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 10:30 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނ4ަދެވަނަ ަދއުރުގެ ރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )ހޯމަ 2017 ޖޫން 12

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على رسول هللا الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  29ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 .2017/2/4އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެްނގުން އަންގާ ރިޔާސަުތން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ަގއިވާ ބިާލއި،  7.1ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާުލން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއީ،  3މި ޖަލްސާ ފުެށުމާއެކު މިއަދު  -4.1

ަގއިވާ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމުގެ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ދެ ވޯޓު ނެގުމާއި، އެޖެންޑާަގއިވާ މަސަްއކަްތ  7.2

 ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަުށްގެންދިއުމަުށް ނަގާ ވޯޓު ނެގުން.

 

 ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ގަިއވާ، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  7.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމް -5.1

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިްމޕޯޓް ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙ  79/31ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ަގިއވާ، ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން އިނގުަރއިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  7.2 ގެނައުުމގެ ބިލާއި، އެޖެންޑާ އައިޓަމް

ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙު  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުަތކުގެ) 2010/22ފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅުއްވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 75ލު؛ މި ދެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ގެނައުުމގެ ބި

ދުގެ މި ޖަލްސާގައި ފެުށުމާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ޓަކައި ެއ ދެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަ

މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލުމާިއ، އެޖެންާޑގަިއވާ މަސައްކަތް ނިމެންދެން ޖަލްސާ 

ލު ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ނަގާ ޯވޓު ނެގުމަުށް ދަންނަވައިލާ ވޯޓު ނަގާލުމަުށް ދަންނަަވއިާލ ވޯޓު. ވޯޓު ރަނގަބީ

ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާީރ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް 

 ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާނަން، މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ޯވޓަުށް. ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގިއވާ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ިވލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  7.1 އެޖެންޑާ އަިއޓަމް

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިްމޕޯޓް ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙ  79/31ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ  75ލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން އިްއވުމަުށްފަހު އެ ބިގެނައުުމގެ ބިލު

)ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ޓަަކއި، އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްާސަގިއ 

 ުވން އެދެން. ކުރިއަުްށގެންދިއުމާ މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ހުސައިންމަނިކު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 10    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ންގެ އަދަދު؛ ބަރު. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެނ26ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 40އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . 1ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު. 10

ަގއިާވ،  7.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް އެހެންކަމުން،  .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފަރާތުން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ސަރުކާރުގެ 

ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން )ދިވެހިާރްއޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު 79/31ނަންބަރު 

މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި ކުިރއަުށްގެންދިއުމަުށް ާފސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  އިްއވުމަުށްފަހު އެ ބިލުގެ އިބްިތދާޢީ ބަހުސް

 މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގިއާވ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް  7.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

)ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުަތކުެގ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލުެގ  2010/22ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއާވ  75ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުމަުށްފަހު، އެ 

ގޮތުގެ މަތީން ކުރިއަުށްގެންިދުއމަުށް ޓަކައި އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި ކުިރއަުށްގެންިދއުމާ މެދު 

 ވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯުޓދެއް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 28    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 09    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. 9ގެ އަދަދު؛ ން. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ28ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ . 2ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ަގިއވާ،  7.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް އެހެންކަމުން،  .37ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނަންބަރު ނޫނުގާ ،ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިބްރާހީމް ފަލާޙްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަުށްފަހު އެ ބިލުެގ ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯުޓތަކުގެ ގާނޫނު( އަުށް 2010/22

 ވޯޓަުށް  ވަނަ 3މިއަދުގެ  )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ފާސްވެއްޖެ. ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި 

 ދަންނަވައިލާނަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ(ގެ ދަުށުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެެޖންޑާަގއި ހުރި މަސައްކަތްތައް  36ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ކުރުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދްއވުން އިތުރުސާގެ ވަގުތު ނިމެންދެން މި ޖަލް

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 28    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން 

 13    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   41     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 41        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. 13ންގެ އަދަދު؛ ުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރު. ނުފެންނަ ކަމ28ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަ

ވަަނ  36ގެ ރައްޔިތުން ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުއެހެންކަމުން،  .41ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 41އަދަދު؛ 

ކުރުމަުްށ އިތުރުމާއްދާގެ )ުށ(ގެ ދަުށުން މިއަުދގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާަގއި ހުރި ަމސަތްކަތްތައް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ(ފާސްވެއްޖެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުސވާލު. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  -6.1

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. ުމޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ކުަރްއވާ ުސވާލު. މި ފުރުޞަތުަގއި މިނިްސޓަރ އޮފް ހައުސިްނގ އެްނޑް 

ނަވައި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. ުމޙައްމަދު މުޢިއްޒަުށް މަރުޙަބާ ދަން

 ރިޔާޟަުށް ުސވާލުކުެރއްުވމަުށް.هللا މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ައޅުަގނޑުގެ ުސވާލަކީ، ތ. އޮމަދޫ ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު.ިރއްޔާ ޝުކުަޒތްތެރި ރައީސް. `. ޝުކުިރއްޔާ އިއް 

  ޝުކުރިްއޔާ.؟ ދެއްުވމަުށްސާފުކޮުށް ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެުށޭނެ ތާރީޚެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޢިއްޒުހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މިނިސްޓަރ އޮފް 

އޮމަދޫަގއި ަބނދަރެއް ހެދުމަުށް ސަރުކާރުން ލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަން. ތ. ކުރެްއވި ުސވާިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު `. 

ގަސްތުކުރޭ. އެ ރަުށުަގއި ބަނދަރެއް ނޯވޭ. ޖެޓީެއއް އޮންަނނީ. އާދެ، ޖެޓީ ވެސް އޮތީ ވަރަުށް ނިކަމެތި ގޮތެްއަގއި. 

ގޮތުްނ ގުޅޭ ރަުށަކާ ރަުށެްއގައި ބަނދަރާއި އަދި އެއެހެންވީމާ، ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަތަކީ މިގޮތަުށް ހުންނަ ހުރިހާ ރަުށެއްގައި 

ސަރުކާރުން މީގެކުރީގެ އެްއވެސް ސަރުކާރެްއގައި ޖެޓީ ނޫނިއްޔާ  ހަނދަންޖެހެންޏާ ޖެޓީ ހެދުން. މިހާތަނަުށްވެސް މި 

 ،ދަނީ ޖެޓީ ނުވަތަ ބަނދަރު ހަދަމުން. އެހެންކަމުން އެކަމަުކ ހަނދަންޖެހޭ އެތައް ރަުށެއްަގއި މި ،ބަނދަރު ނަހަދާ ހުރި

ސަރުކާރުން ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮުށްދޭނެ. މީގެކުރިން  ގެ މންރައީސް ޔާމީ ،ންސަރުކާރު އޮމަދޫގައި ވެސް މި ތ.

އަދި ެއއަުށް  އި،ކޮންސެޕްޓާ ހަދަ އިޑިަޒއިނާ ؛އެްއޗެހި ނޑުމެން ވާނީ ކޮންސެްޕޓާމި މަސައްކަތްކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަ

 . އެހެންނަމަވެސް، މި ވަނީ ެހދިފަ އޭ ވެސް މިހާރު. އަދި ީއ.އައި.ވެސް ހޯދާފަ އެޕްރޫވަލް ވެސް ރަުުށގެ ަކއުްނސިލުން

 އްއެ މަުށް ފައިސާ ހިމެނިފައެއް ނުއުުްށގެންދިއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ވެސް މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި އަދި މިދިޔަ 

ުނވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ގޮތް ވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެ މަސަްއކަތް އަިދ ފެުށޭ
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ކަމުގައި ވާނަމަ މި މަސައްކަތް މިއަންނަ އަހަުރެގ ޖެޓުަގއި މި މަޝްރޫޢު ހިމެނިއްޖެއަޅުގަނޑުމެން މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަ

 ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރިައުށްގެންދާނަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި ،ލާ ފަދައިންއިގެ ފުރުޞަތު. ކުރިންވެްސ ދަންނަވަސުވާލު އިތުރުއޮތީ  ޒަތްތެރި ވަީޒރު. ދެން މި ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ގުޭޅ ސުވާލަުްށ  ން. އަދި މަިއގަނޑު މައުޟޫޢާގުޅޭ ުސާވލު ކުރެްއވު ސުވާުލގެ މަިއގަނޑު ަމއުޟޫޢާއޮންނަނީ ހަމަ 

ކިނބިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އޮްނނަނީ. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  ވެސް މި ދެއްވުންޖަވާބު

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުރިޔާޟަهللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ވަނަ  2015ވެސް އަދި  ވަނަ އަހަރުަގއި 2014އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މި މަަސއްކަތަީކ 

ނުާވކަން ައޅުގަނޑު  ކަންކަން ކަމެއް. އެ ބަެޖޓުގަިއ ހިމެނިފައި އޮތަްސ މި ވެސް ބަޖެޓުަގއި ިހމެނިފައި އޮތް އިއަހަރުގަ 

ެދއް ޢުސަރުކާރުން ވެފައި އޮތް ވަ ދެއްވަިއގެން މިހިމަނައިބަޖެޓުގައި މިކަން  . އެހެންވީމާ، މިައންނަ އަހަރުދަންނަވާނީ

ން މިގޮތަުށް ހުރި ހުރިހާ ރުަށެއްގެ ބަނދަރުތަކުގެ މަސަްއަކތް ނިންމޭނެ ކަމަުށް. ހުރިހާ ކުރި ދައުރު ނިމުމުގެ އެއީ މި

 ،ރަުށުގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ވާތީ މިނިްސޓަރ ޔަޤީންކަމެއް ދެްއވަފާނަންތޯ މި ރަުށެއް ހިމެނޭނީ އޮމަދޫ ވެސް ހިމަނައިގެން ކަމަުށް

 ާޔ. މިކަން މިއަންނަ އަހަރު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަުށް؟ ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ގެ ންޔާމީވެސް ދެންނެިވ ފަދައިން ރައީސް  އަުޅގަނޑު ދެންމެ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން

 ުށް ދިމާވެފައިވާ ރަުށްރަުށުަގއިގެ ދަތިކަން އެަތއް އިންތިހާއަ ެއއްވެސް ސަރުކާަރކުން ލަފާފުރުމު އިސަރުކާރަކީ މީެގކުީރގަ މި

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން  ައހަރު ދާ ަސރުކާރެއްކަން. މިހާތަނަުށް މިމުންކޮުށްދީ އޮތް ރަުްށރަުށުގައި ަޙއްލުކޮުށްދެނުވެސް ަޙއްލު

ވެސް  މިއީ މީގެކުރިން ޖެޓީ ނުވަތަ ބަނދަރު.ކޮުށްފަުށެްއަގއި ޖެޓީ ހެދުމަުށްޓަކައި މަސައްކަްތ ހަވާލުރަ 7 ވާނީ މިގޮތުން

އަހަރުެގ ބަޖެޓުގަިއ ވެްސ ހިމެނިފައި ހުރި މިގޮތަުށް ހުރި ރަުށްރަުށް  ނެތް ރަުށްރަުށް. އަދި މިގޮތުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި

ރުގެ ބަޖެުޓގައި މި މަޝްރޫޢު ހިމަނައިެގން އަޅުގަނޑުމެން މިއަންނަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަުްށގެންދާނަން. މިއަންނަ އަހަ
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ކުރާނަން. މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ިމ ޔުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތެރޭަގއި ކުިރއަުށްެގންދި ގެއަހަރު

  އަޅުގަނޑުމެން މިއަންނަ އަހަރު އެ މަސައްކަތް ކޮުށްދޭނަން.، ނަމަ މަޝްރޫޢު ހިމެނިއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޢާރިފަ ޢަލީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 

 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ވެސް  ދުވަހަކުތަނަުށް ވަޑަިއގެްނ ހަމަ ކޮންމެ  މި .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ވަޒީރު

ދެްއވާތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުްނ ލުތަކަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ޖަވާބުމެންބަރުން ތިޔަ ކުރައްވާ ސުވާ

ަގއި ބަނދަރުގެ މިތާންރާއްޖޭގެ އެތަ ،އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ

ކެލާ ބަނދަރުގެ  ،ތިޔަ ވިދާޅުވީ. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރަގއި ވެސް  ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު މަސައްކަތް ހެދޭ

އުޅެނީ.  ހިލަ ގެަނއުމުގެ މަރުޙަލާަގއި މިބޭނުންވާ ބޮޑު މަސައްކަތް އެަބ ހިނގާ. އެެހންނަމަވެސް، މިހާރު އެތަނަުށް 

ަވސްކޮުށްލެވޭނެ ގޮެތއް ވާލައިގެން އެ މަރުޙަލާ އަކޮންޓްެރކްޓަރަުށް ދަންނަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ

 ެދއްވޭނެޯތއޭ؟  އިހޯއްދަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

މި  މަޝްރޫުޢތައް އެކި ކުންފުނިތަކާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުާވލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން އެކި 

ނޑުމެން ކޮންޓްެރްކޓުގެ ތެެރއިން ައޅުގަ ިއ،ބޮޑަުށް ބާރުައޅަ މިނިސްޓްރީގެ ަފރާތުން އެ ކުންފުނިތަކަުށް ވަރަުށް  .ހަވާލުކުރަނީ

ޓަުށް ުށްކެލާގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮ ،ޅަންޖެހޭ ފަހަރުފަހަރު ފިޔަވަޅު ވެސް އަޅަމުން. އެހެންކަމުންއަ އަދި ފިޔަވަޅު އި، ދަނީ އަންގަ

ފަހަރަކު މިހާރު ރަސްމީ  ބޭނުންވާ ހިލަ ގެނައުމަުށް ައުޅގަނޑުމެން ހަވާލުކޮުށްަފއިވާ ުކންފުނީގައި ތަކުރާރުކޮުށް އެަތއް 

ން މި މަސައްކަތް ސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސަރުކާރު. އެހެންވީމާ، މިނިވާނީ ދެންނެވިފަ ެވސް ހައިސިއްޔަތުން

ވެްސ ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ުކރަމުންދާކަން އަޅުގަނޑު ހަަމ މި ފުރުޞަތުގައި އަވަްސކުރުމަުށް

 . ޝުކުރިްއޔާ. ުށްލަންފާހަގަކޮ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުމުޙައްމަދަ ޙުސައިން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ގައި މަނިކުފާނު އަޅުގަނުޑގެ ުސވާލަކަުްށ ހުމަޖިލީަގއި މި 28ބަރު އޮކްޓޯ 2014ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 އި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމަ ހިމަްނދޫގެ ބަނދަރު ިޑޒައިންކުެރވި އއ. ؛ބަނދަރު ގެހިމަންދޫ ،ދެއްވަމުން ވިދާުޅވިޖަވާބު

 ބޯުޑން މަސައްކަތް އެޯވޑުކުރުމާވަނީ އޭތި ފޮނުވާފައޭ. ޓެންޑަރ  ޓެންޑަރ ބޯޑަުށް މިހާރު ރީގައި އޮްނނަފިނޭންސް މިނިސްޓް

މިހާރު އެ ، ޑު ގަބޫލުުކރަނީ. އެހެންވީމާދެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޢުފަުށާނަމޭ. ވަ މަސައްކަތް ނުވެ އެކީ ތިމަންނަމެން ލަހެއް

 ދެްއވިދާނެތޯ؟ އޮތް ހިސާބެއް ވިދާުޅވެ އްސަމަސައްކަތް ގޮ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ހިމަންދޫގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ަޙއްލުކުރުުމެގ  އއ. .މެންބަރު ކުެރއްިވ ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަަވންއިްއޒަތްތެރި 

ޓަަކިއ އަދަދަުށް އެ މަސަްއކަތް ކުރުމަުށްއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނިފައި އޮތް  ކުުރމަުށް މި ނަމުގައި މި މަސަްއކަތް

ދަްއކަމުން. ެއއަުށް ކޯޓޭޝަެނއް ހޯދުމަުށް ދަނީ ވާހަކަ މި ކާސަރުކާުރގެ ކަމާ ގުޅޭ ކުންފުނިތަ އަޅުގަނޑުމެން

އެ މަސައްކަތް ކޮުްށދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފަރާތެއް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަުްށ  ،ވާނީ. އެހެންކަމުން އިރިކުއެސްުޓކޮުށްފަ

 އަހަރު ޢަަމލީ ގޮތުން ފަުށާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.  އެ މަސައްކަތް މި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޢާމިރަ އަޙްމަދު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވެސް އޮމަދޫގެ ގައި ގުޭޅގޮތުން އޮމަދޫގެ ބަނދަރު ހެދިގެންދާއިރު  ަވޒީުރ. އާދެ! މިއަުދގެ ުސވާލާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ގުޅޭ ފަރާތްތަކުްނ  ެވސް ދަުއލަތުގެ ކަމާ ަގއިމުބަނދަރެއް ކަމުަގއި ވުމަކީ ހަމަ ބަނދަރަކީ ރަނގަޅަުށް ހެދިެގންދާނެ

 ،ތަންތަން ހުންނަނީ ގޮތް. ހަމަ އެގޮަތުށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދެމުންދާ ބަނދަރުތައް ނިމިގެންދާއިރުގައި އެ ބޭނުންވާނެ
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ބެލޭތޯ؟ އެކަންކަމަުްށ  ކޮުްށފައި ހުންނަނީ ޕްރޮޖެކްޓުގަިއ ހިމެނިފައިވާ ގޮތަުށްތޯ؟ ކިާހވަރަކަުށްަސއްކަތްކޮންޓްރެކްޓަރު މަ

 ވަނީ ކިހާވަަރކަުށްތޯ؟  އެޅިފައިފިޔަވަޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. 

ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢުތައް އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާުބގައި ދަންނަވަން. ސަރުކާުރން 

އް ގިނަ މަރުޙަލާތަކެ  ެވސް ވަރަުށް ގެންދާއިރުަގއި އަދި ަތރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ކުިރއަުށްގެންާދއިރުަގއިކުރިއަުށް 

ބޮުޑ  ވެސް ހޯދޭ. ވަރަުށް ގޮތުން ކުރިއަުްށގެންދެވޭ. ަރއްޔިތުންާނ މަޝްވަރާކުެރވޭ. ކައުންިސލުގެ ލަފާ ރަސްމީ

 ،ވެސް މިފަދަ މަރުޙަލާއެއް ކުރިއަުށްދޭ. އެހެންކަމުން ކޮންސަލްޓޭޓިވް ޕްރޮސެެސއް ުކރިއަުށްގެންެދވޭ. އީ.އައި.އޭ މަުރޙަލާގައި

ބޮޑެތި މަޝްވަރާަތކާއި ަރްއޔިތުން ބޭނުންވާ ވީހާވެްސ  ބަނދަރެއްގެ މަަސއްކަތް ފެުެށނީ ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ވަރަުށް 

ޢަމަލީ ގޮތުން ަމސައްކަތް ފެންނަން ފެުށުމުން  ،ވެސް ގިނަކަމެއް ޭއގަިއ ހިމަނައިގެްނ. އަދި މަސަްއކަތް ފަުށާ ފަުހން

ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަ ކަންތައްތައް.  ވެސް ހުރޭ. އެއީ ބަދަލުތައް އޭަގއި ރައްޔިތުްނގެ ކިބައިން ެއދޭ ބައެއް

 އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެެރއިން ދެވެން އޮންނަ ލުޔެއް ރަކުން ބަޖެޓުގެ ތެެރިއން އަދި ދަނީ ވީވަ ސަރުކާރުން އެކަންކަމަުށް މި

އްގެ މަސައްކަތް ކޮންްޓރެކްޓުކުެރވިގެން ޑިަޒއިްނގަިއ މިގޮތުން ބަނދަރެ ނަމުން.ހާެވސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމަވީ ،ދީގެން

 ،ފަހަރު މިދެންނެވި ގޮތަުށް ަރއްޔިތުން އެދޭ ބަެއއް ބަދަލުތައް ގެންނައިުރަގއި  ގޮތަުށް ނިންމުމުގައި ބަެއއް ހިމެނިގެން ފެުށޭ

 . ބަދަލުތައް ހުންަނނީ ގެނެވިފަ ނިމޭއިރުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުޢުޘްމާނަ ޖަމީލް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ުށީގެމަނަފު

ތޮުށީެގ މަސައްކަްތ މިހާރު ކުރިއަުށްދާއިުރަގިއ ކަނުޑހުޅުދޫގެ ބޭރު ،ްސ. ައޅުގަނޑުގެ ސުވާަލކީ ަވޒީރުޝުކުރިއްާޔ ރައީ

ބޮޑަުްށ ވެއްޓެމުންދާތީ ހަމަ އެ  ބޮޑު އެދުމެއް އެއީ އެއްގަމުތޮުށި ވަރަުށް ވަރަުށް ގެރައްޔިތުން ރަުށުގެ ހަމަ އެ

 ފޫޓު  50 މަުށް. އޭގެއިތުރަުށް ކޮނޭޑެގ ރައްޔިތުންނަުށްއު ުްށ އެކަންތައް ކުިރއަުށްގެންދިކޮންޓިނިއުކުެރވޭނެ ގޮތަކަ

ރުަގއި ހަމަ ޝީޓު ޖެހުމުެގ މަސައްކަތްަތއް ކޮުށްދިނުމަީކ ކުރެިވގެންދިަޔއިއިތުރު ުށްބަނދަރަ ކުެރވިގެންދިަޔއިުރގަިއ،އިތުރު
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 ެވސް ހަމަ ކޮންޓިނިއުކުެރވޭނެ ގޮތަކަުށް ކަންތައް  2ވާީތ، މި  ބޮޑު އެޭދ އެދުމަކަުށް ހަމަ ކޮނޑޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަވރަުށް

 އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ. ންދިނުއިކުރިއަުްށގެންދެވޭނެ ގޮެތއް ރާވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

އަހަރުގެ  ކަނޑުހުޅުދޫގެ ބަނދަުރގެ މަސައްކަތް މި .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންަނވަން

އަހަރުގެ މަސަްއކަތް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނިންމޭނެ. އަދި އިތުރަުށް ކުރަންޖެޭހ  ުށް މިބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ސްޯކޕަ

 ވެސް އަދި ރަުށުގެ ކައުންސިުލގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެސް ވަނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ފަރާތުން

ބަޖެޓުގަިއ އަންނަ އަހަރުގެ  ޓަކައި މި ރެއިން ކުރުމަުށްންނަ އުސޫލުގެ ތެއެކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އޮ. ވެސް ލިބިފަ

އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަުށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  . ކޮނޑޭގެ މަސައްކަތް މިހިމަނަންޖެހޭނީ

ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ލިމިުޓެގ ވަނީ. ެއވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން  ފަހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައި އެންމެ

ގެްނދަނީ. ބައެއް ކަންކަން ނުހިމެނިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަން  ގެނެސްދީގެން މިމައްޗަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ ބަދަލު އެންމެ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ ރަުށެއްގައި ވެސް މިކަން މިގޮތަުށް ާދކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުއަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރީ

ވެްސ  ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެންއަހަރު  3ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޑުއްވަީރގެ ބަނދަރަކީ ފާއިތުވެދިޔަ 

ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނުޑ އާދޭސްކޮުށްކޮުށް ެވސް ސަރުކާރުން އެ މަޝްރޫޢު  ނުވާ ބަނދަރެއް. މިއަހަރުހެދިފައި

ހިމަނުއްވައިނުދެްއވި. ިއއްޒަތްެތރި ވަޒީރު ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ މި އަހަރު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދެވިދާނެތޯ؟ މި 

އަުށް ގެންޮގސްނުދެއްވާނެ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި އެ މަްޝރޫޢު ހިމަނުއްވައިދެްއވާނަންތޯ؟ އަހަރުަގއި ކުރި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:އްޒު ރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން. މި ސަރުކާރަކީ މިދެންނެވި؛ ކުރިން ވެސް އަުޅގަނޑު ދެންނެިވ 

ފަދައިން ވަރަުށް ގިނަ ރަުށްރަުށުގައި ވަރަުށް ގިނަ ބަނދަރުތަކާއި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް 

ރަުށެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން ވަނީ ފަޅު ފުންކުރުމާއި  29ނިންމާފައިވާ ސަރުކާރެއް. މިހާތަނަުށް ައއިިއރުގައި  މިހާތަނަުށް ވެސް

ބިިލއަން ރުފިާޔެގ  1.2ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމާފަ. އެއީ  34މެއިންޓަނަންސް، ޑްރެޖިްނގެ ަމސައްކަތް ނިންމާފަ. 

ރަުށެްއގައި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.  7ގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަާތއި ރަުށެއް  39މަސައްކަތް. މިހާރު ކުރިއަުށް ެއބަދޭ 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަްތ. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުން ވަރަުށް ގިނަ މަސަްއކަތް އެަބ  1.4އެއީ ވެސް ގާްތގަނަޑކަުށް 

ަސުރާކުރްނ ، ނަމަ ސް ބަޖެުޓގައި ހިެމނިއްޖެކުރިއަުްށގެންދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ރަުށުގެ ަމސައްކަތް ވެ

 ގެންދާނެ. ުކިރައށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދަުށް މުޢާ މަޑަވެލި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:މުޢާމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ައިދ ައުލްނ ، އި ކުރިްއޔާ. ައޅުގަނުޑގެ ސުވާަލކީ، ގދ.މަަޑވެލި ބަނދަރު މިހާރު ހުއްޓިފައިވަނީ ކީްއވެގެންޯތއާއާދެ! ޝު

 . ެއ ަމަސްއަކްތ ަފާށެނ ާތީރެޚްއ ިވާދުޅެވެދްއަވފަާންނޯތ؟ ުޝުކިރްއޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު މުޢި .އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަްނ. ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިފައިާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ކަމަުށް.  ވާ ބާޖެއް އެ ފަރާތަުށް ނުލިބިގެންވަނީ އެ ފަރާތަުށް ބޭނުން މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެ މަަސއްކަތް މިހާރު ހުއްޓިފައި

ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރަސްމީކޮުށް ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދީފައި  އަދި އެ ބާޖު ލިބުނުހާ އަވަހަކަުށް މަސައްކަތް ފަުށާނެ
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 ނިމޭނެ ަގސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައިއޮއެބައޮތް. އަދި ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ނިންމައި މުޅި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެްއކޮުށް 

 ކަމަުށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އަޙްމަދު ޝިޔާމަުށް ފުރުޞަތުނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އޮމަދޫ ބަނދަރަކީ ވެްސ  ލާން އޮތް ސުވާލަީކ، ތ.ދަންނަވާ ރަީއސް. މިނިސްޓަރަުށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ނައިފަރުގެ ަބނދަރު ހެދެމުންދާތާ މިހާރު  ެއޮގތުން ހަމަ ޅ.ބަނދަރެއް. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ނިންމަން ބޭނުންވާ 

މަސައްކަތް  ވަނީ ބަނދަރުގެ ފަހަރަކު މި އެަތއް ސަބަބުތަކަކާހުރެ އެތައް ،ދުވަސްތަެކއް ވެއްޖެ. އެހެްނނަމަވެސް

 ވިދާޅުވެެދްއވައިފިްއޔާ ވަރަުށް ރަނގަޅު.  ވެފަ. މި ބަނދަރު ނިމޭނެ ތާރީޚެއް މިނިސްޓަރުސްލޯޑައުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:. މުޙައްމަދު މުޢިރއެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ 

ގެންދަނީ އިއްޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުާވލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން. ނައިފަރުގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް މި

އި މެންބަރު އަދި ރަުށުގެ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން، ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބެމުން އަންނަ އެއްބާރުލުމާ

ގެނެވެން ހުރި ބަދަލުތަކެްއވިްއޔާ ގެނެސްދީގެން ކުރިއަުށް. ެއހެންވީމާ، ނިންމަން އޮންނަ  ޚިޔާލުފުޅުތަކާ ެއްއގޮތަުށް އަދި

 މޭއިރުަގއި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ގެންދެވެނީ. އަދި ނި ވުރެ އިތުރަުށް އެކްްސޓެންޝަން ދީގެން ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަުށް މި ތާރީޚަުށް

އޮންނަ އުސޫލުެގ ތެރޭން ތެރޭން ވީާހވެސް ގިނަ ކަެމއް  ަރުށުގެ ރަްއޔިތުން އެދޭ ކަންކަުމގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި 

ކުރަނީ. މިހާރު ުށް އަޅުގަނޑުމެން ިމ މަސައްކަތް ހިމެނެން އޮންނަވަރަކަުށް ިހމަނައިގެން މަޝްރޫޢު ނިްނމުމަ

މަސް ނިމުމުގެ ކުރީަގއި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއަުށް  ބަރުގޮުތގައި މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެން ވާނޑުމެންނަުށް އަންދާޒާކުެރވިފައި އަޅުގަ

 ކަމެއް ހިމަނައި މަޝްރޫޢު ނިންމާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހުރި ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހިމެނެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ިއގެން ނޫުޅއްވާ މިއަރުަވން. ވަޑަވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް ފުރުޞަތު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 އަރުވަން. ބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަުށް ފުރުޞަތުވަގުތު. ނޮިޅވަރަމް ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

އިދޫާއއި ފަރިދޫ، ވަ ނބުރުޫދއާއި މާކުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. އަުޅަގނޑުގެ ސުވާަލކީ، 

އިލާެއއް މަގުމަިތވެގެްނ ބޯހިާޔވަހިކަމެއް ނެިތ އުޅޭާތ ލަްއކަ ޢާ 52ދަލުިވ ރައްޔިތުން ތެޭރަގއި ފަރަުށް ބަހދ.ނޮޅިވަރަން

 އިެދވޭނީ ކިަހއި ހިސާބެްއަގއިތޯ؟އިލާަތކަުށް ބޯހިޔާވަިހކަމެއް ހޯދައެ ޢާ ވެްއޖެ. އެހެންވީމާ،  ެވއްޖެ. ދުަވސް ޒަމާން

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ.  ހިސާބަކަުށްތޯ؟ ވަރަުށްއޮތީ ކިހާ މަނިކުފާނުގެ މަަސްއކަތްޕުޅު ގެންދެވިަފއިއެކަމުަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:. މުޙައްމަދު މުޢިރންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ

 ގުޅޭ ުސވާލެއް ނޫން.  ރެއްިވ ސުވާލަކީ މިއަުދގެ މައުޟޫޢާ ރު ކުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އަުށް ފުރުޞަތު هللاދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ފޮނަދޫ ބަނދަރުެގ ދެ  އަުޅގަނޑުެގ ުސވާަލކީ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަވޒީރު. 

 ހިސާެބއްަގއިތޯ؟އެ މަސަްއކަތް މިހާރު އޮތީ ކިހާއަރިމައްޗަުށް ޮއޑިދޯނިފަހަރު ކައިރިކުެރވޭނެ ގޮެތއް ވާނީ ކިހާަތނެއްަގއިތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.އި

 

 އްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:. މުޙައްމަދު މުޢިރންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ
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ރެްއވި އެ މަޝްރޫޢުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި 

ރު ކީވޯލް ހެދުން މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެަބއޮތް. ހިމެނިފައިވާ ފައިސާއިްނ ފޮނަދޫ ބަނދަ ލ. މަސައްކަތް؛

ގެންދަނީ. މިހާތަނަުށް އަޅުގަނޑުމެން  ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން އެއޮންނަ އުސޫުލގެ ތެރޭން ކުރިއަުށް މިކުރުމަުށްއެކަން 

ހިސާބުން  ވުރެ ޮބޑުވީމަ އެ މަސައްކަތް އެ ފައިވާ ައގަުށްބިޑުކޮުށްގެން ޓެްނޑަރ މަރުޙަލާގައި ލިބުނު ައގު ބަޖެޓުަގއި ިހމެނި

ބެހޭ ކުންފުނި ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދަން  ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ކަމާމި މަސައްކަތް ކުރުމުަށް ވަނީ. މިހާރު  ކުރިއަުށް ނުގެންދެވިަފއި

ފާސްވެފަިއވާ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭވަުރގެ އަެގްއ  ،ކުރެވެނީ. އެ އަގު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބުމުން މަސައްކަތް މި

 ގޮތުން ފެުށިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.  ތެރޭ ޢަމަލީގެ އަހަރު ވާނަމަ އެ މަސަްއކަްތ މި ކަމުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަރުވަންންމަނިކު ދޮންމަނިކަުށް ފުރުޞަތުގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައި ތ.

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ތ.

ތާުކ ިއދޫގެ ހިއްކަމުންދާ ބިން ކިހާގުރަ  . ައުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީ، ތ.އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ަރއީސް. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު

ވާލުކުަރއްވާަފއިވާީތއާ، އެ ބަަޔކާ ހަމާޔަތްކުރުމަުށް ހިއްދުަގއި ަަދި ގުރައިޫދގެ ބިން ހިްއކާ ސަރަހަ އ، އި ހިއްކައި ނިމޭނެތޯއާ

 ހާހިސާބުަށް އަހަރު ވެސް އެ މަސައްކަތް މި ަަވާުލކޮުށް އަދި މިިމިދަޔ ައަހުރ ަބަޔާކ ހ، ފައިސާ މިދިޔަ އަހަރު އޮވެ

 ކުރަްއވަންތޯ؟ ތާކު ފައްޓަވަން ަގސްތުނުފެުށޭތީ ކިހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

 

 އްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:. މުޙައްމަދު މުޢިރޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސް

 ގުޅޭ ސުވާެލއް ނޫން.  ިމއަދުގެ މަުއޟޫޢާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްވި ުސވާލަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން.ސާމަނިކަުށް ފުރުޞަތުއަމޫ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ. ރާއްޭޖގެ ހުރިހަިއ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަމުން ައންނަ މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތުގެ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ 

ރަ ޝީޓްޕައިލްތައް ވެސް މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ަޖހާފައި އެހެކުފާނަުްށ ދަންނަވައިފިން. މިހާރުވަރަުށް ގިނައިން މަނި

އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އާދޭހާއެުކ  ން. އެތަން ވެއްޓުނީމަތޯ އެަތން ހިމާޔަތްކުރަން ފައްޓަވަނީ؟ފާލަމުގެ ތިރިން ދަނީ ފީވަމުމަގަތު

ބޭ ގެްއލުމަކަުށް ވާނެ. މާލޭގެ އުތުރު . ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ލިެއަކްނ ަރނަގުޅޮކްށިދުނން ، ދަންނަވަން

 ފަރާތު ފަޅުތެރެއަުށް ވަރަުށް އަަޅއިނުލެވޭކަން ފާހަަގކުރަން. އެަކމަުށް އޮތީ ކޮން ޙައްލެއްތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

  ަހކަދެއްެކވުން:ވާމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއިވ ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ދަންަނަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި މައްސަަލއަީކ، 

ސަރުކާރުން ހަމަ އެކަމަުށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަެމއް. މާލޭގެ އެ މަަސއްކަުތގެ ސްކޭލް ބޮޑުކަމުން، ެއއަުށްދާނެ ޚަރަދު 

ބޮޑުކަމުން، ެއއް މަޝްރޫޢެްއގެ ގޮތުަގއި އެ މަސަްއކަތް ހިމަނާ ނަމަ އެއީ އެއް އަހަރެްއގެ ބަޖެޓަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ބުަރއެްއ 

ވާނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ ކަންތައް އަދި ފެުށިފައި ނުވަނީ. އަތޮޅުތެރޭަގއި ވަރަުށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް 

ާޔމީން އެ ގެންދަވަނީ ކުަރްއވަމުން. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑުމެންނަުށް އަތޮޅުތެރޭގަިއ މި ސަރުކާރުން ރައީސް 

މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުިރއަުްށގެންދަމުން މާލޭގައި މިހެން ހުންނަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަްއ ވެސް ބަޖެޓުގެ ތެޭރގައި 

ގަނޑުމެން ކުރިއަުްށގެްނދާނަން. އެ މަސައްކަތް ެވސް ހިމެނޭނެވަރަކުން ހިމަނައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ އަޅު 

ކުރުމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ިހމެނޭނެވަރަުށް ކަނޑައަަޅއި އެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރުމަުްށ 

 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުާރނަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް ފުރުޞަތުއަރުަވން.ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 42ވަނަ އަހަރު  2017ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބިަފއިާވ ހިސާބުތައް ަދއްކާ ގޮުތަގއި 

ބަނދަރުގެ މަސަްއަކތްކުރާ ގޮތަުށް އެބަ ލިޔެިކޔުމުން ފެނޭ އަޅުގަނޑަުށް. އެހެްނނަމަވެސް، ނިމިފައި ވަނީ  ރަުށެއްގެ

 ރަުެށއްގެ ބަނދަރުވަރު. ކިހިނެއްތޯ މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް މިކަމުގައި ދަްއކަނީ؟ 7ގާތްގަނޑަކަުށް 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 

އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުސވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑު އެހެން ުސާވލެއްގެ ަޖވާބުަގއި ދެންެނވިން، 

 7ރަުށެްއެގ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެަބ ކުރިއަުށްދާ ކަމަުށް. އަދި  39ރަުށެއްގެ ބަނދަރު ނިންމައި،  34މިހާތަނަުށް 

ރަުށެއްަގއި ޖެޓީ ހެދުމަުށް ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ކަމަުށް. އަދި ފެުށުމަުށްޓަކައި މިހާރު ހުއްދަ ލިބި، އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ފެުށުމަުްށ 

 އީ ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތަކީ. ޝުކުރިްއޔާ.ރަުެށއްގެ މަސައްކަތް ެވސް އެަބއޮތް. ެއހެންވީމާ، މި 16ތައްޔާުރވަމުންދާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

އަުޅގަނޑު ވެސް ަހމަ އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާެގ އުިލގަމުގެ ބަނދަރުެގ މަސައްކަްތ ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. މަރުޙަާބ ވަޒީރު. 

ގޮއްަސ އޮތް ހިސާެބއް ބަލައިުލމާއި، ތުރާކުުނގެ ބަނދަރުގެ ަމސައްކަުތގެ ވެސް ވަރަުށް ޮބެޑތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސގެން 

އްޔިތުން ނެރުމަތީގެ މައްސަލައިަގއި ހަމަ ވަޒީާރއި އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ ކަންތައްތައް ކޮުށްދީފި. އަދިވެސް ރަ

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެ ަޙއްލުކުރުމަުްށ ބޭނުންވާތީ ހަމަ އެކަން އޮތް ގޮތެއް ސާފުކޮުށްލަން. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަން. ހއ. އުިލގަމުގެ ބަނަދރުގެ މަސައްކަތަުށް މި އަހަުރ 

އްކަަތުށް މި އަހަރު ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަިއސާއިން އުލިގަުމގެ މަސަ

ކުރެވޭތޯ މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ. މިހާރު ސަރުކާރުގެ މި މަސައްކަތްަތއް ކުރާ ކުންފުނީެގ ފަރާތުން އަގުތައް ހޯދުމުގެ 

ސައްކަތް ނިންމޭނީ އިތުރުަށް މަސައްކަތް އެބަ ކުރިއަުށްދޭ. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ސްކޭްލގައި ެއއްކޮުށް ފުލްސްކޯްޕގެ މަ
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މަސައްކަތަުށް ބޭނުންާވ ފައިާސ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެްނ ކަމަުްށ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ މި އަންނަ އަހަރުެގ 

ބަޖެޓަުށް އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮޕޯޒްކުރާ ގޮތަުށް އޮތީ. ައދި ހަމަ އެފަދައިން ތުރާކުނުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވެސް 

ނޑުމެން ހަވާލުކުރި މަސައްކަުތގެ ތެރެއަުށް ރައްޔިތުްނ އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެދިަވޑަިއގެން ހިމެނެން އަޅުގަ

ކޮުށްގެން ސްކޯޕަުށް ބަދަުލގެނެސްގެން އުސޫުލގެ ތެރެިއން ހިމެނެން އޮތް ވަރަކަުްށ އިތުރުހުރި ވަރަކަުށް މަސަްއކަތްތައް 

 ނީ ނިމުމަކާ ހަމައަުށް. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤީ މައްސަލައަުށް ފުރިހަމަ ޙައްލެއް ހިމަނައިގެން މަސައްކަތް މިހާރު އެ ދަ

ނަ އަހަރުގެ ބޫލުުކރެވޭތީ، ިމ އަންގެން ކަަމުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަރަދެއް ެއއަުށް ކޮުށްއަންނާނީ އެކަުީށގެްނވާވަެރއްެގ ޚަ

ގެ ތެރޭަގިއ އެ މަސަްއކަތަުށް ބޭނުންވާ ން، ބަޖެޓުހޭ ކަމެއް. ެއހެންކަމުގައި އެ ހިމެނުމަކީ ކޮްނމެހެން ކުރަންޖެބަޖެޓު

އެ މަސައްކަތް ެއގޮތަުށް ނިންމޭނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ތުރާކުުނގެ ބަނދަރަކީ މީގެ ކުރިން އެހެްނ  ،ފައިސާ ހިމެނިއްޖެ ނަމަ

ުޅގަނޑުމެންެގ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަުށް އަ ގޮތް އެހާ ވާއިފައި ފަރާތަކުން ފަުށާފައިވާ ބަނދަަރކަުށް ވާީތ، އެ މަސަްއކަތް ފަުށަ 

 ދަނީ. އިންޖިނޭރުންނަުށް ފާހަގަކުރެވޭީތ މި މަސައްކަތް މިހާ ބޮޑަުށް އުނދަޫގވެގެން މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ަވގުތު ިނމުނީ ހިސާބުން ސުވާލަުށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. މި

މުޙައްމަދު މުޢިްއޒަުްށ  .ރންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑއެއްަފހަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިްނގ އެފުރުޞަތުގައި އަދިެވސް 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( 

 

 . މަޖިލީހުަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންޖެހޭ ބިލު. މަޖިލީހަުށް ތަޢާރުފުކުރަ -7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ިވލިމާލެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -7.1

ކިޔުން  ުށް ިއޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމައިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު 

ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ، 7.1ޖެންޑާ ައއިޓަމް؛ މާފުކުރައްވާ! އެއިްއވަން. 

ުށް ޭޖގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަދިވެހިރާއް) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ، 

ޭޖގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( ދިވެހިރާއް) 79/31އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންަބރު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ފުރަތަމަިކޔުން 

 ުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިލު. އަ
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ާގޫނުނ ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  -7.2

ުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަކިޔުން ިއއްވުން. ޓުަތކުގެ ގާނޫނު( އަ)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޯ 2010/22ަންނަބުރ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ގާޫނނަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. ) 2010/22ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.  -8އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

، ިވލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -8.1

ުށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިުލގެ އިބްތިދާީޢ ޕޯޓް އިމްޕޯޓު ގާނޫނު( އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއކްސް) 79/31ާގޫނުނ ަންނަބުރ 

ެދއްވާީނ ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ުށަހަޅުއްވައިބިލު މަޖިލީހަުށް ހު ބަހުސް ފެުށުން. މި

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުޙުސައިންމަނިކު. އި 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

މަހެއްގައި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ބަރަކާތްތެރި ރަަމޟާން`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. 

ުޅގަނޑު ހަަމ ހަމައަުށް މި ފޮނުއްިވ ބިލަުށް އަ އް ެދއްވުމަުށް އަުޅގަނުޑމެންނާރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ލުޔެ

ެޓުކާހ ުގުޅްނުހިރ ެއްއެވްސ ، ެއކު ސަރުާކރަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިންއިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ގޮތުން ހުުށަހެޅޭ ބިލުތަކެއް ނޫން. ސަރުކާރުން މި އުސޫލުަތއް  އްމު ވަކި މެްނބަރަކަުށް އަމިއްލަަަކީ އާ ިބލ

 ގެންަދވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަުތގައި މި ތަކުގެ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުންއަދި ސަުރކާރުން މި އުސޫލު ،ތަޢާރުފުކުރައްަވއި

މި އިޞްލާޙުެގ  އިވާ އިޞްލާޙެއް.ުށް މިހާރު ހުުށަހެޅިފަގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯްޓގެ ގާނޫނު( އަދިވެހިރާއްޖޭ) 79/31، ވަނީ

ޔިުތން ބޭނުންކުރުމުގައި ހިނގާ ަވގުތުގެ ައސާސީ ޚިދުމަތްތަކަުށް ރައް ގޮތެްއަގއި ރާއްޖޭަގއި މި ސަބަބުން މައިގަނޑު

ވޭ. މަޖައްސައިދިނުމުގެ ވަރަުށް މުހިއްުމ މަފްހޫމެއް އެކުލެިވގެންެކއް ހަރަްއޔިތުންނަުށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަ ،ރަދު ކުޑަކޮުށް ޚަ

 ،ުގޅިގެން އެ ިޑއުޓީ އެްއވެސް މިްނވަރަކުން ން މިހާރު ނަަގމުންދާ ޑިއުޓީއާ ތެލުގެ ބާވަތްަތކު ،އެިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން 

ހުރިހާ ދިމާލަކުަށް ކުރާނެކަމީ ޝައްކެއް އޮްތ  ކަމުގައި ވާނަމަ ޭއގެ އަަސރު ރާއްޖޭގެއިންސައްަތއަކުން ތިރިކުެރވިްއޖެ

ަގއި ހިމެނޭ ބިމުން ނަގާ ހަކަތައިގެ  27ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓްގެ ާގނޫނުގެ ޗެޕްޓަރު 

އި، ކާުޑެގ ބިމުން ނަަގއި ތެލާއި އަދި އެފަދަ އެްއޗެހި ސާފުކޮުށްގެން ތަްއޔާރުކޮުށްފަިއ ހުންނަ ބާވަތްތަކާ ،ބާވަތްތަކާއި 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ  -)ހ( ން ޮއންނަ ސުރުޚީގެ ތިރީގަިއ،މިހެ ނަގާ ތަެކތިން އުފައްދާ އުުށް؛ިބުމްނ ، ބާވަތްތަކާއި 
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 0ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ަތކެތި ފިަޔވަިއ މި ޗެޕްޓަުރގަިއ ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ެއއީ %

ގެ އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީެއއް ނަގަމުން އަންނަ ތެލުެގ 10. މިާހރު %5ގެ ބާވަތްތަކުން %ެތލު ،(އި. އަދި މިހާރު )ުށގަ

ތެރޭަގިއ ލުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭނެ. އޭގެތެުލގެ ގޮތުަގއި ރާއްޭޖގައި ހަކަަތއިގެ ހިމެނޭ ހަމަ ހުރިހާ ތެ ،ބާވަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި

ދިއުމާ ގުޅިގެްނ ހިމެނޭނެ. މި ބަދަލު ގެނެިވގެން  ފަދަ ތަކެތި ނޫން އިންޖީނު އޮއިލް ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލާއި އަިދވެްސ މި

ޕެޓްރޯލުން ނުވަތަ ޑީސަްލ  ،ގޮުތގައި ވަރަުށް ގިނަ ރަުށްރަުުށަގއި މިހާރު ހަމަ ހަކަތައިން ބޫލުކުރެވޭ ގަ އަޅުގަނޑަުށް

އަންނާނެކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތް. ލުއި ބަދަލުތަކެއް  މެދުވެރިކޮުށްގެން ކުެރވޭ އެކިެއކި ޚިދުމަތްތަކާއި، މަަސއްކަްތތަކަުށް

ގޮުތަގިއ މިއީ އެހާ ބަިއވަރު ބަހުްސ އަުޅގަނޑުމެން ކުރުމަުށް އޮްތ މަރުޙަލާއެއް ނޫން. ވަރަުށް  ބޫުލކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

މަުށް ބޫލުކޮުށް، މި ބިލު ބަލައިގަނެ، މި ބިލު ގާނޫނަކަުށް ހެދުމަުށް އެހީތެރިވެދެއްވުވަރަުށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމުގައި ގަ ރަނގަޅު

ެއއީ  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިއްއޒަތްތެރި ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަިރހުން އަޅުގަނޑު އެދެން.

ހަމަ ލައްކަ ަބއިވަރު ވާހަކަެދއްކުްނ  ،ކަުމގައި ވާނަމަުށް ވާަހކަދައްކަން ހުުޅވާލައިފިގެ މަްއޗައަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި މަފްހޫމު 

 ބޫލުުކރާ ނޑު ގައަުޅގަ ،ކަމަކީ. ިމއިން ކޮންމެ ކަމެްއގެ ލުެޔއް ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބިއްޖެ ކަމަުށް ާވނަމަ މިއޮތް ކަމެްއ 

ހިމެނޭ އިދިކޮޅު މެންބަރުންތައް.  ބޮޑަުށް އުފާކުރަންޖެހޭނެ އެއް ބަޔަކަުްށ ވާނީ މަޖިލީހެއްގައި ނަމަ ގޮތުަގއި އެކަމާ އެންމެ

ގޮުތގައި މިއަދު މި އިޞްލާޙާ މެދުގައި ހަމަ  ބޫލުކުރާރުންތައް އަޅުގަނޑު ގަަިކޮޅު މެންބަެއ ުހިރާހ ިއދ، އެހެންވީމާ

އެްއވެސް ޝަްއކެއް ނުކުަރްއާވނެ. އަދި މިކަމަުށް ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށް މި ލިބިގެންދިޔަ ފަސޭހައަުށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުން 

ކުރާ ކަަމކަުށް ާވތީ، މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން މީދުކަމީ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އުއްމިކަމުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަްނނަވާނެ

މުގެ ތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލު ހުުށަހަޅާލުއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ބަހުސް ކުރުކޮުށްލަން. ޝުކުިރއްޔާ ެދްއވި ފުރުޞަތަުށް ިއއްޒަ

 އުފާ ލިބިގަންނަން. ޝުކުރިްއާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަޑިއިރުގެ ަބހުސް. ބަހުސްގެ ވަގުތު ެއއީ  3ލަ މި ބިލުަށް ކަނޑައެޅިފަިއ ވަނީ ޖުމުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މިނެޓު  14ރީ ޕާޓީއަުށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫ 28މިނެޓު  44ުށް އަސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  39މިނެޓު  41ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

ސިކުންތު. ަވކި ޕާޓީއަކަުްށ  7މިނެޓު  2ދާލަތު ޕާޓީއަުށް ިސކުންތު. އަ  42މިނެޓު  12.ޭއއަުށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ 49

ިސކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  14މިނެޓު  4ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 އަުށް.ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުުތރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެ މި

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށި
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 ކުރާުށޭ. އަނެްއކާ މިތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ިތޔަ ބިެލއް ލީ ުދވަހު ެވސް ބުނިން ިތކަން ނުއްޒައި ޝުކުރިއްާޔ 

. މި ހުރިާހ މަސްުދވަސް 11ުށް ހުުށަހަޅާފައި އިނގޭތޯ. ިރޔާސީ އިންތިޚާބަުށް ާބކީ އޮތީ އަ 5ން % 10ން %އިއޮތީ މި

ތެރެއިން ހިނގަމުންދާ ކަމެއް މި ހިނގަނީ ފަލްސަފާ އީސް. އެހެންވީމާ، އޭގެ ްއޒަތްތެރި ރައިވެސް އަންނާނެ  އްއެްއޗެ

ިޑއުޓީ ނަގާނެ.  25ން %އިތިޚާބު ނިމުނީމަ އަނެއްކާ މިނެ. އެހެންނަމަވެސް، އިންޑު ވެސް އަގުެހޮޔވާއިނގޭތޯ. ކާ 

. އަދި އެހެން ތެލުގެ އަގު ެވސް ހެޔޮކުރާނެ .އެހެންވީމާ، ކާުޑގެ ައގު ެވސް ހެޔޮކުރާނެ ދަނީ. އެހެންނޫންތޯ ފެނިގެން މި 

ނާަޔތެއް ވެސް ވަޒީފާ ނެތް ކޮންެމ މީހަކަުށް ވެސް ދޭނެ. މިއީ އިރުފިޔާގެ  ދެ ހާސްކަުށް ނުވިތާ ކަންތައް ެވސް ކުރާނެ. 

 ޢަމަލެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ މިއަދު ވެސް ފެނިގެްނ މި ޢަމަލުތަކުގެ ތެެރިއން ހީލަތްތެރި  ،ަމކަރުވެރި  ސަރުކާރުން ހިންގާ

މިހާރު. ން އި 10%، 5އަުޅގަނުޑމެން މަޢާފުކޮުށްދެނީއޭ ޑިއުޓީ % ،ދަނީ. ވަރަުށް ރީއްޗެއް ނޫންތޯ ވާހަކަދައްާކއިރު

ހުއްޓާ މި ނަގާަފއި އި ޑިއުީޓއެއް އިނގޭތޯ. ހަމ އެ ާހލަތުގަތި އަުޅގަނޑުމެން ނުނަގަމޭ  ؟ޑިއުޓީ ެނގީ  10ކީއްކުރަންތޯ %

ހީލަތް ހެދުމުގައި  ،މަކަރުެހދުމާއި ،އްޔިުތންނަުށް އޮޅުވާލުމާއިަަރ، އެހެންވީމާ ން؟ފުކޮުށްދޭމާ ޖެހޭތަ ވެސްއަނެއްކާ 

ކޮންމެ ކަމަކީ ހީލަތެއް. . ކޮންމެ ކަމަކީ މަކަރެއް .އަުށް އަރާފައި މިތިބީ އިނގޭތޯ. ކޮންމެ ކަމަކީ އޮުޅވާލުމެއްއިންތިހާ

ދޭން ބުނީ ކަމަުށް.  ރަބިްއޔާިއން ހިލޭޢަ ދީޢޫދަނީ. ތެޮޔ ވެދާނެ ސަ ތެޭރގަިއ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުން މިއެގޮުތގެ 

ތެލެއް  އަުށް ބޭނުންވާ ހުރިހާން ކަނޑާލީމަ ދެން ރާއްޖެއެހެންވީމާ، ައގުހެޔޮކޮުށް ެދިވދާނެތާ. އެއީ ގަތަރާ ުގޅު

ނުލާ ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްެދވޭނެ ކަމަުށް ފެންނަނީ ކަންނޭނގެ  ެއއްދެންޏާ ދެން އެްއވެސް ޑިުއޓީއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހިލޭ

ކީ ވާނެ ކަމެްއ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ  މި ބޭފުޅުންނަުށް. އެހެންވެގެްނ ކަންނޭނގެ މި އިޞްލާޙު ުހުށަހަޅާފައި މި

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިދަނީ  މި ދީ ތައްޕާހަުށް ވެއްިޓގެން ސަލާންޖަހާ ދުަވސް މި ޤައުމުަގއި ފެންނަމުންޢޫނޫން. ރާއްޖެ ސަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ ތި ކަންކަން ހިންާގ ތަނެއް.  ؟އްލު ޤައުެމއްތޯ މިއީ ޤިމިނިވަްނ މުސްތަ އް ނުގަނޭތޯ؟ލަދެ

 ުނވެ މި ކަން ވެސްކަުމން އެއް  ދެ ކަންތަކުން ކަމެއް ކުރަން ބުނެފިއްޔާ ޭއގެ ތިންގުނަ އަުށް ޚަރަުދކޮުށްފައި ުކރަން ބުނި

ިއ އުޑުގަމެދު އަރާއޮތް އަންނަ ތަރައްޤީއެކޭ. ނުވިތާކަުށް އެ ތަރައްޤީެގ ނާރެސް  ނީ. ހަމަ އިރުކޮޅަކާ ބުނާނެ މިދަ

ކަމެއް ވެސް  ނުވެއޭ ެއއް ؟ކޮންކަމެއްތޯ ކުެރވުނީ އޮތީ؟ދަނީ. ކޮންކަމެއްތޯ ވެފަިއ  ޖައްސަިއގެން ވާހަކަަދއްކަމުްނ މި

ުށް އުނދަޫގވާނޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ޑިއުީޓ ނުނަގާުށޭ. މަސްވެރިންނަުށް މިހާ ވަރަ ތެލުންއިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ބުިނން 

ތަން މި  ކިޔާ ގައިތަނު ފަހުން އަނެއްާކވެސް މިތަނަުށް ހުުށަހަޅާފައި ރިވެތި ސަނާއާއި ބަނދި މި ނަގާފައި އެންމެ ހަމަ

 3އެްއވެސް ކަމެްއ.  ނުނަގާ ގެންަދންވީ ޔާތެރިއްޞްފެންނަނީ. އެއީކީ ނޫން ކަންތައްތައް ކުރަން އޮތް ގޮަތކީ. ިއޚްލާ

އޮީތ އެ އަގު ބަަދލުކޮުށްފައި ބުނަންވީ  އަުށްރުފިޔާ 8ކާ އަެނއް ،އަުށް ހަދާފައި ރުފިޔާ 9އަުށް ހުރި ހަނޑޫ ކިލޯ ރުފިޔާ

ކުރަނީ. ފ. ކޮންމެ ކަމެއް މި  ުނދޭނެ މިހާރަކު. ވޯޓާ ދިާމވީމާ ައކަުށް ރަްއޔިތުންނެއް ވޯޓެއް ެހޔޮކޮުށްލަދީފައޭ. އެ  ކުޑަކޮުށް

އިންތިޚާބަުށް ތިން ދުވަހަުށް ވެފައި އޮްއވާ ހައިމާކު ިދޔަީއ އެ ތަނަުށް. ހަމަ އިންތިޚާބު  ތްދޫގެ ބަނދަރު ހަދަންވެެގންބިލެ

ސް ކަމެއް ނުކުޭރ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ މި ސަރުކާރަކީ. މި ނޫން އެއްވެ އިފިލައިފި  އިމާކުހަ ނިމުނީމަ ވޯޓު ނުލިބުނީމަ
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ދި މި ދަނީ. އަ ހެދުމުގައި މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން މި މަކަރުހެދުމާއި ހީލަތް ،ތުންނަުށް އޮޅުވާލުމާއިއިނގޭތޯ. ރަްއޔި

އެތައް ބިލެްއ އަންނާނެ. އެތައް ބައިވަރު ބިލެއް އަންނާނެ. އަޅުގަނޑު ކުރިން ބުނިހެން ކާޑުގެ ައގު ވައްތަުރގެ އެތައް 

ުްށ އަ 90% ންއި 80% އަނެއްކާ  މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ން ލިބުނީމަވެސް ހެޔޮކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ވެރިކަ

މި ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުމުގައި މިހިރަ ކަންތައްަތްއ  ؛ދޭއޮތް ސުާވލަކީ މި އި ބޮޑުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ަރއްިޔތުންގެ ކުރިމަީތގަ

 އިއުމުރުގެ ބާކީ އޮތް ތަނުަގއި އަނިާޔވެރިކަމާއި ހިތާމައިގަ  ނުވަތަ މީގެ ފައިދާކުރަންވީތޯމަސްދުވަހު  11ކޮުށްލައިގެން 

ގޮތްތަެކއްތޯ އޮންނާނީ ަޔއިމަ ދެން ރައްޔިތުންނަުށް ކޮންދި ބަޔަކު އޮޅުވާލުުމގައި ަހއްދުފަހަނަޅާ ،އަނިޔާކުރުުމގައި  އުޅެންވީތޯ؟

މަުހ ނިާޔވެރިްނގެ ވާަހކަ ދައްކަން ރޯދަމަހު އަޅުގަނޑުމެން ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކައެްއ. އަޯރދަ އީމި ؟ސް ރައީްއޒަތްތެރި އި

  މި ކޮންކަމެއް؟ )ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު(ައނިޔާކޮުށް ރަްއޔިތުންނަުށް ެގއްުލން މަޑުން އިނދޭ ހިބަރާ.  .ވެސް އޮންނަނީ އަންަގވާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޢާރިފަ ޢަލީ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ކެލާ އިނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގަ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ޚަުކ އަެއއް ްއޒަތްތެރި އިނަުށް މި އިވެނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެއަކު އަޅުގަނޑުމެންއިޝުކުރިއްޔާ 

ަމނާ ކަމެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ،  އިގަާވއިދުގަ މި  .ބޭނުންކުރަނީ އަދަބީ ބަސްތައް ދިމާލަުށް މުޚާޠަބުކުރުމުގައި ބޭ އަނެއް އަޚަކާ 

 ދަންނަވާލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނަވަން. ްއޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް އަުޅގަނުޑ ދައިެއއް ަކމުގައި ބަަލއިގަންނަން. އާދެ! ނިޒާމީ ަމއްސަލަ

. އިވެސް މިތިބީ އަޅުކަމެއް މަތީގަ  މިައދު އިރުއޮްއސެންދެން އި.މިތިބީ އަޅުކަމެއް މަތީގަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު

ދިރިއުޅޭ ބަެއއް. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް  އިޤައުމެއްގަ  ަސއްތައިްނ ސައްތަ މުސްލިމު، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

 އިތްތެރި އެއް މެންބަރަކާ އްޒައި ނޫނަސް އެބަޮއވޭ  ސް އަިދ އެހެންވެ އިމުސްލިމުން. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަ

ދެއްެކވުމަުށް. ން ވާހަކަމަތީ ގޮުތގެ އެްއގޮތްާވ  ކަފުޅުަދއްަކވާއިރު ިދވެހިބަހުގެ ިރވެިތ އަދަބުތަކާއަނެއް މެންބަރަކާ ވާހަ

މަހުގެ ރޯދަހިފުން  އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ރަމަޟާން .ތިރާމާއެކު އެދި ދަންނަވަންޙްއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަުްށ އި

ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގަިއ  ،ވެްސ ގަބޫުލކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ބަހުސްކަން އަުޅގަނޑުމެްނ އެންމެން އިމަތީގަ
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އެ ގޮތުގައި  ރީތިދެބަސްވުން އެއީ މައްސަަލއެއް ނޫން. އެކަމަކު  ކަންތައްތަކުަގއި ހަމަ ވޭ ދެބަސްވެނަުށް ޅުގަނޑުމެންއަ

 ގޮތަކީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. ގެންދެވުްނ އެއީ އަޅުގަނޑު އެދޭކަންތައްތައް ކުރިއަުށް 

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ތި  އަރާހަދަން ތި ތަނަުށް ން ދޮގުތިހެ ކު ވެސް ހުންނަންޖެހޭނެ ނޫންތޯ؟ބުނި މީހަ ؟ރައީސް ާކކާ ދިމާލަުށްތޯ ބުނީ

ދުވަހު ެވސް މިތާ ެނގި މި ހުރިހާ ެއއްެޗއް. އިހަުށް ،ދީނޭ އިސްލާމް  ،މަހޭ ރަމަޟާން ތި ިކަޔނީ ދެގެން ނއި .އިންނަނީ

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ...ތީނީ ނަގާފައިަވގަުށް ވޯޓެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާރިފަުށް. ޢަލީ މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ދާއިާރގެ ކެލާއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ުށް ގާނޫނައިމްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއްކސްޕޯޓް  ،ވާ ރައީސް. މިއަދު ހުުަށހެޅިފައި ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

މިތާ ތިއްބެވި ުއއްމީދުކުރަން  މެންއަުޅގަނޑު .އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަ އިޞްލާޙެއް، ވާ އިޞްލާޙަކީ ހުުށަހެޅިފައި މި

. ބޭފުޅުން ވެްސ މިއަުށް ވޯޓުދެްއވާނެ ކަމަުށްނަމަވެްސ، ތިއްބެވި ހުރިހާ ިވ އަދި ތަފާތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާީސ ފިުކރާ

ައއިއިުރގަިއ އްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ެވރިކަމާ ހިސާބަުށް އި . ކަމަުށް ކުރަން ެއކަން އެގޮތަުށް ދާނެއަޅުގަނޑު ޔަޤީން 

އަުޅގަނޑުމެން ވެރިކަމަުށް  އިކުީރގަ  ފި.ދަލުވެގެން ައއިސްތެުލގެ ައގުތައް ވެސް ބަ ،ައުގތައް އިތަފާތު މަރުޙަލާތަކެއްގަ

 ،ރުފިޔާއަުށް ނުަވތަ ޕެޓްރޯލް ވަނީ  ޑީސަލް ،ޓަރުއަުށް ުހރި ތެޔޮ ލީރުފިޔާ ސަތާރަ، އަުށާރައަުށް ހުރި ރުފިޔާ 18 އަިއއިރު

 ވުނު.ވެސް ޯހއްދަަވއިދެ އިމަްސވެރިންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ލުއިަތކެއް އޭުރގަ ދަލުކުެރވިފަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެއަުށް ބަރުފިޔާ ނުވަ

 ،އަންނަ ބަދަލަކީ  ުށްތެލަ ހުންނަ ަކމެއް ގުޅުން ވެސް ނާއެިކއެިކ މަަސއްކަތްތަްއ ކުރާ ހުރިހާ ބޭފުުޅން އިއަދި ރާއްޭޖގަ

ންނަ އޮފައި ުގޅިގޮތުން  ސީދާ އިގޮތުންނާ ޔަފާރިަތކާ ވެސް ނުސީދާހުރިހާ ވައްތަރެްއގެ ވި ؛ހަމަ ިވޔަފާރީގެ  ތެލަކީނުވަތަ 

ކުރީަގިއ ަކމުގައި ދަންނަވަން. މު އިޞްލާެޙއްއްނަުށް ވަރަުށް މުހިމި ގެެނވޭ އިްޞލާޙަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ،ކަމަކަުށް ވާތީ 

 ނުވަ ރުފިޔާ،  އަުށް ލީޓަރުޑަީސްލ ، އަުށް ހުރި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރުރުފިޔާ ސަތާރަ، އަުށާރަ ،ދެންނެވި ފަދައިންމި ވެސް

ވަނީ ހޯދައިެދވިފަ. އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ  އްކެއަުށް ތިރިކުރެިވގެން ހަމަ ވިޔަފާރިވެރިންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ލުއިތަރުފިޔާ

މަންފާ އާއްމު ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަުށް ފޯރާފައިނުވި ނަމަވެސް ވިޔަފާިރވެރިންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި މަންފާތަކެއް 

ުރަގިއ ލިބިގެންދިޔަކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މިއީ ދެންމެއަކު ޭބފުޅަކު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ިވދާޅުވި، އެ ބޭފުޅުން އޭ

ވެސް ޮގވީމޭ މީތިން ޓެކްސް ނުނަގާުށޭ. ދެން އެ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ތިމަންނަމެން ނުނަގަމޭ. އެ ބޭފުޅުން ތެދެއް 
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ވިދާޅުިވ، މިވެިނއެވެނި ކަމެްއ ކުރާނަމޭ. އެންމެ ރިސޯޓަާކިއ ލެޕްޓޮޕަކާ އޮތަސް ތިމަންނަމެން ރާއްޖެ ހިންގާނަމޭ. ކަން 

ޔަ. ދެން ވާހަކަފުުޅގައި މި ަދްއކަވަނީ ކޮންތަރައްޤީެއއްތޯ އަީއ. ހަމަ މީގެ ކުަޑއިރުޮކޅެްއ ވެގެންދިަޔ ގޮްތ ފެނިގެންދި

ކުރިން، ވިްއސަކަުށް މިނެޓު ކުރިން މި ތަނަުށް ވަޑައިގަންނަަވއިފި ވަޒީރަކު. އެ ވަޒީރާ ކުެރއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބގައި ެއ 

ރަުށެއްެގ ބަނދަރުގެ މަސަްއަކތް ނިންމައިފީމޭ. ހަމަ ތެލާ  34މަނިކުފާނުގެ ވިދާުޅވީ މިހާތަނަުށް މި ސަރުކާރު ައއިއިުރ 

ރަުެށއްގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަުށްދާ ަކމަުށް ވެސް އެ މަނިކުފާުނ  39ގުޅުންހުރި ކަމެއް އެއީ ވެސް.  ހަމަ މިހާރުވެސް 

ރުޙަލާަގއި ހުރި ވާހަކަ. ރަުެށއްގެ މަސައްކަތް ފެުށުމަުށްޓަކައި އެިކއެކި މަ 16ވިދާޅުިވ. އަދި ދާދި ައވަހަުށް ފެުށުމަުށްޓަކައި، 

އެހެންވީމާ، މަސަްއކަތްތަކެއް ެއބަ ކުރެވޭ. ބަޔަކު ބަަލއިގަތުމާއި ބަލައިނުގަތުން އޮންނާނީ ދެން. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަްނ 

އަދި އެ ބޭފުޅުން ިސޔާސީ ިފކުރުަގއި ތަފާތެއް ހުރިކަމުަގިއ ވާތީވެ މި ބިލާ އިނދިކޮޅުެހދިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވޯުޓގެ 

މަރުޙަލާއާ ހިސާބަުށް ދިޔައިމާ މިއަުށް ވޯޓުދީ، ބަލަިއގަނެ، ަހމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް އޭެގ ނަފާވާނެތީ އެކަން ކުރާނެ 

ކަމަުށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމހެން ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަކީ ެއ ވަގުަތކު، ކޮންމެ ޤައުމެްއ 

އަންނަ ބަދަލާ ގުިޅެގން ބަދަލުކުރާނެ ކަންކަން. ައޅުގަނޑުމެން ވޯޓާ ހިސާބަުށް  ނަމަވެސް އެ ަވގުތަކު އެ ަޤއުމަކަުށް

އައިުރގައި އެ ވިދާުޅވާ ކާާޑއި އެްއޗެހީގެ ައގު ހުރީ ބޮޑުކޮުށް. އޭތި ވޯޓު ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑުެމންނަުށް އެ އޮތީ ކުޑަކުެރވިފަ. 

ލުއި ހޯދާފަިއ، އެ ލުއި ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަުށް  އެއީ ސަރުކާރަުށް އެ ަވގުތު ލުއެއް ލިބެންހުރި ކޮންމެ ެއއްަޗކުން

ފޯރުކޮުށްދެމުންދާ ސަރުކާރެއްަކން ހަމަ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިުތން ގަބޫލުކުރާނެ. ުދވަހަކު ެވސް މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ނުދެކޭ 

 އަހަރާއި ަބއެްއަގއި ނުދެކޭ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުން ޮކުށްފިކަން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން... 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަުށް.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުޅެނީ މިހާރު ދީނީ ދަރުސަކުަށް ބަދަލުކުރަން ނުދަންނަ ޝައިޚުން މި ތަނަުށް ވަދެގެން. ބައްލަވާ! މިހާރު މިތާ މި 

ެޔއް ކުޑަކޮުށްަލިއގެން ނަމަވެސް، ަރއްޔިތުންނަުށް ލު 5ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ތެލުން ަނގާ ިޑުއޓީ %

އީދުކުރާނަން. މިތާނގައި ައޅުގަނޑުމެން ްއޔާ ިކތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ައުޅގަނޑު މިއަުށް ތާ ލިބޭނެ ކަމަުށް ވެއްޖެ

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ތަރައްޤީއަުްށ  މި ވާހަކަދަްއކަން ތެދުވިޔަސް މިތާނގައި ވޯެޓއް ނަގަން އުޅުނަސް އަބަދު

 ަރއްޔިތުންނަުށް ލުެޔއް  ،ހުރަސްއަޅަނިްއޔޭ، ތަަރއްޤީއަުްށ ހުރަސްއަޅަނިްއޔޭ. އަުޅގަނުޑމެން ތަރައްޤީއަުށް އެޅި ހުރަހެއް

ެއޅި ހުރަހެއް ވިދާޅުވެދެްއވާ. ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދެންނެީވ  ،ކުރި ދައްެޗއް އިން އޮތް ކަމެއްގަ ވާ
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އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،ގޮތަުށޭ މި ދެންނެވީ ކަމުަށް މަރުޙަބާކިޔައި މިއަުށް ވޯޓު ވެސް އަޅާ އަޅުގަނޑުމެން މި

މިކަުމގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަެކއް އެބަހުރި. މަވެސް، އެހެންނަ .ިވަޔސް  5%، . އާދެނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް ދަންނަވާލަން

ޑަަބލް ޓެކްސް މި ެނގެނީ އިނޭގތޯ. ޖީ.އެސް.ޓީ ވަރަުށް ގިނަ  ފަދައިން ޙަޤީޤަތުގައި ޑިއުީޓއަީކ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނޫން މި ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، ޑަބަލް ެޓކްްސ  ކޭއެްއޗިހިތަކުން އެބަ ަނގާ. އަދި ތެލުން ނުވަތަ އެހެން އެްއޗަުކން ނަގައެ

ިމކަހަލަ ބަދަލެއް ނެގުމުގެ އުސޫލުތައް ިމއީ ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އަދި ިމކަމުގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތް. 

މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ުލޔެއް މި އަންނަނީ. ރައްޔިތު މީހާއަުށް ފޯރާނީ ކިހާވަރެއްގެ ުލޔެއްތޯ.  5މިސާލަކަުށް % އައުމުން؛

ވަނަ އަހަރު ތެލުގެ ައގު  2014ދުނިޔޭގެ ބާޒާުރަގއި  ،ޫބލުކުރަނީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަ ކަމެއް

ޑޮލަަރުށް ހުރީ. އޭގެ އަހަރެއްހާ ދުަވސް ފަހުން ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ  108ޑޮލަރަުށް.  108ހުރީ ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާއެއް 

ޑޮލަރު ނުވަަތ  40ެވސް ބޮޑަުށް ދަުށަުށް ގޮއްސަ. ަބއެއް ުދވަްސވަރު އެބަހުރި  ރު ުނވަތަ އެއަުްށވުރެޑޮލަ 55އަގު ވަނީ 

ވަްސވަރު އަޅުގަނޑަުށް ފެނުނު ތެލުގެ އަގު ބޮޑުެވގެންދިޔަ ދު އީ؟ވެފަ. ކިހާވަރެްއގެ ލުއިކަެމއްތޯ އަތިރި ޑޮލަރަުށް ވެސް 42

 ިދޔަ ެވގެންއިތުރުެއކަހަލަ ކޮންމެ ވެސް ނަމެްއގައި ބޮޑު އަދަދުތަެކއް ނުވަތަ  ން ވެސް ކޮންމެސް ފިއުލް ޗާޖުޓިކެޓު އެއަރ

މުދަލުގެ އަުގ  ގެ ައގު،ތަން. ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުވެެގން ދިޔަ. އެހެނިހެން އެއްޗިިހ ބޮޑުވެގެންދިޔަ. ޓްރާންސްޯޕޓް

އީ ވިސްނަންޖެހޭ މި ވަރެްއގެ ުލޔެއްތޯ؟ުށް ލިބުނީ ކިހާތެލުގެ ައގު ހެޮޔވުމުން ރައްިޔތުންނަ ،ބޮޑުެވގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް 

އިރުަގިއ ނޫސް ކިޔައިލާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބައެއް ފަހަރު ،ބޯޓު ޓިކެޓްމަތިންދާ ވެސް މިސާލަކަުށްކަމެއް. މިއީ މިހާރު

އެހެންވީމާ، ިއވޭ. ާވހަކަ އެބަ ތަުކގެ ައގުަތއް ވެސް ފުދޭވަރަކަުށް މަތީަގއި އުޅޭރާއްޖޭގެ އެތެރޭެގ އުދުހުމުގެ ޓިކެޓު

ފެނަކައިން ވެސް  އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ރައްޔިތުންނަުށް. ދެން އަބަދުވަސް އަޅުގަނޑަުށް އިވެނީ ސްޓެލްޯކއިން އަދި

އަުޅގަނޑަކަުށް  ؛ާގތްގަނޑަކަުށް  ،އުެފއްދުމުގެ ޚަރަުދގެ އެންމެ ބޮޑު ަބޔަކީ  ގަިއ ކަރަންޓުގެ ބިުލކުރާއިރު ކަރަންޓު

ެގ ނަމުަގއި ކަރަންޓު ގެ 5، %5ތެލަުށް ހިނގާ ޚަރަދޭ. ެއހެންވީމާ، މި ދެންނެވީ % .ަކމެއް 70ކަމެއް % 60ނޭނގޭ %

ަަާރ ަޤޠ، އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަނީ އަންނާނެ ކަމަުށް. ދެން ދެންމެ މެންބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ އަންނާނެތޯއޭ؟ ބިލަުށް

ކަނޑާލައިެގން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނުަށް  ރާ ގުޅުންޠަގުޅުން ކަނޑާލުމުގެ ސަބަބުން އަނެއްކާ އައި ކަމެއްޯތ. ދެން ޤަ

ރާ ގުޅުން ކަނޑާލަިއގެން މި ފެންނަމުންދިޔައީ ޤަޠަ  ލުއިވަންޏާ އެންމެ ރަނގަޅުާތ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާތަނަުށް

 ސްކޮުށްމިތަނަުށް އެކަމަުށް ބަހު ތަން. އެންމެ ކުޑަމިނުން  ބުނެނުދޭން އުޅޭ އެއްރަްއޔިތުންނަުށް އޮތް ފައިދާ ރާއްޖެއަުށް،

ތަން އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންނަުށް އެކަމަުށް ވާހަކަދައްކާލަން ނުކެރިގެްނ ފިލި ން ވެސް ތިމުވާހަކަދަްއކާލަން ހުުށަހެޅު

އްާޔ ެވއްޖެ ކަމުގައިދާކުރަމުން ސިޔާސަތުަތއް ާރވައި  ފެނިގެން ،ކަންކަން އެނިގގެން ،ބޮޑު ފައިދާ ޮއެވގެން ދުުށިން. މިހާ

ތަނުން އެއް ބޭފުޅަކު  މި ރީެވވަަޑއިނުގެންެނީވ؟ދޫބުން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި ޖަވާބުދާކީްއވެގެންތޯ ރަްއޔިތުންގެ މަން

ދެންމެ ވެސް ވިދާޅުވި ތިމަންނަމެންގެ ސަރުކާރުންނޭ ިކޔަިއެގން. އަުޅގަނޑު ނުދެނަހުރިން ިރޔާސީ ނިޒާެމއްަގއި ަރއްޔިތުން 

ސަުރކާރާ  ،ސަުރކާރަުށް ބަިއޢަތު ހިފައިގެން ،ާރ ގުިޅގެންތިބެނީ ސަރުކާ ހަދާ މަޖިލީހުގައިނޫނުގާ ހޮވާ މަންދޫބުން
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ކީްއެވގެންތޯއޭ ިތ  .ބައިވެިރެވގެން ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ވާހަކަ ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެްނވީމާ، މި ދެންނެވީ

 ކުރިމަތީަގއި ގެކެރިގެން ފެނިގެން ކަންކަން ކުރަމުންދާއިރުަގިއ ރައްޔިތުން ،އެނގިެގންތިހާ ބޭފުޅުންނަުށް 

އޮްތ  އިސްލާމީ އުުޚއްވަތްތެރި ޤައުމަކަުށް މި ؟ފައިދާއެއް  ޮއތް ސްކޮުށްނުލައްވަނީ އެންމެ ކުޑަެވގެން. ވިދާުޅވެަބއްލަވާބަހު

ސަބަބެްއ  ަބއްލަވާ!ދެބަސްދުމެއް ނެތި ގުޅުން ކަނޑާލި ސަބަބެއް ވިާދޅުވެދެްއވަ ،އަރާރުމެއް ނެތިނެތި،  ރޯދަމަހު ސަބަބެއް

ުށްއެރީމަ ކަނޑާލަނީ. މިއީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކެފޭތައް ނެގުމެކޭ ބޭރު ޤައުމުތަކާ އޮންނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް ނެތް. ހިތަ

 ،ވެސްއަދި  މި ދެންނެވީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ މިހާރު ތަފާތެއް ނެތްގުޅުން ކެނޑުމެކޭ 

ން އަދި މިއިފާްސެވެގންދާނެ ކަމަުށް.  އެންމެންގެ ތާއީދާ އެީކގައި ނު ހުުށަހެޅި ބިލުއަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން މަނިކުފާ

ރައްޔިތުންނަުށް ލާބަލިބިގެންދާެނ ކަމަުށް. އަދި ަރއްޔިތުންނަުށް ލާބަލިބިދިނުމުގެ ނިޔަތުގަިއ ަކމަުށް މި ހުުށަހެޅުއްވީ ވެސް. 

 ލިިބގެންދާ  ،ންގެދޭނަން. މީގެ ފައިދާ ރަްއޔިތުންނަުށް ފޯރުވިހުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވޯޓު އެ ރޫ އެހެންވީމާ، އެ ގޮތް ގަބޫލުކޮުށް

 ތަން ސަރުކާރުން ބަލާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމަުށް. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ހެއް އުނިކުރާކަމުަގއި ވިަޔސް ނެގިކަމުަގއި ިވޔަސް އަދި ޓެކުއް ހެއިކުމް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޓެކުޢަލަ އައްސަލާމް

އެކަުީށގެންވާ ަވގުތެއް އާއްމު ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ. އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަިއ ައދި އެ ކަމަުށް ތަްއޔާރުވުމަުށް. 

ދު. ދެން ކޮމިޓީއަުށް ގޮއްސަ ސް މިއަބްތިދާޢީ ބަހުއަޅުގަނޑުމެން ފެނިގެން މި ދަނީ މިއަދު ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވީ. އި

ވާީތވެ  ގޮތުން ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބާ ގުޅިފަިއވާ ެއްއޗަކަުށް ހަކީ ސީދާެޓކުމިކަން ނިންމާލަންވީ. އާދެ،  ލައިމާދަން ވޯޓު

ތެލުްނ  ،ކަުމގަިއ އަުޅަގނޑު ދެކެން. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިކަން މި ގޮތަުށް ކުރުމަކީ ުމހިއްމު ކަމެއް

ކުޑަ ތަްނކޮޅެްއ ފަހަތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ޖެހިލަމާ  ،ުށް އުިނުކރެވޭއިރު އަ 5ން %އި 10ސް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު %ޓެކް

އިޞްލާޙުން މި ވަނީ  9ޫނނުގެ ޕޯޓް ގާކުެރވުނު އިމްޕޯޓް އެކްސްވަނަ ދުވަހު ތަސްދީގު 2011ޑިސެންބަރު  1ހިންގަވާުށޭ. 

. އާދެ، އޭުރގެ ސަރުކާރުްނ ފަނުނަގާ ގޮތަުށް އޭރުގެ ސަުރކާރުން ނިންމަވާކުން ޓެކްސްއެްއގޮތަކަުްށވެސް ތެލުގެ ާބވަްތތަ

ޖީ.އެްސ.ޓީ ތަޢާރަފުކުރުމަުށްފަހު ތެލުންނާއި އަދި އެަތކެއް އެހެނިހެން  .ޖީ.އެސް.ޓީ ަތޢާރަފުކުރުމާ ގުޅިގެން ،އެކަން ނިންމެވީ

ވަރަުށް ބޮޑުަށް  .ވިސްނުމަުށްފަހު ތަކްލީފަުށްދާނެ ނަމަ ރައްޔިތުންނަުށް ވެގެން ބާއްވަތްތަކުން ޓެްކސް ނަގާަކމުގައި ވަނީ

މި އާދެ މިއަުދގެ  ،އަހަުރ ފަހުން 3އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެފނިގެންދިޔައީ ޭއގެ  ،ދިރާސާކުރުމަުށްފަހު. އެހެންނަމަވެސް
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ގެ މި ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭ ނަ އިޞްލާޙުްނ؛ވަ 11ުކރެވުނު ވަނަ އަހަރު ތަސްދީގު 2014ބަރު ޑިސެން 18ސަރުކާރުން 

 ުށް ތެލުގެ ާބވަތްަތކުން ޑިއުޓީ ަނގަން ނިންމެވިއަ 10ނޫނަުށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުން އަނެްއކާ %ގާއެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ 

ސަަބބަކާތޯ އުފެދޭ ުސވާލަކީ. މި ނިންމެވީ ކޮން ދުވަހު އެ ގޮަތުށް ތެލުގެ ބާވަތްަތކުން ިޑއުޓީ ނަންގަވަން ތަން. އާދެ، އެ

ާއދެ، ތެޔޮ ނަގާ ވާހަކަ ވަރަުްށ  ؛ހީެވގެންދިަޔއީ ،ދިޔައީ ްސނައިލާ ބައެްއ މީހުންނަުށް ފެނިގެންވިކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮުށް 

 ތަުނގެ އުޅޭ އެއް ސަބަބު އެެޓިރްފ ަނަގއި ، ބާރަުށް ދެކެވޭީތވެ ވަރަުްށ ގިަނ ފަހަރަުށް ޤައުމުތަކުަގއި މިފަދަ ޓެކްސްތައް 

ެތޮޔ ިވްއަކްނ ަފާށ ، ތެޔޮ ާސފުކޮުށް ތެޔޮ ަނގަިއ،ތުން ާރއްޖޭަގއި މާޔަތްކުރުމަުށް. އެގޮތައް ހިއެތެރޭަގއި އުފެދޭ ސިނާޢަތް

އެހެން އެކަްނ  ،ނަމަ ރާއްޖެއަުށް އެތެރެކުާރ ތެލުން ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭ. ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ަބއެްއ މީހުންނަުށް ހީވި

ީއ ހަމަ ސީދާ ބުހުތާނު ދޮގެްއކަން. އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ އެ ،ކުރަްއވަން ުއޅުްއވަނީ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް

ރައްޔިތުންނަުށް ކަނަޑއެޅިގެން އޮޅުވާލަން ދެެކވުނު ވާހަަކެއްއކަން ތެޔޮ ނަގާ ވާހަަކއަކީ. ެއއީ އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު 

އެއީ  އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ފެންާނކަުށް ނެތް. އެކަމާ ގުޅިގެން ުކރެވުނު ެއއްވެސް ދިރާާސެއއް ފެންނާކަުށް ނެތް. ހަމަ

ބިލުން ތެލުގެ  މި އަުށް 5%ން އި 10ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު % ،ގޮުތގައި އެ ދިަޔއީ. އެހެންކަމުން ގެވާހަކަެއއް 

ވަަނ  2011 ،ކަމުގައި ވިަޔސްވުނުމާދުރަުށް ނުދެ ނަުށްއަޅުގަނުޑމެން ،ޓެކްސް ތިރިކުެރޭވއިރު އަޅުަގނޑުގެ ހުުށަހެޅުމަކީ 

އުލަތަުށް އޭުރ ޮއތް ސަރުކާރުން ޔަޤީނުން ެވސް އާމްދަނީ ދަ އި އަހަރާއި ހިސާބަުށް އެހާތަނަުށް ޖެހިލަމާ ހިނގާުށޭ. އޭރުގަ

ގަނޑުމެންނަުށް ކީްއެވތޯ ކަމުގައި ވިަޔސް އެއްކޮުށް ޓެްކސް ކަނޑާަލން ނިންމެވިއޭ. ސުން ޕަސެންޓަުށް އަޅުލިބޭ އަދަދު މަދު

ރައްޔިތުންނަުށް  ،ނަމަ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ބިލު ހުުށަހަޅުއްވަމުން ިވދާޅުވި ގޮތަުށް ވާ ކަމަުށް ޓަުށް ދާޕަސެން ސުން ؟ނުދެވޭނީ

ހުރިހާ ، ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ތެލަކީ ންދާނެ. ފަސޭހަތަކެއް ެވގެ އިތުރުވެގެންދާނެ. ަރއްޔިތުންނަުށް އިތުރަުށް ފައިދާ 

ކަމުަގއި ގޮތް މަކީ ައޅުގަނޑު އެދޭ އުޓީ އެްއކޮުށް އުނިެވގެންދިއުލުން ޑިތެކަމުން އެހެން .ގުޅިަފއިވާ އެްއޗެއް  ވިޔަފާރިައކާ

 ކޮރަޕްޝަނާ ިވއްކުމުަގއި ހިމެނިގެންދާ ތެޔޮ ،އެތެރެކޮުށް ރާއްޖެއަުށް ތެޔޮ ،އިތުރަުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭދަންނަވަން. އޭގެ

ފާރިައކީ ތެލުގެ ިވޔަފާރި. ބޮޑު ވިޔަ ޯއގެ އެންމެީޓ..އެސް ،ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ވިްސނަންޖެހޭ. އެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ

އް ހިމެނިގެްނދަނީ ތެލުގެ ިވޔަފާރީަގއި. އެަކމަކު ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުާރއިރު އެލަ ވިޔަފާީރގެ އެންމެ ބޮޑު ބަ އޯގެ ޖުމު.ޓީ.އެސް

މި  .ިހސާބަުށް ދާއިރު މި އެޅޭ ަބިއތައް އަޅަމުންދާ ހަމަތައް އާކޮންިސއުމަރ އާއްމުނަ ހިސާބުން ފެުށިގެްނ ތެޔޮގަން

ތެލުގެ ައުގ  ،ނަމަހުއްޓާލެވިއްޖެ  ،ނަމަވަނީ ކުަޑކުރެިވއްޖެ ވިޔަފާީރގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެްނދާ ކޮރަޕްޝަން އަޅުގަނޑަުށް ހީ 

އަުްށ  5ތެލުގެ އަގު % ،ލަކީ ބޮޑުތަން ުކޑަެވގެންދާނެ ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. އަުޅގަނުޑގެ ުސވާ މިއަުށްވުރެ މާ

ންނާނީ ކިާހވަރެްއެގ ގެ އަގަުށް އަޕަސެްނޓަުށް ދާ ނަމަވެސް ކަރަންޓު  އަދި ުނވަތަ ސުން ،ަނމަ ވަނީ ކުރެވުނު ކަުމގައި ތިރި

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުަޞތަުށް.  ؟ބަދަލެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަރު އަރުވަނީ މަުޑްއވަރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 . ިސކުންތު 7 މިނެޓު 2 .ުށްމުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަ

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

ީޓ އުޑަުށް އުާފކުރަން ތެލުން ނަގާ ޑި ބޮ  ަރީއސް. އާދެ! ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅަގނޑު ވެްސ ވަރަުށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ސެންޓަުށް މި ޕަ ބޮޑަުށް އުާފވާނެ ސުން ރަންވީކީ. ައޅުގަނޑު ެއއަުށްވުރެއަުށް ނޫން ދަުށްކު 5ދަުށްވެގެންދާ ކަމަުށްޓަކަިއ. %

ޓީ ެނގެމުންދިޔަ އުން ޑިޕަެސންޓު ވާހަަކއަކީ މިީއ ސުން ުއޅޭ ވާަނމަ އިނގޭތޯ. ދަންނަވަން މި ޓީ ދަުށްކޮުށްފި ކަމަުށްއުޑި

ޓީ އުއަުށް ޑި  10ޓީ ޮބުޑކުރީ. %އުއަުށް ޑި 10ނޑުމެން މި ބާވަތުން %އަޅުގަ ،ބާވަތެއް. އެހެންނަމަވެސް

ެގ އެހާ ރަނގަޅެްއ ނޫން. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ ކާޑު  ޑަުށް ފޯމިއުލާއަުށް ތިރިކުީރމަ އަޅުގަނ5ބޮޑުކޮުށްފައި %

 ކުރީމަ އަުޅގަނޑަުށް އެ ން ދަުށްއިއެ 15ބުގެ ކުރިން %ޚާޯލކަލް ަކއުންސިލް އިންތި ،އަުްށ ބޮޑުކޮުށްަފއި 400އަގު %

 ަބދަލުން ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ  ތެރިކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ބަދަލެއް ގެންނައިރުަގއި. އެޞްލާފޯމިއުލާ ވެސް ކަމަކުނުދޭ. އިޚް

މަ ިއއްޒަތްތެިރ އިއެކު ެއކަން ުކރެވިގެންދިޔަ  ތެރިކަމާޞްލާފައިދާއަކަުށް ވެގެންދާނީ އިޚް ފައިާދ  އެ ،ފައިދާއެއް ކުރާއިރު 

ީޓ އުޯއއިން. ތެލުގެ ޑި.ޓީ.އެތެރެކުރަނީ ެއސް އަުށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަުށް ެތޔޮ ރާއްޖެ ،ރައީސް. އަޅުގަނޑުެގ ސުވާަލކީ

ފެނުގެ ައުގ  ؟ާކޑުގެ އަޑު ދަުށްވެގެންދާނެތޯ ؟ގެންދާނެތޯގެ ބިލު ކުަޑވެޓުމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަރަންކުޑަކޮުށްެދއްވީ

ެގ 2018ުށްދެއްވާނީ ކަންކަން ކޮ މި ؟ސަުރކާރުން ދަުށްކޮުށްދެއްވާނެތޯ ދުމަތްތަކުގެ އަގުޚިައސާސީ  ؟ދަުށްވެގެންދާނެތޯ

. އަުޅގަނޑުމެންެގ އެބަޖެހޭ މި ސުވާލުތަކަުށް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މިއަދު ޖަވާބު ލިބެން ؟ބާ ހަމައިންތޯ ޚާރިޔާސީ އިންތި

ނަގައިގެން.  މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު 72އަޅަނީ  މި  ގެ ހާލަތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ބްރިޖުދީ ހާލަތަުށް ބަލާއިރު މިއަދުޞާތިއިޤް

މިލިައން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނަގަިއގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ  100ކުރަނީ  ރޕޯޓް ތަަރއްޤީ މިއަޅުގަނޑުމެން އެއަ

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދައުލަތުެގ  އި ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރުގަ  2016އަޅުގަނޑުމެން  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހާލަތަކީ 

. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަްތ އެބަހުރި ވިްއކާފަ ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބޮންޑު 22ކައި ފްލޯރ ހަމަޖެއްސުމަުށް ޓަ ކޭޝް

ކުރުން ފައިނޭންސް ންޅުގަނޑުމެންގެ ދަރަނިވިއްުކމަުށް ޓަކައި. އަ ންޑުރިްނގ ބޮވެމިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮ 200ރަނީ ކު މި

ުށް ެގންގޮސްގެން އަުޅގަނޑަކަުްށ އަމި ޕޮލިސީ މިގޮތަުށް ކުރި؟ ދީ ޕޮލިީސއަކީ ޞާތިތޯ އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ އިޤްމިއީ

ރިހާ ޓެކްސްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން ދާނެ ކަމަކަުށް. މިހުފެނިނަުށް އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް ބޫލެއް ނުކުެރވޭ އަުޅގަނޑުެމންގަ

ނުކުރެވޭ އް ތަޢާރުފުހެގަނޑުމެންނަުށް އިންަކމް ޓެކުއަިދވެސް އަޅު  ،އެކި ގޮތްގޮތަުށް ކުޅެމުންދާއިރު  ޓެކްސްތަކާ ،ތަޢާރުފުކޮުށް

ކުރަނީ  މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި މިގެންނަ ބަދަލުގެ އަސަރު މި !އްވާކޮުށްދެއީސް. އިންކަްމ ޓެކްސް ތަޢާރުފުއިްއޒަތްތެރި ރަ

ކުރަނީ އެންމެ  އޭގެ ޙަޤީޤީ އިމްޕެކްޓް މި ލާރި ބޮޑުކުރީމާ 25ސިނގިރެަޓކުން . އަޅުގަނޑުމެންގެ ރުންނަުށްގީނިކަމެތި ފަ

ައުޅަގނުޑެގ ާވަހަކައީކ ައުޅަގނުޑެމްނ ެޓްކްސ ، ވް ެޓކްސް. ެއހެންވީމާސިރައްޔިތު މީހާއަުށް. މިއީ ރިގްރެ ނިކަމެތި
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 މި ނަގާ ޓެކްސްަތކާ ،ވާނަމަ ރީޢާއިން އަުޅގަނުޑމެން އާމްދަނީ ހޯދާ ކަމަުށްޛައަދި ެޓކްސްގެ  ،ވާނަމަ ަނާގ ަކަމށް 

ގޮތުަގއި  ީދ ވަސީލަތްތައް ހެޔޮޞާތިން އެބަޖެޭހ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އިޤްއަޅުގަނޑުމެ ،އަޅުގަނޑުމެން ކުޅޭ ކަމަުށް ވާނަމަ

 ...އެީކގައިކެއް ގެންނަން. ހަމައެއާ ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ހެޔޮ ބަދަލުތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިބްރާހީމް ހަސަންއަުށް. 

 

 ސަން ވާހަކަދެއްކުން:ޙަދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް  ތޮއްޑޫ

 އިވާުށް ހުުށަހެޅިފަގާނޫނު( އަ ޕޯޓް މްިދެވހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އި) 79/31އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

ގެ ބިލުތަކަުށް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަުށް ކަރަންޓުިދވެހި، ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ަސބަބަކީކުއިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ތާއީދު 

ބޫުލކުރަން. ކިތަްނމެ ކުޑަ މިންވަރަކުން ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތަކަުްށ ގައަޅުގަނޑު  ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމަުށްމިކަމުން 

ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ބިލުތައް  ލުޔެއް ލިބޭ ކަމަުށް

ތެިރކަން އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަުށް ޞްލާއިޚް ަގއިއިރު މިކަމުސްކޮުްށލާފާމިހާ އަވަސް ގޮތަކަުށް  ،ކުއްލި ގޮތަކަުށް ހުުށަހަަޅއިގެން 

ވަންޏާ ހުރިހާ  ކުރާ ކަމަުށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަުށް ފައިދާވާ ގޮތަުށް ކަމެއް  ،ބާވައޭ. ެއގޮތުން ދަންނަވާލަްނޖެހޭ

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއގޮތުން މި ރަމަޟާން ވުމަކީ ކޮންމެހެން ތެރި ޞްލާޚްކަމެއްަގއި ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަުށް އި

ތެރިވުމަުށް ޞްލާބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް އިޚްޖޭގެ ރަްއޔިތުން. އެދަނީ ހަމަ ދިވެހިރާއް މަހު ޖަލަުށް ލެވިގެން އެ

 ދަނީ ދިވެހި އުއްމަތުގެ ހަމަ އިރު ހަމަ މި ރަމަޟާން މަހު ކަނޑާލެވިގެން އެ ނޑު ދަންނަވަން. ކަންިމހެން ހުރިއަޅުގަ

ތެިރވާންޖެހޭ. ޞްލާނީ. އެކަންކަމުަގއި ވެސް އިޚްދައެ ވަރުގަދަ އިސްލާމީ ެއއް ޤައުމާ ުގޅުން ކަނޑާެލވިެގން  އެންމެ

ިދވެހިރާއްޖެ. މި ކަނޑާލި ަޤއުމަކީ އަދި  ގުޅުން ރާޤަޠައި ނުހިމެނޭ ހަމައެކަނި އްދުގަ ހަސަރަ ގަލްފު، އުޅެނީ ދަންނަވާލަން މި

ކޮމްޕެނީތައް،  ،ކޮުށްގެން ތިބި ބޭފުޅުންލިއަން ރުފިޔާއަކުން އިްނވެސްޓު އިވަރު އެަތއް މިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެތައް ބަ

ތެރިވަންޏާ ދައުލަތުން ވެސް ިވސްނާލަންޖެހޭ. މިއީކީ އެްއވެްސ ޞްލާމެދު ޤައުމަުށް އިޚް ކަންކަމާ ފުނިތައް އެބަތިބި. މިކުން

މަހު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ހަމަ މި ރަމަޟާން  ،ފެންނަނީ ހާލެއްގައި ޒާތީ ވާހަަކއެއް ޫނން. ދެން މި 

ތަން. މިއީ ވެސް  ކުރަމުންދާތަން. ބަންދު ކުރެވިފަިއވާސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޭޅަކމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު

ކީ ވެްސ ޢާއިލާތަކަ ގެންބޭފުޅު ތެރިވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ހަމަ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ަރއްޔިތުން. އެ ޞްލާއިޚް

ކަމަކަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި  ހުރިހާ ހަމަ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ަރއްޔިުތން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުން. މި

އިޚްލާޞްތެރިވުަމކީ  ،ެގންގޮސްސްާނވަަޑއިގެން ަޤއުމު ކުިރއަުށްވިރިޢާޔަތްކޮުށް ތިބި ަފރާތްތައް  ދައުލަތް ހިންގަވަން
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ބުނުުމގެ ބަސްއިދިކޮޅު ފަާރތްތަކަުށް ވަނީ  ،ހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްަކމުގައި އަުޅގަނޑު ެދކެން. ައުޅގަނޑުމެންނަުށްކޮންމެ

 ުޤ ެގއްލިފަ. އެހެންެވއްޖެްއޔާޙައްޤު ގެއްލިފަ. ލިޔުުމގެ ަޙްއޤު ެގއްލިފަ. ބެލުމުގެ ަޙއްުޤ ެގއްލިފަ. ައޑުއެހުމުެގ ޙައް

 ވޭނީ މިއަދު ވެރިކަން ވައްޓާލަން؟ކުރެވޭނީ ނުވަތަ އިދިކޮޅު ފަާރތްތަކަުށް ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮންކަމެއްތޯ 

ކަމަުށް  ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުުޅން އެކަން ނުކުރަްއވާ ަވއްާޓލަން ތިބީ ހަމަ ސަރުކާރުގައި  ލިަޔސްވެރިކަން ަވއްޓާ

ސަރުކާރު ވެްއޓޭނެ ެއއްވެްސގޮެތއް އަުޅގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ ވައިބަރ ގްރޫޕުތަކުން ބަެއްއ  ،ވާނަމަ

ތަން. އެެހންވީމާ، ސަރުކާުރ ަވއްޓާލަން އުޅޭކަުމގެ ތުހުމަތު އިދިކޮުޅ  ތަން. ވީިޑޯއ މެސެޖުތައް ލީުކވާ ލިޔުންތައް ލީުކވާ

އެހެންވީމާ،  ބޫުލކުރާނެ ކަމެއް ނޫން.އީ ައޅުގަނޑުމެން ގައަުޅވާފައި ޖަލަުށް ލުމަކީ އެޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ބޮލުަގއި 

ބާރާތުްނ ޑާލުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ހަރުކަުށި އިކަނން ައޅުަގނޑު ޮގވާލަން. ޤަޠަރާ ގުޅުްނ ކަނޑާލިލައެކަންކަން ުހއްޓާ

ދަްއކާކަުށް އަުޅގަނޑު ވެސް ނެތިން. އަުޅގަނޑު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް  މަހު މާ ކުުށްވެރިކުރަން. އެހެންވީމާ، ިމ ރަމަޟާން

ލްޙައާއި އަމާންކަން. މުސްތަޤުބަލުގައި ެއކުވެރި ޖަްއވެްއގައި އުެޅވޭނެ ދުވަެހްއ އެދެނީ ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ހަމަ ޞު ވެސް

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.  ދެއްެކވުްނ. ވަރަުށް تعالى و سبحانه هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 ސިކުންތު.  7ޓު މޫސާމަނިކަުށް. ދެ މިނެ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

ނުވަތަ ތެލުން ނަގާ ޑިއުޓީ ދަުށްކުރުމަކީ ރައްޔިތުންނަުށް އޭެގ  ދަުށްކުރުމުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތެލުގެ އަގު

 ތެދުވީ، މި  ން މިހަމައެކަނި ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލަ ފައިދާ ލިބޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު އެކަމަުށް ޝުކުުރވެރިވަން. އަޅުގަނޑު

ވަނަ ައހަރުގައި އޮތް ސަރުކާެރއްަގިއ  2012 ވިދާޅުޭވ ތިމަންނަމެންގެ ސަރުކާރުގެ ުނވަތަ ތަނުގެ ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ

ޑިއުޓީ ކަނޑާލި ވާހަކަ. ެއކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ ކޮްނމެ ސަރުކާރު އަިއއްސަ ެވސް ރައްޔިތުންނަުށް ރަނގަުޅވުމުެގ  ންމުޅި ތެލުން

ުލގެ ިޑއުޓީ ހަރު ތެވަނަ އަ 2012 ،ބޮޑެތި ެގއްލުން ލިބޭ ކަންކަްނ ކޮުށްލަނީ. ެއގޮތުން ނިޔަތުގަިއ ދައުލަތަުށް ވަރަުށް

ތެލުގެ ިޑއުީޓ  ،ސަރުކާރު ތެރޭ ހުރިން. އެހެންނަމަވެސް ުރގައިފުކުެރވިގެންދިަޔ. އަޅުގަނޑު ވެސް އޭއެީކގައި މާ

ގޮެތއް ނެތިގެން.  ވަންޓުންގެ ުމސާރައަުށް ޭއގެ އަސަރު ކުރި ލާރި ދެއްކޭނެއިުރަގއި އަނެްއކޮޅުން ސިވިލް ސާ މަޢާފުވެގެންދިޔަ

ބޫެލއް ނޫން އަޅުގަނޑު ގަދިޔަ މަހަުށް އޭގެ އަސަުރކުރި. އެ ުއސޫލުން ސަރުކާރު ހިންގާކަުްށ މަސްވެރިން ގަންނަމުން

އެއްޗެއް އެންމެނަުށް  ެވގެން ދައުލަތަުށް ލިބޭ ހުރިހާއެްއވެސް ރައީަސކު ަވޑަިއގަްނނަވާ. ތިމާގެ އަމިއްލަ ޖާހު މޮޅުކުރަން

އެ އުސޫލަކުން  ގޮތަކަުށް؛ ދީފައި ދާއް ނެތުނީމަ އިސްތިޢުފާގޮތެ  ވާ ދުވަހު މުސާރަ ލިބޭނެ ވަނައަުށް 3ބަހައި ނިންމާފައި 
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ބިނާކުރަނިވި ގޮތެްއަގއި ރާއްޖެައުށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެންމެނުަށް  ،ބޫެލއް ނުކުރެވޭ އެކަން ކުރާކަުށް. ހަރުދަނާގަނޑަކަުށް ގައަޅު

އެންމެ ަރނގަޅީ. ކޮންމެ އިންތިޚާަބކާ ކަންނޭނގެ  ރަްއޔިތުންނަުށް ފަިއދާކުރާނެ ގޮތަކަުށް އެކަންކަން ކުރުން ،ބެހިގެން

ވުރެ ެވސް ބޮޑަުށް ނަގާ ައޅުވާލީމަ.  އިންތިޚާބު ނިމުނީމަ އަނެއްކާ ކުިރއަުށް ،ދިމާކޮުށް ހުރިހާ އެއްޗެްއގެ އަގު ހެޔޮކޮުށްފައި

ރިންގެ ވެްސ ކަމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިވެ ކުރަނީއަކީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މީހުން ކުރާ ވިޔަފާރި މި އާދެ! ރާއްޖޭގައި

ޒިންމާތަކެއް އޮންނާނެ. އެ ިވޔަފާރިވެރިންނަުށް މި މަޖިލީހުން ދޭ ލުއިތަކާ އެްއގޮތަުށް ެއަކންކަން ކުރެވުނީމަ ހުންނާނީ 

ރަނގަޅަުށް. އަުޅގަނޑަުށް ހީަވނީ މިއަދު ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ތެުލގެ ިވޔަފާރިކުރަްއވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން 

ރަނގަޅަުށް.  ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮުށްލީމަ ހުންނާނީ  ޔޮކުރެވިއްެޖްއޔާ އެ ބޭފުޅުންތެލުގެ އަގު މިތަނުން ހެ ކަންނޭނގެ. ތިއްބަވާނެ

ދައުލަަތުށް ލިބޭ އާމްދަނީ ރަީއސް މީހާގެ އަމިއްލަ ޖާހު މަތިވެރިކުރަން ކޮންމެހެން ޑިއުޓީ ކަނަޑއި،  މިދަންނަވާ އުސޫލުން؛

 ކަަމުށް މިތާ ނުދެއްކިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ރަނގަޅީ. ވަރަުށް ހަކަެއއްޑިއުޓީ މޮޅުކޮުށްަފއި އެ ވާަހަކ މާ ރަނގަޅު ވާ

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަުށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ބިލު ހުުށަހަޅުއްވަމުްނ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  އާދެ،

އެމް.ީޑ.ޕީގެ މާލީ ައދި އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަުތ  އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ، ން މިއަޅުގަނުޑމެ ،ފަަދއިން ެލއްވިގޮވާ

ގޮތަުށް.  ން ޑިުއޓީ ނުނަގާިވޔަސް ެއއި ކަމަުށް އެއީ ޕެޓްރޯާލއި ޑީސަލް ތެުލގެ ބާވަތްަތކުން؛އޮންނަނީ،  ބިނާވެފައި މި

 މިއަދުގެ ސަރުާކރުން އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ  ،ެއހެންނަމަވެސް. އަޅުގަނޑުމެން ގެަނއިންއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގައި އެ ބަދަލު 

ވަނީ ެތލުން ޑިއުޓީ ަނގަން ފަުށާފަ. އެ ދުވަހު ވެސް ައޅުގަނޑުމެްނ  ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ނޫިނއްޔާ އޭގެ ކުރީ އަހަރު މި

މި ބިލު  ،ނުޑގެ އެދުމަކީ އެައކަުށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. ިމއަދު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ެއއަކަުށް ތާއީެދއް ނުކުރަން. އަުޅގަ

މަޖިލީހުަށް ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީަގއި މިއަުށް އިޞްލާޙު ގެނެޭވިއރުގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް 

ވަތްތަކުން ަނގާ ތެލުގެ ބާ  ،ފަދައިން  ފަދައިން، މުޙައްމަދު އަސްލަމް އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން، އެ ވިދާޅުވި  އެ ހުުށަހެޅުްއވި

ބޫުލކުރަނީ ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ހުުށަހެޅުމާ ދޭތެރޭގައި . އަުޅގަނޑު ގަިދއުންއުޓީ ސުން ޕަސެންޓަުށް ުކަޑވެގެންޑި

މަޝްވަރާކޮުށް މި ބަދަލު ގެްނނަވާނެ ކަމަުށް. އާދެ! މި ބިުލ ހުުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި އަުޅަގނޑު ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުންވާ 

ބިލެްއ. ދައުލަތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއަުށް  ގުޅުންހުރިަދއުލަތުގެ އާމްދަނީއާ  ިމއީ ، ަޑއިގަންަނވާނެކަމެއް އެބަޮއވޭ. އެނިގވަ ދެތިން
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އަހަރަުށް ފާސްކުރިއިރުަގިއ ތެލުގެ ބާވަތްތަކުން ިޑއުީޓ  ބަދަލުތަކެއް މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެބައާދޭ. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު މި

މަދުކުރަން، ކުަޑކުރަން  އަުށް 5% ،ސެންޓުވަނީ ދިހަ ޕަ . މިާހރު އަހަރުގެ މެދުތެރޭން މ10ިއޮތީ % ނަގަން މި

އޮތް  ހުުށަހަޅާފަ. ނަތީޖާއަކަުށް ވެގެްނދާނީ ދައުލަތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީން ބައެއް އުނިވެގެންިދއުން. މިސާލަކަުށް ކުރިއަުށް މި

މިލިއަން  50ން ލިބޭނީ ކަމަުށް ވަންޏާ އޭގެ ބަދަލުގަިއ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެން އޮތް 100ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މަސް 6

ލިބޭ އާމްދަނީ  ތުގައި ދައުަލތުގެ ބަޖެޓަުށް މިއިން ކުރަނީ ކޮންއަސަރެއްތޯ؟ޙަޤީޤަ ،ރުފިޔާ. އަޅުގަނޑު ސާފުކޮުށްަލން ބޭނުން

ްއސަނީ ނޫނިއްޔާ މަޑުކުރަީނ މަދުވުމާ ގުިޅގެން ދައުލަތުން، ސަރުކާރުން ކުރަންހުރި ަކންތައްތަކުގެ ތެރޭން ފަސްޖަ

އްސާކުރަންޖެހޭނެ ުރކާރުން މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ހިތަެކއްކަން. މިފަދަ ބިލުތައް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭއިރުގައި ސަކަންތައްކޮން

ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި މި މަޢުލޫމާތުތައް  ،ވިޔަސް  ކަމަުށް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މިވަގުތު އެ މަޢުލޫމާތުތައް ނެތް

ުށަހަޅާއިރުގައި އެ މަޢުލޫމާތުތަކާ އެކީގައި ހުުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ގެނެސް މަޖިލީހަުށް މި ބިލު ކޮމިޓީން ހު

ވެސް ތެލުގެ ައަގުށް ލުއިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ.  ދިއުމުން ހަމަގައިމުކަމަކަުްށ މި ބިލު ފާސްވެގެން އުއްމީދުކުރަން. ދެވަނަ

ތެލުގެ ައގު ހެޮޔވެގެންދާންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތަކަުްށ ވާންވާނީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ިމއަންނަ ހެޔޮ ބަދަލު 

ގެ ައުގ ސީދާ ރައްޔިތުމީހާއާ ހިސާބަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުން. ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޮޔވެގެން ދާންޖެހޭނެ. ދަތުރުފަތުރުކުރުމު

 ކަމަުށް ވަންޏާ މި  ދާންޖެހޭނެ. މަސްވެރިންނަުށް ވިއްކާ ތެލުގެ ައގު ހެޔޮެވގެން ދާންޖެހޭނެ. މި ބަދަލު ނާންނަ ހެޔޮވެގެން

ކަަހލަ ފައިދާކުރަނިވި ބަދަލެއް ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އާދެ! މިއަދު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގަިއ  ގެނެވޭ ބަދަލަކީ އެްއވެސް

އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ،ވެްސ ުސާވލުކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެރީ އެންމެ ރަނގަޅަުށްތޯ މިީއ ހު ތެލުގެ ައގު މި

ޑޮަލރަުށް ފީފާއެއް. ިމއަދު ދެންމެ  145ވަނަ އަަހރު ދުނިޔޭގެ ާބޒާރުަގއި ކްރޫުޑ އޮއިްލގެ އަުގ ހުރީ  2009ވެރިކަމުަގއި 

 48.5އުޅެނީ  ޑޮލަރަުށް. ބްެރންޓް އޮއިލް މި 45.83އުޅެނީ  އްގެ ައގު މި އަޅުގަނޑު ބަލައިާލއިުރގައި ްކރޫޑު ޮއއިލް ފީފާއެ 

ހިނަގއްޖެ އޭރުގެ . އަުޅގަނޑަުށް އަުޑއިިވގެންމިހާރާ އަގު ހެޮޔވެއްޖޭ އިރާފީފާއަކުން އޭޑޮަލރު  97ޑޮލަރަުށް. ނަތީޖާއަކީ 

 އެކަުީށެގންވާ ބަދަލެއްތޯ އަިއއްސަ މި ުށް.ކަމަ ރުފިޔާއަުށް ކުޑަެވގެންދިޔަ 8ކަމަުށް. މިހާރު  ރުފިޔާ 18އަަގކީ ލީޓަރަކުން 

ގޮތުަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ތެޔޮ  ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ދުނިޔޭގެ ބާޒާުރގައި ތެލުގެ އަގު މިހާރު ހުރިއަޅުގަނޑަކަުށް ގަ އޮތީ؟

ބޫލުކުރަން. ނޑު ގަޮބުޑތަން ކުޑަެވގެންދާންޖެހޭނެކަމުަގއި އަުޅގަ މިއަުށްވުރެ ިއ.ބޮޑު ައގެްއގަ ގެންދަނީ ވަރަުށް ވިްއކަމުން މި

ކޮމިީޓ ސްޓޭޖުަގއި މި ބިލު އިޞްާލޙުކުރެިވގެން އަންަނއިރުަގއި  ފަދައިން  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި

ދިުއން. އަދި މި ބިލާ ގުޅިގެން ގާ ޑިުއޓީ ސުމަކަުށް ބަދަލުވެގެންއަޅުގަނޑުގެ ހުުށަހެޅުމަކީ، ައޅުގަނުޑގެ އެދުމަކީ ނަ

ދިއުން. ައދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަަތކަުށް ުކާރެނ ައަސުރެގ ަތުފީސުލަތްއ ަމިޖީލަހްށ ުހަށެހިޅެގން ، ބަޖެޓަުށް އަންނާނެ

 މީހާއަުށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނެސްދިނުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރުަށް ރައްޔިތުމިއަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ސީދާ  ،ވެގެންިދއުން

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން މިއަދުެގ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓަަވއިދެްއވުމަުށް މަޖިލީހުގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

ވަތު އަރުވަން. ރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް ދަޢުއިްއޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއި

އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުރުަޞތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( `. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ 

 މާނުަށް.ޖަމީލް  ޢުޘް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ރަީއްސ  ،ނޫނަުށް ބަދަލުެގނައުމަުށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އެކްްސޕޯޓް ޑިއުީޓގެ ގާ

ަމނިކުފާނަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ާދއިރާެގ އެންމެހައި ލޮުބވެތި  ކަމަުށް ޓަަކއި އެ ޔާމީން މިފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއް ނިންމެވި

 ބޭނުންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީަގއި އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި ވަރަުްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ތަނުެގ ތެރޭގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު  ޒަތްތެރި ަރއީސް މަޑުން ިއންނަވާތީ އިނގޭތޯ. މިއަޅުގަނޑުެގ މައްސަަލއަކީ ިއއް

އަުށް ުކޑަކުރުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުްނ  5އިން % 10ވާހަކަދަްއކާއިުރ، މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ މި ބިލަކީ %

މެންބަރުން، އެންެމ  10ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ޓަަކއި މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި މި ބިލު ބަހުސްކުރުމަުށްޓަކަިއ، މި ބިލު 

ެމންބަރުން މި ބިލު އިތުރަުށް ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ޓަކައި  10ފުޅާ ދާއިރާަގއި ޕޯިޑއަމުތަުކގައި ވާހަކަދަްއަކވާ 

އަުށްގެްނގޮސް އަުށް ކުަޑުކރުމަުށް ޓަކައި މިއަދުން މިއަދަުށް ބަހުސްކޮުށް ކުރި 5އިން % 10ތާއީދެއްނުކުެރއްވި. މާނަައކީ %

ރައްޔިތުންނަުށް މި ބިލުގެ ެހވާއި ލާަބޔާއި މަންފާ ގެެނސްދިނުމަުށްޓަކައި ބިލު މިއަުދ ފާސްކުރުމަުށް އެ ބޭފުޅުން 

އަުށް ވެސް ގެންދަންީވއޭ.  0އިން % 5އިންކާރުކުެރއްވި. ެއކަމަކު ެއ ދައްަކވަނީ އަިދވެސް ކުަޑއޭ. އަދިެވސް %

ގަނޑުމެން ދައްކާއިުރަގއި މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ ނިމިގެންދިޔަ ވެރިކަމުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަ އަޅު

ތެރޭގައި މި ޕަސަންޓު ކުަޑވެފައި ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބައްލަވާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، އިންޖީނުގެަތއް ހުރި ހާލު. 

ުނގެ ެވގެންދިޔަ ހާލު. ގެމަނަފުުށީގެ ަރއްޔިތުންނަުްށ އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ރަމަޟާން މަހެއްގައި ގެމަނަފުުށީގެ އިންޖީ

އުޅެންޖެހުނު ދަތިއުނދަގޫ ތަކުލީފުތައް. މިއަދު އެ ރައްިޔތުން އަދިވެސް ހަނދާންހުންނާނެ. އެކަމަކު މި ސަރުކާރު 

ުށް އައުމަުށްފަހުަގއި އިންޖީނެްއ ގެންގޮްސގެން އަދި ޭއެގއިުތރަުށް ކަނޑުހުޅުދޫ ވެސް، ދެއްވަދޫ ވެސް، ކޮނޭޑއަ

ކޮުށްދެވިފަ. ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެން އަގު ދަުްށކުރިޔަކަސް ައޅުގަނޑުމެންގެ އިތުރުބަލައިލިކަމުަގއި ވިޔަސް ކެޕޭިސޓީ ވަނީ 

ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަަރންޓެއް ނުގެެނވޭނެ، އެ ތަުނގައި ބޭނުްނވާ ެއކަުީށގެންވާ ިޚދުމަތްތަކެއް ނުގެެނވޭ ކަމަުށް 

ސް. މި ދަންނަވަނީ އިންޖީނުގެތައް ބިނާކުރުމާއި ެއކިއެކި ެޕނަލްތައް ބަދަލުކުރުމާ، އަދި ވަންޏާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

އަްޕގްރޭޑިންަތއް ގެނައުމަުށް ަޓކައި މަަސއްކަްތކުރުމުގެ ނަތީޖާައކީ މިއަުދ  އިތުރުއޭެގއިތުރަުށް އެތަނަުށް ބޭނުންވާ 

 10ތްކުރުަމކީ. މިއަދު ަސރުކާރުން އެ ނިންމީ %ޙަޤީޤަތުގައި މި އިންޖީނުގެަތއް މަސައްކަްތކުރަމުންދާ މަސައްކަ
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އަުށް ކުޑަކުރުމަުށް ަޓކައި އިނގޭތޯ. ީމގެ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަާވ ކަމަުށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް 5އިން %

ގައި އެކަުީށގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެކުރިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ރޯދަމަހު

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ، ޓީ.ީވ ބައްލަވާ ބޭފުޅުންނަުށް އަދި ޚާއްޞަކޮުށް ިސވިލް ސަރވިްސ މުވައްޒަފުން ވިސްނަންޖެހޭ. 

މަސްެވގެންދާއިރު ކުރާނެ ދަތި،  3މަސްދުވަސް ވަންދެން އެ މީހުންގެ މުސާރަ ނުލިބި  3މަސްދުވަސް ވަންދެން،  3

އް. މި ސަރުކާުރގެ މިއަދާ ހަމައަުށް އައިއިރުަގއި ވެސް ސިވިލް ސަރވިްސ އުނދަގޫ، ތަކުލީފު އިހުސާްސތައް، ވޭންތަ

އެްއވެސް ުމވަްއޒަފަކަުށް މުާސރައިގެ އެންމެ ޕަސަންެޓއް ެވސް، އެންމެ ސެންެޓއް ވެސް އުނިކޮުށްފަެއއް ނޯންނާނެ. ިމ 

ން ުކރެވޭތީ ނޫންތޯ. މީގެކުރިން ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިގެން މި އަންނަނީ ކަނޑައެޅިަފއި އޮންަނ އުސޫލުގެ ތެރެއިން މިކަ

ވެރިކަމެްއގެ ތެޭރަގއި ނެތޭ ަނރުދަމާއެއް ބިނާކުެރވިފަ. އަޅުަގނޑުމެން ނަޖިސް ފެނުން ފެންވަރާލަިއގެން ނަޖިސް ފެން 

 ބޯލައިގެން އުޅުނީ. މިއަދު މި ސަރުކާރު އައުމަުށްފަހުަގއި ކިަތއް ރަުށުގައި ނަރުދަމާތޯ އަުޅަގނޑުމެން ޤާއިމުކޮުށްފައި އެ

އޮތީ. މި ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ޚާއްޞަ ބެއްލެވުުމގެ ދަުށުން، ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްގެ ތެެރއިން ކުރެވުުނ 

މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއަކީ މިއީ. މި ރާއްޖޭގެ އެންމެން ވެްސ ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް، މި ާރއްޖޭަގއި ތަރައްީޤގެނެވޭކަން. 

މެން މި ސެޝަނުގެ ކުީރގައި އެ ދިޔައީ އެތަްއ ސުވާލެއް އަމާޒު އެ ކުރެްއީވ ބަނދަރުތައް ހެދޭ. މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު މުޢިއްޒަުށް. ެއ ޭބފުޅާ އެ ވިދާޅުީވ ކިަތއް ރަުށުަގ ނަރުދަމާ ހެދިފައި ހުރިތޯ؟ 

ވާ، މިއީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިގެން ކިތައް ރަުށުަގއި ބިން ހިކިފައި ހުރިތޯ؟ މި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ބައްލަ 

ކުރެވޭ ކަންތައްތަްއ. މިދިޔަ ެވރިކަމުގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ަތކުލީފަކީ މި ރާއްޭޖގައި ހުރި 

ޑުމެން ވިއްކާލީ. ކުންފުނިތައް ިވއްކާލީ. މިސާަލކަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ދިރާގުގެ މޭޖަރ ޝެއަރހޯލްިޑންގ އަުޅގަނ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގެ ތެރޭަގއި އިނގިރޭސިވިލާުތގެ ކުންުފންޏަކަުށް ވިއްކާލީ. ފެން ކުްނފުނި ވިއްކާލުމުގެ ސަބަބުން 

އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގެ ރައްޔިުތން ހަނދާން އެބަހުރި މާލޭގައި ފެނުގެ މައްސަލަ ދިމާވެގެން ާމލޭގެ އެަތއް ބަޔަކު ތިންހަތަރު، 

ސް ވަންދެން ފެން ނުބޮވިގެން އުޅެމުންދިޔަ ަދތިއުނދަގޫ ތަކުލީފުގެ ހާލަތު. އެއީ ސަރުކާުރގެ ކޮންޓްރޯލް ފަސް ދުވަ

ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުގެ ތެޭރގައި އެމް.ޑަްބލިޔު.އެސް.ީސގެ ެޝއަރ؛ މޭޖަރ ޝެއަރހޯލްޑިންގ އޮީތ 

ނެްތ. އެއަރޕޯުޓގެ ހާލަތު ހުރީ އެގޮތަުށް. ަދއުލަތަުށް އާމްދަީނ  ވިްއކައިލާފަ. އަުޅގަނޑުމެންެގ އެްއވެސް ކޮންޓްރޯލެއް

ވަންނާނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތޭ. މިއަދު ވެސް ބައްލަވާ މިއަދު ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ 

ތުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓުތައް އެހެީރ ފަންޑުގެ ފަރާތުން ނެރޭ ރިޕޯޓުތައް ބައްަލވައިަލއްވާ. ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަުށްދާ ގޮ

ފެންނަން. މިއީކީ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަުށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ތިބެގެން ދަްއކާ ވާހަކަތަެކއް ނޫން. އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އޭަގއި ލިބެން ރިޕޯޓުތައް އެހެރީ. ބައިނަލްއަްޤވާމީ ރިޕޯޓުތައް އެހެރީ. އިންަޓރނެޓުގައި ޝާއިުޢކުރެވިަފއި ެއހެރީ. އެމް.އެމް.

އެހެރީ. ބައްލަަވއިލަްއވާ ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދަުށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަން އުޅޭ ވާަހކައަކީ ިމ 

އަުށް ުކޑަކުެރވިެގންދިޔައިމާ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނަުށް އޭގެ ސަބަބުން ހެޔޮ  5އިން % 10ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެްނ، %
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ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާބައްަލވާ. ައުޅގަނޑުމެން އާބާދީ ުކޑަ ރަުށްަރުށުގަިއ، މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ  ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ.

ސަތޭކަ ރުފިޔާ އަރަިއގެންދިަޔއިމާ ެއ  15ކަމަުށް ވަންޏާ ކޮނޑޭ ފަދަ ުކދިކުދި އާބާދީތައް އުޅޭ ރަްއިޔތުންނަުށް ބިލަުށް 

މެންގެ މި ރަުށްރަުށުގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުން މި ތިބެނީ ދައްކާނެ ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުވިސްނޭ. އަޅުގަނޑު 

ކޮންމެ އާއިލާައކަުށް ނިސްބަތްާވ ގާތްގަނަޑކަުށް އެަކކު ނޫނީ ދެ މީހަކު ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންގެ ގޮުތގައި ިމ 

ޑަކުރެިވގެންދިޔަދިޔުމަީކ ތިބެނީ. އެ ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ނޯޭވ ހަމަޖެހިފައެއް. އެހެންވީމާ، މި ކު

މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންެގ 

ފަރާތުން ވާހަކަދެއްިކގެން ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުން އުފާކުރާެނ ކަމެއް. ެއކަމަކު އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން، މި ބިލު 

ންދިއުމަުށް ޓަކައި މިއަދު މި ބިލު ވަގުތުން ވަގުުތން ފާސްކޮުށްފައި މި ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ކުރިއަުްށގެ

މެންބަރުން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތިބިކަން ެއއީ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  10ގެނެސްދިނުމަުށްޓަކައި އިިދކޮުޅހެދި 

ައގު ުކޑަކުރަްނވީއޭ.  ޑަކުރަންީވއޭ. މަްސވެރިްނގެ ތެލުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްަތއް ކު  ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ޕޯިޑއަމްތަުކަގއި ފުޅާކޮުށް

އިމާ މި ބިލު އަުށް ދިޔަމިވާހަކަތައް ދެްއކުމަުށްފަހުގަިއ ބިލު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން ބަހުސް މަރުޙަލާ

 ޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،މެދެއް ދިމާނުވޭ އިއް ؛ގޮތެއް ދައްކާ ވާހަކަިއގެ ދެ ފާސްކުރަން އިންކާރުކުރީމާ މި

ނޫން.  ވެސް މިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތިބީކީ ނިދިފައެއް ަގއިމުޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ކަންތައްތަކަުށް ވިސްނަން. ހަމައަޅުގަނ

 އާބާދީ... ރާއްޖޭގެ ރަުށްތަކަުށް އަންަނމުންދާ ބަދަލުތައް އެބަ ފެނޭ. ރާއްޖޭގެ ެއކި ހިސާބުތަުކގައި ބޮޑެތި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެންދޫޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް. ޙުސައިނަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ކޮުޅަގއި  މި ބޭނުންވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ެވސް ފާހަގަކޮުށްލަންޝުކުރިއްޔާ 

ެޓކްސް ކުޑަކޮުށް ޮބޑުކުރަންޖެހޭނީ ެއއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޖާހު  ،ހުންނަވައިގެން ދެންމެ ވާހަކަިއގައި ވިދާުޅވި ގޮތަުށް

ައުށް އޮތް ތާއީދު ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫނޭ. ސިޔާސީ ގޮތުަގެއއްކަެމއް  ކުޑަކުރަން ކުރާ ،މަތިކޮުށް

ޓަަކިއ މްހޫރިއްާޔގެ ައގު މަތިކުރުމަުށްކިބަިއގައި ދަުްށވެއްޖެހެން ހީވާ ދަނޑިވަުޅގައި މިކަހަލަ ބިލެއް ހުުށަހަޅައިގެން ރައީސުލްޖު

 ގައި އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ކަެމއް ިޑމޮކްރެޓިކު މުޖުތަމަޢު ކުރެްއވުމަީކ ެއއީ މި މަސައްކަތް ކުރަްއވަން ަމސައްކަތް

ސަރުކާރުްނ އިމްޕޯޓު ޑިއުީޓއަުށް ނުވަަތ  ކަމެއް އެބައޮތް. އެއީ މި ވާ އެއްގަނޑުމެންނަުށް މި ބިލުން ފާހަގަނޫނޭ. އަޅު
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ންނަ ބަދަލުތަކެއް ނޫންކަން. ގެންަނ ބަދަލުތަކަކީ އެކަުށީގެްނވާ ިދރާސާއެއް ކުރުމަުށްފަހުަގއި ގެ  ޓެކްސްގެ ނިޒާމަުށް މި

  ...ގުޅިގެން ޖެހުނީ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ޖީ.ެއސް.ޓީ ަތޢާރަފުކުރުމާ މިހެން ދަންނަވަން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ މަތިވެރި ؛މުޙައްމަދު ޙުސައިން އްޒަތްތެިރ މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ މަތިވެރި

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމުަށް ދަންނަވަން. އިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިަދުށް ޙު މުޙައްމަދު

 ހިތުމަުށް ދަންނަވަން. ޙުރުމަތްތެރިކޮުށް

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

  ލުން ުގިޅގެން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަ އަުށް ތަޢާރުފުކުރެްއވުމާރާއްޖެ ޖީ.އެސް.ޓީ ދަންނަވަން މި ޖެހުނީ އާދެ! މިހެން 

 ާބވަތެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސިަފއި އޮތް. އެއީ ިޑއުޓީ ނުނަގާ ުސން ޕަސެންޓަުށް ދަުށްކުރެވިފަނަގަމުންދިޔަ ޑިއުޓީ ވަނީ 

ޕޯޓް ިޑއުޓީ ަނގަން ަތ އިމްފެުށުން ނުވަފެުށިުށް ެޓްކސް ނަގަން އަ 10ފަހުގައި %ނަމަވެސް، މި ސަުރކާރު ައުއމަުށް

ުށް އަ 5% .ރަނގަޅު .ކުރަންއަުށް ދަުށް 5އުޅެނީ % ފެުށުން އެއީ މިކަން ދޭހަކޮުށްދޭ ދަލީލަކީ. މިހާރު އަނެއްކާ މިފެުށި

 ސުން ޕަސެންޓަުށް،ުށް ވެސް ނޫން. ހަމަ އަކަ 5ބޭނުންވަނީ % އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ދަުށްކުރަންވީ.

ަިޔާދަކުރަން ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. ޭއެގ ސަބަބުން ރަްއޔިތުންނަުށް ިއުހ ޮއްތ ޮގަތްށ ޢ، ގޮތަުށް  ކުރިން އޮތް

 ޕެޓްރޯލަކީ އަބަދުވެސް މަިއގަނޑު  ،ތެލަކީ  ،ނގޭ އެްއޗަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ  ލިބިގެންދާނެ މަންފާތައް ނުހަނު ގިނަ. 

ޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހަލުވިެވގެންދާނެ. އަިދ ޓަކައި ބޭނުންކުެރވޭ ބާވަެތއް. އޭގެ ސަބބުން އިމަުށްގޮތެްއގައި އުފެންދުންތެރި ކަ

ގޮތުން ބަާލއިރު ަދުށްވެގެންދާނެ. ަރއްޔިތުންނަުށް އޭެގ ހެވާިއ ލާބަާޔއި މަންފާ  އުފެއްދޭ އުފެއްދުންތަުކގެ ައގު އިޤްތިޞާދީ

މެޓީރިއަލް ރޯފެއްދުންތެިރކަމަުށް ބޭނުންކުރާ ލާ އަދި މި ނޫން ވެސް އުގު ތަނަވަްސެވގެންާދނެ. ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލިބޭނެ މަ

ވާނަމަ. އެހެްނކަމުން، މި ބަދަލަކީ އަުޅގަނުޑ ވެްސ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި  ައގު ަދުށްވެއްޖެ ކަމަުށްނުވަތަ ަވސީލަތްތަުކގެ 

 ސުން ޕަސެންޓަުށް.ޮއތް ގޮތަުށް  އި އަދި މި ބަދަލު ެގންނަންޖެހޭ ގޮތަކީ ކުީރގަ .ބަދަލެއް ޮއތް ގެންނަންޖެހި މާ ލަސްވެފައި 

ނގޭ އެ ލް ލާން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަލިސްޓަުށް ޙަޤީޤަތުގައި ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަ ނަގާ ބާވަތްތަުކގެ އެއީ ިޑއުޓީ ނު

އެ މަސްވެިރން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުަގިއ މަސް ބޭނޭ ދުވަސްކޮުޅަގއި  .ރާއްޖޭގެ މަްސވެރިން ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތް

ޮބޑުތަުނން  ދަުށްވެގެންދާ މަންޒަރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފޭނޭ.  މަހުގެ ައގު ވަރަުށް ،މަހުގެ އަގަުްށ އަންނަ ބަދަލު

އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި މަސްވެިރަކން ނުކުރެވޭ ކަމަުށް ވާނަމަ،  ،އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުަވސްތަުކގައި ޙަޤީޤަުތގައި މާ ރަނގަޅު

ނުވަތަ މަސްވެރިން  ،މީހުންގެ ދުވަސްތައްއަދި ބޭނޭ މަހުގެ އަދަދު ދަުށް ކަމަުށް ވާނަމަ އެކަުށީގެންވާ މަްނފާއެއް ނުލިބި އެ 

ހުރި ވަރަުށް ހުރެގެން ވެްސ  ދަތި ހާލުގައި އުޅެން އެބަޖެހޭ. މިގޮތަުށް ތިބޭ ދުވަސްވަުރަގއި ތެލުގެ އަގު މިހާރު މި
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ކުރާ ުދވަހު މަހަުށް ނުފުރާ ތިބެން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ ގަބޫލު ބަެއއް ުދވަސްނުކުރެވޭތީ ންއެކަުީށގެންވާ މިްނވަރަކަުށް ބޭނު 

މެދު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ  އަުޅގަނޑު ހިތްއެދޭ ގޮތަކީ ވެސް މި ބިލާ ،އަުޅގަނުޑ އަދި ގަޫބލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ،ގޮތުަގއި

ައދި ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނުޑ  .އަދި ދިއުން ސުން ޕަސެންޓަުށް ބަދަލުކުރެވިގެންާދނެ ކަމަުށް،ބަހުސްކުރެވޭއިުރަގއި 

އްޔިތުންގެ އެހެނިހެން މި ެގނެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓަުށް އަންނަ ލޮުޅން ރަ ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

ެގ ޒުެރއްބޭނުންކުރެވޭ ޢުތަކަުށް ނުވަތަ ަރއްިޔތުންނަުށް ލިބޭ އެހެނިހެން މަންފާތަކުން ރައްޔިތުން މަހުރޫމުުކރަން ޕްރޮޖެކްޓު

 ޞަތަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރްއޔާ. . ދެއްވި ފުރުގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެިވގެންނުދާނެ ކަމަުށް

 

 ރިޔާސތުން ވާހަކަދެއްެކވުން:    

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ޢާޡިމަުށް. ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު    

ަރއްޔިތުްނގެ  ހުެރެގނެއް، މިއަދުމިއަދު މި ސަރުކާރުގެ މި ަރއީސް  ،އްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ރައީސް ޝުކުރިއްާޔ އި 

ަރއްޔިތުންނާ ހިސާބަުށް  އިްއަވއި، ެދގެނެއް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެއްފަހަރާ ތިން ކިޔުންނމަޖިލީހުގެ މި ރައީސް އި

ލާފައި ކަމެއް ނިންމަން އެ އުޅެނީ ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުާރ ލެއް ފޮނުވަިއގެން ައވަްސއަރުަވއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަުށް ބި

ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުންނަުށް ޮއޅުާވލަން. އެ ުއޅެނީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިްނގަން. އެ އުޅެނީ ޮބޑު ަވއްކަެމއް ކުރަން. ހަަމ 

 ،ޔިތުންނަުށް ލުެޔއް ހޯދައިދޭކަުށް ނޫން. ެއގޮތުންރައް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ުއެޅނީ ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަނޑު

ވާ އިޞްލާަޙކީ ވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ އޮތް އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯުޓގެ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

ްއޒަތްތެރި ލުކުރަން. އި ޑު ވަރަުށް ބޮަޑުށް ގަބޫއަުޅގަނ ޅިފައިވާ އިޞްލާޙެްއ ކަމަުށްއެ ފިކުރުަގއި ހުުށަހެ ،އެ ވިސްނުުމގައި 

ގެ 10ން ީމގެުކރިން ނަގަމުންދިޔަ %ވަނީ އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީ ހުުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްާލޙު ހަޤީޤަތުގައި ހުުށަހެޅިފައި މި  އީސް.ރަ

އެކަން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ހިންގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް،  ،އެ ފިކުރުަގއި ،ެނގުމުގެ ިވސްނުމުގައި  5ބަދަލުގައި %

ޖެހެނީ ކީްއވެގެންތޯ؟  ެއއާ ޖެހިގެން އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަންއުޅެނީ  މެން ބަލައިލަންޖެހެނީ އެކަން ކުރަން މިއަޅުގަނޑު

ބަދަލުކުރީ ކޮން  އަުށް 10% ،އޮވެފައި  ސުން ޕަސެންޓަުށްުކރުމުގައި ިޑއުޓީގެ ގޮތުަގއި މީގެ ކުރިން ތެޔޮ އިމްޕޯޓު

ުށް އަ 10ގައި އޮްއވާ %ސުން ޕަެސންޓު .ޤީޤަތުަގއި މި ސަރުކާރުގައިކޮްނއިރަކުޯތ؟ އެކަން ކުރީ ޙަ ؟ތޯ އިސަރުކާރެްއގަ

މި ަސރުކާރަުށް މާލީ ފައިދާތަްއ މި ސަރުކާރުެގ އިްސވެރިންނަުށް  ،މި ަސރުކާރަުށް ތާއީދުނުކުރާ  .ހެދީ މި ސަރުކާރުަގއި

ފޮރުވިަފއިާވ  ގެންނަން އުޅެން ފެުށީމާ؛އިން ެތޔޮ އެ މީހާ ތަްނކޮޅެއް ގިނަ އި ނުދޭ މީހަކު ތެޔޮ ގެންނަން ުއޅުނު ހިނދެއްގަ

. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ދެން ބަލައިލަންޖެހެނީ އަުށް 10އެ ިޑއުޓީ ބޮޑުކޮުށްލީ % .ބައި މި ކިޔަނީ
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އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހައެއް ކޮުށްދޭކަުށް ނޫން.  ެވސް މި . ފަހަރެއްގައިއަުށް ހަދަން 5ުއޅެނީ % ކީްއވެގެންތޯ  މި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން  އޮތް އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް އަގުެހޔޮކޮުށްޭދކަުށް ނޫން. އެކަން ކުާރކަުށް މި އްޔިތުންނަުށް މިރަ

މިއަދު ސަރުކާރަުށް ާތއީދުކުާރ އުޭޅ ކަމަކީ،  ިކޔުން ެއްއފަހަރާ އިްއވާފައި ކަމެއް ކުރާަކުށް ނޫޅޭނެ. މި 3ނާރައިގެން ހޭބޯ

ވެސް ިމ ދިނުމުގެ ިވސްނުމުގައި އަެނއްކާ އްގެ ތެޔޮ ގެންނާތީވެ އެ މީހަކަުށް ފަސޭހަކޮުށްކޮންމެ ވެސް މީހެއް ގިނަ އަދަދެ

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެްސ  .ން. އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާނަން ކޮުށްލަުށް ކުޑައަ 5އުޅެނީ %

މިސާލަކަުށް ކަރަންޓު ބިލުެގ  ޚިދުމަތްތަކުން؛ ްއޔިތުންެގ އަސާސީއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތާއީދުކުރާނެ ރަ

ނަމަ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިތިބީ މިއަުށް ވޯޓުލާން. އެހެންނަމަވެސް،  އަގުހެޮޔކޮުށްދޭން ތަްއޔާރަުށް ިތބި ކަމަުށް ވަނީ

ގެްނ މިއަދު ވެސް ސަުރކާރުން ިއޢުލާންކޮުށްދެއްވަންވީ އަުޅގަނުޑމެން މި ތަނުން މި ބިލު ފާސްކުރާ ހިސާބުން ފެުށި

ޓްރާންސްޕޯޓުަށް  އަުޅގަނޑުެމންގެ މީހުން ނޫނީ ،ކަރަންޓުގެ ބިލު ައގުހެޔޮެވގެްނދާނެ ކަމަުށް. އަޅުގަނޑުމެންެގ ޒުވާނުން

އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޔަޤީންވީަމ  .ޕެޓްރޯލް ައގުެހޔޮެވގެންދާނެ ކަމަުށް ،ބޭނުންކުރާ ސައިކަްލ، ކާރަުްށ އަޅާ ެތޔޮ

ވެސް މި ބިލަުށް ވޯޓުދޭން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މިއަދު

އަުށް ކޮންމެވެސް ޮބޑު ވައްކަެމްއ އުޅެނީ އަމިއްލަ ަފއިދާ މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރާކަުށް ނޫން. މި މިުއޅެނީކީ ކެރިދާނެ މިހާރުވެސް 

 އި ވެސް އެތެެރކުރާ ގަީޑގަނާތީވެ އެ ތެޔޮ އަނެްއކާޔޮ ގެންތަކުން ތެކުރަން. މި ސަރުކާރާ ގުޅުން އޮތް ފަރާ

ރާއްޭޖގައި ހިނގާ  ،ތިބި ސަރުކާރަުށް ތާއީދުކުރާ އިދިނުމުގެ ވިސްުނމުގައި މި އުޅެނީ. އާދެ! މި މަޖިލީހުގަޮޔކޮުށްލައަގުހެ

ތުން. ބުނާނެ ކަމެްއ ހިމެނޭ މެންބަރުން ތެދުވެ މިއަދު ބުނާނެ ޝުކުރިއްޔާ ޔާމީން. ޝުުކރިއްޔާ ފާ އިހުރިހާ ވައްކަމެްއގަ 

ކަރަންޓު ބިލުން އަގުހެޔޮ ކޮުށްލަންވީނޫންތޯ އެންމެ ރުފިޔާެއއް ވެސް. ައޅުގަނޑުމެންެގ  ނެތް. ކޮންޝުކުރެއްތޯ އަދާކުަރންވީ؟

ވެސް ައގުހެޔޮކޮުށްލަްނވީ ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެން ބިލުން އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެްސ  ކާބޯތަކެތީން އެންމެ ރުފިޔާެއއް 

ކުރެއްތޯ ޔާމީނަުށް އަދާުކރަންވީ؟ ކޮން ޝުކުެރއްޯތ ހެޮޔކޮުށްލަންވީ ނޫންތޯ. ޭއގެ ކަެމއް ނުފެނޭ. ދެން ކޮން ޝުއަގު

އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނަުށް ނިކުމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ނޫންޯތ؟ ނެތެއް ެއްއވެސް ސަބަެބއް އަދާކުރަންވީ؟ުށް ފާތުންއަ

. އަުޅގަނޑުމެން ކަުށް ނޫނޭ ޝުކުރު އަދާކުރަންވީއަިއސް ތިބެގެން ސަރުކާރަ ސީލުކުރަން ރަްއޔިތުން ހޯވީމާރައްޔިތުން ތަމް

 ،ރަނަގޅު ދިރިއުޅުމެއް ގެނެވޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަްނވީ ްނވީ، ަރއްޔިުތންނަުށް މިއަުށްވުރެމަސައްކަތްކުރަ

ތައްތައް ކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ދެވޭތޯ. އެ ކަންގޮތެއް ހަދައި ރައްޔިތުންގެ ހަލާލު މަސައްކަުތން ރައްޔިތުންނަުށް ފައިސާ ލިބޭނެ

 ުޅގަނޑުެމން ދައުލަތުން ވައްކަންކޮުށްގެްނ މަޖިލިސް މެންބަރުންނުަށް ރަޕްޝަންގެ ފައިސާއިން ަސރުކާރުގެ ތެރެއިން އަކޮ

ކަުްށ ުޝކުރިްއޔާ ފާތުން ޝުކުރިްއޔާ. މިހެން ިކޔޭ ،ތަނަުށް އަިއސްގެން ތިެބގެން ޝުކުިރއްާޔ ޔާމީން ލާރި ދިނީމަ މި

ަދނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ައސާސީ ކުރަމުންއަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދުވެސް ވަކާލާތު

އެ  .އަގުހެޔޮކޮުށްދޭން .އަުޅގަނޑުމެންގެ އަސާސީ ކަންތައްަތއް އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަކޮުށްދޭން ،ޚިދުމަތްތައް

ަތކުރާރުކޮުްށ  ުށް އައިސް މި ވާަހަކތައް ދައްކާނެ.ތަނަ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ަވނީ ކަންތައްތައް ުނވާ ކަމަުށް
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ންެގ އަޅުގަނޑުގެ އަބަދުވެސް އުއްމީދަކީ އަުޅގަނޑުމެ ،ދައްކަމުންދާނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ

. މިއަުށްވުރެން އަގުެހޔޮކޮުށް ދިރިއުެޅވޭނެ ގޮތްގޮްތ ފަސޭހަކޮުށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮްތގޮތް ހަދައިދިނުން ރައްޔިތުންނަުށް މިއަުށްވުރެ

މި ގެންނަ ބަދަލަކީ އަޅުގަނޑުގެ ގަބޫލުކުާރ  .ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތުކުރާނެން. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަުށްހަދައިދިނު

. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެން ތިރިކަމެއް އަންނާނެ ބިލެއް ނޫން ،ކުަޑެއއް ،ުށް ހެވެއްކަގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކަަރންޓު ބިލަ

ކުރެވެން ނެތް ކަމުގައި ގަބޫލެްއ ނުކުރެވޭތީވެ އަުޅގަނޑަުށް މި ބިލަުށް ތާއީދު ކުަޑއެއް އަްނނާނެ ބިލެއް ،ބިލަކަުށް ހެވެއް 

 އްޒަތްތެރި ރައީސް.ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ އި 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ާދއިރާގެ އިނގުރައިދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ފަލާޙަުށް. އިބްރާހީމް

 

 :ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނުަށް ދިވެހިާރއްޖޭ މިއަދު ުހުށަހެޅިފައިވާްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާެދ، ޝުކުިރއްޔާ އިއާދެ! 

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ެމ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާަލން. އިއަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އެންއަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމަ

 ުކފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމާއެ މަނި ،ދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން  އަޅުގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

 ގެންދަވާ ކެއް ކޮުށްދެްއވަމުންަޑއިގެންެނވި ފަހުން ދިވެހި ރައްޔިތުނނަުށް ަފއިދާހުރި ވަރަުށް ގިނަގުނަ މަަސއްކަްތތަހަވާލުެވވަ

 ،ައޅުގަނޑުގެ ާދއިާރެގ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރަްއޔިތުންގެ ނަމުގައި ަރއީސް ޔާމީނަުށް ،ަޓކައި އެ މަިނކުފާނަުށް. އެ ކަމަުށްތަން

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައީސް ޔާމީނަީކ  އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަުށް ަވރަުށް

ދެްއވާ ޤްތިޞާދީ ފިލާވަޅުތަެކއް ނަަގއިމި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަުލގަިއ ވެރިކަމަުށް އަންނަން ތިބި ވެިރންނަުށް ރަނގަޅު އި

ދެްއކެިވ ހެޔޮވިސްނޭ ރަނގަޅު ަބއެްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު އިވެރިެއކޭ. މިތާނގަ

ވަނަ އަހަރު ަރއީސް ނަޝީުދގެ ސަރުކާރުން  2011ބިލަުށް ތާއީދުކުރަްއަވއިފި. ެއ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ަބެއއް ޭބފުޅުން 

ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނާ ތެލުގެ އަގު ސުން ޕަސެންަޓުށް ތިރިކުރި ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު 

ސުވާލުކޮުށްލަން އޮތީ، އެ ދުަވހު ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުާކރުން ސުން ޕަސެންތާސް ތެލުގެ ައގު ކުަޑކުރިއިުރގަިއ، 

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަުރކާރުން އެ މަނިކުފާނުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުގެ ދޯހަިޅކަމުން ކިަތއް ރަްއޔިތުންތޯ މި ޤައުމުަގއި 

ޮކްނ ަރްއިޔަތަކްށޯތ ެއ ުދަވުހ ަކަރްނުޓެގ ައުގ ެހޮޔވާީމ، ެއ ުދަވުހ ާކުޑެގ ައުގ ެހޮޔވާީމ ؟ ބަނޑަުށްޖެހިގެންދިޔައީ 

ެއެއްއެޗިހ ަގެނަލްނ ާލިރެއްއ ޯހދެޭނ ޮގެތްއ ޮއީތ ޮކްނަރްއިޔަތަކްށޯތ؟ ިއްއަޒްތެތިރ ަރީއްސ، ައުޅަގނުޑ ެވްސ ަހަމ 

މަސައްކަްތކުރި މީހެއް. ަރއީސް ނަޝީދުގެ ސަުރކާރުން،  . އަުޅގަނަޑކީ އޮޑިދޯނިފަަހރުގެިމާތަގިއ ަދްނަނާވަލްނ ޭބުނން 
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ވަނަ އަހަރު ަހވާލުވި ަފހުން އަޅުގަނޑުމެން ރަުށަކީ ެވސް، އަުޅގަނޑުމެން ރަުށަީކ  2008އެ މަނިކުފާނުގެ ސަުރކާރާ 

ތުން ކުރަނީ ެއ އާއްމު ގޮެތއްަގއި އިންނަމާދޫައކީ އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ މަސަްއަކތް ކުރި ރަުށެއް. އާއްމު ގޮެތއްަގއި ރައްޔި

މަސައްކަތް. އެ މަނިކުފާނު ސަރުކާރާ ހަވާުލވި ފަހުން ަބންނާނެ ދޯންޏެއް ނުލިބޭ. ނުލިބިގެން ައޅުގަނޑުމެން ރަުށްރަުށު 

މީހުން ޚިޔާރުކުރީ ލޮނުމަސް އަޅަން. މި ދަރަޖައަުށް މި ޤައުމުގެ ހާލަތު ވައްޓާލި. އެހެންނަމަވެސް، މިތާަގއި ރައްޔިތުންގެ 

.ޑީ.ޕީގެ ަބއެްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރައީސް ނަޝީދު ސަރުކާުރގަިއ އެ މަނިކުފާނުގެ އިޤްތިޞާދީ މަޖިލީހުގެ އެމް

ސިޔާސަތުގެ ވާހަކަަދއްކަން މިއަދު ލަދުނުގަންނާތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ. އެ ުދަވހު އެ މަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ 

އި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މިާތގައި ސަރުކާރު ުމވަްއޒަފުންނަުށް އިޤްތިޞާދީ ސިާޔސަތަުށް އެ ަމނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ގެނަ 

ދޭނެ މުސާރައެއް ނުލިބޭ. މަސް ހުސްވާއިުރަގއި އޮންނަނީ، ސަރުކާރު އޮންނަނީ ބަނޑަުްށޖެހިފަ. ބޭރު ދުނިޔޭގެ؛ ބޭރުެގ 

ރުކާރުން ބޭރު ޤައުމުތަކާ ބައެއް ޤައުމުތަކާ މި ސަރުކާުރން ގުޅުން ކަނޑައިލާ ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަ

ގުޅުން ބޭްއވުމުން މި ރާއްޖެައުށް ވީ ކޮންފައިދާެއއްތޯ އެމް.ީޑ.ޕީ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑު މިައދު ސުވާލުކޮުށްލަން ބޭނުން. 

ރާއްޖެއިން ބޭރު ެއއްެވސް ޤައުމަކުން ޔޫރަޕަކުން ވެސް ައދި ގަލްފުގެ ޤައުމަކުން ވެސް އަދި ޢަރަބި ޤައުމަކުން ެވްސ 

ނަޝީދުގެ ސަުރކާރަުްށ ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި ވެސް ލޯނު އެހީގެ ގޮުތަގއި ވެސް ެއއްވެސް ަފއިާސއެއް ނުހޯދުނު.  ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދަުށް މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްެދވުނުހާ ވެސް ކަމަކީ މިތާގައި ޮއތް ޖީ.އެމް.އާރަުށް އެއަރޕޯްޓ 

ުގ ިވްއާކުލާމ، ިމަފަދ ިމ ާރްއޖެޭގ ަދުއަލަތްށ ާއްމަދީނ ިލޭބ ުހިރާހ ެފްނ ުކްނުފިނ ިވްއާކުލާމިއ، ިދރާ ، ވިްއކާލުމާއި

. މިކަމަުށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ހެިކެވވަަޑއިގަްނނަވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުކްނުފިނަތްއ ިވްއާކުލްނ ޫންނތޯ 

ލިަޔން ރުފިޔާ ވަންނަމުންދިަޔ މި 70އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ީސއަުށް ބަަލއިފި ކަމަުށް ވަންޏާ ެއއީ ަދއުލަތަުށް އަހަރަުކ 

މިލިޔަން ރުފިޔާއަުށް ވުރެ ޮބުޑ  300ކުންފުންޏެއް. ކުންފުނި ވެސް އެްއކޮުށް ިވއްކާލީ. ޖީ.އެމް.އާރް އެއަރޕޯޓަކީ އަހަރަކު 

 ފައިދާއެއް ިދވެހި ދައުލަތަުށް ލިބޭ ކުންފުންޏެއް. ޖީ.އެމް.ާއރާ ހެދި ޑީލެއްގެ ދަުށުން މި ރާއްޖޭގެ މައިދޮރާުށި ކަމަުްށވާ

އެއަރޕޯޓް ވެސް ިވއްކާލީ ޫނންތޯ. މިއަދު ވެސް އެ ބޭުފޅުން އެ މަސައްކަްތކުރަްއވަީނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ 

ބޭފުޅުންނަުށް ވެރިކަން ލިބޭނެ ަކމަުށް. ވެރިކަން ހޯދަިއގެން މި ތަންތަން އަނެއްާކވެސް ޖީ.އެމް.ާއރަުށް މިފަދަ އެއަރޕޯޓުތަކާިއ 

ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދަކު އެހާ ގަމާރެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ީޕ ބޭފުޅުން މިތާގައި ދައްކަާވ ހުރިހާ ތަންތަނެއް ވިއްކާލަން. 

ވާހަކަފުޅު ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ރަީއްސ ނަޝީދު މި ޤައުމުގައި 

ގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑަުށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުަގއި ވެރިކަންކުާރކަުށް މި ރާއްޖެައަކުށް ދެން ވަޑަެއއްނުގަންަނވާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ

ޝާހިދު މަސައްކަތް އެބަ ކުރަްއވާ. އެހެންނަމަވެްސ، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭަޓކަުށް ވާ ަކމަުށް ވަންޏާ ވާނީ އިބޫ ކަމަުށް هللا ޢަބްދު

 އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުްށ ޝުކުރިއްޔާ.

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 މޫސާއަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ތެުލގެ އަގުެހޔޮކުރުމޭ ިކޔަިއގެން ަރއްޔިތުްނގެ ލޮލުަގއި ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެްނ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން 

އަނދުންއަުޅވަމުން މި ދަނީ. ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ ަސރުކާރުގެ ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތް ހުރި މިންގަނޑު. މި އަހަރު 

ން ކަނުއަނދިރީގައި. ރޭގަނޑު ދަންވަރު ަގޑިއިރު ވަންެދން ތިމަރަފުުށީ މީހު 48ތެރޭގަިއ، ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި 

މާލޭގެ ރައްޔިތުން ހަތަރުފަސްގަިޑއިރު ވަންދެން މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ގޮްސގެން ައނދިރީގައި. މިއީތޯ މިއަންަނ 

ޔުނިޓު ކަރަންޓު  3ތަރައްޤީއަކީ؟ ނޫން. މިއީ ަތރައްޤީެއއް ނޫން. ތި ބޭފުޅުން ހިސާބުޖައްސަވާ! ތެޔޮ ލީަޓރަކުން 

ދޭއިުރަގއި ކުޅުދުއްފުުީށަގއި، ހޯރަފުުށީގަިއ، ތުރާކުނުަގއި، ައއްޫޑގައި ކަރަންޓު ުޔނިޓެއް ހަތް ރުފިޔާ ބައި. އުފެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުަގއި ދެ ރުފިޔާ ބަޔަުށް ރައްޔިތުން ކަރަންޓުބިލު ދެއްކީ. އެހެްނވީމާ، މި ބުނަނީ މިއީ މަކަރާއި 

ރުފިޔާ ނަާގފައި ދެން ކުރިއަުށް ބާީކ މި އޮތް ެއއް އަހަުރގެ ތެރޭަގިއ  7 ރުފިޔާގެ ކަރަންުޓ ޔުނިޓަކުން 2ހީލަތޭ. 

ސަރުކާރަުށް ހިލޭ ވެސް ކަރަްނޓު ދެވިދާނެ. ރައްޔިތުްނގެ ައތުން އެ ފައިސާ ނަަގއިފިއޭ ސަރުކާރުން. މިއަދު ވެސް އެ 

ރި ރައީސް. މިކަހަލަ މެއް އިއްޒަތްތެކަ ދައްކަނީ ހަތް ރުފިޔާ ބައި ކަރަންޓު ޔުނިޓަކަުށް އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއީ ލަދު

އުެޅނީ ވެރިކަުމގައި ދެިމއޮންނަން.  ނުލަފާ ރޭވުންތަުކން ރައްޔިތުންނަުށް ދަޅަދަްއކަިއގެން މި ސަރުކާރުން މި ،ލަތްތެރިހީ

މި ނަވަނީ ދަން ނެތޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި މި ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް؟ ކަމެއްތޯނޫން ކޮން މި

އި، މަކަރާ ލަތްހެދުމާއި، ހީރައްިޔތުންނަުށް ފައިދާހުރި އެއް ކަމެއް ވެސް. އަބަދުވެސް ޮއޅުވާުލމާ ސަރުކާރަކުން ނުކުރާނޭ

އިންތިޚާބުގައި ނޫެނޭކ  ނެފިއޭ މިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލުނީ. ރަްއޔިތުން ބުމި ސަރުކާރުން އުޅެހައިގެން ކަންތައް ކުރަން ޖަ

ނެތިގެން ނިކުމެ އަދިވެސް  ލިބުނީމާ ދެން އަމާންދީފައި ގެއަުށް ދާންީވއޭ ދެން. ގޮތެއް 30އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. %

ނޭގ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލަިއގެން ކަންކަން ކުރާކަުށް ދެން އުޅޭަކުށްނުޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރުފިާޔ ބައިބާީކވާ  ދޮޅު ރުފިޔާ ަވގަުށް ނަގާފައި،ޔާ ޭއގެން ރުފިޔާ ނެިގއް 2ގޮތް.  ދާނގަމުންމި ޤައުމުގައި ކަންަތއްތައް ހި

 ދައްކަނީ. ރައްޔިތުންނަުށް މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި. 1:00ގެންދާނީ އެބަޖެހޭ. ދެން ޖަލްސާ ކުރިއަުށް  ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

މިއީ ބަަރކާތްތެރި ަރމަޟާން މަސް. މަޖިލީހުގެ ދައްަކވާއިުރ ހަނދުމަކުރައްވާތި! ވާަހކަފުޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ޚިލާފުނުވެ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ދީނުގެ އަސްލުތަކާ  އިސްލާމް ،ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮުށްަފއި ވަނީ  46ގަާވއިދުެގ 
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ގެ ެއއްެވސް މެންބަރެއްގެ ިއއްޒަާތއި ކަރާމާތަުްށ މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުއަދަބުތަކަުށް ުޙރުމަތްތެރިކޮުށްހިތައިގެން  އުޅުމުގެބަސްމޮުށެ

ބުކުޮށް ވެސް މުޚާޠަ އެހެން މެންބަރުންނާބުކޮުށް ވެސް އަދި ލްސާގެ ރިޔާސަތާ މުޚާޠައުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެ މަތީން ޖަ

ންބަރަކާ ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުްނ ނޫން ގޮތަކަުށް ވާހަކަިއގެ މިސްރާބު ހަމަ ބަދަލުކުރާ ކޮންމެ މެ ވާހަކަދަްއކަން. މި

ބުން ހިސާ . މި ންގެންދާނެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަންތަނުގައި އިނދެގެން އަޅަމު ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެްއ އަޅުގަނޑު މި އެޅެން

 ަގއި ދެން ކުިރއަުށްގެންދާނީ. 1:00މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން. 

 

 ] އަުށް  13:00އިްނ  12:00ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަުށްދާން ފަުށައިގަންނާނަން. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް 

އަދި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. މިއީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާަހކަފުޅާ ުގޅިގެްނ އަުޅގަނުޑ ެވސް ހަމަ ކުރީެގ ދަންފަޅީެގ ާވހަކަފުޅާ ގުިޅގެން ިއއްޒަތްތެިރ 

 46ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(. ަގވާއިުދގެ  46މެންބަރުންނަުށް ސަމާލުކަމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިާލނަން، ަގވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކޮުށްފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ވާހަަކދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކާ ުގޅިގެން. އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުަތާކ 

ގެ އެްއވެސް ޚިލާފުނުވެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަބސްމޮުށެއުޅުމުގެ އަދަބުތަކަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތައިގެން މަޖިލީހާއި މަޖިލީހު

މެންބަރެއްގެ އިްއޒަތާއި ކަރާމާތަުށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮުތގެ މަތީން ޖަލްސާގެ ިރޔާސަތާ މުޚާޠަބުކޮުށް އަދި މަޖިލީހުގަިއ 

ދެކެވޭ ވާހަކަަތއް ދަްއކަން. ައޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވާލީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ބައެއް ފަހަރު ޖޯޝްގައި ބަެއއް 

ރަުށް ވަަޑއިގެންެނޭވތީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން؛ އަުޅގަނޑުމެން ަދއްކާ ހުރިހާ ކަމަކާ ގުިޅގެން ފަހަރަުށް ބޭ

ދައްކާ ވާހަކަަތއް ރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ައުޑއަހަމުންގެންދާ ތަނަކަުށް ވާއިުރގައި މި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއްބާރުލުންދެްއވަން އަުޅގަނުޑ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ކުރިއަުްށގެންދިޔުމުަގއި ރިާޔަސތަުށް 

މިއާ ޚިލާފަުށް ވަަޑިއގަންނަވާ ަނމަ، އަުޅގަނޑަުށް ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ ެއއްގޮތަުށް މަޖިިލސް ބައްޓަންކޮުށްލަން. އެކަން 

ުށް ދަންނަވަމުން، އަުޅގަނޑު މި ދަންފަޅީގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ކޮުށްލާނެ ވާހަކަ ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

 އަުށް. هللا މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން މި އުޅޭ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯުޓގެ ގާނޫނަުށް 

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަުްށ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ އެންމެ ފުަރތަމަ ވެސް ދަންަނވާލަން. 
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ކުރުމުގެ އިތުރު ންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، މިސަުރކާރަކީ ތާއީދު ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަނުޑގެ ާވހަކަ ފެުށުމުގެ ކުރިން ދަ

ގޮތުން ޙަޤީޤަތް ޮއޅުަވއިލާނެ ސަރުކާރެއް ނޫްނކަން ދިވެހި ަރއްޔިތުން ގަބޫލުކުަރއްވާުށޭ. ެއްއވެސް ހާލެްއަގއި މި ސަުރކާރަުށް 

ނުލާނެ އިނޭގތޯ. އެ ޔަޤީންކަން ދިވެިހ  ކުރާކަުށް ކަްނކަމުގެ ޙަޤީޤަތެއް މި ސަރުކާރަުކން އޮޅުަވއެއްއިތުރުތާއީދު 

ރައްޔިތުންނަުށް ސަރުކާުރގެ ހިންގާ ޕާޓީގެ ަނއިބު ރަީއސްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުރަވމުން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން 

ބޭނުންވަނީ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސޭ ިއއްޔެ ނުކުރާ ކިތަންމެ ކަމެއް މިއަދު ކުރަންޖެހިދާނޭ. މިއަދު ނުކުރާ އެތަްއ 

އްތަެކއް އަދި މާދަމާ ުކރަންޖެހިދާނޭ. އިއްެޔގަިއ ނަހަދާ ބަނދަރުތައް މިއަދު ހަނާދފައި، އިްއޔެ ނާާޅ ނަރުދަމާގެ ކަންތަ

ނިޒާމުތައް ރަުށްރަުށުަގއި ާޤއިމުކޮުށްދީފައި، އިްއޔެަގއި ާޤއިމުނުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމުަތއް ޤާއިުމކޮުށްދީފައި، އިްއޔެ ހަލާުކެވ 

ރި އުޅަނދުތައް ރަނގަުޅކޮުށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ ނަގާ ޮކޅަުށް ޖަހާފައި، އިްއޔެަގއި ެއްއވެސް ވީރާނާވެ ބޭނުމެއް ނުހިފިފައި ހު

އުސޫލެއް ނެތި ބޮއްސުންލާފަިއ އޮތް ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ހަރުދަނާކޮުށްފައި، ިއއްެޔަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ނެތް މިނިވަންކަން 

ތަރައްޤީ މިއަދު ކުރިއަުްށގެންދަމުން ގޮސްފައި، ިއއްެޔގަިއ މިއަދު ހޯދައިދީފައި، އިްއެޔަގއި ހުއްޓިފައި ހުރި ޢުމްރާނީ 

ވަުޅގަނޑަކަުށް ވެއްޓިަފއި އޮްތ އިޤްތިޞާދު ނަގާ ކޮޅަުށްޖަާހފައި، މި ކަންކަން ކުރަމުންދާއިރު ިއއްެޔގައި ނުކުރާ އެތަްއ 

އަުށް ބަދަލުވެދާނެ.  10ދު %ކަމެއް ކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ިއއްޔެ ތެލުގެ ިޑއުޓީ ސުން ޕަސެންޓުގައި އޮަތސް މިއަ

އަުށް ބަަދލުވެފައި އަނެއް ުދވަހު އަެންއކާވެސް އެ ޒީރޯއަުށް ވެސް ހިނގައިދާނެ. ެއއީ ދުނިޭޔގެ  5އަދި މާދަމާ %

ކުރުމަުށްފަހު ނަ އުސޫލު. އެ އިރެއްގެ ހާލަތާއި އެ ިއރެއްގެ ތަނުގެ އިޤްތިޞާދީ ަކންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކަންހިނގަމުން އަން

ކަމެއް. ހަމައެާއއެީކަގއި  ެގންދާވެސް ކުރަމުން  ބަދަލުތައް ގެނަުއމަކީ އެީއ ދުނިޔޭެގ އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއިގެންނަންޖެހޭ 

 ަގއި ތެލުގެ އަގު ބަހައްަޓިއގެން ދިވެހިދާޅުވާ ސަުރކާރުން ޒީރޯ ޕަސެންޓުވި ލަން އެަބޖެހޭ އެއަޅުގަނޑުމެން ބަލައި

ގެ ދު ޞާލިޙް ނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް މުޙައްމަރައްޔިތުންނަުށް ލިބުނީ ކޮން މަންފާއެއްތޯ. ހިން

ކުރަްނ ންކަހަލަ ފައިދާެއއްތޯ ކަުަށވަރުުގޅިގެން ަރއްޔިތުންނަުށް ލިބޭނީ ކޮ ގެންނަ ބަދަލާ ތެލަުށް މި ،ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވި

 މިއަދު މި  ،އަރުވަމޭ . އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކަންމެކޭއެއީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަ .އެބަޖެހެއޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އާެއކޭ

ުށް ުލއިަކމެއް އަންނާނޭ. ކަރަންޓަުށް ަދއްކަންޖެހޭ ައގަުށް ލުއިކަެމއް އެީކގައި ިދވެިހރައްޔިތުންގެ ޖީބުތަކަ ގެނެވޭ ބަދަލާ

 އެ ،އި އޮތްއިުރަގއިގައަންނާނޭ. އެކަމަކު މިދެންނެވި ޒީރޯ ަޕސެންޓުދުމަތްތަކަުށް ވެސް ލުއިކަެމއް އަންނާނޭ. އެނޫން ޚި

ސަރވިްސެގ  އޭރު ސިވިލް ންނަުށް ލިބުނީ ކޮން މަންފާއެއްތޯ؟ހުރިއިރުަގއި ރަްއޔިތު ަގއި ތެލުގެ ައގުވިދާޅުވާ ޒީރޯ ޕަސެންޓު

ަޤުއުމަގިއ ިޞްއޙީ ާދިއާރ ، ޚިދުމަތްތައް ނުލިބި ގެއްީޙ ދާއިރާކުަޑކުަރންޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ޞި  ފުންގެ މުސާރަމުވަްއޒަ

ކުީރެގ  އޭގެ ރާ ހަލާކުވެގެންދިޔަީއ ކީއްެވގެންތޯ؟ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއި ެވެގްނިދަޔީއ ީކްއެވެގްނޯތ؟ވާީރނާ 

ހުރި މަސައްކަތްތައް  ހުރި ބަނދަރުތަކާއި، ކުރަން ފަުށާފައި ހުރި އިމާރާތްތަކާިއ، ހަދަން ފަުށާފައި ފައިސަރުކާރުތަކުން ފަުށާ

 ،މިލިއަނުން 150އަުށް ގޮސް އެިކއެކި ވަޒީރުން ހުއްޓިގެންދިަޔއީ ީކއްެވގެންތޯ؟ އަދި ހަމައެާއއެީކގައި ކޮރަޕްަޝން އިންތިހާ

 ރައްޔިތުންނަުށް އެއިން ކުރީ ކޮން ލާބަޔަާކއި މިލިއަނުން ނެިގިއރުގައި ިދވެހި 400މިިލައނުން،  300މިލިއަނުްނ،  12
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ޒީރޯ ތެޔޮ އެތެރެކޮުށްފަިއ، އެ މީހުން ތެޔޮ ނެރެންވީމާ ސަރުކާުރގެ ބޮުޑން  ގެއޭރު  ،ބައެއް މީސްމީުހން ތޯ؟މަންފާއެއް

އަުޅގަނޑުމެން ަހނދާނަުށް އަންނަނީ އަުޑއިޭވ  ންޓަުށް ގެނަިއގެނައުްނ މިއަދު އަލުން ަތކުރާރުކުރަން ޭބނުންވަނީތޯ؟ޕަސެ

ކުޅެންެވގެްނ  ލުގެ ކުިޅގަނޑު ކުޅުނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުަގއި އޮތްއިރު. އެތެ އި ެވއްޖެްއޔާ ސޯރޭ ކިޔާ މީހަކު އޭރުގެގޮތުގަ 

ންނަުށް ެއއްެވސް މަންފާއެއް ވިތޯ؟ މިއީ ައޅުގަނޑު ރައްޔިތު ގަނަޑކުން ދިވެހިގަތް  އޭރު، ރޯ ަޕސެންޓުތެލަުށް ގެނައި ޒީ

ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް  ކުރަްއވާ އާމްަދނީފުޅުިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަބޫލުކޮުށްލަން ޭބނުންވާ ކަމެއް. ހަމަ މިއަދު ސުވާލު

ހުންނަނީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ  މި އް މީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައިއަުޅގަނޑު އަބަދުެވސް ދައްކާ ވާަހކައެ  ؛ނުވެ ދިވެހިރާއްޖެ އިތުރު

 ކަމުަގއި ވަނީމުންދާވައިތުރުްނގެ ބޭނުންތައް ރައްޔިތު އެީކގައި ވެސް ދިވެހި ސީލަތްތަެކއް. އެ ވަސީލަތްތަކާވަރަުށް މަދު ވަ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. މިއީ ގަ ކުރަންޖެހޭނެ.އިތުރުމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް ވިްއޔާ އެ އިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާރަކަުށް އާ

 ،ެއވެނި ކަމެްއ ނުކުރެވެއޭ. ވިދާުޅވާއިރު  ،ިމވެނި ކަެމއް ނުކުރެެވއޭ ،ވަޑަިއގެްނ މި ވިދާޅުވަނީބޭބޭފުޅުން ތެދުވެ މި

އަެގްއ  ،ސަރުކާރުން ަތކެތީގެ ައެގއް ބޮެޑއް ނުކުރާނެ  އޮީތ. މި ންކަން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ައއިސް މި އެކަ

ުށް އޮތީ. ރައީސް ޔާމީްނ ުކރިއަ 2018! ބޫލުފުޅުކުރަްއވާކަުށް ޓަަކއި އިނގޭތޯ. ގަސިޔާސީ ފައިދާއަ އް ނުކުރާނެހެވެ

ްއޔާ ން ވެއްޖެިތަޔ ިވާދުޅާވ ުއޫސލު ، މެ ބޮޑަުށް ބޭނުންފުޅުވާނީ. އެހެންވީމާއެންމަނިކުާފނު ނޫންތޯ  ކުރިމަތިލައްވަނީ. އެ

 މަނިކުފާނު ބޭނުންވަނީ ދިވެހި  މަނިކުފާނުތާ މި އެއްޗެހީގެ އަގު އެންމެ ބޮޑަުށް ހެޔޮކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނީ. އެކަމަކު އެ އެ

ޔިތުން އެކަްނކަމުަށް ދިވެިހ ރައް ،ންކަންކަުމގެ ޙަޤީަޤތް ހާމަކޮުށްދީގެ ،ރައްޔިތުންނަުށް ޙަޤީޤީ މަންޒަރު

ން. ވަދަ އްަރްއޔިތުންގެ  ވޯޓު ހޯ ކުުރވަިއގެން ދިވެހިޔިތުން އެކަންކަމަުށް އަހުލުވެރިރައް ިދވެހި ،ކުރުވަިއގެންހޭލުންތެރި

ލަްނ އަުޅގަނޑު ވެސް ދަންނަވާ .ވެރިން ކަންކަން ކުރަްއވާ ގޮަތކީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އިއެއީ ިމއަދުގެ މި ޒަމާނުގަ 

ބޫލުނުކުާރ ހުްއޓޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ގަ ަަބޫލުނުކުރާ ފޯމިއުލާތައް ވެސް އެބަައުޅަގނުޑެމްނ ގ، ބޭނުންވަނީ

 މެ ނުަވތަ ވަކި ޕާީޓއެްއގެ ިޓކެޓު ހިއްޕަަވއިގެން ިނކު ސާލަކަުށް ކޯލިޝަނެްއގެ ޓިެކޓުފޯމިއުލާތައް ވެްސ އެބަހުރި. މި

،  މިއަުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވއްަކއިގެން  ،ުށް މިއަދުގެ ސަރުކާރު ިވއްަކއިގެން ހިއްޕަވަިއގެން ނިކުމެ ަރއްޔިުތންނަ

ބުެވގެން އަްނނަ މީހާ އެްއވެސް މަޤުބޫލު އިންތިޚާ ގުިޅގެން ރަުށުގެ ތަަރއްޤީ ގެނެސްދޭަނމޭ ބުނެ ިމައުދެގ ަސުރާކރާ 

ދޫކޮުށްލާފައި ނުކުންނަ  ނުކުރެވުނީމާ ޕާޓީންވާ ކަމެއް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ހާސިލުހަމަ ތިމާ ބޭނު ،ސަބަބެއް ނެތި

ބޫލުކުރާ ފޯމިއުާލއެއް ނޫން. މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ވެސް ެއއީ ައޅުަގނޑު ގައަކީ ފޯމިއުލާ

 އެ  ުޅިވއިރު،މިއުލާއެއް ތިމަންނަ ގަބޫލުފުޅުނުކުރައްވަމޭ ވިދާފޯ ވެނިއަމީތު މިތާގައި މިއަދު ވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުން މި

ނެތޭ އިނގޭތޯ. މަުޑްއވަރީ  އި ެއއްޗެހި ވިދާުޅވުމުގެ ަޙއްުޤ؟މަނިކުފާނަުށް ކޮބައިތޯ މިއަދު ަމޑުްއވަރީ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުގަ 

ޕީ.ޕީ.އެމާ އެީކގައި. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ަޓކަިއ މަުޑއްވަީރ ދާއިާރގެ ަރއްިޔތުން އެ ިތއްބެީވ ، އްެބވީ ތި ރައްޔިތުން މިއަުދ އެ 

ތަރައްޤީ ހޯދަން ގުިޅގެން  މިއަދުގެ ސަރުކާރަުްށޓަކައި ވޯޓުދިނީ. ރައީސް ޔާީމނަުށްޓަކައި ވޯޓުދިނީ. މި ސަރުކާރާ ވޯޓުދިނީ.

ަޖހާފައި ރައްޔިތުން ދެްއވި ވޯަޓުށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ނިކުެމ ސަރުކާރު ކޮޅުފައިން ދިނީ. ރައްޔިުތންނާއިބޭނުންވާތީ ވޯޓު
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ޫބލުކުރާ ފޯމިއުލާއެއް ނޫނޭ ވިާދޅުވުމުގެ ަޙއްޤެއް ނޯންނާނެ. ކިޔާފަިއ، ތިމަންނަ ގަ ަޙްއޤުގައޭދެން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ 

ރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުނުކުރާ ފޯމިއުލާތައް ވެސް އެބަހުއްޓޭ ިއއްޒަތްތެ ،ދަންނަވަނީ އެހެންވެގެން މި

އީސް ޔާމީނަުށް ކުރަން އުނދަޫގވޭ ައުޅގަނޑުމެން ރަަހަޖމު  ަބެއްއ ޭބުފުޅްނަނށް ، ެއކީަގއި ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީހަމައެއާ

ުށް ޝުކުރުއަދާކުރާތީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މާތްވެގެންާވ ލޭީޑ މެޑަމް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމަ . ފަސްޓްޝުކުރުއަދާކުރާތީ

މީހާއަުށް ކަމެއް  . އެުށްމީހާއަުށް ހެޔޮކޮުށްހިތާ މީހާއަުށް ހެޔޮކޮުށް ހިތަ ދީނުގައި ެވސް އަްނގަވާަފއި އޮންނަނީ އެ އިސްލާމް

ވާނެ ެވވަަޑއިގަންނަ ކަންބޮޑު ރައީސް ޔާމީނަުށް ލިބޭތީ އެކަމާ  . މިއަދު އެ ޝުކުރުފިއްޔާ ެއކަމަުށް ޝުކުރުައދާކުރަންކޮުށްދީ

 ކަމަނާއަުށް ުޝކުރާއި  އެ ފަސްޓްލޭޑީ މެަޑމް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމަުށް ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް ލިބި، ކަމެއް ނެތް.

ން ނެވި އެހެން ފަސްޓްލޭޑީކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއް ނެތް. އެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިެގން ބަސްތައް އޮހެމުންދާތީ އެކަމާ ރީފުގެތަޢު

 އެ ،ބޭފުޅުންނަުށް ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރެްއވުނީމަ ނުވަތަ އެ އެ ،ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް މި ޤައުމުގައި ތިއްެބވި. އެ

ްނގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާނެވަުރގެ ބޭފުޅު އެ ،ޭބފުޅުންނަުށް އެ ނުކުރެއްވުނީމަ ނޫނީބޭފުޅުންގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާ

މް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމުަށް ކަން ނެތިގެން އެކަން ނުކުރެއްވުމަކީ ެއއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މެޑަޤާބިލު

ރައީްސ ޔާމީން ކޮުށްދެއްވި ޚިދުމަތް؛  އަހަރު 3ންދިޔަ ވެގެމެްއ ނޫން. ދިވެހި ޤައުމަުށް ވޭތުނުޖެހޭ ކަޝުކުރުއަދާކުރަން

، ދެްއވި ފުދުންތެރިކަމާއިކަމާއި، އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާއި، މި ޤައުމަުށް ގެނެސްދީ ފުދުންތެރިޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި، އިޤްިތޞާ

ުށް ގެުނވި މައްޗަުށް ވެިރކުރުވި ހިނިުތންވުމާއި، މޫނުމަްއޗަަރްއިޔުތްނެގ ިހްތަތަކްށ ެގަނިއ ުއފެާވިރަކާމިއ، ުތްނަފތް 

 ތުގެ އަިޑން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޚުތައް މަިނކުފާނަުށް ޝުކުރުއަދާކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހި އުޖާލާކަމަުށް ޓަކައި އެ

 އިެއއްގޮތަުށް އިނގޭތޯ. އިްއޔެގަ  ގެ ޝުޢޫރުތަެކއް މި ބަންޑުންކުރަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތާއުފެދި އަރަމުންދާ ޝުކުރު ގައިޝުޢޫރު

ިތަމްނަނެމްނ ، ަު މިތުރުންނަުށް ވެގެން ނިކުމެ ުނަވަތ ިއްއެޔެގ ަހުތުރްނ ިމައދ، ންނުަށް ވެގެން މިތުރުން މިއަރު ހަތުރު

އީސް. ބޫލެއް ުނކުރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައް އެކަން ގަރަްއޔިތުންނެ ަޤުއާމިއ ީދުނެގ ަޙްއުޤަގޭއ ަމަސްއަކްތުކަރީނ ުބީނމަ 

ތި ސަރުކާރުގެ ިރހާ ސަރުކާރުތަކެއް ދެކެަފއި ިތބި މީހުން. ނޭގ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ިތޔަ ހުރައްޔިތުންނަުށް ކަްނކަން އެ

ުށް ކުިރ އެްއގޮތަ ހިނގި ގޮތާއި، ކަން ކުރަމުންގެންދިޔަ ގޮާތއި، ގާނޫނާ ކޮުށްަފއި ތިބި މީހުން. ކަންތެރޭގައި މަަސއްކަތް

ހުރިހާ  ންނާއި، ދިން އަދަބާިއ،ާކއި، ގާނޫނުެގ ބޭރުން ހައްޔަރުކުރި މީހުޚިލާފަުށް ކުރި ކަންތައްތަ ކަންތައްތަާކއި، ގާނޫނާ

ިމައުދ ާގޫނުންނ ޭބުރްނ ، ވާހަކަދައްކަނީ. އެހެންވީމާ  މިއަދު މި ަލއަުށް ތަޖުރިބާކޮުށްގެން ތިބި މީހުންއެްއޗެހިތައް އަމިއް

 ރައީސުން  3ކުަރްއވާފައި ދުނިޔޭގެ ތިއްެބވި ޞަތެއް މިހާރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންން ހައްޔަރުކުރާ ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ފުރުީމހު 

 ކުރެ އެްއވެސް ަރއީސަކަުށް ޯނންނާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ރިޔާޟަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ތެލުގެ  ،ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ`. 

ރަނީ ކުާރ ވާަހކަ. ައޅުގަނޑު ތާއީުދކުައުޅގަނޑު ވެސް ާތއީދު ަުޓީ ކުަޑކުރުމަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ހުުށަހެޅުމަުށްިޑއ، އަގު 

ީޒރޯ ޕަސެންޓަުށް ބަދަލުކޮުށްފައި  ޓީ ނުަނގަިއ،އެއްެވްސ ވަރަކަުށް ޑިއު ހަމައަުށް ާތއީދުުކރުމަކަުށް ނޫން.  5ހަމައެކަނި %

 ާޔސަތު ވެސް އަދި ރައްޔިތުންނާ ދީ ސިުޅވާނެ ގޮތަކަުށް ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާވުރެ ރަނގަ ރައްޔިތުންގެ ދިިރއުޅުން މިހާރަުށް

ިމައުދެގ ަޙީޤަޤަތީކ ާމލަޭގިއ ެއަކްނެޏްއ ޫންނ ، ކުރުމަުށް. އަުޅގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީބަަދލު ދޭތެރޭގައި ދެޭކގޮތް ވެސް

. މީހުންނަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ ައޮތުޅަތުކަގިއ ެވްސ ަކަރްނުޓ ިބުލ ައިދ ެފުނެގ ިބުލަތްއ ިމިހީރ ަހަމ ިއްނިތާހައށް 

ން ހަމަ މި މަޖިލީހުން ހަދާފައި ހުރި ގާނޫނުގައި އެބަޮއޭވ ނުބައްދަލު ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހިފައި މި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެ 

ސަރުކާރުަގއި ަވޒީފާއަދާކުރާ ަފރާތްތަކަުށް އެންމެ މަދުން ލިބޭނެ މުސާރައެއް ވެސް ކަނަޑައޅަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެއީ ހަމަ 

އެްއވެސް ގޮތަކަުްށ  ސަރުކާރަުށް އިޚްތިޔާރު ދޫކޮުްށފައި އޮތީ. އަދި މިހާހިސާބުަށް އައިއިުރގައި ވެސް އެއަުްށ ވެސް

ވިސްނާލުމެއް ނެތި، ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަތެއް ވެސް ކަނޑަާނޅާ އެކަން ުނކޮުށް މި އޮތީ. އެަކން ނުކޮުށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން 

ރުިފޔާއަުށް ވުރެ މަދު މުސާރަ ލިބޭ  5000މިހާރު ވެސް ސިވިލް ސަރިވސްގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަޔަުކ 

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަމަީކ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ުކރާ މަސައްކަތަކުްނ، މި ނެރޭ ، އެބަތިބި. އެހެންވީމާ

ނަތީޖާއަކުން ރައްޔިތުންނަުށް ޭއގެ ފައިާދވާން. ރައްޔިތުްނގެ ދިރިއުޅުން؛ އެންމެ މުއްސަނދި މީހުންނާއި އެންމެ ފަގީރު 

އެަބޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން. އެއަުށް އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސަތުތަްއ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި މި އޮންނަ ސްޕޭސް ކުޑަކުރަން 

ކަނޑައަޅަްނވީ. ައޅުގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްިވ، ބަޔަކު ފާހަގަކުރަްއވައިފި ސިާޔސީ 

އިދާއަުށް ޓަކައި ސިޔާީސ ފައިދާއޭ. ސިޔާސީ ފައިދާއަުށް ކަންކަން ކުރާތަން އަޅުގަނޑުެމނަުށް މި ފެންނަނީ. ސިޔާސީ ފަ

ހީވާ ހުރިހާ އެންމެން ސިޔާސީ ރޭހުން ބޭރުކޮުށްގެން މި އުޅެނީ. ހަމަ ަކނޑައެިޅގެން އަނިާޔވެރިކަްނ  ގޮތުން ވާދަކޮުށްފާނެހެން

އިސްކޮުްށގެން ކަންތައްަތއް ުކރަމުންދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އޮތީ ފެންނަން. އެ ސިޔާސަތަުށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތުން އެންމެ ފަހުން ނެގި ވޯޓުން އެ އޮތީ ނޫނެކޭ ބުނެފަ. އެއީ ޙަޤީޤަތް. އެ ޙަޤީޤަތް ައުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ރައްޔި

އެ ޙަޤީޤަތް ގަބޫލުކޮުްށގެން ަރއްޔިތުންެގ ހާޓްސް އެންޑް ަމއިންޑްސް އަދިެވސް ވިންކުަރން ބޭނުންވާ ކަމަުށް ވަންޏާ 

ކަރަންޓު ބިާލއި ފެން ިބލަކުން ނޫން ބޮޑުކުރަންވީ. އަިނޔާވެރިކަން ވެސް ހުއްޓާލަންވީ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތއް ހަމައެކަނި 

ގާނޫނާއި ަގވާއިދުަތކާ އެްއގޮަތުށް ޤައުމު ހިންގުމުގެ ވިސްނުން ވެސް ބަދަލުކުރަންވީ. އެީއ ކަންކުރަންވީ ގޮތަކީ. މިއަުދ 

ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އްކި. މިދިޔަ ސަރުާކރުގެ މި ދާ ގޮތަުށް، ކޮރަޕްޝަންެގ ވާހަކަދެ
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ްއސަލަތޯ ބަލާފައި ކާކަުށްތޯ ކޮރަޕްޝަންގެ ކާކުގެ މަ. ކީްއވެތޯ އެ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ނުބެލެންވީ؟ ފާހަގަކުރެްއވި

ސާބިތުކުެރވުނީ؟ މިލިއަން ރުފިާޔގެ ކޮން ަމްއސަލައެއްތޯ  150ދަޢުވާކުރެިވގެން، ޝަރީޢަތަުށް ފޮނުވިގެން އެ ވިދާުޅވާ 

ހަމަ ރޮކެޓް ސްޕީޑުގައި ޝަީރޢަތްތައް ވެސް ހިނގަމުންދިޔަެއއް ނޫންތޯ. ކީްއވެތޯ ދައުލަތަުށް ގެއްލިފައި ހުރި ފައިސާަތްއ 

 ނުހޯދެންވީ؟ އެހެންވީމާ، މިއަުދ ސަރުކާރުެގ، މި ސަރުކާރަުށް ވެސް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އަޙްމަދު މުބީނަުށް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކުރިމަްއޗަުށް މި  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާެދ، ައޅުގަނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން

ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާޙަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކުން ހަމަ އަބަދުވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން ދަްއކަމުން ައންނަ އެްއ ވާހަަކެއއް، ކިަތންމެ ރަނގަޅު ކަެމއް ަރއްިޔތުންގެ މަންފާއަުށް ަޓކަިއ، 

ުްށ ޓަކައި ކިތަންމެ ރަނގަޅު ަކމެއް ސަރުކާރުން ކުރިޔަސް ައބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަަލ ރައްޔިތުންނަުށް ހެވާއި ލާބައަ

ޙުއްޖަތެއް ދައްަކއިގެން ެއއާ ދެކޮޅު ވާހަކަތަެކއް ދައްކަމުްނދާނެ. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

އިންތިޚާބަުށް ެވގެން ަމސައްކަތް ފަުށާފަިއ ހުއްޓާލި ނޑުމެން ދޫގެ ބަނދަރު އަުޅގަމެންބަރަކު ފާހަގަކުރަްއވައިިފ، ބިލެތް

މި ރަމަޟާން، ރޯދަމަހުގައި ދުވާލު ރޯދައަުށް ތިެބގެން ހަދާ ބޮޑެތި ދޮގުތަކުގެ  މިއީ ވަރަުށް ބޮޑެތި ޮއޅުވާލުން.ވާހަކަ. 

ބަނދަރުގެ މަަސއްކަތް ެފއްޓީ ކިހިނެްއކަން. ފަުށަިއގެން  ގެވާހަކަ. ބިލެތްދޫ ރަްއޔިތުންނަުށް އެނިގވަަޑިއގެންނަވާނެ ބިލެްތދޫ

 ެވގެންބޮޑުކުރަން ޭބނުންވެއްޖެ. ބޮޑުކުރަން  ފޫޓު 70ފޫޓު ނުވަތަ  50 ޭބފުޅުން ބޭނުންވެއްޖެ ފެއްޓިތަނާހެން އެ ،އައިސް 

ސައްކަތް ހުއްޓާލަންޖެހުނީ. ަތއް މައި ހުރި މެޝިނަރީޒްބޮޑުކުރުމުގެ މަަސއްކަތަުށް ހުްއދަ ސަރުކާރުން ހޯދަންވެގެން ައރުވާފަ

 ގެ އިރު ވެސް ސަުރކާރުއި ހަތަރު ހަފުތާ ވެގެްނ އަ. ހުއްޓާލަިއެގން ތިންއޮތް ކުންފުނި ހުއްޓުވާލަންޖެހުނީ އިއަރުވާފަ 

ފައިބަިއގެން  އިލާފައްޓައިނުކުރެވިގެން ލަސްެވގެން އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ހުުށް އެ ޕްރޮސެސްތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަ

ލޫމާތު، މިއަދު އިރާދަފުޅުކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ކުރެވުނު މަސައްކަުތެގ މަޢު . ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށްއައީ

ިލބިގެން އެ އައީ. އެހެންވީާމ،  ހުއްދަ ކުރުމުގެއިތުރު އަުޅގަނުޑމެނަުށް ފޫޓު 50ނުވަތަ  ޫފޓު 70ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ 

ަރއްޔިތުްނނަުށް އިންތިޚާބުތަކާ ދިމާކޮުްށ  ،ކުރަީނކީ ރަްއޔިތުންނަުށް އޮޅުވާަލިއގެން ންކަންއަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރަކުން ކަ

. އެހެންވީާމ، މިފަދަ މުހިއްމު ބިލަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫން ކަންކުރަމުން އައީ ދަޅަތަކެއް ދަްއކަިއގެން ކަންުކރާ އުސޫލަކުންނެއް

ތަކަުށް ނިކަމެިތވެގެން އަްނނާނެ ގޮތްތަކެްއގެ ވާހަކަ. ވާހަކަދަްއކަންވީމަ ވެސް ިމ ދައްކަނީ ކޮންެމވެސް ަރްއޔި
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ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުްނ އަބަދުމެ އި އަބަދުމެ ނަފުރަތުކަްނ އުފައްދަން ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ ،ހަލާކަުށް  ،ރައްޔިތުންތަކަކަުށް 

ސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ. ވެސް މަ ކޮުށްލެވޭޯތ އަބަދު އިތުރު އަންނަ މަސައްކަުތގެ ސިލްިސލާ ބޮޅުތަކުގެ ތެެރއިން ބޮެޅއް

ނޫން ދައްކަްނ  މި ފުރިހަމަ ވާހަކަެއއް ،މި ިއޞްލާޙުގެ ރަނގަޅު ވާހަކަ ،ހުރި ރަނގަުޅ ކަމެއްގެ ވާހަކަ މިއަުށް ކުރެވެން

 އަޅުގަނޑުމެން ކުަޑކުރަން މި ންތެލު ން އެަބއާދޭ،ބޭނުންވެގެން މި އުޅެނީކީ. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫުލކުރެިވގެ

ޅޭ އަދަދު ކުަޑކުރެވުނީމާ މަސްވެރިންނަުށް ވެސް ލުިއވެެގން އަންނަކަން. ރާއްޖޭގެ ރަުށްރަުށުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންަނ އު

 ؛ހުރިހާ ،ބިުލގެ ޚަރަދު ވެސް ުކޑަކުެރިވގެން އަންނަކަން. މުޅި ޖުމުލަކޮުށް ަދންނަވާ ކަމަުށް ވާނަމަ  ކަރަންޓު ރައްޔިތުންނަުށް

ދޭ. މިއަުްށ ރަނގަުޅ ކަން އެބަ ެއނގިގެންއްަޗކަުށް ބަދަލު އަންނަެގ ތެރޭގައި އެަތއް ތަކެ ިނޒާމެއް  ގުޅިލާމެހިފައި އޮތް

ވެސް ަދއްކަނީ ބަދުވެސް މި ދައްކަީނ ސަރުކާރަުށް ޖެއްސުމުގެ ާވހަކަ. އައަބަދު  ވާހަކަެއއް ދެެކވުމުގެ ބަދަުލަގއި

. ބިލެތްދޫ ނެ މިތާކުނގައި ނަގާކަުްށނުޖެހޭދޫގެ ރައްޔިތުންެގ ވާހަކަ މިތާކުރުމުގެ ާވހަކަ. ބިލެތް ފުރައްސާރަެއއް

ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ، ބިލެތްދޫަގއި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ 

ކުރަމުން އައި ަމސައްކަތް. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ބިލެތްޫދގެ  ކަމަުށްޅުގަނޑުެމން އެއަ  ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް

ބަނދަރު ރަނގަޅުކުރުމަުށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ ުގިޅގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްަކތް. މި ސަރުކާރުން ކޮުށްދިން 

ކުިރއަުށް އޮްތ ދުވަސްތަުކަގއި ވެގެންދާީނ ، ކަންތައްތަްއ ވެްސ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވަރަުްށ ރަނގަަޅުށް. އެހެންވީމާ

ގެން އަންނަ ދުވަސްތަކަަކުށް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ފެުށިވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބިލެތްދޫގެ ބަނދަރު އަނެއްކާ 

 ކަރަންޓު  ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ،މި ގެނެވޭ ހެޔޮ ބަދަލާ އެްއޮކުށް ފ. އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ވެސް

 ،ބިލުތައް ެވސް ހެޮޔވެގެްނ ައންނާނެ. މަސްވެރިންނަުށް އަާޅ ތެޔޮކޮުޅ ެވސް އަގުހެޮޔެވެގން އަންނާނެ. ޑީސަްލ ވެސް 

ައގު ރަނގަުޅވެގެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  ވެސް މި ހުރިހާ އެްއޗެއް ،ޕެޓްރޯލް ވެސް

ކުރާނެ ކަންަތއްތައް.  ވެސްައބަދުހެޔޮ ވެރިކަަމކުން  ،ގައި ވިސްނާ ހެޔޮ ސަުރކާރަކުންއިޞްލާޙުތަކަކީ ަރއްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ

ވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިވސްނުމަކަުށް ވެގެން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ ގޮތްތަކެއް ހޯދޭތޯ ބެލުން. އަބަދު

ލުްނ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ޖީބުަތކަުށް ލުއިކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު އިމުކުެރވޭތޯ ބެޤާ  ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް އަމާން ެވއްޓެއް

އަުޅގަނޑުމެންގެ ަނއިބު ަރއީސް  ިއ؛ރެްއގައަންނަނީ. ެއއި ހަމަޖެއްސޭތޯ އަބަދުމެ މި ަސރުކާރުން މަސައްކަްތކުރަމުން

ގެންދާނީ. މިއަދު ކުރާ ންއަަޅމުއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއް އަަބދުވެސް މި ސަރުކާރުން  އި ެރްއގަހެން އެއިފާހަގަކުރެްއވި

ކާުޑެގ ،ރަނގަޅު ގޮެތއް ފެނިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ  ރެ. މާދަމާ އަނެއްކާ ވެސް އެއަުްށވުކީނޫން މާދަމާ ކުރާނީ ކަންތައްތަެކއް

އަގު ވެސް ހެޮޔކުރަންވީ. ދެްނހުރި އެއްެޗއް ވެސް ހެޔޮކުެރޭވތޯ ސަރުކާރުން ތާއަބަދު މި ައންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. 

ވިލާުތގަިއ ތިބެގެން ައޅުގަނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުންނުަށް މި ކުރާ މަަސއްކަަތކީ. ިއނގިރޭސިިމީއ ައުޅަގނުޑެމްނ ، ންވީމާއެހެ

އިމުކުރެވޭތޯ ބަލަނީކީ. ޤާ ނޫން އަުޅގަނުޑމެން އެތާ ތިބެގެން ވެރިކަން ހިްނުގމުގެ ނިޒާމެއް ،ފުަރއްސާރަކޮުށް  ،ޖެއްސުންކޮުށް

ނޫން  ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަން މިތިބި ދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް ގެނެވޭތޯއެއްމި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،މިތާނގައި
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އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުަރމުން އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކަުށް ެވގެން އަްނނާނީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 

އަބަދަުށް ދިފާޢުކުރެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރުން. މިކަމާ މީ ވަޙުދަތު ތާިއްސލާ ، ބަލައިގަެނގެން ތިބި އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތު

ގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތައް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަުމން އަންނާނީ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ ގޮތްތަްއ 

އަުޅގަނޑުމެން  އެއީ  ދަުލގެެނސްގެން؛ދެވޭތޯ ައޅުގަނޑުމެން ައބަދުމެ މަސައްކަތްކުރާނީ. އެީއ ކޮންމެ އެްއޗަކަުށް ބައިހޯދަ

 ެނގި ެއްއޗެއް މިއަދު ުކޑަކުާރކަުށް ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ޖެހިލުމެއް  10ނުގަންނާނެ އިްއޔެ ައޅުގަނޑުމެން % ލަދެއް

ލޫފަުށް . މަޚްނަންަގވަން 10މަނިކުފާނު މަސައްކަތްކުެރއްިވއޭ % އެ ،ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މެންބަރަކު ފާހަގަކުެރއްަވއިފި

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު؛ ނަގަްނެވގެން. އެ ދުވަހުގަ އަމީތު 10ބޮޑަުށް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް މަސައްކަތްކުެރއްިވއޭ %މަރުޙަބާ ވަރަުށް 

އްސަވާނެ. އެކަަމކު މިއަުދ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ެވސް ައޑުއަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަމީތު ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅު

ކުރިމަތީަގިއ  ގެވެސް ވަރަކަުށް ލަުދގަންނަން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުން މި ބޭފުޅުން ކޮންމެ ަދއްަކވަނީ؟ ވާހަަކއެއްތޯ މިކޮން

އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސަްއކަތަކަުށް ވެގެން އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް  ހަކަދަްއކާއިުރގައި. އެހެްނީވމާ،ވާ

. އުފާކުރަންވީ މިއަދު. ރައްޔިތުންނަުށް ރަނގަޅު ގޮްތތަކެއް ހޯދައިދެވޭތޯ މަސަްއަކތްކުރުން. ފަޚުރުވެރިވާންވީ ިމއަދު

ސަރުކާރުން ހެޔޮ ގޮތްަތކެއް ަރއްޔިތުންނަުށް ހަދަން އަުޅގަނުޑމެން ކުރިމައްޗަުށް ބިލެއް ގެަނއިމާ އުފާކުރަްނވީ. އެ ވާހަަކ 

އުފާވެރިކަމާ ެއކު ދައްކަްނވީ. ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ ބަސްތަކެްއ ގެނެސްދެވޭތޯ ބަލަންވީ. މިތާނގައި ފުރައްސާަރއެއް ނޫްނ 

ރަންވީކީ. މިއީ ރަމަޟާން ރޯދަމަހު ތެދުވެ ބޮޑެތި ދޮގުަތކެއް ނޫން މިތާނަގއި ހަނދަންވީކީ. ަރއްޔިތުން މިތިބީ ިމ ކު

ކަންކަން ހިނގަމުން އަންނަ ޮގތް ބަލަން ގާތުން. ރަްއޔިތުންނަުށް އެނގޭނެ މާދަމާ އަންނަ ބިުލތައް އަެނއްާކވެސް ކުަޑވެގެްނ 

ބިލު ވެސް ހުރިހާ އެއްެޗއް ކުަޑވެގެން އަންނާނެ. ދޯނިފަހަރުގެ އިންޖީނަުށް އަޅާ  އަންނާނެ. ފެންބިލު ވެސް، ކަރަންޓު

ތެޔޮވެސް އަގުހެޮޔެވގެން އަންާނނެ. އެހެނިހެން ކަންކަން ވެސް މީގެތެރެއިން ައގުހެޮޔވެގެން ައންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު 

މަ، މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ވަރަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަުށް ުހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ ރަނގަޅު، ފުރިހަ

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން. މިއަދު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ވޯޓުދެްއވަިއގެން ނިންމަވާފައި އޮތް ގޮތަުށް އަުޅގަނުޑ 

ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީމަ  2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ހަނދުމަކޮުށް ދަންނަވައިލާނަން. މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާ 

އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓާ ހަމައަުށް ދާނީ. ަހމަ މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނުޑމެންނާ ވަކިން ދުވަްސކޮޅަކު އެ ނިމުނު ހިސާބަކުން 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަިއ އަލުން  މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ެދކުނު ގަޮލޅުއުޅުްއވުމަުށްފަހުގަިއ 

އެ މަިނކުފާނަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަާކއި ބައިވެިރވަަޑއިގެން ކުރިއަުްށގެްނދަވާތީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް 

އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތްތައް ކުިރއަުށްގެންަދވާއިުރގަިއ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް 



50 

 

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ލުފުުށީވިއެއްބާރުލުންދެްއވާނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.ރަޝީދަ ޟްރިޔާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުުށީ

އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ! އިމްޕޯޓް އެްކސްޕޯޓުގެ ގާޫނނަުށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ 

ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މީގެ ސަބަބުން ތަކެތީގެ ައގަުށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. މިއާެއކުަގއި މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް 

މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ވާހަކަތަކެްއ. އާދެ! މިއަުްށ 

ީއ ހިތުގެ އަޑިން ދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ތަކެތީގެ އަުގ ތިމަންނަމެން ތާއީދުކުރަމޭ ބުނެ ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި މި

ވެގެން އަންނަ އިތުރު ހެޔޮވެގެންިދޔުމަކީ އިިދކޮޅު ަފރާތްތައް މިއަދު ކަންބޮުޑވާނެ ކަމެއް. އެއީ މި ސަުރކާރަުށް ތާއީދު 

ގެންަނ  ޑިއުީޓއަުށް މި ާއދެ،ރުން އޮންނާނެ. ކޮންމެ ކަމަކަުށް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުގެ ޖެްއސުމާއި މިދެންނެވި ފުރައްސާރަކު

ުގޅިެގން މި މަޖިލީހުގައި ކުރިން  ޑިއުޓީަތަކުށް މި އައި ބަދަލުތަކާއަދި މިނޫންވެސް ބައެއް  ،ގުޅިގެން  ބަދަލާ ހެޔޮ

އަންނަ ވެސް ވެދާނެ. މިނަުށް ދެްއކެިވ ބަެއއް ބޭފުޅުން އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަވނަ ރަ 17 ؛ވާހަކަދެްއކެިވ ބަެއއް

ނޫންތޯ  މި ކަުށަވަުރުކރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިއީ .ައއި ިނސްބަތުން މި ބަދަލު ރައްޔިުތންނަުށް އާދޭތޯ މި ،އެކުަގއި  ބަދަލާ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރިމަތިެވެގން މިއަންނަ މައްސަަލއަކީ. މައްސަލައަުށް ވާހަކަެދއްކުމުެގ ބަދަލުގަިއ ސިޔާީސ ވާހަަކ 

ތަޢާރަފުކުރި ދުވަހުން ފެުށިގެން  އަުށްފުރަތަމަ ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖެ  މެއެން ންނާނެ.ދައްކަިއގެން މީގެ ޙައްލެއް އަ

މިކަން ބެލޭނެ ރަނގަޅު ިނާޒމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ައޅުގަނުޑ މިއީ ވަކާލާުތކުރި ީމހެއް މި މަޖިލީހުގަާއއި އަދި 

ުގ އެ މިންވަރަުށް ތެުލގެ އަ  އ5ާަނއިމަ އެ %ގަުްށ ގެއަ 5އެހެން ފޯރަމްތަކުގައި. ައޅުގަނޑުމެން ޑިއުީޓއަުށް މިއަދު %

ުކރާނެތޯ ނުކުރާނެތޯ؟ އެކަން  ާކކުތޯ މިކަން ބަލަހައްޓާނީ؟ ެތޮޔ ިވއްކާ ފަރާތްތަކުން އެކަން  ދަުށަުށް އާދޭތޯ ގެެނވިއްޖެތޯ.

 ންނަުށް މިއިންކުރާ ކަމަކުން އަޅުގަނޑުެމންގެ ރައްޔިތު ނުކޮުށްފި ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ ޮކބައިތޯ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި

މިކަން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް  މިކަން މޮނިޓަރކޮުށް .ކަެމއް މުމިހެންވީާމ، މިއީ ވަރަުށް މުހިއް؟ ކުރާނެ ފައިދާއަކީ

 ވަރަުށް ،ބޮޑު ބައި  އަުޅގަނޑުމެން ިޑއުީޓައުށް ވަރަުށް ؛ކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ ތަކެތީގެ އަގު  މުޤާއިމުކުރުމަކީ ވަރަުށް މުހިއް

ފަހަރަކު އެ ހެޔޮކުރި  ވެސް ޮކުށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، ހެޔޮކުރާ ކޮންމެ ވެސް ކޮުށްފަ. މަތި ހުންނާނެ ހެޔޮ ގިނަ ިޑއުޓީތަެކއް

ނެތް. ިމީއ  އިމުކުރެވިަފއެއްޭވނެ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޤާއެ ކަުށަވަުރކުރެ ؛ނުލިބޭތޯ ،މިންވަރު ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭތޯ

ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ޔަޤީންކުރަންވީ  މުވަރަުށް މުހިއް

ން ކިހާވަރަކަުށްތޯ މިކަން މޮނިޓަރކުރަނީ؟ ކިހާވަރަކަުށްތޯ ެއ މިނިސްޓްރީގެ ކިހާވަރެްއެގ ކަމަކީ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ 

 ނޫން. މިއީ މީގެ  އް މިއީ. މިއީ މިއަދު އަުޅގަނޑު ަދއްާކ ވާހަކަެއއްކަމެ މުމީަގއި އޮތީ؟ ިމއީ ވަރަުށް މުހިއް ދައުރެއްތޯ

ން ކަންބޮުޑވާނެ. އަދު ިމއަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން އެމް.ޑީ.ޕީކުރިންވެސް އަުޅގަނޑު ދަްއކާަފއި ހުރި ވާހަކަ. ދެން މި
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އަހަރުގެ ވެރިކަމުަގިއ  މީހުންެގ ތިން އެ މީހުންގެ ވެރިކަމުަގއި، ކީްއވެގެންތޯ؟ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަކންބޮޑުވާންޖެހެނީ އެ

ކޮުށްބަލަ ތިމަންނަމެންެގ ވެރިކަުމގަިއ ތިމަންނަމެނުަށް މީހުން ސުވާލު މީހުން އަމިއްލަ ހިތާ އެ ކޮންކަމެއްތޯ ިމއަދު އެ 

ޑުވަީނއޭ. ބޮ ވަންޏާ އޭރުަގއި ރައްޔިތުން ަމގުމަްއޗަުށް ނިކުމެ ބުނީ ކީކޭތޯ؟ ތަކެތީގެ ައގު ކަމަުށް ކޮުށްދެވުނީ. އޭރު ބަލާ

ިސވިލް ސަރވިްސ  ،ލަތްތައް އޮތީ ުކޑަކޮުށްފަ. މިާސލަކަުށްިއ، އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީއެއީ ތަކެީތގެ ައގުބޮުޑކޮުށްފަ

ވެްސ  ކުރީމަ. ކޯޓުން ޙުކުމްސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ ކިތައް އަހަރު ވަންދެން 4މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަތައް ހިފަހައްޓައިފި 

 ާހ ކަންތައްތަެކްއގެ ތަކުލީފު ިދަޔއީ ރަްއޔިތުން އުފުލަމުން. އެހެންވީމާ، އޭރު މިކަން ވަރަުށްހުރި . އެހެންވީމާ، މިނުދިން

ޔާއިުރ މިސަރުކާރަުށް ފާޑުކި ،އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އެހެން ވާހަކަދައްާކއިރު ،ރުގައި ވެގެންިދޔަ. ހަމަ އޭ ބޮޑު ކަމަކަުށް

ގޮާތިއ  ގައި ކަންތައްތައް އޭުރގައި ވެރިކަުމގެ ކަންތައްަތއް ކުރިހިނގާ. އޭުރަގއި ދިވެހިރާއްޖޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަމާ

މިނިސްޓަރ  މިއަދު ހެނުދނު ހައުސިންގ ؛ބަލަމާހިނގާ. މިއަދު ަހދާ ބަނދަރުތައް ކަންތައްތަކާ މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ކުރާ

އަދި އެ  ؛ަފހުން ތިމަންނަމެން ސަރުކާރު އައި ަބނދަރު މި 34މިހާރު  ،ދެއްެކިވިއރު ވިދާޅުވި މިތާނގައި ވާަހކަފުޅު

ނޫން އިނގޭތޯ. ާސފު ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ކިތައް ރަުށަުށްތޯ މިއަދު ލިބިގެންދަނީ؟ މިއަދު ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ  ނިމުނީކީ

ިއ ވާހަކަދަްއކަމާ ހިނގާ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަުށެްއގަ ކަންތައްަތަކުށް ޚިދުމަތް ކިތައް ރަުށަުށްތޯ ިމއަދު ލިބިގެންދަނީ؟ މި

ހަމަޖެހުމަކީ. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަުށް ނޫންތޯ ރައްޔިތުްނގެ ހިތް އިމުކޮުށްދީފަ. ިމއީސަރުކާރުން ވަނީ ފާމަސީއެއް ޤާ މިއަދު މި

ހުރި ބޭނުންވާ ހިމަ ހިތުގައި  އި ހުރި ކުރިއެރުންތައް ބަލަމާހިނގާ. ހިތްފަޅައި،ތަނަުށް އައިސްފަ  ލާ. މިއަދު އެބަލައި

 ބަދަލުކޮުށްލަނީ. މި ފެންވަރަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗްެގ ފެންވަރުން މިއަދު މި  ފަލަ ނާރަުށް ނާރުތައް ނަަގއި

އޮންނަނީ ނަމަކަުށް.  މީހަކު ބަލިވީމަ، ކުރިން އާަސންދަ މިދަ ކަންތައްތައް؛ އަދި ހަމަ ބަލިއޮތީ ައއިސްފަ. އެހެންވީމާ، ިމފަ

ދު ޙަޤީޤަތުގައި ހުސްނުވާ އާސަްނދަ ކަުށަވަރު. މީހުން ދިރިއުޭޅ ނޫން. މިއަ އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އޮންނަނީ ނަމަކަުށް

ންސް އަދި ކޮަބއިޯތ ީސެއްމިބުއލަ ، ސް އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތްވަގުަތކު ކަެމއް ިވޔަ  ކޮންމެ ރަުށަކުން ކޮންމެ ގޮތަުކން ކޮންމެ

ހުރި ކުރިއެރުންތައް.  އިމިހިރީ އައިސްފައެ ޚިދުމަތް އެބަ ގެނެސްދޭ. އެހެންވީމާ،  ؛މަތިން ގެންނަން ބޭނުންވާ މީހަކު މަތިން

 ،ހުރި އެހެން ކުިރއެރުންތަކަުށް ބަލާއިުރގައި މިައދު ފައިސާ ދައުުރވާ މިންވަރު  އިއެުކގައި އިޤްތިޞާދަުށް އައިސްފަ ހަމަ މިއާ

 އެ ،އޭރުަގއި ނެތް އިނގޭތޯ. އުފައްދާނެ ޖާގަެއއްމެން ސުވާލުރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައި އުޭޅ މިންވަރާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑު

ކުރަން އެބަޖެހޭ. އޭރުގައި މުދާއުފުާލ ކަންތައްަތއް އަުޅގަނޑު މިއަދު ހަނދާން ންނަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގެނޫ ،ޒަމާނުގައި 

ބޭންކުތަކުން ލޯނު ނުދީގެން އެ  ،މަސައްކަތްަތއް ނުކުރެިވގެން ދޯނިފަހަރު ނޫންނަމަ ހަދަންފުަށާފައި ހުރި ރިސޯޓުތަކުގެ

ހިނަގްއޖެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ މީހަކު ކަންތައްތައް މިއަދު މާީޒވެ ސަގާފަތުގެ ތެެރއަުށް  އައި

ވް އެަތއް މިލިއަނަކަުްށ ނުވޭ. ަދއުލަުތގެ ރިޒާ  ސް ލޯނެއް ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ދަތިކަމަކަުށެއްކަމެއް ކުރަން ބޭނުންިވޔަ ކޮންމެ

އެހެންމެ އަުޅގަނޑުމެްނ  އުމެްއގެ އިޤްތިޞާދު ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑަކީ. ހަމަނޫންތޯ ޤަ  އްޖެ. މިއީވެގެން ހިނގައިތުރު މިއަދު 

ވެރިކަުމގައި ހަމަެއކަނި މުޅި ރާއްޖޭަގއި ނުހިނގާވަުރގެ  ގެއަަހރު 30މި ސަރަހައްދަުށް ބެލިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މައުމޫނުގެ 
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 ! އަުށް ބޭފުޅުން ބައްލަވާ ދުަގިއ މިއަދު އެބަ ކުިރއަުށްގެންދޭ. ތިސަރުކާރުން ހަމައެކަނި މާލެ ސަރަހައް މަޝްރޫޢު މި

ްއ ތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢެސަތިން ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢު މިހާރު އެއަރޕޯޓުގައި ކުރިއަުށް އެބަދޭ. 

ރިއެރުންތަުކގެ ތަނަުށް އައި ކު މި  ގުިޅގެން އި ުހރި ކަންކަން. މިއާކީ. އެެހންވީމާ، މިހިރީ ައއިސްފަމި ބްރިޖުގެ މަޝްރޫޢަ

ހިނގާ. މިއަދު ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަުށް ބަލާއިރު ކިތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓުމަންޓުތައް މިއަުދ ވާހަކަ ދައްކަމާ

ނގާ. ހިލަމާމެ އާދައިގެ މީހާއަުށް ވިސްނާމިއަދު މި މާލެއަުށް އެން ފަހުން އެބަ ކުރިއަުށްދޭތޯ؟ ބަލަމާހިނގާ! ސަރުކާރު އައި މި

ންފަތަުށް އަުޑއިވޭ މީހުން ކަ ،ނޫނީ ލޯ ސަލާމަތުން ހުރި .ހިނގާއަުށް ވިސްނަމާުއޅޭ މީހާ އެންމެ އާދަިއގެ ދިރިުއޅުން

ވަންޏާ މިހާރު ކިަތއް ައވަުުށގައި އޭުރގައި ނެތް  ލަިއފި ކަމަުށްަހަމެއަކިނ ިމ ާމެލައްށ ަބަލއި ، ހިނގާ. މި މާލޭގައިބަލަމާ

 ތަންތަނަުށް ބޭނުންވާ ޯލނުތައް ެއއްެވސް ދަތިކަމެއް  އެިދެގން އެ ،ބުރި އިމާރާތްތައް  ަފނަރަބުިރ،  ިދހަ ؛ ކިތައް އިމާރާތް

ނެތި މީހުންނަުށް ލިބިގެންދާކަން އެއީ މިއަދު އެންމެންނުަށް އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، މިއީ ކީްއވެގެންތޯ؟ 

ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ހައުސިންގ ލޯުނ އަހަރު 3ސަރުކާރުގެ  މި ދުވަހު ނުކުރާ ވަރަުށްައހަރު 30ހަމައެކަނި މިދެންނެވި 

ަދުއަލުތެގ ؛ ޕޮލިސީއަުށް  ،ގެނައި ދޫކޮުށްފިއޭ އިނގޭތޯ ބޭންކުތަުކން. އެއީ ކީްއވެތޯ؟ ެއއީ މިދެންނެވި އިޤްތިޞާދަުށް މި

ރިހާ ކުރިއެރުމެއްެގ ހު ހުރި ކުރިއެރުންތައް. އެހެންވީމާ، މި އިގެނައި ހެޔޮބަދަލުގެ ސަބަބުން އައިސްފަޕިޮލީސައްށ 

 ަރއްޔިތުްނ ކުރަން ޭބނުންވާ ކަންތައްަތއް ިމއަދު މި  ،ވެިއތުރުސަބަބުން މި ދައުރުާވ ފައިާސ ރައްޔިތުްނގެ އަތްމައްޗަުްށ 

ކަންތައްތަކެްއ  ނޫންތޯ ސަރުކާރަކުން ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތަަކކީ. އެެހންވީމާ، މިހުރިހާ ދަނީ ކުރަމުން. މިއީ

ނޫން.  ދެކޭކަުށް ފަސޭހަ ކަންތައްތަކެއް ،އަޑުއަހާކަުށް އެމް.ޑީ.ޕީއަކަުށް ބަލަިއގަންނަން، މަކީ ން ވެގެންދިއުމިހެ

ނުކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާ، މިވާހަކަ ަދއްކާ މީހުން މަދުވީމާ މިއަުދ  އެހެންނަމަވެސް، މިީއ ޙަޤީޤަތް. މި ޙަޤީޤަތެއް ބަދަލެއް

ވުރެ ގިނަ  ހަުށްފަންސާވެސް ެއްއޗެއް ބުނެވެނީ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ އެކަކަުށް  ހުން ނިކުމެ ހަމަ އެންމެއެމް.ޑީ.ޕީ މީ

 ވެ ރަނަގޅަުށް މިއިތުރު ޓީމް ވޯކް ައުޅަގނުޑެމްނެގ ، ނަމަ ުދވަހަކު މިތާ ިމވާހަކަ ދަްއކާ މެންބަރުން ތިބޭއިރު ކޮންމެ

ނޫން.  ހިނަގއިދާނެ. މިހާރުެވސް ދިޔަ މީހުން މަދެއް ތަނުން ފިލައިގެން މިހާރު ެއމް.ޑީ.ޕީ މީހުން މި ،ނަމަ ވާހަކަ ދަްއކާ

ތަުނން ގެއްިލގެން ހިނަގއިދާނެ. ެއހެންވީމާ، މިއަދު މި މީހުންނަުށް މި ތިބެވެނީ ައޅުގަނޑުމެންެގ  ވެސް މި ތިބި މީހުންކޮޅު

އަހަރުދުވަުހެގ  ތިން ރަނގަޅަުށް ނުކުެރވޭތީ. ިމ ސަރުާކރުން މި ތެރޭގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އެންމެ

ދެއްކި ނަމަވެސް ގަިޑއިރު ވަްނދެން ވާހަކަ 24މެންބަރުން މިތާނގައި  62ތެރޭގައި ކުެރވުނު މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން 

ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް  އެހާގިނަ މަަސއްކަތްަތްއ،  ކުރި މަަސއްކަުތގެ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަެއއް ނުނިމޭނެ. އެހެްނވީމާ، މިހާ އެ

 ނޫން. އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކާއި މި ތަނުން އެބަދޭ. ހަމައެކަނި ސަރުކާރެއް ސް މިމިހާރުވެ

ބަދަލުގެ ސަބަބުން. މިއަުދ  އަިއ ހެޔޮ ީނ ދައުލަތުން ނޫނީ ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތަުށް މިކުެރވެ ެވސް މި ކަންކަން

 ގެ ޑޮލަުރގެ...އަުޅގަނޑުމެން .އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންނެތޭ އިނގޭތޯ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަބްދުލްޤާދިރު  މުފީދު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު

ވަރަުށް އަޅުގަނޑުމެްނ  ޟާން މަސްވާތީ، ރަމަ ޟާން މަސް ކަމަުށްްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ ރަމައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އި 

ބަލާނަން.  އެްއޮގތަުށް ކުރިއަުށްގެންދެވޭތޯ ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ުށްގެން ބަސްމޮުށުމުގެ އަދަބުތަކާޢަމަލީ ބޭނުންކޮޙިކުމަތު

 100ވާ އިޞްލާޙަުށް ހަމަ %ސް ކުރިމަތީަގއި ހުުށަހެޅިފައިއަުޅގަނޑު ވެ ،ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އީސް.އިްއޒަތްތެރި ރަ

ވާނީ ރައްޔިތުންނަުށް ލުއިފަސޭހަކަމާިއ  ދަކަުށްއިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަ ތާއީދުކުރާ ކަމަުށް. އެއީ ސަރުާކރުން މިފަދަ 

 ރި ރައީްސ، ތަފާތު ބޭފުޅުން ތަފާތު އިބާރާތްތަކުން ތަފާތު ވާހަކަތަކެއްގޮތް ފޯރުކޮުށްދިުނން. އިއްޒަތްތެއޭގެ ލުއި 

ދައްކަަވއިފި. އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. އެކަމަކު ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަައކީ، ޔަޤީން ކަުަށވަރުާވ ކަމަީކ، 

ފޯރުކޮުށްދޭ ކަމުަށް ވަންޏާ އިވޭ ވާހަކަަތކާިއ  ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ތަޢާރުފުެވ، ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ަރއްޔިުތންނާ ހިސާބަުށް

ކިޔޭ ފާޑުތައް ގިނަވެަފއި އޮްނނާނެކަން ކަުށަވަރު. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ކުެރވި، 

ފާޑުތައް ޭއެގ  ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ ތަަރއްޤީާއއި ތަހުޒީބު ޮބޑުވީމަ ހަމަ އޮޮޕޒިޝަންަގއި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ކިޔޭ 

އިންތިހާއަުށް ގިނަެވގެން މި ދަނީ. އޭގައި ވާ ގޮަތކީ ޙަޤީޤަތުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިތ ގޮނޑީަގއި އިންަނވަިއގެން 

ވެސް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ޭބނުންފުޅުވެލަްއވާ ކަެމއް އެހެްނ ބޭފުޅަކު އިސްެވ ކުަރއްަވއިިފ ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަްނކަން 

އަުްށ 5ސޭހަ ކަމަކަުށް ވެގެެނއް ނުދާނެ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ދައްކާލަން މި އުޅޭ ވާަހކައަީކ، ހަމައެކަނި %ބަލައިގަތުމަކީ ފަ

އަޅުގަނޑުމެން ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙު ތިރިކުރާ ވާހަަކ. ބައްޕައަކު ދަރިން ނުރުހޭ ިކތަންމެ ޑިސިޝަނެއް ވެްސ 

ޭއގެ މާނައަކީ ދަރިފުޅު ދެކެ ރުިޅއަންނާތީއެއް ވެސް ނޫން. ހާލަތަުށް ނަގަންޖެހިދާނެ އިނގޭތޯ. ެއީއ ހާލަތުގެ ގޮތުން. 

ރިޢާޔަތްކޮުށްފައި ބައްަޕއަކު ަދރިން ނޭދޭ ކިތަންމެ ޑިސިަޝނެއް ވެްސ ނަގަންޖެހިދާނެ. ތަކުރާރުކޮުށް ައޅުގަނޑު މި 

ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ  ދަންނަވާލީ. ހަމަ ވަރަުށް ފުން މާނައިގައި. ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު ކަޑައްތުކުރަމުން މި ދަނީ

މަންޒިލަކަުށް. އެހެންެވއްޖެއްާޔ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުެމންގެ އެން.އާރު ވިދާުޅވިހެްނ 

 އިްއޔެ ނުކުރާ ކިތަންމެ ކަމެއް ވެސް ިމއަދު ކުރަންޖެހިދާނެ ަކމަުށް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އަދި މިއަދު ނުކުރާ ކަންަތއްތަެކއް

މާދަމާ ވެސް ކުރަންޖެހިދާނެ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ިމ އުޅޭ ވާހަކަައކީ، އަުޅގަނުޑމެން މިކުރާ މަސައްކަތަކުން 

ރައްޔިތަކަުށް ދެރަކަމެއް ވިަޔަކ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަގައިމު ެވސް ނޭދޭނޭ. ދެރަކަމެއް ވާކަުށެއް ވެސް ނޭދޭނެ. ދެރަކަމެއް 

ސް ކަމަކުން؛ ޮބޑުކުިރބޮޑުކުރުމަކުން ެވއްޖެއްޔާ ަރްއޔިތުންނަުށް ކޮންމެވެސް އެހެން ވިަޔކަ ވެސް ނުދޭނޭ. އެއިން ކޮންމެވެ

ސިފައެްއގައި ނަަމވެސް އޮްނނާނީ އޭގެ ހެޔޮ ބަދަލެްއ، ހެޔޮ އަސަެރއް ކޮުށްފަ. ހަމައެާއއެީކގައި އެކަމެއް ނިމުނީަމ 
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ލަކަުށް އަުޅގަނޑު ަދންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަަކއަކީ، އަނެއްާކވެސް އެކަން އެހެން ޮގތަކަުށް ވެސް ބަދަުލކޮުށްލަންޖެހިދާނެ. މިސާ

މިއަދު ކިތައް ބޭފުޅުންތޯއޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކިަތއް ބޭފުޅުން ހަނދާން އެބަހުރިތޯއޭ އިއްެޔގައި ިދވެހި ރައްޔިތުްނ 

ދަދު. އިްއޔެަގއި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ކަރަންޓުެގ ހާލަތާއި، ކަރަންޓު ބޭނުންުކރަމުންދިޔަ އަދަދާއި ިމއަދު ޭބނުންކުރާ އަ

ފަންކާ ހަމައެކަނި ބޭނުންކުރި މީހާ މިއަދު އެއަރކޯން ބޭނުންކުރަނީ ކިތައް މީހުންތޯ. މިއީ ވެސް ބަލައިލަންޖެހޭ އެއްެޗކޭ. 

ުވމާ ގުޅިގެން އަުޅގަނޑުމެން އިތުރުހަމަ މިއިން ކޮންމެ ކަރަންޓުގެ ޔުނިޓުަތއް ބޭނުންކުާރ ކޮންމެ އަދަދެއް 

މަ އިންޖީނުގެތަކާިއ ކޭބަލްތަކާ އެހެނިހެން ފެސިލިޓީސްތައް ކްިރއޭޓުާވނެކަން. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ިމ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ހަ

ކަންކަމަުށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭނެ. ޙައްލު ހޯދަން މިއަދު މި ސަރުކާރަުށް ޖެހިފައި މި އޮތީ ީކއްެވގެންޯތ 

ނގާފައި ހުރި ގޮތުން މިކަންކަން ފަނާވެދާތީ. ފަނާވެދިއުމަުށް ޓަކައި ވާނެ ބަލައިލަން އުޅޭ. މީގެ ކުރީަގިއ ކަންތައްތައް ހި

ގޮތެއް ވާން ދޫކޮުށްލީ. މިހެން ކަމުނުދާތީ މިއަދުގެ ސަރުކާުރން ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި މިހުރިހާ ޒިންމާއެއް ބޮުލއަޅަިއގެްނ 

ގެ އަގު ހަދައިގެން ަކންވީ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ކަންކަން ކުރަމުން މި ގެންދަވަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ޒީރޯ ޕަސެްނޓަުށް ތެލު

އެންމެންނަުށް ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަމަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ހަމަލޮލުން ދެކެ، އަޑުައހައި މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެްއ 

ނު އަުށަކުން ތަޖުރިބާކޮުށްފައި މި ތިބީ. ިސިވލް ސާވަންޓުްނގެ މުސާރަކޮުޅ ވެސް ޖެހުނީ ކަނޑާލަން. ކަނޑައިލާފައި ހެނދު

އަުށް ޖެހުނީ ގަޑި ވެސް ބަދަލުކުރަން. ތިމާމެންނަކަުށް ނޭނގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ބޮޑުެވގެންދާނީ ކިހާވަރަކަުްށ  16:32ހަވީރު 

ކަމެއް ވެސް. މިއީ ހާލަތު ކަންދިޔަ ގޮތް. މިސްކިތްތަކުަގއި ފޮޅާސާފުކުރަން އުޅުނު މީހުންގެ އެލަވަންްސކޮޅު ވެސް ޖެހުނީ 

އަމުރެްއގެ ދަުށުން ކަންނޭނގެ އަނެްއކާވެސް އަނބުރާ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަުށް އަރާފައި ހަވާލުކުރަްއަވވަން. އަނެއްކާ ކޯޓު 

މިއީ ހާލަތު. ކަންދިޔަ ގޮތް. ަކމެއް ދެމެހެއްޓޭނީ ދެމެހެއްޓޭ ގޮތަކަުށް ކަންަތއްތައް ަބއްޓަންކޮުށްގެން. ހަމައެކަނި ިސޔާީސ 

ްއޔިތުންނަުށް ދަޅަެއއް ދެއްކުމަުށް ޓަަކއި ޕަސެންޓޭޖު ކުޑަކުރުމަކީ ެއއީ ވެސް އަދި މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަުށް ަޓކައި، ރަ

ބޫެލއް ނުުކރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ެވސް ގަ އޮތް ޭއގެ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތެއް ކަމަކަުށް ައޅުގަނޑެއް ަހމަގައިމު

އުޅެނީ، ިމއިން ކޮންމެ ކަމަކުން ެވސް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޢިބްރަތްތަކެއް ލިބިގަންނަން. އެހެންެވއްޖެއްާޔ  ދަންނަވަން މި

ގެ ސަރުކާރުން ިދވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ކަންތައްަތއް ުކރައްަވވާނީ ޭއގެ އިންތިހާއަުްށ ސަރުކާރަުށް، މިއަދު ަރއީސް ޔާމީން

ގެެނޭވ އިޞްލާޙުން ެވސް ދިވެހި  އެީކަގއި ިއރާދަފުޅުކުރެއްިވއްާޔ މި ޙްމަތާގެ ރަهللاގޮަތުށޭ.  އެންމެ ފޮނިމީރުކަން ލިބޭ

އަޅުގަނޑުމެން ކަުަށވަރުކުރަން. އަދި އެހެނިހެން މުދާތަކުގެ ވެސް ރައްޔިތުންނަުށް ކަރަންޓު ބިލު ވެސް ކުަޑެވގެންދާނެކަން 

ރުކުރަން. އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަބަދުވެްސ ދާނެކަން ައުޅގަނޑުމެން ކަުަށވަުކަޑެވެގން ، އަގުަތއް ވެސް ހިފެހެއްޓިެގން

ލަތަުށް ބަލާފަ. އެއީ އެއިެރއްގެ ހާސަރުކާރަކުން ބަލާނީ ރައްޔިުތންނަުށް އޯގާތެރިކަމާއި ދީލަތިަކމުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވޭތޯ. 

ކޮުށްފާނެ.  ަާލަތަުށް ރިޢާޔަްތކޮުށްފައި ބައްަޕއަކުަދިރްނ ުނުރހޭ ަކެމްއ ހ، އަޅުގަނޑު ކުރިން ވާހަކަ ފަުށަުމން ދެންނެވިހެން

ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ އެހެންވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން ގަނުދާނެ. ކު ެއއީ ދާއިމީ ކަމަކަުށް ެވގެންއެހެންވެއްެޖއްާޔ، އެކަމަ

 އެންމެ ެއކަުށީގެްނވާ... ކަންތައްތަކަކީ އަބަދުވެސް އެ ހާލަތަުށް ބަލާފައި އެކަމަކާ ކުރާ އަޅުގަނޑުމެން މި
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަުށް.

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް ެއއްވެްސ ބަޔަުކ އަގުެހޔޮކުރުމަކީ ެއއްޮގތަކަުށް 5ަރއީސް. ޙަޤީޤަތަީކ މިއަދު %ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ތަނަުށް ތެލުގެ ޑިއުޓީ  ވަނަ އަހަރު ފެުށިެގން އައިއިުރަގއި އަުޅގަނޑުެމން މި 2016ސަނާކިޔަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. 

ެތުލްނ ިޑުއީޓ ަނަގިއިފްއާޔ ، ތިޖާޖުކުރިންތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިހު މި  ،ބޮޑުކުރަން ހުުށަހެޅީމަ އަޅުގަނޑުމެން ބުނިން

އޮތީ  ލަތަުށް އަންނާނޭ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެނބުރި އަނެއްކާ ތިޖެހި ވަޅަުށް ޖަހާނޭ. އެ ދުވަސް މިމި ހާ ިމައދު 

އެްއކޮުށް  10އި ބޮުޑކުރި %ގަ ލަން ޝުކުރު އަާދކުރުމުގެ ބަދަލު މާ، ައޅުަގނޑު މިއަދު ވެސް ޮގވާއަިއއްސަ. އެހެންވީ

އް ނުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަުށް ިމއަުދ އޭެގ ފުުށުންނެއް ެއއްެވސް ަފއިދާއެ  މަުށް. އެހެންނޫނިއްޔާލުކަނޑާ

ްނ ަލޙަތު އޮންނަ ކުންފުނިތަކަކުޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެްއގެ މަޞްއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ އިްއޒަތްތެރި މަ ރައީސް.

ހެދި މާލެ  ތަން. މިކަމާ ދިޔަ ުށްރަުަށުށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރަމުންރާއްޖޭގެ މަްސވެރިންނަުށް ތެޮޔ ސަޕްލައިކުރަމުން، ރަ

އަުށް އެތައް އަހަެރއް ރުފިޔާ 19ރުފިޔާ،  18ރުފިޔާއަުށް ލިބޭ ތެޔޮ ލީޓަރެއް ރަުށްރަުށަުށް  9ރުފިޔާ،  8އްދުން ސަރަހަ

ިކ މަންޒަރު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންގޮއްަސ އެބައޮތް. އަދި އޭެގ ކާފީ ހެކި ވިއް ވަންދެން، އެަތއް ޒަމާނެއް ަވންދެން

ުށް ތެލުގެ އަގު ކުަޑކުރަން އަ 5ން %އި 10ގިނަ ބޭފުޅުން ދައްކާފަިއވޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، % ވަރަުށް މަޖިލީހުގައި

އެއްވެްސ  5% ގޮތުން ތުގެ އަގުތައް ހުރިއަދި ރާއްޖޭަގއި ޚިދުމަ އި،ގޮތުންނާ ބުނާއިރުަގއި މާލޭގެ ކުލި މިހާރު ހުރި

ވާީނ،  ބޫލެއް ނުުކރަން. މީގެ މިސާލަކަުށްންނާނެ ކަމަަކުށް އަުޅގަނޑުމެން ގަގޮތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް އެނބުރި އަ

ގޮތް.  ނުވާ ރުފިޔާއަުށް އަރާފައި، ތެޔޮ އަގުޮބޑުވީމަ އަރާފައި އިތުރަުށް ައގުހެޮޔވުމުގެ ސަބަބުން ތިރި  25 ޓެކްސީގެ ައގު 

އެއީ ޚިދުމަތުގެ ައގު ބޮުޑވެ، ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު އިންތިހާައުށް ބޮޑުވީމަ ެއކަން ެއގޮތަުށް ކުރެވޭކަުށް ޯނވޭ. އިްއޒަތްތެރި 

ހާސް  3ރައީސް. މާލޭަގއި މިހާރު ނެެރގެންއުޭޅ ަގާވއިދެްއގައި އެަބޮއތް މާލޭގެ ކުލި މާޭލގަިއ ބިލްޑިންގ ހަދާއިުރަގއި 

އަކަފޫޓާ ދޭތެރޭގައި ހަދައި ކޮންމެ ބިމެއްގެ ދެބުރި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ޕާކިންގއަުށް ާޚއްޞަކޮުށްފައޭ.  ހާސް 5އަކަފޫޓާއި 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅި އިންޑަސްޓްީރއަުށް ކިހާބޮޑު ލޮޅުމެއް އަރަިއގެންދާނެތޯ؟ ކިހާވަރެްއގެ ކަމެއްތޯ؟ ދެން 

ހާސް ައކަފޫޓުގެ ބިމުން ޕާކިްނގއަުްށ  5ހާސް އަކަފޫާޓއި  3ން އަޅުގަނޑުމެން ވީ މާދަމާ ރަީއސް ޔާމީންގެ ހެޔޮފުުޅކަމު

ނަގާ އަދަުދ ދެ ބުރިން ެއްއބުރިއަުށް ުކޑަކޮުށްފިޭއ ބުނަން. ދެން ހަމަ މި ތަނުގަިއ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހަމަ 

ހާސް ައކަފޫޓުގެ ބޮުޑ  5އަތްތިލަބަޑިޖަހާފައި ބުނަންވީ ރައީސް ޔާމީްނގެ ހެޔޮފުުޅކަމުން ވާ ކަމެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. 
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ބުރި ޕާކިންގއަުށް ޫދކޮުށްލީމަ ކިހިނެއްތޯ އެ ޕްރޮޖެކްޓް ފީޒިބަލްވޭތޯ؟ ބޭންކުން ކިހިނެއްތޯ ފައިާސ  4ބިމެއް ހަދާއިރުގައި 

ކޮޓަީރެގ  2ހޯދަނީ؟ ދެން ހައްތަހާވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި އިންތިހާއަުށް ބޮޑުވަމުންދަނީ. މިހާރު މާލޭގައި 

ހާސް ރުފިޔާ. މި ފައިސާ  30ކޮޓަީރގެ އެޕާޓްމަންޓެްއގެ ައގަކީ  3ހާސް ރުފިޔާގައި.  20އެޕާޓްމަންޓެްއގެ އަގު އެހެރީ 

ދެއްކޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީކީ އަތްތިލަބަޑި ޖަހަންޖެހޭ ދުވަހެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނުަށް 

 10ކުރީމަ ޝުކުިރއްާޔއޭ ުބނަންވީ ަވގުތެްއ ނޫން. ތެދުވެ ބުނަންކެރެންޖެހޭ އެބަ %އަުްށ ކުޑަ 5ހެޔޮއެދިގެން ިމއަދު %

އެްއކޮުށް ކަނޑައިލާުށޭ. މާދަމާ ެވސް އަނެއްކާ ަރއްޔިތުން ކައިިރއަުށް ވޯެޓއް ހޯދަން ދާންޖެހޭ ދުވަސް މި އޮތީ. އިހަކަުށްދުވަުހ 

އަނިާޔވެރިކަމުަގއި ތިމަންަނމެން ވޯޓުދޭ ގޮތަކަުށް ނޫނޭ ދިޔައިމަ ދިން ޖަވާބުަތއް އެެހރީ ލިޔެފަ. ެއ އޮީތ ލިޔެފަ. މި 

މިތިބީކީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ އަދި ޚާއްަޞކޮުށް މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޭޅ 

ބޭފުޅުން  ޯވޓު ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަކަުށް ނުލިބުމަކީ އެއީ ލަދުވެތިކަެމއް. އެކަން ޖެހޭނެ، ތި 30، %20ތަންތަނުގައި %

ބައްލަވަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަުށް އޮތް ތަނުަގއި ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކުރިަމއްޗަުށް އަރާ ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ ތި ބޭފުޅުން 

ޖެހޭނީ އަގު ކުޑަކުރަން. ހަމައެާއއެްއކޮުށް، މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ޢަރަބިއްޔާ، ގާކޮުީށގައި ައޅާފަިއ 

ތައް މިހާރު ފަނޑިާޔރުންނަުށާއި ޑޮކްޓަރުންނަުާށއި ެއންމެންނަުށް ދީ ބަހައި ހުސްކުަރނީ. ކޮބައިތޯ މި ލިބެންޖެހޭ ހުރި ފުލެޓް

މީހުން. ވެުށިފަހިމާލޭގެ ދަުށުން މީގެ ޙައްޤުވެރިން ކޮަބއިތޯ؟ ެއތަނުގެ ކުލި އިންތިހާއަުށް މަްއޗަުށް ޖައްސާފައި ލޯނުތަެކއް 

ައގުހެޮޔކުރީމާ އަުޅގަނޑުމެން އަތްތިލަބަޑިޖަހަންޖެހޭ  5އީ ަރއީސް ޔާމީން %ބޮލުގައި އަޅުވަން ވިސްާނއިރުގައި މި

މަސް ވީ  18ެއއްޮކުށް ކަނޑާލާުށޭ.  10ދަނޑިވަެޅއް ނޫން. އަޅުގަނުޑމެން އެންމެންނަުށް ވެސް ކެރެންޖެހޭ އެބަ، މި %

 5ނެތް. ދެން ކީއްވެގެންތޯ % މަހެއް 18މަސް ވީ. ބާކީ މި ދައުރުގައި  18ނަގަމުންދާތާ.  10އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، %

 ކުޑަކުރަްނވީ. ެއއްކޮުށް ކަނޑާަލންޖެހޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މަޚްލޫފަުށް. މެންބަރު އަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެފުރަތަމަ ކަމަަކުށް ވެސް މި ވޭުތވި ުދވަސްތަުކގައި އަުޅގަނޑު ރަްއޔިތުންެގ 

އަޅުގަނޑާ ރަްއޔިތުން ހަވާލުޮކުށްފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރުމަުށް  މަޖިލީހަުށް ގެނައުމަުށް ހުރަސްއަޅައި، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން

އެކަމަުށް ހުރަސްއަޅާފަިއވާތީ ައޅުގަނޑު ެއކަން ކުުށްވެރިކުރަްނ. ދެވަނަ ކަމަކަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ 

އެޖެންާޑއެއް، ރަްއޔިތުންެގ  ގޮތުަގއި މިދިަޔ ދުވަސްަތކުަގއި އަޅުގަނޑު ހޭދަކުިރއިރު ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 
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މަޖިލީހުން ނިންމިނިންމެއް، އަދި އެހެންމެ، ޖަލު މެދުވެރިކޮުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން ބޭނުންވި 

އެްއވެސް މައްސަަލއެއް، ިސޓީއެއް ެއއްެޗއް ވެސް ހުުަށހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ހުރަސްއަޅާފަިއވާކަން ފާހަގަކުރަން. 

ެއކީ، އަޅުގަނޑު މިއަުދ މި ތަނަުށް އައިސް ހުއްޓި ުހންނައިރު އަުޅގަނޑަކަުށް ނޭނގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަމައެއާ

އަޅުގަނޑަުށް ވާހަކަދަްއކަން ިލބެނީ ކިތައް މިނެޓު ކަމެއް. ައޅުގަނާޑއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއާސ ދެ މީހުންނަކީ މި ތަނުގައި 

ކުރެވޭ. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މިނިވަން ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮުށް އިންޑިޕެންޑެންޓް މެންބަރުން ގޮތަުށް ފާހަގަ

އަޅުގަނޑު އަުޑއަހަމުންދިޔައިުރ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަނޑުގެ މިނެޓުކޮޅާ ެއއްކޮުށް ވާހަަކތައް ދެއްެކވުން. އަުޅގަނުޑ 

މިނެޓު  5ކުފާނު އޭރުގައި ާވހަކަދެއްެކވި ގޮތަުށް ހުންނާނެ ނޯޓުކޮުށްފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުން މަނި

 . ެއކަން ސާފުކޮުށްލަެދއްަވއިފިްއޔާ ވަރަުށް ރަނަގޅު މި ވަގުތު.ޫންނތޯ ، އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ލިބޭނެތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން. ސިކުންތު 4މިނެޓު  2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިނިވަން މެންބަރުންނަުށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ 

ސިކުންތު.  7މިނެޓު  2ިސކުންތު މިއަދު ވާހަކަދަްއކާފަިއ އައިސް މި އިނީ. މާފުކުަރްއވާ!  4މިނެޓު  2އަޅުގަނޑުގެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވެސް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ އެ ވަރު. ކުރިއަުށް ގެންަދވާ ވާަހކަ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

އާދެ، މީގެކުރިން އެހެންވީމަ ައޅުގަނޑު ެއއްެވސް އިރެްއގައި ނުހުންނާނެ އަޅުގަނުޑގެ ަވގުަތުށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހުއްަދއެއް 

އަޅުގަނުޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް އަދި ެއހެން އެއްވެސް މެންބަރަކަުށް ދީފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން

ނެތީސް އަުޅގަނުޑގެ ަވގުތު ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ބާރު ބޭނުންކޮުށްގެން ފޭރިަގނެގެން ކުރި ކަމެއް ގޮތަުްށ 

އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވެނީ. ާއދެ، މި ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަންޖެހޭނީ، މިއަދު މި ކުރި 

އަުްށ  10ވާުތން ފިރުމައި މި ލީ. އެހެންީވމާ، ކުރީަގއި ހަމަ ސުމެްއގަިއ އޮތް ކަމެްއ % ކަމަކީ ކަނާތުން ޖަހާފައި

އަުށް ތިރިކޮުްށލާފައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިތާ ސަނާކިޔަންވީ ދެންމެ އެހެން ބޭބޭފުޅުން އެ  5ގެންޮގއްސަ 

އަުށް ގެންދަން.  10މިއަދު ވެސް އެދެނީ އެކަން  ވިދާޅުވިހެން. އެހެންވީމާ، އެެހންނެއް އެކަެމއް ނުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން

އަުށް އޮންނަންޏާ ެވސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ލިބޭ ވޯޓު ލިބޭނެ. އެކަަމުށް އެއްބާރުލުން ވެސް ދޭނަން.  5މިއަދު 

ތުންނަުށް އިންތިހާއަުްށ އަުށް ބޮޑުކޮުށްފައި އޮތް އެްއޗެއް ހަމަ ސުމަކަުށް ގެންގޮސްެދއްވާުށޭ. ކުީރަގއި އޮތީ ެއގޮތަުށް. ރައްޔި 10

މި އުޅެނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންެވގެން އަގު ބޮުޑވާތީ. ުނލާހިކު ނިކަމެތި ހާލުގައި ރައްިޔތުން ތަރައްޤީއޭ ގޮާވއިުރގައި 

މި  ރައްޔިތުންގެ ޖީބެއް ތަރައްޤީުނވޭ. ވެރިކަްނކުރަން ތިބި މީހުންގެ ޖީބު އިންތިހާއަުށް ތަރައްޤީވެ ބޮޑުވެގެްނގޮއްިސ. ދެން

ތަނުގައި ަތކުރާރުކޮުށް މި ތަނަުށް ވަތްފަހުން އަިދވެސް މި ައޑުިއވެނީ ރަީއސް ނަޝީދުެގ ސަރުކާރާ ދިމާއަުށް ެއއްޗެހިޮގާވ 
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އަޑު. އަުޅގަނޑު ިމއަދު އިމްޯޕޓް އެްކސްޕޯޓްގެ ގާނޫނުެގ ވާަހކަދެކެޭވއިރު އަުޅގަނޑު ހަމަ ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން. މިއަދު 

ނަުށް ކައިބޮއި ވެސް މި އުޅެވެނީ ރަީއސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުަގއި ޓެްކސްގެ ނިޒާމު ތަޢާރުފުކުރީމަ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން

 އަޅުގަނޑަކީ އޭރު އެކަމާ ދެޮކުޅހެދި މީހެއް. ރައީސް ޔާމީން ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ލީޑަރު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު. މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގަާވއިދުތަާކއި ުއސޫލުތައް ިއއްޒަތްތެރި ހުރިާހ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

މެންބަރުންނަުށް އެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ. ޕާޓީތަކަުށް ކަނަޑެއޅިފައިވާ ފުރުޞަތުތަުކގެ ތެޭރގައި އެ ޕާޓީތަކަުށް ނިސްބަތްާވ 

ތުތަުކގަިއ އަިމއްލަ މެންބަރުންނަުށް ަކނޑައެޅިފަިއވާ ަވގު ،އެގޮުތންހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް ބާކީ ހުންނަ ަވގުތުތައް ލިބެމުންދޭ. 

ކަންކަމަީކ  ެރއްަގއި ވާހަކަދަްއކަން ތިބޭ މީހުންނުަށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދޭ. ދެން އެވާހަކަނުދައްކަންޏާ އެއި

ތުން އެކަމަުށް ކަމަކު ރިޔާސަ އެ މެންބަރަކު ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ހައިިސްއޔަތަކުން އަދި ވާހަކަެދއްިކއެއް ،ވަކި ުއސޫލަކުން

އަރުވަނީ  ގޮތް ހަމައެކަނި ދަންނަވާލީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެކަން ހިނގާ ޖަވާބުދާރީވާން

 ދީދީއަުށް.ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ަސުރާކުރެގ ަފާރުތްނ ުހަށަހުޅްއާވަފިއާވ، ިވިލާމލޭ ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ 

ގެނައުމަުށް ޓަަކއި މި ހަުްށ ބަދަލުެއްކްސޕްޯޓ ެޓކު ިދެވިހާރްއޖެޭގ ިއްމޕްޯޓ ، މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މިކަމަުށް  ބޫލުކުރާމައަުށް ތާއީދުކުަރން. އަުޅގަނޑު ގަފައިވާ ބިލަުށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ފުރިހަހުުށަހަޅާ

ރާ ވާހަކަ. ދެްނ ތިރިކުއަުށް  5ެއ % ،ޑިއުީޓއެއް ަނގާފައި  10ދައްކަނީ ތެލުން % ވަކާލާތުކޮުށް ވާހަކަަދއްަކވާއިުރ މި

ދައްކާ ވާހަކައިަގިއ  މިކަހަލަ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ދައްކާ. މި އަުށް ތިރިކުރަނީ؟ 5ނަގާފަިއ % 10ކީްއވެގެންޯތއޭ %

ޓެކްްސގެ ިނޒާމުގެ ތެރެއިން މި ނެގޭ ަފއިސާައުްށ  އެބަޖެހެއޭ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބަލަން ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

އެބަޖެހޭ.  ންެވސް. ެއކަން ވެސް ބަލަ އަކީ، ަރއްިޔތުންނަުށް ޓަކައި ކޮންކޮން ކަްނތަކެއް ކޮުށްދީފަިއވޭތޯސަރުކާރުން ވާހަކަ 

ޓެކްސްަނގަިއގެްނ ީމގެކުީރގައި އޮތް ަސރުކާރުތަކުން  ،ނަގަިއގެން މި ސަރުކާރުން ކުރި ކަންތަްއތަކާއިމިހާތަނަުށް ޓެކްސް

ރައްޔިތުންނަުށް ކޮން ސަރުކާރަކުންތޯ ގިނަ ކންތައްތަކެއް ޓެކްްސގެ  ކިރާލަން ވެސް އެބަޖެހޭ.ކުރި ކަންތައްތަކާ އަޅާ 

 ،އެބަޖެހޭ. ދެން ހަމައެއާއެުކ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ވެސް ބެލެން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކޮުށްދީފައި ުހރީ. މި

. އެހެންނަމަވެސް، ިޑއުީޓ އިކެވޭ މިތާގަ ކުރީގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގިއ ތެލުން ޓެކްސް ނުނަގާ ވާހަކައެއް ެވސް އެބަ ދެ

މް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަުްށ އެ 10ވެސް ދެެކވޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި % ަނގާ ވާހަކަ 10އެްއ. މިހާރު %ނުނަގާ ވާހަކަ 

 ގޮތަުށް އިރު ވެސް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބާޒާުރގައި ތެޔޮ ީމގެ ކުރީަގއި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވިނުނަގާ އޮތް
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ބައިކުޅަ ެއއްބައި ދަުށްވެފަޭއ.  އަުށް ތެލުގެ ައގު ދެރުިފޔާ 9ުށް ީލޓަރެއް ހުރިއިުރ، މިހާރު މިހިރީ އަރުފިޔާ  18ތެލުގެ އަގު 

ދިަޔއިރު ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްަތއް ކުރަމުން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާުރން އެކަން ގޮތަުށް ؛އަދި ހަމައެއާެއއްކޮުްށ، އެ ަސރުކާރުން

އުޅޭ ިސވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަަތއް  ަރއްޔިުތންގެ ތެރެއިން ވަޒީާފގެ ބާޒާުރގައި މި ވަމުންދިޔައީ. ާރއްޖޭގެ

ވަނީ.  ލާފައި ގެ މުދިމުންގެ މުސާރަ ވެސް ކަނޑައިކަނޑާލަމުންދިޔައީ. އެންމެ ާއދައިގެ ވަޒީފާަތކުަގއި ތިބޭ ަރުށްރަުށު

 ކުމްކޮުށްގެން ވެސް ނުދީގެ ތެރެއިން ނޫންތޯ ކޯޓުތަުކން ޙުސްމި ސަުރކާރު ވުޖޫދަުށް އަިއސްގެން މި ެޓކް  އެހެންނަމަވެސް،

ޓެކްްސ  ދުވަސް ވަންދެން ކަންތައްަތއް ނޫންތޯ މިހާ ލާްސކޮުށްލީ މި ސަރުކާރުން ނޫންތޯ. މިހުރި މުސާރަތައް ދީ، ޚަ

ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުްށ ލާސްކޮުށްލީ. ދައުލަތުގެ ޚަޒާާނއިން ލާރި ހުސްވެގެން މުސާރަތައް ޚަ ނަގަިއގެން މި ކުރީ. މިއަދު އެ 

ކަހާލީ. ރަްއޔިތުންެގ  ރަްއޔިތުންެގ ިއންޖީނުގެތަކާއި ަރއްޔިތުްނެގ މާލިއްޔަތު ކުީރގެ ސަުރކާރުން ،ލަފާވަނީ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުިރހާ ފައިސާތަކެއް ނެގީ. މިހާރު މި ސަރުކާރުން އެ ފައިސާަތއް  ؛ތަުކގައި ހުރި ަފއިާސތައްއެަކއުންޓު

ކަންަތއްތައް ކުީރ ހަމަ މި ޓެކުހުން ނޫންތޯ.  ތަަކުށް ދީ، އެއަނުބރާ ރައްޔިތުންެގ ެއކައުންޓު ވެސް އެ ފަރާތްތަކަުށް

އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީބުަގއި  ވެސް ބުނަން ނަގަިއގެން ކަންތައް ކުރި ަކންތައްތައްއެހެންވީމާ، ޓެކްސްެނގީމާ ޓެކްސް

ޑޮަލރު ނުނެގުނު ޒަމާން ވެްސ  200އޮންނަ ވިސާކާޑު ނޫނިްއޔާ ވިސާ ޑެބިޓް ކާޑު މިއީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން  މި

ެގ ިދެވިހާރްއޖޭ ، ރާްއޖޭގެ ޚަޒާނާ ،މާލިއްޔަތު  އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހަނދާންކޮުށްލަން

ދޭތެރޭ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ކަަތކުން އައި ހެޔޮ ބަދަލުތަކާޓަކައި ކުެރވުނު މަސައްަބިއުތްލާމްލ ަރނަގުޅުކުރަމށް 

ޮޑލަރުގެ ައގު މިހާރު ރާއްޭޖގެ ުއޅެނީ؟ ބޭރު ފައިސާގެ ައގު،  އެބަޖެހޭ. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން އެ ހާުލގައިތޯ މި ވިސްނަން

ރުިފޔާއަުށް މި ވެރިކަން  18ން ެއބަޖެހޭ ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުމެ ސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންހުރީ. ިމވެ ބާޒާރުަގއި ކިހިނެއްތޯ

ޑޮލަރު ހޯދަމުންދިޔައީ. މިހާރު  ން ވިޔަފާިރވެރިން ލާރި ހޯދަމުންދިޔައީ.ަގއި ނޫނީ އެހެން ގޮތްގޮތުއަިއއިރު ބްލެކް މާކެޓު

 ހަމަ ވިޔަފާިރވެރިން ެވސް. އެހެންވީމާ، ޑޮލަރަުށް މި ގަނޭރުފިާޔއަުށް ީމހުން އާއްމުކޮުށް ޑޮލަރު އެބަ ވަރަކަުށް  15.95

ކަމެއް.  ވެސް ައޅުގަނޑު ބަލަންޖެހޭ މި ، ންތައްތަެކއް ރަނގަޅުވަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ ގުިޅގެން ވެސް ކަ ބަދަލާ އައި ހެޔޮ 

 އް ރަނގަޅު ކަންަތއްތައްދެނީ މި ޓެކްސްގެ ތެރެއިން. ކިތައެްއޗެހި ވެސް މި  ކިަޔވާކުދިންނަުށް ބޭނުންވާ ލޯނުތަކާއި މި

ގެްނ އެމް.ޑީ.ޕީ ނަަގއިކަމުން، ހަމަ މި އަދަދަުށް ޓެކްސްމި ސަރުކާރުން އެބަ ކުރޭތޯ މި ޓެކްސްެގ ތެރެއިން. އެެހން

އެ  މެއްތޯ ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދިނީ؟ވުޖޫދަުށް ގެނެސްގެން ެއ ސަރުކާރުން ކޮންކަ ޖީ.ެއސް.ޓީ 6ސަރުކާރުަގއި %

ތައް ރަުުށގައިޯތ ކިނިންމީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި؟  ިކަތްއ ަރުށަގިއތޯ ަނުރަދމާ ައަޅއި ، ކަންތައްތައް ވުޖޫދަުށް ގެންނަިއރު

ރައްޔިތުންނަުށް  ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތްތައް ،އިންޖީނުެގ ޚިދުމަތްތައް ؛އިންޖީުނގެ ޚިދުމަތްތައް އިންޖީނުގެ ައޅަިއ،

ަރއީްސ  ؟ކަެމއްތޯ މި ސަރުކާރަުށް ެއކަިނ ލާޒިމް އިޯތ ފެނުގެ ނިޒާުމގެ މަަސއްކަތްޮކުށްދިނީ؟ތައް ރަުުށގަކި ފޯރުކޮުށްދިނީ؟

ނޫނުއަސާސީގަިއ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަުށް އަާސސީ ިޚދުމަތްތައް މި ޤާ ުށް އެކަނި ލާޒިމް ަކމެއްތޯ ެއއީ؟ޔާމީނަ

އެކަމަުކ  ނޫނުއަސާީސަގއި ލިޔެަފއި  އޮތް.ޤާ އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ވެސް ިމ ޚިދުމަތްތައް މި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ
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ގަދަބަސް  ،ބުނަން ކޮުށްފައި ވާތުން ކުރާނެ ކަެމއް ނޭނގެއޭތުން ކަމެއް ތިމަންނަމެން ކަނާ މިހެންތޯ މިކަން ކުރީ؟

ޔާީސ މިއަދު އެކަނިތޯ ސި  ދަްއކާިއރުސަރުކާރަުކންތޯ؟. ރާއްޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ ސިޔާސީ މީހުންގެ ވާހަކަނަމުންދިޔައީ ކޮންބު

ހުން މީހުން ތިބީ. ރާއްޖޭަގއި މި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި ސިާޔސީ މީހުން ތިއްބޭ. އޭރު އެ ސަރުކާރުން ސިާޔސީ މީ

. ރާއްޖޭަގއި މި ސަރުކާރުންތޯ ކަރަންޓު ނެއްދަްއކަެއއް ނޫންތޯ ތި ބޭފުޅުންއެއް ވެސް ނުާވހަކަ ހިފައި ހައްޔަރުކޮުށް ޖަލަުށްލި

ކުރި ތަން ުށްގެން އަމީނީމަުގަގިއ މީހުން މުޒާހަރާސަރުކާރުަގއި ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުކޮ ބިލު ބޮޑުވީ ވެސް. އެމް.ޑީ.ޕީ 

ކަެމްއ  އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނިން. ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރި ތަން. މި ވާހަކަ ވެސް މިއަދަކު ނުދަްއކާ. އެހެންވީމާ، ހެޔޮ

ުށް އަ 5ން %އި 10މާ، މިއަދު އަެނއްކާ އެްއކަލަ %ފެނޭ. ެއހެންވީއް ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް ނުސަރުކާރަކުން ކުރާ ތަނެ 

ނގޭ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެ ހަދަން ފެުށީމަ ގޯސްވީ. މި ެނހެދި ނަމަވެސް ގޯސް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު އެބަ

އެ ނޫން. މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން މި ދައްކަނީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރު ގޯސްވެގެން ދައްކާ ވާހަަކއެއް 

ަދއްަކނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީަޤތެއް. މިއީ ރަމަޟާން މަުހގެ  ސިޔާސީ ވާހަކަބޭފުޅުން 

 ސް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެއްވާހަކަ ދައްކާލީމު އަޅުގަނުޑމެން ރަނގަޅަުށް މި ،ދުވަހެއް ނޫން ނަމަ

. އެހެންނަމަވެްސ، ބައެއް މެންބަރުން ކަނޑާލަިއފި ނަރުތައް ތެރޭަގއި.މިތާ ާލކަުށްސްޕީޑުަނރު ކަނޑައިނުވޭ ައޅުގަނޑުމެން 

 ން. އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަދިޔައިމަދޭނަން މި ރަމަޟާން މަސް ނިމިގެންއަޅުގަނޑުމެން މިއަުށް ރަނގަުޅ ރައްދެއް 

 މި ހުރިހާ އެްއެޗއް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ،ކަންތައްތަކާ  . ަފއިސާ ނެިގ މީހުންނާއި ފައިސާއިން ކުރިއެބަ ބޭނުންވޭ

 ނގޭ.ގޮތް ވެސް އެ އިރު ކަންތައްަތއް ވެަފިއ އޮތްއި ނގޭ. މި  ސަރުކާރު ވުޖޫދަުށް އައެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 މުޞްޠަފާއަުށް. މުޙައްމަދު

 

 މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީ

މި ގެންނަ ބަދަލާއެކު ތެލަުށް ގޮުތަގއި  ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އި

ވާްނޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަުށް މި ލުއި ވަގުތުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް އަުދެގ ރޭޓަުށް ބަލާއިރުގައި ުކޑަމިރުފިޔާ  85ފީފާއަކުން 

 ގެމި ސަރުކާރު  ،ސަރުކާރު އެ މި ތާނަގއި އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ައޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން ރެާޔއި ދުވާުލ 

ގެަނއި ްސވަރުަގއި ރާއްޖޭގެ ެރވެނިުއއަުށް ުދވަ ސަރުކާރުގެ އަުޅގަނޑުމެްނ ހަނދާންކުރަންވީ، އެމް.ޑީ.ޕީ  ދަްއކާއިރުވާހަކަ

ސަރުކާރު  ގެ. އެމް.ޑީ.ޕީރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް މުސާރަ ލިބެމުން މި ދަނީ ،ބަދަލުގެ ސަބަބުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

 ސް މިލިޔަން ރުފިޔާއިން މިހާ ތަރުހާސް މިލިޔަން ރުފިޔާ. ހަ ާރްއޖޭގެ ރެވެިނއުައކީ ހަތަރު އިުރގައި މިއި ޖޫދަުށް އަވު
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ޝުކުުރ  އެައުޅަގނުޑެމްނ ، އެހެންވީމާ  .ރުންނަުށް ޖެއްސީ ވެސް އޭުރގެ ސަރުކާމިލިޔަހާސް  20 އާމްދަނީ ރާއްޖޭގެ

ކުރީތީ މިއަދު އިތުރު ވެނިއު ރެ އި އަދާކޮުށްދޭން އެބަޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަުށް. ރައީސް ަނޝީދުގެ ސަރުކާުރގައި އޭރުގަ 

ކުރަން ކުރި އިތުރު އައި އެއްެވސް ސަރުކާރަކުން ދައުލަތުގެ ރެވެނިއު  ުޅގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ މިވެފައި އޮތީ. އަމިހާވަރު 

ޖަދަލުކުރެވޭކަުށް  ވާދަ ކިޔޭަކުށެއް ނެތް.ެއ ، މާވެސް ނުެފނޭ. އެހެންވީ ވެފައި އޮތް ތަނެއްއިތުރު އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް. 

ބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުަގއި މިހާރު ރައީސަކަުށް މި އިންނެީވ ުޅގަނޑު ގައަ . ދެންޙަޤީޤަަތުށްޙަޤީޤަތް ވާނީ ނެތް. 

 ނީ މިވެނި ގޮތެއް ހަދާނަމޭ.ދަން ދެމުނީ ރެޔާއި ދުވާލު އިންޒާރުދަ  މިލިޓަރީ އޮފިސަރެއް. އެއީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް އެ

ނަވަނީ އިން ތި އިމަނިކުފާނު ތި ގޮނޑީގަ ގޮތަކަުށް ތި ވާހަކައެްއ ނުދެއްކޭނެ.  މަނިކުފާނަކަުްށ ތި ؛އެވެނި ގޮެތއް

މަނިކުފާނަކަުށް ތި އިންޒާެރްއ އިނދެގެްނ ތާނގަިއ އި ުދވާލު ތިންހަތަރު ފަހަރު ތި . ރެަޔކާއަޅުގަނޑުމެން ބޭއްދީމަ

ތުަށް އެވެނި ގޮެތއް ހަދާނަމޭ. މަނިކުފާނު ނޫން އެއްވެްސ ބޭފުޅަކު ތި ރިޔާސަ ،ނުދެވޭނެ. މިވެނި ގޮތެއް

ރު ގޮތަކަުށް މަޖިލިސް ތާއި. އެހެންވީމާ، މިހާ ުޚދުމުޚްކުރީގަ މީެގ  ކީދެްއކި ވާހަކަެއއް ނޫން އެއީ  ނަވާަފއިއަރާަވޑަިއގަން

ދެއްކުުމެގ  ަޙއްުޤގައި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ  ރަްއޔިތުންގެ މެންގެދޭންޖެހޭ އަޅުގަނޑު  ގަނޑުމެންނަުށްޅު ދަނީ. އަހިންގަވަމުންގެން

 ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ .ަވގުތެއް ނެތްކަން ނގޭއެ ންމެއަކަސް އަޅުގަނަޑުށްފުރުޞަތު ދެނީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑު ކޮ

ވާހަކަދެްއކުމުެގ  އިޢަބްދުލްޣަފޫރަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ައދާކުރަން. އެއީ ައޅުގަނޑަުށް މި މަޖިލީހުގަ މެންބަރު

ަޙއްޤުަގއި ވާހަކަދެްއކެން ނެތް. އެހެންކަމުން، ެއ މަނިކުފާނު ަރއްޔިތުންެގ އަުޅގަނުޑގެ ފުރުޞަތު ނުދޭތީ އަޅުގަނޑަުްށ 

ވަރަުްށ  އަުށް އަުޅގަނޑު ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ުޝކުރު ައދާކުރަން. އަުޅގަނޑުވާހަކަ ޑު ަރއްޔިތުންނާ މެދުަގއި ދެްއކިއަޅުގަނ

 ....ގޮުތގައި  . އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާބޮޑަުށް އުފާކުރަން ެއކަމާ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ނިހާން  އަޙްމަދު މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންޝުކުރިއްޔާ އި

( އުަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެްކސްޯޕޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

 ހިސާބުން ނިމުނީ.  މަރުޙަލާ މިގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ބަުހސްގެ އިޞްލާޙު

 ދާއިާރގެ އިނގުރައިދޫ  ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ުށް.އަ 7.2ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަްމ  މި ުޅގަނޑު މިހާރުއަ -{7.2}

( ނޫނު)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ގާ 2010/22ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހަޅުއްވާފައިވާ ފަލާޙް ހުުށަ އިބްރާހީމް މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

އިއްޒަތްތެިރ ޅުމަުށް. އަރުވަން ބިލު ހުުށަހެިތދާޢީ ބަހުސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުގެަނއުމުގެ އިބްއިޞްލާޙުއަުށް 

 ިރާޔަސުތްނ ުކަރުމްނެގްނދާ ، ރިޔާސަތަުށް .ލާނަންޓަކައި އަދި އެއްފަހަރު ދަންނަވައި ކަމަުށްމެންބަރުންގެ ސަމާލު

ގެންދަވާ ުދވަސްކޮަޅކަުށް އެހެން ގޮަތކަުށް ފާޅުކުަރމުން މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރުތައް ވަރަުށްްއޒަތްެތރި އިކަންތައްތަކާ ގުިޅގެން 

ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގަިއ   އިރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އި،އިފި. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާވާން ފަުށަ
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ެއކަމާ އެއްވެސް އެްއޗެއް ވިާދޅުވާެނ  ގެންރަކު ކޯފާވެނުޖެހޭނެ. އެއްވެސް މެންބަުށް ވެސް ަފހަތަކަުށްރިޔާސަތުން ކުޑަކޮ

ތީން މަޖިލީހުގެ މި ޗެމްބަރުގެ ތެރޭަގއި އޭރަުކ މަ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެ ަތކާއުސޫލު އިކަމެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ

ކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއް ރިާޔސަުތން އަބަދުވެސް އަޅާނެ. އަުޅަގނޑު ވަރަުށް ދެަރވޭ އަުޅގަނުޑމެން 

ގައި އިންަނވާ މީހަކުަށް ފަހަރަުށް ރިޔާސަތު ހުރިހާ އަޚުން އެކި ކަންކަމުގައި ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިުނެގން ބައެއް

ަިްއޒަތްތެރި އ، ން ވާހަަކދައްކަވާީތ. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މަަސއްކަތްކޮުްށގެންދެްއވާ އުސޫލުއިންޒާރު

އްޒަތްތެރި އި  ވާީތވެ ދަންނަވާލަން. ަބޔަކަުށް ތަނުގައި ބައިިތއްބަިއގެން މަސައްކަތްކުރާ ރުން އަޅުގަނޑުމެން ަނގާ މިމެންބަ

މީހުން ބޭރުކޮުްށލުމުގެ އުސޫލުަތއް މަޖިލީހުެގ  އްަގއި އިތުބާރު ނެތް ކަމަުށް ނަަގއި،ބޭނުންފުޅު ކޮންމެ ވަގުތެ ހަމަ މެންބަރުން 

ކީ ދައުލަުތެގ ދެއްކުމަރިާޔސަތުން ެއއްެވސް ވާހަަކެއއް  ން ގޮންޖައްަސވަިއ،އިތުރުއޮްނނާނެ. އޭގެ  އި ކަނޑައެޅިަފއިާވއިދުގަ ގަ

ގަސްދީ ރަހަވާުލވެފައި ުހރި މީހަކަުށް ދެވޭ އިންޒާެރއް ަކމަުށް ބަލައިގެން އެ ކަންކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ފު ކަމެއް ހިންގުމާ

ން ޖެހޭ ކަމެއް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުކުރަން އެއިެރއްަގއިޓަަކިއ ުށްޢާނޫުނއަސާސީ ެނގެހެއްޓުމަ އިމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ

ތްތެރިކަމާއި މަތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަުށް ޓަކައި ަދންނަވާލަން. ރަހުއްޒަތްވާހަަކ އި އެއަބަދުވެސް ކުރާނެ. 

އެކަން  އަބަުދވެސްއްމު ރައްޔިތުން އާ ގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަތްަތްއ ކުރިއަުށްގެންެދވޭތޯ އެީކގައި ައޅު އެއްަބއިވަންަތކަމާ

 އަޅުގަނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ދަންނަވާލަން. ވެސް ގެންދާނެ ވާހަކަމުންބަލަ

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުދގެ ަސރުކާރަުށް ރާއްޭޖގައި ހެދިފަިއާވ 

ގާނޫނުތަކަުށް ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި، ލާބަހުރި ގޮތަުށް މަސައްކަތްކުރުމަުށްޓަކައި އެ ގާނޫނުތަކަުށް 

އަދި ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަވާ ަކމަުށްޓަކައި ރަީއސް ޔާމީންެގ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާިއ، 

ސަރުކާރަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެްއކޮުށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަކުގެ ގާނޫނަުށް ހުުށަހަާޅ  އަޅުގަނޑު ދިވެހި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހަޅަނީ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަކުގެ ގާނޫނު( އަުށް ައޅުގަނޑު މި ހުުށަހަޅައިލާ އިޞްލާޙު  2010/22އިޞްލާޙެއް. ގގާނޫނު ނަންބަރު 

ދާެގ )ހ(، ވަަނ މާއް 27ވަނަ މާއްދާ ައންނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުުރން.  27ދަންނަވައިލާނަން. ބުނެވިދިަޔ ގާނޫނުގެ 

ފަނޑިޔާރުންނާ އެކު ޖުމުލަ  10 އިތުރުހައިކޯޓު ެއކުލެިވގެންވަނީ ހަިއކޯޓުގެ އިސް ފަޑިޔާާރއި އެ ޯކޓަުށް ޢައްޔަންކުެރވޭ 

)ިދެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތުކގެ ގާނޫނު(  2010/22ފަނޑިޔާރުްނގެ މަްއޗަުށެވެ. ހަމަ އެާއވިދިގެން )ުށ(، ގާޫނނު ނަންބަރު  11

ުށް ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމުގެ ކުރިން ހައި ކޯޓަުށް ޢައްޔަންކޮުށްފަިއވާ ފަނޑިޔާރުން، އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމަ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުަގއި ދެމިތިބޭނޭ. އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ހަިއކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ޖުމުލަ 

)ިދވެހިރާއްޭޖގެ  2010/22ންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުން ގާނޫނު ނަންަބރު އަދަދު ހަމަކުރުމަުށްޓަކައި ަހއިޯކޓަުށް އިތުރަުށް ޢަްއޔަންކުރަ
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މަސްުދވަހުގެ ތެރޭގައި ޢައްޔަްނކުރަންވާނޭ.  3ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނު( އަުށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ގާނޫނަުށް ޢަމަުލކުރަން ފަުށާތާ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(. މި  35 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ައުށް މި ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ، 35އާދެ، ދެން ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ 

 11މާއްދާގެ ދަުށުން ޤާއިުމކުރެޭވ ހައިކޯުޓގެ ގޮފިތަކަުށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖައްސާނީ ހަިއޯކޓަުށް ޢައްޔަންކޮުށްަފއިާވ 

ފަނޑިޔާރުްނެގ ނިސްބަތުން. އާދެ، މި ގާޫނނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާނީ މި  3ފަނޑިޔާރުންގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ގޮތްޕަކަުށް 

ހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިުޢކުރާ ދުވަހުްނ ފެުށިގެން ކަމަުށް މި އޮތީ. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނު ދިވެ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން، ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ދަނީ ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކަުށް ރައްޔިތުންނަުށް 

އް ހުުށަހަޅަމުން. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޝަރުީޢ ފައިދާހުރި މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް، އިޞްލާޙުތަކެ 

ވަމުންދާތީ އިތުރު ދާއިރާ އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުަމުށާއި، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހައިޯކަޓުށް ހުުށަހެޅެމުންދާ މައްސަލަތައް އިތުރަުްށ 

ތައް ކުިރއަުްށގެންދިއުމަުށް މަގުފަހިކުރުމުަށް މިހާރަުށް ވުރެ ހަރުދަނާ ގޮެތްއގަިއ އަދި ހަުލވިމިނުަގއި އިްސތިޢުނާފީ މައްސަލަ

ޓަކައި. އާެދ، އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަުށް މި ބިލު ހުުށަހަޅާލަމުން ވެސް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ދަންނަވާލަން 

އަދު އުފެދިފަިއ އޮތީ، ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮުށް ވިސްާނވަަޑއިގެން ރާއްޖޭަގއި މި

މި ވާ ސަުރކާރުން ރަްއޔިތުންނަުށް އަަވސް ގޮތެްއގަިއ ޚިދުމަތްދިނުމަުށް ޓަކައި މި ކުާރ މަސައްކަުތގަިއ ތި ހުރިާހ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންދެްއވުމަކީ އަޅުގަނޑު ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން 

ުްށ ބޮޑު އެދުމެކޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ިދވެހި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޯކޓުތަކުގެ ގާނޫނަުށް މިއަުދ މި ހަމަ އެދޭ ވަރަ

 ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅައިފިން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، އިނގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ

)ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުަތކުެގ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލުެގ  2010/22ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު 

ގަިޑއިރު. ޕާޓީތަކަުްށ  3ލަ ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފައި ަވނީ ބަހުސްގެ ަވގުތު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ުޖމު

މިނެޓު  44ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  39މިނެޓު  41ގަޑި  1ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ަދންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

 ދާލަތު ޕާޓީއަުށް . އަސިކުންތު 42މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  49 މިނެޓު 14ޕާޓީއަުށް  ހޫރީ. ޖުމްިސކުންތު 28

ިސކުންތު. އިްއޒަތްތެިރ  14 މިނެޓު 4ޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ސިކުންތު. ވަކި ާޕޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއް  7 މިނެޓު 2

ައޅުގަނުޑ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ )ވަުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. 

 އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަުށް. ދާއިރާގެމަތިވެރި 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ނަުށް ންނޫނަުށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް އަުޅގަނޑުމެތެރި ރަީއސް. އާދެ، ކޯޓުަތކުގެ ގާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

އަދާކުރަުމން. އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ  މަނިކުާފނުގެ ވާހަކަފުޅު ެފއްޓީ ވެސް ސަރުކާރަުށް ޝުކުރު އެހިނަގއްޖެ. އިިވގެން

އަދާކުަރއްވަމުން. ެއއީ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާއަކީ ައޅުގަނުޑ  ގޮތުަގއި ނިންމެވީ ވެސް ސަރުކާރަުށް ޝުކުރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެްނ  ،ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިންނުދެންނެވިޔަސް މަނިކުފާނަުށް ވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަުށް 

ވާ ދާއިާރއެއް. އާދެ، އި އެކަމަކަުށް ބޭުނންވެފަ ތިބި، އަދި އެ ކަމަކަުށް އެދިއެދި ،އެކަމަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިްނތިޒާރުކުރާ

ކަމަުށް ވިޔަސް ވެސް  ުްށ ބެލިއަދި ދޭދޭ މީހުން ބައްދަލުވެ ދަްއކާ ވާހަކަތަކަ ،ރާއްޖޭގެ މީީޑއާތަުށް ބެލިކަމަުްށ ވިޔަސް 

 ުފގެ ވާހަަކ މިއީ އެންމެ ގިނައިން ރާއްޭޖގައި ދެެކވޭ ެއއް ވާހަކަައކަުށްގޮުތގައި ޢަދުލުއިންޞާ އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ

ަާފުގެ ދާއިާރއަުށް ަޢުދުލިއްނޞ، ވާނެ. އެހެން ކަން ހުރިއިރުަގއި މި ހުުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެދެވޭ ބަދަލުތަެކއް ގެނައުުމގެ ނިޔަތުގައި ސަރުކާރުން ކުރެްއވި ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ. 

ފުެގ ޞާއެންމެން މި ކިޔާ ޢަދުލުއިން ،ފުގެ ދާއިާރއަުށްދުލުއިންޞާއެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ުއޅެނީ ޢަ

މި ގޮތަުށް މި ކިޔޭ ފަދަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންތޯ ސަރުކާރުން  އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހެއޭ، ،ެވއޭ ބޭނުން އިޞްލާޙު ދާއިރާއަުށް

 ބެންޗު ކޯުޓގެލު އުފައްދަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ހައިެއައުށް ސުވާ .މި މަސައްކަތްކުރަްއވަނީ. ނުަވތަ ސަރުކާރުގެ ނިޔަތަކީ

ގެންދާ އްތައް ކުރަމުންގިނަ ކަންތަ ހަމަ ސަރުކާރުން މި ދެން  ން؛ލުކުރުފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ބަދަ ވަތަ ހައިކޯޓުަގއި ތިބޭނު

އެއްރޭ ދަންަވރު އާސަންދަ ކުއްލިައކަުްށ  ،އުސޫލުގެ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ ކަމެއް. އެނިގަވޑަިއގަންނަާވނެ ފަދައިން

މިހާރު މިސާލަކަުށް  ،ޔާދަކޮުށްފާނެ. ހަމަ އެކަހަލަ ގޮތަކަުށްޖަހާއިރު އެ ޢި  12ކަނޑާލަފާނެ. އަނެއްުދވަހު މެންދުރު 

ތަނުގެ ފަރާތުން  ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ފެނިވަަޑއިގަްނނަވަިއގެން މިއެ ފަނޑިޔާރުން ތިއްބެވި.  11ކުރިން ވެސް  ަގއިހައިކޯޓު

 11ފަނޑިޔާުރންނަުށް. އަނެއްކާ މިހާރު  9އޮތީ  ކުިރއަކުން ނޫން މިގޮތަުށް ބަދަލުކޮުށްފައި މި ގިނަ ދުވަސް މާކަ ؛ދާދި

މިވީ މިދިޔަ  އޭކަމެއްތޯ ޮކން ، އޭނަތީޖާއެއްތޯ ން އެކަމުން މި ހާސިލުވާނީ ކޮންުށް ބަދަލުކުރީމާ ދެފަނޑިޔާރުންނަ

ޖެހެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާުރެގއަީކ މިކަމަުށް ވިސްނާލަން .ކޮން ފިލާވަޅުތަެކއް ލިބިގެންތޯ ؟ދުވަސްތަުކގައި 

އެހެނެއް އިނގޭތޯ.  ައޅުގަނޑު ހިެޔއް ނުކުރަން ؛ކަހަލައަޅުގަނޑުމެން މި ހީކުރާ ކަަހލަ ނުވަތަ ބަެއއް މީހުން ހީުކރާ 

 އްޔަާތއި އަދި ޢިލްމުވެރިކަމާޞި ޝަޙް  ،ބާާރއި ،އަުށްވުރެ މާ އާރާއިވެސް ނިކަމެތި ބަިލކަުށި ތަނެއް ނޫން. އެ އެްއގޮތަކަުށް 

ންތޯ. އްޖެ އެހެންނޫހިނގަ ތްތެރި ރައީސް މިކަން އެނގިގެންދުވަހު ވެސް ިއއްޒައަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް އިހަކަުށްހުރި ތަނެއް. 

ބާރު. އެީއ  3ނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ މި އޮންނަނީ ޤާއްޖެ. އެއީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހިނގަ މިކަން އެނގިގެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ބަެއްއ މެންބަރުން އަންނާނެ ކަންނޭނގެ ފަހުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ތަންކޮެޅއް ވާހަަކ 

ޢަދުލުއިންޞާުފގެ ބާރާ  ،ން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ާބރާއިކުރުކޮުށްލާނަ

މި  އި ވަނަ މާއްާދގަ 101ުށްފަިއ އެަބވޭ. ލުކޮުށް މި ބާރުތައް ބަޔާންކޮސީނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަުްށ ތަފްޤާންތޯ. އެހެންނޫ

ދިވެހި ބަހުގެ ފުރިހަމަކަން ވެްސ  .ގަނޑު ަހނދާންވަނީ ދިވެހި ބަހުންޅު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައޭ އަ 101އާދެ!  ؛އޮންނަނީ
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ސްކޮުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހު ގެން ބަނގޭ. ަވޒީރެްއެގ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މަްއސަލައެއް ހުުށަހެޅިމިކަމުން އެ

އެހެންނަމަވެސް،  .މިހެން އޮތް އެއްެޗއްދިޔަިއއްޔޭ.  ކަމަުށް ފާސްވެއްޖެއްޔާ ަވިކެވގެން އެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އިތުބާރު ނެތް

މެ ފަހު އެން އިެއ މައްސަލައިގަ  ،ވަހު އެ ނިންމެވީދުޕްރީމް ކޯޓުން އިހަުށްންގެ ިއއްޒަތްތެރި ޢިލްމުވެރި ސުއަޅުގަނޑުމެ

ން ބަސް ވެސް ކިހާ ފުރިހަމަތޯ. އަޅުގަނޑަުށް ޔަޤީދިވެހި .ކޯޓުން ކަމަުށް. ކިހާ ފުރިހަމަތޯ ޕްރީމްގޮތެއް ނިންމާނީ ސު

ޕްރީމް ތަނެްއގެ ސު ބާރާތުން ލިޔެފައި އޮތް އެްއޗެއް އެއިއެހެން ބަހަކުން ހަދާ މިކަހަލަ  އިނގިރޭސި ބަހުން ނުވަތަ

 ،ކަމަުށް ިވޔަސް ަގއިދުނިޔޭގެ ެއއްވެސް ާތކުން. އެމެރިކާ .ކޯޓަކުން މިހާ ފުރިހަމަ މާނައެއް ނުނެރެވޭނެ. ެއއްވެސް ާތކު 

ރުންގެ ޕްރީމް ކޯޓުަގއި ތިބި ފަނޑިޔާހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުސް. އެކަމަުްށ ވިޔަ ަގއިއިނގިރޭިސވިލާތު

ބަހުގެ ުމއްސަނދިކަމުން މިހާރު އެ އޮީތ މި މާނަ ވެސް ނެރުއްވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިތާނަގިއ ޢިލްމުވެރިކަމާއި ދިވެހި

ދި ރަީއސެއް ހުންނެވި ކަމަުށް ވަންާޏ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަ ،މަނިކުފާުނ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ،ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

ގޮނޑިތަުކަގިއ  ހުރިގެ ކުރިމަތީަގއި ެއތުރިފައި ސް ނުބުޭނ. މަނިކުފާނުވެ ތަނުން ޗުއްޕު ރައީސް ެވސް ހިމެނޭ ގޮތުން މި

 އަދި ސަރުކާުރގެ ބާރުަތއް  ،ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް އެްއވެސް އެްއޗެއް ނުބުނޭ. މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ވެސް

ތަނުން ނަގާފަިއ  އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ހުރިހާ ވޯޓެއް މިބޮޑަުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ސަރުކާރަުށް ެވސް ވަަރުށް  ؛ވެސް

ވެސް ދެން އެކަމެްއ  ުށްންތޯ. ސަރުކާރަކުރަމުންދާ ަސރުކާރުން އެހެންނޫއަދާޝުކުރު  ،ހުރީ މި ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ 

ޕްރީމް ކޯޓު ވެސް ފުރިހަމަ. ނޫނުއަސާސީ ވެސް ފުރިހަމަ. ސުޤާ. ކިހާ ފުރިހަމަތޯ. އެހެންވީމާ، ނޫންތޯ ނުކުރެވޭނެ

 ޢަދުލުއިންޞާފު ވެސް ފުރިހަމަ. މިހާރު އެ މަސައްކަތްކުަރއްަވނީ އަދި އެއަުްށވުރެ ފުރިހަމަކުރެއްވުމަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަބްދުލްކަރީމަުށް.  

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކުރާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން އިތުރު އަުށް  11ފަނޑިޔާރުން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ހައި ކޯުޓގެ 

ދިަޔއީ. އަުޅގަނޑުމެން ރަުށާއި ދެކުނަުށާ ބަހާލެވިގެންވަަނ އަހަރު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާުރން އުތު 2014 .ވިސްނާލަންޖެހޭ

އްކަެތއް ްއގެ މަސަކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ ކިހާވަރެއިތުރުއަުށް  11ނެއްކާ އެ އަދަދު މިއަދު އަ

ކުރަނީ. އުތުރުގެ ގޮިފން ކިތައް މައްސަލަ ބެލިތޯ. އަދި ދެކުނުގެ ގޮފިން ކިތައް އިތުރުއައިްސގެންތޯ އަނެްއކާވެސް ިމ 

ޖަހާ ސަކަރާތް  މި ، މޭޒެއް ެވސް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާޑިެއއް ނއަދި އިުށީންނާނެ ގޮ އްޔާލަ ބެލިތޯ. ރަނގަޅަުށްެވއްޖެމައްސަ

 ވެްސ ކޮންމެވެސް ފަނިޑޔާރަކަުްށ ހައިކޯޓުން ާޖގަދޭންޖެހިގެން މިއުޅެނީ އަެނއްކާ  ނގޭ. މިއެ  ރަްއޔިތުންނަުށް އެބަދިވެހި 
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ހުގެ ޙުކުމެއް މަ 10 ލޫފްދުވަހު އަޙްމަދު މަޚްދާދި މިދާކަުށް ،ެއކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭއުޅެނީ. ހަމައެއާ

މިއަދު ކޯޓުތަުކގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތަކީ. އި ޙަލާ ނުނިމޭ. އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭގަ ނާފު މަރުދިަޔއިރުަގއި އިސްތިޢުޖަލުގައި ނިމިގެން

ންގެ ަރއީސް ޔާމީ ،ރައްޔިތުންގެ އިތުބާެރއް އެްއެވސް ވަަރކަުށް ނެތް. ސަބަބުަތއް ވަރަުށް ބަިއވަރު އިނގޭތޯ. މި ާފއިތުވެދިޔަ 

ީއ ދިަޔއީ. މި ފުޅުންތޯ ނުޙައްޤުން ޖަލުަށް ލެވިގެން މިަހމައަުށް އަިއއިުރގައި ކިތައް ބޭ ވެރިކަން ފެުށިގެން މިއަދާ

ެއކު ކޯޓުތަކަުށް ފަަހރަކު ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމު މައްޗަުށް ޖަްއސަމުން، މައްޗަުްށ ހަމައެއާ ؟އިއްތިފާޤަކުން ވާނެ ކަމެއްތޯ 

 99އްޖޭގެ %ވެހިރާހެން ދާންޖެހޭ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނަުށް މިއަދު އާ ކުޅިވަރެއް ނޫން. ދިމިން ޖައްސަމު

ކޯޓުތަކުން އެ ނެރޭ ޙުކުމްތަކަުށް އިތުބާެރއް ެވސް ނުކުރޭ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން އަދި ވެސް ކޯޓުަތކަުށް، މީހުން އެއްގޮަތކަުށް

 އި ބޮޑަުށް ތަޣައްޔަުރވެފަ ވަނީ ވަރަުށް މަލަމަތި މިއަދު މި، އްޖޭގެ މޫނުމަތިވަރަުށް ދެރަވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ! ދިވެހިރާ

އަުޅގަނޑުމެން އެންމެްނ  ،ންތައް އަންނަ ގޮތުން. އެހެންީވމާގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ފަނޑިޔާރުންތަކެްއގެ ނިންމުޖުޑިޝަރީ

ވެހިާރއްޖެއާ ެބހޭ ގޮތުން ދައްކަމުން ދައްކާ ވާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ދިޑަުށް ހިތާމަކުރަން. ބައިނަލްއަޤްބޮ ވަރަުށް މިކަމާ

ނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އިދިކޮޅަުށް ނެރޭ ކޮންމެ ބަޔާނެއްގައި އެަބބު ދިވެހިރާއްޖެއާިލެޔާލ ާވަހަކަތުކަގިއ ، އި ވާހަކަތަުކގަ

މި ބުނަނީ  މެންޫބލުކުރާ ދުވަހެއް ވެސް އަންނާެނ. އަުޅގަނޑުގައޭ. އަދި މި ވާހަކަ ތިބޭފުޅުން ކުރަންޖެހެއިޞްލާޙު ނިޒާމު

 ކޮުށްފައޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހައިޖެކް ވަީނ ޖުޑިޝަރީ ހިންގާ ބާރުން މިވެރިކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަުރ އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދީދީއަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ދީދީ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފޭދޫ ދާއިރާގެ

 ( އަުށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު) 2010/22އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންަބރު 

ދަންނަވަން. އަދި ބިލު  ޝުކުރުހަމަ މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވައިދެްއީވތީ ސަރުކާރަުށް  ގެަނއުމުގެ ބިލު މިއިޞްލާޙު

ެއުކ  ތެރިކަމާޞްލާވަރަުށް އިޚްއަޅުގަނޑު ުށް ވެސް ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙައިހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވި އިނގުަރިއދޫ ދާ

 ،ބޫލުކުރަނީ. ސަބަބަކީގަމު ބިލެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އްވަރަުށް މުހި ،މު އިޞްލާޙެއްއްދަންނަވަން. މިއީ ވަރަުށް މުހި ޝުކުރު

ެވސް ރު އެަބހުރި ވުޖޫދުގައި. މިހާރުައއްޑޫ ސިީޓަގިއ ވެސް ހަިއކޯޓެއް މިހާ ގެލާއިރު ައޅުގަނޑުމެންއިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ކޯޓުގެ  ވަނިކޮުށް އެ ގޮސްމައްސަލަަތއް ބަލަމުން ގޮސް  މީގެ ކުރީގައި ފުނިޖެހިފަ. ިއވަރު މައްސަލަތަެކއް އެކޯޓަުށްއެތައް ބަ

 ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެގަ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ވަނީ ުހއްޓިފަ ގުިޅގެން މައްސަލަަތއް މިހާރު ފަނޑިޔާރަުކ އުިނވުމާއެއް 

 2ދެކުނުަގއި  ރުން ތިބެގެން ރާްއޖޭގެ އުތުރާއިފަނޑިޔާ 9، ހަމަވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ ހައިކޯުޓގެ ބެންޗު ،ކީ ހައިކޯޓަ
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ނަގަންޖެހޭނެ.  ދާންޖެހޭނެ. ޗުއްޓީ ެވސް ުށް ވެސްހަމަ ލީވަ ފަނޑިޔާރުން  ؛ންމާލޭގައި ަހއިކޯެޓއް ހުރެގެ ފަިއ،ކޯޓު އުފައްދާ

ިމާހ ިގަނ ަމްއަސަލަތްއ ަހިއޯކުޓްނ ަބަލުމްނާދ ުދަވްސަވެރްއަގިއ ިއްސިތުޢާނުފ ، ވާނެ. އެހެންވީމާ  ވެސް ބަލި

ގިނަ ކަންަތއްތައް އިސްތިޢުާނފަުށް ހުުށަހަޅާ ދުވަސްވަެރއްަގއި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ަމުރަޙާލަގއި ެވްސ ަހމަ ަވަރށް 

ފަސޭހަ ގޮތަކަުށް މިކަްނ ދުަމތް ދެމުންދާއިރު ރައްޔިތުންނަުށް ލުއިޚިމެދުތެރެއިން ކޯޓުގެ  ،ދި މާލެިއންއުތުރާއި ދެކުނުން އަ

ބޫލުކުާރ ގައްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ފަނޑިާޔރުން މި ކޯޓުތަކަުށް ބޭނުންވާކަމީ އެއީ ދިވެހިރާ އިތުރުޓަކައި ކުރުމަުށް

ނީ އައްޑޫ ހައިކޯުޓގެ ދަ ވަރަކަުށް މަސް ެވެގން މި 4ވެސް ދެންނެވީ. މިހާރު ކަމެއް. ޭއގެ ހެއްެކއް އަުޅަގނޑު މި

ަމއްސަލަެއއް  ،. އެހެންނަމަވެސްމިހާރު ފަނިޑޔާރުން 2ނުކުެރވޭތާ ފަނޑިާޔރުން ހަމަނުވެގެން. އެތާ ިތއްަބވަނީ މަސައްކަތް

ގަނޑުމެން މިކަމުަށް ަޓަކއި އަޅު ިމަކަމށް ، ހަމަވާން. އެހެންވީމާ ޏާ އެބަޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުހައިކޯޓުން ބަލަން

 އި ކޮުްށ ރާއްޖޭގެ އުތުާރއި ދެކުުނގައެްއވެސް ކަމެއް ނު ،ދޭން އެބަޖެހޭ. ދެން އެްއވެސް މައްސަަލއެއް ުނބެލިއެއްބާރުލުން

ެއކަމާ  ދެއްކީމަ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ  އެ .ވެސް  ހަމަެއަކނި ހަމަނުވާ ވާހަކަ ޑިއާިއ މޭޒާނގޮ  ؛ވާހަކަފަިއވާ ދާހަކޯޓުތައް 

ހައިކޯުޓގެ  ހަދާފައިވާ ގައިސިޓީގެ ހުޅުީމދޫ ވަރަުށް ކަންބޮޑުވަން. އަުޅގަނޑަުށް ޔަޤީން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ައއްޑޫ

ހުުށަހަޅަމުން ވެްސ  ގިނަ އަދަދަކަުށް މައްސަލަ . ވަރަުށްހަމަ ނުމައްސަލަތައް ވެސް ބެލު ދިޔަ.ުށްއަމަސައްކަތްތައް ކުރި 

އި މީގެ ކުރިން ވެސް. ން ވެސް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކުޮށްދީފަގޮތުން ހަމަ ޖުޑިޝަރީ ައޅުގަނޑަުށް ހީވާވާނީ  ގެންދެވި. ެއކަން

ބާވަުތގެ ވާހަކަަތއް  މު ކަންަތއްތަުކގައި ަރއްޔިތުންނަުށް ޮއޅޭ ގޮތަުށް މިއްމިކަހަލަ މުހި ،ހުރި ކަމެްއގައި  ެއެހން ، އެހެންވީމާ

. ސިާޔސީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ހެން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީނޫން އްގަޅު ކަމެދެއްކުން އަުޅގަނޑުމެން އެއީ އެންމެ ރަނ

ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކަީކ އަުޅގަނޑުމެްނ  ދައްކަންވާ ވާހަަކއެއް ަދއްކަްނ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. ދެން މި

 މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު  ،ކީއަނެއް ކަމަ ދެން . ނޫން ތެރެއަުށް ަވއްދަންޖެހޭ ކަމެއްސިޔާސީ ގޮތުން ކަންަތއްތަްއ މީގެ

 އިން މި !ދަންނަވަނީ. ބަލަ ސަރުކާރަުޭށ ޝުކުރު  ވެސްމިހާރު .ކުރުމުެގ ނިޒާމަކީފު ޤާއިމުޞާ މުއައްސަާސއެޭކ ޢަދުލުއިން

އުސޫލު އޮންނަ ގޮތުން ސަރުކާރުން ނޫންތޯ. ސަރުކާރުން ނޫންތޯ.  މިވެސް ބިލެއް ހުުށަހަޅަންޖެހެނީ ކަުށް ކޮންމެ ތަނަ

ކަުށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްަތއް ހުރިހާ މުއައްސަާސއަ ކުުރވަނީ ވެސް. މިރުވެރިންތޯ މި ހުރިހާ މުއައްަސސާެއއް ބާދައުލަތުން ނޫ

ޔާމީންެގ هللا ރައީސް ޢަބްދު ،ވެސް. އެހެންވީމާ ކުރަނީސާތައް ކުރިއަުރވަން މަސަްއކަތްުމއައްސަ  އްދަވައިެދއްަވއި،ހޯ

ކޯޓުތަުކގެ  ކުރަނީ.ސައްކަތްސަރުކާރުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މަގުމަތީގައި ކޯެޓއް ނަހަދާ. ކޯޓުތައް ބާރުވެރިކުުރވަން މަ

ކުރަނީ. ންތައްތައް ކޮުށްދޭން މަސައްކަތްބޭފުުޅންނަުށް ބޭނުންވާ ކަ އެ އި،ިތޔާރާއި ބާރު ހޯދައިޚް އިތުރުފަނޑިޔާރުންނަުށް 

ތަން  ކުރާކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތް އިތުރުއި ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ކުރުމަުށް ޓަކަގޮތުން ހިންގުން ހަރުދަނާ އިދާރީ

ނިޒާމަުށް އަިއ ހެޔޮ  ކުރުމުގެއިމު ޤާ ފު ޞާދުލުއިންޢަިމއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ުްށ ޚަދުނިޭޔގެ ތާރީ ުށް، މުޅިދުނިޭޔގެ ހަޔާތަ  ،ލުކުރަންޖެހޭ. ެއްއވެސް ޒަމާނެއްަގއިބޫގަ މެންއަޅުގަނޑު ކަމަުށް ބަދަލެއް

ގެ ކުރުމުގެ ނިޒާމުއިމުޤާފު ޞާންހަމަޖެހޭ ގޮތަކަުށް ޢަދުލުއިން ެއއްެވސް ަޒމާނެއްގައި ހުރިހާ އެންމެން ހި ވެސް ލާއިރު އިބަލަ
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 ބަޔަކު އެ  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. ކޮންމެވެސް އެއްގައި ނެތްކަން އެއީ އަުޅގަނޑުެމން ތެރެއިން ކަންތައްތަކެއް ނިމިފަ

، ދަނީ އަބަދުވެސް. އެހެންވީމާ  ފަރާތަުށް މި ހަމަނުޖެހޭނެ. އިންސާފަުށް އެދިގެންދާއިރު ދެތްނިޒާމާ ދޭތެރޭގައި އަބަުދވެސް ހި

 ،ގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ ނިޒާމު  . އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިނީދާގައި ހަމަނުޖެހިގެން މީތް ޮކްނެމެވްސ ެއްއަފާރެތްއ ހި 

ދުވަސްވަރު އެމް.ޑީ.ޕީ ވަރަުްށ ފެނޭ. ބައެއް އެބަވެސް  ގެ ތެރޭންިމ ިސާޔީސ ޕީާޓަތކު ، ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތުަށް ހުން މީ ހުންނާނެ. އަނެއްބައި ދުވަހު ހަމަ އެ އިކޮުށްފަގެ ތެރެއިން ޙުކުމްނިޒާމު ހަމަޖެހޭ ގޮތަުށް މި ތްހި

ރުން ތިއްބަަވއިގެން. އެހެްނވީމާ، މިހިރީ އަޅުގަނޑުމެން ޙުކުމް އައިްއސަ އެބަހުރި ހަމަ މި ކޯޓުތަކުން މި ފަނޑިޔާ

ތަނަުށް ބިލެއް ހުުށަހެޅުނީތީވެ،  ހަމަ މި، ހުރި ޙަޤީޤަތްތައް. އެހެންނަމަވެސް  ައޅުގަނޑުެމންނަުށް ފެންނަން ،ބޫލުކުރަންޖެހޭގަ

ބަެއއް ބިލުތައް އަންނާނީ ސަރުކާރުން. ޓެކްސްގެ ބިލުތައް ވެްސ  ވާތީ؛ ބިލު ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާފައިވާ ބިލަކަުށްއެ 

އޮންނަނީ  މި ނަުށްނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަންނަނީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭން. އެހެންވީމާ، އަމިއްލަ މީހަކު ހުުށަހެޅި ބިލެއް

ހެދުމުގެ ނިޒާމެއް. މިކަން ުހއްޓަިއލާފައި، މި ސަކަރާްތގަނުޑ ފިއްޔާ އެއާ ދެޮކޅުޅައިސަރުކާރަުށް ތާއީދުކުރާ މީހަކު ހުުށަހަ

ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ މަސައްކަތްލާފައި ަޤއުމަުށް ފައިދާހުރި ގޮތްހުއްޓައި

ން ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިކަ ފަހުން މި ޤައުމުަށް ކިހާ އިވެސް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރު ުވޖޫދަުށް އަ

ފަުށް ލޯބިކުރާ ތިލަފަތަކުން ކިރާލައިފިއްޔާ ިދވެހި ރައްިޔތުންނަުށް ފެންނާނެ އެކަން. އަޅުގަނޑުމެން ހަމައަުށް، އިްނސާ

އް ނުލިބޭނެ. ދިވެހި ފެސާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ތިލަފަތަުށް އަރުވަިއގެން ދުވަަހކު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް އިން ،އެހެންނަމަވެސް

ފެއް. ެއ ފުރަތަމަ ުވޖޫދަުށް އަިއއިރު ވެސް އެްއކިޯލ އެްއކޮޅަުށް ބަުރކޮުށް އޮތް ޔިތުންނަކަުށް ނުލިބޭނެ އޭެގ އިންސާރައް

މިނައިގެން ދުވަހަކު ވެްސ  ތިލަފަތެއް އެއީ. ފުރަތަމަ ވުޖޫދަުށް އައިއިރު ެވސް. އެހެންީވމާ، އެއަކުން ައޅުގަނޑުމެން

ކަހަލަ ޑިޖިޓަލް ރަނގަޅު ތިލަފަތަކަުށް  ހުންނަ ދުވަސްވަރުަގއި މި މި  ލިބޭނެ. ހަމަޔާއި އިންސާފަުށް މިނާނު ފެއްއިންސާ

ެވގެންދާނެ. މި ސަރުކާުރގެ އާމްދަނީން އިތުރުއަރުަވއިފިްއޔާ ޔަޤީން މި ސަުރކާރުން ރަްއޔިތުންނަުށް ދޭ ޚިދުމަތަުށް ބުރަދަން 

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. ޔިތުްނނަުށް ފެނިގެންދާނެ. އެީއ ގަން ރައްދޭކަކާރުން ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްމި ސަރު

ތަނުން ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވެއްެޖ  އަތުން ނެޭގ އެްއޗަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޚިދުމަތް ލިބެނީ. ދެންމެ މި ގެއަޅުގަނޑުމެން

 އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުންނޭ މި ެޓކްސްތައް ެނގީ ވެސް...

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އަރުވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ސައިނަުށް.ޢަލީ ޙު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނަުށް ބަހުސްކުރަމުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ވާހަކަދެއްކެުމން 

ގެަނއުމުގެ ބިލާ ގުޭޅޮގތުން ދަންނަވަން އޮތް ފުރަތަމަ ވާހަކައަީކ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަރީއަކީ އަދި ކޯޓުތަކަކީ އިޞްލާޙު

އޮންނަ ބޯަޅއަކަުްށ ުކެޅްނ ، ވަގުތަކު ބަދަލުގެެނސް ވަތަ ިސާޔސީ ވެރިން ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަުށް، ހިތުހުރިހާސިޔާސީ މީހުން ނު

 ަގއޭ ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުޮކޅު 2014ހިނގައްޖެ ނުވާނޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންނުވަތަ ފުުށްގަނޑަކަުށް ހަދަިއގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ޖުޑިޝަީރ ނޫނަުށް ގެނެުވނު އިޞްލާޙެްއގެ ދަުށުން ބެހޭ ގާ ޯކޓުތަކާ ،އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ

ލާފަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ހަމަޖެހިފައިވާ ނުވަތަ އަތުރައިެލވިފަިއވާ އުޫސލުތަކާ ޚި ،މިފުުށަުށް ޖެހިއެފުުށް

 ޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ޗީފް ޖަސްޓިސް ނުަވތަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބޭރުުކރެވިގެންދިޔަ މަންޒަރު. އަދިއޭރުގެ ސު

ގެ ފުރިހަމަ ކޮްނޓްރޯލާއި ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަުށް ން ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަރީ ހަމައެއާެއކުަގއި މިދެންނެވި ިއޞްލާޙުގެ ދަުށު

ޖެހުނީ  އިޞްާލޙުގެ ދަުށުން ދެވުނު މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނު. މިހެން ދަންނަވަން މި އެ ގާނޫނަުށް ގެެނވުނު

ކޯެޓއް. އެ ކޯެޓއްަގއި ހުންނަ ކޮންމެ  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކޯޓަކީ ުމސްތަޤިއްލު މިނިވަން ،ނަމަ ގޮތުން ކުރީގެ އޮތް

ބެހޭ  ކުރުުމގެ އިްޚތިޔާރާއި ބާރު ކޯޓުަތކާމަަސއްކަތްއެީކގައި  މުސްތަިޤއްލުކަމާ ،ެއކީަގއި ފަނޑިޔާރަކީ މިނިވަންކަމާ

މިދެންނެވި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން  ،ނޫނުތަކުން، އަދި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައިވާ މީހެއް. އެހެންނަމަވެސްގާ

ކުރުުމގެ ބާރު ގޮފިތަކަުށް ފަނިޑޔާރުން ޢައްޔަން ދިމާައކަުށް ބަހާަލއި، އަދި އެ  3ދާިއރާއަކަުށް،  3ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން 

 ،ނީތަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަ ވީ މް ކޯޓަުށް. ނަތީޖާއަކަުްށ ެވގެންދިަޔއީ، ެވގެންގޮސްަފއިޕްރީއޮންނަނީ ސު ދީފައި މި

ބޫުލކުރެވޭ ގަކަމަުށް  ުނަވަތ ަސުރާކާރ ެދޮކަޅްށ ަމްއަސަލެއްއ ިންނަމފާނެ ، ންސަރުކާރުން ބޭނުންނުވާ ފަނޑިޔާރު

ގޮތަުށް މައްސަލަތައް ނުނިންމައިދޭ ފަނޑިޔާރުން  ނަމަވެސް، އަދި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާހާ ފަނޑިޔާރަކު ހުރި

ހިސާބަުށް ޖެހެންދެން ވެސް އުތުރުގެ ގޮފި ހައިކޯުޓެގ  ައިދ ިމައދާ ، ވެސް ގޮތްޕަުށް. އެހެންނަމަ ބަދަލުކުރެވިގެންދިޔަ ައއްޫޑގެ

ނޫނުެގ ދަުށުން  ކުރަންޖެޭހ ކަންތައްަތއް އަދިވެްސ ވަނީ . ހެދިފަެއއް ނެތް. ެއ ގާބުނާ ގޮތްޕެއް ވުޖޫދުވެަފެއއް ނެތް އެ

ނޫެނއްަގިއ މެއް ނުކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ، ގާއެކަނުކުރެވި. އެއީ އުތުރުަގއި ޮގތްޕެއް ހެދުން. ހައިކޯޓުގެ ގޮްތޕެއް ހެދުން. 

މަްސ  9ދެ އަހަރާއި  އަހަރު؛ 3ފަހުގައި ގާްތގަނޑަކަުށް ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަންތައްަތއް ނުކުރެވި މިއަދާ ހިސާބަުށް ދިުއމަުށް

އުޅެީނ  މިވެސް ޓުެގ ގޮތްެޕއް ނަހަދައި އަެނއްކާ މަްސެވގެން ފާއިުތވެގެންދިަޔއިރު ވެސް އުތުުރަގއި ހަިއކޯ 10ނުވަތަ 

ބަދަލަކީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަުށް ޓަކައި ހައިކޯޓުަގއި  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިގަނޑު ގަނޫނަުށް ބަދަލުގެންނަން. އަޅުބެހޭ ގާ ކޯޓުތަކާ

މުސްތަޤިއްލުކަާމ  ،މިހާރުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާުރންގެ ތެރޭން ވެސް އެކަުީށގެންވާ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން މިނިވަންަކމާ އެކީަގއި

މަަސއްކަތް ކުަރއްވަާފނެހެން ހީވާތީ، ނުވަތަ މަސަްއކަތްކުރަްއވާ ކަމަުށް ސަރުކާރަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތީ. އާދެ!  އެީކގައި

ނުކުރެްއވޭތީ ސަރުކާރުެގ ފުރިހަމަ ބާރާިއ ިތއްަބވާ ފަނޑިާޔރުން ކޮންޓްރޯލް ގޮތަުށް ހައިކޯޓުަގއި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ

އުެޅނީ. އެހެންވީމާ، ދަންަނވަން  ޓަަކއި މި ިއޞްލާޙު ހުުށަހަޅައިގެން މިުށް ހޯދުމަުށްލު ަހއިކޯުޓެގ މައްޗަނުފޫޒާއި ކޮންޓްރޯ

މީހުން  ގޮތަކަުށް އެ ަކކީ ސިާޔސީ މީހުން ހިތުހުރިހާ ތިބޭ ފަނިޑޔާރުންނަކީ ުނަވތަ ކޯޓުތަ ކޯޓުަތކުަގއިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ،  މި
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 .ުނވާނޭ. ރަނގަޅު ުށް ބަދަލުކުރެވޭ ތަނަކަުށް ވެގެންގޮތަކަ ތުހުރިހާޓަކައި ހިސީ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަުށްބޭނުންވާ ސިޔާ

ކެއް ނުކުރެވޭނޭ. ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަުށުން ޢައްޔަންކޮުށްފަިއވާ ފަނޑިޔާރުން ވަތް  ކޯޓުތަކާ ގ2010ެމި އިޞްލާޙުަގއި އެަބއޮތް  

ދި ޖުިޑޝަލް ސަރިވްސ ގޮތުން، އަ ނޫނު ބުނާބެހޭ ގާ ކޯުޓތަކާ ،އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެނގޭ އެްއޗަކީ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ން ވެސް އެބަހުރޭ، ހުންނަންޖެހޭ، ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގައި ޮގތުން، ހައިކޯޓު ނޫނު ބުނާކޮމިޝަނުގެ ގާ

ފަހުން  މިހާރު އެންމެ  ،ފަހަރު މި  ،ލިބެނީުށްފަ. އަުޅގަނަޑުށް މަޢުލޫމާތު ކޮރަކު ޢައްޔަންހުންނަން އެބަޖެހޭ ފަނޑިޔާ

މެދުގައި ސަރުކާރު ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ބަޔަުކެގ  ހައިކޯޓުން އެ ހޮވުނު ބޭފުޅާއާ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަުށް

މެޖޯރިޓީ ، ތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންޓްރޯލްހިތްހަމަނުޖެހުން އޮތީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ، ރައްޔި

އުޅެނީ. ުޖިޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަށް  ފިޔަވަުޅއަޅަން މި މި ސަރުކާރަުށް ފެންނާތީ ދުރާލާ ބަދަލުވެގެންދާ މަންޒަރު

އެއީ މި  .ކަުމގައި ޔަޤީންކުރުން ހައިކޯޓުން ހޮވޭ މީހަކީ ުނވަަތ ދެން ހޮވޭ މީހަކީ ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންވާ މީހެއް

 ގޮތަކަުށް ރައްޔިތުންނާ  ަާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަކީ. އެއްވެސްަޙީޤަޤުތަގިއ ހ، އުޅޭ އިޞްލާޙުން ގެންނަން މި

ގައި ހުންނަ މީހާއަުށް މާލެއަުށް އަންނަން މާ  .ދަންނަވަނީ، ގއ ން ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައިދިނުމެއް ނޫން. އެހެން މި ގާތު

އަތޮޅުެގ ހައިކޯޓުގެ ގޮީފގައި ހިންާގ  . އައްޑުއިވަކީލުން ތިބީ މާލޭގަ ވުރެ. ހުރިހާ  އަތޮޅަުށް ދިުއމަުށް ފަސޭހަ އައްޑު

ިއ ގޮފިގޮިފ . އެހެްނވީމާ، ާރއްޖޭގެ އެކި ހިސާުބގަކީލުން ދާންޖެހެނީ މާލެއިންވެްސ މީހުން ދާންޖެހޭނީ، ވަ މައްސަލައަުށް

. ސަރުކާރުން ކުރީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންނަުށް ޢަދުލުއިންޞާފު ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮުށްދޭކަުށް ނޫންހަދައިގެން މިކަން 

 . ޓަކައިޕްރީމް ކޯޓުގެ އަތްދަުށަުށް ގެންދިއުމަުށްކޮންޓްރޯލް ސު ދަން. އަދި ހައިކޯޓުގެހޯ ބޭނުންވާ ކޮންޓްރޯލް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް.

 

 ބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެން

 މަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ،ޫނނާ ގުޅޭގޮތުން ައޅުގަނޑު ހަކޯޓުތަުކގެ ގާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 ދާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަުށް ބަލައިާލިއރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށްޙަޤީޤަތުަގިއ މިއަދު ހިނގަމުންދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ހަމަހަމަކަމެއް ނެތުން، ާދއިރާެގ ތެރޭގަިއ  ގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ަޢދުލުއިންޞާފު ،ޮބޑު މަްއސަލައަކީ  ާވ އެންމެދިމާވެފައި

ސަބަުބން އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުުމގެ  ފެއް ނެތުން، ޭއގެތެޭރގަިއ ކޮރަޕްޝަން އޮތުން، ިމ ހުރިހާ ކަމެއް. ޭއގެއިންސާ

ވަަރކަުށް  12ވީ ގާތްގަނޑަކަުށް  މިންކަމުަގއި ސިޔާސީ ކަ ؛މިދިޔަ ގެ ތަޖުރިބާވީ. މި ައޅުގަނޑު ހުރިހާ ކަމެއް ގޯސް

ވެިރކަމުަގިއ  ިވޔަސް، ރައީސް މައުމޫން ިވޔަސް، އަދި ރައީސް ޔާމީން ތެރޭ. ައޅުގަނޑަުށް ހެޔޮ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަހަރު
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ކަމަުށް ވާނަަމ  ފަނޑިޔާރުެގއެއް ޮއވެއްޖެ ަާފުވެރިިއްނސ، ވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޢަދުލުވެރި ހުންނެވިކަމުގައި

ބޭނުްނހާއިރަކު މީހުން ޖަލަުށް ލައި، ފައި މައްސަލައެއް ަޙއްލު. އޭރުން ދަމާ ކޫއްތާ ގަނޑަުށް ޔަޤީން ަޤއުމުގެ ހުރިހާއަޅު

ކަންކަން ުކރުވަން، މިކަހަލަ ވަޅޯމަސް ކިބައެއް ދީގެން ޙުކުމްމައްސަލަތައް ހުުށަހެޅީމަ ފައިސާ ދީގެން ނޫނީ  ގެމީހުން

 ،އަުްށ ބަދަލުކުރީމަ އެކަްނ ވޭތޯ  11. އެކަން ަޙއްލުކުރަން ވަނީމިކަން ޙައްލުކުރަްނ ބޭނުން މާ،ކެނޑިގެންދާނެ. އެހެންވީ

. އެ ތަޖުރިބާ ކޮުށްފައި އަިއ މީހެްއ ކަމަކަުށް ބޫެލއް ނުކުރަްނ އެކަްނ ވެދާނެއަުޅގަނުޑ ގަނޫންތޯ އެީއ މިއަދު ުސވާލަކީ. 

އަުޅަގނޑުގެ ަމއްސަލައާ ދޭތެރޭ ކަްނތައް ކުެރއްވި ގޮްތ. ައޅުގަނޑު  !ަބއްލަވާ ނޑަކީ. ިތޔަ ހައިޯކޓުން؛ހު އަުޅގައިހަކަުށްދުވަ

 މާ ،ފަހުން ޖަަނވަރީއަުށް ހަމަވި  17އިސްތިޢުނާފަުށް މައްސަލަ ހުުށަހަޅައިގެން އަުޅގަނޑު ތަންފީުޒކުރަމުންދިޔަ ޙުކުމް 

ތަން އަޅުގަނޑަުށް ފެނުނީ. ެއވެްސ  ިއއްވި ސާެއއް ާބއްަވއިފައި ުޙކުމްފަހުން ކުއްިލއަކަުށް ޖަލް ފަހުން އައިސް، ޭއގެ މާ

ސިކުންތު.  30 ިއއްވަީނ ވެްސ ކިހިނެްއތޯ މިހާރު؟ވީމަ. ުޙކުމް  އަދި ދެން އޮްތ ޙުކުމް ވެސް ނިމެން އެއް ުދވަހަުށް

ހިސާބަުށް ކަންކަން ދިޔައިމަ  މި ސިުކންތު އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 30އިްއވަން ނަގަނީ ކޯޓުން މީހެއްގެ ަމއްޗަުށް ުޙކުމްހައި

އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ. އަުޅގަނޑަުށް ބިރުދަްއކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ިއސް ޤާޟީ ބާރީ މާލޭގެ ތިން ގޭންގު ފޮނުިވ. 

ލިބޭނެތޯ؟ ކޯޓުތައް  ފުވިސްނާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިންސާ ދަންނަވަނީ. ދެން  ގަންދީ ހުވާކޮުށްފައި އަުޅގަނޑު މިهللا 

ގޭންގު މާލެައުށް ނިސްބަތްވާ އަުޅގަނަޑުްށ  3ނީ. މަހު މި ދަންނަވަ މި ރޯދަ ގަންދީ ހުވާކޮުށްފައިهللا ނެތޯ. ރަނގަޅުވާ

ހު އޭނައަުށް ފާޑުކިަޔއި ަހދާތީ. ދެން ކޮން އިންސާފެއް ދުވަގެންދިޔަ ަޝއިްޚ ޢިމްރާނަުށް ޙުކުމްކުރަން އޮތް ންމުބިރުދައްކަ

ަމއްސަލައާ  ިތއީ ، އިކޯުޓަގއި ެވސް ބުނިން. ބުނީމަ ފަނޑިޔާުރ ވިދާުޅވަނީވާަހކަ އަުޅގަނުޑ ހަ މި މި ޤައުމުގަިއ ލިބޭނީ؟

އިސް ޤާޟީ ބާރީ އިންނަވާ ކޯޓުން. އެހެންވީމާ،  ޅޭ ކަމެކޭ. އެކަަމކު އަުޅަގނޑަުށް މި ޙުކުމްތައް ކުރީ ކޮްނތާކުންތޯ؟ނުގު

އެންމެ  މައްސަލަތަކެއް ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައިފާހަގަކުރިހެން މި ޤައުމުގެ ހުރިހާ މި ުކރިން ައުޅަގނުޑ ، އަޅުގަނޑުމެން

ފަުށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާއިންޞާފު. އެއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ެވސް މުހިއްމު ކަމަކީ ޢަދުލު

 އެދެން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަީނ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޚަލީލަުށް.هللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންނާއި އިްއޒަތްތެރި  . އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަދި الم عليكمالس  `. 

ންނަުށް ރަމަޟާން މުބާރިކު ދަންނަވަން. އެާއއެްއކޮުށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި ހުރިހާ މެންބަރު 
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އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަުށް ވެސް ރަމަޟާން ކަރީމް ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު ހުުށަހެޅިފަިއ 

ގޮތުން ދެކެވޭ، މި ތަނުގައި މި ދެކެވޭ ބައެއް ވާހަކަތަކަުށް ައޅުގަނޑު ވެްސ  މި ވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ގާނޫނާ ބެހޭ

ން، ހުުށަހެޅިފަިއ މި އޮތް ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ހުރި އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ަބއެްއ އިތުރުހަމަ އަލިއަޅުވާލަން ބޭނުންޭވ. އަދި ޭއގެ

 11ުްށއަރަނީ މިހާރު މި ބިލުގަިއވާ ގޮތުން ޚިޔާލުތައް ވެސް ހަމަ ދަންނަވައިލާހިތްޭވ. ެއއް ކަމަކަުށް ައޅުގަނޑު ހިތަ

ވެގެންދާދިއުން. އަުޅގަނޑަުށް އިތުރު ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަުށް  11މެންބަރުންނަުށް، ކޯޓު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 

ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ިމއީ ހަމަ ރަނގަޅު ފޯމިޔުލާައކަުށް ވުމަކީ ވަރަުށް ެއކަުށީގެްނވާ ކަެމއް. ެއއާެއކު ައޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ، 

އް އެބަހުރި ޖުޑިޝަލް މައްސަލަތައް ހަމަ މީގެ އޯލްޓަނޭޓިވަކަުށް ެވދާނެބާވައޭ ރާއްޖޭަގއި ތަންކޮެޅއް ކުރީގެ ތަޖުރިބާތަކެ

އަތޮޅުތަުކގަިއ ޙައްުލކުރުމުަގއި. އެ ތަޖުރިާބއަކީ ޖުިޑޝަލް އެިކއެކި ކޮމިޓީތައް އޭުރގަިއ އަތޮޅުތަކަުށް ތަްނކޮޅެްއ ކުރީ 

ގަނޑުމެންނަުްށ ޒަމާނުގައި އަތޮޅުަތކަުށް އެ އަޮތޅުތަކުަގއި ހުރި މަްއސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަުށްޓަަކއި ދަތުރުކުރާ މަންޒަރު އަޅު 

ފެނިގެންދިޔަ. އަިދ ވަރަުށް އެކަުީށގެންވާ ހަުލވިމިނެްއގަިއ އެ ަމއްސަލަތައް ަޙއްލުުކރުމަުށް ޓަކައި ފަނިޑޔާރުްނ 

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެްއވި ަތން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިެގންދިޔަ އެކަމުގެ ތެެރއިން. ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން 

ން މި ިނޒާމު އެކަުީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި ޑިވެލޮޕްކުރުމަުށް ަޓކައި މިީއ އިތުރުޚަރަާދއި، އަދި ޭއގެ ފަހަރެއްގައި ަދއުލަތުގެ

ރަނގަޅު ގޮތަކަުށް ވެދާނެ. އެއީ ދަުށު ކޯޓުތަކުގެ ކަންތައްަތއް ހިނގައިދިޔަ ގޮތަކީ ެއއީ. އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޮގްސ 

ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިެވގެންދިޔަ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ބޮޑަުްށ ، ކޮންމެ ރަުށެއްގައި ވެސް މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓެއް ޤާއިމުކުެރވި

ގަބޫލުކުެރވެނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ަހއިކޯާޓއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގޮިފތައް ވެސް އަޮތޅުތަކަުށް ދިއުން، އަތޮޅުތަކާ ހިސާބަުށް ދިއުން 

ޓުގެ ގޮފިތައް ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްެދއްަގއި މިއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. ިމސަރުކާރުން މި ވަނީ އެކަން ޮކުށްދެއްވާފަ. ހަިއކޯ

އޮަތސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނުަށް  9ބަދަލުަގއި ހަމަ  ގ11ެޤާއިމުކުރެވިަފއި މިހާރު އެ ަވނީ. އަުޅގަނޑުެގ ހިތަުށްއަރަނީ 

ސް އޭެގ ޖުޑިޝަލް ކޮމިޓީތައް ފޮނުއްިވ އުސޫލުން ފަުށައިގަތުމުގެ ޮގތުން އެ މަސައްކަތް ކުރެވިްއޖެއްޔާ ދައުލަތަުށް ވެ

ން ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަުށް އެ ތަނުގައި ިތން ފަނޑިޔާރުން ތިބޭއިރުގަިއ އިތުރުފައިދާކުރާނެ ކަމަކަުށް ވެދާނޭ. އަދި އޭގެ 

އެްއ ފަނޑިޔާރަުކ މަދުެވގެން މައްސަލަތައް ނުހިންގުމަުށް ިމ ދިމާވާ މަްއސަލަ ވެސް ަޙްއލަކަުށް ގެެނވިދާނޭ މިކަހަލަ 

ސަރަހައްދެްއގައި ރާއްޭޖގަިއ؛ ރާއްޖޭަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ޖޯގްަރފީ މި އޮތް ގޮތަުށް ބަލާއިރުގަިއ ގޮތެްއގެ ތެރެއިން. ެއއީ އެ 

އެއްތަނުން އަެނއް ތަނަުށް ދަތުރުކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެްއ ނޫން، އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުތައް މި އޮތް ގޮތުން. 

ފަސޭހައިން މިކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމަކާ ދިމާއަުށް ދިއުން އެއީ އެހެންވީމާ، އެ ނިޒާމު އޮތް ގޮތަުށް ބަލާއިރުަގއި އެންމެ 

ފަސޭހަ ގޮތަކަުށް ެވގެންހިނގަިއދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ، އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން މީގައި ހަމަ އޯލްޓަނޭޓިވަަކުްށ 

އުމަުށްޓަކައި މިދެންނެިވ ގޮތަުްށ ހަމަ ބޮޑަުށް ރައްޔިތުންނާ ވީާހވެސް ކައިިރއަުށް މި ސަުރކާުރން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ގެންދި

ޖުޑިޝަލް ކޮމިޓީ އުސޫލުން ަހމަ ފަނޑިޔާރުން ފޮނުްއވަިއެގން މި ކަންތައް ކުރެިވއްޖެްއާޔ، މައްސަލަަތއް ބެލިއްެޖއްޔާ 

ހަމަ ތަންކޮޅެއް ަކއިރިން އަވަހަުށް ޙައްލުތައް ލިބުމަކީ ވަރަުށް އެަކުށީގެންވާ ކަމެްއ. އެާއއެްއކޮުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 
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ބޭނުންވޭ، ވަރަުށް ގިނަ ފަހަރަުށް ޖުޑިޝަރީަގއި މައްސަލަަތްއ ނިމިގެންދާ ގޮތުން އެީއ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ވެއްެޖއްާޔ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޖުޑިޝަރީގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އަުގަވއްޓަިއލާ ތަން. ޖުޑިޝަލް ނިޒާމު 

މިއީ ވަރަުށް ދެރަކަމެއް. އެއްޮގތަކަުށްވެސް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން  ފުނޑާލަން މަސައްކަތްކުރާ ތަން.

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ މި ނިޒާމު އިތުރަުށް ވަރުގަދަކުެރވޭނީ ކޮންގޮަތކަުށްތޯ. މި ނިޒާމު އިތުރުަށް 

ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާވިްސނުމާ ތަފާތުކޮުށް މައްސަލައެްއ ވަރުގަަދކުރެވޭނެ ޚިޔާލުތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮުށްދޭން

ނިމޭ ކޮންމެ ަވގުތަކީ އަުޅގަނޑުމެންނާ ދެކޮޅަުށް، ނޫިނއްޔާ އެ ފަނޑިޔާރުންނާ ދެކޮޅަުށް ިނުކމެގެން ބިރުދައްަކއި، މިކަހަލަ 

ިއގަންނަވާނެ، ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތެްއ ނޫން އެއީކީ. އަޅުގަނޑުމެން އެ ނިޒާމު؛ އެނިގވަޑަ 

އޮތް ނިޒާމަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަރައްޤީވެފައި ހުރި ޤައުމުތަކަުށް ބަލާއިރުގައި ނޫނިއްާޔ އަޅުގަނޑުމެންގެ ައވަުށްޓެިރ 

މި  ޤައުމުތަކަުށް ބަލާއިރުަގއި ކޮަލނައިޒްޑް ސިސްޓަެމއް ރާއްޖެައކަުށް ވާރުތަެއއް ނުކުރެވޭ. ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން

ތަންތަން  އެ .ކުރިވެސް އެ ތަންތަނުަގއި ކޮލަނައިޒް ދިޔައީ ސްރީލަންާކއަުށް ބެިލަޔސް ވެްސ، އިންޑިާޔއަުށް ބެިލޔަސް 

އޮތީ.  ދޫކޮުށްލި ސިސްޓަުމތަކެއް އެތާނަގއި މި އިިއމުކޮުށްފަވަަރުށް ވަުރގަދަ ނިޒާމުތަެކއް ޤާ ކުރި ފަރާތުންކޮލަނައިޒް 

 ،އަުޅގަނޑުމެްނ އަމިއްލައަުށް ިޑޒައިްނކުރި ،އޮީތ ކަސްޓަމަރީ ރާއްޭޖގައި މިއްާޔ، އަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބަަލއިފިރާއްޖެ

 އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ނިޒާމުތައް ވަރުގަަދވާން ފުރުޞަތު އެބަ އަމިއްލައަުށް ބިނާކުރަމުންދާ ނިޒާމެއް މިތާނގައި މި

 ކަމެއް  އް ކުރުމަކީ ެއއްގޮަތަކުށްވެސް ކޮުްށގެންވާނެކަންތަ މި ބޭފުޅުންނަުށް ބިރުދައްކައި، ދޭންޖެހޭ. މަގުމަުށްޗަުށް ނިކުމެ އެ

ދައުލަތުގެ ވެިރއަކަުްށ  ތަންތަނަުށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދާނީ މި ،ނޫން. ދެން އެމެރިކާ، ޔޫ.ކޭ

ނުވޭ. އެހެންވީާމ،  ތަފާތެއް މިއަކާ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އަބަދުވެްސ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ. ދިވެހިރާއްޖެ 

ޟީން ޤާމަނިކުފާނު ފޮނުއްވާނީ ނަންފުޅުތައް  އެ ،ހިނދުާޔއަކީ ދައުލަުތގެ ވެިރއަކަުށް ވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް

މަނިކުފާނު  މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތެކޭ ނޫނިއްޔާ އެ ޢައްޔަންކުރުމުަގއި. ފަނިޑޔާުރން ޢައްޔަންކުރުމުަގއި. އެއީ އެ 

 މި  ނޫން ތާކުޖެހޭ ވާހަކަތަެކއްންދައްާކ ވާހަކަތަަކކީ އެްއވެސް ާތކު މި ގޮތަުށް ކަންކަން ނިންމުމަުށޭ ކިޔާފައި ބޭނުންފުޅުވާ

 ..ކަންތަކަުށް ބަލާއިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ރާގެދާއި މަުޑްއވަރީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު މަޑުއްވަރީ
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯުޓތަކުގެ ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަުށް ބަލާއިުރަގއި 

ފިކުރުކުރަންޖެހޭ  ތެރޭގަިއ ވަރަުށް ފުންޮކުށް ވިސްަނއިދޭ އިޞްާލޙާއަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ިމީއ އަުޅގަނޑުމެން މި 

ކޯޓުތަުކގެ ގޮފިތައް އެިކ ހިސާބުތަުކގަިއ  ،ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ. ެއއީ ސަބަބަކީ  ގެއިޞްލާޙެއް 

ެއ ކޮުްށގެން މަސައްކަތްކުރުމަުށް ވިްސނާއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ ޑީސެންޓްރަލަިއޒް ހައްދަވާފައި

ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ  ނަުށް ކުރެވޭތޯ ސުވާލުކޮުށްލަން ެއބަޖެހޭ.ކުރިކުރުުމގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންޑީސެންޓްރަލަިއޒް

މުަގއި ފަހަރެއްަގއި ގެން އެ ކޯޓާ ހަމައަުށް މައްސަލައެއް ގެންދިއުހިނގާ މައްސަލަެއްއ ކޯޓަުށް ހުުށަހަޅައިރަުށެއްގެ 

އްސަަލެއއްަގިއ ފަސޭހަތަކެއް ޮއވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ މި ކޮންމެ މައްސަަލއަކީ އެ މަ

ތިއްބަވަނީ ެވރިރަުށް މާލޭގައި. އެހެންވީމާ،  ވަކާލާތުކުރާނެ ލޯޔަރުން ބޭނުންވާ މައްސަލަތައް. ރާއްޭޖގެ ިގނަ ލޯޔަރުން މި 

 ހުންނަ ކޯޓަކަުށް ހުުށަހަޅައިގެން އެ މައްސަލަ ހުުށަހަޅާ މިއިން ގޮތްޕެއްަގއި ކޮންމެ މައްސަލައެއް އަުޅގަނޑުމެން އަދި 

ވުރެ ބޮޑެތި  ޓަކައި ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުަށް އެ ލޯޔަރުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުަށް  ނަމަވެސް ދިޔަ ފަރާތުން ކޯޓަުށް

ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި މި މަަސއްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން  ޑީސެންޓްރަލައިޒްކޮުށްަފއި އޮތްމި  ކުރަންޖެހިދާނެ ހޭދަ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަުށް ައދި މުޅިން ސާފެއް ނުވޭ އަޅުގަނޑުމެން ހައިކޯޓަުށް މި . ވާނަމަ ކަމަުށް މަސައްކަތްކުރާ

 ހަމައުަށް މި ބޭނުންވާ މަންޒިލްމަޤްޞޫދާ  ކޮުްށގެން ައޅުގަނޑުެމންނަުށް އަދިއިތުރުޟީން އަދަުދ ޤާޢައްޔަންކުރާ 

ެވގެން ނޫން ގޮތަކަުށް ރީ މިނިވަންޖުޑިޝަެވވިދާނެ ކަމަކަުށް. މި ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ސާފުކުރަން. ވާސިލު

 ޤާއިމުނުކުެރޭވނެ. ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރަސީެއއް 

ކުރުމުގެ ކުރިން ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އިތުރުސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަަދދު ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުްނގެ ައދަދު މަ

ކުރަން. އެ އިތުރުމެން އެބަޖެހޭ އެ ަތންތަނުގައި މަސަްއކަތްކުަރއްަވން ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންގެ ހުަނރު އަދި އަޅުގަނޑު

ެދއްާވއިރުަގއި ިމ ަބަދުލަތްއ ެގެނސް ، ތަމްރީނު ލިބޭނެ ގޮތްތަްއ ހޯއްދަވަްނ އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ އިތުރުބޭބޭފުޅުންނަުށް 

ކާ ދެތޭރޭގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ފުންކޮުށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން މި ކަންތައްތަ

ސިޔާީސ  ،ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  ފަނޑިޔާރުެގއިން ހިނގާފައި ހުންނަ ޝަރީޢަތްތަކަުށް ބަލާއިރުގައި ތި

ރ ަނއިޓެްއގެ ެތރޭގައި ޮބޑެތި ޝަރީޢަތްތަްއ . ޯއވަމިއަދު މިހުންނާ ގުޅޭ ޝަރީޢަތެއް އާަދޔާ ޚިލާފަުށް ބާރަުށް އެބަ ކުރިއަުްށދޭ

ެދ ައަހަރްށ ، ގުޅުން ހުންނަ މައްސަލަތައް އަހަރު ަގއި ިވޔަފާރިއާއެބަ ނިމިގެންދޭ ފަނޑިޔާރުގޭެތރޭގައި. އޭގެ ބަދަލު

ޗަުްށ ދެމިގެން އެބަދޭ. މި ކަްނކަން މިގޮތަުށް ހިނގާހާ ހިނދެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރާްއޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގެ މައްިދގު 

. އަުޅގަނޑުމެން ޖުޑިޝަރީގެ ަމއްަޗުށް އިތުބާރު ޤާއިުމކޮުށްގެްނ އިނގޭތޯ ބާރެއް ާޤއިމެއް ުނުކރެވޭނެއިތުރު

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުިރއްޔާ އި  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ރާއްޖޭަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްުލުކރެވޭނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފަލާޙް  އިބްރާހީމް އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިާރގެ އިނގުރައިދޫ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންޝުކުރިއްޔާ އި

މުގެ ބިުލެގ ( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނު) 2010/22ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއަވއިގެން ނިންމާފައި މެން ޖަލްސާ ަފުށަމުން އިއަުޅގަނޑު ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މިއަދު

. ެމންބަރު ވަނީ ފާސްކުަރއްވާފަ ްއޒަތްތެރިދާ ގޮތަުށް އި އޮތް ގޮތުްނ މި ބިލުތަކުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުމުން ވޯަޓުށް

ދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭުޒގަިއ ދަންނަވަން. ވާލަމަުށް. ވޯޓު ަރނގަބީލު ޖައްސަ ުށް ދިއުދަނީ ޯވޓާ ދިމާއަ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

ބަހުސްކުރެއްވި ެދ ބިލުގެ ވޯޓު އޮންނާނެ ވާހަަކ  ންްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި އި މިއަުދގެ ވޯޓުެގ ަގޑީގަ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

ކާޑުކޮޅުަތއް ތްެތރި މެންބަރުން އްޒައި  )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ދަންނަވާނީ. މެންދަންނަވާލަން. މިއަދު ދެ ވޯަޓަކުށް އަުޅގަނޑު

ތްތެރި ްއޒައިމިއަދު ދެ ވޯަޓކަުށް ދަންނަވާލަން އޮތީ. )ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު(  ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން.

 ވޯޓަުށް ދަންނަވައިާލނަން.  ޗެކުޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.ކާޑުކޮޅުތައް މެންބަރުން 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ،ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ނިހާން އަޙްމަދު ެމންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ވިލިާމލޭ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ( އަުށް އިޞްލާޙު ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިްމޕޯޓް ގާނޫނު) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާމެދު އި ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު  ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 34    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 34        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 34ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓ35ުއަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އި ިވލިމާލެ މުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންހެންކައެ .34ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ 34

 )ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްކސްޕޯޓް 79/31 ނަންބަރު ަާނޫނުގ، މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ

ކޮމިޓީއަުށް  މުޅި މަޖިލިސްލު ުށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާްސވެއްޖެ. މި ބި ގާނޫނު( އަ އިމްޕޯޓް

 މިއަުދގެ ދެވަނަ ވޯޓު އަދި އެންމެ ފަހު ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. ން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(ދަންނަވަ ކަމުަގއިފޮނުވިއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނު ނަންބަރު ގާ ، ަފއިވާ ހުުށަހަޅުއްވާއިބްރާހީމް ފަލާޙް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެިރ ވެހިރާއްޖޭގެ ކޯުޓތަކުގެ ގާނޫނު( އަދި ) 2010/22

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހީމް ފަލާޙް އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 18      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީމި 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 34. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 35އަދަދު؛ 

ުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ  ރުކާުރގެ ފަާރތުންެއހެންކަމުން، ސަ .34ލަ؛ . ޖުމ18ުވުމަުށް ބޭނުްނވާ ައދަދު؛ . ފާސ34ް

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކެގ  2010/22ުނ ަންނަބުރ ާގނޫ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅުއްވައިފަިއވާ

ުށް އިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ގާނޫނު( އަ

 ކަުމގައި ދަންނަވަން.ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ޮފނުވިއްޖެ ކަންތައްތަކާ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2017ޖޫން  13އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ގައި.10:30ވާ އަްނގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުުނ 
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