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

 

 ޖަލްސާ ަވނައަށް  ސްދޮޅަސްފަެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19
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  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىل عو هللا لوسر ىعل مال س  الة والحيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވަނ އަހަުރެގ  1441ަވނަ ދުަވސް.  6ނަކަތުން  ޮނރަ ދުަވސް. އަްނާގރަީވ  2019ޮނެވންބަރު  19 މިއީ

  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނަާވަރަވނަ ،ބީމިތި ނދެށީއި އަުޅަގނޑުމެން ދުަވސް.  ަވނަ 22 ންރަބީޢުލްއައްަވލް މަހު

 ސަލާމުަގއި . މެންބަރުން އިްއޒަތްެތރި 33ިތއްބެީވ  ަވަޑއިެގންުރވެ ހާޒިށް ޖަލްސާއަމި ަވުގުތ  .ަގއިަބއްދަލުުވމުނަ ަވ68

  .މެންބަރުންދެ ިއްއޒަތްތެރި އި ަގޅުފުދަތުރުސްމީ ރައަދި  .މެންބަރުން ިއއްޒަތްތެރި 2 ތިއްބެީވ

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ްއެކުވން:ދެކަާވހަ ރިޔާސަތުން

 . 2019/68ދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/އަމި

 

 ން ގާ އެންގު ރިޔާސަތުން އަން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ެގ ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާކާށިދޫ ބިފައި އެަބޭވ ކުއްލި މައްސަލަެއއް. އެީއ، ރިޔާސަތުން އަންާގ އެންުގން. އަޅުަގނޑަށް ލި

 އް. މަްސެވރިކަމުަގއި ޑަިއިވނަށް ދާ މީހުންނާ ުގޅޭ ުކއްލި މަްއސަލައެ އިާވޖާބިރު ހުށަހަޅުއްާވފަ هللا ޢަބްދު ރުމެންބަ

ނަށް ެވސް ންއިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ެއކީ. ހުރިހާ. މިއަދު ދިެވހި ޤައުމީ ޓީމު އެބަކުޅޭ އަނެއްާކެވްސ ގުއާމާޮގތުން

ރަަށކާ ުގޅޭ ޮގތުން ިއއްޒަތްތެިރ ކޮން އީއެ   ައޅުަގނޑުމެން އެދެން،ޮބޑަށް ަވރަށް ދަޢުަވތު ލިބިފައިަވނީ. ެދްއާވފައިަވނީ.

ޕެސިފިކް އޯޝަންަގއި އޮންނަ ޖަޒީރާ ރަށެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި  ، ެއއީއެރީހިތަށްއަޅުަގނޑު  ވެ ފާނެތީއިމެންބަރުން ިވސްނަަވ

ތްެތރި މެންބަރުންެގ ހަނދާނަށް  ، ިއއްޒައެހެންނަމަެވސް .އޮންނަ ާގތްުގޅުމަކުން ުގޅިފަ  އެ ޤައުމު އޮންނަނީ އެމެރިކާއާ 

އެީކގައި ދާ  މި ބުނި ރަށުގައި ަވރަށް ރީތި މަންޒަރުތަކާފިލްެމއް. ނަ ބޮޑު ހަނުގރާމައިެގ ދެވަ  ،ފަހަރެއްގައި އަތުެވދާނެ 

ބަރަށް  ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން .އިުމ ެވސް ހަނދާނަށް އާދޭ އެ ފިލްމުަގފިލްމެއް އަޅުަގނޑު ހަމަ

 ކުެރޭވނެ މެަޗކާއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ކާމިޔާބު އީމި  ؛އަުޅަގނުޑ ަވރަްށ ބޮޑަށް .ުގޅޭ ޮގތުން މާފިލްޑަށް ސާފުެވދާނެ ބޮ

ދާ  މިހާރު ކުޅެެވމުން ،މެދު އަޅުަގނުޑެގ ހިތުގައި ޝައްެކއް ނޫފެދޭ. އަދި އަނެއްކާެވސް ހަމަ ދަންނަާވން އޮތީ

މިސާލަކަށް ސާފް  .ތައްލިބޭ މެޗުއަުޅަގނޑުެމންނަށް ހިމެނެން ޖާަގ ންކިންަގއިތަކަކީ ދުނިޭޔެގ ފުޓްބޯޅަިއެގ ރޭމެޗު

ތައް ބެލުމަށް ދުަވހުން ދުަވހަށް ެމޗުބޯޅަ ދަނޑުަގއި ކުޅޭ ޭގމްސްައކުން އެކަެމއް ނުާވެނ. ހަމައެއާެއކީަގއި ަގލޮޅު

ަވރަށް ބޮޑު އެދުމެއް  .ރެއްެވރި މަްނޒަތާމަކުަޑަވމުން  އެބަދޭ. ދެްނ އެއީ ަވރަށް ހިެވިރކަން ކުަޑަވމުންޤުއުމީހުންެގ ޝަ

ށް އަން. ބޯޅަޔުން. ބޯޅަ ބަލަން ހަީވރު ދިޔުަދނޑަށް ދިއަުޅަގނޑުމެންނަށް ީވހާެވސް ިގނަ ބައެއް ބޯޅަ ،އެއީ 

 ިއ،އަށް ހުސްކުރަްއަވުވން. އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން މިއަދު ހަީވރު ބޯޅައް ހުސްކުރެ

  . )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(ންބަލަން ަވޑަިއެގންނެުވ ީވރު މެޗުމެންބަރުން ެވސް ހަހާ ހުރި

 

 ލަ ކުއްލި މައްސަ 

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ބިރު ޖާهللا ށް. ޢަބްދުޖާބިރަهللا މެންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ދޫ ދާއިާރެގ ކާށިއަރުަވނީ މި ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު މިހާރު 

 ުވމަށް. ެދއް އިނުަވތަ ފޮނުްއާވފަިއާވ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަ ،ލި މަްއސަލަހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ުކއް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

ެވްސ ިދެވހީންެގ ތެރެއިން ިގނަ އަދަެދއްެގ ރައްޔިތުންނަކީ މިހާރު `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ުގޅިފަިއާވ މަސްެވިރކަމުެގ  ިދ އެ ރައްޔިތުްނެގ އާމްދަނީއާ އަ ،ތެިރާވ ބަޔަކަށް ީވހިނދުމަސްެވރިކަމުަގއި ހަރަކާތް

 ،އްޖެއިން އެން ނުލިބޭތީާގތަށް ެވސް ރާ ނުންާވ މިންަވރާމަސައްކަުތގައި ހަރަކާތްތެރިާވ މަސްދޯނިފަހަރަށް ބޭ
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 ހިފުމަށް ޑަިއްވކުާރ ންއަދި ެއޮގުތން އެ ،ނދުކޮްށެގން އެން ހިފުމަށް ދިެވހި މަސްެވރިންނަށް މަޖުބޫރުެވފަިއާވ ހިޑަިއްވ

ޯކާވ ފަރާތްތަކަށް ޑީ ،ވާއިރު  ށްއްމުކޮށް ކުރިމަތިަވމުން އަންަނ ނުރައްކާތެރި މައްސަލަައކައާުވަމކީ މިހާރު ފަރާތްތައް ޑީކޯ

ދިެވހި  ،ސަބަބުންނެތުމުެގ އިުމެވަފއިާގަގއި ކު ތަފަރުާވ ދެޭވނެ އެއްެވސް ަވސީލަތެއް މަްސެވރި އަތޮޅުދޭންޖެހޭ އަަވސް

ކަމުަގއި އެ ހިތްދަތި ަބދަލުެވ، ނުކުޅެދޭ ހާލަތަށް ކުއަދި އެަތއް ަބޔަ ،އެތައް މަްސެވރިންެގ ފުރާނަ ގެއްލި 

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން   ޓަކައި ސަުރކާރުެގ ކަމާކަމަށްމަސްެވރިންެގ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރި ،ހިނދު ީވޖެހިފައިއުޅެން

ަވނަ ދުަވުހ  2019ބަރު ންނޮެވ 18 ،ިއއްޔެ  ،ތިބުމުެގ ނަތީާޖއެއް ޮގތުން ވައިނާޅުއް  ރުދަނާ ފިޔަަވޅުތައްހައަޅާންޖެހޭ 

 ނެތުމުގެ ނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ެވސް ލިބެންއަތޮޅު ަމސްެވރިައކަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުާވ ތި ޑަިއްވކުރި ުހަވދޫ

ެވފައިާވ މި ނުރަްއކާތެރި ތިރިންނަށް ކުިރމަދިެވހި މަސްެވ ،ޮގސްަފއިާވތީ އެއްފަޅި ާވގި  ެގއެ މީހާެގ ހަށިަގނޑު ސަބަބުން،

 މިކަްނ ސަރުކާުރެގ ،ަރްއޔިތުންެގ މަންދޫބުންެގ މެުދަގއި ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި ބަުހސްކޮށް އިހިތްދަތި މައްސަލައިގަ 

ފަިއާވ ަގއި ބަޔާްނކޮށްސާޚުލާ ،މި ކުއްލި ަމއްސަލަ ހުށަހެޅީ ؛ހުށަހަޅަން ބޭނުންިވ މަޤްޞަދު. ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށް

ދާއިރާެއއްަގއި މި  ފުޅާ އިމި މައްސަލަިއގަ  ،ާވތީއިތުރު މީހެއްެގ ފުރާނަ ކުއްލިައކަށް ެގްއލިފައި އިަގމައްސަލައި 

ރައްޔިތުްނެގ  އިމަސްެވރިންަނށް ކުރިމަތިެވފައިާވ މި ހިތްދަތި މައްސަލައިގަ  ދިެވހި ،ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްއި

ރައީސް. މި މަޖިލީހުން   ިއއްޒަްތތެރި .ދިނުންއަންގައި ންބޮުޑުވން ހުރި ޮގތް ދިެވހި ސަރުާކރާށްމަންދޫބުންެގ ޚިޔާލާއި ކަ

 .ދޭހާެއކު ދަންނަަވންއެދި އާފަރުާވެއއް  ެގނެސްދިނުމަށް ައަވްސ  އަށްމި މައްސަލަ ނެ،މި ކުއްލި މައްސަލަ ބަަލއިގަ 

 ޒަތްތެރި ރއީސް.މައްސަލަ ބަލައިަގތުމަށް ައޅުަގނޑު އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލެްއުވން ޯވޓަށް އެހުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތައްޔާރުެވ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

ޓުން އެސެކްރެޓޭރި  ޮގތުން ާވމާ ެބހޭުގމިނެުޓ ހޭދަކުރާއިރުަގއި  5އަޅުަގނޑުމެން މި  ކަށްފަހު(އެދެން. )ަވުގތުކޮޅަ 

 ންޑް. ފިލްމު މޭން އިޒް އޭން ައއިލެ ނޯ ،އަުޅަގނޑު ދެންނެިވ ިފލްމަށް ކިޔަނީ .އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްަވއިފި

ދިަޔ އިހިނގަ  އިެއއީ ދެަވނަ ބޮުޑ ހަނުގރާމައިަގ އި،މައިގަ ހަނުގރާ ތެދު ާވހަަކއެްއެގ މައްޗަށް ޕެސިފިކު ،ަގއި 1962

އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިފައި އޮންނާނީ   .ފައި އޮތް ފިލްމެއްަވނަ އަހަރު ނެރެ 1962ކޮށް ާވހަކައެްއެގ މައްޗަށް ބިނާ ތެދު

 ކަށްފަހު(ަވރަށް ޮބަޑށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން. )ަވުގތުޮކޅަ ށް ޓަެގ ތެޭރގައި. ައޅުަގނޑު ސެކްރެޓޭރިއ80ެ

އެރީ އެީއ ެވސް ހިތަށް ސް އިނޭގތޯ. އަުޅަގނޑުާވމީ ފިރިހެނުންެގ ދުަވުގމިައދަކީ ބައިނަލްއަ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އަުޅަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދަީކ ފިރިހެނުންެގ ދުަވސް ކަމަްށ  އޭ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(ކީއްކުރަން ކުރާ ކަެމއް ބާ

ފަހުން އަދި އޭެގ .އެީކަގއި ކަމަށް ކުޅެނީ ުގާވމާކުިރއަށް ދެންނެިވން މިއަދު ދިެވހިން ބޯޅަ އަދި ޭއެގ ،ދަންނަާވފައި
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ންޑޭ. ނޯ މޭން އިޒް އޭން ައއިލެ ،މިދެންނެިވ ރަށާ ުގޅޭ ޮގތުން އެންމެ ފާހަަގެވފައި އޮންނަ ކަމަކީ ،ންނެިވންދެ

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ސަތުން ާވރިޔާ

  ޖާބިރު هللا ޢަބްދުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކާށި ،ަވނަ މާްއދާެގ ދަށުން 170ެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ އާދެ! ރައްޔިތުން 

މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެއްުވމާ ،އްާވފަިއާވ ުކއްލި މައްސަލަޅުހުށަހަ

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްުވން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

   ބިރުޖާهللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 45    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 43    އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރު

   43     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 22      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 43 ޯވޓުދެއްީވެފންނަ ކަމަށް . 45؛ ކީހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމު

ެވްސ މެންބަރަކު  އްާވދެނުކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރަމެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި

ީވާމ މި ަގރާރު ބަހުސްކުރުމަށް . 22؛ ނީމަށް ބޭނުންަވުވފާސް . 43؛ ކީ ނެތް. ޯވުޓގައި ަބިއެވރިިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ

 ށް.މެންބަރަ ދާއިރާެގ ދޫކާށިރުަވނީ އަމި ފުރުޞަތު  މިހާރުއަޅުަގނޑު ފާސްވެއްޖެ.
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 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

 އަޅުަގނޑުމެން ޒާމާނުއްސުރެ އިދިެވހިރާއްޖޭގަ  ،ކީކަމަ ަވރަށް އުފާެވއްޖެ. ޝުކުރިްއާޔ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފުަރތަމަ

ދަތި އެންމެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ިއ،ަވރަށް ޮބޑުތަނުން ކުރިއަުރަވޞާދު ޤްތިެގ އިއަުޅަގނޑުެމން ކީމަސްެވރިންނަ

 .މަސްެވރިންނޭ .ޚާއްޞަކޮްށ އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވނީ ކޮނުޑޖެހި، ަގއި ިދެވހިރާއްޖެއިރުޓުއަިރޒަމް ެވސް ެނތް ،ހާލުގައި

 ސް ދިމާެވެގން މިމައްސަލަ ތަކުރާުރކޮށް ރައީ ާވމާނޫން މިދެންނެީވކީ.  މިއަުދ މި ދި ެނއް ތަފާތުކޮށްއެއީ ަވކި އަތޮެޅއް

 އަތުަގއި ައޅުަގނޑު ން.އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވލި މިނިސްޓަުރ ޒަހާއަށް ުކރީ ދުަވހެްއަގއި  ،ހަނދާން އެބަހުރި .ދަނީ

ުތަގިއ ސް ެޗމްބަރޭ އަޅުަގނޑުެގ އަހު އޮތޭ.ދެ ޗެްމބަރު ެވސް އެބަ .ހުއްޓޭ ހަމަ ުފލް ސެޓަޕް އެބަ .ޗެމްބަރެއް އެބަހުއްޓޭ

 ޖެހޭނީ. ހުަވދޫ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްްޓރީއަށޭ ލިޔަން އްެޖ،ދެން ިވދާޅުެވ .އަތޮުޅަގއޭ ބަހައްޓަން ބޭނުންަވނީ ހުަވދޫ .މިހިރީ

 ފައި ށްން ެވސް މަނާކޮފޭބުއެ ރަށަށް ައރާއަށް ދީފައި އޮންނަނީ. ދެން ކިޔާ ރަެށއް ައޅުަގނޑަށް ަވރުވާ ކުޅަދޫ އަތޮޅު 

 ،އް. ދެން ޒަހާ ިވދާޅުވީ ލެއޮންނަނީ. އެއީ ޔާީމން ހައްދަާވފައި އޮންނަ މޮޑެ  ށް ީދފައި މިއަކަހަލަ ޮގތަކަށް ަވުރާވ

  . ބޭފުން މަނާ އަރާ .ލައްކަ ރުފިޔާ ކުލި ނަާގ ތިން ން އެކަމަކުތަނު އެ  ދީފައި،ފައިބާ ޮގތަށް ރަށްރަށްއަޅުަގނޑު އަރާ

އޮންނަނީ. އެއް ރަށް ތިން މީހުންނަްށ   މިދާފައި ޔާމީންޕޮލިސީއެއް ހަ ހެއްޓޭނެ ޮގތެްއ ެވްސ ނެތްތާ. މިކަހަލަލެރަށް ބެ

އުޅެނީ ކަނޑު އަިޑއަށް  މި .ޔާމީން ާވހަކަ މިއަދު ދެއްކުން މުނާސަބެއް ނޫން ،ދެން އެކަހަލަ ާވަހކަ ،ދިނުމާ

ަގއި މި ށުަވރަށް ިގނަ ރަށްރަ .މި މައްސަލަ ދިމާވެއްޖެ ށިދޫަގއި ެވސްކާ؛ ދާ މީހުން ޕެރަލައިޒް، ހިފަން ޮގސްެގންއެން

ީވމަ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އެ މީހުންނަށް އެ މީުހން ތިބެނީ އެނދުމަތީގައި. ެއހެން ޕެރަލައިޒް އުމުރު ތާ؛ މައްސަލަ

 .ނެ ޗެމްބަރެއްދާންޖެހުނީ ޝަންްގރިއްލާ އިންނާ، އިއްެޔގައި ދިމާިވ މަްއަސލައިަގއި އޯކޭ ،ޓަކައިދިނުމަށްޚިދުމަތް

ޕަރޭެޓއް ނުޭވ. ޭއެގ ެއ އޮ ،ަގނޑުދީފައި އޮންނަ ފްލައިޓު  . ދެން އިންިޑއާ މީހުންނުކުރޭ ޯވެކއް  ޝަންްގރިއްލާ ޗެމްބަރު

ން ބަޖެުޓ އަބިލި 31ދައުަލތުން  .އޮންނަނީ ދޭ. ދެން މި ހާލަތެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމު މިނލޮލެއް ނީ

 ނުކުރެުވނީމަ. މަސްެވިރންނަށް ޚިދުމަތް ން.ހިތާމަކުރަމޭ އަޅުަގނޑުމެ މަނުެލުވނީއިލިބުނުއިރުގައި ޗެމްބަރެއް އަޅަ

އެކު. ކާށިދޫއަށް ިދޔައިން. މިއަުދ ަގިއ އުޅުީނ ރަްއޔިތުންނާއިްއޔެ އަޅުަގނޑު ާގފަރު ؛ނަށް ބާނާ މަސްޮކޅުމަސްެވރިން

ފެލިަވރަށް މަްސ ކިރީމޭ. އެކަމަކު ލާރިއެއް  ،ބޭފުުޅން ިވދާޅުީވ އައީ ސީދާ ދާއިރާއިން އަޅުަގނޑު. އެ ހެނދުނު މި 

ދުަވސް ތެރޭގައި ލާރި  ދެ، ީޑއަށް ުގޅިން. ުގޅީމަ ިވދާުޅީވ.. ދެން އަޅުަގނޑު މިފްޯކެގ އެމްތާ ވެއްޖޭހަފު 3ލިބެއޭ. ނު

 ؟ނުދޭންީވ ހިދަރަންޏަށް ކީއްެވހޭ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުްނނަށް އެއްޗެ ،ދޭނަމޭ. ދަރަންޏަށް މަސް ަގންނަންޏާ

ަތއް ޒްއިްނޑަސްޓްރީ؛ ދުޞާތި އިޤް ،އި ޓުއަިރޒަމާ ،ކަމާއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިދެވހިރާއްޖޭެގ މަސްެވރި 

ކުާރ މީހުންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެން ަގއި މަސައްކަތް ތަކުކުރިއަުރަވންޖެހޭނެ. އިންޑަްސޓްރީ

އުީމ ޤަ  ްޑގައި ހުންނަންާވނީ. ދިެވހިރާއްޖޭެގޯއ ސްޓޭންޑަ.ލްއެ.އައި ،ރނޭޝަނަލްެއއީ ިއންޓަކުރަންޖެހޭނެ. ގާއިމު
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ިއ ނަންީވ. ދިެވހިރާއްޖޭގަ ިވސްނަންީވ. ދިެވިހރާއްޖޭެގ ފުލުހުން ެވސް ިވސް ސަލާމަތުެގ ބާރުތަކުން ެވސް އެކަމާ

މަޖިލީހުން ެވސް ިވސްނަންީވ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  މި ެއކަމާ  ،ެގ މިނިސްޓަރުން ެވސް ކެބިނެޓު  ކަނޑައެޅިަފއި އޮތް

ެއްއެވސް ބާރެއް ނޯޭވ. އިކޮނޮމިްކ  ށްއެ މިނިސްޓްރީއަ .ެއއް ހުރޭސްޓްރީފިޝަރީޒް މިނި ،އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަނީ

ރީޒް މިނިސްްޓރީ ުއާވލަންީވ ނޫންތޯ. ަހއުިސންގ މިނިސްޓްރީެގ ެއްއެވސް ހުރިހާ ބާރެްއ ދެންޏާ ފިޝަ ށްމިނިސްޓްރީއަ

 ޔުނިޓު  ެގހައުިސންގ މިނިސްޓްރީ ންޏާށް ަވފި ކަމަހުރިހާ ބާރުތައް ނަގައި އަށްޕްލޭނިންގ ިމނިސްޓްރީ ،ބާރެއް ނެތިއްޔާ 

ބުުމެގ ކޮށް ތިއޮޕަރޭޓުރިވްސެގ ބަިއަވރު އޮޕަރޭޝަނަލް މީހުންތަކެއް އަން ސަ ނޫންތޯ. އޭރުން ސިިވލްއުާވލަްނީވ

ފިޝަރީޒް ޕޮލިސީ ކަނޑައަޅަންާވނީ.  ރު،ސަބަބުން މިހެން އަންނަ މައްސަލަތައް ނުނިމެނީ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަ

ުޓއަރިޒަްމ  ،ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ކަނަޑއަޅަންާވީނ ިއކޮނޮމިކް ޕޮލިސީ. ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓަރުއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަުރ 

މާލެ ހިނިގ ބަރާބަރަށް. މިއަދު މާލޭގެ   ،އިރު އާދަންމަނިކު ހުންނެިވޕޮލިސީ. މާލޭެގ މޭޔަރަކަށް ހުންނެިވ ސަރަނުގ

ެއްއޮގތަށް ފިޝަރީްޒ ޑަެރއް ނެތް. ހަމަ އެއާމާލެ ޮގނޑުެވއްޖެ. މާލޭެގ އޯ ؟މޭޔަރުކަން ނުހިނަގނީ ކީއްެވެގންތޯ

ނީ ޗެމްބަރު އަޅާ ާވހަކަ. ދައްކަ އަުޅަގނޑު މި ؟ނެތިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ޗެމްބަުރ އަޅާނީބާރު އަށްމިނިސްޓަރު ހުރޭ. އޭނާ

ްނ ދައްކަނީ މަްސެވރިން ސަލާމަތްކުރަން. ކީްއެވެގންތޯ އަުޅަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން އަިޑއަށް ޮގސް އެ އަޅުަގނޑު މި

އި އަތާ ޔާކުރަނީއޭ ކިޔާފައި އަނގަ ންޓް ހިމާޔަތްމަންމޮޅަށް އެންަވޔަރަ އަޅުަގނޑުމެން މާ ؟ޖެހެނީ ރައީސް ހިފަން މި

 މިޔަރުތައް ނަަގންީވ. ދޭންީވ. ަވުގތުންއަޅަން ހުއްދަެވސް ދާ  ފަިއ،ެވރިކަމުެގ ޕޮލިސީ ކަނޑައަޅާދިމާނުާވ ޮގތަށް މަސް

މީހުން ބާނާ  ެގދާއިރާ  ެގ. އަުޅަގނޑުެމންނީ ކާލާފަމި އޮންނަޅަ އެއްަބއި މިޔަރު ކުބައި ދެ އިރުކަންނެއްެޔއް ބާނާ ބޮޑު

އްުނ ، ނުއެއް ކިރޭނެއެހެންީވމާ. ޔަރު ކާލާފައޮންނަނީ މި މި ،ބައިކުޅަ ެއއްބައި ރަީއސް ކޮންމެ ކަންނެއްޔެްއެގ ދެ

ތިބެނީ. ލާރިން  ެވފައި މިން މަޙުރޫމުމުކިރުއޮތީ.  ބައިުކޅަ ެއއްބަިއ ކާލާަފއި މި ދެ .ެއއްެޗއް  ރައީސް. ބާނަނީ ބޮޑު

.  މަރާށޭޮގަވނީ ނިުކމެ ހުރިހާ މިޔަރުތައް ސިފައިންނަށް މި ؛. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހުރިހާ މިޔަރުަތއްެވފަމަޙުރޫމު

 ބާނާ މަސްކޮޅު ކިޔަނީ. ަވުގތުން ަވުގތަށް ފުލްކޮށް އަރުަވްނ ބޭނުންޭވ ކަންނެލި ކާ މިޔަރުތަްއ މަރާށޭ މި ،ޮގދާ

 ..ކްސްޕޯޓުކުރަން.އެ ޖަޕާނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. !ުކރައްަވއްޗޭފުމާ ،ބެހޭ ނުކުތާއެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މުޙައްމަދު ަވޙީދު ާވހަކަދެްއކެުވން: ދާއިާރެގ މެންބަރު އުނޫގފާރު
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ެވސް ލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްާވަފއި ެއްއޮގތަކަށް ރި ރައީސް. މިހާ ހެނދުނާ ކުއްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެ

 ަދއްަކަވނީ. ާވހަކަ އެ ކަށް ނޫންޢަޟޫއުމަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އްޖެ. ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްީވ ކުއްލި މަްއސަލަ. މައްސަަލ ނިޒާމީ މައްސަލަ ބަލަިއަގެނވި 

ޮގތުން ިއއްޒަތްެތިރ  ުގޅޭ ސީދާ ކަމާ ކަމުަގއި، އެ ުކއްލިކަމުން އިްއޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްީވ ެވސް. އެހެންީވމާއްލިކު

 ،. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ މަްއސަލައަކީ ބޮޑަށް އެދެން ަވރަށްބެހެއްެޓުވމަށް މެންބަރުެގ ާވހަކަފުޅު 

މަޖިލީހުެގ ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ެއްއެވސް މެދު އް ކަމާެވފައި އޮތް ަމއްސަލައެ ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ދިމާ މިއަދުެގ މި

ޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ިއއް ،މިކަން  ،އެްއެވސް މެންބަރަކު އިންާކރެއް ނުކުރާނެ. އަދި އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

އައިސް ެއތައް ތަނެއްަގއި ދިމާަވމުން ށްރާއްޖޭަގއި މިފަހަކަ އެކިެއކި ޮގްތޮގތަށް މި ،ފާހަަގކުރަްއާވފަިއާވ މައްސަލަ 

އްުލ ޙަައދި ސަރުކާރު ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެން އެުކަގއި ، ކެޔޮޅުން އަދި ޮއޑިެވރިން  ،އެބަދޭ. މީަގއި މަސްެވރިން 

ފެދޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެވސް އަުޅަގނޑު ހިތުަގއި ޝައްެކއް ނޫ  މެދު ހަމަގައިމު ކަމާ  ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލައެއް

 ބޮޑަށް އެދެން.  ކޮށްދެްއުވމަށް ަވަރށްބަހުސް ހަޅުއްާވފައި އޮތް މައްސަަލއަށްހުށަ

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްބދު

 ދެއްކީ. ދެން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް އެާވހަކަ ސަލަިއެގ ތެރެއިން މި، އަުޅަގނޑު ހަމަ މައްއެހެންީވމާ

 ކަންތައް. އެއީ މައްސަލަެއއް ނޫން. ަވރަށް ިވދާޅުީވމަ ަވރަށް ކަމުދިޔަ އެއެހެން  .ޮގތަކަށް ށް ދީނީ ިވދާޅުީވ ަވރަ

އުޅޭ  ދެން މި ؛މީހުން ން.ންނަ ދޭ ނަސޭހަތް ބަލައިަގ އެެހންދަންަނަވން. އަބަދުެވްސ ދީނީ ޮގތުން  ބޮޑަށް ޝުކުރު

 އެ ެވސް. އެްއޮގތަކަށް  ށް ނޫން މިހިރީކީއިަގންނަ ޮގަތކައަޅުަގނޑު ަބލަ އެކަހަލަ ނަސޭހަތްދޭ ނަސޭހަތާއި  ފީންސަލަ

 ިއ،މީހުންެގ ކަންތައް ނިންމަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޗެމްބަރެއް އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ތަނެއް ކަނަޑއަޅަ

ެގން ހުރި ންކޮށް ަވއްކަގައި ދެން މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީ ؛ންބެހޭ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ސީދާ ކަމާ އިމަޖިލީހުަގ ބަރާބަރަށް މި

ޗެމްބަރު އަޅާ ާވހަކަ.  މި ދައްކަނީ؛ ބެހޭ ދެން ކަމާއީ އެަގނޑު ދެްއީކމަ ދެން އަޅު ކު ހުންނައިރު، އެ ާވހަކައްރިރަޤަމު

ކުރުމަްށ ޓަކައި ކުރާންޖެހޭ ކަންކަން މީހުްނ ފުރާނަ ރައްކާތެރިތިޔަބައި ؟އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަނީީކ ކިހިނެއްތޯ

ނީމަ ެއީއ އޮންނަނީ ެވސް. ދެން ކޮންމެހެން ސަލަފީ މީހަކު އެހެން ބުއެހެން ނުަގއި އާކީރިތި ޤުރު  ބަރާބަރަށް ކުރާށޭ.

. ކީއެހެނެއް ެވސް ނޫން އޮންނަނީ ،ެވފައިޚިލާފު އަޅުަގނޑު ބުނީމަ އެއީ ިއސްލާމްދީނާ ،މާ ރަނަގޅު ކަމަކަށް ެވފައި

 ؟ދަނީ ކީްއެވެގންތޯ ހުން މަރުެވެގން އެނޑުމެންެގ މީތިބީ. އަޅުަގ އަުޅަގނުޑމެން ދީނުގައި މި ،އިސްލާމްދީނުަގއި 

ޓަކައި އެްނެވރިކަން ނެތުމުެގ ސަބަބުން. އަޅުަގނޑުމެްނ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުރި ރިޒުޤު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދީފައި
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ޝަނަލް ޓަރނޭއިން؟ މީހުން މަރުނުާވ ޮގތަށް. ކޮބައިތޯ އެކަްނ ނުކުރަންީވ ސަބަބަކީ ،ބޭނުންަވނީ އެްނެވރިކަން ދިުރަވން

ދާނީ.  ށް ަގެނެގން މަހަ ށް ޮގސް އެންކުންފުނިތައް އެބަހުރި. އެްނެވރިކަން ދިރުަވންީވ ނޫންތޯ. މަސްެވރިކަން ދާ ޮގތަ

ހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނުން  ނުޖެހޭނެ. ފުރަތަމަ އެެވފައި މަރުާވކަށްފަރާތް ޕެރެލައިޒް އެއްސް މީހުން ޮގ އެ

ާވ ހުށަހެޅިފައި ،ދައްކަނީ ކުރަްނީވ އެޮގތަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނު އޮޕަރޭޓުާގނޫ ބެހޭ . މަސްެވރިކަމާބަހައްޓާ

ނުލައި ދާތީެވ ދިމާާވ  ކަމާސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރި ،ހިފަން އަޑިއަށް ދާތީެވމީހުން އެން ، ކުއްލި މައްސަލަައކީ

ހޭނެ. ރާއްޖޭެގ  ހުރި. ރާއްޖޭގައި ެވސް ހުންނަންޖެ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭަގއި އެބަ ލްއްލުކުރާނެ ހޮސްޕިޓަޙަމައްސަލަތައް 

ފުލަންޖެހޭނެ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މިކަމުެގ ޒިންމާ ކަމުެގ ޒިންމާ އުމިމިނިސްޓަރު  ހެލްތު

  މި އުފުލަންޖެހޭނެ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މިކަމުެގ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ. މިއީ މައްސަލަިއެގ ާވހަކަ

ްއެވްސ ބޭނުމެއް ނެތް. ައޅުަގނުޑ ރަށްރަުށެގ އެ ރަށްަރށް ކުްއޔަށް ދީފައި ހުންނައިުރަގިއ އެދައްކަނީ. ާރއްޖޭެގ ފަޅު

ށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސަ .ޗެމްބަރު އެހެރީ  ޗެމްބަރެއް އަޅަން ހުށަހެޅީމަ ެވސް ނުދިން އެ ފުރުޞަތު.

އޮްކސިޖަން ލެެވލް  ެގމެންއަޅުަގނޑު ،ން. މިތާ ޗެމްބަރު ބަހައްޓަންީވއަޅުަގނޑު ޗެމްބަރެއް ހަިދޔާކޮށްފާނަ

ނީ ތިބޭ ، އަުޅަގނޑުމެންަގޑިއިރަށް. އެހެްނީވމާ 1ަހކު ައޅުަގނޑުމެން އެއަްށ ަވންނާނީ ކުރަން. ކޮންމެ ދުަވރަނަގޅު

ގައި ނމިތާ. ސްކޭ ރައީމެކަ ކުެރޭވނެތޯ. އެެވސް ހަމަ ކުެރޭވލެެވލް ރަނަގޅަށް. ކިހާ ރަނަގޅަށް ބްރީތު އޮކްސިޖަން

ހެލިކޮޕްޓަރު  ؟އެއް ެދޭވ. ކީްއެވެގްނތޯ ނޯންނަނީއްޔާ ނު އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންޭވ ކާެރއް އޮންނަން. ިވއްސާރަެވއްޖެ 

 ؟ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރު ބަލާ ަވުގތުން ެގެނެވންޖެހޭނެ. ކީއްެވ ނޯންނަންީވ، އޮންނަންޖެހޭ

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީްސ  ؟. ީކްއެވ މިތާ ެއންމެ ޔޮޓެއް ނޯންނަންީވބައޮތް އެޓުބޯ 100 ެގރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކުރާ މީހެއް. ގައި ދަތުރުތުއަޅުަގނޑު އަުޒމު ؟އިހާނެތިކޮށް ތި ހައްދަަވނީހާދަ ދޭތެރޭ  ންތޯ ައޅުަގނޑުމެންނާކީްއެވެގ

ތަނަށް ބޮޑު   ތުެގ ބަޖެޓުން މިދައުލަ ! ކުރަމާހިނާގ މިކަން ؟މިތަނަށް އަންނާނީ ިޑއަލުަގއި އަުޅަގނޑުކިހިނެއް ާގ

ދެން މިކަހަލަ އުފާެވރި  ،ޒަތްތެރި ރައީސް. އުފާކުަރންކުރޭ. ޗެމްބަރު ބަހައްޓާނީ އަޅުަގނޑުމެން. އިއް އެްއޗެއް ޚަރަދު

މިނިސްޓަރު   .ހާދާ އުފާެވރި ދުަވހެކޭ މިއީ. ޗެމްބަރު ބެހެްއޓެންާވނެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ބާރުދީ ؛ދުަވހެއްަގއި

މެަގ  ؛އްލާ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ބާރުދީ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީައށް ހުރިހާ ބާރުތައިނުދަންޏާ ކަނޑަކަމު

އުޅުނީ. މިނިސްޓްރީ ހަދައިެގން އުުޅނީ އަދީބު ކިޔާ މީހަކު ލައިެގން ޔާމީން. ެއއީ ަވުގ މިނިސްޓްރީއޭ ކިޔައި 

ނުކުެރެވންޏާ  އަށްޓަރުންނަށް އިތުބާރު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާދީ. މިނިސްރީއަށް ނުމިނިސްޓް މިނިސްޓްރީތަކުެގ ބާރުތައް އެ

 ެގ ތެޭރގައި މި ޢު ން ބޭރު ާވހަަކއެްއ ނޫން މިީއކީ. މައުޟޫޢުަމއުޟޫ ެވސް މިތަކަށް އިތުބާރު ހުރި މީހުން ލާންީވ. އެްއޮގ

ހާރު ސަުރކާރަށް އްޖެ ހިންަގްނާވ ޮގތް މިާޗޓެްއ ދޭންީވ. ިދެވހިރާނީ. ރާއްެޖ ހިނަގންާވ ޮގތުެގ މަުގްއކަދަާވހަކަ

ާރއްޖެ  ،ލަމާނީ ނިޒާމެއް ެގނެްސެގންމަޖިލިްސ މެދުެވރިކޮށްެގން ބަރު މި ،ނެގންޏާ ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީހުެގ ރައީސްނޭ

 ލާމް.ަވއްސަ. ށްތަނަ މައްސަލަ މި ދެން ހުށަހަޅާނީ އެދަންނަަވނީ.  ހަާވލުާވން ރަސްމީކޮްށ އަޅުަގނޑު މި ހިންުގމާ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ހުޅުާވލަނީ ކުއްލި މައްސަަލއިެގ ބަހުސްެގ ަވުގތު. އަުޅަގނުޑ 

 ށް.  އަރުަވނީ އިހަަވްނދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢަފުރުޞަތުމި 

 

 ެކުވން:މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްއިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު 

މަޖިލީހަށް   ޖާބިރު މިއަދު މި هللا ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ހިންމު  އަުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުާރ ޮގތުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި މަްސެވރިކަން މި ޤައުމުެގ މު ،ޅުއްާވފަިއާވ މައްސަަލއަކީ ހުށަހަ

ެވސް ުމހިންމު ާވހަކަތަކެއް އެކުެލިވެގންާވ ުކއްލި މައްސަަލއެއް. އޮތް ޤައުމަކަށް ކޮންމެހެންސިނާޢަތެއްެގ ޮގުތގައި 

މަްއސަލައަީކ  މިކަމަކީ. އެްނެވރި  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަްސެވރިކަމުެގ އެންމެ މުހިންމު ެއއްބައި ިމއީ

ންދާ މައްސަލައެްއކަން ފާހަަގުކރެޭވ. އެްނެވރިކަމަށް ަޓކަިއ  ޤައުމުަގއި ދިާމަވމުއައިސް ހަމަ ިގނަ ައދަދަކަށް މިމިފަހަކަށް

 ،ުވުމެގ މައްސަލަައށް އަަވސް ފަރުާވ ނުލިބިކޯކޮށްެގްނ އަޑިއަށް ފައިބާ ފަރާތްތަކަްށ ދިމާާވ ޑީހިފުމަށް ޑައިިވންގއެން

ޮގސް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ެވެގންފަރާތްތައް ނުކުޅެ  އިބަފުރާނަ ޮގސް، އަނެއް ،ބައެއް ފަރާތްތަކުެގ ފުރާނައަްށ ެގއްލުންވެ 

ފަހުެގ ނޫސްތަކަްށ  ކަމެއް. ަވރަށް ާއއްމުމިފަހުން  ކަެމއް. ހުރިކަން އެީއ މިފަހުެގ ތާީރޚެއްަގއި ަވރަށް އާއްމު

. މިކަން ހުރި މައްސަަލއެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ަގއި ިލޔެިވފައި އު ަމއުޟޫ ލީމަ ަވރަށް ިގނަ ހެޑްަލއިންތައް މިއިބަލަ

  ، ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫުލކުރާ ޮގުތަގިއ ކަމާަވންޏާ ުމންދާ ކަމަށްމިހެން އާއްމުކޮށް ތަކުރާރުަވ

އާއްމުކޮްށ  އެންމެ ކުޑަމިނުން ،އްދުތަކުަގއިހަމައްސަލަތައް އާއްމުކޮށް ދިމާާވ ސަރަ ކޮށް ސަރުކާރުން މިޞަޚާއް

އަަވސް  ؛ކަށް ފަރުާވއްދުތަކުަގއި އެފަދަ ފަރާތްތަހަހިފާ ސަރަކޮްށެގން އެންިވންއާއްމުކޮްށ ޑައި ،މިކަންކަން ދިމާާވ

 ،ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު ެވސް ދެކިފަރުާވ ލިބޭނޭ ަވސީލަތްތަްއ ގާއިމު

ކީ މަސްެވރިކަމާިއ ޢަމިއަުދެގ މައުޟޫމަުގފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ޮގާވލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ަތކަށްއެކަންތައް

ބޮޑަށް ުގޅިާލމެހިފައި އޮތް މައްސަލައެްއ  ަވރަށް ކޮށް އެންެވިރކަމާޞަޚާއް ،ބޮޑަށް ުގޅިލާމެހި ެވސް ަވރަށް

 ދަނީ ހުަވދޫ  އެންހިފުމުެގ މަސައްކަތް މިކޮްށެގން ާއއްމު ޮގެތއްަގއި ަޑއިިވން .މައްސަލައަކީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ދަ ފަރާތްތަކަށް ދެޭވނެ މު ތަންތަނުގައި މިފަންއަތޮޅުަގއި ހުރި ޞިއްޙީ ފަރުާވދެޭވ މުހި ހުަވދޫ، މުން. އެހެންކަތޮޅުަގއިއަ

ކުއްލި ފަރުާވާއއި އަދި ހަމަ ދާއިމީކޮށް މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންާވ ފަރުާވތައް ގާއިމުޮކށްފައި ހުރުމަކީ އަޅުަގނޑު 

ޓަކަިއ މިއަުދ ހިފަން އެބަޖެހޭ. އެން ހިފުމަށް ޓަކައި އެންމެއް. މަސްެވިރކަމަށްހިތުން ކޮންމެހެން ެވސް ކުަރންޖެހޭނެ ކަ

ހިފާ މެތަޑްތަކެއް. އެހެންީވމާ، ކުރަނީ ޑަިއިވންނަށް ޮގްސެގން އެން ސަރަހައްދުތަކުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުން މި ފުން

ކޮށް ނޫން. އެާއއެއް  ން އޮްތ ކަމެއްޮގތުަގއި ހުއްޓާެލެވ ަމކީ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ކަމި  ،މި މަސައްކަތަކީ 
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ހިފާ ިމޮގތަށް ޑަިއިވނަށް ޮގްސެގން އެން ،ާވލަންއޮޑިދޯނިފަހަރުެގ ެވރިންނަްށ ެވސް ހަމަ އަޅުަގނުޑ ޮގ

ކޮންމެހެން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ ހާލަތެއް   ،އެ އޮިޑފަހަރުގައި ގާއިުމކުރެޭވ މިންަވރަކަށް، ފަހަރުަގއި އޮނޑިދޯނި

ށް ކުރުމަށް. އިއްޒަތްެތިރ އެކަން އެޮގތަ، ާވތީ މު ކަމަކަށްންނެ ފަރުާވެއއް ާގއިމުކޮށްފައި އޮތުަމކީ މުހިދިމާީވމަ ދެޭވ

މަށް އަަވސް ފިަޔަވޅުަތކެްއ އޮތް ތާނަގއި މިކަ އިރާދާކުެރއްިވއްޔާ ކުރިއަށް މި ،އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުާރހިތް އޮތީ .ރައީސް

 އޮތްހިފާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާާވ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ނަށް ޮގސްެގްނ އެންއިިވޑަ  ،ިހފުމުގައިއެން ،އިސަރުކާރުން އަޅުްއވަ 

 ކަމަށް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދާނެނުަގއި މަދުެވެގންތަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ފަހުން  ަގނޑުމެން ދާދިޅުއަ ،ނެއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަނދާނުގައި ހުންނާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ހަަގކުރަން އެބަޖެހޭ. ފާ . ޭއަގިއ އެކި ބާަވތްަތކުެގ މަްސެވިރކަންންެގެނއްސިނޫނަްށ އިޞްލާޙުުގޅޭ ާގ މަސްެވރިކަމާ

 މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. އެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހިންުގމަށް  ށްކޮންމެ ބާަވތަކަ

ށް  ަވސީލަތްތައް ބޭުނންކުރާނެ ޮގތްތައް އެ ާގނޫުނަގއި ާވނެ. ރޭންޖަރުން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަ  ބޭނުންާވނެ

ަކންކަމުަގިއ ެއކިެއކި ުކއްިލ  ،ނަގމުންދަނީ ރަނަގޅަށްތޯ ބަލައި އެ ާގނޫނުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވނެ. އެީއ ކަންކަްނ ހި

 ؛ްނެގ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް. އެހެންީވމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުރައްކާ ދިމާނުާވނެ ޮގތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެ

ެވސް އަަވހަކަްށ ހާުގޅޭ ާގނޫނަށް ީވ އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިާވ، މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ މަސްެވިރކަމާ

ން މިހާރު މި . އަުޅަގނޑުމެމު ނުކުތާއެއް ންެފނުމުގައި މުހިން ފެށުން އެއީ މިކަމުަގިއ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަޢަމަލުކުރާ

 . ށްހީމް ނަޞީރަމުލަކު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާ ފުރުޞަތުއަރުަވނީ

 

 ކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ާވހަ

ާވފައިާވ ުކއްލި ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްهللا ރައީސް. މާ ހެނދުނަކާ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ިމއީ މަްސެވރިކަމާ .ން ފުރުޞަތު ހޯދާލީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްމައްސަލައަށް ެވސް އަުޅަގނުޑ ހަމަ އެްއޗެޭކ ދަންނަާވލަ

މައްސަލަެއއް. އިަހަވންދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދައިްނ ަވރަށް ޮބޑަށް ުގޅިފަިއާވފަ ޅުކުރެްއިވޝިފާޢު ފާ

މަސްެވރިން  ،ންދިެވހީ ،މު މައްސަލައެއް. އަުޅަގނޑުެމންން މިއީ ަވރަށް މުހި ،ފަދައިން ިވދާޅުިވމުޙައްމަދު ޝިފާޢު 

އްަގއި އެން. މި ހުށަހެޅިފައިާވ ކުއްލި މަސްެވިރކަންުކރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރަީނ އާއްމު ޮގތެ  ،ޚާއްޞަކޮށް

 އަތޮޅު ނުަވތަ ލ.ޑޫ އަތޮޅު ނުަވތަ އައް ހުަވދޫމި ބޮޑަށް ފޯކަސްަވނީ  ،ށް ފާހަަގކުރެެވނީޑަމައްސަލަިއގައި ައޅުަގނ

ކުރިން ޑިކޯ މައްސަަލޖެހިެގން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ މީެގ .ަކމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަށްއަތޮޅުެގ ސަރަހައްދުތަ 

ން މުިޅ ތަނެއް ނެތިެގ އެ ފަރާަތއް ފަރުާވހޯދަން ެގންދާނޭ ،ެގންދާނެ ންެވެގމާދަ ހާދިސާއެްއ ދި މިފަށްރަށް މީހަކަފަހަ
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 9ތަން. އެއީ  ަގއި ެއކަނި މިފަދަ ޗެމްބަރެއް ހުރިޓުސޯޑް ރިބަނޑޮސް އައިލެން ފެނުނީއަަޅިއެގން ެވްސ ނާޖެ އަތްފުރާއް

ފަހުން ބައެއް ރިސޯޓްަތކުަގއި މި ޗެމްބާސް ގާއިުމކުރެިވފަިއާވކަން އަުޅަގނުޑ ެގ އަހަރުތަުކެގ ތެޭރަގިއ. މީެގ

 ލާކުރާނެ ރާނެ އެން އާމަސްެވރިކަުމގައި ޭބނުންކު އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުމެންފާހަަގކުރަން. ހަމަ ެއއާެއއްކޮްށ 

މަސްެވރިކަންކުރަމުން އަީއ  ތަ އެހެން ޮގތެއް އަުޅަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހިއްޖެ. ޒަމާނުއްސުރެޑެއް ނުަވމެތައެހެން 

ަގިއ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ިގިރއެްއަގއި ރު އިއިލާބަލަ ދުފަހަރަށްނޅަމި ޒަމާުނެގ އު  ،ތީ ާވ ށްދުފަހަރުަގިއ ކަމަނޅައު

ެއކަމަށް ރަނަގޅަށް ތަމްރީނު ނުލިބި   ، ޮގްސެގންއެންމެ ދޯންޏަކަށް ެވސް މަދުެވފައިަވނީ. ަޑއިިވނަށް ،ހުންނަ އެން

ޑަިއިވންކޮްށެގން މި ދިމާާވ ޑީކޮމްޕްރެޝަރުެގ ަމއްސަލަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުމެން މިއީ ކަންބޮުޑާވ 

ެލއް އްޙައެްއކޮށް  ޮއޑިެވރިން އަދި ެކޔޮުޅން ެވސް މިކަމަށް ަވރަށް ފަުރާވތެރިކަމާ ،ެވއްޖެ. މަްސެވރިން ސަލައަކަށް މައް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަމާ  މުެގ ބަދަލުަގއިުމކުރުއިހޯދުމަށް މަސއްކަތްކުރަންެވްއޖެ. ތަންތަނުގައި ޗެމްބަރސް ާގ

 ނޫނިއްޔާމުން ޑަިއިވންކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަެމއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ލްމު ލިބިެގންުގޅުންހުރި މަޢުލޫމާތާއި ޢި

ެވފަިއާވ ފަރާތްތައް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއްއެވސް  އަހަރު ިވހިތިރީސްމާލޭ ސަރަހައްދުން ެވސް ޑައިިވްނކުރާތާ  މި

މެދުނުކެނޑި ޑަިއިވންކުރަމުން.  ދަނީ ރުން ެވސް އެޓަމައްސަލަެއއް ނުޖެހޭ. އަދި، އެކަމާ ުގޅުންހުރި އިނިސްޓްަރކް

ެވސް  ެވރިންޅުނުޖެހޭ. އެހެންީވމާ، މަސްެވރިން ެވސް އަދި ފަ ޑީކޮމްްޕރެޝަރ މައްސަލައެއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތަށް  ތަމްރީނު ލިބިެގން ނޫން  ފަލްސަފާ ނުަވތަ ޑައިިވންުކރުމުެގ ،މި ދެންނެިވ ޢިލްމު ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގާވލަން

ން އެއީ. ނޫ އްލެއްޙަ ކުން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މުކުރުމަ އިސް ާގރޗެމްބަނުފީނުމަށް.  ކުން އެންެވރިަކމަށްތަފަރާތް މިފަދަ

މަސްެވރިން  ،މިކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތަމްރީނު ލިބިެގން ،ފަހަރު މި ޮގާވަލނީ އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު އަދި ެވސް ެއއް

 . ދޭން. ޝުކުިރއްޔާ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްއެއްބާރުލުން މައަށްކަށް ފުރިހަެވސް އަދި އޮނިޑެވރިން ެވްސ އެ ފަރާތްތަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ތިނަދޫ ުއތުރު ދާއިރާެގ

 މެންބަރު އަޙްމަދު މުޣުނީއަށް. 

 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ާވހަކަދެއްކެުވން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޢަބްދުލްމުޣުނީ. އަޙްމަދު މުޣުނީއެއް ނޫން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ބްދުލްމުޣުނީޢައިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ިތނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ފުކުރަްއާވ!ަވރަށް ބޮޑަށް މާ
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 ންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ާވހަކަދެއްކެުވން:ެގ މެދާއިރާތިނަދޫ އުތުރު 

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް، މިއަދު މާ ހެނދުނަކާ އަޅުަގނޑުމެން އަތޮޅަްށ ނިސްބަތްާވ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ

ތަކެއް އެ ރާތު ،އް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްިވ މަްއސަލައަކީ މިކަުމެގ ސަބަބުން ދިމާާވ ހުރިހާ ެގއްލުންތަކެ

އަތޮުޅެގ ދަރިންނަށް އަދި ތިނަދޫެގ ިގނަ ަރއްޔިތުންތަެކއް މިކަމުަގއި ެގއްލުންތަެކއް  އަތޮޅަކަށް ނިސްބަްތާވ ހުަވދޫ 

ަވަރކަްށ  ޮގތުަގއި ެއްއެވސް ފީނުމަކީ އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ލިބިފައިާވ މައްސަަލއެއް. ާއދެ! އެންދަމަން

 ،ޚީލާފު މާ ފުނަށް ފީނުމުެގ ސަބަބުން އެންދަމަށް މި ފީނާ ޒުާވނުން އާަދޔާތެިރަވނީ ނުަރއްކާ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް.

ސް ފީނުމުެގ ސަބަބުން ދިމާާވ މައްސަލަތައް ކަުމަގިއ ކޮށް ެއްއެވސް ކަހަލަ ތަމްރީނެއް މިކަމުގައި ލިބިފަިއ ނެތީޚާއްޞަ

 ުޒާވނުން ހިމެނޭ  6ބޭފުޅުން. ީމެގތެރޭަގއި  6އި މަސްުދަވސް ތެރޭގަ  6ުތެވދިޔަ ޭވ ،އެެހނީ ކޮށްލަން.އަޅުަގނޑު ފާހަގަ 

ަވަނ  10ޭވތުެވދިޔަ މަހުެގ . . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޮގތަށް މިކަން ދިމާެވެގން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ަވނީ ބަދަލުެވފަ

ިއ ޮގތުގަ  ބޫލުކުރާަގ. މިއީކީ އަުޅަގނޑު ންމީޓަރު 80 ޑީޯކެވފަިއ ަވނީ  އަހަރުެގ ުޒާވނެއް  27 ،ދުަވހު ުޒާވނެއް

ޓަކައި ެއ ުކޑަ މަހެއް ހިފުމަށް ،ސާެބއް ނޫން. އެންމެ މަހެއްހިކިޔު ޑްަރިއަވރުން ެވްސ އާއްމުކޮށް ޮގްސއުޅޭ ރެސް

ޑީޯކެވެގްނ މީޓަރުން  80އަހަރުެގ މި ުޒާވނާ  27 ،ޒުާވނާ  ިއ އެ މީޓަުރަގ 80މީޓަރަށް ަވީނ ަޑއިްވކޮށްފަ.  80ޒުާވނާ 

ނޫން.   ދެޭވނެ ތަނެއްރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ ފަރުާވ ،ސްޕޓަލަށް ެގނެސްދޫ ހޮ. ތިނަނެިގއިރު ަވނީ ެއއްފަޅި ާވިގެނތިފަ

ުރެގ އަހަ 27. މާލެއިން ބަނޑޮހަށް ެގންޮގސް ފަުރާވދީ ނިމުނުއިރު ޒުާވނާ ަވނީ ެއއްފަޅި ާވިގނެތިފަ ،މާލެ ެގނެސް

 ިޚދުމަތް ލިބެންހުރީ ހަމައެކަނި ތު އެަވުގ ރާއްޖޭގައި މި ޗެމްބަރެއް މި ޝަންކޮމްޕްރެޑީ .ީއސްރަތެރި ޒުާވެނއް. ިއއްޒަތް

އް ނުކުރޭ. މެބަނޑޮހުން. މީެގކުރިން އަްއޫޑ އަތޮޅު ިވލިނިގލީަގއި ޗެމްަބރެއް ހުރި. އެކަމަކު މިހާރު ެއ ޗެމްބަރުެގ ބޭނު

ނީ ޚާއްަޞކޮްށ ދެކުނުެގ ރައްޔިތުން ަވ ،ޓަކައި ުހަވދޫ އަތޮުޅަގއި ށްޗެމްބަރެއް ާގއިމުކުރުމަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. އަދި ތިނަދޫގައި އަލަށް އެިޅެގންދާ . އަދި ސަރުކާރުން ަވނީ އިންިތޚާބުގައި މި ަވޢުދުެވފައިންތިހާއަށް މިކަމަށް އެދިފަ

ނުކުރަން. ެއީއ  ަވރަކަްށ ޝައްކެތް ެއއްެވސް އަޅުަގނޑުމެން  މެދުކަމާޗެމްބަރު ލިބޭނެމި އެއްކޮށް  ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލާޓާ

. އެކަމަުކ އަުޅަގނުޑ ހުަވޫދ އަތޮުޅަގިއ އަދި ތިނަޫދެގ ޢުދެއް. މި ަވޢުދު ފުއްިދެގންާދނެއަޅުަގނޑުމެން ެވަފއި އޮްތ ވަ 

ެގްނ ށް ފޮނުަވއިޑަިއިވނަ ،ެކޔޮޅުންނަށް ެވސް މި ޮގާވލަނީ ،އަދި މުޅި ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ މަސްެވރިންނަށް ޮގާވލަނީ

 ،މިކަމަށް ބޭނުންާވ ފުރިހަމަ ޢިލްމު ދީެގން ،ންފޮނުާވ ުޒާވނުން ރަނަގޅު ތަމްރީނާިއ ތަރުބިްއޔަތު ދީެގ ހިފުމަށްއެން

ކުރުމަށް. އެއީ ހުަވދޫ އަތޮުޅަގިއ  ޚިލާފު ފުނަން ފޮނުުވމެުގ ބަދަލުގައި ެދޭވނެ ފުންމިނަކަށް ފޮނުަވިއެގން މިކަން އާދަޔާ

ކުރަން މަުކ ަޑއިވން ޮގތެއް ެނތް. އެކަ ކުރުން ނޫންނެތް. ޑަިއިވން މިނޫން ިއތުރު އެްއެވސް ޮގެތއް ޓަކައިއެން ދެމުމަށް

ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  ލިބިެގންދާ ުޒާވނުން ކަުމަގިއ ހަދައިފިއްޔާ ތަމްރީން  ،ދީފައިފޮނުާވ ުޒާވނުންނަކީ މިކަމަށް ތަމްރީނު

އެއާއިެއކު އަުޅަގނޑު މި ލިބޭ ހިތްދަތިކަމުން އަރައިަގނެިވދާެނ. ހަމައިލާތަކަށް ޢާ ،މި ދިމާާވ މައްސަލަތައް ދިމާނުެވ
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ކަމުގައި ިވޔަސް ޓަށް ބެލިށްކަމެއް ނޫން. އެއީ ތިމާެވ މިކަމަކީ އެްއޮގތަކަްށެވސް ކުރަން ރަނަގޅު  ،ންފާހަަގކޮށްލަ

 ...ކޮްށެގންމިކަމުން ނުހަނު ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް ދަނީ ަވމުން. އެއީ ޑަިއިވން

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

 ،އަުޅަގނުޑ ދެންމެ ޕޯޓަލުަގިއ ހިމަނައިފިން ،ންެގ ޕޯޓަލަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

  ަގވާއިދު ހަދާފައި މި  މި ؛ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފީނުމާއި ފީނުމުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ަގވާއިދު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ،ރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނުއަ ޓުދިެވހިރާއްޖޭެގ ،ަވނަ އަހަުރގައި މި ަގާވިއދު ހަދާފައި އޮތީ 2003ަވނަ އަހަރު.  2003އޮތީ 

ފީނުމަކީ މުނިފޫހިފިލުުވމުެގ ޮގތުން ފީނާ ،ަވނީރިޒަމުން މި ަގާވއިދު ހަދާފައިއަުގޅިެގްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓު  އ99/2ާ

ކަމެއް.   ނުލާ ފީނުމަކީ މަނާ ންސާހިތްާވ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށް. ފީނުމަކީ ލައިސަރާރައްކާތެރި އަދި ކު

ސެޓްފިކެޓުތަްއ  އަދި ،ޮގްސެގނެއް ނުާވެނ މިކަމާ ބެހޭ ތަމްރީނުތައް ނުލިބިއަޅަިއެގން އަޑިއަށް ޅަކު ފުޅި އެްއެވސް ބޭފު

 މަކުނުދޫއަރުަވނީ  ނޫނިއްޔާ. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުކުރަްނޖެހޭ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި އެކަން ،ފުރިހަމަނުެވ

 .އަށްރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ

  ރާއްޖެއަށް މުހިންމު ލަޮކށް މުޅި ކަމަކީ ޖުމު ` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ރައީސް ިވދާުޅާވ ޮގތަށް މި

ބަހުރި އާއްމުކޮށް މި ަވކި ރަށަކަްށ ނޫން. އެކަމަކު ބައެއް ދިަމދިމާ އެ ،ަވިކ ހިސާބަކަށް ،ކަމެއް. ަވކި އަތޮަޅކަށް

ކަމެއް  ެވސް ރާއްޖޭަގއި ހިނގާ  ކުންޔަިގނަ މިކަމަކީ މާ ،ނޑަށް ފާހަަގކުެރުވނު ޮގުތަގއި މައްސަލަ ދިމާާވ. ދެން އަުޅގަ 

ކަންތައް ދިމާަވނީ.   ކަށް ނޫނީ ފީނާ ބޭފުޅަކަށް މިޔަހަތަރު މަސެްވރިތެރޭގައި ތިން ހަރެއްނޫން. އެކަމަކު ެވސް އަ

 ުކެގ ތެރެއިން ސަލާމަތްކުރެެވނީ ަވރަށް މަދު ބައެއް. އެީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުހިންމު ފުޅުންތަދިމާާވ ބޭ އެކަމަކު

 ،ނޫނީ ދުނިޔެ އުމުރަށް ،ާވނެމިކޮޅަކަށް ނާދޭ. ޕެރެލައިޒް ފަހަރަކަްށ  ޑީޯކެވެގްނ ނެޭގ ބޭފުޅާ ިގނަ ކަމަކީ. ފީނައިެގން

  ދުނިޔެ ދޫކުރޭ. މިއީ އެންމެ މުހިންމު މައްސަލައަކީ  ެދންބޭފުޅާ އި އެަގިޑއެއްާހއިރު ތެރޭަގ ،ނޫނިއްޔާ ެއަވުގތު 

ިއ އަސްލު ސަރުކާރުެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގ ،ެވސް ފާހަަގކުެރޭވ ޮގތުަގއި ށްޑަށް ފެންނަ. ދެން އަޅުަގނޑަނއަޅުަގ

 ކުރެ ކޮންމެެވސް މި ދެ މުއަްއސަސާއިން ،ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ނޫނިއްޔާމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ؛މިނިސްޓްރީ

ސްތައް އެބަޖެހޭ ހުންނަން. އެއީ އަމިއްލަ ެގ ބެލުމުެގ ަދށުގައި ރާއްޭޖގައި ޒޯންތަކަށް ބެހިެގން މި ޗެމްބާއެއް މުއައްސަސާ 

ކުެރޭވނެ. ދެން ހަމަ މީެގ ބޭރުން  ކަންތައްތަެކއް ނު ިއެގންނެއް މި ބަހައްޓަ ސްެޓއްަގއި ޗެްމބާސޯމީހެއްެގ ރި

ެއ  ،ެވސް ހޭލުންތެރިާވން. ހަމަ ފުޅި ހުރީތީެވ ރައީްސ ދެންމެ ިވދާޅުިވ ޮގތަށް އާއްމުން ،އަޅުަގނޑުމެން ެވްސ އެބަޖެހޭ

 ފަހަރަށް  އުޅެނީ. ިގނަ މީހާ ނޫނީ ކައްޕި ބުނީމަ ފުންމާލީމާ ދިމާާވ މައްސަލަ މިއެްއޗެހި އަޅާަފއި އޮިޑެވރި
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 ޭއަގިއ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޯޭވހިތާ ފުންމާލަނީ. ފުންމާލީމާ ނުރުމަތްތެރިކޮށްޙުެއއްެޗއްަސށް ެއ ތަކަާށއި ދުަގާވއި

  މެ އެން ، ސްތަްއ ހުރުން. ދެން ހަމަޗެމްބާމުހިންމު ފަރުާވ ދެޭވކަެށއް. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑަށް ެވސް ފެންނަ ޮގތުަގއި 

 އްސްތަމި ޗެމްބާކަުމެގ ދަށުަގއި ޓުތަކުަގއި ހުރުމަށްުވރެ ސަރުކާރުެގ ބެލެނިެވރި ސޯބުނާހެން އަމިއްލަ ރި މުހިންމީ މި

  ދަށުން އެ  ނޫނިއްޔާމުން މިނިސްޓްރީެގ ބެލުމުެގ ،ދިމާާވ ަވުގތު ސަރުކާރު ބެލުމުެގ ދަށުންކަމެއް ހުރުން. އޭރަށް 

ކަެމއް ދިމާވެއްޖެްއޔާުމން އުލިަގމު މީހާ ެގންދަން   ،ނޑުމެންނަށް މިދިމާާވ ޮގތަކީކަންތައްތައް ކުެރޭވނީ. މިހާރު އަޅުަގ

 ،ތޮޅު ިވލިނިގއްޔަށް. އަްއޑޫ އަތޮޅު ިވލިނިގލި މީހާ އެބަ ެގންނަންޖެހޭޔަށް. އަްއޑޫ އަފަހަރު ިވލިނިގއް އެބަޖެހޭ ބައެއް 

ކަންތައްތަކަްށ  މީެގ ބަދަލުގައި މިއެހިސާބުން ދިމާާވ ބޭފުޅާ އެބަ ެގންނަންޖެހޭ ބަނޑޮހަށް. އެހެންީވމާ، 

ނު ނިމިެގން އަންނައިރު ުމެގ ާގނޫމަސްެވރިކަ ،ކުރުން. ދެން ރައީސް ިވދާޅުިވހެން ކޮށްަފއި އެކަންތައް ކޮންސިޑަރ

ކަމެއް ހިމެނިެގންދާނެ ކަމަށް. ދެން   އެހުރިހާ ،ެލިވފައި އިެވސް އަލިައުޅަވ ހުރިހާ ކަމަކަށް މި ،ބަލަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި

ހަލަ ހަކަދެކެޭވ ކަޖާބިުރ މިކަހަލަ ާވهللا ޢަބްދު ޚްދުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންެގ އަަގރާރަށް ހަމަ ަވރަށް ތާއީ އަޅުަގނޑު މި

 ފަހަރަކު ހުށަހަޅާނީ. އެހެންީވމާ، މިައދު ރަނަގޅު ެއއްެޗއް މި ހުށަހެޅީ. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ަވރަށް މަދު ަގރާރެއް

 ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.  . ކުރަންޖެހޭކަމެއް  ަގރާރަށް ތާއީދުކުރަން. މިީއ ރަނަގޅުމި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނުަވނީ އަރުތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ިއްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

 ށް. ރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

 ، ަވނީ ަގރާރުަގއި ފާހަަގކޮށްފައި މި ެގ މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުމެން  .އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ކަމަށް. ާވޑަިއްވކޮްށެގން އެންހިފުމަށް ދިެވހި މަސްެވރިންނަށް މަޖުބޫރުެވފައި 

ނިފެސްޯޓގައި އަދި ެއމް.ޑީ.ޕީެގ މެ ،ަވނީިލއިރުަގއި ބޮޑަްށ ޭއަގިއ ފާހަަގކޮށްފައި އިމަސްެވރިކަމާ ބެހޭ ބިލު އެުކލަަވ

ެއ  ،ެއންެވރިކަން އާާލކޮށްެގން އެން ެގންުގެޅޭވނެ ޮގތްތަކާއި  ،ެވސް  އެން .ރކޮށްެގންލްޗަބޮޑަށް ކަ  އި ެވސްގަ ސިޔާސަތު

ބާނާ މަހަށްުވރެ ކަލްޗަރކޮްށެގން ހިފާ މަސް   ،އިމާނުގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަސްބާނަމި ޒަ .ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން

ޗެމްބަރތަކަށް  ރޝަޕްރެމްިޚލާފަށް. އާއްމުކޮށް ީޑކޯެވެގން ޑީކޮ ފީނަނީ ަގވާއިދާ ން މިފީނާ މީހު ދުނިޔޭގައި ިގނަ. ދެން

ޚިލާފަށް ޭއެގ ތަމްީރނެއް ނެތި ފީނާ ފަރާތްތައް.  އިދާނަާގ މީހުންނާއި އަދި ަގވާ ނޑާލަެގންދަނީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  މި

އްދުަގިއ ހަމިހާރު އެކި ސަރަ ،ސްޖޭަގއި އަދި ބަނޑޮސް ނޫނަޖެންސީ ހަލާތްތަކުގައި ރާއްރ ޖެހޭ އެމަކަށް ޔަދެން ކުއްލި

ލްޗަރކުރުން. ކަ ،އެކަމަކު މީެގ ޙައްލަކީ .ން ޗެމްބަރ. މިއީ މިހާރު ދިމާެވެގން އުޅޭ ކަމެއްރެޝަޕްމްއެބަހުރި ޑީކޮ
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އެން ހޯދަން  ،ނީަވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކޮްށފައި މި ،އެން ބޮޑަށް ،އެ އުސޫލުން ެއންެވރިކަން ؛މެރިކަލްޗަރ

މީޓަރަށް ެވސް ފީނަނީ.  90 ،މީޓަރަށް ެވސް  80ޮގެތްއ ނެތީމާ  މަޖުބޫރުަވނީ ކަމަށް. އެން ނެީތމާ އެން ހޯދަން އިތުރު

 ،ކޮށްެގންކީ ެއން އާލާކުރުން. އެމަކީ ދުނިޭޔެގ އެހެން ޤައުމުތަުކގައި ެވސް މިހާރު ކަލްޗަރއެހެންީވމާ، މީެގ ަޙއްލަ

ނެީގމާ ރާއްޖޭގައި ފަރުތަަކށް އިންތިހާއަށް ެގއްލުންޭވ.  ންއެ .ަރނީ. ފީނައިެގން ނޫންނުންކުއެން ބޭ އާލާކޮށްެގން

ފަރުތަކުން ނެތިެގން އެބަދޭ. އެ ތައް މިލިއަން ދިރުމެްއ އެ ،އެން ނެީގމާ އެތައް ހާސްރޭަގނޑު އަނެއްކާ ިދއްލަިއެގްނ 

އާދޭ. ކޯމަސް އެްއޗެހި އެހެްނ ބެލެންސް އެބައިން ްއސަށްއެްއޗެ ުގޅޭ އެހެނިހެން ގައިެއއްކޮށް މުޅި ނިޒާމު އަދި ެއއާ

، އެން އެޮގތަށް ހިފުމަކީ ެވްސ އެހެންީވމާ، އެބަދޭ. ތިލަނުާވ ހިސާބަށް އާދޭއައިން  ދިމަދިމާލަށް އެބަ ހަރަކާތްތެރޭިވ.

ލީމަ ރޭަގނުޑ ނަަގނީ. ދިއް ކަމެއް ނޫން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެަތއް މިލިއަން މަހެއް އެ ފަރުތަކުން ރަނަގޅު

މެހެއްޓެިނިވ ދެ ،، ދާއިމީލަނީ. އެހެންީވމާުއކާ އްސެއް ހުރިހާ ކުދިކުދި ެއއްޗެ  އެ ދަލަްށ އަރާ ިއ،އަރަ ބުރާންތިެވެގން

  މަ ށީފެ ކުރަން ދުނިޔޭގައި މިހާރު މީހުން ކުރާ ޮގތަށް މަސްެވރިކަންމި  ،ހުޒީބުތަން މެއެްނެވރިކަން ައޅުަގނޑު ،ޮގތަކަށް

އަދި ބަލައިނުލާ ފީނާތީެވ.  ިއ،ނުާވނެ. ީޑކޯަވނީ ލަނާޑ ނަަގންށާޑީޯކއެްއ ެވްސ ތަެކއް. ންލުގެއް މިއިން ނެނުާވ

ން ެވސް އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގިއ ލަތުަގިއ ހަމަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފުހާކަމެއް. ދެން ކުއްލި  ، ެއއީ މަނާއެހެންީވމާ

ަރއީސް، ހުްއޓަިއެގން ނޫނިއްޔާ އަމިއްަލއަށް. ތްތެރި ނީ. އެކަމަުކ، މިއީ ހުއްޓޭނެ ކަމެއް ނޫން ިއއްޒަދަަވމުންއެހީތެރި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު އަރުަވނީ ކުޑަުހަވދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަތުންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަމެާޔ ިއއްޒަތްތެިރ އްޝުކުރި

 .  މިރަށްޢާއަޙްމަދު 

 

 މިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ،ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ަގރާަރކީ މި ތެރި މެންބަރުެގ ިއއްޒަތްރާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކާށިދޫ ދާއި

ެވސް ަގބޫލުކުރަން.  ައޅުަގނޑު އިގަ މު މައްސަލައެްއެގ ޮގތުން ަވރަށް މުހި ެގންނަން ޤައުމީ ސަމާލުކަމަށް މެންއަޅުަގނޑު

ޙަޤީޤަތުަގއި  ،ކަމަކީ  މި ،ފާހަަގކޮށްަފިއާވ ނުކުާތއަށް ބަލައިާލއިރުަގއި މި އެހެންނަމަެވސް، މިކަން އަުޅަގނޑުމެން 

 ސް ެގ ިވސްނުން ެވސް ކޮންމެވެ ތުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންމި ސިނާޢަ ،މިކަމަށް ެގނެޭވނީ  އެންމެ ފުރިހަމަ ޙައްލު

ދައުލަތުެގ ލެެވލްަގއި މިކަމުގައި ތަމްރީނު ލިބޭނެ   ބަދަލުކޮށްެގން. އަިދ އެ ބަދަލުކުރާ ބަދަލުކުރުންތަކަށް ަވރަކަށް

މި މައްސަލަތަކަކީ މިހާުރ  ،ޮއެވެގން. އަުޅަގނުޑ ެވްސ ހަމަ ަގބޫލުކުރަން އިުކރެިވފަލަތްތަެކއް ެވސް ގާއިމުސީަވ

ިރ ދެންމެ އިއްޒަތްތެ ،ކުރުމުެގ ސެޓްފިކެްޓ ނެތި މައްސަލައެްއ. ޑައިިވން އަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ދިމާެވފައި އޮތްދިެވހިރާއްޖެ
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ކެްއ  ހަމަތަލަމަށް ެވސް ަވިކ ަގާވއިދެއް އެަބއޮތް. ަގާވއިދުގައި ަވިކ ކަހަފީނު ،ިވދާޅުިވ ފަަދއިން ރައީސް ެވސް

ދައުލަތަށް ަގބޫލުކުރެޭވތީެވ ެގ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާެވދާނެ ކަމަްށ ންކުރެިވަފއި އެބައޮތް. އެއީ ހަމަ މީހުންބަޔާ

މިކަްނ ކުރުމުެގ ނުރަްއކާތެރިކަްނ  ޔާއް ތަްމރީނު ލިބިެގން ނޫނިެގ، މި ކަްނކަމުީވމާންފަިއާވ ކަންތައްަތއް. އެހެފާހަަގކޮށް

 މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ިއެގން ޑަިއްވކުރުުމެގ ބަދަލުަގއި އަޅަހޭ. ފުޅިޖެންނަސްިވސް އެބަ ެވއާއްމު ރައްޔިތުންނަށް 

ފްރީ  މި ިދެވހިރާއްޖެއަށް ެވްސ ަވނީ ތަޢާރަފްކުރެިވފަ. ެގމެއް ަހމަގައިމު ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ފްރީ ޑަިއްވކުެރޭވ ިނޒާ

 ެވސް ެއކަމަށް އެކަށޭނެ  ސް، އެ ކަަމކީެވހަދާ. އެހެންނަމައެބަ އިފީނަޮގސް  ޑަިއްވކުެރޭވ ބޭފުޅުން ެވސް ަވރަށް ފުނަށް

ށް ނުރައްކާާވނެ ޒާުތެގ ކަމެއްކަން އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޔަފުރާނަ  ،މަާވނަ ށް ފި ކަމަކޮށް ޔާމުއްމްރީނެއްެގ ދަށުން ނޫނިތަ

ތުަގއި ޢައަިރޒަމް ސިނާޓު ެގާރްއޖޭހިމެންނަށް މި ދިެވައޅުަގނޑުއްޞަކޮށް މި ފަހަކަށްައއިސް ދަންނަންޖެހޭ. އަދި ހަމަ ޚާ

ތްތަކުަގއި ބޭރުެގ ފަރާތްތަަކްށ ލަބައެއް ހާ ށްނަމެންބުން ައޅުަގނޑުބައެ މަރުތަކުެގ ސަ ؛މި ދިމާާވ މަރުތައް

، އަޅުަގނުޑ  އެބަ ސިފަކުެރިވެގންދޭ. އެހެންީވމާކަށް ެވސްތަ ކަހަލަ ޮގ ރި ތަނެކޭ ހީާވތެދިެވހިރާއްޖެއަކީ ހާދަ ނުރައްކާ 

ިރޒަމް މިނިސްޓަރު ޓަކަިއ ައދުެގ ޓުއަނުމަށްބާަވުތެގ ކަްނކަމަށް ޙައްލު ހޯދައިދި މި ،ެއކު ފާހަަގުކރަންރަށް އުފަލާހަމަ ަވ

 ންަތކެއް ކޮންމެޑުާގލައިފް ،ސައްކަތްތަެކްއ ކުރައްާވކަމުެގ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަށް ަވނީ ލިބިފަ. އެއީ މަަވރަށް ބުރަ 

ންނަށް  ހުޙަޤީޤަތުަގިއ ފަތަން ނޭނޭގ މީ ،އަރިސްޓުންނަށްޓު ، އެ ރިސޯޓަށް އަންނަ އިރިސޯޓެްއގައި ެވސް ބެހެއްޓުމާ 

މީ ލެެވލްގައި އުމެން ޤަޓަކައި އަުޅަގނޑުތްކުރުމަށްލާމަތައް ސަ މަރުާވެގން ފުންމާލައިިގ މޫދަށް ނާވނުާވ ނޭ

އެިކ  ޓަަކއިކަތްކުރުމަށްއަދި މަސްެވރިންނަށް މި ސިނާޢަތުގައި މަަސއް ކުރަންޖެހޭ. ބަެކއް އެތައްތަކަން

ޙައްެލްއ  ންނަށް ަވރަށް އަަވސް ދައިެގން ައޅުަގނޑުމެތްަތކެއް ހަޮގއްދުތަކުަގއި މިކަން ތަމްރީނުކުރެޭވނެ ހަސަރަ

 ރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޝުކު. ެވސް ހަމަ ަގޫބލުކުރަން ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި އަުޅަގނޑު ޖެހޭހޯދައިދޭން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  މެންބަރަށް.ރިތެއްއަރުަވނީ ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

  

 :ާވހަކަދެްއކެުވން ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ކަދެްއކިން. ެއކަމަނާ ދަީނ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ އަުޅަގނޑު ިފޝަރީޒް މިނިސްޓަރާ ެވސް ާވހަޝުކު

 ެއއްކަލަ  ޒަމާނުއްސުރެ މި ކުރަނީ ންރާއްޖޭެގ މަްސެވރިކަ .ސްރި ަރއީތްތެ. ިއއްޒަަވުގތު މި ލިސްޖިބައްލަަވމުން މި މަ

ުސެރ ންއިރު ރުީގފަ ގައިޅީގައި މަސް ަގންނަ ަޒމާނުބުހުސް  ،މަސް ބޭނޭން މަޫގ ދަނޑި ،އޮނު ެވސް ބޭނުންނުކޮށް

ރައްޤީކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ތަށް މަްސެވރިކަްނ ތައެްއޮގ ައުޅަގނޑުމެން ދުނިޔޭެގ ެޓކްނޮޮލޖީއާ ނީ.މުަގއި އުޅެކަމަސްެވރި

ންެގ ސަލާމަތާިއ ިދެވހިރާއްޭޖެގ މަސްެވރި ،ނުކުންނަންޖެހޭ ނަތީޖާއަކީ ންޅިފައި ހުރި ކުއްލި މައްސަލައިހުށަހެ
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 މި ސްެވަގއި ެރއިްނ އުފައްާދއިރުދެން މަސްެވިރަކމާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ ތެ ؛ކަން ަގވާއިދުން ެބލެހެއްޓޭނެރައްކާތެރި

މި ދެ  ،ްސެވރިަކމާ، މަސް ބޭނުމާމަ މާއި، އެން ނެުގާމއިކަރި ސްެވމަ ެވސް އެން ހިފުމާިއ، އެްނެވރިކަމާއި  ޓަރަކީޗެޕް

އެން ނަަގންީވ. އަނެއް ަބޔަކު ަމސް ބާނަން ދާއިރުަގިއ އެން  ތަށް ބައްޓަްނާވންީވ. އެއް ަބޔަކުެއއް ޮގފާރިިވޔަ

ކުރަންީވ. އެީއ ޮގސް މަސް ބާނައިެގން އައިސް މަސް ލޯޑުކުރަންީވ. އަނެއް ބަޔަކު މަސް ަގނެަފއި އެކްސްޕޯޓު ަގނެެގން 

 މިނިސްޓްރީ ކިޔާ ތަނެއް ހުރުމުގެ ޒްފިޝަރީ އިރާއްޖޭަގމި ރި ރައީސް. ޮގތަކީ ިއއްޒަތްތެ ންނަންީވއޮތައް މުމި ޕްރޮްގރާ

 ޯނޭވ. އްރުއް ފަޅަނީ. އަިޑއަށްދާ ީމހާ މައްޗަކަށް ނާރާ. ބާނާ މަސްކޮޅު ކިރޭނެ ޮގތެ ން އް ނެތް. ެވއްޓޭ ކާށިމެބޭނު

ޅި އުމުރުަގއި ބިއްޖެހިފަިއ ކުދިޔަ މީހާ އޭނާެގ މުސް ށްހައޮންނަނީ ޕެރެލައިޒްެވފަ. މަ އަިޑއަށްދާ މީހާ ދެން

އިޤްތިޞާދޭ ިކޔަިއެގްނ  ެގއޮންނަންޖެހެނީ. އޭނާ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ެވސް ނެތް. އެއީ ރާއްޭޖެގ ލޭނާރު

ެގ ކާރުބާނާ މަސްކޮޅު މިފްކޯ ކިޔާ ސަރު ޓަަކއި ޙައްލުތަެކއް ހޯދަންޖެހޭ.މެން ާވހަކަދަްއކާއިުރގައި މިކަމަށްއަޅުަގނޑު

ނޫން ޖަހަން އެއީކީ  ކާ ކޮޅަށްއް ލާރިން އަނެެގތު މީހާޔިއެ ކުންފުނި ރައް ،ނެބަނުގރޫޓުެވަފއި އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ަގ

ޔަރު މި. ިވސްނުމަކީ. ެއެވސް ޕްރަިއެވޓައިްޒކުރަންީވ. މަސް ަގެނޭވ ޮގތް ހަދަންީވ. ދާ އެޅޭނެ ޮގތް ހަދަންީވ

 ން މެންެގ ރިޒުޤު ހުއްުޓާވލަިއެގއް ރައީސް. އަޅުަގނޑުއީ ނެޗުރަލް ޕްރޮސެސެނބު ނަަގންޖެހޭނެ. މިހަކަ ންޖެހޭނެ.ނަަގ

ތަހުޒީުބކޮށް  ،ދުނިޭޔެގ އެހެން ޤައުމުތަކުން، ނޭގ ތައިލެްނޑުންނުާވނެ ަރއީސް. ައޅުަގނޑަށް އިތިބެެގން

މޫސުމުަގިއ ޮކށްފައި އަނެއްަބއި ން މަސްެވރިކަސް މަސްދުަވ 3މީހުން  ތަނަަވސް. އެ ކުަގއިަޤއުމުތަމަސްެވރިކަންކުރާ 

ބިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ  ދުަވހު ެއން ނުލި ހިފަން ޮގސްެގން އެއެން ،ނިފަހަރު މަހަށް ޮގސްިޑދޯއޮ ރައްޔިތުންނާއެކު. ތިބޭނީ 

ައޅަން ޅާަފއި ދާއްދުތަެކއް ކަނަޑއަހަ ސަރަ ކިންނާނެ. ަވއަޅަންޏާ އެން ހިފުމުެގ އިޫޝެއއް ނޯ މަހެއް ނުބޭނެ. ދާ

ން ހަދާ ނބުކަހަ ަގސް ެވސް ނަަގްނީވ. އެންދެރިއާއި ެއންދެރި ،ަގއިނަކަހަނބާ އެްއޗެހި  އިމިޔަރާ  ،ރުޞަތު ދީފައިފު

 .ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީެއއް ރާްއޖޭގައި އޮތް. މިހާރު މި އިންޑަސްޓްރީ ެވސް ދިޔައީ މިއީ ،އެިކއެކި ެއއްެޗއްސާ

ނީ. ޅުމެން އުައޅުަގނޑުިއެގން ިވއްކަ ފަތި ށްއޮ އެންދެރި ،ުނއިރުަގއިފިހާރަިއަގިއ އުޅު ިއ ާބޒާރުަގމެން ުކޑައިރު އަޅުަގނޑު

 ގެ ރާއްޖޭ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެބަ ެވސް ެއ ިވޔަފާރި ެވސް އޮންނަންޖެހޭފަތުން އެއްޗެހި ހެދޭ. މިހާރުކަހަނބު

އި ެގސްޓްހަުއސް ިވޔަފާިރ ީވ ދިެވހިރާއްޖޭގަ ނު އެންމެ ަގދަޔަށް ަވކާލާތުކުެރއް ކުފާމަނި ،ލަތްތައް ސީއިޤްތިޞާދީ ަވ

އެްއޮގތަށް ކިހާ ފައިދާތޯ ދިެވހިރާއްޖެއަށް. ހަމަ އެއާ ރި ފުޅާެވެގންދިަޔިއމާންނަން. މިއަދު ެގސްޓްހަުއސް ިވޔަފާއޮ

 ހުރިާހ ެއއްޮގތަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ އާޖީދުނިޔޭެގ ޓެކްނޮލޮ ،ޒީބު ޮގތަށް ެއއްކޮށް ތަހު  މަސްެވރިކަން ެވސް މިިނަވންކަމާ

ޕެސިފިކް ޖަހާފައި ބަހައްޓަންީވ ނޫންތޯ. އެ މީހުން ނުތިބޭނެ މިތާކު. އެ މީހުން ދާނެ ހިރާއްެޖ ެވމަހެއްަގއި ދިޅުބިލަކަ

ަގޅުާވެނ. ނޞަ ިވސްނުމެއް މަނިކުފާނު ިވސްނެީވމަ ރައްޚާ ކައިޓަމިކަމަށް ؛، ރައީސްންީވމާހެށް ެވސް. އެއޯޝަނަ

އް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މައުމޫނެއުމުެގ. މަންޓުެގ ެވސް ބައްޕަ އަޅުަގނޑުމެން ޤަޔަރަންރި މަނިކުފާނަކީ އެންަވއިްއޒަތްތެ

ކަމަށް  ޖެތާ. އަދިެވްސ ނުނިމޭއްމިހާރު ނިމިމައުމޫން އްތާ އެީއ. ޝަނެމައުމޫން މާ އޯލްޑް ާވ .ަގބޫލެއް ުނކުރަން
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 މީހުން ރިޓަޔަރާވނެ. ސްން ެވތަކުކަންހައްދަަވިއެގން އުޅެނީތާ. ނިމިފައި ހުންނަ މީހުން ނިމުނީ. ސިޔާސީ 

ެވއްޖެްއޔާ ރުކާރު ހިންަގންސަތާކުންާތކުނުޖެހޭ މީހުން ލައިެގން ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  ،ރިޓަޔަރެވަފއި ތިބި

 ަވަބރަކާތުހޫ. هللا މަތުަވރަޙްޢަލައިކުމް  ސަރުކާރު ެވއްޓޭނެ. ަވއްސަލާމް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ންބަރު. މެތެރި ތްއްޒަޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ބަހުސް  . އިބުތިދާއީ 5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޓު އި ދެތިން މިނެގަ ނބުރުމުެގ ކުރީއެބަހުސަށް  އީތިދާބު ބަހުސަށް. މި އިއީތިދާމެން ދެން މި އެނބުރެނީ އިބުއަޅުަގނޑު

 ،ން. އަޅުަގނުޑެގ ބޭނުމަކީތަނުަގިއ މަޑުކޮށްލައިެގން ތިބޭނަ މި ،ތަނުގައި ހުސްަވުގތުކޮެޅއް އަޅުަގނޑު މި

ން މިނެޓެއް ދިުނން މި މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ރުންނަށް ދެތިއް އިްއޒަތްތެރި މެންބައްބެިވ ބައެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ތި

އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  !އަށް. ަވންނަާވ 5ބުރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަޅުަގނޑު މި އެނ )ަވުގތުޮކޅަކަށްަފހު(ތުމަށް. ަގަވަޑއި

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް އަލީ ދާއިރާ  ހޮޅުދޫ ،ކާުރެގ ފަރާތުންރުސަ ަބހުސް. އީ ތިދާއީ އިބުއަށް. އެ 5

ަގއި  2019އޮކްޓޯބަރު  30 ،ެގ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްިވފަިއަވނީޢިއްޔާަތކުހަޅުއްާވފަިއާވ ޖަމުށަހު

ަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުަގއި ައޅުއިްއޔެ  ،ޑަިއަގންނަާވނެ ަވނަ ޖަލްސާގައި. އެނިގވަ  59ަވނަ މަޖިލީހުެގ  19 ،އްުވނުބޭ

ުގޅޭ ކޮިމޝަނުން ނެރެފައިާވ ރިޕޯޓު.  ޮގތުން މަރުތަކާ ުގޅޭ  ޝީމް މަރާލާފައިުވމާައފްރާ .ރއަުޑއެހީމު، ބެލީމު، ޑ

ނީ މި  މި ދަުގޅޭ ކޮމިޓީން ިމޓީން، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާދި މި ތަުނެގ ކޮމުެވފަ. އައްަވނީ އާ  މި މިހާރު އެ ރިޕޯޓު

 ުގޅޭ ބިލުެގ. ޖަމާޢަތްތަކާ ،އްޔާ ޢިޖަމު ؛ ބަހުސް މި ފަށަނީއީތިދާ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން އިބުހާރު ބަލަމުން. މި ރިޕޯޓު

ުގޅޭ ަވރަށް  ތްތަކުން ހިނާްގ ހަރަކާތްތަކާޖަމާޢަ ،ޢިއްޔާރިޕޯޓުގައި ަޖމު ެގއަފްރާޝީމް .ރޑ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ހިތްަވރުދޭ ޖަމަޢާތްތައް، ހިތްަވރުދޭ  ލުމަށްއަަވހަރާކޮށްރާލުމަށް، މައަފްރާޝީމް  .ރޑ ހުރި.ިގނަ ާވހަކަ އެބަ

އިާދާއއި އަދި ހަރުކަށި އެހެން ޤައަދި ދިެވހިާރއްޖޭަގއި އިންތިޒާމުެވެގން، ރޭިވެގން ހިންާގ އަލް ،ޢިއްޔާތައްޖަމު

އަދި އެ ސެލްތަކުެގ  ،ޮގތާއި ސެލްތައް ހުންނަ ،ޮގތާއި ންނަފައި އޮޖަމާޢަތްތައް އެތުރިއެ  .ތައްޖަމާޢަތްމުެގ ިވސްނު

 ކަންކަމަކީ ކްލަބުމި އެންމެ  ،ޮގތާއި ހަރަކާތްތެރިާވ ެއްއ ސެލްއާއި އަނެއް ސެލްއާ  ،ރިންނަކީ ކޮބަިއކަމާއިެވ

ން. އެހެންީވމާ، މި ިބލުެގ ބަހުސް އަުޅަގނޑުމެން ބިެލއްަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގާވެނ ަކންކަެގ ޢިއްޔާޖަމު

ރުންނަށް  ންބަތެރި މެއިްއޒަތް ،ެގންދަާވނެ ފާހަަގކުރަްއަވމުންންބަރުން ން އިއްޒަތްތެރި މެޤީރުަގއި އަުޅަގނޑަށް ޔަ ންގާއިހި
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ެއއީ  ؛ހިންމު ބޮޑެތި ކަންކަންަގިއ މިއަދު މި ިދެވހިރާއްޖެއަްށ ދިމާެވފަިއާވ މު އެކު ފާަހަގާވ ނުކުތާަތއް. އެއާ  އިމި ބިލުަގ

ންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ބިލު މަޖިލީހަށް  ކަމަށް ާވ ކުރާ ަކންކަންއްކަތްްއލުކުރަން މަސަާގނޫނުން އަޅުަގނޑުމެން ޙަ

ދާއިާރެގ  ހޮޅުދޫަދންނަަވން. ްނބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ އަރިހު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ ެދްއުވމަށް، ހޮޅުދޫ އިހުށަހަޅުއްަވ

 .ންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީއިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:ސް ޢަލީ ންބަރު ޔޫނުމެދާއިރާެގ  ހޮޅުދޫ

 ަވނީ،މި ބިލު އެކުެލިވެގންޖަމުޢިއްޔާަތކުެގ ބިލު.  ބިލަކީ، މި ؛ސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ 

ޢިއްޔާ ޖަމު -. )ހ(ޞަދުތައް ހާސިލުކުރުންއަންނަނިިވ މަޤް ،ޞަދަކީ މަޤްމާއްާދެގ މަްއޗަށް. މި ބިލުެގ 81ބާުބެގ  11

ލިބިދެޭވެނ ެގ ޙައްޤު ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ޢިއްޔާތަުކަގއި ބައިެވުރުވމު އެފަދަ ޖަމު އި،އުފަްއދަ ިއ،ހިންަގ ،އި އުފައްދަ

ތައް ބަޔާންކުރުން. އުސޫލު މުގެ ޖިސްޓްރީކޮށްެގން ހިންުގޢިއްޔާ ރަދިެވހިރާއްޖޭގައި ޖަމު -ންކޮްށ، )ށ(އުސޫލުތައް ބަޔާ

ރަކާްތތައް ޒިންމާދާރު ޮގތެްއަގއި ހިންޭގނެ ނިޒާމެއް ާގއިމުކޮށް، ުކެގ ހަޢިއްޔާތަޖިސްޓްރީކޮށްެގން ހިންާގ ޖަމުރަ -)ނ(

ކުެރޭވނެ މަެގްއ، ާގނޫުނެގ ތެރެއިން ފަހިކޮށްދިނުން.  މަށް މަސައްކަތްޢުެގ ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުޢިއްޔާތަކުން މުޖުތަމަޖަމު

ޓަަކއި ންަތއްތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށްެގ ކަޢިްއޔާތަކުެގ ހިންުގމުނުމާއި ޖަމުކޮށްދިޖިސްޓްރީޢިއްޔާތަްއ ރަޖަމު -)ރ(

ފަރާތުެގ  އެ  ،ތާއި ޮގ ުކރާނެޢަްއޔަން ޖިސްޓްރާ ރަޢިއްޔާެގޖަމު ށްހަމަޖެއްސުމަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން

 ،ކުެރޭވނެ ދާއިރާތަާކއިހޯދުމަށް މަސައްކަތްމްދަނީ އްާޔތަކަށް އާޢިޖަމު -(ކުރުން. )ބންރުަތއް ބަޔާއްޔަތުަތކާއި ބާމަސްއޫލި

ސްޓްރީެވަފިއާވ ޖިރަ -އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރުން. )ޅ( ުގޅޭ ޢިއްޔާަތކުން ދަރަންޏަށް ޒިންމާުވމާޖަމު ،ފައިސާ ހޯދުމާއި

މި ާގނޫނު  ؛ަވނަ މާއްދާ 3މި ބިލުެގ  .ބަޔާންކުރުން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ލެޭވނެ ުއސޫލުތައްއިޢިއްޔާތައް ުއވަ ޖަމު

. މި ާގނޫނުެގ ކޮންމެ މާއްދާެއއްމެ މުެގ މައްޗަށްދެމެހެއްޓު އިތައް ަނަގހައްޓަ ެގން އަންނަނީ އަންނަިނިވ ުއސޫލުެވބިނާ

 -)ހ( މަތީން. ޮގތުެގ މެއް ނާންނާނެކޮންެމ އަސާސަކަށް ހަނިކަ އެއިން ނީރަންާވމަލުކުޢަކިޔަންާވނީ އަދި އެ މައްޗަށް 

ުގމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީންނާިއ، ދިެވހިރާއްެޖ ންޖަމުޢިއްޔާ ހަދައި ހި ން މަތީއިސްލާމްދީނުެގ އަސްލަކާ ޚިާލފުނުާވނޭ ޮގތުެގ

ކާއި، މި ާގނޫނާއި، މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުތަުކެގ ދަށުން ކޮންމެ ބައިެވިރާވ ބައިނަލްައުގާވމީ މުޢާހަދާތަ

ނަ ަވ12ަގބޫުލކުރުން. ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ކުރުން މަނާ ކަންތައް. މި ބިލުެގ އަސާސީ ޙައްޤެއްކަން  ކަށްމެ ލިބިދޭ މީހަ

ަގއި ، ދިެވހިރާއްޖޭޓްރީނުކޮށް ެވސްެގން އަދި ރަޖިސްމާއްދާެގ )ހ( ބަޔާންކުރާ ޖަމުޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް 

 ުވމަށް ނިިވ ކަންކަން ކުރުމަކީ ނުަވަތ ކަންކަން ކުރިއެރު ކާތްތެރިާވ އެްއެވސް ަޖމުޢިއްޔާއަކުން އަންނަހަރަ

ެވްސ ށްފައިާވ އެއް  ކުށެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮާގނޫނުތަކުަގއި ޖިނާޢީ ެގާރއްޖޭދިެވހި -1މަސައްކަތްކުރުމަކީ މަނާ ކަެމއް. 

ނުަވތަ ލިިބަގތުމަށް ނުަވތަ އެްއެވްސ  ދިނުންެއއްެވްސ ބާަވތެްއެގ އަްސކަރީ ތަމްރީނެއް ލިބި -2ކަމެއް ކުރުން. 

ޢާހަދާތަކާއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދިެވހިރާއްެޖ ބައިެވިރާވ ބައިނަލްައުގާވމީ މު -3ހިންުގން.  ރީ ހަރަކާތެއްބާަވތެްއެގ އަްސކަ
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ކަށް އުނިކަެމއް ބަެއއްހެ ޙައްޤުތަަވކި އްެވްސ މީހެއްެގ ުނަވތަ ، އެ ތީން މެނުީވމަ ާގނޫނުތައް ހުއްަދކުރާ ޮގެތއް 

ަވނަ މާއްާދެގ )ށ(ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގުތެގ 13މި ބިލުެގ ؛ މުޢިއްޔާެގ ރަޖިސްޓްރާ އަތުެވދާނެ ކަމެއް ކުރުން. ޖަ

މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން  -)ރ( ާރނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ކުކި ަވ ،ޢިއްޔާެގ ރަޖިސްްޓރާއެއް ޢަްއޔަންކޮށްމަތީން، ޖަމު

ދިމާާވ ކަންކަމުަގއި ޖަާވބުދާީރާވނީ  ާކއި މަސްއޫިލްއޔަތުތައް އަދާކުރުމުަގއިރާ، ޭއނާެގ ޒިންމާތަޢައްޔަންކުެރޭވ ރަޖިސްޓް

ން ހިންާގ ކޮންެމ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގ -)ހ( ަވނަ މާއްދާ. 37މިނިސްޓަރަށް. މި ބިލުެގ 

ުނެގ ދަުށން ހަދާ ަގާވއިދުތަކާއި ޖަމުޢިްއޔާެގ އަސާސީ ަގވާއިުދަގިއާވ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ހިްނަގންާވީނ، މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫ

ޖަމުޢިއްާޔއެްއ ހިންުގމުެގ  އެ، ޢިއްޔާއެްއަގއި ެވސްހަޅާ ކޮްނމެ ޖަމުރަޖިްސޓްރީކުރަން އެދި ހުށަ -ޮގތުެގ މަތީން. )ށ(

ކޮންމެ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ެވސް އެ  -ންާވނެ. )ނ(ދެއް ޮއންނަަގނޑު އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރާ އަސާސީ ަގާވއިމައި

ން، ހިންާގ ެގ ހިންުގން ހަުރދަނާކުރުމުެގ ޮގތުން، ޖަމުޢިއްޔާެގ އަސާސީ ަގވާއިދާ ޚިލާުފނުާވނޭ ޮގުތެގ މަތީޖަމުޢިއްޔާއެއް 

ކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމެުގ ބޭނުމަކީ، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ަސރު ސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީ. އެކުަލަވއިލަްނާވނެަގާވއިދެއް 

މެ ލިބިދޭ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ހަކަށް ަވނަ މާއްާދެގ )ށ(ެގ ދަށުން ކޮންމެ މީ 30ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަާސީސެގ 

ޢިއްޔާތައް އެފަދަ ޖަމު ޓަކައި ދިެވހިރާއްޭޖގައިށްނުމަދިިލބިތައް ހެދުމުެގ ޙައްޤު ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ޖަމާޢާތް

ޢިއްޔާތަކަށް ިވޔަފާރިކުެރޭވނެ ސްޓްރީކޮށްެގން ހިންުގާމ ބެހޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް، އެފަދަ ޖަމުޖިރަ

ާގ ެގން ހިންޓްރީކޮށްސްޖިރަ ،ުގޭޅ އުސޫލުަތއް ބަޔާްނކުރުމާއި ދަރަންޏަށް ޒިންމާުވމާ މާިއ،ފަިއސާ ހޯދު ،ދާއިރާތަކާއި 

ެގ އް ގާއިުމކޮށްދިނުމާއި، ޖަމުޢިއްޔާެގ ރަޖިސްޓްރާ އި ހިންޭގޭނ ނިޒާމެހަރަކާތްތައް ޒިންމާދާރު ޮގތެްއގަ ތަކުެގ ޢިއްޔާޖަމު

ެދްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ލެޭވެނ އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރުން. މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ަބޔާންކުުރމާއި، ޖަމުޢިއްާޔ ުއާވ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 ައޅުަގނޑު ލަނީ މި ބިުލެގ ބަހުސްކުރުމުެގ ަވުގތު. އިއަުޅަގނޑު މިހާރު މި ހުޅުަވޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ށް.ޖާބިރަهللا  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަބްދުކާށިދޫ ،މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ މިހާރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا މެންބަރު އަްބދު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

އަިދ  ިދޔަ ކަންތައްތަާކއިއިެޔގައި ހިނަގ ދުަވހެއް. އިއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ ަވރަށް މުހިންމު

ކުރަން ޓަކައި ާގނޫނެއް އުފަންކުރުމަށްެރިގއުލޭޓު  އްޢިއްޔާތަތައް ެވސް ަވރަށް މުހިންމު. އަދި ޖަމުކަންަތއް ކުރެުވނުރިޕޯޓު

ކަންތަްއ ތަކުން ޢިއްޔާމި ޖަމު ަވރަށް ބިރުެވރި ކަހަލަ ޮގތަކަށް .އްޒަތްތެރި ަރއީސްން. އި ދަންނަަވ ކުރު ޝުހެޅުއްީވތީ ހުށަ

 އީ އެ ން.ާވހަކަަދއްކަ އީ އެ ށްއެ މީހާ ތުނބުޅި ހުރި ޮގތަ  ،ކުރަނީ. މިހާރު ރައީސް ިވދާުޅިވ ޮގތަށް އަުޅަގނުޑ ބަލަން
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ތަށް ސަލަފު ުއާވލަންީވ. ަވުގތުން ަވުގ .ބަލަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ކުރެޭވތޯއިސެލްތަކުަގއި ހުރި މީހާ އައިެޑންޓފަ

 ނުާވނެ ެގންއުަފއްދައި  އި . އަދާލަތު ޕާީޓ ކިާޔ ބަަޔކު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ކިޔަީވޓްރީ އުާވަލންސްއިސްލާމިކް މިނި

އީސް ސާުފކޮށް ިއއްޒަތްތެރި ރަ  ސީަގއި ަވރަށްެގންނުާވނެ. ާޤނޫނުއަސާލަފު ކިޔާ ޖަމާޢަްތތައް އުަފއްދައި . ސަދޭކަށް

ަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މި ާވހަކަ އަޅު ޢިއްޔާތަކުެގ ޖަމު ؛އުފަންކުިރއިރުއަުޅަގނޑުމެން ާޤނޫނުއަސާސީ  ،ބުނޭއެބަ

 މި ،ންނާއިފީސަލަ ،ިއދާއާއިޤަ ެގްނ އަލްހަދައިތްތައް ާޔ ޖަމާޢަޢިއްޖަމުދުަވްސ.  ެގ ާވހަަކ ދަްއކާޢިއްޔާތަކުޖަމު

ެގ ރިޕޯޓު ިމ ކަމު ޔަގައިދިރަްއކާތެރި ކަންތައް ހިނެއކިެއކި ވައްަތރުެގ ނު އިހުންނޭ ކިޔައިެގން ިމ ރާއްޖޭގަ ސްމީމީ

ފާޑުފަޑު އަންތަރީސްެވފަ.  ،އިނީ ހަމަ ހައިރާންެވދިޔައިރު އަުޅަގނޑު އަޑުިއިވެގން ދޫފުޅުން ރައީސްެގ ލީހުެގ މަޖި

ށް ަގބޫެލއް ނުކުެރޭވ. ކަަހކަތައް އަުޅަގނޑަ ދައްކާ ާވެގން މިކިޔައިދީނޭ ނަންތައް ކިަޔއިެގްނ، އިްސލާމް

ސުންނީ މުސްލިމުން   ،ކަމަށާއި މި ރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ އިސްލާމްދީން ،ށް އޮންނާނެޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވރަށް ސާފުކޮ

ން ދީމްލާސްއި ަޖމާޢަތަކާއި އަދި އެްއެވްސ މިނިސްޓްރީއަކާެއްއެވސް  ންާޤނޫނުއަސާސީ ،ތިބޭނީ. ޭއެގން ކަމަށާ

ދީނާ ބެހޭ މީހުން ދީނީ ާވހަކަ ދައްކަންީވ. ންނާނެ. ސިާޔސީ މީހުން ސިޔާސީ ާވހަަކ ދައްކަންީވ. ާވލުެވފައި ނޯހަ

، ރާއްޭޖެގ އިމަރަ ތެެރިއން ނަޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދަން މަރުތައް، އަދި އޭެގއިކޮްށެގން ދީނީ ާވހަކަ ދައްކަ ސިޔާސީ 

ުގތަށް ދަނީ. ަވުގތުން ަވ މިޚިލާފު ކަންތައްތައް ަވމުން  ފަތާާގސަ އްޖޭެގ ، ދިެވހިރާއިވަ އްޔިތުން ބިރުަގންނުރަ

އްޔަރުކުރާށޭ. ން މިއަދަށް ހަރާށޭ އެންމެން. ހަމަ މިއަދު  ޮގާވލަނީ ނިކުމެ ހައްޔަުރކުދިެވހިރާއްޖޭެގ ސިފައިންނަށް މި

އުމަކީ. މި ޤައުމެކޭ މި ންނީ މުސްލި ޤައި އޮންނަނީ ސުލާޭށ ަވުގތުން ަވުގތަށް. މި ރާއްޭޖަގއިއެފަދަ ޖަމާޢަތްތައް އުވަ 

ިދން މީހުންނޭ. މި ޤައުމުގެ ޓުޯވ ނަކީ. އަުޅަގނޑުމެންންނާނޭއި އިސްލާމްދީން ޫނން އެހެން ދީނެއް ނޯޤައުމުގަ 

 ަދއްަކަވންޏާ މި މަޖިލީހަށް ަވދެއިުތރަށް އެ ބޭފުޅުން ާވހަކައޮތީ ެވސް.  ޯވޓުދީފައި މިެގ މަޖިލީހުންނެ ރައްޔިތުން

. އިްއޒަތްތެިރ މީ ބަޔެކޯ. މާ މަތީ ނޯޭވ ރުހުމެއް ޔިތަކުހަށް އަންނާކަށް ރައްޭއެގން މީހަކު މި މަޖިލީ. ކާށޭއް ދަކަާވހަ

ދުިނޔޭަގއި އުޅޭ ަބެއއް އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ެވސް. ަވށާޖެހޭ މި އުޅެނީ. މި ރާއްޖޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން  .ރައީސް

ނޯންނާނެ.  ؟ޤައުމެއްަގއިތޯ ހާ ރަނަގޅަށް އޮތީ ކޮން  މި ރާއްޖެއްކަންތައްތަ އިސްލާމްދީނުެގޕްރޮްގރާމެްއެގ ދަށުން 

ހާ ރަނަގޅަށް އިސްލާމްދީން އޮތީ ިލޔެފަ. މި ޅިެގން މިސުންނީ މުސްލިމުންކަން ތިބޭނީ ކަނޑައެ އިދިެވހިރާއްޖޭގަ 

 މް ހިންގާ ިރޒަޓެރަ ަހދައިެގންސެލްތައް ދެން މިތާނގައި އެިކއެކި  އޮންނާނެ. ޤައުމެްއ ނުެވސް ން އަންނަަވމުއޮޕަރޭޓު

ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ަވުގތުން ަވުގތަށް. ލާށޭ.އިތަށް ުއަވތައް ަވުގތުން ަވުގޢިއްޔާއި ޖަމުކާޖަމާޢަތްތަ

ނުޖެހޭނެ. ރާހާ ާވހަކަތައް ައޑުއަާހކަށްސްކަުމގައި ހުންނަންެވެގން އިސްލާމްދީނޭ ކިޔަިއެގން ބަޔަކު ފަތުރައީ

ޖޭެގ ކަންަތއްތައް ަވރަްށ ނުަގއި ަވރަށް ސާފު. ރާއްއާރުޤު އޮތީ. ކީރިތި ރަށް ސާފުކޮށް މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވ

މުޅި  ؟އުޅެނީ ކޯްއޗެއްތޯ މަދުެވެގން މި ؟ރީ ބަރާބަރަށް. ކޮބައިތޯ މައްސަލައަކީހިއޮތީ. ހުރިހާ ކަމެއް މި ސާފުކޮށް މި

 ތް ކޮންތާކު ލިޔެަފއި އޮނުެގ އާ ރުޤުެއއީ ކީރިތި  ،ންެގލައި ލޯ ެވސް ނުފެންނަ ޮގތަށް ހެދުން ،އޮަޅއިެގން ަގިއަގިއ ފޮތި
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ައޅުަގނޑުމެންެގ ހަނދާނުަގިއ  ؛ތޯ އަުޅަގނޑު ސާފުުކރަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްާވހަކަެއއް

  . ލިމުން ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަީކ ސީދާ މުސް .ުގައޅުަގނޑުމެންެގ ކާބަފައިން ެދއްކި މަ ،އަބަދުެވސް ބަހައްޓަްނީވ

ކުރާ ހުުކރަށް ދާ މީހެއް. ނަމާދުކީ އަުޅަގނޑަ  ،ރައީސްަޙއްޤެއް ނޯންާނނެ.  ެގމު ކިޔު އޭދިމާލަށް ލާދީނީ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ކަންތައްަތްއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ނުޖެހޭނެ ދެއްތޯ.  ؟އެންމެނަށް އަްނަގންޖެހޭތޯ ަވުގތުކުރާ މީހެއް ފަސް ަވުގތު. ނަމާދު

ކިާޔ ތަނަކުން ަވެދ،  އިސްލާމިްކ މިނިސްޓްރީ ،ަވދެ ޖަމާޢަތަކުންކިާޔ ސަލަފީ  .ޭދތެރޭގައި ޑުމެންނާއަުޅަގނ އިއާهللا 

އުޅެނީ ކީއްެވެގންޯތ  މިކް މިނިސްޓްރީ ވިއްކާަލއިެގން މިއިސްލާ  އަށްދާލަތު ޕާޓީއަ ؟މިއީ ކޮންކަހަލަ ިވޔަފާިރއެއްތޯ 

 ކުމީހަ ކީްއެވެގންތޯ ޑީ.އާރު.ޕީ ؟ތާ ނުހންނަންީވކު އެހައަޅުަގނޑު ބަލަން ބޭނުން. ކީްއެވެގންތޯ އެމް.،ޑީ.ޕީ މީ

ސީދާ  ؟ުއމެއްތޯ ރިލިޖަސް މިނިސްޓްރީއެއް ހަދައިެގން އުޅެނީޤަކޮން  ކަމެއް. ދުނިޭޔެގ ހެއްާވ މިއީ ކިހާ ؟ނުހުންނަންީވ

އީސް. ހަމަ ދޭ އިްއޒަތްތެރި ރަެވސް ނީނއި ރަބިއްާޔަގޢޫދީ ޢަމިނިސްޓްރީއެއް ސަ ސްޓްރީ ކިޔާ ލާމިކް މިނިއިސް

هللا . ށްަވުގތަ ލާށޭ ަވުގތުންއިއުވަ  .ށޭ އިސްާލމިކް މިނިސްޓްރީކުރާއޮފްލޯޑްގައި ން މިހިނދަށް ކެބިނެޓުމިހިނދު

އިްސލާމްދީނުެގ މަުގދައްާކކަށެއް.  ނުޭވ ޓަރަކު ބޭނުމެއްނިސްމި ެގ ަރއްޔިތުންނަށްފުޅުން ިމ ރާއްޖޭއިރާދަފުޅާއި މިންަވރު

އި ަވރަށް ސާފުކޮށް އޮީތ ަގއަާސސީނޫނުޤާފައި އޮތީ. ށް ސާފުކޮށް ދައްކާނުެގ މަުގ ަވރަނުން އިސްލާމްދީކީރިތި ޤުރުއާ

އަންނަނީ  ެގންެވސް ގެއިން ނުކުމެ  ކޮންމެ ދުަވހަކު އަުޅަގނޑު .މިދަންނަަވނީ ހެންީވމާ، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެލިޔެފަ

 އި ޖޭަގއްމި ރާ މި ހުންނަނީ. އި ައޅުަގނޑުންތިޒާރުގަ މައްޗަށް ަލިއެގން. ޝަހީދުާވނެ ދުަވހަކަށް އި އަތް މަރު

އިއްެޔެގ ރަކު. ބަންސީދާ މި މަޖީލީހުެގ މެ އިލީއެއްލަ  ،ފައި ލާއިބަޔާނަކުކޮށް ކަތިލަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ެއހާ

ންމެހެން ކޮދިަޔއީ. ަވރަށް ިބރުަގތް. ބިރުަގީތކީ ިއެގންޅައަނޑު ތުރުުތރުަގާވހަަކ ދެއްިކއިރު ައޅު މަޖިލީހުެގ ރައީސް އެ 

  އުމު ޤަ އުމަކަށް މިޤަކުރާ ތަކުެގ މީހުން އޮޕަރޭޓުލަފީންނާއި މިކަހަލަ ސެލްސަނޫން. މިކަހަލަ  ކީނޑު މަރާލަފާނެތީަގއަޅު

ޖެނެރަލް ނުކުންނާޭށ ަވުގތު ަވުގތަށް.  ؟ކޮން ހަނުގރާމަެއއްތޯ އޮތީ؟ ހޭ ސިފައިންއިބަކޮ  ؟ހޭ ސިފައިންއިީވމާ، ކޮބަ 

ެވސް ހަްއޔަރުކުރާށޭ.  މީހުން ަވުގތުން ަވުގތަށް. އަދި މީަގއި ަޝއްުކާވ މީހުން ރާށޭ އެރުކު ހައްޔަށޭ. ޝަމާލް ނުކުންނާ

ރައީސް،  ިއްއޒަތްތެރި .މިކަން ކުރައްޗޭ ،ަވުގތުން ަވުގތަށް. ައޅުަގނުޑ މިދަންނަަވނީ ،ލާށޭއިލަފު ޖަމާޢަތް އުަވސަ

ދެން ރައީސް ޖެހޭނެތާ  ؟ނެްއާވނީ ރަީއސްހިކި ދެންެގ. ނކަންނޭ ރީރުފަހު ތަޤު އެންމެދެން މިއީ އަުޅަގނޑު ހީަވނީ 

އަޅުަގނޑު ބަލަހައްޓަން. ިސފައިންނަށް އަންާގ ރައީސް. ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ބަލަހައްޓާށޭ. އެހެންނޫނިއްާޔ 

 .. ށޭ.ޤައުމުން ބޭރުކުރާ މި. ނެރޭށޭނެރޭށޭ. ސެލްތަކުަގއި ތިބި މީހުން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުާޔ ިއއް ޝުކުރިއް

 މް ރަޝީދަށް. މެންބަރު އިބްރާހީ
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 ދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މް ރަޝީމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ަކމަށްޓަކައި ހޮޅުދޫ ދާއިާރެގ  ދެްއިވހަޅުއްަވއިލު ހުށަމި ބި ؛އްާޔެގ ބިލުޢިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖަމު

ތަކީ ޤައުމަްށ ތްއްޔާ ޖަމާޢަޢިޖަމު  .އަށް ޝުކުުރ އަދާކުރަްނ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްރި މެންބަރު ޔޫނުްސ ޢަލީތެއިްއޒަތް

ކަްނ އެ  ނަށްންމެއެީއ އަުޅަގނޑު .މުޅި ޤައުމު ހިންުގމަށް ނެާވ ށް ނުންތެރި މުއައްަސސާތަކަކަބޭ ،ަވރަށް މުހިންމު

ރުަގިއ ން އޭއެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ން،ބޭރުެގ ޤައުމުތަކުން އެހީދޭ އަށްދިެވހިާރއްޖެ ، ސުނާމީެގ ތެރޭގައިދިަޔއީެގންފާހަަގކުރެވި 

ކުރީމަ ަޝކުވާ  ިވެގންނުކޮށްދެޢިއްޔާތަެކއް ނެތް. ޖަމާޢަތްތަކެްއ ެވސް ނެތް. ދެން އެހީ ފޯރުމުޖަ އިޖޭގަ ރާއްބެލިއިރުަގއި 

ސް ބޭތިއްީބ ެގންޮގ ދާންަވނީ ސޯޝަލް ސެންޓަރު ތެރެއަށްނމެނޭޖްމަންޓް ނުަވތަ އަޅުަގނޑު ހަ ރޒާްސޓަރުަގއި ޑިއޭ

ރުކޮށްދެޭވެނ ޖެއަށް އެހީ ފޯއްޔާތަެކއް. ާރއްޢިމުތް ޖަުރަގިއ ނެަވނީ. އޭހީ އަުޅަގނޑަށްެހން  ކޮމިޓީުރާވކުރިއަންހެނުން އަ

ހިސާބުން  ހާއޮތީ އެ މިން ރުަގިއ. ދެނުޭވ އޭ ދޭަކށް ބޭނުމެއްކޮށްެވސް ނެތް. ސަުރކާރު މެދުެވރިކޮށް ފޯރުތަެކއް ޮގތް

އޮީތ  މި ،ާގނޫނީ ބިލެއް ލެޭވޅުަވއި ުގމަށް ފުރުޞަތު ހުންހެން ހަރަކާތްތައް ހިއަދި އެހެނި ،ޔާތަކުެގ ިވޔަފާރިކޮށް އްޢިޖަމު

ނުޑމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ މިހާރު  ަގ. ދެން އަޅު ޅުއްާވފަނަށް ފެތޭ ބިލެއް ސަރުކާރުން ހުށަހަޒަމާ ، މިފުރިހަމަ ބިލެއް

ކުރަނީ. ތަކެއް އޮޕަރޭޓު ރާއްޖޭގައި މިހާރުެވްސ ސެލް މި. ހިނަގނީޔާ ޖަމާޢަތްތައް ޢިއްަގއި ޖަމުއްޖޭރާ ނެއްތޯ މިކިހި

އި އަނެއް ސެްލއާ އާސެލްަތއް. ެއއް ސެލްކުރޭ ބައެއް ސް އެބަ އޮަޕރޭޓުޮގތަށް ެވ ކުރާއޮޕަޭރޓު ުގމާފިޔާ ޭގން ،އްބައެ

ކުރޭ ބޭރަށް. ބަންާގ. ރެކްރޫޓް އެހި ަތއްސެލްއެބަ ެވސް  ންެގތެޭރގައި ތިބެ  ކިން ޮގސް މިސްކިތުެގަވިކަވ، ނުުގޅި

ކޮްށެގން ސޮއި ހަދާތަކުގައިޢާާވމީ މުުގއަ ެވސް އަދި ބައިނަލްއި އެހެންީވމާ، ދިެވހިރާއްޭޖަގ ހަނުގރާމައަށް އެބަ ފޮނުާވ.

ތް އްޔާ ހިްނޭގނޭ ޮގޢިއެ ޖަމު ،އި ދަ ހައްއްޔާތަޢިދަ ޖަމުހޭ ިމފަތުން އެބަޖެކުރުމުެގ ޮގތިާރމުހުީވމަ އި އުމަކަށް އޮތް ޤަ

ގައި ހުންނަ މީހަކު ެއއް ޢިއްޔާޖަމު  އީމުންދަނީ އެހެނެއް ނޫން. އެރަކުމިހާރު ކަން ކުކަށަައޅަން. އަުޅަގނޑުމެން އެކަމައެ

ކުރި މީހަކަށް އަދަބު ކުށް ޔާށެއް ކޮށްފިއްއްޔާެއއްަގއި ހުންނަ މީހަކު ކުޢިޖަމު .ުއާވލަނީއްޔާ ޢިކުށެއް ކުރީމާ، ޖަމު

ނުޖެހޭ. އޮޑިެއއްަގއި ހުންނަ  ލާކަށް އި ހުންނަ މީހަކު ކުށެްއ ުކރީމަ މިނިސްޓްރީ އުވަ ދޭންޖެހޭނެ. މިނިސްޓްރީއެއްަގއި

ރަންޖެހޭ. ނޑުމެންެގ ިވސްނުން އެބަ ބަދަލުކުނުޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގކުރީމަ އޮިޑ ފައްތާލާކަށް މީހަކު ކުށެއް

ސޫލެއް ނޫން އުޅޭ އު ެގންގައި ކަންކޮށްލުން. މިއީ ދިނިޔޭފަޅުއޮޑި ފަްއތާ އެްއގައި ހުންނަ  މީހަކު ކުށެއް ކުރީމާއޮޑި ފަޅު

ެވްސ  އެކަންބަޖެހޭ. ދެން ހަމަ ބަޔަކު ހަޅޭއްލަަވިއެގން ެވސް ތަހުޒީބުާވން އެ ން ނޑުމެަގއިްއޒަތްތެރި ރައިސް. ައޅު

 ެވސް ެއއް .ކަމެއް ނޑު ަގބޫލުކުރާަގއަޅު. އެއީ ންޖެހޭއަދަބުދޭ ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށްަގއި އޭ ކުކަމަ އީ އެކުރީ. އެ

ނުާވނެ. ަރން ފުރުޞަތު ދީެގންހާ ކަމެއް ކުސެލް ހަދައިެގން މި ހުރި މަެވސް،ކަމެއް ޫނން. އެހެންނަ ހަދާނެދެކޮޅު ބަޔަކު

ބޭރުެގ  އުޅެނީ މިންބޮޑުެވެގން ކަބޮޑަށް  ނޑުމެންނަށް އެންމެަގެވސް ައޅުރުޤައުމެއް. މިހާމެއް ޮގތަށް ހިނާގ ޤައު އީމި

ބޭރުެގ  ،ކޮށްފައި ހުރި ޤައުމެއް. އެހެންނަމަެވސްގައި ސޮއި ތަކުހަދާޢާމު ،ކޮށްފައި ސޮއި އްޔާތަކުަގއިޢިތަކާއި ޖަމުޖަމާޢަތް
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ހދ.  އިދޭ. ކުރީގަ ެވސް ނާ އްބޯޓެ ަބއުޭޅ. ރާއްޖެއަށް މިހާރުއެ ެވސް ހިފަހައްޓައިެގން ަވނީމަބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއަށް 

އިްއޒަތްތެިރ  ެވސް ނޯޭވ ަވދެފައި ނުކުެމޭވނެ ޮގެތއްޓެްއ ެވސް ުނަވދޭ. ޔޮހިސާބަށް ބޯުޓތައް ަވދޭ.  ށް، ދޮނަކުޅިއަ

 ، ބައިނަލްައުގާވމީ،ހަދާޢާއްޔާ މު ޢިބޭރުަގިއ ޖަމު . ހަދާނެކޮންމެެވސް ޮގތެއް  ،ޓާނެ ރައިސް. ކޯޓުން ހިފަހައް

 އުޅެނީ. ެއެވސް  ުޅަގނުޑމެން މިެގން އަެވސް ކޮށް ހަދާގައި ސޮއި ޢާމުލޯަގިއ،  މެރިޓައިމްނޭޝަނަލް ޓަރއިން

 އޮތް  އުމަކުން ަވދެޤަ ތިރާމެއް ނުކުރޭ. މިހާރު ބޭރުެގހުެވސް އި ކަމަކަކު އެައކަށްބޭުރެގ ޖަމާޢަތެއް. އެ  ޖަމުޢިއްޔާއެއް.

ަވނަ އަހަރު  2011 ކުދައެއް ެވސް ނެތް. ެއކަމައްރި ރަީއސް. ހުތެެއބައުޅޭ ިއއްޒަތް ެވސް ހާލަިއެގންބޯޓެއް ކީ

ތަކާ އެްއޗެހި ތަކުން ެއައށް ހަދާނެ ޮގތްުވޒާރާ ،ކުންކާރުެގ ހުރިހާ މުައއްަސސާއަދިެވހި ސަރު ،ނޑު ދުށިންަގޅުއަ

. ދެްނ ޭވެވސް އޮ ކުެރޭވނެ ޮގތްއްޔާ އޮޕަރޭޓުމުޢިޖަ ،ންމު މުހިޔާތައްއިއް އެހެންީވމާ، ޖަމު .ފަިއަވނިކޮށްއިލާއެކުަލަވ

ފަހަރު ފުޓްބޯޅަ ެވްސ  ސް ބައެއްެވ ޢިއްޔާމުއްޔާ. އެ ޖަޢިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ސަލަފު ޖަމު

ފެނޭ. އަދި  ތަން ެވސް އުޅޭއި ފަހަރަށް އެިކ ސިޔާސީ ކަންަތއްތަުކަގ އީސް. ބަެއއްނޭ އިްއޒަތްތެރި ރަފެ ތަންޅޭ ކު

ން އަުޅަގނޑުމެން ެއަބ ރުިއތު. އަދި ީމެގަގއި ރާއްޖޭ ެވސް އެަބފެނޭއް ތަފަތުރާ ފަސާދައިތުރތުން ެއކި ފިތުނައޭގެ 

 ،ެގނެސް ެގ ިވސްބުމަށް ބަދަލުރާއްޭޖެގ ކުދިން  ކުން އެިކއެކި ޮގްތޮގތަށް ފައިާސ ފޮނުަވިއެގންބޭރު ޤައުމުތަ ،ބަލަންޖެހޭ

ން ންނަ ިވސްނުއަބުން ޕާކިސްތާނު ބޯޑަރު ހިސާއަފްޣާނިސްާތން ނުަވތަ  ،ށް ބައްޓަންކޮށްކުދިން މުޅިން އެހެން ޮގތަކަ އެ

ެވސް. މިއީ އަުޅަގނޑުމެްނ  ރާބުކުރާ މަންޒަރުޚަ ދިންީދެގން ކުއިކަމުގައި ިވސްނައެއީ ިއސްލާމްދީނުެގ ިވސްުނން

ނެ ދެޭވނުެގންއުމެއް ކުރިައކަށްޤަ ނޑުމެންނަށް މި އުމެްއ ޮގަތަކށް އަުޅަގޤަ ކަންތައްތައް. ބަަލއިެގން ނޫނީ  ބަލަންޖެހޭ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. އި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ މަކުނުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 . އަށްއްމަދު ރާޢީޙަމު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:ރާޢީ  އްމަދުޙަމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މު

ާވ  ލީ ހުށަހަޅާފައި މި ޔޫނުސް ޢަ ރި ރައީސް. `. ހޮޅުދޫ ދާއިރެާގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

، އީސް ރި ރަތެބިލެއް މިއީ. ިއއްޒަތް ހިންމުަވުގތަށް ަވރަށް މު ނޑުމެންނަށް މިަގއަޅު ؛ބިލުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުެގ ޖަމު

، ކުޅޭ ޖަމާޢަތްތަެކއް ކުިޅަވރުިމީއ  ،މަ ަވއްތަަރކީތަބައުޭޅ. ފުރަަވއްތަެރއް އެ 3 ލާނަންކޮށްޢަޅުަގނޑު ފާހަގަ 

ބައިބަާލަގއި  ،މިކަހަލަ ،ފުޓްސަްލކުޅެ ،ާވުނން ފުޓްބޯޅަ ކުޅެ. އެއީ ދެން ޒު ޅޭބައުއެ ކެްއ، ކުލަބުތަެކއް ޖަމުޢިއްޔާތަ

ޮގތުަގއި ރަނަގޅަްށ ހިނަގމުންދަނީ. ދެަވނައަށް  ޙަޞައްހަމަ ކޮށްލަިއެގން ޢިއްޔާަތްއ ރަޖިސްޓްރީހަމަ ޖަމު ،ބައިެވިރެވ
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އަންނަނީ  ތެރެއިން މިެގ ބަެއއް. އޭލައެކަހަ ޔާތަކާޢިއްފައި ހުރި ކްލަބުތަކާއި ޖަމުކުރަން ުއފައްދާަވއްކަން ،ޅެނީއު މި

ކްލަބުތަކާ ެއއްޗެހި.  ކާއިޔާތަޢިއްުއފައްދާފައި ހުންނަ ޖަމު  ކޮށްލަންެއއީ ހަމަ ސީދާ ވައްކަން ،އެސް.އޯ.އެފް ކަހަލަ

އްޔާތަާކއި ޢިދަިއެގން އުޅޭ ޖަމުހަރުކަށި ދީނީ ިފކުރުެގ ބޭފުޅުން އުަފއް ،ންނަނީ އިނޭގތޯއަ ށް މިއަަވނަތިން

ންަގނީީކ ތަންތަން ހި  މި ،އި ކްލަބުތަކާ އްޔާތަކާޢިއުޅޭ ޖަމު ެގ ބޭފުޅުން އުފައްދަިއެގން މިޖަމާޢަތްތައް. މި ފިކުރު

ޮގތް  ން ކަންދަހާރު ހިސާބު .ަވނީ ޤައުމުން ބޭރުަގއި އެއްޗެހި އޮޕަރޭޓު ކީ. މިޔަމި އް ނޫންާވ ތަންތަނެޓުރާއްޖޭަގއި އޮޕަރޭ

 އުފެދޭ އިތުރު ކަެމއްޅުަގނޑަށް ައދި ސުާވލުދެން އަ .މަރަންޖެހޭނޭ ޖެހޭނޭ،ން. ލޭ ހިފަންދަހާރު ހިސާބު ނިންމަނީ. ކަން

ފަހުން  ތެޭރަގއި ުކެގ ޔާތަޢިއްޖަމު ،ކުލަބު  ،ޔާ ޢިއްއްތަުރެގ ޖަމުވަ  3 ޅޭ. މިދެންނެިވެއބު ރި ރަީއސްތެެވސް އިްއޒަތް

 ބޫލުކުރާަގނޑު ނުފެނޭ އިނޭގތޯ. އަުޅަގތަކެއް އިދާރާ ،ބޭފުޅުންެގ އޮފީސް އިމާރާތްތަެކއް  މި ، ފިކުރުމިދެންނެިވ

ްއޔާތަްއ ޢިމުޖަ ،ކުލަބުތައްނުާވނެ. ންހެދިެގ ށްތަކަ އޮފީސް އިާދރާޮގތުަގއި މިސްކިތްަތކަކީ އެބޭފުޅުންެގ

މިތަންތަނުެގ ސާފުކޮށްފައި އެބަހުރި ަގާވއިދުަގއި އި ޔާ ޙަކޮށް މި ބިލުތަކުަގަވރަށް ޞަރީ އިކުރާއިރު މީގަ ރަޖިސްޓްރީ

. އިދާރީ ނެ ޮގތް އެނެގންޖެހޭނޭފައިސާ ލިބޭ .ނެގންޖެހޭނޭ. މެންބަރުންެގ އަދަދު އެޓް ހުންނަންޖެހޭނޭއޮޑިޓް ރިޕޯ

ންތަނެއް ކުެރޭވ ތަމިއީ ސައްލާ ،ޯގިޅޯގޅި ކަންމަްއޗާއި  ،ހެންީވމާ، މިސްކިތްތަާކއި އެ ؛ން ތަންތައްކަތް ހިންާގނެމަސަ

 ؟ނެއްތޯނަްށ ފެނިެގންދަނީ ކިހިނޑުމެންަގއަޅު  ކު. އެކަމަކަންތައް ހިނަގންޖެހޭނީ ނޫން މި  ނޫން. މިޮގތަކަށް

މެންބަރުން  ،ހުށަހެޅިޓް މަޖިލީހަށް ހުން މަރާލެިވފައިާވ ރިޟްާވނުެގ ރިޕޯމެނަށް ދާދި ފަ ނޑުަގއަޅު

އޮތީ ޑރ.  ްޓ ލިބިފައި މިރިޕޯ ، މިހާރުއޮތީ ރި ާވަހކަތަކެްއ. ކުިރއަްށ މިދިަޔއީ. ބިުރެވކަަވމުންާވހަކަދައް 

ބޫލެއް ަގއެްއެވސް ަވރަކަށް  ،އް ބޫލެަގހެންީވާމ، ދެން އަުޅަގނޑު ހާމެ ިބރުެވރި ާވހަކަަތކެއް. އެހަމަ އެ .މްެގއަފްރާޝީ

ެއ  ،ރަްއާވނެރައީސް ެވސް ަގބޫލުފުޅެއް ނުކު ދުޚުސް އދި ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވއިިވ ނުކުރަން މިތާ ތިއްބެ

 ޢިއްޔާެއއް ރާއްޖޭަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަޅުަގނޑުމެންަވރުެގ ޖަމުކިޔާފައި ބިރުަގންނަންޖެހޭޔާއެްއެގ ނަންޢިއްޖަމު

ކުެރިވެގން ޓްރީސްރަޖި އިރާްއޖޭަގ އީމި ؛ތައްޢަތް ޖަމާަވރުެގނަން ބުނެލީމާ، ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ލޭ ހުއްަދާވ އެ

ލެއްަގިއ ދިމާ ސް އެހެންްއޔާ ކޮންމެވެ ހެންވެއްޖެހިންަގންޖެހޭ ޖަމާޢަތްތަކެއް ނޫން. މި ޖަމާޢަތްތައް ޖެހޭނީ އެ

ންނަ ޮގތަްށ އޮއެްއޗެހި ފެނުނީމާ، އިސްލާމްދީނުގައި  ޓްތަކާމި ރިޕޯ ،ބުނަނީ މި ން. އަޅުަގނޑަށް ިއނޭގތީެވާވއޮޕަރޭޓު

ޮގތަކަށް ނޫން އެ ަވކި މީހަކަށެއް ލޭ ހުއްދައެއް ނުކުރެޭވނެ.  ،ތަކަށްންީވމާ، ަވކި ޖަމާޢަހެއެޅެނީ. މި އުއަޅުަގނޑުމެން 

ހުންަނާވ  ޖަމާޢަތްތަކާ ުގޅިފައި ،ޔާޢިއްޖަމުނަާވ ވަޒީަރކު ނޫނީ ންހު އެ ،އެހެންީވމާ، ހޯްމ މިނިސްޓްރީން ؛ކަންތައް މި

 ން އުާވލަ މީހުން މިހާރުން މިހާރަށް އެ ،ޔާތައް ަވިކކުރެިވެގންޢިއްޔާމުން އެބަ ބަލަންޖެހޭ މިކަހަލަ ޖަމު އްޖެެވއް ވަޒީަރކު

 ެވސް ނުދެޭވ، ތްދޮށަށް ފަތިސް ނަމާދަށް މިސްކިދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ންިކާޔފައިނަެގ ބަެއއްބަޖެހޭ. އެއެ

ތިބެނީ. ދެން އާއްމު ބިރުން  މެން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންޮގސްދާނެތީެވ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުނަަގިއެގން ެގން 

ެގއްލުނަްސ  ެގ މީހެއްެވދެއްާވ ހުންނާނެ ޮގތް. ދެްނ އޭ ރައްޔިތުންެގ ހާލަތު ދެން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިވދާޅު 
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މެއް. ހަމަ  ންމު ކަފަިއީވ ެވސް. އެހެންީވމާ، މި ބިލަކީ ަވރަށް މުހިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނެގ ކިަތއް މީހުން ކަމެއް ނަާގ

މިތާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރި ޮގތަށް ަބއެއް ޖަމާަޢތްތަކާއި ޖަމުޢިއްޔާަތއް މިހާރުން މިހާރަށް ެވސް ެގނެިވ، 

ނީ  ޖެހޭކެއް ރާއްޭޖގައި އެބަހުރި. ެއކަން އަޅުަގނޑުމެން ޏާމު އުާވލަންޖެހޭ ޖަމުޢިއްޔާތަންިއ، އުާވލަންޖެހެ ސުާވލުކުެރިވފަ

ިވދާުޅިވހެން، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަންކޮޅެއް ކުރިން ހަމަ ިވދާޅުެވދެއްާވފައި އޮތީ ނޫހެްއަގިއ،  ން. ރައީސްަގބޫލުކުރަ

 ރަްއޔިތުންނަށް . އެކަމަކު އެކަންތައް އަދި އަުޅަގނޑުެމންނަށް، މިނިސްޓްރީތަކަށް، ދިެވހިރާއްޖޭެގޔަކުއޭ ބައެބައުޅެ 

 ކުރިއަށް އޮތް ހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުެމން އެބަޖެހޭމިފަ. ެގރި މަރެުވފަ. އެމި އޮތީ ާވނެ ހައެތި ެވނިރުަގއި ފަހުމުވީއި

ނަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދީެގން ށާއި އެހެން ަކންތައްތައް ކުރަން އަުޅަގނޑުެމންްއާވތަންތަނަށް ިވސްނަން، މިތަނުގައި ބޮްނޮގ

 ކިޔައިފާނެތީެވ، މި ހުރިހާ އެއްޗަކަްށ ބަޔަކު ރުޅިއައިސްދާނެީތެވ، ައޅުަގނޑުމެން ލާދީނީއޭ ނުއެއް ތިބެޭވނެ. ކުމިތާ

 ކަމެްއ ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ދެން ށް ކުރަންޖެހޭން މީަގއި އިތުރަންތޯ. ދެަޔސް ނުކުރިަޔްސ ކިޔަނީނޫކުރި؛ ެވސް

. ކުރޭނެ. އެކަމަކު ާގނޫނާއި ަގވާއިދުތަާކ އެްއޗެހި އިމްޕްލިމެންޓުބަޔަކު ިކޔާ ެއއްެޗއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުހިފެހެއްޓޭ

ކުރުން ީމަގިއ އެކަމަުކ ޭއަގިއ ތަންފީޒު؛ ކަށް ެވސް ކިތަންެމަވރަމިތާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ާގނޫނާއި ަގވާއިދާ ދެން 

މި ތަނުަގއި  ލުހި ހަދަިއެގްނ ރެޔާއި ުދާވްނ ހަމަ އެ ެއއްޗެނެ. އަުޅަގނޑުމެހިންމީ. އިދާރާތަކުން ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭމު

ރަންޖެހޭ. އެެހންީވމާ، މި ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ންނަ ޮގތުަގިއ މި ެއއްޗެހި އެބަ ތަންފީޒުކުތިބެނީ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑަށް ފެ

ދެ ފިކުރެއް އޮންނައިުރ، ލާދީނީ ފިކުރާއި ެއއަށްުވރެ މާ ބޮޑު ފިކުރެއް އަދި ިމއީ ؛ ށް ހަމަ ޖެހޭޮގތަލުަގިއާވ ބި

ޑުމެންނަށް ލުން އަޅުަގނ، މި ބިާވނެ. އެހެންީވމާ. މި އެއްެވްސ ފިކުރަކަށް ފުރުޞަތު ދެިވެގންނެއް ނުހަރުކަށި ފިކުރު

، މި ހުރި ކަހަލަ  ޮގތަށް ދާނެ. އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދުންހިެވެގންކަންތައްތައް ހަމަ މަުގފަ

އިއްޒަތްތެރި ން ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އަޅުަގނޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ކަންތައްތައް ރާއްެޖއިން ނައްތާލަ

 .ރައީސަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރު ދަންނަަވން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ތުލުސްއަރުަވނީ ޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 ބްރާހީމް ނަސީމަށް.އި

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމްިއބްރާހީމް ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ސްލުތު

، ބެހޭ ޮގތުން ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއީވތީއްޔާތަކާ ބެހޭ ބިލެއް، ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ޖަމުޢިރި ރަީއސް. ތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

މިހާރު އޮތް ާގނޫނަށްުވރެ މި ބިލުގައި ކަންތައްތައް މާ ފުރިހަމަ   .ނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަންމެންބަރު ޔޫނުސްއަށް އަޅުަގ

ނޑުމެންނަށް މި ާވ ޮގތަީކ، ޖަމުޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީުކރަންެވެގން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ފާހަަގކުރެޭވ. މިހާރު އަޅުަގ މަށްކަ
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ފަސްހަ މަސް ާވއިރު ެވްސ، ނުލިބޭ. ތިންހަތަރު މަސް ެވެގންޮގްސ، ރު މަޢުލޫމާތެއް ތުށް ދެން އިއެ ހުށަހަޅާ ފަރާތަ

ށްދެންޖެހޭ ޮގތާއި، އި، ރަޖިސްޓްރީކޮމި ބިލުގައި ރަޖިްސޓްރާއަކު ހުންނާނެ ކަމާ، ސްެވރަޖިސްނުެވ އެބަޮއޭވ. އެހެންަނމަ

. ެއއީ ޖަމުޢިއްޔާ،  ކަންތައްތައް ދާނެ ޮގތް ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް މީގައި ލިޔެިވފަިއޭވ، އެ މަރުޙަލާެގއެ މުއްދަތާއި

އެނޭގ   ންނުޖެހި، ާވނުާވ ާވނުާވަގިއ ތިބެ ތްތަކަށް އޮތް އުފާެވރި އަދިާވ ފަރާން ބޭނުންޖަމާޢަތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަ

ކަމަށް، ޕްރޮޯޕސްކުރެިވަފއި އޮތް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން، އަދި  ޮގތަށް މީގައި ިލޔެިވަފއި އޮްތ ލިޔުންތަކެއް

އިާސެގ ތިަވނީ ފަަތކަށް މި ދަޖަމުޢިއްޔާހިންުގމުގައި މިހާުރ އެންމެ ބޮޑަށް ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައް ހަމައެހެންމެ، 

ފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި އެ ން. އެހިްނގަ  ޖަމުޢިއްޔާއްސަލަ. މި ބިލުން އެބަ ުފރުޞަތުދޭ ކުންފުނިތަކުން އެީހ ހޯދައިެގން މަ

ކަމަށްަވންޏާ، ކުންފުނިތަކުްނ ަޓރންެގ ޮގުތަގއި އެ ފައިާސ އުނި އެބަކުެރޭވ. އެހެންކުންފުނިތަކުން ބީ.ޕީ.ޓީ ރި

އިތުރު ބާަރކަށް ެވެގންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުަރނީ. މިހާރު މިއޮންނަ ޮގތަކީ،  ތަކަށް އެހީ ދިނުމުަގއިޖަމުޢިއްޔާ

 ތަްއ، ހެލްތު ޕޯސްޓުތަކަށް ދޭސަރުކާުރެގ ުވޒާރާތަކަށް، މިސާލަކަށް ކައުންސިލުހީތެރިިވޔަްސ، ކުންފުނިތަކުން އެ

ގައި މި ބިލު  ެވސް، ކުިރައށް އޮތް ތާނންނަމައެހެ އެހީތައް ކުންފުނިތަކުެގ ބީ.ޕީ.ޓީން އުނިކުރެޭވ ޮގތަށް މި އޮތީ.

މަްށ އަޅުަގނޑަށް ބެލެޭވ. ދެން ތުުރެވެގންދާނެ ކަ އެހީތައް އިތަކަށް ނުންފުނިތަކުން ލިބޭޖަމުޢިއްޔާފާސްީވމާ 

ަގިއ ލާިވއްޔާ ކޮމިޓީ މަރުޙަަގއި އަޅުަގނޑު އެބަހުރި ކަންބޮޑުުވންތަެކއް. އިރާދަކުެރއްލުމާ ބެހޭ ބައިއުާވ ތައްޖަމުޢިއްޔާ

 ޮގތަށް އަޅުަގނޑު ެއކަންކަން ހިްއާސކުރާނަން. މިހާރު އޮތް ޮގަތށް ުވރެ ތަންކޮެޅއް އެހެން ޮގތަކަށް މާނކުެރޭވ

 އެބައޮތް. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ހެންޭވުރ ދެކުނުއަރުަވނީ ޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 މަށް. ޙުސައިން ޝަހީމެންބަރު 

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: މްޙުސައިން ޝަހީދާއިރާެގ މެްނބަރު  ހެންޭވރު ދެކުނު

ދަލުެގނައުމަްށ އި، ަގާވއިދަށް ބައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ްއޔާތަޖަމުޢިސަރުކާރުން ރި ަރއީސް. ތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

އަށް  ލީޢަ މެންބަރު ޔޫނުސްޒަތްތެިރ އްހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އި، ހުށަހަޅުއްވައިެދްއީވތީ ހަށްޖިލީޅާފައިާވ ބިލު، މި މަ ހުށަހަ

ީސެގ ، ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސަރުާކރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ .ޝުކުރު އަދާކުރަން

ތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުެގ ޙައްޤު ފުރިހަމަ  ޖަމުޢިއްޔާ ،ށް ލިބިދޭ)ށ(ެގ ދަށުން ކޮންމެ މީހަކަަވނަ މާއްދާެގ 30

ހިންުގމާ ުގޅޭ އެންމެހައި  ،ށް އް ރަޖިސްޓްރީކޮއްޔާތަމުޢިޖަދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެފަދަ ލިބިދިނުމަށްޓަކައި.  ޮގތުަގއި

މާ ހޯދުމާއި، ދަރަންޏަށް ޒިންސާ ކަށް ިވޔަފާިރކުރެޭވނެ ދާއިރާތަާކއި، ފައި އްޔާތަމުޢިޖައެފަަދ އުސޫލުތައް ބަޔާްނކޮށް، 
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ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން ހިންާގ ޖަމުޢިއްޔާތަކުެގ ހަރަކާތްަތއް ޒިންމާދާރު ޮގތެއްަގިއ  ،ޅޭ އުސޫލުަތއް ބަޔާންކުރުމާއިުގ

ނެ ެލޭވއިޖަމުޢިއްޔާއެްއ ުއަވ ،ޖަމުޢިއްާޔެގ ރަޖިސްޓްީރެގ އުސޫލިްއޔަތު ބަޔާންކުރުާމއި ،ކުރުާމއިގާއިމުހިންޭގނެ ނިޒާމެއް 

ކަމުަގއި އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފޮނުއްާވފައި މި އޮތީ.  ލު ހުށަހެޅުއްުވުމެގ ބޭނުމެއްސޫލުތައް ަބޔާންކުރުންކަމުަގއި މި ބިއު

މިއީ ދިެވހިރާއްެޖއަށް ކޮންެމހެން މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންާވ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ެވސް ސިފަޭވ. 

 ،ނޫނެއް ާގތްތައް އެކަީށެގންާވ މާޢަތަފާތު ދާއިރާތަކުަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ ޖަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދިއުމަކީ ތަރަހަިއެގ ތެރޭަގއި އޮޕަރޭްޓކުރަމުން ،އެ އުސޫލުަތކާއި ާގނޫނުތަުކެގ ތެރޭަގއި  ،ަގާވއިދެްއެގ ދަށުން އުފެދި

އެއް ބަ ،ލަ ޮގތަކަށް އެންމެ ފައިދާނުކުރާ ކަހަމިދާކަށްދުަވހު މުޖުތަމަޢަށް ، މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް. އެޮގތުން 

ަވނީ. ެއއީ  ޮގއްސަ މިފަހުން އުާވެލިވެގންއަދި  ،ކުރެވި ހާލަތްތަކުގައި ބަސްބުނެިވަފއި ހުރި ޖަމުޢިއްޔާއެއް ސަސްޕެްނޑު

ޝީމް ޢަލީެގ ސަރުކާރުން ކުރަްއަވންޖެހިަވަޑއިެގން ކުރެްއިވ ކަެމއްެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ޑރ. އަފްރާ

 ހީބިހިނަާގ އިންކިޔާެލުވނުއިުރަގިއ ައޅުަގނޑު ގަ ، ރިޕޯޓެއް ެގޕޭޖު  109ނޑުމެން އަުޅަގ، މި ރިޕޯޓް ؛ މަރާލެުވނު ރިޕޯޓް

ުރެގ ދިމާެވެގންޮގްއސި. ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަީލ މަރާލުމުެގ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އޭ އެތައް ކަމަކާ

هللا އޭރުެގ ޮޕލިސް ކޮމިޝަނަރު ޢަބްދު ،ތެރި މެންބަރުދާއިރާެގ އިްއޒަތް ތިމަރަފުށީމިހާރެުގ  ،ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

ިދެވހިާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ކަމުެގ  ،ރިޔާޟް މުޅިން ސިޔާސީ ަފރާތްތަކުެގ ިއސްތަށިފުޅުަގއި އެކަން ެއޅޭ ޮގތަށް

އަުޅަގނުޑ  ްނގޮއްަސިއާވކަންެގދެމުން، ތް ބޮޑުތަނުން އޮުޅާވލައި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތައް ބާްއަވއިޙަޤީޤަ

ޢަލީ މަރާލުމުގައި ސަލަފް ޖަމުޢިއްޔާއިން ނެރިފައިާވ ސަލަފްެގ ަގރާރު މިީއ  ެވރިކުރަން. ޑރ. އަފްާރޝީމްކުށް

ގައި ާގްތަގނޑަކަްށ ރިޕޯޓު  ސަލަފް ޖަމުޢިއްޔާއިން ނެރިފައިާވ ،ކަމަށް ިވދާޅުެވ ނާމާން ކަމެއް. ިއސްލާމްދީނަށް ،ބިރުެވރި

ހުރި ޮގތަށް ާގތްަގނޑަކަށް އަފްރާޝީމް  ިވދާުޅަވމުން އަިއއްސަ ކަމަށް ހަމަ ތްމެދު ކަންކުރަންީވ ޮގ ޢަލީއާ އަފްރާޝީމް

ެވސް ަބއެްއ ޢިލްމުެވރިންކަމަށް ިވދާުޅާވ ޮގތަށް މިހާރު ލިބޭ ދިަޔއީ. އަިދ، މި ރިޕޯޓަށް ބާރުނިމި އިޢަލީ އަަވހާރަކޮށްލަ 

ރުގެ ހާއޮތް ކަމެްއެގ ޮގތަށް ދޭހަާވ ޮގތަށް މި  ޮގުތަގއި ކުރެިވފައިޤުއްޙަ ،ެވއެއީ ހަމަ ކުށްެވރިނު ،އެބަހުރި ބޭފުޅުން

ކުރަްއާވފައި އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި އެބަ ދެތިން ދަުވހެްއެގ ތެރޭގައި ެވސް ޓްީވޓު  ޢިލްމުެވރިން މިދިޔަ

 ،ނެތޭ ގައި ެއްއެވސް ފަސްަގނެޑއްރާއްޖޭެވސް މި  ހުރިހާ ކަމެއްެވްސ ކުރެޭވ ޮގތަށޭ އޮތީ. އެކަަމކު ،އަުޑއަހަމު

ހޯދުމަށް  މެއްެގ ޮގުތގައި ސުަވުރެގފުރިހަމަ މުސްލި ،މެހެން ކުރަންޖެހޭޖިހާދުކުރެޭވނެ ފަސްަގނެޑއް ނެތޭ. ޖިހާދު ކޮން

 އީ މި. އުޅޭ ދިރިމި ރާއްޖޭަގއި ކު ޔަ ކަމަށް ަވކާލާުތކުރާ އެަތއް ބަ މަސައްކަތްކުރަން ޖިހާދުކުރަްނޖެހޭ ތަނެއް އޮންނަންޖެހޭ

ދައްކަިއެގން މަރާފާނެތީކީ ބިރުން އުޅޭކަށް ެވސް ނުޖެހޭ.  ނެތް. މި ާވހަކަ  އުޅޭނެ ކަމެއް ތް ކޮންމެހެން ފޮރުަވންޙަޤީޤަ

ާގނޫނީ އުސޫެލްއ  އި،ދައްކަ  ތްތަކުެގ ާވހަކަޢަޖަމާ ،ހެޔޮ. އަޅުަގނޑުމެން ޖަމުޢިއްޔާ ،މަރަންޏާ މަރަންީވ

އުޅުމަކީ އެއީ ހަމަ އެންމެން ެވސް އެދޭެނ  ރީތިކޮށް ން ެވސްއެންމެ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭއިސްލާމްދީނަށް ،ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ

އަހަރު ެވއްޖެ. މި  866ޮގތް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ޕާސަަނލީ އެދޭ ޮގތް. މި ާރއްޖޭަގިއ އިސްލާމްދީން އޮންނަތާ މިާހރު 
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ސް އިސްލާމްދީނުެގ ނޫން. ެއކަމަކު ެވ ދީނަކު ފެިށެގން މި ރާއްޖޭެގ ޮގުތަގިއ ފުރަތަމަ ޮއތީކީ އިސްލާމް ،ރާއްޖޭެގ މީހުން

 ދީންކަން އެނުގނު ހިސާބުން މި ރާއްޖޭެގ ޤުއްޙަ އެއީ  ،މަތިެވރިކަާމއި ،އިސްލާމްދީުނެގ މާތްކަމާއި  ،ފޮނިމީރުކަމާއި

ނިއްޔާ  ނޫ މި ރާއްޖޭގައި އިސްލާްމދީން ފުހެުވނަނުދީ ޖަމާޢަތަކުން ،. ޖަމުޢިއްޔާއަކުންމީހުން އިސްލާމްދީން ަގބޫލުކުރީ

ނޫން. މި ރާއްޖޭެގ ހަމަހޭހުރި ހަމަ   ަވކި ޖަމާޢަތެއް ،ނޫން ބޭފުޅުންނެއް ހަމައެކަނި އެ ،ދަމަހައްޓާނީކީއިސްލާމްދީން 

 ،ުއޅޭ ާވަހކަައކީ އިސްލާމްދީްނ ނޫން ދީނަކަށް ނުދާނެ. އެކަމަުކ، ައޅުަގނޑު ދަންނަަވން މި ެވސް  އެކަކު 

ޞޫމް ޢުމަ ،ެވފައި މި އޮންނަނީ ހުންެގ ބޭނުމަކަށްތްތައް ހަދައިެގްނ އުޅޭ މީޢަމާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭަގއި ހަރުކަށި ޖަ

 ،ތަފާތު މާލީ އެހީތައް ދީ، އެ ޖަމުޢިއްޔާތަުކެގ ތަފާތު އެހީތައް ދީ ،ހަނުގރާމަތަކަށް ެގންޮގސް  ،މީހުންނަށް އޮޅުާވލައި

އްދުަގއި ކި ސަރަހަސްތާނުެގ އެިކއެޕާކި ،ތަކަށްތަބުއަދި ބައެއް ފަހަރު ބައެއް ކަހަލަ މަކު ،ދީ ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތުތައް

އެކަހަލަ މަކުތަބުތަކަށް  ،މަސަްއކަތްކުުރަވއި  ،ފޮނުވައި ށްާގ ދަނޑުތަކަސަރުކާރުެގ ބާރު ނުހިނާގ މަސްތުާވތަކެތި ހިން

ފުރެދި އެ ކުދިން މަުގ ޮގސްފުރުޞަތެއް ކަމުަގއި ީހވެ  ިލބޭ އެ ކުދިންނަށް އެއީ ކިަޔަވން ،ފޮނުުވމުެގ ފުރުޞަތުދީ

ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ބަލައިާލއިރުަގއި އަލްޤައިދާ އުފެދުނު  ދާ ބައެއްކުރެްއެވމުން އޮޕަރޭޓުންނަނީ. ދިެވހިރާއްޖޭގައިދާތަން ފެ

 .ހުރިބަރާއްޖޭަގިއ އޮޕަރޭޓްކޮށްފައި އެ ،އެޖެންޓުްނެގ ޮގތުަގއި މާލޭަގއި  އަލްޤައިދާެގ ،އެންމެ ބާރުަގދަިވ ދުަވސްަވރު 

ޮގތުަގިއ  ެގއަމިއްަލއަށް ތިމަންމެންނަކީ އެ ޖަމާޢަތުެގ އަލްޤައިދާ ޮގފީެގ މީހުންން ގައި ކަނަޑެއޅިެގއެޖެންޓުންެގ ޮގތު 

ައއި.ސިްސ އުފެދުމަްށފަހު އަނެއްާކ ައއި.ސިްސެގ  ،ފަހުން ހަނުގރާމަތަކަށްފަހު އަލްޤައިާދ ބަލިކަށިެވބުނަމުން އެބަހުރި. 

ސްެގ ރެޕްރެޒެންޓަރުންެގ ޮގުތަގިއ ޮގުތގައި އައި.ސި ެގްސެގ މެންބަރުންއައި.ިސސްއަށް ތާއީދުކުރާ ައއި.ސި ،ދިދަ ހިފައި

ރާތައް ކޮށްފައި އެބަހުރި. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިކަން  ބޮޑެތި މުޒާހަ ،ރާއްޖޭަގއި ހަރަކާތްތެރިެވ

ޢަތަކަށް މުޅި ޖަމާއަކީ ެޓރަރިސްޓް ައއި.ސިސް  ،ުނޭވ ޯކޓަކުން މި ކަންކަން މަނާކޮށްަފއެއް، ުނޭވ. އަދި ހުއްޓުާވފަެއއް

އްޝާމުެގ ލާދުގޮއްަސިއާވ ހިނދު ެވސް. އޭެގ ފަހުން ބިލާދުއްޝާމް މި އުފެދުނީ. ބިދުނިޔޭގައި އިޢުލާނުކުރެިވެގން 

ަތކާއި އޮންލައިން ޚަބަރުތައް ެގނެސްދޭ ރެޕްރެޒެންޓެޓިުވން ރާއްޭޖގައި އެބަތިބި. ރާއްޖޭަގއި ޭއެގ އޮްނލައިން ެވބްސައިޓު

ޭއެގ އެޖެންޓުންެގ ޮގތުަގއި ފައިސާ  ،ެގ ޮގފިތަުކގައި ހިމެނިެގންބިލާދުއްޝާމް ބަތިބި. އަދިއެ އްޖޭެގ ދިެވހިންރާ

މި ޓެރަރިސްޓް ފިކުރު  ،މި ހަރުކަށި ފިކުރު ،އި ބޭރުން ފައިސާ އެެތރެކޮށްެގން މި ކަންކަން ރާއްޭޖގައި ފަތުރަ ،ލިބިެގން

ބިލާދުއްޝާމުން ހިންާގ ބައެއް  ،ފަދަ ޖަމުޢިއްޔާތަކުންމި ،އެކަމަށް ހިތްަވރުދީ  ،ށްދިރުަވިއ އާލާކޮ ،ރާއްޖޭަގއި އުފައްދައި 

ެވސް ޓެރެރިސްޓް ަގތުލުއާއްމުަތކުަގިއ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަނުގާރމަކުރުމަށް ދިެވހިން ެގންޮގސް އެތައް ބައަކު މިހާރު

މަށް ކަ ރާއަ އެަތކަކަށް 100މި އަދަދު އުމުތަުކަގިއ އެބަތިބި. ޤަޭބރުެގ ބަެއއް ެވފައި ޖުސްޓެހޮ ،ރަހީނުެވ

ެގންދަީނ ތަފާތު ބޭފުޅުން އަދަދު ިވދާޅުަވމުން. ތަކުގައި އެބަހުރިހުރި ބައެއް ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި

ހުެރތޯ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެަކކު  އުޅޭ ސަބަބަކީ ކޮން ސަބަަބކާ ތަފާތުކޮށް. އަުޅަގނުޑެގ ިސުކނޑިއަށް ުނިވސްނިެގން

ްށ ަވޅިޖަހައި ހަދަން މި ޖެހެނީ. ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލުމުެގ ޔަކު އަނެކަުކެގ ަގކަ އެކަ ،ލޭ އޮހޮުރަވއި  ގެ އްަކކުއަނެ
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ތަުކގައި ެވސް އެބަހުރި ަވޅިޖަހަންާވނީ ުހރި ބައެއް މެސެޖު މީަގއި ފޮނުާވފައި ،ރިޕޯޓް އަޅުަގނޑު ކިޔާިލއިުރަގއި 

ލްއާިއ ކަންކަމަްށ  ިލބުނު އިންޓެށްއަމޯލްޑިްވސް ޕޮލިސްސަރިވސް  ،ރަނީސިޑިމަތީަގއި ބާްއާވފައޭ. އެަކމަކު، ހިތާމަކު

މާ އެއީ ތިޖޫީރއަކަށް ަވޅިަޖހަންާވ ކަހަލަ ޮގަތކަށް ެއ ބަލާއިރުަގއި ަވޅިޖަހަންާވނީ ސިޑިމަތީަގއި ބާްއާވފަޭއ ބުނީ

 .ސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ ،ދުެވިތކަމެއްއެ މައްޗަށް ޢަމަުލނުކޮށް ތިބިކަން. މިއީ ލަ ،ބޭފުޅުންނަށް އެ ދުަވހު ފެނިަވޑަިއެގން

މޯލްޑިްވްސ  ،ދިެވހިރާއްޖެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ޚަރަދުކުރާ މުއައްސަސާަތކުެގ ތެރޭަގއި މޯލްޑިްވސް ޑިެފންސް ފޯސްއާއިމި 

ިވދާުޅާވްނ ބޭނުންފުޅު އެްއެވސް ތާކަްށ ފޮނުުވމަކަށް ސަރުކާަރކުން ސަރިވސް ހިމެނޭ. އެ ބޭފުޅުން ކިަޔަވއި ޕޮލިސް

ދާއިުރަގއި އިނދެެގން  ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑު ގައިުމ ެވސް. މިނާޅާ. ބަޖެޓް ނުދީެއއް ނެތް ރަހެއްހު

ތްަވެރްއ ރުފިާޔއެްއ ެވްސ އުނިކުރިތަެނއް އަޅުަގނޑެއް ނުދެކެން. އަުޅަގނޑުެމން އެ ކަަމކަށް ހިބަޖެޓުން އެންމެ ބައި

ން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނ ާވނަކަނާޑކަށް ެވސް ނުދަންނަ ޓުބަޖެ ،ެވސް ނުދޭނަން. އެކަުމަގިއ ބައިެވިރެވ

އަމާން ެވއްޓެްއަގިއ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅުުމެގ  ،ަރއްޔިތުންަނށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމާއި  ،މާޔަތްކުރުމާއިހި

 . ައޅުަގނޑުދޭންޖެހޭ ެވސްން ތަކު ހަމަ ޮކންމެ މީހަކަންމެ ކޮންމެ ޖަމުޢިއްޔާއަާކއި ޖަމާޢަޤު އްޙަފުރުޞަތާއި 

ނޫން.  ކުރާ ާވހަކަެއއްޭޖގައި ެއކަްނ އާލާއްރާ ،އްޖޭަގިއ އުފައްދައިދީންތައް ރާ މި ދަންނަަވނީ ތަފާތު ގައި ެވސްއްރެފަހަ

އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގައި އުެޅޭވނެ ފުރުޞަތު  ،ހަމަޖެހުމާއި ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް އަމަންއަމާންކަމާއި

 ،ތަބަކުންކުހައްދުފަހަައޅާފައި ހުންނަ މަ ިވދާުޅާވ ބޭފުޅަކު ޮގސް ށްޢިލްމުެވރިއެއް ކަމަ ހޭ. އަދިދޭންޖެ

އިޚެއް ެއީއ ފުރިހަމަ ދީނީ ޝަ ،ިވޔަސްހައްދުފަހަނައަޅާފައި ހުންނަ ކަންތައްތަެކއް ދަސްެވެގން ަވޑަިއަގތްކަމުަގއި 

، އި ، މަރަން ޮގާވލައިެގ މަްއޗަށް އަނިާޔެވރިުވމަށް ޮގާވލަ ޑުމެން އަުޅަގނ ،ދީނީ ޢިލްމުެވިރެއއް ކަމަށް ެދކި ،ކަމަށް ދެކި

އެފަދަ ހަރަކާތްަތކަށް އަުޅަގނެޑއް ތާއީދެްއ  ،މަލުތަކަށް، އެފަދަ ބަސްތަކަށްޢައެަފދަ  ިއ،ފަނާކޮށްލަން ޮގާވލަ

ރަްށ ށް ސާފުކޮށް ަވކުެރެވން ނެތް ާވހަކަ ދަންނަަވން. އަުޅަގނޑުމެްނ ަވރަނުކުރާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ތާއީދު

 ދިެވހިރާއްޖޭގައި ރަިޖސްޓްރީެވެގން ހިންާގ ސަލަފް ،ސީދާ ބަހުން މިހާރު މިހާރު ދެިވހިރާއްޖޭަގއި ައޑުއުފުލަން ެއބަޖެހޭ

ދިެވހިާރއްޖޭެގ  ،މަލުތައް ދިެވހިރާްއޖޭގައި ފަތުރާޢައްޔާއަކީ ިމދެންނެިވ ފަދަ ހަރުކަށި ޓެރަރިސްޓް ޢިތަކީ، ޖަމުޢަޖަމާ

ރަްއޔިތުންެގ  ،މި ޖަމާޢަތުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދީނީ ޢިލްމުެވރިއަކު އި،ބިރުެވރިކަން ަވއްދަ ެގ ހިތްތަކަށްރައްޔިތުން

ނެރަފަިއާވ ރަކޮށްލުމަށް ހިތްަވރުދިނުމަށް ބަޔާންހާއަފްރާޝީމް ޢަލީ އަަވ .ރއިްއޒަތްތެރި ކުރީެގ މެންބަރު ޑ މަޖިލީހުެގ

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ  މި ،އިުރަގިއ އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވނީލާ ތަކަށް ބަނެރުނު ަބޔާނުަގިއ ހުރި އިބާރާތް ބަޔެކޭ. މި

ޓަަކއި ސަރުކާރަށް ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޢިއްޔާ އުާވލުމަށްމި ޖަމު ،ށް އަުޅަގނޑު އިލްތިމާސް ދަންނަާވނީރައީސަ

ޮގތުން،  ާގނޫނު ބުނާ  އޮންނަނީ.ެވފައިޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީއެ މިނިްސޓްރީގައި ކަމަށް މި ޖަމު ،ޔޫތު މިނިސްޓަރު

އެ  ،ާވނަމަ ޮގއްސި ކަމަށްއްޔާެއއް ހައްދުފަހަނައަޅާ ޢިއެްއެވސް ޮކޅަކަށް ަޖމު ،ޮގތުން އޮްނނާތީ ަގާވއިދު ބުނާ

ކޮށްފަިއާވ ނިމިދިޔަ މަހެއްހާ ދުަވސް ތެރޭގައި ެވސް ޯގސްކޮށް އޮޕަރޭޓު ،ޢިއްޔާއެއް އުާވލަންޖެހޭ އުސޫލުންޖަމު
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ޢިއްޔާައީކ ޖަމު ކުަރްއާވފައިާވތީ ސަލަފްއިްއޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު ޓުީވޓު ،މަށް ިވދާުޅެވލާަފއިާވ ކައިުއަވ ޢިއްޔާއެއް ޖަމު

ކަުމަގިއ ލިއި ަބޔާނަށް ސަލަފުެގ ބަލަތްަގއި އޮމަރާެލުވނު ރިޕޯޓު ،ހަމަ ސީދާ ކަނޑައެިޅެގން އަްފރާޝީމް އަަވހާރަކޮށްލި

، ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ދެކެްނ. އެހެންީވމާ އުާވލަންޖެހޭ ކަމަށްޢިއްޔާިވޔަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަލަފު ޖަމު

ޢިއްޔާއަކީ މިއަދުން ޖަމު ތިޔަ މިނިސްޓްރީަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއާވ ަސލަފް .މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑު ަދންނަަވން

 އަދި ސަލަފް އި،އުާވލަ  ،އިޢިއްޔާއެއް ކަމަށް ނިންމަީވ އެންމެ އަަވސް ފުރުޞަތެއްަގއި އުާވލަންޖެހޭ ޖަމުފެށިެގން 

ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ޓެރަރިޒަމްެގ ހަރަކާތްަތއް  ،އެކަން  ،ޢިއްޔާަގިއ ހައްދުފަހަނައަާޅފައިާވ ކަންތައްތަކަށް ހިްތަވުރދީޖަމު

 ، ރަބި ޤައުމުތަކުގައި ެވސް މީހުން މެރުމާއި، ކަތިލުމާއިޢަ ،އަދި ރީޖަނުން ބޭރަށް ޮގސް އި،ފަތުރަ ،އިތުރުކޮށް

 އަެނއްކާ އެ  ،އުޅޭ މީހުން އަބުރާ ާރއްޖެއަށް ެގނެސް  ހަރަކާތްެތރިެވންޖަރު ޖެހުމެުގ ހަރަކާތްތަުކގައިޚަ ،ބަޑިޖެހުމާއި

ޢިއްޔާ ހުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގއި ނުރައްކާތެރި ބަެޔްއެގ ޮގުތގައި އުޅެން ދިމާެވފަިއާވ މި ހާލަތުގައި ސަލަފު ޖަމުމީ

ެވހިރާްއޖޭެގ ިގނަ އަދަދެްއެގ ބަޔަުކ ަކެއއްހާ މީހުން ދިރުއުޅޭ ޤައުެމއް. ދިލައް 4 އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ކުޑަ އި،އުާވލަ 

ކުރާ ޮގތަށް މީހުން ހަނުގރާމަ ،ޮގސް ބޭރުެގ ޤައުމުތަުކގައި ދާޚިލީ ކަންކަުމެގ ތެރެައށް ދީނުެގ ނަމުގައި ަވދެ މިހެން

ހާ ުމެގ ނުަރއްކާ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިމިކަ ،ާވ ހިނދުޮގްއސަޢިއްޔާ ެވެގންޢިއްާޔއަކަށް ސަލަފު ޖަމުކުރާ ޖަމުރެކްރޫޓު

ޖަމްޢިއްޔާ ުއާވލަންޖެހޭ ަކމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން.  ސަލަފް  ،ާވތީ  ރައްޔިތުންނަށް ބޮުޑކޮށް އޮްނނާނެ ކަމަކަށް

ެވސް ދުނިޭޔެގ ޓެރަރިސްްޓ ލިސްޓުަގިއ ދިެވހިރާއްޭޖެގ މިހާރު ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އުފުލޭަވުރެގ ބުރަދަކަށް ނުާވނެ 

ޢިއްޔާތަކުެގ ހަރަކާތްތަްއ ޖަމު ،ޢިއްޔާތަކަށް ާވިގދީޭރަގއި މިދެންނެިވ ފަދަ ޖަމުތެއޭެގ ،ތައް ބަޔަކު ހިމެނިފައިާވއިުރަގއި އެ

ެގ ބައެއް ބޭފުޅުން ރާއްޭޖެގ ކު ޢިއްޔާތަކުެގ ނެްޓޯވކުރަްއާވ ބޭފުުޅން އެބަތިބި. މިފަދަ ރާއްޖޭެގ ޖަމުއިސްކޮށް ލީޑު 

ކީ ެވސް އެފަދަ މުއައްސަސާތަކުން ބޭފުޅުންނަ ސަާސއެްއަގއި އެބަތިބި. މިސް ބޮޑެތި އެތައް މުއައްސީރިއަ

ާވހަކަ ނުދައްކާ އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ އަތުނުޖެހޭ ހިސާުބ  އްެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނޑު ެދކެން. މިއެ ސާފުކުރެެވންޖެހޭ ބަ

 ިއ،ދީ ފިޔަަވަޅކާޞާތިދު އަޅާފާނެ އިޤްމެ ތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނާުދނިޔޭެގ ބާރުަގދަ ަޤއުމު ،ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ޮގސް

 ،މެދު ހިންަގފާނެ ނުރައްކާތެރި ބޮމުެގ ހަމަލާތަކުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޝަރަުފެވރި އަޅުަގނޑުމެންނާ

 ކުރުމަކީ މިރާއްޭޖެގ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކެްއެގ މައްޗަށް ާގނޫނު ލާޒިމްކުރާ ފަޚުރުެވރި ލޮބުެވތި ަރއްޔިތުްނ ސަލާމަތް

ޖަމާޢަތް ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން  ،ޢިއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ. އަުޅަގނޑުމެން ޖަމުކަމެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ަދންނަަވން

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްުވމުެގ ބޭނުމެއް  ިއލައިބެހޭ ހަރުދަނާ ަގާވއިދެއް ސަރުކާރުން ެއކުލަވަ  ހިންުގމާ

ައޅުަގނޑު އަދިެވސް އެއްފަހަުރ  ،ކަމުންުޅަގނޑު މިދެންނެިވ ބައެއް ނުކުތާ. އެހެންއަ ،ކަމުގައި އަުޅަގނޑަށް ިވސްނުނީ

 ކުރެިވަފއިއޮޕަރޭޓު  ،ހުރި ކިތާބީ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ޢިއްޔާއަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައިސަލަފު ޖަމު .ދަންނަަވން

ހުރި   ހާދިސާގައި އެކަުކ އަނެކަކަށް ފޮނުިވފައިއަފްރާޝީމް ޢަލީ އަަވހާރަކޮށް، މަރާލުމުެގ .ރހުރި ޮގތާއި އަދި ޑ

ހުރި އިރުގައި ިމ  ނަންބަރުތަކުން ލިބިފައި ،ތަުކެގ ޓެކްްސޓް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރިއެސް.އެމް.އެސް
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ހުން މީ އި،މީހުން މިކަމުަގިއ ހައްދުފަހަނައަޅަ މި ،އެްއޗެހި އަުޅަގނޑުމެން ކީމާ މިކަމުެގ ފުންމިނާއި ތަކާޓެކްސްޓު

ޢިއްޔާއަކީ ުއާވލަންޖެހޭ ޖަމު ަގނޑުމެންނަށް ސާފުޭވ. އެހެންކަމުން ސަލަފްމެރުމަށް ދަހިެވތިެވފައި ތިބި މިންަވރު އަޅު 

ކުރުމުެގ މި ހަރުދަނާ ަގާވއިދުެގ ދަށުން އުފެއްދޭ ޖަމާޢަތްތައް ރަިޖސްޓްރީ ،ޢިއްޔާއަދި ޖަމު ،ޢިއްޔާއެްއ ކަމާއި ޖަމު

ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަނިިވ ޮގތަކަްށ  ދިެވހިރާއްޭޖެގ ،ފަހުން މިއަށްުވރެ މާ ހަމަޖެހޭ ގެ ޖަމާޢަތްތަކަކީ މީ ،ޢިއްޔާޖަމު

 އް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. އެ ދާންޖެހޭ ބަކުެރިވެގންއޮޕަރޭޓު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .ޓާލަނީންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ސަޔަށް ހުއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

މަުރެގ  ،ަގއިމިދެންނެިވ ރިޕޯޓު ،ޢިއްޔާެގ ބަޔާން ޖަމު ުގިޅެގން ބަޔާުނަގއި ސަަލފް ދެންމެ ފާހަަގކުރެއްިވ ނުކުތާަތކާ

ަގއި ރާފުއެ ޕެރެެގ ،އެ ނުުކތާަގއި . 8.5 އެއީ ،ެގނެސްދިނުމަްށފަހު ޢިއްޔާެގ ބަޔާންގައި ސަލަފު ޖަމުރިޕޯޓު

 ންކަމާކައެކިއެކި  ދީނީ ،ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުަރނީ ؛އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،ަވނީ ަގިއ މި 8.6ެގނެސްދިނުމަށްފަހު 

ންެގ ިގނަ ދީނީ ޢިލްމުެވރި ،ޮގތުން  ުގޅޭ ަތކާކަމުތަކުަގއި ދައްަކާވފައިާވ ާވހަޮގތުން ޑރ.އަފްރާޝީމް އެިކއެކި މަޤާ ޅޭުގ

ރިްނެގ ެވދަ ދީނީ ޢިލްމުަގާރއްޖޭަގއި ނުޫފޒު ޮގެތއްަގއި ޚާއްޞަ  ،ނަފްރަތު އުފެދި ބައެްއެގ ހިތުަގއި ުރޅިެވިރކަމާއި

ެގން ުގޅި  މަތުތަކެއް ކުރުމާހުއޭނާެގ މައްޗަށް ޝިރުުކެގ ބޮޑެތި ތު ،ނެރެކުން އަފްރާޝީމް ކުށްެވރިކޮށް ފަތުާވތަޢަތްމާޖަ

 ،ން ތަންދޮރު ނުފިލާ މީސްމީހުންނަށް ދީނުގައި އޮންނަ ޙައްޤު ޮގތް އޮޅި ޅިތުން މުޮގ ދީނީ ،އެ މީހުންނަށް ތަބާާވ

ފުރާނަ ނުރަްއކަލަށް ހުށަހެޅިެގންާވކަން ފާހަަގކުރަމޭ.  އަފްރާޝީމްެގ ހަށިަގނޑާއި ރާތުން ޑރ.ފަންެގ ހުއެފަދަ މީސްމީ

ލަނީ  ބަރުން. އަޅުަގނޑުމެްނ މިހާރު މި މެދުކަނޑާރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންހުށަހެޅިފައިާވކަން ފާހަަގކުރަމޭ. ޝުކު

 ސަޔަށް. 

 

 {އަށް 11:02އިްނ  10:32 ހުސްަވުގުތކޮޅު:}

 {ޢަފީފުަބރު ަޙސަން ފުށީ ދާިއރާެގ ެމންިވލު؛ )ރިޔާސަުތގައި ިއންެނީވ

 

  ުވން:ސަތުން ާވހަކަދެްއކެ ޔާރި

އިުރަގިއ ކުރިއަްށެގންދިަޔއީ އެޖެްނާޑ ނޑާލިހުސްަވުގތުކޮޅަްށ މެދުކަ ޖަލްސާ ކުިރއަށް ެގންދަން މި ފަށަނީ.`. 

ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ،ީއ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންއެ، އިބުތިާދއީ ބަހުސް. 5ބަރު ނަން

އިރާެގ އިނުގަރއިދޫ ދާ ަވުގތު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރަުވނީ ޢިއްޔާަތކުެގ ބިލުެގ ބަހުސް. މިޖަމު ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް. 
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: އިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރަ 

މި ބިލު ރައްޔިތުްނެގ  ،އިޢިއްޔާތަކުެގ ބިެލއް ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަމު

 ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޑަށްބޮ ޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީއަށް ަވރަށްހޮ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްީވތީ

އުމަށް ރަށްތަކަށް އަދި ޤަ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޖަމާޢަތްތަކަކީ  ،ޢިއްޔާ ެވހިރާއްޖޭަގއި މިހާހިސާބަށް އުފެދިފައި ހުރި ޖަމުދި

ޢިއްޔާތައް ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މުެވސް ދާ ޖަ ން މިހާރުތަކެއް ހޯދައިދީފަިއާވ އަދި ކުރަމުދާފައި

ޢިްއޔާތައް ހިންުގމަށް ދިމާެވަފއި ހުރި ަވރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތައް ހުރިކަން ފާހަަގކުރަން. ސް، މި ޖަމުއެހެންނަމަެވ

ަވރަށް ިގނަ  ޢިއްޔާތައް މެދުެވރިކޮށް އެ ރަށްތަކުެގ ރައްޔިތުންނަށްރާއްޖޭެގ ރަށްތަކުަގއި އުަފްއދާފައި ހުރި ޖަމު

ޢިއްޔާަތްއ އަދި އެ ޖަމު ، ެވސްއިވާއިުރގަ ނަހެން އަޅުަގނޑު ދަންޢިއްޔާަތކުން ކުރަމުންދޭ. މިކަންތައްތަެކއް ޖަމު

ހަތަރު ށެއްގައި ތިންބަހުރި. ރައެ ޢިއްޔާތައް ެވސް ން ކަމެއް ނުކޮށް ހުރި ބަިއަވރު ޖަމުޢިއްާޔއި އެ ޖަމު ،އުފައްދާފައި 

ްއ އެހާ ރަނަގޅެ ،ބުނާނަމަ ެވސް އަނެއްހެން ޭއެގ ސަބަބުން ުނުކންނަ ނަތީޖާ ރި.ެވސް އެބަހުޢިއްޔާ އުފައްދާަފއި ޖަމު

 ،އެކީަގއި  ހަރުދަނާކަމާ ،ހޭނެޖެ އްޔާތައް ާވންޢިތޮޅުތެރޭަގިއ ހުންނަ ޖަމުއަ ،ގައިށުުތަގިއ ރަށްރައަޅުަގނޑު ދެޭކޮގނޫން. 

ރައްޔިތުންނަކަށް އަިދ ޢިއްޔާތަކުން ފަިއދާއެއް އެ ޖަމު ންނޫނިއްޔާއްޔާތަކަކަށް. އެހެޢިކީަގއި ހިންޭގ ޖަމުއެ ޒިންމާދާރުކަމާ

ެއއިން ކޮންމެ  ،ޮއެވ ޢިއްޔާފަސް ޖަމުމި ދެންނެީވ ހަތަރުމިހެން  ދާނެ. އަޅުަގނޑުނެއް ނު ރަށަކަށް ެވސް ލިބިެގ

ރުމަށް އެ ކަމެއް ކުއެ  ،ައކީއް މައްސަލަ ހިންގާއިުރަގއި އެންމެ ޮބޑަށް ދިމާާވ އެ  އިޢިއްޔާއަކުން ކަެމއް ރާވަ ޖަމު

ސް ފަރާތެއްެގ ކިަބއިން. ެވމާލީ އެހީތެރިކަމަށް މި އެދެނީ ކޮންމެ  ތެރިކަން ނުލިބުން.ލީ އެހީއްޔާތަކަށް މާޢިޖަމު

ފަހަރު   ފަހަރު ެވސް ަވރަށް ިގނަ ޢިއްޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުނުކޮށްދެޭވހުރިހާ ޖަމުއެދޭއިުރގައި އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް 

ސްކުރަން. ދަލުކޮށްެގން ކަންކަން ުކރުމަށް އެބަޖެހޭ ަވތާ އްޔާއަކުން ކަމެއް ރާވައި ހިންާގއިރުަގއި ޢިއާދޭ. ދެން ޖަމު 

ެގން އެބަޖެހޭ. ނޢިއްޔާތަކުން ކުރަނީ ކޮންކަމެއްކަން ސީދާ ރަްއޔިތު މީހާއަށް އެއެ ޖަމު ،ކުެރިވޓުލޭޢިއްޔާތައް ރެިގއުޖަމު

ނުލެޭވ އެ ލައެއްެދުވމަށްފަހު ދެން ބައްދަހުއް އުފައްދާފައި އްޔާއެ ޢިޖަމު ،އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަަވނީ

ޮގތަށް  ތްދޭ. ހަމަ އެ އޮބަ އަހަރު ެވސް އެސްފަ ހަތަރުޅާތައް ހުށަނާޕޯޓުރިކަމެއްތޯ. ޢިއްޔާއަކުން ކުރަނީ ކޮން ޖަމު

އެ ކަްނކަން ކުރީމާ  ،ކޮށްބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހުން ފާސް ޢިއްޔާތަކާއަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި ޖަމު ،އޮންނަނީ. އެހެންީވމާ

ޢިއްޔާތައް ހިންޭގނެ ޮގަތށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެިވފައި އްާޔތަކަށް ފައިދާހުރި ޮގތުަގއި ެއ ޖަމުޢިަވނީ ޖަމުއަޅުަގނޑަށް ހީ

ެއ  ،ޢިއްޔާތަކުން ރަށްރަށުގައި ކަންކަން ކުރާއިުރަގއިބަެއއް ޖަމު، ލުކުަރން. އެހެންނަމަެވސްބޫއޮތްކަން ައޅުަގނޑު ަގ

ރަށްަތކުަގއި ޮގނޑުޮދށްތަކުަގއި، ފަޅު ،ސާބުގައިން ނުފެންނަ ހިފައި އަެނއްާކ މީހުކާގައި ާވހަަކއެްއ ދައް ރަށު

ނުދެކެން  ންނަން އެބަހުރި. އަޅުަގނޑުފެތަން އަުޅަގނޑުމެންަނށް ފޮޓޯތަކުން  ންދާިވެގދެތަމްރީނު ،ާވހަކަދެެކެވމުން

ެގ ށު އެ ރަ ،އްަގއި ތިެބެގންށެނެ ަކމަކަށް. އެ ކުރާ ކަެމއް އެ ރަ ޖެހޭރަންއެްއެވސް ަރއްޔިަތކަށް ޮއޅުަވިއލާކަށް ކަމެްއ ކު
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ެވސް  ރުންބޫލުކުަގތުން ަގބޫލުކުރާ ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ރައްޔި ލުވައިދިނީމާފިރައްޔިތުންނަށް ރަނަގޅަށް ަކންކަން އޮޅުން

ރަނަގޅު ޮގތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް  ،ޮގތުަގއި ހެޔޮ، ބަެއްއެގ ތެރޭގައި ފިތުނަފަސާދަ ނުއުފެދި އެ ،އިތުބާރު ބޮޑުވެ 

ެނިގެގން ަރއްޔިތު މީާހެގ ހިތަށް ބިންަވޅު ކަެމއްެގ ޮގުތގައި ރަނަގޅު ކުރެޭވ ކަމަކީ އެންމެ މަޢުލޫމާތު ދެިވެގން

 ގައިދާނެނކަންކަން ހި ،ްއެގ ތެރޭގައި އިތުބާރު ޮބޑުވެ އެ ބައެ ،ޢީ ފޭރާން ރަނަގޅުެވޤައުމެްއެގ އިޖްިތމާ ،ަގބޫލުކުރީމާ

އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން  ،މަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤައުމެްއެގ ޮގުތަގއި އަުޅަގނޑުމެން ިތބޭއިރުކަ

 ގައި ކަންކަން އަުޅަވއި ލުއަެނއް ބަެއްއެގ ބޮ ،ޔަުކ އަނެްއ ބަޔަކަްށ ނަފްރަތުކޮށްބަ ދަނީ ބަެއއްެގ ސަބަބުން. އެއް ހަލާކުެވ

 ތިބެ ބަޔަކާ ސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލައިލަން. ހަމަ އެނިގއްެގ ކަންކަންތޯ ެވއެއީ ކިާހަވރެ  ،ހިންާގއިރުަގއި

ތަްނ  ަބސްތައް ބުނެިވެގންދާ ،ަވތުެގ ލަފްޒުތައް ބޭނުންކުެރިވެގންބާ އި ނަފްރަތު އުފައްަދން އެކި ާބަވތްަގދޭތެރޭ

ޢިއްޔާެއއް ބޭނުންހާ  ފައްދާަފއި އެ ޖަމުއްޔާއެއް އުޢިދެކެން. އަޅުަގނޑު ނުދެކެން އެްއެވްސ ޖަމުއަޅުަގނޑުމެން އެބަ 

ދިެވހި ދައުލަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ތިބޭއިރުަގއި ެއ ާވނެ. ނުްއގައި ޫދކޮށްލެިވެގންމެ ޮގތަކަށް ހިންާގކަށް ޤައު

ޅަން  މިހާރު ހުށަހަ ،ބަލައިކޮންކަމެްއތޯ ކުރަނީ  އެ ،ކުރެިވޢިއްޔާތައް މޮނިޓަރދެޭވ ފަރާތުން އެ ޖަމުއްދަހު އަށްއްޔާޢިޖަމު

ަވނީ އެހީތެރި  ށްޢިއްޔާއަެއ ޖަމު ،ކަންތައްތަާކއި ކުރާ ންއްޔާއި ޢިމަހުން އެ ޖަމު 6މަހުން  6ންނަ މުއްދަތު އި

ކަމަށް  ކެއް ެގެނޭވނެއެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙުތަ ،ފަރާތަކުންކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންެވކޮން

 ،ހުފަޓަކައި ކަމެއް ކުރުމަށްމިހެން މި ދަންނަަވނީ ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

 އްޔާފިްއ ސިއްރުކުރަން ުއޅެބޮޑު. ކަމެ  އެއިން ލިބޭ ނުރައްކާތެރިކަން މާ ،ނަމަ އޮެވްއޖެ ނުބަލާހު ފަމަށްދޫކޮށްލު

ޕޯޓުތަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި އަދު ނުކުންނަމުންދާ ރި މިއެކަމުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި މާ ނުބައި. 

ލައިދާކަން ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ފިންޅުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކި ލަފްޒުތަކުން އެކި މާނައިަގއި ަކންކަން އޮ

އެކަްނ  ،ެވފްެއކަމަށް އިޢުތިރާ ،އެކަމަށް އެއްބަްސެވ ،ާވަނމަ އްޖެ ކަމަށްެރިވަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ކަމެއް ކު

މުަގިއ ކަ ޮގުތގައި ެގންދިއުމަީކ އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި އެައށް އެންމެ ރަނަގޅު ޙައްލެްއ ލިބޭނެ ކަންތައްރަނަގޅު 

ތް ެވސް ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ ގޮ ިރކުރެޭވނެ ިޢއްޔާތަކަށް ިވޔަފާއެ ޖަމު ،ދެިވފައި އްދަހުޢިއްޔާަތކަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޖަމު

ހިންުގންކަން އަުޅަގނުޑ ހައިެގން ހިންާގޖަހިންުގމަީކ ހަމަ ސަލާންރު ހިންާގއްާޔތައް މިހާޢި. ޖަމުއިޮގތުގަ  ރަނަގޅު

ތަްށ  އެކި ޮގތްޮގންުކން ބަޔާތަޢިއްޔާއެ ޖަމު ،ޢިއްޔާ އުފައްދައިއެހެންނަމަެވސް، އެކި ނަންނަމުގައި ޖަމު ަގބޫލުކުރަން.

ްއެވސް އިންސާނަުކ އެ ބަެޖހޭ.އެ އިލަން ބަލަ ނެރޭއިރުަގއި އެއީ ކިހާަވެރއްެގ ތެދު ޙަޤީޤަތެއްތޯ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން

ކަްށ ނޯޭވ. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ މާތްެވެގްނާވ އިސްލާމްދީނުަގިއ ޢަމަލުތަކަކުން ކުރާ ،ސްތަަކުކންންނަާވކަެށއް ބަަގބިރު

ބި ންނަކީ އެ ދީނެުގ މައްޗަށް ތަބާެވެގން ތިމެައޅުަގނޑުމެން އެން ،ެވފައި އުމަކަށްފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްެގން ތިބި ޤަ

ެއ  ،ތްދީހަހެޔޮލަފާ ނަސޭ ، ެގނެސްށްރީތިކޮށް ކައިިރއަ ަވންޏާ ޯގހުން ަކމެއް ހިނގައިފި ކަމަށް ،ާވއިުރަގއި  ޔަކަށްބަ

މީހާ   އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި އެކަމަށް ާވނަމަ،  ކޮށް ބުނެދެވިއްޖެތިކުރެެވނީ ޯގްސކަމެއްކަން އެ އޮންނަ ޮގތަށް ރީ
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ދޭ މީހުންނަށް އިތުބާރު  ތްސޭހަހެޔޮލަފާ ނަ މީހާއަށް ބިމުަގއި އުޅޭއިުރަގއި އެ ،ބޫލުކުރަން ފަސޭހަެވަގއެކަން 

 ހަރުކަށި ސިަފއިަގއި ީމހުންނަށް އެއްޗެހި ބުނުމެއް  ،ދާކަން ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަން. ހަރުކަށި ޮގުތަގއި ބޮޑުެވެގން

ެވްސ  އި ހުރި ޖަމުޢިއްޔާތައް މިއަދުމަތީން އުފެދިފަ ނޯޭވ. އަދި މީހަކަށް އަނިޔާެވރިުވމެއް ެވސް ޯނޭވ. އެޮގުތެގ

 އި،ކޮށްފައި ުހރި ކަންތައްތަކަްށ ބަލަ ،ޖަމުޢިްއޔާތަކުން ކުެރިވފަިއ ހުރި ކަންތައްތަާކއިއެ  ،މޮނިޓަރކުރެިވ

 .ޤައުމުެގ މަޞްލަޙަތު ިއ،ފަރާތަކަށް ނުބަލަ މަ އެީއ ަވކިަވުރެގ ޖަމުޢިްއޔާެއއް ކަމަށް ާވނަނުބާއްަވންޖެހޭ

ކަެމއް.  ެއއިރެްއަގިއ އޮންނަ ސަުރާކރުެގ މަްއޗަށް ލާޒިމު ،ން ާގއިމުުކރުމަކީ އެ ދައުލަެތއްެގ މައްޗަށް ސުލްޙަމަސަލަސްކަ

 އި،އަށް ބަލަ މްެގ ރިޕޯުޓަގިއ ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ކަންަތއްތައް ފުރިހަމަޝީއަފްރާ ،އެޮގތުން އަުޅަގނޑު ފާަހަގުކރަން

އެ ބާަވުތެގ ޖަމުޢިްއޔާތައް އުާވލަން އަުޅަގނޑު  ،ށް ާވނަމަތަޙުޤީޤުކޮށް އެކަންކަން ޯގުހން ކޮށްފައި އޮތް ކަމަ

އަިދެވްސ  ،ނަމަ ން ކަންކަން ދޫކޮށްލައިފިހެމި ،ތާއީދުކުރަން. އެހެްނީވމާ، ިމ ފުރުޞަތުަގިއ އަުޅަގނުޑ ދަންނަަވން

އުމުތަުކަގއި އެިކ ޮގްތޮގތަށް ބޭރުެގ ޤަ ،. އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ދެކެންކަން ފޯރާނެނުރައްކާތެރި ށްމުޖުތަމަޢަ

ފަހަރަކު އެ  ުރއިން. މަުގމަތިްނ ދިމާާވ ކޮންމެރޯ އްއިލާތަޢާ މީހުން ނުެގނެިވެގން އެ  ހަނުގރާމައަށް ޮގސްަފއި ތިބޭ 

 ؟ ކޮންދުަވހަކުންހޭކޮއްކޮ، ބޭެބ ެގނެޭވނީ ެގތިމަންނަ ،ދަރި ެގތިމަންނަ ،އިލާ އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ކައިރީ އަހާޢާ

އިާލެގ ނުަވަތ ޢާމީހެއްެގ  އެ  ،ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެއްއެވސް ރަްއޔިތަކު  ،ކޮށްލަން ބޭނުންއަމާޒު  އްއަޅުަގނޑުެގ ސުާވލެ 

އިލާތަކަށް އެބަ ޢާ ތާކަށްކަން ާސފުކޮށް އެދެއްަގއި ކޮންޞަޤްދަރިޔަކު ތަނަކަށް ފުރަން އުޅޭއިރުަގއި އެ ފުރަނީ ކޮން މަ

ތާކުން ކޯހެއް  މިެވނި އެއްކޮޅު ިޓކެޓު ިދނީމާހިސާބަށް  އާލަންކާ ،ަގނޑު މިހެން މިދަންނަަވނީއެނެގންޖެހޭ. އަޅު 

ެއއްކޮޅު ޓިކެޓު ދިނީމާ ކޯހެްއ  ،ބުއްިދއަށް ިވސްނަން އެބަޖެހޭ ،ބުނާއިުރަގއި އިްނސާނާެގ ސިކުނޑިއަށް އޭ ލިބެއެބަ

ކުްނ ކޮންތާ .އަހަރުދުަވހު 4އަހަރުުދަވހު ނޫނީ  5 ކިަޔަވންދާއިުރގައި ެދން ތިމާެގ ދަރިއަށް އެތާ ހުރެެވނީލިބިެގން 

ކޮންމެ  ،ެވސް  ކޮންެމ އަމަޔަކަށް ،ށްކޮންމެ މީހަކަ ؛ރަނަގޅު .ކަމެއް ނުބަލާ ިމއިން އެްއެވސް؟ ފައިސާ ހޯދައިެގންތޯ

ސް ވެ  ކުރާނެ. އެއީ އެކަން ހިނާގނެ ެވސް ތަޢުލީމެއް ހާސިލުކުރަން ތަނަކުން ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެއްޔާ އެކަން ބަފަޔަކަށް

އަހަރެްއެގ  4ހިސާބަށް ދިޔައިމާ ެދން އޮތް ހުރިހާ  ރިއަށް އެްއކޮޅު ިޓކެޓު ަލންކާއާޮގތް. އެހެންނަމަެވްސ، ތިމާެގ ދަ

ތިމާމެންގެ  ،ކަމެއް ނޭނިގ ދަނީ ކޮންތާކަށް މި  ތިމާެގ ދަރި ،ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނީ ކޮންތާކުންކަން ނޭނިގ

 އުޅޭނެ ޮގތް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަީކ ބޮޑުކުރުމަށްފަހު ެވސް އެ ދަރި އިތިމާެގ ދަރި ބަލަ މަސްއޫލިއްޔަަތކަށް ާވްނާވނެ

އެތިބަ  އްސަމަީތން މިއަދު ގޮ  ކަމެއް. ެއޮގުތެގ ކަމެއް. އަިދ ސާފުކުަރންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަމއްޗަށް ކުަރންޖެހޭ

 ެވސް ކުރާ މީހުން  ، މިކަންއެތިބަ ބިކަެވދަނީ. އެހެންީވމާ އިޤައުމެއްގަ  ،ނެތި އިޔާެރއްބަލާނެ އާރެއް ،ކުދިން ދަރިން

ރާއްޖޭެގ އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުަމކީ މި  މި އި،ކުން ކޮންބައެއްޯތ ބަލަޔަހަމަކޮން ،އުސޫލަކުން ކުރަނީ ކޮން މިކަން

އެކީގައި ހުރިހާ  އޮމާންކަމާމަޖިލީހުެގ ެވސް ާވޖިބެއް. ައދި ސަރުކާރުެގ ެވސް ާވޖިބެްއ. މި ޤައުމުގައި އަމާންކަމާއި 

، ހިނާގ ކަންކަން ތަރުތީބުވެ  ބޫލުުކރަން. އެހެންނަމަެވސް، މިަގކަމަށް އަުޅަގނޑު ނަށް އުެޅެވންޖެހޭނެ ރައްޔިތުން
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 އެްއޮގތްާވ ޮގތުގެ  ާގނޫނުތަާކއި ަގވާއިދުތަކާ ،ޒާތީނުެވ ެއްއެވސް މީހަކާ ،ޒާތީނުެވ އިމުއައްސަސާަތކުން ރަނަގޅަށް ބަލަ

ބޫލުުކރަން. ބަހަކުންނެއް ރެކެޭވެނ ަގއަުޅަގނޑު  ޅަންޖެހޭ ކަމަށްއަފިަޔަވޅު  އި،އެކަންކަން ތަޙުޤީޤުޮކށް ބަލަ ،މަތީން

އެކަންކަން  ،ކޮށްއެކަން ރަނަގޅަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރަން. ކަމެއް ކޮށްފި ކަމަށް ަވންޏާ ބޫލެއްަގކަމަކަށް އަޅުަގނޑު 

ޮގުތަގއި  އުޅޭނެ ޤައުެމއްެގ އެކީ ިދެވހި ރައްޔިތުން މާކައުލެއްަގއި ރަްއކާެތރިޙަރާއްޖެ ައމާން މާ މި ،ކުރުމަށްފަހު

 ،ބޫލުކުަރން. އަޅުަގނޑުެގ ދުާޢއަކީ ަގކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެއކީ މަސައްކަތް 

ރާއްޭޖގައި ައމަންއަމާންކަން ގާއިުމެވފައި  މި ،ެއއްބަިއަވންތަކަން ާގއިމުކޮށް ،އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެުކެވރިވެ 

މަތީން  އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ މި ސަރުކާރުން މިޮގތުެގ ،ބޫލުކުރަނީަގަގނޑު ެގ ދުޢާއެްއ. އަޅުއޮތުމަކީ އަުޅަގނޑު 

 އެިޅެގންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފިޔަަވޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ތޮްއޑޫ ަވނީ ޞަތަކަށް އެދިަވަޑއިެގންފައި ސްކުރުމަށް ފުރުަވުގތު މި ބިލަށް ބަހު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ަވުގތު ަވަޑއިެގން މިތާނަގިއ ނެތް. ދެން އިތުރު މެންބަރަކު އަިދ  ނަމަެވސް، މި .މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 އެދިަވޑަިއެގންފައި ނެތް. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނުޑ މަޑުކޮށްާލނަން އިތުރު މެންބަރަކު މިކަމަށް އެދިަވަޑއިަގންަނާވތޯ.

ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އެއީ  ، ބަހުސްއީދާތި)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރިއަށްެގންދާ އިބު

 ބަހުސް. މި ބަހުސްގައި އީ ތިދާ ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ޖަުމޢިއްޔާތަުކެގ ބިލުެގ އިބު މެންބަރު ޔޫނުްސ ޢަލީއިްއޒަތްތެރި 

ށް މެންބަރުންނަ ؛ބަސްަވުގތަކު ނެތް. އަދި ފަހު ދިަވޑަިއެގންފައި މެންބަރަކު މިބައިެވިރެވަވޑަިއަގތުމަށް ފުރުޞަތަކަށް އެ

ލަނީ އިއްޒަތްތެރި އި ފުރުޞަތެއް ނޭރުޭވނެ. އަޅުަގނޑު މި ބަލަށްަވުގތު ފަހުބަސް ިވދާޅުާވކަ ފުރުޞަތު ދެޭވނެ. އަދި މި 

ިއާވ މެންބަރުން ަވޑަިއެގން ޖަލްސާަގއި ނެތީމާ އެދިަވޑަިއެގންފަ ަވުގތަށް އެހެން މެންބަރަކު އެދިަވަޑިއަގންނަާވތޯ. މި

 ލާނަން. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( އިނަާވތޯ އަދިެވސް ބަލަ އިތުރު މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއަގން

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް .  6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލާފައި ދެން އިަވުގތަށް މަޑުޖައްސަ ޔުން މިެގންދި ބަހުސްެގ ކުރިއަށް އީތިދާއާދެ، އެހެްނީވމާ، ައޅުަގނުޑމެން މި އިބު

  .6ެއއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  .ހުރި މަސައްކަތް ނިމިދަނީ ނު އަޅުަގނޑު މި

ަވނަ  2020 ،މަތީން ަގިއާވ ޮގތުެގަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 96 ޤާނޫނުއަސާީސެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ -6.1

 76ކުރިއަްށެގންދިޔުން. މިހާހިސާބަށް މި ބަޖެޓުެގ ބަހުސްގައި  އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުެގ ބަހުސް
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 ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު ، ންަނާވދައްަކވައިފި. އާދެ! މަޖިލީހުެގ ރައީސް އެދިަވޑަިއަގތްތެރި މެންބަރުން ާވހަަކފުޅުއިްއޒަ

ސްަގިއ ހުހިސާބަށް މި ބަ  މި ، މިހާރު ސްގައި ބަިއެވރިަވަޑއިެގން ާވހަކަފުޅުދެްއކެުވމަށް. އެހެންީވމާހުެވސް މި ބަ

އަރުާވނަން. ނުާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިންެނިވްއޔާ އެ ބޭފުަޅކަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުާވހަކަފުޅުދަްއކަާވަފއި

ަވަޑއިެގްނ  އިަވުގތު މާލަމުގަ  ޓަށް ާވހަކަފުޅުނުދައްަކާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. އާދެ! މި ބަޖެ

  ނެތް.

 ،ެއއީ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން އަށް. 6.2، ދެން އަޅުަގނޑު ދާންޖެހޭނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އެހެންީވމާ -{ 6.2} 

ނީން ޓެކްސްނެުގމުެގ ބިުލެގ އާމްދަ  ،އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 14މިނެޓާއި  43 ،އޮތީ ސްކުރުމަށް ބާކީ މި ހު! މިހާރު މި ބިލަށް ބަެގންދިއުމަށް. އާދެސް ކުރިއަށްހުސް. އެ ބަހުބަ

 8ަވުގތު ަވނީ ހަމަެވފަ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ެގިސކުްނތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 49މިނެޓާއި  7އޮތް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް އެބަ 

ަވނީ ހަމަެވފަ. ަވކި  ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއެގ ަވުގތު 12މިނެޓާއި  16އަށް . ޕީ.އެން.ސީތުކުންސި 15މިނެޓާއި 

ސިކުންތު. އާދެ! އާމްދަނީން  30މިނެޓާއި  3 ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވަވޑައިުނަގންނަާވ މެންބަރަކަށް ލިބިަވަޑިއަގންނަާވނެ

މިނިަވން  ރުޞަތު ހުޅުާވލަން. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(ަވުގތު މެންބަރުންނަށް ފު ސް މިހު ނެުގުމެގ ބިލުެގ ބަޓެކްސް

އަުޅަގނުޑ  ސިކުންތު. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( 30މިނެޓާއި  3 ންމެ މެންބަރަކަށް ލިބިަވަޑިއަގންނަާވނެކޮ ،މެންބަރުންނަށް

 ށް.މާފަންނު މެދު ދފާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަ ،ަވުގތު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ މި

 

 ުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްކެ 

ަވނަ މާއްާދެގ ފަސް ފަހެްއ، ބިލުެގ  ޮޕއިންޓު ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅަގނުޑ ފުރުޞަތަކަްށ މި އެދުނީ

ދޭ ފަރާތްތަކުްނ ލްޑިން ޓެކްސް. ވަޒީފާފުންެގ ިވތްހޯްއޒަަވމު .)ހ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް ބަދަލުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ދޭ ފަރާތުން ނުަވތަ އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ،ެވސް ޮގތަކަށް އުޫޖރައެއް ދޭނަމަަވތަ އެނޫންފަކަށް ފަސާއިން ނުްއޒަަވމު

ޑިން ފުންނަށް ިވތްހޯލްްއޒަަވމަތީން މު ކޮންމެ މަހަކު ދޭ އުޖޫރައިން އަންނަނިިވ ޮގތުެގ ،އުޖޫރަދޭ ފަރާތުންބަދަލުގައި 

ހާސް  މަހެއްެގ މައްޗަށް ފަސްދޮޅަސް ،ރަިއެގ ބްރެކެޓުޓެކްސް އުނިކުރަންާވެނެއެވ. ިވތްހޯލްޑިން ޓެކްސް ބިނާކުރެޭވ އުޖޫ

 ެއއް  ،ނަމަ ހާސް ރުފިޔާއަށްުވެރ ބޮޑު ނަމަ ޒީރޯ، ސުން ަޕސަންޓު. ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ ނުަވތަ އެއަްށުވރެ ކުަޑވެއްޖެ

 ކަ ފަންސާސް ަލއް އެއް ،މަެވސްނަ . އެއްަލްއކަ ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑ5.5ުނަމަ %ލައްކަ ރުފިޔާ ނުަވތަ ެއއަށްުވރެ ކުޑަ

 ދެ ،ހާސް ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑު ނަމަެވސް  ަލއްކަ ފަންސާސް . އެއ8ް% ،ހާސް ރުފިޔާ ނުަވތަ އެއަްށުވރެ ކުޑަނަމަ

ބިލުެގ  -6ންޓު . ޕޮއ15ިަލްއކަ ރުފިޔާއަްށުވރެ ބޮޑުނަމަ % . ދ12ެނަމަ %ލައްކަ ރުފިޔާ ުނަވތަ ެއއަށްުވރެ ކުޑަ

ޮގތުން ވަޒަންެވިރެވފަިއާވ  އިތުރުުކރުން. ދިެވހިރާއްޖޭގައި ަވުގތީ އްރެަވނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް އަކ79ު

ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ،ެއްއަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ހ(ެގާދެގ )މި މާއް ،ަވނީ ފަރާތްތައްކަމަށް ބުނެފައި އެ 
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ާގނޫނު ނަންބަރު   -1ންނަނިިވ ަޝރުތުތައް ފުރިހަމަާވ މީހުންނަށެެވ. އަ ،ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ފަރާތްތަުކެގ ތެރެއިން

 ،ެގ ދަށުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުެގ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ބިދޭސީއެއް (ދިެވހިރާއްޭޖެގ ިއމިްގރޭޝަން ާގނޫނު)  2007/1

  ފުރުޞަތަށް. ުވން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ދެެގންއުޅޭ މީހަކަށްނއި ދިެވއްަސކާ -2އަދި 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިރާެގ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ 

 ށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ  ،ަފރާތުންސަުރކާރުެގ  ،ނެުގމަށްރުދުންެގ އާމްދަނީން ޓެކްސްފަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ެވސް ެގންނަން  ޑަށްނާވ ބިލަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުަގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްާވފައި މި

 4ައޅުަގނޑު  ،ބޭނުން މި ހިފީ. އެޮގތުން ތުެގ ޓަކައި އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަފެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަަހޅާލުމަށް

ަވަނ  7ބިލުެގ  އެޮގތުން .ެގންނަން ހުށަހަޅަންކަމަކަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙު 4އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން. 

 ެގންނަން ފަރުދުންެގ ޓެކްސް ރޭޓު. އާދެ! ޓެކްސް ބްރެކެޓަށް ބަދަލު. ންމާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް ބަދަލުކުރު

ހިސާބުކުާރ މުއްދަުތެގ ތެރޭަގއި ލިބޭ ެޓކްސް ބިާނކުރެޭވ އާމްދަނީެގ ބްރެކެޓު  ،ަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ. ެއޮގތުންއަޅު

ުވރެ ދަށުން ށް ހާސް ރުފިޔާއަ ލަްއކަ ިވހިތް އެީއ އަހަެރްއެގ މަްއޗަށް ހަ ؛ހާސް ުރފިޔާއިން ދަށް ފަސްދޮޅަސްމަހަކު 

ދޭތެރޭ އާމްދަނީ ލިޭބ  އި ެއއްލަކައާހާހާ އްޗަށް ފަސްދޮޅަސްޓު. މަހެއްެގ މަންއާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ސުން ޕަސެ

އާމްދަނީ ލިބޭ  އިމިލިއަާނ ދޭތެރޭަގ 1.2ހާހާއި  ލަްއކަ ިވހި އެއީ އަހަރެްއެގ މައްޗަށް ހަތް ؛ފަރާތްތަކުން

ްއޗަްށ މްދަނީ މަހެްއެގ މައާ ާއ ދޭތެރޭެގހާސް ރުފިޔާ ލަްއކަާއއި ެއއްލަަކ ފަންސާސް . އަދި ެއއ5.5ްފަރާތްތަކުން %

ލައްަކއާ ދޭތެރޭ ލިބޭ  ހާހާިއ ދެ ަލއްކަ ފަންސާސް . އަިދ މަހެއްެގ މަްއޗަށް އާމްދަނީ އެއ8ްލިބޭ ފަރާތްތަކުން %

 15އަތުން % ެގަމއްޗަށް  އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުމަތިން މަހެއްެގ  ންލައްކައި ައދި ދެ .12ފަރާތްތަކުެގ އަތުން %

ޮގުތަގިއ  ގެ އްމަރުޙަލާަގިއ މި ިއޞްލާޙު ެގނައުމަށް އެދެން. ދެަވނަ އިޞްލާޙެ ކޮމިޓީ ނޑު މިޮގތަްށ ައޅުަގ ،ނެުގމަށް

ަވނަ މާއްާދެގ )ނ(ގެ ދިހަބިުލެގ  ،ނީެދަވނަ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު މި ފާހަަގކޮށްލަ ،އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ

ކަމް ޓެކްސް ންަވއިޑު އިޯވލްޑް ޕްރަރީ ރެސިޑެންޓްރެއް އިތުރުކުރުން. ޓެމްޮގތުަގއި އަންނިިވ ފަދައިްނ އަކު

ދިެވހިާރއްޖޭަގއި  ،މި މާއްާދެގ )ހ(ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ީވނަމަެވސް -ެގ )ނ(10ނުޖެހޭ ޮގތަށް ހެދުން. ދައްކަން

ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ އެ ފަރާތަތްތަކަށް  ،ނޭނީހިމެތެރޭގައި ލަ އާމްދަނީެގ ަވުގތީ ޮގތުން ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ މީހެއްެގ ޖުމު

އަންނަިނިވ  )ހ(އާިއ )ނ( ގެ ަވަނ މާއްދާ 12ބިލުެގ  ،ތިންަވނަ ކަމެއް ޮގތުަގއި ފާހަަގކޮށްލާނަން ެވ.ލިބޭ އާމްދަނީއެ
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ހިރާއްޖޭަގިއ ިދެވ -ަވނަ މާްއދާެގ )ހ(ބާރަ ނެުގުމެގ އުސޫލުަތއް ބަދަލުކުރުން.  ޓެކްސް  ޑުޑިިވްނޑެން ޮގތަށް ބަދަލުކުރުން.

ކުރާ މުއްދަތުެގ ހިސާބު ޑްާވ ފަރާތްތަކަްށ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒަްނެވރިެވފައިާވ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ޑިިވޑެންވަޒަްނެވރިެވަފއި

ޝިޕަކުން ެއ ރދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވަފއިާވ ޕާޓްނަ -)ށ( .ންހަމައި ލަ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާޖުމު ތެރޭގައި

ތެރޭަގިއ  ގެ ިރެވފަިއާވ ޕާުޓނަރުންނަށް ބަހާ ފައިދާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުަވޒަންެވ ިދެވހިރާްއޖޭގައި އިޝިޕެއްގަ ނަރޕާޓް

ަވނަ މާއްދާެގ 25ބިލުެގ  ،ޮގތުގައި ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ ެގަވނަ ކަމެއްހަތަރު ން.މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައި އެއްލަ ޖުމު

މި  - އުސޫުލ  ބަޔާންކުރުން. )ނ(އުނިކުރުމުެގނު ލޯ ގ )ނ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ އަކުރު އިތުުރކުރުން. ހައުސިން 

މަނިޓަރީ )މޯލްިޑްވސް  81/6ނަންބަރު ާގނޫނު  ،ެގ ދަށުން ެކޕިޓަލް އެލަަވންްސ ރޭޓު ކަނަޑއެޅުމުގެ 4މާއްދާެގ )ހ(ެގ 

މާލީ އިދާރާައކުން ެގދޮުރ އިމާރާތްކުރުމަށް ނޫން  ެގ ދަށުްނ ދީފައިާވ ބޭންކަކުން ުނަވަތ ބޭންކު(އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު

ރޭޓު ކަނޑައެޅުުމަގިއ އެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް  ެގާވ ލޯނަކުން ހަދާފައިާވ އިމާރާތެއްެގ ކެޕިޓަލް އެަލަވންސްފައި ާގނަ

 ދަށުން ހަދާ ުގޅޭ އިތުރު އުސޫލުަތއް މި ާގނޫނުެގ އެއްބަްސެވފަިއާވ މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންާވނެެއެވ. އަދި މިކަމާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު   ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން .ޒަތްތެރި ރައީސްަގާވއިދުަގއި ކަނަޑއަޅަްނާވނެއެެވ. އިއް 

ެވސް ތަފާތު  ޮގުތގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅިން ެގއިންކަމް ޓެކްސް ނެުގމުެގ ބްރެޖެޓެއް  ،ހުށަހެޅުއްވިއިރު 

ަވޢުދުީވ ޮގތާ ުކޑަކޮްށ  މަޖިލިސް އިންތިޚާބުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ،ަގއި 19ންޑާ އެއީ އެޖެ .ބްރެކެޓުތަކެއް ފެިނެގންދިޔައީ 

 ކަށް ތަމި ބްރެކެޓު، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ަވޢުދުެވފައިާވ ޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ތަފާތުކޮށް އޮތީ. އެހެންީވމާ

އް ލިބޭ ޮގތަކަްށ ޔެލު  ެގތަކަށް ޓެކްސްއިތުރަށް ފުރަތަމަ ބޯހިޔާަވހިކަން ލިބޭ ފަރާތްެގންނަން މި ހުށަހަޅަނީ. އޭގެ ބަދަލު

 ަވނީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ފައި މިހެޅުން ހުށަހެޅިމިހާރު މި ހުށަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނެތް. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ  ެއއްަވުގތު އިތުރު މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއެގންފަ މިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ލްޔާްސ ލަބީބް. އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ްލޔާސް ލަބީބް ާވހަކަދެްއކެުވން:އިރާެގ މެންބަރު ހުޅުދޫ ދާއި

ރުޞަތަކަށް މި  `. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމުެގ ބިލަށް އަޅުަގނޑު ދެަވނަ ފު

ޑުމެން އަދި މިަކން ކުރުމަށް އަޅުަގނ ،ެވފައި ކަމަށް އެއް ަވީސލަތްމު ންމުހިމިއީ ދައުލަތަށް އާމްަދނީ ހޯދޭނެ  ،އެދުނީ

ާވީތ، އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ  ިމއީ ަވަރށް ިގނަ ަރއްޔިތުންނާ ސީާދ ުގޅުންހުރި ބިލަކަށް  ،ިވސްނަމުންދާއިރު

 ެވސް އަުޅަގނޑު ދެންނެވި  ކުރީަގއި  .ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހުރިކަންތައްތަެކއް 

އިުމާވންޖެހޭ. ާގއް މެޭގނެ ނިޒާރިހަމަކުރުމަށް ފަރުދުންެގ އާމްދަނީން ެޓކްސް ނެ ޖެހޭ ެޓކްސް ިނޒާމެއް ފުަވށާ ،ފަދައިން
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ޓެކްްސއަށް  ،މު ކަމަކީންރި ކަމެއް. މީެގ އެންމެ މުހިެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން މަސައްކަްތކު  މިއީ ކުރީަގއި

 ،ނުލިބިާވ ޮގތްަތއް ބަންދުކޮށް މްދަނީޓެކްްސެގ ލޫްޕހޯލްސް ބޭނުންކޮށްެގން ދައުަލތަށް ލިބެންޖެހޭ އާ ،މަކަރުހެދުމާއި

 އެއް ށް އާމްދަނީދައުލަތަ ނޫނީ ،ިގނައިން އާމްދަނީ ލިބޭ ،އަުތން ިގނައިން ފައިސާ ލިބޭ ެގއެކަމުެގ ަޙއްޤުެވރިން 

އެ ފައިާސ  ،ނޫނުތަުކން ކަނޑައެޅިަފއިާވ ފަރާތްތަުކން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ހޯދައިާގކަމަށް  ދައްކަންޖެހޭ

 ،ޙަާތއިިޑސްޓްރިބިއުުޓކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް. އެީއ ޞިއްރަްއޔިތުންެގ މެުދަގއި އްުމ އާ ،މަހަމަ ޮގތަކަށް ބެހުމަށްހަ

މު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ން ންކަމަށް ޚަރަދުކުރެޭވނެ ފަިއސާ ހޯދުމަށް ހިންޭގ މުހިތަޢުލީމަށާއި އަދި އެހެން ކަ 

ިއމާރާތްތަކުެގ ކުލިން ޓެކްސް  މިއީ  ބަލާއިރު އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއިއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލަށްދެން ދެކެން. 

ަގއި ނޫނީ ރާއްޖޭެގ އެހެން ތަނެއްަގިއ ޓެކްސްެގ ޮގުތގައި. މާލޭ ެވސް އެބަ ނަާގ ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓްޮގތަށް މިހާރު ނެޭގ

އިތުރުާވ  ަގއި ަވންޏާ ިއތުރުާވކަމުފިާޔއަށްުވރެލައްކަ ރު ފަސްލަ އިމާރާތުެގ ކުލި ޖުމުެއ  ،ބޮޑު އިމާރާތެއް ައޅާފައި

ިވޔަފާރި ަފއިދާއިން ަނާގ ެއއީ  ،. އެހެންނަމަެވސް، ިމ ާގޫނނަށް މި ެގންނަ ބަދަލަކ15ީަނާގ %ބައިން ޓެކްްސ އެބަ

 އެ ގެ އިތުރަށް ްއެގ ޮގުތގައި ބަދަލުކުެރިވެގންދަނީ. އަދި އޭގެ ސްެގ ބަދަުލގައި ފަރުދުންެގ އާމްދަނީން ނަާގ ޓެކްސެ ޓެކް

އިންޓްރެސްޓު ލާރި އެބަ  އި،ރީ ޕޭމަންޓު ބައިންދާފައެ ލޯނުެގ ޕްަރއިމަ ،މާރާތްކުރަން ލޯނެއް ނަާގަފއި އޮިތއްޔާއި

 އިން ނަ ބަންދެން އޮ އި،ކަނޑާފަ 20% ންއެާއއެީކ ެއ ިއމާރާތުެގ ކުލިމައުނިކުރެޭވ ޓެކްްސ ދެްއކުމުެގ ކުރިން. ހަ

، މާލޭެގ އިމާރާްތތަކަށް މި ބަދަލު ެގނައުމާ . އެހެންީވމާއަންނަނީ ންބެލެމު ށްޓަަކއި ހިސާބުކިތާބަސްެގ ބޭނުމަށްޓެކް

އްުމ އާނެުގމުަގއި ން ޓެކްސްފައިސާއި ށް ލިބޭފަރާތަުގިޅެގން އިމާރާތްތަކުެގ ކުީލެގ ޮގތުަގއި އިމާރާތްތަުކެގ ެވރި

ރަނަގޅު ކަމެްއެގ ޮގތުަގިއ  އީ އި އެރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް އޮތްކަުމގައި އަުޅަގނޑު ފާހަހަަގކުެރޭވ.  އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުގަ 

 ،ބޮޑެިތ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިނޫނީ ރާއްޖޭަގ ،ރިސޯޓު ހިންާގ ަފރާތް އިއެާއއެީކ ރާއްޖޭަގއަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ހަމަ

 ފަހަރު މި ގެންނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން. ރާއްޖޭެގ ބޭންކުތަކުން ބަެއއް  ތި ިވޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ިގނަބޮޑެ

އެ ިވޔަފާރިތަކަށް  ،ލާރި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ެގނެއްސަ ިވޔަފާރިެވރިން އެ  ހެދި ދަތިތަކާފަހަރު ހުންނަ އެކިއެކި 

ރާއްޖޭަގިއ  ައއިސް ެގ ބޭރުެގ ބޭންކުތަކުން ލޯނެއް ނަގައިެގން، ރާއްޖޭއިންެވސްުޓކުރަނީ އެ ފައިސާ. އެހެންީވމާ

އެ ލޯނުެގ  ،އަހަރު ނިމިެގން ޓެކްސް ދައްކަން ބަލާއިރު ިވޔަފާރި  ޮގތުން އޭނަެގތްިވޔަފާރިކުރާ މީހާ މިހާރު އޮ 

ރާއްޖެއިްނ ބޭރުެގ  ،ދިރާސާކުަރއްާވއިރުކޮމިޓީން މިކަން  ،، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަންރެސްޓެްއ ނުކެނޑޭ. އެެހންީވމާޓްއިން

 ނީނޫ ،ބޫލުކުރާަގލް ބޭންކު އެ ބޭންކަކީ އެ ޤައުެމއްެގ ސެންޓްރަ  ،ިވޔަސްއޮތްކަމުަގއި  އިފަނަާގއް ބޭންކަކުން ލޯނެ

ބޫުލކުރާ ަގރަޖިސްޓްރީެވެގްނ ނޫނީ ެސންޓްރަލް ބޭންކު  އިސެންޓްރަލް ބޭންުކގަ  ،ސެންޓްރަލް ބޭންކުެގ ދަށުން

ޓެކްސް ަނގާއިުރ ނަާގފައި އިންނަ ލޯނުެގ އިންޓްރެސްޓު ައުޅަގނޑުމެން  އެ ބޭންކުން އްޔާ ޖެ ވެއް ނެޝަނަލް ބޭންކެއް

ލޯނުނަގައިެގން އަމިއްލަ  ށްއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. މީެގ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަ އުނިކުރެެވންޖެހޭކަުމަގ

ިވޔަފާރިތަކަށް  ށް،ުރާވނެ. އަދި ޭއެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ އިކޮނޮމީއަރިތަަކށް ެގންނަ ފައިސާ އިތުިވޔަފާ ،ެވރިންިވޔަާފެވރި
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ނެުގމުެގ ޓެކްސް ންނޫނީ އާމްދަނީ އިޓެކްސް ާގނޫނުަގޑުެމން ކުރިއަރުން ލިބޭނެކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. އަުޅަގނ

 ،ެވސް  ެވރިންިވޔަފާރިޖޭެގ ެވްސ ރާއް އި ރާއްޖެއިން ބޭުރަގ ،ސަބަބުކަމުަގއި ާވންޖެހޭނެމު އެްއ ންެގ އެންމެ މުހިާގނޫނު

މި ބިލު  ތަކަށްޮގތްރާއްޖެއަށް އިންެވސްޓުުކރެޭވނެ  ،ްއސައެ މީހުނެްގ ފައިސާ ާރއްޖެއަށް ެގނެ  ،ހުންމީލާރި ހުރި 

ން ޑުިވޑެންއެއާެއކީ ޑި މު ކަމެއް ަކމުގައި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަްނ. ހަމަން، އެީއ މުހިބައްޓަންކުރެެވންޖެހޭ. އެހެންީވމާ

ކަމުަގއި  ޓެކްސްނަގާ  ންފަރުދުންެގ އާމްަދނީ ންޑުނޫނަކު ނެތް. އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތަގިއ ޑިިވޑެންާގ މި ނެުގމުންޓެކްސް

ކުން ޔައް މި ލިބެނީ ކުންފުންޏަކުން ނޫނީ ިވޔަފާރިޑެާވނެ. ޑިިވޑެން  ކަމަކަށް ތަންކޮޅެއް ަދތިަވންޏާ އެއީ 

ެގ ޑު ޭއެގ ަބއެްއ ިޑިވޓެން ،ޓެކްސް ެދއްކުމަށްފަހުްއކަންޖެހޭ އެ ިވޔަާފރި ފައިދާއިން ަދއުލަތަށް ދަ ،ިވޔަފާރިކުރުމަށްފަހު

ފަރުދުންެގ އާމްދަނީން އަިމއްލަ އާމްދަނީން، ެއއީ އޭަނެގ  ދާރުންނަށް. އަނެްއކާސާއްހި ޮގތުަގއި މި ބަހަނީ ޭއެގ 

 ،ނެުގުމެގ ޮގުތަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެ މީހުން އަތުން ޓެކްްސކުރަން މަަސއްކަތްކޮށްފިކަުމަގިއ ާވނަމަޓެކްސް

 ން ޓެްކސް ނެގޭ ށު، ޑިިވޑެންްއެގ ޮގުތަގއި. އެހެންީވމާޑަބަލް ޓެކްސެ ،ފަހަރު ލުކުެރެވނީ އެއީ ދެބޫަގއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެނޭގ ބުރެކެުޓެގ ޓެކްސްަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް އޮތުން އެއީ ރަނަގުޅ ޮގތެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނުޑ ނުދެކެން.

ހިފަިއެގން  19އަުޅަގނޑުމެްނ އެޖެންޑާ  ާވހަކަެއއް ދެންމެ އިްއޒަތްެތރި ދެ މެންބަރަކު ެވސް ފާހަަގކޮށްފި.

ކޮން ބްރެކެަޓކުންތޯ.  އަުޅަގނޑުމެން ބެލިން ޓެކްސް ނެެގނީ ،ހިނިގއިރުޅަށް ންކޮކަ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭެގ އެކި 

ރުފިޔާއިން ފެށިެގްނ މަތީެގ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުންނޭ އަޅުަގނޑުމެން  40000މިހާރު މި ބިލުގައި އޮތީ 

 ،ިހމެނިފައިާވ ބްރެކެޓުތަކަކީ ގައި  19އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެޖެންޑާ  ،އެހެންނަމަެވސްޓެކްސްކުރާނީ. 

އެީކގައި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެްނ ރަނަގޅު ބުރެކެޓްަތކެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑަށް ަގބޫުލކުރެޭވ. އަދި ެއއާ 

 ،އަހަރަށް ބަލާއިރު  ަހތަރުފަސްިވސްނާަލން. އަުޅަގނޑުމެން މިދިޔަ ޓެކްްސ ނިޒާމަށް އެބަޖެހޭ  ލަކޮށް މުޅިމުޅި ޖުމު

ޓެކްސްއިން އާމްދަނީ މި  މައިަގނޑުޮކށް ،ޓެްކސްއިން މުޅިން ާއމްދަނީ ހޯދުމަށް ! ެޓކްސް ނިޒާމު ަބްއލަާވރާއްޖޭެގ

ބަލާއިރު މި  އަހަރަށް  ތިންހަތަރުންނަނީ. މިދިޔަ އޮ ން އާމްދަނީ ލިބިފައި މިރިޒަްމ ސެކްޓަރުއަކޮށް ޓުޞަލިބެނީ ޚާއް

 ތަނެއް ނުފެޭނ. އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދަނީ އިތުރުެވެގންދާސެކްޓަރަގއި ަވކި މާ ބޮޑުަތނަކުން ޓެކްްސެގ އާމް

 . އެއިތުރުެވަފއި އިނީ ށްޕަސެންޓޭޖަ  ،އާމްދަނީ އިތުރުާވ ބައި ރިސާރޗްކޮށްފަިއ ބަލަން ކޮްނކޮން ދިމަދިމާލުންތޯ 

ން އަުޅަގނޑުމެން މި ން ދީެގން އެ ިވޔަފާރިަތއް ުކރިއަރުަވޝަ މް ޮގތަށް ޓެކްސް ެއގްޒެފަހިާވ ށްދިމަދިމާލަށް ިވޔަފާރިއަ

ެއ  ،ދޭންޖެހޭ ކަމުގައި ައޅުަގނުޑ ދެކެނީ. ޭއެގ ސަބަބުން ިވޔަފާރިތައް ކުރިއަަރއިާގނޫނުެގ ތެެރއިން ފުރުޞަތު

ެވްސ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުލަ ޮގތެްއަގއި ދައުލަތަށް ލިޭބ އާމްދަީނ އިތުރުާވނެ. ިވޔަފާރިތަކުން ޖުމު

ރިޒަމް ސެކްޓަރެގ މީހުންެގ އަތުން ކަމަށް.  އަޓު ކުރަްނޖެހޭނީނުާވެނ އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްސްސިކުނީޑގައި އިނެދެގން

ިގަނ އެއީ ރާއްޭޖގައި އެންމެ ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީ. އެންމެ  ،ން ކަމަށް. އާދެ! ރަނަގޅުތަކު ރިސްޓު ރިސޯޓުއައަދި ޓު

ަގނުޑމެންނަށް ެވސް ދާންޖެހޭނީ ދިމާލަށް ެވސް އަޅުދިމަ އެ ،ފައިސާ ަވންނަ ދިމަދިމާ. އެހެންނަމަެވސް
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ެއއަްށ  އި،ދިމަދިމާ، އެ ިވޔަފާރި ކުރިއަރުވަ  އެ ،ކުރުމުެގ މިންަގނޑުތައް ބަހައްޓަްނޖެހޭނީއަޅުަގނޑުމެންެގ ޓެކްސް 

  ޖެހޭނެ ންދޭޔަފާރިތައް ކުރިއެރުުވމަށް އަުޅަގނޑުމެން އެހީތެރިެވހަމައެއާއެކީ ދެން ހުރި ިވ އިތުރަށް ފުޅާކުރެޭވނެ ޮގތްތައް.

ނޫނީ ފަށައިެގން އުޅޭ ކުދި  ،ބިލަކީ ިވޔަާފރިއެއް ކުރަން ުއޅޭ މީހަކު އަދި މި ން ޓެކްސް ެނުގމުެގ ބިލުން.އާމްދަނީ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުާވނެ. މިދިޔަ ތަނުގައިކަަމކަށް ެވެގންބިރުެވރިއޮތް އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާިރެވރިންނަށް 

ބިރުެވރި ެއްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި.   ފަންތީެގ ިވޔަފާރި ެވރިންނަށް ޓެކްްސ ނިޒާމަކީ ދިޔައީ ާރއްޖޭެގ ކުދި އަދި މެދުފެނިެގން

، ާވންޖެހޭ. އެހެންީވމާ  ފަހި ޮގތްތަކެއް ފޯުރކޮށްދޭ ބިލަކަށް ،ކުރިއެރުމެްއ ދައްކާ  ،ިވޔަފާރިތަކަްށ ފަހި ،މި ާވންޖެހޭނީ

ކްސްެގ ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަން، ޓެކްްސެގ އިދާރީ ބިލު ޓެ ކަން ކަށަަވުރާވްނޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އިހަށްދުަވހުމި ބިލުން އެ

ކުރަންޖެހޭ   އެކީ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި މިއީ މިހާރުން މިހާރަށްބޭނުންާވ ބަދަލުތަކާ ،ެވސް ފާސްކޮށްފިން

ަބއެްއ  ،ހެންނަމަެވސްދި މި ބިލުަގިއާވ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ރަނަގޅު ހުށަހެުޅމެއް. އެކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަ

ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ.  ަފދަ ކަންތައްތަކާ ޓެކްސް ބުރެކެޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއިވ

ެޓްކސް  ،ދިރާާސކޮށްފައި ،ން ބަލާފައިމިޓީމި ބިލުެގ މަސައްކަްތ ކުރާއިރު ކޮ މެން ައޅުަގނޑު ހަމައެއާެއކީ

އެއީ ކުީރަގިއ  މު ކަމެއް.ންޮގތް ހެދުމަކީ ެވްސ އަޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގުތގައި ުމހި އެ އޮިތއްޔާ ރެސިޑެންސީެއއް ދެެވން

ފައިސާހުރި މީހުން ރާއްޖޭގައި އެ ފައިާސ  ،ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ިވޔަފާރިެވރިން ،ެވސް އަުޅަގނޑު ދެންނެިވ ފަދައިން

ތަނެއް ކަމަްށ،  މީހުންނަށް މިއީ ސޭފް އެ ،ން އޮިތއްޔާ ކުރެޭވނެ ޮގތް ހޯދަިއެގާރއްޖޭަގއި އިންެވސްޓު  ،ހެއްޓޭނެ ޮގެތއްބެ

ރާއްޭޖގައި އެހެން  ަވރުކުރެވޭ މީހުންެގ ފައިސާއިން ެޓކްސް  އަދި އެ  ،މީހުންނަށް އިތުރުާވ ކަމަށް  މިއިން ލިބޭ ފައިދާ އެ

ކަުމގައި ަވންޏާ ޑަާވމީހުންނަށް އެއިން ލިބޭ ފައިދާ، އޭެގ ޚަރަދު ކު އެ ންމުހުރުޤައުމުަގއި ހުރުމަށްުވރެ ރާއްޖޭގައި 

އެ ފުރުޞަތު މި   ،ފައިޓެކްސް ރެސިޑެންީސެއއް ދެޭވނެ ޮގތްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލާެޓކްސް، ކުރާނެ. ރާއްޖޭެގ އިންެވސްޓު

ެއއާެއކީ ާވުރތަާވ މުދަލުން އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން.ންާގނޫނުެގ ތެެރއިން ދިނުމަކީ ުމހި

، އެކަން ެވސް މި ބިލުން މުދަލެއް ނޫން. އެހެްނީވމާ ކުެރޭވނުާވނެ. އެީއ ާވރުތަާވ މުދަލަކީ ޓެކްސް ިއެގންޓެކްސް ނަގަ 

ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އް އެބަ ެނޭގ. ބިމެއް ެއްއ ލޭންޑް ެޓކްސެކަަށަވރުާވންޖެޭހ. މިހާރު ރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންެމ  ،މުން އެންމެ މުހި ކުރުުމެގޭކޮގތުަގއި ިވޔަފާރިއް ުކރޭ. އަޅުަގނޑު ދެިވްއކާއިރު އެބަ ޓެކްސެ 

 ،ބޭނުންުކރެޭވނެ މުދަލެއްެގ ޮގުތަގއި ،ބިަމކީ ިވަޔފާރިއެްއެގ ޮގތުަގއި .ެވރިުވންބިން .މު އެއް ަވސީލަތަކީ ިބންންމުހި

ެއްއޗަކަްށ  ނެކުެރޭވްއކާއިރު އެީއ ޓެކްސްބިމެއް ިވ ،އެހެްނކަމުން އިން ކުރެޭވނެ މުދަލެްއެގ ޮގުތަގއި ާވންޖެހޭނެ.ފަސޭހަ

ހުރިހާ ކަމަކަށް ބައްަލާވފައި  ، މިލޭންްޑ ޓެކްްސ އުެވންޖެހޭނެ ކަުމަގިއ އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެހެންީވމާ ުނޭވ.ެވެގން

ންނަށް އެކީަގއި ރަނަގޅު ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެ ރުން ފާހަަގކުރެއްިވ ހުށަހެޅުންތަކާއިްއޒަތްެތރި މެންބަ ؛ން ރަނަގޅުކޮމިޓީ

 ދެްއިވ ފުުރޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މީދުކުރަން.އްކަމަށް އަޅުަގނުޑ އު ލިބިެގންދާނެ
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 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އަރުަވނީ މާަވށު ަދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު 

 .މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް

 

 މާަވށު ދައިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި ހު އައްޑޫ ؛މީދޫ ދާއިރާެގއަުޅަގނޑު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

ން ަވރަށް ތަފްސީލު ާވހަކަތަކެްއ ޮގތު ބެހޭއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްެގ ާވހަކަުފޅުގައި ެޓކްސްއާ  ،މެންބަރު

 ޓެކްސް އެބަ ނަާގ މި  48%  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަވނީ.  މި ދެއްކެީވމަ އެއަށް ެއްއޗެއް ަދންނަާވލަން ބޭނުން

ގައިމު ެވސް ިއއްޒަތްތެިރ ދައުލަތުެގ އާމްދަނީއަށް. މިއީ ހަމަ ،ބަރޯސާަވނީ ޓެކްސް  48%ޮގތުން.  ބުނާ އަހަރުެގ ބަޖެޓު

 48%މުޅި ދައުލަތުެގ އާމްދަނީެގ  ،48% ަވރަށް ބޮޑު ނުރައްަކލެއްކަން. ،ނިގަވޑަިއަގންނަާވނެމެންބަރަށް އެ

އެބަދޭ ިރކަރަންޓު ޚަރަދުެގ ޮގތުަގއި.  61%، މުޅި ބަޖެޓުެގ 61%ތެރި ރައީސް، ޓެކްސްއަށް ބަރޯާސވާއިުރގައި އިްއޒަތް

ުގުޅާވއިރު  ާވހަކައާ  ނެީވ، ޓެްކސްާއިއ މިރިކަރަންޓު ޚަރަދުެގ ޮގތުަގއި ދާ ާވހަކަ އަުޅަގނޑު މިދެންޕ 61%

އަދި ސީދާ ޮގތަކަށް  ،ންުގމުެގ ޚަރަދު ނުސީދާ ޮގތަކަށްނަަގިއެގން ދައުލަުތެގ ހިފެންނަނީ ޓެކްސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ސަރުކާރުން މިއަްށ އެއްެވސް ކަހަލަ ފޯކަސްެއއް ނެތްކަން. ސަރުކާރުެގ ، ނަމަެވސްތަން. އެހެން ބޮޑުެވެގންދާ

ޓަމް ކަސް .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް .ކަށްރެެވިނއު ހޯދުމުގައި ެއއްެވސް ކަހަލަ ަވސީލަތެއް ާގއިމުކުރާ ،ކަސްެއއް ނެތްފޯ

ިވޔަފާިރެވރިންނަށް ދިމާާވ  ،އި ގަ ެވސް ދިެވހި ރައްޔިުތންނަށް ދިމާާވ ކަންތައްތަކުޑިއުޓީ ބޮުޑކުރަނީ. ކަސްޓަމުްނ މިހާރު

ފީ ބޮޑުކުރަނީ. ރިސޯޓުތަުކެގ ފީ  ކުރަނީ. ުވމުެގ ބަދަލުގައި އިތުަރށް އުނދަޫގ މިކަންތައްތަުކގައި ހުރި ދަތިތަްއ ފިލު

އަހަުރ  5މި  ؛ބިލިއަން 91 އިތުރަށް ަނަގނީ. ނަާގއިުރަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ބޮޑުކުރަނީ. ެޓކްސް އަނެއްކާ 

ހަމަ  ،ާވަހކަ މިދަންނަާވ ސަބަބަކީ އެ .ތޭބިލިއަން ރުފިާޔެގ ދަރަނި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޮއތުމުެގ ބިރު އެބައޮ 91ނިމޭއިރު 

. ައޅުަގނޑު ކުރީ ދުަވހު ެވސް މި އަޅަންީވ ޖުބުރިޖެއް އަޅަން އެބަ ބޭނުންޭވ. ބުރި އަޅުަގނޑުމެން ބުރިޖެއް އެޅީމާ 

 .ޓީ.އީ.ޔޫ 64000ޕޯޓުެގ ކެޕޭސިޓީައކީ މިއަދު  .ޕޯޓް ހަދަން އެބަ ބޭނުންޭވ .އަޅަްނީވ ާވހަކަދެްއކިން. ބުރިޖު

އެންެމ ، 180ަވންޏާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް،  ުގޅީފަޅަށް ބަދަލުކޮށްަފއި ބޮުޑކުރާ ކަމަށް ރ ކެޭޕސިޓީ. ޕޯޓުއިނަކޮންޓެ

ސް ބޮޑުކުރަންާޏ ޔަކުރު މުއްދަތަކަށް ޑިެވލޮޕްކުރި ، އަކަށް ބަލާއިރުފޭސް 3 ،އިރުމިނުން އޭެގ ދެ ފޭސްއަަކށް ބަލާޑަކު

ކުާރ އަތޮޅަށް   18 ،އަޮތޅަށް 18 ،އުޅެނީ  ބަޖެހޭ. ދަންނަަވން މިރަން އެހަމަ ބޮޑު އިންެވސްޓްމަންޓެއް އެތާނަގއި ކު

ުނެވދާނެ  ޒާުތގައި މި އެަބކުރޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އޭގެ ހޭދައަށްުވރެ ިގނަ ހޭދަ ހަމައެކަނި މި މާލެއަށް

ެވރިކަމަށް ައީއ  މް.ޑީ.ޕީއެ؟ އެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމަށް އައީ ީކއްކުރަންތޯ ،ތިބޭފުޅުން ،އެހެންނަމަެވސް މައްސަލައަކަށް.

ދުރަށް ޮގސް  . ކޮންކްރީޓާފަލާއިަވރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުަވ އުޅެނީ. ދުރައްދާންށޭ މި  ތިމަންނަމެން ކޮންކްރީޓާ



44 

 

ހުރިހާ   ޖަޒީރާަވންތަ ސިފަތަކެކޭ ކިޔާފައި ެވިރަކމަށް އައީ. މިއަދު މި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އާމްދަނީ އިތުުރކުރަން ކަމަށް ބުނެ.

 132ަފތުރުެވރިކަން ފުޅާކުީރ. އަުޅަގނޑުމެންނޭ  ،ދިެވހިރާއްޭޖެގ ފަތުރުެވިރކަން ފުޅާކޮްށެގްނ ޓެކްސް ،ކުރަމުން ކަމެއް

ދަނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ މިއަދު އެ ހުރިހާ އެްއޗެއް ެހދެމުން ަގިއ. 2013 ،ހަާވލުވިއިރު  ރިސޯޓް ނުހެދި ހުރި ެވރިކަމާ

 ެގ، ރަީއސްޙްލިޞާކަމަށް މި ފުރަތަމަ އަހަރު ތެރޭަގއި އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ރި ވަޒީފާ ިއތުރުކު 8900 ،އަޖައިބުވި 

ކޮންތާކުން އުފެއްިދ  ،ވަޒީފާ އުފެއްދީމޭ ުބނީމާ 8900ެގ ފުރަތަމަ އަހަުރެގ ތެޭރަގިއ ޙްލިޞާމް މުޙައްމަދު އިބްރާހީ

. ތަކުން އުެފއްދި ވަޒީފާރޯާޑއި ިރސޯޓު ސްޮއތް ފެންނަ ކްރޮ އެީއ މި ؟ސިޔާީސ ވަޒީފާތައްޯތ ެއއީ ؟ވަޒީފާތަެކއްތޯ އެއީ

ހި ެހދީ. ދެން މިއަދު ކުެރޑިޓް ނަާގލަނީ. އެްއެވސް ކަހަލަ އުެފްއދުންތެރިކަމެއް ނެތް އިްނކަމް ޗެއަޅުަގނޑުމެން ެއ ެއއް

 ، ޭވސްޓް  ޚަރަދު ޮބޑީމީގައި ،ޓެކްްސ ނަާގއިރު 48%ެޓކްސް ަނގާއިުރ،  48% .ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް ހޯދުމަށްޓަކައި.

ައޅުަގނޑު ުކރީ ދުަވހު ެވސް ދެންެނިވން، ؟ ެގނައީ ކުރަންތޯ ފުރަތަމަ މިބިލިއަން ރުފިާޔެގ ބަޖެޓެއް ީކއް 37.5 ބޮޑީ.

ން  ސިޔާސީ ަވީޒފާތައް އިތުރުކުރަނީ. މިހެ .. ަޚރަދު ބޮޑުކުރަނީބަސީތަކުަގއި އެބަތިބި ސޮިއކޮށްލާފައި ެގއަށްދާ ުގރޫޕުމްއެ

ޤައުމަށް އިތުރު އާމްދަނީ  ، އިތުރުކޮށް ަޤއުމުެގ އުފެއްދުންތެރިކަން  ،ޓެކްސް ަނަގންާވނީ  ނޫނޭ ޓެކްސް ަނަގނީ.ހަދާކަށް 

އަދި މިހުރިހާ ާވހަކަެއއް  ކަންކަން ކުރަން. މި ،ަވންނާނެ ޮގތްތަާކއި ޓުއަިރަޒމްެގ ދާއިރާ އިތުރަށް ފުާޅުކރުމާއި

ކުރަމުން މި މަޖިލިސް ފެށުނުއިރު ެވސް އިޝްތިހާރު މިއަދު ޔެއަށްމީ ދުނިާވގު މިއަދު ެވސް މުިޅ ބައިނަލްއަ ،ދައްކާއިރު 

ޓެރަރިޒަމްެގ ބިރުެވިރކަން އެަބއޮތޭ. ހައްތަހާ ބިރުެވރިކަން ބޮޑިއްޔޭ.  ެގންދަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު މާ މި

އެބަޖެހޭ ަވިކ   ޯފކަސް ެވސްެގހުމި މަޖިލީ .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއުފައްދަނީ. ހައްތަހާ ބިުރެވިރކަން އުފައްދަނީ. 

އާމްދަނީ ހޯދުން ކަމަށް   ސް އެބަޖެހޭ ަވކި ަކންތައްތަކަކަށް ފޯކަސް ެގންަނން.ޮގތަކަށް ބައްޓަްނާވން. ސަރުާކރުެގ ެވ

އަތޮޅުެގ  .ަވންޏާ، ޚަރަދު ކުޑަކުރުން. މިއަދު ެވސް ލ ަވންޏާ އާމްދަނީ ހޯދުން. ޚަރަދު ކުޑަކުރުން ކަމަށް

އަުޅަގނޑުމެންެގ ދާއިރާއިން ުގޅަނިްއޔޭ. ިމއަދު  މަހެއް ނުކިރޭ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މީހުން ބާނާ އެމަސްެވރިންނަކަށް 

ކިަތއް  .ފަހަރު މަހުން އައިސް އެތިބީ ނުކިރިަފއޭ. މަހަކަށް އަެގއް ނުލިބެއޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެވސް އެަބުގަޅއޭ. ދޯނި

މީތި އަޅަން.  އޭތިގައި ބަހުްސކޮށްފި. ޕްލެްޓފޯމްތަކާއިށް ަގރާރު މިތާަވަރކަ 10؟ ަގރާރު މިތާަގއި ާވހަކަަދއްަކިއފިތޯ

ިއއްޒަތްތެިރ ، މަހެއް ނުކިރެއޭ. މަހެއް ނުކިރެއޭ ،މީހުން އެުގޅަނިްއޔޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދު ެވސް ހަމަ އެ

އް ނަހަދަމޭ. ދެކޮޅެ ުގމާއަުޅަގނޑުމެން ޓެކްްސ ނެ ،ޓެކްސް ނެިގދާނެ. ޓެކްސް ަނާގފައި .ރައީސް. މިއީ މައްސަަލއަކީ

ތްތަކާިއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިކޮނޮީމ ޢަސިނާ ،ގާއިމުކުރަްނީވ. ެއހެންނަމަެވސް ެވސް ޭވޖު މްނަަގްނީވ. މިނިމަޓެކްސް

 ،ަވންޏާ ނަާގ ޓެކްސްއިން ަސރުކާރުެގ ިވސްނުން ނެތް ކަމަށް ،ދާނެ ޮގތްަތކަކަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނުންއިކުރިއަރަ

ެއގްޒިމް ބޭްނކުތަާކއި  ،ލޯނު ެނުގމާއި ،ޑާއި މިލިއަން ޑޮލަުރެގ ބޮންެޑއް ެގންނަނީ. ބޮން 200ން ދެ ؛ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

  .މިހުރިހާ ތަނަކުން ލޯނު ނަަގިއެގން ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު އިތުރުކުރާކަށް ނޫނޭ މިކަން ކުރަނީ

ަގން އުޅޭ ޓެކްސްަތކުެގ ބޭރުްނ ދަނީ މި ނައަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން ،ކުރަން. އެހެންނަމަެވސްއިންެވސްޓު 
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 ،މަސްެވރިންނަށް ެވސް ،، ދަނޑުެވރިންނަށް ެވސްަވނީ ޚަރަދު ބޮޑުކުރަން. މިހެންީވމާ  ެވސް މިކާ އަނެއް

ޓުއަިރޒަްމ ސެކްޓަރަށް ެވސް ހަމަ ާވނީ  ،ކުރުުމެގ ސިނާއަތަށް ެވސް ދަތުރުފަތުރު ،ތަށް ެވސްޢައިމާރާތްކުރުމުެގ ސިނާ

 އަުޅަގނޑު މި ހިފީ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ، މި ފުރުޞަުތެގ ބޭނުންރައީްސ. އެހެންީވމާ ޒަތްތެރިއިއް  ެގއްލުން

  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. އިލްޔާސް ލަބީބްެގ ާވހަކަފުޅަްށފަހު އެއްެޗއް ދަންނަާވލުމަށްޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ދާ މަރަދޫ، އަރުަވނީ ަގނުޑ ފުރުޞަތު މި ހާރު އަޅުމިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މް ޝަރީފަށް. އިބްރާހީމެންބަރު 

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން:މް ޝަރީފްމަރަދޫ ދައިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ެއއީ  ،ޓެކްސް ެނުގން .އްމު އެއްޗެ ންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ަވށާޖެހޭ ޓެކްްސެގ ނިޒާމަކީ ަވރަށް މުހި

ނަަގނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް   ޓެކްސް މި ؟ޓެކްސް ނަަގނީ ކީއްކުރަންތޯ އިމު ކަމެއް. ދިެވހިރާއްޖޭަގންަވރަށް މުހި

ޓެކްްސ  ؟ބައެްއެގ އަތުންތޯނަަގނީ ކޮންފޯރުކުރުމަށްޓަކައި ަދއުލަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފަިއސާ ހޯދުމަށް. ޓެކްސް

 ކުން ބާކީާވ އާމްދަނީެގ ތެރެއިން ބާކީާވ ެއއްެޗއް.ޔަލިބޭ ާއމްދަނީ ،ޭބނުންތައް ފުއްދާފައިބައެްއެގ ޒަރޫރީ  އެނަަގނީ 

މު ކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަކުރާރުކޮށް ފާހަަގކުަރްއަވމުްނ ންޓެކްސް ނެުގމަކީ ަވރަށް މުހި

ރެިސްވ ޕްޮރްގ ،. އެއް ކަމަކީޮއޭވންތަކަކާއި އުސޫލުތަެކއް އެބައި ެގްނުގޅެންޖެހޭ މިެނުގމުގަ ޓެކްސް ،ެގންދަާވ ފަދައިން 

ޓެކްސޭޝަނުެގ ިނޒާމެްއެގ ދަށުން އިންކަމް ޓެކްސް ނެުގން. ހަމަ އެހެންމެ ރައްޔިތުންެގ އާއްމު ދިރިުއޅުމަްށ 

އަތުން  ެގރަްއޔިތުން .އްަޗކުން ޓެކްްސ ނެުގންބާކީާވ އެ  އިފައިސާ ބާީކކޮްށފަ ،ފައިާސެގ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރަން ބޭނުންާވ

މީހެއްެގ ޒަރޫރީ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައި ބާކީ ހުންނަ   އް ނެޭގނީ އެެވސް އަދި އެހެން ބައެްއެގ އަތުން ެވސް ޓެކްސެ 

މެންނަކަށް އަުޅަގނޑު ޕްލަސް ފަންޑެއްެގ ތެެރއިން. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމެއް.ސަރ

ކިރު ލިބޭ ޮގތަށް ފުންކޮށް ިވސްނަިއެގން ޤައުމުެގ  ،އެރޭ ޮގތަށް ކިރު. ށެއް ލެޭވކަފެލާ ެގރި މަރާނާނެ ކިރުނޯން

 60 ،އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން ، ޮގެތއްެގ މަތީން އަޅުަގނޑުމެން ޓެްކްސ ނަަގންޖެހޭނީ. މިހެންކަމުން އިޤްތިޞާދަށް ފަހިާވ

މަތިނުާވނެ ޮގތަކަށް ށްުވރެ އަ 3.5%ހަމައަށް  އެއް ަލއްކަ ރުފިާޔއާ ބޭ ފަރާތްތަކުންރުފިޔާއިން މަތީ އާމްަދނީ ލިހާސް 

 5%މަޑުމަޑުން ޕްރޮްގރެސިްވ ޮގތަށް  ،ންކުރެޭވ ޮގތެްއެގ މަތީބައި ޓެކްސްނެުގން. އަދި ޭއެގ މަތިން ލިބޭ އާމްދަނީ

ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަްއޔިތުންނަކީ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ެނުގން.ކްސްހަމައަށް ެވސް ޓެ  އ15ާ%ން އަދި އި 10% ން،އި

މީހުން  އަދު ވަޒީފާ ހުރި ޮގތުން އަތޮޅުތައް ޫދކޮށް މާލޭަގިއ އައިސް ދިިރއުޅެން ޖެހިފައި ތިބި މީހުން. އެމި

ޔަށް ދޭ ކުއް ނީ ކުލި.އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދަކަްށ މިދަ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ަވރަށް ބޮުޑ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. އޭެގ
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ބާކީާވ އެްއޗަކުން ނޫން  ބޮިއފައި ،އިކައިފަ  ، ކުދިންެގ ޚަރަދުކޮށްފައިސްކޫލު ދަރިން ތިބި މީހުން އެ ،އެްއޗެއް ދީފައި

މީހުންެގ ދިރިއުޅުުމެގ  ،އެހެންކަމުން ްއ ނުދެޭވނެ.ޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ާގނޫެނއް ފާސްކުރި ކަމަށް ިވޔަސް ޓެކްސެ

ނުަވތަ  ރިބޭޓްންަކމަށް ޓެކްސް ، އެކިެއކި ކައިެވސް ބަލަ ކަށްހުރި ޚަރަދުތަ ން ކުރަންމީހު ޚަރަދުތަކާއި އަދި އެ

  ނެތް.ތްެވސް ޝަްއކެ މެދު ކުޑަ ރެޑިޓް ދެޭވނެ ުއސޫލެއް މި ާގނޫނުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމާޓެކްސް ކު

. މިާސލަކަށް ދަރިން ތިބި މީހުންެގ ރުއިނެގޭ  އިްނކަމް ޓެކްސް ޓެސްޓުކުރަން އެބަޖެހޭ ސް ންމީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ލީމު ހާސިލުކުރާ އުމުރުގައި ޢު ޓް ދެެވންޖެހޭނެ. ތަކުރެޑި ،ދެެވންޖެހޭނެ ރިބޭޓްޓެްކސް  ،ދަރިން ތިބި އަދަދާއި

ުއޅޭ ކުއްޔަށް ދިރި އެަލަވންސްތަެކއް ެދެވންޖެހޭނެ. ޞަކަމުގައި ަވންޏާ ެއކަމަށްޓަކަިއ ޚާއްޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ކުދިން ތިބި

ތިބި މީހުންނަކަށް މާލޭަގއި އަމިއްަލ ެގދޮރު  ،ނެއް ނޫން ިއނާޔަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭނެ. އެހެ ޞަމީހުންނަށް ަވކިން ޚާއް

އާމްދަނީ ލިބޭ ދަރިން ތިބި މީހުންނަކަށް މިދެންނެވި  ،ނުާވނެ. ދަރިން ބޮުޑެވެގންދެިވ ރިބޭޓްެގދޮރުން ލިބޭ ޓެކްސް 

ރަށް ިގނަ ލާގައި ަވޙަމަރުން މި ާގނޫނަށް ކޮމިޓީެގ ، މި އުސޫުލެގ މަތީުނާވނެ. އެހެންީވމާކުރެޑިޓެއް ެދިވެގން

މަޖުބޫރު ޚަރަދުތައް  ،މީހަކަށް ެވސް ޒަރޫރީ އެހެނީ ކޮންމެބަދަލުތަކެއް ެގންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. 

އާދެ! ަވރަށް  ؟މު ކަމެއްހޭންނެުގން އެއީ މުހި. އިންކަމް ޓެކްސްހޭނީކޮށްފައި ބާކީާވ އެްއޗަކުން ެޓކްސް ނެެގންޖެ

ރަފްކުރެިވެގން. އަދި މިހާރު ޢާ ހޭ ޓެކްސްެގ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރެޭވީނ އިންކަމް ޓެކްސް ެވސް ތަަވށާޖެކަމެއް. މު ންމުހި

ން ސަލާމަތްުވމަށްޓަކައި ހުޅުޭވ ކަންކަމުން ެވސް މީހު މި ،އެކި މީހުންެގ ބޮލުގައި މި ެއޅޭ ކަރަޕްޝަންެގ ތުހުމަތާއި

 ،ން. އާދެ! އޭރުން ކޮންމެ މީހަކަށް ެވސް އެނޭގނެމުުގމް ޓެކްސް ނެއެއީ އިންކަ ކަންކަން. މު ދޮރަކަށްާވނެ މިންމުހި

 އަދި ޭއެގ ސޯްސ ދެއްކެްނ ހުރި ފައިސާކަން. އާދެ! މި ،ހުރި  މީހަކަށް ލިބިފައި ހުރި ލާިރ އެީއ ޓެކްްސ ދެްއކިފައި އެ

ްސެގ ނިޒާެމއް ކުރެޭވީނ ެވސް ެޓކްލަތު ާގއިމުއިޖުިތމާޢީ އަދާ ޔަތްކުރަންޖެހޭ.ޢާެގ ަމއްޗަށް ެއބަ ރިހުރިހާ ކަމެއް

އަުޅަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭަގއި ެވސް މިހާރު އިްޤތިޞާދީ ކުރިއެރުން އަންނަ  ،އިމުކޮްށެގން. މިހެން މިެދންނެީވާގ

ދަނީ  ެއއްދުަވހުން އަނެއް ދުަވހަށް މި ުގދޭތެރޭގައި އޮތް ފަރަ ލިބޭ މީހުންނާއި ނުލިބޭ މީހުންނާ  ،މިންަވރަކަށް

ނެުގުމެގ ސަބަބުން ޓެކްސް ،ެގ އަޚް މުޙައްމަުދ ސަޢީދު ފާހަަގކުަރއްަވއިފިބޮުޑަވމުން. ައޅުަގނޑު  ،ފުޅާަވމުން

 ލިބޭ އާމްދަނީ ށްއަދި މުޅި ދައުލަތަ ،ނޫން ޮގތަކަށްެގއްލުންތަެކއް ެވދާނޭ. އާދެ! ބަލައިނުލާ އިޤްތިޞާދަށް ފަހި

ޓަކައި ނެުގމަކީ ހަމަ އިޤްތިޞާދަްށ ށްޕްޝަން އަމުދުން ޚަރަދުކުރުމަޒަުތަގިއ ނެުގމަީކ ެއއީ ެއްއޮގތަކަށް ކޮންޓެކްސްެގ ޮގ

އަިދ ވަޒީާފެގ ާބޒާރަށް ެވސް ެގްއލުންެވދާނެ ކަމެއް. އެހެނީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ެޓކްްސ  ،އޭެގ ނޭެދޭވ އަސަރުކޮށް 

ށް ިވސްާނލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެަބހުރި. އޭެގތެރޭަގއި ރާއްޭޖެގ ނިޒާމެއް ތަޢާރުފުކުރަމުންދާއިރު ެވސް ފުންކޮ

  ސް ިއތުރުެވެގންދާނެ ޮގތެްއެގ މަްއޗަށް ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ހަމަ އްޔިތުންެގ ޭސިވންްގރަ

 ކުރުމަށްހުން އިންެވސްޓުކަންކަމަްށ މީ ،އިންެވސްޓްމަންޓް ،އެހެންމެ، ޓެކްސްެގ ނިޒާމު ފަރުމާކުރެިވފައި އޮންނަ ޮގތުން

ޖެހޭނެ. އެީއ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ަގނޑުމެން ޓެކްސް ނިޒާުމ ާގއިމުކުރަންފަހި ފުރުޞަތެއް އޮންނަ ޮގތަކަށް ެވްސ ައޅު
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އަޅުަގނޑުމެްނެގ  އިމުކުރުމަށް ބޭނުންާވ އިންެވސްޓްމަންޓްގާ ޓަކަިއ ބޭނުންާވ ަވސީލަތްތައް އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށް

ދިއުމުެގ ފުޅާެވެގން ކުރިއަރަމުން އިޤްތިޞާދު ،އަދި ބޭރުން ެވސް ކުރާނެ ޮގތަކަށް ަމުގފަހިެވެގން މެނުީވއެތެރެއިންނާއި 

 ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުެވެގނެްއ ނުދާނެ. އެހެންކަމުން، ޓެކްސް ނިޒާމަކީ ަވރަށް ފުންކޮށް ށްސަބަބުން ޤައުމަށާއި ދައުލަތަ

މީހުންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ   ،އިުމކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް. މާނައަކީ ާގއި ދިމާލަކުން ބެލުމަށްފަހުަގހުރިހާ ދިމަ ިއ،ިވސްނަ

ުއސޫލެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން  ދައުލަުތެގ އެކިެއކި ރިކަރަންޓު ޚަަރދުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުެގ އިލާރިއެއް ނަގަ 

ހޭނީ އިޤްތިޞާދަށް  ެއއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނެ ޮގތަކީ. އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެއިމުކުރަްނީވކީ. އެާގ

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މަސައްކަްތކޮށްެގން ލިބޭ އާމްދަނީން އެ  ،ުކރުމަށް ެވސް ފަހިކަންކަމަށް އިންެވސްޓު ،ފަހި

މީހުންެގ ޖީބަށް ެވސް ތަަނަވސްކަން ލިބޭނެ ޮގތަށް ަފރުމާކުރެިވފައި އޮންނަ ޓެްކސްެގ ނިޒާެމއް އަުޅަގނޑުމެން 

ނޫން ޓެކްސްތައް ެވްސ ައދި އެ ،ކަމުން އިންކަމް ޓެކްސް ނިޒާމު ެވސް ތަޢާރުފުކުރާއިރުއިމުކުރަންޖެހެނީ. އެހެންާގ

އަށް ތިޔާިގކަމާއި ބުރަ މަސައްކަތްކުރި ަވަރަކށް އެ މީހާ ؛އެ މަަސއްކަުތގެ  ،މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުން ،ތަޢާރުފުކުރާއިރު

ުނާވނެ. އެ ޔަޤީންކަން ާގ ެއއްެޗއްެގ ޮގުތގައި ެވެގން ނަށްއެ މީހާ އަށް ލިބޭ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ަދއުލަތަ  ،ތަނަަވސްކަމާ

މި ޓެކްސްތައް  ،ާވނެ. މާނެއަކީ އިންަކމް ޓެކްސް ތަޢާރުފުކުރާއިރުަގއި ެވސް ޓަރުންނަށް ެވސް ޮއންނަންއިންެވސް

ނަށް ޖާގަ  ކުރުމަށް މީހުންއުފެއްދުންތެރިކަމުގައި އިންެވްސޓު ،ފަހި އުލަށްޙައިްނެވސްްޓމެންޓް މާ ،ނެެގމުންދާންާވނީ

ޅުޖެޭހ ޮގތަކަށް ފަރުމާކުރެިވފައި ޮއންނަ ޓެކްސްެގ ނިޒާމަކަށް. ލިބިދޭ އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެ ލިބޭ އެްއޗަކުން ދެކޮ

އަުޅަގނޑުމެން ަވރަްށ  ށް މުހިންމު ކަމެއް.ަވރަ މަކީއިމުުކރުގާ  އްއެހެންކަމުން، ޕްރޮްގރެިސްވ ޓެކްސްެގ ިނޒާމެ

  ފަހި ނިޒާމެކޭ. ނޫން  ޖީ.އެސް.ީޓއަކީ ަވރަށް ، ބޭފުޅުން ިވދާޅުޭވލާފައި ބައެއްއިޖަހަަގއި އަތް ފަޚުރުެވރިކަމާއެކު މޭ

ެއއީ ޕްރޮްގރެސިްވ ޓެކްްސެގ ނިޒާމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  .ނިޒާމެއް ޖީ.އެސް.ޓީައކީ ރިްގރެިސްވ ޓެކްސް

ޭއެގ  ްއަގއިނިޒާމެ ޓެކްސްރިްގރެސިްވ  .ިރޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެވސް ކަންކަމުެގ މަްއޗަށްއަުޅަގނޑުމެން އެ ، އެހެންީވމާ

ާދއިރާެއްއގައި ކުރާނީ ޤައުުމެގ އެންމެ ކުޑަކޮށް އާމްދަނީ ލިބޭ  އެންމެ ފުޅާ ، ބޮަޑށްސަރު އެންމެނޭދެޭވ އަ

ެގ ތެރެއިން ޤައުުމެގ އިޤްތިޞާދަށް ާވ ފަްނޑުސަރޕްލަސްާވ ފަރާތްތަކުްނ ސަރޕްލަސް  ،އާމްދަނީ އިތުުރވެ ށް. ފަރާތްތަކަ

ޓަކައި އިޖުތިމާޢީ އަދާލަތު ެވހި ރައްޔިތުންނަށތެރެއިން ދިފުރުޞަތެއްެގ  ށް ެވސް ފަހިއިންެވސްޓްމަންޓައަދި  ،ފަހި

ކަންކަުމެގ ެނޭގއިރު މި ހުރިހާ ަޓކައި ެޓކްސްމަށްއިމުކުރުާގ ޕްލޭން ފީލްޑެއް ،ލެަވލް  ަޓކައި ަރއްޔިތުްނެގއިމުކުރުމަށްާގ

ޓަަކިއ ތަށްން ޓެކްސް ނިާޒމު ތަޢާރުފުކޮށް ހިންަގންާވނީ. ދެއްިވ ފުރުސަރިޢާޔަތްކުެރިވެގން އަޅުަގނޑުމެ މައްޗަށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާމިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ  .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ށް.ލަޠީފަ މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު

 

 ހަކަދެްއކެުވން:ާވ ލަޠީފް މުޙައްމަދު އިންޙުސަ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

މު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ންމިއީ މުހިާއމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގން  . އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،ކުރާނެ ހަމަ ކަންބޮޑުުވންތަާކއި އަދި ހަމަ ބޮޑެތި މަންފާތަކެއް އިމީގަ  ،އެހެންނަމަެވސްއަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން. 

ެދއްކުުމެގ ފުުރޞަތު ަވރަށް ބޮޑަށް ހުުޅިވަފއިާވ އަދި އޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އެހެން ދެކޮޅަށް ާވހަކަ

 ކުެގ އަތުން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަ ން މަތީއިމިހާރު ބިލުަގިއ އޮތް ޮގތުން ސާޅީސް ހާސް ރުފިޔާ ،މިދަންނަަވނީ

ހާސް  ސާޅީސް ާވނަމަ،ުތން ޮގ ާވަގއި ބްރެކެޓު .އޮތީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ފައި މިއެޅިބިލުަގއި ކަނޑަ  ށްނެުގމަޓެކްސް

ފައި ތިބޭ އެންމެ ިގަނއިން ެއ އާމްދަީނެގ މަްއޗަށް ބިާނެވ ،ފަންތީެގ އާމްދަނީ ލިބޭ އާމްދަނީ ލިބެނީ މެދު ރުފިޔާެގ

އި ާވނަމަ، ދިރިއުޅުމުެގ ފެންަވރު ަވރަްށ މުގަ ކައެފަދަ ފަރާތްތަކުން އެ ޓެްކސް ނެޭގ ،ފަރާތްތަކަށް. އެހެންކަމުން

ކަްނ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ހަމަ ެއޮގތަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުްނ ިދއުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތްބޮޑުތަނުން ދަށްެވެގން

އެންމެ ބޮޑު ތަނަކަށް ކުރެޭވ އެއް ތަނަށް ެވފަިއ  ،އަކީ އެންމެ ިގނަ ޚަރަދު މި މާލެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސޯޅަ ހާހުން ކުލި   ،ހާހުން ލިބޭ އެއްަޗކުން ފަންސަީވސް އިން ނޫނީތަުނގައި މިދެންނެިވ މުސާރަ މި ،ރުަގއިނައިއޮން

.  ންނަނީ ފެންނަމުންއަ ތަން މިޖެހޭ ނުކޮޅުލިބޭ ާއމްދަނީއަކުން ދެ ،ޓަކައި ދެއްކުމަށްފަހު އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް

 ފަސްދޮޅަްސ ާވަގއި  19ުވރެން އެ ބޭފުޅުންެގ އެޖެންޑާ މިއަށް ،ދުމި އަދަ އެހެންކަމުން، މި ޓެކްސް ނުެގމުަގއި

ުރ ޓެކްސް ނަަގން ބަލާއި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް .ެޖހެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ުވރެން ެވސް މައްޗަށްހާހަށް

ނެތަތީެވ ހުއްޓާލަިއެގން  ިމަކންނަމަެވސް، ކުެރިވފައި ނެތް ެވސް މެ. އެހެންޓުކް ެއއް ކަލެޭޑޓާ ެއކަށީެގްނާވ އިރާއްޖޭގަ 

ހަމަ މި ޓެކްސް ނެުގމުެގ ސަބަބުން ރާއްޖެައށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަެކއް  ،ސަބަބަކީ ބަލަން ތިބެޭވކަށް ެވސް ނެތް.

ޓަަކއި މަށްލުއިއެއް އެކުަލަވޑާޓާ އެހެްނކަމުން، ޕާސަނަލް އިންކަމް. އޮތް ކަމަކަށް ނުާވީތެވޝައްެކއް އެއީ ލިބިދާނެކަމީ 

މިކަން ފެށިެގން ނޫނީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުަރން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިެއރުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް.   ،ެވސް

ފެންނަމުންދާތީ އެ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން ބޭނުންޭވ.  އެހެންނަމަެވސް، އިންތިހާ ައށް ކަންބޮުޑާވ ކަންަތއްތަެކއް މިއަދު

ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި  އިުތބާރު އޮތް މުއައްސަސާތަެކއް އޭެގ ޒިންމާ، ރައީސް  ހެނީ އިއްޒަތްތެރިޓެކްސް ނަަގން މި ޖެއެއީ 

 ތަކަކީބަލަމުންދާނެ އެއް ފަރާތްމިހާރު ރާއްޖޭގައި މި ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް  .ކަމުަގއި ާވނަމައަދާކުރަމުންދާ

ަވރަށް ޮބޑަްށ  އި ލޯއަޅަ މި ކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށްއިންެވްސޓަރުން  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިންެވސްޓަރުން އިނޭގތޯ

ރާއްޖޭެގ މިއަދުެގ މިސްރާބު  ،އިނޭގ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. އެހެންކަމުންމިއަދު ެގންދާކަމީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފިކުރުކުރަމުން

. ކަމުން ައއީކަންފަތަްއ ފަސޭހަ ާވހަކަތަެކއް ދައް  ،ަވރަށް އޮމާން ،އިމުަވރަށް ހިތްގަ  ރު އި.ޕީ ެވރިކަމަށް އައި އެމް.ޑީ
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ރާްއޖެ ެވއްޓިަފއި އޮތް ތަން މި  ށްާނމާންކަމާއި ބިރުެވިރކަމަ ،ނަމަެވސް، ަވިކ ހިސާަބކުން މިސްރާބު ބަދަލުވެ އެހެން

ޓެްކްސ  ކުރަމުންދާއިރުަގއިއިންެވސްޓުެއ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ލާނެ ދެއްތޯ އިންެވސްޓަރުން ބަ ފެންނަނީ. އެހެންކަމުން،

އްެގ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަެކއް އެ މުައއްަސސާތަކުން އަދާކޮށްފާނެކަން. ކަންތައްތަުކަގއި ކިހާަވރެ ހުރި ނެުގމުަގއި 

 ދި ހަމަ ެއޮގތަށް އިންެވސްޓަރުންެގ މިސްރާބު އަ .މެއްންެޖހޭ ކައަށް ކަންބޮުޑާވހެންީވމާ، އެީއ އަުޅަގނޑުެމން އިންތިހާއެ

ޝައްކެއް އޮތް ކަމެްއ  ނީ ނުެވދާނެކަމީން އެޅޭނެ ޅައެއްަޗކަށް ނޫދިމާލަށް ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އަތުއެހެން ދިމަ

 ، ންޭވނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު މިހެން ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަާވއިރު އަޅުަގނޑު ަހމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނު

 މިަދއްކަމުން ތަނުގައި ާވހަކަ މިެވސް  މިއަދު، ކަ މި ދައްކަނީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްނާމާންކަމުެގ ާވހަބިރުެވރިކަމާއި 

ސާފުކޮްށ ، މިނިަވން ފިކުރުތަުކެގ ާވހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަގބޫލެއް ނުކުރަން ފިުކރާއި ހައްދުފަހަނަޅާފައިާވ ،ދަނީ

ދޭ ާވހަަކ ދަބުއައެ ފަާރތްތަކަށް  އި،ދެމުންދާ ޖަމުޢިއްޔާތައް އުާވލަ އިކަްނ ޮއޅުންފިލުަވރައްޔިތުންނަށް ކަން

ރިޕޯޓު އޭެގ ޙަޤީޤަތް  ރަނީ މިއަދު މަރު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިާވައޅުަގނުޑ ަގބޫލުކު، ދާއިރުދައްކަމުން

ެއ  ށްބައްދަލުކޮ ނާމެންަގނޑުނޫނީ އަޅުއަށް އާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަށް މަރު ކޮމިޝަނުން އެބަޖެހޭ މީޑި

މެންބަރުން  ފަސްންގައި ލިބޭ ޮގތުން މަރު ކޮމިޝަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުއީ ކޮށްދެްއަވން. އެިހއްސާ ތައްާވހަކަ

 އިދެ ބޭފުޅެްއެގ ނިންމުމުެގ މައްޗަށް ނިންމަ .ރިޕޯޓު ނެރެފައިަވނީލަބިްއޔަތަކަށް ނޫން އެ ކޮމިޝަނުން ޣުއަ ތިއްބަާވއިރު

ހި ރައްޔިތުންނަްށ ރިޕޯޓު ނެރެފައިާވ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދަނީ. އެހެނީްވމާ، މިކަން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ދިެވ

އަދި މީެގތެރެއިން ބަެއއް  ،ޮގތަކަށް މިްސރާބު ބަދަލުކޮށްފައިާވ ކަމަށް ައދި ބޭނުންާވ .އްަވން އެބަޖެހޭސާފުކޮށްދެ

ކުރިން މަޢުލޫމާތު  ަރއްަވމުްނެގންދިަޔ ކަމަށް ެވްސ އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މީެގދެއްަވން މަސައްކަތްކުބޭފުޅުން އިސްތިޢުފާ

ން ެއ މި ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުަރްއާވ ބޭފުޅު ނޫނީ ،ޙަޤީޤަތެއްތޯކިހާަވރެްއެގ  އީ މުން، މިލިބިފައިޭވ. އެހެންކަ

ޖެހޭނީ މިފަދަ މަޢުލޫމާތު އެކިއެިކ އަުޅަގނޑުެމން މި ސުާވލު އުފައްދަން ؟ކުރެިވފައިތޯމޭލްޮގަތކަށް ބްލެކްަވކި  ތިއްބެީވ

 .ޝުކުރިްއޔާ ރީޢާއިން އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނާތީ.ޛަ

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 ރުޞަތު މި އަރުަވނީ އޮތީ ޓެކްސް ބިލު. އާދެ! އަުޅަގނޑު ިމހާރު ފު ަވުގތު ހުށަހެޅިފައި މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި

 ށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރަ މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

 

 ެކުވން:ާވހަކަދެއް މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ުވެރން މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އިންކަމް ޓެކްސް ފަސްދޮޅަސް ހާހަށް . ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއްޔާ

ހާސް  މަ ތާއީދުކުރާ ކަެމއް. މީަގއި ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ ެއ ލިބޭ ފަސްދޮޅަސްނެުގމަކީ އަޅުަގނޑު ހަ
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އަުޅަގނޑުމެން  .އިސާއިން ޓެްކސް ނެެގމުންދާނީމަްއޗަށް ލިބޭ ފަ ުވރެއެއަށް  .އް ުނކުރާނެރުފިޔާއަކުންނެއް ޓެކްސެ 

މި ނިޒާމު  ، މި ނިޒާމު ަނކަށްއިންކަމް ެޓކްސް ނުނަާގ އަުޅަގނޑުމެން ،ކޯޕަރޭޓް ޓެްކސް ނަގާއިުރަގއި  އިޖީ.އެސް.ޓީއާ 

ޭޖގައި އްއި އިންކަމް ޓެކްސް ރާޓަކަރަނަގޅަކަށް ނުހިންޭގނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވާމ، މި ނިޒާމު ހިންުގމަށް

ިއއްޒަތްތެިރ  ނެުގމަކީ ސަުރކާރަކަށް ކުރަން އުނދަޫގ ކަމެއް ެޓކްސް  ތަޢާރުފުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ެއއީ.

 ންކަމް ޓެކްސް ނުނެިގެގންދިަޔއީ ަސރުކާރު ދަރަމުންދިޔައިުރަގއި ތަުކގައި އިދުަވސްތާ މިދިޔަ ރައީސް. އެހެންެވެގން

އެހެން ޓެކްސްތައް ެވސް . އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން ޖީ.އެސް.ޓީ ެވސް ތަޢާރުފުކުރީފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން.  .ސްެވ

ެގނައިމަ ަދއުލަތް ހިންަގންާވ ފަސޭަހއާއި ާވ ފައިދާ ަވރަށް ސާފުކޮށް އިނޭގ. އެެހންީވމާ، ނިޒާމެްއެގ ތެޭރަގިއ ެގނައީ. 

އަންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނުތިބޭނެ  ކަމް ޓެކްްސެގ ނިޒާމު މި ޤައުމަށްއިން ޓަކައިމި ޤައުމު ހިންުގމަށް

ޚިދުމަތްތައް ނުދީއެއް މި ާވ ާވ ކަންތައްަތއް ނުކޮށެއް. ރަްއޔިތުންނަށް ދޭން ޤައުމަށް ފައިދާ ނަށް ބިރުން ެވރިންިވޔަފާރި 

 ހަމަ  ނުޖެހުންހިތްހަމަހަމަ ރިން މިކަމާ ޔަފާރިެވސަރުކާރަކުން ނޯންނާނެ. އެެހންީވމާ، ހަމަ ަވރަށް މުްއަސނދި ިވ

ަވޢުދުތައް ފުްއދުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ދާީނ  ެގމަެވްސ، އަުޅަގނޑުމެންއެކަީށެގންޭވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަ

ރުްނެގ ނިކަމެިތކަމާ ހިސާބަށްދާ ަވރަކަށް ީގޮގސް ފަެވެގންކަން މުއްސަނދި ންެގ ުމއްސަނދިދީމުްއސަނ .ކުރިއަށް

މީހުން  ދިހަ ގައިރު ެއކަކު ުމއްަސނދިވާއި.  ނެތް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްނޑުމެންނަށް ބަލައިެގްނ ތިބެޭވކަށްއަޅުަގ

އަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމައަށް  ހަމަ ށްރުާވކަން އެއީ ދުނިޔެ ަދންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންީވމާ، އިންކަމް ޓެކްސަީގފަ

ން. އިންކަމް ޓެކްސް ަނަގްނ ކަމް ޓެކްސް ައޅުަގނޑުމެން ަނާގނައިރާދަކުެރްއިވްއޔާ މި ސަރުކާރުން އިން .ތާއީދުކުރަން

ންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް. އެ ޖެހެނީ ރާއްޖޭގައި ދޭ މި

ޚިލާފަށް  އައްސަސާތަކާމިދިޔަ ސަރުކާރުން ދުނިޔޭެގ މާލީ ުވޒާރާތަކާިއ މު .ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނެ ކަމެއް

 ރޭޓުަގއިސްޓް ބޮޑު އިންޓްރެ، ިވއްކުާމއި ބޮންޑުންގ ރިޮސްވ ،ދިނުމާއިޓީ ންިރންގ ެގރެޮސްވ ށް ޕާޓީތަކަޕްރައިެވޓް

ދޭތެޭރގައި އޭރު އޮތީ ނަފްރަތު އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  އާއްޖެރާ  ން ނެުގމުެގ ސަބަބުން ދުނިޭޔެގ މާލީ މުައއްސަސާތަކުލޯނު

، ރައީސް. އެހެްނީވމާކުރަން އެބަޖެހޭ އިްއަޒތްތެރި އްމަލްހަން ތަ ދަތި މިައދު ެވސް މި ސަރުކާރު ، އުނދަގޫ އެކަމުެގ

ބޭންކުންނާއި އަދި  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ޯވލްޑު ،އިޤްތިޞާދީ ާވހަކަ ަދއްކާކަށް މިދިޔަ ސަރުކާރެއް މާ ރީްއެޗއް ނޫން

ެވްސ  އެކަމުެގ ދަތި މިއަދުކުރާ ހިސާބުގައި. ތީ ރާއްެޖ ސަސްޕެންޑުދުނިޔޭެގ އެހެން މާލީ މުއައްސަސާތަކުން އޭރު އޮ

އަންަގންޖެހޭ  ޔާއިކުރިަމތިަވމުންދަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ތަންތަނުން ނަަގްނޖެހޭ ހުއްދަ މި ސަރުކާރަށް ެވސް

ބޭފުުޅންނަކަށް މި ކަންކަން ކުރާ އެހެްނީވމާ، އެ  .އެންުގންތައް ނާްނާގ ކަންތައްަތއް ކޮށްފައި އޮތީ ހިތަށްއެރިހާ ޮގތަކަށް

ހަކަ އަުޑއަހާކަށް ެވސް އެާހ ފަސޭހައެއް ނުާވނެ. މިއަދު މި ާވ ބަލަން ތިބޭކަށް ެވސް އެހާ ފަސޭހައެއް ނުާވނެ.ތަން 

ރަްއޔިތުންެގ ، އި ތަނުަގިއ ބޭފުޅުން ާވހަކަދައްަކާވއިރުަގއި ޤައުމުަގއި ބޮޑެތި ިޚޔާނާތްތައް ހިންަގ އަނަގފަަޅއިެގން މި

 ؟ހާރު ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން ކޮބައިޯތ މި މަޖިލީހަށް އޭރު ނިސްބަތްެވެގްނ މިސާއިން ަވްއކަންކުރަމުންިދޔައިުރގައިފައި
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އެ ޭބފުޅުން ރަނަގޅެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަނަގުޅ  އެހެންީވމާ، އިންސާާފއި ޙަްއޤުެގ ާވހަކަ ދަްއކާކަށް

ވައްކަެމއް އަުޅަގނޑުމެން  އެކަމަކު . އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމައޯކޭ ބްރިޖު. އޮީތ އަޅާފަ އެ ބްރިޖު ،ާވހަކަެއއް

 .އެޅިޔަސް ަވއްކަންނުކުރާ ެއްއ ކަމެއް ނެތް. ރަށެއްގައި ނަރުދަމާަގބޫލުނުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވއްކަން

ަގިއ އީސް. ފިނޭތްތެރި ރަމިހެން ކަންކަން ޮގސްފައި އޮތީ އިްއޒަ .ރަށެއްަގއި އިންޖީނުެގެއއް ެއޅިޔަސް ަވއްކަން

އަށް މީހުން އެތެރެކޮްށފައި އެބަހުރި ިއއްޒަތްތެިރ މީހުންނަށް ކޯޓާ ދީފައި ރާއްޖެސަޭތކަ ބޭރު ތިންއަޅަން  އިންޖީނުެގ

އިިމްގރޭޝަން ތެރެއިްނ ެވސް ަވްއކަން. އިިމްގރޭަޝން ތެރެއިން ެވސް ހަމަ  ؟ރައީސް. ކޮަބއިތޯ ެއޅި އިންީޖނުެގ

ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު  . ާވހަކަައކީ ދައްކާ ރަމުންދިަޔއީ އޭރު. ެއއީ އަުޅަގނުޑމެން މިކުްއކަންބޮޑުކޮށް ަވ

ނުދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ މި މީހުންެގ މައިަގނޑު ހަމަހިމޭންކަމާއެކު ނޭާވލައިެގްނ އުޅެޭވތީ މި މީހުންނަށް ކަމު 

ީތަގިއ ައހަރު ތެރޭގައި މަުގމަ އްއެ މިދިޔަ  ؟ހުރީޖަލުގައި  މަޤްޞަދަކީ. ކޮން ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްތޯ ިމއަދު ،ބޭނުމަކީ

އިންސާފާ  ،އިްނސާފު ލިބޭނެކަން ަރްއޔިތުންނަށް އިނޭގ މިއަދު؟ އަނިާޔެވރި ޮގތެްއަގިއ ެއްއެވސް މީހަކު މަރާލެުވނުތޯ

. ކުރާނެކަންނުދަނީ. ރައްޔިތުންނަށް އިނޭގ މިއަދު ކުށެއް ުނކުރަންޏާ ތިމަންނާ ހައްޔަރު ދިމާލަށްކަން ޤައުމު މި

ންނާެގ ަވޒީފާ ނުެގއްލޭނެކަން. ެއއީ ޤައުެމއްަގއި ަރއްިޔތުންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ފިކުރު ތަފާުތުވމަކުްނ ތިމަ ސިޔާސީ

އުފާެވރިކަަމކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން އިްނކަމް ޓެކްްސ ނަާގނަން. ހަމަ އިންކަްމ 

ިވ ޮގެތއްަގއި ބޭނުްނކުރާ މަންޒަރު މި ޤައުމުން އްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިާދ ހުންނަނިފައިާސ ރަ ޓެކްސް ނަަގިއެގން މި

ހީނުކުރާިތ . ތިބީ ަގދަކޮށް މި. ތިބީ ހަމަ ކޮޅަށް މި .ފެނިެގންދާނެ. އަުޅަގނޑުމެންެގ މައިބަދަށް ެވސް އެބަހުރި

ރައީސް  .އޮންނާނެގައި މި ސަުރކާރު ދެމިއް ފުއްދުމުނޫން އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވޢުދުތަ !އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ބަލިކޮންނޭ

ކަންތައްަތްއ  އިދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހަ ެގންދަނީއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މަސަްއކަތްކުރަމުން

 އޮތްާހ ކުރީ. ަރްއޔިތުންނަށް ކުރެެވންކުރީ އޭރު. ކަރަންޓު ެވސް ައުގ ބޮޑުެވސް އަުގ ބޮޑު  ާކޑު .ކޮށްދިނުމުގައި

ިމ ބޭފުޅުން ދައްާކއިުރަގިއ ހަމަ ރައްޔިތުން ިވސްނާނެ ެއ  ،އިންސާފޭ، ޙައްޤޭ  އިކޮށްފައި މިއަުދ ައރައް އްޕާނެދު

 ރަްއޔިތުންެގ ފަޅި  .ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ައބަދުެވސް ތިބޭނީ ރައްޔިތުންނާ އެއްކޮށް

 ރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.ރަށް ރައްޔިތުްނ ތާއީދުކުމި ސަރުކާ އެހެންީވމާ،. އަބަދުެވސް މޮުޅާވނީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި ާދންދޫ ދާއިރާެގ ަވުގތު އަުޅަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ  ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިޝު

 އަށް. هللاމެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

 ުވން:ދެްއކެާވހަކަهللا ބު ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫދާންދޫ 
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ބައެއް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އިންކަމް   ،އެދުނީމި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަްށ 

އަުޅަގނޑު  ،ދައްަކާވތީވެ ުގޅޭ ޮގތުން ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް މަޢުލޫމާތު އޮޅޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ާވހަަކފުޅު ޓެކްސް ބިލާ

އަުޅަގނޑަކީ ެވސް މި މަޖިލީހުގައި އޭެގ ޒިންމާ އަޅުަގނުޑެގ ބޮލުގައި ެއޅިފައި  ، ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަންހިތުން އެ

 .ންމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަތައަުޅަގނޑު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އެޮގތުން ފުރަ ،ާވތީެވ އިން މީހަކަށް

ެޓކްސް ެނޭގ ކަމަށް ަބއެްއ  48%ން. ށް ކުޑަުކަޑ ޕަސެންޓޭޖަކުްކސް ޙަޤީޤަުތަގިއ މި ނެެގނީ ަވރައިންކަމް ޓެ

އަދި ނޫނީ  ،ނަމަ ައުޅަގނޑުމެން މިހާރު ހުށަހަޅާފައިާވ މި ބިލުން އެޮގުތަގއި ފާސްވެއްޖެ ،މެންބަރުން ިވދާޅުވާއިރު 

އިެފކްޓިްވ  ކްސްޓެ  ،އިފެްކިޓްވ ރޭޓް ،ން ފާްސިވޔަސް ހޯލްޑް ކަމަށް ބަދަލުެވެގސްރެތް ްކސްޓެެއއީ  ،ފަސްދޮޅަސް ހާހާއި

ބަލާއިރު ަވރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަ ދުނިޔެޭގ އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅާއީ ުވރެން ބޮުޑެވެގެނއް ނުދާނެ. މިށް އަ 3.5ޓް %ރޭ

ނަމަެވސް ކަމުަގއި ީވަވކި ރޭޓުަތކަށް ބަލައިލިއަދި ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ަވކި ،އަދަދެއް. އެހެންީވމާ

ކުަޑކޮށް ނަާގ ޤައުމުތަކުެގ ތެޭރގައި ާރއްޖެ ހިމެނިެގންދާނެ. އެހެންީވމާ، އެންމެ  އިންކަމް ޓެކްސް ،ސްެޓކް އިދުނިޔޭަގ

ޓެކްސްޕޭޔަރުންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް މިފަދަ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ތެރޭގައި އިްއޒަތްތެިރ  ،ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް

މިހާރު   ،ކަމް ޓެކްސް ނެުގމުންއެދެން. އޭެގއިތުރަށް އިންއެޮގތަށް ނުދެއްކުމަށް އަޅުަގނޑު މެންބަރުން 

އަިމއްލަ ، އަށްއިންކަމް ޓެްކސް ނުނަާގއިރު އަިމއްލަމިހާރު  ،ޓެކްސްޕޭޔަރުންނަށް ލިބޭނެ އަނެއް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ

ހުންނަށް މި ދިމާވާ ދާކޮްށެގން ިވޔަފާރިކުރަުމންދާ މީއަށް ވަޒީާފ އަނޫނީ ކުންުފނިތަކުަގިއ އަމިއްލަ  ،ިވޔަފާިރެވރިން

ނެތި  ހޯލްެޑއްސްނެޭގ އިންކަމް ެޓކްސް. މިހާރު ެއއްެވސް ތްރެއެ މީހުން އަުތން ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު އެބަ ،އަކީ މައްސަލަ

މިލިއަން ރުފިާޔެގ ފައިދާާވ ކުންފުންޏެއްަގއި  2ލާނަން. އިދަންނަވަ  ޮގތުންެގ މިސާލެއް. ެނެގމުންދަނީއިންކަމް ޓެކްސް 

މިލިއަން  2 ،ނަަމެވސްކަުމަގއި ީވހާސް ރުފިޔާެގ މުސާރަ ލިބުނު 30ހަކު ޑިެރކްޓަރުން. ޑިެރްކޓަރަކަށް މަ 2އުޅޭ 

ރުފިާޔ  54000 ރުފިާޔެގ މަުގްނ އަހަރަކަށް 4500 އްޔާުމ ޑިރެކްޓަެރއްެގ އަތުން މަހަކުރުފިޔާެގ ފައިދާ ވެއްޖެ 

ނެތުމުެގ ބިލު މް ޓެކްސް ހާސް ރުފިާޔެގ މުާސރަ ލިބޭ މީހާ. އެއީ މިހާރު ިއންކަ 30ނެޭގ. އެއީ ޓެކްސްެގ ޮގުތގައި އެބަ

 ޓެކްސް މިހާރު އޮތް ަވނީ ކިހިނެއްކަން ނޭނިގ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސަބަބުން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

، އެކަން އިޞްލާޙު ކުރަން ެވސް އެބަޖެހޭ އިންކަމް ޓެކްސް ބިލު ީވހާެވސް އަަވހަަކްށ ދެއްކެނީ. އެހެންީވމާ ޮގތުން މި

ކުރާ ިގނަ މީހުން ޓެކްސް ދައްކަމުންދަނީ. ެވެގން އަްނނަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެެރިއން ިވޔަފާރިެވރިާގނޫނަކަށް ބަދަލު

ޕޭޔަރުންނަށް ކޮށްފިްއޔާ ބައެއް ެޓކްސްހައިލައިޓު  އޭތިދަނީ. އަޅުަގނޑު ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް އިންކަމް ޓެކްސް ދަްއކަމުން

ތަކުެގ ޑިރެކްޓަރުްނެގ މުސާރަ ކެނޑުމުެގ ކުރީަގިއ އެކަން އެނިގެގންދާނެ. މިސާލެއްެގ ޮގތުން ކުންފުނި 

ން ާއިއ އިނާޔަާތއި އަދި އެހެނިހެލަ ކުންފުނިތަކުެގ ޑިރެކްޓަރުންނަށް މުސާރަާވ ަވރަްށ މުޅި ޖުމު 10ެގ %ޕްރޮފިޓު

ންފުންޏެއްެގ މިއީ ހަމަ ަވރަށް ކުޑަުކޑަ އަދަދެއް. ަބއެއް ފަހަރު ކު ،ބެނިފިޓްސްެގ ޮގުތގައި ނެޭގނީ. މިޮގތަށް ބަލާއިރު

ހާސް ރުފިޔާ.  5ހާސް ރުފިޔާ. ނޫނީ  10ިގނައިން ނެޭގ މިންަވރަކަށް  ޑިރެކްޓަރެްއެގ މުސާރައަށް ެއބަޖެހޭ އެންމެ
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، ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ދަނީ. އެހެންީވމާ ޭގ އަދަަދކުން ޓެކްސް ނެެގމުން މި އެއަްށުވރެ ިގނައިން ނަަގއިފިއްޔާ އެނެ

ހާްސ  10ންޑެްއެގ ތެރެއިން. މާނައަކީ . އިންކަމް ޓެކްްސ މި ނެެގނީ ަވރަްށ ކުަޑ ބޭމިދަނީ އިންކަމް ޓެކްސް ެނެގމުން

މީިވހާ ތަނަށް އޮތީ އެޮގތަށް.  ނަަގމުންނޭ ދަނީ. މިހާރު .އިންކަމް ޓެކްސް ނަަގން އެބަޖެހެއޭ ،ރުފިޔާ ލިބުނަސް

ެޓކްސް ބިލު އަަވހަށް ފާްސެވެގްނ  އެ ބޭނުުމގައި ެވްސ އެބަޖެހޭ އިންކަމް ،، އެކަން ަނއްތާލަން ެވސްއެހެންީވމާ

ނެޭގ  މަހަކަށް އާމްދަނީ ލިބެންޏާ ،ހާހަށްުވރެ ިގނައިން އާމްދަނީ 60ކުރަނީ ެއޮގތުން އަުޅަގނުޑ އުއްމީދު އަންނަން.

ހުިރ  އިމިހާރު ރާއްޭޖަގ ،ނަތީޖާއަކީ ނެއް ނުކުންނާނެ އަ ންކީ އެީއ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު އަދަދުކަން. އަދި ޭއގެ ޓެކްސްއަ 

ހާސް ުރފިޔާ ސޯޝަލް ސެިކއުރިީޓެގ  5 އްޔާވެއްޖެ  އަހަރު 65ންމެ މުއްސަނދި މީހާއަްށ ެވސް އެބަލިބޭ އެ

ުނާވނެ. އެކަން އެހެން  ޮގުތަގިއ ެއކަން ެއޮގތަށް ެވެގންޕެންޝަނުެގ ޮގތުގައި. އަުޅަގނުޑ ަގބޫުލކުރާ  ،ބެނިފިޓްސް

އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،ަގކުރެޭވ އެންމެ މުހިންމު ސަބަބަކީާވންޖެހޭ މައިަގނޑު ސަބަެބްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު ފާހަ

ދިެވހި ަރއްޔިތުްނެގ ނެތް މުއްސަނދިންނަކީ ކޮަބއިކަމެްއ، ފަީގރުންނަކީ ކޮބަިއކަމެއް.  އް ެވފައެ ތެރެއިން ައއިޑެންޓިފައި 

ނަކަށް ެވެގްނ ، އިންކަމް ެޓކްސް ާގނޫަވެރއް ކަެމއް. އެހެންީވމާތެރެއިން މިެވނި މީހަކަށް ިލބެނީ މަހަކު ކިހާ

ިމެވނި މީހަކަށް  ،ާވނެމި ބިލު ާގނޫނަަކށް ާވއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ަވރަށް ފަސޭހައިން އައިޑެްނޓިފައި ،އަންނައިރު

ން އޭނަައކީ ސޯޝަލް އަިދ އޭެގ ،ކިހާަވރެއްެގ މުއްސަނދި މީހެއް ކަމާއި ހަކީ މިއީމިެވނި މީ ،ކަމާއި ލިބޭނީ ކިހާަވރެއް

ހުރިހާ   ީވމަ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެންޖެހޭނެ މީހެއްތޯ. އެ އަހަރު 65 ،ޮގުތގައި ލިބެންޖެހޭ ެގޕެންޝަނު ެގސެކިއުރިޓީ 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  ުޅަގނުޑމެންނާއަ ،އިނީ ނިމިެގންދާނެ. ދެން އަނެއްަކމަކަށް މި ،އެްއޗެއް ެވސް ކަނަޑއެޅި

 ޮގތްނޭނޭގ ޮގތަށް ލިބޭ ންނާނެބިލުގައި ހިމެނިފައި އޮ މި ،ދެކޮޅުާވ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ  މި ބިލާ ެގޓެކްސް ޙަޤީޤަތުގައި 

ތަށް ނޭނޭގ ޮގޮގތްކޮށް ކުީރެގ ސަރުކާުރެގ ަފރާތްތަކަކީ ޞަާޚއް  ،މީހުންނަކީ ފައިސާއިން ެވސް ެޓކްސް ނެޭގ ާވހަކަ. އެ

 ަވުގުތކޮޅެްއ އަުޅަގނޑަށް ،ައޅުަގނޑު ިރޔާސަތުން އެދެން .ދިޔަ ފަރާތްތައްަފއިާސ ހޯދަމުން ،ފައިސާ ޖަމާކޮށްެގން

ކުރަން އިތުރުކޮށްދެްއާވނެ އިތުރުކޮށްލަދޭން. އަދި ުކޑަުކޑަ ަވުގތުކޮެޅއް އަޅުަގނޑު ޭބނުންާވތީެވ. އަުޅަގނޑު ުއއްީމދު

ޖަމާކުރަމުން   ،ޮގތްނޭނޭގ ޮގތްޮގތަށް ފަިއސާ ހޯދަމުން ،ޅުަގނޑު މިދެންނެިވ ޮގތަށްކަމަށް. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަކީ އަ

ބިލުަގއި ހިމަނާފައިާވނެ ެއޮގތަށް ހޯާދ  ގައި ފަިއސާ ރަްއކާުކރާ ފަރާތްތައް. މިނއި އެިކ ތަންތާޔާޭގގަ  ،އި ަގޔާއެަކއުންޓު

ސް ނޫން. އެޮގތަށް ހޯދާ ފައިސާއިން ޓެކްސް ހިސާުބން ނިމުނީކީ ެވ ފައިސާއިން ެވސް ެޓކްސް ނެޭގނެ ާވހަކަ. އަދި އެ

 ،ެއއީ ބަލަން ،ކުރަންފައިސާެއއްތޯ އިްނެވސްިޓޭގޓުންހުރި ފައިސާތަކަީކ ކޮ  ނެުގމަށްފަހުގައި އެހެން ހޯދާފައި

ށް ފަރާތްތަކަ ، އެމައްސަަލތައް ެވސް ހުށަހެޅޭނެ ާވހަކަ. އެހެންީވމާ ކުރަްނޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެތަޙުޤީޤު ،ކުރަންތަޙުޤީޤު

ޓެކްސް ބިލު  ކުރާ ަވްއކަންތަކުން ތިަމންނަމެން ސަލާމަތެއް ނުާވެނކަން އިންކަމް މި އެބައިނޭގ ތިމަންނަމެން

ތެރޭގައި ެވްސ  ެގއަހަރު 6އަހަރު،  5ީވ  . އެފަރާތްތަކަށް ެވސް ިއނޭގ މިާގނޫނަކަށް ެވެގން އަިއއްިސްއޔާ

ބޮޑު ރޭެޓއް  ،ކުންެޓކްސް ދަްއކަމުންކަން. އަދި ުކޑަ ބޭންޑަދަނީ ޓެކްސް ދައްކަމުންކަން. އިންކަމް  ތިމަންނަމެން މި
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ަވްއކަމުެގ  ،ފަރާތްތަކުން ަވަގށް އެ ،މީހުންނަށް މާ ރަނަގޅޭ ތް އެޮގ ކު އެދަނީ ެވސް. އެކަމަ ދައްކަމުންކަން މި

ށް އެނުގމަށްުވރެ. ރާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަދި ެޓކްސް އިދާރާތަކަކުޮގތުަގއި ހޯދާ ފައިސާ ެއއީ ޯކއްެޗއްކަން ެއއީ ތަޙުޤީޤު

، އަުޅަގނޑު ހަަމ ދަނީ. ެއހެންީވމާހަދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންކަމް ެޓކްސް ބިލާ ބޭނުމުގައި އެ ، އެއެހެންީވމާ

އަިދ  އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް،  ،ސަރުކާރަށް ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ޝުކުުރެވރިަވން މި

، ެޓކްްސ ބިލު ާގނޫނަކަށް ހެދުމަށް ޓެކްސް ބިލު .ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްއެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ނިސްބަތްާވ ުހރިހާ އިއް 

ކުރާ މަސައްކަތަްށ  ަގިއ މީެގ ްސކޯޕް ހިމަނަިއެގން މިކަން ކުރުމަށް ައޅުަގނުޑމެން މި 19އެޖެންޑާ އަޅުަގނޑުމެން 

މަޖިލީހެުގ ހުރިހާ މެންބަރުން ެވސް  ، އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުެވިރަވން. އެހެންީވމާ

މެދު  ފަހުގައި މިއާދިރާސާޮކށް އޭެގ އި،ކަން ބައްލަވަ ބިލުގައި އޮތީ ކޯއްެޗއް ީވހާެވސް ބޮޑަަކށް މި ،ބިލަށް މި

ޒާާނ ޚަދިެވހިންެގ  ،ދެއްަގއިޤްޞަރަނަގޅު މަ ،ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މިއީ ހަމަ ރަނަގޅު ނިޔަތެްއަގއި  .ާވހަކަދެްއކުމަށް

ތަނަށް ެގނެސްފަިއާވ  ނިޔަުތަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ފަރުމާކޮށްެގްނ މި ކޮށްދިނުމުެގއެުކ ރައްދުކަމާށް އަމާނާތެރިދިެވހިންނަ

ދަންނަަވމުން.  ލާނީ އަޅުަގނޑަށް ތިދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުއި، އަުޅަގނޑު ާވހަކަޮކޅު ނިންމަބިލެއް. އެހެންީވމާ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ަވރަށް

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ުކަޑހުަވދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ އަރުަވނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް.  މިރަޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ެވސް އަުޅަގނުޑ ބެހޭ ޮގތުން އަނެއްކާ  އިންކަމް ޓެކްސް ނެުގމުެގ ބިލާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްސް ނަާގތީ ކަންބޮޑެއް ނުަވން އިނޭގތޯ. އަުޅަގނޑުމެން މި ލާނަން. އިއެްއޗެއް ދަންނަވަ 

ިއޭވ މިންަވރަކުން މި  ސާސްތައް ކަންފަތަށް އަޑުހުރައްޔިތުންެގ އި ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން

އް. ކޮންމެ ކަމެއް ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެވސް ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެ ކުރުމަކީ ހަމަގައިމުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ހާމަ

ދުގައި ކޮްށެގން ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޞަޤްތެިރ މަޞްއިޚުލާ ،ނިޔަތުަގއި ކުެރޭވ ކަމެއް ހެޔޮ ޙަޤީޤަތުގައި އެ

ެވސް  އިމުަގހަމަ  ލަތަށް އާމްދަނީ ލިބިެގްނ ނޫނިއްޔާއުދަ ،ެތއް ުނކުރެޭވނެ. ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޤައުމު އާރާސް

ނުދެޭވނެކަން. ދެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި ރައްޔިތުންެގ އަސާސީ ބޭނުްނތަކެއް ފުއްަދއި

ެޓކްސްެގ ނިޒާމުެގ  .ޓެކްްސެގ ނިޒާެމއްެގ ތެރެއަށް ،އޮތީ ފަިއ މިއިލާބޮޑަށް މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން އަރިއަޅަ  އެންމެ

ރައްޔިތުން މިކަމުގައި ހަމަ ބައިެވިރާވންނުޖެހޭ އެއްެވސް ޓެކުެހއް  ،ތަެކްއ ނެެގމުންދާ ހިނދުތެރެއިން ބައިަވރު ެޓކްސް
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 ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ  ނުދޭ. މިއަދު އިންކަމް ޓެކްސް ނެިގެގންދާއިުރަގއި ެވސްއަދި މި ޤައުމަކުން ނެެގމުން

އްުމ ރައްޔިތުންެގ އަތުން ނަާގނެަކން. ނަަގިއެގން ނޫނިއްޔާމު މި ޓެކްސް އާ  ،މި އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތައް ،ޙަޤީޤަތަކީ

ތް ޙަޤީޤަތް. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީައކީ އޮ މިއީ ފެންނަން ،ްއ ދައްކާނެ ޮގެތއް ނޯންނާނެކަންހަމަގައިމު ެވސް މި ޓެކްސެ 

ާއއްމު ރައްޔިތުްނެގ  ެވސްޖީ.އެސް.ޓީއަކީ  އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެބަފެނޭ ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަެއއް ފަރާތްތަކުންެވސް

ެއ ނަާގފައި ނުދައްކާ އެތަްއ  ،ެވިރޔާ ނަާގފައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެްއޗެއް. އެހެންނަމަެވސް އަތުން ިވޔަފާރި

ހަރުދަނާ އުސޫލެްއެގ ޮގތުްނ  ،ަނަގންބާަވުތެގ ެޓްކސްތައް ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެން މިބައިަވރު ފަރާތްތަެކއް ެވސް ެއބައޮތް. 

ެވސް އުމަށް ދިމާާވނެ ަވރަށް ބަިއަވރު ަމއްަސލަތައް އެބަހުރި. މިހާރުޤަ އްޔާމު މިކަން ކުރަްނވެއްޖެ ނޫން ޮގތަށް 

ާރއްޖެއަށް އެތެެރާވ ބޭުރ ފައިާސ ދިެވހި ،ސުާވުލކޮްށލީމަ އެބަބުނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމް.އެމް.އޭެގ ބޭފުޅުންނާ

ނޫން. ެއއަްށ  ަގއެއްކުތަކުރަނީކީ ރާއްޭޖެގ ބޭންކުދައުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ޓުއަރިޒަމް ސިނާޢަތުަގއި މަސައްކަތް

ކާރުްނ އެ ސިނާޢަތަށް ހީނަރުކަން އައިސްދާނެ ކަމަށް އެމް.އެމް.ޭއެގ ތަޖުރިބާ ަވންޏާ ރެސްޓްރިކްޝަނެއް ަލއިފި ކަަމށް

ތަުކަގިއ ބޭންކުރާއްޖެއަށް ލިބޭ ބޭރުަފިއސާ ރާއްޖޭެގ  ،، އިނޭގ ޙަޤީޤަަތކީއެބަ ދެެކަވަޑއިަގންަނާވ. އެހެންީވމާ

، ކެޓެއް ނޯންނާނެ. އެހެންީވމާބްލެކް މާ  އިެވސް ކުޑަެވެގންދާނެ. މިތަނުަގ ގައިމުޑޮލަރުެގ ދަތިަކން ހަމަ ،ދައުރުާވނަމަ

ނޭނޭގ ފައިސާެގ  ދެން ،ބަާވތުެގ ޓެކްސްަތއް ނަަގމުންދާިއރު މި  ، ޙަޤީޤަތަކީމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގޫބލުކުރަންޖެހޭ

އްޔާ ދެން ތަަކށް އަނެއްާކ ފައިސާ ޖަމާކުރުުމެގ ބައި ކުަޑވެއްޖެ ަވންޏާމު ބޭންކު  ަދއްކާ. ަނަގނީ ކަމަށްާވހަކަ ެވސް އެބަ

ންފްޭލޝަން ރޭޓް އަދި ދަށްާވނެ ެވސް އި ގައިމުހަމަ ،އަނެއް ކަަމކީ ެގދެން އަޅުަގނޑުމެން ؟ހަދާނީހޭ ކިހިނެއް

ްނ ރޭޓެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދަށެއް ނުކުރެޭވނެ ެގދޮރު ެރއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް ނުފެނޭ. އިންފްލޭޝައްުވޞަތަ

މިލިއަްނ ރުފިޔާެގ ލޯެނއް ނަާގ މީހާ  5ކުރުމަށް ދޭ ލޯނު އިްނޓްރެސްޓް ކުަޑ ޮގެތއްަގއި ީދެގން ނޫން ޮގތަކަށް. އިމާރާތް

 10އި އޭނަ އަތުން ަދއްކާ ނިމޭއިރުަގ ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އެަވަރކަށް އަހަރު  15ަވރަކަށް އަހަުރ ނުަވތަ  10ރާ އަނބު

ނޫިނއްާޔ އެ ޕަސެންޓެއް ުނކިޔޭނެ.  10ނޫނިްއޔާ % 11.5އެއަކަށް % މިލިއަނަށްުވރެ ިގނަ ރުފިާޔ ދައްކަންޖެހުނީމާ

 އެ  ،ަވންޏާމު ފިހާރަ ެވސް ބޮޑު ައުގަގއި ުކއްޔަށްދޭ ކަމަށްކަންމަތީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ،ނަތީޖާއަކަށް ެވެގންދަނީ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އަންނާނެ  ެރޭވެނ އެްއެވސް ޮގެތއް ނެތް.ކުިވޔަފާރި އިނޫން ޮގތަަކށް އެތަނުގަ ކުލި ހިމަނައިެގން 

ހުރިހާ   ،. އެހެްނީވމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ އަބަދުެވސް މި ދަންނަަވނީެގ ިސނކުޑިައކަށް ނުިވސްނޭޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް އަޅުަގނ

ލަތަށް އާމްދަނީ އުދަ އިންެޓްކސް ،ިނޒާމު ެވސްމި ޓެްކސްެގ  ،އަުޅަގނޑު މި ޮގާވލަނީސަރުކާރަކަށް ެވސް 

ޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންަނށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތްަތްއ ފަހިކޮށްދިނުމަށްހޯދުމަށް

ލަތް ެއއްކޮށް އު ދަންީވމާ، ތަންކޮެޅއް ރަނަގޅަށް މުޅިއެހެހަަގކުރަން. އެކު ފާޔާުނާވކަން ހިތާމަރަނަގޅުޮގުތަގއި ކުެރިވފައި

ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތްތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް  ، ެދެގން ނަމަެވސްނއެއް މޭެޒއްެގ ދަުށގައި އިށީ ،އެުކެވެގން 

މިއަދު ހަމަ ެގދޮރު  ،ކުރަންެޖހޭ. އެޮގތުެގ މަތިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ
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ހަމަ އިންޓަރެސްޓް ފްރީކޮށް ލޯނު ދީެގން  ،ާވނަމަ ކަމަށް ަވނީ ، ކުރުމަށް ލުއި ނުަވތަ އިންޓަރެސްޓް ކުޑަ ލޯނުއިމާރާތް

 ޔާ އްއެތަނުން ދެން އަުޅަގނުޑމެންނަށް ޓެކްސް ނެޭގނެ ިނޒާމެއް ާގއިމުކުެރިވއްޖެ ،ކޮށްފައި ޤީ އެ ސިނާޢަތް ތަރައް

ޓެކްސް ދެއްކުުމެގ އުސޫލު ފަރިތަކުރަން  ތަ އަާރމުކަމާއެކުކޮޅެއް ފަސޭހަކަމާއެކު ނުަވރައްޔިތުންނަށް ތަން

 ފަސޭހަެވެގންދާނެ. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މިހާރު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާ

 ޔާސް ލަބީބަށް.މެންބަރު އިލް

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ާވހަކަދެްއކެުވން:

މި  ނެުގމުެގ ބިލަްށ އަުޅަގނޑު ްކސްޓެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަނެްއކާ ެވސް ފަުރދުންެގ އާމްދަނީން 

ޚިލާފު ބައެއް  ތާޙަޤީޤައި މުިޅން ާވހަކަފުޅުގަ  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން ދެއްކި ،ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ

ރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދު  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ާވހަކަތަްއ ހުރީމަ އަުޅަގނުޑ ހިތަށްއެރީ ެއކަން ފާހަަގޮކށްލާނަމޭ.

 ،މާލޭެގ ،ކަމަކީ  އި ެވސް ހިމެނިފައިާވ ެއއްަގމި އަހަރުެގ ބަޖެޓު ށްތްތަކަމު އެއް ަވސީލަންމެ މުހިކުރިއެރުމުެގ އެން

 ތިމަންނަމެން ބްރިޖު ،މާަވށު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާުޅެވއްޖެ ބަދަލުކުރުން. ޯޕޓް ތިލަފުށްޓަށް ސީރާއްޖޭެގ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ކޮންކްރީޓަށް އަޅައިފީމޭ. ކޮންކްރީަޓކަށް ަޚރަދުކުރާ ާވހަކަ އަުޅަގނޑު މި ދައްކަނީ. އަުޅަގ

 ،ކަމުަގއި ޚަރަދުކުރާށޭ. ކަންތައްތައް ޕްލޭންކުެރިވއެ  ،ދާހުރި ޮގތެްއަގއި ޚަރަދުކުރާއިރު ެވސް ެއއީ ިއޤްތިޞާދަށް ފައި

 ،މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި މާލޭ ބަދަރަށް ،ަގނޑުމެން ބަލައިލަން ހިނާގކުރާށޭ. އަޅު ރޭިވ އިންތިޒާމުކުެރިވެގން ެއކަން

ފުރައިެގން  އިލަދާ ބާމު ށްންތޯ އެ ބޯޓަބޯޓެއް މުދާ ހިފައިެގން އަިއްއސިއްޔާ ކިތައް ުދަވހު ަގއިމީން ސަރުކާރު ރައީސް ޔާ

އަންނަ ކޮންމެ ދުަވހަުކ  ބޯޓު އިއެތަުނަގ ؛ކީ މި ހުރިހާ ފައިސާއަ .ުދަވހާ 9ދުަވހާިއ  5ކޮށް ދެެވނީ. ެއްވރެޖު މާލެއިން

އަތުންެގ ނަާގ ފައިސާ. އެ  ެގ. އެ ފައިސާައީކ ރާއްޖޭެގ ިވޔަފާިރެވރިންކުރޭއެބަ ފައިސާ ެއައށް ޗާޖު ންރާއްޖެއި

އްމު އާ މާ،މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތައް. ެއއީ ާއއްމު ރަްއޔިތުން. އެހެންީވ ،ޔަފާިރެވރިންނަށް ފައިސާ މި ދެނީިވ

ރައީްސ އިބްރާހީމް  !ަގއި އަުގޮބޑުާވ ެއއް ސަބަުބ ރާއްޖޭެގ ބަނދަރު. މިހާރު ަބއްލަާވރައްޔިތުންނަށް މުދާ ލިބުމު

އަންނަ  ެގ ިވޔަފާރި ބަނދަރަށްދެތެރޭަގއި ރާއްޖޭ  ދުަވހާ 5ަވހާއި ދު 3ެގންނެިވ ބަދަލާއެކީ މިހާރު  މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 6ެގްނނަ ބޯޓެއް އެތާ ބައިންދާތާ  ހަދައިެގން އެ އްރެބަނދަ ގައިއުޅެނީ ތިލަފުށީ ހުސްކުރެޭވ. އަުޅަގނުޑމެން މިއް ބޯޓެ

ން ކުޑަ ައެގްއަގިއ އެ މުދާ އެތާ ބަހަްއޓައިެގ ލެޭވތޯ. އަދިއިަގިޑއިރުތެރޭ ބޯޓު ހުސްކޮްށފައި ބޯޓު ފުރުވަ 

 ަގއި މި އަދި މާލޭ  ،ނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދީ ކުރެޭވ ަހއުސްތައް ހަދަިއެގން ާރއްޖޭެގ ިވޔަފާިރެވރިންނަށް އެަކންރވެއަ
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ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، ޓެކްސުން އާމްދަނީ ، ދެން ހޯދަިއދޭން.ނެ ޮގތެްއ ޭވއްލުކުރެ ޙައޮތް ިނޒާުމ  ފައި އޮތް ތޮއްޖެހި

ދަނީެގ ތެރެއިންނާއި މި މު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑަށް ާއމްންަހކަ ިވދާުޅިވ. ބައްލަާވ! އެންމެ މުހިލިބޭޮގތުެގ ާވ

 ސީދާ އާމްދަނީ  ،ލަތަށް ލިޭބ އާމްދަނީއުާރއްޖޭެގ ޓެކްސްެގ ނޫނީ ދަ ،ރު ާފހަަގކުރެުވނު ކަމަކީބަލައިާލއި ބަޖެޓާ އެއްކޮށް

،  ބިލިއަން ރުފިޔާ. ދެން 23.6 ލިބޭ އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި އެބައިން އެއީ ޓެކްްސެގ ޮގތުންނާއި ެއ ނޫން ޮގތްޮގތުން

ގައި ފުރަތަަމ މިއީ އަލަށް ދިެވިހރާއްޖޭެގ ތާރީޚު ބިިލއަން ރުފިޔާ.  22ބައްލަާވ ިރކަރަންޓް ޚަރަދަށް ކިހާަވރެއްޯތ. 

ަގނޑުމެން ބަޖެޓެްއ ޅު އަެގ ތެެރއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުކުރެޭވ ފަހަރު. ދާ އާމްދަނީސީ ލަތަށް ލިބޭއުދަ ފަހަރަށް

ފައި ޅާސަރުކާރުން ހުށަހަލަތެްއެގ ޮގތުަގއި މި އުަވރަށް ބޮޑު ަބދަލެއް. ދަހުށަހަޅައިެގން އިތުރަށް މި ެގންދަނީ. މިއީ 

  ށް މި ެގންނަ ބަދަލުެގ ތެރެިއން ރަނަގޅު ޮގތްަތކެއް ހުރިަކމުެގ ފުރަތަމަ ނިޝާން މިޓެކްސް ިނޒާމަ ،އޮތް ބަޖެޓާއި

ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ފެންނަން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ފަޚުރުެވރިާވ ކަމަކީ. ެގ ޓެކްްސެގ ބިލު އިޓާއޮތީ މި ބަޖެ

މާަވުށ  އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ކިތަންމެ ަވރަކަށް ާވހަކަ އޮުޅާވލަިއެގން ދެްއކިދާނެ. ަކމަކީ. މެން އުާފާވމިއީ އަުޅަގނޑު

ކަމަށް.  ބިލިއަނަށް އަރާނެ 91ލަތުެގ ދަރަނި އުއަހަރު ނިމޭއިރު ދަ 5މި  ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ިވދާޅުެވއްޖެ

ބިލިއަނަށް  91ނަމަ  އެ ބޭފުޅާ މިތާ ހުރި ؛ގައި. ރަނަގޅުޓްރެކު އެ އުުޅއްަވނީ އަދި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގ 

ަވނަ  2011ތްެތރި ރައީސް، ިއއްޒަ ާވނުާވއެއް ޭނނިގދާނެ. ބައްލަާވ! ބައިކުޅަ ެއއްބައި ެގތެރެއިން ދެއަރާފާނެ. އޭ

މުނުއިރު ނި 2011ަވނަ ދުަވހު.  7ރީ ަވރުަވނަ އަހަރު ފެބު 2012އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ނިމިެގންދިޔައީ 

 24އެީކ ލަިއެގން ންޓީއާ ހުިރ ެގރެ ލަތުން ެގރެންޓީ ދީފައިއު ބިލިއަން ރުފިޔާ. ދަ 23ދަޢުލަތުެގ ދަރަންޏަކީ ޖުމުލަ 

ލަތުެގ ދަރަނި އޮތީ އުއަހަރު ނިމިެގންދިޔައިރު މި ދަ 5ތުެގ ޖުމުލަ ދަރަނި. ޔާމީންެގ ލައުބިލިއަން ރުފިޔާ. ދަ

ބިލިއަްނ  11، ބިލިއަްނ ރުފިޔާާއއި 48ބިލިއަްނ ރުފިޔާ. ެއއީ ސީދާ ދަރަނި  59 ؟ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް ކިހާަވރެއްތޯ 

އުުމެގ ބޮލުަގިއ ޤަ ،ލަތަށްއުރަންޏެއް މި ދަބިލިައން ރުފިޔާެގ ދަ 59އެކީ ރިްނގ ެގރެންޓީއާ ލަުތެގ ޮސްވއުރުފިޔާެގ ދަ

ްއކަްނ ލަދުނުަގނޭތޯއޭ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. އިްއޒަތްތެރި އެ ާވހަކަދަ ދިޔައީ.އަޅުާވަފއި ެވރިކަން ނިންމާފައި 

މި  ދިނެ ޮގތްތަކެއް އެބަހުރި. އަދުކުރެޭވިއޤްތިޞާދަށް ޚަރަ ،ނެ ޮގތްަތއްމި ބަޖެޓުން އާމްދަީނ އިތުރުކުެރޭވ .ރައީސް

ޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބިުލ މު އެއް ބިލު. މި ެގންނަ ބަދަލެއްެގ ސަބަބުން ިއއްންެގ ެއންމެ މުހިޓެކްސް ނިޒާމަީކ މިއީ އޭ

މިިލއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް  348 ،ފަރުދުންެގ އާމްދަނީން ލިބޭ ،ބޭލިމި ބިލުން  ،އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާއިރު 

 ؛ޓެކްސްެގ ން،ނޫން މި ބިލު މިލިއަން ރުފިޔާއެއް 348ސާސްކުެރޭވ ހު އިއަޅުަގނޑަށް އަންދާޒާކުެރޭވ. އެހެންނަމަެވްސ،

ލަތަށް އުމިިލއަން ރުފިޔާ މި ދަ 700، 600ލަަތށް ލިބޭނީ. އުދަ ،ެގ ބިލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށްފަރުދުންެގ އާމްދަނީ

ރަނަގުޅ  ،ރަނަގޅު މަެގްއަގއި  ލަތްއުލަތުެގ އާމްދަނީ އިތުރުުކރެިވެގންދާނެ. މި ދައުދަ ސާފުކޮށް ލިބިެގންދާނެ. މި 

ލުމުެގ ޮގތުން ައޅުަގނުޑ އިތުުރ ރެޭވީތ މި ކަންތައްތައް ފާަހަގކޮށްފާހަަގކު ައޅުަގނޑަށްކަމަށް  ޓްރެކެްއގައި އޮތް

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. ބަރު. އާދެ! މި ބިލަށް ބަހުސްކުރަން ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ަވުގތު ެވސް ަވނީ ހަމަެވފަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

އަދި ދެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއެގންފައި އެބަތިބި. އެހެްނީވމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ އެްއ  ނަމަެވސް،ންހެއެ

 ދާއިރާގެ  މެދު މާފަންނު. ެއއީ ަވރަށް ުކޑަ ފުރުޞަތެއް ދޭނީ އިނޭގތޯ ،ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްމިއިން ފުރުޞަތު 

ަވނަ ފުރުޞަތު ތި ބޭނުންފުޅުކުރައްަވނީ. ދެން ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ  6މިހާރު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ަވުގތު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. ދެ މިނެޓުެގ  އަށް މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ

 ފުރުޞަތެއް އިނޭގތޯ. 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މަދުދީދީމުޙައް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މެދު ފުވައްމުލަކު

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިްނކަމް ޓެކްްސެގ ބިލަކީ މިއީ ަރއްޔިތުންަނށް މިއިން މަންފާއާއި ލާބަ 

ބޮުޑ އާމްދަނީެއއް ލިބޭ  ސް ރުފިާޔއަްށުވރެހާ 60ެނެގނީ މަހަކަށް  ެވެގންދާނެ. އިންކަމް ޓެްކސް މި ލިބެނިިވ ބިލަކަށް

މި ސިސްޓަމަކީ މިއީ  ،ފަރުމާކުެރިވފަިއާވ ޮގތުން އި،ފަރާތްތަކުން. އިންކަމް ޓެްކސް ބިލު މިހާރު ބައްޓަންކުރެިވފަ

ާވ ނެޭގ ޓެކްސް ޕަސަންޓޭޖު ބޮޑު ،އާމްދަނީ ނެޭގަވރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބޮޑުވާ  ،ޮގތުަގއި ެގސިްވ ސިސްޓަެމއްރެޕްރޮްގ

އިންކަމް ޓެކްސް ބިލެއް. މިއީ މެދު އަދި ކުޑަ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބުރަ ބޮޑުެވެގންދާެނ  ޮގތަކަށް ހެދިފައިާވ

 ބިުލެގ ސަބަބުން  ިވޔަފާިރެވރިންނަށް ެވސް އިްނކަމް ޓެކްސް ،ށް އަުޅަގނޑެްއ ނުދެކެން. އަދި ޭއގެއިތުރުން ކަބިލެއް ކަމަ

ެވސް އަުޅަގނެޑއް ނުދެކެން. ެއއީ އިްނކަމް  ންާދނެ ކަމަކަށް ެގއްލުންތަެކއް ލިބިެގުގެލއް ނޫނީ ިއތުރުދަނއިތުރު އު

 ިޑިވޑެްނޑަށް ިލބޭ ފައިސާއިން ެޓކްސްކުާރ ޮގތަކަށް އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއޮގތަކަށް ފާސްކުެރިވފަެއއް  ޓެކްސް ބިލުން

 ،ށް ނެތް ހިނދުޮގތަ ޭގޑުން އިންކަމް ޓެކްސް ނެނެތް. އަދި ބިލުގައި ެވސް ެއޮގތަކަށް ނެތް. އެހެންީވާމ، ިޑިވޑެން

 އި އަޅުަގނޑަށް މި ބިލުަގއް ނެިގެގންދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނެޑއް ނުދެކެން. އިތުރު ޓެކްސެ ،ިވޔަފާިރެވރިންނަށް އިތުރަށް

ނަމަެވްސ، ންތުަގއި. އެހެ ޮގޫރަވލް ބޭސިސް ކްއެ ންނަނީއޮ މިހާރު އެކައުންޓިްނގ ބޭސިސް މި  ،ކަންބޮޑުާވ ކަމަކަށް ހުރީ

  .ޮގުތަގއި ހެދުމަށްެގ ެއކަުއންޓިންގ ބޭސިސް ކޭޝް ބޭސިސް ،އިންކަމް ޓެކްސް ނަާގއިރު ފެންނަނީއަޅުަގނޑަށް 

މިހާރު އިްނ  ،ެއކައުންޓިްނގ ބޭސިސް ،އެޮގތަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނިމިެގން އަންނައިރު

އިްނކަމް ޓެކްސާ އިިދކޮޅުާވ ފަރާތްަތްއ  .ތެރި ަރއީސްއްމީދުކުރަން. ިއއްޒަތް އު ބޭސިސް ބަދަލުކުރެޭވނެ ކަމަްށ އަުޅަގނޑު

 .ބޭފުޅުންނަށް ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށް ާވތީެވ އެ ،އިދިކޮުޅާވ ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ

ތައް ފޮުރާވެނ އެ ލާރި ، ެއކަމާ ބިރުންޅުންބޭފު އެޅޭ ނެޓުަގއި ޖެހިދާނެތީެވ، އެމި އިންކަމް ެޓކްސްެގ  އެބޭފުޅުން

ފެންނަނީ. ިއންކަމް ޓެކްސް ބިަލކީ މިީއ  ޮގތެްއ ނޭނިގެގން ެއކަމާ ަކންބޮޑުާވ ކަންބޮޑުުވެމއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް
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ލަކަށް ެވސް މިއިން މަންފާާއއި ލާބަ ލިބިެގންދާނެ ބި ށްމުޅި މުޖުތަމަޢަ ،އެންމެންނަށް ،ކުުރަވިނވި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ

ލާބަެއްއ  ،ދައްކަަވނީ ރަްއޔިތުންނަށް މަންފާއެއް  އިދިކޮޅަށް ާވހަކަދައްަކާވ އެްއެވސް ބޭފުޅަކު އެމި ބިލަށް  ،ާވހިނދު

 ާވހަަކެއއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ކެޭވއެކަމާ އިދިކޮަޅށް ދެ ،ލިބުމަށް ނޭދި

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އަރުަވނީ  މެންބަރު. އާދެ، މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝު

 ށް.މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދައިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ބޮޑަށް ދިެވހިރާއްޖެ  ބިލުެގ ސަބަބުން ަވރަށްމި  ،މި އެދުނީ ުޅަގނޑުފުރުޞަތަށް ެވސް އަ ،ެވސް ަވނަ ފަހަރަށްހަ

ަވނަ އަހަރު އޭުރ  2011 ،ހުންނާނެއިޤްތިޞާދީ މުޅި ނިޒާމަށް ލުއިފަސޭހަކަމެއް ލިބިެގންދާނެ. އެއީ ހަނދުމަފުޅު

، ނިމިދިަޔ ނަމަެވސްބޮޑުތަން ކަނޑާލެުވނު. އެހެން ުގޅިެގން އިންޕޯޓް ޑިއުޓީ ެވސް ަވރަށް ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރުމާ

ކާރުން އަނެްއކާެވސް ަނަގން ފެށީ. އެއީ ިވޔަފާިރެވރިންެގ އަތްމަތީގައި ހުންނަ ފައިސާ މަދުީވމާ، އެތެރެކުރާ މުދާ ސަރު

އެތައް އިތުރު ޓެކްސްތަެކްއ  ،މަދުާވނެ. އެހެންީވމާ، މުދާ މަދުާވ ކަމަށް ަވންޏާ މުދާ އަުގބޮޑުާވނެ. ދެން ޭއގެއިތުރުން

ިގަނ  ކުރިމަތިިވ. ިގނަ އިޤްތިޞާދީ ދަތިތައް ަރއްޔިތުންނާ ސަބަބުން ަވރަށް ެގޢާރަފުކުރި. އޭ ކާރުން ތަފާއިތުިވ ސަރު 

ލާ ެޓކްސްަތކުެގ ތެޭރަގއި އެބަ ހިމެނޭ ިވަޔފާރި ފައިދާއިން ެޓކްސް ެނުގމާ ބެހޭ ބިލު ެވްސ ުއާވލަން އިއުވަ  ؛ޓެކްސްތައް 

އެްއޗެހި ހަދަން އެ އަންނަ ލުއިފަސޭހަކަމެއް  ކާކާއި ހިސާބުތަފޯމުތަ ބީ.ޕީ.ޓީ އުާވލީމާ އަނެއްކާެވސް ހަދާމިފަހަރު. 

މިއީ މި ބިލުެގ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދީ ދުެވލި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިެގންދާނެ. މި  ،ލިބިެގންދާނެ. މާނައަކީ

 މީން ޔާ. މިސާލަކަށް ކަށްރާތްތަަވނީ ނުޙައްުޤން މުއްސަނދިކަން ހޯދާ ފަ ބޮޑު ެގއްލުމެއް މި ބިލުެގ ސަބަބުން އެންމެ

އެހެންީވމާ، ؟ ކިހިނެއްތޯ އެ ުމއްަސނދިކަން ހޯދީ .ހޯދާފައި ހުރި ގެއާ ބެހޭ ޮގުތން އަޅުަގނޑުމެންނާ ުސާވލުުކރެޭވނެ

ގެއްިލެގންދާ ފައިސާ ހޯދޭނެ  ،އެއްޗެހި ހިންޭގނެތީވެ  ކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ތަޙުޤީޤުތަކާަވަގށް ހޯދާފައި ހުންނަ މުއްސަނދި

، އުެފއްދުންތެރިކަން އިތުުރީވމަ ،މުޅި ދައުލަތުެގ އާމްދަނީދެްނ މުޅި ދައުލަތަކީ ަރއްޔިތުން.  އޮތީ. މިހާރު މިއް ނިޒާމެ

އެހެންީވމާ، ރަްއޔިތުންނަށް  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޭރައްޔިތުންނަށް އިތުުރަވނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުީވމާ

ދަނީ ރަނަގޅު  ރާއްޖޭެގ މުޅި ނިޒާމު މި  ފަރުމާކުރަމުން. މިދަނީ ނޑުމެން މިައޅުަގ އެަތއް ިގނަ ބިލުަތކެއް އިތުރުާވނޭ

ހޯދާފައި ހުރި  ންެގއްލުމެްއ މިހިރީ ނުޙައްުޤން މުއްސަނދިކަން ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް. ޔާމީ މިސްރާބަކަށް. ހަމައެކަނި ީމަގއި

 2ޓުތަކަށް ސޯެވހިރާއްޖޭެގ ރިއެީއ ދި ،ނަައކީ. މާބިލިއަން ރުފިޔާެގ ދަރަނި އޮްތ ާވހަކަ 59 ފާހަަގކުރެްއީވ އެ ،ލާރި

ލިބެނީ.  ބިިލއަން ޑޮލަރސް އަހަރަކަށް މި 2.8ުޓެގ ިވކުރާއަީކ ސޯއަހަރުދުަވހު ލިބޭ ފައިާސެގ ިވކުާރެގ ާވހަކަ. ރި
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ސް ދަްއކަން އެބަޖެހޭ ޔަދެއްކި ނަށްލަ ފައިސާ އަުޅަގނޑުމެންއަހަރުެގ ިވކުރާއަށް ލިބޭ ޖުމު 2އެހެންީވމާ، 

ފާއިތުިވ ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތީ ބޮޑު ދަރަންޏެއް މި ދައްކަްނ. އެހެންީވމާ، ަވރަށް އްޖޭެގ ދަރަނިެވހިރާދި

 ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެްނެގ ިސޔާސަތެއް އެބައޮތް. ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާވރުތަކޮށްފަ. މި ދަރަނި ދެއްުކމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު މުޙައްމަދު  ިއްއޒަތްތެރި އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ  ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންރިއްޔާޝުކު

ެވސް  ަވުގތު ،ނިމުނީ ހިސާބުން މި ޓެކްސް ނެުގމުެގ ބިލުެގ ބަހުސް މިާއމްދަނީން  ،ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ  ަވޙީދު

ެވސް ޯވޓަށް އެހޭނެ ާވހަކަ  ގައިއިަގތުމަށް މާދަމާެގ ޯވޓަށް އަހާ ަވުގތު ބަލަ ހަށްއަދި މި ިބލު މަޖިލީުވމާެއކު. ހަމަެވފައި

ފުކުރައްާވތި! ިމއަދު ޯވަޓށް އަހާ ަވުގުތގައި ޯވޓަށް ބޮޑަްށ މާ ަވރަށްމެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަަވން. 

 މި ބިލު ބަލައިަގތުމަށް.  ހަށްއެހޭނެ. މަޖިލީ

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް .  6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 96ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  އަށް. 6.1 ދަނީ އެނބުރި ކާެވސް މިއަނެއް  މެންދެން އަޅުަގނޑު

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުެގ ބަހުސް  2020މަތީން  ަގިއާވ ޮގތުެގަވނަ މާއްދާެގ )ހ(

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މި ބަހުސްގައި ަބއިެވިރަވަޑިއެގން  76ހިސާބަށް މަށް. މިހާއުކުރިއަްށެގންދި

ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތުން ބަހުސްަގިއ  އިފި. ދެން ފުރުޞަތު ލިބިަވޑަިއަގްނނަާވނީ އަލަށްދަްއކަވަ ހަކަފުޅުާވ

ސް އަޅުަގނުޑ ބައިެވިރެވަވޑަިއަގންަނަވން ބޭނުންފުޅުާވ ބޭފުޅުންނަށް. އެފަދަ ބޭފުޅަކު ނެތިއްޔާ މި ބަހުސް ެވ

ކުރަން. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ތުނޑު ަގސްށް ެގންދަން އަޅުަގވެސް މިއަދު ޯވޓަށް އެހޭ ހިާސބަ ނިންމާލާފައި ހަމަ މިކަން

 ށްބަލައިަގންނާކަށް ޯވޓައަނެންހެން ހިސާބުން ނިމުނީ. ބަޖެޓު ދެން  އާދެ! އެހެންީވާމ، ބަޖެޓުެގ ބަހުސް ެވސް މި

ްށ. ެއއްކޮްށ ކޮމިޓީއަ މެންބަރުން ފާޅުކޮށްފައިާވ ިޚޔާލުތަކާ ރިިއ ހުކުރެުވނު ބަހުްސަގ ނީ މިއެހުމެއް ނޯންނާނެ. ދެން ދާ

 ދެން ކޮމިޓީން ނިމިެގން އައިމާ ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ޯވޓަށް ެއހޭނީ. 

ެގ ދާއިރާ ހޯރަފުށީ -6.3އޮތީ  ހުރި މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން މި އާދެ، ދެން ނުނިމި -{ 6.3} 

ެގ ބަހުސް ކުރުާމ ބެހޭ ަގރާރުކަރަންޓު އަުގހެޔޮ  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

ސިކުންތު. ހުރިހާ  59ިމނެޓާއި  14ަގިޑއިާރއި  2ން. މި ަގރާަރށް ބަހުސްކުރުމަށް އަދި ާބކީ އެބައޮތް އުކުރިއަްށެގންދި

ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަާވ މެންބަރުންނަށް ެވސް ަވުގތު އެބައޮްތ. ޕާޓީއަކަށް ެވސް ަވުގތު އެބަޮއތް. އަދި 
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 ނީ. ެލުވއިަދއްަކަވން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ބޭފުޅުންނަްށ ފުރުޞަތު ހުޅުަވާވހަކަފުޅު ގައިުރެގ ބަުހސްއެހެންީވމާ، މި ަގރާ

 ންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. މާަފންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެ އާދެ!)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ަވނީ ިއްއޒަތްތެރި ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްފައި ހެޔޮކުރުާމ ބެހޭ ަގރާރުަގއި  ކަރަންޓު ައުގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ނެ އެކި ޭވދަކުރެ ޔާއެެހންޮގސް އި ،ާނއި، ކަނޑުެގ ޮއއިަވރުންާނއިަދކުރަނިިވ ަހަކތަ. އިުރެގ ހަކަތައިންޔާއިރައީސް، 

ެވސް ކުރެެވމުންދާ ކަންކަން. މިހާރު އިމުސްތަޤުބަލެއްަގއި ރާއްޭޖަގ ޮގތްޮގތަށް ކޮށްފަ. އެކަމަުކ، މިއީ ދުރު

މުން ރައޭރު ކު ،ނުދީ ޓިެގންދިަޔއީ ފާއިތުީވ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ސަމާލުކަމެއްއްްސ ހުވެ ނަމަެވސް، މިކަން އެހެން

ލުމުެގ ސަބަބުން. ދެްނ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓުަތްއ ހުއްޓާކްެގްނޮގްސފައި ހުރި ިގނަ ޕްރޮޖެ، ކުރިއަށް އްސަެގންގޮ 

 .ރުެގ ަވޢުދެއް ކާމި ސަރު ހެޮޔކުރުމުެގ ަވޢުދަކީ ެއއީ ކަރަންުޓ އަުގ ،އްސަލަައކީއެންމެ ބޮޑު މަ އޮތް ދިމާެވފައިމިއަދު 

 ެގ ތެެރއިން އްރެކާލިޝަން ސަރުކޯަވނީ  އަުޅަގނޑުެމންނަށް މުޅި ސަރުކާރުެގ މުޅި ހިންުގން މިއެހެންނަމަެވސް، 

 ެވސް ހަާވލުެވފައި  ހޫރީ ޕާޓީ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާޓްނަރަކީ ޖުމްޕާެގ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަނުދަނީ. ކޯލި ހިނަގމުން މި 

ވިއްޖެ. ރެ އްތައް ކުތަންނަށް މި ކަންމެޅުަގނޑުއަ ،ނަމަ އްރުކާރެސަހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންެގ  .ހުރީ

 ރުއެބަ އުފުއްލަންޖެހޭ. ދެން ދު ،ރުޑައުފުލަންޖެހޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ލީ އެހެންނަމަެވސް، މިކަުމެގ ޒިންމާ

އެހެރީ މުޅި   ،ފީފާެއހެރަ ތެޔޮ ފުނަދޫގައި ،އްގައި އަުޅަގނޑުެމންނަށް މިކަން ކުރަން ރާާވ ކަމަށް ަވންޏާބަލެޤުމުސްތަ

 ނުކުމެލީމަ ށްލެ ކައިރިއަްވ އެހެީރ މާދިެވހިރާއްޖޭެގ ތެލުެގ ރިޒާ ޅި ްވ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މުލއްޖޭެގ ތެލުެގ ރިޒާ ރާ

 ޔޮެވްސ ނުަވތަ މަސްދުަވހުެގ ތެ މަސްދުަވހުެގ ތެޔޮ 3ްވ  ރިޒާ ެގރާއްޖޭ ހިދިެވ ޅިމު އެއީ ފެންނަން. ފުނަދޫ. ފުނަދޫގައި

ދުތަކަްށ އްހަ އެކި ސަރަެގރާްއޖޭހިދިެވ ، ކުރިން ެވސް ާވހަަކދެއްކި ބިލުތަުކަގއި ސް ނުހުންނާނެ އެތާ. އަުޅަގނޑުމެންެވ

 ،ެވެގންދާއިރު ން ލާމަރުކަޒުޮގތު ރީ ިވއްކުމުެގ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އިދާޔޮ ަގނެތެށް ެވސް ކަލުތައެ ކައުންސި

ްލ ސަޑީ ،އްަގއި ނަމަެވސް ތެޔޮއްދެ ހަސަރަ 5 ،ދާއިރާެއއްަގއި ނަމަެވސް 5 ެއކި ދާއިރާތަުކަގިއ ނުަވތަ ެގރާއްޖޭ

މިހާރު މި އޮންނަނީ އެންމެ ިވއްކޭނެ ފުރުޞަތު ލިބެިގންދިޔައިމަ ދިެވހިރާއްެޖއަްށ މުއްސަނދިކަން އަންނާނެ. ަގނެ

ލް ސަޕްަލިއ ިވްއކަނީ. ދެން ެއ ތެޔޮ އަެނއްކާ އެއަރޕޯޓަށް ިވއްކަނީ. ފިއުނީ. އެ ތެޔޮ ަގެނެގން ނަފަރާތަކުން ތެޔޮ ަގން

ހިސާބަށް ދާއިރުަގއި މި އޮންނަނީ ނުަވތަ ރަށަކާ  އާމީހާއިުރގައި ަރއްޔިތު ލާއިއަތްމަތިން ިވއްކަ  4، ީވމާންހެއެ

 މިދިޔަ ނި ޔައީނިެގންދިފެންަނށް މެ ޖެހިފަ. އަޅުަގނޑުޔާފިރު  25ރަކަށް ހިސާބަށް ދާއިރުގައި މި އޮންނަނީ ތެޔޮ ލީޓަ

ރި ރައީްސ. އޭރުަގއި ްއޒަތްތެން އި ތަ ޔަ ދިއިަތކެްއ އުފެދިެގންކުދިކުދި ަބިއަވރު ފިއުްލ ސަޕްލަ ސަރުކާރުަގއި

ލައި އުފެދުނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ޕްއެތެެރުކރަނީ. އެތެރެކޮށްފައި އެންމެ ިގނަ ފިއުލް ސަ ތެޔޮ ންއެސް.ޓީ.އޯއި

ރަކީ ރި މެންބަތްތެ. ނައިފަރު ދާއިާރެގ އިްއޒ3ަ މް، އެފް.ެއސް.އ2ެއެފް.އެސް.އެމް  ،1ތެރެއިން. އެފް.އެސް.އެމް 
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ޓަރެއް. ހަމައެކަނި ކުރަްއާވ ލީޔާއަށް ތެޔޮ ރުފި 25އިން އޭރު ިވްއކަމުންދިޔައީ  1. އެފް.ެއސް.އެމް 1 އެފް.އެސް.އެމް

ލިަވރކުރެޭވނެ. ެއ ޑެމިހާރު . ޔެސް ،ރިޕްލައިއެ މެސެޖަށް  އެސް.ޓީ.ޯއއަށް. .އް ޮކށްލަނީޖެފޯނުން މެސެ ،ކަމަކީ

ްށ ށަރަ އީއެ  .ރަށަށް އަޅާލަނީ. ހަމައެކަނި ޯއޑަރކޮށްލަނީ ެއސް.ެއމް.އެސްައކުން  ނުަވތަ އެޮގސް ،ބާޖުގައި ައޅާލަނީ

. އަެނއްހެން ކުންފުންޏެއް ެވސް ހަދަިއެގން އުޅެނީކީ ނޫން. ހަމަ ތެޔޮ ކީއެކަިނ ކުރައްާވ ކަމަމަނުންާވ ތެޔޮ. ެއއީ ހަބޭ

ރަށަށް ހެން އުޅަނދެއްަގއި ެގްނޮގސް އެލް ސަޕްލައިެގ ިފއުލް ސަޕްލައި ާބޖުގައި ެގންޮގސް ުނަވތަ ފިއު  ،ބާޖުގައި

ާޔެގ ރޭޓުން ރުފި 15ކަށް ރަލީޓަ ކޮންމެ ،ފިޔާެގ ރޭޓުންރު 15އަރުަވއިލީމަ އެްއކަލަ މެންބަރެުގ ޖީބަށް މި އަންނަނީ 

ެގ . މިއީ ރަްއޔިތުންއިބި ސަބަބަކީ ފާއިތުިވ ެވރިކަމުަގފަިއ ތިތިެވންޓަށް ޖަމާަވނީ. މިއީ ރައްޔިތުން ނިކަމެކައުބޭންކު އެ

 ؛، މިކަމަށްެވެގންިދޔައީ. އެހެންީވމާޓު މެތިެވ ބަނުގރޫކަްނ ނިތުެވްސ. ރައްޔި ހިނަގިއެގންދިޔަ ސަބަބަކީނުއިންޖީނުތައް 

. 3، އެފް.ެއސް.އެމް 1، އެފް.އެސް.އެމް 2، ފިއުލް ސަޕްލައި 1ހާރު މި މަޖިލީހުގައި ނޫޅޭނެ ފިއުލް ސަޕްލައި މި

ެގން އަށް ލައިޓީ ކަމަށް ަވންޏާ އެ މައްސަލަ ސުލޫކީ ކޮމިކާވިއް މެންބަރަކު ތެޔޮހުެގ ޖިލީ މަ މިން މެން ބަލާނައަޅުަގނޑު

ނާގ. ހިރަކާތެއް ނުހައެްއެވސް ކަމެއް ައދި  ެވސް އެ މެންބަރަކު ަވކިުކރެޭވތޯ ެވސް ބަލާނަން. ެއކަހަލަ

ނަކީ ތެޔޮ ަވޅުތަެކއް. ތެޔޮ ބި ިގނަ މެންބަރުންޔަ ސަރުކާރުަގއި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ތިއެހެންނަމަެވސް، ނިމިދި

 ،ޮބޑެތި ޚަރަދުތައް  ަވރަށް ؛ސް ލަްއކަވެ ހޯދަން  . ތެލެއް ނުފެނުން. ތެޔޮއިެވސް ަނަގން މަސަްއކަތްކުިރ އޭުރަގ

 ރަްއޔިތުންނަށް ،ޑަމީތުން ހޭދަކޮށްފައި އޮތީ. ބޭރުން އަންނަ އެކި އުޅަނދުތަކަށް އަރަިއެގން ލަހޭދަތަކެއް ދައު

. އެކަމަކު، އިރި އޭރުަގހުއި ެއބަފަކޮށް ކަތް ެވސްއްަނާގ ބޯޓެކޭ ެވސް ކިަޔއިެގން މަސައީ ތެޔޮދައްކަންެވެގން މިދަޅަ

ަދކުރަނިިވ ހަކަތަ ޔާަޓކައި. އިރުމަށްނީ ކަރަްނޓު ބިލު ައުގހެޔޮކުރަޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެްނ މަސައްކަތްކު

ސް ެވންޓު ރަށް ހަމަ ހިލޭ ކައަމެންނަށް މުޅި މާލެައޅުަގނޑު. އިކުަގދުތައްހަެގ އެިކ ސަރަޖޭފޯރުކޮށްދީެގން ރާއް

ނުެވެގން. ޖުކަމަކުން މިން ަރއީސް. މި ރިއުޅެނީ ކީްއެވެގންޯތ ިއއްޒަތްތެ  މިންނުެވެގ ، ެއކަންކަމަކުފޯރުކޮށްދެިވދާނެ. އެ 

 ،ރަންރިކުފާޔަތެލުން ވި  ،ާވލުެވހަ  ތަކާއެސް.ޓީ.އޯ ބޯޑު، ެވލު އޭރުަގއި ހަާވ އަދި ކިރިޔާ މި ސަލާމަތްަވނީ. އެސް.ޓީ.އޯއާ

ތެލާ ނުލައި ، ން ތެލުެގ ަވުގ ިވޔަފާރިކޮށް ލިއަމި 800 އި،ކޮރެއާއަށް ތެޔޮ ިވއްކަ  ޮގސް ނޯތްަވްއކަންކުރަންެވެގން 

. ސަޕްލައި ެވސް ހެދީލްއު މީހުން ލައްާވ ފިބިތިދެން ސް ޮގއެހެން  އި،އެްއެވސް ކަމެއް ނެތް. ނުިވާތކަށް ދިއްަގރު ލަޠީފާ

އިީނ  އި ނުދިނީ. ނުދީ އެތަނަށް އަރަ ތު ެވސްފުރުޞަ ،ތްޮގ ކޭނެޔޮ ިވއްތެ ސް ްށ ެވއި އެހެން މީހަކަަގލޭދެން މާ

ރި ރަީއސް. ދެްނ ސަލާމަްތަވނީ އިްއޒަތްތެކިބައިން ެތޔޮަވޅުެގ  ތެޔޮަވުޅ މައްޗަށް. ައޅުަގނުޑމެންނަށް އަދި ކިރިޔާ

ތަން. އަޅުަގނޑުމެްނ  ހެޔޮެވެގންދާ ހަމަ ކަރަންޓު އަުގ ފެންނާނެއި ަގއްޖޭ ރާލުަގއި ދިެވހިބަސްތަޤުކުރިއަށް އޮތް މު

ަވރަށް ައަވހަށް ބައްދަުލކުަރން ކޮމިޓީން އެބަ ސްޓެްލޯކއާ. ބައްދަުލކޮށްފައި މިހާރު ކަރަންޓަށް ޖެހިެގން ުއޅޭ 

 ތެރި ރައީސް. ިރއްޔާ ިއްއޒަތްެވސް ހަމަ ޙައްލެއް ެގަނއުމަށް މަސައްކަތްކޮށްޭދނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކު އަށްމައްސަލަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވުގތު އިއްޒަްތތެރި އިތުރު މެންބަރެއް މި   އާދެ! މިހާރު މިހު( )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަުޅަގނޑު ،ފި. އެހެންީވމާއާެދ! މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއެގން  ؛ާވހަކަފުޅު މެދު ަގރާރާ

 އަރުަވން މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ފުރުޞަތު

 

 ަވހަކަދެއްެކުވން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ދަކުރަިނިވ ހަކަތަިއެގ އުސޫލުން ިދެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ޔާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އި

މި ަގރާުރ  ،ސަމާލުކަމަށް ެގނެސްދެއްީވީތެވ މުކަން މި މަޖިލީހުެގންހެޔޮކުރުމުެގ މުހި ުގންޖެހޭ ކަރަންޓު އަފޯރުކޮށްދޭ

ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަަވން. އަދި އަުޅަގނުޑމެން މިއަދު ފެންނަން އޮތް  ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތަށް

ޤައުމުަގއި  ދަކުރަިނިވ ހަަކތައަކީ މިހާރު މިޔާހަކަދަްއަކން. މި އިޙަޤީޤަތުެގ މައްޗަށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ާވ

ަވަރކަްށ އަށްއަުޅަގނޑުމެންނަށް މީެގ ާގތްަގނޑަކަށް ؟ އުފެއްދިދާނެ ނުަވތަ ބޭނުންކުެރިވދާނެ ެއއްެޗއްތޯ ުނަވތަ ނޫންތޯ

، އްޔާ ހުންނެިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިަވނަ އަހަރު އޭރުެގ ިދެވހިރާއްޖޭަގއި  2010ައޅުަގނޑު ހަނދާންަވނީ  ،އަހަރު ކުރިން

 އް ހަރުުކރީމާ މަލާމާތްކުރި ފަރާތްތަކޭޕެނަލެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ެގކޮުޅެގ މައްޗަށް އަަރއި ފުރާޅުމަތީގައި ސޯލާ

ބަޣާާވަތކުން މި ޤައުމުެގ ެވރިކަްނ  ަވނަ ދުަވހު ނިކުމެ 7ރީ ަވރު ަވނަ އަހަރުެގ ފެބު 2012ަވނަ އަހަރުެގ،  2013

ށްެގން ތިިބ ރުކޮސޯހި .ތިބި ެގންރުކޮށް ސޯަވންދެން މި ޤައުމުަގއި ެވރިކަން ހި ދުަވސްއަހަރު  7 ،ރުމަށްފަހުބަދަލުކު

ލަތްތަކުަގއި ސީއި އަިދ އެހެނިހެން ަވޔާ ތިބުމުެގ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެންމެ ބޮޑު ފަލަ ސުރުޚީތަކެއް ނޫސްތަުކަގ

އެ ސަރުކާރުން ދިން  ،ޓަކައި އޮތް ސަމާލުަކމާއިހޯދުމުެގ ާވހަކަ. އެކަމަށްދިެވހިރާއްޖެއިން ތެޔޮ ދިަޔއީ އެިޅެގންެވސް 

އަުޅަގނޑުމެން ކޮންނަން އުޅޭ ާވހަކަ. ާވހަކަ.  ންކަ. ަވރަށް އަނދިރި ބޮޑެތި ތެޔޮަވޅުަތކެްއ ކޮނުސަމާލުކަމުެގ ާވހަ

 ،އުލަތުން، ރަްއޔިތުންެގ މާލިްއޔަތުންނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި މި ެތޔޮަވޅުަތއް ކޮނުމަށް ދަ  ،ޖެހޭ އެބަމިއަދު ިވސްނާލަން

އަޅުަގނޑު ހިތުން މިއީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ  .ަފއި އޮތްތޯޓެކްސް ފައިާސއިން ކިހާ ފަިއސާއެއް ޚަރަދުކޮށް

ހިތުްނ އަުޅަގނޑު  ،ނަމަލޫމާތަކަށް ނުާވޢުލޫމާތު ލިބޭ ޮގތުަގިއ، ޯގސް މަޢުކަމެއް. މިއީ މުހިންމު ކަމެއް. އަޅުަގނޑަށް މަ

ދެންނިެވ ކަޅު ތެޔޮަވެޅއް ހޯދުމަށް ޕެނަލް ހަރުކުރާ ފައިސާ މި ދިޔަ ސަރުކާރުން މިމުޅި ދިެވހިރާއްޖެ އެކީަގއި ސޯލާ

ލޫމާތު ލިބޭ. ޢުމަ ށްކަމަ ާވފެނޭތޯ، ެތޔޮަވޅެއްެގ ނަމުަގއި ެއކި ޮގތްޮގތަށް ޚަރަދުކުރެިވެގން ޮގއްސަ  ޓަކައި ުނަވތަ

ސް ނުލާ، ެއއްވެ  ެވސް ެއއްެވސް ަމއްސަލަައކާ ެގ ދާއިާރގައި އޮންނަ ނަރުދޫަގއި މިއަދުއަުޅަގނޑު  ،މިއަދުެގ ޙަޤީޤަތަކީ

އެބަ ދޫކުެރޭވ.  ން ކަރަންޓުޕެނަލު ލާަގިޑއިރު ސޯ 15އެންމެ ތެޔޮ ލީޓަރެއް ެވސް ނާންދާ ބަރާަބރަށް  ،ނުލާ ތަކުލީފަކާ

ދޫކޮށްފަ.  ން ކަރަންޓުޕެނަލުނާނީ ސޯލާ ޖަހަންދެން ެވސް ހުން 7ޭރެގ  އިްނ ފެށިެގން ެވސް މި 8މިއަދު ހެނދުނު 

 ެވްސ ތެލަކަްށ އް. އެންމެ އެންމެ ލޯ ލާރިއެޓެހިީވ. ެތލެއް ނާންދާއް ރަ ޓާށްތިމާެވނާާރނެ.  އިންޖީނުެގައކުން ދުމެއް
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އް ސިސްޓަމެ  .ސީ.ީވސޯލާ އެނަރޖީ، ސޯލާ ޕީ މިއަދު މި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ،ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީޚަރަދެއް ނުކުރޭ. ަގބޫލު 

ރާއްޖެއަށް ބޭނުްނާވ ަވރަށް އިޔާދަކުރަިނިވ ހަކަަތ މުޅި ދިެވހި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަހައްޓަިއެގން ދިެވހިރާއްެޖއަްށ،

އުޅެީނ  ށްދެިވދާނެކަމުެގ ލާމަސީލު ހެކިތަްއ އެބަ ހުއްޭޓ މިއަދު ފެންނަން. މިއަދު ކުރަން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮ

 ލާއިުރގައި އަހަރެްއެގ މައްަޗށް އިެގ މުހިންމު ކަމެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނަކިހާަވެރއް ިމއީ ތޯ،މެއްކޮންކަ

ޖެހޭ މިހާރު ތެޔޮ  އެބަ ޓަކައިމިލިއަްނ ޑޮލަރު ހަމައެކަނި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  500ާގތްަގނޑަކަށް 

ޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާއެީކަގިއ ން އެބަ ތެޔޮ މި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަ ޓަނެްއެގކްޓްރިކްމެ ކަ ސަތޭއެތައްަގންނަން. 

  ދިނުމަށް ފުރާެޅއްެގ ދަށުން އެއް ައެގްއގައި ކަރަންޓުަވނަ އަހަރު އެއް 2010 ،ުކރީަގއި  ،ަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވޅުއަ

ކުދިކުިދ   ރަށްރަުށަގިއ އުފެދިފައި ހުރިާރއްޖޭެގ ،ެއީކަގއި  އޭރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކުރި މަަސއްކަތްތަކާ 

ަޒތްތެރި ރައީސް، ކަރަންޓް ބޮޑެތި ައުގަގއި އިއް  އޭރުަގއި ަވރަށް ެއއީ ؛ސައިޒުން   ރަެށއްެގނުެގތައް އެއިންޖީ

ކަރަންޓުެގ  މި ރާއްޖޭެގ ،ރުފިޔާ. އެ ހާލަތުގައި އޮްއާވ 8ރުފިޔާ، ޔުނިޓަކަށް  10ދިޔައީ. ޔުނިޓަަކށް ފޯރުކޮށްދެމުން

ށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކަަރންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ އިންތިޒާމުތައް އްގައި ފަށެއަތްފޯރާ ކޮްށ، ރައްޔިުތންނަށްިވުއަގ ައުގހެޔޮ

 އަދު ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކަންޮކޅުތަކުން ފެންނަމުން ނަތީޖާ މި ފިަޔަވުޅެގ ކުމަތްތެރިޙިއޭރުެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެޅުްއިވ 

ެގތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް މާލޭަގއި ަށށް ހުރިހާ އިންޖީނުެގތައް ެގނެސް، އެ އިންޖީނުދަނީ. އެއްފުރާޅެްއެގ ދަމި 

ނެތި  ހިތަދޫގައި ހުންނަ ފަރާތެކޭ ތަފާތުކުރުމެއް  އަތޮޅު ފަރާތެކޭ، ތުރާކުނުގައި ހުންނަ ފަރާތެކޭ، އައްޑޫ  ހުންނަ

އަދި ތަން. ެއއީ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް.  ންދާދޫކުރެިވެގފެނޭ މިއަދު އެއް ައެގްއގައި ކަރަންުޓ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

އެ  ސިޔާސަތުެގ ތެެރއިންީކގައި ަރއީސް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ އެ މި ސަުރކާުރ އައުމާ ،ހަމައެއާެއކީަގއި

އަދިެވސް  ،މާ ައުގހެޔޮށް ޓެހިކޮށް،އްރަ  މާ ޓާށްތިމާެވއަިދ  ،އަދި މިއަްށުވެރ ެވސް ުލއިފަސޭހަކޮށް ،ިވސްނަަވނީ 

 ޒާމަކީ ދެޭވނެ އިންތިކޮށްލުއިޙައްޤު، އެ ރަްއޔިތުންނަށް  ބޮޑު  މި އަސާސީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަްށ ބޭނުންާވ

މި ޤައުުމ  އި ދިމާލަށްއިޔާަދކުރަނިިވ ހަަކތައާ ަވުގތު އަުޅަގނޑު ހިތުން މި ،ކޮބައިތޯ. އެހެންީވމާ، މުހިންމު ކަމަކީ

ކަން ނިންމާނެ. މިިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭ. މިީއ ަވަރށް މުހިންމު ކަމެއް. މި މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެއް އްލާލަން އެބަދީ

އިޔާދަކުުރަވިނިވ ހަކަތަ އުފައްދައިީދ، ދެމެހެއްޓެނިިވ ިދެވހިރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތުްނނަށް ރުކާރުން އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ މި ސަ

ލިބޭނެ އިންތިޒާމު މި އަސާސީ ބޮޑު ޚިދުމަތް  ކަންމަތީަގއި ރައްޔިތުންަނށް ލުއިފަސޭހައެ ޮގތެްއގައި 

 އީސް.ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަސަވައިެދއްާވނެ. ހަމަޖައް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްަވުގތުކޮޅެްއ  އަޅުަގނޑު ަވުގތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި

 ޖަހާއިރު. 1ދެން ޖަލްސާ ފެށޭނީ  އަރުާވނަން.
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 {އަށް 13:08ްނ އި 12:35 :ޅުކޮތު ުގސްަވހު}
 (ދު ނަީޝދުމަުމޙައް  ީއސްރަ ،ސްަރއީ ހުެގަމޖިލީ؛ ީވންނެ އި އި ަގތު ސަޔާރި)

 

  :ންުވކެ އް ދެތުން ާވހަކަޔާސަރި

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ ،ެގންދިޔައީމެންދުރަށް ހުއްޓާލިއިރު ބަހުސް ކުރަމުންއަޅުަގނޑުމެން  `.

ަގރާރުެގ ބަހުސްގައި. މި ބަހުސްގައި އިތުުރ ބެހޭ  ައުގހެޔޮކުުރމާ ރަންޓުކަހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ސަލީމް އަޙްމަދު

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީުޑ މި އަރުަވނީ ނމިހާރަކު ނުޭވ. އަޅުަގ އް އެދިަވަޑއިެގންަފއެމެންބަރަކު 

 މަށް.ދެްއުވފަހުބަސް ިވދާޅުެވށް ސަލީމަ އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ސަލީމް ޙްމަދުއަ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ

އްެގ ިއއްޒަތްތެރި ދެމި ަގރާރަށް ަވރަށް ިގނަ އަދަ ،މި ބިލަށްއާދެ! އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

ކުރެްއިވ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ަވރަށް  ފާޅު ޓަކައި ައޅުަގނޑު ިޚޔާލުެއކަމަށް ،ކުރައްާވަފއިާވތީ ފާޅުޅު މެންބަރުން ޚިޔާލުފު

 މިއީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ މެދުގައި ެއއްެވސް ޚިޔާލު  ،ދިަޔއީއެނިގެގން ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑަށް ށް ޝުކުރުބޮޑަ

ފަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި  މި، އީސް ބޭނުްނޭވއިއްޒަތްތެރި ރަ ންހުށަހަޅަތަފާތުުވމެއް ނެތް ަގރާރެއްެގ ޮގތުަގއި. އަުޅަގނޑު 

މިހާރު ރާއްޖޭަގިއ ރުފިޔާ ހިމަނުއްާވަފއިޭވ. މިލިއަނަށްުވރެ ިގނަ  200 ންސަރުކާރު އިޔާދަކުރަިނިވ ހަކަތަ ކުރިއެުރުވމަށް

ކުޑަެވެގންނުދާކަން ެއއީ ޭގެގ ކަރަންޓު ިބލު  ،ތައް ހިންަގމުންދާ ޮގތުންއިޔާދަކުރަިނިވ ހަކަތަިއެގ ްޕރޮްގރާމު

 ކުރާ މަލުޢަމެން މި ކަމުގައި ަގނޑު އެހެންީވމާ، މިހާރު އަޅު ެވސް ފާހަަގކުރެިވަފިއާވ ކަމެއް.  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް

ިއޔާދަކުރަނިިވ  ،އެހެންކަމުންއަޅުަގނޑުމެންަނށް ފާހަަގކުރެިވަފއި މި ަވނީ.  ކަމަށް ތަކެއް ެގންަނންޖެހޭއުލަށް ބަދަލުމޮޑި

ރަށެއްެގ  ބަޖެޓުގައި ކަނޑަައޅާފަިއާވ ފައިާސެގ ތެރެއިން ކޮންމެފަހަރުެގ  ހަކަތަ ރަށްރަށުގައި ކުރިއެުރުވމުެގ ޮގތުން މި

ިއޔާދަކުރަނިިވ ަހކަތަ  ،ށަހަޅަން. އަދި އެ ފަިއާސއަކީަޑއެޅުމަށް އަުޅަގނުޑ ހުކަނއަން ުރފިޔާ މިލި 1 ކައުންސިލަށް

އަދި އެ ަގތުމުަގއި ޕެނަލް ހަރުކުމުގައި ލާަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޯމު ޮގތެއްއްއާ  ،ޕެނަލްނުަވތަ ސޯލާ

ްށ ކަފަރާތްތަޕެނަލް ބަހައްޓަން ބޭނުންާވ ޭގެގ ެވރިކައުންސިުލން ސޯލާ ،ތާލުމުެގ ޮގތުންމިހާރު ހުރި ހުރަސްތައް ނައް

 ،ކުރަނީަގބޫލު ެވދޭ އެީހއެްއެގ ޮގތުަގއި އެކަްނ ކަނަޑއެޅުމަށް ެވސް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަދި އެާއއެުކަގއި ައޅުަގނޑު

 1 ެގ ބަޖެޓަށްޓަަކިއ ކައުންސިލު ުވމަށްހަކަތަ ކުރިއެރު  ދިރިއުޭޅ ކޮންމެ ރަށަކަށް އިޔާދަކުރަިނިވ ރާއްޖޭަގއި މީހުން

ެގ އަުގ ުކޑަކުެރިވ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑުތަނުން ކަރަންޓު ބިލު ،މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުެވެގން ހިނގައްޖެ ނަމަ

ބޮޑުތަން އްދުމަށް ަވރަށް ެވފަިއާވ ަވުޢދުފު ސަރުކާުރން މި ރޮނުގން ،އަދި ތެލަށް ކުރާ ހޭދަ ަވރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަކުެރިވ
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ޚަރަދު  ހޭދަ ަގއި އޮތީ ދެމެހެއްޓެނި ޮގތެއްަގއި ކަރަންުޓެގ ބިލަށް ކުރާ ސަރުކާރުަގއި ަވޢުދުފަސޭހަެވެގންދާނެ ކަމަށް. 

ޕެނަލް ހަރުކުރެިވެގން މިހާރު ތެލަށް  ކޮށްެދއްާވނެ ކަމަށް. އެެހންީވމާ، ޭގގައި ސޯލާކަތްން މަސައްކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރު

ކުރަނީ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުޓަކައި ިއެގ ނުަވތަ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް އެހެން ޮގތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްހަކަތަާވ  ސާެވފައި މިބަރޯ

އެެހންީވމާ، ެއ ހުށަހެޅުން އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  މިއީ ކޮންމެހެން ެވސް ެގންަނންޖެހޭ ބަދަލެއް ކަމަށް.

ފަހަރު މި ަގރާރަށް  ެވސް ެއއްމީދުކުރަނީ. އަދިއްަގނުޑ އު ޅުލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަ  އިތުރަށް ދިރާސާކުރުުމެގ ފުުރޞަތު

 ބަރުްނނަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުހުރިހާ މެން ޓަކައިކުރުމަށް ބަެއއް ލަފާދެްއިވ ކަމަށްޅުއަދި ރަނގަ ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއިވ 

 ދަންނަަވން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ގައި އަުޅަގނުޑމެން މިއަދު ނިމިފައި ހުރި މަސައްކަތަށް ޯވޓަށް އަހާނެ.  1:30 ިރ މެންބަރު.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ޙަޤީަޤތުގައި ަވުގެތއް ެވސް ނެތް. ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެގންދެޭވކަށް ކުރީަގއި އިތުރު މަަސއްކަެތއް ކުރިއަށް އޭގެ 

 ެއކިރަށްތަކުންނާއި އަދި އެކިދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާއި ފަޅުމެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްާވ، ރާއްޖޭެގ މީހުން 

ެގންދިޔުން. މި ކުރިއަށް ެގ ބަހުސްެގންދާތީ ހުށަހަޅާ ަގރާރުަގސް ނަަގިއެގން އްބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެިވފައިާވ ަރށްރަށުން ރު

 ގައ1:30ި ްއަޒތްތެރި މެންބަރު،. ކެންދޫ ދާއިާރެގ އި ަގޑިއިރު 4 ލަަގރާރަށް ބަހުސްކުރެްއުވމަށް ަކނޑައެޅިފައި އޮތީ ޖުމު

ކަްތ ޯވޓަށް އަޅުަގނޑުމެން އެހުމަށްފަހުގައި، ޯވުޓެގ ަވުގތަށްފަުހގައި އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މިދެންނެިވ ަގރާުރެގ މަަސއް

 15 ނީއިލާުވމަށް ދާންދެން މެދުކަނޑަ 1:30 ައޅުަގނޑުމެން)ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( ންދާނަން. ެގކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން

ތި ބޭފުޅުން  ަވކި ،އަުޅަގނޑު ިހތުން ތަޅުމުގައި ބޭފުޅުން ިތްއބެުވމަކީ ،ޓުެގ މެދުކަނޑާލުމެއް. ެއހެންނަމަެވސްމިނެ

  ށް ޖެހިަވަޑެއއްނުަގންނަާވ.ކޮންމެހެން ބޭރަށް ަވޑަިއަގންނަާވކަ

 

 {އަށް  13:30ން އި 13:13 :ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން}
 (ދު ނަީޝދުމަުމޙައް  ީއސްރަ ،ސްަރއީ ެގހުަމޖިލީ؛ ީވންނެ އި އި ަގތު ސަޔާރި)

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 8

 

  ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 
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 ެގންދާނީ ޯވޓުެގ މަސަްއކަތް.ގައި. އަުޅަގނޑުމެން ކުިރއަށް 1:30 އަުޅަގނޑު ހުްސަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު މި ފެށީ .`

ެގ ދަށުން 8.1 އެެޖންޑާ ނަންބަރު )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( ދެްއުވން އެެދން.ލައްސަާވއިދާރީ މޭޒުން ޯވޓުެގ ރަނަގބީލު ޖަ

 ނަާގ ޯވޓު. 

 

  ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ޮގތުން ޖުޑިޝަލް  ޚިލާފު ނިންމުންތަކާ ުގޅޭ އާއަސާސީނޫނުޤާ ކޯޓުން ނިންމާފައިާވދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް 

ޓާ ުގޅޭ މައްސަލަ، ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުެގ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ާވފައިާވ ރިޕޯސަރިވސަސް ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް ފޮނު

ިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަނިންމި ޮގތަށް ފާސްކުރެްއުވމާ މެދު  އިކުރަްއަވދިރާސާ

 ދެްއުވން އެދެން.ޯވޓު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  

 87    ބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެން

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 66    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   66     ެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބައި 

 34      އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ 

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. 71 ؛ހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ. 87 ؛ލަ އަދަދަކީދެންމެއަކު ނެުގނު ޯވުޓެގ ަނތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

ބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ނުފެންަނ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެން. 66 ؛ޓުދެއްިވ ެމންބަރުންނަކީފެންނަ ކަމަށް ޯވ
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. ޯވޓު 34 ؛ބޭނުންަވނީ ާވންމެންބަރުން. ފާސް  66 ؛މެންބަރު. ޯވޓުގައި ަބިއެވރިެވ ަވަޑިއެގންނެީވ 1ޯވޓުނުދެްއާވ 

  ޓް ފާސްވެއްޖެ.ީވމާ، މި ރިޕޯ

 

  ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

އާމްދަނީން  ،އިވާ ދު ުހށަހަޅުއްާވފަ ޙީއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވ ،ކާރުެގ ފަރާތުންސަރު

ެދއްުވްނ ނެުގުމެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގަތކަށް ޯވޓުޓެކްސް

 އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ެގ ނަތީޖާ:ޯވޓު

  ދުޙީމެންބަރު މުޙައްމަދު ަވއުނޫގފާރު ދާއިާރެގ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

  

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00     އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   69     ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި 

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ؛އަދަދަކީ ާހޒިރުެވ ިތްއބެިވ މެންބަރުންެގ . 87 ؛ލަ އަދަދަކީުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމުނެ ދެންމެޝުކުރިއްާޔ. 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންަބރަކު ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ބަރުންމެން 69 . ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުެދްއީވ71

 35ބޭނުންަވނީ  ާވންމެންބަރުން. ފާސް 69 ؛ެގންނެީވޯވޓުަގއި ބަިއެވިރެވ ަވޑައި  ެވްސ ނެތް. ކުޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަ
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ކުރުމަށް މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެކަުމގައި ދަންނަަވްނ. ވިއްޖެ. އަދި ދިރާސާ ބިލު ބަލައިަގނެޯވޓް. ީވމާ، މި 

 މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަށް.  ،ކުރުމަްށ މި ފޮނުެވނީޓެކްސްެގ ބިލު ދިރާސާ

 

  ުވން:ްއކެ ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ބެހޭ ަގރާރު  މާކުރުއަުގ ހެޔޮ ކަރަންޓު ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

 މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނަިވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓުެދއްުވން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ތީޖާ:ޯވޓުެގ ނަ

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   69     ދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަ

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހާޒިުރެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަީކ . 87 ؛އަދަދުމެންބަރުނެްގ  ލަލީހުެގ ޖުމުނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖި ދެންމެ

ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންަބރަކު ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް  މެންބަރުން. 69 . ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުެދްއީވ71

. ޯވޓު  35މަށް ބޭނުންަވނީ ުވން. ފާސް މެންބަރު 69 ތީަވަޑއިަގެވސް ނެތް. ޯވޓުގައި ބަިއެވރިވެ  ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަކު

ކުރުމަށް އެންަވަޔރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް މި ަގރާރު ބަަލއިަގތުމަށް ފާްސވެއްޖެ. މި ަގރާރު ދިރާސާ ،އެހެންކަމުން

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެަކމުަގއި ދަންނަަވން.  ޗޭންޖު
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 މަސައްކަތް . ނުނިމި ހުރި  6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރުން ާވހަކަދެއްކެިވ. މެންބަ 76ސްގައި ހުބަޖެޓުެގ ބަ .ަވނީ މަޖިލީހުގައި ނިމިފަ  ސް މިހާރުހުމިއަދު ބަޖެޓުެގ ބަ

އަިދ ދެން އުުޅްއާވ.  މެންބަރަކު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެބަ 2ތެރެއިން މެންބަރުން. އޭެގ 87ަވނީ  ގައި މިހުމަޖިލީ

 7ރުންެގ ތެރެއިން ެއއް ނުެވޭވ. އެހެންީވމާ، ހަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުެގ މެންބަބަހުސްގައި ބައިެވރި  ރިޔާސަތަކަށް ބަޖެޓު

 16ަވަޑއިެގންެނިވ. ބަޖެޓުެގ ބަހުސަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ބަޖެޓުެގ ބަހުސްގައި ަބއިެވިރވެ  އިމެންބަރުން ފިޔަަވ

 ޓުމިނެ 37ަގިޑއިރާއި  19ިވ.  ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ،ަދލުުވންބައް 16ހޭދަިވ. އަދި ކޮމިޓީެގ  ޓުމިނެ 54 އިަގިޑއިރާ

ަވަނ  213ދަނީ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ ެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ކަތް ކޮށްފި. ބަޖެޓުކޮމިޓީ މަސައް މިހާތަނަށް ބަޖެޓު

ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން   ެގންދަންާވީނ ބަޖެޓުބަހުސް ކުރިއަށް  ބަޖެޓު  ،ބުނަނީ މާއްދާ ބުނާ އުސޫލުން. ޭއެގ )ހ( ގައި މި

މު. ބަޖެޓުެގ ބަހުސް ހިންަގމުންދާ ަވުގތު ެގ މުއްދަުތ ދިނުމަށްފަހުގައޭ. އަުޅަގނުޑމެން އެކަން ކުރީދުަވހު 7ފެށިެގން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ންބަރުން ފާހަަގކުރާ ނުކުތާތަކަށް ަޖާވުބ ދިނުމަށްން މެމު ކޮމިޓީން ކަނޑަައޅާ ޮގތެްއެގ މަތީއްއާ

. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ާވނީ އެ ފުރުޞަތު އަރުާވފަ ކަމަށް. ޖެހޭނެފިނޭންސަށް ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން ދޭން

ާޔލުތައް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ޚި ޮގތުން ފާުޅކުރެުވނު  ބަޖެޓާ ުގޅޭ ،މުމަށްފަހުބަޖެޓާ މެދު މަޖިލީހުގައި ބަުހސްކޮށް ނި

އުމިއްާޔ ެގ ޔަ ޓު މިނެ 54ަގިޑއިރާިއ  16އަުޅަގނޑުމެން މި ހޭދަކުރި  ،ާވނެެއެވ. މިދިޔަކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވން 

. މަޖިލީހުެގ އިދާީރ ެގންދާނެމުންކުރަުނުވމަށް އިާދރީ މޭޒުން މަސައްކަތް ކޮމިޓީއަށް ފޮ ބަޖެޓުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމއަދު 

ކުރާ ބަޖެޓް ދިރާސާ -ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( 214ެއއީ  ؛ހުށަހެުޅން ޓުމޭޒަކީ ަވރަށް ައަވހަށް ލިާޔ އިދާރީ މޭެޒއް. ރިޕޯ

މެދު މަޖިލީހުން ޮގތެއް  ދުަވްސ ކުރިން ަބޖެޓާ 7ިހނަގމުންދާ ދައުރުެގ ނިމުމުެގ ކުރިން ، ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަތް ނިމި

ށް ހުށަހަޅަންާވނެެއެވ. ބަޖެޓު ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު ހަކޮމިީޓެގ ރިޯޕޓު މަޖިލީ ،ނިންމުމަށް މަޖިލީހުެގ އެ ދައުރު ނިމުމުެގ

ބުނޭ. އެ ހުށަހެޅުން ކަމަށް ަގވާއިުދ އެބަ ފޮުނަވންޖެހޭނެ ުދަވސް ކުރިން 7މަޖިލީހުެގ ދައުރު ނިމުމުެގ 

ޯވޓަްށ އެހެނީ. ބަޖެޓު  ެގޓުސް ނިމުނީމާ ބަޖެހުއެ ބަ ،މިނެުޓ ދެިވ 7ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އަނެްއކާ 

ސްކޮށް ފާސްކޮށް ނިންމަންޖެހޭ މަޖިލީހުެގ މި ދައުުރ ނިމުމުެގ ކުރީަގއި. އަުޅަގނޑަްށ ހުއަޅުަގނޑުމެން ބަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،އެ ަމަގށް. އަުޅަގނޑު ކުރީަގއި ދެްނނެިވންމިހިރީ ފެނުމުގައި އަުޅަގނޑުެމންެގ އަާމޒު ންނަފެ

މަހުެގ ަވރަށް ކުރީަގއި ަކމަށް. އަޅުަގނޑަށް އަދިެވސް  ަބރުންލަފާކުރެެވނީ ޑިސެކަމަށް  ނެދައުރު ނިންމޭމަޖިލީހުެގ 

ހަމައަށް  ަވނަ ދުަވހާ 8ބަރު މަހުން ންޑިސެހުރިހާ ކަމެއް ނިމިދާއިރުގައި ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުެގ ހަމަ 

  .ކަމަށް ޮގސްދާނެ



71 

 

އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާ ،އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ -{ 6.4} 

ންނާއި އަދި އެިކ ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެިވފައިާވ ފަޅުރަށްތަކު އި ރާއްޭޖގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މަށް. އަޅުަގނޑު އުދިެގންސް ކުރިއަށްހުެގންދާތީ ހުށަހަޅާ ޤަރާރުެގ ބަރަށްރަށުން ރުއްަގސް ނަަގިއެގން

 މި އަރުަވނީ ކެންދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 ކަެދއްެކުވން:ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ާވހަ

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގިއ މި ުގޅިެގން  ރާރާަގހުށަހަޅާފައިާވ  މި އާދެ! އަޅުަގނޑު .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ެވްސ  ިވ ނުަވތަ ފާޅުކުރެުވނު ަބއެއް ޚިޔާލުތަކަށް އަުޅަގނޑުއް ފާޅުުކރެއްިވއިރުަގއި ކުރިމަތިކުރެ  ޚިޔާލު ބައެއް ބޭފުޅުން

މު  ން އުޅޭ އެންމެ މުހި މިދިމާެވެގން ޗެކޭ ބުނެަލން ބޭނުންޭވ. ޙަޤީޤަތުގައި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ހަމަ އެއް

ރަށްރަށުަގއި ނޫން. ިދެވހިރާއްޖޭެގ ފަޅު ސް ނެތުެމއްާރއްޖޭަގއި ެއކަށީެގްނާވ މިންަވރަށް ުރކާިއ ަގ ،މައްސަލައަކީ 

ެއއާެއކީަގއި  ކުދި ުރއްތައް ަބިއަވރު އެބަހުރި. ހަމައަރާަފިއ ހުރިިއ ދަށުަގިއ ކޯދުލަ ފައިާވ ބޮޑެިތ ރުއްަތކުގެ ހެދި

އަދި  ،ޒާުތަގއި ެވސް ހެދިނުަގނެިވފައި ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި. ރުއްތަަކކީ އޭެގ  ޑުލާފައި ހުރި ރުއްތައްކަނދުބު

ެއ  މަދިޔައި ރުްއ ަވިކަވރަކަށް ފޯދޭ ރުއްއާލާކުރަންޖެހޭ ތަންތަން. ކޮޅުން ،އިފަޅުރަށްތަކަކީ ޭއެގ ޒާުތގައި ބަލަހައްޓަ

ެވސް ކުެރޭވނެ ކަންކަން.  ޮގތުަގއިެގ ެވސް ހަމަ ސިނާޢީ މަސައްކަތެއް އެއީހަދައި، އެ ަވކަަރށް  އި،ރުއް ކަނޑަ ރުއް

ހިސާބަށް ދިޔައީމާ އޮޑިެއްއ  ޮގަތކީ އެއީ. ކޮޅުން ރުއް ފޯދޭ ކުރަމުން އައި މި ރާއްޖޭގައި ޒާމާުނއްސުރެ ކަންކަން

އެ އޮންނަ އުސޫލެއްެގ  .ތެއްެޔއް ބަންނަން އެ ރުކެއް ކަނޑާލުމުެގ ހުއްދަ ދައުލަތުން ދޭއެހެންނޫނިއްޔާ ބައް ،ބަންނަން

 ސިީޓެއއްޑިަލކުަގ އެކީ އަތޮުޅެވރިްނނާ ިއ،އަދި އިތުރު ީމހަކާ އެީކަގއި އެީކަގ ރަށްެވރިމީހާއާ ،ތެރެއިން

އެ ރުކުެގ ދަށުަގއި ހުންނަ   ، ެވެގންދަނީޮގސް އެ ރުއް ަކނޑަިއެގން ެގނެޭވނެ ނިޒާމެއް އޮޭވ. ނަތީޖާއަކަށްއްދައިެގން ހަ

އަުޅަގނޑުމެްނ  .ކުދި ރުއްތަކަށް ހެދިބޮުޑުވމުެގ ފުރުޞަތު ލިބޭ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރަކު އެ ފުރުަޞތެއް ނުލިބޭ

ފެނޭ. ެވްސ ަވކަުރ ބޭނުންކުރާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނު ށްކަކުރުމަ  ރު ބަނުމަކަށް އަިދ ެގދޮރުަވޑާންއޮޑިދޯނިފަހަ

ރަށްރަށުގައި އެކަީށެގންާވ އުޅެނީ ެމނޭޖުމަންޓުެގ މައްސަލައެއް. ފަޅު ޮގުތގައި މި ބޫުލކުރާަގ، ައޅުަގނޑު އެހެންީވމާ

ޫބލުކުރާ ޮގުތގައި ސަރުކާރުން ަގރުއްުރއް ބަިއަވރު އެބަހުރި. އަުޅަގނޑު ހުރި ކުދި  އިމިންަވރަކަށް ހަމަ ހެދިނުަގނެިވފަ

މިނިސްޓްރީއާ  އި އެްނަވޔަރަންމަންޓްކޮށް ދަނޑުެވރިކަާމ ުގޅޭ މިނިސްޓްރީއާޞަ ޚާއްަވކިން  ،އިސްނަންަގަވިއެގން

ތައް އަިދ އްއިން ކުދި ރުއެކަީށެގންާވ އުސޫެލްއެގ ތެރެ ،ގައިކުރުމަށްފަހުފައި ުގިޅެގން މިފަދަ ރަށްތައް އައިޑެންޓި

ންދެޭވނެ ރަނަގޅު ނިޒާެމްއ ރަށަށް ގެ  ރަށުން އަނެއް އެއްެވސް ސްތައް ަގކުިދ  ދިނުަގނެިވފައި ހުރިހެ

ެވސް ހަމަ ރަނަގުޅަވރެްއެގ  ދަުއލަތަށް އަދި ސަރުކާރަށް ،ާވނަމަ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކުަލަވިއލެިވޖެ

ލުމުގައި މި އިލިބަލައިބަލައަުޅަގނުޑ  .ޮގތްތަެކއް ކަނޑަެއޅިެގންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެއް ލިބޭނެއާމްދަނީ
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ނުަވތަ ފިނޮޅުތަކަށް ނުަވތަ ރަށްތަކަށް ރުކެއް ެގންދާއިުރަގއި އެ ރަށެއް ޑިެވލޮްޕކުރާ މީހާ  ،ތަކަށްހިއްކިފައި ހުރި ފަޅު

ޑޮލަރު އެިކ  1000އެ ޮޑލަރު.  1000ަގނޑަކަށް ާގތް  ށްޭވލަ އެބަ ޚަރަދުކުރާ ކަމ މުޅި ޖުމު ށްއެ ރުއް ެގންނަ މީހާއަ

ބޫުލކުރާ ޮގުތަގިއ ަގަގއި ބެހިެގން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑު ެއކި ސްޓޭޖުތަކު ،މީސްމީހުންނަށް އެކި އެހިސާބުތަކުަގއި

 ރަނަގޅަށް މެނޭޖުކޮށްފި ެވސް ލަތަށްއުސަރުކާރަށް ނުަވތަ ދަ ،ާވނަމަ ކަމަށް ކުރަން ފަށައފިސީދާ މިކަން  ސަރުކާރުން

އުޭޅ ން މި ދިމާެވެގ އަޅުަގނޑުމެންނާ އަދި ،ހަމަ ރަނަގޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ،ކަމުގައި ާވނަމަ

މީހުން  ،ަވނީ ެވްސ ޙައްލު ހޯދޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑު މި އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ަމއްސަލައަށް ށް،މައްސަލައަ

 100ފޫޓުެގ ަމގެއް  25ަކށް ޔަ މަުގަތއް ހަމަ ކުއްލި ބައެއް ނަންނަމުަގއި ހުންނަ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި އެކި ާފޑުފާޑުެގ

ރަށެއްެގ ަވަށއިެގން ހަަމ  ،ތަރައްޤީާވ ކަމަށް މި ަވނީ އިހަމަ އެއާއެީކަގ .ޖެހޭކޮްށލަންބަދަލުއެބަ ފޫޓު މަަގކަށް 

ުހރި ރުއްކޮާޅއި ަގސްކޮޅު އެބަ ެވސް ބާކީ ރޯެޑއް ހަދަންރަށުެގ ަވަށއިެގން ރިްންގ އި،ކަމަށް ަބލަ ރިންުގރޯޑެއް ހެދީމާ

 ތަރައްޤީކުރުުމެގ ނަުމގައި ަވިކ ބަޔަކު މަންފާ ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގ މި ުކރެެވނީހޭ. އެހެންީވމާޖެނަަގން

ންިވ ، ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުހޯދަންެވެގން ބަެއއް ރަށްރަަށށް މިޮގތަށް ަގާހއި ުރއް ިވއްކާކަން. އެހެންީވމާ 

ެގ ދަށުން އަދި ލެޭވ ާޚއްޞަ އުސޫލުތަެކއްއިެއކުލަވަ ަވކިން  ،ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅި ކަމަކީ ރާރުަގމި  އަުޅަގނޑު ،ކަމަކީ

ތުަގއި ފޭކްޖައްސަިއެގން ރަށްރަށުަގއި ޙަޤީޤަެގ ނަމުގައި ޤީމި ޮގތަށް ތަރައް ބޭލިރު އޮތް އުސޫލުތަކުން އެބަ ޖާަގމިހާ

ފުރުޞަތު އެބަލިބޭ. އެކަްނ  އް ެވސް އެރަށުން ބޭރުކުރުމުެގހުރި ހަމަ ބޮޑެތި ަގްސަގހާއި ުރއްތަ  ދުަވްސެވފައި ،ހުރި

ނަގޅު ަހމަ ކުދިަވރުެގ ފުނަަގސްަތއް ބައިަވރު ރަ ،ދަށުަގއި ހެދިފައި ހުންނަ  ުފނަފަލުގައިެގރަށުފަޅުރަށް ،އްޓުަވއިހު

 ،ކަމަށް ާވނަމަ ކުރަން ވެއްޖެ އެކަން، ންނާނެ. އަދިހުަގސްތައް ެވސް ެއަވރަްށ ބަިއަވރު ހުންނާނެ. މިދިލިެވސް 

ނެ ަމުގ ންދަިއެގން ެވސް ެއކަން ައޅުަގނޑުމެނަށް ކުެރޭވއޮށް އިއުނި  ،އޮާށއިމިދިލި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފުނައޮށާއި

ޮގތެއްަގއި ހަމަ  ޖުމުލަ ހަމަ އަުޅަގނޑު ،ބޮޑުަވނީފަހިކޮށްލެޭވނެ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑމެން ކަން ސާފުކޮށް ަވރަށްހަމަ 

ުރއް  އިުއޅެނީ ަގހާ އި މިރަށްރަށުަގމި ރާއްޖޭެގ ފަޅު .ފާޅުކުރެްއީވމަ ދަންނަާވނަން. އެއީ ބަެއއް ެމންބަރުންެގ ޚިޔާލު

ނަަގންނުޖެހެ ރުއް ނެުގން އެއީ  އުޅެނީ. ނުކުރެިވެގން މިެއކަން މެނޭޖު ،އުޅެނީ މި ތުގައިޙަޤީޤަ .ނޫން މަދުެވެގންނެއް

އަިދ  ،ެގންދިއުން ެއއީ މައްސަަލއަކީ. ކޮރަޕްޝަަނށް މަުގފަހިާވ ޮގތަށް  . ަނަގންނުޖެހޭ ަގސް ނަަގިއެގންމައްސަލައަކީ

ކުރާތީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ މައްސަަލއަކީ. އެހެންީވމާ،  ެގ ނަމުަގިއ މިކަންޤީ ތަަރއް ށްއްޞަކޮށް ޮގތް ނޭނޭގ ޮގތަަވކިން ޚާ 

 ންނަަވން.ދަ ޓަަކއި ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދެއްިވ ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ަވނީ ނައިފަރު ދާިއރާެގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރު

 .ށްއަޙްމަދު ޝިޔާމަ



73 

 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

މިީއ  ،ާވ ަގރާަރކީ ދާެގ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި މިަވނަ މާއް 167ީއސް. މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ކުރަމުން ޤީ ަގރާރެއް. ބިން ހިއްކަިއެގންނާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ތަރައް މުންޮގތުަގއި ަވރަށް މުހި ކުރާަގނޑު ަގބޫލުޅުއަ

ރަށްތަކުންނާއި އަދި އެކި ަފޅު ،ޓަކައި ރާއްޭޖެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާއިތައް ފެހިކުުރމަށްޓުސޯއަންނަ ރި

ާދތީ އެކަން މިހާރުން މިހާރަށް ރާއެއްަގއި ަގސް ނަަގއިެގން ެގންބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެިވފައިާވ ރަށްރަށުން ފުޅާ ދާއި

 ، އަުޅަގނޑު މި ަގރާރަށް ާވހަކަަދއްާކއިރު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ .ލާ ަގރާެރއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިހުއްޓާލުމަށް ޮގވަ 

 ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރުމަށްމްދަނީ އިތުރުއަޅުަގނޑުމެން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އިތުރު ަވޒީފާތައް އުފެްއދުމަށާއި އާ

ކުރަން ބަލާއިުރަގިއ ޤީކުރުން. ފަތުރުެވރިކަްނ ތަރައްޤީފަތުރުެވރިކަން ތަރައް ،މިއީ  އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަ އެއް މަަގކީ

 ރަށްތައް ކިހާަވރަކަށްތޯ ހުރީ ފަތުރުެވރިކަންރަށްތައް. ފަޅުކުރަން މި ހުންނަނީ ފަޅު ޤީމިއަދު ފަތުރުެވރިކަން ތަރައް

ބިލިޓީ ކިހާަވރެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެްނ ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. ތަފާތު  އިލަނޫނީ އެވެ  ، ބައިަވރުިކހާ ،ކުރެޭވ ހިސާުބަގއި ޤީތަރައް

ެގ ޮގތުަގިއ ރަށްތައް ރިސޯޓުއެކި ެވރިން ެވރިކަމަށް ަވަޑއިެގންފައި ތަފާތު ެއކި ސިާޔސަތުތައް ެގްނުގުޅއްަވނީ. ފަޅު 

ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމު  ދެއްާވ  ރަށް އެއްފަހަރާ އެބަހަތަރުއް ރައީސުން ަވަޑއިެގން ތިންޓަަކއި ބައެކުރުމަށްޤީތަރައް

ތަފާތު ިގނަ ރަށްތައް ދެިވފައި އެބަހުރި.  ،ޮގްސ ތަފާތު އެކިއެކި ޚިދުމަތްުތެގ ނަމުަގއި މިހެން ،ގާއިމުކުރުމަާށއި

ށްތައް ެއ އަދި އެ ރަ ،ނުެވޤީިގނަ ރަށްތައް ތަރައްހުރި  މި ޮގތަށް ދެިވފައި ،އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން

ހުރިކަން ެވސް އަޅުަގނުޑ  ލަތަށް ނުަވދެ އުއެ ރަށްތަކުން ލިބެންާވ އާމްދަނީ ދިެވހި ދަ ،ފަރާތްތަކުން ނުނެިގ

  ތަން މި  ެގންޮގސް އެހެން ދިމަދިމާލުގައި ޖަހާ އިރަށްރަށުން ަގސްތައް ކަނޑަ .ފާހަަގކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ފަސް އަހަރެްއެގ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެނަށް ަވރަށް ިގަނއިން ފެނޭ. އޭެގއަދި މިީވ ާގްތަގނޑަކަށް ހަތަރު ،ދުަވސްކޮޅު 

. ރަށްރަށުން ަގސް ނުކެނޑޭނެ އޭކެއް ޭއެގތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނެމާނައަކީ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަ

 ،ުޅަގނޑުމެންެގ ހުރި ފަރުތަކަކީއަ ،ތަށް އޮެވެގންނުާވެނ. އެހެން މި ދެންނެީވނެ ޮގޮގތަށް ޮއެވެގންނުާވނެ. ަގސް ނުނެޭގ

އެ  ،ފަޅުތަކަކީ ެވސް މި ދަންނާަވހެން ހަމަ އިޤްތިޞާދީ ރިސޯސަސް. އެ ރިސޯސްތައް ބޭނުންކުރެޭވނެ ޮގތެއް 

މު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެން. ންހި މު ހަމަ ކުރެޭވނެ ޮގތެއް އޮތުމަކީ އެއީާއމްދަނީއެއް ޖެނެރޭޓު ންކޮށްެގންނުރިސޯސްތައް ބޭ

ރަށްރަށުން ަގސްތައް ެގްނދެޭވނެ އުސޫލު ކަނޑަައޅަން  ،ތަޢާރަފުކޮށް ހަރުަދނާ އުސޫލުތައް ،ތައްރަނަގޅު ުއސޫލު

އެކަން ކުެރޭވނެ ޮގެތއް އެަބޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ،އެބަޖެހޭ. އެއީ ަގާވއިދަކުން ިވޔަސް އަދި ާގނޫނަކުން ިވޔަސް 

ޓެހި އްބީރަ އުމަކުން އަޅުަގނޑުމެންނާޤަންމެެވސް އެހެން ދެންޖެހެނީ ކޮ ، ދެންމިެދންނެިވހެން އެހެންނޫނިއްޔާ އޮންނަން.

އަދި  ،ކަހަލަ ަބލިތައް ައޅުަގނޑުމެްނެގ ބިްނަގނޑު ހަލާކުރުމަށާއި  ެގހި ެގނެސް ތަފާތު އެކި ަގްސަގހާއި ަގސްތަްއ، 

މަ އުމުތަުކަގިއ ހަޤަނޫން. އެއީ ދުިނޔޭަގއި އެހެން  ތަކެްއ ަމދެއްއެހެނިހެން ެވސް ބަލިތަާކ ެއކީަގއި އަންނަ ަގސް



74 

 

ުރާވ ބަލިތަަކކީ އުއުމަށް ބަދަލުކުެރޭވ ަގސްތަކުން ދަޤައުމުން ައނެއް ޤައެްއ  ،އޮންނަ ަވރަށް ޮބޑު މަްއސަލައެއް ެއއީ

ުޅަގނޑުމެންނަށް މި ަގސްތަކުެގ އަ .މިއީ ހަމަ ބޮޑު މައްސަލައެއްެގ ޮގތަށް އޮންނަ މައްސަލައެއް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ބޮޑަށް  އުމު ަގހަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްުވރެޤަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ މިހާ ބޮޑަށް މައްސަލައަްށުވރެ

އުމު އެބަޖެހޭ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަްނމަތީގައި ބާްއަވން. ޭއެގފަހުން ކަންނޭނެގ އަުޅަގނޑުމެްނ ޤައަޅުަގނޑުމެންެގ 

 .ލެޭވނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިސް ޖަހަލާ ފަސްކޮެޅްއގައި ެވސް ަގހެއް ނަމަެވސް އަދި ރުކެއް ނަމަެވއިކަހިއް

 ނޫން އިސްލާމްދީން ނެތިކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރާ ަގހެއް ންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ މި ފަސްަގނޑު

އަުޅަގނޑުމެންެގ ދީަނށް މި ކުރާ ފުރައްސާރައާއި  ނެުތމަށްުވރެކަމެއް. ަގހެއް  ތަން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މާ ހިތާމަކުރާ

 ...އަދި ،ފުހެލުމަށްޓަކައި މިތަނުންން އިސްލާމްދީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގްނޮގސް ަގްސ އިދަނީ ަގސް ނަގަ  އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި  .މެންބަރުއިއްަޒތްތެރި  މެންބަރު،އިްއޒަތްތެރި 

 އަިދ އެހެން ތަންތަނުަގިއ އިޔާ އަބަދު ިމ މަޖިލީހުަގޮގތުން. ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހައްަދަވިއެގން ތާ ުގޅޭ  ޖެހުމާތަނެއްަގއި 

ނިކަމެތި އް އަުޅަގނޑުމެންެގ ނިކަމެތިއެތަދަނީ އެތައް ފަހުން އައިސް ނިމި މި ތިޔަ ދެއްާވ ތަޤުރީރުތައް ެއންމެ

 ޟޫޢުަގއި ހިފަހައްޓައިެދއްުވަމށް ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން.އުހުްސަގއި މަ ބޮެޑތި އަނިޔާއިން. ބަރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ބޮޑެތި

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ަވކި ދޭއްެޗއް ޮގތަްށ  ސިާޔސަތާ އިރައީސް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ މައްސަލައަކީ. ދީނާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި... ތީ. މިއީަގނޑުމެން މިނެކިރާޅުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މި ރާއްޖޭަގއި ފަސާދައުފެދިެގން  ؛އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ތޯމެންބަރު އަޅުަގނޑު ދެންމެ ދެންނެީވމެއްނޫން އިްއޒަތްތެރި

ނުންކުރައްާވީތއޭ. ަނއިފަރު ދާއިާރެގ ދަނީ ދީން ހަތިޔާރެއްެގ ޮގތުަގިއ ސިޔާީސ ބޭނުމަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭ މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެން

ރަްއޔިތުން  ެވކަންތައްތައް ހުރީތީ ޑުާވައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކަންބޮ !ފުކުރައްާވތިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ބޮޑަށް މާ

ެގންދާނަން. އިއްޒަތްތެިރ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅަގނޑުމެން އެ ކަންތައްތައް ހިއްާސކުރަމުން ެގމެންބަރުން މަޖިލީހުެގ
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 ެވސް އިންދަންޖެހޭ  ކުެރޭވ. ަގސް ޢިލްމުެވރިންެގ އަުގަވއްޓާަލން މަސައްކަތް އެބައުމުަގއި ދީނީ ޤަމި  .ރައީސް

ހިފެހެއްޓޭ ކަަހލަ ަގސް އިންދުމަކީ ަވރަްށ ެވލިަގނޑު  ަވކިން ާޚއްޞަކޮށް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޮގނުޑދޮށުގައި

މު ކަމެއް. އަދި، ިވންޑް ބްރޭްކކުރާ ންމު ކަމެއް. ކުރެދި ކަހަލަ ަގސް ޮގނޑުދޮުށގައި އިންދުމަކީ ހަމަ ަވރަށް މުހިންމުހި

މު  ންމުހި މަކީ ހަމަރިފަުށގައި ރަށްރަުށަގއި އިންދުރޯނު ކަހަލަ ަގސްތަްއ އައްސޭމިސާަލކަށް ފިތު ،ކަހަލަ ޒާތުެގ ަގސް

ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ދީނަްށުވރެން އުމެްއެގ ޮގތުަގއި ބޭްއުވމަށްޤަ  ،އުމުޤަކަމެއް. ހަމަ އެޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ 

 ...ނަށް ފުރައްސާރަކުެރޭވ ަގހެއް ެނތް. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ދީސްމުާވ އެއްވެ ންމުހި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. ލެތްދޫ ދާއިރާެގބި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވން:

  ، އެހެން ދީނޭ ؛އްަގިއ ދެން ދީންޢެޟޫއުމިކަހަލަ މަ ،އެހެންނަމަެވސް ެވސް. ަގސް އިންދުމަކީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ަތކީ ދީނުެގ ޮގ . ވާ ޑުެވެގންަވރަށް ކަންބޮ ިމ ާވހަކަދަްއކަނީ ؛އަުޅަގނޑު ބިުރަގންނަ ކަމަކާ ކިޔަިއެގން. ދީނޭ ،ދީނޭ

މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ދީނީ   ާވ!ޮގތް އެބަ ބަދަލުޭވ. ބައްލަ ާވހަކަ ެއޮގތަށް ބޭނުންކުރީމާ މީހުން ދީނާ ދޭތެރޭގައި ދެކޭ 

 ދާއަށް ބުރޫއަރާޤީޢައޮތް ދީނީ  އި ޒަމާނުްއސުރެންމެްނެގ ތެރޭަގއުޅެނީ އަޅުަގނޑު ޮގސް މިދެއްކީނުން ާވހަކަދެްއކި

 ންީވމާ، ހެއެދައްކާ ދީނީ ާވހަކަ.  ޮގތަށް އެބަ ަވރަށް ުއފެދޭހިސާބުގައި. މިހާރު އިސްލާމްދީނާ ދޭތެރޭ މީހުންެގ ޝައްކު

ތެރި ރައީސް، . އިްއޒަތްން އިނޭގތޯުއފެދޭ ޮގތަކަށް ނުދައްކައަޅުަގނޑު ަވރަށް އެދެން ދީނީ ާވހަކަ މީހުންެގ ޝައްކު

 ސަމާލުކަމަށް ެގނައީ. ހަމަ އެހެންެވ ެއކަން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުާތ ބަލައިަގންނަން. ނައިފަުރ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ،ޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްއޮތީ ނިމިފަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ަވުގތުކޮޅު މި ދާއިރާެގ

 ޡިމް. ޢާިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ  މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ

 

 ޡިމް ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢާޢަލީ ބަރު މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެން
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ލައަކީ އަުޅަގނޑުމެން ތިމާެވީށެގ މައްސަ ،އެއް ްނޓް މައްސަލަޔަރަންމައެްނަވ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭެގ ޝުކުރިއްޔާ

އެއްކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީ ނަަގއި  ކަންބޮޑުާވަވރަށް އޮތް މައްސަަލއެއް. އެހެންނަމަެވްސ، ކޮންމެ ދުަވހެއްެގ ހެނދުނު އިރާ

އައިސް ހުރެެގން ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ތަނަށް ލައިެގން ޤާނޫނުއަސާީސ މުުގރާލަނިއްޔޭ ކިޔަިއެގން މި އަތަށް

 .ޔާމް އެ ދައްކަަވމުންެގންދާ ާވހަކައަކީ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ މައްސަަލއެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމެންބަރު ޝި

ސްތެރޭ އިންނެވިއިުރގައި އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ޤާނޫނުއަސާސީ ފުނޑާލީ މި މަޖިލި އިނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގ

އެނޭގ. އޭރަުކ  ެވެގންދިޔަ ޮގތް އަުޅަގނޑުމެނަށް ާސފުކޮށް އެބަ ކިހާަވރަކަްށކަން. ޤާނޫނުއަާސސީއަށް ކަންަތއްތައް

އުމުން ޤަމި  ،. ޤާނޫނުއަސާީސައށް ހަދާނެ ޮގތެއް ހަަދމުންދިޔައީނުބުނޭ މިާތ ތެދުެވ އަަގއިންނެއް

 ކަން ޭގަގއި އެ .ދިޔައީއް ޖިންސުން ުގޅުން ހިންަގން ފުރުޞަތުދެމުންއުމުަގއި އެ ޤަމި  .ަވްއކަންކުރަމުންދިޔައީ

ުދ މިއަ ،ދެން ކަންބޮޑުެވެގން ތެދުެވ ެއ ާވހަކަނުދަްއކާފައި ެވސް ތިީބ ބަލަހައްޓަިއެގން. މިަވުރީވމަ ކުރަމުންދިޔައިރުަގއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  .ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ާވހަކަ މިތާ ތެދުެވ ދައްކާެނ ކަމެއް ލާ އިޑަމި ޤާނޫނުއަސާސީ ފުނ

ފުލުހުން މިތާ ތެރެއަްށ ަވދެ އަުޅަގނޑުމެން ަގޔަށް ، މް.އެން.ީޑ.އެްފެގ ސިަފއިންއެ ،ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނިގެގންިދޔަ

ނުޭވ އެކަމާ ހެދިެއއް. ިމ  ނުަދއްކާ. ކަންޮބޑެއް  ޤާނޫނުއަސާސީ ފުނޑާލި ާވހަކައެއް .ބޮލަށް އެރިއިުރގައި ހަމަ ތިބީ

ދު ިމއަ ނޫޅޭ.އް . އެ ދުަވހަކު ކަްނބޮޑުެވެގންނެށްރާ ަވރަކަމިއިން ދުަވހަކު ަވްއކަންނުކު  ،ދިޔައީ އުމުން ަވްއކަންކުރަމުންޤަ

 މާ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ުފނޑާލަނީއޭ ކިަޔިއެގން ،ފަހަރު މިތަނަށް ތެދުެވ ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކޮންމެ ނޭވާއަކުން ެއއް

އް. ނައިފަުރ ެގން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ ކީްއެވެގން ކަމެ ތަނަށް ލައި ހުންނަނީ މި ރީތި އެއްެޗއް ކަމަށް ދަްއކަިއެގން މި

 ...މާލެއިން ތެޔޮ ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގްނނަާވނެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ، ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާ

ަވނަ  167މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ  ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން 167 ،ަވުގތު ހުށަހެޅިފައި އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

އްެވސް ބެހޭ ޮގތުން އެ ާވހަކަފުޅުަގއި ަގާރރާމާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ަގރާރެއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ 

 އެރުީވ.ާވހަކަ ަމޖިލީހުެގ ރިޔާސަތަށް ހަމަ ހަނދާންކޮށް ާވހަކަފުޅެއް ނުަދއްަކާވތީެވ ހަަމ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދެއްެކުވމަށް. އެދެން ަގރާރަށް ާވހަކަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އަރިހުން

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢާޡިމެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

އިނޭގ މި  ލާ ާވހަކަ ދައްކާއިރު ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން އެބައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާސީ ފުނޑަ

 6ންނާނެ. މި ރާއްޖޭގައި ރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުރާއްޖޭަގއި ކުރި ހުރިހާ ަވްއަކމެއްެގ ފަހަތުަގއި ނައިފަ

ސަރުކާުރެގ ނޫީނ ސަރުކާރުެގ ކުންފުންޏެްއެގ  ،ރުފިާޔައށް އަޅަނީ 28ޮގސް ރަށަށް ރުފިޔާއަށް ތެޔޮ ލީޓަރެއް ަގެނެގން

ނޫނުއަސާސީ މި ޤާ ،ބުނަނީ ދޯނި ދައްކާ ތަނަކަށް އަޅަނީ. އަޅާފައި މިއަދު ނިކުމެ މި ،ދޯނީގައި ޮގސް އަޅަނީ 

ދުަވހު ހަމަ ކަންބޮޑުެވެގން ދައްކަންީވ ނޫންތޯ. މިއަުދ  އެ ؟ާވހަކަ ނުދެްއކީ ހު ކީްއެވެގންތޯ އެުދަވ އެފުނޑާލައިފިއޭ. 

 ...ަގއި ހުރެެގންނމިތާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް.ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ، ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައހްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

 ،ނަާގ ނިޒާމީ މައްސަލައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން އަޅުަގނޑު މި 53މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ 

 ނޑައެިޅެގން ޙަޤީޤަތާ ންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމެދުހެ ،އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދެން ކަނޑައެިޅެގން

ކުރާ ޮގުތެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ިވދާޅުީވ މި ސަރުކާރުން ަވްއކަން ،އެީކަގއި  އާޚިލާފު ާވހަކަތަކެއް މިތާަގއި ަދއްަކާވތީ

ނަާގފަިއާވ ާވހަކަ. ެއއީ އަުޅަގނޑު ެދްއިކ  ބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ ަވަގށް 2ެވސް ދިނުމުެގ ޮގުތަގިއ މިހާރުާވހަކަ. ބަދަލު

ާވަހކަ މަޖިލީހުގެ  ެއއް ނޫން. މީެގ ކުިރން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކި ާވހަަކެއއް. ދެން އެހެންީވމަ، އެާވހަކަ

 .މި ާވހަކަ ދަންނަާވލީ ރިޔާސަތަށް ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމުެގ ޮގތުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޚިލާފު ާވހަކަ މި ިއއްޒަތްތެިރ  ުގޭޅ ޮގތުން ޙަޤީޤަތާ ބަރަކާސް އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެްއވެ 

 މަޖިލީހުަގއި ނުދެއްެކުވން އެެދން. މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.
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 މް ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢާޡިމެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

ރުފިޔާއަށް ތެޮޔ ލީޓަރެްއ  6 ،ފުންޏަކުން ތެޔޮއީސް. އެފް.އެސް.އެމް ިކާޔ ކުންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ކޮަބއިތޯ  ؟ދޭތެޭރަގިއާވ ކަންޮބޑުުވމަކީ ރުފިޔާއަށް އެޅީމާ ކޮބަިއތޯ ރައްޔިތުންނާ 28ޮގސް ރަށަށް ަގނެެގން 

މަ ާވ އިއަށް ދިޔަހާްނ އިންތިރާއްޖޭގައި ަވްއކަ ކޮބައިތޯ މި ؟ބެހޭ ޮގތުން އޮތް ކަންބޮޑުުވމަކީ އާޤާނޫނުއަސާސީ

ކޮންެމ  ؛. ރައީސްނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރާ ،ޑުުވމަީކ އަުޅަގނޑުމެްނ އެބަ ުސާވލުކުރަންޖެހޭކަންބޮ

ޤާނޫނުއަސާސީ ފުނޑާލަނީ،  ،ެއކު ތެދުެވ ޤާނޫނުއަސާސީ އަތަށް ލަިއެގންހަމަ އިރުއެރުމާ ށްތަނަ ދުަވހެއްަގއި މި

ކިޔަނީ މިެވިރންނަށް ާވަވރަށް ަވްއކަންކޮްށ  ކުރަނީ. މިންމިތަނުން ވައްކަ  ،ޑިޝަރީ ފުނޑާލަނީއަޅުަގނޑުމެންެގ ޖު

ނީ. ައޅުަގނޑުމެން އެ ފުރުޞަތު ީދެގން މިތާ އަބަދަުކ ބަލާކަށް ދަާވހަކަ ޮގަވމުން ނުކުމެެގްނ ތިބެެގްނ މި ،ނިމިެގން

ތެރި ރަީއސް. ސަޢީދު އިަވރު ެއއްޗެހި ހުންނާނެ. އިްއޒަތްނުތިބޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ކޮންމެ ދުަވހަުކ ިކޔޭނެ ބަ

ހަމަ ކަނޑައެޅިެގްނ  ،އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ ކޮންދާއިރާެއއް ކަމެއް. ާމަވށު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު

ނަާވފައި މިއަދު ރާއްޖޭަގިއ ހިނިގ ހުރިހާ ވައްކަމެްއެގ އަީޑގައި ހުން ،ހުންނަަވނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި  އަބަދު އެ

އުޅެނީ ކަންބޮުޑެވެގންނޭ. އެހެން ިވދާުޅެވފައި  ިވދާުޅަވީނ ަވރަށް ކަންބޮޑުވެއޭ. ަވރަށް ހާސްވެއޭ. މި  އެަވަޑއިެގންނުކުމެ

 ؛ކޮށްލާ. ލޯަގނޑުހުންނަނީ ފާޚާނައަށް އެބަދޭ އިރުއިުރކޮޅާ ބެީގ ރީތިކޮށްލަ ރާއްޖޭެގ ކަންބޮޑުުވން ޮއްއާވ މީނަ މި މި

 އްޕާނާރުންނަށް ލޯަގނޑު ބަލާލުމުެގ ފުރުޞަތު ނުިލބޭ. ސަޢީދުެގ ނޮހޮރުއެމް.ޑީ.ީޕެގ ބައެއް މެންބައަޅުަގނޑުމެންެގ 

 ..ނަން.ނުތިބޭ އް ދޫކޮްށލައިެގން ބާލަކަށް، ދެން އަޅުަގނޑުމެންނެހެދި. މިކަން މިަވރަށް ޮގސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނަާވ ާވހަކަ. މާަވށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ކުރިމަތީގައި ހުންަގނޑުލޯ ،މާަވށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު

 މެންބަރު.

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢާޡިމެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

ޖައްސާ މެންބަރުން އެބަ މައްސަލަ އިްއޒަތްތެރި ،ެގ ބަެއއް މެންބަރުންައޅުަގނޑު ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕު ؛ރައީސް

 ން، އަބަދު ހުންނަނީ ދަށަށް ޖަހާލައިެގން ރީތިކޮށްލަ ންރޭގައި ހުންނަ ލޯަގނޑުތެލޯަގނޑުން ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭތީ. ފާޚާނާ

ތަނަށް ަވޑަިއެގންފައި ިވދާުޅަވީނ  މި ،ހަދާލާފައި ހުންނަާވފައިތް ހަދާލައެ ލޯަގނޑަށް. ތުންފަތަށް ޮގތްޮގ ،ބަލާލާބަލާލަ

 ؟ނޑު ކުރިމަީތގައި އެ ހުންނަނީ ހުއްޓިީކއްކުރަންތޯ ލޯަގ ،ނަމަ ުއމުގައި ކަންޮބޑުާވޤަ ކަންބޮުޑެވޭއ. މިއެބަ 

ަވރު އެްއޗެހި ހުންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ދެްއކޭނެ ބައިަވރު ާވހަކަ ހުންނާނެ. މިހެން ތިބެެގން ހަމަ ކިޔޭނެ ބައި
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ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ޮގތަށް ކަންކަން ކުރުުމެގ  ،ތިބެނީ މަޑުމަޑުން ބަލަހައްޓަިއެގން މިކަން އަޅުަގނޑުމެން މި

އެ ފުުރޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދީ ކޮންމެ ދުަވހަކު ހެޑްލައިން  ،އުއްމީދުަގއި. އެ ިވސްނުުމަގިއ. އެހެންނަމަެވސް

ކުމެ ަވރަށް ާވހަކަ ދެއްކިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްިކދާނެ ާވހަކަ ނެތީކީ ނޫން. މޭކްކުރަން ެވެގން ނު

އޮތީ މެޖޯރިޓީ. ފުރުޞަތެއް  އަޅުަގނޑުމެްނެގ މި ،ެގ މެންބަރުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވހަކަ ެވސް ދެއްކޭނެ. މަޖިލީހު

ނުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ، ެއކަންކަން ތަކުރާރުމާަވރަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިތާ ތެދުެވ ާވހަކަތައް ދެްއކޭނެ. އެހެންީވނުދޭ

ސަޢީދަށާއި އަދި  ،ދަންނަަވން މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު 2މެންބަރުން،  2ކޮށް ޞަހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އަދި ަވކިން ޚާއް

ލީހުަގއި މަޖި މި  ،ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ެގންދާނަމައެޮގތަށް  .ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން ،ށާޝިޔާމަ

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  ބޭނުންާވ ޮގތަށް ކަންކަން ކުާރކަށް. ަވރަށްބޭފުޅުން  އެ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ފުރުޞަެތއް ނުދޭނަމޭ

 ތެރި ރައީސް. އިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވން  ެވސް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ަގރާރަކު ކު ިއސްލާމްދީނުެގ ާވހަކަތަެކއް މި ޔަުގޅޭ ަގރާރެއް. އެ ަވުގތު ހުށަހެޅިފައި އޮތީ ރުއްަގސް ނެުގމާ މި

 ނުހިމެނޭ. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރެާގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. 

 

 ދު އަސްލަމް ާވހަަކދެއްކެުވން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަ

ހަޅުއްާވފައި ސައިން ހުށަޙުިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ،ލައިކުމްޢައައްސަލާމް 

 ،ފަޅުތައް ،ރާއްޖޭެގ އެކި ރަށްތައް  މުހިންމު އަދި ބޭނުންތެރި ަގރާރެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ،ާވ ަގރާރަކީ މި

ކުރުމުެގ އެތަެކއް މަސަްއކަެތއް ހިނަގމުން އެބަދޭ. އަދި ބިން ޮބޑު އިރަށްތަކުަގިއ ެވްސ އަުޅަގނޑުެމންެގ ބޭނުމަށް ހިއްކަ

 މި ހިއްކާ ބިންތައް ފުރިހަމަ ؛ދީ ބޭނުމަށް ފަޅުތައް ހިއްކަމުން އެަބދޭ. މި ފަޅުތައް ފުރިހަމަޞާތިއެހެންމެ އިޤްހަމަ

. ކޮންމެހެން ެވފަަވނީ ަހމަ މަޖުބޫރު ތަންތަނުަގއި ަގސްއިންދަން މި ރަށްތަކެއްެގ ޮގުތަގއި ހެދުމަށް އަުޅަގނޑުމެން އެ 

ލިބެން ހުިރ  ން، މިހާރު ރާއްޖެއިަރން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގުތަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ެއކަން ކު

ުކރެޭވ ަވކި ރަށްތަކަކުން ހަމަ ަވކި ފޯކަސް  ،ެގންދިޔުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ނެތި ަގސްތައް ެއއްތަނުން އަނެއްަތނަށް

ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ަރށްތަކަށް ދިމާާވނެ މައްސަލަައކީ  އެ ،ަވނީނަމަ ކަމުގައިހިތުހުރި ޮގތަކަށް ރުށްަގސް ެގންދާ

އެހެންމެ މެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި ހަމައްލެއް ހޯދަްނޖެހޭ ކަޙަ ކަންޮބޑުެވ އެކަމަށް  ،އަށް ފިކުރުކޮށް ހާއިންތި

މިތަނުން ެވސް ަގްސ ޓެރި ަޤއުމުތަކުންނާއި އެތަންއްއަވަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ބަެއްއ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުން

ަވުގތު ނަަގމުންދޭ. ަގސްތައް ދިރެން ެވސް  އުލަށް އެޙަޭވ. ެގެނޭވއިރު ރާއްޭޖެގ ފަސްަގނޑަށް އަދި ރާއްޖޭެގ މާެގނެ އެބަ
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ަގސް އަލާކުރުުމެގ  ،ާރއްޖޭަގއި އިތުރު ނާސަރީތައް ުއފައްދައި ،އެހެންކަމުން، މީގައި ައޅުަގނޑަށް ފެނުނު އެއް ޙައްލަކީ

ެގްނދިއުން. ެއޮގތުން އަުޅަގނުޑ ހަމަ މިދޭތެރެއިން ކުރި މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުެގ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް 

ކުރައްާވ ތްއެ މަސައްކަހަމަ ، އަުޅަގނޑަށް ފެނިެގންދިޔަ ކާށިދޫގައި ެވްސ ސްރި ރައީއްޒަްތތެދަތުރުތަކުގައި ެވސް އި 

ަވރަށް  ،މަ ކުދި ބަީގޗާ ަގްސތައް ަވރަށް ރީިތކޮށްހައަދި  ން އެބަ ިތްއބެިވ. ހަމަ ބޮޑެތި ަގސްތަކާއި ޅުއަމިއްލަ ބޭބޭފު

ންދިޔަ. ެގތަން އަޅުަގނޑަށް ފެނި ައމިއްލަ ިވޔަފާިރެވރިން ތިބިއެ މަސައްަކތް ޚަރަދުކޮށްެގން ކުރަްއާވ ހަމަ ށް އަފުރިހަމަ

 ،ކުެރިވތްެވެގން ެއިކ ޮގތްޮގތުން މަަސއްކަންދުފާަވުރަގިއ ެވސް މިކަން ކުރަ ،އަދި ހަމައެހެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށްތަކުަގއި 

ތަން ެވސް  އްޓިފައިާވނުލިބިެގން އެ ކަންަކން ހުެގ އެހީެތރިކަން ސާފައި މާއިާވ ލޯނުެގ ެއހީތެރިކައެކަމަށް ބޭނުން

ްއޞަ ޚާ ކުއެމެން އަސްލު ސަރުާކރުެގ އެހީތެރިކަމާއަުޅަގނޑު، ީވމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން އެބަދޭ. އެހެން

 ،މުެވފައި ންކުރުމަކީ މުހިތްމިފަދަ ިވޔަާފރިތައް ފަޅާކުރުމަށް މަަސްއކަ ،ސަމާލުކަމެއް ދެިވެގން މިަފދަ ކަންކަން

ދޭ ކުދި   މެން މިރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުދަ ިވޔަފާފަައޅުަގނޑަ ދެކެން. އަދި މިގައި ކަމު ބޭނުންތެރިކަމެއް

ންކަމުން، ހެކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެ މުކަމެއްންށް ޚާއްޞަކުރުމަކީ ެއއީ މުހިކަތްތަކަސައްމަލޯނުތައް ހަމަ މިފަދަ 

އަލަށް ހެދޭ  ،ރިސޯޓުތަކަށް އޮތް.ންތިހާއަްށ އެބަ އި ންޑްމާޑި މިއަދު ާރްއޖެއަށް މީެގ ބޭނުންތެރިކަާމއި ،މި އިންޑަސްޓްރީ 

 ،ޖޭަގއި މިކަން އާާލކުރެވި އް، ރާ އެބަ ބޭނުންޭވ. ބަީގޗާ ަގސްތައް ޭބނުން އެބަޭވ. އެހެންީވމާ ަގސްރުއް ރިސޯޓުތަކަށް 

މުކަމެއް. އެހެންކަމުން، މިފަދަ  ންހިމުދިއުމަކީ ންެގދިފެަގސްތައް އުދިެވހި ފަސްަގނޑަށް ހޭނިފައިާވ ދިެވހި ރުއް 

މިކަމަށް  ސްެވެގ ފަރާތުން އެްގރިކަްލޗަރ މިނިސްޓްރީ ،ކައި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުންޓަނާސަރީތައް އިތުރަށް ކުރިއެުރުވމަށް

 އަދި މި ިވޔަފާިރއަށް، ިވޔަފާރީެގ ުއސޫލުން ،ވައިެދިވދާއިރާެއއްަގއި ފޯރު ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަން މިހާރަށްުވރެ ފުޅާ

ކަމުަގއި  އްމުކަމެންދިނުމަކީ އެއީ މުހި ކަންމި އެހީތެރި ކުދި ިވޔަފާރިތަކަށް  ،ރިކަންއެހީތެ ކުރެޭވ ިވޔަފާރިައކަށް 

އަމިއްލަ  ،ބައެއް ޭގޭގަގއި ،ސްިވޔަ ކަމުގައިނުހިނިގެއަކން ދެކެން. އަދި ބޮުޑ ިވޔަފާރިެއއްެގ ޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު

މެން ބަލަިއ، ން ކުރެޭވ މިްނަވރު އަުޅަގނޑުކަ، އެކުެރޭވ. ެއހެންީވމާ ތްަގއި ެވސް މި މަސައްކަގޭ ހުސްތަން އޮންނަ ޭގ

މި  .ރި ރަީއސް ދަންނަަވއިލީ. އިއްޒަތްތެކައެ ާވހަ ެވމުގައި ދެކޭތީ ކަ މުކަމެއްންމުހިނެަގނެ އެހީތެރިެވދިނުމަކީ ދެ

ސް ެއއް ަގއް ރުށްނެތި މިޮގތަ މެއްެމން އެްއެވސް ކަހަލަ ބެލު ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑުށްއަ ަގރާރަށް އަުޅަގނޑު ފުރިހަމަ

ދޭތެރޭަގއި ެވްސ  ލުމާއްެގންާދނެ ެގވެ ށް ތަކަނަާގ ރަށް އެހެން ،ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރެޭވކަުމަގިއ ަވނީނަމަ

 ިވސްނަންޖެހޭ. ދެއްިވ ފުރުަޞތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު އަރުަވނީ ކުޑަުހަވދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަމެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

 މިރަށް.  ޢާއަޙްމަދު 
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 މިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

މި  ،ެގ ކަންބޮޑުުވން ފާހަަގކޮށްމު ދަލުކުރުސް ބަަގށް ރުއްށަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެއް ރަށުން އަނެއް ރަ 

އޮތް ރީތި   ދިެވިހރާއްޖޭަގއި މި ،ޮގތުން އަުޅަގނޑު ެވސް ދަންނަަވއިލާނީ ަގރާރާ ުގޅޭ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިާވ

ޮބޑުުވން އަުޅަގނުޑެގ ެވސް އެބައޮތޭ. އަުޅަގނަޑީކ ންެގ ކަމުނުރަްއކާެވދާނެ ހާަލތަކަށް ކަންތަްއ ޮގސްދާނެކަ ،ތިމާެވށި

ތް. އޮކޮންމެ ރައްޔިތަކު ެވސް އެބަ  ކޮށް މި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭޞަސް ދިެވހި ރައްޔިެތކޭ. ައދި ޚާއްެވ

އެ  ،ލަ ނަޒަރިއްޔާތަކުން ކަމަށް ަވންޏާހަން އެހެން ކަޅިމު ،އަމާޒުކުރެެވނީ މި ބާަވތުެގ ކަންކަން  އެހެންނަމަެވސް، މި

 ރަށެްއަގއި  ، ސިފަކުރަނީމިންނޭ އަުޅަގނޑު ކަހަލަ ނަަޒރިއްޔާތަކު އް. އެހެންމެކަ  ށް ޯގސްރަކުރެެވނީ ަވ

ެގ މަސައްކަްތކުރުމަްށ އްތެޢަތަ ސަރުކާރުން ބޮޑުސިންާގ ސިނާޓަކައި ނުަވސިލަކުން ރަށެްއެގ ބޯޅަދަނޑު ހެދުމަށްންކައު

ަގސްތައް ކަނޑާ ުރއް އިަތނުަގ އެ ،ލަތުަގއި ހާއްެދްއ ސާފުކޮށްލާ ހަބޮޑުސިްނާގ ސަރަ ތެެރއިން ެގޓަކައި ރަުށެގ ޖަންަގލީ 

ަތއް އްއްދުަގއި ތަރައްީޤުކރާ ރިސޯޓަކަށް އެ ރުހަ އެ ސަރަުނަވަތ ގައި ތު ޢަސިނާ މު އެޔާނޫނިއް  ،ންތޯ ރަނަގޅީއަންދާލު

އުފެދޭ ކަންތައް. ލުމެން ސުާވއަޅުަގނޑު ، މި ހުންނަނީ ެގންޮގްސެގން އަލުން އަނެއްާކ ހެއްދުންތޯ ރަނަގޅީ. އެހެނީްވމާ

ިގަނ  ،ތީވެ ީވ އްދު އޮތް ޤައުމަކަށްހަން ކަނޑުެގ ސަރަގެ އި ކޮށް މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ަވށަޞަ  ޚާއްދެން އަދި

އްަކއިެގން ތަަރއްޤީކުރުމުެގ ހިއޮތީ ޓުއަރިަޒމްެގ ސިނާޢަތު ެވސް ބިން  މިމެްނނަށް މިހާރު ައޅުަގނޑު ،މަސައްކަތްތައް 

 ތަނުގެ  މެންނަށް ބޭރު ދުނިޔެއަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ މިނޑުައޅުގަ  ،ާވނަމަ މަށްޖެ ކަިވސްނުމަކަށް ޮގސްފަ. އެހެްނވެއް

ިތ ނެަގހެއް ރުއް އެ ބިންތަކުަގއި ހަމަ އެްއެވސް ކަހަލަ ،ޓަކައި ބިން ހިއްކުމަށްފަހުދިނުމަށްރުކޮށްފޯއްުވެގ ރީތިކަން ޖަ

 ؟ށް ިވްއކާނީތޯއެތާނަގއި ހުސް ރޫމުތަެކއް ައޅަިއެގން ރިސޯޓުތަުކގައި އަުޅަގނޑުމެން ުޓައރިސްޓުންނަ

ނޫނިއްާޔ ހަމައެކަނި އެ ރިސޯޓެއްެގ  ،ލާންޖެހެނީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނާތޯމަތިކުރިެއކަމުަގިއ  ،ާވނަމަށްއެހެންކަމަ

ކަންކަމުެގ ކަންބޮުޑުވން މި  ހަަމގައިމު ެވސް ،މެން ކުަޑކުަޑކޮށް ިވސްނައިލާފައިމިހިރަ ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑު؟ ނަރާތޯއޯ

ހަމަގައިމު  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ އެްއކޮށް ރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަްއ. ދެން އަދި ހަމައެއާކުހަަގފާ

އެއް ހަދަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދޭނީ  ނާސަރީެއއް އަުޅަގނުޑމެން ކަނޑުމެދަކު ނުހެދޭނެކަން. ނާސަރީެވސް 

މި ތަންތަނުގައި އެބަހުރި.  ،ތަާކިއ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކާށްރަެގ ޮގުތގައި ފަޅު. ހިކިފަްސތަނުއިއްގަ ތަނެހިކިފަސް

ކަމަްށ ރުއް އިންދެނީ ތިން އިތުރު  އިލާ ުރކަކަށްކަނޑަ ؟، އަުޅަގނޑުމެން ދަސްކުރަންީވ އާދަައކީ ކޮަބއިތޯއެހެންީވމާ

ެއކަމަކު، އަުޅަގނުޑމެންނަށް މި ރިެވތި އާދަ  ؟ކޮބައިޯތއޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީގައި މައްސަަލއަކީ ަވންޏާ

ަގއި ރީކަށް ހުރެފައި ަކއިޔަކުއްލި  ހަމަށް ނުހިންޭގ. ކަތަކެއް އަުޅަގނޑުމެްނނަމުޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮްގރާއަށަެގންެނުވމަށް

މައްސަލަެއއް އޮންަނ  އް ޖަހާތީެވ ކޮންމެެވސް ޒާތީތަ ރިސޯޓެްއގައި ުރއްތަރަްއޤީކުރާ ، ހުރި ރިސޯޓެއްަގއި

މި   ކަމަށް ަވންޏާ އޭނަ ކުރާ ޝަކުާވެއްއެގ މައްޗަށްޖެރެއްހުެގ ނުފޫޒުަގދަ މީހަކު ށުަވތަ އެ ރަނު ،އް ސިލެންކައު
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 މި ކީއަޅާ ުކކުޅަ ސް ރަންބިން ނަހައްދަާވށޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ަގބޫލުކުެރވޭ ނީ. އެހެަވ ނާެވފަިއ މިކަންކަން ބި

ަގސް އެ ތަންތަނަށް ރުއްޓަކައި ެވސް ޤީކުރުމަށްއްތަރަ އަރިޒަމް ސިނާޢަތްޓުްމެގ ސިނާޢަތުކަން. އެކަމަުކ، ޒަޓުއަރި

ްސ ތުން ެވެގ ފަރާލަތުއި އޮުތމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދައުފަނަަވްސކޮށްދީތަން ހެއްދޭނެ ޮގތްަތކެއް ެގންޮގްސެގ

ެވްސ ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން ެއްއޮގތަކަށްދޭންޖެހޭ ކަމެއްކަން. އެކަން ކުރުމަށްށްީނ ކޮރެެވަގބޫުލކު ށްއަޅުަގނޑަ

ެގްނޮގސް އެކަން ކުރާ ާވަހކަެއއް. ރި ހުރިހާ ރުއްތައް ކަނޑާލަިއެގންހުމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެްއގައި  ،ނުދަންނަަވމޭ

ަކއި ނުަވަތ ޓަލުމަށްައޅުަގނޑުމެންނަށް މަެގްއ ކޮށާ ޚާްއޞަކޮށްނަާގ ުރކަަކށް ހަމަ ރުކެއް އިންދޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރުއްތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ޓަކަިއ އެތަުނެގށްތަން ސާފުކުރުމަ ެގން އެ ދީ ޯގތި  ލަށްިންއޔާ އަނޫއި ކަޓަދަނޑެއް ހެދުމަށް

ރިސޯޓް އޯނަރުން ކައިރި އާދޭސްކޮްށެގން ެވްސ  ،ޮގތުގައި ބޭނުންކުރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ހަމަ ހެޔޮ

ތުަގއި ޙައްލު ބާަވތުެގ ކަންކަމަްށ އަސްލު ޙަޤީޤަ ، މިއެެހންީވމާ ؟ކޮަބއިތޯ  އެކަން ނުކުާރންީވ ސަބަބަކީންއަޅުަގނޑުމެ

، މިކަމަށް މީހުން އިއުމުެގ ހާލަތާއި، ަޤއުމުެގ ކަންތަްއ ހުރި މިންަވރާޤަ ަދއްާކއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަކަހޯދުމުެގ ާވ

މިކަންކަމުެގ ަމއްޗަށް  ،ކޮށް ނުާވނެ މިްނަވރާއި ، ނުބަރޯސާެވފަިއާވ މިންަވާރއި، އަޅުަގނޑުމެން މީެގ ފުދުންތެރިކަން

ޓަށް ށްދިެވހިރާއްޖޭެގ މި ތިމާެވ ،ެވސް ަގރާރު. އަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ ކަންބޮޑުޭވ ގައިމުރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ

ކަމެއް އަުޅަގނޑުމެން ބިނާެވެގްނާވނީ އީ.ޕީ.އޭަގއި  ޮކންމެ ނުރައްކާެވދާނެ ކަންތައްތަްއ. ދެން ޚާއްޞަކޮށް މިއިން

ކުރެޭވ އަރާ ޮގތަކަށެއް ނޫން. އެ ިސނާޢަތުގައި މަސައްކަތް އެރީމާ ހިތަށްކުރަން ތިއްަބާވ ބޭފުޅުންެގ ހިތަށްމަސައްކަތް

ރަްއކާކުެރޭވނެ ތަކަށް ބޫލުކުރަންޖެހެނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްެޓނިިވ ޮގަގއަުޅަގނޑުމެން  ،ބޭފުޅުންނަށް ެވސް

ކުރަްއަވންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކިެއކި މުޢާހަދާތަކުގައި ސޮިއކޮްށެގން މިހާރު މިތިބީ ފާޑުފާޑުެގ ޮގތްތަެކއް އަނެކަތި 

ންޏާ އެްއޗެހި ެވސް ނުަކއި. ކަހަނބެއްަގއި އަތްލައިިފްއޔާ އެއީ ބޮޑު ކުެށއް. ެވލަެއްއގައި އަތްަލއިފި ކަމަށް ަވ މަސްތަކާ

ބޮުޑ  ބޮޑު ކުށެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިޔަރެއްެގ ކަންފަތުގައި އަތްލައިފި ކަމަށް ަވންޏާ އަދި ެއއަށްުވރެ މާ އަދި މާ

ދެން   މަސް ކެއުން އަުޅަގނޑުެމންނަށް މުޢާހަދާތަކުން މަނާކޮށްފި ކަމަށް ަވންޏާ. ުދަވސްކޮަޅކުން ަކނޑުކުށަކަށްޭވ

ކަމެއް ކުރާއިުރަގއި  އެހެންީވާމ، އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ މިއިން ޮކންމެ؟ އުޅޭނީއަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ިދރި

އަޅުަގނޑުމެން މި ސިނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްކުރަން ތިބޭ  ،ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދަާށއި  ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމުެގ ހާލަތާއި

އްުލ ހޯދުމުެގ މުހިންމުކަމުެގ ަމއްޗަްށ ެއކަމަށް ޙަ އިކަންކަމުެގ ަމއްޗަްށ ރިޢާޔަތްޮކށްފަ މީހުންެގ ކަންބޮުޑުވމާއި މި

 މިކަހަލަ ަގރާރުތަްއ ހުށަހެޅުއްިވްއޔާ ަވރަށް ރަނަގުޅާވނެ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.  ިއ،ިވސްނަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ދޫމީޤުދޫމަކުން ސު ،ެވާލ މަހޭ ހަރާމީ ،ބޮޑުފެންަވުޅޭގ ސީީދ ިވދާޅުެވފައި އޮތީޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަށް.ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫއަރުަވނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ ބޮުޑ  ،އަަހރެއްހާ ދުަވހު ަގރާރުަގއި އޮތީ ހަތަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ފާއިތުެވިދޔަ 

އެ ފަޅުަތއް ފެހިުކރުމަށް ރުއްަގްސ ރާއްޭޖގައި  އި،އަޅަ ޔާނާތުެގ ތެެރއިްނ ދޫކޮށްފައި ހުރި ފަޅުތަކަްށ ެވލިޚި  ަވްއކަމާއި

 ، ދިުގ ުމއްދަތަށް ަވރުާވއަށް ދޫކޮށްަފއި ހުރި ނުަވތަ ަވުގތީ ޮގތުން ިވަޔސްމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާއި އަދި

ނުކިްއސަރު  ،ަވރުާވއަށް ދޫކޮށްަފއި ހުރި ރަށްރަށުން އެްއެވސް ަހއްދެްއ ނެތް މިންަވރަށް ެއ ރަށްަރށަށް ެގނެސް

ކަމެއް. އެހެންނަމަެވްސ،  ޖެހޭ ޮގތަކަށް އެތަންތާނގައި ފެިހކުރުމުެގ ޕްރޮުގރާމު ހިންާގ ާވހަކަ. މިއީ ކަންބޮޑުާވން

 ،އަޅުަގނޑު ހިތުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ކޮންމެހެްނ ކުރަންޖެހިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންާވ ރުކެއް

ޯރޑެްއ ަކމެއް. ރާއްޭޖގައި މީހުން ދިިރއުޅޭ ރަެށއްަގއި ރިންްގ ަގހެއް ެނުގމަކީ ެވސް މިއަުދ ތަކުލީފަކަށް ެވަފއި އޮތް

ެވސް  މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށުަގއި ުޒާވނުންނަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ޯގތިތަުކގައި ުހރި ރުއްަގސް ަނަގން ނުަވތަ އެ ހަދަން

އެތައް ދުަވހެއް ަނާގ ކަހަލަ ޮގތަކަްށ  ،ޮގތުަގއި ދިމާވެ  ެގއީ.ައއި.ޭއ ރިޕޯޓެްއ ހެދުމަކީ ަވރަށް އުނަދޫގ މަްއސަލަެއއް 

 ،ަބއެްއ މެންބަރުން ިވދާޅުިވހެން ،ބަެއއް ހާލަުތގައި އެ ިވާދޅުާވހެން .ަވނީ ެވފަ ބައްޓަންކުރެިވަފއި އޮތް ކަމަަކށް

ިގނަ  އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓަކީ ަވރަށް ފަސޭހައިން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އެއްޗެއް. އަެނއްބައި ހާލަތްތަކުގައި ަވރަށް

އެ ެގަވޅުތަުކގައި ހުރި  ؛ެގެގަވޅު  78 ،ދުަވސްޭވ. އަުޅަގނުޑެގ ދާިއރާެގ ފީަވުކގައި ދޫކޮށްަފއި ހުރި ެގަވޅުަތކެއް 

ނެތިެގން އަދި އެ ރުްއަގސްތައް އެތަނުން ނަަގިއެގން ނޫނީ އެ ެގަވޅުަތއް ހިއްކެން ،ރުއްަގސްަތކަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލާއި

ވެއްޖެ. އަދިެވްސ ޖަާވބެއް ނުލިބޭ. ީފަވުކަގިއ  އެކަމަށް އެދި ީފަވކު ކައުންިސލުން ސިޓީ ފޮނުާވތާ ެވސް ަވރަށް ދުަވސް

ޓަކައި އެ ރަށު ަރއްޔިތުން ބޭނުންެވެގން އެތަނަށް އަރާ ރުްއަގސް ނެޭގނޭ ޮގތެއް ހޯދޭޯތ ޯރޑެއް ހެދުމަށްްގެވސް ރިން

ކަމެއް.  ެވއްޖެ. މިީއ ކޮންމެހެން އެ ރަުށ ރަްއޔިުތން ކުރަން ބޭނުންވާ  އެކަމަށް އެދި ސިޓީަތއް ފޮނުާވތާ ަވރަށް ުދަވސް

މަތީަގއި ކުިނާވްނ ޮގނޑުދޮށް؟ ެއކީަގިއ ނަާގ ެއއްލާލުންތޯ ރަނަގޅީ ޑާބުުޑން ކަނޑާފައި ބު  ުރއް ،މިއަދު ސުާވލަކީ 

ބޭނުންތެރި ޮގތަކަށް އަދި އެއިން ައެގއް  ނުަވތަ ؟ފީާވން ރުްއތަކުެގ ބުރިތައް ބޭްއުވންތޯ ަރނަގޅީ ބޭއްުވންތޯ ނުަވތަ

ރު އަިމއްލަ ފަރުދުން ހަމަ އިންދައިެގން އެތާ ހުރީީކ ބަންޑާރަ ރުކެްއ ނޫން. އެާތ އެބަހުރި ބަިއަވ ،ލިބޭނެ ޮގތަކަށް

އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު  ؟ހައްދާފައި ހުރި އެތައް ރުެކއް. އެ ރުއްތައް ެގންޮގސް ައެގްއ ލިބޭނޭ ޮގތަށް ިވއްކާލުންތޯ ރަނަގޅީ

ެގން އޮތް އެީކގައި ޖެހިހަމަ އެއާ ؟ ކުރެޭވނެ ޮގތަކަށް. ކިހާދުަވހެއްތޯ ނަާގނީ ޖެހެނީ އެކަން މި ބައްޓަންެވެގން އަންނަން

 ؛ސް މަސްެވރިކަެމއް ކުރާ ރަށެއްކޮންމެެވ ،ކޮންެމެވސް މީހަކު ،ރަށުގައި ދިުގ މުއްދަތަށް ަވރުާވއަށް ދޫކޮށްފައިފަޅު

ޮބުޑ ދުަވހަކު  ހަމަ ކޮންމެ ،ދުަވހަކު މިލަންދޫއަށް ެގނެސް ނަލަންދޫ. އެ ރަށުެގ ޮގނޑުދޮށުން ެވލި ނަަގިއެގން ކޮންމެ

ޖަްއސަނީ. ަވރަށް މައްސަލަޖަްއސާެގނޭ. ރިޕޯޓުކުރާ ަވރަްށ ރިޕޯޓުކުރަނީ. މައްސަލައެބަ ނަަގިއެގންލޯންޗު ފުރާ ެވލި ތިން

ދުރަތީ ޮގތުން ިދެވހިރާއްޖޭެގ އުފެދިފައި އޮތް ުގޮގތެއް ނޭނޭގ. ނަަލންދޫއަކީ  ާވ ތަނެއް ނާދޭ. މި އެކަން ހުއްުޓޭވ
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 ޮގތާ ޮގތާއި މިއަދު އޮތް ރިން ނަލަންދޫ އޮތްކު ަވރަކަށް އަހަރުދިހައެންމެ ރީތި ރަށްތަކުެގ ތެރެއިން ރަށެއް. މީެގ 

އޮތީ  ދުރަތީ ރީތި ސިފަ އެުގ ރީތި ތްއޮ އެ ،އަޅާބަލާއިުރަގިއ ުއޑާ ބިމާހާ ތަފާތު. މުޅި ނަލަންދޫެގ ނެުޗރަލް ބިއުޓީ

އްޗަްށ އީ.ައއި.ޭއ ރިޕޯޓެއް ނެތް. އެއްެވސް އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯެޓއްެގ މަ ހެދިެވސް  ގައިމު. އޭުރގައި ހަމަލާފައިގެއްުލަވ

ކުރީކީ. އެ ރަށް ަނަގިއެގން ހުރި މީހަކު އެކަން ހަމަ ބޭުނންިވ ޮގތަކަށް ބޭނުން ތަނެްއ  ބިނާކޮށްެގނެްއ ނޫން ެއކަން

ެގންދިޔައީ. ބޭނުން ދިމާލެއް ހިއްކަމުން ،ބޭނުން ތަނަކަށް ެވލި އަޅަމުން ،ބޭނުން ފަޅެއް ފުންކުރަމުން ،ކޮށްނަމުން

އި ުދާވުލ އެތައް ަވަރކަށް މައްސަލަ ޔާއެ އަތޮޅު މީހުން އެ މައްސަލަ ރެމުޅި  ،ެވެގން  ފަހުން މައްސަލައަކަށް

. އީ.ައއި.ޭއ ރިޕޯޓެއް އެބައޮޯތ ހެދިފަ އަިލވިއިުރަގއި އިެވފަރޭ ،ފެނުނީޮގްސ ޖައްސަމުން ،ޖައްސަމުން ،ޖައްސަމުން

ތެރެއިްނ ަވލު ،ހުރި އޭނަ އިންަދއިެގން ،ރައްޔިތު މީހާ ބޭނުންާވ ރުއް ނުަވތަ އޭނަ ބޭނުންާވ ަގސް ،މިދެންނެިވ

 ން ާއމްދަނީއެއް ލިބުމަކީ ަވރަށްއޭނައަށް ލިބިފައި އިން ޖާަގެއއްަގއި އިންދާފަިއ އިން ރުްއ ެގންޮގސް އޭނައަށް ޭއެގ

ަކމެއް. ައޅުަގނުޑ ހިތުން މި  ނެތް. އެހެްނީވމާ، މިއީ މާ ކަންޮބޑުާވންޖެހޭ ބޮޑު މައްސަަލއެއް. މިކަމަކަްށ ނިމުމެއް

 ،ހޭ ހަމަޖެހެން. ރައްޔިތުންނަށް މި ިވޔަފާިރ ެވސް ކުެރޭވނެ ޮގތްަތއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ނުޙައްޤުންއިންތިޒާމު އެބަޖެ

ޭއެގ  ،ނުކަސިޔާރުކޮށް ަވއްކަންކުރާ މީހުން ހުއްޓުަވންޖެހެނީ. އެީއ މިއަދު ކުރެެވންޖެހޭ ކަމަކީ. ރުއްަގސް ިވޔަސް

ރަނަގޅު ަވސީލަތް  ،ެއ މޮނިޓަރ ރަނަގޅަށް ކުެރޭވެނ ޮގތް ،ކުރެޭވނެ އިންތިޒާމު ހޯދި ޖާއިޒު ޮގތުަގއި ެއކަން  ،ހަލާލު

ފާސްކުރަން އުޅޭ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ފުޅުކުރެއްިވްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ހިތުން އިރާދަ

 ދިނީމާ މި މަޖިލީހުން ރަށްތަކާއި އެ ރަށްތަކުެގ ކައުންސިލަރުންނަށާއި އެ ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ،ފާސްެވ

ދުރަތީ ޮގުތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ުގ ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިފަދަ ަކންތައްތައް ެވސް އިންިތޒާމެްއެގ ތެރެއިން

 ،ރައްޓެހި ޮގތުން ކަމަށް ިވޔަސް ޓާށްޮގތުން ިވަޔސް އަދި އަުޅަގނޑުމެން މިދަންނަާވ ތިމާެވ މާލީ ،ޮގތަކުން

ކުރެޭވނެ  ޮގތަށް އެކަން އާމްދަނީ ލިބޭ ،ރުއްަގހަކީ ެވްސ އާމްދަނީ ލިބޭ ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ އިންިތާޒމުތައް ހޯދި

ައަވހަކަށް ައޅުަގނޑުމެން  ކުެރޭވނެ އިންތިޒާމުތަްއ ހޯދިެގންދާނެ. އަުޅަގނޑު އެދެނީ ީވހާ  ކޮށް އެކަން ރައްކާތެރި

ން. އުދެޭވެނ އިންތިޒާމެއް ލިބިެގންދިމިދަންނަާވ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ބާރުތައް އަަވހަށް ހޯދައި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ން މު ން ނި
 

 :ުވންކެ ާވހަކަދެއް  ޔާސަތުންރި

ސް މި ނިންމަނީ.  މަޖިލި މިނެޓު ކުރިއަށް މިއަުދގެ  ފަނަރަ އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

އަދި ީވހާެވްސ  ،ުކޅޭ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސްފުޓުބޯޅަ މާއާގު   އެބަމިއަުދ ރާއްޖެ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ބޮޑު އެދުމެއް.  ދަނޑަށް ދިޔުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެގ ެވސް ަވރަށްިގނަ މާލޭގައި ދިރިުއޅޭ ރަްއޔިތުން ބޯޅަ



85 

 

ބުދަ ދުަވހު ހެނދުނު  ާވ 2019 ބަރުންނޮެވ 20 ،ބޮޑު އެދުމެއް. ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ަވރަށް

 ަގއި. 9:00

 

 . ނީމުނި ސްލިޖިމަ . نيملعالا رب   هلل مدلحاو

____________ 




