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 ދު ނަޝީދު(، ރައީސް މުޙައްމަމަޖިލީުހގެ ރައީސް؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ަވނަތްހަަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020
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  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آ وهللا لوسرى الم علالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ  1441 ދުަވސް. ަވނަ 4ނަކަތުން  މިއީ ހިޔަިވހާދުަވްސ.  ހޯމަ ނަ އަހަުރެގަވ 2020ފެބުރުަވރީ  17 ދަކީ،އަމި

މި  ޖަލްސާ. ނަަވތްހަތަމަ ދައުރުެގ ފުރަަރއްޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ  .ސްދުަވ ަވނަ 23 ގެ ރު މަހުޚިއާއަހަރުެގ ޖުމާދަލް

 ުކޭވ.ންބަރަރި މެއިްއޒަތްތެ 7 ސަލާމުގައި .މެންބަރުންިއއްޒަތްެތރި  35 ާހޒިރުެވަވަޑއިެގން ިތއްެބީވ ށްޖަލްސާއަ ަވުގތު 

 . ނުޭވ ކުބަރަންމެ ެވސް ިއްއޒަތްތެރިއެއް ަގއި އްފުޅެރަސްމީ ދަތުރުއަދި 

 

 ން. ޢުލާންކުރު ޖެންޑާ އި އެ  ގެ ހު ދުވަ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .2020/1/7/ޖއ ީކ،ބަރަޖެންޑާ ނަންއެ މިއަދުެގ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހޯމަ
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މާތޮޑާ ސްފަރެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ން ބޭނުން.ނަަވ ާވހަކަެއއް ދަން ދެއަޅުަގނޑުރިޔާސަތުން އަންާގ އެންުގން. 

ތަރުަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރެއްެގ ޮގުތގައި މަޖިލީހުެގ ދަފު . ފްޠީ ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

ަވނަ  2019ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  19 ،ދުަވުހ އޮތްަވނަ  2019ޖޫން  11 ،ުގިޅެގން ހިމެނިަވޑަިއަގތުމާ

ބެހޭ   ާއއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާކޮމިޓީ 16ހުެގ ދާއިީމ މަޖިލީ ،ފާސްކުރެިވަފއިވާ  ަވނަ ޖަލްާސަގއި  6އަހަރުެގ 

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާނޭ ޮގތުެގ  ،ކޮމިޓީަގއި 

ަގންނަާވ ނިސްބަްތ މެންބަރުން ހިމެނިަވޑައި  ރިޕޯޓަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙު. މަޖިލީހުެގ ބައެއް ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުަގއި

 11. ޖެހިފަެގންނަންަވނީ ބަދަލު ޖޫން ދުަވހުެގ ރިޕޯޓަށް މި 11މިދެންނެިވ  ،ަވނީ. އެހެންކަމުން ބަދަލުެވފައި މިހާރު މި

ނަާވ މަޖިލީހުެގ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަުކގައި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިަވޑަިއަގން ،ަގއި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއިވ 2019ޖޫން 

ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވަޑއި ނުަގންނަާވ މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރަްއާވނެ ނިސްބަތަށް މި   ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްުވމަށް ޓަަކއި ޯވޓަށް އެހުން މިއަދުެގ ޯވުޓ ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ާވހަަކ  ،ބަދަލު ެގނެސް

 ؛އައިސްަފއިާވ ކޮމިޓީތަކަކީ ންނަާވ ނިސްބަތަށް ބަަދލުމެނިަވޑަިއަގންބަރުން ހިުގިޅެގން މެ މިދެންނެިވ ބަދަލާދަންނަަވން. 

ެގ ަގވާއިދު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވަޑއިަގންަނާވ، ަގާވއިދު ކޮމިީޓގައި ޕީ.ޕީ.އެމް .ަގާވިއދު ކޮމިޓީ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

. އެއީ މިނިަވން، ޤްރިޠާތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތް ،މެންބަރެއްެގ ޮގުތގައި މިހާރު ހުންނަާވނީ

ުގޅިެގން.  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޖާަގއަކަށް ބަދަލުުވމާ ،ަތނުން ެގއްލި އެއީ ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަްތނުާވ މެންބަރެއްެގ ޖާަގ އެ

ތްތެިރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަފަރެސްމާތޮޑާ  ،އަދި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރެއްެގ ޮގުތަގިއ މިހާރު ހުންނަާވނީ

ުނަގންނަާވ މެންބަރެްއެގ ެވަވޑައި، މާލީއްޔަުތ ކޮމިީޓަގިއ ަވިކ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތް ފްޠީ ޙުސައިން މުޙައްމަުދ ލަމެންބަރު

ޖާބިރު. ސްޓޭޓް އޯން هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ޮގތުަގއި މިހާރު ހުންނަާވނީ

 ،ުނަގންނަާވ މެންބަރެއްެގ ޮގތުގައި މިހާރު ހުންނަާވނީެވަވޑައި ނިސްބަތްިއ ަވކި ޕާޓީއަކަށްޕްރައިސަސް ކޮމިީޓަގއެންޓަރ

ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި ަވކި ޕާީޓއަަކްށ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ .ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް

ިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިވލިނިގލީ ދާ ،ހުންނަާވނީ ުނަގންނަާވ މެންބަރެއްެގ ޮގުތގައި މިހާރުނިސްބަތްެވަވޑައި

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން   131ސަޢުދު ޙުސައިން. މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ 

ޓީތަކަށް ދެންނެުވނު ކޮމިިއސްެވ ،ބުކުރާނީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޮގތެްއެގ މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ ޚާއިންތި

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ޯވޓަްށ އެހުން ެވްސ މިއަދުެގ ޯވޓު ބުޚާުގޅިެގން އެ ޖާަގަތކަށް މެންބަރުން އިްނތި ލާަފއިާވ ބަދައައިސް

މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅޭ ޕްރައިެވޓް  . އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަދޭން ބޭނުންން. ަގީޑގައި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަަވ

މަޖިލީހަށް ބިލެްއ  މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަަކށް ެވސް. ސަރުކާރަށް ެވސް އަދި. މެންބަރުންނަށް ެވސް

 ،ަވނީ  އޮންނަނީ ހުށަހެޅުނު ޮގތަށް. މަޖިލީހުެގ ާވޖިބަކަށްއެ ބިލެްއ  ،އެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ކިޔާއިރު  ހުށަހެޅުނީމާ

ެއކީަގިއ  ކުެރިވ ެއ ެގނެޭވ އިޞްލާޙަކާކުރެިވ، މަޝްަވރާޢާމުތާލި ،ކުރެިވ، ބެލިޮގތުން ބަހުސް ުގޅޭ އެ ހުށަހެޅުނު ޮގތާ
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 ،ބޭފުޅުންނަށް ފަހަރުގައި ހަނދާނަށް އަތުެވދާނެ  ކުރުމަށް ފޮނުުވން. ތިުކރުމަށްފަހު ެގޒެޓުފާސް ،ކުރުމަށްބިލެއް ެގޒެޓު

ަގިއ ެއކީ އިޞްލާޙާ  279 .މަޖިލީހަށް ފޮނުުވނު ޮގާތއި، ފާްސެވެގން ނިކުތް ޮގތާ ލާމަރުކަީޒ ާގނޫނު މި ،މިސާލަކަށް

އަުޅަގނޑު މިހާރު މިހެން މިދަންނަާވ ސަބަބު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދިޔައީ. ލާމަރުކަޒީ ބިލު ފާސްެވެގން 

ސަރުކާރުްނ  .އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ. ވަޒީާފެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ެގނައުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އެބަޭވ

އްޔާ ނިސްބަތްެވަވަޑއިަގންަނާވ ޕާޓީެގ މެންބަރެއް މެދުެވރިކޮށް. އެ މެންބަރު ަރއީސުލްޖުމްހޫރި ،ސަރުކާރު  ،ހުށަހަޅުއްަވނީ

ތަނުން މި ފާސްކުރަނީ  ެވަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަްށ. މިބިލު މިތަނަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުން އެ ހުށަހަޅުއްަވނީ ސަރުކާރުްނ އެ

. މުޅި ރާއްޖޭެގ އަދި ޚިޔާުލ ހޯއްދަާވފަ އި،ކުރަްއާވފަަބހުސް ،ރައްާވަފއިކުމަޝްަވރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމާ

، އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަްނ އެހެންީވމާއެްނމެ ރަނަގޅަކަށް. އޮންނަ ފައި އެކަމުަގއި ވާ ހުރިހާ ކަންކަމަކަށް ިވސްނަ

ސް ބޭފުޅަކު ެގން އެްއެވނިންމަަވއި ގައި ކަމުއެކުގައި ެއއީ  އެކަމުެގ ެއންމެ ފަހު ޮގތް ބިލެއްެގ ފުރަތަމަ ކިޔުމާ ،ބޭނުން

ޖެހޭނެ. ރިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވންތި މަޖިލިސް ހިނާގ ޮގތް  ިވސްނެުވަމކީ ރަނަގޅު ކަެމއް ނޫން. މި

ަވނަ މާއްދާަގިއާވ  84ރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ހޫަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމް 2020ރީ ަވރުފެބު 3ބަޔާން އިްއުވން. 

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ރިޔާސީ ބަޔާން   ،ަވނީ ލިޙްޞާޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސުލްރައީ ،ންމަތީ ޮގތުެގ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާީސ  ،ަވނީ ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި 32ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ . އިްއަވާވފަ

 ،ެގ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނިސްބަތްާވ ޕާީޓ ފިަޔަވއި ކުތަަވުގތު މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ ޕާޓީ އެ  ،ބަޔާން ިއއްުވމުން

 މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ނުަވތަ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އެ ރިޔާސީ ،ދެން އެންމެ ިގނަ މެންބަރުން ތިބި ޕާޓީތަކުެގ ފަރާތުން

ެގ ޮގތުަގއި ޖަާވބު އެ ޖަާވބު މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެްއަގިއ ރިޔާީސ ަބޔާނަށް ދޭ  ،ނަށް ދޭނެ ޖަާވބު ތަްއާޔރުކޮށްބަޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ުކރާނީއްދާެގ )ނ( ަގއި ަވނީ ރިާޔސީ ބަޔާނަށް ޖަާވބު ތައްޔާރު މާ އިްއަވާވނެ ކަމަށެެވ. އަދި މި

ނުާވ މެންބަރުންެގ ޚިޔާލާއި ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްމަޖިލީހުގައި ހިެމނޭ އެހެން  ،ނިސްބަތްާވ ޕާޓީެގ މެންބަރުްނ ފިޔަަވއި 

މެންބަރުންެގ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ހޯދާނީ މިކަމަށް ބާއްާވ ބައްދަލުުވެމއްަގިއ  ،ކަމަށާއި، މިޮގތުން ެގންމަނައިފިކުރު ހި

ނުަވތަ ާވަދެވރި  ެއީއ އިދިކޮޅު މެންބަރުންެގ ބައްދަލުުވން ،މިދެންނެިވ ބައްދަލުުވންމަޝްަވރާކޮްށެގން ކަމަށް. 

ަގއި ކޮމިޓީ  12:30މިއަދު މެންދުރު  ަމށް އިދާރީ އިންތިޒާމުއްުވ ބޭމިދެންނެިވ ބައްދަލުުވން .މެންބަރުންެގ ބައްދަލުުވން

، މިއީ އަުޅަގނޑަށް ފެންަނ ތަނުގައި ަވރަށް މުހިންމު އެހެންީވމާ ގައި ހަމަޖެހިފައިާވ ާވހަކަ ދަންނަަވން. 1ކޮޓަރި 

ޭވ.  ޫގާވ ޮގތްއުނދަ ތަށްނުާވތީެވ އެބަ މަސަްއކަސާފު މަޖިލީހުެގ ބައި ރަނަގޅަށް ނުބެިހެގން މިބައްދަލުުވމެއް. 

އޮންނަ ތަނަކަށް ުވަމކީ  އި ހިފަބައިބެރަްއޔިތުންެގ މަޖިީލހަކީ ސާފުކޮށް  ،ބާަވުތެގ ތަނެއް މި ،ކޮށްޞަޚާއް

ބޮޑަށް އުނދަޫގާވނެ  ަވރަށް އެހެން ތިއްަބާވން ުއޅުްއީވމާ .ދެކޮޅަށް ދެފައި ަލއްަވިއެގން ،ށްބަޔަ ދެކަމެއް. ބޭނުންތެރި

ެދަވަޑިއަގންނަާވނީ އަށް ެވ 1އަށް، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  1ަގއި ކޮޓަިރ ނަންބަރު  12:30ައދު . މި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ެވސް

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޕާީޓެގ ޓަަކއި. އެުރުވމަށްކުރުުމގައި ލަފާާވދަެވރިން. އެއީ ިރޔާސީ ަބޔާނަށް ޖަާވބު ތައްޔާރު 
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 ބެލުން ނޫން، ެއކަމުގައި ާވ ކަންކަންނުަގންނަާވނެ. އްޑައެ ކޮޅަކަށް މިއަދު ެވދެވަ ކޮޓަރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނެއް އެ 

 އީ ބުއްިދެވރިކަެމއް ނޫން. ެވސް އެ 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 5

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .5 އެޖެންޑާ ނަންބަރު ،ތިދާއ ބަހުސްއިބު

 ، ޙައްމަުދ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއވާ ރު މުމެންބަ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ،ރާތުންފަސަރުކާރުެގ  -5.1

ންޖަރުންެގ އަތުްނ ފަސިދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓަުކން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ) 2016/29ާގނޫނު ނަންބަރު 

 7 ،ެގަނއުމުެގ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްާވަފއިަވނީ ށް އިޞްލާޙު( އަނެުގމުެގ ާގޫނނުފީ ކްސްާއއިޓެ

ަވަނ ޖަލްސާަގިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  77ަވނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  19 ،ަގއި ބޭްއުވނު 2019 ބަރުންޑިސެ

ފުަވްއމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ފުވައްމުލަކު އުތުރު  ،ހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވނީ

 ދު.ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަްށ ކުިދެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓަ) 2016/29ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ެގނައުުމެގ ބިލު. ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު.  ލާޙުއިޞްށް ( އަނެުގމުެގ ާގނޫނު ކްސްާއއި ފީޓެންޖަރުންެގ އަތުން ފަސިފުރާ 

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ) 2016/29މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ

ހުެގ ކުެގ ދަށުން ޓެ(ނެުގމުެގ ާގނޫނުންޖަރުންެގ އަތުން ޓެކްސްާއއި ފީފަސިން ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ފުރާ ކުއެއަރޕޯޓަ 

 ،ެގ ިނޔަލަށް ނިމުމަކަށް ެގނެސް 2020ޗް މާރި  31ެނުގން  ޗާޖު ޮގތުަގއި ަނަގމުން އަންނަ ެއއަރޕޯޓް ސަރިވސް

ެވލާާނ  ،ފެށިެގން ތަޢާރަފުކޮށް 2020 އެޕްރީލު 1 ،ެހއްކްލާހަށް ބިނާކޮށް ނެޭގ ޑިޕާޗަރ ޓެކު ފުރާންޖަރުން ފަސި

ލޮޕްމަންޓް ޕޯޓް ިޑެވރޮގުތަގއި ަނަގމުން އަންަނ ެއއަ އަތުން ފީެގެގ ންޖަރުންފަސިއިންޓަނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓުން ފުރާ 

ޓަކައި ބުެނިވދިޔަ ާގނޫނަށް ރާ ކްލާހަށް ބިނާކޮށް ކަނަޑއެޅުަމށްފުންޖަރުން ފަސިފެށިެގން  2020 އެޕްރީލު 1 ފީެގ ރޭޓު

ޓަކުން ދިެވހިރާއްެޖއިން ރޕޯދިެވހިރާއްޭޖެގ އެއަ ) 2016/29 ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން. ާގނޫނު ނަންބަރު

ށް އަންނަނިިވ ިއޞްލާޙުތައް ެގނައުމަްށ ( އަނެުގމުެގ ާގނޫނުންޖަރުންެގ އަތުން ޓެކްްސާއއި ފީފަސިބޭރަށް ފުރާ 

ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް  1ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނުެގ  -1 ،ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިޭވ. އެޮގތުން

ންޖަރުންެގ އަތުން  ފަސި ފުރާ ށްރޕޯަޓކުން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަެގ ެއއަޖޭހިރާއްދިެވއީ މި -ެގ )ހ(1އިޞްލާޙުކުރުން. 
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ލޮޕްމަންޓް ފީ ޮގުތަގިއ އެއަރޕޯޓް ިޑެވ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް އަދި ފީެގރިވސް ޗާޖާއި ޮގތުަގއި ެއއަރޕޯްޓ ސަ ޓެކްސްެގ

ަވަނ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް  2ުނެގ ޔަ ާގނޫބުނެިވދި -2ުގޅޭ އެންމެހައި ކަންަތއްތައް ބަޔާްނކުރާ ާގނޫެނެވ.  ނެުގމާ

ަނާގނީ  މި މާއްދާެގ ދަށުން ނަާގ ެއއަރޯޕޓް ސަރިވްސ ޗާޖު -ެގ )ނ(2އަންނަނިިވ ފަދައިން އަކުެރއް އިތުރުކުރުން. 

ެގ ިނޔަލަށް ކުރިން ނަަގމުން ައއި  2020ޗް ރި މާ 31 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނިަޔލަށެެވ.ެގ  2020ޗް ރި މާ 31

ބުނެިވޔަ ާގނޫނުެގ  -3ހެއް ތަޢާރަފު މި ކުެރެވނީ. ައއު ޑިޕާަޗރ ޓެކު ،ިނމުމަކަށް ެގނެސް ސް ޗާޖުޓް ސަރވި އެއަރޕޯ

 -ަވނަ ާމއްދާެގ ފަހަތަށް ައންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާެއްއ އިތުރުން. ެއއީ ޑިާޕޗަރ ެޓކްސް ނެުގުމެގ މާއްދާ. )ހ( 2

 ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޮގުތގެ ތިރީެގ އަތުން ންޖަރުންފަސި ފުރާ ށްރަދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭ

އިކޮނޮމީ ކްލާހުން ފުރާ ކޮންމެ ދިެވހި  ،އަުޅަގނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ ،ެއެވ. ެއޮގތުންހެއް ނެޭގނެޑިޕާޗަރ ޓެކު ،ންމަތީ

ތުްނ ކޮންމެ ދިވެއްެސއްެގ އަރު. ބިޒްނަސް ކްލާހުން ޑޮލަ 30ޮޑލަރު. ބިދޭސީއެްއެގ އަތުން  12ންޖަރުންެގ އަތުން ފަސި

ޑޮލަރު.  90ޑޮލަރު. އަދި ފަސްޓް ކްލާހުން ފުރާ ކޮންމެ ދިެވއްސެއްެގ އަތުން  60ޑޮލަރު. ބިދޭސީެއއްެގ އަތުން  60

ިދެވހިންެގ އަތުން  ،ފަރާތްތަުކެގ އަތުން ތަކުަގއި އަންނަޓް ޖެޓްޑޮލަރު. ޕްަރއިވެ  90ރު މީހެއްެގ އަތުން ެވސް އަދި ބޭ

ިދެވހިންެގ  ،ކުމި ެގނެޭވ ބަދަާލއެ .ޑޮލަރު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 120 ރު މީހުންެގ އަތުން ެވސްލަރު. ބޭޑޮ 120ެވސް 

 12އިކޮނޮމީ ކްލާުހން ދަތުރުކުރާ މީހުންެގ އަތުްނ ހަމަ މިހާރު މި ނެެގނީ  ،އަތުން ކުރިން ެވސް ނެެގމުްނ އައި ޮގތަށް

އެެހން ކްލާސްތަކުން ދަތުރުކުރާ  ،އިބޭރު މީހުންނާ ،ދިެވހިްނނާއި ،ޑޮލަރު. އިތުރު ތަެނއް ބޮުޑެވެގންނުދޭ. ނަމަެވސް

 12އަތުން ބޮުޑެވެގން ިމ ދަނީ. ިއކޮނޮމީ ކްލާހުން ދަުތރުކުރާ މީހުންެގ އަތުން ކުރިްނ ެވްސ ނަަގމުން އަީއ ެގ މީހުން

ޑޮލަރު ނަާގ  12 ހަމަ ކާރުން މި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ެވސް ިމ ަވނީެވސް ސަރުޑޮލަރު. ހަމަ އެ ޮގތަށް މިހާރު

ޑިޕްލޮމެޓިްކ  -ފެށިެގންނެެވ. )ނ( 2020 އެޕްރީލު 1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ނަާގ ޓެކްސް ަނާގނީ  -ޮގތަށް. )ށ(

 ،ރިހަމަނުާވ ކުޑަކުދިންއަހަރު ފު 2 ޕަސެންޖަރުންނާއި އުމުރުން ޓްސިއިމިއުނިޓީ ލިބިފައިާވ ފަރާްތތަކާއި ޓްރާން

 ވާ ތިސްނާސްން އިޑިޕާަޗރ ޓެކްސްއިމި  ދެ! މި ެދންނެިވ ފަރާތްތައްެއެވ. އާނާާވނެިތސްއިސް އިންޑިޕާޗަރ ޓެްކސް

އިޞްލާޙުކުރުން. އެއަރޕޯޓް  އްދާެގ )ހ( ަގިއ އަންނަިނިވ ޮގތަށްމާ  ަވނަ 3 ގެ ބުނެިވަޔ ާގނޫނު -4ޮގތަށް މި އޮީތ. 

ލޮްޕމަންޓް ފީ ކުރިން ނެެގމުން ްޓ ިޑެވރޕޯއެއަ .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ؛ލޮޕްމަންޓްޑިެވ ލޮޕްމަންޓް ފީ. އެއަރޕޯޓް ޑިެވ

މިހާރު މި  ،ޮޑލަރު. ނަމަެވސް 25 ްއޔާބޭރު މީހެްއެގ އަތުން ވެއްޖެ .ޑޮލަރު 12ހަމަ ދިވެއްެސއްެގ އަުތން  ،އައީ 

ޑޮލަރު.  30ޑޮލަރު. ިބދޭސީންެގ އަތުން  12ންޖަރުންެގ އަތުން އިކޮޮނމީ ކްލާހުން ަފސިިދެވހި  ،ެގނެޭވ ބަދަަލކީ

ޑޮލަރު.  90އަތުން ދިެވހިންެގ  ،ޑޮލަރު. ފަސްޓް ކްލާހުން 60ޑޮަލރު. ބިދޭސީންެގ އަތުން  60ލާހުން ސް ކްޒްނަބި

ުރ ޑޮލަރު. ބޭ 120ޑޮލަރު. އަދި ޕްރަިއެވޓް ޖެޓްތަކުަގއި އަންނަ ފަރާތްތަކުެގ އަތުން  90ބިދޭސީންެގ އަތުން ެވސް 

ންޖަރުން ހިމެނޭ ފަސިޓްރާންސިޓް  -3 ؛ލޮޕްމަންޓް ފީެވޑޮލަރު ލިބެނީ. އެއަރޕޯޓް ޑި 120މީހުންެގ އަތުން ެވސް 

ންޖަރެއްެގ އަތުން މި ާގނޫުނެގ ފަސިއެއަރޕޯޓުން ިދެވހިރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ފުރާ ކޮންމެ  ެވލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ށްޮގތަ



6 

 

ޔާންކޮށްފަިއާވ ަވނަ މާއްދާގައި ބަ 2މި ާގނޫނުެގ  ،ންކޮްށފައިާވ ެއއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާޖާއިަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާ 2

ލޮްޕމަންޓް ފީެގ ނަމުަގއި ފީެއްއ އަރޕޯޓް ޑިެވއެ  ންޮގުތެގ މަތީ ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ،ތުރުން ޑިޕާޗަރ ެޓކްްސެގ އި

އިތުރަށް ބަޔާްނ ހުށަހެޅުމުެގ މާއްާދއަށް ެވސް އިތުރު  ަވނަ މާއްާދގެ  5އިތުރަށް މި ާގނޫނުަގއި ެއެވ. އޭގެ ނެޭގނެ

މަހެއްެގ ތެރޭަގއި  ިދެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޯޕޓަކުން އެ މަެހއްަގއި ކޮންމެ މީލާދީ  -ެގ )ހ(5 ،ން ޮގތުއާދޭ. މިބަދަލެއް އެބަ 

ނުަވަތ  ޗާޖު އެއަރޕޯޓު ސަރިވސްރާތުެގ އަތުން ފަ ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރި ފަސިންޖަރުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެ

ފީެގ ޮގތުަގއި ނަަގންޖެހޭ އަދަދު ިޑެވލޮޕްމަންޓު ެގ އެއަރޕޯޓު ،ޑިޕާޗަރ ޓެކުުހެގ ޮގުތަގއި ނަަގންޖެހޭ އަދަދާއި

ަވަނ  28ޖެހިެގން އަންނަ މަހުެގ  ،ެއއްޮގަތށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ބަޔާނެއް މީާރއިން ކަނޑަައޅާ ނަމޫނާއާއަންަގއިދޭ 

މަހުެގ   އަންނަޖެހިެގން ،ޮގތުން ެވއްޖެްއޔާ އޮންނަ އި މި ާގނޫނުކުރީގަ  ާވނޭ.ޔަލަށް މީރާއަށް ުހށަހަޅަންދުަވހުެގ ނި

ެގ ނިޔަލަށް. 28ޖެހިެގން އަންނަ މަހުެގ  ،އަންނަނީ ެގ ޮގތުަގއި މިއްމިހާރު ބަދަލެ .ެގ ކުރިން ހުށަހަޅަން އޮންނަނ15ީ

 ނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އެއަރޕޯޓު ސަރިވސް ޗާޖު، ެއއަރޕޯޓް ަވނަ މާއްދާ އަންނަ 6ބުނެިވިދޔަ ާގނޫުނެގ  -9

ޮގތަށް ބަޔާންކުރާ އެއް  އާަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  5ސް ދެއްކުން. މި ާގނޫނުެގ ޕާަޗރ ޓެކްފީ އަދި ޑި މަންޓްޑިެވލޮޕް

ފީެގ ޮގުތގައި ަނަގންޖެހޭ  ންޓްެއއަރޕޯޓު ިޑެވލޮޕްމަ ،ޑިާޕޗަރ ޓެުކހާއި ،ެއއަރޕޯޓު ސަރިވސް ޗާާޖއި ،ބަޔާނުަގއި 

ކުރިން މީރާއަށް ދައްކަންާވނޭ.  ުވމުެގމުއްދަތު ހަމަކަނޑައެޅިފަިއާވ ހުށަހެޅުމަށް   ބަޔާން އެ މަހެއްެގ، އަދަދު

ަވނަ  8ުބނެިވދިޔަ ާގނޫނުެގ  -10. ަވނަ މާއްދާ 10ފާހަަގކުެރެވނީ އަޅުަގނޑަށް މީގެއިުތރަށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސަރިވސް ޗާޖު ނުަވތަ ޑިޕާޗަރ  މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. އަނބުރާ ނުލިބޭ ދަރަނި. އެއަރޕޯޓް

ްނ ަވނަ ފަރާތަކު 3ހިްނާގ ފަރާތަށް  ޑިެވލޮޕް ފީެގ ޮގތުަގއި އެއަރަލއިނަށް ނުަވތަ އެއަރޕޯޓް ަވތަ ެއއަރޕޯޓްޓެކްސް ނު 

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދަގިއ  ،ލިބޭ ދަރަނީެގ ޮގތުގައި އުނިކުރެޭވނީ ނުލިބިާވ ފައިސާ އަނބުރާ ނު ،ލިބެންޖެހޭ

އެޮގތަށް ކަނަޑއެޅެނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަާޅ  ،ަގއި އޮންނަނީކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގ މަތީންނޭ. ކުރީެގ ާގނޫނު

ށުން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  ެގނެޭވ އިޞްލާުޙެގ ދަ ނަމަެވސް މި ާގނޫނަށް މިހާރު މި .އުސޫލެްއެގ ދަށުން ކަމަށް

އްާދެގ ަވނަ މާ 8ނުެގ ބުނެިވދިޔަ ާގނޫ -11. ަވނީ ހުށަހަޅާފަ މަތީން ކަމަށް މި  ަގާވއިދަކުން ކަނަޑއަޅާ ޮގެތްއެގ

ފަސިންޖަރުންނަށް   ،ޚިލާފަށް ނަާގ ޓެކުހާއި ފީ މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން. ާގނޫނާ ،ފަދައިން އަންނަނިިވފަހަތަށް 

ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ުނަވތަ ނުަވތަ ސަރިވސް ޗާޖު  މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ެއައރޕޯޓް -ެގ )ހ(8. އަނބުރާ ދެއްކުން

 ެއއަރޕޯޓް ،ނަމަ ހުއްދަ ނޫން ފަރާތުން އެއިން ޓެކުހެއް ުނަވތަ ފީެއއް ނަގައިފި ންޮގތުފީެގ  މަންޓްިޑެވލޮޕް އެއަރޕޯޓް

ފީެގ ނަަގންނުޖެހޭ ފަރާތެއްެގ އަތުން ނުަވަތ  ޓްޑިެވލޮޕްމަން ސަރިވސް ޗާޖު ނުަވތަ ޑިޕާަޗރ ޓެކްސް ުނަވތަ ެއއަރޕޯޓް

ފައިސާ ނެިގ މުއްދަތަްށ  އެ  ،ނަމަ ަނގައިފިނަަގންޖެހޭ އަދަދަށްުވރެ އިުތރަށް އެއިން ޓެކުެހއް ނުަވަތ ފީއެއް 

ފައިާސ ެއ  ެޓުކހާއި ފީެގ ަބޔާން މީރާއަްށ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންަގޑީެގ ކުރިން އެ  ނިސްބަތްާވ ެއއަރޕޯޓް

އޮންަލއިންކޮްށ  ،ކަމަކީ މީގައި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގުކރެޭވ .ނަށް އަނބުރާ ދޭންާވނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފަސިންޖަރުން
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އޮންލައިންކޮށް ެނޭގ  ؛ުގއިންނަ ފަރަ ފަރާތްތަކުން ިދެވހިންނާއި ބޭރުމީހުންނާސް ޓިކެޓު ަނާގ ަބއެއް މިހާރުެވ

ދޭ ކުޑަކޮށް ިދެވހިންނަށް ަވކިން އޮޕްޝަެނއް ނީ .އިނުންށް އިްނނަބޮޑުކޮ ްނނަނީ ހަމައެކަނިއޮ މި  ޮގތުަގއިއޮޕްޝަނުެގ

އްެލއް ލިބޭނެ ޙަައދި ބަހުސް މަރުޙަލާގައި މިއަްށ ރަނަގޅު  ާޔއިަގކަހަލަ ޮގތަކަށް. އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނެޭގ

 ،ކޮްށ އޮންލައިންކޮށް ނަާގއިރުކަމެއް. އެއީ ާއއްމު ަވރަށް ުމހިންމު ދިޔުން ެއއީކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ބިލު ފަރުމާެވެގން

ފަރާތްތަކަްށ ނޭނޭގ  ިގނަ ،ެވސް ޭއެގ ރިފަންެޑއް .ެވސް ނަށްދިެވހިން އިންނަނީ ބޭރުމީހުންނަށް ޗާޖުކުރާ ރޭޓުަގއި މި

ންނަ ބެނިފިޓު ޙަޤީޤަތުަގއި އޮ ނެެގނީ. އެހެންީވމާ، އޮންަލއިންޮކށް އަސްލު ޓިކެޓު ނަާގއިރު  އަސްލު ބޮޑުކޮށް ކަމެއް މި

 ށް ކޮުގދީސްފަށާނީ މި ާގނޫނު ފާސްެވ ތަ މި ާގނޫުނ ޢަމަލުކުރަން -16އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ނުލިބޭކަން 

ެގނެޭވ މައިަގނުޑ  މި ާގނޫނަށް މި .ފެށިެގންނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އި ާޝއިޢުކުރާ ދުަވހުންެގ ގެޒެުޓަގދިެވހިރާއްޖޭ

އެއްެގ އަތުން ކޮންމެ ބިދޭސީ ،މީހުންނަށް ކުރިން ނަަގމުން އައީ ބޭރު ؛ކުރިން ނަަގމުން އައި ،ބޮޑު ބަދަލަކީ އެންމެ

ސަރިވސް ޗާޖުެގ ޮގުތގައި. އަދި  އެއީ ެއއަރޕޯޓް .ަލރުޑޮ 12އަދި ކޮންމެ ދިވެއްެސްއެގ އަތުން  .ޑޮލަރު 25

 12ޑޮލަރު. އަދި ދިެވްއސެްއެގ އަތުން  25ފީެގ ޮގތުަގއި ެވސް ކޮންމެ ބިދޭސީއެްއެގ އަތުން  ިޑެވލޮޕްމަންޓް އެއަރޕޯޓް

ކުލާސްތަަކކަށް ެއކި ެއކި ،ރު އޭެގ ބަދަލުގައި އެިކއެކި ކެަޓަގރީތަަކކަށް ބެހިެގންޑޮލަރު ނެެގމުންދިޔަ. ނަމަެވސް، މިހާ

ެއއްކޮްށ ދިެވހިން އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ދަތުރުކުާރ  ދަނީ. މި ތަޢާރަފުކުރެޭވ ޓެކްްސއާ ބެހިެގން މި ޓެކްސް ތަފާުތެވެގން މި

ުޅަގނޑު ނިންމާލަމުން ެވސް ފާހަަގކޮށްލާނަން. އެްއެވސް މީހެްއެގ އަތުން ަވކި އިތުރު ބޮުޑުވމެއް ނާްނނަކަން އަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަރިޔާ

ތި  .ކުީރަގއި ދަންނަާވލަން ބޭނުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މި ބިލުެގ ަބހުސްެގ ަވުގތު ފެށުމުެގ

ކެޕިޓަލް ކިޔާ އެމެރިކާ ކުންފުންޏެއް. އެީއ  ޔާންށް ބަިމދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުަވހު މަޖިލީހަ ،ާވނެ ުގޅުމެއް ބޭފުޅުންނާ

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިއްސާާދރު 80މި ކުންފުނީެގ % ،ޓްރާންސް މޯްލޑިިވއަން ެއއަރޭވޒް ..އޭޓީ.އެމް

ބުރާސްފަތި  ަވނީ. މި ކުންފުނީެގ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި އެބަޭވ. އަދި ހަމަ އެނިގފައި 

ެވސް  އެ 01-4545މައްސަލަ ނަންބަރު ެގ  TR-2020/06ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ރިޕޯޓު ނަންބަރު -ދުަވހު އެންޓި

ނީ ސިއްރު ަވއެހެންނަމަެވސް، މި ރިޕޯޓު  .ރީަގއި އެބައޮތް މި މަޖިލީހަށް ލިބިފަަވރުފެބު 11ހަމަ ބުރާސްފަތި ދުަވހު 

ނޑު ސިއްުރ ޅުަގ. އަ ިހއްާސކުރެިވފަ . އަުޅަގނޑު ހިތުން ރިޕޯޓު ަވނީ ކޮމިޓީއާއަުޅަގނަޑށް ފޮނުާވފަރިޕޯޓެއްެގ ޮގުތގައި 

ކުރަން. އަުޅަގނޑު ދެންނެީވ، އަުޅަގނުޑ ތުރިޕޯޓެއްެގ ޮގުތަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެވސް ހިއްސާކުރަން ަގސް

 ޮއކްޓޯބަރު ،ތަނަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ލިޔުންތަކުެގ ތެރޭގައި އެަބޭވ  މިެއ ކުންފުނީެގ ފަރާތުން ؛ބަޔާން ކެޕިޓަލް ،ދެންނެީވ

ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ،ެގ ިނޔަލަްށ. އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނ2018ެ ބަރުން ައއިްސ އޮކްޓޯއިން ފެިށެގ 2017
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-އެއީ އެންޓި ،އެްގރީމެންޓުަގއި. މި  2018 ބަރުންޮނެވ 17ގައި.  2018 ބަރުންޮނެވ ،ހުާވކުރެްއީވ ޞާލިޙް

ިސޓީބިޓީ  ާވސިުލުވމަށް ބަދަލުކުރެިވފަިއާވ ކޮރަޕްޝަން ހިމެޭނ އެއްަބސްުވމަށްފާހަަގކުރާ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މި

 އި މަހު. ާވސިލުުވމަށް އެންމެހަ ަވނަ އަހަރުެގ އޮކްޓޯބަރު 17ަވނަ މަހު.  2017 ޮއކްޓޯބަރު ،ަވނީފެށިފައި

ަވނަ  2018 ަވނީ އޮކްޓޯބަރުކޮށްފައި ތާ ތެރޭގައި އެްގރީމެންުޓގައި ޮސއިކުރުމަށް މަސަްއކަތްއަދި އެ ހަފު ،ކޮށް މަސައްކަތް

 ،ުގަގއި މި މަާވ ޮގތް. ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންކަްނ ހިނާގފައި މި ،ީވމާ، އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެހަރު. އެހެންއަ

މިލިއަްނ  55 ،ށް ޓަރމިނަެލއް ދިނުމަށްތަ ޓްރާންސް މޯލްިޑވިއަން އެއަރވޭޒަނުަވ ށްއައޭޓީ.އެމް.ކޮރަޕްޝަނުެގ ޮގުތަގއި 

ން އިރާދަފުޅުމަތާއި ޙުރަަވނިކޮށް މާތްރަސްކަާލނެގ ން ހަމަޖެހިފައިންކަކަ އިއެންމެހަޑޮލަރުެގ ޓަރމިނަލެއް ދިނުމަށް 

 ދާންދެން  ދަށްއައަދި އަދި އި، ހުާވކުަރއްވަ ހަާވލުެވަވަޑިއެގން ސަރުކާރު ހިންުގމާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ޮގަތކަށް މި  އިލުްށ އެންމެ ތުންނަަރއްޔިށާއި، ދައުލަތަ ،ކުރަްއަވމުން އެ ެގންަދަވނީެވސް ސަރުކާރުން މަަސއްކަތް 

ަވއިލާަފއި ބިުލެގ ބަހުސްެގ ޅުފުރުޞަތު ހު  ަވނީ ެގންެދޭވތޯ. ައޅުަގނޑު ިމހާރު މިކަންަތއް ކުިރއަށް އެްގރީމަންުޓެގ

 ށް.ފަރީ ރާހީމް ޝަބްއިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިަވުގތަށް. ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ހު ދުަވށްއަުޅަގނޑުމެން އިހަ ،ށް މި ެގނެޭވ ބަދަލަކީރޕޯޓް ެޓްކސައަަރއީސް. އާދެ! އެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ތަށް ިމ ލަދައު .ރި ރައީސްތެއް. އިއްަޒތް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ާގނޫނެެގ ބަޖެޓާ ުގިޅެގން ފާސްކުރަން 2020ފާސްކުރި 

ކޮށް ނިންމާފަ. އެހެންީވމާ، ބަޖެޓާ ުގިޅެގން ައިއ ަވނީ ފާސް މެން މިނަަގއިެގން ލިބޭނެ ާއމްދަނީ އަޅުަގނޑު ސްޓެކް

 ،ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންނޫނިްއޔާ ނެ ކަމެއްާގނޫނެއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ

ތުެގ ބަޖެޓު . ދައުލަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެރައްޔިތުންނަށް ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދޭ

ހޭ ބައެއް ކުރަންޖެހަަގައޅުަގނޑު މި ާގޫނނުން ފާ ،އެހެންނަމަެވސް .ބޮޑުތަނުން ޑެފިސިޓްާވނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކެޓެަގރީަތކަށް މި ެޓކްސް  ތު ރާ ޮގތުން ތަފާލުކުއަރަލއިންތަުކން ޢަމައެ ،ނުކުތާތައް އެބަހުރި. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ 

ެވހި ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބި ހޯދަން އުޅޭ މަންފާ ދި މިމެން ބެހިެގންދިޔައިމަ ޭއެގ އެންމެ ބޮޑު ައުގ ނަާގަފއި ައޅުަގނޑު 

ރުމުަގިއ ކުޒުމި ާގނުނު ތަންފީ ، އިދާރާތަކުްނ ަވރަށް ބޮޑަްށ ހޭލުންތެރިެވޒީ، ތަންފީއެެހންީވމާދިއުމުެގ ފުރުޞަތު ބޮުޑ. 

އަުގަތއް  އި މިހިރަ ބޮޑުހަމަ މީަގ ،ަފއި ނެތްނަމަާގއިމުކުރެިވނެ މެކޭިނޒަމެއް ުމެގ ިފޔަަވޅު އެޅޭރައްކާތެރިކަޅަންޖެހޭ އަ

ަގިއ މު ންތަކުން ޓިކެޓު ވިއްކުއަދި އެއަރަލއި  ޓްއޮންަލއިން ޓިކެގައި ކުބައެއް ހާލަތްތަެވްސ  ުގތައްބޭރު މީހުންެގ އަ

ެވސް ބައެއް މިހާރު ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްާލނަން .ޒަތްތެރި ރަީއސްމެއް. އިއް ެގްނާވ ކަކަށީެވސް ނެުގމަކީ އެ 

ހަކަ. ދިންނަށް ޓެކްސް ނުނެޭގ ާވކުއުނިޓީާއއި ކުޑަ އިމި ޑިޕްލޮމެިޓކް  ،އެއަރަލއިންތަކުން މީގައި އެބައޮތް

ރަމުންދާ ަވރަކަށް ކުންކިބު ،އެއަރަލއިންެގ ޓިކެުޓެގ ޖާގަ  ،ޢަމަލުކުރާ ޮގތަކީއެހެންނަމަެވސް، ެއއަރލައިްނތަކުން 
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ެއކު ޓިކެުޓެގ އަުގ އާްކސްޓެ ،ލު މޮިގތަށް އޮންނައިުރަގއި ސޫ. މި އުލުެގންަނ އުސޫލުދަށް ބަަގޓިކެޓުެގ އަ 

ށް ޤަތުގައި ެވސް ެޓކްސަޤީޙަ ށް އަސްުލަގިއ  މީހާއަތުދިމާީވމަ ޓެކްސް ަނާގ ރަްއޔިެގންދަނީ. އެހެްނ އަޅަމުން ކަނޑަ

 ،ތިބެހޭލާ ،ންތެރިެވތަކުން މިކަަމށް ހޭލުރާއް ޯނޭވ. ަދއުލަތުެގ އިދާށެއެނޭގކަ ފުކޮށްކަން ސާއްދެއްކެނީ ކިާހަވރެ

 ، އޮެވަފއިއްރަށް ކުޑަ އަދަދެވަ ެގ ާގނޫނުން މި ޓެކްސް ެގމެންއަުޅަގނޑު ންނަށްރައްޔިތު ،ނަމަކަމަށް ާވ ނުާވފާރަެވރި

ހިސާބުން މުޅިން  ކުރުމާޒުންފީ ކަނޑަެއޅުން ތަކަނޑައަޅާ އަެގއް ނަަގންއަތުން ބޮޑު  ެގބޭރު މީހުން

 ކަމެއް. ބައެއް ެއއަރަލއިންތަކުން ނަމުން އަންަވ ކަމެއް،ކަމެއް. އެއީ ާވނެ  ދިއުމަކީ ހަމަ ެއކަށީެގްނާވޕްެވެގންމިކްސަ

 އެާގަފއި އަުޅަގނަޑކަށް ނޭނެގ ނަޓެކްސް  ންއުނިޓީ ލިބިފަިއާވ ފަރާތްތަކުއިމިދިެވހިރާއްޭޖެގ ޑިްޕލޮމެޓިކް ެވސް މިހާރު

ކްްސ ޓެ އެހެންނަމަެވސް، .އްމެންނަށް ނޭނޭގ ކަމެމެއް. އެއީ އަުޅަގނޑުކަތުެގ އިދާރާތަކަށް ދަްއކާ ލަދައު

އެ  .ކްްސ ނެުގމަކީ ޓެ ކޭަލއިންެގ ޕޮލިސީއެ ރކުރަން. މި އެއަގަ ހަ ފާކުއެޔާނަަގމުންދާކަން އަުޅަގނުޑ ހިތާމަ

ރު ހާ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭަގއި މިށް ފާހަަގާވ ކަެމއްމެންނަށް ަވރަްށ ބޮޑައް ނުދޭ. ިމީއ އަުޅަގނޑުްގޒަމްޕްޝަނެއެ

 އޮންނަ  ޑިމާންޑުޑޭސްޓިޭނޝަންތަކަށް ކި އެށް ަގދުަވހު އެކި އަ  ކިިވއްކުމުަގއި ެވްސ އެ  ންތަކުން ހަމަ ޓިކެޓު އެއަރަލއި

ސޫލަކީ ެވސް ހަމަ ޓިކެޓުެގ ައުގ ެވސް ބޮުޑަވމުންދާ އު ަވންޏާކަމަށް  ބޮުޑާވ ޑިމާންޑު ،ަވރެްއެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް 

 ނީ. ަރްއޔިތުން އެންމެ ައަވހަށް ދާންަވ ޮގތެއް މި އް. މިކަހަަލ ކަންކަން މިހެން އޮތީމާ ަވަރށް ދެރައުސޫލެ  ފާހަަގކުރެޭވ

 ،މެއް ޯނޭވ ހަމަޖެހިފައެއް. އެހެންނެއް ނޫންަގނެެގްނ ނޫނިއްާޔ ދެޭވނެ އިންިތޒާ ބޭނުންާވ ތަނަށް ބޮޑު އަުގަގިއ ޓިކެޓު

، މި ބޭ. އެހެންީވމާލިއެބަ ަގއި ެވސް ޓިކެޓު ގު ޔޮ އަހެޕެސެންޖަރުން ނުލިބޭ ހާލަތްތަކުގައި ަވރަްށ ، ތިނެ ންޑުޑިމާ

ކުެރެވނީ މިހާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  ަގހަޔަތްކުރަންޖެހޭ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ފާރިޢާހުރިހާ ކަންކަމެއްެގ މަްއޗަށް އެބަ 

ނުަވތަ ޮގތުން  ބެހޭ ކާ އެއަރޕޯޓް ެޓކްސްއާމުން އަނެއްާގނޫނު ފާސްުވމި  ންނަ ބާރެއްނަށް އޮއޮފް ޓެކްސޭޝަ

ރަންޖެހޭ. ހުރިހާ ޓެކްސް  އެބަ ާގިއމުކުޓީފޯމިޔުނި . އަުޅަގނޑުމެންދަނީ ބަދަލުެވެގން މި ޮގތުން ބެހޭ ސް ޗާޖާސަރިވ

ހަވާ  ން ފަސޭރަމަލުކުރައްޔިތުންނަށް އެނޭގނެ ޮގަތކަށް ޢަ ،އިފަސޭހަކޮށްލުނެުގމުެގ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކަށް ެވސް 

  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް  ކީމަމެން ާގޫނނުތައް ފަރުމާކުރުމަށް އިސްކަމެއް ދިނުޮގތަކަށް އަުޅަގނޑު

ކުރަންފެށީމާ ދިމާާވ ދަތިތައް ެވްސ ޒުތަށް ތަންފީދެކެން. އެކި ާގނޫނު ެއކި ޮގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު

ބޭރު މީހުން  ނާއިންެނުގމުަގިއ ދިެވހި ޓުއޮންލައިން ިޓކެ ،ފަދައިން  ްއިވސް ފާހަަގކުރެެވ ންނާނެ. ބިލު ހުށަހަޅުއްަވމުންހު

މި ހުރިހާ ކަމެއްެގ މައްޗަށް ޙައްލު ލިބޭނެ ، މެއް. އެހެންީވމާކަސް ފާހަަގކުެރޭވ ެވީއ އެ  ،ަވކިކޮށްަފއި ނޯންނަކަން

 އް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ކަމެ މުންމުހިމަކީ ެގނައުބަދަލު ،ެގނެސް ތަކަށް ކޮމިޓީ ްސޓޭޖުަގއި މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙުޮގ

 އީއެ  .ޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަންބަމި ާގނޫނު ފާސްކުރަން އެ ންނަަވން. އަޅުަގނޑުމެންދަާވހަކަ  ދެކޭތީ އެ

ދެްއިވ ާވތީެވ.  މްދަނީ ެވސް ހިމަނައެިގން ކަމަށްއާ މި ާގނޫނުން ލިބޭނެ ކޮށްފައިަވނީމެން ބަޖެޓު ފާސްއަޅުަގނޑު

 ރި ަރއީސް.ތްތެޝުކުރު ދަންނަަވން އިއްޒަތަށް ރުޞަފު
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 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަރިޔާ

  މެން ބަހުސްކުރަމުން މި އަޅުަގނޑު .ރުންބަންމެރި ްއޒަތްތެއި ކަށްފަހު( )ަވުގުތކޮޅަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ރުންެގ އަތުން ޖަންން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިރާއްޖެއިދިެވހިރާއްޭޖެގ ެއއަރޕޯަޓކުން ދިެވހި) 2016/29ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ދަނީ

ސަރިވްސ ެއއަރޕޯޓް  ،ދާ ޮގތަކީ . ެވެގން މިއިބިލެއްަގ ެގނައުުމގެ  ޙުލާށް އިޞް( އަބެހޭ ާގނޫނު ނެުގމާއި ފީއާ ޓެކްސް

ްޗ ރިމާ 31ޮގތުން  ާވ މިށް. މިހާރު ދެން ލަެގ ިނޔަ 2020ްޗ މާރި 31 ،ާވނެނަނެެގން ެފއްޓުނީ އެނިގަވޑަިއަގންޗާޖް 

ނުނެޭގނެ. ޑިޕާޗަރ ނެުގން ހުއްޓޭނީ. ޭއެގފަހުން ސަރިވްސ ޗާޖެއް  ސް ޗާޖުެގ ިނޔަލަށް ެއއަރޕޯްޓ ސަރިވ 2020

އް. މި ނެެގނީ ޑިޕާޗަރ ެޓކްސެ  ،ހުއްޓިަފއި ެއއީ ސަރިވސް ޗާޖު .ން ފެށިެގންލުޕްރީއެ 1ްއ ނެެގން ިމ ފެށެނީ ޓެކްސެ

ން އަތުން ނަާގ ހުރުކުރާ މީތުަގއި ދަކޮނޮމީކަށް. ެއއީ އި ޔަދެތިން ިގންތި ،ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ބަހައިެލިވފަިއ މި އޮންނަނީ

ޑޮލަުރ  12 އެ ެވސް ހަމަ އަދިއަތުން  ންެގހީެވއި ދަތުރުކުާރ ދިަގއިކޮނޮމީ ،ންމިންަވރު ކުޑަކޮށްލުން. ދިެވހީ

ެއއީ . އް ނަާގ އަދަދެއެބަ ަގއިލޮޕްމަންޓް ޗާޖެއްެގ ޮގތުޕޯުޓގައި ެއއަރޕޯޓް ިޑވެ ރނާ އެއަލާެވނަަގމުންދިއުން. އަދި 

ހަތަރު  އޮތީ ތިން އި މިެވސް ބަހައިލެިވފަ ލޮޕްމަންޓް ޗާޖުެވއް ނޫން. މި ޑިގައި ނަާގ ޓެކްސެޕޯޓްތަކު  އެއަރންއެހެ

މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޮގތަށް.  ޑޮލަރު ނަގާ  120އަތުން  ންެގކަށް. އެއީ ޕްރަިއެވޓް ޖެޓުގައި ަވޑަިއަގންނަާވ ިދެވހީޔަިގންތި

 ރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.އިްއޒަތްތެ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ ރިޟާ ރާެގ މެންބަރުމިލަންދޫ ދާއި

އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އި ެގ ދާއިރާ އުތުރު ތުން ފުވައްމުލަކު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުެގ ފަރާޝުކުރިއްޔާ 

ންޖަރުންެގ އަތުން ޓެކްސްެގ ނެުގމާ ބެހޭ ށް ފުރާ ފަސިތަކުން ބޭރަދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓު ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ރަޝީދު 

ަވނަ އަހަުރެގ ދިެވހިާރއްޖޭެގ  2020އެހެން މި ދެންނެީވ، ލަ ޮގތެްއގައި ާތއީދުކުރަން. ބިލު. އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ޖުމު

ކަންތައްތަެކއް މި  ކުރިއިރުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ަވރަށް ިގނަކުރާ ބަޖެޓު ފާސްލަފާ ،ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު

 މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެ ާވނީ ައދި އަުޅަގނޑުމެން ،ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ަވޢުދުެވަވަޑިއެގންޒުސަރުކާރުން ތަންފީ

ސަރުކާުރެގ ިވސްނުމެއް  ުޅަގނޑުެމންެގއޭރުެވސް އަ. ެއ ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ފަފާސްކުެރިވ ބަޖެޓު ެވސް

މަކީ. މި އުެގނަ ށް ބަދަލުެނޭގ ެޓކްސަރުންެގ އަތުން  އަތުްނ ނެޭގ ޓެްކސް ނުަވަތ ފުރާ ަފސިންޖައެއީ ފަސިންޖަރުްނެގ

ށް، ދިެވހި ެވސް ިދެވހި ރަްއޔިތުންނަހަމަ މިހާރު ،ާލއިުރގައި ބިުލަގއި އޮތީ އިިވސްނަތޯ ެގނެެވނީ ކޮންކޮން ބަދަލުތަެކއް 

 12މަ ސް ހަމަ ކުރިން ެވްސ ނެެގމުންދިޔަ ޮގތަށް ހަހަމަ ފުރާ ކޮންެމ ފަސިންޖަރެއްެގ އަތުން ވެ  ،ރައްޔިތަކު 

އަޅުަގނަޑށް ފެންނަނީ ފަސިންޖަރުން   ،ކޮށްދޭ މައިަގނުޑ ކަމަކީ ޑޮލަރުަގއި ހިފެހެއްޓިފަ. އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލުން 

އި އަިދ ކްލާހާ މިކް ތެރޭގައި ިބޒްނަސް ކްލާހާއި އަދި ިއކޮނޮއޭގެ ަޓަގރަިއޒްކޮށްފަ. ންނަނީ، ފުރާ ފަސިންޖަރުން ެގމި އޮ
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މިސާލަކަށް  .ކުރެޭވ ޮގތަށްއިތުރުން އެންމެ މުއްސަނދި ފަސިންޖަރުން ނުަވތަ ފަތުރުެވރިން އޭެގތެެރއަށް ތަމްސީލުއޭގެ 

ަވރަށް  އީކޮށްފައި، އެ ޕްރަިއަވއިޓް ޖެްޓ ޕާކު އީއެ ،ތަކުންފަރާތްޕްރައިެވޓް ޖެޓެއެްއގައި އަންނަ ، ނަމަދަންނަާވ

ރު. ލަޑޮ 120ންނަނީ . މިހާރު މި އޮފަޕާްކކޮށްލާގައި ފްލައިޓު  އަމިއްލަ، އަންނަނީމުއްސަނދި ފަރާތްތައް މި 

ލޫމާތު ލިބިފައި  ޢުއަދިެވސް ކުަޑ. އަުޅަގނުޑމެންނަށް މަ ާލއިރު މި އަދަދުއިއަޅުަގނޑަށް އަސްލު ޙަޤީޤަުތގައި ިވސްނަ

 އެއް ޭގ މިފަދަ މުއްސަނދި ފަރާތްތަކުން ނެއްމުިޅ ދުނިޔޭގައި ެވސް އެންމެ ކުަޑކުޑަ ޓެކްސެ  ،ްއޔާހުރި ޮގތުގައި ެވއްޖެ

 25ންނަނީ އޮ ހަމަާވއިރުަގިއ އޭރުގައި މިހިސާބަށް  އ2020ާޗް ރިމާ 1. އަދި މި ރާއްޖެ އޮންނަނީ ެވފަޤައުމަކަށް 

މު ފަރުދުންނެޭކ އްއަދި އާ ،މީހާެއކޭ ެގތީމެދު ފަން ،އެންމެ މުއްސަނދި މީހާެއކޭފަރަެގއް ެނތް.  ޑޮލަރު. ެއއްެވސް

ކުެރެވީނ ބޫލުަގންނަނީ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު މި ެގނެޭވ ބަދަލުތަކުެގ ތެރެިއން އަޅުަގނޑަށް ށް މި އޮއެްއކަހަލަ ޮގތަކަ

ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް ފައިާސ ޖެޓަށް އިތުރުެވެގންދާނެ ކަމަށް. ލަތުެގ ބައުއާމްދަީނއެއް ިދެވހި ދަކޮންމެެވސް ަވރެްއެގ 

އަުޅަގނޑުމެން ީކްއެވެގންތޯ ބަޖެޓަށް ފައިާސ ހޭ މަސައްކަތް އަިދެވސް ަވރަށް ިގނަ. އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެ 

ާރއްޖޭެގ  ، ރައްޔިތުންނަށްމި ފަހަރު ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިުރގައި ިދެވހިރާއްޭޖގެ  ،ލާއިރު އިކުރަންީވ ިވސްނަ އިތުރު

ކްޓްަތއް ހިންުގމަށް ޓަކައި އެ ބަޖެުޓަގިއ ރޮޖެޕް ސް.އައި.ޕީޕީ.އެ ،އަްށުވެރ ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓް 1200ރަށަށް  184

ނެޓްޯވްކ  ެގކަރަންޓު  ،އިންޖީނުތަުކެގ ރަނަގުޅުކރުމާއި ،ނަރުދަމާއާއި ،ތެރޭގައި ބޯފެނާއި ހުރި. ޭއގެ ފާސްކުރެިވފައި އެބަ

 ،ރަށް ބޮޑުކުރުމާއި ކުރުމާއި އަދި ރަްށތައް އިތުމާޔަތްހިއްދުތައް ހަ ިގރާ ސަރަ ،މާަޔތްކުރުމާއިހިރަށްތައް  ،ބަދަލުކުރުމާއި

އެކި ރަްށރަށުގައި އެިކއެކި މިންަވރަްށ އެކި އި، އައު އިމާރާތާ ؛ތަކެއް ޮގސް ތަަރްއޤީެގ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުއެހެން ،ހިއްކުމާއި

ކުރެެވުމން. އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި ޒުކަންކަން މިހާރު ދަނީ ތަންފީއި އެ ކުރެެވމުން އެބަދޭ. އަދި ހަަމ އެާއއެީކަގ

ބޭނުންާވ ަވރަށް  ބޭނުންާވ ަވރަށް ނުަވތަ ރަްއޔިުތން އެންމެން މެންނަށް އަދިެވސް ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންއަޅުަގނޑު

އާސަންދަ ކަމަށް ިވޔަސް، ނުދެިވެގން. ބޭސްފަރުާވެގ ޚިދުމަތް ެވސް އަދިެވސް މި އުޅެނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށް

ނުަވތަ ކުދިކުދި ތަކުލީފު ލިބޭ ޮގތަށް   ނދަޫގރަްއިޔތުންނަށް އުެވސް ަވރަށް ިގނަ އެންސްޕާ ކަމަށް ިވޔަސް ައދި

ހުރި. ސަރުކާރުެގ ިވސްނުމެއް ނޫން އެއީކީ. ސަރުކާރުން ބޭނުންޭވ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމީ ފެންަވރަށް ހަމަ ކަންކަން އެބަ

ންވާ ދަން ބޭނުތަޢުލީމު ހޯތަށް، މަތީ ޮގރާއްޖޭެގ ސްކޮލަރޝިޕްތައް ެވސް ހުރިހާ ކުދިންނަށް ހިލޭ ކިޔެޭވނެ 

ެވސް މި ދަނީ އެ ކަންކަްނ މިހާރު  މަބޭނުންޭވ. އަދި ހައެބަ ތަކަށް ެވސް ހިލޭ ކިޔެޭވނެ އިންތިޒާމު ފޯރުކޮށްދޭން ފަރާތް

ޭކޝަން ސެކްޓަރ ިވަޔސް އަިދ ޔު ސެކްޓަރ ިވޔަްސ، އެޑި ހެލްތު ،މި ދެންނެވީ ކުރެެވމުން. އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގއި 

، ޓަކައި އުސޫުލން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންުގމަށްއަދި ލާމަރުކަޒީ  ،ަޔސްިވ ތައްއެހެނިހެން ސެކްޓަރ

އަދި ިމހާރަށްުވރެ ެވްސ ބޮޑުކުރަން ެއބަ ބޭނުންޭވ. ރަްއޔިތުންނަށް  ރަށްތައް ހިންުގމަށް ޓަަކއި ަސރުކާރުން ދޭ ްގރާންޓު

 ާގނޫނުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ ފެނޭ ލާމަރުކަޒީންނަށް އެބަމިހާރު އަުޅަގނުޑމެބާރުެވރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ ބޭނުންޭވ. 

ެވސް ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލުން ެއކަން ކުާރ  ތައްިމލިއަނަށްުވރެ ދަށުން ހިންާގ ްޕރޮޖެކްޓު 5 ،ސްކޮށްފައި މި އޮތީފާ
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 ށް ޓަކައި ެގންިދއުމަަގިއ ކުރިއަށްޑު ެއއީ ަވރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހައެއް ުނަވތަ މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީ ޮގތަށް.

ުޅަގނޑު ހިުތން އިތުރު ބާރުެވިރކަމެއް. ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންޭވ ީވހާ ައަވހަކަށް ކަންކަްނ ލިބިެގންދާނެ އަ

އެ ކަންކަން ހާސިލުާވން. ާވން. ރަްއޔިތުން އެަބ ބޭނުންޭވ ީވހާ ައަވހަކަށް ަތރައްޤީެގ ކުރިމަުގ އުޖާލާކުރަްނ. ޒުތަންފީ

  . ނަށް މި ފެންނަނީ ބަޖެޓަށް އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދަންޖެހޭ ތަނޭއަުޅަގނޑުމެން ދަންނަާވނީ އަޅުަގނޑު  ،ާވނަމަކަމަށްއެހެން

އެއްެވސް ބަދަލެއް ނެތް. އުފުލަންޖެހޭ އިތުރު   ނެއެހެންނަމަެވސް، މި ެގނެޭވ ބަދަލަކުން ދިެވހި ރައްޔިތަކަްށ އަންނާ

ން  ޕްރީލުއެ 1ލު އަންނަނީ  މި ބަދަ ޓެކްސް ާގނޫނަށް ފަސިންޖަރުންެގ ،މަތީން ެގނެިވފަިއާވ ތަކުލީފެއް ނެތް. އެ ޮގތުެގ

ލަ ޮގެތއްަގއި ައޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް ާތއީދުކުރަމޭ. އެހެންނަމަެވްސ، ޖުމު ،ފެށިެގން. އަުޅަގނޑު ދަންަނާވނީ

މަށް. އެ ކުރަން ފެންނަ ކަކުދި ކަންތައްތަެކއް އިޞްލާޙު ިވދާުޅވެއްޖެ ކުދިމުން ދެްއަވއިހުށަހަޅުްއވަ  ،ާގނޫނުަގއި ހުރި

ހާ ދެނީ ީވއެ ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙުެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެެކނީ. އަޅުަގނޑު އްޔާދަކުެރއްވި  އިރާކަންކަން

ނިންމަވައިދެްއުވން.  ،ސްކޮށްދީކުރެޭވ ަވރަށް މި މަޖިލީހުން ފާޒުެގ ކުިރން މި ާގނޫނު ތަންފީޕްރީލު އެ 1 ،އަަވހަކަށް 

 ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރުޝުކުރއްޔާ ިއއްޒަތްތެތރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު

އެހެންނަމަެވސް، އެ  ފައިސާ ބޭނުންާވނެ.  ނެތް ެވސްއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަތެއް ހިންަގން ޝައްކެ 

އަދި މި ރާއްޖެއަށް ައންނަ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ނަާގ ފައިާސއިންތޯ ދައުލަތް ފައިސާ ހަމަ ދިެވހި ރަްއޔިުތންނަށް 

އް އަުޅަގނޑުމެން ޓިކެޓެ ދަނީ ެވސް ައުޅަގނޑުމެން އެބަ ިވސްނާލަންެޖހޭ. ހޯ ހުރިހާ ފައިސާެއއް ބޭނުންާވން ހިންަގ

 ށް އިކޮނަމީ ކްލާހުން ޓިކެޓެއް ނަާގ މީހާެގ ެވސް ޓިކެޓަ ށް،އެަތއް ުގނަައކަ ،ޓެކްސް އިތުރުެވެގންދާއިރުނަގާއިުރގައި 

ނުން ެވްސ އާަދއިެގ ޤީަހމަ ޔަ ،އިތުރުެވެގންދޭ. ޭއެގ ސަބަބުން ދިެވިހރާއްޖެއަށް ފަސިންޖަރުން އެބަ ނަެއއްއެތައް ުގ

ދިޔުމަީކ ެވްސ އަުޅަގނޑުމެން އެ ކަާމ  ައދަދު މަދުެވެގންއަންނަ ފަސިންޖަރުންެގެގސްޓްހައުސްަތކަްށ  ެގރަށްރަށު

ކޮންމެ ނަމެއް   .. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްކުރަނީބޫލު ަގ ފިކުރުޮކށްލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު އިރޭގައި ިވސްނަ ދޭތެ

 ނަމެއްކޮންމެ ދާނެ. ޕްމަންްޓ ޗާޖު ކީލޮޑިެވދާނެ. ދާނެ. ސަރިވްސ ޗާޖު ކީެވސް ކީެޓްކސް ކީކަމުަގއި ީވނަަމެވސް، 

ކުރަންތޯ އެބަ  އެައރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަނީ އެކުރަން ަނާގ ަފއިސާ ބޭނުންެއއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ީވނަމަެވސްކަމުަގއި ކީ

ިއންޓަރނޭޝަން އެއަރޕޯްޓ،  މާލޭ .އިުރގައިއިލާެއއަރޕޯަޓށް ބަލަ އަުޅަގނޑުމެންގެ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ. 

ށްލަން ަވންނާނެ ފާޚަނާއެއް، ރަނަގޅު ކޮއިރުަގއި ަފސިންޖަރުން ފާޚަނާއިލާ ލް ެއއަރޕޯޓަށް ބަލަނާ އިންޓަރނޭޝަނަެވލާ
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 ނެތްކަން މިއީ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަނޑިަވުޅަގއި ެވސް ފާހަަގކުރަންޖެހޭ. މި ސަރިވސް ޗާޖު ނޫީނ ފާޚަނާއެއް

ކުރަން، ފަންުޑން އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ  އިތުކުވަ  ،އަހަންްސ އަޑުސުރެ ެވންޑިެވލޮޕްމަންޓް ޗާޖު. އަުޅަގނޑުމެން ކުޑައިރު

ނެތްކަން މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ެވފައި  ހިސާބަށް އެކަން މިއަދާން. ކުރާ ާވހަަކ ކުޑައިުރއްސުރެ އަުޑއަހައެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ 

އަުޅަގނުޑ ކަމެއް ކަމަށް  ދޭތެރޭގައި އަެނއްާކެވސް އިތުރު ފައިސާެއއް ނަަގމުންދާއިރު ބަހުސްކޮށްލަންޖެހޭ  ކަމާމި

އިސާ ބޭނުންކުރަނީ ދައުލަތް އެިކއެކި ނަންނަމުަގިއ ފައިސާ ނެުގމަށްފަހު މި ފަ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރަންބޫލުަގ

ހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  ވައްކަްނކުރުމުެގ ޮގތުން. ިމއަދާއެިކ ެއކި . ހިންަގން ތިބި މީހުން ވައްަކންކުރުމުެގ ޮގތުން

ލާއިެރއްަގއި ަރއްޔިތުންެގ އަތުން ނަާގ ފައިާސ، ޓެކުހުެގ ފަިއސާ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންކޮށްފައި މި ަވީނ އިލަކަންކަން ބަ

ހަމަ މި  ެގ ނަމުގައި.އެިކއެކި ތަންތަން ހިންަގން ތިބި މީހުން ވައްކަންކުރުމު ،ޤަތުގައި ދައުލަުތގައި ތިބި ޙަޤީ

މީހާެގ ޖީބަށް  ؛ތަރައްޤީާވން ،ނަަމެވސް، އެ އޮންނަނީ އެ ޮގތަށްއި ީވކަމުގަ ބަޔަކަށް ކޮންްޓރެކްޓެއް ދިންިވސްނުމުަގއި. 

ހިނާގ މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ލަމާ އިއަުޅަގނޑުމެން ބަލަ .ޒަތްތެރި ރަީއސްފައިސާ ަވންނަ ޮގތަށް ކަންަކން ކުރަން. އިއް 

ެގ ާވހަކަ. ިމ އް ާވ ކޮންޓްރެކްޓެދެމެދު ހަދާފައި ކުންފުންޏާބިޔަން އި ދެކެެވމުންދާ އެއް ާވަހކައަީކ އެމް.އޭ.ސީ.އެލާ

އެތައް މިލިއަްނ   ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުންާލއިރުަގއި އަނެްއކާެވސް މި އޮތީއިތާރީޚެއްަގއިތޯ ބަލަކޮންޓްރެކްޓް ހެދީ ކޮން

މި ކަންކަން  މި އޮންނަނީ ށް ޖީބަށް ނެުގމަށްފަހު އެކަން ކޮށްފަ. މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަުރކާރަ ހެްއެގޑޮލަރެއް މީ

 ުނާވނެ ޮގތަްށ، ަރއްޔިތުންނަށް ފައިާދާވ ޮގތަށްއްާކެވސް ެޖހިފަ. ރައްޔިތުންނަށް އެންެމ ެގއްލުންއްލުކުރަން އަނެ ޙަ

ނީ މިއަދުެގ ، އެ ާވހަކަ ދެެކެވުމންދާއިރު މީެގ ހުރިހާ ބަދަނާމެއް އަޅަންޖެހެއިމިކަން ކުރެޭވނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަ

އެިކއެކި ާގނޫނު  ނަށްއަުޅަގނޑުމެން .އިނޭގތޯ ީމަގިއ މައްސަލައަކީ  ؛ޖެހޭލަންއިސަރުކާރުން. ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަ

ކުރަން ތިބި ފަރާތްތައް، އަުޅަގނޑުމެންެގ ާގނޫނު ޒުކަން ތަންފީމި ކަން  ީވނަމަެވސްހެދިދާނެ. ާގނޫނު ހެދިކަމުަގިއ 

ކަންކަން ެވސް މި  ދު، ިމއަ ކުރަންެޖހޭ ޮގތަށް ނުކުރާީތެވއެ ކަންކަން  ކުންރަން ތިބި ފަރާތްތަކުޒުތަންފީ

ކިޔާ ކޮމިޝަނެއް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި .ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމި ާވހަކަ ދައްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އޮތް. ަވިކ ކުރި އެަތއް ބަެއއްެގ މައްސަލަ އެތާ އެބަ ރުން ަވްއކަންނިމިދިޔަ ސަރުކާ ޮއޭވ އުފެިދފަ. މިމި ރާއްޖޭގައި އެބަ

ޔަމުންދާންީވ. ހިސާބުން ފެށިެގން ކި މިނިސްޓަރުންނާ .އް ކިޔަންީވކަމެއް. ހަމަ ފަހަރަކު ނަމެނަމެއް ކިޔާނެ 

މި  ،އޮްއާވ  ކޮމިޝަނުގައިކޮރަޕްޝަން -ަމްއސަލަތަކެއް އެންޓި ރިޕޯޓުތަކެއް، އެތައް އެަތއް  ހުރިކޮށްފައި ަވްއކަން

 ، ން މި އަންަގނީ. މިއަށްުވރެ މާ މުހިންމުދާތަނަށް  އެ ކުަރންޤުތަޙުޤީ ދައްކާ ާވހަކަކު މެންބަރަ  ތަޅުމުގައިމަޖިލީހުެގ

ފުލުސް ބަލަން ފެށިއްޔާ. ެނިގ މި ދިޔަ ސަުރކާރުަގއި ތިބި މީހުންެގ މައްސަލަަތްއ މި ރާއްޖެއަށް ަވންނަ ަފއިސާ ަވަގށް

ެވްސ ރުެގ ކޮންމެމި ސަރުކާ އޮތް. ެއހެންނަމަެވސް، ކޮންމެެވސްކުރަން އެަތއް މައްސަލަެއއް އެބަ އޮފީހުގައި ތަޙުޤީޤު

އޭނަ   ަވދެ،މީހެއްެގ ާވހަަކއެްއ، މެންބަރެއްެގ ާވަހކަެއއް ދެއްކޭތޯ ބަލާނެ. ގެއެްއގައި މީހަކު ހަމަ މަޑުމަޑުން އިންދާ

ކަހަލަ ބޮޑެތި، މި މީހަކު ހުއްޓަފާނެ. ިކޔާފައި ެގްނޮގސްާދނެ. މަުގމަތީން ދާ އްޔޭިއނިކޮންމެެވސް އެްއޗެއް ބޯން 
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ައޅުަގނުޑ  ން މިއީން ހުއްޓުުވމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކޮށް އޮންނަކަލިބޭ ަކންކަެގއްލުން  ދައުލަތަށް

ނުކޮށް އޮތީތީެވ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުން ކުރާ ކަންތައްތައް. ތަޙުޤީޤުތަކުރާރުކޮށް ފާހަަގ

މި މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކު  ،ންޖެހޭ ކަމަކީކޮމިޝަނުން ކުރަކޮރަޕްޝަން -ޓިޖެހެނީ. އެންާވހަކަ އަބަދުެވސް ދައްކަން

ތަޅުމުަގިއ ދަްއާކ  ެގރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު ،ަކނޑައެިޅެގން ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އޮންނާނެ ؛ތެދުެވ ދަްއކާ ާވހަކައަށް 

ން ބެލުން ނަމަެވސް، އެކަ ާވހަކަ. އެހެންނުޖެހޭނެާވހަކަ. އެއްެވސް ތާުކން ބަލަން ނެުނޖެހޭކަށްކުރާޤުާވހަކަައކަށް ތަޙުޤީ

ޓަކަިއ، އެ ކަންކަްނ ކޮށްފައި ހުރި މީހުންެގ ކަންކަން ފޮރުުވމަށްއަަވްސކޮށްލާފައި ޭއެގ ބަދަލުަގއި މީެގ ކުރިން ަވއްކަން 

ޅުަގނޑު ިމ ުކރަމުންދާކަން އަޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި ތިްއބެިވ މެންބަރުން މަސައްކަތް-އެންޓި ،ޓަކައި ލަސްކުރުމަށް

ތް އެބަ ޮގމި ރާއްޖެއަށް ފައިސާ ލިބޭ އެކިެއކި ޮގތް  ެގއަުޅަގނުޑމެން .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ގައި ފާހަަގކުރަންފުރުޞަތު

ކުރިއެރުން ެގންނަންޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ޭބނުންާވ އެތައް ކަންތައްތަެކއް  .ކުރަންޖެހޭހޯދަންޖެހޭ. ރާއްޖެ ތަރައްޤީ

ކޮށްފައި ތިބި ފަރާތްތައް، ީމެގ ކުރިން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ެވރިަކން ،ން ކުރެެވން އޮތީނަމަެވސް، މި ކަންކަހުރި. އެހެންއެބަ

އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،ެވސް ަދއުލަތުެގ ެއކި ތަންތާ ތިބި ފަރާތްތަކުންނޫންކަން ކޮށްފައި ތިބި ފަރާތްތައް އަދި އެމިނިސްޓަރު

ާވ ޮގްތ ަވަގށް ނަާގފައި  ޮގތް، ާވާވ ފައިސާ ނަާގފައި ސަރުކާރަށް ދީފައިން ޓެކްސް ޕޭޔަރުން، އަުޅަގނޑުެމންެގ ރައްޔިތު

ކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބޫލުގަ އަުޅަގނޑުމެން މި ބަހުސްގައި އަޅުަގނޑު  ެވ،ާވތީަކމަށް  ރަނަގޅަށް ބެލުމަށްފަހުގައި

ެނުގުމެގ ެގ އަތުން ަފއިސާ އަދިެވްސ މީހުން އަތުން، ރަްއޔިތުން ިއ،ފުންކޮށް ިވސްނަ ،އިިވސްނަ  ދޭތެރޭަގއި  ކަމާ

 ދެޭވނެ ޮގތްތައް ނުހަދައި ީމެގ ކުރިން ަފއިސާ ނަާގަފއިާވ މީހުންނަށް ައދަބު ،ަތއްަގއި މި ކަންކަން ުހއްުޓޭވނެ ޮގތްލުބަދަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޮބޑަށްކުެރޭވކަށް ނެތޭ. ަވރަށް ދެން މި ކަންކަން ރަނަގޅު

 

  ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

 އިްއޒަތްތެރި  ހެްނޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ، ްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވނީއްޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އި 

 .ޙުސައިން ޝަހީމްމެންބަރު 

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

ން ހުށަހަޅުއްާވ ބިލު، ާގނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރު

ެގނައުމުެގ އިޞްލާޙު  އަށްސިންޖަރުންެގ އަތުން ަނާގ ެޓކްސްފަ ފުރާ ތަކުން ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެއއަރޕޯޓު ،2016/29

އް އްޭޖގައި އަލަކަށް ކުރެޭވ ކަމެއް ނޫން. މި ކަމެއް ކުރާތާ އެތަކެދިެވހިރާ ބިލު. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުގައި މިއީ

ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރަކު  ،ހުރޭނަމުގައި ެއއްބައި ދުަވްސަވެރއްަގއި އަުޅަގނޑު ހަނދާން ެވއްޖެ. އެކި ނަން އަހަރެއް

ކޮޅެއް ފާޑެއްެގ ޓިކެޓު  ުޅނުހެންއު މެން ކުރީ ޒަމާނުަގއި ަވދެޮގސް ކުޑަ ކޫޕަންކޮެޅއް ަގެނެގން، ބޯޅަދަނޑަށް ައޅުަގނޑު 
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 ނުތިބޭ ޮގތަށް މި އަންނަނީ އެއަރލައިންެގ ންގައި ޖެހިެގތައް، ކިއޫ ފަހުން އެ ކިއޫ އެ .ންުއޅުނު ޒަމާއިަގނެެގން ފުރަ

މި ޓެކްސް  ،ނަމައް ަނާގަކށް ނޫންމި ޓެކްސެ .ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޓިކެޓަށް މި ބައި އިތުުރުކރެިވެގ

އަހަރަށް  25ރުން ަމ ސަރުކާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ފުރަތަނުޖެހުނީސް. އި ައޅުަގނުޑމެން މިކަން ކުރާކަށްކުރުމުަގތަރުތީބު

ބާތިލުކޮްށ،  ކުރަން ުކޑަ ުކއްެޔްއގައި ބޮޑު ތަރައްީޤއެއް ކުރަން ިދން އެްގރިމަންޓުދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓް ތަަރއްޤީ

 .ނުކުރި ނަމަބޭރުެގ އިްނެވސްޓަރުްނ އެ ތަނުން ބޭރުރާްއޖެއިން  އުފެދުމުގައި ެވސް ބާތިލޭ ކިާޔފައި އޭުރެގ ސަރުކާރުން

ކޮށްފައި އަދި އޭެގން ެވސް އެއްަބއި ކައިަފއި، އަދި ނައަށް އިތުރަށް ލޯނު ނަގައިެގން ެއއަރޕޯޓް ަތރައްޤީދިހަ ުގއޭެގ 

އައިސްެގން ރުޅި ކަމާ. މިޖެހޭނެންއްކަދަ ،މި ޓެްކސް ނަަގންޖެހޭނެ ިވެގން ުއޅޭއިުރގައިނުކުރެ ހަްއޔަރު ޔަކުއެ ކެއި ބަ

ޮގިވެއއް ކަމަުކ އިްއޒަތްތެރި މެންބރުންނަށް އެއްޗެހި  ެގެގ މަިޖލީހުަރއްޔިތުން މީޑިާއގައިއަދި ސޯޝަލް މީޑިާއަގިއ، މީސް

ލޮުބެވތި ރަްއޔިތުންނަށް އަސާސީ ޙައްޤު  ތެރިިއއްޒަތް ެތރޭގައި ިތއްބެިވ އަުޅަގނޑުމެްނެގކުރަންޖެހޭނެ. އަތޮޅުތަރައްޤީ

މީހުންެގ އަތުން ބޭރު ައއިްސ ފުރާ އެްނމެ އަަވހަކަްށ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. ދެން ރާއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ީވ

ނުނަާގ ކިހިނެއް އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރާނީ. މި ލައިެގން އަުޅަގނޑުމެން މި އޮތީ މި ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓު ޓެކްސް

 ޒީލަޤަށް ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީން ތަންފީޠުއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންީވ ކަމަކީ މު .ފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހަދާ

ަފއިސާ ހެސްކިޔާފައި ބޭނުންކޮށްފަިއ ެގ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ،ދީފައި ހުރި ބާރުއިދާރާތަކަށް 

ން އިތުަރށް ކުރާނެ ކަމެއް ައޅުަގނަޑކަށް ނޭނެގ. ހަމަ މިހާރުން  ހުރި މައްސަލަތަށް ބަލަންީވ. އެކަން ނުކޮށް ދެ

ޭބފުޅުން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކަށް ެގެންސ  ެގ އިދާރާތަކު ޒީތަންފީ މެންެގމިހާރަށް ެވސް އަުޅަގނޑު

އިސާ ހެސްކިޔާަފއި ރައްޔިުތންެގ ފަ ،ކޮބައިހޭ؟ ކޮބައިހޭ ދިން ބާރު ؟ޭއ، ކީްއެވފައިހޭ ތި ތިބެނީ !ސުާވލުކޮށްލަބައްަލާވ

ކުރިމަތިލަނީ.  ށްެވެގްނ ތަންތަނަ ށްންނަޑިޭޑޓުކެން ެވސް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުެގ ެވރިްނ ބޭނުންކޮށްފައި މިއަދު

މި ކަމެއް ބަލައެއް ނުަގެނޭވނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  .ނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްކުރަހެސްކިޔާފައި ކެމްޕެއިން 

މަުގން ހިނާގ ހެޔޮ ދުަވހު ކާ އަނެއްއަނެއް ށް ޚިޔާނާތްތެިރެވފަިއ ނިކުމެދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގ ފައިސާއަ

 ؟ކޯްއޗެއް ނުދީެގންހޭ؟ އުފައްދައޭ. ޮކބައިހޭަވނީ. ރައްޔިތުްނ އެބަ ސުާވލު ޗެހި ގޮ ސަރުކާރަކަށް ހެސްކިޔާަފއި އެއް 

ތައް ތްއެ ޝަރީޢަ؟ ނާޅަނީަޔަވޅުމެދު ފި ކޮންކަމެއް ުނކޮށްެގންހެްއޔޭ ިތ މަންނަމެންެގ ފައިސާ ަވަގްށ ނެިގ މީހުންނާ

؟ ނީ ބާރެއްހޭ ނުދެކޮން ؟އް ދޭނީ ކޮން ޖަާވބެއަޅުަގނޑުމެން .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ؟އެކަން ނުބަލަނީ ކީއްެވހޭ ؟ނުކުރަނީ

 .މީހުން ެއބަ ތިއްބެިވ ކަމަށް ިވާދޅުިވ 50، 40، 30ޓެރެރިސްޓުްނެގ ޮގުތަގއި ؟ ކޯްއޗެއްހޭ އިތުރަށް ފާސްކޮށްޭދންީވ

ތިބުމަީކ އެކި ޕާޓީަތކުެގ މީހުން ސަރުކާރުަގއި  ؟ތަޖެްއސުންކުރަން؟ އުޅެނީ މިކީހިނެއްޭހ ެވެގން ؟ ކާކުހޭ ހައްޔަުރކުރީ

ަރއްޔިތުންނަށް  !ބަލަ ނު.އް ނޫނޭ. މާ އުނަދޫގ ބޮުޑަވންޏާ ެގއަށް ަވަޑިއަގންނަަވްނީވސަރުކާރު ހިންަގން ދަތިކުރުމެ 

 ސަރުކާރަށް ފާޑުިކޔަން.  . މި ކަމެއް ނުކޮށް ސަރުކާރަށް ާފޑުިކަޔން.ހެރޭަވނީ ދެދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަ

މިހެން  ކަށްއަޅުަގނޑުމެންނަ .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ތިރިޮކށްލީ. އި ތަޅަހިއްަލއިލީ ަގއި ބޯހަމަ ސަރުކާރު ޕްރޮޖެކްޓެއް 
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 ؛ންމެ ދުަވހަކުކޯލު އަންނަނީ ތިޔަހެނެއް ނޫން. ކޮންމެ ދުަވހަކު، ކޮބަލާކަށް ނުތިބެޭވނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯނު

 .ޙުސައިން !ުގޅާނެ. އޭ ބަލަ ށްފަހަރަ 5ކު އަުޅަގނަޑށް ދުާވލަ ދީދީهللاޢަބްދު އްަގލޮޅުެގ ިއއްޒަތްތެިރ ރަްއިޔތެ

 ؟ކީކޭ ބުނާނީ ންޅުަގނޑުމެއަ؟ މެންހިފުން ކަލޭ ުކރި މީހުންަވއްކަންިތޔަ  އްޔޭކޮބައިހެ؟ ކިހިނެއްެވަފއިހޭ ތި ހުންނަނީ

 މި ރާއްޖޭެގ ؟ހަާވލުކޮށްފަ. ކީްއެވޭހ ނުކުރަނީ މިކަން ތިބީމި ައަގނޑުމެން މިނިސްޓަރަކާމްރާން ކިޔާ ޢި !ބަލަ

 .ނިންމަންޖެހޭ އެކަން އެބަ އިފަށަމީހުންެގ ތަޙުޤީޤުތައް ހުރި ެގ ަފއިާސއަށް ިޚޔާނާތްތެރިެވފައި ރައްޔިތުން

ުނނަާގ ކިހިނެްއ އަުޅަގނޑުމެން ތޮއްޫޑގައި ރަނަގޅަށް ކަާރ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާުފ ދޭންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްސް

ކުޑަ  ،ކުއްޔަށް  ށްދުަވހަައހަރު 25ރަން އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން ކުއެއާޯޕރޓް ތަރައްޤީ .ނަަގންޖެހޭ ؟ހައްދާނީ

ުގނަ ނަަގއިެގން  10ބޭރުކޮށްލީ. އޭެގ  އިބޭރުކޮށްލީ. ތަޅަ އިުފންޏަކަށް ދިނީމާ ތަޅައިންިޑާއެގ ކުން ށްކުއްަޔކަ

މި ނަާގ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްޖެހެނީ އެކަން ކުރަން. އި މި  . އަނެއްާކ އަުޅަގނޑުމެންނަށްންން ީވކަެމއް ހަރާޕީ.ޕީ.އެމު

ކަމެއް ނެތް.  ެގން. ތަންފީޒީ އިާދރާތަކުން ކުރިޓިބެ ފަޑީަގއިތިބެނީ ޮގސް މަތި ހުރިހާ ލޯނަކަށް ހިޔާނާތްތެރިެވެގން އެ

ނުޑ ކީަގއި އަޅުަގއެމިއާދެން ހަމަ .ދުކުރަންއީތާ ށްލާޙަޞް ނޑު މި ެގަނއި އިއަުޅަގ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދިެވހިާރއްޖޭެގ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް  ،މި ޕާޓީާއއި ،ނޑުެމންެގ ސަރުކާރާއި އަޅުަގ ،ދަންނަަވންޖެހެނީ

ޔާނާތްތެރިިވ ޚި  ދޭންޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގ ފައިސާއިންއި. އިންސާފު ހޯދަހެއޭދޭންޖެއިދޭންޖެހޭ ޙައްޤު ހޯދަހޯދާ

އަޅުަގނޑުމެން އަަވްސެވަގންނަން އެބަޖެހޭ.  ށްއެކަމަ .ޒަތްތެރި ރައީސްއަޅަންޖެހޭ. އިއް ފަރާތްތަކާ މެދު ާގނޫނީ ފިޔަަވޅު

 .މްހޭ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކު އެބަޖެ މަޖިލިސް އެކަމަށް ހޭލަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތީމު ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަނޑި އަރުަވނީފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

 ޙަކީމަށް. ޢަބްދުލް ޝަހީމްهللا ދުޢަބް

 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަހީމްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަތުން ެގރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންތަކުން ދިެވހިޓު ޕޯރހިރާއްޖޭެގ ެއއަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒތްތެރި ރަީއސް. ދިެވ

ނެުގމާ ފީ ެނުގމާ ބެޭހ ބިލަށް އަުޅަގނުޑ ެވްސ ހަމަ ކޮންމެެވސް އެްއެޗއް ބުެނލަން ބޭނުން އިްއޒަތްތެރި ޓެކްސް

ޮގުތގައި ދިެވހިްނ ޔޮ އެްއޗެއް ހެ އެސް ެވ ގައިމުހަމަ ،ކަމަށް ާވނަމަ ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންެގ އަުތން އެއްެޗއް ނެޭގ

 ،ސް ދާން. އެހެންނަމަެވ ކުެރިވެގންެއއްެޗއް ބޭނުން ހުރި ޮގތަކަށް އެޖެއަށް ޭއެގ ފައިދާއްަވރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންޭވ ދިެވިހރާ

ޓަކައި ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށްދިެވހިންނަށް ސަރުކާރުން  ެގައޅުަގނުޑމެން ،ޤީޤަތަކީ މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށްޙަ

 ދިެވހިން  ،ކަމަށް ާވނަމަ ން އަތުން އެްއޗެއް ަނާގހިެވދި ،ސްޔައަިދ އެހެން ެއއްެޗއް ނެގި  ،ސްޔަ އަދި ޓެކްސް ެނިގ
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ޭއެގ ހިތި ނަތީޖާ  ،. އެހެންނަމަެވސްށްކަމަ މީދުކުޭރ ޭއެގ ފައިދާ ިދެވހިންނަށް ކުރާނެއްބޮޑަށް އު  ަވރަށް

 އޮތީ. ދިެވހިާރއްޖެއަށް ައއި  ޮގސްފައި މިފެނިެގން އަިއއިުރގައި ަވރަށް ޮބޑަށް ހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ތަްއ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދިެވހިންެގ އެަތްއއެ ތިބި ބޭފުޅުންެގ އިހުމާލުން ކާރުތައް ހިންަގންސަރުކާރުތަކުން އަދި އެ ސަރު 

ނެއްާކ އިތުުރ ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން އަ ،ކީޔަ. ހިތާމަޖަހަިއަގނެެގްނ ެގްނޮގސްފަ ،ަވނީ ިނުގަޅއިަގެނެގން ޙައްޤެއް މި

ަވަގްށ އެ ލާރި  ؛އުމަށް ލިބުނު ލާރިޤަ ކުރިން ެނިގ ޓެކްްސތަކާއި ކުރިން މި  ،އި އް ަނާގ ާވހަކަ ދަްއކާިއރުަގސެޓެކް

 ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ  ބޭފުޅުންނާ ދޭތެޭރަގިއ މިއަދާ ހަމައަށް ައިއއިރުޔާނާތްތެރިެވފައިާވ އަްށ ޚިއެ އިނަަގ

ކަމެއް  ނުހަނު ކަންބޮޑުާވނެެގ ރަްއޔިތުްނ ޖޭ އެއީ ިދެވހިރާއް ،އޮތުމަކީ އޮތް ިވޝަރީޢަތުެގ ކުރިަމްއޗަށް ނުެގނެ ބޭފުޅުން 

ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ެއްއޮގތަކަށް ކީ.ކަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމީއ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންެޖހޭ

  މިއިރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށްފަ ކުރާކަށް. ދިެވހިން މިރާއްޖެ ތަރައްޤީ މި ކަންބޮޑެއްުނޭވ އެބޭފުޅުން އަުތން އެއްެޗއް ދީެގން

ެވސް އި ތަނުަގ ރާއްޖޭެގ ކުިރއަށް އޮތް ނޑުމެން ަގބޫލުކުާރ ޮގތަކީ. މިެވސް. ެއއީ އަުޅަގ އޮތީ މިހިސާބަށް

 ނޑުމެން އެ އަޅުަގ ،ތިބި ެވިރކަންތައް ހިންަގން ،.ރާއްޖޭެގ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުން. އެހެންަނމަެވސް ކުރާނީ މިތަރައްޤީ

އި ޔާޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް ޭއެގ ލާބަ ރާއްިދެވހި ،ޔާނާްތތެރިނުެވޚި އެއަށް  ކަންތައް މަތިކޮށްފަިއ ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން

 ،ޮގތަށް ދިެވހިންނަށް ލިބިފައިާވނަމަ ޤީޤީ މަންފާވާ ޙަރާއްެޖއަށް އޭެގ  ހިސާބަށް އަިއއިރަށް މިމިހާ ،ޮގތަށް މަންފާާވނެ

 ެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށްދި ކު ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި މިއަދު މި ހިސާބަ ރާއްޖެ އޮންނާނީ މި މި

ތުްނނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނުލިބި ުނޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަދި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ަރއްޔިޖަހާކަށްންއާސަންދައަށް ސަލާ

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގ ،. އެހެންނަމަެވސް ތްތެިރ ރައީސްޒަނުޖެހޭނެ އިއް މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު ތިޭބކަށެއް  

ނުޑ ެވސް އަޅުަގ ެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްދު މިއަ ،ެވސް ށް. މިއަދުެގ ސަރުކާރަންެވސް ޮގާވލަ އަދުެގ ސަރުކާރަށްމި

 މި  ށް،ތައް ައަވްސކޮޔާާނތްތެރިެވފައި ތިިބ ބޭފުޅުންެގ ޝަރީޢަތްޚި  އަށްމި ާރއްޖެ ޮގާވލަން. އެންމެ އަަވސްކަމެްއ ދީެގން

ރާއްޖޭެގ  މި ،ނުތިބެޭވނެކަން ޔާނާތްތެރިެވަފއި ތިބި މީހުންނަށް ފިލާޚި ؛ކީއުމަޤަ މި ށްރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަ

ގައި ހިމާޔަެތްއ ނެތްކަން އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭ ރައްޔިތުންެގ ަޙއްޤުތަކަށް ައރައިެގންފައި ތިބި މީހުންނަށް މި

ޓެްކސް  ؛ތެރި ރައީސްތްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއްއޒަ ،ތުކޮށްދޭންޖެހޭބިން އެބަ ސާތުރަްއޔިދިެވހިރާއްޖޭެގ 

އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ  ،ެވސް ދޭނެ. އެހެންނަމަެވސް ންނެިގދާނޭ. އަދި ދިެވިހން ދޭ ެވސް ނޑުމެންނަށް މަތިމައްޗަށް އަޅުަގ

 ،ރާއްޖެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ. މިނޑުމެްނ އެބަ ރާއްޖެ އަުޅަގ މި ،ތަކުރާރުކޮށް ބުނެލަން ބޭނުންަވނީ

ރާއްޭޖެގ ަބއިތުލްމާލުން އިންތިހާއަށް ރޯމާދުާވުލ  މި ،ރާއްޖެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެޭވނީ  މި ދިެވހިންނަށް

 އި،ނޑުމެން އިންސާުފެވރި ޝަރީޢަތެއް ހިންަގއަޅުަގ ށް ބޭފުޅުންެގ މައްޗަ އެ ،ަވްއކަންކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުން

ިވެގން. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިދެހޯދަ ގނޑުމެންނަށްޅުހަމަހަމަކަން އަ ންއުމުޤަތުންނަށް މި ޖޭެގ ަރއްޔިރާއްދިެވހި

  . މިއީލާފަ ަވނީ ޖަލަށް ެގން މިއަދު މިކޮށްހުކުންސާބިތުެވެގން ކޯޓުން  ންކުރި ރައީސުކުރީގައި ެވރިަކން ،ފެންނަނީ މި
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އޮތީ މިއަުދ ަވރަްށ  އެ .އަހަރު މި ަޤއުމު އޮންނާނެ ޮގތް 5 އެ ސްަނާވއުމުެގ ހާލަތު ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ިވޤަ މި

 އިެގންޮގސް ޖަލަށް ލާފަ އޮތީ އެ ންކުރި ރަީއސެްއެގ މައްޗަށް ސާބިުތެވެގރިކަންރުގައި ެވފެންނަން. އޭ މިއަދު ސާފުކޮށް 

ެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަްށ އަހަރަކީ ދި ފަސްރި ރައީސް. އެހެްނީވމާ، އެދިޔަ ތެއިްއޒަތް ،ކޮށްެގންހުކުންކޯޓުން 

ނޑުމެންނަށް. އަހަރު. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބައިތުލްމާލުން ެގްއލިެގންދިޔަ ަވރަށް ބަިއަވރު ަޙއްޤުތަކެްއ އަުޅަގ 5ގެއްިލެގންދިޔަ 

، އޮތީ އެައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެންނަން މިއަދު ޖަލުެގ ތޭރިތަުކެގ ތެެރއިން ކުަޑކުަޑކޮށް  ،އޮތީ ފެންނަން ކުރުކޮށް މި

ޓެކްްސ  ރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު މިތެއިްއޒަތްކަމެއް.  ިވސްނަންޖެހޭ ށްދިޔަ ޮގތް. މިއީ ފުންކޮއަހަރު ެވެގން 5 މިދިޔަ

ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް ކުން އެ ަނާގ ެޓކްސައެދެނީ  އަުޅަގނޑު މި ،ދުުކރަން. އެހެންނަމަެވސްއީނެުގމަށް ފުރިހަމައަށް ތާ

ޭޖެގ ރާއްންކަން ދިެވހިކައުމުގައި ހިނާގ ޤަ މި މިއަދު ،ންނަ ޮގތަށްއޮ ފެންނަން ފުޮކށްދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ސާ

ޖޭަގއި ހިންަގްނާވނީ ރާއްމި އުމު. ޤަ ންެގ ތުންނަށް އެަބ ފެންނަންޖެހޭ. ސާފުާވން އެބަޖެހޭ. މިއީ ިދެވހީރައްޔި

ނޑު ، އަުޅަގނީ. އެހެންީވމާރާއްޖޭެގ ކަންކަން ދާންޖެހޭ ދިެވހިންނަށް ސާފުެވެގން މި .ޮގތަށް ދިެވހިންނަށް އެނޭގ

 ަގިޑއިރު 2މަތީަގއި  އިރާަދކުެރއްިވއްޔާ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ނެޭގ ޓެކްްސއިން ެވްސ އްިވްއޔާރެ އިރާދަކު ،ަގބޫލުކުރަނީ

 ޓް ޕޯރއަުޅަގނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެއަ ،ހަމަ އައިސް ޖަްއސާފައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،ަގޑިއިރު ނުތިބެ  3

. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ކަމަށް ނޑުމެންނަށް ދައްކަާވނެއަޅުަގ ނަށް ބޭނުންހިފޭނެ ދުަވހެއްނޑުމެންޮގތުގައި އަޅުަގ ފުރިހަމަ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

އަރުަވނީ ަނއިފަރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރު މި ފުރުޞަތުމިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު 

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 ންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ެގ މެރާއިނައިފަރު ދާ

 އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު މިއަުދ އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހުގައި ިތއްބެިވ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރި

ާވަހކަ ްއކަމުެގ ަވ މި ސަރުކާރުެގ ،ދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ލޮބުެވތި ރަްއޔިތުންނަށް ދޭން އޮތް ޔަޤީންކަމަކީއަ ،މެންބަރުންނަށް

ފިކަން. އަުޅަގނޑުމެން އިުމެގ މަސަްއކަްތ ފަށަލު ިނކަން ބާރަށް އަުޅަގނޑުމެން ޮގޅިތަކަށް ީތެވ،އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ

 މި  ،ކަންތައްތައް ހާމަކޮށް  ނުޖެހި މި ެވސް ފަހަތަށް މެން އެންމެ ފިަޔަވެޅއް ަގނޑުައޅު  ،ދޭން އޮތް ޔަޤީންކަމަކީ 

ަރއީސް  .ރާނަމޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުނޑުމެން ބޭޒާރު ކުރާ ަވްއކަންތައް އަުޅަގ ސަުރކާރުންމި  ،އިާވހަކަތައް ަދއްކަ 

ކަމަްށ  ާވތެރޭގައި ެގއްލިފައި ުދަވސް އަހަރު 1 ުގނަ 3 ޔާމީނުެގ ސަުރކާރުަގއި ގެއްިލފައި ހުރި ފައިާސެގ އަދަދުގެ 

ެނުގމުެގ ޓުތަކުން ފުރާ ީމހުންެގ އަތުން ޓެކްސްޕޯރއައެއެނެގނީ. ފެންނަ އަދަދުތަކުން  ނޑުމެންނަށް މިމިހާރު އަޅުަގ
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 ؛ރި ރަީއސްތެިއއްޒަތް ،ދައްކާއިރު ދަންަނާވލަންޖެހެނީނޑުމެން ާވހަކަ އަޅުަގ ށްޙަލާޞް ެގންނަ އި ާގނޫނަށް މި

ފައި  ހާޖަަވރަށް ސާފުކޮށް  ،އިުރަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް އޮންނާނެެގންނެުވނު ާގނޫނު  މިެގ ސަރުކާުރަގިއ ންއަޅުަގނޑުމެ

ން އި 2017 މެއި 1 ޓެކްސް ަނާގނީމި  އަތުން ެގންިދެވހީ ،ނަާގނީނޑުމެން މި ޓެކްސްުޅަގއަ ،އޮންނާނެ ާގނޫނުަގއި

 ،ޓް ޑިެވލޮޕްކުރަން ނިންމީޕޯރައޅުަގނޑުމެން އެއަ .އާ ހިސާބަށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 2020 ޗްމާރި  31 ފެށިެގން

ޓް ޑިެވޮލޕްކުރަން ނިންމެީވ ރައީސް ޕޯރ އެއަމާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ންެގބިލިއަން ޮޑލަރު ހޭދަކޮށް 1 އަޅުަގނޑުމެން

 ،ކަމުގައި ީވނަމަެވސް ބިިލއަން ރުފިޔާ 1 ންެވސްޓްމެންޓަކީއެ ޑިެވލޮޕްމަންޓަށް ކުރާ އި  .ރައީސް ޔާމީން. އިްއޒަތްތެރި

ެއ  ،ެވރިން ަގބޫލުކުރަްއާވނެރިފާަގއި ތިއްެބިވ ހުރިހާ ދިެވހި ރައްޔިތުން އަދި ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ިވޔަދިެވހިރާއްޖޭ

 ޕޯރް ރެއއަ .ރައީސް ތެރި. އިްއޒަތްންުދަވސް ތެޭރަގިއ ރިޓަރން ލިބޭނެކައަހަރު 7 މެންނަށްނޑުދަކުރުން އަޅުަގހޭހޭދަކުރާ

ްޓ ޕޯއަރއަހަރު ވެއްޖެ ެއޮގތަށް އެ 50ޖެހުނު ސަބަބުތައް ބަިއަވރު. ރަންބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކު 1ޑިެވލޮޕްމަންޓަށް 

ދުަވުހެގ ތެރޭގައި ރަީއސް ޔާމީން އަހަރު 50ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު ޭވތުެވިދޔަ ، އެހެންނަމަެވސް .ތާނައޮން

މިލިއަްނ  1 .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ތަނެއް. ކު ކަމެއް ކުެރްއިވޔަޓް ޑިެވލޮްޕކުރަން ެވރި ޕޯރއެ އެއަ ،ިފޔަަވއި ަވަޑއިެގން

 ،ޓަކީ. އެހެންނަމަެވސް ޕޯރެޓއް އެ ެއއަ ޕޯރދިފައި އޮތް ެއއަހެ ށްޮގތަ ނުކުރެޭވއަހަރަކު ކޭޓަރ ށްމީހުންނަ

މިލިއަން   7 ޓް ިޑެވލޮްޕކުރަން ނިންމީޕޯރއެ އެއަބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްެގން  1 ނޑުމެންެގ ސަރުކާުރަގއި އަޅުަގ

އަުޅގނޑުމެން  ށްޗަމާރި 31 މިދެންނެިވހެން .އީސްރަ ކުރުމުެގ ބޭނުމުަގިއ. ިއއްޒަްތތެރިއަހަރަކު ކޭަޓރފަތުރުެވރިންނަށް 

 ން ޓެކްސް ަނަގއަތުން މިނަަގން އޮތް  ެގއާ ހިސާބަށް ދިެވހިން 2020 ޗްމާރި 31 ،ނަާގ ެޓކްސް އަތުން މި ެގދިެވހިން

 ، . އެހެންނަމަެވސްނީ ނިންމާފަޮގތަށް އޮންނާ ނޑުމެން މި ޓެކްސް ނުނަާގޭއެގފަހުން އަުޅަގ އި،ނިންމަ

އާމްދަނީ  ،ބިލު ސަރުކާރުންޤާ ެގ މި ނާލިޙްޞާމަދު މް މުޙައްއިބްރާހީެގނެސްދޭ  ނުއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ހައިރާންަކމެއް

އޮތީ   މި ،ެގންދާނެކަން. އެހެންކަމުންނަަގމުންެވސް  ށް ފަހުޗަކްސް މާރިޭގ ސަރުކާރުން އަނެއްކާ މި ޓެހޯދަން ނޭނ

 .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންމާފައިން ފެށިެގން މި ޓެކްސް އަނެއްކާ ދިެވހިން އަތުން ނަަގން ނިއި މެ 1އަނެއްކާ 

ދަްއކަމުން ން ޓެކްސް ިއތުރުކުރުމަކީ މީެގ ކުރިން ިމތަނުގައި ާވހަކަފުޅުއިތުރުން އަެނއްކާ ބޭރު މީހުންެގ އަތުއޭގެ 

 ެގން.ނުކުރެިވކެޓްޅެނީ ރަނަގޅަްށ މިތަން މާއު އަުޅަގނޑުމެްނ މި ،ެވސް ިވދާޅުިވހެން ކުޅަބޭފުެގންދެިވ 

އުޅެނީ.  މި ެގންފިލްނުކުރެިވ އެނދުތައް ނުަވތަ  ،މީހުން ނުފުރިއި ހުރި އެނދުތަކަށް ނުަގތަ މި ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ަވަޑިއަގންނަާވ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްެވ މި ގައިޮގތް ދެންމެ ާވނެ މާއް ެގނައިއެމަކު އަނެްއކާ ޭއެގ މަްއޗަްށ ޓެކްސެ

މެން އެކަންޏެއް ހަކަ ަދއްކަީނ އަޅުަގނޑުކަުމެގ ާވސަރުކާުރެގ ަވއްމި  .ރައީސްއިްއަޒތްތެރި  .ިވދާުޅީވ ބޭފުޅަކު އެ

ާވަހކަ.  ތަކުރާރުކުރެްއީވ އެ ެވސް  ތްތެރި މަޖިީލހުެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުެގ ީލޑަރު ދެންމެއިއްޒަ ނޫން. މި

އިޭވ އަަޑީކ ނަށް ންނޑުމެިގނައިން އަޅުަގކުރާ ާވހަކަ ެއއީ އަުޅަގނުޑމެންނަށް އެންމެ ަވއްަކންމިހާރު ބަދަލުެގ ޮގތުގައި 

މިލިއަން ޑޮލަުރ  55ހަމަުވމުެގ ކުރިން  ލަތުހުމު މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭ  55 ނޫމަޑިއަށް .އެއީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ޮގތަށް.  ކުރާޞްންނާނީ ދީ ޚަލާއޮ މަހުެގ ނިޔަލަށް މި ،އެހެންނަމަެވސް އިެގން.ދީފި. ޕޭމަންޓް ތަކަކަށް ބަާހލަ

ނިންމައިފިކަން.  އިމިާހރު ދައްކަ  ތީމަމިނިސްޓަރު ަވަޑއިަގ އެނުގނީ އިހަށްދުަވހު ފިނޭންސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

މިިލއަން ޑޮލަރު އެކަްނޏެއް ނޫނޭ. އަުޅަގނޑުމެން  55އޮތި  އަނެއްާކ ސެޓްލްމަންޓު ކޮިމޓީން ނިންމާފައި މި

 92ފައި އޮތް ނޫމަޑިއަށް ދައްކާފައި އޮތް އްކާދަ ށްކޮންޓްރޮފް ސިފްކޯއިން އަޕް ،ޖެހިއިރުގައި ސިފްޯކއަށް ދޭންޖެހޭހިސާބު

މިލިއަން  61، މި ދޭތި އެއްކޮށްލީމަ މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ާވހަކަ. އެހެންީވމާ 6އެއީ ާގްތަގނޑަކަށް  ،ފިޔާމިލިއަން ރު

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ  މިއަށް ކިޔަނީ ަވއްކަމޭ ިވދާުޅީވ ؛މިއީ ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ފައިާސއިން ދީ ،ދީ އަށްޑޮލަރު ނޫމަޑި

މިހިރީ.  އި ، ަވްއކަމުެގ ާވހަކަ މިިހސާބަށް ޮގސްފަްނީވމާއެހެއް ނޫން. ެގ ލީޑަރު. އަުޅަގނޑެ ޕުންޓްރީ ްގރޫޕާލަމެ

ރަީއސް  ،ަސރުކާރުން ކުރާތީވެ  ގެ ެއއަރޯޕޓަށް އެަވުރ ބޮޑު އިންެވސްުޓމަންޓެއް އަުޅަގނޑުމެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނު އުފެއްެދިވ. ރިން ިޑެވލޮޕްމަންޓު ފަންޑެްއ އެ މަނިކުފާކުފާނު ޮސްވއެ މަނި އެީކގައި ޔާމީންެގ ދުރުިވސްނުންތެރިކަމާ 

ަވނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިެގން   2018 !އަޑުައއްަސާވތި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ؛ަވނަ އަަހރު 2018އެ ފަންޑަށް 

ަވނަ އަހަރު  2019އެހެންަނމަެވސް، ބިލިއަން ރުފިާޔ އެ ފަންޑަށް ޖަމާިވ.  1.254 ،ބިިލައން 1.2ބަރު މަހަށް ންނޮެވ

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  1.110ބަރުެގ ނިޔަަލށް ންން ފެށިެގން ނޮެވނަަވރީެގ ސަރުކާުރގައި ޖަމުޙައްމަދު ޞާލިޙް  އިބްރާހީމް

 ،ބިލިއަން ޑޮލަރަކާ 1.1ބިލިއަން ޑޮލަރަާކިއ  1.2 ؛އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ؟މިލިއަން ޮޑލަރު 143ކޮބައިތޯ 

ތަނެއް ނޭނެގ.  ީވ .ތެރި ރައީސްއުޅެނީ އިއްޒަތް މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުެވެގން މި 143އުޅެނީ  ށް މިއަޅުަގނޑުމެންނަ

 ،ިރސްޓު އެރަިއަވލް އިތުރުެވއޭ. އެހެންނަމަެވސްއަޓު ،ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއެގން ިވާދޅުީވ ނަރުއެމް.އެމް.ޭއެގ ަގަވރު

ދައްކާ ާވހަކަ.  އަުޅަގނޑު ދައްކާ ާވހަަކއެއް ނޫން. ިމއީ ަގަވރުނަރު ޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓއަށް ަވންނަ އާްމދަނީ ަވނީ މަދޭ. މިއީ

ާވ ޮގތާ ދޭތެރޭަގއި.  ދިެވހި ދައުލަތަށް މި ަވންނަ ފައިާސއަށް މި ،، އަުޅަގނޑުމެން ިއންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވޭ ހެންީވމާއެ

ރަށަކަށްތޯ ތަރައްޤީެގ  ކޮންދިެވހިރާއްޭޖގެ  .ހޭދަކުރެެވނީ ކޮންތާކަށްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ސުާވލުކުރަންމި ފައިސާ 

 ،ނިމިެގންިދޔައިރު  25ަވނީ. މި ދައުރުްނ % އަހަރު ދޮޅު އޮތީ. ޮގސްފައި ހިސާަބށް  މަޝްރޫޢެއް މިއަދާ

ތަން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ިވޔަފާރިަތްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިެވހި ރައްޔިތުްނ ނިކަމެތިަވމުންދާ

 ކުރޭ. އް ިވޔަފާރިއެއް އެބަ ބަންދުުކރޭ. އެތަކެއް ސައިހޮޓާތަެކއް ެއބަ ބަންދުބަނުގރޫޓުަވނީ. ުދާވލަކު އެަތކެ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ހުޅުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ލްޔާސް ލަބީބަށް.އި
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އަތުން  ެގންޖަރުންފަސިރާއްެޖއިން ބޭރަށް ފުރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެއއަރޕޯަޓކުން ދިެވހި

 މިީއ ރަނަގޅު އިޞްލާޙުތަެކއް ،ނެުގާމއި ފީނެުގމާ ބެހޭ ާގނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރުޓެކްސް

ްއ ިވސްނާލަންޖެހޭ ބައެައދި ކަމުގައި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގުކރެޭވ. އެހެންނަމަެވްސ، މީަގިއ އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެން 

ދިެވހިން އަތުން އިޮކނޮމީ ކުލާހުން ދަތުރުކުރާއިރު  ،ކުރީަގއި ެވސް ހަމަ އޮތް ޮގތަށް ،ކަންތައްތައް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ 

ހުންނާިއ ބިޒްނަްސ ކުލާ ،ންނަނީ. އެހެންނަމަެވސް ޮގަތށް މި އޮތްނާދޭ. ހަމަ އޮ އެްއެވސް ބަދަލެއް ށްޑޮލަރަ 12ނަާގ 

ެއ ައުގ އިުތރަށް މައްޗަށް އެބަޖެހޭ. ެއީއ  ؛އަތުްނ އިތުުރ ޗާޖެްއ އެބަ ެގފުޅުން ފަސްޓު ކުލާހުން ދަތުރުކުރަްއާވ ބޭ

އިސާ ހުރީތީެވ. ކުރައްަވނީ ެއހާަވރަށް ފަފަސްުޓ ކުލާހުން ދަތުރު އިމައްސަލަެއއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ބިޒްނަސް ކުލާހާ

ޮގުތގައި  ެގެއއްބޮޑު މައްސަލަ މާ ކަށްންނަ، ެއޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެން އެ އިތުރު ކުރުމަުކން އަޅުަގނޑުމެއެހެންީވމާ

އިްނ ކޮބައިބާއޭ މި ޓެކްސް  ،ނުކުެރޭވ. ދެންމެ ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރައްަވއިފި ފާހަގައެއް

 ،ހުރި ތަނާއި  އިއެ ބޭފުޅާ އިންނެިވ. ަވރަށް ސާފުކޮށް ެއމް.އެމް.އޭގަ  އިބަޖެޓު ކޮމިޓީަގ ؟ންތާކުތޯީވނަާގ ފައިސާ ކޮ

ެއކަމުެގ ަތފްސީލު ަގަވރުނަރު ިވދާުޅިވ.  ،އާއި ދާއެއިން ދައުލަތުެގ ރިޒަރްވ ެއއްކޮްށެގން ާވ ފައި ،އެއިން ކުރާ ބޭނުމާއި

ތަންޮކޅެއް ރީތިީވސް ކަންނޭނެގ.  ،ިވދާުޅިވ ނަމަ އިރިފަރެންސް ދެއްާވފަ ށްަވރުނަރައެކަމުެގ ާވހަކަ ދެންމެ ގަ 

މިނަލް ރެއއަރޕޯޓުގައި ސީޕްލޭން ޓަ .އްކަުމެގ ާވހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްވަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރައްަވއިފި

ަވރަށް  ކަންކުރަން ާރާވފައި ޮއތްަވރު އެބަ ސާުފޭވއްވަ  ،ކޮށްފައި އޮތްަވރު ލީމަ ވައްކަން އި ކަންތައްތައް ރަނަގޅަށް ބަލަ 

 ބްރައިންބޭނުންޭވ ޓީ.އެމް.ޭއއަށް ނޫނީ  އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ާޔއެކުރައީސްެގ ިއޒުނަ .ަރއީސް ިއއްޒަތްތެރި .ބޮޑަށް

ބޮޑު ބަެއއް  ެގނަލްރމިއިން ހަދާ ސީ ޕްޭލން ޓައެލް އެމް.އޭ.ސީ. ރަށްމިހާރު ޓީ.އެމް.އޭެގ މޭޖަރ ޝެއަރހޯލްޑަ ،ޓަލްކެޕި

ެއކަްނ  ،ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައި އޮތް ޮގތުެގ ،އޭރުެގ ސަރުކާރުން ،މުޅި އެކީހެން ދޭން

ފުރަތަމަ  .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއޮތްަވެރއްެގ ދިރާާސެއއް ައުޅަގނޑު ކޮށްލާފައި އެބަ  ޮގުތެގ ކޮންމެެވސް ހިނަގމުންދިޔަ

އެމް.ޑީ ޢާދިލް މޫސާ   ކުްނފުނީެގގައި އޭުރެގ ެއއަރޕޯޓްސް  15މަހު  ަވނަ އަހަރު ޖޫން 2015 ؛ަވނަ އަހަރު 2014

އެއަރޕޯޓު ތަރައްީޤކުރުމުެގ  ،ބުނި އިެގ ިވޔަފާިރކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފަހިމެނޭ ޮގތަށް އެަތނު .އެމް.އޭޓީ

ނީ. ދަ ކުރަމުންނޭ މި ެގ މަސަްއަކތްކަމުއެ އިމަޝްރޫޢެއް އެަބއޮތޭ. އެކަުމެގ މާސްޓަރ ޕްލޭެނއް ެއުކލަވައިލަ 

ޮގތުން  ބެހޭ ެގ ތެރޭަގިއ ޭއެގ ޕްލޭނާމަހު ، އެކަުމަގިއ ތި ޭބފުޅުންެގ ެއއްބާރުލުން ބޭނުްނވެއޭ. ޖުލައިއެހެންީވމާ

ެގ އެ ބޭފުޅުން މިކަމު  2017، 2016، 2015އެިކއެކި ަބއްދަލުުވންތައް މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އެކީ ެގންެދުވނު. އަދި 

ކޭޓަރިްނ  ނޫން. އިންފްލައިޓް ޓީ.އެމް.އޭ އެކަންޏެއް  ؛ރަމުންދިޔަެއކި ިވޔަފާރިަތއް ކު އީ ެއއަރޕޯޓުެގމަޝްަވރާތައް ދިޔަ 

ތަންތަނާިއ  ،އިމުުކރާނެ ޮގތްތަކުެގާގ ޒްސަރިވްސއާއި އަިދެވސް އެޫނން ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކީ އެ ބޭފުޅުންެގ ފެސިލިޓީ

މުިޅ ެއއަރޕޯުޓ  ،މަށްްއ އެޅުިޑެވލޮޕްކުރަން ރަނަގޅު ޓާމިނަލެ ،ތެރެއަށް ަލއި ެގއެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު މި ޕްލޭނު

ން ރިޕޯޓެއް ަގިއ އެމް.އޭ.ސީ.އެލު 2016 ބަރުންސެޕްޓެ 7ރަނަގޅަށް ޕްލޭންކުރުމަށް މަޝްަވރާކުރަމުންދިަޔއީ. 



22 

 

ކިޔާ ރިޕޯެޓްއ  "ޑީއޭ ސްޓަ މަްނޓްޑިެވލޮޕް ޒްޕްލޭން ޓަރމިނަލް ފެސިލިޓީސީ ނިއު" ،ޓީ.އެމް.ޭއއަށް ދިންފައި އެކުަލާވ

 ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ،ގައި ޙުަސއިން ފަޒީލް 2017 ަބރުންސެޕްޓެ 18އަދި  .ދިންލާފަިއ ޓީ.އެމް.އޭއަްށ އިއެކުަލަވ

 ؛ޒްފެސިލިޓީ  އެސޯިސއޭޓް މިނަލް އެންޑްރޕްލޭން ޓަނިުއ ސީ  ޕްރޮޕޯސަލް ފޯޒްއިނިޝިއަްލ ލީއޭރު  ،ކޮމާޝަލް

ނިން ޓީ.އެމް.އޭއަްށ ޮގތުން ފުރަތަމަ ޕްރޮޕޯސަލެއް އެއަރޕޯޓްްސ ކުންފު އްޔަްށ ދިނުމާ ބެހޭޕްލޭން ޓަރމިނަލް ކުސީ

ނެްތ  އަހަުރެގ ެއއްެވްސ މައްސަަލއެއް .ާވހަކަ  އަހަރަށް އެތަން ުކްއޔަށް ދޭ 15 ،އޮންނަނީ މި އި ޭއަގ ފޮނުިވ.

ދެްނ  އިތިމަންނަމެން ތައްޔާރޭ. އޭގަ  ން ދޭރަށް އަހަ 15ން ބުނަނީ ެވްސ އެމް.އޭ.ސީ.އެލު ފެށިެގން. ފުރަތަމަ  އެހިސާބުން

އަދި  ށްއެއަ .ޖެހޭނީ ކަނަޑއަަޅންށޭ ންުކއްޔަކީ ކިހާަވެރއްކަން ދެކޮޅުްނ ާވހަކަދައްަކިއެގ އިޭއަގ ،އޮންނަނީ އިބުނެފަ

ން ދޭނީ.  ލުމިނަރޓަ  މިށްއަން ޓީ.އެމް.އޭ އްޯތ އެމް.އޭ.ސީ.އެލުސްޕޭސެ  އޮތީ ކިހާަވެރއްެގ  ނުނިމޭ ާވހަކަ. ދެންޮގތެއް

 ންއި ަވަނ ދުަވހު އޮޭވ ޓީ.އެމް.އޭ  12ޖުލައި  2014ޮއޭވ. އަިދ އި ާވހަކަ މީަގ ނުނިމި އޮތް ޮގެތއް އެއަށް

 ،ބަރުންސެޕްޓެ .މީޓަރުެގ ާވހަކަ ޔަރސްކެ  ހާސް 31އީ އެ .މީހުން ބޭނުންާވ ސައިުޒެގ ާވހަކަ އެ އި،ރިކުއެސްުޓކޮށްފަ

ެގ ހުފަ ގައި އެންމެ 2017 ބަރު އޮކްޓޯ 17 ،ވި ތައް ބޭއްމީިޓން ،ބޭްއިވުވންތައް ބައްދަލު ނަ ުގިގނަ ަވރަށް އިަގއޮކްޓޯބަރު 

 ެގފަހު އެންމެ ،ބުނަނީ ސިީޓަގިއ މި އޭއަްށ ިސޓީއެްއ ފޮނުިވ. އެ.އެމް.ން ޓީފަހު އެމް.ޭއސ.ސީއެލުށްބައްދަލުުވމަ

 އެ  .ށްކަމަ ކުރިއެކްސެޕްޓު ބޭފުޅުން  އެ ންޅުހުށަހެއިން ހުށަހެޅިއޭ .އެމް.ޓީ ،ންބޭފުޅު  ބައްދަލުުވމުަގއި އެ

 10.35އްަޔކީ ތަނުެގ ކު  އެ ؛ންނަ ކުލި އޮ އިފިކްްސޑް ރޭޭޓއް. ފިކްސްކޮށްފަ ،އޮންނަނީ މުަގއި މިކުރުކުރިއެކްސެޕްޓު 

 ައުގ ެއއްބަްސީވ .ކަނޑަެއޅިފުުޅން ބޭއެ ންޖެހޭ އަުގކަުމގައި ޓަރަކަށް މަހަކަށް ދައްކަ މީަޔރ ެއއީ ސްކެ  .އެމެރިކާ ޑޮލަރު

 ާވަހކަ އެ ޑޮލަރު ނަާގ ަފސްއަތުން  ެގރެއްޖަންފަސިީޓަގއި ބުނެފައިޭވ. އަދި ކޮންެމ ެގ ސިޅުންބޭފު އެ ށްކަމަ

އަން ޑޮލަރު މިލި އަށްކޮށް ން ެއޑްާވްނސްއިިއތުރަށް ޓީ.އެމްއޭއޭގެ  .މީހުން ފޮނުިވ ސިޓީގައި އޮޭވ އެ ،އިއެއްބަްސުވމުގަ 

ާވންްސކޮށް ޑްަބއި އެ  އެ އި،އަހަުރެގ ކުީލެގ ޮގުތގައި ކަނޑަައޅާފަހަތް  ،އެއީ ކުލި .ކަމަށް  ށް ދޭންޖެހޭނެއެލަ.ސީ.އޭ.އެމް

 ،ެގ ާވހަަކޔާއި މީޓިންިމ  ،ސިީޓގައި ޮއޭވ ށްފައިޭވ. އެ ސިީޓަގއި ބަާޔންކޮ މި ،ބޭފުޅުން އަތުން ަނަގން މިެގ މީހުން އެ

ިސޓީެއއް  އި ކިޔާފަސްުވަމީކ މީއޭޭއެގ ެއއްބަ ،. ެއހެންީވމާޮގތުެގ ާވހަކަ ިއން ނިންމިމީޓީން އެ ،އި މީޓީންެގ ޑޭޓާ

 ،ންނަނީއޮ މި އިއިން އަނެްއކާ ބުނެފަޓީ.އެމް.އޭ  ،ޮފނުީވމާސިޓީ ްނ ން ފޮނުާވފައިޭވ. އެމް.ޭއ.ސީ.އެލުއެމް.އޭ.ސީ.އެލު

 .ޮގތަށް ޑޮލަރު ނަާގ ހަތްއަުތން  ެގންޖަރެއްފަސިއަިދ ކޮންމެ  .ށްޑޮލަރަށޭ އަކަމީޓަަރކަ ހަތް ތިމަންނަމެން ބޭނުންަވނީ 

ބޯޑަށް. ބޯޑަށް ެގންދިޔައިމާ ބޯޑުްނ  ެގއެޕްރޮޕޯސަލް ެގންިދޔައީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް .ކީއެީއއޭ ތިމަންނަމެންެގ ޕްރޮޕޯސަލަ

ޑޮލަރު ކޮންމެ   ފަސްއަދި  . ށްޮގތަ އަކަފޫޓު ދޭ ހާސް 31 ށްމީޓަރަކަ ޔަރސްކެ 10.35ހަމަ  ،އަނެއްކާ ނިންމީ

ްނ ފޮނުިވ ސިޓީގައި އެަބއޮޭވ ކަމަށް އެމް.ޭއ.ސީ.އެލު ބޭއްިވ ޓީން ބޯޑު މީ މި .ޮގތަށް އަތުން ނަގާ ެގ ންޖަރެއްފަސި

ބޯުޑ މީޓިންެއއް  ޭބފުޅުން އެ އެ ،ެވްސ ބުނެފަިއޭވިއ ަގޙުޤީޤު ން ކުރި ތަޑިޓަރ ޖެނެރަލް ައދި އޭ.ސީ.ސީއޮބުނެފަ. 

 ާވހަކަ އޮތް  އެއި ަގ 255ަގއި ނަންބަރު ސްމިނިޓް ެގބޯޑު އަދި .ދުަވހު ަވނަ 2017ބަުރ ންެވނޮ 28 ށްކަމަ ބޭއްިވ
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 ،ކަމެއް ެއރިޒޮލިއުޝަން ހެދި. ނެތް އެކަމަުކ ބޯުޑ ރިޒޮލިއުޝަެނއް. އޮތީ ބޯޑުން އެކަން ނިްނމާފައިކަމަށް. 

އެކީ ބައްދަުލ އަދި ސާފެއް ނުޭވ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މެންދުރުފަހުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލާ ެއަކން ތަނެއް ރިޒޮލިއުޝަން ީވ

ަގިއ  2018ޖުަލއި  30ެއކަން ސާފުކުރާނަން.  އިކޮށްފަ ުސާވލު ން. އަޅުަގނޑު އެމިޓީއެބަކުރަން މާލިއްޔަތު ކޮ

 ،ބުނަނީ އިއޭގަ  .ފުރަތަމަ ޑްާރފްޓް ފޮނުިވ ،ރާފްޓްއަށް ލީސް ެއްގރީމެންޓުެގ ޑްީޓ.އެމް.އޭ  ންއަނެއްކާ އެމް.އޭ.ސީ.އެލު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަިދ  10.35 ،ކަމަށް ކުްއޔަށްއަހަރު  15 .ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނީ އެ ަކމަށް މީޓަރު ޔަރސްކެ  ހާސް 31

ޮގތަށް ފުރަތަމަ  އަުގ ރިިވުއކުރާ ޮކންމެ ތިން އަހަރަކުން މި ،ޮގތަށް ތުން ނަާގއަ ެގންޖަރެއްފަސިޑޮލަރު ކޮންމެ  ފަސް

 .ޔާރުަވީނއޭ ހަދަން ތައްޓްންެއްގރިމެ ، ނޫން. ސިޓީެއއް ފޮނުީވއްންޓެއެއީ ެއްގރީމަ !ަގއި އޮތީ. މާފުކުަރއްވާ ޓުޑްރާފް

 16ކުރީ ޮގތަކީ މިއީއޭ ިކޔާފަ. ދެން އީމޭއިލް ބޯުޑން ނިންމި ެގއެމް.އޭ.ސީ.އެލް  .ޮގތަކީ މިއީއޭ މިހާރު އެއްބަްސިވ

ފުރަތަމަ  ،ކަމަށް 10.38ބޭފުޅުންެގ ރޭަޓކީ  އެ ،ވޭ އޮ އިެވސް ބުނެފައި އީމެއިްލަގ އެ އި.ގަ  2018ބަރު ންސެޕްޓެ

އޮތީ  މިއަިއއިރު ހަމައަށް  އާ 2018ބަރު ންސެޕްޓެ 16 .2018ބަރު ންސެޕްޓެ 16އެކީ. ެއއީ އެްގރިމެންޓް ޑްރާފްޓާ 

 ،އިކައުންސިލާ  އޭުރެގ ސަރުކާުރެގ ިއކޮނޮމިކް އިމަލާތްތަކުަގޢާމު . މިތަމަ އެްގރިމެންޓުގައި ޮސއިކުރަން ނިންމާފަފުރަ

ެގ ކަންތައް ބަލަހައްޓަން ލްއޭރު އިންަނާވ އިކޮނޮމިކް ަކއުންސިުލން ަވޒީރެއް އެމް.އޭ.ސީ.އެ  ،ަވޒީރުންނާއި 

ލިބޭ. އެއީ  ލޫމާތު ޢު މަށްކަމަށް އަުޅަގނޑުމެްނނަ ުވންތައް ޭބއްުވނުލުިގނަ ބައްދަ ަވރަށް ަވޒީރާ . އެފަާވހަމަޖައްސަ

ޯބުޑ  މި ިއ،ބިޓީ ފޮނުަވިއެގން މި ިސޓީަވނިންމުންތައް ނިންމަ ން މިެއކީ ެއމް.އޭ.ސީ.އެލުވަޒީުރެގ އެއްބަްސުވމާ

ެވސް  ަވޒީރަކީ ކޮންބޭފުެޅއްކަން ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  .ކަމަށް ދާނިންމަމުން ނިންމުންތައް

ންނަަވީނ ަވޒީރު އި މިހާރު އެ ؛ދުަވހު  ަވނަ 2018ބަުރ ންސެޕްޓެ 16 .ދާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްންެގސާފުެވ

 ސަރުކާރުެގ އިކޮނޮމިކް... ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި އޭރު 

 

  ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަތުރިޔާ

 ނީ އެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ނަން ިވދާޅުާވ. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

 މެންބަރެއްެގ ދާއިާރއާއި ނަން ިވދާޅުުވމަށްފަހުަގއި.

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ާވހަކަދެްއކެުވން: 

ތްތެރި ރައީސް އޭރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަކަށް ިއންނެީވ މާަވށު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރުގެ  ޒައިއް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:



24 

 

ފާހަަގކުިރ މި ހަމައެކަނި  ަގނޑުައޅު .ނޫން ާވހަަކއަށް ުހރަސްއަޅާކަށް ެގންދެިވ ބަރު ދައްަކަވމުންއިްއޒަތްތެރި މެން

 މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުަގއި އޮތް ،ނަމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއެގ ނަން ފާހަަގކުރައްާވ ،ނުކުތާއަކީ 

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. ެގއާދެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުނުކުރެްއުވމަށް.  ނަން ފާހަަގށްޮގތަކަ ޮގތަށް ނޫން

 

 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފްޝަރީމަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް 

ލުމަށްޓަކައި ތަފާތު ކުަރްއަވން ތިއްެބިވ ބޭބޭފުޅުންެގ އަުގަވްއޓާމަސައްކަތްހުގައި މަޖިލީ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ާވދަެވިރ  ،އްަޒތްތެރި މެންބަރަކީއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބފެނޭ. މާަވށު ދާއިރާެގ އި ތަން  މަސައްކަތްތައް ކުރެިވެގންދާ

 ...ަވަޑއިެގންނެ އިންނެިވ ޕާޓިތަކުން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އް ިވދާުޅާވ ެއއްޗެ  ތި  ،ސް، ިވދާޅުެވެދްއާވ! އެހެންނަމަެވސްމަވެ ނަންނޫން. އެހެ އް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެ

ެގންދަަވނީ  ަވރަށް ސާފުކޮށް ިވާދޅުެވދެްއަވމުން އެ ،ށްކޮަވރަށް ތަފްޞީލުރު ޅުދޫ އިްއޒަްތތެރި މެންބަހު !ިވދާޅުެވެދްއާވ

ޮގތް. ައޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެިރ  އި ހިނަގުމންދާ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއްަގއި ކަންތައްަތއް ހިނާގަފއިާވރާއްޖޭގަ  މިއަދު މި

 !ެގންދަާވނުކުތާ ކުރިއަށް  މީނިޒާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުާވނަން. އެހެންީވމާމެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

 ުވން()ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފްޝަރީމަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް 

ނެތް  އިުރ އެްއެވސް އަސާެސއްދާކުރަމުންަތކުން މަސައްކަތް ާވަދެވރި ޕާޓީ ،ހަކަައކީއަޅުަގނޑު ދަންނަަވން ބޭނުްނިވ ާވ

 ކަމެއް   ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަށްުވމަކީ ަވރައް ރެ ކުތްކަމަްއޗަށް އެޭބފުޅުންެގ އަުގަވއްޓާލުމަށް މަސައް ކަންތައްތަެކއްެގ

ބޮޑެިތ  މިއަށްުވރެ މާ ޮގުތގައި ސަުރކާރުެގ ތެރެއިން ިހނާގ ކުރާބޫލުަގން ޑުމެނއަޅުަގ. ޑު ދެކެމޭނކަމުގައި އަުޅަގ

 ެވސް ދައްކާ ާވހަކަަތއް  ޮގތުން ބެހޭ ޅުންނާއި ތިއްބެިވ ބޭބޭފުކެބިނެޓުެގ ތެރޭގަ  .ެވސް އެަބހުރިމައްސަލަތައް މިހާރު

މަްއސަލަތަުކެގ  ށް އެކޮޤީޤުޙު ތަ ،އިންހުރި މައްސަލަތަެކއްެގ ތެރެ އި ފަ ސްނިމިެގންޮގ ،އަށް އެބަހުރި. އެހެންީވމާއިންތިހާ

ސައްކަްތ ކުރެްއުވމަށްުވެރ ައޅުަގނުޑ މަެއ ުލމުެގ ނިޔަުތަގިއ ލަތުަގިއ މިޮގތަށް ހަމައެކަިނ ައުގަވއްޓާހާޗަށް ުނަވދެޭވ މައް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. .ކުެރއްުވްނ މާ މުހިންމޭމިތާ މަސަްއކަތް އިީކަގއެ ކަމާދަންނަަވނީ ޒިންމާދާރު
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ރުބަލައެއް ނުަގެނޭވ. ހުޅުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ޮގތުަގއިެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ާވހަކަދެްއކެުވން: 

 ،ހުރިހާ ސިޓީއެއްެގ ކޮީޕއާއި  މި އިތުގަ އަޑު ނަގޅުއަ ،ނީއަުރވަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ރައީސަށް ޔަޤީންކޮށް

ހާ ހުރި ،ރެެގންހު އިއް އަތުގަ ހުރިހާ ރިޕޯޓެ މި ،ރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓާއިޮއޑިޓަ ،އޭ.ސީ.ސީ ރިޕޯޓާއި ،ތަާކއިލިޔެކިޔުން

ދައްކަނީ. އަދި  ޑު މިނައޅުަގ އެއްކާ ހުރިހާ ާވހަކައްދަ އަޅުަގނޑު މި  އިތާރީޚު ބަލާފަ އި،ބަލާފަ ިއ،އް ކިޔާފަޓެރިޕޯ

 ،ކަމާއިށް ކަަވީޒރު އިންނެީވ ކޮން މިނިސްޓްރީއެްއެގ ވަޒީރަ  އެ އިރުަގކާން ސަރުއިތުރަށް މިދިޔަ ރައީސް ޔާމީއޭގެ 

ެގ ކަން ަރީއސް އޮފީހުެގ ލިެޔކިޔުންތަާކއި ިއކޮނޮމިކް ަކއުންސިލުއްކޮންވަޒީރެ ެގން ިއނީ ާވލުވެ ހަ  ޕޯޓާއަރއެ

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،އެބައޮތް ށް ފެްނނަންމީޓީންތަކުގައި ސާފުކޮ

ސޮއިކުރަން ަވރަށް  އި ނިންމާފަޓްންއެްގރީމަފުރަތަމަ  ،ހަމައަށް އަިއިއރު އާ 2018ބަުރ ންސެޕްޓެ 16 ،ބޭނުންޭވ

ބަރަީކ ންސެޕްޓެ 16 .ކަށް ސޮިއކުރަން މަސަްއކަތްކުރިޔަުކއްލި ބެލީމަ ފެނޭ. ހަމަ ިލޔެިކޔުންތައް މި ތަން ބޮޑަށް އުޅުނު

އްކަތްކުރީ ބު އޮތީ. މަސަޚާރިޔާސީ އިްނތިަގއި  2018ބަުރ ންސެޕްޓެ 23 ،ތިބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ

 23 .އޮތީ ނުކުރެިވދުަވހު ސޮއި ޮގތުން އެ ދިމާިވންޓުގައި ސޮިއކުރަން. ކަންއެްގރިމަ ން މިބުެގ ކުރިޚާތިއިން

ަގނެުވުނ މެންނަށް އަރައި ޑުނތުރު ެވރިކަމަކުން އަުޅގަ ޚްދުމުޚުދިެވހިރާއްޭޖަގިއ އޮްތ  ،ބަރު އޭެގފަހުން އައީ ންސެޕްޓެ

ލިޙް.  ކެންިޑޑޭޓް ރަީއސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ ެގމް.ީޑ.ޕީކުރެްއީވ އެ ކާމިޔާބުބުޚާުދަވހު އިްނތި ބެއް. އެޚާއިންތި

 ހުާވކުރެްއުވމުެގ ކުރިން ލިޙްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ އަދި ރަީއސް ،ަގއި 2018ެވސް ޮއކްޓޯަބރު  ބަށްފަހުޚާއިންތި

ންޓުަގއި ރިމައެްގ މި  ފުނިންކުން  އަރޕޯޓްއެްގރިމެންޓުަގއި ސޮއިކުރަން. އެ  އިން މިއް ފޮނުިވ ޓީ.އެމް.އޭ މޭއިލެއީ

އެއް ަރއީސް އިބްރާހީމް ބޭފުޅުންނަށް ނުކެރުނު. އަުޅަގނޑުމެްނ އޭރު ޓްރާންސިޝަނަލް ކޮިމޓީ ސޮއިކުރަން އޭރު އެ 

ކުންފުންޏަށް  ރޕޯޓްމީހުން އެއަ ދެ ޝިމާ ޢަލީ ޙާހައްދަާވފައިޭވ. އަުޅަގނާޑއި މިހާރުެގ ަގަވރުނަރު  ޙްލިމުޙައްމަދު ޞާ

 ށްުކރިން. މުޅި ތަނުެގ ހުރިހާ އަޕްޑޭޓެއް އަުޅަގނޑުމެންނަލުއަޅުަގނޑުމެން ބައްދަ ދިލާޢާއެމް.ޑީ އޭރުެގ  .އިންދިޔަ

 ހިސާުބން އަޅުަގނާޑއި ޢަލީ ޙާޝިމާ ދެއްިވ. އެ އްލިޔެިކޔުންތަކާއި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެ ދިލް ދެއްިވ. ޕްރޮޕޯސަލްތަާކއިޢާ

 ކުރުން  ސޮއިށްއިތުރަ ގައިއް އެްއެވސް ެއްއޗެ ،ންޓެއްރިމަސް ެއްގއެްއެވ ،ނެިވންއޭރުެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަަރށް ދެން

އަޅުަގނުޑ  ،އަރިހު ލިޙް ިވދާޅުިވ އަުޅަގނާޑއި ޢަލީ ޙާޝިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ . ރައީސް ށްއުމަނުެގންދި ކުރިއަށް

 ޙްލިހީމް މުޙައްމަދު ޞާރު ަރއީސް ިއބްރާ. އޭއްސެުވމަށްނުކޮށް މަުޑޖެންޓެއްގައި ސޮއިެއއްެވސް އިތުރު ެއްގރިމަ ،އަރިހު

އަޅުަގނޑުމެްނ   ޮގސްށްއެއަރޯޕޓަ އި،ށްފަބައްދަލުކޮ ރެކްަޓރާއިންގ ޑަޖިސް މެނޭޮގ ިވދާޅުެވެގން އަުޅަގނޑުމެން

. ލެްއީވއިސޮއިކުރުން ހުއްޓަ އި ރ އޭަގޓަންގ ޑިރެކްޖިހިސާބުން އޭރުެގ މެނޭ  ެދންނެީވ. އެކަހަާވ އެ އިބައްދަލުކޮށްފަ
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ޮސއިނުކޮށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ަސރުކާރުން މިކަން ރިވިއުކޮްށ  އިއެްގރިމެންޓުަގ ފަުހން މިޭއެގ .ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

ެގ އަހަރު މި ،ދުަވހުަވނަ  2020 ރީަވރުފެބު 5އެބައޮތް  އިސަރުކާރުން މިހާރު ހުށަހަޅާފަ .ދިޔައީ ބަލަމުން މި

 .ދިނުމަށް ާވަވރު އެތަނުން އަށްސްނުންކުރަމުންދާ ލައުންޖު ސްޕޭހާރު ބޭއިން މިއޭ .އެމް.ޓީ ،ަވނަ ދުަވހު 5ރީ ަވރުފެބު

ކުރަްއަވީނ މަސައްކަތް ލިޙްމް މުޙައްމަދު ޞާހީމިހާރު ރައީސް އިބްރާ .ަވނީ އެއީ ރަނަގޅު ނިންމުމެއްހެންއަޅުަގނޑަށް ހީ

ެގ ސީޕްލޭްނ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް  މައްސަލަ ނިންމުމަށް. ސަރުކާރަށް އެްނމެ ެގއްލުން ުކޑަ ޮގތަކަށް މި، ދައުލަތަށް

ނެ މިހާރު  އަށް ދެިވދާ. ޓީ.އެމް.އޭ ނީޖެހޭ ދޭންށްޮގތަކަ ކުޑަ ލުން އްދައުލަތަށް އެންމެ ެގ ،އަށް ދޭިއރުއޭ.އެމް. ޓީޓަރމިނަލް

ދައުލަތުގެ  .ީލަގލް އެްޑަވިއސް ހޯދަންޖެހޭ އިެވސް ކުެރިވދާނެ. މީަގ ޑުއެކީ ބި ދީައށް ނުއޭ.އެމް.ނޫނީ ޓީ ،ެވސް އެކީ

ން ހެޅުށަހު އެ ،އިދެކޮޅަށް ސިޓީބިޓީ ަބދަލުކޮށްފަ ،އިކޮްށފަޓްިޝއޭޯގނެ ،އިން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފަކުންފުންޏަކު

ން ކޯޓަކަށް ޝަނިންމާފައި އެބައޮތް. އިންޓަނޭޝަަނލް އާބިޓްރޭ ،ރެިވފައިތައް ބަދަލުކުން ޔުލިެޔކި އި،ށްފައެކްސެޕްުޓކޮ

ުޑ ނަގޅުމަށް އަކަ ންޖެހޭނެބައްަލަވ ންރު ުކޑައީ ކިހިނެއްތޯ ސަރުކާންމެ ެގއްލުންދައުަލތަށް އެ ،ޮގސްފިކަމުަގއި ަވންޏާ

 ށްެވސް ދައުލަތަ ދޭއިރު މިނަލް ބަޔަކަށްޓަރ އަދި މި ،ކުޑަ ޮގަތކަށް ތެރެިއން އެންމެ ެގއްލުންދެކެނީ ބައްލަާވފައި މީެގ

އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ  ރުމިހާ ންރު ޭކޮގުތަގިއ ސަރުކާނީ. އަޅުަގނޑު ދެހޭޖެރމިނަލް ދޭންޓަ  މި ށްޮގަތކަ އިދާހުރިއެންމެ ފަ

ށް ކައެއީ ާގްތަގނޑަ ، ސްޕޭސް ބޭނުންުކރާަވރުޖުބޭފުުޅން ލައުން މިހާރު އެ ށްއައޭ .އެމް.ޅުމެއް. އަދި ޓީ ރަނަގޅު ހުށަހެ

ން. އަިދ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެ ޮގެތއް ރަނަގޅު ރު އެަވރު މިހާރު އޮތް ރޭޓުން ދިނުމަކީޓަމީ ޔަރ.ކެސް ސްހަ ހާ

 އެ .ެވސް ނަަގންީވ ރުންޓަޕަރޭ އޮއަދި އެހެން  .ންީވެވސް ބޭނުންަވންޏާ ނަަގ މީހުން  ކޮށްެގން އެބިޑުދެންހުރި ބައި 

ދަނީ އެއްެވްސ  މިއި ފަށްލާއް ދޫކޮމިލިއަން ޑޮލަރުެގ ޓަރމިނަލެ 18މެން ތިމަންނަ ،ބޭފުޅުން އެބަ ދަޢުާވކުރޭ

 އެ ،މެންނަށް ސާފުެވެގންދޭސީ ރިޕޯޓު ބެލީމަ އަޅުަގނޑު .ސީ .ޓާއި އޭޕޯރި ޓްޑި ނެއް ނެތިއޭ. އޮޝަކޮމްޕެންސެންސޭ

 ޭވރެކްޓުަގއި އޮ ކޮންޓް އެ . ހަމަެވެގން ކޮންމެ އަހަރަކުން ައހަރަކުން ރިނިއުކުރަމުންދަނީކޮންޓްރެކްޓް ެގބޭފުޅުން

އޭެގ  އޭހަމަީވމަ ނުޖެހެ. ަވނީދަންނަ  މިހާރު އެްގިޒސްޓިންގ ޓަރމިނަލްެގ ާވހަކަ އަޅުަގނޑު މި ؛ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަީވމަ

އި ސަރުކާރުން އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުގަ  ،ނޫން. އެހެންީވމާ ެޗއްެއއީ ދޭންޖެހޭ ެއއް  ،ދޭކަށް. ެއހެންީވމާ ކޮމްޕެންސޭޝަނެއް

އް ެއަވރުެގ ސްޕޭސެ  ،އި ަގބޭފުޅުން ބޭނުންކުރާ ސްޕޭސް އަދި މިހާރު އެ އި،މުއްދަތަށް ދީފަ ހުެގދުަވމިހާރު ދެ އަހަރު

އޮތް. ޮގތް އެބަ ނެަކން ކުރެޭވމި އެކީ ދަެވިރކަމާދި ާވެވސް އަ އެހެން އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ޅުންނަށް ދިީނމާން އެބޭފުއެތަނު

ެވސް އެބައޮތް.  ރުުމެގ ފުރުޞަތުރކުއޯަވޓޭކްން އޮޕަރޭޝަްނ މުޅި ށް އެއަހަރު ފަހުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލަ ދެއަދި 

މުވައްޒަފުްނ  އެއް ހާސްން އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލު .ދެކެން އަުޅަގނޑުކަމުގައި  މިއީ ރަނަގޅު ނިންމުމެއް ،އެހެންީވމާ

 ،މާ . އެހެންީވެވެގންދިޔަެވސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ިރޕޯޓުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގ ރަމުންދާ ާވހަކަކުތަމްރީން

އަރައިަގެނޭވނެ ރަނަގޅު  މިކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،މިސްރާބަށް. އެހެންީވމާ މިއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ެވސް އެބަޭދ 

 ިއއްޒަތްތެ ރަީއސް. ިރއްޔާށް ޝުކުަވރަށް ބޮޑަ .ާވހަކަ ދަންނަާވލީ އެ ،ެފންނާތީ އަުޅަގނޑަށް ކަުމގައި ޮގތެއް
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހުޅުދޫ އަދި ހާލެއްަގިއ ހުޅުމީދޫެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  އަުޅަގނޑު ެއއްެވސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ބޭފުޅުންެގ  ދެން ތި ،އެހެންީވމާ .ކޮށް މިކަން ކިަޔއިދެްއވައިފިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަވރަށް ތަފްޞީލު

، ނޫން. އެހެންީވމާ ކަމެއް ެވްސ އޮޅިަފއި އޮންނަ ުޅަގނޑަށްެވސް އެއީ އަ ޮގތް ލިޔެކިޔުުމެގ ކަންަތއް ހުންނަ

 ،ބޮޑަށް ސާފުޭވ. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަަގކުރައްާވނެ ަވރަށް ކަންހުރިްއާވފައި ތަކެތި ކިޔު މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ؛ކަންކަން  ހުރި ޮގތަށް ހިންަގާވފައި  ފަހިާވށްނަޝަޮކރަޕް ިވދާޅުިވ ަމއްސަލަތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ

ނަންބަރު  ރާފުރިޕޯޓުެގ ޕެރެެގ މި .ޕޯެޓއްރު ރިއެއީ ސިއް .އަުޅަގނޑު ދެްނ މިއަދު ފާހަަގކުރިން ރިޕޯޓެއް ،ންޝަކޮރަޕް

 ކޮރަޕްޝަނަށް، އެއީ ،ކަތްމަސައް  ކުރިށްންޓް ހެދުމަމަންްޓ ހެދިހެދުން ނުަވތަ އެްގރި މަެއްގރި ަގއި އެ 4.6

ކޮށް  ޤީޤުނުން ތަޙުޝަކޮރަޕްޝަްނ ކޮމި-މައްސަލަ އެންޓި އެ  . މައްސަލައެއްޢީކޮރަޕްޝަންެގ މަސައްކަެތއް. އެއީ ޖިނާ

 ެމއް ކަ އުފެދޭނެމެންބަރުންެގ ހިތުގައި ޝަްއކު މަޖިލީހުެގިއއްޒަތްެތރި  މި ،ކަށަަވރު އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީންމީ ހޭނެކަބަލަންޖެ

 ާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދަށް. އަރުަވނީ ފޭދޫ ދާއިފުރުޞަތު ނޫން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

 

 ދެއްކެުވން: ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ާވހަކަ

ހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ދިެވ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯަޓކުން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ލާެޙއް. ޞްއަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާ އި ލާޙަކީޞްޮގތުން ހުށަހެޅިފައިާވ އި  ބެހޭ މާންޖަރުންެގ އަތުން ފީއެްއ ނެުގސިފަ

 ކަމެއް އެންމެ  ނުޖެހޭލަންއިބަލަ ؛ނެތް ކަމެއް ލަންޖެހޭ ހަމަ އެންމެއިއަޅުަގނޑުމެން ބަލަން މީެގ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަމިއްަލ  ،ފަހުގައިށްއާުރ ބޭރުކުރުމަ.އެމް.ޖީ ،ން ނިކުމެޖަހިއގެ  "އާރު ގޯ .އެމް.ޯގ ޖީ"ަގނޑެމެން އެއީ އަޅު  .ނެތް

ށް އަފައި ދިެވހިރަްއޔިުތން ދަރަނިެވރިކޮށް ،ނިކުމެ އިކިޔަ ފާއިދާއާއި މަންފާއަށް ތިމަންނާމެންނަށް އެއަރޕޯޓު ހެދިދާނޭ 

  . ދީފަ ރަށް ބޮޑު ބަދަލެއްއާ.އެމް.ޖީ ފެށީ. އަދި ކުރަންމިލިއަން ޑޮލަރުެގ ލޯނެއް ނަަގިއެގން އެއަރޕޯޓު ަތރައްޤީ ކަސަތޭ

މިދެންނެިވ  ،އި ނިކުމެއްގަ ލަތެހާމިފަދަ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތިބީ އަރައިނުަގެނިވފަ ެގއްލުމުން ރައްޔިތުން މި އެ

މެންބަރުން    ޭއރުެގ މަޖިލިސްއިތިބި އޭރުެގ ަވޒީރުންނާފައި ޅާކުރުން ހައްދުފަހަނަވައްަކން ،ޖަރީމާގައި ބައިެވިރެވ

މިެވނި  ،ހަމައަށް ތިމަންނާމެން މިއަދާ ،ކުރީމާ އިެގްނ މިކަންނަަގ ޅުަގނޑުމެން ލަދުަގނޭ. ލޯނެއްާވހަކަދެްއކީމަ އަ

 .ހިސާބުން ހުއްޓާލީމަ ނިމުނީއޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެ ،އޮތީ  ނަަގންޖެހޭ ފީ ނަަގން ނިންމާފައޭށްމައަހަ ތާރީޚަކާ

 ،މި ލޯނު ނަގައިެގން މީެގން ނެިގ މަންފާއާއި ކުރި ވައްކަން  .ދައްކަންޖެހޭ އެއްެޗއް .ލޯނަކީ އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް 

ނަން. އައްޫޑ ންނަަވއިލާާވހަކަ އަުޅަގނުޑ ދަ ހެން ލޯނެއްެގުގޅުން ނެތް އެ މި ލޯނާއެބަހުރި.  ހަމަ ފެންނަން

ނަަގއިެގްނ ލޯނު ކައިޓަ ށްކުުރމަޤީ ތަރއް ެނިގ ލޯނުެގ ާވހަކަ. އަްއޑޫ ެއއަރޕޯޓްކުރުމަށް ޓަކައި ޤީ ތަރައްއެއަރޕޯްޓެގ 
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އެބައޮޭތ ފައި ރަންޭވއެއް ރަންޭވ ިދުގކޮށް ،ްލޓަންޓް އެބަބުނޭތަނުގައި ހުރި ކޮންސަ ދިުގކުރި ާވހަކަ. މިއަުދ އެރަންޭވ 

ނޑު ެވްސ ެވލިަގކައިރީަގިއ އޮންނަ  ،ފައިޑަށް ދެން އަޅާހުންނަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަ އިއަޅާފަ. އެކަމަުކ، ރަންޭވެއއްގަ 

 ޮގސްށް ކަމެއް ދިމާެވެގން ކަޓަނެތޭ. މިއަދު ފްލައި ބާރުކުެރިވފައޭ. ެއކަން ޮކށްފައެއް ،ޖެހެނީ އެއްަވރުކުެރިވަފއިންއޮންނަ

 2ސަރަަހއްދުަގއި  ދިުގކުިރ ރަންޭވެގ . ަގނބާނޭޓްފްލައި ،އްޔާއެ ހިސާބަްށ ގޮއްިސކަމުަގއި ވެއްޖެ އިެގން ކައްސާލަ 

 ށް ޓަޑިއުކޮން އޮތީ ހުރިއިރުަގއި ހަމަ ބިންމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައި އަޅާފައި ކޭބަލްތައް ހުރި ކަރަންޓު ފަރާތުން އަޅާފައި

އެ ލޯނު ނެުގނު. މިއަދުެގ  ؛އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް  ަނށްއެތަ .ރައީސްެވސް ނެތޭ. އިްއޒަތްތެރި  ލަްއާވފަެއއް ެވސް

 އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން. ެއ ކަމަށް ހަމައަށް ެވސް އަންނާނެ ކޮންސަލްޓަންޓްެގ ފައިންޑިްންގސް އަޅުަގނޑުމެންނާ

އޭުރަގިއ ތިބި ަވޒީރުްނ  ޮގުތަގއި  ަގއި ނާޖާިއޒުފައިސާ ެވސް އެހެރީ އެހެން ގޮއްަސ. އެހެްނީވމާ، ީމެގން ޮކންމެ ކަމެއް

ަވއްކަން ތިމާއަށް ކޮށްދޭނެ ފެންަވރުެގ މީހަކު ެގްނޮގސް އެ ކުންފުންޏެއްެގ އެމް.ޑީައކަްށ  ، އެއަމިއްލައަށް ބޭނުްނާވ

 ،މީހުންތަކެއްފަދަ ދޭ ޮގަތކަށް ކަންަތއްތަްއ ފާސްކޮށް ތިމާމެން ބޯޑުން ބޭުނންާވ ،މީހުން ހަމަނުކޮށް ބޯޑަށް ،ެގންލައި

ހުރި ޖަރީމާތައް މިހިރީ   ހިންާގފައި ފަދަ ބޭފުޅުން ބޯޑަށް ލައިެގން ންމަޖިލިސް މެންބަރުންެގ އަނބީ ،މެންބަރުންތަކެއް

ވެއްޖެ. ަވއްކަމޭ ކިޔަިކާޔ  ތަްއ ދައްކާާތ މިހާރު އެތަްއ ދުަވެހއްމި ާވަހކަ .ފެންނަން. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

ވައްކަްނކުިރ  .އްކަން އެބަޖެހޭ ތަޙުޤީޤުކުރެެވން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިބެޭވކަށް ނެތް. މި ަވ

ޓަކަިއ ކުރުމަށްމު ހަލާކުއުޤަ ،ފަސާދަކޮށް އުމުޤައަދު ނުކުމެ މި ޖީބު ބޮޑުކޮށްެގން މި ންއެންމެ

ން ބަލައި ނޑުމެައޅުަގ ،ދާ މަްއސަލަ މިއީ އިއުމުެގ މުައއްސަސާަތކުން ފިޔަަވޅުނާޅަ ޤަމަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރަގިއ މި 

އަޙްމަުދ  ،ސާކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެްއ. މި ަވުގންތައް ހިފައި ަހއްަޔރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެކަނި ަވްއކަމެއް ނުނިމޭދިރާ

ތެރޭގައި ތިބި މަޖިލީހުގެ  ސް ރުންނާއި މި މަޖިލިވަޒީ ގެ އޭރުނެއް. ބަކުންހިސާ ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ޔާމީދީބާއަ

އްކަްނތަކުަގއި ބައިެވިރެވފައި ތިބި މީހުންެގ ާވހަކަ އަޅުަގނުޑމެން ދައްކަން އެބަޖެހޭ. އެ ަވ އެ ،މެންބަރުންނާއި

ނޫނިއްޔާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެުދެވރިކޮށް  ،ަވްއކަންކުރީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީން މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރަން ެއބަޖެހޭ. 

ެގ އިކޮނޮމިކް މިނިސްްޓރުެގ ބާރުެވިރކަމުން އަމިއްަލ އޭރު  ،ދުެވރިކޮށް ަވްއކަންކުރީ. ނޫނީ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ކުންފުނިތައް މެ

އަޅާފައި އޮތް ުދާވ ޓްރެްކެގ  ަގއިދިމާ .އެމް.އެޗާމިލިއަން ރުފިޔާައށް އައި.ޖީ 18 ،ދުާވ ޓްރެކް ކުންފުންޏަކުން އެޅި

މިލިއަން ރުފިޔާ ެއ  18 ،ީވ ޮގތް ނޫން. އެ ފައިސާއަށް މިއަދު ބޭނުންކުރެޭވ އެްއޗެއް .ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ންޖެހޭ. އެ ފަިއސާއަށް ކުރީ ީކއްތޯ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އެބަ ބަލަ ،ީވ ކިހިނެއްތޯ އެަކން ،ރެކް އެއީ ކޯްއޗެއްތޯ ޓް

ެގ ެވރިން މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްެގްނ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކު ،މާލުާވނަމަހުތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން މި ކަމަށް އި

 ދޭނެ ޖަާވބެއް  ށްދު ރައްޔިތުންނައަދޭތެރޭގައި ސުާވލުކޮށް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މެން މިކަމާއަޅުަގނޑު

ކަލޭމެން  ،ހަމައަށް ދިޔައިމާ ރައްޔިތުން ބުނަނީ ޑުެމންނާ އެބަ ުސާވލުކުރޭ. ަރްއޔިތުންނާނެތް. ރައްޔިތުން އަުޅަގނ

ލަތުން ނެިގ އުކޮބައިހެްއޔޭ ދަ ؟ކޮބައިހެްއޔޭ ަވއްކަން ؟ތިތާ ތިބެެގން ރަނީތި ކު ހޭއްނުެވއޭ. ކީ ދެއްކި ާވހަކަ ދިމަލެއް
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 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ  ؟ބިއްޖެހެްއޔޭއަނބުރާ ލި ހެއްޔޭ ަރއްިޔތުންެގ މުދަލުން ލިބުނު ެގއްލުންއިކޮބަ  ؟ފައިސާ

ިއއްޒަތްތެިރ  ؟ޖެހެްއޔޭެވސް ުކރެވިއްކަލޭމެން މިއާ ދޭތެރޭގައި ެއއް ކަމެއް  ؟މެދުެވރިކޮށް ިވއްކި ރަށްތައް ކޮބައިހެްއޔޭ

ަގނޑުމެން މި ޫނން. އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ބަލަންޖެހޭ. އަޅު ފަދަ ކަންތައްތަެކއް މިއީ ދޫކޮށްަލއިެގން ތިބެޭވ .ރައީސް

ުނަގންނާނެ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަްށ އަުޅަގނޑުމެންނެއް ބަލަެއއް ާމދަމާއަކު ރަްއޔިތުންނެއް ،ނުބަލާނަމަ ކަންތައްތައް

 .ކުރިއްޔާ ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ މަތިެވރި ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

 ޙަސަން ޒަރީރަށް.

 

 ެކުވން:މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއް

ން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުޕޯޓަ ރދިެވހިާރއްޖޭެގ ެއއަ) 2016/29 ސް. ާގނޫނު ނަންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

 .ށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްުނ( އަބެހޭ ާގނޫ ނެުގމާފީ އާއިކްސް ޓެންޖަރުން ފަސިފުރާ 

އާމްދަނީ އާދެ!  ؛ެގ ބަޖެޓުްއޖޭރާ  ،ައޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރީ  ެގ ބަޖެޓު 2020 ،އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން ެއބަޖެހޭ

މި  ،އެހެންކަމުން .. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްަވޢުދާއެކު  ކުރާނެކަުމގެ ނުތަކެއް ފާސްިގަނުގނަ ާގނޫ ހޯދުމަށްޓަކައި

އިކޮނޮީމ  ،ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ ތާއީދުކުަރން. އެޮގތުން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

 ހަމަ ކުރިން ނަާގަވރަށް ހަމަ މި  ންޖަރުންެގ އަތުންފަސިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ  ،ންޖަރުންެގ އަތުންފަސިކްލާސް 

 މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެއަރޕޯޓްެގ ާވހަކަ  .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ނީ.ފައިަވއިޞްލާޙުަގއި ެވސް ޓެްކސް ނަަގން ހުށަހަޅާ

ހު ުދަވ ޅުަގނޑުމެންނަށް އެދަނީ މީެގ ހަެއއްަކ އަހަރު ކުރިން. އައަުޅަގނުޑެގ ހިތަށް މިއަދު އަރަމުން ،ދައްކާއިުރަގއި

ަވކި އެްއޗެއް ނެތް. ާރއްޖޭެގ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަްށ  ށްނުާވކަ ށްދެން ާވކަ ،ހަާނަވނީ ،އިެވމުންދިަޔއީ ފަނާަވނީ

 !ފުކުރަްއާވތިމާ ؛ރަން ތިބި ބަޔަކުއަޅުަގނޑުމެން ދުށިން ޮއޑިފަހަރުަގިއ މީހުން އަރުަވިއެގން ޭއރު ރާއްޖޭަގއި ެވރިކަްނކު

ަގއި ެވްސ ިމ ރާއްޖޭެގ ތާރީޚު  ،ބަޔަކު އެ ބޭފުޅުން ާރއްޖޭެގ އެއަރޕޯޓަށް އަރައި ިދކޮޅު ޕާީޓއަކު ތިިބ އިއޭރު 

ތެެރއަށް ެއއަރޕޯޓް ެގންދިޔަ ދުަވސް.  އެއަރޕޯަޓކަށް ބަޔަކު އަރައި އެތަނުެގ އަމާންކަން ނަާގލަިއ ބިރުެވރިކަމެއްެގ

ިދކޮޅު ޕާޓީަތކުން ނަލް ެއއަރޕޯޓަްށ އޭުރެގ އިެއއީ ހިާތމަހުރި ދުަވހެއް. ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިންޓަނޭޝަ .ތެރި ރަީއސްއިްއޒަތް

ޅުަގނޑު ދަންނަާވީނ އަދުަވހު ދިން ގެއްލުމަކީ  ރިޒަމަށް އެއަ ދިެވހިރާއްެގ ޓު ،ރައިތަނަށް ބިރުެވރިަކން ފަތު އެ ،އަރައި 

އެ ުދަވހު ެއ  .ތުން ިމއަދު ހޯދަންޖެހޭ ބޮޑު ެގއްލުމެކޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްެގ އަމީހުން އޭެގ ބަދަލު އަުޅަގނޑުމެން އެ 

 އުފެދުމުގައި ެވސް ބާތިލު ޖީ.އެމް.އާރް އަތުްނ އެއަރޕޯޓް ނަަގންޖެހޭ. އެއީ  ،ބޭފުޅުން ިވދާޅުަވމުންދިޔަ އަުޑހަރުކޮށް
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 ،ނީ ަވކީލުންއުސް ާގނޫކަމަށް. ރާއްޖޭެގ ފުންނާބު އްންޓެމަންަޓކީ ުއފެދުމުގައި ެވސް ބާތިލު އެްގރި މަ. އެ އެްގރިކޭާގނޫނެ

ރައްޔިތުންެގ އަތުން އެންމެ  ބުނަމުން، ޔައީ ކޮށް ދިރުން ެއ ބޭފުޅުން ތަުކރާރުރައީސް އޮފީހުެގ ީލަގލް ެއްޑަވިއޒަ

ެވސް، ނަމަހެންއެ ބުނަމުން. ކަމަށް  ންނުޖެހޭނެލާރިއެއް ެވސް ޖީ.އެމް.އާރް އަތުން އެއަރޕޯޓް އަތުލުުމެގ ސަބަބުން ދޭލޯ

ބޮޑު  ނަށް ިމ ޖެހުނީ ބޮޑު ސިންގާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޭެގ އަހަރުތަެކއް ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ިގނަ ޑޮލަރު.  މިލިއަނަށްުވރެ 400ބަދަލެއް ދޭން. ހަމައެކަނި ޖީ.އެމް.އާރަށް އަުޅަގނޑުމެން ޖެހުނު ބަދަލެއްެގ ޮގތުަގއި 

ިގނަ ޑޮލަރު ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި ދޭން. މިީއ ރާއްޖޭެގ މީހުން ދިއިރުޅޭ  މިލިއަނަށްުވރެ 400 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހުރި   ށްފައިމިއީ އެ ބޭފުޅުން ކޮ .އަޅާހާ ލާރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގައި ފޭާނއި ނަރުދަމާއެންމެހައި ރަށްތަކު

ހާ އެއްފަސް ސަތޭކަުކރާނަމޭ ޤީ އެއަރޕޯޓް ތަރައްންތިމަންނަމެ ،އެާއއެކު ެދން އެބޭފުޅުން ިވދާޅުވީ ކަންތައްތަކަީކ. ހަމަ

ކުރުމަށް ޓަަކއި ެއއް ބިިލއަން ޑޮލަރު އެަބ ޤީ ެއއަރޕޯޓް ތަރައް ،ޙަޤީޤަތަކީ ގެ މިލިއަން ޑޮލަރުން. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު

ކު އެ އިެއއާ ހަކަ. ހަމަބިލިއަން ޑޮލަރަށް ބަަދލުާވ ާވ 1.3އެއް ބިިލއަން ޑޮލަރު މިއަުދ  އެ  ،ިއެވމުންދަނީޚަރަދުޭވ. ައޑު

ލަތުން އުއަުޅަގނޑުމެންެގ ދަ  ،ެއއަރޯޕޓް ތަރައްީގެވ ނިިމެގންދާއިރު ،މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ެގއްުލމުެގ ބަދަލާ ެއއްކޮށް 400

ނަިއފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ބިލިއަްނ ޑޮލަރު 1.7 އެބަ ޚަރަދުޭވ

އަޅުަގނުޑ  ،މި ސަރުކާރުން އެއްެވސް ކަެމއް ނުކުރާ ާވހަކަ. އެހެންނަމަެވސް ،ިވދާޅުވެއްޖެ މަދު ޝިޔާމްއަޙްމެންބަރު 

ފެްނ  އިރަށެްއގަ  6އަހަރުަގއި  5ތިމަންނަމެންެގ  ،ިވދާޅުވި  ؛އިުރ އަުޑއެހިންދެްއކިބޭފުޅާ ާވހަކަ ހަމަ ކުރީ ދުަވހު އެ

ބޭފުޅުންނަށް  ދުަވހު އެައހަރު 5ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއީ ރަެށއްެގ ނަރުދަމާ އެޅި ާވހަކަ.  11އެޅި ާވހަކަ. 

ރަުށަގިއ  117ރަުށަގިއ،  117 ،ެގ ަބޖެޓުގައި އެަބއޮތް ޖަހާފައި 2020އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި  އެޅުނުަވރު. ހަމަެއކަނި މި

ބޭފުޅުްނ  ދެން އެ .އީސްމި ސަރުކާރުެގ ތަފާތަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރަ،  އަޅަން. މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނަރުދަމާ ފެނާއި

ަގއި ެވސް އެންމެ ައުގބޮޑުކޮްށ އާ ދެކުނު އޭޝި އަޑުހަރުކޮށް ތަރައްީޤެގ ާވހަަކ ދައްކަމުންދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ މި

ލަްނ ަވރަށް ރީތި. ަވރަްށ ޗާލު. އިބަލަ  ،ރަނަގޅު ނީ.އެހެރަ ފެންނަ ރާތްއައި.ޖީ.އެމް.އެްޗެގ އިމާ ،އިމާރާތްއެއް ހެދުނު 

މިލިއަްނ  153 ށްިމލިއަން ޑޮލަރަށް ހެދެން އޮތް އިމާރާތަ 52ޙަޤީޤަަތކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ،ންނަމަެވސްއެހެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ކޮބައިތޯ އޭ.ސީ.ސީ ؟ކޮންތާކަްށތޯ ދިޔައީ ؟ފައިސާ . ކޮަބއިތޯ މިޑޮލަރުަވނީ ޚަރަދުކޮށްފަ

މިލިއަން  27.  ކޮށްފަރ ރިސޯޓެއް ހަދާހާ ލާރި ޚަރަދުސްޓަ ްވ ފައިތްކުރެހުމަށް، މި އިމާރާތުެގ ކުރެހުމަށް އެބައޮ

ަވަރކަށް. ކުރަްނާވނީ ަވކި ،މިިލއަން ޑޮލަރަްށ ކުރެހެން އޮތް އިމާރާތް. ަވްއކަން ެވްސ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް 2.5ޑޮލަރު. 

އަޅުަގނޑު ކުރީ ދުަވުހ ޅަނީ ިކޔަނީ ަވްއކަން ެވސް ކުރަމުްނޮގސް ހަްއދުފަހަނައެޅުން. ހައްދުފަހަނައަ މިއަށްއަޅުަގނޑު 

. އަޅާފަހައްދުފަހަނަ ެވސް އި ގަ ، ޖަރީމާ ހިންުގމުކުރުމުަގއި . މިހިރީ ަވއްކަން ހަމައެކަނި ދީނީ ޮގތަކުން ނޫނޭެވސް ބުނިން 

ކޮޅަށް ޖެހީމޭ.  އިތިމަންނަމެން ސަރުކާރުެގ ކުންފުނިތައް ނަަގ ،ިވދާޅުވޭ ބަ އެބޭފުޅުން  އެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ތް އަހަރު ތެރޭގައި އެަބއޮ 5މިފްކޯއަށް ހަމައެކަނި  !ލައްާވއިއޮތީ ހިސާބުތަކުން ފެންނަން. ބައްލަަވ ޮގތް މި ޖެހިކޮޅަށް
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ދައްކަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާާވ އެންމެ  މިލިއަން ރުފިޔާެގ ެގއްލުން. މި 800. މިލިއަން ރުފިޔާެގ ެގްއލުން ެވފަ 800

 ންން، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ީޓ.ސީ.ސީ ؟ބޭފުޅުން ކިހާ ރަނަގޅުތޯ އެ ކުންފުންޏެއްެގ ފަރާތުން.

 ...ސަތޭކަ ތް ހަެވސް އެަބއޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެިދަވަޑއިެގންަފިއ  ެވސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދެަވނަ ފުރުޞަތަށް

 . ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ ސަޔަށް .ސްއެބަޭވ. އެހެންނަމަެވ

 

 {އަށް 11:05އިްނ  10:29 :ކޮޅުތު ުގަވސްހު}

 (هللاމަޖިލީުހގެ ނައިުބ ރައީސް އީވާ ޢަްބދު ؛ވީނެންތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ތް ރި މަސައްކަ . ނުނިމި ހ8ު

 

 ން:ދެްއެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ެގންދަނީ ހެނދުނު  ށް މިއަަވުގތަށް ކުރި  ތް މި ކައްމެން ަމސަދަންފަޅީަގިއ ެވްސ އަުޅަގނޑު މި `.

ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި  ،ެގންދިޔަ ބިލަށް. އެއީ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ކުރަމުންބަހުސް

އިން ޖެރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްދިެވހިާރއްޖޭެގ ެއއަ ) 2016/29ާގނޫނު ނަންބަރު  ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ފުރަތަަމ ެގނައުމުެގ ބިލު. ށް ިއޞްލާޙު( އަބެހޭ ާގނޫނު ނެުގމާ ާއއި ފީބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ޓެްކސް

 ަވނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް. ަޑއިެގންަފއި އެދިަވ ށްފުރުޞަތަ

 

 ން:ދެއްކެުވާވހަކަ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް

ކުާރ ލުައޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫ ،އޮތް ބިލަކީ  އި މިފަޅާހުށަހަ ންުރކާރުސަރި ަރީއސް. އާދެ! ތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

އަުޅަގނޑު ަވރަްށ  ،ްއ އައިމާލުތަްސ، މިކަހަލަ ދުަވސްަވެރްއގައި މި ބިެވމު ބިލެއް. އެހެންނަމަންޮގތުަގއި ަވރަށް މުހި

ރަށް ބޮޑަށް މިއިން ކޮންމެ ބިލެއް ެވސް ަވރަށް ަވމެންަބރުން  އިދިކޮޅުނޑުމެންެގ ަގައޅުތަނުގައި  މިހިތާމަކުރަން 

ތާމަކުރާ ާވހަަކ ހިންދާތީ އަުޅަގނޑު އެކަމާ މު މިތާ ދައްކަށް ފަދަ ޮގަތކަ ާވހަކަތަްއ ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭޯގސްކޮށް މި 

ތުންނަށް މި ކަންކަްނ ރައްޔި ،ހުގައި މި ތިބެނީން. އެީއކީ ރަނަގުޅ ޮގތެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީލަދަންނަާވ

ްނ ތުަރއްޔި ، އަންނަ ބިލުތަުކަގިއ ހުންނަ ބައެއް ށްކަމަުކ މިތަނަިމ ަކންކަން ހިނާގ ޮގތް. އެ ،ސާފުކޮށްދޭން ައއިސް
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 މި  ތާން މިނާނެ ހިތްހަމަނުޖެހުން. އަޅުަގނޑުމެންއް އަންނައިރުގައި ެވސް ހުލެކޮންމެ ބި ،ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައެއް ާވހަކަ

ދާއިރާއެްއގައި  ޅާފު ަވރަށް އެ ބިލު  ،ނުވައިފޮ ށްެގ މަރުޙަލާއަޓީ މިކޮއެ ބިލެއް  ެޖއްޔާއްއް އަުތެވލެކުރާ މަސައްކަތަކީ ބި

 ހު ބޮޑަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަރަްށ މެން ަވއަުޅަގނޑު ންެގނުންކޮށްން ެވސް ބޭރުއަދި އެކަުމެގ ަފންނީ މާހި ،ދިރާސާކޮށް

 ރި ތެނުަވނީ. އިއްޒަތްއަޅުަގނޑުމެން މި ފޮ ށްފައިލެްއ ފަރުމާކޮބި ށް އެންމެ ރަނަގޅުާވ ޮގތަކަށް އެނަޔިތުންއްދިެވހި ރަ

ޕޯޓުެގ ހާދިސާއަކީ ަވަރްށ ރއަޅުަގނޑުމެންެގ މި އެއަ  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ؛މި ޓެކްސްެގ ބިލަިކ ެވސް .ރައީސް

 އަުޅަގނޑުމެން ރުަވނަ އަހަ 2008އޮތް ކަމެއް.  އިފައި ހިނގާ ަގރާއްޖޭ  މިށްަވރަށް އުނދަޫގ ޮގތަކަ ،ބޮޑުކޮށް

 މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ެގއް ެގން އެއަރޕޯޓެ ދީ އްޔަށްބަޔަކަށް ކު ނެތީމާއި ފައިސާ ަގއެއަރޕޯެޓއް އަުޅަގނޑުމެން ައތު

އެޅުން. ނިޔޭެގ ފެްނަވރުެގ ަޒމާނީ އެއަރޕޯޓެއް ދުަލރުެގ ޑޮެއއްހާ މިލިއަން ފަްސ ސަތޭކަފެށީ. އެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ 

 ތިލުަޓކީ ހެދިއިރުަގއި ެވސް ބާމަންތިކޮށް. އެ އެްގރިހިީކަގއި ފެށި މަސައްކަތް ނިމިެގންދިަޔއީ ަވަރށް އެ ޖީ.އެމް.އާރާ

ެގ ެއއަރޕޯޓް ައޅާ އަުގ އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލު ،އަން ޑޮލަރުލި މި 400ކެންސަލްކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ބުނެ  މަންޓެއްއެްގރި

ރުކާރު. ޔާމީނުެގ ސަރުކާރުަގއި ެވސް ހަމަ އެއަރޕޯޓުެގ ކަންކަްނ ޔައީ. ދެން އައީ ޔާމީންެގ ސަޮގތުަގއި ދޭންޖެހިެގންދި

ށް އަުޅަގނޑަ ،އް އެޅުުމެގ ނަމުަގއި ަވރަށް ބޮުޑ ލޯނުތަކެއް ަނަގއި ައމިއްލައަށް އެއަރޕޯޓެ  ތީ އެހެން. އެހެން ޮއްއާވއޮ

 ދާމިއަ ،ސްެވއެހެންނަމަ. ެގ މަަސއްކަތް ެފށީިއެގން އެއަރޕޯޓުރުެގ ލޯނެއް ަނަގލައަން ޑޮލިބި 1.2ލުކުެރޭވ ޮގުތގައި ަގބޫ

އި އިތުރު ެއއްެވސް މަސައްކަެތއް ކުެރިވފަިއ ވަ އަޅާަފއި އޮތް ރަންޭވ ފިޔައަރޕޯުޓގައި ެވސް އެއަިއއިރުަގއި ށް އަހަމަ

ށް އަުއ ަގނޑުމެންނަެވސް، އަޅު ތަނެއް ނުފެންނާނެ. މިހާރު ޮގސް ބެލިޔަސް ފެންނާކަށް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަ އޮތް

 ،ސަްއކަތް ފެށިމަަވނީ ެއައރޕޯޓުެގ ދު ޒަާޢމަތުގައި މިއަެގ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ،ރެއް ލިބިސަރުކާ

، ެވސްނެ. އެހެންނަމަންަވރުެގ އެއަރޕޯެޓއް ލިިބެގންދާފެއަުޅަގނޑުެމންނަށް ދާދި އަަވހަށް ދުނިޔޭެގ  ްއިވއްޔާއިރާދަކުރެ

 ކުެގ އްތަތައަިދ އެހެނިހެން ކަން އި،އް އެބަހުރި. ެއއިން ކުީރގައި ނަާގަފިއާވ ލޯނާޖެހުްނތަކެެވސް ޮގން އިަގއޭެގތެރޭ 

މިއަދު ރަށުތެރޭގައި ދެކެޭވ  .ރި ރައީސްޮގސްފަ. އިްއޒަތްތެެގންވެ ޚަރަދު ،ަވރަށް ިގނަ ފައިާސ ަވނީ ބޭކާރުެވތެރޭގައި 

ިރ ހުފައި ޅާބިލްޑިންގ ނަާގަފއި ިމހާރު އަލަށް އަ  މް.އޭގެ ކަ. ޓީ.އެޓީ.އެމް.އޭެގ ާވހަ ،ޑު އެްއ ާވަހކަައކީއެންމެ ބޮ

 މި .އެކި ޒާތަށް އެބަ ަދއްކާ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ާވހަކަ. އެެވސް އެކި ޮގތްޮގތަށް  ޓަރމިނަލް ދޭން އުޅޭ

ކޮށް އި ނުބަލައި ަވރަށްޤަތް ނުބަެއއް އަޔަސް ެވސް އެ ާވހަަކިއގައި އޮންނަ ދޮުގ ތެދު ޙަޤީކަ ކޮންމެ ާވހަ ގައިދަނޑިަވޅު 

ެވސް ތެދު ާވހަަކއެްއ ެއްއޮގތަކަށް  ަވްސަވުރަގއި މިދު ،އެހެންީވމާ ފަތުރަމުންދާނެ. މިއީ ލޯކަލް ިއލެކްޝަންެގ ުދަވްސަވރު.

 އެމް.ޭއެގ އެއަރޕޯޓަްށ ެވަފއި އޮތް .ހިނާގ ޓީއިލަމާލަ ބަށް ނެ. އަުޅަގނޑުމެން ރަނަގޅަކާ ނެއް ނުދައް ންމި ފަރާތްތަކަކު

 ދަުވރެ ަވުރަގޑު އެއަށް ެވސް ެއއަށްުވރެ ބޮއަނެއްކާ  ،ދަނިކޮށްުކން މި އެއަރޕޯޓް ހިންަގމުންކުންފުންޏަމެރިކާެގ އެޮގތް. 

. އެ ބޭފުޅުން އެތަން ަގްނނަން ބޭނުންީވމާ އެ ބޭފުޅުްނ ލްކެޕިޓަ  ބޭންކު  ،ޓީ.އެމް.ޭއ ަގްނނަން ބޭނުންީވ ކުންފުންޏަކުން

ރިެއއް ރި ޮގތް ބަލާނެ. ކޮންމެ ބަޔަކު ެވސް ިވޔަފާއްަތއް ހުއި ކަންތަލާމުސްތަޤުބަލުގައި އެއަރޕޯުޓެގ ޓަރމިނަ
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 ،ިސޓީތަކެއް ފޮުނާވފައި އެބަހުރި އޭރުެގ ސަރުކާރުން ެއއްބަްސެވ ،އިރުލިބަލާނެ. ބެކުރިއަްށ އޮތް ަތނަށް  ކުރާއިުރގައި

އް. އަުޅަގނުޑ ުކޑަ އަގެ ަވރަށް ކުޑައެއީ  !ރަށް އަކަމީޓަެރްއެގ ޮގތަށް ޓަރމިނަލް ބިލްޑިންގ ދޭން. ބައްލަާވލަޑޮ 10

ތުަގއި އެ ބާީވމަ އަުޅަގނޑުމެންެގ ޖަޒު ކަމެއް ށްަފއި އޮތްން ކޮކުކާރަސް، ސަރު ެވެވސް ަގބޫލުކުރަން. އެހެންަނމަ

ްނ ލުމަ ާވ ގެއްރީލެއް ނުކުެރޭވނެ. ެއހެން ކުތިމަންޓް ީވދާލަިއ ބާއެްގރި ،ސިޓީ ީވާދލައި ، އެކަންކަން

 މިރެިވފަ. ައޅުަގނޑުމެން އަތުން ބިލިއަެނއްހާ ޑޮަލރު ބަދަލަށް ދޭންޖެހިފައި ރިބާކުތީ ތަޖުއޮ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އެިކ  ،ެނުގމާިއ، ރިޝްަވތުމާއޮތީކީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރި ކަމަކުންނެއް ނޫން. މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ަވްއކަންކުރު

 އެިކ ޒާްތޒާތުެގ ލަިމކަހަ ،ނުމާއިހުންނަށް ދިއެހެން މީ ޮކށްތިލުއް ބާތަމަންޓުފަިއ ހުރި ެއިކއެކި ެއްގރިދާޮގތްޮގތުން ހަ

، މި ސަރުކާރު ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވެގން ުއޅޭ ެގއްލުމެއް މިއީ. އެހެންީވމާނޭއްާގނީ ކަންތައް ކުރުުމެގ 

ީވމަ  ތް ކަމެއްން ކޮށްފައި އޮއިިދކޮޅު ފަރާތު ،ީވމަ ން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްހުއޮތީކީ ޖަޒުބާތުަގއި ޖެހިެގން އެ މީ

ށް ދެން މިއިން  ނަރައްޔިތުން ،މުން އައީިވސްނަެވސް އަބަދު މި ސަރުކާރު އެއީށްލާ ޮގތަަކށް ނޫން. ކޮކުދިކުދި އިރާލައި

 ކަންކަން ކުެރޭވނީ ކިހިެނއްތޯ. ެއޮގތުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން ީޓ.އެމް.ޭއއާ  ޮގތަކަށް މި އެންމެ ބޮޑު ލުއި

ކަމަށް އަުޅަގނުޑ  އެންމެ ރަނަގޅަށް އެކަން ކުެރޭވނެ ޮގތަށް އިރަށް އޭގަ  ަވނީ މިހާިމއަދު އެ  ،ާވހަކަދެެކިވ

އީ ަވިކ އެ ،ދޭން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަކީ މިހާރުކުރަނީ ޓީ.އެމް.އޭއަށް ެއ ބިލްޑިންގ ދޭން ނިންމާފަ. ަގބޫލު

ށް ެވްސ ކަތްތަރި ފަރާ ިވޔަފާންނަ އެހެންތްކުރަމުން އަކަމިއަދު ސީ ޕްލޭނުގައި މަސައް .ންޏެއް ނޫންކަޓީ.އެމް.އޭ އެ 

ެވސް ހަމަ އެ ބޭފުޅުްނ  ށްއިތުރަށް މޯލްިޑިވއަނަ އަދި ޭއެގ ،ންތާާއއިއޮތީ ހަމަ އެ އުސޫލު. މިހާރު ޓީ.އެމް.ޭއއާިއ، މަ

ހަމަ އެ  ،ން ެވސް. އެހެންީވމާ ފުޅުންނަށް ޓަރމިނަލުލިބޭ ެއ ބޭ އެބަޒުއެ އެއަރޕޯޓުަގއި ބޭނުންކުރާ ސައި މިހާރު

ަވުގތު އެ  މި އިންޓީ.އެމް.އޭ  ،ލިބެނީ އަށް ެވސްޓީ.އެމް.އޭ  ؛ފަރާތަކަށް، ހުރިހާ ޑޮލަރަށް. އެހެންީވމާ 10 ހަމަ ،ަގށް އަ

 10ފުޅުންނަށް ެވސް އެ ލިބެނީ ހާސް އަކަފޫޓު އެ ބޭ ހަ ،ށްއޮތް އަކަފޫޓު އެ އޮތްަވރަ މީހުންެގ ޓަރމިނަލްގައި

އަހަރު ފަހުން   2ލިބޭ. އޭެގފަހުން އެބަ ންނަށް ެވސްޅު ބޭފުރަށް އެަވންށް. ހަމަ މަންތާެގ ޓަރމިނަލް އޮތް މިރަލަޑޮ

ރި ތަންތަން ހު ދެންރަށްއިތުޭއެގ ކަށް. އަދިތަ ލަ ޮގހަކަ ަހާވލު ެވްސ ާވ އާޓަރމިނަލް އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއޮތީ  އަނެއްކާ މި

ނިންމުމަކީ  ނިންމި ރުކާރުން ސަ މިއަދުއިގަ ޭކޮގތު، ައޅުަގނޑު ދެީވމާންތަކަށް. އެހެޮގ ޭގނެއެ އޮތީ މިހާރު ބިޑުކޮށްެގން 

 ބައިަވރު ންެގންދާނެ. މިހެވެ ން ބޮޑު ެގއްލު  މާނަށްއަުޅަގނުޑމެން ،ނަމަންއް. އެހެންނޫށް ރަނަގޅު ނިންމުމެރަަވ

ހަމަ  ،ސްކުރަން ބޭނުންޔިތުންނަށް އިްލތިމާމި ދަނިޑަވޅު އަޅުަގނޑު ރައް  .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްތައް އެބަހުރި. އްކަންތަ

އަންނަން އޮްތ  ނަށްނޫެގ ާގފާ ވަޒީ، ޅިނުަގންނާށޭ. މިސާލަކަށްއެހެން ތެ ންކަމާކަނަ ންއި ހުލެއްގަ ންނަ ބިތަނަށް އަ މި

ޒީ ިވދާުޅިވހެން ލާމަރުކަ ރަީއސް، ތްތެރިއަދު އިްއޒަމި ިއ،ޙުކޮށްފަލާތަނުން އެ އިޞް އަުޅަގނޑުމެން މި ޙު،އިޞްލާ

ވަޒީފާ  ިވްއޔާއް ދަކުރެ، އަުޅަގނޑުެމން އިރާ. އެހެންީވމާއިަގކީ އެ ޞްލާޙާއި 295ތަނުން އެ ފާސްކޮްށ ނިންމީ މިާގނޫނު 

ނަން. އަދި ައޅުަގނޑުމެން ރާ ބަދަލުކުެވސް ށް ހަދުަވމަސް 3 ،މަސްުދަވސް 6އޮްތ  ށްއަދާކުރާ ފަރާތްތަކަ
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ން އެައްށ ސަލަތައް ައޅުަގނޑުމެއްހޯދަންޖެހޭ މަ ށް ެއއް ުދަވސް ސެްޓފިކެޓްސިކް ލީަވ ،އްޔާއިރާދަކުރެްއވި 

ރާ މީހަކަށް ެގއްލުެމއް ކުދާާރއްޖޭަގއި ވަޒީާފ އަ ދަލުކުރާނަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިން ބަންކަކައެ  ،ށްއެޑްރެްސކޮ

އް ެވސް ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެަކން ތަހޭ ހަމަޖެހިފަހައްޓަންއެީކގައި އަުޅަގނޑުމެްނ  ނުާވނެ. އަދި މިނިމަމް ޭވޖާ

 ސް އި ެވގަ ން ޤައުމުތަކުހެއެ ެގމިއީ ޤައުމެއް. ދުނިޔޭ  ެވސްޅުަގނޑުމެންޖެހޭނެ. އައަޅުަގނޑުމެން ެވސް ަގބޫލުުކރަން

ފަހަރު  މެންނަށް ބައެއްއަުޅަގނޑު ކަންތައްތަްއ ކުރާ ޮގތް އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫުލކުރަންޖެހޭނެ. އެ ކަންތައްތަކުން

ފެށީމަ  ޖަހަން ސްިޓކާެއކަމަކު  !ަބއްލަާވ ެވްސ ޖަހަނީއޭ.  ސްޓިކާ އް އަޑެ ޭވއަުޅަގނުޑމެންނަށް އިއަދު ދަތިެވދާނެ. މި

ފެނޭ މާލޭެގ މަުގަތކުަގއި ހަމަ ަވރަްށ ިއކަން އަިއސްފައި އޮތްަވރު. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަމިއަދު މާލޭެގ މަުގތަކަށް ލު 

ނަގޅަށް ރަފަރާތުން  މަުގން ދެ އި،ަވރަށް ިގނަ މަުގަތކުަގއި މިހާރު ސައިކަލުތައް ަނގަ ތަން.   ލުއިެވަފއި އޮތްށްބޮޑަ

މަ މީހުން ެވސް ށީޖަހަން އެޮގތަށް ފެ ކާޓިމަޑުން ސްށުންިތޒާމުކުެރިވފައި އެހެރީ. މިހާރު މަޮގތަށް އި އްޭވދު

ފައި އެ އޮތީ ހޯދާ ޞަތެއްފުރު ޖަހަން މިހާރު ސަރުކާރުން އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުން ންތެރިވެއްޖެ. އަނެްއކާ ްސޓިކާހޭލު

ްއ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ތަމި އުސޫލު ،ާއއިދަނީ. ހަމަ ޕާކިންރު މުން މިހާ ެވްސ ހަދަކުރާެނ ޖާަގތައްަގޅަްށ ޕާކުނރަ ،ެވސް

ން. އެހެންނަމަެވސް، ކޮންމެ ކަމަކީ ސިޔާސީ ތަ ނެދާންއެ އެއްޗެހި ބަދަލުަވމުފެންނަނީ ރައްޔިތުން ެވސް. އަުޅަގނޑަްށ 

 ޑަށް ރައްޔިތުންނަށް ަވރަށް ބޮ އްޖޭެގރާ ްއޔާ މިައކަށް ވެއްޖެހަކަކައި ދައްކާ ާވޓަ ހޯދުމަށްޓުާވދަެވރިން ކެމްޕޭނުަގއި ޯވ

އަުޅަގނުޑ  ކެިވ ާވހަކައްއި ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެަގތަނު މިައދު މި އޮޅިެގންދާނެ. ޚާއްަޞކޮށް

 ޓަކައި  ޔިތުންނަށްރައް ،މަނިކުފާނަށް އަޅުަގނޑު އިލްތިމާސްުކރަން ބާރާތުން ުކށްެވރިކުރަން. އަދި އެއިަވރަށް ހަރުކަށި 

އްޓުަވއިލާޭށ. ހުއްޓާފައި ައޅުަގނޑުމެން ހު ޓަަކއި ތި ކުާރ މަސައްކަތްތައް ސަްއކަތްކުަރއްާވޭށ. އޮުޅަވއިލުމަށްމަމިތަނުގައި 

ރަން ށް ޓަކައި ކޮންމެެވސް ަވުގަތކު އެީކގައި މަަސއްކަްތކުއަރާއްޖެ  މި ،ސް ޔަިވ އިަގިތބިކަމު ެވސް އަދި އޮޕޮޒިޝަްނގައި

ކުރިއަށް އޮތް  ނަސް،ަގިއ މި އިންތިޚާބުން އަޅުަގނޑުމެންުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތު ، އަީވމާއޭ. އެހެންއެބަޖެހެ

އެީކގައި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން މި  އިންތިޚާބުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ރަނަގޅު ކާމިޔާބެއް ލިބޭނެ. އެ ކާމިޔާބާ

އަންނާެނ  ށްދަީކ ކޯލިޝަްނެގ ސަރުކާރު ނިމުމަކަމީނޑުެގ އުއްނެ. ައޅުަގއެދޭ ކަހަލަ ެވރިކަމެްއ ރައްިޔތުންނަށް ކޮށްދެޭވ

ކައި މި ކުާރ ޓަމަށްމުކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ކޯލިޝަން ސަރުކާުރ ނިންދައިރާ .އިގަ ކަމަށް މި އިންތިޚާބާ އެކީ 

 ،އްޖެްއޔާޅަށް ލިބިންނަށް ރަނަގމެފަހަރު ލޯކަލް އިންތިޚާބު އަުޅަގނޑު މަސައްކަތަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

  ޔޫމާ އްމައުމޫން ޢަބްދުލްޤަ ،އެކީަގއި  ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެންމެ ދުަވހަކު ެވްސ ޤާސިމް އބްރާހީމާ އަޅުަގ

ުރ ސަރުކާ ކުއެމީހުންނާ އަޅުަގނޑުމެން އުޭޅކަށް ނެތިން. އަުޅަގނޑުމެންަނށް އެ ށްއެްއކޮ އާ هللاމްރާން ޢަބްދުޢިއެީކަގިއ، 

އް ތިބި ތަންތަނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަ ދަނީ އެ ބޭފުޅުންެގ ަވޒީރުން  މިސްއަދު ެވމި ނުފެނޭ.އް ށެކަންޭގނެ ކަމަހި

 ހުރީ  ންބޮޑު ކަންބޮޑުުވ ްނެގ ެއންމެރައްޔިތު ،އިނގޭ  ނުކުެރިވ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެވސް އެބަމަސައްކަތް ފުދޭަވރަކަށް

ކުރެުވނު ކަެމއް ެވސް ދޭތެރޭގައި  ނާންެވރިމަސްރަކަށެއް . މިައދު ެވސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓައިދޭތެރޭަގ ސްެވރިންނާމަ
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އަދި ޚާއްޞަޮކްށ  ،އަަޅއިތެރޭގައި ެވސް ފިޔަަވޅުދޭ މަނާއާކަ ނެތް. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ަވރަށް އަަވހަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ

ކަުމެގ ނެޅާއަގައި މޫނު ޝަންކޯލި ާވނެ.   ުއފާެވރި ދުަވހަކަށް ށްަވނަ ުދަވހަކީ އެމް.ޑީޕީެގ ރަްއޔިތުންނަ 4ލު ޕްރީއެ

 ންކަން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް މި ފުރުޞަތުަގއި ދެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.ޤީޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.ތްތެމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަ 

 

  ުވން:ދެއްކެ ާވހަކަ ދުރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

ކުން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިެވހިާރއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓަ ) 2016/29ާގނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 .އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ިބލު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް (ފުރާ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ޓެކްސްާއއި ފީނެުގުމެގ ާގނޫނު

 ން ަވނީ. މީެގތެޭރަގއި ބިދޭސީ ކަނޑަެއޅިފައި މިަވކިން ދަތުރުކުާރ ކްލާސްަތއް  ،ަގއި ކުރެޭވ މީ އެބަ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަ 

ރިކާ އެމެ 60ިބދޭސީން އަތުން  .އެމެިރކާ ޑޮލަރު 12ދިެވހިން ައތުން  .އިކޮނޮމީ ކްލާސް ؛އެމެރިކާ ޑޮލަރު 30އަތުން 

ދިެވހިން އަތުްނ  ،ކާ ޑޮލަރުއެމެރި  90 ކުލާހުން. ިބޒްނަސް ،އެމެރިކާ ޑޮލަރު 60ެވސް  ޑޮލަރު، ދިެވހިން އަތުން

އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޕްރަިއެވޓް  120އަުތން. އަދި މީގެއިތުރުން  ެގބިދޭސީން ،އެމެިރކާ ޑޮލަރު 90ކުލާސް.  ފަސްޓް

 .ށް އޮތީހަމަހަމަކޮ މީހުންނާއި ިދެވހިންނާ ެވސް. ބޭރު ތުން އެމެިރކާ ޑޮލަރު ިދެވހިންެގ އަ 120އަދި  .ޖެޓުތަކުން

ފާހަަގކުެރޭވ މި ބިުލ ކޮިމޓީ މަރުޙަލާަގިއ އިޞްލާުޙެވެގން އަންނައިރު ަވރަށް ޮބޑަށް އަުޅަގނޑަށް  .ރި ރަީއސްއިްއޒަތްތެ

އެމެިރކާ  120 އޮންނަ ބިދޭސީން ނުަވތަ ދިެވހިން ހަމަހަމަކޮށް މި ،ސާފުާވންޖެހޭ ،މީގައި ފާހަަގކުރަންޖެހޭ އެބަ

 ބައެއް  ެވްސ ދާހެން އަޅުަގނޑަށް އި ހައްޖަށްޖެޓުތަކުަގޕްރައިެވޓް  މޫސުމުގައި ހައްޖު ؛ޑޮލަރުެގ ޕްރަިއެވޓް ޖެޓުތައް

މި  ،ފަހަރު ފާހަަގކުރެޭވ. އަދި ޕްރައިެވޓް ފްލަިއޓުތައް ނުަވތަ ޗާޓަރ ފްލައިޓުތައް ާޗޓަރކޮށްެގން ދާއިރު 

މަޖުބޫރުެވެގްނ  ދަތުރުކުރޭ ެއބަކްލާސްތަކުގައި  ަވރަށް މުހިންމު. އަދި ފަސްޓްޮގަތކަށް ޮއތުން  ނެއިސްތިސްނާާވ

ށް އޮތުން ެއީއ ޮގތަ ެގއްފަރާތްތައް ެވސް ެއއީ އިސްތިސްާނާވނެ ފަރާތެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ަފރާތްތައް ެވސް. އެ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިހާރު  ކަމެއް ަކމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދުަގއި ަވރަށް މުހިންމު

އަދި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ުވޖޫދަށް ައއި ހިސާބުން  އި،ިހސާބާ ފެށުނުއެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ންޖެހޭިވސްނާލަ ބަ އެއަޅުަގނޑުމެން 

 އެނދުަތއް ެވސް ިވްއކަމުންދިޔައީ އަދި  ޓުތަުކެގސޯއިޤްތިޞާދު ޭއރު އޮތް ހާލަތު. އޭރުަގއި ާރްއޖޭެގ ރި އިދިެވހިރާއްޖޭގަ 

ޮގތަްށ  އް ދޭޖަހާ ފަރާތަކަށް ބޮޑު މާކްސެކުއްޔެއް   އެްވެރޖުބީލަމުެގ އުސޫލުން ެވސް ޭއރުގައި ބިުޑކުރާއިުރގައި

ހާސް ޮޑލަރު އެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމަްށ  50ހާްސ،  40ހާްސ،  30އޮންނަނީ. ެއޮގތުން އެނަދކަށް ޖަހާފައި އެބަހުރި 

ރަތަމަ ފު .ނީނަެގން މިރެންޓަށް ހާސް ޑޮލަރު ެއްވރެޖު  50ނެތް.  ޮގެތއް ޓުަތއް ިހންޭގނެސޯއަިއއިރުަގއި. ރި
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އަހަުރ  10 ،ހާސް ޮޑލަރަށް ޖަހާފައި 5ަވނަ އަހަރު  4ހާސް ޑޮލަރު.  3ަވނަ އަހަރު  2ހާސް ޑޮލަރު.  2ހަރުަގއި އަ

މުެގ ކުރުން ކާމިޔާބުއެްވރެޖު ރެންޓެްއ ެގނެްސެގން ބީލަ ،ހާސް ޑޮލަރު އެނދަކަށް 50ފަހުން އެބައޮޭވ ޖަހާފައި 

އޭުރަގއި  ،ބަލް ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ެވސް ނޫންސި. ފީޫނން ެވސް ކަމެއް ނިޔަތުަގިއ. އަސްލު ެއއީ ކުރެޭވނެ

ފަހުން   އެންމެ ،ެވސް ނުހިންިގ އްޓުތަސޯީވ ރި ހިސާބުަގއި. ނަތީޖާއަކަށް 2004، 2003ެއއީ  ؛ޕްރޮޕޯސްކުރަމުންދިޔައީ

ންނަާވ ހޫރިއްޔާ އިރައީސުލްޖުމް ެގމިހާރު ،ޮގސްފައި އޮްއާވދަރަނިެވރިެވ ބެޑް ރެންޓު ނުދެއްކިފައި ހުރި ހިސާބަށް 

ެއްވރެޖު  ،ަވނީކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން އޭުރ ނިންމާފައިަވނަ މަޖިލީހުެގ  17 ،ސްމަޖިލިއޭުރގައި ަރއްޔިތުްނެގ  ،މިޓީކޮ

ދައުލަުތެގ  .ންރުަވޑޮލަރަށް. އެއްޮގަތކަށްެވސް ނުދިަޔއީ ހަމަ ކުރިއަށް. ހަމަ ިވޔަފާރިކުރިއަ 8ރެންޓަކަށް ެގންނަން 

ބޮޑެތި ފީތައް ނަަގިއެގން ދައުލަތަްށ  ،އަގެއް ހާލަތްތަުކން ހިތުހުރިސީއުލަތުެގ ަވރަީއސް، ދަ ްއޒަތްތެރިލަތްތައް އިސީަވ

އެިކެއކި  ،ޚާއްަޞކޮށް ސަރުާކރު ނުަވތަ ބިންބިމާއި ،ލަތްސީފައިދާާވނެ ކަމަށް ދެކުމަީކ ެއއީ ކުށްހީެއއް. ަދއުލަތުެގ ވަ 

ފަރާތަށް ެވސް ހަމަހަމަ ފައިދާާވނެ  ދެ ،ެރޭވެނ އެކަށޭނަ ައެގއް ކުން  އޭެގކީ ިވޔަފާރިކުެރޭވެނ ފަރާތްތަކެއްލަތްތަކަސީަވ

މުޅި ދައުލަތަށް ެވސް ފައިދާާވނެ. ދައުލަތަކީ ަރއްޔިތުން. ރަްއޔިތުންެގ ޖީުބ  ނަމަ މިންަގނޑެއް ކަނޑައެިޅެގން ޫދކުރާ

ޔައީ ެއއަރޕޯޓު ނަަގމުންދި ާކ ޑޮލަރު އެމެރި 12ނޑަްށ ފާހަަގކުެރޭވ ދައުލަތަށް ފައިާދެއއް ނުާވނެ. އަުޅަގ ީވމާސްހު

ންޖަރުން އަތުން ނަަގމުންދިޔައީ ެއއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރަން. މިހާރު ފަސިފުރާ  ؛ދިެވހިންޑިެވލޮޕްމަންޓު ޗާޖާއި ުނަވތަ 

 ،.ެއމް.އާރު އިރުަގއި އޭުރަގއިާވމީ ެއއަރޕޯޓު ަތރައްޤީކުރަން އެަތއް ޒަމާނެްއ ވެއްޖެ ލޯނު ނަާގތާ. ޖީގު ބައިނަލްއަ

 . ެއއަރކޯނެއް ެވސް ޮގތަށް އޮތީ އަދިެވސް ހަދާފައި އޮތް ަވލް ޓަރމިނަލް އެރުން ހަމައެަކނި އެރައި ޕީ ސަރުކާއެމް.ޑީ.

މިހާރުެވސް އެަރިއަވލް ޑިޕާޗަރަގއި އަންނަ މީހުން  ،އްދުހަ ީސކުަރން ނިންމާފައި މުޅި ސަރަ.ނެތް ކުރެިވފަެއއް. އޭ

އޮތީ. ެއއަރޕޯޓެްއ ަތރައްޤީެއއް ނުޭވ އަިދެވސް.  އި އަިދެވސްދަރަޖަިއަގ ނުކުރެޭވޮގސް އެތާ ެކތްހޫނުަގދަކަމުން

ރޭ ެއކްސް ؛ެއއަރޕޯޓުެގ ޑިޕާޗަރ ،ހުރީ ންަވނަ އަހަރު ިވސްނު 2017އެހެންނަމަެވސް، އޭުރަގއި އެްމ.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު 

އެޮގތުްނ ެއއަރޕޯޓަްށ ން. ރަިވކު އެރަިއަވލް ިޑޕާޗަރެގ ޚިދުމަތްތަްއ ހަލުއިތުުރކޮށް ، ޭގުޓތައް އިތުރުކޮށް  މެޝިންތައް

ނިމިދިޔަ ސަުރކާރުން  ،ުނކުެރޭވ ައޅުަގނޑަށް ެއްއޮގތަކަްށެވސް ފާހަަގއެއްކުރިއެރުމެއް ލިިބެގންދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް، 

 .ްއސަލަ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްތަނެއް. ދެން އޮތީ ޓީ.އެމް.އޭެގ މަ ކަެމއް ކޮށްފައި އޮތް އެއަރޕޯޓު ތަރައްީޤއަށް

އެތައް ޒަމާނެއް ވެއްޖެ މަަސއްކަތްކުރާތާ. ހިްއކަިއެގން ފަރާތުން ބިެމއް  އަްށ އެ. އަމިއްލައަރޓެކްސީ.ޭއއަކީ އެ ޓީ.އެމް

އެްއެވސް ޮގަތކަްށ  އެްއޗެއް. ަގެނިވްއކާ ކަކީޓުތަާކއި އިންެވސްޓުމަންޓުތަސޯރި ،ލަތްތައްސީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއކިެއކި ަވ

އަިދ  ން.އް ުވޮގތެ ދޭތެރޭ ޝަްއކު އުފެދޭ ެވސްޓުމަންޓުތަކާޑެތި އިން  ހިންާގ ބޮރާއްޖޭަގއިއެއީ  ،ކަމެއް ނޫން ނަގޅުރަ

 ދޭތެރޭ އެފަރާތަށް ދިެވހިރާއްެޖއަށް އޮންނަ އިތުބާރު ެގއްލޭ ފަރާތްތަކާ ބޭުރެގ ފޮރިން އިންެވސްޓުމަންޓުން އެ ރާއްޖޭެގ

ނުކުެރޭވނެ ޮގތަށް  ޮގތަށް ކަންކަން ށް ދަތިާވފަރާތްތަކަ އެ އި،ާވހަކަަދއްކަ  ޮގތަށް އަބަުދ އިްނެވސްޓުމަްނޓުތަކުެގ

ލަތްތައް ައުގބޮުޑީވމަ ސީލަތްަތއް ައުގބޮޑުކުރޭ އެބަ ފައިާދާވނޭ ބުނެ އިންތިހާއަށް. ެއ ަވސީއުފެއްދުން. ަވޝައްކު 
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ނެއްޯތ އަުގހެޮޔކުރުމަށް. ކިހި ަގިއ އެބަ ހިމެނޭ ެއތެރޭެގ ަވިއެގ ދަތުރުފަތުރުއް އެްއޮގތަކުން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ިސޔާސަތެ

ދަތުރުފަތުރު އުދުހުމުެގ ަވިއެގ އެތެޭރެގ ލަތްތަކެއް ައުގބޮޑުކޮށްަފއި ސީޖެހިެގން ުހރި ހުރިހާ ަވ އި،މިނަލްތަކާޓަރ

އެހެންޮގސް ހުރިހާ ދިމާލަކުން   ،ުކޑަުކރަންޖެހޭ. އެއަރޓިކެޓުައުގލަތް އެބަ ސީނުކުރެޭވނެ. ަވ؟ އަުގހެޮޔކުރާނީ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،އެދޭ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެޭވނެ މެން މި އަުޅަގނޑުީމއެްއ ނުަވތަބޮޑުކޮށްެގންެނއް އިކޮނޮ

 ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ.ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުދޫމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ުވން:ދެްއކެާވހަކަ ބްލަބީ އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ދިެވހިާރއްޖޭެގ ެއއަރޕޯަޓކުން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ) 2016/29ާގނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ޮގތުން ށް މި ( އައަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެުގމުެގ ާގނޫނު ެގފުރާ ފަސިންޖަރުން

ބޮޑު ެއއަރޕޯޓަީކ  ރާްއޖޭެގ އެންމެ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ޖެހުނީ ލަން މިއް ދަންނަާވށް ެއއްޗެ އަޅުަގނޑު ދެަވނަ ފަހަރަ

ފީާއިއ  . މި ެއއަރޕޯޓުން ފުރާ ފަސިންޖަރުން އަތުން އެައރޕޯޓު ޑިެވލޮޕްމަންޓްެވލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓް

 ،އް ަނާގ ާވހަކަ ންޖަރުން ައތުން ޓެކްސެފަސި އޮތް. އަދިނަާގ ާވހަކަ މި ބިލުަގއި ެއބަ ؛ނެުގމުެގ މަސައްކަތް ފީ ހަލަމިކަ

 .އް ނަާގ ާވހަކަ މި ބިުލަގިއ އެަބޮއތް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްހެ ސް ޓެކުޔައެއީ ާރއްޖޭެގ ކޮންމެ ތަނަުކން ފުރި

ޖޭަގއި ހު ައއްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޒިާޔރަތްކުރިން. އަދި ާރއްަވރާްސފަތި ދުއަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ ބު

ސިންޖަރުން  ފަްނޖަރުން ބޭރަށް ސިފަން އިންޓަރޭނޝަނަލް އެއަރޕޯޓުަތއް ެވްސ. މި އެއަރޕޯޓުތަކުން ހުރި އެހެއެބަ

ހޭ. ދޭ ޚިދުމަތްތައް ނެޭގ. ެއ އެއަރޕޯޓުަތއް ތަރައްީޤާވްނ އެބަޖެއް އެބައަުތން ޓެކްސެ ެގހުންމީ ފުރާއިރު އެ

އަދި މި އެއަރޕޯޓުަތއް ހިންުގމުަގއި ދައުލަތުެގ އެހެން  ،ބޭނުންޭވރަނަގޅުާވންޖެހޭ. އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން 

ިގނަ ދަތުރުތައް ޑޮމެސްޓިކް އެބަކުރޭ. އަދި  ޭއިވއޭޝަުނން ަވރަށް ކުންފުނިތައް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް އައިލެންޑް

މީހުން  ިކ އެ ޓުން އެިކއެިރސްއަބޭރުން އަންނަ ފްލަިއުޓތަކުން އަންނަ ބޭުރެގ ޓު ްއޖެއަށް ޭއިވޭއޝަނުން ރާ އައިލެންޑް 

 ކޮށްދޭ. އަްއޑޫއަށް އަުޅަގނޑުމެން ޮގސް ބެލިއިރު ދިމާާވ އެންމެ މަސައްކަތް  އްދުތަކަށް ެގްނޮގސްދިނުމުެގހަތިބޭ ސަރަ

ދުަވހު ސްރީލަންކަން  ތާއަުކ ތިންައއްޫޑއަްށ އެބަ ޖައްސާ ހަފު ،ބޮޑު މައްސަލަައކަށް ދިމާެވފައި އޮންނަނީ

ރިޯސޓުތަކަށް ނޫނީ ފުވައްމުލަުކ  ހުަވޫދެގ ،ސް ެއައރލައިންރީލަންކަން އަންނަ ސްއެއަރަލއިންސް. އެތަނުން

ަހއުސްތަކަށް އެ މީހުން ެގންދަން ބަލާއިުރ ނޫނީ ެގސްޓް ،އެ މީހުން ރިސޯޓުތަކަށްއެހުރި ރިސޯޓުތަކަށް ނޫނީ ލާމުގައި 

 ިވއޭޝަނުން އޭ  ޑް ންލެބަެޖހޭ އައި ުނޭވ. އެްއ ދިމަލެއްެޝޑިއުލެ ސްރީލަންކަން ެއއަރލައިންާސއި މޯލްިޑވިއަން ފްލަިއޓް
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މި ތަންތަނަށް އައްނަ  ،ްނ އައްޫޑއަށް ފްލައިޓު ދާއިރުންއިސްރީލަންކަ ،ށް ބަދަލެއް ެގނެސްމި ޝެޑިއުލަ

ބޭރުެގ އެހެން  ޓަށް ްނ ދެޭވނެ ޮގތް ހޯދަން. އަދި ަގން ެއއަރޕޯޓުން އެބަޖެހޭ ެއ އެއަރޕޯރިސްޓުންނަށް ެއ ޗެނަލުއަޓު

 ުގރައުްނޑްތަނަށް  ން. ެއ ބޭފުުޅން އެބަ ކުަރއްާވ. މިހާރުެވސް އެކުރަ އްކަތްޭވނެ ަމސަންތައް ެގނެއެއަރަލއި

ކުރޭ. އެކަްނ އިންސްޓޯްލކުރުމުެގ މަސައްކަތް އެބަ އި އެައރޕޯޓުަގ ،އައިސް  ންޑްލިންއަށް ބޭނުންާވ ަވރަްށ ިގނަ ސާމާނުހޭ

ޖެހޭ. އެހެން އެއަރލައިންތަކުްނ ކަތްކޮށްދޭންކުން މަސައްކުންފުނިތަކަނެްކޝަންސްތަކަށް އެހެން  ކުރަމުންދާއިރު ފްލައިޓް

 ،ުހަވދޫ ،ަގމުން ސްރީލަންކަންއިން ންޭއިވޭއޝަނު ައއިލެްނޑް ،ކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނު 

ނަށް އެ ނޑުމެންއަޅުަގ ،މަކަުމގައި ާވނަ ޝެޑިއުލްކޮށްދީފި ފްލައިޓް  ޑޮމެސްިޓކް އިކްޓަރގަ ސެ  މި ،ފުވައްމުލަކު ލ. އަށް

މަުގފަހިެވެގންދޭ. ިމ އައުމަށް އިތުރު ެއއަރލައިންތައް  ،ސިންޖަރުންފައިތުރު  ،ިވ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރުބޭފުޅުން އެރު

 ެވްސ ަމސައްކަތްކޮްށެގން. ައއިލެންޑް ޖެހޭ. މިކަން ކުރެޭވނީ ުހރިހާ ކުންފުނިތަކުންއްދުތައް ތަަރއްޤީކުރަްނ އެބަހަރަސަ

ިވޔަފާރި އުޫސލުން އެކަން ކުރުމެއް ނޫން.  ،އެންމެ ބޮުޑ ޒިންމާއަކީއެ ބޭފުޅުންެގ  ،ނެސްނަންޖެހޭއޭޝަނުން ިވއޭވި 

ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް ެވސް އެ ބޭފުޅުން ކޮންްޓރިބިއުޓުކުރަންޖެހޭނެ. އިޤްިތޞާދު ކުރިއަުރަވން ކުާރ 

 ން،ޝަނުޭއވިއޭ ޤީްނ އައިލެންޑްނޑަށް ޔަ، އަުޅަގމާދޭންޖެހޭނެ. އެހެންީވ މަސައްކަތްތަުކގައި ެވސް ެއއްބާރުލުން

އެާއއެީކ ކަމަށް. ހަމަ އިދެއްާވނެވަ އެ ޝެޑިއުލް ެއޮގތަށް ހައްދަ ެގނުކުަރން އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު ޝައްެކއް

ްކސްރޭ ހުރި އެކްސްރޭ މެޝިން ހަލާުކެވަފިއ ހުންނަނީ. އެހެން އެ އިއެއަރޕޯުޓަގިއ އެބަހުރި ދަތިަތއް. އެތާ ީވ.ައއި.ޕީގަ 

އެއީ ޭއިވއޭޝަން  ނެތް. އިންސްޓޯްލކުރެޭވނެ ޮގެތއްޮގސް  އިގަ ން ީވ.ައއި.ޕީްކސްރޭ މެޝިއެ އިން. އެ ޝިނެއް އެބަމެ

ނުލިބިެގން.  އެއްދަން ކުުރމުެގ ހުއްއެކަ ޑާސާއިންދި އަސެކިއުރިޓީ ސަރިވސްއިން ޭދންޖެހޭ ހުއްދައެއް ނުލިބިެގން. 

ޮގތުން ެއ ހުއްދަ  ސް ެއއިެރއްެގ ރެިގއުލޭަޝން ބުނާދަލުކުިރޔައްތަނަށް ބަެއއްަތނުން އަނެ އެއީ ޭއެގ މެޝިނެއް 

ދެ ފަރާތުން  ،ސްކޭން މެޝިން ހުންނަންޖެހޭނީ ަވކި ފެންަވރެްއެގ ،ނަަގންޖެހޭ. މިހާރު އެ  ބޭފުުޅންެގ ސްޓޭންަޑޑަކީ

  ންޖެހޭ ކަށް ާވމެޝިނަނަ އި ހުންލާފަ ގ ، ޑުއެލް ސްކޭނިންލާފައި ހުންނަކްރީން ސް ސްކޭން ސްކޭންކުރެޭވ ުޑއެލް 

ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް  ތަންތަނެއް ާދާވކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެހެންނަމަެވސް، މި އެއަރޕޯޓުތަކަކީ ފައި

 މި ،ރެިގއުލޭޝަން ހައްދަާވއިރުެވސް ، އެބަޖެހޭ މި ތަންތަނުން ާގ ތަންތަން. އެހެންީވމާދިނުމުެގ ޮގތުން ހިންޚިދުމަތް

މި  އިކުންފުންޏާެއއަރޕޯޓްސް ކަންތަްއ ކުުރން. އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި  ޮގތަށް އެ ުގފަހިާވކުރުމަށް މަ އޮޕަރޭޓުންތަންތަ

 އެއާއެކީ ައއްޑޫ ކަންތައްަތއް ހަމަޖެހިެގންދާނެ. ހަމަ ތައް މޫުވކުުރމުެގފަރާތްތަކާ ާވހަކަދަްއކަިއެގްނ މި މެޝިން

ދޭތެރެއިން  ންނަ މެއިން ޕަަވރސްޓޭޝަނުން. ދޭތެރެހު އިަގހިތަދޫ ،ނީނަންދީފައި އޮ އެއަރޕޯޓަށް މިހާރު ކަރަންޓު

މިހާުރ ؛ ންނަނީ ހުއްޓިފަ. އެބަޖެހޭދާއިރު މުޅި އެައރޕޯޓުެގ އޮޕަރޭޝަން އޮކަރަންޓު އެބަ ކެނޑޭ. ކަރަްނޓު ކެނިޑެގން

ފަްސ  ،ޓާފައި ބަހައްރެއް ރޭޓަނަބެކަޕް ޖަ ތާއެކަރަންުޓެގ ޚިދުމަތްދެނީ ފެނަކައިން. ފެނަކައިްނ އެބަޖެހޭ  އިއަްއޑޫގަ 

ރަންކުރެޭވނެ ޮގެތއް ހޯދަން. އެކަން ނުކުރަންޏާ  ެއއަރޕޯޓް، ުޓެގ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓާފައި ޮވެއއްހާ ކިލޯސަތޭކަ
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 ން  ބޭނުންާވނީ އެ މީހުން އަމިއްލައަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓަިއެގން ޕެކަޕް ބަހަްއޓަން. އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ އެއަރޕޯޓު

އެދުމަީކ ފެނަކައިން އެ ޖަނަރޭޓަރު ފަރާތުން އެކަން ކޮށްދިނުން. އަޅުަގނުޑމެން ފެނަކައިން އެދޭ ދޭޚިދުމަތް ،ޮގތަކީ

ކަރަންޓު ދާ ަވުގތުގައި އެ އޮޕަޭރޓުކުރެޭވނެ ޮގތް ފެނަކައިްނ ން ތަނު އެ ،ތަނުގައި ޕެކަެޕއް ބަހައްޓާފައި ޮގސް އެ

ހަމަ ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓާފަިއ ެވސް ސްޕިޓަލަށް ޖަނަލް ހޮހިތަދޫ ރީ ބަހަލަހައްޓައިދީ އެކަން ކޮށްދިނުން. އެބަހުރި

ެއްއ ، އެކަން ނުކުރެޭވނެ ކަމެއް ކަމުގައި ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގ. އެހެންީވމާއޮޕަރޭޓުކުެރޭވނެ ޮގތް ހަދާފަ

ުޅަގނޑުމެްނެގ ހުރި. އަހާރު އެބަމިއްހާ ބެޑު ދެ ހާހެާގްތަގނޑަަކށް  އިައއްޫޑަގ .ނުކުރެޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އިތުރަްށ  ޓްއިމުކުރަން. މިކަން ކުރާއިރު އެބަޖެހޭ އެއަރޕޯގާ ބެޑު  4000މަސައްކަތްކުރަނީ އިތުރު  ސަރުކާރުން މިހާރު

 ޓް ޕޯބިލިއަން ޑޮލަރު ނަަގއިެގން އެއަރ 1 ،ތަރައްޤީކުރަން. ކުީރަގއި ނަިއފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ިވދާޅުވި 

މިލިއަން ޑޮލަރަްށ  400އްކަތްުކރި ާވހަކަ. ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުަގއި ޖީ.އެމް.އާރަށް ީދެގން ހަދަން މަސަޕްލޭނެއް 

އެކަން ކުރަންޖެހުނީމަ އެީއ  ފަހުން ލޯނު ނަގައިެގން  ެއންމެ ދައުލަތުން ިބލިއަން ޑޮލަރު 1 ހެދެން އޮތް އެއަރޕޯޓް

 ،ކަށް އަޅުަގނޑު ޖަާވބުދޭަކށް ނެތިން. މާލެ އެއަރޕޯޓްޔަ. އެންމާެއއްއެޅޭ ޒި .އްނެދިެވހި ރައްޔިތުން ބޮލުގައި ެއޅޭ ލޯ

ެއީއ  ؛ައއްޑޫ  ،ބިިލއަން ޮޑލަރު ނަަގިއެގން ލޯނު ަނަގިއެގން ހަދާއިރު 1 ނޫނީ ެވލާނާ އިންޓަރނޭޝަަނލް އެއަރޕޯޓް 

 ،ޑޮލަރު 400ޕޯޓެއް އެއަރ ކުރަން އްޤީތަރައްދެއް ހަރަސަ ،ަގނޑުގެ ހިސާބު އެ، ހުަވދޫ އަދި ލ.  އް،ފުަވއްމުލަ ،އަްއޑޫ

 ނުދޭންީވ ެއއްެވސް ސަބަބެއް އޮތް  ެއއްމިިލއަން ޑޮލަރުެގ ލޯނެއް ަނަގން ަސރުކާރުން ެގރެންޓީ 400ނޫނީ  300

އޮޕަރޭޝަންސްތައް އިތުރުެވެގންދާނެ.  ނުެގތަ ތައް ތަރައްޤީެވެގންދާއިރު މިހަމަ މި ބެޑު އް ނުދެކެން.ކަމަކަށް އަުޅަގނޑެ

 އޮތީ.ތައްޔާރަށް ރުން މިކަން ކޮްށދިނުމަށް ޮގުތގައި ސަުރކާދެކޭ އަޅުަގނޑު  ންޖެހޭނެ.ތަރައްީޤވާ ށް ރައިތު ޓްޕޯއެއަރ

އެކަްނ  .ކުރޭއެބަ ކާއެކީ ހެދުމުެގ މަސައްކަތް ކޮންސަލްޓެންޓަމިހާރު ބޭނުންަވނީ އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރަން ޕްލޭނެއް 

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ކުރަން. ހަމަ ެއއަރޕޯޓާިއ ކުުރމަށް ތަންފީޒު   އެކަންތަންފީޒުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެްނ މިތިބީ

 ެވސް އަދި ކުންފުނިން  ރީޖަން ތަރައްޤީކުެރޭވނީ. ައޅުަގނުޑ ދެކޭޮގުތަގއި ސަުރާކރުން ޅި ބެޑުތަކާެއކީ އިތުރުެވެގން މު

އަުޅަގނޑުމެން  ،ދީރުލުންއްބާށް އެ ެވސް ެއކަމަ ެވސް މިސްރާބު ހުރީ ެއޮގަތށް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން

 ކަންތައްތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭނަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ޖެހޭ ކޮށްދޭން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދެަވނަ ފުރުޞަތު

 

 ބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ބަރު އިރާެގ މެންއިދު ދާމާފަންނު މެ
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އަޅުަގނޑު ސުާވލުތަކެއް އުފެދޭީތ  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ

ކަށްތޯ ކޮންބަޔަ އަުގޮބޑުެވެގންދިަޔީއމަ ފައިދާަވނީުގޅިފައި ހުރި ަވސީލަތްތައް  އިނޭގޯތ. އެއަރޕޯާޓިއ އެއަރޕޯޓާ ހިތުގައި

ރ ޗަޑިޕާ ޕްލޭން ޓާމިނަލް ނުަވތަ އެއަރޕޯޓްސީ ؛ޅުަގނޑުމެން އެބަ ިވސްނާަލންޖެހޭ. އެއަރޕޯޓުެގ މި ޓަރމިނަލްތައްއަ

 7000ރިޒަްމެގ އަދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިހާރުެވސް ލޯކަލް ޓު ؟މި ހުރިހާ ކަމަކާ ުގޅިފައި އޮތީ ކޮންބަޔަކާތޯ ،ޓެކްސް

މި އެނދުތައް ެއކިެއިކ އަތޮޅުތަކުަގއި  ،އަރިއަތޮާޅއި ،ދަނީ. މި މާލެއާއިމުންޓުކުރަޕަރޭއޮ ،ރިއަށްުވރެ ިގނަ ބެޑު އެބަހު

މިހާުރ  ،ްޕލޭން އެބަ ބޭނުންކުރޭ. އަުޅަގނޑު އުފެދޭ ުސާވލަކީ ންތަނަށް މީހުން އުފުލަންެވސް ސީތަ ހަމަ މި .ހުރީ ެވސް

 ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ރިާޔސީ ަވޢުެދއް ެއއީ ުގިޅެގން އަުގަތއް އުފުލުމާނަލްެގ މިރޓަ ޓީ.އެމް.އޭ ަނަވތަ ސީޕްލޭން

ހަމަ ެއ  ،އެއަރ ޓިކެޓު ައުގހެޔޮކުރުން އެއީ ަވޢުދެއް. ެއއްޮކޅުން ަވސީލަްތތައް ބޮޑުކޮށްފައި  ެގއެތެރޭެގ ދަތުރުފަތުރު

 އި ނެއްަގލޭމިހާރު ސީޕްމި ދައްކަނީ ާވހަކަ. ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކުޑަކުރަން ައޅުަގނޑުމެން ނަށް ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެން

ޑުކުރީަމ އަުގބޮ  ތައްދެން ެއ ަވސީލަތް ،އުފެދެނީއަތޮޅަށް ދެޭވއިރުަގއި އަޅުަގނޑު ސުާވލު  އަށް އަރި  600ނުަވތަ  500

އަތޮޅަށް ދާން  ނުަވތަ އަރި ؟ރުފިާޔއަށް ކޮަޅކަށް ޯފރުކޮށްދެޭވނެތޯ ެގސްޓަކަށް 600 ،ރުިފޔާ 500 އެ ފަރާތަށް

ެވސް އަދި ާރއްޖޭެގ ެއިކ  އި އެބަ ހިންާގ މާލޭގަ ބަަޔކުބަިއަވރު އެަތއް  ،ދިެވްއސަކުކަށް ބޭނުންާވ ކުއްލިއަ 

ޕްލޭްނ ސީ ،ކަންކޮޅުތަުކަގިއ ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމުން ދެން ކިހިނެއްތޯ މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެައރޕޯޓަށް އަިއސް

ަވތަ ޓީ.އެމް.ޭއ ރޭަގިއ ނުރޭންޖުެގ ތެ އެއަރޓެްކސީ ންނައޮ ، ެއ އަޮތޅަށް ނުަވތަ ވ. އަތޮޅަށް  ކުން އަރިމިނަލަޓާ

ީޓ.އެމް.ޭއއިން ައުގބޮޑުކުރާނެޯތ  ؟ދޭނެތޯއިހަމަޖައްސަެއަވރަށް އޮންނަ ހިސާބަކަށް ދާން އެ ފިއުލް ތެރޭގައި ެގ ރޭންޖު

 އް،ސުާވލެ އެއީ އުފެދޭ  ؟ނުަވތަ މަންތާ ނުަވތަ ސީޕްލޭން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން އެ އަުގ ހިފެހެއްޓޭެނތޯ

 ަވސީލަތްތަކާހާ ޖެހިެގްނ ހުރި ހުރި ،ލަަތށް ފައިދާކުރާނަމޭ ކިޔާފައި އަތޮޅު ފިހާރަތަކާއިރައީސް. ދައުޒަތްތެރި އިއް 

. ަދއުަލތަށް ފައިދާެއއް ނޫން ަވނީކީ .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަށްަދއުލަތަށް ފައިދާ ،އަޅުަގނޑުމެން މި ިކޔަނީ ބޮުޑކުރާށޭ

ރަށަށް ފަތުރުެވިރއަުކ  ެގކު ެގނެސްެގން ޭއނާެގސްޓަ  އި ޒަމްގަ ރި އަކަލް ޓު ސްަވނީ. ލޯރައްޔިތު މީހާެގ ޖީބު ހު

. ތިމަންނަމެންނަށް ދެން ބޮޑުޮކށްފައޭ މިނަލްސް އޮތީ ދެުގނަ ައުގރމިހާރު ސީޕްލޭން ޓަ ،ފޮނުަވންީވމަ ދެން ބުނާނެ

 ؟ށްޯތ ފައިދާީވން ބަޔަކަކޮ ރުފިާޔއަށޭ. 200 ، ސީޕްލޭްނ ޓިކެޓެއް ރުފިޔާއަްށ ިވްއކަމުންދިޔަ ޓިކެޓު 500ދެޭވނީ 

ތެރި ރަިއސް. ަރއްިޔތަކަށް ނުެވއޭ. ަރއްޔިތު މީާހއަކީ ަދއުލަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތު މީާހއަށް އިްއޒަތް

ރުަވނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ީގފަ ރުީވމަ ދައުލަތްީގދައުލަތުން އެބަ ދަޢުާވކުރޭ. ރައްޔިތު މީހާ ފަ އަނިޔާެއއް ދިނީމާ

ެއ  ،ރިސޯޓުަތކުެގ ކުލިަތއް އިންތިހާއަށް ބޮޑުކޮށްފައި ،ސް ފެނިެގންދިޔައީ ކުރިންެވ އްޖޭަގިއ މީެގން ދިެވހިރާއަޅުަގނޑުމެ

 އަހަރަށް ކުްއޔަށް 25އަހަރަށް ކުްއޔަށް ދެނީ.  20ތަން.  ފަރާތްތަކަށް ނުެވެގން ހުރިހާ ތަންތަން ބަނުގރޫޓުެވެގންިދޔަ

 ދެ  ،އެްއޗެހި ެއއް އަހަރަށް ރަތަކާފިހާ އިދޭ. މިާހރުެވސް ާބޒާރުގަ ނުކޮށްލެްއ އަ ،ދެނީ. އަދި މުއްދަތު ހަަމެވެގްނދާއިރު

އިންެވްސޓެއް  ނޫން. ރަްއިޔތު މީހާއަށް ެވސް ކީށް ކުްއޔަށް ޫދކުރަނީކަމުއްދަތަ އަހަރަށް ކުްއޔަށް ދޫކުރަނީ. ދިުގ
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ގައި ުޑމެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުައޅުަގނ ދު. އަބަތައްދެން ބޭރުެގ ބޮޑެތި އިްނެވްސޓުމަންޓު .ނުކުރެޭވނެހާ ހުރިހާ ޮގތެއް

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރާއްޭޖގައި މި ބުނާ ިއންެވސްޓުމަންޓުތަކަކީ އެތަްއ  ،ރަނަގޅު ކަމެއް ނޫން ންއެ ާވހަކަ ެދއްކު

 ބިލިއަން ޑޮލަރެއްެގ އިންެވސްޓުމަންޓުތަކެއް. އެ އިންެވސްޓުމަންޓުތަކަކީ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑަށް ފެނިެގންދިޔައީ 

 އެ ޑިފެންުޑަވީނ އޮޕަރޭޝަން އެއަރެޓކްސީ. ެއއަރޓެްކސީ އައީ ން ފެނިެގންތަނަށް ެގނައިތަން. ދެ މި އްރެލިކެޕްޓަހެ

 ،ޑިޕާޗަރ ؛އިންޖަރުން އެރަިއަވލްގަ ފަސި ފްލައިޓުތަާކިއ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބިނާކޮށް. އެ އަންނަ ރއަންނަ ޗާޓަ

ެއަވރުެގ ޒިންމާއެއް އަާދކުރަން  ނުުވމަކީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް.ކޮށް ފޮއެއް އެރަިއަވލް މި ހުރިހާ ރަށްރަށަށް ލަެގޖުތަކާ

އަދި ކޮންމެ ަބޔަުކ  އިޮގތަްށ މިތާ ތިބެ ާވަހކަދެއްކުމަީކ އެީއ ޯގްސކަމެއް. މި މައްަސލައިގަ އަޅުަގނޑުމެން ެއކި ޮގތް

ައުގ ެގ ަވސީލަތްތަްއ ޖޭެވހިރާއްދި   ަރއީސް.ރިމި ާވހަަކ އިްއޒަތްތެ ކޮންމެ އެްއޗެޭކ ކިަޔސް އަުޅަގނޑަށް ެދއްކޭނީ

އެ ަފއިާސ  ،މީހާެގ ޖީބަށް ަވންނަ ފައިސާ ުނާވނެ. ރައްޔިތުެގންުޑކޮށްބޮ ުނާވނެ. ބިންތަްއ ައުގބޮޑުކޮށްެގން

ފައިސާ އެބަ ދައްކައޭ. ދެން ީކއްކުރަންޯތ އެ ރެސްޓޯރެންޓަކަށް އެބަ ޚަރަދުކުރޭ. ނުަވތަ އޭނެ ޓެްކސްެގ ޮގތުަގއި 

 ؟ރަނީކުޮބޑުތުެގ ހުރިހާ ަވސީލަތްތައް އަުގލަދައު ،ހުރިހާ އެއްޗެއް ނަަގމުން މި ،ނަަގމުންއިންކަމް ޓެކްސް 

 ކިހާަވރަކަށްތޯ އަރި ަވސީލަތް ބޮުޑކުރީމާ ާކއިުހރިހާ އަުގތަ އެ ،އިދެން ޓީ.އެމް.ޭއެގ ައުގތަކާ  ،އަޅުގނޑުެގ ސުާވަލކީ

ތޯ ުޅަގނޑު އުެފދޭ ސުާވލަކީ. ކިހާަވަރކަށްެއއީ އަ ؟އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ހައުަސކަށް މީހަކު ެގންދާނީސްޓްއަތޮޅު ެގ

  ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ސުާވލެއް. އެންމެ ނިކަމެތި މީހާ ؟ލޭނީމީހުން އުފު ހައުސްަތކަށްެގސްޓް

 ކުރުމޭ އިދާދައުލަތަށް ފަ ،ނޑުމެން ިވސްނާލަްނޖެހޭަވނީ. އަުޅަގފަންތީެގ ިވޔަފާރި ބަނުގރޫޓު  އެންމެ އާަދއިެގ މެދު

ިރ ތެިއއްޒަތްފިާޔއަށޭ ރު 25ލިބެނީ  ޓެއް ެވސްހާބަރު ކަޑަޔަކުްނ މަސްރޮށް އާ ،ިއނަަގއި ކިޔާފައި މި ފައިސާތައް ަނަގ

 އެ އަުގެހޔޮކޮށް ދިނިްއޔާ މު ަރއްޔިތުންނަށް އްއާއަްށ. ީކއްޯތ ާވނީ ނަގައޭ އެސް.ޓީ.އޯރުިފޔާ އެބަ  60000ރައީސް. 

ފިހާރަތައް ެވސް އެހެީރ  ތި އަޮތޅު ؟ދުަވހަށް ފިހާރަެއއް ުކއްޔަށް ދިިނއްޔާރުއަހަ 6 ،ރުއަހަ  5ނީ ާވ ކީއްތޯ ؟ތަންތަން

ިވއްަކއިެގްނ  ބިސްކޯދު ޑަބިޔަލެއް ،ނީ. ފައިސާ ހޯދަންޖެހެއަށްލަްއކަ 1 ންއި، 90000 ،ންއި 80000 ބިޑަށް ލައިެގން

އެ ބިސްކޯުދ  ،ޭއނަ އިނދެެގން ިއެގންތަނެއް ނަަގއިން ން އަތޮޅު ފިާހރައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިސްކޯުދ ޑަބިޔާ ިވއްކަ

 ކުޑަުކއްަޖކު ކާ ބިސްކޯދުެގ ާވަހކަ މި !ޔާލަށް ެގންނަާވޚިނޑުމެން އަޅުަގ ؟ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ކޭނީަވރަކަށްތޯ ިވއްކިހާ

ތް ލައުއީތޯ ދަ ރުފިޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މި ހާސް 40ލަްއަކ  1 ފިހާރައިެގ ުކއްޔަކީިވއްާކ  ބިްސކޯދު ކަނީ. އެދައް

 ؟ޮގތަކީ ހިންަގންޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދީދީ.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިން މުޙައްމަދު
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 ދީދީ ާވހަކަދެްއކެުވން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

 ދު ރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީތެފުަވއްމުލަކު އުތުުރ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އި ރިއްާޔ ޝުކު

ަޓކުން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ޕޯރޖޭެގ އެއަދިެވިހރާއް) 2016/29ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ލާޙުަގއި ޞްއި ދުކުރަން. މިއީެވސް ތާ  އަޅުަގނޑުލާޙަށް ޞްެގ އި (ނެުގުމެގ ާގނޫނުފީ އާއިެގ އަތުން ޓެކްސް ފަސިންޖަރުން

ިނކަމެތި  ނޫނިއްޔާ ،މުއްބުނާ ޮގތަްށ އާ ޯސޝަލް މީޑިާއގައި ،އި ާވހަކަދަްއކަބަެއއް އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކުން  ،ޮގތުން ާވ

ނަމުަގއި  ެގޖުސް ޗާިވްޓ ސަރޕޯރެއއަ ،ކީ ކްސަެގމުންދާ ޓެމިހާރު ނެްއ ނެިގެގެނއް ނުދޭ. އިތުރު ޓެްކސެ މީހާެގ އަތުން

 12ހަމަ ނެެގނީ  .ރ ޓެކްްސެގ ޮގތުަގއިބަދަލުަވނީ ޑިޕާޗަ އޭީތެގ ހަމައެކަނި ނަން .ޮޑލަރުެގ 12 ،އްނަަގމުންދާ ޓެކްސެ

ސިންޖަރުންެގ އަތުންނެއް ން ދަތުރުކުރާ ފަހުނޫނީ އިކޮނޮމީ ކްލާ ،ޑޮލަރު. އެހެންީވމާ، އިތުރު ެއއްެޗއް ނިކަމެތި މީހާ

ިބޒްަނސް ކްލާސް، ފަސްޓް ކްާލސް އަދި ޕްަރއިެވްޓ ޖެޓުަގއި  ،ުނދޭ. އެހެންނަމަެވސްްއ ިގެގނެެޖއް ނެޗާއިތުރު 

އަޮތޅު ހުޅުޫދ  . އަްއޑޫޖުދަނީ ެނޭގ ޗާ ދަތުރުކުރައްާވ ބޭފުޅުންނަށް ބިދޭސީންނާއި އަދި ިދެވހިންނަށް ައުގބޮުޑެވެގން މި

ޔާ ދެކުުނެގ އް ކުެރވިއްޖެޓް ަތރައްޤީޝަނަލް އެއަރޕޯިއންޓަރނޭ ޭގން ،ފަދައިން ޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާުޅިވދާއިރާެގ އިއް 

ރނޭޝަނަލް ޓަޭގން އިން ،ދިޔައީ ދި ލ. ބޮޑުަތކުން ތަރައްޤީެވެގންދާނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންއަ ،އަތޮޅު  4

އިތުރަްށ ނާއި އަދި ންޖަރުންފަސިުތ ދަށްކޮށް އޮތީ. އެކޮޅަްށ ަވރަށް ހާލަ ،ފެންަވރެްއަގއި  ޓް އޮތީ ަވރަށް ދަށްޕޯރއެއަ

 12ާވ ނޫނުގައި ާގނޑު ދެޭކޮގތުން މިހާ މި ުޅަގަލއިންތައް ދަތުރުކުރެޭވެނ ޮގތްތަކެއް އެބަޖެހޭ ރޭެވން. އެޮގތުން އަރއެއަ

އަުޅަގނޑަށް ހީަވީނ  ،އްޔާ ޖެއްެލވި އިކުރުމަށްޓަަކއި ުއަވޓަށް އެ ރީޖަން ތަރައްޤީޕޯރޑޮލަރު ޭގން އިންޓަރނޭޝަަނލް އެއަ

ދާނެހެން. އެހެންީވމާ، އޭެގ ސަބަބުން އެ ރީޖަނަށް ންޖަރުންނަށް އަުގހެޮޔެވެގންރުކުރާ ފަސިނާއި ދަތުންޖަރުންސިފަ

ކެން. އެހެންީވމާ، ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެ ެވެގންދާނެ ، އެޓްރެކްޝަެނއްެގ ޮގތުގައިއް ޮގތުަގއިެވސެންޓިދަތުރުކުރަން އިން

އަދި  ،ނޫން ޏެއްޓް އެކަންޕޯރންޓަރނޭޝަނަލް އެއަށް ޭގން އިއިތުރައަދި މީެގ ޖު ޗާކުރަނީ މިމީދުއްއަޅުަގނޑު އު 

ކަެމއް.  ަގޅުނދިއުމަކީ އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި ރައަށް ެވްސ އެޮގތަށް ާޚއްޞަ އިނާޔަތެްއ ލިބިެގންއުތުރުަގއި ހަނިމާދޫ

ރުެވިރކަމުެގ ތަކާިއ ފަތުހައުސްތަުކަގއި ތިބި ެގސްޓް ޅުއަތޮ އި ހުރި ހައުސްަތކާއި ައދި އުތުރާިއ ދެކުނުގަ ރުން ޭގސްޓްއޭ

ްށ އަޅުަގނޑަ ދަނީ ލިބުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާނެ. އިތުރަްށ އާމް ،ެވޅާއިުތރަށް މާކެޓް ފު ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް

އެހެންީވާމ،  .ފައިދާަވމުންން ަދނީ  ޭއިވއޭޝަްނެގ ޑޮމެސްިޓކުޑްައއިލެން ،ނަމަ ލިބިފައިާވ މަޢުލޫމާތު ކުށްކަމުަގއި ނުާވ

ެވސް އެންމެ ިގނައިން  ށްތުން އައިެލންޑް އޭިވޭއޝަންެގ ދަތުރުތައް ކުރާއިުރގައި ފުަވއްމުލަކަ ނޑު ދެކޭޮގއަޅުަގ

އިން. އެހެން ދަތުރުކުރާއިރުަގއި ފުވައްމުލަކަށް ައއުމުަގިއ ލައިންސް ރއަންނަނީ ސްރީލަންކަން އެއަ ރުެވރިން މިފަތު

ބެޭގޖާ ެއއްޗެިހ  އި،ންޖަރުން އުފުލަށް ލޯންޗަށް ފަސިއަދި އިުތރަ ،ުޑަގދަވެ ނކެއް އެބަިދމާޭވ. ކަަވރަށް ބޮޑު ދަތިތަ

ކުރިމަތިޭވ. އަުޅަގނުޑ  އުފުލުމުެގ ދަތިކަން ކުރިމަިތުވމުެގ ސަބަބުން ފަތުރުެވިރންނަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ

މިހާރު  ،ތަކަށް  ފަސޭހަ ޮގއެބަޖެހޭ އެއަްށުވރެ އިތުަރށް ދެކޭޮގުތގައި ައއިލެންޑް އޭިވޭއޝަނާއި ފުަވއްމުލަކާ ދޭތެޭރަގއި
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ތަުކެގ ކަނެޓްާވ ޮގތަކަށް ފްލައިޓު ންއާފަލައިޓަށް ުވރެ އިތުރަށް ސްރީލަންކަ 3ފްލައިޓް ނޫނީ  2ތާއަކު އޮންނަ ހަފު

ަތކަްށ އަތޮޅާިއ އަދި ލ.އަތޮޅަށް ެވސް ފަސޭަހާވނެ ޮގ . ހަމަ  ެއޮގތަށް ހުަވދޫދިއުންޝެޑިއުލްަތއް ހެދިެގން

 ން. ެދއްިވ ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްޔާ.ޔުދިެވެގން ބައްޓަންދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމު

 

 ރިޔާސަތުން  ާވހަކަދެްއކެުވން:

 ސިމް.ޤާޙުސައިން  . ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ކެުވން:ސިމް ާވހަކަދެއް ޤާކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން 

ރަކު އިދިކޮުޅގައި ތިބެެގްނ ޓުެގ ާވހަަކ ދައްކާ ހަމަ ކޮންމެ ފަހަ ޕޯރން އެއަުޅަގނޑުމެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަ

ޓުްނ ފުާރ ޕޯރއެއަ .ރި ރައީސްތެކުރުމުެގ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްއޮންނަނީ ފިތުނަ ބޭފުޅުންނަށް މި އެ  ށް ދައްކަންޖެހޭ ާވހަަކއަކަ

ކުރަން. ދުއީެވސް ތާ  ނޑުށް އަުޅަގއޮްތ ބިލަ އާއި އަދި ފީ ެނުގމުެގ ާވހަކަ މިޓެްކސްންޖަރުންެގ އަތުން ފަސި

 ަގކުރީ. ދަންނަަވން މި ާވހަކަ ފާހަ ެވްސ ާވހަަކެއއް ފާހަަގކޮްށލުމުެގ ނިޔަތުަގއި މި ނޑުައޅުަގ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ންމެ ކޮ ކަރާއި ހީަލތް ހެދުމުެގ ޮގތުންެވސް އޮުޅާވލުމުެގ ޮގުތގައި ނޫނިްއޔާ މަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ،އުޅޭ ާވަހކައަކީ 

ޕޯޓުން ރއެއަ ހަމަ ފަހަރު މިޮގތަށް މި މި ެގންދަަވނީ. ން ިއެގއިދިކޮުޅގައި ިތއްަބަވ ،ެއއް ެވސް ދަްއކަމުންާވހަކަ

ހަދަން  ޕޯޓްރއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖީ.ެއމް.އާރުން އެއަ ،ލާނަން. ޖީ.އެމް.އާރުެގ ާވހަކަ އިމިސާލެއް އަުޅަގނޑު ޖަހަ

ޕޯޓުން ދިެވިހ ރއަިދ ެއއަ ،ދިންިއރު އަހަރަށް ކުްއޔަށް 25ރައީސް.  އްޒަތްތެރިައހަރަށް އި 25ދިނީ އެންމެ  ކުއްޔަށް

އިއްޒަތްެތިރ  އެްގރިމެންޓް ހެދިފައި އޮތީ. ން ޖީ.އެމް.އާރުން ލާރި ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބޭ ޮގތަށްނުދައުލަތަށް ބޮޑުތަ

ިއްއޒަތްތެރި  .އަހަރު 17  އޮންނަނީދިޔަީއ. ދިޔައިމަ ބާކީ މިއަހަރު ނިމިެގން 8މިހާރު  .އަހަރު 25ެއއީ  .ރައީސް

އަަކފޫޓުެގ ެގއެއް ދިހަ ބުރިއަްށ  2000މި ޒަމާނުގައި  .ހެދިފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހީޕޯޓް އޮތީރރައީސް. ެއއަ

އަުޅަގނޑުމެން ިމ . ލޯދެނީ ދެ ފް ެގ ެވރިމީހާއަްށ މިގޭ  ައހަރަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 35ހަދާލަން މި ނަަގނީ 

 25ޕޯޓެއް ތަަރއްޤީކުރާ ާވހަކަ. ެއއީ ޒަމާނީ ެފންަވރަށް އަދި އެންމެ ރސިންާގ ެއއަޮބޑު  އިަގ ރަށެއް ބޮޑު ދައްކަނީ

ތުންނަްށ ރައްޔި އިމިކަމުން ެވސް ިދެވހި ދައުލަތަށާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދައުލަތަށް އޭެގން ުކލިދޭ ޮގތަށް.  އަހަރަށް

 ގެ ައޅުަގނޑުމެން ،ން ދިެވހި ަދއުލަތުންމިިލއަ 800 އެންމެ ފަހުން ޮގސް އާބިޓްޭރޝަނުން ހަމަ ދިނީ ދޯކާ.

ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ެވސް ، އެހެންެވ ައޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ  ތިބީ ދައްކާފަ. އަތުން ައޅުަގނުޑމެން މި ެގރައްޔިތުން

ސާދަ ކުރުމާއި ފަތެޭރަގިއ ފިތުނަ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ،މި ަދއްކަނީ އިރަށް ޕޯުޓެގ ާވހަކަދައްކަން ފަށާއަރއަޅުަގނޑުމެން އެ 

ދެްނ  ؛އޮތީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން، މި .ނެއުފެއްދުން ނޫން ޮގަތކަށް ާވހަކަދައްާކކަށެއް މި ބޭފުޅުންނަަކށް ނޭނޭގ

އަހަރަށް ކުއްޔަްށ ދިނިއްޔޭ. ިވއްަކއެްއ  25ޕޯޓް ރްއކާލިްއޔޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ެއއަމި ިވދާޅުަވނީ ަޤއުމީ ދޮރާށި ިވ
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  މަށްންޓް ރަނަގޅަށް ބަލައިފި ކައެއީ އެ އެްގރިމަ ދިނީ. ދޭ. ހަމަ ކުއްޔަށް ޔަކަށް ނުެވސްކުން ބަޔަބަނުލާ. ނޫނީ ހި

މި ހުރިހާ ކަމެއް  ،އެހެންަނމަެވސް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނެގން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ،ާވނަމަ

 މަ އެޮގތަށް ާވހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދައްކަނީ ހަެއ  ެވސްމިހާރު ،އޮޅުާވލުުމެގ ނިޔަުތގައި ާވހަަކދައްކަިއެގން

ފައިދާހުރި  އި،ތަކަށް އެްއެވސް ާވހަކަެއއް ރައްޔިތުންނަްށ އޮޅުންފިލައިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުަގއި ތިބެެގން މި ނޫން ޮގ

ބޭފުޅުން  ރަށް ިގނަަވ .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިއީ ަވރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ،ޮގތަކަށް ދަްއކަން ނޭނޭގތީވެ 

ައޅުަގނޑަށް ެވްސ  .ސްމިނަލްެގ ާވހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީރޓީ.އެމް.ޭއެގ ޓަ ،މިތާނގައި ފާހަަގކުަރްއވައިފި

ކުރިއަށް ެގްނޮގސްދިނުމަީކ އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު  ންޓް ކަންތައް ެވސްޮގތަށް އެްގރިމަ އޮތްމިހާރު  ،ަގބޫލުކުެރެވނީ

  ހަމަ އެާވހަކަ ެވސް ފާހަަގކޮށްލަމުން ލިބުނު ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު  ،ނާތީެވނޑަްށ ފެންކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގ

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،އަދާކުރަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ައޙްމަދު. ރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ަރއިދޫ ދާއިއިނުގ

ން ދިެވހިރާއްޖޭްނ ކުޕޯޓަރދިެވހިާރއްޖޭެގ ެއއަ) 2016/29ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޑު ށް ައޅުަގނށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލަ( އަފީ ެނުގމާ ބެހޭ ާގނޫނު އިފަސިންޖަރުންެގ ައރުން ޓެކްސްއާ ބޭރަށްފުރާ 

ދިޔަ ޮގތް ދިެވހިާރއްޖޭެގ ހުރިހާ އިކަން ހިނގަ  ،ރުަގއިމިތާ ިތބެެގން އިދިޮކޅުން ާވހަކަަދއްާކއި ެވސް ާތއީދުކުރަން.

ނެިގ ލޯުނެގ  އެަތއް ޤައުމަކުން. ކުރުމަށް ލޯނެއް ނެިގޕޯޓް ތަަރއްޤީރރައްޔިތުންނަށް ަވރަށް ސާފުޮކށް އިނޭގނެ. ެއއަ

ކިތަްއ  ،ކިަތއް ޤައުމުން .ޔިތަކަށް ުނަވތަ މި މަޖިލީހަކަށް ެވސް އޭރަކު ނޭނޭގޭޖެގ ރައްއަދަދެއް ެވސް ދިެވހިރާއް

ދިެވިހ ތަނަކުން ލޯނު ނަާގއިރުގައި  ،ކިހާ އިންޓަރެސްޓެއްަގއި ކަމެއް ނެިގއްަޔކީ. އެހެންނަމަެވސް ،ބޭންކުން

ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ،އްޔިތުންނަށްއްޖޭެގ ރަ ދިެވހިރާ ،ދަރަނި އެޅޭ ޮގތަށް ނަާގ ކޮންމެ ލޯނަކީ ރައްޔިތުންެގ ބޮުލގައި

 އެްއެވސް  ،ަގބޫުލކުރަން. އެހެންނަމަެވސް ނިގެގން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ަކމަށް އަޅުަގނޑުހަދާ މަޖިލީހަށް އެނޫނުާގ

މިއަާދ  ،ޯޕޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ނަާގފައިޭވ. އެހެންނަމަެވސްރ ޑޮލަރެއް އެއައެތަްއ ބިލިއަން .އިންސާނަކަށް ނޭނޭގ

ނުރަނަގުޅ އޭެގ މުިޅ ޤައުުމެގ އިްޤތިޞާދަށް  ،ޕޯޓް ތަަރއްޤީނުކުރެިވ ދާ ކޮންމެ ުދަވހަކީރއެއައެ  މައަށްހަ

 ުމެގ މައްޗަށް.މަސްެވރިކަ އިފަތުރުެވރިކަމާ  ،އިޤްތިޞާދު ިބނާެވެގްނަވނީ އަސަރުކުރާނެ ދުަވެހއް. މި ރާއްޖޭެގ

އެ އިންޑަސްޓްީރަގިއ  ،ބޭ ނަފާ. އެހެންނަމަެވސްއެއިން ލި ޤައުމުތަކަށް ިވއްަކއިެގން  ،މަސްެވރިން ބާނާ މަސް ބޭަރށް

ޕޯޓުަގއި ރަވންދެން ެއއަ ބޭރުން އަންނަ ފަސިންޖަރުން އެތައް ަގިޑއިެރއް އުޅޭ މީހުން ަވރަށް ދަތި ހާލުގައި އުޅެނީ.
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މުެގ އިޤްތިޞާުދ މި ޤައު .ްނޖެހޭދާ ޕޯޓުން ފައިބަިއެގން އެތަްއ އިރެްއަގއި މަޑުކޮްށެގންރެއއަ، ޓީ.އެމް.އޭ  މަޑުކުރަންޖެހޭ.

ހަމަ ކޮންމެ ާވހަކައެްއ  ޕޯޓް ައަވހަށް ނިމެން އެބަޖެހޭ.ރމި ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިުތންނަށް ފައިދާާވން އެބަޖެހޭ. ެއއަ ،ބިނާެވ

 އީއެ ؟ހުޅެއް ނެތަސް ،ތަޅެއް ނެތަސް ؟ޓެއް ނެތަސްށްހެޔޮ ދޯ ދޮރާ އިށީަގޓޭ. ދޮރާށްއިރަށް ތިމަންމެންެގ ދޮރާދައްކާ

ދުނިޭޔެގ  .ޮގތަކީ ެއއް ނޫްނ ދުނިޔޭެގ ޤައުމުަތއް ތަރައްީޤެވެގންދާއެ ؟އަުޅަގނޑުެމންނަށް ތިބެޭވތޯ އިޓޭ ކިޔާފަށްދޮރާ

ތަން  ާވ މުއްދަތަކަށް އެ އެ އި،ޤައުމު ތަރައްޤީކޮށްފަ  ،ެގެންއސަ ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ެވސް ބޭރުެގ އިްނެވސްޓްމަންޓް

. އުޅޭނެ ޮގެތއް ޮކންމެ ޤައުމަކުން ެވސް ހޯދާ އި،ނަަވްސެވފަން ތަރަްއޔިތު ،އިަޤއުމަށް އާމްަދނީ ލިބިފަ އި،ބިނާކޮށްފަ

ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދު ބިނާކުރާ ކޮންމެ  ށްިޚޔާލަ އި،ފިކުރާ ،އި ސިޔާސީ ިވސްނުމާއަުޅަގނޑުެމންެގ  ،އެހެންނަމަެވސް

ަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި ޯލކަލް ާވނެ. ައޅުނުނަޒަރުަގއި ެވެގން ގެ ފަހަރަކު އެއަށް ޚިޔާލު ތަފާުތެވެގން ުހއްޓިެގން އަުޅަގނޑު 

ލުތައް  ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ. އެ ބަދަ ރިޒަމަށް ބަދަލުތަކެއް ައންނަންޖެހޭ.އަޓު

 ،އް ިވސްނުމެ ދުރު ރާސްާތެގ ޕްލޭނެއް ރޭިވެގން. ޤައުމު ަތރައްޤީކުރުމުެގ ޕޯޓް ތަަރއްޤީކުެރިވެގން.ރޭވނީ ެވސް އެއަެގނެ

ރަްއޔިތުންނަށް  ،ޕްލޭންތަްއ ކުރެިވެގން މިއަދު މިއަދުެގ ސަރުކާރު. ޚިޔާެލއް ބަެއއްެގ އޮެވެގން. އެ ބަަޔކީ ،އްފިކުރެ

އުސޫުލން ބޭރުން ކަންކަން ނުކުާރ  ،ާގނޫނުން ކަްނކަން ކަނަޑއެިޅެގން ،އްޓަންެވެގންފައިދާާވނެ ޮގތަށް ކަްނކަން ބަ 

 އޮންނަނީ ުއސޫލެއް. މިއިން ކޮންމެ ކަމެްއގެ  ގައިކުެރްއިވްއޔާ. އޭރު އިރާދަފުޅު ތިބީ މި  ޮގތަށް ކަްނކުރަން ައއިސް

ކުެރިވފައި ހުރި  ،ހެންނަމަެވސްތަކުލީފު މިއަދު މި ސަރުކާރަށް އަންނާނެކަން އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން. އެ

ތަކަށް ންޓުޭވ ެއްގރިމަަގިއ ކުރެރު ަޤއުމެއްެގ ޮގުތގައި އޮންނައި ،ކަންކަން ިމއަދު ދައުލަތެއްެގ ޮގުތަގއިނުރަނަގޅު 

ދަނީ. އިކުެރުވނީމަ ޤަުއމެއް ބިނާެވ ކުިރއަރަ ޮގްސ އެ ކަންކަންނިމިެގން ފަރާތުން އެއްބަސްާވ ޮގތަށް  ކޮށް ދެތިރާމުހުއި

 އެއީ ލާރިެއއް ނުލިބޭ  ތިމާއަށް ،ކްޓެއް ކޮށްފައި އޮތިްއޔާރެއަހަރު އިންސާނަކު ކޮންޓް 5ޭވުތެވދިޔަ  ،އެހެންނަމަެވސް

މީހުންނަށް ެއއް ރަށް  25 ؛ރަށް 5 ެއއް ަރށް ނަާގ މީހާއަށް އި،އެ ކޮންޓްެރކްޓް ބާތިލުކޮށްފަ ،ންޏާަވ ކަމަށް

ފިލުަވިއެގްނ އިންސާފެއް ާގއިމުކުާރއިރުަގއި ލަސްތަކެއް ެވސް ާވނެ. އެއިން އޮޅުންބޮޅުން އެބަހުރި. ދެން، އިިވްއކާފަ

ކުރާ މީހާއަށް ލާސްާވނެ. އެކަްނ ލަސްާވނެ. ެއއީ ިވޔަފާރިމީހާއަށް  ދުަވސްތަެކއް ެވސް ާވނެ. ަކންކުރަން ހުންނަ

ެދއް އޮންނަންާވނެ ޤައުމެއް ހިންަގން ދޭއިރުގައި ަބޔަުކ ހައް ،އެކަމަކު މިންަވެރއް ؛ލަސްާވ ކޮންމެ ފަހަރަކު

ފުރުޞަތެއް ށް ބަސްބުނާކަ ލާފާނެތީ ބިރުން. ކިަޔއިެގން ޖަލަށްޗުއްޕު ދިަޔއިރު މި ޤައުުމގައި އެންމެން ތިބީރޫޅާލައިެގން

ޤައުުމ  ްއާވ،ކޮންއިރަކުންތޯ ޖަލަށް ެގންދާނީ. އެަވުރގައި އޮ ތިމަންނަ ދެން ހޮޓާތަުކގައި ތިބެނީ. .ޭގގައި ތިބެނީ ނުލިބޭ.

ޤައުުމެގ ަރއްޔިތުންނަށް ފައިާދާވ ހުރިހާ  އި،ލާލާޤުއިސްތި ،ާތއިދަސިޔާ ،ސަލާމަތްކޮށްެގން ަޤއުމުެގ ިމނިަވންކަމާއި

  . ރަން، އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުއެހެންީވމާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ،ޕޮލިސީެގ ތެޭރގައި ހިމެނިެގންވޭ   މިއަދުެގކަމެއް

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 6

 

 ްއެކުވން:ން ާވހަކަދެރިޔާސަތު

ދާއިރާެގ މުލަކު  ،އެއީ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން .ހުރި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި ފަށަނީ ނުނިމި މިހާރު 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޯގތިެގދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލުެގ  ،ރު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޞީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ނަ

 ؛ދައްކަަވްނ އެިދަވަޑއިަގންަނާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންާވހަކަފުޅު ށްފަހު( )ަވުގުތކޮޅަކަ ަބއި.ބާީކ އޮތް ބަހުސްެގ 

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން:

 މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވ ކަމަށްޓަކައި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު  ސް.ތްތެރި ރައީޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަ

 ބިލު  ،ުވނުބައެއް ކަންކަން އަޅުަގނަޑށް ފާހަަގކޮށްލެ ންނަަވން.ދަ ސަރުކާރަށް ެވސް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދި

ކަމެްއެގ  ެއއް .ންނަާވލަްނ ބޭނުންަވނީކަންކަްނ ދަފާހަަގުކރެުވނު  އިރު ދިރާސާކޮށްލެުވނު މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވ.  ދެ މަހަށް އެ އެބަޮއޭވ ދެ މަހުެގ ޑިޕޮސިޓެްއ ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެީއ ކުީލެގ މިންަވުރ ކަމަށް ޮގތުަގއި

އި ށްފަ ޔުޓިލިީޓ ޑިޕޮސިޓެްއެގ ާވހަަކއެއް. މިސާލަކަށް ތަނެއް ދޫކޮ ،ެއއް ނެތްފާަހަގކޮށްފަ އިީމަގ ،އެހެންނަމަެވސް

އެ ޑިޕޮިސޓް އަނބުރާ ުކއްޔަްށ ހިފި  ،ނަމަ ަވނީ ށްދެ މަުހެގ ކުިލ ނުދައްކާ މީހަކު ޮގއްސި ަކމަ ،އިރުަގއިދާ

އެކަން ކަަވރުކުެރޭވނެ ޮގތެއް ނޯޭވ.  ،ނަމަ ަވނީ ކަމަށް ޔުޓިލިޓީތަެކއް ނުދަްއކާ ،ފަރާތަކަށް ނުލިބޭނެ. އެހެންނަމަެވސް

 ފެނޭ. ދެންށް ންެމެވސް ސިފައެްއގައި އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަ ާވހަކަ ކޮ، ޔުޓިލިޓީ ޑިޕޮިސޓެއްެގއެހެންީވމާ

ކަްށ ޔަމި ާގނޫނަކަށް ީވމަ މި  ،ކުރުން ުދަވހު ުކއްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކުރާ ،ފާހަަގކުެރޭވ ށްއަނެއް ކަމެްއެގ ޮގުތަގއި ައޅުަގނޑަ

ަވރަށް ިގަނއިން  ،ަވަޑިއަގންނަާވނެއެނގި  ،ެވސްނުފެތޭ ކަމަށް. މީެގ ދަށަށް ފޯލްާވ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް. އެހެންނަމަ

  ށް އަންނަ ހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްާކލުން ފަދަ ބޭނުމަ ން މާލޭ ކުއްލި ކުދި ކަންތައްަތކުަގއިމާލެ ނޫން ރަށްރަށު

ލޭޓްަވނީ މީހާ ދުަވހު ކުއްޔަށް ތަންތަން ހިފާނެ. މި ތަންތަން ދެން މިހާރު މި ާގނޫނުެގ ދަށަށް ނައިއްިސއްޔާ ރެިގއު

ެގ  2ަވނަ މާއްދާެގ  7 ،އަެނއް ކަެމއްެގ ޮގުތަގއި އުޅެނީ. މިން ާގނޫނެްއެގ ދަށުންތޯ ައުޅަގނޑަށް އަދި ނޭނިގެގން ކޮ

ންސީ ބޯޑަްށ ޓެނެ ުދަވހުެގ ތެރޭގައި 3ދެޭވތާ ދޭ ތަނެްއެގ ޮގުތގައި ުހއްދަ ކުއްޔަށް ،)ށ( ގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ 

ނީ.  މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަންޖެހެ ފަރާތަކުންތޯނުކުެރުވނު ކޮން އް ހަަގއެދި ފާ. އަުޅަގނަޑކަށް އަހުށަހަޅަންާވނޭ
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ުހއްދަދޭ ފަރާތަކުން  މިކަންކަން ފަސޭަހުވަމށްޓަކައިތަންޮކޅެއް  ،އަޅުަގނޑުެގ ހިތުަގއި އުފެޭދ އަނެއް ސުާވަލކީ

އެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ   ކަލީން އޮޓަެމޓިކޮންމެެވސް ސިސްޓަމެއްެގ ތެެރއި ންސީ ބޯޑަށްޓެނެ އިހުއްދަދެޭވ ހުއްދަދެޭވއިރުގަ 

ފަރާތަށް ެވސް ލުއި ޮގތެއް ާވނެހެން. އަނެްއކާ އަލުން ކޮންމެެވސް އެްއ  ޮގތަށް ހެދީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ދެ

އަުޅަގނޑަްށ  ،ލީފުތަކުން މިންޖުާވނެ ކަންނޭނެގއުޅޭ ތަކު ންސީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންފަރާތަކުން މި މަޢުލޫމާތު ޓެނެ

ދޭ ތަންތަން  ކުްއޔަށް ،ެގ )ނ( ގައި އެބަ ބަާޔންކުރ2ޭަވނަ މާއްދާެގ  7 ޮގތެްއ ހަދައިފިއްޔާ. ހަލަެވނީ މިކަަގބޫލުކުރެ 

އެަބއޮތް. އަުޅަގނޑަްށ  އިމަޖުބޫރުކޮށްފަ ުކރެެވންޖެހޭ ކަމަށްޢުއެްޕލިކޭޝަނެްއގައި އެބަ ާޝއި ެވބްސައިެޓްއަގިއ ނޫނިއްޔާ 

ތަން ހާމަކޮށްެގނެއް ކޮންމެހެނެއް ބޭނުންނުާވ  ދޭ ތަށް ުކއްޔަށްއަދި މިޮގ ދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ހީަވނީ ކުއްޔަށް

ބޭނުްނ ނޫން ފަރާތްތަކަށް މިހެން  ންފަރާތަކަށް ުކއްޔަށް ދޭކޮންމެ އެޮގތަށް ކޮންމެ ފަރާތްތަކަކަށް ެވދާނެ. ިމކީ

ކަމެއް ކަމަކަްށ މު ންމުހި ކީ އެއީ  މަކީކުރުން ެއހެން މަޖުބޫރުކުރުޢުއެޕްލިކޭޝަނެްއ ނޫނީ ެވްބސައިުޓގައި ޝާއި

ކުލީެގ  ،ދޭ ތަނެއްެގ ޮގތުަގއި ރަޖިސްޓްރީކުެރިވފަިއާވ ތަންތަން އަދި ކުްއޔަށް އަޅުަގނޑަކަށް ފާހަަގެއއް ނުުކރެޭވ.

 އި ދަފުތަރުން އުނިާވންޖެހޭނެ ކަމަށް މީަގ ،ނަމަ ނީަވ ކަމަށް  ބޭނުންނުާވ ދޭން އިތުރަށް  ޮގތުަގއި ުކއްޔަށް

ަވނަ މާއްދާަގއި އެަބ  11ކޮށްލަން. ހަމައެާއއެުކގައި ކަން ފާހަަގނެތް ކު އެ ާވހަކަނެ. އެކަމަ ޖެހޭްއަވންބަޔާންކުރަ

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  ،ދެންނެީވ މި ،ދޭ ތަންތަން އެއީ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް  ދުަވހަްށުވރެމަސް 6 ،ބަޔާންކުރޭ

މަހުން ތަފާތު  6މަހުން  6ކޮންެމ  ،ނަމަ ޖެމިހެން ވެއްމި ކަްނަކން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން،  އިރަޖިސްޓްރީކުރުމާ

ަވނީ.  ާލޒިމުކުރާ ކަންކަން ެއޕްލައިނުާވ ކަމަށް މި މި ާގނޫުނގައި ،ނަމަ ަވނީ ކަަމށް ޭވއެކި ފަރާތްތަކަށް ދެ

 އެބައޮތް  އަނެްއ ކަމެއްެގ ޮގުތގައި ޤްޞަދު ެގއްލޭ ކަމެްއެގ ޮގުތަގއި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ.އެހެންީވމާ، މީެގ މަ

އަިއެޑންޓިޓީ ކާޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  ،ދޭ ފަރާތާއި ކުްއޔަށް ހިފާ ފަރާތުެގ ދިެވހި އައި.ޑީާކޑު ުކއްޔަށް  ،މާއްދާއެްއަގއި

 މި ސުާވލު އެބަ ؟މައެކަނި ދިެވހިންނަށްުވންތޯ މި ލާޒިމުަވނީދޭ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަކީ ހަ ކަމަށް. ކުއްޔަށް

އަނެއް ކަމެްއެގ  އެ ަޙއްޤު އޮންނާނެ. ،ޮގުތގައި ކުއްޔަށް ހިފޭނެ ޅުަގނޑަށް ހީާވެވސް އަ ށްނައުފެދޭ. ބިދޭސީން

އެބަބުނޭ ަވނަ މާއްދާހެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ. ޑިޕޮސިުޓން ކެނޑޭނެ ކަމަށް  14 ،ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގުކރެޭވ

ރަލް ނެޗް ،އިނިގރޭސި ބަހުން ދަންނަާވނަމަ ،ންނަމަެވސްމިފަދަ ކަންކަމަށް. އެހެ  އިއިމާރާތަށް ލިބިފައިާވ ެގއްލުްނތަކާ

ާވ ެގއްލުންތަކަކަށް ކެނޑިެގްނާވނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަކަްށ  އެ ީވމާޒާތުަގއި މުސްކުޅި އޭގެ  ؛ރރ އެްނޑް ޓެއަވެއަ

ށް ހޭނެ ކަމަކުރިމަީތަގއި ސޮިއކުރަންޖެ ދެން ޕަްބލިކް މޮޓޮރަރީއެްއެގނުކުެރޭވ ބެހެއްޓޭ ޑިޕޮސިޓަކުންނެއް.  ަގބޫލެއް

ކުރެޭވ މުައއްސަާސއެްއެގ ރަޖިސްްޓރީ ،ހި. ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ަކއުންސިެލއްެގ ކުރިމަީތަގއި އެްގރިމެންޓާ މި އެްއޗެ

ކުާރ ރަޖިސްޓްރީ، ިވަޔސްޮގަތކަށްކޮންމެ  ފުދެންޖެހޭނެ ކަމެއެްގ ޮގުތގައި. އެއީ ކުެރުވނީމަ ެވސް ކުރިމަތީގައި އެކަން

ައޅުަގނޑަށް  މިކަހަލަ ބައިަވރު ކަންތައް އެބަހުރި. ަވުގތުކޮޅު ކުަޑީވމަ .ށްމަކަ ްނޖެހޭނެތަނަކަށް ޮގސް އެކަން ކުރަ

 . ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ކުރެުވނީފާހަަގނު
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރުޞަތަކަށް ެވސް ދެަވނަ ފު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެން ތިބީ ަވުގތު ދީެގން އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު() .އާދެ ؛އެދިަވޑަިއަގންނަަވންޏާ

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 އް ލެމިފަދަ ބި .ށް އައުން މާ ލަސްެވަފއިާވ ބިެލއްކީ ުވޖޫދަދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޯގިތެގދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލަ

 އެ  ،މުލަކު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ނަޞީރު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވތީ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 ެލޭވތޯއިލަނުކުތާއަކަށް ބަ 3މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. މި ބިލުން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ  އިްއޒަތްތެރި

ކަނޑައެޅިަފއި  ،ދޭ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތައް ާގނޫނުން ސާފުޮކށް ބަޔާންކޮށް ށްބަލާނަން. އެއީ ުކއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި ކުްއޔަ

ަވނަ  3ދޭ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތައް ާގނޫނުން އެބަ ފަހިކޮށްދޭ.  ކުްއޔަށް ،ދެަވނަ ކަމަކަށް އޮތުން.

 ާގނޫނަކުން. ،ނެ ސިފަތައްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ  ުކއްޔަށް ،އެިޅެގން އެބަދޭނޑަމި ާގނޫނުން ކަ ،ކަމަކަށް

މި ޤައުުމގައި ކަންޮބޑުުވން ހުރި ަމއްސަލަތަުކެގ  ،އަޅުަގނޑު މި ާވހަކަ ަދއްަކން ހުއްޓި މިތާ ހުންނައިރު ެވސް

ތަންތަން ުކއްޔަށްދޭ ބަެއއް ފަރާތްތަކާިއ  އެ .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ެގދޮރުެގ މައްސަލަައކީ.ޯގތި ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް

މަލުނުކުރުމާއި އަދި ޢައެ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި ކުެރޭވ ެއއްބަްސުވމަށް  ،އަދި ކުްއޔަށް ހިފާ ބައެއް ަފރާތްތަކުން

 ނިކަމެތި ހެނީޖެަތކުލީފު އުފުލަންނުކުރާތީ މި ޮގތަްށ ކަންތައް ދިމާުވމުން މީެގ ތިރާމުހުއި ކަށް ާވހަކަތަ ންނަހުދެކެިވފައި 

 ކަެމއް ނޫން. ެއއްތަނުން އަެނއް ތަނަށް ބަދަލުާވންޖެހޭކަން. މިއީ ފަސޭހަ އިލާތަްއ އިރުއިުރކޮޅާޢާއިލާތައް. އެީއ ެއ ޢާ

ފާހަަގކޮށްެލޭވތޯ ކަން ުޑާވ ކަންއިރު ައޅުަގނޑު ކަންބޮެގނެްސދެޭވ ޙައްލު ކަށްބިލުން ފާހަަގކުރެުވނު މައްސަލަތަމި 

ބިުލަގިއ  އަހަރު ކަމަށް މި 10ުކއްޔަށް ެދޭވނެ އެންމެ ދިުގ ުމއްދަތަކީ  ،ފުރަތަމަ ކަމަކީ ބަލާނަން. މިޮގތުން

މުއްދަަތްއ ކަނޑައަާޅކަން. އެހެންނަމަެވސް، ޤާނޫނުއަސާސީްނ ބާރު ލިބިެގން އަިމއްލަ ފަރާތްަތކުން ތަންތަން ދިުގ 

ނެ ޮގތެއްެގ ާވހަކަ ެވސް މި ބިލަކުން ފެންނާކަށް  . އެ މީހުންނަށް ާވކުރެިވފަންޓުެއްގރިމަ ،މިހާރުެވސް ަވނީ ދޫކުރެިވ

ހިނދަކު އެ އެއްބަްސުވްނ ހާ ުކއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ޚިލާފުނުާވ ށްނެތް. ހަމައެހެންމެ، ހަދާފައާިވ ެއއްބަސްުވމަ

ހިނެއްތޯ ކި ތައްޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ފަރުުދންެގ މިނިަވންކަާމއި ިވޔަފާީރެގ މުޢާމަލާތްއަ  ެވސްށް ކަމައޮންނާނެ ދެމި

މާރާތްކުރުމުެގ ިވޔަފާރީެގ ިސނާޢަތަކީ ރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރީެގ ދެަވނަ ތަނބު. މިޮގތަށް މިހެން އި  ؟ަގނެޭވނީމިޮގތަށް ނިުގަޅއި 

އިޤްތިޞާދަށް ނޭދެޭވ  ، މެދުގައި އިތުބާރު ެގްއލިމެދު އިންެވސްޓަުރންެގ ސިނާޢަތާ ، ބިލު ފާސްކޮށްފި ނަމަ މި

ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ެދކޭ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީ އޮތް  ަގއި އަސަރުކުރުމަީކ ދާދި ާގތު 

 ދެ ،ެވްސ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. މި ބިލުގައި އެބަބުނޭ ކަމަށް ލާގައި މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެޭވނެމަރުޙަ



49 

 

ެވސް އަޅުަގނޑު އެހާ ތާއީެދްއ މަށް މިކަ ބޮޑު ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓެއް ނުނެޭގނެ ާވހަކަ. ުވރެދުަވހުެގ ުކއްޔަށް ސްމަ

ކަމެއް.  ންމުުގޅިަފއިާވ މުހި އާ ތާއި އަދ ިވޔަފާރި ޙަލަޞްދޭދޭ މީހުންެގ މަ ،ކަމަކީ ނޫން. އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތަގިއ މި

 ކުއްޔަށް ށްބިލާއި މިހިރަ ބިލުތަކަކީ އެ ތަންތަން ކުްއޔަށް ހިފާ މީހާެގ ނަމަ ޔުޓިލިޓީ ،އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި 

ފަރާތުެގ ޒިންމާއެއް  ދޭކޮންމެހެން ކުްއޔަށް  ؛އެ މީހާެގ ކަމެއް އެއީ  ،ގައި އޮންނަ މުއްދަތު ބަދަލުެވހިފާ އެްގރިމަންޓު

ުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްލަން. މިސާލަކަށް މިހެން ެވސް ިމޮގތަށް މިކަްނ ހުންނަކަން އަ ނޫން. ދުނިޔޭެގ ަބއެްއ ޤައުުމތަކުަގއި

ޓް ދައްކާފައި ުކޑަ ސިހިފަން ބޭނުންާވ މީހާ އެބަ ބޭނުންޭވ ދިުގ މުއްދަތެއްެގ ޑިޕޮ މާރާތްއި ،މިކަން ކޮށްފިނަމަ

ިއ ދިުގ މުއްދަތެްއެގ ެސކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ަނާގފަ ،ަވނީ ކުއްޔަށް ދޭ މީހާ ބޭނުން މި  މާރާތައް ަވންނަން.އި ކުއްަޔކަށް

  މަ،ނަނޫނުގައި މިހެން ލިޔެފިހާ މެއް ކުރަން. މި ނޫނީ އެހެން ކޮންމެެވސް ބޭނު އޭަނެގ ޭގެގ ައނެއް ފްލޯ އިންއެ ފައިސާ

 އަށް އި ޒިންމާލިއްޔަތާ އޫބޯޑުެގ މަސް ސީޓެނެން މި ބިލުން އުފެދޭ؟ ކަންކަން ެވސް ޙައްުލކުރާނީ ހިރަކިހިނެއްތޯ މި

މަީކ ޓް އެތާ ެއޮގތަށް ބެހެއްޓުސިސެކިއުިރޓީ ޑިޕޮ ެގދޭދޭ ީމހުން ،ނަމަެވސް .އަޅުަގނޑު ަވރަށް ޮބޑަށް ތާީއދުކުރަން

އަންނަނީ  ޚާއްޞަކޮށް މާލެއަށް މި ންއްމުކޮށް ޢާއިލާތައް ރާއްޖެތެރޭއާއަޅުަގނޑަށް އެހާ ތާއީދުކުރެޭވ ކަމެއް ނޫން. އެއީ 

 ހާސް 20 މިސާލަކަށް ތުގައި އެހާ ބޮޑު ފަިއސާއެއް ހުެރެގން ނޫން. އެހެންީވމާ،ކުދިންނަށް ކިޔަަވއިދޭން އެ ީމހުން އަ

ކަމަކަށް ެވދާނެ ކަމަަކްށ  ފަސޭހައެތާ ބެހެއްޓުމަކީ ެއއީ އެހާ  ރުފިޔާ ހާސް 40 ެގއެއް ހިފަން ދޭ އށްރުފިޔާ

ެވސް ހުރި ކަންބޮޑުުވންތަކަްށ  ން ދެންލީ. މީެގއިތުރުއަޅުަގނޑު މިކަން ެވސް ފާަހަގކޮށް ،އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުނުކުެރޭވތީ

ރަން. ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ޙައްލު ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝިޔާމް.ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

 ،ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް އައުމަކީ އެއީ ދިނުމާ ސް. ޯގިތެގދޮރު ކުްއޔަށްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީ

 މި ، ދަންނަަވންޖެހެނީހިތާމަާޔއެކީ، ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް  އެންމެން ެވސް ަވރަށް އުފާކުރާހަމަ އަޅުަގނޑުމެން 

މުެގ ކުރިން ުވ ކަށްނޫނަާގމި  .ޮގުތަގއިއްެގ ބިލަށް ެގްނނަންޖެހޭ ބިލެ ބިލަކީ މިއީ ަވރަށް ބޮޑެތި ިއޞްލާޙުތަކެއް މި

 .ހަމަ ަވރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުަތކެއް މި ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުުކރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މަދަނީ ކޯުޓގައި އެްނމެ ިގނަ މައްސަލަތަެކއްެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ިދެވހިރާއްޖޭެގ  ،ަގންަނާވނެއެނިގަވަޑއި

ދީފަިއ  ށްކުއްޔަްށ ދޭ ފަރާތަ ތައް.ހުރި މައްސަލަ ުއފެދިފައި ުކއްޔަށް ދިނުމުެގ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ފެންނަނީ ޯގތިެގދޮރު
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ކުިލ  ެގނޫނީ ކުއްޔަށް ނަާގ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޕެންޑިންގ މަސްތަކެއް  ،އޮންނަ ޑިޕޮސިޓެއް ނުލިބިެގން

ސިިވލް ޯކޓުަގއި މިހާރު ހުރި  ،ންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ ިމކަހަލަ މަްއސަލަތައް ިގނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެ ،ނުދައްކަިއެގން

އަދި މިފަދަ   .މުކަންންއްެގ މުހިމިފަދަ ބިލެ ،ކޭސްތަކަށް ބަލާއިުރގައި ެވސް. އެކަމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދޭހަކޮށްދެނީ

ބިލު މި  ބިލެއް އަންނައިުރަގއި މިދަންނަާވ ކަންތައްަތކަށް ީވހާެވސް ރަނަގޅު ަޙއްލެއް ެގެނސްދޭނެ ބިލަކަށް

އަޅުަގނޑަށް  މީެގކުރިން ،ބިލު މިހާރު އޮތް ޮގތުން މި .ހޭކަން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އިނެގނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްާވންޖެ

ަވަރށް ބޮޑެތި ލޫޕްހޯލްސް މީަގިއ  ،ދެއްެކިވ ަބއެއް ބޭފުޅުްނ ފާހަަގކުރަްއވައިފި ކަންނޭނެގަގިއ ާވަހކަފުޅުހީަވނީ މިތަނު

ެއއް މާއްދާ އަުޅަގނޑަްށ  ،ބިލުަގއި އެބަހުރި. އޭެގ ެއއް ނުކުތާ  މަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ޖާަގތަެކއް މިހެދުމަކަރު .އެބަހުރި

ތަުކަގިއ. ދިުގާވ އެްގރިމަންޓު ުވރެމަހަށް 6އޮންނަނީ  ޮގަތށް މި ާވަތއް އެޕްލައި  ކަންތައްާވބިލުަގއި  ފާހަަގކުރެޭވ. އެއީ މި

މަހުން  6މަހުން  6 ،ނަމަ ށް މިކަްނ އޮެވއްޖެ ކަމަށް ަވނީިމޮގތަ ،ަވަޑިއަގންނަާވނެއެހެންނަމަެވސް، އެނގި 

ެއޮގތަށް ޮއެވއްޖެ ކަމަްށ ، ެގންދެިވާދނެ ޮގތަށް މުިޅ މުޢާމަލާތް ކުރިއަށްށް ނުފެތޭނޫނަާގމި  ،ކޮށްލާ ކޮށްލައެްގރިމަންޓް އާ

ަވނަ އަށް އޮްތ  3ތު ަވުގ ސިނާޢަތަކީ މި މާރާތްކުރުމުެގއި ،އަނެްއކާ ހަމަ އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ . ަވނީނަމަ

ޮގްތޮގތަށް  ެއކި ނަގައިެގން ެއކިމި ސިނާޢަތުގައ މިހާރު ލޯނުތައް ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެްނމެ ބޮޑު ސިނާޢަތް. .ސިނާޢަތް

މިހާރު . މީހުން ތިބިކަން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަން.ކޮށްެގން މި ސިނާޢަތުެގ ތެރެއަށް ަވދެފައި ތިބި މީސްމުދާ މޯޭގޖު

 ފާހަަގކުރެޭވ އިމާރާތްކުރުުމެގ ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެިރވާ ަވރަށް ބޮޑަށް ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު އޮތް 

 .ަވރަށް ޮބޑު ޮގްނޖެހުންތަކެއް މި ބިލުަގއި ހުިރކަން އަުޅަގނޑުމެން ފާަހަގކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްކަށް ފަރާތްތަ

ބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ ެއއީ ަގއަޅުަގނުޑ  ،އަންނަނީ ފަރާތުން މިނޫނުތައް އަުޅަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ސަރުކާރުެގ ާގ

އަންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ަވރަްށ  މި ހިސާބަށްއިން އަޅުަގނޑުމެންނާ އާރީ ނޫނުތަކުެގ ޒަާގ ސަރުކާރުެގ ިސޔާސަތުަތއް އެ

އަންަނ ތަނަށް  މި .ތިބެނީ ލާ މި އިަކޓުވަ ކަޓުާވލަބޮލުން އަށް އަނެއް ުވޒާރާއިން އެްއ ުވޒާރާބޮޑަށް ފާހަަގކުރަން 

ނޫނުތަެކްއެގ ާގއޭ.ޖީ އޮފީހުން ފޮނުާވ  ިއ،އޭ.ީޖ އޮފީހުން ަރނަގޅަށް ބަލަ ،ނޫނުތައް އަުޅަގނޑުމެން ިމ ބަލަނީާގ

ިމއަދު މި  ،ކީޔަެވސް މި ބަލަނީ. އެހެންނަމަެވސް، ހިތާމަ ނޫނުތަކެއްާގއަްނނަ ހުރިހާ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

ނޫނުން ާގއެ މި މަޖިލީހުން އަުޅަގނޑުމެން އެަބ މަސައްކަތްކޮްށެގން  ،ނުތައްނޫާގނަ މަޖިލީހަށް އަންނަ ަވރަށް ގި 

ބޭނުންާވ ކަންަތއްތަްއ ހާިސލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ބޮޑެތި ބަަދލުތައް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ  ރައްޔިތުންނަށް ހާސިލުކޮށްދޭން 

 ،ޓެހިކޮށްއްަވރަށް ބީރަ ނާއްޔިތުންރަ ،ެގންނަން. ސަރުކާރުެގ ިސާޔސަތުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ

ނަމަ،   ކަމަށް ަވނީ ތައްކުރެިވފައި ހުންނަ ތަން. މިއީ ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުރައްޔިތުންނަށް ނަފާ ނުލިބޭ ޮގތަށް ފަރުމާ

ނޫނުެގ ާވހަކަތަްއ ާގބެހޭ ާއ މިހާރުެވސް ަވޒީފާ ،ހުރި ަކންތައްތައް. އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެމިއީ ަވރަށް ހިތާމަ

ިއޭވ. އެކަމަުކެގ ފޯމްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައިންނާއި އެިކއެކި ޕްލެޓްއާ ށް ސޯޝަްލ މީޑނޑުމެންނައަޅުަގ

ދިެވހިާރްއޖޭގައި ަވޒީފާއަދާ ކުަރއްާވ  .ދިެވހި ުޒާވނުން ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ،އަށް ެއބައޮތްކަންބޮޑުުވން އިންތިހާ
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މަސް  3މިހާރު  ،ެއ ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއލާއިރުަގއި .ބަހުރިއަށް އެފަރާތްތަކުން އެކަމުެގ ކަންބޮުޑުވން އިންތިހާ

ަވޒީފާ އަދާކުާރ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތައް ަވރަށް  ،ިދއުމަކީމަހަށް ބަދަލެުވެގން 6އޮތުން އޮންނައްމު ޮގެތއްަގއި ޕްރޮބޭޝަން އާ

ހަްއޓާފައި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުެގ ބަުގޅެދުަވހު ެގންމަސް 6ބޮޑަށް ނިުގޅަިއަގެނިވެގންދާނެ ކަމެއް. ކުޑަ މުސާަރއެްއަގއި 

އެ ބިލު އެޮގތަށް އޮތުމުން ެވސް ލިބިެގން އެބަދޭ. އަދި  ،ފުރުޞަތު މި ލިބެނީ. އެހެންީވމާ، ަވރަށް ބޮޑު ިނކަމެތިކަމެއް 

   ބުނަން ންސަލާ ،ނިކުމެުވނަސްއަށް ނުއެންމެ ދުަވހަކަށް ވަޒީފާ  ،ސަލާމުެގ ާވހަކަ އެ ބިލުަގއި އަންނައިުރަގއި 

އަާރ ށްއަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހިތަ ،އޮތުމަކީ އެީއ ނުހަނު އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވ ކަެމއް. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއޮންނަ

އަދާކޮށް ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ސިިވލް ސަރިވސް ވަޒީފާަތކުަގިއ  ވަޒީފާ ،ބާއޭ އެނިގަވަޑިއނުަގންނަަވނީހަމަ ސަރުކާރަށް 

ހަމަ ެވސް  ަތއްތެރިެވަވަޑިއަގންނަާވ. މި ބޭބޭފުޅުންނަކީ މައްސަރެުގ ކަންތައްނަ ކަނބަލުން އެަބ ހަރަކާތްަވރަށް ިގ

 އަންހެން  .މައިންހަމަ ކުަރއްާވނެ އަދި ދަރިން ެވސް ެބއްލެުވުމގައި ހަމަ އެްނމެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާ މި ކުަރްއަވނީ ޯގތްރޫ

ދަ ބިލެއް ފޮނުިވއިރުަގއި އަންހެން  ބޭފުޅުން. އެހެންީވމާ، ސަރުކާރުން މިފައަންހެނުން، ައންހެން ،ކަނބަލުން

އެ ބިލުަގިއ  ؛ބޭފުޅުންނަށް މިަވރުެގ ނިކަމެތި ކަމެއް މި ބިލުގައި އަންނާނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އޮތުމަކީ ެވސް އެއީ 

އެހެންނަމަެވސް، . އްކަންބޮޑުާވ ކަމެއަުޅަގނޑުެމން ނިހާޔަތަށް  އަންނާނެ ޮގތަކަށް އޮތުމަީކ ެވސް އެއީ

 ކަންތައްތަްއ ނަ މިހެން ހުންނަިގއަބަދުެވސް އަޅުަގނޑުމެން ަވރަްށ  ންތަނުން މި މަޖިލީހު މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަުޅަގނޑުމެން ަތއް ބިލުތައް އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރަނީ އެ މަސައްކަތްނަ ރަނަގޅުކޮށް ިގހަމަ އަޅުަގނޑުމެން 

ކާރުެގ ސިޔާސަތު ައދި އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނ ސަރު ،އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީކޮށްފައިކަން 

ސަރުކާރުން ބިލުތައް އަްނނައިރުަގއި ަވރަްށ ބޮޑެތި ިއޞްލާޙުތައް ެގންނަންޖެހޭ އެ  .ަވރަށް ތަފާތޭ ޮގތާ ިވސްނާ

ލާއިރުަގއި މީެގުކރިން ހަމަ ބޮޑެތި ސިނާޢަތްތަކުެގ ބިލުތަކަށް ބަ ،އިމަށައިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހަމަ ކޮށަ .ބިލުތަކަށް

 ެވސް  ބޮޑެތި މައްސަލަތައްޯވކްަގއި ހުރި . އަިއރުގައި އެ ފްރޭމްއްސިތަނަށް އައި ެވސް މި އްޯވކެމަސްެވރިކަމުެގ ފްރޭމް

ހުރި ހުރިހާ ޮގަތކަށް  ެވންައދި އެ މަްއސަލަތައް ަޙއްލުުކރުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުން ުކރެ .އަޅުަގނޑުމެން ދެނެަގތީމު

ބެޭހ އާ ަވކިްނ ޚާއްޞަކޮށް ވަޒީފާ  ،ކޮށްފައި އޮންނާނީ. އަޅުަގނޑު މިައދު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަންތް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަ

، ންކުރާނަނަމަެވސް ައުޅަގނޑުމެން ަވކާލާތު ކުރެުވނު ކުރެޭވ. އެހެންނަމަެވްސ، ެއޖެންޑާނޫނު މިއަދު އެޖެންޑާެއއް ނުާގ

ްއާވ ކުރެެވންޖެހޭނެ. މި ސަރުކާރުން ވަޒީފާއަދާ ކުރަރުޙައްޤުތައް ކަށަވަ  ކުރަްއާވ ފަރާތްަތކުެގ ހަމައަދާ ވަޒީފާ

ަވރަށް ބޮޑަްށ ހިތާމަކުރަން. ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެިކ  މެން ހަމަ ފަރާތްތަކުެގ ަޙއްޤުތައް ޭނނޭގތީ ައޅުަގނޑު

ނޑުމެން ހަމަ  މުެގ ިވސްނުން އެ ބިލުގައި އޮތްކަން އަުޅަގކުރުއް ނިކަމެތިއްދުތަކުަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރަްއާވ ފަރާތްތަހަސަރަ

ކުރާނަން. އަދި އަޅުަގނޑުެމން ަވކާލާތު ،ކަންބޮޑުާވ ހާލު ފާހަަގކުރަން. އެ ބިލު މިތަނަށް އައިސްފި ކަމަށް ަވންޏާ

އަދި ކޮމިޓީ  ންނާއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުއި މި  ެގނައުުމގައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ ކޮންމެ ބަދަލެއް 
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ކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީްނކަން އަުޅަގނޑުމެން ިދެވހި ަގނުޑމެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެމަރުޙަލާގައި ެވސް އަޅު 

 ޢަލައިކުމް. ާލނަން. ވައްސަލާމްއިރައްޔިތުންނަށް އަުރަވމުން އަުޅަގނުޑެގ ާވހަަކކޮޅު ނިންމަ

 

 ()ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 ނޫުނެގ ާގ ޯގިތެގދޮުރ ކުއްޔަށް ދިނުުމެގދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން

ެދއްިވ ކަމަށް ޓަަކއި މުލަކު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިބިލެއް މަޖިނޫނެއް ހެދުމަށް ާގ ނަމުގައި

ެވެގން އަންަނއިރުަގއި  ކަށްނޫނަ ާގ ބިލު މި .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ށް ޝުުކރު ދަންނަަވން.ނަޞީރަ އިބްރާހީމް

ކުރެޭވ ޮގތަްށ ތަރުފުނެއް ދަމުޅި ރާއްޖެޭގ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްަގިއ ކުއްޔަށް ދޭ ހުރިހާ ތަ  އަޅުަގނޑުމެން

މީގައި އެބައޮތް.  ާވނަމަ،އިތުރަށް ދޭ ކަމަށް  މަހަށްުވރެ ހަ ،ތަުކގައި ެއްގރިމަންޓް ކުރެެވންޖެހޭ ކަމަށްކައުންސިލު

ނޫން. އެްއޮގތަކަށް  ކީހުރީއްދެއްަގއި ދިރިއުޅުުމެގ ހާލަތު ހަައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ސަރަ .ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

އްދުތަުކަގިއ ހަ ސަރަ ކިޮގުތަގއި އެނޫނެއް ހެދިެގން އަންނައިރުަގއި އަުޅަގނޑު ެދކޭާގމިފަދަ ކަމަކަށް ނޫން. އެްއަވރަކަށް 

 ހިފައި އޮތްއެންމެ ތޮއްޖެ ،އަުޅަގނޑުމެްނެގ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު  .ހުރި މައްސަލަތައް ީމަގިއ ފާހަަގާވންޖެހޭ

ެވސް ހާލަުތ  ުވރެަދއްކަން ެކރޭ ަވރަށްލަ މަޖިލީހެއްގައި އްދުަގއި ކަންކަން ހުީރ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަހަހަސަރަ

 ،އާބާދީ މަދު ،ބޮޑު ބިން ؛އި ބަެއއް ރަށްރަުށަގ، އެހެންނަމަެވސްެއއީ ލަދު ކަމެއްެގ ޮގުތގައި. ނިކަމެތިކޮށް.  ދަށްކޮށް.

ލައިފިއްޔާ އަުޅަގނޑު އްަދށް ބަހަމާލެ ސަރަ ،މީހުން މަދު ތަންތަނުގައި ަވރަށް ޖާަގ ޮއޭވ. މާލެއަށް ަބލައިފިއްޔާ 

 ން ކުރަން ނަާގފައި އެ ފަރާތްތަކުމާރާތްއި ެގދޮރު ،ތަންތަންމީހުންެގ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ބައެއް މީސް ،ދަންނަާވނީ

، ުނަވދެިވއެ ތަނަށް ފަރާތަށް ެވސް ޭގެގ ެވރި ،ދާފައި ދެން ެއތަން ނުނިންމާ ހުރުމުެގ ސަބަބުންތަންކޮޅެއް ހަ

 ެވފަިއ ހުރި މައްސަލަަތއް އި، ހަ އަހަރު، ހަތް އަަހރުކޮންޓްރެކްޓަރު ފިލަ ،ނުނަާގފޯނު ރު ނުކުރެިވ ކޮންޓްެރކްޓަބޭނުން

ތަނެއް ނޫން.  ތަން ކުއްޔަށް ދޭ ފެންަވރަށް ހަދާފައި ހުންނަ ން ކުއްޔަށް ހިފަނީކީ ދާއިރާތަކުަގއި އެބަހުރި. އަބަަދކު އެންމެ

މިކަން އެބަ ކުރަންޖެހޭ.  އި،ަވހަށް މި މައްސަލަތައް ނިންމަެވސް އަ ދޭތެރޭގައި ހުރި ފަރާތްތަކާ އެހެންީވމާ، މިހެން

ޮގސް ދެންހުރި ބޮޑު ތަނެއް ކުްއަޔށް ހިފައިެގން ކޮޅެއްތަން ަގއި އުޅޭ މީހަކު ންކޮޅެއް ތަ ޓަކައި ކުޑައަދި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް

ހަމަ މި  ،ރާއްޭޖަގއި  ެވސް ކަނިެވރި ަމއިންއެ  އަނބިދަރީންެގ ކަންތަްއ ކޮްށެގން އުޅޭ ،ކޮޓަރިތައް ުކއްޔަށް ީދެގން
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އެހެންީވމާ، މި  ހުރި. އެބަ ތަންދީެގން ެވސް އުޅޭ ތަން ެވސް ހަތަރު ބަޔަކަށް އެއް ކޮޓަރިތިން  .އްދުަގއި އެބައުޅޭހަސަރަ

 ޔާ އް ވެއްޖެެއްގރިމެންޓް ހަދަން ،ދުަވހު މިހެން އުޅޭ ބަޔަކު ޮގސް ކަށް ލައިެގން ކޮންމެ ދެތިން ދުަވހުން އެއްނޫނަާގ

 އްދުެގ ބައެއް ޭގގެ ހަސަރަ މާލޭޖެހޭ ކުޑަކޮށް ދެނެަގންނަން. މީހުން އުޅޭނެ ހާލު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ދެން އެ

ހަމައެކަނި ނިދާ ގަޑިއަށް އެނދު ކުއްޔަށް ދޭ ތަންތަން   ،އެބަހުރި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިޭދސީން ކުއްޔަށް ނަަގިއެގން

ަގިއ ދުާވލު ޝިފްޓުހަދަން. ެވްސ  އިއެ ތަންތަން ބަލަ ،ނަށް ަވދެއަޅުަގނޑު އެ ތަންތަ. އަުޅަގނޑު ދަންނަން. އެބަހުރި

ރެސްޓޯރަންްޓ ، ކެފޭ ؛އުޅޭ  ދާނީ ރޭަގނޑުަގއި އެ އެނދުަގިއ. މާލޭަގއިއުޅޭ ކޮންމެެވސް އޮފީހެްއަގިއ އުޅޭ މީހަކު ނި

އްުދަގިއ ހާލަތު ހަެގ ސަރަލޭއައިްސ ނިދާނީ ދުާވލު. އެހެްނީވމާ، މިީއ ައޅުަގނޑުމެންެގ މާ ތަުކަގިއ އުޭޅ މީހުން ސައިހޮޓާ

އަްށ ެވސް މީހުން ނިދަން ިވއްކާ ޓީ ހަމަ އެ އެނދު ރޭަގނޑު ޑިއު ،ިވްއކާފައި  އަށް ޑިއުޓީއެއް އެނދު ދުާވލު. ހުރި ޮގތް

ބިލު އަންނައިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ  ކަށް ެވެގން މިނޫނަާގ. އްދަކީހައޮތް ތަނެއް މި ސަރަ ގައިހާލު

 ،އެްއޮގތަށް ހާލަތާ ،ަނމަެވސްހަޑި ާވހަކައެއް ކަުމގައި ީވ ،ކިތަންމެ ނިކަމެތިއެއީ އަދި  .ލިޔަންޖެހޭނެ އިގަ ާވހަކަތައް މީ

ެވސް ޙައްޤުަތއް ރައްާކތެރިކުރެޭވ ޮގތަކަށް މީަގިއ  ކުެގއެ ފަރާތްތަ  ނެ. ންކަން ހުރި ޮގތަށް މީގައި ލިޔަންޖެހޭކަ

ގައި މިއަށް ބަިއަވުރ  ދެކެން. އެކަަމކު އަުޅަގނޑު ދެކެނީ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި އީމި .ލިޔަންޖެހޭ

މީތި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ،ޔާފުޅުަތއް ައއިސްޚިމެންބަރުންެގ  ިގނަ ިއްއޒަތްތެރި ބައެއް ،ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު

ބިލުން   ހާލަތު ހުރި ޮގތް މިމިހާރުެގ  .އްދުެގ ހާލަތާއި މި ބިލާ ުގޅެންޖެހޭހަާމލެ ސަރަ ެވންޖެހޭއިރުގައިކުރެފުރިހަމަ

ބިލުގައި  މި ށްހާލަތަޅޭ މީހުން ދިރިއު. ނުފުދޭނެ މީެގ ބޭުނމެއްޖެހޭނެ. ފަށުިވކޮށް ީމތި އޮތުމަކުންނެއް ނެގންއެ

 ރިޢާޔަތްކުރެެވންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ަވޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަްތތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާެގ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ަވޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާެގ 

 މުލަކު ދާއިާރެގ މެންބަރު ،ބެހޭ ބިލު ދިނުމާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިރިއުޅުމަށް ަޓކައި ޯގިތެގދޮރު ކުއްޔަށް 

ހުަގއި މަޖިލީ ، މިމި މަޖިލީހުެގ ޒިންމާއެއް ެވސް އެބައޮތް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ިމ ބިލު. ހުށަހަޅާ ބިލެއްެގ ޮގތުަގއި

މެުދަގިއ  މި މަޖިލީހަށް ބިލެްއ އައުމުން ބިލާ ،އެ ަގާވއިދުަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް ެއބައޮތް .ަގާވއިދެްއ އެަބއޮތް

އެހެންީވމާ، . އަދި ބިލަށް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުންތިންަވަނ ކިޔުމާިއ  ،ޢާރުފުކުރުމާއިޢަމަލުކުރެިވެގންދާނެ ޮގތް. ިބލު ތަ

ެއއީ  .ދައްކަނީޮގަތށް އެ ާވހަކަ އަރާންކަން އެނިގހުރެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންރަނަގޅަށް އެ ކަ ަވރަށްމެންބަރުން 

އެކުގައި މިދެންނެިވ   ފޮނުާވއިރުަގިއ އެ ބިލާތަނަށް ބިލެއް ސަރުކާރުން މިއެބައޮތް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޒިންމާެއއް މިއަދު 
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މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި އެބަތިބި. ެއ  65ާގ ޕާޓީެގ އަދި ސަރުކާރު ހިން .މަރުޙަލާތައް ކަޑައްުތެވެގންދާނެ

ޞްލާޙުތަްއ އި ،އެ ރައްޔިތުންެގ ކަންޮބޑުުވންަތއް އަުޑއަހަިއެގންއެ ބިލުތަކަށް  ،އަހަިއެގންދާއިރާތަކުެގ ަރއްޔިތުންެގ އަޑު 

އިއްޒަތްތެިރ  . އެހެންީވމާ، މި މަޖިލީހުން ފާސްެވެގންދާ ބިލު ދާނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ޮގތަށް. ދެންހުށަހެޅިެގންދާނެ

ުކއްޔަށް ދޭ  ؛ފަރާތުެގ ޙައްޤުތައް ެވސް ދެ ،މި ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލުގައި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގެވެގންދަނީ .ރައީސް

ކުރެިވެގން ހުށަހެޅޭ ބިލެއްެގ ޮގުތަގއި. މިއަދު ެގ ޙައްޤުތައް ެވސް ހިމާޔަތްފަރާތާއި، ކުްއޔަށް ހިފާ ފަރާތު

އްލެއް ލިިބެގންާދ ޙަތަކަށް ަވރަށް ރަނަގޅު މައްސަލަިއެގ ހުރި ކަންބޮޑުުވން މުޖުތަމަޢުެގ ތެރޭގައި މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެޅިފަިއާވ ުމއްދަތުެގ ތެޭރަގިއ ުކއްޔަްށ ފާހަަގެވެގން އެބަދޭ. އަދި ެއއާިއއެކު ކަނޑަ  ބިލު ބިލެއްެގ ޮގުތގައި މި

ބިލު ފާސްެވެގންދާއިރުގައި އެފަދަ ކަންކަްނ  މި ،އެހެންނަމަެވސް ؛މު ކަމެްއެގ ޮގުތަގއި ޮއެވެގނައުން ާއއްބަދަލު

 ުކރެޭވ ޮގަތކީ ެވސް ަވރަށް މަލުށް ޢައަނުދާނެ. އަދި ިޑޕޮސިޓް ފައިސާ ދެްއކުމާއި، ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ެވެގންތަކުރާރު

 ތަކުން އެްއގެއިން ައނެއް ެގއަށް ބަދަލުާވއިުރގައިއިލާޢާޑަށް ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑާވ ކަމެއް. ަވރަށް ހާލުަގއި ުއޅޭ ބޮ

 ޮގތްޮގތަށް ކެނިޑެގން ެއްއެވސް  އަދި ބަދަލުާވ މުއްދަތުެގ ތެޭރގައި އެކި ،ދެއްކި ފައިާސ އަލުން އަނުބރާ ނުލިބުމާއި

ދިޔުމަީކ އްލުެވެގންޙަ ދެންނެިވ ކަންކަން ާގނޫނެްއެގ ތެރެއިން ، މިދޭ. އެހެންީވމާ އެްއޗެއް ނުލިބިދާ ދުަވސް ެވސް އެބައާ

ދައްކާއިުރގައި އަުޅަގނޑު  ެގދޮުރެގ ކަންތައްަތކުަގއި ާވަހކަ  އެދުން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ރައްޔިތުން އެދޭ 

ތައް އެތަންތަނުެގ ކުރި ފްލެޓުގާއިމު ަވނަ އަހަރު  2012ދިއްޫދގައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަުރކާރުން  ،އޮތީ ލާހިތްއިދަންނަަވ

ތައް އެއްކޮްށ ރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފްލެޓު ،ފަހުން ނުެވ އެތައް އަހަެރއްއަށް ާވިސލުހަމަ ޙައްޤުެވރިންނާ

ތަންތަްނ  ތަންތަނުެގ ހާލަތު މިއަދު ހުރީ ަވރަށް ޯގސްކޮށް. އަލުން އިމާރާތެްއ އަޅާހާ ަވރަށް އެ ދޫކޮށްލެުވނީ. އެ

ކޮްށ ޞަާޚއް ،އިހުމާލުތަުކެގ ސަބަބުންިގނަ  ށްަވރަޭވތުެވިދޔަ ސަރުކާުރން  ،ވެއްޖެ. މިދެންނެިވ ކަްނކަމަކީހަލާކު

އޮތީ. އޭުރަގިއ  ކަންކަްނ ެވފައި މި އެުކގައި މި ބޮޑު އިުހމާލަކާ ޒުެގ ަވރަށްއްމުޢި .ރޑ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު

، ލާފައި އޮތީ. އެހެންީވމާއިނަކަށެްއ ނޫން. ހިތުހުރި ޮގތަކަްށ ބަހަތައް ެވސް ޫދކޮްށފައި އޮީތ ޙައްުޤެވރިންދޫކުރި ފްލެޓު

 އިަމއްސަލަ ބަލަ ށް ޮގާވލަނީ ިމއަދުން މިއަަދށް ެވސް އެހމާލޭެގ މޭޔަރު ކަަމކަށް ނޫން ކުރިމަތިލާންީވ. ައޅުަގނޑު ޕޮލި 

ްށ އަފޮނުވައިެގން ކުރި ޕޮިލހަށް ަމއްސަލަ މިއަދުން މިއަދަށް ކުރުމަށް. އަދި ހައުިސންގ މިނިސްޓަރު ެވްސ އެތަޙުޤީޤު

ހަމައެކަނި އޭރު ބަހާފަިއ  ،ެވސް ހެކިާވނެ ެގ ރައްޔިތުންއްޔިތުން ެވސް އަދި މި ރާއްޖޭެގންދިޔުމަށް. އެއީ ިދއްދޫ ރަ

މެދުގައި އެތަްއ ތުހުމަތުތަކެްއ  ޒާ އްމުޢި .ރލުމުން ެވސް ޑއިއެކަނި އެއަށް ބަލަ  ،ލުމުންލައިއޮތް ލިސްޓަށް ބަ

 އެ .ދެްއކި ައޑު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްެބހޭ ާގނޫނުެގ ާވހަކަ  އާ. ައޅުަގނޑަށް ދެންެމ އަުޑއިިވެގންދިޔަ ވަޒީފާ އެބަކުެރޭވ

ކަންކަން ކުރާނީ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން. އަދި ެއ އިޞްލާޙު ެގންނާނީ ެވސް  ާވހަކަ ަދއްކަނީ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން. އެ

ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ަރއްޔިތުންެގ ކަންބޮުޑުވންތަކަްށ ަނަގން މަަސއްކަތް، ެއކަމުެގ ކްެރޑިޓް އަޅުަގނޑުމެން. އެހެންީވމާ 
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ބޮޑަށް  އްލު ހޯދައިދޭނެ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށްޙައްލު ހޯާދނެ. ޙަމަޖިލީހުެގ އެމް.ޑީ.ޕީ މެްނބަރުންެގ ފަރާތުން  މި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒިާޔދު.. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޒިޔާދު ާވހަކަެދއްެކުވްނ:

 ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންނަށް ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް. މި  ފަދަބިލަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ކުރެިވަފއިޭވ. ކުްއޔަށް ދޭ ފަރާތުެގ ޙައްޤުަތއް ަވރަށް ފުރިަހމައަށް ހިމާޔަތް މީުހންނާއި ބިލުގައި ކުްއޔަށް އުޅޭ

 ންކަމެއް. އެ ޤީހަމަ ޔަ އީބިުލަގިއ ެވްސ ރަނަގުޅ ކުރަން ުހރި ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އެ މި ،އެހެންނަމަެވސް

ޮގތް  ބަެއއް މެްނބަރުންނަށް މިކަން ކުރާ ވި އްބެތި ކަންކަން ައޅުަގނޑުމެން ކުާރނެ. މިއީ ފަހަރުަގއި މިދިޔަ ަދއުރުަގއި 

މިދިޔަ އަހަރު  ،ނޭނިގފައި އޮތީމަ މައްސަލަައކަށް ެވދާނެ. މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ފޮނުާވ ބިލެއް ބައެއް ފަހަރު

 ތަފާތު  މުޅިން ހަމައަށް ނައިސް ފާސްެވފައި އޮންނަނީ. އެ އުސޫލާ އާމި ޕޯޓަލް ެގހުެވސް ިގނަ ފަހަރު މަޖިލީ ގައިމުހަމަ

ކަމަށް ެގންނަންހުރި ބަދަލުތައް އަޅުަގނޑުމެން ެގންނާނަން. އެއީ ފާހަަގކުެރޭވ  މި ،އުސޫލަކަށް މަޖިލިސް ހިނާގިއރުަގއި 

ތަންތަނުަގއި  އެ ،ކުްއަޔށް ދޭ ތަންތަން ަވކިން ެއނުގމާއި ،އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަްނތައްތަކެްއެގ ޮގތުަގއި

އް އޮތުން. މިއީ ޙަީޤޤަތުގައި ެވސް ަވރަށް މުހިންމު ޓްެގ ސީލިންެގސި ާމއި، ޑިޕޮއެޅުހުންނަންޖެހޭނެ މިންަގނޑެއް ކަނޑަ

ނަާގ  ،އޮންނަނީ ހުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ަމްއސަލައަކަށް ެވފައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތައް. މިހާތަނަށް ޖެހިފައި

މޮޅެްއ ވިޔަސް، ދެރަެއއް ިވޔަްސ  ،ކޮންމެ ކަމެއްަގއި  . ޤައުމަށް ދިމާާވއަންނަ ބަދަލު އަންނަ ޮގތާއި ުކއްޔަށް ޓާސިޑިޕޮ

ިވޔަސް ކުލި ބޮޑުާވ ފަހަރު އާދޭ. އާއްމުކޮށް އަުގބޮޑު ަވނީ ކުލި. ފިޔާ ަޗކަށްށްއެންމެ ފުރަތަމަ ބަދަލުަވމުން އަންނަ އެކަ

ެގނެސްދޭނެ ކަމަްށ ކަށް ނިމުމައޮތުން އެންމެ ފަސޭހައިން ބަދަލުކޮށްލެޭވ ައަގކަށް ކުލި ެވަފއި އޮންނަ  ،ބަދަލުކޮށްލެޭވ

ންޓް ހެދުމާއި، ކުުރމާއި، އެްގރިމަންޓް ބާތިލުެއްގރިމަބިލު ާގނޫނަކަށް ެވެގން ައއިމަ.  އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި 

ބޮޑު އިތުބާެރއް. މިއަުދ  ކުރުަމކީ މިެވސް މި ބިުލގައި ކުްއަޔށް އުޅޭ ފަރާތަށް ލިބޭނެ ަވަރށްރަޖިސްޓްރީންޓް އެްގރިމަ

 ،ޓް ނެުގމާސިުކރުމާއި، ޑިޕޮންޓް ބާތިލުމާއި، ެއްގރިމައިލުންޓް ުއވަ އެްގރިމަ ؛ކަން ހިނާގ އުސޫލަށް ބަލާއިރުކަން މިހާރު

އޮތުން ނިމުމަކަށް ެގނެޭވ ޮގތަްށ އޮންނައިރަކު ބަދަލުހިތުހުރި ޮގތަކަށް ހިތުހުރި ންކަންކަމަކީ ކުްއޔަށް ދޭ ފަރާތު މި

.  އަންނައިރު ިނމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ެވެގން ާގނޫނަކަށް ބިލު މި  ،އެކު ައޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީމިއާ

 ކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްމަލުޢަ މުޅި ރާއްޖެ  އީާވއިރު މި ބިލު ާގނޫނަކަށް މި ؛ުކއްޔަށް ޭދ ފަރާތް ،އެހެންނަމަެވސް

ޒާެމއް އޮންނަންޖެހޭނެ  ުކރެޭވ ނިބޫލުަގ ،ނިޒާމެއް  ެގނަރުދަމާ ފެނާއި ،ވާއިުރަގިއ ައސާސީ މިންަގނުޑތައް ކަނޑައަާޅއިރު
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އަޅަން  އަުޅަގނޑު ހަނދާންަވނީ ނަރުދަމާ  ،ރަށެއް  147އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ެވސް  އަދި ރާއްޖޭެގ މި ؛ކަމަށް އޮތުމަކީ

ތަންތަނަށް ކޮންމެެވސް ޮގތެްއ، ލުޔެއް ީމގައި އޮންނަްނ  ، އެސާފު ބޯފެނެއް ނެތް. އެހެންީވމާ ،ޖެހޭ. ބޯފެންއެބަ

ކުްއޔަށް  ުކރެވޭއިުރގައި ެވސްންޓުެއްގރިމަ ،ދޭއިރު ނޑަށް ފެނޭ. ހަމައެއާިއއެކު ޯސޝަލް ހަުއސިންގ ން އަޅުަގއެބަޖެހޭހެ

މެދުަގިއ އަުޅަގނުޑ  ބިލުަގިއ އެއާ  ެވސް އޮންނަނީ. އެހެންނަމަެވސް މިދިނުމަކީ މަނާ ކަމެއްެގ ޮގުތގައި މިހާރު 

ައކީ އެންމެ ިގނަ މީހުން ކުއްޔަްށ ނީ. ސޯޝަލް ހައުސިންމަލުކުރޭެވޢަ އްތޯމެދު ދެން ކިހިނެ ތަންތަނާ އެ ،އަރަނީށްހިތަ

ަވކިން  ،ބިލުގައި ބެހޭ ޮގތުން އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި އެހެންނަމަެވސް ުކްއޔަށް ދިނުން މަނާ ތަންތަން. އެކަމާ ،ދިރިއުޅޭ

ސް ހިމެނިފައި ބައި ެވ އެ ؛ތަރުގައި މި ބިލުގައި ހިމެނޭދަފު ،ކުްއޔަށް ދެޭވނެތޯ ނޫންތޯ ތަންތަން ކޮށް އެޞަޚާއް

ުގިޅެގން  ކުރެޭވނެ ޮގެތއް ީމަގިއ ނެތީމަ، މިއާމަލުޢަތަންތަން ކުއްޔަްށ ދިނުމުަގއި  އެ  ،. އެހެންނަމަެވސްއޮތްއެބަ

ބިލު ކޮމިޓީ  އިތުރުން މިގެ އި ހިމެނޭނެ ކަމަށް. ދެން އޭބަ ބައި ރަނީ އެކުަގާވއިދުަގއި އަުޅަގނޑު އުއްމީދު އަންނަ

ންނަ އަސާސީ މިންަގނޑު ހުމި  ،ކީބަދަލުތައް ެގންނައިުރގައި ެވސް ައޅުަގނުޑެގ އިލްތިމާސަ  މަރުޙަލާގައި ެގންނަންޖެހޭ

ްއ ސީލިންގެ  ޓް ކަނަޑއެޅުން ެވސްސިކުރުމާއި، ޑިޕޮ ރަޖިސްޓްރީ  ،ލުމާއިއިކަނޑައެޅުާމއި، އެއްބަްސުވްނ އުވަ 

ރާތުން ކަންބޮޑުާވ ކަންބޮުޑުވންތަެކއް ފަ ފައި ދެން ހުރި ކަންކަމުަގއި ކުްއޔަށް ދޭްއާވއި ބާޮގތުގަ އެ  ންތުއޮންނައޮ

ބިލުގައި ަވރަްށ  ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މިަގފަރާތުން އަޅުަގނޑު ެގ ހުންުކއްޔަށް ހިފާ މީ ،އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް

 ރު ބޮޑަށް ޝުކު ުކރެިވފަިއޭވ. ދެްއިވ ފުރުޞަަތށް ަވރަށްޔަތްރަނަގޅަށް ުކއްޔަށް ހިފާ ަފރާތުެގ ޙައްޤުަތއް ހިމާ

 ން.ދަންނަަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު.

 

 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ުގޭޅ  އަދި އެކަމާ ،ުކރުމާއިދާ އެއްމެދުކުރެިވެގންސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު ހުށަހެޅިެގން ބަހު

ުގިޅެގން އަުޅަގނުޑެގ  އާބެހޭ ޮގތުން ދެކެެވމުންދާ ާވހަކަ ފަރާތް ދޭތެރޭގައި ހެދުމާ  އެއްބަސްުވންަތްއ ދެ ،ހަދާތައްޢާމު

ބޮޑަށް  ރުން ަވރަށްއިމާރާތްކުރުުމެގ ސިނާޢަތަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ ސަރުކާ ؛ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ،ކަންބޮޑުުވމަކީ 

، 2018 ؛ދިޔައެނިގެގން . އަުޅަގނޑުމެންނަށްދަނީ އެނިގ ހާމަެވެގން މިމިއަދު ެގންދިޔަ ސިނާޢަެތއްކަން ފުޅާކުރަމުން

، 2017، 2018ހަރު، އަ 5މީެގ ތެރެއިން ފަހު  2018، 2017، 2016، 2015، 2014، 2013 !ކުރައްާވފުމާ

ދިަޔ ބޮޑަށް ކުރިއަރައިެގން ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުަގއި އެްނމެމުެގ ސިނާޢަތް ދިެވހިކުރުމާރާތްއި ،އަހަރަކީ 4މި  2015 ،2016

ެގ ކުރިއެރުމެއް އަިއކަން މަރުކަޒީ ބޭންުކެގ ހިސާބުތަކުްނ  50ދިެވހި ތާރީޚުަގއި ެވސް. ކޮންމެ އަހަރަކު % .އަހަރު 4
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ުޅަގނޑުމެންނަށް  ައޑެއް ުނެވސް އަހާ. އަކުރުުމެގ ސިނާޢަތޭ ކިޔާކުރިން އިމާރާތްތެރި ރައީްސ. މީެގއިނޭގނެ. އިްއޒަތް

މާލެއަށް ރާްއޖޭެގ އަތޮޅުަތކުން ރައްޔިުތްނ  ،ެވސް ޭގޭގެގ ކުލި ބޮޑުކޮށްއަނެއްކާ  ،ދާއިރުާވހަކަ ދެެކެވމުން މިއަދު މި

ންދިޔުމަށް ހާލަތަށް ކަންކަން ުނެގ ަގއި އިުތރު ބުރައެްއ އުފުލަންޖެހޭޭވނު ދާ އުނދަުގާލއި ކުރަމުން މިއައިްސ ތަހައްމަލް

އެއް ިމ ސޯޝަލިސްޓް އެޖެންޑާ  ،ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި .ާވލަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑު ޮގ

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އި ؛ދީ ޮގތުންޞާތިއިޤް ،ތަން. އެހެން މިދެންނެީވ ކުރަމުންދާކެޓުމާ ،ށް ނެރެއަސަރުކާރުން ކުރި

ށް ނެރެންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. ިމ އަދީ ޮގތުން ކުރި ޞާތިުނަވތަ ިއޤް އިރިޓީސްއަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ އިކޮޮނމިކް ޕްރޮ

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ މޫނުފުޅަށް ކުަޑކޮްށ  ދާސަރުކާރުން ނެރުމަށް ފަސްޖެހެމުން

ށް ތެރި ރައީސަނަމަެވްސ، އިްއޒަތްދައްކާ ާވހަކައިން. އެހެން ން ެވސް އަޅުަގނޑަށް އެބަފެނޭ މިތަ އުނދަޫގަވމުންދާ

ައުގެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ަދއްކަމުްނ ުދަވސް ަވންދެން މަސްެވރިންެގ ހަމަމަސް 2 ،ެވސް އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ

ރިން ބާނާފައި ކިރާ މަހަށް އަގެއް ެވސް ނުދެިވެގން މަސްެވ ؟ކީްއކުރަންތޯ ،އަުގެގންދިޔައިން. މަްސެވރިންނަށް ހަމަ

ެގ ހުރަށްެވިހ ފަތި !ކުރައްާވފުމާ ހަނދުަވރުެގ ތެެރއިން، ބު ކައިިރީވ. މިހާރު ފަިތސްޚާންތިއަެނއް އި އުޅެނީ.  މިމިއަދު 

ހަކަެއއް ނެތް. ރައީސް ދަނޑުެވިރންެގ ާވ ،ބޭފުޅުންެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެޖެންާޑެގ ތެރޭގައި ާވހަކަތައް އަިއއިރު ތި ،ތެރެއިން

ތަނުން ފާްސކުރިހާ  ެގ ާވހަަކއެއް ނެތް. ޭއެގ ބަދަުލގައި މިނުަގއި ދަނުޑެވރިންރިާޔސީ ބަޔާ ،ެގ ާވހަކަފުޅުަގއިލިޙްޞާ

 އިކިތައް އަތޮޅުގަ ؟ ފޯމްތައްކުރުން. ކޮބައިތޯ ޕްލެޓްބޮޑު ދަނޑުެވރިްނ ެގންނަ ކެމިކަލްތަކަށް އަގު  ،ެވސް އެްއޗަކީ 

 ވާ ށް ަޝކުަގނޑަޅުއަން ޅުމިއަދު ެވސް ލ. އަތޮ ؟ކިރުނީކިތައް އަތޮޅުންތޯ މަސް ؟ފޯމުެގ މަސައްކަތް ފެށިްއޖެތޯޕްލެޓް

ާވހަަކ ދެކެެވނީ. އިމާރާތްކުރުުމެގ  ކިރާ މަހަކަށް ފައިސާެއއް ނުލިބެއޭ. އިމާރާތްކުރުމުެގ ސިނާޢަތުެގ ،އެބައާދޭ

ެއކީަގއި ޓްރާންސްޕޯްޓ ެއކުހަމަ އެއާ ،ނަށް މިއަދު ފެނިެގން މި ދަނީސިނާޢަތުެގ ާވހަކަަދއްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެން

ވައިަރސް ައއުމަށްފަހު މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮރޯނާ 150ތަން.  ސެކްޓަރ އިނދަޖެހެމުންދާ

ރިކާ ޑޮލަރު ިމ މިލިއަން އެމެ 150 ،ބެއްޔަސް  އިކޮށްފަޓްތި ނެެގ ހިސާބުތަކުން މިއަދުން މިއަދަށް މީމި ރާއްޖޭ

 ށް ރިކާ ޑޮލަރައެމެ މިލިއަން 180 ،ނަމަ އިފިބަލަޮގުތަގިއ އެބަ ހިނާގ. މި ަވުގތާ ހަމައަށް   ެގއްލުމުެގށްލަތައުދަ

ަވނަ އަހަރު  2012ާވަހކަދެއްކިން. ޖީ.އެ.މް.އާރުން  ެގއެރުމުެގ ފުރުޞަތު އެަބއޮތް. ެވލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓު

 އަހަރަށް 25ކުރިއަށް އޮތް  ؟ންއޭުރެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ާގތު ކީކޭތޯ ބުނީ ޖީ.އެމް.އާރު ،ކީކޭތޯ ންހެދި ހިސާބު

ަވަނ  2ލަުތަގއި ދިެވހިރާއްޭޖގައި އުބަލާއިރުަގއި ެވސް މި ރާއްޭޖަގއި މާނައަކީ ދިެވހި ދަ އިތިމަންނަމެން ހިސާބުޖަހަ

އެހާަވުރެގ އެއަރ ޓްރެިފކެްއ  ؟ެނތޭ. ސަބަބަކަށް ީކކޭތޯ ބުނީ ރަންޭވެއއް އެޅުމަކަށް ާޖަގެއްއ ނެތޭ. އެޅުުމެގ ބޭނުމެއް

ަވަނ  2 .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްނުކުރެޭވނޭރުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތް އެ ަވރަކަށް ފުޅާ. ފަތުމި ރާއްޖެއަކު ނުހިންޭގނޭ

ހަފުާތ  3ސްަކޭވޓަރު ެގނެްސެގން ެއކް 3އްުދަގިއ ކުނި ަވޅުލާަފއި އޮތީ. ކުނި ަވޅުލާފައި އޮތީ. ރަންޭވެއއް ެއޅި ސަރަހަ

 ..ޖެހުނީ ކުނި ނަގައި. ދެން އަުޅަގނޑުމެންަވން
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  ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

 ރާހީމް ރަޝީދު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބް ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ ؛ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ތަނަށް އައިސް މި ،ކޮށް އަހަރުދުަވހު ެވރިކަމެއް  5ޒީަރކަށް ހުރެ ލަތުެގ ަވއުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަ

ކޮށްފައި  ކަމެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ަވޒީރުކަންަލތުެގ ޒިންމާދާރުއުެގ ދަކޮންމެެވސް ަވރެއް  ،ހެއްދެިވހާ ދޮުގތަެކއް ހަދައި

ކަްށ ހުންނަވައިެގން. ދެން ެއ ލީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރައި މިފްކޯ ދަުރަވ ،ރޫޓްކޮށްތިއްބަާވ ބޭފުޅުން. މިފްކޯ ަބނުގ

ގައި އޮންނާނެ އިތުރު ރަންޭވެއއް ހަދަން. އެއަރޕޯްޓ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވރިަކމު ،ކޮށްފައިިވދާޅުާވ ކަންަތއްތައް ެވސް 

 ،ެވސް ިގނައިން ެގނެޭވނެ ޮގތްތަކެއް ާރާވފައި އޮްއވާ  ންޖަރުންނަށް. އެއަށްުވރެސިފަމިިލއަން  1.5ބޮޑުކުރަން 

ެވްސ ޮގތަށް އަދި ރު ފެށިއޭ  ރކޯންކުރަންނަލް އެއަމިރެވސް އެހެރީ އެަރިއަވލް ޓައްޓާލަިއެގން ައދިބަޣާާވތަކުން ވަ 

 ފިޔަަވއި އިތުރު ަގއި ބާިލދީ ބެހެއްޓުންހަމައެކަނި އެއަރޕޯޓު  ،. ޔާމީނަށް ކުރެުވނު ކަަމކީބާލިދީ ބަހައްޓާފަ ،ނުބަހައްޓާ

 ެގން އަރައި ނިމި ބައެއް. ލަތުެގ ަވޒީރުންނަކީ ޒިންމާދާރުާވންޖެހޭއުމިއީ ިއކޮޮނމިކް މިނިސްޓަރު. ދަ ެއކަމަކު ؛ކަމެއް

ލަތަށް މި އުޅެނީ އުެވސް ދަނޫނޭ ކިޔާފައި މިހާރު  ތިމަންނަ ސޮއިކުރި އެްގރީމެންޓެއް ،ސް ެއްގރީމެންޓޭެވއަނެއްކާ 

ޅެނީ. އު މި ހިެގންންޖެދޭލަތުން ބަދަލުއުހެދުމުެގ ސަބަބުން ދަާގނީ މަކަރުއް އެފަދަ ދޮުގތަާކއި ނޭ ؛ބުރަޔަކަށް

ާވންޖެހޭނެ. ނަން. ކޮންމެ މީހަކު ެވސް ޒިންމާދާރުދައްކާ ާވހަކަ ދުެގ ެވްސ ޙީަޢލީ ަވޒިންމާދާރުާވން އެބަޖެހޭ. 

ކަމަްށ  ިވަޔސް އަުޅަގނޑުމެން ބަލާނަން. އެ ސާބިތުާވ ކޮންމެ މީހެއް ކަމަުކ، ދެއްޙީޢަލީ ަވ ކޮރަޕްޝަނެއް ކޮށްފިްއޔާ

 ައޅުަގނޑުމެން ބަލާނަން ތައްހުރި ކަންަތއް  ރު ކޮށްަފއި ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުެގ ެވްސ އޭއްޔާ ބަލާނަން. އަދިވެއްޖެ 

 ކޮށްލީ ކިހިނެއްތޯ.މިފްކޯ ބަންްގރޫޓު އޮތީ.ކިހިނެއްތޯ މިފްކޯއަށް ހަދާފައި 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަޅުަގނޑު  ،އެދެން. އަދި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހަމައަށް ަވަޑއިެގްނދެއްުވން ނިޒާީމ ނުކުތާއާ ؛މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ިއްއޒަތްތެރި  އެ ،ނަމަ މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއެގ ާވހަކަފުޅު ތަޅުމުަގއި ދަްއކަާވ ؛އިލްތިމާސްކުރަން

 ޖެހޭނީ.ެއކު ާވހަކަަދއްަކަވންމެންބަރެއްެގ ދާއިާރއާއި ނަމާ
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 ެގންދެުވން( )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް

 

 ންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާފަ

އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  ަގނޑު މި ދައްކަނީސަޢީދުެގ ާވހަކަ އަޅުމާަވށު ދާއއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 .ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ރައީސް

 

 ދެއްެކުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަ

 ޢީދު. މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަ

 

 ރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:އިމާަވށު ދާ

ަވނަ ރަންޭވ އެޅި މީހުން.  2އެޅި މީހުން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ބްރިޖުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

، . އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މި ރާއްޖޭަގއި ތިން ހަފުތާެގ ތެޔޮނަލް ެވސް އެޅި މީހުންމިރޕްލޭްނ ޓަސީ ،ނޑުމެންނަކީަގއަޅު

  ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުެގ ޑިބޭޓް އަެނއްކާ މިދުަވހަށް ރައްކާކުރެޭވނެ ޖާަގ ހެދި މީހުން. އަޅުަގނޑު ނެތިންތިން މަސް

ން. އިއްޒަތްތެރި މުެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑު ެގްނނާކަށް ނެތީތަފާތުކުރު ަގއި އޮތްމާލޭ އިތަނަށް ެގންނާކަށް. ރާއްޖެތެރެއާ

ިވޔަފާރި  ކޮންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްރީ އިނދަޖެހެނީ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ދުަވހަކު ތިރީހަކަށް .ރައީސް

އްޒަތްތެރި އި  !ޕްމަންްޓގައި އަްއސަާވލޮމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިެވ .ަވމުން އެ ދަނީ. ައއްސަާވ ިމއަދުބަނުގރޫޓު

ެގންނައިރު އިްއޒަތްތެރި  ލުސާޅީސް ބި ތަނަށް ތިރީސް ނުޖެހި ބަނުގރޫޓްަވމުންދަނީ. މިިވޔަފާރިތައް ެދކޮޅު  .ރައީސް

އިްއޒަތްތެިރ  ،ިވޔަފާރި ކުރިއެރުުވމަށް ކިތައް ބިުލ ެގނެވިއްޖެތޯ ؟ތައް ބިލު ެގނެވިއްޖެތޯބެހޭ ކި ިވޔަފާރިއާ ،ރައީސް

މުޅިން ިވޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ ޑްެރއިންކުރުމުެގ ިވސްނުުމަގިއ، ، ިވސްނުުމަގއި  ްސޓްމުޅިން ސޯޝަލި  ؟ރައީސް

ނީ ޑްެރއިންކުރުމުެގ ިވސްނުމުަގއި ހުރިހާ ބިލެްއ ލަުތެގ އާމްދަނީއާއި ިދެވހިރާއްޖެއަްށ ލިބޭ އާމްދައުމުޅިން ދިެވހި ދަ

އެ  ؟ކޮންކަމަކަށްތޯ ަވނީތުން މި ޑިޕެންޑުއުމެްއެގ އޮތުމާއި ނެޤަ .ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފާސްކުރަމުން މި 

ކުެރޭވނެ ، އިޖުތިމާޢީ އަދާލަތު ގާއިމުއުމެްއެގ އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުންޤަ އުމަކަށް ަވންނަ ފައިާސއާއި އޭެގ ސަބަބުން އެ ޤަ

ކޮބައިޯތ  ؟ކަނީމިއަުދ ކޮންބަެއއްތޯ ުޒާވނުންެގ ަވީޒފާެގ ާވހަކަަދއް ؟ާވނުްނެގ ވަޒީފާނިސްބަތެއްެގ ަމއްޗަށް. ކޮބަިއތޯ ޒު

ަގާރުރ  10. ދެްއކީ ާވހަކަ ތާ އެ ަވންދެން މި މަސްދުަވސް 2 ؟އަިނޔާ ކޮަބއިތޯ ފުޅުން ތި ީވބޭމަސްެވރިންނަށް ތި 

އަުގ އަދި ބާއްަވާވ. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ހަމަ ؟ކޮބައިތޯ މަސްެވރިންނަށް ދޭ އަުގ ؟ފޯމްޓް. ކޮބައިތޯ ޕްލެހުށަހެޅި

މި  ،ތައް ެވސް މި ާވހަކައަދު އަެނއްކާ ޮގުތގައި މި  ްތތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑަށް ަލފާކުރެޭވިއއްޒަ ،އްކިދާނެދެ  ާވހަކަތައް

ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް ދެން އިތުރަކަށް  ؛ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންމި ދަނީ އިންތިހާއަށް ބޯމަތިާވތީ. ދިެވހި އަޑުތައް ަގދަަވމުން
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ހުރިހާ ބާރެއް  ،ނުކުަރން. ދީފިނަމައް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެ  ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި ދޭނެ ޯވޓެއް އޮތް ކަމަަކށް

މިއަދު ެވސް ފެނިެގން މި ދަނީ.  ންެގންދާނެކަލަތުގައި ހިތުހުރިހާ ޮގތަކަށް ކަންކަން ކުރަމުންއުޖަމާކޮށްެގން މި ދަ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ދު.ޙީއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވުއނޫގފާރު ދާ ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދު ާވހަކަދެްއކެުވން:ޙީއުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވ

ުވނު ހޮކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ދެ ޯވޓުެގ ތަފާތަކުން ޝު

ދެއްެކިވއިރުަގއި އަދި އެަބ ދަްއކަާވ  އިތުރުފުޅުހައްަދަވއި  ކު ކަނަޑއެޅިެގން ދުާވލުެގ މެންދުރު ަވުގތު ކުރީެގ ަވޒީރަ

 ...ެއއަރޕޯޓްެގ ރަްނޭވ ،މިސާލަކަށް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ދާއިާރއާިއ  ،ނަމަ ަކާވއެހެން މެންބަރެއްެގ ާވހަކަުފޅުދައްއްޒަތްތެިރ އި؛ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއއްަޒތްތެރި 

 އެދެން. ެވދެްއުވންޅުިވދާ ނަމާ

 

 ެގންދެުވން( )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:ދު ހީއުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވ

 ަވޅުލާފައި ހުރި  ކުނި ަވނަ ރަންޭވ ހަދަން ހިއްިކިއރުގައި 2ރަްނޭވ  .މާަވށު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުެވއްޖެ

ެވސް ހަމަ އީ އެ  ،ެގނެސްެގން ކުނި ނަަގންޖެހުނު ާވހަކަ. ދެން އަުޅަގނޑަްށ އެނގޭ  ތަނުން ތިން އެކްސްަކޭވޓަރު

 ކަެމއްކަން. ެދން އެހެންނަމަެވސް، ޙަޤީޤަތާ ަގާވަފއި އޮތްބޭފުޅުން ހިން އެކޮންމެސް ލާރިަގނޑެއް ނަްނަގަވންެވެގން 

ެގްނޮގސް ފާރު ބޭރަށް ދެްއކީމާ ނަަގިއަގެނެގންއެއް ވާހަކަޚިލާފު  ިއނދެެގން ޙަޤީޤަތާމި މަޖިލީހުގައި  ،ޚިލާފަށް

މިއިްނ  ،ދުަވހެއްެގ ތެރޭގައި ެގނެސް  ާގނޫނެއް އެންމެއެސް.އީ.ެޒޑް ބޭފުޅުން  ނުލާނެކަން އެނޭގތީ ިއނޭގތޯ މިަލއިއެއް

 ، އޮތަީތެވޮގތަށް ފާސްކޮށްފައި ހުށަހެޅި ންރުކާރުސަ ށްއެުދަވހަދުަވހުން  އެ ،ނުދީ ބޭފުޅެއްެގ މެންބަރަކަށް ކިޔާަލން
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ޚިޔާނާތް ހައްދަަވން ފުރުޞަތު ނުދެއްާވށޭ. ހަމަ   ،މަކަރާއި ،ދޮގާއި ދިމާކޮށް މިކަހަލަ  ކަންކަން އޮުޅާވލަންެވެގން ޯވޓާ 

ކަންަތއްތަްއ  ކުއްިލއަކަށް ،އުޅެނީ ުނަގނޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ހަދަނީ. ރައްޔިތުން ބަލައެއް ކަނޑައެިޅެގން ދޮުގ އެ

ހަކަތައިެގ  ،އުޅެނީ އްލުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން މިޙައަލަށް ވަޒީފާ ަކންތައް  ،އުޅެނީ  މިއްލުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންޙަ

ކަމެއް ފަށައިަގނެެގްނ  ރާއްޖޭގައި ނުެވހުރި ހުރިހާ އުެޅނީ މި ކަށް އަުޅަވންެވެގން. އަުޅަގނޑުމެން މިޔަކަންތައް ހަމަ

 ދައްކަނީީކ. އަދި ފަށައިަގނެެގން މި ާވހަކަ މި އަހަރުެގ ދައުރެއް ނިންމާފައެއް ނޫން 5ަގނޑުމެން ކުރަންެވެގން. އަޅު

 އުޅެނީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދިރިުއޅުމަށް  ،ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ` 

 ،ދޭ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތައް ަބޔާންކުރުމާއި  ކުްއޔަށް އިހިފާ ފަރާތާ ުގޅިެގން ކުްއޔަށް ިދނުމާ ޓަކައި ޯގިތެގދޮރު ކުްއޔަށް

އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ފިޔަަވޅު  އިޮގެތްއގައި ަބލަ ންތަކާއި ޝަުކާވތައް ައަވސްުގޅިެގން ުއފެދޭ ދެބަސްުވ ލާތާކުލީެގ މުޢާމަ

އަސާސީ މިންަގނޑުތައް ބަޔާްނކުރުން.  ަގއި ހުންނަންޖެހޭނެދޭ ތަންތަނު ދިރިުއޅުމަށް ޓަކައި ުކއްޔަށް ،ގާއިމުކުރުާމއި

ދޭ ފަރާތާއި ކުްއޔަށް ހިފާ  ުކއްޔަށް  ،ދިމާާވ ކަމަކީ ށް އަބަުދެވސް މިަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް އިނޭގތޯ. އަުޅަގނޑުމެންނަ

 އުސޫެލއް ނެތީމަ. ދެން އަޅުަގނޑުެގ އުއްމީދަކީ އަސްލު މި ބިލާ ،މިކަހަލަ ާގނޫނެއް ،އުޅެނީ މައްސަލަތައް މި ފަރާތާ

ބުރިުޖ އެޅި ބޭފުޅުން ެއއީ. ބުރިޖު  ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ؛އްެލއް ލިބިެގންދިޔުން. ތެދުފުޅެއްޙަ ކަންކަމަށް  އެްއކޮށް މި

އެޅުމުެގ ތެޭރަގއި ަވއްކަްނކުިރ ބޭފުޅުންނަކީ ެވސް އެީއ. ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ތެރެއިން ަވްއކަންކުރި ބޭފުޅުންނަކީ 

 މައި ބޭފުަޅކަށް ،އޭެގތެޭރަގއިެވސް ަވްއކަންކުރި ބޭފުޅުން.  ލުެގ ކަންަތއް ކުިރއިރު ެވސް އެއީ. ދަރުަމަވންތަ ހޮސްޕިޓަ

 .މާަވށު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު އިނޭގތޯ ޝުކުިރއްޔާ. މާފުކުރަްއާވ!؛ މަިތެވރި ދާއިރާ  ؛ހުރި ބޭފުޅެއް

ދަްއކަާވ ފުޅުތަކެއް ަގީދމީ ާވހަކަ ،ސަޢީދު. ދެން މިތާ އެބަ އިންނެިވ ހަމަ ކުރީެގ ަވރަށް ަގދީމީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

 ،ތަނަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކަށް ފާޑުކީއިރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މި  ނައިފަރު ދާއިރާެގ ،މެންބަރެއް

 ކޮންމެ މެންބަރެއް އެ  ؛ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ،ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި އަޅާަފއި ހުރި ފްލެޓުތައް ތިާމެގ ޭބފުޅުންނަށް

ތިމާެގ ބޭފުޅުންނަށް. އެކަކަށް އެބަހުިރ  އިލާފައިހަމް މެންބަރުން އިނޭގތޯ. ފްލެޓުތައް ހުރީ ބަޕީ.ޕީ.އެ ؛އްގެ ބޭފުޅެ

ަވރަށް ޖޯކު.  ޒާތުެގ ާވހަކަ ދެއްކީމަ ތަނުގައި މި . ދެން މިަވރުެގ ބޭފުޅުން މިހަތަރު ފްލެޓު ެވސް ދީފަތިން

 ކުރާނެ . އެކަންެގންނަނީކީމި ން މި ބިލުތައް  ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލު އިންިތޚާބަކަށް ނޫހަށް އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީ
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ކަންތައްތައް އަންނާނެކަން  ެގންނަނީ މި އަުޅަގނޑުމެން ކުރާީނ އެއަްށުވރެ ފަހުން. ައޅުަގނޑުމެން ސީދާ މި ،ނަމަ

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  ަތކެއްައޅުަގނޑުމެން ސާފުސީދާ މަސައްކަތް ،ބޭނުމަކީ .ންެއއަށްުވރެ ކުރި  ،އެނިގހުރެ

ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިނުން. ރަނަގޅު ކަންތައްތަެކްއ ފާޅުަގއި  ،ން. ސީދާ ަވަގށް ކަންތައް ނުކޮށްކޮށްދިނު

 ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަހުރިކަން. އެކަމަުކ މިދިޔަ ސަރުކާުރގައި ިދެވހި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ 

 ފުރުޞަތެއް ނުެވއް  ތަނުގައި އެ ެވސް ނެތް. މި ޭވކަށްލެއި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަުކެގ ާވހަކަ ދައްކަ ރައްޔިތުންނަށް 

ތަނުގައި ތިޭބ މަދު ދެތިން މެންބަރަކު   ނެތް އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނަކަށް. އެކަަމކު މިހާރު މި

 ެވސް ެދ މެންބަރުން ކަންނޭނެގ ހާިޒރުީވ. މި ދެ ބޭފުޅުން އަިއްއސަ ެއއްޗެޭކ ބުނެލާފައި މި މިއަދު ؛ޕީ.ޕީ.އެމްެގ

 ،ކުޑަ އުޖޫރަ ސް އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅި ާގނޫނުގައި އެންމެދަނީ. ެއްއެވ ތަނުގައި މި

ިގނަ ކަންތައްތަެކްއ  އްޔާކަމެއް އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުެރއްވި  ދެން މިކަހަލަ ހުރިހާ ،މަސައްކަތްތެރިންެގ ަޙއްޤުތައް

ބޫލުކުރަން. ަގއަުޅަގނޑު ެވސް  ،ތެދުފުޅެއްރިން އަުޅަގނޑުމެން ކުރާނަން. ކައުންސިލު އިންތިޚާބަށްުވެރ ކު

ެއއްކޮްށ  ޝަނުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނާކޯލި ؛ޝަނުަގއި ހިމެޭނ ބައެްއ ަވޒީރުންތަކެއް އެބަހުރި ކޯލިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތި

ބޮޑު  ަވރަށްއެއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،ތީވެ ނުކުރާޒުބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ާގނޫނުަތއް ތަންފީ އެ ،އުޅޭ ބަެއއް ަވޒީރުން 

 ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާުރަގއި  ްއޔާެވސް އިރާދަކުރެްއިވ ކަންބޮޑުުވެމއް. އެހެންީވމާ، ެއކަމަކު އެބޭފުޅުން ވަކިކޮްށެގން 

ޑަށް ންކަން ައޅުަގނޤީތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ެވފަިއާވ ަވޢުދުތައް ފުރިހަމަކުރާނެަކމުެގ ޔަ ެގއަހަރު ފަސްމި 

ކަންތައްތައް ކުރާނަން. ދެން މިއަންނަ ކައުންސިުލ  އަޅުަގނޑުމެން މި، އްޔާ  އެަބއޮތް. އިރާދަކުރެވި ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް

 ެވސް  މީހުން ހަމަ ،ން ހަމަ އަތުަގއި ކަރުދާްސަގނޑެއް ެވސް ނެތް ހާުލގައި ިނކުމެެގންއިންތިޚާބު ނަަގން ޕީ.ޕީ.އެމު

ނޫްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންތިޚާބު  ެވސް އޮތީކީއް  ޝައްކެ ަވރަކަށް އެއްެވސްނޑުެމންނަށް ނުޭވ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގ

 ޔާ ހަމަ ބޮޑުތަނުން މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެޭވނެ. ދެން މިއް . އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އިރާދަކުރެއްިވލިބޭނެކަމުެގނު

 ،ރަށް ދެަރޭވ. ސަބަބަކީ ަކތައް ދެްއކީމާ އަުޅަގނޑުމެްނ ަވމިކަހަލަ ާވހަ ،ބުނާހެން މިބޭފުޅުން އައިސް ޯގތި ެގދޮރޭ

ެވްސ  ބޭފުޅުން އިސްކޮށް ތިެބެގން އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަުރކާުރގައި އެޅި ފްލެޓުަތއް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި މި

ޓުތަްއ ބޭފުޅުްނެގ ރަށުަގއި ހުރި ފްލެ އެ ،. މިތާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހަމަ ާވހަކަދަްއކައިފިއީނުލެިވެގންދިޔަ އިބަހަ

ނުލެުވނު. ީވމާ، ކޮށްެވސް  ހާލުގައި. ދޫ ހާލުގައި. ކުޅުދުއްފުށީަގއި ހުރި ފްލެޓުތައް ެވސް ހުރީ އެ ެވސް ހަމަ ހުރީ އެ

ނެތް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ސާފު  އޮޅިފަެއއް ަތއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މިކުރާ ކަންތައް

ެވްސ   އިންތިޚާބަށް ަތއްޔާުރުވމުެގ ޮގތުންނޑުމެން ކައުންސިލުކުރާ ަކންތައްތައް. ައޅުަގ އަޅުަގނޑުމެން މި

މި ކެމްޕޭނަށޭ  ،ޔާ އްައޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ސާފު. މާތްރަސްކަލާނެގ އިާރދަކުރެއްވި  ަތއްއަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަންތައް

 . އެކަމެއް ކުރަންއުޅޭ ސް އެހެންން ކޮންމެެވކިޔާފައި ައޅުަގނޑުމެން ޕާީޓެގ ރައީސް ިވދާުޅާވ ޮގތަްށ ޕީ.ޕީ.އެމު

ބޭފުޅުންެގ  ަވއްކަންކުރުން. އެ ،ކަމަކީ  ުގޅޭ ބޭފުޅުންނާ ނޫން މި ކައުންސިލު އިންތިޚާބަކީ. އެ މެއްކަ ުގޅޭ ބޭފުޅުންނާ
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ނެރޭކަްށ މަސައްކަެތއް ނުކުރާނެކަން.  ންރައީސް ޔާމީ ބޭުފޅުން އެ ،އޮތީ ޖަުލގައި. ދެްނ އަުޅަގނޑަށް އެނޭގއްލާ މުމައި

މެއްޖެއްޔާ މި ބޭފުޅުންނަކަށް މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަކު ނުތިބެޭވނެ. އަބަދު ެގންދާނެ ކޮންމެސް ނިކު  ންސަބަބަކީ ރައީސް ޔާމީ

އެްއޗެކޭ ިކޔަިއެގން އޮފީހަށް. ެގންޮގއްސަ ުކޑަކަކޫ ަޖއްުސާވފައި ބައިތިއްބާނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އިބްރާހީމް 

ިބލަށް ަވރަށް ާތއީދުކުރަން. އަިދ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ިމއަށް  އޮތް މި ހުށަހަޅުއްާވަފއި ރު، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުޞީނަ

މިއީ ަރއްޔިުތންނަށް ފައިދާކުރަނިިވ ބިލެްއ  ،އިތުރު އިޞްލާޙުަތކެއް އަިއސްެގން މި ބިލު ުވޖޫދުެވެގްނ އަންނައިރު

 ޞަތަށް.ތެރި ރަީއސް، ދެްއިވ ުފރުކަމުގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ދެކެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ބޭފުޅުން އެިކއެކި ާވހަކަފުޅު ދަްއކައިފި. އަޅުަގނޑު ެއްއޮގތަކަްށެވސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިތަނުގައި އެކި ޝުކުރިއްޔާ 

ހަދަންދިނީ.  ނޫން. ޖީ.ެއމް.އާރު ކިޔާ ަބޔަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ެވލާނާ އިންޓަރނޭަޝނަލް އެއަރޕޯޓް ެށއްރައްދެއް ދޭކަ

ފަރާތްތަކުން  އެ ،އެކީ މަޝްަވރާއާ  ފަރާތްތަކުެގ މި ،ެވލޮޕްމަންޓު ބޭންކާބޭންާކއި ައދި އޭޝިއަން ޑި  ެވސް ޯވލްޑު ދިނީ

ކަމެއް ކޮށްެގން ަބޔަުކ ހޯދައިެގން ައއިސް ޖީ.އެމް.އާރަށް  ހުިރހާ ،ލާނުކޮށް ޢުއި ،ބިޑުކޮށް ިއ،ޓެންޑަރ ޮޑކިޔުމަންޓު ހަދަ

އެީއ  ،ުގތީ ޮގތުން ެގނައި ބަދަލުމީހުން ަވ ެއއަރޕޯޓަށް އެ ެގތަނަށް އައިއްސަ އަުޅަގނޑުމެން ޖީ.އެމް.އާރު މިލިބުނީ. 

ަވނަ ުދަވހު.  7ރީ ަވރުަވނަ އަހަރު ފެބު 2012އަދިެވސް އެއަރޕޯޓު އޮތް ހާލު. ބަޣާާވތަކުން ެވރިކަން ަވއްޓާލީ 

އްޔޫމް ެވރިކަމަްށ ޤަޢަބްދުލް އަނެްއކާ ޔާމީން .ބަޣާާވުތެގ ެވރިކަމެއް ،ލާފައި ދެ އަހަާރއި ބައި ެވރިކަްނކުރިއިވައްޓަ 

ެވިރކަންކޮށްފައި  އިއަހަރާއި ބައިގަ  ހަތްއަހަުރ. ާގތްަގނަޑކަށް  ފަސްނެއްކާ ަވނަ އަހަރު. އަ 2013ެނީވ ަވަޑއިެގން

ބިލިއަްނ  ެއއްމިލިއަން ޑޮލަރަށް ހެދެން އޮތް ެއއަރޕޯޓު ހަތަރު ސަތޭކަ ެއއަރޕޯޓެއް ނެހެދުނޭ. ބުނި  އެ ެވސް  ދިޔައިރު

މަންނަމެންނޭ ބުރިޖު ހެދީ. ބުރިޖު އޯކޭއޭ. . ތިހެދީއޭ ބުނަނީ ތިމަންނަމެން އެއަރޕޯޓް މި އިހަދާފަ އިޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފަ

ެވްސ ޯއކޭއޭ. ަވއްކަޭމ އޯޭކ ނުަވނީ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންެގ މައްސަަލއަކީ.  ަވްއކަމޭ ޯއކޭ ނޫނީ. އެއަރޕޯޓް

ސީޕްލޭން  ،ެވސް ފާމުޓަރމިނަލް ެވސް ފިއުލް ،ެވސް  ެއއަރޕޯުޓެގ ރަްނވޭ  ،އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަާވ ާވހަކައަކީ 

ންޖަރުން ފަސި މިލިއަން ފަސްކުރަންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން އެއަރޕޯޓު ަބއްޓަންކުީރ  މިކަން ،ލް ެވސްޓަރމިނަ

ދަނިކޮށް  ތަރަްއޤީކުރުމުެގ މަޝްރޫޢު. އެ ަމޝްރޫޢު ފެށިެގން ،ިޑޒައިްނކޮށްެގން ދަތުރުކުރެޭވނެ ެއއަރޕޯެޓއް އެތާ

ރު އަތުލާފައި ސަރުކާ ،ެވިރކަން ަވއްަޓއިާލފައި ،ށްއެކަން ަހޖަމުނުެވެގން ނުކުމެ މުޒާަހރާކޮ ،އިފަބަޣާާވތްކޮށް

މުަގއި ތިިބއިރު ެވސް ކަަބއި ތި ބޭފުޅުން ެވރި ހަރާއަ 7 ަގއިަޤއުމު މި !އްލަާވބަޖީ.އެމް.އާރު ބޭރުކުރީ. ތި ބޭުފޅުން 
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މަަވންަތ ދަރު ، ބޭފުޅަުކ ިވދާުޅވެއްޖެ އް އްކަން. އެވަ މަށް ައއިސްފައި ުކރީ ކަްއ ނުކުރެުވނޭ. ެވރިމިއިން ކަމެ

މިލިއަން ޑޮލަރަށް ެއ  40 ،ރަށްލަލިއަން ޑޮމި 50ރަށް ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅީ. ލަޑޮ މިލިއަން 143ެގ ާވހަކަ. ލުޓަޕިހޮސް

 ،އް ހަދައި، ހޮސްޕިޓަލުެގ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީޒެބޭ. ހޮސްޕިޓަލް ކުރަހައިލިތު އެބަމާ މަޢުލޫށްހޮސްޕިޓަލް އެޅޭނެ ކަމަ

 ،އެމް.އެްޗެގ އެކޮޅު .ުގިޅެގން އަިދ އައި.ޖީ އެއާ ؟މިލިއަން ޑޮލަރު. ކީކޭޯތ ބުނާނީ 29ދިރާސާކޮށް ކުރެހުމުެގ ައަގްށ 

ރީ އެާޕޓްމަންޓް ލަގްޒަ ، އަޅަންއެ މީހުންނަށް ބޮޑު އެޕާޓްމަންޓް ފުރަަގހުަގއި އޮތް ބިން އަނެއްކާ ސްކޫލް ތާޖުއްދީން

ލާރި  އެ މީހުން  ،ހުން ިވްއކާފައި މީއެ ެވސް އެޕާްޓމަންޓުތައްއެ  އަދި ،ކޭޝަންޕްރައިމް ލޮ ެގލޭމާ .އަޅަން ދީފަ

ނަށް ފުލެޓް  މެންބަރުން ،ޖެމެންބަރު ރާއީ ިވދާޅުވެއް ެގ ިއއްަޒތްތެރިރާއިކުނުދޫ ދާމަ ،ނަާގފަ. ދެންމެ އަޅުަގނޑުެގ އަޚް

 އަޅާފައި އެހެަރ ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު !ނަށް ފުލެޓް. ބައްލަާވންއެ އެޕާޓްމަންޓުތަކުން ެވސް އެ ބޭފުޅު؟ ނެއްތޯނީ ކިހިލިބު

ރެއިން ކިތަްއ  ތިބި މެންބަރުންެގ ތެންތާއީދުކޮްށެގ ށްުރެގ ސަުރކާރައޭ ،ޒީރުންނާއި ުރެގ ަވއޭ ،ތެރެއިންފުލެޓުތަކުެގ 

ފުލެޓް އަުޅްއާވ ާވހަކަ ިވދާުޅަވނީ. ުކޑަުކަޑ  ެގސޯޝަލް ހައުސިން !ބޭފުޅުންެގ ކިތައް ފުލެޓު ހުރިތޯ. ބައްލަާވ

އެިޅއިރު ފުލެޓެްއެގ އަުގ ޖެހެނީ ކިާހަވރަކަށްތޯ.  ނަަގއިެގްނ ފުލެޓުއް އަޅަްނ ލޯނު ޗައިާނއިން ޓެލެޓެއް. ފުށްކޮކޮތަރު

 ؛ާގ ފަރާތްތަކުންެވސް ެއންމެ އަުގބޮޑުކޮށް ކޮންސްޓްރަްކޝަން ހިންމިހާރު އިމާލޭަގ ،ތިންުގނަ އަުގ ބޮޑުކޮށް. ައކަޫފޓަށް

ރުފިޔާއަށް. މިހާރު  1300، ރުފިޔާއަށް  1500ރުފިޔާއަށް،  1400ނީ ންނާއަކަފޫޓެއް އޮ !ާވލަސް ބައްޮގޅުން ފުތި ބޭ

ެގ ފުލެޓެްއެގ ލޭރެްއ ނެތި އަޅާ ހުޅުމާދޮޓަރިެއްއެގ ކޮ، އި ކުލަެއއް ނުލާަގ ނުޖަހާ، ފާރުސް ފުޅުން ޓައިލްއެތަން އެ ބޭ

ން ެވސް އަަޅއޭ. އަދި ނިފުންސްޓްރަކްޝަން ކު ންރުފިޔާއަށް. އާަދިއެގ މާލޭަގއި މިހިރަ ކޮ 1000ހުރީ އަކަފޫޓަކަްށ  އަުގ

ސަތޭަކ  ސޯޅަުގ އަރާ ާގތްަގނޑަކަށް ފަނަރައަ ހުރިހާ އެްއޗެއް ޑިއުޓީ ފްރީކޮށްފަ. މި ފިނިޝިންގ ލީމަ އޭެގ  އީއެ

ކޮޓަރިއަަކށް މީހަކަށް ޮގސް ނުަވދެޭވ. ނަނީ ތިމަންނާމެންނޭ ފުލެޓް އެޅީ. ބުފައި މި ޅާ. މި ފުލެޓުތައް އަށްރުފިޔާއަ

 ؟ބައެއްތޯންްސ ފުލެޓް ނެީގ ކޮެވދެން  ،ެވސް އުސިންހަލް ޝަ ުކޑަ. އެ ސޯ ހާއްޓޭ. އެނުބެހެ  ކާއެނދަކާއި އަލަމާރިއަ

 ،ލާއަށް އިޢާ  ެގއެ މެންބަރު !އްަލާވބަމެންބަރެއް ތި ބޭފުޅުން  ެގޮކންމެެވސް ޕީ.ޕީ.އެމް  ؛އް މެންބަރެ އޭރު ބައްލަާވ

ެއްއ މިހާރުެގ ؛ބަރުކުރީެގ ިއއްޒަްތތެރި މެން ،ންބަރުމެްއޒަތްތެރި އި އަުޅަގނުޑެގ އަްޚ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މިސާލަކަށް

ނަށް. ންބަހައިލާފަިއ އޮތީ. ހުރިހާ އެންމެ 14ތަކުން ފުލެޓް. އަިދ މި ފުލެޓު 14ޢާއިާލެގ މީހުންނަށް  !ލަާވއްނޫން. ބަ

އޮްތަވރު. އެހެން  އިލާފައިރުން ޢާއިލާއަށް ބަހަމެންބަ.އެމްަގއި ތިއްެބިވ އޭރު ޕީ.ޕީެދން ދެން ބައްލަާވ ައއްޫޑގައި 

ިތމާެގ މީހުންނަށް ބަހައިލާފައި އި އަިދެވސް ާގތް ރައްޓެހިންނާ ،ފުެލޓް އަުގޮބޑުކޮށް އަޅާފައި  އީއެ  !ބައްލަާވތަންތަނަށް 

މުޢިްއޒު ެއކަްނ ކުރަްއަވން މިނިސްޓްީރަގިއ  . ޑރ.ޓޭތިމަންނާމެން ފުލެ ،ފުލެޓުތައް ެވްސ ނެީގ. ނަާގަފއި މި ބުނަނީ

އެކަނި ފުލެޓް ދީފައި އޮތީ. ފޯމެއްގައި  ށްައއި.ޑީ ނަންބަރަ އަށްފޯނަށް ައންނަ އެސް.އެމް.އެސް  ޒުއް. މުޢިީވއިންނެ

އްޒު ބޭނުންާވ މީހާއަށް ފުލެްޓ ނަށް ލީމަ މުޢިތަ ހާފައި ފޯމެއް އެއައި.ޑީ ނަންބަރު ޖަ ،އައި.ޑީ ނަންބަރު ޖަހާފައި



65 

 

ީރަގާއއި ރަީއސް އޮފީހުަގިއ ޭއެގ ސް މިނިސްޓްެވމިހާރު އެހެރީ !ން ޮގސް ަބއްލަވާ ޅު ފުލާފައި އޮތީ. ތި ބޭއިހަބަ

 ންތަްއ. ޝުކުިރއްޔާ.ޔުލިޔެކި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޖަހާއިރު. 1ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށާނީ 

 

 {ށްއަ 13:02 އިން  12:33 :ކޮޅުތު ސްަވުގހު}

 އްމަދު ނަޝީދު(މުޙަ ސްއީރަ، ރައީސްމަޖިލީުހގެ  ؛ވީންނެއި ތުގައިސަޔާ)ރި

 

 ން:ްއެކުވހަކަދެ ާވތުންސަރިޔާ

ެގ އްކަތުނުނިމި ހުރި މަސަ ،ެގންދިޔައީ ސްކުރަމުންައޅުަގނޑުމެން މެންދުރަށް ހުއްޓިއިރު ބަހު .السالم عليكم `. 

ަކއި ޯގިތެގދޮުރ ޓަިދރިއުޅުމަށް  ،ާވފަިއާވރު ހުށަހަޅުއްޞީމް ނަރި މެންބަރު އިބްރާހީތެތްެގ ިއްއޒަތެރެއިން މުލަކު ދާއިރާ 

ހުްސަގިއ އެ ބަ ؛ކުރަނީ ކޮމިޓީން ުހށަހަޅާފައިތު ބެހޭ ބިލުެގ ބަހުސް. އަުޅަގނުޑ މިހާރު ަގސް ކުއްޔަްށ ދިނުމާ

 އަދި އިތުރަށް ހުސްގައިާވހަކަދަްއކަަވން އެިދަވަޑިއެގްނފައިާވ މެންބަރުން އެބަ ތިްއބެިވ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބަ

 ކަދެްއކުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިަވަޑއިަގންަނާވނެ. ާވހަ

 

 ންކަން ން ހުށަހަޅާ ކަ. ކޮމިޓީތަކު 7

 

 ން:ްއެކުވހަކަދެ ާވތުންސަރިޔާ

  .7 ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންކަން، ެއޖެންޑާ އައިޓަމް

ެގ (.ޓީ.ޑީ.ސީ.އައިއެމް)ލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  ުޓއަރިޒަްމ ޑިެވްގރޭޓެޑްމޯލްޑިްވސް އިންޓެ ،ަވނީ ގައި މި 7.1

ސްޓޭްޓ  ،ިވފައިާވ މަްއސަލަތައްރެުގޅޭ ރިޕޯުޓގައި ފާހަަގކު ފަިއާވ ހުރަސްތަކާ ާގނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުުމަގިއ ކުރިމަތިެވ

ލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވީނ އެންޓަރޕްރައިަސސް ޮކމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. ިމ ރިޕޯޓް މަޖި ޑްއޯން

ބް. ކުޑައިރުކޮެޅއް ދެއްުވން އެދެން. ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީ ،ރިރުކޮމިޓީެގ މުޤައް

އެރުުވމުެގ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން، ރަށް ފުރުޞަތުބަރި މެންތްތެ)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ހުޅުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަ

އެ  ،އްރިރު އަޅުަގނޑަށް ސިޓީ ފޮނުއްަވާވފައި އެަބއޮތްޤަމިޓީެގ މުމިނިަވން މުއައްަސސާތަުކެގ ކޮ .ހަަގކޮށްލާނަންފާ

 4ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ  ިސިވލް  ،ބޭފުޅަކު 4 އި ކޮިމޓީަގއެއެއީ  ،ުގޅޭޮގތުން  ކޮމިޓީގައި ހިނިގ މަަސއްކަތާ 
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ްއާވފަިއާވ ޔު ޮގތުން ލި ުގޅޭ ެގންިދއުމާލުމަށް ކުރިއަށްއެ ަމއްސަލަ ބެ ،ތުންޮގ ުގޅޭ ބޭފުޅެއްެގ މައްސަލަ ބެލުމާ

ުކެގ މިނިަވން މުއައްަސސާތަ ؛އެ ކޮމިީޓެގ ،މިހާރު މި ތަނަށް މި މައްސަލަ ،ޮގތުން ހުެގ ަގާވއިދު ބުނާލީސިޓީއެްއ. މަޖި

ކަމަށް ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލުުވމެްއަގއި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފާސްކުުރމަށްފަހުގައި، މަްއސަލަ ބެލުމަށް ފާސްކުރެވިއްޖެ 

ެގންިދއުމަށް އެ ާވހަކަ، އެ ނުކުާތ މި މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށް، މައްސަލަ ކުިރއަށް ،އަޅުަގނޑަށް އެްނުގމުން

މިނިަވން މުއައްސަާސ  ،ޖެހެނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަަވނީންމި ދަންނަާވކޮމިޓީގައި އަުޅަގނޑު 

އެއީ ސިިވލް ސަރިވްސ  ުވމަށް.ެގންދެ ކުިރއަށް ކޮމިޓީގައި އެ ބޭފުޅުން ކުރައްަވން ނިންމަާވފަިއާވ މަސައްކަތް

އް ބައްަލަވމުްނެގންދެުވމަށް. ދެން އެކަމުަގއި ޮގތުން ބައްލަަވމުންެގންަދާވ މައްސަލަތަ ުގޅޭ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންނާ

ެގ ތަޅުމަށް ެއ މަޖިލީހު ކޮިމޓީން ނިންމާ ނިންމުމެއްެގ ޮގުތަގއި  ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅެއް ިތ ބޭފުޅުން ބެއްލެުވމަށްފަހުަގއި

 .ލަބީބް އިލްޔާސް މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުުޅދޫބޭފުޅުން ެގނެސްދެއްާވނެ. 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

 ޑެޓް ްގރޭޑެޓް ުޓއަރިޒަމް ިޑެވލޮްޕމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތްތެރި ރައީސް. މޯލްޑިްވސް އިންޓެ 

ފާހަަގކުެރިވފަިއާވ ގައި ުގޅޭ ރިޕޯޓު ޒިންމާ އަދާކުރުމުަގއި ކުރިަމތިެވފަިއާވ ހުރަސްތަކާ ެގ ާގނޫނީ (އެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީ)

ލާފަ. އިއެންޓަރޕްަރއިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފައި މި ަވނީ ރިޕޯޓެއް އެކުަލަވ ޑްްސޓޭޓް އެންްޑ އޯން ،މައްސަލަތައް

މިޓީެއއް ނަަގން. ކޮްތ ކުރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، ކޮމީޓީެގ ސަބް އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަ

ކުރި އެމް.ައއި.ޓީ.ީޑ.ސީެގ މެނޭޖްމަންޓާއި އަދި ކޮމިީޓން ބައްދަލު ،ެގންދިޔަ ޮގތަކީ ތް ުކރިއަށްސަބް ކޮމިޓީން މަސައްކަ

 ން ނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި މިިނސްޓްރީ އޮފް ުޓއަރިޒަމުފިކުރި. އަދި ެއއަށްފަހު އެކީ ަބއްދަލު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ

ބެހޭ ޮގތުން. އަދި ސަރުކާރުން މި ންފުންޏާ މި ކު ސިާޔސަތަކީ ެގސަރުކާރު  ކޮބައިތޯދިން ހޯލޫމާތު ޢުއަޅުަގނޑުމެން މަ

ޅުން އެކަން  އެ ބޭފު ،ބެލުމަށްފަހު .ޮކން މިސްރާބަކަށްތޯ ،ެގންދަން ބޭނުންަވނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯކުންފުނި ކުރިއަށް

އަދި ސަުރކާރުްނ  ،ކައާއި ެގންދަން ބޭނުންފުޅުާވ ާވހަސަުރކާރުން ކުރިައށް ިވ.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްދެއް

  ، ން ކަމަށް. އެހެންކަމުންރަކުކުންފުނި ބޭނުން މިރަން ކު ޓުއަރިޒަމް ޑިެވލޮޕް  ޓެޑްްގރޭރާއްޖޭެގ އިންޓެ ބޭނުންަވނީ

މަތީން ަމޝްަވރާކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓެއް  ސަބް ޮކމިޓީން އެ ޮގުތެގ ،ކުރުމަށްފަހުއަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ ަމޝްަވރާ

މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަްތ  ،، މިަކންއިލައި އެކުލަވަ ކޮމިޓީއަްށ ެގނައީ. ދެން ސަބް ކޮމިީޓ ރިޕޯޓު މައި  އިަލއިއެކުަލަވ

އަޅުަގނޑު  .ުވނު. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްދިރާސާކުރިއިރު އަުޅަގނޑުމެްނ ަވރަށް ކަންބޮޑުާވ ކަންަތްއތަކެއް ފާހަަގކުރެ 

އެ ކުންފުނީެގ ކުީރެގ މެނޭޖްމަންޓުން ޚިލާފަށް  އިދާާވގަ  ،ހިްނާގފަިއާވއެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީން  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ

ނޑުމެން މި ަގކުރެުވުނ ަބއެއް ކަންތައްަތއް ހުރި. އެ ަކންތައްތައް އަުޅަގހަެއ ޮގތުން ފާ ،މަށާއި ކަ ކަންކަން ނިންމާފައިާވ

ާޔސީ ޕާީޓއެްއެގ ކުންފުނީެގ ަފއިސާ ޚަރަދުޮކށްެގން ސި ،ކަމަކީ ަގިއ ހައިލައިްޓކޮށްފަިއާވނެ. އެ ޮގތުން އެއްޓުރިޕޯ
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ަގއި. އެހެންީވމާ، އޮފީސް ހެދި މައްސަލަ. އެ ަމއްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން މި ޮކމިޓީން ނިންމީ، ބެލިއިރު އޮީތ އޭ.ސީ.ސީ 

ފުންޏަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ އޮފީސް ހިއްާސާވ ކުން 100ލަތުެގ %އުދަ ން.ސާކުރައޭ.ސީ.ސީން އެ މައްސަލަ ިދރާ

ނު. ޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވ ެގކުރި ާވހަކަ. ެއހެންީވމާ، މިއީ ަވރަށް ޮބޑު މައްސަލަެއއްދުހަދަން ޚަރަ

ެމއް ުވފުންޏާކާއެކު އެއްބަސް އިނާެގ ކުންއިތުރަށް ކާށިދޫ ުޓއަިރސްޓް ިވލެޖުެގ މަސަްއކަތް ހަާވލުކުރުމަށް ޗަ އޭގެ 

ޚިލާފަށް އަދި އެ  ެގ ފައިާސ ޚަރަދުކުމުެގ އެކަީށެގންާވ ުއސޫލުތަކާަދއުލަތު ،ާގއިމުކޮްށ، ފައިާސ ޚަރަދުކޮްށފައިަވނީ

އަިދ  .ނުބެލުމުން ފާހަަގކުރެުވބެލި ންއަޅުަގނޑުމެ މަށްކަ ކުރަމުންދާ ޤުޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީކޮރަޕް-މައްސަލަ އެންޓި

އާރުެގ ނަމުަގއި މިނިސްޓްީރ ނޫނީ ސީ.އެސް.ންސިބިލިޓީ ރެްސޕޮސޯޝަލް  ކޯޕަރޭޓް ،ކަމަކީ މި ކުންފުނިން ކުރި އެއް

، އެ ފައިސާ މި ކުންފުނީެގ އެަކއުންޓަށް ޖަމާކޮށް، އިމް ފަރާތުން އެިކއެކި އަިމއްލަ ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދަޒައޮފް ޓުއަރި

ކުރަމުން. އެއީ މި ކުންފުނީެގ ފުނިން ދިޔައީ ޚަރަދުމި ކުން އެިކއެކި ކަންކަމަށްއެ މިނިސްޓްރީއަށް އަްނާގފަިއާވ 

ްނ ަވނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ުޓއަރިޒަމު އެ ފަިއސާ ޚަރަދުކޮށްފައި ަގިއ ހިމެނޭ ކަމެއް ެވސް ނޫން. އަދި ޓްމެންޑޭ

އާުރެގ ޮގތުަގއި ސަރުކާރަށް ލިޭބ ތަކަށް ސީ.ެއސް.ޓުެއކިއެިކ ޕްރޮޖެކް ެގ ދާއިާރެގިރަކމުެވލާފަިއާވ ފަތުރުއިއެކުަލަވ

އަދި ސީ.އާސް.އާރުެގ ޮގުތަގއި ފަިއސާ ނަާގފަިއާވ ރަށްަތއް ެވްސ  ،ޫސލުެގ ދަށުން ކަމަށާއި އުފައިސާ ޢަމަލުކުރުމާ ބެހޭ 

ދިޔަ ކުޑަ  އެފަހުން.   ަވރަށްއުފެދުނީ ހިމަނާފައިާވނެ. ާގތްަގނޑަކަށް އެ ކުންފުނި އަުޅަގނުޑމެން ެވސް މި ރިޕޯޓުގައި

ެގ ނިތަކުން ސީ.އެސް.އާރު ނަާގފައިޭވ، އެކިެއކި ުކންފު މިލިއަން ޑޮލަރު 2ދުަވސްކޮޅު ތެޭރގައި ސީ.ެއސް.އާރުެގ ދަށުން 

 ކުާރ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ،އިށާފީސް ހެދުމައޮެގ ނަމުގައި. މި ލާރިތައް ެއކި ޮގތްޮގތަށް ޕާޓީ

ނިން ަގތް.   އައު އަހަރު ފާހަަގކުުރމަށް ކޯލްޑް ފަޔަރ ސިސްޓަމެއް މި ކުންފުަވނަ އަހަރު 2018. ަގކުރެުވނުހަފާ

އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ީސެގ ައުއ  ،ތަނެއް ނޭނުގނު. މިހާރު މި ކުންފުނީެގ މަސައްކަތުން ަގނެފައި އެ ސިްސޓަމު ވީ 

 ެގ ދަށަށް ެގެނއްސަ. ލ.، މިހާރު އެ ކުންފުީނެގ ބެުލމުއި ހޯދަ ސިސްޓަމު ަގތްނީ ަވެގ ދަށުން މިހާރު މެނޭޖްމަންޓު

ންތައް ނުނިމެނީސް، ެއ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދީފައި ހު، އެ ކުރެއި ތަކެއް ކުރަހަކުރެހުންއިމާރާތްތަކެއް ބަރެސްދޫގައި 

ލަމުން. ހަމަ އެއާެއީކ މިހާރު އޭ.ސީ.ސީން ެއ މައްސަލަ ިމ ދަނީ ބަ .ުވނު ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެ އޮތް

 ސީ.އެސް.އާުރގެ  ފާސްކޮށް، ޑީ.ސީން ސަރުކާރުެގ ތާއީދާއި ރުހުން ހޯދުމަށް ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނެއް އެމް.ައއި.ޓީ.

 ކަުމަގއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިާވ ކަމެއް  ކީއަދި މިފަދަ ހަރަކާތްތަކަ ،ކަމަށާއި ހަރަކާތްތައް ހިންަގާވަފއިާވ

ބޯޑު   އޮތް ކުންފުނިން މެންޑޭޓެއް ހަދާފައި ،އްށް ފާހަަގކުރެޭވ. ދައުލަތުެގ ިވޔަފާރި ކުންފުންޏެއަޅުަގނޑުމެންނަ

ކުރަން ބޭނުން ދަށުން ޚަރަދުއޭެގ .ދު ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެކުަރނީ ސަރުކާރުެގ ރުހުމާއި ތާއީ ސްފާމި ރިޒޮލިއުޝަނެއް 

ކާުރެގ ރުުހން ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް. ސަރު ،ަވކި ކަމަކަްށ ލާރި ދިނުމަކީ ،ފެނުނީ ޏަށްކުންފުން ށް.ކަމަކަ

ފުނީަގިއ ތަކެއް ހަދައިެގން ކުންކުރަން ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންޚަރަދު ނޭ ކިޔާފައިސީ.އެސް.ާއރުެގ ދަށުން ،އްޔާ ވެއްޖެ ންއެހެ

 ީނ،ަވކުރިއަށް ެގްނގޮއްސަ އެންމެ ފުރަތަމަ  އިބަރެސްދޫަގ އެއާެއކީ ލ.ހަމަ ފައި ހުރި.ހަދާފައި ސޮިއކޮށް ؛ެގންުގޅުުނކަން
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 ؛ންފަރާތުއެ  ،ކަމަށާއި ތުން ކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންެގ ފަރާމޯލްޑިްވސް މާކެޓިންގ ެއންޑް ޕަބްލި

އެ ފަރާތުެގ މަޝްރޫޢު އިޢުލާނުކޮށް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފައިާސ  ،ކަމަށާއި ެގ ފަރާތުންއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

މް.ައއި.ޓީ.ީޑ.ސީްނ އެކުންފުނި އުފެއްދުމަށްފަހު އަނެއްބައި ފައިސާ  ފަހު އެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީއެއަށްނަާގފަިއޭވ. އަދި 

 ،ަވނަ ދުަވހު ހަާވލުކުެރިވފަިއޭވ ޕްރީލުއެ 2017 ޓްރެކްްޓ ބަޔަކާކުރުމުެގ ކޮންއިމާރާތް އި ބަރެސްދޫގަ  ނަާގފަިއޭވ. ލ.

މުކޮްށ އިޢުލާނުކޮށްެގން ކަމުަގއި އްމައި ކޮންޓްރެކްޓަެރްއެގ ޮގުތގައި. އެހެންނަމަެވސް، ެއަކން ކޮށްފައިަވނީ އާ 

ކުންފުނީެގ ތެރެއިން ފެންނާކަށެއް ނެތް. އެ  ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބަލާފަިއާވ ،އިެވުލއޭްޓކޮށްއެކަން  ،ީވނަމަެވސް 

އޮތްކަން ަފއި ސްެގންޮގ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ ަބޔަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްްޓ ދީފައި ުކރިއަށް ،ިވަޔސް ށްކުރި ކަމަހަމަ އިޢުލާނު

 ،ޓި ފައިސާ ޮގުތަގއި ެއކި ަފރާތްތަކުން ބެހެއް ޑިޕޮސިްޓެގ ގެ ޓު ޕްރޮޖެކްން ލ.ބަރެސްދޫނީ. އެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީފާހަަގކުރެުވ

ޚިލާފަށް  ކުންފުނީެގ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަން ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ޕޮލިީސއާ ،ޚިލާފަށް އުސޫލާކުންފުނީެގ ިއސް ފަރާތްތަކުްނ 

 ކ.. ަވނީ އޭ.ސީ.ީސގައިެވސް ސަލަ ާވކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނު. މިހާރު އެ މައްއިފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފަ

މިލިއަން  1ުޖަގިއ މަޝްރޫޢު ކުއްލި ޮގތަކަށް އިޢުލާނުކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފައިނޭންސުން ސްޓް ިވލެއަރިކާށިދޫ ޓު

މިލިއަން   1އެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންާވ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންުގމަށް ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް  ، އެ ތަނަށްއި ޑޮލަރުެގ ލޯނެއް ނަަގ

މި ކުންފުންޏަކަށް ނުލިބޭ. އެ މީހުން ައއިްސ އެާތ ެވސް ކާށިދޫެގ އެ ބިެމއް އަިދެވސް  އިރު ދިން ލާރިން. ރު ދިޑޮލަ

ދައުލަތަށް ަވރަށް ބޮުޑ  އިތެރޭގައި ސާމާނު ހުރީ. އޭގަ އި އެތާ ަވލު ފަހުއްޓާ ،ސައިޓެްއަގއި މަސައްކަތް ަފށާފައި

 40ށް މިހާތަނަން އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީަވނީ. ާފހަަގކުރެިވަފއި އަށްމިޓީެގއްލުމެްއެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކޮ

ލިިބފައިޭވ. އެ ބިންތަުކެގ ފައިސާ  ލާރި 6ރުފިޔާ  903ާހސް  580މިލިއަން  3ތެރެއިން ދީފައިޭވ. ޭއގެ  ބިމެއް ކުްއޔަށް

ކަމަށް    ނުލިބި ހުރިލާރި 94ރުފިޔާ  346ހާސް  60ލައްަކ  6މިލިއަން  1ޮގތުގައި  ނުއްދާ އައުޓްސްޓޭްނޑިންެގ

އެ ފައިސާ އަނބުާރ  ،ފަރާތުން އަލުން އެދުނީ 15 ،ރެއިން ތެސާ ދެއްކި ފަރާތުެގ . އެ ބިންތަުކެގ ފައި ިވފާހަަގ

 5ހޯދުމަށް އެދިފައިޭވ. އޭެގތެެރއިން އަނބުރާ ރުފިޔާ  250ހާސް  23ލައްކަ  2ިމލިއަން  1 ،އެ ޮގތުން  ދެއްކުމަށް.

ރުފިާޔ  250ހާސް  37 ަލއްކަ 6ދައްކާފަިއޭވ. އަދި އަނުބރާ އިތުރަށް ދަްއކަންޖެހޭ  ރާހާސް ރުފިޔާ އަނބު 86ލައްކަ 

 މަިއަގނޑުކަމަށް ފާހަަގކުެރުވނު. އެހެންީވމާ، މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިރާސާކުރިއިުރ ފާހަަގކުެރުވނު  ހުރި

އެއީ ދައުލަުތެގ  ؛ނޭންސް މިނިސްޓްރީއާފި ،ކޮމިޓީން ކުރީަގއި ެވސް ދެންނެިވހެން ެގންން އަުޅަގނޑުމެ ކަންތައްތައް. ދެ

 ންަނނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންެވރިެއއްެގ ޮގުތަގިއ އޮދުލަ ފަރާތުން މި ކުންފުނީެގ ބަ

މި   ،ބޭނުންަވނީއެ ބޭފުޅުން  ،ސާފުކުރިއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމުން  އަދި  ،އިރުއަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރި

މް ޑިެވލޮްޕކުރަން ްގޭރެޓޑް ޓުއަރިޒައިންޓެއެޮގތަށް  ކާރުެގ ިސާޔސަތާެގންޮގސް ސަރުއިތުރަށް ކުރިއަށް ކުންފުނި

 ެގންދިއުމަށް ައުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމީ. އަދި ެއއާެއކީ ފާސްކޮށްަފއިާވީވމާ، އެ ޮގތަށް ކުރިއަށް ން އެހެރާއްޖޭަގއި. 
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ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ފައިާވނީ.ކޮމިޓީްނ ނިންމާން އަޅުަގނޑުމެބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ބާތިލުކުުރމަށް 

 .ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މާފަންނު ލަނީ ރިޕޯޓުެގ ބަހުސްެގ ަވުގތަށް. އިހުޅުަވފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި 

 .  ރަޝީދު ރާހީމްއިބް ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު

މޯލްޑިްވްސ އިންޓަރްގރޭޑެްޓ ޓުއަރިޒަމް ިޑެވލޮޕްމަންޓް  (އެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީ )ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! 

ރުކާރުން ސަ ެގޔާމީން މިއީ ކުންފުންޏަކީ  އުފައްދާފަިއާވ މި ނަމުަގއިިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޯޕަރޭޝަން މީެގ ނަމުގައި، 

ިދެވހިރާއްޭޖެގ ފަތުރުެވިރކަން ނުަވތަ  ،ޞަދަކީކޮށްފައިާވ ކަމެއް. ކުންފުންޏެއް، އުފައްދާފަިއާވ ކުންފުންެޏއް. މަޤް

ސުާވލަކީ، ކިހިނެއްޯތޭއ  ކުރުން ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމަށް. އަުޅަގނުޑެގ ުއފެދޭރޭޓު ްގއިންޓެ ،ހައުްސ، ލޯކަލް ޓުއަިރަޒމްެގސްޓް

 ބަރެސްޫދެގ ބިންތަްއ ނަާގފަިއ ަވކި ބިން، ލ.ެގ ކުރާނީ ލޯކަލް ުޓައރިޒަމާއި ލޯކަްލ ޓުއަިރޒަމާ. ަބރެސްދޫްގރޭޓު އިންޓެ

ރު މަޖިލިސް މެންބަރުންެގ ތެރޭގައި ެވސް އެަބ ނިސްބަތްާވ، މިހާ ށްނުަވތަ ޕީ.ޕީ.އެމަެގ ފަރާތްތަކަށް އެ ސަރުކާރު ަވކި

ލ. އެއީ  ބަރެސްދޫ .ުކއްެޔްއ ނެތި އެްއެވސް ތުލާ.އަެގއް ނާ. ދޫކޮށްފައިަވނީ ތައްއެ ފަރާތްތްތަކަށް ބިން .ތިއްބެިވ

އިތުރުން ރިޕޯޓުގައި ދެންމެ މުޤައްރިުރ ަވނީ. އަދި މީގެ  ހުރިހާ ބިންތައް ނަާގފައިއެ .އަތޮޅުަގއި ދަނޑު ހައްދާ ރަށެއް

 ޖަަގހަކަށް. ނ. ެގޕީ.ޕީ.އެމް އޮތް ނުންކޮށްފައި އެބަބޭ ަނާގފައިކަ ޑޮލަރު ލައް 1ިއތާފުށިން  ،ެވސް ފާހަަގކުރި ފަދައިން 

ހާސް ޑޮލަުރ  20 ންަވރުދިކުރެ  ނ. ން، ލޯފަރުން ެވސް. ކުރެދިަވރުތްނަާގފައި އެަބއޮޑޮލަރު މިލިއަން  1 ންލޯފަރު

 ހާސް ޑޮލަރު. މިއީ 10ޓުން ހުރަަވޅި ބީޗު ރިސޯހާސް ޑޮލަރު.  10ން ފަސްމެންދޫޮއތް. ބޭނުންކޮށްފައި އެބަނަާގފައި 

ހުރި ކުންފުނިތައް ފައިދާ ެގ މި ކޯޕަރޭޝަން، ދައުލަތުެގއުަލތުދަ  ފައިސާ.ކޮށްފައިާވކެމްޕެއިން ދުަވސްަވުރަގއި ބޭނުން

ބޭނުންހާ ޮގތަކަށް  ،ބޮޑެތި ސިންާގ ރަށްރަށް މި ދެނީ ،ަވސީލަތްަތއް މި ދެނީ ެގދައުލަތު .ންޖެހޭނީކުރަޮގތުަގއި ބޭނުން

އަމިއްލައަށް އެަކމުގައި ުއޅޭ ކޯޕަރޭޝަންެގ  ބައެއް، ވިއްކަން. މި ނަަގމީ އެެހން ކުއްަޔކަށް  ހާން، ބޭނުންިވްއކަ

ނުޭވ.  ދައުލަތަކަށް ފައިދާއެއް ކުހިންނާއި އެ މީސްމީހުން މި ނަަގނީ. އެކަމަދެން އޭެގތެރޭަގިއ ާގތް ރައްޓެ ،ނާއިންމީހު

 ،ފަިއަވނީއް އަދި ބިންތައް ެވސް ދީހުރިހާ ފައިސާއެ މި  ،ން ެވސްަގކުެރޭވ މި ރިޕޯޓުހައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާ

 1ނެިގ ލޯފަރުން  ، ނ.ންން ޑޮލަރު. އިތާފުށި މިލިއަ 1ރީ ހިމި ފައިސާތައް ެވސް މި. ްސޓުންނަށްޕީ.ޕީ.އެމްެގ އެްކޓިިވ

ޕަރޭޝަނެއް ހަދާއިރުަގިއ ނުފެނޭ. އެކަމަކު ކޯ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށްތަފްޞީލެއް ެގ އޭ، ޮގތް ީވެވސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް 

ކުރާނެ ޮގަތަކށް. އެކަމަކު މި ކުންފުނިން ކޯޕަރޭޝަނެއް ހަދަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާާވނެ ޮގތަަކށް. އޭެގ މަންފާ
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ނެްއ އެހެ .އެމް.އައި.ީޓ.ޑީ.ސީ ިކޔާފައި އިތުރު ޯލަކލް ޓުއަރިޒަމެއް ،ނުިވސްނޭ ެވސްއަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް 

ނުަވތަ ެއކަން  ،ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމަށް އުނަދޫގަތކެއް ކުރަން  ނުަވތަ ސިޔާސަުތަގިއާވ .ޑީ.ީޕެގ މެނިފެސްޓޯއެމް ،ނޫން

އޮތީ ސް އެނދު ހާ 8ހާސް،  7މިހާރު  ންހުއްޓުުވމުެގ ނިޔަުތަގއި ކޮށްިފއްޔާ ެއއީ ނުބައި ނިޔަތެްއ. ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމު

 ގެ އެމް.ޑީ.ޕީރެެވނިއު މި ަވންނަނީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމަށް.  ،ބޮޑު ބައެއް އާމްދަނީެގ ލިބޭ ތަޢާރަފުެވފަ. ދިެވހިރާއްޖެއަށް

އެްއ މި ަވންނަނީ. މްދަނީިސާޔސަތުެގ ތެެރއިން އެންމެ ޮބުޑ އާެއއް  މަނިކުާފނުެގ ެވރިކަމުގެ  އެރުެގ ެވިރކަމުަގއި،

ދައުލަތުެގ ަވސީލަތްތައް  ،ރު އިދައްކާއިުރަގއި ެވސް ޓީ.އެމް.އޭެގ ާވހަކަ ެވސް ދައްކާ މިއަދު ާވހަކަ  ންއަޅުަގނޑުމެ

ދެން   ،އަުޅަގނޑުެމން ިވސްނާލަންޖެހޭ. މާ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ެގއްލުންކުރީ ބޮޑު  އިންތިހާއަށް އަުގ

 ްއ،ފުނިތަހައުސްތަކަށް ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމުން ާވނީ ކިހިނެއްކަން. ކުން. ެގސްޓްކަންހައުސްަތކަށް ާވނީ ކިިހނެއްެގސްޓް

ދެން އެ  ، އާމްދަނީއެއް ދައުލަަތށް ފައިދާކުރަންށޭ ކިޔާފައި ާއމްދަނީއެއް ނަާގއިރުންކުން އަުޅަގނޑުމެތަނުަވތަ ަވސީލަތް

 ،އަށް ާވނީ ކިހިެނއްތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުެގ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީައކުްނ ނެތް ދިރާސާކުރެިވަފއެއް އިންޑަސްޓްރީ 

އް ކަމެއް ނެތް. މަނިކުފާނުެގ ެވރިކަމުަގއި އޭުރަގިއ ނެންތަކަށް ާވީނ ކިހިހުތެރޭެގ އުދުުގިޅެގްނ އެ ތަކާއަންނަ އަުގ ދެން

މާލޭަގއި ހުންނަ މީހާ ެވސް ފުަވއްމުލަކަށް، ުނަވަތ  ،ދިޔައީދަްއކަމުންއަޅުަގނޑުމެންެގ ކެމްެޕއިން ޓީމުތަކުން ާވހަކަ

ަގއި މާލެ އާދެޭވނެ ޮގތަްށ ރު، އާދިއްތައި ، ހޮނިހިބުރާސްފަތީަގއި ޮގްއސަ ،ކައިރި އެހެން ރަށަކަށް ޮގއްސަ

ައުގހެޔޮ  ،ެވސް އަދި ކަނޑުން ެވސް ފަސޭހަ ަވިއެގ ތެރެއިން، ަވިއެގ ދަތުރުފަުތރުެގ ނިޒާމު  .ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމު

މި ރެިވެގންާދންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ދައްކާ ާވހަކަތަކުން، އަދި ކުޮގތަކަށް އިންތިޒާމު 

ެވސް ރަްއޔިތުންެގ ޖީބަށް  ޞާދީ ާވހަކަތަކުން އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ހައްތަހާތިއިޤްމި ހުރިހާ  ،އިފުނިތަކާކުން

ނިންމުން، ޓީ.އެމް.އޭ އެ ިނންމާ ،ކޮމިޓީން ެވސް ޖެހޭ މާލިއްޔަތުބަލަން ން އެބަތަން. ައޅުަގނޑުމެ ބޮޑުާވބުރަ

މާލެއިން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ފިހާރަެއއް،  ؛ެވސް  އްތަަމއްަސލަ ެގއަދި ެއހެނިހެން އެއަރޕޯޓު ،މައްސަލަިއގައި ެވސް 

 1އަތޮޅު ފިހާރަެއއްެގ ކުްއޔަށް އެބަ ނަަގއޭ  ިމއަދު ާވަހކަދައްކަމުން، އަތޮޅު ފިހާރައެްއ، އަުޅަގނުޑ ކުރީަގއި ެވސް

ެގން އޭނަ ދު ިވއްަކއިސްކޯިވްއކަނީ ކުދި ބިސްކޯދު. ކުިދ ބި ހާސް ރުފިޔާ. 50ލައްކަ  1 ،ހާސް ރުިފޔާ 80ލައްކަ 

ދައުލަތަީކ ރަްއޔިުތ މީހާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ؟ހާސް ރުިފޔާ. މިއީތޯ ަދއުލަތަކީ 50ލައްަކ  1އެބަ ދައްކަންޖެހޭ 

؟ ނުކުރަންީވާވޢުކީއްެވެގންތޯ މާލީ ޮގތުން ެއ މީހާއަށް ދަ .ާވ އެބަ ކުރެއޭޢުދައުލަތުން ދަ ީވމަރައްޔިތު މީހާއަށް އަނިޔާ 

އަށް ލިބޭ އަނިޔާ ެއއީ ދައުަލތުން. އެކަމަކު މާލީ ޮގތުން އޭނަ ކުރޭާވޢު ޭއނައަށް އެބަ ދަނިޔާއެއް ީވމަޖިސްމާނީ އަ

އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުން ކުާރ  ެއއީ ަދއުލަތެއް ނޫްނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އްއަނިޔާެއއް ކަމަށް ނުބަލާ ދަުއލަތެ

ްނ ރުގައި މި ެގއްލުންަވނީ، ފަިއދާަވނީ. އެމް.ައއި.ޓީ.ީޑ.ސީކޮންބަޔަކަށްތޯ އާޚި  ،ހިެގންޖެހުރިހާ ކަމެއް ބަލަންޖެހޭނެ. ަވށާ

ނެތިން މި ާވހަކަތައް އަބަދު  ންއިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެ ،ެވސް މި އޮތީ ހަދާފަ. ލާރިތަކެއް ކާލިކަން އެކަނި

ނުލާަވރަށް ކޮރަޕްޝަނާިއ ންޮކޅު އި ްއޔާ ދަްއކަެވއްޖެދައްކާކަްށ، ކުރީ ސަރުކާުރެގ ާވހަކަ ަދއްާކކަށް. އެހެން ދައްކަން
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ނުޭވ  ޞަދެއް އަޅުަގނޑަކަށް ސާފެއްއޮތް ފެންނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީެގ މަޤްފަސާދަ އެބަ

 ،މަށް ަޓކައި މި ދަންނަަވނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޯލކަލް ޓުއަިރަޒމް ކުރިއެރުުވ މާ،ސް. އެެހންީވއިްއޒަތްތެރި ރައީ

 ނަކާމެޝި. ދޮންނަކުރަން ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމާްގރޭޓު ޓެ، ޯލކަލް ޓުއަރިޒަމް އަނެްއކާެވްސ އިންޓުއަިރޒަމް ޑްޓެ ްގރޭންޓެއި

 ކުެރިވދާނެ. ެއކަމަުކ ޓުއަިރޒަމާއި ުޓއަރިޒަމާ ްގރޭޓުޒަމް. ެއ ތަން ިއންޓެކުރެިވދާނެ ޯލކަްލ ޓުއަރި ޓު ްގރޭއިންޓެ

ފަދަ މި ،އާއާއި އެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީ.ޓީ.ޑީ.ސީމި އެމް ނުިވްސނޭ.ެވސް ބުއްިދއެއް ކަށްއަޅުަގނޑަކަށް ހަމަ އެްއޮގތަ

 ކުންފުނިތަކަކީ ދައުލަތަށް ެގްއލުންަވމުންދާ ކުންފުނިތައް. ހިއްސާ ެވސް ިވއްކާަފއި އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދާ 

 މި ަގނޑުމެންިވްސނަންޖެހޭ އަޅު ން. އެހެންެވ، އަުޅަގނޑުމެުނޭވ ަރއްޔިތަކަށް  އަކުން ފައދާއެއްހަމައަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ 

  . އެބަޖެހޭމެން ިވސްނަން އަޅުަގނޑު ކުރަނީ ކިހިނެއްކަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ީކއްކަން މި ކުރެެވނީ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގިއ ޯވުޓެގ  1:30ރާދަކުެރއްިވއްާޔ ުގޭޅ ޮގތުްނ ޮގތެްއ ނިންމުމަށް އި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓާ

ތަންތަން  ދައުލަތުެގ ިވޔަފާރި) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ދެން ެވސް އޮތީ  ޯވޓަްށ އަހާނަން.އަުޅަގނޑުމެން ަގީޑގައި 

 ،ާއއިަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 4 ކުރުމުެގ ާގނޫނުގެ ިއެވލުއޭޓު ކޮްށ، އަދި މޮނިޓަރ ކުރުާމއިރުމާއި ކޯޕަރަަޓއިޒްކުޕްރައިަވަޓއިޒް 

ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަން ބޯުޑެގ  އެންޑް  ޕްރަިއެވޓަިއޒޭޝަން ،ން ޮގުތެގ މަތީ ާވ)ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  ާމއްދާެގަވނަ 9

ން ހޯއްދެުވމަށް ހުރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރު އިުކރައްވަ އްޔަންޢަމެންބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުން 

ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ  ޑް ންސްޓޭޓް އޯ ،ތައްާވފަިއާވ ނަންފުޅުއެދިަވޑަިއެގން ފޮނުއް

ފުވައްމުލަކު މެދު ާދއިާރެގ  ،އްރިރުޤައިބު މުދެްއާވނީ ެއ ކޮމިޓީެގ ނަ ަވއިޓް އަުޅަގނުޑމެންނަށް އިއްވަ ޓް. މި ރިޕޯރިޕޯ

 ދީދީ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

 

 ދީދީ ާވހަކަދެްއކެުވން:ެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ 

ދައުަލތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަން ) 2013/3އާދެ! ާގނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ،އިއާ (ށ) ަވނަ މާއްާދެގ 4ކުރުުމެގ ާގނޫނުެގ ޓަރކޮްށ ިއެވލުއޭޓުދި މޮނިކުރުާމއި އަޒްކޯޕަރަަޓއި ކުރުމާއިޒް ޕްރައިެވަޓއި

ޕްރަިއެވޓަިއޒޭޝަން އެްންޑ ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަން ބޯުޑެގ  ،ންބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގުތެގ މަތީ(ަގއި  )ށެގަވނަ ާމއްދާ 9

ޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ރުހުން ހޯއްދެުވމަށް ރައް އިއްޔަންކުރައްވަ ޢަން މެންބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރު

ޮގުތެގ  މިނިން ކޮށްްސ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާއެންޓަރޕްރައިސަ ޑް ންސްޓޭޓް އޯ ،ޅުތައްނަންފު ފޮނުްއާވފަިއާވ އެދިަވޑަިއެގން

 އެ  އި ުހށަހެޅިފައިާވ ނަންތަުކަގ ،ޓް އަުޅަގނޑުމެން ދިރާސާކުިރއިރު ައޅުަގނޑުމެން ބަލާފަިއާވނީޓް. އާދެ! މި ރިޕޯރިޕޯ
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ބޭފުޅުންނަށް  7 ބެލުމަށްފަހު ތޯ. އެޮގތަށް ހަމަޭވއާއި ޝަރުތުތައް ފުރިހުންނަންޖެހޭ ތަޖުރިބާ ،ބޭފުޅުންެގ ސެޓްފިކެޓްތަާކއި

މެން އިންޓަރިވުއ ޑުަގނއެޮގތުްނ އަޅު  . އާދެ!ކުރެިވފަ. އަދި އެބޭފުޅުންނަށް އިންޓަރިވއު ދީފަތުަވޢުކޮމިޓީން ާވނީ ދަ

ޕްރީްމ ސު ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ލިބިފައިާވ ސިޓީއާ ުގިޅެގން ،ެގންިދއުމުެގ ކުރިންޕްރޮސެސް ކުރިއަށް

އެްއެވސް ސިާޔސީ  ،ލެކްޝަންސް ޮކމިޝަންއިތުރުން އިއޭގެ  ،ކަރެކްޝަންސް  ،ކްރިމިނަލް ކޯޓު ،ކޯޓު އަދި ހައިއި ކޯޓާ

ބޭފުޅުންެގ ހިއްސާ އެްއެވސް  ޭވތޯާއއި އަދި އިކޮޮނމިކް މިނިސްޓްރީން ެވސް އެ  ބޭފުޅެްއެގ ނަންފުޅުއި ެއއިން ޕާޓީއެްއަގ

 ިވއު ންޓަރއި ،އެ މަޢުލޫމާތުތައް ާސފުކުރުމަށްފަހު ،ެއއްޗެހިތަްއ ރަނަގޅަްށ ބެލުމަށްފަހު ،ކުންފުންޏެއްަގިއ ޭވޯތާއއި

ެވސް ކޮމިީޓެގ  ބޭފުޅުން 7 ބޭފުޅުްނެގ ތެރެއިން 7 ހުށަހެޅިފައިާވ ،ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ެގްނޮގްސފައިާވނީ. އެޮގތުން 

ތިނަދޫ.  ގދ. ،ކުދިމާެގ ،ދު ޙީޙަސަން ަވ އަލްފާޟިލް ؛ބޭފުޅުންނަކީ 7 ދިނުމަށް. އެން ފާސްެވަފއިަވނީ ުރހުންޤުއިއްތިފާ

ެގ ކ.މާލެ. ޕީ.ސީބީ ،ެމޒަރިން ގ. ،މަދުއްޙަމް މުޞިޢާަރއީްސ އަލްފާިޟލް  އިބުއަދި ނަ .އީަސކަށްެގ ރަޕީ.ސީ.ބީއެީއ 

އު. އޮއިްސިވ ހ. .ހާ އަޙްމަދު ޝަރީފްޝާރު އަލްފާޟިލާ. އީޮސޯވ .މ .ޝަުޒީވއިޝަތު ޢާމެންބަރުކަމަށް އަލްފާޟިލާ 

ހިންނަަވރު. އަލްފާޟިްލ  ޅ. ،ފަހަލަ ،ޢަލީ ޝުޖާޢު ޛުހުދުކަނީރުެގ. އަލްއުސްތާ  މ. .އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީޢު

.  ދީފަން ރުހުންޤުބޭފުޅުންނަށް ެވސް ަވނީ ކޮމިީޓެގ ިއއްތިފާ ހަތްމި އާދެ! ސަތާަވރީޭގ.  މ. .ޔޫސުފް އަޙްމަދު ޝަރީފް

ޓް މި  ރިޕޯ ަވނަ ާމއްދާެގ ދަށުން މި 100 ތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގްއޔިއެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މި ިއއްޒަތްތެރި ރަ

 އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ްސ ހުތުން ބަޓާ ުގޅޭ ޮގލަނީ ރިޕޯއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުަވ

 މް ރަޝީދު.  ހީ. މާފަނުން މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާެގންދިއުމަށްކުރިއަށް 

 

 މް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާފަނުން މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ންބަރުންނަށް އަުޅަގނުޑ ުޓަގިއ އަދި އަލަށް ހޮުވނު ޯބުޑެގ މެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި ހުށަހެޅިފައިާވ ރިޕޯ

އެ ބޯޑުެގ މެންބަރުންެގ  .ބޯޑެއް އޮތް ފާއިތުީވ ެވރިކަުމގައި ،ކުރީަގއި  ކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. މި ބޯޑަކީތާޢީދު

ަވނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ޞަދަކަށް މި ޤް. މި ބޯޑުެގ މައިަގނޑު މަަވނީ ނެިގފަ ންބަރުންތަެކްއ މިބަދަލުގައި އާ މެ

މި ކުންފުނިތައް  ،ޓަރކޮށްމޮނި ،ކޮށް ކޯޕަރަޓަިއޒް ،ކުުރމާއިަޓއިޒް ދައުލަތުެގ ިވޔަފާރިތައް ޕްަރއިެވ އިދިެވހިރާއްޖޭގަ 

ކުރުމުެގ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިާވ ބޯެޑއް. ދައުަލތުެގ ކުންފުނިތައް ހިނަގީނ ހަރުދަނާ އި ނުހިނާގ ޮގތް ބަލަހިނާގ

 މި  ާއއިއޮތީ. މިފްކޯީވ ެވިރކަމުަގއި ކިހިނެއްތޯ ެވފައި ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ފާއިތުރަނަގޅަށްތޯ ބެލުން. އަުޅަގ

ޭގ. ެވސް ނޭނ މި ޯބޑު އޮތްކަން ،ދިޔަކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއނޭގ. އެހެންނަމަެވސްެވެގން ޓުރޫުގބަނތަނެއް  ހުރިހާ
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ތައް ެގނެްސެގްނ ހިންާގ ފަރާތް ކެއްެގހުރިހާ ކުންފުނިތަ ކޮމިޓީން  ކަމެއް އެސް.އޯ.އީަވރަށް ދަތި ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

 އި،މި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަ ،މި ބޯޑަށް މި މަތިކުރަނީ ،ން. އެހެންނަމަެވސް ުވކުރުުދަވހަށް ޖަާވުބދާރީ އެދުަވހުން އެ

ކުރަންޏާ ެވސް މިަވނީ މިކަންކަން ކުރުން. ކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކުރުން. މިފްކޯ ޕްރައިެވަޓއިޒް އި އަދި މި ާގނޫނުގަ 

ހަމައެކަނި. ޕްރަިއެވަޓއިޒްކޮްށެގން ކުންފުނިތަކަްށ  ކީކުރަންޖޭހޭނީީވ. ސަރުާކރަކުން ނޫން ިވޔަފާރިކުރަންޕްރައިެވަޓއިޒް 

ާވނެ ކަަމކީ. ފައިދާ  ާވނެެއއީ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާ ،ކުެރިވެގން ހިންުގމަކީފައިދާ ލިބޭނޭ ޮގތަކަށް ކަްނަކން އިންތިޒާމު

ންނަނީ ފާއިތުވީ އަ ންޒަރެއް. މުޅިން މިނުފެނޭ އަެއޮގތަކަށް ށް ންނަކަަގނޑުމެެވްސ. އެކަމުން މިހާރު އަޅު ޮގތަކީ

ެއކިެއކި  ،ޖޯލިފަތީގައި ވަޒީފާ ދީފައި އިހޮޅުއަށްެޓއް. އެ ހޮޅުއަށްޓާ  އަކީެވސް ހޮޅުއަށި ހިންީގ. މިފްކޯއި ެވރިކަމުގަ 

ޔިތުންެގ ޖީާބ ރައް  އީއާމްދަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ،މީހުން ލައިެގންޕާޓީއަކުން ެއކިެއކި ތަންތަނުން މީހުން ެގންޮގސް 

ންޖެހޭ އެއްެޗއް. އޭެގ ބަދަލުަގއި ކުންފުނީަގއި ނޯޭވ އެްއެވސް ެއއްެޗއް. ކުްނފުނީގައި އޮންނަނީ ދަރަނި. ހަމައަށް ފޯރަ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަބަދުެވސް ފަިއސާ ދޭހާ ަވީނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނުަވަތ 

ކުންފުނިތަކަށް  ،ަވުގތު ދަރަނި ަވނީ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ މިހާނަަގިއެގން ދަރަނި އަދާކުރާ ލޯނެއް ބޭންކަކުން ބޭރު ންދައުލަތު

 ފާއިުތީވ ެވިރކަމުަގއި ހަމައެކަނި  ،ރި ަރއީސް، ިމހާރު ދިެވހި ދައުލަތުންތެލިބޭ ހުރިހާ ފައިދާއެއް ެއއްކޮްށލީމަ އިއްޒަތް

މިދިޔަ ދައުރުަގއި ފާްސކުރި  ިވ،. ާފއިތުދައްކަންޖެހޭ ފައިާސ ެވސް ނުެދއްކޭ  ހުރި ޯލޏުތަކަށްނަާގފައި  ޗައިާނއިން

  ށް ބޯޑަ ށް މޮނީޓަރކުރާ މި ބަޖެޓުގައި އަުޅަގނޑަށް ެއަކން ފާހަަގކުރެުވނު. ދައުލަތުެގ ިވޔަފާރިތައް ޕްރަިއެވޓަިއޒްކޮ 

  ، ފާސްކުރަނީ. މަޤްޞަދަކީ މި  އަދު މަޖިލީހުން މި މި  .ދެނީ ރުހުން މިމެން ނޑުޞަދެއްގައި އަޅުަގޤްަވރަށް މާތް މަ

 ނުހިނާގނޫން. ހިނާގ މެއްކުރުން. ހަމައެކަނި މުސާރަ ނަަގިއެގން ތިބުދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަށް ހަރުދަނާ

 ކަމަށް  ނުޖެހުން. ޒިންމާ އަދާކުރުން. ތިމާމެންެގ ވަޒީާފ ެގއްލިދާނެޮގތް ބެލުން. ބުނަންާވ ެއއްެޗއް ބުނުން. ފަސް

އަޅުަގނޑުެގ ހިތުަގިއ އުފެޭދ އަުޅަގނޑުމެން ވަކިކުިރ ބޯޑަކީ ތިބި ޯބޑެއް.  ؛ިވނުާވނެ. ފާއިތުއިން ނުބުނެ ތިބެެގންއަނގަ 

އަުޅަގނޑު  ؛ކަންތައްތައް މިހާރު ިވޔަފާރި ކުންފުނިތައް ހުރި ހިސާބުން މި  އިތްތެރި ރައީސް، ދައުލަތުަގސުާވލަކީ ިއްއޒަ

ނަާގ ބޯޑާ ދޭތެރޭގައި. މި ބޯޑު  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު މި ެވސް ޝައްެކްއ ނުކުރަންއެްއޮގތަކަށް 

 ؛ކުެރެވންޖެހޭނެ. އެ މަޤްޞަދުގައި ނަގާ ރަނަގޅު ކުރެެވންޖެހޭނެ. ކުންފުނިތައްނެ. ކަންކަން ހަރުދަނާހޭޒިންމާާވންޖެ

ރައްޔިތުންނަށް އެނެގން  .ާގނޫނަކުން މަތިކޮށްެގންެގން ދައުލަތުން ހޭދަކުރާ ބޯޑެއް މި ބޯޑަކީ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ުތެގ ދައުލަ ؛ކޮބާތޯ ިޒންމާއަކީ މި ބޯުޑެގ. ަވރަށް މަތީ ޒިންމާއެއް  ،ތޯއިކަެމއްގަ ކޮން ،ކޮން މަޤްޞަދެްއަގއި  ،އެބަޖެހޭ

. ޝުކުރިއްާޔ މި ބޯޑަކީ ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑު ހަާވލުކުރާބެލެނިެވރިކަން ިވޔަފާރި ކުންފުނިތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ.  ހުރިހާ

 ސް ދެްއިވ ުފރުޞަށް. އީތްތެރި ރައިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ޯވޓަްށ  ޮގެތއް ނިންމުމުެގ ޯވުޓ ޯވުޓެގ ަގީޑަގިއ އެ ޮގތުން  ޓާ ުގޅޭ އާދެ! މި ރިޕޯިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ 

ން. ފަހު ޓުމިނެ 5 ހާނެައޅުަގނޑުމެން ޯވޓަށް އައެހެންީވމާ، . ަވނީ ޖެހިފަ އެހޭނެ. ޯވުޓެގ ރަނަގބީލު ިމހާރު މި

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ށް މަ ހު . ވޯޓަށް އ8ެ

 

 :ްއެކުވންރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ަވުގތުކޮޅު ތެރޭަގއި މަސް  މިދިޔަ ހިމޭން އިޖަހަޯވޓުެގ ރަނަގބީލުޝުކުރިްއޔާ. އަުޅަގނުޑމެން މި ޯވޓަށް އަހަނީ.  އާދެ،

ޮގތުެގ  ާވަގއި  ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( 131ެގންދެީވ. މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ ބޭފުޅުން ދައްކަަވމުން ދަތުރެއްެގ ާވހަކަ އެ

ިސޔާސީ  ިއަގންނަާވތަުކަގއި ިހމެނިަވޑަިވ މަޖިލީހުެގ ދާއިމީ ކޮމިޓީއްަގިއ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެ 2019ޖޫން  11 ،ންމަތީ

ޓަށް ެގެނޭވ ޮގުތެގ ރިޕޯ ކުރައްާވނެންބަރުން ތަމްސީލުުނަގންނަާވ މެަވކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްެވަވޑައި ،ޕާޓީތަކާއި

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން  ކުރެއްުވމާލާޙު މަޖިލީހުން ފާސްޞްއި

 އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 68    :ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު ހާޒިރުެވ

 64    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   64     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 33       އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ

    ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ަގއި މަޖިލީހުން  2019ޖޫން  11 ،ންޮގުތެގ މަތީ ާވަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި  131މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ 

އި ަވކި ޕާޓީައށް ންަނާވ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކާމަޖިލީހުެގ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިމެނިަވަޑއިަގ ،ކުރެްއިވފާސް

ލާޙު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ޞްުވނު އި ނެ ޓަށް ެގޮގތުެގ ރިޕޯ ކުރައްާވނޭލުުނަގންނަާވ މެންބަރުން ތަމްސީަވޑައިނިސްބަތްެވ

ށް  . ފެންނަ ކަމަމެންބަރުން 68 ހާޒިުރެވ ތިއްެބީވ. 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމުމެދު ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. 

 ެވސް  މެންބަރަކު  ނުދެއްާވޯވޓުކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަްށ . ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެްނބަރަމެންބަރުން 64 ީވޯވޓުދެއް 

ަގވާއިދު ކޮމިީޓެގ ީވމާ، ެއހެން ޯވޓު. 33ނީ މަށް ބޭނުންަވުވ. ފާސްމެންބަރުން 64ަވަޑިއަގތީ ނެތް. ޯވޓުަގއި ބަިއެވރިވެ 

ރިޤް.  ޠާ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު  ،ުތގައި މިހާރު ހުންނަާވނީޮގމެންބަރުންެގ  ެގޕީ.ޕީ.އެމް

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  ،ހުންނަާވނީ ރުމެންބަރެއްެގ ޮގުތގައި މިހާ ެގއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ޕީ.ޕީ.އެމް

ުނަގންނަާވ ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްެވަވޑައި ގައި ަވކިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ .ލަޠީފް ދުމައްމުޙަސައިން ޙުއިްއޒަތްތެރިމެންބަރު 

 ޑް ސްޓޭޓް އޯން .ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ،މެންބަރެއްެގ ޮގުތގައި މިހާރު ހުންނަާވނީ

 ،ނީަވޑައިުނަގންނަާވ މެންބަރެްއެގ ޮގތުަގއި މިހާރު ހުންނަާވަގއި ަވކި ޕާިޓއަކަށް ނިސްބަްތެވކޮމިޓީ ސްސައެންޓަޕްރައި

ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ަވކިޕާޓީައކަްށ  ދުމަތްތަކާޚި ތީތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް. ސަލާމަ

ދު ޢުސަިވިލީގލީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ާވ ެމންބަރެއްެގ ޮގތުަގއި މިހާރު ހުންނަާވނީަވޑައިުނަގންނަނިސްބަތްެވ

 ޙުސައިން.

 

 ކަދެްއެކުވން:ާވހަރިޔާސަތުން 

ެގ ާގނޫނީ ޒިންމާ (އެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީ)ލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް ްގރޭެޓޑް ުޓއަރިޒަމް ިޑެވއިންޓެ  މޯލްޑިްވސް

 ޑްުގޅޭ ރިޯޕޓުގައި ފާހަަގކުރެިވަފއިާވ ަމއްސަލަތައް ސްޓޭޓް އޯން  ސްތަކާއަދާކުރުމުަގއި ކުރިމަތިެވފަިއާވ ހުރަ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   ޮގުތެގ ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްުވމާިވ ނިންމެ ރަްއވައިރާސާކުން ދިސް ކޮމިޓީސައެންޓަޕްރައި

 ދެއްުވން އެދެން. ޮގތަކަށް ޯވޓު ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 69    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 64    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   64     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 33      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގ ާގނޫނީ ޒިންމާ (އެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީ)ލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް ްގރޭެޓޑް ުޓއަރިޒަމް ިޑެވއިންޓެ  މޯލްޑިްވސް

 ޑްސަލަތައް ސްޓޭޓް އޯން ުގޅޭ ރިޯޕޓުގައި ފާހަަގކުރެިވަފއިާވ ަމއް އަދާކުރުމުަގއި ކުރިމަތިެވފަިއާވ ހުރަސްތަކާ

ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ  މެދު  ޕޯޓު ފާސްކުރެއްުވމާޮގތުެގ ރިިވ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމެސް ކޮމިޓީސައެންޓަޕްރައި

މެންބަރުން،  64މެންބަރުން. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއީވ  69 ހާޒިުރެވ ތިއްެބީވ. 87؛ އަދަދަކީމެންބަރުންެގ ލަ ޖުމު

. ޯވުޓަގިއ ނެިވކު އިންެމންބަރަ 1 ށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުނުދެްއާވނުފެންނަ ކަމަ

 ފާސްވެއްޖެ. ރިޕޯޓު  މިޯވޓު. އެހެންީވމާ  33މެންބަރުން. ފާސްުވމަށް ބޭނުނަްވނީ  64 ؛ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނީވ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ޓަިއޒްރަކުރުމާއި ކޯޕްތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިޒް  ތުެގ ިވޔަފާރިަދއުލަ) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ  ،މަީތން ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(ކުރުުމެގ ާގނޫނުޓުުލއޭއިެވ

މެދު ިއއްޒަތްތެރި  ުކރެއްުވމާއްޔަންޢަދޫ ގދ. ތިނަ ،ކުދިމާގެ  ،މެންބަރުކަމަށް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ަވޙީދު

 ދެްއުވން ެއދެން. ޮގތަކަށް ޯވޓު ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ މެންބަރުންނަށް

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 70    ންެގ އަދަދު:މެންބަރުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   70     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 36      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ސްފާ       ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ރަޓަިއޒްކުރުމާއި ކޯޕްންތަން ްޕރައިެވަޓއިޒް ތަ ަދއުލަތުެގ ިވޔަފާރި) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޑުެގ ރަޓަިއޒޭޝަން ބޯންޑް ކޯޕްޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެ ،މަީތން ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(ކުރުުމެގ ާގނޫނުޓުުލއޭއިެވ

ޮގތުން ނެުގނު ޯވޓުެގ  ުގޅޭ ކުރެްއުވމާއްޔަންޢަކުދިާމެގ ގދ. ތިނަދޫ  ،މެންބަރުކަމަށް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ަވޙީދު

 70 ؛މެންބަރުން. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުެދއްވީ  71 ؛ާހޒިރުެވ ތިއްެބީވ. 87؛ ލަ އަދަދަކީނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

ނެތް. ޯވުޓަގިއ  ެވސް ބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓުނުދެްއާވ މެްނބަރަކުނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންމެންބަރުން، ނުފެން

)ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ޯވޓު. އެހެންީވމާ ާފސްވެއްޖެ.  36މެންބަރުން. ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވނީ  70ަވޑަިއަގތީ ބައިެވިރވެ 

 ،މަށް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ަވޙީދުކަރަޓަިއޭޒޝަން ބޯޑުެގ މެންބަރުޕްރައިެވޓަިއޭޒޝަން އެންޑް ކޯޕް ،އެހެންކަމުން

ކަމަށް ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  އްޔަންކުެރއްުވމަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވޢަގދ. ތިނަދޫ  ،ކުދިމާެގ

ްއަވން މަސައްކަތުަގިއ އުޅޭ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރަ މި ާޔއިކޮމިޓީަގ އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ މި

އޮތީ ރައީްސެގ  ނަށް ނަން ފޮނުާވފައިތަ ޖުމުހޫރިއްޔާ މިއަލްފާިޟލް ޙަސަން ަވޙީދު ރައީސުލް ،ނެއެދިަވޑަިއެގންފާ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ،މެންބަރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް. އެހެންީވމާ ،ަވނީ ާގނޫނުަގއި  .ކޮމިޓީެގ ޮގތުަގއި

ތަނުން  އެހެްނ ިގންތިކޮށްެގން މި ؛ކާތިބާ ،އި އީސާއި ނައިުބ ރަރައީސާ  އިއޭގަ  .ދެއްޭވނީ މެންބަރުންނަށް ރުހުން

 ނެތް.  ރުހުންދެޭވކަށެއް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ރަޓަިއޒްކުރުމާއި ކޯޕްތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިޒް  ަދއުލަތުެގ ިވޔަފާރި) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ އެންޑް ކޯޕް ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން ،މަީތން ފައިާވ ޮގތުެގަގިއ ބަޔާންކޮށް(ކުރުުމެގ ާގނޫނުޓްުލއޭއިެވ
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މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   ކުރެއްުވމާއްޔަންޢަގ. މެޒަރިން  ،މް މުޙައްމަދުޢާޞިމެންބަރުކަމަށް އަލްފާޟިލް 

 ދެއްުވން އެދެން. ޮގތަކަށް ޯވޓު ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01 ންެގ އަދަދު: ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް 

   70     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 36      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަދި މޮނިޓަރކޮށް  ކުރުމާއިރަޓަިއޒްކުރުމާއި ކޯޕްްޕރައިެވަޓއިޒް ތަންތަން  ަދއުލަތުެގ ިވޔަފާރި) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕް ،މަީތން ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(ކުރުުމެގ ާގނޫނުޓްުލއޭއިެވ

ޮގތުން ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.  ުގޅޭ  ކުެރއްުވމާ އްޔަންޢަގ. މެޒަިރން  ،މް މުޙައްމަދުޢާޞިމެންބަރުކަމަށް އަލްފާޟިލް 

މެންބަރުން،  64 ؛މެންބަރުން. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްވީ  71 ؛ހާޒިުރެވ ތިއްެބީވ. 87؛ ލަ އަދަދަކީމަޖިލީހުެގ ޖުމު

މެންބަރަކު އިންނެިވ.  1ަވަޑއިނުަގްނނަާވ ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވިކ ޮގަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންވެ 

ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ ފާސްވެއްޖެ.  ،ޯވޓު. އެހެްނީވމާ 33 ؛ނުންަވނީމެންބަރުން. ފާސްުވމަށް ބޭ 64 ؛ަގއި ބަިއެވިރީވޯވޓު

 . ެއއީ،އޮތީ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަލފާކުރެިވފައި ބަރުެގ ހިތުގައި ޝަްއކެއް އުފެދިފަިއާވއިްއޒަތްތެރި މެން

ކުދިމާެގ  ގ. ،ށް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ަވޙީދުރަޓައިޭޒޝަން ބޯޑުެގ މެންބަރުކަމަޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެްނޑް ކޯޕް

ަޙސަން ަވޙީދު އަުޅަގނޑުމެްނ  ،ުގޅިެގން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފެނިަވޑައިަގންަނަވނީ ކަންނޭނެގ އްޔަންކުރުމާޢަ

 މެންބަރުކަމަށް ،ޮގތަކީ އި ާގނޫުނގައި އޮންނަ ޔާކަމަށް. ަގާވއިދުގަ  ށްކޮމިޓީެގ ރައީސަ އްޔަންކުރަންޖެހެނީ މިޢަ
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ޖެހެނީ އެހެން އަހަން އަުޅަގނޑުމެން އަެންއކާެވސް ކަށްހުގައި އަލުން އެހެން ޯވޓައްޔަންކުރުމުެގ ޯވޓު ެނުގަމށްފަޢަ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،ޯވޓު ެނުގމަށް. އެހެްނީވމާ ަރއީްސކަމަށް އެ  އިޭއަގ ،ީވމާ ދަށުން މާއްދާއެްއެގ

 ުގޅޭ  ޔާޖެނެރަލްެގ ލަފަ ލްކައުްނސެއަިދ އެްއެވސް ހާލެްއގައި  .ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން ަވޑަިއެގންނެިވސާފުެވ

 ެފއްދުމަށް.ނޫޮގތުން ޝައްކު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ރަޓަިއޒްކުރުމާއި ކޯޕްތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިޒް  ަދއުލަތުެގ ިވޔަފާރި) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕް ،މަީތން ެގ ޮގތުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ(ކުރުުމެގ ާގނޫނުޓްުލއޭއިެވ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   ކުެރްއުވމާއްޔަންޢަޯވއީ ސެ  އިޝަތު ޝާޒްލީ، މ.ޢާ  މެންބަރުކަމަށް އަލްފާޟިލާ

 ދެއްުވން އެދެން. ޮގތަކަށް ޯވޓު ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 87    ހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީ

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަ

  61     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 31      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ށް ކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮޓަިއޒްރަކުރުމާއި ކޯޕްތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިޒް  ަދއުލަތުެގ ިވޔަފާރި) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕް ،މަީތން ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(ކުރުުމެގ ާގނޫނުޓްުލއޭއިެވ
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ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ  މެދު ކުރުމާްއޔަންޢަސެޯވއީ  ޝަތު ާޝޒްލީ، މ.އިޢާއަލްފާޟިލާ މެންބަރުކަމަށް 

 60ެފންނަ ކަމަށް ޯވޓުެދއްީވ . 71 ؛ެގ އަދަދަކީ ެމންބަރުން ހާޒިުރެވ ިތއްބެވި . 87؛ އަދަދަކީ މެންބަރުންެގ ލަޖުމު

ޯވޓުަގއި  ނެތް. މެންބަރަކުދެްއާވ ނުމެންބަރަކު. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްީވ .މެންބަރުން

 ފާސްެވއްޖެ.ެވސް  ނަން މިީވމާ ޯވޓު. އެހެން 31މެންބަރުން. ފާސްުވމަށް ބޭނުނަްވނީ  61 ؛ަވޑަިއެގންެނީވބައިެވިރވެ 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

މޮނިޓަރކޮށް ކުރުމާއި އަދި ރަޓަިއޒްކުރުމާއި ކޯޕްތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިޒް  ަދއުލަތުެގ ިވޔަފާރި) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ އެންޑް ކޯޕް ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން ،މަީތން ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(ކުރުުމެގ ާގނޫނުޓްުލއޭއިެވ

މެދު އިްއޒަތްތެިރ  ުކރެއްުވމާްއޔަންޢައޮއިސިްސވިއު  ދު ޝަރީފް، ހ.މަރުޝާހާ އަޙް އަލްފާޟިލާމެންބަރުކަމަށް 

 ދެްއުވން ެއދެން. ޮގތަކަށް ޯވޓު ނިަވޑައިަގްނނަާވމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    ބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެން

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 64    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

  64     ެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބައި 

 33      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ރަޓަިއޒްކުރުމާއި ކޯޕްތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިޒް  ަދއުލަތުެގ ިވޔަފާރި) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ންޑް ކޯޕްޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެ ،މަީތން ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(ުމެގ ާގނޫނުކުރުޓްުލއޭއިެވ
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ޮގތުން ނެުގނު ޯވުޓެގ  ުގޅޭ ކުރުމާ އްޔަންޢަ އޮއިސިްސވިއު  މަދު ޝަރީފް، ހ. ރުޝާހާ އަޙް އަލްފާޟިލާމެންބަރުކަމަށް 

ިވ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުެދއް . 71 ؛އްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީހާޒިރުެވ ތި. 87؛ ލަ އަދަދަކީމުނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖު

ެވްސ  ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ ެމންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަކު .64 ؛މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ

 ބޭފުޅާ  ޓު. އެހެންީވމާ މިޯވ 33މެންބަރުން. ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވނީ  64 ؛ނެތް. ޯވުޓގައި ަބއިެވިރެވަވަޑއިެގންެނީވ

 ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިއްޖެ. ެވސް އެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ޓަިއޒްރަކުރުމާއި ކޯޕްތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިޒް  ަދއުލަތުެގ ިވޔަފާރި) 2013/3 ނަންބަރު ާގނޫނު

ރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕް ،މަީތން ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(ކުރުުމެގ ާގނޫނުޓްުލއޭއިެވ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   ކުރެްއުވމާއްޔަން ޢަ، މ. ހުދުކަނީރެުގ ޢުފިމެންބަރުކަމަށް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝާ

މ.   ،ލް ޢަލީ ޝަފީޢުކުރައްާވ! އަލްފާޟިފުމާހު( )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަދެއްުވން އެދެން. ޮގަތކަށް ޯވޓު ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ

  ކަނީރުެގ.ހުދު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   62     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 32      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް         ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ޓަިއޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ިވޔަފާރި ތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕްރަ ލަތުެގއުދަ ) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަ ،ންމަތީ  ށްފައިާވ ޮގތުެގަގިއ ބަޔާންކޮ(ުލއޭޓްކުރުުމެގ ާގނޫނުެވއި

ޮގުތން ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.  ުގޅޭ ކުރުމާއްޔަންޢަމ. ހުދުކަނީރެުގ  ،މެންބަރުކަމަށް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝާފިޢު

 62ނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްީވ ެފން. 71؛ ކީހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމު

މެންބަރަކު ެވސް ނެތް.   ންއި މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއާވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓުނުދެްއާވ 

ެވސް  ޯވޓު. އެހެންީވމާ، މި ނަން 32 ؛މެންބަރުން. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންަވނީ 62 ؛ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރަވަޑއިެގންެނވީ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޓަރކޮށް ޓަިއޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިލަތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕްރައުދަ ) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޑުެގ ޓަިއޒޭޝަން ބޯކޯޕްރަ އެންޑް ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން، ންމަތީ  ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(ެވުލއޭޓްކުރުުމެގ ާގނޫނުއި

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އްޔަްނކުރެްއުވމާޢަ ފަހަލަ ޅ. ހިންަވރު ،ޢަލީ ޝުޖާޢު މެންބަރުކަމަށް އަލްއުސްތާޛު

 ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްުވން އެދެން. ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 63    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެން

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   63     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 32      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ސް  ފާ       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ޓަިއޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ލަތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕްރައުދަ ) 2013/3 ާގނޫނު ނަންބަރު

ން ބޯޑުެގ ޓަިއޒޭޝަޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަ ،ންމަތީ  ށްފައިާވ ޮގތުެގަގިއ ބަޔާންކޮ(ެވުލއޭޓްކުރުުމެގ ާގނޫނުއި

ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.  ެމދު ނެުގނު އައްޔަންކުރުމާ ޅ. ހިންނަަވރު ،ފަހަލަ ،ޝުޖާޢުޢަލީ  އުސްތާޛުކަމަށް އަލްމެންބަރު

 63މެންބަރުން. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްީވ  71 . ހާޒިރުެވ ތިއްބެީވންމެންބަރު  87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމު

ށް ޯވޓުނުދެްއާވ މެްނބަރަކު ެވސް ނެތް. ޯވުޓަގިއ  ނެތް. ަވކި ޮގަތކަމެންބަރަކު  މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ

  ެވްސ ފާސްވެއްޖެ. ޯވޓު. އެހެންީވމާ، މި ނަން 32 ؛މަށް ބޭނުންަވނީުވމެންބަރުން. ފާސް 63 ؛ީވބައިެވރި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޓަިއޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ކުރުމާއި ކޯޕްރަްޕރައިެވަޓއިޒް ލަތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަން އުދަ ) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަ ،ންމަތީ  ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(އިެވުލއޭޓްކުރުުމެގ ާގނޫނު

ދު އިްއޒަތްތެރި މެ ރެްއުވމާއްޔަްނކުޢަ ސަތާަވރީެގ  މ. ،ފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް ޔޫސުފްމެންބަރުކަމަށް އަލް

 މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން ެއދެން.

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 65     ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   65     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 33      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް         ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޓަިއޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ލަތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕްރައުދަ ) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަ ،ންމަތީ  ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(ެވުލއޭޓްކުރުުމެގ ާގނޫނުއި

ނެުގނު ޯވޓުެގ ޮގތުން  ުގޅޭ މާ އްުވއްޔަންކުރެ ޢަ  ސަތާަވރީެގ މ. ،ޝަރީފް ޔޫސުފް އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް މެންބަރުކަމަށް 

 65ނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްީވ ފެން .71ެގ އަދަދަކީ: މެންބަރުން ހާޒިުރެވ ތިއްބެިވ. 87؛ ކީލަ އަދަދަނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

މެންބަރަކު ެވސް ނެތް.  ދޭން ބޭނުންނުާވޮގތަކަށް ޯވޓުމެންބަރަކު ނެތް. ަވކި  މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ

 ެވސް ފާސްވެއްޖެ.  ޯވޓު. މި ނަން 33ފާްސުވމަށް ބޭނުންަވނީ ީވމާ، މެންބަރުން.  65 ؛ިއަގތީޑަވަ ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރެވ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ޓަިއޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ްޕރައިެވަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕްރަލަތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަން އުދަ ) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަ ،ންމަތީ  ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(އިެވުލއޭޓްކުރުުމެގ ާގނޫނު

މެދު އިއްޒަތްތެރި  ކުރެްއުވމާއްޔަން ޢަ ގދ. ތިނަދޫ ،ކުިދމާެގ ،ޙަސަން ަވޙީދުއަލްފާޟިލް  މަށްޤާކަުމެގ މަރައީސް

 .އެކުހުޅުދޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރާ .މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން ެއދެން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ 

   65     ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި 

 33      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް         ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޓަިއޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ންތަން ްޕރައިެވަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕްރަލަތުެގ ިވޔަފާރި ތައުދަ ) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަ ،ންމަތީ  ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(ެވުލއޭޓްކުރުުމެގ ާގނޫނުއި

ޮގތުން ެނުގނު  ުގޅޭ މާއްޔަްނކުރުޢަ ގދ. ތިނަދޫ ،ކުިދމާެގ ،ދުޙީޙަސަން ަވާފޟިލް އަލް ،މަށްޤާމަ ރައީސްކަުމެގ

. ފެންނަ 71ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ: . 87؛ ކީއަދަދަމެންބަރުންެގ ލަ ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

ިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭްނ ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއް. 65؛ އަދަދަކީ ގެ މެންބަރުން ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ

ޯވޓު.  33 ؛ފާްސުވމަށް ބޭނުންަވނީ. 65 ؛ެގ އަދަދުމެންބަރުން ނުންނުާވ މެންބަރަކު ެވސް ނެތް. ޯވޓުގައި ބަިއެވިރިވބޭ

 ޓަިއޒޭޝަން ބޯުޑެގއިެވަޓއިޒޭޝަން އެްނޑް ކޯޕްރަގދ. ތިަނދޫ ޕްރަ ،ކުދިާމެގ ،ދުޙީީވމާ، އަލްފާޟިލް ޙަސަން ަވ

  ފާސްވެއްޖެ. ރައީސްެގ ޮގުތގައި އިންނެުވމަްށ މި މަޖިލީހުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޓަިއޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ކޯޕްރަ ލަތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިްޒކުރުމާއިއުދަ ) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ޕްރަޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯ ،ންޮގތުެގ މަތީ  ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ(އިެވުލއޭޓްކުރުުމެގ ާގނޫނު

މެދު އިްއޒަތްތެިރ  ކުރެްއުވމާްއޔަންޢަ މް މުޙައްމަދު، ގ. މެޒަރިންޢާޞިއަލްފާޟިލް  މަށްޤާ މަެގނައިބު ރައީސްކަމު 

 ދެްއުވްނ އެދެން. ޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ މެންބަރުންނަށް ފެނިަވ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 65    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   65     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 33      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:
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 ފާސް        ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މޮނިޓަރކޮށް  އަދި ކުރުމާއިކޯޕަރަޓަިއޒް ކުރުމާއިަދއުލަތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަން ްޕރައިެވަޓއިޒް ) 2013/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

ޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ޕަރަޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯ، ންމަތީ  ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ(ކުރުުމެގ ާގނޫނުއިެވުލއޭޓް

ޮގތުން ނެުގުނ  ުގޅޭ ކުރެއްުވމާއްޔަންޢަ މް މުޙައްމަދު، ގ. މެޒަރިންޢާޞިމަށް އަލްފާޟިލް ޤާކަމުެގ މަނައިބު ރައީސް

 65 ؛ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއީވމެންބަރުން.  71 ؛ހާޒިުރެވ ިތއްބެވީ . 87 ؛ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.

ނެތް. ޯވޓުަގއި  ެވސް މެްނބަރަކު ނުދެްއާވ ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުމެންބަރުން. 

މް މުޙައްމަދު ޢާޞި ،މެަޒރިން .ީވމާ، ގ . ޯވޓު 33ީނ ބޭނުންަވުވމަށް ފާސްމެންބަރުން.  65 ؛ބައިެވިރީވ

 )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(ބޫލުކޮށްފި. ަގޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަން ޯބޑުެގ ަނއިބު ރައީްސެގ ޮގުތަގއި މި މަޖިލީހުން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 2008/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( އާއި  158ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ރިވސް ޖުޑީޝަލް ސަ  ،ަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން 6ަވނަ މާްއދާެގ  3ެގ (މިަޝނުެގ ާގނޫނުރިވސް ކޮޖުޑީޝަލް ސަ)

މި ކަނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުން  ކޮމިޝަނަށް އާއްމުންެގ ތެރެިއން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މީހަކު ކަނޑައެޅުން. 

ެވސް އަުޅަގނޑު ީމަގއި ައނެއްކާކުރެިވއްޖެކަން. ނުޑ މި ިއްއާވލީ އެ އިޢުލާން، އަުޅަގންޖެހެނީ. އެހެންީވމާކުރާއިޢުލާން

ަމޖިލީހުން އާއްމުންެގ ތެރެއިްނ  މި ާގނޫނުަގއި އެބަބުނޭ މި އިލީ،މިއޮތް ޮގތަށް ިދުގކޮށް ކިޔުުމެގ ބަދަލުަގއި ދަންނަވަ 

ދޭންޖެހެނީ ާގނޫނުަގއި އިނޭ. އަުޅަގނޑު އިްއަވކޮށްެގންތަނުން އިޢުލާން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ބޭފުަޅކު ހޮަވންޖެހެއޭ. ހޮަވނީ މި

ން މަތީ ާގނޫނުަގއިާވ ޮގުތެގ ،ިއއްީވ ިތ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ، ައޅުަގނޑު މިާވަހކަ. އެހެްނީވމާ ޮގތަށް އެ އޮތް

ރިވސް ކޮމިޝަނަށް ާއއްމުންެގ ތެރެއިން މީހަކު ހޯދުމަށް ސަ ޖުޑީޝަލް ،ާވހަަކ. އެނިގަވޑަިއަގްނނަާވނެ އެ

ކޮށްފައިާވ ބޭފުޅުންތަުކެގ އިޢުލާން ބެލުމުގައިބެލި ؛އެ ޮކމިޝަނަށް ،. އެހެންނަމަެވސްރީަގއި ަވނީ އިޢުލާންކުެރިވފަކުމީެގ

ެވސް ަވީނ ްކސް ނުލިބިެގން އަނެްއކާމާ ،ހަމަޖެހިަވޑަިއަގންނަާވ ާބަވތުެގ ބޭފުޅަކު ނެތިެގންތްހި ށްތެރެގައި އެ ކޮމިޝަނަ

އެ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެްއިވ  ،ަގނޑު ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަދި ކުީރގައި މި ކޮމިޝަނަށް. އަޅު ކުރެިވފައިޢުލާން

ާއއްމުންެގ  ،މިކަމުަގިއ ރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތުންެގ ޝައުުޤެވރިކަން .ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަަވން ،ެވސް އެކު ބޭފުޅުންނާ

ނުޖެހޭ. ކަށްޖެހެނީ. ާގނޫނީ ބޭފުޅަކަށް ެވސް ވާ  ޅަކަށް ާވން މިތެރެއިން ބޭފުޅަކު މި ހޯދަންޖެހެނީ. އެއީ އާއްމު ބޭފު

ީކ އާއްމަުވން. ާވންޖެހެނީ އާއްމު ކަށްޔަބޮޑު ސިފަ އެންމެ އިމީަގނުޖެހޭ. އަދި އެހެން ކަހަލަ ބޭފުޅަކަށް ެވސް ާވކަށް

 ުކޑަ ާވހަަކެއްއ އަުޅަގނޑުމެން އެޖެންޑާެގ ދެން އޮތް އަިއޓަމަށް އެނބުރުމުެގ ކުީރަގިއ އަޅުަގނޑުުވން. ނުޞަޚާއް
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ހޮޓެލްސްެގ ފަރާތުން  ންކްލައި ،މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުަވހު ،ކުރަން. އެއީ އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެތުދަންނަާވލަން ަގސް

ކިލޯ ކާާނ،  100މި މެޝިނުގައި . ކޮށްފަަވނީ އިކޮލޮޖިކަލް ފުޑް ރީސައިކްލިންގ ެމޝިނެއް ހަދިޔާ މި މަޖިލީހަށް

 36ޮގތުގައި ުނކުމޭ  މޭޒުން މަޢުލޫމާތު ދޭ ކިލޯ އެއަްށ އެޅީމާ، އިދާރީ 100ުހންނަ ތަކެތި  ކައިަފއި ބާކީ ،ނުަވތަ ބާކީ

ކޮންސެންޓްރޭޓެޑް ަގސްކާާނ  ށް ަވރަ ،ކިލޯ ަގސްކާނާ  36ކިލޯ ަގސްކާނާ.  36އެީއ  .ނުކުންނަނީމި ކިލޯ  36ކިލޯ. 

އެީކަގިއ  އާގައި މުޙައްަމއިދީއެކީ  އާތަނެުގ ަގސް ަހއްދާ މީހާ ލިބެނީ. އަޅުަގނޑު އެ ެއއްެޗހި ބަލައިފިން. އަދި މި

ބަލަމުން އެބަ ަގސްތަކަށް މި ެއއްޗެހި ައަޅއިެގން އަޖުމަ ،އޭނަ އޭނަ ބަލާފިން. ހަދައި ދަްއކައި  ާވހަކަ އަޅުަގނޑު މި

ތަނުގައި މިހާރު   ، މިަވނީ. ެއހެންީވމާ ކުރެިވދާނެ ކަމަށްަވރަށް ރަނަގޅަށް ބޭުނންެވސް ެގންދޭ. އަދި މިކްސްކޮށްެގން 

ބަރުންެގ ތެރެއިން  ިއްއޒަތްތެރި މެން ،ކުރަނީތުކާނާ ުއފެދިެގން އަންނާތީ އަޅުަގނޑު ަގސްިގނައިން ަގސް މާ

، ބޭނުންެވަވޑަިއަގންނަާވ އެހެްނީވމާެގންދާނެ. ބެލުެމއްެގ ދަށުން ދޫކުރަމުން ،ދަނޑުެވރިކަން ިގނައިްނ ކުރާ ދާއިރާތަކަށް

މާޭލެގ ބަެއއް  ؛ަގސްކާނާ ހުރި ިމންަވރަކުން ،މު އަރިުހގައި ަގްސކާނާއަށް އެދިަވޑަިއަގތީމާއްއަމީންޢާ ބޭފުޅުން

 .އިއްެގ ޮގތުގަ އެ ެވރިކަމުެގ ބަ ޅުން ެއއީ ދަނޑު ފުއެ ބޭ ،ާވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެބަ އެިދަވަޑިއަގންނަ

  ޑާ މީދޫ ދާއިރާ، ފަރެސްމާތޮ އާދެ! ައއްޑޫ  ؛ެވސް އެބަ ިވދާުޅޭވ އެ ބޭފުޅާގެ  ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުރާދާއި ލީިގމާމި

އެދޭ.  ން ެވސް އެބަ ަގްސކާނާއަށްއާދެ! ހުޅުމާލޭ .ކަނޑޫދޫ މިރުސް ،ަގއި ލާއިރު ދާއިރާ. އަނެްއހެން ބަލިމަޑަެވ ،ންނޫ

 ުކެގ ެގ ދާއިރާތަކަމު ނޑުެވރިދަ ،ދުން، ަގލޮޅު އުތުރުންމެ ަގލޮޅުހެންޭވރު މެދުން،  ،ށް ފެންނަފެނުމުގައިއަޅުަގނޑަ

އާދެ!  ؛މަށް ޓެކްސްޓެއް ކޮށްެލއްީވމައްަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ފާހަގައެއް ުނޭވ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަމީންޢާޮގތު

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ިގލީމާމި

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:  ިގލީމާމި

 ެގއަުޅަގނޑު  ،ްއިވ ފަރާތުން މެިޝނެއް ަގންނަންހަދިޔާކުރެ ޔަމެޝިން ތިެއ  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ؛އާދެ! ައޅުަގނޑު

ފިއްޔާ ަވރަށް އި، އެކަމަށް މަުގފަހިކޮށްދެއްވަ ަގންނަން އެބަ ބޭނުންޭވ. އެހެންީވމާމެޝިނެއް ކޮންމެ ރިސޯޓަކަށް 

އަުޅަގނޑަްށ އަުޅަގނުޑެގ ރަށްރަށަށް ދެން ބޭނުންާވ  ،އަނެއްބަިއ ދީފައި  . އޭރުން މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްރަނަގޅު

ން ލަން އެބަޖެޭހ ަވރަށް ބަިއަވރު. އެ ެއއްޗެިހ އަުޅަގނޑުމެން ތަންތަނުބާކީ އުކާެއއްޗެހީެގ ނޫންތޯ. ކާ  އުފެއްދޭނެއެްއޗެހި

 ކަމެއް ެއއީ. ޅުމޮން ކުެރވިއްެޖއްާޔ ަވރަށް އެބަޖެހޭ. އެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މިހާރު މި އެޖެންޑާ އައިޓަމަށް އެނބުރެނީ.  ރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ޝުކުށް ބޮޑަށްްއޔާ. ަވރަަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި

ެއ  ،މެޝިނެއް އެ ބޭފުޅާ ބައްލަަވިއަގނެފައި ރު އެބަ ިވދާޅުޭވ މީެގ އެތައް މެންބަތެިރ ތްދާއިރާެގ ިއއްޒަ ިގލީމާމި
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ކުންނަ ަގސްކާނާ ާއއްމުކޮށް ލިބެން ން ނުެގއޭ  ،އިފަކަތްތަުކަގއި ބޭނުންކުަރްއާވއްާޅެގ ަމސަތައް އެ ބޭފުންމެޝި

 ހުންނާނެ ކަމަށް ިވލާއިން. 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރި މަސައްކަތުެގ ، އަޅުަގނުޑމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ ނުނިމި ހުނުނިމި ެއނބުރެނީމި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

ިރ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ ،ސަރުާކރުެގ ފަރާތުން ،ެގންދިޔަތެރެއިން މިއަދު ހެނދުނު ބަހުސްކުރަމުން

ހިރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯަޓކުން ެވދި) 2016/29ާގނޫުނ ނަންބަރު  ،މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ެގނައުުމެގ ބިލު. ށް އިޞްލާޙު( އަ ނެުގުމެގ ާގނޫނުޓެކްސްއާއި ފީސިންޖަރުންެގ އަތުން ފަ ން ބޭރަށް ފުރާދިެވހިރާއްޖެއި

މި ބިލުގައި މިހާރު ފުުރޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގން ިތްއބެިވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަނެއްކާ ފުރުޞަތު 

 ެމ.  ެވސް ަވަޑއިެގންެނޭވނެލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ. އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިތުރަށް ފުރުޞަތަށް ެއދި

 ،ންތުުރެގ ފަރާަގިއ އަދި ަވުގުތ އެަބއޮތް. އެއީ ސަރުކާސްދާއީ ބަހުތިފެށުނު އިބުމިއަދު ެހނދުނު  )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

ތް. އަޅުަގނޑު ުގތު އަދި އެބައޮވަ ތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ބިލުެގ ބަހުސްެގ ތްޒަާދއިރާެގ ިއއްއުތުރު ލަކު ފުވައްމު

 މި ަގީޑަގިއ ނޭގ އިށްެގންދިއުމަށް. އަުޅަގނޑަެއކު އަދި މި ބަހުސް ކުރިއަށް ތުމާކުރަނީ މި ބަހުސްެގ ަވުގތު އޮތުަގސް

މިނެޓު  15އޮތް  ، އަުޅަގނުޑ މިައދު ބާކީ މިީވމާކަމަްށ. އެހެން ާވ ރުން ކޮމިޓީތަކުަގއިބަމެން  ރިިގނަ ިއއްޒަތްތެ ށްރަަވ

ެގ ތުަގއި މި ބިލުމި ހުރި މަސައްކަުތެގ ޮގނިފައި ދެން މާދަމާ ނުޮގތަކަށް ދޫކޮށްލާ އިލުބަރުންނަށް ރި މެންތްތެއިްއޒަ

ށް  ލަުގޅޭ އެަތއް ާވހަކަތަެކއް މި ބި އި ެއއަރޕޯޓްތަކާަގމުންނަފެނުފެެގންދިުއން. އަޅުަގނޑަށް ސް އަދި ކުރިއަށްހުބަ

މި ކަންކަމާ ުގޅޭ  ،ާވީމކުރުންގު ޕޯޓްަތއް ބައިނަްލއަރތަަރއްީޤކުރުމުެގ މައްސަލަަތއް އަދި އެއައެބައާދޭ. އެއަރޕޯޓް 

ުގިޅެގން  ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ކަންކަމާމާއެބަ ަރްއޔިތުންނަށް ސާފުާވންޖެހޭ. އެހެންީވ ކިތަންމެ ނުކުތާއެއް

 ފާހަަގކޮށްދެއްަވމުްނ ށްޮގތަށް ރައްިޔތުންނަ ން އަދި ސާފުާވއެ ކަންކަން ސާފުކުަރްއަވމު ،ކަަށަވރުއަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން

 ެގންދަާވނެ. 

 

 . ންމު ން ނި
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 18ނީ އެއް އޮންނާސާރަނީ މިއަދު މަޖިލިސް ނިންމަން. ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްކުތު، އަުޅަގނޑު ަގސް އެހެންީވމާ

 .  އިގަ  9:00ާވ އަންާގަރ ދުަވހު ހެނދުނު  2020ރުަވރީ ފެބު
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