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

 

 ޖަލްސާ  ަވނަފަނަރަ ދައ ރ ެގ ދެަވނަަވނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2020 ލައިޖ  6

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ސް ފ ނޯ ަވނަ ދ ަވްސ. 15 މަހ ން ޛ ލްޤައިދާަވަނ އަހަރ ެގ  1441 ދ ަވސް. ހޯމަ  ވީ  2020 ލައިޖ  6 ދަކީމިއަ

ަވަނ ފަނަރަދައ ރ ެގ ދެަވނަ  ަވނަ އަހަރ ެގ 2020 އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ .ަވނަ ދ ަވސް 6ނަކަތ ން 

ދި އަޅ ަގނޑ ، މި އައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  32ަވޑަިއެގން ިތއްބެީވ ހާޒިރ ެވ ށްޖަްލސާއަމި ަވގ ތ   .ގައިޖަލްސާ

 ސަލާމ ގައި ބާ ދަންނަަވން.ޙަމަރ  ީސެގ އެންމެ މެންބަރ ންނަށް ން..އެްމ، ޕީ.އެމަޖިލީހ ެގ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަށާއި، ޕީ.ޕީ

 .ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ، ައއިސޮލޭަޝންގައި އެއްލޮކްަޑއ ންއަދި . ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ އެއް

 

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

 

 ން:ދެްއެކވ ކަހަސަތ ން ާވޔާރި

  .2020/2/15/ޖއ މިއަދ ެގ އެޖެންާޑއަީކ،

 

 ލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  މަޖި .  4

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

   .ންޖެހޭ ބިލ މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަ -4

 2014/17ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ ްއާވފަިއާވ ސައިންޙިސާން ޙ  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ތ ޅާދޫ  -4.1

 2014/17ބަރ  ާގނޫނ  ނަން)ިގންސީ ކ ށ ެގ ާގނޫނ ( އަްށ އިޞްލާޙ ެގަނއ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއއްވ ން. 

 .)ިގންސީ ކ ށ ެގ ާގނޫނ ( އަށް އިޞްލާޙ ެގަނއ މ ެގ ބިލ 

 ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްާވަފއިވާ  މްމީކާިއލް އަޙްމަދ  ނަސީދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ަގލޮޅ  ދެކ ނ  -4.2

ާގނޫނ  ނަންބަރ  އިްއވ ން. )ިގންސީ ކ ށ ެގ ާގނޫނ ( އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ިކޔ ްނ  2014/17

 .)ިގންސީ ކ ށ ެގ ާގނޫނ ( އަށް އިޞްލާޙ ެގަނއ މ ެގ ބިލ  2014/17

ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން. ަގރާރ  ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއވާ  ޢ ދ  ޙ ސައިންސަދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ިވލިނިގލީ -4.3

ކ ، ދާ މަސައްކަތް ހ އްޓާލ މަށް ޮގަވއިލ މާއެ ނ ެގ ިބންތަކަށް ެވިރެވަގތ މަށް ކ ރަމ ންެގންޠީލ ން ފަލަސްއިޒްރޭ

އްޓާލ މަްށ  ހ ތައްކޮށް، އެ އަނިޔާދާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފ  އަނިޔާތައް ކ ށްެވރި ޔިތ ންނަށް ދެމ ންެގންފަލަސްޠީނ ެގ ރައް

 .ރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން. މި ަގރާއި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ  ޮގަވއިލަ

 

 ޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން . ރި 5

 

 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ާވހަރިޔާސަތ 

 ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ ން. 

ޭވ އަސަރ ތަްއ ލެކަމަށް ބެ ގ ިޅެގން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ެވިރކަމ ެގ ިވޔަފާރިއަށް ކ ރާނޭ  ރޯގާއާ ކޮިވޑ  -5.1

ލ  ތަފ ސީަވނީ  އ މީ ޔ ިނަވރސިޓީންޤަދެނެަގތ މަށް ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ އެދިަވަޑިއެގންނެވ މަްށ ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ޯރާގެގ ސަބަބ ން  19-ކޮިވޑ   ،. މި ިދރާސާެގ މަިއަގނޑ  އަމާަޒކީއްާވފަށްދެ ކޮކ ރަްއަވއި ރިޕޯެޓއް ތަްއޔާރ  ދިރާސާއެއް

ކަމަށް  ަވނަ އަހަރ  ކ ރާނޭ 2021 ،ަވނަ އަހަރާއި  2020ނާގ ހި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ިވޔަފާިރއަށް މި

ރެވ ނ  މަސައްކަތްތަކ ެގ ހަވާލ ކ  މިޓީތަކާނިގަވޑަިއަގންނަާވެނ، މި މަޖިލީހ ެގ ކޮބެލެޭވ އަސަރ ތައް ދެނެަގތ ްނ. އެ

ކަމ ެގ ިވޔަފާރިއަށް ދެން ރ ެވރިރޯާގެގ ސަބަބ ްނ ހ އްޓިފައިާވ ާރއްޖޭެގ ފަތ  ކޮިވޑ  ،ީވ ތެރެއިން އެްއ މަސައްކަަތކަށް 

މޯލްޑިްވްސ  ގ ޅޭ ކޮމިޓީެގ ަފރާތ ން އެދ ނީ ެވދާނެ ޮގެތއްެގ އަންދާާޒެއްއ ދެނެަގތ މަށް. ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ

 ފ ރިހަމަ ށްގ ޅޭ ދިރާސާެއއް ހަދައިދިނ މަށް. އެ ޔ ނިަވރިސޓީން ަވނީ ަވރަ މި ކަމާ ،ނިަވރސިީޓގައިނެޝަނަލް ޔ 
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 .މަނާފަ. އަޅ ަގނޑ  ތި ބޭފ ޅ ްނެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ޕޯޓަލްަގއި އެ ދިރާސާ ާވނީ ހިއް ަހއްދަަވއިދެްއާވފަދިރާސާއެ

މ  ޢާން. ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  އަމީންން ެވސް ެއ ދިރާސާ ޝާއިޢ ކ ރާނަަގއި އަދި އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ މަޖިީލހ ެގ ެވްބސައިޓ  

ްއވ މަށް މިތަނ ެގ އިލެން ބައްލަވަ ަވގ ތ  މަތިމަތީ އެ ިދރާސާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި ،އަރިހ ން އެދޭނަން

ޖޫން  ،ޖަދަލ ތައް މަިތެވފަިއާވ ށްެގ ސަބަބ ން ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ިވޔަފާރިއ19ަ-ކޮިވޑ  ސްކްރީނަށް އަޅ ަވއިދެްއވ މަށް.

 14މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޔ ނިަވރސިީޓން ކ ރަްއާވފަިއާވ މަސަްއކަތެްއ. މި ދިރާސާެގ ޓީމ ަގއި  ެގ ނަމ ަގއި  2020

ޝަތ  ޢާއިންސެލަރ. ޑރ. ެއއީ ަވއިސް ޗާ ،ހިމެނިަވަޑއިަގންަނާވ. ޭއެގތެރޭަގއި ޑރ. މ ޙައްަމދ  ޝަރީފް ބޭފ ޅަކ 

އިސް ޗާންސެލަރ. ޙ ސައިން ޙަލީމް، ޑެޕިއ ޓީ ަވިއސް ޗާންސެލަރ. ޢާއިޝަތ  ޓީ ވަ އެއީ ޑެިޕއ  ،ޝެހެނާޒް އާދަމް

ފެަސރ. ޝާހީން އިސްމާޢީލް، ޑެިޕއ ޓީ ަވއިސް ޗާންސެލަރ. ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބ ، އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮ

މަދ  މ ނައްަވރ  މާ ޢަބްދ އްރަޙީމް، ޑީން. އަޙް.އޭެގ ަގަވރ ަނރ . ޑރ. ރަޙީމްއެއީ ކ ރީެގ އެމް.އެ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ލެްކޗަރަރ.  ،ޑީން. ޑރ. އަްޙމަދ  އިނާޒް ،ލާ މ ޙައްމަދ ޝަޒްލެކްޗަރަރ. ޒީނަތ  ޞާލިޙް، ޑީން. ޑރ. 

ސައިން، ޒ  ޙ ޖިނާ ލެްކޗަރަރ.ޝަރީފް، ޑިރެކްޓަރ. ސާދާ އަޙްމަދ ، هللا ނަޖ މ . ޑީން ،ޢަބްދ އްރަޙްމާން މ ބާރިކް

ށް ހިންަގާވފައިާވ ޮގތަ ތަޑޮލޮޖީ މި ދިރާސާ ހައްދަވައިދެްއާވފައި އޮތީ. މި ދިރާސާެގ މެމި ސާދަ ބޭފ ޅ ން  ލެކްޗަރަރ.

. އެީއ ކަމެްއެގ މައްޗަށޭ 4 މައި މި ދިރާސާެގ ހަރަކާތްތައް ތަރ ތީބ ކ ރެވ ީނ،  ފ ޅ ން ފާހަަގކ ަރއްާވ،ބޭބަލާއިރ ަގއި އެ 

ތް އެ އެ ބޭފ ޅ ން އެބައޮ ،. އެޮގތ ންލީލީ ދިރާސާކ ރ މޭހ ތަ ،އިންަޓިވއ ކ ރ މާއި ،ސަރޭވކ ރ މާއި ،އިކ ރ މާ މ ރާޖާބީކިތާ

ތަނ ެގ ތެރެއިްނ  146މެރީނާ  ،ޓް ސޯ. ރާއްޭޖެގ ރިސްފަެގންޮގ ިމންަވރަށް ސަރޭވ ކ ރއަށްެގ 95ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންާވ %

 562ހައ ސް ޓްެގސް ،ހޮޓާ 3ހޮޓަލ ން  11 ،. ހޮޓާއްާވފަތަނަށް އެ ބޭފ ޅ ން އެބައޮތް ސާމްޕަލްގައި ބޭނ ންކ ރަ  145

ރެއިްނ ތެޖ މ ލަ އައ ޓްލެޓްެގ  636މާ، . އެހެންީވ145ްނ އި 154. އ ޅަނދ ފަހަރ  153ތެރެއިން  ެގސް ހައ ެގސްޓް

މްޕަލެކޭ.  މިއީ ަވރަށް ފ ރިހަމަ ސާ ،އެބަޭވ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވ ާވހަކައަކީބަެއއް މި ސާމްޕަލްގައި ހިމެނިފައި  246

ޮގތަްށ  ލާފައި އެބަޭވ. ދ ނިޔޭެގ ފަތ ރ ެވރިކަން އޮތްއިލިއަޅ ަވ އަށްތ ެގ ބިއްދޮށަަގިއ ހާލަ މި ރިޕޯޓ އެ ބޭފ ޅ ންެގ

ަތކަށާިއ މާރ ކޭޓ  ؛އ މ ތައްޤަމ  ންއެއީ މ ހި ،ޮގތ ަގއިތަކ ެގ ލެިވފަިއޭވ. ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ މައި މާރ ކޭޓ އިޅ ވަ ލިއައަ

ަޗއިނާ ފަތ ރ ެވރިްނެގ  .ޭއެގތެރޭަގއި ަޗއިނާ ؛މ  މަޒިލ ތަކ ެގ ަފތ ރ ެވރިކަންންމ ހި ،ކ ާރ އަަސރ ހޭދަކ ރާ މ އްދަތައް 

ންނ ކ ެރޭވ ދަތ ރ  ޕްލޭން، ދަތ ރ ކ ރަން ބޭނ ންާވ ތަންތަން ޤީޔަ ، އަސަރ ފޯރ ާވނެ ކަންކަންށްދަތ ރ ފަތ ރަ

 .ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކޮޅ މަތި ،ިޑއާިއޓަލީ، އިން ،ސްެޕއިން ،ިވލާތް، އިނިގރޭސި ޔޫރަޕ  ،ޚިޔާރ ކ ރ ން

ދެން  ،ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށް ،ށް ލަްއާވަފއި އެަބޭވ ޖީ.ޑީ.ޕީއައިތިޞާދަށް އެ ބޭފ ޅ ން ަބއްލަވަ ރާއްޖޭެގ އިޤ ދިެވހި

މިހާރ  ތިޔަ  ،ދިރާސާެގ ނަތީޖާެގ ތެރެއިން އެންމެ ފާަހަގ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ާވނެ ެއއް ނަތީޖާއަކީ  .ދިރާސާެގ ނަތީޖާ

މޮޑެލްެގ ނަތީޖާާއއި  ޑްކޮމްަބއިން ،ޮގތ ަގއި   ނަތީޖާ. މި އަންދާޒާ ބ ނާން އެ އޮތްބޭފ ޅ ންނަށް ސްކްރީނ ން ފެންނާ
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މޮޑެލްެގ ނަތީޖާ. އެ ނަތީޖާ  ޑް ކޮމްަބއިން ،ެދން އޭެގތެެރއިން އަޅ ަގނޑ  ޮބޑަށް ބަލާހިތްަވނީ ؛ބޭސިކް މޮޑެލްެގ ނަތީޖާއާ 

ެގންޭވ. ދެން ަވރަްށ ިރސްޓ ން ައއ ން އެކަށީ އަޓ  10595މި ހިނާގ ޖ ލައި މަހ   ،އްޔާ ޖިެވއް ޮގތ ަގއި ދައްކާ

މޯލްިޑްވްސ ނެޝަނަލް ޔ ނިަވރިސޓީން އަޅ ަގނޑ މެން ާގތ ގައި ިމ  ،. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ98169ްމާ  ބެލީށްއ އްމީދީކޮ

 ރިސްޓ ން އަތ ެވދާނެއަޓ  11142ރަނީ ަގސްްޓ މަހ  ލަފާ މި ކ ށް ބެލ މަށް. އޮޮމޑެލަ ޑްކޮމްަބއިން ،ކ ރަނީފާހަަގ

ެވްސ  ބަރ ންއެބަދޭ. ނޮެވައށް  11000ެވސް އަނެއްކާ  ަބރ ، އޮކްޓ9430ޫދައްާވނެ. ފ ކެްއ  ،ބަރ ންކަމަށް. ސެޕްޓެ

ކަމަށް މި ލަފާކ ރެެވނީ   އަތ ެވާދނެށްގައި. މ ޅި ޖ މ ލަ މި އަހަރ  ރާއްޖެއަ 13000ަގއި ބަރ ން. ޑިސ11000ެ

ައޅ ަގނޑ މެން ދެކޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ާމއި އަދި ކ ރިއަށް  މި އަދަދ ެގ މައްޗަށް .ޓ ންިރސްއަޓ  450134

 ޑަމިކ އެކެ ،އޮތީ ާވނެ. ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް މި ތަޞައްވ ރ  ބެހެއްޓ ން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި އެއީ ބ އްިދެވރިކަމަކަށް

ހަމަ  ،މަށް އެޭދ ބައަކ  ާގތ ަގިއ ނެތި ަވކި ނަތީާޖއެއް ނެރ ބާރ ެވިރކަމެއް ނ ަވތަ ،ަވިކ އިތ ރ  އެހެން ނ ފޫޒެއް ކ ޔަބަ

ކަމަށް ަޓކައި . އަޅ ަގނޑ  މިފެންނަން އޮތް ެއއްެޗއް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ކ ރިަމއްޗަށް ހ ށަހެޅިފަ ސީދާ ހިސާބ ން

ރި މެންބަރ ންނަށް އެދ ނ  މި މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެމޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޔ ިނަވރސިޓީެގ ާގތ ަގއި މިކަން ކޮްށދިނ މަށް 

ީމެގ ކ ރީަގއި މި ބާަވތ ެގ ާވހަަކއެއް މި އަހާފައެއް ނ ަގއި ތަ ެވސް. އެތަން ހ ރޭ އަބަދ  ދަންނަަވން. އެ ޝ ކ ރ 

ދަންނަަވން. އަދި ހަމަ  ކ ރި ބައަކަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ކަމެއްމަޖިލީހަކ ންނެއް. އެހެންީވމާ، އެފަދަ ބ އްދިެވރި

 ަވއިސް ޗާންސެލަރއަާށިއ އަދި މި މަސައްކަތ ަގއި ،އަށާއި ރސިޓީެގ ޗާންސެލައެީކގައި އެ ޔ ިނަވރއެއާ 

ދަންނަާވލަން   ދަންނަވަން. އަދި ޔ ނިަވރސިޓީެގ ދަރިަވރ ންނަށް އެދިަވޑަިއެގންނެިވ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ޝ ކ ރ 

ިރޒަމް ސިނާޢަތ ަގިއ އަ ޓ އަދި ދިެވހިރާއްޭޖެގ .ލެއްވ މަށްއި ހ ރިހާ ދަރިަވރ ން ެވސް މި ދިރާސާ ބައްލަަވ ބޭނ ން،

ފ ން  ،ބޮޑ  ؛ސް ދަންނަާވލަން ބޭނ ންބަސްބ ނެ ާވހަކަދަްއަކަވމ ންެގންދަާވ ހ ރިހާ ތަޖ ރިބާކާރ  ބޭފ ޅ ންނަށް ެވ

ކަމެެކކޭ.  ލްމީ ދިރާސާއަށް ބަލައިލ މަކީ ބ އްދިެވރިެވސް ތިޔަ ޭބފ ޅ ން މި ހިސާބ  އަކ ރ ތަކާިއ މި ޢި ކ ތަޖ ރިބާތަކާއެ

އެހެން  ،ށް ެވސްރަށް ެވސް އަދި އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަ  ، ސަރ ކާރަށް ެވސް އަދި ދިެވހި

ކަމެއް. އަދި ިތޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ރިހާ މިނިސްޓަރ ންނަށް ެވސް މި ކަރ ދާހަށް ބަލައިލ މަކީ ބޭނ ންތެރިހ 

ރ ެގ އަންދާާޒއެއް އޮތ މަކީ ނަެވ ސަރ ކާރ ެގ އާމްދަނީ ހ ންނާސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ކަންކަަމށް އެދިަވަޑިއަގންނަާވއިރ ަގއި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސް މި ދިރާސާ ަރނަގޅަށް ބެއްެލވ މަކީ ަވރަްށ ތި އި ،ެވާވތީ ކަމަށް ބޭނ ންތެރި ކަމެއް

ރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ެއއީ ނައިފަރ  ދާއި .މިއަދ  ލިބިފައި އެބަޭވ ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. އަޅ ަގނަޑށް ދެ ކ އްލި މައްސަލަ

ންބަރ  ނ  ާދިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެތިނަދޫ ދެކ  ،އަކާއި މް ހ ށަހަޅ އްާވަފއިާވ ކ އްިލ މައްަސލަނބަރ  އަހްމަދ  ޝިޔާމެ

އެްއ  ،ސަނީފް ހ ށަހަޅ އާވފަިއާވ ކ އްލި މައްސަލަެއްއ. މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ަގއި ދެ ކ އްލި މައްސަލަهللا ޢަބްދ 

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  ،ނަމަ އޮންނަނީ ގ ރ އަތ ލ މަށް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެން ދ ަވހެއްަގއި އަތ ވެއްޖެ
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މި ގ ރ  ނެގ މ ެގ އިންތިޒާމ  ކ ރިއަށްެގްނޮގސްެދއްވ މަށް.  ،މ  އަރިހ ންޢާންއަޅ ަގނޑ  އަމީން ؛އިމެންބަރާ

. އަދި އަޅ ަގނޑ  ތަޅ މަށް ފައިބަިއަވަޑއިަގތ މަށްދެ ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ  ެޖނެރަލާ މާއި ކައ ންސެލްޢާންއަމީން

ދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ަވޑަިއަގތ މަށް. މިއީ ނައިފަރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރާއި ތިނަ ،އެދެން

ނީ. އަޅ ަގނޑ  ެވދެ މައްސަލަިއަގއި ގ ރ އަތަށް ސަލައެްއެގއަދި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަލަށް މަޖިލީހ ގައި ކ އްލި މައް

. އެހެންީވމާ، ނަާވފަޖެނެރަލް ަވނީ މިކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ން ފ ންޮކށް ިވސް މާއި ކައ ންސެލްޢާންދެކޭޮގތ ގައި އަމީން

)ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ (  . އެ ބޭފ ޅ ން ަވޑަިއެގން ކ ރިއަށް.ތިޒާމެއް އެ ބޭފ ޅ ން އޮންނާނީ ހަމަޖައްސަާވފައިން

 އަށް ކ އްލި މައްސަލަ .ާވހަަކއެއް ެއއީ، ަނސީބަކީ ކަތީބަކ  ދޭ އެއްެޗްއ ނޫނޭ އ ޅޭއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ބ ނެ

 އްލި މައްސަލަ. މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްެގ ކ  ރި ތެތްްއޒަނައިފަރ  ދާއިރާެގ އި ،ންމ ނީބަހ ސްކ ރަން މި ނި

 

 ވާލ  . ސ  6

 

 ވ ން:ްއކެ ކަދެރިޔާސަތ ން ާވހަ

އެބައޮތް. ެއީއ  6.1 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ،ލި މައްސަލައިެގ ކ ިރއަށްބަރ ެގ ކ އްެޔރި މެންތްނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 އަލްފާޟިލް ލޮޕްމަންޓްދިއްަގރ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިެވ

މ ެގ ންވ ން. އަޅ ަގނޑ  އަމީންޢާިއއް ލިޔ މ ން ޖަާވބ  ހޯއްދެވ މަށް ކ ރަްއާވ ސ ާވލ ެގ ޖަާވބ  ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލާ

ށް، މަވ ްއަވއިދެއް ސ ާވލ  އި ،ހ ން އެދެންޙަސަންެގ އަރި ކްރާމްބަރ  އިންޒަތްތެރި މެއް ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ އި ؛އަރިހ ން

 ކ ރެްއވ މަށް. 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ: ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން

ްއ. މި ސ ާވލ  ކ ރަން ދިމާިވ ިއާވ ސ ާވލެ ން ކޮށްފަލަީކ، ަވަރށް ކ ރިމި ސ ާވއާދެ!  ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

އަިއސް، އަޅ ަގނޑ  ބޮޑ ެވެގން ންއޭނަ ަވރަށް ޮބޑަށް ކަ ،ރާ މީހަކ އްކަްތކ މަސަ  އިސަބަބަކީ، ައޅ ަގނޑ މެން ދާިއރާަގ

 . ލަށްވެއްޖެ މި ސ ާވ ަވރަށް ދ ަވސް ލިފަ.  ެގއްގ ޅ ން ެވްސ ަވނީ އާަވގ ތ  ައޅ ަގނާޑއި އޭނަ  މި ،ޮރއި ގައިކައިރީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ؟މަތްތެރިކަމ ެގހ ރަ؟ ލަ ގ ޅ މެއްތޯ ެގއްލ ނީހަކޮންކަ
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 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ: ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން

 އެ މީހާެގ ،ނ ަގާވއިދ ން އ ޅޭ ބިދޭސީންހަަކއެްއ ނ ދަްއކާ އިނޭގތޯ މިކަމާ. އާދެ! ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ާވ އަޅ ަގނޑަކާ

 ހެން މީހެއްެގއެކ  ނ ަވތަ އެހަކާނޭނިގ އެހެން މީ ށްމީހާއަ ރާތްކ ކަމަސައް ން ޞައްޙަކ ރަ ކްޕަރމިޓްޯވ

އަިދ  ؟ތޯޑައެޅިަފއިޭވމެދ  ޢަމަލ ކ ރާނެ ަވކި އ ސޫލެއް ކަނ އެ ބިދޭސީ މީހާއާ ،ނަމަ ޖެ އްއްކަތްކ ރ މަށް ހިނަގމަސަ

ދ  މެ ރާ މީހާއާކ ަގާވއިދ ން މަސަްއކަތް ހަާވލ  މީހާ ނ ޙަ ޮޑކިއ މަންޓެއް ނެތި ބިޭދސީސް ަޞއްއެްއެވފަދަ  ޓްޕާސްޕޯ

 ؟ ނޑައެއޅިފަިއޭވތޯކަ ޢަމަލ ކ ރާނެ ަވކި އ ސޫެލއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ން  މިނިސްޓަރ  ލިޔ މ  ކްމިއިކޮނޮ ،މ  އަރިހ ން އެދެންޢާންއަމީން ،ތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ޒަޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

 ްއަވއިދެްއވ މަށް. އި ދެއްާވފަިއާވ ޖަާވބ 

 

 ވ ން:އިްއވެ މޭޒ ން  އިދާރީ

ރައްޔިތ ންެގ  ެވދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަަވމޭ. ،ނަޝީދަށްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  

ރ  ޒަތްތެރި މެންބަރާެގ ިއއްދިއްަގރ  ދާއި ެގ ހ ލީމަޖިންެގ ޔިތ  ރައް ،ށ ންެގ ދަަވނަ މާއްދާ 80ެގ ަގވާއިދ   މަޖިލީހ ެގ

ޓް ޙަ އެމްޕްލޯއިމަންންނަަވމޭ. ޞައްެގން ދަޅި ގ  އާޓީާވފަިއާވ ސި ޖަާވބ  ހޯއްދެވ މަށް ފޮނ އް ންން ލިޔ މ ސަޙައިކްރާމް 

އްަޙކ ރަން ޞަ ކްޕަރމިޓްއެ ބިދޭސީންެގ ޯވ ،ދޭސީންބިއްކަތްކ ރ މަށް އ ޭޅ އްޭޖގައި މަސަ ދިެވހިރާއެޕްރޫަވެލއް ނެތި 

 ނަމަ  ހިނގައްޖެ ނ ަވަތ އެހެން ފަރާތެްއެގ މަސަްއކަތްކ ރ މަށްއެހެން ފަރާތަކާއެކ  ނިގ ފަރާތަށް ނޭ ދޭވަޒީފާ

ތާއި، ރާދޭ ފަރާ ވަޒީފާކްޕަރމިޓް ޞައްޙަކ ރަން މަސައްކަްތކ ވޯ  ،ޢަމަލ ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ އ ސޫލަކީ 

ހަާވލ ކޮށްފަިއާވ ށް މަސައްކަތް މީހާއަ އެ ަވގ ތަކ  ބިދޭސީ ،ދޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާށްފައިާވކޮރެިގއ ލަަރއިޒޭޝަން ރިކ އެްސޓ 

އް ނެތި އ ޅޭ ބިދޭސީ ްޕރޫަވލެއެދޭ ފަރާތް އަދި ޞައްޙަ އެމްޕްޯލއިމަންޓް ެގ ަވޒީފާހާމީދޭީސ ބިއެ ަވގ ތ   ،ފަރާތް

ބިދޭސީ ފަރާތް  ،ށް މައްޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮެގތ މާެގން ހޯދޭ މަޢ ލޫކޮށްރާ ަވމަޝްއި ާވހަކަދަްއކަފަރާތާ   މި  ތިން ،ރާތްފަ

 ،ސޫލ ްނ ޢަމަލ ކ ރ މަށް ކަނަޑއެޅިފަިއަވނީއ މެދ  މި  ތަކާމޭ. މި ފަރާތް ްއ ކަނަޑއެޅ ތެޮގ މެދ  ރެިގއ ލަަރއިްޒކޮށްދިނ މާ

ކޮށްދޭެނ ޒްރަމ ންދާ ިގނަ ބިދޭސީން ރެގިއ ލަރައި އް ނެތި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކ އެޕްރޫަވލެއެމްޕްލޯއިމަންޓް ޞައްޙަ 

ާފ ރާތ ން ވަޒީއެ ފަ ،ން ނަގައިެގސާއިދަދަކަށް ފައަ ދޭސީންެގ އަތ ން ިގނަބި ތަކަކ ންތްެވހި ފަރާ ދި ،ކަމަށް ބ ނެ

ދޭީސ ، ބިންދާަކމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިާވީތއާއި މ ފައިނ ާވ ބިދޭސީން ެރގިއ ަލރައިޒްކ ރ މަށް ހ ށަހަޅަދީ

ަފއިާވީތއޭ. ށް ފާހަަގކ ރެިވރީއަނިސްޓް މިރ މަށް ހ ށަހަޅަމ ންދާކަން މި ކ ޒް ރާތްތައް ރެިގއ ލަަރއިތްތަކަށް ނޭނިގ އެ ފަފަރާ
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 ،ރެިގއ ލަަރއިްޒކ ރ މަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ ފަރާތްތައް ފާހަަގކ ރެިވެގންދަނީ ،ންފަިއާވ ޮގތ ެގ މަތީިވގައި ދެންނެމަތީ

އިންނޭ. ފައި އަދި ސްކްރީްނކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތ ެގ ތެރެރިެވއް ރެިގއ ލަަރއިްޒކ ރ މ ެގ ޕްރޮެސސްެގ ތެެރއިން އެ ފަރާތްތަ 

ތ ން ނޫންކަން ނ ަވތަ ަވޒީފާދިން ފަރާ ،ރެިގއ ލަރަިއޒްކ ރ މަްށ ހ ށަހަޅާފައިަވނީ ފަދަ ބައެްއ ބިދޭސީ ަފރާތްތައްއަދި މި

ބް ެގ ޖޮރޮްގރާމ   ޕްަރއިޒޭޝަންރެިގއ ލަ ،ނ ާވކަން އެނގ މ ންނ ންފަރަތ ެގ ނަމ ގައި ރެިގއ ލަަރއިްޒވ މަށް ބޭޅާ ހ ށަހަ

ން އްކަތް މި މިނިސްޓްރީއިްޒކ ރ މ ެގ ަމސަރެިގއ ލަރަ  ،ަކށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ހޯދަިއދީތަތްެގ ދަށ ން އެ ފަރާމެޗިން

ބިދޭީސން އް ނެތި އ ޅޭ ލެަޙ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްޫރވަ ހިރާއްޖޭަގއި ަޞއްެގންދަމ ންނޭ. ދިެވދަނީ ކ ރިއަށް 

ދޭސީން ެވްސ އްދަެއއް ނެތި ބިހ އްެވްސ ޞައްަޙ ފަަދ އެ  ން ޕާސްޕޯޓްށ ެގ ދަމ ރ މ ެގ ޕްޮރްގރާ ރެިގއ ލަަރއިްޒކ 

ެގ ރެިގއ ލަރަިއޒްކ ރ މަށް ހ ށަހެޅޭ އިންތިޒާމ  މިނިސްޓްރީން ަވނީ ހ ޅ ަވއިލާަފއޭ. މ އ ލަަރއިޒޭޝަްނެގ ޕްރޮްގރާ ރެިގ

 އްދަެއއް ނެތް ބިދޭސީންެގ އެފަދަހ ފަދަ ޞައްޙަ  ޕޯޓ ށަހެޅ މ ން  ޕާސްޕްލިކޭޝަން ހ ތްތަކ ން އެ އެ ފަރާ ،އެޮގތ ން

މިފަދަ ފަރާތްތައް ރެިގއ ލަަރއިޒޭޝަން އޮފީހ ަގިއ  ،ދެމޭ. އެޮގތ ންފަހިކޮށްގ ނިސްޓްރީން މަ މިއްދަ ހައްދައިދިނ މަށް މިހ 

މޯލްޑިްވސް  ޝަން އަދިމ ކ ެރިވފަިއާވ ސްކްރީނިްނގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން މި މިނިސްޓްރީންނާއި، މޯލްޑިްވސް ިއމިްގރޭގާއި

ްސއިްނ ދޫކ ރާ ޕާސްޕޯޓް މިސިންގ ލިސް ސަރިވލްޑިްވސް ޕޮމޯ ،ޕޮލިސް ސަރިވސް މެދ ެވިރޮކށް ސްކްރީންކ ރ މަށްފަހ 

  ށަހެޅ މަށް މި ށް ހ ކަތެއް ނިސްބަތްާވ ހައިކޮިމޝަނަޓަކައި އެ ފަރާއްދ މަށްޕާސްޕޯޓެްއ ހެ އާ ،އެކ  ޕޯޓަކާރި

ކ ެރއޭ. އަދި މި ފަރާތްތަކަކީ ރެިގއ ލަރަިއޒްކ ރ މަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ، އް ދޫޔ މެލިތްތަކަށް ރާނިސްޓްރީން އެފަނިމި

އެ ފަރާތަކަްށ  ،ާވނަމަ އް ަކމ ގައިތެހަމަކ ރ މަށްފަހ  ރިެގއ ލަަރއިްޒކ ރެޭވ ފަރާރިޖެހޭ އެހެން ެވރިފިކޭޝަންތައް ފ ކ ރަން

ކީ ބިދޭސީ ރޫަވލަ ޕްއިމަންޓް އެޝަނަލް އެމްޕްލޯ ދޫކ ެރެވޭއ. ކޮންޑިއް ޕްރޫަވލެ އެއެމްޕްލޯއިމަްނޓް ނަލް ޝަކޮންޑި

ކޮށްަފއިާވ ސިންގ ރިޕޯޓ ވަޒީފާދިން ފަރާތ ްނ މި ތަ ފިލާފަިއާވ ކަމަށްަވފައިާވ ނ  އްލި ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން ގެ 

 ކި ތްތަކަށް ަވާވ ފަރާހަމަެވފައި މ އްދަތ  ޕޯޓ ެގ ައދި ޕާސް ،ތް ފަރާތްތަާކއިޙަ ޕާސްޯޕޓެއް ނެަޞއް ،ރާތްތަކާއިފަ

ރެޭވ ަވގ ީތ ކ ޭވ މ އްދަތަށް ދޫހަމަކ ރ މަށް ދެރިރ ތ  ފ ޝަ ކ ރެިވެގން އެ ތ ންތައްތަެކއް ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ޝަރ ކަ

ހަމަ ރިފ މ ން އެ ފަރާތްތަކަްށ ވ ކޭ. އަދި މި ދެންެނވ ނ  ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމައެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްޫރަވލެ

. 2020ރިޗް މާ 18 .1441ރަޖަބ   24 ލ ކ ެރއްވ ން އެދެމޭ.މް ަގބޫރާތިހ ލް ޫދކ ރެެވއޭ. އިމަންޓް އެޕްޫރަވއެމްޕްލޯއި

 ލޮޕްމަންޓް. ނިސްޓަރ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިެވފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް، މި ،ޚާދިމްކ މް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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. ދެްނ ޭގތޯއިނާވފައި ެގ ަޖާވބ  މިނިސްޓަރ  ަވނީ ހަމަ ަވގ ތ ްނ ދެއްމ . މި ސ ާވލ ޢާންޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން

 ބަރ ންމެާއއި އަިދ ިއއްޒަތްތެިރ ކަމަށް ެވްސ ދެެކޭވތީ މ ންަވގ ތަށް މ ހި މި ޖަާވބ  ާއންމ ކ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި

 ކަމ ން މިއަދަށް މި ޖަާވބ  ތާަވލ ކ ރީ. ަވޑަިއަގންނަވާ ދިއެއެޮގތަށް 

ލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް ިޑެވރ އޮްފ މިނިސްޓަ ،ރ  އިކްރާްމ ޙަސަންބަަގރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންއް ދި -6.2

ަވއިދެްއވ ން އް ލ ޔ މ ން ޖަާވބ  ހޯއްެދވ މަށް ކ ަރއްާވ ސ ާވލ . ދެަވނަ ސ ާވލ  އި ފަްއޔާޟް އިްސމާޢީލާ ޛ އަލްއ ސްތާ 

 އެދެން. 

 

 ވ ްނ:ކެާވހަކަދެއް ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން 

ަތރެއް ލޯކަލް ަކއ ންސިލ ަގއި އި މަަސްއކަތްކ ރާ ބިދޭސީންެގ ދަފ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަށްރަށ ގަ 

ނ ންފ ޅ  އްވ މ ެގ ިވސްލަތެއް ދެހ ާވނަމަ އެފަދަ މ ނ  ފަިއާވނެތޯާއއި، އް ދެިވލަތެހ ލ މަށް ަވކި މ އެކ ަލވައި

 ފަދަ ފަރާތްތަކާކޮށް އެ ފާހަަގއްޭޅ ފަރާތްތަގ ދޭސީން ެގންބި ނ ކޮށް ސްޓްރީޖިަގއި ރަަތރެއްއަދި ދަފ ؟ ގ ޅ ްއަވންތޯެގން

 ؟ އް ކަނަޑއަޅާަފއިާވނެތޯދަބެއަފަދަ  އެއްނާރިމަެލއް ނ ަވތަ ޖޫދ  ޢަމަލ ކ ރާނެ ަވކި އ ސޫމެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މ .  ޢާންޒަތްތެރި މެންބަރ . އަމީންއްޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 

 ވ ން:އިްއވެ ން މޭޒ  އިދާރީ

ެވދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަަވމޭ. ރައްޔިތ ންެގ  ،ދ  ނަޝީދަށްމ ޙައްމަ ، ރައީސްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް

ޙަސަްނ މް އިކްރާަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ދިްއަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ   ،ަވަނ މާއްދަެގ ދަށ ން 80ެގ ަގާވއިދ ެގ ހ މަޖިލީ

 2010/7 ދަންަނަވމޭ. ާގނޫނ  ނަންބަރ  އި އެދިަވޑަިއެގން ފޮނ ްއާވފަިއާވ ސ ާވލ ެގ ޖަާވބ ަގލިޔ މ ން ޖަާވބ  ހޯއްދެވ މަށް

ަގއި ެގނެވ ނ   2019ޑިސެންބަރ   15ށް (އަހިންގ މ ެގ ާގނޫނ  ރާަތއް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ންެގ އިދާރީ ދާއިދިެވހިރާއްޖޭ)

 ގ މ ެގ ާގނޫނަށްއް ލާމަރ ަކޒީ އ ސޫލ ން ހިންތަރާެވހިރާއްޖޭެގ ިއދާރީ ދާއިދި ) 2019/24ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،އިޞްލާޙ 

ރަށ   ،ދަށ ންެގ )ބ(ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( 22ނޫނ ެގ ާގމި  ،ންެގ މަތީތ   ޮގަގއިާވ(ެގނައ މ ެގ ާގނޫނ ަވނަ އިޞްލާޙ   8

ތަެރއް އެ ބިދޭސީންެގ ދަފ  ،މަޢ ލޫމާތ  އެްއކޮށްސީންެގ ބިދޭ ލ ން ެއ ރަށެްއަގިއ މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ ކައ ންސި

ގ ޭޅ  ކަމާހަރަކ  ެއއްފަހަރ  އަ ،ގ ިޅެގން އަަޅއި  އިދާރާއާމީއ ޅ ަތއް ޤަ ޔަަވ ފިޖެހޭއަޅަން ،ހައްަޓއިލަބަ ،ަލއިއިަލަވކ އެ

ށ ން ސިީޓ ދަ ެގ)ރ(ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( 39ބަޔާންކ ރެއޭ. އަދި މި ާގނޫނ ެގ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓ  ފޮނ ަވންޖެހޭނެ ކަމަށް 
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އިލަިއ އެކ ލަވަ ދަފ ތަރ  ބިދޭސީންެގ އެ  ،ންދާ ބިދޭސީންެގ މަޢ ލޫމާތ  އެއްކޮށްމ ކ ރަތްަސއްކަމަކައ ންސިލ ން ސިޓީަގއި 

ދާރާއަށް އި ޅޭގ  ަފހަރ  ކަމާއަހަރަކ  އެއް އަަޅއި، ގ ިޅެގން އާދާރާ އި ްއ ޤައ މީތަޅ ޅަންޖެހޭ ފިަޔަވއަބަލަހައްޓައި، 

ތަރ  ދަފ  އްކަތްތެރިްނެގދޭސީ ަމސަރާ ބިކ ފޮނ ަވންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކ ރެއޭ. މި ާގނޫނ ގައި ަބޔާން ރިޕޯޓ 

 ،ނ ިވ ނަމަެވސް އިންކޮށްފަނަޑއަަޅއި ބަޔާކަލަތެއް މި ާގނޫނ ގައި ހ  ނ ަވތަ މ އްމ އްަދތެ އިލ މަށް ަވކިކ ަލަވއެ

 ،ފޮނ ަވންޖެހޭ ޮގތަށް ކަނޑައަޅަފަިއާވތީޓ  ރ  ރިޕޯއެއް އަހަހަރަކ  ގ ޅޭ އިދާރާތަކަށް އަ މާއްދާގައި ކަމާ ދެ ބ ނެިވދިޔަ

 ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ހެއްޓ މަށްލެަލއި ބެ އިއެކ ަލަވދަފ ތަރެއް ރާ ބިދޭސީްނެގ ކ މި މ އްދަތަކީ ރަށްރަށ ަގއި މަސައްކަތް

ރ މ ެގ ތްކ ކަސައް މަަގއި ޖޭއްރާ ،ަވމޭ. މިޮގތ ންނަގައި ެދކޭ ާވހަކަ ދަންމ  ޞަތ  އޮތްކަފ ރ  ލަތ ެގ ޮގތ ަގިއ ބެލ މ ެގހ މ 

ކ ެރޭވނެ ްއސާހި ަކއ ންސިލ ތަކާ މާތ ، ލޯކަލްކ ެގ މަޢ ލޫތަ ލް ދޫކޮށްފަިއާވ ފަރާތްއްދަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެްޕރޫަވހ 

 ،މި ނިޒާމ  ގާއިމ ެވެގންދިއ މ ން  ކ ރަމ ންނޭ.ނިސްޓްރީން ދަނީމި މިކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް އިމ ާގނިޒާމެއް 

 ، އްދަ ދެިވފަިއާވ ބިދޭސީ ފަރާތާއިހ މ ެގ ރ ސައްކަތްކ މަރީ ދާއިާރެއއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދެއްގައި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާ

އެކ  . އަދި ހަމަމިއާ ލ ތަކަށް ލިިބެގންދާނޭސިނޭ ކައ ންހިމެތ ެގ މަޢ ލޫމާތ  އެ އިދާރީ ދާއިާރެއއްަގއި ދޭ ފަރާޒީފާަވ

ހ  އެ އިދާީރ ދޭސީ ފަރާތް ރާއްޖެ އައ މަށްފަެގނެޭވ ބިމަށް ކ ރ ތް ކައްސަމަރާއްޖޭެގ ރަށްރަށ ަގއާިއ، ިސޓީތަކ ަގއި 

ެވރިކޮށް ނިޒާމ  މެދ  ރެޭވނެ ޮގތްަތކެއް ެވްސ މިޯޕޓ ލަކަށް ރި ކައ ންސިެގެއއް ހިމެނޭ ސަރަޙަްއދެއްރާދާއި

ތަރ ަގއި ފ ށ ގައި މަސައްކަްތކ ާރ ބިދޭސީންެގ ދަރަަވގ ތ  ރަށް މި ެވސް ދަންނަަވމޭ. އިގަ ކަމ  ނެދާެގންޅި ކަނޑައެ

ބަލަހައްާޓ  ންރ ރިލޭަޝންސް އޮތޯރިޓީބަލޭ ،ނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާފައިަވނީމިމ  މި ޒާރަޖިސްޓްރީކ ރެޭވނެ އިންތި

ތްތައް ރާންފ ޅޭ ފަެގނ ކޮށް ިބދޭސީން ގައި ރަޖިސްޓްރީތަރ ނެީވމޭ. ދަފ  ކަމ ގައި ދެން ކޮށްހަރަހެރި ޕޯޓަލް މެދ ެވރި

ދަބެއް އަފަދަ  ރިމަނާއެއްަތ ޖޫަވއ ސޫލެއް ނ ަވކި  ަވގ ތ  ދ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް މިމެ ކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތަކާފާހަަގ

ސީން ެގަނއ މ ެގ ބިދޭްއޖެއަށް ރާ ހިެވދިށް މަދާކ ރ ންދާ ވަޒީފާ އަރެެވމ މިހާރ  ޢަމަލ ކ  ،ސްެވނަމަ ނ ވި ަފއިކަނޑާއެޅި

 ދާ ންެގސްޓްރީން ކ ރަމ ންމިނިމި އް އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތްތަކެ  22-ރ/2011  ނަންބަރ ަގާވއިދ ، ަގާވއިދ 

ާވ ބިދޭީސ ޖެ ެގނެސްފައި ތ ެގ ނަމ ގައި ރާއްދޭ ފަރާތ ން އެ ފަރާަގއި ވަޒީފާ ތެރޭެގއަދި މި އިޞްލާޙ ތަކ  ،ކަމަށާއި

ރިމަނާކ ރެޭވނެ ކަމަށް މަ ޖޫނަ ނ ކޮށްފިސްޓްރީޖިރ ަގިއ ރަތަެގ ދަފ އްކަތްތެރިންބިދޭސީ މަސަ  ،ފަރާތްތައް

އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ  ،ނަމަ ފިއިދައްކަ ދަތ ަގއި ނ  މ އްހޭރިމަނާ ފައިސާ ދައްކަންޖެއަދި ޖޫ. ބަޔާންކޮށްފަިއާވނޭ

ބޭ ޮގތަށް ދ މަތްތައް ނ ލިކޮށް ެދޭވ ޚިެވރިދ މެ ޓް ިސސއްޓަމ ކްއެކްސްޕެ  ،ތ ންޮގއެޅ މ ެގ މެދ  ފިޔަަވޅ  ތާފަރާ

އިދަށް . އެހެންކަމ ން، މި ަގވާ ަފއިާވނޭޑާއަޅާނކ ރެޭވނެ ކަމަށް ކަ ލިސްޓ ސްޓަމ ަގިއ ބްލެކްޓް ސިކް އެކްސްޕެ

ލ ން ބަލަހައްާޓ ސިރަށެްއެގ ަކއ ންއެ  ،ފަރާތްތައް ކ ރަން ފެށ މ ން ރަށްރަށ ގައި މަަސއްކަްތކ ރާ ބިޭދސީލ މަޢަ

ަކމ ގައި ެވްސ ދެންނެީވމޭ.  އެިޅެގންދާނެފިޔަަވޅ   މެދ  އެ ފަރާތްތަކާ  ،ނ ާވނަމަކޮށްފައިރީ ސްޓްޖިއި ރަތަރ ަގދަފ 
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 . ޚާދިމްކ މް، ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް،2020މާރިޗް  17. 1441 ރަޖަބ  23ތިރާމް ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން ެއދެމޭ. ހ އި

 ލޮޕްމަންޓް.މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑެވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މިއަދ ެގ  ،ންތީނަ މާއްާދެގ )ނ( ަގިއާވ ޮގތ ެގ މަަވ 80 ދ ގެ އިލީހ ެގ ަގވާ ޖިެގ މަރައްޔިތ ން މ .ޢާންޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން

 ަގނޑ  ދަންނަަވން. އަދިރާނެ ާވހަަކ އަޅ ނ ލައި ޝާއިޢ ކ  އްާޔަގއި އެ ޖަާވބ  އ ިނއިތ ރ  ެގަނއ މަކާޖަލްސާެގ ަޔއ މި

 ެރިވދާނެ. ެއއީ ހަމަ ލިޔ މ ން. ސް ކ ެވލިޔ މ ން ކ ރާ ސ ާވލ ަގއި ގ ިޅެގން  ،ެގން ކ ރާ ސ ާވލ  ގ ޅި 

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އްލި ަމއްސަަލ ެގ ކ ތްތެރި މެންބަރ ޒައްނައިފަރ  ދާއިރާެގ އި  ،އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ   މިހާރ މި އަޅ ަގނޑ 

 . އިެދްއވ މަށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ އްަވހ ށަހަޅ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: ައޙްމަދ  ޝިޔާމްއިރާެގ މެންބަރ  ދާނައިފަރ  

ى سيدنا محمد وعل  والمرسلين والصالة والسالم على خاتم األنبياء الحمد هلل رب العالمين .م يحالر   نمحالر   هللا م سب

  ހ ެގ ތަޅ މ ެގ ފަހ  އަޅ ަގނޑަށް މި މަޖިލީ ތާއަށްހަފ  ފަސް އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ޝ ކ ރިއްޔާ . معينآله وصحبه أج

ީވ ރޭ މިތާނަގއި  ަވނައަށް 2ޖޫން  ،ަގންނަާވނެ އި ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނީތީ އ ފާކ ރަން. އެނިގަވޑަ މ ެގނ ތަޅ މަށް ަވ

ބ ެވތި ރައްޔިތ ްނެގ އަރިހ ން ލޮ ހަށް ނާދެެވނީ. އަޅ ަގނޑ  ދިެވހިޖިލީށް މަޑަެގން އަޅ ަގނގ ޅި  ސާއަކާދިޔަ ހާދިއިހިނަގ

ދެން. ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ ލޮބ ެވތި ފަށް އެތާ ނާދެވ ނީތީެވ ނިހާޔަތަށް މާހަފ  5މިދިޔަ 

އް ލިބިަފއިާވ ތަފްލެޓ ރޫޢ ެގ ާޔ މަޝްހި ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކ އްލި މައްސަަލއަކީ ރައްޔިތ ންެގ އަރިހ ން. ޝ ކ ިރއްޔާ 

ދ  ފ އްދ ން ޢ ފަިއާވ ބޯހިާޔަވހިކަމ ެގ ަވެވ ސަރ ކާރ ން ،ީވ އެންމެ ައަވަހކަށް އެ ތަންތަން ހަާވލ ކޮށް ފަރާތްތަކާ

ޔާމީްނ هللا ށ ްނ ރައީސް ޢަބްދ ޔާ މަޝްރޫޢ ެގ ދަހިހ ށަހަޅާ ކ އްލި މައްސަލަ.  އިަވއިލަރ މަށް ގޮ އަަވްސކ 

 ،މ ންދާތީއާއިސަރ ކާރ ން ލަސްކ ރަ ްނ ބިނާކޮށްފައިާވ ފ ލެޓ ތަްއ ހަާވލ ކ ރ ން މިރ ކާރ ެގ ސަޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް

ނަށް ަވެދޭވނެ ަވކި ތަ އެސް ވެ އަދި  ،ހާްސ ރައްޔިތ ން ތިބިއިރ   ފ ލެޓ ތަކަށް ަވދެޭވނެ ދ ަވހެްއެގ އިންިތޒާރ ަގއި އެަތއް

ްއ ތަ ބިލ  ކ ްއޔާއި، އްޓިެއއްެގ އާމްދަނީ ހ ން އެތައް ބަެގ ަސބަބ  19-ޮކިވޑ  ރ ކާރަށް ބ ނެނ ދެވ މާއި، ދ ަވހެއް މި ސަ
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ޮގތް  ތަކަށް ަވދެޭވނެީވ އެންމެ ައަވހަކަށް ފ ލެޓ  ،މ ންދާިއރ ކަމެތިެވ ބިަކަވަރއްޔިތ ން ނި، ދެއްކ މަށް ނ ކ ޅެދި

ތްތަކަށް ފަރާއެ  ،ީވހިނދ  ހާއަށް ބޭނ ންެވފައިާވ ކަމަކަށްހަމަޖެހިެގންދިއ މަކީ އެ ފަރާތްތަކ ން މިއަދ  އިންތި

ރިއ ޅެން ފެށޭނެ ަމގ  ފަހިކޮށްދިނ މަށާއި، މި ސަރ ާކރ ން ަވޢ ދ ެވފަިއާވ ޮގތަްށ ދިހަކަށް ަވތަކ ަގިއ ީވާހެވސް އަ ފ ލެޓ 

ައަވސްކ ރ މަްށ  ދައިދިނ ންދ  ފ އް ޢ ދިނ މ ެގ ަވން ަކށަަވރ ކޮށްކަަރއްޔިތ ންނަށް ބޯހިާޔަވހި ،ރ  ފ ލެޓ ތަްއ އަަޅއިއިތ 

ްއސަލަ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. މަ ން މި ކ އްލި ށ ަވނަ ާމއްދާެގ ދަ 170ހ ެގ ަގާވއިދ ެގ ލީންެގ މަޖިތ ޔިަރއް ިއ،ޮގަވއިލަ

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ރަނަގބީލ  ޯވޓ ެގ  ،މ  އަރިހ ން އެދޭނަންޢާންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  އަމީން

ނައިފަރ   ،ންށ ަވނަ މާއްދާެގ ދަ 170ހ ެގ ަގާވއިދ ެގ ލީންެގ މަޖި ތ ރައްޔި( )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ޖައްސަަވއިދެްއވ މަށް. 

ާމ ބަހ ސްކ ެރއްވ  އްލި މައްސަލަ ަމޖިލީހ ގައިޅ ްއާވފަިއާވ ކ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަ ތްތެރި މެންބަރ ޒައް ދާއިރާެގ އި

 ވ ން އެދެން.ތަކަްށ ޯވޓ ދެއް ަވޑަިއަގންނަާވ ޮގންނަށް ފެނިތްތެރި މެންބަރ ޒައްއިމެދ  

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްދާއިރާެގ މެންބަރ   ނައިފަރ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 47    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 45    ދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަ

 00    ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ 

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    45     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:
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 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ސަތ ން ޔާރި

ޯވޓ ެގ  ްށ ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ެނގ ނ ހ ށަހެޅ އްިވ ކ އްިލ މައްސަލައަ ތްތެރި މެންބަރ ޒައް ނައިފަރ  ދާއިާރެގ އި 

 45ެފންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ  .47؛ ދަދ ންެގ އަ މެންބަރ ތިއްެބިވ ހާޒިރ ެވ. 87؛ އަދަދ  ޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަނަތީޖާ. މަ

. ޯވޓ ަގިއ ެވސް ނެތް މެްނބަރަކ  . ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓ ނ ދެްއާވންމެންބަރ 

އަށް މައްސަލަ ކ އްލި ޯވޓ . އެހެންީވމާ، މި 23މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ނަްވނީ  45 ތީބައިެވިރެވަވޑަިއަގ

ށް. ތްތެރި މެންބަރަޒައްއި  ރ  ދާއިރާެގރ ޞަތ އަރ ަވނީ، ަނއިފަައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ފާސްވެއްޖެ. ބަހ ސްކ ރ މަށް

 . ތްތެިރ މެންބަރ ޒައް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އި

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:

ންބަރ ން ފަހަރ  ސަރ ކާރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ބައެއް ،އަޅ ަގނޑ  އ ާފކ ރަންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ެއ  ،ބޫލ ކ ރަނީަގގ ޅ ންހ ރި މިކަހަލަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ   . ަރއްިޔތ ންނާިތއްބަާވތީ އިހަމައިަގ

  ..ބޭފ ޅ ންނަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ސް އަޅ ަގނޑ  ހ  ބަަގޑިއިރ ެގއެްއ ަމއްސަލަިއެގ ކ އްލި ޒާމީ ނ ކ ތާެއއް. ިމ ނި ،ކެލާ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ 

 މިނަންޖެހޭނީ ނިޒާމީތަކަށް ކެނޑ މަށްފަހ . ކެލާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްާރހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ  ،ންެގ މައްޗަށްހ ރިހާ މީހ  ށް،ސް. މިފަދަ ބަހަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި  ަރއީ

ަވރަްށ  ، އަޅ ަގނޑ  ރަށް ހިތާމަކ ރަން. ެއހެންީވމާމ ޚާޠަބ ކ ރެއްީވތީ އަޅ ަގނޑ  ަވ ތިބި އެމް.ީޕންނާ ަގއި މި ޗެމްބަރ 

 ނެތީ. އެހެްނވެއްޖެ  އިބޭފ ޅ ންނެއްތޯ ހަމައިގަ ހ ން ކޮންނައިފަރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ައރި ބޮޑަށް އެދެން

ަވންޏާ ހ ރިހާ އެންމެން ޖެހޭނީ ނިކ ންނަން އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް ކަމަށް ަވންޏާ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމައިަގ ނެތް

 . އިތިބެންޖެހޭނީ ހަމައިަގ އިބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިތާނަގަގ
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ްނ ޟޫޢ ަގއި ާވހަކަދެްއކެވ އ ްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މަ ޔާ ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއާދެ! ޝ ކ ރިއް

 ެގންދެވ ން އެދެން. ކ ރިއަށް 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް އައިސް. އަޅ ަގނޑ މެްނ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ 

އޮތް  މި އިހެޅިފަމިއަދ  ހ ށަ ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަަމށް. އި ކިބައި ނ ޖަހާނެއްފަހަތ ން އަިއސް ފ  ،ޔަޤީންކ ރަނީ

 އިކ ަޑިއރ ކޮޅެއް ކ ރިން ދެންމެގަ  ،ބޮޑ  ަކންބޮޑ ވ ން. މީެގކ ރިން  އޮތް އެންމެަވގ ތ   ރަްއޔިތ ންެގ މި ،މައްސަލައަކީ 

 ،އ ސް ބޭފ ޅ ންކޮޅެއް ިދެވހިރާއްޭޖެގ ަވރަށް ފ ންނާބ  ،ދިޔައީ މި އެޅ ިވެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން ނަށްކްރީސް

ިދޔަ އިހިނަގ ތެރޭަގިއ މިެގ ތަޢ ލީމީ ބޭފ ޅ ންކޮޅެއް ހައްަދާވފައި އޮތް ދިރާާސއެއް. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަާރ މި ޮކިވޑ  

ެވސް  ނަމައޭނެ ކަާމ ބެހޭ ދިރާސާއެއް އެ ބޭފ ޅ ން ހައްދަާވކޮރަްޕޝަނާ ބެހޭ ނ ަވތަ ވައް ؛ެވސް ކޮރަޕްޝަން

ދިރާާސއެްއ  އިޮގތ ަގއި ކޮިވޑ ެގ ަވްއކަން ކިޔާފަެގ ހިތަށްއަރާ. ަވރަށް ރަނަގޅ ާވނެ ހައްދަަވން. ދެަވނަ ދިރާސާއެއް 

ަވަރކަށް  ެވސް ކޮންމެެވސް ކަމެއް. ަވރަށް ފ ރިހަމަ އެ ދިރާސާ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑަށް ހެއްދެވ ން އެއީ ަވރަށް އެދޭ

އްކާތާ އެަތްއ ބޯހިޔާަވިހކަމ ެގ ާވހަކަ ދަ  .އީސް މަ މިދެންނެީވ. އިއްޒަތްތެރި ރަހ ރީ އިފަަތއް ފެނިކަރ ދާސް ރާފްޓ އޭެގ ޑް

ަވަނ  2013އޭރ ެގ ރަީއސް  ،ރައީސް ޔާމީން ،ަވނަ އަހަާރ ހިސާބަށް 2013މޫން ިއރ އްސ ރެ އ ޒަމާނެއް. ރައީސް މަ

ކިޔާ ސޯޝަލް  މި  ފްލެޓ  ހާ ހާހެއް އޮތީ ދެ އި އެޅިފަެވސް ދިެވހިރާއްޭޖަގއި ންދެންއަހަރ  ެވރިކަމަށް ަވަޑިއަގންނަަވ

ބޯހިޔާަވިހކަމ ެގ ަވޢ ދެްއ ެވަވަޑއިެގން އެ ަވޢ ދ  ،. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީ ގ ހައ ސިން

ގެ  ފްލެޓ   ހަތް ހާސް .ޮގތ ގައި ރަީއްސ ޔާމީން ެގަގއި ެވރިކަން ކ ެރްއިވ ެވިރއެއް ލާޞްތެރި ިވސްނ މެއްދެވ މ ެގ އިޚ އްފ 

 ،އެަތއް ހާސް ރައްޔިތ ންނެއް ކ ރިމަތިލައި އި،ފްލެޓަށް ކ ރިމަތިލަ ހާތް ހާސްއްކަނީ. އެ ާވހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން މި ދަ

ތިބި ދިެވހި ރައްޔިތ ންތަކެއް އެބަތިބި.  އިލިބިފަ ފްލެޓ  ތް ހާސްހަެގ ޙައްޤ ެވިރންތަކެއް އެބަތިބި. އެ ފްލެޓ  ހަތް ހާސް

ތައް ދޫނ ކ ރ މަށް ށް އެ ފްލެޓ ެގ ޙައްޤ ެވރިންނަފްލެޓ  ހަތް ހާސް ،މި އިޭވ ައޑަކީ  ނަށްަގނޑ ެމންއެހެންނަމަެވސް، އަޅ  

 އި ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ަގއި އަޅާފަ .އި ދ ާވލ  މަސަްއކަތްކ ރަމ ންދާ ާވހަކަ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްޔާބަޔަކ  ރެ

އަޅ ަގނޑ  މިހެން  .ޓަަވރ  40ަޓަވރ .  40ހ ންނާނެ  އިފަ އެޅި އިއެތާނގަ  ނޫން. ަޓަވރެއް 16ބ ީރެގ  25ހ ންނާނީ 

ަޓަވރ ެގ  40 އިރައީްސެގ ޔާމީންެގ ޒަޢާމަތ ަގ އިެވސް ާވނެ. އެތާނގަ  ޅ ން ކ ަޑކޮށް ހައިރާންދެންނެީވމަ ތި ބޭފ 
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  ކ ެރިވފައި ން ދިނ މަށް ޓަކައިހާސް ިދެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަ  75މަސައްކަތް އެހެރީ ކ ރެިވފަ. ާގތްަގނޑަކަށް 

  ތް ހާސް...ހަމި ފެންނަނީ ހަމައެކަނި މަސައްކަތްތަކެއް އެ މަަސއްކަތްތަަކކީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ  ހ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އާދެ! ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ން:ޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ

 އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝައްކ ޭވމިހާރ  ެވސް  ައޅ ަގނޑަށް ،ނިޒާމީ ނެީގމި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ   އަސްލ ެވސް

ދާކަށް ނ ާވނެ ހަޓަަވރ  ެއތާ ހ ރި ާވހަކަ ދެއްކީމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެަވަރށް މަކަރ  ސްޅީސާ ކަމަށް.

ލައިފިން އިްއޒަތްތެރި އިެވސް އެތަްނ ބަލަ ނޑ ޓަަވރެއް. އަޅ ަގސް ޅީސާނެތް  އެތާކ  ަކށް.ލާ އިއޮޅ ަވ ،ރައްޔިތ ންނަކަށް

 ރައީސް. ކަނަޑއެިޅެގން ދޮގ  އެ ހައްދަަވނީ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

. އެހެން ދެޭކއިރ ަގިއ އިޒަިރއްާޔތ ަގެއކި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެއކި ަކންކަން ދެކޭނީ އެިކ ނަ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އެކަމެއް އަނެްއ  ށްޮގތަ ވާ ެއއް މެންބަރަކ  ދެކެަވަޑިއަގންނަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފާހަަގނ ެވ ޮއެވދާނެ

 މެންބަރަކަށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ްނ:ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްކެ 

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މި ަމޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،އާދެ! ޝ ކ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  އެެދން

ތަން. އަޅ ަގނޑ  އެދެން ސެކަންޑ  ފޭސްއަށް ޓ އަރއެްއ  ނަާގ ރޓ އައެބަފެނޭ ަވރަށް ިގނަ ކ ންފ ނިތަކަށް ެވސް 

މަސައްކަތްތަކ ެގ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ލޮލ ން  އި ކ ރަމ ންދާހ ރި ފްލެޓ ތަކާ އި ނިމިފަ އިނަަގން. އެތަނ ގަ 

ަޓަވރ ެގ މަސަްއަކތް އެތާނަގއި އެބަ ކ ެރޭވ.  40މ  ަކމެއް. ންލ ން ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގިއ ަވރަށް މ ހިއިބަލަ

އެ ދައްކަނީ  ެވސް މ ޅިން ؟އި ނގަ ބޭފ ޅެއްތޯ މިތާހ ރި ޓަަވރ ތަކ ެގ ާވހަކަ ެދއްކީ ކޮން އިކ ންފ ނިތަކަށް ދީެގން ހެދިފަ

ދަްއކަނީ.  އިނގަ ަޓަވރ ެގ ާވހަކަ މިތާ 16ހަތް ހާސް ފްލެޓެްއެގ ާވހަކަ. އެއީ  ާވ!ކ ރައް ފ ތްހާސް ޓަަވރެއް، މާހަ

މަނިކ ފާނ ެގ ިވސްނ ންފ ޅ ެގ ތެރެއިްނ  އެ ،ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްهللا އެހެންނަމަެވސް، އޭރ ެގ ރަީއސް ރައީސް ޢަބްދ 
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ެވސް ބޯހިޔާަވހިކަން  މަސައްކަތްކ ރަްއަވމ ން ެގްނދެިވ ދިެވހި ލޮބ ެވތި ރައްޔިތ ންނަށް އި ކ ަގާވހެން ކ ންފ ނިތަމިދަންނަ

އެތައް ަޓަވރެއްެގ މަަސއްކަތް އެބަހ ރި  އިެވސް އެތަނ ގަ  ވާކ ކ ެރިވެގންހަކ ްނފ ނިތަކާ  ބޭނ ންފ ޅ ގައިދިނ މ ެގ 

އެ ބޭފ ޅ ންނަްށ  .ޑިރެްކޓަރ ން ކ ންފ ނިތަކ ެގ މެނޭޖިން ެގރ  އޭ އްބެވި ތި އެބަ  އިގަ ކ ރެިވފަ. މިތާނ

ިދެވހިރާއްޖޭެގ  ،، އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީއެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކާ ާވަހކަ. އެހެންީވމާ

 ތެރިލާޞްއިޚ ނޫނޭ.  ތިން ރައީެސއް ަދއްކާ ާވަހކަެއއް ،ދެ ަރއީސެއް  ،ބޯހިޔާަވހިކަމ ެގ ާވހަަކއަީކ ެއއް ރަީއސެއް 

ތިބި ބަޔަކަށް އެ ބޭނ ން ޙަޤީޤަތ ގައި  އިދަތި ޖެހިފަ ،ދިެވހި ރައްޔިތ ން ،ޙަޤީޤީ  ރަްއޔިތ ންނަށްދިެވހި އިިވސްނ މެްއަގ

 ޮބޑ  އިެވރިކަމަށް ައއިސްފަ އިދައްކާފަ  މޮޅ  ާވަހކަ ،ަދއިދިނ މަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކ ރާ ަރއީސ ންނާއިއްެވސް ފ 

 އަހަރ  ންނަށް މި ފެންނަނީ. މި ެވރިކަމަށް ދެހ ރި ތަފާތ  އަޅ ަގނޑ މެ ރިންނާެވިރކަންކ ރާ ެވ އިބަސްބ ނެފަ

ަރއީސް އިްބރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްެގ މެނިފެސްޓޯގައި އޮންނާެނ  ،ެވެގންދިަޔއީ. މި ެވިރކަމ ަގއި އޮންނާނެ

ހ ރި  އިއެޅިފަ  ،ޓާއްއް ނ ފަްއަކތެއް އެްއެވސް މަސަޢެހިޔާަވހިކަމ ެގ ެއއްެވސް މަޝްރޫދޭނަމޭ ބ ނެފަ. އެ ބޯ ހިޔާަވހިކަން

ތަން  ތަްނތަނ ެގ ޙައްޤ ެވރިންނަށް އެ ތަންތަނަށް ނ ަވދެޭވނެ ހ ރިހާ ހިސާބެއް ޖައްަސާވ އެ ،ތައް ނ ދޭންފްލެޓ 

 އިކޮތަރ  ކޮށްޓޭ މިތާނަގ ،ކޮށި އަޅ ަގނޑ ެމންކޮތަރ  ،ކޮށިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮަތރ 

. އެީއ ލަދެއް ނ ަގންނާނެ ނެއްނ ަގނޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖެތެރޭ މީހ ން  ލަދެއްިވދާޅ ިވޔަސް އަޅ ަގނޑ މެން ޅ ން ބޭފ 

 !ކ ަރްއާވފ މާ ؛ރާއްޖެތެރެއިްނ މާލެއަށް ައއި .އ ޅެނީކީ އި ލ ަގހާއިނޭގޯތ އެ  ނޫން އެކަންޏެއް  ރާއްޖެތެރޭ މީހ ން

އަްށ ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަާވ މާލެ  ،މާލޭެގ ރަށްެވހިންނާއި، އިހ ންނާތިބި މީ އިރާއްޖެތެރެއިން މާލެއަށް ައިއސްފަ

 ،ފާނެ ބޮޑެތި ބިންތައްއިތިއްބަވަ  އި. ފަހަރ ަގ މިތާނަގއިލ ަގހާިގނަ ބޭފ ޅ ން އ ޅ އްަވނީ އެ  ،އ ޅ ްއަވނީެވސް ބޭފ ޅ ން 

 އިކަންތައް ޖެހިފަ މިެވސް   ރަްއޔިތ ންނަށްބޮޑެތި އިމާރާތްތައް މާލޭަގއި ެގންގ ޅ ްއާވ ބޭފ ޅ ން. އެހެންނަަމެވސް، މާޭލެގ

އިން ޭގބިސީައކަްށ މި ،އިން ެގައކަށްރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ. އަޅ ަގނޑ މެން ސިާޔސީ މީހ ންނަށް މިއޮތްަވ

ނަށް ސޯޝަލް އަޅ ަގނޑ މެން އިނަަގލެެވނީ ޯވޓަކާ ޖެހ ނީމަ. ޯވޓަކާ ޖެހ ނީމަ ހަނި ޮގތްޮގތަށް ހޮރ ހޮރ ން ފޮޓޯަވދެ

ތަރ  ގ ނަ  ވ ރެ ތިންހަ މި ކިޔާ ތަނަށް ކޮށްޓޭފެނޭ. ކޮތަރ ނަށް އެބައަޅ ަގނޑ މެން .ފޮޓޯތައް އަޅާފަ ބަހ ރިއެ އިއާގަ މީޑި

ން ެއއްކަަލ ތަ މީހ ން އ ޅޭ ، ފަންސަީވސްމީހ ން ، ިވހިމީހ ން ، ފަނަރަމީހ ން ސާދަ  ،އިކ ދިކ ދި ތަންތަނ ގަ 

ެވްސ  އަކަފޫޓ  570ެއއްކަލަ  ެވރިކަމަށް އާދެވ ނީމާ ،އިކަމަށް އައިްސފަފޮޓޯތަކ ން އޭރ  ދަްއކާ. އެހެންނަމަެވސް، ެވރި

 އެ  ،ތަނަށް ަވދެިވދާނެތީެވ ިނކަމެތި ރައްޔިތ  މީހާއަށް އެ  ،ހާއަށްެއއީ ެއއްކަލަ ނިކަމެތި މީ ކޮށްޓަކަްށޭވ. ކޮތަރ 

ނ ޭވ. ފަހިކޮށްދޭކަށް މި މަގ  ،ތީވެ މީހަކަށް ދައްކާ ރެންޓ  ނ ލިިވދާނެ އެ ،މީހާ އެ ،މީހާއަށް ފ ދިެގން އ ޅެިވދާނެީތެވ

އެހެރީ  ނަގއިެގ މަސައްކަތްތައް އެތާމިލިއަން ޑޮލަރ  ރީހަކަށްތި ؟ނ ޭވ. ކޮންކަމެއްތޯ މަދ ަވނީނެއް ފަހިކޮށްދީެގން

 ؟ަކއި ހ ސްކ ރީ ެގ ތެރޭގައިކޮިވޑ   ތޯއްލާރިއެ ކިހާ އެ މަސަްއކަތް ނ ކ ރެިވ އްކަތް.ސަ ގ މަ. ފިނިޝިންންކޮށްލަ
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 ށް ޓަކަިއ ކިތައް ބޭރ ން ކިތައްރައްޔިތ ންނަށް އެހީތެިރކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަ ތިބި އިދަތިެވފަ  ،ންނަށްރައްޔިތ 

ތޯ އެ ކަންަތއް ެގންކީއްވެ  ؟ހ ރީ އިފައިސާ ލިބިފަފައިނޭންޝަލް އެޖެންސީންތޯ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް 

ތިިބ  ން އައިސް ރަށްރަށ  އި ލޭަގމާ ،ޔިތ ންނާއިެގ ރައް ނީ މާލޭިމއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަ ؟ންީވެވނ ކޮށްދެ

ށަށް ބަދަލ ވ ަމީކ ތަން. ރަށަށް ބަދަލ ވ މަކީ ަމގ މަތިވ ން. ރަ ކ ލިަތއް ނ ދެއްކިެގްނ މަގ މަތިވާ  މާލޭގެ  ރައްޔިތ ން

ަގނޑ މެންނާ މިއަދ  ކ ލި ނ ދެއްކިެގން ައޅ މަސް  ހަތަރ  ،މަސް މަގ މަތިވ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެބަ ދިމާޭވ ތިން

ަވޑަިއަގންނަާވ އެަތއް ރައްޔިތ ންނެއް އެބަތިިބ  އިއެީކަގ ނ ަވތަ އެ ކަންބޮޑ ވ މާ އިއެީކގަ  ޝަކ ާވތަކާ ހިސާބަށް

ެވސް އެ ފްލެޓ ތަކ ެގ  މިހާރ ން މިހާރަށް މާދަމާ  ،، އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނީވމާ

 ތައްއެ އިންިތޒާމ  ،ރިެވެގން ަނމަެވސްމި މަޖިލިސް މެދ ެވ ޭވނެ ޮގެތއްަތކަށް ަވދެ ޙައްޤ ެވރިންނަށް އެ ފްލެޓ 

ހެން ކަންތައްަތއް މި މަިޖލީހ ން އެ ނަމަޭވ ސަރ ކާރ ން އެކަން ނ ކ ރެ  ،ަޅއިއަބާރ ށް މަޖެއްސ މަށް ޓަކައި ސަރ ާކރަހަ

ޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްއިވ އިއް  ޖެހޭެވން އެބަާވލ ކ ރެހަތައް ނަށް އެ ފްލެޓ ކ ރާ އ ސޫލ ން ޭއެގ ޙައްޤ ެވރިންެވސް 

 ދަންނަަވން.  ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަަވން. މެންބަރ ންެގ 

ަވހ  ަޤއ މީ ތަރައްޤީާއއި ތަރަކަިއެގ ކޮިމޓީ ަވނީ ހިޔާ މަޝްރޫޢ ެގ ދ  ނަަވ 2020ޖ ލަިއ  2މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި. 

ސްެގ ަވގ ތ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ބަ  ފަ.ތަން ަބއްލަާވ ލ މަށް ޮގސްފަ. އެ ބޭފ ޅ ން ަވނީ އެއިތައް ބަލަފްލެޓ 

ސެއް. ަވގ ތ  އިތ ރ ކ ރ ން ެއީއ ހ ދޭނެ ބަ މިއީ ަވގ ތަށް އަޅ ަގނޑ  މައިކ  !ހ ޅ ާވލަނީ. ހަނދ މަފ ޅ  ބަހައްޓަާވތި

 ނ ާވތީެވ. މަަރދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.   ފ ެވރި ޮގތަކަށްސާ އިން އިކ އްލި މައްސަަލއިގަ 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ކޮންމެ ދިެވހި ރައްޔިަތކަށް  ެގ ތެރެއިން ބޯހިޔާަވހިކަން ނެތް ޔިތ ންއާދެ! ދިެވހި ަރއްޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ާވލ ެވ ތިބި ބަެއްއެގ ހަަވގ ަތކ  ދައ ލަތް ހިންގ ާމ  ބޯހިޔާަވހިކަން ހޯދައިދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މަކީ އެ

 ކަމަށް ފައި ހ ރިހެދި ކެއްފްލެޓ ތަ ނެ. އެައކ  ނެްތ އެްއެވްސ ޝަްއކެއް.ކ ރަންޖެހޭ މަަސއްަކތްލިއްޔަެތއް. އެ އޫމަސް

ކާރ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ ސަރ  ،ތަްއ ހޯދައިދިނ މަކީިވްއޔާ ީވހާެވްސ ައަވަހކަށް ޭއެގ ަޙއްޤ ެވރިންނަށް އެ ފ ލެޓ  ަވނީ

ިވ ބޭފ ޅ ްނެގ މަސްއޫލިްއޔަތެއް ކަމ ަގއި އަދި ާވޖިބެްއ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ހިންަގަވން ތިއްބެ 

އ ޅޭ ަމއްސަލަެއއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބެހޭ ޮގތ ން ެވސް ދިމާެވެގން  ތަކާ ފ ލެޓ މި  ،ސްނަމަެވއެހެން .ރައީސް
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ކ ެރިވފަިއ ހ ރި ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ެއޯވޑ ލިބެންނ ާވ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ޮގތްޮގތަށް  ބައެއް ކަހަލަ ،މަޢ ލޫމާތ  ލިބެނީ

 ޑް އިރތަ އެޕަަގނޑ މެން ކ ރީ ޒަމާނ އްސ ެރ ރާއްޭޖަގިއ މި އޮންނަ ޅ  އަ ،ކަމ ެގ ާވަހކަދައްާކއިރ ބޯހިާޔަވހި .ރައީސް

ިވސްނ މަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ.  ރެއިން ިގނަ ބަެއްއެގެއކަމަކ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެ .ެގނެވިއްޖެާގނޫނަށް ބަދަލ  ؛ސިސްޓަމ 

ދިެވހި ރައްޔިތ ން.  ބޭނީމާލޭެގ ރަްއޔިތ ންނެއް. ތި ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ނ ތިބޭނެ ރާއްޖެތެރޭެގ ަރއްޔިތ ންނެއް 

ިއ ޤ ވ މ ަގތައް ަޙއްހަމަހަމަ ބައެްއ. ފ ލެޓ  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަކީ ެވްސ ާގނޫނ ެގ ކ ރިަމތީަގިއ ޙައްޤ 

ބޯހިާޔަވހިކަމެއް ނެތް، ކޮންމެ ދިެވހި  ،ޯގްއޗެއް ނެތް .ޯގތި ޙައްޤ ވ މ ަގއި ެވސް ،ބިން ޙައްޤ ވ މ ަގއި ެވސް ،ެވސް

ކަނަޑެއޅިފައި އޮންނަ އ ސޫލެްއެގ ެތރެއިން ލިބެންޖެހޭނެ މީހ ން.   ،ޮއންނަ ތަރ ތީބަކ ންހިާޔަވހިކަން ކީ ބޯރައްޔިތަ

ބިނާކޮށްެގން  ށްއ ޅެނީ. ސައ ތ  އެފްރިކާަގއި އޮންނަ އ ސޫލަ މި ްއިޔތ ންެގ ިގނަ ބަޔަކ  ދިރިމާލޭގައި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރަ

އ ޅ މަށް މަގ ފަހިާވ ޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން ެގންގ ޅ ަމީކ  އްޔަށްވާއިރ ގައި ެވސް ކ   މާލޭެގ އެތައް އަހަރެއް

އަިދެވސް ރާއްޭޖެގ  ،އްޖެ. އެހެންނަމަެވސްކާއަކ ން ހިނގަ ސައ ތ  އެފްރި   ސިސްޓަމ ޑްއި ރތަަވރަށް ބޮޑ  ޯގހެްއ. އެޕަ

 ިކޔަިއެގން މި ދައްކާ ާވހަަކ ްއޔިތ ންނޭރާއްޖެތެރޭ ރަ ،ކ ރ މަށްޓަކައި މާލޭ ރަްއޔިތ ންނޭރައްޔިތ ން ބިަކކޮށް ނިކަމެތި

ރަށ ަގއި   ެވިރކަންކ ރާދިެވހިރާްއޖޭެގ .ެއންމެ ހަރ ކަށި އިބާރާތ ން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،އަޅ ަގނޑ  ކ ށްެވިރކ ރަން

 ދަތެއް ރަށްެވހިެވަފއި ިތބި މީހ ން. ަވކި މ އް ގައިތަނ  މި ަރށ ގައި ދިރިއ ޅޭ ރަްއޔިތ ން، މި ،ދިރިއ ޅޭ އެންމެންނަކީ

ދ ނިޭޔެގ ހ ރިހާ ތަނެއްަގއި ެވސް ެއކަން ޮއންނަނީ އެޮގތަށް. ާރއްޖޭެގ މާލޭެގ ދިރިއ ޅޭ ަރއްޔިތ ްނެގ  މާފާއިތ ީވ

ތަންފީޒ ކ ރ ަމީކ  އިޔާަވހިކަން ނެތް އެންމެންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ސިޔާސަެތއް ެއކަށައަޅަ ތެރެއިން ބޯހި

 ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މިތާނގައި މި ދިާމާވ އިޖ ިތމާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަާކއި ެބއްދިެވހި ދައ ލަތަށް އޮްތ ާވޖި

ށ މަކީ ެވސް ބޯހިޔާަވހިކަން ނެތ މޭ ދެންނެިވދާނެ. އެހެން  ހާ ކަމެއްެގ ފެމިކަހަލަ ހ ރި  ،ިގނަވ މާއި  ންބޮޑެތި ކ ށްކ ރ 

ށްދޭނެ ފ ރ ޞަތ ތައް ފ ޅާކ ރަން އެބަޖެހޭ. ޒ ާވނ ްނ ހިކޮއަތޮޅ ތަކ ަގިއ ެވސް ޚާއްސަ ބޯހިާޔަވހިކަން ފަ ،ހަމަ އެފަދައިން

ހަމަ  ެވސް ތައް ރާއްޭޖެގ އަތޮޅ ތަކ ގައިބޯހިޔާަވހިކަން ެނތ މ ެގ މައްސަލައާބާދީތައް ބޮޑ ަވމ ްނދާަވރަކަށް  ،ިގނަވެ 

  ރެވ ނީމާ ން ނ ކ ކަކަން ދިމާާވނެކަން އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ. މާލޭގައި ެވސް ކ ރީ ދ ރާލާ ރާވައިެގްނ މި

އްސ ރެ މި ކަންކަމަްށ އ ޅެނީ. ކ ރީ ދެ އަހަރ ން ޙައްލ ނ ެވެގން މި ،ކަށް މިކަން އެއް އަހަރ ންޔަމިއަދ  ކ އްލި 

މިކަމެއް މިއަދ  މި ބަހ ސެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ،ނަމަ މަލ ކޮށްފައިާވޢަ ނަިއެގން ސަރ ކާރ ަތކ ން ިވސް

 ،މެންބަރ ން ެވސް އަރިހ ން އެދެނީ ަގނޑ  ަހމަ އިްއޒަތްތެރިއީސް. އަޅ  ނ ޖެހ ނީސް އިްއޒަތްެތރި ރަކ ރާކަށް

ރައްޔިތ ންނޭ.   އެއްޮގތަށް ބޭނ ންާވ ހަމަ ދިެވހި ހަމަ ަކމަށްބޯހިޔާަވހި ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ތިބޭނީ އެްއ ޙައްޤެއް ލިބޭ

 .ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް..
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 هللا.އަޙްމަދ  ޢަބްދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ   ބާރަށ ންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަްޙމަދ  ޢަބްދ 

ދާއިރ  ހ ށަހެޅި ބަހ ސްކ ރެެވމ ން ެއއްފ ލެޓެްއެގ ކަންތަކ ަގއި ކ އްލި މައްސަލަ 7000ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ 

 ެގ ހާލަތާ ޮކިވޑ   ،ފ ލެޓ ތަކ ެގ ާވަހކައަށް ދިއ މ ެގ ކ ރީަގއި  ބޭނ ންރަތަމަ ވެސް ދަންނަާވލަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ 

 ދާއިރާތަކ ެގ ބޭފ ޅ ންނާ  ގެ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަ ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތ މީ ޤައ  ،ގ ިޅެގން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޮކމިޓީ

ބެޭހ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ އާމްދަނީއާ އަރިހ ން އެދ ނިން، ރސިޓީެގ ބޭފ ޅ ންެގ މީ ޔ ނިަވބައްދަލ ކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން ޤައ 

ވ މަށް. އެ ބޭފ ޅ ން އެކަން ަވރަްށ އް ދެއިބެހޭ ިދރާސާއެއް ަހއްދަވަ  ރިޒަްމެގ ދާއިރާއާއަދިރާސާއެއް އަދި ޚާއްަސކޮށް ޓ 

ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ކަށް އަޅ  ަފރާތްތަ ށްޓަކަިއ އެއަދި ެއކަމަ ތީއިދެްއވީ މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވ ިއ،ފ ރިހަމައަށް ކ ރަްއަވ

މީ އ ޤަ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ،ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ފާހަަގކ ެރއްިވ ފަދައިން .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދަންނަަވން.

  ދިއ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނ .  ލަންއިބަލަ މެންބަރ ންނަށް ހިޔާ ފ ލެޓ  ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަ ކޮމިޓީެގ އިއްޒަތްތެރި

އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ  ނެތިން ެއ  .ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބެލިން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފ ލެޓ އަޅ ަގނޑ މެން އެ 

މަށް ކ ރެވ ނ  ޮބޑ  ނަމަެވސް އެ ފ ލެޓ ެގ ައގާއި އެކަނަާވކަެށއް. ެއހެންޮގތ ްނ އެްއޗެްއ ދަން ފ ލެޓ ެގ ސަިއޒާ ގ ޅޭ

މި ދެންނެިވ  .ން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ދަންނަަވންަކމާއެކ ޤީނ ކިޔޭނެ ކަމަްށ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޔައިއަޅަ ހޭދައާ

ސާފ . އަދި މިއަދ  ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ހިންގ މަށްޓަކައި ކ ރެިވފަިއާވ ޚަރަދ  ދިެވހި ކޮްނމެ ރައްޔިތަކަށް ަވރަށް ޢ މަޝްރޫ

ަގނޑ މެން މިއީ އަޅ   ،މިަތނ ން އަކަފޫޓަކަށް ޖެހޭ މިންަވރާ ،ތްކ ރ މ ެގ އަގ  ހ ރި މިންަވާރއިބާޒާރ ަގއި އިމާރާ

ރައްޔިތ ްނެގ  ކަންބޮޑ ާވ ކަަމކީ. މިއީ އިހ ާމލ ެވފައި އޮތް ކަަމކީ. މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންޖެހޭ ާވަހކައަކީ. ިދެވހި

ގ ޅ މެއް ނެތްކަން.  ތަނ ެގ ފެންަވރާ އެ ައާގއި އެ ،އްގައިބޮޑ  އަދަދެއް ހޭދަކޮށްެގން ހެދި ތަނެ އިސާއިން މިހާފަ

ދިެވހި ރައްޔިތ ން ނިކަމެތި ހާލ ަގިއ  ނޫނީ ،ކަމ ގައި ެދކެރައްޔިތ ންނަކީ ނިކަމެތި ބަެއއް  ހިެވދި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހަާދ  ެއކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކޮޅ ކ ރާ ކަމެއް ނޫން. އަދިައޅ ަގނޑ  ާތއީދ  ،އެއީ މަކީ ެގންގ ޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެވ 

ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރެވނީ މި  ،ނަމަ ަވނީ ކަމ ަގއިލާއިށް ބަލަ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކަ .ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ޓަަވރެްއަގއި އ ޅޭނެ ކަމަްށ  ން ބޮޑ  މީހ  3000ނޫނީ  ،ކ ޑަ ޓަަވެރއްަގއި މީހ ން 2400ދެންނެިވ ޓަަވެރއްަގއި 

އެީއ  .ދައްކަނީ މިމީހ ން އ ޅޭ ަޓަވރެްއެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން  2400ޓަަވެރއްަގއި  ،އިާވއިރ ަގއިހިސާބ ތައް ޖަހާފަ

ަގިއ އާބާީދެގ ާވހަކަ. ނޫނީ އެއަްށވ ރެ ިގނަ ާވހަކަ. ިދެވހިރާއްޖޭ ރަެށއްެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބޮޑ  ރަށެޭކ ިކޔާ ސަިއޒ ެގ 

، މި ދެންނެިވ މީހ ން. އެހެންީވމާ ހިސާބ ެގ އ2100ާ ،ާއއ2000ި ،ާއއި 1900އ ޅެނީ  އެންމެ ިގނައިން މި
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ްއަގިއ ރެ ބަލިެވެގން ސްޓްެރޗަމީހަކ ؟ އެއް ދިމާެވއްޖެއްޔާ ާވނީ ކިހިނެއްތޯޓަަވރެްއަގއި އަލިފާނ ެގ ހާދިސާ

 ޖ ތިމާޢީ ޮގތ ން ދިމާެވދާނެ މަސްއޫލިއްޔަަތކާންނަށް އިއ ޅޭ މީހ  އެތާ؟ ބާލަންޖެހިއްޖެއްޔާ ދެންާވނީ ކިހިނެއްތޯ

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އޯކޭ ކޮންމެ  ؛އިޒ މިއީ ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ކަންކަން. ސަ؟ ިކހާަވރަކަށްތޯ ހ ރީދޭތެރޭގައި ިވސްނާފައި 

ކަށް އެީއ ތަނަށް ަވޑަިއެގން އެތާ އ ޅ އްީވމާ، އަޅ ަގނޑަސައިެޒއް ިވޔަސް. އެ ަސއިޒ  ަގބޫލ ކ ރާ ބަޔަކ  އެ

އެތަނަށް ކޮށްފަިއާވ  ،މި ެދންނެިވ އިޖ ތިމާޢީ މައްސަލަަތކާއި ،ޮބޑ . އެހެންނަމަެވސް  ނ ޭވ އެހާ މައްސަލައަކަށް 

ތަން ހެދިފަިއ  ނ ގ ޅޭ ަވރަކަށް އެ އެ ޚަރަދާ ވެއްެޖއްޔާ ޫނނީ ،ވ ރެ ފެންަވރ  ދަްށވ މާއި ތަނ ެގ ޚަރަދަށް އެ  ،ޚަރަދާއި

ތ ން ދަްއކާ ާވހަކަައކީ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ިކޔާ ރައްޔި . ެއއީ ިދެވހިކީސަލައަ ންޖެހޭ މައްކަންބޮޑ ާވ ،އޮތ މަކީ ެއއީ

މި ދެންނިެވ މައްސަލަތައް ނެތް ކަމަށް ހަދަން ކިތަންމެ ަވރަކަށް  ؛ސްއިްއަޒތްތެރި ރައީ ،އެްއޗަކީ. އެހެްނީވމާ

މީހަކ   އަޅ ަގނޑ ެގ ސައިޒ ެގ .ަގނޑ މެން ބެލިންކ ިރކަމ ަގއި ިވޔަްސ، އެ މައްސަލަތައް އެބަހ ރި. އަޅ މަސައްކަތް

  މެންބަރ ެގ ބޯއްޒަތްތެރިދާއިރާެގ އި ކެލާ ،ނ ޖެހިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް ތަނ ން ހިނގާފައިދާއިރ  ބޯ މިސާލަކަށް އެ

ޔަސް އެެއްއ ، މި ޙަޤީަޤތް ފޮރ ަވން ކިތަންމެ ަވރަކަްށ މަސައްކަްތކ ރިޖެހޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. މިއީ ަޙޤީޤަތް. އެހެންީވމާ

 ...ާވނީ މީަގިއ މައްސަލަ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނައެހެންީވމާ؟ ނޫންތޯނ ފޮރ ޭވނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ަވއިަކރަދޫ ،އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ މި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ތްތެރި ެމންބަރ . ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަ

 . ްއޒަތްެތރި މެންބަރ ދާއިރާެގ އިަވިއކަރަދޫ  .ށްޙ ސައިން ޒިޔާދަމެންބަރ  

 

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 ؛ދާ ކ އްލި މައްސަލަ ބަހ ސްކ ރަމ ން މިހާރ  ހ ށަހެޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

މި މައްސަލަ ަވރަށް ލަސްވެއްޖެ ހ ށަހަޅަން.  ،ންނަމަެވސްޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  މި މައްސަލައަށް ާތއީދ ކ ރަން. އެހެ 

ލަސްވ ން  ފ ލެޓ  7000ބޯހިޔާަވިހަކމ ެގ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް.  2014މިއީ 

ރަން އަޅ ަގނޑ ެގ އެީއކީ ނޫން ހަމައެކަނި އިޚްލާސްތެރި ކަމަކީ. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ރޭ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ 

 އެ ންދަނީ. ގ ޅީފަޅ  ަވމ ން މި  އަހަރ  9އަހަރ ަވރ  ަވނީ.  9ތިެވެގން އ ޅޭތާ އިލާެއއް މިހާރ  މަގ މަޢާރަށ ެގ އެތައް 

ސިފައިން ފޮނ ވައިެގްނ  ،ފަހ ން ތަނ ެގ ތަޅ ދަނޑި ެވސް ދިން ދައްކާފައި އެ ފ ރިހަމަ އަގ  ،ފ ޅ ންެގ ެގ ަގނެފައި ބޭ

ނެތިފައި ލިބޭނެ ޮގތެއް ޔާަވހިކަން އިރ  ެވސް އަިދެވސް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ބޯހިއި ހަމައަށް އަ ދާމިއަ ،އެތަނ ން ނެރެފައި

ތައް ީވރާނާެވ މިތާނަގއި އެޅިަފއި ހ ރި ފ ލެޓ ންމި ޮގތަށް ރާއްޖޭެގ އެތަ ،ދިއްދޫަގއި ،އޮތީ. ހަމައެހެން ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި
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 ،ކޮށް ނަމަެވސްކަެމއް. ައގ  ބޮޑ  ީއ އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރާމަ އެދިަޔއިރ ަގއި މި ކ އްލި މައްސަލަ ނައިފަނާެވެގން

އަަވހަކަްށ ދޫކޮށްލ މަކީ ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ީވހާ ފ ލެޓ  7000ދިފައި ހ ރި ހެމިހާރ  ، ކ ޑަކ ޑަ ތަންކޮެޅއް ނަަމެވސް

އ ފެދ ނ . ާވލ ަގިއ ސ  ދޭތެރޭ ތަނ ެގ ައގާ  . ފަހަރ ަގިއ މީެގ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ  ެވްސ އެ ޮގތްެވސް ަގބޫލ ކ ރާ 

ށަހެޅި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝިޔާމްެގ ާވހަކަފ ޅ ން ައޅ ަގނޑަްށ ެވްސ މި މައްސަލަ ހ  މިއަދ  ،ެވސްއެހެންނަމަ

ދެްނ  މަޓަަވރ  އެޅީ 16ަޓަވރ ެގ ައގ ގައި  40 ،އ ޅެނީ ކީްއެވެގންކަން. ިވދާޅ ީވ އްޖެ މީަގިއ ައގ ބޮޑ ެވެގން މިގި ނއެ

 އ ޅޭ ދިމާެވެގން މި ންޭނނެގްއެގ ަބދަލެއް އަންނާނެ. އެއީ ކަށް ެވސް ކޮންމެެވސް ަވރެ، އަަގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ، މި މާލޭގައި ދިމާެވެގން އ ޅޭ އެްނމެ ބޮޑ  ެއއް މައްސަަލއަކީ  ،އ ޅޭ ން މިކަަމށް ދިމާެވެގ. ރާއްޭޖެގ ބޯހިާޔަވހިކަމަކީ

ތައް ނ ލިބިެގން.  ބޭނ ންާވ މީހ ންނަށް މި ފ ލެޓ ެގދޮރ ޯގތި  ތެރިކަމާެއކ  މިކަން ނ ކ ރެވ ން. ޙަޤީޤަތ ަގއިޞްލާއިޚ 

ހާލ ގައި އ ޭޅ  ތައް،އިލާޢާ ގައި ަވރަށް ނިކަމެތިރޓްީވޓަ ،ގައިސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ ފޭސްބ ކ ެވ މިއަދ 

އަދިެވްސ  ،ކީޔަ ަގނޑ ަވަރކަށް. ހިތާމަލާފައި މި ބޭފ ޅ ންނަށް މި ފ ލެޓް ލިބިއްޖެއްޔާ ާވނޭތައް އިލާތަކ ެގ ފޮޓޯޢާ

 ނަށް ލިބ ނ  މީހ ން ފ ލެޓ  އި ތިބީ. ފ ލެޓެއް ނ ލިބޭ.ގަ އާއި ފޭްސބ ކ ރޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ބޭފ ޅ ން ހަމަ ޓްީވޓައިއް 

ލ ން ރަނަގޅ  ކަމެއް. އިީވ ކަމެއްތޯ ބަލަ ކިހިނެއް  ،ެއއީ ކޮންަބއެއްތޯ ،ސް ާތއީދ . އެހެންނަމަެވސްަގނޑ  ެވދޭން އަޅ 

ކޮޓަިރ  3އި އެޅި ގ  ދީަފއި ތިބި މީހ ންނަށް ހ ޅ މާލޭަގފ ރިހަމަ އަ ،ފައި ތިބި މީހ ންަގނެ  އެްއކަލަ ގ ޅީފަޅ ން ޮގތި

 ކޮޓަރި ފ ލެޓ  2. ބާކީ ތިބި އެންެމންނަށް މި ދީފި ކަށް މީހަކަށް ފ ލެޓ ަވރަ  18ެވސް ަވރަްށ އަރިސް ފ ލެޓަކ ން މިހާރ 

އްޒ މެްނެގ އިންސާފ ެވިރކަމާއި ެއ ޢިއީ މ އެބައޮތް. މި ކަމ ެގ ލިޔ މެއް ދީފައިފ ލެޓ ން ދޭނެ 7000ތަނ ން  މިއީ އަޅާ

ކަން ކ ރާހާ ހިނދަކ  މި ގައި ެވރިމި ޤައ މ  ،ތެރިން މިތާ ތިބޭނަމަޞްލާތެރިކަމަކީ. މިކަހަލަ އިޚ ޞްލާިވދާޅ ާވ އިޚ 

ްއ ތަްށ ެއ ފ ލެޓ ީވހާ އަަވހަކަ ،ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންނަކަްށ ބޯހިޔާަވހިކަެމއް ނ ލިބޭނެ. ައޅ ަގނޑ  ެވްސ ތާއީދ ކ ރަން

 ން ގ ޅީފަޅ  ކަމެއް އެބައޮތް.  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ެއއްޭއެގ ކ ރިްނ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ،ދޫކޮށްލަން. އެހެންނަމަެވސް

 14ހަދަންދިން މީހ ންެގ ޭގެގ މިހާރ  އެބަހ ރި  ައޅާފަިއ ފ ލެޓ  މީހ ން މަގ މަތިެވފަިއ ތިބޭއިރ ގައި ފ ލެޓ ަގތް ޯގތި

މް.ެއޗް ކައިީރަގިއ އައި.ޖީ.އެ ،ަޓަވރ  އަޅާފައި  16ޓަަވރ  އަޅަންާވ އަގ ގައި  40ެގ ޓަަވރ . މި ބ ރިއަށް އަޅާފަ

 ަހއ ސިންގ  ތަންކޮެޅއް ދ ރ ަގއި ެއބަހ ރި އޭރ ެގ ،ްއ ަޓަވރ ހޮސްޕިޓަލެއް ެވސް ދެ ަޓަވރ ން ނިމ ނ އިރ  އެ

ހާ ހިނދަކ  މި ރާއްޖޭގެ މިކަން ކ ރާތެރިކަމެއް ނެތި ޞްލާއިޚ  ،ދާތީ މި ޮގތަށް މިކަން .މިނިސްޓަރ ެގ ޓަަވރެއް

ކަމެްއ.  ންާވަވރަށް ައަވސް ޙައްލެްއ ބޭނ  ،ލިބޭނެ. މިއީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ބޭނ ންާވކަމަކަށް ަޙއްލެްއ ނ ބޯހިޔާަވހި

ހަޔާެތއް ިމ  އ ޅެ އިާލ ކ ްއޔަށްޢާއިލާ ެވސް. އަޅ ަގނޑ ެގ މ ިޅ ޢާައޅ ަގނޑ   ،ސަބަބަކީ ައޅ ަގނޑ  ެވސް ކ އްޔަށް

 ިރއްޔާ.ިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ނީ. ދެއްނިންމާލަ
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 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ތިނަދޫ ދެކ ނ އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ 

 . ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ   .ށްސަނީފަهللا ޢަބްދ  މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ސަނީފްهللا ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ދޫތިނަ

 މ  ަވޢ ދަކަށް ން ަގއި އެހާމެ ރަްއިޔތ ންނަށް މ ހިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހިޔާ މަޝްރޫޢަކީ ދިެވހިރާއްޖޭ

ޝީދ  ންެގ ރަީއސް، ނަނޑ މެއަޅ ަގ ،ެއ ަވޢ ދ  ފ ރަތަމަ ެވަވަޑއިެގންެނިވ ބޭފ ޅަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހިނދ ،ީވ

ން އެޮގތ  ،މ ކަން ކިޔައިދީންމ ަޙއްމަދ  ނަޝީދ . އާދެ! ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ްނނަށް ބޯހިޔާަވހިކަމ ެގ މ ހި ،ތޯއިނޭގ

ަވނަ އަހަރ ގައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ އެިކއެކި ކަންޮކޅ ތަކ ަގިއ  2008 އި،ްއވަ ތަެކއް ފައްޓަަވއިދެޢ ހިޔާަވހިކަމ ެގ މަޝްރޫބޯ

 އި  ަވއްޓާލަ ެވިރކަން ެގތަކެްއ ައޅާ މަސައްކަތް ފެށި ބާރ  ސްޕީޑ ަގއި ދަނިކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންފ ލެޓ ނަ އެހާމެ ިގ

 ، ލިސްޓ ތައް ބާޠިލ ކޮށް އެ ،ފަރާތްތަކަށް ނ ލިބި ޙައްޤ  ޮގތ ގައި ލިބެން ަޙއްޤ ާވ ެވރިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދޭން

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާަވމ ންދާ  ލީ ެއއީ މިއަދ  އިތައް ބަހަރައީސް ޔާމީން އެ ބޭފ ޅާ ބޭނ ންާވ ބަޔަކަށް ފ ލެޓ 

ލިބެންޖެހޭ  ،އ ޅެނީ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ސް މިށް ެވއަދައަދި ނަށް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނ ހަނ  ބޮޑ  މައްސަލަތަކެއް. މި

ތައް  ލިބެންޖެހޭ ފ ލެޓ ެގ ދަށ ން ޢ ނ ެވިވެގން. ެއހެންީވމާ، ހިޔާ މަޝްރޫނ ލިބ ނީ ކީއްެވެގންތޯ ޖަާވބ ދާރީބޭފ ޅ ންނަށް 

ެއ  ން،ކެމ  ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ދެންދިެވހިރާއްޖޭ ރައްޔިތ ންނަށް ީވހާެވސް ައަވހަށް ލިބ މަކީ މ ހި

 އް އަޅާ ނ ނިމެނީސް ބަޔަކަށް ފ ލެޓ  ތަޙަޤީޤަތަކީ ފ ލެޓ  .ހ ަގއި ފަކ ރ މަށްެޗކ  އިތައް ީވާހެވސް ައަވހަްށ ބަލަފ ލެޓ 

ލިސްޓ   ،ކޮށްފައިތައް އިޢ ލާންދިނީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ަގއި އަޅާފައި ހ ރި ފ ލެޓ  ންކަންޤީކަމ ެގ ޔަލިބޭނެ

ެގ ސިޔާސަތ ެގ ތެރެއިްނ ކ ރ މ ފައި ޔާމީން، ޔާމީން ބޭނ ންާވ ބަޔަކަށް ަވްއކަންލ ކޮށްބާޠި ތައްއެ ލިސްޓ  ާވއް އޮ

ަތްއ ެވސް ނ ޙައްޤ ން ބަަޔކަށް އެޅި ފ ލެޓ  ލަފ ޅަށްމެ އަމިއްހެންއެ އޭރ ަގއި. ހަމަ ނީ ދިބޭނ ންާވ ބަޔަކަށް ފ ލެޓ 

ނ ޙައްޤ ން  ،ތައްކޮށްެގން އަޅާފައި ހ ރި ފ ލެޓ ދޭންެވެގން ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތ ންެގ މ ދަލާއި ފައިާސިއން ޚަރަދ 

ަގއި އެކަްނ ދިެވހިރާއްޖޭ ،ކ ރަނީ ރަނަގޅަށް ތަރ ތީބ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގން މަސަްއަކތްކ ރީ.ބަޔަކަށް ދޭންވެ 

ެގ އެކަން ދިނ މ  ،ކޮށް ކ ޗެ އިޭވނެ އެންމެ ދަތިެވފައިާވ ހ ރި ފަރާތްތައް ބަލަޮކށްދެ ބޭނ ންާވ ބަޔަކަށް އެކަން

ނ ެވ އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ބޭނ ންެވފައި  ލަސްތަކެއް އަިދ މާ އް ހަމަޖައްސަމ ންދަނީ. އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާއިންތިޒާމ ތަ

މިހާރ   ،ދަނީ މި ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ެވސް  އްދައިދޭނަން. އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ފ ރައްޔިތ ންނަށް އެ އިތިބި އެންމެހަ

 ،ެވސް ބ ނެލަން އޮތީ ގައިކ ރަމ ން. ައޅ ަގނޑ  ތާރީޚަށްޓަކައި ެވސް މި ަވގ ތ ކަތްެގ މަސައްޔ ނިޓ   ހައ ސިްނގ  4000

މީހ ން ފ ލެޓަށް ަވދެ ދިރިއ ޅެން ފެީށ  ،ޓ ަގއިެވސް ސަރ ކާރަކ ން ފ ލެދިެވހިރާއްޖޭަގއި އަދި އަދަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެއް 
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މ ަޙްއމަދ  ނަޝީދ  ހެއްދެިވ ިގނަ  ތްތެރި ރައީސްކޮޅަކާިއ އިްއޒަލެޓ ހަމައެކަނި، ހަމައެކަނި މައ ޫމން ހެދި މަދ  ފ 

ނޑ މެން ކަން ފެއްެޓީވ އަޅ ަގ. މިނ ދާނެބަޔަކ  ދިިރއ ޅެމ ންެވްސ ެވސް އެއް  ތަކ ަގިއ ނޫނިއްޔާ ިމއަދ ލެޓ އަދަދެްއެގ ފ 

ތ ގައި މި ސަރ ކާރ ަގއި ައކީ ޯބހިޔާަވހިކަން ކަަށަވރ ކޮށްދޭނެ ޕާޓީ. އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ ރަނަގޅ  ޮގޑީ.ޕީން. އެމް.އެމް.ޑީ.ޕީ

. އަޅ ަގނޑ މެން ންއެ ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދޭނަަރއްިޔތ ންނަށް ތަކެއް އަޅާ ހ ރި ހ ރިހާ ފ ލެޓ  ޅެންެވސް އެ

މެްނނަށް އެބައޮތް. ޝ ކ ރިްއޔާ ންކަން އަޅ ަގނޑ ޤީޔަ މ ެގކަތައް ހަާވލ ކޮށްދޭނެޓ ެއކީަގއި މި ފްލެ ފ ެވރިކަމާއިންސާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރި

މެންބަރ   ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ނޑ  މިހާރ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އި ޖާބިރަށް. هللا ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދޮންބެއަކީ. މިހާރ   ނަންފ ޅަކީ ކަމަށް ފ ލެޓ  ެގިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަނީ ަމނިކ ފާނ  ކ ރިއްޔާ ޝ 

. އަމާނާތްތެރިކަމާއެކ  ޙްލިޞާ މް މ ޙައްމަދ  ރާހީްސ އިބްާވނީ ރައި ކަށްފ ލެްޓ ބައްޕައަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދެން

ކ ރ ާމއި ކަންއްވަ  އިކ ރާނެ. ރާއްޖޭަގތަްއ ބަރާބަރަށް ޑެލިަވރފ ލެޓްރ  މ އަދިެވހިރާއްޖޭެގ ބައްޕަ ކަމަށްާވ ަވލިއްޔ ލް

ލިވެއްޖެ ައޑ އަާހއަހާ. އާ ަވރ ބަ އި،ކަ ަދއްކަ ންކަމ ެގ ާވހަމިކަހަލަ ކަ ،ފަތެްއެގ ޮގތ ަގއި މަކަރާިއ ހީލަތް ހެދ މާއިާގސަ

 ޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްރައް؟ ރަްނތޯއަޅަީނ ީކއްކ  ފ ލެޓ ؟ އެޅީ ކީްއކ ރަންތޯ ފ ލެޓ  !ހިނާގމާާވހަކަެއއް ަދއްކަ

ލ ކ ރަނީ. ހަާވމި  ޑެލިަވރީ ދޭއިރ ގައި ަވރަށް އާަދިއެގ އާމްދަނީ ލިބޭ މީހ ންނަށް ފ ލެޓ  ދިނ މަށްޓަކައި. ފ ލެޓ 

ށް  ޙަލިޞާމް މ ޙައްމަދ  ސަރ ކާރ ން އެަކން ެގންދާނެ. ރައީސް އިބްރާހީ ކ ކަމާއެ އަމާނާތްތެރި، ަވރަށްއެހެންީވމާ

ކ ރ ން. ދ ރ ން އޮޕަރޭޓ  މިފަދަ ކަންތައްތައް ެވސް ކޮރަޕްަޝނާ ،ތްތެރިކަން ބަހައްޓަިއެގންނަަވން. ކެންދަ ޝ ކ ރ 

ތިބީ  ތ ން މިދެކޮޅ ން ެވސް ދަްއކާ ާވހަކަ. ަރއްޔި ،ދަނީ ެގންދިއ ން. އަޑ އަހަމ ން މިބި ލި ހިެއއްޗެމި ޙައްޤ  ފަރާތަށް 

އަލީގައި ެއކެޑޭިމއާ މެދ ެވރިކޮށް  ޖެއްޔާ ހިސާބ  ޢިލްމ ެގޖަހަންެވއް ބ އަޑ އަހަން. އަދި އިތ ރަށް ައޅ ަގނޑ މެން ހިސާ

 ދޭްނ . އަަވހަށް ޑެިލަވރީނޫން ށްަގނޑ  ދައްާކކައެ ާވހަަކ އަޅ  .ެގމިއަދ ެލިވދާނެ ބައެއް ކަންކަން ލައިެވސް ބަ

ދަންނަާވލީ.  ާވހަކަ މި ކ ަރއްާވތީ ައޅ ަގނޑަށް އެނޭގީތ އެރައީސް މަސަްއކަތް ކަމާއެކ ސަރ ކާރ ން ަވރަށް ހީާވގި 

 ،ަކއަކީދައްކާ ާވހަމި ތިބެ  . އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ަގއި ށްޙަލިޞާމް މ ޙައްމަދ  ަރއީސް އިބްރާހީ  ދަންނަަވންޝ ކ ރ 

މަ މާ ބޮޑ  ބިން   ؛މޭޮކށްފީ މޮޅ  ކަމެއް އެކަކ  މާ ،ޖަހަން ކ ރިމަތީަގއި މެޑަލްޖަހަންެވެގން ރައްޔިތ ްނެގމެޑަލް
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. އެ ާވހަަކއެއް ނޫން. ޑެލިަވރީ ދޭށޭ. ޑެލިަވރީ އަމާނާތްތެރިކަމާެއކީ މޭއަޅައިފީ ޓ ިގނަ ފ ލެ މަ މާ މޭ،ހިއްކައިފީ

. ބައިަވރ  ކަންތައްތަކަްށ ދިމާނ ެވފަ އަތާ . އަނަގާޔއިނ ންެވފަ ބޯހިޔާަވހިކަން ބޭަރއްޔިތ ން ިމ ތިބީ ކ ރާށޭ.ޑެލިަވރ

 ،ެގ ސަބަބ ނ19ް-އަތ ެވއްޖެ. ކޮިވޑ   ޑެމޭޖ  ޑ  ބޮން ަވރަށްސިާޔީސ ހަލަބޮލިކަމ ެގ ތެރެއި ޤައ މަށް ދިމާވެއްޖެ.

،  މި ތިބީ. އެހެންީވމާްއޔިތ ންަގއި ރައަޅަންޖެހ ނ  ސަބަބ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ވިޔަސް، ަވރަށް އ ނދަޫގ ހާލަތ 

ބޮޑެތި  ކ ރ މަށްޓަކައި އެންމެންސަލާމަތްަވގ ތ  އްފަސްކ ރަންީވ. ޒަތްތެރި ރައީސް، ދިެވިހރާއްޖޭެގ މީހ ން އެއިއް 

ދާއިރާައކަށް ސިޓީތަްއ  4 ،އަްއޑޫއަާށއިއަދި  ،ހަނިމާދޫ ސައިަޑށާއި ،ށަށް ލާންީވ. ލ. އަތޮޅަށާއިރަށްރަ

ސިޔާސީ ޮގތ ން  ،ރެންީވމި ޑިެވލޮޕްމެންޓ ެގ ނަތީޖާ ނެ ،އޮތް ޑިެވލޮޕްަވނީ. އެހެްނީވމާ  ސިޓީ މިޑިެވލޮޕްކ ރަްނީވ. މާލެ

 ކަންތައް ށް . މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ްނ އަމާނާތްތެރިކަމަރީ ދޭންީވގައި ސީދާ ޑެިލަވހޯދަން ާވހަކަދެއްކ މ ެގ ބަދަލ  ފައިދާ

ަގިއ ބޭފ ޅަކ  ދިނ ން. ައޅ ަގނޑ  ާގތ   ޤ  ފަރާތަށް ޙައްޤ އްޙަ  ،ކ ރާތީ ކ ަޑކޮށް ޑިޭލއެްއ އަްނނާނެ. އެހެންނަމަެވސް

ދޭ ޮގތަށޭ ނިންމީ. އެހެން މީހަކަށް ީވމަ ނ  ީވމަ ތިމަންނަައކީ އެމް.ީޑ.ޕީތިމަންނަ ކ ރީ ސަރ ކާރ ން ކޮލިފައި  ،ިވދާޅ ވި 

އެފަދަ ކަމެއް  ޙްލިޞާ މް މ ޙައްމަދ ނ ާވނެ. ރާއްޖޭެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމި ސަރ ކާރަކ ން ހަދައިެގން 

ށްޓަކަިއ ެރ އަާމނާތްތެރިކޮށް ޑެލިަވރީެދއްާވނެ. އެހެންީވމާ، ީވހާ ައަވހަށް ަވގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މަވ ނ ކ ރައްާވނެ. ެއއަށް

  ާރްއޖޭެގ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓް  ،ސިޓީއަށް ބަދަލ ކޮށް 4މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން  ، މެދ ެވރިކޮށް ނަމަެވސްސިފައިން

ހަދަން އެަބޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ންއެއްސީދާ ައޅ ަގނޑ މެން ޕްރޮްގރާމިމެދ ެވރިކޮށް ޑޭމިކް ސައި، ެއކެހަމަޖައް

ރޭޓްެވަފއި ތިބެެގން ކޮސްޓް އޮްފ ޗ އަޅ ަގނޑ މެން ސެ ،ން ބ ނަމ ން އަންނަނީމް.އެފ އަދި ައއި.އެ ޯވލްޑް ބޭންކ 

 .އަޅ ަވން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަށްޔަަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ހަމައޮޕަރޭޝަންސް ަވރަށް ަހއިެވއްޖެ ކަމަށް. އޭތި އަޅ  

ނެ ކަމަށް މިތާކ  ނެތް. ހަކ  މެޑެްއޔެްއ ޖަހާނެގންޖެހޭ. އެްއެވްސ މީަވންޏާ އެަބ އެ ވެއްޖެ ކަަމށް ހެޔޮިވސްނޭ ބަަޔކ 

ޒިންމާ އަިދ  ެގރ  އޭނާމެއްަގއި ހ ންނައިޤާދިނ ން. ކޮންމެ މީހަކ  ެވސް މައޮތީ ރައްޔިތ ންނަށް ޑެލިަވރީ މިތާ މި

ެއކ . ކަމާތެރިޞްދަނީ އިޚ ލާ ކ ރަމ ން މިޖިބ  އަާދކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ެގ މަސަްއކަތްދ ސްތޫރީ ާވ

، ައޅ ަގނޑ މެން އެހެންީވމާއް. އެ އެކ . އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ހ ާވކޮށްެގްނ އައިސްތިބި ބަކަމާތްތެރިއަމާނާ

 ...އްޔިތ ންދަނީ ރަ ކ ރަމ ން މިމަސައްކަތް

 

 ދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ަވނީ ބިލެތްދޫ ާދއިރާގެ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޙްމަދ  ޙަލީމައަ
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  ާވހަކަދެއްކެވ ން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް

ބޮޑ  ސ ާވލަކަށް މިއަދ  ޖަާވބ   އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހިތ ަގއި އ ފެދިފައި އޮތް ަވރަށްޝ ކ ރި

ޓަކައި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން.  ލިބިެގން ހިނގައްޖެ. އެކަމަށް

 82އިނޭގ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އެބަ ،ލިއިރ ަގއި އިައަގށް ބަލަ އިމާރާތެްއެގ 16 ހ ރި އިއަޅ ަގނޑ  ެވސް އަޅާފަ 

އެޅޭނެ ކަމަށް  ފްލެޓ  2ިއން ، އެ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އެހެްނީވމާދޭ. ކަށް ޖެހިެގންޓަޓްމެންހާސް ޑޮލަރ  އެބަ އެޕާ

ެގ ފްލެޓ  40ިވދާޅ ިވހެން  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް އެ  ، ހިސާބ  ެވސް އެަބ ދިމާޭވ.ހާސް ޑޮލަރަށް. ެއހެންީވމާ 82ފެނޭ 

މަތިން އޭރ ެގ ކި އަރިއަރިމާލޭެގ އެ ،ފެންނަނީ ، އިތ ރ  ަތންތަން އެ. އެހެންީވމާއެޅިފައި އެހެރީ ފްލެޓ  16ލާރިން 

ޭވ. ބޫލ ކ ރެަގ، އޭރ ެގ ރައީްސކަން ކ ރެްއިވ ބޭފ ޅ ން އަާޅފައި އެހެރީ ބާކީކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އި ަވޒީރ ންނާ

ފްލެެޓއްެގ ާވހަަކ  ؛އެީއ ެވްސ ދިެވހި ރަްއޔިތ ން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،އެހެންނަމަެވސް

ާވހަކަ ދައްކަން.  މި ،އަރާ ެއްއެވސް ހަޔާތެއް އެބަހ ރި ބާަވއޭ ށްއަޅ ަގނޑ  ހިތަ .ނީކަދައް އަޅ ަގނޑ މެން މި

ަވނަ އަހަރ  ކ ރި  2008 ިއ،ތަެކއް އަޅަާއއި ފްލެޓ ތަނ ަގ ހ ރި އާިއ މާލޭެގ އަރަިބއްޔާއަޅ ަގނޑ މެން ާގކޮށީގަ 

ރީ ނިމިފައި ހ ންނަތާ އޭރ  ެވސް  ހ ތައް ހަާވލ ކ ރިއިރ  ފްލެޓ ރައީްސ ޔާމީންެގ ސަރ ކާރާ އިމަސައްކަތް ނިންމަ

ހަމައަށް   ނިމ މަކާތައް ާގްތަގނޑަކަށްދ ެގ ބަާޣާވތ ެގ ތެރޭަގއި ފްލެޓ ޙީާގތްަގނޑަކަށް އަހަެރއްހާ ދ ަވސް ވެއްޖެ. ަވ

 ،ކީޭބފ ޅ ންނަށް ކ ރެވ ނ  ކަމަ އަހަރ . އެ 3ތަކަށް މީހ ން ަވްއދާލަން ނެިގ ފްލެޓ  ، އެ އަިއއްސަ އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް 

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަށް ހަދާފައި ެވްއދީ.ކަތަފްލެޓ  އެޅި ބޭފ ޅ ން  ކ ލަ ލާފައި އެއަހަރ  ތެޭރގައި ިފޔާތޮށި 3

ދޮންބެެގ ނަމ ން  ދިޔަ. އެހެްނެވެގން ފްލެޓ އެިޅެގން ހާހެއްހާ ފްލެޓ  7ރޭގައި ްނކޮޅ ތަކ ެގ ތެރާއްޖޭެގ އެކި ކަ

ތައް އެބަހ ރި ފެންނަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލޮލަށް.  ަރއީސް، ެއ ފްލެޓ ދިަޔއީ ެވސް. އިްއޒަތްތެރިެވެގންރ ހޫމަޝް

ތަކ ަގިއ ނ ގައި އެބަހ ރި. އަދި އެ ފްލެޓ މިތަންއެތަ. އަދި ާރއްޖޭެގ ެއޅިފަ ފްލެޓ  1000ހ ޅ މާލޭގައި ެވސް އެބަހ ރި 

އް އަޅާފައި ެވސް އެންމެ މީހަކ   މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ން އެންމެ ފްލެޓެމީހ ން ދިރި އެބައ ޅޭ. 

ތެރި ތް. ިއއްޒަތްއަަޅއިެގން ީމހ ން ވެއްދި ާވހަކަ ަދއްަކާވެނ ކަމެއް ނެ ، ފްލެޓ ނެތް. އެެހންީވމާ އްެވސް ެވއްދިފައެ 

ތައް ައަވހަށް ދިނ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަްށ އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ދެކެން. ޓ ހ ރި ފްލެ މިހާރ  ައޅާފައި .ރައީސް

އަޅާފަިއ . ލިބ ނ  ކަމަށް އެބައޮތް ލިޔ ން ދީފަ ހާސް މީހ ންނަށް ފްލެޓ  23ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ން  ،މަެވސްއެހެންނަ

ހާސް މީހ ން  23އްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް އެ  ހ ންނަށް. އިާހސް މީ 23 .ފްލެޓ  7000ހ ރީ 

އިލާ. ެއ ޢާ 7000ންނަށް ެވސް ެވއްދެން އޮީތ ހަމަ ފްލެޓަކަްށ ެވއްދޭކަށް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެ 7000އެއްފަހަރަކާ 

ބޫލ ކ ެރޭވ ަގ ނޑަށްއަޅ ަގީވމަ، އެހެންކ ރަން އެބަޖެހޭ. ދިރާސާ އިއިލާ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބަލަޢާ 7000

ރ  ަވނީ އަދި މި ސަރ ކާރ ން މިހާ ބާރަށް ކ ރަމ ން. މަސައްކަތް ަވރަށް ދަނީ އެ ސަރ ކާރ ން މިހާރ  އެ ޮގތ ަގއި މި
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 ؛އަހަރ ެގ ތެޭރގައި ކ ެރވ ނ  މަސައްކަތް  5. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޔާމީންެގ ެގ މަސައްކަތް ފެށިފަޓ ފްލެ 4000

 މި  ،ކިާޔކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަެވސްނެތް. އަޅ ަގނޑ  އަޅާ  އްއްކަެތއް ކ ެރިވފައެ  އެއްެވސް މަސަފ ރަތަމަ އަހަރ 

ދަނީ ެވސް  ކޮށް މިއަދ ޞަޚާއް .ފިކަމ ެގ މަޝްރޫޢ  ފަށައިހިޔާަވހި މިތާަގއި ބޯންމިއަދ  ެވސް ާރްއޖޭެގ އެތަ ންސަރ ކާރ 

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ޮލލަށް އެބަފެނޭ އަޅ ަގނޑ ެގ ދެ ކ ރަމ ން.ްއަކތްެގ މަސައްކަތް ފަށަިއެގން މަސަޔ ނިޓ  100ނައިފަރ ގައި 

ތަން. އަނެްއކޮޅ ން ތިމަރަފ ށީގައި ެވްސ  މެންބަރ ، ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ރަށ ެގ އަޅަމ ންދާ

ސަރ ކާރެްއ ރަކީ މިއީ އާ ކާސަރ   ، މި . އެހެންީވމާެގދޮރ ެގ މަސައްކަްތ ފަށާފަ. ެގ މަސައްކަތް ފަށާފަަވނީ ފްލެޓ  މިހާރ 

 .ނަ..ަވނަ އަހަރ  އޮތް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރ ކާރ . ަހމަ އެ ސަރ ކާރ  އަން 2008އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ހަމަ  ،ނޫން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެގ ިއްއޒަތްތެރި އަރ ަވނީ މެދ  ހެންޭވރ  ދާއިރާ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . 

 ށް.  މަޢާޡި ލީ މެންބަރ  ޢަ

 

 މް ާވހަކަދެއްކެވ ްނ:ޢާޡިމެދ  ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ 

ެވސް ަވަޑއިނ ެގްނ މަޖިލީހަށް ެއްއޮގތަކަށް  ޭވތ ެވދިަޔ ދ ަވސްތަކ ަގއި މި ތެިރ ރައީސް. މިއާދެ! ޝ ކ ިރއްާޔ ިއއްޒަތް

ތިބި މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ސާފ ކޮށް ފެނިެގން ހިނގައްޖެ. ގައި ހަމައި  ،ތަނަށް ަވޑަިއެގން ތިއްބަާވފައި މި

މަޖިލީހަށް ނާންނަން ތިބި ާވހަކަ.  ެގން ތިބި ާވހަކަ. މިށްކޮ ބޮިއކޮޓ  ،ދިޔައީމި ޭވތ ެވދިޔަ ދ ަވސްަތކ ަގިއ ދައްކަމ ން

، ެގން ަނއީއޭ. އެހެންީވމާށް އަނިާޔެވތިމަންނައަ ،މިއަދ  ަވަޑއިެގން މާފަށް އެދިަފއި މި ބ ނަނީ ،އެހެންނަމަެވސް

ލީހ ން  ޖިމަ ިމހާރ  ދައްކާ ާވަހކަ ދެކޮޅ ެޖހޭ މީހ ން މި ،ާއއިހަމައިގައި ތިބި މީހ ން ކ ރިން ދެއްކި ާވހަކަ

 ެގ ާވަހކަ މިއަދ  ހިޔާ މަޝްޫރޢ  ފްލެޓ  ؛ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްއިނޭގ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ާސފ ކޮށް އެބަ

 އިންޓަރިވއ ެއްއ ޞަެގ ޚާއްމިއަދ  ހައ ސިންގ މިނިސްޓްރީެގ، ހައ ސިްނގ މިނިސްޓަރ  ، ނެީގމިތާ މިކަށް ޔަ ކ އްލި

ތައް ފްލެޓ  ،ޮގތް ތަކަށް ީވޮއޭވ. ެއ ބައްދަލ ކ ރ މ ގައި މި ފްލެޓ ރ މެއް އެބަބައްދަލ ކ  ނޫނީ ނޫސްެވރިންނާ ،އެބަޮއޭވ

 ފާނެތީ ކަންނޭނެގއިރ މ ެގ މަގ މަީތަގިއ އ ޭޅ ާވަހކަ ދަންނަަވކ ދޭނެ ދ ަވސް، ދޭނެ ފަރާތްަތްއ ާގްތަގނޑަކަްށ އިޢ ލާން

ނޫނީ  ، ދޭން އެމް.ޑީ.ޕީ މީހ ން މި ފްލެޓ ކަށް ނަަގިއެގން ތިމަންނަމެން ކ ރި މަސައްކަތަކ ންނޭ ޔަމި ާވހަކަ ކ އްލި

ރައީސް  ،ންބަރ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން ނިންމީކީއެއް. ދެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ްނ މި ފްލެޓ 

އެ އަތޮޅ ެގ މީހ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ނ ކ ރި ނަމަޔާމީންެގ ދައ ރ ަގއި އެ އަތޮަޅށް ެގންދިޔަ ތެލ ން ވައްކަން 

 މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ،ަވނީިދަޔއީސް. އެހެން މިދަންނަކ ެރިވެގންހިލޭ ކަރަންްޓ ދީެގން މަސަްއކަތް މިއަދ  ،ހިލޭ
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ބޮޑަށް އަޖާބ ޭވ.  ކ ރި ާވަހކަ ދައްކާީތެވ އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ަވރަށްރ ން ަވއްކަންޅަމ ން މި ސަރ ކާމައްސަލަ ހ ށަހަ

އިްއޒަތްތެރި ޮގތ ން ެވސް ދައްކާލާނެ ަލއްކަ ިގނަ ާވހަކަތައް އެބަހ ރި.  ގ ޅޭ ތަކާޓ ަވްއކަމ ެގ ާވހަކަދަްއކާލަންޏާ މި ފްލެ

ތައް ޙަޤީޤަތ ގައި ނ ދެިވެގން އ ޅޭ އިަވރ . މި ފްލެޓ އް ަވަރށް ބައ ޅޭ ސަބަބ ތަތައް ނ ދެިވެގން ރައީސް. މި ފްލެޓ 

 . އެައޅަން ބ ނީ ފްލެޓ  40ބ ނާ  ނ އިރ ަގއި އެއްޔޫމްެގ ސަރ ކާރ  ނިމ ޤަޔާމީން ޢަބްދ ލް ،ބޮޑ  އެއް ސަބަބަކީ އެންމެ

ނޑ މެން ކިހިނެއްތޯ މީހ ން  ތާކަށް ފ ރަތަމައިނ ން އަޅ ަގ ، ނ ނިމޭފައިަވނީ. އެހެންީވމާނިމި 48ެގ %ފްލެޓ  16ބ ނާ 

ހ ރި  ދާފައިެއއީ އެހާ މަތީ ފެންަވރެްއގައި ހަ ،މ ކޮށް އެ ެފންަވރ ަގއިންއާ ،ެވއްދޭކަށް ނެތް. ދެަވނަ ކަމަކީ ؟ވައްދާނީ

ތަެކއް ދޭ. އެއީ އެންމެ އާަދއިެގ ަހއ ސިންގ ޔ ނިޓ ެއނިގެގން ތަކ ން އެބައާތަނެއް ނޫންކަން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މީޑި

ތަން  އެންމެ ބޮޑ ެވެގން އެ ،ރ ފިޔާއަށް ހަދާފައި  1760. އެ ހައ ސިންގ ޔ ނިޓްތައް އަކަފޫޓަކަށް ހ ރީ އިހަދާފަ

. ހަދާފައި ދީފައި ހ ރީ ،އެންމެ ބޮޑ ެވެގން އެ ފެންަވރ ަގއި. އެހެންނަމަެވސް ،އަށްރ ފިޔާ 1100ޙަޤީޤަތ ގައި ހެދޭނެ 

ނިކަްނ  .ދިޔައީ ަވރ  މިއަދ  މި އެނިގެގންހ ރި  ްނކަން ކާލާފައިމި ޭވތ ެވދިޔަ ސަރ ކާރ ން ކަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 3ދަރ މަަވންތަ ހޮސްޕިޓަލ ެގ  ބަށް ޔާމީނ ެގ.ާލފައި ފަހަތ  ޖީއިބ ރިޖ  އޮޅަ  2 ައޅަން ބ ނީމާ ބްރިޖ  4 .ބްރިޖ  ބައްލަާވ

 އް މިސްކިތެއި  ފަރާތ ަގޓަށް. މާލޭެގ އިރ މަތީެވސް ައނެއް ފައިކޭްއކާަފއި އަނެޅައިލާޓަަވރ  އޮ 2 ،ޓަަވރޭ ބ ނީމާ

އިސާ ބ ނީ ފަ ފްލެޓަށް އެ 40 ،ޮގސް ހ ރިހާ ތަނަކ ންލާފައި ކ ރިމަތި ޖީބަށް. މިހެންއިބ ރި ޮއޅަ 2އެތަނ ން  ،އެޅީތީވެ 

ަޓަވރ  އަޅަން  40ޮގސް ެވސް ފ ރަަގހ  ޖީބަށް. މިހެންލާފައި އަނެްއކާ އިއޮޅަ ފްލެޓ  24ސަރ ކާރަށް ނެިގ ާވަހކަ. 

 16 ހ ރީ ަޓަވރ ެގ ބަދަލ ަގއި 40ަގއި ނއިނޭގ އެތާ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ މިއީ.ންކަން ރިހާ ކަކ  ބ ނީމާ

. ަވްއކަްނ ބޭފ ޅ ން ނިކ މެ މިތާ ނ ދެއްކިްއޔާ މާ ރަނަގޅ ާވނެ އެެގ ާވހަަކ ، ަވއްކަމ . އެހެންީވމާޓަަވރ ކަން އަޅާފަ

އެކަމ ން ސަލާމަތްާވންެވެގން ފާޑ ާފޑ ެގ ާވހަަކ  .އ ޅެނީ މިއަދ  ނ ކ މެ އެ ،ިއ ހ ރީތީެވފަ ކޮށްއެްއޗަކަށް ާވަވރަށް

ދޭންޖެހޭ ޙައްޤ   ެވސް ޓ ފްލެ  7000ދަނީ. އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެން  ސަރ ކާރ  މި  ދައްކަމ ން އެ

 ..ފަރާތްތަކަށް، ޙަޤީޤަތ ަގއި ދީަފއިހ ރީކީ ޙައްޤ  ފަރާތްތަކަށް ޫނން.

  

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،އަރ ަވނީއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ރިޝ ކ 

 އަށް. މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހ މީމެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަ

 

 :މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ާވހަކަެދއްެކވ ން



2020 ލައިޖ   6                                             ސާލްޖަނަ ވަ  15 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

27 

 

ނަމަެވްސ ީވ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިޔާ މަޝްރޫޢ ެގ މައްަސލަ ކ އްލި މައްސަލަިއެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅާފައި

ރާއްޖޭގައި އޮްތ  ެވސް މި ކ އްލި މަްއސަލައެއް ނޫން. މިއީ އަަބދ މަްއސަލައަީކ ޙަޤީޤަތ ގައި ބޯހިޔާަވހިކަމ ެގ

މައްސަލަ.  މައްސަލައަކީ މިބޮޑ   އެންމެ ،ބޮޑ  ިއާވ އެންމެ ދިމާެވފަ މާލެއަށްޮގތެްއގައި ޞަމައްސަލަެއއް. ޚާއް

ަގިއ  2008ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ެގ ެވިރކަމ ަގއި  ،އަޅ ަގނޑ މެން އެހެންެވެގން ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ެވރިކަމ ަގއި 

އަދި އެއަށްފަހ ަގއި މިހާރ   .ވީ ށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބޮޑ  ަވޢ ދަކަ ،ެވސް މި މައްސަލަ ބޮޑ  މައްސަލަައކަށް ާވީތެވ

 އި ަގީވ. ކ ރީ ެގ މިެވރިކަމ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޮޑ  ަވޢ ދަކަށްލިޙްޞާރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  

 ީވ އެންމެ މަސައްކަތް ކ ރަމ ންދިޔައިރ ަގިއ ބޯހިޔާަވހިކަން  .ޕީެގ ސަރ ކާރ  އޮްތިއރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެމް.ޑީ

ކީ  ބޮޑ  މަޝްރޫޢަ ށް. އެހެންެވެގްނ ެވރިކަން ަވްއޓާލިއިރ ގައި މާލޭގައި ެވސް ހިނަގމ ންދިަޔ އެންމެދަކަބޮޑ  ަވޢ 

ތައް. އަދި ތަކާއި އަދި ާގކޮީށަގއި ހަދަމ ންދިޔަ ފްލެޓ އި ހަދަމ ންދިޔަ ފްލެޓ ސްކޫލްގަ  ރަބިްއޔާ ޢަެއއީ ބޯހިޔާަވހިކަން. 

ކ ގައި ެވްސ ކ ޅ ދ އްފ ށީ، ދިއްދޫ ފަދަ ތަންތަނ ގައި ކ ރަމ ންދިޔަ އެކ ގައި ރާއްޭޖެގ އެހެން ކަންކޮޅ ތަހަމަ އެއާ

ިދެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ލ މަށްފަހ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެވިރކަން ަވއްޓާ .މަސައްކަތް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ަގނޑ މެންނަށް ރައްޔިތ ންނަށް ޅ އަދިން ބޮޑ  ެގއްލ ން އަދިެވްސ ތަހައްމަލ  މި ކ ރަނީ. ބަޣާާވތަކ ން ވައްޓާލ މަށްފަހ  

ެއ  ؛ތައްރަީއސް ހެއްދެިވ ފްލެޓ ރަބިއްާޔގައި ޢަކ ަޑ އަެގްއަގއި މިސާލަކަށް ާގޮކށީަގިއ،  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ޔާމީންެގ هللا ޢަބްދ  ،ންޓް ނ ދެއްކ މ ެގ ސަބަބ ންމީހ ންނަށް ޑައ ންޕޭމަ ތައް ދިނ މ ގައި ޙައްޤ ެވރިންެގ އަތ ން އެފްލެޓ 

އޭރ   ،، އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން. އެހެންީވމާޮގތް ހަދާފަ ތަނަށް އެނޫން މީހ ން ަވންނަ އެ ިއ،ަވނީ ނަަގ ރ ަގއިކާސަރ 

ޚިލާފަށް  ން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރ ކާރ ން ނިންމެިވ ނިންމެވ މާމ ނިންމެވ ާކރ ން ނިންމެިވ ންޓް އޭރ ެގ ސަރ  ޑައ ންޕޭމަ

ތެޭރަގިއ ތްތަކަްށ ޙައްޤ  ހޯދައިދިނ މަށް ައޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން. އޭެގ ފަރާަޙއްޤ ތައް ނިގ ޅަިއަގން އެކަންކަން ކޮށްެގން އެ

ޙައްޤ  ިނގ ޅައިަގނެަފއިޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ެގ އަތ ން އެ ިގނަ ފަރާތްތަކ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިާރއަށް ިނސްބަތްާވ ަވރަށް

ަވރަށް މަޤ ބޫލ  ޕްރޮްގރާމެއް. ، ހިންމ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ފެށީ ަވރަށް މ  2008ެވށިފަހި ޕްރޮްގރާމަީކ ެވސް ރައީސް. 

ރަށް ތް ެވސް ބާމަސައްކަ އެ މިސަރ ކާރ ން ެވސް އިރާދަކ ެރްއިވްއޔާ ފަްއޓަާވނެ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ  މި ޕްރޮްގރާމ 

ން ިގނަ ފަާރތްތަކަށް ހ ޅ މާލެއިން ބި ށް ެގންދިޔ މަށް. ބަޣާާވަތކަށްފަހ ގައި ެވށިފަހި ޕްރޮްގާރމް އޭރ ަގއި ަވރަށްއަކ ރި

ލިޔ ން ލިބިފަިއާވ  ،ނަމަެވސް ބިން ،އެްއޗެހި ބިން ނ ލިބި ފަހ ން ފްލެޓ ެވސް ލިބިަފއިޭވ. އަދި އޭެގ  އަދި ފްލެޓ ެވސް

ާއިއ ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ން. ައޅ ަގނޑ މެން ެއޗް.ޑީ.ސީهللا އެ ަޙއްޤ  ެވްސ ނިގ ޅަިއަގނެފަިއަވނީ ޢަބްދ  ެގފަރާތްތަކ 

އޭރ   ،ންކަން ދެއްިވޤީބޭފ ޅ ން ޔަ  ބައްދަލ ކ ރި. ބައްދަލ ކ ރ މ ެގ ތެރޭގައި އެރ ންއި އަދި މާލޭެގ ބަެއއް މެންބަރައީސާ

މީހ ންނަށް  ެވށިފަހީެގ ތެރެއިން އެ  ނަށްަވަރކަށް މީހ ން 140ޑަކަށް ެއއީ ާގތްަގނ ؛ލިޔ ން ލިބ ނ  ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް

 . . އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްކޮށްދެްއާވފަން ޤީ ޔަން ެވްސ ަވނީ ެއކަންޙައްޤ  ހޯަދއިދޭނެ ކަމަށް އެްޗ.ޑީ.ސީ ލިބެންާވ
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އްޭޖެގ ަރއްޔިތ ންނަްށ ްގރޭޓަރ މާލޭ ސަރަޙަްއދ ން މާލޭެގ ރަްއޔިތ ންނާއި އަދި ރާ ން،އަޅ ަގނޑ  މާލޭެގ ސަރަޙައްދ  

 ނޑ މެންކ ރ މަްށ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެެވން ހ ރި ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ބާަރށް ކ ރ މަށް އަޅ ަގބޯހިޔާަވހިކަން ކަަށަވރ 

. ައޅ ަގނޑަށް ަވނީ ފައްޓަާވފަ މަސައްކަތް އަދި ސަރ ކާރ ން ެވސް މި ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ެވސް ބާރ އަޅަންޖެހޭނެ

ެގ ސަރ ކާރ ގައި އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ރާއްޖޭެގ ލިޙްޞާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  އިތ ބާރ  އެބައޮތް ރައީސްފ ރިހަމަ 

ހަމަޖެހ ން ތްމި ހި ،ެވެގންދާނެކަން. މި ލ އިނަށް ބޯހިޔާަވހިަކން ކަށަަވރ  ޔިތ ންރައްޔިތ ންނަށް އަދި މާލޭެގ ރައް

ބޮޑަށް  ކަމ ެގ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އ އްމީދ  އެބައޮތް. ަވރަށްއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ިގނަ ަރްއޔިތ ންނަށް ލިބިެގންދާނެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަރ ަވނީ ޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޔާ އިއް ޝ ކ ރިއް

 . ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްފަޠީއްލަމެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ހަާވ ފްޠީޔާސިރ  ޢަބްދ އްލައިާރެގ ެމންބަރ  ދާކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  

ެގ ފަހ ަގިއ މަޖިލީހަށް ަވަޑިއެގން ހިޔާ ފްލެޓ   ިގނަ ދ ަވހަށް ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދ  ަވރަށް

ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ   ،ދެއްިވ ކަމަށް ީވނަމަެވސްލަ ކ އްލި މައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅ އްަވއި އްސަމަ

ނަމަ މާ ރަނަގޅ ީވސް. މީެގ އެތަެކއް އަހަރ  ކ ރިން  ހަމަ ހ ށަހަޅ އްަވއިދެއްިވ މ ެގ މައްސަލަކަބޯހިޔާަވހި ،ބޭނ ންަވނީ

ަވނަ އަހަރ .  2006އް ދޫކ ެރިވފަިއަވނީ، ެގަވޅ  ދޫކ ެރިވަފއިަވނީ ހ ން ބިމެއެންމެ ފަ އި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޅ ދ އްފ ށީގަ 

 ،ންެގ ެވިރކަމ ަގިއ ފެއްޓ ނ  މަަސއްކަތްތައް ިއ އަޅ ަގނޑ މެތަކ ަގއި ދެން އަ ކަން ށް ބިން ފ ރިެގން އެއަޅ ަގނޑ މެންނަ

ކަމ ެގ ޔިތ ންެގ ބޯހިާޔަވހިމެންެގ ރައްއަޅ ަގނޑ  މެްނ ފެއްޓ ނ ެގ މަސައްކަތް އޭރ  އަޅ ަގނޑ ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ   170

 އޮްއާވ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ާގތްަގނަޑކަށް ނިމިގައި ޔ ނިޓ  60ެގ ތެރެއިން ޓަކައި. އޭ އްެލއް ހޯދައިިދނ މަށްޙަމައްސަލައަށް 

ްއެވްސ ދިޔައިރ ގައި ެއއަށް އެއަހަރ  ެވެގން 7އެކީ ދަންނަަވން ޔާހިތާމަ ،ަވއްޓާލީ. އެހެންނަމަެވސް އިެވރިކަން އޭރ ަގ

ަދއްަކާވތީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަކ ރަން ިމއަދ  ަވޑަިއެގން ބޯހިާޔަވހިކަމ ެގ ާވހަކަ  ،ކ ރަްއާވ ތިބެަފއިމަސައްކަތެްއ ނ 

 ،ބޭފ ޅ ން ތިބި  އަހަރ  އެ 7ހ ރެ އެތަނަށް ރަްއޔިތ ން ނ ަވއްދާ  ނިމިފައި އިޔ ނިޓެއް ހަދަ 40ތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަ

ޔ ނިޓަކަށް ތަޅ ދަނޑި ދީފަިއ އޭެގ ެވސް ފައިސާ ދެއްީކ  18ތަނ ން  . އެންމެ ފަހ  ަވގ ތ  އެމ ޅި ެވރިކަން ނިމެންދެން

ޔ ނިޓެްއެގ މަސަްއަކތް ާގތްަގނަޑކަށް ނިމ މަކަށް  105އެީކަގއި މަ އެއާ މި ސަރ ކާރ ން އައިްއސަ. ހަ ،ަގނޑ މެންއަޅ 

ން ހަމަ ތިބީ އެއްެވސް މަސައްކަތެއް ނ ކޮށް. މިއަދ  އަހަރ  ަވންދެ 7ދަނިކޮށް އޭރ  އަޅ ަގނޑ މެން ެވރިކަން ަވއްޓާލީ. 
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މަޖިލީހ ަގިއ  މި ،ްނ ކައިރީަގއިޕީ.އެމްެގ ފަރާތ ން އައިްއސަ އަޅ ަގނޑ މެޕީ. ބޭފ ޅ ން ހަމަ ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެ މި

ީމެގ  ،ކ ދިން ެގ އެކ ޅ ދ އްފ ށީ ރަްއޔިތ ން ކައިީރގައި އަޑ އިޭވ ޮގތަށް ބޯހިޔާަވިހކަމ ެގ ާވހަކަ ަދއްކަން. އަޅ ަގނޑ މެން

 އިލާތައް މިއަދ  ެވސް ޢާ އެ ،ތަްއ ލިބިފައި ތިބި ކ ދިންހައ ސިްނގ ޔ ނިޓ  ،ތައްއަހަރ  ކ ރިން އެ ފްލެޓ  7

 އިއެކީަގއި. މި މަސައްކަްތ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭރ ގަ  ކ ިދންނާ 3ތެރޭގައި އަދިެވސް ދަނީ ހަމަ އެއް ޮކޓަރިމ ންދިރިއ ޅެ

ކ ިދންނަށް މިހާރ  ދިރިއ ޅޭނީ މާ  އެ ،ެވއްދި ނަމަ އިހ ރި ތަންތަނަށް އޭރ ަގ ނިމިފައިނީ ނޫ ،ލެވ ނ  ނަމައިނިންމަ

ެގ ާވހަަކ ބޭފ ޅ ން މިއަދ  މަޖިލީހަށް ަވަޑއިެގން ފްލެޓ  ތާމަކ ރަން މި ، އަޅ ަގނޑ  ހިން. އެހެންީވމާހަމަޖެހިެގތްހި

އްޓ ނ  މަސައްކަތްަތއް މ ަގއި މިދެންނެިވ ޮގަތށް ފެެގ ެވރިކ2008ައަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަން ހަމަ ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެ. 

ދަްއކަން ކަމ ެގ ާވހަކަެގން ޯބހިޔާަވހިކަށް ައއިސް ަވޑައި ޔަދ  ކ ްއލިތިބެމ ން އައިއްސަ މިއަެވސް ނ ނިންމާ ހަމަ ތިބެމ ން 

ާކ ަގނޑ މެން އަނެއް މިއަދ  ެވސް އަޅ   ،ންކަން އެބައޮތް ޤީއަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ަވރަށް ޔަ ބޭފ ޅ ން ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެ.  އެ

 ކ ރެިވފައި އެހާރ  އިޢ ލާންެގ މަސަްއކަތް މި ޔ ނިޓ   105 ހ ރިރަީނ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބާކީ ކ  މިއަދ  މަސައްކަތް މި

ވ މ ެގ ސަބަބ ން އިތ ރަށް މިހާރ   ހަަމ މީހ ން ނ ވައްދާ ހަލާކ  ެގ،ނިމިފައި ހ ރި އެއްޗެހީ އިެގ އޭރ ގަ ޔ ނިޓ  40ނީ. ަވ

ކ ރާނަން ިމ މަސައްކަްތ ެވސް ކާމިޔާބ  އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން އެ هللا ެއބަދޭ. މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ މަރާމާތ 

ރ މ ެގ މަަސއްކަްތ ކ އިމާރާތް އި ެގަވޅ ަގ 250 ،ހައ ސިްނގ ޔ ނިާޓއި 300އިތ ރ  އެީކަގިއ އަދި ން. ހަމަ އެއާ ސަރ ކާރ 

ޮބަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ށްދާނެ. ަވރަށްއަަގއި ކ ރިސަރ ކާރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ޅ ދ އްފ ށީ ެވސް ހަމަ މި

 ރައީސް.

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ނީ އަރ ަވ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެން

 ޒަތްެތރި މެންބަރ .  ށް. އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ ިއއްމެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދަ

 

 ްއކެވ ން:އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ާވހަކަދެ

ިގނަ  ރަށްަވ ،އަޅ ަގނޑ  މަރ ޙަާބ ދަންނަަވން، ރި ރައީސް`. ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެ

 ؛އަނެްއކާ މިއަދ  ަވަޑިއެގން މި މައްސަލަ ،ކ ަރްއަވިއެގން ތިއްބަާވފައި ދެން ހަމަ އެްއެވސް ކަމެއް ނ ެވދ ަވހ  ބޮއިކޮޓ 

ލޫމާތ  ަވރަށް ެގ ޕްލޭނިންގ މިިނސްޓަރ ދަނީ ޕްރެސްެއއް ެދއްަވމ ން. މަޢ ަވގ ތ  ެވްސ ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި

. ަވރަށް ދެަރޭވ ކ ީރެގ ސަރ ކާރ ެގ ާވހަކަ އަބަދ  ދަްއކަންޖެހޭތީ. ރަނަގޅަށް ދެްއަވމ ން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ހައ ސިންގ މިނިސްޓަރ   ،ންއް ެވސް ނޫއަހަރ ެގ ދައ ރެ 5ކަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ޙަޤީޤަތ ގައި ދައް
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ދައްކަީނ.   މިާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ހަރ  ަވންދެން ހޭިވ ހަޑީެގ ާވހަަކީވމަ އެއަ 7އަހަރ  ަވންދެން،  7ޒ  އްމ ޢި

އަހަރ ެގ ަދއ ރެްއ  5މިދިޔަ  .ޅ  އަހަރ ކަމަށް އަދި ީވ އެންމެ ދޮއަޅ ަގނޑ މެންެގ ިމ ެވރި  ،ދަްއކަނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި

އަޅ ަގނޑ   ؛އްަޒތްތެރި ރައިސްދަްއކަނީ. އި  ާވހަކަ މި  ހ ރީމަ އެދާއި ީވ ަވޢ ދ ތައް ނ ފ އްލާފައި ދިޔައިރ ަގއިނިންމަ

ެގ ބޯހިޔާަވހިކަން ދޭނަމޭ. މީހ ން 16000ަވނަ ައހަރ ެގ ނިޔަލަށް  2019 ސަތ ގައި ހ ރީބޭފ ޅ ންެގ ސިޔާ  އެ ،ދެކ ނިން

އެީކގައި ކޮންމެ ޒ ާވނަކަްށ   ކައިެވންޏަކާ އަލަތ ނިންމާނަމޭ.  ،ނޫން ކޭނިންމާނަމޭ. ހިއްކާނަމެ އިދަޔޫތ  ސިޓީެއއް ހަ

ނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަދްއކަ ހަކަ މިާވ ެއކަން ނ ޮކށް އޮތީމަ އެ ،ނަމޭ. ދައ ރ  ނިންމާފައި ދިޔައިރ ފްލެޓެއް ދޭ

އިއްޒަތްތެިރ  ،ލަން ަވރަށް ރީތިއިން ބަލަޓަަވރ ތައް ދ ރ  އެ ،ރަނަގޅ  .ދައްކަނީ  ހިޔާތަކ ެގ ާވހަކަ މިހ ޅ މާލޭެގ

ނަާގލަން ަވރަށް ރީތި. އެ މަންޒަރ  ފޮޓޯ ،ތަން ޭރގައި އެރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ިވާދޅ ާވ ފަދައިން. ހަނދ ަވރ ެގ ތެ

ިވްއޔާޭއ. އެޮގތަށް ިމއީ ހިޔާަވިހކަން އޭ، އަނބި ރީތީ ހެަވޅި ރީތީ ތޫިނއްޔާ  ،މީހ ން ބ ނާނެ ،އެހެންނަމަެވސް

ކަށް ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަކަްށ އަދި ހަމަ ލޮލަ !އަންދާާޒއެއް ކޮށްަލއްާވ ،ތްތެރި ރައީސްދޭންެވެގން ަވންނަ ެއއްެޗއް. އިްއޒަ

 437.5ލީމާ އިބަހައަށް  16 ފްލެޓ  7000 ދާނަން. ތަނަށް ދާދި އަަވހަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް އިރާދަކ ެރްއިވްއޔާ އެ

 17ެއހެރަ ލޫޅާފަތި ހިމަކޮށް އެހެރަ ޓަަވރެްއެގ ބ ރިެއއްަގއި ، 7.5ލީމާ އިމީތި ފަންސަީވހަށް ބަހައެބަޖެހޭ ޓަަވރަކަށް. 

ސް މިހާރ  މާލޭގައި އެބައ ޅޭ ފަ ،މަންޓ  ހެދީމާ ހ ންނާނެ ޮގތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިހތަށް ެގންނަާވ. ރަނަގޅ އެޕާޓް

ދެީނ  އެކަމަކ  ޯބހިޔާަވހިކަން ދައ ލަތ ން ބޮޑެިތ ލޯނ  ނަަގިއެގން މިއި އ ޅޭ މީހ ން. ކ ޑަ ޖާަގއިގަ  ސަތޭކައަްށވ ރެ

ނޫންތޯ. އެއަށްވ ރެ ދަތި  ޮގތް ހަދައިދޭންެވެގެނއް  ށްވ ެރ ލ އިނޫންތޯ. އެއަ ެވެގެނއްއެއަްށވ ރެ ތަނަަވސް ޖާަގ ދޭން

ާވހެން ްއޒ ޢިކަމެއް މ  ޮކންމެ ؟ނ ާވނެ ނޫންތޯީއސް. ހެޔޮނޫންތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރަ ޮގެތއް ހަދާކަށް ނޫެނއް އެހެން

ިވދާޅ ިވހެން ބ ރިޖ  ހެދިއިރ ގައި ކޮންމެ އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެގައި ައޅ ަގނޑ މެްނެގ ޕީ.ޖީ ލީޑަރ  

ސާސް އެތަްއ ދ އިސައްތަ ފަން ؛ކޮންމެ ފަޅިއަކ ން. ދަރ މަަވންތަ އިލާފައިފަޅިއެްއގައި ތިން ލޭން އޮތް. އެއް ލޭނ  ކަ 

އަންނަ އަހަރ   ،އޮތީ ަވމ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހިސާބަށްްއޒަްތތެރި ރައީސް، ާވރ ތަ ލިއަން ޑޮލަރަކަށް އިމި

ދަރަންޏަށް  އޮތް ބައިކ ޅަ ެއއްބައި މިދިޔަ ދައ ރ  ނަާގފައި  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ދައ ލަތ ެގ މ ޅި އާމްދަނީެގ ތިން

ދައްަކނީ ބޯހިޔަަވހިކަމ ެގ ާވހަކަ. ަގނޑ މެން މިއީ ބޯހިަޔަވހިކަމެްއ ނޫން މިއީކީ. އަޅ  ދައްކަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

 ފައި ކިޔާ އޭމިއީ އަލަށް ފެއްޓި ެއއްެޗއް. ފ ރަތަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބޯހިޔާަވހިކަމ ެގ ާވަހކަ ދެއްީކމަ ފްލެޓ  ދޮންބެ

ތިޞާދީ ޮގތ ން މ ޅި ދ ނިޔެ ބޮޑ  އިޤ  ،ދަތިއެ  އިފްލެަޓކީ ހަމައެކަނި އޭރ  ައޅާފަ  2000މަލާމާތްކ ރީ. 

މާލޭގައި އެަތއް  ިއ،އެތައް ބަޔަކަށް ދެއްާވފަ 2000އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އިއޮްއާވ އޭރ ގަ  ްސއެްއަގއިރައިސިކް

ލީ. ހ ރިހާ ތަނެއް ފަޅ ކޮށް ؛އެަތއް ދިއްޫދގައި އި،ކ ޅ ްއދ އްފ ށީގައި އެަތއް ތަނެއް ފައްޓަާވފަ  ިއ،ޓަާވފައްފްލެޓެއް ފަ

 ....ތަން ރަބިއްާޔަގއި ހ ރިޢަ ،ަގއި ހ ރި ތަންފަޅ ކޮށްލީ. ާގކޮށީ 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މާަވށ  ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،އަރ ަވނީޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަށް.  

 

 ކަދެއްެކވ ްނ: ސަޢީދ  ާވހަމ ޙައްމަދ މެންބަރ  މާަވށ  ދާއިރާެގ 

 16ބ ީރެގ  25 ،ލާނަންއިއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންަނަވ ަވރަްށ ކ ަޑ ަވގ ތ ޮކޅެްއ ީވމާްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްާޔ އި 

  ެއއީ ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ  1350ަޓަވރ ެގ މަސަްއކަތް  12ބ ރީެގ ާގްތަގނަޑކަށް  14ޓަަވރ  ހ ންނާނެ މިހާރ  ނިމިފަ. 

ލަ ަޓަވރ . ޖ މ  12ޔ ނިޓ  ކ ރިައށްދާނެ.  12ބ ރީެގ  14މަ އެާއއެކ  ކ ންފ ނިތަކާ ހަާވލ ކ ރެިވެގން ދާނެ. ހަކ ރިއަށް

ބ ރި ެއއީ އެްއކޮޓަރީެގ  4ހަާވލ ކ ރެވ ނ  ފްލެޓ ތަކ ަގއި ފ ރަތަަމ  މަަސއްކަތ ެގ ތެރެއިން ކ ންފ ނިތަކާ ޓަަވރ . މި 40

ރ ން އޮޅ ާވލަމ ްނ ސަރ ކާ މިހާރ ެވސްިދޔ ން ޚާއްޞަކ ރެިވެގންދިޔަންޏަށް މަންޓ ތަކ ެގ ޮގތ ަގއި ައލަތ  ކައިެވއެޕާޓް

 އަށް އެއީ ފްލެޓ ެގ ބޯހިާޔަވހިކަމ ގ  18އަށް  2013 .އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ާފހަަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކަންެގންދާ

އި ޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ީސެގ ގަ  2023އަހަރެއް. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  5ން ކާމިޔާބ  ދިޒަމާނެއް ެގނެސް  މ ޅިން އާ

 240ކަމަށް ނިމ މެއް ެގންނާނަން. އެއާެއކ ަގއި މި ސަރ ކާރ ން މި ެގނެްސދޭ ހިތްދަތި ށްރިކަމެްއަގއި ބޯހިާޔަވހިކަމަެވ

ސޭންޑްބޭގ  މީޓަރ ެގ ތޮށި ކިލޯ 4ހިލަ ޖަހާފައި ާވނެ. މީޓަރ ެގ ތޮށި ބޮޑ ކިލޯ 6ހެކްޓަރ ެގ ބިން ާވނީ ހިއްާކފަ. 

އަދި  .އޮޕަރޭޝަނ ަގއި އިހ ޅ ިވފަ ،ާގއިމ ކ ރެވި  އެންމެ ޒަމާނީ ފެނަްވރ ަގއި ކަރަންޓ ޯވޓ ެގ މެގަ  50. ޖަހާފައިާވނެ

އާއި ފެނ ެގ މަސައްަކތް ކ ރިއަށްދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަގ  ލައިޓ ަތއް ޖެހިފައި ހ ންނާނީ. ހަމަ އެއާއެކ  ނަރ ދަމާ

ކ ރެިވަފއި  ލްއިޕަސައްކަތް ކ ިރއަްށދާނެ. ޝީޓ މަހާބަރ ެގ  ކ ރިއަށްދާނެ. ބ ިރޖ ެގ މަސައްކަތް 6ހ ޅ މާލޭއިން ކޯޒ ޭވެގ 

 މިލިއަން  ދީ ފަންޑ ން ފަންސާސް ނ ަވތަ އަށްޑިހަޢޫކޮންަނން ތައްޔާރ ެވފައި ހ ންނާނީ. ސަ ތައްހ ންނާނީ. ޗެނަލް

ީއ މި ،ޮގތަކަށް ދަންނަާވނަމަ ކ ރ  . އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިއީސިލިީޓއެްއ ހަމަޖެހިފައި ހ ންނާނީއެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ފެ

 މި ،ކ ްށެވރިކ ރަންެވްސ  ަވގ ތ   މި ބައެްއ މަސަްއކަތް. ހަމަެއއާެއކ  އަޅ ަގނޑ  ެދަވނަ ފިަޔަވހީގެ ހ ޅ މާލޭގައި 

 ...ަވަނ ފިޔަަވހީެގ 3ން ހ ޅ މާލޭެގ ސަރ ކާރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ރި މެންބަރ  ދ ރަށް އަޅ ަގނޑ  ަގމ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ ،ސް ޔަމާސްކ  ނެންެގިވ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. މާަވށ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ހިަވޑަިއެގންނެވ މަށްޖެ
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 ކަދެއްެކވ ްނ:މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ާވހަމާަވށ  ދާއިރާެގ 

ގ ޅީފަޅ ގައި ެއއީ ހ ޅ މާލޭެގ  ،ކ ށްެވރިކ ރަން ހަމަ ަވގ ތ  ެވސް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  މި

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބަނދަރ  ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި  .އްތިންަވނަ ފިޔަަވހީެގ ޮގތ ަގއި ތަރައްޤީކ ރެޭވނެ ބޮޑ  މަޝްޫރޢެ

ހިރާއްޭޖެގ ދިެވ މ ޅި އަދި ،ރ މާލޭ ެގ ްގރޭޓަސަރ ކާރ ްނ ހަލާކ ކޮށްލަމ ން. ގ ޅީފަޅަކީ ބޯހިޔާަވހިކަމ  އެ ެގންދަނީ މި

އޮތް ރައްޔިތ ންނަށް ެވސް ބޭނ ްނވެއްޖެ ހާލަތެްއގައި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ބޯހިާޔަވހިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި 

 ...އިެގންހަމަނ ޖެހެނީސް ފައިސާ ދައްކަ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ޯލނ   53ަވރަށް މ ހިންމ  ހައްލެއް. 

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ 

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހެންޭވރ  ދެކ ނ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(        

 

 ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެްނބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެވ ން:

އިންނެިވ  މިއަޑ އަހަން. އެއީ ޔަހޫދީންެގ ސިފައެކޭ ބ ނާތީ އަޅ ަގނޑ   ލަތާހީ ،މަކަރާއި އި،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދޮގާ 

  އެ ސަރ ކާރ ން ނެރެ އެ !ބަލަ ގ ޅީފަޅ ެގ މީހ ންެގ ާވހަކަ. ،ކ ރީ ސަރ ކާރ ެގ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ  އެ ިވދާޅ ަވނީ

ބޭފ ޅާ ހައ ސިންގ  އެ .އެ ސަރ ކާރ ެގ ހައ ސިްނގ މިނިސްޓަރ  ކ ރީ. ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ހ ރީބޭފ ޅ ން މަގ މަތި

މާ މ ހިންމޭ. އެހެންީވމާ،  ކަންމިނިސްޓަރ  ،ބ ނީ އިނަާގފަ ނެިގހާ ލާރިއެއް އަތ ން ީމހ ން އެ މިނިސްޓަރަށް އައިއްސަ

ިއ، . އެެހންީވމާ، އިންސާނ ން ދިިރއ ޭޅަވރ  ތަނެއް ނޫނޭ ކިޔާފައޭއެބަޖެހެ ދައްކަންތިކަމާ އިދިޮކޅަށް ާވހަކަ ހަރެންއަ

ނިމިފައޭ  ؛ާވހަކަ ދައްކަނީ ފ ލެޓ ތަކ ެގ ޢ ެގ ހިޔާ މަޝްރޫ އައިްއސަ ދައްކާ ާވހަކަ. އިހ ރިހާ މީހ ން މަގ މަތިކޮށްފަ

ތަނަށް ކަރަންޓ ލާން ބޭނ ންާވ  ސަރ ކާރ ްނ އެ  މިދަންނަަވނީ މިިއ އަޅ ަގނޑ  ހ ާވކޮށްފަ ،ސަރ ކާރ ން މި .ހ ންނާނީ

 .ގ ދޮ ކޭބަލަށް ދަންދެން ސޮއިކޮށްެގްނ އަދި ކިރިޔާ އެ އަންނަނީ ެއއްޗެހި. އެހެރީ އޮޅ ާވަލިއެގން ހަދާ

 

 

 ދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަ

 ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މާަވށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  .ޝ ކ ރިއްޔާ 
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 ކަދެއްެކވ ން:މާަވށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ާވހަ

 ހަމަނ ޖެހެނީސް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއޮތީ ލޯނ   އެ އި މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ އިކ އިީޓއެއް ޕޭކޮށްފަ 53އާދެ، 

 މ ިޅ މާލޭ ސަަރޙައްދަށް ކިަސޑ  އަޅަމ ން އެ  .ބޮޑ  ަޖރީމާއެއް ހިންަގނީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ސަރ ކާރ ން. ަވރަށް 

 ބަނދަރ  ެގންދަނީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަދ  ެގންދަނީ. މ ޅި މާލޭ ސަރަޙައްދ ެގ ފަރ ތައް ހަލާކ ކ ރަމ ން އެ

 ،ެގނެސްެގން ށްކޮންމެ ރިސަރޗަކ ން ެވސް މި ސަރ ކާރަހެދި މިހާތަނަށް  އިކަން ދ ނިޔޭަގރަންީވ ތިލަފ ށްޓައްބަދަލ ކ 

ގ ޅީފަޅަށް ބަނދަރ  . މި ޤައ މަށް ެގނެސްެގން ހެދި ކޮންމެ ރިސަރޗަކ ން ފެންނަން އޮންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ން ސީދާ ރައްޔިތ ންނަށް ބޯހިޔާަވބަދަލ ކ ރ މަކީ ދިެވހި ނިަކމެތި 

ެވސް ނ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން. ގ ޅީފަޅ  ހަލާކ ނ ކ ރ މަށް ޮގާވލަން.  ގ ތ ަވ ޖެއްސ ންކ ރ ން. އެކަން މި 

މިލިއަން  53މިއަދ   .ތެރި ރައީސްތްއިްއޒަ ނ ދިނ މަށް ޮގާވލަންނަމ ގައި ެގއްލ ން ެގދިެވހިރާއްޖޭެގ ތިާމެވށްޓަށް ަޖޒީރާ

 މިއަށް  ؟ންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގހަމަޖެހި ތާކ ންޮކންލޯނ   ،ހަމަޖެއްސީ ފެސިލިީޓއެއްއެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ 

ބ ީރެގ  25އިއްަޒތްތެރި ރައީސް.  އިހައ ސިންގ ޔ ނިޓ  އެހެރީ ނިންމާފަހަތް ހާސް ބޭނ ންޭވ ޖަާވބ . އަޅ ަގނޑ މެން 

 ސާދަ...އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ެވސް ރީތިާވނެ  ެވސް ރީިތާވނެ. ބޭރ  އެތެރެ ރީ ނިންމާފަ.ަޓަވރ  އެހެ 16

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(      

 

 ން:މެްނބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެވ ެގ ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާ

އިްއޒަތްތެިރ  ،ިވާދޅ ާވ ފްލެޓ ތައް ހ ރީ ބޭރ ަގއި ކ ލަލާފަ. އެއީ ނިންމާފައި ހ ރި ތަނެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ

ން ކ ަޓަވރަ 15ބ ނާ  މިލިއަން ޑޮަލރ  އެ 65ދައްކަނީ ެއ ރައީސް. މިތާ ކަނޑަެއޅިެގން ދޮގ ހަދައިެގން ޮދގ  ާވހަކަ 

  ދަނީ ކ ރަމ ން... މަސައްކަތްެގއްލިފަިއީވ. މިހާރ  އޮިޑޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ބޭފ ޅ ންެގ  ތަން ބައްލަާވފަ. ދެން އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، މިތަނ ެގ ޤައ މީ ތަަރއްޤީާއއި ތަރިަކއިެގ ކޮމިޓީން ަވނީ އެ

ލަ ނ ލާ. ކ ލަ މިހާރ   ކ  ،ސް ނ ޖަހާއިލްއަދި ޓަ ޮގތަކީ  ތަން ހ ރި ރިޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނެ. އެއީ އެ

 އެ ،ދޮރ ފަތްތައް ހަރ ކ ރ މާއި ،އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ހ ރީ ލެިވފަ. އެހެންނަމަެވސް، ބިންމަތީގައި ަޓއިލްސް ޖެހ މާއި

 ،ޮގތަކީ ލިބިފައި އޮތް ޮގތ ގައި ަމޝްރޫޢ ގައި އޮތްބާަވތ ެގ ކަންކަން އޮތީ ނ ކ ރެިވ. ައޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  

ޮގތ ަގިއ މަޝްރޫޢ ގައި ހިމެނިފައި  ކ ެގންތަނަށް ެވދެަވަޑއިަގންަނާވ ބޭފ ޅ ން ކ ރައްާވ ކަންތަތަ  އެެއއީއެކަންކަން 

 އޮތީ. މާަވށ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ ެގ އެއް މިނެޓ  އެބައޮތް. 

 

 ކަދެއްެކވ ްނ:މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ާވހަމާަވށ  ދާއިރާެގ 

ނަާގ  ޮގތ ަގއި  ބިފައި އޮތް ައޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލި ،ފަހ  ންސް ެނގ މަށްާވއެޑް މަހ ެގ  3ީއސް، އިްއޒަތްތެރި ރަ

ޮގތަށް  ތަނަށް ަވންނަ ބަޔަކ  ބޭނ ންާވ ކޮލިޓީެގ ނ ަވތަ ާޒތ ެގ ޓައިލްސް ޖަހާ އެ އި،ހަދާފައިކ އިީޓއަށް ލޯނެއްެގ 

. އަޅ ަގނޑަށް ެއޮގތަށް މަޢ ލޫމާތ  ންތަނަކީތަ އް އެވ ނ  ަޓަވރ ތަކެފ ރަތަމަ ފަހަރަށް ދިެވހިރާއްޖޭގައި ާގއިމ ކ ރެ 

ކ ރަންޖެހޭނެ  ަރއްޔިތަކ  ދެން އިތ ރަކަށް ޓަަވރ ެގ ޔ ނިޓެއް ނަާގ  ،ަވނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެހެންެވއްޖެނަމަލިބިފައި

 އެކަްނ ން މި ޤައ މ ަގއިކ ެރިވގެ ތެރެއަކ  ނޯންނާނެ. އެީއ މިހާތަނަކަށް ރިސަރޗ  މަސައްކަތެްއ މ ޅި ަޓަވރ 

އިްއޒަތްތެރި ޮގތ ގައި  ާވނޫން. އެހެން ހަދާ ސަބަބަކީ ެވސް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި ޮގތެއް ރަކ ން ކޮށްަފއި އޮތްސަރ ކާ

ެވްސ  އެތެރޭެގ ނިންމ ންތައް ނިންމަންވެެގން. އާދެ، މިއާެއކ  ލް ަވިކ މީސްމީހ ންެގ ޓޭސްޓަށްއިންިޑިވޖ އަ ރައީސް،

ކޮށްެގން ނަމަެވްސ، ބޭނ ން ރ  މި މަޖިލީހ ެގ ބާ ،ޅ ަގނޑ  ޮގާވލަންއަ، ރި ރައީސްިއއްޒަްތތެހަރ  އަދިެވްސ ެއއްފަ

 ދިެވހި  އި،ކ ރާ މަސައްކަތް ހ އްޓާލަ  އެ ޭއެގ ނަމ ގައި ޓަކައިބަނދަރ  ބަދަލ ކ ރ މަށް ،ގ ޅީފަޅ ެގ މަސައްކަތް 

 ާވމީ ފެންަވރ ެގގ  އިނަލްއަަގނޑ  ބަޅ އަ ކ ރާށޭ.ބޭނ ންގ ޅީފަޅ ެގ  ށް ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައިރައްޔިތ ންނަ

 ާވމީ ފެންަވރ ެގ...ގ  ބައިނަލްއަތަކާިއ، ފައިނޭންޝަލް އެޖެންސީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ކ އްލި މައްސަލަިއެގ ަވގ ތ  ހަމަވެއްޖެ. އެހެންީވާމ، އަޅ ަގނޑ  ސަޔަށް މި

ޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި ސައިެގ ފަހ ން އިެގ ބަހ ސް ނިންމ މަށްފަހ ގައި. އައްލި މައްސަލަ ކ  ،މައްސަަލއިެގ ަވގ ތ ކ އްލި 

ކ ރިއަށްެގންދާނަން. ޭއެގތެޭރަގއި  ނޑ މެން މަސައްކަތްެގން ކ ިރއަށް އަޅ ަގއި އައިސް އެޖެންާޑގައި ދެންހ ިރ އައިޓަމ ތަކާ 

ަވަނ  154ާޔެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ ޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްދިެވހިރާއް ،ެއއީ 7 އެެޖންޑާ އައިޓަމ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ޙަސަން ނަޖީބ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޤާމ ން އަލްއ ސްތާޛ  ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ ޤާޟީ  ،ަމތީން ެގ )ށ( ަގއިާވ ޮގތ ެގމާއްދާ
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މަށް ޮގެތއް ނިންމ  ،ާވފަިއާވ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށްއްޮގތ ން ޖ ީޑޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނ ން ފޮނ  ގ ޅޭ ަވކިކ ރ މާ

ތަނަށް  މި ރިޕޯޓ  މި ،މަނިކ ފާނ  ަވނީމިދެްނނެިވ ފަނޑިޔާރ  ؛ގ ޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް އެ މައްސަަލއާ

ކަމަށް ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނ ން ައޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބ ނ .  ދެއްާވަފއިފަހ ން އިސްތިއ ފާ ފޮނ އްިވ

ސިީޓެގ ކޮީޕއެްއ މި މަޖިލީހަށް  މިޝަނަށް ފޮނ އްވި ސަރިވސަްސ ކޮޑީޝަލް ޖ  ،ފާނ  ަވނީމަނިކ ފަނޑިޔާރ  އަދި

ޮގތ ން ދެން  މިދެންނެިވ ައއިޓަމަށް ެދވ މ ން މިކަމާ ގ ޅޭ ގެ ފޮނ އްަވާވފަ. އެހެްނީވމާ، ައޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ

 ްއޒަތްތެރި ެގ ނަޒަރ ަގއި މި އިޮގތެއް ައޅ ަގނޑ  ަދންނަާވނަން. އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަްށެގންދާނެ

މަނިކ ފާނ  ފަނިޑޔާރ  އީއެ .ޮގތ ން މިހާރ  މިތަނ ން ހިންޭގނެ މަސައްކަެތއް ނެތް ގ ޅޭ މަނިކ ފާނ  ަވިކކ ރ މާނޑިޔާރ ފަ

 ަވިކެވަވޑަިއަގންނަަވއިފި އަިމްއލަފ ޅަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 {ށްއަ 11:15އިްނ  10:28 :ޅ ކޮގ ތ  ސްަވހ }

 (ދ ، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީސްރައީ ހ ގެލީމަޖި ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ކަން . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަން 7
 

 ެކވ ން:ދެއް ން ާވހަކަރިޔާސަތ 

ިއ އަޅ ަގނޑ  މެދ ކަނޑާިލއިރ  ގަ  7.1އިން.  7ނީ އެޖެންާޑ އައިޓަމ  ޓައްއަޅ ަގނޑ މެްނެގ ަމސައްކަތް މި ފަ ` 

ގ ިޅެގން އެ ކޮމިޝަނ ން ަވީނ  ހ ށަހެޅ ނ  ޝަކ ވާއާކޮމިަޝނަށް  ަވނީ ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސަސް އެ ،އެއީ  ؛ނެިވންދެން

ަގނޑ  ހަނދާންާވ ިގނަ ދ ަވހ ެގ މަސަްއކަތެއް. އެ މަަސއްކަތް އަޅ   ަވރަށް  އިަވރަށް ދިގ  މަސައްކަެތއް ކ ރައްާވފަ 

މި މަޖިލީހަށް   ،ަވނީ ފަހ ގައި އެ ކޮމިޝަނ ން މި  މަސައްކަތަށް ފަސް ހަ މަހަށް. މި ދިގ ޔަ ހަތަރ ޮގތ ަގއި ދެމިެގންދި

ޖ ލައިެގ މެންދަމާ ާގތްކ ރާ ަގޑިެއްއގައި ިމ  6 ،ފަހ ގައި ރޭގައި ޖ ލައިަގއި. ފޮނ ވ މަށް 1 އިމި ރިޕޯޓ  ފޮނ ާވފަ

ދެްއާވފަ. މިޮގތަށް މި މައްސަަލ ސްތިއ ފާސަްނ ނަޖީބ  ަވނީ އިޤާޟީ އަލްއ ސްާތޛ  ޙަ ،މައްސަލަ ރައްދ ާވ ފަނިޑޔާރ 

ަވިނކޮށް އް ނިމިފައިތައަތްަވކިކ ރ މ ެގ ިގނަ އިޖ ރާސ ޫލކީ މައްސަލަެއްއގައި  ، އ ނދަގ ލަކީދިމާީވމާ މި ނިކ ންނަ

އެއީ އަޅ ަގނޑަްށ  ؟ަވނީ ހިސާބ ން ކިހިނެއްތޯ އަށް އެބޭފ ޅެއްެގ ސ ލޫކީ މައްަސލަ ދެްއީވމާ، އެބޭފ ޅަކ  އިސްތިއ ފާ

 ،މި އައިޓަމ  އެޖެންޑާަގއި ހިމެނ މަށާއި ،ހ ރީ އިންމަނި ކަމެއް. އެހެންެވ، އަޅ ަގނޑ   ނ ވާ ނިގފައިން އެޮގތް ނިންމާ

އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އަނެްއކާެވްސ އެރ ވ މަށް.  ންާޑަގއި ބަހ ސްެގ ަބިއަގިޑއިރ ެގ ަވގ ެތއްއެޖެއަދި މި ައއިޓަމަށް 

މި މަޖިލީހަށް ަސސް ކޮިމޝަނ ން ަވނީ ޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތީަގިއާވ ަމއްސަލަ. ޖ ޑީޝަލް ސަރިވއަ ،ލާނަންއިދަންނަަވ

  ާވފަ. މިޮގތަށް މި މައްސަލަ މި ޅޭ މައްސަލަ ފޮނ ގ  ޖ ލައިަގއި ޤާޟީ އަލްއ ްސތާޛ  ޙަސަން ނަޖީބ  ަވކިކ ރ މާ 1
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ރ ެގ ަވގ ެތއްަގއި އަިމއްލައަށް ފަހ ން އެ ާޤޟީ ަވނީ ރޭެގ ދަްނަވ ަވނިކޮށް އޭެގ މާތަނަށް ފޮނ ާވފައި

 ،ށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަަލއަކީ ހ  ،ތަނ ަގިއ ތާަވލ ެވފައި އޮތީ އި މިދެްއާވފަ. އެހެްނީވމާ، ޙަޤީޤަތ ަގއިސްތިއ ފާ

ެގ މައްސަލަ. އޭަނެގ ސ ލޫކީ ސަބަބ ތަކަށް ޓަކައި ަވިކކ ރ މ ެގ މައްސަލަ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ަވކިކ ރ މ  

 ލަނީ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ ންނަށް ބަހ ސްެގ ަވގ ތަށް. އިަވފ ރ ޞަތ  ހ ޅ 

 

 އިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ ާވހަކަދެއްެކވ ން:ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާ

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ  ގ ޅޭ  ތެރި ރައީސް، ދެންމެ ތި ފާހަަގކ ރެްއިވ މަްއސަލައާިއއްޒަތް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރެޭވ ނ ކ  ބޫެލއްަގއޮތީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނަޑކަށް އެްއޮގަތކަށްެވސް  ކ ޑަކ ޑަ އެްއޗެއް ދަންނަާވަލން

ދޭ ޤާޟީންނަށް ދޭ އެކ  ިއސްތިއ ފާތްތެރިކަމާ ހާނަޒާ ،ެއކ ޝަރަފ ެވރިކަމާ  ފަނޑިޔާރ ންނާ ބެހޭ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން

ާގނޫނީ  ،ިއސިއްޔަތ  ލިބިފަިއާވފަނިޑޔާރ ންެގ މަްއސަލަ ބެލ މ ެގ ާގނޫނީ ހަ ،އޮތީ އިނާޔަތެްއެގ ާވހަކަ ބ ނެފައި އެ

ކަަމކަށް އޭަނެގ މައްސަލަ ބަލަްނ ޖ ޑީޝަލް ަސރިވސް ކޮމިޓީން ފ ރަތަމަ  ،ކ ން މިނިަވްނ ކޮމިޓީއަ ބާރ ތަކެއް ލިބިފަިއާވ

އަމާނާތްތެރިކަމ ެގ ތ ހ މަތ ތަކެއް  ،އޭނަެގ ތެދ ެވރިކަމ ެގ ،ތްތެރިކަމ ެގ ތ ހ މަތ އޭނަެގ މައްޗަށް އޭަނެގ ނަޒާހާ ފަށަނީ

ަވކިކ ރަން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފަނޑިޔާެރއް  އެ ކޮމިޓީއަށް ސާބިތ ެވެގން އެ އި،ބަލާ މައްސަލަެއްއ ބަލަ .ރެިވެގންކ 

ތްތެރި ފަނޑިޔާރެއްެގ ނަޒާހާ ، އެއީަވކިކ ެރޭވ ނ ަވތަ އިްސތިއ ފާދޭ ފަނޑިޔާރަކީ ތެރޭގައި ހ ށަހަޅާފައިާވ މަރ ޙަލާެގ

ޮގތ ން އެފަދަ  ތްމިހާރ  ާގނޫނ  އޮ ؛އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނ ަގނެޭވތީޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް ބަލައި

ރައްިޔތ ންެގ މ ދަލާއި ފައިސާއިްނ  ބައްޓަންކ ރ ން. ދިެވހި ނިޒާމ   ޮގތަށް ާގނޫނީ ނ ލިބޭލިބޭ އިނާޔަތް ފަނޑިޔާރ ންނަށް 

އަމާނާތްތެރިކަާމއެކ   ރައްޔިތ ންނަށް ތެދ ެވިރކަމާއި ިދެވހި ،އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ އިނާަޔތްތައް ކަނަޑއަޅާފަިއަވނީ

ޤައ މަށް ކޮށްދިން  ،ކ ރ މ ެގ ޮގތ ންވަޒަންން ކ ރި އަގ  ތްތަކ ކ ރާ ހާލަތްތަކ ގައި އެ ފަރާ ޔަރރާތްތައް ރިޓަފަ ޚިދ މަތްކ ރާ

ކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ން ާގނޫނަކ ން ކަނޑައަަޅއިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ޭދ އިނާޔަތްތަެކއްެގ ާވހަކަ މި ޚިދ މަތ ެގ ައގ  ަވޒަން

އަމާނާތްތެރިކަން ނެތްކަން  ތެދ ެވިރކަމާއި  ،ތްެތރިކަން ނެތްެނިވ ނަޒާހާދައްކަނީ. އެ އިާނޔަތްތަކަީކ އެއީ މި ދެން

ލާަގިއާވ ފަނިޑޔާރަކަށް ދޭންޖެހޭ އެްއޗެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޙަސާބިތ ެވފަިއާވ ފަނޑިޔާަރކަްށ ނ ަވތަ ަވކިކ ރ މ ެގ މަރ 

ފަހ ،   މަްއސަލަ ބަލަން ފެށ މަށްޖ ޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ން  ،އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން ،ނ ދެކޭތީ

ިދނަސް ެވސް އެ ަމއްސަލަ އިސްިތއ ފާ ؛އެ މައްސަލަ  ،ނިމޭއިރ ަގއި  އިފަނޑިޔާަރކަށް ެއ މައްސަލަ ބަލަ ދޭއިސްތިއ ފާ

އެ ފަނޑިޔާރަކަްށ  ،ކަމަްށ ާވނަމަ ސާބިތ ާވނިމި އެ ފަނޑިޔާރެްއެގ މައްޗަށް ެއކަން  އިނ ާވނެ. ބަލަބެލ ން ހ އްޓިެގން

ދެލާނަން އެ ހ ށަހެޅ ން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާ ާވހަަކ ދަންނަަވމ ން އިށީނނ ާވނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ލިބިެގންއިނާޔަތް

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ.
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެގ މައްސަލަ ޕޯޓ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  ދެކޭނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ހ ށަހެޅ އްީވ މި ރި

ަޙސަން  ޛ އަްލއ ޟްތާފަނިޑޔާރ   ،އޮތީ ރިވަސސް ކޮމިޝަނ ން މި މަޖިލީހަށް ފޮނ ާވފައި މިބެލ މަށް. ޖ ޑިޝަލް ސަ

، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ދިނ މަށް. ެއހެންީވމާޮގތ ްނ ޮގތެްއ ނިންމައި ގ ޅޭ އާަވކިކ ރ މ ެގ މައްސަލަ. އެ މަްއސަލަ ނަޖީބ 

ޮގތ ން ޖ ިޑޝަލް ސަރިވަސސް ކޮމިޝަނ ން  ގ ޅޭ  ަވކިކ ރ މާ  ހ ށަހެޅ އްީވ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތިޔަ 

 . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ކ ޅ ދޫކެނދިދިނ މަށް. ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ރިޕޯޓް ކޮމިީޓއަށް ފޮނ ަވިއެގން ޮގެތއް ނިންމައި

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޢީސާ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

ޖ ޑިޝަލް   ،ދޭން ބޭނ ން. އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅަނީނޑ  ހަމަ ހ ށަހެޅ ން އަދި އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ާސފ ކޮށްލައަޅ ަގ

ދިނަސް ެވސް މައްސަަލ ބެލ ން ސް ކޮމިޝަނ ން މައްސަލަ ބަލަން ފެށ މަށްފަހ ، އިސްތިޢ ފާސަރިވ

ނިމޭއިރ ގައި ެއ  އި. އެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނޭއްސަލަ ބެލެން އެ މަާގނޫނ ަގއިާވ ޮގތ ެގ މަތީ. ނ ާވނޭހ އްޓާލަިއެގން

އަޅ ަގނޑ މެން އެ ފަނޑިޔާަރކަށް  ،ތްތެރިކަްނ ނެތް ފަނޑިޔާރެްއކަން ސާބިތ ވެއްޖެ ނަމަފަނޑިޔާރަކީ ނަޒާހާ

 ދިނަސް ެވސް. އިސްިތއ ފާ ނ ާވނޭާގނޫނ ަގއިާވ އިނާޔަތް ދީެގން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިތޔަ ބާަވތ ެގ ނިންމ މެއް ނިންމާނީ މި  ،ރި ެމންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި ދެްނނެިވ ާވަހކަައކީއްާޔ ިއއްޒަތްތެޝ ކ ރި

ޮގތ ން ނިންމ މެއް   ގ ޅޭ  ދިރާސާކޮށް އެކަމާންކޮމިޓީ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްީވމާމަޖިލީހ ން. އެހެންީވމާ

 އިބްރާހީމް  މެންބަރ އިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ ދ މެ މާފަންނ  ،އަރ ަވނީޖެހޭނީ. އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ންެގންނަ

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދ   މާފަންނ ށް. ރަޝީދަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ނ ަވތަ ސ ލޫކީ ްސ ކޮމިޝަނ ން މައްސަލައެއް ބަލަމ ން ޝަލް ސަރިވޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖ ޑީ

 ،ިހސާބ ން މައްސަލަ ނިމ ނީހޭ ދިނ މ ން އެިއސްތިއ ފާ ،ދިނ ން. ސ ާވލަކީ ދަނިކޮށް އިސްިތއ ފާމައްސަލަެއއް ބަލަމ ން

ފަހަރ   ބައެއް މައްސަލަ ކަމަށް ބ ނޭމައްސަލަ ބަަލންޖެހޭނެ. ސ ލޫކީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް.  ؟ނ ަވތަ ނ ނިމޭނެހޭ

ެވސް އެބަކ ރެޭވ. މި މަޖިލީހަކީ  ން ތަފާތ  ކ ށްކ ށ ގައި، ނ ަވަތ ކޮރަޕްޝަންެގ ތ ހ މަތ ، އަދި އެހެނިހެ، މަދަނީއީޖިނާ
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ކ ރ މަށް ފަހ ، ގ  ދީސްބިލ ަތއް ތަ އިލާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދައ ަލތ ެގ ނ ަވތަ ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ން އެކ ލަަވ

ާގނޫނ    ،މަލ ކ ރޭތޯޢަ އިދާރާއަކ ން ާގޫނނަށް އެ ؛މަލ ކ ރޭތޯ އެކަމ ެގ ދާއިރާައކ ންޢަނަކަށްެވ، އެ ާގނޫނަށް ާގނޫ

އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް އެބަފެނޭ ތަފާތ  އެތައް  .އަދި އެ މަސްއޫލިްއޔަތ  އެޅިަފިއާވ މަޖިލީހެއް ،ކ ރޭތޯ ބަލަންޖެހޭޒ ތަންފީ

ތައް ޓް ރިޕޯޓ ތަން. މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ތަފާތ  އޮޑި ނ ކ ެރޭވޒ ތަންފީ ޒަމާނެއް ަވންދެން ރާއްޭޖެގ ާގނޫނ ތައް

ެވސް އެބަ ބަލާ. ކޮރަޕްަޝންެގ ަވރަްށ ބޮޑެތި މަްއަސލަތައް ެވސް އެބަހ ރި. އެެހންނަމަެވސް ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް 

މައްސަލަތަކާިއ، އެތަްއ  ެގންކޮރަޕްޝަ  ، މައްސަލަތަކާއި، ކްރިމިނަލްއީފާހަަގކ ެރޭވ ބޮޑެތި ޖިނާ ފާސްކޮށްލާފައި،

އ ޅެނީ. އަލ ްނ  ޤައ މ  އަލ ްނ ފަށައިެގން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިަބއޮތް. ަބއިަވރ  ަމއްސަލަތަެކއް އެބައިަވރ 

މި މައްސަލަތައް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  ދިމާެވެގން އ ޭޅ  ،ފެށ މަކ ން ފަށަން އ ޅޭއިރ 

ބަލަން އޮންނަ މ ޅި  ؛ިސސްޓަމ މ ިޅ  ،ަތކ ަގއި އެބަހ ިރ ަވރަށް ަބއިަވރ  ަލ ެވްސ އޮޑިޓް ރިޕޯޓ ބިދޭސީންެގ މައްސަ

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިހާރ   ާގަފ.ެއތައް ބަިއަވރ  ކަމެއް ހިން އި،ބޭސް އެްއކޮށް ފޮހެލައެ ޭޑޓާ ،ރާބ ކޮށްޚަ ސިސްޓަމ 

ިގނަ ބިދޭސީން އ ޅޭއިރ ، ެއ  ވ ރެ ހާހަށް 75 ހިސާބ ތަކ ން ބަލާއިރ ަގއިގައި ތަފާސް 2008އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ިއއްޒަތްތެިރ  ިގނަ ބިދޭސީން މިހާރ  އ ޅޭނެ ރާއްޖޭގައި ވ ރެ ލައްކައަށް ހަތް މިހާރ  އޮންނާނީ.  އިނަެވފަގ  ދިހައަދަދ  

ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ،  ؛ގ ޅިަފއި ހ ރި ތަންތަނ ން އިމިްގރޭޝަން ނ ަވތަ އެއާ  ،ޭބސްރައީސް. ިމއީ ެވސް ޑޭޓާ

ސ ލޫކީ  ،. މި މައްސަލަިއަގއި މި ބ ނަނީކޭއެ މައްސަލަ ،މި ބިލ ގައި މި ބ ނަނީ .މި ބަލަންޖެހޭ ؟ތޯއްހިނެކި

މައްސަލަެއއް ބަލަމ ން ނ ަވތަ ެވރިކަމ ެގ ނ ަވތަ އޭަނ މަސްއޫލިއްޔަެތއް އަދާކ ަރނީ ސަރ ކާރ ެގ ކޮންމެެވްސ 

ބަލަންޖެހޭނެ   ،ނޫން ؟ހެވ ނީހޭ އޭނަެގ މައްސަލަތައްފޮ ،ހިސާބ ން ނިމ ނީހޭ އެ ދިނީމާދާއިރަެއއްަގއި. އޭނަ އިސްތިއ ފާ

ހިންާގފައި ހ ންނަ ކޮރަޕްޝަންެގ  ެވރިކަން ބަދަލ ީވމާ ަފއިއޭނަެގ ަމއްސަލަތައް. ސަރ ާކރ  އެިކ ވ ޒާރާތަކ ަގއި ތިބެ

ަވނަ 2012 .ގައި ެވސް ޮގތްތަެކއް ކަނަޑއެޅިފ19ަޮގތ ން އެބައޮތް ެއޖެންޑާ  ގ ޅޭ މައްސަލަތައް  ބަލަންޖެހޭނެ. އެއާ

މަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތައް އެބަހ ރި. ޢަ ހަދާނެ ޮގތްތަކާއިރި އެކި ކ ށްކ ށަށް ަވނަ އަހަރ  ހިންާގފައި ހ  2018 އަހަރާއި

ން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ހަމަ އެހެން އޮޑިްޓ ، މި މަްއސަލަިއަގިއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމީއ ކޮމިޓީއެހެންީވމާ

 ،ްނޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވަލކީބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަްނ މައްސަލަތައް ެވސް ބަލަ ،ސްެވ އްސަލަތަކ ަގއި ހ ރި މަރިޕޯޓ 

 ކ ށެްއ އީ މައްސަލަެއއް ދިެވިހ ދައ ލަތ ެގ ޖިނާއީޖެހެޭއ ޖިނާށް ެއބަ އެނިގަވަޑއިަގންަނަވންޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަ

 ، ކ ެށއްއީލ މަކީ އެ މަނިކ ފާނ ެގ ާވޖިެބއް. ޖިނާނަަގިއެގން ބެިއސް ނ ކ ރިޔަސްއަދި ރިޕޯޓ  ،ކަމ ަގއި ާވނަމަކޮށްފި

ކޮންމެހެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނ ޖެހޭ   ށްޕްރޮސިިކއ ޓަރ ޖެނެރަލަ ،ަކމ ގައި ާވނަމައިފި މަލެއް ހިންަގޢަ އީޖިނާ

ނޑ މެން އަޅ ަގ ހ ރިހާ ކޮމިޓީތައް ބާއްަވއިެގްނ އިރ އިރ ޮކޅ ން މި މައްސަލަ ބަލަން. މި މައްސަލަތައް ބަލަންީވމާ

އަރާ. އަސާސީ ކަންަތއްތަކަްށ އަރާ. ބޯހިޔާަވހިކަމަށް ބ ރޫއްތަކަށް ބ ރޫރައްޔިތ ންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންތަ
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 ނ ަވތަ އީމިފަދަ ބޮޑެތި ޖިނާ ،ޖެހޭ މިކަހަލަ، ޕްޮރސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް އެބަ ކ ރަްއަވންބ ރޫއަރާ. އެހެންީވމާ

ޓަމެއް އެއްކޮްށ މި ސިސް ާގފައި ހ ރި މައްސަލަތައް ބަލަން. އެހެންނޫނިއްޔާކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލަތަްއ ހިން

 ،ެވސް ފަނޑިޔާެރއް ކޮށްަފއިވާ  މި މައްަސލައިެގ ސ ލޫކީ ަމއްސަލަޝަނެއް ނ ކ ރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކްފަން

؛ ކޮށް ެގޒެޓ ަދއ ލަތ ަގއި  ،ބަލަފާއި ދިނަސް މި މައްސަލަ ޖެހޭފާއ އަދި އޭނަ އިސްތި  ކަަމކ  ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަެއއް

 ،ތްތަކ ެގ ތެޭރަގިއ އެކަްނ ނިންމަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއައޮންނަ އިޖ ރާ އި ެއ އްާވތި! ަދއ ލަތ ގަ މާފ ކ ރަ

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  ިދއްަގރ  އަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދިްއަގރ ށް. ޙަސަނަ އިކްރާމް

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ 

ދިން ާވހަކަ އަޑ އެހީ ެއކި ޤާޟީ އިސްިތއ ފާމި  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަޅ ަގނޑ  ެވްސ މިއަދ 

ކްރިމިނަލް   ކްރިމިނަލް ކޯޓް ޤާޟީ، ޙަސަން ނަޖީބ އި ިލޔެފައި މި އޮްނނަނީ، ނޫސްތަކ ެގ ހެޑްަލއިނ ން. ެއްއ ނޫހެއްަގ

، ޭއެގ އިފިޭއ. ދެން ައޅ ަގނޑ  ތަްނކޮޅެްއ ރަނަގަޅށް އެ ނޫހަށް ބަލަދީކަމަށް ބ ނެ އިސްތިއ ފާ ކ ރިކޯޓ  ހިސޯރ 

 ިއ ބައިެވރިެވަފއިާވކަން. އަދިއޭނަ ސިޔާސީ މަސައްކަތ ަގ ،ލިއިރ ގައި ަވރަށް ސާފ ކޮށް އެބަފެނޭއިތަފްސީލަށް ބަލަ

ތާއީދ  ހޯދ މަްށ ކޮންމެެވސް ރަށެްއެގ ކައ ްނސިލަރެއް ހޮވ މ ގައި ަބއިެވރިެވފަިއާވކަން. އަދި އެ ޕާޓީއަށް 

ސ ޫލކީ މިންަގނޑ ން ބޭރ ަގއި އޭނާ ޤާީޟެގ  ،، ކަނަޑއެިޅެގން އެބަެފނޭ ޤާޟީއަކ ކޮށްަފއިާވކަން. އެެހންީވމާމަސައްކަތް

ާވކަން ަވރަްށ ސާފ ކޮށް އެބަފެނޭ. ޤާޟީންނަކީ ސިޔާީސ ކަންކަމ ަގިއ ަބއިެވިރެވޭވނެ ބަެއއް ނޫން. ަފއިމަސައްކަތްކޮށް

، ރަނަގޅ  އިންސާފ ެވރި މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރަންޖެހޭ ބަެއއް ޤާޟީންނަކީ. އެހެންީވމާ ،ެއކަހެރިވެ ސިޔާސީ ކަންކަމ ން 

ހާލަތ ަގިއ  އެިޅެގން ދާންޖެހޭނެ. އަދި މިފިަޔަވޅ   ،މަްށ ާވނަމަކަ ކ ރާއެޮގތ ން އެ މިންަގނޑ ން ޭބރ ގައި މަަސއްކަތް 

ދިންކަމ ަގިއ ަވިނކޮށް އިސްތިއ ފާކ ރެިވފައި ކ ރ މަށް އެޖެންޑާޮގތ ގައި މިޮގތަށް ޤާޟީެއއް ަވކި  ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް 

 އެިޅެގން ދާންޖެހޭނެަތށް ފިޔަަވޅ  ޮގތް މަޖިލީހ ން އެ މައްސަލައެއް ބަަލއި އެ އޮ ،ބޫލ ކ ރަނީަގިވޔަސް ެވސް އަޅ ަގނޑ  

  ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑަށް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.

 

  ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން
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ނައިފަރ   ށް.އަރ ަވނީ ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމައަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ތްތެރި މެންބަރ .ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ން ބަލައި ނިންމި ޮގތ ެގ ޖޭ.އެސް.ސީ ؛މި ރިޕޯޓް ،ާވ ަމއްސަލައާދެ، ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހ ށަހެޅިފައި

ލޫކީ ަމްއސަލައެްއެގ ޮގތ ަގއި ބަލަިއ، ޙަސަން ނަީޖބ ެގ މައްސަލަ ސ  ޛ ފަނޑިޔާރެްއ، ޤާޟީެއއް އަްލއ ސްތާ ؛ރިޕޯޓް

 ؛ހިސާބަށް ައިއއްސަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އޮތީ ައޅ ަގނޑ މެންނާ މި ކައިޙަސަން ނަޖީބ  އެ މަޤާމ ން ަވކިކ ރ މަށްޓަ 

ފަނޑިޔާރ ންނަށް ފަނޑިޔާރ ކަން މި ލިބެނީ   ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ؟އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވންތޯ

ލޫކީ މައްސަލަ އޮތް ސ ޕްރިމްޭވ ެއބަ. ސ  އ ޅ ނީމާ ށްޔަޕާޓީެއއްެގ ކެމްޕޭނ ގައި އ ޅ ނ  ަވރަކ ން. ަގދަ ސިޔާސީ 

  ،ހިސާބެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނެގ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީ ރައީސް ޔާމީންެގ މައްސަލަ، ދަށ  ކޯޓ ން

 އިއްަވން އޮތް ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހަށް ތިން  ންދަނިކޮށް އެ މަނިކ ފާނަށް ހ ކ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ން އޭރ  ނިމެމ ން

ން އެ މައްސަލަ ބަލައިފި. އޭަނ ރެްއެގ ސ ލޫކީ މައްސަަލ ފެނިއްޖެ. ޖޭ.އެސް.ސީަވނިކޮށް ފަނޑިޔާަގިޑއިރަށް ެވފައި 

   ިދެވހި ދައ ލަތ ން... ފޫޒ ތަކެއްއަށް ނ ، ޭއނަަވކިކޮށްފި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަހ ން އެނގ ނ  އެްއޗަކީ 

 

 ސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާ

ޖެހިލައްާވަފއި، ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ށް ވައިަކރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ޑަކޮށް ދ ރަ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 އެރ ވ މަށް އެދެން. ދެްއކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ނ ލައި ާވހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މާސްކާ

 

 ވ ްނ:ާވހަކަދެއްކެ  ޝިޔާމް ދ ައޙްމަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ނ ލައި ާވހަކަދަްއކާލަން ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނީތީ.   މާސްކާ، އާދެ، ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ަވރަށް ރަނަގޅ  

 އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ ފަނިޑޔާރ ންެގ ސ ލޫކީ މިންަގނޑ ...

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ެގ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ންބަރ މެިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ޭގެގ  ،މިހާރ  ާވހަކަދައްކަމ ންދާ ޕާޓީައކީ ،ނެީގ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއެގ ޮގތަްށ އަޅ ަގނޑ  މި

، އެ ޕާޓީއަކަށް ނޯންނާނެ އެހެްނީވމާކޫއްތާފައި ެގންޮގސްަފއިާވ ޕާޓީެއއް. ކ  ދަމާފަނޑިޔާރަ ،ފ ރާޅ ން އެރި

 ...އްޤެއް ެވސްމ ެގ ޙަ ފަނޑިޔާރ ެގއޭ ކިަޔިއެގން ފަނޑިޔާރ ންެގ ަޙއްޤ ަގއި ާވހަކަެދއްކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ .   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއަޒތްތެރި

 

 ދެއްެކވ ްނ:ާވހަކަ ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ން ހިސާބަށް މި އައީ މިއަދ  ެވރިކަންކ ރާ ޕާޓީ ޤާޟީ ޙަސަން ނަޖީބ ެގ ސ ލޫކީ މައްސަލައެއް ައޅ ަގނޑ މެންނާ

 ބޭނ ންާވ ޮގތަކަށް...

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ެގ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. މެންބަރ ތެރި ިއއްަޒތް ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ކަށް ަޙއްޤެްއ، އެއީ ހަމަ ފަޓާސް ބަިރެއއްހެން މައްސަލަތައް ނިންމި  ނޯންާނނެ ޕީ.ޕީ.އެމަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކޫއްތާފައި ނެރެފަިއ އޮތް ދަމާ ފައިާވޖަހާ އި މ ަގއި ހ ރެެގން. އަދި ފަނިޑޔާރ  ކަރ ަގއި ހިފައޭރ ަގއި ެވރިކަ ،ޕާޓީއެއް 

ޮގސް ޖަލ ގައި ހ ރި ކ ށްެވރިެއއްެގ ާވހަކަ އެ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ކ ށްެވިރެވެގން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢީޕާޓީއެއް. މިހާރ  

އެތައް ނިކަމެތި ރައްޔިތ ންނެއް އެަބއ ޅޭ ޙައްޤ   އިެވިހރާއްޖޭގަ ދި ،، މި މަޖިލީހަކީ އެއަށްވ ރެދައްކަަވނީ. އެހެްނީވމާ

ދިެވހިރާއްެޖ އެަތއް  ،ންެގ ަޙއްޤ ަގއި. އެންމެ ީމހެއްެގރަްއޔިތ  ، އެ ޕާީޓ އެބަ ޒިންމާދާރ ާވންޖެހޭ. އެހެންީވމާެގއްލިފަ

ނ ާވނެ ިއއްޒަތްތެިރ ންކޮށްެގންސް ބޭނ ަވކާލާތ ކ ރަން މި މަޖިލި ކަށް ކ ށްތަެކއް ސާބިތ ާވ ފަރާތައީބައިަވރ  ޖިނާ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 ަޒތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއް 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

 ކ ރެއްިވ ޮގތ ެގ ާވހަކަ ކަން މްހޫރިއްޔާކަން ކ ެރއްިވ ބޭފ ޅ ން ރައީސ ލްޖ  ،ދޭތެރޭގައި ސަރ ކާރ ތަކ ން ފަނޑިޔާރ ންނާ

ކަެމްއ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކ ރަްއާވނެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިޔައިދޭން މި މަޖިލީހ ގައި އިތ ރ  ބޭފ ޅ ން މަސައްކަތް

ްއަގިއ، ދިެވހި ބަޔަކ  ބިދޭސީ ދ ަވހ  ރިސޯޓެއްކަނީ. ރަހީނ ކ ރި ާވހަކަ ބަޔަކ  އިހަށްރަހީނ ެގ ާވހަކަ މިއަދ  މި ދަ

ތަން ެވސް މި ދިެވހިާރއްޖޭަގއި.  ބަޔަކ ެވެގން ރަހީނ ކ ރި ާވހަަކ. އަޅ ަގނޑ މެން ދެކ ނިން ަފނޑިޔާރަކ  ރަހީނ ކ ރި

 ، ފަނޑިޔާރ ންނާ އްޖޭގައި. އެހެންީވމާތަްނ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ދެކ ނިން މި ދިެވހިރާ ފަނޑިޔާރަކ  ރަހީނ ކ ރި

ޕާޓީތަަކކީ ކޮބައިތޯ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ިޑޔާރ ންނަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ަވން މަސައްކަްތކ ރާ ފަރާތްތަކަކީފަނ ،ދޭތެރޭގައި

ީއ ަގއި ނިމިފައި އޮތް މައްސަލަެއއް އެބަރ ންނޮެވ 28ނޭގ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައީސް ޔާމީންެގ މައްަސލަ އެބަ އެ

މިކ ެރވ ނީ. ިމ މީހ ންެގ ސ ލޫކީ ަމއްސަލަ  ެގ ަމއްސަލަ ާތަވލ ކޯޓ ގައި އެ މަނިކ ފާނ   ދަށ  ކޯޓ ން. އަިދ ކިރިާޔ ހައި 

އިތ ރ  ؟ ދިޔަީއ ީކއްެވެގންތޯ ނ ކ ެރިވެގން މި ބެލެން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ. ރަީއސް ޔާމީންެގ މައްސަލަ ަހއި ކޯޓ ަގއި ާތަވލ 

ޯކޓ ގައި ޝަރީޢަތްނ ކޮށް ެއ  ާވކ ރަން ފޮނ ެވންދެން ހައިޢ އެ މަނިކ ފާނ ެގ މަްއޗަށް ދަމައްސަލަތަކެއް އ ފައްަދއިެގން 

އާއި، މިއަދ  ެވރިކަންކ ރާ ޕާޓީ ހިތާނ ާވ ނޫންތޯ. މި ޕާޓީެޖހޭލީ. މި ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކީ މައްސަލަ ބެލެންއިހިފަހައްޓަ

އާދޭ. އެ ފެންމަތިޭވ. އެ މީހާެގ ސ ޫލީކ މައްސަލަެއއް އެބަ އްޔާ އެ މީހާެގ ސ ލޫކީ މައްސަަލއެއް އެބަ މީހެއް ހ ރެއްޖެ

، ސ ލޫކީ  މައްސަލަ ބަލައި، މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅައިެގން  އެބަޖެހޭ ވަޒީފާއިން ަވކިކ ރެެވން. އެހެންީވމާހާމީ

ަގނޑ މެންނަށް ހ ރި ާވހަކަ ލައްކަ ިގނަ. މިހެން ލިބޭ ތިން މިނެޓަކ ން އަޅ  ބަހ ސްކ ރެޭވއިރ  އަޅ ަގނޑ ެމން ދައްކަން

ސް، ަވރަްށ ޮބޑަށް ޝ ކ ިރއްާޔ ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. މިހާރ ން މިހާރަށް  އެ ާވހަކަެއއް ނ ދެްއކޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ

ކ ރަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކ ރަްނޖެހޭ. މިހާރ ން މިހާރަށް ރައީސް ޔާމީން މިނިަވންރައީސް ޔާމީން މިނިަވން

، އަޅ ަގނޑ  ން ލައިެގންތަނަށް ފަނޑިޔާރ  އެ ،ކޮށްފައި ނަމަެވސްނޑިޔާރ ން ސަސްޕެންޑ ކޯޓ ެގ ފަ ހައި ،ދެންނެީވ

ޚިލާފަށް ދަށ    ސީދާ ފަނޑިާޔރ ންެގ ާގނޫނާ ،ފަނޑިޔާރ ްނެގ ާގނޫނަށް ،ާގނޫނެއްކޮން !ބައްލަވާ  ،މިހެން މި ދެންނެީވ

 މައްސަލައެއް ހައިލަމްެގ މަްއޗަށް ށް ފަހ ، ޤާޟީ ހައިލަމް ސ ލޫކީކޯޓ ަގއި އޭރ ެގ ފަހ ން ޤާޟީ ހައިލަމަ

ހަާވލ ެވަވަޑއިެގން ހ ންނެިވ  އިަލމް އެތަނ ން ަވިކކ ރ މަށްފަހ ، ދެން ފަނޑިޔާރ ންެގ މަޖިލީހާ، ޤާޟީ ހަ އިކ ރިމަތިކ ރ ވަ 

 ...ނެންނާއޮޖޭ.ެއސް.ސީަގއި ފަނޑިޔާރ ެގ ސ ލޫކީ ަމއްސަަލއެއް އޮންނާނެ. އަދިެވސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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  އިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް.ގައްދޫ ދާ

 

 މީ މައްސަލަ()ނިޒާ

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޒާހިރ  އަްޙމަދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ގައްދޫ

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކާބަފައިން ިކޔާ ައޑ ިއޭވ  ،އިވޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިކޔާ އަޑ 

ނ ހަދަެއއް ނ ތިބޭނެ. ަފއި ތިބި ބަަޔކ  ދޮގ ކޮށް ެކއްބޮޑ  ަވއްކަންތަ ންއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ .ކ ރާނޭދޮގ ހަދަންޏާ ަވްއކަން

މ ކޮށް މި ބޭފ ޅ ން ކ ާރ ންމަކީ އާއިލ ހަދަިއެގން ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވަ ލީހ ގައި ދޮގ މި މަޖި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތ ންނަށް ނ ކ ރަން ިމ މަޖިލީހ ގައި އެޮގތަށް ޮދގ ހަދައިެގްނ ރަްއޔި ބޫެލއްަގ، އަޅ ަގނޑ  ކަމެއް. އެހެންީވމާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  .ކަމަކަށް ެލޭވނެއިޅ ވަ އޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ .  ނައިފަރ  

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ހަދަނީ  ނަށް އެބަފެނޭ ދޮގ ރައްޔިތ ން ހިހަދާ ާވހަކަ ިވދާޅ ާވއިރ ަގއި މިއަދ  ދިެވޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދޮގ 

ދޮރ ން ދޮރ ކަމެއް. ޢަލީ ޒާހިރ   ބައެއްހަދަނީ ކޮންނ ެލޭވނެ ދޮގ ޮއޅ ަވއެއްބައެްއކަން. ދިެވހި ަރއްޔިތ ންެގ ލޮލަކަށް ކޮން

ބޭނ ންާވ  ަރއީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ިއ،ާވހަަކދައްކަ ެގއަށް ަވދެެގން ފަނޑިޔާރ ންނާފަނޑިޔާރ   ،ަވދެެގން

 ޑ  ަދއްކާ ާވހަކަެއއް ނޫނޭ. މިއީ ިދެވހި ަތއް ނެރޭތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިއީ އަޅ ަގނންޮގތަކަށް ހ ކ 

މި  އަޅ ަގނޑ  ،ރައްޔިތ ންނަށް ފެންނަ މަންޒަރ ތައް މިއީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ރައްޔިތ ން ދައްކާ ާވަހކަ. ދިެވހި

ކ ރެެވންޖެޭހނީ އެ މަނިކ ފާނ ެގ މައްޗަށް  ޔާމީްނެގ މައްސަލަ ތާަވލ ޓ ަގއި ރައީސްެވސް ހަިއ ކޯ ދައްކަނީ މިއަދ 

ހަތަރ  މައްސަލައެްއ، އަނެްއކާ އ ަފއްދަިއެގްނ ރ ން ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ބޭނ ންާވ ތިންސަރ ކާ

 ވެއްދ މަށްފަހަކ  ނޫނޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ކަދެްއެކވ ން:ސަތ ން ާވހަރިޔާ

 މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާެގ ފޮނަދޫއަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ެވސް މާސްކ   މެންބަރ  އިއްޒަތްެތރި ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ. މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ށް.ސިރާޖަ މޫސާ
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ާގތ ަގއި އެްއެވްސ  ހަތަރ  ފޫޓަށް ވ ރެ ،އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ތިން ފޫޓ  ،ކަދެއްެކިވަޔސްަވގ ތ  ާވހަ  ނަންަގަވއިެގން މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ފައި އޮތް މައްސަލައަްށ  ހ ށަހެޅިދަްއކާލަންީވމަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިނާޅާ ާވހަކަަވރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަ މާސްކ 

ން ކޮށްަފއި ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ޚ ލާސާ ލީ  ޖޭ.އެސް.ސީއިނަޖީބ ެގ މައްސަަލައށް ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  މި ބަލަ ،ބަލާއިރ 

 ދެ މީހެއް ހައްޔަރ ކ ރ މަށް އަމ ރެއް ނެރެ، ،އޮތްއަޅ ަގނަޑށް ފާހަަގކ ރެޭވ އެއް ނ ކ ާތަގއި އެބަ .ށްކަންކަމަ ބައެއް

މ  ންހ ށަހަޅާފައި އޮތް ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އެްއެވސް ފަރާތަކ ން އަމ ަރށް އެދިފައެްއ ނެތް. އާ ހައްޔަރ ކ ރ މަށް

ކ ރަން އަމ ރެއް ނެރޭީނ ކޮންމެެވސް މީހަކ ، ކޮންމެެވސް ތަޙ ޤީޤީ އިދާރާއަކ ްނ އ ސޫލަކީ ކޯޓަކ ން މީހަކ  ަހއްޔަރ 

ްއޔާ ެވއްޖެޔާރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ފަނޑިާޔރ ޭގަގއި ބަހައްޓަން ބާަވތ ެގ ފަނޑިއެދ ނީމަ. ދެން އެހައްޔަރ  އަމ ރަކަށް 

އީސް، ައޅ ަގނޑަްށ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ އެ ާވީނ ަވރަށް ސަމާސާ ކަމަކަށްހެން. ކ ރާަވރ  ކ ަޑ. ިއއްޒަްތތެރި ރަ

 ނަށް ފަނޑިޔާރ ންމި ބާަވތ ެގ ،ކީ ދިނ މެއް ނޫން އަޅ ަގނޑަށް ީމގައި ަމއްސަލަައކީ. އަޅ ަގނޑ ެގ މައްސަަލއައ ފާއިސްތި

އޮތ ން ެއއީ ކަމ ަގިއ އޮންނަވ ން ަވޒީފާއިން ަވކި  ،ނަށް ހަމައެކަނި ލިބޭ އަދަބަކީންނޫނިއްޔާ މި ބާަވތ ެގ މީްސމީހ 

 އީނާަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މި ބާަވތ ެގ މީހ ންނަށް ޖިކ  ެވސް ކަމ ދާ ކަމެއް ނޫން. ައޅ އަޅ ަގނޑަކަށް އެްއއިރަ

ެވސް މި ފެތޭނެ.  ރަސްމީ ހައިިސއްޔަތ  ނަހަމަ ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރ މަށް ހަމަގައިމ މަޤާމ ެގ ނެ. ންަގންޖެހޭހި ތަޙ ޤީޤ 

ޮގތެއް ހަމަ  ން ސަލާމަތްާވނެ އިއެ ކ ރަން ނެރ ނީމާމީހަކ  ހައްޔަރ  ،އަމ ރެއް ނެރެ ސް ދެނީނޭއަމ ރަކަށް މީހަކ  

 ކ ށެއް. ދެން މި ހ ރީ ފަނޑިޔާރަކަށް ހ ރެ އީ. އެއީ ޖިނާާވކ ރީމަ ތަޙ ޤީޤ ކޮށް، ދައ އީއެްއޮގތެއް ެވސް ނޯންނާނެ ޖިނާ

މ ކޮށް، ންބައްދަލ ކޮށް، ޕީ.ޕީ.އެމް ކެނިޑޭޑޓަށް ތާއީދ  ހޯދަން ާވހަކަދައްކާފަ. މިއީ ހަމަ އާ އެސް.ޓީ.އޯެގ މ ަވއްޒަފ ންނާ

ބަޔާންތައް މި ކ ރި ާވަހކަެއއް ނޫން. ބައްދަލ  ކާއެންމެ މ ަވްއޒަފަމ ވައްޒަފ ންނަށް،  ނޭގނެމ ކޮށް މީހ ންނަށް އެންއާ

ފަނޑިޔާރ ކަމ ަގއި  ،ތީއޮތ ރ ން މި އިހިނާގަފއި ހ ރިކަން. އަދި މީގެ  ކަންކަން ކޮށް އެބަ ިއނޭގ މިފ ާލއިރ  ސާއިކިޔަ

. މި ހ ންނަނީ  ފަދައްކާހަކަބ ނެ ާވ  ބައްދަލ ކޮށް، ބަންދ ގައި ހ ރި މީހެއް ދ ކޮށްލަދޭނެ ކަމަށް އިލާއަކާޢާ ހ ރެ

ނ ޖެހޭނެ ހ ރިހާ ސިފައެއް ފ ރިހަމަާވ ފަނޑިޔާރެްއ ަބއިަގއި އެްއެވސް ޮގތަކަށް ހ ންނަންކިޔާރެްއެގ ފަނޑި

ހަމަ ފަނޑިޔާރ ކަމ ން  ،ނިޑޔާރ ންނަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެްނނަނީ. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ފައަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ

  ލެެވންޖެހޭނެ. ނޫނީ   މިންަވރަކަްށ ޖަލަށްތްށް ކޮށްފައި އޮކ އެ ހަމަ  ތަޙ ޤީޤ ކޮށް، އީ ަވކިކ ރ މ ެގ އިތ ރަށް، ޖިނާ

ދ ަވހަކ  ެވސް ލިބެންޖެހޭ އަދަބެއް ލިބެންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި އަދަބަކީ ަވޒީފާއިން ަވިކވ ން ކަމަށް ަވންޏާ  ޮގތ ން އީޖިނާ

ައދަބަކީ ވަޒީާފއިން ަވކިކ ރ ްނ ނި މިކަމެއް ނ ހ އްޓޭނެ. ހަމަ މ އައްަސސާތަކ ގައި ތިބި ފަރާްތތައް ަވކިކޮށް، ހަމައެކަ
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އެންމެ އަަވހަކަށް ައޅ ަގނޑ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނަރަލަށް ެވްސ  މަކީ ެއއީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ީވއޮތ ކަމަށް އޮންނަ

 ޖިނާޢީ ތަޙ ޤީޤ  ހިންގ މަށް އަމ ރެއް ނެެރެގން ެގ މަްއޗަށްކޮށްފައި ހ ންނަ ފަރާތްތަކ   ކަންަކންމި ާވބަތ ެގ  ،ފޮާވލަން

 ، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމަށްެގންދިއ މި ކަންކަން ކ ިރައށް ،މަެވސްނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

، ކޮމިޓީން ޮގތެްއ އިރިޕޯޓ  ކޮމިޓީއަްށ ފޮނ ަވ މިމެންބަރ  ަވނީ އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްާޔ. ކެނދިކ ޅ ދޫ ާދއިރާެގ 

 ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ  ،އަރ ަވނީައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ހ ށަހަޅ އްާވފަ.ނިންމ މަށް 

 އަށް. هللاޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ   ޝ ކ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ެވސް ކެނިދކ ޅ ދޫއާދެ! 

ައޅ ަގނޑ   ،ދެން ައޅ ަގނޑ  ފަަށއިަގތ މ ެގ ކ ރިން  ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ މަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަްނނަަވން.  ޢީސާއަޙްމަދ 

ދޫެގ ެގންދިއ މ ގައި ހ ަވ ެގ މަަގށްރާބ ޚަމި ޤައ މ   .ފަށް އެދެންމާހަމަ ހަމަ ދިެވހި އެންމެހައި ރައްިޔތ ންެގ ފަރާތ ން 

މަދ  ބަޔަކ ، މަދ  ހައެއްެގ  ްށ އޭރ  ޚާއްޞަކޮށް ޖ ީޑޝަލް ދާއިރާގައި ހިމެނޭޅަދެކޮ އްޔިތ ންނާރަިގނަ 

އެކަމަށް ޓަަކިއ  ،އިާވތީފަށްކޮ ކ ެވ، ަޤއ މ  އޭރ  ހަލާފަނޑިޔާރ ންތަކެއް ަޤއ މ  ހަލާކ ކޮށްލ މ ެގ ތެރޭަގއި ަބއިެވރި

  ފަށް އެދެން. ހަމަ ދިެވހި އެންމެހައި ރައްޔިތ ްނެގ ފަާރތ ން މާ ްއެގ ހައިިސއްޔަތ ންއަޅ ަގނޑ  ހ ަވދޫ ަރއްޔިތެ

މި ކ ރާ މަސައްކަތ ގައި އެންމެ ކ ރީަގިއ  މަަގށް އަޅ ަވންއ މ  ހަމަ ޤަމިއަދ  މި  ، އަޅ ަގނޑ  އ ފާަވނީއެާއއެްއކޮށް

ރާ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ންނަ، އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ަގެވސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ބަލައި އެއީ  ،ހ ަވދޫެގ ަރއްޔިތ ން ތިބިކަން 

މައްސަަލއެްއ މިފަދަ  ،ޒަްތތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރި ފަދައިންނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްއިތ ރަށް ދެންމެ ފޮމިހާރ ، އަދި މީގެ 

ނިމިެގންނ ާވނެ. އަޅ ަގނޑ   ންނީމަ އެހިސާބ ފާދިއ މާ އެ ފަނޑިޔާރަކ  އިސްތިހިސާބަށް އައި މިޮގތަކަށް ައއިއްަސ، 

ަވންޏާ  ށްފަިއާވ ކަމަިވހ ން ކ ރެޯގއެޅި، ކަމެއް މެދ  ފިޔަަވޅ   އި މިކަމާަގޮގތ ަގއި ޮކމިޓީ މަރ ޙަލާކ ރާ ބޫލ ަގެވސް 

ނ ޖެހޭ ފަހ ަގއި އެ ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންަކން ެވސް އެއީ ދޭންއެޅި އަދި އޭެގމެދ  ފިޔަަވޅ  އެކަމާ

ފަނޑިޔާރ ެގ މި ކ ރަން. މި ޫބލ ަގޮގތަށް ކ ަރންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އެ  އްާޔ ެއކަންއެްއޗެްއ ކަމަށް ކޮމިީޓއަށް ފެިނއްޖެ

ެއއްކޮްށ  އަޅ ަގނޑަކީ އެ ފަނިޑޔާރާ ،ސީ ަކންކަމ ަގިއ އ ޭޅ ާވަހކަ ދެެކޭވިއރ  އެ ަމއްސަލަައކީޔާއްސަލައަީކ، މި ސި މަ

، ޓީމާ  ، އެމީހ ންނާ . އަޅ ަގނޑަށް އެ ކ ރި މީހެއްދަތ ރ  ކ ންކެމްޕެއިްނ ދަތ ރެއްަގއި އެްއ ފްލައިޓަ ،ސިޔާސީ ކަެމއްަގއި

ބައްދަލ ެވ، ާވހަކަދެެކވ ނ . އެ މީހ ން އޭރ ެވސް ބ ނަމ ން އަީއ  .ދިމާިވ އަޅ ަގނޑާއީ ރަީއސް ޔާމީންެގ ޓީމާިއ އެ
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. ތިމަންނަމެންނޭ ޚާބ  ކާމިޔާެބއް ނ ާވނޭ. އިންތިތިކަމ ަގއި އ ޅ ނަސް ކާިމޔާބެއް ނ ާވނޭ ޔަޢ ޤޫބ  ،ޤޫބޭޢ ޔަ

ަވހ  ސަން ނަޖީބ . އެ ބޭފ ޅާ އެ ދ  ޙަމެކޭ. އެ ޓީމ ަގއި ހިމެނޭ އެ ފަނޑިޔާރ ރާނީ. ތިއީ ބޭކާރ  ކަކ ކާމިޔާބ 

ކަެމއް ނޫން. މިއީ  ތްއޮ ިސއްރ ން ކޮްށފައި އީެވްސ ާވހަކަދެްއކި. އެހެްނީވމާ، ިމ ކަމަކީ މި ައޅ ަގނޑާ .ާވހަކަދެްއކީ

. ކަމެއް ތްއޮރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ފެންނަ ޮގތަށް ކޮށްފައި ޚާއްޞަކޮށް ިވލިނިގީލެގ ހ  ،ށް ފެންނަ ޮގތަށްނައެންމެން

ފެދޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވްސ އ  އެހެންީވމާ، މިކަމަކީ މިއީ ިއތ ރަށް ސ ާވލ ތަކެއް

ކަމެއް.  ކ ރިން ނިމެންޖެހޭ އަޅަން. މިއީ މާމެދ  ފިޔަަވޅ   ވެއްޖެ މި ފަނޑިޔާރާ ެވސް  ސްލަ އަޅ ަގނޑަށް މާ

. މަްއސަލަެއއް ންނާނެއޮކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ަގއި -މައްސަލައެްއަގިއ ެއންޓިއިތ ރަށް ހަމަ ފަނޑިޔާރ  ހިމެނޭ މީެގ

ރ  ދިޔައީ މި ފަނޑިޔާާވ ެވސް ކ ރި. ކޯޓ ަގއި ނިމިެގންޢ އޭ.ސީ.ސީން އެ މައްސަލަ ައޅ ަގނޑ  ހަނދާންާވ ޮގތ ގައި ދަ

ިވލިނިގލީަގިއ ޭއރ  ފަނޑިޔާރ   ،ޮގތ ގައި. އެ މައްސަަލއަކީެގ މައްސަލަެއއް ނ ާވނޭ އެ މައްސަލަ އެއީ ސާބިތ މެހި

އެއް ަގޑިައކަށް ހާޒިރ ެވ،  ،ިވލިނިގލި، ކޮލަމާފ ށި، ދެއްަވދޫ، މި ރަށްރަށ ެގ ކޯޓ ތަކ ަގއި ެއއް ދ ަވހެްއެގ އިރ އ ޅ ނ 

ްނ ޤީމިއީ އަޅ ަގނޑަށް ޔަސަަލއެއް. އެލަަވންސްަތކާއި އެކޮމަޑޭަޝނާއި އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ނެިގ މައް

  ، އެއް ަގިޑއެްއަގއި ިވލިނިގލީަގއި ހ ންނަ މީހަކ  ،ދ ނިޔޭަގއި ނެތް އެއްެވސް އ ަޅނދެއް އަޅ ަގނޑަށް އެނިގެގން މި

އެ ަގޑީަގއި ހަމަ ޓަށް ނޫނިއްޔާ ދެއްަވދޫަގއި ށްއަނެއްާކ ކޮލަމާފ  ،ސޮިއކޮށްފައި ލީގައި ޖަހާއިރ  ިވލިނގި  8ހެނދ ނ  

ނިގަފއެއް. އެހެންީވމާ، މިހާ ސާފ  މައްސަލަެއއް އެ ކަްށ ނެތްކ ެރޭވނެ ެއްއެވސް ޮގތެްއ އޮތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަ ސޮއި

ެގ ރ  ހައި ކޯޓ މިހާ ،މެދ  ސާބިތ ނ ެވފަ. މީގައި ހިމެނޭ އަނެއް ފަނޑިޔާރަކީ ފަނޑިޔާރާމި ެވސް މީެގ ކ ރިން އޮތީ 

އި އެަބ ހައި ކޯޓ ަގ ،ފަދައިން ރިދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ން. ދެންމެ ނައިފަރ  މާޢ ޘްފަނޑިޔާރ  ސ ޖާޢ  

މެދ   އެ ފަނޑިޔާރ ންނާ ،ކ ރަންބޫލ  ަގތިއްބެިވ ހަމަ އޭެގ ފަނިޑޔާރ ންތަކެއް. ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ެވސް 

ާވ މަސަްއކަތަށް ހަމަ ެގންދައިތ ރ ން އަދި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޖޭ.އެސް.ސީން ތި ކ ރަމ ންންޖެހޭނެ ކަމަށް. މީެގޅެއެަވޅ  ފިޔަ

 ،އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ  އެދެނީދަންނަަވން. އަދި ޭއެގ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ންމިނ ންޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް ހަމަ ހިތ ެގ ފ 

ެގ މި ޒާތ  ހ ށަހެޅިފައިާވ މި ބާަވތ ެގ، އަށް މިއަށްވ ރެ ެވސް ައަވހަށް، މިއަށްވ ރެ ެވސް ބާރަށް ޖޭ.އެސް.ސީ 

ަވރަށް ިގނަ   ޮގތ ގައިތްލޫމާތ  ލިބިފައި އޮޢ މަ މައިދެއްވ މަށް. ައޅ ަގނޑަށްތައް ައަވހަށް ނިންލަމައްސަ

ޖޭ.އެސް.ސީން ަދނީ އެ މަްއސަލަ ބަލަމ ން.  ،ފަނޑިޔާރ ންތަކެްއެގ ަމއްސަލަ މިހާރ ެވސް ަވނީ ޖޭ.އެސް.ީސަގއި ހ ށަހެޅި

 އި އެންމެ އަަވހަކަށް އެތަނ ން ބަލަ ހ ރި ހ ރިހާ މައްސަލަތައް ީވ ށް ހ ށަހެޅިފައިއަދެނީ ޖޭ.އެސް.ސީއަޅ ަގނޑ  އެ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.ަވރަށް  .ނިންމައިދިނ މަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 ؛ޝ ކ ރިއްާޔ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ަވނީ ފ ރ ޞަތ  ބަންދ ކޮށްފައި މި މައ ޟޫޢ ަގއި. ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ފަނޑިޔާރެްއެގ ަމއްސަލަެއްއ  ،ެގ )ޅ( ަގިއ ަވަރށް ސާފ ކޮށް އެބަ ބަޔާންކ ރޭ ަވނަ މާއްދާ  37ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ ެގ 

 މަޤާމ ން ކ ޮގތެއް ކަނޑައެޅ މ ެގ ކ ރިން އެ ފަނޑިޔާރަ ކ ރަމ ންދަނިކޮށް ނ ަވތަ މައްސަލައިަގއި ަވކިތަޙ ޤީޤ 

ސް ކޮމިޝަނ ން ޮގތެއް . ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސަލ ާވނޭޠިހިސާބ ން ބާ ތަޢ ީދބީ މައްސަލަ އެ  ،ފާދީފި ނަމައ އިސްތި

ންނަށް މި މައްސަލަ ފޮނ ާވފައި މި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި  ަގނޑ މެނިންމާފައި، އަޅ 

 ،އަރ ަވނީ ޮގތ ން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޅޭގ  ޮގަތކާ ދާންީވމާއްދާއަށް ސަމާލ ެވަލއްާވނެ މިކަމ ގައި ކ ރިއަށް

 ށް. މ ޙައްމަދ  ނިހާދަެމންބަރ  ޒަތްތެރި ިއއްފޭދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން:ނިހާދ   މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ކަކަށް. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީއަކ ްނ އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  މިކަން މި ަވނީ ޖޯޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަނެއްާކ އަނބ ރާ  ޓ ެއ ރިޕޯ މާ،ޕޯޓ  މި މަޖިލީހަށް އައި، އެ މަްއސަލަިއެގ ރިއި ނިންމަ އިމައްސަލަެއއް ބަލަ

ކޮށްެގން ތިބެެގން، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފޮނ ާވފައި، އެއަްށ އިޞްލާެޙއް ެގނެސްެގން އަޅ ަގނޑ ެމން ނޫނީ އެ ޕާކ  

ންނާތީ. ކ ރި ޒިންމާ ފ ރިހަމައަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދާނ ކ ރެޭވ މަންޒަރ  ފެހަާވލ  ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ޤާޟީ ަޙސަން ނަޖީބ ެގ މައްޗަްށ  ެގށަހެޅިފައިާވ މައްސަަލ، ްކރިމިނަލް ކޯޓ މި ހ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަިދ ސ ލޫކީ  ،މާއިދިނ  އަމ ރ  ނ ާވ މައްސަަލއަކަށް މީހ ްނ ބަންދ ކ ރ މަށް ކޯޓ ފައި ހ ށަހެޅި ،ކ ރެވ ނީމަތ ހ ތ 

 މ ަވްއކިލ ންނާއި އެިކއެިކ ތ ަގިއ ހ ށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަތަކ ެގސިއްރިްއޔާ ،މައްސަލަތަކ ެގ އެަތއް މަްއސަލައެއް 

ޖ ީޑޝަލް  ެއކިއެިކ ޑީލްތަްއ ހެދ ން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިްނިގކަން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ،މާއި ބައްދަލ ކ ރ  ފަރާތްތަކާ

ފަ. ޅާްއ ފ ލ ހަށް ެވސް ހ ށަހަކ ރެޭވ އެހެން ބޮޑ  މަްއސަލައެ މަތ ހ ސރަިވސް ކޮމިޝަނ ން ެއ ޮއތީ މީނާެގ މަްއޗަށް ތ 

، މާލީ ބަޔާނ ން އެތައް ބައެްއ އ ނިކޮށް، ެއއީ ީކއްކ ރަންޯތ އި ، އޮޅ ާވލައިހަދަލީ ބަޔާން، މާލީ ބަޔާނަށް މަކަރ މާ

ލ މަށް ޓަކައި، އިލީ ބަޔާން ބަދަލ ކ ރާނީ ަވރަށް ބައިަވރ  ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެއް އޮޅ ވަ މާ ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން  .ކަމެއް ނ ކ ރާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެފަދަ ،ނަމަނޫންށް ޓަކައި. އެެހންސިއްރ ކ ރ މަ

ޔިތ ންނަށް އިންސާފ  ދިެވހި ރައް ގައިދޭތެރޭ ނާއަޅ ަގނޑ މެން .ނ މަށްދިދ ެވެގން އައީ އިންސާފ  ހޯދައިޢ ަވ

 ޅ  ދޭތެރޭގައި ސ ލޫކީ ފިަޔަވ ފަނޑިޔާރ ންނާމ ންދިޔަ ތްަތކެްއ ހަދަެގން ހަރާންކޯރ ެވ ޮގހޯދައިދިނ މަށް ސީދާ ކަނޑަެއޅި

ސް ކޮމިޝަނ ަގިއ މިފަދަ އެތަްއ ދ ެވެގން. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ޖ ޑީޝަލް ސަރިވޢ މެން އަޅާެނ ކަމަށް ަވއަޅ ަގނޑ 

ލަތަެކއް މައްސަ ޖެހޭ ބަލަން. މިީއ ައަވސްކ ރަންޖެހޭއޮތް. މި މަްއސަލަތަްއ އެބަތަްއ މައްސަަލއެްއ އެބަ އެފަނޑިޔާރެްއެގ 

ޖެހޭ. ކޯޓަށް މަސައްކަްތތައް ކ ރަން އެބަ ނ މ ގައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިންާސފ  ހޯދައިދި
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އެ މައްސަަލއެްއ  ،ޮކށްލ މާއިއެ މައްސަލައެއް ާޕކ  ހ ށަހެޅޭ މައްސަލައެއް، ކޯޓ ން ބޭރ ގައި ާވަހކަދެކެވ މަްށފަހ 

ަގިއ އް ކ ޑަ މައްސަަލއެކ ޑަ ،ދ ަވސް ަވންދެން ބޭްއވ މާއި ދެ އަަހރ  ،ހަމައަށް ނ ޮގސް އަހަރ  ކ މަކާނިންމ މަށްފަހ  ހ 

ހ ކ މަށްވ ރެ ތިން ގ ނަ އަދަބ  ބޮޑ ާވ މިންަވރަށް،  ލިބޭއޭާނއަްށ ްއަވއިެގން ކޯޓ ތެރޭގައި ބާ ެގ މައްސަލަެގންދާ މީހާ

ަރއްޔިތ ންނަށް އަިނޔާ ދެމ ންދާ އެތަްއ ފަނޑިޔާރ ންނެްއ މި  ންެގބާްއަވއި ފަިއ ށްކޮެއއްެޗްއ ޕާކ ދިގ  މ އްދަތަށް އެހާ 

ޖެހޭ. އެ ޒިންމާ ނޑ މެން އެ ބަދ ނާމ ން ނަަގން އެބަޅ ަގއަ ،ތިބި. މި ކަންތައްތައް ލަްސެވެގންދާ ނަމަކޯޓ ތަކ ގައި އެބަ

 މި ރިޕޯޓ   ންބޫލެއް ނ ކ ރަގަ އް ޑެ  ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނއީމި ؛ނަަގންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެބަ 

ެގ ނަޒަރ ަގިއ މިއަދ  މި މަޖިލީހ ން މިއަށް ޮގތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ. އަނބ ރާ ފޮނ ަވންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަޅ ަގނޑ  

ޝަލް ދެން އެއީ ޖ ޑީ ،އަޅަން ނިންމީމާދޭތެރޭގައި ފިަޔަވޅ   ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނ ން އެ ފަނޑިޔާރަކާ

ފަނިޑޔާރ ން ސ ލޫކީ މަްއސަލަތަްއ ބަލަން އޮންނަ މ އަްއސަާސ ކަމަށް ީވހިނދ ، އެތަނ ން  ޝަނަކީސރަިވސް ކޮމި

ެއއްޗެހި ހޯދ މަށް ޓަކަިއ  ކާލިބެން އޮންނަ އިނާޔަްތތަ ،ން ސަލާމަތްާވންެއއިނިންމީމަ އެ އޮތީ ނިމިފަ. ދެން އިތ ރަށް 

ހ ރެ،  މައްސަލަތައް ހ ރިކަން އެނިގބޮޑެތި ރ  މިހާ ބައިަވ ގެ ތިމަންނާ ގައިއަދި ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ  ނީނޫ

ންނަ ހިނދ ، އެ މަޤާމ ަގިއ ހ ރެެގން ނާޖާއިޒ  ޮގތ ަގއި މިދިަޔ ދައ ރ ަގއި ނެރެފައި އޮ އެ މައްސަލަަތއް ބަލަމ ންދާ

ނާއި ންމި ަދއ ރ ަގއި ހަަމ ޭއޭގ ެއއް ަމއްސަލަެއްއަގިއ އަނެްއކާ އެހެން ޮގަތކަށް ނެރެން ތިބެ، ރަްއޔިތ  ،ހ ކ މެއް

ނ ާވނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަށްފ ރ ޞަތ  ދީެގން ތިބޭތައް ނެރެްނ ންޓަަކއި ފާޑ ފާޑ ެގ ހ ކ ޖެއްސ މަށް ސަރ ކާރާ

ްނމަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެއްިވ ޮގތެއް ނި ހަމަ މިއަށް ެމންމި މަޖިލީހ ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ،ކ ރަނީބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ  

 ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ޝ ކ ރިއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ކ ޑަކޮށް އެްއކައިިރއަށް ޖެހިަވޑަިއެގންފި 

ނ ލާ  މާސްކާ ށްޠާރިޤަ ައޙްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ މަހިބަދޫއަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ؛ނަމަ

ދެ! ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިާރ ެވސް އެބަ ފޭާވންޖެހޭ. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . އާާވހަކަދެްއކ 

 މެންބަރ .

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ރިިވ ކަމަށް ބ ނެ، ބަިއެވސީ ހަރަކާތެއްަގއި ސިޔާ ސަްނ ނަޖީބ ފަނޑިޔާރ  ޙައާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ތަނަށް  މި ށް، އެ ފަނިޑާޔރ  ަވކިކ ރ މައިން ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ނ ަވތަ އެ މައްސަލަ ބަލަނ ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަ 
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ސިޔާސީ ހަރަކާތ ގައި ެއްއެވސް ފަނޑިޔާަރކ   ،ފައިާވ މައްސަަލއާ ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން އޮތީާވފޮނ 

ސަން ނަޖީބ  ެވސް އަދި އެހެން ެއއްެވސް ބޫލެއް ނ ކ ރަން ފަނޑިޔާރ  ޙަަގޑ  ަގނ. ައޅ ބައިެވިރެވެގންނ ާވނެ

 ފަނޑިޔާރަކ  ެވސް ިސޔާސީ ހަރަކާތެއްަގއި، ިސޔާސީ ިއެވންޓެއްަގއި ބަިއެވރިެވޭވނެ ކަަމކަށް. އެއީ އެކަން ާވންޖެހޭ

އަދި މާދަާމ  ،ބައިެވިރވ މާއި  ހ ރެ ތ ަގއިސިޔާީސ ހަރަކާތެްއގައި ފަނޑިޔާރެްއެގ ޮގ ؛ޮގތެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކ ރާ ނ ަވތަ ކަނަޑއަޅާ ފަނޑިޔާރަކީ މިއަދ  ސިާޔސީ އެކްިޓިވސްޓަކަށް ީވމާ، ދެްނ ކ ރާ ނ ަވތަ އިންތިޚާބ އްޔަންޢަ

މް ކޯޓަށް ކަނޑައަޅާަފއި، ސ ޕްރީމް ރީޕްސ  ؟ާވނީ ލާއިރ  ކިިހނެއްތޯއިކަމެްއެގ އަސްލަށް ިވސްނަ އެ  ނ ަވތަ ރައްޔިތ ން

ިއާވ އެއް ފަނިޑޔާރަކީ ފަާވމްހޫރިއްޔާ ނަން ފޮނ  އީސ ލްޖ ން ރ ހ ންދީފައިާވ އަދި ރަ  ައޅ ަގނޑ މެން މި މަިޖލީހ ޓަށްކޯ

ދަީކ ސިޔާސީ އެކްިޓިވސްެޓއްެގ ސްނ އްސ ޢޫޙ ފަނޑިޔާެރއް. ފަނޑިޔާރ   ިވަގއި ބައިެވރި ޑީ.ޕީެގ ހަރަކާތ  .ސީދާ އެމް

ބޭފ ެޅއް. އެ  ިވހަރަކާތެްއަގއި ބަިއެވރިސިޔާސީ ދި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ހ ރިހާ އަޮގތ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިރޔާސީ ކެމްޕެއިނާއި 

، އެ ކޮމިޝަނ ން ދަތ ރ ނާމާ ބޮޑ  އިކޮމިޝަނެއް ހަދަ ކޮށް ސީ މަސަްއކަތެއް ކ ރ މަށް އައްޔަން ފަނޑިޔާރ  ސިޔާ

، ޤައ މަށް ރަނަގޅަްށ ފައި އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއޭެގ ބަދަލ ގައި ސ ޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނ ާވ ،އް ނެރ ނީމާޓެރިޕޯ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް، ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ެގ  ،ކަމެއް ކޮށްދޭ ކަމަށް ާވނަމަ

ހިނަގއްޖެ. ެވެގން އަހަރ  1ހާރ  މިއަށް  19ެއޖެންޑާ  !ދ  ފ އްަދާވޢ ީވ ަވ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރ މަށް 

 !ދ  ފ އްދަާވޢ ަވ .ދިޔައީމ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްެގ ެވރިކަމަށް ދޮޅ  އަހަރ  ފާއިތ ެވެގން މްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީ 

 !ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ެއކަން އޮންނަންީވ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް ބަދަލ ކޮށްދެްއާވ

ލީހ ެގ ރައީްސެގ ހައިިސއްޔަތ ްނ މަޖިފ ޅ ންެގ ތެރޭަގއި ާގނޫީނ ޮގތ ން ރައްޔިތ ންެގ ޖޭ.އެސް.ީސގައި މިހާރ  ތިއްބެިވ ބޭ

ސީަގއި .ޖޭ.އެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަ ިއންނަާވ. އަދި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން

ޤާނޫނ އަސާީސ އޮތް ޮގތ ން ބަންޑާަރ ނައިބ  އެ ކޮމިޝަނ ަގިއ  ،ަގންނަާވ. ާގނޫނީ ޮގތ ންހިމެނިަވޑައި 

ަގންނަާވ. ަވޑައި ނިެތރޭގައި ހިމެމެންބަރެއް ޭއެގ އިތ ރ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ީމެގ ަގންނަާވ.އި ަވޑަމެނިހި

ކާތްތަކ ަގއި ބަިއެވިރިވ ނ ަވތަ ސިާޔީސ ހަރަ އް ކަމަށްން އޮތް ފަނިޑޔާރެޅ ގ  ސީ އިދިކޮޅ  ފަރާތަކާއެހެންީވމާ، ިސޔާ

 ؟މައްސަލަ ބަލަން މި ތިބީ ބަލާއިރ  ކޮންބައެއްތޯ ފަނޑިޔާރެއް ކަމަށް ބ ނެ، ެއ ފަނޑިޔާރ ެގ ސ ލޫކީ މަްއސަލަ

 ،ބަންޑާރަ ނައިާބއި ،އިޤައ މ ަގއި ތިބި އެންމެ ބޮޑެތި ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ން. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މެްނބަރާ

 އަދި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހބ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ސިޔާސީ ޖަަގަހއިން ފޮނ ވާ  ،ހ ެގ ރަީއސާއިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

 ފަނޑިޔާރ ... ،ރަްއޔިތ ންނާއި  ،. އެހެްނީވމާ، ޤައ ާމއިއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ރާހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިނޫން،  ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ރާދާއި މެދ ހިތަދޫ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

އެ ބޭފ ޅާއަށް  ،މެންބަރ ެގ ާވހަކަފ ޅ ަގއި ހީފ ޅ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި

ރަށް  ސަތ ން މަހިބަދެޫގ އިްއޒަތްތެރި މެންބައަހަރ  ޖޭ.އެސް.ސީ އޮތް ޮގތް އެނިގަވޑައިނ ަގންނަާވހެން. ރިޔާ 5މިދިޔަ 

ަގޅ . ރަނ  ދެއްަވއިފިްއޔާ ަވރަށް ބޮޑަށްރަީއސް ފާހަަގކޮށް ،އަހަރ ގައި ެވސް ޖޭ.އެސް.ސީ އޮތް ޮގތް  5މިދިޔަ 

 .ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާރއްޖޭަގއި އ ފެދ ނީއްސ ރެ އެ  މިޝަނެއް މިޝަލް ަސރިވސް ކޮޖ ޑީ ،ަވނަ ައހަރ އްސ ރެ 2008ރިއްޔާ ޝ ކ 

ކ ރާ މީހ ން. އަދި އޭގައި އިންނަާވ ރަްއޔިތ ްނެގ އަސާސީ ބ ނާ ޮގތ ން ތިބެން ލާޒިމ ނޫނ ޤާ ތިބެނީ ނ ގައިކޮމިޝަ

 އިްއޒަތްތެރި ެވސް. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ޑަކޮށްކ  ،ރައީސަކީ އެްއޮގަތކަށްެވސް ިސޔާސީ ބޭފ ޅެއް ނޫން މަޖިލީހ ެގ

 މެންބަރ .  

 

 :ހަކަދެއްެކވ ންާވ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ތާރިޤް

އަސާސީަގއި ލިެޔިވފަިއާވ ޮގތ ން ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ާގޫނނ  ،ެވސް މިދަންނަަވނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ 

 ކޮމިޝަނަކީ ސިޔާސީ ހަރ ެގެއކޭ. 

 

 :ސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ންރިޔާ

  ؟ސަކީ ސިޔާސީ ބޭފ ޅެއް ނޫންކަންމަޖިލީހ ެގ ރައީ، ކ ރަްއަވން ދެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ަގބޫލ ފ ޅ ކ  އެކަމަ

 

 :ާވހަކަދެއްެކވ ން މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ތާރިޤް

ވ ރެ ސިޔާީސ  ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައި ހ ންނެިވ ބޭފ ޅެއް. އެހެންީވާމ، މަނިކ ފާނަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ 

 ،ތެރި ރައީސް، އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީނެ. އިްއޒަތް ާވއ މ ގައި ނ ެވސް ހ ންނަޤަމި  އްބޭފ ޅެ
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ހިނދެއްަގިއ  ނ ކ ރާހާ ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ރިޔާީސ ަވޢ ދ 

ލް ެގ މެޖޯރިޓީ ޖ ޑީޝައެމް.ޑީ.ޕީ ދ އަމިނާނެ. ލާޙ ާވނޭ ެއއްެވސް ޮގެތއް ނޯންޞްދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގ އި

 .ކ ރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކ ރ މ ެގ މަަސއްކަތް މިނ ާވ ފަނޑިޔާރ ްނ ބޭރ ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ަގއި އޮީތމާ، ހިތްޕ ޅާ

 ތ ންޮގ ހ ށަނާާޅ މައްސަލައަާކ ބެހޭ ،ދެންނެިވ ނެރޭ ާވަހކަ ދެންމެ މިތާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްންފަނޑިޔާރ ން ހ ކ 

ީރ ަވފެބްރ  1ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް،  .ނެީވކ ާރ ފަނޑިޔާރ ެގ ާވހަކަ ދެންަވކި ތެރޭަގއި މިހާރ  މިއެއީ ޭއެގ .ެވސް

 ޕްރީްމ ކޯޓ ން ނ ކ ތް ބޮޑ  ހ ކ މ ަގއި ކިަތއް ބޭފ ޅ ންތޯ ެއ ހ ކ މަށް ނ ަވތަ އެ ަމއްސަލަަވަނ ދ ަވހ  ސ  2018

 ހީމް ހ ށަހެޅިޤާސިމް އިބްރާ ޖ މްހޫރީ ޕާޓީެގ ީލޑަރ  ،ޕްރީމް ކޯޓ ަގއި އޮތީ ރ  ސ ޕްރީމް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅީ. އޭސ 

ްއ ންކާރެއި ކޮށްލީ. މިކަމާދޫއަމ ރ ަގއި  ެގރީ ަވފެބްރ  1މައްސަލަެއއް. ނަމަެވސް ޖަލ ގައި ިތއްބެިވ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން 

ރީމް ކޯޓ ން ޕްނ ކ ރިކަން. ެއހެންީވމާ، ސ ތެރޭގައި ދޫ ެގއެ ހ ކ މ  ފައި ތިބި މީހ ންސީބެއް މީހ ން މަރާނަ  ނ ކ ރެޭވނެ.

ރ ެގ ެވިރކަމާ ދެކޮޅ  ސިޔާސީ ަފރާތްތަކ ން އަީޑގައި ތިެބެގން ާޚއްޞަކޮށް އޭ ،ރ ގައި ތިބިއޭ  ،އި ނެރ ނ  އަމ ރަކީރ ގަ އޭ

ން ފައިސާ ޚަރަދ ކޮށްެގން ނެރެފައި އޮތް ހ ކ މެއް. ބޮޑެތި އަަދދ ތަކ  ަގއިކ ރާ ޮގތ އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކ ން ތ ހ މަތ 

މި ސަކަރާތްޖަހާހާ   ،ޮގތަށް ތައް ނެރޭންހ ކ  އިރ ންނަށް ނ ފޫޒ ފޯރ ަވނޑިޔާއެހެންީވމާ، ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ން ފަ

 ރި ރައީސް ތެޒަތްއިއް  .ދައިންހަމަ މިބީ  ދަނީ ދެއްގައި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޯކޓ ތައް ރަނަގެޅއް ނ ާވނެ. ިމހާރ ެވސް މިހިނ

ންނަާވ ޢަލީ ޒާހިރ  އި އިަގރަީއސް ޔާމޫންެގ ޝަރީޢަތަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހ   ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން 

ނޑ މެންނަށް އެނޭގނެ. ަގޮގތް އަޅ  ދެން މި ދާ ން އެންީގމާޮގތް އަންަގަވ  އޮތްންކ ހ ަވކި ޮގތަކަށް  ަފއިގ ޅ ްއާވ

މާދަމާ ެވރިކަން  ،ާވނަމަ މަށްކަ  ނެރޭންކ ހ  ލައްާވ ިސޔާީސ ބޭފ ޅ ން އެހެންީވމާ، މިހާރ  މި ތިބި ފަނޑިޔާރ ން

 ނެރޭނެކަްނ ންެވސް ހަމަ އެ ިސޔާސީ ހ ކ  ން ތިބޭ މީހ ންފަނިޑޔާރ ން ލަްއާވ ދެ ްސ އެެވ ބަދަލ ީވމަ

 ކ ރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. ސަރ ކާރ ން ެވސް. ޝ  ެގ އަދ ދާންކ ރަންޖެހޭނެ މިނހަ

 

 :ސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ންރިޔާ

ގެ އަރ ަވނީ މާސްކާ ނ ލާ މާފަންނ  އިތ ރ  ދާއިރާފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި 

 ފަހ މީއަށް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް

 

 :ާވހަކަެދއްެކވ ންތިޔާޒް ފަހ މީ އިމްދާއިރާެގ މެންބަރ   މާފަންނ  އ ތ ރ 

ފ ރ ޞަތ  މި ލިބ ނީ ެވސް  އަޅ ަގނޑަށްށް ފަހ ގައި ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮިވޑަޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އެީއ  ޓް ހ ށަހެޅ މާ ގ ޅިެގްނ ފާހަަގކ ރެއްިވ ނ ކ ތާރިޕޯމި  ޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ! އިއް .އްކާލ މ ގެ ާވހަކަދަ ނ ލާ ސްކާމާ
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ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް  ،ޮގތަކީ ާވ މިހާރ  މި  ެވސް ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  ެގ ޮގތ ަގއިިވސްނާލ ން މ ހިންމ  ނ ކ ތާއެއް

ެއޮގތަށް ނިންމެވ މާ ގ ިޅެގން  އި،މަޖިލީހ ން ނިންމަަވކަމަށް ނަަގްނ   އިތ ބާރ  ނެތްެގއް ކޮމިޝަނ ން ފަނޑިޔާރެ

 ؟ަވނީ މަލަާކ މެދ  ކިހިނެއްތޯޢަޭބފ ޅަކ  ކ ެރއްިވ  ާމ، ދެން އެދެއްީވމަނިކ ފާނ  އިސްިތއ ފާފަނޑިޔާރ 

. ކ ރަްއާވފައި ތި ަވނީ އްސްޓިމޭޓް ސ ާވލެއެއީ ަވރަށް ލެޖި ؟ެވސް ނެތީތޯ ޮގެތއް ދެން ހެދޭނެ އެއް ؟ދިަޔއީތޯިވެގންފޮހެ

ރ ަގއި އޭ ،ަގިއ ހ ންނެިވކަމ ހ ށަހެޅިފައިާވ ފަނިޑާޔރ ސާލަކަށް މަްއސަލަ ެވސް މިހާރ  މިއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގ

.ީސެގ ފަރާތ ން، ތަޙ ީޤޤ  ޖޭ.އެސް ހިންގ ނ މަިނފާނ މައްޗަށް  އެ ؛ ޙަސަން ނަޖީބ ޛ އަލްއ ސްތާ  ،ހ ންނެިވ ބޭފ ޅާ

އި ފާހަަގކ ރަްއާވފަ ަވރަށްމިން ނަ ކަންކަން ފާހަަގކ ރެިވަފއި ސާބިތ ހިފޭަވރަށް ިގއެހެރީ ެވސް އި ހ ޤީޤަށް ބަލާއިރ ަގތަ

ކޯޓ އަމ ރ  ެވސް  އަމ ރަކަށް އެދިަފއި ނ ަވނީސްކޯޓ  ،ދެންމެެވސް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްިވ ފަދައިން. ނީަވ

ންބޮޑ ާވ ކަ އިތ ރ ން މާފާހަަގކ ަރއްާވ.  އަިދ މީެގކަމަށް އެބަ  ާވކ ރައްާވފައި  ދެންދާން ކަށް ކަންތައްތަ ކ ރ ން ކަހަލަދޫ

ން އެަބ ތ މިހާރ ެވސް ޖ ޑީޝަްލ ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ެގ ފަރާ .އެއް ަމއްސަލަެއއް އަޅ ަގނަޑށް އެބަ ފާހަަގކ ރެޭވ

އޮތް ކ ންފ ންޏެއްަގއި  ެގންނެިވ ހިްއސާއި ަވޑަމަނިކ ފާނ  ނިސްބަތްެވ ، އެިވ ފަނޑިޔާރ ނެކ ރައްާވ މިދެންތަޙ ޤީޤ 

މައްސަަލ ސަލަ. އަދި މި ލޫމާތ  މާލީ ބަޔާނ ގައި ހިމެނ ްއެވިވ މައްދޮގ  މަޢ  ިއ،ނ ކ ރަްއަވއްސާ އޮތްކަން ހާމަހި

ކޮމިޝަނ ން  ފ ލ ސް އޮފީހަށް ެވސް ޖ ޑީޝަްލ ސަރިވސް ޤީޤެްއ ހިންެގވ މަށްޓަަކއިޙ ޖިނާއީ ތަ، ޤީޤ ތަޙ 

އެޮގތަްށ  ންޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ކަމަށް ޖ ޑީ އެހެންީވމާ، ފަނޑިޔާރެްއެގ އިތ ބާރ  ނެތް  ފޮނ އްާވފަިއޭވ.

 އިތ ބާރ  ނެތްފ ޅެއްެގ ބޭއެ  މަޖިލީހ ން  ވ މާ ގ ޅިެގންނިންމެފޮނ ވ މަށް މަޖިލީހަށް  ަކމަށް ތްތ ބާރ  ނެއި އި،ނިންމަަވ

 ؛އިަގިއ ފާހަަގކ ަރއްާވަފއި ކަްނކަމަށް ބަލަޓ  ެގ ރިޕޯކަަމކ  ޖ ޑީޝަލް ސަރިވްސ ކޮިމޝަނ  ެނއްއަދި ނިންމެވ ށް ކަމަ

ން ރ މެއް ނޫން. ޖޭ.އެސް.ސީކ ހަމައެކަނި ސ ލޫކީ އާދަިއެގ ކ ޑަކ ޑަ ކަމަކ ން ަވކިކ ރާމިއީ އެއީ މިސާލަކަށް 

ށް ިގނަ ަވރަ ،ލާތަކެއްޙަަވޑަިއަގންނަާވނީ ަވރަށް ިގނަ މަރ  ށް ނިންމަާވ ހިސާބަެގ އިތ ބާރ  ނެތް ކަމަށްއް ފަނޑިޔާރެ

 ށް ަގބޫލ ކ ރެެވނީ. ެއހެންީވމާ، ޭއަގއި ހިމެނޭންނަމެނޑ  ަގއަޅ   ކަމަށް ފަހ ގައިރިޢާޔަތްކ ެރއްވ ަމށް ކަންކަމަށް

ޖިނާއީ ކ ށެއް. އެ  ،އެއީ މ ެގ ނ ފޫޒ  ނާޖައިޒ  ޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރ ން ޤާމިސާލަކަށް މަ ،މައްސަލަތަކ ެގ ތެރެއިން 

 ،ކ ރެިވެގ ތ ހ މަތ ކަމ ނަާގަފއިވާ ތެއް ަވބޭނ މެއް، ރިޝްނެ، ފައިސާެގ ހޭންޖެެވ ތަޙ ޤީޤ  ހިންެގސަލަބާަވތ ެގ މައް

ެވްސ  ކަށްއެ މައްސަލަތަ ނަމަ، ، ހެކި ލިބެިގން ަވިކކ ރި ކަމަށް ަވނީނަމަ ަވނީ ކަމަށް އެކަހަލަ ކަމެްއގައި ަވކިކ ރި

ަގސްތ ަގިއ  ،ނަށް ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ ށް މާލީ ބަޔާޮގތަ ިވނެޤީޤ  ހިންެގންޖެހޭނެ. އަދި ހަމަ އެާއއެކ ަގއި މިދެންޙ އީ ތަޖިނާ

 ަތއްލަމައްސަ  ކ ެށއް. އެއީެވސް ޖިނާ  އެއީ ،ނަމަ ކަމަށް ަވނީ ހިއްސާކޮށްފަިއާވތ  ގ  މަޢ ލޫމާއޮޅ ަވއިަލއިެގން ދޮ 

ސާބ ްނ ހި ތަޅ މ ން ނިންމެވ މާ ހަމައިން ދެން އެ މަޖިލީހ ެގ ކަމަށް އެހެންީވާމ، ފަނޑިޔާރ  ނެތްެވސް ބަލަންޖެހޭނެ. 

 ެވސް ެއކަމާއި ރެްއވ މަށްޓަަކއި މަޖިލީހ ަގއެކަން ކ ނޫން.  މެއް ނިމ ނީކީކަ ޓ ގައި ފާހަަގކ ެރވ ނ  ހ ރިހާދެ އެ ރިޕޯ
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 .ޭވފާހަަގކ ރެ  ައޅ ަގނޑަްށ ެވސް  ޮގތ ަގއި ެގކަމެއް  ެވސް ބެލ މަކީ ރަނަގޅ  ކޮމިޓީން ެގްނ އެބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ްއަވއި

 ެވސް ައއި ެގންއި ކ ރ މ ެގ ަވޢ ދާލާޙ ޞްައކީ ފަނޑިޔާރ ެގ އިއެމް.ޑީ.ޕީ ،ޅ ަގނޑ މެންނަކީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަ

ޕްރީމް . ސ މަސައްކަތް އެބަކ ެރޭވ ނޑ މެންނަށް އެަގަދކ ރެްއިވްއާޔ އަޅ ެގން. އިރާއިސަރ ކާރ  އައީ ެއކަމާމި ބައެއް. 

ތަެކއް ލާޙ ޞްެވސް އި  މ ހިންމ  ާގނޫނ ތަކަކަށްހޭެގާއ ބެނިޑާޔރ ެއކ ގައި ފަެގެނިވއްޖެ ހެޔޮ ބަދަެލއް. ހަމަ ެއއާކޯޓަށް 

ެގ ޕްރީމް ކޯޓ  ބަެއއް ސ  .އްޒަތްތެރި ަރީއސްދާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އި ހާރ ެވސް ެގންނަމ ންމިއަދި  ެގނެިވަފއި

ަގިއ ޕަބްލިކ  ެވސް މިހާރ  އެބަ ފ ޅ ންދީދީ ކަހަލަ ބޭބޭهللاޑރ. ޢަބްދ  ،ޑިޔާރ ކަން ކ ެރއްިވ ބޭޭބފ ޅ ން ފަދަނފަ

 އޮތް ނިޔަތް ހިތް ރ ަގއި އިޭގަގއި ތިއްެބވިއިރ ަގިއ ކަންތައްަތއް ކ ެރްއިވފަނިޑޔާރ ރ ގައި ބޭފ ޅ ން އޭ  އެ ،ހާމަކ ރައްާވ

ބޭފ ޅ ްނެގ  މިސާލަކަށް އެ ،ބޭފ ޅ ންނަށްއެ ، އެހެންީވމާ ތިލަޭވ. .ފާޅ ޭވ ސާބިތ ާވ މިްނަވރަށް އެބަ މިހާރ  ޮގތް

، ރެހެންދި ަތއްީދފައިާވ ފްލެޓ އަގ ަގއި ނ  މިިދޔަ ސަރ ކާރ ން  ،ެވކ ެރއްވ މ ެގ ޮގތ ންނޭ ިވދާޅ  ތްތެރކަން އިތ ރ ނަޒާހާ

ކަމ ަގިއ  ކަެމއް ލާކަން ބޮޑ ޢ  ްށ އަމި ަމއްސަލަތައް ެވްސ ބެލ މަކީ ެއއީ ަވރަ، އްތަ ލަްގޒަރީ ފްލެޓ  ފ ލެޓ ތައް،

ެގ ޕީ.އާރ .ސީއެމް.އެމް. އަށްބޭފ ޅާ ޑީީޑ، އެ  ނެިވ، ެދން ހ ންނޑ  ދެކެން. އަދި ެދން ހ ންނެިވ ފަނޑިޔާރ އަޅ ަގ

 އަދި ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސއިން ެވސް އެ  ،ލިބި ސާބިތ  ހެކިތައްަވރަށް ޔާނާތ ެގ ފައިސާ ލިިބަވަޑިއެގންފައިާވކަމ ެގ ޚި

މަކީ ބެލެންޖެހޭނެ  ންީވމާ، މިހިރަ ކަންކަީވ. އެހެ ަވަޑިއެގންފައިއި  މިހާރ  ފިއްލަަވކ ރަމ ންދަނިކޮށްޙ ޤީޤ ތަމައްސަލަ 

ކަމަށް ނިންމ މަކ ން  ެއކަނި އިތ ބާރ  ނެތްހަމަ ،ާވތީވެ  ކަަމށްކަްނކަން އެކ ެލޭވ  ކ ށްަތްއ އޭަގއި އީ ކަންކަން. މިއީ ޖިނާ

. އަދި ހަމަ ކަމެއް ، ިމއީ ހަމަ ބަލަންޖެހޭއެހެންީވމާ ން.ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެ  ާވނެ ހިސާބ ން ނިންމިެގން އެ

ބޭފ ޅ ްނެގ ާގނޫނީ ާވޖިބ  އަދާކ ެރއްވ މަށްޓަަކިއ  އެ ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  12މަޖިލީހ ެގ ޔިތ ްނެގ ރައްއެހެންމެ، 

ރ ެގ ސަރ ކާރ ްނ އަދި އެޮގތަްށ އޭ ިއ،އަމ ރެްއ ނެރ ްއަވ އި،ނ ަގންނެޭވނެ ޮގތަށް ހ ކ ެމއް އިްއަވަވދެަވަޑއިމަޖިލީހަށް ެވ

ދީެގން އެޮގތަށް ަމގ ފަހިކޮށް ިއ،ެވސް ނ ހިންަގަވ މަލެއްޢަ ހ އްޓ ވ މ ެގ ެއއިރ  އެކަން  ،މ ންދިޔައިރ  ކ ރައްަވމަލ ޢަ

މ ެގ ނ ފޫޒ  ޤާެގ ތަހ ޤީޤ ތައް ެވސް ހިންެގންޖެހޭނެ. އެއީ ހަމަ މަމ ރ  ނިންމެިވ ނިންމެވ ތިއްބަަވއިެގން އެޮގތަށް އޭ

. އެހެްނީވމާ، މި ޖަރީމާއެއްލާފ  ބޮޑ  ޚި ާގނޫނާ؛  ބޮޑ ާގނޫނީ، ހިފަިއެގްނ ހިންެގިވ ޮބޑ  ޒ  ޮގތ ަގއިނާޖައި

 ށްލަން.ދެކޭކަން ފާހަަގކޮޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ެގ އްކެލަތަންެގންޖެހޭނެ މައްސަ ތަހ ޤީޤ ތައް ހި މައްސަލަތަކަކީ ޖިާނއީ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން
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ސާން  ޙިދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ތ ޅާދޫފ ރ ޞަތ  މި އަރ ަވނީ، ފަހ  ެގ ޢ ޟޫއ އަޅ ަގނޑ  މި މަ އްާޔ. ޝ ކ ރި

 ނަންަގަވިއެގން ާވހަކަެދއްކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  މި  މާސްކ ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   .ށްޙ ސައިނަ

 ރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރެއް. ތ ޅާދޫ ދާއި ،ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކާ ާގތެްއ ނޫންަވިއކަރައަރ ަވނީ. 

 

 :ސާން ޙ ސައިން ާވހަކަދެްއެކވ ންޙިތ ޅާދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 ، އެއްެވސްއެދ ނީ ޒަތްެތރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަަތށް މިއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިއް 

ާވހަަކއެްއ ެއްއެވސް ޮގތ ން  ޓާ ގ ޅޭއޮތް ރިޕޯ ތަނަށް ފޮނ ާވފައި މި ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ން މި ހާލަތެއްގައި ޖ ޑީ

ކަމެްއ   ޮގތ ންާގނޫނ ގައި އޮތް ނ ކ ތާއަކާ ގ ޅޭ ،ނޑ  ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން މި ކ ރަނީކާކަށް ނޫން. އަޅ ަގދައް

 ،މާއްދާެގ )ޅ( ގައި އެަބޮއޭވ ބަޔާންކޮށްފައި ަވނަ 37ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ ެގ  ،ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންާވތީ. ތެދެއްމެފާ

ސ ލޫކީ މައްސަަލއެއް ދެން  ،ދީފިނަމަކ ރަމ ންދަނިކޮށް އޭނާ ިއސްތިއ ފާފަނޑިޔާރެްއެގ ސ ލޫީކ މަްއސަލަ ތަހ ޤީޤ 

ާގނޫނ ަގއި އޮްތ  ޮގތ ން ފަނޑިޔާރ ންެގ ދިނ މާ ގ ޅޭފާއ ނަމަެވސް އިސްތި  އެ ކޮމިޝަނަށް ނ ބެލޭނެކަން.އިތ ރަށް 

ަވރަްށ  ،އެަބއޮވޭ  ަވނަ މާއްދާަގއި  27. ފަނޑިާޔރ ންެގ ާގނޫނ ެގ ަވނަ މާއްދާއެްއ ނޫން 37ހަމައެކަނި މާއްދާައކީ 

ދޭ ތާރީޚާ އެްއކޮށް ފާއ އޭނާ ިއސްތި ،ނަމަ ދޭްނ ބޭނ ންވެއްޖެފަނޑިޔާރަކ  އިސްތިއ ފާ ،ބ ނެފައި އިބާރާތ ން ޙަޞަރީ

މ ން  ޤާ ން އޭނާ މަތާޜީޚ ން ފެށިެގ ަފއިާވލިޔ މ ގައި ކަނަޑއަޅާއެ  ،ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޅ މ ން

އޮތް  ގައި އިސްިތއ ފާ ހ ށަހަޅ އްާވފައިޢ  ީޤޤަތ ގައި މިހާރ  މި ބަހ ސްކ ރެޭވ މައ ޟޫޙަ ،. އެހެންކަމ ންަވިކާވނޭ

ސިޓީެއއް  ،ކަމަށް ިވދާޅ ެވ ދީފިދ ަވހ ން ފެށިެގން އިސްތިއ ފާ އެ .2020ޖ ލައި  5ެއއީ  ؛ތާރީޚާއެކ   ، އެފަނޑިޔާރ 

ސެްސ. . އިޓް އިްޒ ެއން އޮޓޮމެޓިކް ޕްރޮމ ން ަވިކެވފަޤާެއ ަވގ ތ ން ފެށިެގން ެއ މަ އޭނާ އެހެރީ ،ހ ށަހެޅ މ ން

ކަމަކަްށ  ތެއް ހިންޭގނެ އައެހެން ިއޖ ރާ ގ ޅޭ މ ން ަވިކކ ރ މާޤާތ ެގ ފަހަތަކަށް އޭާނ މައައަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ެއ އިޖ ރާ 

 37 މި ާގނޫނ ގައި އެބަޮއޭވ ބަޔާންކޮށްަފއި ،ށްލަންއަޅ ަގނޑ  ާފހަަގކޮ ،. ނަމަެވސް އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ެރޭވ

އޭނަެގ  މަދަނީ އިލްތިޒާމެއް ތަ  ނ ަވއީދިނ މ ެގ ސަބަބ ން ޭއނާ އ ފ ލަންޖެހޭ ޖިނާފާއ ެއޮގތަށް ިއސްތި ،މާއްާދަގއި  ަވނަ

  ބަދަލެއް ދޭންޖެހޭ ކ ިރ ކ ށ ެގ ސަބަބ ން މީހަކަށް އޭނާމަދަނީ ޮގތ ްނ  ،އެހެންކަމ ންނ ދާނެކަްނ. ެވެގންޢަކިބައިން ބަރީ

އަދިެވސް ކ ރިއަްށ މައްސަލަތަކީ  އެ ،ާވނަމަ ކަމެއް  ޒިންމާއެއް އ ފ ލަންޖެހޭއީޖިނާ  ނ ަވތަ ،ާވނަމަ ކަމަށް

ޅ ަގނޑަްށ ކަމަށް އަ ޮގތ ން އިތ ރަށް ޮގެތއް ިނންމިދާނެ މާ ގ ޅޭިކވ މ ން ަވޤާމައްސަލަަތކެއް. ނަމަެވސް މަެގންދެިވދާނެ 

 ޒަތްތެރި ރައީސް. ާވހަކަ މި ފާހަަގކ ރީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް  ަގނޑ  އެ ނ ކ ރެޭވތީ އަޅ  ަގބޫލ 

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން



2020 ލައިޖ   6                                             ސާލްޖަނަ ވަ  15 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

55 

 

ޓް ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިީޓއަށް ތިަޔ ނ ކ ތާ މި ިރޕޯ ،ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ ެގ ިވސްނ މ ަގއި އޮތީ 

ނިންމ ން  އެއަޅ ަގނޑ ެގ ކިަބއިަގއި  .ކަމަށް ހަށް ފޮނ ާވނެފޮނ އްވ މ ން އެ ކޮމިޓީން އެ ނ ކ ތާ ފާހަަގކޮށް މި މަޖިލީ 

ބަރ  މެދ  ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންހ ރީ.  މި ،ވި ކަމަށް އަޅ ަގނެޑއް ނ ދެކެ ނިންމ މ ެގ ބާރ  އޮންނަންޖެހޭ 

 މް.  ޢާޡިޢަލީ 

 

 މް ާވހަކަދެއްކެވ ން:ޢާޡިހެންޭވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ މެދ 

ގައި އަޅ ަގނޑަށް އި މައްސަލަބަހ ސްކ ރަމ ންދާ ަވގ ތ   އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މި ޝ ކ ރިއްޔާ

ކަމަށް. އެހެން   ޖެހޭމަެވސް ެގންނަންފާހަަގކ ރެވ ނީ ާގނޫނަށް އަެނއްާކެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެަބ ކ ޑަ ބަދަލެްއ ނަ

ެގންދާ ތިއްބެިވ ފަރާތްތައް ނ ފޫޒ ެގ ޭބނ ންކޮށްެގން ކ ރަމ ންގައި މ ތަކ  ޤާއެިކއެކި މަ ،މިދަންނަަވނީ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ކަމަށް  ނެލާފައި ތިބެޭވކަށް އޮންނާއިނޑ މެންނަށް ނިންމަދިނ މާ ހިސާބ ން އަޅ ަގއ ފާކަންކަން ހަޤިޤަތ ގައި އިސްތި 

ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާފ   ،އީ ައޅ ަގނޑ މެންީވ ަވޢ ދެއް އެ .ނ ކ ެރޭވތީެވަގބޫލ ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ އެއްޮގތަކަށް 

ާވނީ  ކަމަށް ދިޔަޤީޤަތ ަގިއ ކ ރިއަށްޙަނޑ މެން މި ކ ރާ މަސައްކަތް ދޭން އިންސާފ  ެގނެސްދިނ މަށްޓަކައި އަޅ ަގއިހޯދަ

މ ން ަވކިީވީތެވ، ދ ރަްށ ޤާމަެއ ދޫކޮށްލ މެއް ނޫން.  އިއަަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ނާޅައެ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭަގއި 

، ސްއް ނ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީ ލެ ބޫއަޅ ަގނޑ  ަގ ދޫކޮށްލ ން ކަމ ގައި އިފިޔަަވޅ ތައް ނާޅަ ހޭއަޅަންޖެއީތީެވ، ދިޔަ

ތިބި ކ ށެއް  ތަންފީޒ ކ ރަން ،ކަމަކީ ެއއްަވރަށް ބޮޑ   ދިާމާވ ށްފަރާތްތަކަިގނަ  ތިިބ ަވރަށް ާގނޫނ  ތަންފީޒ ކ ރަން

ނާޅާ ޅ ަތކާ ދޭތެރޭަގއި ފިަޔަވއްކަންތަ އެ ފަރާތްތަކ ން އެ  ،ހާ ހިނދަކ ންާގކ ރެިވަފިއާވކަން ނާކ ށެއް  ،ކ ރާކަން

ޤީޤަތ ގައި ޙަ  އިންާސފ  ލިބ މަށްެގ ރަްއޔިތ ންނަށްންކީ އަޅ ަގނޑ  ަގޫބލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެ މަތިބޭތިބ 

ްސ، އެިކއެކި ކޮމިޝަންތަކ ެގ ޔަ ން ިވފަނޑިޔާރ  ؛މ ތަކ ގައި ތިބޭ ފަރާތްތައްޤާކަމެއް. އަިދ މިފަދަ މަ ދާހ ރަސްއެޅިެގން

ެވ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ތީ ފަރާތްތައް ހަޤީޤަތ ގައި ކ ެށއް ކ ރީ އެ ،ސްނަމަވެ ީވ އިބޭފ ޅ ން ކަމ ަގ

އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ައޅަންޖެހެނީ.  ެޅއް ނަމަެވސް ފިޔަވަ  ދޭތެރޭަގިއ ސ ލޫކީ  ފަރާތްތަކާ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ 

 އިދިންކަމ ަގއ ފާއިސްތި ،އެޅޭނޭ ޮގެތއްއެފަދަ ފަރާތްތަކާ ދޭެތރޭގައި ފިަޔަވޅ   ،ޖެހެނީށް ދަންނަަވންތަކ ރާރ ކޮ

. ރި ރައީސްތެއަަޅންޖެހޭ. އިއްޒަތްޔަަވޅ އެބަ ފި ީވނަމަެވސް،އި މ ަގކަސ ލީކީ މައްަސލައަކާ ދިމާކޮށް  ،ސް ނަމަެވީވ

މަނިކ ފާނ  ަކންތައް. މިއަދ  ފަނިޑޔާރ  ނަޖީބ ، ފަނޑިޔާރ  މިއީ ަވރަށް ތަފާތ  ދެ ކ ރ މާ ަވކި  މާއިއިސްތިއ ފާދިނ 

ޮގތަކަށް  ކ ރި މީހެްއެގ ޮގތ ަގެއއް. ައނެއްކާެވސް އެހެންޤީޤަތ ަގިއ ަވކިޙަނ ބެލޭ  އެ ދެްއާވފަިއ ަވޑަިއަގީތމާ،ފާއ އިސްތި

 މަޖ ބޫރ ޭވ ދޭން ނ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަދިފަނޑިޔާރަށް ަވޒީފާ ދާއިރ ަގިއ އެބަދަލ ެވެގން

 ކަނޑައެިޅެގން ާގނޫނ ަގއި  ،އަކީތާނަމަ. ދެަވނަ ނ ކ  ކަމަށް ަވނީ  އަޅ ަގނޑ މެން ޮގތެއް ނ ނިންމާ ދޫކޮށްލައިފި
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ކޮްށ ތަޙ ޤީޤ ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ނިމިްއޖެ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި. . ދަނިކޮށޭކ ެރެވމ ންޤީޤ ތަޙ  ،އޮންނަނީ

ެގ ދ ނާ ނޫނީ ރޭ ދަންަވރ ނހެދ ނ ނހެ ،. އެހެން އޮއްާވސާބަށް ަވކިކ ރަން ފޮނ ާވފަލީހާ ހިއޮތީ މި މަޖި ނިމިެގން މި

ނޫނީ މަލާމާތްކ ރ މަށްފަހ    ،ޮގންޖަހާފައިނިންމ މަށް ހަމަ ސީދާ ނިންމި ންޖޭ.އެސް.ސީ ،ަގނިޑއެްއގައި އަޅ ަގނޑ މެން

 ،ދެންފަހެ ؛ންނަނީނަޖީބ  ިވދާޅ ެވފައި އޮިސޓީ ނިންމަމ ން  ؛ދެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް މި ފާއ އިސްތި

ފިކ ރ  ކ ރިއަރ ާވ ަޖަގހަތަކެްއެގ ދައ ރ  އަދާކ ރަންޖެހޭ ފަދަ  ެގ ިސޔާސީ ިވސްނ މާއި ރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަަކކީ އެމް.ޑީ.ޕީދިެވހި

 މިހާހިސާބ ން ެވސް އެބަޖެހޭދެނީ. ފާއ ތި ެގްނނޭ މި އިސްވެ އެހެން ،ހިނދ  ތަންތަން ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ޖ ޑީޝަލް  ،މަޖިލީހ ން ބަލަން. މިފަދަ ޮގތްޮގތަށް ޮގންޖަހާފައިމި ސަލަ އަޅ ަގނޑ މެން މި މައް

ކަމަށް  ރީތިކޮށް އ ޅެިވދާނެއަނެްއކާެވސް ހަމަ ަވކިެވލަިއެގން  ،ނިންމ މަށް ޮގންޖަހާފައިނިންމާ ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ން

ފަރާތަކ ން ެވސް އެޮގތަށް އެކަްނ  ހ ރިހާ ، ހަމަނަމަ ަވނީ ކަމަށް މ ންދާނޑ މެން އެ ފ ރ ޞަތ  ދެަގބަލައިެގން އަޅ 

ނޑ މެން މި މިޝަން. ަވކިކ ރ މަށް އަޅ ަގސަރިވސް ކޮ ނޑ މެްނެގ ސިިވލް . ނިކަން ބައްލަާވ އަޅ ަގދާނެކ ރަމ ން

 ދެ  ންމެ އެތީނީ ދެން އޮޅ ވަ ދާައއިސް ިވތަޅ މާ ހިސާބަށް ައއ މާ ދޭތެރޭގައި  ނޑ މެންެގމަޖިލީހ ން ނިންމާފައި އަޅ ަގ

ރިންެވްސ މާ، ަބއިތިއްބާލަދޭށޭ. ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ކ އެހެންީވ ހަމަކޮށްލަން ެއ މ އްދަތ  ،ދ ަވހޭ ތިމަންނަމެންެގމަސް

މަހެއް  އެއް ،މަހެއް ެދން ދެ ،ކ ށެއް ކޮށްިފއްޔާ ސް،ޔަމަސް ިވ ސް، ެއއްޔަމަސް ިވ ދެ ،ދިޔަ ާވހަަކއަކީދައްކަމ ން

ތަންތަނ ަގިއ  މީހ ން އެ އެ ،ނޫނިއްޔާނޑ ެމންނެއް. ައަވހަށް ަވކިކ ރަންޭށ ޖެހޭނީ. އެހެންޖެހޭނެ އަޅ ަގނ ބަލާކަށް

ަގނޑ  ކ ރިން އަޅ ެވސް ނަަގމ ންދާނެ.  ދެން އަންނަ މީހ ން ެއކި ޮގތްޮގތަށް ނަަގމ ންދާނެ. ތިބރެެގން ނާޖައިޒ  ފައިދާ 

ނޑ  ކައިިރއަށް އައިްސ އަޅ ަގ ސަރ ކާރ  ބަދަލ ީވމާ އިންބ ނަމ ންދިޔަެވްސ  ަގނޑ  ހަމަ ޔަޤީނ ންައޅ  އިމ ،ދިޔަބ ނަމ ން

މަޖ ބޫރެއް ނ ާވނެ.  ،. ނޫންމިކަން ކ ރަން ނޑ މެންނަށް މަޖ ބޫރިވީއޭކާރ ން ބ ނީމަ އަޅ ަގރ ެގ ސަރ އޭ ،ނ ބ ނައްޗޭ

ހެންީވމާ، މިނިަވން ާގނޫނ ތަކ ަގއި ކަނަޑއެިޅެގން ސާފ ކޮށް ލިޔެފައި އެބަޮއޭވ ކަންކަން ކ ރަންޖެހޭ ޮގތް. އެ

ނ ަގިއ ާގނޫ ތަންތަނ ގައި ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ން ނޫންއަދިެވސް އެ ،ފަނޑިޔާރ ން ،ބޭފ ޅ ން ިވމ އައްސަސާަތކ ަގއި ތިއްބެ

ަވީނ  ކަމަށް ސަލާމަތްވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  ދޭ ކަންކަމ ންދެން ަވގ ތ ޖެހ ނީމާ  ނ ކޮށްަފއި ޮގތަށް ކަން އޮންނަ

އިންސާފ   އ ޅޭ ދޭން މިއިައޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންނަށް ޯހދަ ،އ ޅޭ އިންސާފ  ެގންނަން މި އަޅ ަގނޑ މެން ،ނަމަ

މައްސަލަ  ހިާސބަށް ޮގސްެގން މި ކޮމިީޓއާ އެ ،ބޫލ ކ ރަނީގަ އަޅ ަގނޑ  ެވސް  ،ބޫލ ނ ކ ރާތީަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ލިބޭނެ

ދޭތެރޭގައި  ިމފަދަ ބޭފ ޅ ންނާ ،ައއިސްެގން ނަމަެވސްކަހަލަ ިވސްނ ންތަެކއް  އެހެން ،ބަލައިެގން ކޮންމެެވސް ކަހަލަ

 .ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅަންޖެހޭނެފިޔަަވޅ  

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން
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ން ކޮމިޓީ ފޮނ ަވނީ ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް. އެ ރިޕޯޓ  މި މިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  

. ރިޕޯޓަށް ތިޔަ ކަމަށް ދެްއާވނެއިެއކ ަގއި ރިޕޯޓެއް ފޮނ ވަ  ތާޮގ ކޮމިޓީ ދެކޭ ފަހ  ތަޅ މަށް އެކ ރ މަށްމަޝްަވރާ

 ނިންމ ން.  ޮގތ ން ނިންމާ ބެހޭމަޖިލީހ ން މިކަމާ މި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ނިންމާ ނިންމ ން އެއީ

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 8

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ދިްއަގރ  ދާއިާރެގ  ،ތެރެއިން ސަރ ކާރ ެގ ަފރާތ ންހ ރި މަސައްކަތަްށ. ޭއެގ އެނބ ެރނީ ނ ނިމި ރ  މިއަޅ ަގނޑ  މިހާ

ެގ ބަހ ްސ ހިސާބ ެގ ބިލ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ތަާފސް ،ށަހަޅ އްާވފައިވާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިްކރާމް ޙަސަން ހ އި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ   ،ލ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  އެބަޮއތްބި ަގިޑއެއްާހއިރ . މި ،ެގންދިއ ން. މިހާރ  ބާކީ އޮތީކ ރިއަށް 

 ނަމަެވްސ،އެހެން ތ  ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ.ޞަފ ރ  ،ނަމަ ޮގތ ން ެއއްެޗއް ިވދާޅ ާވން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  ގ ޅޭ ބިލާ

 ޖާބިރ . هللا އާދެ، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ

ޖަހައިެގން ައޅ ަގނޑ  . ިހސާބ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަވރަށް ހެްއާވ ާވަހކަެއއް ދެންމެ އަޑ އެހީ

 ެވްސ ންމަޖިލީހ ގައި އެންމެ މިެއއްކޮްށކަން  ކަމާއި އިްނސާފ ެވރިކަމާއަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން ޢަދ ލ ެވރި ާވހަކަދަްއކަނީ.

 ންނާނީދަްއކަންޖެހޭނީ. ޤާނޫނ އަސާީސގައި ހިސާބ ޖަހަން އޮންނާނެ މާއްދާއެއް، ހިސާބ ޖަހާފައި އޮާވހަކަ

ޤާނޫނ އަސާސީަގއި. ޖ ޑިޝަްލ ސަރިވސް ކޮމިޝަްނެގ ޮކމްޕޮޒިޝަން އޮތީ ރަނަގޅަްށ ނޫންކަން ޚ ދ  ރައީސް 

ލިޙަށް ެވސް ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ. ަވގ ތ  މ ޙައްމަދ  ޞާއަދި ރަީއސް އިބްރާހީމް  ނަޝީދަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ.

ދެްއާވަފއި ފާކ ރ މަށްޓަކައި ޖ ޑިަޝލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެިވ ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ން ަވގ ތ ން އިސްތިއ ތްސަލާމަ

. ީވންމިނިަވންކ ރަިވސް ކޮމިޝަން ޖ ޑިޝަލް ސަރ ،ޖެހ މ ެގ ކ ރިން ބަދަލ ކޮށް 4ރޭ ފަތިހ   ޤާނޫނ އަސާސީ މި

 ިމއަދ  ،ކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޔަާވންޖެހޭނީ. ހިތާމަޖަހައިެގން ހިސާބ  ޢިްލމ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އޮޕަރޭޓ ހިސާބ 

ޚިލާފ ކޮށް  ޖަހަމ ންދާއިރެްއގައި ހިސާބާއަދި ހިސާބ  އި،ޝަލް ަސރިވސް ކޮމިޝަން އެޮގތަށް ާބއްވަ އަޅ ަގނޑ މެން ޖ ޑީ

ަވރަށް އަމާނާތްތެރި ބޭފ ޅ ން. މާދަމާ ޖައްލާދ ންތަކެއް އަނެްއކާ  ،އްބެިވ ބޭފ ޅ ންނަކީތިތީމަ ޯގްސާވނެ. މިއަދ  އޮ

ަވގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މަށްޓަަކއި ޭއެގ ކ ރިން  ،އެހެންީވމާ .ލަފާނެއިައޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ހޭއަރ ވަ  ،ތިތަނަށް ަވދެ

މިހިނދ ން   ،ިމއަދ ން މިއަދަށް ދެއްާވޅ ން އިސްތިއ ފާ ބޭފ ސިޔާސީ  އްެބިވޮކމިޝަންގައި ތި ޝަލް ސަިވސްއަަވހަށް ޖ ޑީ
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ެޗއްތޯ ބަލަން އްހ ރީ ކޯ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ަޚޒާނާަގއި  .މިހިނދަށް. ހިސާބ  ޢިލްމަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  އެްއޗެއް 

ޒަހާ  ،ޔޮފ ޅ  ށް ހެ މަޖިލީހ ެގ ަރއީސް ަވރަރ ކ ރަން ޒަހާ މިނިސްޓަރ . ރައްޔިތ ްނެގާހޒިއެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  އެބަ 

ދަންނަަވން. ދެން ހިއެއްނ ޭވ ސަލާަމތްާވނެހެނެއް. ަވޒީރ ކަމ ްނ  ސަލާމަތްކ ރަން ތިކ ރަްއާވ މަސައްކަތަށް ޝ ކ ރ 

ފާޑެްއެގ މިޔަރެްއެގ  .އޮތީ ޒަހާ އަތަކ  ޫނން، . ޚަޒާނާެގ ތަޅ ދަނޑި އޮތީ ކޮންާތކ ތޯ ބެލިއިރ ޒަހާ ޖެހޭނީދޭންސްތިއ ފާއި

ައޅ ަގނޑ މެން  ،ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާެގ ތެރޭަގއި ޚަޒާނާ އޮޕަރޭޓ 19-ކަނޑ ެގ ޚަޒާނާ. ކޮިވޑ  އެއީ .އަތ ަގއި އޮތީ

ޮގތަށް އެހެން ބްރޭންޑެްއ  ކ ރި  އ މޫން ެވސް ކަންތައްއަހަރ  މަ 30ާވހަކަެއއް ނ ދައްކާ. އާ އެްއެވސް މީހަކ  މިތާ 

ކަންތައް އަދިެވސް ކޮންޓިނިއ ކ ރާކަށް ހެޔޮނ ާވނެ. ެއީއ ޯގސްކަމަކ ނ ދާނެ. ހަމަ މައ މޫން ކ ރި  ކިޔަިއެގން އ ޅ ނީމާ

ެވސް  ންނަންެވސް އަ ރާއްޭޖެގ ެވިރކަމަށް ެވސް މި އިލާ ނޫން ބަޔަކ ޢާ ކަމެއް. މައ ޫމނާއި މައ މޫނ ެގ  ދެކޮޅ  ހިސާބާ

 ާވހަކަތައް މި  ނަ ޢިލްމީޖެހީމަ ފެންެވސް ހ ރެދާނެ ަފހަރެއްަގއި. ެއއީ ހިސާބ  އެހެން މީހަކ  އިވެއްޖެ. ދަރިން ފިަޔވަ 

 މަ،ކ ރީ އާ ސަރ ކާރ  ެގންނަްނ ހޭދަކޮށް ކަންތައްއަޅ ަގނޑ މެން  ،ެވސް އެރި ދައްކަންޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ  ިހތަށް

 ،ބަންޑަރަ ނައިބ  އަރިހ  ކ ރަނީ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ދަޢ ާވ  މިނިަވންާވނެޝަލް ސަިވސް ކޮމިޝަން އެޓްލީސްޓްޖ ޑީ

ައޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ރައީސް  ؟ބޫލ ކ ރާނީަގކިހިނެއްތޯ ައޅ ަގނޑ މެން އެކަން  ންަނަވިއެގންބަންޑާރަ ނައިބ  އެތާ އި

 ާވނެކަން. އެކަމަކ  ދެން ތެރިޞް އިންަނަވިއެގން ެއްއެވސް ިސޔާސީ ކަެމއް ނ ކ ަރއްާވނެކަްނ އިޚ ލާ ނަގއިނަޝީދ  އެތާ

ންތޯ ޯގސް ރެއްަގއި ެވދާނެނޫފަހަ ްއޔާެވއްޖެޮގނޑިއަށް އަތ  އަންނަ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ނޫން އެހެން ރައީސަކ  ތި

ެވސް. އަޅ ަގނޑ  ޭނދެން މަނިކ ފާނ  ތި ޮގނޑިން ފައިބާކަށެއް. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ތިރީ ޮގނޑީގައި އިނދެ  ޮގތަކަށް

ެވސް  ރައީސް. ހ އްދަެއއް ،ެވްސ ނޫން މަތީ ޮގނޑިތަކަށް އަރަން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް  .ސްެވ ނިޔާާވން ބޭނ ންަވނީ

ހ ރި މެންބަރެއް. ކަތިަވޅި ހިފައިެގން  ށިދޫ ަވލ ތެރެއިން އަިއސްކާ ،ރ  ނިކަމެއްޗެއްީގީކ ފަ. އަޅ ަގނޑަ ށްއަޅ ަގނޑަނެތް 

ައޅ ަގނޑ މެން  ،ތިަވޅި ބްރިޭގޑްެވދާނެ. އެހެންީވމާކަ ެގއްޔާ ކާށިދޫ ރައްިޔތ ންތަނަށް އަންނަންޖެހިއްޖެ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ޝަްލ ޖ ޑީ ަވގ ތަށް ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އޮތީ މި ؛ މީހަކ ކޮންމެހެން ަވކި .ދައްކަނީ މި އެްއކޮށް ާވހަކަ  ޢަދ ލ ެވރިކަމާ

. ހިސާބަކީ ަވރަށް ސާފ  އެއްޗެއް ަރއީސްން ހިސާބ ޖެހިއިރ ގައި ެއކަހަލަ ޮގަތކަށް. ތަފާސްސަރިވސް ކޮމިޝަ

ީއސް އޭތި ހޯދަން ރަ .އޮތް ެއްއޗެއްާރއްޖެއިން ެގއްލިފަިއ  ހިސާބަކީ ޢަދ ލ ެވރިކަާމއި އިންސާފ ެވރިކަމަީކ މިތަފާސް

ތައް. ެލޑޭ ހިސާބަށް ނ ެގންދަާވށޭ. ަވގ ތ ން ދޫޮކށްލާށޭ އެކަހަލަ މަޤާމ  އިކ ރެްއިވ މަސަްއކަތް ޮގސް ަރއީސް ަގިއަގ

ންމެ  ނާއި އެަވކީލ ކަން ކ ރާ ބޭފ ޅ ންރާއްޖޭަގއި  ،ބޭ ބޭފ ޅ ންނާއިތި ށްފައިކަން ކޮރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާ 

ްއ މިހަކ  ޗެމްބަރެ. މިނިސްޓަރ  ޒަހާއަށް ޖެހޭނެ އެއީ ތަފާސްހިސާބަކީ ެވސްޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޤަދަރ ކ ރަންބޭފ 

އެނިގަވަޑއިަގންަނާވތޯ ޓްރިލިއަްނ އަށް ޒަހާ؟ ނެގނީތަން އެ ޗެމްބަރ  ބަހައްޓަންާވ ށްތޯ އޭނާއަ ން އ ޅ ނީމާ،އަޅަ

ނޫންތޯ އޭނާއަށް ެވސް ެވއްޖެ ާވލ ކ ރި މީހަކ ހަން ކައެ ޭއނާއާ؟ ހ ރިކަން ރާއްޖޭެގ ކަނޑ އަީޑގައި ޑޮލަރ ެގ ބިޒްނަސް މި
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 ކަމެއް  ލ މަކީ ފަސޭހަ  ދ ަވހަކ  މީހ ން ދ ރަށް ކޮންމެމަޖިލީހ ން  ލާން. މި  ެވފައި އޭނަ އެަތނ ން ދ ރަށްނަސޭހަތްތެރި

 ންޖެހޭނެ އަޅ ަގނޑަށްިވދާޅ ާވއި ހިސާބ  ޖަހާފަްއޔާ ތަފާސްެގ ކަެމއް އަތ ެވއްޖެނ ގ ޭޅ ޒާތ   ން ރައީސް. ތިމާއާ ނޫ

ެވސް  ނ ޖެހޭނެ. އެކަންެވސް ދޭަކށް ާގތްވ މަކ ންނެއް ަވޒީރ ކަން ހެން މައ މޫނާ. އަދި ކޮްނމެނ ާވނޭ ތިކަމެއް

ެގ ބ ަރ މަސައްކަތ ން އަޅ ަގނޑ ެމން އެމް.ީޑ.ޕީ ންނަާވނެ. ެވިރކަން ެގނައީ ށް އެނިގަވޑަިއަގއިްއޒަތްތެރި ރަީއސަ

  ހ ރީ ހ ރި  ނ ލި. އެްޑަވއިޒަރ  ޖާބިރ  މިއިެވސް ލަްއވަ  ެޗއްއަށް ެއއްރިކަން ބަހާލިއިރ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ހޭދަކޮށްެގން. ެވ

ދައްކަނީ.  މި ފައި ާވހަކައަދ . ރޮއިމެތިކަން ެވސް މި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފެންނާނެނޫންތޯ މިހިރަ ނިކަ ހާލ . މަނިކ ފާނަށް

- ނެރެން. ޮކިވޑ ހިސާބ  ތެރެއިން ނަތީޖާއ ްއމީދ ކ ރަން ތަފާސް ،ީވމާއެހެން ؟ފ  ެގއްލ ނީމާ ޮރޭވނެނޫންތޯޞާއިންޢަދ ލ 

. ފިާހރަތައް އެހެރީ ބަނގ ރޫޓ ެވފަ .ނޫން ލ ގައި. ިވޔަފާރިއެއް އޮތީކީހާއޮތީ މިހާ  ެގ ސަބަބ ން މ ޅި ަޤއ މ  މ19ި

ން ޯވްނ ސްޓެޓަންއަްށ ކްިރްސޓިއަ ،ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިައނ ން އަޅ ަގނޑ މެން .ޓ ތައް އެހެރީ ަބންދ ެވފަސޯހ ރިހާ ރި

ރާއްޖެއަްށ ޖަރ މަނ  މީހ ންނަށް އާދެޭވ.  އި. މި އޭޝިާއަގޓްއޮތީ ސައ ތ  އީސް ޖަރ މަނ  މި ދަންނަވައިެގން ކިިރޔާ

އަޅ ަގނޑ ެމން ާވހަކަދެއްކ ން މަނާެވަފިއ  ޗައިނާ މީހ ންނާ ؟ތަންތަން ހ ރި ކޮބައިތޯ ދެން ؟ކޮބައިތޯ އިނިގރޭިސިވލާތް

 ނެްތ. ޭވކަށެއްެވސް ތިބެ މިހެން

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

އްސަލަ ޖ ޑީޝަރީ ކޮމިޓީައށް ފޮނ ަވން ނިންމައިފިން.  މަ މި ނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގ

އަދި ފަހ ން  ބިލ ެގ ފަހ ބަސް ބ ނ މަށް ބިލ  ހ ށަހެޅ އްިވ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  މި  !މާފ ކ ރައްާވ

އަޅ ަގނޑ  ފަހ ބަސް  .ަވނީ ނިމިފަ ބިލ ެގ މިހާރ  މި ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  މި ،އަރ ާވނަން. އެހެންނމަެވސްތ ފ ރ ޞަ

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ޯވޓަކަްށ  ގ ޅޭ  ރި މެންބަރަށް އެރ ވ މަށްފަހ ގައި ބިލ  ބަލަިއަގތ މާބ ނ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިއްޒަތްތެ 

 އަހާނަން. 

 ،މަދ  ިވސާމް ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވމ ޙައްަގމ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ،ަވނީ ގައި މި 8.2

. ޭއެގ ބަހ ްސ ެގަނއ މ ެގ ބިލ ލާޙ  ޞްްށ އި(އަާގނޫނ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއކްސްޕޯޓ  އިމްޕޯޓ ) 31/79ާގނޫނ  ނަންބަރ  

 20ށް ، ޕީ.ޕީ.އެމަޓ މިނެ 20ޕާޓީއަށް  ޖ މްހޫރީ ،އިރ  އެބައޮތްަގޑި 1އަށް އަދި ނީ ކ ރިއަށް. އެމް.ޑީ.ޕީދަ މި  މިހާރ 

ތްތެރި ަވކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްނ ާވ ިއއްޒަ ޓ ،މިނެ 7އަށް ، އެމް.ޑީ.އޭޓ މިނެ 16އަށް ، ޕީ.އެން.ސީޓ މިނެ

ފ ރ ޞަތ  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ންނަށް އެރ ވ މ ެގ  މިއަދ  ަގއި ބަހ ސް . އަޅ ަގނޑ  ިމއަދ  މިޓ މިނެ 4މެންބަރ ންނަށް 

 ؛އޮތް ާވނެ މިހާރ  މި ޕޯޓަލްގައި މިހާރ  ؛ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ ންނަށް ދަންނަާވލަން ބޭނ ންކ ރީަގއި

މަޖިލީހ ން އެބަޭވ  ،ކ ެރޭވ އާމްދަނީއެއްއަންދާޒާ ،ނަމަ ޓީ ނަަގއިފިާވ ޮގތަށް ިޑއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ ށަހެޅިފައި
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 ،ކ ާރ މިންަވރ . އެހެންނަމަެވސްކަމަށް އަންާދޒާ ަވނަ އަހަރަށް ިޑއ ީޓަގިއ ލިބޭނެ 2021. އެީއ ކޮށްފައަންދާޒާ

ކަމަށް  ފަހައްޓާނެަވނަ ައހަރ ގައި ހި 2021 ،ަވނަ އަހަރ ެގ ިވޔަފާރި 2019އަްނދާޒާއަކީ  މި !ކ ރަްއާވތިބޫލ ފ ޅ ަގ

ހަރ ަގިއ ަވނަ އަ 2021ަވނަ އަހަރ ެގ ިވޔަާފރި  2019 ،ޮގތަކީ  ބ އްިދެވރި ،ޮގތަކީ  ންދާާޒއެއް. ހެޔޮކ ރެޭވ އަ އިނިންމަ

ަވނީ،  މި މިއަދ  ހެނދ ނ  ،. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެއަޅ ަގނޑ މެން ދެކ ން ށްކަމަ މިންަވރ ަގއި ނ ހިފަހައްާޓނެ އެ

ކަމަްށ  ައރިސްޓ ން އަންނާނެސިޓީެގ ފަރާތ ން ރާއްޖެއަށް ޓ ރނަލް ޔ ނިަވއަޅ ަގނޑ  ާވނީ މޯލްިޑްވްސ ނެޝަ

. އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް ޅ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށްޓަކައި ފޯރ ކޮށްދީފަކ ރާ މިންަވރ ެގ ދިރާސާއެއް ތިބޭފ އަންދާޒާ

ބިނާކޮްށ  އި،ތަކ ެގ މައްޗަށް ބަލައަންދާޒާ މި ،. އެހެންީވމާކ ަރއްާވފައެްއެގ މައްޗަށް އަންާދޒާފަސް ސިނާރިއޯަވނީ ހަތަރ 

ަވަނ 2021ކ ެރވ ނ  އަދަދަްށވ ރެ އިމްޕޯޓ  އި ަވނަ އަހަރ ަގ 2019 ،ދަންނަާވއިރ ަގއި ދެންނެޭވީނ، ދަންނަަވން ބ އްދިެވރީ 

ލްަގިއ ބޭފ ޅ ންެގ ޕޯޓަ ތި ،އިން ދަށްވ ން އެއީ އެކަީށެގންާވ ކަމެކޭ. އެހެްނީވމާ 40އަހަރ ަގއި އިމްޕޯޓ ކ ރާ އަދަދ  %

 ޑިއ ީޓެގ އާމްދަނީެގ ޮގތ ަގއި ، 60ބެލެެވނީ % ަކމަށް މި ލިބޭނެ ގެ ބިލިއަން ރ ފިޔާ 3.8ެއއީ  ،އޮތް މިންަވރ 

ޑިއ ޓީެގ  ބިިލއަން ރ ފިޔާ. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ ން 2.28 ،ކަމަށް އަންދާޒާތަކ ން ފެންނަނީ ަވނަ އަހަރ  ލިބޭނ2021ެ

ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސަރަޙައްދީ  ،އ ތ ރ ެގ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރ  ،ެގންދެިވދިޔައިރ  ހ ށަހަޅަމ ން ބަހ ސްކ ރަމ ން ށްބިލަ

. މަށްބާަވތ ެގ މ ދަލ ެގ ޑިއ ޓީ ކ ޑަކ ރ  ސަރަޙައްދީ ބަނދަރަށް ބާލާ ބައެއް ހިތަދޫ އްޑޫބަނދަރަށާއި އަދި ދެކ ނ ެގ އަ 

މާލެ ނޫން  ރަކާތް ހަތިޞާދީ އަދި އިޤ  .ލ ންއިސަރަޙައްދީ ބަނދަރަށް މ ދާ ބަހަ ،ޭއެގ ބޭނ މަކީ  ،އޭެގ އަާމޒަކީ

 އިބާލަ ފަހަރ  ާގތްކޮށް މ ދާބޯޓ  ،ދެޭވނެ ޮގތްތައް މެދ ެވރިކ ރ ން. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެސަރަޙައްދ ތަކ ގައި ކ ިރއަށް

 ،މަޖޫރީންނާއި އަދި އެހެންެވސް ިވޔަާފރީެގ ފ ރ ޞަތ ތަކާއި ވަޒީާފެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ހ ޅ ިވެގން ،ހެދ މ ން ގ ދަނާއި

ސަރ ކާރަށް ެގއްލެނީ  ،ނަމަ ފާހަަގކ ރެްއިވ ޮގތަށް ޢަމަލ ކޮށްފި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތި، . އެހެންީވމާދޭއ ފެދިެގން

ަވަނ  2019އަޅ ަގނޑ  ތިބޭފ ޅ ންެގ ޕޯޓަލްގައި ހިމަނާފައިާވ ކަރ ާދހ ގައި ާވނެ. ކޮން މިންަވރެއްެގ އާމްދަނީއެްއކަން 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރ ގައި ލިބޭނެ މިންަވރެއް ޫނންަވނަ އަހަ 2021 ހިސާބ  އެއީ އެީއ، އަހަރ ެގ އަންދާޒާ

އޭެގ  ،ލައިފިނަމައިމި ެދ ބަނދަރަށް ބަހަ ،ބ ެނޭވ. އެހެންީވމާ ެވްސ އެބަ ކަމަށް 40އެބަބ ނެޭވ. އަދި ލިބޭނީ އޭެގ %

. ަވނަ އަހަރ  މަދ ެވދާނެ 2021މިލިއަނެއްހާ ރ ފިޔާ  280ސަބަބ ން ޑިއ ީޓެގ އާމްދަނީެގ ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރަށް 

ެވސް.  ސީ ަފއިދާތިޞާދީ، އިޖ ތިމާޢީ އަދި ސިޔާން ލިބޭނޭ އިޤ އިމި  ،އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ ،އެހެންނަމަެވސް

ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތަށް. އެދިަވަޑއިެގންފައި ތިއްެބިވ އަރ ަވނީ އިމްޕޯޓ  އެކްސްޯޕޓ ެގ ބިލ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި 

އަޅ ަގނޑަްށ ފ ރަތަމަ، ކ ޅ އްދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ަވގ ތ  ތަޅ މ ގައި  މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން މި

 .ފްޠީބްދ އްލަމެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަ
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ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ދިެވހި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން އިމްޕޯޓ  އެކްސްޕޯޓ  ާގނޫނަށް ބަދަލ ެގނައ މަށް 

 ؛ެގ ެވރިކަމ ގައި އިމްޕޯޓ 2008އަޅ ަގނޑ މެން  ،ނދާންަވނީހ ށަހަޅާފައިވާއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ެވސް ހަ 

ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  ޓެކްްސެގ މ ޅި ނިޒާމ  ، ެރެވނިއ ެގ ޮގތ ަގއި ނ ދެކި އިމްޕޯޓ  ޑިއ ީޓއަކީ ސަރ ކާރ ެގ ަމއި !އާދެ

އި ނެެގމ ން ނ  މަސައްކަތްަތއް. ޭއރ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން ފެށިެގން އައިއިރ ގައި އިމްޕޯޓ  ޑިއ ީޓެގ ޮގތ ަގކ ރެވ 

ަގނޑ މެން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދެ އަޅ ހަމަ ކަމަށް  އެީކަގއި އޭރ ަގިއ ފ ރަތަމަތަަކކ ން ބަދަލ ކ ރެވ ނ . ހަމަ އެއާއައިޓަމ 

ައިދ  ،ޮގތަށް އޮތް މި ދެ ބަނދަރ ެގ ބޭނ ން އެ ސަރަަޙއްދ ެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ހިފޭނެ ކ ެރިވފައި ސަރަޙައްދ ަގއި ގާއިމ 

އެ ދެ ބަނދަރަށް ެގންާދ  30. ެއޮގތ ން އޭރ ަގިއ %ކ ެރވ ނ ންޮގތަްށ ބައްޓަ  ފަިއދާާވނެއެ ދެ ބަނދަރަށް ެވސް

 ދާ ރަށ ތެރެއަށް ނެރެޭވނެ މ  ޮގތަށް ފަރ މާކ ރެވ ނ . އަދި އެ ޑިއ ޓީ މާފ ކ ރ މެއް ދެޭވނެ ،އްނެންސެޝަކޮންމ ދަލ ން 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،އިރ ަގއި އިްއޒަތްެތރި ރައީސްމަސަްއަކތް ފެއްޓ ނ  . އޭެގ ަސބަބ ން އޭރ ގައި އެނ އްސ ޮގތް ހަމަޖެ

ތިޞާދީ އެތައް ރިއ ޅޭ ަރއްިޔތ ންނަށް އިޤ ރަށ ގައި ދި އެ  .ައއި ހިސާބަށް ނ ހަނ  ބޮޑެތި ފައިދާތައް ަވމ ން

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،އެކީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަްނ ބޭނ ންޔާ ހިތާމަ ،ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ފަހިަވމ ން ައއި. އެހެންނަމަެވސް 

އި މ ޅިން ެއކީގަ ެއއާ .ކ ރ މ ެގ ކަންތައްމަރ ކަޒީ ،ޮގތް ެވރިކަން ަވއްޓާލ މަށްފަހ  އަނެއްކާ ިއޔާދަެވެގންދިޔައީ ކ ީރެގ އޮތް

ރެންސަށް އޮންނަ ބަނދަރަކަށް ބަދަލ ެވެގން އައި. ތަކެއް ފެށިެގން އައި. އެ ބަނދަރަކީ ހަމަ އެކަނި ކްލިއަސަފ ހާއެހެން 

، ދައްކާ ާވހަަކއަީކ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އިްމޕޯޓ  އެކްސްޕޯޓ  ާގނޫނަށް ޅ ަގނޑ މެން މިފަހަރަށް އަ  މިއަދ  ދެަވނަ

ދިނ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވާއިރ ަގިއ އިތަަކކ ން ހޯދަމ ޓަޮގތްަތކެއް އެތަްއ އައިކަސްޓަމްސް ޑިއ ީޓައށް ލ އި  އާދެ!

ބަނދަރ ތަކ ގެ  މި ،ފާހަަގކޮށްދެއްިވ ކަމަކީ ތި ެވސް އަދި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ދައްކާ ާވހަކައަކީ  އަޅ ަގނޑ މެން މި

  ޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަ ،ބޭނ ން އެންމެ ރަނަގޅަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހިފޭނެ ގޮތްތައް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ލާޙ ތަކެްއ ސަރ ކާރ ން ފޮނ ާވފަިއޭވ. ޞްލާޙ ތަކަްށ ބަލާއިރ ަގއި ަވރަށް ެވްސ ފ ރިހަމަ އިޞްހ ށަހެޅިފައިާވ އި

މަސްެވރިކަމ ެގ ދާއިރާގައި ބޭނ ންކ ރާ އާާލތްތައް އަދި މަސްެވރިކަމަށް  ،ޭރގައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަންތެއޭެގ

ަވނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނ ހަނ   ހ ށަހެޅިފައިއަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  0ން %އާލާތްތަކ އިމްޕޯޓ ކ ރާ 

އަްށ 300ެވހިކަލް % ،އެީކަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާަހަގކޮށްލަން ޭބނ ންޭވކަެމއް. އެއާ  ާވެއކީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން އ ފަލާ

 ؛ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ ބޮޑ ްއަވަގއި ބާ 100އްޗެހި %އ  އެއިތ ރ ކ ރަނީ ބްރޭންޑް ނި އަޅ ަގނޑ މެން މި

ކަެމއްެގ  އެއް ންކ ރ  ިޑސްކަރޭޖ ކ ރަންެވހިކަލް އިމްޕޯޓ  ،ޮގތ ަގިއ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ބޭނ މަކީ އަޅ ަގނޑަށް ިވސްނޭ

އޮތީ ެއޮގތަށްތޯ  އެކަން  ލާއިރ  މ ޅި ާރްއޖޭގައިއިއެއަށް ބަލަ  ،ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ާފހަަގކ ރެޭވ. އެހެންނަމަެވސް 

 ؟ކ ރަނީ ކޮންތާކަށް އިމްޕޯޓ ކ ރަންތޯ މި ލަން ބޭނ ންޭވ. އަޅ ަގނޑ ެމން ޑިސްކަރޭޖ އި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަލަ

ލަން އިނަތީޖާ މ ޅީ ރާއްޖެއަށް އަންނާނީ ކިހިނެއްތޯ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަލަ ތައްަތއް، އޭެގކަން ޭއެގ ،ންީވމާއެހެ
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 ފާހަަގކ ރެްއިވ ސް ތިބިލ ގައި އިއްޒަތްެތރި ރައީ ަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ މިބޭނ ންޭވ. އެންމެ ބޮޑަށް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަ

ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކ ރަްއާވ ކަންތައް. އަޅ ަގނޑ   ތި މަސައްކަތްމަަގްށ މަނިކ ފާނ  އަދި އެ ތައް،ކަން

 ކަމ ގައި ާވނަމަ، އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ  ކ ރެިވއްޖެއި ބަނދަރަށް ޑަިއަވރސިފަ ދެމި  ،ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިޮގތ ެގ މަތީ

ެއއް ެގއްލިެގން ެވނިއ ަވނަ އަހަރ ަގއި ބޮޑ  ރެ 2021ެގ މަތިން ދައ ލަތަށް ދެންނެިވ ޮގތ ތި !ަވގ ތ ، އާދެ މި

ެއތަކެއް ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަްށ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން ޭއެގ ފައިދާ  ،އިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީހިނަގ

އޭރ ެވްސ  ،އަދާކ ރަން ޝ ކ ރ  ެވސް ނިންމާލަމ ން ހަމަ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ބޮޑަށް ފެނިެގންދާނެ  ބަރަށް

މީދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އްކަމ ެގ އ ށް ފެއްޓިެގންދާނެއައި މަަސއްކަްތ މިއަދ  ިއތ ރަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރަމ ން

ަމސައްކަތަށް ޝ ކ ރ ެވިރަވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ތި ކޮށްެދއްާވ ލިބިފައިާވތީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ން މިލިއަން ރ ފިޔާ ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ 270ާތ އިނޭގތޯ. ކޮށްދިނީ ެއ ނ ކ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ، ފެނ މ ގައި މިހާރ ެގ ދިެވހި ދައ ލަތަށް ބަލާއިރ އެއީ ައޅ ަގނަޑށް ފެންނަ ،އ ނިެވެގންދާނެ ކަމަށް ބެލެެވނީ. އެހެންީވމާ

ކ ރައްާވ ރ ން ތި ފާހަަގދަ ބަދަލަކ ން އިއްޒަތްތެރި ެމންބައަދި މިފަ  ،އިރ ީމދ ތަކަށް ބަލާއްސަރ ކާރަށާއި އަދި އ  މި

 ސް ހަތަރެއް، ފަތިންމިލިއަްނ ރ ފިޔާއަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ްނ ނ ަވތަ  279 އިަގއިރ ަގޅަށް ބަލާނނ ކ ންނާނެ ރަ ،ފަދައިން

 ޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަ ެއއީ މިފަދަ ބަދަލެއް ނ ެގންނަން ީވ ސަބަެބއްެގ ޮގތ ަގެއއް ،މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް ީވނަމަެވސް

އަރ ަވނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ފ ރ ޞަތ  މި  ސަރ ކާރ ެގ ެއްއެވސް ބޭފ ޅަކ  ދެކެަވޑަެއއް ނ ަގންނަާވނެ. ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ސިން ޙަމީދަށް.  ޙްމ ޢަބްދ ލް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ސިން ޙަމީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޙްމ ޢަބްދ ލްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އަްށ  )ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެއކްސްޕޯޓ  އިމްޕޯޓ  ާގނޫނ ( 79/31 ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ ޝ 

ކަމ ގައި  ކ ރަން. ބިލ  ހ ށަހެޅި ސަބަބެއްދ އީށް ައޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާޙަސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާ

 .ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީ ކ ޑަކ ރ ން ނ ަވތަ ހ އްޓާލ ންތެރިކަން އިތ ރ ންއ ފެއްދ  ،ަވނީބިލ ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައި 

ކ ރ ން ދ ރ ހެލިކ ރ މަށް އެފަދަ ބާަވތްތަކ ން ޑިއ ޓީ ބޮޑ ކ ރ ން. އްޙަތަށް ެގއްލ ން ލިބޭ ފަދަ ބާަވތްތައް ބޭނ ންޞި

ިޑއ ީޓއެްއ ނ ނަާގ ަވގ ތީ ޮގތ ން  ން.ީޓ ފީއެއް ެނގ ެއކްްސޕޯޓ  ކ ރާ މ ދަލަށް ރޯޔަލިރީލ ން ސޫިވޔަފާރި އ 

ްށ ޮގތަށް ކަނަޑއެޅ ން. އިމްޕޯްޓ އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސަ ޖެހޭޑިއ ޓީ ދައްކަން ށްދިޔަ އ ޅަނދ ަފހަރައެތެރެކ ރަމ ން
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އިން  2021ޖަނަަވރީ  1ކ ރ ން. ެރެވނިއ  ީފއެއް ތަޢާރަފ  ،އި ހ އްޓާލަނެގ ން ނަަގމ ން އައި ެރެވނިއ  ްސޓޭމްޕް 

މި ބިލަށް  ؛ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ،ކ ރ ން މަނާކ ރ ން. އާދެއިމްޕޯޓ  ންަގލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކ ށިެގން ސިފެ

ެވސް ަވރަށް ސާފ ޮކށް ދެންމެ ބަޔާންކޮށް ދެއްަވއިފި މި ބިލަކީ، މި ބިލަށް   ދަްއކަމ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސްާވހަކަ

ެގ މި ދައްކަން ަވރަށް ރަަގޅ  ހާލަތެއް. ޮކިވޑ   ާވހަކަބިލަށް ސް މިެވ ތ ގައިޙަޤީޤަދަްއކާއިރ  މިއަދ ެގ ހާލަތަކީ ާވހަކަ

ކ ރެޭވ މ ދާ ބަލާ ައއ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖެތެޭރެގ އިމްޯޕޓ  ،މ ދާހާލަތ ަގއި ާރއްޖޭެގ އެިކ ކަންޮކޅ ތަކ ން މާލެއަށް 

 ދިއ މ ަގއި ަވރަށް ިގނަ ދަތިތަކާެގން ާވ މ ދާބޭފ ޅ ން ބޭނ ން ރަށްތަކ ެގ ރަށްޔިތ ންނަށް އެތަކ ެގ އަޮތޅ  ،ރައްޔިތ ންނަށް

އިން ކާޑ  އޯ .ޓީ.އެސް  ،ެވސް ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްާވ ރަށ ން އަޅ ަގނޑ  އެ ނ .އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިމަތިލާންޖެހ 

މ ދާ ނ ލިބިެގްނ  ،ނަމަެވސްއެހެން ؛އިފަ ތަނ ގައި ާބއްާވ ެގނެސް މި  ދޯނިފަހަރ   ބަލާ އައ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދެ

 ކ ރާ ފާހަަގެވސް  މިއަދ  ހ ރިހާ މެންބަރ ން ،ޖެހިފައި އެބަހ ރި. އެހެންކަމ ންނަ ފަހަރަށް ރަށަްށ ދާންަވރަށް ިގ

ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް  މ ދާކ ރާ އިމްޕޯޓ މާލެ ނޫން އެހެން ދިމާލަކަށް  ނޫނީ ،އްމާލެ ނޫން އެހެން ދިމާލެ ،ފަދައިން

ކޮށް އެމްޑީީޕެގ ޞަ ޚާއް ،ޮގތ ަގއި ސް ބޭނ ންޭވ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާލިބޭނެ ޮގތަށް މަގ ފަހިާވނެ ޮގތެއް ކޮންމެހެންެވ

 2ކ ރެޭވ ގަ ރާއްޖޭގައި ފާހަ ،ާވހަކަ ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮްށދީފައި އެބަހ ރި. އެހެންކަމ ން ެވސް މި  ަގއި 19އެޖެންޑާ 

ކޮންމެހެން ިމ  ؛ އެްއޗެއް ބަނދަރ ން މި ބާަވތ ެގ ހ ިރހާ 2އެ  ،ކޮށް ޤީަބނދަރެއް ތަރައް 2ިއ ނ ަވތަ ސަރަޙައްދެްއަގ

ަރއްޔިތ ންނަށް  ،ފަސޭހަކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ން ،ކ ޑަކ ާރަކށް ނ ެވސް ޖެހޭ. އެހެންނަމަެވސް ަރއީްސ، ޑިއ ޓީ

ަގޅަށް ނރަ މި ،ންނަނީ. އެހެންނަމަެވސްހ ސް މިހާރ ެވާދއިރާތަކަށް ިޑއ ޓީ ކ ަޑކޮށްފަިއ  ކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ން އެލ އި

ބަނަދރ ތައް ހެދި، މިތަނ ން ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ބޭނ ންާވ އ ތ ާރއި ދެކ ނ ަގއި  ،ން ާއއިއޭރި 2މި  ،ިވސްނާފައި

 !ދެކ ރަން. އާމ ދާ ލިބޭނެ ޮގތް ހަދައިދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ 

އިރ  އަޅ ަގނޑ މެން މ ދާ ލިބޭ ތ ގައިޤަޙަޤީ ެގ ރައްޔިތ ންނަށްރާއްޖެތެރޭ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތ ންނަށް

. ނެިގފަހަތަރ  ފަހަރ  ޓެކްސްްއ މ ދަލ ން އެބަހ ރޭ  ތިންއެބަ ،ދާއިރ  ހަމައަށް ބޭފ ޅ ންނާ އެ ލަންޖެހޭ މ ދާ އިބަލަ

މީހ ން  ރަށްރަށ ެގ ދެން މާލޭެގ ބަނދަރ ން  .ިޑއ ޓީ ދައްކާއެބަ ން މ ދާ ެގންނައިރ  އެއަށް އެންމެ ފ ރަތަމަ ބޭރ 

އ ފ ލާއިރ   ގައިފަހަރ ދޯނި . އަެނއްކާ ދަްއކާ އްއެަބ ޓެކްސެތަނަށް، އެ ފިހާރައަށް  އިރ  އެމ ދާ ނަގާ  އައިސް

ެވސް  ރަށ ެގ ފިހާރައަށް ،ށް މ ދާ ލިބޭއިރ ޮގސް ރައްޔިތ  މީހާއަ ފަހ ން ރަށަށް  ފަހަރަށް އެބަ ނާލ  ދައްކާ. އެންމެދޯނި

ސް ެވ ިމއީ ،ހަތަރ  ފަހަރ  އެބަ ރައީްސ، ިޑއ ޓީ ެނޭގ. އެހެންީވމާއް މ ދަލަކަށް ދެތިންޓެކްސް ަދއްކާ. އެ އެބަ 

މ ދަލ ެގ  ،ކޮށްލަން ބޭނ ންޭވގަ ފާހައެކ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އެއާ ގަ ކ ާރއިރ  ފާހައަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ ެގ މަަސއްކަތް

 ކ ރި ކިތަންމެ ކ ޑަ ، ބޭރ ން ަގންނަން ލިބޭ އަގ  އަގ  އެ މ ދާ ަގންނަން ލިބޭ  ިވޔަްސ،ކަމ ަގއި ޑިއ ޓީ އަދި ކަނޑާލި

އެްއެވސް ކަހަލަ ަތފާތ ކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތް.  ންމ ދާ ލިބޭއިރ  މިއަކ ހަމައަށް  ރަްއޔިތ  މީހާއާ ،ކަމ ގައި ީވނަމަެވސް 



2020 ލައިޖ   6                                             ސާލްޖަނަ ވަ  15 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

64 

 

އިރ  ން ކ ރާ ބިލ ެގ މަަސއްކަްތ އަޅ ަގނޑ މެއީ މި ،ކަްށ ބަދަލ ެވފައެްއ ނެތް. އެހެންކަމ ންމ ދާ އެްއެވސް ަވރަ

ލާއިރ  އިބިލަށް ބަލަ ލަކޮށް މިމ ިޅ ޖ މ  ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.ބަަލން ޖެހޭ ކަމެއް.ކ ރަންފާހަަގ

ކ ރި ިގނަ މެންބަރ ން ފާހަަގކޮށް ޞަކ ެރިވފައި އެބަހ ރި. ޚާއްތަކަކ ން ޑިއ ޓީ ކ ޑަޓަމ ތ ގައި ަވރަށް ިގނަ ައއި ޙަޤީޤަ

ެގދޮރ  ހެދ މަށް ބޭނ ންކ ރާ  ،ތަކާއި ފަހަރ ގައި ބޭނ ންކ ރާ އައިޓަމ ދޯނިކަމ ަގިއ ނޫނީ އޮޑިމަސްެވރި ،ފަދައިން

މި ބިލ    ،ލާއިރ އިލަކޮށް ބަލަޖ މ  ،. އެހެންކަމ ންކ ރެިވފަތަކ ން ަވރަށް ބޮޑ  ައދަދަކ ން ޑިއ ޓީ މިހިރީ ކ ޑައައިޓަމ 

އެންމެ ެވސް އޭެގ  ރައްިޔތ ންނަށްއަދި ެވސް،   ދައ ލަތަށްލަކޮށް މ ޅިމ ޅި ޖ މ ، ޅ ަގނޑ ެގ ެއދ މަކީދާއިރ  އަނިމިެގން

 ިދއ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް.ލިބޭނެ ޮގތަށް ބިލ ެގ މަސައްކަތް ނިމިެގންއެއް މަންފާބޮޑ  

  

 ތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަ

ދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަރ ަވނީ ހިތަދޫ މެޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަ

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދަށް. ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އްެކވ ން:ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ާވހަކަދެ

ީކ ޙަާވ އިޞްލާފައިައށް ހ ށަހެޅި(79/31)ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ާގނޫނ  

ާގނޫނަށް މިފަަދ  ،ނަމަެވސްްއ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންޙެަގޅ  އިޞްލާނރަ މިަވގ ތަށް ހ ށަހެޅ ނ  ަވރަށް

 ،ތައް ެގނެޭވއިރ  ރާްއޖޭެގ ހ ރިހާ ކަންކޮޅ ތަކަށް އ ޅ އްާވ ިދެވހި ރައްޔިތ ންނަްށ އާމްދަނީެގ ހަމަހަމަކަމާއިޙ އިޞްލާ

ހާމެ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ާވހަަކ ެވސް އެ ދިއ މަކީހަމަޖެހިެގންމިފަދަ ކަމެއް ޮގތަކަށް  ނަފާ ލިބޭނެ

 ެގއް ޙެ ކ ރެެވމ ންދާ ާގނޫނަށް އިޞްލާެވސް މި ބަހ ސް  ޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ފ ަރތަމައަ ،ދަންނަަވން. އެހެންކަމ ން

 (ވ)، (އ)، (ކރ ެގ ތިރިއަށް އެބައޮތް ިމ ބިލ ެގ ފަހަތަށް )ނަންބަ 6ެގ ަވނަ މާއްދާ  7 ؛ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅާލަން ބޭނ ން

ކ ރަން. އެއީ މި މާއްާދެގ އަކ ެރއް ހ ށަހަޅަން. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން އޭެގ ފަހަތަށް )ފ( އިތ ރ  3ެގ ޮގތ ަގއި މ() އަދި

ޅާަފިއ ފަދައިން ކަނަޑއައެރ ތަްއ އްސަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީެގ މިްނަވގައި ހިމެނޭ ެއއްޗެ  87ޗެޕްޓަރ 

ިމ އަޮތޅ  ހިތަދޫ ސަރަޙައްދީ ޕޯޓަށް ެގންދެޭވ ަތކެތީެގ ތެރޭަގއި  ައއްޑޫ  ،ށާއި ަސރަޙައްދީ ޕޯޓައްފ ށީ ީވނަމަެވްސ، ކ ޅ ދ  

ެގ 73 ،(ށ))ހ( ާއއި ެގ 72 އަދި  ،ެގ )ހ( ާއއި )ށ(70  ،ެގ )ހ( އަދި )ށ(69، 44، 24ާގނޫނ ެގ ޗެޕްޓަރ 

)ދ(  ،)ބ( ،)ރ( ،)ހ(ެގ  84 )ހ( އާއި )ށ( އަދި ެގ83  ،ެގ )ހ(82  ،ެގ )ހ( 80، 79، 76، 75 ،)ނ(

ކ ެރޭވ ފ މާ 50% ންަގިއާވ ެއއްޗެީހެގ ޑިއ ޓީ )ލ( ،)އ( ،)ކ( ،)ޅ( ،)ބ( ،)ރ( ،)ނ( ،)ށ( ،ެގ )ހ( 87އަދި 

އަށް ލިޭބ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއީތަކ ން ރަނދ ކ ރެޭވ ދ ްއާވ އ ޅައެތެރެ ރާއްޖެ އިމި ބިލ ަގ ،. އަދި އެހެންމެންޮގތަށް އޮތ 
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ެވސް ެއޮގތަށް އޮތ މަީކ  އެ ރަށްަތއް ،ެވސް ެއބައޮތް. އެހެންީވމާ ކ ރެޭވ ޮގތަށްފ  މާިޑއ ޓީ  ،އިޚްތިޔާރެްއެގ ދަށ ން

ެވްސ  ެވސް ގެޒެޓ ަގިއ ަކނޑައެޅިފަިއ އޮތ މަކީ  އެ ރަށްތައް ،އެހެްނީވމާ ަގޅ  ބަދަލެއް.ނއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ރަ

 15ކ ރެޭވ މަހ ެގ ބާަވތ ން %އަށް އެތެރެރާއްޖެ ،ހަމަެއހެންމެކ ރަން. ޅ ަގނޑ  ތާއީދ ޮގތ ގައި އަ ެގ މެއްމ ހިންމ  ކަ

އިތ ރަށް އްޗަށް އ ފައްދާ ތަކެ  އިކ ރާ ކަމެއް. އެއީ ާރއްޖޭގަ ދ އީނެެގން މި ބިލ ގައި އެަބއޮތް. އެެވސް އަޅ ަގނޑ  ތާ 

ކ ރެޭވ އެހެން ކަމެްއ ފާހަަގއަޅ ަގނޑަށް  ،ނަމަެވސްން. އެހެންއޮތ  ޮގތަކަށް މިކަން ފަހިެވފައިފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ 

. ައޅ ަގނަޑކަށް ނޭޭގ ަލގްޒަީރ 20އަދި ަޕރފިއ މްެގ ނަމ ަގއި % 20ަލކްޒަރީ ކޮސްމެޓިކްެގ ނަމ ަގއި %އެއީ އެބައޮތް. 

 އ ނގ ާޅ ކޮންމެެވްސ ކ ރަންެއއީ މޫނ ގައި ޖަހާ ފ ށާއި ބޯަކޅ  ،އެއީ ކޯެޗއް ކަެމްއ. ފަހަރެއްަގއި ެވދާނެ  ކޮސްމެޓިކް

 ެވސް ޖިޕްސަން  ތް ޮގތ ންމިހާރ  ާގނޫނ ގައި އޮ .އިރިބާަގއަޅ ަގނޑ ެގ ތަޖ   ،ޅ ަގނޑ  މިހެން މިދެންނެީވކެމިކަލެއް. އަ

އެކަމަކ  ޖިޕްސަން ބޯޑާއި  .ނ ނަާގ އެްއޗެއް ސީިލންގ ބޯޑަކަށް ،. އެހެންނަމަެވސ10ްނަާގ ކަސްޓަމ ން % ބޯޑަށް އެބަ

އޮތީ. ެއއީ ބައެއް ފަހަރ  ަކސްޓަމަށް ލާ  މި އިކ ރެިވފަ ހަަގ ެއކަްއޗެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާ ހަމަ އީާޑއި މިސީލިންގ ބޯ

މިފަދަ  ،އެބަ ކަނޑާ. އެހެންީވމާ ެއއީ ސީލިންގ ބޯޑޭ ބ ނީމާ ،އިންޮވއިްސގައި ޖިޕްސަން ބޯޑ  ޖަހާފައި އޮތަސް

.  ށްމެއް ކަމަކ ެރިވފައި އޮތ މަކީ މ ހިންމ  ކައިހި އަިއޑެންޓިފައަޅ ަގނޑަށް ހީޭވ މި އެްއޗެ ،އިރ  ދާާގނޫނެއް ހެދިެގން

ކ ރާ އެްއޗެްއ. ެވސް ބޭނ ން ކީ މިއަދ  ހަމަ އެންމެންށް ނަާގ ާވހަކަ. ޕަރފިއ މަޕަރފިއ މަ 20%އިން އެބަ މިއަދ  މި

ކ ެރވ މަކީ ަވރ  ކ ޑަ 5% ނިއަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރވެ  ،ޅ ަގނޑަށް ީހޭވއަ ،އެހެންީވމާ .ޮވލިއ މ ގައި ިވއްކާ އެްއޗެއް 

ހެން ދައ ލަަތކަށް ަވކި މަދެއް ނ ާވނެލިބ ނީމަ  6% ޖީ.ެއސް.ޓީ ކަމ ަގިއ ިވޔަސް އޭގެ . ކ ަޑކ ރިމ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް

ކ ެރޭވ ިސނިގރޭޓ ެގ ޑިއ ީޓ މަތިެވފަިއ  އެބަ ޅ ަގނޑަށް ފާހަަގއަ ެއއްކޮށްއެއާ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ލިބޭ އާމްދަނީ. ހަމަ

ސިނިގރޭޓްެގ ހ ރި ނ ރައްާކކަްނ  ،މަެވސްެވސް ޫނން. އެހެންނަ ރޭޓް ބޯ މީހެއްިގނ. އަޅ ަގނޑަކީ ސިކަންއޮތް

ޒަމާނ އްސ ރެ ދިެވހި ރާއްޭޖގައި ަރއްޔިތ ން އ ަފއްދަމ ން  ،ނެގން. އެހެންީވމާއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތާރީޚ ން ެއބައޮތް އެ

ދަން ެގނެޭވ އިރ  ބިޑި އ ފައްކ ރެވޭ ތްޢާޔަރި ލާގައިޙަމިޓީ މަރ ކޮ މި ބިލ ގައި ،ެޗއް ބިޑި މިއީ. ެއހެންކަމ ންއަންނަ އެއް

ހެން. ަގޅ  ކަމެއްނނީ ރައް ދެވ މަކީ އަޅ ަގނޑަްށ ހީަވޔެކ ަޑ ލ  ،ކ ރެވި ޔަތްރިޢާެވސް  ދ ންފަތާއި އަދި އޭެގ ކަރ ދާަހށް

ހަމަ ޅ  ކަމަކަށް ާވނެ. ަގނެވސް ރަ  ތިޞާދަށްއިޤ އެެތރޭެގ އެއީ ާރއްޖޭެގ އ ފެއްދ ނީމަ ކޮންމެެވސް މިންަވަރކަށް 

ާރއްޖޭެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނ ަގއި މި  ؛ނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން ،ކޮްށލަން ބޭނ ންާވ އަެނއް ކަމަކީ އެހެންމެ އަޅ ަގނޑ  ފާހަގަ 

ހަމައަށް މި ބަނދަރ ތައް އެކަށޭނަ  މިއަދާ އަދިެވސްބަނދަރ .  2އޮތް  އިެވފަަވރަށް ޒަމާން ،ބަނދަރަކީ 2އޮތް 

. ޖެހޭއެބަ ެވެގން ދާންެގ މި ބަނދަރ ތަްއ ހިނާގނެ ޮގތަކަށް މިކަން ަބއްޓަންާރއްޖޭ ،ތަކަށް ނ ާވތީތެްއގައި ހިނާގ  ޮގޮގ

މެެވސް މިންަވެރއް އ ތ ާރއި ެދކ ނަށް ދަތ ރ  ތެރެއިން ކޮންެގ ތަކ މާޭލެގ ޮތއްޖެހިފައި ޮއތް ބަނދަރަށް ބޯޓ އީ އެ

ެއއީ  .އ ންދިކަން ެގންހިނާގނެ ޮގތަކަްށ މި ތައް، ެއ ދަތިޑަެއޅިލެއް ކަނސޫއ  ،ކ ރެޭވނެ ނިޒާެމއް ހަމަޖެހި
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 ،ދާން. އެހެންީވމާެވެގންތިޞާދ  ެއބަޖެހޭ ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަްއިޔތ ންނަށް ނަފާާވ ޮގަތކަށް ބަްއޓަންދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤ 

 ާމ،ހެންީވ ނިޒާމަށް. އެލާމަރ ކަޒީ ނީކ ރަ އެމްޑީޕީ މި ،ކ ރަނީ ން ަވކާލާތ އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެވސް ިމ އެމްޑީޕީ

ޮގތަށް ައތޮޅ ތަކ ން ކަންކަން ނިންމޭ  ސް ރާއްޖެެގ ައތޮޅ ތަކަށް ނަފާ ލިބޭވެ  ޓަކައި ކ ރ މަށްހަރ ދަނާލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  

ދެކ ނ ން އަްއޑޫެގ  ،އްފ ށީެގ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރާއިން ކ ޅ ދ އ ތ ރ  ،ާދން. އެހެންީވމާޖެހޭ ބަދަލ ެވެގންޮގތަށް އެބަ

ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮޅަކަށްފަހ ( )ަވގ ތ   ....ކަށް މިކަން ެގނެޭވނެ ޮގތަކަށްނާގނެ ޮގތަހި ބަނދަރ 

ިއކޮނޮމިކް ޒޯނެއް  ،ެއްއޗެހި އެޅި އެދެން އަްއޑޫ ިސޓީއާއި ކ ޅ ދ އްފ ށީެގ ބަނދަރ ގައި އެބަޖެހޭ ގ ދަންތަކާ އަޅ ަގނޑ 

އަިދ  ،އި ނެޭވނެ ޮގތް ހަދަތަންތަނަށް މ ދާ ެގ އެ، ަހއ ސް ެއޅިެވއަރ އެތަންާތަގިއ ބޮންޑެޑް ،ކ ރެިވތަޢާރަފ 

ލަކ ން މީހ ން ސޫަގޅ  އ  ނެއ ބިންތައް ފ ރަތަމަ ކޮޅ  ރަ އި،ތަކ ން ެވސް އެަބޖެހޭ މިކަމާ ިވސްނަސިލ ކައ ން

ޮގތަކަށް މިކަން ހިނާގނެ  ،ެދިވނ ލާ ނަމަެވސް، ކ ަޑ ކ އްޔަކަށް ނަމަެވސް  އިންޓްރެސްޓްާވނެ ޮގތަކަށް ކ އްޔަކާ

 ،ަގޅ ވެ ނތިޞާދ  ރަޤ އެ ސަރަޙައްދ ެގ އި ،އްޖެއްޔާ ކ ރެވިއްޖެ ކަމަށް ެވތަޢާރަފ  އެއީ އެ ތަންތާެގ މިކަން .ހަދަން

 ކަންކަން ދާނެ. އަދި ވަޒީާފެގ ފ ރ ޞަތ  ފަހިެވ، މަޖޫރިންނާއި ަގޅ ެވެގންނރަކ ރެިވ އިތ ރަްށ  ިވޔަފާީރެގ ކަންކަން

 އެހެންމެ މިކަން ކ ރެިވއްޖެ މަހަ . އަދިންޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަށް އަ ކަމަ ަގއި ދާނެއްަގޅ  ޮގތެނމިކަން ރަ ،އިތ ރ ވެ 

ޖޭެގ ރަށްރަށަށް ކާޑ ެގ ާބަވތްތަްއ ދިޔަ ރާއްެވސް ފެނިެގން ތެޭރގައި ެގނަމަ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިދިޔަ ކޮިވޑ 

ސަރަަޙއްދަްށ  2މިޮގތަށް  ؛އަދި އެ ސަރަޙައްަދށް ،އްެލއް ލިބިޙަމި ހ ރިހާ ކަމަކަށް  ،ެގންދިއ މ ަގއި ދިމާިވ ދަތިތަާކއި

މ ދާތައް ބޮޑ ތަނ ން ެއނޫންެވސް އަދ ނަމަ، މ ދަލ ެގ ކާބޯތަކެްއޗާއި  ކ ރެިވއްޖެ ކަންޭވނެ ޮގތަކަށް ކަންރެކ މ ދާ އެތެރެ

ކަމަީކ ތޮއްޖެހިފަިއާވ މާލޭެގ ބަނދަރަާށއި އަިދ  ެގންދާނެ.، އަދި މިެވަރއްޔިތ ންނަށް އިންތިހާއަށް ފައިދާ  ،ހެޔޮވެ ގ  އަ

ވެއްޖެނަމަ، ެއ ސަރަޙައްދ ތަކ ެގ މީހ ން ފަހި . މިކަންބޭނެލި ެވސް ތަެކއްއިެވްސ ލ  އްޖެހިފައިާވ މާލެއަށް ތޮ

ދަށް ބޮޑ ތަނ ން  ތިޞާޤ މިކަމ ެގ ސަބަބ ން އި ީވމާ،އެހެން ން ފަހިެވެގންދާނެ.ކަންކަ ،އަލ ން ބަދަލ ެވ ތަކަށްއެސަރަޙައްދ 

ލާނަން. ދެއްވި އިޮކޅ  ނިންމަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަ ކ ރާ ާވަހކަ ދަންނަަވމ ން އަލ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ ކ ރިއެރ ން ލިބޭނެ

 ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޑިއ ީޓެގ  ؛މެންދ ރަށް ހ އްޓާލަނީ. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ ން މި  ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ ޝ ކ 

 ާވމީ އިމްޕޯޓްގ  ބައިނަލްއަ ،ތެރޭގައި. ައސަކ ޑަ ނިޒާމަކީ  ެގހ ރީ އަސަކ ޑަ ނިޒާމ  ޗެޕްޓަރ ތައް ބިނާެވފައި މި

 ން ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނަ ނިޒާމެްއ. އެ ނިާޒމ ގައި ބޭސް މެޓީރިއަލ   ކ ރ މަށްއެކްސްޕޯޓ ެގ ިވޔަފާރީަގއި ތަެކތި ފާހަަގ

ދޭ. އެްއެވސް ިވެގންކ ރެެވސް ފާހަަގ ތައްއިޓަމ އަފަހ ން ސަބް  ޭއެގއަދި ،ކ ރެވޭ ެވސް ާފހަަގ ކޮންމެ އައިޓަމެއް
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މިހާރ  ިވްއޔާ،  ަވނީ ނ ާވ ކަމަށް ފެިނަވަޑއިަގންަނާވ ކަމަށްންބަރަކަށް އަިއޓަމެއް ސީދާ ޮގތަކަށް ފާހަަގމެޒަތްތެރި އް އި

މި ަވގ ތ   ޅ ަގނޑ މެން މިށް ފެންނަނީ. އަ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަެގ ފ ރިހަމަކަން ލިބޭނެ ކަމެއްކ ރ މަކީ ފާހަަގ

މި ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ  ،ޅ ަގނޑ މެން ބައްދަލ ެވއެނބ ރި އަ ގައިރަށް. މެންދ ރަށް މެދ ކަނޑާލ މަށްފަހ ކަނޑާލަނީ މެންދ މެދ 

 ،ަގނެޭވނެ ޯވޓަްށ އެހިއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަބަލައި ބިލ  ނަށްެގންދާނަން. އެއަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެންަވގ ތ  ކ ިރއަށް 

ތ ން ޮގތެއް ނިންމ މަށް ޯވޓަްށ އެހޭނެ. އެހ މަށްފަހ ގައި މި ޮގ ގ ޅޭ ބަލަިއަގތ މަށް ނ ަވތަ ބިލާ ދެން ބިލ  .ަގއ1:30ި

އެއީ ޓެްކސް ބިލަކަށް ާވތީެވ. މ ޅި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީގައި ދެން  ،ދަނީ މ ޅި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަކަށް  ބިލ  މި 

 ލީ. ކަނޑާރަށް މެދ  ދ ނީ. ެކއ ަމށް މެންދ ރަށް މެން ެގންދާއަށްއަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް ކ ރި 

 

 {އަށް 13:05 އިން  12:32 :ޅ ކޮތ  ަވގ ސްހ }

 (ދ އްމަދ  ނަޝީއީސް، ރައީސް މ ޙަގެ ރަމަޖިލީހ   ؛ވީންނެއި އިތ ގަސަ)ރިޔާ

 

  :ްއެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެ

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯްޓެގ ާގނޫނަްށ  ެގދިެވހިރާއްޖޭ ،ދަނީެގން މެންދ ރަށް ހ އްޓ މަށްފަހ  ކ ރިއަށް މި`. 

ަވނަ ިއޞްލާހ . އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓ ެގ  17މިއީ މިާގނޫނަށް ެގނެޭވ  ،ެގަނއ މ ެގ ބިލ . އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ޙ އިޞްލާ

ެގނެިވއްޖެ. އެހެންނަމަެވްސ، ޙ  އިޞްލާ 16ށްަފހ  މި ާގނޫނަށް ަވނަ އަހަރ . އެއަ 1979ކ ރެވ ީނ ާގނޫނ  ފ ރަތަމަ ފާސް

ބިލ ެގ  ނީ މިާވ މިހާރ  މަޖިލީހ ެގ އިދާރާިއން ،ެއއް ބިލަކ ން ފެންނަްނ ނެތަތީ ،ތަްނެވތައް އެއްޙ  އިޞްލާރިހާހ 

މި  ، ފެންނަން އޮންނާނެ. އެ ާގނޫނ ންކ ެރިވފަެއއް ،ލެިވފައިއިެއކ ލަވަ  ބާާގއެްއެގ ބިލެއް ނ ަވތަ ާގނޫނެއް އެްއކޮށްލި 

ެގެނވ މ ން ޙ  ލާޞްަވނަ އި 17 މި ،ތައް. އެހެްނީވމާޙ ލާ އިޞްޙ ެގ އިޞްލާ 16ކ ރީަގއި ެގނެވ ނ  މީގެ  ،ދެންނެިވ

އަރ ަވނީ ފ ވައްމ ލަކ  ރ  މި ފ ރ ޞަތ ޖެހޭނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން ފަށަން ޙ އިޞްލާ އަނެއްާކެވސް

 ދީދީއަށް. ބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ޒަތްތެރި ެމންމެދ  ދާއިރާެގ ިއއް

 

 

 ވ ން:ދީދީ ާވހަކަދެްއކެެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ އިރާ ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާ

 ދިެވހިރާއްޭޖެގ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ާގނޫނ  ،ހ ށަހަޅާފައިާވ . ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންސްޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ 

 އިމީގަ  ،ތ ންއިޞްލާޙ ަތކަްށ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތާއީދ ކ ރަން. އެޮގ ަފއިާވެގންނަން ހ ށަހަޅ އްާވ (އަށ79/31ް)

އެތެެރކ ރާ ބަެއްއ މ ދަލަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ  ދިެވިހރާއްޖެއަށް، ކަމަށް ފާހަަގކޮށްފައިވާ  ދ ޞައިޞްލާޙ ތަކ ެގ މަޤް
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އ ޓީ ކަނޑާލ ން. އަދި އެްއކޮށް ޑި ންބައެއް އަިއޓަމ ތަކ  ،އިމްޕޯޓް ޑިއ ީޓެގ މިންަވރ ތަަކށް ބަދަލ ެގނައ ން. އެޮގތ ން

އަދި  ،ާމއިހ ންނަ ބާަވތްތަކ ން ޑިއ ޓީ އިތ ރ ކ ރ   ެގއްލ ންށްޞިއްޙަތަ ،ތެރޭަގިއ މި ހިމެނެނީެގ މީެގ މަޤްޞަދ ތަކ 

މަްސެވރިކަމ ެގ ސިނާޢަތްތަކަށް ބޭނ ންާވ  ،ަވންޖެހޭ ސިނާޢަތްތަކ ން ޑިއ ޓީަތއް ކ ަޑކ ރ ން. އެޮގތ ންބޮޑަށް ކ ރިއަރ  

ކަމަށް ކަން  ބޮޑަށް އެށްީވމާ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަަވނީ. އެހެން ފ ކ ރެިވފައި މި ސާމާނ ތަކ ެގ ިޑއ ޓީތައް މާއިއާލާތްތަކާ

ިދެވހިރާއްޭޖެގ  ،އިތ ރަށް އިްއޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރ ން ެވސް ފާހަަގކ ރެއްިވ ޮގތަށްދި މީެގއަ ،ންތާއީދ ކ ރަން. ެއޮގތ 

ންޓޭޖެއް ޑިސްަކއ ންޓް އަްށ ޕަސަޓ ން ކްލިއަރކ ރެޭވ މ ދާތަކ ެގ ިޑއ ޓީޕޯހެދިފައިާވ ދެ  އ ތ ރާއި ދެކ ނ ަގއި  ،ދެކޮޅ 

އްދ ތަކ ެގ ޙަ އެ ސަރަ ،ވެ ޤީއްދ ތައް ަތރައްޙއެ ސަރަ ،ެގ ަސބަބަކީދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ާތއީދ ކ ާރ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އޭ

 ،ެވެގންދާނެ ފ ރ ޞަތ ތަކަކަށް މި ފ ރ ޞަތ  ެވެގންދާނެތީެވ. އާދެ! އެހެންނަމަެވސްތިޞާދ  އިތ ރަށް ފ ޅާއިޤ 

ްށ އަޮތޅ  ބަނދަރ ގައި ބޯޓ ތައް ަކއިރިކޮ އައްޑޫ މ ަގއި ެވސްކަހަމަ ކ ރީގައި ރައީސްެގ ެވރި އަޅ ަގނޑ 

 ބޮޑ  ދަތިތަކެއް އެބަހ ރި. މާލެއިްނ ށްަވރަ ،ހަަގކ ރެވ ނ ކްލިއަރކ ެރެވމ ންދިޔަ. ދިޔަިއރ ގައި އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑަށް ފާ

 ދަންޖެހޭނީ ަވރަށް ބޮޑ  އަެގއް ތައް މި ެގންރއި ެއ ކޮންޓެއިނަތ ރަށް ފޮނ ާވއިރ ގަ އަށް ޫނނީ އ ތައް އަްއޑޫރކޮންޓެއިނަ

 ން މި ާގނޫނ  ފާސްެވެގންދިަޔއިމާ އެމް.ޕީ.އެލ  ،ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ. ދީފަ

ިއ ވ ން. އަދި ީމަގ ތަްއ ފޮނ ޭވނެ ޮގތެއް ރކޮންޓެއިނަ އ ތ ާރއި ދެކ ނަށް ިވޔަފާިރެވރިންނަށް ލ އި ޮގތަކަށް

  ތާއީދ ކ ރަން.ށްއަޅ ަގނޑ  ޭއެގ ިޑއ ީޓ ބޮޑ ކ ރ މަފާހަަގކޮށްފަިއޭވ ެވހިކަލްތަކ ްނ ޑިއ ީޓ ބޮޑ ކ ރ ން. އާދެ! 

 ،އިޅާ އަތޮ މިސާލަކަށް އަްއޑޫ ؛ަގއިކ  ތަށްާރއްޖޭެގ ބޮޑެތި ރަ ،އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަށްއަރާ ސ ާވލަކީ

ލްތަްއ ޮގތ ން ެވހިކަން ކ ޅ ދ އްފ ށި ފަދަ ތަންތަނަށް އަދި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭއަތޮޅާއި އަދި އ ތ ރ  ފ ވައްމ ލަާކއި ލ.

އެ ރަށްރަށަށް އެތެެރކ ރެޭވ ެވހިކަލްތަކ ެގ ޑިއ ޓީ  ،ފަހ ށްބޭނ ންޭވ. އެހެންނަމަެވސް، ަވކި ލިމިޓެއް ހެދ މަ

ކަމަްށ   ޑިއ ޓީ ކ ޑަކ ރަންޖެހޭހިތަކ ެގއަށް ބޮޑ ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ގައި އެ ރަށްތަކަްށ އެތެރެކ ެރޭވ ެއއްޗެ 300%މީގައި 

މާލެ  ،ެވހިކަލްތަކ ެގ ނިސްބަތް ބޮޑ ވެ  މާލެއަށް މިާހރ  އެތެރެކ ެރޭވ ،ކ ރަންއަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ 

ކަށް ކަމަ އްެލއްޙަ. އެހެންނަމަެވސް، މ ޅިައކ ން އެއީ އް ޑިއ ޓީ ޮބޑ ކ ރ މަކީ ެއއީ އެންމެ ޮގތެ  ،ތޮއްޖެހިފައިާވތީ

ެވދާނެ. އެހެންނަމަެވްސ، އިތ ރ  ަލތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހަމައ ދަނ ދެކެން. އެއީ ޑިއ ޓީ ހަމަ ބޮޑ ކ ރީމަ  އްއަޅ ަގނޑެ

ފަހ  އަހަރެްއ  އަހަރަކަށް ،ިޑއ ޓީ ހަމަ ދ ަވހެއް ދ ަވހަކަށް ،ަޔއީއަޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ ދ ަވްސތަކ ަގއި ފެނިެގންދި

 ފެނިެގންނ ދާކަން. އެހެންީވމާ، އަދި އިތ ރ  ޓްރާންސްޕޯްޓެގ ބޮޑ  ނަތީޖާތަކެއް ދިޔަޔަސް އޭެގ މާބޮޑ ކ ރަމ ން

. އެހެންީވމާ، ަކއި ެވހިކަލްަތއް މަދ ކ ރ މަށްޓަރ މަށް މާލޭގައި ތޮއްޖެހ ން ކ ޑަކ  ،ެކއް އެބަ އަންަނންޖެހޭސިޔާސަތ ތަ

 ށް ބޮޑަށް ޑިއ ޓީއައެޮގތަށް ެއކަން ބައްޓަންކ ަރންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެން އަޅ ަގނޑަްށ އެންމެ 

 2ސިނެގރެޓ ން މި ަވނީ  ،ހިން ނެޭގ ޑިއ ޓީ. ެއޮގތ ން އެއްޗެދ ންފަތ ެގ ،އަސަރ ކޮށްފަިއާވ ެއއް ކަމަކަްށ މި ފެންނަނީ
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. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އެ އިޞްލާޙަށް ރ ފިޔާއަށް ޮކންމެ ސިނެގރެޓަކ ން ނެޭގ ޑިއ ޓީ ބޮޑ ކ ރެިވފަ 3ރ ފިޔާއިން 

ެގ ސަބަބ ްނ އޭ  ،އްޙަތަށް ލިބޭ ެގއްލ މ ންޞި  ،ެގ އިސްތިޢ މާލ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ންދ ންފަތ  ،ތާއީދ ކ ރަން. ސަބަބަީކ ެއއީ

ރަދ ކ ރަންޖެހޭ ނިސްބަތް ހަމަ ބޮޑ ތަނ ން ބޮޑ ެވެގންދޭ. ޚަ ށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ާއސަންދަ ބިލަށް ނޫނީ ރާއްޖޭެގ ހެލްތަ

ޖެހޭ ބަލިތަކާއި އެ ކަންތައްތަކަްށ  ނަށް ބޭފ ޅ ން ބޯ ފަރާތްތަކ ން އެއެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ން ސިނިގރެޓ

އ ީޓ ރެޓަށް ޑި ސިނިގ ޑ  ދެކެނީ. އެހެންީވމާ،ނކަަމށް އަޅ ަގ ޅ ން ެއއަށް ފައިސާަދއްކަންޖެހޭޚަރަދ ކ ރ މަށް އެ ބޭފ 

ޖީ ބަދަލ ަވމ ން ކަމަށް ފާަހަގކ ރަން. މިހާރ  ދ ނިޭޔގައި އެބަދޭ ޓެކްނޮލޮ މަ ތާއީދ ކ ރާ ކަެމއްބޮޑ ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަ

. އެޮގތ ން ދ ނިޔޭެގ ަބއެއް ޖަމ ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ރެިވފަަވނީ ތަޢާރަފ ކ   ސިނެގރެޓް މި-. މިހާރ  އީގެ ސިނެގރެޓ 

މ ކޮށް މިހާރ  މި ންރެްޓެގ ސަބަބ ން ޯނމަލް، އާސިނިގ-އީ ،ޮގތ ންނަމަ ތަންތަނ ން ހަދާފައިާވ ރިސަރޗްތަކ ން ދަްއކާ

ޮގތ ްނ  އެހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާއޭެގ ެގއްލ ން ކ ަޑ.  ވ ރެށްރެޓ ން ލިބޭ ެގއްލ މަހ ންނަ އޯޑިނަރީ ސިނިގ

ެވސް ިޑއ ޓީ ނަަގމ ންދާ ކ ޑަ އަދަދަކަށް މިހާރ   ވ ރެއަށް  200% ަފއިާވކަނޑައެޅި ސިނެގރެޓަށް މިހާރ އީ

ޖަޕާނ ަގއި ހެިދ  ،ޮގތ ންއެ ީއ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެ  އަށް ެނގ މަކީ އެީއ ރަނަގޅ  ކަމެއް 25ޮގތަށް %

 ޖަޕާނ ެގ ިސނެގރެޓް ކޮންސަމްޕްޝަން މި އަށް  2019އިން ފެށިެގން  2011 އްޔާޮގތ ން ވެއްޖެ  ކާދިރާސާއަކ ން ަދއް

. އެހެންީވމާ، ޮގްއސައަށް ދަށްެވެގން  19ަވނީ % އަިދ ދ ންފަތ ެގ ޖ މ ލަ ސޭލްސް މި .ެވފަށްދަ 38ަވނީ %

ދ ންފަތ ެގ ެވށިން  ،މީހ ން ދ ރ ހެލިެވ ދ ންފަތާ ،ބަބ ންސިނެގރެޓަށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ސަ ފެނ މ ގައިފެންނަ ށްއަޅ ަގނޑަ

ރެޓް ބ އިން ހ އްޓާލ މ ެގ އާދަ މީހ ންެގ ތެރޭަގއި އެބަ އ ފެދިެގންދޭ. ެއޮގތ ން ނޫނީ ސިނިގ ،މީހ ން ސަލާމަތްެވ

ސާލަަކްށ މި ؛ނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ކ ަޑކޮށްަވ އީ.ސިނެގރެޓ ން ެނޭގ ިޑއ ޓީތައް މި އ މ ތަކ ަގއިޤަ ދ ނިޔޭެގ ބަެއއް 

. އެހެންީވމާ، 0. އަިދ ޖަޕާނ ގައި ެވސް މި ަނަގނީ ހަމަ %0މެލޭޝިއާަގއި %، 1ފިލިޕީންސްގައި ަނަގނީ %

އެީއ، އެ އަދަދ  ބޮޑ ނ ކޮށް.  200% ،ގައި ާބްއަވން 20ޮގތަށް % އޮތް އެމިހާރ   ،އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނީ އެޮގަތށް

 ޔޫ.ޭކެގ ޕަބްލިކ   ،ޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަދި އިތ ރަށް އަ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއް 

ކޯ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ ެގއްލ ންަތއް ހީޓެޑް ޓޮބޭ ،ފާަހަގކޮށްފަިއަވނީ ގައި 2018ލެންޑް ރިޕޯޓް އިންްގ ހެލްތ 

ދިރާސާަތްއ  ޖަޕާނ ެގ ެވސް އިތ ރ ން ހަމައަދި ޭއގެ އެެހންީވމާ، ށް. ދަށްކަމަ ރެޓަށްވ ރެ މ ކޮށް މި ބޭނ ންކ ރާ ިސނިގންއާ

، ނަމަ ޮގތ ން ިއން ެވސް ހަދާފައިާވ ރިސަރްޗތަކ ން ދައްކާއި.އަ ޑީއެފް.ެގ ކާ އެމެރިހެލްތ ންނާިއ އަދި  ކ ޕަބްލިއެތާނެގ 

 ވ ރެ ލ ން ލިބޭ ެގއްލ މަށްެރޓ ން ެގއްރޯކޮށްެގން ނޫނީ ކޮބަސްޓެޑް ސިނިގމ ކޮށް ންރެޓ ން ލިބޭ ެގއްލ ން އާސިނިގ

މިީއ  ިދއ މަކީންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ން އެޮގތަްށ މި ރާއްޭޖަގިއ ެވްސ މި ޓެކްނޮލޮޖީއަްށ ބަދަލ ެވެގންކ ޑަ. އެހެ

އަޅ ަގނޑ   ،ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ދެކޭތީ  ރެޓ ބޯ މީހ ންނަށް ލިބޭ ެގއްލ ންތައް ކ ޑަކ ރ މަށް ކ ރެިވދާނެ ކަމެއްސިނިގ

 .ށަހަޅަން. ޝ ކ ިރްއޔާ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށްއެޮގތަށް ހ 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،އަރ ަވނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދަށް. އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ . 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:އިދޫ އިނގ ރަ 

 ށްމި ބިލަ އިެގންޅައިމްޕޯޓ އެކްސްޯޕޓްެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަ .ރައީސްކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ޝ 

ންނަށް ތިޞާދަށް ެވސް ައދި ިވޔަފާރިކ ރާ މީހ އ މ ެގ އިޤ ޤަރ ަގއި ަވރަށް ިގނަ ފައިދާތަކެއް މިކަމ ން ާވހަކަދަްއކާލި

ިދެވހިރާއްޖޭެގ  ،ޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން. އެހެްނނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ތާއީދ ކ ރަންކަމަށް އަ ެވސް ލިބޭނެ

އި މަންފާ ެއ ޔާ އޭެގ ލާބައަދި ދިއ މ ން ެވެގންޤީްށ ތަރައްައއްޫޑގައި ޕޯްޓ ގާއިމ ކޮށްފައި އެ ތަންތަ ،ކ ޅ ދ އްފ ށި

އެީއ  ،ވ ން  ހެޔޮ އަގ ގައި މ ދާ ލިބި ަގނެޭވނެ ޮގތްކ ަގއި ތިބޭ ރައްޔިތ ންަނށްރަށްތަކ ގައި އަދި ރާއްޭޖެގ ައތޮޅ ތަ

 ބާލާފައި  އަދި މާލެއަށް .ނަދޫގތަެކއްހ ރިހާ ރައްޔިތ ންެގ ެވްސ އ އްމީދެއް. އެހެންނަމަެވްސ، މީގައި އެބަހ ރި އ 

އަންނަ  އްއްދ ތަކ ން ދޯންޏެޙަސަރަ ޖޭެގދެން އެތަނ ން ެގންނައިރ ަގއި މި ރާއް އެ ދެ ޕޯޓަށް ެގންޮގއްސަ ރކޮންޓެއިނަ

އ ތ ރާިއ  ،ނ ާވނެ ޮގތެއްެގ މަްއޗަށް ދިރާސާއެއް ހެދިފާަގކ ެރޭވ. ެއހެން ކަމަށް އެބަ އަަގކީ ފ ދޭަވރެްއެގ ބޮޑ  ައެގއް

މަށް ކަ ބޯޓ ަގިއ ހ ންނަ މ ދަލަކީ ެވސް ކިހާ މ ދަލެއްކަން އެނޭގނެ ، ެގންނަ މ ދަލ ެގ ހިސާބ ކިތާބ  ހެދިފައިދެކ ނަށް

 ށް ެވސް އެ ތަފ ސީލ ތައް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ އަދި އެްމ.ޕީ.އެލަ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އަިދ ކަސްޓަމަށް

 ،ޑިއ ޓީ ކ ަޑެވ ،މ ދާ ބޭލި ،ޓް ބޯޓ ަތއް ދެވި ކްއެ ދެ ޯޕޓަށް ޑައިރެ ،ނަމަ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންވެއްޖެ

 ، އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ފ ރިހަމަެވެގންދާނެހެން. ދެން މީގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ދިނީމާދެއްަވާވ ޑިްސކައ ންެޓއްއަދި 

ދޯންޏެއް ބަނދެ  ،މަތީފަިއ އޮއްަސާވލާސް މަސަްއކަަތށް ބޭނ ންކ ރާ ރެސިން ހަމައެކަނި މީަގއި ޖަފައިބަރ ްގ

ލާްސ ފައިބަރްގ ނދެެވނީ. އެހެންީވމާ،ނިމޭއިރ ގައި ެއއީ ަވރަށް ބައިަވރ  އާލާތް ބޭނ ންކޮށްެގްނ ދޯންޏެއް މި ބަ

 މާ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް މި އަރަނީ ހަމައެކަނި ރެސިންތީ ހިމެނިފައި އޮށްއަ 0މަސައްކަތްކ ރާ ރެސިން މީަގއި %

 ،އޭަގއި ެރސިންެގ ެތރޭަގިއ މިސާލަކަށް ބ ނާނަމަ ފ ެވެގން މި ދަނީ.ންނަ މީހ ންނަށް މާބަދޯނިފަހަރ   ަގއި 0% ބާަވއޭ 

ދަނީ. އެހެންީވމާ، އެޮގތަށް ކޮމިޓީ ނިމިެގންތްތަެކއް ހިމެނިެގން ދޯންޏެއް ހިމެނޭނެ. އަދި އެތައް އާލާމެޓް ެވސް 

ދިއ މަށްފަހ  އެ ފައި ާގނޫނ  ފާސްެވެގންެވމިހެން އޮއީ އެދެން. އެޮކށްލަދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ެއކަން އިޞްލާޙ ގައި ސްޓޭޖ 

އެކަން ައޅ ަގނޑ   ތީ،ނެދާިއތ ރ  މައްސަލަތަކެއް ކ ރިމަތިެވ ،ތަކެއް މާނަކ ރ މެއްެގ ސަބަބ ން އިތ ރ  އ ނދަޫގމާނަކ ރާ

ަވނަ އަހަރ  އެމް.ޑީ.ީޕ  2008އެހެންނަމަެވސް، ކަމެއް.  ށްލަން ބޭނ ްނާވނެކޮފާހަަގކޮށްލަން. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގ

ތިޞާދަށް އެތައް ެގ އިޤ އ މ ޤަ  ބަދަލ ކޮށްފައި ހެދީމާށް ލާފައި ޖީ.އެސް.ީޓއައިިޑއ ޓީ ކަނޑަ ،ެވރިކަމަށް ައއިސް
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ެވެގންދިަޔ. ދ ނިޔޭެގ އެހެްނ  ޔަފާރިކ ރާ މީހ ންނަށް އެތައް ފަސޭހަތަކެއްިވފައިސާެއއް އިތ ރ ެވެގންދިޔަ. އަދި 

ރާއްޭޖަގިއ  ،އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި މި ކަްނ މިޮގތަށް ނިމި މ ތަކ ަގއި ެވސް ިގނަ ތަންތާ ހ ންނަނީ މިޮގތަށް.އ ޤަ

ޑަބަލް ިޑއ ީޓ ނ ނެޭގ ޮގތަށް ާގނޫނ   ،ޮގއްސަޔަފާރިކ ާރ ފަރާތްތަކަށް ލ އިފަސޭހަެވެގންިވ ،ރައްޔިތ ންނަށް

އ ެމއް ކ ރިއަަރއިދިއ މަށް ލިބޭނެ ަވރަށް ބޮޑ  ފ ރ ޞަތެއް. ޤަދިއ ން ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ބައްޓަންެވެގން

ތީ އެ ކަންކަން ފާހަަގކޮށްފަިއ އެހެންނަމަެވސް، ެއޮގތަށް ނ ނެޭގނެ ބާަވތްތައް ެވްސ ދ ނިޔޭގައި ހ ރީ

ަގނޑ  ކަމަށް އަޅ   ކ ރެްއިވްއޔާ ރައްޔިތ ންނަށް ލ އިތަެކއް ިލބިެގންދާނެފ ޅ މި ބިލ ން އިރާދަ ،ކ ރެްއިވއްޔާފ ޅ އިރާދަ

 ދިމާާވ ހާދިސާތައް ދިމާެވެގްނ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އިދ ނިޔޭަގ ،އ އްމީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާލަން

އަދި ިވޔަފާރިކ ރާ  ،އެކީ އ ޅެމ ންދާކަންތަކަކާ ދާއިރ ގައި ަވަރށް ިގނަ ރައްޔިތ ން ަވރަށް ިގނަ ތަކްލީފ މ ންތަޖ ރިބާކ ރަ

 ؛ހާލަތެއް ދާއިރ ަގއި އަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާފަރާތްތައް ެވސް އ ޅެމ ންދާަކން

 ،މ ދާ ނެރެިވ އެހެންނަމަެވސް، ަވކި މ އްދަތެއްެގ ތެޭރަގއި ؛ ިޑއ ޓީ ނ ކަނަޑއިއ މަށް ދިމާެވއްޖެ ހާލަތެްއަގއި މ ޅި ޤައެ 

މިއަށް  މްހޫމަފްއެ  ،ޮގތަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިަވަޑިއަގންވާ ްއކޭނެ ޮގތަށް ބާބެއް ށް ވި ިވޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަ

ޮގތަްށ މި  ޔާރ  ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާއަށް ލިިބެގންވާ އިތ ރ ކޮށްލަން ައޅ ަގނޑ  ހ ަށހަޅާ ާވހަކަ ދަންަނަވން. އެ އިޚްތި

ިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް . ދެއް ންއެ ާވހަކަ ދަންނަާވލަ ،ބިލަށް އިތ ރ ކޮށްލަދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާތީ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ފ ކ ެރިވފަިއ ން ިޑއ ޓީ މާރެސިްނއި ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރަްއަވއިފިއިޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

އިޝާރާތެއް ގ ޅޭ އެހެން ބާަވތްަތކ ެގ ިޑއ ޓީއަށް  މަސައްކަތާގ ޅޭ ނ ަވތަ ފައިބަރ   އާއި މެޓާއި އަދި ރެިސންނާރހާޑްނަ

އަޅ ަގނޑ   ؟ރެސިންެގ ޗެޕްޓަރ  ހަަގޭވތޯއިްއޒަތްތެިރ  މެންބަރަށް ފާ  ؟ނެތޭ. ކޮން ޗެޕްޓަރެއްތޯ ރެސިންެގ ޗެޕްޓަރަކީ

ދީފައިާވ ެއ  ންމެޅ ަގނޑ ލައިފިނަމަ އަދި ފ ންޮކށް އެ ޗެޕްޓަރަށް އެީކގައި އައިޕްޓަރ  ަބއްލަވަ ންެގ ޗެސިހިތ ން ރެ

 ތައް ހިމެނޭ އެކްސެލް ޝީޓެއް ާވނެ. އޭަގއި ާވނެ އެހެން އައިޓަމ ތަކަށް ޓަމ ރ ަގއި ހިމެނޭ އެހެން ހ ރިހާ އައިޓަޗެޕް

ިޑއ ޓީ  އެ ޗެޕްޓަރ ަގިއާވ އެެހން އައިޓަމ ތަކަށް ނެޭގ މިންަވރ  ެވސް. ފަހަރ ގައި އެހެން އައިޓަމ ތަކަށް ކ ީރގައި ؛ނެޭގ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ލަކ  ާދއިރާެގ  ،ނީެވދާނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވމ ޅިން ސ މަކަށް ެގނެސްފައި 

 .ށްއިބްރާހީމް ނަޞީރަ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: އިްބރާހީމް ނަޞީރ ރާެގ މެންބަރ  ދާއިމ ލަކ  
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އިްއޒަތްތެިރ  އިމްޕޯޓް އެެކސްޕޯޓްެގ ާގނޫނަށް މި ެގނެޭވ އިޞްލާޙ ަތކަށް ބަލައިާލއިރ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ިވޔަފާރި އ ސޫލ ން  ،ރެއިންބިލ  ހ ށަހަޅ އްަވމ ްނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރަްއާވފަިއާވ ސަބަބ ތަކ ެގ ތެ  ،ރައީސް

މި ޮގތަށް  ؛. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްއެކްސްޕޯްޓކ ރާ މ ދަލަށް ރޯޔަލިޓީެއއް ނަާގ ާވހަަކއެއް އެބައޮތް ކަނަޑއަޅާފަރީ

ިމ  ،މި ާގނޫނ  ނ ަވަތ މި ިއޞްލާޙ  ނިމިެގންދާއިރ ަގއި  5% އެކްސްޕޯްޓކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ނަަގން ކަނޑައެޅިަފއިވާ ރީ

ކ ރާ ފަރާތްތަކ ން މި  އެްކސްޕޯޓ އަށް ބަދަލ ާވން. ސަބަބަކީ ރީ 0ރ ގައި އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ %އިބިލ  ނިމިެގންދާ

ލިބިެގންދާނެ.  ކަމ ެގ ސަބަބ ން އިތ ރ  ހިތްަވރެއްތަކަށް މިކ ރ ަމށް ބޭނ ންާވ ފ ރ ޞަތ ެއކްސްޕޯޓ -އ މ ަގއި ރީޤަ

ށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވތީ އެ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ކަމަ އިތ ރ ެވެގންދާނެކ ރ މަށް ޓަކައި ެގނެޭވ މ ދާ އެކްސްޕޯޓ  ރީ

މަސްެވރިކަމަށް އެތެރެކ ރާ  ،ދެންމެ ތި ފާހަަގކ ރެއްިވ ފަދައިން  ރައީސް .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިއްސާކޮށްލީ.

ޓީ މި ބިލ ެގ ދަށ ން ޑިއ  ގ ޅ ންހ ރި ިގނަ ައއިޓަމ ތައް  ޚާއްޞަކޮށް މަސްެވރިކަމާ، ްގލާސް މެޓީރިއަލްސް ފައިބަރ

އިތ ރ ން މި ޒަމާނ ެގ މަސްެވރިކަމަށް ޓަަކއި  ފާހަަގކ ރެޭވ. އެހެންނަމަެވސް، އޭގެ ށްހ ރިކަން އަޅ ަގނޑަ ފ ކޮށްފައިމާ

ހ ންނަންޖެހޭ ތަކެތީެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ ން ކަނޑަައޅާފަިއާވ އ ސޫލ ަތކެއް އެބަހ ރޭ މަސްޮއޑިފަހަރ ަގިއ 

 . ސަބަބަކީޙ ިދއ ން ެއއީ އަޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ެގންނަން ބޭނ ންާވ އެއް އިޞްލާފ ެވެގންއް. އެއަށް ިޑއ ޓީ މާބާަވތްތަ

އްޞަކޮށް ަމސްއޮޑި ދ ްއވ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ޚާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މީެގ ކ ރިން މަސްދޯންޏެއްގައި އަާޅ އިންޖީނ 

އިއްޒަތްތެިރ  ،ަވނީ މި ފައިތަޖ ރިބާކޮށް އްކަތްކޮށް އަޅ ަގނޑ  އަމިއްލައަށްފ ކ ރ މަށް ޓަކައި މަސައިންޖީނަށް ޑިއ ޓީ މާ

ރަގއި މަަސއްކަތްކ ާރ ޓަރިޒަމް ސެކްއަޓ   ،ފ ކޮށްފަެއއް ނ ޭވ. ނަމަެވސް ރައީސް، ެއއްެވްސ ފަހަރެއްަގއި ިޑއ ޓީ މާ

ީވމާ،  . އެހެންހަރަށް މި އޮންނަނީފަ ފ ެވފައި ިގނަޑިއ ޓީ މާ ންއެތެރެކ ރާ ތަކެތި ށްރިޒަމްެގ ބޭނ ންތަކައަފަރާތްތަކަށް ޓ 

 ކ ރާ އިްނެވސްޓ ، މަސްެވރިކަމަށް ކ ރާއިންެވސްޓ  އ ފެއްދ މަށް ޓަކައި ޮއިޑެވރިާޔ ނ ަވތަ  ޅަނދެއްއ މި ޒަމާނ ެގ މަސް

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ،ޓަަކއިށްޓަކައި ޒަމާނީ ފެންަވެރްއެގ ޮއޑިެއއް އ ެފއްދ މަފަރާތ ން އެ އޮޑި އ ެފއްދ މަށް

ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ  ަވރަކަށް މިލިއަން ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭނެ 15ކާ އަޅ ަގނޑ ެގ ކަލްކިއ ލޭޝަނ ަގއި ދައް

 އިގަ ރިޒަމްއަޒަމަށް. އަދި ެވސް ޓ  ރި އަތިޞާދ  ބިނާެވެގންދިަޔއީ މީެގ ކ ރިން ޓ ޚާއްޞަކޮްށ ރާއްޭޖެގ އިޤ  ،ސިނާޢަތް

ަވަނ  2ރައީްސ، ައޅ ަގނޑ މެން  ިއއްޒަތްތެރި  ގ ިޅެގން ބަދަލާގ ިޅެގން މި އައި  އާ 19-އޮތީ. ނަމަެވްސ ޮކިވޑ 

 މާ  ިރޒަމް ސެކްޓަރަގއި އ ޅޭ ފަރާތްތަކަށްވ ރެއަވެއްޖެ. ޓ ންނަސްިތޞާދ  ނަަގހައްޓަން ިވިވސްނ މަކ ން ރާއްޖޭެގ އިޤ 

އަތޮޅ ަގއި މަސް  ެޔަގއި މާލެއްއި  .ތެިރޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތްިގނަ ފަރާތްތަކެްއ މަސްެވިރަކމ ގައި އެބަ ހަރަކާ

 20ޔައީ ދިކިރަމ ންގއ. އަދި މިފްޯކެގ ބޯޓ ތަކ ން މަސް ، ރ ފިޔާއަށް. ނަމަެވްސ، ގދ. 16ެގ އަގ  ހ ރީ ކިލޯއެއް 

ލިބިެގންދާ ެގއްލ ންތަކ ން މަސްެވރިންަނށް  ،ދެމެދ ގައި. އަޅ ަގނޑ މެން މި ަތފާތ  ކ ޑަކޮށް ރ ފިާޔއާ 22ފ ރިޔާއާއި 

ިތޞާދ  ދެމެހެއްޓ މަށް ޓަކައި އިޤ  ،ންކަމް އިތ ރ ކ މަށް ޓަކައިއ މަށް ލިބޭ އިޤަމަސްެވރިން ނަަގހައްޓަން އެަބޖެހޭ. 



2020 ލައިޖ   6                                             ސާލްޖަނަ ވަ  15 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

73 

 

އެްއކޮށް އިްއޒަތްތެރި މި ބިލ ން ލާޒިމ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ަހމަ އެއާ ޔާ ޭބނ ންާވނެ ޙައްޤ ތަެކއް މަސްެވރި މަސްެވރިާޔއަށް 

ެގންދާން އެބަޖެހޭ.  ފ ެވފަދަ ތަކެއްޗަށް ެވސް ޑިއ ީޓ މާ ޒްށް އެތެރެކ ރާނެ މެޝިނަރީރައީސް، ދަނޑ ެވިރކަމަ

 ،އިންޑިއާ ؛އަޅ ަގނޑ މެންަނށް މި ފެންނަނީ ރ ާލއިއިަގޓެރި ގައ މ ތަކަށް ަނޒަރ  ހިންއް އަޅ ަގނޑ މެން ކައިރި ައަވ

ޚާްއޞަކޮށް އެކަމަށް ާޚއްަޞ  ،ޒްމ ތަކ ގައި ދަނޑ ެވރިކަމަށް ބޭނ ންކ ރާ މެޝިނަރީއ ޤަސްރީލަންކާ ފަދަ 

 ޒް ތެރި ަރއީސް، ބޭނ ންކ ރާ ަވރަްށ ައގ ބޮޑ . ރާްއޖޭގައި އެފަދަ މެޝިނަރީތައް އެބަހ ރޭ ިއއްޒަތްޒްމެޝިނަރީ

 ލ ެގ ތެރެއިން ކ ރެޭވ މ ދަސް، އިްމޕޯޓ ެވ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. ނަމަތަނެއް ަހއްދާން އަދި ދަނޑ ބޭނ ންކޮށްެގ

  އެރާތްތަކަށްފައެ  ،ާވނަމަ ށްކަމަޒް އެތެރެކ ރާ ޒީ ެމޝިނަިވމި ދެންނެ ،ތެރެކ ެރޭވއެދަނޑ ެވރިކަމަށް ޚާްއޞަކޮށް 

ރި ތްތެއިލީ. އިއްޒަަވާވތީ އެ ާވހަކަ ެވސް ދަންނަ އެދ ެމްއ ކަމަށްެގންިދއ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެދޭެވފ ޓީ މާޑިއ 

ެގ އިޤ ތިޞާދަށް ލިބެމ ންދިޔަ ނަފާ ންޓ ައރިޒަމ ން އަޅ ަގނޑ މެ ،ސް ދެންނެިވ ފަދައިން ވެ ރިން ކ އަޅ ަގނޑ   .ރައީސް

ފަހ ން ފިޝަރީޒް  ސްެވރިކަމ ން ެވސް ނެރެންޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދާދިމަ

 ،ެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގެގްނ އެބަދޭ ހަށް ފޮނ ާވފައިާވ ސިޓީފ ޅާލީިރ މަޖިމިނިސްޓަރ  މި އިްއޒަތްތެ

 ޞަތ  އެބަ ެގ ފ ރ ަގތ މ ރާތަކ ން ެވސް ރާއްޖެ ައއިސް މަސްރ ެގ ކޮންމެ ފަން ބޭއިރ  ރާއްޖެހާމަށް މިކަމަސްެވރި

ަތށް ރާއެ ފަ ،ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ލަފާފ ޅެއް ބޭނ ންާވތީ ކަށް ދ ތައިއް ަގާވއަދި ބައެ ްސ،ެވއޮތްކަން. ނަމަ

ޅެްއ ފާފ އެއީ ކޮން ލަނަށް އި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ގަ އިރ ސް ފާހަަގކ ރެޭވ. އަދި މިހާތަނަށް އައިެވ ިވފައިާވކަންފޮނ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނެތް ކިާހަވރަކަްށޭވތޯ ެވްސ ނިސްޓްރީއަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިާވ މި ކަމެއް އަދި ކޮްނޮގތަކަށް 

ސިީޓ  ންފަހަރެއްެގ މަތީ ދެ ސް ާވނެެވހާރ މިޓީން މިކޮިއދ  ަގާވ !ރަްއާވކ ފ މ  ކޮމިޓީން، މަންފައެއް. އާލިބިމަޢ ލޫމާތ  

  ފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ިއއްޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑ ކަށް ޖަާވބ  ނ ލިބޭކަން ޓީތައަދިެވސް އެ ސި ފޮނ ިވފަ. 

އަށް މި މަޖިލީހ ގައި ަވނީ ފާޅ ކޮށްފަ. ހާގ ޅިެގން އިންތި ކަްނބޮޑ ވ ންތަްއ މަސްެވިރކަމާ މެންބަރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ

 އި ިރކަމާސްެވމަ ،އްޞަކޮށްއިރ ގައި ޚާ ދާންެގއަޅ ަގނޑ  އެެދނީ މި އިމްޕޯޓް، އެކްސްޕޯްޓ ބިލ  ނިމި ،މާީވއެހެން

ހިމެނިެގންދިއ ން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ންހެން ޒީރޯ ޓެކްސްެގ ޮގތ ގައި ރާ ާއލާތްތައް ހަމަ މ ޅިރެކ ދަނޑ ެވރިކަމަށް އެތެ

 ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި ށް ޝ ކ ިރއްޔާ ަވރަށް ބޮޑަ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން ރިޔާސަތ ން

ެގންނަން އެދިަވޑަިއަގްނނަާވ ޗެޕްޓަރ . މިސާލަކަްށ، ިއޞްލާޙ  !ކޮށްދެއްާވތިރ ން ފާހަަގމެްނބަިއއްޒަތްތެރި  .ޝ ކ ރިއްޔާ 

ނ ެގ ބާަވތްތަކ ެގ އޮ ،ދޮށި ހިމެނެނީދޮށި. އޮނ ރިކަމަށް ޮދށި، އޮނ ން ާސމާނެއްތޯ. މަސްެވގ ޅޭ ކޮ މަސްެވރިކަމާ

ދޮށި ހިމެނެނީ  ފައިބަރ  އި.ތެޭރަގ ަވތްތަކ ެގބާ ެގނީ އެލްމިނިއަމްެއލްމިނިއަމް ދޮށި ހިމެނޭްސ، ެވ. އެހެންނަމައިތެރޭަގ
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. ބ ޅި ހިމެނިދާނެ ދަަގނޑ ެގ އި. ތިމަރަ ހިމެނެނީ ތިމަރައިެގ ބާަވތްތަކ ެގ ތެރޭގަ އިފައިބަރ ެގ ާބަވތްތަކ ެގ ތެޭރގަ 

 އްލާޙެމަސްެވރިކަމ ެގ ތަކެްއޗަްށ ލ އިކ ރ މަށް އިޞް މ ަގއިނެވ ެގން. ތި ބޭފ ޅ ން އިޞްލާޙ އި ރޭަގެގ ތެތަކ  ަވތްބާ

ެއ ކަށް ރަޕްޓަރެްއތޯ. އެ ޗެޕްޓަޗެެއއީ ކޮން  ،ޗޭދަވައްން ހޯއްބަރ ރި މެންޒަްތތެިއއް ،ނަމަ ހަޅ އްާވހ ށަ

ކަލް. މެޓް ނ ެވދާނެ މިއިޞްލާޙެްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ހ ށަހަޅ އްާވނީ. ރެސިން ެއީއ ކެ ަގންނަާވަވޑައި ދިއެ

 ށް.  އަޙްމަދ  ހާރޫނަރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ދާއިރާެގ ރ ަވނީ މަނަދޫއަ މި ފ ރ ޞަތ ރ ހާށް. އަޅ ަގނޑ  މިކެމިކަލަ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން  ހާރޫން މަދ އަޙްދާއިރާެގ މެންބަރ  މަނަދޫ 

ާވ އިޞްލާޙ ތަކަށް  މި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއކްސްޕޯްޓ، އިމްޕޯޓް ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައި ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ 

ނަމަެވސް، މީގައި ފާހަަގކޮްށލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް އެހެންއީދ ކ ރަން. ެވސް ތާަގނޑ  ައޅ ޮގތެއްގައި  ލަޖ މ 

ަވނަ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިެގން  17ންނަށް މި ާގނޫނަށް އެޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ކަމަށް  އެބަހ ރި

ފައި ެވސް އިޞްލާޙ ކ ެރިވ ންމަތީ  ރެްއެގހަފަ 16 މި ބިލ  މީެގ ކ ރިން ،ހަަގަވނީށް މި ފާއަޅ ަގނޑ މެންނަ ،އ ޅޭއިރ  

ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ  . އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ  ބޭނ ންކ ރަންީވކީދައ ލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދާ ަވސީލަތެްއެގ ޮގތ ގައި ،ަވނީ

ކްޝަްނ ކް ޕްޮރޑަޓިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޑޮމެސް ،ބޭނ ންކ ރަންީވމެން މި ާގނޫނ  އިތ ރ ކ ރާކަްށ ނޫން. އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޓ އަިރޒަމަށް ، ދީ ކ ރިއެރ މަށްޞާއިޤ ތި، ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށްޖް އިގެ މެންައޅ ަގނޑ  ،ރަންކ ރ އިތ 

މެންެގ ިވޔަފާރިކ ރާ ނޑ މެން އެބަޖެހޭ ައޅ ަގއަޅ ަގނޑ  ؛ަރއީސް  ބޭނ ންާވ ތިމާެވށި ަރއްކާތެިރކ ރ މަށް. އިްއޒަތްތެރި

ނޫނަށް ެގންނަ ާގމެން މި އަޅ ަގނޑ  ،ްސ ެގނެެވން އަންނަނީެވތައް އެ ބަދަލ ެގންނަން. ށް ެވސް ބަދަލ ތަެކއް ތަޮގ

 ސްޕޯޓް ިއތ ރ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ޚާއްޞަ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ެއކް ،އެދެޭވ ރަނަގޅ  އިޞްލާޙ ތަެކއްެގ ތެެރއިން. ެއޮގތ ން

މެންެގ ިވޔަފާރިތައް އެބަޖެހޭ ށް. އަޅ ަގނޑ އެްކސްޕޯޓްކ ރ މަރީ ،ން ފޯކަސްކ ރަން އެބަޖެހޭމެްއގައި އަޅ ަގނޑ ޮގތެ

ެވސް ަގއި ޖޭނޫންނަމަ އިންަޓލެކްޗ އަލް ޕްރޮޕަރޓީ ިވއްަކިއެގން ިވޔަފާރިކ ރާ ބަަޔކަށް ަހދަން. ދިެވހިރާއް ،އައި.ޕީ.އާރ 

ހި އެބަ ެއއްޗެ ން ިވޔަފާރިކ ރާ ަބެއއް. ެއ ބޭފ ޅ ން އެަގިއެގނަނަން ަމޝްހޫރ  ބްރޭންޑ ތަކެްއ  އެބައ ޭޅ ދ ނިޔޭގެ 

ނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައި މިހިރަ އިޞްލާޙ ަތކ ެގ ާގއިތ ރ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ެވްސ ކ ރޭ. ައދި އޭގެ  ކްސްޕޯޓްއެރީ

 އްއިޞްލާޙެ ާވ އިޞްލާޙަކީ އަޅ ަގނޑަށް ބަލައިަގންނަްނ އެހަ ފަސޭހަ  ަވނަ މާއްދާއަށް ހ ށަހެޅިފައި މި 3ތެރެއިން 

ޖެހެނީ އެކްސްޕޯޓަްށ  ެމން މިން. މީެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ ނެގ  5ތ ަގއި %ނޫން. އެީއ ެއކްސްޕޯޓް ޑިއ ޓީެގ ޮގ

މެން ދޭން. ެއިކ ޮގްތޮގތ ން ލ އިފަސޭހަތައް ީދެގން ެއކަން ކ ެރޭވނެ ޮގތްތަެކއް ހޯދައިދޭން ައޅ ަގނޑ ރ ކޮށްފ ރ ޞަތ  އިތ 

 ޕެކިންގ  މެން ބޭނ ންާވނޑ ޓަކައި އަޅ ގަ  އީްސ، ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޝަްނ އިތ ރ ކ ރ މަށްބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައެ

އަެގއްަގިއ މި އެއްޗެހި ލިބޭނެ ޮގތެއް  ެގން ތަންކޮޅެއް ލ އިއިލައ ޓީ ކަނޑާޑި ހޭމެްނ އެބަޖެއަޅ ަގނޑ  ،މެޓީރިއަލްސް
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. އިޅެއްަގކޮށްަލއިެގން މި ެގންނަނީ ކޮތަޓެރި އިންިޑއާއިން ދޮންެކޔޮ ތެލ ލައިެގން ޕެކ އްމެްނެގ އަވަ ހަދައިދޭން. އަޅ ަގނޑ 

 އްޔާ ފި އަކަށް ޮގސްރަނަގޅ  ޕެކިންހަމަ  ؟ލާފައި ނ ފޮނ ެވންީވ ބޭރަށްލ ނަށް ބަނބ ކެޔޮ ތެންެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެކީްއެވ

 ސ ޕާރީ ނަލަތެއް ނެތް. ބޭރ ން ައޅ ަގނޑ މެން ެގންސީރެޭވނެ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ެއ ަވމިކަން ކ 

ޓީެއއް. ިޑއ  200. ެއއަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ނަަގން %އިބަރ  ކޮތަޅެއްގަ ރަހަމަ ންނަނީ ހ ޕެކެޓް ބަންދ ކޮށްފައި ެވސް 

 އަޅަން ެގންގ ޅޭއްލިޭގގައި ތިެބެގްނ ކިއްލި ހަދާށޭ ކިޔާަފއި ކި މެން ޭގމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  އެހެންނަ

ޮގތަށް ހަމަ އެ  .ސްއަޅ ަގނޑަކަށް އެހާ ހަމައެއް ނ ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީ ނެީގމަ 400، %200ށް %ޅަކޮތަ

 ެގންނަ ލަންކ ނި ނައްތާ ؛ެވފައިާވ ކ ނީެގ މަްއސަލަ އަކަށްލަޢީ ބޮޑ  މައްސަމެންނަށް އިޖްތިމާއަޅ ަގނޑ 

ކާާނ ޞަކޮށް އ ަކއިލެޭވ ކާބޯަތކެތިން ަގސްއ ޓީ ކަނޑައިެލެވން. ޚާއްޑިޖެހޭ ބައެ ނަށްެމންމެޝިނަރީތަކ ން އަޅ ަގނޑ 

މެންނަށް  މެޝިންތަކ ން އަޅ ަގނޑ ކ ރާށް ިޑސްޕޯޒްކ ރަން ބޭނ ންއެކި ޮގްތޮގތަނޫންނަމަ ކ ނި  ،ންއ ފައްދާ މެޝި

ަވނަ ޗެޕްޓަރ ަގއި އެަބހ ރި ބައިސްކަލް ސްޕެއަރ.  40އިެއކ  މި ާގނޫނ ެގ އާއިލެެވްނ. ހަމައެއ ޓީ ކަނޑަ ޑި އެބަޖެހޭ

ސް، ޭއެގ ެވންނަމަނ ނަާގ. އެހެ އްއެއިސްކަލަކަށް ިޑއ ޓީ ބަ ، ދ އްަވން ހިތްަވރ ދޭއިރ  ލްމެން ބައިސްކައަޅ ަގނޑ 

 ލ  ކަސްޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައިދެޭވނީ އަ ތ ަގއި އެ ހިތްަވރ ޮގިޑއ ޓީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  15ސްޕެއަރ އެބަހ ރި %

އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި އިޞްލާޙ ތަކަްށ  ެވސް ޑިއ ީޓެގ ލ އިތަކެއް ދީެގން. ހަމައެާއއިެއކ  ށްސްޕެއަރއަ

އަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔ  87ޗެޕްޓަރ  ށް،ަވނަ ޗެޕްޓަރަ 87ަގކ ެރޭވ އިޞްލާަޙކީ  ބޮޑަށް ފާހައެންމެބަލާއިރ  

  ނީ ަވ ، މާލެ ެވފައި މިސްތްތެރި ރައީ ޒަތިޔާރ  ދެއްާވފަިއާވކަން. ިއއްޚްކ ރ މ ެގ އިފ ކަނޑައަޅާ ރަށްރަށަކަށް ިޑއ ީޓ މާ

 މި  ެވަފއި ައތޮޅ ތެރޭެގ ރަށްރަށް ތަނަކަށް. އެއަށްފަހ  ެގންނަ މ ދާތަްއ އެކްިސޑެންޓްީވމާ ބާލްއި ދ ްއާވ ެވހިކަަގޖަޕާނ 

މާލޭގައި ދ ްއާވ ބާ ެވހިކަލް ެގންދާ ތަންތަނަށް. އޭެގ ބަދަލ ގައި މި އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ  ،އޮތީ

 ެގންނާނީ ބްރޭންޑް   ަރށްރަށަށްޅ ތެރޭެގތޮ ރަނަގޅ ކ ރެޭވނެ. އޭރަށް އަރެ ހާލަތ  މިހާރަށްވ ެގމެންެގ ދިރިއ ޅ މ  އަޅ ަގނޑ 

އެާއއިއެކ  އަޅ ަގނޑ   ަފއި އޮތް ާބ ކާރެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހަމަެވދާނެ އެކްިސޑެންޓ ންެގނިއ  ކާރ . އޭރަކަށް ނ  

 ެކއްމެންނަށް ލ އިތަައޅ ަގނޑ  އެބަޖެހޭ ލްތަކ ން ެވސްށް ބޭނ ންކ ރާ ެވސެރަކަނޑ  ދަތ ރ ފަތ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ސްެގން ބަިއަވރ  ެގނެާއއި އެކި ޮގތްޮގތ ގައި ެގ ޮގތ ަގބެއަރ ބޯޓ  ،ޔޮޓ ަތކަށް ރީ އޮންނަނީ ލަގްޒަން. މިހާރ  މިދޭ

މެންެގ ޑޮމެސްޓިކް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ބޭނ ންކ ރާ ފެރީ،  ން ދީފަ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ އިެގ ތެރެނ ލ އިތަކެއް ާގނޫ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މެންނަށް ދެެވން. ހަމައެއާއިެއކ  އިޅ ަގނޑ  ލ އިތަެކއް އައެބަޖެހޭ ޑިއ ޓީެގ ންފަދަ އެއްޗެހި ލޯންޗ 

ެވސް ސަރަޙައްދީ ބަނދަރ ތަކަށް ެގންނަ އެއްޗެހިން ިޑއ ޓީެގ  މީެގ ކ ރިން ؛ނ ންބޭ ލަން ަގކޮށްހައަޅ ަގނޑ  ފާ

ޅ ަގނޑ  އިެއކ  އައާހަމައެމިދަނީ.  މެން ާވހަކަދައްކަމ ންިޑސްކައ ންެޓއް ދޭން އަޅ ަގނޑ  50% ،ޑިސްަކއ ންޓެއް 

ޑިސްކައ ންޓް ދޭ އ ސޫލ ން އެކި  ށްަގއި އޮްތ ދެ ސީ ޕޯޓަޅ ޖޭެގ ދެކޮ ރާއް ،ނީަވބޭނ ން މި ފާހަަގކޮށްލަން
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. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އް ލިބެންޖެހޭނޭޔެ ތަކަްށ ެވސް ޭއެގ ލ  އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓ ރަހިސާބ ތަކ ަގިއ މިހި

ންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ންނަ އި އޮއެ އެތިކޮޅ  ެގންަނ ކ ޑަ  އެ ބޭފ ޅ ން ،ރިންެވޔަާފރިއަތޮޅ ތެރޭަގއި އ ޅޭ ކ ދި ިވ

އްަގއި ތެ ޮގ ލަރައީސް، ޖ މ އިްއޒަތްތެިރ . އްޔެެވރިންނަށް ލިބޭނެ ަވރަށް ބޮޑ  ލ ރިެވސް ހަަމ ިވޔަފާ އީިވއްޖެއްޔާ އެ ެގނެ

މި ފާހަަގކ ާރ މެން އްމީދ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ އ  އަޅ ަގނޑ   ތާއީދ ކ ރަން. ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި އިޞްލާޙ ަތކަށް ައޅ ަގނޑ  

ށް ލިބޭ އިތ ރ  މި ާގނޫނަީކ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ޑޮމެސްޓިްކ ޕްރޮޑަކްޝަނަ ،ނ  އިޞްލާޙ ެވެއކީަގއި މި ާގނޫ ކަންތައްތަކާ

 ެވެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ބާރަކަށް

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން ރިޔާސަތ ން

 ،ޮގތ ން ގ ޅޭ ބިލާ  ކ ަރނީ މިތ އަޅ ަގނޑ  ަގސް ؛ބަރ ންމެންތްތެރި އިއްޒަމެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ކ ރިއްޔާ ޝ 

. އަިދ ފަމެންބަރ ން އެބަތިބި ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންއިްއޒަތްެތރި  4ތ ން މިއަދ  ޯވޓަށް އަހަން. ޮގ ގ ޅޭ ބަލައިަގތ މާ

 މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ،ނަމަ އެދިަވަޑއިަގންަނވާ ބަރަކ  ތ ރ  މެންއިތ ރ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތަށް އި އަޅ ަގނޑ 

ދިަވަޑިއެގންފަިއ އެ އަރ ާވނަން. އެރ ވ މަށްފަހ ގައި ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  ބަންދ ކ ރާނަން. ބަންދ ކ ރ މަށްފަހ ގައިޞަތ ރ ފ 

ށް އަހާނަން. ތ ން ޯވޓަޮގ ޅޭގ   ލ  ބަލައިަގތ މާބިިނމ ނީމާ  އިދައްަކަވމެންބަރ ން ާވހަކަފ ޅ ިއއްޒަތްތެރި ިވ ތިއްބެ

 މި ޖެހެނީ މ ިޅ ންކ ރާމި ބިލ ެގ ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަތް ، ިމ ބިލަކީ ޓެކްްސ ބިލެއް. އެހެންީވމާ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ނަށް ތަށް ެއދިަވަޑއިަގންަނާވ ބޭފ ޅ ންހ ރީ ފ ރ ޞަ ޑ ކޮްށެގން މިމަހ ެގ ކޮމިޓީަގއި ައޅ ަގނޑ . ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  ލީމަޖި

 ،އެރ ވ މަށް ޓަަކއިޅ ންނަށް ފ ރ ޞަތ ފ ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިަގންަނާވ ބޭ ،ތ މަށް އިަގަވޑަ ށް އެދިރ ޞަތަފ 

ިރއްޔާ. ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ބޭފ ޅ ްނެގ އާދެ! ޝ ކ  ؛ ފ ރ ޞަތަށް. ދެަވނަ ފ ރ ޞަތެއްމަރަތަފ 

ސާބ ން ހި އްެބިވ. އެހެންީވމާ، އެ ެއދިަވަޑއިެގންފަިއ އެަބ ތި ންބަރ ންރި މެއިްއޒަތްތެ 4ތެރެއިން އަޅ ަގނޑަްށ މިހާރ  

ޮގތ ން ޯވޓަށް އަހަްނ.  ގ ޅޭ ބިލ  ބަލައިަގތ މާ  ،ނިންމައި ކ ރަނީ މި ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ ތ  އަޅ ަގނޑ  ަގސް

 ށް.  ނާޒިލަހީމް ރާބްރ  އި ބަމެންިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާިއރާެގ  ،އަރ ަވނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން އިބްރާހީމް ނާޒިލް ދާއިރާެގ މެންބަރ ހިތަދޫ ދެކ ނ  

އިމްޕޯޓް ާގނޫނަށް މި ެގެނޭވ ިއޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ، ދިެވހިރާއްޭޖެގ އެކްސްޕޯޓް  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ންކ ރާ  ނ ރ މަށް ބޭމާރާތްކ އި ރ  ދޮރޭގައި ެގހިމެނޭ. އޭެގތެބަ އް އެ އަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްލެޭވ ދެ ދާއިރާއެ 

ށް ެވސް ޑަަވރަށް ބޮ ތ ންނާރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިއަދި މ ޅި ދިެވހި ރައްޔިތ ންނާއި މިއީ ސާމާނ . ޚާއްޞަކޮށް 

ރޭަގިއ ެގ ތެކ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ސާމާނ ތަަޞކޮށް ެގދޮރ  އިމާރާތްކ ރ އްންތައްތައް. ޚާފައި އޮތް ކަހިލާމެގ ޅި
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އެއަްށ ބޭނ ންާވ ހ ރިހާ އެއްޗެްއެގ  ،ޅާކޮށްފ ތަކ ެގ ާވހަކަ ަވރަށް ލްޑިންްގސްބިޕްރީފެބް  .އެބަހ ރި ަގކ ރެިވަފއިހަފާ

ނޫނީ ލ އިތަކެއް ލިބިެގން ެއބައާދޭ. ސިމެންތި، ތަށިމ ށި، ެނ ޭވރެކ ފ ާވހަކަ. ޭއެގތެޭރގައި ފ ރާޅ ަގިއ ޖަހާ ޓިނ  ެވސް މާ

 ،ްއ މީެގތެރޭގައި ހިމެނޭއިރ ކެ ށް ިގނަ ކަންތައްތަަވރަހ ިރ  އިފަގ ޅި އްޔިތ ންނާރަމ  ންއާ ޮގސްމިހެންބިއްލޫރި 

ތަކެްއ ެވސް ލ އިެވެގން އެބައާދޭ. ތްޚާއްޞަކޮށް މަްސެވރިކަމ ެގ ސާމާނ ތަކ ެގ ތެޭރަގިއ ހިމެނޭ ަވރަށް ިގނަ އާލާ

ސްޕޯޓް ާގނޫަނށް ެގނައި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ މްޕޯޓް، ެއކް އިމ ަގއި ެވިރކަގެ ރައީސްިއއްޒަްތތެރި  .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި 

ެގ ލ ޔެއް 30ށް ބޭލޭ އެްއޗެހިން %ދެކ ނ ެގ ހެދިަފއި އޮތް ދެ ބަނދަރަ ޚާއްަޞކޮށް ރާއްޭޖެގ އ ތ ާރއި ،ތެރޭަގއި 

ޞާދީ އިޤ ތި  ިގނައަތޮޅ ަގިއ ަވރަށް ޑޫއްއަ ،އިލަން ބޭނ ންންނަަވގ ިޅެގން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަ އާެގންދިޔަ. އެ ލިބި

ތަކާއި، ގ ދަންތަކާިއ ތ ކ ރ މާއި، ަގރާޖ އެތެރެކ ެރޭވ ެވހިކަލްތައް މަރާމާރަކާތްތަކެއް ހިނަގމ ން އަިއ. ޚާއްޞަކޮށް ހަ

ެވްސ ިދެވްސ މިހާރ ޫޑަގިއ ކ ެރވ ނ . އަްއ ައއްރަކާތްތަކެހަަވރަށް ބޮޑެތި އިޤ ތިޞާީދ  މިކަހަލަ ޮގތަކަށް ޮގސް 

މި ާގނޫނ   ،ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިތ ރ ކޮށްލަން ބޭނ ން މިއަށްއިްއަޒތްތެރި ން އެަބއާދޭ. ރެެވމ ކ 

މިހާރ  ެއ  ،ެގ ލ ޔެއ50ްރ ން ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި ހެދިފަިއާވ ބަނދަރަށް ބޭލޭ އެްއޗެހިން %ތ  ރާއްޖޭެގ އ  ރ ެގންާދއިފާސްެވ

 ފާސްކ ރެވިއްޖެްއާޔ އް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބިލ ންދާެނ ޮގތެެގެޔއް ލިބިެގ ލ 50ެގ ބަދަލ ގައި % 30އޮތް %

 ތ ން ރަނަގޅ  ކ ރިއެރ ންތަކެއް ލިބިެގނދާނެ. ހަމަ ތ ރަށް އިޤ ތިާޞދީ ޮގއ  ެގޖޭތ ަގިއ ރާއްޮގއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ 

ލ ެޔއް  ެގ50ެގ ބަދަލ ގައި % 30% ތް، މިހާރ  އެ އ50ޮއެީކަގިއ ދެކ ނ ެގ ބަނދަރަށް ެވސް ހަމަ %އާ އެ

ނާނެ ތަކެއް އަން ޮބޑެތި ބަދަލ ށްދަށް ެވސް ަވރަޞާކ ނ ެގ ިއޤ ތިކ ރާ ޮގތ ަގއި ދެެގންދިއ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ލިބި

ނެ ދާދާއިރ  މިޮގތަށް މި އިޞްލާޙ ކ ރެިވެގން ޓީއަށްމިމަޖިލިސް ކޮ ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މި މަޖިލީހ ެގކަމެއް. އެހެންީވމާ

ެވސް އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް ތާއީދ ކޮށްދެްއާވނެ މިއަށް މެންަބރ ންިއއްޒަތްތެރި  މީދ ކ ރަން.އްކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ  

ާޚއްޞަކޮށް މިހާރ   ،ނ ން އެބަޭވބޭ ރަްށ ެވސް ފާހަަގކޮށްލަންއިތ އަޅ ަގނޑ  ީމެގ .ަރއީސްިއއްޒަތްތެރި ަގބޫލ ކ ރަން. 

މެއް.  ކ ރަންޖެހޭ ކަ ކޮންމެހެން ހ ރަސްކ ރަންޏާ އޮތީ ބްރިޖ  ން މިހާރ  މިވ މާލޭގައި ެވސް ހެލްމެޓް އަަޅއިެގން ދ އް 

ހ ިރ  އިފަގ ޅި ނާ، ރައްޔިތ ން. އެހެންީވމާއި  މީަގތްއޮކ ރެިވަފއި އެބަފ ހެލްމެޓ ން ނެޭގ ޑިއ ޓީ ެވސް މާ، އެހެންީވމާ

ެގންދަާވ ކ ރިއަށް  ކޮށްެދއްވ މަށް ސަރ ކާރ ން އް ޮގތްަތކެޅ ނަށް ރަނަގތ ންަވރަށް ިގނަ ކަންތައްަތކެއް ިމ ބިލ ގައި ރަްއޔި

ިއއްޒަތްތެިރ އެންމެ ައޑިން ތާީއދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަަވއިލަން. ޝ ކރިްއޔާ ެގ ޑ  ހަމަ ހިތ ތަކަށް އަޅ ަގނންތައްކަ

 ރައީސް. 

 

 :ާވހަކަދެްއެކވ ން ރިޔާސަތ ން
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އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކ ނ އަރ ަވނީ ހެންޭވރ  ދެ މެްނބަރ ، އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .އިދާ . ހެންޭވރ  ދެކ ނ ށްމަހީމެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަ

 

 ާވހަަކދެއްކެވ ން ޙ ސައިން ޝަހީމް ދާއިރާެގ މެްނބަރ  ހެންޭވރ  ދެކ ނ  

ެގަނއ މ ެގ ިއޞްލާޙ  ( އަށް 79/31)ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެއކްސްޕޯްޓ، އިމްޕޯޓް ާގނޫނ   ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ަޔއިލީމާ ްނގ އިންްގިލޝްެގ ަގނޑެްއ ކިބި ދިޔަ ެއގްޒޯއް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޒަމާްނަގނޑެ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ؛ބިލ 

 ވަޅިއަކަށް ރަދ ްނނަށް ނޫނީ ނޭރޭ.  . މަރަޖަލަށްލީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ފެއަްށ ޖެހިލ ން ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ަޑކޮށް ނަންަގާވަފއި ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއި މާްސކ   ؛ތްތެރި މެންބަރ ޒައިއް 

 އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟މެންބަރ ިއއްޒަްތތެރި އަޅ ަގނޑ  އެދެން. މިހާރ  ފަރިތައީ ތިޔަ ޮގތް ެދއްތޯ 

 

 ާވހަަކދެއްކެވ ން ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެްނބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް 

ހިސާބަށް އައީ.  މެން ނިންމައި މިއްޔާ އަިށގެއަްށ ލީ ޒަމާން އަޅ ަގނޑ އަރައިފި ،ނޭރި ނީ ަވޅިައކަށް ރަދ ންނަށް ނޫ މަރަ

ޓީ އަށް ޑިއ  300 %އްޔާްއސި އްޖެއަށް ެގނެރާއް ރަޖިސްޓަރޑް ެވހިކަލެއަދ  މި ދިމާީވ ރީ މިއަިއއިރ ަގއި އަނެްއކާ

ލިއަނަކަށް. ނިދައިލާނެ މިއީ ާގްތަގނަޑކަށް ކާަރކަށް ދެން މީެގފަހ ން އެޭރނީ މި .ަރއީސް ިއއްޒަތްތެރި ނަަގން. 

މި ނަަގނީ.  150އަޅ ަގނޑަށް ބަލަިއަގންނަން ތަންކޮޅެއް އ ނަދޫގ. އެއީ % މިލިއަަނށް. މި 2ދެޭވ ފ ލެޓަކަށް ަވ

ބަހ ރި. ރިޯސޓެއްެގ އަކަފޫެޓއްެގ މަހެްއެގ ތ ތައް ަވރަށް ިގނަ ކަންކަމ ަގއި އެމިކަަހލަ ތަފާ .ތްތެރި ރައީސްޒައިއް 

ޔާ. އަދި އެ ތަންތަން ފިރ  22 ،ރ ފިޔާ 25ފޫޓަކީ ލް ޒޯނ ްނ އަކަރިއަްސޓްޑަހ ޅ މާލޭެގ އިން ޔާ.ފިރ  5ކ އްަޔކީ 

އަހަރ  ހަމަީވމާ ކޮންމެފަދަ އިންެވސްޓްމަންޓެއް  3އަހަރަށް. އެ  3އަހަރަށް،  5ންނަނީ ހ ދީފައި ެވސް މި  ކ އްޔަށް

ހަރަށް. އަނ ަވ ނ ަވދިހަ އެަބޮއޭވ  ޭވ. ރިސޯެޓއްެގބާރ  އެބައޮ އިރާ ޔާތިނެގ މ ެގ ެވސް އިޚް ،ށްފައި އޮތް ނަމަެވސްކޮ

 .ނޫނީ މި ރާއްޖެ ކ ރިއަކަށް ނ ދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ލެިވެގންއިމި ތަފާތ ތައް ނައްތަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނަ ަދއްަކާވ. އަދި އޮން އިނެތް ރަށްރަށ ެގ ަވހަކަ މި ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން މިތަނ ަގ ސްއެންބިއ ލާން

 ހަދާނެ މީހަކ  އިރަށެއްގަ  ިއންއެއޮންނަ ާވހަކަ އެބަ ަދއްކާ. އަދި  އިހަލާކ ެވފަ އި،ފަފެޅި ޅ ރޮެވސް ފ  އެންބިއ ލާންސް

ލަތ ަގިއ އެރަށ ަގއި އޮންނަ ޓެްކސީެއްއ ނޫނީ ޕްރައިެވޓް މީހެްއެގ ހާއެފަދަ ެވްސ ނެތް.  މަރާމާތ ކ ރާނެ މީހަކ   ެވސް އެ

ޅ ަގނޑ މެންނަށް ބްރޭންޑ  ނިއ  ކާރ ތަކަށް އެރޭަވރ ެގ ، އަލަތްތައް ހަމަ ިގނައީ. އެހެންީވމާހާކާރ  ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ 
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 އަޅ ަގނޑ މެން ެވހިކަލް ިގަނވެއްޖޭ  ،ންީވމާ ރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތ ންނަކަށް ނ ލިބޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެ އާމްދަނީއެއް މި

 ނެ ޓީ ެއއީ ޭއގައި ާވންޖެހޭާގ ޑިއ ބަޔަކ  ބޭނ ންކ ރާ އެއްޗަކ ން ނަ ،ކިޔާފައި ރާއްެޖއަށް އެންމެ ިގނަ މީހ ން ބޭނ ންކ ރާ

ނ ންކ ރާ މީހ ން ބޭ އި،ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަކީ. މީހ ންނަށް އަތްނ ޯފރާ އެްއޗެހިން ިޑއ ޓީ ކ ޑަޮކށްފަ

މިީއ ތަންކޮޅެއް ޮބޑ ަވރ . އަެންއކާ ބްރޭންޑ  ނިއ  ެއއްޗެިހ  ،މަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިދޔައި  އަށް 300ތަކެތިން %

ޖޭގައި އެ ކޮލިީޓެގ އެބަހ ިރ. މި ރާއް ކަހަލަ ެވހިކަލް ޑީސަލް އަޅާ ބައެއް  ތްރީޔޫރޯ ،ންނަން ބަލާއިރ ަގއި ެގރާއްޖެއަށް

 ކޮލިޓީގެ ނ ހ ރޭ އެ އި ޕެޓްރޯލެއް ނ ހ ރޭ ވިއްކާކަށް. ާރއްޖޭެގ ޕްޓްރޯލް ވިއްކާ ެއސް.ޓީ.އޯގަ ނ ލިބޭ. އެ ކޮލިޓީެގ އްތެލެ

 ޖެހެނީއަޅ ަގނޑ މެން  ،ބެދިއިންޖެކްޓަރާ ެއއްޗެިހ  އޭެގ ށް އަޅައިިފއްޔާ އް. އެއަސަލެޑީ  ލިޓީެގޕެޓްރޯލެއް. އެ ކޮ

އްޔާ އޭެގ އިންޖީނ  އްސި ާރއްޖެ ެގނެ ހ ެގ ބްރޭންޑް ނިއ  ެވހިކަލްފަ ހަދާ އެންމެ ަޖޕާނ ންދ ްއާވ ނޫނިއްޔާ ަގއި ޔޫރަޕ 

 މި .ައަޅން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިގަ ންޖީނެއް ެގނެސް އޭ އި  މިތަނ ން ލިބެން ހ ންނަ ތެލަކާ އެީކެގންާވ ބާ އި،ނަާގފަ

ބްރޭންޑ  އަށް ހ ރި  200% އި،ފަލާއިއަށް ޖަހަ 300% އި ދެފަނއި އިލ ގައި ޤައ މ  އޮތްއިރ ަގއި ހަމަ މޭޒ ކައިރީަގހާ

މި ަޤއ މ  އެަބ  .ކ ން ރައްޔިަތކަށް ކ ރާ ފައިދާއެްއ ނެތް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްޔަެހދީމަ މިށް އަ 100ނިއ  ެއއްޗެހި %

ޖެހޭނެކަން މިއީ ހަމަ  ިވޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ކެޕިޓަލް އިންތިހާއަށް ބޮޑ ކ ރަން ، މިނަގންޖެހޭ. މީެގ ސަބަބ ންހި

ނ ކ ެޅދޭ މީހ ން ދ އްާވ އިންޖީނ ލީ   ،ޑިއ ޓީ ނެގ ން ންކަލ ބައިސި  އި. ހަމަ މިއާއެީކަގިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް .ޔަޤީންކަމެއް

 ،މަ ަވރަށް އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ާވ ކަންކަން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ރާއްޖެމިއީ ހަ ،ތަކެތިން ޑިއ ންޓީ ނެގ ން

ން އެންމެ ރަނަގޅ  ވެއްެޖއްޔާ ކ ރަރާއްޖޭެގ ޮގތ ގައި އޮންަނއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ސަލާމަތްކ ރަން

އަްށޑިހަ ހަތަރެޭކ ން އެީއ ޗެޕްޓަރ  ޑިއ ޓި ެނގ  200ޓ ން %އެަބއޮތް. ިއލެކްޓްރޯނިކ  ސިނިގރޭ އި އެްއކަން މީަގ

މި ެވހިކަލްެގ ކަްނކަން މިޮގތަށް ކަންކަްނ ރަނަގޅ . އެކަަމކ ،  ، މިހިރައެހެންީވމާ .48. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންަވނީ

ެވްސ ފ ރ ޞަތެްއ  ކިރިޔާމެންނަށް ބަލަިއަގނެޭވެނ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މިހެން އޮތ ން މިއީކީ އަޅ ަގނޑ 

ޕަސިންޖަރ ން ދަތ ރ ކ ރާ އ ޅަނދ ެގ  ލީރޮޅ އަށް ރާްއޖޭެގ އެންމެ ިގނަ އަދަދެްއެގ ހަތަރ  ފޮ 300% ،އޮތިްއޔާ

  ރައީސް.ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރިއަށް ދާން އަޅ ަގނޑ  ނޭދޭ ާވހަކަ ދަންނަަވން.  300ން %އި 150ޑިއ ޓީ %

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ  !ފާހަަގކޮށްދެްއާވތި ތެރި މެންބަރ  ޗެޕްޓަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އިއްޒަތް

ރަށަކަްށ  މިސެކަންޑ  ހޭންޑ  ކާރ ެގ ޑިއ ީޓ އެަތއް ގ ނައަކ ން ބޮޑ ަވނީޭއ.  އި،ާއ ކާރ ެގ ިޑއ ޓީ ކ ޑަެވފަ  ،ިވދާޅ ަވނީ 

 ޗެޕްޓަރ   އްަޒތްތެރި މެންބަރ ކާރޭ. އި  އާ ކާެރއް ނ ެއއް ެގނެއޭ. ހަމައެކަނި ެގންނަ އެްއޗަކީ ސެކަންޑ ހޭންޑް
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هللا ދިއްދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  !ސީދާ ަވަޒނަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްަވިއދެއްާވތި ިއ،ފަފާހަަގކ ރަްއާވ

 ަވޙީދ .

 

 ަވޙީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا  ޢަބްދ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 ވޭ ޕޯޓަށް ާގނޫނަށް މި ެގނެ މްިދެވހިރާއްޖޭެގ ެއކްސްޕޯޓ  އި ެވސް ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ 

ބޫލ ކ ރެޭވ ޮގތ ަގއި މި ާގނޫނަކީ ަގޮގތ ން އެްއެޗއް ދަންނަާވލަން ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ. އަޅ ަގނޑަށް  އިޞްލާޙާ ބެހޭ

 ،ތ ގައި މި ބެލެެވނީޮގ ެގރ ކަޒީ ާގނޫނެކޭ އެްއޮގތަށް އިޞްލާޙ  ިގނައިން ހ ށަހެޅޭ ާގނޫނެއް. ސަބަބ ތަކެއް ހަމަ ލާމަ

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަކީ ަރއްޔިތ ްނނަށް ިގނަގ ަނ ބާރ ތައް ދިނ ަމށް ޓަކަިއ ސަރ ކާރ ެގ ސިާޔސަތ ެގ ތެެރއިން ެއކަންކަން 

ލަ އިޞްލާޙ ތަކެއް އެ އެހެން ކަހަ މ ޅިން ،އޮތީ އިިވސްނާފަން ރ ތަކ ހިނަގމ ންދިޔަ ސަރ ކާ އިކ ރެެވނީ. ކ ރީގަ މި 

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ ަގިއ  ،ެގންދިަޔއީިވެގނެ އި ގަ ެވސް އޭރ  ނަން. މިައދ  ހަމަ މި ާގނޫނަށްެގން ތަކަށްާގނޫނ 

ޮގތ ގައި އަިއސް މި ކ ރެެވނީ މ ޅިން އެހެްނ  ެގދި މާހިރ ންތިޞާއިޤ  ނޫން. އެކ ަގއި ެގނައި ިވސްނ މެއް .ޓީއާޖީ.އެސް

ަގޅ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ރަނ ތަކަށްދަނީ މި ދެ ާގނޫނ  ފެނިެގންކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

ނޫެނއް . މި ާގނޫނަކީ ަދއ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތާ ގ ޅ ންހ ރި ާގނޫނެއް. ަދއ ލަތ ެގ މާިލްއޔަތަށް އަސަރ ކ ރާ ާގތަން ެގނެޭވ

ޙ  ، މިއަދ  މި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ބަެއއް މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޮގތ ަގއި މި ާގނޫނ  ެވެގންދަނީ. އެހެންީވމާ

ެވސް އެބަހ ރި.  ެލިވެގންދާ އ ސޫލ ތަެކއްއިެގނެިވެގންދާއިރ ަގިއ ިޑއ ޓީ ބޮޑ ކ ރެޭވ މާއްދާތަާކއި އަިދ ޑިއ ީޓ ކަނޑަ 

ިމ  ،ބޫލ ކ ރަނީަގ، އަޅ ަގނޑ  އަަސރ ކ ރާނެ ބިލެއް. އެހެްނީވމާފ ރިހަމައަށް  ، މިއީ ަދއ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތަށްއެހެންީވމާ

ޑިއ ީޓ  ،ޮގތ ަގއި. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދޭެގ ރާތަެކއް ހިނަގިއެގންދާނެ ބިލެއްމެދ ގައި ފ ރިހަމަ މަޝަްވ ބިލާ

ކ ރިޔަްސ ފ ޓ ތަކަށް ޑިއ ޓީ މާކ ރަނީ ަވރަށް ބޮޑެތި މަޤްޞަދ ތަކެއް ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައި. ިގނަ ޕްރޮޖެކްފ މާ

، ައޅ ަގނޑ މެން  ނ ނިކ މޭ. އެހެންީވމާއެދޭ ފ ރިހަމަ ނަތީޖާއެއްޙަޤީޤަތ ގައި އެ ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން 

ޓެްއ ދޫކޮށްލ މ ެގ ތެރޭގައި ރަނަގޅަށް ިވސްނަން. ސަރ ކާރ ން ޕްރޮޖެކްދޫކޮށްލާ ކ ރ މ ެގ މާއްދާފ ޑިއ ޓީ މާއެބަޖެހޭ 

ތްތައް ާނޔައިކޮށްދީ އިތ ރ  ފ ިޑއ ޓީ މާ  ،ކޮށްދީ ފ ހަމަ ެއާއއެކ ގައި މާ ،ޓަކައި  ަވރަށް ިގނަ އެހީތެރިކަންދީހިންގ މަށް 

ެވސް ފ ރިހަމަ  އ ފެދިެގންދާ ްޕރޮޖެކްޓ ތަކ ން މަންފާ އެ ަރްއޔިތ ންނަށްއެކަްނކަމ ން  ،ދޭއިރ ަގއި ރަްއޔިތ ން އެދެނީ

، މިފަދަ އ ން. ަވީޒފާެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިެވެގްނދިއ ން. އެކަންކަެމއް ހާސިލެްއ ނ ޭވ. އެހެންީވމާޮގތ ަގއި ލިބިެގންދި 

ަގިއ އެކަންކަން ހާސިލ ާވނެ ފ ރިހަމަ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މިކަން ކ ރަން. ބިލ ތައް ފާސްެވެގންާދއިރ 

ލިބިެގންދިަޔއީ. ސަރަޙައްދީ ބަނދަރ ތަކ ަގިއ  އްފެެގ ޑިއ ީޓ މ30ާއޭރ ަގއި ސަރަަޙއްދީ ދެ ބަނދަރަށް %

އް ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ލިބިެގންދިޔަ. ވަޒީާފެގ ފ ރ ޞަތާއި އަދި ބިމ ެގ ޮގތ ން އެތަ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ
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ިއ ތަން ފެނިެގންދިޔަ. ޙަޤީޤަތ ަގ ހިނަގމ ންދިޔަ އިތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކެއް އ ތ ާރއި ދެކ ނ ަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިޤ 

ިތޞާދީ ހަރަކާތްތައް ފ ޅާެވ އެ އިޤ އި މ ޅި ރާއްޖޭަގ ދަނީެވެގންމ  ންމ ހިތިޞާދެްއގައި އެންމެ އިޤ 

ށް މާލެއަށް މިޮއންނަ ބ ރަ އަޅ ަގނޑ މެންނަ ،. ހަމައެަކނި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާލެއަށް ބަރޯސާެވެގންކ ރިއަރަިއެގންދިއ ން

ދިއ ން ހ އްޓަެއއް ނ ލެޭވނެ. އޮތް ބެލެންސް ގެއްިލެގންދާ ތިޞާދ ަގއި މިއިޤ  ަވންޏާ އިގަ ކަމ  ނ ލެިވއްޖެއިފިލ ަވ

 މ ންށް ޓަކައި އެންމެ މ ހިަވގ ތަކީ އަދި މިކަމަ އިރ ަގއި މިމި ބިލ  ފާސްެވެގންދާ  ،ެވސް އެދެނީ ، ައޅ ަގނޑ އެހެންީވމާ

ިޑއ ޓީ އެބަ  50ސަށް %އްޗެ ެވސް އެތެރެކ ެރޭވ ެއއް އި ސަރަޙައްދީ ދެ ބަނދަރ ަގ .ބޫލ ކ ރެޭވަގ ކަމަށް ަވގ ތ 

 ،އް އިތ ރ ކ ެރިވތިޞާދީ ހަރަކާތްތައިޤ  އެ ސަރައްޙަދ ތަކ ގައި ،ތެރޭަގއިއަތޮޅ  ކެނޑިެގންދާންޖެހޭ. ހަމަ އެާއއެކ ގައި

ކަންކަން އެަބ  ެގން އެއެކ ގައި މަްޝަވރާކ ރެިވ ވަޒީާފެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ފަިހެވެގންދާނެ ޮގތަކަްށ ިވޔަފާރ ެވރިންނާ

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ކޮިވޑ ން ދަްސކޮށްދިން އެއް އެބަޖެހޭ. ންރައްަޙއްދ ގައި ގ ދަންކ ރެެވސައެ  ެވންޖެހޭ.ކ ރެ

 އިމ ެވެގންގާ  ކ ެރޭވނެ ޮގތްަތކެއް ޓ ޓްރިބިއ  ެތރޭގައި މި ޑިސް. އަޮތޅ މަށްކަ މ  ކަންކަންން މ ހިްނކަމަކީކަ މި ،ކަމަކީ

ކަންކަން  ދާނެ ޮގތަކަށް މިކަންަކން ރަނަގޅަށް އެކަން ހިންިގެގން ދާންޖެހޭ. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރާއްޖޭެގއެބަ 

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނީ. ެގ މ  ބިލެއްން މ ހިެވސް ލަތަށްހާެވސް މި  ަވގ ތަށް މި ބިލަކީ މި ނީ.ދަ މި

 ،ބި ރަޙައްދީ ަބނދަރ ތަކަށް މި ލ އި ލިސަލާަގއި ިމދެންނެިވ ޮގތަްށ ކޮމިޓީ މަރ ޙަ ،ބޫލ ކ ރަނީަގ، އަޅ ަގނޑ  އެހެންީވމާ

ންެވެގންދިއ ން. ޞާދީ ހަރަކާތްތައް ފ ޅާެވެގންދާނެ ޮގތަކަށް ކަްނކަން ބައްޓަތިރަަޙއްދ ތަކ ަގިއ އިޤ ދި އެ ސައަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ފ ރ ޞަތ މި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ބަރ . ށް. ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރިމެންމެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމަ

 

 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ާވހަަކދެއްކެވ ން:

ދ ަވސްަވރަކީ އެްއެވސް ޓެކ ހެއް ަދއ ލަތަށް  އ ސޫލެްއެގ ޮގތ ން މި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ،ޢަލައިކ މް އައްސަލާމް

 ،ޞާދަށް ބަލައިތިރާްއޖޭެގ އިޤ  ،ނަމަެވސްމ ގައި ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. ދެން އެހެންކަ އިތ ރ ކ ރަން ފަށަންޖެހޭ ަވގ ތ 

ށްކ ރ މަށް ދަ އިމްޕޯޓ ކ ރާ މިންަވރ ަނަގއިެގން ާރއްޖެއަށް އް އިމްޕޯޓ  އެކްސްޕޯޓ  ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ޓެރިފެ

މި ހ ށަހެޅިފައިާވ ިއޞްލާޙ ތަކަށް  ށްމަސައްކަތްކ ރ މަކީ ހަމަ ކ ރެިވދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަަމެވސް، އަޅ ަގނޑަ

ެއކްސްޕޯޓ  އިމްޕޯޓ   ،ރާ ޮގތ ންބޫލ ކ ަގައޅ ަގނޑ   .ސްކަންބޮޑ ާވ ކަްނކަން އެބަހ ރި. އިްއޒަތްތެރި ަރއީ ،ޭވއިރ ބަލައިލެ
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 ،ޓެރިފް ާވންޖެހެނީ އަބަދ ެވސް ރާއްޖޭެގ އ ފެއްދ ންތެރިކަމާއި  ނ ަވތަޑިއ ޓީ ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން މި ނެޭގ އިމްޕޯޓ  

ެވސް  ޮގތ ގައި. އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަްނޖެހެނީ ރީއެކްސްޕޯޓ  ެގ ފިަޔަވޅ ތަެކއް ރާއްޖޭެގ ިވޔަފާިރއަށް ފަހިކ ރ މަށް އެޅޭ

ަވގ ތަށް އެންމެ  ީޓއެއް ތަޢާރ ފ ކ ރ ން އެއީ މިެގ ރޯޔަލ5ިއިން %ނެ ޖާަގ އ ފެއްދ މަށް. ރީއެކްސްޕޯޓ ކ ރާއިރ  އެ ކ ރެޭވ

އިން ނޭެގ ބައެއް އިމްޕޯޓ  ޑިއ ޓީެގ މި ،އީސް އ ފެދޭ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަމިއީ އިންިތހާއަށް ސ ާވލ  ،ރަނަގޅ  ޮގތްތޯ

އަޅ ަގނޑ މެން  ލިތީން، ޕޮބަ ދިމާޭވ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްރިކަމަށް ހ ރަސްތަކެއް އެސަބަބ ން ރާއްޖޭގައި އ ފެއްދ ންތެ

 ،ނަގާއިރ  އެތެރެކ ރ ން މަދ ކ ރ މަށް ޓަކައި އިންތިހާއަށް ބޮޑ  ޑިއ ޓީ  ޕޮލިތީން ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން 

މަސް  ،. މަސް ބަންދ ކ ރާ މީހ ންނަށްއަޅ ަގނޑ މެން މިދެންނެިވ ބަާވތްތައް ބޭނ ންކޮށްެގން މަްސ އެބަ ބަންދ ކ ރަން

 އަނެއްކާެވސް އެ  ،ޖެހެނީ މި ދައްކަންއަގ  ކައްަކިއެގން ެވިކއ މްކޮްށެގން އެއަށް ެވިލއ  ެއޑްކޮްށެގން ިވްއކާ މީހ ންނަށް 

ދަ މިފަ ،، އަޅ ަގނޑ މެންެގ އ ފެއްދ ންތެރިކަން ިއތ ރ ކ ރަން ބަލާއިރ ދަނީ. އެހެންީވމާ މި މަތިެވެގން މަހަށް އަގ 

 ރާއްޖެއަށް ބްރޭންޑ  ިނއ  ކާރ   މި .ބޫލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ   އިސްތިސްނާތައް އަންނަޖެހޭ

  ފަހަރަކ  ަވރަށް މަދ   ަވރަށް މަދ އެއީ ންނަމަެވސް، އެބަހ ރި. ެއހެ އިެވސް ެގނެސްފަ މަތިންކޮްށެގން އެއަރލިފްޓ 

 އިެވފަ  ހަެއއްަކ މަސް ،ބްޭރންޑ  ނިއ  ކާރ  ަގންނަން ލިޭބއިރ  ރަށްފަންސާސް ހާސް ޑޮލަޑްކ ެރޭވ ކަެމއް. ބަޔަކަށް އެފޯ 

ރަށް ަގންނަްނ ލަހާސް ޑޮ ނ ަވ ،ދިހަ ހާސް ޑޮލަރަށް ،ނ ހ ންނަ ާކރ  އިމީޓަކަށް ދ ެވފަހ ންނަ ކާރ  ދިހަ ހާސް ކިލޯ 

ޖެހެނީ  ނެީގމަ ަހމަ ދާދި އެއްތާކ  މި 100% ީވމާބްރޭްނޑ  ނިއ  އިަނާގފަ 300 %އިން އަޅ ަގނޑ ެމންއެ ،ލިބ ނީމާ

ލަނީ ަވިކަވރަކަްށވ ރެ މ އްސަނިދ މީހ ން ނޫނިއްޔާ ކާރަކަށް އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ހ ޅ ަވ

 ތ ންސަރަަޙްއދ ތައް އ ފެދިފަިއާވ ޮގ ،އި ރަށްތަްއ އ ެފދިފައިާވ ޮގތ ންނާރާއްޭޖެގ  . އެހެންނަމަެވސް،އައިަރއިެގންނ ާވނޭ

ދައިދޭ އްފ  އްތ މަކީ ެއއީ ަޒރޫރީ ބޭނ ންތަެވހިކަލެއް އޮ ،އިއަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ހަމަ މިއީ ޒަރޫރީ ކަމެއް ޮގތ ގަ 

އެކި ަލގްޒަީރއޭ މި ކިޔާ ަބއި  ާވ ކަންކަާމއިޒަރޫީރކޮށް ބޭނ ން ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި މި އޮންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

އެއީ  މީހާއަށް އަނެއް ،ވާއިރ   މީހަކަށް ޒަރޫރީ އެއްަޗކަށްަވިކ އެއްަޗކީ ެއއީ ކޮންމެ އިނޭގތޯ.  ފާތ ޭވލަތްތަކ ގައި ތަހާ

 ކޭ ސްމެޓިއެބަޭވ ަލްގޒަރީ ކޮ އިަވކި ހިސާެބއްގަ  އިމީަގ ،އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެެވނ  ސް ެވދާނެ.ލަގްޒަީރއަކަށް ެވ

ތް ޖަހާ ރަ އިަގނ މޫ ؟ލަްގަޒރީޭވތޯ ސެންޓ ފ ޅި ؟ހިނެއްތޯ ޑިފަިއންކ ރާނީަގނޑ މެން ލަގްޒަީރ ކޮސްމެޓިކް ކިޖަހާފަ. އަޅ 

ތަފާތ ކ ރީމަ  އަޅ ަގނޑަްށ ހީަވނީ މިފަދަ ޮގތްޮގތަށް މާނަކޮްށ އިމްޕޯޓ  ިޑއ ޓީ ؟ީވތޯ ފ ށްދަޅ  އެީއ ލަްގޒަރީ އެްއަޗކަށް

 .ށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޮގތްޮގތަށް ެއކަން ކަނަޑއެޅ މަކަ ،އިނެ ެއކަން ބަލަާވއެއް ނ ަވކި ފަޭސހަެވސް  ކަސްޓަމަކަށް

  ކަމެއް. ކޮންމެ އައިްސ ކ ަރމ ން އަންނަކަށްފަހަ ޓ ން ިޑއ ޓީ މަތިކ ރ ން އެީއ އަބަދ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މިސިނިގރޭ

ދ ންފަތ ެގ  ،ދެވ ނީ. ދ ންފަތ ން ދ ރ ެވ ކ ރަމ ން މިަމތި ،ޓަކ ން ެއއް ރ ފިޔާ މަތިކ ރަމ ންފަހަރަކ  ސިނިގރޭ

 .ތާރ ން  ލިބޭއިން މި އެ ،ނަށް ފާހަަގަވނީކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ނ ރައްކަލ ެގ ތެރޭަގއި އެންމެ ބޮޑ  ެއއް ނ ރަްއކާ
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މަިތާވން  ޓ ން ައނެއްކާެވސް ިޑއ ޓީރެސިނިގ ކިޔާ މިައޅ ަގނޑ މެން  ،ޓްސިނިގރެ ކ ރާދ ރ ެވ މިހާރ  ބޭނ ންން ތާރ 

ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ގނޑ   އިިސއްޔަތ ްނ އަޅ ަގނޑ  ަދއްކާކަެށއްހަބޯ މީހެއްެގ ޓްޖެހެނީ. ސިނެގރެ މި

ތިޞާދީ ޮގތ ން ދަތި ދ ަވސްަވރެްއަގއި ިއމްޕޯޓ  ޑިއ ޓީ މަތިކ ރާއިރ  މިކަހަލަ އިޤ ައޅ ަގނޑ މެން ދެކޭޮގތ ގައި 

ީމެގ  އިތ ރާއި ދެކ ނ ަގހާއަށް ތާއީދ ކ ރަން ރާއްޭޖެގ އ ޅ ަގނޑ  އިންތި ިވސްނާލަންޖެހޭނެ ކަންކަން މި ހ ންނަނީ. އަ

އް ެގ ލ އ30ެ% ރ  އ ފެދ ނ  ަސރ ކާރެްއަގއި ަވަނ އަހަ 2008އަދި ްނ، ީމެގކ ީރެގ ސަރ ކާރާިއ ސަރ ކާރ  ކ ރީަގއި އޮތް

ީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޭޖެގ ްތ ިއއްޒަތްތެރި ރަ އިަގއެ ދެ ޕޯޓ  ަވރަށް ބާރަތް ހިނަގަގއި ލ އި  30ދެވ ނ . އަދި އެ %

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ދީއެްއ  މިފަދަ އިންސެންޓިްވސް ،ަނމަ ނީަވއެކި ސަރަަޙއްދ ތަްއ ތަރައްޤީކ ރަން ބޭނ ންާވކަމ ަގއި 

ަރނަގޅ  ިޑއ ޓީ ފްރީ ޒޯންަތއް  އިމިދެންނެިވހެން އ ތ ރާއި ެދކ ނ ގަ  ،ރަނީބޫލ ކ ަގނ ކ ެރޭވނެ. ައޅ ަގނޑ   ކަންކަމެއް މި

އަިދ  އި،އ ީޓެއއް ނ ނަގަ ޑިއ ީޓ ފްރީ ޒޯްނތަކަށް ރީެއކްސްޕޯޓ ކ ރ މަށް ަޓކައި ެގެނޭވ މ ދަލ ން އިތ ރަްށ ޑި ،އިމ ކޮށް ާގ

ެވްސ ިއ ޮގތ ަގ ެގިޓނޭޝަނެއްސްރީެއކްސްޕޯޓ ކ ާރ ޑެ އީއްޖެ މިނ ަނާގ ރާ  އެކްސްޕޯޓ ކ ރާއިރ  ެވްސ ިއތ ރ ޑިއ ޓީ

ރިޒަމަށް ބަރޯާސެވެގން އަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ތާއަބަދ  ޓ  ބަލަން އެބަައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރ މަށް މިހާރ 

އިތ ރަށް ޭއގެ  ،އްޖެއިން އ ފެއްދޭ ތަކެތިދަނޑ ެވރިކަާމއި މަސްެވިރކަމާ ގ ިޅެގން ރާ ،ކަމ ންއޮެވޭވކަށް ނެތް. އެހެން

ނޑ މެން އިމްޕޯޓ  އެކްސްޕޯޓ ެގ ބިލަށް ެގންނަ ކ ރެެވންހ ރި އެހެން ިވޔަފާރިަތކަށް ޖާަގދޭ ނިންމ ންތަކެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގ

 ކ ރަން. އަދާ ނިންމ ންތައް ާވންޖެހޭނީ. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ 

 

 ޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރި

މި ބިލ ެގ ފަހ ބަސް ިވދާޅ ެވދެްއވ މަްށ  އަރ ަވނީމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

 ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ަގމ  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ .  ަގމ  ދާއިރާ

 

 ަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަްއމަދ  ިވސާމް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ސްެގ މަރ ޙަލާަގިއ ހ ހަކަަތކެއް އަދި ބަބިލަށް ަވރަށް ބިނާކ ރަނިިވ ާވ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި

ިގނަ ބާަވތްތަކ ްނ  ؛ޑިއ ޓީ އި މި ބިލ ަގ ،ން ދައްކަވައިފި. އެޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ކެތިން ިޑއ ޓީ ބޮޑ ކ ރ މަށް ަވނީ. އަދި މަދ  ތަ އިިގނައިްނ ބަޔާްނކޮށްފަ އިޑިއ ޓީ ކަނޑާލ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި ބިލ ގަ 

ތައް މި އެކި މެންބަރ ންނަށް ފެން ޚިޔާލ މެދ   ފަިއާވ ތަކެްއޗާބޮޑ ކ ރަން ހ ށަހަޅާ އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް، އިހ ށަހެޅިފަ

ރިޔާސަތ ން އަދި . ފަަވީނ ހ ށަހަޅާ ެވސް މި ސްކ ެރިވ އަދި ިއޞްލާޙ ތަކެއްހ މަޖިލީހ ގައި ަވރަށް ދާއިާރއެްއގައި ބަ

ލީހ ެގ ކޮމިޓީއަށް  މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅި މަޖި ،އޮތީ އިެވސް ނިންމަާވފަ ރައީސްތްތެރި އިްއޒަ
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އެްއކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ން. އެހެްނކަމ ން، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިބނާކ ރަނިިވ އެހެން ޚިޔާލ ތަކަކާ ން ކ ިރއަށްދާޮގްސެގ

ންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ެދއްިވ ރަނަގޅ  ޮގަތކަށް މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް ނިމިެގ

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ޔާސަރި

  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

ދިްއަގރ  ދާއިާރެގ  ،އެދެނީ ސަށް. އަޅ ަގނޑ  މި ހ ހިސާބ ެގ ބިލ ެގ ބަސްއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ ތަފާ -{ 8.1}

 ބަސް ިވދާޅ ެވެދއްވ މަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފަހ 

 

 ސަން ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަ

ަވރަށް ިގނަ މެންބަރ ން  އިފްލޯަގމި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ބިލަކީ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާ ޮގތ ގައި 

އަދި  އެކ ެލޭވ. މ  ކަންތައްތަކެއްންމ ހި އިސެއް ކ ެރިވފަިއާވ ބިލެއް. މި ބިލ ގަ ހ ަވރަށް ރަނަގޅ  ބަ ،ބައިެވިރެވ

އިޞްލާޙ ަތކާއި އަދި ހ ށަހެޅިފައިާވ ކަންތަކާ ދޭތެރޭ  އިމިޓީ މަރ ޙަލާަގކޮ ަވނީ ހ ށަހެޅިފަ.  ެވސް މި އްއިޞްލާޙ ތަކެ

 އަށް ެގނެސްެގން ާފސްެވެގންދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ީވހާެވސް އަަވަހކަށް ފްލޯ ،ެގންނަންާވ ބަދަލ ތައް ެގނެސް ިވސްނައި

 ތް. ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޮގ ެވސް އެދޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަޅ ަގނޑ  އިދާރީ މޭޒ ްނ މިހާރ  މެްނ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ އާދެ! 

ިއްއޒަތްތެރި  ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަަވއިދެްއވ މަށް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިމަތީަގއި ދެ ޯވޓ  އެަބއޮތް. ،އެދޭނަން

ައޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ެގ އިދާާރއަށް ަވރަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން  ، ދެ ޯވޓަށް ތަްއޔާރ ެވަވަޑއިަގންަނވާއިރ  މެންބަރ ން މި

 1979 ށްބޭނ ން. އެީއ އިމްޕޯޓް އެކްްސޕޯޓް ާގނޫނ ެގ ކޮންސެިލޑޭޓެްޑ ާގނޫނެްއ ނ ަވތަ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯްޓ ާގނޫނަ

އިޞްލާޙ  ެގނައ މަށްފަހ  ފޮތްބައި ހެދ ން   16ްޞލާޙ . މިއީ އި 16 ެގނެިވަފއި އެބަޭވ ަވނަ އަހަރ އްސ ރެ ފެށިެގން

ބެލޭނެ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ފެނި އޮންނަނީ.   ލާފައިާވީތެވ، ާގނޫނ  އެީކަގއި އެންމެ ަފހ ންއިމަޖިލީހ ން ހ އްޓަ

 ބަންޑާރަ ނައިބާ އ މަށް ެގންދިކ ިރއަށްްއިވްއޔާ އެހެންީވމާ، މި މަޖިލީހ ން ފޮތް ބައި ހެދ މ ެގ މަސައްކަްތ އިރާދަކ ރެ

. ފޮތް ބައިެގ މަސަްއކަތް، ަމޖިލީހ ން އިރާދަކ ރެއްިވއްާޔ ާވނީ މަޝްަވރާކޮށްފަ އެކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ 

ނީ ފ ރަތަމަ ކ ރަތ ރްޑ ފިހާރައިން ލިެބން ހ ންނާނެ އެްއޗެއް. އަޅ ަގނޑ  ަގސްކ ރިއަްށެގންދާނެ. ެއއީ މަޖިލީހ ެގ ހެންސަ
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މިއީ އެޮގތަށް ނިންމިފައިާވ ާގނޫނެއް. އޭަގއި ތި ބޭފ ޅ ންނަށް މިހާރ  ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ ފ ްޓ  79/31 ،މި ާގނޫނ 

  ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ () ނޯޓ ތަކ ަގއި އެިކއެކި އިޞްލާޙ  ެގނެވ ނ  ބިލ ތައް.

 

  ވޯޓަށް އެހ ން ކަންކަމަށް ހ ރި    . ވޯޓަށް އެހ މަށް 9

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ،ަގމ  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި  މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިވސާމް ހ ށަހަޅ އްާވަފއިވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ަފރާތ ންޯވޓ .  ފ ރަތަމަ

ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ށް ިއޞްލާޙ (އަދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓ ެގ ާގނޫނ ) 79/31ާގނޫނ  ނަންބަރ  

 ދެްއވ ން ެއދެން.ަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ފެނިަވޑައިމެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ބަލައިަގތ މާ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަްއމަދ  ިވސާމް  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 63    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 62    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    62     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 32      :ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ 

 ފާސް        :ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ަގމ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިވސާމް ހ ށަހަޅ އްާވަފއިވާ 

 ޅޭ ގ  ހ ން ބަލައިަގތ މާްށ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީ(އަިދެވހިރާއްޖޭެގ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓ  ާގނޫނ ) 79/31

މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް   63ހާޒިރ ެވ ތިއްެބީވ . 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. 

ެވްސ  މެންބަރަކ   . ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެްނބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަްށ ޯވޓ ނ ދެއްާވންމެންބަރ  62ޯވޓ ދެްއީވ 

ބިލ  ޯވޓ . އެހެންީވމާ، މި  32ބޭނ ންަވނީ ން މެންބަރ ން. ފާސްާވ 62ންެނީވ، . ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރެވަވަޑއިެގނެތް

މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ ކަމ ަގއި  މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށް މ ޅި ،ެއހެންކަމ ން ފާސްެވއްޖެ. ބަލައިަގތ މަށް

ތް މ ޅި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީަގިއ މާދަމާ މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ މަަސއްކަ ދަންނަަވން. އަދި އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ 

އާއި އަދި ޭއެގ ައނެއް ދ ަވހާއެކ  މި ބިލ ެގ މާދަމާ ،މީދަކީ އްެގންދާނަން. އަޅ ަގނޑ ެގ އ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް 

މިދިޔަ  ،ިގަވޑަިއަގންނަާވނެ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން މި ހަފ ތާގައި ނިންމ ން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެނ

މި ބިލ ެގ މަސައްކަްތ މި ހަފ ތާގައި ނިންމަން ައޅ ަގނޑ  އެދޭ ކަމަށް. ބިލ   ،ޅ ަގނޑ  ދެންނެިވންހަފ ތާގައި އަ 

ބަހ ސްގައި ިތ ދެްއިވ ތަނަަވސް ޚިޔާލ ފ ޅ ތަްއ ބިލ ަގިއ އަިދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ  އި،ރަނަގޅަށް ިކޔ ްއވަ 

 ބޭނ ންާވނެ އިޞްލާޙ ތައް ެވސް އެއް ބޭފ ޅަކ  އަނެްއ މިެގން އަންނަ ާގނޫނ ގައި ހިމެނޭނެ ޮގތަށްހިމެނޭނެ، ފަހ ން ނި

ތަނަށް ެގނެސްދެއްވ ން އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ބޮޑަށް އެދެން. އިއްޒަތްތެިރ  މަޝްަވރާކ ރަްއާވ ހައްދަަވއިެގން މި ބޭފ ޅަކާ

ތިމަންނާ މިެވނި  އެކަނިހަމަ ،ޮގތ ން ފާހަަގކ ރެްއިވ އިޞްލާޙ ަތއް ގ ޅޭ އި އަދި ބަހ ސްގައި މި ބިލާމެންބަރ ން މިއަދާ

ދެން، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިތާ ޔައ މިއްޔާިއން ެވސް ފެންނާނެ. އާންމ   ؛ކަމެއް ފާހަަގކ ރި ކަމަށް ބ ނާ ނޯޓެއް

 ތެރެއިން  ެގކޮިމޓީއަށް ޔައ ިމއްޔާ  ކ ތާތައްފާހަަގކ ރެްއިވ ނ ޮގތެްއގައި ކޮމިޓީއަށް ެގންދިަޔއިމާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން 

ނޭގނެ. ދެން، އަދިެވސް އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ައޅ ަގނޑ  މި އިންނަނީ މި ބިލ  ފެށ ނީއްސ ރެ ނިމެންދެން  ެވސް އެ

ަތްއ ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދައްކަަވމ ން ެގންދެިވ ާވހަކަ. އެހެންީވމާރިޔާސަތ ަގއި ކ ރަމ ންދިޔައިރ ަގއިބަހ ސް

ެއއް ެއތައް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނެއް ދައްަކާވފައި އެބަޭވ. ނޑަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ސާފ ޭވ. ެއއް ާވަހކައަޅ ަގ

ތަނަްށ  އެހެންީވމާ، އެ ާބަވތ ެގ ާވހަކަތައް އެްއކ ރަްއާވފައި ެއއީ ެއއް ާބަވެތއްެގ އިްޞލާޙ  ކަމ ަގއި މި

 ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި ެގ ކ ރީަގއި ހެނދ ނ . އެހެންީވާމ، މިއަދ  9މާދަމާެގ  ،ފޮނ އްވައިެދްއވ ން އެދެން. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ

 ކ ރަްއާވފައި ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިތަނ ގައި ފާހަަގކ ރެްއިވ ނ ކ ތާތައް ނޯޓ  މެންބަރ ންނަށް އޮތީ. އެހެްނީވމާ

 ޖެނެރަލް އަރިހަށް ދެއްވ ން.  ލްޢާންމަށް ނ ަވތަ ކައ ްނސެއަމީން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ،އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން ހ ށަހަޅ އްާވަފއިވާ ދިއްަގރ  ދާ ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް މެދ  ިއއްޒަތްތެރި  ތަފާސްހިސާބ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ

 ދެްއވ ން އެދެން.ޯވޓ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ނަތީޖާ: ޯވޓ ެގ

 ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 63    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ެވ ތިބި 

 62    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    :ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    62     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ،ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން ހ ށަހަޅ އްާވަފއިވާ ދިއްގަ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

. 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ގ ޅޭ ތަފާސްހިސާބ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ

. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ ންމެންބަރ  62ދެްއީވ ބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ މެން 63ތިއްެބީވ  ަވަޑއިެގންހާޒިރ ވެ 

މެންބަރ ން.  62ަގތީ . ޯވޓ ގައި ބަިއެވރިެވަވަޑއިެވސް ނެތް މެންބަރަކ  މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދެއްާވ

ލ   މި ބި ،އެހެންކަމ ން ވެއްޖެ.ފާސް ބިލ  ބަލައިަގތ މަށްޯވޓ . އެހެންީވމާ، މި  32ބޭނ ންަވނީ މަށް ފާސްވ 

 ދިރާސާކ ރ މަށް ޤައ މީ ތަރައްީޤއާއި ތަރިަކިއެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަަވން. 
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 ން މ  ން ނި
 

 :ދެްއެކވ ންކަާވހަ ންތ ރިޔާސަ

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ގައިދ ރ ކ ރ މ ެގ ނިަޔތ ގައި ނޫންކަން އިްއޒަތްތެރި  ،ން. އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ެއބަފެނޭޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ާގތ ަގިއ  ދޮރާތެދ ެވަވޑަިއެގން ތި ތިއްބެީވ. ެއއީ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ަވރަށް ބޮޑަށް މެންބަރ ން މި ަވގ ތ  

ޅ ަގނޑ މެންެގ ހަނދާނަށް މަދަރ ސާ ބޭރ  ޭގޓ  ހ ޅ ާވ ަވރަށް މިކަން ދިޔައިާމ އަމިން މިހާރ  ތި ތިއްބެެވނީ. ދެން، މި

ދެން  ،އެހެންނަމަެވސް ޅ ަގނޑ  އެކަން ފާހަަގކ ިރއްޔޭ. ދެންެއއީ އަ ،ެއެވސް ތިޔަ ބޭފ ޅ ން ިވދާޅ ާވނެ ،ަގޑި ައއިމާ

 ގައި. 9:00ާވ އަްނާގރަ ދ ަވހ ެގ ހެނދ ނ   2020ޖ ލައި  7 ،މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ
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