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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللا لوسر ىعل المالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެބަވޭ ކުންބަރަމެއިްއޒަތްެތރި  4 ސަލާމުގައި .މެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި 32 ެބވީތިއްމަޖިލީހުަގއި  ވަގުތު މި

ޓް ންރަންމަތަޅުމުގައި ިއއްޒަތްެތރި އެންަވޔަލީހުގެ އަދި މަޖި. ނުވޭ ރަކުމެންބަ އިްއަޒތްތެރި ަގއިފުޅެއްރުރަސްމީ ދަތު

 އެބައ އިންެނވި.މިނިސްޓަރު 

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .2019/47/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ގަރާރު  .4
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 ،ލާނަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަގޮތް އަޅުގަނޑު ތި ދާނެއަށް ތް ކުރި މިއަދުގެ މަސައްކަ

އިރެއްަގއި މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތެްއ ނުނިންމާ ،ބުނޭވަަނ މާއްދާަގއި އެބަ 40މިހާރުގެ ަގވާއިުދެގ  ހުގެމަޖިލީ

ން އެޖެންާޑައށް ންނޭ. ތި ބޭފުޅުމަތީ ގަިއވާ ގޮތުގެ ބުނާ ތަރުީތބު ންޖެހޭނީ ަގވާއިުދގައި މަސައްކަތް ގެންދާ

، ކޮމިޓީތަުކގެ ރިޕޯޓު ،ސުވާލު ،ަމއްސަލަާއއި ،ބިާލއި ،ރާާރއިގަ ،ބައްލަަވއިލެްއވީމަ އެޖެންާޑއިްނ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ

މި އެޖެންޑާގައި  ،ކީއޮތް ތަރުތީބަ ހުރި މިންވަރު. މީގެތެރެއިން މިހާރު އުފެދިފައި މި  ހުރި މަސައްކަތް ނުނިމި ނުނިމި

ގޮތުެގ ލިބެމުން އައި  ރާރުތައްގަމަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ބިލުތަކާއި ޙަޤީޤަތުގައި ، އޮތް ތަރުތީބަކީ މި މިހާރު އުފެދިފައި 

ގެ މައްޗަށް ވިސްނިފައި އޮތް ތަރުތީބެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ކަމުމުންކަންކަމުގެ މުހި ތަރުތީބު. އެއީކީ

ގެންދެވޭނެ ގޮަތކަްށ  މެްނގެ މަސައްކަތްއެކު އަުޅގަނޑު އެދެން މި ދަންނަވާ ތަރުތީބަށް އަޅުގަނޑުޔާޒުނަޢި މެންބަރުންގެ

 .އެްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތްފުރަތަމަ  ؛ގެންިދއުން. ެއއީ ފުރަތަމަ އެމް.އެމް.ޭއގެމަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތ ކުރިއަށް ގެމިއަދު

 އެ އޮތް.ދެްނ އެއަށްފަހުަގއި ފުރަތަމަ ިކުޔމުގެ ދެ ބިލެއް އެބަވާލު. މާ، ސުއެހެންވީ ؛ންެނވިވަޒީރު ވަަޑިއގެން އެބަ އި

ވާ މަސަްއކަތް ގެންޮގސް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމުން. ަގއި 8.1 އައިޓަމް ދެ ބިލު ފުރަތަމަ ކިޔުން. އެއަށްފަހުގައި އެޖެންޑާ

ގަިއ  8.1ންމޭނެ. އެއީ ނޑުމެންނަށް ނިވާއިރަށް އަޅުގަާވން 10:30 ރުން އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެ ަމސައްކަތް އޭ

 ުގޅޭ  ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓާ ލާަފއިާވ މީހުންގެ މައްސަލަަތއް ތަޙްޤީޤުކުާރ އިމީހުންނާއި ގެއްުލވަ ވާލާފައި އިވަނީ މަރަ

 ގައި ސް ހުއަށްފަހުގައި އެ ބައަދި އެ  ،ސް ައޅުަގނޑުމެން ނިންމައިހުގެންދިއުން. އެ ބަސް ކުިރއަށް ހުބަ މައްސަލަިއގެ

ކަމުގެ ބިލު. އެއީ މަސްވެރި  ،9.2ަގއި ވޯޓަކަށް ގެަނއުން. އެއަށްފަހުަގއި  1:30ގޮތުން  ގުޅޭ މާ ނިންމުމިނިން

ވެސް ނިންމުން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބިލު ނިންމުމުގެ ކުރީގައި ކާށިދޫ ދާއިާރގެ  އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކީ އެ ިބލު

، އެހެންވީމާ ވޭ.އް އެބަ ބިލެސަށް އަިއސްފަިއާވ ހުބަ އީތިދާވާ އިބު ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފައި  هللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކަށް ުކރުން. އެއަށްފަހުގައި މަްސވެިރކަމުގެ ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ެވސް  އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް

ގެންދިއުން. ިރއަށް ކަތް ކުަމސައްމިއަދު ގަނޑުމެން ގެންދިއުން. އަދި ަމސްވެރިކަުމގެ ބިލު ނިމެންދެން އަޅުކުރިއަށް 

ކަމަށް. މަސްވެރިަކމުގެ ބިލު ނިމުމަށްފަހުގައި  ޖެހިދާނެންމެން އިތުރުކުރާ ަވގުތު ައޅުގަނޑު ، އޭެގ މާނައަކީއެހެންވީމާ

ަގިއ 7.8ށް. އެއީ ލުމައިަގއިާވ މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ 7.8 އެޖެންޑާ އައިޓަމް ،ކުރަންތުސްގަ އަދި އަުޅގަނޑު 

މެދު ގެންުގޅޭޭނ  އިލްތިޒާމުތަކާމާލީ އެކު ވާ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ  ެއކި ފަރާތްތަކާ ދައުލަތުންމި ވަނީ

ރާރު ގަރާެރއް. އެ ގަ ،ގޮަވއިލާ ހުށަހެޅުމެއްރުމަށް ދަުއލަތުގެ ބުރަނުވާނޭ އުސޫލެއް ޤާއިމުކު ،އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް

މިއަދާއި  ރީ މިހުމިއަދުލައި ، އަުޅގަނޑު ހިތު މެންބަރު. އެހެންވީމާ ގެ އިްއޒަތްތެރިނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާވަހުށަހަޅުއްވާފައި 

ހަމައަށް  ވޯޓާ  ،އެކުގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގެންޮގސް މި ަމސައްކަތްަތއް ނިންމޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ މެންދުރުފަހާ

ގެންިދއުން. މިދައަކީ މި ދައުރުގެ ފަހު ކުިރއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެނގޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްވެސް  ވޯޓު ،ދެވިގެން

އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުއްިލ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަނޑައަޅުްއާވފައިވާ ދުވަސް. އެްއގޮތަކީ ދުވަސް ކަމަށް 
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 ؛އިބޭއްވުމަށްފަހުގަ  އިގެ ދައުރު ުނނިންމަހުޭބްއވޭ ގޮތަށް މަޖިލީ ތައްބައްދަލުވުން ،ދިމާެވއްޖެ ނަމަމައްސައްކަެތއް 

އަޅުގަނޑުމެން ނުގެންގޮސް މަޖިލިސް އަދި ބަންދުނުކޮށް ަވގުތު ކުިރައށް އެހެންނަމަވެސް، ޖަލްސާތައް ޙަޤީޤަތުގައި މި

ެއ  ؛ކޮމިޓީ ގުޅޭ ެއއީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ކޮމިޓީ، 241ލަތެއްގައި ވެސް ހާބޭއްވުން. ހަމަ އެާއއެީކގައި ކޮންމެ 

 ެގންދަވާ ގޮތަށް. އެއީ މަރުތަކާ ރަްއވަމުންހުރިހާ ދުވަހެއްަގއި ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މުޅި ުޗއްޓީގެ 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އެ   ،ވާލުވެ ހަ އެ ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އެ ކޮމިީޓއާ ،ނިމިމިއަދު ގުޅޭ ރިޕޯޓު އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ 

ވަގުތަކު  ުގޅޭގޮަތކުންނެްއ އަޅުގަނަޑކަށް މި  ދިއުމާގެންދެވުން. އެހެްނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޗުްއޓީގައިކުރަްއވަމުން

ގުޅޭ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތާިއގެން އެ  އް ކުރެޭވކަށެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާޟެބޮޑު އިޢުތިރާ މާ

 ބަރު މަސް އެުކގައިހެން ތިއްެބވުން. ންން މި ސެޕްޓެބޭފުޅު

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ގަރާރު  .4

 

 :ންވުކެ އް ކަދެން ވާހަރިޔާސަތު

 ރާރު. ގަމަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ 

 ބެހޭ ދަނޑުވެިރކަމާ ،ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމެންބަރު ިއބްރާހީމް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  -{4.1}

 ރާރު. ގަ ގެކިއުރިޓީ ެބހޭ ފުޑް ސެ ރާުރގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ދަނޑުވެރިކަމާގަފުޑް ސެކިއުރިޓީ 

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ  ،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  -{4.2}

އަދި މި ބޮޑު ނުރައްކަލުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްުކރުމަށް އޮތް ހަނި ފުރުޞަތު ، ނުލިބި އްަޙްއލެ މައްސަލައަށް ބަދަލުތަކުގެ

 އަދި އެ ކަންޮބޑުުވން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ،އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ،މުްނދާތީވަދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ުކޑަ

ްއ ޙައްލެ މައްސަަލއަށް ބަދަލުތަކުގެމަށް އަންނަ ދުނިޔޭގެ މޫސު .ާރރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުންގައެދި ހުށަހަޅާ  ގެނައުމަށް

ފުރުޞަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ކުަޑވަމުންދާތީ އޮތް ހަނި އަދި މި ބޮޑު ނުރައްކަލުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށް  ،ނުލިބި

 ގެރާރުގައެދި ހުށަހަޅާ  ގެަނއުމަށް އަދި އެ ކަންޮބޑުވުން ުދނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ،އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކޮށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  ފުރަތަމަ ކިޔުން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 5

 

 :ންވުކެ އް ކަދެ ވާހަންރިޔާސަތު
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ންެނވި ތަރުތީުބން އެޖެންޑާެގ މަސައްކަތް ދެއަރުވަނީ ައޅުގަނޑު މި އަޅުގަނޑު މިހާރު ތި ބޭފުޅުްނނަށް މި ފުރުޞަތު

ވިްއާޔ އެކަން ފާހަގަކުރެްއވުމަށް ައރުވާ ަވގުތުކޮެޅއް. އަުޅގަނޑު  އް އޮތް ކަމަށް ވަނީޟެގެންދިއުމުަގއި އިޢުތިރާ ކުރިއަށް 

ފަހުގަިއ، އެޖެންޑާ ، ެއއީ ވަޒިާރއި ުސވާލުކުރުމަށ6.1ްހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،ކީ ގޮތަށަހަޅާ މި ހު

އެޖެންާޑ ައއިޓަްމ  ؛ގުޅޭ ެއއީ އެމް.އެްމ.އޭެގ ަގވަރުނަރެްއ ކަނަޑއެުޅން. އެއަށްފަުހގައި މަްސވެރިަކމާ، 9.1އައިޓަމް 

ރާރުގެ މަސަްއކަތް ގަގުޅޭ  އެއީ ބަދަލުދިނުމާ .7.8 ،މަށްފަހުގައި އް ކުރުއްކަތެމަސަ ގެ 7.1އަދި އެއަށްފަހުަގއި  .9.2

ޮގތުގައި ޭބއްވުން. ުޝކުރިްއޔާ  ގެފަހުން ކުރާ މަސައްކަތު ގެންދިއުން. އަދި ވޯަޓށް އެހުމަކީ މިއަދުގެ އެންމެކުރިއަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

 

 ލު ސުވާ . 6

 

 :ންވުކެ އް ކަދެން ވާހަރިޔާސަތު

މިނިސްޓަރ  ،އިބްރާހީމް ނަސީމްދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ތުލުސްދޫ ،އަރުވަނީމި ފުރުޞަތު  މިހާރުއަޅުގަނޑު

މި ުސވާުލ  .ކުރެްއވުމަށް އެ ސުާވލު ،ކުރަްއވާ ުސވާލު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަނާ  .ރޑ މަންޓްންއޮފް އެްނވަޔަރަ

 މެންބަރު.ލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ކުރަްއވާނީ ތު

 

 ހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާލުތު

 ނިމިފައި އޮންނަތާ މުެގ ނިޒާނަރުދަމާ އި ހިންމަފުށީގެކ. ކ.ތުލުްސދޫއާ ؛ސުވާލުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ުނވާކަން ލުކޮށްފައިވާހަ ރަކާޕަރޭޓައޮ ދިނުމަށް ޓަކައިޚިދުމަތް ެވސް ހަމައަށް މިއަދާ ވީނަަމވެސް، ގިނަ މަސްތަކެއް ވެފައި

 މަށްުލނުކޮށް ލަސްވަނީ ީކއްވެތޯ؟ އަދި އެ ޚިދުމަތް ދިނުވާހަ މަސައްކަތް އޮޕަރޭޓަރަކާ ، އެވީމާ ެވއެެވ.ހަގަކުރެފާ

 ޝުކުރިއްާޔ. ކުތޯ؟ތާފެށޭނީ ކިހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ޙުސައިން ރަީޝދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓްނިމި

ނަރުދަމާ  އާއި ހިންމަފުށީގެމެންބަރު. ކ. ތުލުސްދޫުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި  ،ަރއީސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ކ. ތުލުސްޫދ  .ހިންގުނު މަޝްރޫޢެއް ގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން(ބީ.ޑީ.އައި)ނިޒާމަކީ އިސްލާމިކު ޑިވެލޮްޕމަންޓު ބޭންކު 
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ަގއި. ޢަމަލީ  2017ޖުލައި  20ޙަވާުލކުރީ  ޓްރަކްޝަނާސް ކޮން ރާ ޝިއައާއި ހިންމަފުށީގެ ނަރުދަމާ ާޤއިމުކުރުމަށް 

 14 ،ކަނޑައަޅާަފއި އޮތީ ަގއި. މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންުމމަށް  2017ްސޓު އޯގަ 3ވަނީ  މަސައްކަތް ފެށިފައި

ދުވަސް ަނގަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. ނަމަވެސް، ތަފާތު  480މަސައްކަތަށް މުޅި އެެހންކަމުން، އަށް.  2018 ބަރުންނޮވެ

މެއި  10މަސައްކަތް ނިމެން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ  ،އިތުރުކޮށްދީފަިއވޭ. އެހެްނކަމުންުދަވސް  117ހެދި  ސަބަބުތަކާ

ގައި. ތުލުސްދޫގެ ނަރުދަމާ 2019 ލުޕްރީއެ 12ކުރީ ަގއި. ހިންމަފުށީގެ ަނރުދަމާ ޓެސްޓުކޮށް ކޮމިަޝނ2019ް

ރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އާއި ހިންމަފުށީގެ ނަަގއި. ތުލުސްދޫ 2019 ލުޕްރީއެ 25ކުރީ ޓެސްޓުކޮށް ކޮމިޝަން

ފައިވާކަން ނިމި ކޮށްޤާއިމު ގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި. މި ދެ ރަށު 2019މެއި  10ކުރިން ދެންނެވިހެން ނިމުނީ 

މަންޓަށް އެންީގ ންން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރައިންފްރާްސޓްރަކްޗަރު ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑްރީ އޮފް މިނިސްޓް

ދިނުމަށް ބެލުމުގައި އެ ަނރުދަމާތަކުން ޚިދުމަތްުގޅިގެން އަުޅގަނޑުމެން ބެލި އެންެގވުމާ ގައި. މި 2019ޖޫން  27

 ގނިންޕްލޭ ނުވާތީ އެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެންވާލުކޮށްފައިހަލިޔުންތައް  ލައިންސަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަދި  ،ކޮމިޝަންސް ރިޕޯޓާއި  ،ޑްޯރވިންސްާއއި ޓްލްްޒ ބިއޭ ،ހިމެނޭއަށް ދެންނެވިން. ޭއގެތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީ

ްއ ިލޔުންތައަށް އެ މިނިސްޓްރީ ގނެތީމާ ޕްލޭނިން. އެ ލިޔުންތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައިސްއޮޕަރޭޝަން މެނުއަލް

ގަސްުޓ އޯ  8އަށް. ދެންެނވިން އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މިނިސްޓްރީގައި  2019ޖުލައި  1 އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވުމަށް

އްދުގައި ޔޫޓިލިޓީެގ ހަސަރައާއި ހިންމަފުށީގެ ހިމެނޭ ތުލުސްދޫމި ލިޔުންތައް ކ.  ،ަގއި މި ލިޔުންތައް ިލބުމުން 2019

ބޭނުންވާ ދިނުމަށް ވާލުކުރެވުނު. އަދި ޚިދުމަތްހަ ޓްިރކު ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއިލެކް ޓޭޓްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ސްޚިދުމަތް

ަގސްޓު އޯ 20ވެްސ ދެންނެވުނު.  އަށް ހުށަހެޅުމަށްޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖންސީ މަންޓްރަންމަށް އެްނވަޔަ ސް ހޯދުސަންލައި

މި  ،ލަ ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލްގައި މައްސަމެއިން ޕެނަ ގެާއއި ހިންމަފުށީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި ތުލުސްދޫ 2019

 ގެ އެތެޭރގައި ހުންނަންޖެހޭ. ޕެނަލް. ހުރި މައްސަލައަކީވޭމައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސްޓެލްކޯއިން އެދިފައި 

 އެ !އްވާތިމާފުކުރަ ؛ެޕނަލްގެ ބޭރުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސްވިެޗއް ޕެނަލްގެ އެތެރޭަގއި ހުރެގެން ؛ެޗއް ޕެނަލްގައި ބޭރުވިސް

ކުރިން  އި ކޮންޓްރެކްޓްއާ ިވންގރޯ ސްކިލްޑް ޑް ޒް ބިލްޑްއްލުކޮށްދިނުމަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި. ެއކަމަކު އޭޙަމައްސަލަ 

ެއކަން  ،އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އެދުނީ ޮކށްދެވެން ނެތް.  ކޮންޓްރެކްޓަރަށްހަމަޖެހިފައި އޮތް އުސޫލުން ނިމިފައިވާތީ

ްސވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް  ގެގައި ތުލުސްޫދގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު 2019ޯއގަސްޓު  21އެހެްނވީމާ،  .ދޭންކޮށްސްޓެލްކޯއިން 

ވެްސ ސްޓެލްކޯއިން ފާހަގަކުރި.  މައްސަލަހަގަކޮށް، އެ ލުމުގައި މައްސަލަތަެކއް ހުރި ކަމަށް ފާ ކަރަންޓު ޕްލާންޓަށް

ސުވެޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް  ؛.ޓީ.ޕީށް، އެސްއިމުކޮޤާތުލުސްދޫގައި ނަރުދަނާ ނިޒާމު  ،ދިމާވާ މައްސަލައަކީ 

އެަރށުގެ އިންޖީނުގެ ހުންނަނީ  ހިއްކި ބިމުގައި. އަތިރިމަތީގެ ކައިރި ސަރަހައްެދއްަގއި. އިމުކޮށްފަިއވަނީ އެ ރަށުގެޤާ

 އޮތް ބިުމގަިއ . ދެން ހިއްކާފައިމީޓަރ ހުރޭކިލޯ 1.6ގެ މެދު ސަރަހައްދެްއގައި. އެދޭތެރޭގެ ދުރުމިން ގާްތގަނޑަކަށް ރަށު

މަުގތައް ފާހަގަކޮށްދިނުމަށް. އެ  ގެތަނު އެ ،ދިޔައީނެތް މަގުތައް ފާހަގަކޮށްފައެއް. އެހެންވީމާ، ސްޓެލްކޯއިން ެއދެމުން
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 ،ސްޓެލްކޯއިން ވިދާުޅވަނީ ،ކޭބަލް އެޅެން އޮތީ. ނަމަވެސްކަރަންޓު ގުތަކުންމަ އެ  މާމަގުތައް ފާހަގަކޮށްދިނީ

ދަްއކައިފީމޭ. އަދި  ބެހޭ ފަރާތްތަުކގަިއ އެ ވާހަކަ އަދި ކަމާ މިދެންނެވީ ރަށު ކައުންސިލާ  ،ހަރަކުތިމަންނަމެން އެތައް ފަ

 މަްސދުވަހުގެ ކޮންޓްެރކްޓެްއ އެ  4އިން ދެްއވި ންގ. އެހެންވީމާ، މި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިނުޖެހެއޭއެކަމެއް ހަމަެއއް

އޮތީ  ހެދި އެކަން ނެވި ސަބަބުތަކާތެޭރަގއި  ކުރިން މިދެން އެކަމަކު އެ މުއްދަތުގެ ކުރަން. ބޭފުޅުންނަށް އެކަން

 އަޅަން. އެތަނަށް ކަރަންޓު ،މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ދުވަހުގެމަސް  4. ދެން މިހާރު އަނެއްާކ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ނުވެފަ

ހޯދުމަށްޓަކައި ލުއްޙަށް ގެ ސްޓެްލޯކއިން ފާހަގަކޮށްަފއިވާ ަމއްަސލަތަކަ 2019ޯއގަސްޓު  26ގުިޅގެން  ދެން މިކަމާ

އަިދ  ،އި އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ެނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،މަންޓާއިންމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަ

ށް ސްޓެލްޯކއިން ސްވެޖް ޓްރީޓްމަންޓަ ،މި ބައްދަލުކުރެވުމުަގއި ސްޓެްލކޯއިން ބުނެފައިވަނީ  ބައްދަލުކުެރވުނު. ސްޓެލްކޯއާ

ކަމަްށ  ރަށުގެ ހިްއކި ބިމަށް އަޅާ ނަރު އެޅުނީމަ އިންޖީނުގެއިން އެ ގެތެރޭ ހިސާބުށް އެ ރަށުގެ މެދުކަރަންޓު ދިނުމަ

ގޮތުން ސުވެޖް ޓްރީޓްމަންޓް  ަވގުތީ ،ންނެވިންދެއްލެްއގެ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ޙަދެން ޭއެގ  އެކަން ކުެރވޭނީ.

އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް  ،ުށގައި އެކަންަތއް ެއގޮތަށް ކުާރތީބައިޕާސްކޮށްފައި މިހާރުެވސް ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަ

އި އުޅޭ ނަމަވެސް ެއކަން އަދި ނުކުރެވޭ. ކުރިްނ ދެންނެވިހެން އަދި އެބައުޅޭ މެއިން ޕެނަލްގަ ވަގުތީ ގޮތުން.

އްކާތެރި ހާލަތެްއ ރަ ނު ސްޓެލްޯކއިން ވިާދޅުވާ ގޮުތގައި މިދެންނެވީ ،ވެސް ދެން އެކަމަކީ އްލުނުކުެރވި.ޙަމައްސަލަެއއް 

އިންނަންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެކަަމކު ކުރިން ބޭރުގައި ބޯުޑގެ އެތެރޭަގއި އިންނަންޏާ. އަސްލު  ސްވިެޗއް ކުރިމަތިވެދާނެ

އެހެންވީމާ، މި  ން.ކުރަހަވާލުކުރެވުުނއިރު ޑިަޒއިންުކރެވިފައި އޮތީ ެއގޮތަށް ެއަކން  ދެންނެވިހެން ކޮންޓްރެކްޓަރާ

ތުލުސްދޫ ނަރުދަމާ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ސުވެޖް ޓްރީމެންޓް ކުރިން ، . އެހެންކަމުންދިވޭ އައްލުނުޙަމައްސަލަ 

ދުމަތް ފެށުމަށް ޚިަބއިޕާސްކޮްށގެްނ އެ  ،ވާތީ ގޮތަްށ ަކމަށް ދެންނެވިހެން ބައިޕާސްކޮްށގެން އެކަން ކުރެވޭ 

 ސްވެޖް ލުްސދޫއާއި ހިންމަފުށީެގ ބައްދަލުވުުމގަިއ ތ2019ުޯއގަސްޓު  26 .އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ދަންަނވާފަ

ދިމާވާ  ޑުގެ ބްރޭކަރެއް އިނގޭތޯ އެއީ. އެ ބޯުޑގެ އެތެރޭަގއި ހަރުކޮށްފައި ހުރުމުންޕެނަލް ބޯ ގެޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓު

 އްލުކުރުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ސްޓެލްކޯަގއި ދެންނެވިން. ޙައްސަލަ މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބްރޭކަރު ބޭުރގައި  ހުރިވެސް އެތެރޭަގއި ހަރުކޮށްަފިއ  ތިަޔ ވިދާޅުީވ އެންމެ ފުރަތަމަ ؛އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު

 ؟ރާތްކުރަްއވަނީތޯ ތިޔަ އިޝާށްއަެނއްާކެވސް ހަމަ އެ ބްރޭކަރަ ،ހަރުކުރެވިފަިއވާތީވެ 

 

 ޙުސައިން ރަީޝދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރޑ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް
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ހުރީ އެތެރޭަގއި.  މި ބްރޭކަރެއް އިންނަޖެހެނީ ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައި އިނގޭތޯ. ަހރުކޮށްފައި  ރައީސް،އިްއޒަތްތެރި

ކޮށްފައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ރަުދގައި އެކަްނ ކުރަން.ޚަތިބޭފުޅުންގެ ސްޓެލްޯކގަިއ  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ެއދުނީ

ހަމައަށް މިދެންނެވި ކޯޓޭޝަނެއް ދޭނެ  އޯަގސްޓާ 29ޓެލްޯކިއން ސް ވެސް އެކަމެއް ކުރާށޭ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށްބިލު

 ަގއި ބޭްއވި ބައްދަުލވުމާ  2019އޯގަްސޓު  26 .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނުވޭ. ެއކަމެއް ޮކށްފައެއް ،ކަމަށް ވިދާޅުވި 

ޑުމެންނަށް ނގަދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ކުެރވެން ނެތްކަން އަޅު ޚިނިޒާމުެގ  ދެ ގުިޅގެން މި

ވަނަ  2ަގއި  2019 ބަރުންސެޕްޓެ 2ދުމަތް ފެށުމަށް ޚި ،އިލައިސެންސް ހޯދަ އޮޕަރޭިޓންގ ،ފާހަގަކުރެވިަފއިވާތީ 

ހަވާުލެވ  ހިންގުމާ ނާ ނިޒާމުޚާ އަިދވެސް ުތލުސްދޫއާއި ހިންމަފުށީގެ ފާ ،ފަހަރަށް ސްޓެލްކޯއަށް އެންުގނު. ނަމަވެސް

ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ކުރެްއވި ުސވާުލގެ  މަށް ސްޓެލްކޯއިން ހުށަަހޅާފައެްއ ނުވޭ.ދުދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންްސ ހޯޚި

ެއއީ  ؛ަހވާލުވާންޖެހޭ ކުންފުނި ،ހަވާުލނުކުރެވި ލަްސވަމުންދަނީ އޮޕަރޭޓަރަކާ  ،ގުުތ ދެންނެެވން އޮތީވަ ޖަވާބުަގއި މި

 ފަސްޖެހެމުންދާތީ ކަމަށް. ދެން ކުރިން ލުުނވެހަވާ ހިްނގުމާނާ ނިޒާމު ޚާތުލުސްދޫާއއި ހިްނމަފުށީގެ ފާ .ސްޓެލްކޯ

ދުމަތް ދިނުމަށް ފެށޭނީ ޚިދެންނެވި ސަބަބުތައް ެއގޮތަްށ ހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވިދާޅުވަމުންދަނީ. އަދި ެއ 

ޑުމެްނ މަކު އަުޅގަނސަބަބަށްޓަކައި. ެއކަ ވެސް މި ްއގައޭ އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަން ދަތިވަނީޚެކަނޑައެިޅގެން މިވެނި ތާރީ

މަސައްކަތްކުރުން އެދެން.  ށް މައްލުހޯދުޙަބައްދަލުކޮށް  މީހުންނާ ހަމަ ވަރަށް ގިނައިން  އެ ،މީދުކުރަނީއްމި އު

ވަރަށް  ފެށޭނެ ކަމަށް. ދޭންދުަމތްޚިރަށަށް  ދެ މީދުކުރަނީ މި މަހުގެ ތެރޭގަިއ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މިއްއަޅުގަނޑުމެން އު 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ން ވާޔާސަތުރި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު.

ޕެނަލްގައި ހުރި  ،މިނިސްޓަރު މައިގަނޑު ދެ ނުކުތާއެއް ފާހަގަކުަރއްަވއިފި. ެއއް ނުކުތާއަކީ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ޖެހުން.ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމުން ންނަންާވ ސްވިެޗއް ބޭުރގައި ހުރިހުންނަންވާ،  ހުަގއިެއއީ އެތެރޭ  މައްސަލަެއއް.

 ޖެހުން. އެ ބަދަލުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާކަމުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭހުރިއެތެރޭަގއި  ،އާދެ ؛ންނަންވާ ސްިވޗެއް ހުބޭރުގައި 

ކުެރވިފައި އޮީތ ިޑޒައިން ންނަންވާ ސްވިޗުހުއި ޑިޒައިންަގިއ އެތެރޭގައެއީ ފުރަތަމަ  ،ހަވާލުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް

ންނަޖެހޭ ގޮތަށް ެއ ހުއެތެރޭގައި  ންނަންވާ ސްވިޗުހުބޭރުަގއި  !ންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ވާތީވެ. މާފުކުރަްއވާހުބޭރުގައި 

ރި ަވޒީުރ ޒަތްތެއިއް  ،ދެވަނަ ނުކުާތއަކަށް !ވެދެވަަޑއިގަންަނވާ ؛ޕެނަލް ޑިޒައިންކުެރވިފަިއވާީތެވ. ދެވަނަ ނުކުތާައކަށް

ނުެގ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާފައިނުވާތީެވ، އެތަނުގެ މަގުަތއް ތަ ހިއްކިގުިޅގެން  ތުލުސްދޫ ހިއްކުމާ ،ފާހަގަކުރަްއވަނީ

ލާންޓް ޖެއްސެން . އެހެންވީމާ، ޓްރީޓްމަންޓް ޕްށް ކަރަންޓު ދެވެން ނެތް ކަމަށްޓްރީޓްމަންްޓ ޕްލާންޓަ ،ފާހަގަނުކުރެވޭތީ

 ދެއްަވއިފީމޭ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް ބައިޕާސްކުރަްނ.މިނިސްޓަރު ހުއްދަ ،ދެން މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވަނީ ނެތް ކަމަށް.
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 މިހާރު  ،. އެހެންނަމަވެސްެއކީަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ިޑޒައިްނގައި އޮތީ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓާ ؛އަޅުގަނޑަކަށް 

ސީދާ ނަޖިސް ތުލުސްދޫގެ މަންޓް ޕްލާންޓް ބައިޕާސްކޮށްފަިއ ދަނީ މި ސަަބބުތަކަށްޓަކަިއ ޓްރީޓްދެވިގެންހުއްދަ

އަުޅގަނޑު ހަމަ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް މިކަން  ،އެހެްނވީމާ ދާނެ ޮގތަކަށް އެކަްނ ކުރުމަށް. ގޮނޑުދޮށަށާއި މޫދަށް

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ. ތު ހުޅުވާލަންޞަފުރު ގެ . މިހާރު އަޅުގަނޑު އިތުރު ސުވާުލކުރުމުފާހަގަކޮށްލަދިނީ

 މެންބަރު. 

 

 މް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީ

އަުޅގަނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން ބޭރުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސްވިޗެއް އެތެޭރގަިއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މީހުން އެތެރެއަށް ެވއްދޭީތ މީސްރުގައި ތިބެންޖެހޭ  ބޭދަނީ ވެސް މިހާރު މި މި ސަރުކާރުަގއި ހުރެއްޖެއްޔާ ގޯްސވާނެ.

 އެހެންވީމާ، އެީއކީ ރަނަގޅު ުޅވޭ.ވިދާ މަޑުމަޑުން ގޯްސވަމުން ކަމަށް ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން އަުޅަގނޑު ގާުތގަިއ އެބަ

ވެސް ބޭރުގައި  ންބޭރުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހު ،ވެސް ބޭރުގަިއ ބެހެއްޓުން ބޭރުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސްވިޗު ކަމެއް ނޫން.

 ވިދާުޅވި ެއްއޗަކާ  މިނިސްޓަރު ،ބެހެއްޓުން މީގައި ރަނގަޅީ ިއނގޭތޯ. ދެން ތުލުސްދޫ ަކއުންސިލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި

. މި ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓަށް ކަރަންޓު ގެންދިއުމުަގއި ކޭބަލް އަޅަން ސްޓެލްޯކއިން ދިން މަެއއް ނުވޭ ީމގައިވެސް ދި

ދެން ހަމަ ހިންމަފުށީ  ޚަބަރުދެއްވާފަިއ އޮތީ އިނޭގތޯ.ކަަމށް ކައުންސިލުން ައޅުގަނޑަްށ  ޅޭޮބޑުެވގެން އު  އަގު މާ

ނަގާފައި ކަމަށް. އެހެްނވީމާ،  ހުރީ މަތި ހުރި ޓޭންކުތައް  ކައުންސިލުން އެބަ ވިދާޅުޭވ އެތާ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންުޓގައި 

 ަނވަމުންދާ ކަމަށް...ރި ވަރަށް ގިތެރޭގައި މަދިމި ވާރޭވެހިގެން އޭަގއި މަދިރި އުފެދޭތީ ރަށު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 !އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލު ސީދާ ވިދާުޅވެދެްއވާ

 

 މް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީ

މިކަްނ އޮތީ ވަރަށް ނުރަްއކާތެރި  ؟ަގވާނީބޭފުޅެއްތޯ މިކަުމެގ ޒިންމާ ނަންމިތާ ބަލިމަޑުކަމެއް އުފެިދއްޖެއްޔާ ކޮން

 . ވެސް ރަުށގައި ލަތެއްގައި ދެހާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މިްނވަރަަކށް ސުވާލަށް ޖަވާބުެދއްވުން  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު 

ގުޅޭ މަސައްކަތްތަަކކަްށ  ގެ ވުާޒރާއާކޮްށ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޞައްޚާ ،ލަތަކަކީގެ މައްސަހެލްތު އެދެން އެއީ ޕަބްލިކު

 ނުވެދާނެ. 

 

 ޙުސައިން ރަީޝދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރޑ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް

ވަރަށް ބޮޑު އަެގއްަގިއ ތުލުސްދޫގައި އަޅަންޖެހޭ ކޭބަލް ފުރަތަމަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

ައޅުގަނޑު ހަނދާންާވ ގޮތުްނ  ،ގޮތަށް ކޯޓުކުރީމަ ކަށް މިިލއަން ރުފިޔާ އަރާވަރަ 15ކޯޓުކުރީ. ެއއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ަބހައްޓަިއގެން އެއަށް ކަރަންޓު  އިންޖީނެއް އިދެންނެވިން އެއަްށވުރެ މާ ރަނގަޅޭ އެތާނގަ މި ކުރީމާ އަޅުގަނޑުމެން 

 ވެސް ނާރާނެތީ. ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ދެއްކިން. އޭރުން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ވާހަކަ ތަމަ އެން ފުރަވެސް. ދެ ދޭން

ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ބައި ައޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޖެކްޓު  ،ހިްއޗެ އެތަކާއި މިޚާނާފާ ،ދެން ކޮންމެއަކަސް

ހިންގުމުގެ ކަންތައް ބަދަލުވީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ތްގުޅިގެން މުޅި މަސަްއކަ ށް ބަދަލުވުމާއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ

 ފަހުން ސްޓެލްޯކއާ ދެން އޭގެ ށް.އެންޑް މި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް.

ޓްރެކްްޓ އަޅަން ކޮންކޭބަލް ދުވަުހގެ ތެޭރގައި މަސް 4.  ދެންނެިވންވާހަކަދަްއކަިއގެން މިހާރު ްސޓެލްކޯއަށް އަުޅގަނޑު

މިދެންނެވި މަގުތައް ާފހަގަކުރެވިަފއި ނެތަތީ އެކަން  ،މައްސަަލއަކީއަެގއްަގއި. ެއކަމަކު  ފައި އޮތްދެވުނޭ އެއްބަްސވެ

މައްސަަލެއއް ނޫން ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ގެައގު އެހެންވީމާ،  ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. ނުކުރެިވގެން އުޅޭ

 ،ވަނީ މައްސަލަައކަށް ައގު މައްސަަލއެއް ނޫން މިހާުރ މައްސަލައަކަްށ ެވގެން ުއެޅނީކީ. .ދަންނަވަނީ ންކޮށް މިޤީޔަ

ތު ލިބިފައެއް ނެތް އެތަނުގަިއ ދެން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާ ނެތަތީ.ައޅާނެ މަގެއް ހަމަޖެހިފައި ،އަޅާނެ ގޮތެއް ކޭބަލް

ެއކަހަލަ  ެއއްވެްސ ކަެމއް އޮތް ކަމަކަށް. ށޭ ގޮތަށްކަމެްއ ފެމަޑުބަލި މިދެންނެވީ  ،ކަންތައް ހުރި ގޮތުން ރަުށަގއި

ވަރަްށ  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް. ވެސް އަދި އެހެން ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތެއް ރަށު ކައުންސިލުން

 ކުރިްއޔާ.ބޮޑަށް ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަމު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީތުޞަމިހާރު މި ފުރު ޅުގަނޑު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. އަ 

 ށް.މުޙައްމަދު ވިސާމަ

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ގަމުގެ ތުނޑީ  ،. އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރުޝުކުރިއްާޔ 

ެއއީ ތާރުމަގު ސަރަހައްދު. އާދެ!  ؛ ފަރާތްގު! ރިވެިރސް ބީޗު ސަރަަހއްދު އަދި މުުކރިމަގު ހުޅަނއާދެ ؛ޅަނގު ފަރާތްހު

އަދި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ގަމަށް އިންތިހާއަްށ  ސް ދަނީ ގިރަމުން.އެ ސަރަހައްދު މިހާރުވެ، ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ

ކަންބޮުޑވުން ވެސް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮުނާވފައިވޭ ިމކަމުގެ  ކައުންސިލުންހަރުމަތިން އެިކ ފަ ،ބޮޑުވެފަިއާވއިރު

އްެލއް ގެންނަން ޙައަިދ މިކަމުގެ  ؟ހުރި މަސައްކަތްތަކަކީ ވަގުތު ކުރެވެން  އްލުކުރުމަްށ ކޮބައިތޯއޭ މިޙަމިކަން  .ށްފާޅުކޮ

ބޮޑު ަގމުގައި ކުީނގެ މައްސަލަައކީ  ންބި ،ލަކީދެވަަނ ސުވާ ؟ތިބޭފުޅުން އެއްެވސް މަސަްއކަތެއް ކޮށްފަިއވޭތޯ

 ،ވެސް ކުެރވިއްޖެ ގުޅިގެން ތަފާތު މަޝްވަރާތައް  މިކަމާންމަތީ ރުއެކި ފަހަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެަފއިވާ މަްއސަލައެއް.

 މިކަންވަތަ މަލީ މަސައްކަތް ނުޢަމިކަމުގައި  ެވސް. ތައް ބާއްަވއިގެންެވސް އަދި ގަމުަގއި ފޯރަމު ކައުންސިލް ލެވެްލގައި

  ؟ރުން ެގންގުޅޭ ސިޔާސަަތކީ ނުވަތަ ިވސްނުމަކީ ކޮބައިތޯއޭއްލުކުރުމަށް ސަރުކާޙަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވޒީރު.މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 :ޙުސައިން ރަީޝދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން .ރޑ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް

ފަަދ  އްވިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެރަށުގައި މި  ގަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ރަށެއް. އެ ރައީސް. ލާމު ތްތެރިއިްއޒަ

 ރަށާ  ،ވިދާުޅވި ސަރަަހއްުދތައް ގިރަމުންދަނީ މައްސަލަތައް ހުރިކަްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން ގަމުގެ އެ

ލި ދަތުރުކުރުމަްށ ވެ ޖޯގުރަީފއަށް ރަުށގެ ވަށައިގެން ގުޅިގެން ރަުށގެ ހެނދުމާނދަރުބަ  ،ގުިޅގެން ބިންހިއްކުާމއި

ވާހަަކ  ައޅުގަނޑުމެން މި ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަެމއް. މައްަސލަ އެައކީ އިންޖިނިއަރިްނގ އެ އެޅިފަިއވާތީ.ހުރަސް

 ،ކުުރމަށް މަޝްރޫއުތަކެއް ޭރވިލު އްޙަރަްށގިރުމުގެ ަމއްސަލަ  އަތޮޅުގަިއ ޖައިާކގެ އެހީަގއި .ލ ެވސް ދައްކާއިުރަގއި

. ދެން ރަށް ގިރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މެންޑޭޓް އޮންަނ އް ސިލެކްޝަންގެ ަމސައްކަތް ހިނގަމުން އެބަދޭސައިޓްތަ

، ދުމަށް މިދެންނެވީއެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯ ،ގިރާކަން ާފހަގަކޮށް ރަށް ،ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުެރވޭ ކަމަކީ

ތައް ހަމަޖެހިފައި އޮތް މަލީ ގޮތުން އެ މަސައްކަތް ހިންގުމަކީ މިހާރު މެންޑޭޓުޢަ ށް ހުށަހެޅުން.ހަ މަޖިލީޒަތްތެރިމި އިއް

 ން ކުަރްއވަންޖެހޭ ކަމެއް. ކުނީެގ މައްސަަލއަށް ރަށުަގއި ބަލާއިުރަގއި ޓްރީ އޮފް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގޮތުން މިނިސް

މި މައްސަލަ  ހަމައެކަނި ގަުމގަެއއް ނޫން. ޖޭަގއިމުޅި ރާއް ށް ކުނި އެބަހުރި.ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަ މުޅި

އަދި އެ ޕްރޮގުރާމް  .ވަނީ ފަރުމާކޮށްފަ މި އްލުކުރުމުަގއި މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ައޅުގަނޑުމެންޙަ

ރާއްޖޭގަިއ   ރާއްޖެ ސާފުކުރުން.ރު މުޅި . މިހާވެސް ދެއްވާފަ ވަނީ ހުއްދަ ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން

ެއ  .ވާނީ ހުށަހަޅާފަ ބިޑުކުރުމަށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފައިނޭންސަްށ އަުޅަގނޑުމެންހުރި ކުނިތައް ސާުފކުރުމުގެ ަކންތައް 
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 .ސާފުކުެރވޭނެ އިހުރި ުކނިތައް ނަގަ  ަގއިހުރިހާ އަތޮޅުތައް ވަިކވަކިްނ އެ ރަށްރަށު ލާނުކުރެވުނީމަޢުބިޑުތައް އި

ފުނި ނުއުފެދޭނެ ގޮތަކަށް ގުޅިގެން އެ ރަށްަރށުގައި ކުނި އިތުރަށް ޖަމާވެ، ކުނި ތަކާ ކައުްނސިލުފަހުން ރަށްރަށުގެއޭގެ

އަދި މި . އެކަމަށް ޭބނުންވާ އިރުޝާދު ސަރުކާުރން ވަނީ ދެއްވާފަ އެކަން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ިއންތިޒާމުކުރެވޭނެ.

ބޫުލކުެރޭވ ގަދެްއވާ ފައިސާ އިތުުރކުރެްއވުމާ ެއއްޮކށް އަޅުގަނޑަށް  ަކއުންސިލަށް ން ރަށްރަށުގެހުއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ

  ލިބިގެންާދނެ. އްެލއްޙަ ގޮތުަގއި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ކުނި އުފެދުމުގެ މައްސަަލއަށް ވަރަށް ބޮޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ އިހަަވންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތިރ ތުޞަުޑ މި ފުރުމިހާރު އަުޅގަނއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ވަޒީރު. ޝުކުރި އާދެ! 

 .ޢަށްމެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ

 ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭއަުޅގަނޑު ހަމަ  އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލުގެ ކުރިން ިއއްޒަތްެތރި ވަޒީރަށް .ޝުކުރިއްޔާ 

ެއކަން  ،ވާތީ  ތަްށ އޭގެ ޒާތުަގއި ވަރަށް ނުރަްއކާތެރި ކަމަކަށްޙައްޞި ޓް ބައިޕާސްކުރުން އެއީ އިންސާނުންގެ ޓްމަންޓްރީ

ބޮޑު  ނުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ ވަރަށް އެކަން ނޫނޭ. އެގޮތަށް ކަމެއް އެގޮތަށް ކުރުން އެއީ އެްއގޮަތކަށްވެސް ކަމުދާ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަުށގައި ކުނީގެ ަމއްސަލަައީކ ، ރަތަމަ ސުވާލަކީާއއެކު އަޅުގަނޑުެގ ފުއެ  .މެއްއެދު

އްލުކުރުމަްށ ޙަެއކަން  ،ވާތީ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް އަޅުގަނޑު ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ އިހަވަންދޫ

ގޮތެްއ  ؟ރަްނ ނިންމިފައި އޮތީތޯޭއ ެއކަން ކުޮކންގޮތަކަށް ؟އިތޯއޭސިޔާސަތަީކ ކޮބަ  ން ގެންގުޅޭ މިހާރު މިނިސްޓްރީ

 ގެ ެއއީ ައޅުގަނޑު  ؟ން އެކަން ކުރުަމށް އަދި ކިހާ މުއްދަތެއް ނަގާނެތޯއޭއެޮގތެއްގެ މަތީ ،ނިންމިފައި އޮތް ނަމަ

އް ރުދަމާގެ މަސައްކަތްތަފެނާިއ ނަ ،ފައިވާ ގައި ހިމެނިއަހަރު ަބޖެޓު ފުރަތަމަ ސުވާލު. ދެވަނަ ުސވާލެްއގެ ގޮތުން މި

ވެސް ފެނާިއ  މާރަންދޫގައި ައޅުގަނުޑގެ ާދއިރާގެ  ؟ށުގެ މަަސއްކަތްތަްއ މިއަހަރު ފެށޭނެތޯއޭހިމެނިފައިވާ ރަށްރަ

ނެތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭ ަގއި އެބައޮތް.އަހަރުގެ ބަޖެޓު ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މި

 ށްލަން ބޭނުން.ސުވާލުކޮ

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީުރ. 

 

 ޙުސައިން ރަީޝދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރޑ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް
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  ވަރަށް ރާއްޭޖގެ ،ބުަގއި ފުރަތަމަ ދަންނަވަން އޮތީވާޖައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުާވލުގެ 

ވެސް އެ ޕްލާންޓް ބޭނުންކުރެވެނީ.  ހުރި ތަންތަނުގައި އިމުކުރެިވފައިޤާ ޕްލާންޓް  ސްވެޖް ޓްީރޓްމަންޓް ،މަދު ރަށެއްގައި

ންޓް މަޓްހުރި ގޮތުން ުސވެޖް ޓްރީ ަތންތަން ފަރުމާކޮށްފައި އެ  ،މިކަން މިގޮތަށް ކުރިމަިތވާ މައިގަނުޑ ސަބަބަކީ

ލައްަކއެއްހާ ރުފިާޔ ޚަރަދުޭވ ލާންޓަަކށް ގާްތގަނޑަކަށް މަހަުކ ންގާއިުރގަިއ ޭއގެ ޕްށް ކަރަންޓުދީގެން ހި ޕްލާންޓަ

 ން ށް ެއއީކީ ުކރެވޭ ވަރުެގ ކަމަކަށް ުނވޭ. ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި ބޭރުރަްށރަށު ކައުންސިލަ ،ހިންގަން. އެހެންކަމުން

ޓަކައި އެތަންތަން ހިންގުމަށް ،. ނަމަވެސްފަށްކޮއިމުޤާއެސް.ޓީ.ޕީ  ފައިސާ ދީގެން ހިލޭ އެހީަގިއ ހެދި ތަންތަނުގައި

ށް ުކރެވޭ ކަމަކަށް ުނވާތީ މިހާރު ކައުްނސިލަ ގެރަށްރަށު ކުރުމަކީ އެ ޚަރަދުން މިދެންނެވިހެން ލައްކަެއއްހާ ރުފިޔާ ކުރި

ބޭނުންކުރާ  މުނިޒާ ޚާނާފާކޮށްފައި ހުރި ގިނަ ރަށްރަށުަގއި ެވސް އެސް.ޓީ.ޕީ ަބއިޕާސްކޮށްަފއި އިމު ޤާވެސް ެއސް.ޓީ.ޕީ 

ކަނޑުގެ ވަކި ހިސާބަކަްށ ކޮްށ ޞަޚާއް ،ދުރަށް ައއުޓްފޯލް ހޮޅި ރަށާ ،ނަވަން އޮތީވާހަކަ ފާހަގަކުރަން. ދެން ދަން

ނޫން. ޙަޤީޤަތުަގއި  މަްއަސލަ ކުޑަވާނެ. ނަމަެވސް މިއީީކ ތިމާވެށީގެ ވުޒާާރއިން ބޭނުންވާ ގޮެތއް އެ ،ވާނަމަގެންޮގއްސަ 

 ެރވިަފއި ފަރުގެ ނިޒާމަށް ނަޖިސް ކުޓްރީޓް ޖްން ސްވެޓްރީޓްމެންޓް ޕްލާންޓް ހުރެގެ ޖްވެނީ ސުއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަ

ނުލައި  ކާ ޓްރީޓްމެންޓް ޕްލާންޓަޖްވެއަޅުގަނޑުމެން މިތިބަ ބޮޑު މާލޭގައި ެވސް ހަމަ ސް .ދާން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

ށް ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަދި ޮބޑަ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް މަކީކުރު އްލު ޙަމައްސަލަ  ދަނީ. މިއަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަމުން 

ކުރެވިދާނެ. ދެން އޮތީ ކުނި ގިނަ ފައިސާ ލިބޭ ކަމަކަށް ވެސް ބަދަލު ކުން އެއީ ެއކަމުން ވަރަށްކުެރވޭ ގޮތައްލުޙައެކަން 

ކުރުުމގެ ކުނިތައް ސާފު ހުރި ؛ކުރުމުގެމުޅި ާރއްޖޭަގއި ކުނި ސާފު  ،ކުރުމުގެ މައްސަލަ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިފިންސާފު

އަތޮޅުތަކަށް ަވކިން  ،ޓަކައިކުރުމަށްއެކަން މިހާރު ބިޑު ،ކަމާއި  މަޝްރޫޢެއް އަޅުގަނޑުމެން ފަށަން ރާވާފައި އޮތްހުރި

ެއކަން  ،ކުރެވި ހަމަޖެހުނީމަށް ފޮުނވާނެ ވާަހކަ. އެކަން އިޢުލާންކުރުމަށް ޓަަކއި މިނިސްްޓރީ އޮފް ފައިނޭންސަބިޑު

އްުލވެގެންދާއިުރަގއި ޙަމަްއސަލަ  ގެ މަ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ަރށްރަށުގައި ހުރި ކުނީެއކަން ހިނަގއިގަތީ ،މަކުރެވުނީބިޑް

ނަރުދަމާގެ  ފެނާއިެވގެންދާނެ. އްލު ޙަތި ވިދާުޅވި ރަށްރަށުގެ ުކނީގެ މައްސަލަ ވެސް  ؛އެކި ދާއިާރގައި އަދި ތި ރަށުގެ

، ތި ކުރެއްިވ އައީކީ. އެީއ އެހެންވީމާތަނަށް  ނޫން އަޅުގަނޑު މި އްލޫމާތު ހޯދައިގެނެޢުގެ ވާހަަކއަށް މަނިޒާމު

ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ައޅުގަނަޑށް ތި ވިދާޅުވި ރަށްރަުށގައި ެއކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް މިއަދު ދަންނަވަން އުނދަގޫ. 

 .ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ކީ. ވަރަށް ނޫން އަޅުގަނޑު އައީ  އްލޫމާތު ސާފުކޮށްގެން ހިފައިގެނެ ޢުބެހޭ މަ އާދާއިރާ އެއީ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ފާހަގަކޮށްލަދޭނަން. ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ 

ންދާ ގެއްލުމުެގ ގެސްޓްހައުްސގެ ިވޔަފާރި އާިއއެުކގައި އަދި މިހާރު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގައި ފަރުތަކަށް ލިބެމު

ނަޖިސް ސީދާ ގޮތުގައި ރާއްޭޖގެ ރަށްތަކުގެ ވަަށއިގެން އެނބުރޭ ގޮތަށް ނަޖިސް  ،ސް އެކުވެ ސަބަބާ
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އާއި ފެނުގެ ޕްރޮޖެްކޓްތަުކގައި ފަހުން ހެދޭ ނަރުދަމާ ؛ޕްރޮޖެކްޓްަތކުގެ ،ދިޔުމަކީ ރަނގަުޅ ކަމަކަށް ނުވާީތވެކުރަމުންބޭރު

ވިދާުޅވި ަފދައިން ލައްަކއެއްހާ ރުފިާޔ  ވެނީ. ިއއްަޒތްތެރި ވަޒީރު އެމި ކުރެމިކަން  އެކުަގއި  ޓްރީޓްމެންޓް ޕްލާންޓާ

ިއޔާދަކުރަިނިވ  ،ކަމުަގއިވާނަމަ. އެހެންނަމަވެސްއިން ޕްލާންޓެއް ޖައްސާ އެ  ށް ހިނގައިދާނެމަހެއްގެ މަްއޗަށް ކަރަންޓަ

ބާވަތުގެ  ދަނީ މި  ޓެކްސް ނެގެމުން މިރީންގައި ގްގޮތެއް  ޞަޔެއް ލިބޭ. އަދި ޚާއްކުރުމުން އެކަމަށް ލުހަކަތަ ބޭނުން

އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޮބޑަށް ދެކެވޭ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް ވަރަށް

 ސިން ހަމީދަށް.މުޙްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް 

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަމީދު ސިން ހަމުޙްނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ދާނީ  އެ ،އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ނަރުދަމާެއއް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެްއގަިއ އޮތް ނަމަވެސް 

ނަރުދަމާެގ  އެ ،ނިލަންދޫ ނަރުދަމާއަކީ ،މަނިކުފާނުގެ ވުޒާާރގެ ދަށަށް. މަނިކުފާނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް. އެގޮތުން

ނިލަންދޫގެ  ،ވެފައި އޮތް ނަރުދަމާެއއް. ސުވާަލކީ ރަށް ގިނަ ދުަވސްންނަތާ ވައި އޮޖެހިފަނިޒާމުގައި މަްއސަލަ

އެކަމަށް  ،ނަމަ ހަމައަށް އައިސްފައިވޭތޯ. އައިސްަފއިވާ އާ ނަރުދަމާގެ އެއްެވސް މައްަސލައެއް މަނިކުފާނުގެ ވުޒާރާ 

 ޝުކުިރއްޔާ.  ؟ކީ ކޮަބއިތޯޚަތާރީ ކުރެވޭއްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާޙަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ސަތުން ވާހަޔާރި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ޙުސައިން ރަީޝދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރޑ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް

 ،ން އޮތީނަވަދަންނިލަްނދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާުލގެ ޖަވާބުަގއި  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މައްަސލަޖެހިގެން އަޅުގަނޑުގެ ުވޒާާރއަށް ެއކަމުގެ ޝަުކވާ ލިބިފަިއ އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަށް  ގެނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާ

 ނެތް. އްކުރެވިފައެ ނޯޓު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ވޭރުހެން އަރުވަނީ މެދުފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި

 ށް. މަޢާޡި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޢާޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 
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ޕެނަލް ބޯޑެއްގެ  ނޯއުޅެ މި އިަގއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ. ތުލުސްދޫ، ހިންމަފުށީގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ

 އުެޅނީ.  ގެން މިހުރެތެރޭަގއި އެ ންނަންޖެހޭ އެއްެޗއް ހުބޭރުގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ހުރީންނަންވާ ސްވިެޗއް އެތެޭރަގއި ހު އިއާދެ! ުޝުކރިއްޔާ. ބޭުރގަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަޑުކޮށްލަްއވަްއޗޭ އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މްޢާޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 ،ިއްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ވިާދޅުވެެދއްވަފާނަންތޯ ،ުއޭޅ މައްސަލަައކީ އެއީ. އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީ  ގެން މިތުލުސްދޫގައި ޖެހި 

 ،އްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންވާރޭކޮެޅއް ވެިހއްޖެބޮޑުެވެގން.  އުޅެނީ ވަރަށް މާލޭގައި ނަރުދަމާގެ މައްސަަލ މި

 ؟ދެއްވާނީ.އްލެއް ކޮންއިަރކުތޯ ެގނެސްޙަމަށް އި. މިކަ ގެ ތެރޭގައުޅެނީ ނަޖިސް ފެނު މާލޭގެ ރައްޔިތުން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ޙުސައިން ރަީޝދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރޑ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް

މް ކުރެއްިވ ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގިއ ޢާޡިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މެދުހެންވޭރު ދާއި

މާލޭގެ މިއަދު ދިރިއުޭޅ  ،ކުރެވިަފއި ޮއތީކުރިއިރުަގއި ފަރުމާމާލޭެގ ނަރުދަމާ ފުރަތަމަ ފަރުމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 މިހާރު އެބަުއޅޭ. އަދި އިމާރާތްތައް ގިނަ މީހުން މިއަދު މާލޭގައި ވުރެ މާޫނން. އެއަށް  އްއާބާދީއަށް އަާމޒުކޮްށގެނެ

 ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް ކޮށްފަިއވާ ހޮީޅގެ ނިޒާމުއިމުޤާ ާމލޭގައި  ،މެ. އެހެންކަމުން މިހިރީ ވަރަށް އުސްކޮށް ެނގިަފއި ެވސް

ާވ ން ކުަރއް.ެއސް.ސީއުނީމަ އެމް.ޑަބްލިޖެހުގޮތުން މާލެއަށް ބޭނުންވާ ޮގތަށް އެކަން ކޮށެއް ނުެދވޭ. ދެން މައްސަލަ

މުޅި މާލޭަގިއ  ،ޓަކައި އިތުރު ހޮޅި ައޅަނީ. އެހެންކަމުންކީ އަެނއްކާ މަްއސަލަޖެހޭ ދިމާ ބޮލްކޮށްވުން ހުއްުޓވުމަށްކަމަ

 ؟ވޭނީޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެކުުރމަށްމައްސަލަ ފާހަަގކުރެވޭ. އެކަން ރަނގަޅުމިދެންނެވި 

އިތުރަށް  ވާހަކަދަްއކަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ނިޒާމު އާ.އެސް.ސީ އުއެމް.ޑަބްލި ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ

 ން މިކަމާ ކުރަންޖެހެނީ. އަުޅަގނޑަށް އިނގޭ ގޮތުަގއި ެއމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްހަރުދަނާ

ވަޑަިއގެން ެމދު ދަނީ ވިސްނާ ތަކާއެޅިދާނެ ފިޔަވަޅު ،މެދު ދަނީ  ހުރި ކަންތައްތަކާ ވިސްނާަވޑަިއގެން ކުރެވެން

ގުޅިގެން އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކެއއް  ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަށް މަަސއްަކތްތައް ކުރަްއވަމުން. މި ސުާވލާ

ލާ އެްއޗެއް. އެކަމަކު ައޅުގަނޑުމެން މި އިއުކަ ވަގުތު ފަރުގެ ނިޒާމަށް އެބައޮތް. ނަޖިސް ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން މި
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 ،އިން ގޭސް އުފައްަދއިގެން ހަމަ އެ  ،ނަމަ ލާ ނަޖިހަކީ އެނަރަބިކް ޑައިޖަސްޓެން ޕްރޮސެސް ބޭނުންކޮށްފިއިއުކަ 

 އި،ކުނީގެ ބާވަތްަތއް ބޭނުންކޮށްގެން ގޭސް އުފައްދަ  ތް؛ ތެލާ ވެްޓވޭސްޓް އިއުކަ ކޮށް ެއއަށް ައޅުގަނުޑމެންޞަޚާއް

އިޓަލީއަްށ ކުރި ދަތުުރގައި  ާށއި ރިޕަބްލިކަުޅގަނޑު ޗެކްން އަފަހު ސާ ހޯދިދާނެ ެއްއޗެއް ވެސް މެ. ދާދިއިން ަފއިއެ

. އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ ހޯދާފަ ޓެކްނިކަލް މީހުން ގެއަޅުގަނޑުެމންއޭގެ ތަޖުރިބާ  ތައް ހިނގާ ގޮތާއިމިފަދަ ނިޒާމު

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެބަ ޓަނެއް  ބަިއވަރު  ުއފެދޭ ނަޖިހުގެ އެތައް ގުިޅގެން މާލޭަގއި އާ.ެއސް.އީއުކުރަނީ އެމް.ޑަބްލިއުއްމީދު

ން އެކަމުގެ ވިސްނުްނ .އެްސ.ސީއުއުފައްދާ. އެ ބޭނުންކޮށްގެްނ އިތުރަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ. އެމް.ޑަބްލި

މާލެއަށް  އްލުތަްއ ހޯދުނީމާ މިހާރުޙަ، މިކަހަލަ ވޭ. ެއހެންވީމާލޫމާތު ލިބިފައިޢުގެންގުުޅްއވާ ކަމަށް އަުޅގަނަޑށް މަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ތުުރ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެ. ވަރަށްވާ މައްސަަލއަށް އިކުރިމަތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުުރޞަތު

 ކޮޅެއް.  މިނެޓުތީއިތުރު ސުވާުލގެ ަވގުތު ހަމަާވން ދެން އޮ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ުހވަދޫގެ ކުޑަ ،އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރާ

ޮގއްަސއޭ. ެއ އިަވނީ ފަހަނައަޅަ  މިހާރުޚު ބުނި ތާރީގައި ޮސއިކުިރ ދުަވހުގައިކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓު އިމުޤާ ފެނުގެ ނިޒާމު

އަިދ  ؟ގައިތޯޚެއްތާރީމަސައްކަތް ނިމި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބެން ފަށާނީ ކޮން އެ ؛ރައްޔިތުންނަށް ،ޚިދުމަތް ނިމި

 ޝުކުރިްއޔާ. ؟އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ ކިހާ މުއްދަެތއްތޯ ބޭފުޅުންނަށް މުއްދަތު އެ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ޙުސައިން ރަީޝދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރޑ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް

ވަރަށް  ،ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބަގިއ ދަންނަވަން އޮތީ

ތަނަްށ ައއިއިުރގަިއ ެއ ުސވާލަށް  އެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑު މިއަުދ މި ްށ އެއިންފޮމޭޝަނަ ޕެސިފިކްސް

އެ  ،ނަމަ ކީ. މި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއގަންނަވާނޫން ައއިސް މި ހުރެވުނީ  އްލޫމާތު ހިފައިގެނެޢުބޭނުންވާ މަ
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ކަމުގެ ކަަށވަރުކަން މަނިކުފާނަްށ ލިބިދޭނެ ންނަާވ މިންވަރަކަށް އެދިވަޑަިއގަލޫމާތު އެޢުމެންބަރު އެދިވަަޑއިގަންަނވާ މަ

 އަޅުގަނޑު އަުރވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެކުގަިއ  ދިޔުމާމުން ޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސުވާލުގެ ގަޑި ނިމެޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަ

ގޮތުްނ  ގުޅޭ ޮކމިޓީ ރިޕޯޓާ ،ބިލުގެ ބަހުސް ކީ އަުޅގަނޑުމެން މަސްވެިރކަމުގެއަދަ މި .ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ން ވަީނ އެ ބިުލގައި ހުރި ަބއެއް ންޓުންމަކުރުމަށް ނިންމާފައި ޮއތް ދުވަސް. މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެންަވޔަރަބަހުސް

 އެ  ؛ކަނުޑގަިއވާ ދިރުން ،ވާލަކީ  ސު އެހޭ  ގޮތެްއގަިއ މިޞަ . ޚާއްގޮތުން ކަންޮބޑުވުން ފާހަަގކޮށްފަ ުގޅޭ މާއްދާތަކާ

 ގައިގުޅޭ ކަންކަމޭ. އެ ދިުރން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތު  އާދިރުމުން ނަފާ ހޯދުމުގެ ކަންކަމަކީ މަސްވެރިކަުމގެ ވުޒާރާ 

 ކަމުގެ ަކމުގެ ފުށުއެރުމެއް އުޅޭ  2. މި މޭންޓް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅޭ ކަްނކަމަޔަރަންބަލަހައްޓައި ރަްއކާތެރިކުރުމަީކ އެންވަ

މަސްވެރިކަމުެގ އަންނަނީ ކުރައްވަމުން. އެ ބޭފުޅުން އިާޝރާތް  ންންޓުންމަތެއް މިނިސްޓްރީ އޮްފ އެންވައިރައިޝާރާ

 ،. އެހެންނަމަވެސް ޔައިރު ވެސް އެ ވާހަކަ ފާހަގަކުެރއްވިދިބަހުސްކުރެްއވެމުން ،ބިލު ކޮމިޓީގައި އޮތް ަވގުުތ ވެސް

ހަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒުން  ،މިހާރު މި އޮތީ ތުަގއިއޮތް ގޮ އިއަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަަގުކރެވިފަ

ށް. އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ ިއްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު މި ކަމާ ގުޅޭ ސުވާލެްއ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް އަުކރުން އަކުރަ

ޚާްއަޞ އޮތް ވަކި  އް ދެކެވެންއެއަދި މިއީ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް މި ކަމުގައި ވާހަކަ . ކަން ވެސްމިއަދަކު ނެތް

ތަނުގައި.  ތި ހުންނެވީ މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ފުރުޞަތެއް ނޫްނކަން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް  ،ވަގުެތއް

އަރުވަނީ ނައިފަރު ތަނުގައި. ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ތި ހުންނެވީ މި  ފުކުރައްވާ!މާ

 މަދު ޝިޔާމަށް.ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އަދި ނަޖިސް ބާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ ޙަޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރު ވަރަށް ބޮޑަށް

ރަނގަޅަްށ  ން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީގެ ކުރިދެއްކުމު  އެ ވާހަކަ ން،ބޭރުވާ ނަޖިހުން އަދި ފައިސާ ހޯދަ ބޭރުނުވެގެން.

ކޮށްލަން އަސްލު  ސުވާލެއް 2 ކަންނޭނގެ ިއހަށް ބަލަންވީ ދެއްތޯ. އިއްޒަްތތެރި ވަޒީރަށް އަުޅގަނޑު ބޭރުވާނެ ގޮތެއް

ަވޒީރަށް އެއީ ިއއްޒަތްތެރި  ؛އޮންނަކަން  އިގުޅިފަ ހިންމަފުށީގެ ނަރުދަމާއާއި ނައިފަރުގެ ނަރުދަމާއާ ،ސްދޫތުލު. ބޭނުންވީ

އެޅެމުންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އިންތިހާއަށް  އިނައިފަރުގަ  ކަމެއް. ނައިފަރު ދާއިރާގެގަންަނވާނެ އެނިގވަަޑއި

އޭ ފައިސާއެއް ނުލިބެ ،ދާއިރާގެ ރަްއޔިުތން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމާ ކަންބޮޑުވޭ. ކޮންޓްރެކްޓަރު މ ބުނަނީ ،ލަސްވާތީވެ 

ދަނީ. ވަރަށް  ކަށް ނޯވެޭއ. އެހެންެވގެންނޭ ލަސްވެގެން މިއް ދެވޭ ންގުޭޅ މީހުންނަށް މުސާރައެމިހާރަކު. ތިމަންމެން ގެ
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ރަނގަޅަށް ނަޖިސް ބޭރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ހަމަ  ،ކަމެއް ތަނުގައި ެދކެވުނު ހުރިހާ ބޮޑު ރަށެއް. ދެންމެަގއި މި 

. ބޭނުންވޭކަމެއްތޯ އަުޅގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން  ހިނގާނެ ރަށެއް ނައިފަރަކީ ވެސް މިއީ. އެހެންވީމާ، މިީއ ކިހިނެއްވާ

އޯޕެކް ައދި އައި.ޑީ.ބީގެ ފެސިލިީޓެގ  ؛ފަންަޑކުން 2މިއީ  ؟އްވާ ކަމެއްތޯވާ ދަތިތަަކކީ މިއީ ކިހިނެ ފައިސާ ދިނުމުގަިއ 

 ވާތީވެ.  ޕްރޮޖެކްޓަށް 2މި ދެންނެވީ ލޯނު ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ  ،ދަށުން

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ޙުސައިން ރަީޝދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރޑ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް

ގައި ަޖވާބުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ. އާދެ، ނަޖިސް ލުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާ 

. ކުީރަގއި އޮތީ ނަޖިސް ބޭރުނުެވ ހަދައިެދވޭތޯ މި ސަރުކާރުން މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން ގޮތް ރުވާނެބޭ

ނައިފަރުގެ ފާޚާނާ ނިޒާމުގެ ވެސް. މިހާރު އެކަން ކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. އެްއގޮތަކަށް 

ެއ ޕްރޮޖެކްްޓ ، ެއ އަދާކުރުުމގަިއ އިނގޭތޯ  ކޮްނޓްރެކްޓަރުނައިފަރުގެ  .އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އިމައްސަލަިއގަ

ގެ . އެހެންވީމާ، ޕްރޮޖެކްޓު ސުރެނަށް ފާހަގަކުެރވުނު ވަރަށް ކުރިންންއަދާކުރުމުަގއި މައްސަލަަތއް ުހރިކަން އަުޅގަނޑުމެ

 ފައިސާމަކުން ން އެދުފުރިހަމަނުކޮށް ފައިސާ ހޯދަ ،ށްއޮތް ގޮތަށް އަދާނުކޮ އި ކަނަޑއަޅާފަމަސައްކަތްތައް 

ާވކަން ވެރިފައި ެވސް ކުރަންޖެހޭ. އެއީ އެކަްނ އިށްފައަދި އެ މަަސއްކަތް ެއގޮަތށް ކޮ ލިބިެއއް ނުދެވޭ. ށްކޮންޓްރެކްޓަކަ

މުސާރަ  ގެންލިބިޮއތް އިންޖިނޭރުން ލައްވާ. އެެހންކަމުން، ފައިސާ ކޮންޓްެރްކޓަރަށް ނު އިވެރިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަ 

 ގޮތުަގއި އެކަން ވާނީ އެ ޮކންޓްރެކްޓަރު އަދާކުރަންޖެހޭ  ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭޑަށްޅުަގނމަ އަވާނަ ށްނުދެވޭ ކަމަ

ނުކުެރވޭ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިާސ، މި  ހޯދަން އުެޅގެން. ައޅުގަަޑކަށް ގަބޫެލއްމަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަނުކޮްށ ފައިސާ 

ވަރަްށ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ،ޅުގަނޑަށް އެނގޭއަ އީއޮންނާނެ ކަމަކަށް. އެ އިބުނީ ނެތިގެން ފައިސާ ނުދެވިފަ

ވޭމަންޑޫގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ހަމަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ. އެހެްނވީމާ، މި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ  ދަންނަ ތ.

 މައްސަލައުޭޅކަން ކުރިން ވެްސ އޮތީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރާ ެއުކގަިއ  އަުޅގަނޑުމެނަށް މިހާރު މި ،ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރުރިއްޝުކު

ވަގުތު ހޭދަކުރުުމގެ ަވގުތު ހަމަވެފަ. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އިއްޒަތްތެރި ަވީޒރު ވަަޑއިގެން މެންބަރުންގެ 

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަށް މަރުޙަބާ.  ކައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ޓަމަށްކަސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުެދއްވި ފުިރހަމަ



18 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަނގަބީލު  އަޅުގަނޑު އަމީންޢާއްމު އަރިުހން އެދޭނަން ވޯޓުގެ ރަނގަބީުލ ޖައްސަވައިެދްއވުމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ގޮތުން ުތ އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭތް ނިމެންދެން ޖަލްސާގެ ވަގުމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަ ތުގައިޙަޤީޤަ ،މި ޖަހަނީ

، 8.1 ،ގޮތުން ވޯޓުދެްއވުމަށް. ެއއީ މިއަދުގެ އެޖެންާޑަގއިވާ  ގުޅޭ ގޮތަކާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ

މެދު އިއްޒަތްތެރި  ރުމާމަސައްކަތްަތއް ނިމެންދެން ޖަލްސާގެ ވަގުތު ިއތުރުކުވާ ގައި  10އަދި  7.8، 7.1، 9.2، 9.1

 މި ޖެހީ. ންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަްށ އެދޭ ވޯޓަކަްށ ައޅުގަނުޑ ރަނގަބީލުމެންބަރު

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މިނެޓު ވަނީ ހަމަވެފަ 5މެންބަރުން. މިހާރު ްއޒަތްތެރި ޝުކުިރްއޔާ އި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ަގއިާވ މަސައްކަތްތަްއ ނިމެންދެން  10 އަދި 7.8، 7.1، 9.2، 9.1، 8.1ގެ ެއޖެންޑާގަިއވާ ވޯޓަށް މި އަހަނީ މިއަދު 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަ ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުރުކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    ގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ދު: މެންބަރުންގެ އަދަވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. 53؛ ކީ. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދ87ަ؛ ކީމަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދަ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ގޮތަކަްށ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވަކި 50؛ ކީނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދަންފެ

. 26؛ ނީށް ބޭނުންވަވުމަ. ާފސ50ް؛ ކީއަދަދަ ވޯުޓގެމެންބަރަކު އިންނެވީ.  1 އިނުގަްނނަވާެވވަޑަ ވޯޓުދޭން ބޭނުން

އަޅުގަނޑަށް  ޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަޅުމަށް ވެދެވަަޑިއގަންނަާވއިރުަގއި. އިއް ެރވިއްޖެޖަލްާސގެ ަވގުތު އިތުރުކު ވީމާ،އެހެން

 ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅަގނޑު އެދެން.  އެނގުން

 

 ކަތް ސައް . ނުނިމި ހުރި މަ 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގއި  8.1ޑާ އައިޓަމް ޖެންއެ  ،ށް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަ  8.1އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 ުގޅޭ  ރިޕޯޓާޝަންގެ ލާފަިއވާ މީހުންނާއި ގެއްލިފަިއވާ މީހުންގެ މައްސަލަަތއް ތަޙުޤީޤުކުާރ ކޮމިއިމަރަ ،އެ ވަނީ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަީނ  ލެވިފަ. އަދިއިގެންދިއުން. މި ބަހުސްގެ ވަުގތު ވަނީ ހުޅުވަ މައްސަލަިއގެ ބަހުސް ކުރިއަށް 

ރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަ. ފުބަހުސަށް ފު

އާ ހަމައަށް  10:30ގެންދާނަން. އަުޅގަނޑު ަގސްތުކުރަނީ މި މަސައްކަްތ މިއަދުގެ ުމންއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަ

. މި ބަހުސްގައި ހިމެނޭ ަގއި ެވސް ވަނީ ވަގުތު ެދވިފައަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަްށގެންަދން. އެއީ މި ބަހުސަށް ިއްއޔެ

ލާފަިއވާ މީހުންނާއި ގެއްލިފައިވާ އިއެއީ މަރަ ؛ޓްމުޅި ރިޕޯ ،ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ހުންގެ މައްސަލަތަްއ ލާފައިވާ މީހުންނާއި ެގއްލިފައިވާ މީއިވެދެަވޑަިއގަންނަވާ! މަރަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ؛ގެމީހުން

ސިޔާީސ އަުޅގަނޑު  އެ ރިޕޯޓު ،. އަުޅގަނޑު ދެންެނވިންކުރާ ކޮމިޝަންެގ ރަީއސް އަުޅގަނޑަށް އެުރވި ރިޕޯޓު ތަޙުޤީޤު

ައުޅގަނޑުމެން އަލުން އަނބުރާ  ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް އެުރިވ ކަމަށް. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ލަފާކުރެވޭ އެބަ އެ ރިޕޯޓް

ހުގެ ނިޒާމު ހިނގާ ގޮތް އަޅުގަނޑު ހިތުން ބައެއް ނޫްސވެރިންނަށް ހަމަ ން އަތުލީ ކަމަށް. މި މަޖިލީތުއަ ގެއެ ލީޑަރުން

ަޑެއްއނުގަންނަވާ. މި މަޖިލީހުގެ ިސޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ލީޑަެރްއގެ ައތްޕުޅަށް އަުޅގަނޑު ރިޕޯެޓްއ ވެސް އެނިގވަތަކަށް އެްއގޮ

ެއ ގޭނެ ބާވަުތގެ ޢަމަލެއް ވެސް ނޫން. ންކަށަވަރު ހިންޤީނޑަށް ޔަ އަުޅގަ އަރުވާަފއި އެ އަނބުރާ އަުތލުން އެއީކީ

ތަނުގައި  ތަމްސީލުކުރާ ލީޑަރުންގެ ގޮތުަގއި މި އްތައަދި ސިޔާސީ ޕާޓީ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ އިންތިޚާބުވެ

 . އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހަށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން. މި މުޅި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގުޅިފައިވަނީ މި ދެންނެވި ޕާޓީތަކުގެ ނިޒާމާ

އް ވެސް ލިބޭ މަޢުލޫމާތެ ،އަނދިީރގަިއ ވިޔަސް ލިބޭ ރިޕޯޓެއް ވެސް ،ފާޅަށް ވިޔަސް ،ސްޔަހާމަ ،ލިބޭ ސިއްރަސް

ކުރަންޖެހޭ ގަނޑިަގޑީަގއި. ސާއް ހިއެ  ،އެުކގައި  މި މަޖިލީހުގެ އަސާސުަތއް ބުނާ ފަރާތްތަކާ ކުެރވެމުންދާނެސާއްހި

އެްއވެސް  ީޓތަކުގެ ީލޑަރުންނަށް އަުޅގަނޑު ދިން ރިޕޯޓުއަރުވަްނ ސިޔާީސ ޕާންކޮށްޤީ ނޑު ޔައެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ތި  ެވސް ވިސްނަން. އަދި ނުވެސް ވިސްނާނަން. އެ ރިޕޯޓުށް އަޅުގަނޑު ނުލެއްގައި ތި ބޭފުޅުން އަތުން އަތުލުމަކަހާ

 ހާމަކުރުމާ އަދި އޭގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެއް ،ރުމާވެސް މިންވަރަަކށް ހާމަކުކޮންމެ  ލިބުމާއި އަދި ރިޕޯޓުށްބޭފުޅުންނަ

ކޮމިޝަންގެ ރައީްސ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީުޤކުރާ  އި ގެއްލިފަިއވާނާލާފަިއވާ މީހުންއިމަރަ ،ގުިޅގެން

ދާ ގިނަ ކަމަށް. އަދި ނަތީޖާ ވަރަށް ޢޫުދ ވިދާޅުވަނީ އެ ރިޕޯޓް އާއްުމކުރުމުން ލިބުނު ފައިއަލްއުސްާތޛު ޙުސްނުއްސު

ކަން އަުޅގަނޑަށް އެްއވެްސ ުނކުރަްއާވނެރިޕޯޓް ލީކު އެޓީަތކުެގ ލީޑަުރން ނގަޅު ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ޕާރަ

ށް. ދަނީ ޚުލާސާ ރިޕޯޓަ ލޫމާތު ހާމަކުރެވިގެްނ މިޢު ވެސް ނުހިނގާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި މައްހާލެއްގައި ަޝއްކެ 

ޚުލާސާ ިރޕޯޓް ހާމަކުރުމުން ވެސް ލިބުނު ފައިދާ ބޮޑު ކަމަށް.  ،، ކޮމިޝަްނގެ ރަީއސް ވިދާުޅވަނީއެހެންވީމާ

ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮތުން ވެސް އަދި  ގުޅޭ ކުރުމާ، ައޅުގަނޑު މުޅި ރިޕޯޓް އެކުަގއި ާތވަލުއެހެންވީމާ

ޚުލާސާ ރިޕޯޓަުކ  ؛ޓަކުގޮތުން ައޅުގަނޑު އެބަ ވިސްނަން. ސިއްރު ހެކި މި ރިޕޯ ގުޅޭ މުޅި ރިޕޯޓް އެކުަގއި ދިނުމާ

، 2، ިސއްރު ހެކި 1ވަނީ ިސއްރު ހެކި  ނެތް. ޭއަގއި އްލަ ރިޕޯޓަކު ެވސް ސިއްރު ެހކި ހާމަކޮށްފައެ ވެސް އަދި ޖުމު

ުނވޭ. އަދި  އްރައްވާފައެ ، ިސއްރު ހެކި ެއއްވެްސ ރިޕޯޓެްއގަިއ ހާމަކު. އެހެންވީމާ 4. ސިއްރު ެހކި 3ސިއްރު ހެކި 

 ،ގުޅޭ ކަންކަން  ނުވޭ. ރިޕޯްޓގަިއވާ ފަނޑިޔާރުންނާ އްއެރު ހެކިންނަކީ ކޮބައިކަެމއް އެނިގފައަޅުގަނޑަކަށް ވެސް ސިއް

ރވިްސ ކޮމިޝަނުން ސަ ޖުީޑޝަލްއަޅާނެ ކަމަށް ގޮތުްނ ފިޔަވަޅު  ުގޅޭ ގަނެޭވ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނާގަިއ ނަންރިޕޯޓު

 ުގޅޭ  ވަނީ ިމހާރު އެްއ ފަނޑިޔާރަކާ  ންމިޝަނުރވިސް ކޮސަ  . އަދި ުޖޑީޝަލްސާފުކޮށް ވިދާޅުވެފަ ވަނީ ވަރަށް  އިްއޔެ

. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތަށް ެއދިފައިވާ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން ެއޅުމުގެ މަަސްއކަތް އެ ކޮމިޝަނުން ފައްަޓާވފަގޮތުން ފިަޔވަޅު

ތު ރުޞަތުގައި އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަވަނަ ފުރުޞަތަށް އެިދަވޑައިުނގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފު 2

އަުރަވނީ ކެލާ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ގެންދާނަން. ފުރުަޞތު އަރުވަމުންދާނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަމުން

 ށް. މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް

ިލ އުމު ސިއްސާޤަ ހިނަގއިދިޔަ މި ހާދިސާއަކީ ަނ އަހަރުގައިވަ 2014ގަސްޓް އޯ  8ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހިތާމަ  އެ ،ކީޔައިލާ ކުރަމުންދިޔަ ހިތާމަޢާ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެްއ. މި ހާދިސާގައި ެގއްލިފަިއާވ ރިޟްވާންގެ 

ގިނައިން  ވަރަށް ރިްޟާވންގެ ބައްޕަ ށްވަރަށް ފުން ހިތާމައެއް. އަުޅގަނޑަހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިނގޭ 

މި ބޭފުޅާ ވެސް ވަރަށް ކަންތައް ބޮުޑވެގެން ބާޒާރުމަީތގައި ވެސް  ؛އަސުރުމާގެ ސީނި ،މޫސާ ދިއްދޫهللا ދިމާވޭ. ޢަބްދު

ެއުކ ދައްކަމުންދޭ. މިއީ ވަރަށް ވަރަށް ައސަރާ ،ވާހަކަތައް ވަރަށް ހިާތމަވެރިކޮށް އަދި އެިކ ެއއްވުންަތކުަގއި ެވސް މި

ގުިޅގެން ނުވަަތ މިކަހަލަ  ދަ ހާދިސާއެއް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ަރއީސް މިކަމާ އަސަުރގަ ވަރަްށ  ،ހިތާމަވެރި

 ކުރަްއވަުމން. އަލްމަރުޙޫމް އަފްރާޝީމްގު ގުިޅގެން ވިާދޅުަވމުންދާ ވާހަކަތައް ކުީރގެ ސަުރކާރުތަކުން ައއީ ދޮ ކަންތައްތަކާ
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ސްކޮްށ އެބަސްތައް ެއްއެވސް ބޭފުޅަކު ސީރިއަ ން. އަދިކުރަްއަވމުއައީ ދޮގު ވެސް ވިދާޅުވި ބަްސތައް  ސަލަިއގައިމައް

އެކު ފާހަގަކުރަން. ޔާނުދާކަން އަޅުގަނޑުމެްނ ހިތާމަނޫހަކުން ވެސް އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް ނަގަމުން

 މުންގެ ތެރޭަގއި އްސްކަން އާމިކަމުގެ ސީރިއަ ،ނު ނަމަދުވަސްވަރު ދެެކވު  ވާހަކަތައް އެ އެ ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ަގިއވާ ގޮުތން ބަޔަކު ޯއގަަނއިޒްކޮްށގެްނ ފިޔަަވޅުތައް ެއޅިފައި ހުރީސްކަން ަކށަވަރު. މި ރިޕޯޓު ،އުފެދި ހޭލުންތެރިކަން

ބަިއވެިރވާ އެަތއް  އަށް މީހުން ފޮނުވުމުަގއި ވެސްއާސީރިދިޔައީ. އަްށ މީހުން ފޮނުވަމުންއާ ނުވަތަ ރާވަިއގެން ސީރި

 ،ބޭފުޅުން ބުނާ އަށް ގޮސް ޝަހީދުިވ ކަމަށް އެއާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސީރި ބަޔަކު މިކަމުގައި ވެސް ާޝމިލުވޭ.

ކުރަމުން. ވަރަށް  އިލާތަކުން ދިޔައީ ވަރަށް ފުން ހިތާމަޢާމަރުވެފައިވާ މީހުންގެ  ،އަޅުގަނޑުމެން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ

 ހުރި އުނދަގުލާިއ، ދިމާވެފައި ،އިތަކާމަހުރި ހިތާ އިލާތަކަށް ދިމާވެފައިޢާހިނގާފައިވޭ. ނިވި ހާދިސާތައް ވަކުރު އަސަރު

ނުވާްނވީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑު ިދވެހިން. މިކަމާއެއީ ވިަޔސް ގޮތެއް ކޮންމެކުރަމުންދޭ. ހިްއސާ ދަތިތައް އަުޅގަނޑުމެންނާ

ިއލާ މީހުން ނޫން ކަމަށް. ޢާ ގެރުވި ކުދިންނަކީ ވެދާނެ އަުޅގަނޑުމެންމަ އެހަމަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ެނތް. 

ކަންތައްތަްއ  އެ ހިތާމަތަކުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ަބއިެވރިވަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މި ،ހެންނަމަވެސްއެ

ބެހޭ  ކަމާ ،ވުޒާރާަތކުންދިޔައިރުަގއި ވެސް ސަރުާކރުގެ ހާމަކުރަމުން ،ނޫހުގައި ވެސް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ލިޔަމުން

މަޖިލީހުގައި ވެްސ  ހަމަ މި ؛ނެތްކަން. ބައެއް އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރުންފައިމުއައްސަސާަތކުން ެއއްވެސް އަޅާލުމެއް ފެނި

ވަރަްށ އާދައިގެ ކަމެއް ކަުމަގިއ  އި،ެއއީ ކަމަކަށް ނަހައްދަވަ ތިއްބެވި އޭުރގެ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރުން އެބަ

ސަރުކާރުގެ ގިަނ  މެއް. އަދި މި، ިމއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަގެންދެވި. އެހެންވީމާކުރަްއވަމުންންކުރަްއވަމުން ބަޔާސިފަ

ގައިވާ ގޮތުން ަސރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ބަިއވެރިވުމަީކ މި ރިޕޯޓު ނަށްއަޅުގަނޑުމެން ،ފަރާތްތަކުން

ހަމަ ދެރަާވ ކަމެއް. އަދި ެއކަން ހަމަ  ެއކަމާ ،ހިތާމަވެއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދިވެްއެސއްގެ ަހއިިސއްޔަތުން ވަރަށް 

ޕާސްޕޯްޓ ހެދުމަށް  ންމި ބޭފުޅުން ރިޟްވާން މަރުިވ ކަމަށް ަދއްކަކުރާ ކަމެްއ. ކަށި އިބާރާތުން ކުްށވެރި ހަރު

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ެއކު މިކަމުގައި ބަިއވެރިވާ ޕޮލިހުން ކޮށްފައި ހުރޭ. އަދި ހަމައެއާށް ގޮސް މަސަްއކަތްއިމިގްރޭޝަނަ

، އަުޅގަނޑު އެދެނީ މި ކަމުގައި ހިނގާފަިއވޭ. އެެހންވީމާއް ވެސް މިމަލާތްތަޢާބޮޑެތި ފަިއސާގެ މު އިފައިސާ ނަގަ

 މި  ،ބޭފުޅުންނަށް ނެރެ އް މިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އިްނޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެވަލް ބޭނެގައި ރިޕޯޓު

އެ ހަމަ ، . އެހެންނޫންނަމަނިޔޭގެ އެްއވެސް ތާކަށް ދަތުުރކުރުން ހުއްޓުވާލަން އިނގޭތޯދު ؛ދަތުރުފަތުރު ގެބޭފުޅުން

ކަމަކީ ައޅުގަނޑު  ބޭފުޅުން ގޮސް އެހެން ޤައުމެްއގައި ފިލަިއގެން ުއޅުމަކީ ވެްސ އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. މިސާަލކަށް، މި

 ފަދަ ކަްނތައްތައް. ަބެއއް ލީޑަރުންނާ ތައްމުޢާލުތު ސަހަރާގަިއ ހިންގާފަިއ ުހރި ޤަބް ގޮުތގައި އެފްރިާކގެ ސަދެކޭ

ދޭތެރޭގައި މިފަދަ އަމުރުތައް ނެރެފައިވޭ  ސޫދާނުގެ ވެސް ބަެއްއ ލީޑަރުންނާ އާ،، ސީރި އާސޯމާލި ދޭތެރޭގައި

ކުރާނެ ގޮެތއް ބޭފުޅުން ކޮންޓެއިން ދޭތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް މި ، މި ބޭފުޅުންނާދަތުރުފަތުރުކުރުން. އެހެންވީމާ
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. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. މި ނިމެންދެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހޯދަންޖެހޭ މި ޝަރީޢަތް ވަކި ގޮތަކަށް

 ުނވާނެ. ޝުކުިރއްާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ސްގެންަދވެގެްނ ގޮޔާކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުގައި އަލުން އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދޫ ބިލެތްއަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. އަޙްމަދު ޙަލީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް 

 ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، މި ރިޕޯޓަށް އަުޅަގނޑަށް ވެްސ ބަލައިެލވުނީމާ 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މި މައްސަލައިގަިއ  އަޅުގަކަމަކަށްއެންމެ ބޮުޑ  ،ފާހަގަކުރެވުނު

އަދި ފާހަަގކުރަން  ،ވެްސ ކުރަން މާލުވެފައި އޮތްލެއް ބޮުޑކަްނ. އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިހުއި

މާލެއް. ިއްއޒަތްތެރި ހު އިށް ޮބޑު ވަރަމާލަކީހުމިނިސްޓަރު ޢުމަރު ނަޞީރު މިކަމުގައި ވެފައި އޮތް އި ހޯމް ކުރީގެ

 މިއީ މާ  ،ގުޅިގެން ކުީރގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢުމަރު ނަޞީރު އެބައޮތް ވިދާުޅވެފައި މި ރިޕޯޓް ނުކުތުމާ  .ރައީސް

މި މަޢުލޫމާތު ފޮރުވައިގެން  ،އް އެނގިހުރެތަލޫމާތުޢުލޫމާތޭ. އަޅުގަނޑުގެ މައްސަަލއަީކ މި މަޢުކުރީަގއި ވެސް އިނގޭ މަ

 ންނާނެ ފެން އަދިވެސް ރިޟްވާން މުތަކުަގއި ވާހަކަދަްއކައިތުރަށް ޢުމަރު ނަޞީރު ބައެއް ފޯރަމު އޭގެ. އަދިބުންތި

ނަށް ވަރަށް މަނިކުފާ ދިަޔއިރުަގިއ އެއި ވިދާޅުވަމުންގަކަމަށް އެކި ތަންތަނު ދުނިޭޔގައި ހުްއޓާ ފެންނާނެ ،މަށާއިކަ

، ތީ. އެހެްނވީމާއޮ ޮގސްފައި އެށް ޮބޑު ދޮގެއް ތަކުރާުރކުރަމުންވަރަރެ ސާފުކޮށް މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް އެނގިހު

މެއް ނޫން. ކަާވ ބޭފުޅުން ކުަރއްވަްނވާވަުރގެ ބައި ިތއްގަތަންަތނު ފެންވަުރގައި ޅުންގެޭބފުވަޒީރު ންނަށް، ަވޒީރު އީމި

ވެިރކުރަން. އަިދ ށް ބޮޑަށް ކުނަޞީރު ވަރަށްރު މަޓަަކއި ޢުމިއީ ވަރަށް ދެަރވަރުގެ ކަމެްއ. އަުޅގަނޑު މި ސަބަބަށް

ވަގުތުން  ރު ނަޞީރަށް ފިޔވަުޅއެޅުމަށް މިމަާމލުވެފަިއވާ ޢުހުމި މައްސަލައިަގއި އި ،ަލންރަށް ގޮަވއިކާއަޅުގަނޑު ސަރު

 މި ރިޕޯޓު  ާރއްޖޭަގއި އިުތރުވެގެން ައއިސް މިބާވަުތގެ ކަންަތއް  ވަގުތަްށ މަސައްކަްތ ފަށަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި

. މިއީ ޙަޤީޤަތް ވިފަލެތުގެ ކަންތައްތައް މިހިރީ މި ރިޕޯޓުގައި އެކުޒާމެން ަވރަށް ބިރުގަންނަ ބަލައިލީމަ އަޅުގަނޑު

ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތައް. މި  އް ޫނން. މިއީ މިވާހަަކއެ އޮތް ކުރު އަސްލު ލިޔެާލފައި އިނގޭތޯ. މިއީ

ފާހަގަކުރާހެން  ކޮށްމު ބަީކ ހަމަ އަނެއްާކވެސް އަުޅގަނުޑ އާއްޮބޑު ސަބަ ވި އެންމެށް ދިމާކަންތައްތައް ހިނގުމަ

ފައިންެގ ސިންނާއި، ހުގެ ފުލުކުރެވުނު ބަޣާވާުތގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭ ވަނަ އަހަރުަގއި ފެށުނ2012ު

ްށ ންދިޔަީއ. ެއއީ ވަރަމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބިގެޅު އު ރާއްޖޭަގއި  ހިތުހުރި ގޮތަކަށް މިށްސް އެ ބޭފުުޅންނަގޮކެނޑިގެން ޔާތްހަ

ވަނީ. ެއ ކުށަށް ޭއގެ އަސްލު ޙަޤީޤީ އިންސާފު އި ފަަގިއ ހިންގާ 2012ރީ ވަރު ކުށެއް ފެބު ވަރަްށ ބޮޑު .ބޮޑު ޖަރީމާއެއް
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ޚާއްަޞކޮްށ  .ސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީވަނީ ބޮްއސުންލާފަ މުޅި ރާއްެޖ މި ،މީހަކު އުޭޅނެ ގޮތަކަށް އުޅެ ނެތީމާ އެހޯދިފައި

ން ކަހިނގާފައި ހުރިުކރިއަށް ގުޅުން ހުރެގެން ކަންކަން  ރީމާތަކާޖަށް މި  ތެރޭގައި ވަރަްށ ބޮޑަފުލުހުންގެ

މަލާތަކަކީ ހަމިހިރަ  ،މަލާހައަްސވާޑަށް ދެވުނު ، ކޮށްލުންމެންނަށް ފާހަގަކުރެޭވ. މިސާލަކަށް، ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯއަޅުގަނޑު

ވަރު ގަނުޑމެންނަށް އެކިއެކި ުދވަސް ވިފަިއ ހުރި ކަންކަންކަން އަޅު ން މަސައްކަތްކުެރިވގެން ކުރެ ވަރަށް ގާތު ފުލުހުންނާ

 .. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމެންނަށް ސާބިތު ހެކި އެބަހުރި ލިބިފަންގެ އަނގައިން ައޅުގަނޑުހުފުލުއެިކއެކި ީޓވީތަކުން ހަމަ 

ސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހިފަިއ މަ މު ންއަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް މުހި ،ވެ ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ފަރުވާތެރިމިކަމަށް

ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މަށްކަމަށް ަވގުަތކީ ވެސް މި ކަންކަމަށް ޙައްުލކުރު މިއީ. އޮތް ަވގުތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

 އްކަތެއްމު މަސަންލީހުން ވަރަށް މުހިތެރެއިން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި މަޖިވަްސަވރަކީ. ޭއގެދުތްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ

މިކަމަށް އެބަ ކުެރވޭ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކޯޓުތަްއ އިޞްލާޙުެވގެން ނޫނީ މި ަކންކަން ކުރެޭވކަށެއް ނެތް. މި 

ލުކުރުމަށް ސިހާދު ޤްޞަމަ އެ ބޭފުޅުްނގެ ޙަީޤޤީ، ބަޣާވާތަށްފަހު މުޅި ދައުލަތް ާގތްގަނޑަކަށް ެއއްކޮށް ތިން ާބރު އެުކވެ

 ،މި ދަންނަވަނީއެއީ އެހެްނ އަުޅގަނޑު ަގއި. ތުއްމުުކރުވީ ަގސްއާ ރޭގައި ހިންގަން ށުތެޒާތުގެ ޖަރީމާތަްއ ރަ ޓަކައި މި

ޢުަގއި އެންމެ ކުީރގަިއ ނުކުމެފައި ހުރީ ޤާޟީްނ މާރާމާރީ ހިންާގ ފަރާތްތަކުގެ ދިފާ ޫނނިއްޔާ އިވަޅި ހަރަ ރާއްޖޭަގއި  މި

މަ ތަމާޔަތުގައި ވެސް އެންމެ ފުރަހިުރގެ ނޑިޔާފަނޑިޔާރަކަށް ކަެމއް ދިމާވިަޔސް އެ ފައަދި ނޫނީ ފަނޑިޔާރުން. 

ރަށް ބާރަށް ވަ ،، ފަނޑިޔާރުންނާއި ޭގންގާ ގުޅި ނޫން. އެހެންވީމާހުންނެއްގޭންގު ކުިދން. ފުލު އައިސް ވަށާލަނީ

ތިހާއަށް ދައުލަތުަގއި ބާރުތަކުަގިއ ތިބި ވެރިން އިން ،ޙަޤީޤަތުަގއި މީގެ ބޭނުމަކީ. ދިޔައީމިކަހަލަ ޖަރީމާތައް ހިނގަމުން 

ާބވަތުގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާ ރާއްޖޭެގ  ޒާތުަގއި ކުރެވެން އޮތީ މިގެ ރީއްޗަށް އޭ  ަވއްަކންދިއުން. ވަްއކަންކުރަމުން

މާރާމާރީ ހިންގާތީ  އި،. އަުޅގަނޑުމެން މި އުޅެންޖެހުނީ ވަޅިހަރަންށްގެކަށް ބަދަލުކޮތަރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން އެހެން ގޮ

ހުރިހާ ތިޖޫރީއެްއ  ގެިތއްބާ މި ބޭފުޅުން މި ދިޔައީ ހުރިހާ ވުޒާާރތަކެއް  މަކާ ނޫޅެވި ކަ އެހެން ،އެކަން ބޮުޑެވގެން

މެން ޑްަރުގެގ ވަބާއިން އަުޅގަނޑު ،މާއި ރުގަޔަްށ ވަޅި ހެ ގެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރިންނިންމާފަ ިއ،ލަކޮޅާ

ބޭފުޅުން މި ދިޔައީ  މި ،ތުަވގު  ތިބިމެންގެ ސިުކނޑިތައް ހުއްޓިފައި ސަލާމަތްނުވެގެން އެ މަސަްއކަތަށް އަޅުގަނޑު

ާލއިުރ އިޓީވީ ހުުޅވަ .މި ފެންނަނީ ުޅގަނޑުމެންނަށް. ިމއަދު ޭއގެ ނަީތޖާ އަފުދޭވަރެްއގެ ރަނަގޅު ވަްއކަމެއް ކޮށްލާފަ

. ުކރީގެ ނައިުބ ރައީްސ އަދީބު އަުޅވާފައިތުރަށް ކުީރގެ ަނއިބު ަރއީސް މިހާރު ެޓގުކުރީގެ ަރއީސް ޔާމީން އަިދ އޭގެ 

އެ ފައިސާ އެއީ  ،ދެންނުމި ފައިސާއެްއ  ން،އެ ފައިސާ އަޅުގަނޑު ދިނި ،ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާރުވެސް މި

މި ބޭފުޅުން  ،ދަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ ރައީސް ތަުކގަިއ ދަްއާކތަން ފެންނަމުންަހކަ މިހާރު ކޯޓުޒާތުެގ ވާ މި ؛އަޅުގަނޑުގެ 

އޮތީ ހަމަ  މި އަނިާޔވެރިކަަމކީ. ެއ ފުޅާކޮށްފައި ާރއްޖޭަގއި ށެއް މިއޮ ދިންޓަކައި އެ ޭބފުޅުން އިމަށްވުވަްއކަންކުރު 

ޒާތުގެ ކަންކަމަްށ  ޢުމަރު ނަޞީރަކީ މި ތިބި އިސްވެރިން. އޭގެެތރޭގައި ާޚއްޞަކޮށް އޭރުަގއި ސަރުކާުރގައި ަގއިތުގަސް

ކުރަްއވާފައި އެބަހުރި.  ކަތްވެސް ސީދާ މި މަސައް މަނިކުފާނުއެގޮތުން  ައދި ޢަމަލީ ،ހިތްވަރުދީވަރަށް ބޮޑަށް 
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  ިމއަދު ތަޅަންޖެހޭނޭ ންބޮޑެިތ ލަޓިބުރި ހިފައިގެ ،ދުވަުހ ވެސް ށްހައި އަޅުގަނޑު ދެކުނިން ވަރަށް ފަހުން ޓީވީއަކުން 

ރާއްޖޭަގއި މި  އި މިގަ، ޢުމަރު ނަޞީރަކީ އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮތު ފައި ނުކުމެގެން ތަނަކުން ދިޔަ މަންޒަރު. އެހެންވީމާކިޔާ

އެއްގޮތަށް ކަމަށް އަުޅގަނޑު  އަދި އޭނަގެ ވިސްނުމާ . ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައި ހުރި އެއް ާއރުކާޓީ  ހިންގުމުގެ އެންމެޖަރީމާ

ިއ ގަފުރުޞަތު ، ައޅުގަނޑު މިތި ޖަރީމާތައް ހިނގާފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ ބޮޑެއްޖޭގައި ހިނގާަފއި ހުރިރާ ދެކެނީ މި

 .ން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްރަމިހާރަށް ހައްޔަރުކު ންޞީރު މިހާރުރު ނަޢުމަ ،ކާރަށް ޮގވައިލަންރުވެސް ދިވެހި ސަ

 ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަޓަކައިއަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ރި މެންބަރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ އަރުވަނީ ވިލުފުށީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ޢަފީފަ ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ

ޕޯޓަުރ ކުރިން މަރާެލވިފަިއވާ މިނިވަން ނޫުހގެ ރިވާހަަކ ފެށުމުގެ  ގެޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު އް ޝުކުރިއްާޔ އި 

އެ ފުރާނަޔަށް ުސވަުރގޭެގ މަތިވެރި ނިޢުމަތް ލެއްުވްނ  ،ަވއިއްރަޙުމަތް ލަ هللا ގެ ފުރާނަފުޅަށް މާތް هللاރިޟްވާން ޢަބްދު

ެގ هللاގެ ާޢއިލާއަށް ކެތްތެިރކަން ދެއްވުން އެދި މާތް هللاދުެއކު ރިްޟވާން ޢަބްދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާދި ދުޢާއެ

އާދެ!  ؛ ައއީމި ރިޕޯޓް ކިޔާލުމުން އަުޅގަނޑަްށ ސިފަވެގެން .ޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަްނ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޙަ

 އިޑީޕް ސްޓޭޓާ ހިންގި ޢަމަލުތައް. އެތަނުގައި އުފެދުނު އިންރުނުަގއި އިޓަީލގެ ސިސިލީަގއި އުފެދުނު މާފިޔާގަވަނަ 18

މީހުން އެކިއެިކ  ވަކި ތަފާތެއް ނެތް. ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ އެ އުފެދިގެން މިއަންނަ މީހުންނާ މިހާރު މިތަނުގައި

މީހުން ތިބޭނީ  މާޔަތުގައޭ އެހި މީހުންގެ  މިސާލަކަށް، ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ބިރުދައްކަިއގެން އެ ؛ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި

 ދެން ދެނީ.ދައްކަނީ. މަރުގެ އިްނޒާރުބިރުމީހުންނަށް ނީ. ިމތަނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެިކއެކި ކިޔާފައި ަފއިސާ އަތުލަ

ނަށް ތަޖެހިފައިވާ އެަކނިވެރި ުޒވާނުން ތަންަމއްސަލައެކި ެއކި ؛ޒުވާނުން ،ވޮޝްކޮްށގެން ބްރެއިން އެިކއެކި މީހުންގެ

 ތްދީ ހަީމހުންނަށް ނުބައި ނަސޭ އެ ،ބޮލަށް ސަވާުރވެމީހުންގެ   އެއިމިސްކިތަށް ގެންޮގސް ދީނުގެ ނަމުގަ ،ގެންގޮސް 

ލީމަ އެަބއިނޭގ އިޔަ ކިނީ. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓް ޮބޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދި ލަްއވާ ކުދިންއެ

ގާފައި ހުިރ މީހުން މާލޭގައި ހިން ިއެވރިވެފައި އެބަތިބި. މިބަ ަވއްކަންތަުކގައި ބޮޑެތި ހިންގި  އިމި މީހުން މާލޭގަ

ތަކުަގއި ބަިއވެރިވެަފއި ންމީހުން މަގުމަތީގަިއ ކަތިލެވުނު މީހުންގެ މަރުގެ ކަ މާރާމާރީގައި ބަިއވެރިވެަފއި ެއބަތިބި. މި

އަުޅގަނޑުމެން  .ސްރައީގޮތަކީ. އިްއޒަތްެތރި  އެއް ނޫން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިސްލާމްދީން އަންގާފަިއވާމިއެބަތިބި. 

ދުނިޔެއަށް  ތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީން މިމާ ،ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަން އިސްލާމްދީންައޅުގަ ،ންރަގަބޫލުކު
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ޓަަކއި. ކުތުމަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަނދިރިްނ އަްއޔަށް ނިފޮނުއްވީ އަުޅގަނޑުމެން ޖަހާލަތުގެ ޒަމާނުަގއި ތިބެ

އެ ރަސޫާލ  .އިދެްއވީވަ އްނޑުމެންނަށް ރަސޫލަކު ފޮނުަޓކައި ައޅުގަގު ދެއްކެވުމަށްމައަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ތެދު

އެިކއެިކ  ،އުުޅއްިވއިރު އަނިޔާވެިރވާަކށް ނޫން. އެ ރަސޫލާ ދުނިޭޔގައި ށްނަށް އަންގާަފއިަވނީކީ މީހުންނަންމެއަޅުގަނޑު

ީކ އްޔަ ރިލެްއގައި އިސްލާމްދީން ފެތުހާ. ެއއްެވސް ޔަގެންދިމުޢާމަލާތްތައް ކުރައްވަމުން  އެކީދީނީ ފިކުރުގެ މީހުންނާ

ތްދީގެން. މިއީ ހަ އަންަގއިދީގެން މީހުންނަށް ނަސޭށްދުލުގެ ބާރުން. މީހުންނަ އްަގެއއް ނޫން. ކަނޑީގެ ބާރެ 

 ުއޅޭ މީހުންނަކީއީ އިސްލާމްދީނޭ ކިޔަިއގެން ގޮތަކީ ނާމެން ބުނާންތަށް ތިމަތްގޮމިނޫން ގޮއިސްލާމްދީނުގެ ގޮަތކީ. 

ަގބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި. މިއަުދ  އިސްލާމްދީނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން އަޅުގަނޑަށްޙަޤީޤަތުގައި 

އިސްލާމްދީނުެގ  އި،ރަކާތްތައް ހިންގަ ހަފަދަ ވެްސ މި ޔޭަގިއ ދިމާވެގެްނ މިދާ ހުރިހާ ަކމަކީދުނިށް ނައަޅުގަނޑުމެން

 މެން މިއަދު މި  ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގެ ސަބަުބން އަުޅގަނޑުެއކިެއކި ،ެއކިއެިކ މާރާމާރީއާއި  ،ނަމުގައި އަނިާޔވެރިކަމާއި 

 .ރި ރައީސް ކުރިމަތިާލން. އިްއޒަތްތެ ނިކަމެތި ގޮތުަގއި މި ދުިނޔޭަގއި ކަންަތއްތަކާ  ވަރަށްށްޖެހެނީ އިސްލާމުންނަ

هللا  ،އޮތީ  ކަމަކަށް ނޫން. އިސްލާމްދީން މި ދުނިޔެއަްށ ގެނެސްފަިއ މި އިސްލާމްދީން ދުނިޔެއަށް ެގނައީކީ މި

މެން ުއޅުމަށް. ައޅުގަނޑު ަގއިގޮތު  ރަނގަޅު ،މަގުަގއި ެތދުޅު ށް ރަނގަނައިސްލާމްދީން ފޮނުއްވީ އަުޅގަނޑުމެން

 މްކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނާރާތިހުމެން އިގެ މީހުންނަށް. އަުޅގަނޑުލުޔާ ޚިތިރާމްކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނުޑމެންނާ ތަފާތުހުއި

 ށް ވެސް. އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ނެތް އަންަގވާފަެއއް ެއްއެވސް މީހަކު އަުޅގަނޑުމެންނާ ތަފާތު ދީނުގައި ުއޅޭ މީހުންނަ

 ަމއްޗަްށ މަރުގެ ގެޝަރީޢަުތގަިއ މީހެއްލާމީ އިސް ،މީހާ ަމރާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އިސްލާްމދީނުގައި ތަފާތުވުމުން އެލުޚިޔާ

ނޫން  އް ނޫނީ ހަމަތަކުެގ މަތިން. އެނޫން ގޮެތއްަގއެގާ ،ރީޢަތް ހިންގިމެދު ޝަ ހާއާމީ ދޭން މި އޮންނަނީ އެދަބުއަ

ްށ ވަިކ ބަޔަުކ ަވކި ގޮތަކަ ،ނީގެއެނ  މި ރިޕޯޓް ކިޔާލުމުންށްދެނީ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަދަބުއަމީހުންނަށް މަރުގެ 

 ޒުތަންފީ ދަބުއަމަރުގެ  ދަބު ވެސް ދޭްނވީ.އަދިމާނުވާ ބަޔަކަށް ވެއްެޖްއޔާ މަރުގެ  މީހުންގެ ފިުކރާ އެ ،ގެންގޮސް 

ަހކައަކީ. ިމއީކީ ނޫން ައސްލު އިސްލާމްދީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކުަވއިދޭ ވާނޫން ކީ އްޔަ ވެސް ކުރަްނވީ. މިއި 

ދަ ފަ، އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ މިކީ. އެހެންވީމާަމގައިވާ ފަދީއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިސްލާމްދީން ދަސްކޮށް

އިނޭގ  ބައެށް މަތްވާން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ާއދެ! މި ރިޕޯޓް ކިޔާލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަމީހުންގެ ކިބައިން ސަލާ

ތެޭރގައި  ސަސާަތކުގެ އިްސވެރިންގެހުރި ގޮތް. ައޅުގަނުޑމެންގެ އެިކއެިކ މުއައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ކަްނތައްތައް

ބަޖެހޭ އެމީސްމީހުން ދެނެގަންނަން. އަޅުގަނޑުމެން  ބަޖެހޭ މި އެބަތިބި މިފަދަ ޚިޔާލުތަކުގެ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެން އެ

އް މީހުންގެ ޢަމަލުތަ އެ ،ހޭ މިފަދަ މީހުންނަށްޖެރުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަދުމިފަދަ މީސްމީހުން އެ މަޤާމުތަކުން 

އަުޅގަނޑުމެން މި  އާދެ! .ރޮގްރާމެއް ހިންގަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޕްމީހުންނަށް ރިފޯމް  އެ މަށްއިޞްލާޙުކުރު

ނދިރި ދުވަސްތަކެއް. އަގައި އޮތީ ަވރަށް ތީންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަކަންތައްތައް ދޫކޮށްލައިފި ަކމަށް ވަ

ޑުމެން ގޮތްަތކެއް ނިންމަން. ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނ ޚާއްަޞކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މި ؛އަޅުގަނޑުމެން
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 އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓް ކިޔާއިުރަގއި މި .މިފަދަ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ،މިއަދުލަން އިއަޅުގަނޑު ގޮވަ 

 ުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރީމާފަރާތްތައް ހޯދުމުގައި ވެސް ަވރަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫަތކެްއ ެއބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަ

ވެސް ނުވާނެ ކަމެއް ނެ. އެްއގޮތަކަށް ދޭމެންނަށް ހޯވެސް ައޅުގަނޑުލީޑަރު  ދަްއކާ ގައިމި ރިޕޯޓު ،ކޮންމެ މީހަކު ވެސް

އެކު މަސަްއކަތްކުރުްނ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމ މަތާއްތެދު ނިޔަތުގައި ހި ނޫން އެއީކީ. އަުޅގަނޑުމެން އޮތީ

މެން މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މަތް ސަލާމަތްކުެރޭވނެ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ައޅުގަނޑުއްއަުޅގަނޑުމެްނގެ މި އު މުންއަނިާޔވެރިކަ

ެއކު ތިރާމާހުއިއެަކުކ އަނެކަކަްށ  ،އަދި އެަކކު ައނެކަކުދެކެ ލޯިބވާ ،ތިރާމްކުރާހުއެކަުކ އަނެަކކަށް އި

. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ނުޑމެންނަށް ހެދޭނެރާއްޖެައކަށް އަުޅގަ މުންދާ ރައްޔިތުން އުޅޭރަމުޢާމަލާތްކު

 ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ުފރުޞަތުމިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުފު

 ،އަހަރު ފަހުން  5ނުތާ ވުމަރާލެهللا ޢަބްދު ންަގއި ރިޟްވާ 2014ގަސްޓް އޯ 8 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޔާޝުކުރިއް

މައްސަލަ ބެލުމަށް މީހުންގެ ލާފަިއާވ އިވަ ަޓކަިއ މަރުތަކާއި ގެއްލު މަށްކަ މިފަދަ ރިޕޯޓެއް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލިބިގެންދިޔަ

ޙުސްނުއްސުޢޫދަށް ވަރަށް  ކޮށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް ޞައަދި ޚާއް ،ރުންނަށްމެންބަެލވުނު ކޮމިޝަނުގެ އިއެކުަލވަ

އާދެ! މި ރިޕޯޓުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ިމނިވަން ފިކުރުެގ މީހުންނާއި  ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

، ސް ލަެއއް ކަމަށް މި މައްސަލައަކީ. ނަމަވެސަވަނަ އަހަރު އުފެދުނު މައް 2010ތެރޭގައި ދޭ ކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނާހަރު

 23ހިސާބުކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ  އައި މި މައްސަލަ ފެށިގެން ސްގަިއ ވެތު މި ޙަޤީޤަށްއަޅުގަނޑަ

އި ޭބްއވުނު މުޒާހަރާއިްނ މި ކަންތައް ޙަޤީޤަތުަގއި ުދގައްހަ ާއދެ! ރާޅުގަނޑު ސަރަ ؛ިއއްތިހާދު ބަރުންޑިސެ

 7 ،ބޮޑުވަމުން ައއިސްންމުނެިގގެންދިޔަ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. އޭގެފަހުން އެ ކަންަތއް ބޮުޑވަބިންވަޅު

މިކަމުގެ ބިްނާގ  ،ަގއި ބަޣާާވތަކުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާެލުވނު ދުވަހަކީ 2012ރީ ވަރުފެބު

ފެދިގެން އަީއ އެޅިގެންިދޔަ ދުވަްސކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ. ޙަޤީޤަުތަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ އަީޑ ދައުލަތް އު

ޝަން ދައުލަެތކޭ. ެއ ދައުލަތުގަިއ ވަރަްށ ބަިއވަރު އަޑީ ަދއުލަތަީކ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ެއީއ ކޯލި .ސާބުންހި އެ

، އިދިޮކޅު ސިޔާސީ ފިކުުރގެ ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑުމެންނާތެޭރގަިއ އޭގެ .ވޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްފަރާތްތައް ބަިއވެރި

ލިްސ ކޮްށ ޕޮޞަާޚއް ،ތައްހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުަތއް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިފާޢީ ބާރުހަުރކަށި ފަރާތްތައް، ިދވެ ގުަތއް،ންގޭ
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ގެން ޅިގު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިފަދަ ކަމަކާ .ަޒތްތެރި ރައީސްިއވެރިާވކަން އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަން. ިއއް ބަ މިކަމުގައި 

 ބުނާ ވާހަަކ. ބޯވާނޭހަން ،ާބއްވާނަމޭއަބަދުވެސް އަުޑިއވެނީ ތިމަންނާމެން ނުފުރޮޅާނެ އެންމެ ގާކޮެޅއް ވެސް ނު

ވެސް  ކަން. ހަންފުރޮޅުނު ެއއްެވސް ަގލެއް ނެތް ، ފެނިގެންދިޔައީސްށް ވެޔަހަމަ ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދާ

ކަން. ނުވާބިަފއިށް ޙައްލެއް ލިއަ މަޔަށް މި މައްސަލަ ހަ ދިޔައީ އެއް ުދވަހުން އަެންއ ދުވަހަށް ތުނިވަމުންކަން. ިމއަދާ

މިކަުމަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އޭުރގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަދި  .ތެރި ރައީސްތްއިްއޒަ

ކުުރވަން ންމާޒި އިމިކަމުގަ  އި،ތަޙުޤީޤު ހިންގަ  ،މިހާރުން މިހާރަށް ހައްޔަރުކޮށްެގ ެވރިން ސްއޭރުގެ އިންޓެލިޖެން

ދެން  ސްލު ކަމެއް ދިމާވީމާއަ މިކަމަށް އޮތް ޙައްލަކީ ކޮަބއިތޯ.  ، އެބަޖެހޭ! އަުޅގަނޑުމެްނ ބަލައިލަންދެއެބަޖެހޭ. އާ

ޖެހެޭއ ރަށް ބޮޑަށް އެބަރާއްޖޭގެ ފުލުސް އޮފީްސ ވައަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި  މުގެ ޙައްުލ ހޯދަން.އެކަ ޖެހެނީ

ޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ އިްނޓަލިޖެންސް ވަރުގަަދކުރަްނ އެބަ ލާޙީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ ގެންނަންޞް ތަނަށް އި ބަދަލުވާން. އެ 

ތަން. ޭއެގ  އް އޮންނަވަކި އިންޓަލިޖެންސެވެސް ޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެ ދިމާއެްއގައި އެބަ

ނަނީ ފުލުހުންގެ ޖެހޭ ޤައުމީ އިންޓަލިޖެންސް ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކުރަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންބަދަލުގައި އެބަ

އިމިގްރޭޝަްނގެ ވަިކ  .ެގ ަވކި އިންޓަލިޖެްނސެއްކަސްޓަމު .ވަކި އިންޓަލިޖެންސެއް. ސިަފއިންގެ ވަިކ އިންޓަލިޖެންސެއް

ޖެހޭކަން ން ޤައުމީ ވަކި އިންޓަލިޖެންސެއް ޤާއިމުކުރަންގެ ބަދަލުގައި މި ހުރިހާ ތަނެއް އެކުެވގެއިންޓަލިޖެންސެއް. މީ

މި ކަންތައްތައް އަސްލު މިހާ ބޮޑުވެެގން މި ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ކޮށްލާނަން. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީއަޅުގަނޑު ފާހަގަ

ޙަޤީޤީ އަސްލު މައްސަލައަކީ  ގޮސްުޑވަމުންބޮްނގެ މޫތައް ބޮޑުވަމުންައށަގެންފައިވާ ކޮރަޕްޝަ  މެދުަގއިމުއައްސަސާަތކުގެ

ޖެހޭ އަވަްސ ަޓކައި އަުޅގަނޑުމެން އެބައާދެ! މި ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށްރާއްޖޭަގއި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޮރަޕްޝަން. 

ެއ  އިސްކޮށް އިުކގަ  މުައއްސަސާތަުރގެކާސަރު ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފިޔަވަޅުތަެކއް ައޅަން. ެއގޮތުން އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން

ގޮސް އެހެން ،ން ކޮމިޝަންކޮރަޕްޝަ -ންޓިޚާއްޞަކޮށް ފުލުްސ އޮފީސް، އެ ،ޤާބިލު މީހުންތަންތަނަށް ބޭރުގެ 

މަތީގަިއ  އެތަންތާނގެ ،ން ގެނެސްކޮރަޕްޝަން ބޮޑަށް އަށަގެންފައިވާ ތަންތަނަށް ބޭރުގެ އެކްސްޕާޓު ކަހަލަ ސްކަސްޓަމް

ކޮރަޕްޝަން ގާ ެއއްކޮށް މި ޤައުމުަގއި މިހާރު މި ހިނ އާބޭފުޅުންގެ ކޮންސަލްޓެންސީ ބައިތިއްބަިއގެން އެ  އެ ބޭފުޅުން

 އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ޙަޤީޤީ ޙައްލެއް ނުލިބޭނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ގެން ނޫނިއްޔާހުއްޓުވި 

 ްސ.  ރައީޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ދެކުނު އަރުވަނީ ތިނަދޫ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ސަނީފަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު
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 ސަނީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އިމަރަ އުޅޭ  މިކުރެވި ލިބިގެން ތަޙްޤީޤު ނަށްއަުޅގަނޑުމެން ސް،ރި ރައީ އިްއޒަތްތެ`. 

ލާއިުރ ލައިހިންގިފަިއވާ ތަޙްޤީޤީ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓުގެ މައްޗަްށ އަުޅގަނޑުމެން ބަގޮތުން  ބެހޭ ގެއްލިފަިއވާ ފަރާތްތަކާ

ަގއި ެއކުލެިވގެްނވޭ. ަބއިވަުރ ކަންތައްަތކެްއ މީގެތެރޭރުަބއިވަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ ބޮޑެިތ ކަންބޮުޑވުންތަކެްއ އުފެދޭ

ބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ގައެއްެވސް އިންސާނަުކ ބުއްދި  ެއކީަގއި މަރާލުމަކީ ގަިއ އަނިޔާވެރިކަމާތު ސްގައެގޮުތގެ ތެރެއިން 

 ،ލާފައި އިގައި މަރަބުޑު ޑިސި ،ބުރިކޮށްލައި ރުކަ ، ޖަހައިމުޖްތަމަޢުގެ އެްއވެސް ފަރުދަކު ވަޅި އެތައް ތަނަކަށް  ނޫން.

ޚިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކުގެ ތެރެއިން  މިއީ އިންސާނިއްޔަތާ އި،ދުއްވާލަ  ތަނެއް ބޮޑު ންކިަބއިއްލުގެ ފުބޮ ،ލާފައި އިވައްޓަ 

ދަނީ. އަޅުގަނުޑ  ސިވިލްސިލާ ބޮެޅއްގެ ފެށުމުެގ ތެރެއިން މައިގަނޑު ކަންަތއްތަކެއް ިދވެހިރާއްޭޖގައި ހިނގަމުން މި

ދިރި ނދައުލަުތގެ އަ .ނޭން ފެިށގެން އަީއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދައުލަުތގެ ެތރެއިންދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިކަ ،ނީހަގަކުރަމިކަން ފާ

ދިޔައީ ނޭނގޭ ގޮެތއް ޖަލުގަިއ މިކަން ހިނގަމުންފުރަތަމަ  އި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ،މިހެން މި ދަންނަވަނީ .ފަރާތުގެ ތެރެއިންނޭ

ކަމުގަިއ  މްމެން ކަހަލަ ބަޔަކު ފެނުނުނގޭ ީއވާން ނަސީއެ  މަރާލިކަން އިުޅގަފާ ،ދިއުމާއިމީހުން މަރުވެގެންތިބޭ 

ދިސާތަެކއް ހިނގައިފި. އޭގެ ޒަމާންތަކެއް ކުީރަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަސްކަންކުިރ ހާ ކެއްޖަލުގައި މިފަދަ އެތަ  ،ވިޔަސް 

އަޑުއިވޭތީ ން ތުންތުންމަތީ ހުރި ވާހަކަ ބާތަކުގައި މީުހން ވަޅުލާފައި ނބޮޑެތި ރު ،ދުވަސްވަުރަގއި ޖާޑިޔާތަުކަގއި

މި ކަންަތއް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިއީ ހިނިގ  ގައިކުށް. ޖަލުތަބަދަލުވެގެންދިަޔއީ ޖަލުތަކަ އެ ން.އަޅުގަނޑުމެން އަުޑއަހަ

ހުެރ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުަގއި ، މޫދަށް ވެއްިޓ ސިފައިންގެ ަހއްޔަުރގައި  .ކަމެއް. ީއވާން ނަސީްމގެ މަރުގެ މައްސަލަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ުޒވާނެްއގެ ވާަހކަ ައޅުގަނޑުމެން ައޑުއެހީމު. ެއގޮތުންވެއްޓި ެގއްލުނު ައއްޑޫ މޫދަށް 

 ،ދިޔައިުރގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި އެންމެ ބޮޑެތިދިޔައީ ދައުލަުތގެ ތެރެއިން މި ކަންތައްތައް ހިނގަމުންފެނިގެން

ލާއިންާސނީ ގޮތަކަށް މީހުން މެރުމުގެ  ؛އާދިސާހާމީހުން މެރުމުގެ  ،އިރީއާރާމާމާ ،މާއިއެންމެ ގިނަ އަދަދެްއގެ ވަޅިެޖހު

ކަންފަތެއް ދީގެން ތިބި ބީރު ށްއެކި ގިންތިތަކުން މިކަމަ ،ދިސާ ހިނގަމުންދިޔައިރު ދައުލަތުގެ ެއކި ފަންތިތަކުންހާ

 .ން މަންޒަރުނުދިން ެއަކމަށް އިޖާބަފަރާތު ތިބިނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާުރގެ ެވރިކަމުގަިއ  ،އި އޭރުގަ  އިމަންޒަރު. ދައުލަތުގަ 

ބާވަތުގެ ކުށްަތއް ކުާރ  ޚާއްޞަޮކށް މި ނުދިން މަންޒަރު. މި ބޭފުޅުންދައުލަތުގެ ެއކި މުައއްސަސާަތކުން މިކަމަށް އިޖާބަ

ރަށް ތުރުވެރިކަން އިމަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަތީޖާއަކަށް މި ބި  ދިޔަގާތް ގުޅުމެއް ބަހައްޓަމުން ކުދިންނާ

ކަށް ހުންނެިވ ދައުަލތުގެ ިއސްވެިރޔަުކއްލިައކަށް މިދިޔަ ިރޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޯމަތިވެަފއި ޮއްއވާ  ،ވެގެންދިަޔއީސާފު

ނެގި ބޭފުޅެއްގެ ނަން އަޑުިއވުނީާމ  ށްމޭޓަކައޭނަގެ ރަނިން ،ބޭފުޅާ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމާއި 

ކަމަކީ. ެއއީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޚިލާުފ ވެރިކަމެްއ ނޫނޭ މިދިޔަ ެވރި މިއީ އާދަޔާ އީބޫލުެވެގންދިޔަގަންނަށް އަޅުގަނޑުމެ

މީހެއް ރަނިންމޭޓެއްގެ  ދާރެކްރޫޓުކުރާ ޖަމާޢަތެއްގެ ީލޑަރެއް ކަމަށް ބަޔަކު ބުނަުމން ،ތުހުމަތުކުރާއެތައް ބަަޔކު 

ހުެމއް ލިބުނު. އާދެ! އަުޅގަނޑު އްލި ސިކަށް ކު ޔަ ކުއްލިްށ  ހިތަނަމުގައި ނަން ދެިވގެންދިަޔީއމާ ބައެއް ިދވެހިންގެ
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ޓަަކއި އެބަޖެހެއޭ ަމިއގަނޑު މި ރިޕޯޓަށް ވަރަށް ބާވަތުގެ ކަންތައްތަްއ ހުްއޓުވުމަށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި މި ،ދަންނަވާނީ

ްށ ރަވަ ކަމެއް  އިގަނޑު ދެމަ  ގެން. މި ރިޕޯޓުްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވުނު ގޮުތަގއި މި ރިޕޯޓުބޮޑަށް ވިސްނަ

އެހެން ދީންތަކަްށ  އިދޭ. އެީއ މިނިވަން ފިކުރު. މިނިވަން ފިކުުރގެ ނަމުަގއި ދިވެިހރާއްޖޭގަ ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވިގެްނ އެބަ

ެއީއ  ،ގޮވުމަކީ ވި ގޮ ނަ ައހަރުގައި ާއޓިފިޝަލް ބީޗުަގިއ ބަޔަކު ވަ 2011އަހަރާއި ަވނަ  2010 ފުރުޞަތު ދިނުމަށް

ޮއޅުންފިލުވަން  އިތިބީ ކިހިނެއްޯތ ވިސްނަ ިދވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން  ކަމެއް ނޫން. ޖޭަގއި ކުެރިވގެންވާނެ ދިވެހިރާއް

ގެ ނަމުަގއި މުދިނުތަކަށް ޖާގަޖެހޭ. އެހެން ދީންޖެހޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ކިހިނެއްތޯ އެބަ ވިސްނަނއެބަ

ނަމުަގއި ހަރުކަށި ފިކުރު އިސްލާމްދީުނގެ  ،ތުންރާ ކަެމއް ނޫން. ހަމަ އެގޮކުބޫލުގަެދއްކުމަކީ ިދެވހިން ވާހަކަ އެގޮތަށް

 ،މީހުން މަރާ ،ށް ޖާގަދޭކަށި ފިުކރަެއއީ ިއސްލާންދީނުގެ ބަެއއް ނޫން. އިސްލާމްދީނުގެ ހަރު ،ހިންގާ މީހުންނަކީ

 ،ކުލުނާއި  ،ގާތްކަާމއި ،ތިރާމް އަދާކުރުމާއިހުއި ،ަކމާއިއެކަހަލަ ދީނެއް ނޫން. އިސްލާމްދީން އައީ އޯގާތެރި

، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަުޢލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ދީނީ ެއހެންވީމާ. ދީނެއްގެ ގޮުތގައި މުގެހަތް ދިނުސޭނަ ،އޯގާތެިރކަމާއި

 މީހުންނާއި މި ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ؛ބައި މީހުންނަށް ެގ ތަޢުލީމު އިތުރުކުރުމަށް މި ދެދީނު ،ވިސްނުން އިތުރުކޮށް 

 ދީނީ ތަޢުލީމު އުގަންނައިދިނުމަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި އެިޑއުކޭޝަން ހުންނަށްންވާ މީނު މުގެ ފިކުރަށް ބޭމިނިވަންކަ

ން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ގަނޑު ދަންނަވަމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅު ން ތެރޭަގއި މިއަދު ކުރަންޖެހޭ މުހި ސިސްޓަމްގެ

  .ްއޔާބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޝުކުރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކަމަީކ  ،ޗަށް ބަލާއިރު ުޓގެ މައް އެރި ރިޕޯއަތަށް ނަށްއާދެ! އަުޅަގނޑުމެންރައީސް. ރި `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެ

ލާއިންސާނީ  ،ދިމާވި ކަހަލަ ހިތާމަވެރި ވެސް ރިޟްވާނަށް އިންޞާފަށް ލޯބިކުރާ ހަމަ އެކަކު .ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް

 ކެތްތެިރަކން މިންވަރުކުރެއްވުން. އަދިއަށް އިލާޢާލިބިފައިވާ  ދިސާއެއް ދިމާވުމަކަށް ނޭދޭނޭ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހިތާމަހާ

އަދި މިހާރު  ،ލީމާ ވެސް އިމި ރިޕޯޓަްށ ަބލަ .ލެއްވުން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްރަޙްމަތް ާދިއމީ ރިޟްވާނަށް ުސވަރުޭގގެ 

 ކި މީހުންނާއެ ދާނެ.އިކި. ފާޑުހުރިލީމާ ވެސް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަލައިދާ މަގަށް ބަކަން ހިނގަމުން

ލު ހޯދޭނީ އަޅުގަނޑުމެން މިއިން ކަމަކަށް ޙައް  ،ސްނެ. އެހެންނަމަވެވެސް ދިއްކުރެވިދާ ނގިލިށް އިއަދިމާ

ލަޙަތު ެއންމެ ކުރިއަށް ނެރެގެން. މި ޞްޤައުމުގެ މަ. ިސޔާސީ ިވްސނުމަށްވުރެ ދުރަށް ވިސްނަިއެގން ،ތަށްވުރެބާޖަޒު
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އޮތް  ގައި ޒަމާުނއްސުރެންއަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭ  ،ންނަށް މި އެނގެނީއިރު އަުޅގަނޑުމެދިސާތަކަށް ބަލާހާ ދިޔައިހިނގަ

ެގއްލިފައި ގޮސްފަިއވާ މިންވަރު. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އެއްަބއިވަންަތކަން ނެތި ،ުކވެރިކަާމއިއެ ،ާމއިއަޚުވަންތަކަ

ންތަކަްނ މެންގެ ެއއްބަިއވަންތަކަމާއި އަޚުވަވަމުންދާ މިންވަރު. އަުލން އަޅުގަނޑުރޯ ،ހަރުކަށި ފިކުރުތައް އާާލވެ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ  ،ދާންހަލާުކވެ ،ޫރޅި ،ބައިބަިއވެތަމަޢު ޖްމުޅި މު ،ކުެރވޭ ނަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ޤާއިމުކު

ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް  މި  ،ނަމަ ދޭ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން އަލުން އިތުރަށް ވީދިދާން އަޅުގަނުޑމެން ފުރުޞަތު

 ،ނަމަ  ކޮށްފިނުފަރުވާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް އަލުން ރަނގަޅުކުރުމަށްދިފައި ހުރި ފާރުތައް ޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އުފެ އަ

ޓަކައި ސިލުކުރުމަށްހާ ތައްސިޔާސީ މަޤްަޞދު .މި ޤައުމަށް ދިމާވާނެ ހިތާމަ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

 . ޙައްެލއް ނުހޯދޭނެއަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ،ރިއަށް ނެރޭހާ ހިނދަކުއަޅުގަނޑުމެން ހަރުކަށި ވިްސނުންތައް ކު

ފުރުޞަތު ލިބެމުން.  ؛ އިތުރަށް ފުޅާވަމުންއްއިތުރަށް ބައިބައިވުން. ހަރުކަށި ފިކުރުތައަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢު ދާނީ 

މީހުން ކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ހަމައެކަނި ވަކި ކުޑަ ދޮރަކުން ބަލާ  ،އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްުނން ހަނިވެ

މެންނާއި އަުޅަގނޑުމެން. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑު، އެބައިމީހުން  އެ ބަޔަކާ .ބަޔަކު ެވދާނެ ނަމުޖްތަމަޢުގެ ގި

ވެގެންދާނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން ޤާއިމުނުކުރެވޭހާ ހިނދު، ައޅުގަނޑުމެންނަކީ އެއްަބޔަުކ 

ްއސަލަތަްއ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ަޤއުމުގެ ެތރޭގަިއ ދިމާވާ މަ ،އަލީަގއި ކޮްށެގން، މަޝްވަާރގެމަްޝވަރާ ނެއް ަބޔަކާއަ

ސިލެްއ ހާހޯދަން އުޅޭ ކާިމޔާބު  އަުޅގަނޑުމެން ،ޙައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުމާިއ ާޤބިލުކަން ނެތް ބަޔަކަށް ވަމުންދާ ނަމަ

 ނުވަަތ ޓްރީމިޒަމްސްދާ އެކްއެއްބަިއވަންތަެއއް ނުކުރެވޭނެ. އަދި ފުޅާވަމުން  ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމު

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ވިސްނަންޖެހޭ އެކަން ުކަޑއެއް ނުކުެރވޭނެ.  ،ހަންޏެއް ނުކުރެވޭނެލިބޭ ޖާގަ ކަމަށް ހަރުކަށި

މި ޒަމާނުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަސީލަތްަތްއ  ؟ކަމެއް. ކީްއެވގެންތޯ ުޒވާނުން މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަނީ

 ރެޑިކަަލއިޒޭޝަނަށް ށްތަުރގެ މީޑިއާގެ ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންޮކށްގެންނެޓު. އެކި ތަފާތު ވަރއިންޓަތެޭރަގއި ހުރި. އޭގެއެބަ

 މުޖްތަމަޢުން ، އެްއވެސް ބަޔަކުފުރުޞަތު ވަރަށް ފުޅާކޮށް ހުޅުވިފައި އޮތް ދުވަްސވަރެއް ިމ ދުވަސްވަރަީކ. އެހެންވީމާ

 ކުރާ އެ މީހުން ބާކީ ،ށް ވާނަމަމީހުންނަށް ނުލިބޭ ކަމަ ދާލަތު އެ ޢަ އިޖުތިމާޢީ ،ްސ ާވނަމަހުސާއެކަހެރިާވކަމުެގ އި

އަޅުގަނޑުމެންެގ . އް ނިކުންނާނެދެން ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަ ،ކަމަށް މީހުންގެ ތެރޭގައި ވިސްނުން އުފެދޭ ނަމަ

. ރީކޮންސިލިއޭޝަނަށް ްނޖެހޭނެްއކަތްކުރަ ރަނގަޅުކުރަން ހީލްކުރަން ައޅުގަނޑުމެން މަސަތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ފާރުތައް 

މި  ؟ކޮމްޕްރަމައިޒް ހޯދަްނވީ. ވާހަކަަދއްކަްނވީ. ކޮަބއިޯތ ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަަލއަީކ މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ދާންވީ.

ކަށި ޚިޔާލު ނެރޭ ތުަގއި އަނެއްާކެވސް ހަރު ގޮންގެއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެ ،ޙައްލުނުކޮށް  ކަންކަން

 .މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު ވާނީ؟ ދިމާާވ ކަންތައްތައްދެން ކިހިނެއްތޯ ޤައުމަށް  ،ެވއްޖެ ނަމަ ބަޔަކަށް

ތައް ހިްނގުމަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއަްއސަސާތައް މަސަްއކަތްކުރަްނ ގްރާމުރޮކުރުވުުމގެ ޕްރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި

 ވުން އުފެދޭ ފާތުޚިޔާލު ތަ ،ތަފާުތވުމާއި ،މާއިބައިބަިއވުއުޅޭ ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި މި ދިމާެވގެން ބައެ
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އަހަރު ވަންދެން  800އޭެގ ސަބަބުތައް ހޯަދއި ެއ ކަންކަން ަޙއްލުކުރަްނޖެހޭ.  ،ދެެނގަނެ ތަކަކީ ކޮބައިތޯމައްސަލަ

 ވެސް ނާދޭ. ތަކެއްރުފިކު ދީނީ ފިކުރުގެ ވެސް ިމކަހަލަ ހަރުކަށި  އިރުއަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި ިއސްލާމްދީން އޮތް

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ސިޔާސީ ަބއެްއ މަޤްޞަދު ގަަގއި ޮކންމެވެސް ސަބަބުތަެކއް ވާނެ. އަޅުގަނޑު ފަހަތު ، ީމގެއެހެންވީމާ

 ްއގެ ގޮތުންއޭގެ ނަތީޖާ .ކަްތކުރަްއވާ ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދަިއގެން ވެސް ަބެއއް ބޭފުޅުން މަސައް

ަރތުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ުނވަތަ ތަވަްސކަމާއި ނަފުނު ،އެ މީހުންގެ ހިތުަގއި އުފެދޭ މާޔޫްސަކމާއި އި،ބޯކަ  ޒުވާނުްނގެ

ހަމައަށް ވާސިލުވާްނ  ބަެއއްެގ މަޤްޞަދުތަކާ އުފައްަދއިގެްނ ވަކި ަބޔަުކ އެ  ރަތުއެ ނަފު ،އެިކއެކި ިފކުރުތައް ނެެރގެން

ދަނީ.   މިާލއިންސާނީ ޢަމަލުތަކަށް ފުރުޞަތު ފަހިވެގެން ،ބިރުވެރި ،އްކަތްކުރަމުންދާތީ މިކަހަލަ ހިތާމަވެރިމަސަ

މަސަލަސްކަމާއި ައދި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ސުލްޙަ ،އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި އަމަންއަމާންކަާމއި ،އަޅުގަނޑުމެން

ޖެހޭ. އަދި ހޯދަން އެބަތައް ޖެހޭ. ސަބަބު ހޭ. ވާަހކަދެކެވެްނ އެބަޖެއެބަ ކަްނކަމަށް ފަރުވާ ހޯދަން މި ،އެދޭނަމަ

އެކަމަށް ފަރުާވއެްއ  ،ދިރާސާކޮށް ،ދާ ގޮތް ބަލައިުޒވާނުންެގ  ށްޝަނަެރޑިކަލަިއޒޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި

ށް ގިނަ މެންބަރުން ވެސް އެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ވަރަ ހޯދަންޖެހޭ. މި މަޖިލީހުން 

ނިކަމެއް ލިބޭ ކަމެއް. ވިދާޅުވުމަކީ އަުޅގަނުޑގެ ހިތަށް ފިދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވާ  ހޯމިކަމަށް ފަރުވާއެއް

ވެސް ހަރުކަށި ފިކުުރ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނުޑމެންމިީއ ، އެހެންވީމާ

 ހަމަ އެހެން މީހުން  ،ދެކޭހާ ހިނދަކުތެއް ކަމަށް ގޮނެތް އެީއ  ،ނޑުމެްނ ދެކޭ ގޮތް ނޫން ގޮތެއްއަުޅގަ ،ކުރިއަށް ނެރެ

ދޭތެރޭގައި ކުަޑވެސް ޝަްއެކްއ  ދެ ފަރާތުގެ މެދުަގއި ޮއތް ގެޕް ފުޅާވަމުންދާނެކަމާ ،ތަށް ވިސްނުން ބަދަލުވެވެސް ެއގޮ

މިކަހަލަ  ޖޭަގއިގަނޑު އެދެީނ ދިވެހިރާއްއަޅު  .ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި . ނެތް. މިއީ ފުންކޮށް ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމެއް

 ނުދާެނ ކަމަށް. އަދި އެހެންމެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވިސްނުން.....ހިނަގއިގެން ވެސް ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއް ދެން ދުވަހަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނެޓު މި 3ވޭ ސަޔަށް މެދުކަނޑާލުމުގެ ކުރީގައި އެބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު 

ފަހު  ،އަރުވަނީފުރުޞަތުމި ހަމަވާނެ ކަމަށް. މިހާރު  ގައި އަުޅގަނޑުމެން މީގެ ަވގުތު 10:30އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން 

 ގައްދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު.  ،ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްޙމަދު ޒާހިރު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަ

ައްށ އިލާޢާޟްވާންގެ ރިއަދި  ،ރިޟްވާނަށް ސުވަރުޭގގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްލެއްވުން އެދިތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަ

ދީނީ  ،ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެ ައޅުަގނޑުމެން އަޑުއަހަން .ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ުދޢާކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ތެރޭަގއި އަދިރި  ގެތުލައުއަބަުދވެސް ފާހަގަކުރޭ ދަ ހަކަ. ަރއީސްރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓުކުރަމުންދާ ވާ ތްކަށި ޖަމާޢަހަރު
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ދިވެިހ ކަން ދައުލަތެއް ާވކަން. އެ ވާހަަކ އަބަދުވެސް ރައީސް ފާހަަގކޮށްދެއްާވ. މިއަދު އެ ވާހަަކއަކީ ޙަޤީޤަތެއް

ންދެކަށް އަހަރު ވަ 5ުގޅިގެން  ދިއުމާއިމަރުތައް ހިނގަ ،ރު ވަންެދކަށްއަހަ 5. އޮތީ ހާމަވެފަ ރައްޔިތުންނަށް މި

މަރުތަކުެގ ޙަޤީޤަތް ނުހޯދެނީ. މި މައްސަލަތައް  ކީްއވެގެްނބާއޭ މި ،ތެރޭަގއި އުފެދުނު ސުވާެލއްއަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތު

ހާމަކުރެއްވި ރިޕޯުޓގަިއ  ،ކޮށްދެއްވި މަަސއްކަތް  މިއަދު ރިޔާސީ ކޮމިޝަުނން. ތަޙްޤީޤުކޮށް ނުނިންމެނީ

ތަަކކަށް ޖަވާބު ެއބަ ލިބިގެންދޭ. މިއަދު ައުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ސުވާލު ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 ކޮންބަޔަކާ  ،ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ގުޅިފައި އޮީތ ކޮން ގޮތަކަށްދިޔަ ހުރިހާ އިޤަތުގައި މި ރާއްޖޭގައި މި ހިނގަޙަޤީ

ހުރިހާ އެއްެޗއް ހާމަވެގެން  ،ކިހިނެްއކަން ންހިފައިގެންކަކޮންބަަޔކަށް ބަިއައތު ،ކިހިނެއް ވެގެްނކަން. ކޮންބައެއް ކިހިނެއް

އްާޔއަށް އަޅުގަނޑު ނުހަނު ޝުުކުރ ރައީސުލްޖުމްހޫރި ،ެއކަމަށްޓަކަިއ ދިވެހި މިއަދުގެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރަށް އެބަދޭ.

ތެރި ޒަތްއިއް  ތެރި މަސައްކަތަށް ފަށްފަށުން ޝުުކރު ދަންނަވަން.ޞްލާޚުކޮށްދެއްވި އި އަދާކުރަން. އަދި ކޮމިޝަނުން 

 ބައެއް. ހުރިވެސް  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފުުލހުންނަކީ ޤާބިލު ބައެއް. ތަމްރީނު ލިބިގެންވާ ބައެްއ. ހުނަރު .ރައީސް

ޤަތުގައި މި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ހާމަވޭ. ޙަޤީ ދިއުުމގެ އަސްލުދާކަންކަން ނުވެގެން ،ވެސްއެހެންނަމަ

ގައި. ތު. އެ މައްސަލަަތްއ ނުބެލީ ހަމަ ގަސްަގއި ެއަކން ނުކުރީތުސް ގަހަމަ ،ޤަތް ހާމަނުކުރާންމަރުތަކުގެ ޙަޤީ

 ަގއި.ތުހަމަ ގަސް ކުރީެއަކން ކަންކަން ިމގޮތަށް އެ ،ތަުކަގއި ތިބި ވެރިން އިހުމާލުވެސަރުކާރުގެ ުމއައްަސސާ

ގޮތަކަްށވެްސ ން. އެއްލްމުގެ ދީޢިއިގެ ދީން. މިނިވަންކަމުގެ ދީން. ޙަލްޞުއިސްާލމް ދީނަކީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް ނޫން. ިއއްޒަތްތެިރ  ކުންނަ ދީނެއް ހަރުކަށި ދީނެއް ނޫން. މީހުން މެރުމުގެ ދީނެއް ނޫން. ހަނގުރާމަކުރަން ނި

އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ  ،ނަމަ މަރާލައިފި ވެސް  ނަމަ، ދުނިޔެއިން ހަމަ އެންމެ މީހަކު އެަކކު މަރާލައިފި .ރައީސް

 ،އެްއވަރުގެ ކަމެްއކަން ޤުރުއާުނން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަވޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބަކީ މާއިންސާނިއްޔަުތކަން މަރާލު

ނޫން  ެއއިްއޔެއް  ކުުރމެއް ނޫން.ބުރި ދިނުން. އެްއގޮތަކަްށވެސް ކަނޑިނަަގިއގެން މީހުންގެ ކަރުވާޢުދަ ،ދިނުންފަތުވާ

ނގަންނައިދޭން، ަނސޭހަތްތެރިވުން، ހަރުކަށިކަން  އުދީން އޮތް ޒިންމާައކީ ދީނުގަިއ. މަތިކުރަްއވާފައި  ންނާޚުއިޝަ

އަދިވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ،މިހިސާބަށް މިކަން ގޮސްފައި އޮތްއިރު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތިޔާރުކުރުެމއް ނޫން.ޚުއި

ބޭނުްނ  ތުގެއަނދިރި ދައުލަ ެވއްޓިދާނެތީވެ ބޭނުންކުރީ  ން، ސަރުކާރުވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރު ؟ތިބެންވީތޯ ވަރިހަމަކޮށްގެން

 ރީަގއި ހިނގި ބަޣާވާތް ވަފެބުރު 7ގެ 2012 ކުރަމުންދިޔައީ. ޙަޤީޤަތަކީހިފައިގެން ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް

ވެސް މި އަނދިރި  ޮއތް ލެޖިޓިމޭޓް ސަރުކާރެއް ަވއްޓާލީ ،ހިފަިއގެންވެސް ކުރީ މި އަނދިރި ަދއުލަތުގެ ބޭނުން

މިކަމުަގިއ  ،އަޅުަގނޑު މިއަދު ގޮވާލަްނ، މިކަމުގައި އިހުމާލުވެ .ތެރި ރައީސްޒަތްއިއް  ހިފައިގެން.ދައުލަތުގެ ބޭނުން

މިހާރުން މިހާރަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ަވޒީފާއިްނ  ،ބޭފުޅުން، މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިބި ބޭފުޅުން ލުވާ ހުރިހާޝާމި

 އަވަސްެވގަންނަން. މިހާރުން މިހާރަށް މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ޕީ.ޖީއަށް ،އަދި އަޅުގަނުޑ ގޮވާލަން ދުރުކުރުމަށް.

ކޮށްލަިއެގން ތިބޭވަރުގެ ކަެމއް ނޫން. ުރގެ ަކމެއް ނޫން. ވަރިހަމައެްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިގެން ތިބޭވަ
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 .އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ ެއއްެވސް ގޮތެްއަގއި ެއއްވެސް ކަެމއް ވަރިހަމަ ކޮށްގެން ތިބޭނެ ޕާޓީއެއް ނޫން ،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

 ން މިލަނަްނ. ސަރުކާރަށް ޮގވާަދއްކާ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮށްގެނެްއ ނުތިބޭނަން.އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ވަރިހަމަ

މި  ،އެޅުމަށް. މި މީހުން މިހާރުން މިހާރަށް ވަޒީފާތަކުން ދުުރކޮށްޭބފުޅުންނަށް ފިޔަވަޅު  މައްސަލަތައް ބެލުމަށް. މި

ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ޮގވާލަމުން އަޅުގަނޑުގެ  އަދަބު ދިނުމަށް ޙައްޤުހުންނަށް މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި މީ

 .ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުސަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ނިންމާލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު  ހާރު މި ސައިގެ ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަނީ.ޑުމެން މިއަޅުގަނ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ޖަހާއިރު އަޅުގަނޑު ނޫސްވެރިންނާ  4މިއަދު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަވީރު  . ބޭނުންކޮށް އަރުވަންފުޅުހަނދުމަ

 ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ) ބައްދަލުކުރާނަން.

 

 {އަށް 70:11ްނ އި 33:10 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 (މަދު ނަޝީދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައް ؛ވީނެންއިއި ގަތުސަޔާރި)

 

 ންކަން ޅާ ކަށަހަ  ހު ޓީތަކުންކޮމި  .9

 

  ން:ދެްއެކވުވާހަކަ ތުންސަރިޔާ

 81/6. ގާނޫނު ނަންބަރު 9.1ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ފަށަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  الس الم عليكم` `. 

ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ  6ގެނައުުމގެ ގާނޫުނގެ ޙުލާޞްއަށް ދެަވނަ އި (1981މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ގާނޫނު )

 ކުެރއްވުމަށްޓަަކއި އްޔަންޢަޤާމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީގެ ަގވަރުނަުރގެ މަ ،ންނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ

ން ދިރާސާކޮށް ނިމުނު  ޮކމިޓީރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު މާލިްއޔަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދޫ ދާއިރާެގ ނބިކި ،މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް.

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު.  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު.އި

 

 ނާޝިޒު ވާހަކަެދއްެކުވން: ންބަރު މުޙައްމަދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެ

މޯލްިޑވްސް ) 81/6ވަނަ ރިޕޯޓް. ގާނޫނު ނަންބަރު  22 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެޝުކުރިއްާޔ 

ވަނަ ނަންބަރުގަިއާވ  3ވަނަ މާއްދާގެ  6ެގނައުމުގެ ގާނޫނުގެ ޙުލާޞްއަށް ދެވަނަ އި(1981މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު 
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ކުރެއްވުމަްށޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އްޔަންޢަެގ މަޤާމަށް ގަވަރުނަރު މޯލްިޑވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ  ،ންތުގެ މަތީގޮ

ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި  އި ން ދިރާސާކުރައްވަހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ނަންފުޅު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްްސ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 201ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ރުމުަގއިކުމައްސަލަ ދިރާސާ

ލީ ހާޝިމްގެ މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ޢަައލްފާޟިލް  ،ވާގެ މަޤާމަށް ހުށަހެޅިފައިމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ަގވަރުނަރު

ވަްއޒަފުންގެ ޕެނަލެްއ މު 4މެނޭ ގޮތަށް މުަވއްޒަފުން ހި ިއ،ކުަރްއވަން މަސައްކަތްބެލުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓި

ވަނަ އަށް ދެ ( 1981މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ާގނޫނު ) 81/6. ެއގޮތުން ާގނޫނު ނަންބަރު ެލވުނުއިއެކުަލވަ

ގެ މަޤާމަށް ަގވަރުނަރުއެ އޮޯތރިޓީގެ  ،ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ 6ވަނަ މާއްދާގެ  6ގެަނއުމަށް ގާނޫނުެގ ޙުލާޞްއި

ބެލުމަށްޓަކަިއ  ފުރިހަމަވޭތޯ ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުަތއްންމީހެްއގެ ކިބަިއގައި ހުންނަ ރާކުއްޔަންޢަ

ވަނަ މާއްާދގެ  6ދެންނެވުުނ ގާނޫނުެގ އިތުރުން އިްސވެ. އަދި މީގެވެޅު ދިރާސާކުެރއްިވއެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާަފއިާވ ނަންފު

މުއައްސަާސއަކަށް ލިޔުމުްނ  7 ތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ކަށަވަުރކުރުމަށްޓަަކއިވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޝަރުތު 6

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯްޓ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއި ކޯްޓ، ްކރިމިނަލް ކޯޓު، މޯލްޑިވްްސ  ،މިގޮތުން  .ވެދެންނެވުނެ

ސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، މިނި

އި އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމްގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގަ މި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ؛ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ގާނޫނު ނަންބަރު  .ވެލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައިެވއެ ކޮމިޓީއަށްޕެނަލްގެ ފަރާތުން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ސަބަބު  ،ކަމަށާއި

 ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުްނގެ މަތީން  6ަވނަ މާއްދާގެ  6ގެނައުމަށް ގާނޫނުގެ ޙުލާ ޞްނަ އިވައަށް ދެ 81/6

ކުެރްއވުމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ އްޔަންޢަގެ މަޤާމަްށ ަގވަރުނަރުމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯިރޓީގެ 

ހުރި ފަރާތެއްތޯ ވަރުެގ ޤާބިލުކަން އަދާކުެރވޭ  ޝިމް އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުއަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާ ،ނަންފުޅު

 ބޭފުާޅއާ  ން އެވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީ 201ހުގެ ގަާވއިދުެގ ބެލުމަށްޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ

 އެ  ،ކުރެވުނު ލާނުޢުުމކޮށް އިއްދިއުުމގެ ކުރިން އާ އިންޓަރިވއުކުރަން ނިންމުނޭ. އަދި މިއިންޓަިވއު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް

ްއގެ ތެރޭގަިއ އެ ޝަކުާވއެއް މަޖިލީހަށް ދުވަހުގެ މުއްދަތެ 3 ،ގޮތުން އެއްެވސް ޝަކުާވއެއް އޮތް ނަމަ ބެހޭ މަނިކުފާނާ

ފަހު ކޮމިޓީެގ  މުނު. އެހެންވީމާ، އެ ިއންޓަރވިުއއަށްންއެކު އިންަޓިވއުކޮށް ނިހުށަހެޅުމަށް. މިގޮތުން އެ މަޢުލޫމާތުތަކާ

ވަަނ އަށް ދެ (1981މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫުނ ) 81/6ރު ގާނޫނު ނަންބަ ؛ނިންމުމަކީ

ން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓެގ ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ 3ވަނަ ާމއްދާގެ  6ގެ ގާނޫނު ގެމުގެަނއުޙުލާޞްއި

އަލްފާޟިލް  ؛މާލެކ.  ޗާ،ޑާ މއ.  ،ކުރުމަށްޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާއްޔަން ޢަގެ މަޤާމަށް ގަވަރުނަރު 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ޅ(  201އަިދ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،ން އިންަޓރވިުއކުރެްއވުމަށްފަހުކޮމިޓީ ޢަލީ ހާޝިމާ

ގެ މަޤާމަށް ގަވަރުނަރު ބޭފުޅާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯިރޓީގެ  ން ވޯުޓ ނެގުމަށްފަހު އެގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީ

ަވގުތު ކޮމިޓީއަްށ  އެ ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި 38އްވުމަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ ރެ ކުއްޔަންޢަ
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މެންބަރުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވިއޭ. ވީމާ، ިއއްޒަތްތެިރ  10ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ވޯުޓަގއި

މެދު ގޮތެއް ނިންމަަވއިދެްއވުމަށްަޓކައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޕޯޓާ މި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮަތކަށް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓް އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.ވަނަ މާއްދާެގ )ގ( 112ގެ ގަާވއިދު

  ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ  މެންބަރު.ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި އާދެ! 

އެންމެ ފުރަތަމައަށް  ،ެކވޭނީ އެންމެ އަވަހަށްއްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެ މެންބަރަކަށް އެއް ފުރުސަތު އަރުވާނަން.

ވަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ަގއި އިހަ ގޮތު ނެތް ފުރުސަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނާވ ބޭފުޅަކަށް. އެއީ ެއއްވެސް ޝައްެކއް

 .ޢުމެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދުވަްސކޮެޅއް އާދެ! އެމް.އެމް.އޭގެ ަގަވރުނަރުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައި އޮންނަތާ ކުޑަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ،ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ފަށައިގަނެ އްޔަން ޢައް ގަވަރުނަރެ ން އަެންއކާވެސް އެމް.އެމް.އޭއަށް ާއ ޅުގަނޑުމެފަހުން އަ

ފަހުން ހުންނެވި  ، އެންމެ.ޭއގެ ަގވަރުނަރުއެމް.އެމް .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ.  ހަމައަށް އައިސްފައި މި ނިމުމަކާ

. އަޅުގަނޑުމެން ާއ ލަންޖެހޭއި  އަޅުގަނޑު ހިތުން އެބަ ބަލަެވގެންކަންގަތީ ީކއްޖެހިވަޑައި ެދއްވަން އިސްތިއުފާ ގަވަރުނަރު

މިއަދު އާ ޙަޤީޤަތުގައި  މީދުތަެކއް އެބަުހރި.އްރައްޔިތުންގެ ވަރަްށ ބޮޑެތި އު އްޔަްނކުރާއިުރ ދިވެހިޢައް ގަވަރުނަރެ 

ވަގުަތކީ ޤައުމު  މި،އިރު ނގަމުންދާބަހުސް ހިކުރުމަށް މި މަޖިލީހުގައި އްޔަންޢައްގެ ގޮތުަގއި ޢަލީ ހާޝިމް ގަވަރުނަރެ 

 ގުިޅގެން ކުރަމުންދާ ވަގުެތއް. ކޮށް ސަރުކާާރއި މަޖިލީހާޞަާޚއް އާރާސްތުކުރުމުެގ ބޮުޑ ބިޔަ ަމސައްކަެތއް ސަުރކާރުން، 

 ،އި ދައުުރގަ މަނިކުފާނުގެެއ މެ ފުިރހަމަ ބައިވެރިވުން ލިބޭނޭ އިުތބާރު އޮތް ަގވަރުނަރެްއކަން ކަންތައްތަުކގެ އެން މި

ނިމިދިޔަ ދުވަސްތަކަީކ  މެދު އަޅުގަނުޑގެ ހިތުގައި ެއއްވެސް ަޝއްެކއް ނެތް. ކަމާލިބެމުންދާ ވަގުތުގައި ސާބިތުޮކށްދޭނެ

ހުިރ  ގުޅުންހުރި ބޮޑެތި ކަްނތައްތަކެްއ ހިނގާފައި ޮކށް ފައިދާއާިއ މާލީ ކަންަކމާޞަ ޚާއް ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މި

 ،އެމް.އެމް.ޭއަގއި އެންމެ ިއސްކޮށް ތިއްެބވި ބޭފުޅުން  ގަިއ އޭުރގެށް ހިނގުމު ްއ މިގޮތަކަންތައްތަ ދުވަސްތަެކއް. މި

 ވެސް ފާހަަގކުރާ ަރއްޔިތަކު އިހުމާލުތަކެއް ވެަފއި އޮްތކަން މިއީ ކޮންމެ ދިވެހި ގެ ބޮެޑތިގަވަރުނަރު ކޮށް ޞަޚާއް

ދިެވހިރާއްޖޭގެ މާލީ ކަންތައްަތއް  ،މީދަކީ އްކުރާ އު ްއގެ ަފރާތުންަގވަރުނަރެައލަށް އަންނަ  ،އެހެންކަމުން ކަންތައްތައް.

ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް  ،ިދވެހި ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮަތށް އެކަްނކަން ރުމުަގއިކުއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ެރިގއުލޭޓު

ބޮޑެތި  ކީ.ޑު އެދުމަންކަން އެ ރައްޔިތުން އެދޭ ެއންމެ ބޮޤީ ކަމުގެ ޔަހުރި ގޮތަށް ގެންގޮސްދޭނެއި މަންފާޔާއެންމެ ލާބަ
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ނިޒާމުގެ  ށް ބޭންކިންގކޮޞަޚާއް  ،ދިަޔއިރުއަަހރުގެ ތެރޭގައި މި ޤައުމުަގިއ ހިނގައިގެން 5ވަްއކަންތަކެއް މިދިޔަ 

އިހުމާލުވެފަިއ  ކަން ކުެރްއވި ބޭފުުޅން އެކަންކަމާަގވަރުނަރު ،ހުންނެވި ދިަޔއިުރގަިއ އޭުރގައި ތެރެއިން ހިނގަިއގެން

ހުރިހާ ަކންކަމެއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ާއ  މި މީދުކުރޭއް. ިދވެހި ރަްއޔިތުން ެއބަ އުަހގަކުރޭން އެބަ ފާއޮތްކަން ރަްއޔިތު

ހޯލްތައް ބަންދުކުރުމަށް އާ ދިވެހި މާލިއްޔަތުގެ ތެރޭަގއި ހުރި ލޫޕް ވެ ރަނގަުޅވެދިއުން.ޙުލާޞްެއއްކޮށް އި  ނަރާގަވަރު

ވެްސ  ބައިރުިފއާެއއް ދިވެހި ޤައުމުގެ މާލިއްޔަތުން މި .މީދުުކރޭއްގެ ކިަބއިން ދިވެިހ ރައްޔިތުން އެބަ އުގަވަރުނަރު 

 ިދއުމަކީ އެދޭ ކަެމއް ނޫން.ަވއްކަމުެގ ގޮުތަގއި ބޭުރވެގެން ދިއުމަީކ ދިވެހި ަރްއޔިތުން އެދޭ ކަމެއް ނޫން.ގެއްިލގެން

ދިަޔީއ  ުކަގއި މިދުވަސްތަ ަތއް މިދިޔަ ރޫލް ގޮެތއްަގއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކިންގ ޞަ ާޚއް .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ާއ  ރަނގަުޅކުރުމަކީ ،ަދކުރުމަކީޔާއެކަންތައްތައް އަލުން އި މުން.ހަލާކުކުރަ ،ވައިލޭޓްކުރަުމންހަމަ ރީއްޗަށް 

އް އަުޅގަނޑުމެން ަގވަރުނަރެާއ  .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ބޮުލގައި އެޅޭެނ ބޮޑު ޒިންާމއަކަށް ވެގެންާދނެގަވަރުނަރު 

. މާލީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުންެވފަގެ މާލީ ނިޒާމު އޮތީ ބޮޑު ތަރައްޤީއަކަށް ބޭހިރާއްޖޭަގއި ދިވެާރއިރުކުންއްޔަޢަ

 .ަރއްޔިތުން ވަނީ ބޭނުންވެފަ އި މަންފާ ލިބޭނޭ ދޮރުތަެކއް ހުުޅވިގެންދާން ިދވެހިޔާރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ލާބަ

މާލީ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ލިބެންހުރި  ކަމެއް. މުން މުހިދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްީޤގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ިނޒާމަކީ 

 ވަގުތު މިހާރު  ންކުރަނީ އަުޅގަނުޑމެން މިޤީމު ކަންތައްތަެކއް. ައޅުގަނޑު ޔަންސަތުތަކަކީ ެއއީ މުހިފުރު

ޒާމުެގ ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމުަގއި މާލީ ނިކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރަމުންމިދާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމަކީ އްޔަންޢަ

މުޅި ޤައުމުގެ  .އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ކަމަށް. ބޭފުޅެއް ފަދަ ޤާބިލު މަގުތަކެއް ފަހިކޮށްދެވޭ އާ ،ދޮރުތަކެއް ރެއިން އާތެ

 އަހަރުދުވަސް އަުޅަގނޑުމެން ކަޑައްތުކޮްށގެން މި  5ހުރިހާ ދިމާލަކުން ނާއިންސާފާއި އަނިާޔވެރިކަން އިންތިހާއަްށ އޮތް 

ގެ ކިަބއިްނ ގަވަރުނަރު. އާ ކަންތައްތައް އޮތީ ފެނިފަ ެވސް އެ ކުގެ ތެރެއިންންތައްތަމާލީ ކަ  ،އެހެންމެ. ހަމަދިޔައީ

 ޤައުމުގައި ހިނގާފަިއވާ ނާއިންސާފުތަކަށް  މާލީ ގޮތުން މި .ވާނެ މީދަކަށްއްރައްޔިތުން ކުރާ އެްނމެ ބޮޑު އު ދިވެހި

 އުމުަގިއ އާ ަގވަރުނަރުގެ ފަރާތުންޗަށް ގެނަ ކުރިަމއް އިންސާުފގެއިންސާފު ހޯދައިދިނުން. ަވްއކަންކުރި ފަރާތްތައް 

ރަްއޔިތުން ނުހަނު އިންތިހާއަށް ބޭނުންވާެނ  ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދިވެހި ގަބޭނުންވާ ެއއްބާރުލުން ެއއީ އަޅުގަނޑު 

 ކީ ހާޝިމަފާޟިލް ޢަލީުއޅޭ އަލްކުރަން އްޔަންޢަައޅުގަނޑު މިއަުދ މި މަޤާމަށް  .ެވސް ނެތް ަޝއްެކއް ކަންތައްތަެކއް.

ވެސް  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުން ރަްއިޔތަކު ޝައްެކއް ނުކުރޭ. މެދު އެއްވެސް ދިވެހި ކަމާބޭފުޅެއް އެކަމަށް ޤާބިލު

ގޮތުން ނުކިއްސަރު އެްއވެްސ  ބެހޭ  ެއއްވެސް ފަރާތަކުން އަލްފާިޟލް ޢަލީ ހާޝިމާ ،ދައިންފަ ދިޔައެނިގގެން

ގޮތެްއގައި އަލްފަޟިލް ޢަލީ ހާޝިމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ  ޞަޚާއް. ވޭބިފައެއް ނުެވސް ލި ކަށްކޮމިޓީއަ ކޮމެންޓެއް އެ

ހުރި އެންެމ  ަވގުތު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ނިޒާމުގެ ތަޖުރިބާ ލިިބވަަޑއިެގން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ޙަޤީޤަތުގަިއ މިކަމަށް މި

ންކަމުގައި ލިބިފައި ހުންނެިވ ކަ  ބާރު މާލީތުންގެ އިތުދިވެހި ރައްޔި ތްތެރި ބޭފުޅެއް.ޤާބިލު ބޭފުޅަކީ ޢަލީ ހާޝިމް. ނަޒާހާ

 ވެސް ފުރިހަމަ އިތުބާރެއް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމަށް ވެސް މިއަދު މި މަޖިލީހުން ،އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން ބޭފުޅެއް.
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އިާވ ގެންފަ ލަބިއްޔަތަކުްނ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެިދވަަޑއިޣުއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ތަނަވަސް އަ ،ކުރަްއވައި 

ެއއްކޮށް މި މަޖިލީހުން ރުހުން  ލަބިއްޔަތަކާ ޣުކުރުމަށް ފުރިހަމަ އައްޔަން ޢަކަމަށް  ަގަވރުނަރުލީ ހާޝިމް ޢަ ،ފަދައިން

ޝިމްގެ ހާމީދުތައް އަލްފާޟިލް ޢަލީ އްރައްޔިތުންގެ އު ދިެވހި ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން  ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް.

ދެްއވި  ނެތް. މެދުަގއި އަޅުގަނޑުެގ ހިތުަގއި ެއްއެވސް ޝަްއކެއް ކަމާވާނެށްދެއްިރހަމަކޮށުން ފުކަމުގެ ދަގަވަރުނަރު 

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  :ންވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ބަުރ ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންއަރުވަނީ ތުލުސްޫދ ދާއިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

ިއގެންފަިއ ަވޑަުބވެޚާއިންތި އިށް. އެއީ ވަކި ޕާޓީެއއްގެ ޓިެކޓުަގއި ނޫން ގޮތެއްަގއި ކުރިމަތިލަްއވައިބްރާހީމް ނަސީމަ

 ިއވާ މެންބަރު. ަވޑަިއގެންފަރުޞަތަށް އެދިމެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ އެންމެ ފުރަތަމަ ފު ތިއްބެވި

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ،ޖެހިލުންވާ، ބިރުވެތިވާ ށްާއއި މުންކަރާތްތަކަ ާއއި މަނީ ލޯންޑްރިންގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަޅު ފައިސާ

ރުމެއް. އުމަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެޤަކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ންއްޔަޢަތެދުވެރި އިޚުލާސްތެރިއަކު އެްމ.އެމް.ޭއއަށް 

 ،ވަރަށް އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ،ކަމެއް ނެތްކީ ފަސްބައިގައި ކިލަނބުކީ، އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙާޝިމަޢަލީ ޙާޝިމަ

 އެމް.އެމް.އޭ  ،އެހެންކަމުން ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް.ތިރާމުހުމަނިކުފާނަށް އި ދިވެހި ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް އެ ،މަޑުމައިތިރި

މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ފަދަ މަޤާމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ވަުރނަރަކަށްގަ އެމް.އެމް.ޭއގެ ފަދަ، 

ކީ ކުރަނީ ޢަލީ ޙާޝިމަބިުލ ބޭފުޅެއް. އަދި އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުޤާކުރަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުްނ ބަލައިގަންނަ އެކަމަށް އްޔަންޢަ

އެމް.އެމް.ޭއެގ  ،ކޮށްެދއްވި ގޮތަށްސައްކަތްއެކު މީެގ ކުރިން ވެސް ދިެވހި ދައުލަތަށް މަކަމާރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިތެދުވެ

މަސަްއކަތް ކޮށްދެްއވާެނ ބޭފުޅެއް ކަމަށް. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަނޑުެގ ތާއީުދ  ހުެރ އެ އިޤަވަރުނަރެްއގެ މަޤާމުގަ

 އެކުރާ ވަރަށް ރަނގަޅު އަުޚލާޤެއްގެ އަޚުުލވެރިެއއް ތިރާމުހުވަރަށް އިމަނިކުފާނަށް އެބައޮތް. އަޅުގަނޑު  އެ

އެުކ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ބޭފުަޅކު ވެސް މަޤާމަކަށް ައއުމާ ،މީގެ ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ  ،މަނިކުފާނަކީ. އެހެންނަމަވެސް

ވެސް ތިޔަ ރެއްުވމަށް. މިހާރުށް އެފަދަ ކަމެއް ނުކުބަދަލުވެގެންދާކަން. އަުޅގަނުޑ ގޮވާލަނީ ޢަލީ ޙާޝިމަ

މަޤާމު  އެމަތީ ދިވެހި ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ރިކަންތެދުވެ ށްގެންަދވާ ޮގތަކުރައްވަމުންފޯމްޕާ

އޮތް އަނދަވަޅުން އަރަިއގަތުމަށް މި ޤައުމު މިހާރު  ،ނަމަ އަދާކޮށްދެްއވުމަށް. އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރުވަަރކު ރަނގަުޅވެއްޖެ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ރުޞަތަށް ަވރަށްބޮޑު ކުިރއެރުމަކަށް ެވެގންދާނެ. ދެއްވި ފު ގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށްއަޅު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެމް.އެމް.އޭެގ ަގަވރުނަރެއްގެ މަަސއްކަާތއި އަިދ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ 

އެީކގަިއ އެއާ ިމެގންދާނެ. އަދި ހަމަގަވަރުނަެރއް ކަނޑައެޅުުމގެ މަސައްކަތް ވެސް ވޯުޓގެ ަގޑީަގއި ވަކި ގޮތަކަށް ނި

މަޖިލީހަށް ބަލައިގަުތގެ ވޯޓު ެވސް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ  ،ގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުން ގުޅޭ ފައިވާ މީހުންގެ ރިޕޯޓާ މަރާލެވި

 ގެންދެވޭނެ. ށް އަމިއަދު ވޯުޓގެ ަގޑީަގއި ކުރި 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަްނކަމުގެ ތެރެއިްނ  ޓީަތކުންއެއީ ކޮމި ؛އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ފަށަނީ މަސްވެރިކަން -{9.2}

ްނ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުެގ ދީ ކޮމިޓީޞާތިދިވެހިާރއްޖޭގެ މަްސވެރިަކމުގެ ބިލު އިޤް -9.2ޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު އެޖެން

 ިއއްޒަތްތެިރ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ  ،ދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޞާތި ެދްއވާނީ އިޤްއިރިޕޯޓް. މިރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

 ންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.މެ

 

 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުއަލިފުށީ 

ގަސްްޓ އޯ  29ގުޅޭ ބިލު ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމާ

ހަލަ ގޮތަކަށް. ެއގޮތުން ކޮމިީޓަގއި ހޭދަކުރިން ރެޔާއި ުދވާުލ ކަކަށް ުދވަސް ވަރަ 10ަގއި. ައޅުގަނޑުމެން  2019

ކުރިން. ން މަސައްކަތްަގޑިއިރަްށވުރެ ގިނަިއރު މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޓީ 35 ،ވަރަކަށް ބައްދަުލވުން ބޭއްވި 18

ިއއްޒަތްތެިރ  ން،ަޑިއގަންނަވާ އެމްޕީމި ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްެވވަ ،އެގޮތުން

މާވަށު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ގޮެތއްަގއި އަުޅގަނޑު ަހމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޞަާޚއް  ،ގެ އިތުރުންމެންބަރުން

މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ނައިފަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ިޝޔާމް އަދި ނިލަންދޫ ދާއިާރގެ 

 ހުރިހާ ވަގުެތއް ހޭދަކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނާ ،ާޔއި ދުވާލުހެންސިން މިކަމުގައި ރެމުޙްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް އިއް 

ގޮތުން  ެއކު އިދާރީދަންނަވަން. ހަމައެއާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ޓަކައި އެކޮށްދެްއވި ކަމަށްއެުކގައި މަސަްއކަތް

ފުންނަށް އިދާރީ ުމވަްއޒަ އިމެހަގެ އެންހުމަސައްކަްތޮކށްދެއްވި މަޖިލީދިނެތި ެއކު ައވަމިކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެންނާ

ގެ ރައީސްެގ ހުއެކު މިކަމުަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަށް މަޖިލީ ދަންނަވަން. ހަމައެއާ އެކު ޝުކުރުއައްސަރިބަާހއި ސާބަހާ

ްއގެ ގޮުތަގއި ވެސް ައގުހުރި ލަފައެކީ ެއއީ ހަމަަގއިމުޔަލަފަ ން ދެއްވިމަތީ ފަހަރު ފަރާތްޕުޅުން ކޮމިޓީއަށް އެކި 

އަާދކުރަން. އަދި ހަމަ  މެންބަރުންގެ ނަމުގަިއ ުޝކުރު އި ޓަކައި ކޮމިޓީެގ އެންމެހަލައިގަނޭ. ެއކަަމށްމެންބަރުން ބަ

ވެްސ  ގައިމުކަމީ ހަމަޖެެނރަލްގެ އެހީތެިރކަން ގާނޫނީ ޮގތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދިޔަ ލްއިތުރުން ަކއުންސެއޭގެ 

 ަޓކައި ޝުކުރު އަދާކުރަން. މިއެކަމަށްކަމެއް ގެނެސްދިން ކަމެއް. ހަމަގޮސް އިތުރު ފުރިބިލު ފުރިހަމަވެގެން ށް މިއިތުރަ

މަްސވެރިކަުމގެ  ،ބައްދަލުކުރިން. އެގޮތުން ބިލު ދިރާސާކުރެވެމުންދިޔައިުރ އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު އެިކ ބޭފުޅުންނާ

ފާ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދިން. ހަމަ ތްތެރިވާ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަގައި ހަރަކާއެ ސިނާޢަތު ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި
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ފެންނަ އިޞްލާޙަކީ  ބިލަށް ގެންނަން އި އިރުޝާދު މިޔާމިފްކޯގެ ަލފަ ،އެގޮތުން މަސްގަންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން

ޓަކައި ކުރެވޭީނ ހޯދައިދިނުމަށްރިންނަށް އަގު މަސްވެކުރިން. އެއީ ހަމަކޮބައިތޯ  އަުޅގަނޑުމެން ެގންނަން މަސައްކަތް

ގެ ހުއިތުރުން ޕެންޝަންސް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީކަންތައްތަެކއްތޯ އިތުަރށް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން. ޭއގެކޮން 

ިއ މަސްވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމުގަ ޕެންޝަނާ އިކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ަބްއދަލުކުރިން. އެއީ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރި ބޭފުޅުންނާ

މަތަކެއްތޯ ގެންގުެޅވޭނީ އިތުރަށް ކޮމިޓީގެ ބޭފުުޅން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާތީ. ނުވަަތ ކޮން ހަ ،ކޮން އުސޫލުތަެކއްތޯ

 ޮއފް މޯލްޑިވްްސގެ ބޭފުޅުންނާ  ތަަކކީ ޮކބައިތޯ ދެނެގަތުމަށް ބޭންކުހުރި ފުރުޞަތު ތުރުން މާލީ ގޮތުން ހުުޅވިފައިއިއޭގެ 

އަުޅގަނޑުމެްނ  ނާގެ ބޭފުޅުން(އެމް.އީ.ޑީ)ޕްމެންޓް އިތުރުން އެކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮ. އޭގެ ކުިރންއަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާ

ަޓކައި މިފަދަ ަކންތައްތައް ދެނެގަތުމަށް ؛ންސްތައް ވިޔަފާީރގެ ގޮުތން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތަކާިއ، ލައިސަ ،ބައްދަލުކޮށް

އިތުރުން މުގައި. އޭގެ  އިތުރަށް ަފހިކޮށްދިނުކަންތައްަތއްދިނުމުގަިއ ޚިދުމަތް ބިލުގެ މަސަްއކަތް އިތުރަށް، ބިލުން އިތުރަށް

ްނ ކޮމިޓީ ެއކި އުމުރުފުރައިގެ މަސްވެރިންނާ ،މަސްވެރިންގެ ގޮުތަގއި ރާއްޖޭގެ އުތުރުންނާއި ދެކުނުން ހަރަކާތްތެރިވި

ރު ޅުގަނޑުމެން އިތުކުރުމަށް ޓަކައި އަ ބިލު މުއްސަނދި ،ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ދެނެގަނެ  އެ ،އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކޮށް

ދިޔަކަން އެީއ ހަމަ ޔަީޤނުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ތަކެއް ލިބިގެންލޫމާތުޢުެކއް މަްސވެރިންެގ ފަރާތުން މަމަސައްކަތްތަ

ވޭލަންްސ ކަންތައްތަކާިއ، ސަލާމަތީ ރސަ ؛އިުތރުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް، ަކސްޓަމްސްފާހަގަކުރާ ކަމެއް. ޭއގެ

ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވެްސ  ލޫމާތުތައް ދެނެގަތުމަށް އެޢުމަގުޅުންހުރި  ތައްތަކާެގ ކަންާބވަތު ، މިރައްކާތެރިކަމާ

ކުރުމާއި، އެއީ އެކްސްޕޯޓް  ؛ރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއިތުރުން މޯލްޑިްވސް އެއަމަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދުނު. އޭގެ 

 ޓަކައި އެ ދުމަށްތު ހޯލޫމާޢުތުރު މައިުކަގއި ގުޅުންހުރި ބާވަތްތައް. އެކަންތައްތަ މަސްެވރިކަމާ ،ކުރުންފްރަިއޓްރއެއަ

ކޮމިޓީއަށް  ،އިރުއި ހަމައަށް އަ އިތުރުން ބިލުގައި އަުޅގަނޑުމެންނާމަސައްކަތް ވެސް ައޅުގަނުޑމެން ކުރިން. އޭގެ 

ހުރި. އަދި އުނިވެަފއި ެވްސ އެބަހުރި. މަސްވެރިކަުމގެ އެބަ ކުެރވިފައި ވެސް ލިބުނުއިރު ބައެއް ކަންތައްަތްއ އިތުރު

ދުތަުކެގ ޤްޞަބިލުގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ ބަާޔންކޮށްފައިވާ މަ ،ބަެއއް އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއިން ގެަނއި އި ކޮމިޓީބިލުގަ

މަްސވެރިންެގ  ،ތެޭރގަިއ މަސްވެރިްނގެ އަުގވަޒަްނކޮށްކުރިން. އޭގެެދއް ައޅުގަނޑުމެން އިތުރުޤްޞަމަ 8ށް ތެރެއަ

ދެއްގެ ޤްޞަހޯދައިދިނުމާއި އެހީތެރިކަން މަ ނަފާއާއި ޅު އާމްދަނީކުާރ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަސިނާޢަތުގައި މަސަްއކަތް

ޒުވާނުްނ  ކުރެވުނުލުަމށް އިތުރުއިއިތުރުން މަސްވެރިންެގ ދަފްތަރެއް އެކުލަވަކުެރވުނު. އޭގެ ގޮތުަގއި އިތުރު

ދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤްޞަމަދިނުމަށް ފަރާތްތައް މަސްވެިރކަމަށް ނެރުމަށް ހިތްވަރު އެ ،ކުުރވައި މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި 

އިތުރުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުަގިއ ދެޖިންސްގެ މީހުންނަށް ދިަޔ. އޭގެ ކުރެވިގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު

ދުގެ ތެރެއަްށ ޤްޞަށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މަކުރުމައެކަމަށް މަގުފަހި އި،އެކު ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބާރުއަޅަކަމާހަމަހަމަ

ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އްދުން ބޭރުަގއި ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް މަސްވެރިކަންހަޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަދިވެހިރާއްކުެރވުނު. ރުއިތު

އްކުުމގެ ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ބޭރުގެ ބާޒާރުަގއި މަސް ވިފަހިކޮށްދިނުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްދޯނި
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 ތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންިސލުމެނުނު. އޭގެ އްގެ ގޮތުަގއި ހިދެޤްޞަފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަ

ކުރުން ހިމެނޭ. އަދި ދިވެހި މަސްވެރިކަންކުާރ ކުރުމަށް މަގުފަހިއިމުޤާފެކްޓްރީ ގުިޅގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސް

ާރއްޖޭަގއި  ،އިތުރުން. އޭގެފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުންކުރުމަށް އިމުޤާޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ފްއޮ ،ށް އްދުތަކެއް ފާހަގަކޮހަސަރަ

ދުގެ ތެެރއަްށ ޤްޞަކަންތަްއތައް މަ ކުރުން. މިކުރުމަށް މަގުފަހިފަހަރު ބަނުމުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ފަހަރާއި ބޯޓުމަސްދޯނި

ގޮތުްނ  ްސވެރިންެގ ދުވަްސ ފާހަގަކުރުމާ ުގޅޭމަ ވަނަ މާއްދާެގ ޮގތުގައި 6އިުތރުން ޭއގެ ދިޔަ.ކުެރވިގެންއިތުރު

ފަހަރު މަދުވެގެްނ ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް މަސްވެރިންގެ ދުަވސް އަހަަރކު އެއް  .ކުެރވުނުތުރުމާއްދާއެއް އި

. ވުނުވަނަ މާއްާދގެ ގޮތުަގއި މާއްދާއެްއ އިތުުރކުރެ 13އަދި  12، 11، 10، 9ކަނޑައަޅުނު. އަިދ ބިލުގެ 

މަްސވެރިކަމާ  ،އިްނޝުއަރެންސް ،ޓީ އެބިލިޑިސް ،މަސްވެރިންގެ ޕޭޝަން، ދަފުތަރު ގައި މަްސވެރިކަމާ ުގޅޭއޭގެތެރޭ 

. މަސްވެރިަވކަމާ ުގޅޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުން. އިމުކުރުންޤާ ިޓއުޓެްއ ނުަވތަ ކޮލެޖެއް ގުޅޭ އިންސިޓި

 ރުންއިތުން. މިފަދަ ބައެއް ކަންތައްަތއް އިތުރުެވގެންދިޔަ. ޭއގެފަހަރު ބަނުމުގެ ިވޔަފާރި ފުޅާކުރުފަހަރާއި ބޯޓުދޯނިމަސް

އާާލވާ ރަށްރަށާިއ ފިނޮޅު ފަދަ  އި ދޫނި ބިސްައޅަ. ެއއީ އައިންމަތިނުކުރެވުވަނަ ާމއްދާެގ ގޮުތަގއި ާމއްދާެއއް އިތުރު  14

 ،ގައި އިޞްލާުޙކޮށްވަނަ މާއްާދގެ ގޮތު  18 ،ވަނަ މާއްދާ 11ގޮތުން. ބިލު  މާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭ ހި ތަންތަން

މަސްވެިރކަމުެގ  ކޮށް ލިސްޓުކަނޑައެޅުނު. ެއ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަސްވެރިކަމުެގ ބާވަތްަތއް ެއ މާއްދާަގއި

ވަނަ ާމއްދާގެ ގޮުތގައި  23 ،ވަނަ މާއްާދއަކީ  16ގެ މީބާވަތްތަކަކީ ކޮބައިޯތ ބިލުަގިއ މިހާރު ވާނީ އިތުރުކުެރވިފަ. 

ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ  ،އި ިހންގަ އި،މަސްވެރިކަން ރާވަ ،ގޮތުންއެ ނު.އިޞްލާޙުކުެރވު ދާއެ މާއް ،ކަނޑައަަޅއި

ގޭދޮށުން ، ގަާވއިދުތަުކގެ ގޮުތަގއި ަތފުސީލުތަކެއް ދެިވގެންދިޔަ. އަދި މަސް ޕްރޮސެްސކުރާ ތަންތަނާއި

ދިޔަ. ނަށް އިތުރުކުރެިވގެންންގަނޑުމެ ގޮތުން އިތުރު ބައިތަކެްއ ބިލަށް އަޅު  ޕްލާންޓްތަކާ ބެހޭތަކާއި އަިއސްފެކްޓްރީމަސް

ފެކްޓްރީތަކުން އުފަްއދާ މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުެގ ގޭދޮުށ މަސް ،ކުރާ ތަންތަނާއިވެސް މަސް ޕްރޮސެސް އަދި

ވަަނ  26ބިލުގެ  ،އިތުރުންޭއގެއް ިބލަށް އިތުރުކުެރވިގެންދިޔަ. ވިޔަފާރިކުރުުމގެ ތެރެއިން ެވސް ތަފުޞީލު ބައިތަކެ 

ވަނަ  5ނަ ނަންބަރު ފަހަތަށް ވަ 4ެއ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  ،އަަޅއިވަނަ މާއްދާެގ ގޮތުގައި ކަނޑަ 34މާއްދާއަކީ 

ގެ ސަރަަހއްދުަގއި ުކާރ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަނޑު ؛އެއީ އަރިމަތި ސުރުީޚގެ ޮގތުގައި  ނަންބަރެއް އިތުރުކުެރވުނު.

ގެ ގޮުތގައި ވަނަ ާމއްދާ 5ގެތެރޭަގިއ ތައް. އޭ މަްސވެރިކަާމ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްަތކާ ުގޅޭ ަގާވއިދު ،މަސްވެރިކަމާއި 

 ،ަލއިއިިރޒަމާ ުގޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުަލވައަގްރޭެޓްޑ ފިޝަރީޒް ޓުބިުލަގއި ކުރިން ނެތް އިންޓެ  ،ދިަޔއީންއިތުރުކުެރވިގެ

އިތުުރން އިމުކުުރެގ ބައެއް. ދެން ޭއގެޤާިއ އިޝްތިހާރުކުރުމާ ުގޭޅ އުސޫލުތަްއ ވަ އެ ސިނާޢަތް ކުިރއަރު

 ،އެބަހުރި. އެގޮތުން އި ބިލަށް އިތުރުކުރެވިފަތު އެކި ބައިަތްއ ފަހުންގޮތުން ތަފާ ކަލްޗަރކުރުމާ ގުޅޭރއަކު އެ

 ،ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި  ،ކުުރމާއިރމޮނިޓަ ،ޔަކާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ބަ ކޮށްރުމގެ މަސަްއކަތް މޮނިޓަރކުރުޗަލްއަރއެކު 

ދާައކީ ވަނަ މާއް 50 އަދި ބިލުގެ ،ންފީޒުކުާރނެ ގޮތްތަކުގެ ބަަޔކާއި ކަން ތައެ  ،ސަވައިލަންސާ ބެހޭ ނިޒާމުގެ ބަޔަކާއި 
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ޖަރުންެގ ގޮުތގައި ރޭން ؛އެ ާމްއދާ އިޞްލާޙުކުެރވިފައި އެަބވޭ ،ާމއްދާގެ ގޮުތަގއި ކަނަޑއަަޅއި ވަނަ 59

 ކަުމގައި ނަ މާއްދާވަ 60ވަނަ މާއްާދއަކީ  51 ބިލުގެ ރަށުގައި މަަސއްކަތްކުރުމަށް. ދެންށް މަސައްކަތްކުރާނެ ބަަޔކު ރަ

ްވސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ަތންފީޒީ އޮފިސަރުންެގ ބާރުތައް. އެީއ މޯލްޑި ޙުކުރެވުނު.ެއ މާއްދާ ިއޞްލާ ،ކަނޑައަަޅއި

ކަސްޓަމްްސގެ ދައުރެްއ  ،ލަޙަތު އޮތް ބައެއް ކަމަށް ދެކިޞްއިތުރުން އަދި ކަސްޓަމްްސއަކީ މި މަސައްކަތުަގއި މަމީގެ

ގޮސް ބޭރުވާ ރެއަށް ގޮްސ އެތެގެން ރިކަމަށް ނުކުމެފަހަރު މަސްވެދުނބޭރަށްދާ އުޅަ ކުރިން ބިލުގައި ނެތުމުން

ން އެ ބޭފުޅުން ކަސްޓަމްސް ބޭފުޅުން ދެއްވި ލަފާގެ މަތީ ،ލަތްތަކުގައި ކަްސޓަމްގެ ދައުރެއް އޮންނަ ކަމަށް ދެކިހާ

ބިުލެގ  ،އިތުރުންން ައިއއްސަ ިމ ވަނީ. އޭގެ ދައުރު މި ބިލުަގއި އޮންނާނެ ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރެިވގެން ިބލު ފުރިހަމަވެގެ

އެ މާއްދާ އިޞްާލޙުކުރެވުނު. ެއއީ ތަންފީޒީ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުަގއި ކަނޑައަަޅއި 71ކީ ވަނަ މާއްދާއަ  61

ވަނަ މާއްދާެއްއ  80ވަނަ މާއްދާގެ ަފހަތަށް  79ދިނުމާ ބެހޭ ބައެއް. ދެން އެއްބާރުލުން އޮފިސަރުންނާއި ރޭންޖަރުންގެ

 ،މަސައްކަތްކުރީ  މެންމާ، އަުޅަގނޑު. އެހެންވީބެހޭ ބައެއް ނޑައެޅުމާމަނާ ކަރި. ެއީއ ޖޫނުގައި އިތުރުކުެރވުބިލު

ޝާމިލުވާ ގޮތަށް. ެއކަމާ ުގޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް  އް މަސްވެރިކަމުަގއި މި ވަގުުތ ރާއްޖޭަގއި ތިބި ހުރިހާ ފަރާތެ

މި ބިލަކީ.  ދައުރުަގއި މަސައްކަތް އެންމެ ބޮޑަށް ކުެރވުނު އެއް ބިލު މި ޝާމިލުވާ ގޮތަށް. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި

ރުލުމަކީ މި ބލު ބާޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީެގ އެންމެހައި މެންބަރުން ދެއްވި އެއް ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ،އެގޮތުން

މުމަށް ކޮށްދެއްވި ބުރަ މި ދައުރު ތެރޭގައި މިކަން ނިން ،ލިބުނު މަދު ވަގުތުކޮޅު ތެރޭަގއި ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ފަހަރު މި ކަމުގައި މަަސއްކަތްކޮށްެދއްިވ  އެއް ވެސް ޓަަކިއ އަދިވީމާ، އެ ކަމަށްހެން. އެމަސައްކަތެްއކަން ހަމަ ކަށަވަރު

އަުޅގަނޑު މި ކޮމިީޓގެ މަސައްކަުތގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް  ،ނަށް އަްއސަރިބަހާ ސާބަސް ދަންނަވަމުންބޭފުޅުންއެންމެހައި 

 ށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.އެބަ ހު

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ކޮމިޓީެގ  އެ ،އްރިރާއިޤައިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މު .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެއްެވސް ޝަްއކެްއ ނެތް

ެއއީ  ؛ ުވޒާރާތަކާުރެގ ކަމާގުޅޭ ކާއަދި ސަރު ،އަދި މި މަޖިލީހުގެ ސްާޓފުންނާއި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި

 ،މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ،ނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއިރއެޓަ ،އި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާ އްޞަކޮށްޚާ

ބޮޑު މައްސަލައަކާ ގުޭޅ  .ވަނީ. މިއީ ބޮޑު ބިލެއްއި ތަޅުމަށް މިއަދު ގެނެވިފަ ކުރެްއުވމަށްފަހު ބިލު ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތް

މި ބިލަކީ ވަރަށް ފުޅާކޮށް ފަިއވާ ބިލެއް. ވާއްބޮޑު ވަޢުދެއް ފުއްދުމަށް ސަރުާކރުން ހުށަހަޅު ،ުލކުރުމަށްއްޙަބޮޑު ކަމެއް 

ވަރަށް  ހުރި ގާނޫނުތަކާ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށްެލވިފަިއވާ ބިލެއް. އިއަދި ފުޅާ ވިސްނުމެއްަގއި އެުކލަވަ

ހު( ަޅކަށްފަ)ަވގުތުކޮ ލަނީ ބިުލގެ ބަހުސްގެ ވަގުތަށް.އި ފުރުޞަތު ހުޅުވަތަފާތު ޒަމާނީ ބިލެއް. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް.  ޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ހޯރަފުށީއަ
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ހޯރަފުށީ

 ޒަމާނީ ބިލެއް. ކީ ވަރަށްމި ިބލަ ،ާފހަގަކުރެްއވި ފަަދއިންިރ ރައީސް. ދެންމެ ަރއީސް ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެއާދެ! 

ގެންެދވުނު ބިލެއްކަން އަުޅގަނުޑ ުކގައި ކުިރއަށްއެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ބަިއެވރިވުމާ ،ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް

 ދަޑިތައްއި ހުރި ލަނޑު ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިަމތީގަައުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފެށިިއރުގައި ވެސް ފާހަގަކުރަން. އަދި

 ންަމސްވެރިންނަކީ އަުޅގަނޑުމެ ،ވަޒަންކުރުމަށްމަްސވެިރންގެ ައގު  ،މަސްވެިރންގެ ޙައްޤުަތއް ،ށް ގޮތަ ލުވާސިހާ

 ނުހަނު ގިނަ ޓަކައި ބޭނުންވާދަރު އުފުލިފައިވާ ބަެއއް ކަމުަގއި ހެދުމަށްޤަގެ އުުމގަިއ އެ މީހުންޤަދިވެހި  ،ބަލައިގަންނަ

އްކަތްކުެރއްވި ކޮމިޓީެގ ޑު ވެްސ ބޭނުން މި ބިލުގެ ބުރަ މަސަމާއްދާތައް މި ބިލުގައި ހިެމނިފައިވޭ. ައޅުގަނ

އަމިއްލަ ަފރާތްތަކަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ  ،އަދި ސަރުާކރުގެ އެިކއެކި ދާއިރާަތކުގެ ބޭފުޅުންނަށާއި ،ބޭފުޅުންނަށާއި

ފަދަ  ނަށް ނުލިބޭމީގެ ކުރިން ދުވަަހކު ވެްސ މަސްވެރިން ،ންގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަދަންނަވަްނ. އަޅު  ގޮތެްއގަިއ ޝުކުރު

އިން މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުެގ ޛަރީޢާތަެކއް މި ބިލު ކިތަންމެ އަގުަވޒަންކުރުން ،ތަކެއްޤުއްހަކިތަންމަ 

ފާހަގަަކާވ  މި ބިލުގައި އަުޅގަނޑަށްލަން ބޭނުންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވާ ޓަކައިކުޑަުކޑަ ކަންބޮުޑވުމެއް ެރކޯަޑށް

އަދި އެކަން  ،ލަތްތައް ބޭނުންހިފުމާއިސީތިޞާދީ ގޮުތން މަހުގެ ވައިޤް ،މަސްވެިރކަމަށް މަސް ބޭނުމާއި ،ގޮތުން

ިއ ނެތްކަން. މި ކަންބޮޑުވުން އަޅުަގނޑަށް އެނގިފަިއވާ ގޮތުގަ  ތަފާތުކުރެވިފައިކޮްނޒަވޭަޝނާ ،ކުރިއެުރވުމާއި

ަސްއކަތް މިހާރު އައިްއސަ އޮްތ ށަހަޅާފައިވޭ. މި ބިލުގެ މަންޓުން ވެސް ރަސްމީކޮށް ހުމަރަންޔަ އެންވަ މިނިސްޓްރީ އޮފް

މު ކަންތައްތަކެއް ބިލުގަިއ ންމުކަމުގެ ސަބަބުން އަދި މަސްވެރިންނަށް ހުރި މުހި ންހިސާބުން އަދި މި ބިލުގެ މުހި

ންދިއުްނ އަުޅގަނުޑ ގެގޮތަްށ ުކރިއަށް ރު އޮތް ަގއި ބިލު މިހާއެކު  މެނިފައި އޮތުމާއެްއވެސް ަޝއްެކއް ނެތް މިްނވަރަށް ހި

އަޅުގަނުޑ  ނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ންމަގެްއގައި ބިަލށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެކައިރި ކުރި ،ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

އި ުނވަތަ ނަން. މަހުގެ ތަޢާރަފުގަލާއިިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުގަނޑު ދަންަނވަ ދަންނަވަން. ކުަޑކުޑަ މިސާެލއް

 އެީއ ޖަނަވާރެއް ުނވަތަ ގަހެއް ުނވަތަ މަހެއްގެ ސިފަ ،އޮންނަ ގޮުތން އިމީގައި މާނަކޮށްފަ  މަސްވެރިކަމުގެ ދިރުންަތއް

ކަނޑުަގއި އުޭޅ އެންެމހައި ދިރޭ ތަެކއްަޗކީ މަސް ، ފެުނގަިއ ނުވަތަ ލޮުނގައި  ،ހުރި ނުވަތަ ނެތް އެްއޗެްއ ަނމަވެސް

ގޮތަކުން މީތި މާނަކުރަން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ.  ހައްލެއްހައި ަފސޭހާބުނުމަކީ އެްއވެސް ނާމަށް މި ގާނޫނުގައި ބުކަ

 ޝަންތަކާ ގުޅޭ ވެްސ މާނައެއް ދޭހަވާ އެއްެޗއް ވާމީ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުާރ ޑެފިނިއަގު އަދި މިއީ ބައިނަލް

ރި ނުވަތަ ނުވަތަ މާނައިގެ ތެރޭގައި މައިކަށި ހުމި ތުން އެ ގޮ ،ގައި މި ބުނަނީކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދަންަނވަން. މީނޫން

ފަންޏާިއ  ިއ،އްސާއަދި ބުނެވިދިަޔ ތަކެތީެގ ޅަ އެްއޗެ  ،ކަުކނި ،އިހި ،ލާވެ ،ސެލްފިޝް ؛ ދިރޭ ތަކެތިމައިކަށި ނެތް

 ެއ އަިދ އަުޅގަނޑުމެން ،ިވަޔސް ކަމަށް ބެލިވެްސ ެއއީ މަސް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ސައިންޓިފިްކ އުސޫލުން  ބިސް

ޑެފިނިަޝނަށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް  ގެއޭ.އޯ .ފްރާ އެބައިވެރިެވގެން މަސައްކަްތތަކުށް ޑަ ބޮ ވަރަށްަގއި އެއް އްޔާޖަމުޢި
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ެއއީ ވަރަްށ  ؛ނެްތ ެއއްިޗއްސާ ،އްސާއި ަކށި ހުރި އެއްޗެ މައި ،ެގއްާސއިގަްސގެހާ ،މަހުގެ ތަޢާރަފުގައި މި ދަންނަވާ

 ،މާޔަތްކުރުމާއި ހިއްސަ ހުރި ކަންކަން. ެއހެންވީމާ، ަވރަށް ރަނގަޅަށް އޭެގ ތަޢާރަފު އައި  ނގަޅަށް ކްލެސިަފއިކޮށްރަ

މިއީ އެަކއްެޗްއގެ ގޮުތގަިއ  ،އަދި އިޤުތިޞާދީ ސިނާޢަތެއްގެ ގޮތުަގއި ުކއެުރވުމާ ދެމެހެއްުޓމާ ،ރައްކާތެރިކުރުާމއި

ުކގެ މަސަްއކަތްތަްއ ވާ ކަެމއް. އަދި ސަރުކާުރެގ ުވޒާރާތަރިމަތިވުމަކީ އެކަީށެގންދަިތތަކެއް ކު، މަނަ އޮެވގެން ކުިރއަށްދާ

ކަމުން ގެ ދަތިތަެކއް އެ އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުަގއި ކޮންމެވެސް ވަރެއް  ،ތުންއެތުރިފަިއވާ ގޮ

އި އަުޅގަނޑުެމން މި ގާނޫނު އިތުރަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުރިމަުގގަ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް. އެެހންވީމާ

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ިމ  ނެވި ދާއިރާތަކުން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހުމަކީ ގާތް ކަމެއްމި ދެންޓަަކއި ކުރުމަށްރަނގަޅު

ކުރެއްވި މަަސއްކަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނުޑ . އަދި ވެސް އެއް ަފހަރު ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލާނަން

 ކަ ދަންަނވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.ޝުކުރުދަންނަވާ ވާހަ

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާިއރާގެ އިއް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ޖާބިރަށް.هللا ޢަބްދު

 

 :ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާ

ފާވޭ މަްސވެރިކަުމގެ ގާނޫނެއް ތަްއޔާރުކުރުމަށް މި ކުާރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ވަރަށް އު

މަސްވެރިކަމުން ދެން  .ޝުކުރުަދންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް މަސަްއކަތަށް ްއވާކޮމިޓީން ކުރަ  ކަތް،ސައްމަ

  ހުރިހާމި ދަނީ މެންމާޔަތްކުރަމުން އަުޅގަނޑުހިދުވަްސ ެވއްެޖ. ދެން  ައންނަތާ ވަރަށްއަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެމުން

ެވސް  ެއއްދިރާސާ  ކަންތައްަތއް އޮތީ ކުޑަކޮށްއްތޯ ކިހިނެ ،އެްއޗެއް ވެސް. ރާއްޭޖގެ ކަނޑުތަކުަގއި ހުރީ ކޯްއޗެއްތޯ 

ކިހާވަރަކަށްތޯ އެންދެރި  ،ޖެހެނީކިހާވަރަކަށްތޯ މިޔަރު ނަގަން ،ކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. ކިހާވަރަކަށްތޯ ވެލާ ހިފަންޖެހެނީ

ޮގސް އެންދެިރ  ައއިނެއް ސިްނގާބޮޑު ،ށްދުވަހު އަުޅގަނޑު އެހިން މަސްވެރިޔަކު ބުނި ައޑުގަސް ނަގަންޖެހެނީ. އިހަކަ

ހިނގާ ީޑގައި އަ ކަނޑު .ތިބީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުނިވެފައޭ ،މަސްތައް މަރުވެ ޮގސްފަޅައިގެންބޯ ،ޖެހި ގަގަހެއް 

މެން އަުޅގަނޑުއެންދެިރއަކީ ކުީރގައި  ؛އިވަރުހާ ބަ. އެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ  ކަންތައްތައް ވެސް ެބލެންވާނެމިކަހަލަ

 2ގެ ބުރަފަތި "ތުައޒުމަ"ވެލާ ިގނަކަމުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ   އެއްޗެއް.ބޭރި ލިބަިއވަުރ ލާ ށްފަތި ވިްއކަިއގެންގޮ

ންޓް މަންޔަރަވަރަށް އެންވަ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސ ؟ތޯ އެއަށް ޒިންމާަވނީފަހަރެއްގެ މަތިން ހަލާކުވެްއޖެ. ކާކު

ލިބޭނެ  މިކަން ކުރާއިރުަގއި ލާރި ދެން.ށް އަޅުގަނޑު ތަރުހީބުފްރެންޑްލީކޮށް ކަންތައްތައް ުކރައްވަން ުއޅުްއވާ. ެއކަމަ
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ދޯނީގެ  ،މާޔަތްވެހިކުރަމުން އޮިޑވެރިޔާ މުންމާޔަތްކުރަހި .ހިތާމަކުރަން ތީމަނެްއވެސް ެއްއޗެއް ލިޔެފައިގޮތަކަށް މީގައި އެ 

 ..މިހާރު. މި އޮތީ. އެންދެރި ގަސްތަަކކީ އިމާޔަތްވެފަ ިިހި އިންޖީނު ވެސް ،ތްވެމާޔަހިބުރަފަތި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަނުދައްަކވާ ކަމަަކްށ ޟޫައށް ވާހައުމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންނެވޭކަށެއް ނެތްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް 

 ން ދަންނަވާލީ.ސަރަކުކުރާ އަ ހިތަށް ،ވެސް. އެހެންނަމަވެސް 

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 މިމަސްވެިރއެއް.  ކުން ައިއސް ހުރިާލއަޢާއިވެރި އަުޅގަނޑަީކ މަސް ،އޮިތއްޔާ ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިޒުނަ

ގެ ކުންފުނީ ކަމުގެ. މަސްވެރިއްހެ މީދިޔަ ކުަޑއިރު މަހަށް .އެނގޭނެ ންމަސްވެރިކަުމގެ ވާހަކަދަްއކަމަޖިލީހުގައި 

ސް އޮންނައިރުަގއި އެ ރިސޯ އްމަސްވެރިކަުމގެ ބާޒާރެ މި ރާއްޖޭގައި ބިލިއަން ޑޮލަުރގެ  ހުރި މީހެއް.ންކަމަންރޗެއަ

އް މި ރާއްޖެއަކުން ތެލެ !އި އޮތީ. ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ުކރަމާމި ބިލުގަ ަފއިޑޮލަަރކަށް ކުޑަކޮށްލައްކަ  5ކީއްކުރަންތޯ 

ނަށް ނެތް ގޮތަށް މި ންއަުޅަގނޑުމެވެސް ން ވެކުރެ ނަމަެވސް. މަްސވެރިކަން ކީންމެ ވަރަކަްށ ޔާމީން އަދި ކިތަ ނުނެގޭނެ

ޓަަކިއ ހިސާބަށް ގެންދިއުމަށް ލަިއގެން ކަންކަްނ ކުރަން ރަނގަޅު. މި ބިލު މިއިައވަސްއަުރވަ ފަ. ށްބިލު މި އޮތީ ފަރުމާކޮ

ަދންނަވަން. ހުރިހާ އެްއޗެްއ  ގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ުޝކުރުއަދި މަޖިލީހުދަންނަަވން.  ޝުކުރު ށް ރައީސަ

ބިލިއަން ޑޮލަރު  2 ބޭނުން ްއޔާ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން އަޅުގަނޑުއެހެންވެއްޖެ ؛ކުރަމުންމާޔަތްކުރަމުންހި

މި ބިލުގައި ނިކަން ރީއްޗަށް . ޏާކުރަން ސަން މިތާ ކަންތައްން ން. އެ ބޭފުޅުން ހިތްހަމަޖަ ދޭ މަސްވެރިކަމުގެ މާރުކޭޓަށް

ވެލާ ވެސް ނެގެންވާނެ. ކަހަނބު ެވސް ނެގެންވާނެ. ިމޔަރު ވެސް ހިެފންވާނެ. މި ާރއްޖޭަގއި ހުރި . ން އެބަޖެހޭލިޔަ

. ެއއްވާހަކަ ހުރިުގޅުންވަރަށް ވާަހކަައކީ. މި ބިލާ  ައޅުގަނޑުމެން ކަިއގެން ތިބެން އެބަޖެހޭ. އެއީ ިމ ދައްކާ ؛ރިސޯސް

 މިހާރު އެން ނުލިބެއޭ. ށްމެނަ ނަނުދެއޭ. ތިމަންމި ކަމަކު މއެބަބުނޭ އި އަުޅގަނޑަށް ފޯނުކޮށްފަމަސްވެރިން ރާއްޖޭގެ

ން އަުޅގަނޑުމެން އަަޅއިގެދާ ؛. އެއް ހިފަން ިމ އޮންނަ ގޮތާ މެދު ެއއްެޗއްނެތްެއއް ޓަަކއި މީަގއި އަލިައުޅވާފައެކަމަށް

މީހާ ރި ލިބެން އެބަޖެހޭ. މަސްވެރިކި ހިސާބުްނ ނެގެން އެބަޖެހޭ. ލާނޫން ނަގާކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ވަ ބޭނުމެއް

  މަރުވެގެންާދއިރު ވެސް މަހަށް. އޭނާނޫން ހުންނަންޖެހޭނީކީ ގޮސް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތަކަށްއުމުރު މަހަށް ގޮސްތާ

 ގެ ނެތް. އަދި މި ބިލު  އްއެއެހެންވީމާ، މިއިން އެްއެވސް ކަމެްއ މިއަކުްނ ފާހަގަޮކށްފަންޖެހޭނެ. ރިޒާވެްއ ނުހުރޭ. ދާ

 ވެސް  އަުޅގަނޑު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަދަންޖެހޭ.ބިލު  ބޭނެލާރި ލިން މީ ،އިޤުތިޞާދު ގެ މައްޗަށް މީ

ޖޭަގއި މިހާރު އެއްވެްސ މި ރާއް ،ންޭވ. އެހެންނަމަވެސްރވަރަށް ކޮންސަ ކުަގއިންޓް ކަންތައްތަމަޔަރަންއެންވަ 

ރިޒަމް ވެސް އަތް. ޓުއްޖޭގައި މަސްވެިރކަން ެވސް ދެން ރަނގަޅަކަށް ކުރެޭވަކށް ނެވިޔަފާރިެއއް ކުެރވޭކަށް ނެތް. މި ރާ
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. ހައްތަހާ ރައީސް ދުތައް ހައްތަހާ ބޮުޑަވމުންދަނީގެންދެވޭކަެށއް ނެތް. އެއް ަކމެއް ވެސް ކުރެޭވކަށެއް ނެްތ. ޚަރަ

ިދޔައިރު ވެސް ންއޮތް ޒަމާންވެގެ އި މިމަސްެވރިންނާ ދޭތެރޭގަ ،ދެން އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަން .ނީބޮޑުވަމުންދަ

ައޅުގަނޑުމެން ނުވެއް ދޭ. ދޭން ބުނި.  10000ނެތްކަން. ބެޔަސް ނުބެަޔސް އިހޯިދފައެްއވެސް ކަހަލަ ގޮތެއް 

މަހަކު. އެންމެ  ،ލަކު ޫނން އިނގޭތޯދުވާ ރައީސް. ރުފިޔާ ދޭނަން 30000ކޮންމެ ަމސްވެރިަޔކަށް   އައިމާވެރިކަމަކަށް

މަސްވެިރ  ؟ކޯއްެޗއްތޯ ެއއީ . ަރއީސް،ޑޮލަރު އެއީ 2000އެންމެ  ؟ރުިފޔާ. ކޯްއޗެއްތޯ ެއއީ 30000 ތޯއިނގޭ މަހަކު

 ގޮތް ގެ ވާހަކަ މީގައި ލިޔެލަންޖެހޭނެ. ޖީބަށް ލާރި ވަންނައަޅުގަނޑުމެން މިތާ މި ތިބީ. އޭނާ ދޯ  މީހާގެ ސަބަބުން

މީހާ ކުްށވެރިެވގެންނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންެގ މަސްވެރި މި އޮތީ. ިލޔެފައި ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ކަްނތައްތަކެއް ީމގައި ؛މީގައި

 ؛ގެ ން ހުންނަ އެއްޗެތީގަނޑުމެންނަށް ލިބެއަުޅގަނޑުމެންގެ ަޚޒާނާއިން އަޅު  ،އެްއޗެތި ބާޒާރުތަކުން ލިބެން ހުންނަ 

ދުނިން. ޅުގަނޑު އެތަނުން ލާން ވާހަކަދެއްކިއިރު ފުރުަޞތަކަށް އަ ދެންމެ މި ކުގަވަުރނަރަގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކު

 ލާތީށް ކަގެ ަގވަރުނަރަޝިމް ސެންޓްރަލް ބޭންކުހާޢަލީ  ނު.ލިބުކަށް ނުއެ ފުރުަޞތު އަޅުގަނޑަ  ،އެހެންނަމަވެސް

މަތްތެރިންނާ އެ ހުތިމާގެ ީމހުންނާއި ރަ ގާތްހިނގާ. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭއުފާކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ތާރީޚަށް ބަލައިލަމާ

މުވާންޖެހޭ އެބަ ންހިގެ ަގވަރުނަރު ވަރަްށ ބޮޑަށް މުސެންޓްރަލް ޭބންކު ،ވެސް. އެެހންނަމަގިނަވާނެކަން ގެބޭފުޅާ

. ން ޑޮލަރު ހޯދަން. އަުޅގަނޑުމެން މި ުއޅެނީ މަސްވެރިކަމުން ލާރި ހޯދަންއިގެްނގޮސް އެ ރަނގަޅަށް ންމަސްވެރިކަ

މިއަދު އަުޅަގނޑުމެނަށް މަސްވެރިކަމުން  ،އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އެއީ ވިޔަފާރިެއއް ައޅުގަނުޑމެން ކުރަމުން އައި

މި ކަމާ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަން  އަލުން އަނބުރާ .ބޭނެ ގޮތަށް މި ބިލު ަބއްޓަންކުރަްނޖެހޭލާރިއެއް ނުލިބޭ. ލާިރ ލި

ވެްސ  އަުޅަގނޑު ރައީސް ކެބިނެޓު ގަސްަތއް ވަރަށް ޮބޑެތިެވއްޖެ. އެހެންވީމާ،ރިއެންދެ .އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވާލަންވީނޫންތޯ އަީޑގަިއ ކޯްއޗެއްތޯ ހުރީ ބަަލއިލަން. ިމ ގައި. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ އެއްކޮްށ ބާއް ބޭއްވީތާ މޫދު 

ރަން. އަޅުގަނޑަްށ ފެނޭ މިކަން. އަޅުގަނޑު ވޯޓާަގއި ބާްއވަން އަޅުގަނުޑ ޕްރޮޕޯސްކުޑަރމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަން

ބޭނުންކޮށްގެން ެއކަްނ  ސްއްޔާ އެންދެރި ގަހުރެއްޖެ ވޯާޓގައި. އެންދެރި ގަސްރ އަންޑަބެއް ައޅަން މި އުޅެނީލަކްނައިޓް

ރަށް ވައްތަކީ މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ މި ދައްަކނީ ފަހަތަށް ދާ ޔަހިތާމަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަން.

އް ބިލިއަން ޑޮލަރު ސެކްޓަރަކަށް ބަދަލުވާނެ ވާހަކަ. ކުރިއަށްދާނެ ވާހަަކެއއް މިތާ ދައްކަންވީނޫންތޯއޭ. މީގެން އެ

 ކޮށްފައި ދެންދުވަހު މަސްވެރިކަންއުމުތަކުަގއި ދެތިން މަސްޤައަޅުގަނޑުމެން ނޫން އެހެން  އެަބއޮތް. ެތއްކޮންމެވެސް ގޮ

ހަކު. ދާން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ދުވަ ށްއޮތީ. ކޮންމެ ދުވަހަކު މަހަ މިތިބޭނީ އަރާމުކުރަން. މިތާގަިއ އެހެން ނޫން 

ލާނެ މީހަކު އިމަރުވެަފއި އޮންނައިުރ އޭނައަށް އަޅަ  ،ކުާރ މީހާ ފިތިފައިއް ެނތް. މަސްވެރިކަންމަސްގަންނާނެ ވަސީލަތެ 

 ...ކުރާނެ. އަުޅގަނޑުވޭ. ރައީސް އެކަންކަން ރަނގަޅުނު
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އަރުވަނީ މާވަުށ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް. 

 

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 ދީ ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރު އަުޅގަނޑުމެންނާޞާތިމުން އިޤްބިލުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަުޅއްވަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި

ުޅވި ވާހަކަފުޅަްށ އަުޅގަނޑު ެއްއޗެއް ދަންނަާވލަން ބޭނުން. ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެިވގެންދިޔަަކްނ އި ވިދާދޭތެރޭގަ

މަސްވެރިކަމުެގ  ބިލުެގ ތެރެއިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައދި މަސްވެރިކަމުގެ މި ،އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން

 ވަރަށް ،ށްދާނެ ކަމަށް. މާނައަކީއަ ދިމާވާ ގޮތަށް މިކަން ކުރިއޯވީޑި  ،އޯ ކުރަނީ އޯޑިސިނާޢަތަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދު

ފެންނަނީ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީައކީ ފެހި ކުަލއިެގ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިފަހަރު  ގިނަ

ކުރަން. ޑު ުއއްމީދުށް އަުޅގަނށްދާނެ ކަމަ އައަގަެތޅުން ކަމަށް. ެއގޮތަށް ނުވެ މިކަން ކުރި ޕޯސްޓަރެއްެގ ފުރަގަހުަގއި ުހސް

މި ސިނާޢަތް ފަތުރުވެރިކަމުެގ  ،ވެސް ހީވާން ފަށައިފި އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަުޅގަނޑަްށ މިހާރު ،އެހެންނަމަވެސް

 ދިވެހި ވާމުގެ ސިނާޢަތުަގއި ހަރަކާތްތެރިދަރު އަދި މަސްވެރިކަޤަތިރާމާއި ހުއި ،ސިނާޢަތާއި އެއް ހަމައެްއގައި 

 ،ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަތިމައްޗަށް ގާނޫނު ހެދިޔަސް  ،ވާަނމަ އިން ކުރިެއރުމެއް ބޭނުންވާ ކަމަށްރައްޔިތުންނަށް މި

ސިނާޢަތަށް  މާލީ ގޮތުން މި ،މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ަވކި އަންނާނެ ކުިރއެރުމެއް ޯނންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ؛މަސްވެރިންނަށް ،ދަނީ އެނިގގެން މި ހެޑްލައިނުން ގެ ނުދޭނަމަ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޫސްތަކުއެހީތެރިކަން

މީހުން މިއަދު އަވީގައި އެަތއް ަވގުތުތަެކއް ހޭދަކޮށްގެން ބާނާ  މަސްވެރިންނަށް އެ ކޮށް ދެކުނުގެ އަތޮޅުަތކުގެޞަޚާއް

ގެ ސާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިއީ މިއަދުމަސް ކިރޭނެ ގޮތެއް ނެތް. މަސް ކިރީމަ ފައި

ކިހާވަރެއްގެ  .ޮކށްލަން ބޭނުންހަދަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ޓެސްޓު ން މިހެޑްލައިންތަކަކީ. ތެދުފުޅެއް. ާގނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެ

ެއއްވަރަްށ ނުވަތަ  ނާޢަތާފަތުރުވެިރކަމުެގ ސި ،ހިއްވަެރއް މިއަދު ސަރުކާުރަގއި އެބަހުރިތޯ މަްސވެރިކަުމެގ ސިނާޢަތް

 ،އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅިންދަންނަވަނީ  ތަކަށް ހެދުމުގެ. މިވާހަކަ މިޢަތް ސިނާތިރާމް ލިބިފައި އޮހުއެހާ އި

ތަްއ ގޮުތގައި މަްސވެިރންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު މަސްވެރިކަމަށް އަދި ދަނޑުވެިރކަމަށް ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް ފަިއސާ ފަސޭހަ

  އެހެލާފައި އެބަހުރިތޯނި މިއަދުކިތައް ދޯ ،އޮތްތޯއޮޑި ެއބަ . ކިތައްހަމަޖެހެންވާނޭ ބިލުގެ ތެރެއިން މި

އެތަްއ މަސްވެރިންނެްއެގ  ،ވާހަކަ ދަްއކާއިރު އެތަްއ ކެޮޔޅުންނެއް މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން މި ؟ދަރަނިވެރިެވގެން

 ، ދޫކުރާނެމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ފައިސާ ފަހަރު އެބަހުރި އެހެލާފައި ދަރަނިވެރިވެގެން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ދޯނި

ނުދާނެ. ގާނޫނެްއގަިއ މިކަން މިހެން ވެގެން ،ނަމަ ތަކެއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ފައިސާ ދޫކުރާެނ އިންތިޒާމުތުަގއިހެޔޮގޮ

 ިމއަދުިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،ލިޔާ ފޮޅުވަަތކުން އިްނޑަްސޓްރީއަކަށް ުނވަތަ ސިނާޢަަތކަށް ކުިރއެރުމެއް ނާދޭ

އެްއވަރަްށ  ފަތުރުވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތާ ،ގޮތުަގއި ކުގައި އިނގޭކުރި ދިރާސާތަމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑު 
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ެއއްހާ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުެގ ކަސަތޭ ،ކަމަށް ވާނަމަ ކުރިއެރުން ފައިާސގެ ގޮުތގަިއ ދައުލަތަށް ވައްދަން ބޭނުންވާ 

ގެްނ  އަގު ެއއްކުެރވިކުރާ މަސަްއކަތަށް މަސްވެރިން ރެޔާއި ދުވާލު ިމ ސިނާޢަތުގައި، ކޮށް އިންވެސްޓްމެންެޓއް

ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަޑުމަޑުން  ،މިކަން ކުެރވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ،ނަމަ ކުެރވޭދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޕޯޓް 

ނުންވާ ތިބޭފުޅުން ބޭ ، ުއނިކޮށްންހުރި އިޞްލާޙުތައް މިއަދު ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ އަުޑއިވެމުންދަނީ ެއގޮތަށް ހުށަހެޅިފައި

އަދި ދެމެހެއްޓެނެިވ  ،ނުވާ ޮގތަށް ދިމާއޯ ވީޑި އޯއޯޑި ،ގޮތަށް ެވސް މިގާނޫނު ހަމަ ކުރިން އޮތްނެްއކާގޮތަށް އަ

ެގންދަން ވިސްނުން ހުރިކަން. ށްއަވެސް ހަލާެކްއގެ ގޮުތަގއި މިކަން ކުރި ދެމެހެއްޓެނިވި އަެނއްކާ  ،ތަރައްޤީގެ ބަދަލުަގއި

ުޒވާނުންނަށް ދަނގަޑު  ،ކުރަން ނޑު އުއްމީދުނެ ކަަމށް. އަުޅގަން ެއގޮތަށް ނުކުރާކުރަން ިމކަނޑު ުއއްމީދުއަޅުގަ

ތެރޭގައި ހިފޭނެ ކަމަށް. އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ ކުރިއަރަމުްނ ގެ ޖަހައިގެން މަސް ރެކްރިއޭަޝނަލް ފިޝިން

ރުންތަެކއް އޮްތ ކަމަށް މީގެ ކުރިއެރެކްިރއޭޝަނަލް ފަތުރުވެރި ،އަންނަ ރެކްރިއޭޝަނަލް ޓުައރިޒަމަށް ވެސް މީގެ 

ކުރަން މިކަން މިގޮތަށް އަުޅގަނޑު އުްއމީދު ،ވާތީށް ކުެރވިދާނެ ކަެމއް ކަމަވާތީ ސިނާޢަތަަކށް ޑިވެލޮޕް ސިނާޢަތަކަށް

ކުރަން ބިލު މުއްސަނދި ޮބޑަށް މި ނުކުރާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނަޑށް އިނގޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް

ސަރުކާރާއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ސަުރކާރުގެ ސިޔާސަުތ  އަޅުގަނޑަށް މި ،ސްކަން. އެހެންނަމަވެކުަރއްވާ މަސައްކަތް

 އޯ ވީޑި އޯވަންޏާ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ އޯޑި ދިމާނުވާ ކަމަށް ާއއި މަޖިލީހުން މިކުރާ މަސައްކަތާތަމްސީލުކުރާ ވުޒާރާ

 ...އީސްގެ ވިސްނުން. އެހެންވެ ިއއްޒަތްތެިރ ރަދިމާނުވުމުގެ ބިރުވެރިކަން މި އުފެދެނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ވަދޭ  އެބަށްހިތަ ގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު 

މަ ކިޔުުމގަިއ ފުރަތަ އިރު،ން ފުރަތަމަ މިތަނަށް ބިލު ހުށަހެޅުނުބަޑިޖަހައިގެން މަސް ހިފުން ިމއީ ގާނޫުނގަިއ މިނިސްޓްރީ

ގޮތުަގއި ބަޑިޖަހަިއގެން މަސްހިފުން މަނާ. ބަޑިޖަހައިގެން  ޔުމުަގއި އޮތްކި  އެ ،ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެތި

ބޭފުޅުން  ން އެދިވަަޑއިގަްނނަވާ ސަބަބުތައް ވަރަްށ ސަރީޙަކޮށް އެމަސްހިފުން މަނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ

އެީއ  ،ހެއް ހޯދާފައިގޮސް ވަކިން ވަކި މަ ވިދާޅުވަނީ އެއީ ައޑިއަށްބޭފުޅުން  ވާ. އެގެންދަ ެދއްވަމުންއިއޮޅުންފިލުްއވަ

އޭތި  ިއ،މަސް ހޯދާފައި އެއަށް ބަޑިޖަހަ އެންމެ ަރނގަޅު ައުގގައި ވިކޭ އެންމެ ބޮޑު ފާނަ. އެ ،އެންމެ ބަނޑުބޮޑު

ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް. ދެން  ވުމަށް ދަތިތަކެއް ފާނައިެގ ދިރުން އާލާިވއްޔާ ދެން  ެލވޭ ކަަމށް ވަނީއިގެނެސް އޭތި ވިްއކަ

ތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވިދާޅުިވ ނުކުާތތައް ކޮމިީޓގައި ވެސް އަދި ެއހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިްއޒަ ،އެހެންނަމަވެސް

 އެުކަގއި  ޙުތަކާއަދި އިޞްލާމިހާރު މި ކޮމިޓީއިން ބިލު ނިމިފައިވާއިރުަގއި  ،ކަމުންގެންަދވާވެސް ފާހަގަކުރަްއވަމުން

ބާވަތުގެ  އެ އިޖަހައިގެން މަސް ހިފުމުގަބަޑި، އި ިވޔަސް ވެސް ކަމުގަބަޑިޖަަހިއގެން މަސް ހިފުނު ،އޮތީ އިުރގައި މިވާ

ިދ އަ ،އޮތީ ޖެހެންއްގެ މަަހކަށްތޯ ބަޑިން ބާވަތެ ކޮކޮން ،ޔާންކުުރންބަުގޅޭ ަގވާއިުދގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް  މަސްވެރިކަމާ
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މި  މިހާރު އަޅުގަނޑުހުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ވެސް އޮުތން. ޖެހުމާއި ނުޖެ އަދިނުޖެހެން އޮތީ. 

 އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނިޔަުތގައި މި ގާނޫނު ހެދެމުން މި ަތކެއް ގެނައުުމގެކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލުމަސްވެރި

ޓަަކިއ ތުމަށްލަތުން އަރައިގަހާއެ ލަތެްއގައި. ހާއުނދަގޫ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ަމސްވެރިން ތިބީ ހަމަ ވަރަށް ދަތި

ސްދުވަހު ހަމަ މަ ވޭތުވެިދޔަ ތިންމި ބަލަނީ.  ަރއީސް،އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަެތްއ ކުރެވޭތޯ އިްއޒަތްތެރި 

ވެގެން ޅުރަނގަ މަސްވެރިކަން އުތުުރގައި ެވސް ވަރަށް ދަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މަސްވެރިކަްނ ހަމަ ވަރަށް

ފޮނުވާެނ އުޅެނީ ހަމަ ބޯޓެއް ވެސް ފޮުނވޭވަރު ނުވެގެން. މިފްޯކގައި ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  މެންނަށް މިއަޅުގަނޑު

ބޯެޓއް ފޮނުވޭތޯ.  ،އިފިން ބޯެޓއް ލިބޭތޯކަ ުގޅާފައި ވާހަކަަދއް އާސީދާ މިފްކޯގެ އެމް.ޑީ އަުޅގަނޑުއަދު. ބޯޓެއް މި

ެގ ދުވަހުއަހަރު 7 ،ދުވަހުއަހަރު 5އް ނޫން އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ތެލަހާ މިއަުދ ދިމާވި އެހެންނަމަވެސް، މިީއކީ

ލަތަށް އައިސްފަިއ ހާކަމެއް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން މި އިން ެއއްެވސް މި ގެންދިޔައިުރަގއިަޤއުމުގައި ނިމި  ވެރިކަމެއް މި

ހަމަ ރޭވެފައި ވެސް މެންަނކަށް ޑުލަތަށް ޤައުމު ގެނެސްފައި ައޅުގަނހާ އޮތީ. އިކޮނޮމިސްެޓއް ހުރެެގން މި

ން މަސްވެރިން ގަނެވޭނެ. ައޅުގަނުޑމެން ނުބުނަނު ަރއެއް ލަތުްނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަހާ އަލިވިޭލއިރަކަށް މި

ތިބީ އިނގޭތޯ. އެ ނަގައިގެން ދަރާފައި ކަންޖެހޭ ހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު ލާރި ހަމަ ލޯނުދަރައޭ ތިބީކީ. އޮޑިފަހަރަށް ދައްނު

ފުޅުންނަށް އުޅެނީ އެއަށް ކޮންމެވެސް ގޮެތއް އެ ބޭ ނަށް ނޭނގޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނުޑމެން މި މިއީކީ އަުޅގަނޑުމެން

ކިރާނެ ބޯޓެއް މަސް ހަމަ ގައިހަނިމާދޫ ބޭރު ގެދު ވެސް އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާގަނޑު ބޭުނން މިއަހޯދައިދެވޭތޯ. އަޅު 

ހާ ދުވަހު މަހަށް ތްމިއޮ ؟ހިނެއްތޯ އެކަން ކުރާނީ ކި ؟ބާއްވަން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮންތާކުންތޯ ބާްއވާނީ އެކަަމކު

. ރުފިޔާއަށް ކިލޯެއއް 3 ،ައށްރުފިޔާ 5 ން ައއިސްމިއަދު މަސް ބާނައިގެ ،ނުލިބިގޮްސގެން އެްއވެސް ފައިާސެއއް 

ބޮޑެތި ކަންނެލި ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޖެހެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ުނވިިކގެން ހަމަ އުކާލަން އެވަރުން

. ެމން މި ދައްކާ ވާަހކަައކީޑުގަނޅު އެއީ އަ ؟މިކަން ޙަްއލުކުރާނީ ބޮޑެތި ގޮދާ. އެކަަމކު، ކިހިނެއްތޯ  .ބާނަނީ

ދަނީ މިއަށް ހެޔޮ  އެކު މަސަްއކަތްުކރަމުން މި އްކަތާއަދި އިއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ މަސަ ،ރުން މި ސަރުކާ ންޑުމެނއަޅުގަ

ޤައުމުގައި ލިބެންޖެހޭ  އުމުގައި މަސްވެރިންނަްށ މިޤަ އުޅެނީ އިނގޭތޯ. މި ބަދަލެއް ގެނެވޭތޯ. އެކަން ުނވެގެން މި

، ކަންކަން ނުކޮްށ ށްދެޭވތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާކޮ ންޖެހޭ ކަންތައްންނަށް ލިބެޅުތްތަާކއި ެއ ބޭފުޔަނާއި

 ،ހަކަދެްއިކޔަސް އަދި ކަމަކުނުދާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ޮގވާލަންވާ ތަނުގައި ތިބެ މި

ޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ.  ހަމަޖައްސަން އަސް ކިރޭނެ ގޮތެއް މާދަމާ ވެސްބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް މަ

ދިަޔ އިގަނވެސް ވެރިަކމުގެ ނިޒާމެއް ހިއީ ތް ެއއްވެސް ފެކްޓްީރއެއް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިނެފެލިވަރުން އުތުރުގައި 
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 ވިފައި މިނުލެއިމާ އަޅަ ރިކަވެކީއްެވގެންތޯ މަސް ؟އުޅެނީ ތައް ގެއްިލގެން މިޤުްއގެ ޙައްއެއުމެއް. ކީްއެވގެންތޯ ވަކި ބަ ޤަ

ށް މަސްވެރިކަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އިނގޭ ކަމަކީ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލަކީ. ހަމަ މިއަދުއަުޅގަނޑުެމން  އެއީނޫންތޯ ؟އޮތީ

ްނެވގެްނ ރަކު ތް، އެ މަސަްއކަ. އެހެންވީމާެރވިފަކުުޑ މަސަްއކަތެއް ބޮ ަގއި މާަތކުނެތްކަން މިދިޔަ ސަރުކާރު

ން. ީހާވ ޔުވެސް ހަމަ އަިދވެސް ހަމަ ފާޑުކި މަނަެޅނީ. އެހެންއު  ފާސްކުރަން މިނިޔަުތގަިއ މި ބިލު ޅުގަނޑުމެން ހެޔޮއަ

އުޅެނީ. ނޫިނއްޔާ  ނުކޮްށގެްނނޭ މިކަެމއް ެތއް ކޮށްފައި އަުޅގަނޑުމެން ކަމީހުން މި ހުރިާހ މަސައް ކަހަލަ އެ

ިމ މެން ޑުނރި ރައީސް. އަުޅގައެހެނެއް ނޫން އިްއޒަތްތެ ،. ނޫންުއޅޭ ކަމަކީ ގޯސްކަެމކޭ ކުރަން މި ގަނޑުމެންޅުއަ

ދަނީ. އެ ބޭފުޅުންނަްށ  މި ންަސއްކަްތކުރަމުމަ ްއ ދޭންވެގެންޔަތެނާއިހާ ރިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިވެމަސްސަރުކާރުން 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ދަނީ.   ހިމެނޭތޯ އަުޅގަނޑުެމން މަސައްކަތްކުރަމުން މިއްއެ ބޭފުޅުންގެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެ

 ބޭފުޅުން އެނުތަކުން ލޯ ގާފައި އެހެރަ ކޮމަރަޝލްނަމަޖައްަސން. ހަ އް ލިބޭނެ ގޮތްތަށް ފަސޭހައިން ލޯނުނަމަސްވެރިން

އެހެރަ ދޯނިތަުކގެ ައގެއް ނުެދއްކޭ މިއަަދކު. އެ ަކންކަން ޙައްލުވާންޖެހޭ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެ ކަންކަން  އިގަނެފަ

ލަތްތަކުގައި. ހާހުރީ ހަމަ ވަރަށް ދަތި ، އެހެންވީމާ ދަނީ. ކުރަމުން މިރުކާރުން މަސައްކަތްސަޓަަކއި މި ށްރުމަޙައްލުކު

އެ  ކިރޭނެ ގޮތެއް ނެްތ. އަުޅގަނޑުމެން ނޫޅެންމަސް  ވެސްމާޅުެވގެންދިަޔއިގައްޖޭގެ މަސްވެިރކަން މިއަދު ރަނ ރާޅިމު

ސް އެތާ ހުރި ގޮޕްޝަން ވަދެގެން އް. މުޅި މިފްކޯ ތެރެއަށް ކޮރަމެިއ ނެތް އެ ޤާބިލުކަކޯގަ ވާހަކަ ނުދައްާކކަށް. މިފް

އޮތީ އިއްޒަތްތެިރ  ކައި ނިންމާފައި މި ،އިބަހަ އެ ުކންފުނިތަކަށް ،އް ހަދައިގެންުކންފުނިތަ މިއްލައަބޯޓުފަހަރާ އެއްޗެހި 

ޯއވަރނައިޓަކުްނ  ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެރިކަމަށް އައިސްއަޅުގަނޑުމެން. އެހެންވީމާ ހަކަ މި ދައްަކނީ ރައީސް. އެ ވާ

އުޅެނީކީ.  މުަގއި މިވެރިކަހަދާ ބައެއް ނޫން  މިއީކީ މެޖިކު ؛ބާރަ ބޯޓު އެތަނަށް ގެނެސްފައި ދިހަކުންފުންޏެއް ހަދާ

 އެ ބޭފުޅުން  ،ތިބީ ވަރަށް ފިކުރު ބޮޑުވެފައިހަމަ ރިން ލުގައި ތިބީ. މަސްވެހާ ، ެއކަން ނުކުރެވޭ. ހަމަ ދަތިއެހެންވީމާ

ށް ޑަން މި ގެންދަނީ. ވަރަށް ބޮކުރެވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަމު ރި ރައީސް. ެއކަންބާނާ މަސްކޮޅު ނުކިރޭތީ އިްއޒަތްތެ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުގެ ލުތަންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެްނ ވެސް މި އުއްމީދުކުރަނީ ގާޫނނަށް މި ގެނެވޭ ބަދަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

ބޮޑު މަންފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް.  މަސައްކަތުްނ މަސްވެރިންނަށް މާހިންގަމުންގެންދާ ން ސަރުކާރު ،ނާއިންތެރެއި

 ށް. ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢައަރުވަނީ އިަހވަންދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ދެއްެކވުން:އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަ
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ވުރެ ށް ބަޔަ ބައިކޮށްފައި ެއއް ހުރި ވާހަަކއިގެ ދެ  އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޖުމްލަގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑު ދައްކަންޝުކުރި

ރަށް ވަވެސް ބޮޑުކޮށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ ވިދާޅުެވދެއްވީ. ައޅުގަނޑު 

ކަންތައްތައް ވެްސ ބައެއް އެކު އިތުުރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާށް ތާއީދުކުރާ ކަތަށް އެ ވާހަކައަފުރިހަމަ

ރަން އަކުުރން  ަރއީސް، މިއަަދކީ ދިވެހި މަްސވެރިކަުމެގ ތާރީޚުަގއިރި ހުރި. ިއއްޒަތްތެބަން އެލަފާހަގަކޮށް

 ؛ލޭނާރު ،ނާރުއިދިވެހިރާއްޖޭގެ މަ ވެރިންސް ފަހު އެތައް ބައިވަރު މަ  ދުވަހެއް. ަޒމާންތަކަކަށްނެލިޔެިވގެންދާ

ޒަމާނީ  ،ކަމުގެ ގާނޫނެއްްސެވރިމަމި އަންނަނީ. އާދެ!  މަސްވެރިން ކުރަމުންދިޔަ އުްއމީދުތަކަކަށް މިއަދު ނިމުމެއް

ްއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވުޖޫުދވެެގންދާނެ ދުވަހެއް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިއަދަކީ. އިްއޒަތްތެިރ ފުރިހަމަ ގާނޫނެ ،ގާނޫނެއް

ށް ރަބަ ސަރުކާތައްތަކެއް ކުރުމަށް ިމ ގާނޫނުން އެންަޒމާނީ މަސްވެރިކަމަށް ފެތޭ ގިނަ ކަ ،މުންވަރަށް މުހި .އީސްރަ

އެޖެންޑާ  ،ގެ ނަމުަގއި 19ންާޑ ޖެލުޮކށްދޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެސިހާެކްއ މި ގާނޫނުން އެަބ ތަނަ ކަންަތއްގިބާރުއަޅާ. 

 ނަ ކަންަތއްތަކެއް ިހމަނާފައި އެބަހުރި. ޚާއްޞަ ގިއި  ގާނޫނުގަމިކައި ޓައްދުމަށްފުގެ ތެރެއިން ވީ ވަޢުދުތަްއ 19

 ،ފެކްޓްީރގެ ވާހަކަ ގާނޫުނގައި އަިއއިރުެއކު ގޭދޮށު މަސްއާއެހަމަ .ފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމްފެކްޓްީރ، އޮގޮތެްއގައި ގޭދޮށު މަސް

އި އޮތްކަްނ ގެނެސްފަ ގައި ތެރެއިން މި ބިލު ވެސް ތަފާތު ރޭންޖުތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން އެކަން ކާމިޔާުބވާނެ މެކޭނިޒަމެއްގެ

 ށް ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް އައިއިރު އޮތް ގޮތަ އެކު ފާހަަގކުރާ ކަމެއް. މި ބިލު އެންމެއެއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފަލާ

 ޒަމާނީ މި ބިލު މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ސައްަކތްތަކެއް ކޮށްގެން މަދީ ކޮމިޓީން ވަރަށް ބުރަ ބޮޑު ޞާތިޤްބަލާފައި އި

 ގޮތެްއގައި  ގޮތަށް ޮބޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަިއ އޮތްކަން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ޚާއްޞަ ުގޅޭ ކަމާމަސްވެރި

ދީ ޞާ ތިޤްއޮތީ އި މަތްތެރި ބިލެއްގެ ގޮުތގައި މިހާރު މި ބިލު މިހުޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމާ ވަރަށް ގާތް ރަ

ރި މެންބަރު ދެންމެ ވަރަށް މާވަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެ .އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްށ ބިނާކޮށްފައެއްކޮ ކޮމިޓީން ބަދަލުތަކަކާ

 ވީ  ށްގެ ދަށުގައި އުފެއްދި ައއިހެވަނަމަނިކުފާނުގެ ިއޮކނޮމިކް މިނިސްޓަރުކަމު އެފާޅުކުރަްއވާ  ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން އެބަ

ިވއްޔާ އަޅުގަނޑު ދޭން ބޭނުންވާ އްކުރެ ދައިރާ .ރި ރައީސްސްވެރިކަމުގެ ބިލަށް ވެދާނެތީ. އިއްޒަތްތެގޮތަށް މި މަ

ވެިރކަމުގެ އިންޑަސްޓްީރއަށް ވާކަްށ މި ސަރުކާރަކުން ދުެލއް ޭޖގެ މަސް ވީ ގޮތެއް ިދވެހިރާއްށް ައއިހެވަނަ ،ޔަޤީންކަމަކީ

އެއް މު ބޮޑު ސިލްސިލާންނުކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މި އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަުރވަްނ މަސައްކަތްކުރާނަން. ޭއގެ މުހި

 ދައުލަތަށް ަބިއވަރު ދިވެހި ން ެވސް އީ.ޔޫ މާެނއް ވަންދެންޒަެބހޭ ގާނޫނަކީ. އެތަްއ  މަްސވެރިކަމާޙަޤީޤަތުގައި 

ހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ދިވެމި  ،އޮތީ އެންމެ ފަހުން ގްރީން ކާޑު ދައްކާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި މި ؛ޕްރެޝަރުތަކެއް

މި  ށްސްވެރިކަން ނުހުއްޓުވަިއގެން. މި ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން ވުޖޫދަފު މަލާގާނޫނާ ޚި އްދުަގއި ހިނގަމުންދާހަސަރަ

ޚިލާފަށް ކުރެވޭ  .ޫޔގެ މަސްވެިރކަން ހުއްުޓަވން. ގާނޫނާޔޫއްުދގައި ހިްނގާ ައިއ.ހަުޑގެ ސަރަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނގެ

ރިހަމަ ޔަޤީންކަން މުޅި ކަމުގެ ފުނެދާހިނަގިއގެން ނުއްުދގައި ހަރާއްޖޭގެ ކަނުޑގެ ސަރަރިކަން ދެން މި ދިވެހިމަސްވެ

އި މަންފާ ލިބޭނެ. ދިވެިހ އާމަސްވެރިންނަށް ލާބަ ވެހިދުނިޔެއަށް އޮންނާނެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޭއގެ ސަބަބުްނ ދި



51 

 

ސަބަބުން  ގާނޫނުގެ ފަސޭހަތަެކއް މި ،ެކއްތަމަހަށް ފުރިހަމަ އަގު ލިބުުމގަިއ ޮބޑެތި ފައިދާ ދިވެހިން ބާނާ ،މަހަށް

ވެގެންދާނީ އޯިޑއޯ، ކުެރްއވިއްޔާ ިމ ގާނޫނު ދައިރާ .ރި ރައީސްމަ ކަށަވަރު. އިްއޒަތްތެހަދާނެކަން ައޅުގަނޑަށް ވެގެން

މިހާރު  ،ވި ފަދައިންތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅު ރާގެ ިއއްޒަތްހަނިމާދޫ ދާއި .ކަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނަނޫވީިޑއޯ ދިމާވާ ގާ

. ތިފަނެ. އެ ލޯނު ދެއްކޭނެ ގޮތް ސްުޓގެ ބޮޑު ލޯނު ނަގައިގެން ދަރާފައިންޓްރަ 14، %16%މަސްވެރިން މިތިބީ 

މިހާރު މަސްވެރިންނަށް އިންޖީުނ  ،ެއކު އުފެއްދި އެސް.އެމް.އީެގ ތެރެއިން  ސަރުކާުރ ވުޖޫދަށް ައއުމާއެހެންނަމަވެސް، މި

ވާހަަކއަކީ. މި  ނަވާދަން އަުޅގަނޑުމެްނ މި ލޯނު އެބަ ލިބޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ  އި ގަ 6ވެސް % އަޅަން

މުެގ އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަުރަވން ކަމަސްވެރި  ،ކުރަނީސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައިްސ މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް

މު ންުދގެ މުހިޞާތިޤްރާއްޭޖގެ އި އެ އިންޑަސްޓްީރއަކީ މި ،ދީގެންށްމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަްށ މަގުފަހިކޮ

 .އްޒަތްތެރި ަރއީސްުބކުާރނަން. އިޔާއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންކަން ކާމިކުރެްއވި ދަކަށް ހަދަން. އިރާއިންޑަސްޓްީރއަ

ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނިންމާއިރުގަިއ މި ބިލު ވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެހެްނ  ވެރިކަމުގެ ބިލުމަސް

ޅުންހުރި ގު  ތުރުވެރިކަމާފަ ސް ރި ަރއީިއއްޒަތްތެ  ިބލަކަށް.ނެބާެރއް ދޭ ،އިންޑަސްޓްރީތަކަްށ ވެްސ ސަޕޯޓެއް

އި ޔާދަށް ލާބަޞާތިޤްީކ ވެސް އެއީ އޭގެ ސަބަބުން ދިވެހި އިމަކައެ މަސްވެރި  ،ވެސް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ މަސްވެރިކަން

 މިއަދު އޮތްަކމީ އަޅުގަނޑު ހިތުންކަށް ހެދޭނެ ގޮތަށް މި ގާނޫނު ބައްޓަްނވެފައި މަލިބޭނެ މަސްވެރިކަ މަންފާ ،ފާނަ

 .ސް ރި ރައީަކށަވަރު. އިްއޒަތްތެ ދަށް އޭެގ ސަބަބުން އުޖާލާަކން ލިބިގެންދާނެ ކަމެްއކަންޞާ ތިޤްއިމުިޅ  ގެއްޖޭދިވެހިރާ

ޓް ެސކްޓަރ ޕްރަިއވެައދިވެސް  ކުން ައއިސް ލިބެން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް،ޅަމިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮްނމެ އަތޮ

ވެރިންނަށް އެކަުމގެ ލުިއ ަމސް ،ޕަރޭްޓކޮށްއޮ ިއ،ިއސް ޕްލާންޓުތައް ހިންގައަ ،ިވޔަާފރި ވެސްްސގެ އިށް އަ ކޮމެދުވެރި

ންދާނެ ގެދިެވހި މަސްވެރިންނަށް އިތުރު ިހތްހަމަޖެހުމެއް ލިބި އޮތުން އެއީ އޮތްގޮތަށް މި ބިލު ބަްއަޓންވެފައި ލިބޭނެ 

ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުން  ،ންޖެހޭ އެއް ކަމަކީލަޑަށް ފާހަގަކޮށްއަދި އެންމެ ބޮ .ސްރި ރައީކަމެއްކަން ކަށަވަުރ. އިްއޒަތްތެ 

ިދވެހި މަހުެގ  ގައިދުޞަޤްގެ މަނުމުއަގު ހޯދައިދިިދވެހި މަްސވެރިންނަށް ހަމަ ،މު އެްއ ކަމަކީންހިމުބާރުއަޅާ އެންމެ 

 ންމެނޑުއަޅުގަ .ވެސް ނެތްޝައްެކްއ  ،ޔަޤީން .ިރ ރައީސްރުން. ިއއްޒަތްތެރުކުއްދުންތައް ދިވެހި ޤައުމުަގއި އިތުފެއު

ޓަކައި ނުމަށް މިހާރު މި ލިބޭ އެއްޗަކަްށވުރެ ބޮުޑ އެއްެޗއް ހޯދައިދިށްޓަކައި މަސްވެރިންނަދެން އޮތް ސްޓޭޖަށް ދިއުމަށް 

އުެލއް ާމކެޓެއް މި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޙަވާދަވެރި މަސްވެރިކަމުގެ މާ ،ތަކީކަމު މަސައްންން އޮތް އެންމެ މުހިކުރަ

ޤައުމު ހެދުމަކީ ވެސް  މިއުމަަކށް ޤަދަށްވުރެ ގިނަ މަހުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭ ޓަކައި މިއަމަށްސިލުކުރު ހާއެކަން  އުފެއްދުން.

އެކަމަށް މަގުފަހިކުރެވިފައި އޮތްކަމީ ެއއީ  ،ބޮޑަށް އެކަމަށް ހިތްވަރުދީވަރަށް ލުން ކަމެއްކަން ކަށަވަރު. މި ބި މުންހިމު

 !ދެއްމެތެ .ދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެއްެކއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެންތަނުަގއި އުޖާލާވެ  ދިވެހި މަސްވެިރކަން ކުިރއަށް އޮތް

ރަށް ދަށްކޮށް އޮތް ދުަވސްތަެކއް. ވަމިހާރު މިހިނގާ ދުވަސްތަަކކީ ދުނިޔޭގެ ާބޒާުރގައި ަކޅުބިލަމަހުގެ ައގު 

 މަހެއް އެރިހާ ހާރުެވސް ގެންނަ ހުމިފްކޯއިން މި ،ންކަަމކީއެހެންނަމަވެސް، އެސް.ޓީ.އޯެގ އެމް.ޑީ ދެްއވި ޔަޤީ
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ޒަތްތެރި ރައީްސ، ރަުމން. އިއް ރުން ކުންނަމުންދާނަމޭ. އެކަން އެ ދަނީ ސަރުކާގަބޭފުޅުންގެ ފުރިހަމަ އަުގގަިއ 

ތްތަކަށް ފަރާ އްޔާ މި ސަރުާކރުން މަސައްކަތްކުރާނީ މަސްެވރިން ކުރާ މަސައްކަުތގެ ައގު ފުރިހަމައަށް އެވި އިރާދަކުރެއް 

އް ބެހޭ ބިލެ މަސްވެރިކަމާ ަގއި. އާދެ!ކާރެްއގެ ގޮތުާރ ސަރުތުގައި ަވޒަންކުގޮ ރިހަމަންެމ ފުސްވެރިންެގ ައގު އެމަ،ދީ 

ގު ުދަވސްތަކެއް ެވއްޖެ ކުރަމުން ައިއ ދި ާޚއްޞަކޮށް މަސްވެރިން ވަރަށް  ،ރިންވުޖޫދަށް ައއުމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަްސވެ

އަިދ ރުން ސަރުކާ ،އިނާރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތެޒަތްއް އި މި އިޓަކަހަދައިދިނުމަށްއުއްމީދެއް. މި ުއއްމީދު ޙަޤީޤަތަކަށް 

ވެސް ނުހަނު  ނޑުއަޅުގަ ސްވެރިްނގެ ފަރާތުންމަޓަކައި ން ވެސް ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ދެްއވި ެއއްބާރުލުމަށްހެއެހެނި

ދިވެހި  ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އްޔާ މިވި އްކުރެދަރާއި ،ރު ދަންނަވަމުންކަށް ޝުކުތައެންމެ ފަރާތް ެއކުމާއިޚުލާޞްތެރިކަ

އްިވ ޅުގަނޑަށް ެވސް އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެމަސްވެރިކަމުގެ އިްނޑަސްޓްރީ ކުރިއަރަިއގެންދާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން އަ

 ށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ރުޞަތު އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުމެން އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފަރުމާކުރެވިފަިއވަނީ  ދީ ކޮމިޓީންޞާތިޤްބެހޭ ބިލު އި މާއްޭޖގެ މަސްވެިރކަ. ދިވެހިރާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ަގިއ ފްލޯ ހުގެއެކު މި މަޖިލީއަދި ހަމައެއާ  ،ޒަްތތެރި ރައީސްއްއި  .ންނަވަންވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ދަ

ެގ ެއކު ިދވެހިރާއްޖޭ. އަދި ެއއާ ކަންކަން ވަީނ ހިމެނިފަާރރުގައި ބުެނވިފަިއވާ ވަރަށް ިގނަގަ 5ބަހުސްކުރެިވގެންދިޔަ 

ގެ ތެރޭަގއި. ލު އެްއކުރެވިފައި ބި ތައް ވަނީ މިއާލުޔާޚިމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަުތގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ 

ލުްނ މަސްވެރިކަންކުރާ އުސޫެވސް  ތަހުީޒބު ޤައުމުތަކުަގއި ންަވނީ ދުނިޔޭގެ އެހެމުޅި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި

ޒަމާނީ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ފުރުޞަތު  ،ގެ އެކި މުައއްަސސާތައް ގުިޅގެންތުސަރުާކރާ ދައުލަމަސްވެރިކަންކުރުމަށް 

 ބޮޑަށް ވަރަށް ރާމިހާ އިސަރުކާރުން ފޮނުވިިއރާ ބިލު ؛ކޮންސެްޕޓް މުޅިތަނަވަސްވާ ގޮތަށް ބިލު ފަރުމާކުރެވިފަިއވަނީ. 

ަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބަެއްއ ތެރޭ ހުރީމަ. އޭގެކުރަންޖެހިފައިއެއީ ގިނަ އިްޞލާޙުތަކެއް ޭއގައި  ތުވާނެ.ތަފާ

އަދި  .މިހާރު ރޭގައިތެމީގެ ހިމެނޭނެ ތެރޭަގއި ފިޝް އެގްރި ބޭންކެއްއިޞްލާޙުތައް ޭއގައި ހުށަހެިޅގެންދިޔަ. ޭއގެ

 ދޫކުރުމުަގއި ވެސް ބިންަފިއވަނީ. ސައިޒާ ެއއްކޮށް ކަނޑައެޅި ،ކޮށްއިމާ އެއް ރީތައް ޓްގޭދޮށު މަސް ފެކް ށްެއއްކޮހަމައެއާ

ޓަނުން ވަިކވެފައި ހުރީމަ މިެހން ަޓނުގެ މަސް ފެކްޓްީރއެއް  5އް ވަކިން ހިމެނިފައިވަނީ. މިސާލަކަްށ، ތަ އެ އިޞްލާޙު

އެްއކޮްށ ެވގެންދާ ގޮތަށް މީގައި ހިމެނިފައިވަނީ. އަދި ހަމައެއާ ލުތަކަށް ފަސޭހަބިން ދޫކުރުމުގައި ވެސް ަކއުންސި
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އުޓް ަވނީ ޓި ވާހަކަ ވެްސ ހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މހާރު އިންސްޓިކޮލެޖެްއގެ ިއ ޓާ ސްިޓޓިއުފިޝަރީޒް އިން

މިއީ  ،ދާނެ ގޮތާއި ންގެ ތެރޭަގިއ އެކުއަރކަލްޗަރގެ ކަންތައްަތއްެއކު މީގެމައެއާހަ. އަދި އިމުކުރަްއވާފަޤާރުން ސަރުކާ

ޢަތް ވަނީ ލާމެހިފައި މިހާރު. ދެ ސިނާ ؛ މީަގއިއަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން އިންޓެގްރޭޓެޑް ފިޝަރީޒް ޓުއަރިޒަމެއް

 ސެކްޓަރ ޓުއަރިޒަމް އިގޮތުން ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރާ  މި ބިލުގެ ކޮންސެޕްޓް އޮތް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ށްޓުއަރިޒަމް ސިނާޢަތަތްތަކުން ވެސް މަސް ނުބާނާ ދުވަސްވަރު އްޔަށް ދާ ފަރާބޮޑު ަކންނެ ،ރޭްޓކުރެވި އިންޓަރގް

ކުރާހެްނ އަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓުޓު. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަމަކީ ފަ އޮތީ ބައްޓަންކުެރވިކުެރވޭ ގޮތަށް ބިލުމަސްވެރިކަން

ކީ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، ކޮމިީޓގަިއ ޔަ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޕްރޮމޯޓްކުރެވޭނެ ގޮތްަތކަށް ޮއތީ ބިލު ބައްޓަންކުރެވިފަ

ދިވެހިންނަށް  80ޙުގައި %ލާ ހެޅި މާއްދާއެއް. އެ އިޞްއިސްކަންދޭން ހުށަ ހިންނަށް ވެ މެން ހުށަހެޅީ ދިޑުއަޅުގަނ

ދެން  ،އޭ 65ންނަށް %ހިދިވެ  ؛ށް ދެވޭނީނަދިވެހިން އޮތީ  އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. އޭގައި މިއޮތް ދޭން ތުފުރުޞަ

ހަަކ ދުގެ ވާޞާތިޤްނޫ އި ެއއީ ދުނިޭޔގެ ،އިކޮނޮމީނޫ ައޅުގަނޑުމެންގެ ެއއްކޮށް ދޭސީންނަށް ބާކީބައޭ. ދެން ހަމައެއާބި

އުމުތަކުްނ އެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ެއކި ހިމަނައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤަ ށް އެ ކޮންެސޕްޓަ ،މީގައި ހިމަނާފައި

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ެއހެންނަމަވެސް، އެ ިއޞްލާުޙ  ކަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ފައިސާ ލިބިގެންދާނެ ރައްޔިތުން

 .ންދަންނަވަ އަރިހު .. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވެފަނުށަހަޅާ ފާސްހުކު ޅަފުވެސް ބޭ ނީ ކޮންމެ ވެސް ވަ

ކޮންމެވެްސ  ށް ރީވިޒިޓްކޮށްޙަ ލާ ވަގުތު އަލުން އެ އިޞްލާއިމެދުކަނޑަމެންދުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުން 

ޚާްއޞަކޮްށ  ،ތުންޔިދާނެ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ގިނަ ރައް މަވެގެންލު ފުރިހަނުން. އޭރަށް މުޅި ބިދިގޮތަކަށް އެކަން ަޙއްލުކޮށް

ވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ދި .ށްވަނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އަންހެން ކަނބަލުްނނަށް ބޮޑަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަ  އިޞްލާުޙގައިއެ 

 ކަށް ފަރާތްތަ ަސލްތައް ހުށަހަޅާޕްރޮޕޯ ގެޕްރޮޖެކްޓު ،ފައި އިންސްޓިިޓއުޓް ހިމެނިފައިވަނީ ނި ހިމެ އަދި ކޮލެޖު .ދިނުމަށް

 އިޞްލާޙު  ،ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ދޭން އޮތް އެތި 80% ތަމްރީނުދީގެން ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް.

މެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. . މިީއ އަުޅަގނޑ65ުދިވެހިންނަށް އެންމެ %  ަރީއސް. މިހާރު އޮތީނުވި ިއއްޒަތްތެރިފާހެއް

ބަެއއް ބޭފުޅުން  ؛ނިމިގެންދިޔަ. އަންތަރީްސވޭމަކު، އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވެނަށް. އެކަހިންދިވެބިލު ބައްޓަންކުރީ 

ްށ ތިބީ. ދެްނ މަދުކޮ އްކޮމިޓީަގއި ވެްސ އޭރު ަތންކޮޅެ ރަކޮްށ އުޅެންޖެހުނީމަ އަުޅގަނޑުމެންބު ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް

 ގެ މި ބިލު ،ވިސްނުން ޅުންނަށްއް ބޭފުބައެ  ންއިތުރުއޭގެ ހެއްނުވި. ދެން އަދި ހަމަ ފާ ެއކުއިޞްލާޙުަތކާ ގެއިދިކޮޅު 

އޮީތ  އެންމެ މިހާރު ދުނިޔޭގައި މަސްވެރިކަްނކުރާ ސިޔާސަތެއް މި ،ކޮންސެޕްޓް ނަގަިއގަންނަން ދަތިވޭ. މޮޑަރން

ރިހަމަ އޮތީ. ވަރަށް ފު ސޭހަޮކށް މިފަފަސޭހަވާނެ. ވަރަށް  ރުކާރަށް މި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަައޅަން. ސައެކުެލވިފަ

މުޅި ބިލު ވެގެންދާނީ ވަރަށް  ،ނަމަ ހިމަނައިފިމިއަށް ތަ އިްޞލާޙު ވަބާރާތްތައް ނުއިދެންނެވި  ޅުގަނޑު މިބިލެއް. އަ

  ދަންަނވަން.ފުރިހަމަ ބިލަކަށް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިލިނގިލީ އަރުވަނީތުއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަ ތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 ށް. ސަޢުދު ޙުސައިނަ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ލީވިލިނގި

ވަރަްށ އި، ސްދެްއވަ އަށް ގެނެފްލޯ އިބެހޭ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްވެރިކަމާ

 ގެދިވެހިރާއްޖޭ  ،ފާހަގަކުރަން. ހަމަ އެާއއެީކގައި މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެންދިޔައިރު  ކަންއަވަދިނެތިކޮށް މަސަްއކަތްކުެރްއވި

. ެވސް ފާހަގަކުރަން އެިކއެކި ކަްނކޮޅުތަކުން ފުްނނާބުއުސް މަސްވެރިްނގެ ިޚޔާލު މި ބިލަށް ލިބިގެންދިޔަކަން

ވާހަކަަތއް. ހަމަ އެއާއެީކަގއި އަިދވެސް  ޝުޢޫރުތަކާއި އަުޅގަނޑުމެން އަޑުއެހިން މަްސވެރިންގެ .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

ސިުލވެގެންދާނެ ގޮތްތަެކއް އަދިެވސް ފެންނާކަށް ނެތް. ާއ ހާއްމީދުތައް އު  މި ބިލުން އެްއކޮށް މަްސެވރިންގެ

ާއ  ،ދަނީ. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ގެންއް މި ބިލުން ފެނިއިންޑަސްޓްީރއެްއ ބިނާކުރުމުގެ ިސޔާސަތުތަކެ 

ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް.  ދާއިރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިންނަށް ކުރިއެރުންތަކެއްއެއް ބިނާކުެރިވގެންއިންޑަސްޓްރީ 

ާއއެީކގަިއ މަ އެާތީއދުކުރަން. ހަ ހަމަ ވެސް ލަ ގޮތެްއަގއި ހަމަ މި ބިލަށް އަުޅގަނޑުޖުމުގަިއ ، މި ބިލު އެހެންވީމާ

. އޭތެޭރގަިއ މިހާރު ހުރި ސާފުކުރަން ބޭުނންވެފައެަތއް ކަެމްއ އެބަ ދިވެްސ މީަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގޭއަ

އެ ލޮޅުންތަކަށް  ،ތަާކއި ކުންފުނިތަކަށް އަންނާނެ ލޮޅުންތައް ދިރާސާކުރެވި މިހިރަ އިންޑަސްޓްރީޤާއިމުކުރެވިަފއި 

ެއއީ އާ ުލކުރަން. ބޫގައަޅުގަނޑު  ޖެހޭނެކަންން ެގނެސްދޭންގަނޑުމެން މި ބިލުކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެއް ައޅުކޭޓަރ

ލަ ގެ މަސްވެިރކަމުގެ ސިނާަޢތުގައި ބޭނޭ މަހުގެ ޖުމުާރއްޖޭ ،އިންޑަސްޓްރީތަެކއް ފަރުމާކުެރވިގެން ތަޢާރުފުކުރެޭވއިރު

ތަކުން ތިބި އިންވެްސޓުމަންޓު ރު ޤާއިމުކޮށްފައި ދާއިރު މިހާބެިހގެން  އިްނޑަސްޓްރީތަކަށް ،އަދަދު ެއކިއެިކ ކުންފުނިތަކަށް 

ެއ  މަސް ނުލިބިއްޖެއްޔާ އެަވރަށް .ޓަނުެގ ފެކްޓަރީތައް ައޅަިއގެން 300ޓަނު،  700އެ ތިބީ އިންތިޒާުރަގއި ދުވާަލކަށް 

 ންތަކެއް ރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދަށް ލޮޅު ،ފުން ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށް ްއޒަވަމު ،ބަންދުކޮށް ،ވެރޫޓު ބަނގުފެކްޓްރީތައް 

 ންޓްމަންއެންވަޔަރަހަމަ ެއާއއެީކގައި  .ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް މީގެ ބިރު ނެކަުމގެއައިސްދާ

އަކަށް މުޅި ިދވެހިރާއްެޖ ަޓކައި މި ކުރެވޭ މަަސއްކަުތގެ ނަީތޖާއުލެއް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުރުމަށްޙަމާފްރެންޑްލީ 

ދަނީ. ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގެ  ކަށް ބަދަލުެވގެން މިޅި ދިވެހިރާއްޖެ މިއުޒިމަގެން ިމ ދަނީ. މުމިއުޒިއަަމކަށް ބަދަލުވެ

އަންނަ  މާޔަތްކުރެިވގެންހިމަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަަތށް  ،ހުރި ކަންތައްަތކާއި  މާޔަތްކުެރިވފައިހި ޓަކައިބޭނުމަށް

އަުޅގަނޑުމެން މި  ،ށް އަހުުލެވރިނުވެގެ ނޫ އިޤްތިޞާދަދިވެހިން  ،ދިވެހިން ،ދަނީކަންތައްތަުކގެ ނަތީޖާައކަށް ެވގެން

މީގެ އިކޮނޮމިކު ފައިދާ ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ބޮޑެތި  .ނޫ އިޤްތިޞާދަށް ބަލައިގެން ތިބޭ ބަޔަކަށްތިބެންޖެހެނީ 

ށް ކަންކަން ކޮފްރެންޑްލީ ަމންޓްންކުންފުނިތަކުން ނަގަިއގެން ާދންޖެހޭ ހިސާބަށް މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެްނވަޔަރަ
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ޓަަކއި ަޑކުރުމަށްޓަްށ މި އަންަނ އަސަރުތަްއ ކުށްބޫުލކުރަން. ދުނިޭޔގެ ތިމާވެގަވެްސ  ންކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ބައްޓަ

ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިއޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތަްއ ދިެވހިރާއްޖޭގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ  ެކއްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ

މަންފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް  ން ޞާދީ ިސޔާސަތުތިއިޤް ުޅގަނޑުމެންނަށް ެވސްއް ހިްނގާއިުރ އައިކޮނޮމިކު އެކްިޓވިޓީތަ 

ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ  .ޖެހޭ ވިސްނަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އެބައަޅުގަނޑުމެންވެސް

ދިއުން. ދާއެންވެރިކަްނ ނުލިބި  ބޭނުންވާ އެްނ، ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް މަހަށް ނިކުންނަން ،ންޖެހުމަކީއެންމެ ބޮޑު ގޮ

ޖެހޭ ހޯދަން. މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ދުވަްސވަރު ްއ އެބަމިކަަމށް ޙައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭ ފަިއސާ ނުލި ،އަގު ނުލިބިމަހަށް ހަމަ ،ިކތަންމެ ކުޑަ އަދަދެްއގެ މަސްކޮޅެއް ބޭނިޔަސް  ،ރޭ މައްސަލަާއއިމަސްނުކި

ިރވަނީ ދުނިޭޔެގ ެއއް ބަޔަކު ފަޚުރުވެ ނީ،ސްކުރެވެހުެވސް ބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރުވެްސ މިތާ ؛ާއއިމައްސަލަ

ހަމަ  ،ނުގެނެސްމަހުގެ ައގަށް ައންނަ ބަދަލު މާކެޓުގަިއ މަހުގެ ައގު ދަށްވީަމ އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާުރ ުކންފުނިތަކުން

 ،ދާ ވާހަކަ. އަނެްއކޮޅުން ައޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީގުަގއި ގަންނަމުންއަ  އެ ގަންނަ މަތީވެސް ކުރީަގއި 

މިވެނި ކަމެކޭ ، ހިންގާ ކުްނފުނިތައް ބަނގްރޫޓުވަީނއޭ. ިމވެނި ކަމެކޭ ސަރުކާރުން  އިޑަސްޓްީރގައަޅުގަނޑުމެންގެ އިން

ކުެރވެން. ލޭޓު ޖެހޭ ރެގިއު އެބަ، އިޤްތިާޞދީ ގޮތުން މި ކުންފުނިތައް ކިޔާފައި ވާހަކަަތކެއް ިމ ދެްއކެނީ. އެހެންވީމާ 

. ސިޔާސަތުތަެކއް މި ކަންކަމުން ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭނީއަށް ބޭނުންވާ މަސްވެރިޔާ  ،އަށް ވެސް އޭރުން މަސްވެރިޔާ 

އޮތީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން. ސިޔާީސ  އަށް ނާދޭ. އަދިވެސް މިއިޤްތިޞާދީ ވިސްނުން އަދިެވސް މި އިންޑަސްޓްރީ

ފުންކޮްށ ވިސްނަން. މަްސވެރިންެގ ވަރަށް މިކަމަށް ޖެހޭ އެބަޑުމެން އަުޅގަނ . ރަީއސްވިސްނުން. ިއްއޒަތްތެރި

އެއް ނުކުެރވޭ މި ބިލުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި. ަމސްވެރިޔާ މަހަށް ގޮސްފައި ރއްޤުތަކަށް އަދިެވސް ކޭޓަޙަ

އެންދަމައިގެން ހޭ. ޖެ ފެންނަން އެބައަލިމަގެއްޓަކައި ކޮންމެެވްސ ކަހަލަ ލިބޭ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްއޮންނައިރު 

ޖެހޭ. އެންދަމައިގެން ުޒވާްނ ގޮތެއްތޯ ކަނޑައަޅަން އެބަ ރަނގަޅީ ކޮންއެންދަމަން އެންމެ ،ޑަިއވިންކޮްށގެންދާއިރު

ދުމަތިވެފަިއ އޮްތ ނއެްއެވސް މީހަކު ޒިންމާެއއް ުނވޭ. މިއަދު އެ ؟ކާކުތޯ ޒިންމާވާނީ ަމށްލިބޭ ެގއްލު މަސްވެރިންނަށް

އެހެނިހެން ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކަށް  ލިބޭމަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްެތރިވަމުންދާއިރު  ؟ ތިބީތައް ުޒވާނުންތޯ އެކި

 ަގއިތެރޭ ށް. މީގެކަރަނގަޅަ  ުނކުރެވޭ . ެރގިއުލޭޓުޒިންމާވާނެ ެއއްވެްސ ފަާރތެއް ނެތް ؟ފަރާތަކުންތޯ ޒިންމާވާނީކޮން

 އި ންނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މެރިޓައިމް ދާއިރާގަ ެރވެންޖެހޭނެ. އެހެކުސީފޭރާސްއަށް މިކަން ރަނގަޅަށް ރެގިއުލޭޓު

، މަސްވެރިންނަީކ ޖެހޭ. އެހެންވީމާސް އެކްޓެއް ވަރަށް އަވަހަށް މި މަޖިލީހަށް ގެނެސް ފާސްކުރަން އެބަސީފޭރާ

އި އަިދ މުސްތަޤްބަލެްއގަ ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ަކއިރިކޮންތާކަށް ފެތޭ ބަެއއް ކަމެްއ އަދިވެްސ ޔަޤީނެއް ުނވޭ. ެއހެންވީމާ

ކޮށްގެން ގުދީސްމިހާރަށް ތަ ހަމަ  އުްއމީދުކުރަން. މި ބިލު  މިއަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙުަތކެއް އަންނާނެ ކަމަށް

 މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ހުރީީތ މުޅިމީަގއި  މި އިންަޑސްޓްރީ ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ަބއެއް ކަންކަން ،ގެންދަންކުރިއަށް 

 ޝުކުރިްއޔާ.  ަހކަ ދަންނަވަން.ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާ
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަށް. ޟާޢަލީ ރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރި

ްއެގ އިންތިޒާމުކުެރވިގެން ަމސައްކަތްކުެރވޭ ެސކްޓަރެ ،ަށއެޅި. ގާނޫނީ ހަމަތަކެއް އެކައިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީން ވަރަށް ގިަނ  ،ޓަކައި ަސރުކާރުން ފޮނުވި ބިލުގޮތުަގއި މަސްވެިރކަމުގެ ސިާނޢަތު ބައްޓަންކުރުމަށް

ކުރީ. އާދެ! މި ްށ މަސައްކަތް. ވަރަްށ ބުރަކޮގެނެސްފަ ޖިލީހުގެ ތަޅުަމށްވަނީ މިއަދު މަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެން މި

 ،މަްސވެިރކަމަކީ ކޮަބއިކަން އެނގޭ ،މަސްވެިރކަމުގެ ސިާޔސަތު ،ލިބިފައި ތިބިތަޖުރިބާ ،ދާއިރާގެ ފުންނާބުއުސް 

ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ފުރި ،ވި ގުނަ މަޝްވަރާތަެކއް ކުރެގިނަ މިކޮޅު ޮއުޅންފިލާވަރުގެ ބޭފުޅުންނާރަނގަޅަށް އެޮކޅު

މަސްވެރިންނަީކ  ،އެއާއެީކގައި އިޤްތިާޞދީ ގޮތުންމި ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެޅިފައި އޮންނާނެ. ހަމަ ތަޖުރިބާގެ އަލި

ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ލިބޭ ެއއްަޗކުްނ ދެކޮޅުޖެހޭވަރުގެ މާކެޓުަތކެްއ  ،އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރި އަމިއްލަ ހަލާލު

ތެެރއިން މަސްވެރިންނަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް ވަރަްށ ގެ އިންިތޒާމުތަކުގެ އަދި އެ މާކެޓުަތކު ،ވިހުޅުވައިދެ 

ެއއާެއކީަގއި މަސްވެިރކަމުގެ ިސނާޢަތު އެހެން ހަރުފަތަކަށް . ހަމަތަފްސީލީ ގޮތެްއގައި ބިުލގައި އެބަހުރި ފާހަގަކުރެވިފަ

ތެެރއިން . އޭގެތެރެިއން ފާހަގަކުރެވިފަރި މީގެހުޞަތުތައް އެބައިތުރު ފުރުރު ކައި ބަިއވަޓައެހެން ހިސާބަކަށް ގެންދިއުމަށް

އޮްތ އެބަމި ބިލަށް  އްިރޒަމް ކޮްނސެޕްޓެއަޓު ގފިޝިން ގްރޭޓެޑް ލާނަން. އިންޓެ އިކަމެއް ައޅުގަނޑު ދަންނަވަ އެއް

ބޮޑެތި ރި. ވަރަށް ހު ބޮޑެތި މަސްދޯނިފަހަރު އެބަފޫޓުގެ 120، 110، 100މިއަދު ހުރި ރާއްޖޭގައި ހުރި  .އިތުރުކޮށްފަ

 ގެ ރިޒަމް ދާއިާރގައި ހުންނަ ހަމަ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުއަރާއްޖޭގެ ޓު. ހުރިހަރު އެބަމަްސދޯނިފަ ހުރިއިންޖީނު އަޅާފައި 

ވަުރެގ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުެގ ރޫމެްއގައި ހުންނަ އެކޮމޮޑޭޝަން ހުންނަވަރުގެ ރޫމެއް މިހާރު ގެސްޓުން ިތބޭ

ިރޒަމް އަޓު ގހުރި. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ ފިޝިންއެބަ ކުރެވިަފއި އެކޮމޮޑޭޓު ފަހަރުގައި ންތިޒާމުތައް އެ ދޯނިއި

ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވަކި ޚާއްޞަ  ،ރިޒަމްގެ ލައިސަންސް ލިބިއަމިއިން ކޮންމެ ދޯންޏަކީ ޓު ،ކޮންސެޕްޓް އައުމާ އެީކަގއި

ދާއިާރއިން ލިޭބ  ގެރިޒަމް އަޓު ޮގސް އަދިޮގވަިއގެންވެސް  ގެސްޓުން  ،ވަިއގެންވެސް ގޮ  އެ ބޭފުޅުން ،ރޫމުތަކެއް ހެދި

އަދި ކަންނެލީގެ މަްސވެރިކަން  މަހަށް ގޮސް ޮދށީގެ މަސްވެިރކަން ިވޔަސް، އެކީ ފަތުުރެވރިންނާ ،ެއކީަގއި އާމްދަނީއާ

ރެވޭނެ ހިތުން އެކަންކަން ކު އަުޅގަނޑުވިޔަސް  ކަމަށްޖެހުނު ކޮންމެ ކަހަލަ މަސްވެރިކަމެއް ކުރަން ދިވިޔަސް އަ

ނުބޭނޭ ނުވަތަ މަސްވެރިކަން މަސް ،އިންތިޒާމު މި ބިލު ތެރެއިން އެބަ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދޭ. މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ 

 ކޮންސެޕްޓުެގ ތެރެއިންިރަޒމް އަޓު ގޒަމްގެ ސިނާޢަުތގެ ތެރެއިން ފިޝިންރި އަދަށް ދުވަސްވަުރަގއި ވެްސ ޓު
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ހިެވގެން މި ދަނީ. އާދެ! ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ ފައް ލިިބގެންދާނެ މަގުޖެހޭނެ އާމްދަނީތަކެޅުނަށް ދެކޮމަސްވެރިން

ވަނަ އަހަުރ ފަހުކޮޅު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް  2010ހުރި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަ

އޭގެތެެރއިން މިހާރު  ؛ މި ކިޔާރިޒަމް އަުޅގަނޑުމެންއަލޯަކލް ޓު ކުރެއްވި ެގސްޓުހައުްސގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިންފުތަޢާރު

ރިޒަމްގެ ކަނޑުމަތީެގ އަލޯކަލް ޓު ދޭ. މި ކޮންސެޕްޓަކީ ހަމަުގނަ ފައިދާތަކެއް ވަމުން އެބަދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ

ދޭ. އަިދ ރެިވގެން އެބަ ފާހަގަކުވެސް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ. މި އިންތިޒާމުމި  ތަރޭ ައޅުގަނޑުއްވަ

ކުރެވޭނެ ގޮތްތަާކއި އަދި އެ ާބވަތްތަކުން މާެކޓު ،މަހުން އުަފއްދާ ާބވަްތތަކަށް ،އެއާެއކީަގއި މަހުެގ ބާވަްތތައްހަމަ

 އި ޓަކަ އަދި އިތުރު އިްނވެސްޓުމަންޓުތައް ގެނެސްދިނުމަށް ،ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އިތުރު ފުރުޞަތުތައްމާކެޓު

ލިބެން ހުރި  ،ގޮސްއަދި މިހެން ،އި އިތުރު މަސަްއކަތްތަެކްއ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއިޓަކަޢަތް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށްމި ސިނާ

ޓަކައި އެަބ ހުރިހާ ހަމަތަކެއް މަސްވެރިންނަށް ހެޔޮ ގޮތްަތއް، ފަހި ގޮތްތަްއ ހޯދައިދިނުމަށް ،ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް 

އިްއޔެަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިވުނީ ުނވަަތ  ؛މާގިނައިން ބޭނުނީ ިކވަަރކަށްވުރެ ަމސް ވައަޅާ. ހަމަ ެއއާެއކީަގއިބާރު

އުޅެނީ. މި ބިލުން އެބަ  ބާނާ މަސް ނުކުރިގެންނޭ މި ،ޅުވެއްޖެވެސް ބައެއް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވިދާ މިއަދު

ނޑުމެން މި އަުޅގަ ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިތުރުވާ ރު އައިސްރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަ  ށްފުރުޞަތު ލިބޭ ދިވެހިރާއްޖެއަ 

ެވސް ބޭނުންވާ ވަރަްށވުރެ އިުތރުވެފައި ހުންނަ މަސް ވެްސ  ފެކްޓްރީތަކަށްގޭދޮށު މަސް ،ފެކްޓްރީތައްދަންނަވާ މަސް

 ރުޞަތު މި މަސްވެރި މީހާ ގާތުން މަސް ގަނެގެން ދިއުމުގެ ފުބޯޓުފަހަރު އައިސް ސީދާ  ،ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

އަުޅގަނޑު ފާަހގަޮކށްލަން ނުކުތާއެްއ ބޭނުންވޭ. މިހާރު ބިލުގައި އޮތް ، އެާއެއކީަގއިލިބޭ. ހަމަބިލުން އެބަ

ފެކްޓްރީތަކުަގއި ޕްލާންޓުގައި ނުވަތަ ގޭދޮށު މަސްވެސް މި ދަންނަވާ ގޭދޮށު މަސް ދިވެހިން 100ގޮތަކުން %

ެއ  ،ން ފާހަަގކުރެވެނީރަހެްއ ނާޅާ. ބިލުަގއި ބުނެފައި އޮްތ ގޮތުށް ވެސް ހުިދވެހިން ތިބޭކަ 100ކުާރކަށް %މަސައްކަތް

ބޭރު  45ބޭރު މީހުންނަށޭ. ނުވަތަ % 40ލަތުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަެވގެން ބޭރު މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނީ %ހާ

އޯނަރަުކ  ،ޅަކުްއގެ ބޭފުއެމަސް ފެކްޓްރީ .ދިވެހިންނަށް ވެސް ހަމަ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތޭ 100މީހުންނަށޭ. %

އެްއވެސް ހުރަހެްއ  އެ މަސަްއކަތް ކުރުމަކަށް ިމ ބިލަކުން ވެސް  ިދވެހިން ލައިގެން 100ޏާ %ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަން

މެިނފެސްޓޯގެ ނޫ އިޤްތިޞާދުެގ އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ؛ނެތް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މި ކުރެޭވ މަސައްކަަތކީ ނޫ އިޤްތިޞާދު

މު ންމުހިޓަކަިއ ުކރެވިގެންދާ ވަރަށް ދިނުމަށްއަުގ ހޯދައިހަމަ ަމސްވެރިންނަށް ފުރިހަމަގެ ހިާރއްޖޭތެރެއިން ދިވެ

 ރައީސް.އަުޅަގނޑު ހަމަ އިންތިހާއަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މަސައްކަތެކޭ. މި ބިލަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ފެލިދޫ ދާއިރާ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދަށް. 
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 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އް ަކންތައްތައް ރަނަގޅު ކަމަށް ގޮތެްއގަިއ މި ބިލުގެ ބައެ  ލައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ޖުމު

ކޮށްލާނަން. ައޅުގަނޑު ސާއްހި ހަތަރު ކަމެއް އަުޅގަނޑު ނޑު ަހމަ އަޅުގަނުޑ ކަންބޮުޑވާ ދެިތންލު އަުޅގަހާފާހަގަކުރާ 

ނޫނީ  ން،މަސްވެރިންނަށް އަުޅގަނޑުމެން ފަހިކޮށްދޭ ގެބުން ައޅުގަނޑުމެންމި ިބލުގެ ސަބަހުރީ އުއްމީދުކޮްށގެން 

ނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެގެން ކަންތައްަތއް މި ބިލުބެ ތެރެއިން ޙައްލުވެެގންދާ އުޅޭ ދަތިވެގެން

ސްތަުކގައި ވެސް ހުއަދި ކުރީގެ ބަ ވެސް ވަގުތު މި ަހމަ އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު

ޙަޤީޤަތުގައި  ތައް ަތރައްޤީކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ފުރުޞަތުތައްރިސޯޓު ަގއިއަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި ފަދައިްނ ޓުއަރިޒަމު

ވެސް އަޅުގަނޑު  މަސްވެރިންނަށް ވެސް ލިއްަބއިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އޭރުެވސް ދެންނެވިން. ައދި މިއަދު

ދަލުން. އެކަމަކު، މަސްވެރިްނ ކުރެވޭ މުވޭ އިމްޕޯޓުފުޔާ ިޑުއޓީ މާއްެވއްޖެރިސޯުޓ ތަރައްޤީކުރަންހަގަކުރަން. އެކަން ފާ

ްސ ވެ  އިތުރުންއެހެންނަމަވެސް، ީމގެއަދި  ؛ންއެޅުއިތުރުން ިއންޖީނުކައި ފައިބަރު އަދި ޭއގެޓަފަހަރު ބަނުމަށްއޮޑިދޯނި

ކަމަށް  ނެސޭފުކުރެވޭނެ އުސޫުލތަކެއް ހަމަޖެއްއެ ކުރެވޭ ތަކެއްޗަްށ ޑިއުޓީ މާ ،ނަމަ އެހެނިގެން ތަކެތި އިމްޕޯޓުކުރާ 

މި ބިލުގައި ނެްތކަން ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ބޫުލކުރީ. އެހެްނނަމަވެސް، އެފަދަ މާއްދާަތެކއް ގައަޅުގަނޑު 

ފަހަރު ބޯޓު ނޫނިއްޔާ ،ކަން އިތުރުކުުރމަށްފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ މަސްވެރި

އް ހަމަ ފަހަރު އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި މި ފުރުޞަތުތަމްތަކަށް ކިރަން ބޯޓުފޯއިތުރުކުރުމަށް ތި ވިދާޅުވާ ްޕލެޓު

އޮތް ވުމެއް އެބައިތުރުން ޒުވާނުްނގެ ވަރަްށ ބޮޑު ކަންބޮޑު ވެސް ހަމަ ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. މީގެ މަސްވެރިންނަށް

ވަކި މިންގަނޑެްއގެ ެތރޭގައި އެކަން މިނިސްޓްރީްނ  ،އިފިިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ފާހަގަކޮށްެދއްވަ ގޮތުން.  ގުޅޭ ބަޑިޖެހުމާ

ފިޝިންގެ ފުރުޞަތު  ލްރިޭއޝަނަކްބޫލުކުރާ ުއސޫލެއް ނޫން. ޒުވާނުންނަށް ރެގައީ އަުޅގަނޑު . އެހިފެހެއްޓިގެންދާނޭ

ޓަިއގެން މިކަން ކުރުމުގެ ޖެހޭ. ކޮންމެ ޑޮލަރެްއގެ ފަހަތުގައި ފުލުހެއް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތަށް ބަހައްބަފަހިކޮށްދޭން އެ

 ާވނުންތަކެއް މަސްބާނަން ނޫީނ ބަޑިޖަހަން ދާ ފަހަރެއްަގއިޒު  އޮންނާނެ ކަމަކަްށ އަުޅގަނެޑއް ނުދެކެން. ފުރުޞަތު

 ޞަތުގައިމި ފުރު ށްން ނޫނީ މިނިސްޓްރީގެ މީހަކު ބަހައްޓައިގެން މިކަން ކުރެޭވނެ ކަމަފަހަތުގައި ފުލުހެއް ބަހައްޓައިގެ 

ައޅުގަނޑުމެްނގެ  ،ބޭނުންވޭ އިތުރުން ހަމަ ފަހާގަކޮށްލަން މީގެ ހަމަ ދަންނަވާލަން. ވާހަކަ ނުކުރާބޫލުގަހަމަ އަޅުގަނޑު 

އްމު ޝަުކވާައކަށް މިހާރު ވެފައި އޮތް މިޔަރުގެ މައްސަލަ. ބޭރު ދުނިޔޭަގިއ މިޔަރުތައް، މިޔަރު ބޭނުން އާ  މަސްވެރިންގެ

މުޢާހަދާތަކުގައި  ގެ ބޭރުކުރެިވގެންދޭ. އަުޅގަނޑުެމންވަކި މޫސުމެއްަގއި ހުއްދަ .ނާެވެގންދޭވަކި މޫސުމެްއގައި މަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ  ޕްރެޓިކަލީ ނޫނިއްޔާ ން،އަުޅގަނޑުމެްނެގ ދިވެހިޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ކުާރއިރުަގިއ  ސޮއިކޮށް

ނުވާކަން އަޅުގަނޑު މި ފެންވަރުަގއި ދިރާސާކޮްށފައިެއކަށީގެްނވާ  ،ގޮންޖެހުންތައް އަުޅގަނޑުމެްނ ދިރާސާކޮށްފައި

 .މަސްވެރިންނަށް ރަނުގެ ފުރުޞަތުތައް ،ވެްސ ހަމަ ބޭނުންވޭ ޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަފުރުޞަތުގައި 
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އިތުރުން ގެ އަދި އޭ  ،ތަނަށް އައިސް މަސްކިރޭނެ ފުރުޞަތުތަްއ ފަހިވުމާ ފަހަރު މިފޯމާއި އަދި ބޭރުގެ ަމސްބޯޓުޕްލެޓް

ދަންނަވާލަން  ،ހެންނަމަވެސްވެސް ހަމަ ބޭނުންވޭ. އެ އަުޅގަނޑުކަންަތއްތައް ބައިވަރު މިކަހަލަ ، ދާޖެހުން މަނާވުމާ

ޓްރީތައް ކްނޫނީ ރަށު ފެ ،އިރުބޭނުންވަނީ މިކޮޅުގައި ަމސް ފެކްޓްރީތައް އަުޅގަނުޑމެން ޤާއިމުކުރެވިގެންދާ 

ބޭުރގެ  އިފެކްޓްރީތައް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ާޤއިމުެވގެންދާއިުރގަނޫނީ ރަށު އިރުޤާއިމުކުެރވިގެންދާ  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

 އި ފަބާއޭ ކޮްނމެ ފަހަރަކު އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސްކިރާލަން މަސްކިރާ ާޖގަތަްއ މިކޮުޅގަިއ ފުރިއަންނާނެ ފަހަރުބޯޓު

 މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިއްޖެ ކުެރވިގެްނ ފޯމުތަކެއް ޤާއިމުވެސް ނެތް. ްޕލެޓް ހުރިކަމުގައި ވަނީނަމަ. ރަނގަޅު ޝައްެކއް

މިީއ  ،ންނަމަވެސް، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ . ެއހެަޞތު ފަހިވެދާނެ ކަންނޭނގެފުރު ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ

އޮތް  މިޅަފަތުގައި  އިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މިހާރުކާ ަދއްން ޑޮލަރެްއގެ ިއންވެސްޓުމަންޓެްއގެ ވާހަކަ އައެތައް ބިލި

އަދި އިތުރު  ،އި އުޅޭއިުރގަނުކުރެވިެގންހަރުދަނާ އޮތް މަސްވެރިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މެދު ފަންތީގައި މި  ނިއްޔާނޫ

ލޯނުގެ ތެރެއިން ބޭންކުގެ ތެރެއިން  އީއެސް.އެމް.ގެންދަނީ.  ކުރަމުން މިއެކްސްޕްލޯދާއިރާތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ހިވެގެންދާ އިންޓްރެސްުޓ ރޭޓުގައި ލޯނު ފަ 6އިތުރުން %އަދި ޭއގެ ،ވާހަކަާއއި މަސްވެރިންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިވާ

ގެސްޓުހަުއސް  މަްސވެރިަޔަކށް ނޫނިއްޔާ ަގއި. އެކަމަުކ، މީަގއި މިހާހިސާބަށް އަިއއިރުޑުއަަހމުވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން އަ 

ވެްސ  އް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ކަމަކަށް ހަމަގައިމުއެްއވެސް ފަރާތަކަށް މި ބޭންކުގެ ތެެރިއން ލޯނެ ،ހަދާ ފަރާތްތަކަށް

މި ބިލުން  ޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް މަސްވެރިކަމުގެއެއް ނެތް. ދިވެހިންނަށް ޮއތް ވަ އްއެ ގިފައަޅުގަނޑަކަށް އެނ

ށް ފުރުޞަތު ވެގެން މި ދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަބައްޓަން  ވެސް މަސްވެރިކަން .ދަނީޙަޤީޤަތުގައި ނިގުަޅިއގެން

ށް ނޫނީ މާޔަތްކުރުމަހިހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެންވެރިކަން ފަހިވާ ގޮތަށްކަން އަޅުގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ފާ 

 ހަމަ  ުނވާަކން މި ފުރުޞަތުގައިފާހަަގކޮށްފައިކި ކަްނތައްތަކެއް ަޓކައި މި ބިލުގައި ވައެންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް

ދެންނެވުނު  ،އަޅުގަނޑަށް މި ހައިލައިޓްކުެރުވނު ކަންތައްތައް ،ފާހަގަކޮށްލަމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަްށ  އި އިުތރަށް ވިސްނުން ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ.ކަންތައްތަާކއި ދޭތެރޭގަ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ނައިފަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

  އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަރުވާނަން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނައިފަރު 
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ން ޓީބެހޭ ބިލު ކޮމި މި ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު މަސްވެރިކަމާ އާދެ! ވަރަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ރަށް ބޮޑަށް އެންމެ ވަ ހަމަ އައި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ހިސާބަށް  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުެމންނާ

. ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަެކއް ވަރަްށ މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ހަމަ ވެސް ފުރަތަމަ

މަނިކުފާނަށް ވަރަށް  އެކު ކުރެްއވި ކަމަށްަޓކައި އެހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީގެ ކުފާނު އަދި އެމަނި ކެތްތެރިކަމާއެކު އެ

 ހެން ހަމަ މި މި މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވުީނ މިދަންނަވާހަމަ އަދި  ންނަވަން.ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަ

ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަްށ  އެ ،ކުރެިވގެންތައް އެީކަގިއ މަޝްވަރާ ރުންނާހޯލްޑައެކި ސްޓޭކްދާއިރާަގއި ހަމަ އެކި 

 ،. އެހެންކަމުންޔާލު މީަގއި ވަރަށް ބޮަޑށް ހިމެނިގެންޚިބޭފުޅުންގެ  އެއެ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަާރއާއި  ،ހާޒިރުކުރެިވގެން

އުާޑިއ  ގޮތާ އިރުގަިއ މި ބިލު އޮތްންމިލާ ނިޙަގޮާތއި ކޮމިޓީ މަރު މުޅި ބިލު ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް އަިއއިރުަގއި ބިލު އޮތް

ތައް ގެނައި ޙުލާޞްއި އަޅުގަނުޑމެން ށް ބިލަމި ،ީމދުކުރަނީއް. އަޅުގަނޑު އުތަފާތު ވާހަކަ އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަން ހާބިމާ

 ވަނީ. މި  ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުކޮށްފައި މި ހިސާބަށް ބިލު އައިއިރު އޮތް އަޅުގަނުޑމެންނާ މިދެންނެވީ ،ގޮތަށް

މެްނ އޭުރގައި އަުޅގަނޑު ،ަނމަ ގޮސްފިމަޖިލީހުން ފާސްކުރެިވގެން ބިލު މި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އެީކގައި  ތަކާޙުލާޞްއި

ހިސާބަށް ެގންނަން ބޭނުންވި ކަންތަްއތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  މަސްވެރިންނާ

 ،ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެސް އެޔަދެންނެވި ައޅުގަނޑު މިހެން .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހާސިލްކުރެިވގެން ހިނގައިދާނެ.

 ،ދިޔަ ކަމެއް އެއީ ކުރަމުން. ައޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކާާލތުބިލަކު ނެތް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ހުރިހާ ކަމެއް މި

 ވާއަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިކަްނ ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަެމއްގެ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުން

 ން.ވާ ކަމަކަށް ގެންެދވޭކުިރއަށްވެސް ެދމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި  އެންވެރިކަަމކީ އޭވަރަށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހެ

ނުލާ މަްސެވރިކަމެއް ނުހިންގޭނެ. މަްސވެރިކަމެއް ުނކުރެވޭނެ. ެއންވެރިކަން، ދެމެހެއްޓެިނވި  އެންވެރިކަމާ

ކަމުަގއި ެވސް ކުޑަ  ެލވިފައި އޮތް މިންވަުރ ވަރަށްއިއަޅުވަ ލުގައި އަލި ހަދަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބި އެންވެރިކަަމކަށް

މަސްވެރިންެގ ެއކި ހިރާއްޖޭގައި އެންވެރިކަން ެނތިގެންދާ ވާހަކަ ެއކި ހިސާބުތަކުގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ދިވެ 

އެީކގަިއ  އްޓަފާޅި ތަފާތުވުމާެއކި ހިސާބުތަުކަގއި އެްނވެރިކަން ކުރަމުންދާ ވަ  .އޮްނނަނީ ވެފަ ިމއަދު މި އަކަށްޝަކުވާ 

ކުރާ ގޮެތއް. އަދި ބައެއް ހިސާބުތަކުަގއި ެއންވެރިކަން ނުދޭމިދަންނަވާހެން އެއް ހިސާބުތަކުގެ މަސްވެރިންނަކަށް ކަަމކު 

އެންވެރިކަން ނެތިގެންާދ  ކުީރމަްނވެރިކަންަވކި ގޮތަކުން އެ ،ބޭފުޅުންގެ ދިރާސާތަކުން އެބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ އެ

އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ެއންވެރިކަމުގެ ރަނގަޅު ފުރިަހމަ ދިރާސާތަކެއް ހެދެން.  .ކަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްވާހަ

 މިދެންނެވިހެން އެންވެރިކަން  ،މަސައްކަްތކުރަމުންދާއިރު އި ދެމެހެއްޓިނިވި މަސްވެިރކަމަަކށް އަުޅގަނޑުމެން ބާރުައޅަ

ައުޅގަނޑުމެން ހަދަން އެބަޖެހޭ.   ފަަދ ރަނގަޅު ދިރާސާަތއްނަވާވެސް މިދަން އެްނވެރިކަން ދަމަހަްއޓަން ؛ވެސް

ބިލު ސަުރކާރަށް ހަވާލުކުާރއިރުަގއި މިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އަުޅގަނޑުމެން މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މެންނަށް މި އަުޅގަނޑު ،މިދަންނަވަނީ. އެހެންނަމަެވސް ވެސް ރަނގަޅޭ އަުޅގަނޑު ކިތަްނމެހާ ،ނަމަ ހަވާލުކުރެިވއްޖެ
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ލާގައި ގެންަނ ޙަބިލު ފާސްކުރުމުގެ މަރު ތަކެއް މިޙުލާޞްބިލަށް އި  އިވޭ ައޑުތަކަކީ އަނެއްާކވެްސ ސަރުކާރުން މި

ްށ ވެއްޖެނަމަ މިއީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ވަރަ ހެން މިކަންއެވާހަކަތަެކއް ައޅުގަނޑުމެންނަްށ މި އިވެނީ. 

ބިލު އަިއއިރުަގއި އޮތް ޮގްތ  ހަމަ ކުީރގައި މި، ޒަތްތެރި ރަީއސްވެްސ މިކަމުގައި ދު އިއް ޚުހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއީ 

ނުވަތަ ަމސްވެރިންނަށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ުކރާ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އަދި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މަްސވެރިކަން

ެވސް އިްސވެ ވަރަށް ގިަނ  ލުން ހާސިލުުކރުމަށްޓަކައި މަނިކުފާނުބި ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަންތަްއތައް މި

ވެްސ  މަނިކުފާނު އިރުަގއިލާަގިއ އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރި ޙައެީކގަިއ ކޮމިޓީ މަރު މަސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންނާ

މި  ،ނީ މިދަންނަވާހެންމީދުުކރައްއަިދ އަޅުގަނޑުމެން އު  ކުެރއްިވކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން.މަސައްކަތް

ތަކަީކ ޙުލާޞްއެ އި ތަކެއް އަންނަ ވާހަަކއެއް އެަބ ދައްކާ.ޙު ލާޞްސަރުކާރުން ޭބނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް އިތަކަކީ ޙުލާޞްއި

އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގަިއ  ،ނަމަދަކުރުން ކަމަށް ވާޔާގޮތަށް އި އަނބުރާ މި ބިލު އޮތް

މަންޓް ޕްލޭންތަކެއް ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ބާވަެތއްެގ މެނޭޖް  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނަވަން.އަޅުގަނޑު ދަން

 ޒް މި ދޫކޮށްލަނީ ފިޝަރީ އަުޅގަނޑުމެން ހަދަން އެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް  ށް އެބަ ދޫކޮްށލަން.ކަމަސްވެރިކަމަ

ވަގުތު  ން މިނިސްޓްރީޒްމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ރަނގަޅަށް ފިޝަރީމީދުކުރަނީ މި އް. އަޅުގަނޑު އުމިނިސްޓްރީއަށް

ކުރަން އުޅޭ ކަންތައްަތއް ގާނޫނީ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނ  ޕްލޭންތައް ހައްދަވަިއގެން މެނޭޖްމަންޓް ިއ،ބޭކާރުނުކުރަްއވަ

މެނޭޖްމަންޓް  . ގިނަ ަވުގތު ހޭދަނުކޮށްމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ނިމުނީމަ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުެރވޭނީ މިދަންނަވާހެން

ާވިއދުތައް ވީހާވެސް އަވަަހކަށް ނިންމާލަދެއްވުން އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑު އަދި ައޅުގަނޑުެގ ގަނީ މި ޢުޔަ ؛ޕްލޭންތައް

މަސްވެރިންގެ ހުރި ޙަޤީޤީ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަމެއް. ދާއިރާގެ ހުރިހާ މަސްވެރިންެގ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު އެދޭ

ވެސް މިހާރުން މިހާރަށް  މަލުކުރުމުގެ ކުީރގައި ޢަައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކަށް

ނެ ގޮތަަކށް ވޭ. އެ ލުއިަތއް ދެ މަސްވެރިންނަށް ދޭން ހުރި ލުއިތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ އަިލއަުޅވާލަން

ޅު ކުެރިވދާނެ. މަސްވެރިން މަސްކޮ ސަރުކާަރކަށް އެ މަސައްކަތްަތއް .ކުރަން ތަެކއްއެބަޖެހޭ މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެން 

 ދޭން ވަރަށް އައިސްބޫލުކުރަނީ. މަްސވެރިން ބޭނުންވާގަވަގުތުން ަފއިސާ ެދވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ  ކިރާލީމަ

 .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބޫެލއް ނުކުރަންގަބިލުގެ ގަާވއިދުތައް ހެދެންދެން މަޑުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނެޑއް 

ެވސް މި  ތެއްެގ ާވހަކަ. ވަރަށް ގިނަ ަބއެްއެގ ވާހަކަ. ިމއަދުޢަސިނާ ޑުދައްކަީނ ވަރަށް ބޮ އަޅުގަނޑުމެން މި

 ބޭފުޅުންނަށް ދުމަތްތައް މިޚިބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ  މި އި،އަުޅވަ  ައޅުގަނޑުމެން ބިލަކާ  ހުރީ ިމގޮތަށް. ޝަކުވާަތއް

ންަނށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެންދާ ޑުމެކޮށްދެންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުޮކށްދީ ތިބުމަކީ އެއީ ސަރުކާެރްއގެ ފެއިލިއަރ އަުޅގަނ

އޮތް ގޮތަށް މި ބިލު އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު  ތަށްޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން.ޞަދެްއވި ފުރު ކަމެއް.

 ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުާރ ކަމެްއ ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން. ެއއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ،ނަމަ ފާސްވެއްޖެ

 . ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ބޮވަރަށް



62 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެުކނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 މް ނާޒިލަށް.މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 :މް ނާޒިލް ވާހަކަެދއްެކވުންހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ގޮާތއި  ހިސާބަށް އަިއއިރު އޮތް އަުޅގަނޑުމެން މަްސވެިރކަމުގެ ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

މި ހުރިހާ  ވެސް އެބަ ވިދާުޅވޭ. ަވރަށް ގިނަ މެންބަރުން ކަމަށް ވަރަށް ތަފާތު ބިލު ފެނިގެންދާ ގޮތާ މިހާރު މި

މުަޤއްރިރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން  ޓީަގއި މަަސއްކަތްކޮްށދެއްވި ކޮމިޓީގެމަސައްކަތެްއަގއި އެންމެ އިްސކޮށް ކޮމި

ވެސް ކޮމިޓީގައި  ެއކީަގއި ކޮމިޓީަގއި ތިއްެބިވ ވާދަވެރި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން. އަދި ެއއާޝުކުރު ދަންނަވަން

ރިހަމަކޮށް، މަސްެވރިން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ން މިހާ ފުއެކީަގއި ބިލު ކޮމިޓީ  ެއްއބާރުލުމާ އްވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ

 ،ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އަޅުގަނޑު .އޮތީ ނިމިފަ ބިލުގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި  މި

އޮތް ގޮތަްށ  ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެސް މި މި ބިލަށް އިތުރު ވެސް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ވެސް  ސަރުކާރުން

ިބލުގައި މަްސވެރިންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ވަރަށް ގިނަ ގޮްތގޮތް  އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮށްެދްއވުމަށް.ޢުޝާއި ،ށްތަސްދީގުކޮ

ވެސް މި  ިބލު ފުރިހަމަވެގެން އަިއއިރު ަމސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ މަްސވެރިކަމުގެ ބޭްނކެއް .ބިލުަގއި އިއެބަހުރި ކޮށްފަ

ފަސޭހަތަކެއް ވަރަށް ލުއި ތަނުަގއި ލިބޭނޭ ރިންނަށް ކުރިއަށް އޮތްއޮތީ. މިކަމުން މަސްވެ ބިލުގައި ހިމެނިފައި މި

 ،ހަދައި ންކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީއެއްޤީވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަ

އޭގެ މާަނއަކީ  ،ތަސް އަދަދު ަވިކ ޕަސެންޓަކަށް ކަނަޑއެޅިަފއި އޮ އެ މަސްފެކްޓްީރގައި ތިބޭެނ ދިވެހިންގެ

 ގެހުބޭނުންވަނީ ވެލިއު ެއޑްކޮށްފައި މަ އެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިނުތިބެވޭނެ ވާހަކަ  100%ނޫނީ  80%އެތާނަގއި 

ހައްތަހާވެސް ފުާޅވެގެންދާނެ ޮގތަކަށް ބިލު ބައްޓަންކުރުމުެގ ތު ޞައިތުރު އުފެއްދުންތަެކއް ބާޒާަރށް ނެރެން. އެ ފުރު

ކޮމިީޓގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންގެ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަމުން އައީ. ގަނޑުމެންވިސްނުމުަގއި އަޅު 

 ގަނޑުމެން ފިނޮޅުތަކާއި މިައޅު  ،ކިތަންމެ ކަންތަކެއް ހިމާޔަތްކުރަން ދޫންޏާއި މިކަހަލަ މަތީއައިންއެީކގައި  އެދުމާ

ހުރިހާ ގޮތްތަެކއް މި ބިލުގައި ފާހަަގކުރެވިަފއިވާނެ.  ،ތްތަެކއްވެސް ހިމާޔަްތކުރެވޭނޭ ހުރިހާ ވަސީލަ ހުރިހާ ކަމެއް

 ވެސް ހަމަ ގުޅުންހުރި ވާހަކަ ބަެއއް ބޭފުޅުން ދައްާކތީވެ އަުޅގަނޑު ކޮށް ޓުއަރިޒަމާޞަ އްޚާ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މަސްވެރި  ކޮށްފްރީދީފަިއ ޑިއުޓީފުރުޞަތުންނާނެ މިނިސްޓްރީއަށް ލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން އޮފާހަގަކޮށް

ން ހަމަ ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެްއގެ ދަށުން ވެސް މިނިސްޓްރީ ށްހި އެތެެރކުރެވޭނެ ގޮތައުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ެއއްޗެ

. މީގެކުރިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބިލު ލިބިގެން އައިއިުރ ރެވިފައިވަނީފަރުމާކު ބިލު ެވސް ކުރެވޭނެ ގޮަތށް އެކަން



63 

 

ތެރޭަގއި  ގެއަހަރު  1ވާީނ އެއީ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ،އަހަރު ހިމެނިފައި އޮތަސް  5ން މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ހަދަ

 މިނިސްޓްީރގެފާސްކުރުމުގައި  އަުޅގަނޑުމެން އެގޮތަށް .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްމީގަިއ ހިމަނާފަ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް

ކުރަންޖެޭހ އިތުރަށް އެބޭފުޅުން ހަޔަރ ވަންޏާގޫފުޅު ބޭފުޅުންނަށް އެކަމަށް އުނދަ ވާަހކަދެއްކުނު. އެ އިސްބޭފުޅުންނާ

މަސްވެރިންނަށް ވީހާެވސް ، ތް ގެންެދވޭނެ ގޮކުިރއަށް ،އެކަން ވީާހވެސް ައވަހަކަްށކޮށް ،ކޮންސަލްޓަންޓުން ހަޔަރކޮށް

 .ޒަތްތެރި ރައީސް. އިއް އޮތީ ބިލު ބައްޓަންކުރެވިފައި މި ގެއަވަހަކަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ލިިބގެންދާނެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ައހަރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަްނ  30. ވޭތުވެިދޔަ ބިލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއް ބޫލުކުރަްނ މިގަވެސް  އަޅުގަނޑު

މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނުޑ  .ބިލުން ހާސިލުވެގެން އެބަދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މިތަންމެ ަކމެއް ކިބޭނުންވެފައި އޮތް 

އެްނވެރިކަުމގެ ވާހަަކއަކީ. މިހާރުވެސް  ؛ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް  ،ން ބޭނުންވަނީއެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަ

ކޮށް ދެކުުނގެ ޞައްޚާ ،ނީ. ރާއްޖޭގައި އުޅެ އެްނވެރިކަން ވަރަށް ދަށްކޮށް މި މަހެއްަގއިތިންހަތަރު މިވޭތުވެދިޔަ 

ބާރު ލިބޭ ބިލުަގއި މިނިސްޓްރިއަްށ  ނެ މިވެސް އަުޅަގނޑުމެން އޮންނާ ގޮތުން ބެހޭ ސަރަހައްދުތަކުަގއި. އެންވެިރަކމާ

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ގޮތަށް ބިލު ފަރުމާކުރެވިފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

 .ވަޙީދަށްهللا ޢަބްދު

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 .ށްދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ ބިލަ . އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަދައްކަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އި އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ގަ 19އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަަދީކ އުފާވެރި ދުވަހެއް. ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯއާއި އެޖެންޑާ 

އެމް.ޑީ.ޕީައކީ އަބަދުވެސް މަްސވެރިންނަށް  .މަްސވެރިކަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ،ކަމަކީ ބޮޑަށް ަވކާލާތުކުރި ެއއް

އްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރީ ސަފުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ޕާީޓއެއް. މިއަުދ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ބިލު ޙަމާވާ މައްސަލަތަކަށް ދި

 ،ިދވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނެ ވަަރށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލީހުން ފާސްވެގެންދާނެ. އެއީމި މަޖި

ިވދާޅުވަނީ ދުނިޭޔގެ ބާޒާުރަގއި  ވެސް އެސްީޓއޯގެ މެނޭޖިންްގ ޑިރެކްޓަރު އިްއޔެ .. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއުފާވެރިކަެމއް

ައގަށް ބަދަެލއް ނުގެނެްސ   ދަނީ އެއިންމިފްކޯ  ،އެހެްނނަމަވެސް .ިމހާރު ވަނީ ެވއްޓިަފއޭމަހުގެ ައގު ވަރަށް ބޮޑަށް 

އޯގާތެިރ  ؟މިެއއް ނޫންތޯ އޯާގތެރި ސަރުކާރަކީ .މަސްވެރިން ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ގަންނަމުންނޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

 ވެސް އުާފކުރާ ެގ މަސްވެރިންރާއްޖޭ  ކޮށްދޭ ގިަނގުނަ ކަްނތައްތަކަކީ މިއަދު މި ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި މި ސަރުކާރަކުން

ކީ ވަރަށް ހާލަތަ ތިބިމިހާރު  އެ މަްސވެރިން ،ހުރި ދަތިތަކަކާއި  އެ ަމސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައި ،އެހެންނަމަވެސް  ކަމެއް.
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އިޤްތިޞާީދ  .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ސަރުކާރުން ކުރާނެ. އެ ހާލަތު ބަދަލު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ދެރަވާންޖެހޭ ހާލަތެއް.

ތުގައި ޢަރިޒަމެކޭ ެއއް ގޮތަށް މި ސިނާއަޓު ތެއް.ޢަމު ސިނާންވެސް މުހި ތަކީޢަމަސްވެރިކަުމގެ ސިނާ ،ތުން ބަލާއިރުގޮ

ެވގެން މި . އޮިޑވެރިންަނށް އެހީތެރިވާން އެހީތެރިވާން. މަސްވެރިންނަށް  ގޮްތގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެކި 

މަޖިލީހުގައި ުއޅެ  މި ،ފެންނަނީ ކުރިން މަސްެވރިން ދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިމިއަ ތު ކޮޅަށްޖަހައިދެން އެަބޖެހޭ.ޢަސިނާ

ެއއްެވްސ އެއްެޗއް ބުނެވިފައި ނެތް. މަސްވެރިންގެ ޙައްޤުަގއި  ،ބުނެ އިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކަމަށްޢާމަސްވެރި 

ކަންކަމުގެ  ދެންހުރި ،ހަކަާއއިހަދާ ވާބޭންކު ކަންކަން ކުރަން ނިކުތީމާ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ،އެހެންނަމަވެސް

 އަދި މި .ން އޮތް ހުރިހާ ލުޔެއް ހޯދައިދޭނެވެއިރާަދކުެރއްިވއްޔާ މި ސަރުކާރުން މަްސވެރިންނަށް ދެ ަދއްކާ. ވާހަކަ އެބަ

ކަންކަްނ އެއެުކަގއި  ބިލާ ތު ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށް ކުރިއަރާނެ ހުރިހާ ަމގެްއ ފަހިކޮށްދޭނެ. އަދި މި ޢަސިނާ 

 މަސައްކަތްކުާރނެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެްއ ެވސް ތުގައިޢަމި ސިނާ ންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭފަހިވެގެ

ފާހަަގކުރާ  ބިލުަގއި މި މި. ންދެއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ިދވެިހ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެުރވުމަށްޓަަކއި ގިނަ ވަޒީފާތަެކއް އުފެ

ެކއް ވެސް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ގިނަ ަވޒީފާތަ ނިހެން ކަންކަމުންކްޓްރީާއއި އަދި އެހެމަސްފެ  ،ގޭދޮށު ފެކްޓްރީާއއި

ކަންކަމަކީ އަުޅގަނުޑމެންގެ އިޤްތިޞާުދގެ ދުވެިލ  ގިަނ ޕްރޮޑަްކޓްތަކެއް މާެކޓަށް ނެރެިވގެންާދނެ. މި .ދާނެއުފެދިގެން

ނުދެވޭނެ.  ކުރިއަކަށްންނަކަށްކަންކަން ނުކޮށެއް އަުޅގަނުޑމެ ބާރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. މި

ވެސް   މަސްވެރިކަމުގެ އިންަޑްސޓްރީއާއި އަދި ކޮންސްޓްަރްކޝަން އިންޑަސްޓްރީރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީާއއި އަޓު

ެވސް ފުރިހަމަ  ންެދވޭނީ މިކަންކަމަްށ ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަާކއި އަިދ ަގވާއިދުަތއްގެބާރަށް ުކރިއަށް ށްނައަޅުގަނޑުމެން

ފަިއ ހަމަ އޮތަސް ެއކަންކަން ގަާވއިދެްއ ގާނޫެނއް ހަދާ .، ހެޔޮ ިނަޔތުގައި އެކަްނކަން ކުރީމައި ގޮތުަގއި ހަދަ

 ލައި އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ފެނުނީ އެކަްނކަން ބޮލާ 5ވޭތުވެިދޔަ  .ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ނުފެުނނު ތަންފީޒުެވގެންދާ

ވެސް އަިދ  ގައިޢުމިއަދު މަސްެވރިންގެ ދިފާ ،ެއހެންނަމަވެސް .ތަން ދިޔަޖަހާފައި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރަމުން

ައސްލު  .ައޑު ބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ައޑުިއވޭ އެ ގައިޢުން ފަރާތްތަކުގެ ދިފާއެހެނިހެ

ދުވަުހ  ކަންކަން އެ އެ އިުރަގއިމަޤާމުތަކުގައި ތިބި ،ބޭފުޅުންނަށް ބާރު ލިބި އެ ޙަޤީޤަތުގައި ހެޔޮ ނިޔަެތއް ނެތް.

 ވެސް ހަމަ ހެޔޮ ނިޔަެތއް ިމއަދު .ންކަބޭފުުޅން އެކަމެއް ުނކުރާނެ އެ ،ބޫލުނުކުރާނެގަ މިއަދު ރައްޔިުތން. ދެން ނުކުރި

އުފާވެިރ ދުވަހެއް. އެޖެންާޑ އަެނއްާކވެްސ ވާހަކަެއއް ަދއްކަނީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމއަދަކީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެތި އެ

ލުމުަގިއ އިމަ އެާއއެުކގަިއ މި ބިލުތައް އެކުަލވަހަ ފުރަތަމަ ބިލު މި ަމޖިލީހުން މިއަދު ފާސްވެގެްނދާނެ. ގ19ެ

ބޭފުާޅއަށް މިއަދު ގަވަރުނަެރއްެގ  އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުަރއްާވ ބޭފުޅެއް ެއއީ ޢަލީ ހާޝިމަކީ. އެ

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު ޤީއަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޔަ މާދިަޔއިގެންވެގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުން އައްަޔން

ރަްއޔިތުންނަށް  ެއކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާެވރިކަން ދިވެހި ިދވެހިަރއްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެ. ތަން ހިނގައިގަންނަ
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ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް  އަހަރަކަށް. 5މިޔާުބ ކާ ،އަހަރު ެވގެންދާނީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ުއފާވެރި 5ލިބިގެންދާނެ. މި 

 . ްއޔާބޮޑަށް ޝުކުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެންދުރަށް އައިއިރު ބިުލގެ ެއއް ގަިޑއިރުގެ ބަހުސް ނިމިއްޖެ.

ވާ ގޮުތެގ އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ގެ ހ(ވަނަ މާއްދާގެ ) 87ކުރެވިއްޖެ. ަގާވއިދުގެ ބަހުސް

 ޢު ން މިހާރު އޮތީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާމަތީ

 ކިޔާކިޔުން. ވަނަ ިކޔުން. އެއީ މި ަބހުސް ނިމުނީމަ 3ިދވެހިރާްއޖޭގެ މަސްވެރިކަުމގެ ބިލުގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވަނަ ިކޔުން ނިމުނީ. ޝުކުރިއްާޔ  3ދާނީ ވޯޓަށް. މަސްވެރިކަމުެގ ގާނޫނުގެ ބިލުގެ  އެއަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެން ދެން

  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ހުއްޓާލަނީ މެންދުރަށް. 

 

 {އަށް 00:31ްނ އި 03:21 :ކޮޅުވަގުތު ސްހު}

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް( ދާއިރާގެ މެންބަރު މަރަދޫ ؛ވީނެންއި އިގަތުސަޔާރި)

 

 :ންވުދެްއކެ ކަހަވާސަތުން ރިޔާ

 ިސވިލް -9.3ށްދާނަން. ދެން އޮތީ އެޖެންާޑ ައއިޓަްމ ނަންބަރު އަދަންފަޅީގެ މަަސއްކަތާިއގެން ކުރިމި `.

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއިން  2017، 2016ވަނަ އަހަރު  2015ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ދެްއވުމަށް މިދަންނަވާލަނީ އިގޮުތގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުްއވާ ދެްއވުން. މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުްއވަ ްއވި ނިންމެވި ދިރާސާކުރެ

 ފީފުގެ އަރިހުން.ޢަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފީފުޢަސަން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ 

ަވަނ  2017އަދި  2016، 2015،  2014ރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ސަ ލް. އާދެ! ިސވިސްރައީ  ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  .ން ދިރާސާކޮށް ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓްއަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ

 އޮޑިޓަރ ،ގެ ތެރޭަގއިއޫިލއްޔަތު މަސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  ،ންމަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ަގއިވާ ގޮުތގެ 97ގެ 2010

ބެހޭ އިދާރާތަކަށް  ދައުަލތުގެ ކަމާ ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ފާހަގަކޮށް  ،ޖެނެރަލްގެ އެިކއެކި ރިޕޯޓްަތްއ ދިރާސާކުރުމާއި

ވަަނ  2017އަދި  2016، 2015، 2014ރިވސް ކޮމިޝަންގެ ސަ ިސވިލް ،ރިޕޯޓަކީ އެގޮތުން މި. އޭއެންގުން ހިމެނެ

ވި އްއާދެ! މި ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރެ. ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓޭ އިން ދިރާސާކުރައްވަ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީޓް ޮއޑި އަހަރުގެ
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 ގައި ކޮމިޓީގައި މަްއސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމު  މި ؛މެންބަރުން 14ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  އިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ 

    އްވާފަިއާވ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރުރުނެޖެނެރަލް  ރަގއި އޮިޑޓަ 2015ޖުލައި  ،ކުރެްއވި ލިޔުންތަަކކީރިޢާޔަތް

FIN-2015-48(D) ްމެއި  31  ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް. ދެން 2014 ގެިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ 

ިސވިލް ސަރިވސް  FIN-2016-30(D)ޮއޑިޓް ރިޯޕޓް ނަންބަރު  ،ަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ނެރުއްވާަފއިވާ 2016

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުން  2015ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަ ސިވިލް. ޓް ރިޕޯޓްޮއޑިއަަހރުގެ  ވަނަ 2015 ގެކޮމިޝަން

ރުިފޔާގެ ަތކެތި ދައުލަުތގެ މާލީ  އްަތ ތޭވީސްދުއިސަާހސް  އަާށވީސްލައްކަ  ރުތަލަ ހަޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ޖުމު 

ރ ވެއަންޑް ޓްރެޜަރީގަިއ ބޭނުންކުރެވޭ ސޮފްޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެތައް ރެކޯޑްމުޢާމަލާ

ީވ ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގަިއ ގައި ހަރުމުދަލުގެ ގޮުތގައި ރެޯކޑްކޮށްފައި  ސިސްޓަމުސެޕް

 ފަިއވާ ބަޔާްނކޮށް ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 7.01މާިލއްޔަުތގެ ަގވާއިުދގެ  އަދި ދައުލަތުގެ ،ކަާމއިނުވާއެތަކެތި ހިމަނާފައި

ކޮމިޝަނުްނ  4.22. އާދެ! ކަމަށް ހިމަނާފައިނުވާ ރަޖިސްޓްރީގައި މުދަލުގެހަރު ލޫމާތުޢުމަ މުހިންމު ބައެއް ފަދަ

އެޅުުވމުގެ މަސަްއކަތްކޮށް މިހާރު  ލޫމާތުޢުކުރުމަށްފަހު މަރެއއް ތަޢާރުފު ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ ބަލަހައްާޓނެ ސޮފްޓްެވއަ

މަހުގެ ނިޔަލަްށ  ބަރުރުގެ އޮކްޓޯވަނަ އަހަ 2015މަސަްއކަތް  ފައި ކަމަާށއި، އެހަމައަށް އާދެވި ވާނީ ނިމުމަކާ

ން މަޢުލޫމާތު ސިޓީ PMU/57/2015/59-13ަނންބަރު ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަ ލެވޭނެ ކަމަށް ސިވިލް އިނިންމަ

ވަަނ ދެށް ކުރެވުނު ވަނަ އަހަުރގެ ސާރވައިެލންސް އޮޑިޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަ 2015އަދި  2014. ދެއްވާފަިއވޭ

ހިސާބު ބޭރުގެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި އަންދާސީ ،ހުަށހަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުކންފުނިންގުޅިގެން ބިޑު  އިޢުލާނާ

 ބިޑު ހުށަހެޅި އްހެޅުމުގެ ހުއްދައެއް ނުވަތަ ބާރެިހސާބު ހުށަބޭރުގެ ުކންފުނީގެ ނަމުގައި އަންދާސީ ،ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 

 ުނވާ އެކު ހުށަހަޅާފައިހިސާބާއްވެްސ ލިޔެިކޔުމެއް އަންދާސީފުންޏަށް ލިބިގެންާވކަން އަްނގައިދޭނެ އެ ދިވެހިރާއްޖެ ކުން

ގެ ކޮޕީއަާކއި ރޭޝަންެއކު ރަިޖސްޓްހިސާބާަސއްކަތް ަހާވލުކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީމަ ކަމަށާއި، މި

 ންފުީނގެ ފަރާތުން މަސައްކަތާދިވެހި ކު ،ނުވާތީށަހަޅާފައިއެކްރެޑިްޓކޮށްފަިއވާކަން ޔަީޤންކޮށްދޭނެ ހެއްކެއް ހު

ޅާފަިއވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން ޔަޤީންކުރެވެްނ ހަވާލުވެފަިއވާ ބޭރުގެ ފަރާތަީކ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަ

ގުިޅގެން  ކަތާމަސައް  ރވައިލެންްސ ޮއޑިޓް ރިޕޯަޓކީ މިވަނަ އަހަރުެގ ައއި.ޯއ.އެްސ ސަ 2015އަދި  2014 ނެތްކަން.

ނގެން ނެތްކަން. އަދި ހިސާބު ހުށަހެޅުނު ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓެއްަކން އެގެ ނަމުގައި އަންާދސީއެފަރާތެއް 

ުގޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނީގެ  ހަގަކުެރވިފަިއވާ ކަންތަކާގުިޅގެން ފާ ަވއިލެންްސ އޮޑިޓާރއައި.އޯ.ެއސް ސަ

 ،އްދަ ދިވެހި ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާަކން އަންގައިދޭ ލިޔުާމއިބު ހުށަހެޅުމުގެ ހުހިސާނަމުގައި އަންދާސީ

ލްފައި ހިމެނުމަށް ޒަޕޯއެކްރެިޑޓްކޮށްފަިއވާކަން އަްނގައިދޭ ލިޔުން ބިޑް ޕްރޮ ،އާއިރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ

އި ިލޔެކިޔުންަތއް ކުރުމުގައިވެުލޭއޓު އަދި ބިޑު ،ލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މިހާރު ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށާއިޢުމަ

ަހވާލުވި ފަރާުތން މަސައްކަތް ނިންމިކަްނ  ެޓކްނިކަްލ ސްޕެސިފިކޭޝަންަގިއވާ ގޮަތށް މަސައްކަތާ ،ާއއިހުށަހަޅާފައިވޭތޯ
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     ނަންބަރު ކޮމިޝަނުގެ  ްސ ވިރސަ  ސިވިލް ަކމަށް   ހަމަޖައްސާފަިއވާ ގޮްތތައް  ބަލާނެ   ކޮމިޝަނުން

13-PMU/57/2015/59 (16  ި2015ޖުލައ) ީރިޕޯޓް ނަންބަރު  ލޫމާތު ދެއްވާފަިއވޭ. އޮޑިޓް ޢުން މަގެ ިސޓ 

FIN-2017-22(D) ްސަރވިސް  ސިވިލް.  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ިރޕޯޓް 2016 ގެިސވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނ 

 ގޮުތަގއި ގެ ޕްމަންޓުވިއިކު  ދި އަ މެޝިނަރީ ފަރުނީޗަރު، ތެޭރަގއި  މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރު ަބޔާންތަކުގެ  މާލީ ގެކޮމިޝަނު

 އަދި  މެޝިނަރީ ފަރުނީޗަރު، ރަޖިސްޓަރީން މުދަލުގެހަރު ގެްނދާ ބަލަހައްޓަމުން ލިޔެ ކޮމިަޝނުން ދަދާއި އަ ހިމަނާފައިވާ

 ތިރީސް  ސަޭތކަ ެއއް ހާސް ސޯޅަ  ލަްއކަ ހަ މިލިއަން ހަތަރު ލަޖުމު ދެމެދު ދާދާއަ ަދްއކާ ަގއިގޮތު އިުކއިޕްމަންޓުގެ

 މުދަލުގެ ހަރު ގޮތަށް އެނގޭ ޯކޑުތައް ވަކިވަކި  އެްއގޮތަށް އެަކއުންޓްސްއާ  އޮފް ކަމަށާއި، ޗާޓްސް ހުރި ހުފަރަ ގެރުފިޔާ

ކަމަށާއި، އަދި  ުނވާގަނެވިފައިދެނެ ތަފާތު އަންނަ ޯކޑުތަކުން  ވަިކވަކި ނުވާތީ،ބަލަހައްޓާފައި ރީޓްރަޖިސް

 އަޅާިކޔާފައި  ބަޔާންތައް މާލީ  ރަޖިސްޓަރީއާއި ރުމުދަލުގެހަ ގޮތުން ދެނެގަތުމުގެ ގުފަރަ ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ

މުދަލުެގ ދަދާިއ ހަރުއަމަށް މާލީ ބަޔާނުަގއި ހިމަނާފައިާވ ކަ . ހަރުމުދަލުގެ ައގުުނވާކަންކުެރވިފައިރިކޮންސައިލް

އްގެ އަގު ހޯދުމަށްފަހު ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުދަލެޓަކައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީދަދާއި ިދމާކުރުމަށްއަވާ ރަޖިސްޓަރީގައި 

ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ިމ  މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާ ސޮފްޓްވެއަރއަށް އެުޅމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާހަރު

   ގެ ކޮމިޝަން   ސަރވިސް  ސިވިލް   ކަމަށް   ލެވޭނެއިނިންމަ ނިޔަލަށް  މަހުގެ   ޖުލައި  އަހަރުގެ

ދައުލަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއާވކަން.  ންސިޓީ (2017ޖޫން  14)  FM/57/2017/5-188  ނަންބަރު

 ހަރުމުދަލުގެ ކޮމިޝަނުގެ  ،ންމަތީގެ ގޮތު  މާއްދާގަިއވާ ަވނަ 7.01ގެ 2009ރުވަރީ ފެބު 11 ގެމާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދު 

 ތާރީޚު ލިބުނު މުދާ ކޮިމޝަނަށް އަދި ައގު މުދަލުގެ، ނަންބަރު ސީރިއަލް ހަރުމުދަލުގެ ަބއެއް ހުރި ރަޖިސްޓަރީގައި

. ންކަދިމާނުވާ މަޢުލޫމާތާ މުދަލުގަިއވާ މަޢުލޫމާތާއި ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ހަރުމުދަލުގެ އަދި އިށާކަމަ ނުވާހިމަނާފައި

 ކަމަށް ފާހަގަކޮށްަފއިވާީތ، ނުވާ ރީ ބަލަހައްޓާފައިވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓްަގއި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓ2015ަ

ެވައރއެއް ތަްއޔާރުކޮށް ެއއަށް ޮކމިޝަނުގައި ހުރި ހުރިހާ ހަރުމުދަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން އައު ސޮފްޓް

ެޑްއގެ ތިން ފީލް ،ވަނަ އަހަުރގެ ތެޭރަގއި ނިމިފަިއވާ ކަމަާށއި، ަނމަވެސް މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު އެޅިއިރު  2016

ކޮމިޝަުނގަިއ  ށް ޮއޑިޓްަގއި ފާހަަގކޮށްފައިވާތީ، މިކަމަ ނަންބަރު މަދުވާސީިރއަލް  ،ގަތް އަަހރާއި ،މަޢުލޫމާތު  އަގާއި

މަޢުލޫމާތުތައް ެއޅުމުގެ މަަސއްކަތް ިމހާރު ފެށިފައިވާ ކަމަާށއި، އެ  އެ ،ހުރި ކުރީގެ ިރކޯޑުތަކުން ާސފުކުރުމަށްފަހު

 މަސަްއކަތް މިހާރު ފުރަތަމަ ބައިގެން ެއގޮތުގެ މަތީ ،ގެންދަން ނިންމައިގެން ކުިރއަށް ބަޔަކަށް ބަހާަލއި މަސައްކަތް ދެ

ވަނަ އަހަުރގެ ޖުލަިއ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމަން 2017އަދި ދެވަނަ ބައިގެ މަސަްއކަތް  ،ކަމަށާއި ނިމިފައިވާ

ޖޫން  FM/57/2017/5  14-188 ނަންބަރު ގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ

ގެ ބަެއްއ ސިިވލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓު .މާތު ދެއްވާފައިާވކަންޢުލޫމަ ންސިޓީ(ގެ 2017

ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާިއރު، މި މަސައްކަތްކުރުމަށް  ތިރީސް ހަތަރުމަރާމާތުކުރުމަށް 
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ޝަން ހޯދުމަށް ފަރާތުން ކޯޓޭ ތިންބަހާލަިއގެން ބަޔަކަށް  ތިންކުުރމުގެ ބަދަލުގަިއ ތަފާތު އިޢުލާންވާލުކޮށްފަިއވަނީ ހަ

ވެްސ  ގޮތަކަށް ބަލަިއގެން ކޮންމެ ކަމަކަށް ލަތަށް އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެއުއެ މަަސއްކަތަކީ ދަ ފަހުގައިކަން. އަދި  

ަގއި އެކަްނ ނަމަވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ،އިތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކޮށްފައިވާ މަސަްއކަތެއް ކަމަށާ

މަްށ އުގެންދިފެށިގެން ދެން ކުރެވޭ އެފަދަ މަސައްކަތްތައް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް  ރުންހަގަކޮށްފަިއވާތީ، އޭފާ

 (ގ2017ެޖޫން  14) FM/57/2017/5-188 ނަްނބަރު  ގެލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންސިވިކަމަށް  ނިންމާފައިވާ

 ގެ ކޮމިޝަން ސިވިލް ސަރވިސް FIN-2018-33(D)ޕޯޓް ނަންބަރު ޑިޓް ރިއޮ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއވޭ. ންސިޓީ

 ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭަގިއ ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. ސިވިލް 2017

ގެންާދ ކޮމިޝަނުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން، ދަދާއިއަމަނާފައިވާ ގެ ގޮތުަގއި ހިމެޝިނަރީ އަދި އިުކއަޕްމަންޓު ފަރުނީޗަރު،

ދިހަ  ؛ޖުމުލަ ،ދެމެދު ދާއަދަޕްމަންޓުގެ ގޮތުަގއި ދަްއާކ ވިފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި ިއކު ރީންހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ

 އާ އެްއގޮތަށް ވަކި ޗާޓްސް އޮފް އެަކއުންޓްސްރިކަން. ހު ގު ހާސް ދުއިަސއްތަ ތިރީސް ރުފިާޔގެ ފަރަ މިލިއަން ފަސް

ނުވާތީ، ަވކިަވިކ ކޯޑުތަކުްނ އަންނަ ތަފާތު އިވަކި ކޯޑުަތއް އެނގޭ ގޮތަްށ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާފަ

 ދެނެގަުތމުގެ ގޮތުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ، މާލީ ބަޔާންތައް ގުފާހަަގކުރެވިފަިއވާ ފަރަ ،ދެނެގަނެވިފައިުނވާކަން

 ގު ފަރަ އެ  ރުއިކުރެވުނު ދިރާސާ ހޯދުމަށް ބަލައި ސަބަބު އަްނނަ ގުއަދި ފަރަ . ނުވާކަންކުރެވިަފއިންސައިލް ިއ ރިކޮއަޅާިކޔަ

 ކޮމިޝަުނން  ،ބަދަލުވީއިރު ސިސްޓަމަށް ސެޕް މަަސއްކަްތތައް ގުޅޭ މާލިއްޔަތާ ކޮމިޝަނުގެ އަންނަނީ

 މާލީ ،ކަމަާށއި ނުވާތީއަޅާފައި ސިސްޓަމަށް ސެޕް ތުމަޢުޫލމާ ރަޖިސްޓްރީަގއިވާ ހަރުމުދަލުގެ ގެންދާބަލަހައްޓަމުން

 ފިނޭންސްއިން  އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ންވުމު ކަމަށް ިސސްޓަމުން ސެޕް ވަނީނެގިފައި ދަދުއަ  ހިމެނިފައިވާ ބަޔާންތަކުަގއި

 ލުގެހަރުމުދަ ގެންދާބަލަހައްޓަމުން ކޮމިޝަނުން އިރީއާރަޖިސްޓް ހަރުމުދަލުގެ ބަލަހަްއޓަމުންދާ ގައިސިސްޓަމު ސެޕް

 ގައިސިސްޓަމު  ސެޕް ަޓކައިއްލުކުރުމަށްޙަ އްސަލަމަ އެ  ،ކަމަށާއި ދިމާނުވަނީ މަޢުލޫމާތު ރިގަިއވާރަޖިސްޓަ

 ރީ ރަޖިސްޓަ ހަރުމުދަލުގެ ގެންދާ ބަލަހައްޓަމުން ކޮމިޝަނުން ރީއާއިރަޖިސްޓަ ހަރުމުދަލުގެ ބަލަހައްޓަމުންދާ

 ގުޅިގެން ފިނޭންސާ އޮފް މިނިސްޓްރީ މަސައްކަތް ގެ ކުރުމުއަޕްޑޭޓް ސިސްޓަމް ސެޕް  ށާިއ،ރީކޮންސައިލްކުރުމަ

 ގެ (2018ޖޫން  19)FM/57/2018/8-188  ަނންބަރު ގެކޮމިޝަންވިްލ ސަރވިސް ސި  ކަމަށް ގެންދާކުރިއަށް 

ަގއި ެއްއވެްސ ޓުއަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯވަނަ  2018 ގެވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަންސި. ދެއްވާފައިވޭމަޢުލޫމާތު  ންސިޓީ

، 2014 ކޮމިޝަނުގެ ަސރވިސް ސިވިލްގެ ނިންމުން. .  ޮކމިޓީުނވޭެއއް ޮއޑިޓަރ ޖެނެަރލް ފާހަގަކުރަްއވާފައިމައްސަލަ

ވަަނ  2019 ،ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުނު 2019ޖުލައި  30 ރިޕޯޓް އޮޑިޓްވަނަ އަހަރުގެ  2017އަދި  2016 ،2015

ވަގުުތ  ކޮމިޓީަގއި އެކުރެްއވުމަށްފަހު ދަުލވުުމގަިއ މަޝްވަރާ ބައްވަނަ  24ެގ ކޮމިޓީމާލިއްޔަުތ އަހަރު 

ވަނަ  2018ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް ނިންމެވީޔަތުން ލަބިއްޣުމެންބަރުންގެ އަ ނުވަ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންިތއްބެވި 

 ނުާވކަމުން، އެވާަފއިނެރަލް ފާހަގަކުަރއްއެއް ޮއޑިޓަރ ޖެގައި އެްއވެސް މައްަސލަވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓްއަހަރުގެ 
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އްސަލަަތްއ އޮިޑޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ މަވަނަ އަހަރުގެ  2017އަދި  2016، 2015، 2014 ކޮމިޝަނުގެ

 ،ވީމާ .ކަމަށް މައްސަލައެއް ނެތް އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކޮމެޓީކަމުން، އްލުވެފަިއވާ ޙަ

ޓަަކއި  ދެްއވުމަށްމެދު ގޮތެްއ ނިންމަވައި ިއގަންނަާވ ގޮަތކަްށ މި ރިޕޯޓާްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އި ގެ ދަށުން، މި ރިޕޯޓް ިތޔަ ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( 98ގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގަވއިދު

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ަވނަ އަހަރުގެ 2017އަދި  2016 ،2015، 2014 ކޮމިޝަނުގެ ސަރިވސް ސިވިލް .ހުށަހަޅަމެވެ

ބަތް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ެމންބަރުން ވަޑައިގެންެނވި ނިސް ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެމާލިއްޔަތު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް 

ވާ ކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިމަނާފައި އިގަ"1-"ޖަދުވަލު  މި ރިޕޯޓުގެޒިރީގެ ތަފްޞީލުހާ

  ސް.ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީ ނާޝިޒު. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު.މުޙައްމަދު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރު. އެީއ  1ބަހުސްކުރުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވަީނ ޖުމުލަ  މެދު ތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 5 އިމިނެޓާ 5ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  5 އިމިނެޓާ 5ސިކުންތު. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް  7 އިމިނެޓާ 36އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

. ވަކި ޕާޓީައކަށް ސިކުންތު 32މިނެޓާއި  3ޭއއަށް ސިކުންތު. އަދި އެމް.ޑީ. 3މިނެޓާއި  4 ޕީ.އެން.ސީއަށް ސިކުންތު.

 ސިވިލް  ނީލައިމިނެޓުގެ ފުރުޞަެތްއ ލިބޭނެ. އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ހުޅުވަ 52ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

ޓް ރިޕޯޓަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑި 17، 16، 2015 ،2014 ޝަުނގެސަރވިސް ކޮމި

އަުޅގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަރު މި އަުރވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކާށިދޫ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯާޓ މެދު ަބހުސްކުރުމަށް. 

 .ށްޖާބިރަهللا ދާއިރާގެ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ްނ ސަރވިްސއި މު ސަރވިސްެއއް. އެންށް މުހިސަރިވސްއަކީ ވަރަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސިވިލް

 ކުރާ އިންޖީނަކީ.އެީއ ދެން އަުޅގަނޑުމެން މި އޮޕަރޭޓުވާެނ.  މު މަސައްކަތްތަކަށްންމަސަްއކަތްތަކަކީ ވަރަށް މުހިކުރާ 

އްޞަ އްރިރަށް ޚާޤަ. އެ ކޮމިޓީގެ މުމުންނީ ކުރަދަށް ގިނަ ކަންކަން މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން ވަރަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ަކށް ކްރިޓިސަިއޒްކުރާ .މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ވެސް ހިނގަނީ ކަށްއެއާެއކު ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަޝުކުރެއް ދަންނަވަން. ހަމަ

ގޮތްގޮތުން މާލިއްޔަތު  ،ގެ ތެރެިއންނާއިތަކުރިޕޯޓު ޓްމިކަހަލަ އޮޑި ނޫން މި ދެންނެވީކީ. މީހުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޙައްޤުތައް

މީހުންގެ ބޮޑެތި  ވާނެ.އޮންނަން ޖެހޭ ގޮތްތައްކުރަންމަލުޢަބަލެހެއްޓުމުގައި  ކަންކަން ގެ އްޔާލަތުގެ މާލިއުކޮމިޓީން ދަ

އަުޅގަނުޑ  ރަށުތެރޭަގއި ދެކެވެން ފަށައިފި.ވާހަކަ  ރާކަމުގެއްޔަތު ކޮމިޓީން ޢަމަލުކު ވާ ގޮތަށް މާލިރޫމުހުޙައްޤުތަކުން މަ

ންވާނީ މަސައްކަްތކުރަ ވެސްޝަނުން އަަބދުސް ކޮމިސަރވި ލްިސވި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީކީ ނޫން ބުނާ އެއްެޗއް
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ީޓޗަރުންެގ  ،ގޮެތްއގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ން. ޚާްއޞަރިސޯސަސްާއ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ ފައިނޭންޝަލް  ހުރި ރާއްޖޭަގއި

އި މަަސއްކަްތކުރާ ނަރުހުންގެ މުސާރަ. ރާއްޭޖގެ ކަްނކޮޅުތަުކގަ ،ޮގތެއްަގއި ފާހަގަކުެރވޭ ޞައެާއއެކު ާޚއް. މުސާރަ

ޖެހޭ. އަުޅގަނޑު މި އެބަ ްއ ރަނގަުޅކޮށްަލންއުފެއްދުންތެިރ ޓީޗަރުންނަށް ދޭންވާ އެތިޮކޅު ތަންކޮޅެ މެންގެއަޅުގަނޑު

. އަުޅގަނޑު ބޭނުން އްކުުމގެ ތެރޭންހުށަހެޅިަފއިވާ ރިޕޯޓަްށ ވާހަކަދެ ކޮމިޝަނުން ަސރވިސް  ސިވިލް ،ވާހަކަ މި ދެްއކީ

ޓަކައި. އަުޅގަނޑު ބޭނުންވޭ ލިބެްނ ޓީޗަރުންނަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދަރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ރަނގަޅު މުސާރަެއއް

ލަތުން ދޭންޖެހޭ ބަދަލު އުހުށަހެޭޅ ބޭބޭފުޅުންގެ ިވޔަފާރިތަކާ ބެހޭ އެކިެއކި ކަންކަުމގައި ދަ އަށްއްޔަތު ކޮމިޓީމާލި

ލަތެއް އުދަ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްމަލުކުރަން ރަނގަޅަށް. އްޔަތު ކޮމިޓީން ޢަގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށް މާލިދިނުމުގައި އެކި 

ނުވާނެ. ހުރެގެން ވެްސ ވިސްނުން ންލަތް ހިންގާ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީއުހިންގާއިރުަގއި ާއއްމު ވިޔަފާިރވެރިޔާ ފޭރިގެން ދަ

ލަތުގެ އުދަ ބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާގެންުނވާނެ. ވިޔަފާިރވެރިޔަކަށް ގެއްލުން ލިއޮވެވެސް ިވސްނުން  ށްސަރުކާރަކަ

ލައިގެން ހިންގަންޖެހޭ އިވިޔަފާރިވެރިން ފެލަ ނޫން. ޓްކުރުން. ނުދިނުމެއްންސޭވާނީ އޭނާއަށް ކޮންޕެ ށްވާޖިބަކަ

ލަތުން ކުރި އުވާހަކއަކީ ދަ  ؛ލިޖެންސްގްލަތުގެ ނެ އުދޭންޖެހެނީ ދަސަރުކާރެއް ޮއވެގެންުނވާނެ. ިވޔަފާރިވެރިަޔކަށް ބަދަލު

ންޖެހިއްޔާ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގެ ވިސްނުންފުޅަކަްށ ވާންވާނީ އެ މީހާ ވެސް ްއ ދޭކަމަކުން މީހަކަށް ެއްއޗެ

ރުްނގެ މުސާަރ ޗަކުރަން. ކީްއވެގެންތޯ ޓީލަތް ވެސް ޕްރޮެޓކްޓުއުައއިސް ދަ  ކުރަން. ަރއްޔިތު މީާހގެ ތެރެއިން ކްޓުޓެޕްރޮ

 ކީްއެވގެންތޯ ިސވިލް ؟ުއޅެނީ މިން ކީްއވެގެންތޯ ނަރުހުްނގެ ުމސާރަ ބޮޑުނުކޮްށގެ ؟ބޮޑުނުކޮށްގެން ިމ އުޅެނީ

 ުކއެންޓިޓީެއއް  ،ރަނގަޅު ކޮލިީޓ މުަވއްަޒފުން ތިބެފައި؟ ޓަލް މުސާރަ ބޮޑުނުކޮށްގެން މި އުެޅނީޓޯ ،އޯލް އިން ރވިސް ސަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަންކަްނ  .ކުރަްނޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނޫން ކޮލިޓީއަށް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އިްނވެސްޓު

ލިސް މިއީ. އަުޑއިިވގެން މި ދަނީ ބައެއް ކަންކަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ސީދާ އޮފްލޯޑްކޮށްލަނިއްޔޭ. ރާ މަޖިރަނގަކު

އިކޮޮނމީ ފުނޑިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  ،ގޮސް މި ރާއްޖޭގެ ޕްރަިއވެްޓ ސެކްޓަރ ޑްރިވެންބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ފުނިޑގެން 

. އަޅުގަނަޑކީ ިވޔަފާރިެވރިއެއް. އަދި މި މަޖިލީހުގެ ވާްނާވނެ ރެސްޕޮންސިޕިޓީއަކަށް ގެއެއީ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ

ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ވެރިންނަށް ތިޭބ  ގެލަތުއުދަ ،ގެ ަސބަބުންލަތުން ދިން ގެއްލުމެއްއު މެންބަރެއް. އަުޅގަނޑަށް ދަ

މަކީ ެއީއ ނުދޭން ބުނުގަީޑގަިއ  ޝަން ދޭކޮމްޕަންސޭ ިއ،ޖެްއސުންކޮށްފަ ،ިވޔަފާރިައށް ތުރާކޮށް ގެ ބަޔަކު އަުޅގަނޑު

 ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ. ލަތުންއު ވެސް މީހަކަށް ގެްއލުމެއް ދީފިއްޔާ ދަށްލަތައުނޫން. ދަ  ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް

ދިނީ. އޭރުގައި ހުިރ  ؛ންޖެހުނުޖީ.އެމް.އާރަށް ބަދަލުދޭ މެ. އެީއ ކުރާ ގޮތް ވެސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދޭ ގޮތަކަށް ވެސް ވެދާނެ. ޔާމީނު ކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް އަތުލަިއގެން ނޫނިްއާޔ އެްއޗެއް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް 

ނުވެސް ުކރާނެ. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރު ވަރަށް  ވަރު ކަެމއްއެ

ހެއްގެ ިވޔަފާރި ހުއްޭޓ  ެއއްވެްސ މީއްޔަތު ކޮމިީޓއަކީމާލިތެރިކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކަނީ. ޞްއިޚްލާ

 ،އޮންނަ އިނުވާނެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަހުލީހުން ހޮވާފަ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަކަށް ެވގެނެއް
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އަުޅގަނުޑ  .ދީފައި އޮންނަ ކޮމިޓީެއއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްމެންބަރުންގެ މައްޗަށް ެއކުެލވިގެްނވާ ގާނޫނުން ބާރު

ވެރިން ބަރާބަރަްށ ކުރިއަށްދާން. ވިޔަފާިރވެރިން ތަނަވަސްވާން. ރައްޔިތުން ތަނަވަްސާވން. ވިޔަފާރި ނުންވޭ މި ރާއްޖެބޭ

އިްއޒަްތތެރި މާތް މަނިކުފާނަށް  .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ނެތް ތަނެއްގައި ވިޔަފާިރއެއް ނުހިނގާނެ.

ޑޮލަުރގެ ބާޒާރު ހިފަހައްޓަނީ. ވަރަްށ  ންއްކަތްކޮްށގެންކަމި ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ބުރަ މަސަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ލަތް އުލައިގެން ދަޑާރުބާނަށް ދޭންޖެހޭ އަގަކީ އެ މީހުންގެ ިވޔަފާރި ފުނޤުރުބާނީވެގެން. ޤު ެސކްޓަރުން ބުރަ ޓްޕްރައިވެ

ރާހީމް  ރަީއސް އިބްއް. ައޅުގަނަޑށް ޔަގީން މިހާރު ހުންނެވި ރައީސްނޫން. ެއއީ ޔާމީްނ ދަންނަ މޮޑެލެ ހިންގުމެއް

ވަީނ އި މަނިކުފާނު ބޭނުންވާނެ ޙައްޤު ދޭން. ވަޢުދުވެފަ ޓެހިވާނެކަން. އެއްވަރަށް ބީރަ ލާ އެ މޮޑެ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ރައީސަކު މިހާރު ޙައްޤު ދޭން. މީހުން އަތުން ނުފޭރެން. ރަނގަޅު ރައީސަކު ގެންނަންެވގެން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެއަށް 

ކުރާނީ  .ކުރަންޖެހޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޖިލީހުން ވެސް ރަނގަަޅށް ކަންތައް. މި މަގެނެއްސަ  އެހެރީ ރަނގަޅު

 ..ވެސް ހަމަ އެ މަގަށް. ޝުކުުރދެންނެވުމާއެކު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފުށީއަރުވަނީ ިވލުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ، އަުޅގަނޑު ެދން މި ފުރުޞަތު

 މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ފުށީވިލު

 17، 16، 15، 2014ޝަުނގެ ސަރވިސް ކޮމި ސިވިލް ްއޔަތު ކޮމިޓީން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މާލި

ަގިއ ފާހަގަުކރެވޭ ކަންަތއްތައް ރިޕޯޓު  އަށްލިއްޔަތު ކޮމިޓީ މާ ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާާސކޮށް 18 އަދި

 އި ކޮށްފައޮޑިޓު ޖެނެރަލް އެ ތަންތަން ކަންކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޮއޑިޓަރ ފާހަގަކޮށްފައި އެ ވަނީ. އެ 

 އަުޅާވއިރުަގއިާމލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ބޮލުަގއި އިލްޒާމުތަެކއް  .ސްހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކޮށްފަިއާވ މަސައްކައްަތއް ފުރިހަމައަށް ރަނގަޅަށް ބަލައި ދިރާސާކުެރއްވުން އެއީ ރަނގަޅު ކަެމއް.

ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ  ލަުތެގ ފައިސާއުދަ ،ލަތުގެ މުދަލާއިއުްއޔަތު ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭ ދަ މާލި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނާ އެްއގޮތަށް ކަަމށް. އަދި އެއްބަްސވެފަިއވާ ޔަތު ގާނޫާނއި އަދި ހެދިފައިވާ މާލިްއަޔތު ގާނޫލަތުގެ މާލިއްއުދަ

ނުކޮްށ މަސައްކަތް ޫދކޮށްލައި ނޫީނ ސްވެަފއިާވ ެއއްބަްސވުމަށް މަސައްކަތް ރަނގަޅަށްބައެއްބަްސވުމާ އެްއގޮތަށްތޯ. ެއއް

ލަތުން އެ ފަރާތަށް ެއއްެޗްއ އު ެވސް ދަވީމާ އަނެްއކާ އްުލމެއްލަތައް ޮބޑު ގެއުއެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮްށ ެއކަމުން ދަ

ގޮތުން  ކަމާ ބެހޭއަުޅގަނުޑމެންނަށް އެ ،ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް ނަމަ ގައި ޮއޑިޓަރދޭންޖެހޭ ގޮތަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

ވިގެން ައއިސް ރައްޔިތުްނގެ އަުޅގަނޑުމެން ވެސް މިތާ މި ތިބީ ހޮ  ،ކުރިޔަސްފާހަގަ ންސްނިދާނެ. އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުވި
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ެއކަމަށް އަޅަންޖެހޭ  ،ތޯ ބަލައި އެ ކަންތައް ބަލައިލަތުން ޚަރަދުކުރޭއުގޮުތަގއި ދަ ފައިސާާއއި މުދާ އެންމެ ރަނގަޅު

 ،ށް މީހަކު ނުކުރާ މަަސއްކަތަކަްށ ފައިސާ ދިނުމައެ  ،ޓަަކއި. ަވކި ފަރާތަކަށް ފަިއސާ ދިނުމަށްފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަށް

ހުރި މަސަްއކަތަށް އި ދެން ކޮށްފަ ،ޮއްއވާ އިފައިސާ ދެވިފަ  މަސައްކަތަށް އިތުރަށް ުހރި ށްފައި ެއ މީހާ ކޮނޫނިއްޔާ

އްޔާ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ލަތުން ދޭންވެއްޖެއުދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ހުރި ކަމަށް ބަލައިގެން ފައިސާ ދަ

 ބެއްެލވުމަށް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ކޮށްފައިވާ މަސަްއކަތް ރަނގަޅަށް  ލިބިގެްނދާނެ. އެހެންވީމާ،ށްލަތައުގެއްލުމެއް ދަ 

މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި މިހާރު  ،އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި އެދެން. އެއީ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ މާލިްއޔަތު 

 ން ޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އެއީ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީމަ ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު

މެންބަރުން ރަނގަޅަށް  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ތިބޭ ޒިންމާތިބި ގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

އެހެން  ކޮށްއެ ކޮމިޓީން ބަދަލު ނެތް. އެ މެންބަރުން ކަެމއް  ރަނގަޅު ވަންާޏ އެއަްށވުރެއަދާނުކުރަްއވާ ކަމަށް 

ދޭންނުޖެހޭ ފައިސާއެއް ދެންޖެހޭނެ ކަމަށް  ަނކަށް ނެތްއަުޅގަނޑުމެން ،އެހެންނަމަވެސް .ވުރެކޮމިޓީއަކަށް ލުމަށް

 ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އެ އިޝާރާތްކުެރވުނީ. އެ ގޮތުން ކުެރވިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް .އެކަން ކުރެޭވކަށް ،ނިންމުން

، 2014 އާދެ އެއީ ؛ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް ސިވިލް ،މައްސަަލއަކީ ކަސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮންމެއަ

ހުރި ގައި  2017، 2016، 2015، 2014ކުަގއި މަްއސަލަ ހުރިތޯ. ތަ. މި ރިޕޯޓ2018ުއަދި  2017، 2016، 2015

 ސަލަތައް ރަނގަުޅކޮށްފައިާވކަން ވެސް ިސވިލްއެހެރީ. ެދން އެ މައް  އިތަްއ ައޅުގަނުޑމެން ފާހަގަކޮށްފަކުދި މައްސަލަ

ގައި އޮޑިޓަރ ވަނަ އަހަުރ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  2018ދެން  ސިޓީ ފޮނުވާފަ. ވަީނ ބަޔާންކޮށްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

 ޖެހެނީ އޮޑިޓަރމައްސަލަ ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރަންއެއް ނެތް. އާދެ، ޖެނެރަލް އެއްވެސް މައްސަަލއެއް ފާހަގަކޮށްފަ 

ފުާޅެގ މު ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނަވާ ޭބފުޅެއް. އަދި އެ ބޭޤާޖެނެރަލް އެއީ ެވސް މި ިއއްޒަތްތެރި މެޖިލީހުން މަ

ވަނީ ުމގެ ެއކިެއކި ަފރާތްތަކުން ޚަރަދުކޮށްފައިލަތުގެ ނައުިދވެހި ދަ  ،ލަތުގެ ަފއިސާއުިދވެހި ދަ  ،މަސްއޫލިއްޔަަތކީ

ގެ ކަމެއް އެކުެލވިފަިއވޭތޯ ބެލުން. އެފަދަ މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމަށް ޝަނު އޭގައި ކޮރަޕް ،ގާނޫނާއި ަގވާއިދާ ެއްއގޮތަށްތޯ

ނިންމޭނެ  އަށްެއފަދަ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ފިްއޔާ ދެން އޭގައިޮފނުވައި އްފާހަގަކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެ

ާއދެ، އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަމކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ނުފެނޭ.އެްއވެސް ގޮތެއް އޮތް ކަ

މިއަދު މިހާރު  ،ވެ. ެއހެންނަމަވެސްވާތީ ެގ ވާހަކަ ކަމަށްޓު ރިޕޯޓްމިހާރު މި ދެކެވެނީ އޮޑިޖެހެނީ ދަންނަވަން

 ތައް. ދެން މި ރިޕޯޓު ހުރި ށްހަމައައާ 2018އިން  2014ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ  ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ ސިވިލް

ނގަުޅ އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ރަ ،ަގއި އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮްތ ނިންމުންތަކުރިޕޯޓު

ގެ ކަންތައް ށް މި ރިޕޯޓުކައެދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަ އަުޅގަނޑު ،ވާތީވެ ކަށްނިންމުމަ

 .ތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށްމަށް. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްއްވުނިންމައިދެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 .ފޫރު މޫސާއަށްޣަޢަބްދުލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ލްޣަފޫރު މޫސާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އެ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ރ ތަކަކީ އޮިޑޓަޓްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާ އޮޑިޓް ރިޕޯ

ތަކެއް. ޓުންޑްކޮށްަފއިވާ ކަންަތއްތަުކގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ އޮޑިޓް ރިޕޯމެތަކުަގއި ރިކޮރިޕޯޓު

ްއ ެގއްލޭކަށް. ޤެއްޙަ ނޫން މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ތިެބެގން އެްއވެސް ިދވެހި ރަްއިޔތެއްގެ ނޑުމެން ބޭނުމެއްއަޅުގަ

ގެއްލެންޏާ  އްޤެ އްޙަެއްއވެސް ޭބފުޅެއްެގ  !ދެއްވާއިހުށަހަޅަ އިަބއްލަވާެދއްވާފަ  !ދެްއވާއިއިންސާފުވެރިކަާމއެުކ ބައްަލވަ 

ން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ތުރައްޔި ،ހެންނަމަވެސްއެންމެންނަށް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ. އެ

ިއއްޒަތްތެރި  .ނުލެވޭނެ ލަތެްއގެ ގޮުތަގއި ދޫޮކށެއްސީ ވަކުރާ ލަތް ެއއީ ަވއްކަންކުރަން ބޭނުންއު ދަކޮމިޓީގެ ތިބެގެން

 .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މަލުތައްޅުން ހިްނގަާވ ޢަބޭފު މެދުވެިރެވގެން ބައެއް އްޓުތަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއނގޭ ކޯ .ރައީސް

 ނޭ ކުރިަމތީގައި އޮތް ސުވާަލކީ ރައްިޔތުންގެ ފައިސާެއއް ނުދެވޭގެ އަޅުގަނޑުމެން ؟ކަމެއް ނުެވގެންތޯ މި ުއޅެނީކޮން

ނުމަކީ ދަލުދި. ޯކޓުން ބޭރުން ބަބެލިގެން ނޫނިއްޔާެއކަން އެުކގަިއ  ޔަސް އިންސާފުވެރިކަމާރި ކުއަދި ކޯޓުން ޙުކުމް

 ންޖެހޭނެ.ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ކަންކަން ބެލެ ގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ ަކމެއްއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކެވުން:ދެއް ވާހަކަޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ލާ ގޮތަކަށެއް އިޫނނުތައް މުގުރަ ގާމަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދްއކަންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތާއި  ގެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ަރއްިޔތުން

ތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ. ހުފައިނަލް ޑިސިޝަން ެއއީ. ެއއަށް އި އިރުކޯޓުން ޙުކުމްކުރާ  ށް؛ބަރު ަވކިކޮ 3ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭ 

ުވމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ރުޖޫޢަ އަލުން އަށްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޔާ ގެއްލިއްޖެ ނުންތަ މިބާރު  3އެހެންނޫނިއްޔާ 

 ދަންނަވަން.
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 .. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

 

 ދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ސާ ފައި ވެސް. އެށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މިހާރުބިލިއަނަ 2ލަތަށް ދަރާފައި އޮތް އުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދަ

ލަތަކީ ތިމާ މުއްސަނދިވާން އޮތް ަވސީލަތެއް ނޫން. އެޮގތަކަށް އެކަެމއް ނުކުެރވޭެނ އުދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭނެ. ދަ

ޔަފާީރެގ ލަތެއް ނޫން. ިވޔަފާރިކުަރންވީ އަމިއްލަ ވިއުކުރަންވީ ދަރިކުރަން ބޭނުންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވިޔަފާ 

އެއްޗެހި ނަގާފަިއ  އެހެނިހެން ކަންކަމާޓާއި ގެ ތެރޭަގއި މަސައްކަތްކޮްށގެން ލާރި ހޯދަންވީ. ކޮންޓްރެކްއްސިނާޢަތެ

ތުްނގެ ފައިާސިއން އޭގެ ބަދަލު ހޯދަން ހަމަ ަލތުގެ ބޮލަށް ހުރިހާ ކަމެއް ަޖހާފައި ރައްޔިއުވީމާ ދަކަންކަން ބަނގުރޫޓު 

އުމު ދާކަށް ޤަ އި ފަސާދައިގެ ތެރެއަށް މިްއ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮރަޕްޝަނާއެކަކު ވެސް އުޅޭނެ ކަމެ

އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީތަކުގައި ތިބެގެން އެކަމެއް ައޅުގަނޑުމެން ނުކުރާނަން އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން 

ޖެނެރަލް ނިންމާ ގޮތަށާއި، އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ރން. ކޮމިޓީގައި ތިބެންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އޮޑިޓަދަލުކުރޭ ކޮމިޓީބަ

އިންސާފު ގަބޫުލކުރެޭވ ގޮތަްށ އަުޅގަނޑުމެން ރިޕޯޓް ިލާޔނީ. އަުޅގަނޑުމެން ބިރެްއ ނުގަނޭ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ 

 އެއްެވސް ބޭފުޅެއްގެ ޙައްެޤއް ެގއްލޭކަށް ،ސާފުކޮށް މިދަންނަވަނީ ވާހަކަެއއް ދެއްިކޔަސް. އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް

އޮތްވަރު. މީހުންނަށް ލާރި ލަތަށް ދަރާފަިއ އުދަ މި !މެން އެައކަށް ާވިގެވރިއެއް ުނވާނަން. އެކަމަކު ަބއްލަވާއަޅުގަނޑު

އޮތީ.  ފަިއސާ މިއަދު ދޭންޖެހިފައި މި  ލިއަނުން ރައްޔިތުންގެމިލިއަނުން މިިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.  ،ދޭންޖެހިފައި އޮތްވަރު

ޚިލާފަށޭ  ބުނަނީ އަޅުގަނޑު ަގވާއިދާ ބާތިލުކޮށްފައި ސިންގަޕޫރަށް ގޮްއސަ މި މިނިސްޓަރަކަށް ހުރެގެން އެްގރިމެންޓު

 ؟ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާައކީ މިލިއަން ރުފިޔާ ޑޮލަރު ދައުލަތުން ދޭންޖެހެނީ. ކޮބައިތޯ އެ 300ކުރީ. އެގްރިމެންޓް ބާތިލު

ކުރަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންގެ ިޒރުހާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް އެީއކީ އެކަން ވާންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން

ހުރި ނިންމުންތަކުގެ  ވާފައިންމަ ބޭފުޅުން ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބެގެން ނި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެިރވާ މީހުން އެ

އުޅެނީީކ  ެރވޭނެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިވަންޖެހޭނެ. އެނޫން ގޮތަކަްށ އެކަން ނުކުބޭފުޅުން އުފުއްލަ  ޒިންމާ އެ

ބައި  މީނަ ބުނާއިރަށް މި އި،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަހަން ބޮޑު މާވަހަރެއް ލިބިގެން ނޫން. އޭނަ ބުނާއިރަށް އެބައި ދީފަ

ުމެގ ތްތެރިކަހާ ދެްއކީ އިންސާުފގެ ވާަހކަ. ނަޒާއަެނކަކު ބުނާއިރަށް އަނެއް ކަންަތއް ކުާރކަށް. ައޅުގަނޑުމެން ،ދީފައި

 ތްތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ެވސް ބޭނުމެއް ނޫން އެްއވެސް ރަްއޔިތަކަށް ދެރަވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ނަޒާހާ

، އެހެންވީމާ ުނވާނެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ވެގެން ލަތަށް ވެސް ދެަރ ގޮތެއްއުމި ދަ ،ގޮތެއް ވާކަށް. އެހެންނަމަވެސް 

ިއ ތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެްނ ނޯންނާނެ ދައުލަތަށާއި ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ދެރަވާެނ އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ
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ވަްނޏާ އެއީ ވަރަށް ދެރަ ކަެމްއ  . ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެހެން ގޮތަކަށް ފަހުމްވާ ކަމަށްއެްއވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފަ

ނިންމުންތައް އަޅުގަނޑުމެން ެބގެން އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާއަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ތި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ  2އޮތް  ލަތަށް ލިބެން މިއުގައި އަުޅގަނޑުމެން ތިބޭނީ. ދަކުރާނަން. އެ ސްޓޭންޑު ދިފާޢު

ލަތް އު. ދަތަށް ދަރާފަކޮށްލާ ތިބެނީ ހަމަ. ދައުލަލަހަމަ ިވޔަފާރިކޮށް ؟ީކއްވެޯތ ނުދައްކާ ތިބެންވީ ލަ!ނިކަން ދައްކާލަބަ

ކީއްވެޯތ ؟ ލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫންތޯއުމިއީ ދަ. އުމުތަކަށް ދަރާފަޤައޮތީ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއަކުން ެއކި  މި

ތައް ހަދާފަިއ  ނިޒާމުާއއި އެހެންނިޒާ ގެފު ޞާއުމުގައި ޢަދުލުއިންޤަމި  ؟ކީއްވެތޯ މި ލާރި ނުހޯދެނީ  ؟ލާރި ނުލިބެނީ މި

ފައިސާ  ލަތަށް ބޭނުންވާ ކަންތައް ވުމަށް. ކީއްެވގެންތޯ މިއު ރީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައް ކުރުމަށް. އަދި ދަމިހި

ެޓކްސް ފައިާސިއންނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މުސާރަދެނީ ރައްޔިތުން ؟ލަތަށް ނުހޯދެންވީއުދަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .ކަމެއްވެސް ގެ ލާރި ހޯދުމަކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު މި، އިރުަގއިބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި އޮތް 2ދައުލަތަށް 

ދަރަނި ބޮލުގައި  ،ގަިއ ޖަހާފައިއިސާ ހޯދަން. ބަޖެޓުފަ ކުރަންޖެހޭނެ މި ހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަުކން މަސައްކަތް

 އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާރި ދައްކަްނޖެހެނީ ގަނޑުެމންގެ ދަރިން އެމާދަމާ އަޅު  ،މާއިއަޅުވާަފއި ައޅުގަނޑުމެން ނިމިދިޔަ

ބުނަނީ  ތިބީ އިނގޭތޯ. ަދއްކަންޖެހޭ ެއއްެޗްއ ދެއްކީކީ ވެސް ނޫން އެްއެވސް މީހަކު. ދެން މި ކާލާ އެހަމަ ވަގަށް ކާލަ 

 ؟އަންނަ އެްއޗެއްތޯއުޑު ަމތިން ކޯޓު ެއއީ ހަތް ؟ނުދަްއކާ ތިބެވޭނީ ކިހިނެއްހެއްޔޭ ކޯޓުން ޙުކުްމ އައިމާ 

ހުރި ޙުކުމްތައް. ނެރޭ ދުވަހު ނޫން އަނެއް ދުވަހު  އުމުގެ ކޯޓުތަކުން ކޮށްަފއިޤަ ގޭ މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނ

 ށްާއއި ފިކުރަ ައޅުގަނުޑމެން ސިނކުޑިސް، އަދި ކޯޓުްނ ޙުކުމް އަަޔކަކުރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާބާތިލު

ނޫންތޯ މުޅި ޤައުމު ރި ރަީއސް. ޯކޓު ޯގސްެވގެންވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކާނަން އިްއޒަތްތެކުެރވޭ ެއްއޗެްއގެ ގަބޫލު

ދިޔައީ. ިތޔަ ކޯޓުަތއް ުހއްޓާ އް ފުނިޑގެން ންތޯ މި ޤަުއމުގެ ބޮޑު ިނޒާމެންނޫއުޅެނީ. ޯކޓު ގޯްސެވގެ ބަގުރޫޓްެވގެން މި

ދެން ހަމަ ކޯޓު ދައްކަނީ މިއަދު.  ވާހަކަ މި ން ނޫންތޯ އެއިންސާފު ނުލިބިގެ ؟އިންސާފެއްތޯ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބުނީކޮން

 ޙުކުމެކޯ. ކޯޓު ޙުކުމެޯކ. ލާރި ދޭންޖެހޭ. ނުޖެހޭ ލާރިދޭކަށް. ކޯޓު ޙުކުމެއް އޮަތސް އަުޅގަނޑުމެން ނުބުނާނަން ލާރި

ާލިރ ވަންޏާ  މަށް ަޙއްޤުާވ ެއއްެޗއް ކަ ިއ،ދޭށެކޭ. ލާރިދޭންޖެހެނީ އެއީ އިންސާފުން ހިނގާފަިއ އޮތް ކަމެއްތޯ ބަލަ

ކުރަްނވީ. އޮތް ލާރި ހޯދަން ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަާސތަކުން މަސައްކަތްތަށް ދޭން ދޭންޖެހެނީ. ފުރަތަމަ ދައުލަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ  2މި  ެލވޭނެ އިލަތުގެ ދަރަނި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަނޑުވައު، ދަސް ދަރަނި ވެލަތުގެ މިހާރުޢުދަ

 މުއްސަނދިވާން. އަމިއްލައަްށ ިވޔަފާރިކޮށްެގްނ ނުކުރޭލަްތ ބޭނުންއު، ދަްއޔާ. އެހެްނވީމާދަޢުލަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ

ދެކޮޅަށް  މިއާ ތިބެ އިމަޖިލީހުގަ ތަނެއް ނޫން. މި ކޮށްދޭން އޮތްލަތަކީ މީހުން މުއްސަނދިއުެވވޭތޯ ބަލާ. ދަމުއްސަނދި

މީހަކަށް   އެލަތަށް ލާރިއުނިއްޔާ ދަކުރަންޖެހިގެން ނޫންސޭޓްޕެކޮންން ލަތުއުދަ ،ލަތުން ދޭންވާ އެްއޗެއް ުނދީގެންއުދަ

. ޝުކުރިއްޔާ ލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް ވެސް އެަބއޮތް ލިބެންޖެހިފައުދަ ،ވާހަކަ ދައްކާއިރު ދޭންޖެހިގެން އެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތައް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ފޮނުވާފައިާވ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބަހުސްކުރަމުންދާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ވަނަ އަހަރުެގ  2017ވަނަ އަހަރާިއ އަދި  2016 ،ވަނަ އަހަރާއި 2015ރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ސަ ެއއީ ސިވިލް ؛ރިޕޯޓް

ކޮށް ނިުމނީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވޯުޓގެ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްޓީއޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާިލއްޔަތު ކޮމި 

  ؛މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ށް ގެންދެވޭނެ. ބަހުސަ ގަީޑގައި މި ރިޕޯޓު

، 2014، 2013ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ޯމލްޑިވްްސގެ  ހިއުމަން 9.4ނަންބަރު  އެޖެންާޑ ައއިޓަމު -{9.4}

ދެްއވުމަށް އިން ނިންމެިވ ގޮތަށް ހުށަހަޅަ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2017ދި އަ 2016، 2015

 އަޅުގަނޑު އެދެން. 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ދެން. އިހަޅަލީހުގެ ތަޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ހުށަހަޅާފަިއވާ ރިޕޯޓް މަޖި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  .އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ ވާނެ ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްގައި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތި

ވަގުުތ  ވަނީ ރިޕޯޓުގެ ބަހުްސގެ އިދެްއިވ ރިޕޯޓް. މިހާރު މިއްވަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މެންބަރު ހުށަހަޅު، މެންބަރު

 ޖާބިރު. هللا ށިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކާ. ހުޅުވިފަ

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ ައުޑއިޭވވަރަކަށް ހަމަ އަުޑިއވޭނީ.  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކިތަންމެ ބާރަށް ހަޅޭއްލެވިޔަސް 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންމެވެސް ހޯދަން ތަމްރީނު ކޯހެއް  ށް ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުން މެންބަރުންނަ  ކޮމިޓީގެމާލިއްޔަތު

ދަންނަވަްނ ނުޔުނިޓަކަށް ދާށޭ. އަުޅގަނޑަީކ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރުކަން ކޮށްފައި ހުރި މީހެއް. އަޅުގަނޑެއް 

ރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް އް ދޭަކށް. ރައީސް އިބްޖެހޭ އެއްޗެނުދޭންމި ދައުލަތުން ވެސް އެްއގޮތަކަށް 

ތައްތަްއ ކަން ރި ހަރާންލްޤައްޔޫމް ނަހަލާލު ގޮތުަގއި މީހުންނަށް ކޮށްފައި ހުދުން ޢަބްޔާމީ ،ވަޢުުދވިވަަޑއިގަްތއިރު 

. ދިނީވޯޓު . ރައްޔިތުންތީވެ އަޅުގަނޑު ވޯޓުދިީނ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށްކުރީއެ ވަޢުދު .މޭރަނގަޅުކޮށްދޭނަ

 . ދައުލަތަށް އެންމެން މިނުޖެހޭނޭ އެއްެޗއް ދޭކަށްށްތިމަންނާމެން މީހަކަ ،ހަވާލުވެފައި  މިއަދު ކުއްލިައކަށް ސަރުކާރާ 

ވެްސ  ތިބީ ދަރައޭ. ދައުލަތުން މީހަކަށް ކުރި ެގއްލުމުގެ ވާަހަކ މި ދައްކަނީ. އޭނާއަށް ުކރި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
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ތަނެްއ  އޮތް ދެ ބިލިއަން ށް މެންބަރަކިހަކަދެއްމެ ވާންނގާ. ދެހިކަމާއް ހަކަދަ ވާނީ. ރަނގަޅަށްބުނަ  މި ދޭންޖެހޭނޭ

ދައްކަްނ ަހކަވާން ހުގައި ެދ ބިލިއަނުލީމި މަޖި މީހެްއ ނޫން. ގެ ބިލިއަން ސަިއޒު ދެނގޭނެ ނޫންތޯ. އޭާނއަކީ ނޭ

 އެ ކެޕޭސިޓީ ހުންނަ މީހަކަށް.  އެނގޭނީ

 

  ްއެކވުން:ވާހަކަދެރިޔާސަތުން 

 ..ގެ ނަން.އި މެންބަރުންގަމި މަޖިލީހު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ނީ މިހާރު..ކައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު މި ދައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްނ  ،މެންބަރުެގ ދާއިރާ ވިދާުޅވެފައި ،ޒަްތތެރި ވިދާޅުވެަފއިއްއި  ރުަގއިވިދާޅުާވއިންގެ ނަން ރުބަމި މަޖިލީހުގައި މެން

 މެންބަރުގެ ފަހު ނަން. ،މެންބަރުގެ ފުރަތަމަ ނަން ވިދާޅުވެފައި 

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ތައް ިވޔަފާރިވެރިަޔކަށް އެރާއްޭޖެގ  ،ދަންނަވަނީރިޕޯޓުގައި މި  ތްއޮ ފައިހުށަހެޅިމިހާރު  ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

 އެ ރިކަމެްއަގއި. ިރކަމުަގއި ެވސް އަދި އެތައް ވެވެދުލްޤައްޔޫމުގެ ބްސަރުކާރު އެަތއް ެގއްލުމެއް ދީފިއޭ ޔާމީން ޢަ

 ވިޔަފާިރވެރިންސަުރކާރުެގ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބެގެން  ،ގެންއޮވެ ސަރުކާރު ނިވާފަްތގަނޑަކަށް . މީހުންގެ ޙައްޤު ދޭންޖެހޭނޭ

 ،ތި އަދަދު ކިޔާތީވެޑެއްކާއިރު މާ ބޮދަވާހަކަ ތާން މިޅުބައެއް ބޭފު  ،ހުރިބަައޅުގަނޑު ހަނދާން އެ ،ލާފައިއިފުނޑަ

ގުހަދައިގެން މަޖިލީހުގައި . ދޮައޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ އަުޅަގނޑު އިނގޭތޯ. ވަރަްށ ކަންބޮޑުވޭ

ލޫމާތުގެ މައްޗަށް މީހުން ބަދުނާމުކޮށް މަޖިލީހުގަިއ ޢު މަނުވާނެ. ތިމާއަށް ނޭނގޭހަކަދަްއކަިއގެންވާ

. އެކަން ކުންހަހޭނެ މި މަޖިލީޖެނުކަށްވާ ދެކެ ދުޝްމަން ރިންޖޭގެ ވިޔަފާިރވެއްރާ ނުވާނެ. މި ވާހަކަދަްއކަިއގެން

ްއ މްޕެންސޭޝަނެކޮ މި ދަންނަވަނީ އެ ވާހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަބއެއް ފަާރތްތަކަށް ނޑު ވާނެ. އަުޅގަނުކޮށްގެން

ލާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ އިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަކުން ޙުކުމްކުރީމަ ކޯޓުގެ ޙުކުމް މުގުރަ ދޭނެ

ނީ. ލުަގއި ޖެހެހާއްޖެ ބިކަ، ރާ ޖެއަކަށް. އެހެންވީމާ މަންޓެއް ނާންނާނެ ރާއްޢަދުލުއިންޞާފު ގެއްލުނީ. ިއންވެސްޓް

ގެ ރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނަޑކީ ިވޔަފާރީކުވިޔަފާރި  ނޯމްސްއާއި ސްޓޭންަޑޑާ އެްއކޮށްންޓަރޭނޝަނަލް ރުވާނެ ރައީްސ. އިގީފަ

ވާތީ   އަޅުގަނޑަށް އެނގެނީ. އަުޅގަނޑަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިޔަފާރިކުރާ މީހަކަށްތީވީ ށްތަޖުރިބާހުރި މީހަކަ
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ެވްސ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެިރޔާ  މިރާއްޖޭގައި ކުރާ ިވޔަފާރިތަކުަގއި ވެސް  މި އަޅުގަނޑަށް އިނގެނީ.

މީހާގެ  ގޯްއޗެއް ގަީތމާ އެ ގޯއްަޗކީ އެ .އް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެ ހި

ެއިކ  ،ަވއްކަންކޮްށގެން ައއިސް  ކި ގޮތްގޮތުންއެ ވެން ޔޫ ޭޕ ދަ މަނީ. މިއަދު މިތާނގަިއ ތިބެފައި  .ނީވާ އެްއޗަކަށް

ފުާޅކޮށް ވާަހކަދެއްކީަމ ިއސް ތިބި މީހުން މިތާ އަނގައަފަިއ ަވއްކަންކޮްށެގން ޅެން ސަރުކާުރގެ މަޤާމުތަކުަގއި އުތުގޮތްގޮ

 ލިބުނު އެއްަޗކާއަދާ ހަމައަށް އޭނާ ފެށިތަނުން މި ، ވާހަކަދެއްކި މެންބަރު އޭނާގެ ާތރީޚާއިންހިތާމަކުރަންޖެހޭ. ކުރި

 ރީއްޗަށް  ކިޔާފައިތެރިކަން. ސީނުތްހާޒާނަ ކޮްށފައި ހުރިއޭނާ ިވޔަފާރިނޫންތޯ އެނގޭނީ ބަލައިލީމައެްއޗެހި 

ބުޮކްށ ޚާޠަމު ންނާތުދަނީ. ރައްޔި ހަކަދަްއކަމުން މިއަޅުގަނޑުމެން ވާހުގައި މި ެގ މަޖިލީޔިތުންރައް  އިުރ،ވާހަކަދަްއކާ

ނެ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މާ މޮުޅވީމަ މީހާ މޮޅުވާޝްމަނުިވަޔސް މޮޅުކިތަންމެ ދު .އީސްރަ ރި ތެކަދަްއކަނީ. ިއއްޒަތްވާހަ

ތްކޮްށގެްނ ްއކައަޅުގަނޑު މަސައިންނަވަނީ. އަުޅގަނޑު އެކަމާ ޖެލަސްވާންީވކީ ނޫނެއް ނޫންތޯ. ތި ނޫންތޯ ތި ގޮނޑީގައި 

ނޫންތޯ. އެއީ ނޫންތޯ   ދިޔައިމަ ކަމަުކނުދޭށްއި ތި ގޮނޑިއަފަލާއިރަމަ ރައީސް. ިއއްަޒތްތެރި ވީތި ގޮނޑިއަށް ދާން

އަިއސްގެން ިމއުޭޅ ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގޮނޑިއަްށ ދާންވާީނ ޅިރު މެންދެކެ އަުޅގަނޑު ޙީދުވަ

ހިނގާ މި ޔަމާކި  ނުވާނެ. ިކޔާ ެއްއޗެއް ރަނގަޅަށްހަިއގެންޖަޅިވައޮްއވާ ފަހަތުން ނިދާފަިއ މަސައްކަތްކޮްށގެން. 

ރަނގަޅަށް  !ޖަހަމާ. ހިނގާ ހިސާބުއަން ރުފިޔާ ދޭންވެފަކަށް ދެ ބިލިތަހުގައި. އަުޅގަނޑެއް ުނހުންނާނެ ދައުލަމަޖިލީ

 ..އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ.! ޖަހަމާ ހިނގާހިސާބު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދަންނަވާލަން ޓަކައިށްތަރުންގެ މަޢުލޫމާމެންބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އިްއަޒތްތެރި 

ން އޮތް މަސައްކަތަކީ ެވސް ހަމަ ރާއި އޮތް ރިޕޯޓުގެ ފަހުން ކުފަޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާއްނަށް މި މާލިންއަޅުގަނޑުމެ

ާޑ ންވަތުެގ މަސައްކަެތއް. އެީއ އެޖެގެންަދވާ ބާ އެުކގަިއ ބަހުސްުކރައްވަމުން މާޝަުއޤުވެރިކަ ބަރުންމެންއިްއޒަތްތެރި 

، ހަމަ އިއްޒަތްތެރި އްކަތް. ެއހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން ދެން އެނބުރެން އޮތް މަސަ ،ވަނީަގއި  7.8ނަންބަރު 

އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ  މި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމިހާރު ވަގުތު ހަނދާންކޮށްދިނީ.  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު މި

 . ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ،ގުިޅގެން ތަކާޓުާބަވތުގެ ރިޕޯ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން އާއްމުކޮށް މިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

 ހޭ ކަންތަކާޖެހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ގުޅިގެން އަދި ދައުލަތުގައި ތަކާމި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުން ޓީމާލިއްޔަތު ކޮމި

ޖެހޭހެން. ސް އެހެން ކަމެއް އެބަ ކޮށްލަންވެ ުރގަިއ އޮތް ކޮންމެއްމުކޮށް ކުރާ ަކންތައްތަކަށްވުރެ މާ ދުގުިޅގެން އާ 
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ަދއުލަުތން އެިކއެިކ ސިފަސިފަިއގައި  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އިން އެއް ކަމެްއގެ ޮގތުގަިއ އަުޅގަނޑު ތެރެ އޭގެ

 މިއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ިރން ގިަނ ފައިސާތަެކއް ދިނުމުގެ ކު އްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮުތގައި މާބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ގެ 

ހަވާލުކޮށްފައި އޮްތ  ގުމާރެއް ިހންކާހާރު އެ ސަރުމިޓަކައި އަދި އަުޅގަނޑުމެްނ ހިސާބަށް ގެނައުމަށްއުމު މިހާޤަ

 ންތަެކއް އެބަތިބި.ތުރައްޔި ބަިއަވރު ކެއް ތަ ވީ އެ ތި ޤުރުބާނީތަކެއް ިނސްބަތުންބޮޑެ ަޓކައި މާސަރުކާރެއް ގެނައުމަށް

ވަސް ވަންދެން ދުމަސް 6ދުވަސް އަދި މިހެންޮގސް  50ސް، ވަ ދު 40 ،ދުވަސް  30 ؛ފަހަރު ޖަލަށް ގޮސް އެތަކެއް

ހަަކ އްލުމުގެ ބަދަުލގެ ވާގެ ، ސް އެބަތިބި. އެހެންވީމާ ވެިއވަރު މީހުން ބަެކއް ތަނުާވަގިއ ތިބި އެއަދި ބަެއއް މީހުން ވާ

 ކަމަށް ވަންޏާ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ކުރަންޖެހޭ  ކުރާ ތް ަކމެއްއޮ ދުރުގައި  މާށްގޮތަދައްކަންޏާ އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ އެ

ނިކަމެތި މީުހންނަށް ގެއްލުުމގެ ބަދަލުދިނުންހެން. ޤައުމަކަށް ބަދަލުތަެކއް ގެ ދެރައި ުބނު އާދަލިިމގޮތަށް ގެއްލުން  ،ކަމަކީ

އެތަެކއް ަބަޔުކ  ،ނައިރުަގއިއަންނައިރުަގއި އަދި އެއް ސަރުކާރަކުން އަނެއް ސަރުކާރަކަށް ބަދަލުެވގެން އަން

ހުންތަކެއް ހައްޔަުރކޮށްފަިއވާއިުރގަިއ ތަކާިއ އަދި ނުޙައްޤުން މީޓުކާރުން ެއގްރީމަންރުހައްޔަރުެވގެންދާއިުރަގއި އަދި ސަ

ހި މު ނިކަމެތި ދިވެއްނީ އާޖެހޭންދޭ އްލުމުެގ ބަދަލުކަމަށް ވަންޏާ ުފރަތަމަ ގެ ދޭ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު

ްސ ވެދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ސް ައހަރުތުވެިދޔަ ފަމި ވޭ ،ނެގަންނަވާއި ނިގަވޑައެ .ރި ރައީސްތުންނަށްހެން. ިއއްޒަތްތެ ރައްޔި

ކައިރި. ނަމަވެްސ،  އާ 2000ނުޙައްޤުން ހައްޔަރުކުެރވުނު މީހުންގެ އަދަދު ގާްތގަނޑަކަށް  ،ވުނު މީހުންރެ އްޔަރުކުހަ

އް ދެވިފައެއް ނުވޭ.  ގެއްލުުމގެ ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި އެްއވެްސ މިންވަރެށްއެއްވެސް މީހަކަހަމަ  ،މިއިން އެއްެވސް މީހަކަށް

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ންިހއުމަ ކޮށްޞަ އްއަދި ަވކިން ޚާ ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނުޑމެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްހެން

މީހަކަށް ގެއްލުމުެގ  އެ ،ވާނަމަ ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ނުޙައްޤުން މީހަކު ގުޅޭ ރިޕޯޓަކާ ގުޅޭ

ނުނެގޭ ގޮތް  އްގުިޅގެން ނަގަންެޖހޭ ޒިންމާތަ މީހެއްގެ ޢާއިލާއާ ފަހަރަށް އެ ބަެއއް ،މީހަކު ޖެހޭ. އެދޭން އެބަ ބަދަލު

ން ޙައްޤުނުރަށް ެވސް ގަިޑއި 24މީހެްއގެ މިނިވަންކަން އެންމެ  މީހެއްެގ ަވޒީާފ އެބަ ެގއްލޭ. އަދި އެ މެދުވެރިވޭ. އެ

މީހަކަށް ގެއްލުުމެގ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ ވަގުތެއް  ރާ ގޮތުަގިއ އެއީ އެކުލުއަޅުގަނޑު ގަބޫ ،ވާނަމަ ހިފެހެއްޓިއްޖެ ކަމަށް

ިވސްނުންތަކެްއ  ،ވާނަމަ މެން މަސައްކަތްތަެކއް ފަށައިފި ކަަމށްެއގޮތަށް އަުޅގަނޑު ،އެއީ. އެހެންވީމާ އެއީ. ދަނިޑވަެޅއް

 ،އިރުަގއި ވިސްނާނެހެން ނުބައިކޮށް ރާ ކުހުން ހައްޔަރުައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ފުލުހުން ެވސް މީ ،ވާނަމަ ލުކޮށްފި ކަމަށްބަދަ

. ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނީކީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނޭ ،މަވާނަ ށް ކަމަޖެ ގޯސްކޮށް ހަްއޔަރުކުެރވިއް

އެކަެމއް ކުިރ  ން،މާލުހުމީހެއްގެ އި ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނީ އެ ،އުޅެނީ ދަންނަވަން މިދައުލަތަކުންނެއް ނޫން. 

 ކިޔާ ޮޖއިންޓް ންމާވާންޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން މިޒިމުގައި ނު ދިެގއްލުމުގެ ބަދަލުލަތެކޭ އެްއ މިންވަރަށް  ދައުސްވެ މީހާ

 ހައްޔަރުކުރާ މީހާ  ފަށްޚިލާ ވަތަ ގާނޫނާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަން ކުރާ މީހާ ނުގާ ،ނުޙައްޤުންއަންނަންޖެހޭނެ. ލައިބިލިޓީ 

، މިގޮތަްށ ދިނުމުގައި ބައިވެިރވާންޖެހޭނެ ދައުލަތެކޭ އެއް މިންވަރަށް. އެހެންވީމާމުެގ ބަދަލުވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ެގއްލު

 ، މީހުންދު މި ފެންނަނީ ބައެއްމިއަލީހުގެ ތެރޭގައި ޖިދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި މަ ހަކަދަލުގެ ވާބަގެއްލުުމގެ 
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ުނވަތަ ަބއެްއ މީހުން ކުރާ ވިޔަފާރިައކީ ހަމަ  ،ންބަދަލު ހޯދައިގެތްތަކުްނ ސަރުކާަރީކ ހަމައެކަނި ގެއްލުުމގެ ރާބައެއް ފަ

ކުރަންޖެހޭ މީހުން އަދާ ުނވަަތ އެއްބަްސވުންތަްއ ހޯދަިއގެން އެ އެއްބަްސވުންތަުކގެ ދަުށން އެ ޓްރެކްޓްޑުގެ ކޮންފާފާޑު

ފާހަގަކޮށްލީ ކުރިން ދުވަހެްއަގިއ  ނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވެގެން އަުޅގަޓާ އްއި ހުފަށްކޮދާމާތައް އަންޒި

ރީމަންޓުގެ ގްއެ .ބަލަންޖެހޭ މަންޓަކަށް ެއގްރީ ސް ގައި ވެކުލަތްތަހާންޖެހޭ ވެސް ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ަދއުލަތުން ދޭ

އެގްރީމަންޓަކާ އޮތް އެގްރީމަންޓެއް އުވާަލއިގެން ނުވަތަ އެފަދަ ައހަރު ދުވަހަށް ހެދިފައި  20ހޭ. ށް ބަލަންޖެމުއްދަތަ

އްލުމުގެ ބަދަލު ގަިއ ލިބޭ ގެ އަހަުރގެ ތެރޭ  20އެ  ،ަވންޏާ ެގއްުލމުގެ ބަދަލުދޭންޖެހޭ ކަމަށް ތުންގެން ަދއުލަޚިލާފުވެ

ވަނީ  ދަލު ދެވުނީމާ އެެގ ބަމުންނޭ. އެކީ ެއއްފަހަރާ ެގއްލުަރށް ވެސް ހަމަ ބަހާލައިގެހައަ 20ދޭންޖެހެނީ ވެސް 

ން މަގެއްގެ މަތީ ަފއި ދެވޭ ފައިސާތަަކކަށް އެ ަބދަލުވެގެންދަނީ. ެއގޮތަށް އެަކން ނުވާނޭޙަޤީޤަތުގައި ގަނޑުކޮށް ނަގާ

ގޮތުގަިއ  މާތު ލިބޭޢުލޫްއމީދުކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މައަޅުގަނުޑ މި އު  ތީުބެވގެންދާނެ ކަމަށްކަންތައްތައް ތަރު

ރުެވސް ޓީން މިހާތު ކޮމިޔަލިއްމާ ކޮށް ތްޔަޢާށް ރިކަކަލަތްތަހާވަަތ ަވކި ޚާްއޞަ ނުިކ ޚާއްަޞ ކޭސްަތކަކަށް ވައެގޮތަށް 

ގޮތުން ވެްސ  ގުޅޭ ދިނުމާދަލު އްލުމުގެ ބަގެައޅުގަނޑުމެން މި އުްއމީދުކުރަނީ  ،. އެހެންވީމާލާފައިވަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަ 

ހަކަތަާކއި ުނވަތަ ވާ ކިތުން ައޅުގަނޑުމެން މި ދެއްގޮ ެވސް މިކަމާ ގުޅޭ އިގަ ެލވޭއިރު އިއަދި މިފަދަ ރިޕޯޓުތައް ެއކުަލވަ

ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކަންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުަރއްާވނެ ޮގތުން ވެސް އެ ކޮމިޓީން އެ  ގުޅޭ ތަކާލުކުރި ޚިޔާޅުފާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ހިއުމަން  ،ޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާއްލިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާ

ވަނަ އަހަރާ ދެމެދުގެ އޮިޑްޓ ރިޕޯޓުތަކުގެ ރިޕޯުޓގެ ބަހުްސ ނިމުނީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  2017ާއއި 2013މޯލްޑިވްްސގެ 

  މިއަދުގެ ޯވޓު ަގޑީަގއި މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ.

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 7

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ށިއަށް. ެއއީ ކާ 7.1މް ޓައި އައަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ

 ކު އެސުލްޙަވެިރކަމާ 2013/1ރު ބަގާނޫނު ނަން) 2016/20ގާނޫނު ނަންބަރު  ފައިވާ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާ هللا ޢަބްދު

ުއވާލުުމގެ ބިލު. މި ބިުލގެ ފުރަތަމަ  (ވަނަ އިޞްާލޙު ގެނައުުމގެ ގާނޫނު 1ްށ ( އަގާނޫނު ކަމުގެ މިިނވަން އެްއވެުއޅުމުގެ

ލުވުމުަގއި. މި ބިލު ދަަވނަ ބައް 35ހުގެ ވަނަ މަޖިލީ 19ގައި. އެއީ  23019ގަސްޓް އޯ  19ަފއިވަނީ ން ިއއްވާޔުކި



81 

 

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ޖާބިރު. هللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ 

 ޖާބިރު.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަގއި ޅުަގއިކޮ  ގެވެސް ިރްއސާ ަގއިަގއި މި ބިލު ހުށަހަަޅން. މަނިކުފާނުަގއި ިވއިރުްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ތެދުއި

 2013/1ގާނޫނު ނަންބަރު ) 2016/20ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ސް ރިއްސާނެ ކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީވެ

އުވާލުުމގެ  (ނުއުމުގެ ގާނޫވަނަ އިޞްލާޙު ެގނަ 1ށް ( އަެއކު އެްއެވއުޅުުމގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުސުލްޙަވެރިކަމާ

  ެއްއވެއުޅެން ހާދަ ައނިޔާއެްއ ެވއްޖޭ ،ހާދަ ބަޔަކަށް ގެއްލުްނވެމިދިޔަ ދިގު ތާރީުޚގަިއ  .ގާނޫނު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ލެޭވ ނުޭނވާ މުން ގޮސްރަަހނިކު ،މަސައްކަތްކުރީމަ ވީަވރު މިއީ. ހަނިކުރަމުން ގެންނަން މޮކްަރސީޑި. ހަދައިގެން

ގެ ރާއްޖޭ ހާރަށް. މިިމ ގާނޫނު ުއވާލަންީވ ހަމަ މިހާރުން މި ،މާންވީއެހެ .އޮތީ ކަންކަްނ ހަނިކޮށްފަ ވަރަށް މިފެން

ރާުރކޮށް ހާދަ އަިނޔާެއޭކ އަނެއްާކވެސް ތަކު. ކުރެވޭނެ ތަްއތައްކަން އިރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަްނކަމުެގ ވާހަކަ ައޑުއުފުލަ

 .ރި ރަީއސްމެން އާކުަރންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެއަުޅގަނޑު ތައްމީހުންގެ ހަނދާން . އެބުނުބަަޔަކށް ލިމި ދަންނަވަނީ. އެތައް 

ެއކަން  .އަުޑއުފުލަިއގެން ،ތުންގެ ބާރު ބޭނުންކުރަނީ ެއްއވެޔި ަޓކައި ަރއްަތކުަގއި ޑިޮމްކރަސީ ގެނައުމަށްޤައުމު ދުނިޔޭގެ

ންގެ ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާީޓގެ ތުސް. އެއީ ިދވެހި ރަްއޔިވެށްއެްއޮގތަކަ އޮތީ ހަދާފައި މި ެއކަން ނުކުރެޭވ ގޮތް ،ރަސްކޮށްހު

ވެސް ޚިލާފަށް.  ވިސްނުމާ އި ރަްއޔިތުންގެ ަރއްޔިތުންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާވިސްނުންފުޅާ ވެސް ޚިލާފަށް އަދި މި 

ހޫރިއްާޔގެ ވިސްނުންފުޅާ ވެްސ ޚިލާފަށް. އަދި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމް އިްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނުގެ ިވސްނުންފުޅާ ވެސް

.  މާނަޔަކީ އެްއެވއުޅެވޭނޭ ކުރަން އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ. އޭގެތިލުޚިލާފަށް ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނެއް ބާ

ޤައުމުގެ ވެރިންނަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްނ  މި. ރައްޔިތުްނނޭ ނޭއަޑުއުފުލޭ ނަށްރައްޔިތުން  ،ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

މީހުންނަްށ  އެ ،ށް ފެންނަ އެއްެޗއްނަމީހުން ޤައުމުގެ ވެރިން އައިސް އެ މި ؟ގެ ެވރިންނަކީޤައުމު ކޮން ބައެއްތޯ މި

ށް ނަންހު. ހާދަ އަނިޔާެއކޭ ެއއްެވއުޅުނު މީުނވާނޭބޮލަށް ައރައިގެންމީހުންގެ ަގޔަށް . އެއްޤު އޮންނަންވާނޭބުނުމުގެ ޙަ

ނޫންތޯ. އަުޅގަނޑުެމން މިދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް ނަވާށް އެނިގވަަޑިއގަންރައީސަރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ރީކު

ސީ ރަގައި ޑިމޮކްޖޭ ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކޮްށެގން ރާއް ދުވަސް ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ރުށް އަހަކަވަރަސޯޅަފަނަރަ

ހުންގެ ޖެހި މީ ރސްޕްރޭޕަޕެ ،ކުފާނު ވިދާޅުވި އަޑު އަުޑއެިހން މަނި. ވެއްޖެއިމުކުރުމަށް ޓަކައި އެތައް ބަޔަކު ޤުރުބާނީޤާ

 ހޯދަން  ޙައްޤު ،ންހޯދަ ޑިމޮކްަރސީ ؟. ޖަހަނީ ކީއްކުރަންތޯރައީސް ވާހަކަ. ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖެހީމަ ތަދުވާނެ ނޫންތޯ

ސަޢީދު ޙައްޤު ހޯދަން އަނގައިން  ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހައިގެން ތަޅަނީ. އަޅުގަނޑުގެ އަްނހެނުން ފާޠިމަތު ދިޔާނާނުކުތީމަ 

ދުވަހު ނޭވާ ހާސްވެ ކިރިޔާ މަރުނުވީ. ވަރަށް އަޅުގަނޑު  އެ  .ްއޗަކަށް ލަިއގެން ގެންދިޔައީބުނީމަ ގެންގޮސް ފާެޑއްގެ އެ 

އަުޅގަނުޑ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަޅުގަނޑު ދެރަވާނެ ޫނންތޯ. ، ނަމަ ޔާނާ މަރުވިދި.  ރޭއެ ދެރަވި
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ނަށް އަނިޔާކުރީމަ މެޑަމް މަނިކުފާ  .ރި ރައީސްތެނީ. އިްއޒަތްޅެއުއެއްކޮށް  ގެ ައންހެނުންނާކިހާ ލޯބިންތޯ އަޅުގަނޑު 

 . ެއއީ ކުރެވޭސާސްހުމެންަނށް އިއަުޅގަނޑު  ތަދުވާނެވަރުށްނަރައްޔިތުން !އަޅެ ،ށް ތަދުވާނެވަރުލައިލާ ހިތްޕުޅަ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހޯދާ ވާހަކަ މި  ކުރި ދަތުރުގައިވީ ެގއްލުންތައް. އޭގެ ބަދަލު ޑިމޮކްރަސީ ހޯދަން ؟ކީްއވެގެންތޯ

 ގެން؛އެއްެވއުޅެ  ،ހުންތައްޖަލުތަކުަގއި ތިބި މީ އިރާއްޖޭގަ މި ؟ވީ. ދެން ދޭންވީތާ. ކާަކށްތޯ ބަދަލުދީފައި ނުދޭންކަނީދައް

މިހާރު ދޫކޮށްލަންވީ.  މަހަވީ. ންައދުން މިއަދަށް ދޫކޮށްލަދޫކޮށްލަންވީ. މި ދުއަމިހަމަ . ވީވަގުތުން ދޫކޮށްލަން 

މިއަދު މިންވަރުކުެރއްވީމަ. هللا ކަހަލަ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަނޑަށް މާތް ރަށް އަޅުގަނޑު އުާފވޭ މިވަ .ރި ރައީސްޒަތްތެއް އި

ކުރަންވެގެން. ިމއަދު ތިލުމި ގާނޫނު ބާ އައީ ކާށިދޫ ދާއިާރއަށް ހޮވިގެން ރިން ޖައްސަިއގެންމަތިންނާއި ތި

ން މި ވާަހކަ. މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީމެޖޯރިޓީ އެބައޮތް އަޅުގަނުޑ މިހެން ދައްކާއިރު ވެސް ން ކުރަންޖެހޭނެ. އެމް.ޑީ.ޕީތިލުބާ

 ހާތްއޭ. މިއޮބާކޮންކަހަލަ ތަނެއް ދެންމަޖިލިސް މި  ދެން ،ނެ ރާމައިފިއްޔާ ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަންކުރަން ނިނުތިލުބާ

 ،ުޓީވކްނާމުގައި  ،އަުޅގަނުޑ ލަންޑަނުަގއި. ންޖެހޭނޭވެއެްއެވުއޅެ ،މެްނ ދެއްިކ ވާހަަކއަކީ ނޑުދެން އަުޅގަންދުވަސްވަ

ފިނީަގިއ .  ހުރީ ގަނުޑވެފައަުޅގަނޑުެގ ތަންތަން .ފާނު ވެްސ ވަަޑިއގެންނެވި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަނިކު ހުްއޓާއި ގޭގަ 

ދަނިކޮށް އަޅުގަނުޑގެ ދަތުރުުކރަމުންއްަގއި މީހެއް އަޅުގަނޑަކީ. ކުއްލި ދަތުރެއުޅުނު  ހޫނު ޤައުމެއްަގއި އަޅުގަނޑު. 

އަުޅގަނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ށް ޒަތްތެރި ރައީސައް ޓަަކއި އި . އެކަމަށްއިފިލަ ލަށްއަުޅގަނޑު ޖަ އިޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަ

ށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ސަރި ރައީ ީޅގައިތާ. އިްއޒަތްތެގޮނާނީ ންއޮ ޑުއަދިވެސް އަޅުގަނ ،ފާނު ނެތްނަމަކުމަނި

އަުޅގަނޑުމެން  އިމަސައްކަތުން. މަނިކުފާނާހެޮޔ ކުފާުނގެ ވެސް ލިބުނީ މަނި އަޅުގަނޑަށް މި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތު

 .ކުފާނު ދަންނަވަންތޯ ވާހަކައެއްނޫން. މަނި  ދައްކަނީކީތުގެ ވާހަކަކަދެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައި އޮތް ހެޔޮ މަސައް

ރާއްޖޭގެ  ޤުރުބާނީއެކޭ މި ހާދަޓަަކއި އެްއެވއުޅުމަށް ،ކައިޓަ ވެުއޅެވެންޖެހޭނެ ރައްޔިތުްނނަށް. ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށްއް އެ

ގަނުޑގެ މަންމަގެ ލޮލަށް ައޅުކުރީ.  ވެސް އަޅުގަނޑު ،އާއި އެމް.ޑީ.ޕީ  އި،ިއއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނާ ،ރައްޔިތުންނާއި 

ނާދެވިފަިއ  ،ވެފައި ށި ލީމަ އަޅުގަނުޑގެ ހިތަށް ވަރަށް ތަުދވި. އޭާނގެ ދަރިފުޅު ލަންޑަުނގައި ތާއިޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހަ

ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖެހީ އަޅުގަނުޑގެ  ؛މީންދޫކޮށްލަން ބުނީމަ ޔާން. އެ ވާހަކަ ޅެއޭނަ ނުާދނެތޯ އެްއވެއު. ފަވިޔަފާރި ފުނޑި

ެއހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުގަނޑު ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ތަުދވާނެ  މަނިކެ ލޮލަށް. އެމްމަންމަ މަރިޔަ

މީހަކު ވާހަކަދަްއކާނީ.  މީހަަކށް އަނިޔާ ލިބުނު މިންވަރަަކށް އެ އެ .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޖެހުނީ. މި ވާހަކަ ދައްކަން

 އޭނައަށް ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ނޑުނީމަ ވިޔަފާރި ފުގެ ދަލު ދޭންޖެހޭނެ. އަނެކަކު އެކަުކ، ހަްއޔަކުރީމަ އޭނައަށް ގެއްލުުމގެ ބަ

ޤައުމަށް  ގެ ޕާްސޕޯޓު ތާށިކުރީމަ އޭނައަށް ެވސް ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ. އަނެކަކު ދޭންޖެހޭނެ. އަނެކަކު

ވެސް ދޭންޖެހޭނެ.  ޚަރަދު ގެން ކުރި އޭނާއަށް ވެސް ެގއްލުމުގެ  ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ. އޭނާ އެތާނަގއި ހުރެ ދެވުނީމަނާ

ހުންނަން ހަދައިގެން. ން ޑޮލަރު ައޅުގަނުޑެގ އަތުން ދިޔަ ލަންޑަުނގަިއ އެހެން އަގަނޑަކަށް ފަްސވަރަކަށް މިލިގާތް

އަނެކަކު  ،މަދުންތޯޔާމީން މިހާރު ބުނީ ތިމަންނަ އަތުގަިއ އެއްެވސް އެްއޗެއް ނެތޭ. ޭއނާ ކުރީ  ؟ކާކުތޯ އެ ލާރި ދެނީ
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ކަމެއް ރަނގަޅަްށ  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހިްނގަވާ އެއް.  ދޫކޮށްފަހުރީއޭނާ ައދިވެސް އެހެން މި ކިޔަނީ.  ؛ކުރީ

ވަަނ  1 ނޫެޅވޭ ޮގތަށް ހަދާފައި އޮތްެއއްވެ. ލުކުރަން ައޅުަގނޑު ބޭނުންތިމިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފުލް ސަޕޯޓު ބާ މާ!ކުރަ

 މި ދަންނަވަނީ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އާޭދހާ އެއްކޮށް ،ޕޯޓު ރައީސްއެމް.ީޑ.ޕީން ފުލް ސަލުކުރަން ތިބާ އިޞްލާޙު

 ދެން  ހަދައިފިްއޔާމި ރާއްޖޭަގއި ނޫެޅވޭ ގޮތް ބޭރުކޮށްލާނީކީ ނޫން. އެްއވެމީތި ދެއްަވއްޗޭ. ޖާބިރު ހުށަހެޅީއޭ ކިޔާފަިއ 

ދެން ކިހިނެއް  ްއގައިނޫެޅވޭ ޤައުމެވެއެއް  ؟ކީއްކުރަންތޯ .އް ގޮތަށް ދެން ނުވެސް އަންނާނަން ައޅުގަނޑެ  ލަންޑަނަށް ދާ

އަޑުބާުރކޮށް  އެންމެވެންޖެހޭނެ ނޫންތޯ ރައީސް. ުއޅެއެްއވެ .ންވެމި ޤައުމުގައި ނެްތ އެހެން ކަމެްއ ކުރެ  ؟ހަދާނީ

ާރއްޖޭގެ  މި ހޫނު. ވީ ޤުރުބާނީ ހުރިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް އެނޭގނެ މިކަމުގަިއ  ށް،މަނިކުފާނަމަ ވާހަކަދެްއކީ

އުޅެނީ ޑިޮމކްރަސީ ގެންނަން ކޮންމެހެން ބޮޑު ެއއްެޗއް އަުތލާކަށެއް ނޫން. މި ަޤއުމުަގއި  މި . އަުޅގަނޑުމެންންރައްޔިތު

 ،ވެސް ޮއތީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި މި ޤައުމުޮގތުގައި  ގެއް ރީއްޗަށް އުފަލުގައި އުޅެން. ުދނިޔޭގެ ތަޙްޒީބު ަޤއުމެ

ލާމަތީ ބާރުތަކަށް ދެން ސައުެޅވެންޖެހޭނެ. ވެސް މި ދަނީ ތަރައްޤީ. އެއްވެ  މުންވަ. ޤީވެފައަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ތަރައް

 .ލީޑަރެއްއެްއގެ ެވސް ޕާޓީ ުއޅެވެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑަކީެއއްވެ  ؛ކަށް ލައިންސްތަގަިއޑް ދޭ ، އެ ބޭފުޅުންގެއްލުން

. ަކމެއް ނެތިއްޔާ ކީްއކުރަންތޯ ސްތޯ ރައީ އިނގޭ ންކަމެއް ޮއތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ެއއްާވނަ ކަހަލަ ންވާއެްއވަ

މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެއްވެްސ ކަހަލަ ، މި ގާނޫނު އެހެްނީވމާ .. ަރއްޔިތުންނަށް އެްއވެ އުޅެވެންޖެހޭނެކީއެްއވާންވީ 

ބޫލުކުރަނީ. ގަލުކުރާނެ ކަަމށް އަޅުގަނޑު ތިވަގުތުން ބާ ކަށް ެވސް ނުގޮސް މަ، ެދވަނަ ވިސްނުކަށްދެވަނަ ފިކުރަ

ރެްނ ބޮޑު ޙައްޤެްއ އެބަ އޮތްޯތ ވުެއއަށް ؛ަޙއްޤު ހޯދަން ބަސްބުނުމުގެ ވެސް. އިއްގަުއޅެންވެންޖެހޭނެ ކޮންމެ ދިމާލެއެްއވެ

 އިތެރި ރައީސް، މި ާރއްޖޭގަ ދެވަނަ ަދއުރަކަށް ހޮވުނު ނަމަ އިްއޒަތް  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ؟އަށް ލިބިފައިއިންސާނާ

މަތުން ހެޮޔ ރަޙްގެ هللاމާތްވެސް ޭނވާލުމަށް ވެސް މަނާކުރާނެ އޭނަ.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މީހުންނަށް ހަމަގައިމު

ިއްއޒަތްތެރި  ؛އުެޅވޭނެތީވެ ޭއނާ ނުހޮވުނީ. މިހާރުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނގައި ނޭވާލަިއެގން މިތާ ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ގައި އެ މަނިކުފާނު ހުވަނަ ދުވަ 16ރީ ވަރުފެބު ،ގަދަމުން އެ ދުވަހުލަށް ލީމާ ހޫނުރައީސް، އެ މަނިކުފާނު ޖަ

ދޫފުޅުން  ގެަހކަ އެ މަނިކުފާނުވާހުއްޓިވަަޑިއގެން އެ ތާނގައި ހުންނެވީތީ ގެންގޮސް ޖަލަށް ލާފައި ވަރަށް އަނިޔާކުރި 

މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ކުރި އިބްރާހީމް ސް މި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ރައީ .ވިދާޅުިވ. އެއީ މިހާރުގެ ރަީއސް

ކުރި އަނިޔާ މަނިކުފާނު ތި ގޮނޑީަގިއ  ބައްަޕއަށް ގެރަސީ ނިކުފާނު. މި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރީ މައަނިޔާ. ދެން ހު

 . އެހެން އުެޅގެްނ އަނިޔާ ކޮށްކޮށްސާސްވޭ ެއއްވެ ހުވެސް ބުރަކަށްަޓށް ތަދުވާކަން އަޅުގަނޑަށް ެއބަ އި އިންނަާވއިރު

ބުނުމުގެ ޙައްޤު ހޯދަން. ބަސް. ޙައްޤު ހޯދަން ގެ ތުންއްޔިަޙއްޤު ހޯދަން. މި ރަ ުމގެޅުއުނޫނޭ. ެއްއވެއް މެއް ކޮްށގެނެކަ

 ތަޅާލީ.ކުރަން ަމނިކުފާނު ހިފާލީމަ ޞްލާޙުއި ޤައުމުެގ އިްޤތިޞާދު .މިނިވަންކަން. ޖުޑިޝަރީ ިއޞްލާޙުކުރަން

 ،ސް ވެ ުދވަހު އެ ރައީސް. ސުންނާފަތި އަރުވާލީ އި ތަޅަ ބަލަން ތިއްބާޒްރައި ންސަހޮނޑައިދޫަގއި އަުޅގަނޑުމެން 

ގެ ކަލޭމެން ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓަކަށް ދިޔައީމަ ބުނާނެ ؟ކޮންތާކަށް ދަނީ ؟ދެނީތަދުވޭ. ކާކުތޯ ބަދަލުވެސް  މިއަދު
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ޅުނަްސ އުދެން އެއްވެ  މައޭތި ުއވާލީ ،އެހެންވީމާ ؟ނެއްހޭ ހަދަނީ. ދެން ކިހނޫޅެޭވ ގޮތަށޭެއްއވެ އޮތީގާނޫނުަގއި 

އަށް ސަާނ ރައްޔިތުން އޭނާ ގަޅަށް ކަންތައް ކުރަންޏާޖުމްހޫރިއްޔާ ރަނނޫންތޯ. ރައީސުލް މައްސަލަެއއް ނެތެއް

 އި ގެ ގަިއގަމީހުން ގޯްސވެއްެޖއްޔާ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ބުނާނެ ތިމަންނަމެން އެދެނީ މިހެންނޭ. އެ ދަންނަވާނެ.

ދެީނ  މިކަަށވަރުކަން  .ެމއް ެދއްތޯ މި ކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްމީހުންގެ ވެރިކަ ނުޖޭހޭނެ ނޫންތޯ. އެތަޅާކަށް

ވެސް ލިބިާދނެތާ. ކިހިނެއްތޯ އެނގޭނީ.  އެކަން އިޑީ.އާރު.ޕީން ކުރާނީ ރަްއޔިުތންގެ ވެރިކަމެްއ ކަމަށް. ފަަހރެއްގަ 

ހު ިވއްސާރަވެދާނެ. އަނެްއ ދުވަުހ ނޫންތޯ. ެއއް ދުވަ ބަދަލުވަމުންދާ ޮގތަށް ބަލާއިރު. މޫސުން ބަދަލުވެދާނެ ކަންކަން މި

ހިތާމަޔަީކ މިކަހަލަ ގާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ވެސް އަންނާނެ. ގަުޑފެންއަނެއް ުދވަހު ހޫނުވެދާނެ. 

ންޖެހޭ . މިފަދަ ނުކުރާއޮތީ ކޮށްފަ . މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ މިނީލުކުރަންޖެހެތިފާސްކުރީތީވެ. އަުޅގަނޑުމެން ބާ

ވެްސ  ދެގެން ހަމަަގއިމުނތޯ. އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހުގަިއ އިނޫންވާނެނުކަމެއް މި މަޖިލީހުން ތިބި މީހުން ކޮށްގެން

ވަރަށް ސާެފއް  އިެވސް ދޫކުރާކަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގަ  އިންޗިެއްއގެ ަޙއްޤުއެއްބަހެްއ ނުވާނަން ރަްއޔިުތންނށް ލިބޭ 

ުރެގ ވެސް ިކޔަން ނޭނގޭވައެއް އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ ބާރުތާނައިން ިލެޔފައި . ނޫންތޯ ލިޔެފައި ހުރި ވާހަކަތައް ރައީސް

ކުެރވޭނެ އޮތީ. ތާނަިއން ލިޔެފައި އޮތީ.  ނުވާނެ ނޫންތޯ. ބަރުތާނަިއން ލިޔެފައި މިބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ެވެގން

ަރއްޔިތުްނގެ  ތޯނޫން. ުފޅާކުރަންވީނޫންތޯބޮޑުކުރަްނވީ .ުކރުކޮށް ،ިދގުކޮށް ،ހަިޑކޮށް ކޮޅާިއރުއިރު . ކަންތަކާިއ ނުކުރެވޭނެ

ރައްޔިުތންނަށް މިނިވަންކޮށް އުޅެވޭތީ. މި ގާނޫނު މިހެން އޮތުމުގެ  ގެރަށް އުާފވޭ އަުޅގަނޑުމެން އް. މިއަދު ވަބާރުތަ

 .ތިބިވެސް ނުކުރެވިފައި މީހުން އެބަ ނިކުމެ ވާހަކަދައްކާލަން ތިބި.ނުކުރިފައި މީހުން އެބަބުނަން ބަސް ،ސަބަބުން

ނޫން އަޅުގަނޑު މި ަދއްކަނީ. އެހެން ނުނިކުންނާނެ ނޫންތޯ   ވާހަކަެއއް މީހުން އެއްވާންލަ އްޓާކޮންމެހެން ސަރުކާރު ވަ

އިންޑިާއަގއި ކަްނވީ ގޮްތ ްނވީ ގޮތް ަރއީސަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ. ބުނަންޖެހޭ. އެމެރިކާަގއި ކަމީހުންނެއް. ބަސް

ްނވީ ގޮތް ރައީސަްށ ލާުތގައި ކަވިއިއްެޔގައި އިނގިރޭސި  ؛ޤައުމުތަކުަގއިގެ ރައީސަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ. ދުނިޔޭ

މި ޤައުަމކީ ވެސް ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން  .ރައީސް؟ ވީ ކިހިނެްއތޯ މި؟ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ކިހިެނއްތޯ ބޮރިސްއަށް ވީ

 ،ންކަމާއި ބުނުމުގެ މިނިވައަދި ަބސް އި،ަމން ރައިޓްސްއާ އުެއއްކޮށް ހި ސްޓޭންޑަޑާ އި ނޯމްސްއާއިންޓަރނޭޝަނަލް 

ނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއީ ޔުިނަވރސަލް ޕްރެކްޓިސް ރައީސް. ންން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެމުގެ މިނިވަްނކަުއޅުއެްއވެ

ސަރުކާުރ  190ލާނަން. މި ރާއްޖޭގެ އިައޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ އެްއޗެއް އިނގޭތޯ އަެނއްާކވެސް ދަންނަވަ ؛ރައީސް

ެއ  ަރށުގައި މީހުން ުއޅެންޏާ 190. ސަަލއަކަށް ވާނެ ދެއްތޯރަށް ބޮޑު މައްވަ ؟ދެން ކިހިނެއް ހަދަނީ އްޔާ އުފެދިއްޖެ

ޖެހޭ. މި ރާއްޖެ ހިނގަން އެބަށް ޖެހޭ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މޮޑެލަރަށްރަށް އިންޑިޕެންޑެންޓުކޮްށ އޮޕަރޭޓުވާން އެބަ

؟ ދީ ކިހިނެއްތޯނު 5ަތކަށް %ޔިތުން ތިބީ. ަކއުންސިލުލިބޭީތެވ ހާދަ އުފަލެއްަގއޭ ަރއީސް، ރައް 5މިއަދު ބަޖެޓުން %

 ދެން ،ކަަރންޓު ބިލު ނުދައްކާ ،ނުދީފުންތަކެއް ލައި މުސާރަްއޒަވަމު ،ެއއަރކޯެނއް އަުޅވާފައި  ،އޮފީހެއް ހަދާފައި

. ރޭގަނާޑިއ އުޅެން ހުރިހާ ގޮަތކުން ހުއްދަދީފބަޖެޓު ދިނީމަ ހިނގާނީ ރައީސް. ެއއްވެ  ؟ކިހިނެއް އެތަން ހިނގަނީ
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އަހަން ޤާބިލުކަން ހުންނަ ރައީސަކު މި ޤައުމުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ. އަޑު  ؛ވާހަކައެއް  ހާކާނެދައް  އެްއވެ ދުވާލު ރައްޔިތުން

 ރައީސް ީކއްެވގެންތޯ ޔާމީން ހައްޔަރުނުކޮށް  ވެސް.އްެޖތާ މިހާރުވޭ މީހަކު ލައިގެން ެއއްެޗއް ވެޔާމީން ކަހަލަ އަޑެއް ނީ 

ވެސް އޭާނ  މުހަމަގައި ؟ިނޔާ ުކޑައީތޯ މެންނަށް ކުރި އަނޑުީކއްެވގެންތޯ. އޭނާ އަޅުގަ ؟ތި އިންނަވަނީރައީސް 

އޭނަ  ގެންޕޯލް މެދުވެރިކޮށްއިންޓަރ ؟ނުކޮށް ތި އިންނެވީ ކީްއވެގެންތޯ ރައީސްޖެހޭ. ވަޙީދު ހައްޔަރުހައްޔަރުކުރަން އެބަ

ނު ހާދަފައި އޮތީމާ ގާނޫ ، މިކަހަލަރައީސް. މިއީ ދައުލަތެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ ގެެނވެންވާނެ ނޫންތޯ ؟ނުގެނެވެނީތޯ

އޮތީ.  ނޫންތޯ މި ވެސް ނުދެވޭހާ ހަނިކޮށްފައި އެ މީހުންގެ މިނިވަން ޚިޔާލު ،ރައްޔިތުން ބިރުން މަގުމައްޗަްށ އެއްވެަލއި

ޤާނޫނުައސާސީަގއި ިލޔެފައި އޮތް ވާހަކަަތކަށް ައޅުގަނޑު އަނެްއކާ މިހާ ކުަޑ  .ތޯ މި ކިޔާ އެްއޗަކީމިއީ ނޫން

ދޭން ވެއްޖެްއޔާ ރައީސް ވަރަށް ވަގުތު ަނގާނެ އެހެންނޫންތޯ އިކިޔަ އެއްކޮށް އަނެްއކާ ނުއަސާީސ ނޫވަގުުތކޮެޅއްަގއި ޤާ

ވިޕްލައިނެއް ނެރޭށޭ މި  ،ދަންނަަވނީއަޅުގަނޑު އާދޭސް ރިުހންއަ ، ދެން ޕީ.ޖީ ލީޑަރު އެމް.ޑީ.ޕީގެރައީސް. އެހެންވީމާ 

ުއޅެންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަކަށް ވަގުތަކު އެްއވެ ެޅޭވނީ. މިއުލުކޮށްދެއްވަން. އޭރުންތާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްވެ ތިބާ

ނުޖެހޭނެ. ނޑުމެން އެއްވާކަށްބޫެލއް ނުކުރެވޭ. މިހާރުގެ ރައީސް ރަނގަޅަށް ގެންދަވަންޏާ އަުޅގަ ގައަޅުގަނޑަކަށް 

 އި،ސްޕްޭރ ޖަހަޕެޕަރޔަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރުގެ ރައީސް ކަމުނުދަންޏާ ެއްއވާީނ. ެއއްެވގެން އަުޅގަނޑުމެން ގަ

، އެހެން ހެދީމަ ކަމަކުނުދާނެ ،ގެންގޮސް  ކޫއްތާދަމާ އި،ތަށް ބިޑިއަޅަ ފަހަ ،އަިނޔާކޮށްފައި  ،ސުންނާފަތިކޮށްއި ތަޅަ

މި ގޮުތަގއި  ގެ ތާރީުޚގަިއ ރަްއިޔތުން އަޅުންދިގު ގާްތގަނޑަކަްށ މިދިޔަ ރައީސް.  ން ހެދި ނޫންތޯއެހެ ރައީސް.

މިއީ ރައްޔިތުްނެގ  ؟މިއީ ރައްޔިތުންގެ ަޤއުމެއް ނޫންތޯ ރައީސް. މިއީ ކާކުގެ ަޤއުމެއްތޯ އަށް.ކުރިަގއި މި ދަނީ ޤައުމު

ލަނީ. މި މަޖިލީހަކީ ދޭނެ ވެރި ބަޔަކު ށް ޚިދުމަތް. އެ މީހުންނައްަޤއުމެދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ  އް.ޤައުމެ

މި ރާއްޖޭގެ ރައީސަީކ ވެސް، މި ރާއްޖޭގެ ރައީަސކަށް ހުންނާނީ  ބައެއް. ދޭން ލާފައި ތިބިމީހުންނަށް ޚިދުމަތް  ވެސް އެ

ަގއި ތިބޭ ބަެއއް. ވަޒީފާ  ނަގައިެގންއެންމެހައި މީހުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ތިބޭ މީހުން މުސާރަ ؛ވެސް

، އަުޅގަނޑު ވަރަްށ މާ. އެެހންވީފައޮތީ ލިޔެ މިޤާނޫނުއަސާސީގައި މި މި ރައްޔިތުންނަކީ ބާރުގަދަ މީހުން ކަމަށް 

ލަމުން ލަމުންއުފާވާނެ. އަދި އަުޅގަނޑު ލީ އެްއވެސް އެްއޗެއް ފާހެއް ުނޭވ ރައީސް. ދެން އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑު 

ށް ނެ ކަމަހުރި ލާންޖެހޭ. މީތި ފާސްވާވެސް އެބަ ބަިއވަރު އެހެން އެްއޗެހިއިނގޭތޯ.  ނޫން އްެޗއްއެ މި ދަނީ. މިއީ ފަހު

ފާސްނުކޮށް ދެން ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީ.ން ކުިރން ދެއްކި ވާހަަކއަށް ފަހުން  ބަލަނީ. މީތިއަޅުގަނޑު މި 

ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެިރ ، ުނވޭތާއްއެދިމަ އެއް ނީ. އަދި އެކަހަލަ މައްސަލަ ކަ ަދއްކާ އެ ވާހައަޅުގަނޑު 

ވަނަ މަޖިލީހުން  18ނޫެޅވޭ ގޮތަށް ްއވެއެ ،މި ހުށަހެޅި ގޮތަށްއަޅުގަނޑު  ، އެދެނީފާސްކުރަން ައޅުގަނޑު މިރައީސް، 

ވަގުތުން ަވގުތަށް  އޭތި ފާސްކޮށްެދއްވާށޭ. އޮތް ބަދަލު އުވާލަން. އްސަގެނެ ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނަށް

ޖެހޭނެ. ބިރެްއ ނުގަނެ އެއްެވވެން. ބިރުހަދާ އެްއޗެއް ހަދަިއގެން މީހުންނަށް އެއްެވވޭ ގޮތަށް ހަދާށޭ ވާށޭ.ދެއް ށްކޮގުދީސްތަ

 ޖަލުގައި ކިތަްއ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިހާރުރެން ބޮޑު  ޙައްޤެއް ނެެތއްނޫންތޯ. އިވުޖެހޭނެ. އެއަށް ނެތި އެއްެވވެން
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ކިތަްއ  ؟ތިބިތޯ އަުޅގަނޑު އަހާލަން ބޭނުން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އަރިހުަގއި ެއްއވެެގން ހައްޔަރުކޮށްފައިމީހުން އެބަ

މަޢުލޫމާތަކީ ވެްސ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް މި ؟ މީހުން ޖަލުގަިއ ތިއްބާ ޖެތޯ އެްއވުމުގެ ސަބަބުން އެ ހިނގައްމީހުން މަރުވެ

ސްޕްރޭ ޖެހިތޯ. . ކިތައް މީހުންގެ ގަޔަށް ޕެޕަރތޯެވއްޖެކިތައް މީހުންނަށް އަނިޔާމަޢުލޫމާތެއް.  ންޖެހޭލަިއވާސަޕްމިއާއެކު 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަރަްށ  ؛ތައްހިސާބު އެ ތިބީ.ކުތޯ ށްލިތޯ. ކިތައް މީހުން ކޮންތާކިތައް މީހުން ޖަލަ

ޝުކުރުވެިރކަން މަނިކުފާނަށް ވަރަށް އެއާއެްއކޮށް، އަޅުގަނޑު ހަމަ މޮޅަށް މި މަޖިލިސް ތި ގެންދަވަނީ. ދެން ހަމަ

ކޭހާ ރަނަގުޅ އަުޅގަނޑު ނުދެ . ތާރީުޚގައިތި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަށްކުޑަ ދުަވސްކޮުޅގެ ތެރޭގައި  ދިޔަމި

މަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވާތީ. ެދން ބުރަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ދެން ރައީސަކީ ވަރަށް ހީާވގި ގައި އް މި މަޖިލީހުމަސައްކަތްތަކެ 

ންނަމަވެސް، ެވވޭތޯ މި ބަލަނީ ރައީސް. އެހެޫބލުކުރާ އެއްެޗއް. އަުޅގަނުޑެވސް އެހާ ހީވާގިގަބޭފުޅެއް. އެއީ ރަްއޔިތުން 

 ވަރު،ގޮސް ައޅުގަނޑުމެން މި ހޯދި ކާމިޔާީބ މި މަޖިލީހުން ގެނައިމުން ކުރަ ،ކުރަމުން ،ކުރަމުން ،މުންމަސައްކަތް ކުރަ

. ްއސަައއި ރައީސް ބަރުލަމާނީ ތާރީޚުގައި ެވްސ ނެތް ކާމިޔާބީެއއް ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ަވރުުދވަސް ތެރޭ މިހާ 60މި 

ކޮށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ޚާއްޞަ  ށް،ގެ މެންބަރުންނަހުލީ  ކުރިްނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިއަށް ިދއުމުގެ، ޗުއްޓީ އެހެންވީމާ

. ދެން އެންމެ ންވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނަ ެއއްެޗހި ހުށަހެޅި އިދާރާަގއި މަސައްކަތްކުރާ ޓީަމށް

އްޗެހި ހުށަހަޅަނީ. ފާސްވޭތޯ އެ  ތަނަށް އަޅުގަނޑު މި ނޫން ކޮންމެ ފަޚުރު ހޯދާކަށް އްގެގިނައިން އެްއޗެހި ހުށަހެޅި މީހެ

 ފާސްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ިމ ބަލަނީ. ދެން ސަރުކާރުން  އިނގޭތޯ. މިއަދު މި ހުށަހެޅި ބިލު ރަނީ ރައީސްޓްރައިކު

ކުިރ ޕާޓީ. ގެްނނަން މަސައްކަތް އަީކ ޑިމޮކްރަސީ . ެއމް.ޑީ.ޕީެވސް ވެފަ ލުކުރާެނ ަކމަށް ވަޢުދުތިވެސް އޮތީ ބާ

 އުޅެން ހަދަިއގެން ޮރސެސްަގއި ެއއްވެ އޮންނާނީ މިދިޔަ ޑިމޮކްރެޓިކު ޕްވެސް ވެފަިއ  ކައް ންމެ ހާނީއަށްތާ އެއެމް.ޑީ.ޕީ

އިުރއެރީ  ޅުންދެން އަނެއްކޮ  ެވއްޖެއްޔާ އަނެްއކާ ހަދަންއެމް.ޑީ.ީޕން ނުެވވޭނެ ގޮތަކަށް ، އަލުން ެއއްމާއެހެންވީ ވެސް.

ރައީސް، ދެން އޮީތ  އިްއަޒތްތެރި ގާނެ.ހިނދަ ަކމެއް ދެން ނުއެފަ .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް .ލާނީކަމަށް އަުޅގަނޑު ބަ

އުޅުމަކީ ކަނޑުމަތިން އެއްވެ  ކޮށްަފއި ރީްއޗަށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ.ިމކަންވެސް ހުއްދަ .އުޅުންއެްއވެ ކަނޑުމަތިން

މޫދަށް ޖެހީމަ ސްޕްރޭ ޕެޕަރ ނުޖެހޭނެ.ަދގުލެއްނއު  ވީމަކަމެްއ ކަމެްއ ދިމާވާއިރަށް. ކަނޑުމަތީ ވަރަށް ސަޅި 

އުެޅވޭނެ. އުެޅވެްނވާނެ. ކޮންމެ ދިމާލަކުން އެއްވެ ވެސް އެްއވެ ނޑުމަތިންލީމަ އެކަން އެ ނިމުނީތާ. ކައިފުންމަ

ދަ ކޮންފަ ނިކުމެ. ޒުވާނުން ،ގެ ެއއަރޕޯޓު ހިފަހައްޓާލައިފި އިހަށްދުވަހު ހޮންކޮންގުގެ މީހުން ނިކުމެހޮންކޮންގު

ރައްޔިތުްނގެ ބާރު  އް އިން ދަ ވޯްލޑު. ހޮންކޮންގުގެ ެއއަރޕޯޓު ރައީސް.ރޕޯޓެއައެ އެސްޓް ބިޒި ވާހަކަެއއްތޯ. ެއއީ

. ރައްޔިތުންަނށް އެހާ އަނިޔާެއއް ނުކުރިވެސް  އްމީހުންނެ އެ. އޮތީ ހުރިވަރު އެއީ. ޗައިާނގެ ދަށުަގއި އޮތް ހޮންކޮންގު

ލަންށޭ ތިބީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބަ މެންނޑުދަ އަނިޔާއެކޭ ރައީްސ ކުރީ. އަޅުގަ. ހާެއއްމި ރާއްޖޭގައި ކުރިހާ އަނިޔާ

ވެސް ހާދަ ހާނިކައެކޭ ކުރީ. މިއަދު މިތާނގަިއ  މެންބަރުންނަށް ހުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ތިބިއިރު މިތާ މަޖިލީ

މި ެވސް  ރަށް އަިނޔާކުރިއޭ. ައޅުގަނޑު ވެސް ވަ ވިދާުޅވީ ިތމަންނާއަށް ކުގެ މެންބަރަހުވާހަކަދެްއކި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީ
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އުޅެން ހަދައިގެްނ. ވެސް ނެތް އެއްވެ  ނުކުރާ އެކަކުއަނިޔާދެން ވެސް ވަރަށް އަނިޔާކުިރއޭ.  ގަނޑަށްއަޅު ނީ،ބުނަ

، އަުޅގަނުޑގެ ވާޖިބަީކ ވިޕްަލއިން ނެރެގެން މިކަން ކޮށްދެއްވާނެތާ. އެހެްނވީމާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ، ޕީ.ޖީ ލީޑަރު އެހެންވީމާ

 ޅުން. ހުށަހެ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ްސެގ ހުާކށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ބިލުގެ ބަ ؛އަުޅގަނޑު މިހާރު .އްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުޝުކުރި

ތަމަ ސްގެ ތެރެއިން ފުރަހުކާށިދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ ބައާދެ!  ވަގުުތގެ ފެށުނީ. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(

. އަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް، ުފރަތަމަ ފުރުޞަތު މިހާރު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ިއގެންފަފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަ

 ލަޠީފަށް. އްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދު

 

 ތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އު

ީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ ވަރަށް ހަނދާން ބަލި ބައެއް ޙަޤީޤަުތގަިއ. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ނޑަށް ވަރަށް ރީއްޗަށް އެބަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހަނދާނެއް ނެތް އިްއޔެގެ ކަންަތއްތަެކއް. އަުޅގަ 

ތިމަންނައަކަށް ގާނޫނުެގ  ،ކޮށް ދަންނަވާ ބަސްުފޅެއް ބޭފުަޅކު ވަރަށް ތަކުރާރުހަނދާންވޭ ކުރީގައި ަރއީސްަކން ކުރެއްވި

ހަމަ . . ތިމަންނާއަކަށް ާގނޫނުގެ ތެރެއިން ތިކަމެްއ ސާބިތެއް ނުކުެރވޭނޭތެރެއިން ތިކަމެއް ސާބިެތއް ނުކުރެވޭނޭ

ިއއްެޔަގއި ެވސް  ،ވެފަިއވޭ. އިްއޔެަގއި ވެސް ތެެރއިން އެިކއެކި އިންޓަިވއުތަުކގައި ެއގޮތަށް ވިދާޅު  ގެކި މަރުޙަލާއެިކއެ

 ވެރިންގެ ތެެރއިން އެންމެ ނޭދެވޭ ގޮތަށް ކަންތައް މި ުކރެވެނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ދަންނަވާ  ،ފާހަަގވެގެންިދޔަ އިމި ފްލޯގަ

ކޮްށގެްނ ގާނޫނުތައް އެމެންޑު ،ލަިއގެންވެސް އަތްދަށު ހަދާ މަޖިލިސްށް ގާނޫނުންޏާ އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަމަށް ވަ

މިގޮުތން ކުރެވިފައި ހުރި އެތަކެްއ  ،ވެސް ވާހަކަދެެކވުނު . ެއގޮުތން އަޅުގަނޑުމެން ިއއްެޔގައި ކުންތަގެނެވޭ ކަންަތއް

ނަށް ޮއންނަންޖެހޭނެ މިނިވަންކަމެއް. ުއޅުމުެގ މިނިވަންކަމަކީ އަުޅގަނޑުެމން އެންމެ ދިވެހިންއެްއވެ .ކަންތައްތަެކއް

هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ދާކުރަން ފުންމިނުން ޝުކުރުއައަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތުގެ އެންމެ

 ައޅުގަނޑުމެންޓަކައި. ގެނެސްދެއްވި ކަމަށް ހިސާބަށް ޖާބިރަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް މިހާ އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެްނނާ

 ްނޑިޕެންޑެންޓް ހުރިހާ އި ،ެވސް ތަކެއް ހުރިހާ މިނިސްޓްރީ ،އަހަރު މި މަޖިލިސް ވެސް  ަފސް މިދިޔަ !ހިނގާލަމާވިސްނާ

. ެއ ބޭފުޅާ ބޭނުންވި ގޮތަކަްށ އިގަބޭފުާޅގެ އަތްދަށު އޮީތ އޭރުަގއި ަރއީސްކަްނކުރެްއވި  ވެސް ކޮމިޝަންތަކެއް

ވޭނީ ވެސް އެ ްސކަމަްށ ކުރިމަތިލެރައީ. ދިޔައީެވސް އެމެންޑުކުރަމުން އެާއއެކީ ގާނޫނުތައްހަމަ ،ވެސް ކޮމިޝަންތައް

ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ކަމަށް ގާނޫނުތައް ނޫނީ ބޭނުންވާ ތަނެްއގަިއ  ،ހުންނަ ބޭފުޅެއް ގޮތަށް ވާ ސިފަެއްއގަިއ ބޭފުޅާ ބޭނުން

ވެސް ގޯހެއް އެޅުަމކީ ޑުކުރަމުންދިޔައީ. ހަމަ ެއގޮތަށް އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެއްެވސް ރައްޔިަތކު ތާކަްށ އެްއވެއެމެން
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 65އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ މި ތިބީ. ިމއަދު މި ދިވެހިކަމުގައި ގާނޫނުން ކަނަޑއަޅާަފއި އޮތީ

އެތަކެއް އަމިއްލަ މެންބަރުންނާއި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އެއާއެީކގައި މެންބަރުން، ހަމަ

އަދި ހަމަ މި އިޞްލާޙު  ،ނަމަ ނުންވެއްޖެމިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމް.ީޑ.ޕީން ބޭ ،ބޭނުންވަނީ

ސަރުކާރުން  ންހަމަ ކުރި ؛ށްއަހަރު އެްއވެސް މީހަކަ ފަސްމި އިހަށް ފަހަށް ޖައްސާލެވިދާނެ. ފާސްނުކޮށްލާ، 

މި  ނޫން.ައޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް ވަަރަކށް އަނެއްހެން ބުނަންޏާ ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެއް  އް.ގެނެސްފައި އޮތް ބަދަލެ

އޮތް މި މަޖިލީހުގައި. ނޫެޅވޭ ގޮތަށް ަކންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު އެބަަހމަ އެއްވެަގއި ވެސް އޮތް މުއްދަތު

ހަމަ ށްވެސް ެއގޮތަށް ކަންކުރާ ޕާޓީއެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ކައަީކ އެއްގޮތަ މް.ޑީ.ޕީ އެހެންނަމަވެސް، އެ

ވެސް  ހަމަ ޔަޤީނުން ؛މި އިޞްލާޙު ބޭނުންވަނީއެީކގައި މި އިޞްާލޙު ބަލައިގަންނަން. އަުޅގަނުޑމެން  އުފަލާ

ިދވެހިންނަށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުްނާވ  ،އައިސް  ފާސްެވގެން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަީނ މި ިއޞްލާޙު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް 

 އެ ްނނަ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން އެބޭފުުޅންގެ ކޮންސަރންތަާކއިއޮ ފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންަކން އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއީ ޚިޔާލު

އެގޮތުން މި  ޖެހޭނެ.ރެވެންބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކު ސާސްތައް ރާްއޖޭގެ ވެރިންނާއި ހިސާބަށް އަދި ކަމާހުންގެ އިބޭފުޅު

އަުޅގަނޑު އަދިވެްސ ެއއްފަހަރު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ލުހާފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ައޅުގަނުޑ އިޞްލާޙަށް 

ޓަކައި ޝުކުުރއަދާކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އިދެްއވި ަކމަށްްއވަ ހަޅުހުށަކައި، ޓަ ށްމެންބަރަށް މި އިޞްލާޙަ

  .ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރަށް.هللا އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ކެވުން:ޖާބިރު ވާހަކަދެއް هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކެންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ، ލިއިރު އިުދވަހު ހުއްޓާ ބަލަ  އެއްއަުޅގަނޑު ލަްނޑަނުަގއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

މަޖިލިސް މެންބަރަކު ކުއްލި ޝޮކެއް.  ،ތަން ފެނިފައި އަޅުގަނޑަްށ ޝޮކެއް ޖެހުނީ އަޅައިގެން ގެންދާފަހަތަށް ބިޑި

ބޭފުޅާ  ލިއިުރ އެ އި. ުކއްލި ގޮަތކަށް ބަލަ، ެއއްަޗކަށް ލަނީ އެއޮްތގެންތް ގެންދަނީއޮ އަޅަިއގެން މިފަހަތަށް ބިޑި

 އެްއކޮށް ކުޑަކޮށް މި ފީލިންގާ ތަޖުރިބާތައް ހުރީމަބަިއވަރު ގޮތެކޯ. މިކަހަލަ  މިނިވަންކަމާއެކު ެއއްެޗއް ބުނެގެން ވީ

ނީ އެ ދަ އަުޅގަނޑަށް މީހުން ޓެކްސްޓްކުރަމުންއިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމހާރުވެސްތާ ދެްއތޯ ވާހަކަ ދައްކާެލވިދާނެ

 ކުީރ ރައީްސ. ައޅުގަނޑުެމން ބަސްބުނަން ނިކުތީމާ ހާދަ އަނިާޔއެކޭ ،ވެްސ ހައްޔަރުކުރާށޭ  އަނިާޔވެރި ފުލުހުންތައް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއްެވސް މީހަކު  ވެސް ހައްޔަރުކޮށްދޭށޭ. މީހުން  އެ ؟ވެސް ކޮބައިހޭ ފުލުހުންތައް

ހުށަހެޅުމަށް ބަލައިގަންނަްނ  ހުށަހެޅި މި ،މަކު މި ގޮަތށް ނެހެދޭ ގޮތަށްެއކަ ބޫލެއް ނޫން.ގަ  ރުކުރާކަްށ އަުޅގަނޑު ހައްޔަ
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ން ޤީއަުޅގަނޑަްށ ޔަ މަނިކުާފނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން.އެ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފުރަތަމަ ސްޕީކަުރ ވާހަކަދެްއެކވީމަ

 .ތާކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ގެނައީ އެްއޗެްއވިްއޔަ މިފަހަރު މިކުރާންޖެހޭ ވަރުގެ . ރާނެކަންކުލު ތިން މިފަހަރު މި ބާއެމް.ޑީ.ޕީ

އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން  ؟ސްޕްރޭ ގަންނަނީއެެއއް ނޫން ސުވާލަކީ. ކިަތއް މިލިއަން ޑޮލަރުތޯއޭ އަުޅަގނޑުމެން ޕެޕަރ

ވެސް ދޭންވީ  އޭތި ގަންނަން ލާރި ނުެވގެން.ދިމާ އުޅެނީ އަނަގާޔއި އަތާ މި ؟އެބަޖެހޭ. ކީްއކުރަން އޭތި ަގންނަނީ

ރައީސް. ހާދަ ތަދެކޭ ވަީނ  ސްޕްރޭ ޖެހީމަނުޖެހޭނެ. ތަދުވޭ ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހާކަށްޕެޕަރ .ންއާސަންދައި .ރައްޔިތު މީހާއޭ

 އަދި ޖަހަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ލޮލުގައި ޖަްއާސފައި އެތެރެއަށް އޮއްބާލަނީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލޮލަްށ ތަދުވަނީ

ާވވަރު. މިކަހަަލ  މިއީ މިނިވަންކަން ހޯަދން ނިކުތީމަ ތަާޅހެން. އިޖަނަވާރުންގެ ަގއިގަ  ްއ؟ކިހިނެ ސްޕްރޭ. ތަޅަނީޕެޕަރ

. ިމއީ ގައިެވގެން އެމެރިާކގައި ެޖއްސި އޮޕަރޭޝަނު އަޅުން މިނިވަްނކުރަން ކަންތައްތައް ހިނަގއިދިަޔއީ ަކޅުމީހުންނާއި

މިއަދު  ނު؟ުނވާނެމިކަހަލަ ކަންތައް ކޮށްގެން އޮްއވާ އޮބިނޯންނަ ހިސާބުގައި.ގޮސް ވެގެންތަރައްޤީއޮތީ  މިމިރާއްޖެ 

ހުރެގެން މިފަދަ އަނިޔާ  ގައިަކމުއޭނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެއް ނޫނޭ.ކަ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ތިަމންނާއަށް އެނގޭ

. ީކއްެވގެންތޯ ނޫންތޯ މިކަން ހިނގީ ގައި މަތީއަުޅގަނޑުމެން ކުރި ،އޭނާ އެކަން ނޫނެކޭ ބުނެ .ރައްޔިތުންނަށް ދީފައި

އުމުރު  ޖަހާފައި އިންނަންޖެހޭނީ. ތާ ޭއނާ އިންނަންޖެހޭނީ ޖަލު ގޮީޅގައި. ހިލިހިލާ ؟ހައްޔަރުނުކުރާންވީ އޭނާ

 އެހާ އަނިޔާކުިރ އޭނާ. ަރއްޔިތުންނަށް އޭާނ އަނިޔާކުރި. ރަްއޔިތުންނަކީ .އުމުރު ިއންނަންޖެހޭނީ އިންނަންޖެހޭނެ. ތާ

ކޮންތާކުން ހޯދި ލާރިތޯ ބަލާކަށްނުޖެހޭތޯ  އީއެ ހެދި. ނަޖިހުންނަށް ސީދާ. އޭނާ އެ އަޅާ ބިލްޑިންގ ށް އޭނަނަޖިހުންނަ

ނަސަންދުރައިން ެއއީ ކޮންތާކުްނ ލިބުނު ލާރިން  ؟އުޅެނީން ެއކަން ނުކޮށްގެްނ ކޮމިޓީ ީކްއވެގެންތޯ މާލިްއަޔތު ؟ރައީސް

އޮފީްސ  ީކއްެވެގންތޯ ވެސްޓްޕާުކގައި؟ އުޅެނީ ން އެކަން ުނކޮށްގެން މި ކޮމިޓީލިއްޔަތުކީްއެވގެންތޯ މާ ؟ެއއްެޗއްތޯ އަޅާ

ދަނީ  ައޅުގަނޑު މި ؟ދައުރުގައި މި އެކަން ނުބެލެނީ ކީއްެވގެންތޯ ؟މީހެއްގެ މުދާ ފޭރިގަނެ ހަދައިގެން އެތަން ހިންގީ

 ނަގާަފއި އެ ގެ ވަގަށް  އަތުން ލުފުޅުއިސްމާޢީ ނަކުރިކަ ؟ވާނީ ހަވާލުވާން މިހާރު. ދެން ކިހިނެއް ޔާމީނުމެންގެއާ

ހަމަ މިހެން  ؟ކޮބައިތޯ އޭަނގެ ައތުގަިއ ބަިއވަރު ލާރި އޭނަ ހޯދި ތަނެއް ؟ހޯދީ ާލރިކޮންތާކުންތޯ އޭނަ  އެހެރީ.

ށޭ އަންގަނީ އިސްތިއުފާދޭ އަުޅގަނުޑ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް މި !ސް ހައްޔަރުކުރޭގެނެ ކޫއްތާދަމާ ؟ތިބެންވީތޯ

ރާއްޭޖެގ  ހާދަ އަނިާޔއެކޭ އޭނަ ކުރީ މިަވގުތުން ަވގުތަށް ޭއނަ ހައްޔަރުކުރާށޭ.  .ވަގުތުން ޔާމީނު ހައްޔަރުނުކުެރވެންޏާ

. ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއޯ  ހާދަ ަވއްކަމެޭކ އޭނަ ކުރީ. އޭަނއަކީ މި ަސއުތު ީއސްޓް ޭއޝިާއގައި  ރައްޔިތުންނަށް.

ކޮްށ ހާ ހުތުރުއެރާއްޖޭަގއި ވެރިކަންުކރި މީހަކު  ވާހަަކއެްއ ދަްއކާކަށް. މިންކޮ މިސްޓަރ ޑޯންއޯ އޭނަައކީ.

 އަތުން ިދޔައީ. މި  .އްސަ އޮތީ ގޮ ދެން މިރާއްޖެ މި ވެރިކަންކޮށްަފއި އޭާނއަށް އެޮގތަށް މިނިވަންކަމުަގއި ހުރެވެްނޏާ

. ެއއްެވސް ޒަމާނަކުން އްގޮތެއެ  ނޫން ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް  ؟ރައީސް ނޫންތޯހެންއެ . ކަޑަރައީސް ންތޯކަޑަ އެހެންނޫ

ޅާ، ނުބަިއކޮށް ކަމެއް އަ އަޅާދާއިުރ އޭނާ އިންނަންޖެހޭނީ ތުރުތުރު އަންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެއިން ނިކުމެ އޮފީހަށް

ަގއި ރައީްސކަމު .، ރައީސްސްކަމުގެ ގެރެންޓީ އޮންނަްނވާނެ. ރައީސް، ަރއީސް، ރައީ ކޮށްފިއްޔާ ތިމަންނާ ހައްޔަރުުކރާނެ
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 މަޤާމު ބޮޑު  އޮތް . އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން ތިހިރީ ތިއެއްހުންނެވިއިރުަގއި ރައީެސއް ނެތް އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފަ

ޔާމީނަށް އެގޮތަްށ  ކޮށްފައިންަގއި އެފަދަ ޮބޑު ވައްކަ ާރއްޖޭ ނޫން. މި އިސްތިއުފާ ިދނީ ރައީސެއް  .ފަވެސް ދީ

ހައްޔަުރކުރަންވީ.  އޭނާ އެހެނެއްުނވާނެ. !ހޯހޯ ،ޓުތެރޭަގއި ފިލްމު ހަދައިގެންކޯ  ،ލަވަކިޔާފައި ހުރެވެންޏާސަލާމަތުން 

މީނާ ވީމާ  .އޭނާ ވީމަ އެގޮތް އޭަނ މިހާރުވެސް ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރަމުންދަނީ ރައީސް. ؛ޖަލުގައި ބަހައްޓަިއގެން

ބަބަންލާފައި ؛ ތުޞަދޭން ފުރުދުވަުހ ގެންގޮސްަފއި ހެކިބަސް އެ ގައިނޫން. އަުޅގަނޑު އޭނާ ވެރިކަމު  އެހެނެއް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރު.  މުޤަްއރިރު، ކޮމިީޓގެ ޔަތުމާލިއްއަށް. އަުޅގަނޑަީކ ގޮޅި  ށްލާފައި އެުދވަހުން އެުދވަހައިޖަހަ

 އަުޅގަނޑު  ން އައިއިރު އޮތީަބއްދަލުކުރަ  ރައީސް އަުޅގަނޑާ ؟މަލުކުރީޢަވެސް  ޭދތެރޭގައި ކިހިނެއްތޯ އޭނާ އަުޅގަނޑާ

އޭާނެގ  ، ގޭަގއިޔާމީނު ހުންނަނީ ހައްޓާފަ.އޭ ިކޔަިއ ބަރައްކާތެރިވެދާެނތީއި ފިލަ ،ޖަހާފައިޕިޓަލުގައި ޗޭނުހޮސް އޮތީ

ކާކަށްތޯ މަދުން. މި  ،. ކާކަށްތޯ ގިނައިންގުނާމީހުންނަށް ގުނަ މީހުން ދެ  ހުންނަނީ ވައްަކމުގެ ލާރި ދެ  އަންހެނުން އެ

ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަ މިހާރު ނަގާށޭ. ޮކންމެ މީހަކު ވެރިކަންކޮށްަފއި  އެއް  ތްއޮ ރާއްޖޭަގއި ދައުލަތަށް އޭާނގެ އަތުަގއި

ުކރީ ދުވަހު ދެން އަޅުގަނޑު ެއހެން ދެންނެވީމާ މަނިކުފާނު  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިފައިގެންަދނީ. ޒާނާޚަދައުލަތުގެ 

 އެހީތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަ ،ހެނދުނު ކޮފީއެްއ ބޯން ޖާބިރު ވަޑައިގަންަނވަންވީނޫންހޭ ،ދެންނެވީ

މިހާރު ޔާމީނުގެ އަތުގައި ތަޅުދަނޑި އޮެވއްޖެއްާޔ  ދަނޑި.ޒާާނގެ ތަޅުޚަރައީސްގެ އަތްުޕުޅގައި އެަބއޮތްތޯއޭ  އިްއޒަތްތެރި

ތަޅުދަނުޑ  .އިޒުނަ އޮތިްއޔާ ވަރަށް ސަކަރާްތވާނެ ނޫންތޯ ރައީސް. އަދިވެްސ ެއއްފަހަރު ރައީސް އަހާލަން އިނގޭތޯ

ޒާާނެގ ޚަގައިތޯ ނޫނީ އެހެން މީހަކުގެ އަތު ؟ތީ ރައީސްގެ އައްޕުުޅަގއިތޯ ނޫނީ އަނެއްކާވެސް ޔާމީނުގެ އަތުަގއިތޯއޮ

  ؟ތަޅުދަނޑި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  . ނަންބަރެއް އޮްނނަނީ ތަޅުދަނޑިެއއް ނެތް. .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު  މިހާރު ސާފުވެއްޖެ. ؟ތެދެއްތޯ

 . އްނުއެސާފުވެއްޖެ ޔާމީނު އަުތަގއި ނޫންކަން ދެން އޮތީ ތަޅުދަނޑި. އެކަމަކު ވަގަށް ެނގި ލާރި ައނބުރާ ހޯދަންޖެހޭނެ

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޒާނާަގއި ތަޅުދަނޑިެއްއ ޚަ ގޮތުން މިކަން ހަމަ ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ. ގުޅޭ ޒާނާއާޚަ .މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި، އިްއޒަތްތެރި

  އާދެ. .ނޯވޭ. ކޮންބިނޭޝަން ނަންބަރެއް
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 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ،ކިޔަނީ ހުޅުވަން ގެްނގުޅޭ ނަންބަރޭ ތަޅުދަނޑިއޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ؛ހާރު ތިހެންއަޅުގަނޑަށް ދެން އިނިގއްެޖ މި

  ؟ރައީސް ޖެހީމައިތޯއޭ ހުޅުވެނީ ނޫނީ ޔާމީނު ޖެހީމައިތޯއޭ ހުޅުވެނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުގަނޑުމެން އަށް  2:30ކުރަީނ މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު ަގސް

ގައި ަބއްދަލުވާނީ  2:45ކޮެޅްއ އެރުވުމަށްފަހު އަުޅގަނޑުެމން ހުސްވަގުތު މިނެޓުގެ  15އެއަށްފަހުަގއި  ގެންދަން.

އަރުވަނީ ެކންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުސަތު ގެ މަސައްކަތަށް. 7.8އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ށް.މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަ

 

 ންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:ކެ

ބެހޭ ގާނޫނަށް   ުއޅުމާދާ، އެްއވެ ކުރަމުން މިމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ،ބޫލުކުރަންެޖހޭ އެންމެ ބޮޑު ޙަޤީޤަތަކީގަމެން ލާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑުއިހިންގަގުޭޅޮގތުން ނަޒަރު  ޙާލާޞްހުށަހެޅިފައިވާ އި

ދެމެދު  ވަނަ މާއްާދއާ 69ވަނަ ާމއްދާއިްނ  16ައސާސީގެ ޤާނޫނު ،އަސާސީ ހެދީޤާނޫނު ،މު ޙަޤީޤަތަކީންއެންމެ މުހި

 ހުރިހާ މާއްދާއެއް ިލޔުނީ ހުރި އަސާސީަގއި ބާކީ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ައސާސީ ަޙއްޤުތައް ކަށަވަުރކޮށްދެން. ާޤނޫނު

އޮންނާނެކަްނ ރައްޔިތުންނަށް ކަަށވަރުކޮްށދީފައިވާ އަސާސީ ަޙއްުޤތަކާއި މިނިވަްނކަން ެއގޮތުަގއި ދެމި

ރަްއޔިތުްނެގ  ،އަސާީސގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ވާހަކަާއއިކަށަވަުރކުރުމަށްޓަކައި. ޤާނޫނު ،ންކުރުމަށްޓަކައި ޤީޔަ

 ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ލިޔުނީ  މި ،ބެހޭ ވާހަކައާ  ތަކާނިވަން މުައއްސަސާމި ،ސަރުާކރުގެ ވާހަކަާއއި ،މަޖިލީހުގެ ވާހަކައާއި 

އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިވަންކަން ބިނާވެފަިއވާ  މި ކުރުމަށްަޓކައި.ންޤީވެސް އަާސސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަން ޔަ

 ؛ޔާލު ފާޅުކުރުންޚި މިނިަވންކަން.ޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ޚިާޤއި ުއޅުމުގެ ޙައްއެްއވެ ،މު ދެ އަސާސީ ޙައްޤަކީންއެންމެ މުހި

ޔާލު ފާޅުކުރުުމގެ ޚިއެީކގައި އުެޅވިގެން. އަދި ހަމައެއާ ެއއްވެ  .ވެސް ެއްއވެގެން ޔާލު ފާޅުކުރެވެނީޚިފަހަރަށް  ގިނަ

މީހުންެގ  އެ ،ހުންތެރެއިން ަވކިަވކި ިސޔާސީ ފިކުރުތައް ނުވަަތ ަވކިަވކި ސިޔާސީ ފަލްސަފާތަކަށް ިނސްބަތްވާ މީ

ރައްިޔތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ސިޔާސީ ފިކުރަކީ ުނވަތަ  އި،ކާއި ފިކުރުތައް ަވކިިދމާއަކަށް އަނބުރުވަ ޔާލުތަޚި

ެވސް  ސިޔާސީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ސިޔާސަަތކީ ކޮަބއިކަން ބުެނދިނުމަށްޓަކައި ަވިކވަކި ސިާޔސީ ޕާޓީތަެކއް ހަދަނީ

ުއޅުމުގެ ވެސް އެްއވެ ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ ިބންގަލަކީ އްުޤގެ ެތރެއިން.އުޅުމުގެ ޙަ  އެްއވެ އަޅުގަނޑު ކުރިން މި ަބޔާންުކރި

އަންނަނީ.  ެވސް ހެދިގެން މި  ޤަތުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައްއުުޅމުގެ ޙައްޤުގެ ތެރެއިން ޙަޤީެއއްވެ އެހެންވީމާ،  ޙައްޤު.
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ސިޔާީސ  ،ުކރު ކުރިއެުރވުމާއިސިޔާސީ ފި  އިަލއި،ކުަލވަައސާސީަގިއ ބަޔާންކުރާ ިސޔާސީ ޕާޓީތަްއ އެނޫނުޤާއެހެންވީމާ، 

އެހެންވީާމ،  ުއޅުމުގެ ޙައްޤު.ވެސް އެްއވެ  ހަރަކާތް ހިންގުުމެގ ބިންގަލަކީ ިސޔާސީ ،ޕާޓީގައި ަބިއވެރިވުާމއި

މިނިވަންކޮށް މާ  ،ފުޅާކޮށްމާ އެހެންވީމާ، އެހެން ޙައްޤުތަކަށްވުރެ  ނޫން. ުއޅުމުގެ ޙައްޤަކީ އާަދިއގެ ޙައްޤެއްއެްއވެ

 7ދިޔައީ ވޭތުވެދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އުޅުމުގެ ޙައްޤާއެްއވެ  އަޅުގަނޑުމެން

އުޅުުމެގ ޙައްޤަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ން ފެށިގެން ެއއްވެ އި 2012އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ  ،ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އަހަރު

 ޮގސްފަިއވާއެްއވަރުގެ ކުެށްއ ކަމުގައި ެވގެން ގައި ޓެރަރިޒަމާއްޖޭ ދިވެހިރާއެއީ ުއޅުމަކީ ވެ ެއއް ،ބަދަލުތަކެއް އައިސް 

ައނިޔާ ލިބިގެންދިޔަ މަންޒަރު  ،ުއޅުމުގެ ތެެރިއން އެތަކެއް ަބިއވަރު މީހުންތަކެއް ހަްއޔަރުކުެރވި. އެްއވެތަން

ހުންނަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ުބން މީޔާލުަތކުެގ ސަބަޚިށްފައިވާ ުއޅުމުގެ ތެޭރގައި ާފޅުކޮ އަޅުގަނޑުމެން ދުށީމު. އަދި އެްއވެ

. ކޮންެމ ބޫުލކުރާ އެއް ޙަޤީޤަތެއް އޮވޭ ގައަުޅގަނޑު  ،. އެހެންނަމަވެސްވެސް އަުޅގަނޑުމެން ދުށީމުން ވުނު ތަވާކުރެޢުދަ

ރައްޔިތުން  ހޭނެވެްސ ެއއިރެްއގަިއ އޮންނަ ސަރުކާރަށް އަބަދުވެްސ އޮންނަންޖެ ކޮންމެ ަޒމާނެއްގައި  ،ވެސް ޤައުމެްއގައި

ަޤއުމު  ،އެ ަޤއުމު ނިސްބަތްވެގެްނވަނީ .އެއީ އެ ަޤއުމަކީ ރަްއޔިތުންގެ ަޤއުމު ކަމުގެ ބިރު.ށް ިނކުމެދާނެމަގުމައްޗަ

އެހެންވީމާ، ަޤއުމުަގއި  އެ ަޤއުމެްއގެ ރަްއޔިތުްނނަށް. ނޫން. ޤައުމު މިލްުކވެގެްނަވނީ މިލްކުވެގެްނވަނީ ސަުރކާރަކަށް 

ނުވާ ވަތަ އެއިރެްއގައި އޮންނަ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ބޭނުންނު ،ވާނަމަ ށް ނުހިނާގ ކަމަށްކަންކަން ރަނގަޅަ

ބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ، ގަގޮތްގޮތަށް ނުވަތަ ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަކަށް އަަރިއގަންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް 

ެވސް  ކަށްރަޮކންމެ ސަރުކާ މުގެ ބިރުލަކުރުވަފާނެސަރުކާެރއް ަޖވާބުދާރީ ،އަބަދުވެސް ަރއްޔިތުން ެއއްވެ 

 .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެން ިހނގާނީ ގޮށްމުުށގެ ވެރިކަން ވަންޏާ އެ ބިރު ސަުރކާރަށް ނޯންނަ ކަމަށް އޮންނަންޖެހޭނެ.

ކޫމަތެއް ނޯންނާނެ. ގާނޫނީ ވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނީ ވެރިކަުމގެ ޙުގާޫނނީ  ގޮށްމުށުގެ ބާރު. އޭރުން

މަގަށް އަޅުވަން ރައްޔިތުންނަްށ އިން ނެއްޓިގެންދާ ކޮންމެ ދަނޑިވަެޅްއގައި ސަރުކާރު ހަމަ ލޯ ރޫލް އޮފް ނުވަތަ ،ތެރެއިން

ުއޅުމުގެ މިނިވަންކަްނ އެްއވެ ހެންވީމާ،އެ ުމގެ މިނިވަންކަން.އުޅުއެއީ ެއްއވެ ،ގޮތަކީ ،އޮންނަ ހަމަ އުސޫލަކީ

 ،ައޅުގަނޑު ދެންނެވީ ؛ވެސް  ހަމަ ކޮންމެތާކަށްނުލައި ހޯދުމަކާ ން ދީފައިވާ ޮގތަށް ކުރިން ހުއްދައެއްއަސާސީޤާނޫނު

ގަނޑުެމން އިނޭގ މިސްކިތްތަކާއި ސްކޫްލތަކަކީ ެއއީ އަޅު ވެސް އަޅުގަނޑަށް  މިހެން ދަންނަވާއިރު

 ހަމަ ެވސް ގުޅޭ ތަންތަނުގެ ކުރިމައްޗަށް އެްއވުމަކީ ެއއީ އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ކުރަންޖެހޭ ތަންތަންއިސްތިސްނާ

 ..ލަ ގޮތެްއގައި އެ ޙައްޤު.ޖުމު ،. އެހެންނަމަވެސްބޫުލުކރަންގަކަމުގައި އަުޅގަނޑު ކަންަކންޖެހޭނެ ވާންއިސްތިސްނާ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިއަޅުގަނޑު މިާހރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު.އާދެ! 

 ޢީއަށް.މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ

ކަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެްއކިން. ޙަލާޞްމިކޮޅަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޔެ 

 އް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޙެލާޞްއި އް ނޫނީ ަގވާއިެދއް ނޫނީގާނޫނެ ،ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާފަިއވާނެ ވާހަކަދެްއކިއިރު

ކުރެިވގެންނެްއ ުނވާނެ ގޮތަކަށް ނޫނޭ. ވަިކ ީމހަކަށް ޓާގެޓު  ފައިދާވާ ގޮތަށް ނޫނިްއޔާހަދަންޖެހޭނީ ވަކި މީހަކަށް ވ

ަމށް މަނިކުފާނު އައިސްދާނެތީެވ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ގޮތުގައި ރާއްޭޖގެ ވެރިކަ ،ންނަނީއޮ ަގއި މިޙުލާޞްއިއްޔެ އި ނޫނޭ.

އެރީތީެވ އް. ޕުރޮފެސަރ އުަގއިލު ހިތަށްޙެ ލާޞް ެއކަްނތައް ހުއްޓުވަްނެވގެން ގެނެްސފައި އޮތް އިވެިދޔަ ސަރުކާރުންވޭތު

ކަށް މިކަހަލަ ގޮތަ ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް އޮންނަން. ރާއްޖޭގެ ެވރިކަމުގެ އަހަރު ވާންޖެހޭނޭ 10 ،ވެރިކަމަށް ައއިސްދާނެތީ

ވެސް ރަނގަުޅ  ޖާބިރު ޖާބިރު.هللا ޢަބްދު ،ށް އަިމއްލައަށް ވިާދޅުވާ ކަމަލީޑަރު  ދެން ޑީ.ާއރު.ޕީގެ ހި.ގެންނަ ެއއްޗެ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެކަމަކު އަުޅގަނޑު މިއަށް ވޯަޓށް އަހައިފިްއޔާ ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ގަވާހަކަެއއް ދަްއކައިިފއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން 

މިކަްނ  .އްޙެ ލާޞްވަރަށް ރަނގަޅު އި އި މިއީގޮުތގަނޑު ވޯޓުދޭނީ. ެއކަމަކު އަުޅގަނުޑ ދެކޭއެްއގޮތަށް އަުޅގަ ރޫހާ

ވެސް  ބޭފުޅާއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމްދަރުދީ ދެން އެ އޮންނަންޖެހޭނީ މިގޮތަށް.

ޖެޭހ މުން. ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް އެބަުއޅެވެސް ގެނައީ ހަމަ އެއްވެ 13، 12އޯަގސްޓު  މެންއަޅުގަނޑު ފާޅުކުރަން.

. ހަމަ އެގޮތުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުން ވާހަކަދައްކާލީމަ މީހަކާ ދެ ،ބޮޑުވެ ސްޓްރެސް އެކަނި ގޭތެރޭަގިއ އޮތީމަ ކުރެވެން.ހާމަ

ތެރެއިން ބޯދިއްކޮށްލަިއގެން މިހާރު ދޮރު ގިނަ ކަންތައްަތއް ލިބޭ. ެދން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާލީމަ  ގިނަ މީހުންނާ

މާ ރަނގަޅުނޫންތޯ. އެކަމަކު އަުޅގަނުޑގެ  ތު ދިނީމަޞަފުރު ފުޅުންނަށް އެބޭ އެ ؟ލަން ތިބޭނީތޯތަން ބަ މުޒާހަރާކުރާ

ވެްސ ެއއަށް   ަބލައިގަނެފައި ޙުލާޞްއިރަނގަޅު  ވާހަކަައކީ އަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ އިންތަކެއް ކަނޑަައަޅން.

ަލއިފިްއޔާ ކަންނޭނެގ އިހުޅުވަ ނގަޅުކޮށްަފއި ދެންތައް ރަޙުލާޞްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ އިދެެކވިފަިއ . ވާހަކަކަދެެކވެންވާހަ

ޖެހުމުގެ ކުރިން ޖާބިރު ގެންނަ ކޮންމެ އެްއޗަކަށް ނޯهللا އެކަމަުކ އަޅުގަނޑުމެން ޢަބްދު ރަނގަޅުެވގެންދާނީ.

ރަނގަޅަށް ބަލަިއގަންނަން. ދެްނ  އިއެެއއްޗަްށ ފާޑުިކޔަ ޔާ އް ެވއްޖެއްޙެލާޞްއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރަނގަޅު އި

މިނިވަންކަްނ އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ  އެ. ުއޅުންކީ އެްއވެޔަމި މް.ޑީ.ޕީގެ އަސާސްއެ

ވެްސ  ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ .ސް ތެެރއިންއް. ެއކަމަކު މީގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލިޙެ ލާޞްތާއީދުކުރާ އި

އެހެންވީާމ،  .އްޙެ ލާޞްހަމަ ފެންނަ ވަރަށް ރަނަގޅު އި ށްއަުޅގަނޑަ   ކަނޑައަޅާނީ.ގޮތެއްތޯޕީޖީ ގުރޫޕް ތެރެއިްނ ކޮން 

  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ
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އަރުވަނީ އިނުގރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ ހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މި

 މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް.

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ށްޙަލާޞްއޮތް އި ފައި މިޖާބިރު ހުށަހަޅާهللا ރި މެްނބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކާށިދޫ 

ން ަކށަވަރުކޮށްދީފަިއވާ ެއްއވެސް އަސާސީއަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ޤާނޫނު

ން އަދި އެގޮުތގެ މަތީއަސާސީަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވޭ. ކަމެއް ިނގުޅައިުނގަނެވޭެނ ކަމަށް ކަނަޑއެިޅގެން ޤާޫނނު

 ،މޯލްިޑިވއަން ޑިމޮކްރަޓިވް ޕާޓީ އުފެދިކުރުމަށްޓަކައި ޙުލާޞްނެ މި ރާއްޖެ އި ނދުމަފުޅު ބަހައްޓަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ހަ

އެތައް ކެކުޅުންތަެކްއ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ކަށަަވރުކުރުމަށްޓަކައި އެތައް ވޭްނތަކެއް

މިތާ މިއަދު އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ތީ.އޮ އަސާސީ ލިބިފައި މިނޫނުށްފަހު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެހި ޤާކެކުޅުމަ

 ،ލާފަށް އޭރުަގއި ވެިރކަމުަގއި ތިބި ބަޔަކު ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ޚި އަސާީސއާޤާނޫނު ،ކޮށްފައި އޮތް ަކމެއް ބަޔަކު ،ތިބެ

 އިދިކޮެޅއް ނެހެދޭނެ. މި ޕާޓީ އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް އެއަކާ އިޞްލާޙު ލީއޭ ކިޔާފައި ޖާބިރު އެ

ނެތި  ދުލުގެ މިނިވަންކަން ،ކުރަނީ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި. ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންގެ މިިނވަންކަންވަކާލާތު

ވެސް ެއކި ފާޑުފާޑަށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ  މަކަށެއް. ިމއަދުއަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއްުނވޭ ެއއްވެްސ ކަމެއް ކުރެވިދާނެ ކަ

ޚިޔާލު  ،މިނިވަންކަން ،ގައި ެވސްފޭސްބުކު  ،ޓުވިޓަރގައި ވެސް ، ވެސް ގޭޭގަގއި ،ތަުކގައި ެވސް ރައްޔިތުން ކެފޭ

ދު މިއަ އިރައްޔިތުންނަށް އިހުސާސްވެއްޖެ ސަރުކާރަށް ފާޑުިކަޔއިގެން ބިިޑއަޅުވަ ފާޅުކުރަމުން އެބަދޭ. އެީއ 

މޮކްރެިޓކް ޕާޓީެގ ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވިއަން ޑި 2018ބޮޑަށް  ރައްޔިތުން އެންމެ ނުކުރާނެކަން. އެއީ ދިެވހިބަންދު

ބޮޑު ސަބަބު.  ލިޙަށް ވޯޓުދިން އެންމެޞާރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހޫރަީއސުލްޖުމް ގެމިއަދު ،ކެންޑިޑޭޓް 

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު  ،ން ދަތުރުކޮށްއެކި މަސްތައް މަތީ ،ންމަތީ ކި ފަހަރުވާީމ މުޖުތަމަޢުގައި އެގު އަޅުގަނޑުމެން ބައިނަލްއަ

އުމުތަކުަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ޤައުުމގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޤަ ގިނަ ވަފުދުތައް ބޭުރގެ  ިޓކް ޕާީޓގެ ވަރަށްމޯލްޑިވިއަްނ ޑިމޮކްރެ

ވާީމ ގު ހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ބައިނަލްއަތާރު ވެރިކަމުން ކުރާ ކަންކަމުގެ ވާޚްދިމާވެފައިވާ ތަކުލީފުތައް އޭުރގެ ޚުދުމު

ރައިްޓްސ  ހިއުމަން ،އަށާއި . އދ އިއެކަން ޫނސްތަކަށާއި، ދުިނޔޭގަ  މުޖުތަމަޢުގައި ދައްކަމުން އަުޅގަނޑުމެން ދިޔައީ.

ކޮމިޝަނަށާއި ހުށަހަޅަމުން އަޅުގަނޑުމެން ގެންދިޔަީއ، ގެްނގޮސް ތިބެފައި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިއަްށ 

ދެއް ކަމެއް. ޤްޞަަދކީ ކޮން މަޞަޤްދެން އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ކުަރން އައިސް މިތިބި މަ އްޔާހަދައިފި އިދިކޮޅު

، އަުޅގަނޑުމެން ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ ަކންތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ކޮން މަސައްކަެތއް ކަމެްއ. އެހެންވީމާ

ދެން ަކންކަމުގައި ކެންދޫ ދާއިާރގެ ،ރާއިުރގަިއ ކުވިސްނާލަންޖެހޭނެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ. ކަްނކަން

ނުެވވޭ ތަންތަން މިއަދުގެ ވެސް  އެްއެވވޭ ތަންތަނާއި ،އުޅުުމގައި ެވސްއެްއވެ ،އިންފަދަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި 
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ސް ޖެހެނީ ކޮންމެވެ އްޔާ މިވެސް އެްއވާންެވއްޖެ  ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ،ގާނޫނުަގއި އެަބއޮތް. އެހެްނނަމަވެސް

އި ައުޅގަނޑުމެން އެކަން ކުރަން. ފުރޮޅުތަކުގެ ތެރޭގަ ،ލިބިގެން ކާނިވާ ލޮރީތަކުގެ ތެރޭަގއިވުޒާާރއެްއގެ ހުއްދަ

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވެރިަކމުގައި ތިބީމާ އަތުވެދާނެ ުނރައްކަލަކަށް ބަލާަފއި ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

، އެހެްނވީމާނުވެވޭނެ. އެްއވެސް ކަެމއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއިން ަބރީޢަ ހުރި ން ކަނަޑއަޅާަފއިނޫނުއަސާސީޤާ

ައޅުގަނޑުމެން ގޮތެްއ  ،ކޮމިޓީގެ ަމރުޙަލާގައި މިއަށް ވާހަކަދަްއާކފައި ،އެދެން މި އިޞްާލޙު ބަލައިގެންފައި  އަޅުގަނޑު

ލާޙަށް. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އިޞް ކުރަން މިވުން. އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ތާއީދު ނިންމާފައި މިއަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް

 15ކަން. ޖަލަށް ނުލާނެ ،ދިމާއަށް ބުނެެގން ްއގެ ޙައްޤު ބަްސ ސަރުކާރަކާރައްޔިތެ ކުޭރ އެރައްޔިތުން މިއަދު އުއްމީދު

ންގެ ރަސްކަލާކަން. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މާތްދުވަސް ނުޖަހާނެކަން. އަދި ތަނެއްަގއި ކޮފީ ބޯލަން އިންދާ ނުގެންދާނެ

 މި ަޤުއމުގެ ރަްއޔިތުން ނިކުމެ މި  މި ޤައުމުަގއި. އެފަދަ ހާލަތުގައި އޮްއވާ މަކޮށްގެން ބަންދުކުރީހަޟްރަތަށް ދުޢާ

 އަޅުގަނުޑމެންނަށް އިދިކޮޅެއް ނެހެދޭނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް އޮތީ. ދެން މިއަކާ ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްފައި މި

 ސް. ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޅީއަރުވަނީ މަްއޗަންގޮ މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޅީ މައްޗަންގޮ 

ޖާބިރު ހުށަހަޅާ ކޮންމެ هللا ދު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

ްނ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ޤާނޫނުއަާސސީ ،އެްއޗަކީ ރަްތވާންޖެހޭ ެއއްެޗއް ނޫން

ގަެނވޭނެ. ާއދެ! ގަާވއިދަކުން ނޫިނއްޔާ އެހެން ގޮތަކުްނ، ެއްއވެްސ ނުރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ަޙއްޤެއް ިނގުަޅއި

މުޒާހަރާތަްއ  ،ައއީ ޙައްޤު ހޯދަން މަގުމައްޗަްށ ވެސް ނިކުމެ ރި ަރއީސް. އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދުެވގެން މިގޮތަކުން ިއއްޒަތްތެ

ސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ ކުރަމުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީމިޙައްޤު ލިެބންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަކާލާތު ،ވެސް ކުރަމުން

މަތީަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ންޓުޕޭމަ ،އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ގޮސްކުރަމުންވަނަ މަޖިލީހުގައި ހަނިުކރަމުން 18

ސްޕްރޭ ޖަހާ ވަދެ ޕެޕަރ ޭގގެ ތެެރައށްލާަފއި ވަދެ އިނުތިބެވޭ ވަުރ ެއކަން ދިޔަީއ. އަދި ނުވިާތކަށް ގޭދޮރު ހުޅުވަ

ދިޔައީ ކުރަމުން ވަކާލާތުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭރުެވސް އަުޅގަނުޑމެން ،ބާރު ލިބިގެންދިޔައީ ސާބަށް ޕޮލިހުންނަށް ހި

ންޖެހޭ ޙައްޤެކޭ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބެ ކޭ،އްޤެޙަނުޖެހޭނޭ. މިއީ އިންސާނީ ުހއްދަ ހޯދާކަށް ،ޕޮލިހުންގެ ގާތުަގއި

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ައުޅގަނޑު އެބަ އުފާކުރަން އަދި  ،ލިބެންޖެހޭނެ ބަސްބުނުމުގެ ޙައްޤު އަުޅގަނޑުމެންނަށް
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މި  ،ޖާބިރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުهللا ޢަބްދު ،އަދި އެހެން ވިސްނުމަކުން ވިޔަސް  ،އަކުން ިވޔަސްއެހެން ޕާޓީ

ޙައްޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތުުމގެހަމަ ހެޔޮހިތުން އަޅުގަނޑު ބަލަިއގަ ،މީތި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަން .ހުށަހެޅީތީވެ

އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ވިސްނުމަކީ މިއަުދެގ  ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެން ނޫނަސް މިއަދުެގ ސަރުކާަރީކ އަދި

ޓަކައި އެންމެ ބުަރ ލިޙަކީ ވެްސ ރައްޔިތުންނަށް ަޙއްޤު ހޯދަިއދިނުމަށްޞާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ގަނޑުމެން ބޭުފޅާ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަނޑުމެން މީތި ބަލަިއަގންނާނެ. އަދި އަޅު  އްމަސައްކަތް ކުެރްއވި އެ 

ލަތް ެވސް ރައްޔިތުންނަށް ޙައްުޤ އުހޯދައިދޭނެ. އެކަން ކަަށވަރުޮކށްދެން. މުޅި މި ދަރައްޔިތުންނަށް ވަންކަން މިނި

އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު  ،ންނަވާލަންވާހަކަ ދަ ކޮްށދޭނެ. އެހެންވެ މި ފުރުޞަތުގައި މިހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ދެްއވީތީ ވަރަށް  . ވަގުތުލީހޯދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮެޅްއ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ދެން ހުސްވަގުތު އަރުވަނީ ުކޑަ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

އެއް. ގިނައިުރ ގައި. ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވަނީ ރަނގަޅު ވާހަކަ  2:45އެނބުރި ބައްދަލުވާނީ 

 ަގއި.  2:45. އަުޅގަނޑުމެން ދެން އެނބުރި އަންނާނީ ޓަށް ތަދުވޭށްބުރަކަ ދެގެން ތިބީމާނށީއި

 

 {އަށް 52:41ްނ އި 24:41 :ކޮޅުވަގުތު ސްހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުރައީސްމަޖިލީުހގެ  ؛ވީނެންއި އިގަތުސަޔާރި)

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްގެ ގާނޫނަށް އިޞްާލޙުއުޅުމުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ެއއްވެ  .ންޒަތްތެރި މެންބަރުމަރުޙަބާ އިއް

ވޯޓަްށ އެހޭނެ.  ށް ބިލަ ދު ވޯޓަށް އަހާ ގަީޑަގއި ެއ ބިލުެގ މަސައްަކތް، އެ. އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ މިއަވަގުުތ ވަނީ ނިމިފަ

 ގޮތުްނ ވޯޓަށް އެހޭނެ.  ގުޅޭ ބިލު ބަލައިގަތުމާ އެ  ؛ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކިޔަނީ ، ައޅުގަނޑު މިހާރު މިއެހެންވީމާ

އިން އަރުވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު -{7.8}

މެދު  ތަކާލީ އިލްތިޒާމުވާ ެއއްބަްސވުންތަުކގެ ދަށުން އަދާކުރަްނޖެހޭ މާ އެކުލަތުން އެިކ ފަރާތްތަކާއުދަ  ،ހުށަހަޅުއްވާ

 ގަރާރު. މި  ޅާހުށަހަ ލައިކުރުމަށް ޮގވާ އިމުޤާ  ނުވާނޭ އުސޫލެއްލަތަށް ބުރައުކޮށް ދަޢާގެންގުޅޭ އުސޫލުަތއް މުރާޖަ

ވަނަ  41މަޖިލީހުގެ ަވނަ  19ެއއީ  ،ގައި 2019ޯއގަސްްޓ  27ްއވިފަިއވަނީ ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އި

ދެްއާވނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ އިޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަބައްދަލުވުމުަގއި. މި ގަރާރު މަ

 ަސއިން.ޙިސާން ޙުސައިން. ތުޅާދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙު
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 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަތުގެ ނަމުަގއި ެއިކ އުލާނަން. ދައި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ގަރާރު ދަންނަވަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި

ަތކުގެ  ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުކުުރމުގައި އެކި ސަުރކާރުތަކުން ޒު ެލވޭ އެއްބަްސވުންތައް ތަންފީއިކު އެކުަލވަފަރާތްތަކާއެ

ދިނުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ބަދަލުސަބަބުން އެއްބަސްވުން ބާިތލުވާ ހާލަތްތަކުގައި ެގއްލުްނވާ ފަރާތްތަކަށް 

އެއްބަްސވުންތައް ސިޔާީސ ކު ވެފަިއާވ އަދި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކާއެ  ،ހިނދުރެވިަފއި ނުވާކުއިމުޤާ

ޭހ ެއކި ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން ދައްކަންޖެ ،އިްނސާފުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުެގ ސަބަބުންނާއިޓަކައި އަދި ބޭށްސަބަބުތަކަ

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ިވޔަފާިރތަކަކަށް އެކަުމގެ ގެއްލުން ަގއި ލަސްތުަގސަ އިފައިސާ ނުދައްކަ

ދައުލަތުން  ،ެއކަމުގެ ސަބަބަަކށް މެދުވެރިވީ ،އާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާތީ  ކުރަންޖެހި ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކަކާތަހައްމަލް

އިންސާފު ނިންމުންތައް ޚިލާފަށް ނުރަނގަޅު ނިޔަތް އިސްކޮްށގެން ނިންމާފައިވާ ބޭ ންމާއާއަދާކުރަންޖެހޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޒި

ކުރަންޖެހުނު ގެ ސަބަބުން ެގއްލުން ތަހައްމަލްމަލުތަކުޢަލަތުގެ ބުެނިވދިޔަ އުއަދި ދަ ،ށް ފެންނަން އޮންނަ ހިނދުޔަހާމަ

އަދި  ،އަދާކުރަންޖެހޭނެ ޒިންމާެއއްކަްނ ގަބޫލުކުެރވޭ ހިނދުފަރާތްތަކަށް އެކަުމގެ ަޙއްޤު ަބދަލު ލިބިދިނުމަކީ ދައުލަތުން 

ގެއްލުްނވި ފަރާތްތަކަށް މަލުތަކުގެ ސަބަުބން ޢަގައި ކޮށްފަިއވާ ބުނެވިިދަޔ ފަދަ ތުނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ގަސް 

ކުރާނޭ އަދި ރުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ެއކަމުގެ ސަބަބުން އަސައުސަރުކާރުން އުފުލަންޖެހުމަކީ ދަ ދިނުމުގެ ޒިންމާ މިބަދަލު

ލަތުގެ އުއަދި ދަ ،ހިނދުސީދާ ގޮތުން ގުޅިފައި އޮތް މައްސަލަެއއް ކަަމށް ވީ ތާޙަލަޞްލަތުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ މައުދަ

ލަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދަމަލުޢައެކު ވެވޭ އެއްބަްސވުންތަކަށް  ެއކި ފަރާތްތަކާނަމުގައި

ލަތުން ބަދަލުދޭންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުަގއި ނެގޭނޭ އެންމެ މަތީ އުނުކުރުމުގެ ަސބަބުން ދައިލްތިޒާމެއް އަދާ

ގެންދާ އުސޫލެއް ކަމާއި، މިގޮތުްނ ކުރަމުންމަލުޢަޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ހުތަވުމަީކ މިންވަރު ކަނޑައެޅިަފއި

ރަނިވެރިާޔއަށް ޖޫރިމަނާާއއި ގެއްލުުމގެ ބަދަލުގެ ގޮތުަގިއ އަ ގެ ދަށުނ1998ްއެކްޓް އިނގިރޭިސވިލާތުެގ ލޭޓް ޕޭމެންޓް 

ންވަރެއް ކަމާިއ، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ލޯެގ ގެ މި 8ގެ އިތުރުން %ގެ ރެފަރެންސް ރޭޓުލިބިދެވެނީ ސެންޓްރަލް ބޭންކު

އުމުތަުކގެ ގާނޫނުަގއި ގެ ޤައުމުަތކުަގިއ ޖޫރިމަނާގެ ގޮުތގައި ެނގޭެނ އެންމެ މަތީ އަދަދު ަވކިަވކި ޤަދަށުން ޔޫރަޕު

ގެްނވާ ކަމާއި، ިމގޮތުން އީޫޔގެ ެއކި ޤައުމުތަކުން ކަނަޑއަޅާ އެޑިޝަނަލް ރޭްޓ ެއއްެވސް ްނ ލާޒިމުވެ ކަނޑައެޅު

 ބް ރެއެޔުނައިޓެްޑ  ،ލަތްތަކަށް ބަާލއިރުއުުނވާނެ ކަމާިއ، އިސްލާމީ ދައަްށވުރެ ިއތުރު ވެގެން 8% ހާލެއްގައި 

 12 ދަށުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެންމެ މަތިވެގެން ެނގޭނެ މިންވަރަކީ އަހަަރކަށް %ޝަލް ކޯުޑގެ ކޮމާ ގެއެމިރޭޓްސް

އެ ެގއްލުމަކީ  ،ބަލާއިރުގައި ގެއްލުުމެގ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގައިެދވޭނީ ރުގެ ިސވިލް ކޯޑަށްޠަޤަ ،ކަމާއި

ކުރަންޖެހުނު އްމަލްޙަތަލަތްތަުކގަިއ ެގްއލުން ހާވޭ ުކރަންޖެހުނު ގެއްލުމެއްކަްނ ާސބިތުކޮށްދެލްތުގައި ވެްސ ތަޙައްމަޙަޤީޤަ

ނެތުުމގެ ފައިލާއިދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ުއސޫލެއް ެއކުލަވަ  އަދި  ،ހިނދު މިންވަރަށް ބަލައިގެްނކަތް ެއނގެން އޮންނަ
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އްބަްސވުމާ ުލކުރުމާއި ެއ އެ ތިބާ ަތއްތްތަާކއެކު ވެަފއިވާ ެއއްބަސްވުންލަތުެގ ނަމުަގއި ެއކި ފަރާއުދަ ،ސަބަބުން

ލަތުން ދޭންޖެހޭ އަދަދު އުލުމުގެ ބަދަުލގެ ގޮތުަގިއ ދަ ލިބޭ ެގއްށް ނުކުރުމުގެ ަސބަބުން އެކި ފަރާތްތަކައެްއގޮތަށް ޢަމަލު

ން މަންފާއަކަށް ޤުއްޙަނު ،ތުގަިއ ލިބެންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެން އެތައް ގުނަެއއް އިތުުރވެ ޙަޤީޤަ ށްއެ ފަރާތްތަކަ

ލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ އު ށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދަލަތުން އެކި ފަރާތްތަކައުއަދި ދަ ،ހިނދު މަގުފެހިވެގެންދާ

ގެ ޤީ މުޅި ަރއްޔިތުްނގެ މަްޞލަޙަތާއި މަންފާއަށް ޓަަކއި ރޭވިފައި ހުންނަ ތަރައް ،ހޭދަ އެތައް ތަނަކުން އިތުރުވެ

މި  އުމަށްނަން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ަސމާލުކަމަށް ގެއަންނަނިވި ކަންކަ ،ހިނދު މަސައްކަތްތަށް ހުރަސްއެިޅގެްނދާ

 ،ލަތުެގ އެންމެހައި ކުންފުނިތަކާއިއުދަ  ،އިސަރުކާރުގެ އެންމެހައި ވުޒާރާތަކާ  -1މަޖިލިސް އިގުރާރުވަެމވެ. 

ތުގައި ހާލަ ންޖެހޭދޭލަތުން ެއކި ފަރާތްތަަކށް ބަދަލުއުމުއައްސަސާަތކުން ެއކި ފަރާްތތަކާއެުކ ެވވޭ އެއްަބސްވުންތަުކގަިއ ދަ

ލަތުން އެކި ފަރާތްތަކުްނ އުދަ -2 ؛ އެްނމެ މަތީ މިންވަރު ކަނޑައެިޅގެން ބަޔާންކުރުމަށާއި ބަދަލުގެ ގޮުތގައި ދޭނެ

ލަތުން އަދާކުރަންެޖހޭ އިލްތިޒާމެްއ އަދާނުކޮްށ ދޫޮކށްލާފައި އޮތުމުެގ ސަބަބުން އުވެވިަފއިާވ ެއއްބަްސވުންތަުކގެ ދަށުން ދަ

ޒިންމާވާންޖެހޭ  ލަތްތަކުަގއި ެއކަމާހާދޭންޖެހެ  ބަދަލުލުކުރުމުގެ ސަަބބުންތި ެއއްަބސްވުން ބާނުވަތަ ބޭއިންސަފުން

އެ  ށްރަދުުކރަންޖެހުނު ފައިސާއަޚަލަތުން އުދަޢުލަތުގެ މުވަްއޒަފެއް ުނވަަތ މުވަްއޒަފުންގެ މަްއޗަށް ދަުޢވާކޮްށގެން ދަ

ކާރުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ނިމިދިޔަ ސަރު 3 ؛ޅުތައް އެޅުމަށާއިންޖެހޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅަފަރާތްތައް ޒިންމާކުރުވުމަށް އަ 

ލަތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހިދާނޭ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިާސގެ އު ވެވިަފއިވާ ެއއްބަސްވުުމގެ ަދށުން ބަދަލުގެ ގޮުތގައި ދަ 

ތަކާއެކު ވެފަިއވާ އަދި ެވވޭ ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތް  -4 ؛ތަފުސީލު ބަލައި އެ މަޢުލޫމާތު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށާއި

ލަތްތަކުގައި ސަުރކާރުެގ ހާްސވުންތަުކގެ ދަށުން ެއކި ފަރާތްތަކަށް ޖޫރިމަނާއާިއ ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭ އެއްބަ

ލަތްތަކުން ދެވޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ގާނޫނަުކްނ ސީލަުތގެ ވަ އުފަރާތުން ބަދަލުގެ ގޮުތގައި ފައިސާއިންނާިއ ދަ

 ތްތެރި ރަީއސް.ން ބަޔާންކުރުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަކަނޑައެިޅގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަށް ގަރާރު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބިފައިވޭ އިނގޭތޯ. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ލަނީ މި ގަރާރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. މައި މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ހުޅުވަ

 ޝަރީފް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އް. ގާނޫނެ ވީގާނޫނެއް އަސްުލގަިއ ހުށަހެޅުއްވަން  މު ގަރާރެއް.ންިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ގަރާރަކީ މުހިޝުކުރިއްާޔ 

މާލުން ކަމަށް ހުކޮންމެ ބައެއްގެ އި ،ތެދުފުޅެއް .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް . އަުޅގަނޑުސްފާވީއުވަރަށް  ،ނަމަ ހުށަހެޅުނު
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ލުކުރުމުަގިއ ތިމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ެއގްރީމެންޓެއް ބާންމުހިމަކީ ވުތަްއ ޖަވާބުދާރީކުރުތްލުވާ ފަރާހުމާއި، ވިޔަސް 

ކުރާ ޮގތެއް. މި ރާއްޖޭގެ ެއްއވެްސ ނޭނގޭ ކަލްކިއުލޭޓު ައޅުގަނޑަކަްށ  އިއެ ިވޔަފާރީގެ ފިުއޗަރ ޕްރޮފިޓް ކިޔާފަ

ނުލިބޭވަރުގެ މަންފާ  އަހަރުން 3000 ،އަހަރުން 2000 ،އަހަރުން 1000ވިޔަފާރިައކަށް ނުލިބޭ މިންވަރުގެ މަންފާ 

މަނާގެ އް ޖޫރިހުރުމަކީ މަްއސަލައެއް. އަދި ކޯޓުަތކުން ެއފަދަ އަދަދުތައި ވިފަތައް ފަރުމާކުރެލިބޭ ގޮތަށް ެއގްރީމެންޓު

ނިންމުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނިންމާދޭން ގެ ގޮތުގައި ގޮތުަގއި ނުވަތަ ބަދަލުގެ ގޮުތގައި ނުވަތަ ލޮސްޓް ފިއުޗަރ ޕްރޮފިޓު

އުމު. ެގއްިލދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޤަ ެއއް. މިއީ ިދވެހި ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ. ބަނގުޫރޓުވަނީ ދިވެހި މައްސަލަ

 ،ުހރި ފައިސާ. ދަރަނިވެިރވަނީ އަށާިއ ކުރިއެރުމަށް ޚަރަދުކުރަންޤީ އުުމގެ ތަރައްޤަޓަކައި ދިވެހި ށްޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަ

ރިން. މިއީ ވަަރށް ބޮޑު މައްސަަލއެއް. ސަުރކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ިމއަދު ންނާިއ ދަރިންގެ ދައަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީ

ޙަލާތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ވާނީ ދަންނަވާފަ.  ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަފާތު މަރުސްޔަމިކަން ގެނަ

އްލެއް ހޯދިފަެއއް ޙަ ީށގެްނާވ ގާނޫނީ ކީ ައދި ވެސް މިކަމަށް އެކަޔަ ހިތާމަ ،އަދި ެވސް ދަނީ ދަްއކަމުން. އެހެންނަމަވެސް

 ޓް ރު ނުވަތަ ލޮސްެނ މިންވަދެވޭއޮންނަ ގޮތަށް ބަދަލު ޖުތަމަޢުގައި ގެނެްސގެން ތަހުޒީބު މުގާނޫނަށް ބަދަލު .ނެތް

އެންމެ މަތީ މިންަވރު ކަނޑަައޅަން އެބަޖެހޭ. ިމ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެްއ ެއއީ. އަުޅގަނޑުމެންކަށެްއ ދިވެހި  ގެޕްރޮފިޓު

ވެްސ ކަްށ ނެތް. މިހާރުބަދަލުގެ ގޮތުަގއި ދީ ހުްސކުރެވޭ ދިވެހި މާލިއްޔަތުަގއި ހުރި ހުރިހާ ާލރި ،ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ 

ގިނަ ރުފިޔާެގ  ވުރެމިލިއަނަށް 1000ތަކަށް ވާ އެިކެއކި ެއގްރީމެންޓުރި ކަމަށްލުކުތިގެ ސަރުކާުރން ބާސަރުކާރުން ކުރީ 

ކޮށްފައި އެބަހުރި. މިއީ ކްލެއިމްސް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވަތަ ހުށަހަޅައިދިނުމުގެ މަގުމަތީގައި ނުވަތަ ުޙކުމް

ނޫން، ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ވެސް  ނަންޖެހޭ ކަމެއްބަޔަކު ބަލައިގަންވެސް ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން ތިއްބަވާ އެްއގޮތަކަށް 

އްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަމިއީ ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަވަްސ  .ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މެންެގ ތް ކަމެއް. އަުޅގަނޑުއޮ  އިވަރުެގ ބޮޑެތި ެގއްލުމާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފަނުކުރެވޭ ތުރައްޔިތުންނަށް މިއިން ބަރުާދސް

ދެވޭނެ މިންވަރު  ،ބަދަލު ދިނުމުގެ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށް ުތގައިޙަޤީޤައެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތް ހުއްޓާފައި ވެސް 

ތަކުަގިއ ެއގްރީމެންޓު ،ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވެސް ލިމިޓު

އެންމެ  އިތްތަކުަގއި ދެވޭނެ މިންވަރު ބަދަލު. އަދި މީގަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަ ތިބާ ީރމެންޓުޔަންޖެހޭ އެގްވެސް އެބަ ލި

ރާެއކު ކާއެގްރީމެންޓެއް ސަރު ،ފޫނުބެދޭ ތަނަކީ ،ހެއްވާ ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފޫނުބެދޭ ތަނަކީ ކޮބައިތޯ ،ހެއްވާ

ލިބުނު ިވޔަފާރިވެރިާޔ ގައި ރީމެންޓު އެގް ،ގޮސްނައަޅައި ފަހަ އޮންނަ މުއްދަތު ވެސް އި ެޓއް ނަހަދަސޯރި ،ކޮށްގެން

ވެގެން ަރއްޔިތުންނަށް އެަތްއ  އެަތއް ދުވަެހއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ؛ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް

 ،ލުކުރިޔަސްތިބާއް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ނުވަތަ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ެގއްލުންވާ ފަހުން އަދި އެގްީރމެންޓެ

މި އޮންނަ ތަން އަޅުގަނޑުމެނަށް  އިބަދަލުދޭންޖެހިފަ ،ވެކަމަށް ގެންނެތިއިތްތަކެއް ފުރިހަމެފައަކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިޖުރާ

ދުވަުހގެ އަހަރު 2ކަމުގައި ިވަޔސް. އަދި ގެ ަދށުން ރަށެއް ދިންނޫން. މިސާލަކަށް ސީ.އެސް.އާރު ންނަނީ މަދެއްކޮށެއްފެ
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 12 ،އަހަރު  10ޮގސް އިއެ މުއްދަތު ފަހަނަައޅަ ،މުއްދަތު ދީފައި އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް  ގެރުއަހަ 3 ނުވަތަމުއްދަތު 

 ގެއްލުެމއް ށްއިންޑަސްޓްީރއަ ،އެބަހުރި. އެކަމަކު ދީފައި ވެސް ހަދަން ޓްސޯހުރި ރަށްރަށް ވެސް ރިއި އަހަރު ވެފަ

ރު އޮންނަނީ ެއ ރަށް ެވސް ސިޔާސަތުެގ ދަށުން ގިނަ ފަހަ އޭރަުކ އެ އޮންނަ ސަރުކާެރއްެގ  ،ވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި 

 ،ކުރަމުން ،ރަމުންކުފަހަރުން އަނެއް ފަހަރަށް މުއްދަުތ އިތުރު އަދި ެއއް .ކޮށްނުލުތިވެސް ބާ ޓުެއގްރީމެންއި ނާތުލަ

ނޯވޭ. އަިދ ސް ދޭ އެއްވެސް ފަިއސާއެއް ވެ ށްލަތައުޔަސް ދެން ދަކުރިލުތިުކއްިލއަކަށް ބާ ،ގޮސް ހުއްޓާކުރަމުން

ެވސް ނޯވޭ. މިސާލަކަށް އެަތްއ ބަޔަކު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ  އްން މީހުނަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއެކަމުގެ ސަބަބުން އެހެ

ހުށަހެޅި  އޭނާ ،ރަށް ލިބެނީ. އެކަމަކު މީހަކަށް  ޅި ކަމަށް ބެލެވޭއެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހެ ،ބިޑަށް. އެކަމަކު

ނޫން. ެއ ޕްރޮޕޯސަލަށް ަޢމަލުނުކޮށް އެތައް އަހަރެއް  ގެން ަޢމަލުކުރަން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލެއްކީ ކަނަޑއެޅި ޕްރޮޕޯސަލަ

ދެން ކިހިނެއްތޯ  ،ފަހުން އެތައް އަހަެރއް ވީ ގޮސްކުރަމުން ،މުންކުރަ ،ކުރަމުން ،ފަހުން މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުން ވާ

ލު ވެސް ކޮށްފާނެ. ދެން ތި ރު ހާލަތެއްަގއި ބާދިނާ ،ވަރަްށ މަދު ،ފަހަރު ގޮަތކީ ބަެއއް ދެން މި ވާ ؟މި ވަނީ

ތްތަެކއް ފުރިހަމަނުކޮށް އޮެވގެން ަކމެއް. އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ އަފުރިހަަމކުރަންޖެހޭ ކޮން އިޖުރާ ޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭއަ

ޔާެއްއެގ އެަތއް ަސތޭކަ މިލިއަން ރުފި ގެންލުކުރީމާ ވެސް އަެނއްކާ ކޯޓަށް ގޮސް ތިބާ ގައިލަތެއްހާކަމަކީ މިފަދަ 

 .ތަން އެަބއާދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ފަަހރު ކާމިޔާބުކުެރވޭ ތަ ގިނަދަޢުވާކޮށްގެން ަބއެްއ ފަހަރު ކޯޓުން ނުވަ

އުއްމީދުކުރަްނ ލޯޔަރުން ވެސް މިކަހަލަ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާ އެސޯިސއޭޝަން އުފެދުމުން އަޅުގަނޑު ހީކުރަން

ގާނޫނީ  ޅުންބޭފު ހުންނަ ކަންކަމުގައި އެ  ބޮޑެތި ގެއްުލންތައް ވާންކަންކަމުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ކަނޑައެިޅގެން

ެގން އެ ކަންކަން ނުނިންމަާވނެ ކަމަށް. އެ މަސަކަްތ ވަދެ ވަލު ދޮރާށިން  ،ޕްރެކްޓިސް ބޭނުންކުރަްއވަިއެގން

 .ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ތްތެރި ރިއްާޔ ިއްއޒަޝުކު

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް.

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ؛ުތޅާދޫ ދާއިާރގެ ، ޙިސާްނ ޙުސައިންމެންބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަރާުރ ހުށަހަޅާފައިާވ ިއއްޒަތްތެރި 

ދިނުމަށް އްޖޭގައި ބަދަލުރާ ،މި ގަރާރަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ައދި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ އަޅުގަނޑު

ޭރ އީ ދި ކުރިައކަށް ފައިން އެރިގެން އެ ބިލެތްއޭގެތެޭރގައި  އެބަހުރި. އިކަންކަން ހިނގާފަަބއެއް  ،ެވސް ޮއވޭ ކުރީަގއި

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ؛ުސާވލަކީ އުފެދޭ އަުޅގަނޑުއެބަުހރި.  އިއަގުދޭންޖެހިފަޅޮހަކަށް  ތްލެއްގެ ގޮުތަގއި ބިލެމުދަ
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ތެރޭގައި ބިލެތް ކުރިައކަށް ފައިން އެރިގެން ބިލެތް ވަނަ ައހަރާ ދޭ 2018ވަނަ އަަހރާ އިނގޭތޯ  2012 މިސާލަކަށް

ވަނަ  2012. ދެން އޭރުގައި ގެއްލުން ލިބިއްޖޭ ށްބިލެތް ޅޮހަގެ ނަތިމަންކުރަނީ މި ދަޢުވާ ޅޮސް މަރުވީ. ދެން އާނާ

 ންރިކު ފަޅާ ންއިާޔ އެ ެއއް ޅޮސް ަހއްަދއިފިއްއިން އެ. ޅޮްސ އޭަނއަށް ހެއްޭދނޭ 1000 އަށް ބިލެތް ހެއްިދ މީހާ ގައަހަރު

. ދެން ެއއަށް ދަޢުާވ ޑިއޭނބިލެތް ބޮ ބިލިއަން  އެއްބިލެތް ޅޮހުގެ އަުގ އެއީ  1000. އެހެންވީމާ، ތިމަންނަގެ ހެއްދިދާނޭ

 ނުވަތަ ދިވެހި  ލަތުގެ ބިމެއްަގއިއުނުވަތަ ދިވެހި ދަކޯޓުން މި ކުރަނީ ކޯޓުގައި. މިސާލަަކށް އެ ގޮތަށް ދަޢުވާކޮށްފިއްޔާ 

. އްދޭ ސުވާލެ އެއީ އުފެ ؟ބިލިއަން ރުފިޔާ ދެންޖެހިދާނެތޯ  1ލެތް ހައްދައިގެން އޭނައަށް ލަތުގެ ފެނުގައި އޭނަ ބިއުދަ

ވަރަށް   ދޭތެރޭ ވަނަ އަހަރާ 2018އި ވަނަ އަހަރާ 2012މުގެ ބަދަލު ހޯދުން. ލުގެއް ލިބުނު ،ދަނީއެ ގޮތަށް މިހާރު 

ައޅުގަނުޑ  ،ޮގއްސި. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ކަންތައްަތއް ހިނގަިއފި. ބޭއިންސާފުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން

 ން ހަރުދަނާނުވާކަން. މިހާރު މި އޮތް ޝަރުޢީ ނިޒާމުއަދި ޖޭެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އްިދވެހިރާ ،ތަކީޙަޤީޤަގަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާުރްނ ން މެ މިންވަރެްއ ނުލިބޭނެ. އިންސާފު ެވސް ނުލިބޭނެ. އެހެންވުމާެއކު ައޅުގަނޑުޤުއްޙަ

އަށް  19 ދަނީ. އަދި އެޖެންޑާ މި  ކުރަމުން މި ހުރިހާ ކަމެއް ،ރުމާއި އަދި ޖޭ.އެސް.ސީ ވެސް ހަރުދަނާކުރުމާއިތުރުކު

ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް. އެޖެންޑާ  ،މުކުރުމަށްއި ޤާފު ޞާޢަދުލުއިން ދީފަިއވަނީ ވެސްވޯޓު ދިންއިރު ވޯޓު

ދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން އަނިާޔެގ ހިމެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފާއިތުވެ  ަގއި އެބ19ަ

ޓްރާންސިޝަނަލް  ،ދާލަތުޢަލީ ޤާއިންތި ފު ހޯދައިދިނުމަށްތްތަކަށް އިންސާ ސާފު ނުބިލިފައިވާ ފަރާއިން ،ޝިކާރައަކަްށވެ

ހިމެނިގެންޭވ، ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެޭރަގއި ެއ ލުން. އިޖަސްޓިސް ވަޢުުދގެ ދަށުން ގާނޫނީ އޮިނގަނެޑއް އެކުލަވަ 

ޝަރުީޢ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ،ގަބޫލުުކރޭ ގެ ރަްއޔިތުންޖޭތައް ހަދުނާކުރުން. އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހިރާއްކޯޓު ޝަރުޢީ

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  ، އެލުސޫމިހާރު ހިނގަމުންދަނީ ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ނޫންކަން. އެހެންވީމާ، އެ އު  ތައްކޯޓު

 ތަކުރާރުކޮްށ ަތކުން މަސައްކަްތކުރަމުންދާކަން އަުޅގަނޑުމެންއެިކއެކި ފަރާތް އި،ނާޖާއިޒު ގޮުތަގއި ެއކިެއކި މަންފާ ނަގަ

މީގައި ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އެހެން  އަޅުގަނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭ ،ތުން މި ދަނީ ގޮވަމުން. އެހެންކަމުންހަމަ ރައްޔި

އަދި  ޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުދިވެހިާރއް .މަސައްކަތްތައް ވެސް އެބަހުިރކަން. މި ދަނީ އެ ދިމާލަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭރުެގ ން ގޮތުގެ މަތީ ވާމުޢާހަދާތަުކގައި ސޮއިކޮށްފަިއވާ  ގަނޑުމެންައޅުވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި އަގު ދުނިޔޭގެ ބައިނަލް 

ަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އްކޮްނވެންޝަނެ  ރސިންގަޕޯފަހުން  ދާދި މެންއަުޅގަނޑު ؛އުމުތަުކގައި ވެސް ޤަހެން އެ

ވާީމ ގުބައިނަލްއަ  ،ދީފިން. އެހެންވެހުން ނުވީމަ ރުރިއްޔާ ފޮސުލްޖުމްހޫރައީއެއް. އެ މުޢާހަދާ މުޢާހަދާ ސޮއިކޮށްފިން.

ރަްއޔިތުންނަށް  ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހަރުދަނާވެގެން ރުޢީމަރުޙަލާގައި ލިބެންޖެހޭ އިްނސާފާއި އަދި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޝަ

އެއީ ރައްޔިތުްނ  ،ދެމުންދާ ބަދަލަކީމިހާރު  ،ންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ބަދަލުދޭޤުއްޙަ ލިބޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެިއންއިތުބާރު

އޭުރގައި އަުޅގަނޑުމެން  ،އެނޭގ. މިސާލަކަށް  ބަދަލުނޫންކަން އެބަ ވެސް. ދޭންޖެހޭނުކުރޭ އެްއގޮތަކަށް  ގަބޫލެއް

ވަނަ  2012 ހުރީ. އެ ތަންަތން އެ ފަރާތުންއި ތަންތަން ދޫކޮށްފަ ގެ ދަށުން ބަެއއްސީ.އެސް.ާއރު ،ހުރިއި ދޫކޮށްފަ
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ނަމަ ތިމަންމެންނަށް  ރިވިޔަާފރިކު މިހާރު ،ފާރީގެ ތެރޭަގއިކުރަމުންދިޔަ ވިޔަ ތިމަންމެންމާ ެއއީ ގެއްލިދިަޔއިއަހަރު 

 2018 ންވަނަ އަހަރު 2012ހަދައިގެން ހިސާބު  މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށްށް މަހެއްގެ މައްޗަލިބޭނޭ

އްސަލަތަކަށް އިންސާފޭ ށް ނުބެލެވޭނެ. އެަފދަ މައިންސާެފއް ކަމަކަހިސާބެއް ހަދާފައި ފޮނުވީމާ އެއީ  ށްވަނަ އަހަރަ

އަޅުގަނޑަށް  ލަތުންއުދަ ދިވެހި ނީ؛ލަތުގައި ހުންނާއުލަތް ހުސްވާނީ. ދިވެހި ދައުނޑުމެން ދީފިްއޔާ ދަައޅުގަ އިކިޔާފަ

ސިންގ ހައު  .ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީން މި އަންގަނީ ރުކެއް ކަނޑާލަން. ރުކެއް ކަނޑާލީ ،ުރަގއިފެނިގެންދިޔައީ އޭ

ނުވޭ. ރުްށ  ށް ކެނޑި މީހާެއއް ކުްށވެރިެއއްލީމާ ރުއިރުކެއް ކަނޑާލަން. ރުށް ކަނޑަ މިނިސްޓްރީން އަމުރުކުރަނީ

ދިވެހި ރައްޔިތުން.  ،ލަތްއުކުްށވެރިވީ ިދވެހި ދަ ،ނުވި. އެހެންަނމަވެސް ކަނޑަން އަމުރުކުރި މީހާއެްއ ކުށްވެރިެއއް

ންގ ކުރީ ހައުސިކުށް ،ދެއްކީ. އެަކމަކު ފައިސާ އަށްމަނާރި ޖޫ ދިވެހި ރައްޔިތުންދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްާމލުން 

ކުރީގެ ސަރުކާުރގައި. ަހއުސިން މިނިސްޓަރު މި އަންގަނީ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނީ  ،މިނިސްޓަރު އޭރުގައި ހުރި

ކަމަށް  މި ނިޒާމުން ދާ ،ންޏާ . މިހާރު ިމ ގޮތަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ވައަށްކުށްކުރާ މީހާއަދަބުދޭންޖެހެނީ  ނިޒާމެއްަގއި

 ،މުތަުކގައި ތިބޭ ފަރާތްކުން ކުށްކޮށްފައިޤާނުވަތަ އިސް މަ އި ދިވެހި ދަޢުލަތުގަދެވެނީ. އަދަބު   ރައްޔިތުންނަށްވަންޏާ

ބަސްޭދ ހެކި ،ބަސް ދިނީމާއަިމއްލައަށް ގޮްސ ހެކި ،ކޮށްފަިއ ނުކުމެވެރިކަން  ިއމުގެ ބޭރުންވެރިކަންކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ

މެްއގަިއ ޤާލަތުގެ ެއވަުރގެ މައު ީއ ދިވެހި ދަ ކުރަންޖެހޭ. އެ  މިހާރު ަހއްޔަރު އެބަހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ. މުޢިއްޒު މީހާ

ކަލޭމެންނަށް  ،ކޯޓަކަށް ޮގއްަސ ތިމަންނަމެން މިހެންނޭ ހެދީ. އެހެންވީމާ، ކޮށްފައި ހުރެމެ އޭނަ އެވަރުގެ ކަމެއް 

 .ރައީސް ިއްއޒަތްތެރި  .އެަބއިވެިރެވުވނީ ތުަގއިބުނެވުނީމަ ޚިޔާނާ . އެހެން. ބަދަލު ލިބެންޖެހޭނޭލިބެންޖެހޭނޭ

 ،ލީ އިންސާފުަގއި މި ބަޔާންކުރާޤާހިމަނާފައިވާ އިންތި ގައި 19އިންސާފާ ހަމައަށް ދެވޭނީ އެޖެންޑާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

، ެދއްިވ ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް  ކުރެވުނީމާ އިންސާފެްއގެ ތެރެއިން މި ކަން .ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް ހަރުދަނާކުރެވިގެން

 ން. ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުއަދާކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ތުޅާދޫ ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ށް.އަލްއުސްާތޛާ ޙިސާން ޙުސަިއނަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ން ޙުސައިން ވާތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާ

 ،މި ވަނީ އިތެރޭގައި ފެނިފަ މެންނަށް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެގަނޑުއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، ައޅުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އި 

ހުރި ިވަޔފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެްނ އި ކުރީަގއި ކޮށްފަ  ،ހުރިއި އޭުރަގއި އޮތް ސަރުކާރުން އޭރު ކޮށްފަ  ؛ސަރުކާރުން

ރި މަންޒަރު. ހިތަށްއެރީމަ ކޮންޓްރެކްޓެްއ ކާ މެދު ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުތަހުރި ކޮންޓްރެކްޓުއި އުފެދިފަ
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މުޢާމަލާތްތައް ރޫޅާލަނީ. ވިޔަފާިރވެރިންނަށް  ލުކޮށްލަނީ. ސިޔާސީ ދެބަސްވުމެއް އުފެދުނީމާ ވެސް ވިޔަފާީރގެތިބާ

ގޮތުން ވެސް އީދުނުކުރީމާ އަދަބެއް . ސަރުކާރަށް ތާ ުލކޮށްލަނީތިބާ ަތއްއަސާެސްއ ނެތި ކޮންޓްރެކްޓު ،ގެއްލުްނވާ ގޮތަށް

ިއއްޒަތްެތިރ  ތައް. އާދެ!ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތްތައް އެއްވެސް އަސާެސއް ނެތި ބޭއިންސާފުން ރޫޅާލަނީ ކޮންޓްރެކްޓު

އޭނައަށް  ،ނަމަ ކުރެިވއްޖެން މީހަކާ މެދު ޢަމަލު ޤުއްޙަނު ،ބޭއިންސާފުން ،އަުޅގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރަން .ރައީސް

ެއ ގޮތަށް ބަދަުލ  ،. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ދަންނަާވ ވާހަަކއަކީމަށްކަ ޖެހޭނެީށގެންާވ ބަދަލު ލިބެންއެކަ އިއެކަމުގަ 

ގަބޫލުކުރަން ބަދަލު  ިއންސާފުވެރި ބަދަލަކަށޭ. އަުޅަގނޑުމެން ،ނީ ޢަދުލުވެރިވާންޖެހޭ ލަތްތަކުަގއި އެ ބަަދލުހާލިބިދެވޭ 

ބޭނުންހާ އަދަދަކަށް  ،އިމެްއ ނެތި ،ހުދޫދެއް ނެތި ،ނަގައިދިނުމުަގއި ހަމަތަކެއް ުހންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހައްދެއް ނެތި

ބޫެލއް މަލެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގަޢަމެދު ހިންގޭ ިއންސާފުވެރި  ރައްޔިތުންނާ ނަގައިދިނުން އެއީ ިދވެހި ބަދަލު

ހަމަެއއް ނެތި ނެގުމުެގ ސިލްސިލާ  ،ބަދަލު މިގޮތަށް ހުދޫދެއް ނެތިރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ނުކުރެވޭ. އާދެ! ިއއްޒަތްތެ

ނިންމުމެއް. އެއީ ކޯޓުން ނިންމި މްޕްރީވަނަ އަހަރު ސު 2013ގުޅިގެން.  ކޯޓުގެ ނިންމުމަކާ މްޕްރީފެށިގެން އައީ ސު

2013/SEA/27 ްމިލިއަން ޑޮލަރު ބަދަުލގެ  ހަަތރުކަށް އިސަ ަލއްކަ ޑޮލަރުގެ އިންވޮ  ތިންާޔއިން. ނަންބަރު ޤަޟިއ

އިެމއް ނެތް ގޮތަށް  ،ކޯޓުން ނަަގއިދިން. މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހުދޫދެްއ ނެތް މްޕްރީޖޫރިމަނާގެ ގޮުތަގއި ސު ،ގޮތުަގއި

ލުެމއް ގެއް ،ނަގައިދެނީ ވެސް ބަދަލުނަގައިދޭން ފެށުނު ހިސާބު. އާދެ! ދުނިޔޭގެ އެހެން މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ބަދަލު

ފަަހރާ މީހާ މުއްސަނދިވާން ނުަވތަ ނަގައިދޭ ބޮޑު ބަދަުލގެ   ފޫބެއްދުމަށް. އެއްންމީހަކަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެ ެގއްލު

 ކުރާ ުނވަތަރުގާޫނނު ތަސައްވުއެއީ  ،އަދަދެްއގެ ސަބަބުން އޭނައަްށ އަންޖަސްޓް އެންރިޗްމެންޓެްއ އޭނައަށް ލިބުން

. ބަދަލުވާންޖެހޭނީ އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުން ނަގައިދޭ އެްއޗަކަށް. އާދެ! ގާނޫނު ގަބޫލުކުާރ އަާސސެްއ ނޫން

އްަކން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ފޫބެއްދުމަށް އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދެވޭނީ ފައިސާ ދެ 

ރިޢާޔަތްކޮށް. އެފަދަ ބޮޑެތި  އިބަލައަށް ރި އެކްުޗައލް އެކްޕެންސަސްޓަކައި. ނުވަތަ އޭނާ އެމަަސއްކަތަށް ޚަރަރު ކު

ދޫދެއް ނެތި ނަގައިދެވޭ ބަދަލުތަކަކީ ނުޙައްޤު މުއްސަނދިވުމަށް އެޅޭ ބާރެއް ކަމަްށ ހުއަދަދުތަކުން މިދެންނެވިހެން ވަކި 

. ހުއްދަކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ނޫންރީޢަތުގައި ވެސް ކަނަޑއެިޅގެން ޝަދެކެނީ. އަދި އެއީ އިސްލާމީ  އަޅުގަނޑުމެން މި

ސަރުކާރުްނ ކުީރގެ  ،އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ .އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 މެދު ތަކާއެގްރިމެންޓުހުރި  ޖެހިފައިދިނުމުގެ ބުރަ އުފުލަންބަދަލުސަރުކާރަށް ބުރަ އުފުލަން،  މިހާރު މި ށް،ކޮބާތިލު

ކުރަން އެބަޖެހެއޭ. ާއދެ! ކުރިން ހިނގާފަިއވާ ކަެމއްެގ މައްޗަްށ ފަހުން ހަދާ ލުމަޢަވެސް ކޮންމެވެސް އުސޫލަކުްނ 

 ،ަމލުކުރާ އުސޫލު. ނަމަވެސްޢަގުމަކީ ެއއީ ާގނޫނީ ނަޒަރިއްޔާތުން ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އާއްމުކޮށް ނގާނޫނެއް ނުހި

ޖޭގައި ވެސް ގާޫނނު ހެދުމުގެ ބާރު އޮތް ފަރާތް  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވެސް އަދި ޚުދު ދިވެހިރާއްބުޒީހުހެން ތަދުނިޔޭގެ އެ

މަލާތްތަކަށް ވެސް މިވެނި އުސޫލެއް ހިނގާނެ ކަމަށް ޢާރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރިން ހިނގާފައި އޮތް މު ،ކަމަށްވާ

މަލާތްތަކަށް ވެސް ޢާއެަފދަ މު ،ނަމަ ނެްއ ފާސްކޮށްފިސަރީޙަ އިބާާރތުން ބަޔާންކޮށް ގާނޫ ،ބަޔާންކޮށް
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ގާނޫނު އެޕްަލއިުކރެވޭކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ސްޕެްކޓިވްކޮށް އެރޮޓްމަދަނީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ރެ ،ކޮށްވް ސްޕެކްޓިޓްރޮރެ

ގެ އެިކ ލަތުއުދަ  ،އިނގޭ. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުމީ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން

އުޅެނީ ކުީރގެ ސަރުކާުރެގ  ދޭންޖެހިގެން މި ބަދަލުކަށް ބަދަލުދޭންޖެހޭއިރު އަދި ލަތުން އެިކ ފަރާތްތައުފަރާތްތަކުން، ދަ

 އަުޅގަނޑުމެން ،ހުރި ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުންކަން އިނޭގއިރު ުކރި މީހުން ނިންމާފައިމަަސއްކަތް  އިއެކި ފަންީތގަ

ކުރި ފަރާތްތަކުގެ މަލުޢައިންސާފުން ގައި ބޭ ތު ގަސް ،ތަކުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި ނިންމުންބަދަލުދޭން ނިންމާ 

 ށް،ހާލަތް ގެނުިވ މީހުންނަ ވި ކުރުލަތަށް މިފަދަ ބޮޑު ުބރައެއް އުފުލަން މަޖުބޫރުއުދަ ،ތަޙުޤީޤުޮކށް އިމައްސަލަތައް ބަލަ 

ކަމަށް.  އަުތން ނަގައިދޭންޖެހޭނެ ގެމީހުން އިގެ ބަދަލު އެލަތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ އުދަ ހާލަތް އުފެއްދި މީހުންނަށް އެ

 މީހުންގެ އަތުން ބަދަލު ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މީސް ލަތުން މިއުދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޅީމަްއޗަންގޮ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަމެން

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޅީމައްޗަންގޮ 

 ސައިން މި ހުށަހެޅުއްވިޙުސާން ޙި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ދަނީ  ގަކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މިވަރަށް މުހިންމު ގަރާެރއް ކަަމށް އަުޅގަނޑު ފާހަ 

 ،ދިނުމުގެ ސިޔާސަތެއް ގެންުގޅޭ ބަޔަކުނޫނީ ބޮޑު ވިޔަފާރި ުކރާ އުސޫލުން ބަދަލު އެްއ،ނުދައްކާ ކުޑަ ިވޔަފާރި ޓެކްސް

އަިދ  ،މިނިސްޓްރީތަކަށް ވެސް ދަނީ ކަނޑައެިޅގެން މި ނަށްއީސް. އަުޅގަނޑުމެންއުމުގައި އެަބއުޅޭ ިއއްޒަްތތެރި ރަޤަމި 

މަލުތައް ނުކުރާށޭ. ތިގޮތަށް ޢަ ،ތިހެން ކަންކަން ،ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވިވެރިަކމުގައި ތިއްބެ  ޔަހިންގަމުންދި އިއޭރުގަ 

 ަޔށް ނަގައިގެން އެތަންތަނުގެ ތަންތަން ކުއް އެ ،ގޮާވ އޮއްވާ ބަޔަކަށް ބިންތަކާއި ތަންތަން ނުދޭށޭ ކަނޑައެޅިގެން ޮގވަ 

ދިނުން މިއީ ޒަތްތެރި ރައީސް. ބަދަލުއިއް .ދަނީބަދަލު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގަިއ އެތައް ބަޔަކު އެކަން ކުރަމުން

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ. އެީއ  ށްމަކަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ހަމައެކަނި މުޅި ދުނިޔެއަށް ެވސް ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއް

ލަތަކީ ރަްއޔިތުން. އުަލތް. ދައުދަެއއީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.  ،ދޭްނޖެހެނީ ރައްޔިތުން  މިއްޔާބަދަލުދޭންވެއްޖެ

ޮކށްލާއިރަށް ނޫނިއްޔާ އަިޑއަޑިްނ ނަމަވެސް ނަގަނީ. ަނަގއިެގން ސީ.އެސް.އާރުެގ ގޮުތގަިއ ތަކެއް ހަމަ އިޢުލާންރިސޯޓު

ރިސޯޓްތަކެއް ނުނިމުނީމާ އްޔާ ނޫނި ،ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ނުނިމި މީހުންނަށް ލާފައި ދެން އެއި ކޮންމެވެސް ވާހަަކއެއް ދަްއކަ

 މަ އެއިތަންތަން ނަގާ ހިސާބަށް ދިޔަ އެ ،ހިސާބުން ފެށިގެން ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން އެތަންތަން ނުހިނގީމާ އެ

އީ އިންސާފުން ބޭރުްނ އެ  ނޫނިްއޔާ ،ނުކުރެވިބޭނުންބިން  އެ  ،ބިމެއް ދިނީމަ ދޭންޖެހެނީ. ނޫނިއްޔާބަދަލު މީހުންނަށް 
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 ފަސްްއޔާ ވެއްޖެ އަހަރު ހަތް މާ އޭނައަށްއިނޫނީ އޭތި ބޭރުކޮށްލާ ހިސާބަށް ދިޔަ ،ކަމަށް ފެނި ތް ކަެމއްކޮށްފައި އޮ

ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ދަްއކަމުން މިބަދަލުދޭ ވާހަކަ  ހުށަހެޅުމަކަށްހުށަހަޅާ ންނަ މުއްދަތަަކށް އޭނައޮއަހަރު ނޫނީ 

 ހަމަ ކޯޓުން  ގެ ކަމެްއގައިގަކުރެއްވިހެްނ ދެތިން ލައްކައެއްހާ ޑޮލަރުފާހަ މެ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދެން

ނެރެނީ ބަދަލުދިނުމުގެ ގޮތުން. މިއީ ވަރަްށ  އެމިލިއަން ނޫނީ އެތަކެއް މިލިއަނެްއގެ ޙުކުމެއް  400 ،ނިންމާލަނީ

އަދަދުތަކެްއ  ތަށް ަވކިމިގޮ މުކޮށްންވަރަށް މުހިހަމަ ރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ރަވަރު ކަެމއް އިްއޒަތްތެދެ

މުކޮށް ގަބޫލުކުރަން. އެއީ ންުމހި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ނޫނީ ަވކި އަދަުދތަކެއް ކަނަޑއަޅަންޖެހޭނެ

ނުޙައްުޤން ބޭނުންކުރަން އެ ފުރުަޞތުތައް ެގއްިލގެންދާންޖެހޭނެ  މި ފުރުޞަތުތައް ރަްއޔިތުންނަށް އަދި ނޫނިއްޔާ 

ބަދަލުތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ގެންނަންޖެހޭގާނޫނަށް ހޭނެ. ޖެންދާިވގެންރެ ޓަންކުބައް ގޮތަކަށް

ލިޔަސް އިްއޒަތްތެރި އިމަެއކަނި ބިންތަކަްށ ބަލަހަވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާުރަގއި މާލޭގައި  . ަރއީސްރިއެދެން. ިއއްޒަތްތެ

ންނަށް ހަމަ ޅުބޭބޭފު ހަމަ އެިކ ިވޔަފާރިެވރިންނާއިތި ިބންތައް ޮބޑެ އީޔަދިރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން

 އެކަްނ ށްއަދި ރައްޔިތުންނަ ،އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަރއްޔިުތންގެ ެއއްެވސް ސޭެއއް ނެތިންތަން. އިތަ ދޫކޮށްފައި ހުރި

ްއޔިތުންނަށް ރަމަ ސް ހަތް ިބންތައް ހަމަ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެއޮ ަކއުންސިލުގެ ބާުރގަިއ ޓީ އަދި މާލެ ސި ،ނޭނގި

ކަމެްއ  މާދަން ނޫން .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް .ދިޔައީއެ ތަންތަން ބޭނުންކުރަމުން ،ދީ ނޭނގި ހަމަ އެ ތަންތަން ކުްއޔަށް

ޭއގެ  އަެނއްކާ ހޭ ހިސާބަށް ގޮސްފިްއޔާޖެނޭނގެ އަނެްއާކވެސް އަންާނނީ އެ ތަންތަން އަުޅގަނުޑމެން ނަގަން

 އަުޅގަނޑު ށް ންޖެހޭ ހިސާބަށް އަންނާނީ. މިއަޔާތަކެއް ދޭފިއަން ރުލިތައް ބަިއވަރު މިންނަށް އެޅުއެ ބޭފު ،ބަދަލުދޭން

ބަޖެހޭ. ދައުލަތް ަދއުލަތެްއގެ ގޮުތަގއި ހިންގޭނީ މިފަދަ ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރަން އެ .ން ރަދުކުާތއީށް ރަމަ ވަހަވެސް 

ންކަން ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުަތއް ނުހުންނާނެ ގޮތަކަށް އޭތި މި ކަ ،ނިކުރެވިހައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް 

ދުކުރަން. ހަމަ ށް ތާއީއަމިއަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމަ .ގެެނވުނީމަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ށްބައްޓަންކުރެވޭނެ ގޮތަކަ

ވުން އެދެން. އް  ވިސްނައިދެ ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަށް  އި، ނިންމައިދެްއވަ އްވަހަކަށް މިކަމަށް ހަމަ ގޮތެވީހާވެސް އަ 

  ޓަކައި.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ަހވަންރުވަނީ އިއަ ފުރުޞަތު މިމިހާރު އަޅުގަނޑު  . ެމންބަރުރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 ށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ
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ނޫންތޯއޭ.  ،ދޭންޖެހޭތޯބަދަލު ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ބޮޑު ބަހުސަކީ ިމއީ

ވެސް ވީ އެންެމ  ޞާލިޙްމް މުޙައްމަުދ ބްރާހީހަމަަގއިމުވެްސ ރައީސް އި .ރި ރައީސްކިހިނެއްތޯއޭ. ިއއްަޒތްތެ ބަދަލުދޭނީ

ރާ ގޮުތގަިއ ކުލުައޅުގަނޑު ގަބޫ. ަމށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަ ނިޔާތަކަށް ބަދަލުދޭނެބޮޑު ެއއް ވަޢުދަކީ ލިބިފަިއާވ އަ

ގެ އޭ ށްމީހަކަ އެ ،ެއއްވެސް މީހަކަށް އަނިާޔއެއް ދިނަސް ،ބޭރުން ގެގަާވއިދު ،ން ނުޙައްޤުންިރކަމަކުއެްއވެސް ވެ

ިނޔާެއއް ދިނަސް ެއ ވިޔަފާރިައކަށް ޭއގެ ބަދަލު ލިބެންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ އަހޭނެ. ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލު ލިބެންޖެ

މީހާއަށް ޭއގެ  ްށފަހު އަނެއް މީހާއަށް ދޭ އަނިޔާއަކީ އެއީ އެދަލުވުމަބަސަރުކާރުަތކުން ޚާްއޞަކޮށް ވެރިކަން  .ރައީސް

 އަނިޔާ  ދިގެންދާނީ އަބަދުވެސްއުމުގައި އުފެޤަ ދެން މި ،ނަމަ ވާ އެއް ކަމަށް ނެތް އަނިޔާއްއެްއވެސް ކޮމްޕެންސޭޝަނެ

 ްއކަތްތަކާ މަސަސަރުކާރުަގއި  ކުރީ ،ފަތް. ކޮންެމ ސަރުކާރެއް ވެސް ސަރުާކރު ބަދަލުވުމަށްފަހުސަގާދިނުމުގެ 

ދޭްނވީ. ލާަފއި އަނިޔާއިވައް އު ތަ ކޮންޓްރެކްޓުޏާ އް ކަމަށް ވަންއެކީ ތިމާމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބަނަތިބޭ މީހުން ވާލުެވގެންހަ

އް ކަަމކަށް ޅު ގޮތުަގިއ އެކަން ސެުޓކުރަންވާެނވަުރގެ ޕްރިންސިޕަލެއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއއީީކ އެންމެ ރަނގަ

 ޖެސަރުކާރަކުން އެހެްނ ބަޔަކަށް އަނިޔާ ދޭންވެއް . ރައީސްރިރަން. އިއްޒަތްތެވެސް ަގބޫލެއް ނުކު އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު

ލިބެމުންދާ  ނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންނަށްްނނަންޖެހޭހުދެވޭެނ ވަރަށް ގިނަ ގޮްތގޮތް ޏާ އަނިޔާންވަ ގައި ކަމު

ވެްސ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. ހަމަ ޔަތްކުރެވޭނެ ގޮެތއް މާހިއަނިޔާތަުކގައި ރަްއޔިތުން 

މީހާގެ ިވޔަފާރި އިނދަޖައްސާލަންވީ. ތުންވީ. ރަްއޔިދޭމީހާއަށް އަނިޔާ ސަރުކާރުން ހިތްހަމަނުޖެހުނީމާ ރައްޔިތު

 ހަމަގައިމު .. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްއެކަން ެއގޮތަްށ ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށްއެގޮަތކަށް ގަބޫެލއް ނުކުރެވޭ އަޅުގަނޑަކަށް 

އެްއ ޤީރައްޤައުމު ތަ ޤައުމު ތަރައްޤީއެްއ ނުކުރެވޭނެ ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރގެ ބަިއވެިރވުން ނެތިއެއް. މި ވެސް މި

އުުމ ޤަ ފަރާތްތަކެްއ މި އެއްޔާ ނުކުރެވޭނެ ބޭުރގެ އިްނވެްސޓަރުންގެ ބަިއވެިރވުން ނެތިެއއް ެވސް. އެހެންވެއްޖެ 

އަޅުގަނޑު ހިތުން މިއަދު . ކުހިނދަ ކަން ނެތްގެ ޔަީޤންތަކު  ނާންނާނެ އިންވެސްޓްމަންޓުށްކަކުރާޤީއްރަތަ

ސުވާލެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. ބަދަލު ނަގައިދޭންޖެހޭނީ އުފައްދަންޖެހޭ ންޖެހޭތޯ ދޭލުއޮތް ސުވާަލކީ ބަދައުފައްދަންޖެހިފައި 

ލެއް ނުކުރާނެ. ތިއް ކުެށއް ނުކުރާނެ. ދައުލަތަކުން ެއގްީރމަންޓެއް ބާވެސް މި ދައުލަތެ . ހަމަގައިމުކޮން ގޮތަކަށްޯތއޭ

ވޭނެ ގޮތެްއ ދާރުކުރުރާ ަބޔަުކ ޒިންމާކު ކުރަނީ ކޮންެމވެސް ބަަޔކު.އެކަން  ލަތެއް ވާހަކަެއއް ނުދަްއކާނެ.ދައު

ނުދިނުން އެއީީކ ޙައްެލއް ނޫން  ބަދަލުށްބުނު މީހާއަލި އަނިޔާ ، މީހާއަށްހޭއަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންވީ. ބަަދލު ލިބެންޖެ

 ހަމަ ނީ އިމުކުރަންޖެހެޤާިޒންމާދާރު އުސޫލެއް އަުޅގަނުޑމެން  ،ޅު ގަރަނ ،ޒަތްތެރި ރަީއސް. ނަަގއިެދވޭނެ ހަރުކަށިއް އި

ގެްނ ައީއ ށިަގއި ފެ އަުޅގަނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތު އް މި ބަދަުލގެ ކަންތައްތަ .އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ތިބި ޮބޑެތި  އްޤީުކރަން ގެނެސްރައޭރު މިަޤއުމު ތަ ،ވާތަކުން ވައްޓާލުމަށްަފހުން ބަޣާކަ ރި ރަީއސްެގ ވެރި ޒަތްތެއިއް 

ރި ހިސާބުން. މިސާލަކަށް، ދަންނަވަންޏާ ޖީ.އެމް.އާރު ެއއްބަްސވުްނ ކުތިލުއް ބާްސުވންތައިންވެސްޓަރުްނގެ އެއްބަ

ކުރި  އޭ؟ނިމޭތޯ ހިސާބުން އެ ެއކަން ނިންމާލީމަިޝއޯއޭ ކިޔާަފއި އިނީ ބްްޑ އެކޮށްފައި ހަމަ ވޮއި ތިލުބާ
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 ވެސް އުވާލީ. ޓުއެގްރީމަންއެ ަޔކު ބަދައުލަތަކުން ނޫން އުވާލީ. ކޮންމެވެސް  ؟އިންވެސްޓްމަންުޓގެ ބަދަލު ކޮބައިތޯ

ުކރުވަންވީ. އެްއވެސް މީހަކަްށ ރާތްތައް ޒިންމާދާރުއެކަްނ ކުރި ފަ ނަގައިދޭންވީ އެކަން ުކރި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން. ލުބަދަ

މި ދައުލަތް  އްކޮށް މީހަކު ކުރާ ކަމެްއެގ ސަބަބުންއެ އެއާ  ނުވާނެ. އަދި ހަމަންގެ ނުޙައްޤުން އަނިާޔއެއް ލިބި 

މިއްލައަށް މިނިސްޓަރުކަމުގަިއ . އަ ރި ރައީސްތްތެއަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީންކުރަންވީ ކަމަކީ. އިްއޒަ ވާނެ. ެއއީނުފުނޑިގެން

 ،ފައި މި ބުނަނީހާޖަދެން ގޮސް ޯކޓުަގއި މޭަގއި އަތް ކޮްށފައިތިލުެއގްރީމަންޓް ބާ ،ންޓް ަހދާފައިމަެއގްރީ ،ވާފައިހުންނަ

އެީއ  .ޒަތްތެރި ރައީސްއްއުމު ހަމަ ފޭރުން. އިޤަ ރުންނޭ. އެއީ މިބޭލުން ކުރީ އުސޫތިލުންޓް ބާމަތިމަންނާ އެ އެގްރީ

ބު ދޭންޖެހެނީ އޭނަޔަށް. ދައަ މީހާއަށް ކިޔާނީ ޓެރަރިސްޓް. އަޅުގަނޑުމެން އިނގޭތޯ ޙަޤީޤީ ޓެރަރިޒަމަކީ. އެކަން ކުރި

އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ  .ޒަތްތެރި ރަީއސްއްނެ. އިޖެހޭއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބެންގެ ަނޔަށް ލިބުނު އޭ ،ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް

ރަށް ބޮޑު. އަުޅގަނޑުމެން ވަލުންތައް އްލިބިފައި ހުރި ގެކޮށްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ލުގޮތުަގއި ދައުލަތަށް މިގޮތަށް ޢަމަ

ޅުގަނޑުމެން އްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދާނެ ގޮތެއް. އަ ލަތަށް ލިބިަފއި ހުރި ގެދައު ،ރަންވީ ަމސައްކަތަކީ ހާރު ފޫގަޅާފައި ކުމި

 މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ބަދަލު ހޯދާނެ ގޮތެއް. އްލުމު ފައި ހުރި ގެލިބިލަތަށް ދައު ހާރުވީ މިންގާނޫނުތައް ވެސް ހަދަ

ގަިއ ޅުުތގައި ނެގެންެޖހޭ ތަނެއް. ހެންވޭރުކޮއަޅަމުންދާ ނަސަންދުރައަކީ ވެސް ދައުލަތަށް ބަދަލެއްގެ ގޮ ފަރާތުން

ލަތަށް ވެސް މި ދައު ދޭތެރެއިން ނަން ބަދަލުވާ ގެއެއް. އެއީޔާ ަނމެއް ވެސް ނޭނގެ. ދޭތެރެއެ ގެޔަށް ކި ،އެބަހުރި

 އިނިމުނީމަ. ރަނގަޅަށް ތަރައްޤީކޮށްލަ  ން ނަގަންވާނީތަނެގެންޖެޭހ ގެެއއް. ެއކަމަކު، އެ ތަން ބަދަލުގެ ގޮުތގައި

 އަނިޔާ. ހަަމ ހުރިފައި ބިދައުލަތަްށ ލި ޤައުމުގެ   މިއެިކ ގޮްތގޮތުން އެއީ .ބޭނުންކޮށްލެވޭވަުރވީމަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،އުސޫލުގެ ތެރެއިންތޯ  ،ތަންތަން އެއީ ގާނޫނުގެ ތެރެިއންތޯ އެ ، ބޭނުން ގޮތަކަށް ތަންތަން ދީފައިށްބޭނުން މީހަކަ

ންޖެހޭ. ލަތަށް ބަދަލު ލިބެއެަކން ކުރި މީހާގެ ފަރާތުން ދައު ،ކުރީމާއެހެން ަކންކަން  ވެސް ނުބަލާ އެ މިއެއް

ދޭންވާނީ ެވސް ބަދަެލއް ނުދެވޭނެ. ބަދަލު އް ނެތިދޫދެހުއަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  .ސްއީ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 މުއްދަތުަގިއ ރާލަފާކު ްއޗަކަށް ބަދަލެްއ ނުލިބޭނެ.މީހާއަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އެ އެމީހަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކަށް. އެ

ައޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ވަރަށް  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ކަމެއް ވެސް އެނގެނީ ކިހިނެްއތޯ ނާނެއޭނަ ދުނިޔޭގައި ހުން

ށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ފަރާރު ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރަށް ހަމަ ގަ ދުކުރަން. އަދިރާރަށް ތާއީގަބޮޑަށް 

އްލުމުން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ މަގުތަެކއް ހޯދަން. ގެ ،އްލުން ކުޑަކުރެވޭނެގެ ންދާލިބެމު ދައުލަތަށް މެން އެބަޖެހޭއަޅުގަނޑު

ބަދަލު ދޭންޖެހުނު ސަބަބު  އެްއޮކށްއާ އެ މިންވަރުތަކެއް ކަނަޑއަޅަން. އަދި ހަމަދެވޭނެ ދޭއިރުގައި ވެސް ބަދަލުބަދަލު

މީހުންެގ  އެނެގޭނެ ގޮތެއް ނޫނީ ދައުލަތަށް ބަދަލު މީހުންގެ އަތުން އެ އި،ޭއގެ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން ހޯދަ އި،ހޯދަ

 އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑުމެން ނެ ގޮތެއްވޭފަރާތްތަކަށް ދެ ެގއްލުން ގާފައިނައަތުން ބަދަލު

ބަދަލު  ،ކީލަ ައުޅގަނޑުމެންގެ ުސވާލަކީ ބަދަުލ ދޭންޖެހޭތޯއެއް ނޫނޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ސުވާ ،ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ 

 ށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަދެއްވި ފުރުޞަ ؟ތޯޖެހެނީ ކޮންތާކުންންހޯދަ
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  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު މިރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ތެރި މެންބަތްޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަ

 ށް. މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަ

 

 ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެ

އޮތް ފަިއ ވެ އޮތް ސަުރކާަރށް ތަކުލީފަކަށް މި  މިއަދުއްދިނުމުގެ ކަންތައްތަ ލުރި ަރީއސް. ބަދަތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ލީހަށް ރާރެއް ިމ މަޖިގަމު ންާސން ޙުސައިން މިފަދަ މުހިވަުޅގަިއ ތުޅާދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިދަނޑި

 .އަދާުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރު ކަމަނާއަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން އެހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ކަމަށް

ތެރެއިްނ މެއް އެބަވޭ. ޭއގެކަ 4ގެަނއުމަށް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ  ންރާރުގަމި  ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް

ސަރުކާރަްށ  އި،ރާުރން ކަނޑައަޅަ ގަނެ ކޮންމެވެސް މިންވަެރއް ައޅުގަނޑުމެން މި އެންމެ މަތިން ދޭ ،ކަމަކީ އެއް

 ނޫނީ  ،ނޫނީ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަަމށް އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ ޮކބައިކަން ބުނެދިނުން ،ގަނޑުމެން ލާޒިމްކުރުންއަޅު

 އް ވަޒީރެ  ،ވިޔަސް  ފުންތަކެއްމުަވއްޒަ ، ވިަޔސް މުވަްއޒަފެއް ؛ތްތައްންމާވާންޖެހޭ ފަރާޒި ،ކަމަކީ ދެނެގަންނަން. ދެވަނަ

އެ  އް ދިމާވެފައި ެވއްޖެއްޔާތަ ތެްއގެ ސަބަބުން މިކަހަލަ ކަންތައްއެ ފަރާ ،ިވޔަސް  ކާިތބެއްޅޭގައި އުއެތަނު  ،ވިޔަސް 

 ،ަނއުން. ތިންވަނަ ކަމަކީ  ސަުރކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންފަރާތެއް ޒިންމާވާންޖެހޭ ަކމަށް އަޅުގަނޑުމެ

ވަނަ ކަމަކީ މިކަމާ ގުޭޅ  4 .އެ ކަންކަން ނިންމުން ިއ،ރެއް ކަނަޑއަޅަވަދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ މިންންޖެހިކުރަޚަރަދު

މިަކމާ ގުޅޭ ގާނޫނެއް ވީ އެންެމ  ،ގެއްލުންދިނުމާއި ،ޖޫރިމަނާ ނެގުމާއި ،ދިނުމާއިއާދެ! އޭގެ މާނަޔަީކ ބަދަލު ؛އްނެގާނޫ

ތައްތަެކްއ ންއިވަރު ކަބަނުވައިދިނުމަށް ބާރުއެޅުން. ވަަރށް ފޮ ތުން މި މަޖިލީހަށްއަވަހަކަށް ސަރުކާުރގެ ފަރާ

ސަރުކާުރން ބައިވަރު ފައިސާަތކެއް ، ޭރގައިތެަސރުކާރުގެ  އަިއސްފަހަކަށް ،ށްކަގެ ތެރޭަގއި ިމހާރައަޅުގަނޑުމެން

ންޖެހުމުގެ ސަބަބުްނ  ބަދަުލގެ ގޮތުަގއި ދޭށްރަ، ފަޅު ،ތަންތަން ،އިތުރަށް ބިންބިންއަދި އޭގެ  ؛އިގަ ތު ގެ ގޮލުބަދަ

ަދއްކާލިން. ައޅުގަނޑު  ހަކަ ތަންކޮެޅއް ުކރީގައި. އަުޅަގނޑު މި ވާށީފެ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދަްއކަން

 ބަދަލު ހޯދުން. ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ނުޙައްޤު  ،ވައްކަން  މިހާރު އެންމެ ހިނގާ .ޓުވީޓެއް ކުރީ

ބަދަލު ދޭންޖެހޭނީ ޙައްޤު ދިނުމަކީ ވާހަކަެއއް ނޫން. ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ. އެކަމަކު، ބަދަލު ،ުޅވެއްޖެދާމެންބަރަކު ވި

ވެސް ައޅުގަނުޑ  އެ ،ޮކށްފައިއަން ރުފިޔާ މަދަރުސާއެއް އަޅަން އިްނވެސްޓުލިމި 4ބަދަލު. ނުޙައްޤު ބަދަލެއް ނޫން. 

ކޮށްލާނީ.   މިކަހަލަ ކަމެއްންުރާކރުގެ ތެރެއިްނ ލޯނެއް ަނގަިއގެ އްެޖއްޔާ ސަވެވެއްޖެްއޔާ ރަނގަޅަށް ން ގަބޫލުކުރާ ގޮތު

ނުލިބޭ ފައިދާ ހޯދަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ؛ހޯދަން ންމިލިއަން ސަުރކާރު 80މިލިއަން  90ޭއގެ ބަދަލުަގއި ކޮށްލާފައި 

އެްއވެސް  ؛ވަރަށް އުތުުރގެ ،އުތުުރގެ !ހިނގާމާލައް. މިސާަލަކށް، ބައެމީހަކަްށ ނުލިބޭ ފައިދާ އެކޯޓަށް ގޮްސގެން. 
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ކުަޑ  އްޔާތެޭރގަިއ އުތުުރގެ ފަޅެއް ހޯދުން ނޫނި ގެއަހަރު  5ނޫނީ  ،އަހަރު 7 ސަރުކާރުގެމި ވޭތުވެިދޔަ  ކަމެއް ނޫން.

ކޮޅެއް ހޯދުމަކީ އެްއވެސް ކަމެއް ނޫން. ން އިންނަ ވެލިސައްޖަކިޔާ ދޫނި  އަުޅގަނޑުމެން މި ނޫނިއްޔާ ،ވެލިކޮެޅއް

 ނޫިނއްޔާ  ،ނެގުމުގެ ަބއިއްދަހު  ނޫިނއްޔާ ،ންމަންޓުގެ ބައިހޯދާފައި ޭއގެ އެންަވޔަރަ .ން އެަބއޮތްއިން ލިބެސޭހަފަ ވަރަށް

 އަށް ަގއި ތިބޭ ކުދިން ަކއިރީަގއި މި ބުނަނީ މިތެރޭއެތާ ،އްދަ ނަގަން ފޮނުވާަފއިހުން ނަގަންެޖހޭ ތެރެއި މިނިސްޓްރީ

އްހާ ދުވަސް ވަންދެން އެތާ އަަހރެ 2 ހެންދެން. މިންވަ ދުަވސް އް ގިނަލާށޭ ތަންކޮޅެ ަވއި. މި ބާ ށޭލާއިވަނުދީ ބާއްދަހު

 .ރަށް ހޯދި މީހާއާ ނީފައި އޮންނާޅިގު  ކާމުަވއްޒަފަ  ތެރޭ ސަރުކާރުގެކޯޓަށް. އެތާ ދަނީ ބަަހއްޓާފައި ދެްނ މިތެރޭ ގެންގުޅެ

 ކޯޓަށް. ދަނީ ގެ ތެޭރގަިއ ބާއްވާަފއި މިސަރުކާރު  ،ކޮށް މީހުންވެގެން ރާަވއިގެން މިަކން ދެ ،ދަނީ ވެގެން މި މީހުން ދެ

އަހަުރ  2 ދިޔަ، އެޯސޓް ހިންގަިއގެންރިމިލިައން ޑޮލަރު. އޭނަ ފަންސާހަކަށް  ރަށް ނޫނިއްޔާ 3 ؟ހާވަރެްއ ހޯދަންތޯކި

އީ ބަދޭ ކޯޓަށް. މިމިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން އެ 50 ؛ގައި ލިބިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިދާތެރޭއަހަރު  3އި ނޫނީ ގަތެރޭ

ކެތެއް  ށްހަމަޔަޤީނުން ވެސް މި ބަދަލެއް ދޭކަށް އަޅުގަނޑުެމން މި ސަރުކާރަކަ ،ނުޙައްޤު ބަދަލު. މި ބަދަލު ހޯދާކަށް

ދާ ންގަން ާރވަމުުރކާރުަގއި ހިންސަ ، އެފަދަ ކަންކަން މިނަން. އެހެންީވމާރާނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫެލއް ެވސް ނުކު

 ،ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ތިބި ވަޒީރުން  ަޔއީދިއިނުކުރަން. މި ކަންަތއްތަްއ ހިނގަ ގަނޑެއް ގަބޫލެއް ކަމަކަށް ައޅު

ަތކަްށ ޓުދުވަހު ެވސް ކޯމި އެނގެނީ ދާދި މިދާކަށް ރާވަިއގެންކަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ުޅންންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބޭފުއެ

ޑު އެއް އެންމެ ބޮ !ްސވާތީވެ. ނިކަން ަބއްލަވާއެއްބަ ށް ންތައްތަކަގޮސްފައި އެ ބޭފުޅުން އަމިްއލައަށް މިކަހަލަ ކަ

ުއޅެނީ ހަމަ ވަރަްށ ރީތިޮކށް ހީލާފައި ނުކުމެ. އަދިެއއް  ތެއް އަދިެވސް އެން އެްއ ފަރާއްޖެއަށް ދި ރާ ދިވެހިމެްއ ލުގެއް

ޙައްޤު ފައިދާ ން އެންމެ ބޮޑަށް ނުޤައުމު އްޔޫމަކީ މިޔާމީން ޢަބްދުލްޤަهللا ްއ ނުކުރޭ. ޢަބްދުރެހަމަޔަޤީނުން ވެސް ހައްޔަ

އަޅުގަނޑުމެން  ؛ކުރުމަށްފަހުތިލު ރީމަންެޓއް ކުއްިލއަކަށް ހަމަ ބާެއގް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއް ފަރާތް. ދެން ގިނެ

ށް ކޮެއއް މަށް. އެހެންނަަމވެސް، ޖީ.އެމް.އާރާކުރުއެ ކަންކަން ެއގޮތަށް ނު ންމި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ،އާދޭސްކުރިން

 ށް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ އަންހެން މީހާ ގެއްލުންދިންއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޤަ ީއ މިއިވާ އެގްރީމަންޓް އެ ހަދާފަ

 ،ރާަވއިގެން  ންކަންކަން ކުރަމުންދިަޔއީ. އެ ފަރާތުގައި ހުެރގެން ެއ ރު އޭ ގައިޒީރުކަމު ނޫނީ ވަ ، ބުނެވިދާނެ

 ކުރަނީތިލުެއ އެގްރީމަންޓް ބާ ުގޅިގެން ތަކާމެވެސް ފަރާނޫނީ ކޮން  ،ުގިޅގެން ނަމަވެސް ޖީ.އެމް.އާރުގެ މީހުންނާ

 ތަެކއް އޮެވގެން. އެކަންތައް ފަހަތުގަިއ ފޮރުިވގެންވާ  .ައކަށްދާ ފައި ،ށްނަޔަށް ލިބޭނެ މަންފާއަކަހަމަޔަޤީނުން ވެސް އޭ

 .ހިނގާލާނގާލަހިޅަްށ ކޮދެ ެވސް އެހެރީ މިނިވަްނކަންމަތީަގއި ބުނި މީހާ މިއަދު ރާށޭްނ ނުކުކަދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން އެ

ރުކާރުގެ ޯގސް ވާހަކަަދއްކަން ސަނުކުމެ  ،ވަރުގެ ކުޑަ ޯގްސކަމެއް ފެނުނަސްމި  ރުކާުރން ކުރާއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަ

ހޯދާ  ނުޙައްޤު ބަދަލު އަޅުގަނުޑ ގަބޫުލކުަރނީތިބުންތިބޭ ، މިފަދަ ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލާފައިތައްޔާރަށް. އެހެންވީމާ

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ.  ރަން ލިބޭ ފުރުޞަތެއްކު  ތުރު ކަންކަންއި ،އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބޭ ހުންނަށް މީ

ނުޙައްޤުން އެތައް ބަަޔކު ޖަލަށް ލާފައި  ދޭންޖެހެނީކީ ފައިސާގެެއއް ނޫން. ލުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަެއަކނި ބަދަ
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 ނީ ޖަލަށް ލާފައިބެުނވާަގިއ އެ ތިއެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ވާިޅގެން ކަނޑައެ އެބަހުރި. އަނިާޔކޮށްފައި އެަބހުރި.

ދަނީ. ވަޒީާފއެއް ވޭ. ިވޔަފާރި ބަނގުރޫޓުވެއްސަ އޮ ގޮީމހާ ދޫކޮށްލާއިރު އޭަނގެ ޢާއިާލ ނެތި އެ .ގެންގޮސް ަބއިތިއްބާފަ

މިލިއަްނ  4ގޮތުަގއި  ތަށް ނަހަމަިމގޮއެ ބަދަލުދިނުން މާ އަޢުލާކަން ބޮުޑވެގެްނވޭ  ؟ނޯވޭ. ކޮަބއިތޯ ބަދަލު އޭގެ

ގޮްސގެްނ  މިލިއަްނ ދައުލަތުން ހޯދަން އަނެއްާކވެސް ކޯޓަށް 90 ،އަންލިމި 80 ހުށްފަކުރުމަވެސްޓު އިން

 އަޅާމީހުންނަށް ބައި ތިބި ބަޔަކީ ފަނޑިާޔރުން. މިދެން މީގެ ފަހަތުަގއި  .. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްވުރެމަސައްކަތްކުރުމަށް 

 މިލިއަން މި 5 އިފިއްޔާމިލިއަނަށް ނިންމަ 50ންމަމުން. ނިބުނި އަެގއް ޖަހާފައި އެ ދަނީ  މަށްގޮތަށް މި ކަންކަ

އް. މި . މިއީ އަޅުގަނޑުމެްނ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަވަންަނމުންދާނެ ރުންގެ ޖީބަށްމި ފަނޑިޔާ .މީހުންގެ ޖީބަށް ވަންނާނެ

 ރާރުަގއި މިގަވެގެން މި ން ނެތް. އެހެށްބޭއްޭވކަ އްއިގެނެ ޤައުމު ދޫކޮށްލަ ކަންކަން ނުބަލައެއް އަުޅގަނުޑމެންނަކަށް މި

ކުރިއަްށ  ލަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާއިތުން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކެްއ ެއކުލަވަ ގޮ  ބެހޭ އޮތީ މި ކަންތައްަތކާ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަމަށް ގާނޫނުތައް ވެސް ފާްސވެގެންާދނެ ގުޅޭ އޮތް ދުވަސްތަުކަގއި މި މަޖިލީހުން މިކަމާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ށް ބޮޑަށް ވަރަ .އުއްމީދުކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ތެއަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތު ފުރުޞަމިއަޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ތިޔާޒް ފަހުމީދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްފަންނު އުތުރު މާ

 ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ދޫިރ ރަީއސް. ވަރަށް މުނާސަބު ަވގުެތއްަގއި ތުޅާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 މެން ނޫސްތަކަށްރާރު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުގަމި  ސައިންޙު

ޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އަތުން ދަދުތަކުން ިދވެހިރާއްއަޑްަލއިންަތކަށް ބަލައިލާއިުރގައި ިސއްަސއިގެންދާ ހެ ،ބަލައިލާއިުރގައި

ފެނޭ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ތަން ެއބަ ދާތަން ފެންނަނީ. އަދި ަބދަލު ނަގައިދެމުން ޅޭބަދަލު ހޯދަން ހުށަހަޅައިގެން އު

ގަނުޑ ދެކެން. މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަންޖެހޭ ކަމެއްގެ މެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުންޖެހިފައިވާ ކަމިހާރު ބަހުސްކުރަ

ވަކި ނިޒާެމއް ކަނަޑއެޅުމަީކ  އިަލއި،ތަރުތީބެއް އެކުަލވަ ،އިގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ެދކެން. އަދި މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދަ

ެޓއް ށްކަޒަމާނެއްގައި ބުރުމާންކޮޅެއް ކުީރ ތަ .ތެރި ރައީސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އިްއޒަތް މުންހިމު

ނުކުރުމުގެ ތަނަށް ރައްދު ށި އަނބުރާ އެކަބުރުމާ ،އި ގަކުއްޔަށް ތަނަކުން ނެގި މީހެްއގެ އަތުން ޭއގެ ބަދަލެއްގެ ޮގތު

ނަގައިދިން. މިީއ ޔާ ލަްއކައަްށވުރެ ގިނަ ރުފި 1ުތަގިއ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތގައި ން ބަދަލެއްގެ ގޮބުސަބަ

 ގަބޫލުކުެރވެީނ މަދަނީ ކޯޓުން އުސޫެލއް ށް އަުޅގަނޑަ ،ވާީތވެ  ނުކުރެޭވ ކަމަކަށްއަށް ގަބޫލުދިގެ ުބއްންއަޅުގަނޑުމެ
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ެއއީ ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ހިނގާ މި ބާވަތުގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް.  .ވެސް ަވނީ ޙައްލެއް ހޯދާފަ ކަނޑައަާޅ ެއކަމަށް

ރަްއޔިުތންގެ ދައުލަުތގެ ފައިާސއިން  ،ގެ ަފއިސާއިން ޔަރުޕޭ  ެޓކްސް؛ ރައްޔިތުްނގެ ،އެހެންނަމަވެސް، ަދއުލަތުން

 ެވެގންނުވާ މިންވަރުން ހޯދުމަށް މިްނވަުރން ދައުލަތަށް ކެރިުކޅަދާނަދާ ސިއްަސއިގެންބޮޑެތި އަދަދުތަކުްނ މީހުން ބޮޑެތި

ދުގައި ކަންބޮުޑވެ ބަދަލު އަދި ލިބިދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު އެކަމާ މެބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅައިގެން 

ުތގައި. ަބެއއް ފަހަރު ބަދަލުތައް އެަބ ޙައްލު ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮ .ސްކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ހުބަ

ތަކާއި ހުރިހާ ރަުއސުލްމާލެއް ހުރިހާ އެސެޓު  ،އެ ކުންފުންޏެއް ިވއްކާލީމާ  ؟ދަންނަވަންތޯ ،ހުށަހަޅާއެަބ  ،ޖެހޭނަގައިދޭން

ސް ދީފާނެ ވެ އިއެދޭ. ހަމަ ނަގަހޯދަން އެބަވުރެ މާ މަތީ ދަރަޖައިން ބަދަލުށްރު ނާރާ ވަރަވެސް އެވަ ވިްއކާލީމަ

ފާޅުކުރެްއިވ  ަބއެްއ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ،ޯކޓުގެ ިނޒާމު ޮއތް ގޮތުން .ިނޒާމު ޮއތް ގޮތުންއިނގޭތޯ ިމއަދުގެ 

ވަރަށް  .އެޅިގެްނ މިކަން ހިނގާތީވެބައި .މަތުކުރެވޭމެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ެއބަ ތުހު ބައެއް ފަނޑިޔާރުްނނާ ،ފަދައިން

ކުރެވޭ.  ހަމަ ކަމަށް އެބަ ތުހުމަތު އެކަްނ އެގޮތަށް ކުރަމުންދާ ، ކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭތީވެނަލަ ަވއްކަމެއް ،ޗާލު

ން އަޅުގަނޑުމެްނ ، މިދެންނެވިހެއެހެންވީމާ ؛އަނެއްކޮޅުން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ވެދާނެ ިއނގޭތޯ ޙަޤީޤަތަކަށް

ޖެހޭ. މެދު ވިސްނަން އެބަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މިކަމާ ސަރުކާރުން އަދި  ،އުސޫލެއް އެބަ ކަނޑައަޅަންޖެޭހ ދައުލަތުން

އަޅުގަނޑުމެންެގ  ،އަނެއްޮކޅުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެންމެ އެހެން އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ކަންތައްތަެކއް މި ިދޔަ  ދޭންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަްށ ގިަނ އަދަެދއްެގ ރަްއޔިތުންނަށް ދައުލަުތން ބަދަލުތެރެއިން ވަރަ

 ،ހުރި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުދީ މިނިވަންކަން ނަގާލައިސަރުކާރުންނާއި އަދި ބައެްއ ސަރުކާރުތަކުން ކޮށްފައި އެބަ

، ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރާ ހައްޔަރުކުރުން އިނގޭތޯ. ގާނޫނާ  ގާނޫނާ ޔަކުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ިގނަ އަދަދެއްގެ ބަ

 ޖަލަށްލުމާ އެުކގަިއ ޖަލުގައި ހުންނަ ވަގުުތގަިއ އެ އަދި  ،އެރެސްޓޭ މި ބުާނ ބާވަތުެގ ހައްޔަރުަތއް ކޮށް  ލޯފުލްއަން

 ށް ގައިދޭންޖެހޭ ކަމަނަބަދަލު ގޮސް މިހެން ެވ،މީހުންގެ ދަރިނަނަށް ކިޔަވަިއނުދެވޭނެ ގޮތް އެ ،މީހެއްގެ ަވޒީފާ ެގއްލި

ވާެނ އިނގޭތޯ. އެތައް ހާސް މީހުންެގ އަތުން  އްަސއިގެންާދވަރުނަަގއިދޭންޖެހޭ އަދަަދދުތައް އަުޅގަނޑުމެން ސި ، ވަންޏާ

ލާފައި  ލޯފުލް ހައްޔަރުތަކުން ހައްޔަރުކޮްށގެން ޖަލަށްގޮސްފައިވޭ. އަން މީހުންގެ ފުރާނަ މި ބަދަލު. ޖަލަށްލުމަށްފަހު

 ށް ވަންޏާ ނަގައިދޭންޖެހޭ ކަމަވެސް ބަދަލު  ަކންކަމަށް . މިއި ގަނިާޔވޭ ހިތާމަވެރި ގޮތްަތކެއް  ތިއްބާ އެބަ

ކުރާ މީހާ ކެރިކުޅަދާނަ ެވގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި ދަޢުވާ އުފުލާއިރުގައި ދަޢުވާ  އީދައުލަތަކަށް މިގެ އަޅުގަނޑުމެން

ވެސް ކުެރވިދާނެ.  މީާހެގ މައްޗަށް މީހާގެ މަްއޗަކަށް ނޫން. އެއެ ުމއައްަސސާެއއްަގއި ފަރުދީ ގޮތުން ހުންނަ  ކުރާނީކީ

އްުމ އާ، އެ ދަޢުވާ ނުދެވިދާނެ. އެހެންވީމާބަދަލު އަށްމީހާ ނަމަވެސް، ެއކަން އެޮގތަކަށް ނުކުރާނެ. އެއީ އެއެހެން

 އްޔާ މެދުގައި ނޫނި ސަސާއާމުއައް  ،ނުކޮށް ގައިމެދު ހިންގި މީހާއާ ޖަރީމާ އިސިްއޔަތުން ވަޒީާފގައި ހުރެގެންހަވަޒީާފގެ 

ކިޔާ ޕްރިންސިޕަލްގެ ދަށުން މި  އޭ މިބިލިޓީސް ލައިެކރިއަވައިމި ދަންނަވާ  ދަޢުވާކުރަނީ ދައުލަތާ މެދުގައި މީހުން

މި އަދަދުތައް ނަގަިއދެވޭއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ، ފައިސާ ނެގުމަށް. އެހެންވީމާ ބޭނުންވާ ބޮޑު އަދަދުތަކުން އުފުލަނީ
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ލަތުން ނަގައިެދވޭނެ ގޮތެްއ އުލާ މިންވަރަށް ބަދަލު ދަ އިޖަހަ ބަދަލު ނޑައެޅެންޖެހޭނެ. ހަމަ ހިތުހުރި ގޮތަކަށްއުސޫލެއް ކަ

މަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނަކަމަށް ވާ ނުވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. ުކޑަކުަޑ އެހެްނ މިސާލެއް ދަންނަވާއޮެވގެން

ހުރި މިލިއަނުން އެބަނުލާ މިލިއަންއްޤުން ކަމަކާޙަ ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭންދިޔައިނުދިޔަ މަނާކުރަމުންރިޓީވީ ޖޫރާއްޖެ

 އެ މެންބަރުންގެ  ،ަވގުތު ދަޢުާވކުރިޔަސް ވަިކވަކިން މި ށް. ައޅުގަނޑުމެން އެ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުންނަދަޢުވާ އުފުލާފަ

 ންީޓވީއަނެއްކާ ރާއްޖެނީ. އިސާ އަނބުރާ ލިބޭއަށް ޙައްޤުވާ ފަޓީވީކިހިނެއްތޯ ރާއްޖެ ެޗއް ނެތިއްޔާ ދެންެއއް އަތުަގއި

ެވސް އިތުުރކުރަންޖެހޭނެ އީ އަނެްއކާ އެ  ،ލިބުނު ެގއްލުމުގެ ބަދަލުފައިާސ ބްލޮކުވެަފއި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދެއްކި 

 ގެން ކޮށް ށްތިބި މީހުންގެ މައްޗަ އިއެ މުއައްސަާސގަ  ،ވަކިަވކި ފަރުދުންގެ މައްޗަށް  ،ބައެއް. އެ މީހުންގެ މައްޗަށް 

، ޖެހެނީ. އެހެންވީމާއުފުލަންދައުލަތުގެ ަމއްޗަްށ މި ލިބިދާނެހެން އެކަށީގެްނވާ. ހަމަ ބަަދލު  ިހއެއްުނވޭ އަޅުގަނޑަކަށް

އެބަ  އިލާ ޮކންމެ އަދަދެއް ޖަހަދައުލަތެއްގެ މަްއޗަށް އުފުލަިއެގން މިފަދަ ބަދަލުތައް ހޯދާއިރުގަިއ ހިތުހުރި ގޮތަކަްށ ކޮންމެ

 އެހެްނވެގެން  ދޭ.ެވގެންއެބަ  ލިބޭ ގޮތް ލާ އަދަދު ފަސޭހަކަމާއެކުއިޖަހަ ހަމަ އިނގޭތޯ. ފަސޭހަކަާމއެކު  ،ފަސޭހަކަމާއެކު

ވަކި މުއައްސަާސއެްއަގއި ހުރެގެން ފައިސާ. ބޮޑު މުޖުރިމަކު މި ދެއްކޭ ފަިއާސއަކީ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނގެ  ،ނުވާނެތީވެ

ޖެހެނީ ދޭން ހެނީ އާޚިރުަގއި ރަްއޔިތުން. ރަްއޔިތުންގެ ފައިސާޖެންޒިންމާ މި ނަގަކުރާ ކަމެއްގެ ޚިލާފަށް   ގާނޫނާ

ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ެއކުަގއި މެނުވީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮށްގެން  މާ، މިއީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކައެހެންވީމާ .ބަދަލެކޭ ކިޔާފަ

ޖެހުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެ ަފއިސާ ްއކަންދޭންވެގެން މި ދަަރއްޔިތުންެގ ފައިާސިއން މީހަކު ކުރި ކުށަކަށް ބަދަލު  ރާއްޖޭގެ

އެކަީށެގންވާ ގޮތަކަށް ދެވެންޖެހޭނެ ވަރަށް  ،ލެއްވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫ ،ހޭދަކުރާއިރުަގއި ވަރަށް ބޮުޑ އުސޫލެއް

ދަންނަވަން.  ޝުކުރުއަުޅގަނޑު ޓަަކިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ،ީތވެވާ އެްއޗަކަށް

ކަމުަގއި ހަރުދަނާ  ސަރުކާރުން ބަިއވެިރެވގެން މި ،މަޖިލީހާއި އަދި ދައުލަތުގެ އެކި ފަރާތްަތކާއި މެން މިގަނޑުއަޅު

 ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. . ތީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީކަމަށް އަޅުގަނޑު ެދކޭ ެވްއޖެ ންއުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއެޅެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. ޝުކުރިއް

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ީއސް. ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ަނަގއިދޭންޖެހޭނެ. އަނިޔާވެަފއިާވ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެކަުމގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަ

. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމުަގއި ކަނަޑއެޅޭނެ ުއސޫލުތަކެއް ބަޔާންކުރަންޖެހޭ.  ކަމަކަށްޖެހޭ ފުރަތަމަބަދަލު ލިބެން

 ،ވެސް ފާހަަގކުރި ފަދައިން ގެ ީލޑަރު ކުރިން ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން ،ގެއްލުުމގެ ބަދަލަށް މިހާރު މި ކުރަމުންދާ ކަމަކީ

ޖެހޭ. މިކަމުގެ ރަނގަޅު ުއސޫލުތަކެްއ ން ހުއްޓެން އެބަބޮޑު ވަްއކަމެއް ކުރާ ގޮތަްށ ކުރަމުންދާ ކަމެއް. މިކަ
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ވަނަ އަހަުރގެ  2013 ،ޖެހޭ. މިކަން ފުރަތަމަ ފެށިގެންދިޔަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގަވނީޤާއިމުކުރެވެން އެބަ

ތަކުްނ ނުބައްދަލު އަދަދު ،ޮބޑެތި އަދަދުތަކުން  ،ޤަޟިއްާޔއިން މިކަން ފެށިެގންދިޔައީވަނަ  27ރީމް ކޯޓުގެ ޕްސު

އިްނވޮއިްސ  ،. އެ ޤަޟިއްޔާަގއި ދެލައްކަ ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނަގައިދޭން ފެށީ

މުޢާމަލާތަކަށް  ދައްކަނީ ދެލައްކަ ޮޑލަރުގެ ވިޔަފާރި ރު ނަގައިދީަފއިވޭ. މިމިލިއަން ޑޮލަ 4ގޮތުގައި ގެ މަނާރިފޮނުވީމާ ޖޫ

މިލިއަން ޑޮލަރު ނަަގިއދިން ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަށް ެއއްވެްސ ޝަްއކެްއ ނެތް އެ  4ގޮުތަގިއ  ގެމަނާރިހަމައެކަނި ޖޫ

ްއވެސް ަޝްއކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ެއއީ މެދު. އެީއ ހަމަ އެ  ކަމާ ނަގައިދިން އަދަދުގެ ޮބޑު ަބެއއް ފަނޑިޔާރުްނ ނަގާނެ

 އިން ބަެއއް ނަގާނިންމަވަން ހުންނަ ފަނޑިޔާރަށް އެ ކަނޑައަޅަނީ މައްަސލަ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ގެއްލުުމެގ ބަދަލު

ޑޮލަުރގެ ިވޔަފާރީެގ  ކަލައް ދެ ،ގޮތަށް ކަމަށް. ެއއީ ހަމަ އެްއވެސް ުސވާލެއް އޮތް ަކމެއް ނޫން. ނޫންނަމަ

ނުކުރޭ.  ބޫލެއް ގަ ުބއްދިމަނާގެ ގޮުތގަިއ ނަަގއިދޭނެ ކަމަކަށް ހަމަ އަުޅގަނޑުގެ ރިލަރު ޖޫމިލިއަން ޑޮ  4މަލާތަކަށް މުޢާ

ފަހުން  ޖެހޭ. އެންމެއޮންނަ ުއސޫލުތަކަށް ހަރުދަނާ ގޮތްތަެކްއ ވާން އެބަ ދިނުމަށްބަދަލު ދެން މިކަމަކީ މިހާރު ދައުލަުތން

އްލެއް ހޯދައިދިނުމަްށ ޙަވެސް މިކަމަށް މަޖިލީހުން  ަބއްދަލުރި ދުަވހު ލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕާ

މަޖިލީހުން މަސައްކަތް ފެށީތީ  މިކަން މިއަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މި ،. އެހެންވީމާވަނީ އެދިފަން ގެ ގާތުއަޅުގަނޑުމެން

މިދެންެނވި ގޮތަށް ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް މިހާރު ދަންނަވަން. ޚާއްޞަކޮށް ރު އެކަމުަގއި ހަމަ ޝުކު

އަޅުގަނޑު ހަމަ  ކަމަށް ދަލު ނެގުން ހުއްޓިގެންދާނެއެީކގައި މިފަދަ ނާޖާއިޒު ބަ އެ ބަދަލުތަކާ ،އަންނަމުންދާތީވެ

 4މަނާގެ ގޮތުަގއި ރިކަނި ޖޫޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރީގެ މުޢަމަލާތެއް ކުރީމަ ހަމައެ ކަލައް ޔަޤީންކުރަން. މިދެންނެވި ގޮތަށް ދެ

ޔަފާިރވެރިންނަށް އަިދ އެހެން ވި ެވސްދައުލަތުން  ،އަްނނަ އުސޫލު ނިމިގެން ނޫން ޮގތަކަށް ން ޑޮލަރު ނެގިގެންއަމިލި

ކަމަކަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެއްމި އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ހަމަެޖހިގެން ،ވެސް މީެގ ެގއްލުމުގެ ބަދަލު

އިްނވެސްޓަރުްނގެ  ،އަންނަ ވިޔަފާރިކުރާ ަފރާތްތައްބާވަތުގެ ަކންތައް ކުރާއިުރގައި ާރއްޖެައށް  ންޖެހޭނެ މި ބަލަ

ބަދަލު ލިބެންޖެހޭނެކަން  ،ނަމަ ލޭ ގޮތަށް އެްއވެސް ކަމެއް ކޮްށގެންނުާވނެ. ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކޮށްފިކޮންފިޑެންސް ގެއް

ބޫުލކުރެޭވ ގަެވގެންދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑަށް އިޞްލާޙު މިހާރު ންޖެހޭނެ. ޝަރުޢީ ނިޒާމުކަަށވަުރވާ އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް

އޮންނަ ގޮތަްށ  ވެސް ގެންދާނެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަންތަނުގައިގޮތުަގއި އެ މަްނޒަރު ހަމަ ިއންވެސްޓަރުންނަށް ލިބި

މިލިޔަން ައއުން އެީއކީ ގެއްލުުމގެ ބަދަލު  4ލައްކަ ޑޮލަރަށް  ދެ ނަގައިދިނުމަށް ކެޕެއް ެއޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ.ބަދަލު

އެކަީށގެންާވ  މަލާތަކަށް އެއާޑޮލަރުގެ ިވޔަފާރީގެ މުޢަ ކަ ލައް ނަގައިެދވޭނެ އުސޫލެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދެ

ވެސް  އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ބޫުލކުާރ ކަމެއް. އަދި އިންވެސްޓަރަށް ގަވެސް  ގެއްލުުމގެ ބަދަލެއް ލިބުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު

މު ން މި ކެޕް މި މަޖިލީހުން އެޅުމަކީ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ހަމަ ކުރަންޖެހިފައި އޮތް މުހިނެ. އޮންނަންޖެހޭ

ރާރު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީތީ ހަމަ ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ ގަމި ހުށަހެޅި  ،ބޫލުކުެރވޭތީގަވެސް  އް ކަމަށް އަުޅގަނަޑށްމަސައްކަތެ

ވެސް މިކަން މިގޮތަށް ކުރަން  އަދާކުރަން. އަދި ހަމަ ސަރުކާރުން މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއިްއޒަތްތެރި 
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 ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނާ އެންމެ ބޭނުންވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ފަރާތުން

ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ވެން ހަމަ މި މަޖިލީހުން ކޮށްދެ ،ދެެކވުނު ވާަހކަތަުކގައި އެ ވާހަކަ ދަްއކާފަިއވާީތވެ ވެބައްދަލު

 ޔާ. ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުރވަމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ުކރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަނިމާދޫ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގައި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާހަކީ  ތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސަިއންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ތުޅާދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތް 

 ވެސް ވަރަށް  އަޅުގަނޑު ރާރަކީ ހަމަގަމި ވަރަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑު

ނާޢަތެއް މި ޤައުމުގައި ނުވާ ިވޔަފާރީެގ ސިމިއީ ަވރަށް މަދު ޤައުމުތަކެއްގައި މެނުވީ އުފެދިފައިރާރެްއ. ގަތާއީދުކުރާ 

 މިއީ އަސްލު ؛ެވރިކޮށް ދައުލަތުން ނުޙައްޤު ބަދަލު ހޯދުންއުޅެނީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ކޯޓުތައް މެދު އުފެދިގެން މި

އެއް ނޫްނ ޤައުމުަގއި ހިނގާ ކަހަލަ އިންޑަސްޓްރީމަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިންޑަސްޓްރީއަކީ އާދަިއގެ ޤައުމުހޫމަފް

މި  ، ަކންތައްތައް ހިނގަިއގަނެހިސާބަށް އައިސް މި ވިޔާފާރީގެ އައީ ދާދި ފަހަކާ ވިޔަފާރި ފެށިގެން . މިމިއީކީ

ކަންކަން މި ހިނގަނީ. މި ކަންކަމަކީ މި ޤައުމުން ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ  ،ކަމާއި ފިޔާ ދައްކަންޖެހުނުލަްއކަ ރު ކަށްޓެއް ގެްނގޮސް ެއއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ބުުރމާ

 4ންކަށް އަދި އެއްަލކަ ރުފިޔާ ނަގަިއގެން ބޭ ،މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހުނުކަމާއި 70ދައުލަތުން  ކަށްއިންޮވއިސަ

ރި ކަންތައްތަްއ މިއީ ހަމަ މި ޤައުމުގައި ހިނގާފައި ހު ،ކަމާއިޖެހިފައި ހުރިއްމު ފަރުދުން ދައްކަންއާމިލިއަން ރުފިޔާ 

ކަންކަމަކީ މި ަޤއުމުން  ހަމަ އިނގޭތޯ ިތޔަ ވިދާޅުާވ. މިކޮށްފަިއ ހުރި  ަތކުންމާތްެވެގންވާ ކޯޓު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޖެހޭ މައިތިިރކުރަން ހުއްޓުވެންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. ދައުލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ވިަޔފާރިކުރާ މީހުން މި ޤައުމުަގއި އެބަ

ެވގެންދާނެ. ދައުލަތް ބަނގުރޫޓުއީސް. މި ކަމަކީ ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. މިކަން ކޮށްފިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 ލުވެރި ބަދަލެއް އެ ަޙްއޤެއް ނިގުަޅއިގެެނިވއްޖެއްޔާ ަހމަ ޢަދުްއގެ ނުޙައްޤުން ރައްޔިތެ ،ބޫލުކުރަން ގަެވސް  އަޅުގަނޑު

 ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަމެއް އެ މިާހރު މި ކުރަނީކީ މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެކަމަކު، 

، ިމއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަމެއް ނޫން ިމ ހިނގަީނކީ. އެހެްނވީމާ

ނެ ލޯނު ންނަންޖެހޭެވސް އޮ ބޭންކުތަކުން ؛ރާރަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ބޭނުންވޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ިއތުރުކުރަންގަ

މަނާވާީތ ރި ރުފިާޔ ނަގަިއގެން ދެން ޖޫކަލައް  . އެއް ނަޑއެިޅފަގެ މިންގަނެޑއް ކަމަނާރިނުދައްކަިއގެން ކުރެޭވ ޖޫ

 4ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ން ރުފިޔާ ދައްކަން އެބައަމިލި 4މާ އަހަރު ވީ ގޮސް ފަސްކުރަމުން، ކުރަމުންމަނާޖޫރި
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ހާސް ރުިފާޔ  50 ގޮސްަވމުން ،ންވަމުމަނާރިލާރި ނުދައްކަިއގެން މީހާ ޖޫމީރާއިން ޖެހޭ. މިލިއަން ރުފިޔާ ދަްއކަން އެބަ 

ވަކި ންނަންޖެހޭނެ ވެސް އޮ ވާންނާމަރި، ޖޫެޖހޭ. އެހެންވީމާދައްކަންޖެހޭ ތަނަކަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކަން އެބަ

 ާއއި ތި ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއް ހޯދަންމަނާގެ ފައިސާރިހައްދު ހަމަވުމުގެ ކުރިްނ ޖޫިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.  ހައްދެއް

ނީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހުށަހަޅަިއެގން އެކަމުަގއި އުޅެންޖެހޭނީ. މާްތވެގެްނވާ ޯކޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭއަނެއްާކވެސް 

އި މޫނުގެ ވެިރކަމުގަ އު. ަރީއސް މަހަމަ އުެޅވޭނެ އެްއވެސް ގޮތެއް ނޫންތޯ؟ އެހެންނޫނީ ކިހިނެއްތޯ މި ޤަުއމުގައި އުޅޭނީ

ވެްސ ިކއިދާނެ. ެއ  ަހއްޓާފައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނަންކޮށްލާ ބަމަނާ ކޮށްލަރިހެރީ ޖޫދިން ރަށްރަށް އަދިެވސް އެ

 ތިން ބިލިއަނަށް،ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ިއނގޭތޯ. އެ ފަރާތްތައް މިހާރު ދެ ބިލިއަން  ރަށްތަކުގެ ނަން

ތަރަކަށްޯތ މި އްވަކޮން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  މި ތިބީޮކށްލާ ކޮށްލަ ނާމަރި ހަމަ ޖޫމަނާތައް. ހަމަ ައދިވެސްރިޖޫ އަރައިފި

ހިސާބުން ނުދެއްކޭ ހިސާބަށް  ދަރިންނާ ވެްސ ހައްދެްއ އޮންަނންޖެހޭނެ ނޫންތޯ. ކާފަ ަމނާވާންރިކަންކަން މި ހިނގަނީ. ޖޫ

ތަނަށް ހަމަ  ޖެހޭ މި އެބަ، ައޅުގަނޑުމެންވީމާކަންކަެމއް ނުވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެން މި ކަންކަން ދިޔައީމަ

ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަލީަގިއ ހުށަހެޅި ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުތަނުގައި ފާސްކުެރވެން އެބަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް މި

 ،ދައުލަތެއް ނޫންއެ ގެންނަ ގާނޫނަކީ ހަމައެކަނި  ކަމަށް. އަދިއަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ަސރުކާރުން ގާނެއް ގެންނާނެ 

ޖެހޭނެ. އަދި މިހިރަ ވެސް މައިތިިރކުރެވެން މާޔަތްކުެރވެންޖެހޭނެ. މީރާހިެވސް  ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަތއް

ވެސް ކުރަން އޮންނަންޖެހޭނެ ވަކި މިންގަނޑެއް. ބާރު އޮތީމަ ނާ މަރިޖޫ ބޭންކުތައް ވެސް މައިތިރިކުެރވެންޖެހޭނެ.

އާ ވިަޔފާރީގެ ސިނާޢަތުގެ ދަށުން ިލބިގެންވާ އެންމެހައި ޙައްޤުަތްއ  އްާކވެސްސްގެން އަނެ ކޮށްލާފައި ކޯޓަށް ގޮ މަނާރިޖޫ

ހޯދައި ނިމޭއިރު ދެން ބާކީ ިތބި މީހުން މި ޖެހެނީ ވަޅުލަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިީއކީ ކަންކަން ކުރެވެންޖެހޭެނ 

 ،ެއއްކޮށް ބެލިަފއި ުފވެރިކަމާސާިއވާ ނަމަ އިންގެއްލިފަ އުސޫލެއް ނޫން. ހަމަހަމަކަން ލިބެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތެއްގެ ަޙްއޤު

ހަދަނީކީ ނޫން. ދެކޮޅު ލުވެރި ބަދަލެއް ލިބެންޖެހޭނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން އެކަމާއެއަށް ހަމަ ޢަދު

ތަކުން މްކޯޓުތަކުން ކޮށްފައި ހުރި ޙުކު މިއަދުއަޅުގަނޑުެމންނަށް އެކަމަުކ، އެ ޢަދްލުވެރި ބަދަލެއް ނޫން 

ދާ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް މިއިން  ވެސް ނެތޭ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން . އަނެއްކާ މީެގ މޮޅު ކަމަކީ ދުވަހަކުދަނީކީފެނިގެން

ހިފައިގެން ހުންނަނީ އަނެއްކޮޅަށް އިްއޒަތްތެިރ ވެްސ ރިޝްވަތު އެއް. ނިމޭއިރު އޭނައެްއވެސް ކަެމއް ކާމިޔާުބވެފަ

ތުން މައްސަލަ ދޫޮކށްލާފައި އަނެްއކޮުޅގައި ހުިރ ފަރާތުން ލާރި ނަގައިގެްނ ފައިގެްނ ދައުލަހިރައީސް. ރިްޝވަތު

ާރއްޖެއިން  ؟މައްސަލަެއއްތޯ މި ދައުލަތަށް ކާމިޔާކުެރވިފަިއ އޮތީ ކޯެޓއްަގއިދައުލަތަށް ެގއްލުންވަނީ. މިާހތަނަށް ކޮން

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ލަތުހާ. މިއީ މިއަުދެގ ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ  ،ބޭރުގައި ވިޔަސް އެހެން. އެެތރޭގައި ވިޔަސް އެހެން

 އިްއޒަތްތެރި ޖެހޭ. އަރަިއގަންނަން ބޮެޑތި ތަޅުތަކެއް ގަނެފައި އަުޅަވއިގެން ނޫނިްއޔާލަތަކުން އަރަިއގަންނަން އެބަހާމި 

އްޔިތުންެގ . އެންމެހައި ރަކަމަކީ ހަމަ މި ހިނދުން މި ހިނދަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ވާކަށް. މިމިކަން ރައީސް 

ކުރުމަކީ މިައދު މި މަޖިލީހުން ކޮށްދޭންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނޫނިއްޔާ މި މާޔަތްހިޙައްޤުތައް 
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ޖެހޭ ނުންބެލިލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެއް  ކަމެއް ނުވާނެ. ަބއެއް ބޭފުޅުްނ އޮިޅވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީކީ

ހުއްުޓވަން މި ނުޙައްޤު ގޮުތގައި ަދުއލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ލާރި ޯހދާ ފަރާތްތައް  ،ން. އެހެންނަމަެވސްވާހަކަެއއް ނޫ

ޖެހެނީ. އެކަން ހުއްުޓވޭނެ. އެކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ެދމިތިބޭނީ. ޝުކުރިއްާޔ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޝުކުރިއްޔާ 

 ށް.ސަނައިކްރާމް ޙަ

  

 ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާާޛ  ާރގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތުޅާދޫ ދާއި

 ،ދަންނަވަން ބޭނުން. ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް އަށް ގެނެސްދެއްވީީތެވ ޝުކުރުރާރު ފްލޯގަޙިސާން ޙުސައިނަށް މި 

ލަންޖެހޭ ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މި ަމއްސަލަައކީ މިާހރުން މިހާރަށް ހުއްޓާގަފައިސާެގ ބަދަލު ދިނުމުގެ މަްއސަލަ. އަުޅގަނުޑ 

މިކަްނ ކުެރވޭނެ  ،މިީއ ަޤއުމު މިއަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ަތއްޔާުރވެ ،ުއޅެނީ މައްސަލަެއއް. ައޅުގަނޑު ދަްނނަވަން މި

އުސޫލުތަެކއް ނޫނީ ގާނޫނެއް ކަނޑައެިޅގެން ނޫނީ ކުރަން ނުވާވަރުގެ ކަމެކޭ. މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ުނވަނީސް ތުަގއި އިުތރަށް އެްއވެސް ބަަޔކަށް މިކަަމށް ޤައުމު ތައްޔާރު ގޮބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު ނިންމަންޖެހޭ ގައި މަޖިލީހު

މިހާރު ހިނގާފައި މިހިރަ މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަލާއިރުގައި  ،ބަދަލެއް ނުދިނުމަށް. އެހެން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ

އެއްގޮތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މިއީ . ފަމިހިރީ ދެވިތައް ދަލުދިނުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ނޭދެވޭ އަދަދުތަކުގެ ބަބަދަލު

 ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ކަމެއް. ައުޅގަނޑުމެންގެ ކޯޓުތަުކަގއި މި ކޮރަޕްޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވާ

  ނޫންކަން ައޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް އެބަ ނޫނީ ފަނޑިޔާރުން ،އެންމެ އިޚްލާޞްތެރި ޖަޖުން ނޫންކަން  މިތިބީވަގުތު 

 ،ގޮތަށް ަފއިދާތަކެއް ވާ އިީމގަ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށްނިންމަނީ ހަމަ ސީދާ ިނންމުންތައް  އެނގޭ. އަދި ފަނޑިޔާރުން

ގުނައަށް ބޮުޑ ތަކަީކ އޭގެ އެތައް ދެވޭ ބަދަލު އެ ކޮންްޓރެކްޓުތަކަށް، ވަރަށް ކުދިކުދި އަދަުދގެ ކޮްނޓްރެކްޓުތައް ހެދި

އެ ވާހަކަތަކުން ިމ  .ދެެކޭވ ދެ ފަރާތުގެ ދޭތެރޭގައި ާވހަކަތައްމުގެ ކުރީަގއި އެބަދިނު އްބަދަލުތަކެއް. އެ ބަދަލުތަ

ަޤއުމު ބޫލުކުރަނީ ައދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ގަ ، އަުޅގަނޑުނިންމެނީ މި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ 

އާދެ! މިއީ  ށޭ.ނުދީ މަޑުކޮށްލާއިތުރަށް ބަދަލު ދިނުމަކަށް. އެ ބަދަލު ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަންދެންތައްޔާރެއް ނޫނޭ ބަދަލު 

ތެރެއިން މިކަމަށް  ހުގެއަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުން. ަމޑުކޮށްލުމަށްފަހު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީ

ަގއި ގޮތްކަމުބަދަލުތައް ދިނުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ، ޭއގެ ފަހުން އި މި ބަދަލު ދެވޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅަ ،ތައްޔާުރވެ
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ދެނީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ. ދެން މިއީ ބަދަލުެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން  ވެސް ާފހަގަކުރަން. ަގއިމުއަޅުގަނޑު ހަމަ

ދެން  ތިބި ބަަޔކުން ގޯސްތަެކއް ހެދީމަ ، އެ ސަރުކާރުަގއިއިކަމަށް ބަލަ ސަުރކާރަކުން ޯގސްތަކެއް ހެދީ އްމިއީ އެ

ވެސް ނުފެނޭ. އަިދ  ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވާ ތަނެއް ގޯސްތައް ހަދާބަދަލުދޭން. ޖެހެނީ  އަންނަ ސަރުކާރަކުން މި

 ދޭތެރޭގައި އަޅާނެ ފިަޔވަެޅއް  ގޯސްތައް ހެދި ފަރާތްތަކާ ދެވެނީ ބަދަލު. ދިނުމަށްފަހުގައި ދެން ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި

ކުރާކަްށ  ޅުގަނޑުމެން ެއއްެވސް ގޮތަކަްށ މިކަންއެެހންވީމާ، އަ  ން.ެވސް ނޫ ނގޭީނކީވެސް އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެ

މިހާރުން މިހާރަށް  ،. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު އަެނއްާކެވސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަްނ ބޭނުންނޫން އަދި ތައްޔާރެއް 

ރަނގަުޅ  އް ދިނުން އެއީ އެންމެބަދަލުތައިތުރަށް ބަދަލުދިނުން މިއީ ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ތައްޔާުރވުމަށްފަހު 

  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ޝުކުިރްއޔާ  . ދެއްވި ފުރުޞަތަށްގޮތްކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ައޙްމަދު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙް

ށް ޙަލާޞް. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުަސއިން ހުށަހެޅުއްވި އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ލުމެްއ ލިބިއްޖެ ކަމަށްެވސް ގެއް ރައްޔިަތކަށް ެވސް އަިދ ދިވެހި ދައުލަތުން ؛އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން. މަްއސަލަ

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި  ،ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްދޭންއެކީ ބަދަުލ ލިބިދުލުވެރިކަމާޢަންސާުފވެރިކަާމިއ ވެއްެޖއްޔާ އި

ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު  ވާޤައުމުަގއި މިވީހާތަނަށް މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކުެރިވފައި

 ތަން އަޅުގަނޑުމެންަނށް ފެނޭ. ދިވެހި ވުޒާރާތަކާ އުޅޭ އެކީަގއި  ހަމަ މިނިވަންކަމާ ންދާ މީހާމިދަންނަވަނީ ކާލައިގެ

 މާދައުރު ބަދަލުވީ ލާފަށް ކަންކަން ނިންމާފައިޚި ައސާސީާއއި ގާނޫނުތަކާިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ،ހަވާލުވެތިބޭ ބޭފުޅުން

 އްޔިތުންނޭ މިދަންނަވަނީޖެހެނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން. އާދެ! ދިވެިހ ރަފުލަންވަިކވެގެންާދއިރުަގއި ީމގެ ހުިރހާ ބުރައެއް އު

 ަތއް ނުހަދާ ދިވެހި ދައުލަތް ހިމެނިގެްނވަނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ މައްޗަްށ. އަދި އެ ރިސޯޓްަތއް ަނގާފައި ެއ ރިސޯޓު

އެ ިރސޯޓް ދޫކޮށްފަިއ  ،މަވެސްއެހެންނަ ވެސް މި ަޤއުމުަގއި އެބަހުރި. ވެސް މިއަދު ވަންެދން އަހަރު ވިހިފަންސަވީސް

ފަރާތުްނ  ދެ ޔަތްކޮށްފައިޢާހުރި ާމއްދާތަކަށް ރި ގައިެއ ެއގްިރމެންޓު ،ިރމެންޓެއް ހެދިގެންގުފަރާތުން އެ ދެ ،ހުންނަނީ

. ދެްނ އަނެއްާކ ޭއގެ ވެރިފަރާތުން ވެސް އެ ރިޯސޓު ނެގޭ ތަނެއް ނާދޭ އަހަރުާވއިރު 25 ނުހެދި އެއްބަްސެވގެން.

އެހެންވީމާ،  . ތިމަންނައަށް ަބދަލުދޭންޖެހޭނޭވެއްޖޭ  ގިނަ ދުވަސްއެދެނީ ތިމަންނަ މިހާ މިގައ ދިވެހި ދައުލަތު އަނެއްާކ 

 ދިވެހި ދައުލަތަށް އެކަން ުކރުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަންޖެހޭނެ. ންޏާ ވަ ލާފުވެއްޖެ ކަމަށްޚި ވެސް ެއގްރިމެްނޓާ ފަރާތުން އެ

ވެސް އިންސާފުވެިރކަމާއި  ލު ބަދަ ފަރާތްތަކަށް އެ ވާްނޏާ ލާފުވެއްޖެ ކަމަށްޚި ދިވެހި ދައުލަތުން ެއގްރިމެްނޓާ
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ަގއި 2012ތާރު ވެރިކަމެއް ޚްދުމުޚުދިޔައީ  ގެން މިމިމިކަްނކަން ދެ ؛އެކީަގއި ލިބެންޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑު ދުލުވެރިކަމާޢަ

ކު ޔަ ނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ބަހެއް ވިޔަފާިރވެރިދިޔަ ިހސާބުން. އެއިެރއްަގއި ހުންނަ ވެރިމީހާ ހިތްހަމަރާއްޖޭގައި ފެށިގެން މި

ވެރިެއއްގެ  އޮރިޔާްނކޮށްުލމުގެ ރޫހު އެ ،މަުގމަތިކޮށްލުމުގެ ،ިވޔަފާރިވެިރާޔ އިނދަޖައްސާލުމުގައި  ބުނެފިއްޔާ އެ

 އަަހރުގެ ތެރޭގައި ިނގުޅަިއގަތް. 7އެގޮތަށް ގޮްސ، އެތައް ަބއެްއގެ ޙައްޤުތައް އެ  ހުރީ. އަަށގެންފައިކިބަިއގައި 

އޭެގ  ؟ގޮތަކަށްތޯއްޓޭ. ދެން އެއަށް އިންސާފު ހޯދާނީ ކޮންހު  އްކާފައި އެބަމީހުންނަށް ވި 4އެއް ރަށް  ،މިދަންނަވަނީ

 5 ،ފަރާތަށް 4 ގަންނަ މީހާ އެބަގަނޭ. ކޮންެމ ގޮތެއް ހެދިޔަސް ؟ިކހިނެއްތޯ ކަނޑައަޅާނީ ،ވެރިފަރާތަކީ ކޮންފަރާތެއްތޯ

 ،ކުރެވިަފއިކޮންޓްރެކްޓު . އަދިުޑއަހަންހުރި ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން ނޫސްތަކުން އެބަ އަ ފަރާތަށް ރަށް ވިއްކާފައި

އަެނއް މީހާއަްށ  ވެފަިއ އެބަހުރޭމީހާގެ މުދާ ފޭރިގަތް  އެްއކޮށް ުކރެވިފައި ހުންނައިުރގަިއ އެ  ދިވެހި ދައުލަތާ

 ެއކީަގއި ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް  ދުލުވެިރކަމާޢައިންާސފުވެރިކަމާއި މީހާއަށް އޭގެ ބަދަލު  . އެހެންވީމާ، އެލާފައިވިްއކަ

ގޮތުން  ބެހޭ މިކަމާ ،ައޅުގަނޑު ގޮވާލަން ދިވެހި ަސރުކާރަށް ؛ކަންކަން އެހެންވީމާ، މި ބޫލުކުރަނީ.ގައަޅުގަނޑުމެން 

ުމ އް ވިޔަފާރިކުާރ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި އާ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  ،ގާނޫނެއް މި މަޖިލީހަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޮުނވާފައި

ގޮތެްއެގ  އެީކގައި ބަދަލު ލިބިގެންދާނެ ރިކަމާދުލުވެޢަގޮތުަގއި އިންސާުފވެރިަކމާއި ވެސް ފުިރހަމަ  ރައްޔިތު މީހާއަށް

 ށްަކންކަން ކުރުމަކީ މިކަން މިއަުދ ވާޖިބުެވއްޖެ ކަމެއް ކަމައެ މައްޗަށް މި ޤައުމުެގ ދައުލަްތ އަދި ސަރުކާރުްނވެސް 

ރައްޔިތުން  އަށްވުރެ ގިނަ 1700 ،މީހާ  ރައްޔިތުއާދަިއގެ .ނޫން ހުސްއެކަިނ ވިޔަފާރިކުރާ މީހާއެއް. އަޅުގަނޑު ދެކެން

މީދެއް އްިއލާތަކަށް މިއަދު އުޢާއެ  ވެސް ވާުނވާ ނޭނގި. . މިއަދުން އެކި ގޮްތގޮތަށް ބަންދުކުރެވިފަޤުއްޙައެބަތިބި ނު

އްހާ ތޭކައެސަ ރަސަތާއެއްވެސް ތާކުން ޖަވާެބއް ނުލިބި  ؟އެ ދަރިފުޅަށް މާދަމާ ވާނީ ކިހިނެއްތޯ .އެބަ ގެނެސްދޭންޖެހޭ

ން ދިވެހި ރައްޔިުތ މީހާއަށް ކަަށަވރުކޮށްދީފައި އޮންނަ ކަމެްއ އަސާސީޤާނޫނު ވެހިރާއްޖޭގެ ދި  .ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކޮްށގެން

ރަ ސަތާ ެވސް މުޒާހަރާކޮްށގެން މަގުމަީތގައި ުހއްޓާ، ހައްޔަރުކޮްށގެން ގެންގޮސްަފިއ މިއަދުކުރުމަކީ. މުޒާހަރާ

ލިބެްނ  ވެސް އިންސާފު ކަންަކމަށް ންވީމާ، މި. އެހެތުން އެބަތިބި އިންސާފު ނުލިބިއްހާ ރައްޔިދެ ހާހެ ،ެއއްހާސަތޭކަ

ކީ. އާދަިއގެ އެންމެ ުކަޑ ދުލުވެރިކަން ލިބެންޖެހޭނީޢަނޫން އިންސާފާއި  އަކަށްއެކަނި ވިޔަފާިރކުރާ މީހާހުސް އެބަޖެހޭ.

. މި މަޖިލީހުގައި ހިނގަންޖެހޭނީމި ދައުލަތް ން ެގ މަތީ. ެއގޮތު ވެސް އިްނސާފުލިގެން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތު މީހާއަށް

 ،ވިޔަފާިރކުރާިވޔަސް  އެީއ ބޭރު މީހަކަށް .ކުރަންޖެހޭނީ ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެންމެންނަށްވަކާލާތު

 ކޮށްފައި  މެއްފަށް ކަލާޚި ގާނޫނުަތކާ ،އިކޮންޓްރެކްޓާ  ،ައސާސީާއއިޤާނޫނު ވިޔަްސ، ަކށްޔައެއީ ިދވެހި ވިޔަފާރި ވެރި

 އެބަޖެހޭ  އަދު ހެދޭ ގާނޫނުތަކުގައި ކަނޑަެއޅިގެން ބަޔާންކުރަންމިއަދި  .ޭއގެ ބަދަލު ލިބެންޖެހޭނެ ވަންޏާ އޮތް ކަމަށް

 ނޫނިއްޔާ . އެހެންގާނޫނުތައް މިއަދު ބައްޓަންކުރެެވން އެބަޖެހޭހަވާލުވެފަިއވާ މީހާ ކުށްވެރިވާ ގޮތަށް  އާއެ ވުޒާރާ 

މިކަންކަމަށް  ،ގޮުތގައި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއަުޅަގނޑު ދެކޭ ުނގަނެވޭނެ.މިއަކުްނ އަރައެއް ނަކަށްޑުމެންއަޅުގަނ

 އިންސާުފވެރިކަމާ ، ދުލުވެރިކަމާއިޢަވިަޔފާރިކުރާ އެންމެންނަށް  ،ޔަތްކޮށްފަިއ މުޅި ރައްޔިތު މީހާއަށްޢާއަޅުގަނޑުމެން ރި
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އިމުކުރަން. ދެއްވި ފުރުސަތަށް ޢާރާއްޖޭގައި އެބަޖެހޭ  އުލެްއ މިޙަނޭ މާކުެރވޭރިއެީކަގއި ވިޔަފާ މިނިވަންކަމާ ،އެީކގައި 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ.

 

 ެކވުން:ހަކަދެއްވާމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ 

އަސްލު  ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ވެސް މި އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މިއީ ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތަީކ. އަސްލު ިމއަށް ައޅުގަނޑު  .ންޅަތަނަށް ހުށަހަ މިއީ ބޭނުންވާ ވައްތަުރގެ ގަާރރުތަކަކީ މި

. އުަލތުގެ ތެރެއިްނ ކުރާ ަވއްކަން. މީގަިއ ދެން މިދެންނެވި ހުިރހާ ބާވަތެްއގެ މީހުން ހިމެނޭދަ ލާމެހިގެން ގުޅި ،ކިޔަނީ

ބޭންކެއް ހުރިއްާޔ ވެސް ހިމެނޭ.  ފަނޑިޔާރުން ވެސް ހިމެނޭ. ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. ދައުލަތުގެ ވަކީލުން އިންވެސްޓަރސް

 ކުރަނީ.ވައްކަން މި ގުޅިގެން އަސްލު ން ދެން ހުރިހާ އެންމެ ވެސް ހިމެނޭ. ވެސް ހިމެނޭ. މީރާ މީހުން އެ

އެހެްނވީމާ،  .. ކާލަނީމިލިއަން ަދވާލަނީ 5އިންވެސްުޓކޮށްލަނީ މިލިއަނެްއ، ދެ މިލިއަން ޕްރޮޖެކްޓެްއަގއި. ކޮށްލާފައި 

ރަްށ ޕްރޮފިޓް. މިއީ ވަ މީހަކު ކޮށްފިއްޔާ މިލިއަންވަރު ދެ 1.5ލު މިއަންނަނީ ޖީބަށް އެއް މިލިއަން ކޮށްލާަފއި ައސް

ބިލިއަްނގެ  1.7ފަހުްނ ސަރުކާރުން  ދާދި ،. ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންކުާރ ައސްލު ިވޔަފާރިއެއް ރޭިވގެން ،ސަޅިކޮށް

 ،މިހެންނޭ ،ސީ ޕާޓީގެ ބޭުފޅުން ތެދުވެފައިވާދަވެރި ިސޔާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ތަނަށް ގެނެސް ފާސްކުރީމާ ބަޖެޓެއް މި

. ހުރި ގޮތަކުން. ރަނގަޅު ނިމިދިޔަ ސަރުކާރަކުން ކަންތައް ކޮށްަފއި ެވގެންތޯ؟ކީއްޖެހުނީ ބަދަލުދޭން ،އެހެންނޭ ކީއިރު

ސާލެްއ އަނެއް ބަދަލުތަކަކީ ދޭންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ނޫން. އޭގެ މި ބައެއް ބަދަލުތަކަކީ ސަރުކާރުްނ ދޭންޖެހޭ ބަދަލުތައް.

 ،ތިރާފުވެފައި ދައުލަތަށްޢުގޮސްފައި އި ޒީރެއްމާ ވަރުގަދަ ވަ  ،ބޮޑު ވަޒީރެއް ނޫމަޑި. މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ހުރި މާ 

ކުރި ބޭފުޅާގެ  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު އެކަން ހުރީ. ސީދާ ދައުލަތް ހޭއަރުވާލަންެވގެން ކަންތައް ކޮށްފައި

، ބިޒް  ހަމަ މިގޮތަށް ނެކްސް ؟ކީއްކުރަންތޯ ދައުަލތުންދޭންވީ އޭގެ ބަދަލު ؟ބަދަލު ހޯދަންވީ ފަރާތުން ނޫންތޯ އެ

ގެ ސަބަބުން. ވެސް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު ޖެހުނީ. އެއީދޭންގޮތަކީ ޖީ.އެމް.އާރަށް ބަދަލު ކަންތައް ެވގެން އައިއެ  ފުރަތަމަ

ވާ ގޮތަީކ ދޭންވާ ފަރާތަކަށް ނުދެވޭ.  އަބަދުެވސް މި ،ގޮަތކީ ވާ އެއީ ދޭންޖެހޭ ބަދަލެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލު

 ،ދެވެނީ. ސަބަބަކީ ކަށް އެްއވެސް ަބދަލެއް ނުދެވޭ. ޙައްޤުުނވާ ފަރާތަށް މިވާ ފަރާތަ. ޙައްޤުނުދޭންވާ ފަރާތަށް ދެވެނީ

 ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލު  ،ގޮތަށް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު ވިދާޅުވިހަމަ މިތަނަށް  ؛އެބޭފުޅުން

ކަންތައްތައް  މާ، މިގޮތަށް މިއެހެންވީ .ލަބަލާބަ ށްވެސް މިހުންނަނީ ނިމޭކޮޅުގަިއ ޖީބަށް އެއްެޗއް ވަންނާނެ ގޮތަ

ތިބި  ދެން ،މަޖިލީހާއި ،ވަކީލުންާނއި ،ރުންނާއިދުލުވެިރ ފަނޑިޔާޢަ ،ދުލުވެިރ އިންސާފުގެއަާކއިޢަކޮށްގެނެއް ނުވާނެ. 
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ބޭުރގައި ިތއްބާ، ބޮޑުތަނުން ަވއްކަންކޮށްލާފަިއ ދިޔައިމާ  ބަދަލު ހޯދޭނީ. ވެސް އެަކއްެޗްއ ކިަޔއިގެން މި ހުރިހާ މީހުން

 އިތުަރށް ،މީހުންނަށް ބަހާލަނީ އެ ރަްއޔިތުންެގ ފައިސާ މި އިޒާާނއިން ނަގަ ޚަދައުލަތުެގ  އަނެއްކާ 

ގަރާރަށް ާތއީދުކުރަން.  އަުޅގަނުޑ މި ކަންތައްަތއް ކުރެވެންެޖހޭނެ ގޮތެއް ނޫން. މިީއކީ މި މުއްސަނދިކުރުވަްނވެގެން.

ނަގާނެ ފަރާތްތައް ޒިންމާެއީއ . ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންވަނަ ޕޮއިންޓް އަ  3 އަދި މީގެއިތުރުން އެބައޮތް މީގައި

ވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޒިންމާ ،ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން؛ އިނގޭނޭ ގޮތަށްމުކޮށް އްތަފުސީލުކޮށް އާ

ވެސް ހަމަ ވަކިވަކިން  ފަރާތްތައް ހުރީ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި އިނގޭނެ ޮގތަށް. މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ވެސް ވަިކވަކިން

 ޖެހިއްޖެއްޔާބަދަލު ނަގައިދޭން އީ އެ؛ ނާނެ ގޮތަށްމީހުންނަށް ފެން ،ކޮށްލާފައި މުއްއާ އެނގޭނެ ގޮތަށް ހަމަ ގެނެސް

ރުިފާޔ  1000 ،ވެސް ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ މީހާ 1000ސް. ޔަކުޑަ  ،ކިތަންމެ ބޮަޑސް .ންފަރާތްތަކުން ަނގަ ބަދަލުތައް އެ

ށީޭމ މިދިޔަ ސަރުކާުރގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ދު  ގޮތަށް. ޭވނެވެސް މިލިއަން ދެ މީހުންނަށްދޭ  މިލިއަން ،ތަށްދެވޭނެ ގޮ

ވަުރގެ ބޮޑެިތ އަޅާފައި ނެތްކާުރގައި އަިވާއނު ބެންޒު ،ނިމިގެންދިޔައިރު އާދަިއގެ ޖީބުގައި މުކޮްސވެްސ ނެތް މީހުން 

ޤީޤަތަކީ ކޮންމެހެންވެސް ސަރުކާރު ހިންގަްނ ބޫލުކުރާ ޙަގަ ވެސް ދެން އަޅުގަނޑު .މަހުޖަނުން ބަދަލުވެފަ

ކުރިއަށް  ބަދަލުޭދންޖެހޭ ކަންތައްތަކުަގއި ބަދަުލދޭންޖެހޭނެ. އެކަމަކު ނެ.ެވވޭނޯ ަސރުކާރަކަށް ންވެގެތާށި ؛ބަދަލުދޭންޖެހޭ

ދޭން  އެަބއޮތްއް ަކނޑައެޅިފަިއ މި ގަރާުރގައި ހަމަ ަވރަށް ރަނގަޅު ޕަސެންޓޭޖެ ،މިކަހަލަ ކަންތައްތަާކއި ިވސްނަވާފައި

 ކާ ތަހުރި ބޮޑެރި ޕްރޮޖެކްޓު ދެން ކުރިއަށް އެ ގޮތްގޮތަށް ެއއްބަސްެވގެން  .ޖެހޭނެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ަކނޑައެޅިފަ

 . ބައިތުލްމާލުން ވަްއކަންކުރަން ދޫކޮށްލަިއގެން އެްއޗިހި ހިންގައިދިނުމަކީ އެީއ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭނެ އެންެމ ބޮޑު ހަދިޔާ

މީހުން  އެ  ،ައއިސް ޮހވިގެން  މެންބަރުންތަކެއް އާ އަނެްއކާވެްސ  އަހަރެްއ ނިމުނީމަ 5ކިަޔކިޔާ، ކޮންެމ އަބަދު މިހެން 

ގެން ދެން އި ދެްނ މުސާރަ ނަގަ ،ކޮށްލަދީފައި އެްއވެސް ކަެމއް ނުކޮށްއުފާރަްއޔިތުންގެ ހިތް ،ވާހަކަތައް ދަްއކާފައި  މި

ިމ . އޭގެ ަބދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މިކަން ނިމުނީކީ ނޫން ނިމުނީމަ ގެއަހަރުެގ ދައުރު 5ގޭަގއި ތިބެފައި 

. މިގޮތަށް އޮތީ ހުށަހަޅާފަ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ގަރާރެއް މި ެއގޮތަށް. ވެސް  ީމދުކުރަނީއްައޅުގަނޑު އު ،ސަރުކާރުން

ގަނޑުމެންނަށް މިކަން އަޅު ޖެްއޔާވެއްގާނޫަނކަށް ހަދައިގެްނ ނިކުމެއްޖެ ކަމަށް  ،ފާސްވެ މި ގަރާރު ހުށަހަޅައިގެން

ހުށަހެޅުއްވި  އަދި މި ށް ތާއީދުކުަރން.ޙަލާޞްއި މިވަރަށް ބޮޑަްށ ނޑު ކޮންޓްރޯލްކުރެިވގެންދާނެ. ވީާމ، އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި  ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.އިއް 

 .ށްތަޞަފުރު
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ަގރާރަށް ބަހުސްކޮށް ނިމުމާއެުކ  އާދެ! މެންބަރުންނަށް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން. މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ށީ ދަންނަވާލަނީ ހޯރަފު މިހާރު އަުޅގަނުޑ މިގެންދާނެ. މިއަދު ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ކަންތަކުަގއި ވޯޓަށް އެހުން ކުރިައށް

  .ށްޙްމަދު ސަލީމައަމެންބަރު ްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އި

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ވެސް ޮބޑު. މުކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ކިތަންމެހާންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުުމގެ މުހި

ހޯދާ  ،ވާހަކަެދއްެކވި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާުޅވި ފަދައިންށް ޢައި މި މައުޟޫީމގެ ކުީރގަ  ،އެހެންނަމަވެސް

މު މައްސަލަ ންމި މުހި ،މިކަންއާދެ!  ވާންޖެހޭ. ދުލުވެރި ެއއްޗަަކށްޢަ ،ގެއްލުުމގެ ބަދަލަކީ އިންާސފުވެރި

ތްތެރި މެންބަރަށް ދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒައިެދއްިވ ކަމަށްޓަކައި ތުޅާފާހަގަކުރަްއވައި މި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅުްއވަ

ކަމުަގިއ ވެސް ބަލައިގަންނަ މު ގަރާރެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ން މިއީ މުހިއަދި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު 

. ފަވެ އޮތީ ބޮޑު ސަކަރާތަކަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު މި  ދަންނަވަން.

ހަމަ ވެސް  ދިޔަ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެްނ އެންމެންނަށްމަލުކުަރމުންޢަމެދުަގއި  ތަކާސަރުކާރުން ކޮންޓްރެކްޓު ވޭތުވެިދޔަ

. ސިާޔސީ ވެސް ކުެރވިފަ އެކަްނކަން އެހެރީ ވަަރށް ރަނގަޅަށް ޑޮިކއުމަންޓު .ވަރަށް ސާފުކޮްށ އިނގޭ

ކިތަންމެ ލާފަށް ކިތަންމެޚި ޫރހާ ޓްރެްކޓްގެ އުސޫާލއިަޓަކއި ކޮންކަށްބަބަސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން ސަ

ނެކްސް  ،ޖީ.އެްމ.އާރު ކޮންޓްރެކްޓް ،ިދޔަ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ މަޝްހޫރުވެގެންދިޔަލުކުރަމުންތިކޮންޓްރެކްޓެއް ބާ

ދިަޔކަން. ތަށް ނިމިކިތަންމެ ކޮންޓްެރކްޓެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއނގޭ ެއގޮޮގސް ކިތަންމެމިހެން؛ ބިޒް ކޮންޓްެރކްޓް

އަޅުަގނޑުމެން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް  ކުރަންޖެހޭނެ.ތިރާމުހުމު ޑޮކިއުމަންޓެއް. ެއއަށް އިންޓްރެކްޓަކީ ވަރަށް މުހިކޮން

ވެސް ލިިބގެން  ގެއްލުންތަެކއް ކަމުެގ ސަބަބުން ކިތަންމެ ނޭދެވޭ  ކަަމށް ވަންޏާ، ަޤއުމަށް އެ އިލާވަ ކޮންޓްރެކްޓުތަްއ އު 

ެއއަށް ޙައްުޤ ބަދަލު  ،ނަމަ ުއވާލައިފި ން ޤުއްޙަކޮންޓްެރްކޓެއް ނު ،ބޫލުކުރަން ގަެވސް  ޅުގަނޑުއަ ހިނގައިދާނެ.

ވި ވަރަށް ގިނަ ތަނުގައި ވާހަކަދެްއކެ ނަމަވެސް މި ކަމެއް ނޫން. ަވސްވާހެއް އޮތްދޭންޖެހޭނެ. އެއީ އެއްވެސް ޝައްެކއް

ޝަްއކުަތްއ  ކަމުގެ އޮތްެވސް އަޑީ ދައުލަތެއް އުފެދިފައި މިކަމުގައި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން

މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން  3ކަށް ބަދަލުގެ ގޮުތަގއި ރުފިޔާގެ އިންޮވއިސަ 132000 !. ބައްލަވާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަކުރެވޭ

ވަޒީރު  ނިންމުން.މިިމލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭނެ ަކމަށް ނިން 4 ކަށްއްކަ ޮޑލަރުގެ އިްނޮވއިސަލަ 3ނިންމުން. ނިންމި

ލާފަށް ކަމަށް އަމިއްލަފުޅަށް ޚި ކުރީ ގަާވއިދާ ލަްއވާފައި ފަުހން އެކަންއިއި ހުންނަވާފައި ކޮންްޓރެކްޓް އުވަ ކަމުގަ

ަގއި ބަޔަުކ ތުހުށަހެޅުން. މިއީ ދައުލަތަށް ގަސްްށ ހުށަހެޅިބޮޑު ގެއްލުމަކަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދައުލަތަށް ،ވިދާޅުވެ 

އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ދައުލަތަށް  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިގެންދާ ކަމެއް. ކަުމގެ ތުހުމަތުތަކެއްގެއްލުންދޭން އުޅޭ

 ނުދާނެ.ކުށްތަުކގެ ތެެރއިން ހަމަ އެންމެ ބޮޑު ކުށްަކމުގައި ނޫނީ ެވގެން ަގއި ބޮޑު ެގއްލުމެއް ދޭން އުޅުމަކީތުގަސް
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ބުނާ ގޮތަށް ންޓް ޮއފް ވެނިސްަގއި ޗެމާ ،ިއަގއި އޮން ގޮތުންއާދެ! ބަދަލު ހޯދުމަކީ މަޝްހޫރު ޝެކްސްޕިއަރގެ ވާހަކަ

ވެްސ  ންތަކަކީ ހަމަ ބުއްދިއަށްނިންމުމާ. އެއީ ވަރަށް އިންސާުފވެިރ އަދި އެ ނިންނުވާނެކުމަކަށް ެވގެންޙުކުރާ 

އް ލިބޭނެ ގެއްލުންތަ ނިންމުމެއްގެ ގޮތުަގއި ެވގެން ނޫނިއްޔާ ިމކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ަދުއލަތަށްބޫލުކުެރވޭ ނިންމާގަ

ވެސް ުނގެނެވޭނެ. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަުކަގއި ބަދަލު ހޯދުމަށް ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް ކަނޑަައޅާފަިއ  ޔާލަށްޚި

. އަދި ބަދަުލގެ ގޮްތ މާކުރިން އޮންނަނީ ކަނަޑއެޅި ނިމިފަ ދިނުމަށްޓަކަިއ ކޯޓުތަކުން ހިސާބުޖަހާބަދަލު ހުރި.އެބަ

މިއިން އެއްވެސް ކަެމއް  ކުމުަގއި ބުނެެވސްދޭ.ޙުކިހިނެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ައންނަނީދަދު ގޮތުަގއި ކަނަޑއަޅާ އަ

ގޮތަކަށް އަދަދުތަްއ ކަނޑައެޅޭ ގޮތަށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން މި މައްސަލަ މިހާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ހިތުހުރި  ،ނެތި

ވެސް އަުޅގަނުޑ  ހުށަހެޅުމަށް 4 ށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގަާރރުގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހު ވަނީ. ގޯްސވެފައި މި

ދި ޒިންމާވާންޖެހޭ ބަދަލުގެ ގޮުތގައި ދެވޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރު އެބަ ކަނޑައަަޅންޖެހޭ. އަ ތާއީދުކުރަން.

އި ލަތުން ކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާ ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. އަދި ބަދަލުގެ ގޮތުގައުހޯދުމަށް ދަ މުއައްޒަފުްނގެ މައްޗަށް ބަދަލު

ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަން ވެސް ޖެހޭ. އަދި ބަދަލުގެ އި މިހާރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެގ އަންދާޒާެއއް ހަދަ

ންނަންޖެހޭ. އާދެ! އެހެން މިކަން ގޮތުަގއި ފައިސާ ދެވޭނެ ުއސޫލުތައް ކަނޑަައޅާ ގާނޫނެއް ވެސް އެބަ އަ

ަގއި މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އަޅުގަނޑުެމން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަެކއް ކުރެވެމުންދާއިރު ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތު 

 މަތީ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަކަށް ހުރަހެއް ދެވޭނެ އެންމެއެބަހުރި. ސަރުކާރުން މީގެ ފަހުން ހަދާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުަގިއ ބަދަލު

ތަުކަގއި ށް ހަދާ ަސރުކާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓުއަލަ ،، އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅަންނެތް އާ ގާނޫނު އަންނަންދެން ވެސް. އެހެންވީމާ

ގެ ތެރެއިން ކޮންޓްރެްކްޓ އޭގައި ކޮންޓްެރކްޓު އި،ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި ނުވަތަ ޕެނަލްޓީގެ ގޮތުަގއި ކްލޯްސއެްއ ހިމަނަ

މެންނަށް ، ެއއީ އަުޅގަނޑުމަތީ އަދަދު ކަނަޑއެޅުން. އެހެންވީމާ  ގައި ެދވޭނެ އެންމެބަދަުލެގ ގޮތު  ،އުވާލަންޖެހިއްޖެ ނަމަ

ކުރަން. ބޮޑަށް ތާއީދު ގަރާރަށް ވަރަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މި

 ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަމީމް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާ

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރަްށ ޙުސާން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތުޅާދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙި

 ،ކުރަންޖެހޭ އެްނމެ މައިގަނުޑ ެއއް ސަބަެބްއ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ދެކެނީގަރާރަށް ތާއީދު  ކުރަން. މިއަޅުގަނޑު ާތއީދު

ވެިހ ދި ންބެހޭ ގާނޫނު ތަކާ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންޓްރެކްޓު ޖެހޭ ންކުރަޢާދެވެމުން އަންނަ ގޮތް ިދރާސާކުރުން. މުރާޖަބަދަލު
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ތައް ެއކި ފަރާތްތަކަށް މުއްސަނދިކަން ހޯދައިދިނުމަށް އެީކގައި ހެދިފަިއވާ ެއއްބަްސވުން ދަޢުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާ

އޮތީ. މިކަން  މި ފައިކަްށ ވެންސައޮތީ. ޓްރޭޑް ލައިސަ ވެފައި މި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ވިޔަފާރީގެ ވަސީލަތަކަށް

ނެ. އެއްވެސް ށް ގެންނަން. އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ބަދަލެއް ލިބެންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނިމުމަކަ

ހޯލްސްގެ އޭގެ ލޫޕް ،ގާނޫުނެގ ދަށުން ތަކުގެނުޖެހޭ އެއްެޗއް ޓްރޭޑް ނަމެއްގެ ގޮުތގަިއ ކޮންޓްރެކްޓުފަރާތަކަށް ލިބެން

ރައްޔިތުްނގެ ަފއިސާ ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް  ،ޓެކްްސ ފައިސާ ،ލަތުގެ ފައިސާ އުތެރެއިން ބޭނުންކޮށްގެން ދަ

ހުށަހެޅިފައިވާ  ،މުތަކުގައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ދެކެ ބިރުންޤާނެ. ސަރުކާރުގެ މަތީ މަ ނުވާ ދެވިގެންންމުއްސަނދިކަން ހޯދަ

ްއޗަށް އެަބޔަކަްށ އެމަ ،ަތބާވެޒިރުގަިއ ކުރާ އަމުރުތަކަށް ހާޣައިރު  ،ނުވެ ޒިރުހާލިބޭ ފަރާުތން ކޯޓަށް މައްސަލައަށް ދަޢުވާ

ދަނީ ފެންނަމުން. ރައްޔިތުންގެ  ތަން މި ދެވިގެންދާދަލުނުެވސް އުފުލި ބަަބޔެްއގެ ދަޢުވާ އެ ،ދަޢުވާ ވެސް ނުކުެރވި

މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއެއް ވެސް ނެތް  ކަންބޮޑުވުން މިހިރީ ެއކަހަލަ ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި

އްކަތް ދިނުމުގެ މައްސަލަ ލައިގެން މީހުން މަސަނާންނަ. ބަދަލު ބަންޑެލީގެ ކަރުދާސްލިބެހޭ ބަންޑެ ބަދަލުދިނުމާ

ނުޖެހޭ ކަމަށް ނިންމާފައި ހުރި ޙުކުމްތައް ވެސް އެބަހުިރ ބައިވަރު. މާޭލގައި ހިނގާ ކުރަމުންދާއިރުަގއި ެއއްެޗއް ޭދން

ން ތ. ގުރައިދޫ ،އަމުުރ ނެރޭއިރުއެ . އަނެއްކާ މައްސަލައަކަށް ހއ. ހޯރަފުީށ ކޯޓުން ވެސް ނެރެނީ ބަދަލު ހޯދަން

އައީ ެވސް ޭއގެ  . މި. ހައްދުފަހަނައަޅާފަތްތެރި ރައީސް. މިހިރީ ހައްދުފަހަނައަޅާފަވެސް އަެނއް އަމުރު ނެރެނީ އިްއޒަ

. އް ބަލާފަސަލައެ އަީއ ކޮމިީޓއަށް ޮގސް ޭއގެ މައް  ދެފައި ވެސް މިނ. މިތާ ަމޖިލީހުގެ ފްލޯގަިއ އިއެއް ަމއްސަލަ ބަލާފަ

އަނެއްކާ އެ އަމުރު  ހއ. ތުރާކުނުން ބަލަނީ. ހިނގާ ކަމެއްގެ އަމުރު މާލޭގެ ކޯޓަކުްނ ނުބެލޭތީމާލޭ ތިލަފުށީގައި 

ހިސާބަށް ކަންކަްނ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ،ކުރީމާ އަނެއްކާ ގުރައިދޫ ކޯޓުން ވެްސ ނެރެނީތުރާކުނުން ބާތިލު

ކުރެްއވީ ބުަރ މަސައްކަތެޭކ. މިއީ ާފޑުކިުޔން އަންނާނެ މައްސަލަެއއް.  ސާން އެޙިމާ ައޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ އިދިޔަ

 އް ތަނުަގއި މިތިބީކީ މުއްސަނދިވާން ެވގެނެ ކުރެވޭނެ ގަރާރެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިކަމަކު ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤ ހިމާޔަތްއެ

ކުރުމަށް ގެ މުދަލާއި ފައިސާ ރަްއކާތެރިރައްޔިތުން  ،. ރައްޔިތުންގެ ަޙްއޤުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤު ަބސް ބުނެވަދެ ނޫން

ކުރުމަކީ މި އެކަން ރަނަގޅު ،ނަމަ ނުހިފޭ ކަމެއް ހުރި، އޮތް ގާނޫެނއްަގއި ފެންހެންވީމާތިބީ. އެ މިވަދެ އަޅުގަނޑުމެން 

 ސާންޙިއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވެސް ޒިންމާެއއް. ކޮނޑުފުުޅގައި އެޅިފަިއާވ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. 

ލީހުގެ އެންމެ ބޭފުޅުން މި ގަރާރަށް މަޖި ށް އަުޅގަނޑު ައްއސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަން. މިސައިނަޙު

ރައްޔިތުްނގެ ފަިއސާ ރައްކާތެރިވާނެ. ނުަޙއްޤު  . މި ގާނޫނު އިޞްލާޙު ވެެގން އައިމާމަށް ފާސްކުރު އިތާއީދުކޮށްދެްއވަ

ްސ ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީނެ ނުޙައްޤު ބަދަލުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާނުދާމީހުން މުއްސަނދިވުމަށް މަގުފަހިވެގެން ންބަދަލު

 ލައިކުމް.ޢަ ން. ަވްއސަލާމްއިލާނަެއީކގައި ައޅުގަނޑު ނިންމަ ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ. ވަރަށް ލަސްވުމާ ދެއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 . ށްސަނީފަهللا ބްދުމެންބަރު ޢަ

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

`. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުުކރުވެރިވަން. އާދެ! މި ގަރާރަީކ ތުޅާދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 ކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ ދެކެން. ެއީއ ސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވަރަްށ މުހިންމު ގަރާރެއްޙުސާން ޙިމެންބަރު 

މިއަދުގެ ހާލަތު ނިޔާކުރާ މިއަށް މުހިންމީ  ،ކަމުގައި ވިަޔސްއި ހުށަހެޅިގަރާރެއްގެ ގޮުތގަ  އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުަގއި މި

އި މީގަ  ،ދިޔުން. އެގޮތުން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލެވޭެޖހިގެންއެ ގާނޫުނގައި ކުލަ ،ގޮތުން މިއަށް ގާނޫނެއް ހެދިގެން

ލަތުން އުެގ ތިބި ވެިރންގެ އިހުމާލުން ދަމުއައްސަސާަތކު އި ލަތުގެ ހިންގުުމގެ އެންމެހައުދަ ، ފުންގެ އިހުމާލާއިމުވަްއޒަ

ހިންގާ  އި،ލަތަށް ގެއްލުންތަެކއް ދިނުމަށް ރާވައުގައި ބަޔަކު ދަތުނެގެމުންދާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު. މިއީ ގަސް

ަގއި ތުސްނެގޭ ބަދަލަކީ ގަލަތުން އުދިޔައީ. މިއަދު ދަ  މިކަން މިއަދު ފާހަގަކުރެވެމުން މިކުޅިގަނޑެްއގެ ގޮުތގައި ވެސް

އަުޅގަނުޑ  ތަކެއް އެބަ ުކރެވޭ. ެއގޮތުންރާވަިއގެން ކުުރވާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތުހުމަތު

ގުމުަގއި ގެްނގުެޅންޖެހޭ ހަމަހަމަ އުސޫލުތަކެއް ނެނެގޭމިކަމުގައި ވިަޔފާރީގެ އުސޫލުގެ ތެެރއިން ބަދަލު ،ދަންނަވާނީ

ކުރާއިރު އެ ބާތިލު އްެއްގރިމެންޓެ ،ގޯްސޮކށް ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ  ،ގަބޫލުކުރަން . އަޅުގަނޑު ވެސް އޭއޮންނަންޖެހެ

 ،ރުމަށް ދީއިމާރާތެއް ކު ،ދީ ލަތުން ބިމެއްއުގައި ހުންނަ ކަންތައްތަކަށް ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ބަޔަކަށް ދައެގްރިމެންޓު 

ލަތުން ެވްސ އުެއއްބަސްުވންތަކަށް ދަވޭ ެއއްބަްސވެ ެވސް ކަންަތއްތަކެއް ކުރަން ހުށަހަާޅއިރު ެއބަޔަކާއަދި އެނޫން

ޚިލާފަށް ބަޔަކަށް ތަނެއް ދިނުމަކީ  ފެްއގެ އިހުމާލުން ަގވާއިދާގައި މުަވްއޒަތު ކުރަންޖެހޭނެ. ނުގަަވއިދުން ގަސްމުތިރާހުއި

 ްއގެ މަސްއޫިލއްޔަތެއް ފެހަވާުލވެ ހުންނެވި މުވަްއޒަ ދައުލަތުގެ އެކަމަކާ މައްަސލައެއް ނޫން. ެއއީ ލިބޭ ފަރާތުގެ އެއީ އެ

 ހޯދުމާ ބަދަލު ދިނުމާއިބަދަލު ؛ވެސްއީ މި ،ހޯދުމާބަދަލު ދިނުމާއިބަދަލު ،ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ. އެގޮތުން

ވެސް އުސޫލުތަެކއް ކަނޑަެއޅިފައި  އިހޯދުމުގަބަދަލު އިދިނުމާމިވެސް ތަފާތު ކަންތައްތަެކއް. ެއގޮތުން ބަދަލު

ރައްޔިތުން ބުރަ  ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ،ކީސޫލުތައް ކަނޑައެޅެންޖެހޭ މައިގަނުޑ އަސާސައު ހުންނަންޖެހޭ. މި

. އެއީ ދަނީފައިސާ ދެވެމުން މި ،އަުޅގަނޑުމެްނ ދައުލަތަށް ދައްކާ ޓެކްސްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވާތީވެ  ،ކޮށް މަސައްކަތް

ޓެކްްސެގ ޓަކައި ދެވޭ ކުރުމަށްްނކަން ތަރުތީބުދައުލަތުގެ ެއކިއެކި ކަ ،ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތް ހިންގުމަށް

ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަކުެގ ތިބޭ އިސްވެރިންަތކަާކއި،  ؛ފައިސާައކީ ބަޔަކު ބޭނުްނވީމާ ކޯޓުގެ ތެެރއިން ނަހަމަ ގޮުތގައި 

ލުމުެގ ލަތް ލޫޓުވާއުފަރާތެއް އެްއެވގެން ދަ 3 ،ގުިޅގެން ތެރޭގައި ތިބޭ ބަޔަކާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިާޒމު

މަސައްކަތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ ކަެމއް ނޫން. މިފަދަ ނޭއްގާނީ ތަންތަން ހިންގާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަުބ 

 ދަނީ ބުނަމުން. އެ ރުކޮށް ައޅުގަނޑުމެން މިތަކުރާ ؛ބޭފުޅުންގެ މުދާ ދެވޭނެ ގާނޫނެއް ކަނަޑއެޅިފަިއ އޮންނަންޖެހޭ. އެ
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ބޭފުޅުްނެގ  ބޭފުޅުްނގެ އަުތގަިއވާ މުދަލާއި، އެ އެ ،ޓަކައިދޭ ގެއްލުމުެގ ބަދަލު ހޯދުމަށް  އްޤުންޙަލަތަށް ނުއުބޭފުޅުން ދަ

ބޭފުޅުންެގ  ލު އެއޭގެ ބަދަ، މިލްކިއްޔާތުަތއް ދައުލަތަށް ނެގި  އިބޭފުޅުންގެ ތަނަވަސްކަުމގަިއވާ އެންމެހަ ގެދޮރާއި، އެ

ވިޔަފާީރގެ ުއސޫލުން  ،ދަްއާކއިރު ގެ ވާހަކައަތުން އަުޅގަނޑުމެން ހޯަދންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަަދލު ހޯދުމު

ލޯުނ ވިޔަފާރިައށް ދިމާވާ ހާލަތެއްަގއި  ،ލޯނު ނުދެއްކި  ން ލޯނެއް ެނގީމާ އެއެލު.އެމް.އަޅުގަނޑުމެން ކަމެްއ ކުރަން ބީ

މަށްފަހުަގއި ންކަށް ނެގުކޮށްފައި އޮންނަ ތަކެިތ ބޭބޭފުާޅ މޯގޭޖު ން އެލަތެްއގައި ބީ.އެމް.އެލުދިމާެވއްޖެ ހާ ންނުދެއްކެ

މަލުކުރާ ގޮތްތަކަީކ ޢަ، އާްއމު ފަރުދަކު ކުރާ ވިޔަފާރީގަިއ ވެސް އުޫސލު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ އިލާިވއްކަ  ،އިޢުލާންކޮށް

ލައްކަ  4ކުޑަ ައގެްއގައި  ؛ތަކެއް ދެވިގެން ޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުލަތުގެ މިހާ ބޮއު، ދިވެހި ދަހުންނަނީ. އެހެންވީމާ މި

މިލިއަންގެ ފައިދާެއއް ނަގަްނ  50އަހަރު ފަހުން އެއިން  4އަހަރު ފަހުން ނޫނީ  3 ޖަހައިގެންނަގާ ޕްރޮޖެކްޓު

މަޖިލީހުން  މިދޭތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނަޒަރިއްޔާަތކުން  އްތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. މިއާކީ ނީވަ ލަތުން ހުށަހެޅީމާ މި އުދަ

ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ތައް ތަރުީތބުއޮނިގަނުޑެގ ތެރެއިން ކަންތައް ގާނޫނީ އިރަނގަޅު ގާނޫނެްއ ހަދަ ިއ،ވިސްނަ

ށް ސައިނަޙުސާން ޙިދެއްވި ތުޅާދޫގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ފަހަރު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަ އެދޭ ކަމެއް. އަދިެވސް އެއް

 ދެން. ޝުކުރިއްާޔ.އައްސަރިބަާހއި ސާބަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކިނބިދޫ  . އާދެ! މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު މިއިނގޭތޯ ގަރާރެއް ނޫންމެންބަރު މިއީ ބިލެއް އިްއޒަތްތެރި 

 .ށްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒަ

 

 ހަކަެދއްެކުވން:ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ވާ

ސާްނ ޙި ދެްއވީތީވެ ތުާޅދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ އިއަޅުގަނޑު ެވސް މި ގަރާުރ ހުށަހަޅުއްވަ 

ދަންނަަވން. މިއީ މިހާރު ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ަކމެއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ށް ޝުކުރުސައިނަޙު

ލަތުގެ މައްޗަްށ އުވެވޭ އެއްބަްސވުމެްއެގ ދަށުން ދަ ފަރާތަކާ ގެޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ ؛ރާތަކާއަދި ފަ ލަތާއުގޮތުަގއި ދަ

 ދެ  ވާކަން. އެ ފަރާތް ބަދަލެއް ހޯދަން ނުުކންނައިރު އެ އެއްަބސްވުުމގަިއ ދެނޫނީ  ،ބަދަލު ހޯދަން ދަޢުވާކުރާއިރު

ންދެްނ ވަ މައްޗަށް އެތައް ޒަމާނެއް ލަުތގެއު، ދަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭކަން. އެހެންވީމާ ފަރާތުގެ ޙައްޤު

ނޫނީ ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ ދަށުން ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ  ،އެގްރިމެންޓެްއގެ ދަށުން ެނގިފަިއވާ ރަށްތައް ޑިވެލޮްޕުކރަން

ޑުމެން ނެގޭއިރު އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ އެ ގަާރރުގައި އަދި ައޅުގަނބަދަލު ،މަސައްކަތެްއ ނުކުރެިވގެންދާިއރު

ތަކުން ލިބޭ ލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުްނ ނުވަތަ ރަްއޔިތުންނަށް އެަފދަ ކޮންޓްރެކްޓުއުކުރުމަށް ޓަަކއި ދަ ފުރިހަމައިތުރަށް

ޓް ހެދުމަށް، ސޯރި ،މިހެން މިދަންނަވަންޖެހެނީގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނެގޭނެ ުއސޫލެއް ެވސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. 
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އަހަރު ވެގެންާދއިުރ ވެސް ރަށުގައި އެްއވެސް  7 ،ައހަރު 10 ،އަހަރު 15ށް މަުކރުޓެއް ތަރައްޤީ ސޯނޫނިއްޔާ ރި

ެރވުނީމަ ެއއީ ކުަފހުން ނިމިގެންދާއިރު ެއ ކޮންްޓރެކްޓް ބާތިލު މަސައްކަތެްއ ނުކުެރވި އޮންނަ ތަންތަނުން ވެސް އެންމެ

ެޓއް ސޯގައި ރިބޫުލކުރެވޭ ގޮތު ލަތުން ބަދަލުދޭންޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވެަފއި ޮއންނާތީ. އަޅުގަނޑަށް ގައުދަ

ކެއް ވެސް އޭަގއި ހިމެނޭ އިނގޭތޯ. ތަނެ އާމްދަނީލަތަށް ލިބޭޢުއްާޔ ދަކުރުމަށް ެދވޭ ކޮންޓްެރކްޓްގެ ދަށުން ެވއްޖެޑިވެލޮޕް

 އަދި މިދެންނެވީ އާއި އަދި ލީްޒ ރެންޓް ބެޑް ޓެކްސް ލަތަށް ލިބޭ އުވުމުގެ ސަބަބުން ދައެއީ އެރަށް ތަރައްޤީ 

އިތުރުން ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތުތަކާއި، މިގޮތުން ، އަދި މީގެ އްޔާ. އެހެންވީމާ .ޓީ ހިމެނޭ މިހާރުގެ ގޮތަށް ެވއްޖެޕީ.ޖީ.އެސް

، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިފަދަ ގަރާރެއް އެތައް ބަިއވަރު ކަންތައްަތެކއް މީގައި ހިމެނޭ. އެހެންީވމާ

ަގރާރު ގާނޫނަކަށް ބަދަލުެވގެން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  އެ ،ޅިހަށް ހުށަހެތްެތރި މަޖިލީމި ިއއްޒަގެ އަޅުގަނޑުމެން

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުުމެގ  ،ކުރެވެންޖެހޭނެ. އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް  ދާއިރު މި

ނީ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ެއކަން މަށް ނޫލެއް ކަނޑައެޅުއިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ބަދަލުދިނުމުގެ އުސޫ

ކުރަްއވާފަިއވާތީ މިހާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން މިފަދަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނިންމެވުމަށް އިޝާރާތް

 ކުރެވޭ ގޮތަށްފަރާތުގެ ވެސް ޙައްޤު ރައްކާތެރި މަލާތްތަކުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ކަންތައްތަުކަގއި ފޯމިއުލާެއއް ދެޢާމު

ފަހަރު މިފަދަ  ، އަުޅގަނޑު އަިދވެސް ެއއްކަުމގެ ޚަބަރު ވެްސ ލިބިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާއިލާއެކުަލވަ

 ށް ުޝކުރުސައިނަޙުސާން ޙި ތުޅާދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި އަްލއުސްތާާޛ  ތީ އްވާދެ ްއވައިގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު

 ން. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ލަކަކޮޅު ނިންމާއަޅުގަނުޑގެ ވާހަ ންމުދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު.

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުރަން. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެ ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ާތއީދު ޅާދޫ ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތު

ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ބަދަލު ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް  އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ،އެހެންނަމަވެސް

ފަރާތުން އަެނއް  އެއް ންކުރާތްތަ އި އަމިއްލަ ފަދޭތެރޭގައި ނޫން އިނޭގތޯ. ކޯޓުގަ  ލަތާއު ދަ ހިނގަނީކީ ހަމައެކަނި މި

ބަދަލުތައް ހޯދައިދީފައި ވެސް އެބަހުރި. ގިނަ މައްސަލަތައް ހިނގާފައި އަދި  ހޯދުމުގެ ވަރަށްބަދަލު ށްފަރާތަ

 އޮތީ ވެސް އެހެން. ގާނޫނުތައް ހެދިފައި ވެސް އޮތީ އެހެން. އަދި ކޯުޓގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ގާޫނނީ ނިޒާމު

ްސ އެކުެލިވގެންވަނީ ވެސް ެއހެން. ވީމާ، ބަދަލު ހޯދަިއދިނުމަކީ އެީއ ދައުލަތަކުްނ ވެ ޓަމުޖަސްޓިސް ސިސް

ބަދަލު  ،ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެްނމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް
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 އަުޅގަނޑު ހިތުން މި ގަރާރު މި ،ން ގަބޫލުކުރާތީވެ ނޑުމެ ކަމަށް އަުޅގަ ހޯދުމުގައި ހިނގާ ނާޖާއިޒު ަކންތައްތަކެއް އޮތް

ލަން އިްއޒަތްތެިރ އިދަނީ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ބަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން މި

ނޫނީ ެއ  ،ޅިގެން ގު ގެ ިސޔާސަތާަބޔެއް  ިދވެހިރާއްޭޖގެ ެއކިެއކި ސަރުކާރުަތއް ބަދަލުެވގެން އަންނައިރުަގއި އެ ،ރައީސް

ތު ޙަލަޞްނުކުރާ ިވޔަފާރި ވެރިެއއްގެ މައެއިރެްއގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ތާއީދު ނީނޫ ،ސިޔާސަތަށް ތަބާނުވާ ބަޔަކު 

 މީހާއަށް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ދުއްތުރާވާނޭ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ކުރެިވގެން އެބަދޭ. އަދި އެވަރަށް ބޮޑަށް އެކަހެރި

ގެންދޭ. މިގޮތުން ބޭފުޅުންނަްށ ގެއްލުން ލިބޭނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން އެންޭދ އިނގޭތޯ. ގެމުންކާރަކުން ކުރަސަރު

ެއްއވެސް ކަމަކަށް  ށްކޮްނޓްރެކްޓަ ،ދޭތެރޭގައި ވެަފއި އޮްނނަ އެއްބަްސވުންތަާކއި ތާުއލަދަ  ،ނާއިންސާފުގެ ތެެރއިން

ދޭތެރޭަގއި ގޮތްތަެކއް ނުނިންމާ ގިނަ  ެއއާ ،އްޓުވާފައި ަތްއ ހުއެ ޕްރޮޖެކްޓު ،ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވާަފއިބެލުމެއް ނެތި 

ބައެއް ހާލަތްތަކުަގިއ އިނގޭތޯ. މިހެން ދިމާވުމުެގ  ،ދުވަސްތަެކއް ވަންދެން ބާްއާވފައި ވެސް އެބަހުރި ބައެއް ފަހަރު

 ،މެންނަށް އިނގޭނެ އަޅުގަނޑުއޮންނަނީ.   މިލަތުން އޭގެ ބަދަލުަތއް ދޭން މަޖުބޫރުވެފައިއު ސަބަބުން ގިނަ ފަހަރަށް ދަ

ގެންިދޔައިުރގައި ެވސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރަމުންބުގައި ެވސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްޚާމިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތި

ށް ހުރި ފަރާތްތަކަ އައި ވާހަކަތަެކއް ެއއީ ވިޔަފާީރގެ ގޮތުން މިހެން ދިމާވެފައި ކެމްޕޭނުގެ  ތެރޭގައި ވެސް ބުނަމުން

 ، އެ ދިނުމުގަިއ ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ހޯދައިއޭގެ ޙައްޤު

ުބނާ ފަރާތްތަކުން އަންނާނެ.  ޓަކަިއ މިއެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ވަންޏާ ކަމަށް މަސައްކަތްތަްއ ައޅުގަނޑުމެްނ ކުރާ

ތެެރއިން ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ އެއްެވސް ކުށަާކ އޭގެ ؟ވީހޭދަުކރެއް ންތޯ ޖަލުގައިވިޔަފާިރވެރިންގެ ތެރެއިން ކިަތއް ބޭފުޅު

ބޭފުޅުން ޖަލަށް ލާފައި ތިއްބެވީ ކިތައް  ވަންޏާ އެކަށީގެްނވާ ކަންތައްތަެކއް މެދުވެރިނުކޮށް އެ ނުލާ ނޫނީ ކަމަށް 

ގޮތުން  ސިޔާސީދާ ސަރުކާރުން ބޭފުޅުން ކުރާ ވިޔަފާީރގެ ތެރެއިން ސީ އެ ،ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެ؟ ބޭފުޅުންތޯ

 ؟ތޯނަށްބޭފުޅުންެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ހުރަސްތައް އެުޅްއވީ ިކތައް ވިޔަފާރިވެރިން އެިކއެކި ބޭނުންތަކަްށ މެދުވެިރކޮށް އެ 

ޓަކައި މަސައްކަތްަތކެްއ ބޭފުޅުން ބަދަލު ހޯދުމަށް ، މިހެން ދިމާވެފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް ދިމާވީމާ އެއެހެންވީމާ

ލިބެނީ މި ބަދަލުތަްއ ނެގިގެންާދއިރުަގއި  ،ކަމަކީ ުޅގަނޑުމެން ބަލަިއގަންނަންޖެހޭ އެއްއަ ،ހެންނަމަވެސްކުރާނެ. އެ

ޙައްޤުވާ މިންވަެރއްގެ ބަދަެލްއތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހޯދައިދެވެނީ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި 

ތަކުަގއި ސޮިއކުރަްއވާ ންދާއިރުގައި މިދަންނަވާ ކޮންްޓރެކްޓުގެ ށް އައް ކުރިތަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ެއކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓު

އެއްަބްސވުމުަގއި އޮންނަ އުސޫުލެގ  އި،ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގަ ގެންދަނީ ކުރަމުންއަމަލުތަަކށް ބޭފުޅުން އެ ކޮންޓްރެކްޓު

ކަންކަްނ  މި އިތުގަލައުނީ ދަގޮއްސަ އޮންނަ ކަންކަން ހިންގާ ޕްރޮސެސްތަކާއި މި ބިޑަށް ލަިއގެންއަދި  ،ތެރެއިންތޯ

ްއާޔ ންނަ ކަންތައްތަކަށް ވެއްޖެހު  އިުއސޫލުން ބޭރުން ކޮށްފަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންަނ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިންތޯ. 

ހުންނަ ބޭފުޅުންނާއި ެއ ކުންފުނިތަުކގެ  އި ތަުކަގއި ޮސއިކޮށްފައިރުަގއި އެ ކޮންޓްެރކްޓުްއވާ ދެއިމި ބަދަލުތައް ނަންގަވަ 

އެ ބޭފުޅުްނެގ ، ަހވާލުވެ ިތއްބެވި ބޭފުޅުން އެ ކަންކަމަށް ޒިންާމދާރުކުރުވައި ގެ މުައއްސަސާތަކާ ލަތުއުއަދި ދަ  ،ވެރިންނާ
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ެއ ބޭފުޅުން ކޮްނމެވެސް ވަަރކަށް މި ބަދަލުތައް ދިނުމުގައި ޒިންމާތަކެްއ އުފުލަންޖެހޭނެ ގޮތަކަްށ  ،އަތުން

ން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް އިނގޭޯތ. ނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުއަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނު ބަދަލުކުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ގެ ލިބޭ ގެއްލުންތަކު ށްލަތައުއޮތީކީ. ދަ ލަތުގެ ފަރާތުން ބަދަލު ހޯދުމަށް އެކަންޏެއް ވެސްނޫން މީގައިއުދަ ހަމައެކަނި

ގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ބަދަލު ތް ިއނހޯދުން ވެސް އެބައޮދިނުމާއި ަބދަލުބަދަލު ހޯދުން ވެސް އެބައޮްތ އިނގޭތޯ. ބަދަލު

މި  ގެންނުދެއްކި ގައި ތަނު ަކ އަޅުގަނޑުމެން އަސްުލަގއި މިހަޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުރި އުނދަގޫތަކެްއގެ ވާހޯދުމަށް

ތިއްބެިވ  އިއޮންނަ ކަންކަމަްށ ޚިޔާނާތްތެރިވެފަ ލަތުގެއުދަ ،އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ

ގާނޫނީ ޒިންމާ ނެގުމަްށ  ،ނަންގަވަންޖެހޭ ޒިންމާ އެ ބޭފުޅުން ،ދާރީކުރުަވއިބުކަުމގައި ަޖވާއެ ބޭފުޅުން އެ ،ބޭފުޅުން

ލަތަްށ ހޯދޭނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އުައތުން އެ ފައިާސ ދަ ގެެއ ބޭފުޅުން ،ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން އެަކއުްނޓެބަލްކޮށް

 ،ުޅގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވިޔަފާރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ، އަގޮތްތަެކއް ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާން އެބަޖެހޭ. ވީމާ

ކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ތަނުގައި އިންވެސްޓު  ރެސްޓް ހުރެގެން ައއިސް މިއަދި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވިޔަާފރިކުރުމަށް އިންޓް

ަގިއ އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އަދި އުމުޤަ ދެވޭނެ ހަުރދަނާ ނިޒާމެއް މި ޓަކައި ބަދަލުއެކަީށގެންވާ ަރއްކާތެިރކަން ިދނުމަށް

 އްޔާ ންކަމެއް ދީގެްނ ނޫނިޤީ ކަމުގެ ޔަވެްސ މި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުެގ ތެރެއިންނާިއ ކޯުޓ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން 

 ކަށްންކަން އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ހޯދުމަކީ ދަތިކަމަޤީ އިންވެސްޓަރުްނގެ އިންޓަރެްސޓް ނޫނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ޔަ

ނޫން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަން.  ވީމާ، އަުޅގަނޑު ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި މި ގަރާރަށް ތާއީދުނުކުރަނީކީ ވާނެ.

ހަރުދަނާ  ،ރަނގަޅު  ނެގުމަށް ޓަކައިދައިދިނުމާއި ބަދަލުބުނާ އުސޫލުެގ ތެރެއިން ބަދަލު ހޯ މި ،އެހެންނަމަވެސް

  ޮބޑަށް ޝުކުރުވެިރވަން.ށްޓަކައި ވަރައަދި ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ރަން.އުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. ޢާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:މިރު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވެސް  ލަތުން އެިކއެކި ފަާރތްތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުން ބަދަލުދެންޖެހުމަކީ ހަމަގައިމުއުިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދަ ޔާޝުކުރިއް

ައޅުގަނޑުމެްނގެ މި  ،ނެނވި ކަމަކީންނޫން. އެހެން މި ދެ ެއހާ އުފާވާނެ ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން

ޓެިރ އް އިތުުރ އަުޅގަނޑުމެން ައވަ ރުެވ،އިތު އިނީން ފުދިފަަގއިމު ވެސް ލިބޭ އާމްދަދިވެހިރާއްޖެއަީކ އަދި ހަމަ

ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ  އުެމއްޤައުމުތަކަށް މާ ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްޭދވަރު ބޮޑު އާްމދަނީއެއް ލިބެ ޤަ

ހަރަކު ވެސް ރުަގިއ ކޮންމެ ފަ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދަށް ބަލައިލާއި

އުމު އޮްއވާ މިފަދަ ކަންކަން ޤަ . އެ ހާލަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި އިގަނުޖެހޭ ހިސާބުދެކޮޅުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދަނީ 
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ހުރި އެއްެވސް މީހަކު ބޭނުންވާނެ ކަމެއްނޫން.  އުމީ ުކލުނުޤަ ގައިމު ވެސް ދިއުމަކީ ހަމަމި ގޮތަށް ެވގެން

އްލު ހޯދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ޙައަުޅގަނުޑމެން  ކަށް ވެސްކަމަމިއިން ކޮްނމެ  ،އެހެންނަމަވެސް

ބައިވަުރ ކަންތައްަތކެްއ އެބަުހރި. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ އަާސސީ ޙައްޤުތަާކއި މިިނވަންކަުމގެ ބާބު ކަނަޑއެޅިއިުރަގއި 

ބަންދުކުެރޭވ  ،ޔާންކޮށްަފއިވޭ. ެއއް މާނައަކީ  ބަޤު އްޙަ ދިނުމުގެމާނަެއްއގައި ބަދަލު 2ތެރޭަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ

ވަނަ  58އޭަނއަްށ ލިބެންޖެހޭ ބަދަލެއްގެ ވާހަަކ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،ނަމަވާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބަންދުކުރަނީ ގާނޫނާމީހާ 

ން ގޮތު މާ ގުޅޭދިނުބަދަލު ؛ޤުއްޙަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ވާހަަކ. ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮށް މުދަލުގެ 

ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަށް ސާފު ބަހުން އެބަ ބަޔާންކުރޭ ވާހަކަތަެކއް.  40ވަނަ މާއްދާގައި.  40ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އާއްުމވެގެްނާވ  ފަހެ، ؛ންަނނީއެއާެއކު މި އޮނޫން. ހަމަ އިެގިވގެންވާނެ އެްއެޗއްމީސްމީހުންގެ މުދަލަކީ ނިގުޅަ

ަގއި ކުރާ ޙުކުމަކުން މެނުނީ ޓަކައި ކޯޓު ން އަދި އެކަމަށް ގޮތެްއގެ މަތީަފިއވާޓަކައި ގާނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާމަންފާއަކަށް

ެއވެ. އަިދ ލަތަށް ނަގަިއގަނެގެންުނވާނެއުދަ މުދާ މެއް ނެތި އެ މީހެއްގެހުއެްއވެސް މީހެއްގެ މުދަލެއް އެ މީހެއްގެ ރު

ފަރާތަށް ްއ އެ މުދަލުގެ ވެރިލަތަށް ނަގަންވާނީ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއުމީހެއްގެ މުދަލެއް ދަ

 ،. އެއް ކަަމކީމުޅި އިާބރާތައް ބަލައިލިމާ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެބަ ދެ ކަމެއް ފާހަގަވޭފަހުގައޭ. ދިނުމަށް

އަޅުގަނޑުމެނަށް މި  އިހަމައިގަ ދިނުމުގެ އުސޫލެއް ގާނޫަނކުން ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް. އަނެއް ކަމާއެކު ބަދަލުޢަދުލުވެރި

ނެ އެއްޗެއް ކަމަށް.  ގޮތުަގއި ލިބެންޖެހޭޤުއްއީ ޙަގޮތަށް ބަދަލަކީ ވެސް އެ ވާއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި  ،ގަބޫލުކުެރވެނީ

ެއކަން ވާެނ  ،ދުލުވެރި ގާނޫނުތަެކއް ހެދިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަޢަމާ، މިއަށް ވިސްނަިއގެން ހަމަގައިމު ވެސް އެހެންވީ

ދޭނެ ބަދަލު ،ވެސް  ނުކުރަން ަހމަގައިމު ، އަުޅގަނެޑއް ގަބޫލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

 ލަތަށް އުވެސް ދަމިހާރު ،ކީ މައްސައަޤީހަޤީލެއް ލިބިދާނެ ކަމަކަށް. އްޙަށް އަދި ގާނޫނެއް ހަދައިގެން ހަމައެކަިނ މިއަ

ހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުާރ މީ މައްސަލައަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤީކުރިމަތިވެފައި އޮތް 

ނަށް ންކަން އަޅުގަނޑުމެ. މިންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަލަތުން ދޭ އުނެތުުމގެ ސަބަބުން ދައިރަނގަޅަށް އަދާކޮށްފަ

ލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ގާނޫނާ އުމިއަދު ދަ ،ހިތް އޮތީނިންމުމަކަށް ގެނެވޭނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރާ

ޒިންާމވާ ގާނޫެންއ ވެސް ވުޖޫދުެވގެން. އޭރުން  ޔަތަށްލަތުގެ މަްސޫއލިއްއު ގޮތުަގއި ދަ އެއްބަފާ ގާނޫނެްއގެ ބަނޑު އެއް

މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރަންޖެހޭ މީހާ އަދާކުރުމުން ނުވަތަ  ގަނުޑމެންގެ މި ބާވަތުގެ ކަންކަމުަގއިޅު އަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ބަދަުލދޭންޖެހެ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  ،ވާނަމަ ކަމަށް ޖެނުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތަުކގަިއ ޒިންމާވާނެ ފަރާެތއް ުހރެއް

 އަުޅގަނޑުމެން ސިވިލް ،ވެސް ގަބޫުލުކރެވޭ. އެހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ މަދުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމު

ްއގައި ސޮިއކޮށްގެްނ ވެސް ވަޒީާފއާ ބެހޭ ކޮްނޓްރެކްޓެކަމުގައި ވީނަމަމުތަކަށް ބެލިޤާން ފެށިގެން ސިާޔސީ މަސަރވިްސއި

 އެބަހުރި ންގެ ރައްކާތެިރކަެގ ތެރެއިން އޭނަ ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާ ދިނުމުމި ދަނީ. އެ ކޮންޓްރެކްޓު

ގޮތަށް އޭނަ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ  ވާއި ބަޔާންކުރެވިފަ. ހަމަ އެ ބަާޔންކުރެވިފަ
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އަޅުގަނޑު  ނެ ކަމަށްޖެހޭޒިންމާވާންޖެހޭނެ ކޮންމެވެސް ފަރާތެްއ އޮންަނން ،ޖެހޭ ިޒންމާގައިދަޢުލަތުން އަދާކުރަން

ނުދާނެ. މިއަދު  ްއލުކުރެިވގެނެއްޙައަޅުގަނޑުމެންކަށެއް މިކަން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި  ،ނަމައެހެންނޫން ގަބޫލުކުރަނީ.

ތަކާއި މިނިވަންކަުމގެ ބާބުެގ ޤު އްޙަައސާސީ  ،ނަ މައްސަލައަކީ އޮން އިޖެހިފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާަގއި

 ޤު އްޙަ ކި ގޮތްގޮތަްށ ެއކި ބޭބޭފުޅުން ބޭނުންކުރަމުންދާ މައްސަލަ. އެކަމަުކ އެ ތަެކއް އެޤުއްޙަ ތެރޭގައި ލިބޭ 

ކަމަށް ވަންޏާ ެއ  ނެތްލަތުގެ ގޮުތގައި ހިްނގޭނެ ނިާޒމެއް އު ދަ ،ލަތްއުޓަަކއި އަުޅގަނޑުެމން ކިހިނެއްތޯ ދައަދާކުރުމަށް

ވޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ޅެ ހޯދަން އުއެކު އޭެގ ފޮނިމީރުކަންތައް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެންމެ ފުރިކަމާޤުއްޙަ

އީ ޝަރުތަކީ މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާމްދީނުގައި ވެސް ކަނަޑއަޅާަފއިވާ އެްއޗެްއ. އެހެންވީމާ، ެއ ޖަޒާ ،ދަންނަވާހިތް އޮތީ

 އަޅުގަނުޑމެންނަކަށް އިޞްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެއްގޮަތކަށް ޙުކުމްކުރާ ތަނެއްަގއި ހަމަގައިމު ެވސް  ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް

ކަށްޓެްއ އެބަހުރި. ބުރުމާ އިގޮތުން އަުޅގަނުޑމެނަށް އުސޫލުތައް ކަނަޑއެޅިފަ  ޅޭގުނުކުރެވޭނެ. ދެން އޮތް ގޮަތކީ އެކަމާ 

ުކގެ ތަިފޔާ ދައްކަންޖެހިފަިއވާ މައްަސލަތަކަށް ކޯޓުގެ ަގވާއިދުލަްއކަ ރު 5ރުިފޔާގެ ކަށްޓަށް  20 ،ކުށްޔަށް ހިފާ މީހާ

އެުކ ދުލުވެރިކަމާޢަ ، ނުގެއްޭލ ގޮތަށްޤުއްޙަފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ދީއިތެރެއިން ވެސް ވަނީ ގޮތް ހޯދަ

ގޮތަށް ގާނޫުނ  ޖެހޭޒިންމާ އުފުލަން އިމަސްއޫލިްއޔަތާ ،ގޮތަށް ނަޖާިއޒު މަންފާ ނުނެގޭ ،ބަދަލު ލިބޭ ގޮތަށް

 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ  .ުނވާނޭ އްލެއްޙަ މިކަމެއް  ންެވގެން ގޮްސގެން ނޫިނއްޔާޓައްބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މުލަކު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 .ހީމް ނަޞީރަށްއިބްރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު 

ދުކުރަން. ށަހެޅިެގންދިޔަ ގަރާރަށް ައޅުގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު މި ހު

މެދު ގެްނގުޭޅ އުސޫލުަތްއ  އިލްތިޒާމުތަކާ އެުކވާ އެއްބަްސވުމުެގ ދަށުން ައދާކުރަންޖެހޭ މާލީދަޢުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާ 

ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑަްށ  ލާ ގަރާރު.އިއިމުކުރުމަށް ގޮވަ ޤާ ށް ބުރަނުވާނޭ އުސޫލެއް ލަތައުދަ ،ކޮށްޢާމުރާޖަ

 އެބައި ކުރަނީބައެއް ކޮންތަރެްކޓަރުން ބޭނުން ،ލަތް ބައެއް ަފރާތްތަކުންއުފާހަގަކުރެވެނީ ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި މި ދަ

މި ކަންކަމަށް އުސޫލުތަކެއް  ،ންކަން ހުއްޓުވުމަށްލަތެްއގެ ގޮުތގައި. ިމ ކަސީމީހުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި ވަ

ގެންދިުއމަށް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިާސން ޙުސައިން ހުށަހެޅުްއވީީތ ކަނޑައެިޅގެން ކުރިއަށް 

 އުސޫލާއި ހަމައިންލަތް ހިނގަމުންދާ އުމި ދަ .ޝުކުރުވެިރވަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުގަނޑު އެ ކަމަާނއަށް ވަަރށް

 ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ، ނެއްޓިގެން ބަެއއް ފަހަރަށް ދާހެން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހީވޭ. އެހެންނަމަވެސް
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އިްއޒަތްތެރި ން ކުރަން ތައްާޔރަށް ތިބިކަން. އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި ކަންކަ ، މިއަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަން ުކރަން

ދޭންޖެހޭ  ލަތުން އެިކ ފަރާތްތަކަށްއުދަ  ،ުޅއްވަމުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވެފަިއވޭމި ގަރާރު ހުށަހަ .ރައީސް

ލަޙަތާއި ޞްމުިޅ ރައްޔިތުްނގެ މަ، ލަުތެގ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ އެތައް ތަނަކުން އިތުުރވެއުދަ ،ބަދަލުގެ ސަބަބުން

ތަންފީޒުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް އެޅިގެންދާ ކަމަށް. ގެ މަސައްކަތްަތއް ޤީހުރި ތަރައް ޓަކައި ރޭވިަފއިމަންފާއަށް

ެއިކ  ،މުއައްސަސާތަާކއި ،ލަތުެގ އެންމެހައި ކުންފުނިތަކާއިއުދަ ،ސަުރކާރުގެ އެންމެހައި ވުޒާރާަތކާއި  ،އެގޮތުން

ބަދަލުގެ ގޮުތގަިއ  ލަތުގައިހާލަތުން އެިކ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދޭންޖެހޭ އުބަްސވުންތަުކގައި ދަ އެކު ވެޭވ ެއއްފަރާތްތަކާ

 ލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާ އެުކ ެވވިފަިއވާ އުދަ ،ދޭންޖެހޭ އެންމެ މަތީ މިންވަރަށް ކަނޑަެއޅިގެން ަބޔާންުކރުމަށާއި

ލާފަިއ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދާނުކޮށްޫދކޮށްއަޒާމެއް ތިލް ލަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިއުއެއްބަްސވުންތަުކގެ ދަށުން ދަ

ލަތުގެ އުލަތްތަކުގައި އެ ކަމަްށ ޒިންމާވާންޖެހޭ ދަހާ ލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުދޭންޖެހެ ތިބޭއިންސާފުން އެއްބަްސވުން ބާ

ފައިސާއަށް އެ ފަރާތުން  ލަތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހުނުއުދަ ،ފުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފެއް ނުވަތަ މުވަްއޒަ މުވަްއޒަ

ޒިންމާވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކުން 

ޚަރަދުކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާެގ  ލަތުންއުވެވިަފއިވާ އެއްބަްސވުންތަުކެގ ދަށުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދަ 

 .އެ މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ބަލައި ތަފުސީލު

ލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އުދަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިފަދަ ކަންކަމަށް އުސޫލެއް ނެތި

ޕްރީމް ކޯުޓގެ ކުރެްއވިްއޔާ އަންނާނެ. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ސުތަން. މި ކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް އިރާދާ  އިޒު ފައިދާ ަނގާނާޖާ

ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ަބއެްއ ނިންމުންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަކުެރވޭ ބައެއް އެއްބަްސވުންތަކުން ުނަވތަ ސު

 ފާހަަގކުރަން. ހަމަ ޑުާވ މިންވަރަށް ޖޫރިަމނާތައް ނެގެމުންދާކަން އަުޅގަނޑުބޮބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި. ކަން

 4ޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެްއަގއި މި ވަނީ ސު .އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަނޑު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން

ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  ޕްރީމް އެއީ ސު ަގއިދީފަ. މިލިއަން ޑޮލަރު ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުަގއި ނަ 4ލައްކަ ޑޮލަުރގެ ބަދަލުގައި 

27-A/SC/2013 ަލަތަށް ވަރަށް ބޮުޑ އުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިދވެހި ދަ ދީަފއިވާ ބަދަލު. މިއީއިއްާޔއިން ނަގަޟި ޤ

ދީފަިއވާ ބަދަލު ވެްސ އިބުރައެއް އުފުިލގެންދިޔަ މަްއސަލައެއް. ހަމަ ެއއާެއއްކޮްށ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ަނގަ

މެދު  ލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާއުދިވެހި ދަދަ ގަރާރަކުން ދުކުރަނީ މިފަން ފާހަގަކުެރވޭ. ައޅުގަނޑު ުއއްމީމީގެތެރެއި

ދޭންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮންނަ އިންތިޒާމެްއގެ ތެެރއިން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. ދެްއވި  ށް ވެވިަފއިާވ ެއއްބަްސވުންތަކަ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު. އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ މި ގަރާރަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އެންމެ ފަހު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އާދެ، މި ގަރާރަށް މެންބަރުން ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ދެން 

އަރުވަނީ ން. އާދެ، އަޅުގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތުއޮންނާނީ މިއަދު ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ވޯަޓށް އެހު

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމަށް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މި ރާއްޖޭގައި  !އާދެ މު ދުވަހެއް.ންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ ވަރަށް މުހި ޝުކުރިއްޔާ

ދިނުމުގެ ކަންތައް. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ބަދަލުކަމެއް  އާއްމުކޮށް ހިނގަމުން އަންނަ

 ޓަކައި އެ ކަމަނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ހެޅި ކަމަށްށަދިނުމުގެ ގަރާރެއް ހުހޯދުމާއި ބަދަލުމެންބަރު ބަދަލު 

 ދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ައވަހަށް ދެން މި ކަމަށް ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންގަނޑު ުއއްީމދުކުރަނީނަވަން. އަޅު ންދަ

ކަންކަން ކުެރިވގެންދާނެ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު ގިނަ ބޭފުޅުްނ  އެބިލުަގއި ވަރަށް ތަފްސީލުޮކށް މި

 އެްނމެ ފަހު ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ކުަޑކޮށް ލާފައިއިދެއްކެިވ ވާހަކަތަްއ އަުޅގަނުޑ ވެްސ ައޑުއަހަ 

ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް  ވެގެން ހިނގަމުން އަންނަ ކަމެއްރާއްޖޭގައި ވަރަށް އިންތިާޒމުީއ މި ނުއިުރަގއިދިރާސާކޮށްލެވު

ކޮންމެ  ؛ރުގެ އޭުރަގއިސަރުކާ އިތައް ހަދަދެވޭ ގޮތަށް ބައެއް ކޮންޓްރެކްޓުަގއި މިގޮތަށް ބަދަލުތުފާހަގަކުރެވުނު. ަގސް

ބޮޑެތި މިކަހަލަ ޖަރީމާތައް އެބަ ހިންގާ. ނިމިދިޔަ  ސަރުާކރުގެ ަވޒީރުންގެ ފެންވަުރގަިއ ވަރަށް ،ސަރުކާރެއް އޮތަސް 

 ނިމިދިޔަ ސަރުާކރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ކޮށްޞަމިސާލުތައް ހުރި ސަރުކާރެއް. ޚާއްމަސީލު ސަރުކާރަކީ ޭއގެ ލާ

ަގއި ކޮށްަފއި ޮގސް އާބިޓްރޭޝަން ކޯެޓްއަގިއ ތުމަ ލާމަސީލު މިސާލެއް އިނގޭތޯ. އެކަން ގަސްއިން ހަތެރެ ކީ މީގެއްޒަމުޢި

 200 ށްއޮންނަނީ ބަދަލު ލިބޭ ފަރާތަ  ެއަކން ކުރީއޭ. އޭރު މި އިގައި ދޮގުހަދަތުދެނީ ތިމަންނަ ހަމަ ގަސްއަނެއްކާ ހެކި

، މިގޮތަށް ށް ލިބޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާޒައްއިން ބައެއް މުޢިމަ އެ. ލިބުނީހަމަޖެހިފަ ގޮތަށް ބަދަލު މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭ

އަޅުގަނޑު ީމގައި ގަރާުރގަިއ  ،އެހެންނަމަވެސް ހުިރ ބަިއވަރު ބަިއވަރު ކަންތައްަތއް އެބަހުރި.  ހަމަ ރޭވިގެން ހިނގާފައި

 ދާއިާރއެްއަގިއ ށް ފުޅާ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ އެީއ ވަރަ ،ވެސް ފާހަަގކޮށްފަިއ އޮތް ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާެއއް

ދިނުމުގައި ަވކި މިންގަނޑެްއ ކަނޑައެޅުން. އިްއޒަތްތެިރ ތެޭރަގއި ބަދަލުއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއްހެން. އޭގެ

މިއީ ަވރަށް އުނދަގޫ މައްސަލަެއއް. އެކި ބޭފުޅުންނަށް މި ދިމާވަނީ  ،ރައީސް. ަވކި މިންގަނޑެއް ަކނޑައަޅަން ބަލާއިރު

ގިނަ ފަހަރު  ހުރިިއރުގައި ވަރަށް ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުތައް ހިންގާފައި ގެ ގެއްލުން. ޙަީޤޤަތުގައި ެވސް މިންވަރުއެކި މި

މުޅި މީހާެގ  ،މުޅި މީހާގެ ދިރިއުޅުން އެއަށް ބިނާކޮށް ،ބޮެޑތި އިންވެސްޓްމެންޓް ހަދަިއެގން އާއްމު ރަްއޔިތުން ވަރަށް

. ުކއްލިއަކަށް ުނެވސް އެނގި ހުއްޓާ ތަންތަން ށް ބޮޑެތި ގެއްލުންދީފަބަހުރި ވަރަތެޭރގައި ވޭތުކުރަިނކޮށް އެހަޔާތް އޭގެ

މިކަހަލަ ވަރަށް ނޭއްގާނީ ކަންތައްތަްއ  ،ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އެހެން މީހަކަށް އެތަން ދިނުން ،އަނބުރާ ނެގުން
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އޭނަގެ މުޅި ދިރިއުޅުން  ،ނަމަ ނުލިބިއްޖެމީހާއަށް އޭގެ އެކަީށގެންވާ ަޢދުލުވެރި ބަދަލު  ހިނގާފައި އެބަހުރި. ދެން އެ

ދާއިރާެއއްަގއި މިފަދަ  ، އަުޅގަނޑުމެން ވަކި މިންަގނޑެއް ކަނޑައަާޅއިރު ވަރަށް ފުޅާމާހަލާކުވެގެން އެބަދޭ. އެހެްނވީ

ދެޭވ  އި،ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ެއއަށް ވިސްނަ  ،މާސްުކރަންބޮޑަށް އިލްތި ބިލެއް އަންނައިރުަގއި އަުޅގަނޑު ވަރަށް

ކަނޑައަާޅ މިންވަރަީކ ެއކަށީެގންވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެްއގެ ގޮތުަގއި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ނޫނީ ކުޑަ މިްނވަރު އެންމެ 

ޖެހިއްޖެ.  ެވސް ގިނަ ފުރުޞަތެްއ ެވސް ނެތް. ގަޑި  ، އަުޅގަނޑަށް ވެސް މާބޫލުކުރަން. އެެހންވީމާގައަޅުގަނޑު 

ހަަކއެއް ނެތް. މިއީ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަނޑުމެން ރަށް ދަްއކާނެ ވާ، މިައކަށް އަުޅގަނޑު އިތުއެހެންވީމާ

ކުެރވިފަިއ މަލުކުރަން ވަރަށް މުހިންމު އެްއޗެއް. އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ގާތްގަނޑަކަށް އަންދާޒާޢަ

ެގ ތަކު ކޮންޓްެރކްޓު ބަދަލު އެިކއެކިބިލިއަނެއްހާ ޑޮލަުރގެ  2އޮތްވަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލަފާކުރެވޭ 

 .ިބލިއަން ޑޮލަރެކޭ މިދެންނެވީކީ 2ނޫން  އްމައްސަލަިއގައި ދޭން އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑަށް އޮިޅގެނެ

ކީ ބިލިއަން ޑޮލަރަ 2ދޭްނޖެހޭ.  ރުކާރުން އެބަސަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަ ޙަޤީަޤތުގައި ވެްސ ގާްތގަނަޑކަށް ިމހާރު މި 2

ވަރުގެ އާއި އެހެންގޮސް ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ނިންމޭ މުޅި ރާއްޖޭެގ ނަރުދަމާއަޅުގަނޑުމެންގެ

ބުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައް. ޞަނޫނީ ޒާތީ ތަޢައް ،ނުލައި ކޮށްފައި ހުންނަ ފައިސާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ހަމަ ވިސްނުމަކާ

 ން ވެދެ އާބިޓްރޭޝަނަށްރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި ކޮށް ޞަޓަކީ. އަދި ޚާއްއާރު ކޮންޓްރެކްޭއގެ ހެްއކެއް ޖީ.ެއމް. !ބައްލަވާ

ވެްސ ން އަހަރު 10ށް އޮތް އަ ގެއްލުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރި ވާ ތައް މިގޮތަށް ބާތިލުކޮށްލީމާހުރި ކޮންޓްރެކްޓު

ވީހާ  .ޖެހޭ މިކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ ވިސްނަންފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުން. ެއހެންވީމާ

 ،މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވީހާ ައވަހަކަްށ މީގެ ބިލެއް ފަރުމާކުރެވި  ،އަވަހަކަށް އަުޅގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން

 ރިްއޔާ. . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދިއުޢަދުލުވެރި ބަދަލު ގާނޫނަކުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަތު ގެ އިއްޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސާހުވަގުތު އަުޅަގނޑު މަޖިލީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި 

 )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ން. ކޮށްލާނަހަވާލު

 

 ށް ވޯޓަށް އެހުން ށް ހުރި ކަންކަމަ . ވޯޓަށް އެހުމަ 10

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 12ލަ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ޖުމު )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑޮކޅުތައް ޗެކުކޮށްލަެދއްވުން އެެދން. 

 ކުރެވެނީ މި ދައުުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ލާ އެންމެ ފަހު ވޯޓުތައް ކަމަށް. ލަފާ ،ވޯޓަކީ  12ވޯޓެއް އެބަ ލާންޖެހޭ. މި 
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 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ަތއް ހުންެގ މައްސަލަފައިވާ މީއިލާ ލާަފއިާވ މީހުންނާއި ެގއްުލވައިމަރަ ،ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ

ސް އަ ށް ހުަށހަޅުއްަވއިގެްނ ސީރިކޮމިީޓއަ 241މަޖިީލހުގެ  ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުެގ ިރޕޯޓާ ގުޭޅ މައްސަލަ

ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރީ  ،ގެންިދއުމަށްކުިރއަށް މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި އެ ަމއްސަލަ

 މެދު އިއްޒަތްތެރި ތާއީުދކުރެްއވި ހުށަހެޅުމާ ލަބީބް ހުޅުދޫ ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްލޔާސް ިއ،ހުށަހަޅުއްވަ

 .ދެްއވުން ެއދެންފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އާދަމް ޝަރީފްާދއިރާގެ މެންބަރު  މަޑުއްވަރީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ންފެ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 55. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުވާ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި ންަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނު. ސުމެއްވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: 
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ޖެ. ފާސްެވއް. 28. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 55ވޯުޓގައި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ސުމެއް

ރޭ އޮންނާނެ  އް މިކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެ 241ކޮމިޓީއަށް.  241މި މައްސަލަ އެ ދިޔައީ  ،މި ރިޕޯޓްއެހެންކަމުން، 

 މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ިދޔަ ރަްއޔިތުންގެ  ިމއަދުން ފެށިގެން ، އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އޭގެ މާނަަޔކީކަމަށް

 ؛ މެންބަރުްނ މަސައްކަުތގަިއ ތިއްަބވާނެ. ޗުއްީޓ ލިބިވަަޑއިުނގަންނަވާކޮމިޓީަގއި ިތއްބަާވ ިއއްޒަތްތެރި 241 ،ނަމަވެސް

 ؛މިޓީަގއި ތިއްބަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީކޮ 241އިުނގަންނަވާ އަިދ މަޖިލީހުގެ ޗުްއޓީ ލިބިވަޑަ ރައްޔިތުންގެ

ރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިްނ ދު އަސްލަމް، ހެންވޭހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް، ހަނިމާދޫ ދާ ޝަހީމް، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް، ގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ެގ ުގ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަަސން ލަޠީފް، ހުޅުދޫ ދާއިރާ ނންވޭރު ހުޅަހެ. هللا()އީާވ ޢަބްދު ޑުއަޅުގަނ

މޫން، އުގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މަ ންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް، ތ.އިްއޒަތްތެރި މެ

هللا ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ފުށީދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް، ތިމަރަ މަޑުއްވަރީ

ސިޔާމް މުޙައްމަދު އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި  މެންބަރު އަޙްމަދުރިޔާޟް، މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތައް ލާަފއިވާ މީހުންގެ މައްސަލައިލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްުލވައިމަރަ ،ންނަވަނީްށ މި ދައަޅުގަނޑު ދެވަނަޔަށް ވޯޓަ

ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ،ށްމައްސަަލއަިރޕޯޓާ ގުޅޭ ނުގެ ޝަރާ ކޮމިކުޙުޤީޤުތަ

ފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް ިއއްޒަތްތެިރ ފޭދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ނިހާދު ތާއީދުކުރަްއވާ ިއ،ހުށަހަޅުއްވަ

މޭޒުން  ެއ އިޞްލާޙު އިދާރީ ! ެއދެން. އަދި މަޑުކޮށްލައްވާެދއްވުންށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ

 ވިދާޅުވެެދްއވުން އެދެން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އި،ޅުއްވަތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަ

ަފއިވާ މީހުންގެ މަްއސަލަތަްއ ލާއިވަލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލު އިމަރަ  -1ހެޅުން. ފައިވާ ހުށަވާހުށަހަޅުއްމުޙައްމަދު ނިހާދު 

ނުތައް އަިދވެސް ަކމާ ގުޅޭ އެހެން ގާނޫ ިއ،ނޫނާގާތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ރިޯޕޓް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ 

ލާފައިވާ އިމަރަ -2އިޞްލާޙުަތއް ެގނައުން. އެ  ،އެ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ފާހަގަކޮށް ،ދިރާސާކޮށް

ަފއިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީުޤކުރާ ކޮމިޝަނުެގ ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ މައްސަލަަތްއ ލާއިވަމީހުންނާއި ގެއްލު 
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 -3. ަނއުންތައް ގާނޫުނގެ ސިފަިއގައި ގެއަތްއެ އިޖުރާ އި، ތައް ކަނަޑއަޅަ ތްއަޞަ އިޖުރާކައި އެކަމަށް ޚާއް ޓަބެލުމަށް

ގެ ރިޕޯޓުގައި ލާަފއިވާ މީހުންެގ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުއިލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްުލވައިމަރަ

 ޅޭލަތުގެ ކަމާ ގުރާސާުކރުމަށް ދައުއެ ކަންކަން ދި ،ށްފަިއވާ މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި މިންވަރު ބަލައިފާހަގަކޮ

 ުލން. އިަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން އެކުލަވަ އެއްފޯސް ނޭ ޓާސްކްމުއައްަސސާތައް ިހމެ އިއެންމެހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން. މި އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން.ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 54. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާ

. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ސުމެއްމެންބަރުންގެ އަދަދު:  ދެްއވިވޯޓު
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. ފާްސވެއްޖެ. އެހެންކަމުން، 28ބޭނުންވާ އަދަދު؛  ވުމަށް. ާފސ54ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވިސުމެއް

 ދަންނަވަން. އަށް ފޮނުވިއްޖެ ވާހަކަ ކޮމިޓީ  241މި މައްސަލަވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުވަނަ އިޞްލާދެ(އަށް  61981ނޫނު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާ) 81/6ވޯޓު. ގާނޫނު ނަންބަރު ތިންވަނަ 

 އޮތޯރިޓިގެން، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ މަތީ ގޮތުގެ ނަންބަރުަގއިވާވަނަ ތިންގެ އްދާވަނަ މާހަނޫނުގެ ގާގެނައުުމގެ 

  މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމާޝިމް ހާއަލްފާޟިލް ޢަލީ  ،ޑާޗާ .އމމަށް ގަވަރުނަުރގެ މަޤާ

  ދެއްވުން އެދެން. ށް ޯވޓުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދު: ކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަވަކި ގޮތަ

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 56ންެގ އަދަދު؛ ޙާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރު

. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: މެއްސުމެންބަރުންގެ އަދަދު:  ްއވިވޯޓުދެ

 . ފާްސވެއްޖެ. އެހެންކަމުން،28ބޭނުންވާ އަދަދު؛  ށްވުމަ. ާފސ55ް. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް



138 

 

ށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަޝިމް ހާއަލްފާޟިލް ޢަލީ  ،ޑާޗާ  އ.މމަށް ަގވަރުނަރުގެ މަޤާ އޮތޯރިިޓގެމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

 ކަމަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވީ.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިަކމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުެގ  ،ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ވަނަހަތަރު

އުނިކުރުމަށް އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ވަނަ މާއްދާ ތޭރަ ،ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 93ރިޕޯޓަށް ގަާވއިދުގެ 

 އެދެން.  އިދެްއވުންިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަ ށަހެޅުން. ހުހުށަހަޅުއްވާޝިފާޢު މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފަރުތަކުެގ  ،ފަޅާއި  ،ކަނޑާއި  ،މަސްވެރިކަާމއި ؛ަވނަ މާއްދާތޭރަ  ބިލުގެ ބުނެވިދިޔަ .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

ބޭނުންވާ މާލީ  ށްިމ ސިނާޢަތަ ،ތެްއގެ ގޮުތަގއި ކުިރއެރުމަށާއިޢަސިނާ، ނދިކަން ިވޔަފާރީގެ ުއސޫލުން ފުޅާކޮށްއްސަމު

ޚާއްަޞ ދަނޑުވެިރކަމަށް ޓަަކއި މަްސވެރިކަާމއި މަށްވުރުއެހީތެރިކަން ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ވިޔަފާރިތަްއ ކުިރއެ

  ...ބޭންކެއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު އިނޭގތޯ  93 ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ިއޞްލާޙު

އިނގޭތޯ.  ވަނަ ާމްއދާ އުނިކުރުމަށްރަތޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އިޞްލާޙަީކ )ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު(. ވިދާޅުވާްނވީ. 

  .ނަ މާއްާދއެއް ނޫންރަވަތޭ، އެ އިޞްލާޙު ވިާދޅުވެދެްއވަްނވީ. އެހެންވީމާ

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އެ ބިލުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު  ،ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށްތޭރަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ 

 ތަރުތީބުކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންޝުކުރިއްޔާ

 

 މް މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީ
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 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަްސވެރިަކމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮުތެގ  ،ޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަަވނީއަޅުގަނ

ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ތޭރަ  ،ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން 93ގަާވއިދުގެ  ،ރިޕޯޓަށް

 މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމްހެންވޭރު ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވައި  ޢު މުޙައްމަދު ޝިފާ މެންބަރު

 ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 ޢު އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ  މެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި 

 މް މުޢިއްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



140 

 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 52. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާ

ބަރުންގެ އަދަދު: . ވަކި ގޮތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންމެއްސުމެންބަރުންގެ އަދަދު:  ދެްއވިވޯޓު

 . ފާސްވެއްޖެ. 27ބޭނުންވާ އަދަދު؛  ވުމަށް. ފާސް 52ދަދު؛ . ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ވަނަ ވޯޓު. ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަުމގެ ބިލު އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ނިންމި ގޮތުެގ ރިޕޯޓަށް 5

އިަހވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  ،ވަނަ ާމއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން 93ެގ ގަާވއިދު

 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ވިދާުޅެވދެއްވުން އެދެން. 

 

 ވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިހަ

ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަްށ  26ގެ ބުނެވިދިޔަ ބިލުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ހިރާއްޖޭގެ އްދު ހުަރސްކުރުމަށް ބޭރުގެ މަްސވެިރ އުޅަނދުތައް ިދވެހައިޞްލާޙުކުރުން. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުގެ ސަ

 އްދަށް ވަނުން. ހަ ކަނޑުގެ ސަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  93ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ގަވާއިުދގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުެގ ބިލު އިޤް

އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ކެލާ ދާއިާރެގ  ،(ގެ ދަށުންމާއްދާގެ )ށ

ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުްނ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އިޞްލާޙަށް ވާ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާަފއި

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 ޢު އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރު

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 54. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާ

ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: . ވަކި ގޮތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުސުމެއްބަރުންގެ އަދަދު: މެން ްއވިވޯޓުދެ

 . ފާސްވެއްޖެ. 28ބޭނުންވާ އަދަދު؛  ފާްސވުމަށް. 54. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އްޖޭގެ މަްސވެރިކަމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާޮކށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށްދިވެިހރާވަނަ ވޯޓު.  6މިއަދުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން އިހަވަްނދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  93ގަާވއިދުގެ 

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ިވދާޅުވެދެްއވުން އެދެން.

 

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިާރގެއިހަވަންދޫ ދާ
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އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ިމ )ށ( ަވނަ މާއްދާގެ  29ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބުނެވިދިޔަ ބިުލގެ 

 އަިދ ސް ވިއްކާތްތަާކއި އެ މާއްާދގެ ދަށުން މައައިޖުރާ ުގޅޭ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހުއްދަ ދޫކުރުމާ

އެފަދަ އުޅަނދުތަްއ މަސް  ،މިްނގަނޑުތަާކއި ،ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަުރތުތަކާއި ދުފަހަރުތަުކގައިގަންނަ އުޅަނމަސް

އަދި ިމގޮތަށް ވިްއޭކ  ،އްދުތަަކކީ ކޮބަިއކަމާއި މަްސވިްއކޭނެ އުސޫލުަތކާއިހަހިންގޭނެ ސަރަތަްއ ވިްއކުމުަގއި ހަރަކާތް

 ސޫލުތައް މި ގާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަނަޑއަަޅންވާނެެއވެ. ނެ އުމަސް ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރެވޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު 

 ށް ާތއީދުކުރަން. ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަމުޙައްމަދު ޝިފާޢު އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  93ަގވާއިުދގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަމުެގ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ިރޕޯޓަށް

ންވޭރު އުތުުރ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ހުށަހަޅުއްަވއި، ހެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްުޒ ތާއީދުކުރެްއވި އިޞްލާަޙށް 

 އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މް މުޢިއްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވު

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 53. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާ

ކި ގޮތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: . ވަސުމެއްމެންބަރުންގެ އަދަދު:  ްއވިވޯޓުދެ

 . ފާސްވެއްޖެ. 27. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 53. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް މަސްވެރިކަުމގެ ބިލު އިޤް ވޯޓު. ދިވެހިރާްއޖޭގެ 7މިއަދުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ދަށުން އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  93ގަާވއިދުގެ 

 ފަިއވާ އިޞްލާޙު ިވދާޅުވެދެްއވުން އެދެން. ހުށަހަޅުއްވާ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ފަހަތަށް )ނ(ގެ ގޮުތގައި އަންނަިނވި  26ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ 

ަގއި އެްއވެްސ އްދުހަސަރަކަނުޑގެ އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގެ އެއްެވސް މިގޮތަށް ވަންނަ  -(ކުެރއް އިތުރުކުރުން. )ނގޮތަށް އަ

 ކަމެކެވެ.  މެއް ކުުރމަކީ މަނާބާވަތެްއގެ މަސްވެިރކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު. 

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެ
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސެވރިކަމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި 

(ެގ ދަށުން އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަނަ މާއްދާެގ )ނ 93ގަާވއިުދގެ  ،ގޮތުެގ ރިޕޯޓަށް

އިޞްލާޙަްށ  ހަޅުއްވައި، މުަލކު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ތާއީދުކުރެްއވިޝިފާޢު ހުށަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢު ޙައްމަދު ޝިފާމެންބަރު މުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ނަޞީރު މް ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީ މުލަކު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ނުފެންނަ ކަމަށް 54. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާ

. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ސުމެއްމެންބަރުންގެ އަދަދު:  ްއވިވޯޓުދެ

 . ފާސްވެއްޖެ. 28. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 54ންގެ އަދަދު؛ . ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުސުމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން އިހަވަންޫދ  .އެކުތަކާ ޙުލާޞްނެގި އިދެންމެ ، އަދުގެ އަށްވަނަ ވޯޓަށް އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީމި

ށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ  ހުޢުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި  ެއކު ފާްސުކރެއްވުމާތަކާޙުލާޞްމަޖިލީހުން ގެންެނވި އިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތަށް ކޮމީޓީ

 އެދެން. މެންބަރުން ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

  މުޙައްމަދު ޝިފާއުމެންބަރު އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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. ނުފެންނަ ކަމަށް 55. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ 

މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

. ފާްސެވއްޖެ. 28މަށް ބޭނުްނވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސ55ްދަދު؛  މެންބަރުންގެ އަވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި . ސުމެއް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ިޑޓް ރިޕޯްޓ ަވނަ އަހަރުގެ އޮ 2017އަދި  2016، 2015ވަނަ ވޯޓް. ިސިވލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންެގ  9މިއަދުގެ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ފާސްކުރުމާން ދިރާސާޮކށް ނިންމި ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 55. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 
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. ފާްސެވއްޖެ. 28. ފާސްވުމަށް ބޭނުްނވާ އަދަދު؛ 55 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި  މެއް.ސު

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަނަ  2017 ،2016، 2015، 2014 ،2013 ގެހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  ވަނަ ވޯޓް. 10

މެދު ިއއްޒަތްތެރި  ފާސްުކރެއްވުމާން ދިރާާސޮކށް ނިންމި ގޮތަށް  ރިޕޯޓް ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީޑިޓްއަހަރުގެ އޮ

ުނގައި ަމއްސަަލ ޝިވޯޓް މެ ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު() މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 ން ޖެހިފަިއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމައްސަލަޅުވޭ. ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެއްބައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާ

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުރެންޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.)އިޝާރާތްކޮށްލަދެްއވުން އެދެން. 

  

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ

 ކަމަށް.  ފެންނަ

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 56އްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތި

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

. ފާްސެވއްޖެ. 28. ފާސްވުމަށް ބޭނުްނވާ އަދަދު؛ 55ދު؛ . ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގެ އަދަސުމެއް

 ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ވަނަ ވޯޓު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 11

ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  !މާފުކުރައްވާތިޅަކަށްފަހު( ަވގުތުކޮ )...ޙަސުލް 2013/1ގާނޫނު ނަންބަރު ) 2016/20

 2013/1ގާނޫނު ނަންބަރު ) 2016/20ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ގެ ބިލު އުވާލުމު (ގެަނުއމުގެ ގާނޫނުޙުލާޞްވަނަ އިށް އެއް ( އައުުޅމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުވެރިކަމާެއކު އެްއވެ ޙަސުލް)

 ެދއްވުން އެދެން.މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު ބަލައިގަތުމާ ންމަޖިލީހު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ދަދު:ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަވޯޓުަގއި 
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 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 55. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުން

 ،އެހެންކަމުން . ފާްސވެއްޖެ.28. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 55. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

  ތަުކގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއިވއްޖެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންދިރާސާކުރުމަށް ޤައުމީ ބިލު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓު. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން  ވޯޓު އަދި މި މިއަދުގެ އެންމެ ފަހުގެ

އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ  ބަްސވުންތަުކެގ ދަށުންވާ އެއް އެކުދައުލަތުން އެިކ ފަރާތްތަކާ  ،ޙުސައިން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ

 އިއިމުކުރުމަށް ޮގވާލަޤާށް ބުރަނުވާނޭ އުސޫެލއް ދައުލަތަ ،ކޮށްޢާމެދު ގެންުގޭޅ އުސޫލުތައް މުރާޖަ ތަކާމުޒާއިލްތި

ެދއްވުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ބަލައިގަތުމާ ންހުށަހަޅާ ގަރާރު މަޖިލީހު

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިންދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން ނުފެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް 55. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ،. ފާްސވެއްޖެ. އެހެންކަމުނ28ް. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 55ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވޯޓުަގއި އްސުމެ

 ގަރާރު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މި

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2019މޭ  28ދައުރުަގއި  ލްސާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މިައުޅގަނޑުމެން މިއަުދގެ މަޖިލިސް ޖަ؛ މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި 

ލާނަން. އިހަމައަށް މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަްތ ހިނގާފަިއވާ މިންވަުރ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަ ން ފެށިގެން ިމއަދާއި

ބިލެއް. ނުނިމި  14ބިލެއް ހުށަހެޅުނު. ނިމުނީ  31ވަނަ މަޖިލީހަށް  19 ،ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ލާގައި ުނަވތަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޙަކޮމިޓީ މަރު މއަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ށްަކމަ ނުނިމޭ .ބިލެއް 17އަދި 

ގަރާރެއް  21ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިއްޖެ.  19ބިލެއް  31. ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފަ

މައްސަލަ.  3. ނުނިމި ނިންމިފަ އިމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަ 15ކާރުގެ ފަރާތުން ސަރު .ގަރާެރއް ނިންމާފަ 9 އި،ހުށަހަޅަ

 ށްކަމަ ނުނިމޭ .ލާނަންއިމައްސަލަެއއް. އަިދވެސް ދަްނނަވަ 5ނުނިމި  ،މައްސަލަެއއް 22ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްާވ 

ވެްސ  މައްސަލަ 9، އެ އި އްސަލައެއް ހުށަހަޅުްއވަމަ 9އްކަތް ކުިރއަށްދަމުންދާ ވާހަކަ. މެންބަރުން މަސަ ،މިދަންނަވަނީ

. ރިޕޯެޓއް ނިމިފަ 34 ،ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 39ަތއް ގުޅޭ ރިޕޯޓު . އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާނިމިފަ

 6. އަދި ުސވާލެްއކޮށް ނިމިފަ 14އެތަނުން  ،ރެވިކު ސުވާލެއް މިނިސްޓަރުްނނާ 20 ؛ކުރާ ސުވާލު މިނިސްޓަރުންނާ

 ،ބިލުތައް ،މައްސަލަ  141 ،ނަމަ ލަކޮށް ބަލާމައްސަލަ ވަޒީރުން ވަަޑިއަގންނަވަން އަދި އިތުރަށް ޮއތީ. ޖުމު

. އަުޅގަނޑުެމން މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފަ 70.2%ން އިއެ ،ރިޕޯޓްތަްއ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ،ގަރާރުތައް 

. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ މަސައްކަތަްށ މަސަްއކަތް ނިމިފަ 70.2%ގެ ތެރެއިން  161ލަ ޖުމު !މާފުކުރައްވާތި
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 466ލަ ޖުމު ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() މިނެޓު. 23ގަޑިއިާރއި  448ލަ ޖުމު އި،ބައްަދލުވުން ބާއްވަ  466ލަ ޖުމު ،ބަލާއިރު

ޓީ މަސައްކަުތގަިއ މިނެޓު އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ކޮމި 23ޑިއިާރއި ގަ  548 ިއ،ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ާބއްވަ 

ލަ. މީގެ ތަފްސީލުތައް ކުރި މަސަްއކަތުެގ ޖުމު ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް 19ަދއުުރގަިއ  ހޭދަކުރެއްވި. ެއއީ މި

ނަން އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެސް ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ޕަބްލިޝްކުރާ މުކޮށް ފެންނަންއްަގއި އާ ވެބްސައިޓު 

 ވެސް ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާނެ. ންޕޯޓަލު

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. عالمينال رب   هلل والحمد
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