަމައެަކނި އޯޑިއޯ ،ަވނީ މި އަށް ީވމާމި ދެ ޮގތް އެއްކޮށްެގން ެގންދެޭވ ކޮންފަރެންސިންގ  ،އާ ީވިޑއޯ

 އް ނޫން. އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަެރންސިންގ މެދ ެވރިެވެގންނޭ ބ ނ މ ން އޭެގ މާނައަކީ ެއއީ އެ ހަމައެކަނި ީވިޑއޯ

ކަމަށް   ނ ކ ރާނެނޫން ޮގތަކަށް ކޯޓަކ ން ެވސް މާނަ، އެއި ހ ރީ. އެހެންީވމާކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ިވްސނ މ ަގ

ހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ ހިސާބ ންމިހާއަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން. 

ހ ރިާހ  ،ޅަން. ކޮމިޓީަގިއ ބައިެވިރެވަވަޑއިެގންެނިވމެދ ގައި ޮގތެއް ިނންމަވައިދެްއވ މަށް އެދި މި ިރޕޯޓް ހ ށަހަ ރިޕޯޓާ މި

ްނނަށް އެހީތެރިެވދެއްިވ ހ ރިހާ ދަންނަަވން. އަދި އިދާރީ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެ މެންބަރ ންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

ިވ ހ ރިހާ ދަންނަަވން. އަދި އިދާރީ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހީތެރިެވދެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

 ދަންނަަވން ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޭފ ޅ ންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ބިލަށް  ން އެބަޭވ މިކޮމިޓީ ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންަނާވނެ

ން ަވރަށް ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙެއް ހ ށަހެޅި ސަބަބ . އިއްޒަތްތެިރ މިޓީކޮ .އިޞްލާޙެއް ހ ށަހަޅާފަ 15

 .މީެގ ހަތަރ  ދ ަވސް ކ ރީގައި ،ޞްލާޙ ތަކާއެކ  އޮތް ރިޕޯޓް ލިބިަވޑަިއެގންފަިއާވނީމެންބަރ ންނަށް މި ބިލ ެގ އި

 ،އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ .ޝ ކ ިރއްޔާ  ެއއް.ާވފައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނ ޭވ މިއަށް އިތ ރ  އިޞްލާޙެއް ހ ށަހަޅ އް

، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި އާދެަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( )ޯވޓ ެގ ަގީޑގައި މި ރިޕޯޓަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ޯވޓަށް އެހ މަށް. 

ަވނަ މާއްާދެގ  87ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްަފހ ( ލަނީ މި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ . އިހ ޅ ަވ

 ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ،ންއެ މާއްދާެގ )ށ(ަގިއާވ ޮގތ ެގ މަތީ ،ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ންތިން

ްށ (އަތ ެގ ާގނޫނ އައިޖ ރާ އީޖިނާ) 2016/12ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ާވފަިއާވހ ށަހަޅ އް ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 ންަވނަ ކިޔ ން ިއްއވ ން. ެގަނއ މ ެގ ބިލ ެގ ތި އިޞްލާޙ 

ށް ބިން ޅ  ޕޯޓް މަޝްރޫޢަފައެީއ މާލެ އަތޮޅ  ގ ޅީ. ށްއަ 7.3 އަޅ ަގނޑ  އެނބ ޭރނަށް އެޖެންޑާ އައިޓަމ  -{ 7.3} 

 ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ ދިރާސާކޮށް އެންަވޔަރަންމަްނޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ގ ިޅެގން އ ފެދ ނ  އެކަމާ ،ން ފެށ މ ންހިއްކާ
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އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ޯހރަފ ށީެދއްާވނީ ރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯްޓ. މި ރިޕޯޓް ތަޅ މަށް ހ ށަހަޅ އްވައިން ދިކޮމިޓީ

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީކޮމިޓީެގ މ ަގއްރިރ .  އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖ  ،މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ްނ: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ފަޅ ަގިއ ގ ޅީ ،ންޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ތި ިވދާޅ ިވ ފަދައިއާދެ، 

 ،ްށ ބޭނ ންާވ ބިން އ ފެއްދ މަށް އެ ފަޅ  ިހއްކަން ފެށ މާެއކ ާވމީ ކޮމާޝަލް ަބނދަރެއް ހެދ މ ެގ މަޝްރޫޢަގ  ބައިނަލްއަ

 ޓަށް އަސަރ ކ ރަމ ންދާކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ިގނަ ބަަޔކ  ފާޅ ކ ރަން ފެށި. އަދި އެ ށްެގ މޫދ ެގ ވެ އްދ  ހައެ ސަރަ

ން އިސްނަަގއިެގން ބަލާ މައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ގައި މި ޮކމިޓީ، ދީން އިސްކަންަގނޑ ެމން ކޮމިޓީކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް އަޅ  

ދިރާސާކ ރ މަށް ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ންމި މައްސަލަ ކޮމިޓީ  ދެ،ކ ެރވ ނ . އާމައްސަލަ އެޖެންޑާ

ެގންދިަޔއިން. އަދި ެއ ޚާއްޞަކޮށް ކ ރިއަށްމައިަގނޑ  ދެ ބައްދަލ ވ މެްއ މި މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ މެން 

 މާ އަދި މިކަ .ކ ރިންއަޅ ަގނޑ މެން ސ ާވލ  ބެހޭ ަވޒީރ ންނާއި މ ައއްސަސާަތކ ެގ ެވރިންނާ ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި ކަމާ

އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ާވފައިާވ  .ޮގތ ން ހ ރި ލިޔ ންތަްއ އަޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާކ ިރން ގ ޅޭ

ށް ކ ެރްއިވ. ޭއގެއިތ ރ ން މަޝްރޫޢަން ރިޢާޔަތްތަކަްށ ކޮމިޓީީވިޑއޯ މައ ލޫމާތ ތަކާއި، ހ ށަހަޅާފަިއާވ ފޮޓޯތަާކއި

 ކާިއ، އެންަވޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންްޓ ރިޕޯޓާއި، އަދި އެ ރިޕޯޓާށްފަިއާވ ލިޔ ންތަޚާއްޞަކޮށް ަތއްޔާރ ކޮ

ގ ޅިެގން އެކިއެިކ  ން ބެއްލެިވ. އާދެ، މި މަޝްރޫޢާގ ިޅެގން ދޫކޮށްފައިާވ ޑިިސޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ެވސް ކޮމިޓީ

ކަމެއް  9މައިަގނޑ   .އި ލާއިރ ަގއިަގނޑ މެން ބަލަފަރާތްތަކ ން ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ކަންބޮޑ ވ ންތައް އަޅ  

ހިއްކ މަށް  ،ލަނީ. ފ ރަތަމަ ކަމަކީއިކަންކަން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ . އެ

އްދެއް ިހއްކ މަްށ ހައެހާ ފ ން ސަރަ، އްދަކަށް ވ ާމއެކ  ހައްދަީކ އާދެޔާ ޚިލާފަށް ފ ން ސަރަ ހަކަނޑައަޅާަފިއާވ ސަރަ

ތަނ ެގ  ހިއްކާ ިއ،އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ބޮޑ  ޚަރަެދއް ހިނަގ ،ކަމަށް ވ މާއެކ    ެވލި ބޭނ ންާވނެށް ިގނަ އަދަދަކަށްަވރަ

ަފޅ  ކޮންނަށް ފެށި ދ ަވހ ން  ގ ޅީ ،ްއދަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަެކއް ާވނެކަން. ދެަވނަ ކަމަކީހައިތ ރ ން ެވލި ނަާގ ސަރަ

 ،ްއދަށް ކިސަޑ ެގ ައސަރ ކޮށްހަާވ ހިމާޔަތްކޮށްފައިާވ ސަރަަކއިރީަގއިއެތަނ ެގ  ،ފެށިެގން ިވލިމާލޭެގ ފަރ ެގ ިއތ ރ ން

 ަގއި މިކަން ލަފާކޮށްފައިާވނެ ކަމަށް އޮތްމަޝްރޫޢ ެގ ީއ.އައި.އޭ ރިޕޯޓ  ،ކަމާއި ޓަށް ެގއްލ ން ލިބޭށްކަނޑ ެގ ެވ

 ،ނަ ކަމަކަށްންަވމިކަން ހ އްޓ ވ މަށް މަޝްރޫޢ  ފެށިއިރ ގައި ކ ރެވ ނ  މަސަްއކަތްތައް ކ ަޑކަން. ތި ،ނަމަެވސް

މ ންދާ ސްކްރީން ކޮންނަ ކ ރ މަށް ކިސަޑ  މަތަކ ރާނެ ިސލްޓ މ ރަކަ މަރ ެވދިއ ން ކ ޑަ ،މައްޗަށް ކިަސޑ  އެޅި ފަރ 

ހިއްކ މ ެގ  ،ަވނަ ކަމަކަށްނ ާވކަން. އޭެގ ސަބަބ ން ފަރަށް އަސަރ ކ ރަމ ންދާކަން. ހަތަރ ހިސާބ ގައި ބޭނ ންކޮށްފައި

 ،މ ރަކަ ހ ދ ވ މ ެގ މަްއސަލަ އިތ ރ ަވމ ންދާ ދަނޑިަވޅަކަށް ވ މާެއކ   އިްސަވރަކީ ާރއްޖޭގަ  ދ ަވދާމަސައްކަތް ކ ިރއަށް
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ބޫލ ކ ރ މ ެގ ލިޔ މ ަގިއ ެވސް މަޝްރޫޢ ެގ ަގޓަށް ައސަރ  ފޯރާނެ މިންަވރ  ބަާޔންކ ރާ ރިޕޯޓް ށްތިމާެވ ެގމަޝްރޫޢ 

ދާނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެިވފަިއާވ ދ ަވސްަވެރއްކަން ެވމަސައްކަތް ހިނާގ ދ ަވްސަވރަކީ މ ރަކަ ހ ދ ވ މ ެގ މަްއސަލަ ދިމާ

ޓަށް ށްއި.ޭއަގއި ެއ ޕްރޮޖެްކޓ ެގ ސަބަބ ން ތިާމެވފަޅ  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ީއ.އަ ގ ޅީ ،ަވނަ ކަމަކަށް ފަސްވ ން. ފާހަަގކޮށްފައި 

ަވތަ އެކަންކަން ނ  ކ ރ މަށްެއކަންތައް މިޓިޭގޓް ،ކަމ ަގިއ ިވޔަސް ީވެގއްލ ން ލިބެމ ންދާ މިންަވރ  ބަޔާންކ ރެިވފައި 

އޭެގ އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ނޫންކަން ކަންޮބޑ ވ ެމއްެގ  ،ކ ރ މަށް އެޅެން އޮްތ ފިޔަަވޅ ަތއް ލަފާކޮށްފަިއަވނީކޮންޓްރޯލް

ށް ބޮޑ ެވަފއިާވ ަވރަށް ަކއިރީަގއި އޮތް މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަ ަވނަ ކަމަކަށް ގ ޅިފަަޅކީ މާލެއާހަ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކޮށްަފއިޭވ. 

މަޝްރޫޢ  ރޭިވފައިާވ ޮގތ ން  ،ްއލ ކ ރ މަށް ބިން އ ފެއްދިދާނެ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއި ބެލޭއިރ  ޙަ  ެގދޮރ ެގ މައްސަލަ ޯގތި

މި މަޝްރޫޢ ެގ ބިން ހިއްކ މަށް ެވލި ނެގ މަށް   ،ަވނަ ކަމަކަށްނ ާވކަން. ހަތްއަށް ބިން ކަނޑައަޅާަފއިސޯޝަލް ހައ ސިން

އްދ ން ހައެ ސަރަ، ކަމަށް ާވތީ އްދެއްހަހަރ ެގ ނަިގލިލ މަށް ބޭނ ން ކ ރާ ސަރަފަބޯޓ އްދަކީ އާގ ހަސަރަހަމަޖެހިފައިާވ 

ފަހަރަށް ބޮޑެތި ޮގސް ޭއެގ ސަބަބ ން ބޯޓ ްއދ ގައި އަާޅ ބޯޓ ފަހަރ ެގ ަނިގލި ކަަހއިެގން ހަެވލި ނެގ ަމކީ ެއ ސަރަ

ތިޞާދަށް ނޭދެޭވ ޅި ދ ނިޔޭެގ އިޤ ެގ ސަބަބ ން މ 19-ޑ ކޮވި  ،ެގއްލ ންތަެކއް ެވދާނެ ކަެމއްަކން. އަށްަވނަ ކަމަކަށް 

ޞާދ  ނާޒ ކ  ހާލަތެއްަގއި އޮތް ދަނިޑަވެޅްއަގިއ ތިއަސަރެއް ކޮށްފަިއާވ މި ހާލަތ ގައި އަދި ޚާއްަޞކޮށް ރާއްޭޖެގ އިޤ 

ލާފަިއާވ އިތައް ހ އްޓަ ރާއްޖޭަގއި މީހ ން އ ޅޭ ރަްށރަށ ގައި ކ ރިއަްށ ެގންދިއ ަމށް ހަމަޖެހިފައިާވ ބައެްއ މަޝްރޫޢ 

ެއއީ ެވސް ކަންބޮޑ ވ މެްއެގ ޮގތ ަގިއ ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ކަމެްއ. އަިދ  ،ނޑިަވެޅއްަގއި މި މަޝްރޫޢ  ހިންގ ން ފެށ ންދަ

 ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް އްދ ަތއް ތަރައްޤީހަލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ރާއްޖެ ހިންގ މަށް ރާއްޖޭެގ އެކި ސަރަ ،ފަހ  ކަމަކަށް

އް ފެށިކަްނ އްދ ަގއި މިފަދަ ބޮޑ  މަޝްރޫޢެހަޮތއްޖެހިފައިާވ މާލެ ސަރަ، ަވިނކޮށްކާރ ން ކަނަޑައޅާފައިކަމ ަގިއ ސަރ 

ން ަވރަށް ފ ޅާ ޮގތ ން ކޮމިޓީ ގ ޅޭ ނ ކ ތާއާ ނ ަވެވސް ކަންބޮޑ ވ މެްއެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއޭވ. މިދެންެނިވ 

މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ެރވ ނ  އަިދ ދިރާސާކ ރެްއވ  އިވަ ކ ަރއްސ ާވލ ، އި ކ ަރްއަވދާއިރާެއއްަގއި މަްޝަވރާ

ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން  22ލާނަން. މިޮގތ ން އިއަޅ ަގނޑ  ދަްނނަަވ ،ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަނޑ ަމގ ން  ،ާވއިރ ެވފަިއާވ ަޤއ މަކަށް އިމްޕޯްޓ މ ދަލަށް ބަރޯސާދިެވހިާރއްޖެއަީކ  ،ާވނެ. ފ ރަތަމަ ަކމަކީފާހަަގކޮށްފައި 

ކަމާއި، ރާއްެޖއަށް އަންނަ  އަހަރަކ  އިތ ރ ަވމ ން އަންނަ  އްޖެއަށް އެތެރެކ ރަމ ންދާ މ ދަލ ެގ އަދަދ  އަހަރަކަށް ވ ރެ ރާ

ހ ރި ަވސީލަތްތައް އޭެގ އެންމެ ފ ރިހަމަ   ލިބެން ،އި ބޯޓ ެގ ސައިާޒއި، މ ދާ އަންނަ އަދަދަށް ބަލާއިރ ފަހަރާބޯޓ 

ށް އޮތް އަހަރ ތަކ ަގިއ މާލޭެގ ިވޔަފާރި ބަނދަރ ެގ ޚިދ މަތް އެންމެ އެކަށީެގްނާވ ނ ންކޮށްެގން ެވްސ ކ ރިއަޮގތ ަގއި ބޭ

ކ ރާ ރަށ ެގ ެވރިކަން  ،ކަމަށް ސަރ ކާރ ން ދެކޭކަން. ދެަވނަ ަކމަކީ ޮގތ ަގއި ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ އ ނދަޫގ ކަމެއް

ފައި، ގ ިޅފަޅ ގައި ޕޯޓ  ާގއިމ ކ ރ މަށް އި މ ހިންމ  ކަމަކަށް ެވޓެއް އޮތ މަީކ ސަރ ކާރ ން ދެކޭޮގތ ަގޕޯއްދ ަގއި ހަސަރަ

ޖާަގިއެގ ދަތިކަން ަވރަްށ  ،ސަރ ކާރ ން ނިންމީ މިހާރ  މާލޭގައި ާގއިމ ކޮށްފަިއާވ ޕޯޓ  ިއތ ރަށް ބޮޑ ކ ރެޭވނެ ޮގެތއް ެނތި
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ާގއިމ ކ ރެެވްނ  ންމެ ކައިރިން ޕޯޓެއްއްދ ން އެހައްލ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން މާލެ ސަރަޙައެކަން  ،ބޮޑަށް ކ ރިމަތިެވފަިއވ މާއެކ  

ކައިރިން ބޮޑ   ގ ޅިފަޅަކީ މިހާރ  ެވސް މާލެއާ ،ކަމަށް ސަރ ކާރ ން ދެކޭތީކަން. ތިްނަވނަ ކަމަކީ ޅ ފަގ ޅީ ،ތަނަކީ އޮތް

އި ޕޯޓ  ހެދ މަށް ބިން ހިއްކ މަކީ ެއންމެ އެކަށޭނެ ޮގތްކަމ ގަ  ،ކަމަށް ެވަފއި އްދެްއެގ ބިން ހިއްކާފަިއާވ ތަނެއްހަސަރަ

ާވމީ ފެންަވރަށް ހަދާ ިވޔަފާރި ބަނދަރ ެގ މާސްޓަރ ގ  ގ ޅިފަޅ ަގއި ބައިަނލްއަ ،ކޭކަން. ހަތަރ ަވނަ ކަމަކީސަރ ކާރ ން ދެ

ކ ރަނީ މި ބަނދަރ  ތަރައްޤީ ،ކަމާއި އަހަރ  ފެށޭނެ  މަލީ މަސައްަކތް މިޢަބަނދަރ ެގ  އިޕްލޭންެގ މަސައްކަތް ނިންމަ

ބޭލ މަށް ބޭނ ންާވ ޒަމާނީ ަވސީލަތްތައް ހިމަނަިއެގން  އިމ ދާ އަރ ަވ ންެޓއިނަރ ެގއަހަރެްއެގ މައްޗަށް ހަތަރ  ަލއްކަ ކޮ

ކަމަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް މި އަހަރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ިއއްެވިވ ރިޔާސީ ބަޔާނ ގައި ހާމަކ ރަްއާވފަިއާވކަން. 

އެްންޑ  ޕްލޭނިންގ ހައ ސިންގ  ނެޝަނަލްިމނިސްޓްރީ އޮފް  ،މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަށް ެގްނޮގސްފަިއަވނީ ،ފަސްަވނަ ކަމަކީ

ެގ މަޝްަވާރ މިކް ަކއ ންސިލާއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔއާއި ކެބިނެޓ  ން އިްސނަަގިއެގން އިކޮނޮއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ެރެވން ެޓއް ާގއިމ ކ ޕޯ އިފަޅ ެގ ބަދަލ ަގއި ތިލަފ ށީަގގ ޅީ ،ހޯއްދަަވިއެގންކަން. ަހަވނަ ކަަމކަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ 

 ދިގ  މ އްދަެތްއގައި ބޭނ ންކ ެރޭވނީ ލޭންޑް  ތަން އެ  ،ކ ރާ ތަނަކަށް ެވފައިކ ނިމެނޭޖ  ޓަކީ ޒަމާނ އްސ ރެށްތިލަފ  ،ތީނެ

އިމ ކ ރ މ ެގ މާޙައ ލެްއ އޮްތ ކަމަްށ ގާ ބޫލ ކ ެރވ މާިއ، ެއ ތަނ ަގިއ ޕޯޓެއް ަގސައިޓެްއެގ ޮގތ ގައި ކަމަށް  ފިލް

ެއޅ މ ން މ ސްތަޤ ބަލ ގައި ދިމާާވނެ ެގއްލ ން މާ ޮބޑ ެވަފއި،  އްތިލަފ ީށގައި ޕޯޓެ ނ ކ ެރޭވތީ ކަމާއި، ބޫލ ަގސަރ ކާރަށް 

ަވނަ ހަތްބޫލ ކ ރެިވފަިއާވތީ. ގަ ފަޅ ަގއި ޕޯޓް އެޅ ން ފައިާދ ބޮޑ ާވނެކަން ސަރ ކާރަށް ސް ގ ޅިޔަބެލިޚަރަދ ެގ ޮގތ ން 

ށްފަިއާވ މަޝްރޫޢ ތައް ހ އްޓާލަން ސަރ ކާރ ން ކ ިރން ސޮއިކޮ ގ ިޅެގން ެގ ހާލަތ19ާ-ކަމަކަށް ފާހަަގކ ރެވ ީނ، ޮކިވޑް

-ނ ާވ މަޝްރޫޢ ތައް ެއކަނި ކަމާިއ، ޮކިވޑ ސޮއިކޮށްަފއި ،ނިންމީކަމާިއ، މި ަވގ ތ  މަޑ ޖައްސާލަން  ނ ާވނިންމާފައި

އި، ފަޅ  ަމޝްރޫޢ  ފެށ ނ  ނަމަެވސް، ަމޝްރޫޢ ގައި ސޮިއކޮށްފަިއަވނީ އޭެގ ކ ރިން ކަމަށް ެވފަ ެގ ހާލަތ ގައި ގ ޅ19ި

، މަސަްއކަތް ކ ިރއަްށ ވ މާއެކ ެގންދިއ މަށް ނިންމާފައިސޮއިކޮށްފަިއާވ މަޝްރޫޢ ތަްއ މި ހާލަތ ގައި ެވސް ކ ިރއަށް

ކ ިރ އިމ  ާގފަޅ ގައި ިވޔަފާރި ބަނދަރެއް ގ ޅި ،ަވނަ ކަމަކީއަށް ލިބޭނެ ެގއްލ ން ބޮޑ ާވނެތީކަން.  ،ނ ެގންޮގސްފި ނަމަ

ކޮށްފަިއާވ ބަނދަރ ތައް އޭެގ ޮގތ ަގއި ހަމަ އިމ ާގއްދ ތަކ ގައި މިހާރ  ހަރަރާއްޭޖެގ އެކި ސަ ،ކަމ ގައި ިވޔަސް 

 ިގނަ ކ ރިއަށްދާ މިހާރ  އްދ ގައިހަސަރަ ބަނދަރ  ފަރާތ  އ ތ ރ  މާލެ ،ަވނަ ކަމަކީ ނ ަވ ނެކަން.ހަރަކާތްތެރިަވމ ންދާ

އެކަމ ެގ  ،ކަާމއި ރޭިވފަިއާވ ކ ރ މަށްޞަާޚއް ޖާަގ ގ ޅިަފޅ ން މަށްގ ދަންކ ރ  ަބދަލ ކޮށް ފަޅަށްގ ޅީ މަސައްކަތްތައް 

 މާލޭ މިހާރ  އްދަށް ލ އި ލިބި،ހަ ބޮޑ  ބާޒާރ މަީތެގ ސަރަ ސަބަބ ން މާލޭެގ ބިމ ން ޖާަގ ހ ސްާވނެ ކަމަށާއި، ކާރ ބާރޫ 

 ވ މ ގެ ބޮޑ  ޚަރަދ  ،ަވގ ތާއި  ހޭދަާވ އެތެރެކ ރ މަށް މ ދާ ސަބަބ ން ދަތިކަމ ެގ ޖާަގިއެގ ދިާވެވފަިއާވ ބަނދަރަށް ިވޔަފާރި

 ާވމީ ގ  ބައިނަލްއަ  ގ ޅިފަޅ  ،ަވނަ ކަމަކީދިހަލިބެމ ންދާ ެގއްލ ންތައް ނެތިެގްނދާނެކަން.  އިޤ ތިޞާދަށް ސަބަބ ން

 އެކި  ާރއްޖޭެގ ނ ަވތަ ގ ދަންތަަކށް ފަސޭހަކަމާއެކ  ތެެރިއން އިންތިޒާމ ަތކެްއެގ ރަނަގޅ  މ ދާ ބާލާ ބަނދަރަށް
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މި މަޝްރޫޢ ެގ ހަލ އިެވެގންދާނެަކން.  އްކަތްމަސަ ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ށްއަހަމަ ޯބޓ ފަހަރާ ދަތ ރ ކ ރާ ކަންކޮޅ ތަކަށް

 ،ކަމާއި ޓަށް އަަސރ  ފޯރާނެ ކަމެއްށްެއްއެވސް ކަމަކަށް ބިން ހިއްކ މަކީ އޭެގ ސަބަބ ން ތިމާެވ ،ަވނަ ކަމަކީ އެާގރަ 

ބަޔާްނކ ރާ ރިޕޯޓް ކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން  ޓަށް އަަސރ  ފޯރާނެ މިންަވރ ށްފަޅ  މަޝްރޫޢ ެގ ސަބަބ ން ތިމާެވއެޮގތ ން ގ ޅީ

ދިނ މާ ހަމައަށް ހ އްދަ ަކމާއި، ރިޕޯޓ  ތައްޔާރ ކ ރ މާއި ދިފައިާވ ަގވާއިދ ަތކާ އެްއޮގތަށް ތައްޔާރ ކޮށްފަިއާވހެ

މަޝްރޫޢ ެގ އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓ   ،ަވނަ ނ ކ ތާއަކީބާރަދ ަވހ ެގ މ އްދަތ  ހޭދަެވފައިާވަކން. މަސް ސްފަާގތްަގނޑަކަށް 

ެވދާނެ ަތާކއި ފަރ ތަކަށް ެގއްލ ން ލްޓޭޝަްނެގ ތެރެއިން، ަޑިއްވ ޕޮއިންޓ ލ މަށް ހަދަންޖެހޭ ކޮމިއ ނިޓީ ކޮންސައިަލަވއެކ 

 ެއއަށް ނެެގން ،ކަެމއް ފާހަަގކޮށް  އަސަރ ކ ރާނެ ަކމަށް ފާހަަގކ ރެޭވ ހ ރިހާ ،ކަމާއި ކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ލިބިަފއިާވ

 ކަމެއް ނ ހިމެނޭ ގައިރިޕޯޓ  ،ކަމަކީ ަވނަތޭރަ ަކން.ގައި ހިމަނާފައިވާ ޓ ހ ރި މިޓިޭގޝަން މެޝަރތައް ރިޕޯ

 ެއޮގތަށް ،ކަމާއި  ާވނެބަޔާްނޮކށްފައި ގައިރިޕޯޓ   އެ އ ސޫލ ތަެކއް ގ މޮނިޓަރިން ،ބަލައި  ކަމަށް ކ ރިމަތިެވދާނެ

. ާވނެކަން ނާފައިާވނެހިމަ ަގއި ރިޕޯޓ  ެވސް  އ ސޫލ ތައް  ބަދަލ ކ ރެޭވނެ  މެޝަރތައް މިިޓޭގޝަން ބަދަލ ތަކާއެކ 

ކ ރެެވން އޮތް މަރ ޙަލާގައި ނިންމ ން އިސްތިޢ ނާފ މި މަޝްރޫޢ ެގ އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓާ މެދ  ނިންމި ،ނަ ކަމަކީަވސާދަ

 ޮގތ ން ަވކި ކަމެއް ަވކި ގ ޅޭ ކ ރަން ހ ށަހަޅާފައިނ ާވ ކަމާއި، އަދި މި މައްސަލައާއެްއެވސް ފަރާތަކ ން އިސްތިޢ ނާފ 

 ،ަވނަ ކަމަކީ ފަނަރަ ނ ާވކަން. ޖެނެރަލަށް ސިޔާީސ އެްއެވސް ނ ފޫެޒއް ފޯރ ާވފައިށް އީ.ޕީ.ޭއެގ ިޑރެކްޓަރ ޮގތަކަށް ކ ރ މަ

ށް ތައްޔާރ ކޮށްަފއިާވ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓ ަގިއ ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ތިާމެވށި ރަްއކާތެިރކ ރ މ ެގ ފިަޔަވޅ ަތއް އަޅާނެ މަޝްރޫޢަ

ހިއްކަމ ންާދ  ،ަވަނ ނ ކ ތައަކީސޯޅަން. ން އީ.ޕީ.އޭައށް ދީފައިާވކަކަމ ެގ ޔަޤީންކަން، މަޝްރޫޢ ެގ ެވރިފަރާތ 

ބޭަގށް ެވލި  އްދ ން ިކސަޑާއި ެވލި ބޭރ ވ ން ހ އްޓ ވ މަށް ޖަންބޯހަަވރ  ހ ރި ޮގތ ން އެ ސަރައްދ ެގ ޮއއިހަސަރަ

ގ މަށް ެއކަން އަޅަިއެގން ފާެރއް ެލިވފަިއީވ ނަމަެވސް އެ ފާރ ެގ ަމތިން ކިސަޑ  ބޭރ ާވތީ، ީއ.ޕީ.އޭެގ އެން 

 ،ަވނަ ކަމަކީސަތާރަތައް އ ސްކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ެރެވމ ންދާކަން. ބޭގ  ޮގތ ން އިތ ަރށް ޖަންބޯޙައްލ ކ ރ މ ެގ 

 ކޮމިއ ނިޓީ  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ މި ރަނަގޅަށް ކޮށްފައިާވ ފ ރަބަންދ ެގ ަސބަބ ން، އެންމެެގ ސަބަބ ން އިޢ ލާނ19ް-ކޮިވޑ  

 ކަމާިއ، ފޯމް  އޮްނލައިންކޮށް ޮގސްފަިއަވނީކަމާިއ، އެކަން ކ ިރއަށް ެގން  ނ ާވެގންދެިވަފއި  ކޮންސަލްޓޭޝަން

 ފާހަަގކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކ ން މ  އާއްއަދި  ،ކަމާއި ހ ޅ ާވލައިެގން  ހ ށަހެޅ މަށް ޝަކ ާވ ފ ރައިެގންނާިއ،

ދީފައިާވކަން.  ން ޖަާވބ އިންފްރާސްޓްރަްކަޗރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް މިނިސްޓްރީ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް

ކިސަޑ  މަތަކ ރ މަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ   ފެށ ނ އިރ  ފ ރަތަމަ ަމޝްރޫޢ ެގ މަސައްކަތް ،ކ ތާައކީަވނަ ނ އަށާރަ

 ތަކެއް ބޭގ  ޖަންބޯ ންފަރާތ  ވީ  ކ ރެިވަފއިާވ ކަާމއި، ނަަމެވސް ފަހ ން ިވލިނިގއްޔާނ ާވކަން އީ.ޕީ.ޭއއަށް ފާހަަގއަޅާފައި

 ބޮޑ  ސަބަބ ން ތިރިވ މ ެގ ތައް ބޭގ  މި  ބެލ މ ންތ ަރށް ބެލިކަމާއި، އި ބަހައްޓާފައިާވ ފަރާތ ން ންާގހި ޕްރޮޖެކްޓް

މަޝްރޫޢ ެގ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް އީ.ޕީ.ޭއއިން އެކަން ަތއް އ ސްކޮށްއެ ބޭގ  ،ބޭރ ާވތީ  އްދ ން ިކސަޑ ހަ އެ ސަރަ ދިޔަިއގައި



2020ން ޖޫ 92                                             ސާލްޖަނަ ވަ  21 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

64 

 

އެ  ކ ރިން ފެށ މ ެގ ަމސައްކަތް ޕްރޮޖެކްޓްެގ ،ާތއަކަށް ާފހަަގކ ރެވ ނީ ަވނަ ނ ކ އޮނިިވހިން. ެވރިފަރާތަށް އަންާގަފއިާވކަ

މަޝްރޫޢ ެގ މަސައްކަތް ފެށ ނ އިރ ،  ،އޮތް ނަމަެވސް އްދަކަށް ބަދަލ ކ ރ ންހައްދ ަގއި ހ ރި މ ރަކަ އެހެން ސަރަހަސަރަ

މަޝްރޫޢ ެގ  ހ ރ މ ން، އައިސްފައި ޝްރޫޢ ެގ ސާމާނ މަ ،ނ ާވ ކަާމއިމ ރަކަތައް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ެރިވފައި

މަޝްރޫޢ ެގ  ،ެވދާނެ ކަމަށް ބަލައި މާލީ ބޮޑެތި ގެއްލ ންތަކެއް ސަރ ކާރަށް ،ނ ފަށާ ލަސްކޮށްފި ނަމަ މަސައްކަތް

އްދ ަގއި ހ ރި މ ރަަކ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލ ކ ަރން ޝަރ ތ ކޮށް، މަޝްރޫޢ ެގ ހަމަސައްކަތް ފެށ މާއެކ  އެ ސަރަ

 މަސައްކަތް ހިނާގ  މިހާރ  ،ަވނަ ނ ކ ާތއަކީ ިވހިދީފަިއާވކަން. އިން ހ އްދަެގންދަްނ އީ.ޕީ.އޭ ިރއަށްމަސައްކަތް ކ 

 އަށް ފާހަަގެވފަިއާވ ކަމާއި، ނަމަެވސް ިކސަޑ ގެ ެގއްލ ްނެވފަިއާވ ކަމަށް އީ.ޕީ.އޭ  ބޮޑަށް ަވރަށް ފަރަށް އްދ ެގހަސަރަ

ދިރާސާތަކ ން އީ.ޕީ.އޭއަށް ނ ފެންނަކަން.  އައިސްފަިއާވ ކަމަށް އްޭވ ބަދަލ ތަކެބޮޑެތި ނޭދެ ފަރަށް ިވލިނިގލި ސަބަބ ން

އިތ ރަްށ  ފިަޔަވޅ ަތއް ބ ެނފައިާވ ަގއިިކސަޑ  ފެތ ރ ން ހ އްޓ ވ މަްށ އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓ  ،ަވނަ ނ ކ ތާައކީއެާކީވސް 

 ށް އަްނަގމ ންދާ ޗަރަާރސްޓްރަކްއިންފް ހައ ސިންގ އެންޑް ،އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ  މިނިސްޓްރީ ކ ރ މަށްރަނަގޅ 

ދީފައިާވކަން.  ެއ މިނިސްޓްރީން ޔަޤީންކަން އަޅާނެކަމ ެގ ފިޔަަވޅ ަތއް ކަމާއި، އެްނގ ންތަކާ ގ ޅިެގްނ އަޅަންޖެހޭ އިތ ރ 

ކ ރާ  ކަމަށް އޮތް ހާލަތެއް ހ އްޓ ަވންޖެހޭ އަދި ފަހ  ނ ކ ތާއަކީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މަޝްރޫޢ ެގ މަސައްކަތް

 އިންތައް ކަނޑައަޅާަފއިާވ ނަމަެވސް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓްަގއި  ،ކަމަށާއި  ނ ާވތަނަށް ދައްކާފައިހާދިރާސާތަކ ން މި

 މަޝްރޫޢ ެގ މަސައްކަތް ހ އްޓާލަން ،ޙައްލ ނ ެވއްޖެ ނަމަ ،އަްނަގއި  ޙައްލ ކ ރަން ެއކަން ،ޮގސްފި ނަމަ ފަހަނައަޅައި

އީސް،  ެވސް ކޮމިީޓއަށްދީފަިއޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ރަ ންކަންޤީ ކަމ ެގ ޔަމަޝްރޫޢ ެގ ެވރިފަރާތައް އީ.ޕީ.އޭއިން އަްނާގނެ

ންޭޑޝަނެއް ިމ ރިޕޯޓ ަގއި ހިމަނާފައިޭވ. ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ައަވސްކޮްށ މެރެކޮ ިވހިަގިއ ކޮމިޓީްނ ހޯދ ންތަކ ެގ އަލީ 

ޮގތ ން  ގ ޅޭ މަޝްރޫޢާ ނދަރ  ގ ޅިފަޅ  ބަކަމަކީ،  ލެޭވތޯ ބަލާނަން ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ންތައް. ފ ރަތަމައިދަންނަަވ

ލަތަކާ ހާެވސް އެ  އިތ ރ ންކ ރ މަށް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓ ަގއި ކަނޑައަޅާަފއިާވ ފިަޔަވޅ ަތކާިއ، އަދި ޭއގެ ތިމާެވށި ރައްކާތެރި

 އިން ައޅަންޖެހޭ ކަމަށް އަންާގ ފިަޔަވޅ ތަްއ ފ ރިހަމައަށް މަޝްރޫޢ ެގ ެވރިފަރާތ ން ައޅަމ ންއޭ.ޕީ.ޮގތ ން އީ ގ ޅޭ

 ،ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ޓާ ގ ޅޭ މަސައްކަތްތަްއ ިވލަރެްސކ ރ ްނ ހަރ ދަނާށްމަޝްރޫޢ ެގ ތިމާެވ ،ނަ ކަމަކީ . ެދަވެގންދިއ ން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރއާިއ، މިނިސްޓްީރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ޖެންސީއާިއ، މަޝްރޫޢ ެގ ީއ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓަންޓާިއ،  އޭޕްރޮޓެކްޝަން ސިިވލް ޭއިވއޭޝަާނއި، އެްނަވޔަރަންމަންޓް

 އި،ަވގ ތީ ކޮމިޓީެއއް އ ފައްދަ  ،ކ ރާ އަމިއްލަ ަފރާތްތައް ހިމެނޭ ޮގތ ންކ ރ މަށް މަސައްކަތްއަދި ތިމާެވށި ހިމާޔަތް

މަޝްަވާރކޮށް  ކަށްސަލަތަމާާވ ަމއްތާއަކ  ެއއްފަހަރ  ބައްދަލ ވ މެއް ބާްއަވއި، ކ ެރެވމ ންާދ މަސައްކަތްތަާކއި، ދިހަފ 

ަވނަ ކަމަކަށް ކޮމިީޓން މި ހ ށަހަޅަނީ، ިވލިނިގލީ ފަރާއި، ހިމާޔަތްކޮށްފައިާވ  3ކަންކަން ޙައްލ ކ ރަމ ން ެގންދިއ ން. 

ަފހަރ  ކިސަޑ ެގ އަސަރ  އެ  ހެންހާސް ޕްލޭސް ކިޔާ ތަްނ މޮނިޓަރކ ރ ން ހަރ ދަނާކޮށް، ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ެއއް
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ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ައޅަމ ންދާ ކ ރ މާއި، ތިާމެވށި ރައްކާެތރިމ ާއއް، ފޮޓޯ، ީވިޑއޯ އިޮގތް ބަލަ ރަމ ންދާއްދ ތަކަށް ކ ހަސަރަ

އެ ރިޕޯޓ   ،މ ކ ރ ާމއިއާއްއިން ަތއްޔާރ ކޮށް އެ ރިޯޕޓ  ތާއަކ  އެއްފަހަރ  ީއ.ޕީ.އޭފިޔަަވޅ ތަާކ ބެހޭ ޚ ލާސާ ރިޕޯޓެއް ހަފ 

ްޕރިންޓ ގައި ހ ރި ދިރޭ މ ރަކަ ންޭޑޝަނަކީ، މަޝްރޫޢ ެގ ފ ޓްމެނަ ރެކޮަވ 4ން ެގންދިއ ން. މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ަވމ 

މ ންނަށް  އާއްެއަކމ ެގ މަޢ ލޫމާތ   ،ކ ރ މާއިއްަދކަށް ެގންދިއ މަށް ކ ރާ މަސައްކަތް ހަރ ދަނާހަރައްކާތެރި އެހެން ސަރަ

ފަިއާވ ަވގ ތ ަތކ ަގއި  ޯގްސެވޔައިަގއި އަދި މޫސ ންންޑޭޝަނަކީ، ބޮޑ  ދިމެަވނަ ރެކޮ 5ހާމަކ ރަމ ން ެގންދިއ ން. 

ންޑޭޝަނަކީ، ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް ޖަހާފައިާވ މެަވނަ ރެކޮ  6ނ ެގންދިއ ން. ހިއްކ މ ެގ މަަސއްކަތް ކ ިރައށް

ސައްކަްތ މަ ،ބޮޑ  ދިަޔއިަގއި ފެނ ން މަްއޗަށް ހ ންނަ މިންަވރަށްވ ރެ އ ސްކ ރ ަމށްފަހ  ނޫނީ ބަންޑ ެގ އ ސްމިން

 މ ންނަށްއާއް މެދ ެވރިކޮށް މީޑިއާ މަޢ ލޫމާތ   ބެހޭޢާންޑޭޝަނަކީ، މަްޝރޫމެަވނަ ރެކޮ 7. އ ންެގންދިކ ރިއަށް ނ  

 ގ ޅިެގން ކަންބޮޑ ވ ން އޮްތ ންޑޭޝަނަކީ، މަޝްރޫޢާމެަވނަ ރެކޮ 8 ން.އ އެކަީށެގންާވ ޮގެތްއގައި ފޯރ ޮކށްދެމ ންެގންދި

  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑްއޮފް މިނިސްޓްރީ ސޭހަ ޮގތެއް ނަމަ، އެކަން ހ ށަހެޅޭނެ ފަ

ެވޭވނެ އިންތިޒާމެްއ ، ެއ ކަންކަމަށް އަަވހަށް ޖަާވބ ދާރީއިއި އީ.ޕީ.އޭއިން ކަނަޑއަޅަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ

 ަވރަްށ މ ހިންމ   ަވނަ ނ ކ ާތއަީކ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން ެދކޭ ޮގތ ަގއި  9ހަމަޖެއްސ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

 ،ކަށް ެވފައިޢަފަދަ ބަދަލެއް އަްނނާނެ މަޝްރޫ ނ ކ ރެޭވދަ ޔާޓަށް އިށްތިމާެވ ކީޝަނެއް. ެއއީ ަމޝްރޫޢަންޑޭމެރެކޮ

 މަޝްރޫޢ ެގ ވ މާއެކ ، ބެލިަފއި ކަމަށް ބޮޑ ާވނެ ކޮްސޓް އެންަވޔަރަންމަންޓަލްޙަޤީީޤ  އެކަމ ެގ ސަބަބ ން

ތައް ބެނިފިޓ  އިކޮނޮމިކް އަދި ސޯޝަލް މަޝްރޫޢ ެގ އިމ ަގކ ރ އިޖަސްޓިފަ އިތ ރަށް ކޮސްޓް އެންަވޔަރަންމަންޓަލް

 ރަށަކަށް ތޮއްޖެހިފައިާވ މާލެައކީ. އެ ޮގތ ން، ބޫލ ކ ރެޭވގަ ކޮމިޓީއަށް  ދިޔ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއިއިތ ރ ެވެގން

 ފަޅ ގ ޅީ ދަކަށްއްހަރަސަ އޮތް ޮގެތއްަގއި އ ފެއްދިދާނެ ޖާަގ ބޭނ ންާވ ޔިތ ންނަށްަރއް ގައި ދިިރއ ޅޭމާލޭ  ެވފައި،

މ ެގ ބޭނ މަްށ ދިިރއ ޅ  ަބދަލ ގައި ކ ރ މ ެގޞަ ޚާއް އްދ ހަސަރަ އެ ތަކަށް ތްމަސައްކަ ދީޞާތި ޤ އި ހަމައެކަނި  ވ މާއެކ ،

ހާސް ހައ ސިންގ ޔ ނިޓަށް ހަ ންގއަށް މަދ ެވެގން ހަމަޖައްސައި، މީެގތެެރއިން ސޯޝަލް ހައ ސި %15ހިއްކާ ބިމ ެގ 

ގ ޅިެގން  މަޝްރޫޢ ތަކާ އިތ ރ ްނ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރ ނޑައެޅ ން. މީެގން އެ ތަނ ން ކަާވަވރ ެގ ބި

އެްއ ޢަމަލ ކ ރެެވމ ންދާ އ ސޫލ ތައް ނ ަވތަ އެންަވޔަރަންމަންޓަލް ަގަވރނަންސް ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އެޅިދާނެ ބަ

ަތއް އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ންޑޭޝަންމެބައެއް ރެކޮ ފިޔަަވޅ ަތއް ެވސް ކޮމިޓީްނ ަވނީ ފާހަަގކޮށްފަ. އޭެގ

ފެންަވރ ަގއި އީ.އައި.އޭ ހެދ މަށް އިސްކަން  ެގެގންދިއ މ ަގއި، މަޝްރޫޢ ފާހަަގކޮށްލާނަން. ޤައ މީ ތަރައްޤީ ކ ރިއަށް 

ސަރ ކާރ ން  ޔަރަންމަންޓަލް އެސެސްމެންޓް ނ ަވތަ އެސް.ީއ.އޭ ހެދ މަށްދިނ މ ެގ ބަދަލ ގައި ސްޓްރެެޓޖިކް އެންވަ 

ެގންެދެވން ނެތް ހ ރިހާ ކޮނ މާ ނ ލައި ކ ިރއަށް މި ޮގތ ްނ، މި ެއސެސްމަންޓ ަގއި ިހއްކ މާއި  .ދިނ ން އިސްކަން

ކ ރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި، ރާއްޖޭަގއި ހިމާޔަތް ތެޭރގައި ިހމެނ މާއި، އަދި އެ އެެސސްމަންޓ ެގ ކ ރިންމަޝްރޫޢ އެއް މީެގ
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ޖެހޭ. ދެަވނަ ކަމަކީ، ެވލީެގ ރިޯސސް ނިންމަން އެބަ އިައޅަގައި ހ ރި ތަންތަން ކަނޑަސެންސިޓިްވ ތަންތަނ ެގ ޮގތ  

 ،ާވ ޮގތެްއަގއި ބޭނ ންކ ރ މަށް، ކޮންމެހެން ހިއްކަންޖެހޭ ތަންތަން ހިއްކ މަށް ކަނަޑއެޅ މ ަގއިއެންމެ އެކަީށެގން

ހޭ. އަނެްއ ރ ން އެަބ ކަނޑަައޅަންޖެރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފ ންެވެގްނ ހިއްކޭނެ ފ ންމިނ ެގ ތްެރޝްހޯލްޑެއް ސަރ ކާ

ެވެގންދާ ެވީށެގ ައގ  ެއއީ މަޝްރޫޢ ެގ ސަބަބ ން ަހލާކ ބިލިޓީ ކަނަޑއެޅ މ ަގއި، ޒިއްެގ ފީންޑޭޝަނަކީ، މަޝްރޫޢެ މެރެކޮ

. ކޮމިޓީެގ އަނެްއ މަޝްރޫޢ ެގ އަގ ެގ ތެޭރަގިއ ހިމެނ މަށް އީ.އައި.ޭއެގ ަޓރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްަގިއ ހިމެނ ން

ޅ ތަކަށް ބޭނ ންާވ ށް އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވކ ރ މަކ ރ މ ަގިއ، ތިމާެވށި ރައްކާތެރި ށް ބަޖެޓ މަޝްރޫޢ ތަކަ ،ކީންޑޭޝަނަމެރެކޮ

ނ ދިނ މާއި، ކަމަށް ކަށަަވރ ވ މ ން ޫނނީ އެ މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަްށެގްނދިއ މަށް ހ އްދަ ހަމަޖެހިފައިާވ އިބަޖެޓް ކަނޑައަޅަ 

ކ ރ ން. އަނެްއ މ ންގ ރިޕޯޓ ަގއި ިހމެނ ން ލާޒިކ ރެިވފަިއާވ ޮގތް މޮނިޓަރިއަދި ތިމާެވީށެގ ކަްނކަމަށް ޚަރަދ 

ތިމާެވށީެގ ރަްއކާތެރިކަމަްށ އްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތަކަށް ތައްޔާރ ކ ާރ އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓ ަތކ ަގއި، ންޑޭޝަނަކީ، ތަރަ މެރެކޮ

 ގައި ކޮންސަލްޓެންޓ ންނަށްންސްރމްސް އޮފް ރިފަރެއީ.އައި.ޭއެގ ޓަ އިސްކަންދޭ ިވސްނ މެްއަގިއ ލަފާދިނ މަށް

، ބިން ހިްއކ މ ެގ މަޝްރޫޢ ތައް ކ ރިއަށް ންޑޭޝަނަކީ، ފަޅ  ކޮނ މާއިމެން. ކޮމިީޓެގ ދެްނ އޮތް ެރކޮކ ރ ލާޒިމ 

ޓަށް ޮކށްފާނެ އަސަރ ތަްއ ކ ަޑކ ރ މަށް އެޅޭނެ އެންމެ ެއކަށީެގްނާވ ފިަޔަވޅ ަތއް ފާހަަގެވަފިއ ށްތިާމެވ ެގންދިއ މ ަގއި

 ފެތ ރޭނެއެްއގައި ކިސަޑ  އްެގ އީ.އައި.އޭ ޢެހިއްކ ން ހިމެނޭ ޮކންމެ މަޝްރޫފަޅ  ކޮނ ާމއި ބިން  ،ޓަކައި ށްހ ރ މަ

ން. ކޮމިޓީގެ ރމްސް އޮފް ރިފަރަންސްެގ ދަށ ން ލާޒިމ ކ ރ ހިމެނ މަށް އީ.އައި.ޭއެގ ޓަރިޕޯޓ ަގިއ  ތައް ފާހަަގކޮށްތްޮގ

  ެއއް ހެދ މަށްޖެކްޓެއްެގ އީ.ައއި.އޭ ރ  ޕްރޮއިތ  ފަރާތެއް ހ ށަހަޅާ ކ ރިން އޭއީ.ައއި. ؛ންޑޭޝަންެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭމެރެކޮ

، ތަކ ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މިޓިޭގޝަން ފިޔަަވޅ ަތްއ ފ ރިހަމައަށް އަޅާފައިޭވތޯރިން ހެދި އީ.އަިއ.އޭކ  ،ނަމަ ހ ށަހަޅައިފި

 ށްފައިޭވތޯފ ރިހަމަކޮ ތައްޓަރިންގ ޕްރޮްގރާމ  މޮނިންމަތީ އެންަވޔަރަމަންޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭންގައިާވ ޮގތ ެގ

 ކަނަޑއަޅާ  ަގއިންޑޭޝަނަީކ، އީ.ައއި.އޭމެަވނަ ރެކޮ 17 ނ ން.ނ ދިފަހ  ނޫނީ އިތ ރ  މަޝްރޫޢ ތަކަށް ހ އްދަބެލ މަށް

ްނާވ މެދ  ަގވާއިދ ން ެއކަށީެގ ނ ކ ރާ ފަރާތްތަކާފ ރިހަމަ އްތަމޮނިޓަރިންގ ޕްރޮްގރާމ  ،ނ ކ ރ މާއިމަލ ޢަ ށްޔަލަފަ

މ ރަކަ  ތަމ ރަކަ ހ ދ ާވ ނ ަވ ހޫނ ވ މ ެގ ސަބަބ ން ކަނޑ ންޑޭޝަނަކީ، މެރެކޮަވނަ  18. ަތއް އެޅ ންފިޔަަވޅ 

ެއނިގފަިއާވ ދ ަވްސަވެރއްަގއި  ،ފާހަަގެވ އްސ ރެނ ކަމަްށ އިހ  ހިނަގމ ންދާ ނ ަވތަ ހިނާގނެ ބިސްދޫކ ރާ ިއެވންޓް

ފ ންކ ރ މ ެގ  ހިއްކ މާއި ފަދަ ދޮށަށް އެްއެވސް އަސަެރއް ކޮށްފާނޭފަރ  އަދި ރަށްރަށ ެގ ޮގނޑ  ،ފަޅ  ،ކަނޑ 

ންޑޭޝަނަީކ، މެަވނަ ރެކޮ 19. ސަރ ކާރ ެގ ިސޔާސަެތއްެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައެޅ ން ށްމަހިންގ މަޝްރޫޢ ތައް ނ 

ކަތްތައް ފެށޭ  މަލީ މަސައްޢަ މަޝްރޫޢ ގެ ސިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ދޫކ ރ މާއެކ ، ޑެ  ގައި އީ.ައއި.އޭތައް ފެށ މ މަޝްރޫޢ 

ން އަޅަންޖެހޭ މިޓިޭގޝަން މެޝަރ ނާޅާ ކ ރި މަޝްރޫޢ ެގ ސަބަބ ންލ ެގ ސަބަބ ން، ޮގތައް މިހާރ  އޮންނަ އ ސޫ

އަންާގ ލިޔ މާއެކ ،  ފެށިކަން މަޝްރޫޢ ާވތީ، މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށްެގންެދޭވ ޮގތައް އޮންނަކަން ފާހަަގ މަޝްރޫޢ ެގ
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 އަދި  .ބަދަލ ކ ރ ންާވ ޮގތައް އ ސޫލ  ޚ ލާސާ ރިޕޯޓަކާއި، ފޮޯޓ އެިވޑެންސް ފޮނ  އަޅާފަިއާވ ފިަޔަވޅ ތައް އެނޭގނެ

 ، ފ ރިހަމަކޮށް އިމިނިަވްނކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ައަވހަށް ނިންމަ އޭ.ޕީ.އީންޑޭޝަނަކީ، މެފަހ  ރެކޮ އެންމެ

 ތަކާ ންޑޭޝަންމެމި ެދންނެިވ ރެކޮ ؛ ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރިޭއއަށް ދިނ ން.ޕީ.މިނިަވން މ އައްސަާސެއއްެގ ަހއިސިްއޔަތ  އީ

ނޑ  މި ރިޕޯޓ  މި ހ ށަހަޅަނީ. ރިޕޯޓ ެގ އިތ ރ  ތަފްޞީލ ތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  އެކ ގައި އަޅ ަގ

 ަބއިތައް ދޫކޮށްލާނަން. އަޅ ަގނޑ  މި  މަޖިލީހ ެގ ެވބްަސއިޓްަގއި އޮންާނނެ ކަމަށް ާވތީ، އެ ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަށް

ތެރި މަޖިލީހަށް މި ހ ށަހަޅަނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއާޔ ން އެިދ، މި ިއއްޒަތް ރިޕޯޓ  މި އޮތް ޮގތަށް ފާސްޮކށްދެއްވ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މި ރިޕޯޓ ެގ އޮތް. ެއހެންނަމަެވސް، ޯވޓ ، ދެ ޯވޓ  މިއަދ  އެބަ  މެން. އަޅ ަގނޑ މެްނބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ

ހަމައަށް އަދި ނ ެގނެޭވ. ހަމައެއާެއކ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް   ޓާއްސަލަ ޯވޯވޓެްއ، މި ރިޕޯޓ ެގ މަ

ހައ ސިންގ އެންްޑ  ،ޕްޭލނިންގ ނެޝަނަލް މިނިްސޓްރީ އޮފް  ،ނީަވަގއި އެ  7.4 ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

 ގ ލްފާމ ޭގ މާތޮޑާފަރެސް ކ ަރއްާވަފއިާވ ގދ.އްޔަންޢަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ މަާޤމަށް 

. ެއ ރިޕޯޓ  އަދި މިއަދ  އަޅ ަގނޑަކަށް ހ ށަހެޅޭނެ ަވގ ެތއް ރިޕޯޓ  ގ ޅޭ ރ ހ މާ އަސްަލމްެގ މ ޙައްމަދ  އަލްފާޟިލް

ތަނަށް   ރ ތީބ ން މިރިޕޯޓ ތައް އެޖެންާޑގައި ހ ރި ތަ ،މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ  ބ ނަނީ ،ނ ލިބ ނ . އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  ެއ  ދެންމެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ،އަޅ ަގނޑ  ިމއަދ ެގ ދެ ޯވޓަށް ފަހ ގައިީވމާ،  ހ ށަހެޅޭނެ ކަމަށް.

 ؛މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ެގންާދނަން. އަދި އެއަށްފަހ ގައި ގ ްލފާމ ޭގެދްއިވ ރިޕޯޓ ެގ ަބހ ސްެގ ަވގ ތ  ކ ރިއަށް އިހ ށަހަޅ އްަވ

އަިދ ަވރަށް ިގނަ ރަށްރަށ ަގިއ ެވސް  ،ލޭަގއި ެވސް ގ ލްފާމ ެގދެ! މާއާ ؛މ ަޙއްމަދ  އަސްލަމް ގ ލްފާމ ޭގ، ފަރެސްމާތޮޑާ

ގ ލްފާމ ެގ އެއީ އެހެން  ،ގ ލްފާމ ެގ ހ ރޭ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ފަރިތަ ެގެއއް ީވމާ، ފަރެސްމާޮތޑާ

 ަވނީ. ބ ނެލެޭވ ެގައކަށް

  

 ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން   .8

 

 ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ 
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ަވޔާެއކ  ރާއްޖެއަށް ކ ރި ިވއްސާރަިއަގިއ މޭ މަހ ެގ ތެރޭގައި ަގދަ -1 ޯވޓ  .އަހާނަން ށްޯވޓަ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ 

ޮގތ ެގ  ނިންމިދިރާސާކޮށް، ކޮމިޓީން  އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  އް ރަށްތަކަށް ލިބ ނ  ެގއްލ ންތަ

 ަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ ެދއްވ ން އެދެން.މެދ  އިއްަޒތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގން ރިޕޯޓ  ފާސްކ ރ މާ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 62    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 59    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން ނ ފެން

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    59     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަ

ންޓް އެންްޑ ންމަޔަރަމަހ ތެރޭގައި ަގދަަވޔާިއއެކ  ރާއްޖެއަށްކ ރި ިވއްސާަރިއގައި ރަށްތަކަށް ލިބ ނ  ެގއްލ ންތަްއ އެންަވ މޭ

ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ގ ޅޭ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ފާސްކ ރ މާ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިކޮމިޓީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ 

ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ ަކމަށް ޯވޓ  ފެންނަ. 62؛ ހާޒިރ ެވ ތިއްެބިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87؛ ދ އަދަ ޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަމަ

ެވސް ނެތް. ޯވޓ ަގިއ  ޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދެއްާވ މެްނބަރަކ  ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ނ ފެންނަ .59؛ ދ އަދަ

 . ސްވެއްޖެމި ރިޕޯޓ  ފާ ،ޯވޓ . އެހެްނީވމާ 30 ؛ނ ނަްވނީރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭމެންބަ 59 ؛ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނީވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްަވަފއިވާ  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  މޫސާ ސިރާޖް ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ޮގތަްށ  ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޖ ިޑޝަރީ ކޮމިޓީ  ެގަނއ މ ެގ ބިލ ލާޙ ޞްށް އި(އަޖިނާީއ އިޖ ާރއަތ ެގ ާގނޫނ ) 2016/12

 ދެްއވ ން ެއދެން.މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ފާސްކ ރ މާ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ 

 62    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 01    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަ

    59     ިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ޯވޓ ަގއި ބަިއެވރި 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްަވަފއިވާ  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  މޫސާ ސިރާޖް ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ޮގތަށް  ްނ ދިރާސާކޮށް ނިންމިޖ ޑިޝަީރ ކޮމިޓީ ،ެގަނއ މ ެގ ބިލ ލާޙ ޞްށް އި(އައަތ ެގ ާގނޫނ ޖިނާީއ އިޖ ރާ ) 2016/12

ހާޒިރ ެވ ތިއްބެިވ މެންބަރ ންެގ . 87 ؛ލަ އަދަދަކީޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ  ގ ޅޭ ފާސްކ ރ މާ

މެންބަރަކ   1އްަވއިފި. ނ ފެންނަ ކަމަށް ދެޯވޓ  ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރ ން 58މަށް ކަ . ފެންނ62ަ އަދަދަކީ

ިއއްޒަތްތެިރ  59ނ ދެްއާވ މެންބަރަކ  ެނތް. ޯވޓ ަގިއ ބަިއެވރިެވަވަޑިއެގންނެީވ ޮގތަކަްށ ޯވޓ  ޯވޓ ދެްއވައިފި. ަވކި

 . ސްެވއްޖެލާޙ  ފާޞްމި އިޯވޓ . އެހެްނީވމާ  30 ،މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ނަްވނީ
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 ންކަން ޅާ ކަހަ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަ .  7

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ން ހ ށަހެޅ އްިވ ންޓް ކޮމެޓީޔަރަންމައެންވަ  ،ންކޮމެޓީ ޗޭންޖ  ކްލައިމެޓްޮގތ ން  ގ ޅޭ ގ ީޅފަޅާއެނބ ރެނީ  އަޅ ަގނޑ  މި

 ރ .. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަިވފައިލެ ަވނީ ޭއެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  ހ ޅ ަވ  ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސަށް. މިހާރ  މި

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

 ،އް ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށްޓަަކއިރާކާތްތަހަ ތިޞާދީއިޤ  އި އްޖޭގަ ރާ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ދިެވހި

 އި ެއކިއެކި މަޝްރޫޢ ތަކަށް ބިންބިްނ ދަތިެވފައިަވ ރަށްރަށ ަގ ،ރައްޔިތ ންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަްނ ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި

 ކޮންމެ  .ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޢ ތައް ހިންގ މަކީ މ ހިންމ ބޮޑ ކ ރ މަށްޓަކަިއ ކޮންމެހެން ހިންަގންޖެހޭ މަޝްރޫ

ޓަށް ޭއެގތެރެިއން ނޭދެޭވ އަސަރ  ކ ރާެނކަމީ އަޅ ަގނޑ މެން ެއއްެވްސ ށްތިމާެވ ،ިވޔަސް ށްޮގތަކަށް ބިންހިއްިކ ކަމަ

ބޫެލއް ަގއަޅ ަގނޑ   .ނެނޫން. އެހެންނަމަެވސް ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކ ރަްނޖެހޭ އ ފެދޭ ކަމެއްހިތ ގައި ޝައްކ  ހަކ  މީ

ިނޔަތ ަގއި  ޮގާވލ މަކީ އެއީ ހެޔޮއިލާ ލ މަށް މިޮގަވނ ކ ރަން ބައެއް ފަރާތްތަކ ްނ ގ ޅީފަޅ  ހިްއކ މ ެގ މަޝްޫރޢ  ހ އްޓާ

 ދާއިރ ަގއި ހިއްކަމ ންިގނަ ރަށްރަށް ހިއްކަމ ން އެބަދޭ.  ރާއްޖޭެގ ަވަރށް .ތެރި ރައީސްކަަމކަށް. އިްއަޒތް ކ ރެޭވ ކަމެއް

 ެގއޭ  ؟ނީީކއްތޯ ކ ރާ ،ދާކަން. އެހެންނަމަެވސްނޭދެޭވ އަސަރ ަތއް ކ ރަމ ން ،ބޫލ ކ ރަންަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް  ހަމަ

. ންޓަށް ލިބޭ ެގއްލ ށްއަޅާިކޔަން އެބަޖެހޭ ތިމާެވ ބޭނ ންެވފަިއާވ މިންަވރާ ށްއައިޤްތިޞާދީ ފައިދާާއއި ރައްިޔތ ންނަށް އެ

ކަންކަން ހ ރި ން ހ ށަހަޅ އްާވަފއި އޮތް ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އޭގައި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ންޑޭޝަން އަޅ ަގނޑ  މެރެކޮ އެ  ،ކަމ ަގއި ކަްނކަން ެވސް ހަމަ ަރނަގޅ  ޓަަކއި ހ ށަހެޅިފައިާވ ކަންކަމަކީކ ރ މަށްޙައްލ 

 ،ޓަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކާއި ށްގައި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ތިމާވެ ތަެނއް ހިްއކާއިރ   .ބަލައިަގންނަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަންކަމަކީ ހިނަގމ ންދާ ކަންކަން.  މި ،ށް ދިއ މާއިހޫނ  މައްޗަ ،އ ފ ލ މާއި ،ބޮޑ ވ ާމއި ޑ ދ ނިޔޭެގ ލޮނ ަގނ

މީހ ން  ާބަވތ ެގ ޭގސް މ ިޅ ދ ނިޔޭގެ ކިޔާ ާބަވތް  މިހޭހައ ްސ ގޭ ްގރީން ދ ނިޔޭަގއި  ،ކަމަކީ ެގތެޭރަގިއ ެއއްއޭ

ދޭ. ެގންބޭނ ންކ ރަމ ންދާ މިންަވރ  އިތ ރ ވ ން. އެކަމަށްަޓކައި ާރްއޖެއިން ަވރަށް ބ ރަ މަސަްއކަތް ކ ރަމ ން އެބަ

 ،ކ ރާ ހަކަތަރ އެހެންމެ ބޭ ނޫން. ހަމަ  ކަމެއް ތްއޮ ހޯދިފައި އްއެކަީށެގންާވ ޙައްލެ  ެވސްއެކަަމކީ އަދި ،އެހެންނަމަެވސް

 ެވސް އިްސކަމެއް  ބޭނ ންކ ރަނީ. އެކަމަށް ޖީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ާރއްޖޭަގއި އަިދެވސް ތެލ ެގ ަބއި ބޮޑަށް މިރއެނަ

 ންާގހިައޅ ަގނޑ މެން ތެލ ން  ،ފަދަ ަވސީލަތްތަކ ެގ ބޭނ ން އިތ ރ ކޮށް ޖީރނަޖީ ނ ަވތަ ސޯލާ އެރދީެގން ކްލީން އެނަ

މ ހިންމ   ،މަކީ މިކަހަލަ ދަނޑިަވޅެްއަގއި ާވހަކަދެެކޭވއިރ ކ ރ އިންޖީނ ތައް ހިންގ ން ީވހާެވސް ކ ޑަކ ރ މަށް މަސައްކަތް 
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ިގނަ ރަށްރަށ ެގ  ރާއްޭޖެގ ަވރަށް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ކަނޑ ެގ ލޮނ ަގނޑ  އ ސްަވމ ންދާއިރ ގައި ކަމެއް

 ދަނީ. އެކަންކަން ޙަްއލ ކ ރ މަށްޓަކައި ެވސް ބިން  ފަރ ތައް ހަލާކ ަވމ ން މި .ދަނީ ޯވލްތައް ހަލާކ ަވމ ން މިސީ

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ތަކެއް ހިްނަގންޖެހޭޢ ޚާއްޞަ މަޝްރޫ ،ްސ އަދި ިބން ނ ހިއްކ ނ  ނަމަެވސްެވ ހިއްކޭއިރ ަގއި 

ތާީއދ  އެކަމަށް ލިބިެގން ނޫނީ  ތެެރއިން ބައެއް ކަންކަމަކީ މ ޅި ދ ނިޔޭމީެގ .ތްތެރި ަރއީސްބޫލ ކ ރަން. ިއއްޒަަގ

 ،ބޮޑެތި ތޫފާންތައް އެރ ން ،ނ މިން މައްޗަށް ދިއ ންހޫ ،ލޮނ ަގނޑ  އ ްސވ ން ނޫން. ކަެމއް ކ ރެެވން އޮތްޙައްލ 

ހ ރި  ަޙއްލެއް ހޯދެން އިަވރ ެގ ކ ޑަ ޤައ މަކަށް ެއކަނި ޭއަގކަންކަމަކީ ރާއްޖެ މި ،މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތައް

އަދި ދ ނިޭޔެގ ެއިކ  .ދަނީ ިވރެނީ، ދ ނިޔޭެގ ހޫނ މިން މައްޗަށް . ދ ނިޭޔެގ ައިއސް ޝީޓްތައް ެވސް ކަންކަމެއްނޫން

ދ ަވހަށް ދިއ މ ެގ ސަބަބ ން   ދ ަވހ ން އަނެއް  އް ިގަނަވމ ން އެއްރީތަކ ން އަރ ާވ ދ ންތަކާއި ިވހަ ޭގސްތަ ޓްއިންޑަސް

މޫސ މަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ތައް އެަބއާދޭ. އެކަންކަމ ން  ،ޓަށާިއ މޫސ މަށް ނޭދެޭވ އަސަރ ޮކށްށްދ ނިޔޭެގ މ ޅި ތިާމެވ

 ،ލ ކަމަށްދ ނިޭޔެގ މީހ ންެގ ސަމާ ،ކޮށް ކެއް ަކންތައްތައިތ ރ   ކ ާރ މަސައްކަތަށްވ ރެ  ރާއްޖެއިން މިހާރ 

ކަމ ަގިއ  ކަމެއް ކ ރ މަީކ މ ހިންމ   ނޭޝަނަލް ކޮމިއ ނިޓީެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނަން އިތ ރ  މަސައްކަތްރންޓައި

މީހ ންެގ  ،ރާއްޖޭެގ ޭގެގއަށާއި  ފަހަރަކ  ރާއްޭޖގައި ިވްއސާރަކ ރާ ކޮންމެ .އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

މަޝްރޫއ ަތއް ހިންގ މަީކ  އިރާވަ  އިކަންކަމަށް ދ ރާލަ  ންަވމ ން އެބަދޭ. އެރަށްރަށަށް ޮބޑެތި ެގއްލ  ،މަށާއިދިރިއ ޅ 

ެވސް ތިާމެވށި  ކެން. ހަމަ އެހެންެމ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޭޖެގ ނިސްބަތ ންކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެ  މ ހިންމ  ކަމެއް

 ބިން  ،ކަމަކީ ްނމެ މ ހިންމ  ޓަަކއި އަަޅންޖެހޭ ބައިަވރ  ފިޔަަވޅ ަތްއ އެބަހ ރި. އޭެގތެެރއިން އެ ކ ރ މަށްރައްކާތެރި

 ޮގތ ން ތިޞާދީކާތްތައް އިޤ ހަރަނެ ބައެއް ަޓށް އަސަރ ކޮށްފާށްތިމާެވ ލަތްތަކ ގައިހާގައި ެވސް އަދި މަޖ ބޫރ  ހިއްކާއިރ  

ކ ިރއަށް ކަންކަން ކޮށްެގން އިންިތާޒމ  ތައްަތއްެވސް ޭއެގ ެގްއލ ން ީވހާެވސް ކ ަޑކޮށް ާވނޭ ޮގތަކަށް ކަން އިރ ަގއިޭގހިން

ލިބޭ ެގއްލ ންތައް ކ ަޑކ ރ މަށްޓަކަިއ ެގދޮރަށް މިހާރި ޯގތި ރަށްރަށ ގައި ރަށްފ ށ ެގ ެގންދިއ ން. އަދި

އެކިެއކި ޑިފެންސްެގ މަސައްކަތްަތއް ކ ިރއަށް  ،ކ ރ މާއިަރށްރަށ ގައި ސީޯވލް ާގއިމ  ކ ރ މަށްޓަަކއި އެޓިޭގޓ މި

ހައ ސް ްގރީންކ ަގއި ެވސް ީވހާެވސް ބޮޑަށް ޖީއާއި އަދި ިވޔަފާރިތަރކަމެއް. އަދި ސާފ  އެނަ ެގންދިއ މަކީ މ ހިންމ 

ކަމެއް. އަިދ  ކޮށްެގން ކ ިރއަށް ެގންިދއ މަކީ މ ހިންމ ނޑ މެން އިންތިޒާމ ޭގސް ެއއްޗެހި ބޭރަށް ނ ދާނެ ޮގތަކަށް ައޅ ަގ

ކ ރެެވން  ެވސް އެަކމަށް ބަޖެޓ  .އެބަޖެހޭ ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތްއ ެވސް އަޅަން ރަށްރަށ ގައި ހިމާޔަތްކ ރ މަށް

ީވހާެވސް ފ ޅާކޮށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ޖީއަށް ެވސްރސޯލާ އެނަ ،ވެއްޖެ  އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ަވަރށް ިގނަ ދ ަވސް

މަޢ ނަީވ ޮގެތއްަގިއ  ،ެއކަށީެގްނާވ ޮގތެއްަގއިއަދިެވސް  ،އެކ  ދަންނަަވންޖެހެނީޔާހިތާމަ ،ާވހަކަދަްއކާތާ. އެހެންނަމަެވސް 

 ލެއް ނ ކ ެރެވޔޭ. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ންސިހާކަނޑައަޅާ ލަނޑ ދަނޑިަތކެއް  މިކ ރަން ހާސިލ އަޅ ަގނޑ މެން 
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އެހީތެރިން ހޯދައިެގން ނޫީނ ދިެވހިރާއްޖެ ފަދަ ކ ޑަ ަޤއ މަކަްށ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތިމާެވިށ ރައްކާތެރިކ ރ މަށް ބޭނ ްނާވ 

 ތެރި ރައީސް.ކ ރިއްޔާ އިްއަޒތްފިޔަަވޅ ތަެކއް ނޭޅޭނެ. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ  ،އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ  ޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަ

 މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:މާފަންނ  މެދ   

ދޭްނ އިރަްއޔިތ ންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ހޯދަ ަޅކީ މާލޭ މިތާ ޮތއްޖެހިފައި ތިބިފަޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގ ޅީ

ފަޅަށް ދިަޔ ގ ޅީ ޮގސްބަދަލ ެވެގން  މިހާރ  މި ،މަތ ގައި. އެހެންނަމަެވސްޢާއް މަނިކ ފާނ ެގ ޒަޢެމަޝްރޫ ެވެގން ފެށި

 މީޑިއާިއން ފެންނަނީ އެކި ޮގތްޮގތަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސޯޝަލް ،އެޮގތްިމޮގތްވެ  ،ފަރާތްތައް ރެފިއ ޖީންނަށްެވ

މަސްހ ނިކޮށްެގްނ  ނަންސާރންާސއި ޕޮލިޓިކަލް ަގަވރނަރާއްޖެ ޚާއްޞަކޮށް މިހާރ  ކޯޕަރޭޓް ަގަވ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓް  ބޮޑ . ކޯޕަރޭ މައްސަލަ މާ ަގއި މިއާޚާއްޞަކޮށް ްގރޭޓަރ މާލެ އޭރި ،އްދަކީހަސަރަ ބޮޑ . މި ށްހިންާގ މައްސަލަ ަވރަ

ޓަކީ ށްތިލަފ  ،ދޭތީގައި ނެތޭ އިމެއް. ހ ޅ މާލެއަކީ ކޯޕަރޭޝަނެއް މި ސާންރނަކަލް ަގަވލިޓިންާސއި ޕޮނަރަގަވ

ތިީބ  ެވސް މިހާރ  އަްނަގން  ޮގތްކޯޕަރޭޝަނެއް، ްގރޭޓަރ މާލެ އެީއ ކޯޕަރޭޝަެނއް. ރަްއިޔތަކަށް މަގ  ހިނާގނެ 

ކޯޕަރޭޝަންގައި ަމގ ތައް  ން. ތިލަފ ށީެވސް އަންަގނީ ެއޗް.ޑީ.ސީ ޮގތް ަގއި ހިނާގނެމާލޭ މަެގއް. ހ ޅ އްކޯޕަރޭޝަންތަ

ނަންދޭންީވ ނޫންތޯ  އްދަށް ހަސަރަ  މިކޯޕަރޭޝަން ކިޔާފައި  ރްގރޭޓަ ،ްގރޭޓަރ މާލޭ .ބަލަހައްޓަނީ ެވސް ކޯޕަރޭޝަނ ން

އަޅ ަގނޑ މެން  ކޯޕަރޭޓް ަގަވނަްނސް ކޯޑެއް ؛ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ސަރ ކާރ ެގ ކޯޕަރޭޝަން .އަނެއްާކެވސް

 އިން ބ ނާނެއެހެންނަމަެވސް އެސް.ޓީ.އޯ ؛އަލ ން ބޯޑ ތައް ކ ންފ ނިތަކަށް އިލައިހަދައިފިން. ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑ  ެއކ ލަވަ 

ނެތޭ. ލާމަރ ކަޒީ  ގ ދަނެއް އެތާކާޑ   ،ން ބ ނާނެމިނިސްޓްރީޕްލޭނިންގ  .ނަމޭތިމަންނަމެން ކާޑ  ގ ދަނެއް ނާޅާ

އްދީ ޯވޓ ، ލާމަރ ކަޒީ ޯވޓ . ހަތ ން ޯވޓ ދެނީ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލަށް. ރަށ  ޯވޓ ، ސަރަރަްއޔި  .އ ސޫލ ންނޭ ހިންަގނީ

ހަރ  ކ ންފ ނިތަކ ގައި ތިބޭ ެވރިްނ ފަ ބައެއް ؛ނަންސާ ރނަންސާއި ޕޮލިޓިކަލް ަގަވރކޯޕަރޭްޓ ަގަވ ،ެވރިކަމަށް އަރާފައި 

ޮގާތއި  ަމގ  ހިނާގނެ ހ ޅ މާލޭގައި ޞަކޮްށ ާޚއް ؛އްދަްށ ދިމާާވހަސަރަ މި ،އެހެންީވމާކަނޑައަޅާ. އެބަ ސިާޔސަތ  

 ނޫން އެހެނެއް .ކ ރަނީ ކޯޕަރޭޝަންތަކ ން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްކަމެއް  ހ ރިހާ މި ،ޮގތާ ތިލަފ ށީގައި މަގ  ހިނާގނެ

 ،ަގސް އިންދާނެ ތަންތަނާއި ،ޮގތާއި ތަންތަން. މަގ  ހިނާގނެމަގ ތަކަކީ ޕަބްލިކ . ކަންކަން ކ ރަނީ ދ ނިޔޭގައި

ރަްއޔިތ ންެގ  އި،ންތައް ކަނަޑައަޅަ ލޭޕްއެީއ ރައްޔިތ ން ކަނޑަައޅާ ތަންަތން. ސްޕޭޝަލް  ކ ރާނެ ތަންތަނާރީތި
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ތިލަފ ށީ ކޯޕަރޭޝަން   ،ނޫން ދ ނިޔޭަގއި ކޮށްނޫޅޭ. މިރާއްޖޭގައި އެހެނެއް ލަފައެއްެގ މަތިން ނޫނީ އެކަންތައްތައް

 މާ ތީޮގތަކަްށ ހިއްކަްނީވ. ކޯޕަރޭޝަން ނިކ  ްނ ހިއްކާނެކޯޕަރޭޝަނ  ،ފައިގ ޅީފަޅ  ކޯޕަރޭަޝން ހަދާ ،ފައިހަދާ

 ސަރ ކާރ ެގ ާޚއްޞަކޮްށ އެބަޖެހޭ ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ެވރިންނާއި އަދި ،ނޯޭވ. އެހެްނީވމާ އް ރައްޔިތ ންނެ

 ނ ދާނެއިޅަފަހަނައަ ނަންސް ކޯޑ ރޕޮލިޓިކަލް ަގަވ ނަންސް ކޯޑާއިރތަކ ގައި ތިބި ބޭފ ޅ ން ކޯޕަރޭޓް ަގަވމިނިސްޓްރީ

ރާްއޖެއަށް ދިމާެވފައި އޮތް ަވރަށް ބޮޑ  މައްސަަލއެއް ިމއީ.  ހިންަގން. މި ކ ރ މ ެގ ްޕރޮްގރާމ ޮގތަށް ހޭލ ންތެރި

ހޯދާއިރ ގައި ޮއޭވ ޕްލޭންތަކެްއ އެ . ރަްއޔިތ ންެގ ޯވޓ  ހޯދ މަށް އިލަނީ،ލިސީއެއް ެއކ ލަވަ އަޅ ަގނޑ މެން ޕަބްލިކް ޕޮ

ން މިނިސްޓްރީ ގ ޕްލޭނިން !މާފ ކ ރަްއާވތި ؛ން ަހމައަށް ެވސް ހައ ސިންގ ިމނިސްޓްރީއަދި މިއަދާ .އެކަށަެއޅިފަ

އް ެވސް މާސްޓަރް ޕްލޭނެއަކީ ެއްއޮގތަަކށްދިެވހިރާއްޖެ ،އް. އެހެންީވމާއް ނ ކ ރޭ ޕްލޭނެތ ންނަށް ހާމައެރައްޔި

 ؛ޮގތަށް ކޮންނަ ،ކަކ ނި ޮކންނަހެން ،ޖެހ ނ  ތަނެއް ކޮންނަމ ން ،ކޮންނަމ ންހިތ ހ ރީމަ ަވޅ  .ނޫން އްހަދައިެގނެ

 .ކޯޕަރޭޝަނ ން މަގ ތަކަކަށް ނ ފޫޒެއް ނ ފޯރ ޭވނެ ، އެއެޗް.ޑީ.ސީ މިހާރ  ރާއްޖެ ނ ހިންޭގނެ. ހ ޅ މާލޭ އެޮގތަށް މި

ކަޒީ އ ސޫލ ންނޭ. ލާމަރ  ނީ،ބ ނަނޫނ އަސާސީގައި ހިންާގނީ ޤާ ލް މަސައްކަތަކަށް ނ ފޯރ ޭވނެ. ރާއްޖެމ ނިސިޕަ

. އެކަމަކ  ލާމަރ ަކޒީ ލާފައިފަހ ން އެކ ލަަވ އ ސޫލ ން ހިންާގެނ ޮގތ ެގ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނެްއ ަވނީ ދާދިލާމަރ ކަޒީ 

ޕޮލިޓިަކްލ  ،ނަންާސއިރކޯޕަރޭޓް ަގަވ ،ނަންސް ކޯޑާއިރ ަގވަ ާގނޫނ ެގ ތެރެއަށް އެބަަވެދއޭ ކޯޕަރޭޝަންތައް. ކޯޕަރޭޓް

 އަޅ ަގނޑ  މި އާއެސް.ޓީ.އޯ  ؛ގައި ތިބޭ ެވރިންކ ފ ނިތަކ ން ،ންީވިވސްަނއިދޭ ،މިއީ ދޭއްެޗއް. އެހެންީވމާ ނަންސާރަގަވ

ހަމަ ބ ނާއިރަށް  .އޭގ ދަން ަހދަންޖެހެ އަތޮޅ ަގިއ ކާޑ  . ހދ .އޭއަތޮޅ ަގއި ާކޑ ގ ދަން ހަދަންޖެހެ ައއްޑޫ  ،ސ ާވލ ކ ރަނީ

އްީދ ހަނޑައަަޅިއެގން ސަރަޤައ މ ގައި ިމއީ ސިޔާސަތ ަތކެއް ކަ މި !އެޖެންޓ ންނޭ ލާނީ. ބަލަ .ނ ހަދާނަމޭ ،ބ ނާނެ

 މި  ހޯދައިެގން ައއީ. އަިއސްތަނަށް ޯވޓ   ލާމަރ ކަޒީ ތަރައްީޤއެއް ެގންަނންެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން މަަސއްކަތްކޮްށެގން މި

މިއީ ެޖހިެގން އ ޅޭ މަްއސަލަައކީ. ގ ޅީފަޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ، ާވހަކަެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އްކަނީ އެހެންދަ

ޯގތީަގއި ައޅ ަގނޑ މެްނ ދިރިއ ޅޭނީ. ފ ށިދިއްަގރ   އިެގންއެއީ ރައީްސެގ ަވޢ ދެްއ. އެތާ ޯގތި ކަނޑަ  .ންޖެހޭނެޯގތި ދޭ

ން. ނޫ ިވޔަފާރި މ ދާަގނޑެއް ،ރަްއޔިތ ންނަީކ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؛ެވސް  ގައިދިއްަގރ ފ ށި .ެވސް ދޭންޖެހޭނެ

 އްއްދެހަޮގތަކަށް މާލެ ސަރަ ކ ންފ ނި ހިންިގ ިއންޑިއަން ޓްއީސްން ަގނޑަކަށް ހަދައިެގރައްޔިތ ން ިވޔަފާރި މ ދާ

އްދ ގައި ހަމާލެ ސަރަ ،އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މިނިަވންކަން. މާލޭެގ ރައްޔިތ ން ،ނ ހިންޭގނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ން

 ،ކޮށަމ ން ،ންމ ކަނޑަ ،ފޮތިކ ރަމ ން .ބޮއިކަނބ ލޮެގ ާވހަކަ ،ެވއްޖެ. ރައީސް ިވދާޅ ަވނީ ދިރިއ ޅޭތާ އެތައް ޒަމާނެއް

 ެއަވރ  .ސް ނެތް ރައީސްެވ ތިބީ. އެަވރ މިންނަ ކޮޅ ފިލާ ޮގނޑީގައޭ އަޅ ަގނޑ މެން ހ ިއ ޮގސް ނެތޭ ޭގތެރޭގަ ކޮށަމ ން

މިއީ އިންސާނީ ޙައްެޤއް. މާލޭ ރައްޔިތ ންނާއި މާލޭ  ،އ ޅެނީ. ހެޔޮނ ާވނެ މިޑ ެމން އަޅ ަގނ ެވސް ނެތިެގން

ބޮޑ  ހާލެްއގައި ނ ޖެހޭނެ. އެންމެ ފ ރަތަމަ   މިއަށްވ ރެ ރައްޔިތ ންނަށްހ ރިހާ އްދ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ހަސަރަ
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. ށްދޭންޖެހޭނީޮގތްތައް ކޮ ހަ ލ އިއިސްކަންދޭންޖެހޭނީ މިހާރ  ޭގޭގަގއި ތާށިެވަފއި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާަވހިކަމާއި ފަސޭ

ގ ެޅން ހެޔޮނ ާވނެ. ޝ ކ ރިއްާޔ  މިހެން ެގންކ ންފ ންޏެއްެގ ދަށ ގައި ބައިިތއްބަިއެގން ައޅ ެވތިކޮްށެގން އަޅ ަގނޑ މެން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ލް ހައ ސިްނގ ސޯޝަ 6000 ،ޑޭޝަނެއް ެއއީމެންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ރިޕޯޓ ގައި ކޮމިޓީެގ ރެކޮ

މެންޑޭޝަނެއް ެއއީ. ބަހ ން ޮއތް ރެކޮ ަވރަށް ސަރީޙަ ކޮމިީޓެގ، ޓ ގައިރިޕޯ މި ؛ޮގތް ހެދ ން އެތަނ ން ލިބޭނެ ޔ ނިޓ 

އަރ ަވީނ ފ ރ ޞަތ  ކޮންނަނީއަކީ ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އިތިބެފަ ހަމަ .ދެން ކަކ ނި ކޮންނަނީ ަވކި އ ސޫލެއްަގއި

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ދާއިރާެގ އި ިވލިމާލޭށް. މަދ  އ ޝާމަމެންބަރ  އަޙްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ިވލިމާލޭ

 

  ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:މަދ  އ ޝާމްމެންބަރ  ައޙްދާއިރާެގ  ިވލިމާލޭ

 އެ  ގ ޅިެގން މަސައްކަތާ ށްޓަކައި ކ ެރެވމ ންދާގ ޅިެގން، ހިއްކ މަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގ ޅީފަޅ  ހިއްކ މާ

އޮތް  ން ހ ށަހަޅާފައި މިމަންޓް ޮކމިޓީންޔަރަން އެްނަވޮގތ  ގ ޅޭ ތިމާެވށީެގ މަްއސަލަތަކާަވމ ންދާ ދިމާއްދ ަގއި ހަސަރަ

އެންމެ ބޮޑ   ގ ޅިެގން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތާ އިގ ޅީފަޅ ަގ ކ ރަން.ދ އީެވސް ަވަރށް ފ ރިހަމައަށް ތާ އަޅ ަގނޑ ރިޕޯޓަށް 

 ،ދާއިރ އްކަްތ ކ ރަމ ންިވލިމާލެ. މިހާރ ެވްސ އެމަސަ ،ަތނަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ާދއިރާ ކަަމށް ާވ އަސަރެްއ ކ ރަމ ންދާ ެއއް

 ކަމަށް، އަޅ ަގޑަށް ދާއިާރެގ ަވރަށް ިގނަ  ދާދެޭވ އަސަރ ަތކެއް ކ ރަމ ންެވސް ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން ނޭ ކޮންމެ ދ ަވހަކ 

ކ ރަމ ންދާއިރ  މަސައްކަތް ،ލިބޭ. އެހެން އެ ދިމާަވނީއެބަ އްމީހ ންެގ ފަރާތ ން ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ކަހަލަ ޮގތަކަށް ަޝކ ާވތަ 

މަސައްކަތް  ކޮށްަލން ބޭނ ން. އެެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގ ނ ާވތީ ކަމަށްންާވ ފިަޔަވޅ ަތކެއް ައޅާފައިއެކަީށެގ

ތަކަކީ. ދިމާަވމ ންދާ މައްސަލަތަކެއް މި މައްސަލަ ،ނ ާވތީެވސް އެކަީށެގންާވ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ެރިވފައި  ފެށ ނ އިރ 

މަންޓް ކޮމިޓީެގ ންއަދި މަޖިލީހ ެގ އިންަވޔަރަ ،ށަހެޅ ނ  މައްސަލަޮގތ ން މަޖިލީހަށް ހ  ގ ޅޭ މިކަމާ ،އެހެންކަމ ން

ަވރަްށ ިއ، ަވރަށް އަަވސް މ އްދަތެއްެގ ތެރޭގައި ބައްަލަވ ،ބެލ ނ  މައްސަލަ އިއެކ ަގ ެވސް  އިސްެނގ މާއަމިއްލަ

 އިެގ އެންމެހަޓީމިދެއްިވ ކަމަށްޓަަކއި ކޮމިޓީެގ މ ަޤއްރިރ ، އަދި ކޮޅައިފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަށް ހ ށަހަ

ކޮށްފަިއ އޮްތ ެވްސ މި ކޮމިީޓެގ ިރޕޯޓ ަގިއ ފާހަަގ ނޑ ބަރ ންނަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ައޅ ގަ ންމެ

ހ ިރ  އިގަ ރެކޮމެންޑޭޝަން އި ީމަގ ،ކަެމއް ެއއް ،ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސްދ  އީތަކަށް ފ ރިހަމައަށް ތާރެކޮމެންޑޭޝަން

ހީމް  އިބްރާ ބަރ  ންބޭނ ން. އިއްަޒތްތެރި މެ ކޮށްލަންެވސް ފާހަަގ  ކަމެއް ހަމަ އަޅ ަގނޑ ކަންތަކ ެގ ތެރެއިން ެއއް

ހިާޔަވހިކަމ ެގ ބޯ ،ައކީސަލަމާލެއަށް މިހާރ  ދިމާެވފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ެއއް މައް ،ފަދަިއން ކ ރެްއިވރަޝީދ  ފާހަަގ
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ތަކ ެގ ތެރެއިން އެްއ ކ ރެޭވނެ ަމދ  ޖާަގމަށްޓަކައި ބޭނ ންއްދ ަގިއ މި މައްސަލައަށް ަޙއްލެއް ޯހދ ހަމައްސަލަ. މާލޭ ސަރަ

 15% ގ ޅީފަޅ ެގ ،އޮތީ މިމިހާރ   އި ބަޔާންކޮށްފަ އި ބޫލ ކ ރަނީ މި ިރޕޯޓ ަގަގއަޅ ަގނޑ   ،ންީވމާޖާގައަީކ ގ ޅީފަޅ . އެހެ

އްެދްއ ހަށްވ ރެ ޮބޑ  ސަރައައެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ،  ޖެހޭނެކ ރަން ޞަ ބޯހިޔާަވހިކަމަށް ޚާއް

ދެްއިވ  ާވހަކަ ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  ެދކޭ  ކަމަށްމ  ކަމެއްންހިކ ރ މަީކ މ ޞަގ ޅީފަޅ ން ބޯހިާޔަވހިކަމަށް ާޚއް

 ޓަކައި ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން.  ފ ރ ޞަތަށް

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަ ދެްއކެވ ން

ބަރ  ންއަރ ަވނީ، މީދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެފ ރ ޞަތ މި ނޑ  މިހާރ  ބަރ . އަޅ ަގން ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 .ބަރ ންޔާމް މ ޙައްމަދަށް. މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ ސިޙްމަދ  އަ

 

 :ދެއްެކވ ންޔާމް މ ޙައްމަދ  ާވހަކަސިބަރ  އަޙްމަދ  ންމީދޫ ދާއިރާެގ މެ

ލިބިފަިއާވ ޮގތ ން  ބެހޭ ގ ީޅފަޅާ؛ ންމަންޓްއެްނަވޔަރަ، އާދެ ރައީސް .كم و رحمة هللا و بركاتهالم عليالس  `. 

ެވސް އެްއޗެއް ދަންނަާވލަން ބޭނ ންޭވ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ރާއްޭޖގައި އަިދ މެރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކޮން

 99.99% ،ންފަދައި ިގަލއްާވނޭނއެ ،ރާއްޖެއަކީ މ  އެއްޗެްއ. ެއހެންީވމާންތިޞާދަީކ ަވރަށް މ ހިއިޤ  ެވސް ދ ނިޔޭގައި

 ޮގތ ަގއި މި ެގަވރަށް މަދ  އެއްެޗއް މިއީ ްއޔާ ކަނޑ . އެހެްނީވމާ އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ހިކި ބިން އޮތީ މޫދ ، ނޫނި މި

، ކ ރިއެރ ްނ ާރއްޖެއަށް އަންނަ ތަރައްޤީ ،ެގ ޮގތ ގައި. އެހެންީވމާ ދ ނިޔެއަށް އަންނަ ތަރައްޤީއާއި 0.01އޮތީ. %

 25މިދިޔަ  ،ެވސް ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށް ކ ރަްނޖެހޭ. ބިން ހޯދަންދ މަށްޓަކައި ބިން އިތ ރ  ެއ ހޯ ،ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ 

މަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ނީ، ެއންަވޔަރަލާއިދަންނަަވ އަޅ ަގނޑަްށ ލިބ ނ  ތަޖ ރިބާެގ އަލީގައި އަޅ ަގނޑ  ތެރޭަގއި ެގއަހަރ 

މަންޓާ ބެހޭ މ އައްސަސާ، މިނިަވްނ ންޔާ އެންަވޔަރަރީ، ނޫނީ ވިއްމިނިސްޓް ޓްމަންންނޫނީ ިވއްޔާ އެްނަވޔަރަ ،އެޖެންސީ

ޑެންްޓ އެްއެވްސ މައްސަލައެއް ނެތޭ. މ އައްަސސާ، އިންޑިޕެން  އިމީަގ ، މިނިަވން ނ ކ ރ މަކ ންކ ރ މަކ ން

 ށް ބޮޑެތި ަވރަތިޞާދަށް ިވޔަފާރިެވރިންާނއި އިޤ  ،ޮގތަކީ ާވނޭ  މިކަން ޮގތ ަގއި ހެދ މަކ ން، ހެދ ނީމާެގ މ އްސަސާެއއް

މަންްޓ ންެވެގންދާެނ. މިހާރ  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހާރ ެވސް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢ ތަކ ަގއި އެްނަވޔަރަެގއްލ ންތަށް ކ ރިމަތި 

ެވސް އޭެގ އެޕްރޫަވލް ނ ލިބި އެބަ  ގައިމިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހަޅައިެގްނ އެއް އަހަރ ، ދެ އަހަރ ، ިތން އަހަރ  ވާއިރ  

 ޔާތަށް ލިބެމ ން އެބަދޭ. އަދި މީެގ ސަބަބ ން ބައެއް ިވަޔފާރިެވރިން އެ ިވޔަފާރިއަކަށް ނި ިވޔަފާިރެވރިންނަށް ބޮޑެތި އަ

ޖެހޭނެ. ބަެއްއ ބަރ ންނަށް އެނިގަލއްަވންންމެ އިއެންމެހަކަްނ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ކޮށްފަިއ އޮތްެވސް ބަދަލ 

މީހެްއ  ދަނީ އެ ބަޔަކ  މި އެ  ،ާވލ ކ ރ މަށްފަހ ގައިހަސަރ ކާރ ން ަބއެއް ަތންތަން ހެދ މަށްޓަކައި  އްޔާ ނޫނިއްރިސޯޓ ތަ
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މ . މިއީ ންައޅ ަގނޑަށް އިތ ރ  ަވގ ތ ކޮެޅއް ެދއްވ ން ަވރަށް މ ހި .ތަންތަން ހަދަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކައިިރއަށް އެ

 ވާ  މި  ކ ރީމާއްތަށްއ ޅެނީ. ެއއީ މިޮގތަްށ ކަންތަ ީޤޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މިޙަމ  އެްއޗެއް ންަވރަށް މ ހި

ތިމަންނަ  ،ބ ނަނީ މި އިލާފައި ގ ޅަ  އަށްހާއިންނަ މީ އިނިސްޓްރީަގމިމަންޓް ންދަން ދިނީމާ އެންަވޔަރަޮގތަކީ، ތަނެއް ހަ

، ނ ދެއްޗޭ. ެދން އޭެގ ތިން އަހަރ ، ހަތަރ  އަހަރ  ފަހ ން ސަރ ކާރަށްއެޕްޫރަވލްއެއަށް ރިޕޯޓ  ފޮނ ާވނަމޭ. އެކަމަކ  

 ،ަމންޓް މިނިސްޓްރީއަކ ން ހ އްަދއެްއ ނ ލިބ ނޭ. އެހެންީވމާންމަންނައަކަށް އެްނަވޔަރަކ ރަނީ ދަޢ ާވ. ތިމި ލަތަށްއ ދަ

ތިމަންނަ  އިގަ ދޭތެރޭ ނ ނިމ ނޭ. އެހެންީވާމ، ދައ ލަތާއް ހަދަން ފެށި ޕްރޮޖެކްޓެ ތިމަންނަ ހަދަން ފެށި ރިސޯޓ  ނޫނީ

 ،ަޙޤީޤަތަކީ މިއީ. އެހެންީވމާ ،ހެންީވމާއެ އަން ޑޮލަރ ން.މިލި  ަސއްތަދ އި އްޔާ ނޫނި ަސތޭކަ ކ ރަން ބޭނ މޭމިއަދ  ދަޢ ާވ

 އި ތިއްބަާވ ބޭފ ޅ ން އެބަޖެހޭ، ނޫނީ ވިއްޔާ އެކަމ ަގ އިމަންޓް މިނިސްޓްރީގަ ންއަނެއްކާ ެއންަވޔަރަ ؛މިއަދ  އެބަޖެހޭ

ންމެ ކޮށްފާނެ. އަނެއް މީހަކ  ކޮނާރިމަ. ަވކި މީހަކަށް ޖޫޮގތް ހަަދނީތިއްބަާވ ބޭފ ޅ ން އެބަޖެހޭ ަވިކ ފަރާތަށް ަވކި ޮގތް

، ހާސް ރ ފިޔާ  25 ލީމާއިޖަހަ  އިމޫދ ގަ  މ ޑިެއއް ކ ޑަކ ޑަ ފާނެ. އެހެންމީހަކ ލައިެވްސ ނ  ސް އަޅާޔަކަމެއް ކ ރި 

އެްއެވސް ކަހަލަ އިންސާފެއް ނެތް  ؛ެވސް ކޮށްފާނެ. މިކަހަލަ ބޭއިންސާފ  ނާ ޖޫރިމަ ލައްކަ ރ ފިޔާިއން  ނޫނިއްޔާ ދެ

 25ދިޔައީ މިދިޔަ  ންޓް އޮތޯރިޓީ އަޅ ަގނޑަށް ފެނިެގން މިމަންރަކ ރާ ބަެއްއެގ ޮގތ ގައި އެންަވޔަްއކަތްއި މަސަޮގތ ގަ 

ރ މަކ ްނ ކ އިންޑިޕެންޑެންސް ، ޖެހޭދަންނަން އެބައަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ން  ،އަހަރ . އެހެންީވމާ 30އަހަރ ، 

ތިބެނީ  ކ ރާ މ އައްސަސާ މިއެއްކަލަ އިންޑިޕެންޑެންޓ  ؟އަކީދާއިތޯ ައޅ ަގނޑ މެނަށް ލިބޭ ފައިކޮބަ މ އައްސަާސއެއް

އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންާވ އެތި  ،ޮގތަކީ ާވ . އެހެންީވމާ މިެވފަބައެއްެގ ދަށ  ނީނޫ އި،ަވރަށް ބޮޑަށް ނިޫގ ފިތިފަ

ސްނަން ިވ ށްމިއަ ބަރ ންންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނ ލިބޭ. އަދި އިްއޒަތްތެރި މެ ،ޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަަކށް

ރ  ހޯދ މަށްޓަކައި. ޙައްޤަްށ ނަޞް ަވނީެވސް މި ބޭނ ން ެޗއްއެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަޤއ މ ަގއި ކޮންމެ ެއއް

އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކ ރާ ކަމެއް، ނ ކ ރާ ބަެއްއެގ ފަހަތ ން ދ ވ މާއި، ދ ަވހަކ  ކ ަށކަށް ނާރަިއަގންނަ ަވަރްށ 

ދ އްަވިއަގތ މަކީ ޤައ މ ެގ މިސްރާބާިއ ކަންތައް ކ ރަން އ ޅ މ ެގ  ފަހަތ ން ެގމީހ ން ތެރި ޞްލާޚ އި ،ޙ ސާންތެރިއި

ޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ ން އޮިޅެގން ހިނގައިދާނެ ކަެމއް ަކމަށް އަމިސްރާބ  މ ޅި

ށް ޚަރަދ   ޅ ަގނޑ މެންނަ ޮގތްޮގތ ްނ، އަޞަބަލް އެނަރީޖއާިއ، އަދި ޚާއްއ މ  އެްއޗެއް. ރިނިންމަންޓަކީ މ ހިންޔަރައެންވަ 

އޮތީ  ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  މިހަދަންއެބަ ކ ެރޭވނެ ހ ރިހާ ޮގތްޮގތެްއ މިއަދ  ކ ޑަ

ފަދަ ދަތި  ނ ާވާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ދިމާދިެވހިެވސް،  އަހަރ  ، ތިން ސަތޭކަތަދ އިަސއް ެވސް މީެގ  ދ ަވހަކ 

ިމ  .އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް އެބަ ކ ރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތީ. މިކަމާއޮ މި އިދިމާެވފަ އ ނދަޫގ ކަމަކާ

މީހ ންނަށް ދިރިއ ެޅޭވނެ  އެ ،ތިިބ ރައްޔިތ ންނަށްއި ޖެހޭނެ. މި ޤައ މ ަގދޭންތިބި ަރއްޔިތ ންަނށް ކާން އިޤައ މ ގަ 

، އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ެއިކ ސްއީ އިްއޒަތްތެރި ރަ ؛އިތަކ ގަ ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޤާމ  ެވންޮގތްތަެކއް ހަދައިދެ
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ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިެގން ، ިދެވހި ކޮށްރ  މަސަްއކަތްަގޑިއި 24 މިއަދ  ާވލ ެވ ތިބި މީހ ން އެބަޖެހޭއި ހަކަންތައްތަކ ަގ 

 މަންޓްންއެްނަވޔަރަ ،ކ ރަން. އެެހންީވމާއްކަތްބެއްދ މަށްަޓކައި މަސަ ތަކ ން ފޫެގއްލ ން ތިދާ ބޮޑެމިދިޔަ، ލިބިެގން

މ  ންހިކ ރަންޖެހޭ އޮތޯރިޓީެއްއ. މިއީ ަޤއ މެްއެގ މ ޅ ަގނޑ  ދެޭކ ޮގތ ަގިއ ަވރަށް ޮބޑަށް ިއޞްލާޙ އޮތޯރިޓީައކީ އަ 

. ޕްރޮޓެކްިޓްވ މެންޓްންކްިޓްވ އެްނަވޔަރަކ ރަން އަބަދ ެވސް ޕްރޮޓެ ބޫލ  ަގޅ ަގނޑ މެން އަ އެންަވޔަރަމަންޓަކީ ކ ރިއެރ ން. 

ެވސް އެބަ ދޭންޖެހޭ.  ޖާަގ ގެ ދިރިއ ޅ މ  ތައްޗެހިއެހެން އެއް ޖެހޭ. އެބަ ކ ރަން ޓް އަޅ ަގނޑ މެންމަންންއެންަވޔަރަ

ހ ރިހާ މި  ،ތަކާއި ސޫފި ކ ދިއ ެޅިވެގން. ޖަަނާވރ ންނާއި އަދި ދިރި  އްސަށްެވސް ދިރިއ ޅެނީ އެ ެއއްޗެ ނަށް އިންސާނ ން

ބަޖެހޭ މިކަން ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މާ އަޅ ަގނޑ މެން އެއ ިޅިވެގން އިނޭގތޯ. އެހެންީވެވސް ދިރި ސަށްއެްއޗެއް

އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރި ޮގތަށް ނަށް ފައިާދއާއި ލާބަ ޖެހޭނީ، މަޤައ މ ެގ ރައްޔިތ ންދަކަށް ާވންޞަ ޤްމ  އެއް މަންއެންމެ މ ހި

هللا މާތް  ،ދ ޢާޢަކީޑ ެގ ެއ މަސައްަކތް ކ ރ މ ެގ ަބއްޓަން ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް ނެރ ން. އަޅ ަގނ ،ކޮށް މަސައްކަތް

 އި ެތރި އެންމެނަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލެއްވ ން. އަދި މި ޤައ މ ގަ ޞްލާތިބި ތެދ ެވރި އިޚ  އިޤައ މ ަގ ސ ބ ޙާނަހޫ ަވތަޢާލާ މި

ނ ަގންނަ ެވސް ކ ށަކަށް އަރައިައދި އިންސާފ ން ބޭރ ން އެއް  ންނާއިމެކ ރާ އެންޢަމަލ ނ ަބއި  ،ތިބި ހަސަދަެވރިންނާއި

ހަލާކ ެވދިއ ން.  ،ީމހ ން ނެތިެވ ކޯފާލެއްވ ން. އެهللا މީހ ންނަށް މާތް މީހ ންނަށް ދަޢ ާވކ ރަން ދާ ލަށް، އެދިމާ މީހ ންނާ

ައިދ   !ެވކޯފާއެއް ަލއްާވނދޭ  ނ ބައިނަށް ންދިެވހިާރއްޖޭެގ ނ ބަިއ ނ ލަފާ އެންމެ ،ރައްބ  ޔާ ؛ލާޢާސ ބ ޙާނަހޫ ަވތަهللا 

 ޔާ  !ެވިވސްނ ން ދެްއާވނދޭބައި މީހ ންނަށް ހެޔޮ ! އެެވދޭނތް ލަްއާވމަތިބި އެންމެަނށް ހެޔޮ ރަޙް އިޤައ މ ގަ  މި

  އާީމން! !ެވރަޙްމަތް ލައްާވނދޭ ިއ،ކ ަރއްވަ ޤައ މ ެގ އެންމެން ރައްކާތެރި ލަމީން. މިޢާރައްބަލް 

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަ ދެްއކެވ ން

ބަރާއި، ންއިްއޒަތްތެރި މެޑ  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ބަރ . އަޅ ަގނންަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ ،هلل الحمدو

ބަރަށް ންދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެ އ ތ ރ  ޅީގޮ މައްޗަން ،ބަރާއިންއިއްޒަތްތެރި މެ ާރގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއި

ކާރ  ނަމަ، ސަރ  ަވގ ތ  އޮތް ކަމަށް ަވނީ ،ފަހ ންމާނަން. އެއަށްެގ ބަހ ސް ނިއެރ ވ މަށް ފަހ ގައި މި ރިޕޯޓ ފ ރ ޞަތ 

ިއއްޒަތްެތރި ަވޒީރ ެގ ރ ހ މ ެގ ރިޕޯޓ   ،ައޅ ަގނޑ  އެދޭނަންެގ ކިަބއިން ކޮމިޓީމިންަވރ  ބަލާ ކ ާރ ތ  އަދާލިއްޔަސްއޫމަ

 ބަރ .ންފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ދެއްވ މަށް.އިހ ށަހަޅަ

 

 :ާވހަކަ ދެއްެކވ ން ސާ ސިރާޖްމޫބަރ  ންފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެ

ގ ޅިެގން، ަބއެްއ ކަންކަން  ގ ޅީފަޅ ެގ ޕްރޮޖެކްޓާަހމަ ެވސް  ޅ ަގނޑ އަ ަރއީސް.ތެރި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތް

އިން މ  ޕްރޮޖެކްޓެއް. ަޤއ މަށް މިހިންމ  .އެދ ނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކޮށްލަން ބޭނ ންާވތީ ފ ރ ޞަތަކަށް މިހަަގފާ
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 ދެ ެގ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާ  ރައީްސ، މިއަދ  ތަކެއް ާވނެ ރަަގޅ  ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެހެންނަމަެވްސ ިއްއޒަތްތެރިފައިދާ

 ހ ރި އަާސސީ ކަންކަމެއް އަދި މިއަދާ އިދަނީ ނަޖިސް ފެނ ން. ދާއިރާަގެވސް ަރއްޔިތ ން ފެންަވރަމ ންއި ަގރަށ 

ާޅ ޭލއަ އިައޅ ަގނޑ  ދާއިާރަގ ،އި މާމެންދޫަގ ލ. . އެާހ ދަށްއްފަރ ާވެގ ޚިދ މަތްތަހަމަޖެހިފައެއް ނ ޭވ. ބޭސް ށްހަމައަ

 ،ހެންނަމަެވސް ކ ރެޭވނެ ފ ރ ޞަެތއް ެވސް ނެތް. އެލޭ ެޓސްޓ  އްޙީ މަރ ކަޒ ންޞިއެރަށ ެގ  ،އިއިރ ގަ ން ތިބިކ ދި

ދަދެްއ އައަށް ވ ރެ ިގނަ ލިއަން ރ ފިޔާއެއް ބި ކ މަށްފަޅެއް ހިއް ންއިރިީވމަ، މާލެ ކަމާލެ ކައިރި މެން ހަމައަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ،ހ ރި ކ ދިކ ިދ ކަންކަން އިދަްއކަނީ ރަށ ގަ   މިަގނޑ މެންއަޅ މަެވސް، ނައެހެންކ ރޭ. އެބަ ޚަރަދ 

 ެގޅ ަގނޑ މެންޖެހެނީ އަ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެްނ މި އިރ ެގ ބަޖެޓް ައންނ2021ަ ،ެވސްއި އިރ ގަ އަންނަ ަގއި ބަޖެޓ 2020

 ކޮށްލާނެ، ލޭ ޓެސްޓ  ނެ،ކޮްށލާޓެސްޓ  އިއްޙީ މަރ ކަޒ ގަ ޞިނެތިެގން ނ ަވތަ  އާފެނާއި ނަރ ދަމާ އިދާއިރާތަކ ގަ 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިމޮގތެއް  ކަށްާވހަަކ ދައްކަން. އަޅ ަގނޑަ  ކ ރާެނ ިޚދ މަތެއް ނެތިެގން އެޓެސްޓ  އި ލެބޯޓްރީަގ

ސަރަޙައްދަށް ބޮޑެތި  ނ ަވަތ މާލޭ ،މީހ ން ޖަމާާވނެ ޮގތަށް ،މިކަން މިޮގތަށް ށްއްދަހަސަރަ ނ ދޭ. މާލޭކަމަކ 

ކ ރާ ރައްޔިތ ން ނަޖިސް ފެނ ން  ޅ ަގނޑ މެން ތަމްސީލ އަ ،ނަމަ ކ ރެޭވ ކަމަށް ަވނީޚަރަދ ތަކ ން ފައިސާ ދަދ އަ

 ،ޖެހ ނީމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ާވހަކަ ދައްކަން ޅ ަގނޑ މެން އެއަ ެވސް ގައި 2021ަގއި ނޫނީ  2020 ،އިފެންަވރަ

 ޅ ަގނޑ މެންގެ އަ ،ަގއިއެކީ ެވރިކަމާއިންސާފ ހަމަ ކ ެރެވނީ ބޫލ ަގނ ދޭ. އަޅ ަގނޑަށް މަކ އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ކަ

ބަލާއިރ   ބިމ ެގ ޮގތ ން ނިސްބަތ ން އަތޮޅަކީ .ކޮށް ލޞަޚާއް  ،ެވސް  އަކީދާއިރާ ެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންނަށް

ެވސް އޮތީ  ެއައރޕޯޓ ެގ ރަންޭވ އޮތްއި ަގއަތޮޅ  ެގ އަޅ ަގނޑ މެން ،ނަމަެވސްަވރަށް ތަނަަވސް ބޮޑ  އަޮތެޅއް. އެހެން

 ގައިތަނެއް ނ ފެނޭ. ަކއްދޫ  ކ ރެިވެގން ދާ ދަދ ތަކ ން ޚަރަދ އަ ، މިހާ ބޮޑެތި ށް ޚަރަދެްއ ކ ރަން ީވމާ. ެއއަެވފަނާީވރާ

 . އެ ޓަށް ޮގސްއްދޫ ެއއަރޕޯހަމައެކަނި ޓ އަރިސްޓ ން ބޭނ ންކ ރަނީ ކަ  ،ނދަރ  އޮތީއިރ ަގއި ކައްޫދ ބައެއަރޕޯޓ  އޮތް 

އަޅ ަގނޑ މެން ދާއިރާެގ ކަންކަން  ،އޮތް ބަނދަެރއް. އެހެންނަމަެވސް އޮ ެވފަކީ ީވރާނާެވެގްނޮގްސ ހަލާކ ބަނދަރަ

 ކަްށ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ހަމަަނކ ން ަޚރަދެއް ނ ކ ެރޭވ. ައޅ ަގނޑަީވމާ ބިލިއަކ ރަން ަކންރަށްރަށ ެގ ކަން  ،މާީވކ ރަން

 ކ ރާކަށްލިއަނ ން ޚަރަދ ބިއްދަށް އެކަިނ ހަމާލެ ސަރަ ، ދަްއކަމ ން ައިއސްނ ދޭ ާލމަރ ކަޒީ ާވހަކައެްއޮގތަކަްށެވސް ކަމަކ 

 .ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ލލ ބިލިއަްނ ރ ފިޔާ ކަނޑަށް ެއޅ މ ެގ ަބދަ އެއް މި  .ނ ދޭއަޅ ަގނޑަކަށް ެއއްޮގަތކަށްެވްސ ކަމަކ 

އަންނާނެ  ޙައްލެއް ެވސް ކަްނކަމަށްނޫންެވސް ޖެހ މ ެގ މަްއސަލައާއި އެއްއޮތް ތޮއި ޖެހިފަމާލެއަށް  ،ނަމަ އަތޮޅަށް އެޅި

ޖެކްޓެއް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެްނ ރޮ މ  ޕްންމ ހި މިއީ މަހަ ށްޅ ަގނޑަބޫލ ކ ެރޭވ. އަަގކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް 

ތަކ ްނ ދަދ އަ ބޮޑެތި ށްއްދަހަދާއިރާެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ކަންކަން ނ ެވ، މި ސަރަ އަޅ ަގނޑ މެންގެ  ،ރަށްރަށ ގައި

ޅ ަގނޑަށް ޖައްސާ ނިޒާމަކީ އަތޮއް ޮގތަށް ޖެހޭނެ މީހ ން އަންނަން ށްއްދަހަސަރަ މި ، އަދި އިތ ރަށްށްޚަރަދ ކޮ

ގ ޅީފަޅ ެގ ާވހަަކ  ށް،ކޮޅ ަގނޑ  ާފހަަގއެކަން ހަމަ އަ ،ންީވމާބޫލ ކ ރެޭވ ކަމެއް ނޫން. އެހެަގެވސް  ަގއިއް އިރެއެއް 
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ޓަަކއި  ނަށްންަގނޑ ެގ ާދއިރާެގ ަރއްޔިތ ައޅ  ނަ މަޖިލީހެއްގައިންެވސް ހ  މަގައިމ ހަާލއިރ  އަޅ ަގނޑ  އިނިންމަ އިދައްކަ

ހިފީ. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިެގން މި ،ނަން އަޅ ަގނޑަށް އ ނދަޫގާވތީންހ  ާވހަކަ ނ ދައްކާ މި

 ފ ރ ޞަތަށްޓަކައި ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަ ދެްއކްވ ން  

ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި މިހާރ   ޅ ަގނޑ ބަރ . އަންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

 .ށްފަޠީލައްބަރ  ޔާސިރ  އަބްދ ންމެ

 

 :ކެވ ންދެއް ފް ާވހަކަޠީލައްބަރ  ޔާސިރ  އަބްދ ންކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިާރެގ މެ 

ން މަންޓް ކޮމިޓީންގ ޅިެގން އެންަވޔަރަ ޯޕޓްެގ މަޝްރޫޢާ ެގގ ޅީފަޅ ، ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ލިބޭނެ ަޙއްލާިއ ، ހ ރި ކަްނތައްތަކާއި ގ ޅ ން ޓާށްކ ރަން. ަވރަށް ޑީެޓއިލްޮކށް ތިމާެވދ އީކޮށްަފއިާވ ރިޕޯޓަށް ތާ ތައްޔާރ 

ޓަްށ ހަމަ ެއ ރިޕޯަފިއޭވ. ައޅ ަގނޑަށް އްާވކ ރަ ޮގތ ން ކަންތަްއތައް ފާހަަގ ބެހޭ  ޮގތާއޮތް  އިއަދި ކ ިރއަށް ރޭިވފަ 

ބޭނ ން. އިއްޒަތްތެިރ ހަމަ ެޗއް ދަންނަާވލަން ހަމަ އެއް  އިދޭތެރަޭގ ލ ، އެހެން ިވްސނ މަކ ން މި ޕްރޮޖެކްޓާހާ ކ ރާދ އީތާ

ދިޔައީ ދިެވހި ރާްއޖެއަށް ތަރައްޤީ އަިއއްިސއޭ ފެނިެގން އިައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގ ،ރައީސް

އަދި މި   .ދިޔަކ ރަމ ންބޭނ ން އިރާއްޖޭަގ މ ޅި ފޮޓޯއެ  އި،މާރާތެއް ނިންމާފަބ ރީެގ އި 25 އި، މާލޭަގއިދަންނަާވފަ

މިއީ ތަރައްޤީ   އިލާފަބަ ެވސް ނަ ދައިތަައއިމި ގައި އިންކ ޅ ދ އްފ ށީ ެގ ބްރިޖެއްެގ ފޮޓޯ، އަޅ ަގނޑ މެން އިއްދ ގަ ހަސަރަ

 އި ތަނ ގަ  ާދއެްއ ނެތް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިީވ ފައި ަކށެއްަރއްޔިތ  މީހާއައެ ދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް، ކަމަށް ބ ނަމ ން

ީވ ފައިދާެއއް ނެތް.  ައއިމިނަ ދައިތައަކަށް އިން އިަރށ ަގ ،އިައޅ ަގނޑ މެން އެތަނ ގަ  ެނއްބްރިޖްއެއް އަަޅއިެގން

ސާއިްނ ރައްިޔތ ންެގ ޓެކްސް ަފއިދިެވހި  ،އެންމެންއަޅ ަގނޑ މެން އޮތް ޮގތ ން  ހެންނަމަެވސް، މިއަދ  ިދެވިހރާއްޖެއެ

ކަްށ ޔައެ ،ކޮންމެ ޚަރަދެއް ކ ެރވ ނ  ަކމ ގައި ިވަޔސް، ކޮންމެ ހިސާބެއްަގއި ބްރިޖެްއ ެއޅ ނ  ކަމ ަގއި ިވޔަސް 

އެ ޚިދ މަތް   ،އޮތީކީ ޖެހޭ ޮގތަކަށް ނޫން މި ފައިާސެއއް ދައްކަންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ެއއްެވސް ަރއްޔިތަކ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ދައްކާ ޓެކްްސ  ިއ،އިރ ަގކ ރާކަށެއް. އެހެން އޮްތ ކަމަށް ާވބޭނ ން

 ނޑ  ދަންަނާވލަންޅ ަގއަ .ހަމަހަމައަށް ކޮންމެެވސް ަނޒަރަކ ން ބެހެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އޭ ފައިސާ އެބަޖެހެ

ެޗްއ ކ ރާކަށެއް ެއއް ބޭނ ންެވސް ބްރިޖް  އިރ އަޅ ަގނޑ މެންނެއް، އަޅ ަގނޑ  މާލޭަގއި ދިރިއ ޅޭ  ،އަކީ ހަކަ ބޭނ ންާވ ާވ

ާވނަމަ، ށްކަމަކ ރަނީ. އެހެންޚަރަދ  މި ތަނަށް  މި ެވެގންއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  ،ނަމެަވސްހެން. އެދައްކާކަެށއް ނ ޖެހޭ

، ދިޔަކ ެރެވން. ަވރަށް ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންމިއަށް ވ ރެ ބޮޑަށް، އީެވންލީ ޑިސްޓްރިިބއ ޓްއެބަޖެހޭ 
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މަދ  މ ޙައްބަރ  ން، މާަވށ  ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެބަރ ންއެމްެގ ިނއ ސް ކޮންފަެރންސެއްަގއި އިްއޒަތްތެރި މެ.ޕީ.ޕީ

އަހަރ ން ދަށ ެގ ހ ރިހާ   އަށާރަ ، ދިެވހިާރއްޖޭަގ އިހިްއކާފަބޭފ ޅ ންެގ ަވޢ ދެކޭ ގ ޅީފަޅ   ސަޢީދ ، ިވދާޅ ިވ އެ

ސީދާ ދެކޮޅ  ކަމެއް.  ހަމަ މިއީ އަޅ ަގނޑ   .އްޒަތްެތރި ރައީސްބިން ދިނ މަކީ. އި އްދ ންހަސަރަ ނަށް އެންއެންމެ

 އަެނއްކާ  .ށޭޖެހޭނީ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަަގންނާރއްޖެ ހިކ ރަނީ ދިެވހިއަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެވސް މި ަވކާލާތ 

ލޭ މާ ެވސްކާ އަނެއް އަހަރ ާވ ޒ ާވނ ންނަށްށަރަ އަ ހ ރިހާ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ،އަޅ ަގނޑ މެންނެއް ބޭނ މެްއ ނޫން

ިއއްޒަތްތެިރ  .ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންާވ ޮގތަކީ ދިރިއ ޅ މ ަގއި އ ޅޭކަެށއް. މިއެއް އިރަހައްދ ަގއި މި ތޮއްޖެހ މ ަގސަ

 ރަނަގޅ  ްޕރޮޖެކްޓެއް. އަޅ ަގނޑ މެން  އީމި  ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވ ާވހަކަައކީ .ރައީސް

އަހަރެއް ކ ރިން ދެއްކި ާވހަކަެއއް، ހއ. ަގއި  ންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ މެން މީެގ އެަތއްހިންަގންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެހެ 

 ެއއް  ،ިދެވހިރާއްޖޭެގ އ ތ ރަކީ  ،މޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ެއންމެންނަށް ެވސް އެނގޭ ންޓްރާސްޝިޕްމަންޓް ޕޯޓެއް ަވަރށް މ ހި

ިހސާބަށް ައއިރ ަގއި އެްއެވްސ  ންނަމަެވސް، މިއަދާއެތަްއ ބޯޓެްއ ދަތ ރ ކ ރާ ސަރަހައްެދއްކަން. އެހެ ކީލަޑިްގރީ ޗެނަ

 ،ބައްދަލ ެވ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިނިސްޓަރާ ނ ޭވ. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްަލން ދާދި ކަމެއް އެކަމ ެގ ހިނާގފައެއް

އޮތް  ސް، މިން ކ ރިއަށްދާނެ ޮގތްތަކ ެގ ތަފ ސީލ  ހަމަ ދެއްާވފަިއޭވ. އެހެންނަމަެވއެކަމ ެގ އިންޓަެރސްޓާއި ހަމަ އެކަ

ކ ރަން  ހ ރިހާ ދ ަވސްީވއިރ  ެއކަްނ ނ ެވ އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭގައި ޕޮލިޓިކަލް ިވްލެއއް ނެތީމަ. އެކަން

ެރޭވ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  ކ ރަން ބޭނ ންީވމަ، މިކަން އެބަ ކ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ބޭނ ންނެތީމަ.

ދޮރ ެގ ދަތިކަން މާެލއަށްވ ރެްނ ބޮޑަށް ފޯރާފަިއ އޮތް ެއއްެވސް ސަރަހައްދެްއ ނެތް. އެީއ ގެ ޯގތި  ،މި ދަންނަާވ ާވކަައކީ

ހަމަ  ެއކަން ެއޮގތަށް ،އެކަން ެއޮގތަށް ބޭނ ންެވެގން ،އޮތް ހ ރިހާ ދ ަވހ  ެވރިކަންކ ރި ެވިރން އަޅ ަގނޑ މެން މި

ހަމަ މިއާއެީކ  ،ނޑ މެން މި ދަންނަާވ ާވހަކައަކީ ޮގތަށް އެކަން ެއޮގތަށް ބައްޓަންކ ރީމަ. މިއަދ  އަޅ ަގ ރިއަށްދާކ 

ރައްޔިތ ންެގ ބޯހިާޔަވހިކަމ ެގ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް އެބަހ ރި. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޅ ދ އްފ ށީ

އަދިެވސް  އަހަރ  ީވއިރ  8 ފްލެޓ  105ތަްއ، އޭެގތެރެއިން އިެދއްިވ ފްލެޓ ެވރިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ފައްޓަަވ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ،ނ ކ ރެިވ ނ ކ ެރިވ. އެްއެވސް މަސަްއކަތެއް އެހެރީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެްއެވސް މަސަްއކަތެއް

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިތިބި  ،ބޫލ ކ ަރންއަޅ ަގނޑ  ަގ .އެހެރީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި ޚާއްޞަކޮށް މާޭލަގިއ ދިރިއ ޅެމ ންދާ ރައްޔިތ ްނެގ ތެރެއިްނ  ބޯހިޔާަވހިކަން ލިބެންޖެހޭނެ. ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް

 ދިމާެވފަިއާވ ބަެއއް. އެ ބޭފ ޅ ްނނަށް ެވސް ބޯހިާޔަވހިކަމ ގެ  މ ެގ ދަތިކަންިގނަ ބަަޔކީ އިންތިހާއަްށ ޯބހިޔާަވހިކަ

ޓެކްްސ ފައިސާއިން ޚަރަދ ކޮްށެގްނ  ެގަގނޑ މެން އެންމެންއްލެއް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ  ޙަދަތިކަމަށް 

ކ ން ޔަހަމަ އެއް ހަމަ އިއަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް އޭަގ ،ހިއްކާކަމ ގައި ަވންޏާ

ތަން ނަަގން  ިބލިއަން ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ފެންމައްޗަށް މި 1.8ރަން. ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ  ޢަމަލ ކ ރެެވންޖެހޭނެ
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ހަމަ އެބަޖެހޭ ކ ޅ ދ އްފ ށީެގ ބަނދަރަށް ެވސް  ެމންޚަރަދ ކ ރާއިރ ަގއި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ 

ހަމަ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކ ރެޭވނެ އ ސޫލ ތަކެއް ެގންނަންޤީއިންސެންޓިްވސް ދީެގން އެ ކަންތައްތައް ެވސް ތަރައް

ިއއްޒަތްތެިރ  .މ ަވްއޒަފ ން 14 ަގިއ ތިބީއ ޅެނީ ކ ޅ ދ އްފ ށި ކައ ންސިލ   އެާއއެީކަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި

ލެއް ނޯންނާނެ ެއަވރ ެގ މ ަވްއޒަފ ން މަދ  ތަނެއް. ހަަމ ސިރައީސް، ިދެވހިރާއްޭޖެގ އެ ާއބަދީގައި އޮތް އެްއެވްސ ަކއ ން

ީކގައި އަޅ ަގނޑ  ނެ. ހަމަ އެާއއެއ ޅެނީ އެކަމ ގައި ކ ރިއަށްެދޭވ ތެއް ައޅ ަގނޑަްށ ނ ފެނިެގން މިއެްއެވސް ޮގ

ބޭނ ންީވ ޕަބްލިކް ޯވްކސްއަށް. އަޅ ަގނޑ  މިދިޔަ އަހަރ ްނ  ،މަގ ތައް ބަލަހައްޓާލަން ިވޔަސް އެތަނ ެގ ،ަގކޮށްލަންހަފާ

ެއއްެވްސ ޮގެތއް  ،ޮގެތއް އް ނ ލިބިެގން. ހަމަ އެްއެވސްލާނެ ބަޖެޓެ އިފެށިެގން މި މަސަްއކަތްކ ރަީނ އެތަން ހިންގަ 

 ،އަބަދ ެވސް  ،އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީއަކީ ިވެގން އަޅ ަގނޑ  މި އ ޅެނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވ ާވހަކަައކީ.ނ ފެ

މި ދައްކަނީ ހ ރި ސަރޭވތަކ ން  ޒ ކ ރ މަށް ަވކާލާތ ކ ރާ ޕާޓީެއއް. ދިެވހިރާއްޖޭގައި ކ ެރިވފައިެވސް ލާމަރ ކައަބަދ 

ކަމަށް.  އްދަށް ޖަމާާވނެހަމ ޅި އެންމެން މާލެ ސަރަ ،ނަމަދާ ޮގތަށް މި ދާ ؛އަންނައިރ  ެވސް މ ިޅ އެންމެން 2050

ައޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް ިވްސނަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންނަށް ކ ޅ ދ އްފ ށީެގ  ށްއެހެންީވމާ، މިކަމަ

ނޫން.  ނެ އ ޒ ެރއްބޫލ ކ ރާބިލިއަން އެޅ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ގަ  1.8ތަނަށް  މި ،ބިބޯހިާޔަވހިކަްނ ނ ލި ،ރައްޔިތ ންނަށް

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އ ތ ރ  މަްއޗަންޮގޅީ .އަރ ަވނީ މިއެްނމެ ފަހ  ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ 

 .ރަޝީދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:ރަޝީދ   ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އ ތ ރ   މައްޗަންޮގޅީ

ފަޅ ެގ ރިޕޯޓަށް. މި ރިޕޯޓަށް ތާީއދ ކ ރަން. ގ ޅީަވރަށް އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ  ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝ 

 ޝަކ ާވތަކ ެގ ތެޭރަގިއ ތްހ ށަހަޅާފައި އޮ ށްޕޯޓަރި، ެވެގން މި ދިޔައީ ހަމަ ކަންބޮޑ ާވ އެއް ކަމަކަށް އާދެ! ައޅ ަގނޑ 

ެނތްކަން. ސޯޝަލް ހައ ސިންއަްށ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ދެިވ  މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ކަނަޑެއޅޭ ބިން އޭަގއި ފާހަަގެވފައި

 ކ ެރިވެގންދިޔަކަންންޑޭޝަނެްއަގިއ ފާހަަގރެކޮމެދިނ މަށް  15ިވ %ދެއް ކޮމިޓީން  .އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް .ކަންތްއޮ

  ދެ  ؛ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ކަންބޮޑ ާވ އެްއ ކަމަކީ. ހަމަ އެމް.ޕީ ޔާސިރ  އަދި ސިރާޖް

ލޭެގ ސަރަަހއްދ ަގއި މާ ،ބ ީރެގ އިމާރާތެއް ހަާދފައި 25މާލޭެގ ސަރަަހއްދ ަގިއ  ،ބޭފ ޅ ން ހަމަ އެ ިވދާޅ ިވ ފަދައިން

ކ ރާނެ ސަރަހައްދ ތައް ހެދ ން ެއއީީކ އެންެމ ޤީތަރައް އަދި މާލޭ ސަރަހައްދ ަގިއ ިވޔަފާރި ،ވ ާމއިެޓއް ޭބއްޕޯ ސިންާގބޮޑ 
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ނ ކ ރެޭވ. ގ ޅީފަޅ ން އެތާނގައި އެަތކެއް  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަގބޫެލއް ބ އްދިެވރި ޮގެތއް

 ފަޅ  ޕޯޓަކަށް ބަދަލ ކ ރި ހިސާބ ން ފެށިެގންގ ޅީ ،ހިތަށްއަރަނީފައި އެބަހ ރި ކ ރީގައި ެވސް. އަޅ ަގނޑ  ިވެކއް ދެެގތަ

ެއއީ އެ މީހ ންނަށް  ؟ބަދަލ ދޭނީ ކިހިނެއްތޯެއ މީހ ންނަށް  ،ާބަވއޭ  ްއިވ ފަރާތްތަކ ްނ ނިންމާފައި އޮތްއެ ބަދަލ ކ ރެ

 ،ޅި ފެންމަތިެވެގން އައިމާ ކަށް ާވނ ާވއެއް ނޭނިގ ބޮޑ  ޝަކ ާވތަެކއް ހ ށަހެޔަެއއްެވސް ބަ އެކަންކ ރާނެ ޮގތް. ޭއެގން 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިޚާބ ކޮށްފައި ކޮންމެ ފަހަރަކ    ާވނެ ޮގތް. މި އެނެގނީ މި ތަންތަނަށް

މި ދަތިކަމ ން   .އ ޅ މެއް ހޯދައިދިނ މަށްތާހިރ  ދިރި ،ފަސޭހަ ދިރިއ ޅ މެއް ނ ކ ންނަނީ ރައްޔިތ ންނަށް ހެޔޮ

ބޯހިޔާަވިހކަންދޭން ހ ރިހާ ކަމެއް ކަށަަވރ ކޮށްެގން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  ؛ ހ ރިހާ ކަންކަމެއްމި ،ދިނ މަށްފިލ ވައި

ޕޯެޓއް  މާޭލގައި އެތާނަގއި އޮތް ؛އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މާލޭެގ ޕޯެޓއް ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިްނ މިކަން ކ ރާއިރ 

ރީ ޮހޓާތަކެއް ާރއްޖޭަގއި އެބައޮތް. ރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރާ ހ ރިހާ ެވެގންދިޔައީ. އެތަކެްއ ލަްގޒަްއ އޮންނަތާ އެތަްއ ޒަމާނެ

 މިއަށްވ ރެ  ،އ ޅޭ ާވހަކަައކީ އަޅ ަގނޑ  ބ ނަން މި  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެްއޗެއް އެތެެރކ ރަނީ ެވސް ހަމަ އެ ޕޯޓ ން 

އަދި މާ ތިލަ ފަޅ ތައް ެވްސ  .ޭވނެކ ރެޤީޕޯޓް ތަރައް .ކ ރެޭވނެޤީތައް އެބަހ އްޓޭ މިޮގތަށް ތަރައްމާ ރަނަގޅ  ސަރަހައްދ 

ެގ ފ ރިހަމަ ބޭނ ންކ ރެޭވނެ އެހެން މި ޕޯޓ  ،އެކަްނ ެގންޮގއްސަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެ ތަންތަނަ .އޮތޭއެބަ

ރަނަގޅ  ިދރިއ ޅ މެއް ހޯދައިދޭނެ ޮގތަށް  ނަށް މިއަށްވ ރެމާލޭގައި ޮތއްޖެހޭ ރައްޔިތ ން ،ސަރަހައްދަކަށް ެއކަން ޮގއްސަ 

ދެކެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ފ ރަތަމަ ކަމަކީ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް  އެންމެ

 ެވސް ަވރަކަށް ތާއީެދއްއިތ ރ  ކަންަތއްތަކަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެއް  ފަހ  ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތ ން، ަރއްޔިތ ންނަށް

ަގދަ ޕޯެޓްއ އިތ ރ  މާ ަވރ  ކޮންމެހެންނެއް މި ސަރަހައްދ ގައި ،ނ ކ ރަންެވސް  ނ ކ ރާނަން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫެލއް

އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ތިލަފ ށި. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ މަނިކ ފާނ ގެ  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ދެ ަވނަ ކަމަކީ

ޑިަޒއިންކ ެރިވފަިއ  އި،ން ހިއްކިފަކޮށްފަިއ އެތަ ޕޯެޓއް ހެދ މަށް އެތަކެްއ ބޮޑެތި ޚަރަދ ތަކެއް ެވރިކަމ ަގއި ތިލަފ ށީަގއި

ނ ދެކެޭވ އެްއެވްސ  . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޭރަކ އޮތީ ނިމިފަ ން ކީ ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ފެންަވރަށް މ ޅި ތަން އެރޓަ ހަމަ

ނޫނިްއޔާ ެވިލއަޅައި ނޫިނއްޔާ ފ ންކ ރަން ނޫނިއްާޔ  ،ެރިވތަނަކީ ެއއީ ެއއްެވސް ަވރަކަށް ބޭނ ންނ ކ  ހާލެއްގައި އެ

ރިޕޯޓް ހަދައި  އި.އޭ ނ ދެކޭ. އެކަަމކ ، އީ.އަ  ށްއެައކަ ކަމަކަށް އޭރަކ  ެއއްެވސް މީހަކ  ކ ރަންޖެހޭ ތަނެއް ކަމެއް އްއަނެ

ެއކަން އޭރ  އެކަްނ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ހަމަ ނިމިފައި އޮތް ހަމަ ބޮޑ  ޕްރޮޖެކްޓެއް ،ކ ެރިވފައި އްއެ ހ ރިހާ ކަމެ

އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ެއއް ސ ާވލަީކ. އެހެންީވމާ،  ؟ކަން ނ ކ ރެެވްނީވކ ރާއިރ ގައި މިހާރ  ކީްއެވެގންބާވައޭ އެ 

އިްއޒަތްތެރި  ؛ކަމަކަށް  އްމ  އެ ންއެންމެ މ ހި ،މި ހ ރިހާ ދ ަވހެއްަގއި ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ އ އްމީދަކަށް ެވެގްނ ައއީ

 އް ޭވނެ ހ ރިހާ ކަމެޅެ މަ ދިރިއ ހަ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ެއއީ އޭނައަށް  ބޯިހޔާަވހިކަން. ބޯހިާޔަވހިކަން ލިބ ނީމާ ރައީސް،

ސޯޝަލް ހައ ސިްނ ހަމަޖެހ ނީމަ އިއްޒަތްތެރި  ކީ.ޑ ވ މަހ ރިހާ ކަންބޮ ތަނަަވސްކޮށްދެވ ނީ އ ސޫލަކ ްނ. އެއީ އެންމެންެގ
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 ކޮށްދޭން ލިބިެގން އެ ނިމ ނީ. ެއކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއ ފާެވރިކަން  ލިބ ނ ނަށް ރައީސް، ޙަޤީޤަތ ގައި ަރއްޔިތ ން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ެވސް  ދިަޔއިރ  ެވސްެވެގން މިއޮތްހާ ދ ަވސް ކޮށް ،ކޮށް، ަވޢ ދ ކޮށް ކޮށް

ޖެހެނީ. އެހެންީވމާ، މިއީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ެއްއެވސް ާވންެވސް ޕްލޭން އެއްކޮށް މި ބަދަލ އަިއއްސަ އަެނއްކާ  ެވރިކަމަށް

 ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ކަންބޮޑ ޭވ އަިދ ެވްސ ެއޗް.ޑީ.ީސެގ ކަންތައްަތއް ހ ރި  ނޫން. ކ ރާނެ ަކމެއްަވރަކަށް ިމއީ ަގބޫލ 

މި ފޯރ ީވ.  ބާރެއްދި ކިރިޔާ އެތަނަށް ކައ ންސިލެއްެގ އަޏޭ ޮގތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދައ ރ ގައި އެކަން

ެގ ފޫޓ  12 ފޫޓ  12 ނޯޭވ.ސިލަރެއް، ެއްއެވސް ބާރެްއ ކައ ން ،އެތާނަގއި އިންތިޚާބ ކ ެރޭވ ެއބަ ޕާލިމެންޓް މެންބަރެއް

ދެން އެ  ށްކ ރާކަ ެވސް ނޯންނަނީ. އެހެންީވމާ، ިވޔަފާރި އ ސޫލ ްނ ކަންކަން ތަންކޮޅެްއގައި މަސަްއކަތްކ ާރނެ ބާރެއް

ކާ ްގރޭޓަރ ކިޔާފައި އަނެއް  އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ްގރޭޓަރ މާލެ  .ނ ދޭނަން ޑ މެން ެއ ފ ރ ޞަތެއްކަންކ ރާކަށް އަޅ ަގނ

ނެގ ބާރ ެގ ދަށ ަގއި. ދެން އަނެްއކާ އެތާ ،ހާ ކަމެއްހ ރިހާ ބާރ ތަކެއް އެަތނަށް ދެންީވ. ްގރޭޓަރ މާލޭަގިއ ހ ރި ށްމާލެއަ

ދަށ ަގިއ.  ހަމަ އެ މީހ ންެގ ބެލ މ ެގ އަނެްއކާ ޔާއް ޖެހިއްޖެއެ ސަރަހައްދަށް އެމް.ޕީއެްއ ލާފައި ކައ ންސިެލއް ލާން

އިްއޒަތްތެިރ  ނަމަކަށް. އެހެންީވމާ، އެ އ ސޫލ ން އެކަން ކ ރާކަށް ،ހަމަ ހ ންނަ މީހެއް ؛ލެއްށް ބޮދެން ހަމަ ބޮލަކަ

 ެވސް އެއް އަދި  ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެންނ ކ ރެޭވ. ދެން  ެވސް ަގބޫލެއް ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް

 އަށްވ ރެއަދި މި ؟ތޯއީދަން އެންމެ ރަނަގޅ  ލޮކޭޝަނަކީ މިހަމަ ރިވިއ ކ ރަން. ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޕޯެޓއް ހަ ފަހަރ  މީތި 

 ށް ހައްދަކަރަރަނަގޅ  ސަ މާ،އެހެންވީ  ؟މާ ރަނަގޅ  ސަރަހައްދ ތައް އެބަހ ރި. އެއީތޯ އެްނމެ ރަނަގޅ  ތަނަކީ ،މާ ތިލަ

ހަމަ އެކި  ޮގތަކީ ހަމަ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން މީެގ މ ސްތަޤްބަލަށް ިވސްނައިފިއްޔާމ ން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ދެކޭ

. އެީއ ކ ރ ން ސަރަހައްދ ތަކަށް މި ކަންކަްނ ބެހިެގން ހަމަ ރައްޔިތ ންނަްށ، އެންމެންނަށް ފައިދާހ ރި ޮގތަކަށް މިކަން

ެގ ެވްސ މ ޅި ދިެވހިރާއްޖެއަްށ އެއްކޮށް މި ޕޯޓ  ،ަވރަށް އ ާފކ ރާނެ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދޭ ކަމަކީ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

އެިކ  ،ކ ރެވި އެިކ ސަރަހައްދ ތަކަށް މީހ ން ޑިސްޓްރިބިއ ޓ   ،އ ފެދި ވަޒީފާ ަގއިތަކ އެކި ސަރަހައްދ  ފައިދާ މ ޅި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ ެދްއިވ ެވސް އެދ މަކީ. ަވރަށްާވ މަންޒަރ  ފެނ ން. ެއއީ އަޅ ަގނޑ ެގ އަބަދ ޤީ ތަަރއްއްސަރަހައްދ ތަ

 ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ެގ ބަހ ްސެގ ަވގ ތ  ނިމ ނީ. ގ ޅީފަޅ  ރިޕޯޓ ޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

އެންޑް  ގ ހައ ސިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން -7.4އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{ 7.4} 

ގ ލްފާމ ޭގ  އްޔަންކ ަރއްާވަފއިާވ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާޢަމަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޤާ ރަކްޗަރެގ މައިންފްރާސްޓް

ސްއޫިލއްޔަތ  ސަރ ކާރ ެގ މަ ،ދިނ މ ެގ މައްސަލަހ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ  ށްއްމަދ  އަސްލަމަޙަލްފާޟިލް މ އަ

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިެދއްާވީނ  ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި އަދާކ ރާ މިންަވރ 
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ިއއްޒަތްތެިރ  . މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ ،އްރިރ  ޤަކޮމިޓީެގ މ 

   މެންބަރ .

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން:ފަލާޙް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   މާފަންނ  ހ ޅަނގ 

ގައި  2020ޖޫން  17 ،މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ޓަކައި މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ނީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މި  ،ެވ. އެޮގތ ން ަވނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި މަސައްކަތް ދިރާސާކ ރ މަށް ޓަކައި ފެށީމެ 12ިވ މި ކޮމިޓީެގ މި އަހަރ ެގ ބޭއް

 14އެްއޮގތަށް މި ސިޓީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ާވފައިާވ ެމމޯއާ ؛ެއއްޮގތަށް ފޮނ ާވަފއިވާ  އިސްެވ ދެންެނވ ނ  މެމޯއާ

ިމނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް  ،ފަހ  ާވފަިއާވ ލިޔެިލޔ ންަތއް ދިރާސާކ ރ މަށްެއކ  ފޮނ ަގއި ސިީޓއާ 2020ޖޫން 

ަވނަ ދ ަވހ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  2020ޖޫން  14މަށް ޤާޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ މައެން  ގ ހައ ސިން ގ،ޕްލޭނިން

 ބަރ ންޑިސެ 4އަސްލަމަކީ  ގ ްލފާމ ޭގ އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ، މާތޮޑާ އަަވށް ފަރެސްމާތޮޑާ އްޔަންކ ަރއްާވަފއިާވ ގ.ޢަ

ޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ަވނަ ޖަލްސާގައި ރައް 17ަވނަ ދައ ރ ެގ  3އެ އަަހރ ެގ  ،ގައި ބޭްއިވ 2018

 އަލްފާޟިލް  ،ކަމާއި  ދެއްާވފަިއާވ ފަރާތެއްހ ން މަށް ރ ޤާ އެންްޑ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ މަ ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ 

އިތ ރ ކ ެރވ ނ   ށްްސޓްރަކްޗަރަސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާމ ޙައްމަދ  އަސްލަމަކީ މިނި 

 ޑްގ އެން ހައ ސިން  ގ،މިިނސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ؛ސްޓްރީަގިއާވނިމި ،އެކ  އަލަށް އ ެފދ ނ މަސައްކަތްތަކާ 

 ހ ރި ފަރާތެއް  ބިލ ަކމާއި ތަޖ ރިބާޤާމަށް މަސްއޫިލއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ެގ ޤާއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ މިިނސްޓަރ ެގ މަ

ަވނަ މާއްދާަގއި ަވޒީރ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއްަގއި  130އަދި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނ އަސާީސެގ  ،ކަމަށް

 އެްނޑް ގ ހައ ސިން ގ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ޝަރ ތ ތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ނެންާވފ ރިހަމަާވ

ްއޔަންކ ަރއްާވަފއިާވ ގ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ޢަގައި  2020ޖޫން  14މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޤާެގ މަކްޗަރއިންފްރާސްޓްރަ

؛ ފާަހަގކ ެރވ ނެެވ. ކޮމިީޓެގ ނިންމ ން ކަމަށް ފާމ ޭގ އަލްފާޟިން މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ިކބައިަގއި ހ ރިައަވށް ގ ލް ޑާތޮމާ

ަވޒީރ ްނެގ މަޖިލީހ ގެ  ،ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން 129ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

އެންޑް  ގ ހައ ސިން  ގ،ނިންަވަނ ދ ަވހ  މިިނސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭ  2020ޫޖން  14ބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި މެން

 މާތޮޑާ އަަވްށ، ،ޑާ. ފަެރސްމާތޮދްއޔަންކ ރަްއާވފަިއާވ ގ ޢަަމށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޤާއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ މަ

ަވނަ މާއްާދެގ  129ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ ައާސސީެގ  ފާމ ޭގ އަލްފާޟިލް މ ޙަްއމަދ  އަސްލަމް ދިެވހިރާއްޭޖގެ ގ ލް

 ،ދިނ މަށް މި ކޮމިޓީން ފެންނަ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިހ ން ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ރ ަގިއާވ ޮގތ ެގ މަތީ)ރ(

ޖޫން  17 .އެދި މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަމެެވ ޔަތްކޮށްދެްއވ މަށްޢާރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގައި ރި 
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ހ ން ރ  ންޤ ަވނަ ބައްދަލ ވ މ ގައި ހާޒިރ ެވ ޯވޓ ގައި ަބއިެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާ 12ކޮމިޓީެގ  ަގއި އޮތް މ2020ި

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިނ މަށް ފާސްވިއެެވ. ޝ ކ ިރއްޔާ

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ 

 މެން،ލީ. އަޅ ަގނޑ އިބަހ ސްެގ ަވގ ތ  މި ހ ޅ ަވ ެގރިޕޯޓ ނޑ  މި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގ

 ،ޮގތަކީ  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މަޖިލިސް ނިމޭ ަގޑިައށް މި އައީ. އެއް ،ވެ  2:30މިހާރ   ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

މި ރިޕޯްޓ  ،އިނ ެގންނެިވ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ނިންމައިބަހ ސްގައި ެއއްެވްސ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކ  ބަިއެވރިެވަވޑަ

ެގ ބަހ ސް އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓ  ؛ންއާދެ! ބަހ ސްަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ން.ނިން

ނޫން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބަހ ސްގައި ބަިއެވިރެވަވޑަިއަގތ މަށް އެދިަވޑަިއަގތ މަްށ  ކ ރިއަްށެގންދާނީ މިއަދަކ 

 ޅ ަގނޑ  އެދެން. އަ

 

 ން މ  ނިން 
 

 :ދެްއެކވ ންކަާވހަ ންތ ރިޔާސަ

 ދަމާ.ެއއީ މާ ؛ަގއި  9:00ހެނދ ނ   ،ާވ އަންާގރަ ދ ަވހ   2020ޖޫން  30ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 
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