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

 

 ޖަލްސާ ަވނަސް ފަަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020

 ދުވަސް( އަންގާރަ ) 2020 ެފުބރުވަރީ 11

 

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ އަހަުރެގ  1441 ދުަވސް. ަވނަ 11ދުަވސް. ިދނަށަ ނަކަތުން  އަްނާގރަ ީވ 2020ފެބުރުަވރީ  11 ދަކީ،އަމި

ތަމަ ދައުރުެގ ފުރަަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަވނަ އަހަރުެގ  2020މިއީ،  ސް.ދުަވ ަވނަ 17 ެގރު މަހުޚިއާޖުމާދަލް

 ސަލާމުގައި .މެންބަރުންއިްއޒަތްތެިރ  50ށް ހާޒިރުެވަވޑަިއެގން ތިއްބެީވ ސާއަޖަލްަވުގތު މި  ޖަލްސާ. ނަަވފަސް

 . މެންބަރުއެއް  ްއަވނީ،ފުޅުގައި އުޅުރަސްމީ ދަތުރު .ންބަރުންރި މެއިްއޒަތްތ3ެ ތިއްބެީވ،

 

 ން. ޢުލާންކުރު ޖެންޑާ އި އެ  ގެ ހު ދުވަ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .2020/1/5/ޖއ ބަރުޖެންާޑ ނަންއެ އަީކ،ޑާ ޖެންއެމިއަދުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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އަުޅަގނޑު ިއއްެޔ  އެބައޮތް. ރިޔާަސތުން އަންާގ އެންުގން. ައޅުަގނޑު ދެ ާވހަކައެއް ދަންނަަވން  -4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 އެ ބޭފުޅާ  ،ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޕީ.ޕީ.އެމާ ުގޅިަވަޑއިަގުތމާ ުގޅިެގން ،ދެންނެިވން

 ންންބަރެއްެގ ޮގުތގައި އިންތިޚާބުެވަވަޑއިެގމެ ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިްސބަތްނުާވ، އި ުގިޅަވަޑއިަގތުުމެގ ކުީރަގ

އެ  ކޮމިޓީެއއްަގއި އެ ބޭފުޅާ އިންނެިވ. ެއ ބޭފުޅާ އެޮގތަށް އެހެން  3ނުެގ ކޮމިޓީތަކުެގ ތެރެއިން ތަ މި އިންނެިވއިރުަގއި

އެ ބޭފުޅާ  ާވތީެވ. ކަށްންެގ ތެރެއިން ެއްއ ބޭފުޅަސީނިއަރ އެމް.ޕީތިއްެބިވ ަވުގތު  އެ ބޭފުޅާއަކީ އެ  ،އިންނެީވ

ރ މެންބަރަކަށް ދެން  އެންމެ ސީނިއަ ރުންެގ ތެރެއިންަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ މެންބަ ،ޕީ.ޕީ.އެމާ ުގޅުމުން

ޖާބިރު هللا ޖާބިރު. އެހެްނީވމާ، ައޅުަގނޑަށް ޢަބްދު هللا ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،އިންނެީވ

މެންބަރުން  އަމިއްލަ ؛ބިރަށް ލިބިަވޑަިއަގންނަާވ ުފރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ހުސާްވޖާ  ،އެުކަގއި މާއެދިަވޑަިއަގތު

، ކާށިދޫ ޖާބިރު އެދިަވޑަިއަގތުމާއެކު هللا ޢަބްދު ،ޚިޔާރުކުަރއްަވްނ. އެޮގތުން ހުސްާވ މަޤާމުތަކުެގ ތެރެއިން ތަމްސީލުކުރާ

ާވީނ  ަވނީ މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީެގ މެންބަރެްއެގ ޮގުތގައި ކަނޑައަޅަން އަުޅަގނޑު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި

އަިމއްލަ މެންބަރުން ދެ ކޮމިޓީެއއް ދޫކޮށްލަްއަވން އެބަޖެހޭ  ުގިޅެގން ބަދަލާައދި މި  ،އިތުރުންދަންނަާވފަ. މީެގ

ދެ ކޮމިީޓއެްއަގިއ އެަބ  ،ވޭ ކޮންމެ ބޭފުޅެއް ެވސް އެބަ ؛، ެއީއ ކޮން ދެ ބޭފުޅުންނެްއެގއެހެންީވމާ  ޕީ.ޕީ.އެމަށް.

ތެރެއިން ކޮންމެެވސް ދެ ، މީެގއެހެްނީވމާ ކޮމިީޓަގިއ އެބަ އިންަނާވ. 3ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު . އިންނަާވ

ޖެހޭ. ދެން، ެއކަމާ ުގޅިެގން ައޅުަގނޑު އަިމއްލަ މެންބަރުން ެވެގން ދޫކޮށްަލއްަވން 6 މި ކޮމިޓީއެްއެގ ާޖަގ އެބަ

 ދެަވނައަށް  ާވނީ ދަންނަާވފަ. މު އަރިުހަގއި ޢާއްއަމީން ،މެންބަރުންނާ އަޅުަގނޑު މަޝްަވރާެއއް ކުރުމަށް މިއަދު އެދި

)ދ( ަގިއ  ަވނަ މާއްދާެގ 115 އަސާީސެގދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނު ،ދަންނަަވން އޮތް ާވހަކައަކީ އަޅުަގނޑު 

ިޓްކ ރަލް ޑިމޮކްރެބޭރު ޤައުމުތަކަްށ ރާްއޖޭން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަްށޓަކައި ެފޑެ ،ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތުެގ މަތީން

 ކުެރއްުވމަށްަޓކައި އްޔަންޢަކަމަށް ރެސިޑެންޓް ސަފީރުޖެއިން ކަނޑަައޅާ ނޮންރިޕަބްލިކް އޮފް ނޭޕާލަށް ދިެވހިރާއް

ޢާއިޝަުތ  އަލްފާޟިލާ ،ހާަވނަ ދުަވހު ހ. ޫދރެ 2019ޑިސެންބަުރ  11ން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހު

އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް  .އޭާވފަ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ަވނީ ފޮނުއްވަ  ؛ދީދީޝާޭގ ޢައިބީމުޙައްމަދުދީދީެގ ނަންފުޅު، ތުއް

ތަނަށް   ަވނީ ރިޕޯޓް މި ން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީ އިނިންމަަވ

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަްލ  ،ރ ަވނަ ދުަވހު މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަ 2020ރީ ަވފެބުރު 9 ،ނަމަެވސް ފޮނުއްަވާވފަ.

ޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ރަލް ިޑމޮކްރެުކރައްާވަފއިާވީތެވ، ެފޑެްއޔަންޢަދީދީ ޝާޭގ ޢައިބީއް ތު ސަރިވސަްސެގ މަޤާމަށް

ށް ރުހުްނ މަކުެރއްުވއްޔަންޢަކަމަނާ  ރެސިޑެންޓް ސަީފރުކަމުެގ މަޤާމަށް އެ ކަނޑައަާޅ ނޮން ނޭޕާލަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން

ެއކަްނ  ،ްއސަލަ އަނބުރާ ނަންަގާވފަިއާވތީވެ ާވަފއިާވ މަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއް ،ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފަިއާވ ސިީޓފުޅު އަޅުަގނުޑެގ އަުތަގިއ  ލާނުކުރަން.ޢުމި މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑު އި

  އެބައޮތް.
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 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން .  5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  .5އެޖެންޑާ އަިއޓަމް  ؛ެގ ރައީސްެގ މޭޒުން ުހށަހަޅާ ކަންކަންލީހުމަޖި

 ، ރއޮފް ޖެންޑަ ރމިނިސްޓަ ،ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން 29 އަާސސީެގޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނު ރާއްޖޭެގދިެވހި -5.1

ޢާއިޝަތު  ހާ އަލްފާޟިލާހ. ދޫރެ ،ކުަރއްާވަފއިވާ އްޔަންޢަ  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަްސެގ މަޤާމަށް ފެމިލީ

 ،ަވނަ މާއްާދެގ )ރ( ަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީން 129 އަސާސީެގދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނު ،ދީދީމުޙައްމަދު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުުހން ހޯއްދެުވމަށްޓަކަިއ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފަިއާވ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެްއ 

ިއާވ ސިޓީފުުޅ އަށް ފޮނުުވން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުްއާވފަދާއިމީ ކޮމިޓީޭޅ ުގ އެ މައްސަަލއާ  ،ނިންމުމަށް

 މު އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެން.އް ޢާއިްއަވަވއިދެްއުވމަށް އަމީން

 

 ުވން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެވދުން ސަލާމަށްަފހު ދަންނަަވމޭ.  ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ރަީއސް މުހައްމަދު ަނޝީދަށް

 9ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ެގ ދަށުން ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްެގ ޮގތުގައި  129 އަސާީސގެ ނޫނުޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާ

 ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސްެގ މަޤާމަށް ،ރމިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަ ،ީވ އާިދއްަތ ދުަވހު 2020ރީ ަވފެބުރު

އަސާސީެގ ޤާނޫނު ،ންފުޅުހާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީެގ ނަދޫރެ. ހ ،ކޮށްަފއިވާ އްޔަންޢައަޅުަގނޑު 

މަޖިލީހަށް އެ ން ރައްޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެުވމަށްޓަކައި ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގއިާވ ޮގތުެގ މަތ129ީ

. 2020ރީ ަވފެބުރު 10. 1441ރާ ޚިލްއާޖުމާދަ 16 އްުވްނ ެއދެމޭ.ރެ ތިރާމް ަގބޫލުކުހުއި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއުވން އެދެމޭ.

 .ޙްޞާލިހިމް މުޙައްމަދު ޚާދިމްކުމް. އިބްރާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މު. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ަސރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރާ މިންބަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަްށ އްޢާއަމީން ޝުކުރިއްޔާ 

  ފޮނުަވން ނިންމިއްޖެ.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . 6އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ؛އިބްތިދާޢީ ބަހުސް

ުގިޅެގން ހުރި  މާލޭގައި ބޯހިޔާަވހިކަމާ ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -6.1

 4 ،މި ަގރާރުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްާވފަިއަވނީ .ރުހުށަހަޅާ ަގރާ އިަލއިކަންބޮޑުުވންތަކަށް ޙައްެލއް ހޯދައިދިނުމަށް ޮގަވ

. އަުޅަގނޑު މި ަގރާރަްށ ގައިަވނަ ޖަލްސާ 75ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ،ޭބްއުވނު ގައި 2019 ޑިސެންބަރު

ޖޭެގ ެއްއ ރާއްމި  ދަންަނާވލަން ބޭނުން. ތެރިކަމާއެކުޞްަވރަށް އިޚްލާ ކުރަްއަވން ފެއްޓުމުެގ ކުރީަގއިތި ބޭފުޅުން ބަހުސް

އުފެދޭ ޮގތަށް ާވހަކަދެްއކުމަކީ އަޅުަގނޑުެގ ނަޒަުރަގއި މުޅި ުޒާވބު ނުަވތަ  ،ްސކޮށްކުޑައިމީ އިއަުޅަވ ރަށާއި އަނެއް ރަށާ

ރަށްތަކުަގއި ަވސީލަތްަތއް މަދުިވ  މި ދިެވހިރާއްޖެއަށް ަވރަށް ެގއްލުން ބޮޑުާވނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޭޖެގ

ހަމަނުޖެހުން އުފެދުން ާގްތާވނެ. މި މާލޭަގިއ  ،ކޮންފްލިކްޓު ސަސް މަދުިވ މިންަވރަކަށްސޯ ރި ،މިންަވރަކަށް

ދިޔަ ދަތިަވމުން ދިރިއުޅެން އެދޭ އެންމެންނަށް ެވސް ،އެއީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ  ،ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ދަތިކަން އުެފދި

ލީޑަރުްނެގ  ސިޔާސީފުންަވމުންދާނެ.  ހަމަނުޖެހުންައޅުަގނޑަްށ ފެންނަތަނުގައި މި ކޮންފްލިކްޓް ނުަވތަ  މިންަވރަކަށް

ނޭޅުން. އަިދ އެ ާބަވތުެގ ކަްނކަން ފުޅާކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ބާރު ،ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ މަސްއޫލިްއޔަތެްއ ެއއީ

އިތުރުާވެނ ެގ ރައްޔިތުންެގ ޖޯޝް އެއީ އަުޅަގނުޑެގ އަމިއްލަ ދާއިރާ ނުަވތަ އަޅުަގނޑު ިއންތިޚާބުެވފައިާވ ދާއިރާ 

 ،އަދި އަޅުަގނޑުެގ ކާބަަފއިންެގ ޖޯޝް އިތުރުާވނެ ކަެމއްެގ ޮގުތގައި ިވޔަސް ެވސް ޔަސް ެވސްޮގުތަގިއ ވި  ގެ އްކަމެ

ހާލަތާިއ  މި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ،އަޅުަގނޑުމެން އެކަުމެގ ތެރެައށް ނުަވނުން. އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ެވސް އެނޭގ

ޤައުމުތަުކެގ  ،ޤައުުމތަކުެގ ހަޔާތުން  ކޮބައިކަން.މަލުތަކަކީޢަދާނެ ބާަވތުެގ  ނެއްޓިހަމައިން އަދި ރާއްޖޭެގ ކަންކަން

 ،ަގރާރު ހުށަހެޅުމަށާއި ތާރީޚުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބާަވތުެގ މިސާލުތައް ބައިަވރު ފެންނާން އެބަހުރި.

 ިއަގންނަާވނެ. ެއއީ ަގރާރުރުޞަތު ލިބިަވޑަމިނެޓުެގ ފު 15ލަ ފަހުބަސް ިވދާޅުުވމަށް ޖުމު ،ަވަޑއިަގތުމަށާއި ޖަާވބުދާރީވެ 

އެ ފުރުޞަތު  މިނެޓުެގ ފުރުޞަތު އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ. 15ހުށަހެޅުމަށް. އެއަށްފަހު 

  ުނަގންނަާވެނ ހުށަހަޅުއްާވ ހަމަ ސީދާ ންބަރު ބޭނުންކުރަްއާވކަށް ޖެހިަވަޑއެއް ނުަގންނަާވ. ޖެހިަވޑައިއިްއޒަތްތެރި މެ

 .ށްއަރުަވނީ ކާށިދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަރުޞަތުަވުގަތކު. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފު

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ،އެހެންނަމަެވސް  .ަވރަށް ޖަޒުބާތީ ަވުގތެްއަގިއ އަުޅަގނުޑ މިކަން ކުާރންޖެހޭތީެވ ؛ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ 

މީހުން ދިރިއުޅެމުންދަނީ   ދިެވހިރާއްޭޖެގ އާބާދީެގ ޮބޑު އަދަދެްއގެ  .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ކުރިއަށް ެގންދާނަން.

އަދި ާމލޭގައި ކުްއޔަށް ދިރިުއޅޭ ފަާރތްތަކަށް އާމްދަނީެގ ޮގުތގައި  ،ީވހިނދު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެވރިރަށް މާޭލަގއި ކަމަށް
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އަދި ިމޮގތުން  ،ީވހިނދު ކުލި ެދއްކުމަށް ކަަމށް ންިދރިއުޅެ ،ޖެހިފައިަވނީކުރަންޮބޑު އަދަެދްއ ޚަރަދު ލިބޭ ފައިސާެގ

މާލޭގައި ތަންތަން ުކއްޔަްށ ހިފައިެގން ދިރިއުޅެމުންާދ  ،ކުލިތައް އަހަރުން ައހަރަށް ބޮޑުަވމުން އަންނާތީމާލޭެގ 

ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާަވހިކަން  ފައި ތިބިއަދި މާލޭެގ ރައްޔިތުންެގ ތެެރއިން ބޯހިޔާަވހިކަން ބޭނުންެވ ،ފަރާތްތަކާއި

ެޓއްެގ ރިޔާސީ ަވޢުދެއް ކަމަށް ީވހިނދު، އަދި އެ ަވޢުދު ޮކންމެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭ ،ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ަވޢުދަކީ

 އަހަރު ދައުރެއް ނިމެމުންދާއިރު މި 5 މީދުަގއި ރައްޔިތުންެގ އިންތިޚާބުކުރާ ެއއްެވްސ ސަރުކާރަކަށްއްކަުމެގ އު ފުއްދަާވނެ

ެގ ރިޔާސީ ަވޢުދުތަުކެގ ދާ ސަރުކާރުހިނަގމުންމިހާރު  ،ނުާވީތއާއި ނެސްދެިވަފއިދެންނެިވ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ެގ

ދު ފުއްދުމަށްޓަކައި ޢުއަދި އެ ަވ ،ތެރޭގައި ެވސް ރައްޔިތުންަނށް ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ަވޢުދު ހިމެނި

ކޮށްަފއި އެޅުމަށް ބަޖެޓު ުޔނިޓު ހަުއސިންގ  20000ެވސް  ޖެޓުަގއިލަފާކުާރ ދައުލަތުެގ ބަ ަވނަ އަހަރަށ2020ް

ތުްނެގ ތެރެއިން މާޭލގައި ދިިރއުޅޭ މާލީ ތަނަަވްސކަން ުކޑަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުްނ ަރއްޔި ީވހިނދު، ދިެވހި

ފަރާތްތަކުން   އެފާއިތުެވެގންދާ ދުަވސްތަުކަގއި ކުީލެގ ޮގތުަގއި ،ފޯރުކޮށްދެއްާވ ބޯހިާޔަވހިކަްނ ލިބުމާ ހަމައަށް

ފަރާތްތަކަށް  ސަރުކާރުން އެ 70% އަދަދުެގ ، އެއިޚަރަދުކުރަންޖެހިފައިާވ ފައިސާެގ އަދަދު އިންސާފުެވރިކަާމއެުކ ބަލަ

މަލުކުރުމަށް ދައުލަތުެގ ޢަ، އެ ަމުގން އި ލިބިެގންދާނެ ޮގުތެގ ހަރުދަނާ އިންތިޒާމުތަެކއް މިހާރުން މިހާރަށް ހަމަޖައްސަަވ

ަގރާރު ހުށަހެޅީމޭ.  ަވނަ މާއްާދެގ ަދށުން މި  167ަގާވއިދުެގ  ޒިމުކުރުމަށް ަރްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގމައްޗަށް ލާ

 ޖާބިރު، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު.هللا ތިރާމް ަގބޫލުކުރެްއުވން ެއދެން. ޢަބްދުހުއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގރާރަށް  ލަނީ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުެގއިފުރުޞަތު ހުޅުަވ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 މް ޝަރީފް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީ ބަހުސްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު.

 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:

ިވޔަްސ، އަދި އަތޮޅުަތކަްށ އްޔިތަކީ މާލޭ މީހަކަށް ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކޮންމެ ރަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ެވސް ބޯހިޔާަވހިކަން އޮންނަންޖެހޭ މީހެއް. އެކަަމކު މިފަދަ ކޮްނމެ ކަމެއް ެވސް ކުރެޭވީނ  ކަށްނިސްބަތްާވ މީހަ

ންެމ ަވހިކަމުެގ ަޙއްޤަކީ ކޮބޯހިޔާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ދައުލަުތެގ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންަވރެްއެގ މައްޗަށް.

 ،ޙައްޤަކަްށ ީވހިނދު، އަދި އަުޅަގނުޑމެންެގ ކަންކަން އިންތިޒާުމުކރެިވފަިއާވ ޮގތަށް ބަލާއިރު  އޮތް  ރައްޔިތަކަށް 

ށް ަގބޫލުކުރެޭވ ހަކީ މި މަޖިލީއެ ިސޔާސަތަ ،ެވފައި ސަުރކާރުން ކަމަށް  ދައުލަތުެގ ިސޔާސަތަށް ކަނޑައަޅަނީ

ެގ އޮތޯރިީޓެގ ބާރު  އެްގޒެކެިޓްވ ،ީވއިރު ކަމަށް ހުންންދެނީ ަމޖިލީހުރު ،ބަލައިަގނެ ެއކަން  ،ާވނަމަ ސިޔާސަތަކަށް
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ނުކުރެޭވނެ.  ކުރެޭވ ކަންކަމަކަށް ައޅުަގނޑަށް ތާއީދެއް ތެރެއަށް އަތްބޭނުމަށް އަދި ޕޮޕިއުލިޒަމްެގ ނަމުަގއި ެވސް 

އުލަތުެގ މަްއޗަށް ދަށުން ދަ  ާމއްދާގެ ަވނަ 167މިކަމަީކ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދަުވހު ފާސްކުރީ. ރަްއޔިތުންެގ އިހަށްމި މަޖިލީހުން  ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަަވން. ބަޖެޓުލާޒިމުކުރެޭވނެ ކަެމއް ނޫން

 މިދުނިޔޭެގ  .އެަތއް ަކމެއް އެބަހުރިަރްއޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ދައުލަތުން ަވޢުދުެވފަިއާވ އެަތއް ،ބޭނުންތަކަށް ބަލައިެގން

ކުރާނެ އަސަރާ ދޭތެރޭގައި އެްއޗެއް ދަންނަަވްނ  ދަށްފެތުރެމުންދާ ރޯާގެގ ސަބަބުން މި ރާއްޖޭެގ އިޤްިތޞާ ަވުގތު

 ، ފަހުން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނިމޭ  އަުޅަގނޑުމެްނެގ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ،ާވއް އެހެން މިކަން އޮ ތަންކޮޅެއް ައަވސް.

ކޮށްެގންާވނެ ކަމެްއ  ހުންރުމަކީ މި މަޖިލީޚަރަދުކުރުމަށް އެިކއެިކ ަގރާރު ފާސްކުދައުލަތުެގ މަްއޗަށް ެއކިެއކި ފައިސާ 

ފަހަރެއްގައި ެވސް މި ދެކޮޅުހަދާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. މި ަގރާރާ ކަނޑަެއޅިެގްނ  ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 ،ސަބްިސޑީ ެވސް ދައުލަތުން ެދޭވނީ ބޯހިާޔަވހިކަން ނުދޭށެކޭ ނޫން. ސަބްސިީޑ ނުދޭށެކޭ ނޫން. ެއކަމަކު  ،ނީކީަވންނަދަ

ބެހޭ  ލަުތެގ ކަމާދައު .ކަނޑައެޅިަފިއާވ އުސޫެލްއެގ ެތރެއިން .ކަނަޑއެޅިފައި އޮްނނަ އިންތިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ދޭންާވނީ

އިާވ ލިބޭ އާމްދަނީއަކާިއ ދައުލަތުން ކުރަންޖެހިފަ އަށްއަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ ،އިދާރާތަކުން އެކަން ދިރާސާުކރުމަށްފަހު

ކޮންމެ  ،އެ ނޫން ޮގތަކަށެއް މިކަން ކޮށް އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ،ތަންދޭނަމަ ޚަރަދުތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ އެކަމަށް

ރަްއޔިތުންނަށް  ،ތިމާެގ ޖާހު ބޮުޑކުރާންެވެގން ،ތިމާ އަމިއްލައަށް މަޝްހޫރުާވންެވެގން ނަށް އައިސްތަ މެންބަރަކު މި

ަމއްސަލަ ަގރާރުތައް  ،ެހދެންެވެގން މި ތަންތަނަށް ައއިސް  މީހެއް ކަމަށްަނށް މާ ހެޔޮަރއްޔިތުން ،އޮޅުާވލަްނެވެގން

އެީއ  ެވސް ބަލަިއަގނެޭވނެ ކަމެއް ނޫން.ކީ އެްއޮގތަކަށް ދައުލަތް ބަނުގޫރޓުކުރުމާ ދިމާލަށް އަމާޒު ހިފުމަ އި،ހުށަހަޅަ

، އަުޅަގނޑު މުަގއި ިވަޔސް. އެހެންީވމާމައްސަަލއެއް ކަ ށް ހުށަހެޅުއްިވހަކޮންމެ ފަދަ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކު މި މަޖިލީ

ދައުލަަތށް ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި   ،ތެދުފުޅެއް ކަނޑައެިޅެގން މި ަގރާރަށް އިންކާރުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން.

ާޔަވހިކަން ތޮޅުަތކުެގ ަރއްޔިުތންނަށް ެވސް ބޯހިއަ ،ީވާހެވސް އަަވަހކަށް މާލޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ެވސް މިންަވރަކުން

 އަސާީސ މު އަދި ބޭނުންތެރިކަމެއް. ެއއީ ކޮްނމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެއީ ަވރަށް ބޮޑުންފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހި

ެވސް ައަވހަކަށް ބޯހިާޔަވހިކަން ރާއްޭޖގައި ދިާމާވ ިގނަުގނަ އިޖުތިމާީއ މައްސަލަަތކުެގ ފަުރާވައކީ ެވްސ ީވހާ ޙައްޤެއް. 

 ،ދުލުެވރިކަމާއި ޢަ ،ކަމާއިހަމަހަމަ ،ކަން މިހެން އޮތްއިރުަގއި  އި އަުޅަގނޑު ދަންނަަވން.ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމުަގ

މި ަގރާރަކީ  ،ެއހެންނަމަެވސް ކުރެޭވެނ އިންތިޒާެމއް ޭރުވަމކީ ެވސް ބޭނުންތެރިކަމެއް. އިންސާފުެވރިކަާމއެކު ިމ ކަން 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ  .ންނަަވންދަ  އަޅުަގނޑުރުޞަރުދޭ ަގރާރެއް ނޫންކަމުަގއި ފު މިފަދަ ކަމަކަށް

ެވސް  ނަށްެވސް ކޮށްެގްނާވނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އެްއޮގތަކަށް 

ނިންމެުވމަށް. މިއީކީ އަުޅަގނޑުމެން މެދު ޮގތެއް  މި ަގރާރާ އި،ެމދު ފުންކޮށް ިވސްނަ މި ކަންކަމާ ،މި ޮގާވލަނީ

ދޭ ކަމެއް ނޫން. އެ ކަމަށް ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން.  ފުރުޞަތު އެ ބަޖެޓު. މެއް ނޫންއިްއޔެ ފާސްކުރި ބަޖެޓާ ުގޅުްނހުރި ކަ

  ތަޢުލީމު ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެބަހުރި.  ށްެއތައް ރައްޔިތުންނަ ،އަތޮޅުތަުކެގ އެތައް ކަެމއް
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ސަރުކާރުން ެއކިެއިކ  ،ން. މިހާރުެވސް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެހިޔާަވހިކަން ދިނުއްޙަތު ދިނުން، ބޯޞިދިނުން، 

ެގްނދާކަން. އެހެންނަމަެވސް، ެވސް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ހިންަގމުން ބޯހިޔާަވހިކަން ދިނުމުެގ މަޝްރޫޢުތައް

ެވސް ނޫން.  އްމެ ްޑ ކިންްގޑައޮފް އެމެރިކާެއއް ނޫން. ޔުނަިއޓެ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖެއަކީ 

ތަރައްޤީަވމުން އަންނަ  ،ޤީާވން ފެށިަވހު ތަރައްދުއިހަށް ދާދި އަޅުަގނޑުމެންެވސް ނޫން.  އެއްރިޕަބްލިކް އޮފް ޖާމަނީ

 .ކުންީސލަތްތައް ހުރި މިންަވރަކުރެޭވނީ ައޅުަގނޑުމެން ޤައުުމގައި ަވޤައުމެއް. މި ޤައުުމގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަން

 ށް މިންަވރަކުން. ރަްއޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މިންަވރަކުން. ޓެކްސް ފައިސާ ަދއުލަތަ ލިބޭއިާސ ތުެގ ފަދައުލަ

އިތުރުަވމުންދާ މިންަވރަކުން. އެހެންީވމާ، މި ހުރިހާ ކަންަކމުެގ މައްޗަްށ އަުޅަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެްއ 

 . މިައޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރީ މިދިޔަ އަހަރުުގމުެގ ބިލު ޓެކްސް ނެ އާމްދަނީން ، ރު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނިންމާއި

މަހުގައިހެން ައޅުަގނޑަްށ  ޕްީރލުއެ ،ެވސް ށްމިހާރު އަދި ޢަމަލުކުރާކަށް ނުފެށޭ ފަރުދުންެގ އާމްދަނީން ޓެކްސަ ށްބިލަ

ކަން ހުރި މިންަވރަކުން ތެރިފޯރުންދައުލަތުެގ ކެރި ،މި ކަންކަމުން އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރަކުން ،އެހެންީވމާ .ހީަވނީ

ޮގތް މި  ދުަވހުން އަނެްއ ދުަވހަށް ިއތުރުކުރަމުންދާނޭ ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ޯފރުކޮށްދޭން ސަބްސިޑީ ެއއް

ެގންދާނެ. އޭެގ ބޭރުްނ އަުޅަގނޑުމެން ކަންކަްނ ދައުލަތުެގ ބަޖެުޓގައި ފާްސކުަރމުން  ،މަޖިލީހުން އިންތިޒާމުކޮށް

ެދްއިވ ެވދާނެ. ދައުލަްތ ބަނުގރޫޓު ިއ،ައޅުަގނޑުމެންެގ ދައުލަުތެގ މާލިްއަޔތު ބޮއްސުންލަ، ނަމަ ވެއްޖެކުރަން

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

هللا ޢަބްދުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކާށިއަރުަވނީ ޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަ

 ށް.ޖާބިރަ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

ސްކޮްށ ޔަޖަޒުބާުތގައި ނުެޖހި ަވރަށް ސީރި ،ައޅުަގނޑުެގ ަމޤްޞަދަކީ .އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަދއުލަތުެގ ކެިރކުޅަދާނަ ، ނޭގދަްއަކން. އަޅުަގނޑަށް ެވސް އިޮގތުން މި މަޖިލީހުގައި ާވހަކަ ބެހޭބޯހިޔާަވހިކަމާ 

ބޯހިާޔަވހިކަމަކީ ފަރުދުންެގ ތެރޭގައި ަވރަްށ  .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ކުރާނީ. މިންަވރު ހުރި ަވރަކުންކަން ކަންތައް

 ؛ހަމައެާއއެކު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ބޭނުންޭވ. ހިކަންއަޚްލާޤީ މިންަގނޑެްއެގ ތެރޭަގއި ެވސް ބޯހިޔާަވ .މު ކަމެއްންމުހި

ރާއްޖެތެރޭެގ  އްސެޭކ،ވެ މާލޭެގ ރަށް ،ަރއްޔިތުްނެގ ފަިއސާއިން ބިން ހިއްކާފައި  ،މާެވެގން އުޅޭ މަްއސަލައަކީރު ދިމިހާ

 . ންރަށްެވހީ އަޅުަގނުޑމެންނަކީ ދިެވހި .ން އެބަޖެހޭއަުޅަގނޑުމެން ޫދކޮށްލަ އުޅޭ ާވަހކަ ކިަޔިއެގން މި އްެސކޭެވށްރަ

ޯގތި ަގނެޭވ ޮގތަށް ުނަވތަ ަވކި ރަށެްއަގިއ ރަށްެވއްސަކަްށ  ،ީވތީރަްށެވއްސަކަށް ަވކި ަރށެއްެގ  .ދިެވހީންނަކީ ދިެވހީން
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 ިމލާންގައި ހުންނަ މީހަކު ރޯމުްނ ެގއަށް ަގންާނކަށް އޭާނެގ ެގ. އިޓަލީ ހޭޖެން އެބައެަބއި ޫދކޮށްލަ ؛ން މީހަކަށް ޯގތިނޫ

ޯގްއޗެއް ަގންާނކަށް  އިންބޮމްބޭ ހުންނަ މީހަކު،  ޓްރިެވންޑްަރމްގައިއިންޑިާއެގ .ނުޖެހޭނެދޫކޮށްލާކަށްށްެވހިކަން ރަ

ން ޯގްއޗެއް ަގންނަން ހުޅުދޫކަްނ މީދޫ ،އަތޮުޅ ހުޅުދޫ މީހަކު ައއްޑޫ ދޫޮކށްލާކަށް. ނުޖެހޭނެ  ކަންރަށްެވހި

 ،ދޫކޮށް ރާއްޖެތެރޭ މީހެކޭ ކިޔައިެގން މި ދައްކާ ާވހަކަ ،، މާލޭ މީހެކޭްއކޮށްނުޖެހޭނެ. ހަމައެއާއެދޫކޮށްލާކަށް

މިތާނަގިއ ަދއްކަން. އަުޅަގނޑުމެން ޖަޒުބާުތގައި ނުޖެިހ ާވހަކަ އި،ހަޖަނުހިނާގ ސަކަރާތް ނަކީ ދިެވހީން.ަގނޑުމެންޅުއަ

އާބާދީ  ކުޑަ ދުނިޔޭެގ ނިްސބަތުން އެންމެ  އެްއ ެވސް ނޫން.މިތިބީ ދިެވހި ރައްޔިތުން. މިއީ މާ ިގނަ ބަ 

ކަށް ެވްސ އުޅޭ  ެވެގންިއމޯޝަންދަްއާކންނުޖެހޭ ާވހަކަ ދައްކައި، އަދި އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެޭރގައި  .އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ަތއް އެ ބިން ،ހިއްކާފައި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނެގ ފައިާސއިން ިބން ،އަޅުަގނޑު މި ަގރާރު ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ ނުޖެހޭ.

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ންެވެގންކުރަެގރެންޓީ  ބޯހިޔާަވހިކަން؟ ބިންހިއްކަނީ ކީްއކުރަންތޯ އިޢުލާން މި ކުރަނީ.

މުއްސަނދި ދެތިން  ،ދެތިން ކުންފުންޏަކުން ،ބޮޑު އަުގަގއި ިވްއކަްނ ފެށީމާސް، ބިން ިހއްާކފައި އެހެންނަމަެވ

 ،ނީޓަކައި އަބަުދެވްސ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަމަށްފޯރުކޮށްދިނުރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަން  ަގނެލަނީ. ކުންފުންޏަކުން

 ،ދުން ބިންކޮޅެއް ދިނަސްމޫ ،ޖަހައިެގން ނަަމެވސް މާލެ ހިްއކިއިުރަގއި ޯގނިއޮތީ،  އުާލއަކަށް ރަނަގޅު ފޯމިއެންމެ 

، އޭަނ ތަން ހިއްކައިެގން ެވލިައޅައިެގން އެ މީހާ ހުރީ އޭނަ އެ ށްތަނަ އެ ،އެތާނަގއި ޯގނި ޖަހައިެގން ނަމަެވސް

، އެހެންީވމާ ؟ީވ ނޫންތޯ އެކަންއެހެން ،ބަލައިލަންހިނާގ ތާރީޚަށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގދޮރު އަޅަިއެގން ޮގސް.

ކުޅުދުއްފުީށަގިއ  .ދިއްޫދގައި ބިންހިއްކާފަކުރިއަށް. ދަނީ  ރ މާލެ މި ްގރޭޓަ .އޮތީ ބިންހިއްކާފަމި މިހާރު ހުޅުމާލޭ 

ެއ  ުގގައިނޫން. ބޮޑެތި އަ ތަނަކުން ޯގްއޗެއް ެވސް ދިނީކީ  އިންބިން ަވރަށް ބައިަވރު ހިކިއްޖެ. މި .ބިންހިއްކާފަ

ނާދޭ. އެހެންީވމާ، މި ަގރާރުެގ  އެްއކަލަ ބޯހިޔާަވިހކަމަށް ސޮލިއުޝަނެއް ކޮށްެގން ިވްއކީމާތަންތަން ޓެންޑަރ

 އެއް ނެރެްނީވ.ދައްަކިއެގން ނަތީޖާ. އަޅުަގނޑުމެން ާވަހކަނުާވްނީވ އަުޅަގނުޑމެން އިމޯޝަން ،ވީ  ނަތީޖާއަކަށް

 ،ތިބީ ތަނަށް ހާޮވފައި ަރއްޔިތުން މި އަޅުަގނޑުމެން މި އަންނާނީ. ންމެއަޅުަގނޑުްށ ކަކިހިނެއްތޯ ރިޒޮލިުއޝަނަ

އެއާެއުކ ހަމަ .އެބަތިބި އައިސްޅު ރަށްރަށުން ެވސް މެންބަރުން އަތޮ މާލެ  .ން ހޮާވފަންބަރުެވސް އެބަތިބި މެ ންމާލެއި

މައްސަލަައކީ.  ސަލަެއއް،މައް ހުރިެވސް އުދާސް ނަށް އެންމެން. ތިބީ މި މިތާ މެންބަރުން  ެގރާއްޖޭެގ އެކި ތަންތަނު

 ަސރުކާރުން ކަންކުރަންާވ ޮގުތެގ ަޑއިރެކްޝަެނއް ދިނުން  ،ދިނުމާއި  އާއެހެންީވމާ، ސަރުކާރަށް ެވސް އަިއޑި

ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ހުރިހާ  .ނުޖެޭހނެކަން އަުޅަގނޑަށް އިނޭގދެކޮޅުަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުން  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ.

އުސޫލަށް ާރއްޖޭެގ ކަންކަން ދާތީ ކަންބޮުޑޭވ ކަން އިނޭގ އަުޅަގނޑުމެންނަށް. ކޮިމުއނިސްޓް ކަމެއް ނުކުެރޭވނެ

ދައުލަތުގެ  ،ތަށް ހަދާށޭޮގ ބިން ވިއްކޭ  ،އެންމެންނަށް ެވސް ަގނެޭވ ޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސް، ކޮމާޝަލީ އަޅުަގނޑު

އަށް ަވިކ ށް ެވސް ދޭށޭ. އެއީ ަވކި ރަށެްއެގ މީހާނޫނިއްޔާ ބިން ހިލޭ ދެންޏާ ހަމަ އެންމެންނަ .ފައިސާއިން ހަދާ ބިން

 ފައިމާލޭ ރަށްެވހިކަން ދޫކޮށްލާ ،އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާމި މާލެގައި ބިން ނެތް، ރައީސް. ރަށަކުން ނުަގނެޭވ. 
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  ެވސް ނުކުރާނެ. އެއް ތަނަކުން އަނެއް ތަނަކަށް މީހާ  މެއްކައެ ؟ން ބިން މާލޭ މީހާ ކިހިނެއް ހޯދާނީދިއްދޫ

އެއީ މާލެއިން   .. އަުޅަގނޑަކީ މާލޭ ބޭފުޅެއް މިހާރުއްނު ރައީސްުނާވނެއެ މީހާ ރަށްެވހިކަން ެގއްލިެގން ،ހިޖުރަާވއިރު

 ، ކާށިޫދ،ކީރު އަޅުަގނޑަ މިހާ .ައޅުަގނަޑކީ ކާށިދޫ މެންބަރު .ޓަށްށް. ައޅުަގނޑު ިވހެއީ ކޮލަމާފުތީެގދޮރު ަގނެެގން އުޅޭ

هللا ޢަބްދު ާގފަރުގޭ ައޅުަގނޑުެގ ެގ. ންނާނެ ހުާވނީ. ާގފަުރގައި ެވސް މީތި އޮޕަރޭޓްތަށް ެއގޮ  .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫޭގ

 .ާވނެެވން ެގ ަގނެ ށްޖާބިރަهللا ކުން ެވސް ޢަބްދުކޮންމެ ތާޖާބިރު. 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 މެންބަރު  ދާއިރާެގ ނުގޅަހު ހެންޭވރު ،އަރުަވނީތުއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ށް.ލަޠީފަ ޙަސަން

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު

ޖާބިރު هللا ޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިާރެގ ިއއް ؛ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އެއީ މަޖިލީހުެގ  ،އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް .ޙަޤީޤަތުަގއި ަވރަށް ކަންޮބޑުާވ ަގރާެރއް ، ަގރާަރކީތްއޮ މި ހުށަހަޅުއްާވފައި

  މަޖިލީހުން  ،އޮންނަނީ ަވނަ މާއްދާަގއި މި 167ަގާވއިދުެގ ދަށުން ހުށަހެޅޭނެ ަގރާރެއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. 

ަވނަ  2000ްއަޒތްތެރި ރައީސް، އި .ޓަަކއި ަގރާރު ހުށަހެޅޭ ޮގތަށްއް ހަމާކުރުމަށްދޭތެރޭގައި ދޭކޭޮގތެހަމައެކަނި ކަމަކާ 

ާލޒިމް ަގރާރު ިކޔާ ެއްއޗެއް. އެއީ މި ަރއްޔިތުްނެގ  ޮއޭވ، އަދި ޭއެގކުރިން ެވސް ،އަހަރުތަކުެގ ކުރީކޮުޅަގއި ޮއވޭ 

 .ކުރަން ލާޒިމްާވ ޮގތަށް ހުށަހެޅޭ ަގރާރު ޮއޭވްއަޗށް ޢަމަލުުރކާުރެގ މަމަޖިލީހުން އެ ަގރާރެއް ފާްސކޮށްފިއްޔާ ސަ

އެ މަފްހޫމެއް ެވސް ނޯޭވ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މިހާރު ަގާވއިދުަގއި އެ މާއްދާެއއް ނޯވޭ  ،އެހެންނަމަެވސް

 ،އްޗަށް ެގ މަރުކާރުސަ ،މި ަގރާރު ފާސްކޮށްފި ކަމަށް ަވންޏާ ،ކުރަނީ އޮތް ަގާރރުން ލާޒިމް މި ހުށަހަޅުއްާވފައި މި

ެއއީީކ މި ަގރާރަްށ  ށް.ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ޮގަތކަށް ެއ މީހަކަ 70%ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ޮގތުްނ ދައްާކ ކުލީެގ 

ިއްއޒަތްތެރި  .ޮގތުން އޮތް ަގވާއިދު މި  ،ޙަޤީޤަތުގައި ބަހުސްކުެރޭވނެ ަގރާރެއް ކަމަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން

މުެގ ދަތިކަުމެގ މާލޭގައި ާޚއްޞަކޮށް ބޯހިޔާަވހކަ ،އް ނޫންއަޅުަގނޑު ދަންނަަވނީއެ ެއްއެވސް ހާލަތުަގިއ  .ރައީސް

އަށް ޮބޑުެވަފއިާވ ަމއްސަލަެއއް މި މަްއސަލައަކީ. ބޯހިާޔަވހިކަމުެގ ކަމުެގ ާވަހކަެއއް. އިންތިހާމައްސަލަެއއް ނެތް

   ..ނަށް ބޯހިޔާަވހިކަްނ ލިބެންޖެހޭ.ާޚއްޞަޮކށް މައްސަލަ. މާލޭަގއި ދިރިުއޭޅ ރައްޔިތުން ،ދަތިކަމުެގ މައްސަލަ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 .ބެހޭ މައްސަލައެއް ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމާކާށިދޫ ދާއި
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

މި މަޖިލީހުަގއި  ކަށް ހުރެެގ ެޗއަރއަ އެމް.ޑީ.ޕީ .ޝްިމނުންމާލޭ ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަކީ ދު

 ަވންޖެހޭ...ދެއް  . ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ރޫލިންއެއްކުަރންހިތާމަ ށްްއކާތީ ަވރަދަާވހަކަ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 !ެގންދަާވށް އަކުރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު ؛ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު

ިޓކް ޕާީޓެގ ެގ ޑިމޮކްރެދިެވހިާރއްޖޭެގ ަރއްިޔތުންނާއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރްއޔިތުން .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ދެއްކުމަކީ ހަކައެއްެވްސ މެންބަރަކު ާވތަކަށް ޖެހޭ ޮގމަޤާމުގައި ހުންނަ އެއްެވްސ މީހާކާ އެފަދަ ޮގތަކަށް ދޭތެރެ

ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެިރ  ،ދޭނެ ކަމެއް ނޫންޖިލީހުން ެވސް ހުއްދައިމު ެވސް މި ރަްއޔިުތންެގ މަަގހަމަ

ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކަިއ  މުެގ މައްސަލަބޯހިޔާަވހިކަުމެގ ދަތިކަ ،ދަންނަަވމުންދިޔަ ާވހަކަައކީ އަުޅަގނޑު ؛ރައީސް

 ،އްކަތްކުރުމުންަގއި އެ މަސައަދި އެ ސްޕީޑު .މަސައްކަްތތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ ސަރުކާރުން ކުރާ

މެންނަށް އިނޭގ. ެއއަށް ައަވްސ އަޅުަގނޑުމެން މި އެދޭ ނަތީޖާ ހާސިލުާވން ތަންކޮޅެއް ދަތިކަން ެވސް ައޅުަގނޑު

 އެންމެ ފަހުން ރިޔާސީ ބަޔާން ެދއްިވއިުރ ން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމި އަހަރު ނިމުމުެގ ކުރި .ޙައްލުތަކެްއ އަންނަންޖެހޭ

 ފަސްބޯހިޔާަވިހކަމުެގ ދަތިކަމަށް ޙައްލުަތކެްއ އެބައާދޭ. އަދި މި  ،ަހކަތަކަށް ބަލާއިރު ެވސް ިވދާޅުެވަފއި ހުރި ާވ

 ،ރިހާ ރައްޔިތުންނަށްފައި ތިބި ހުމި ާރއްޖޭަގިއ ބޯހިޔާަވހިކަން ބޭނުްނެވ ،ަދއުރު ނިމޭއިރު އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ  އަހަރުެގ

އަދި އެކަން ުކރައްާވނެ ޮގުތެގ ތަފްޞީލުތަްއ  ،ހަކަ ެވސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ހަމަޖެހިެގންދާނެކަމުެގ ާވ

މިހާރު ބޯހިޔާަވހިަކމަށް ދިމާެވފައި ހުރި ދަތިތައް ޙައްުލކުރުމަށް ކުާރ  އެެހންީވމާ، .ދެްއާވފަެވސް ިވދާުޅެވ

. އެ ދަތިކަްނ ކުރެޭވމުކަން އަޅުަގނޑަްށ ިއހުސާސްންއެީކގައި ކުރުމުެގ މުހި އްކަތްތަްއ އަދި އިތުރު ހަލުިވކަމަކާމަސަ

އެއީ  ،ށް މިކަން ކޮށްފިނަމައޮތް ޮގތަ ދަންނަަވނީ. އެހެންނަމަެވސް، މި ަގރާރުގައި މި ނެތް ާވހަކައެއް ނޫން މި

ިމ  ،ާވތީ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދާ ެވސް ިޚލާފު ކަމެއް ކަމަށް ؛ާވއިދުއީ މި ަގއަދި އެ  .ސަރުކާރަށް ލާޒިްމެވެގްނާވނެ ކަމެއް

މަޖިލީހުެގ ަގވާއިާދ ތަށް ިމ ޮގ ،ކަމެއް ދާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ަވރަްށ ިވސްނާލަންޖެހޭ ެގން ަގރާރު މިޮގތަްށ ކުިރއަށް

މި ަގރާރުްނ  .ޒަްތތެރި ރައީސްއްއި  .އެކަން ައުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން ،އް ކަމަށް ާވތީޚިލާފަށް ބަހުސްކުރެޭވ ަގރާރެ 
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އެ މީހުން ދައްކާ ކުލީެގ  70ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ޮގތުން ކުލި ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް % ،ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ ކަމަކީ

ަވނީ.  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފައި މިއި މި ަގރާރުން ،ސަރުކާރުން ދެއްކުމަށް ލާޒިމްކުރާ ލާޒިމްކުރުމެއް

އަދި  ،މަޖިލީހުެގ ހިންާގ ަގާވިއދުގައި ެވސް އެަބއޮތް ެގ މަްއޗަށް މި މަޖިލީހުން ލާޒިމްކުރެޭވ ކަންަކންރުކާރެއް ސަ

މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރިމިކަން ކުރަްއަވން  އިގަ ަގރާރެްއެގ ސިަފއި އަސާސަގއި ެވސް އެަބހުރޭ. އެހެންނަމަެވސްޤާނޫނު

ންީވމާ، ެއއީ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ  ކުރެޭވނެ ޮގތެއް ނޫން. އެހެއެއީ އަުޅަގނުޑ ހިތުން މިކަން  ،ކަމީނިންމި

ާވ ކަްނކަމަކީ  ަގރާރުަގއި މި ،ަގކޮްށލަން ބޭނުންީވ. އެއް ކަަމކީމި ދެ ކަންތައް އަުޅަގނޑު ފާހަ  .ބޭނުންާވ ނުކުތާއަކީ

ބޯހިޔާަވހިކަުމެގ ދަތިކަްނ  ،އް ކަމަކީ އަދި އަނެ  .ޮގތުން ަގާވއިދު ޮއތް ،ޭވނެ ކަމެއް ނޫންސަރުކާރުެގ މަްއޗަށް ލާޒިމްކުރެ 

ޓަކައި މަށް ޙައްލު ހޯދުމަށްއަދި އެ ކަންކަ  .ެވސް އަށް އެަބއޮތް މާލޭަގިއ. އަދި ރާއްޖޭެގ އެހެން ރަށްތަކުަގއިއިންތިހާ

 .ން ެވސް ދަނީ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންޓިކް ޕާޓީން ެވސް އަދި މި ސަރުކާރުދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެ 

ދެްއިވ  ،ރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެކަން ހާސިލުކުެރޭވނެ. ަވރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދަކުއިރާ

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ރަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބަހުސް ކުރައްަވމުން ެގންދަވާއިުރަގއި އަުޅަގނޑު ތިން ނުކުތާއެއް ފާހަަގކު

ަވކި ތަނަކުން ެއކަނި ޯގތި ުނަވތަ ބޯހިޔާަވހިކަން ލިބޭ ޮގތަށް  ،ަވިކ ަރށެއްެގ ަރއްޔިަތކަށް ީވީތެވ ،އަށްބޭނުން. ފުރަތަމަ

ެވސް ނުެމޭވ.  ނޫނެއް ެވސް އަިދ ޤާނޫނުއަސާސީެގ އެްއެވްސ މާއްދާއެއްާގެވސް ންނަ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ެއއްއޮ

ޚާއްަޞ  ،އެ ީމހެއްެގ ހުރި ހާލަތު ،އެ ޝަރުތުތަކަކީ  . މަާވ މީހުންނަށްތުހަޝަރު ،ބޯހިޔާަވހިކަން ލިބެންޖެހެނީ

ކަްށ މާލޭެގ މިސާލަ .ރުޔާަވހިކަން ލިބިފަިއާވ މިންަވނުަވަތ ބޯހި ،ޮގތެްއަގިއ އެ މީހެްއ ބިންެވރިެވފަިއާވ މިންަވރު

ތޮްއޑޫަގއި ޯގިތ  ،ިލޔަސްއިން ހުޅުަވރައްޔިތުންެގ ަވރަށް ބޮޑު ިއންސައްތަެއއް ޙައްޤުާވނެ މިައދު ދިއްދޫގައި ޯގތި ދޭ

 .ިލޔަސްއިލިޔަްސ އަދި ތިނަދޫގައި ހުުޅަވއިއަްއޑޫަގއި ހުޅުވަ  ،ިލޔަސްއިުކޅުދުްއފުށީގައި ހުުޅަވ ،ލިޔަސް އިދޭން ހުޅުަވ

  ށް ފްލެޓަ  ހަތް ހާސްަތކަުކން އެ ފުރުޞަތެއް ނުދެއްާވ. މާލޭެގ ެއ ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލު ކީޔައެހެންނަމަެވސް، ހިތާމަ

ސިޓީ  މާލޭ ،ތަާކއިކައުންސިލު ،ތަފާތުމި  .ލެުވނީ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދެިވެގންއި ެލުވނުއިުރގައި ހުުޅަވއިހުޅުަވ

ޟޫޢުގައި ެދކެޭވ ާވހަަކ އުދާއިރެއްގައި މި މަމި ތަފާތު ފުޅާކޮށް ފެންނަމުން އި ުނަވތަ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށާކައުންސިލާ

ުއޭޅ އެބަ މި މާލޭގައި ދިރި ،މި ރަުށަގއި ،ެއއް ފަރާތުން ބަލާއިރުަގއި ށް.ކޮޒުކުއަބަދުެވސް ހުންނާނީ ަވރަށް ނާ

އެހެން ކޮންމެ  ،ޔާަވހިކަންއެ މީހުންނަށް އެހެން ރަށްރަށުން ބޯހި .ބޯހިޔާަވހިކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ދަތިެވފައި ތިބި މީހުން

ތަނުަގއި ހުރި  ޮގުތގައި މިއެ މީހުން ދެކޭ ؛އި ހުރިތަނުަގ ބޯހިާޔަވހިކަމެއް ނުލިބޭ ޮގތަށް މި ، ތަނަކުން ިވޔަސްފަދަ

 އައުން  ައދި ޚިލާފު އުފެދުން ،އެްއޗެއް އެހެން މީހަކަށް ޭދ ޮގތަށް ދަްއކާ ާވހަކަތަކަށް ަވރަށް ބޮޑު ހަމަނުޖެހުން
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މެންެގ ަގނޑުއަޅު  ،ބަހުްސގައި ެވސް ،މެން ިވސްނާންޖެހޭ ކަމެއްމިއީ އަުޅަގނޑު .ެގންޭވެއކަށީ  އަޅުަގނޑުެގ ަނޒަރުަގއި

 ށް. ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ  ުކޑަހުަވދޫއަރުަވނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު .ކަންކަން ނިންމުމުަގއި ެވސް

 

 އްެކުވން:ާވހަކަދެ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކުޑަހުަވދޫ

ުގޭޅ ޮގތުން މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް  އްލުކޮށްދިނުމާބޯހިާޔަވހިކަމުެގ ދަތިކަން ޙަ ތެރި ަރީއސް. މާލޭެގޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

މާލޭެގ ބޯހިޔާަވހިކަން  ،މި ަގރާރު ފުރިހަމަ ަގރާރަކަށް ެވެގްނދާނީ ،މެދު އަޅުަގނޑު ެވްސ ދަންނަާވލަން އޮތީ ަގރާރާ

ހުރި. މިހާތަނަށް  ެވސް ބޯހިޔާަވހިކަުމެގ ކަންބޮުޑންތައް އެބަ އްގައި. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެބުނުމަކުން ނޫނޭ އެކަނި

 ،އަުޅަގނޑަށް ެވސް ަގބޫލުކުރެެވނީ  ،ޮގތުން ބޭޭބފުޅުން ފާހަަގކުރި ޝުޢޫރުތަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މި ަގރާރާ ުގޅޭ

އާ  ަވއިލައިަފއިާވލައަދި ޚާއްަޞކޮށް މިހާރު އެކު ،ދައުލަތުެގ މަްއޗަށް އެބަ ލާިޒމްޭވ ެގޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން

ަދއުަލތުެގ މަްއޗަށް އެބަ ލާޒިްމޭވ.  ެގްއަގިއ މިކަން ކަނަޑއަޅަން އަުޅަގނޑުމެންޅި ަޤުއމީ ލެަވލެދުސްތޫރުެގ ދަށުން މު

އަންނަނިިވ  ،ކުރަނީ ަވނަ މާއްާދަގިއ ބަާޔން މި 23ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ،ދައުލަތުެގ ަމއްޗަށް ާލޒިމްާވ ސަބަބަކީ

އުލަތުެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ކަނޑައަޅާ ހިނދު، ދަ  ށްމެ ލިބިެގންާވ ަޙއްޤުކަަމށް މިއްޤުތަކަކީ ކޮންމެ ރައްޔިަތކަޙަ

އެ ޙައްުޤތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދެޭވނެ މަުގ ތަނަަވސްކޮށްދިނުމަށް  ،ތަނަަވސްކަމާއި ުކޅަދާނަކަން ހުރި މިންަވރަކުން

އްޤުތަުކެގ ޙަ އެ ،އްދާެގ )ށ( ަގއި މި ަބޔާންކުރަނީ. ހަމަ އެ މާާވނޭކުރަން ަދއުލަތުން މަސައްކަތް ؛ދައުލަތުެގ މަްއޗަށް

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ޤައުމީ މައްސަލައެއްެގ ޮގތަށް ފާހަަގކުެރިވފަިއާވ  ފޭރާމާއި ހިޔާަވިހަކމުެގ ާވހަކަ. ،ތެރޭަގއި 

  ދާއިރާެގ މައްޗަށް މިހާރު އެކުލެިވެގންާވ މަޖިލީހެއް. މި  87 އީހަމަ ގައިމުެވސް މި ،އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ

ދިެވހިާރއްޖޭެގ  ،ަގންަނާވނެެވސް އެނިގަވަޑއި ގައިމުކަށް ެވްސ ހަމަރަްއާވ ކޮންމެ މެންބަރަމަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކު

ަވަނ  23ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،ބޫެލއް ނުކުރަންަގައޅުަގނެޑއް ރަށްތަކުގައި ބޯިހޔާަވހިކަުމެގ ަކންބޮޑުުވން ހުރި މިންަވރު. 

ދިނުމަކުންނެއް. ހިޔާަވހިކަްނ  ަފއިއިލާއް ކަނޑަ ބިމެަކމަށް މް އެއްކޮށް ފުރިހަމަީވހޫމާއްދާެގ )ށ( ަގިއ މިާވ ަމފް

އެުކ އެއާ ބޫލެްއ ނުކުރެޭވ. އަދި ހަމަަގ ހަމައެކަނި ބިމެއް ކަނޑާފަިއ ދިނުން ކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

 ޕާޓީ ސިސްޓަމް އައި ހަމަ  ާބަވތުެގ ކަންކަން ހިނަގމުންދަނީ މިއަދު މި ،ބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީަގއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދިނުމަށް ޓަކައި އިއެކި ބޭބޭފުޅުންނަށް މިކަމުެގ ކަންބޮޑުުވން ފިލުަވ ފަހުން ހަމަ ސިޔާސީ ނުފޫޒެުގ ތެރެއިންނޭ.

 ،ކަނަޑއެޅެންޖެހޭ. ދެންމެ ރައީސް ިވދާުޅިވ ފަދައިން  ްއަގިއ ހަރުދަނާ އުސޫލުަތކެއްލެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤައުމީ ެލަވ

ބޫލުކުރެޭވ ލ. އަތޮޅުން ަގންަނށް އަޅުަގނޑުމެ ،އް ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ނެތް ކަމަކުން އެހެން ކަންތަބައެއް ރަށްތަކު

، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަިއަވރު މީހުން ބިންތަކެއް ނަާގފަިއާވކަން. ެއހެންީވމާ ެވސް މާލެއަށް ނިސްަބތްާވ ަވރަށް ގައިމު

، ނުދާނެ. އެހެންީވމާ މިކަންކަމެއް އިުރއިރުޮކޅާ ަބދަލުެވެގން ،މަނަ ކުރެިވަފއިާވެވސް ާގއިމު ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގައިމު

މިކަްނ އިރުއިުރކޮޅާ، އިުރއިރުކޮާޅ  ،ކުރެއޭަދއުލަތުެގ މައްޗަްށ އެބަ ލާޒިމް  ،ިހތް އޮތީބޫލުކުރާަގއަދު އަުޅަގނޑު މި



13 

 

ކުރާނީ ހާ މަސައްކަތްމީ ކައި އެޓަކުރަން. އޭރުން ެއ ޝަރުތު ހަމަުވމަށްނުާވނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމު ބަދަލު

 ، ންެވރިުވމަށް ުނަވތަ އޭނަެގ ބޯހިާޔަވހިކަން ހޯދުމަށް. އެހެންނަމަެވސްދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޮންެމެވސް ެއއްތަނަކުން ބި

ތަރެއް މި މާލޭގައި ދަފު ،ރު ެއކި ޮގތްޮގތަށް ދެުވީނމާފެންނަމުންދާ ޙަޤީޤަތަކީ އެކިއެކި ތަސައްުވއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެ  ،މަޖުބޫރުާވ ސަބަބަކީތަރުަގިއ ެވސް އެަތއް ބަިއަވރު ބަޔަކަށް ޖެހެން މަޖުބޫރުަވނީ. ދަފު އިަލއި،އެކުަލަވ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކުަގިއ  ،ޙަޤީޤަތަކީ  ،ނުކުރިޔަސް ،ސް ބޫލުކުރިޔަަގޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ބިންެވރިކަން ހޯދުމަށް

ަވސްކަން ިމއިން ަޒމާނަކު ެވސް ފޯރުކޮށްެދޭވެނ އަދިެއއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިރިއުޅެޭވނެ މާޭލަގިއ ހުރި ތަނަ

އްޙަާތއި އަދި އެހެނިހެން ޒަޫރރީ ބޭނުންތަކާއި، ވަޒީާފެގ ޞި  ، ތަޢުލީމާއިހެންީވމާއެެރއް ނެތް. އްުވޞަތަ

މަޖުބޫރު   ، ައޅުަގނުޑ ދަންނަާވނީ މިށް އަމާޒުކުރަން މަޖުބޫރުޭވ. އެހެންީވމާއަދިމާ އާކަންތައްތަުކގައި މި މާލެ

ސަރުކާރުން އެަކނި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ.  ޓަކައި ަދއުލަތުެގ ލެެވލްަގއި މިކަން އެބަ ކުރަްނޖެހޭ. މިއީމަށްފިލުުވ

ނުެވޭވެނ ޮގތަށް ހަރުދަނާ ޝަރުތެްއ ، ަދއުލަތުެގ ަމއްަޗށް އެބަ ލާޒިްމކުރޭ އިުރއިުރކޮޅާ ޝަރުތު ބަދަލުއެހެންީވމާ

ލާފައި ދިންއިރުގައި އެތައް ހާްސ އިދިެވހިރާއްޖޭގައި ބިން ކަނޑަކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަނޑައަޅަން. މާ

ދިިރއުޅުމަށް ޭދ  ،ބެހޭ ާގނޫނުން ަވރަށް ސާފުބަހުން ލާޒިމްކުރޭ . އެކަމަކު މިހާރު ބިމާތަެކއް އެބަހުރި ދީފަފޫޓުއަކަ

  އޮތީ،ޑައެޅިަފއި އެ، އުސޫލެްއ ކަނއަކަފޫޓަށްުވރެ ބޮެޑއް ނުުކރެޭވނޭ. އެހެންީވމާ 2000ެވސް  ޯގްއޗެއް ގައިމު

މެންނަށް ޝަރުތުތައް ެވސް ިދެވހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ތަނަކުން ، ައޅުަގނޑުދިރިއުޅުމަށް ދޭ ޯގްއޗެއް. އެހެންީވމާ

 ަވްނޏާ ހަރުދަނާ ޤައުީމ އެްއ ޝަރުތެްއެގ ޮގތުަގިއ ކަނޑަެއޅިއްޖެ ކަމަށް ،ބިންެވރިުވމަށް ަޓކައި ދޭ ޝަރުތުތައް

 ނިޔަތެްއ ތެރިޞްއިޚުލާ ،ާވނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގާވލަން ޮއތީކުރާ ޝަކުާވ ކުޑަ ެވސް ަރއްޔިތުން  ހަމަގައިމު

ބޯހިާޔަވހިކަން ަވންޏާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަުކަގއިާވ ބިންތަކުގައި  އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުެގ ހުރެއްޖެ ކަމަށް

ދެްއާވށޭ. އިްއޔިތުންނަށް ހަމަޖައްސަފޯރުކޮށްދެޭވނެ ޮގތްަތކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލުއި ލޯުނެގ ތެރެއިން ެވްސ ރަ

މިއީ. ހުސްެއަކނި ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްެގން ނުަވތަ ދައުލަތުން ހިލޭ ދޭ ދުމެކޭ ބޮޑު އެ ތެޭރގައި ަވރަށްރައްޔިތުންެގ 

 ސް.ްއެގ ިވސްނުެމއް ނެތޭ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީއެ ކުާރކަށް ރައްޔިތުްނެގ ިގނަ ބަ އެްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި މިކަން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގންދާއިރު އަުޅަގނުޑ ހަމަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންެގ އަރިހުަގއި  މެްނބަރު. ބަހުސް ކުރިޔަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ދެންމެ ކުޑަހުަވދޫެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،މިސާލަކަށް ކުޑަުހަވދޫެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ،ދަންނަާވލަން އެދެނީ

ފުލެޓަށް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ  100. ކުޑަުހަވދޫަގއި އަޅާ ބޭފުޅާެގ ނަން މި ނެީގ ާވހަކަދެްއކީމަ އަުޅަގނޑު މިާސލަކަށް ތި

 ؟އެ ުއސޫލު ެގްނުގުޅއްަވން އެދިަވޑަިއަގންނަަވންތޯ ،ހަމަާވނޭ ކަމަށް ދެކި ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ނެްތ މީހުންނަށް ޝަރުތު

. ހަމަ އެޮގތަށް  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކުޒަތްތެރި މެންބަރު ނުަވތަ އެހެންމިސާލަކަށް ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިއް 
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އެހެްނ ދާއިރާތަކުެގ އިްއޒަތްތެރި  ،މާލޭެގ ދާއިރާތަުކެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އެއްބަސްެވަވަޑއިަގންަނާވތޯ

 7000ފެނުމުގައި ައޅުަގނަޑށް ފެންނަށް. ކަމަށް ޝަރުތު ހަަމާވންޖެހޭނެ ކަމަމާލޭގައި ބޯހިޔާަވހި މެންބަރުންނަށް މި

 މާލޭަގިއ ބޯހިޔާަވހިކަމަށް ދަތިެވަފއި ،ފެނުނުގައިންނެިވ އުސޫލުން. އަުޅަގނަޑށް ފެންނަމިދެ  ،ފްލެޓް ދޫކޮށްފައި އޮތީ 

ެގ ކަމީ އަޅުަގނޑު މީހުން އެ ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ހިފާނެ އެ ،ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހެން ރަށްރަށުން ފުރުޞަތު ލިބޭނަމަ

ނައިފަރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުަވނީ އުފެދޭ ކަެމއް ނޫން. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުއްކު ހިތުަގއި ޝަ 

 .ށްއަޙްމަދު ޝިޔާމަ

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

އްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް  ޙަ ހުރި ކަންބޮޑުުވންތަަކށް ހެންުގޅި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލޭގައި ބޯހިޔާަވހިކަމާ

މިއީ މާލޭަގިއ  ،އޮންނަނީ ދީބާޖާަގިއ މި ަގރާރުެގ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވކާށިދޫ އި،ޮގާވލަ 

ދެްއކުމަށް ބޮުޑ  ލިްއޔިތުން ކުމާޭލެގ ރަ ،ެއކުދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް ކުިރމަތިެވފައިާވ ބޯހިޔާަވހިކަުމެގ މައްސަލަތަކާ

 އިލައި އްެލްއ ހޯދައިދިނުމަށް ޮގވަ ޙަުގިޅެގން ުހރި ކަންބޮުޑުވންތަކަށް  ަވިހކަމާބޯހިޔާ ،އެކު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހިފައިުވމާ 

 އިނޭގ. ދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަޞަޤްސިލުުކރަން ބޭނުންާވ މަހާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ަގރާރުންހުށަހަޅާ ަގރާރު. 

 އެީކަގއި ުޝުކރު  ކަމާތެރިޞްަވރަށް އިޚުލާ ކާށިދޫ ާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު  ،ކަމުންއެހެން

ުގޅުންހުރި ބިލެއް ިވޔަްސ، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި  ތަނަށް ަގރާރެއް ިވަޔސް އަދި ރަްއޔިތުންނާ ދަންނަަވން. މި

ޅޭނެ. ނެ. ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ބިލު ެވްސ ހުށަހެޭވކުރެކަންތައްތަުކަގިއ ރަްއޔިތުންނަށް ަވކާލާތު 

  ޚަރަދުކޮްށެގން ރައްޔިުތންނަށް ކޮށްދެންޖެހޭ ކަމެއް  އްދައުލަތުން ފަިއސާއެ ،ަގރާރު ެވސް ހުށަހެޅޭނެ. އެ ަގރާރަކީ ެއއީ

ެއއީ ަގާވއިދު ތަންނުދޭ ަގރާރަކަްށ  ،ނީއޮންނަ ެވފައި މިމިއަދުެގ ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްާވ ބޭފުޅުންނަށް  ،ާވނަމަ ކަމަށް

ނީ ، އަުޅަގނޑު ދަންނަާވތަނަކަށް. އެހެނީްވމާ ބިލު ހުށަހެޅިެގން ެވސް ނުޭވ މި އެލަކަށް. ބިނުަވތަ ަގާވއިދު ތަންނުދޭ 

 މަނިކުފާނު އެ ޖާބިރުެގ ަމއްސަލަެއްއ ނޫނޭ. އެهللا ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،އެއީ 

މަނިކުފާނަށް ކުެރއްޭވ  ދިނުމަށް ޓަަކއި އެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ހޯދައިނޫުނައސާސީޤާކުަރއްަވނީ ތްމަސައްކަ

ެގ ލިޙްޞާ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޙްލިޞާ، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކުރަްއަވީނ. އެހެންީވމާ މަސައްކަތްތަެކއް އެ

ހުިރ  ދައުލަތުެގ ތަަނަވސްކަން ،ަރއްޔިތުންަނށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤެއް .ރަނީބޫލުކުަގމައްސަލަެއއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު 

ދެކެެވނީ.  ތަނަަވސްކޮށްދޭންޖެހޭ ަވސީލަތެއްެގ ާވހަކަ މި ،ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤެއް ރައްޔިތުންނަށްމިންަވރުން 

ނެތުމަކީ. ިއއްޒަތްތެިރ ކުެރިވފައިޓުޖެބަ ކަށްކަންތަ ެގ މައްސަލައެއް އެލިޙްޞާ، ެއއީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އެހެންީވމާ

މުޅި އެބައޮްތ މައްސަލަ  ދިެވހިރާއްޭޖގައި. މި ހޭއެބަޖެ ހޭ ބަދަލުކޮށްލަންަތން އެބަޖެތް އޮ "މާޭލަގއި "ރައީސް. 

 ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ަމއްސަލަ ެއބައޮތް. އަުޅަގނޑުމެްނެގ ަސރުކާރުަގއިާވނެ އަުޅަގނޑު އެ  އިރާއްޖޭަގއި. މުޅި ރާއްޭޖަގ
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 އަދި މި ،ރެވި ކުަޓކައި އިޢުލާންއެޅުމަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓު 100ރާއަކަްށ ނިސްބަތްާވ ަނިއފަރު ދާއިރާަގއި ެވސް އިދާ

ދެއް އޮތީތީ ައޅުަގނުޑ ހަމަ އުފާކުރަން. އެކަމަްށ ޤްޞަށް ެގންޮގސްދިނުމުެގ މައަސަރުކާރުެގ ެވސް އެކަންތަްއ ކުރި

ކަމުެގ ކޮންމެެވސް ޒައްެރްއެގ މިންަވރު އްމީދުުކރަނީ ބޯހިޔާަވހިއަދާކުރަން. އަޅުަގނޑު އު  ޝުކުރުހަމަ ޓަކައި 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުތަުކެގ ކޮންމެެވސް ިހސާބެއްަގއި ފެންނާނެ ކަމަށް.  ،މޭއިރުައހަރު ނި 5ސަރުކާރު  މި ،ނަމަެވސް

މެންެގ ސަރުކާުރަގއި ަދއްާކއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ކަމުެގ ާވހަކައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން ބޯހިާޔަވހި

. ޭއެގ ެގންުގޅުނު ސިޔާސަެތއް ަގއިބޮޑު އިސްކަމެއް ީދެގން އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރު  ހިޔާަވހިކަމަކީ ެއއީ ަވރަށްބޯ

  އެންމެ ާގތުން މި  ،ފެންނަނީ ހުއްާޓ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަދި އެކަންަތއް ޙަޤީޤަތަކަށް ެވފައި ،އަކަށްވީ ނަތީޖާ

މަނިކުފާނުެގ ިރޔާީސ  އެ ،ލިޙްޞާެވްސ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު މިހާރު ،ަނާވނެން. އެނިގަވަޑއިަގންފެންނަނީ ހުޅުމާލެއި

 7000ޔުނިޓް. އަދި  7000ހުރި  ޔުނިޓަކީ ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުަގއި ައޅާފައި 7000ިވދާުޅާވ  ބަޔާނުގައި އެ

 ެގ މަސައްކަތް ަވރަކަްށ ހާސް ޔުނިޓު 10އި ޭވ ޮގުތގަ ބޫުލކުރެަގާވނީ. އަުޅަގނޑަށް  ަގއިނއެތާ ނޫންޔުނިޓެއް ެވސް 

ަވނަ ދައުރަކަށް އަދި މާ ރަނަގޅު  2ނޑުމެން އޮންނާނެ އަުޅގަ  އިްއޒަތްތެރ ރައީސް. އެތަނުަގއި ކުެރެވމުން އެބަދޭ.

ަވނީ. އްދުގައި ީކްއެވެގންކަން މީހުން މި ިގނަހައެނިގަވޑަިއަގންނަާވެނ މި ސަރަ ،އްުދަގއި ހަސިޔާސަތެއް. މި ސަރަ

ީޤެގ ިދެވހިރާްއޖޭެގ ެވރިކަމަށް ަވޑަިއަގްނނަާވ ބޭބޭފުޅުންެގ ތަރައް އި،ތަކުަގއަޅުަގނޑުމެންެގ ތަރައްީޤެގ ޕްލޭން

ކުރުމުެގ ިވސްނުން ެވސް މީހުން ތަރަްއޤީ އިނިޓީއަށް ބަލަޮޕޗު ހުންނަ އޮ އްދަކހަެއ ސަރަ ،ނުހުންނަނީ އިޕްލޭންތަކުަގ

ފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ ަވސީލަތްތައް ެވްސ  އި،ލޭޝަން އޮންނަ މިންަވރަށް ބަލަިއ ޕޮޕިއުަގތަކުދުއް ހައަދި އެ ސަރަނުހުންނަނީ. 

 ކުރިއްސުެރ މި ފަތެއް މާާގ، މާލެއަށް ޖަމާަވމުެގ، މާެލއަށް މީހުން ޖަމާކުރުމުެގ ސަ ނޭނިގފައި އޮންނަނީ. އެހެންީވމާ

މެން ލޯކަލް ކައުންސިްލ ފަހަރު އަޅުަގނޑު. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިމި ޤަުއމުގައި އަށަަގނެފަ، ނުަގއި ތަ އޮތީ މި

އެީކަގއި އެަބ ނިކުންނަށް.  ކާ ރަނަގޅު ސްލޯަގނަ ަވރަށްބަށް ޕީ.ޕީ.އެމް ނިުކންނައިރު އަުޅަގނޑުމެން ޚާއިންތި

 ިއނޭގތޯ. މިއީ މަޭގ ާރއްޖެ. މިއީ މަޭގ ާރއްޖެ. މިއީ ަވރަށް  "ަމޭގ ރާއްޖެ"ކުރެޭވނެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ެވސް. މިއީ މާނަ

ކުރުމުެގ ާވހަކަަތއް. އަުޅަގނުޑ މި އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން ެވސް ތަފާތު ،ފެންނަނީ ަގނޑުމެންނަށް މިބަހެއް. އަޅު  ޑުބޮ

 ،އަުޅަގނޑުމެން ބުނަނީ އަުޅަގނޑަކީ ިމެވނި ރަށެއްެގ ީމހެކޭ. ،ރާްއޖެއިން ބޭރަށް ގޮއްސަ  ބުނާކަށް ބޭނުމެއް ނުޭވ

. ނައިފަރު މީހެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށް . މާލޭ މީހެއް ނޫނޭއަޅުަގނޑަކީ މިއީ ިދެވހިރާއްޭޖެގ މީހެކޭ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މީހެކޭ. މިއީ ަމޭގ ރާްއޖެއޭ.  ،ބުނެެވންޖެހޭނެ

 ސް އަުޅަގނޑު ދެށް ެވސަތްތެރި ރައީ ތަން. އިއްޒަ ކުރާފެންނަނީ ތަފާތު  ތަނުން މި  އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ކުރެިވފަިއ ހުރި ޮގަތކީ ތަނުަގއި ަތރުތީބު މިީއ ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީހޭ. މި ؛ފަހަރު މިހާރު ދަންނަވައިފިން ފަހަރު، ތިން

ބު ތަނުެގ ތަރުތީ އަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ތަރުތީބެކޭ މިއީ. ކުރީ ޒަމާުނއްސުރެ މިހާކުރުން އިންތިމިއީ ތަފާތު

 ށް ެގންަދަވންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނޭ އަޅުަގނޑު މިއަމަނިކުފާނު އެކަންތައް ކުރި ،ތުމަކީ މިއަުދ ރައީސްށް އޮަވކި ޮގަތކަ
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އޮތީ ަވރަށް ރަނަގޅު މިސާެލއް މި  ކޮށްެދއްީވމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ، އެަތރުތީބު ރަނަގޅުއެހެންީވމާދަންނަަވނީ. 

ބޯހިޔާަވހިކަުމެގ ާވހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ަދއްކާއިުރަގއި  ،އެހެންީވމާ އްކުނީ.އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އޭުރ އެ ދެ 

އެ ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެްނ ، ނެތި ދެންމެގައި ރިޔާސަތުން ިވދާުޅިވ ޮގތަށް ކުރުމެއްސް ތަފާތުވެ ބޯހިޔާަވހިކަމަކީ 

ންޖެހޭ ކަމެއް. ޮގތެްއަގއި ފޯރުކޮށްދޭ މަހަހަމަ ،އުސޫލެްއެގ ތެރެއިން ޔިތުންނަށް ހަމަހަމަރައް ހުރިހާ ނެތި ތަފާތުކުރުމެއް

އާމްދަނީ ހޯދުމުެގ ޒިންމާ މި  ،ލަތުން ފައިާސ ހޯދައިއުލަތަށް. ދައުތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ިޒންމާ މި އޮންނަނީ ދައެކަން

 ،ތޯއްމެ ރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންީވ ކޮންކައޮންނަނީ ސަރުކާރަށް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ސަ

އާމްދަނީ ހޯދާކަށް  ށްސަރުކާރަ އުޅޭ ތަން. ކަން ަސރުކާރަށް ނޭނިގރައްޔިތުންެގ ހުރި އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުުވމަކީ ކޮބައި 

 .ޭގތޯއަދި މަޖަލަށް ޖަހާލިޔަސް އިނ ،ލައިމިހެން މެނިފެސްޓޯއެްއގައި ޖަހާ ،ޮގތަކީ  މްދަނީ ނުހޯދޭތީ ާވއާ .ނޭނޭގ

 މި ސަރުކާރުން ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯަގއި  ޓަކައިޯވޓު ހޯދުމަށް ެގން ރައްޔިތުުތަގިއ ހަމަ ޮގ ލުކުރާަގނޑު ަގބޫޅުއަ

 .ެގ ާވހަަކދައްކާފަމުބޯހިޔާަވހިކަ އެބަހުރޭ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކުީރ  ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑު ،ޮގތް ޭމޒު ޖަހާމެންބަރު. މިއީ މަޖިލީހުެގ ޮގނޑި ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރިޝުކުޝުކުރިއްާޔ. 

އެ ކޮމިޓީްނ  ،ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފާހަަގކޮށްދިނިން، އާއްމު ކޮމިޓީއަށް މައްސަަލއެއް ހުށަހަޅުއްަވއި ދުަވހަކު ެވސް އިއް 

ތަނުެގ   އެކަން މި ،ނަމަ ހުށަހެޅިއްޖެ  ނަށް ޮގތުން އެއްެވސް ބަދަލެއް ެގަނއުމަށް މި ތަ ުގޅޭ ޮގތާ މޭޒު ޖަހާޮގނޑި

ތަނުން މަޢުލޫމާތު  ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް ނިމިެގންދާނެ. ދެން އަުޅަގނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ށް މީހަކަ ،ނައިފަރުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން އެޅި ފްލެޓް އިތުރަށް އަދި ބޯހިޔާަވހިކަެމއް އަަޅއި ؛ބަލައިލިން

 ،ފެންނާކަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީތް ނެ މަކަށްބެލުތަނުން އަޅުަގނޑު ބެލި ދެިވފައި އޮތް ކަމަކަށް މި

 . މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ާވހަކަދެއްެކުވން:

ން ން ދައްަކަވމުންދާ ާވހަަކއިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅަގނޑަްށ މި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ މެންބަރު 

. ކާށިދޫ ށްލަންިގނަ ާވހަކަދަްއކާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ަގރާރަށްުވރެ

ކުލި ސަރުކާރުން ދެއްކޭނެ  މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ،ންބަރުެގ މަޤްޞަދަކީދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ

އެއީ ާރއްޖޭެގ އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުން  ، މާލޭގައި ދިރިުއޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. އަދި އި

ައސްލު މާލޭެގ ރަށްެވހިްނނަށް ެވސް ބޯހިޔާަވހިކަމަށް  ؛އަދި މާލޭެގ ،އިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނާ މާލެ އައިސް ަވޒަންެވިރެވެގން

ރަްއޔިތުންނަށް  ޟޫޢުއުމަ މުެގ މައްސަލަ. ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ޓޮޕިކް ުނަވތަ މި ހޯދު އްލު ޙަ ދިމާެވފައިފާ ދަތިތަކަށް 
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ކަލް  ލޯުކރިމަތިަވމުން އަންނަ މެންބަރަކުކޮންމެެވސް މާލެައށް ނިސްބަތްާވ އިްއޒަތްތެިރ  ،ފާޅުެވެގން މި ައއީ

ާވަހކައިން އަތަށް ޮގަވިއެގން  ިވކައުންސިލު އިންތިޚާބުަގއި މާލޭ ރައްޔިތުންެގ ޯވޓު ހޯދުމުެގ ނިޔަތުަގއި ދެއްކެ 

ކޯސްްޓކިރު ދަޅަށް ލާަފއި ެވސް އެބަހުރި. އެހެްނީވމާ،  ،މި އުޅެނީ. މިހާރު އެ މެންބަރުެގ ފޮޓޯ ހަދައި  މިހާހިސާބަށް

 ،އެ އިންތިޚާބުެގ ެއ ދާއިރާއެްއެގ ަރއްޔިތުްނެގ ،ެވަފއި ޮއއްވާ އިންތިޚާބެއް ބޯމަތި ،ކީުއޅޭ ޮގތަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވެގން މި

ައއިްސެގން މި އްޖޭެގ ަރއްޔިތުން އެމް.ޑީ.ޕީ ދެކެ ރުޅިމާލޭެގ ރައްޔިތުްނެގ ޯވޓު ހޯުދމަށް ދެއްކި ާވހަކަައކުން މުިޅ ރާ

 ންނާނެ ކަމަކަށް މާލެއާއި ރާއްޖެތެރެ...އޮއެމް.ޑީ.ީޕެގ ސިޔާސަުތ ުނކުރަން  އުޅެނީ. އަުޅަގނޑު ަގބޫލެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 4 ،ފުަރތަމަ ކިޔުން ިއއްުވނީ  ެގމި ަގރާރު .ތީެވނެއޮޅިަވަޑިއެގންފާ .އްަޒތްތެރި މެންބަރުމެންބަރު، އި  އިްއޒަތްތެރި

 2019 ،ަވނަ ދުަވހު ބަރުންޑިސެ  4ަވނަ ޖަލްސާގައި.  75މަޖިލީހުެގ  ަވނަ 19ްއުވނު ގައި ބޭ 2019 ބަރުންޑިސެ

 .ަވނަ އަހަރުެގ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ނިމުނީމާ  އިއަުޅަގނޑު ާވހަކަަދއްކަ  ؛އިލީމައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިީއ ހަމަ ދޭތެރެ މެދުން އަޅުަގނުޑެގ ާވހަކަ ުހއްޓުވަ 

 ަގނޑުެގ ާވހަކައަށް ހަމަ އިުރކޮޅަކުން ޅުއަ  ރަނަގޅުކޮށްލުން އެދެްނ. އެކަަމކު އްޔާވެއްޖެ  ށްކަމަ ޯގސްކޮްށ ދާ

 .ންކަްނ ނުކޮށްދެްއުވން ައޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަ އެ  ،ރަނަގޅުކޮށްދީ

ކުރި. އެ  ރައީްސެގ ެވރިކަުމގައި ބޯހިާޔަވހިކަުމެގ މަޝްރޫޢުތަކެއް ފެށުމަށް ަގސްތުކޮށް ެއ މަސައްކަތްތަެކއް އިްއޒަތްތެރި

 ޔިތުން މަޖިލީހުެގ ރަީއސަށް އަުޅަގނުޑ ޝުކުރު ެގ ރައްމިހާރު ،ރަީއސް ެގރު ކަމަށްޓަކައި ހަމަ އެމް.ޑީ.ީޕެގ އޭ

ދުަވްސ  ހަކަށްީވބާމަހާއި  2އަހަރާއި  1ެވރިކަމަށް މިއަދަށް ެގ ހީމް މުޙައމަދު ޞާލިޙްއެކަމަުކ، އިބްރާ އަދާކުރަން.

ންބެ ރަށްރަށަށް  ނާޅާ. ކުިރން ފްލެޓް ދޮ ވެއްޖެ. އަދި ެއްއެވސް ފްލެޓެއްެގ ބިންާގ ނާޅާ. ެއްއެވސް ފްލެޓެއްެގ ބިންާގ

ެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިމއަދު ،ތެރޭގައި. ނަމަެވސް ހަމަ ފުރަތަމަ އަހަރު ީވ ތައް އެޅުމުެގ ަވޢުދުތައްޓުފްލެއަރައި 

އަާޅ  ީވ. އެްއެވސް ފްލެޓެއްެގ ބިންާގ ދުަވސް 22މަހާއި  2އަހަރާއި  1 އެ ހުންނެީވ ކޮށް ލިޙުޞާހަމަ ސްލޯކަންމަތީ 

ކަމަށް ީވ ަވޢުދު އަިދ  ނެދުަވހުެގ ެތރޭގައި ރަށްރަށުން ޯގތި ޫދކުރާމަސް 6ެވރިަކން ލިބޭތާ  ާވހަކަ ނުެވސް ަދއްކާ.

އަދި އަޅުަގނުޑެގ ދާއިާރެގ  ަގނޑުެގ ރަުށަގއި ޅުނުކުރޭ. އަ ޯގޗެއް ދުލެއް ،ހުރި ރަށްރަތައް އެހެރީނުފުއްދަާވ. ބިން 

ލ.  ،ެގ ރައްޔިތުން ތަާފތުކުރާ ާވހަކަދަްއކާއިރު ށްރަށުކުނބުރުދޫގައި ދޫކުރާނެ ބިމެްއ ނެތް. މާލޭ ރައްޔިތުންނާއި ރަ

ެގ ލޭއޮތް. ހދ. ހަނިމާދޫަގިއ ބޮޑެތި ބިންތަކުން މާައކަފޫޓް ޯގތި ނަާގަފިއ އެބަ 4000މީހުން  508ަގމުން މާލޭެގ 

ކުީރެގ  ،ަގއި ޯގތި ަނާގަފއި އެބަހުރި. އެހެންީވމާ، ދެްނމެއަކު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދެއްކެިވ ާވހަަކއި  ޔިތުން ެވސްރައް



18 

 

މާލޭެގ  ،ދޫކުރާއިރުހަަމގައިމު ެވސް ފުށޫއެރުންތަްއ އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެން ރަުށަގިއ ބިން  ަގއިސިޔާސާތު

ރައްޔިތުންނަށް އެ ބިމަށް ފުރުޞަތު ލިބުމުގައި އަުޅަގނުޑެގ ނެތް މައްސަލަެއއް. ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ލިބެންާވނެ 

ެގ ރައްިޔތުންނަށް ެވސް. ހުޅުމާލޭެގ  އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާ  ބިންތަކުގައިން ދޫކުރާ ހިލޭ ހުޅުމާލޭ ސެކަންޑް ފޭސްއި

 ތް ތަނެއް. އަދި ޭއެގ ފުރަތަމަ ލަތުެގ ބަޖެޓުން ބޮޑު ޚަރަެދއް ކޮްށެގން ހިއްކާފައި އޮއުސެކަންޑް ފޭސްައކީ ދިެވހި ދަ 

އްުޤ އެ ޙަ  ، ދޫކޮށްލާއިރުލޭ ބަޔަކަށްތް ބިމެއް ހިއަޅަިއެގން ހިއްކާފައި އޮ ީވމާ، ލާިރ މައްޗަށް ލާރިެވސް. އެހެން ފޭސް

ތަްނކޮޅެްއ  ފޫޓް 10 ޓުފޫ 10ފޫޓް ުނަވތަ  100ރައްޔިުތންނަށް އޮންނާނެ. ެއއީ މާެލއިން  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ

 ށްން އޮތުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގަތކަެގ ބިން ހިލޭ ލިބޭޓުއަަކފޫ 1300ުނަވތަ  1200ހިލޭ ރައްޔިތުންނަށް  ،މާދުކޮށްލީ

ެގ އުސޫލެއް ެވސް ކޮންމެ ،ނަަމެވސް  ޮގތެއް ހޯދައިނުދޭށެކޭ.ށްމާލޭެގ ަރއްޔިތުންނަ ،ނުދަންނަަވން ުޅަގނޑުނެ. އަނުެވދާ

ސަރުކާރުން އެ ތަންތަން  މުއްދަތަށް ނަމަެވސް ދައްކާ ޮގތަށް ެއ ބޭފުޅުން ެވސް ދިުގ ،އަެގއް ހަމަޖެހޭ  ދަށުން

ރަދު ކޮންމެެވސް ޮގތަކުން ފޫބެއްދޭ ޮގތަށް މާލޭެގ  ކުރި ޚައެޅުމަށް  ދަމާރުނައަދި މަުގ ހެދުމާއި  ށް،ހިއްކުމަ

. އެ ުފރުޞަތު ލިބެންާވނެ ރާއްޭޖެގ ނުކުރަން ޟެއްރާަގނޑު ިއޢުތިޅު ސް އަތަނުން ބިްނ ދޭކަށް ވެ އެނަށް ރައްޔިތުން

ން އަތޮޅުެގ މާލޭ ނޫން އެހެ ،އްދަށް މީހުން ޖަމާކުރުމަކީހަމާލެ ސަރަ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް. މި ސަރަހައްދަށް

އްދަށް މީހުން ޖަމާކުރުމަށް.  ހައޮންނަނީ މާލެ ސަރަ  ޔިތުންެގ ކުެށއް ނޫން. އެީއ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްެގ ސިާޔސަތު މިރައް

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުެގ ާވހަަކ  ލުމަށް ޓަކައި މެނިފެސްޓޯއެްއގައިއިރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވަ  .ދައްކަނީ ަވންތަ ާވހަކަޖަޒީރާ

ސަތޭކަ  4ޚަރަދުކުރަނީ  ށްސްއަްށ ދީފަ. އެތަނަށް އަނެއް ބުރިޖަލިއޮތީ ުގީޅފަޅު ހިއްކަން ބޮސްކާ މިހާރު އެ .ދައްކަނީ

 ެގއާއި ކުނބުރުދޫކޮބައިތޯ މަހިބަދޫ؟ ކޮބައިތޯ ލާމަރުކަޒީ؟ މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްެގން. ކޮބައިތޯ ޖަޒީރާ ަވންތަކަން

 ދައްކާ ާވހަކަެއއް ދިމާާވ  ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މި ކަށް ނުފެނޭއަުޅަގނޑަ ؛އެހެންީވމާ، ދައްކާ ާވހަކަ ؟ އްކުންބިންހި

 . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.ންއެކު ާވހަކަ ނިންމާލަނިމުމާތަނެއް. އަުޅަގނޑު ެވސް ަވުގތު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެއއްެޗއް ދަންަނާވކަށް ތްތެރި މެންބަރު ިވދާުޅާވ ެއއްަޗކަށް އަުޅަގނޑު ެއއްެވސް ހާލެްއަގިއ ިއްއޒަ؛ ންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެ

އަތޮޅު މެދު ހިއްކުން  4؟ ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ދެންމެ ތި ިވދާޅުީވ ުކނބުރުދޫ ބިންހިއްކުން ކޮބައިތޯއޭ ބޭނުމެއް

ން. މި ބަހުސްގައި ިމ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝުކުރިްއޔާ)ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( ންޖެހޭނީ. އޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާ

ފަހު  ނުާވތީެވ، އެންމެރާރުެގ ބަހުްސެގ ަވުގތުަގިއ އިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންފައިަގ

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ކާށިދޫ ،ެއްއޗެއް ިވދާުޅުވމުެގ ފުރުޞަތު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ކާށިދޫބަހެއްެގ ޮގތުަގއި 

 ށް އަޅުަގނޑު އަރުަވްނ.މެންބަރަ
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 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

އޮތީ   ހުށަހެޅި ަގރާރު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު އަދިެވސް ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑު 

ޑު ެއކަނި ޕާޓީއެްއަގއި ެވދާނެ ދެން އަޅުަގނެވސް އެބަޖެހޭތާއޭ.  . މީގައި ޮއތް އެއްެޗއް ކިޔާލަންތާނައިންނޭ ލިޔެފަ

ޑު ހުށަހަޅާ އެްއެޗއް ތި ބޭފުޅުން ނުކިޔަނީ ކަމަށް ެވސް. ަވރަށް ކުރުކޮށް ހުންނަ އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަރު ީވމަ، އަޅުަގނ

 ؛މެންބަރުން މިހާރު ދެަވނަ ހުގެ ފަހަރު. އެއީ ތަންކޮޅެއް ފާސްުޓކޮށް މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ެވސް މި ލިޔުނީ

ޖުރިބާ ެވސް ލިބިފަިއ ތަ ،ޮގތަކީ ނެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ެދަވނަ ސެޝަންތައް މި ހިނަގމުންދަނީ. އެހެންީވމާ، ާވ

ެއްއެވސް ޮގތަކުްނ  ،ެވސް އަދި މާލޭ މީހުން ،މާލޭަގއި އެިކ ތަންތަނުން އައިސް  ،ދަްނނަަވނީމި ހުންނާނީ. އަޅުަގނުޑ 

 ދެއަެނއް  ނޭދެން ދަރި ވިއްަކއިެގން ،ހާސް ކުލި ދެއްކީމާއަށް ޔާ ލިބޭ މީހާ ދަތިހާލު ބޮޑުެވެގން ހައެއްކަ ހާސް ރުފި

ޤައުމުެގ އޮރިާޔން ެގއްލޭ ހިސާބަށް އުނު ،. އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ެގއްލިނީ ކުޑަކުދިންނާއޭހާސް މި ހޯދަނީ. ދެން ބެހެ 

އާސަންދަ ެވސް ދެނީ  ދައުލަތުންހުންނަށް. ކޮށްދޭށޭ އެަފދަ ނިކަމެތި މީ. ބޯހިާޔަވހިކަން ެގރެންޓީ ކަންތައްތައް ހިނަގއްޖޭ

މީހުންގެ  އެ ، މީހުން ބެލުމަށްފަހުދަަވނީއޭ އެފަޖިބުމުއްސަނދިންނަކަށް ނޫން. އެހެންީވމާ، ދައުލަތުެގ މަްއޗަްށ ާވ

. އަުޅަގނުޑ އުެޅޭވނީ މީހުްނނަށް އެ ދޭށޭ. އޭރުން ތާހިުރ ދިރިއުޅުމެްއަގއި  70ކަމަށް ދައުލަތުން %ބޯހިޔާަވހި

ްއޒަތްތެރި މުއްސަނދި އި ގައި މިތިބަމި މަޖިލީހު .ށޭބޯހިޔާަވހިކަން ހަމަޖަްއސާ ،ޖާބިރަށް هللاންނަަވން ޢަބްދުނުދަ

 މެއް ޖާބިރު އަތުަގިއ އެބަހުރި ބަިއަވރު ޯގތި. އެހެްނީވމާ، އިތުަރަކށް އޭނައަށް ބޯހިާޔަވހިކަهللا ޢަބްދު ބޭފުޅުންނަށް ދޭށެކޭ.

 އެ  ،ނިދަންޖެހިދަރިން ޮގަވއިެގްނ ކޮޓަރީަގއި  ،ހާއަށްޚިލާފަށް ދަތިކޮްށ ތިބި މީ ޔާނުޖެހޭނެ. އެދޭކަށްނަށް އޭނަެގ ދަރިން

 ައޅުަގނޑު. ކިޔާ ެއއްަޗކީ . އެއީ މިށޭެގރެންޓީ ކޮށްދޭދައުލަތުން ެއކަން  .ބޯހިޔާަވހިކަންދޭށޭ ހާލުގައި ތިބި މީހުންނަށް 

. ަވކި ރަެށްއެގ މީހެއް ނޫނޭ ، ރަެށްއެގ މީހަކީޖެހެނީ. ރާއްޭޖެގ އެްއެވސްާވހަަކ ދައްކަން އެްއކޮށް މި ޔާހިތާމަ

ލާނުކޮށްެގން ކަމަށް ަވންޏާ ޢުއުޅެނީ ބޮޑު ހަނުގރާމަެއއް އި  އެންމެންނަކީ ެވސް ދިެވހިރާްއޖެ މީހުންނޭ. މިތާނގައި މި

 ،ްއސާން އަުޅަގނޑުމެން މާލެ ައއިހުސް ދިެވހިން. ދެމިީއ ހަނުގރާމައިަގއި ަބއިެވިރާވކަްށ އަުޅަގނެޑއް ނެތިން. 

އުޅެނީ. ހިލޭ ލިބުނު ބިމެއް ނޯންނާނެ އަޅުަގނަޑކަށެއް. ކޮލަމާފުށިްނ  މާލެއިން ެގދޮރު ަގނެެގން މި ،ރާއްޖެތެރޭ މީހުން

. އޮންނަ ެއއްެޗއް އުހިލޭ ލިބުނު ބިން ެވސް އަުޅަގނޑު ތިމާެގ ުކއްޖަކަށް ދީފިން. އެހެންީވމާ، ބިމަކީ އަބަދުެވސް ެވލި

 ންރީތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެ ،ެއއްކޮށް  ހަކަށް ެވސް މިނިަވްނކަމާިޔުޔންެގ ތެރެއިން ކޮންމެ މީއެހެންީވމާ، ާރއްޖޭެގ ަރއް

ރައީސް ދެންމެ  .އެއީ ކޮންމެ ތާކުން ިވޔަސް .ބަބަންލާފަކޮށްލާޭށ ލައްކަ ޯގތި އިޝޫ ށެ. ތިންއިލާބަހަ .ށޭޯގތިތައް ދޭ

ނިމުނީނު.  ލީމައިއަޅަދެން ކޭބަލްކާރު އެހެރީ. ތައް މިހާރު އެއަރޕޯޓު . ނުޖެހޭދޭކަށްޯގިތ  ަވކިތާކުން ،ހެންިވދާޅުިވ

؟ ނިމުނީނު ރައީސް. ކޮބައިތޯ ަމއްސަލަައކީ ވައްޓާލީމަލައިން ސަބްމެރިން ދަތުރުކުރެޭވނެ. މަތިންނާއި ތިރިން 

ނަން.  މާލެ އަން ،މަޖުބޫރުަވނީއޭ ރާއްޖެތެރޭ މީހުންަގނޑުމެްނނަށް މިހާރު އަޅު ،ތަނެއްަގއިހުރިހާ  ެގއަޅުަގނޑުމެން

  ބޫލުކުރަމާ ހިނާގށޭ. މާލޭ މީހުންނާއި ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނާ ގަ  ހުރީ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ޒްލޭގައި އެކަންޏޭ ފެސިލިޓީމާ
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އަުޅަގނުޑ  ؟ބުނެެވނީ ފައި މަމީ މާލޭ މީހެކޭ. ކީއްެވތޯ އެހެންތަފާތުކުރާ ާވހަކަ ދަްއކަިއެގްނނުާވނޭ. މޭަގއި އަތްޖަހާ

ހަނުހުންނާކަށް ޖާބިރު. މިތާނގައި هللا ތިމާެވށި ޢަބްދު ހ. ،އަުޅަގނޑަކީ މާލެ މީހެކޭ.  އީ މި ެވސް މަ ންީވ ނޫންތޯ،ޔަކި

ސީދާ ރައްޔިތުންެގ ހިންަގނީ  . މި އޮޕަރޭޝަންސް މިެއއް ނޫން މިީއކީެއއީ ހޮނޑައިދޫއީކީ. ޔަ މިއަޅުަގނޑު ނޫން 

ލަދުންމަތީަގިއ ެވސް އަުޅަގނުޑެގ ބިން ތިޑުބޮ ެގ ބިން ޮއންނަންީވ.ޑައިދޫަގއި ެވސް ައޅުަގނޑު ނމަޖިލީހުގައި. ހޮ

ކެލާއިން ެވްސ  .ލިބޭތޯއިތުރު ބިންކޮެޅއް  އުޅެނީ މި އަުޅަގނޑު ؟ޓުތައް ެވސް އެބަހުރި. އަދި ކޮބާސޯރިއެބަހުރި. 

 ނޫނެއް ނޫންތޯ. މަނަލެއް ކްޝަން. މަނަލެއް ޓްރާންސެނުނިމިެގން އުޅެނީ މުޅިން  ެގެއއް ަގނެފިން. ައދި މިއަޅުަގނޑު 

އެްނމެނަށް ެވސް ޯގތި ަގނެޭވ  ؛ަރއީސް ،ެއހެންވެއްޖެްއޔާ ؟ކާކަށް ،ނުެގެނޭވނީއް ނޫންތޯ. ކޮންތާކުންތޯ ޯގތި ނެނޫ

ފިޔާ ރު ދެ ؟ތޯއްހާަވރެބޭންކުން އަުގކުަރނީ ކި ބިމަށް ކާިށދޫެގ ،ކިޔާ މި އޭެވސް. މިހާރު ރާއްޖެތެރެ ހުރިހާ ތަނަކުން

ހުރިހާ  ެގާކށިދޫގައި ައޅުަގނޑު  .ންކުން އަުގކުރޭބޭ ފިޔާއަށް އަަކފޫޓެއްރު ހާސް  ދިހަ ވެއްޖެްއޔާ  ބިމެއްބައި. މާލޭ 

އެކަަމކު  .މި ަގންނަނީ ެގންޚަރަުދކޮށް  މިލިއަން ޑޮލަރުއެކަމަުކ އަުޅަގނުޑ މިލިއަން ތް.ނެ ެއއްއު އެްއެވސް ެވލި، ބިމެއް

އެބަ ގައި ާވން. ސެންޓްރަލް ބޭންކުތުދައިބާ ނު މިކަމަށް ޓަކައިއެހެންީވމާ، އެމް.އެމް.އޭ އެބަޖެހޭ ؛އި ތީަގބޭންކު ކުރިމަ

މި  އަޅުަގނޑު އެއް ނެރޭށޭ މި ަގރާރުާވނީ. ފޯމިޔުލާއޮޕަރޭޓުކުރާށޭ. އޭރުންތާ މީތި އުނު ބޭންކުތަކުގައި ެވލިބުނަންޖެހޭ

ތިބީ   މި ާވފައިހަށް ހޮއެއް ނެރޭށޭ. މި މަޖިލީަގރާރު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިެގން ފޯމިޔުލާ އެއް ނެރޭށޭ. މިހުށަހެޅީ. ފޯމިޔުލާ

 ކުރުމުަގއި ެވސްއު އެއް ނެރޭށޭ. ބޭންކުަތކުން ެވލިލާެއއްކޮްށ ފޯމިޔު ތިތަކާހުރި ދަ ެގޭބފުޅުން ހުރިހާ ދާއިރާެގ މީހުން. އެ

ހާސް  ެއއް ގައި އަުޅަގނުޑެގ އޮންނަމާލެލޯޑުާވނީ. މާލެއަށްތާ އެހެންީވަމ،  ؛އަށް ަވކި ނުޖެހޭ. މާލޭ ބަދަލު ެގންނާކަށް

ހާސް އަކަފޫުޓ  ހަ ަގއި އަުޅަގނުޑެގކާށިދޫ ޭވ.ބޫލުކުރެަގބޭންކަްށ  އުެވލި ޔޫ.ެއސް ޑޮލަރުެގމިލިއަން އް އެ ެގ އަކަފޫޓު 

 ތަން  އެދޭނެ މީހެްއ ނުޭވ. ދެން ކިހިނެއް  އެއްކަށް ލާރިޔައެ ނުޭވ.  ެވސް ައެގއް  ރުފިޔާލައްަކ  ތިން އެއީ 

ލައްަކ ފަސް ކުރަނީ އުބޭންކުްނ ެވލި ،ޯގތިތް ަގ ންއަުޅަގނޑު ކާިށދޫމިލިއަން ރުފިޔާއަށް  ދެ؟ ޑިެވލޮޕްކުރަނީ

ރުފިޔާއަށް. މިއީ ކިހާ ހެްއާވ ކަމެއްތޯ. އެހެންީވމާ، ާރްއޖޭެގ ެއކި ކަންޮކޅުތަުކގައި ިބންތައް ދައުލަތުން އެބަޖެހޭ 

ހޭ ބަޖެއެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން އެ ޓްމަންޓެއް އިންނަންއޭޝަްނ ޑިޕާ ކުރަން. ދައުލަތުެގ ެވލުއު ެވލިތަރުކޮށް ދަފު

 އއް. އަންޑަސްޓޭްނޑުާވން އެބަެޖހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އަިއޑިއަންޑަސްޓޭންުޑާވން. ދައުލަތުަގއި ހުންނާނެ ހުރިހާ ރިސޯސެ 

ތައް ބައްަލާވނެ. އަުޅަގނުޑ މި މަޖިލީހުެގ ައއިޑިއާ  ިއ،ަވެއކު ެގންދަ ކަމާކުމަތްތެރިޙިދޭންޖެހޭނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ެވސް. އެހެްނނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަށް ވަކިކަެމއް ކުރާކަށް ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއީ ރަ މަޖުބޫރެއް ނުކުރާނަން

ލާނެ  އިނިދަ ،ރައްޔިތުން ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ތިބެން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނަށް އުފާެވިރކަން އަންނާނީ

ޓުެވންޓީ ފަސްޓް ސެންޗަރީގައި  ؟ކަާވހަ  ތޯދައްކަނީ ކޮން ަގރުނެްއގައި އެބަ އޮންނަްނޖެހެއޭ. މި އްކޮޓަރިަގނޑެ 

އެްއޮގތަްށ  އާއަޅުަގނޑުމެން ޓުެވންޓީ ފަސްޓް ސެންޗަރީ ،އަޅުަގނޑުމެން މި އޮޕަރޭޓުަވނީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ

 ާކއިންސެންޓްރަލް ބޭ ،ަކމަކީ އޮޕަރޭޓުާވންޖެހޭނެ. ސަރުކާރު ެވސް އެޮގތަށް ަބއްޓަންާވންެޖހޭނެ. އެހެންީވމާ، ފުރަތަމަ
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މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީައށް ހާޒިރުކުރާށޭ. ޝުކުރު ދަްނނަަވން އަުޅަގނޑު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ މެންބަރަކަށް މިއަދު  ބޭންކުތަކާ

މިހެން ކިޔައިެގން ފަހުން  ،އަނެްއކާ ހަމަނުޖެހެނީސް ؟މިހާރު ހަމަޖެހިއްޖެތޯ އަނެއްކާ ރައީސްހަމަޖައްސަވައިެދއްީވީތެވ. 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މި  ކަްނނޭނެގ. އެހެންނަމަެވސް، ެސންޓްރަލް ބޭންކު ަގަވރުނަރު ނެ ދާމައްސަލަެއއް ދިމާެވ

 ،އޭޝަެނއް ހަދާށޭެވލުަވުގުތން  އި،އްރިރަށް ަވުގތުން ހާޒިރުކޮށްފަ ޤަހާޒިރުކުރަނީއޭ. އަުޅަގނުޑ މި ޮގާވލަީނ މު

އޭރުން މި   ހަމައެއްެގ ދަށުން ކަމަށް. ަވކި ނީކުރަންޖެހޭއުެވސް ބިން ބޭނުންކުން ެވލި ދިެވހިރާއްޖެ ކޮންމެ ތާކުން

ދޭށޭ ކިޔަިއެގން.  އްޓުމަންޓެއަުޅަގނޑަށް އެޕާ  އަށްން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުޅަގނޑެއް ނުދައްލުީވނު. ޙަމައްސަލަ 

 ފަހަރުގައި...

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްމެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ަވރަްށ ބޮޑަށް މި މަޖިލީހުގައި ިމ ަގރާރާ ބެހޭ ޮގތުން މިތާނގައި އިދިކޮުޅ މެންބަރުން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

. އބްރާހީމް މުޙައްމަދު ިއނޭގތޯ ހަކަދެްއކެީވާވ ޮގތަށް ންނަށް އޮޅޭހަމަ ކަނޑައެިޅެގން ރައްޔިތު ،ާވހަކަދެްއކެިވއިުރަގއި 

 ދެްއކީމާ ެގ ސަރުކާރުން ެއއްެވްސ ފްލެޓެއް އަދި މިހާތަނަށް އަޅާފައެްއ ނެތޭ ކިަޔއިެގން ާވހަކަޞާލިޙް

 އި އަޅާފަހާސް ފްލެޓު ހަތްަވނަ އަހަރު ުއފެދުނު އެމް.ޑީ.ޕެގ ސަރުކާރުްނ  2008 ެގލަދުަގންނަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނުޑމެން

ުގރުލާފައި  ،އަހަރު. މީހުން ވައްދާލަންފަސް ދަން އެދިޔަ ސަރުާކރުން ދިޔަ އް ަވމީހުން ެއކީ ދިނީމާޑިއާދަނތަޅު

 1އްކަނީ ދަ އެމިއަދު ސް، ެވނިންމާފައި ހުރި ފުލެޓުތަކެއް. އެހެންނަމަ އިމިއީ ހަދަ ކާކަށްތޯ ދޭނީ ނޭނިގެގން.

 މި ބުނަނީ ،އަހަރުީވއިރު 1ޔާމީންެގ ސަރުކާުރަގއި ެވްސ ދެ! އޭ. އާއަހަރުީވއިރުަގއި އެްއެވސް ަމސައްކަެތއް ނުކުރެ 

 7000އަހަރުީވއިުރަގިއ ކިރިޔާ ނިމުންއިުރަގިއ މީހުން ވައްަދއިލެޭވަވުރީވ.  5ަފއި ދިްނ ފުލެޓެއް ޅާ އަންމެއަޅުަގނޑު

ބަހުރި ކަންނޭނެގ ސް ދިމާލެއްަގއި އެވެ ކޮންމެ އި، ދިއްދޫގަ ށްންނަެވސް އަުޅަގނޑުމެޓް އަޅާފައި ދިނީމަ. އަދިފުލެ

ހުރި ކަމެއް. މަެގ އޮޭޅ ާވހަަކ ދެްއކެީވމަ އެީއ ހިތާތުޒާ މިކަހަލަ މި ،އަދިެވްސ ނުަވެދޭވ މީހުން. އެހެންީވމާ

ބިރުެގ ާވަހަކ ޖާ هللاކުރަން. ޢަބްދުތިރާމުހު ާވހަަކއަށް ައޅުަގނޑު އިެގޖާބިރުهللا އެހެންނަމަެވސް، ޢަބްދު

 ދެން. ޝުުކރިއްޔާ. ެވސް ފުރުޞަތުއަުޅަގނުޑ ެގންދިއުމަށް ކުރިއަށް 
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނުަގެނޭވ. ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއެގ ޮގތުަގއި ބަލައެއްއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ

 

 :ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވންهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ަވރަށް ބޮޑަށް ބަލަިއެގންފިން. ޝުކުރު ދަންނަަވން އެ މެންބަރަށް. އިްއޒަތްތެރި  ނޑުރި ރައީްސ، އަުޅގަ އިްއޒަތްތެ

 އަުޑއަހަމާ ހިނާގ މި  .ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ރިސޯޓެއް މި ހަަދނީ ،ެގ ާވަހަކއަކީއަުޅަގނޑު .އީސްރަ

ނުގައި ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ތަ މާ އެނީ ރިސޯޓަކަށް. ހެދީހަދަ ރަށެއް މި ރުން. ބަރަެވލި އަރާ ފަޅުމެންބަ ހުެގމަޖިލީ

ިކ ވަ  ރާއްޖޭެގ ޗެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިނަްނޖެހޭ އެއްެވލުއޭޝަެނއް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ލޭންޑް ެވލިއުައކީ އޮން

ށް ްއެގ ބަަޔކަަވކި ަވއްތަރެ ،ތަކަކަށް ޓީކުން ަވކި ޕާތަބޭންކު ،ލަސައެއް އޮންނަންޖެހޭ މައް ެވލިއު ޑްކި ލޭންަވރަށެއްަގއި 

ެއ ލޭންޑަްށ  ،ލޭންޑެއް އޮތަސްތާުކ  ކޮންމެ ެގރާއްޖޭ މި ،އުޅެނީ. ޙަޤީޤަތަކީ  މި ހިެގންޖެސްކުރާތީ މައްސަލަފައިނޭން

ެއއްެވސް ސަުރާކރަކަށް ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން ،  އެބަޖެހޭ. އެ ކޮންމެ ޮގތަކަށް ނަމަެވސްންސް ލިބެންބޭންކުން ފައިނޭ

  ދޭންީވ. އެޒް، ފެސިލިޓީދޭަކށް. އެކަމެއް ނުާވނެ. އެހެންީވމާ  އަޅާަފއިކޮޓަރި ލައްކަ ންނަށް ފަސް ހުލައްކަ މީ ފަސް

އަޅުަގނުޑ  ؟ކީްއެވެގންތޯ ފުލެޓް ައޅަން މި ޖެހެނީ ؟އްލަ ެގ ހެދުމުެގ ުފރުޞަތު އެ މީހާއަށް އޮންަނންީވމީހާ އަމި

ޭގގައި އުނދޯލި ނީ، ައުޅަގނޑުމެން ންަވބޭނު އަޅުަގނޑު . ނޫން ފުލެޓެއް އޮންނާކަށް. އަުޅަގނޑު ބޭނުމެއް ނޫންއްބޭނުމެ

ނަ ޮގތަށް އޮންނަ ޯގްއޗެްއ ައޅުަގނުޑ އަުތަގއި ެއއްޗެހި އަުޅަގނޑަށް ފެން ަގސްތަކާ  ދޮްނކެޔޮ ،ހެއްލަން އިންނައިުރަގއި 

ނު އަުޅަގނޑުެމން ކާބަފައިން ެވސް ުއޅު ެއއީ އޮންނަންޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޭނުންޭވ އަރާމުކޮށް ދިރިއުޅުމަށް.

 !ްއީވ ެއޮގތަށް. ބައްލަވާ ޅުރު އުޤިއްީވ އެޮގތަށް. އެއީ އަުޅަގނުޑެގ ކާފަ. ޙަސަން ބާޅު އުޙުސައިންފުޅު ތް. ޮގ

އަަލ ޅުީގޗާެގ. ަވރަށް ބޮުޑާވނެ އިނޭގތޯ. އެ ޭގ ޯގތިތެރެއިން އޮ ފޭދޫގައި ހުރި ފަރުދާބަަމރަދޫ .ފަރުދާބަީގޗާެގ ކިހާ ބޮޑުތޯ

ހިނެއްޯތ ަރއީސް ކި ،ްއޖެއްޔާމުލަތު ބަދަލުެވހާއުޅުނީ. ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންެގ އި އަޅުަގނޑުމެން ކައިބޮ ކަނޑަިއެގން

ށޭ. ރާކުތި ދޫ، ޯގ. އެހެންީވމާއި ެވސް ނުހުންނާނެ ނޫންތޯ އެޕާޓްމަންޓެއްގަ އްާދނެ ތަނެަގހެއް އިންދޮންކެޔޮ ؟ހަދާނީ

 .ކުންނެއް ނޫންނަަވކި ތަ ،ހުރި ޯގތިތައް ،ނެ ނުާވސަރުކާރުަގއި ހުންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަތިކަމެއް އޮެވެގން

 އް ހަދާށޭ. ސްކުރެޭވނެ ޮގތެ ންނޭފައިދީފައި ށޭ. މީހުންނަށް ޯގތި ދޭއަހަރު އުމުރުފުރާެގ  18އެންމެންނަށް ެވސް ދޭށޭ. 

 އަދާކުާރ . ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތުށޭހަދާށޭ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން. ހަދާފައި މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އްެވލުއޭޝަނެ  އޭެގ

ންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެން. ރައިންނެީވ. މިއީ ހަމަ ކު ރު ެވސް ބައްލަަވންޤަްއރިމުކޮމިޓީެގ މިންަވރު ބަލާ 

 ލެޓް ފު .ެވދާނެ އެަކކު ށްފުލެޓް ދޮންބެއަކަ ،ފުލެޓް އަޅަން ،ނޫންތޯ. އަބަދު ފުލެޓް އަޅަން މި މައްސަލަ ަޙއްލުވީ  ންރުއޭ

ިއ ލެްއގަ ހާއެ  . ފުލެޓް މާމައަށް އަނެކަކު ެވދާނެ.ދާނެއަނެަކކު ވެ އަށް ދާނެ. ފުލެޓް ބައްޕަކާފަޔަކަށް އަެނކަކު ެވ

ން ިމ ޖެހެނީ. ރައީސްެގ ިވސްނުންފުޅަށް އަޅުަގނޑަްށ ތާއީދުކުެރޭވ. ރާއްޭޖެގ ޅެއަޅުަގނޑުމެން އު
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ިމ  އެއް ެގންނަމާ.އުލާފޯމި !ށްދަމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ިވްސނުންފުޅަށް އަޅުަގނޑަށް ތާީއދުކުރެޭވ. ހިނާގ ކުިރއަ

  މި މަޖިލީހުން  !ސިޓީ. ބައްލަާވޕޭހުގައި ހުންނާނެ ކެ މަޖިލީހުން. މިބިލު މީޤާރުންނަކީ އަެވރުެގ މެންބަެގ ލީހުމަޖި

؟ ކީްއެވެގންތޯ ދަނީ. އެއީ  މިށްސާބަހި ކޮމިޓީއެއް ހަދާ ދައްލާލުފަހުން އައިސް  ހާރު އެންމެ މިއަޅުަގނޑުމެން 

ޮގތުން  ބެހޭ ާގފައި ޯގްއޗާއެއް ަނަގމާ ހިނާގ. ނަޓީޯގތި ކޮމި ދެން އުފަންާވނީ.  މިޓީކޮދައްލާލު  ދިޔައިމަ އެހިސާބަށް

ހިއްކޭނެ ބިންތައް ބަލާފަިއ  ހިއްކާަފއި ހުރި ބިންތަކާއި ؛ބިންތައް ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ،ޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ

ޓް  ލެފާނެތާ. އެ މީހުންނަށް ފުޅެ  އެ މީހުން ފުލެޓް އަޅައިެގން އުންށްލަންީވ. ދެރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ ޯގތި ދޫކޮ

ބައެްއ ފުލެޓުގައި ުއޅެން އިނޭގ ޓް އަޅާ ާވހަކަ ނުދައްކަމާ ހިނާގ. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ލެފު ؛ނެ މަުގ އަޅުަގނޑުމެންޅޭއެ

ުކއްޖަކު.  އްޖެުދަވުހ ެވސް ވެއްޓި އިހަކަށް ،ކަ ޓުތަކުން ކުދިން ވެއްިޓ މަރުާވ ާވހަލެމަތީ ފު ކަމަކަށް. މަނޫން ފުރަތަ

 ތަނަށް މި އައީކީ. އަުޅަގނޑު  ނޫން އަޅުަގނޑުމެން މި ކިާޔަކށްކާރަށް އެްއޗެހިސަރު ،ށް ބަާވަކށްކާރަރު ސަ ،އެހެންީވމާ

މި ، ރެކްޝަން ދެމާޑައި މި މަޖިލިސް މެދުެވރިކޮށްެގން. ހިނާގށޭ  އުޅެނީ ސަރުކާރަށް ޑައިެރކްޝަނެއް އެުރޭވތޯ މި

ހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މީލުގައި ތިބި ހާ ން ދަތިދެަމއްސަލަ ޙައްުލކުރަން. ޯގްއޗޭ ރަްއޔިތުން ބޭނުންަވނީ. ެގ ޯގތީ

  ށް.  މީހުންނަތިބިލުގައި ހާއަޅުަގނޑުމެން  ،ަޗށް ބަލާފައިއްއެ މީހުންެގ ނިކަމެތިކަމުެގ މަ ،ދެމާހިނާގށޭ ފުރުޞަތު

 ލަްގޒަރީ ެއ މީހުން އެތާނގައި  ،އް ަގނެެގންންތަބޮޑެތިސިންާގ ބިދިންތައް  މުއްސަނހާ ހުރި  ،ސަނދިންމުއް މިހާރު

ޮގތް.  ތްެވފަިއ އޮ ،ވާ ލަަރއްޔިތުންެގ ައތެއް ނުފޯރައޭ ެއއަކަށެްއ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހުޅުމާލޭަގިއ ބައް ޓް އެޅީމަލެފު

ބިމުަގއި ނެތް ރުކެއް ެވސް އިންދާފައެއް. ކި ހިއް ގައިދުްއފުށީޅު ޮގތް. ދެން ކުތްއޮ ެވފައި ،ާވލަދެން ހުރި ތަނެއް ބައް

ޮގތަށް. އެއްެވްސ  ލިނިގލީަގއި ހިއްކާފައި ހުރި ބިންތައް އެހެރީ ހުރި ިވ ގއ. ،މި އައީަގނޑުމެްނ އަޅުދިއްދޫަގއި ނެތް. 

ކާފައި ހުރި ހިއް އި ގަ ހުރިާހ ރަށެއް ެގ، ާރއްޖޭއެހެންީވމއް އަޅާފައި ހުީރ. ފަެއއް. ަވަރށް މަދު އެއްޗެ ޅާތް އަނެފުލެޓެއް 

ގައި އް . ރައީްސ، ޑީ.އާރު.ީޕެގ ެވިރކަމެ ރައްޔިތަކަށް ެދޭވނޭ ކޮންމެޓުއަކަފޫ 2000ކަނޑާަފއި  ތިބިންތައް މިހާރު ޯގ

ޑީ.އާރު.ޕީއަްށ ފުރުޞަތު  ، ިވސްނަންޖެޭހނެން އިންތިޚާބުަގއި ެވސް ރަްއޔިތުމިރާނަން. ކު އެންމެ އިްސކަމަކަށް އެކަން 

މިކަހަލަ  ޞަތެއް ލިބޭނީނަން. އަުޅަގނޑަށް ުފރުންސިލު އިންތިޚާބު އަުޅަގނޑުމެން ކާމިޔާބުކުރާދެއްަވން. ލޯކަލް ަކއު

ުއއްމީުދކުރަން އެންމެން ެވސް މިތާ  .ތާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖެހޭނެލަންއެ ާވަހކަ ެވސް ދަންނަާވ ީވމަ ަވުގެތްއގައި

، ޕާޓީ ެވސް ޕާޓީެއްއެގ ލީޑަރެއް. އެހެންީވމާ  ކީަގނޑަ ައޅު ؛ބަޔަކު މަންފާ ޮގތުން އެ ާވހަކަދަްއކަނީ ހަމަ ސިޔާސީ

 ،، އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީން ނަމަެވސް. އެހެންީވމާތި ފަހަރު މަ އްއެންޖެހޭތާ ބަލަންކޮށްެވސް ހަނދާ މަތިން

ހިނާގ. ަވމާ ާބއް ާވހަކަ. ެއ ާވހަކަފަލަސްޠީނޭ، އަުޅަގނޑުމެންނަކީ އަނެްއ ތީނޭ އަުޅަގނުޑމެންނަކީ ،ބާތުަގިއ ނުޖެހިޖަޒު

 ،ން އައި ނަަމެވސްކުކަންތައް. ޮކންމެތާ ާގ އެނމުސްލިމުން. މިއީ ދިެވހި ަރއްޔިތުން. ަގބޫލުުކރަމާ ހި ސުންނީ މިއީ

އުެމއް. ންނަ ޤައޮމުެގ މީހުންނަށްެވފަ. މިއީ ދިުގ ތާރީޚެއް ޤައު  މިސް ސް ައއިެވބީ ބެހިެގން ނަމައަޅުަގނޑުމެން މި ތި

ިކތައް ރައީސުން ބޭނުންާވެނ ، އޭރުން ިއެވބަ އަޮތޅުއަތޮޅު ބައި އި، ނަގަ ންކޮށްެގން ދިދަތައްއި ހަނުގރާމަ އިޢުލާަގނތާމި
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 ،ނަސް އި ޮގނޑިޭބނުންާވނެ. އެކަހަލަ ސަކަރާްތޖަހަން ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް. ކޮންމެތާކު  ޓުއަނެއްކާ. ކިތައް ކެބިނެ

 . މެންބަރުންނަށް ހުެގލީިމ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ާވނީ މި މަޖި ،ނޑި އިނަސްކޮންމެތާކު ޮގ

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

  ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.ެގންބަރުމެިރ ތެ ިއއްޒަތްެގދާއިރާމަކުނުދޫ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:

އިެގން ންބަރު ހުށަހަޅަމެރާެގ އިއްޒަތްެތރި ަގރާރެްއތޯ ކާށިދޫ ދާއިކޮން `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

ސާފެއް ނޫން ށް ެވ ސާފުކޮްށލަންެވެގން. އެ ަދއްކާ ާވހަަކއިން އަުޅަގނޑަށް ހަމަ އެްއެވސް ަވރަކަތީ ާވނުއުޅެނީ ސާފު

 ުޝކުރިްއޔާ. ަވނީ. ކަދައްއެ  ކަމަކާތޯ މިއަދު ާވހަކަކޮން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރުެގ ެއންމެ ފަހުބަސް ިވދާޅުުވުމެގ ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ަގރާ ރި މެންބަރު. ިއްއޒަތްތެޔާ ޝުކުރިއް

 ން. ުވން އެދެޕެހިއް ތުެގ ބޭނުންެގންފައި ތި ަވނީ. އެ ފުރުޞައި ފުރުޞަތު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް ލިބިަވޑަ

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ގެ ޖޭރާއް ގައި ހަަމޖެހުން އޮތުން. މިރޭ ެވސް އެދެނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު އަބަދުތެތްްއޒައި

ޭރަގއި ތެުޅަގނޑުމެންެގ ، އަބާދީއެއް ދުިނޔޭެގ ނިސްބަަތށް ބަލާއިރު ެވސް. އެހެންީވމާ އާ މަދު ށްރައްޔިތުންނަކީ ަވރަ

ޖޭެގ ކަންކޮޅުަތކުން މީހުން  އްއަށް ރާލެލަތުގައި މާރީ ހާމަޖުބޫ .ުކެވރިކަމާިއ، އެކުލުންތެރިަކން އޮންނަންއެ

  ނީ ހެ ކުށެއް ނޫން. އެ މީހާއަށް ދޭންާވ ފެސިލިޓީޒް ދައުލަތުން ދޭން މި ޖެ ެގމީހާ އެ އަންނަންޖެހުމަކީ އެއީކީ

ޖެހޭނެ ޔާަވހިކަން ދޭންހިފެނާއި އަދި ބޯ ،މި ނޫިނއްޔާ ނޯންނާނެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަރަންޓާއި  ؛އިޤާނޫނުއަސާސީގަ 

ހާދަހާ  މެއިޒަރ ެވސްޝް. ޑރ.އިގަ ސް ތަނެއްްއެވ އެ ެގޔޭނޫނުއަސާސީ އޮންނަ ޤައުމެއް ދުނި ންނަ ޤާލިޔެފައި އޮ ކަމަށް

، މިތާނަގއި ަވިކ ީވމާހުގައި ހުރީމު. އެހެންލީޖިސާސީއެކޭ ިތއީ. ައޅުަގނޑު ޤާނޫނުއަސާީސ ހެދި މައަފުރިހަމަ ޤާނޫނު

ދޫއަށް ށިއެހެން ހަދާކަށް ެވސް ނުޖެހޭނެ. ކާ ،ށް ދެރަކޮށްކައްެގ މީހަރަށެހުރި ންދެަވކި މީހުންނަށް ދެރަކޮށް، މާލޭ 

 2000. ބޭފުޅުން ާވށޭ ހުރިހާނަ އުޅެނީ. ަވަޑއިަގން އްކަްނށޭ މިރު ފަުޅތެރެ އަުޅަގނޑުމެން ހިފަަވަޑއިަގންަނާވށޭ. ާގ

 އްޑޫ ޭބފުޅުންނެކޭ، ބޮޑުތިލަދުންމަތީ އަ ،ނެކޭމާލޭ ބޭފުޅުން. ފައި ލިބޭނެލާންބަބަފައި ލިބޭނެ. ލާންބަެގ ޯގތި ބަޓު ފޫކައަ
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، ންީވމާ.ޕީ ނަާގނެކަން. އެހެރުމިފަހަރު ޑީ.އާ ސިލުންކާށިދޫ ކައު ،ޔަޤީން  ށް. އަޅުަގނޑަތަފާތެއް ނޯންނާނޭ  ނެކޭބޭފުޅުން

ޓިްކ ޑޮމެސް އިލާމަރުކަީޒ އުސޫުލެގ ދަށުން ކާށިދޫަގ، ށް. އެެހންީވމާރަރާބަބަ ދެޭވނެތާ ތިނޯންނާނެތާ. ގޯ ލަެއއް ސަމައް

މިނެޓުން ދެޭވނެތާ.  15 ،އެހެންިވްއޔާ .އެއަރޕޯޓް އަޅަން އަުޅަގނުޑ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީަގއި އެދިފައި އޮންނާނީ

އޮީތ  އަތޮުޅަގއި އެ ބިންތައް އެބަހުއްޓޭ. ލ.އެެވސް ބައިަވރު ބިމޭ. ކަންތައް ހަމަޖެހޭނެ. ަވރަށް ިގނަ އެތަނުން އެތަނުން

ަގނޑު އެދެން. ތަނުަގއި ުއފައްދަން އަޅު ، ޯގތި ކޮމިޓީއެއް މިއެހެންީވމާނޫންތޯ މިއަދު. ތި ކަނޑަށްވީ ބައިަވރު ބިމޭ. ޯގ

ްއ ރިޕޯޓެ  ދިރާސާކޮށްފައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްހަމަ  ިއެގން،އްރިރަކަށް ހަމަ ރަނަގޅު ބޭފުޅަކު ލަޤަޯގތި ކޮމިީޓެގ މު

، އެ ޯގތިތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެހެންީވމާ ފެނެއޭ ޫދކޮށްލަން. ށްއަ، ޯގތި ކޮމިޓީތޯ. މިތައް ޯގތި ނޫންީވއަރުަވން 

 ..ނޫންތޯ. ކުރިން ސަރުކާރުތައް ޮކރަޕްޓްެވެގން.ބަރާބަރަށް ދޫކޮށްލީމަ ނިމުނީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޮގތުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް  ޅޭ ުގ ކުރެްއިވްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުެގ ަގރާރާއިރާދަ. ބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ނަާގ ަގީޑގައި ޯވޓަށް އެހޭނެ. މިއަދުެގ ޯވޓު

 

 ކަން ޅާ ކަން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަ 8

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ަވުގތު ޭބނުންކުރަން ނިންމާފައި މި  ށް ދިއުުމެގ ކުީރގައި ައޅުަގނޑު މިއަދު މިއަ 7.1ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުެގ 

 ،ުގޅޭ ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް އެއީ ުކޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ޯގނާއާ. ށްއަ 8.1 މް ައއިޓައެޖެންޑާ ،ަވނީ

މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް  .ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ިރޕޯޓްހިއުމަން ރައިޓްސް އެްންޑ ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

. ހިންނަަވރު މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހިންނަަވރު ،އްރިރުޤަހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވނީ ކޮމިޓީެގ މު

 .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަަވރު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހުެގ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ 

ޙައްުޤާވ  ؛އިންސާފު ،ކޮްށެގން ދައުލަުތެގ ުމައއްސަސާތަކަްށ ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަތަކުަގއި އިންސާފު ނުލިބިއަނިޔާ

ހަމައަްށ  އަނިޔާެވިރކަމުން ެއ ކުދިންނަށް ޙައްޤުާވ ޖަސްިޓސް ނުަވތަ އިންސާފާ ،އެ ުކދިންނަށް ،އިންސާފު ކަށަަވރުުނެވ

ހުށަހަޅާ  ،ޅާ މައްސަލަތައް ތަުޙޤީޤު އެކަީށެގންާވ ުމއްދަތުެގ ތެރޭގައި ުނކުރެޭވތީ ށަހަހު ،ާވސިލުނުެވިވެގން މައްސަލަަތއް 
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ކުރުމަށް ޯކޓަށް ފޮނުުވމަށް ފަހު ކޯޓުަގއި ާވޢުދަ ،ާވއާއި ާދކަމުެގ ޝަކުލާގައި ދިުގަލއިެގންޙަމައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުެގ މަރު

 އަށް،ހަމަ އަހަރު ނަާގފައި އިންސާފާ ދިހަތައް އެބަހުރި ބަެއއް މައްސަލަ  .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ؛އެތައް އަހަރުތަކެއް 

ރު އިްއޒަތްތެރި އަހަ ދިހަ ނަާގއެބަ  ހަމައަށް ާވސިލުާވން  ނުަވތަ އިންސާފު ފަހަުރަގިއ ނުލިބި ެވސް އެބަދޭ ނަތީޖާައކާ

ކުދިންނަށް އިންސާފު ކުަޑކުދިންނަށް ކުރާ ިޖންސީ އަނިާޔެގ ަމއްސަލަތަުކަގއި ުކޑަ ،ރައީސް. މި ާބަވުތެގ މައްސަަލތައް

 ،ކޮމިޓީއަށް ލިެބމުންދާ މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް ިގަނުވމުެގ ސަބަބުން  ،ދާ މައްސަލަތައް ނުލިބިެގން ހުށަހަޅަމުން

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ދުަވހުެގ ތެރޭގައިއަހަރު ފަނަރަމި ޭވތުެވދިޔަ  ،ންމުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީކޮމިޓީގައި އަިމއްލަ ނި

 ރާސާގެ މި ދި ،ީވމާހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުުރމަށް. އުލަތުެގ ނިޒާމުތަކަށް ހި ދަިދެވ ؛ރައީސް

ކުިދންނަށް އިންސާފު ލިބިފައިާވ  ސަލަތަކުަގއި އެކޮށްެގން ހުށަހެޅޭ މައްުކޑަކުދިންަނށް ޖިންސީ ޯގނާ ،މަޤްޞަދަކަށް ީވ

ަވރުކޮށްެދޭވ މިންަވރު ންސާފު އަުޅަގނޑުމެންަނށް ކަށަޖިންސީ ޯގާނެގ ޝިކާރައަކަްށާވ ކުޑަކުދިންނަްށ އި ،މިންަވރު

މި  ،ކީއިންކުއަީރެގ ނަތީޖާއަ މި  ،ޖެހެނީންއެކު އަޅުަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަޔާހިތާމަ .ރަީއސް ދެނެަގތުން. އިއްޒަތްތެރި

ިދޔަ ިއާވކަން. ޭވތުެވނިޒާމު ފެއިލްެވފަ ނުމުެގކުަޑކުދިންނަށް ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދި ،ން ފެންނަ ނަތީޖާއަކީއިންކުއަރީ

 15ޭވތުެވިދޔަ . ށްަގނޑު ތަކުރާުރކޮށްލާނަައޅު .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ،މައްސަލަ 3135ދުަވހުެގ ތެޭރަގއި  އަހަރު 15

މައްސަަލއެއް ުކޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކޮށްެގން މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް  3135ށް ކޮލައަހަރު ތެރޭގައި ޖުމު

އަުޅަގނޑުމެން އެަބ  ،މި ބާަވތުެގ މައްސަަލއަކީ .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްސަރިވްސއަށް ހުށަހެޅިފައިޭވ. 

 ،ދިމާިވ ނަމަެވސް ،އެންމެ މަދުން މިކަން ދިމާެވފައިވާއިުރ ެވސް ،މި ބާަވތުެގ މައްސަލަައކީ ،ޖެހޭހަނދާންކޮށްލަން

ސޭހަ މައްސަލަތަކެްއ ނޫން. މީހުންނަށް ޝަކުާވ އުފުލަން ފަ އީ އެންމެ މަދުން ހުށަހެޅޭ ޒާތުެގ މައްސަލަތައް. ެއއީ މި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ޯގާނެގ މަްއަސލަތަކަކީ ނުަވަތ މި ބާަވުތެގ ކަންތައް.  ކަމަކީ ަވންހަާނގައި އޮްނނަކަންމި

އެކަން އެނުގމުން މައިން . ކެރޭ ޒާުތެގ މައްސަލަތަކެއް ެވސް ނޫންކުދިންނަށް ެވސް ބުނަންކުޑަ  ،މައްސަލަތަކަކީ 

އެ ކުދިންނަށް  ،މަންފާއަށް އި ޔާއެ ކުދިންެގ ލާބަ ،ޓުަގއި ސް އަދި ެއ ކުދިންެގ ބެސްޓް އިންޓްރެސް ބަފައިންނަށް ެވ

ަވރަށް މަދު ހާލަތެއްަގއި  .ކެއް ެވސް ނޫންއިންސާފު ހޯދައިދޭން މައްަސލަ ހުށަހަޅަން ކެރޭ ޒާތުެގ މައްސަލަތަ

ޙުޤީޤީ އްސަލަތައް ޙަޤީޤަުތަގއި ތަޙުޤީކުރުމަށް ތަަވރަްށ މަދު ހާލަތެއްގައި މި ބާަވތުެގ މަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ލަން އެބަޖެހޭ އިެވސް އަޅަގނޑުމެން ބަލަ ހުށަހެޅޭ ހިނދު. ނީއިދާރާއަކަށް ނުަވތަ ދައުލަުތެގ މުއައްސަސާައކަށް ހުށަހެޅެ

 މިއަްށ އަުޅަގނޑުމެން ކަންޮބޑުާވްނޖެހޭ ކަމެއް. އަދި އީ މި ،ުވންމައްަސލައެއް ހުށަހެޅިފައި  3135މި އަދަދަށް 

މި އޮންނަނީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުެގ  ކިތާބަށް ބަލާއިރުއަހަރުެގ ހިސާބު 15ޔަ ޭވތުެވިދޔަ އަހަރުތަކުެގ މި ޭވތުެވދި

މައްސަަލއެްއ  3135 ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގިވ ދެަވނަ ކަމަކީ ންސާއިމި ދިރާ ،ަކމުންއެހެންއަދަދު އިތުރުަވމުން. 

 15މި ޭވތުެވިދޔަ  އި،މަްއސަަލއިގަ  1085އެންމެ  ،ަވނީ ފައި މިން ޝަރީޢަތް ނިމިވާއިުރ، ކޯޓުަތކުހުށަހެޅިފައި

ހުށަހެޅިފައިާވ  ،މައްސަލަާގްތކުރާ އަދަދަކެށޭ ކޯޓުަތކުަގިއ  އާ 35% ،އޭެގ މާނައަކީ. ތެޭރގައި ދުަވހުެގއަހަރު
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ހަށް Iޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފ ންކުރަާވޢުތަޙުޤީޤުުކރަން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން ދަެއއީ  ،މައްސަލަތައް

 ަތކުަގއި ކޯޓު ޓަރ ޖެނެރަލްއުއެ ަމއްސަލަތަުކެގ ެތރެއިން އަދި ަދުއާވ ޕްރޮސިކި . ފޮނުޭވނީ ަވކި އަދަަދކަށް މަްއސަލަ

މައްސަލަ ިއއްޒަތްތެރި  35އެންމެ % ،ަވނީކުރާ މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން ައދި ނިންމިފައިާވޢުއިންސާފު ހޯދުމަށް ދަ

މި މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން ކުށް ސާބިތުެވފަިއާވ  ،ންޖެހޭ އަނެއް ަކމަކީއީސް. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނ ކަންބޮޑުާވރަ

ކުރަން ާވޢުދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުން ދަ ،ވާއެްއ ކުރަން ނިންމާނީޢުދަ އުޓަރ ޖެނެރަލްދައުލަތުެގ ޕްރޮސިކި .މިންަވރު

ކަަމްށ  ފަިއާވ ކަެމއްހިނާގ އީ ކުށެްއ ނެތް މިންަވރަށް މި އަށް ެއ އިދާރާ ؛ިއއްަޒތްތެރެ ރައީސް ،ކޯޓެްއަގިއ މި އެދެނީ

ާވކޮށްފަިއާވ ޢުދަ ،އިން ކުށް ސާބިުތެވފަިއ މި ަވނީހިސާބުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުެގ ތެރެ ކޯޓާ. ސާބިތު ހިފޭ ހިނދު

 މަްއޗަށް ކުށް މީހުންެގ  45.35% މީހުންެގ މައްޗަށް. 36.41%އެންމެ ، ރައީސް ރިމީހުންެގ ތެރެއިން އިއްޒަތްތެ 

 15އަށް މި ޭވތުެވިދޔަ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސް ،ުނޭވ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހަމަ އެޮގތުންސާބިތުެވފައި

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނިންމުމަށް އެއް  70% ،ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަތަުކެގ ެތރެއިންއަހަރު

ން ދެކޭޮގތުގައި ޖިންީސ ކޮމިޓީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީެގ ސަބަބުން މި ހޭދަެވފައިޭވިގނަ މުއްަދތު ުވރެދުަވހަށްއަހަރު

ން މި ދެކެނީ. ެއީއ ކަމަށް ކޮމިޓީ ށް އިންސާފު ލިުބމަށް އެޅިެގންދާ ހުރަހެއްކަށް ެވަފއިާވ ކުޑަކުދިންނަޔަ ޯގނާެގ ިޝކާރަ

ކުށް ސާބިތުާވ މީހުންެގ  ،ހަމައަށް ާވސިުލެވވި  ފާދިއުން. އަދި އިންސާތަޙުޤީޤުގައި އެހާ ިގނަ މުްއދަތު ހޭދަެވެގން

ހުށަހެޅިެގންދާ ރު ކުދިންނަށް ނުރައްކަލަށް މި ކުދިންނާއި އިތު އީއަދި މި. ކުރެޭވ މީހުންެގ އަދަުދ މިހާ މަދުުވން، އަދަދު

 ،ހަަގކުރަންފާ ންކަމަށް ެވސް ކޮމިީޓެގ ހޯދުންތަކުން ކޮމިޓީ ކަމަށް އަދި ހުށަހެޅުމަށް ދެޭވ ފުރުޞަތެއް ހާލަތެއް

ހަމައަށް  މަކާހޯދު 12މި އިންކުއަީރެގ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތުން  ،ހޯދުމެއް 12ކޮމިިޓެގ މައިަގނޑު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

، އިންނާއި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވސިުލެވިވފަިއޭވ. އެންމެ ފުރަތަމަ ހޯދުމަކީ

 ލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޮމިޓީއާއި، އަދި ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުޑިޝަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުންނާ

ކަށް ެވފަިއާވ ިގނަ ކުޑަކުދިންނަށް އިންސާފު ޔަ ޖިންސީ ޯގާނެގ ޝިކާރަ ،ހިއްސާކޮށްފަިއާވ ަމއުލޫމާތަށް ބަލާއިރު

މީގެ  ،މެން މި ދަންނަަވނީްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެން އަޅުަގނޑު އި ނުާވކަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަށަަވރުކޮްށދެިވފައި

 ،ަވނީ  މިމަްއސަލައިެގ ތެރެއިން ކުްށ ސާބިތުެވފައި 3135ހެން ކުރިންެވސް އަުޅަގނޑު ާފހަަގކޮށްލި

ދެން ައޅުަގނޑުމެންެގ  ؛އަށްމަށް ާވތީ. މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސް ކަ މީހުންެގ މަްއޗަށް 36.41%ހަމައެކަނި 

މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަްށ އެކަީށެގންާވ ޮގތެްއަގިއ  ،ދުމަކީމި ކޮމިޓީެގ ދެަވނަ ހޯ ،ދެަވނަ ހޯދުމަކީ

ދަންނަަވންޖެހޭ ތެޭރގައި. އެހެން ައޅުަގނޑުމެން  ެގއަހަރު 15ެވދިޔަ މި ޭވތު  ނުާވކަންކުެރިވފައި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު

 ،ާލއިރުއިއްސަލަތަކަށް ބަލަެއއީ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވްސއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މަ ،ސަބަބަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

މައްސަލަަތއް ތަޙުޤީޤުކޮށް  70.46% ،މައްސަލަތަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 70%މި މައްސަލަތަކުެގ ތެެރއިްނ 

މޯލްިޑްވސް ޕޮލިްސ  ،ދިުގ މުއްދަތު ހޭދަެވަފިއާވތީ. އަިދ މީގެއިތުރުން ެވސް ނިންމުމަށް އެއް އަހަރަްށުވރެ
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 ތިން ،ށް ފޮނުާވފައިާވ ަމއްސަލަތަުކެގ ތެރެއިން ޕްރޮސިިކއުަޓރ ޖެނެރަލަ ،ކުރުމަށްފަހުާވޢުސަރިވްސއިން ތަޙުޤީޤުކޮށް ދަ 

 ން މަްއސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލު 30.64%އެއީ  ،ބައިކުޅަ އެއްަބއި މައްސަލަ ށް ތިން ާގްތަގނޑަކަ ؛ކުޅަ ބައި

  އީ ކުރުމަށް. މިތަޙުީޤޤު ފުރިހަމަ ށްއަެވސް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަނބުރާ އެބަ ފޮނުާވލަންޖެހޭ އަނެއްކާ 

އެކަށީެގްނާވ ހެިކ . ތުން ކަށަަވރުާވ ކަމެއްމައުލޫމާެގ ޮއފީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިާވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ތިެގން ެގންދެެވން ނެލާއަށް ކުރިއަށް ޙަދެން އޮތް މަރު ،ނުުވމުެގ ސަަބބުންކޮށްފައިތަޙުޤީޤު ރަނަގޅަްށ ފުރިހަމަ، ނެތުމާއި

ށްފަހު  ކުރުމަަތޙުޤީޤު ފުރިހަމައެީއ  ؛ކުޅަ ެއއްބައި ަމއްސަލަބައި  ާގތްަގނޑަކަށް ތިން ؛ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ

ބަިއކުޅަ  ާގތްަގނޑަކަށް ތިން ،ބައިކުޅަ އެއްަބއި މައްސަލަ  އަދި ޭއެގތެރެއިން ތިން ،ކޮށްދިނުމަށް ފޮނުުވމަށްފަހުާވޢުދަ

  ށް. ކުރުމައަނެއްކާ އަނބުރާ ޕޮލިސް ސަރިވްސއަށް އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ނީޖެހެއެއްަބއި މައްސަލަ މި ފޮުނަވން

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރިކަްނ މި އޮތް ނިޒާމުގައި  ،މުޅި މެކެނިޒަމް ކުރުމުގެ ތަޙުޤީޤު ،ނިޒާމުަގއި 

ހަމައަްށ  ޓުތަކާރަލްެގ އޮފީހުން ކޯޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެ ،ށް ފާހަަގެވެގްނދޭ. ކޮމިޓީެގ ތިްނަވނަ ހޯދުމަކީނައަޅުަގނޑުމެން

މަްއސަލަ އެކަިނ  35% .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެވފައިާވ ޮގތްދެން އެ މައްސަލަތަކަށް   ،ކުރަން ފޮނުުވމަށް ފަހުާވޢުދަ

އަޅުަގނޑު  .ަވނީ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމިފަ ހުށަހެޅިފަިއާވ މައްަސލަތަކުން މި އަހަރު ެތރޭގައި 15މި ޭވތުެވދިޔަ 

ކުްށ ަވނީ  ށް މިމީހުން ެގ މައްޗަ 36.41%ތެރެއިން އެންމެ  ެގމި މައްސަލަތަކު  ، ފަަދއިން ެވސް ފާހަަގކުރިކުރިން

ނާެގ ޖިންސީ ޯގ ުކޑަުކދިންނަށް ކުރާ ،ކުރާ އެއް ހޯދުމަކީާފހަަގަވނަ ކަންބޮޑުުވެމއްެގ ޮގތަށް  ކޮމިޓީ ހަތަރު .ސާބިތުެވފަ

ްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސަސްެގ ޑި މޯލް ،ރައީސް ޒަތްތެރިރާތްތަކަށް ިއއް ކުރެޭވ ބައެއް ފަތުހުމަތު އިމައްސަލަތަކުގަ 

ނުހަނު  އީމި .ކޮށްފަިއ އެބަހުރިކަންމައްސަލަތައް ފައިލް ެއއް ބަ ،މައްސަލަތައް ،މަށްފަހުފަރާތުން ނަސޭހަތް ދިނު

ކަމަށް  ފުރުޞަތެއްދެޭވ  ުވމަށް ކަށްޔަންސީ ޯގނާެގ ޝިކާރަ ޖިއަދި ެއއީ އިތުރު ކުޑަކުދިންތަެކއް . ކަންބޮޑުާވ ކަެމއް

ކަމަށް  ުވންޚިލާފު  ާގނޫނާ އީމި  ،ކަމަށް ެވސް ނޫންއަދި ާގނޫނީ ޮގތުން ކުެރޭވނެ ކަމެއް . ން ފާހަަގކުރަންެވސް ކޮމިޓީ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ޯގނާތަކުެގ މައްސަލަަތއް  ،ަވނަ ހޯދުމަކީ ކޮމިޓީެގ ފަސް. ން ދެކެންެވސް ކޮމިޓީ

 .ެގ މަްއސަލަނުުވމުުގޅޭ ުމއައްަސސާތަކުން ިހމަނާފައި ބޭްސަގއި ކަމާ  ޕްޮރޓެކްޝަން ޑޭޓާމޯލްޑިްވސް  ޗައިްލޑް

މި ން އަުޅަގނޑުމެން މި ދިޔަ މަހު ައުޅަގނޑުމެންެގ މުޅި ޤައުުމ ަކންބޮޑުުވން ފާހަަގކުރަމު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޖިންސީ ޯގާނކޮށްެގން އެ މައްސަލަ ެއ  ؛އަހަރުނުާވ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ޯގާނެގ މައްސަލަ 2 ،ެގންދިޔައީ 

ން އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަްށ ކުރުމަށްފަހު މި ކޮމިޓިަގނޑުމެްނ ރިޢާޔަތްކުއްޖާއަށް ދިާމާވން މެދުެވރިިވ ސަބަބުތަކަށް އަޅު 

 ގެ އެ ކުއްޖާ  ،އެ ޢާއިާލއަކީ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ށް ފާހަަގކުރެުވނު ކަންތައްތައްނަެގންދިޔަ ތަޙުޤީޤުަގއި އަުޅަގނޑުމެން

ކަމާއި، އެ ކުއްާޖެގ  މަސްތުާވތަކެތި ބޭނުންކުރާ ދެ މީހުންއެ ުކއްާޖެގ މައިންބަފައިންނަކީ  ،ޢާއިލާެގ ހާލަތަކީ

 ކޯުޓަގއި އޮްތކަން ،ހަމައަްށ ޮގސް  ާވއާޢުކުރުމުެގ މައްސަލަތަެކއް ދަމުނިކާފަެގ މަްއޗަށް ުކޑަކުދިްނނަށް ޖިންސީ ޯގނާ

ެވސް ފާހަަގކުރީ ެއީއ  ގައިމުމަން ހަން އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީޔުދި ދިޔަޅިެގންއްކަލަށް ހުށަހެއެ ުކއްޖާ ނުރަ ،ނޭނިގ ތިބެ
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 ،ށްއެ ކުއްޖާ ނުރަްއކަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދިމާިވ ސަބަބެއްެގ ޮގތުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭެގ އެންމެ ރޫޓް ކޯޒަ

ުގޅުންހުރި  ދައުލަތުެގ ކަމާ ،ޤީޤަތަކީ ޙައޮތްމައްސަލަިއެގ އެންމެ މުލަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރު ފެންނަށް 

ަވނަ  2009ކުރުމަށް ަވސީަލތްތައް އެބަހުރި. ނުކުާރކަން. އެްއކޮްށ މަސައްކަތްއް އެްއކޮށް މަސައްކަތްމުއައްސަސާތަ 

ުވނު. ެއއް ާގއިމުކުރެބޭސްރައީސްެގ ެވރިކަުމގައި ަޗއިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާ އަހަރު އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އިްއޒަތްތެރި

އަނެްއ  ،ޤްޞަދަކީ އެ މުައއްސަާސއަކަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލައެްއެގ މަބޭސްޕްރޮޓެކްޝަން ޭޑޓާޗައިލްްޑ 

ޓްާވނޭ ޮގތަށް އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަަޔކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް ރހެން އެލަމުއައްސަާސއަކަށް ފެންނާނޭ

ޭވނެ ސަސައިން ެއކަނި ކުރެކޮށްދިނުމަކީ ެއއް މުައއް ކާތެރިކަން ަކށަަވރުދިއުން. އެއީ ުކޑަކުދިންނަށް ރައްކަނޑައެިޅެގން

ަވނަ އަހަރު ކޮންެމެވްސ  2010 ،ަވނަ އަހަރު ާގއިމުކުރެވި  2009ބޭްސ ޗައިްލޑް ްޕރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާެވ. ކަމަކަށް ނުާވތީ 

ެވްސ އެްއޮގތަކަށް ، ރި ރައީސްމި ޭވތުެވދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ިއްއޒަތްތެ ،ފަހު ފެށުމަށް މަށްަވރަކަށް ބޭނުންކުރު

ކުރުމަްށ އެުކގައި މަސަްއކަތްެއ މުއައްސަސާތައް އެުކަގިއ މަސައްކަތެއް ނުކުެރޭވ.  .ނުޭވ އްފައެ ބޭނުންކުރެިވ

ބޭސް ބޭނުމެއް ނުކުރޭ. އެހެންީވމާ، ނުރައްކަލަށް މި ޑޭޓާ. ބޭސް ަޗއިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާ ،ަވސީލަތަކީ ކުރުާވމަޖުބޫރު

ޢާއިލާަތުކެގ  އެ ،ކަްށާވ ުކދިންނަށް ދޭން ބޭނުންާވ ރައްކާތެރިކަންޔަނިޔާެގ ިޝކާރަޖިންސީ އަ ،ާވ ކުދިންހުށަހެޅިފައި

އެ ރަށްރަށުެގ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ޙަޤީޤަތުަގިއ  ،ރައްކާތެރިކަން ދެން ދޭންޖެހޭއެހެން ކުދިންނަށް 

ކުރާ މައްސަަލތަކުެގ ތުހުމަތު އުފުލިފައިާވ ންސީ ޯގނާ. ުކޑަކުދިންނަށް ޖިޮކށްދެިވފައެއް ުނޭވއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކަށަަވރު 

ެއއީ ކުށް  .ިމ އިންކުއަީރަގއި ،އޮތީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދަލީލު މިސާފުާވ  އެ ފަރާތްތައް ޫދެވފައި ތިބިކަން ،ފަރާތްތައް

އިްއޒަތްތެރި  ތްތައްނަށް ކުރާ ފަރާ، ޖިންސީ ޯގނާ ކުަޑކުދިންތަޙުޤީެޤްއ ނުކުރެޭވ. އެހެންީވމާ  .ސާބިތެއް ނުކުރެޭވ

އެއް ޓަރމި ފަރާތްތައް މޮނި. ށް ދޫެވފަ ތެރެއަށް ިގނަ ބަޔަކު ިމ ތިބެނީ މުޖުތަމަޢަމުޖުތަމަޢުެގ ،މި ތިބެނީ، ރައީސް

ިމ  ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމުން ކަެމއް ދައުލަުތެގ އިާދރާތަކަކަށް ނޭނޭގ ބައެއްނުކުރެޭވ. މި ފަރާތްތަކަކީ ކޮން 

ން ިއއްޒަތްތެިރ ފާހަަގެވފަިއާވ ކަންކަމުެގ އަލީަގއި ީމެގ ކުރިން ެވސް މި ކޮމިޓީަގނޑުމެންަނށް އަޅު  ންއިންކުއަރީ

އަޅުަގނޑުމެން ހަތް ކަމެއް  ،އަހަރުެގ ުކޑަުކއްޖާއަށް ދިމާިވ ހިތާމަެވރި ހާދިސާގައި 2ރިސެސްެގ ތެޭރގައި މި ށް ރައީސަ

ްއެގ ޮގތަްށ ން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ފޮނުާވފަިއާވ ސިީޓައކުން ޑައިެރކްޓިވެ ހުެގ މަޖިލީރައްިޔތުންދައުލަތުެގ އިދާރާަތކަށް 

 20ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓުގައި އެބަ ހުށަހަޅަން. ޙަޤީޤަތުގައި  އިތުރުން ތިން ކުެގކަންތަ ފޮނުާވފައިާވ ހަތް

 20 ،ބެހޭ ާގނޫނު މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކުރުމާަވނަ ުދަވުހ ކުަޑކުދިންެގ ަޙއްޤުތައް ަރްއކާތެރި 2019ރީ ަވރުފެބު

މަލުކުރަން ފަށަން އެބަޖެހޭ. ޢަކުެރްއިވ ާގނޫނަށް ުގރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަސްދީ؛ ކުރިުގަވނަ ުދަވހު ތަްސދީ ބަރުންނޮެވ

އަދި  ،ކުރާނެ ޮގތާއި އެުކަގއި މަސައްކަތް ބޭސްއާޓާމަލުކުރަން ފަށާއިރު އެއްަކލަ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޑޭޢަ

އަދި ކުޑަކުދިންނަށް މި ، ކުރެޭވނެ ނިާޒމާޗެކްކޮށް މޮނިޓަރކުރާ ފަރާތްތައް މީގެއިތުރުން ކުަޑކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާ

ކޮށްިދނުމުެގ މަސަްއކަތް މަތިކުަރއްާވަފއިާވ ހުރިހާ މުއައްަސސާތަކެްއަގިއ ތިބި އެންމެހަިއ ރައްކާތެރިކަން ކަށަަވރު 
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ފަާރތްތަކުެގ ތަމްރީނާއި ނިޒާމު  އިމުއައްސަސާަތކުަގއި މަަސއްކަތްކުރާ އެންމެހަ އުލަުތގެ ދަ ،ފުންނާއިމުަވްއޒަ

ާގނޫނަްށ  .ލާޒިމުކޮށްފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ންމިހާރު މި ަވނީ ާގނޫނު ކަންކަން ޖެހޭޓަކައި ުކރަން ކުރުމަށްއެފިޝެންޓު

ރާައަކށް މި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް ސް އިދާެވއް އެ ެގއަުޅަގނޑުމެންށް އަދި ކަޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަ

 ؛އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ،ނުކުރާ ނަމަާގނޫނަށް ޢަމަލުެއއްެވސް ހުްއޖަތެއް އިތުރަކަްށ ދެއްޭކކަށެްއ ނެތް.  ،ހިމެނޭ ޮގތުން

މުެގ ަމއްޗަށް ންކަފެންނަ ކަ އަުޅަގނޑުމެންަނށް ން ރީހާރު ހޯދިފައިާވ ޯހދުންތަކުެގ އަލީަގއި އަދި މި އިންކުއަކޮމިޓީން މި

ނުދޭ ނަމަ ކަން ފޯރުކޮށްނަށް ރަްއކާތެރިެއއްޮގތަށް ކުޑަކުދިން ާގނޫނާ ،ނުުކރާ ފަރާތްތަކަށްޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޢަމަލު

މި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންދާރުކުރުމުެގ ަމސައްކަތް މިހާރަށްުވރެ ފުޅާ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހުން

ރީ ރިޕޯޓުން ސާބިތުޭވ. ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ިއންކުއަ ންޖެހޭެގންދަރިއަށްކުއާދެ! ބާރަްށ  ؛ދާއިރާެއއްަގއި

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދުަވސްތަުކަގއި މި ދިެވިހ މިދިޔަ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މައްސަލައަކީ 

ކަންބޮޑުުވން ހުރި ެވްސ  . ައދިުރެވެގންދިޔަ ަމއްސަލަެއއްމުޖުތަމަޢުގައި ަވރަށް ިގނަ ބައެްއެގ ކަންބޮުޑުވން އިތު

 އި ޓަކައި ަމޖިލީހުެގ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިީޓއާމައްސަލަައށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްމި މައްސަލަެއއް. 

ދަންނަަވން. އަުޅަގނޑު  ރި މެންބަރުން ކުރަްއާވ މަސަްއކަތްޕުޅުތަކަްށ އަުޅަގނޑު ފަށްފަށުން ޝުުކރުތްތެްއޒައެހެން އި

ުގޅޭ  ނާއާންސީ ޯގކުރާ ޖި ލަނީ ހިުއމަން ރައިޓްސް އެްނޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓީން ުކޑަކުދިންނަށް އިރު މި ހުޅުަވމިހާ

ނޑު މިހާރު މި  އަޅުަގ ކޮަޅކަށްފަހު()ަވުގތު ތު.ަވުގެގ މި ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް  ،ރީ ރިޕޯޓުޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަ

 .ފަހުމީ އިމްތިޔާޒްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ، ފުރުޞަތުއަރުަވނީ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު

 ، ޭވދަންނަާވލަން ބޭނުން ށް ޝުުކރުޮބޑަަގނޑު ަވރަށް ފުރަތަމަ އަޅު އެންމެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން  ޖީހާން މަޙްމޫދަށް، ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ހިއުަމން ރައިޓްސް އެންްޑ ޖެންޑަރ 

ކުރާ ންސީ ޯގނާޖި  ންނަށްދެްއިވ ކަމަށް ޓަކައި. ކުޑަުކދިއިރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވަ ިވ ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަެރއް ތައްޔާރުކު

ެގ ޖަާވބުާދރީކުރުމަށް މިއަށްުވރެ ބޮޑަްށ ރާ ޮގތުކުައދި ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާތަުކން ޢަމަލު ،މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއާއި 

ކަމަށް ކޮމިޓީެގ ސަމާލުމި އަިދ  ކުެރުވނު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ދެންނެިވދާނެ.މަސައްކަތް

 ެވސް އެހާމެ ިގނަ މަްއސަލަތަކެއް ބެލިފަިއޭވ. އަިދ ތަުކެގ ތެރެިއން ކޮމިޓީެގ އިސްނެުގމަށް އްސަލައައި މަ 

  ުކރީގައި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހާ ޭވ. މިއީ މީގެ  މައްސަލަތަކެއް ކޮމިޓީއަށް ހުަށހެޅިފައި ެވސްމައެއާެއކުަގއި ަވރަށް ިގނަ ހަ
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ރެިވެގން، ހުށަހެޅުމުންދިޔަ މައްސަލަތަކެްއެގ ޮގުތަގިއ މީެދއް ކުއްއުބޮޑު ބަޔަކު ނުކުރާހާ ނުކުރާހާ  ޔަކުމެދުގައި ބަ

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުަގިއ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއެއް އަލަށް ޭވ. އެބަ ކުރެ  ބޫލުަގ ށްއަޅުަގނޑަ

 ިއއްޒަތްތެިރ ލީހުެގރަްއޔިތުންެގ މަޖި މެންެލިވ މި މަސަްއަކތް ކުރެެވމުންދާކަމީ ެވްސ އަުޅަގނޑުއިއެކުަލަވ

ސް ޓްދަންނަާވ ކަެމއް. އަދި ހިއުމަން ރައިންނަށާއި އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރުމެންބަރު

ަވރަށް ިގނަ  މަށް،އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިީޓެގ ުމޤައްރިރު ަވރށް ާޚއްޞަ ކަެމއް ދެްއަވިއެގން މި މައްސަަލތައް ބެލު

 ން ތަކެއް ހޭދަކުރަްއަވިއެގތުހުެގ ަވުގތުތަުކަގއާއި އަިދ އަމިއްލަ އިތުރު ިގނަ ަވގު މަޖިލީ ،ެގންއްަވއި ަވުގތު ހޭދަކުރަ 

 . މި ކޮމިީޓގެ ންދަންނަަވ ކަމަށް ޓަކަިއ ެއ ކަމަނާއަްށ ެވސް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުުކރުމިކަމަށް ދެއްާވ އަހައްިމއްޔަތު 

ދެްއވައިފި. މެެވސް ަވރަކަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ިވދާުޅެވކޮން ންޑޭޝަންތަކެްއ ދެންމެ ީރެގ ެރކަމެ އިންކުއަ ރިޕޯޓުެގ

ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގިއ  ،އި ެއކުލެިވެގްނޭވ. އެްއކަމެއްެގ ޮގތުަގއިއަދި އޭެގ ތަފްޞީލު މި ރިޕޯޓުަގ

ލަންޖެހޭނެ އިވަ ލައް އެކުޑް އޮޕަރޭޓިްނގ ޕްރޮސީޖަރެއިންޓަރ އޭޖެންސީސް ސްޓޭޑަ ،އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފާހަަގކުރެޭވ

އޮފީހުން އެ މަސަްއކަތް ފަށާނެ.  ެގންސްމަޓްކަމަށް މި ރިޕޯޓުަގިއ އެބަ ާފހަަގކުރެޭވ. އަދި ޗައިްލޑް ރަިއޓްސް އޮމްބަ

ރީަގއި ިމހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަިއާވ ުކޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތަާކ ބެހޭ ާގނޫނަށް ަވރު ފެބު 20އެީއ 

ސްމަން އޮފީހުން ކުރެޭވ މަަސއްކަތްަތއް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޓްކުަގއި. އަދި ެއ އޮމްބައެ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ

ންޑޭޝަންަގިއޭވ. މޯލްިޑްވސް ދުަވހުެގ ެތރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ރެކަމެ މަސް 1 ށްމިޓީއަކޮ

 ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި މުެއއީ ަވރަްށ މުހިން ،ިވ ފަދައިންއް ރެ އިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރު ފާހަަގކު ،ބޭްސއެއް ޗައިލްްޑ ޑޭޓާ

ކުެރޭވނެ މަަސއްކަތް މުއަްއސަސާތަކެްއ ޝާމިލުެވެގން ެއކުއެީކަގއިދައުލަތުެގ ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުެރުވނު.

، އަދި ެއ އިލައި ކުލަވަ  އެމެއްއަދި އެ މޮނިޓަރކޮށް ބެލޭނެ ޮގތްތަކުެގ ނިޒާ ،ލޫމާތު ހިއްސާކުރެޭވނެ ޮގތަށްޢުމަ ،ށްޮގތަ

ންޖެހޭނެ ކަމަށް ދުަވުހެގ ެތރޭގައި ހުށަހަޅަމަސް 3ޓީއަށް ލީހުެގ ކޮމިރައްޔިތުންެގ މަޖި ކުރެޭވ މަަސއްކަތްަތއް ެވސް ހަމަ

ލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިނިޒާމެްއ އެކުލަވަ ސުޕަރވައިޒަރީ ންޭޑޝަންގައި ފާހަަގކުެރިވފަިއޭވ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ރެކަމެ

 އާިވ އެސް.އޯ.ޕީ މި ދެންނެބެިލެގންދަނީ  އްސަަލތަކެއް ެވސްިއޭވ. ހުރިހާ މަްއސަލަތަކެއް، ހުރިހާ މަފަށްފާހަަގކޮ

ޮގތަްށ ކޮށްފަ. ހުރިހާ އެޖެންސީތަކުން ެވސް މިންޑުމެޮއޭވ ރެކަ އެްއޮގތަށްތޯ ކަށަަވުރކުރަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ތަމްރީނު ންޑޭޝަްނގައި ފާހަަގކުރެޭވ. މެންެގ ެރކަައޅުަގނޑުމެ ހޭނެ ކަމަށްލަންޖެއިޢަމަލުކޮށް، އަދި މި ނިޒާމު އެކުަލަވ

ކުރެެވންޖެހޭނެ ކަމަށް ިމ ކުރުމަށް ޓަކަިއ ޚާްއޞަދެިވފަިއާވ މީހުން މި ބާަވުތެގ ނާުޒކު މަްއސަލަތައް ަތޙުޤީޤު

 ކުރަން.ަގނޑު ފާހަަގކަމުަގއި އަޅު  ެއއީ ަވރަށް ރަނަގޅު ކަމެއް ،ންޑޭޝަންަގއި ފާހަަގކުެރިވފަިއާވ ކަމަށް ާވތީވެ ރެކަމެ

ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ  ،އެއްފަދައިން އެކޭ ެވސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންޭވ ުކރި އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު

ތެްއެގ ތެރޭަގއި މި ޞަކަމަށް ޓަަކއި. އަދި ައަވސް ފުރުން މި މައްސަލައަށް ދޭ އަހައްމިްއޔަތުކަމާިއ ޚާްއޞަމެންބަރު

ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެިރކަން  ކުރެިވ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ރަނަގޅުކޮށް، ހަރުަދނާެގން، ނިޒާމުއެޅި ަވޅު ންކަމަށް ފިޔަކަ



32 

 

ދައުލަތުެގ ހުރިހާ  އިަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ ؛ޓަަކިއ ދައުލަތުެގ ހުރިހާ މުައްއސަސާެއއް ކަށަަވރުކޮށްދިނުމަށް

ނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއްެގ ދިޔުމަކީ އަުޅަގރިއަށްކު ން ެގތަކާއި ެގްނ މި މަސައްކަތްމުއައްސަސާަތކެއް ެއކުލެވެ 

 ޮގތުަގއި ދަންނަަވން. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރި ިއއްޒަތްތެ ަގލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާެގ، ރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާ

 އަށް. هللاބްދު އީާވ ޢަމެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:  هللاޢަބްދު އީާވ މެންަބރު ާދއިރާެގ އުތުރު ަގލޮޅު

އަހަރު ަވންދެން ކުޑަކުދިންނަށް ލިބުނު   15 ،ރީމި ރިޕޯޓު، މި ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހެޅިފަިއާވ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ޮގތުްނ ކަށް ހުށަައއްސަސާތަމުދައުލަތުެގ ެއކިއެިކ  ،ޖިންސީ ޯގނާއާ ބެހޭ ޮގތުން 

އަލަށް ރައްޔިތުންެގ  ،ލެުވނު ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީންއިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އަލަށް އެކުލަވަ 

ށްފަށުން ޑު ފަޅުަގނއަ ރިޕޯޓަށް ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް،  ޅިމި ހުށަހެ އި އް ހިްނަގީރއެމަޖިލީހަކުން ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަ

ޝުކުރު އަދާކުރާެނކަން. މި ރިޕޯޓުގައި ފުރަތަމަ ން ދިެވހި ރައްޔިުތން ެވސް ޤީއަދާކުރަން. ައޅުަގނޑަށް ޔަ ޝުކުރު

ުކޑަުކދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަަވރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިންނަށް އިންސާފު  ،ެވސް މި ފާހަަގކުރަނީ

 ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު މި ޝުކުރު ޒިންމާއެއްކަން. ެއަކމަށްެވސް ހުެގ މަޖިލީ މި ހޯދައިދިނުމަކީ 

ެވފައިާވ ކުދިންނަށް ހިމާޔަތް  ކަށްޔަކަން ހޯަދއިދިނުމަކީ ައދި އަނިާޔެގ ޝިކާރަ އަދާކުރަނީ. ުކޑަކުދިންނަށް ަރއްކާތެރި

ބޫލުކޮްށ، އެ ިވސްނުމުެގ ދަށުން މި ަގޒިންމާކަން ސް ެވ ެގއިންސާފު ހޯދައިދިުނމަކީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހު ހޯދައިދީ،

ފަދަ   ކޮންމެ ،އަުޅަގނޑަށް އިނޭގ ެއއްަޗކީ، ިވްސނުނު އެއްޗަކީ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ލާފައި އޮތީމާއިރިޕޯޓު އެކުލަވަ 

ޒަތްތެރި ރައީސް، އް ކަމެްއެގ ތެރެއިްނ ެވސް އިރިއަދިރިަގނެޑްއެގ ތެރެއިން ެވސް އަދި ކޮންމެ ފަދަ އަނިޔާެވރި، ބިރުެވ

ތާެގ ތެރޭަގއި ިދެވިހރާއްޖޭެގ އެިކ ކަންޮކޅުތަކުން ޭވުތެވދިަޔ ދެތިން ހަފު .ނެެރިވދާނޭ އް ފަހަރުގައި ރަނަގޅެ

އަުޅަގނޑަްށ  ތަކުންމި ާވހަކަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދިޔަ ޚަބަރުތައް، ުކޑަކުދިންނަްށ ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާތައް

 ،ރަނަގެޅއް ަކމަށް ބެލެޭވނީ، ދެން މި ކަްނކަމަށް ދައުލަތުެގ ފަރާތުންނެރެުވނު މެންނަށް ޑުނފެންނަ ޮގތުަގއި ައޅުަގ

މި ރިޕޯޓުގައި ެވްސ  .ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ބޮޑަށް ފާރަެވރިެވ، ތަންކޮެޅއް ބޮޑަށް އަޅާލުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މުަވްއޒަފުން  ، ނެތުމެއް ެވސް ނޫންޖެޓުބަ ންއެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްފައިާވ ކަންކަމަކީ، ކޮންމެހެ

ނުލުން. ފަރުާވ ކުޑަކުރުން. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ . ާގނޫނު ނެތުމެއް ެވސް ނޫން. ހަމަ އަޅާނެތުމެއް ެވސް ނޫން

ޯގނާއަކީ ެވސް،  ސީޖިން އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މީަގއި ައޅުަގނޑު ހިމަނާނަން އަންހެނުންނަށް ކުރާ ؛ޯގނާއަކީ 
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ކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުެވފައި ާވތީެވ، ިއްއޒަތްތެރި  ސްޔަ ބޮޑު ސީރި  އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިާޔއަީކ ެވސް އެީއ މާ

ފުލުސް އޮފީހުންނާއި  ،މިހިސާބަށް ކަންަތްއ ޮގސްފަިއަވނީ. މި ރިޕޯޓުަގިއ ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ކަންތައްަތުކަގއި  ؛ރައީސް

އި ފަދީ ތްހަ، ދެން ތިކަން ނުކުރާށޭ ކިޔާފައި ނަސޭކުރާ މީހާ ެގނެްއސައްޖަކަށް ިޖންސީ ޯގނާކުކުޑަ ، ކޯޓުންނާ

އޮތް. ލާފައި އެބައި، އެ މުޖުތަމަޢުެގ ތެރެއަށް ފޮނުަވށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އޭނަ އަނބުރާ އެ ރަށެއްެގ ތެރެއަ 

ކޮްށެގން ެގންނަ މިސާލަަކށް ަވްއކަން ،ަގއި ސް ކުެށއް ން އެްއެވހެއެ އެހެން އެްއެވސް ކުެށްއަގިއ، .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އޭ، ދެން ތިހެން ނޫޅެށެކޭ. އެކަމަކު  ،ނުބުނާނެ ންކުޔައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފުލުސް އޮފީހުެގ ތެރެ މީހާ ެގނެއްސަ

ަދއްާކ ރާސާއިން ދި ެގރުއަހަ 15ޭވތުެވދިޔަ  ،ފުލުސް އޮފީހުެގ ތެރެއިން ެވސް މަުކރީކުޑަުކއްޖަކަށް ޖިންސީ ޯގނާ

 އިލާ އިތުރުން ކޯޓަށް ފޮނުވަ ކަެމއް ނެިގަފއެއް ނެތް. އަދި ޭއގެ ސްޔަތުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެްއެވސް ކަހަލަ ސީރިޮގ

އަށް ދައުާވކުރަން ފޮނުާވ އެތައް މައްސަލަތަެކއް އަނުބރާ ފުލުސް އޮފީހަށް އެބަ  ޕީ.ޖީ  ،އެތައް މައްސަލަތަާކއި

އަސްލު ކުްށ  ،އޭެގ މާނައަކީ  .ފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްިކޔާކި ނެތިެގންނޭ ށް ހެަވރަބިތާުވސާ ކުށް ،ފޮނުާވލަންޖެހޭ

 ކުަޑކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ޯގނާެގ ؛އެ ކަންކަން ތަޙުޤީޤު ،ށް ހެކި ނެތީެއްއ ނޫން. އޭެގ މާނައަކީަވރަސާބިތުާވ

ނުާވތީެވ، ށް އެހާ ަވުގުތ ދޭން ބޭނުންކަމައެ  ،ނުާވތީވެ  ށްހުންނަށް އެއީ މައްސަަލއަކަ ލުކުރަން ތިބި ފުޙުޤީޤު ތަ ކޭސްތައް

 ރަނަގޅަށް ނުކޮށްފައި އެ އޮންނަނީ. ތަޙުޤީޤު ޤުތަޙުޤީ ،ްސކޮށް ނުނަާގތީެވ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޔައެކަން ސީރި

ޖެހެނީ  ބުނަން ތޭ ަވަރށް ހެކި ނެއޮންނާތީެވ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދުަވހަކު ެވސް ކުށް ސާބިތުާވ ރަނަގޅަށް ނުކޮށް

ނޫނުަގއި ެވސް އޮންނާީނ ނެ. ާގބޮޑު ހެކިތަކެއް ނޯންނާ މާ އި . ކުޑަކުިދންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ޯގނާަގތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

ހަމައަށް ެގންދަންޖެހޭ ކަންކަން.  ކޯޓާ ،ެވެގްނ ތަޙުޤީޤުކޮށްެގން އެހެން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ ރަނަގޅަށް ކަމާ

ކޯޓަށް  ،އޮތްަވނަ ކަަމކަށް ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އެބަ 3 .ތްތެރި ރަީއސްފައި ެއ އޮތީ. ިއއްޒަށްކޮނު އެކަން ކަމަކުއެ

ެގން އެބަދޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޭއެގ މާނައަކީ ެވސް ެވދިގު ެވސް ށްުވރެ އަހަރަ 1ެގންދާ މައްސަލަތަކުަގއި އެަބ 

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސަސް  ،ނުންފާހަަގކޮށްލަން ބޭ ޑުނއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ  ކުނުެލެވނީއޭ. ެއކަމައިއަޅަ

ަވކި މުއްދަތެްއެގ ތެޭރަގިއ މި ކަންތައްތަްއ ތަޙުޤީޤުކޮށްެގްނ،  ،ތެޭރގައި ނިންމައިފި ެގ ތާހަފު 2ކޮމިޝަނުން މި ދިޔަ 

ޓުގައި މި  ޕޯރިަތކުން ނިމިެގން، ކޭސް ނިމެންޖެހޭނެ ކަމަށް. މި އްތައް ކޯޓުތަ ޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ޯގނާެގ ކަންކު

ެއކަމުެގ ިޝކާރަައކަށްީވ  ،ޭއެގ މާނަައކީ .. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްއޭ އަހަރަްށުވރެ ިގނަ ދުަވސް އެަބެވ 1 ،ބުނަނީ

 ޖެހިދާނޭއުޅެންަވންދެން  އަހަރަށްުވރެ ިގނަ ދުަވސް 1 ކުރި މީހާެގ ަކއިީރަގއި އަނިޔާ އޭނައަށް  ،އެ މީހާ ،ކުޑަުކއްޖާ

 އެއް ަބޔަކު އަނެއް ބަަޔކާ ްއސަާސތަކުން އެްއެވސް ުގޅުމެއް ނެްތ.އަމު، އެބަ ފާހަަގވޭ  މަހަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި 

މި ހުރިހާ ކަމަކުން ެވސް  .ކުރުމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޤުއެްއެވސް ުގޅުމެއް ނެތް މި ކަންކަން ތަޙުޤީ

 .ރި ރައީސްްއޒަތްތެކަން. އިނެތްަފއި ިވދެސްކަމެއް ނުޔަކަން. ސީރިނުެލިވފައި އޮތް އިއަޅަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަަވނީ

ލާއިރު ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކެއް ުގިޅެގްނ ލައިންޑޭޝަންތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަކަމެމި ރިޕޯޓުަގިއާވ ރެ 
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އް ިމ ސަނެސް ޕާރޓްރީެގ ިނޔަލަށް އޮމްބަަވރުެލުވނު ާގނޫުނގައި ބުނާ ޮގތުން ފެބުއިކުރުން. އަލަށް އެުކލަަވމަސައްކަތް

 ؛ތާަވލެއް ކަނަޑއެޅުން. އަދި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކަށް ޢަމަލުކުރާނޭޅިފައިާވ ަމއްސަލަތަކަނަޑއެޅުން. ހުށަހެ ށްމަކަންކަ

 ިވޔަސް،މިސާލަކަށް ކުޑަކުދިްނެގ ހިޔާ ިވަޔސް، ފުލުސް އޮފީހުެގ ތެރެިއން މި މައްސަލަތައް  ،އަބަދު ،އަބަދު ،އަބަދު

ހިންާގ ޮގތް ެވސް،  ތައް ޝަީރޢަތް، ޯކޓުތަކުން މިކުރާ ޮގތް ިވޔަސް ޤު ޤީމި މައްސަލަތައް ތަޙުޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން 

ދޫކޮށްލުމެއް  ފައިޫނނެއް ހަދާެގންދިޔުން. ާގއެންޑް ބެލެންސް ެގްނުގޅުން. ރިިވއކުރަމުން ސްެޗކް ، ތާސއަބަދުތާއަބަދު

ށް ނަނަތަ މި ތައްން ެވސް ެއ ާގނޫނުެގ ޒިންމާ ނަަގންެޖހޭ ފަރާތްހުނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ރައްިޔތުންެގ މަޖިލީ

އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،ތަން، އެ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް އެެވސް އަުޅަގނޑުމެން ެވސް ެވސް، ައބަދުއަބަދު ،ެގނެސްެގން 

ދިޔުމުން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑަށް ސް މި ކަމުަގިއ އަދާކުރަމުންފާރަެވރިުވމުެގ ޒިންމާ އަުޅަގނޑުމެން ެވ

ކަމަށް. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ  އަޅާލުން ބޮޑުާވނޭ ދައުލަތުން މި ކަމާ   ދެންށްުވރެލަފާކުރެެވނީ އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ މިއަ

 ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަށް އަހައްިމއްޔަުތ ދެޭވެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ށްމަަސއްކަތަ ސީ އަނިޔާ ުހއްޓުުވމަށް ދައުލަތުން ކުރާޖިން

އިންސާފު ފޯރުކޮށްދިނުން.   ،މާއިކަތެރި ރައްކާ ،ްށީވ ކުދިންނަށް ސަލާމަތާއިރަޔައަދި އެ އަނިޔާެގ ޝިކާ .ށްކަމަ

 ޮގުތަގއި ަނަގއިެގން ބެލުން. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ެގ މާެއއް ނޑުމެްނެގ ޒިންއަޅުަގނޑުމެން، އަުޅަގ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފަހު އަދި ކުރިއަށްދާނެ. ށްލުމައިންޓޯލަށް ހުއްޓާ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް އަޅުަގނޑުމެންޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ެވަވަޑއިަގންަނަވން އެިދަވަޑއިަގންަނާވ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެހެންީވމާ، ބަހުްސަގިއ ަބއިެވރި 

 ޑަިއަގތުން އެދެން. އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މެދުކަނޑާލަނީ ސަޔަށް.އެދިވަ 

 

 {އަށް 11:06އިްނ  10:31 :ކޮޅުތު ަވުގސްހު}

 (هللاްބދު ޢައީވާ ރައީސްނައިުބ ގެ މަޖިލީހު  ؛ވީނެންތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ން:ދެްއެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ށަހެޅިފައިާވ ރިޕޯޓު. ރު ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ، ައޅުަގނޑުމެން މެދުކަނޑާލުމުެގ ކުރިން ހުއަުޅަގނޑުމެން މިހާ  `.

ހިއުަމން ރައިޓްސް އެްނޑް ޖެންޑަރ  ،ޓު ޕޯރީ ރިުގޅޭ ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަ އެއީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިްނސީ އަނިާޔއާ

ަދއްަކަވން އެިދަވަޑިއަގންނަާވ ޕޯޓަށް ބަހުްސކުރުމުެގ މަރުޙަލާ. ާވހަކަފުޅުޮގތުެގ ކޮމިޓީ ރި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެްއުވން އެދެން. ތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑިއެގންއިްއޒަތް
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 މަސައްކަތް   . ނުނިމި ހުރި 7

 

 ން:ދެްއެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި   ،ަދއްަކަވން އެދިަވޑައިުނަގންނަާވތީ އެްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު އިތުރަށް ާވހަކަފުޅު

ރު ބަްއޒަތްތެރި މެންމަކުނުދޫ ާދިއރާެގ އި  ،ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުެގ ބަހުސް. ެއއީ ސަރުާކރުެގ ފަރާތުން ،ނީފަށަ

ެގ ބަހުސް ދެމެހެއްޓުމުެގ ބިލު އި،ިވޔަފާީރެގ ދާއިރާަގިއ ާވދަެވރިކަން އުަފއްދަ ،މުޙައްމަދު ރާޢީ ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ 

 .ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ރިޒަތްތެއިއް  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫ)ަވުގތުޮކަޅކަށްފަހު( ެގންދިޔުން. ކުރިއަށް 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫ

 34 ،އްާވފައިވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ހުށަހަޅު

ެގ ރާއްޖޭ ،މި ބިލަކީ ފާރީެގ ދާިއރާގައި ާވދަެވރިކަން އުެފއްުދމުެގިވޔަ ،މާއްދާެގ މައްޗަށް ެއކުލެޭވ މި ބިލަކީ

ަވރަށްުވރެ  މި އޮތްމިހާރު މި ބިލުގައި  ،އަސަރުކުރާނެ ބިލެއް. މިހެން މި ދެންނެީވ ދަށް ހެޔޮޞާތިއިޤް ޔަފާރިާއއިިވ

ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތަާކއި އިާނޔަތްަތްއ  ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާުރންނާއި ނުަވތަ ަދއުލަތުންބޮޑަށް ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ިވޔަފާރި

 .މި ބިލުެގ ބޭނުންތެރިކަން ކިތަންމެހާ ެވސް ބޮޑު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،މައޮެވއްޖެ ނަހަމަހަމަކަމާއެކު ގާއިމުެވަފއި 

ަބސްެވޭވ މުތަކުެގ މީހުން ހިސޯރުކޮށް، އެ މީހުންެގ މެދުގައި އެއްއުބޭރު ޤަ  އްޅިތަގޮ އަޅުގނޑު ހައިރާންަވނީ މާރުޭކޓްެގ 

ން ފެންނާޭކޓުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރުމާ މިއީ ލޯކަލްއި ތަކެތި ިވއްކަމުންދާތީ. ލާއަަގކަށް ެއ ޮގޅިތަުކަގިއ މުދަ

ޖެހެނީ ކޮންމެެވސް ދިވެއްަސކު ނިާވފަތްަގނޑަކަްށ އެކު ދަންނަަވންޔާހިތާމަ ،އޮތް މަންޒަރު. އެ މީހުން މިކަން މި ކުރަނީ

ކުާރ ދަނޑުެވިރކަން އަދި ،ކަށް ިވޔަސް، ރެްސޓޯރެންޓަކަށް ިވަޔސް، ބޯކޮށާ ތަަނކަށް ިވޔަސް ހޮޓަލަލައިެގންނޭ. ަސއި

މި މީހުން މި  ،ކަުމގައި ިވޔަސްަތއް ހަދަިއެގން ޮކންސްޓްރަކްޝަން ިވޔަފާރި ކަުމގައި ިވަޔސް އަިދ ކުދި ްގރޫޕުއްދަނޑެ

މީހުން   އަދި އެ .ނެތް ެވސް ހިފާނެ އަތެއް ތް. އަދިބަލާނެ ލޮލެއް ނެ ތައްމި ކަންތައް ،ކަންތައް ހިންަގމުންދާއިރު

މިކަމަކީ  .ދަނީ ބޭރުކުރަމުން ާރއްޖެއަށް ަވންނަ ބޭރުފައިސާ އެ  ޑޮލަރަށް ހަދައިެގން މި ހިންާގ ިވޔަފާރިަތކުން ލިބޭ ނަފާ

ބިލަކީ  މި .ފާހަަގކުރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު ޮގތުަގއި ށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއްެގސްކޮޔަމިއަދު ސީރި

މިކަމުގައި  .ރިތަކަށް ާޖަގ ހޯދައިދޭނެ ބިލެއްފާފަންތީެގ ިވޔަ ރަުމން އަންނަ ކުދި އަދި މެދު ޮގެތއްަގއި ކުިރއަޞައްޚާ

ބިމުެގ  ،ތެރެއިން ބައެއް ިވޔަފާރިތަކަކީ ެވސް ދަންނަާވލެޭވތޯ ބަލާނަން. ސަބަބަކީ މީެގ ޮގތް ހުރި ޔާލުޚި އަޅުަގނޑުެގ 

ދަެވިރ ާވރު ދައުލަތުެގ ބަެއްއ މުއައްސަސާތަކުން ިމޮގތުން ބަލާއިތައް. ޚާއްޞަ އިނާޔަތް ލިބިެގން ހިންޭގ ިވޔަފާރި

 ހިްނާގ. ހަމަ މި ޔަފާރި އެބަފުނިަތއް ދައުލަުތެގ ބިންތަުކަގއި ވި ދައުލަުތެގ މުައއްސަސާތަާކއި އަދި ކުން ،ކުއްެޔއް ނުދީ

ުއޅޭ ޭގަގއި  މީހުން އެ ،މީހުން ިވޔަފާރީެގ ނަން ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ބޭރު އި،ފުރުޞަތުގައި ެޓކްސް ނުަދްއކަ
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ކަމެއް. މިހެްނ  ންދާކަމީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވންޖެހޭގެ ރުވެ ނުހުއްޓި އިތު ސްެވ ތައްަގމުންދާ ރެސްޓޯރެންޓުހިން

ެވސް އަުގ  ކޮންމެ މުދަލެއް ؟މިކަން އޮތްއިރު ކިހިނެއްތޯ އާދައިެގ ިވޔަފާރިތައް ިވޔަފަރީގައި ފައިހަމަކުރާނީ

 އެހާެމ ށްަޔކަބަ އަނެއް ،ށް އަުގހެޔޮރަ ަވށްބަޔަކަ އެއް .ެލިވެގން ޑްހެަވރމުދައްލެއްެގ އޯ އެ ،ދަނީ ކަނޑައެިޅެގން މި

ބިލުަގިއ  މި ،މިފަދަ ބިލެއް އަންނައިރު .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ؟ރާނީކިހިނެއްތޯ ފައިހަމަކު ،ީވމާންއެހެ .ޑުބޮ އަުގ

  ށް ބިލަ ކުރުމަށް މި ެވސް ފުރުޞަތު ހަމަހަމަ ތަކަށްފަންތީެގ ިވޔަފާރި ތްކުރާ ކުދި އަދި މެދުއިޝާރާ އަޅުަގނޑު މި

ީމޑިާއެގ  .ަކމުގައި އަުޅަގނޑު ެދކެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަމެއް ދިއުމަކީ މުހިންމުލާަގިއ ބާރުެއޅިެގންޙަމަރު ޓީކޮމި

 ،ކީ ދައުލަތުން ބިމާއިއެމަ.އެސް.ޒަރެއް. މިސާލަކަށް ޕީމަން އޮތީ ހަމަ އެއް ފެންނަން މި ،ިވޔަސް  ލަތަށް ބެލިކަމުގައިހާ

ހިންޭގ މީޑިާއ  ،އި އަދި އެތަން ހިނަްގން ދައުލަތުން މުސާރަދޭ ބޯޑެއް ޮއެވނާފުންމުަވއްޒަ  ،އިންެވސްޓްމެންާޓއި

ޖެހެނީ   ން މިމީހު އެ .އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ ހިންާގ ޓީީވތައް ުނަވތަ މީޑީއާތައް ،އޮތީ ކުންފުންޏެއް. ދެން ފެންނަން މި

ންޓްތައް އަމިއްަލއަށް ހޯދައިެގްނ ޕްމަިވއިކު  އަިމއްލައަށް ުމސާރަ ދީެގން ،ުކއްޔަްށ ހިފައިެގންތަންތަން އަމިއްލައަށް 

  މީހުން  އެ ،އެއީ އިޝްތިހާރު ިވްއކަިއެގން. އެހެންީވމާ .މަގެއް އެއްހަމަ މަަގކީ އޮތް  ފައިސާ ލިބެން  .ކުރަން މިކަން

ން މިތާ  ނޫއަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން ރާއްޖެ ޓީީވ އިޝްތިހާރުކުރާކަށް  .މާއެ.އެސް.ޖެހެނީ ޕީން ކުރައެކަމަކު ފައިހަމަ ެވސް

އަހަރުަގިއ  ޭވތުެވދިޔަ ފަސް .ތެއްޤަޤީެވސް އެނޭގ ޙަ އީ އެންމެންނަށްމި ،އެހެންނަމަެވސް .ދައްކަނީާވހަކަ މި

ނި ޔާމީނުެގ ޕްރޮޕެެގންޑާކަން. އެނޫން އަެޑްއ ދިޔައީ ހަމައެކަދައުލަުތެގ މީޑީއާއިން ފަތުރަމުން ،ންއެމު.އެސް.ޕީ

ރަްއޔިތުންެގ  ެވސް ދިެވހިއި ަވުރަގދުަވސް ރިޔާސީ އިންތިހާބުެގ  ،ނަމަެވސްންއެހެ .ނެތް  އްއެއެމީޑިާއއަކުން އިިވފަ 

ެވްސ  އުުލަގއި ޙަމާބިރުެވރި  ެވސް އަދި އެ  ނާއެއް ަދއްކަމުންމަކުިރ ހުރިހާ ޖޫރި ،ދިނީއިެއއްޮގތަްށ ައޑު އުފުލަ  ިވންދާ

 ދިނުމުގައިދުމަތްޚިއަދި ރަްއޔިތުންނަށް  އިަގިވޔަފާރީ އެކު ކަމާހަމަހަމަ ،އެހެންެވ އަުޅަގނޑު މިދަންނަަވނީ .ރާއްޖެ ޓީީވ

ެވްސ  އެކުއްސާކުރުމާހިޔާލު ޚި ާވ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކޭ. މިންބޭނު ކުރިއަރަން

ަވރަްށ  ކީ ހުރި މާއްދާތަކަ ބިުލގައި ހިމެިނފައި ހަމައަށް ތާއީދުކުާރ ާވހަަކ ދަންނަަވން. ެއއީ މިލަށް ފުރިބި އަޅުަގނޑު މި

ދުމަތާއި ައުގ ޚި ،ފަރާތުން ަވކި ޮގތަކަށް އެއްބަްސެވ ދެ ،ާވތީ. މިސާލަކަށް ަގއިމުހިންމު މާއްދާތަކެއް ކަމު

ައޅުަގނޑު ، ހަމަުކރާނެ. އެހެންީވމާ އިލު އަރަބި ެވސް މި ެވސް އެފަދަ މީހުންނާ އި ލަތްތަކުގަ ހާކޮންޓްރޯލްކުރާ 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މިފަދަ ފުރިހަމަ   ،ށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވމުންއަބިލަށް ފުރިހަމަ މި ފަހަރު އަދިެވސް ެއއް

ތްތެިރ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަ ،ލު ހުށަހެޅުއްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުބި ބިލެއް ހުށަހެޅުއްީވތީ ސަރުކާަރށާއި އަދި މި

ލާނަްނ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަްށ މައިޅު ނިންކޮއަށް ޝުކުރު ދަންނަަވމުން އަޅުަގނޑުެގ ާވހަކަޢީމެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

 .ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 
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 އްމަދު ރަޝީދު.އްމުލަކު އުތުރު ާދިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަަވޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފު

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ާވ އްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުަވފު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ިވޔަފާރީެގ ދާއިރާަގއި ާވަދެވރިކަްނ 

ަވރަށް އަށް ޢީމުޙައްމަދު ރާ މަކުނުދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ހުށަހެޅުއްީވތީ  ދެމެހެއްޓުމުެގ ބިލު  އި އުފައްދަ

ހުށަހެޅުމުެގ  ބިލު ސަުރކާރުން މި ،އޮތީ ކަމުަގއި މި ހުށަހެޅުމުެގ މަޤްޞަދެއް ބިލު މިދަންނަަވން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު

ިވޔަފާީރެގ ާދއިރާަގިއ  ،ދެމެހެއްޓުާމއިދިެވހިރާއްޭޖެގ ިވޔަފާރިެގ ާދއިރާަގއި ާވދަެވިރކަން އުަފއްދައި  ،ބޭނުމަކީ

ދީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ނޭދެޭވ ޞާ ތިޤްއުމުެގ އިޤަ ،ެގ ސަބަބުންކުޮގތަށް ިހންާގ ިވޔަފާރީެގ ޢަމަލުތަ ާވދަެވިރކަން ހަނިާވ

ރީެގ ޔަފާއެފަދަ ވި  ،އަޅާ އެއްބަްސުވންތަކާއިާވަދެވިރކަމަށް ހުރަސް އިެގ ދާއިރާގަ އި ިވޔަފާރީ ޓަކަ ށްމަުވއަސަރުތައް ހުއްޓު 

 އި،ުގޅޭ އުސޫލު ބަޔާންކުރުމާ  ،މާއެޅުޅު އަިދ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަަވ ،މަލުތައް މަނާކުރުމާއިޢަ

ތުަގއި ބޭނުން ނަހަމަ ޮގ ެގމެއްޤާކުން އެފަދަ މަޔަ މެއް ލިބިފައިާވ ިވޔަފާރިޤާެގ ބާޒާރުަގއި ނުފޫުޒ ފޯރުާވ މަފާރީ ޔަިވ

 ށްެއއްކުރުމުެގ ސަބަބުން ިވޔަފާީރެގ ދާއިާރގައި ާވަދެވރިކަމަ އް ިވޔަފާިރއަކާިވޔަފާރި އަނެ އެއް، މަނާކުރުމާއިހިފުން 

އަދި ިވޔަފާީރެގ ާދއިރާަގއި  ،ލުމާއި އިބެޭހ އުސޫލުަތއް ެއކުލަވަ  ކުރުމުެގ ޮގތުން ކަމާްނ ކޮންްޓރޯލްޔުދިއެޅިެގންދާހުރަސް

ލިއްޔަތުތައް ަބޔާންކުރުން. އޫ ޮގތުން ބަލަހައްާޓ އިދާރާެގ ބާރުަތކާއި މަސް  ބެހޭ ޓުމާާވދަެވިރކަން އުފައްަދއި ދެމެހެއް

ކުރެެވނީ ިވޔަފާރިަތްއ ަވރަށް ބޮޑަށް މޮނޮޕޮލައިޒް  ނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގައި ފާަހަގ މިގަ އަޅު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިންަޑސްޓްރީ ކަުމަގިއާވ އެްއ ކުިރއަރަމުންދާ ބޮޑަށް  ެއންމެއަިއސް ފަހަކަށް  ތަން. ެއޮގތުން ރާްއޖޭގައި މި ެވފަިއާވ

 މަންޒަރު. މިހާރު މި ންނަށް ފެންނަނީ އެމެލާއިުރ އަުޅަގނޑުއިެވސް ބަލަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަްސޓްރީއަށް

ިރސޯޓުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން  ،ޗައިނާެގ ބޮޑެތި ކޮންޓްރެްކޓަރުން ރާއްޖެ އައިސް ،ފެންނަނީ އައިސް މިފަހަކަށް

ފުރުޞަތުތަްއ  ތް އޮށްރުނަޓަރެކްޓްެގ ކޮންތީފަން ދިެވހިންނާއި ކުދި އަިދ މެދު ،އް މޮނޮޕޮލައިޒްކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްތަ

ޮގތުަގިއ  ކުރާޑު ަގބޫލު ނައޅުަގ ،ން ފާސްެވެގންދާއިރުހުމަޖިލީ ެވެގންދާ މަންޒަރު. ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ބިލެއް މިނިހަ

ެގ ބޮޑެތި އް ަވރެ ންނަށް ކުރިމަތިލެޭވނީ ަވކިހުމީ ބޭރު ،ުތންކުެރެވން. ެއޮގެވސް އެބަޖެޭހ ކެޓަަގަރއިޒް ތައްކޮންޓްރެކްޓް

ތަުކަގިއ ކޮންޓްެރކްޓު  ޕަސެންެޓއް މިޞައްޚާ ަވކި  އަދި ިދެވހިންނަށް .ޖެހޭބަކަމަށް ހަދަން އެކަށް ތަކޮންޓްރެކްޓް

ރު، ރާއްޭޖެގ އެންމެ އިލާކަހަލަ ކަންަތއްތަކަްށ ބަ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުެރޭވ ބަެއއްހިމަނަން އެބަޖެހޭ. މީެގ

ރިސޯޓުތަުކެގ ޕާޭޗސިންގ މެނޭޖަރުންެގ ޮގުތަގއި  ިއ ބޮޑަށް މިޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރަގ ،ވާ ކަމަށް ބޮޑު އިންޑަްސޓްރީ

ކަމަށް  ދިެވހިންނަށް އޮތް ިވޔަފާރީެގ ފުރުޞަތުތައް ަވރަށް ބޮޑަށް ހަނިެވެގންދާ ން،ބޭރުމީހުން ތިބުމުެގ ސަބަބު

ގ ން މުދާ ެގންނަ ފްރައިޓް ފޯާވޑިރާއްެޖއަށް  ،ށް ާފހަަގކުރެޭވ ކަންތައްަތކުެގ ެތރޭަގއި ފާހަަގކުރެޭވ. ޭއގެއިތުރަ

އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެބަފެނޭ ކޮލަމްބޯއިން  .ކޮށްފައޮންނަނީ މޮނޮޕޮލައިޒް މަސައްކަތް މި ކޮމްޕެނީތަކުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެ
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ަވރަކަްށ ދެ ހާސްެއހެންނޫނީ  1900ާގްތަގނަޑކަށް  އި ަގނަންނަމު އެބަކުރޭ އެކި  ކަްށ ޗާޖުމާލެއަށް އަންނަ ކޮންޓެއިނާ

ސަތޭަކ ގައި ކޮލަމްބޯއިން އިންިޑާއއަށް ސޭމް ޑިސްޓެންސް  ހަމަ ،އިން އިންިޑާއއަށްބޯޑޮލަރު. ެއކަމަކު ހަމަ ކޮލަމް 

 ށް އައިން މާލެ އަންނަ ކޮންޓެއިނާ ކޮލަމްބޯ ،ކަމަކީ  ުޑ އަޖަިއބުާވނއަުޅަގ .އުފުލޭ ޑޮލަރަށް ކޮންޓެއިާނއެއް އެބަ 

އެީއ  .ކޮންމެެވސް ޯގހެއް އެަބއުޅޭ އިމީަގ .ޖެހެނީ  ޑޮލަރު ދަްއަކން މިށްަވރަކަސްހާދެ ޑުމެން ނކީްއެވެގންޯތއޭ ައޅުަގ

ާރއްޖޭެގ  .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޑ ދެކެނީނަކމަށް އަޅުަގ ދިމާާވ މައްސަލަެއއް މުެގ ސަަބބުންކުރުމޮނޮޕޮލައިޒް މި

އެކަމަކު ދެތަން  .އާއި މޯލްިޑިވއަން ެއައރ ޓެކްސީޓީ.އެމް.އޭ  ،ކުރިން އޮންނަނީ ؛ރޓަޕްލޭން އޮޕްރޭ އެންމެ ބޮޑު ސީ

އަުޅަގނުޑ ، ނެތުމުެގ ސަބަބުން ންދަެވިރކަިވޔަފާރީގައި ާވ ކޮށްުލމުެގ ސަބަބުން މިއަދު އެމޮނޮޕޮލައިޒް އިްއކޮށްލައެ

 ،ޖެހުނު ަދއްކަންށްޑޮލަރު ައޅުަގނޑު ދެކޮޅަ ހަ ސަތޭކަ ކުރި ދަތުުރަގިއ ށްތޮޅަެވސް މާލެއިްނ މ. އަ އެންމެ ފަހުން

ަވރަކަށް ޑޮލަރަށް. މިީއ ތޭކަށް ސަ އަ ޭވއާދެ އެބަ އަށްއަންނަ ެގްސޓް މީހާ އެކަަމކު ޔޫރަޕުން .ށްއަތޮޅަ. މާލެއިން މ

ހާ ހުރި ާދއިރު މިެވެގންފާސް މިފަދަ ބިލެއް ،އެހެންީވމާ ؛މިއީ ިމކަންތައްތައް  ،މާެއހެންީވ؟ ނޫންތޯތަންކޮޅެއް ޮބޑުަވރު

 ބިލު ެވްސ ފަހިާވނެ ޮގތަކަށް މި ރިއަށްޔަފާިވފަންތީެގ  ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ކުދި އަދި ެމދު ،ޔަތްކޮށްޢާ ރިށްމަކަކަ

 .ކަމެްއ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދިއުަމކީ އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭފަރުމާކުރެިވެގން

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ދޫ ދާއިރާެގ މަރަ

 

 މް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:ހީމެންބަރު އިބްރާމަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 ށްމޮނޮޮޕލީ ާގނޫނެއް ރާއްެޖއަ- ނުަވތަ އެންޓިޓްސްޓްރަ -ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އެންޓި

  މިފަދަ ބިލެއް މި  ،ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން .ބާކިޔާ ކަމެއްޙަ ައޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް މަރުދިއުމަކީތަޢާރަފްެވެގން

ރިތަްއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިވޔަފާ .ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޅުއްީވތީ އެހެށަ ހުށްމަޖިލީހަ

 އި،އުފައްދަ  ންިވޔަފާރިތަކުެގ މެުދގައި ާވދަެވިރކަ ،މިދެންނެިވ ޮގތަށްެވސް އަދި ،ހަމައަށް އައިއިރު  ދާިމއަ އިކުރިއަރަ

ޑުމެންެގ ތެރޭަގިއ ނށްދެޭވނެ ިނޒާމެްއ އަުޅަގއި ަތކެތި ފޯރުކޮކާތަދުމަތްޚިައެގްއަގިއ  ރައްޔިތުންނަށް ީވާހެވސް ކުޑަ 

ތުން ެވސް ތަރައްީޤެގ ޮގ އްުއމެޤަކޮންމެ  ،ދެއްތެ .ކަމެއް ނެތްކަމީ އަޅުަގނޑުމެން މިައދު ހަމަ ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ

އިދުަތްއ ޖެހޭ ާގނޫނުތަކާއި ަގާވން ދަހަ ،ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ އަަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަާކއިހާއުމެްއެގ ޤަ އެ  ،ާދއިރުއިރަކުރިއަ

އިނޭގ  ންނަށް އެބައޮތް ހިސާބުން އަުޅަގނޑުމެ ކަމެއް. މިއަުދ ރާއްޖެ ައއިސްފައި ނެކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ  ހެދުމަކީ

 އެއް  ،އާދެ، ިވޔާފާރީެގ ތެޭރގައި ާވދަެވރިކަން ނެތްނަމަ ކުރުމުެގ ަވުގތު އަުތެވއްޖެކަން.ފްއް ތާޢަރުމިފަދަ ާގނޫނެ

ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނނަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ޮގުތަގިއ  ،ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބޭނަމަތަކަށް ރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރި ކޮންޓްރޯލްރާފަ
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ެގ 1980 ،ރުޞަތު ހަނިެވެގންދާނެ. މިހާރުެވސް ރާއްޖޭގައި ިދމާާވ މައްސަލައަކީ ަގތުމުެގ ފުދުމަތާއި މުދާ ލިބިޚި

ނުކުރެޭވނެ ަބޔަކަށް ކޯޓާ ީދެގން، ކޯޓާއަްށ ނޫނީ މުދާ އެތެރެ ސަރުކާރުން ަވކި ާރއްޖޭެގ އޭރުެގ ،ތެޭރަގއިތަކުެގ އަހަރު

ަވކި  ދިނުމުެގ ސަބަބުން، ށް ބަަޔކަ  މޮނޮޕޮލީއެއް ަވކިޞަ އްޚާ ނުަވތަ  ،ަގާވއިދެއް ހެދުމުެގ ނަތީޖާެއއްެގ ޮގތުން

މުކޮްށ ބޭނުންކުރާ އްރަްއިޔތުން އާ ރާއްޭޖެގ ،ަވކި ބަަޔކު އިންތިހާއަށް މުއްސަނދިެވ ،ލައިސަނެއް ދިނުމުެގ ސަބަބުން 

އޭރުެގ ިވޔަފާރީެގ  ،ަވނަ އަހަރު 1990ހުރިހާ ތަކެތީެގ ސޯލް އެޖެންސީ ަވރަށް މަދު ބޮޑެިތ ިވޔަާފރިެވރިން އަތުަލއިފި. 

އިްސދައުރެއް އަދާކުރި މީހަކަށް ަވރަށް މަސައްކަުތގައި  އެ ،އިން އަުޅަގނޑުމެްނ މަސައްކަތްކޮްށެގންއްޔާޢިޖަމު

 ށްހިސާބަ އެ .އުާވލީ މުޓަަގއި މިދެންނެިވ ކޯޓާ ިސސްރީނަަވެގ ޖަ 1990 ،ެވސް އެނޭގ ާވތީ ައޅުަގނޑަށް ނޑުަގއަޅު

ަތކުެގ އެިކއެކި ބްރޭންޑު ،ބާަވތްަތއް ހިންމު އަސާސީާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ބޭނުންކުާރ މު؟ އައިުރަގިއ ކިހިނެއްތޯ ީވ

މިދެންނެިވ ާބަވތުެގ  ، ނޫނީ އެއްެވސް ެއއްެޗއްށްީމހުންނަ އެ .ަނާގފަ ެވރިންަވނީޔަފާރި ިގނަ ވި ށްރަމޮނޮޕޮލީ ަވ

ކުރުމުެގ ަސާގފަތެްއ ކޮންޓްރޯލްމިހާރުެވސް ބާާޒރުެގ މިދެންނެިވ ޮގތަށް ައުގ  ،ތަކެއްެޗއް އިމްޕޯޓެއް ނުކުެރޭވ. އެހެންީވމާ

 ،ޔަފާރިކޮށްަގއި ވި ލުިވޔަފާރީެގ މާޙައު ާވ ޮގތެްއގައި ރާއްޭޖެގއެކަށީެގން  ށްޔަފާުރެވރިންނަކުދިކުދި ިވ .އޮތީ މި ހަރުލާފައި

 ، ތެއް. މުހިންމުޤީޤަންެޖހޭނެ ޙަނެތް. މިއީ ަގބޫލުކުރަ ރާއްެޖއަކު  ންތިޒާމެްއ މިއި ،އަދި ާވަދކުރެޭވނެ ިނޒާމެއް 

އޮންނަނީ ަވކި ބަަޔކު  މުކޮށް ެޑއިީލ ބޭނުންކުރާ އެކިެއކި ޕްރޮަޑކްޓްތަުކެގ ސޯލް މޮނޮޕޮލީ މިއްޔިތުން އާ ރައް

ރީޓެއިްލ  މީހުން ކަނޑައަޅާ އެ ،މީހުން ވިއްކާ އަަގކަށް ނީ އެލްކޮށްފަ. ކުދި ިވަޔފާރިެވރިން ޖެހެރޯކޮންޓް

ޮގތަްށ  މިދެންނެިވ ،ޖެހެނީ މި ާވން  ތް. މިހެންޙަޤީޤަދުެގ މީހުންެގ ިފހާރަތަކުން ިވްއކަން. މިީއ މިއަ  ްއަގިއ އެ ޕްރައިސެ

ބަަޔކަްށ  ތެޭރގައި ަވކިެގ ރުްށ އޭުރެގ ސަރުކާރުން އަްށޑިހަިއެގ އަހަ ކަޔަުކއްލި ،އޯޕަްނ މާކެޓެްއ ޮއެވފައި ަގއިރާއްޖޭ

ށް އޭރުެގ ހުިރ ނުކުރެޭވނެ ޮގތަތަކެތި އެތެރެނީ ނޫެގ ދަށުން ކޯޓާ  މީހުންނަށް ނޫނިއްޔާ ތަކެތި އެ ކޯޓާ ދޫކޮށްެގން އެ

ނޫީނ  އްަޞ ފިޔަަވެޅއް އަަޅިއެގންޚާ ،ސަރުކާރުން  ދޫކުރާއިރުރުުމެގ ހިތި ނަތީޖާ. މިއަދު މިކަން އިދުތައް ބަދަލުކުަގވާ 

 އިމިައދު ރާއްޖޭެގ ސަރުކާރުގަ  ،ރައްޔިތުންނަކަށް ނުކުރާނެ. އަޅުަގނުޑެގ ސުާވަލކީ ާގނޫނުެގ ހެޔޮ ފައިދާ ދިެވހި މި

 އެންމެ ފުރިހަމަ ޭއގެ  ،ިވަޔސް ކަމަށް ެވސް އުފެދޭ ސުާވެލއް. ާގނޫނެްއ ހެދި މިއީ؟ ތޯކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި

ސިލެްއ ހާ ޮގތަކަށްާގނޫނެްއެގ މަޤްޞަދު އެކަށީެގްނާވ  އެ ،ވިއްޔާ  ކަމަށް ަވނީ ނުކުރެޭވޒުާގނޫނު ތަންފީ ޮގތުަގއި

ިކާޔ  ޓީ.އެމް.ޓީ.އޭ ؛ންފުންޏެއްމިސާލަކަށް ޓެލެފޯނު ކު، މިއަދު އެމެރިކާ ތަންތަނުގައި ،ނުކުރެޭވނެ. އެހެންކަމުން

އެްއެވްސ  ެއއީ މޮނޮޕޮލީ ަވރުަގދަކަމުން އެހެން .ދުަވްސަވރު އެ އިަގސަރުކާރުްނ ބައިކޮށްލީ އެމެރިކާ  ެވސް ކުންފުންޏެއް

ޮގެތއް.  ދާނުަގއި ާވދަނުކުރެޭވެނކަން ސަރުކާރަްށ ޔަޤީންީވމާ ހެދިމައި ގެ ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަން  އެމެިރކާެގށްބަޔަކަ

ކެރިފޯރުންތެރިކަން  ،ކަންލުބިއުލަށް ޕޮިޒޓިްވ ބަދަލެއް ެގނައުުމެގ ޤާޙަ ިވޔާފާރީެގ މާށް ޮގތަ މިދެންނެިވ ،މާއެހެންީވ

މީެގ ހެޔޮ ނަތީޖާ  ،ާގނޫނު ފާސްކުރިޔަސް އަުޅަގނޑުމެން އަދި މި ،ިވއްޔާ ކަމަށް ަވނީ ސަރުކާރުަގއި ނެތް

 ޭއެގ އެންމެ ފުންމިނަށް ،އިމާިވ ސަބަބުތަކާ ން ދިައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޭޖެގ މޮނޮޮޕލީ އުފެދެ ،ނުނިކުންނާނެ. އެހެންީވމާ
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ާގނޫނުން  ޑުމެން މިނިވއްާޔ އަޅުަގ ަވނީ ށްކަމަ ަޙއްލުކުރުަމށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިަޔަވޅުަތއް ނާޅާ ެއކަންކަން ،ޮގސް

، ނެތް. އެހެންީވމާ މެދު ޝައްެކއް ކަމާނުާވނެސިލުހާެވްސ  ޞަދުސިލުކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުންާވ މަޤްހާ

ާގނޫުނ  ،ޔަްތކޮށްއާންނެިވ ކަންކަުމެގ މައްޗަށް ރިދެމި ،ވިއްޔާ ކަމަށް ަވނީ ކުރާ ނިޔަތުަގިއ މިކަން ޑުމެން ހެޔޮއަޅުަގނ

ކުރުުމެގ ކެރިފޯރުންެތރިކަން ސަރުކާުރެގ ކިަބއިަގިއ  ،ކުރެެވންާވނެ ،ކުރަންޖެހޭނެޒުޮގތުަގިއ ތަންފީ އޭެގ އެންމެ ފުރިހަމަ

އިްއޒަތްތެރި  ފުރުޞަތަްށ ޝުކުރިއްޔާ ެވސް ހުންނަންާވނެ. ދެއްިވ ކިބަިއގައި ހުެގމަޖިލީ ހުންނަންާވނެ. އަދި މި

 ރައީސް.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 . ޟާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިދޫ ދާއިރާމިލަން

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޟާމެންބަރު ޢަލީ ރިދޫ ދާއިރާެގ ންމިލަ

ލަ ޮގތެއްަގއި މުޖު ،ރިތަކަށްަޔފާފަންތީެގ ިވ ކުދި ިވޔަފާރިތަަކށާއި އަދި މެދު، އާދެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

ިވޔަފާރިތަުކެގ ސާބިތުކަން ުނަވތަ ިވަޔފާރިތައް ކުިރއަރަިއެގންދާނެ  އެ ،ހުރިހާ ިވޔަފާރިތަކަކަްށ ޔަީޤންކަމާއި

ދަންނަަވން. ސަރުކާރުްނ  ރު ްށ ޝުކުޑަބޮ ަވރަށް ތަކެއް ާގނޫނެްއެގ ޮގތުަގިއ ެގނެސްެދއްީވީތެވ ަހމަހޫމުފްމަ

އި ކުރާ ޓަކަށްދިނުމަބަލެއް ހޯދައިދިެވހިާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ފާަގތި މުސްތަޤް ،މާއިްއަޔތުކައަހައްމި މިކަމަށްޓަކައި ދޭ

ައޅުަގނޑު ާގނޫނު  ެއކީަގއި މިއެއާ  އަުޅަގނޑު މީިތ ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ ،ުތެގ ސާފު މިސާލެްއެގ ޮގތުން ކަމަސައް

 .ށް ެއދެޭވ ނިންމުންތަކެއް އެބަހުރިަވރަ ،ންތަކެއްނިންމުާގނޫނުެގ ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅު  މި ،ކޮށްިލއިރުކުޑަކޮށް ދިރާސާ

ިވޔާފަރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭނެ ަވރަށް ބޮޑު  ށް،ިވޔަފާރިތަކަށް މިހާރު ހުރި ޮގންޖެހުންތަކުން ރައްޔިތުންނަ

ކަމަށް  ިލއްޖެގެއް ދިޔައިުރަގިއ އޭަނެގ ޙައްޤެއް ިވޔަފާރިެއްއ ކުރަމުން ،ނުންޭވެއޮގުތން ހަމަބޭ .ޔަޤީންކަމެއް އެބައޮތް

މަްއސަލަެއްއ  ން އެމިނިސްޓްރީ ،ހުށަހެޅުމަށްފަހު ށްމިނިްސޓްރީއަ ،ހުށަހަޅާފައި އަށްަޝކުާވ މިނިސްޓްރީ ފެނިެގން އެ

 ެވސް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ ކަމަށް  ރާތުންކުރާ ފަ އެއްޔަފާިރެވރިޔާ ނުަވތަ ިވޔަފާރިެވްސ އެިވ އިަގދޭތެރޭ ޮގތާ ނިންމި

އޭަނއަށް އެަބއޮތޭ ޙައްޤު  ،ކޮށް ލިޔެަފއިޙަަވނަ މާއްދާގައި އެބައޮތް ަވރަްށ ސާފުކޮށް ސަރީ 29ާގނޫނުެގ  މި ،ާވނަމަ

 ބޫުލކުެރވޭ ަގކަމަށް  ިވޔަފާރިން އޭަނއަށް ެގއްލުމެްއ ވެއްޖެ އަދި ހަމަ އެ ،ެވސް އްޤުޙަކުރުމުެގ އަލުން އިސްިތއުނާފު

. މިއީ އަުޅަގނޑު ހިތުން ދޭ އޭނައަށް ލިިބެގންެވސް  ޙައްޤުޮގސް އޭަނއަށް ބަދަލު ހޯދުމުެގ ކޯޓަށް ިއގައިމައްސަލަ ،މަނަ

ތަކުރާރުކޮްށ  ހަމަ ،ޑު ހިތަްށއަރަނީނއަުޅަގ ،މަެވސްއެހެންނަ .ކަމެއް ދިެވހިރާްއޖޭގައި ނެތް މިމިހާރު އަދި 

ން ާގނޫީނ މިންަގނޑު އަޅުަގނޑުމެ ތަުކެގިވޔަފާރިިވޔަފާރިތަކަށް ަޙއްޤު ުނަވތަ  ،އޭދަންނަާވލަން ބޭނުންެވ

 ،މު ކަމެކޭންމިއަދު ހަމަ މުހި ،ޓަކައި މިފަދަ ާގނޫނެއް ފަރުމާކުރާއިރުއެ ބޭފުޅުންެގ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ،ކަނޑައަާޅއިުރަގއި 
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ަގއި ކަންކަން ަރއްޔިތުންނަްށ ބާރު ސްޕީޑު ،ދިުއމަށް ޓަކައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުދި ިވަޔފާރިތަކުގައި ކުރިއަަރިއެގން

ބަލައިިލ ހަމަ މު ކަމެކޭ. ންހުރި ހުރަސްތަްއ ދެނެަގތުމަކީ އަުޅަގނޑު ހިތުން ުމހިނުަވތަ  ،ކުރިއަރަިއެގން ެދޭވނެ ަމުގ

ރީތިކޮށް ދެެވން ތަން. ސާުފކޮށް މިހެން  ބެދިފައި އިންނަެވސް ހަމަ މި ފެންނަނީ ހަމަ ކޮޅުކުން ެވސް އަދި ޔަކޮންމެ ދިމާ

ާނ އޭ ،ފުަރތަމަ ހަމަ ސްޓާޓިން ،ިވޔަފާިރއެއް ފެށުމަށްއޮންނަ މަންޒަރު ރީްއޗަކަށް ނުފެނޭ. އުނދަޫގތައް އެބަހުރި. 

ންނަނީ ަވރަށް އުނދަޫގ ޓަަކއި މަސައްކަތް ފަށާ ހިސާބުން ެވސް އޮހިތުނިޔަތް ަގންނަ ހިސާބުން ެވސް ނުަވތަ އެ ކަމަށް

ފުޅާކުރުމަްށ  ،ިދއުމަށް ޓަކައިއެ ިވޔަފާރި ކުރިއަރައި ،ލާރިއެއް ހޯދަން ންާވ ބޭންކަށް ޮގސްބޭނު ހާލަތެއްގައި. އޭނަ

ދަތި  ،ެވސް ަވރަށް އުނދަގޫ  ގައިންކުން ލޯނަކަށް ެއޕްލިކޭޝަން ލާ ހިސާބުބޭ ،ދާއިުރަގިއ ެވސްހޯދަން ޓަކައި ފައިސާ

 6 ،މަސް  3 ؛ލާތައް ކަނޑަތުކޮްށެގން ނޫނިއްޔާޙަނަ މަރުަވރަށް ގި  ،ތަކެއް އެބަހުރޭ. ަވރަްށ ިގނަ ކަންަތއްތައް ތަކްލީފު

ހަމަޖެހޭނެކަން  ،ނުލިބޭނެކަން ެވސް  ،އެ ލޯެނއް ލިބޭނެކަން ެވސް ،ްސ ޭއނައަށް މި އޮންނަނީދުަވސް ާވއިރު ެވމަސް

ކުރަން ކޮންމެހެން ފަސޭހަ ،ހަމަނުޖެހޭނެކަން ެވސް ނޭނިގ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑު ހިތުން އެބަޖެހެއޭ ،ސްެވ

ހުރަސްތައް ދެނަެގންނާނެ ޮގތެއް އަުޅަގނުޑ  ކައި ހުރިދިއުމަށް ޓައިއެބަޖެހޭ. އަދި މިފަދަ ިވޔަފާރިތަކުަގއި ކުރިއަރަ 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ، މިހާރު ކޮންމެހެން ެވސް ހޯދަން. މިސާލަކަށް ދަންނަާވނަމަހަމަ އެބަޖެހޭ  ހިތުން މި މަޖިލީހުން

 އަުޅަގނޑަށް ދާދި ހައުްސެގ ިވޔަފާރި. ރިޒަމް. ެގސްޓްއަލޯކަލް ޓު ،ކުރިއަރައިެގން އަންނަ އެއް ކަންތަކަކީ އެންމެ ބާރަށް 

އީރާނުެގ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން. އޭނާ ބުނީ ތިމަންނައަކީ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރެކޭ. ތިމަންނަ މަހެއްެގ  ،ފަހުން ބައްދަލުިވ

ހުރި ، . އެހެންނަމަެވސް ެލަވލްަގއޭ ޭބނުމޭ. އެއީ ބަޖެޓުމައްޗަށް މިތައް ެގސްޓުްނ ދިެވހިރާއްޖެއަށް ެގންނަން 

ރާނުން ޑޮލަރު. އީ 480ނޫީނ  500ން ޓިކެޓް ރރިޓަ އާދެެވއޭ ހިރާއްޖެއަށް އެބައީރާނުން ދިވެ  ،ކީޮގންޖެހުމަ

ރަކަށް ަވ 350ަގއި ެވްސ އެބަ ނަަގއޭ ހިސާބަށް ޑޮމެސްޓިކު ޑޮލަރު. މާލެއިން ހަނިމާދޫއާ 580ދެޮކޅަށް  ށްދިެވހިރާއްޖެއަ

 މީހަުކ ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރަންޏާ ތަފާތު ޮބޑު. މިސާލަކަށް ލޯކަލް ޑޮލަރު. އެތެޭރެގ އުދުހުންތަކަށް އޮތް ައުގ

 މި ހިސާބަށް ދާ ،ހިސާބަށް އާހިސާބަށް ނުަވތަ ދަަރަވންދޫ އަތޮޅާ  .ބާގންަގނަޑކަށް އެީއ ހާހެއްހާ ރުފިޔާ ނުަވތަ 

 1500 ،ކަމަށް ިވޔަސް އަތޮޅަްށ ދާ ަވންޏާ ނުަވތަ އައްޑޫ ކަމަށް ހިސާބަށް ދާ  އާަވންޏާ. ނުަވތަ ހަނިމާދޫ ކަމަށް

 4ުގނަ ުނަވތަ  10ެގ އޭ ،ެދެވނީ އަތޮޅަށް ެގސްޓަކަށް ުނަވތަ ޓޫރިސްޓަކަށް މި ައއްޑޫ، ފިޔާ. އެކަމަކު ރުަވރަކަށް 

ފަންތީެގ ފަތުރުެވރިން   މެދު ލެެވލްެގ،ފަންތީެގ  މެދު ؛މާ، ބަޖެޓްނަ ބޮޑު އަުގަގޭއ. އެހެންީވުގ 5ުގނަ ނުަވތަ 

އްެލއް ޙަީއ ަވރަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށް އެބަެވއޭ. މިކަމަށް ެވސް  މި ރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް ެވސްއަ ރާއްޖެއަށް ައއުމަށް ލޯކަލް ޓު 

ހައުސްތަކަްށ އަުޅަގނޑު ހިތުން ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ މިހާރު ކަންކޮޅުތަކުގައި ފުާޅެވެގންދާ ެގްސޓް ،ާވނަމަ ކަމަށްއްސި އައި 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސް އެީއ ެވ ،ންޤީސްޓުން ެގަނއުމުަގއި ެވްސ އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ެވެގންދާނެ. ހަމަ ޔަެގ

 ތައް ދެނެަގެނެގން ނޫނިްއޔާޔަާފރިތަކަށް ހުރި ޮގންޖެހުންނާލަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ިމ ދެންނެިވ ޮގތަްށ ވި ސްިވ

ތައް ފަށާ ފަރާތްތަށް ެވްސ ތްނެއް. އަލަށް މަސަްއކަނެހެދާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ހިއެއްުނޭވ ިވޔަފާރިތައް ކުރިއަަރއި
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 ކުެރޭވނެ އިންިތޒާމެއް ހޯދައިދިނުމަކީ އަުޅަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން  އެކަން ަހއިންްއގައި ފަސޭލުއިފަސޭހަ ޮގތެ

ދަކުރެްއިވއްޔާ މި އިރާ ،ެގ ުއްއމީދަކީ ބޮޑަށް މިކަން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ށް. ަވރައްމިއަދު ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެ

 ،ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންތައްތަކަށް ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުަގއި މި ދެންނެިވ

ާގނޫނުެގ މި  ަވޑަިއެގންއްލެއް ހޯދޭނެ ޮގތެއް ިވްސނައިޙައެއަށް  ،އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެަގނެ

 ެގނެސްދިނުން. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ންކޮންމެެވސް ހިސާބަކު ތެރެއަށް 

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުރީގައި އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކޮށް ނިމުނު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް، އެއީ ުކޑަކުދިންނަށް 

ަވނީ. އެހެންީވމާ، މިއަދު ެއ  ސައްހަމައަށް ގޮ  މިއަދު ޯވޓަކާ  ރިޕޯޓްުގޅޭ ޕާލިމެންޓަރީ އިންކުއަރީ ކުރާ ޖިންސީ ޯގނާއާ

ލާނަން. އިނެ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން. ިމއަދުެގ ކޮމިޓީ ބައްދަލުުވންަތއް ޭރިވަފއާވ ޮގތް ދަންަނަވކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް އެހޭ

( ކޮމިޓީ. 241ބެހޭ ކޮމިޓީ ) ޚިދުމަތްތަކާ ސަލާމަތީ ،ަގއި 10:15އުމީ ތަަރއްީގއާިއ ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީ. ޤަ  ،ޖެހިއިރު 10

 ،ަގއި  11ެގ ސަބް ކޮމިޓީ. ންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުމަ އެންަވޔަރަން ،ޖެހިއިރު 11 .މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،ަގއި  11

 2ގައި ަގާވއިދު ކޮމިޓީ.  12:30އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ ފެށޭނެ.  ،ަގއި 12:30މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީ. 

ޕްަރއިޒަްސ އެންޓަންޑް އޯސްޭޓޓް  ،ޖަހާއިރު 2ސަރުކާުރެގ މަސްޫއލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންަވރު ަބލާ ކޮމިޓީ.  ،ރުޖަހާއި

ރައިޓްސް އެންޑް  ހިއުމަން ،ޖަހާއިރު 2ކޮމިޓީ. އަދި  ންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުޖަހާއިރު އެންަވޔަަރންމަ 2ކޮމިޓީ. 

 ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ.ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ 

 

 އިން މުޙައްމަދުދީދީ ާވހަކަދެްއކެުވން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސަ

ިވޔަފާރި ދާއިާރެގ ާވަދެވރިކަން އުަފއްދައި  ؛ާވ ބިލު ހުށަހެޅިފައި މި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭެގ ަގނޑު ެވސް ދެެކން. ަކމުގައި ައޅު ބިެލއް ރަނަގޅުދެމެހެއްޓުމުެގ ބިލު. އާދެ! މިއީ ަވރަށް 

 ،ޓްކޮށް އެ އިންަޑސްޓްރީ އެްއކޮށް ޑޮމިނޭ މި ދަނީ އޫރިދޫ ފަދަ ކުންުފނިތަކުން، ދިރާުގ ؛ހާރު ާވ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައްމި

ދެ ޕާޓީ ުގޅިެގން ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަުގަތްއ  ،ެއ އަުގތަުކަގއި ،އެ ބޭފުޅުން ބޭނުން އަުގތަކެްއގައި އަުގަތއް ކަނަޑއަޅައި 

ިރޔާސީ އެއް ަވޢުދު، އެމް.ޑީ.ީޕެގ ެއްއ  ތުން ބަލާއިރުަގއި ާރއްޖޭެގ އަުޅަގނޑުމެންެގދަނީ ދަމަހައްޓަމުން. ނިސްބަ މި

 ާރއްެޖއަކީ މި ސަރަހައްުދެގ ނިސްަބތުން ބަލާއިރުގައި ެވސް ޭޓޑާ ،ހެޔޮކުރުން. ނަމަެވސްނެޓް އަގު ރަވޢުދު އެއީ އިންޓަ

ރުފިޔާ.  4އަކަށް ިމ ޖެހެނީ އެންމެ ބީޑިާއަގއި ޖީ.އުމު. ެއޮގތުން ބަލާިއރު އިންޤަ އަކަށް ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބީޖީ.

ހެޔޮކުރުުމަގިއ  ޑޭޓާތައް ައުގ ޅުަގނޑުމެްނެގލާރި. އަ  40ރުފިޔާ  13 ،އުޅެނީ މި އިކައިީރގައި އޮތް ސްރީލަންާކގަ 

 2 އެ ،އެންމެ ދެ ކުންފުނި ރާއްޖޭަގއި ޮއެވެގން ،އަުޅަގނުޑ ެވސް ެދކެނީ ކަމަށް އް ދިމާާވ އެންމެ ބޮުޑ ޗެލެންޖެ
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ރި އިްއޒަތްތެ ެދކުނު ދާއިާރެގ ަގޮލޅު ،ކަމަށް. އެހެންީވމާ އޮތުމުެގ ސަބަބުން ފައިޕާޓީއަށް މި ފުރުޞަތުތަްއ ފަހިެވ

އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ެވސް ފާހަަގކުރެްއިވ  ،ަވހު ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިން މެންބަރު ެވސް ކުީރ ދު

މުާވސަލާތީ  ނެޓް ނޫނީރރާއްޖޭެގ ިއންޓަ އިތުުރ ކުންފުންޏެއް ،ެރެވނީއަުޅަގނޑަށް ެވސް ަގބޫލުކު ،ފަދައިން

ރަނަގުޅ  ަރއްިޔތުންނަށް މިއަށްުވރެ އްޔާ. އެ ފުރުޞަތު ފަހިވެއްޖެކަމަށް އެ ފުރުޞަތު އެބަ ފަހިާވންޖެހޭ ،ންޚިދުމަތްދޭ

އޮފް މޯލްޑިްވސްިއްނ  ބޭންކު ،އި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ދެކެން. ހަމަ އެޮގތަށް ބަލާއިރުަގ ލިބިެގންދާނެއަެގއްަގއި 

ނޫނީ ސާފު  ،ށްޑަންެގ ޑިިވންޑެން އޮފް މޮލްޑިްވްސއިން އެ ބޭފުޅު ކޮްނމެ އަހަރަކު ބޭންކު ،ނަާގ ފައިާދއާއި ެވސް 

ނެރޭ. މިއީ އެ ޭބފުޅުންނަށް ލިބިފައިާވ ބާރުެގ ބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ އެަބ ފައިދާއަށް  ،ބޮޑު އަަދދެއް .ނެރޭފައިދާއަށް އެބަ

ެއ  ،ނަގައިެގންތުހުރި އިންޑަސްޓްރިައލް ރޭޓެއް އެ ބޭފުޅުން ހި ،އިންޑަސްޓްރީ އެްއކޮށް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބަބުންސަ

އޮފް  ކްރެޑިޓް ކާޑު ެވސް މި ދެެވނީ ބޭންކު އިބޭފުޅުން މުޅި އިންޑަސްޓްރީ ޑޮމިނޭޓްކުރަމުން މި ދަނީ. ރާއްޖޭގަ 

މި  ،ެވސް މި އޮންނަނީ ކޮންޓްޯރލް ނެ. ެއއީ އެމެކްސްާއއި ިވާސެގނުާވ ދޮަގކަށް މޯލްޑިްވސްއަށް އެކަންޏޭ ބުްނޏަސް

ޮގއްިސއްޔާ ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުން ރަްއޔިތުންނަްށ ތްތަކަށް މި ފުރުޞަތުތައް ފަހިެވެގންފަރާ އިތުރު. އެހެންީވމާ، ށްފަރާތަ

 ލިބިެގންދާނެ. އަދި ކްރެޑިްޓ އްަގއި ލޯނުަތއް ެވސް ލިބުުމެގ ފުރުޞަތުޑަ އިންޓަރެސްޓެ ކު  ،ހެޔޮ ައުގަގއި  އެއަްށުވރެ

ރަްއޔިތުންނަށް  ،ޝަެނއް ކްިރއޭޓްވެ މްޕެޓިކޮ ،ސް ުކަޑެވެނޭގ ޗާޖަސްަތްއ ެވ ާވނުާވ ނޭނިގ ،ނެޭގ ޗާޖަސްތަާކއިކާޑުން 

ޒިމް އިންޑަސްޓްރީ ެވސް ހަމަ އަރިރާއްޖޭެގ ޓުކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކެން.  ބޮޑު މަންފާއެއް ލިބިެގންދާނެ އެއަްށުވރެ

ޒަމް އިންޑަސްޓްީރ ރި އަޓު ދަނީ ރާއްޖޭެގ ކުރަމުން މިޓްޮޑމިނޭ ަވނީ މިކަހަލަ ޮގަތަކށް. ހައެއްކަ ިވޔަފާރިެވރިންއިބިނާެވފަ

ަވރަްށ  ،ަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި ދިޔައީއަޅު  .ަލއިން އިންޑަސްްޓރީ ެވސްރެވސް. ހަމަ އެޮގތުން ބަލާއިުރގައި އެއަ

ފުކުރައްާވ! ޓާމިނަލް ޓާމިަނލް، މާ ، އެމް.އޭ.ސީ.އެލްެގ.ސީއެލް.އީެގ ަލއުންޖުއެމް.އެމް.އޭ ށްެވސް ޓީ.އެމް.އޭއަ ފަހުން

  އެ ބޭފުޅުން  ،ދިޔަ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުން މިފަދަ ކަންކަން ެވެގން މި ދަނީަހކަ ނޫހުން ފެނިެގންދެިވެގންދިޔަ ާވ

އެހެންީވމާ، އިތުރު ކޮމްޕެޓިޝަނަށް  ރާއްޭޖެގ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކެއް ރާއްޖެ ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންދާތީެވ.  ،ަވރުަގަދެވ

ން  ނުންފާ ބޮޑުތަރައްޔިތުންނަށް އެިއން ލިބޭ މަ ންދިޔައިމާއުެލއް އުފެިދެގޙަާވދެެވރި މާ ،ދިޔައިމާފުރުޞަތު ލިބިެގން

 .ަޞތަށް ޝުކުރިއްޔާރުައުޅަގނޑު ދެކެން. ދެްއިވ ފު ކަމަށް ެވސް ނެރަނަގޅުާވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން.ރިދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެދިއްަގރު 

 

 ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:މެންބަރު  ދިއްަގރު ދާއިާރެގ
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ރައީސް. މި ބިލަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ދެ ަވނަ ފަހަރަކަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ، އާދެ! މި ބިލަށް

ދޭތެރޭގައި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް  މި ބިލާ ،ތަކަށް މި އެދުނީެވސް ެއއްެޗއް ދަންނަާވލުމަށް ފުރުޞަ

 ަވނަ  7ބިލުެގ މި  އީއެ . ކަމުަގއި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވީތެވ މު ކަމެއްން ން މިީއ ހަމަ މުހި ިވސްނުށްަވރަށް ބޮޑަ

ަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ ޅު އަ ،ޮގތުން ތްއޮ މާއްދާގައި އިސްތިސްާނެގ ބަެއއް އެަބޭވ. ެއއީ އިސްތިސްާނެގ ބައި މިހާރު

 ، ެއޮގތުން ެއކަމާދިޔުަމކީ ަވރަްށ ެވދާެނ ކަމެއް. އެހެންީވމާޮގތުަގއި ިވޔަފާރިތަކަްށ ހަމަ ހުރަސްތަކެްއ އެިޅެގން

  ފަރާތްތަކަށް  ކުރަން ބޭނުންިވޔަފާރި އަޅުަގނޑުެމންެގ މި ޤައުމުގައި އެއީ . ދޭތެރޭގައި ބޮޑަށް ިވސްނުން މުހިންމު

ިވޔަސް ެވސް.  ކަހަލަ ިވޔަފާރިއެްއ ކަމުގައި ރިކުރުުމެގ ފުރުޞަތު އެބަޖެހޭ އޮންނަން. އެއީ ކޮންމެިވޔަފާ

ާއއްމުންނަށް ފައިދާާވ  ،ަވކި ކަހަލަ، ޭވަވނަ ާމއްދާަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށްފައި އެބައޮ  7 ،އެހެންނަމަެވސް

ހަމަ ހުރިހާ   ، ެއކަމާާވނެ ކަމަށް. އެހެްނީވމާިއސްތިސްނާ އިންއެއީ އެ  ،ާވނަމަ ަކމަށް ެވއްޖެ ކަހަލަ ިވޔަފާރިެއއް

 ،މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަށް ރަނަގޅު ބަދަލުތަކެއް ެގނެސް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ިވސްނަާވފައި 

ަވރަށް މުހިންމު  ދިޔުމަކީ ހަމަ ލު ނިމިެގންބި ޮގތަށް މި ކުެރޭވނެ ރައްޔިތުންނަށް ިވޔަފާރި ީވހާެވސް ފުޅާކޮށް ދިެވހި

  ެވެގްނ މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން މި ާވހަކަ ދަންނަާވލަން އެއެހެްނެވެގްނ  ،ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވީތެވ

 ހިފީ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ފުުރޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ،ލަނީޅުަގނޑު މިހާރު މި މަޑުކޮށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

އެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ަވަޑއިަގންަނަވންދެން ށްފަހު( )ަވުގުތކޮޅަކަ  ފަހުބަސް ިވދާޅުުވމަށް ަވަޑިއަގންނަަވންދެން.

ޢަފީފު ސަން މެންބަރު ޙަ ލުފުށީ ދާއިާރެގ)ިވ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީދު. މެދުމާފަންނު 

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. މެދު މާފަންނު  (ރިޔާސަތާ ހަާވލުެވަވަޑިއަގތުން

 

 :ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން  މެދުމާފަންނު 

އިްއޒަތްތެިރ . އްޓުމުެގ ބިލުދެމެހެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިވޔަފާީރެގ ދާއިާރަގއި ާވދަެވރިކަން އުެފއްދުމާއި

އާއްމުންނަށް ލިބޭ ފައިދާއަށް  ،ަވނަ މާއްދާަގއި 7ށް ެވސް ފާހަަގކުެރޭވ އެއް ނުކުާތ. އެއީ ައޅުަގނޑަމީގައި  .ރައީސް

ިވޔަފާރި ހިންާގ ފަރާތުން ކޮށްފައިާވ ެއއްބަްސުވމަކީ  ،ަވނީ ކުރުން. ިމ މާއްދާގައި ބުނެފައި މިއިސްތިސްނާ އިބަލަ

މަލެއް ކަމުަގއި ޢަފަދަ އެއްބަސްުވމެްއ ނުަވތަ  ަވނަ މާއްދާަގއި ބަާޔންކުރާ 5މި ާގނޫނެުގ  ،މަލަކީޢަނުަވތަ 

ސިލުުވން ހާއަންނަނިިވ ކަންކަުމެގ ތެރެއިން ކަމެއް  ،މަލެްއެގ ނަީތޖާއަކީޢައެފަދަ ެއއްބަްސުވމެއް ނުަވތަ  ،ީވނަމަެވސް 

. މުެގ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެއޭދިނުއިސްތިސްނާ ށްލަމަޢަާވނަމަ އެފަދަ އެްއބަސްުވމެއް ނުަވތަ  ކަމުގައި
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ިވަޔފާރީެގ ާވަދެވރި ނުަވތަ ަވކި އެްއޗެއް ިވއްކާ މީހުން ެއީއ  ؛އެއީ ާވދަެވިރކަން ،މިނިސްޓަރަށް ފެނިަވޑަިއެގންފިނަމަ

އެހެން ިވޔަފާރިަތއް  ،ޗެހިފައި އެހެން އެއްނިންމާފާަކމަށް  ނުަވތަ ާއއްމުންނަށް ފައިދާަވނިިވ ކަެމއް ގައިމުޖުތަމަޢު

ކުރުން. އުފެްއދުންތެރިކަން ނުަވތަ މުދާ ެވސް ޑިސްޓްރިބިުއޓް ނީ،އި ަބޔާންކުރަެވސް ެލިވދާނެ. މީަގ އިހުއްޓުވަ 

 ،ކަމަށް ބޮަޑށް ފައިދާާވ ކަެމއް ކުރަނީ. ެދން އެއީ އާއްމުންނަށް މާރިިބއުޓްއިލެކްޓްރޯިނކް އާާލތެއް ޑިސްޓް ،މުދަލެއް

ނިންމުމުެގ އިޚުތިޔާރު އެަބއޮތް.  ،ނަމަ ފިމުން ބަލަިއެގންފަިއާވ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެނިަވޑަިއެގންނުަވތަ އާއް

ބޫލެއް ނުުކރެޭވ. ޓެކްނޮލޮޖީ ކުިރއެރުމެްއ ަގއަޅުަގނޑަކަށް  ؟ދެން ކޮބައިތޯ ިވޔަފާރީެގ ާވދަެވރިކަން ދެމެހެއްޓޭނެ ޮގަތކީ

ފައިދާ  ާއއްމުންނަށްޮގތެއްަގއި  ބޮޑު ، އެފަދަ ކުރިއެރުންތައް ފާޅުކަން ނަމަލިބޭ ކުރިއެރުމެއް އެޮގތުން ނުަވތަ ލިބޭނަމަ

ކޮމިީޓ  ،، ީމަގިއ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ މީަގއި. އެހެންީވމާތްކިޔާފައި ެވްސ އެަބއޮ "ނަމަ"އެހެން  ؛ނަމަ ލިބޭ

 ފަީގރުންނާ  އްސަނދިންނާއިމު ؛ތައްހިމެނޭ ކަންތައްމީަގިއ  ،ބިލު އިުތރަށް ދިރާސާކޮށް މަރުޙަލާގައި މި

.ީޕެގ ައސާސަީކ މައިަގނޑު. ައޅުަގނޑުމެން މި ޤައުުމަގިއ ދަކީ. އެމް.ޑީޤްޞައެީއ މައިަގނޑު މަ ،ކުަޑކުރުންުގފަރަ

އަްށ ހާއަށް ބޮޑު. ފަީގރުން ިވޔަފާރި ެވސް އެބަކުރޭ. ކުދި ިވޔަފާރި އިންތިހާއިންތި ުގފަީގރުންެގ ފަރަ މުއްސަނދިންނާއި

ެއކު އަދި ހަމަ އެއާ ،ިޅެގންުގ ަވމުން. ިގނަ ިވޔަފާރިތަކަށް އަލަްށ ޓެކްސް ނިޒާމު ތަޢާރަފުުވމާނީ ބަުގރޫޓުދަ   މިހާރު އެ

ދުނިޔޭެގ  ،ނުކޮށްދެިވން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުރާއްޖޭެގ ބޭންކުތަކުން ަވީސލަތްތައް ނުަވތަ ބޭންކު

ރާ އުސޫުލން ޓެކްސް ެވސް އެބަނެޭގ. އެކަމަުކ ދުނިޭޔެގ އެހެން ކަްނކަންކުޤައުުމތަކުަގއި  ެވފަިއ ހުންނަތަރައްޤީ

، އެހެންީވމާ ނުޭވ.  އް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މިންަވރަކަށް ކުދި ިވޔަފާރިއަށް ފޯރުކޮްށދީފައެޤައުމުތަކުަގއި

އީސް. ދެކޮޅުން ހަމަހަމަާވ ާވންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަދެކޮޅުން ހަމަހަމަ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ނެއް ނޫންއެްއކޮޅުން

ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ހުންނަ ހުރިހާ   ، ބޮުޑާވނެ ޮގތަށްުގފަރަ ފަީގރުންނާ މުްއސަދިންނާއި ،އުސޫލެއް ނެތި

 ،އަުޅަގނުޑމެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ ،ކުާރއިރުބިލެއް އޮތިްއޔާ ނުަވތަ ާގނޫނެއް އޮިތއްޔާ ާގނޫެނއް އުފަން ؛ބިލެއް

ީކ ތަކަނީ ހޯދާނެ ަވސީލަތްއާމްދަ .ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅެނީ ކިހިނެްއކަން . ޖިޮއްގރަފީއަށްދިެވހިރާއްޖޭގެ 

ހަމަ  ންޖެހޭ.ބޮަޑށް ދިރާސާކުރެެވ މި ކޮިމޓީ މަރުޙަލާަގިއ ަވރަށް  ކޮބައިކަްނ އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ.

ޒަމާނުގައި އޮންަނ ޮގތް. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ކުރީ؛ ންޑަިއގެ މިނިސްޓަރަށް ފެނިަވޑައިަގތީ. މިނިސްޓަރަށް ފެނިަވ

ކަންކަން ކުރަނީ. މުޅި ރާއްޖޭގައި މިސާލަކަށް، ރަށެްއެގ ކައުންސިލަކުން ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފެއްދީ. އުފައްަދއިެގން 

ަވށާފައި ރޯނު އެ ކޯޕަރޭަޝނުން މިހާރު  ،މިނިސްޓަރަށް ފެނިަވޑަިއަގތީ ްއާވކޯޕަރޭޝަނުން ިވޔަފާރި ކޮްށކޮށް އޮ

. ބޭރެއް ނުކުރެޭވނެ ކަމަށް ރޯނު ،ށް ެގއްލުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންީވމާރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަކީ ެއއީ މުޖުތަމަޢަ

ސްޓަރަށް މިނި ،ފޯރުކޮށްފައި އިނދެފަ ިވިވންނަނީ. ފަންިގކު މީހުން ފަނިްގކަށް ބަޔަޓަރިސޯ ،މިނިސްޓަރަށް ފެނިަވޑައިަގތީ 

ފަން ެގަނއިމަ މާ   ބޭރުން ޕްލާސްޓިކުރެރާއްޖޭގައި އެަކން ކުރުމަށްުވހިމިހާރު ދިެވ ،އެއީ  ފަންިގ ތީމަފެނިަވޑަިއަގ

ޕްލާސްިޓްކ  ،ށް. އެހެންީވމާމަކަ ކަން އުަފއްދަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން، ެއއީ ާވދަެވރި ރަނަގޅުެވދާނެ ކަމަށް. އެހެންީވމާ
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 .ިވންނަ ބަެއއްދިެވހި ަރއްޔިުތންނަކީ ފަންިގ .އްޒަްތތެރި ރައީސްއްތައް އި މިއީ ުކރަމުންދާ ކަންތަ، މިހާރުެގ ފަނާ ފަނާއި

ފަރާތްތައް އެބައުޅޭ. ދެން ހަމަ މިނިސްޓަރަށް  ،މީސްމީހުންަވށާ ބައެއް. ިމއިން ެވސް އާމްދަނީ ހޯދާ ރޯނު

ހަމަކަން ހަމަ ެގޔަފާރީިވ ،ދައިެގން އެއީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުެރޭވ ފަނަކަށް ހަސްޕްލާސްޓިްކ ފަން ެވފެނިަވޑަިއެގންފިްއޔާ 

މިޓީގައި ަވރަށް ފުންކޮށް ކޮ ،ިވސްނަންޖެހޭ ަވރަށް ބޮޑަށް، އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ފާނެ. އެހެންީވމާ އިގެއްުލވައިލަ 

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.ހޭ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން މިޖެދިރާސާކުރަން

 

  ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ުރޞަތު މި އަރުަވނީފުއަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު 

 ށް.  މުޙައްމަދު ނިހާދަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ޓަަކއި ސަރުކާުރެގ  އްޓުމަށްާވދަެވިރކަން އުަފއްދައި ދެމެހެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިވޔަފާރީެގ ާދއިރާަގއި

އްޖެ ެދކެން. ޖަޒީާރ ރާ ޮގުތަގިއ ައުޅަގނޑުެގ ލެއް ބިޞަ އްޚާ  ،މުންަވރަށް މުހި މިއީ ިބލު ފައިާވޅާފަރާތުން މި ހުށަހަ

ފުއްދަން މިއީ ަވރަްށ  ދުޢުމެނިފެސްޓޯެގ ތެރެއިން ިވޔަފާރިެވރިންނަށް ރަނަގޅު ފުރުަޞތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ެވފައިާވ ަވ

ކުން ާގނޫނަ ،ކުަރންޖެހޭ ޮގތަކީ ންމެން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިކަމު ބިލެއް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅަގނޑުންމުހި

ތަެކްއ ހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓުެއހެން ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ރާއްޖޭަގއި ޮބެޑތި . ުވންކުރު މަޖުބޫރުކޮށްެގން 

ން ެވސް ކަމަށް ސަބަބުމާލީ ތަނަަވްސކަން ނެުތމުެގ  ެގމެންދަނީ ބޭރުެގ ކުްނފުނިތަކަށް. އެީއ ައޅުަގނޑު  މިބެމުންލި

ޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އް ހިންުގމަށްތަ ކްޓުޖެތި ޕްރޮިވ ބޮޑެމި ދެްނނެ ެވސް،އެހެންނަމަ ކުރަްނ.ލުެވސް އަޅުަގނޑު ަގބޫ

މި ބަށް ެވސް ސަ ެވސްހަމަ އަނެއްކާ ،ތައް ެވސް ހިންަގން މި ޖެހެނީކަން ހިނގާއިުރގައި އެ މަސަްއކަތް ،ހަާވލުކުރެވި 

ެވެގން އަންަނ ލުބަދަށް ާގޫނނަކަ ،ރަނަގޅަށް ހެދިމި ބިލު  ،ދެނީ ބޭރުެގ ކުންފުނިތަކަށް. އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަނީ

 ،ޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށްމެންެގ ރާއްއަުޅަގނޑު ،އެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަާވލުކުރެޭވ ފަރާތްތަކުން ެވސް ،ހިސާބުން

ްނާގ ހިތައް ނުަވތަ އަދި އެެހނިހެން ިވޔަފާރިތައް ުކންފުނިާގ ކޮންސްޓްަރކްޝަން  ހިންއްތަރިރާއްޖޭަގއި ކުދި ިވޔަފާ

 ،މެންނަށް ލިބިމަސައްަކތް އަޅުަގނޑު ދޫކުރެޭވސަބަށް  ،ފަރާތްތަކަށް ެވސް މި ާގނޫނެުގ ތެރެއިން ބާރުެވރިކަން ލިބި

 ،މެންނަށްެގންދިއުން. އަުޅަގނޑުެކއް ހަމަޖެހިތަމުއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމިއިން މަންފާތަކެ މެންނަށްއަޅުަގނޑު

 މު ާގނޫނަކަށްންނީ ހަލާކުަވމުން. އެހެންކަމުން، މި ާގނޫނަކީ މުހިދަ މިމިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުދި ިވޔަފާރިތައް

 ތު މަށް ޓަކައި ފުރުޞަުގއިން ކުދި ިވޔަފާރިތައް ހިންނުެގ ތެރެނޫކުރަން. އަދި މި ާގލުެވެގންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫ

އޮންލައިން މު އެއް ދާއިާރއަކީ ންައުޅަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިެލޭވނެ އެންމެ މުހި ؟އިލުމަށް، ކޮބައިތޯހުޅުަވ
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ެވސް  އެ މަުގ ަވނީ ެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިމުއް ހުރުކެކި ާގނޫނީ ހުރަސްތަކިއެ ިވޔަފާރި. މިއަށް ެވސް އެ 

ބަބުން މިއަދު ސައެއިން ނަާގ ފީ ައުގޮބޑުކުރުމުެގ  ،ކުރުމުެގ ސަަބބުންބަންދުކުރެިވފަ. އަްއޑޫއަށް ާދ ޔޮޓް އަުގޮބޑު

ނަލް އެއަރޕޯުޓގައި ޖައްސަމުންދިަޔ ޕްރައިެވޓް ޖެޓުތައް މިއަދު  ަގން އިންޓަރނޭޝަޑޫއެތަނަކަށް ޔޮޓެއް ނުދޭ. ައއް 

ސް ދަންނަާވނެ ކަެމއް ނެތް. ގޮ މިހެންކުރި ސިާޔސަތެއްެގ ސަބަބުން. ދަލު ސަރުކާރުން ބަނުޖައްސާ. މިދިޔަ އެތަނަކު

 މާޭލގައި ހުްނނަ ކަސްޓަމްސް އިދާރާއިން  ،ެވްސ މަރުކަޒުކޮށްން ދޭ ޚިދުމަތް އަނެއްކާމުަކސްޓަ ،ކަސްޓަމްސް ިޑއުޓީ

ން އަންނަ އުނދަޫގ ަވރަށް ބޮޑު. މުށް ލިބެތުންނަޔިންޖެހުމުެގ ސަބަބުން ރައްކުރާަތއް އްއި ކަންތައަުގ ފާސްކުރުމާ 

 ،އަްއޑޫ، . ، ހދ. ހއ ،ޮގތުން ފައި އޮތްހިއްޖެ ބެރާހިދިވެ  ؛އެީކަގއި ައއްޑޫ  މެން އެބަޖެހޭ ިވްސނައިލުމާއަޅުަގނޑު

ރަން. ެގންެދޭވނެ އިންތިޒާމު ާގއިމުކުެވސް ޓުއަިރޒަމް  ،ެވސްމަ ނާޔަތްތަެކއް ދީެގން ނައިތަކުން އިތުުރ ޅުާވ އަތޮ ދުރުަގއި 

އެއަރޯޕާޓ ހިރަ އްދުަގއި މިހަމާލެ ސަރަ ،ެވސްހީ ގައި ީވނަމަކި ކަމު ާވހަކަދެއް   ބާރަށްމެމެން ކިތަންއަޅުަގނޑު

މެންނަށް ނަާގ އަދަދަށް ފީތައް ނަަގިއެގން އަުޅަގނޑު ރަްށތަކުން ނަާގހުރި ރަށްތަކުން މި ނަާގ އަދަދަށް ކުލި ކައިީރގައި

ައރިޒަމަށް އިންެވސްޓްކޮްށެގްނ އި ޓުތަުކަގރާއިެގ ދާމެންނުެގންދެޭވނެ. އަުޅަގނޑުއަރިަޒމެއް ޓު ށްއްދަކަހައެ ސަރަ

ހަމަޔަށް ެގސްަޓކު  އާ.ހއ ،ށްޔަމަހަ މަސައްކަތްކުރާ ބަިއަވރު ިވަޔފާރިެވރިން އެބަތިބި. އެހެންނަމަެވސް، ައއްޫޑއާ

 ބޮޑު ފީއެއް. އެ ައުގ ދީެގން ފީއަކީ ަވރަށްންޖެހޭ ލެންޑް އޭިވއޭޝަނަްށ ދައްކައައި، ެގންދިއުމަށް ޓަަކއި ދައްކަންެޖހޭ

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަްނ  ،މިއަށް .ރި ރައީސްކުރާނެ ެގސްޓުން މަދުާވނެ. އިްއޒަތްތެހިސާބަށް ދަތުރުއެ

، މިއަުދެގ ދުނިޭޔަގިއ ސްެވހެންނަމަފަިއާވކަން. އެދީ އްޔޮ ރޭުޓތަކެައުގހެ ،ތަކެއް ޓުޓްެރްކޓް ރޭންެގސްޓްހައުސްަތކަށް ކޮ

ރާ ޑެސްޓިނޭޝަނަށް ދެެވނީ ކިހާަވރެއްެގ ތުރުކުދައޭާނ އެ  ،ސްޓުން ދަތުރުކުރަނީ އޮންލައިންކޮށް ބަލައިެގންޓުއަރި

ަވރަްށ  ،ށް މި ފެންނަނީ އޮންލައިންކޮށްރަބަލަިއެގން. މިއަދު ސަރޗްކޮށްލާއި ައުގ ބޮުޑ ޓިކެޓެއްތޯ ،ޔޮ ިޓކެޓެއްތޯ ހެއަުގ

ކޮށް ެދޭވނެ ެއއަށްުވރެ ައުގހެޔޮ ،ކޮށްފައިްސިޓނޭޝަން ރިޖެކްޓުމީހާ އެ ޑެހިސާުބން އެ ެގސްޓް . އެއަުގޮބޑު އަދަެދއް

ނުން  އުސޫލުްނ އައިލެންޑް ޭއިވއޭޝަިވމި ދެންނެ އެހެން ޑެސްޓިނޭޝަނެއް ހޯަދން މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެންަކމުން،

ތަކެއް އެބަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ. ޓިކެޓް ަގނެޭވނެ އިންިތޒާމު  އިާވ ކޮންޓްރެކްޓް ރޭޓުތަުކގައިދީފަހައުސްަތކަށް ޓްެގސް

އަދި އައްޫޑ  .، ހދ. ހއ އްޖޭެގރާމި ދިެވހި ؛ދާ ެގސްޓްހައުސް ަވޢުދުަވމުން މި އަދު މިމެންއަޅުަގނޑު ،އެހެންނޫނީ

 މިޓީކޮ ،ހޭ ކަމެއް. ައުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީޖެކުރަންހެން ން، މިއީ ކޮންމެމުހިސާބަކަށެއް ނުެގންެދޭވނެ. އެހެންކަ

ފަންތީެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ މެދު ،ެރިވެގންދާއިުރަގއި އް ކުތަްޑރާފްޓަށް ބަހުސްކުރެިވ ކަންަތއް ެގނޫނުމި ާގ މަރުޙަލާގައި

ކަމަށް. ދެްއިވ  ިވެގްނދާނެ ޮގތަށް މި ާގނޫނު ބައްޓަންެވެގންދާނެޅުތަކެއް ހުިވޔަފާިރެވރިންނަށް މިއަށްުވރެ ފަހި ފުރުޞަތު

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ
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އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ؛ަވުގތު މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް މިފަހު( ށް)ަވުގތުޮކޅަކަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ޖާބިރު. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ހަކަދެްއކެުވންާވ ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އިދެްއިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަްށ އްވަ ބިލެއް. ދެން ބިލު ހުށަހަޅު މުން. ަވރަްށ މުހިރި ރަީއސްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެ

ެތްއ ކަިވޔަފާރިއަށް ޮގްތޮގތް ހޯދަން ސަރުކާރުން މަސައް .ރައީސް ތްތެރިއަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަ

 އެބަޖެޭހ ކީަވން. ކޮަބއިތޯ ިވޔަފާރިއަ ރަށް ޝުކުރު ދަންނަކާހި ސަރު ެވދި ،ހެޅީތީަގިއ މި ބިލު ހުށަކޮށްލުމުެގ ނިޔަތު 

 ؟ންތޯެގއުޅެނީ ީކއްވެ  ެގން މިނުކުެރވި ޮބޑުިވޔަްސ ިވޔަފާރި. ިވޔަފާރި ،ލަދޭން. ިވޔަފާިރއަކީ ކުދިިވޔަސްކުޑަކޮށް ކިޔާ

ރަން ކު އި ިވޔަފާިރއެއްގަ ތަކުފާއިތުެވދިޔަ އަހަރު  !ޑަކޮށް ިވްސނައިލަމާބާނާތީ. ހިނާގ ކުދައުލަތުން ިވޔަފާރިތަކަށް އަތް 

. ންނަ މީހަކަށް ެވސްހުކުުރ ގައި ެވދާނެ ސިޔާސީ ފިނީ. އެއީ އޭނާއަކީ ފަހަރެއް ނަ ފައި އިންއުޅޭ މީހާ ފުނޑި

ތިޞާދު ބިނާކުރި ޤައުމުެގ އިޤް މި އި،ހަދަ ނާރާ ރަށެއް ރިސޯޓަކަށް ލިބަރަެވ ؟ނެތީ. ކޯްއޗެއްތޯ ތިރާމުހުއި ިވޔަފާރިއަށް

އް ހިންާގ ސް ފިހާރައެެވއްއެގައި ކާރުޚާނާތައް ހިންާގ މީހުންނަކީ ެވސް ަވުގން. ޤައުމު މިަވުގން. ެވސް  ހުންނަކީމީ

އަުޅަގނުޑ  !ުކޑަކޮްށ ިވޔަފާރިައކީ ޯކއްެޗއްކަން ައންޑަސްޓޭންޑްަވމާ ، ހިނާގންީވމާ ނުޭވ. އެހެށްމީހަކަމީހަކީ ެވސް ތެދު

މިލްކުެވރިކަން   ނަށްައޅުަގނޑުމެން ؟ީވނަން އޮންލަތަށްދައު ހޭކީްއެވ ނިންމީމާ އެާތނެގ މިލްކުެވިރކަން އިރިސޯޓެއް ހަދަ

ލީސް ެއްގރީމެންޓުެގ ދަށުން ސަތޭކަ މިލިއަނުން  ،ބޭންކަށް ދިޔައިމާ ބުނޭ ކުރެެވނީ. ފުރަތަމަނުިވޔަފާރި ނުލިބޭތީ

ދިޔައިމާ ފިހާރައެއް ހަދައިެގން ލޯނެއް ނަަގން ުނހިނަގނީ. ިވޔަފާރިތައް  ،އެހެންީވމާކިހިނެއްހޭ އިންެވސްުޓކުރާނީ. 

ހުރިހާ  ބޭންކުން ހިތުލޯނެްއ ނުދޭ.  އިމީހާެގ ކްރެޓިބިލިޓީ ބަލާފަލޯނެއް ނުދޭ.  ފިހާރައިގައި ހުރި މުދާ ބަާލފައި

މާކެޓު އޮޕަރޭޓުާވން އެަބޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ބޭނުންަވީނ ފްރެންޑްޝިޕް  ޏާމީހުންނަށް ލޯނު ދެނީ. ިވޔަފާރިކުރަން

ތަހުޒީބު ދުނިޭޔަގއި ލެއްިވ ހުރިހާ  ،ޯވޓަރ ކެސީނޯާއއިނަގއި އަންޑަރޓެއް އަޅަން. އެތާސޯރިޑް ްގރޭޓެ ރއިންޓަ

ނެތް. ައޅުަގނޑު  ކަެށއްާވ ންނަން. އެކަން ެގ މެންޓްސްްނެވސްޓް އި ންލިއަން ޑޮލަރުބި ފެސިލިޓީސް ާގއިމުކުރަން. 

ތަނަްށ އެ ެވސް  އޫރުމަސްްއކޭ. ބަނުގާރ ެވސް ިވ ނަގއިއެތާ ،އެހެންެވއްޖެްއޔާޓެްއ ހުޅުަވްނ. ސޯރިބޭނުންަވނީ 

ޒަތްތެިރ ެވސް ނެތް. އިއް  ބަަޔކުކުރަނީ ެވސް ބަލާނެ  ަކންމިއެްއޮގތަށްތޯ  ަގވާއިދާ ،ޚިލާފަށްތޯ ހަމަ ަގާވއިދާެގނެޭވ. 

ނެިތއްޔާ. އަުޅަގނޑު ބޭންކަްށ ލާރި  ންއެްއެވްސ ިވޔަފާިރއެއް ނުހިނާގނެ ިވަޔފާރީެގ މިނިަވންކަ ،ކީ ޔަހިތާމަ .ރައީސް

ދެޭވކަށް  ބޮޑޭ. ލާރި ަވރަްށ ބޮޑޭ. އެހެންީވމާ، ރިސްކު ަވރަށް ރޒަލޯޕޮލިޓިކަލް އެކްސްޕް ،ނަނީބު ހޯދަން ދިޔައިމާ

 އެއަްށުވރެ ޕޮލިޓިކަލް ތަެނއް ނޫންތޯ. ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިިޓކަލް ނޫންތޯ.  އްތަނެ ނެތޭ. ބޭންކު ެއއީ ޕޮލިޓިކަލް

  ެވސް.  ލަނީމީހުން އެތަނަށް ނޫންތޯ ޕޮލިޓިކަލީ އަޅުަގނޑަކަށް ހިެޔއްނުޭވ. ނެއް ހުރިހެ އިމި ޤައުމުަގ

ކުރަްނ ިވޔަފާރިއެބަޖެހޭ ކުރަްނ ނޫންތޯ. ެއހެންީވމާ، ޕޮލިޓިކްސް ބޭފުޅެއް ޕޮިލޓިކަލް  ައކީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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 ޅުަގނޑު، މިހާރު އަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރަކަށް ަގއިާވކަށް ނެތް. ކުރީިވޔަފާރިއެހެންނޫނިއްޔާ ވެއްެޖއްޔާ. 

މައުމޫނު ރައީްސ ުނކުރެޭވ އޭރަުކއެއް. ެވސް ކާިމޔާބެއް ުނޭވ. ޢަުދލުެވރި ބިެޑއް ެވސް  ދުަވަހކު ބިޑު  ،ސް ޔަބިޑެއް ކުރި

ެވސް. އަުޅަގނޑުމެން ައއިސް  ހަތަރު މީހަކަށް ލިބެނީ. ދެތިންންާވ ފަރާތް ނިންމާފަދޭބިޑުކުރުމުެގ ކުރިން ބިޑުއޮންނަނީ 

ނީ ެވސް. ިވޔަފާރިެއއް ކުެރުވ ،ދެންތާ ލިޔުނީ. މަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް މިތާނގައިޢަިބޑުަގިއ ބިޑުކުރީމާ ަގވާއިދުން 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެވސް ނުޭވ  އެްއޗެހި ލިބޭ ކަމަކަށްބިޑު ނޫނިއްޔާ ން ކުންފުންޏަކަށް ދެތިަގއި ހަމަ އޭރު

ަވުގތު އިންނެިވ ރަީއސަކީ.   މަޖިލީހުގައި މި މި ،ިވޔަފާރީެގ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅެއް ެވސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ

ބަހައްޓާފަިއ  އި އެބަޖެހޭ. މީރާ ކިޔާ ތަނެއް ހަދަޓަކައި ިވޔަފާރިތައް މިިނަވންާވންއެހެންީވމާ، ިވޔަފާރިތަްއ ކުުރމަށް

ނިސްޓަރު މިރިޒަމް އަފްރީޒްީވ. ޓުހިތަށްއެރީމާ އެަކއުންޓު އެަކއުންޓު އެންމެންެގ ހިތުހުރިހާ  ،ދައުރުަގއި މިދިޔަ 

ބަންދުކުރަނީ. ިވޔަފާރިތައް  ންސް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަ ސްޕާ ބަންދުކުރަނީ.ޓުެގ ސޯރި ހިތުހުރިހާ ަވުގތެއްަގއި 

ިވޔަފާރި  ؛ިވޔަފާރިތައް ފްރީ .ޖަހަންދެން 3 ދުަވހު ައނެއް ،ހުޅުޭވއިރު ޖަހަންދެން 12ދުަވހު  ންދުކުރަނީ. އެއްބަ

ޑިމޮކްރެިޓކް ާވންީވ. ހިސާބު ދިމާާވންީވ. ިއންެވސްޓްމަންޓު ބަރާބަރަށް  ފާރިފްރީކުރަްނީވ. ިވޔަިވޔަފާރި  ،ފްރީޑަމް

އަޅުަގނޑު ޯގއްެޗއް ަގތީ.  ؟ން ފައިދާަވނީއޭތި ފޭރިަގެނެގން ކާކަށްތޯ ޭއެގާވްނީވ. އަުޅަގނޑު ިއންެވސްޓުކުރީމަ ެގރެންޓީ

އެހެން އޭނާެގ  ؟އިތޯއްސަލަައީކ ކޮބަދިމާިވ މަ ެއއްކޮށް ަގތީ. ަފހުން މި ބޭންކު ލޯނާނިމުނީމަ،  ހުރިހާ ކަމެއް

 ގެ ިވޔަފާރީުނޭވ. ެވސް އަްނަޑސްޓޭންޑެއް  ށްކުރާ ފަރާތަެވސް ޝަީރޢަތް ެއަވރު .ަގތީ މޯޭގޖެއްއަުޅަގނޑު  އް،ދަރަންޏެ

 .އްޔާއެހެންނޫނިކޯޓުަތކަްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަަވސްކުރަން އެބަޖެހޭ. ިވޔަފާރިެއއް ނުކުރެޭވނެ  ،އެބައި ަވުރަގދަކޮށް

ައއު އަޅުަގނޑުމެން  .އިްނނަނީ މި ެކއްޗަކާ އަނެއަނެަކއްަޗކާއި  ،ާއއިރޯާނ ވައިަރސްކޮ، ޔާިވޔަފާރި ނެތިއް 

އައުޓުކުރަްނީވ.  ބެލްނޫން. ިވޔަފާރިކުރާ މީހުން ންީވކީ އުފައްދަްނ އެބަޖެހޭ. ިވޔަފާރިަތއް މަާރލައިންޑަސްޓްީރޒްތައް 

 ފުރުޞަތު ދޭންީވ.

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

 މެދު މާފަންނުއަުރަވނީ  ެދަވނަ ފުރުޞަތެްއ މިއަޅުަގނޑު )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު.  ޝުކުރިއްާޔ.

 ށް.ރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

ބިލު  މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  ،ެވސް ށް މި އެދުނީޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ިދނުމަށް ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ފާހަަގކޮށްލަ ކަންއެކަން  ،ހުީރމަ ތަެކއްދިރާސާކުރަމުންދާއިރުަގއި ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ނުކުތާ

. އެހެންނަމަެވސް، ިވފަލެ އިަވީނ ެއކުލަަވ ެފއްދުމަށް ޓަކަިއ ބިލެްއ މިާވދަެވިރކަން އު ިދެވހިރާއްޖޭެގ ިވޔަާފރީެގ .ރައީސް
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އުެފއްދިެގން ނުާވދަެވިރކަން  ެވސް.ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އެްއޮގތަކަށް  ،މި ބިލުގައި ނެތް ާވދަެވިރކަްނ އުފެއްދޭނެ ޮގތެއް 

ސަުރކާރުެގ އެިކއެކި ކުންފުނިތަކަށް މުދާ  ާޚއްޞަކޮށް ؛އްިމހާރުެވސް ސަރުކާރު ކުންފުނިތަ ަގއިިދެވހިރާއްޖޭ ،އުޅެނީ މި

ކޮްށެގން އެ ފައިސާއަށް ބިލުތައް މުދާ ސަޕްލައި ގައިއަމިއްލަ ފަިއސާގައި. ޖެހެނީ އަމިއްލަ ފައިސާލައިކުރަންސަޕް

މި ބިލުތަކަށް ވާއިުރ ެވސް ެއއަކަށް ަފިއސާއެްއ ނުދޭ.  އަހަރުދުަވސް  ،އަެށއްަކ މަސްވާއިރު  ،ހަެއއްކަ ،ފޮނުީވމާ

ލޯނެއް ދެނީކީ ނޫން.  ެއއް ދެނީކީ ނޫން. ބޭންކަކުން ފައިސާ ؟ާވނީެވރި ދައިސާެއއް ނުދައްކާ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ާވފަ

ބޭނުންތަކަށް. ދައުލަތުެގ ސަުރކާުރެގ ބިލޭ ކިޔާފައި  ،ޮބންޑޭެގންނަނީ  މިފައިސާއެއް ހުރިހާ  ހުރިހުރިްއޔާ ގައިބޭންކު

ރަްއޔިތު މީހާ ނުަވތަ  އި،ފަނަަގނީ. ނަގާ  ފައިސާެއއް މިހުރިހާ  ހުންނަ ޑިޮޕސިޓުކޮށްފައިރައްޔިތުން  ،ބޭނުންތަކަށް

 އެ ،ކުރީމާސަޕްލައިިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކުން ައމިއްލައަށް މުދާ ެގނެއްސަ ަސރުކާރަށް  ެވރިެއްއ،ިވޔަފާރި ކުޑަ ިވޔަފާރި 

ހާރުެވސް ބައެއް ކުންފުނިތަކުަގިއ މި ދިޔަީއ. ެވރިކަމުގައި ެވސް ހަމަ އެޮގަތށް ކަންކަން ންޔާމީ. ނުދޭފައިސާެއއް 

މިހެން  ދޭނަމޭ. އިދިނީމަ މިއަދު ނަަގ .ހާސް ރުފިޔާ ތިރީސްތިމަންނަމެންނަށް ދޭށޭ  ،ބުނޭލަސްެވެގންިދޔައިމަ އެބަ

ދަނީ ބަލަމުން.   ާއދޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެއީ ކޮްނބައެއްތޯ މިޝަކުާވ އެބައަުޅަގނޑުމެންނަށް  .ފާހަަގކުރެިވަފއި އެބަހުރި

  ށް ދޭނަމޭ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރައިނަަގފައިސާ ތި ތިމަންނަމެންނަށް މިހާަވރު ދިނީމާ  ،ފުނިތަކުަގއި އެބަުހރޭއް ކުންބައެ

. ކެޕިޓަލް. ކޮށްފަކްބްލޮަވރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން  ދޭނަމޭ. ބައެއް ކުންފުނިތައް ެއބަހުރިއި ުގޅަިއެގން ތިމަންނަމެން ނަަގ

މާުލަގިއ ސްއުއަމިއްލަ ރައޭާނެގ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތަކު އޭަނެގ ކެޕިޓަލް މިއީ ަވރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާެފއް

މާލު ސްކަމެއް. މީހެއްެގ ަރއުެއއީ ފާފަެވިރާވނެ ބެހެއްޓުމަކީ ނުދީ ކުރީމާ ެއއަށް އުޖޫރަޕްލައިމުދާ ެގނެސް ސަރުކާރަށް ސަ 

 އެ  ،އޭނަ ކުރާ މަސައްކަތް  ށްހާ އެތައް ޒަމާނަކަެއއީ ޚިޔާނާތެްއ. އެމީ ،ހިފަހައްޓައިެގން އިނދެ ިވަޔފާރިކުރުމަކީ

 ތަކަށްނުަވތަ ސަރުކާރު ކުންފުނި ،ރުެގ ުވޒާރާަތއްފައިެގން އައިސް ދައުލަުތެގ ނުަވތަ ސަރުކާމުދާ ހި އަށްފައިސާ

ްނ ާވަދެވރިކަކޮށްލުމަކީ އެއީ ނުދީ އޭނަ ބަނުގރޫޓު ައށްއޭނަ ކުރީ. ސަޕްލަިއކުރީމަ އެ ހިފަހައްޓައިެގން ސަޕްލައި

ނދެެގން އި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހަމަ މިހާރު މާމިިގލީ؟ ާވަދެވރިަކން އުފެއްދުންތޯ އީއެ  ؟އުފެއްދުންތޯ

ާވނީ މާމިިގލީ ރައްޔިތުންނަށް ހިްއސާާވ ޮގތަށް ެއއަރޕޯޓު ަކންތައް ނިންމިއްޔާ. މާމިިގލީ . ކީއްތޯ ކަަވނީާވހަކަދައް 

ެވސް  ށްޓަމުޅި އެއަރޕޯއެކަނި ހިންަގަވނީ. ސިމް ޤާހަމަ އެއްޗެހި ެވސް  ތަކާޖުންއުީވ.ައއި.ީޕ ލަ އެހެރައި އެއަރޕޯުޓަގ

އަތޮޅު ރަްއޔިތުންނަށް  ީކއްތޯާވނީ މުިޅ އަރިއެކަނި ނަންަގަވނީ. ސިމް ޤާފައިސާ ެވސް ހަމަ  ޖައްސާ ޖެޓުތަކުެގ

މާމިިގލީ ދިނީމަ މަ އެއަރޕޯެޓއް ިވޔަފާރީެގ ާވދަެވރިކަން އުފެއްދިްއޔާ. ހަ ،ކުރަން ބެހިެގންދާ ޮގތަށް އެކަންަތއް 

މިއަދު ނީ. ަވއިނދެެގން ާވހަކަދަްއކަރައީސް. ހަމަ  އިްއަޒތްތެރިމާމިިގލިން ަފއިބަންޖެހޭނެ  ންރައްޔިތުން ުދަވސްކޮަޅކު

ދެނޮްގސް ހަމަ ެއއަރޕޯޓުަގިއ މަޖިލީހަށް.  ަގންަނނީކީ ނޫން ެވސް އެ ަވޑަިއަގތީ. ިމއިން ދުަވހަކު ަވަޑެއއް

އަޅުަގނޑު  ؛ނެ. އެތާ ހިއްސާދެން ޤައުމަށް ފައިދާ ެވސް ާވ .ކަމެއް  ރަނަގޅުެއއީ ެވސް ތަުކގައި އުޅެނީ. މަސައްކަތް
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ިގނަ ރިސޯޓު ރަށްތައް އަތޮޅަކީ ެއންމެ  ިގލީ އެއަރޕޯޓުެގ ހިއްސާ ރަްއޔިތުންނަށް ިވއްކަން. ެއއީ އަރިހުށަހަޅަން މާމި

 ...ކިިހނެއްތޯ ހިސާބު އެސާބު. އޮތް ހި

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން

 . އިބްރާހީމް ޤާސިމް ބަރުމެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާމިިގލީ ،ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް އާދެ، 

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މާމިިގލީ

  ަގާވިއދާ މަޖިލީހުެގ ، ެއ ދައްަކަވނީމިހާރު މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު !ބައްލަާވ ަރއީސް

  އެ ުސާވލުކޮށްަލން އަޅުަގނޑު ބޭނުްނަވނީ ؟ދައްަކަވނީޮއތް ބިލަށްތޯ އެ ާވހަކަފުޅު އިހުށަހެޅިފަ ؟އެްއޮގތަށްތޯ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޮގތުން ާވހަކަފުުޅދައްކަާވތީ ައޅުަގނޑު މަޑުން  ުގޅޭ އާ، ިވަޔފާރިއޮތީ. އެހެންީވމާ އިއާދެ! ިވޔަފާރީެގ ބިލެއް ހުށަހެޅިފަ

 އިނީ. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ިރކަން އުފެއްދުން. ކިހިނެއްޯތ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ ިވޔަފާރީެގ ާވދަެވ ،ބިލުެގ މަޤްޞަދަކީ .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

އެްނމެ ިގނަ ބިން އޮތީ  ޤާސިމެްގ. ކިހިނެއްތޯ ާވދަެވިރކަން  ެވސް އިއޮތީ ހުޅުމާލޭަގ މިހާރުެވސް އެ ؟އުފައްދާނީ

ލައްކަ ރުފިޔާ އެބަ  އަކަފޫުޓެގ ބިމެއް ނަަގިއެގްނ ދޮޅު 5000 ،ެމއްުކޑަކުޑަ ބި ،ހުރި ބިމެއްޖެހިެގން  ؟އުފައްދާނީ

 ދައްކާ.

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ޮގތުން  މި ބިލާ ުގޅޭ ،މިހާރު ާވހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު  ؛މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ކުރުން ހަަގނަން އެޮގތަށް ފާ ދެން ލްކިއްޔާތު ހުރެދާނެ. އެކި މީހުންެގ މި ގައިއެކި ތަންތަނު މިހާރު .ާވހަކަފުޅުދަްއކަާވނީ
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 ިވޔަފާީރެގ ،ޮގތުން  ބިލާ ުގޅޭ ،އެހެންީވަމ، ާވހަކަފުޅުަދއްަކވާއިރު  އިނޭގތޯ. ކަމަކަށް ނުެވދާނެއެއީ މާ ރަނަގޅު 

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ،އާދެ! މާމިިގލީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާވ.ދަްއކަ ާވހަކައި ކަންތައްތަުކަގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:މާމިިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 ،ރަނަގޅު ާވަހކަެއއް ިވޔަސް އަދި ރަނަގުޅ ނޫން ާވހަކައެއް ިވޔަސް  ،އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަްނ މި ބޭނުންީވއާދެ! 

މިޮގތަށް ާވހަކަފުޅުދައްަކާވއިރު ިއްއޒަތްތެިރ  ،ިވޔަފާީރެގ ނަން ކިޔާއިރު ،އެޭގ ހިމަނައިެގންނަން މިހާރު ަވކި މީހެއްެގ 

މި އްކަނީ މިހާރު ދަކަންބޮުޑެވެގން މި ާވހަކައަުޅަގނޑު މިހާުރ  ؟ފުޅުާވހަކަ ޮގތަށް ނީތޯއޭ ހަމަ ތިރައީސް އިންަނަވ

 ...ސަރުކާރު ސީދާ ސްހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަ

 

 ރިޔާސަތުން  ާވހަކަދެްއކެުވން:

ހަކަފުޅުދަްއަކާވ ާވ ،އަޅުަގނުޑ ދެންމެ ފާހަަގކޮށް ދަންނަވައިފިން ،އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ުގޅޭ ޮގތުން ެގންނަާވށޭ.  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް އެޮގތަށް ބޭފުޅުންެގ ނަން ެގންނަވާއިުރަގއި

 ތޯ. އާދެ! މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެއްނުުގޅޭޮގތަށް  ެގންނެީވމަ ކަަމކުނުދާނެ 

 

 ބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ެގ މެންމާފަންނު މެދު ދާއިރާ

ާވދަެވިރކަން އުެފއްދުން. އަުޅަގނޑު މިސާލެްއެގ  އިއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ިވޔަފާރީެގ ދާއިރާަގ

ެގ ާވަހކަ ޅެއްދިެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ިގނަ ބިމާއި އެންމެ ިގނަ ަވސީލަތްތައް ަނާގފައި ހުރި ބޭފު ،ނީދަންނަަވމި ޮގތުން 

ެއއް  ބިންތައް މިހާރު އެންމެ ިގނަ  ނުދެއްކޭނެ ނޫންތޯ.ތަފާތުތަެކްއ އި ދައްަކއިެގްނ ނޫނިއްޔާ ީމަގ ހޭ.ޖެންއެބަ ދަްއކަ

ިގނަ ބިންތައް އެ ބޭފުޅާ  ހުޅުމާލޭެގ އެްނމެ ހެރީކުރަނީީކ ނޫން. އެ ެއްއެވސް މަަސއްކަެތއް ،ބޭފުޅަކު ނަންަގަވިއެގން

 ކެއް ޖެހުނު ހުރިހާ ަވސީލަތްތަ ،އިމަސްފެކްޓްރީތަކާ އި، ެވސް މާމިިގލީ އެއަރޯޕޓާ އިރި ތަނެއްގަ ހުދެން .ނަންަގަވއިެގން

. ންުކޑަކުރަުގފަރަ ރުންނާީގމުއްސަނދިންނާއި ފަ މި އުޅެނީ އަުޅަގނޑުމެން  ؟ނަަގިއެގން. ކިހިނެއްތޯ ާވދަެވރިާވނީ

ރާއްޖެ  މީހެއެްގ އަތްދަށުަގއި މުޅިއްދުން. އެންމެ އުފެިވޔަފާީރެވ ާވދަެވިރަކން  ،އަސްލު ބިލުެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ

މާކުރަން.  އޮތީ ފަރު މިމި ބިލު ތަކަށް ދާނެ ޮގޞާދު ުގޅެނީ އޭނަ ބެހިބެހިެގންއިޤްތިޞާދު. ިއޤްތި ،ނުބޭއްުވން

ޖޭަގއި ހުރި ދިެވހިާރއް، ިމއަށް ބަދަލުތަކެއް ެގންނަން. އެހެންީވމާ އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޖެހެނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގ

ޭބނުންކުރަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއް.  70ަވސީަލތުެގ ާގްތަގނޑަކަށް % .ކުތޯމީހަ ދެ ،ެއކަކުތޯ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަނީ
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ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަވސީލަތްތަްއ  ،ެވސް ޙައްެޤއްކަން  ، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ަވސީލަތްތައް ެއއީ ހުރިހާ އެންމެންެގއެހެންީވމާ

ކިހިނެއްޯތ މިކަމެްއ  ،. އެެހންީވމާށްން ލޯނެއް ދިނަްސ ހަމަ ޤާސިމް އިބްރާހީމަކުންކަބޭ ން،ެގންދާހަމަހަމައަށް ބެހި

 އްމު ރަްއޔިތުން...އާ ؟ކުރަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާވހަކަުފޅުދައްަކާވއިރު އެހާ ބޮޑަްށ ަވކި ބޭފުޅަކަށް އަމާުޒކޮށް  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ހުރި ހުރިހާ   ބިން ،ެވސް އެބަހުރި. ެއހެންީވމާ ަވރަށް ިގނަ ބޭބޭފުޅުންެގ ެވސް ބިންެވސް  ބިން ،އިފުޅުނުދައްަކވަ ާވހަކަ

، ބޭފުޅުންެގ ާވހަކަދެްއެކީވމަ ރަނަގޅުާވނެ. ަވކި ބޭފުޅަކަށް ޓާެގޓުކުރީމަ ައސްލު ކަމުނުދަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ

 .އެދެން އުމަށްެގންދިެގން ާވހަކަުފޅު ކުރިައށްދަްއކަާވއިރު ެއޮގތަށް ިވސްނައި ާވހަކަފުޅު

 

 ެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ެވފަ އޮތީ ހަތަރުބައި ސަރުކާރު ،ސަރުކާރޭ ބުނީމައަޅުަގނޑު  ؛އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރިޔާސީ ކޯލިޝަން ކިޔާ އެްއޗެއް އޮޭވޯތ  ؟ޝަން ސަރުކާރެްއ ހިންަގނީކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް. ކިިހނެއްތޯ ކޯލި

 ...އެ އޮތީތިންބައި  ،ބަޔަކަށް ބަހައިެގން  ހަތަރު ިއ،ކޯލިޝަނޭ ކިޔާފަ ގައިރިާޔީސ ނިޒާމު ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދެަވނަ ުފރުޞަތު.  ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ންބަރު.މެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ީވނޫންތޯ އެންމެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގިއ ބަލިމަޑުކަމެއް އެބައުޅޭ. ިވަޔފާރިކުރަން

އަުޅަގނޑުމެން  ،އެބައޮތް. ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން އްޤު މި ަޤުއމުގައިެގ ޙަ ެވްސ ިވޔަފާރިކުރުމު ނަށްއެންމެންެވސް. 

ނޫން މި ދައްކަނީކީ. މި  ފިކުރުކުރަން. ޖޯކު ާވހަކަެއއް އި ސްކޮށް މި ިޑބޭޓު ހިންާގއިރުަގއި ިވސްނަ ޔަަވރަށް ސީރި

ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާުދ  މި ކުީރމަރިިވޔަފާ ބަަޔކު ނޫން. ކޮންމެެވސް ބަެއއް ޯގސް ެވްސ  ރި އެންމެނަކީކުރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރި

ހުންނާނެ ތަފާތެއް.   މީހާެގ ރާ ނުކުިވޔަފާރިިވޔަފާިރކުރާ މީހާއާއި  .ެވސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަނީ ކުރިއަށް މި

. ދާންއަން ،ސްއެނޭގނީ ިވޔަފާރިކުާރ މީހާ އުުފލަންޖެހޭ އުދާ ބޮޅު ރޫކޮށްލީމަތާ އި އިނދެ،ޓޭބަްލަގރި ިވޔަފާ

ައޅުަގނޑު މަޤާމުގައި  ޕިސްޓެްއެގރޮފިލަންތްރައްޔިތުންނަށް  އަުޅަގނޑު ިވޔަފާިރކުރީމާ މި ރާއްޖޭގެ  .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

 .ބަރާބަރަށް ދައްކަިއެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތިއި އެްއޗެދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސާިވޔަާފރިކުރާނީ ނުޖެހޭނެ. އޮޕަރޭޓުކުރާކަށް
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ދޭތި ެއްއޮގތަކަްށ  އްސާ ެއްއޗެ ިވޔަފާރިާއއި ދައުލަތުން ބަހަންޖެހޭ ،ކަްށެވސް ުނކުރެޭވ އެްއޮގތަ ބޫލެއްަގއަޅުަގނޑަށް 

ދެނީ ެވސް ކޮންމެެވސް ޕްރޮްގރާމެްއެގ  ބޭންކުތަކުން ލޯނު ިވޔަފާރިކުރަނީ. ާވކަށެއް. ޕްރޮްގރާެމއްެގ ދަށުންއޮޕަރޭޓު

އަިއ.އާރު.އާރު އޮޕަރޭުޓާވންޖެހޭނެ.  ހޭނެ.ދިމާާވންޖެންޓްސް މައިްނެވސްޓް  ފްދަށުން. އިންޓަރނަލް ރޭޓު ޮއފް ރިޓަރން އޮ

ަވރަްށ ެވސް ިވޔަފާރިައކީ  އިކޮންމެ ޤައުމެއްގަ  ؛ިވޔަފާރި  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެަގއަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް 

 ނަކަށްިވޔަފާިރެވރިން އްމު ބައެއް. ހުރިހާ އެންމެންނެންެވސް މުހި . ިވޔަފާރިެވރިންނަކީކަަމށް އްޤަދަރުދެިވެގންދާ ެއއްޗެ 

އަިދ ނަށް ެވސް ެވސް ނުާވނެ. ހުރިހާ އެންމެން ފިހާރަެވރިންކަްށ ށް ރިސޯޓު އޯނަރަކަހުރިހާ އެންމެނަ ނުެވސް ާވނެ.

ިވޔަފާރިތައް އެބަހުރި. ހިންާގ އަޅުަގނޑުމެން  ރުއޮިޑެވރިންނަކަށް ެވސް ުނާވނެ. އަދި މި ރާއްޖޭގައި ބައިަވ

ޓަަކއި ކުރަން ހުރި އެކަހަލަ  އިމުކުރުމަށްގާ މި ޤައުމުގައި  ްވރިޒާ ފުޑް .ޮގތުން ބެހޭ ެއްގރިކަލްޗަރާ މާލައިިވސްނަ

 .ޮގތަށް އޮޕަރޭުޓާވން ެއބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޮގތަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްނޮލޮޖީ އާދެޭވ ކަންކަމަށް މަުގފަހިާވ

ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނ  ސާބަށްމަޫގފަތްކާ ހި ންއަލު ،ާވނީ ނަތީޖާއަކަށް ނެތުމުެގެވއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ފުޑް ރިޒާ 

ހުސްކޮްށ ހުރި އަދި ފާަލއްބަތަްއ ެވސް އިޮގ ދިރަށްރަްށ ެވސް އަރާއްޖޭަގއި ހުރި ފަޅު ، މި ހިނގައިދާނެ. އެހެްނީވމާ

ބޯން ފީކޮ ،ެއްއެވސް ަކމެއް ނުކޮށް ތިބެ ،ހިތާމަޔައަކީ .ެވސް އޮޕަރޭުޓާވން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ބިންތައް

ދެްއކުން. އަުޅަގނޑު ެވސް ނަޖިހަކަށް ހަދަިއެގން ާވހަކަައީކ ިވޔަފާރިކުރާ މީހާ ، ތިބެ ބަހައްާޓފައިުދާވލުޔާއި ރެ

ކުރަނީ. މި ރާއްޖޭެގ އިއްޒަތްތެިރ މީހުން  ަވރަށް ބުރަ މަސައްކަްތކޮށްެގން ިވޔަފާރި ކީ.ްއޔައެއި  ބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫންަގ

ސް އަުޅަގނޑުމެން އޮޕަރޭޓެއް ނުޭވ. ެވ  ުހރިަވރާ ާގތަށްމެންެގ ރިސޯސްައޅުަގނޑު !ބޫުލކުރަްއާވަގ ރައީސް،

.  މި އޮންނަނީ އިެވފަ ކަމަށް ތައްޕާހުން ެގއަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން ިވަޔފާރިެވރިއަކު އުފެދެންޖެހެނީ ކޮންމެެވސް މީހެއް

 ބަދަލުކުރަންީވ.އުސޫލުތައް ކަމެއް. ބޭންކުތަކުން ލެންޑުކުރުމުެގ އެ ާވނެ ެވސް އެހެނެއްނޫން ާވންޖެހޭނީކީ. އެހެނެއް ނު

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން  ގައިއުޅެނީ. ފައިނޭންޝަލް މާކެޓު މައްސަލަޖެހިެގން މިމަ ރާއްޖޭެގ ބޭންކުތައް ނެތީ

 އް ނޫން.ތެޮގ  ެއއީ ކަމުދާެއއްޮގަތކަށްެވސްެލންޑެއް ނުކުރޭ. ކުދި ިވޔަފާރިތަކަްށ . ނަާގބިލިއަން ރުފިޔާެގ ޕްރޮފިޓު ެއބަ

ޑިބޭޓުކުެރވޭއިެރއްަގއި ކޮމިޓީން އަންނަންޖެހޭ ާގނޫނު ކޮމިީޓައށް ޮގސްެގން  ،މި ާގޫނނު ތެރެއިން ، ކަންކަމުންއެކަހަލަ

އަޅުަގނުޑ ރާއްޭޖެގ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަށް  ކޮންމެ ސެކްޓޯރިއަލް ބިޒުނަސްތައް. ާވްނ އެބަެގރެންޓީ ބަދަލުތަކަކީ އެއީ.

މިއަދުން ިމއަދަްށ  ؛އިދު އޮންނަ ަގާވ ޮގތުން މި ބެހޭ މަހާޅުބިލަކަ ދުހުންނޭ ަވރަށް  ،ލީަމ ިވދާުޅީވއިުގޅަ

ޅެނީ މަސްކޮޅު އު މިއަުޅަގނުޑމެން  ؟ަނަގންީވ އިތޯ، ކީއްކުރަންތޯ އެހާ ިގނަ ަވުގތުކޮބަ ލަންީވނޫންތޯ. އިއުވަ 

އި ިވސްނަނަނީ. މަދުަވމުން އަން އެ ލާރިކޮޅުރިޒަމް ބާޒާރަށް ބަދަލު އެބައާދޭ. އޓުނުިވިކެގން. އަުޅަގނޑުމެންެގ 

ާރއްޖޭެގ މި  .ރި ރައީސްމި މަޖިލީހަކީ އެކަމަށް ިފކުރުކުރަންޖެހޭ ތަން. ިއއްޒަްތތެ ެއކަމާ.ޖެހޭ ފިކުރުކުރަން އެބަ

ރަން ތިބި އަދި ދޫކު އި،ފަހައްޓަ މި ރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރިތައް ހި ،ިވޔަފާރިތަުކގައި މަސަްއކަތްުކރާ ުވޒާރާތަކާއި 

މި ނާޒުކު ަވުގތުަގއި ެއންމެން އެކައްެޗއް ިކޔަިއެގން  ؛އެންމެންނަށް އަޅުަގނޑު ޮގާވަލންހުރިހާ  މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި
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ދެންެވސް ހުރި ުކންފުނިތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކުން   ،މަޖިލީހުެގ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާއި  ،މި މަޖިލީހުެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާއި 

ދައުލަތުން ހިންާގ  ަމދުކުރަން.ފުނިތައް ަވުގތަށް. އަދި ކުން ަވުގތުން ކުޑަކުރަންޚަަރދުތައް  ެގޕަރޭޓުާވން. ސަުރކާރުއޮ

މި  ،ބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްަގުކރަން. އަޅުަގނޑުމެން ކުންފުނިތައް މަދުކޮށްފައި ޮއޕަރޭޝަންސް ޕްރައިެވަޓއިޒް 

ލީފްތަކުެގ ތެރޭަގިއ ދުނިެޔއަށް އަްނނަ ތަކު ،ވެއްޖެްއޔާނޫންކަން. އެހެން އްބޮޑު ޤައުމެ ރާއްޖެއަކީ ރިޯސސްފުލް އެހާ

ބިރު އެބައޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ައޅުަގނޑުމެންެގ ިވޔަފާރިތައް ފުނޑިދާނެކަުމެގ  ،ފުނޑި އަޅުަގނޑުމެންެގ ާބޒާރުތައް 

  ތިޞާދީ ޮގތުން ޤްާވންޖެހޭ އިކޮރޯނާ ަވއިރަްސެގ ސަބަބުން ދިމާާވ މައްސަލަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރު  .ރައީސް

 .ޖެހޭަރން އެބަޖެހޭ. މިކަހަލަ ާގޫނނެއްެގ ތެެރއިން އަުޅަގނޑުެމން އޮޕަރޭޓުާވްނ އެބަފިކުުރކު އިެވސް. ިވސްނަ 

ސްކޮށް މި ާވަހަކ ޔަނޫން ައޅުަގނުޑ މި ދައްކަނީ. އަުޅަގނޑު ަވރަށް ސީރި މިއީ ޯޖކު ާވހަަކއެއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްނީވ. ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ދަސްކުރާއުޅެން  ޖޭެގ ރައްޔިތުން އަބަދުެވސް މަސަްއަކތްކޮށްެގންމި ދައްކަނީ. މި ރާއް

 ...ބަލަހައްޓަން ކުޑަކުދިންނާ ނުާވނެ. ނުުކޅެދޭ މީހުންނާއި ބައެއް ޮގތުަގއި އެންމެހައި ަރްއޔިތުން ެވެގެނއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިްނަވނަ އާެދ! މާފަންނު މެދު ދާ)ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވަޑިއެގންފި. ދެން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ަވުގތު އެބައޮތް. އެހެން މެންބަރަކު އެދިަވޑައިުނަގންނަާވީތ 

 ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ރަޝީދަށް. މާފަންނު މެދު ދާއިރާ ،އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް މި ައރުަވނީ

 

 މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން: މާފަންނު

މި ބިލުަގއި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަނެއްާކެވސް ތިންަވނަ ފަހަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަށް މި އެދުނީ

ކުން އެ މަޤާމެްއ ޔަ މާކެޓަްށ ނުފޫުޒފޯރުޭވނެ މަޤާމެއް ލިބިފައިާވ ިވޔަފާރި ،ރޭަވނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކު 10ހިމެނޭ 

ާމކެޓަށް  އިދިެވހިރާއްޭޖަގ .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް  ؟ށް ނުފޫޒު ފޯުރަވނީ ިކހިނެއްތޯޮގތުަގިއ ހިފުން. މާކެޓަ ބޭނުން ނަހަމަ

ިދެވހިރާއްޖޭެގ  ،ނޑު ކުރިން ފާހަަގކުރި ޮގތަށްއަުޅަގ ނުފޫޒު ފޯރުާވ އެަތއް ޮގތްަތކެއް އެބަހުރި. ިދެވހިރާއްޖޭަގއި

މި  ،އޭނާ ފައިދާ ހޯދަން އޭނަ ިވޔަފާރިުކރާ ސަޕްލައިކުރާ މުދާ އި،އްގަ ިދވެއްަސކު ކުާރ ިވޔަފާރިއެ  ކުރައްޔިތަ

އޮތީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް. ކޯލިޝަްނ  މިހާރު މި  ؛ހިފަހައްޓަނީ ކޮންމެެވސް ބަޔަކު. ސަރުކާރުެގ ކުންފުނިތަުކން

ނުަވަތ  ،ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. އޭެގެތރޭަގިއ އެމް.އާރު.އެމްބަަޔށް ބައިެވފަ. ޭއެގތެޭރގައި އެަބ  އޮތީ ހަތަރު މިސަރުކާރު 

ަބއެއް. އެ ބިލަްށ  ެވސް މި ިތބެނީ އެއް އިކުންފުނިތަކުގަ  ،ލަިއެގން ލެއްއަދާލަތު. ބި . ދެން ތިބި ބަަޔކު،އެހެން ބަޔަކު

ުވެރ ނުފޫޒު ފޯރުުވން. މިއަށް ށް ެވސް މާކެޓަ އް ހިފަހައްަޓއިެގން. ިމއީބިލުތަ ،ީވމަ، ލާިރ ނުދޭން އެމް.ޑީ.ޕީ މީހެއް

ިމ ދެ މިލިއަން ރުިފޔާެގ މުދާ ސަޕްލައިކޮްށެގން  ،ިމލިއަން ،އި ކަމެްއ ނޯންނާނެ. ތިންހަތަރު ލައްކަ ރުފިާޔއަށްބަނު



56 

 

މިއަށްުވެރ . ފައިސާކޮޅު ހޯދަން ޖެހެނީމި  ންކަމަށް. އެ ސަޕްލަިއކޮށްެގން ސަލާންޖަހަ ލާރިކޮޅެއް ލިބޭނެ ހުންނަނީ

ެއއީ އެ މީހަުކ  ،ޮގތެއް ެނ މާކެޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުޭވ ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ައޅުަގނޑު ހިމަނަން؛ ޒުނުފޫ ބޮޑަށް

ޮގެތްއަގިއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރިތަްއ  އްމުއާ ލެޭވނެ. ުކ ބަންްގރޫޓުޮކށްޔަިވޔަފާިރެވރި .ބަންްގރޫޓުކޮށްލެޭވނެ ޮގެތއް

ާގނޫނުެގ ތެެރއިްނ  ެތރެއިން، އަދި މި ހިންާގ ހަމަތަކުެގ ،ފުޅުންާނއިތިއްަބާވ ބޭ ތަކުަގއި ވުޒާރާ ސަރުކާުރެގ ،ދައުލަތުެގ

ދައުލަތުަގއި އިސްކޮށް  ،ެވސް ހުރީ. ކުރަމުންދާ ިވޔަފާރިތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުަވނީ އި ރޫުޓކޮށްފަުގިވޔަފާރިތައް ބަނ

އިްއޒަތްތެރި  ،ތް ޙަޤީޤަތެއް ންނަށް ފެންނަން އޮެވރިކަން ހިންަގްނ ތިބޭ ބަެއއް. އެއީ ާފއިތުީވ މާީޒަގިއ އަޅުަގނޑުމެ

ެވސް  ސަރުކާރުން، ަވަނ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ 10ތިންަވަނ ބާބުގައި ހިމެނޭ ، ރައީސް. އެހެންީވމާ

ބަޖެހޭ. ފައިސާ ދޭންޖެހޭ މުއްދަތެއް ކަނޑަައޅަން އެ ،ދޭންޖެހޭ ،މުދާ ސަޕްލައިކޮށްދިނީމާ އި މީހަކު ަގނެފަ ،މީހެއްެގ މުދާ

ޖެހޭ. ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަުކަގިއ ފޯރުކޮށްދެޭވނެ ޮގތެއް ކަނޑަައޅަން އެބައެ  ބޭންކުން ެވސް ލަތެއްަގއިހާޖެ ނުދެވިއް

ެއ  ،ކުންފުންޏެއްަގއި ެއ ފައިާސ ނެތީ. ެއކަމަކު، ކުންފުނިން އެ ަފއިސާ .ެއ ާޤބިލުކަން ނެތީ އިަދއުލަތުގަ ، އޮވޭ ެވސް 

ސަޕްލަިއކޮށްދެނީ. އޭނަ އިންޖީނެއް، ޖަނަރޭޓަރުތަކެއް  ެގންޑަރކޮށް ޓެން ،އެދިެގންސަޕްލައިކޮށްދޭން ދާ މު

ލަތުަގިއ ހާނުދެޭވ  ޔޯ.އްފައިސާ ނެތީމަ ނުދެެވނި އިނީަގއެ ުކންފު ސަރުކާރުެގ އެ ފައިާސ އެކަމަކު އިސަޕްލައިކޮށްދީފަ

ހަމަޖައްސާފަ. ތަކެއް ނެ ޮގތްކޮށްދެޭވކުންފުންޏަށް ފޯރުއެ ފައިސާ  ެވސް އެަބއޮތް ބޭރުން ބޭންކުތައް މެދުެވރިެވެގން

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  ،އެަބ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މި ބިލު ފަރުމާކޮށްެގން ނިކުންނައިރުަގއި ތަކަށް ، ެއޮގތްއެހެންީވމާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖެގ އެންމެ ބޮޑަށް ާވދަެވރިަކން ެގއްލިފައި އޮންނަނީ މި މައްސަލަތަކުަގއި. ކުދިކުދި 

މުދާ  އިިވޔަފާީރަގ ،އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގުކރެެވނީ އަަރއިަގންނަން މަސައްކުރާއިުރަގއި އްފާރިތަިވޔަ

ލިޔެކިޔުންަތއް ނުނިމިެގން  ،ކަންތައްތައްސަރުކާުރން ނިންމަންޖެހޭ  ؛ސަޕްލައިކޮްށެގންނާއި އަދި އެެހނިހެން ކަންތައްތައް

ކިހިނެއްތޯ ާވދަެވރިކަްނ  ތަން. ރޫުޓާވުގިވަޔފާރިތަކެއް ބަނ .ތަން ރޫޓުާވޮގސް ިވޔަފާރިެއްއ ބަނުގލަސްެވެގން 

 ށްކަްށ ަބދަލުަވނީ. ެއ ިވޔަފާރިއަޔަަވކި ހިސާބަކުްނ އެހެން ިވޔަފާރި ޮގސްުކރަމުން ިވޔަފާރިެއއް ؟އުފެއްދޭނީ

 ޓަލެއް ބަހައްަޓިއެގްނ ކެޕި ބަދަލުވާއިުރގައި އެހެން އިންެވސްޓުމަންޓުތަކެއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އެކަމަށް ހޭދަކުރަން ަވކި

ކެޕިޓަލް ެވސް ހުސްަވނީ. ފަހުން  އެންމެޮގެތއް ނުޭވ.  ެއކަމެްއ ާވެވސް  ާވއިރު އަހަރު ދެ ،އަހަރު ،މަސް ތިންހަތަރު

ެވސް ކަންަކން އަަވސްކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ.  ޤައުުމަގއި ސަރުކާރުން ،ެވސް ނުދެެވނީ. އެހެންީވމާ ފުންެގ މުސާރަްއޒަަވމު

އާދޭ. ހުރި ހުރިހާ ސިފަތަކެއް އެބަ އެހެންނަމަެވސް، ކިހިނެއްތޯ މި ޒަމާނުެގ. އި ބިލެއް މި ރާއްޖޭގަ ަވރަށް ރަނަގޅު

ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމަކަްށ އި އެ ހުރިހާ ސިފަތަެކއް އަންަނއިރުގަ ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންނަމަެވސް

، ްއމު ރައްޔިތަކަށް. އެހެންީވމާއާ ޮގތެއް ނެތްނެ ދޭ ން ފައިސާތް. ބޭންކަކުބަދަލެއް ނާދޭ. ކެޕިޓަލް ހޯދޭނެ ޮގތެއް ނެ

 ،ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މިހިސާބަށް ދާއިރުގައި ޓެކްސް ނިޒާމެއް އަންނައިރު ؟އަންނާނީކިހިނެއްތޯ ބަދަލު

ކަހަލަ ކަމެްއ ނެތް. ހަމަ މި ާރއްޖޭަގއި އެ. ޮއޭވއިުމކޮށްފައި ގާ ލޯނު  ލިބޭނެ ަވސީލަތްތަްއ  ކަށް ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަ
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ެވސް އެަބ ހިމެނޭ ތަކުރާރުކޮށް އެަތއް ަބއިަވުރ  އިމީގަ  ރު ޮކޅު.ސަުރކާކޮެޅއް ނެތް.  ެގއޮތީ. ރަްއޔިތު ީމހާ އެްއކޮޅު މި

ެވްސ  ާވކަށްމަނާރިޖޫ ؟މަނާކުރަނީރިމަނާ. ކީއްކުރަންތޯ ޖޫރިހާހުން ޖޫ ިވހި ،ލައްކައިން  ،ހާހުން މަނާއެއް. ދިހަރިޖޫ

ކޮށްލެޭވނެ ޮގތްތަެކއް މި އޮންނަނީ. މަނާކޮށްެގން އަނެއްާކެވްސ އެ ކުންފުނި ބަންުގރޫޓުރިނުާވނެ ރައްޔިތަކު. ޖޫ އްބޭނުމެ

ޮކންމެެވސް ކަމެއް ކުެރޭވނެ  ެގންނުފޫޒުފޯރުވައިނުަވތަ ނާޖާއިޒު ޮގުތަގއި ކުްނފުންޏަށް  މި އޮންނަނީ ހިފަހައްޓައިެގން

  ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.އިްއަޒތްތެރިއޮންނަނީ  ނިޔަތެއް މި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ުކޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފަށް.

 

  ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެުވން:ދާއިާރެގ ެމންބަރުކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

ދެމެހެއްޓުމުެގ ބިލެއް ިދެވހި  އްދައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ިވޔަފާީރެގ ދާއިާރގައި ާވަދެވރިކަން އުފަ

ރަން. ހަމަ  އަދާކު ސަރުކާރުން ފަރުމާކުރައްަވއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްިވ ކަމަށް ޓަަކއި ސަރުކާަރށް ޝުކުރު

މަކުނުދޫ ާދއިރާެގ  ،އެހެންމެ މި މި ބިލު ސްޕޮންސަރަކުރަްއވައި އަުޅަގނޑުމެްނނާ ހިސާބަށް ެގނެސްދެްއިވ ަކމަށް ޓަކައި

 ،އާދެ! މި ބިލުަގއި މި ިހމެނޭ މައިަގނޑު ަބއިތަަކކީ ؛އަދާކުރަން. އާދެ! މި ބިަލކީ ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުުކރުއިއް 

އަންނަ ކަްނތައްތައް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު  މުންތުްނެގ ފަރާތުން ތާއަބަދު ަޝުކާވ ހުށަހެޅެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔި

 .އަިދ ހިނާގ ބަލަން ،ރަށްުފށުަގއި  ،އަުޅަގނޑުެމން ާވހަކަދަްއކާއިުރަގއިެވސް ހަމަ ފާހަަގކޮްށލަން. މިސާލަކަށް  ފުރަތަމަ

އް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މިހާރުެވސް މިފަދަ އެތައް މާލެ ދޫކޮށްލާފައި އަޅުަގނުޑމެން ރަށްފުށުގައި ެވސް އަުގތަ 

ައޅުަގނޑު ނަްނ  .އި ދާިއރާތަކުގަ ޞަާލއިރުަގއި ަވކި ާޚއްއިކޮށް ބަލަޞަ ދޭ. ޚާއްއެްގރިމެންޓުތަެކއް ހެދެމުން އެބަ

މަްށ އަުގތައް ކޮންޓްރޯލްކުރު ،ެވސް ަވރަށް ސާފުކޮށް ފާހަަގާވނެ ނުކީކަމުަގއި ިވޔަސް ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް

ާގނޫނެއް ނުަވތަ ަގާވއިދެއް މިކަުމަގިއ ކަހަލަ އްމުކޮށް ކުެރޭވ ކަމެއް. އެްއެވސް އާިވޔަފާރިތައް މާޖުކުރުމަކީ މިހާރު 

ަވނީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ިވޔަފާރިތައް ާމޖުކުރުމުެގ ސަބަބުން އޭެގ ެގއްލުން، ސަބަބުން މެުގމާޖުކުރު ،ނެތުމުެގ ސަބަބުން

ެވސް ެއ  އިފަރާތަކުން ބުނި އަެގއް ދައްކާފަ  ބޫރުޭވ އެރައްޔިތުންނަށް. އެ ބޭފުޅުންނަށް މަޖު އިއެންމެ ނިކަމެތި އެންމެހަ

ބަލާއިރުަގއި އަސާީސ  . މިހާރަށްައސާސީ ކަންަތއްތަުކގައި .ގައިޮކށް ނެސެސިޓީތަކު ޞަޚާއް. ޚިދުމަތް ހޯދަން

މިފަދަ  ެވސް އިކަންތައްތަކުގަ  ރުން ހުންނައިތުދަ އޭެގފައެ ނޫން. ކަންތައްތަކަކީ ހަމަެއކަނި ފެނާއި ނަރުދަމާއެއް

މި ކަންަތއްތަްއ  އި  ބިލުަގތްއޮ  އިހުށަހެޅިފަ މިހާރު، އެހެންީވމާ ކަންތައްތަްއ ހިނަގމުންދާކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން.

ެމްއ. ލާ އެީކގައި ފާަހަގކުރާ ކަަކމީ އަޅުަގނޑު ހަމަ އުފަތްުހއްޓުަވން މަސައްކަތްކުރަން އޮ ،ހުއްޓުޭވނެ ާވހަކަ
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ދޫކުރާދޫކުރުން އަުޅަގނޑުމެން ެވސް އެބަޖެހޭ  ޔަކަށް އެލޮކޭުޓކޮށްފައިބަ ހަމައެހެންމެ، ަވކި މާކެޓުތަކެއް ަވކި

ތެއް ނޫން. ހަމައެއާއެީކަގިއ، އަުޅަގނޑުމެން އެންެމ ހޭނެ ޮގން. އެއީ ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް އެކަން ާވންޖެކޮންޓްރޯލްކުރަ

ހާހިސާބަށް  މި ޤައުމު މިހާރު ްނެގ ލޫސިްވ ރައިޓްސް. އަުޅަގނޑުމެ، އެކްްސކުބޮޑަށް މި ދައްކާ އެއް ާވހަކައަކީ 

ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް މިއަދު ދީފައި ހުރުމަކީ  ލޫިސްވ ރައިޓްސްއެްކސްކުަގއި ބަެއއް އިންަޑްސޓްރީތަކުަގއި އަިއއިރު

ެގ މި މަޖިލީހުގައި އެ ާވހަކަ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ެޔގައިޅޭ ކަމެއް. އިއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަރައިުނަގނެިވެގން އު

މިޮގތަށް  ލޫސިްވ ރަިއޓްސްއެކްްސކު އެހެންީވމާ،  ާވހަކަ މި ަދއްކަނީ. އަނެއްކާ ިމައދު ެވސް މިދެކެިވެގންދިޔަ. 

 ކަމަށް ޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން ހުއްޓުުވންނަކުން މި ކަންތައް. ާގނޫ އް ނޫން އަުޅަގނޑުމެން ަގޫބލުކުރާނެ ކަމެދިނުމަކީ

 ،ށް އަިއއިރުަގއި އަބަދުެވސް މި ދަްއކާ ާވހަކަައކީލުކުރަން. ފެށުނީއްސުރެން ައޅުަގނޑުމެން ިމައދާ ހަމަޔައަޅުަގނޑު ަގބޫ

އާިއ، ފުރުޞަތުތަްއ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ިވޔަފާިރކުރެެވންޖެހޭނެ ާވހަކަިވޔަފާރިތަކަށް  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ

ާކއިުރަގިއ ަށ އަިއސް ާވަހކަދައްއުުމަގިއ މިއަދާ ހިސާބަަގނޑުމެްނެގ ޤަެވސް، އަޅު . ެއހެންނަމަންޖެހޭނެ ާވހަކައާފަހިކޮށްދޭ

ނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި އެ ާވހަކަ މި ދެއްކެނީ. އަލަކަށް ިވޔަފާރީެގ ތެރެއަްށ އަދިެވސް ހަމަ މި ފެން

ބަރުން އްޒަތްތެރި އެހެން މެންއަުޅަގނޑުމެްނެގ އި  .ތް މި ާރއްޖެއަކުނެ ށް އެ ފުރުޞަތެއްން ބޭނުން ފަރާތްތަކަނަަވން

ެވސް  އަޅުަގނޑު .ށް ދަތީގައި އެ ބޭފުޅުން ިވޔަފާރީެގ ތެރެއަށް ަވންނަން މި ޖެހެނީަވރައިިފ، ކޮށްދެްއަވެވސް ފާހަަގ

، ައޅުަގނޑުމެން ، އިުކއިޓީާއއި މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުންާނނެ ލޯނުތައް ނަާގއިރު. އެެހންނަމަެވސްަގބޫލުކުރަން

ެގން ިވޔަްސ، އެބަޖެހޭ އަލަށް ިވޔަފާރިއަށް، ކުދި ިވޔަފާރިއަްށ ކުރިއަރައިެދޭވނެ ޮގތްތަެކއް ޅައި ނަޑއަާގނޫނަކުން ކަ

ން ާގނޫަނކުން ިވަޔސް، އެކަން އެބަ ުރާވ ކަމަށް ަވްނޏާމު، އަޅުަގނޑުމެކަނޑައަޅަން. ިމއަދު މި ޤައުމު ކުރިއަ

ެވރިން މި ޤައުުމެގ އުުމަގިއ ިވޔަފާރިޤަ، މި ނަަވންނުދަންްއަގިއ ކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު އެްއެވސް ހާލަތެ

ސައްކަތް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަްއާވ މަ އްާވ. އެ ބޭފުޅުން ކޮންޓްރިބިއުޝަންަގއި ަވރަްށ ބޮޑު ބައެއް އަދާކުރަ 

ބަޖެހޭ އެ ރުންކާން މިއަދު ސަރުކެޓަށް އެންޓަރާވން ބޭނުްނާވ ފަރާތްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެހަަގކުރަން. އެހެންނަމަެވްސ، މާފާ

ޑައަޅަން. އެހެންީވމާ، މި ބަލަކީ، ހަމަ ކެއް ާވނެ ޮގތެއް ހަމަ ކަނާގނޫނެްއެގ ތެރެއިން ެވސް ެއފަދަ ފަހި ފުރުޞަތުތަ

ައޅުަގނޑުމެންެގ ިވޔަފާީރެގ ތެރެއަްށ ަވންަނން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށާިއ،  ކުރަން،ޤީޤަތުގައި ެވްސ އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުޙަ

ކުރެިވެގން ޚިދުމަތްދެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ އަުގަތްއ މިހާރު ކޮންޓްރޯލްއްޞަކޮށް ަރއްޔިތުންނަ ދި ޚާއަ

ަތއް ކޮންޓްރޯލްުކރެިވ، ަރއްޔިތުންނަށް ެއއަްށުވރެ ލުއި އަެގްއަގިއ، ލުިއ ޮގތެްއގައި އެ ޚިދުމަތްތަްއ ކަންތައްއެ 

ށް ުޝކުރިއްާޔ ޑަުޅަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. ަވރަށް ބޮެގންދާނެ ބިލެއް ކަމަްށ އަށް ފަރުާމކުރެވި ދާނެ ޮގތަކަބިެގންލި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 .ޙަސަން ޒަރީރުދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  މަތިެވރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ރުން ޒަރީަޙސަ ދާއިރާެގ މެންބަރު މަތިެވރި

އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ  ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޭބނުމަކީ، ސަރުކާރުން މި ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއް

ެގ ިވޔަފާީރެގ މާޙައުލުަގއި ރަނަގޅު މާޙައުލެްއ އްޖޭްށ ރާދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރިެވރިންނަ ކުޮގތުަގއި

 ފުޅުންރަނަގޅު ހިސާބެްއގައި އެ ބޭށް މެދު ފަްނތީެގ ިވޔަފާރިެވރިންނަ ދި އަދިކުއިޤްިތޞާދުގައި ެރިވ، ރާއްޭޖެގ ާގއިމުކު

ކާއިުރ ައޅުަގނުޑމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެޭހ،  ޮގުތން ާވހަކަދައް މި ބިލާ ބެހޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ިތއްބުން. ބޭެވސް 

ެގ އްެގ ައތްމަތީގައި. އަުޅަގނޑުމެންތަރު ިވޔަފާރިެވރިއެ  އޮތީ މި ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދު ތިންހަރާއްޖޭަގއި ޒަމާނުއްސުރެ މި

ރިެއްއ ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީ އެ މަންޒަރު. ހަތަރުފަސް ިވޔަފާރިެވޓުއަރިޒަމަށް ިވސްނާލިޔަސް 

ލުކުރަންޖެހޭ ތާ އެތައް އަހަރެއް ެވއްޖެ. އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތް ކޮންޓްރޯލްކުރާދިެވހިރާއްޖޭެގ އެ

ިވޔަފާރިެވރިންަނށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިާޞދުގައި ރަނަގޅު ޮގެތއްަގިއ  ުދ ފަންތީެގކުދި އަދި މެ ،ޙަޤީޤަތެއް

އުެލއް ާގއިމުކުރެިވެގން ނޫނީ ައޅުަގނުޑމެންެގ އިޤްތިޞާދު އަދި އަުޅަގނޑުމެންެގ ިވޔަފާިރެވރިން ޙަކުެރޭވނެ މާިވޔަފާރި

ަގިއ ެގ ބަޖެޓ2020ު، މި ސަރުކާރު ެވިރކަމާ ހަާވލުެވ، ކުރަން  ަގބޫލުެވސް، އަުޅަގނޑުކުރިޔަކަށް ނުދާނެ. އެހެންނަމަ

ުޑ މިއީ އަޅުަގނ .ފަ ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑު އަދަެދއް ޖަހާމިލިއަން 450ެވސް އެަބއޮތް، އެސް.އެމް.ީއެގ ލޯނަށް 

ން ދޭަވރު ަވރަށް އްޔަތުކަށްޓަަކއި އަަހްއމިކުރިއެރުުވމަ ިވޔަފާރިެވިރން ދު ފަންތީެގކުދި އަިދ މެ ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި

. ޝުކުރު އަދާކުރަން ިރކަމާއެކުށްޓަަކއި މި ސަުރކާރަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެމަާވ ކަެމއް. އާދެ، އެކަމަބޮޑަށް ހާ

ށްޓަކައި ލޯނު ދިނުމަ ިވޔަފާރިެވރިންނަށްފަންތީެގ އަދި ކުދި  އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މެދު

 ދު ފަންތީގެ ކުދި އަދި މެކުާވަތއް، ޝަ ޑުމެންެގ އަުޅަގނ ެގ ދަށުން ޖަހާފައި އޮްތއިރު ެވސް އެސް.އެމް.އީ

. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނުޑ ނުލިބޭ ާވހަކަ މިއަދު ެވސް ހަމަ އަުޑއިވޭ ށް ބޮޑު. ލޯނު ެގ ޝަުކާވަތއް ަވރަިވޔަފާިރެވރިން

ޅޭ އުސޫލުތަކަށް ެވސް އެބަޖެހޭ ބަދަލުެގންނަން. އެބަޖެހޭ ބަލައިލަން ލޯނު ދިނުމުގައި ސަރުކާރުން މިހާރު ެގންުގ

ނެ. ރަނަގޅު މާޙައުލެއް ާގއިމެއް ނުކުެރޭވ ިވޔަފާރިެވރިންނަށް ދު ފަންތީެގކުދި އަދި މެއެހެންނޫނީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މި ަވނީ މި އި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިެވސް ރާއްޭޖެގ ބޭންކުރައް  ބޭންކުަތކަށް ބަލައިލާއިުރަގޖޭެގދެން ދިެވހިރާއް

 12%.އެމް.އެލްއިން ލޯނެއް އަުޅަގނޑުމެން ނަާގއިރު ކަށް. ބީޓްރެސްޓު ނަާގ ބޭންކުތަސަރަހައްދުެގ އެންމެ ބޮޑު ިއން

 ދު ފަންތީގެ ކުދި އަދި މެ ، ާޚއްޞަކޮށް ިވޔަފާރިެވރިންނަށްަގއި އެބަޖެހޭ އިންޓްރެސްޓު ަދއްކަން.  13ނޫނީ %

 ހޯދައިެގްނ، އެ ބޭންކުން ފައިސާ އިސާޮގުތގައި ލޯނުނަަގިއެގން ޭއެގން ފަ ިއންޓްރެސްޓުެގ 12% ިވޔަފާިރެވރިންނަށް

މި އޮތް މާޙައުުލަގިއ ލުގައި ިވޔަފާީރގައި އޮތް މާޙައުދު މި ހޯދައިެގން ިވޔަފާރިކޮށްެގން ަޙޤީޤަތުގައި ރާއްޭޖގައި ިމއަ

އިޞްލާޙުކޮށް، ކޮމިޓީެގ   މި ބިލުއެހެންކަުމން، އަުޅަގނޑު ހަމަ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އެއް ނުނެެރޭވނެ. ފައިދާ
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ކުދި މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހެޅިެގންދާއިރުަގއި ައޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، ރާއްޖޭެގ ބޭންކުތަކުން 

، އަޅުަގނޑު ބޭނެ ޮގތް ހަމަޖެހުމަކީމިހާރަށްުވރެ އިންޓްރެސްޓު ލޯނުތައް ލި ިވޔަފާރިެވރިންނަށް ދު ފަންތީެގއަދި މެ

އް. ހަމަ އެާއއެްއކޮްށ ދާާވެނ ކަމެ ފައިށް ބޮޑަ ަވރަށް ިވޔަފާރިެވރިްނނަށް ދު ފަންތީެގކުދި އަިދ މެަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި 

ކުރަން ިވސްަނއިލާއިުރަގިއ ދޭދޭ ޙައުެލްއ އަުޅަގނޑުމެން ގާއިމު ީރެގ މާ. ިވޔަފާނުންއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ 

 ށްކައެްގރިމެންޓުތަ އި ރާއްޖޭެގ ސަުރކާރާ ހަދާބޭރުެގ ފޮރިން އިންެވްސޓްމަންޓުތަކާކުންފުނިތަުކަގިއ، އުމުތަކުެގ އަދި ޤަ

 އަހަރުތަކުަގއި ފެނިެގންދިޔަ މި ޤައުމުެގތުެވދިޔަ ޭވއިހުތިރާމުކުރަން. އަޅުަގނޑުެމންނަށް ެވސް އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން 

.އާުރ. ަސރުކާރުން ެއްގރިމަންޓު އެ މް،އެެވސް އެންމެ ޮބޑު ެއއް ފޮރިން އިްނެވްސޓްމަންޓު، ޖީތާރީޚުގައި 

 އުއްމީދުތަކާ ެއއްކޮށް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި. ނާއެކު އަުޅަގނޑުމެްނ ހެދީ ަވރަށް ފޮނިބޭފުޅުން

ކަްށ އިދަަގވާ ެގ އެްއެވސް ާގނޫނަކަށް، ެވސް، އެ ސަރުާކރު ބަދަލުެވ، ދެން އައި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭނަމައެހެން

އުފެދުމުަގއި  ބާތިލުކޮށްފަ. އެ ދުަވހު އެ ބޭފުޅުން ިވދާުޅަވމުންދިޔަ، މިއީނުހިތާ އެ އެްގރިމަންޓު ަވނީ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

މިއީ ހަމަ ރާއްޖޭެގ ފުންނާބުއުސް ާގނޫީނ  ނޭ.ެވސް ބާތިލު އެްގރިމަންޓެކޭ. މިޔަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުދޭކަށްނުޖެހޭ

ަޔއީ ެއޮގތަކަެށްއ ރަީއސް. ކަންަތއްތައް ެވެގންދި ހެންނަމަެވްސ، ިއއްޒަތްތެރިަވކީލުންނާއި މާހިރުން ދެއްެކެވިވ ާވހަަކ. އެ

ހަތަރު ސަތޭކަ މިލިއަނަށްުވރެ ިގނަ ޑޮލަރު  ޑުމެންނަށް ޖެހުނީ ބޮޑުސިންާގ ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން.ނޫން. އަޅުަގނ

މިކަހަލަ  ރަީއސް. އްޒަތްތެރިއި؟ ، އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލުދޭންޖެހުނު. ކާކުތޯ މި ޒިންމާ ނަާގނީރައީސް  އިްއޒަތްތެރި

ލާފަށް ބާތިލުކުރާ ންޓުތައް އެްއެވސް އަާސސެއް ނެތި ާގނޫނުތަކާ ޚިމަބޮޑެތި އިންެވސްޓް ންރިބޮޑެތި އެްގރިމަންޓުތަްއ، ފޮ

ޑުމެްނެގ ޤައުމު ތަރައްޤީކުެރޭވނީ ަގނއަޅު ންެޓއް ނާންނާނެ.އުމަކަށް ފޮރިން އިންެވސްޓަމަޤަކަމަށް ަވނީ ނަމަ، މި 

އަޅުަގނޑު ހަމަ އެާއއެުކ  ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި ާގއިމުކުެރިވެގން. މި ޤައުމުގައިލެއް ރިންނަށް ފަހި މާޙައު ިރެވިވޔަފާ

ގައި އެންމެ ކުރިއަާރ މާެލ ކައިރީ ާޚއްޞަކޮށް  ،ިވޔަފާރިެވރިން ދު ފަންތީެގކުދި އަދި މެފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، މިއަދު 

އަށް ެވސް މިއަދު ދިމާެވފައިާވ އެންމެ ބޮޑު ެއްއ ެގސްޓްހައުްސެގ ިވޔަފާރި ފާރި. އެއް ިވޔަފާރިައކީ ެގސްޓްހަުއސްެގ ިވޔަ

ަގނުޑ ރިން އަޅުލޯނު ހަމަޖެހިެގންނުދިއުން. ކުފުޅުންނަށް ންނަ ޒުާވނުންނަށް، އެ ބޭ ދައްޗަީކ، އެ ިވޔަފާރިތަކަށް ަވ

މެންނަށް ލޯނެއް ލިބެނީ، ަވރަށް ިގނަ ހެން، ބޭންކަށް ލޯނެއް ނަަގން އަުޅަގނޑުމެން އެޕްަލއިކުރީމަ އަުޅަގނޑުބުނި

ބަަހއްޓަން. މިީއ  150 %ނޫނީ  200ުނެގ ޮގުތަގއި ެވްސ ޖެހޭ ލޯނުެގ %ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި. ރަހު

އަިދ  .، ކޮންމެކޮންމެ ޒުާވނަކަށް ބެހެއްޭޓނެ މުދަލެއް ނޫން. ބެހެއްޓޭނެ އެސެޓެއް ނޫންކޮންމެކޮންމެ މީހަކަށް

ުގ ެވސް އެބަނަާގ ަވރަށް ދި ެގންދާއިރު ްނޓުަގިއ މި ލޯނު މި ލިބެނީ. ދެން ލޯނު ހަމަޖެހިބާރަތޭރަ ޕަސައޭެގއިތުރަށް 

ޑޮކިއުމެންޓުތަްއ ފުޅުންެގ ފޯމު ފުރާފައި ހުރިހާ މުއްދަތެއް. ެއއީ ެވސް މައްަސލައެއް. އަުޅަގނޑުމެން ބޭންުކން، އެ ބޭ

  ސް...ެވެނއްކާ އް. އެހެންނަމަެވސް، އަލައެއްސަ ޑު މަނޭ މީަގއި ނެތޭ މާ ބޯމަ އެ ބޭފުޅުން އެބަބުހުށަހެޅީ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މާ، ައޅުަގނޑު ންީވއް ެނތް. އެހެމި ަވުގތު އިތުރު މެްނބަރަކު އެދިަވޑަިއެގންފައެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މަތިެވރި ށްފަހު( ދިަވޑަިއަގންނަާވތޯ. )ަވުގުތކޮޅަކަަވުގުތކޮެޅއް އިތުރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ އަދި ބަލައިލާނަން

 ޑު ަވުގުތކޮެޅއް އަުރަވފާނަން. ުޅަގނޔާ އަނުމިއް ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަން ަވުގުތކޮޅެއް ބޭދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ރުން ޒަރީަޙސަ ދާއިރާެގ މެންބަރު މަތިެވރި

އަުޅަގނުޑެގ ާވހަަކ ދެންމެ މެދުކަނޑާލުމާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު އަުޅަގނުޑ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

، ޚާްއޞަޮކށް ެގސްޓްަހއުސް ހިންާގ، ެއ ިވޔަފާިރއަށް ަވންނަ ކުިދ ށްިރެވރިންނަާވހަކަދެްއކީ، ބޭްނކުން ކުދި ިވޔަފާ

ޑު ކުރިން ބުނިހެން، ޅުަގނލޯނު ލިބުމުެގ ދަތިކަން. އައްަޗކީ، ންމެ ބޮޑު އެއް ދަާވ އެމާެވރިންނަށް ދިިވޔަފާރި 

ަގއި އެބަ ބުނޭ ބޭފުޅުން ބަަލއި ޗެކުކުރުމަށްފަހުއެޕްލައިކޮށްަފއި އަދި އެ ފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ފޯމް ފިލްކޮށް އެ ބޭ

މަ ިގނަ ފަހަރަށް ނުނަާގނެ   ލަސްީވމަ އަނެްއކާ ބޭންކަށް ުގޅީ އެންމެ ރަނަގޅޭ. އެހެންނަމަެވސް، އެްއކަލަ ލޯނު ލިބުން

 ެވސް. ދެން އެކޮޅަށް ޮގސް އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރީމަ ބުނާނެ، އަނެއްކާ އެެވިނ އެއްެޗއް، މިެވނި ެއއްެޗްއ ފޯނެއް

. ުދަވހަށް، މި ޕްރޮސެސް އެބަދޭ ދިުގދެމިެގން ހަ މަސްބުނަން މި އުޅޭ ެއއްަޗކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަދޭ.

 ށް ަނާގފައި  ބިން ކުްއޔައިުރަގިއ ެއ ބޭފުޅުން ރަށެްއގެ  މަސަްއކަތްކުރަމުންދާޒުާވނަކުޓްނަރޝިޕެއްަގއި ދެ ޕާ

ންުޓަގިއ ހަާދފައި އޮންނަ އެްގރިމަ އިުރގައިލައިކުރާ ޕްއެ ންކު ޯލނަށްބޭންކު ލޯނަށް. ބޭ ލައިކުރަީނ،ފަހުަގއި މި އެޕްެގއޭ

ހޭ ެގސްޓްހައުސް އަަޅިއ ސްޓްހައުްސ ައޅާއިުރގައި ަވކި މުއްދަތެްއަގއި އެަބޖެެގ އެބަޮއޭވ އެ ރަށެްއަގިއ އެ ޭބފުޅުން

ށްާވނަމަ، ިމ ން ރެންޓު ެވްސ އެަބ ހިނާގ. އެހެންކަމަނިންމަން. އެހެންނޫނީ، ަވިކ މުއްދަތެއް ީވމަ، ޭއެގފަހު

ދެން އަނެްއކާ ެއ  .ުގ ުމއްދަތެއްއްެޗއް. ަވރަށް ދި ޕީރިއަޑަީކ، ލޯނު ހަމަޖެހެން މި ދާ ޕީރިއަަޑކީ ެވސް ަވރަށް ބޮޑު އެ 

އިެގން ިގަނ މި ހުށަހަޅަނީ. ހުށަހަޅަމަދޭ. ދެން އަނެއްކާ އޭތި ނެއްކާ މިެވނި ޑޮިކއުމަންޓެއް އަފުޅުން ބުނާނެ، ބޭ

އަހަރު ެވސް.  ފަހަރު އެބަދޭ ދޮޅު ބައެއް، އެބަދޭ ެއއް އަހަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރު އިފަހަރަށް ލޯނު ލިބޭ

 އަުޅަގނޑުމެްނ ތައް ެވްސ އެބަޖެހޭލަމަްއސަތައް، މި ހުރި އެޑްމިނިްސޓްރޭޓިްވ ހުރި އިޝޫ  އެހެންީވމާ، މި

 ބޮޑުކަން. އެހެންީވމާ، ންކުެގ ލޯނުެގ އިންޓްެރސްޓުޙައްލުކުރަން. އަދި އޭެގއިތުަރށް އެންމެ ބޮޑު އެއް އިޝޫައކީ، ބޭ

ޖެހޭ، އަުޅަގނޑު ަހމަ ހުށަހަޅާލަން، އަޅުަގނުޑ  އެބަެވރިްނނަށް ޚާއްޞަކޮށް ދޫކުރާ ޯލނުބޭންކުން ކުދ ިވޔަފާރި

ށްުވރެ ބޮުޑެވެގންުނާވނެ. ކުިދ އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަާފރިެވރިންނަށް ަވިކ ކަހަލަ އަ  8ރާ ޮގތުަގއި %ަގބޫލުކު

އެބަޖެހޭ އިންޓްރެސްޓު ކުޑަކުރަން. ެއހެންނޫނީ، އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،އިރުށް ލޯނު ދޫކުރާތްަތއް ކުުރމަކަޞާދީ މަސައްއިޤް

ށް ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ އެބަތިބި ޕްރޮޑަްކޓިްވ ަވރަ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. .ކަށް ނުނެރެޭވނެިރަކމަެވދަިވޔަފާީރެގ ާވ ޒުާވނުން

ން. ފައިސާ ނެތުން. ިވޔަފާީރެގ ކެޕިޓަލް ނުލިބުސަލަެއއް. ެއއީ ތީ އެންމެ މައްހަމަ އޮ ަވރު ޒުާވނުން އެބަތިބި.ބައި
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ހެން މި  ރިން އަޅުަގނޑު ބުނިބި. ކުރަން ތިބި ބައިަވރު މީހުން އެބަތި، އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުތެރެއަށް ަވންނަން ތިބި

 ހޯދާނެ  އަީކ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކެޕިޓަލްއްސަލަ ޤައުމުަގއި އަބަދުެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާާވ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަ

 ޗަށް އަުޅަގނޑުމެންެގޮގތުން އަުޅަގނޑުމެން ތިންހަތަރު ބޭންކެއްެގ މައްއެ އުމުަގިއ މަދުކަން.ޤަަވސީލަތްތައް މި 

ޝިާއަގއި ްށ ހީަވނީ ދެކުނު އޭއީ އަުޅަގނޑަމި؟  ބަރޯސާެވ، އަަބދު އަުޅަގނޑުމެން މިހެން ތިބެންީވތޯތިޞާދުއިޤް

. އަޅުަގނުޑމެން މި ޖެހެނީ ތިންހަތަރު ބޭންކު ނުަވތަ ދެ ބޭންކުން މި  ހެންޝަލް ބޭންކެއް ނެތް ޤައުމުހަމައެކަނި ކޮމާ

ހެނީ އެ މީހުން ޑެތި ިވޔަފާިރެވރިން ެވސް މި ދާންޖެ ން ެވސް އަދި ބޮޤައުމުަގއި ލޯނު މި ދޫކުރަނީ. ކުދި ިވޔަފާރިެވރި

ން. ލޯނު ަގލޯނު ނަ ަގނޑުމެން ިމ ޖެހެނީ، އެ މީހުން ދިން ޮގތަކަށް ައޅުހުން ދިން ރޭޓެއްަގއިއެ މީކައިިރއަށް. 

ސް ޕީރިއަެޑްއެގ ޮގތުަގއި. ަވސް ްގރޭދުިގނަ ފަހަރަށް މި ލިބެނީ ހަ މަސްނަާގފައި އަނެްއކާ ޭއެގ މަސަްއކަތްތައް ފަށަން 

ައޅުަގނޑުމެން ހިންަގން ބަާލިއރުަގިއ އަުޅަގނޑުމެން އެަބ  . ޕްރޮޖެކްޓެއް އެއީ ެވްސ ެއކަށީެގްނާވ މުްއދަތެއް ނޫން

ޑަްށ  މަދުެވެގން ެއއިން ޕްރޮފިޓެއް ނެރެން ދެ އަހަރު ނަުވތަ ދޮޅު އަހަރު. ހަ މަސްދަުވސް ތެރޭަގއި އަުޅަގނބޭނުންޭވ

ރެޭވނެއެޭކ. ަވކި ހިސާބަކުްނ އިާދއެއް ނެ ރެޭވ އަުޅަގނޑަްށ ލޯނެއް ނަަގިއެގން ެއއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަަގބޫލެއް ުނކު

މި ޖެހެނީ އަނެއްކާ ބޭންކުަގއި ރަހުނުކުރި ޯގްއޗެއް ިވްއޔާ، އެ ޯގތި ިވއްކާލަން.  އަނެއްކާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް

، ތިރީސް އަަހރު ުވމުެގ ކުީރގައި މަންމަެގ އުމުރުން ފަންސަީވސްެގ ބޭފުޅާިވޔަފާީރެގ މާޙައުލަށް ަވންނަ ޒުާވނާ، އެ 

ހަލަ ކަންތައްތަްއ މި ޤައުމުގައި މިކަ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނުަވތަ ބައްަޕެގ ޯގިތ އެބަޖެހޭ ިވއްކާލަން. ޯގތި 

. އެހެންކަމުން، ނީ މަދެއްކޮށެއް ނޫން. މިއީ ހަމަ އޭުރެވސް، އަދި މިހާރުެވސް ހިނަގމުންދާ ކަންތައްަތއްނަގމުންދަހި

ަގިއ އުލެއް ިވޔަފާރީ ޙަންކުތައް، ާވަދެވރި މާހުށަހަޅާލަން ބޭނުން، ދިެވހިރާއްޖެއަށް އިތުރު ބޭއަޅުަގނޑު ހަމަ 

ޤައުމަށް ެގނެްސެގްނ  ންކުތައް ެގންނަން. އިތުރު ބޭންކުަތއް މި ޤަުއމަށް އެބަޖެހޭ އިތުރު ބޭގާއިމުކުރުމަށް ަޓކައި މި

ތަކުން ރި ބޭންކު ހުއިންޓްރެސްޓު ުކޑަކޮށް މި ަޤއުުމަގިއ މިހާރުއަުޅަގނޑުމެން ްއ ނުކުރެޭވ އަުޅަގނޑަށް ަގބޫލެނޫނީ 

 ރިްއޔާ. ފުރުޞަތަށް ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުކަމަަކށް. ދެއްިވ  ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ލިބޭނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލުއި ލޯނު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކޮމިޓީތައް މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ަގިއ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ހުރި 12:30އާދެ،  .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

، ކޮމިޓީ ެގ ސަބް ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ. މާލިްއޔަތު ބަރުގައިނަން 1، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ ދީ ކޮމިޓީޓަކައި ދަންނަަވއިލާނަން. އިްޤތިޞާ

. ކޮމިޓީތައް ާވަގއި ފެށުަމށް ހަމަޖެހިފައި 12:30 ،މިއީ .ަގއި 4، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޮކމިޓީދު ަގާވއި .ަގއި  2ކޮޓަރި 

އެހެންީވމާ، ެއއްެވސް މެންަބރަކު އެިދަވަޑއިަގންަނާވނަމަ،  ނެތް. އެދިަވަޑިއެގންފައި މި ަވުގތު މެންބަރަކުއިްއޒަތްތެރި 

 މި ބިލުެގ ( އާދެ، ހަމަަވަޑއިަގންނަާވތޯ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހުއަޅުަގނޑު ކުޑަ ަވުގތުކޮެޅްއ ބަލައިލާނަން އެދި

 .އަރުަވނީައޅުަގނޑު މި މުހިންމުކަމުން، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ތިނަްވނަ ފުރުޞަތެއް 
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 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا އަްބދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ކާށިދޫ

ުވރެ ެވްސ ަވރަށް އަކީ އަޅުަގނުޑ ހީކުރިމެންބަރު ރާޢީއިްއޒަތްތެރި މަކުުނދޫ ދާއިރާެގ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.. މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަަވން އަނެއްާކެވސް އޭނާއަށް ީވ. ބުއުސް މީހަކަށް މިފުންނާ

، އެ މީހާއަކީ ެވއްޖެްއޔާ ފުރަތަމަ މި ޖެހެނީހިންަގާވ ުކޑަކޮށް ިވޔަފާރިެއއް ކޮށްލަން މިތާ. ިވޔަފާިރެއއް ކުރަން

ނީ އޮޑިޓަެރްއ ޖެހެނީ. އެހެންެވ ދާންޖެހެަވރަކަށް ބަލައިލަިއެގން ިވޔަާފރިއެއް ކުރަންހިސާބުކިތާބު ކޮންމެެވސް 

ސް ޖެހެނީ އޭނާެގ އަތުން ހިސާބު ހޯދަން. އޭތި ބޭންކަބަލްޭވތޯ ދެން ބަލަންޖެހޭނީ. ތިމާ އަތުގައި ހުރި ކައިިރއަށް. ޮގ

އެބަހުރި.  ސްޓް އެންޑް ަޔންުގ އޮިޑޓް ފާމުއާނެ ބޭންކަށް. ދާއިރު، ޖެހޭނީއެސެުޓެގ ެވިލއުެއއް ޮއެވެގްނ ދެން ދާން

 އިޝޫކުރަީނ ޑޮކިއުމެންޓެއްފުޅުން ހިސާބުޖަހާފައި އެއީ ބަރާބަރު ބޭއެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް، އެ ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ 

ޑެންުޓ ނިންމާ ޕްރޮޕޯޒަލެއްެގ މައްޗަށް އިންޑިޕެން ޑިޓަރުން ަބލާފައިނަލް އޮކަިއެގން. ެއއަށް ކިޔަނީ، އެކްސްޓާދައްފީ

ންކުތަކޭ ބޭ؟ ށް. ދިޔައިމާ މިތާ މި ހުންނަނީ ކޮންތަނެއްތޯހު ދެން ދަނީ ބޭންކަޝަެންއ ހެދުމަށްފަ އޮޑިޓު ފާމަކުން ެވލުއޭ

ދެން ؛ ހުންނަ އެހެން ތަނެއް، އެާތކުންނެއް ބަލަެއއްނުަގންނާނެ ޕްރޮޕޯޒަލެއް. ދެން ކިހިނެއްތޯ ިވޔަފާރި ކިޔާފައި 

ސް ިވޔަފާރިތަކަށް ެވސް ފަންޑުކުރަން މި ޖެހެނީ. ން ދެން ައނެއްކާވެ ރުރުކާރަށް. ސަރުކާއަންނަންޖެހޭނީ އަބަދުެވސް ސަ 

ައޅުަގނޑު ، މިސާލެއްެގ ޮގތުން؛ ނަރު ހުންނަ މީހަކަށްެއއީ ުކރެޭވނެ ޮގެތއް ނޫން. ިވޔަފާީރެގ ހު ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަުޅަގނޑު  .ޭބނުންޭވ ލޯންޗެއްއަުޅަގނޑު ޔަފާިރއަށް އެ ިވެގން މި ާވ ޮގތަކީ، ވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ިވޔަފާރިއެއް ކުރަން

އޭުރަގިއ  ،ދިަޔއީ ދެން، އަުޅަގނޑު މި ޔާބުެވއްޖެ.ކާމި ށްޖެހެނީ އޮކްަޝނުން. އޮކްޝަނުން އަުޅަގނޑަ  ަގންނަން މި

 ،ން ލްމީ އެ ަވުގތު ހުންނެީވ ެވސް. އަުޅަގނޑު ދެންނެިވޙިރިފް ޢާބޭންކު އޮފް މޯލްިޑްވސް އޭުރަގއި.  .ށްބޭންކަ

ހާސް ރުފިޔާއޭ.  މަނިކުފާނޭ އަޅުަގނޑަށް އިނޭގނޭ ލޯންޗު ުދއްަވން. އަުޅަގނޑު ބޭނުންަވނީ ތިން ލަްއަކ ފަންސާސް

 ދެން  އި ފައިނޭންްސކުރީ. ެއހެންެވެގން ައޅުަގނޑަށްބަްއލަާވފަ ށްދެން، ެއއަ ަގނޑު އަުތަގއި މިހިރީ މިހާަވރޭ.އަޅު

ނަރަށް އިތުރު  ލިއަ. ިވސްނަނީ ހަމަ ބިތަކުން އެޮގތަަކށް ނޫން ިވސްނަނީމިހާރު ބޭންކު ލޯންޗު ސެކްޝަން ހިންުގނީ.

ެސކްޓަރ  ބޭންކިންގ  ،ާވނީކުރޭ. ކުދި ިވޔަފާރިތައް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އޮޕަރޭޓު ކަމެއް ނުއެހެން އެްއޗެއް ދިނުން ނޫން 

 ބޯެޑއް އޮޭވ. ދެން އެތަނުން ކުާރ ކަެމްއ އެމް.އެމް.އޭ  .ކު ހުރޭަގަވރުނަރަ .ރަނަގޅުެވެގން. އަބަދުެވސް ެއމް.އެމް.އޭ ހުރޭ

 ދެ ލައްކަ ސާޅީސް ހާސް  ބޭންކަށް ބީބުޙަ ،އަުޅަގނޑު ދައްކަން އޮތީ ،އަޅުަގނޑަކަށް ނުިވސްނޭ. މިސާލެއްެގ ޮގތުން

 ދެން އަުޅަގނޑަށް އޭނަ ނޑާަލއި،ިއރުގައި. ިވޔަފާރިތައް ފު ޔާމީނުމީހެއް  ހުރި ިއލާފައިޑޮލަރު. އަުޅަގނަޑކީ އަުރވަ 

ިވާލތުގައި ހުރީ. އަުޅަގނޑަީކ ނުކުރާކަށް ކަމެއް ނެތް. ާގތްަގނޑަކަށް ދެން ރަހީނުކޮށްފައި އަުޅަގނޑު އިނިގޭރސި

އޮފް މޯލްޑިްވްސއަށް ލޯނެއް ހޯދަން.  ބޭންކު ،ދިޔައީ ކުރި މީހާ. ދެން، މާލެ އައިސް އަުޅަގނުޑ މިބޮޑުކޮށް ިވޔަފާރި 

ބޭންކަށް ނުދެއްކި. އަުޅަގނުޑ  ބީބުޙަހާސް ޑޮލަރު އެބައޮެތއް ނޫންހޭ  ދެ ލައްކަ ާސޅީސް ،ދިޔައިމަ ެއ މީހުން ބުނީ
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. އޭމަސް ކަލޭ މަޑުކުރަންޖެހެ 3އަދި  ،ދިޔައިމަ ބުނީޑު ބޭންކަށް އަޅުަގނދެން  އިޮކށްލާފަރރކޮށްލީ. ކްިލއައޭތި ކްލިއަ

ެއއް ނުއެއް ނެތް. ނިގފަްށ އެއަުޅަގނޑަ ތިބޭ ކަމެއް އިފިރިހެނުން އިއްދައިގަ ؟ ނީތޯ އަުޅަގނޑު ހުްނނަންޖެހެއިއިއްަދއިގަ 

އަުޅަގނުޑެގ  ؟ކަހަލަ ިވޔަފާރިއެއްތޯމިއީ ކޮން ؟ ކޯބޯޑުން ނިންމަާވފައި އޮންަނ ޮގތެ ންކުގެ އެހެންީވމާ، އެީއ ެއ ބޭ

 ެގ ޙުކުމެއްކަމުތްއޮއި އެްއެވސް ލޯނެއް ނެތް. އެއްެވސް ތަނަކަްށ ދަރަ ،އަތުަގއި ބިލިއަން ޑޮލަރުެގ ެއސެޓް އެބަހުރި

އެހެންީވމާ،  ؟ކޮޅު ނޫންތޯެނތްއޮފް މޯްލޑިްވްސއިން. ހިތާމަިއެގ ކޮޅު އަުޅަގނޑަކަށް ލޯނެއް ނުދޭ ބޭންކުނެތް. އެކަމަކު 

ލިބަރަލައިޒްކޮށްކަން މި ރާއްޖޭެގ އިްޤތިޞާދު  ،ނިގަވަޑިއަގންނަާވނެއްާޔއަށް ރަނަގޅަށް އެރާއްޖޭެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރި

މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.  އެ އޮތީ. މި އިފޮނުާވފަތަނަށް އުފަންކޮށްފައި   މިއެހެންެވެގންތާ ާގޫނނެއް ހިނާގނީ.

ލާން އެބަޖެހޭ.   ށް، ެއ ބޯޑަށް ިވޔަފާީރެގ ިވސްނުން ތިބި މީހުންއޮފް ޯމލްޑިްވސް ބޯޑު ބަދަުލކޮ ީވހާ ައަވހަކަށް ބޭންކު

 ،ކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ދަނޑިަވޅަކީލުއަލުން ރޯ؟ ތޯދާސް ފޮތި ނުދެނީކަރު އެ ބޭފުޅުން ބިލިއަން ރުފިޔާ ނަަގިއެގން އެ

ުކިދ  .މިކް މިނިްސޓަރު ަވރަށް ހެޔޮފުޅުއިކޮނޮ ބޭންކުތަުކެގ ަސޕޯޓް ިވޔަފާރިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ަވުގތު. ،ަވުގތަކީ  މި

 ؟ ލެންޑުކުރަނީިވޔަފާރިތަކަށް ިވޔަފާރިތަކަްށ ލެންޑުކުރާ ާވަހކަ ިވާދޅުިވ. ެއކަމަކު ސަުރާކރަކުން ކިހިނެއްހޭ ހުރިހާ

 އަޅުަގނޑުމެންެގ މުދާ ސަުރާކރަށް ނެުގމަށްފަހު ސަރުކާރުން ކޮންމެ މީހަކަށް ސޮްވރިން  ،ަވންޏާ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް

ނޫން އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ   ބޭންކުން ލޯނު ދޭނެތާ. އެއީކީ ދެން ހިފައިެގން ދިަޔއިމާއެތި ކުރާށޭ. އެ ެގރެންޓީެއއް އިޝޫ 

އަޅުަގނޑަކީ ުކޑައިުރއްސުރެ ިވޔަފާރިކުރާ މީހެއް. އެންމެ ފުރަތަމަ ލޮލީ ވިއްކަން ފެށީ.  . ރައީސް. އިްއޒަތްތެރިތަކީޮގ

ފަހުން  ދެން ވިއްކީ.  ލާރިއަށް ލޮލީ 10މީހެއްެގ ލޮލީ ވިއްަކން ފެށީ. އެފަހަރު  ،ލޮލީެއްއ ނޫންއަމިއްލަ  ެގއަޅުަގނޑު

ދެްނ އުޅުނީ. ދެން ައއިސް ީޓޝާޓު ހަދަމުން  އުޅުނީ. ންިވއްކަ  އޮށްފަތިދެން، އެންދެރި  .އައިްސ ބޮލި ިވްއކަން ުއޅުނީ

ރ އަންަޑޯވޓަ މި އުޅެނީ ހަދަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ދެން އައިސް ރިސޯްޓތައް ން އުޅުނީ.ބޯޓު ދުްއަވއައިސް ސްީޕޑް

 ...ަރއީސް ިއއްޒަތްތެރި .އަޅަްނެވެގން މި ާރއްޖޭަގއި ގައިފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭ ކެސިނޯެއއް
 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިވ ފަރާތަށް ިމ ބިލު ހުށަހެޅުއް ،އަުރަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި

 ބަސް ިވދާޅުުވމަށް. މަކުުނދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ. ފަހު

 

  ރާޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:މެންބަރު މުޙައްމަދުމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ 

މެދު ަވރަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި  ` ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މި ބިލާ

ަވރަށް  ،ކީއިފި. ަވރަށް ބިނާކުރަނިިވ ާވހަކަތަކެއް ދަްއކައިފި. މި ބިލުެގ މަޤްޞަދަވަ ދަްއކަބަރުންތަކެއް ާވހަކަފުޅުމެން

 ،އުފެދޭ ކަމަކީ މަޤްޞަދެއް މިއީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ސުާވލުތްން ހުށަހަޅާފައި އޮސަރުކާރު ،މުންހިމު

 ،ދުގައި ެވސް މި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ާގނޫނަކަށް ެވެގން ނިކުމެތަންމެ ރަނަގޅު މަޤްޞަކި އަޅުަގނޑުމެން 
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ހިފައިެގން އުޅޭ އެހެްނ  ތުޢަސަރުކާރެކޭ ިކޔަިއެގން ަބއިއްކޮށް ކޯލިަޝން އެ ބިލުތަކާއި ާގނޫނުތައް އަުޅަގނޑުމެންނާ އެ 

ފަހަކުން ެވްސ  ޭއ. ދާދިތަންފީޒުކުރާނެބާ އެ ަވޒީރުްނެގ މިނިްސޓްރީތަކުން ،ޕާޓީތަކުަގއި ތިބޭ ަވޒީރުން

ރެިވެގން ނަށް ތަންފީޒުނުކުަވޒީުރން އްލާ ާގނޫނުތައިފޮނުަވ އިދިޔައީ އަުޅަގނޑުމެން ނިންމާފައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން

 ދެން ،ލާއިރުއިދެން މި ބިލަށް ބަލަ ކޮށް ކޯިލޝަންެގ ސްލޮޓްތަުކގައި ތިިބ ަވޒީރުންނަށް.ޞަތަން. ޚާއް އުޅޭ

ބިެލްއ  ލާއިމަށް ހުުޅަވާވަދެވރިކަ ،ާވަދެވރިކަމުެގ ިވޔަފާރި އި،އުަފއްދަާވދަެވިރކަން  ،މި ދަްއކަނީ އިއަޅުަގނޑުމެން މީގަ 

ކަންތައް މިހެން ކުރާއިރު  މި  ،އަޅުަގނޑުެގ ސުާވަލކީ . ދެން ރަންކޮށް ކަންތައް ކުހިމާޔަތް ކަންަތއްތައް . ކީމިއަ

އޮތީ ދެ  ރާއްޖޭގައި މި !އިލާރި. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ބަލަސީދަލަށް ފެންނަން އެބަހު  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާެވފައި

 އް،ިވޔަފާރި އެްއކުރުމެ ؛ްއކުރުމެއް . ދެން، އެއުރީދޫއާ އި. ދިރާާގމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން އިގަ 2020ނެޓްޯވެކއް. 

ދެން،  ލަނީ.މީހުން އެުކެވެގން މިހާރު އަސްލު ދިެވހި ރައްޔިތުން ފެ. ެއ ދެ ބައިމެއްރުކުޖުއިނިގރޭސިބަހުން ބުނަންޏާ މާ

ހު އޮތްހާ ދުަވ ބަލާއިރު މީޑިއާ ެވސް މިއިތުރަކަށް ކިހިނެއް ކަެމއް. ެދން، ހަމަ އެޮގތަށް  ދެން ،އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނގެ 

 ،ސް ޔަްސކޫލުތަކަށް ބެލި ރުކުެރިވފަ. ދެން، މިހާރު މީޑިއާތަކެްއ ައއިްސ އެކި ާވހަކަަތއް އެަބ ދެެކޭވ.ސޯއޮތީ ހި

ތައް ެވސް ހަމަ މި ޮގތަްށ ޑިޓް ާފމުސް ަވކި ަބޔަކަށް ދީފަ. ދެން، އޮޔަލް ސްކޫލުތަކަށް ބެލިކޮށް އިންޓަނޭޝަނަޞަޚާއް

 ހެލްތު  ،އުޅޭ ޮގތަކީ ހަމަ ފެންނަ ޮގތުަގިއ މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާެވެގން މި އަުޅަގނޑަށް ދެން ،އިތުރުންއޭގެ  .ހުރީ

އަކީ. ރަށްރަުށގައި ެޕރަސެޓަމޯލް ުގޅަެއއް ެވްސ ފަރުާވހިމެނޭ ކަމެއް ބޭސް ތެރޭގައި ޓުެގމިނިސްޓްރީެގ މެންޑޭ

ބެނީ ކޮމްޕެނީތަކެއް. އެއީ ދެްނ، ށް ބޭސް އެތެރެކުރާ ެވސް މި ތި. ރާއްެޖއަަގއިސެންޓަރތަކު ނުހުރޭ ހެލްތުލިބޭކަށް

ީތ ދަށުެވފަިއ އޮއިނޭގ. އެ މީހުންެގ އަތް އެތެެރކުރާ ޮގތް ެވސް ެއ ބޭފުޅުން އެ ބޭސްތައް  ،ސަރުކާރަށް ެވްސ އިނޭގ

ުކަގއި ތް ކަންތައްތަބޭސް އެތެރެކުރުން. ިމއީ ަވަރށް ސާފުކޮށް އިނޭގ ކަެމއް. ދެން، މިަވރަށް ސާފުކޮށް ިއނެގން އޮ

ދެން ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް ކޮންމެ ސަރުކާރެްއ އަޔަސް ކަންަތއް އޮންނަީނ  މިއީ ،ަގނަޑކަށް ހިޔެއް ުނޭވދެން އަޅު

އިން ުގަނކުރަމުން  200ިއން  100ދެމުން  ،ދެމުން ،ސް ނުލެޭވ. ދެން، ދެމުންއެްއޮގތަކަށް. ދީފި އެއްެޗއް ައތު ެވ

ާލއިުރ އިސަރުކާރަށް ބަލަ ،މަކީއަނެއް ކަ  މީަގ ފާހަަގކޮށްލާދެން، އަޅުަގނޑު ހަމަ ބަޔަކަށް މި ދެެވނީ. ެވސް ެއއް

އޮފީސްތަކުަގއި ެވސް އަދި  ސަރުކާރު  ،ލާއިޓްމަންޓަށް ބަލަފުރަތަމަ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާ ،ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް 

 ރ ބޯޑަށް. އެތަނުން ލަްއާވ ޓެންޑައިކޮންމެ ސަުރކާރެއް އޮތަސް ބައްަލވަ  .ސަރުކާރު ހިއްސާާވ ކުންފުިނތަކުަގއި ެވސް

 ލާއިރު ެވސް ަވކި ބަޔަކަށް އި. ޕްރޮކިއުމަންޓަށް ބަލަނީްނނަނިކު މިޮގތަށް ެވެގން ،ކި ބަޔަކަށް ދޭންޖެހިެގން ަވސީލު

ހިތަެކއް އެއް ބަޔަކަށް ލިބޭ ޮގތަށް. އެއް ކޮމްޕެނީއެްއެގ އެްއޗެ ،ެވފައި ހުންނާނީ ހަމަ އެއްތާކުންޒް ޕީ.އޯތައް ރެއި ން.ދޭ

އަުޅަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އޭެގން އަމަލީ ސިފައެއް ެގންނަ ތަނެއް.  ،ކަހަލަާވަދެވރިކަން އުފެްއދުމުެގ އެްއެވސް  ،އެހެންީވމާ

 ،ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފާހަަގކުރި ޮގތަށް އި ީމަގ ،ލާއަށް ޮގސްޙަރުމި ބިލު ކޮމިޓީ މަ ،މީދަކީ އްދެން، އަުޅަގނޑު އު

ާގނޫނު އޮންނާނެ  ،ޔަސް ކޮންމެ ޮގެތއް ިވ ސް ާގނޫނަށް ެވެގން ައއިމާގޮ  ،ހުރި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިެގންދާއިރު
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 ބައިަވރު ިއއްޒަތްތެިރ ަވރަށް ؛ަވރަށްމިއީ ، މި ކަންތަކަކީ އެހެންީވމާ  ނޭޅިޔަސް. ،އޭރަށް. އެއަށް ފިޔަަވޅެއް އެިޅޔަސް

ދައްކަމުން ހަމަ ށް ާވހަކަތިބުނާހެން އަޅުަގނޑު ިއއްޔެ ެވސް މި ބިލަ ފި،އްަވއިމެންބަރުން އަސްލު ފާހަަގުކރަ

ެވސް ކޮްނމެެވސް ަވަރކަށް މިހާރު ،ލާފަ. ީމެގ ކުރިންއިއޮތީ ުހޅުަވ ސް ބޭންކު މިހާރު އެއިންޓަރެސްޓް ވެ  ،ދެންނެިވން

ާވހަަކއެްއ  ުކއިީޓެގއި ،މަތިެވރި ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެވސް ިވާދޅުިވ ،ބަރުދެންމެއަކު އިްއޒަތްތެރި މެން

ކުެރޭވ ބުނެލައިފިއްޔާ އޭަނެގ ިކްޑނީ ެވސް ެއއީ ައުގލޯެނއް ނަަގްނ  މު ީމހަކު ޮގއްސާއްެވސް އާރުެވސް. މިހާ

. ކިޑްނީ ބާްއަވން ބުންޏަސް ނުދޭނެ. މި  ކުެރޭވ ެއްއޗަކަށް ނުޭވ. އޭަގއި ނުހުރޭއެްއޗަކަށް ނުޭވ. ކިޑްނީ ެވްސ އަުގ

ތެރި އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުެގ ަގކޮށްލަން އިްއޔެ އިްއޒަތްއަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ކަންތައް ހުރީ. ދެން

. އެީއ ހަމަ މިހާރުން އުރީދޫާއއި ދިާރުގ ނޫން ބަަޔކު ާރއްޖެ އަންަނންވެއްޖޭ ،ނައިބު ރައީްސ ާވހަކަަދއްކަުމން ިވދާުޅިވ

 އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ  ،ީވމާއުޅެނީ. އެހެން  އަސްުލ ހަމަ ހުރިހާ އެންމެން އެ ހާލުަގއި .މިހާރަށް ެވސް ކުރަްނީވ ކަމެއް 

ެވސް އަަވހަކަށް މި ީވހާ ހަމަ ،މީދަކީ ެވސްއްމު ބިލެއް. ދެން، އަޅުަގނޑު އުންމި ބިލަކީ މިއީ ހަމަ ަވރަށް މުހި ،ޮގތަކީ

ިދއުން. އެކަމަކު ެވސް މަލުކުރެިވެގންޢަމީަގިއ ހުރި ކަންތައްތަކަށް  ،ޖެހިެގްނ ފާސްެވެގން ައއިސްނެއްެގ ސިފަބިލު ާގނޫ

މި ކަންތައްތައް ކޯލިޝަްނ  ،ެގންނަ އިޞްލާޙުތަާކއި ،ޑުމެން މި ހުށަހަޅާ ބިލުތަކާއިައޅުަގނ ،އުފެދޭ ކަމަކީ ލުސުާވ

ކޮށް ޞަ ޚާއް ،ސަރުކާެރއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށްމެންެގ ބާއްަވިއެގން އަޅުަގނޑުސަރުކާރެއް ދެމި

މު ެވސް ކޯލިަޝން ސަރުކާރުެގ ކޯލިޝަްނ ގައި؟ ކަމެއް ކުރެޭވނެތޯއޭން މި ބޭނުންާވ ތަރައްޤީާއއި ހުރިހާ އެމް.ޑީ.ޕީ

ސަރުކާރާ ެއއްކޮށް ކުރަްނ  މި ންކަންނާ ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ މިތަނުެގ އެމް.ޑީތަން އި،ސްލޮޓްތަކުަގއި ތިބި ަވޒީރުންނާ

ްއ ްނމެ ރަނަގޅަށް މި ކަންތަެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ކިތަ ،އުފައްދަން ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ސުާވލު އުޅޭ ތަނެއް. އެހެންީވމާ

މިއީ ަވރަށް ؟ ހިފައިެގން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މި ެވރިކަން ރަނަގޅަށް ހިންިގދާނެތޯތުޢަމި ބޭފުޅުންނާ ބައި ،ކުރިޔަސް

ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން   ،ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގިއ ފާހަަގކޮށްަލން އުފެދޭ ަކމެއް. ދެންމަ ސުާވލު ބޮޑަށް ހަ

 ،މިއީ ަވރަށް ރަނަގޅުކޮށް ފަރުމާކުެރިވެގން ،ހަމަ އިތުރު އިޞްާލޙުތައް ެގެނިވ ލާަގއި ިމ ބިލަށްޙަމަރުެވސް ކޮމިޓީ 

 . ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްާގނޫނެްއެގ ސިފަޖެހިެގންދާނެ ބިލެއް ކަމަށް. ަވރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .އަުޅަގނޑު ހުސްަވުގތުކޮެޅއް އެުރުވމުެގ ކުރިން ދަންނަާވލަން ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު() .ރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ަގއި ަވނަ މާއްާދެގ )ދ( 115 ހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނު އަާސސީގެ ިދެވ ؛މައްސަލަ ާވ ަގއި މި 8.2އެޖެންޑާެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ބްރޭކަށްފަހު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް   ެގރުމެންދު ،ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްުވން ބްރޭކަށްފަހު މި ؛ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

 ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު އެ ކާުގޅުންތަ ، ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަދި ޚާރިޖީއޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އެހެންީވމާ
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 ުރަވން. ދެން ކޮެޅއް އަަވުގުތ ޖަލްސާަގއި ަވޑަިއެގްނ އިންނެުވމަށް ދަންނަާވލަން. އާދެ! މިހާރު އަުޅަގނޑު ހުްސަވުގތު 

 ޖަހާއިރު. 1ޖަލްސާ ފެށޭނީ 

 

 {އަށް 13:07އިްނ  12:33 :ކޮޅުތު ސްަވުގހު}

 މުޙައްމަދު ނަޝީދު( ސްއީ، ރަރައީސްމަޖިލީުހގެ  ؛ވީންނެއި ތުގައިސަޔާ)ރި

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކުން  8

 

 ން:ްއެކުވހަކަދެ ާވސަތުންރިޔާ

 ެއއީ ކޮމިޓީަތކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  ،8.2 ފަށަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް މި މެން`. މެންދުރަށްފަހު އަޅުަގނޑު

 ،ޮގތުެގ މަތީން ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ 115އަާސސީެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނު -8.2

ެވރި އަރަބި އިމާރާތަްށ އެކު  ،ރެސިޑެންޓް ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއިބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެިއން ނޮން

ރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ޞްހ. ނިާޔސާ ޑރ. ޙުަސއިން ނިާޔޒު މި ،ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާފަިއ ހުންނަާވ ސަފީރު

މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މަޝްަވރާައކަށް އެިދަވަޑިއެގން  ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމާރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަނޑައަާޅ ނޮން

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ކޮމިޓީ ަޤއުމީ ަސލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ، ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ މައްސަލަޔާއްރައީސުލްޖުމްހޫރި

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރު  ،މި ރިޕޯްޓ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް.

  ޝަރީފް. މްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީތްޒަމަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއް  މް ޝަރީފް.މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ަވނަ )ދ( ެގ ދަށުން  115އަސާީސެގ ޤާނޫނު ،އާދެ! އަުޅަގނޑު މި ުހށަހަޅަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްިވ  ރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތެރާއްޖޭެގ އިްއޒަތް ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯދުމަށް

 ، ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ބެލުމަށް ބެހޭ މައްސަލަިއގައި މަޖިލީހުން މި މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކާ

އާދެ! އެ   ރިޕޯޓް.ދިރާސާކޮށް ނިްނމި ޮގތުެގ އި،ން ަމއްަސލަ ބަލައެ ކޮމިޓީ ،ުވމާ ުގޅިެގންއްދިރާސާކުރުމަށް ފޮނު

ެވސް އެހެން ޤައުމަކަށް ދަުއލަތުެގ ސަފީރެއްެގ ޮގުތަގއި މިހާރު ،ޑރ. ޙުސައިން ނިޔާޒަކީ މިޓީއިން ބެލިބެލުމުގައިކޮ

 ،ތަޖުރިބާއާއި  ،ލީމާއިޢުތަ ެގޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން  ،ުވމާއެކު ން ރުހުންދެއްާވފަިއާވ ބޭފުޅަކަށްހުމަޖިލީ އިކަނޑައަުޅްއަވ

އްެގ ޮގުތަގިއ ރެޕްރެޒެންޓަރެސިޑެންޓް ރެހުންނަ ނޮން އިހިރާއްޖެއަށް ކަނޑަައޅާފަރުން ދިެވޞް މި ،ލާއިރުމި ކަންކަމަށް ބަ

ދިނުމަށް ނިންމާފައި އޮތީ. ކަމުަގއި ލަފާ ށް އެންމެ ރަނަގޅު ހަން މަޖިލީކޮމިޓީ އެކުރުަމށް ްއޔަންޢައެ މަނިކުފާނު 
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ން މިހާރު  ތި ބޭފުޅުންެގ ޕޯޓަލު ޕޯޓް ޅަން. މި ރިށް ހުށަހައެހެންީވމާ، މި ރިޕޯޓް އަުޅަގނޑު މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަ

 .ރަީއސްިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ  ޓަަކއި ފެނިަވޑަިއަގންނަަވން ހުންނާނެ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ސްެގ ަވުގތަށް.ބަހު ރިޕޯޓްެގލަނީ މި އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުަވ

އެްއެވސް  ،ލެުވުނއިރު އެްއެވސް ބޭފުޅަކުއިއެ ރިޯޕޓްެގ ބަހުސްެގ ަވުގުތެގ ފުރުޞަތު ހުޅުަވަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( )

އެދިަވަޑއިނުަގންނަާވ ކަމަްށ ަގންަނަވން ޮގތުން ބަހުސްގައި ބައިެވިރެވަވަޑއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓާ ުގޅޭ

ޮގތުން ޮގތެްއ  މި ރިޕޯޓާ ުގޅޭއިރާދަކުެރްއިވްއޔާ  އިެގ ޯވޓަށް އަހާ ަގީޑަގއެހެްނީވމާ، މިއަދު  ށް ފެންނަނީ.އަޅުަގނޑަ

ަވަރކަށް މިނެޓް. އެ  10އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިަވޑައިަގންަނާވ  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު() ނިންމޭނެ.

 10މަސައްކަތުަގއި. ައޅުަގނޑުމެން ޯވޓާ ދެމެދުގައި  ،ަވުގުތކޮޅު ތި ބޭފުޅުން ހޭދަކުރެއްުވމަށް އަުޅަގނޑު މި އެެދނީ

 .ތު އަޅުަގނޑު މި އަުރަވނީކުރުމުެގ ފުރުޞަތި ބޭފުޅުންނަށް މި ަވުގތުކޮޅު އެޮގތަށް ބޭނުން ،ލިބިފައިާވތީެވ މިނެޓު

 11 ،. އެއީކޮމިޓީއެްއެގ މަސައްކަތް ހިނަގމުން އެބަދޭ 5ަވުގތު  މި ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ކޮމިޓީ ، ސަރުކާުރ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ ؛ރީަގއި ހިނަގމުންދާ ކޮމިޓީތަކުެގ ތެރޭަގއިަވފެބުރު

އެންޑް ކްލައިމެޓް  އެންަވަޔރަންމަންޓް. 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ްނޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ ސްޓޭޓް އޯއަދި  .1ކޮޓަރި 

( ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު). 5ކޮމިޓީ ކޮަޓރި މަން ރައިޓްސް އެންްޑ ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ، ހިއު. 4ޓަރި ކޮމިޓީ ކޮ ،ކޮމިޓީ ޗޭންޖު

 ެގ ނިޒާމީ ނުކުތާައކަށް.ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުދޫއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ލަބީބު އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ިވޔަފާީރެގ ދާއިާރގައި ާވަދެވިރކަން އުފެއްދުުމެގ ބިލުަގއި  ،ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކުިދ ދިެވހި  ،އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ ކަންތައްތައް މި ރާއްޖޭަގއި. ައޅުަގނޑުމެން

ޚާއްަޞކޮށް ރާއްޭޖެގ  ެއބަޭވ. ދަތިަތކެއް ދިމާ އިޭއަގ ،ަސއްކަތްކުާރއިރު ުކރިއަރުަވން މަތައް ިވޔަފާރިިވޔަފާިރެވރިން 

ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް  އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ ރިސޯޓު ؛ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތައް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ރިސޯޓު ހިންާގ ަފރާތްތައް

ތުުރން އެ ބޭފުޅުންނަށް ރިސޯުޓ ނޫން. އޭެގއިކުރާކަށް ފާރިެއއީ އެހެން ިވޔަ  .ދެނީ ރިސޯުޓ ހިންަގން ލައިސަންސް މި

 ޭއެގ ސަބަބުން ކުދި އަިދ މެދު .ންސެްއ އެބަލިބޭމުދާ ިވްއކުމުެގ ހުިރހާ ލައިސަ ،ށްހިންުގމުެގ އިތުރަށް މުދާ އިްމޕޯޓުކޮ

ތައް އޮންނަނީ މުޅިން އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއާވ ިވޔަފާރި ،ންްސެގ ދަުށންފަންތީެގ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްަތކަށް އެ ލައިސަ
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އޮްނނަނީ ރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑު  . ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ިވޔަާފރިކުރުމުެގ މާކެެޓއް މިފަހުއްޓި

ިވޔަފާރިކުރަްނ އެ ޚިދުމަތް ދޭން ތިބި  އިއެ އިްނޑަސްޓްރީގަ  .އަށްޓުއަިރޒަމް އިންޑަސްޓްރީ  ،އިންޑަސްޓްރީ 

ާޚއްޞަކޮށް ިދެވހިރާއްޖޭެގ ރިސޯޓުތަކަށް ސަޕްލަިއކުާރ  ،ާރއްޖޭަގއިއަރާ. އެހެންީވމާ، އެބަ ބުރޫ ިވޔަފާިރެވރިންނަށް މީެގ

ިރޯސޓު ހިންުގމުެގ ަލއިސަންސް  ށްދަނީ ނެތިެގން. ރިސޯޓުަތއް ހިންާގ ފަރާތްތަކަ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަ މާކެޓު މި

ންނަށް ކާބޯތަކެތި  އޭެގ ބަދަލުަގިއ އެ ބޭފުޅު. ހޭނީބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެ ލައިސަންސް އެރިސޯޓު ހިންުގމުެގ  ،ދެންޏާ

 . ެގންނަނީ މަށް މިއަދި މާކެޓުަގއި ެވސް ވިއްކު ،ައށް އެ އެއްޗެހި ރިސޯޓަށް ިވއްކާފައި ެގނެސްެގން ެވސް އަމިއްލަ

 އީޖެ. އެހިނގައް  ހިސާބަށްހިންާގ ފަރާތްތަކަްށ ހާޑްެވއަރ ިވއްކަން ތިއްބާ އެ މީހުން މިހާރު ބަނުގރޫޓުވާ  ހާޑްެވއަރ

ކަށް ެގނެސް އަދި އިތުރަށް ތަ އަމިއްލަ ރިސޯޓު ،އެ އެްއޗެހި ެގެނސްެގން ހާޑްެވއަރ ށްއަރިސޯޓުތަކުން އަމިއްލަ

 .ޖެހޭތަރައްޤީކުރަން އް އެބަފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަ ކުދި އަދި މެދުއެހެންީވމާ، ިވްއކުމުެގ ިވޔަފާރި ެވސް ިމ ކުރަނީ. 

ެވސް ަވރަށް  ެދަވނަ މާއްާދެގ )ރ( ގައި  ބިލުެގދެމެހެްއޓުމުެގ އިމާ އުފެއްދުާވަދެވރިކަން ގައިިވޔަފާީރެގ ދާއިރާ 

ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާުދަގިއ ބަިއެވރިުވުމެގ ފުރުޞަުތ  ައށްފަންތީެގ ިވޔަފާރި ކުދި ައދި މެދު ،ސާފުކޮށް އެބަބުނޭ

ރުޞަތު  މި ބޭފުޅުންނަށް މި ފުސް ކޮންމެހެންެވއެ ިވޔަފާރިތަަކށް އެ ފުރުޞަތު ދިނުން. އެހެންީވމާ،  ،ލުމާއި އިހުޅުަވ

 ،އޮންނާނެ ޮގތަކަށް މިކަން ަބއްޓަންާވންޖެހޭ. ހަމައެާއއެކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ

 5ލިބޭ އެބަ ށްތަކަދަނީ. ކައުންސިލު ތަކަށް ަވރަްށ ބޮޑެތި ާބރުތަކަށް ލިބިެގން މިނޫނުން ކައުްނސިލުާގލާމަރުކަޒީ 

ތައް ެގ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންަގންޏާމު އެ ކައުންސިލްއިން އިޢުލާންކޮްށެގން އެ ރަށުގައި ޕްރޮޖެކްޓުދަށު ުވރެށްން ރުފިޔާއަމިލިޔަ

 ަތކުންއް އެ ކައުންސިލުދަށުެގ ްޕރޮޖެކްޓެ ުވރެއަށްން ރުފިޔާއަމިލި 15އްޔާމު ހިންުގން. އަދި ސިޓީ ކައުންސިލެއް ވެއްޖެ 

ކުރީމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ެވސް އެކި ޤައުމުތަކުްނ ޖެކްޓެއް އިޢުލާން ހިންުގން. އެ ޕްރޮރަށްރަށުަގއި އެއިޢުލާންކޮށްެގން 

ހިންަގނީ. ދިެވހީންނަކަށް އެހާ  އެ ޕްރޮޖެްކޓު ،ނަަގިއެގން އް ޕްރޮޖެކްޓެ   ކުްނ އެ ރަށެްއގައިއައިސް ޮބޑެތި ކުންފުނިތަ

އެބަޖެހޭ މީެގ ދަށުން   ނުލިބޭ. ކަތެއްމަސައް  ،އެއް ނުލިބޭަވީޒފާ ކަށްހުންނަަރށުގައި ތިބޭ މީ އެ .ބޮޑު ފައިދާެއއް ނުކުރޭ

އްުދަގިއ ހައަދި ެއ ސަރަ ،ަގއި ިދެވހީންނަށް ބައިެވިރކުރެޭވ ޮގތަށް ހަދާަފއިއެ ރަށެްއަގއި އިޢުލާންކުރާ ަފރާތްތަކަށް ބިޑު

 ށްލާއިރަށްކޮއްެޗއް އިޢުލާންމޭޒު ހުރިހާ އެިއންޓް ސިސްޓަމެއް ލިބެން. ސްކޫލެްއެގ ޮގނޑިޕޮ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް

 ެގނެސްެގން އެ ރަުށެގ ޑިތަކަށް އަޅާލަނީ. އެބަޖެހޭ ލަކުްސކޫލު ،ެގނެސްެގންއެްއޗެހި  ޕްލާސްޓިކުޗައިާނއިން 

 ޮގނޑިއާ  އެ ަވޑާްނޭގަގއި އެ ސްކޫލަށް ބޭުނންާވ ހުރިހާ މޭޒާއި ،އުފައްަދއިެގން ަވޑާންެގ ތަރައްޤީކޮްށެގން އްެގއެ ަވޑާން 

 އޭެގ ސަބަބުްނ ރަށުެގ އިކޮނޮމީ ތެޭރަގއި  ،ޮބޑުެވާދނެ. އެކަމަކު  މު ޯހދަން. ކުޑަކޮްށ ައުގހޭނެ އިންތިޒާއެްއޗެހި ޖެ

އިޤްތިޞާުދ  .ކުރެޭވނީއެނބުރޭ ފައިސާ އެ ރަށުެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ. އޭރުްނ އެ ރަށެްއެގ އިޤްތިޞާދު ބައްޓަން

ނެްއ ކޮންސްޓްރަކްޝަޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. އީ އަޅުަގނހިފެހެއްޓޭނީ. އެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާނީ. އެހެންީވމާ، މި

އެ ފުރުޞަތު   ށްިވޔަފާރިކުާރ ފަރާތްތަކަ އިެއއްގަ އެ ދާއިރާ ،ކަމެއް ކުރަންޏާ ަގއިއެ ދާއިރާ ،ރަށެއްގެ އެ  ،ކުރިޔަސް
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ރ ޕްޮރސެސްެގ އަދި ޓެންޑަ .ންބަދަލުކުރަ ދާނޫާނއި ާމލިއްޔަތު ަގާވއިާގމާލިްއޔަތު  ؛ލިބޭނެ ޮގތަކަށް އެބަޖެހޭ ޓެންޑަރ

އުޅެނީ ރާއްޭޖެގ ިވޔަފާރިތައް  ތެރެއިން ިއެވލުއޭުޓކުރާ ަގާވިއދުތައް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. އެ ރަށުގައި އަުޅަގނޑުމެން މި

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ހަމައެކަނި ބޮޑެތި ިވޔަފާރިެވރިންނެއް ނޫން ރާއްެޖެގ އިޤްިތޞާދު ހިފަހައްޓަނީ. ކުރިއަުރަވން

 އެ ބޭފުޅުންނަށް  .ފަންތީެގ ިވޔަފާިރެވރިން އެބަ ހިފަހައްޓާ  ހަމަ ބޮޑު ބައެއް ކުދި އަދި މެދުއިޤްތިޞާުދެގ ރާއްޖޭެގ

އެ ޖާަގ ހޯދައިދިނުމަުކން އަދި އެހެން މީހެއްެގ  .އެ ޖާަގ ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ ،ިވޔަފާރިތައް ކުރިއެުރޭވނެ ޮގތް

އޮންނަ  ނުޑމެންނަށް އޭޭގ ސަބަބުން ރަށުގައި ދިމާެވަފއި މިނޫން. އެއީ އަުޅަގ ކަށް ެގއްލުމެއް ަވނީކީޔަ ިވޔަފާރި

ރުކުެރޭވނެ ަވޒީފާެގ ފުރުަޞތުތައް އެބަ ހޯދައިދެޭވ. ރަށުަގއި އާމްދަނީ އިތު .ސޯޝަލް މައްސަލަތައް އެބަ ޙައްލުކުރެވޭ 

ކަން ހޭނެ ކަމެއްބިލުެގ ތެރެއިން ކޮންމެހެްނ ކުރަންޖެ ، މިއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ޮގތްތައް އެބަ ހޯދޭ. އެހެންީވމާ

 މި ާވހަކަ ފާހަަގކޮށްލީ. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ައޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެިރ  .ޝުކުިރއްޔާ ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއަކީ

ޯވޓާ ދެމެދުގައި ހުްސަވުގތުކޮެޅއް ދާތީެވ  ،އަުޅަގނުޑ ދެންނެިވން ،އަުޅަގނޑުމެން ،އެރުީވބަރަށް ފުރުޞަތުމެން

ެއހެންނަމަެވސް، ހުޅުމީދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު .  ތިއްެބީވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތްކުަރްއަވން

ނުކުތާއެއް އެ އިްއޒަތްތެިރ ން އެދިަވޑަިއެގންނެިވ ތެެރއިން ފާހަަގކުރަ ނިޒާމުެގ ،އެދިަވޑަިއެގްނނެިވ ްއަވންފާހަަގކުރަ

 ނައިފަރުނެތް. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(  ނިޒާމީ ނުކުތާެއއްެގ ޮގުތަގއި ބަލަިއަގނެޭވކަށް. މެންބަރު އެ ފާހަަގކޮށްދެްއީވ

އި ޕާިލމެންޓްރީ ހުރިހާ އާދަތަކާިއ ަވުގުތ އަުޅަގނުޑ ައރުާވ ަވުގުތކޮޅު ތެޭރަގ . މިމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 ކުރަން. ކަަމށް އަޅުަގނޑު ކަަށަވރު ފަތްތައް ހިފަހައްޓާނެާގސަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(                        

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި  ،ޔަފާރިތަުކެގ ާވހަކަ ަދއްކަމުންާވަދެވރި ިވ .ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އުޅެނީ ިނޒާމީ  އަޅުަގނޑު ދަްއކާލަން ހުރި ާވހަކަތަކެއް މި ުގިޅެގން  ޅުަތކާާވހަކަފު ކުެރއްވި ޅުމެންބަރުން މިތާނގައި ފާ

ން އަޅުަގނޑުމެން މި ަވނަ މާއްދާެގ ދަށު 53މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޮގުތގައި ެގމައްސަލަެއއް

ތަުނަގިއ ަވރަްށ  އުޅެނީ ކީްއެވެގންތޯ މި ފެދިެގން މިއުާވދަެވރި ިވޔަފާރިތައް ާރއްޖޭަގިއ ނު ،ނަާގ ނިޒާމީ ަމއްސަލަައކީ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަފއިނޭންޝަލް  ؟ކިހިނެއްތޯ އުފެދޭނީ .ަދއްަކަވއިފި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްިގނަ ބޭފުޅުން ާވހަކަ
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ތަނަްށ  ޓެރި ަޤއުމެްއެގ ބަެއއް. މިއްކޮންސަލްޓެންޓުންނަށް މި ތިބެނީ އަވަ  ،މުޝީރުްނނަށްއިންޓެލިޖެންސްެގ 

ްއޔާ އެ ޖެއްުޤެވރިކަމެްއ ހުރެއުނުދިނުމަްށ ޓަކައި އަދި އިންެވސްޓަަރުކ މިތަނަށް އަންނަން ޝަެވސްޓަރުން އަޔައިން

ފަހުެގ ތާރީޚަްށ  ދިެވިހރާއްޖޭެގ މި .ތްތެރި ރަީއސްއިންެވސްޓްމަންެޓއް އެބަ ޑަިއާވޓުކުރޭ މިދަންނަާވ މުޝީރުްނ. އިްއޒަ

ދިޔަ މިކް ޫމްވމަންޓް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ިގަނެވެގންއް ިގނަެވެގން ނުަވތަ އިކޮނޮދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ިވޔަފާރިތަ ،ބަލާއިރުަގއި

ފަިހ ތަކަށް އޮތް ފާރިއޭުރގައި އަުޅަގނުޑމެންެގ ސަރުކާުރގައި ާރއްޖޭަގއި ިވޔަ. ސަބަބު ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ

ގ ިނޒާމުެގ ތެެރައށް ެގނެުވނު ހެޔޮ ބަދަލުަތއް އަދި ިވޔަފާރިކުރާ ފަާރތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ޓަަކއި ބޭންކިން ،މަގާއި

ިގނަ  ،ކުރީދަށް ރިޒާްވ ރިކުއަރމަންޓް މިނިމަމްއޭެގތެރޭަގއި މަރުކަޒީ ބޭްނކުަގއި  އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރަންޖެހޭ.

ްއޒަތްތެިރ އި ،ފައިސާ ދައުރުކުުރުވމަށް. ެއހެންނަމަެވސް ބޭންކުތަކުަގއި  ކޮމާޝަލް .ށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްިވޔަފާރިތަކަ

ބޭންކުތަކުަގއި ދައުރު ކުރަްނ  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ ފައިސާ ކޮމާޝަލް ،ހިތާމަޔަކީ  ؛ރައީސް

ދައުލަުތެގ ޚަރަދުތައް ، ޔަ ފައިސާ ދައުލަތުެގ މުސާރަތަކާއިދިމިނިމަން ރިޒާްވ ދަށްކޮށްެގން ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކަށް 

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންީވމާ، ތް ންނަން ޖެހިފައި އޮަގ ބިލު-ކައި ޓީއްދުމަށް ޓަފޫބެ

 ޔަފާރިަތކުެގދެން ާވދަެވރި ިވ .ެވސް ތަނަށް އަންނާނެ ތަނެއް ާވދަެވރި ިވޔަފާރިެއއް މި ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ

 ،ސަލާތީ ޚިދުމަތް ޭދ ދެ ކުންފުންޏެއް ޮއެވެގންދިެވހިާރއްޖޭގައި ުމއާ ިމ ދައްކަނީ މިހާރު ،ާވހަކަދަްއކާއިރު  ޮގތުަގއި

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް އެ  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް . ެގންނަ ާވަހކަ އްެވިރކަން ނެތިެގން އިތުުރ ކުންފުންޏެާވދަ

ަގިއ ންސް ކިޔާ ކުންފުންޏެއް ރާއްޖޭލަޔަސިންާގ މުާއސަލާތީ ކުންފުންޏެއް ރިްނޑިާއެގ ބޮޑުާވހަކަތައް އެބަ އަުޑއިޭވ. އި

ަގނޑުމެްނެގ ހުރިހާ ޅުއަޑުިއޭވ. އެހެންީވމާ، އަ އެބަ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ެއއްހިއްޕާލަން ަވރަށް މަސަްއަކތްކުރާ ާވހަކަަވކި

 މިދެންނެީވ ،ެވސް ދަނީ. ކަނުޑއަީޑގައި އަތްމައްޗަށް މި ހުރިހާ އިންޓެލިޖެންސެއް ަވކި ަބއެްއެގ ،މަޢުލޫމާތުތަކެއް

ެއްގރިމަންޓެްއަގިއ ފަިއ ފާޑެއްެގ ކިޔާރަީފއޭ ހައިޑްރޮްގ. އޮތީ ދިެވފަ ކުރަހަން މިހާރު މި ެވްސ  ކަނޑުައޑީެގ ކުރެހުންތައް

ެއީއ  ކީ ެއ ކަމަ ،އްަޗކަސްކިތަންމެ ރީއެ ނަން  "ރަފީހަިއޑްރޮްގ"ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު.  ސޮއިކުެރިވެގންިދޔަ

މި ޤައުމުެގ ސަލާމަތާއި   ،ށްނޑުމެންެގ ސަލާމަތައަޅުަގ. ނުހަނު ުގޅިފައި އޮތް ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަލާމަތާ

ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ަވރަށް ބޮޑު ނުރައްކަެލއް ެއއީ. އެހެންނަމަެވސް، ަވކި ަޤއުމެއްެގ އަތްމައްޗަްށ މިދެންނެިވހެްނ 

ޞާދު ތިއިޤްނޫނީ  ްޤތީޞާދޭއި ނޫ . ދެންއޮތީ ދެިވފަ ޓަަކއި މިހާރު މި ކަނާޑއި ފަޅުަތއް ކުރެހުމަށްދިެވހިރާއްޖޭެގ

ކިޔާފައި ދަްއކާނެ އިތުރު ާވހަކައެއް ނެތެއް ނޫންތޯ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވާމ،  ދަްއކަނީއޭ ދުޅަހެޔޮކުރަން ާވހަކަ

ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތައް  މެދުއަިދ ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ކުދި  ،ރުޞަތުތަާކއިާވދަެވރި ިވޔަފާރިތަކަށް ދިެވިހރާއްޖޭަގއި އޮތް ފު

ަވަޑިއަގންނަާވ ެދއްތޯ. ވި އި ؟އަނެްއކާ އަުޅަގނޑު މިދަްއކާ ާވހަކަ އަުޑއިޭވތޯ؛ ދާ ުއނދަޫގކުރަމުންމަލްތަހައްމިއަދު 

ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކައް  ކުދި އަދި މެދު ،ާވދަެވރި ިވޔަފާރިތަކަށް ިދެވހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ފުުރޞަތުތަކާއި

ކުރަީނ  އޭެގ އިމްޕެކްޓް މި ،ނަމަ ދިޔުން އަުޅަގނުޑމެން ަވރަށް ކަންބޮުޑޭވ. ކުިދ ިވޔަފާރިަތއް ހަލާކުާވދާހަލާކުަވމުން
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 ، ފެންނަނީ މިއަދު ކޮށް ކުދި ިވޔަފާިރތައް އިނޭގތޯ. އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މިޞައިލާތަކަށް. ަވިކން ޚާއްޢާހަމަ ދިެވހި 

ފުންނަށް މުސާރަ ދޭނެ ޮގތެއް ނެތިެގްނ ފަންތީެގ ިވޔަފާރި ކުރަްއާވ ބޭފުޅުން މުސާރަ ދޭނެ ޮގތެއް، މުަވްއޒަ މެދު، ކުދި

އިކޮނޮމިްކ  ،އަހަރު އިކޮނޮމީެގ ތެރެއަށް 5އް ނުޭވ. މިދިޔަ ންނަނީ. އިކޮނޮމީެގ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައުރެ ފެ  ތަން މި އުޅޭ

ތަްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ.  ދިޔަތައް ނިކުމެެގންޕްމެންޓުިވެވސް އެކި ންމޫމެންޓް އިތުރުެވެގން ެވހިކަްލތަކާއި އެހެ

މެންނަށް ފެންނަނީ ފަހަރަކު  މިއަދު ައޅުަގނޑު  ،ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. އެހެންނަމަެވސް ހަރަކާތްތެރިަވމުންދިޔަ

ިއ ގަ ކިންގ ޒޯންތަކު ހަމަ ޕާ އެނބުރި  އަނެްއކާ ެއއްކަލަ ެވހިކަލްތައް ،ފިހާރައެއް، ފަހަރަކު ިވޔަފާރިެއއް ބަންދުކުރަމުން

ތަން  އުރާަލއިެގްނ ތިބޭތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މަޖޫރީން ކަމެއް ނެތިފަިއ އަތް ކްކުރެެވމުންދާޕާ

 7ހަރު ފައަތޮޅުތެރެއިން އަންނަ ބޯޓު ،ކުރަން އަންނަދަތުރުކޮށްފައި މުދާ ބަރު އަށްފެންނަނީ. މާލެ ނަށް މިއަޅުަގނޑުމެން

ފެންނަނީ. މިއީ މިއަދު  ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނުެވެގން ޮއންނަދުަވސް މުދާ ބަރު 15ދުަވްސ،  10ދުަވސް، 

މިލިއަން ރުފިޔާއެއް އެސް.އެމް.ީއެގ  450ބަ އަުޑއިޭވ ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެދިެވހިރާއްޖޭެގ ހާލަތަކީ. އެެހންީވމާ

ށް ނުފެނޭ އެއިްނ އެްއެވސް ފަރާތެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެއިން ޮގތުަގއި ދޫކުރެުވނު ާވހަކަ. އަޅުަގނޑަކަ

ޓަކަިއ ދުމަށްަވިކ ރަށްރަށުަގއި ތިބި އެސް.އެމް.އީ ލިބުުނ ފަރާތްތައް ހޯ ،އެްއެވސް ފަރާެތއް. އަުޅަގނުޑ ަވިކަވކިން

.އެމް.ީއެގ ޮގުތގައި ދެުވުނ މިލިއަން ރުފިޔާ އެސް 450އެ  ،ިގނަ މަސައްކަތް ކޮްށފިން. އެހެންނަމަެވސް ަވރަށް

އި ިއކޮނޮމިްކ ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރާ ،އެްއެވސް ފަރާެތއް އަދި ައޅުަގނަޑކަށް ދިމައެްއ ނުޭވ. އެހެންނަމަެވސް

ލިޓީތައް ދީެގން އުޅޭ ާވހަކަ. އަޅުަގނޑަަކށް ދިމައެއް ނުޭވ. އިތުުރ އެބަ ިވދާޅުޭވ ަބޔަކަށް މި ފެސި މިނިސްޓަރު

، ައޅުަގނުޑެގ މި ނިޒާމީ މައްސަލަ ރިޔާސަތުން ތަނެއް ނުފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ ިވޔަފާރިތަެކއް އުފެދޭ

 ކުރަން. ބަލައިަގންނާނެ ކަމަށް ަވރަށް އުއްމީދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ސުާވަލކީ . އެއް ސުާވެލއް ކުެރްއިވ ރިޔާސަތާ 2ކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު ޝު

އާދެ!  . ނެތްއްައޅުަގނޑަށް އަުޑއިޭވތޯ. އެްއެވސް ޝައްކެ  ތައްެގންދެިވ ާވހަކައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާުޅަވމުން

ިއއްޒަތްެތިރ  ،ަވމުންދޭ. ެއހެންނަމަެވސް ސާސްހުޅުަގނޑަށް އިޮގތް އަ ެވސް އަުޑއިުވުމެގ ހިއްސަށް ަވމުންދާއަޅުަގނޑު 

ިވ ހުރިހާ ާވހަކަެއއް ައޅުަގނޑު ައކުރުން އަކުރަްށ ައޑު ެވސް ެއހިން. އަދި ަޔއުމިއްޔާ ެވްސ ދެއް މެންބަރު ތިޔަ ިވދާުޅެވ

ފޮތުަގިއ  ނޑު އަމިއްލަ ނޯޓުުގޅޭ އަުޅަގނޑުެގ ނޯޓްސް ެވސް އަުޅގަ  ތަނުގައި ކުެރިވފައި ހުންނާނެ. އަދި އެކަމާ މި

 )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(ފާހަަގެވފައި ހުންނާނެ.

 

  ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ށް ހުމަ . ވޯޓަށް އ9ެ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއވާ  ،ފުރަތަމަ ޯވޓު. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން

ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ރުންނަށް މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ

 ދެްއުވން އެދެން. ޯވޓު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 70    ދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   70     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

  36      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފެނާއި  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ެގަމނަފުށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ޒިރުެވ ހާ . 87؛ ކީލަ އަދަދަނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު މެދު ެނުގނު ޯވޓުެގ  ނަރުދަމާެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ

ނުފެންނަ ކަމަށް  . 70؛ ކީފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 71؛ ކީތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ

 70ީވ ަވަޑއިެގންނެ ނެތް. ޯވުޓަގިއ ބައިެވިރވެ  ެވސް ންބަރަކުނުދެއްާވ މެ ތް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓު ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެ

މި ބިލު   ،އެހެންކަމުން ، މި ބިލު ބަލައިަގތުމަށް ފާސްވެއްޖެ.ޯވޓު. އެހެްނީވމާ 36ނީ ަވމަށް ބޭނުން ުވފާސް. މެންބަރުން
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 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވިއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަަވން  ންޖުންޓް އެންޑް ކްލައިމެްޓ ޗޭންމަދިރާސާކުރެްއުވމަށް އެްނަވޔަރަ 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކަމާ މާލޭަގއި ބޯހިާޔަވހި ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވهللا ށިދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދެަވނަ ޯވޓު. ކާ

މެދު   ހުށަހަޅާ ަގރާރު ަމޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ އިލައިއްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޮގވަ ޙަުގިޅެގން ހުރި ކަންބޮޑުުވންަތކަށް 

 ދެއްުވން އެދެން. ތަކަށް ޯވޓު ަޑއިަގންަނާވ ޮގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 06    :މެންބަރުންެގ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 65    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   71     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 36      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ނުޭވސްފާ       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

. 87؛ ކީލަ އަދަދަނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމުޮގތުްނ  ުގޅޭ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ަގރާރާކާށިދޫ 

ނުފެންނަ ކަމަށް   .މެންބަރުން 6 ދެްއީވފެންނަ ކަމަށް ޯވޓު. 72 ؛އަދަދަކީހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ މަޖިލީހަށް 

 71 ؛ބައިެވަވަޑއިެގންެނީވމެންބަރަކު ނެތް. ޯވޓުަގިއ  ނުެދއްވާ ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓުމެންބަރުން.  65؛ ދެްއީވޯވޓު
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ެއހެންީވމާ، މި ަގރާރު  ބަލައިަގތުމަކަށް ފާހެއްުނިވ. . ޯވޓު 36؛ ނީމަށް ބޭނުންަވުވފާސް މެންބަރުން.

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  ހިއުމަން  ، ޕާލިމެންޓަރީ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓްޅޭުގ ޯގނާއާ ސީ ޖިންރާންނަށް ކުކުޑަކުދި

 ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ށްތްތެރި މެންބަރުންނަމެދު އިއްޒަ ނިންމެިވ ޮގތަށް ފާސްކުރެްއުވމާ އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ެގ ނަތީޖާ:ޯވޓު

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 74    ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެ

   74     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 38      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ ާހޒިރުެވ. 87 ؛ކީލަ އަދަދަޮގތުން ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު ުގޅޭ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓާ

. ަވކި ޮގަތކަްށ ކު ނެތްމެންބަރަ މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ 74 ؛ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއީވ. 75؛ އަދަދަކީ

ުވމަށް މެންބަރުން. ފާސް 74؛ ނެތް. ޯވޓުަގއި ބައިެވަވަޑިއެގންނެީވެވސް ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަކު 

 ޅަކަށްފަުހ()ަވުގުތކޮ ރިޕޯޓް ފާސްވެއްޖެ.ޯވޓް. އެހެންީވާމ، މި  38 ؛ަވަޑިއަގންނަާވނީބޭނުންެވ
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 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ދާއިރާަގއި  ެގިވޔަފާރީ  ،މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާއީ ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ  ،ރުެގ ފަރާތުންކާސަރު

ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ މެދު އިްއޒަތެރި މެްނބަރުންނަށް  ހުން ބަލައިަގތުމާޖިލީާވދަެވިރކަން އުަފއްދައި ދެމެެހއްޓުމުެގ ބިުލ މަ

 ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާއީ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 75    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ތިބި ހާޒިރުެވ 

 74    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   74     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 38      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ޯވޓުަގިއ . 75؛ ހާޒިރުެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ. 87؛ ކީލަ އަދަދަނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

ނުެފންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަްށ  .74 ؛ެގ އަދަދަކީ ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނިވ މެންބަރުން

 38؛ ނީމަށް ބޭނުންަވުވފާސް މެންބަރުން. 74؛ ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަކު ެވްސ ނެތް. ޯވޓުަގއި ބަިއެވަވޑަިއެގންނެީވ

 ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޢީ ރާމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން. އެހެންީވމާ، ޯވޓު

، އެހެންކަމުން ފާސްވެއްޖެ. މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތުމަށް ،ފައްދައި ދެމެހެއްޓުމުެގ ބިލުިވޔަފާީރެގ ދާއިރާަގއި ާވަދެވިރކަން އު

 މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްުވމަށް ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްެޖކަމުަގއި ދަންނަަވން. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ަވނަ މާއްާދެގ )ދ( ގައި  115ސީެގ ޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާަވނަ ޯވޓު. ދިެވިހރާއް 5އަދުެގ މި

 ،ޑރ. ޙުސައިން ނިޔާޒް ،ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަާވ ސަފީރު ށްއިމާރާތަ އެުކެވރި އަރަބި  ،ންތީމަ ޮގތުެގ

މެދު  އްޔަންކުރެްއުވމާޢަ ސަފީރުކަމަށް ޓްރެސިޑެންކަނަޑއަޅާ ނޮން ރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިންޞްމި ،ޝާޔާހ. ނި

 ޯވުޓދެއްދުން އެދެން. ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 74    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   74     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 38      :ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު

 ސްފާ       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފެންނަ ކަމަށް . 75؛ ހާިޒރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ ައދަދަކީ. 87؛ ކީލަ އަދަދަނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހެުގ ޖުމު

ން ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއާވކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނުފެންނަ . 74؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަަދދަކީ

؛ މަށް ބޭނުންަވނީުވމެންބަރުން. ފާސް 74؛ ަގންަނާވ މެންބަރަކު ެވސް ނެތް. ޯވުޓގައި ބައިެވަވަޑިއަގތީނުބޭނުންެވަވަޑއި

ޙުަސއިްނ  ޑރ ،ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަާވ ސަފީރު ިދެވހިރާއްޖެއިން ށްއެުކެވރި އަރަބި އިމާރާތަ، . އެހެންކަމުންޯވޓު 38

އްޔަންކުރެއްުވމަްށ ޢަކަމަށް ރެސިޑެންޓް ސަފީރުރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮންޞްމި ،ނިޔާޝާ ، ހ.ޔާޒްނި

 ނިމުނީ.   ާގ އަޅުަގނޑުމެން މިނަހުރި ޯވޓު ންމަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މިއަދުެގ ނަާގ ،ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ކަމަށް

 



78 

 

 އީ ބަހުސް . އިބުތިދާ 6

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 .6 ބަހުސަށް އެޖެންާޑ އައިޓަމް އީތިދާބުަގނޑު މި އެނބުރެީނ އިދެން އަޅު

  ، މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  -6.2

ލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ  ރުމެުގ ބިހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކު

ަވނަ ޖަލްާސަގިއ.  75ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ ަމޖިލީހުެގ  19 ،ގައި ޭބއްުވނު 2019 ބަރުންިޑސެ 4 ،ަވނީކިޔުން ިއްއާވފައި 

.  މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ކުޅުުދއްފުށީ ،ެދއްާވނީ އިމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއަްވ

 .މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ކުނުދެ ދުއްފުށީކުޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި

ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލު މުދާ   .هلل الحمد. هللا بسم 

 އަށް ފަހު... بسم  ،ަވނީ ނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކުރުމުެގ ބިލު. އެ ބިލުަގއި މިަގން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ސިކުންތު ދެއްުވން ަވރަށް ބޮޑަށް އެބަ އެދެން. އަޅުަގނުޑ  1 ދެއްަވން، މިނެޓު 1އަޅުަގނޑަށް  ؛މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

އަދި އެުކގައި ަބއްދަލުކުރުމުެގ ފުުރޞަތަކަށް އެދުނިން.  ަގއި ަވކި ޕާީޓައކަށް ނުހިމެނޭ މެންބަރުންނ1:45ާދު މިއަ

ަވުގތު މާލޭަގއި  މިދު ޙުސައިން ޢުއެެހންނަމަެވސް، ސަ ބޫލުކުެރއްީވ.ަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެޮގތަށް 

ބޭފުާޅެގ   ަވަޑއިެގންެނިވ ކަމަށް ިވާދޅުީވ. އެހެންީވމާ، އެމެ މާލެބޭފުޅާ މިހާރު ހަމަ ދެން އަދި އެ ،ނެތުމާއި ަވަޑއިެގން

ބައްދަލުުވން ފަްސކޮށްލަން. އެުކަގިއ އަުޅަގނުޑ މި  ޔާެއކީަގއި މާަދމާއަށް އެހެން މެންބަރުންެގ ިއޒުނަ އެދިަވޑަިއަގތުމާ

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ރާެގދެކުނު ދާއި ކުުޅދުއްފުށީއާދެ، އިޢުތިރާެޟއް އޮތް ކަަމކަށް ނުފެނޭ. އެހެންީވމާ، 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންަނ  ،ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީޝުކުރިއްާޔ. ސަރުކާރުން މި ބިލު 

ިވއްކާ މުދަލެްއ ނުަވތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްަގިއ  ،އިޤުތައް ހިމާޔަްތކުރުމާއެ ަޙއް ިއ،ފަރާތްތަކުެގ ަޙއްޤުތައް ކަނަޑއަޅަ

ޚިލާފަްށ  ފަދަ ޝަރުތުތަކާއި ުނަވތަ މިންަގނޑުތަކާއެ ،ާވންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި މިންަގނޑުތައް ކަނޑައެޅުާމއިފުރިހަމަ

އުސޫލުތަްއ  ،އެޅުމާއި ާވނަމަ ފިޔަަވޅު ށްފައިމަލުކޮޢަޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން  ،މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި
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ަގންފައިާވ ބަޔާންކުރުމަށް. މުދާ ަގންނަ ފަރާތެއް ނުަވތަ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކުެގ ޙައްޤުތައް ނިުގަޅއި 

ފަރާތެއްެގ ޮގތުަގިއ  ހާލަތެއްގައި ނުަވތަ އެ ޙަްއޤުތައް އުނިކަމެއް ލިބޭ ހާލަތެއްަގއި އެ މައްސަލަތައް ބަލާ

ނުަވތަ  އިމުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާ ިއ،ފަރާތުެގ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނަޑއެޅުމާ އެ ،ޢައްޔަންކޮށް  އްސްމަނެޓްބަންއޮ

ބާުބެގ  ތޭރަުގޅޭ އުސޫލުަތްއ ބަޔާންކުރުމޭ.  ކަށް ެގއްލުން ލިޭބ ހާލަތުަގިއ ބަދަލުދިނުމާޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަ

މުދާ ަގންނަ  ،ނުކުތާަތއް. ެއޮގތުން ޚާއްޞަ ބައެއް ،ލާަނންއިަގނޑު ދަންނަަވއަޅު މައްޗަށް ހިމެނޭ މި ބިލު ކުޑަކޮށް 

މިޮގތުްނ  ؛މުދަލެއް ކަުމގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވޓަކަިއ މުދަލަކީ ބަލައިަގނެޭވނެ ފެންަވރުެގ  ތަށްފަރާތްތަކުެގ ހިމާޔަ

ގައި ުމދާ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާނެ އޭެގތެރޭ ޓަކައި ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅާަފއިޭވ. މުދަލުެގ ފެންަވރު ދެމެހެއްޓުމަށް

ކުިދކުދި އި، މާ ބަލައިަގނެޭވނެ މުދަލެއް ކަމުަގއި ުވ ށްފެނުމަފެންނަ އި،އެކަީށެގންާވ މުަދލެއް ކަމުަގއި ުވމާ  އި،ކަންކަމާ

ެއ  ިއ،މާެއ މުދަލެއްެގ ބޭނުމަށް ރައްކާތެިރ މުދަލެއް ކަމުަގއި ުވ ިއ،ކަންކަްނ ނެތް މުދަލެްއ ކަމުަގއި ުވމާ އުނި

ކަެމްއ  ައދި އެ މުދަލަކީ ަވކި  އި،ދުަވހަށް ބޭނުންކުެރޭވ މުދަލެއް ކަމުަގއި ުވމާ ބަލާއިރު ިގނަ ށްަވތަމުދަލެއްެގ ބާ 

ށް އެކަީށެގންާވ މުދަލެްއ ކަުމަގިއ ުވން ހިމެނޭ. މި ބިލުަގިއ ކައެ މުދަލަކީ  ެއކަމަ ،ނަމަކުރުމަށް ޚާއްޞަ މުދަލެްއ 

ރައްދުކުރުމުެގ ޙައްޤާއި ނުަވތަ މުދަލުން ބައެއް ރައްދުކުރުުމެގ ޙައްާޤިއ  މުދާ އަނބުރާ މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކަށް

އަދި  ،މުދާ ދެއްކުާމއި ެޓސްޓުކުރުމުެގ ޙައްާޤއި ،ޙައްޤާއިއެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުެގ  ،ާވނަމަމުދަލެއް ހަާވލުކުރެިވަފއި

ކޮށްެގން ހިްނާގ ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ރަޖިސްޓްރީ ،ދަުލެގ އިތުރުންދަޢުާވކުރުމުެގ ަޙއްޤު ލިިބެގންޭވ. އަދި މި ބިލުަގއި މު

ހިންާގ ިވޔަފާރިތަކުްނ  ުނކޮށްއެހެންނަމަެވސް، ރަޖިސްޓްރީ ؛ާގނޫނު ލާޒިމުކުރާމި ކުުރމަށް ިވޔަފާރިތަާކއި ރަޖިސްޓްރީ

ށް ލިބިދޭ  ނަ ފަރާތްތަކަފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ކަނޑައަޅާފަިއޭވ. އަދި ހަމަ މުދާ ަގން

އަިދ ޚިުދމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކުެގ ޙައްޤުތަްއ ެވސް މި ބިުލަގިއ ބަޔާންކޮށްަފއިޭވ.  ،އެއްފަަދއިން ޙައްޤުތަކާ

އެްނުގމުެގ ޙަްއޤު ހިމެނިެގންޭވ. މުދާ ވިއްާކ ށް ރަނަގޅުކުރުމަ ލިބިަގންނަ ޚިދުމަތް ،ުޢާވކުރުމުެގ ަޙއްޤާއި އޭެގތެޭރގައި ދަ

ދޭ ފަރާތުން މުދާ  މުދާ ވިއްކާ ފަރާތުންނާިއ ޚިދުމަތް ،މަތްދޭ ފަރާތްތަކުެގ ޒިންމާތަކުެގ ޮގުތަގއި ތަކާއި ޚިދުފަރާތް

ބަދަލުަގއި  ެގމުދާ ިވްއކާ ައގު  ،ނުކުރުމާއި ތުަގއި ތަފާފަރާތެއް ނަހަަމ ޮގތު ަވކިިދނުމުގައި ނުަވތަ ޚިދުމަތް އިިވްއކުމުގަ 

އަުގެގ އިތުރުން އެހެްނ  ،ތަނެއްަގއި ލިޔެފައި ބެެހއްޓުމާއި ޮގތަށް އެ ނަނުަވތަ މުދާ ަގންނަ މީހުންނަށް ފެން

ދޭ  ންމަތީ ެގަވކި ޝަރުތުތަކެއް  ،ދޭ އަާގއި ދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތްޚިދުމަތް އި،އެކު މުދާ ނުިވްއކުމާޝަރުތުތަކާ

 ،އިގައި ބެހެއްޓުމާތަނުދޭ ތަންފަސޭހައިން ފެންނާނެ ޮގތަށް ޚިދުމަތް ޝަރުތުތައް ލިޔެފައި ،ކެއް ނަމަޚިދުމަތްތަ

ދު ދިނުން ހިމެނޭ. ކުޑަކޮށް މިދަންނަާވލީ މި  ސީރަ އި،މުްއދަތު ހަމަެވފައިާވ ތަކެތި ނުިވްއކުމާ ،މުދަލުގައި ލޭބަލްކުރުމާއި

ީވހާެވސް  ،ެވެގން އަންނައިރު މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ،އެހެންކަމުންބިލުގައި ހިމެނިފައި ހުރި ަބއެއް ުނކުތާތައް. 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހުސްކޮށް މިއަށް ޮގތެއް ނިންމައިދިނުމަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މުދާެވރިންެގ  އެންމެ ފުރިހަމައަށް
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ނަަވން. ަވރަްށ ބޮޑަށް ާވހަަކ ދަން ަރއްކާތެރިކުެރޭވެނ ޮގތްކަުމަގިއ ދެކޭތީ އެޮގތުަގއި ފުރިަހމަ ޭއެގ އެންމެ  ތައްޙައްޤު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ުވން:ސަތުން ާވހަކަދެްއކެ ރިޔާ

ލަނީ މި ބިލުެގ ބަހުސްެގ ަވުގތަށް. އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތަށް ހުޅުަވ

ޟާރަތްަތއް ޙަަވރަްށ ޯގސްކަެމއް.  ުގޖެހުމަކީވަ މި ިބލަކީ މުހިންމު ބިލެއް. މިނެިކރުމުގައި  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ޖެހުމުެގ ސަބަުބން. އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލާއި އަދި ިވޔަފާީރެގ ކަންކަްނ ަވުގއި އެބަޭވ މިނެިކރުމުަގ ގެއްިލޮގސްފައި

ިވލުފުށީ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ރިޔާސަާތ ރަނަގޅަށް ބެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ބިލެއް. )

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދޫމަރަ އަރުަވނީ ( އަުޅަގނުޑ ފުރުޞަތު މިއިަގތުންހަާވލުެވަވޑަ 

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އާދެ! ކޮންިސއުމަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ާގނޫެނއް ނުަވތަ މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަްއ އްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

ެވސް މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތައް ކަމެއް ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު ދެކެން. މިހާރު މުންހިމާޔަތްކުރުމުެގ ާގނޫނެއް އޮުތމަކީ މުހި

މަެވސް، ލުތަްއ އެބަހުރި. އެހެންނަުއސޫ ެގ ަގވާއިދުަތކާއިރުމުމާޔަތްކުހިނުަވތަ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް 

ޮގުތގައި  އެންމެ އެދެޭވ ،ސް ެވސްޔަވި  ށްކަމަ ާކއި ަގާވއިުދތައް ހުރިނުތައެފަދަ ާގނޫ ،ންނަަވންޖެހެނީދައެކު ޔާހިތާމަ

އެފަދަ  ތުންޮގ ލަްތތައް ހުންނަސީހެއްޓެމުން ނުދާކަން. އެއީ ަސރުކާރުެގ އިދާރާަތކުެގ ަވބެލެ ،ކޮށް ޒުންފީތައެ ކަންކަން 

މުން އަންަނ އްޖޭަގއި ހިނަގރާ މުދާ ިވްއކުމަކީ ާއއްމުކޮށް  މުދާ ިވްއކުމާިއ، ކޮލިޓީ ދަށް ކަންކަން ނުކުެރެވނީ. އާދެ! ޭފކު

ްއކާ. ަވކިން ޚާްއޞަކޮްށ އެކު ފާހަަގކުރަން. އަދި އެކްސްަޕަޔރެވފައި ހުންނަ މުދާ ެވސް ިވޔާ ކަުމގައި ހިތާމަ މެއްކަ

ހުރި. އަުޅަގނުޑ ރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތައް އެބަަވޓްޯރލްކުރުމުގައި ިދެވހިރާއްޖެއަްށ ކާބޯތަކެތީެގ ކޮލިޓީ ކޮން

 ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރެިވފަިއާވ ކޮންސިއުމަރ ށްަވރަ ،ދިޔަ ން މި ެގ ހުށަހެޅިށްހަމިއަދު މަޖިލީ ކުރަނީއުއްމީދު

އުމުން ދިެވެގން ށްާގނޫނަކަިބލު ތްކުރުމުެގ މާޔަހިޕްރޮޓެކްޝަން ާގނޫނު ނުަވަތ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ަގންނަ ފަރާތްތައް 

ބިެގންދާނެ  ތްތަކަށް ލިފަރާނަ  ަގންދާމު ،ކަށާއިބިަގންނަ ފަރާތްތައަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ޚިދުމަތް ލި

 ރަކު އޭ އިން އަދި އެ ޤައުމެއްގަ ރިހަމަަވމުފު ،ހަށް އިޯވްލަވމުންަވދުަވހުން އަނެއް ދު ާގނޫނެއް އެއް  !އާދެ. ކަމަށް

 މު އަދި ންެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނައުމަކީ މުހި ،ެރިވކުޔަތްއޮންނަ ހާލަތާއި މަޝްރަޙެުގ މައްޗަށް ރިޢާ

ރައީްސ، އިްއޒަތްތެރި ެގ ހުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. މަޖިލީކު ެވސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ކަމެއް. އެއީ އަބަދު ބޭނުންތެރި

ހަމަ ަވރަްށ  ޖެހުމުން ނުކުންނަ މަްއސަލަތައް. އެއީރުމުަގއި ަވުގމިނެކި، ެވއްޖެދު ނަޝީދު ެވސް ިވދާޅު ރައީސް މުޙައްމަ

ިއ ފަދުކޮށްންބަ ަގއިނަންޖެހެނީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު. ކާބޯަތކެތި ދަޅުންމުަގިއ ެވްސ ހުދާ ލޭބަްލކުރުމުޙަޤީޤީ ާވހަކަެއއް. 
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ން ކަފަދަ ތަކެތި ނުާވލުންއިންސާނީ ޞިއްޙަތަށް ގެއް ،ހުއްޓަސް އަދި އެނޫން ޮގަތކަށް ހުއްޓަސް ހުންނަންާވނީ

ސް، ރާއްޖޭަގިއ ެވހެންނަމަމަސައްކަތެއް. އެ އިދާރާތަުކން ކުރަންޖެހޭނެ ރުެގ ކަމާ ބެހޭކާރުސަ . އެއީ ހޭޖެެރެވންކުށަަވރުކަ

ޮގތުަގިއ  ތެރެކުރެޭވ ކާބޯތަކެީތެގ ކޮލިޓީ ެވސް އެންމެ އެދެޭވއެމި ދެންނެިވ ރާއްޖެ  ،ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާާވއިރު

ށް ދަްށ ނުދާކަމީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ަގބޫލުކުރަްނޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. ދުނިޔޭެގ ތަންތަނުގައ ަވރަބެލެހެއްޓެމުން

އްމު އާ ،ތަކެތި ހެދީމާނަންނަމުަގިއ އެ  ފައްދާ. އަދި އޮރިޖިނަލްފޭކު މުދާ ެވސް އުކޮލިޓީެގ މުދާ ެވސް އުަފއްދާ. 

ތީެގ ކޮލިީޓ ކެއެ ތަ ، ނުަވތަ ތަފާތު ަވކިކުރަން ދަތިޭވ. އެފަދަ ތަކެތި ބަލައި ފާސްކޮށްުގފަރަ ތުންނަށް އޭެގރައްޔި

ހޭ ރުަގއި ިވއްކުން ުހއްުޓޭވނީ ދައުލަތުެގ ކަމާ ބެަގިއ ނުަވަތ ބާޒާޓު ރާއްޖޭެގ މާކެތި ކެއެފަދަ ތަ ،ލްކޮށްކޮންޓްރޯ

އިދާރާތަކަްށ އެކަނި. ެއއީ އާއްމު ަރއްޔިުތ މީހާ ނުަވތަ މުދާ ަގންނަ ީމހާއަށް ކުެރޭވނެ ކަންކަެމްއ ލަތްތަްއ ހުރި ސީަވ

ކަމެއް.  މުންހިަވރު ރަނަގުޅކުރުމަކީ ެވސް މު އެޮގތަށް. ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެންތީނޫން. މިއަދު ޚިދުމަތްތައް ެވސް އޮ

 ާގނޫނު ، މިތުގައި މިކަންލަދައު  ،ކުރަން ބަލާއިރުޒުނުަވތަ ތަންފީބަލާއިރު ކުރަން ލުއަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނަށް ޢަމަ

އެންމެ  ،ށްނުދީލަތްތައް ފޯރުކޮސީ ބިްއޔަތާއި އަދި ަވކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށް އެކަށޭނަ ތަޢުލީމާއި، ތަރުޒުތަންފީ

ހުރި ކަމެއް  ކެއްއްސިލުކުރަން ބޭނުންާވ ނަތީޖާ ނުނެރެޭވނެކަމީ ހަމަ ޝަހާޮގުތަގއި އަުޅަގނޑުމެްނެގ ާގނޫނުން  އެދެޭވ

 ،ާގނޫެނއް ފާސްކުާރއިރު ،ންޖެހޭސަރުާކރުން ެވސް އެބަ ިވސްނާ ނޫން. ީވމާ، މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ެވސް އަދި

ދާރާތަުކގައި ހުރީ ކިާހ އިރެޭވ ކުހަާވލު ށްކުރުމަޒުތަންފީ ރުމުެގ ކެރިފޯރުންތެރިކަން މި ާގނޫނުކުޒު އެ ާގނޫނެއް ތަންފީ

ތަކެއްތޯ ސްހަލަ ރިސޯކަކޮން؟ އްތޯ ބޭނުންަވނީްއެގ ބަޖެޓެކިހާަވރެ؟ ތޯ ބޭނުންަވނީއްލަތެސީަވ ންކޮންކޮ؟ ށްތޯކަމިންަވރަ

މި ހުރިހާ ކަމެއް ؟ ތޯ ދޭންޖެހެނީއްނަްށ ކޮންކޮން ތަމްރީނުތަކެވައްޒަފުންއަދި އެ ކަންކަްނ ކުރަން ތިބި މު؟ ބޭނުންަވނީ

ސް، މި ާގނޫނު މަެވނެ. އެހެންނަޭވނެރެދެޭވ ނަތީޖާއެއް ނުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ އެ  ،ން މެނުީވެގއެީކގައި ކޮށް އެކު 

ންނަަވން. މި ާގނޫނު ޝުކުރު ދަ ،ތަޢުރީފްކޮށް ަވރަްށ ބޮޑަށް ކަމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރަށް އަުޅަގނޑު  ޅުއްިވހުށަހެ

ރާތްތަކާިއ ފަ ބެހޭ ފަހަތުން އަންނަ ކަންތައްތަްއ ެވސް ރަނަގުޅކުރެޭވނީ. ާއދެ! މުދާ ަގންނަ އައިްސެގން ދެން މިއާ 

އެިކއެިކ  ެގއެކި ާގނޫނުތަކުކި ރި އެހުއެބަ ސްެވހާރުމިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ހިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް ޚި

 އެހެންީވމާ، މި  ިވަޔސް ެވސް. އިކަމުަގނޫނުެގ ސިފައިަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން ނެތްާގ އްއެ  ،ތަކުންމާއްދާ

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދިރާސާ ެވސް  ،ނެޮގންޖެހުންތަކަކީ ކޮބަިއތޯ ދަނެަގ ކުރުމުަގއި ހުރިޒުކަންކަން ތަންފީ

ރޭަގއި ތެ މި މައްސަލަަތްއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ްއ ެވސް އަޅަންޖެހޭ. ތަލުކުރަން އަަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅުއްކުރަންޖެހޭ. ޙަ

 ،ނާންނާނެ. އިޞްލާޙުާވނީ އްދުަވހަކު ެވސް ކަމެއް އިޞްލާޙުާވ ތަނެ ،ނަމަ މަށް އަޅުަގނޑުމެން އެްއބަސްނުާވކަހުރި

ްނ ދެ ،އެ ކަންަކން ހުރިކަން ދަނެެގން ،ަގއި ކުރެޭވނީ ހުރި ދަތިތަާކއި ޮގްނޖެހުންތައް ބަލައިޮގތު ކަމެއް އެންމެ ހެޔޮ

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  ޓަކައި ކުރިއަށް ައޅަންހުރި ފިޔަަވޅުަތއް އަަޅިއެގން. ދެއްިވ ފުރުަޞތަށް
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 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ

 ޖާބިރަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ރުމަށް ޓަަކއި އަިދ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ަވރަށް އުފާވެއްޖެ މުދާެވރިްނެގ މުދާ ރައްކާތެރިކު

ަސރުކާރުން ހުށަހެޅީމަ. މުދަލަކީ ދާކުރުމުެގ މައްޗަްށ ާގނޫެނއް އުފަންކުރަން ދިެވހި މުދަލުެގ ޙައްޤު ބަރާބަރަށް އަ

މުދަލަކީ ކޯްއޗެއްތޯ އެނެގްނ އެބަޖެހޭ.  ،އިރު ާވނެްއ ެވސް މި ާގނޫނު އުފަންކަހަލަ ާގނޫ ގޭ ނކޮބައިކަން ސާފުކޮށް އެ

ދާ. މީހާެގ މުަވރަށް ިގނަ ޮގތްޮގތުން  ެގންެދޭވ ެވްސ އެްއޗެއް. މުދަލަކީ އިލަ މުދަލެއް. މުދަލަކީ އުފުސްޚިދުމަތަކީ ެވ

ކޮބައިތޯ މުދަލަކީ. ފުރަތަމަ  ،ޅަން އެބަޖެހޭބުަރކީ ެވސް މުދާ. މުދާ ކަނޑައައަބުރަކީ ެވސް މުދާ. ކުރާ ިވޔަފާރީެގ އަ

 ،. މިސާލެއްެގ ޮގތުން ތްކޯްއޗެްއކަން ނޭނިގ ދެން މުދަލުން ދޭ ޚިދުމަ މުދަލަކީ ،ކަމަކީ ާގނޫެނއް އުފަންކުާރިއރު

ބޮޑުކަާމއި،  ވައްދާ ލޯަވޅު ްފޓުޝާބޯޓުފަހަރު މަރާމާތުކުރާ ތަނަށް. އޭގައި  އެހެލަނީ ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ ެގ ޔޮޓްއަޅުަގނޑު

އެކަން  ކުަރން މެކޭނިކުންނަށް އިނޭގނެ. އަޅުަގނޑަށް ނޭނޭގތީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ލާރި ދައްކަިއެގން  މަށް،ކަކަން އެ

ެވސް އެތަނަށް . އަނެްއކާ ޅާތުރު ބޯޓަށް އަ ތުރުޅާއެހެލަނީ. ނުބައިކޮށް މަސައްަކތްކޮށްފައި ބޭލީމަ ހަމަ ކުރިން ެވސް އަ

ދެން ބުނަނީ އެ   ،ށް ދީފައި އެހެލީމާކުރަން އުޖޫރަ އެްޑާވންސައެތަނުން އެ މަސައްކަތް މި އެހެލަނީ. އެހެލީމާ،

 . ދެންލާފައިފަސް ަލއްކަ ރުިފޔާ އަުރވަ މަސައްކަތް ކުރެޭވކަށް ނެތޭ. ދެން އެތާނަގއި ބޯޓު ބަަހއްާޓ ސްލިޕްޭވއަށް ހަތަރު

ތަނުަގއި. ެއއީ ޚިދުމަތް  ދޭ. އަދިެވސް ޔޮޓު ހުރީ އެއަޅުަގނޑު އެތަނަށް ސިީޓއެްއ ލީމާ އަދި ސާފުކޮށް ޖަާވބެްއ ނާ

ކުރާއިުރަގއި ކުރަން އެބަޖެހޭ މި ާގނޫނު އުފަންއެއީ ެވްސ މުދާ. ކޮބައިތޯ އަުޅަގނޑުެމން ޑިފައިން ،ެވސް ދިނުމުގައި

އެބަޖެހޭ. ޚިދުމަތް  އެެވސް މުދާ. މުދާ ޑިފައިންކުރަން ،އް ކުރީހަކު ޕެއިންޓެފިކުރީ މުދާ ހުރޭ. މީ ؟ކޮބާހޭ މުދަލަކީ

ންސިބިލިޓީ އަންނަށް އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރުެގ ކުންފުންޏަކުން ީވމާ ހިތުހުރިހާ ޮގތަކަށް  ކުރަން އެބަޖެހޭ. ރެސްޕޮޑިފައިން

ެގން ހުރެޔޮޓު އެތާ  ؟ތޯ ާވނީއްމީހާއަށް ކިހިނެ ހެލިލީމާ ދެން އެއްކަލަ މީހާ ދާންޖެހޭނީ ކޯޓަށް. އެއްކަލަ ޔޮޓު އެއިހަދަ

އަޅުަގނޑުެގ ތަޖުރިާބއެއް  އަުޅަގނޑު މި ާވހަކަ ދަްއަކނީ .އަރާނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އްޗަްށ ޑެމަރޭޖުމަ ެގޑެމަރޭޖު

އަދި  ،ސްލުމެއް ނޯންނާނެ. ސަރުކާރުެގ ުކންފުނިތަކުން ިވޔައިެވެގން. މިތާކު ދޮގެއް ނޯންނާނެ. އޮުޅވަ ކޮށްލަން ޝެއަ

މި  ކަމަށް ަވންޏާ އެްއެޗއް ަގނެފި ، ފިހާރަޔަކުން ނަމަެވސްއަދި މީހެްއެގ ،ޕްރައިެވޓް ކުންފުންޏަކުން ިވޔަސް

ޮގތަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ެޗއްކަން ސާފުކޮށް އިނޭގއްމުދަލަކީ ކޯ ،މަޖިލީހުން މި ާގނޫނު އުފަންކުރާއިރު

މި ބިލުެގ  .ރަން އެބަޖެހޭކުޑިފައިން މުދާ އި،ކުރުމާރައްކާތެރި ދާންެގ މުެވރިހުށަހަޅުއްަވމުން ިވދާުޅވެއްޖެ، މުދާ

ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް.  އީދޭނަން. މިމި ބިލު ދެން ކޮމިޓީއަށް ދާނެ. އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ޯވޓު ؛ތެރެއިން



83 

 

މުދަލަީކ  ؛ޮގތަށް ާގނޫނު އެނޭގޗެއްކަްނ އް ލަކީ ކޯ . އެކަަމކު މުދައަޅުަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގއި ާގނޫނުތައް އެބަހުރި ހެދިފަ

 .ާވނީއެކަން އެހެންތާ . ެވސް މުދާތާ އެ މީހާއަށްށަޓަކީ އެ މީހާެގ ރުކުން ެވއްޓޭ ކާ .ެވސް ކާށި ންނަހުރުކުަގއި 

 އީރުކަކީ ހަމަ އެ މުޅި ެއއީ ،އްޔާ ުކރެޭވތީތާ. އެހެންެވއްޖެެވސް ބޭނުން މޫަގނޑު ނީކިޔަ  ރުކެކޭ މިރިމީރު ކުސްފަ

ެވދާނެ އޮަގއި އަތު މީހަކު ެގްނުގޅޭކު އެންޓި ؛ޗެްއކަން ކަނަޑއެުޅން. މީހަކުއް . ދެން އޮތީ ުމދަލަކީ ކޯމީހެއްެގ މުދާ

ދުނިޔެ ަތހުޒީބުެވެގން އަންނައިރު މި  ،ައުގބޮުޑ މުދަލަކަށް ެވދާނެ. އެހެންީވމާ  ެއއީ ެވްސ ަވރަށް .އެންޓިކު އެްއޗެއް

 ތަހުޒީބުާވން އެބަޖެހޭ. ާރއިރުަގއި، މި ރާއްޭޖަގިއ ެވސްކުްލޑުަގއި އޮޕަރޭޓުޯވފަސްޓް ކްާލސް ރާއްޖެ ެވްސ 

ކުރުމަށްޓަކައި ާގނޫނު ހަދަންޖެހޭ އެބަ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ާގނޫނު ިގނަ ޯއަވރ ރެިގއުލޭެޓޑް ާގނޫނު ޯއަވރ ތަހުޒީބު

 ަކށް ކޮންމެ އެއްޗަދަނީ.  ާގނޫނުން އޯަވރ ރެިގއުލޭްޓެވފައި އޮތް ޤައުމަަކށް މި ޤައުމު ބަދަލުެވެގން މި ؛ ޓް ރެިގއުލޭ

ހަދަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ކަމަކަށް ެވސް. ާގނޫނު ނެހެދިޔަސް އެަބ އިނޭގ ދެއްޯތ  މެން ާގނޫނު ެވސް އަުޅަގނޑު

މަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތާއި، މުދާ ޢަ  ދޭ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ،ކަމާއި، ސްޓޭންަޑޑް އޮތް ކަމާއި  އޮތްނޯމްއިންޓަނޭޝަނަލް 

މިފްކޯެގ ޗެއަރަމންކަމަށް އަޅުަގނޑު ޮގްސ  ކުރަން.ފަރާތާއި، މިނެކިރުމުން ަވްއކަން ިވްއކާ ފަރާތާއި، މުދާ ަގންނަ 

މީހުންނަށް ހާދަ  އެ މީސް ކަމަށް އިންނަނީ. ކެޕްޓަނާއި 950މަ އިލީހާސް ކިލޯ ކިރަ އެއް !އަނހާ ،ކައްޓާަތއް ކިރާލިއިރު

ކުރުން. އެ ަވްއކަން. އެއަށް ިކޔަނީ މިނެކިރުމުން ަބބަންލާފަ ލާރިއެއް ލިބުނޭ. އަޅުަގނޑު ޮގސް ކައްޓާަތއް ބަދަލުކޮށްލީ

ޮގތަށް އަުޅަގނޑު ހަމަޖެްއސީ. ކައްޓާަތއް ކިިރއިރުަގިއ   ނުކުރެޭވހިސާބުން މިފްކޯ އެ ފަހަރު ސީދާ ަވްއކަން

މް ްގރާެއއްހާސް ކިލޯ  ؛ްގރާމާސަތޭކަ ފަންސާސް ކިލޯ  ްގރާާމއި، ނުަވހާސް ކިލޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ާވހަަކައކީ އެއް

 ...އެއްކަލަ ބޯޓުޖަހާފައި 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު  މާފަންނުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

ކުރުމުެގ ބިލު. ފަރާތާިއ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ސް. މުދާ ަގންނަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ

 ،އުފެދޭ ސުާވލަކީ  ށްއަޅުަގނޑަ ،މީ ރައްޖެއަށް ބޭނުންާވ ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް. އެހެންނަމަެވސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ނީ. އުފެދެދާ މަންޒަރުން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ސުާވލުފެންނަމުންއެއީ މިހާރު  ؟ނީއަދި ބިލަކުން މިކަން ކުރާ ތޯއޭއްކިހިނެ

މިސާލަކަށް  ،ދޭ ފަރާތްތަކުންމުދާ ފޯރުކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖަގއި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރަތްތަކުން، އަދި 

މެން އެަބ  ފޮނުަވީނ ޭގެގއަށް. އަުޅަގނޑުޯއޑަރަށް އްޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ނުަވތަ ބަތް ޕާުރސަލެ

 ،ޮކން މިންަގނޑެްއެގ ޞިއްޙީ ުނަވތަ ހާލަތެއް ހުރި ތަނެއްތޯ؟ ބަލަންޖެހޭ އެ ބަތް ޕާރުސަލް އުފެއްދީ ކޮންތަނެްއަގއިތޯ
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 ން މި ރާްއޖޭގައި ަވރަށް ިގނަ އަދަދަކަްށ ބިދޭސީން އެތެރެެވެގ ،އެހެންނަމަެވސް ؟ބަލާފައިތޯ ފެންަވރެއް ހުރި ތަނެއްތޯ

 އި ތެރޭގައި ެވސް ކަްއކަފާޚާނާ ޭގޭގެގ ،ހާ މީުހން އެތެރޭަގއި އެަބއުޅޭ ައޅުަގނޑުމެން އަޑުއަހަމުލައްަކއެއްދެ އުޅެނީ. 

ިމ ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ިހނާގ މާލޭަގއި. މުިޅ ރާއްޭޖެގ  ،ކުރުާމއިކުރުމާިއ، ިވޔަފާރިހަދާފައި ބަތް ޕާރުސަލް ޑެލިަވރކާން

ާރއްޖޭެގ އެކި ކަންކޮުޅގައި ދަނުޑެވރިކަން ެވސް އެަބކުރޭ. ހަމަ  ހިނާގ. އަދި ހަމަ އެއާއެކޮށް ެވސް އެބަ ކަންކޮުޅގައި

ވިހަ   ދަނީދަނޑުެވރިކަުމގައި ެވސް ބޭނުންކުރަމުން އިނުބަލަ ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްތޯބޭނުން ،ިވހައެއްތޯ  ؛އަތުޖެހުނު ބޭހެއް

އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  ރާސާކުރިއިރުބެހޭ ބިލެއް ދި ޕެސްޓިސައިޑާ ،ބެލީދާދި ފަހުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  .ބޭސްތައް

މީހުން ބަލިާވ  ،ައޅުަގނޑުމެން އެަބ އަުޑއަހަމުދިޔައީ. ަވރަށް ނުރަްއކާތެރި ކެމިކަލް ބޭނުންކުރަމުން ،ދިޔައީފެނިެގން

ރުެގ ބަލިޖެހިެގން ާވހަަކ މީހުން މަހަކު އެބަ ބަިލެވޭއ، ކެްނސަ 53ފަހުން ނޫހުން ެވސް ފެނުނު.  ާވހަކަ. ދާދި

ން ަހމަ އެކަނި. ދެން އެހެނިހެން ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗު މީހުން ކެންސަރަށް ޕޮޒިޓިްވާވ ާވހަކަ 53ޖެއިން. މަހަކު ދިެވހިރާއް

އްެގ މަހެ ،އަށެްއކަ މީހުން ،ބަލައިފިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނުޑމެންނަށް ދުާވލަކު ހައެްއކަތަންތަނުން 

، މި  އެހެންީވމާ ެވސް ނުރަްއކާ ނޫންތޯ. ުވރެކޮރޯނާއަށްއުެމއް މީ. ޤަާވ މީހުން ކެންސަރަށް ޕޮޒިޓިްވ ސަތޭކަމައްޗަށް 

 ތަކުގައިއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ރެސްޓޯރަންޓު ،މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް

ްއާޔރުކުރަނީ. ހަމަ އެާއެއއްކޮްށ ކާބޯަތކެތި ތަ ފަރުާވ ބަދިޭގަގއި ުނަވތަ ންަގނޑުތަކަށްތޯއެ މި ،ޞިއްޙީ މިންަގނޑުަތކަށް

އެ މީހުން ކޮންތަންތާކުތޯ  ،ތޯއްކިހިނެ ،ނުކުމެ ބަލަންޖެހޭ ،ޖެހޭސަރުކާރުެގ މިހާރު ވުޒާރާތަުކން އެބަ ނުކުންނަށް

 ތޯ.ހުރި ތަންތަނެއްގައި ފެންަވރެއްކުރަނީ. ކޮންއެއްޗެހި ތައްޔާރު ތަކާބަތް ޕާރުސަލްތޯ އް. ކިހިނެކާން ހަދަނީ މި އިކައްކަ 

ކުރެޭވެނ ޮގްތ ޒުބިލެއް ހެދުމަކުން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ކަމެއް ނުހިނާގނެ. ތަންފީބަލަންޖެހޭ ކަންކަން. ައދި  އީމި

ެއއް ުވޒާރާ އަެނއް ވުޒާާރއަށް ؛ އެއް ވުޒާރާ  ން މިހާރު. ަވކިތަ ނުކުރެޭވޒުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ތަންފީީވ ހޯދަން

 އި،މިއަުދ ެވސް ަކއްކަ  އްލެްއ ނުޭވ.ޙަ އެ މީުހންެގ މައްސަލަަތއް  .ދޭސީން އެަބއުޅޭއް ނުކުެރޭވ. ބިޒެ ފާކޮށްެގން ތަންފީ

ތައް ޚިލާފަށް ދަނޑު ަގާވއިދާ ،ކަންބަތް ޕާރުސަލް ހަދާ މީހުން ހަމަ ހަދަނީ. އަދި ދަނޑުެވރި އިތެރޭ ކައްކަހަމަ ފާޚާނާ 

ސް ވިއްކަނީ. ކޮަބއިޯތ ެގނެ ށްމާލޭ ބާޒާރަކޮށްެގން ހަމަ ދަނޑުަގއި ިވހަ މާއްދާތައް ބޭނުން ،ނުކޮށްރަޖިސްޓްރީ

ކާނާ ޭބނުންކޮށްެގން ބަލި އެބަޖެހޭ. ެއ އޭަނއަށް  ؟ަގންނަ މީހާެގ ަޙއްޤަީކ ޮކބައިތޯ ؟ކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޓެްކޝަން

ނޫން.  ނޫން. އުފެއްދި ަފރާތް ެވސް އިނެގނީކީ އްކި ފަރާތް ެވސް އިނެގނީކީިވ އެ ؛ކު ބަލިޖެހުނީމާ އެ ފަރާތްއެކަމަ

ކާނާެގ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން.  އުފައްދާ މުދަލާ އި،ދަހަ އެކަނި ، އެފަދަ ބިލެއް އެބަ އޮންނަށްޖެހޭ. ހަމަހެންީވމާއެ

އި، މި ހުރިހާ ތަންތަނެއްަގއި ިވއްކާ ތަެކއްަޗކީ މާލޭެގ ފިހާރަތަކާ ،ރާއްޖޭެގ ފިހާރަތަކާއި .ރައްކާތެރިކަން އެބަ ދޭންޖެހޭ

އުޅެީނ  ޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖޭގައި ރާއްޖޭެގ ބަޖެޓަށް ެވސް އެހާ ލޯޑު ބޮޑުެވެގން މިއެަބ ހަދަން ކަމަށް ރައްކާތެރި ތަކެތި

ކޮންސިއުމަރ  ،ފޮތެއް ނުބަލައި ކާާނެގ ަރްއކާތެރިކަމެއްބަިލަވނީ ހަމަ ޮގެތއްއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މީހުން ބަލިާވތީެވ. 

ބެހޭ  ަވުގތު ެވސް ސަުރކާރުެގ ކަމާ ން. މިެވސް ކަމެއް ނޫ ދަންނަ އީބެހޭ އެްއެވސް ކަެމއް މި މިއާ ؛ޕްރޮޓެކްޝަން
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މާޭލެގ ކިތަްއ ބިދޭސީން ތަންތާ އަމިއްލައަށް ބަްތ  ،ކޮން ތަންތަނެއްަގއިތޯ !ލަބަލައިުވޒާރާަތކުން ަވދެ ބަލަ ،އިދާރާތަކުން

ތެރޭަގިއ ޚާނާކުރަނީ. ފާ ޯތ މި މީހުން މި ކަންތަްއތައްގައިފެންަވރެްއެގ ތަންތަނެއް ކޮން. ޕާރުސަލް ހަދައިެގން ކަންކާތޯ

މާލޭެގ  ،ތަންތާ އުފައްދާ ތަކެތި އެބަހުރޭ އެބަ ކައްަކއޭ. އޮހޮރޭ ފެނެއް ނުހުންނާނެ. އެހާ ނަޖިސްކޮށް އޮންނާނީ. މި 

އުެފއްދި ތަނެއް އިނެގންޖެހޭނެ.  މިނުންން. އެންމެ ކުޑަފިހާރަތަކުގައި ެވސް ބަތް ޕާުރސަލް އެބަހުރި ބަހައްޓާފައި ިވއްކަ

އެއް. ދެން މި ަކއިެގން ބަިލީވމާ އިރުއިރުޮކޅުން ބޭހަށް ބޭރަްށ ޖެހޭނެ. ެއއެއް ެވްސ ނޯޭވ ޖަހާފަެގންފޯނު ނަންބަރު އިނ

، ތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާއިއްޒަ  .މުޅި ދައުލަތުެގ މުޅި ނިޒާމު އޮންނަނީ ޚަރާބުެވފަ ،އާސަންދަ ހޯދުން ،ދިއުން

އޮތް ޞިއްޙީ ނިޒާުމެގ  މުޅިން ހަލާކެުވފައި ،މި ެގންނަނީ ފުރަތަމަ ެގންނައިރު އްކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ާގނޫނެ

ޚިދުމަތެއް. ރެސްޓޯރަންޓަކީ ޚިދުމަތެއް. ކާބޯތަކެތި ިވްއކާ ތަންތަން އެއީ.  ޖެހޭނީ. އެއީންތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ެގންނަ

ޙީ ކޮން މިްނަގނެޑއްަގއިޯތ ޕިްއޒާ، މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ފޯުރކޮށްދޭ ފަރާތްތައް އެަބ ބަލަންޖެހޭ. ޞިއް ،ބަތް ޕާރުސަލް

މި ާގނޫނު  ،. ާގނޫނެްއ ފާސްކޮށްެގންަވުގތު ެވސް ނުކުމެ އެބަ ބަލަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތަންތަން ހުރީ. މި އެ

ެވސް ރާއްޖޭގައި މި ފެތުރޭ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެންމެ ައަވސްކޮްށ ނުޖެހޭ. މިހާރުއަންނަށްދެން އަޅުަގނޑުމެންަނށް ތިބޭކަށް

 ތެރެއިން ހަދާ ތަންތަނުެގތަންތަނުގައި. މި ބުނާ ނަޖިސްކޮށް ކައްކާ ކައިޮބއި ހުރިދާނީ މި ބުނާ ތޮއްޖެހިފައި ންފެތުރިެގ

ެވްސ  ުވރެ ދާނީ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ެވސް އެންމެ ބޮޑަށް ތޮއްޖެހިފައި އޮތް އެއް ޤައުމު. ޗައިާނއަށްއެ ބަލި ފެތުރިެގން

އްާޔ ތޮއްޖެިހެގން އުޅޭ މީހުންެގ އަދަދު. އެ ވައިަރސް ފެތުރިއްޖެ ،ުއޅޭ ކުަޑ ތަންކޮޅުގައި ،ިގނަ މިތާނގައި އުޅޭ 

މި  ،، ކޮން މިންަގނެޑްއަގއިތޯ ަކއްކާ ކައިޮބއިނޑުމެންނަކަށް ނުހުއްޓުޭވނެ. އެހެންީވމާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ 

ކޮން މިންަގނޑެއްަގއި ހުރި  ނީކުރައެއްޗެހި ސަޕްލައި ކުރަނީ. ބަތް ޕާރުސަލާއެްއޗެހިތަކާއި ެއއްޗެހި މި ސަޕްލައި

ސް ައަވހަކަށް ފުލުހުންނާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެްފ ެވީވހާ ؛ބެހޭ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުެގ ކަމާ ،ތޯ ބަލައިކުންތަންތަނަ

މި  ތޯ އް. އަދި ރާއްޖޭެގ ދަނޑުަތއް ެވސް ެއބަ ބަލަންޖެހޭ. ކިހިނެެއއީނެރެެގން ެވސް ހަމަ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

  ތައް...ކަންތައް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ ،ުރޞަތު މި އަރުަވނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފު

 އަށް. މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

  އީ ކުރުމުެގ ބިލު މިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްޝުކުރިއްޔާ އި

މިއަދަްށ ަވރަށް ބޭނުންތެރިެވަފއިާވ ބިލެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އީަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް. ައދި މި ބިލު މި
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ޮގްސެގން ދިރާުގެގ ސަބްމެރިން ކޭބަލް ކަނޑަިއެގން ،ންހުންނާނެހެ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ިގނަ ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު

ޚިދުމަތް  ،ޖެހުނު. އެ ދުަވހު ދިރާުގން ބުނީދުަވުހ އުޅެން ތާއެއްހާނެޓް ނުލިބިެގން ދެ ހަފުރމާލެއަށް އިންޓަ

. މީެގ ބަދަލު ދޭނަމޭ މެދުކެނޑިފައިާވީތ ަވރަްށ ބޮޑަށް މާފަށް އެދެމޭ. އަދި މީެގ ބަދަލުަގއި ަކސްޓަމަރުންނަށް

ރުންނަށް ނުދެުވނީ  ފަހުންނެއް އެ ބަދަލެއް ނުދެުވނު. ބަދަލު ހޯދަން ކަސްޓަމަ ޚިދުމަތް ރަނަގޅުީވމަ ،އެހެންނަމަެވސް

 އެބަޖެހޭ. އަދި މި  ން، މިފަދަ ާގނޫނެއް މިއަދު މި ޤައުމަށް އަންނަނެތުމުެގ ސަބަބުން. އެހެންީވމާ އްބެހޭ ާގނޫނެ އެކަމާ

ާގނޫނަކަށް ހަދަން އެބަޖެހޭ. ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް  މި ާގނޫނުެގ ހިމާޔަތްތެރިކަން ލިބެންޖެހޭާގނޫނަކީ ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ   ،ފެނުެގ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް ،ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް ެގރާތްތަކާއި، ކަރަންޓުދޭ ފަ

ނެޓުެގ ޚިދުމަތް ހޯދާ ރފޯނު އަދި ިއންޓަ ،ޝަންޓެލެކޮިމއުނިކޭ ،ެގ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައްފަރާތްތައް، ބޭންކު 

ޖެހޭނީ. ހަމަ ކުރެޭވ ޮގތަށް މި ާގނޫނު ަބްއޓަންެވެގން ދާންތް ެވސް ަޙއްޤު ހިމާޔަ މި ހުރިހާ  ފަރާތްތަކުެގ ،ފަރާތްތައް

ގައި ެއ ނޫން މި ާގނޫނުަގިއ ހިމެނިެގން ދާންޖެހޭނީކީ. މި ހުރިހާ ކަމެއް  އްއެކަނި ފިހާރައިން މުދާ ަގްނނަ ފަރާތެ

ބިލުެގ މައްސަަލ ހިރާއްޖޭގައި ފޯނުއްލުާވނެ ާގނޫނަކަށް މި ާގނޫނު ާވން އެބަޖެހޭ. ދިެވޙަޖެހޭ މައްސަލަތަްއ ނަށް ބޭފުޅުން

 ެއއް ޖެހުން ނޫން އެހެން އެްއެވސް ޮގެތއް ހޯދިފަދޭ ފަރާތަށް ޮގްސެގން ހަމަ ެއ ބިލު ދައްކަންޚިދުމަތް ެގޖެހިެގން ފޯނު

އެ ބޭފުޅުންގެ  ،ނުތައް ނެތުމުެގ ސަބަބުން އެކަން އެ ބޭފުޅުން ނުކުރައްަވނީ. ެއހެންނަމަެވސްނެތް. އެއީ މިފަދަ ާގނޫ

ކަްސޓަމަރު ޝަކުާވކޮށް ެއކަން ހުށަހެޅީމާ  އެކަމާ ،އްޔާބޫލުނުާވ ކަންތައްތަެކއް ހުރެްއޖެގަ ދުމަތެއްަގިއ، ކަސްޓަމަރު ޚި

ޮގތަށް ުހންނަ ފޯނުތަކުން ެވސް ހަމަ  ނެޭގނަލް ކޯލު ނުނޭޝަ ރ އެބަޖެހޭ. އިންޓަންއެކަން ބެލޭނެ ނިޒާެމއް އޮންނަ

ބިލު އައިމަ އެ ބިލު ޖެހެނީ ދައްކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީކީ  . ށް ހުރޭނޭޝަނަލް ކޯލު ނަާގފައި ހުރި ކަމަރއިންޓަ

ކަން. އަދި އަނެއް ހޯދި ޚިދުމަތެއްެގ އަުގ ޖެހޭނީ ދައް، . ޚިދުމަތް ހޯދި ފަރާތަށް އް ނޫންނޫން މިކަން ާވންޖެހޭނެ ޮގތެ

 ެވސް އެހެން. ކަރަންޓު ެވސް ހަމަ އެހެން ނުެޖހޭނެ. ހަމަ ފެންށްފޮނުާވ ބިލެއްަގއި ހުރި އަުގތަެކއް ދަްއކާކަފަރާތަކުން 

ދުނިޔޭަގއި މި ކަންކަން ހިނާގ އުސޫލާއި ނިޒާުމެގ ތެރެއިން  ،، މި ކަންަކމަކީ ރާއްޖޭގައި ެވސްަވނީ. އެހެންީވމާ

 ހުރިހާ މި ،ިޚލާފަށް މި ބިލަކީ ކަންތައްތަކާ ޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ާވން ެއބަޖެހޭ. އެހެންންދު އަންނަ ެވެގން މިއަބައްޓަން

ިމ ާގނޫނު ޮބޑުާވން އެބަޖެހޭ. މި ހުރިހާ  އެހެން ާގޫނނުތަކަށް ުވރެ ،ކަމެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާެވެގްނާވ ބިލަކަށް ާވތީ

 އަުޅަގނުޑމެންނަކަށް މީެގ މަންފާއެްއ ނޫނު ެވެގން ނޫނިއްޔާާގނޫނަކަށް މި ާގ ،ލިިބެގން ންކަމެއްެގ ރަްއކާތެރިކަ

މުދާ ރައްޔިތުންނަށް ތުންނަށް ބޭނުންކުރެޭވ ރަނަގޅު މުދަލަށް ާވން އެބަޖެހޭ. ފޭކުރައްޔި ،ނުފެންނާނެ. ވިއްކާ މުދަލަކީ

ިއެގން އެ ިވއްކި އިލައޮޅުވަ  ،މަށް ަވންޏާކަ އެ ިވްއކާ މުދާ އެއީ ފޭކެއް ެއ ފަރާތްތަކުެގ .ިވްއކާ ފަރާތްތައް އެބައުޅޭ

 އޭެގ ބަދަލު އެ މުދާ ަގތް ފަރާތައް ލިބޭނެ ޮގތެއް ޖެހޭ. އަދިންދޭތެރޭގައި އެޅޭނެ ިފޔަަވެޅއް ެވސް އޮންނަ ފަރާތަކާ

ދާއިރުަގިއ މި ން ނިމިެގންކޮމިޓީ ެގމި ާގނޫނު މި މަޖިލީހު ،މީދުކުރަނީއ އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި އު ންެވސް އޮންނަ

 ދާނެފާސްެވެގން ާގނޫނަކަށް ެވެގން މި ބިލު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ފަދަ ފުރިހަމަ  ،މެއް އެކަށައެިޅެގންހުރިހާ ކަ
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ދާނެ. ޒަމާީނ ިވޔަފާީރެގ ތެރެއަށް ަޤއުމު ކަމަށް. އޭރުން ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ލަނޑުދަނޑިތައް މި ިބލުން ހާސިލުެވެގން

މުދާ ަގންނަ   ،ކަމެއް  ތެރެއިން ހަމަ އެއްާވން އެބަޖެހޭ. އޭެގހަމަދާއިުރގައި މި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިބަދަލުެވެގން

ބެހޭ ާގނޫނެއް މި ޤައުމުަގއި އޮތުން. އެ ާގނޫނު އޮތީާމ  ރަްއކާތެރިކަމާތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުެގ ޚިދުމަ ފަރާތްތަކާއި

ބިލަކީ ހަމަ ަވރަށް ފުރިހަމަ ، މި ދާނެ. އެހެންީވމާރައްޔިތުންނަށް ާވނެ ަވރަށް ިގނަ ފައިދާތަްއ މީެގން އެކަަށއެޅިެގން

މި ބިުލެގ  ،ށް މިއަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައިަތއް އިތުުރކޮށްބޫލުކުރަން. އަދި އެާއއެްއކޮަގައޅުަގނޑު  އް ކަމަށްބިލެ

ދިއުމަކީ އެންމެ ރައްޔިތުްނ ދާއިުރގައި ފާްސެވެގންޮގތަށް މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ެވެގން ފުރިހަމަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ

 އްިވ ފުރުޞަތަށް. ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެ  .ާވތީ ހަމަ އެ ާވހަކަ ދަންނަާވލީ ކަށްނުންާވ ކަންތަބޭ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދިއްަގރު ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ

 .ށްޙަސަނަ އިކްރާމް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި ބިލު ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަމްޝީދު، މި  

ބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ ަގދަންނަަވން. އަޅުަގނޑު  ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއީވީތެވ ަވރަށް ބޮޑަށް އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ޝުކުރު

ަވރަށް ބޭނުންތެރި ބިލެއް. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ފިހާރަތަކަށް ޮގސް   މުހިންމު ބިލެއް. ރާއްޖެއަށްަވރަށް  އީމި

ެއ  އެ މުދަލުެގ ކޮލިޓީ. ،ާވންެޖހޭެއ މުދަލުގައި އަުޅަގނޑުމެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަަށަވރު ،ަގންނަ މުދާ ފިހާރަތަކުން

ކަށް ޮގްސ ފިހާރަތަ ާވންޖެހޭ. އަދިނަގޅު މުދާކަން ކަށަަވރު މުދަލަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުރަން އެންމެ ރަ

 އަޅުަގނޑުމެން ޚިދުމަތް ލިބިަގންނައިުރގައި އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އެންމެ ފަސޭހަކޮށް ެއ ޚިދުމަތްތައް ލިބިަގންނާނެ

އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ  ؛ށްފިހާރަތަކަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށްންންނަފިހާރަތަކުަގއި ަހމަޖެހިފައި ހުއިންތިޒާމު 

ކުންާނނެ ޮގތް. އަދި ފިހާރަތަުކެގ ނިެއއީ ފިހާރަތަކަށް ަވަޑިއަގންނަާވ ަކސްަޓމަރުންެގ ާވހަކަ. ަވދެ ،އަޅުަގނޑުމެންނޭ

ިއ ތަުކަގމުދާ ރެކު ،ޖެހޭ ޮގތް. އެްއޗެހިންއިުރަގއި އެ ތަނުެގ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނައުެޅޭވތެރޭގައި ހެލިފެލިވެ 

ޖެހޭނެ އިންތިޒާމު. އަދި ންޕެކްކުރެިވފައި ހުންނަ އިރުގައި ެބހެއްޓިފައި ހުންނަށްޖެހޭނެ އިންތިޒާމު.ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ

. ހަަގކުެރިވފަިވްއކޭނެ އިންތިާޒމު. އެޮގތުން ބަލާއިރުަގއި މި ބިލުގައި އެބަހުރި ަވރަށް ރަނަގޅު ކަންކަން ފާ ،ިވްއކާއިރު 

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަވރަށް ސާފުކޮށް ިވދާުޅެވދެްއާވފަ ،އިރުތައް ަވނީ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި މީެގ މަޤްޞަދު

މިސާލަކަށް މުދަލުެގ  .ޝަރުތުތަކުެގ ތެޭރަގިއ ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ؛އޭެގއިތުރުން މީގައި ޝަރުުތތައް

ާލއިރުަގިއ އިދޭތެރޭގައި ިވސްނަ ރާތަށް ލިބިެގންުވން. މިކަމާިވްއކާ ފަ ،އްުކމުެގ ޙައްޤުެވރިކަމާއި މުދާ ވި މިލްކު



88 

 

ެއއީ ސީާދ  ،ކިހިެނއްތޯ އޭނަ މިލްކުެވރިކަން ންޑްިވޗްއް. ެއ ސޭސޭންްޑިވޗެ ންނަަގއި ބައިންާދފައި އިމިސާލަކަށް ރެކެއް 

ދޭތެރޭަގއި ަވރަްށ  މި ކަންކަމާ ،. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ެއއްެޗއްަކން ތްިވްއކޭނެ އަދި އެ ތަނުން ިވްއކުމުެގ ަޙއްޤު އޮ

މިލްކުެވރިކަން ސާބިތުކޮށްެދޭވެނ  ،ޙައްުޤެވރިކަންެވސް އިނޭގތޯ ހަމަ އެ ތަނުގައި އީ . މި އޭފުންކޮށް ިވސްނާލަންޖެހެ

ީވމާ، އަޅުަގނުޑ . އެހެން އެްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި ބަރާބަރަްށ މައުލޫމާތު ބެހެއްޓިއްޖެ ކަަމށް ާވނަމަ، އެކަން ެވސް ކުެރޭވނެ

ންަވރުަގިއ ލޫމާތުތަްއ ެވްސ ެއ ފެޢުމަުގިޅެގން  ދޭއިރުަގިއ މިއާ ޚިދުމަތް ކުރަނީ މި ފެންަވރަށް ބޫލުަގ

 ކަށް ތުތައް. މި ޝަރުތުތައެހެންީވމާ، މީގައި ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބަޔާންކުރޭ ޝަރުބެހެއްޓިެގންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

ިވަޔފާރިެވރިންނަށް މި ފެންަވރަށް  ،ިވޔަފާރިެވރިން މި ކަްނކަމުގައި އުުޅއްާވއިުރަގއި  ؟ީކކޭތޯ ދަންނަާވނީ ؛ިރެވރިންިވޔަފާ

އެހެންީވމާ، ކުރަނީ. ބޫލުަގބެހެއްޓޭނެ ޮގތް ިވޔަފާރިެވރިްނ ހަދައިެގން ކަމަށް އަޅުަގނޑު  މައުލޫމާތުތައް ބެހެއްޓޭނީ،

ަވރަށް ރަނަގޅު ކަންކަމުެގ ޮގތުަގއި. އަދި ހަމަ މީަގިއ  ،ަކންކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން  ހުރި ބިލުގައިއެޮގތުން މި 

މުދަލެއް ކަމުަގިއ އޮތް ޭއެގ މަްއޗަށް ިއތުރު އެްއެވސް ފަރާތެްއެގ ޙަްއޤެއް  ،ދަލަކީމުކާ ިވއް  -ަވނަ ނަންބަރުެގ )ށ( 5

ކޮށްެގން ހޯދާފައިާވ މުދަލެްއ ، ވިއްކާ މުދަލަކީ ަވއްކަން ނުުވން. އެހެންީވމާ، ހަމަ ިވަޔފާރިެވރިޔާ އެބަ ސާބިތުކޮށްދޭްނޖެހޭ

ލޫމާތުތަްއ ޢުދެންނެިވހެން ަވރަށް ުފރިހަމައަށް އެ މައަޅުަގނޑު މި ހަމަ ނޫންކަން. އެހެންީވމާ، އެ ަކންކަން ކުރެޭވނީ 

 އީން. އެުވ ެގންާވ މުދަލަކަށްބިލިޔާރު ހަމަ އިޚްތިަގންނަ ފަރާތަކަށް އެ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމެުގ ފުރިބެހެއްޓިެގން. 

 އީ އެ  ،ލިބެނީއެ މުދާ އެ މީހަކަށް ެވސް ކާެއއްެޗއް ކަުމަގިއ ިވޔަސް ައދި އިލެކްޓްރޯނިްކ މުދަލެއް ަކމުގައި ިވަޔސް 

ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، މިއީ ައޅުަގނުޑ  ތައްލޫމާތުޢުޙައްޤު މުދަލެއްކަން ސާބިތުޮކށްދޭ ަވރަށް މަ

ަވރަށް ރަނަގޅު ބިލެއް. މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެވސް އަދި ހަމަ އިތުރަްށ  މިއީ ޮގތުަގއި ކުރާބޫލުަގ

ބިލުެގ މި ެވ، ޒުރާއްޖޭަގއި މި ބިލު ތަންފީ ،، ރަނަގޅަށް ފުރިހަމަކޮށްލައިެގންއިފުރިހަމަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްތޯ ބަލަ

ލިބިެގންދާނެ ށް ަވރަށް ބޮޑު ފާީރެގ ނިޒާމަށް އަދި ކޮންސިއުމަރަޖޭެގ ިވޔަކުާރ ޮގތުަގއި ރާއްބޫލުަގސަބަބުން އަޅުަގނޑު 

އަންނަ ކުރިއެރުންތަކުން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ފުރިަހމައަށް ތާއީދުކުރަން. ެދްއިވ  މި ބިލުެގ ސަބަބުން

 އްޔާ.ޝުކުރި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

އުތުރު ދާއިާރެގ  ަމއްޗަްނޮގޅީ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ

 ށް.މުޙައްމަދު ރަޝީދަމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:  ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ
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 ޮގުތގައި ަވރަށް ޒަމާން އަުޅަގނޑު ހަަމ ދެކޭ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއީ ަވރަށް މުިހންމު ބިލެއް

މި ފަދަ އުފާެވރި ޚަބަރުތަކެއް މި  ،ވެއްޖެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފަދަ ބަދަލުތަކެއް ރާއްޖެައށް ނައިއްސަ އޮތް

ލާނަން ހަމައެކަނި  އިަގނޑު ަވރަްށ އުފާކުރަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ބަލައަުޅަގނޑުމެންނަށް އަންނާތީ އަޅުދައުރުަގއި 

ކަމުަގއި ިވަޔސް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ދުާވލަކު ދެ ލިއިހަމައެކަނި ބަލަ އަށްއޭރިއާ . މާރުކޭޓު އަށްއޭރިއާ މާރުކޭޓު

އްދުގައި ހަމާރުކޭޓް ސަރައަންނަ ޮގތަށް އައިްސ ހަމަ  ،ދަޅައަށް ލަންކާއިންނާއި އިންިޑއާއިން ތަރުކާރީ އެތެރެކޮްށެގން 

އްޤު ޙަ، ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތްތަކުެގ ވިއްކާ ަގނެމުދާ  އީމި .ކަންކަން ުކރަމުންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އެ އި،ިވއްކަ ަގނެ

 ، އިނޭގއަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ .ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެްނ ކުރާ މަސަްއކަތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހޯދުމަށް

، އެ ެގންއިެގން ެގނެސް ކޮށްލަޮކށްލައިެގން، ކެމިކަެލއް ޖަހާލައިެގން ެއއް ދުަވހުން ދޮންޕްރޭަގނެޑްއގައި ސްދޮންކެޔޮ

 .ދާކަން ެވސް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއިލާ ކަމުންޢާދޮންކެޔޮ ައޅުަގނޑުމެންެގ ދަރީންނާއި އަުޅަގނޑުމެންެގ 

 ބެލެން އޮްނނަނީކީ ނޫން. މިއީ ަވރަށް އްނިޒާމަކުން ީމެގން އެްއެވސް ކަމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަހަލަ އެްއެވސް

އަދި މީގައި ަވރަށް ބޮޑަށް  ިއ،މުހިންމު ބިލެއް. މި ކަންކަން ކުރުމުގައި އަުޅަގނޑުމެްނ ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަ

ަގންނަ ފަރާތްތަާކިއ  ،ނީކައް. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަ ޖެހޭނެމޮނިޓަރކުރެޭވނެ ނިޒާމުތަެކްއ ެވްސ މީަގއި ހިމެނިެގންދާން

 ،މިސާލަކަށް ްބރޭންޑެޑް ނޫނިއްާޔ ބްރޭންޑެއް  .އްކާ ފަރާތްތަުކެގ ަޙްއޤެއްެގ ާވހަކަ. އާދެ! އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއަދި ވި 

ަގދައަށް ިވކޭ މުދަލެއް ކަމަށް ާވނަމަ، އޭެގ  މާ އެއީ މި މާކެޓްގައި ؛ެގންނަ ފަރާތްނުަވތަ ަވކި ަވއްތަރެްއެގ ކާނާެއއް 

ކުާރއިރު ެވސް އަށް ިޑސްޓްރިބިއުޓްކުޑަ އަުގަގިއ މުޅި ރާއްޖެ ނެސްެގން އް ހަަދއިެގން ެގނޫނީ އޭެގ ފޯޖެ ފޭކު

ކުން ެވްސ އެކަން ބެލޭނީީކ ނޫން. އަދި ލެެވލަ  ެގެއ ބެލޭނެ އެްއެވްސ ނިޒާމެއް. މިނިސްޓްރީ ޭވއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ނޯ 

ންނަނީކީ ނޫން. ާއޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ެވެގން މި އޮ ެވސް ެރޭވނެ އެްއެވސް ކަެމއްކަށް ކުޔައެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިޔަސް އެ 

ނޭނޭގ  ކޮށްެގންބޭނުން ފަދަ ެއއްެޗއްކަން ނޭނިގ، ހަމަ އެ ބްޭރންޑުކުރެެވނީ ކޮންމީހާއަށް މި ޭބނުންރައްޔިތު ،ދަނީ

ަދނީ ަވކި ަވއްތަެރއްެގ ކާނާ، ދެކެިވެގންމި . އާދެ! މިތާ ަވމުންދަނީންެގއްލުޭއެގން  ،ަޔކަށް ބޭނުންކުެރިވެގންއެތައް ބަ

 ،ކެންސަރަށް ނޫނިްއޔާ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް، ކޮްށެގން ނޫނިއްޔާ އެހެނިހެން ކަންކަމެއްކެމިކަލްތަކެއް ބޭނުން

ެގން މި ހަކަތަެކއް ދެެކވި ަލ ާވހަމި ކަ ،ެވސް ކޮންމެެވސް ބަަޔކު ބަލިެވެގްނ އުޅޭ ާވހަަކއަކާއި ދު އަބަ ،ބޭސްފަރުާވއަށް

އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް  މީަގއި. ދާނެެވެގން ލިބޭނެ ަވރަށް ބޮޑު ޙައްލަކަށްމިއީ މިކަމަށް  .ޒަތްތެރި ރައީސްއިއްދަނީ. 

. މީގައި މޮނިޓަރިންގ ްއ ނޫންމެން ފަރުމާކޮށްފައި އެކަން ކުރުމެުޅަގނޑުމި ބިލު ިމޮގތަށް އޮެވަފއި އަދި އަ ،ންދާނީެގެވ

ބަޔަކު އުފައްަދއިެގްނ  ،ބަޔަކު މީަގއި ތިބެެގން ނޫނީ ޑްއިން ށް ެވލް ޓްރެަވރަށް ބޮޑަ، ނިޒާމެއް ކައުންސިލުަތކާއި 

ރީ އެކްސްެޕއަ .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ބޫލުކުރަން.ަގކަން އަޅުަގނޑު ކުރަން ހަމަ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް އީމި ،،ިވޔަސް 

މުދާ  ބެލޭ ބައެއް ނޫން.  ަވރަކަށް ިވްއކާ ބޭފުޅުންނަކަށް ެވސް އެ ކުާރ ބޭފުޅުންނަށް، ަގނެއުމްޖޭެގ ކޮންސި ޑޭޓް ރާއް

ނޫނީ ކޮންމެެވސް އެހެން  އެްއ،ަގންނަން ދާނީ ެވސް ބޭރު ބިދޭސީަގންނަން ތަނަކަށް ަވދެފައި އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 
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ހަމަ ރެކުަގއި ޖަހާފައި ިވްއކަނީ. އަިދ  ނެްސ،މަ ޮގސް ެގފަރާތުން ފޮނުީވނޫނިއްޔާ ެވރިސޭޓު ިވްއކާނީ.  .އެއްބަ

ކަށް ކޮތަޅަ ކަށް ަވދެފައި ެވސް މިެވިނ މުދަލެކޭ ބުނީމާޔަފިހާރަ އި ނޫނީ ފަ ގައި ަވދެސް މާރުކޭޓުދާ މީހާ ޮގަގންނަން

ެވހިރާއްޖޭަގއި. ިއްއޒަތްތެިރ ދި މީހަކު ަވރަށް މަދުާވނެ އިލާރީ ޭޑޓަށް ބަލައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެްކސްޕެއަ ލާފައި ދެނީ

 އިިދެވހިރާއްޖޭގަ  ،އިހިންގަ ެކއް ތަކަމެއް. ިމީއ އެެވއަރނަސް ޕްޮރްގރާމު ޖެހޭންމިީއ ަވރަށް ޮބޑަްށ ިވސްނަ .ރައީސް

ހުރި ކިތަންމެ ބަޔަކަށް މީެގ އެބަ ކަމެއް. ޑަށް އަންގައިދޭންޖެހޭމީގައި މުހިންމުކަން އެންމެންނަށް ަވރަށް ބޮ

 ހަމަުވމުެގ ޓްޕެއަރީ ޑޭަތކަކީ ެއކްސްކަހަލަ ކަންތައް ކިަވ ،ރީ ޑޭޓް ޭއެގ އެކްސްެޕއަ ،ން އެކަން ބުނެފައި ކަނޑައެިޅެގ

ކަންތައްތަަކކީ  ރަހިއެެހންީވމާ، މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕްރޮަޑކްޓް ުހރޭކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ ބައެއް ބޭރު ރުންކުރިން ސްޓޯ

ޖެހޭ. އަޅުަގނުޑ ތި އެބަ އަންަގއިދޭންމީށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޖުތަމަޢަނޑުމެންެގ މުކޮްށެގން ީވހާެވސް ބޮަޑށް އަޅުަގއެެވއަރ

އްޔާ އިސްނަންަގަވއިެގްނ ރިސުލްުޖމްހޫޓަކައި މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރައީ ކުރުމަށްއްމި ހުރިހާ ކަންކަމެ ،ކަމަކީ އުފާކުރާ

އަހަރުެގ ދައުުރަގިއ ެއ  5 ކަންަކން ޙައްލުކުރުމަށް ަޓކައި މި  މި ،ެގންނުަވއި ފޮ މި ފަދަ ބިލުތަކެއް މި ތަަނށް

ހަމަ މި ބިލަށް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އަުޅަގނޑު  . އަުޅަގނޑުާވ ބުރަ މަސައްކަތްކުރައް މަނިކުފާނު

އްތަކަށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް  ން ހުރި ކަންތަރިހެނަން ފާހަަގކުައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  ،ރަންކުބޫލުަގ

 މިކަމަށް ހަމަ ރަނަގޅު ޙައްެލއް އަންނާނެ ކަމަށް  ،ށް ދެކިެގންމިއީ ހަމަ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަ ،އިފަދިރާސާކޮށް

  ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ުޝކުރިއްޔާ.ޔާޑަށް ޝުކުިރއްަވރަށް ބޮ އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ްށ ހަމައެކަނި ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަ ،ކީމެންބަރަ ާވަވޑަިއެގންފައި އެދިމި ަވުގތު  މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫއެހެންނަމަެވސް، މިތާ ަވަޑއިެގން ޫނޅުއްާވ. )ަވުގުތކޮޅަށްފަހު(  ؛އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ

 . ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

 ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަުކެގ އަސްުލ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޙައްޤު މިންަވރު ކަަށަވުރކުރުމަށް

މެން މަސައްކަްތ ޑުދިެވހި ރައްޔިތުން ތިބޭނެ ބަލަން. ކޮންމެ ދުަވހަކު ެވސް އަުޅަގނ .އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ

ާވ އެންމެހައި ުގޅިަފއި އަސާސީ ަޙއްޤުތަކ ިއ،ެވހި ރައްޔިތުންނާއި ުގޅިފަިއާވ އަާސސީ ޙައްޤުތަކާދި ، ދަނީމި  ކުރަމުން

ދުަވހުން ދުަވހަށް ސަރުކާރުން އެ ދަނީ ފޮނުަވމުން.   ހަށްމި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ާގނޫނުތައް މި މަޖިލީ ށްކަންކަމަ

 ،ާވމިއަދު ހުށަހަޅާފައި ންކުރަމުން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުށް މަސައްކަތްމަކަ  ދަނީ އެ މި މަޖިލީހުން 

 ބިލެކޭ އަޅުަގނޑު ާވ ބިަލކީ ެވސް ަވރަށް މުހިންމުރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިތެނު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްދެކު ކުޅުދުއްފުށީ
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ަވރަށް މުހިންމު  އީ. މިތަކާއި ޚިދުމަތް ލިިބަގންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކުރުުމެގ ބިލުދަންނަާވނީ. މުދާ ަގންނަ ަފރާ

ޮކށް ފަތުރުެވރިކަމުެގ ދާއިރާައށް ނުަވތަ އެކިެއކި ތަފާތު ޚާއްޞަ  ،ބިލެއް. މާޒީެވދިޔަ ތަނުަގިއ ދިެވހިރާއްޖެއަށް

ތްތަަކށް ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން ަވރަށް ބޮޑެތި އިންެވސްޓްމަންޓްތައް ކޮށްެގން، ަވރަށް ހިިތ ެގ މަސައްކައިންޑަސްޓްރީ 

ާވހަކަދެްއކީ ހަމަ މި ެގ ހެނދުނުެގ ދަންފަޅީަގއި ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ދުހުރި. މިއަތަޖުރިބާތައް ެވސް ކުރެިވަފިއ އެބަ

ޙައްޤުތަްއ ކަަށަވރުކޮްށދިނުމާ ބެހޭ ބިލު. ޙައްޤެްއ  ހޭ ބިލު.ފަދަ މުހިންމު ބިލަކަށް. ިވޔަފާރިތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމާ ބެ

އެ މީހެއްެގ  ،ުކރެވިއްޖެ ނަމަބޫލުަގކަށް އަމިއްލައަށް އެ މީހަ ،ކުެރވިއްޖެ ނަމަބޫލުަގގެއްިލއްޖެ ކަމަށް އެ މީހަކަްށ 

ން. އަދި ހަމަ މި ބިލަކީ ެވސް ނުށްދިއްޤު ހޯދަން ކޯޓުތަކަށް ޮގްސ ަވކާލާުތކުރުމުެގ ހަމަތަާކއި އުސޫލުތައް ަބޔާންކޮޙަ

ސަރުކާރުން މި   ،ބަލަނީ ބޮޑު ބިލެއް. މި ބިލުން މިއަދު މި ހިމާޔަތްކޮށްދޭތޯަވރަށް ަވރަށް ތަފްޞީލު، ަވރަށް ދިުގ، 

ުޑ ޖޭގައި ކުރާ މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތް. މިއީ އަޅުަގނދިެވހިރާއް ،އުޅެނީ ހިމާޔަތްކޮށްދެޭވތޯ

ުޅމުެގ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއްަގިއ ުގޅުން ޮއންނާނެ. އިންސާނަކު ދިރިއު މި ބިލާ މުެގ ހުރިހާ މަރުޙަލާއަކާޅުހިތުން ދިރިއު

ކޮންމެެވސް ކަމެއް، ކޮންމެެވސް އެްއޗެްއ   ެވސް ނުދޭ.ޚިދުމަތް ލިބިނުަގންނަ އެންމެ ަވުގެތއް، އެންމެ ހިނދުކޮެޅއް

ނުދޭ.  ނުޖެހޭ ދުަވހެއްެއއްެޗއް، ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް ހޯދަންކަެމއް، ކޮންމެެވސް ކޮްނމެެވސް ހޭ ަވުގެތއް، ނުޖެަގންނަން

ޭއނާ ރަނަގޅު ޮގތުަގއި، ހެޔޮ ހާލުގައި ަގަދެވ ސަލާމަތުން  ،ލަ ޮގތެްއގައި އިންސާނަކުއެހެންީވމާ، މި ބިލުން ޖުމު

 ޙައްުޤ އަޅުަގނޑު ހިތުން މި ބިލު  އެކީަގއި، ިދރިއުޅުމުެގ ަޙއްޤު ނުަވތަ އޭަނ ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުެގ މަތްތެރިކަމާސަލާ

އަދި މި  އި،ނިމިެގންދާއިރުަގއި ކަށަަވުރެވެގންދާނެ. އެހެންީވމާ، މިފަދަ މުހންމު ބިލުތައް މި މަޖިލީހުން ހުށަހަޅަ

ެގންދެޭވނެ ޮގަތކަށް މިއަދު މި ަވނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ އި ކުރިއަށރު ސްޕީޑުގަ ބާ މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތްތަްއ 

ކުރި ހަާވލު ،ށް މިައދު މި ފެންނަނީހަާވުލޮކށްފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަ އާއެމް.ީޑ.ޕީ އަުޣލަބިއްޔަތު އެީކަގއި އ19ާންޑާ އެޖެ

ތަން.  މުންދާކުރަގައި އެ ަމސައްކަތް ލީހުން ބާރު ސްޕީޑުެއކީަގއި މި މަޖި މި ސަރުކާރާ ،އެީކަގއި  އަޣުލަބިއްޔަތާ

ަވނަ އަހަުރެގ  2018ދިޔަ ެގންވެ މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުތަުކގައި ފާއިތު  ،ނަނީމި ފެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޔާ އިސްރާފުެގ ލިއަން ރުފިބި 30، 120 އެްއ،އެަތއް ބިލިއަން ރުފިޔާ 100ދުަވހު އަހަރު 7ދިޔަ ކުރިއަށް، ފާއިުތެވެގން

 ؛އިޖެހިފައޮތުން ނިމުމަކަށް ެގނެްސ، މި ސަރުކާރުްނ ރަްއޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭންއި ޚަރަދުކޮށްލާަފއި ޮއތްޮގތުގަ 

ަގއި ެގންދިއުމަށް ތަަރއްޤީެގ މަޝްރޫޢުަތއް ެވސް ބާރު ސްޕީޑުއޮތްހާ ހާސް އަހަރު ެވސް ނުލިބި  1މާޒީެވެގންދިޔަ 

މުހިންމު   އެީކަގިއ، މި ކަންތައްތައް، މި މުހިންމު ަވސީލަތްތަކާންީވމާ، މި މުހިންމު ދަނީ. އެހެ އަމާޒު ހިފަމުން މި

 ެވސް އެީކަގިއ ާގނޫނީ ޮގތުންއަދި ހަމަ ެއއާ  ،އެީކަގއި ަތކާ އެީކަގިއ، މި މުިހންމު ތަރައްޤީެގ ޕްރޮޖެކްޓު ޚިދުމަތްތަކާ

ން ިވޔަްސ، އެީއ ކައި. އެީއ ބޯހިޔާަވހިމަށް ޓަކަދިނުހޯދައި ދިެވހި ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް ލިބިެގންާވ ަޙއްޤު މިންަވރު 

މި ކަންކަން  ،އަދި ކޮންމެ ޒާތެއްެގ ކަމެއް ކަމަށް ިވޔަސް ،ކަމަށް ވިޔަސް، ފެނާއި ނަރުދަމާ ކަމަށް ިވޔަސް ކަރަންޓު

ްށ އް ކުރުން ކަމަޚިދުމަތް ހޯދުން ކަމަށް ިވޔަސް، މުދަލެްއ ަގންނަން ކަމަށް ިވޔަްސ، ިވޔަފާިރއެ ،ށްދީ ކޮކަށަަވރު
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ހުރިާހ  ހިނާގ ަވށަިއެގން ެގޙައްުޤާވ މިންަވުރ، އޭނާ އަށްއޭނަ  ،އިންސާެނއްގެ  ،ުގޅިފަިއ ހުރި މީހަކާ ްސ، އެ ިވޔަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ  .ކުރަނީ ހިމާޔަތްކޮށްދެޭވތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަންތައްތަެކއް ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތް

އްޖެކަން. ރާ ޖެހިފައި އޮތް ަޤއުމަކީ މި ދިެވހިޮބޑުޮކށް ހިންަގން އޮތް އެންމެ ޚަރަދު އިނޭގ މުޅި ދުިނޔޭަގއި ެވސް 

ެއކިެއކި  ،ކުރަމުންދާއިރުަގއި ެވސް ދުނިޔޭެގ ކަންކޮޅުތަކުަގއިން ސަރޗްމިހެއަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ދުަވހަކު 

 ށްޚިދުމަތަ ،ލުތަކާއި އެ ޚިދުމަތް ދޭ އުސޫ ،އިޮގތާ އެ ޚިދުމަތް ދޭ ،ތަާކއިޚިދުމަތް ،ހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި ޤައުމުތަކުަގއި

ގައި އަުޅަގނޑު ހިތުން ިމ ޖެހިފައި އޮތް އުނދަޫގ ހާލަތްތަކަށް ބަާލއިރުކުރަންއަދި ތަރައްޤީ ،ދޭނެ ަވސީލަތްތަކާއި 

ން ެވސް ޖެހިފައި އޮތް، އިދާރީ ޮގތުދިެވހިރާއްޖެއަކީ ެރކޯޑު މިންަވރެއް. އެންމެ ޚަރަދު ބޮޑުކޮްށ ދުނިޔޭގައި ހިންަގން

ތުމަކީ އަުޅަގނުޑ އޮޖެހިފައި އޮތްަރށުގައި މީހުން ެގންުގޅެން 184 ފައި އޮތް ޤައުމަކީ މި. ދިެވހިރާއްޖޭެގޖެހިންަގހިން

ެވފައި ިމ  ކަށްޔަ ރުކާަރކަށް ަވރަްށ ބޮޑު ބުރަސައެ  ،ަތސްއޮްއ ރެސަރުކާރަށް ެވސް، ކޮންމެ ސަުރކާހަމަ ހިތުން 

ރާއްޖޭެގ ާގނޫނުތައް ހުރި ޮގތުން ރަށްރަށުން މީހުން  ާގނޫނާއި އަދި ދިެވހި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަެވސް، ލާމަރުކަޒީ

. މިއަުދ ނުކުރާ ކަމެއްެގ ޮގުތގައި މި އޮންނަނީ ނޫނީބަދަލުކުރުމަކީ އެ ރަށެއްެގ ރައްޔިތުން ބޭނުންެވެގން 

 މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށްއެ ރަެށއްެގ  ،ިވޔަސް  ށްކިތަންމެ ކުޑަ ރަށެއް ކަމަ ،އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުެގ އަމާޒަކީ

މަތްތަކުން އެ ރަށެއްެގ ރަްއޔިތުން ނުކޮށް، އަާސސީ ޚިދުއަސާސީ ޚިދުމަތްތަުކން އެ ރަށެއްެގ ރައްޔިތުން ާބކީ ،ޏާަވން

 ..އެ ރަްއޔިތުންނަށް ޙައްޤުާވ މިންަވރު ހޯދައިދިނުން.، ިވޔަސް ކަމަށް ނުކޮށް، ކޮންމެ ފަދަ ޚަރަދެއް ކޮށްެގން މަޙުރޫމު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 !ެގންަދާވއާދެ! ކުރިއަށް މިއްޔާ،ަވުގުތކޮެޅއް ބޭނު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

މީހުން ދިރިއުޅޭ  200މީހުން،  150 ،މީހުން 100ތިބި ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުަގއި އެބަ ،މިސާލަކަށް ދަންނަާވ ނަމަ

ފެޭނ، ފާއިުތެވދިޔަ ސަރުކާރުތަުކަގއި ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަަގއިރަށްރަށް. ފާއިތުެވިދޔަ ތަނު

 ތަންތަނަށް  އެ ރަށްރަށް ަވރަްށ ނިކަމެތިކޮށް، ަވރަށް ހާލުަގއި، ަވރަށް ދަތި ހާލުގައި. ައބަދުެވސް ބޮޑެތި ،ފެނޭއެބަ

އިބްރާހީްމ  ިއ، ރަީއސްސަރުާކރުަގއޮތް   މިތަން. އެހެންނަމަެވްސ، މިއަދު އަމާޒުކޮށް ކަންކަން ކުރެެވުމންދިޔަ

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އަޣުލަބިއްޔަތުެގ މި ގައި  19އަދި އެމް.ޑީ.ީޕެގ އެޖެްނޑާ  ،ެގ ސަރުކާރުަގއި މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ޔިަތުކ ނުާވނެ ޮގތަށް، އެްއެވސް ިދެވހި ރައްއެއްެވސް ދިެވހި ރަްއިޔތަކު މަޙުރޫމު ނޫން. ހަމަ އް ެއއެ ތަޞައްުވަރކީ

ހަާދ  ންއަުޅަގނޑުމެ ،އަސާސީ ަޙއްޤެްއ ނުެގއްލޭނެ ޮގތަށް ޖެހޭނުާވނެ ޮގތަށް، އެްއެވސް ދިެވހި ރައްޔިަތކަށް ލިބެންބާކީ

ތަކެއް ެވސް، އެ ޓުހިްނާގ ޕްރޮޖެކް އަދި ތަރައްީޤގައި ،ސް ޔަހުރިހާ ަގވާއިދުަތކެއް ިވަޔްސ، ާގނޫނުތަެކއް ިވ
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ކަންކަން ކުރެޭވތޯ ބަލަމުން މި ދަނީ.   ށްދެފުށް ފެންނަ ޮގތަނެ ޮގތަށް، ލިބޭރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް، ީސދާކޮށް 

ދުަވުހެގ އޮތް ދެތިން އަހަރު ކުރިއަށް  ،ކަމަށް ިވަޔސްފަދަ ޚަރަދެއް ކޮްށެގން  ސަުރކާރުން ކޮންމެ ،ން ޤީއަޅުަގނޑަށް ޔަ

 ލާ ނުއިމަސައްކަތް ުހއްޓަ ރާޓަކައި މި ކުށްފާަގިތކަްނ ެގނެސްދިނުމަރޭގައި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް އުފާތެ

ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ބޭނުންާވ ޙައްޤުތަްއ  ނުކޮށް، ދިެވހިރަށެއް ތަފާތު ކުރިއަށްދާނެކަން. ކުޑަ ރަެށއް، ބޮޑު

އަމާޒު ހުރީ އެ ޮގތަށް.  ރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުާވނެކަން. ސަރުކާުރެގމެން މި ކުޑުނުމުަގއި އަުޅަގނދިކަށަަވރުކޮށް

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ާރއްޖޭެގ ކޮންކޮޅުަތކުަގިއ ރަށްރަށުގައި މި އަހަރުެގ ދަނީ ބާރަށް. ހެަރ ތަްއ އެޤީެގ ސްޕީޑުތަރައް

 މަސައްކަތްތައް  ިގނައޮތް ދެ އަހަރުެގ ތެރޭގައި ކުރަން ހުރި އަސާސީ ަވރަށް މި އަދި ކުރިއަށް  އިތެރޭަގއާ 

ހިފާފައިާވ ލަނޑުދަނޑި ރުން އަމާޒުމި ސަރުކާ ންަނންވާއިރަށްއަ ަވނަ އަހަރު 2023އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނިމިެގންދާނެ. 

ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ   މަސަްއކަތަށް ެއއްާބރުލުން ދިނުމަށްޓަކައި މި އެ ސިލުކުެރޭވނެ.ހާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

  މި މަޖިލީހުން  އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ މި ސަރުކާރަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި ؛މަސައްކަތެއް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

އަދި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ  ،ާގނޫނުތައް ފާސްކޮށްދީ އަަވސް މުއްދަތެްއަގިއ މި ،ނޫނުތަކަށް ބަދަލުތައް ެގެނސްދީާގ

ކަމަށް  ފޯރުކޮށްދޭނެ ،ަކމަށް ލާގައި ެގނެސްދޭނެޙަާގނޫނުތަކުަގއި ކޮމިޓީ މަރު ެވސް މި ދުމަތްތައްޚިއިތުރު 

 އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 . ންމު ނިން 

 

 ދެްއެކުވން:ކަން ާވހަރިޔާސަތު

 ާވ ބުދަ 2020ރީ  ަވރުފެބު 12އާދެ ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ރު. ބައްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންރިޝުކު

 . އިގަ  9ހެނދުނު  ެގދުަވހު

 

 . ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل لحمدوا

____________ 




