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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަ 6ދެވަނަ ަދއުރުގެ ރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )ބުދަ 2017 ޖޫން 14

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އިޓަމުއެޖެންޑާ އަ 

 .2017/2/6އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ނެތް.މި އަިއޓަމްގެ ދަުށުން މިއަދު އެްއޗެއް ދަންނަވާކަ. އެްނގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 

 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން  ކޮމިޓީތަކުން. 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު މިނިވަން  2010/22ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ަގިއ 2017ޖޫން  13ކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މުއައްސަސާތަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައިުނޭވ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް 

ތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަން

 މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނަުށް `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރިާޔސަތުން ދެންމެ ތި އިޢުލާންކުރެްއވި ގާ

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރެއްވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

އްޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި، ިއއްަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ މުޤައްރިރަުށާއި، އި 

 33ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  1ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ 

ސިކުންތު.  56މިނެޓު  4ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ސި 49މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  53މިނެޓު 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  1ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  14މިނެޓު  4އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

ތު މި ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުުޅާވލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަ 25މިނެޓު  1މެންބަރުންނަުށް 

 އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނައީމަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ކޯޓުަތކަުށް މި ގެެނވޭ ބަދަލުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ މެދު ވަރަުށް ބޮޑަުްށ 

ވަނަ އަހަރު ވެސް ކޯޓުތަުކން ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރެއްވި  2014ހޭ މައްސަލައެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވިސްނަންޖެ

މަންޒަރު ފެނިފައިވަނީ. އަދި ަޤއުމު ހަލަބޮލިވެގެންދިޔަ ތަން ެފނިފައިވަނީ. މިހާރު އަުޅގަނޑު މި ހިތަުށްއަރަނީ، ކީްއވެބާޭއ 

ވާފައި، އެކި ަތންތަނަުށް ބަދަލުކުރައްވާފައި، އަނެއްކާ އިތުރު ފަނޑިޔާރުްނ ހައިކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުން އެކި ގޮފިގޮފި ހައްދަ 
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ލައްަވއި، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މިހެން ވެގެންދާތީ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ފަނޑިޔާރުންނަުށް ވެްސ 

މާ މެދު ވެސް. އަދި އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއވަމުންދާ މިހާރު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބިރުހީވެަފއި އޮންނަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ަވީޒފާއާއި ަމގާ

މަސައްކަތަުށް ވެސް ވަރަުށް ޮބޑެތި ބުރޫތައް އަރަމުންދާނެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އެއީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް 

ވަރަުށް ބޮޑެތި  މާމައްސަލަތައް ަބއްލަވަމުންޮގްސ ވަކި ހިސާަބކުން ެއކި ތަންަތނަުށް ބަދަލުކުރައްަވއި ކަންަތްއތައް ކުެރއްވީ

 ލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާއަުށް ކުރިމަިތވާ ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކުަރނީ...ޙަޤީޤަތުގައި ޢަދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ގާޫނނަުށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާަޙީކ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަނޑު 

އެރުމެްއ ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަުމގައި. އަދި މިހެން ގަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމަުށް އިތުުރ ކުރި

ދަންނަވާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ، ހިތާމަޔާއެކު ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަންޖެހޭނީ 

އެންމެ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ތަޙްޤީޤު ައވަސްކުރުާމއި ޝަރީޢަތް އަަވސްކުރުމާ، މި ކަންކަން ބަާޔންކޮުށްފައިާވ މަފްހޫމު

ފުރިހަމައަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންނުދާކަން. މިހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ، މައްސަަލއެްއ ކޯޓަުށް ހުުށަހެޅި، ކޯޓުަގިއ 

އެތައް ޒަމާންތަެކއް ވަންދެން މައްސަލަ ނުނިމި އޮތުމަކީ މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެތައް ބައިވަރު މައްސަލަަތކެްއ 

ފާހަގަކުެރޭވ. ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަނަޑުށް އެބަހުރި ހަމަ އެްއވެްސ ސަބަބަކާ ނުލާ ނުވަތަ ވަކި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ގޮތަކަުށް ނިންމީމަ ނޫނިްއޔާ ދެން އެކަމުަގއި އިތުރު ކޯޓަަކުށް އެހެން މީހަކަުށް މަްއސަލަ ހިފައިގެން ނުެދވޭނެވަުރެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް ވެސް ެއކަންކަމުން ހަމަގައިުމ  މައްސަލަތައް ކޯޓުތަުކަގއި ތާުށިވެފައި ހުންނަހުރުމަކީ މިއީ

ވެސް ގެއްލުން ލިބިގެންދާނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ިމައދު ހައިކޯޓަުށް މި ގެެނވޭ ބަދަލަކީ ހައިކޯުޓގެ މަސަްއކަތަުށް 

ުށް ފަހިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގަިއ އިތުރު ހަލުވިކަމެއް ލިބި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދްލުގެ ނިޒާމާއި އަދި ޝަރްޢީ ނިޒާމަ

އަޅުގަނޑު ެވސް ުއއްމީދުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިހާތަނަުށް ހިނގަމުންދާ ގޮތަުށް ބަލައިލާއިރު ައޅުގަނޑު 

ކަމެކޭ. ދަންނަވާނީ ޝަރީޢަތް އަވަްސކުރުމަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަުށް ެވސް ލިބިގެންދާންޖެހޭނެ 

ވަކި ސިޔާސީ ިވސްނުމެއްަގއި، ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް ވީމަ ނުވަތަ ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަަކުށް ވީމާ ވެގެން ވާނެ ކަމެއް 

ނޫނޭ. މިއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ އެކު މި މަޖިލީހުގައި ދަންނަވާ ދެންނެވުމެއް. މިއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ކަމެއް. ފައިާސއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަކީ ެއކަމުގެ މުޢާލާތް ކެނޑިގެްނގޮސް އޭަނއަުށް  ތެރެއިން ޙައްލުެވގެންދާންޖެހޭ



4 

 

އެ ޙައްޤު ނުލިބޭ ހިސާބަުށް ދިޔައިމާ، ދެން ކޯޓުން ކަމެއް ނިންމީމާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ އެ މީހަކަުށް އެ ޙައްޤު 

ންވީމާ، މި ބިލު ފާްސެވެގންދިއުމަުށްފަހު މި މަޖިލީހުން ހޯދައިދިނުމަުށް ކޯޓުން މަސަްއކަތެއް ކޮުށްދެްއވަނީކީ ނޫނޭ. އެހެ

ވެސް އަލުން އިތުރަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް، މިދެންނެވި ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަުށް ރިޢާޔަްތކޮުށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަިއ 

ނެ ގޮތަކަުށް ިނޒާމު ރައްޔިތުންނަުށް، ިދވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަުށް މިދެންނެވިހެން ޝަރީޢަތް އަަވސްެވގެންދާ

ބައްޓަންެވގެންދިއުމަކީ ހަމަަގިއމު ވެސް މިގޮތަުށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ެހދުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކަުށް 

 ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަުކަގއި އުެފދިގެންދާނީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ިއޞްލާޙަކީ މި ސަރުކާރުން ހިނގާ ކޯޓުތަްއ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ކޯޓުތަާކ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ

ންާޗިއ ހަިއކޯުޓގެ ބެ ،މެންބަރުންނަުށް ބަދަލުކޮުށްފައި 11އަޅުވެިތކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމުެގ ދަުށުން ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއް. 

 ގެއެސް.ސީައދި އެއަުށްފަހު ޖޭ. ރުން ބޭނުންވާ ބަޔަކު އެތަނަުށް ލަިއ،ސަުރކާ ،ަތއް އުވާަލއިއެހެން ކޯޓުތަކުގެ ބެންޗު

ްއޒަތްތެިރ އި ެރވޭނެ މަގު ފެްނނާނެ. އެކަމަކުކޮންޓްރޯލް ނެގީމާ ސަރުކާރަުށް ސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުންވާ ުހރިހާ ކަމެއް ކު

ުނވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ ތި ހުރިހާ ޖަރީމާ ހިންގާކަުށް.  ރައީސް، މިކަން މިހެނެއް

ބާނަިއގެން ކޯޓުތައް ބޭނުންކޮުްށގެން މުިޅ އްޗަުށް އަތްކޮުށްގެން ކޯޓުަތކުގެ މަ ޯކޓުތައް ހައިޖެކު  ދިވެހިރާއްޭޖގެފެުށުނީއްސުރެ 

ޙުދޫދެއް އޮވޭ. މިހާުރ  ،ްއދެއްއް ނޫން. ކޮންމެ ކަމަކަުށް ވެސް ހަކަމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެ  ދަނީ. މި ޤައުމު ފަސާދަކުރަމުން މި

ޤައުމުގައި ތިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގާކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ދެނެއް އްދުން ނެއްޓިފަިއ ދެން. އިތުރަކަުށް މި ހައޮތީ  އެ

ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރއީސަުށް އެނިގވަޑަިއގަންނަވާނެ ަރއީސް އިންެނވި ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން އިްއޒަްތތެ

ތި އިންނެވީ ހަމަ ހެވިފަ.  ގަނުޑގެ ބިލަުށް ވެގެންދިޔައިރުަގއި ެވސް 39ގަނޑުގެ ބިލެއް،  17ހާލު. އިއްޔެ މި ތަނުަށް ލީ 

މަރުވާނެކަން ހަނދާންނެތީތޯ؟ ހެޔޮނުވާނެ ތިހެން ކަންތައްަތްއ ކުރާކަުށް. ކަނަޑއެިޅގެން ޮއުޅވާލުން. ައޅުގަނޑުމެންނުަށް 

މިހާރު ޝައްކު މި ތަނުން ާފސްކުރި ބިލުތަކާ ދޭތެޭރގައި. ރައީސް ތަސްީދގުކޮުށްފަިއ ހުރި ބިލުތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް. 

 ގެ ހަޑިމުޑުދާުރ ކަްނތައްތައް ކުރަންތޯ މި ތަންތަނަުށް ވަދެގެްނ ރަްއޔިތުންނޭ، ަޙއްޤޭ ިކޔަިއގެން ތި އިންނަވަނީ ތިޔަ ޒާތު 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުވާެނކަން ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ. ކަންތައް ކުރުުމގައި ެވސް ހައްދެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. 

ލު ޖަނަވާރެކޭ އެއްަވރު. ހަމަ ހިތަުށްއެރިހާ ގޮތަކަުށް ކަންތައް ކުރަމުން މި ދަނީ. މިއިން އެއްެވސް ކަމެއް ނެތް. ހަމަ ވަ
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ހެޔޮނުވާނެ ތިހެން ކަންތައްަތއް ކުރާކަުްށ. މި އޮތީ ހަމަ އަނެއްާކވެސް ކޯޓުތަުކގެ ތެެރއަުށް އަތްބާނަންެވގެން ނުލަފާ 

ޅެނީ؟ އަބަދު ތި މުދާގަނޑާއި ދައުލަުތގަިއ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއް މި އޮތީ ފޮނުވާފައި މި ތަނަުށް. ކީއްުކރަންތޯ މި އު

ބައްދަިއގެން ތިބެވޭނެތޯ؟ ތި ކަމެއް ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަލަކު ޮވޑިގެްނވާކަން ަހނދާންނެތި، މި ކަހަލަ ނުލަފާ 

އްޗަުށް ޙައްުޤ ޖަރީމާތައް މި ޤައުމުގައި ހިނގަމުންދާތާ މިހާރު ލައްކަ ދުވަސް ވެއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބާތިލުގެ މަ

އަންނާނެ. އެކަން އަުޅގަނޑުެމން މި ޤައުމުގައި އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ގެންނާނަން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ގެނެސްގެން ތި 

އަނިާޔވެރިކަން ނިމުމަކަުށް ގެނެސް، އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް މި ޤައުމުަގއި ޤާިއމުކުރަމުންގެންދާނަން. މިއީ 

މެއް. ެއއްެވސް މީހަކަުށް އަނިޔާވެރިެވގެްނނުވާނެ. އެްއވެސް މީހެއްގެ ަޙއްޤެއް ނިގުަޅިއގެނެިވގެންނުވާެނ. ރައްޔިތުންގެ ަޤއު

އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އަުޅގަނޑެއް ނޫނޭ، ކޯޓުންނޭ ކުރަނީ. ކޯޓުތަުކގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުްނނަުށް ނުނިދިގެން އެ އުޅެނީ 

ދެިވގެން އެ ުއޅެނީ. ބިޑި ހިފައިގެން ދޮރުމަތީގައި ތިބެނީ. ހަމަ ދެ ބަހުން މި ސަރުކާރުގެ ބަލާވެިރކަމާ ހުރެ. ގެއަުށް ުނވަ

އެއް ބަހަުށް ބުނާނެ. އުހޫނ، ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމެއް ނޯންނާނޭ. ކޯޓުންނޭ ނިންމަނީ. ދުނިޔެ މި އޮތީ ނިދާފައިތޯ؟ 

ރެްއ ދުނިޔޭގައި ހިންގަެއއް ނޫޅޭ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނޭނގެނީތޯ މި ވާނުވާ؟ ކިހާ ދެރަކަމެއްތޯ ތީ؟ ތި ގޮތަކަުށް ސަރުކާ

މިއަުދ އް ކެ މީހުނެއް. އެއީކީ ދުނިޔެ މިއަދު ގަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫން. އެ އުސޫލުތަކަކުންނެއް ދުނިޔޭަގއި ކަންތައްތަ

 ކޮުށެއް ނޫޅެ. އާޚިުރގައި ނިމޭިއރު، ބޮނދު ބުޑަުށް ސައިކިޔާަފއި، އަރާނެ ޮގޅި ހުސްކުރާނަން. އެކަން ކުރަމުން މި ދަނީ.

ބޮނދު ބުޑަުށް ސައިކިޔާނީ. ޭއރަކުން އިތުރަކަުށް އަރާނެ ގޮިޅއެއް ނޯންނާނެ. އަވަހަުށް ފިލަިއގެން ރައްާކވާންޖެހޭނީ. ވަގުތު 

ކައިިރވެއްޖެ. ގަިޑ ޖެހިއްޖެ. ަކންތައްތައް ވެއްޖެ. އަުޅގަނޑުެމން ކަން ކުރާނަން. އެހެންވީމާ، ހިތަުށްއެރިހާ ގޮތަކަުްށ މިީއ 

ހިތަިއ، ނޫނިއްޔާ ިމއީ ތިމާގެ ަމއިްނބަފައިންގެ މުދަލޭ ހިތާ ތިޔަ ފާޑަުށް ކަންތައްަތއް ކުާރކަުށް  ތިމާގެ އަމިއްަލ ޤައުމޭ

ހަމަ އެކަކު ވެސް މި ޤައުމުަގއި އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. ބޭނުންވާ މީހާ ގެންގޮސް ޖަލަުށް ވެސް ލަނީ. ހިފައި ހައްޔަރު ވެސް 

އޮްތކަން ހަނދާނެއް ނުހުރޭ. މިއީ ކޮންފަދަ އުނދަގޫ ދުއްތުރާލެއްޯތ ކުރަނީ. ގާނޫނެއް، ޤާނޫނުއަާސސީއެއް މި ޤައުމުަގއި 

މީހުންނަުށް މި ކުރަނީ. ކިތައް ޢާއިލާތޯ ބިކަކޮުށް، ނިކަމެތިކޮުށްފައި އެ ތިބީ ތިޔަ ނުލަފާ އަނިޔާވެިރކަމުގެ ތެރޭަގއި؟ 

ރޯދަ މަހު ހައްޔަރުކުރާ ގޮތް  ރޯދައެއް، ހުކުެރއް، ހޮނިހިރެްއ ބެލުމެއް ނެތޭ މި މީހުންގެ. ޖިންނި ޝައިޠާނުން ވެސް

އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިންާސނުން މި ޤައުމުގައި ތިބި މި ޤައުމުގެ ޢާއިލާތައް ހަމަ ގެްނގޮސް ޖަލަުށް؛ ނުވަ ދުވަހަުށް، 

ދިހަ ދުވަހަުށް، ބާރަ ދުވަހަުށް. މި ކޮންކަމެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ކާރު ދުއްަވއިާލފައި އަިއސް މި ތަނަުށް ވަދެ 

ވިދާޅުވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. އިހަުށްދުވަހު ވެސް މި ތަނަުށް ބިލެއް ލީމަ އެގޮތްމިގޮތް ހަދައިގެން އޭތި ބޭރުކޮުށްލައިފި.  ތި

ތިހެނެއް ދެނެއް އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ނީނދެވޭެނ އިނގޭތޯ. ަޙއްޤުހަމަވާނެ ހަމަ ތި ނުލަފާ ޢަމަލުތަކުގެ. ައޅުގަނޑުމެން 

ން، ތި ފިލްމުތައް ނިމިގެންދާ ގޮތް. ލައްކަ ގިނަ ފިލްމުކުޅެ ނިމިެގން މި ޤައުމުަގއި ހިނަގއްޖެ. މިތިބީ ތި މަންޒަރުތައް ބަލަ

އޭގެތެރޭން ފިލްމެއްގެ މިހާރު ހަމަ ފަހު އެޕިސޯޑް މި ދަނީ. މިކަން ނިމުނީމަ ދެން މިކަން ނިމުނީ އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ. 
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ދި ބަލައިނުލާ އެބަ އިނދެއޭ އިސްޖަހައިގެން މިވަރަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. އަ 

 ވާހަކަދަްއކާއިރު ވެސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަުށް.هللا ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއި

`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ މިއީ ވަރަުށް ރަނގަުޅ 

ލުއިންޞާފު ނަުށް ޢަދުއިޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮުށް، ރައްޔިތުން

ޤާއިމުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި މިައދުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުްނގެްނދާ މަސައްކަތް އިތުރަުށް ފުިރހަމަވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަުށް 

ވަނަ އަހަރު މި ޤައުމުގައި  2008އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ހައިރާންވޭ، 

ސަރުކާރު ހިްނގަވަން ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަުށް ކަލަކުޮވޑިގެްނވާކަާމއި، މަރުާވނެކަމާއި، އާޚިރަތް ުދވަހެްއ  އުފެދިގެންދިޔަ

އަންނާނެކަން ިވސްނިވަަޑިއގަތީ ކިހާވަރަކަުށްތޯ މިއަދު ުސވާުލކޮުށްލަން އެބަޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަލަުކވޮިޑގެންާވކަން 

އައްޫޑަގއި ބުދު ބެހެއްޓީ މިއަދު ސުވާލުކޮުށްލަން އެބަޖެހޭ. މަރުވާނެކަން ކިހާވަަރކަުށް ކިހާވަރަކަުށް އެނގި ިތއްބަަވިއެގންތޯ 

ހަނދާންވާތީތޯ ބޯންވާނެއޭ، ޯބންޖެހޭނެއޭ، ބޮވޭނެއޭ ވިދާުޅވީ މިއަދު ހަމަ އޮޅުންފިލުވާލަން ެއބަޖެހޭ. ކަލަކުވޮިޑެވގެންާވކަން 

ިރތި ޤުރުއާނާިއ މާތްެވގެންވާ ރަސޫލާއަުށް ފުރައްސާަރކޮުްށ ކިހާވަރަކަުށް ހަނދާންހުރެގެްނތޯ މާތްވެގެްނވާ؛ އާދެ، ކީ

ހަޖޫޖަހަމުންގެންދިޔައީ މިއަދު ސުވާލުކޮުށްލަން އެބަޖެހޭ. މިައދު އެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން ދަްއކަާވއިރު، އޮނަރަބަލް ޤާސިމް 

ންސާފެއްގެ ދަުށުންތޯ، ކޮން ވަނަ އަހަރުަގއި ައއި ަސރުކާރުން. ެއއީ ކިާހވަރެްއގެ އި  2008އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުެރއްީވ 

އްޔާ، އޭރު ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިންތޯ މިއަުދ އެބަ ސުވާލު އުފައްދަންެޖހޭ. މިއަދުގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރި

މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ެއކަހެރިކޮުށްަފއި ބެހެއްޓީ އެއީ ކޮން ގާނޫަނކުން ލިބިދިން އިޚްތިޔާރެއްގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލަ

ތޯ އެބަ ސުވާުލއުފައްަދންޖެހޭ. އޭރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީެސއްގެ މަާޤމުގައި ހުންނެވި އޮނަރަބަްލ ތެރެއިން

އަޙްމަދު ނާޘިމް ހައްޔަރުކުރެްއވީ ެއއީ ކޮން ގާނޫނެްއގެ ދަުުށންތޯ މިއަދު ސުވާލުކޮުށްލަން ެއބަޖެހޭ. މިއަދު ތި ބޭފުޅުންގެ 

ފަހަރަުށް ބަްނދުކުރީ އެއީ ކޮން ގާނޫނެްއގެ  7އުޅުްއވާ ޑރ. ޖަމީލް ހަފްތާއެއްގެ ތެޭރަގއި  އެުކވެރިެއއް ކަމަުށް ދެިކގެން ތި 

ތެރެއިންތޯ މިއަދު ސުވާލުއުފަްއދަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މިތަނަުށް ތެދުވެަވޑަިއގެން ތިއްބަވާ އަުޑގެކޮޅަުްށ 

ވެހިރާއްޖޭަގއި ކަން ހިނގަމުންމިދާ މަގު އެބަ އެނގޭ އިނގޭތޯ. ަބއެްއ ހަޅޭލަވަމުންގެންދިޔަަޔސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ދި

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ މިއީ ޝަމްސުއްދީންގެ ވެިރކަމެއް ނޫނޭ. ބަލަގަ! ތިހެންނަކުން ނުހެދޭނޭ ބުނި ބޭފުޅުން މިއަދު ވެސް 

އްަތްއ ކުރައްވަމުްނގެންދެވި ގޮތް. މިތާގައި އެބަ ިތއްބެވި. އެ ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކަންތަ
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ޖަލުގައި ާބއްވާަފއި ދޫކޮުށްެލއްީވމަ ނުކުމެވަަޑއިގެން ބަަލގަ! ިމއީ އަނދިިރއަނދިރީންގެ ވެރިަކމެއް ނޫނޭ، ޝަމްުސއްދީންެގ 

ޒަތްތެރި ވެރިކަމެއް ނޫނޭ، ހިތުހުރި ޮގތެއް ނުހެދޭނޭ، ޖަލަުށޭ ގަޅާލީ ވިދާޅުވީ ތިޔަ ވިދާޅުވާ ވެިރކަމުގެ ތެރޭަގއި. ިއއް

ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދައްާކިއރު އެ ބޭފުޅުން ހަނުހިމޭނުން އެ ތިއްެބވީ މިއީ ޙަޤީޤަތްކަން 

އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާތީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ެވސް އަދި އެނޫން ގާނޫނުތަކަުްށ 

ގެން މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށާއި މި ޤައުމަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙާއި ކުރިއެރުން އަުޅގަނޑުމެން ވެސް އިޞްލާުޙގެނެސް 

ގެނެސްދޭނަން. ސަރުކާެރއް ިނމިގެންދިޔަ ތަން ައޅުގަނޑުމެްނ މިތިބީ ދެކެފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް، 

ކާރެއް ނިމިގެންދިޔަ. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިކުމެ އެ ސަރުކާރު ގާނޫނުގެ ބޭރުން، އުސޫލުން ބޭރުން ކަން ކޮުށްގެން ސަރު

ނިންމީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު އެ މަންޒަރު ައޅުގަނުޑމެންނަކަުށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ނުފެންނާނެ. ބައްލަވާ! ކިތައް 

ކުތީ؟  ކޮން ބައެއްތޯ ނިކުތީ؟ ނުނިކުމެއޭ ރޭތޯ އެއްވާްނ، ތަންތަނަުށް އެްއވާން ޮގވާލީ. ކިތައް ދުވަހުތޯ މުޒާހަރާކުރަން ނި

އިނގޭތޯ. ހަމަ އެ ުއޅޭ ހައެްއކަ މީހުން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ޖަލްސާއެއް ޭބއްިވޔަސް، ކަކުލުހުުޅން ވާިގގޮއްސަ ތިބި އުމުރުގެ 

މިއީ ިމއަދުެގ  ނޫނީ ދަނޑިގަނޑުޖަހައިގެން ިހނގާ އުމުުރގެ ފަސްދޮޅަހަކަުށް މީހުން ލައިގެން ޖަލްސާކުރަމުން އެ ގެންދަނީ.

 ޙަޤީޤަތް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ރަމަޟާން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ޝަރީފް  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދްލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު 

ދެކެން. ގާނޫނަުށް ގެނެޭވ ކޮްނމެ އިޞްލާޙަކީ ޝަރްޢީ ިނާޒމު ހަރުދަނާކޮުށް، ރައްޔިތުްނެގ އިތުބާރު ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް 

ންޖެހޭނެ އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމުގެ މައްޗަުށް އެ ގެންނަ

ޙަޤީޤަތެއް ކަމަުށް ވިަޔސް އަިދ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ަކމަުށް ވިޔަސް ދެެކވޭ ވާހަކަަތަކކީ އަުޑއަހަން އެހާ ފަސޭހަ 

ތުން ގަބޫލުކޮުށްގެން މެނުވީ ޤާއިމުކުރެވޭކަން ރަްއޔި ލުއިންޞާފުަގއި ޢަދުވާހަކަތަަކކަުށް ނުވޭ. އެްއެވސް ޤައުމެއް

ޤާއިމުވެއްޖެ ކަމަކަުށެއް ނިންމޭކަުށެއް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުންގެ ޕާސެޕްޝަާނއި ޙަޤީޤަތާ ދުރު ނަމަވެސް  ލުއިންޞާފުޢަދު

ލަތުގެ ިއސް މަޤާމުތަކުގަިއ ތިއްެބވި އެ ޕާސެޕްޝަން ރަނަގޅުކުރުަމުށް ޝަރްޢީ ނިޒާމުގެ އިސް ެވރިންނާއި، ދިވެހި ަދއު

ެތރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނަުށް ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ެވރިން މަސައްކަތްކުރެްއވުމަީކ ލާޒިމް ކަމެއް. އިްއޒަތް

ލިބެންޖެހޭ. ޤައުމެްއގެ ހަމަހިމޭންކަމާއި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރެވޭީނ، ރަްއޔިތުންެގ  ލުއިންޞާފުޢަދު
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ޤާއިމުކުރެވިަފއި ޮއވެގެން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝަރްޢީ  ލުއިންޞާފުކަން ޤާއިމުވެފަިއ އޮންނާނީ، ޢަދުތަ އެއްަބއިވަން

ނިޒާމަކީ ަވކި ފަރާތަކަުށް ބުރަނުވެ، މީހެްއގެ މޫނަުށް ކަނދުރާއަުށް ބެލުމެއްނެތި، ގާނޫާނިއ ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުެގ 

ވާން އެބަޖެހޭ. ތެދުފުޅެއް. ރާއްޖޭަގއި މި ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކަުށް ބަލާއިުރ މަތީން ޙުކުމްކުރެވޭ ތަނެއް ކަމުގައި ކަުަށވަރު

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުަގއި ބްލޮްކވަމުންދާ މައްސަލަތައް މަދު. ނިސްބަތުން ޝަރީޢަތްކުރެވޭލެއް ެވސް އަވަސް. އެހެންނަމަވެސް، 

ނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން ދެ އެ ޝަރީޢަތްކުރެވޭ ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަުށް ރައްޔިތުްނގެ އިުތބާރު އޮން

ފަރާތެއްގެ ދޭތެރޭަގއި މައްަސލަޖެހިގެން ޝަރީޢަތަުށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް އެއް ފަރާތެއް ހިތްހަމަނުޖެހޭ 

ނެ ގޮތަުށް، ގޮތަކަުށް ޝަރީޢަތް ނިމިގެންާދނީ. އެހެން އެކަން އޮތްކަމުަގިއ ވިޔަްސ، ރަްއޔިތުންގެ ފުރިަހމަ އިތުބާރު ލިބޭ

ެއއްގޮތަުށް ޝަރީޢަތް ނިންމެންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު  އި ގާނޫާނއި ަގާވއިދާދެ ފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް، ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެްއގަ

ގަބޫލުކުރަން. އެއީ ެއއްގޮަތކަުްށވެސް ފަނިޑޔާރުންގެ ަމއްޗަުށް އެކިކަހަލަ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ ގޮތަކަުށް އެްއވެސް ބޭފުޅެްއގެ 

ހައްޓަިއގެންނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ނިޒާމު ބައްޓަންވާްނވާނީ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވެސް އަދި މުޅި ޝަރުޢީ ސުލޫކު ބަ

ނިޒާމަކީ ވެސް ޢަދުލުއިންޞާުފ ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަުަށވަރުކުެރވޭ، ޢަދުލުއިންޞާފުގެ މައި ިކއްާލތަކެއް ކަުމގައި ަރއްޔިތުްނ 

ދެވޭޯތ. އެ މަގަުށް ާގނޫނުތައް ވެސް ބަްއޓަންކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން ދާންވާނީ. ގަބޫލުކުރާ މިންވަރަުށް ކަންަތްއތައް ގެން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނަކަުށް ގެންނައިރު އެ ގާނޫނަުށް ބަދަލު މި ގެންނަނީ ކީއްވެގެްނކަމާ ދޭތެރޭ 

ގެ ގޮތުން ެގނެވޭ އިޞްލާެޙއްތޯ. ޝަރުޢީ ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ރައްޔިތުން އިތުާބރު ޤާއިމުކުރުމު

ނިޒާމުގެ ސްޕީޑު ހަލުިއކޮުށް، ކަމަުށް ޤާބިލު އެކަުށީގެްނވާ ފަނޑިޔާރުން ލުމަުށް ކުރެވޭ ކަެމއްތޯ. މި ކަންކަމުގެ މަްއޗަުްށ 

ގެނެްއ ރިޢާޔަތްކޮުށްގެން މެނުވީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ ކަމަކުންނެއް ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މައްޗަުށް ޮއތް އިތުބާރު އިތުރުވެ 

ނުދާނެ. މި ކަންކަމުގެ މަްއަޗުށް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފުންކޮުށް ވިސްނުމަކީ މުހިްއމު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު 

ދެކެން. ރާއްޖޭގަިއ، މުޅި މި ޤައުމަުށް ދިމާވެގެން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަައކީ ައޅުގަނޑުމެން ފަނޑިޔާުރގެތަާކ 

ރަމުންދާ ގޮތް. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ ރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާުރގެތަުކގެ އިތުބާރު ނުެގއްލޭނެ ގޮަތކަުށް ދޭތެރޭގައި މުޢާމަލާތްކު

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެންގެ ަޢމަލު ބަހައްޓަން. ހަމައެހެންމެ ފަނޑިޔާރުގެތަކުން ވެސް މަަސއްކަތް ކުރަން އެބަޖެހޭ އެ 

ނެ ގޮތަކަުށް އެ ބޭފުޅުން ޙުކުމްތައް ކުރެއްވުުމގައި ެވސް، އަދި އާއްމު ބޭފުޅުންގެ އިްއޒަތާއި ކަރާމަާތއި ޤަދަރު ދެމެހެއްޓޭ

މައިދާނުގައި އުުޅްއވާއިުރގަިއ ވެސް އެ ބޭފުޅުންެގ ޢަމަލުތައް ބަހައްަޓވަން. މި ކަންކަުމގެ މަްއޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުްށގެން 

ތްހަމަނުޖެހުމަކަުށް ނިމުމެއް ނާންނާނެ. މެނުވީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މިހާރު މި އުފެދެމުންދާ ނުތަނަވަސްކަމާއި ހި

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަކީ ސިޔާސީ ތަނެއް. އެހެން ެއކަން އޮތްކަމުަގއި ވިޔަސް ވެސް މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަާތއި، 

ަގިއ މުޅި ޤައުމުެގ މުސްތަޤުބަލާއި، އަުޅގަނޑުމެންެގ ދަރީންގެ ދަރިންގެ މުސްތަޤުބަލާ ުގޅިފައި ހުރި ކަްނކަމާ ދޭތެރޭ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރާއިރު އަޅުގަނުޑމެން ޚިޔާލު ފާޅުކުރަންވާނީ މިކަންކަމުގެ މައްޗަުށް ރިޢާޔަްތކޮުށް. ރާއްޖޭގެ ަދއުލަތުެގ 

ފަރާތުން، ވަކިްނ ޚާއްަޞކޮުްށ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފަނިޑޔާރުން ތަމްރީނުކުރުމާއި އަިދ ފަނޑިޔާރުގެަތކަުށް ބޭނުންވާ 



9 

 

ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް މުޅި ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުަށް ވެްސ  ލީގަލް އެއިްޑ، އަދި މި ޒަމާނުގެ

ހޯދައިދީ، ފޯރުކޮުށްދިނުމަކީ ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަިދ ލީގަލް ކޮންސިސްޓެންީސ 

ބާރު އުފެދޭނެ ގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަްއ މެއިންޓެއިންކުރުމާިއ، މުޅި ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މައްޗަުށް ރައްޔިތުންގެ އިތު

ބައްޓަންކުރުމަުށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މައްޗަުށް އަުޅގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. އަދި 

ޝަނަކުން ރައްޔިތުންެގ ހިތުަގއި ޝަރުީޢ ނިޒާމުގެ މަްއޗަުށް ގަދަރު ެކނޑޭނެ ގޮތަކަުށް ިމއިން ެއްއެވސް އިންސްޓިިޓއު

މަސައްކަތްކުރުމަީކ އަުޅގަނޑުެމންގެ މުސްތަޤުބަލު އަުޅގަނުޑމެން އަމިއްލައަުށް ހަލާުކކޮުށްލުން. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުްނ 

ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަންީވ މިދެންނެވި ގޮތަުްށ ޝަރުޢީ ނިޒާމަުށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްަތއް ހޯއްަދވައިދިނުމާިއ، ޤާބިލު 

 ގެަތކަުްށ ލެއްވުމާ، ހަމައެހެންމެ ފަނޑިޔާރު...ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ފޭދޫޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ 

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަުށް ޓަކައި އަދި މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަންތައްތަްއ 

އަވަްސކުރުމަުށް ޓަަކއި މި ގެނެވޭ ބަދަލަުށް ައޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ 

ކަނީ މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މައްސަަލތައް ައވަސްކުރަން ބޭނުންވާ ާވހަކަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް. އަބަދުވެސް މި ވާހަކަދައް

މައްސަލަތައް ައވަސްކުެރވޭނީ އެ ނިޒާމަުށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ފުރިހަމަކުޮށްދީގެން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން 

ކާއިރު ިމ ނިޒާމަުށް މި މައްސަލަތައް މެދުވެރި ސަބަބުތަކަުށް ވެްސ މިއަދުގެ ނިޒާުމގައި ހުރި މަްއސަލަތަކުގެ ވާހަކަދައް 

އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. ކޮންބައެއްތޯ ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ިނޒާމަުށް ހުރަސްއަޅާފަިއ ވަނީ ެވްސ 

އ. ކިނބިގަސްދޮުށުގޭ ނަގަން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ބަލަން ތިއްބައެއް ނޫންތޯ މ

މަގުމަތިން ކޯޓު ހަދަިއގެން ުޙކުމްކުރީ. ެއ ކޮން ނިޒާެމއްެގ ތެރެއިންތޯ؟ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނޯންނާނެ 

އެކަން ެއގޮތަުށް ކުާރކަުށް. އެެހންނަމަވެސް، މިއަދު ކޮން ޭބފުޅެއްތޯ އެކަން ހަނދާންހުރީ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިހެން 

އްބައެއް ނޫންތޯ ފަނޑިޔާރަކު ނިޒާމުން ެގއްލުަވއިލީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ބޭރުން. މިއީ ބަލަން ތި

ފެބުރުވަރީ އަންނަްނ  7ޢަދުލުއިންޞާފު ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނީތޯ؟ އޭގެ ސަބަބުން ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެފނުނީ 

ފެބުރުވަރީ ައއީ އެ ަމއްސަލަާއ  7އަތްބޭނިވަރު. ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް މެދުވެރިވި ސަބަބު. ފުލުހުންެގ މުއައްަސސާއަުށް 

ގުިޅގެން. ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމުރުތައް ފުލުހުންގެ މައްޗަުށް ުކރާތީވެ، އެ އަމުރު ނުކުރުމަުްށ ފުލުހުން މަގުމައްޗަުށް ނިކުމެ 

އަީކ. މުައްއސަސާތަކުެގ ތެރެއަުށް އަތްބޭނީ ގޮވާިލޮގވާލުން ރަްއޔިތުންނަުށް ފެންނާނެ. އެއީ އަުޅގަނޑު ިމ ދަންނަވާ ވާހަކަ 



10 

 

ފެބުރުވަރީ ފުލުހުން މަގުމަތީގަިއ  7ކޮންބައެްއކަން މި އޮތީ ރައްޔިތުންނަުށް އެނގެން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ފެންނާނެ 

ުނޮގވާ.  ގޮިވ؛ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަުށް އެްއވެ ކޮންކަެމއްތޯ ކުރަން ޮގވާލީ. އެ މީހުން ރައީސް ނަޝީުދެގ އިސްތިޢުފާއަކަުށް

ތިމަންނާމެންނަުށް ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުކުރުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލީ. މި ސަރުކާުރަގއި ިމކަހަލަ ކަމެއް މެުދވެރިވިތޯ؟ 

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މިކަންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުކުުރމަުށް ޓަކައި މި ޤައުމުގައި 

އިޞްލާޙު ކަެމއް ކުރަން ެވލެޒިނީ އެ ތަނަުށް ަވއްދަންވީ. އަޅުގަނޑުމެން ދުުށިން މިއަުދ  ވެލެޒިީނވަރުެގ މީހެއް ނެތީތޯ؟

ވެލެޒިނީ ޮގވާލަނީ ކޮންކަމަކަުްށތޯ؟ އެ ދުވަހު އޭނަ، މި ތަނަުށް ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާުޙކުރަން ެވއްދި މީހާ، ދިވެހި ކޮންެމ 

ލާމް ދީނަުށް ފުރައްސާރަކުރަނީ. ތިމަންނައަކީ ދީން ރައްޔިތަކަުށް އެނގޭނެ މިއަދު އޭނަ ޮގވާލަނީ ކޮންކަމަކަުށްތޯ. އިސް

އިޞްލާޙުކުރަން އަިއ މީހެކޭ ިމއަދު ޮގވަނީ. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަހަލަ ކަންތަްއ ކުާރ މީހުން މިއަދު މި ވާަހކަ ދެްއކީމާ 

ކޯޓުތަކުްނ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާން އެބަވޭ. ސިވިލް ސަރވިސް މީހުންގެ މުސާރަ ކަނޑާލީމާ އެ ޢިޔާދަކުރަން ވެސް

ޙުކުމްކުރި. ކޯޓުަތކަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތިތޯ؟ ކޯޓުން ނިންމާނިންމުމަުށް އިޙްތިރާމުކުރިތޯއޭ؟ މިއީ ރައްޔިތުން ވިސްނަންޖެހޭ 

ކަންތައްތައް މިހިރީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން މިހެން ބަލަބަލާ ތިއްބަެއއް ނޫންތޯ ހަމަ ފުލުހުންނާއި އަދި ސިފައިން 

ން މުއަްއސަސާތަުކގެ ތެރެއަުށް އުނދުޅި ބާނަިއެގން ބޭނުން ގޮތަކަުށް ކަންތައްަތއް އަނބުރަމުންދިޔައީ. ިމ އަދި މިނިވަ

ސަރުކާރުންތޯ މިކަން ކުރީ؟ މިއީ ކުރީަގއި އޮތް ސަުރކާރުން ކުރަމުން، ތަކުރާރުކޮުށް ކުރަމުން އައި ކަންަތއްތަކަުށް ނިމުމެއް 

މެން މި އުޅެނީ އެ ކަންަތއްތައް ަޙްއލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ނައިސްގެން އަިދވެސް މި އުޅެނީ. އަުޅގަނޑު

މުއައްސަސާަތކުގެ ތެޭރަގއި ިހތާމައަކީ އޭުރ ަވއްދާފައި ތިިބ ނާޤާބިލު ބަޔަކު މިހާރުވެްސ އުނދުޅި ބާނަިއގެން މި 

ރުން އެ ކަންތައްތައް ކަންތައްތައް ކުރަމުންގެންދަނީ. އޭގެ ސަބަބުން އުނދަގޫަތްއ ދިމާވެގެން މި ުއޅެނީ. މި ސަރުކާ

އިޞްލާޙުކުރުމަުށް ޓަކައި ކުެރވޭ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވަން ޭއރުވެސް ނާޖާއިޒު ގޮެތއްަގއި ފައިސާާއއި މުދަލާ ހޯދި މީހުން 

މިއަދު ވެސް މަަސއްކަްތކުރަމުންދަނީ. މިއީ ގަބޫލުކުރަންޖެޭހ ޙަޤީޤަތަކީ. ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ މިތިބީ ހަމަ ކުރީގަިއ ވެްސ 

މި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ ރައްޔިތުން ބޮލުގަިއ  ،އެއްކޮުށް. އެހެންނަމަވެސް  ހަމަ ކިޔަމަންތެރިކަމާ ތަުށްގޮތިބި 

 އަޅުަވިއގެން މި ވާހަކަދަްއކަނީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ަދއްާކލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުުތ  ލިއިރު މިއަރުވަނީ؛ ާއދެ! ބަލައި ޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު ނެތީމަ ބަންދުކޮުށްލަނީ ފުރުޞަތު. އާދެ! ކޮމިޓީގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުމާ 

 ،މަތީން ދާގެ )ުށ( ގައިވާ ގޮތުގެވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން އެ މާއް 3ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ގުިޅގެން ގަާވއިދުގެ 

ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަުރ  ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެްނބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އިނގުަރއިދޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

 ވަނަ ިކޔުން އިްއވަން. ތިންގެނައުުމގެ ބިލުގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޯކުޓތަކުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ) 2010/22
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ޭޖގެ އެކްސްޯޕޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަުްށ ދިވެހިރާއް) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު ، 5.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  -{5.2}

ޖޫން  13ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ނިންމެވި  ޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިގެަނއުމުގެ ބިލު މުިޅ މައިޞްލާޙު

އޮތީ މި ރިޕޯޓު  . މިހާރު މިުށް އެއް އިޞްލާުޙވަނީ ލިބިފަލަަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބ2017ި

 ،ޖެހެނީ އަުޅގަނޑު. އެހެންކަމުން މުގެ ހައިިސއްޔަތުން މި ރިޕޯޓު ހުުށަހަޅަން މިހުުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު. އާދެ! މަޤާ މަޖިލީހަުށް

މުޅި މަޖިލީހުގެ  ،މުގެ ބިލުގެަނއު ޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯްޓ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުދިެވހިރާއް) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދަންނަވަން.  ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ނިްނމެވިދިރާސާކުރަްއވައި  ކޮމިޓީން

ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އެއް އިޞްލާޙު ލިބިފަިއވޭ.  ،އާދެ! މި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ފެުށުމުގެ ކުރިން

 މުޙައްމަދު  މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫއަރުވަނީ  އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ،ހެންކަމުންއެ

 ދެްއވުމަުށް.ުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްަވއިއަސްލަމަ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ޗެޕްަޓުރ  ،ރި ރައީސް. ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުގެ ބިލަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީޢަލައިކުމް ިއްއޒަތްތެ އައްސަލާމް

ކޮުށްފައި އަދި އެފަދަ ެއއްޗެހި ސާފުކޮުށްގެން ތައްޔާރު  ،ބިމުން ނަގާ ތެލާއި ،ބިމުން ނަގާ ހަކަތައިގެ ބާވާތްތަކާއި ، 27

ުށް. މި ޗެޕްޓަުރަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި ަތކެތި އުފައްދާ އުބިމުން ަނގާ ތަކެތިްނ ގެ ާބަވތްތަކާއި ހުންނަ ބާވަތްތައް، ތާރު

 ސުން އިންސައްަތއަުށް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. 

 އަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللاދުމެންބަރު އީވާ ޢަބް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނުޑ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ތާއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ.  ހިސާބުން އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު ނިމުނީ. ދެން މި އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރި

ސިކުންތު.  53މިނެޓު  33އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. 1ލަ ަވނީ ޖުމު މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި

 14މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  56މިނެޓު  4ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުްށ ސިކުންތު.  49މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ 
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ސިކުންތު.  25މިނެޓު  1މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަުށް ނިސްބަްތނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  1ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް 

އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރު

 އަސްލަމުަށް. މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ުށް. ސް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކަގެ ބިލުތައް މި ދަނީ މުޅި މަޖިލިތުން ޓެްކސްމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އޮންނަ ގޮ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އި އެނގިފަ އަުޅގަނޑަުށް ކަުމގައި މުގެ މަިއގަނޑު ބޭނުމެއްކަުށް ޓެކްސްގެ ބިލުަތއް ގެންިދއުސް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަޖިލިމުޅި މަ

ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި ވެސް އި ވީހާދޭތެޭރގަ ކަމަކާ މުޅި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ކޮމިޓީގައި ތިބެގެން އެ ،ނީއޮންނަ މި

 ،ހޯދުން. އެހެންވީމާ، މި ޑެލިބަރޭޝަން ޕްރޮސެސް އަސްލު އިތުރަުށް ވަރުގަދަކޮުށް  ކޮުށް ޮގތެއްމަޝްވަރާބަހުސްކޮުށް، 

މަޖިލީހުގައި މަނިކުފާނު މަޖިލިސް  އަުޅގަނޑުމެްނގެ މިކުުރމުގެ ބޭނުމުގައި. އެހެންނަމަެވސް، ފުޅާކޮުށް މިކަން އިތުރަުށް 

ފައި އެގޮތަުށް ވާހަކަދަްއކާނެ ެއްއެވސް ފުރުޞަތެއް ނުދެވި ދާތީ ވާކޮމިޓީ ބާއްވަ  ގޮތުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ގެންދަވާކުރިއަުށް 

ގަނޑު މި ވާހަކަ ިމ ކަންަތއް ެވގެންދިަޔ ގޮުތން އަޅު ދިަޔއިރު ުށް އިްއޔެ މި ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަހިތާމަކުރަން. 

 ،ޖީ.އެސް.ޓީ ތަޢާރުފުކޮުށް ،ންަވނީގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުދަންނަވާލީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލާ ގުޅޭ 

ސަރުކާރުން ތަޢާރުފުކޮުށް  އެމް.ީޑ.ޕީގެ  ން،ޮއތް ސަރުކާރު އިއޭރުގަ ވނަ އަހަރު ޖީ.އެްސ.ޓީ ތަޢާރުފުކޮުށް  2017

މްޕޯޓް ޑިއުީޓއަީކ އެއީ ަދއުލަތަުށް އާމްދަީނ އި ،އަޅުގަނޑުމެން ހުުށަހެޅިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ވަރަުށް ބޮޑުތަނުްނ ކުޑަކޮުށް 

އެހެނިހެން ރެސްޓްރިކްްޓކުރުމާއި އެތެޭރގެ ިއމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް  އާދެ! އި އޮންނަ ެއހެނިހެން ބޭނުންތައް؛އޭގަ ުށް ވުރެހޯދުމަ

ސުން . އެގޮތުން ވާނެ ވަަރުށް ގިނަ ބާވަތްތަކަުށް ޓެރިފެއް ނުނަގަންދިނުން ފަދަ ކަންކަމަުށް ނޫނީ ސިނާޢަތްތަކަުށް ޖާގަ

 2011މިދެންނެވީ  ވުނު ެއއް ާބވަތް ތެލުެގ ބާަވތްތަކަކީ.ތިރިުކރެ ސުން ޕަސެންޓަުށް. ެއޮގތުން ތިރިކުރެވިފަުށް ޕަސެންޓަ

އިތުރުކުެރވުނު ުށް އަ 10ވަނަ އަހަރު އަލުން % 2014ވަނަ އަހަރު. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިަޔއީ 

 2014 ،ްއަކމުންދިޔަ ވާހަކައަކީ ދައޭރުވެސް ތިރިކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން  ުށްއަ 5ތަން. މިހާރު ސަރުކާރުން މި އެދެނީ %

ނޑުމެން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަައކީ ެވސް އިމްޕޯޓް ޓެކްސް ނުނަާގ ޖީ.ެއސް.ޓީ ނަގަން ހިންަގވާުށޭ. ވަނަ އަހަރު ައޅުގަ

 ،ގުމުންއަުށް ގެންނަ ބަދަލަކުން ދައުލަތައް ބޭނުންވާ އާްމދަނީ އިތުރުކޮުށް މަތިކުރެވޭނޭ. އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ ނެޖީ.އެސް.ޓީ

ރައްޔިތުންނަުްށ  ،ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާަފއި އަދި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ެނގުމުން ހަމަ ދެ ފަހަރަުށް އެއް ބާވަަތކުން ޓެކްސް ނެގި 

އަުށް ބޮުޑވެގެންދޭ. ން ކުރާ އަސަރު ވެްސ އިންތިހާކޮުށް ވިޔަފާރިަތަކުށް މިއިއޭގެން ކުރާ ބުރަ ޮބޑުެވގެންދޭ. އަދި ޚާއްޞަ

ގެންނަ ގޮތަުށް ގެނެސް މުދާ ހަމަ  ،ތިބުމާއިބެންޖެހޭ ޓީ ނުދެއްކިގެްނ މުދާ ގެނެސްފަިއ ތިޑިއު ،ދެްއކިގެން ޓެކްސް ނު

ޑުމެން ދައްކަމުންދިަޔ ައޅުގަނ އެ ދުވަހު ެވސް ؛މާ ރަނގަުޅވާނޭ ކްހެއް ނެގީމާކުެރިވގެން އެ ވިޔަފާިރން ޓެވިޔަފާރި

ނުކުރަްއވާނެކަން. ފާސްނގޭ ތި ބޭުފޅުން މި އި ައޅުގަނޑަުށް އެކޮުށްލުމަުށް ޓަކަ މިއަދު ވެސް ހަމަ އެ ވާހަކަ ތަކުރާރު . ވާހަކަައކީ
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ުޅގަނޑުމެން ެވސް އަ ރުޙަލާގައި ެވސް އަދި މި މަރުޙަލާގައިއެހެންނަމަވެސް، ތަކުރާރުކޮުްށ މި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ މަ

އާމްދަީނ  ތަުށްއުލަގެން ދައިމްޕޯޓް ޓެކްސް އިތުުރކޮުށް ،ންނަުށް ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެދަނީ.  ހުުށަހަޅަމުން މި

ވެފައި އޮތުން. ޤާއިމު ގޮަތކީ ހަރުދަނާ ޓެކްސްގެ ިނޒާމެއް މި ރާްއޖޭގައި  ވެސް ތާއީުދކުރާއަޅުގަނޑުމެން އަބަދުހޯދުމަކީ. 

ޓެކްސް ރެޖީމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަިދވެސް ފަހަތަުށް  ދަނީ  އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

ދަނީ.  އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މިތަން  ގިދާނންނަންޖެހޭ ހިސާބެއް ނޭއޮ ،އަުށް ވެްސ ދާންވީކުރި ،ދާންވީ ވެސް 

ރުދަނާކުރުމަުށް އުސޫލުތައް ހަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެކްސް ނެގޭ  ،އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަުށް އަުޅަގނޑު ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ

މަޖިލީހުގެ  ،ނަމަނެގޭ ެޓކްހެއް  އިދައިރާއެްއގަ ފުޅާ ރަނގަޅަުށްމަޖިލީހުގައި  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް އަޅުަގނޑު ގޮވާލަނީ

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އި ޝުކުިރްއޔާ ނެގުމަުށް.ޓެކްސްބަހުސްކުރުމަުށްފަހު  އިދާއިރާެއއްގަ  ގަާވއިދު ތަންދޭ އެންމެ ފުޅާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ާދއިރާގެ މަރަދޫމިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްާޔ އި 

 ޝަރީފަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ރައްޔިތުްނ  ޚާއްޞަކޮުށް މުހިއްމު ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަުށް އަދި ،ުށްީއސް. ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓއަ އްޒަތްތެރި ރަޝުކުރިއްޔާ އި 

ސުން ކިޔާ ކަމެއް. ަޑކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑ މަރުޙަބާމި ބާވަތުން ޑިއުޓީ ކު ބޭނުންކުރާ ހަކަތައާއި ތެލާއި ގެ ބޭނުމަުށްދުވަހު

އޮިތއްާޔ  އަސްލަމް ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމަުށް ވެސް ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެއީ ެއއްވެސް ެއއްެޗއް ނުނަގާ ވާން ޕަސެންޓަުށް 

ްއަޒތްތެރި ރައީސް، ާރއްޖޭަގއި ެޓކްސް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަކީ އަސްލަމް ވެސް އެ ވިދާުޅިވ އި. މުކަމެއްނުނެގުން މުހިއް

. ރާއްޖޭަގއި އެަބއޮތްތޯ ސުާވލުއުފައްދަންޖެހޭމުހިއްމު ކަމެއް. ެއހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭަގއި ހަުރދަނާ ނިޒާމެއް  ،ފަދައިން

ްއޒަތްތެރި ގެ ނިޒާމެއް ނޫން އިޓެކްސްހަރުދަނާ  ޖީ.އެސް.ޓީައކީ ވެސް މާ .ވެސް މިހިރީ އިންޑައިެރކްޓް ޓެކްސްމިހާރު

މުއްސަނދި ޮބޑެތި ވިޔަފާިރވެރިންނަުށް ޭއގެ  ،ެއއީ ކުދި ވިޔަފާިރެވރިންނަުށް އޭގެ ައސަރު ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ކުރާރައީސް. 

އަދި ޭއގެ ސަބަބުން  .ޮބޑު ނިޒާމެއް ޚަރަދު ގެއްލުމާިއ ނުރަނގަުޅ އަސަުރ ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ކުރާ ެޓްކސްގެ ިނޒާމެއް.

ނަގަމުން ައއީ އިމްޕޯޓް  އްޖޭަގއި ކުރިން. ރާނިޒާމެއް ލާންޖެހޭއުފު  ތުމުޝްކިލާބުރަ ުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކުދި ިވޔަފާރިވެރިންނަ

އް. އެާއ ން ނަާގ އެްއެޗއް. ެއވެްސ ވަރަުށް ިއންޑައިރެކްްޓ ޓެކްސެ އިމްޕޯޓް ިޑއުީޓއަކީ ެއކްސްހޯސްޓް ކަްސޓަމުޑިއުޓީ. 

ޮގތަުށް ސީދާ ޓެކްެސއް ނޫން  ަދއްކާބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުވަރަުށް އިްނޑައިެރކްޓް ޓެްކސެްއ. ޚިލާފަުށް ޖީ.އެސް.ޓީައކީ ެވސް 

 ހާރު ގޮސްފަިއވާ ހިސާބަުށް ބަލައިއިޤްތިޞާދު މި އަދި ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭަގއި ވެސް ތަރައްޤީވަމުން އަންނައިރު ކީ.އެއީ 

އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ ުސން ޕަސެންޓު މުހިއްމު ދާއިރާތަކުން ، އަުށް ހަދާފައިތަުކން ސުން ޖީ.އެސް.ޓީމު ދާއިރާވިސްނާއިރު މުހިއް
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އަުށް ތަޢާރުފުކުރަން. މެްއ ރާއްޖެައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޕްރޮގްރެސިވް ަޑިއރެކްޓް ޓެކްސޭޝަން ނިޒާ ވެސް ހަދާފައި،

އުޅޭ އިޖުތިމާޢީ  ން މެނުވީ އަުޅގަނޑުމެްނ ހޯދަން މިނިޒާެމއް ާތއީދުޮކުށްގެ ގެޕްރޮގްރެސިްވ ަޑއިރެކްޓް ޓެްކސޭޝަން

މީހުންގެ  އިޕްރޮގްރެސިވް ޓެކްސޭޝަނެްއގަ ނެ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް.އަދާލުގެ ނިޒާމެއް އަުޅގަނުޑމެންނަކަުށް ނުހޯދޭ 

ސްބަތުން މުއްސަނދިންގެ އަތުން ނެގޭ ޓެކްސްގެ ޕަސެންޓޭޖު ދާނީ ނި ސަރޕްލަސް ފަންޑިންގ ހުރި، އާމްދަނީ އިތުރުވެ

އަދި އެންމެ  ،ރު މީހާ އަތުންއެންމެ ފަގީ ، ބޮޑުވަމުން. އެއާ ޚިލާފަުށް ޖީ.ެއސް.ޓީ މި ނެގެނީ އެންމެ އާަދއިގެ މީހާ އަތުން

އަދި ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގއި  ،ދާލަތާއިއި، އިޖުތިމާޢީ ޢަމުއްސަނދި މީހާ އަތުން ވެްސ އެްއވަރަުށް. މިީއއަކީ ހަމަހަމަކަމާ

އެއް ދުވަުހން އަނެއް ުދވަހަުށް މި ބޮުޑވާޮބޑުވުން ހުްއޓުމަކަުށް ގެނެވޭނެ ަކމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ، ތަފާތާއި އޮންނަ މި

އެއް ރޭ، ެއއް ދުވާުލގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެނަުށް ހަރުދަނާ ޕްރޮގްރެސިވް ެޓކްސޭޝަން ނިޒާމެއް ރާއްޖެއަުށް ތަޢާރަފެްއ 

ެއއީ. އެހެންނަަމވެސް، އެ މަގަުށް ވިސްނުން ަބއްޓަންކޮުްށގެން ކުރިއަުށްިދއުމަކީ  ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލުކރާ ޙަޤީޤަތެއް

މުހިއްމު ކަމެއް. ާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ އެންމެ ބޮުޑ ޝަުކާވއަކަުށް ވެފަިއ މި އޮންނަނީ، ަވކިން ޚާއްަޞކޮުށް ކަރަންުޓެގ 

އުެފއްދުމަުށް ޔުނިަޓކަުށް ހިނގާ ޚަރަދު ުކަޑވާނެ. އަގު ޮބޑުވުމުން. ތެެދއް، މާޭލގައި ކޮންސިއުމަރުން ގިނަވީާމ ކަރަންޓު 

މަދު ރައްޔިތުން ުއޅޭ ތަނެްއަގއި ބޮުޑވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް މުޅި ޤައުމުަގއި އޮންނަ ިވއުަގއަީކ 

ތަނުން ލިބޭ ފައިދާ އެއް ވިުއަގއެއް ކަމަުށް ބަލަިއ، އޭގެ މަްއޗަުށް ބިނާކޮުށް ކަަރންޓު އަގުހެޮޔކޮުށް ޖަނެރޭޓުކުެރވޭ ތަން

ކަރަންޓު ައގު ޮބޑު ތަންތަނަުށް ޚަރަދުކުރައްަވިއގެން މުޅި ާރްއޖޭގައި އެއް ޓެރިފެއް އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި 

ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އޭރުްނ ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި މިހާރު މި އޮންނަ ޝަކުވާ ހުއްޓުމަކަުށް އަންނާނެ. ތެލަކީ ވެްސ 

މު ބާވަތެއް ކަމަުށް ާވިއރުގައި ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަްނޮކޅުތަކުން ެއއް ައެގއްަގއި ތެޮޔ ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ސަރުކާުރގެ މުހިއް

ފަރާތުން ހަމަޖެއްސުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ، ބޮޑު އާމްދަނީ މި ލިބެނީ ބައިބޯކޮުށް އޮންނަ 

ގްރޭޓާ މާލެ އޭރިާޔގެ ވާހަކަ. އެ ތަންތަނުގެ ބިމުގެ ައގު ވެސް ބޮޑު.  ސަރަހައްދުތަކުން. ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

މީހުންނަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް ބޮޑު. ެއއާ ޚިލާފަުށް ރާްއޖޭގެ ކުދިކުދި އަތޮޅުތަުކގަިއ ރައްޔިތުން ވަރަުށް ބިކަހާލުަގއި 

ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ވެސް އަދި ، އުޅެންޖެހިފައި މި އޮތީ. އެެހންވީމާ، މި ކަްނކަމުގެ ަމއްަޗުށް މުޅި ދައުލަތުން

ސަރުކާރުން ވެސް ފުންކޮުށް ިވސްނާވަަޑއިގެން ކަރަންާޓއި ތެލަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން އެއް ައގެްއަގއި ލިބޭނެ 

ީސ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެން އެބަޖެހޭ. އެހެން ދިމާވީމާ މާލޭގެ ަރްއޔިތުންގެ ަޝކުވާ ޮބޑުވާނެ. ައޅުގަނޑަުށް އެނޭގ ސިޔާ

ގޮތުން ސަރުކާރަުށް ފިަޔވަޅުނޭުޅއްިވގެން އުޅެނީކަން. ެއއީ ާރްއޖޭގައި ތިބި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ރައްޔިތުްނގެ ތިން ަބއިުކޅަ 

އެއްަބއި މީހުން މި އުޅެނީ ގްޭރޓާ މާލެ އޭރިާޔގައި. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން ކަންބޮުޑވާ ކަހަލަ ކަމެއް ކުަރއްވަން ެއއްވެްސ 

ޑަެއއްނުަގންނަވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ަދތި އުނދަގޫ ިފޔަަވޅުތައް އެުޅްއވޭނެ. ެއޅުްއވޭނީ ަރއްޔިތުްނގެ ސަރުކާރަކަުށް ކެރިވަ 

މަޖިލީހުގެ އިނދިކޮޅު މީހުންނާއި، ެއއްކޮޅު މީހުންނާއި، މެދުތެރޭގައި ތިބި މީހުންނާއި، އެންމެން ތާއީދުކޮުށްގެން. އެ 

ޤައުުމގަިއ ަކރަންޓުގެ އަުގ ެއއްވަުރކުރެވޭެނ. ތެލުގެ ާބވަތްތަުކގެ ައގު އެންމެން ތާއީދުކޮުށްފި ނަމަ، ރާއްޖޭަގއި، މުިޅ 
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ވެސް ެއްއވަރުކުެރވޭނެ. އެކަަމކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މި އޮންނަ ސިޔާސީ ކޯޅުމުން މިފަދަ ޤައުމީ މުހިއްމު 

. އެީއ ސަރުކާރަުށް ެއކަނި ެވްސ ނުކުެރވޭނެ އްލެއްނޭރޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ކަންަކން ޙަމައްސަލަތަކުަގއި އެްއގަލަކަުށް 

ސީދާ ޓެްކސޭޝަން ނިޒާމެއް މި ަޤއުަމުށް  ،ނޫން. އެހެންވީމާ، ޕްޮރގްރެސިްވ ޓެކްޭސޝަން ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ ކަމެއް

 .ތަޢާރަފުކުރެވޭނީ މުޅި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިސް އެއްކޮުށް އެކަަމުށް ރުހި ގަބޫލުވެގެން. ހަމަ ެއހެންމެ މުޅި ރާއްޖޭގައި..

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ދާއިާރގެ

 ުށް. މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަ

ސް މި ގެންނަވާ ބަދަލަުށް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، ދިވެހިރާއްޭޖަގިއ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، އަުޅގަނުޑ ވެ

އަޅުގަނޑުެގ އަްޚ މަރަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވެްސ ެއ ވިދާުޅވި ފަދައިްނ އެބަޖެހޭ 

ން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަެކތީގެ ައގުހެޔޮކުރުމަުށް ޓަަކއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެކްސް ިނޒާމާ ދޭތެރޭގައި އިތުރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަ

 ،ވެސް މަސައްކަތްކުާރކަން އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއަބަދު މި ސަރުކާރުން

ޑުވަމުން އަންނަ މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެކި ފަންތީގެ މީހުްނގެ ތަފާތު ބޮ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ޝަުކވާއަކީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ އާދަިއގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް  ،ވާހަކަ. ދިރިއުޅުމަުށް ޓަކައި ުކރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދާިއރު

މީހުންގެ  އެ ،ހަމައިން އެ މީހުންގެ މުސާރައާއި  ސަރވަންޓުންނާ ޚިދުމަުށްދޭން ތިބޭ މެދުފަންތީގެ މީހުން ނުވަތަ ސިވިލް

ުދވަހުެގ ޚަަރދަުށް އެ މީހުންގެ އަތަުށް ލިޭބ އާމްދަނީއަުށް ބަާލއިރު ެއ މީހުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑު  ،ާކއިއިނާޔަތްތަ

ރިސޯސްތަްއ  އިވާހަކަ. އެ ކަންކަން ދެކޮޅުެޖހޭ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގަ 

ލިބިފައިވާ ގުދުރަތީ ލަތްތައް ނުވަތަ މުޅި ރައްިޔތުންނަުށް ވަސީ  އާމްދަނީގެއަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމުގެ  ،ބޭނުންކުރާ

އް ނަގަން. ރަނގަޅު ޓެކްސެ ލަތްތައް ބޭނުންކޮުށްގެން މުއްސަނދިވާ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ ވަސީ

މި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެއަުްށ  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ިއންކަމް ޓެކްސްގެ ވާހަކަ. މިައދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި

އެތެރެކުެރވޭ ތެލުގެ ބާވަތުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ހަކަތަ އުފެއްދުމަުްށ ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން މި 

ތަުްށ ޓަކައި ުނވަތަ ިޑއުޓީ ުކޑަކުރުމަުށްޓަަކއި ކުެރވިފަިއވާ މަސައްކަެތއް. އެ މަަސއްކަެގނައުމަުށް ގެންނަވާ ާބވަތްތަކުން ބަދަލު

މި ވަނީ ހަކަަތއިގެ ބާވަތްަތކާ.  އިމިއަދު ހުރިހާ ކަެމއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ުގޅިފަ އިބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުޅި ޤައުމުގަ 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ެއކަން ގަބޫލުކުރަން. އަދި ހަމަހަމަ އުސޫލެްއގެ ދަުށުން މުޅި ދިވެިހރާއްޖެއަުށް ވެސް ައޅުގަނޑުެގ 

ެއއް ޓެރިފެްއ އޮތުމަކީ މިއީ އަސާީސ ޚިދުމަތެއް ައޅުގަނޑުމެން ޭދއިުރ  ،ޝަރީފް ެއ ިވދާޅުވި ފަދައިންއަޚް އިބްރާހީމް 
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ރަން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ތަފާތު ކުލަތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުހާއޮތް  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޤައުމު މިއަދު މި

ން ބަދަލުުކރުމަުށް ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ ިވސްނުން އެބަޖެހޭ ބަދަލުވާން. އެ ކަންކަ ،ޓެރިފްތައް ޮއވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

 ،ގެެނވޭ ބަދަލުތަކުން ،އެޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ސިންގަޕޫރަކަުށް ވާން. އެހެންނަމަވެސް

އެްއކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ  ކަތުން ބޮޑެތި ވިޔަފާިރވެރިންނާޓަކައި ކުެރވޭ މަސައް އުލަތަުށް އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަުށްދަ

އާއްމު ރަްއޔިތުން ވެސް އެ މީހުންގެ ވިސްނުމަުށް ގޮސް އޭަރކު އޮންނަ ސަރުކާރަކަުށް އުނދަގޫވާ ކަހަލަ ވިސްނުންތަކެްއ 

އުފެދޭ  މުޅި ާރއްޖޭަގއި ހަމަނުޖެހުން ،އާއްމުންގެ ސިނކުިޑއާ ހަމައަުށް ގެންގޮްސގެން އެ ކަންކަން ިތލަކޮުށްގެން ރާއްޖޭަގއި

 އިދުނިޔޭގަ އިކަހަލަ ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މި ކަމާ ދޭތެރޭގައި އާއްމު ރަްއިޔތުން ވިސްނާފަ

ނީ ކިތައް ަދއުލަތް ހިންގުމަުށް ޓަކައި ދެން އެ މީހުން އާްމދަނީން ކިހާވަރެއްތޯ މުއްސަނދީ އިކުރިއަރާފަިއވާ ަޤއުމުތަކުގަ 

އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތަުށް މިއަދުގެ ތަކުަގއިޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާަފއިވާ އެްއަވނަ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުޕަސެންޓްތޯ ބަލަން އެބަ

ޯތ ޤައުުމ ންގެ އާމްދަނީން ކިތައް ޕަސެންޓުއެބަޖެހޭ ބަލަން. އެ ތަންތަނުަގއި ތިބި މި ދަންނަާވ މުއްަސނދިން އެ މީހު

 ...އެ މަންަޒރެއްހިންގުމަުށްޓަކައި ދެނީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްޔާ 

 ހީމްދީދީއަުށް.ރާއިބް

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހަމައަުށް ތާއީދުކުރަން. ބަދަލަުށް އަުޅަގނޑު ފުރިޫނނަުށް މި ގެނެވޭ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާ ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ވީހާވެސް ލުއި ގޮތަކަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުން. އަޅުގަނޑުމެްނ 

ގެ ވާހަކަފުުޅގައި ެވސް، ިއއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުން، އެދެނީ ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް

 ީމގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ނިޔަތް  ތެރިކަންޞްވިދާޅުވަނީ ތިމަންނާމެން އެދެނީ މި ކަމަުށޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އިޚްލާ

 0އިން % 10ނީ މިހާރު %ގެންނަ މި ނޫނަުށް މި ބަދަލެއްއިމްޕޯޓް ެއކްސްޕޯޓް ގާ ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން

ތިރިކުރީމަ  5% އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންުށް ހަދާ ވާހަކަ ވެސް ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅު އެބަވޭ. އަ

ުށް މި މުހިއްމު މަސައްކަތަ ؛ވެސް މި ބަހުސްަގއި ކިހާވަަރަކުށް ބައިެވވޭތޯ. އަދި މުޅި ކޮިމޓީގެ ބައްދަުލވުމަުށް ކިހާވަރަކަުށް 

އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފަުށާއިުރ ޮދރު ބޭރުަގއި ބޯދިްއކޮުށްގެން ޯކރަމް ހަމަވިޔަނުދޭން ތިބެނީ 

ަގއި ތަކެއްތޯ. މި ކަން ގޭގޭގެ ސިޓިންރޫމުމި ދައްކަނީ ކޮންކަހަލަ ވާހަކަ އިކިތައް މީހުންތޯ. އެ މީސްމީހުން ފަހުން ވަދެފަ

މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވެސް ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ  ،ފަހަެރއްަގއި ނުފެނިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްތިއްބެވި ަރއްޔިތުންނަުށް 
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ަދއްަކވާނެ ދެއްތޯ.  ވިަޔސް. މި ބޭފުޅުން ަގއިމު މި ވާހަކަމެންބަރުންނަުށް ިވޔަސް އިދާރީ މުަވއްޒަފުންނަުްށ  މި އުޅެނީ،

އެއްކޮުށް ކަމެއް  ތެރިކަމާއެހެންވީމާ، އިްޚލާޞްގޮތް.  އް ހިނގާކަންތައްތަމި މި ބޭފުޅުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ 

ދެންމެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ވެސް އެ ވިދާޅުވީ ވަރަުށް  ؛ކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާުށޭ

ނުްނ ހަމަ ޔަޤީ ން. އަުޅގަނޑުރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެްއ. އެ ވާަހކަފުޅާ ެއްއގޮތަުށް ޢަމަލުތައް ަބހައްޓަން ހިނގާުށޭ އަޅުގަނޑުމެ

މިތާނގަިއ  .މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ހެކިކޮުށް މި ދަންނަވަނީ ،ވެސް މި ދަންނަވަނީ ވަރަުށް ެކރިގެން

އަޅުގަނޑުގެ ިސޔާސީ ފިކުރު ކޮންމެ ގޮތަކަުށް ހުއްޓަސް ދިެވހި ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާާވ  ،ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް 

ޗެއް ަރއްޔިތު މީހާ އަތުން ނެގޭ އެއް ،އެްއޗެއް އުނިވެ ،ސް ފައިދާެއއް ތަނުަށް އަޔަ ގެ ކޮންމެ ކަހަލަ ބިލެްއ މިޓެކްސް

އްާޔ އަޅުގަނޑު އިރާދާކުރެްއިވއްާޔ އެ ބިލަކަުށް އުނިކުރުމަުށް ނޫނީ އެއަުށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަުްށ އުނިވާ ކަހަލަ ބިލެއް ެވއްޖެ

ތެރި ވޯޓަަކުްށ އެ ދޭ ޯވޓަކީ އިޚްލާޞް، . އެހެންނަމަވެސްންޖެހޭނީވާ ުށްކަމަޤްޞަދަ ވޯޓުދޭނަން. ެއއީ ައޅުގަނޑުެމންގެ

ނެ. ނުވާ ދޭން ކަނޑާ ެއއްަޗކަުށް ެވގެންނެއް ލަނޑެއް ،ުކރަން ގެއްލުެމއް ،ވާންޖެހޭނެ. އެއީ ރަްއޔިތުންނަުށް އަނިޔާކުރަން

އް އުިނކުރަން މާދަމާ ބިލެއް ލާފާނެ ޓެކްސެރިހާ ދިވެހިާރއްޖެއަުްށ ލިބޭ ހު ކަނޑުވަން ހިމަނާ ެއއްަޗކަުށް ވެގެންުނވާނެ.

ވޭނެ ވޯެޓއް ނުލެ އްަސކަުށްއެ ެއްއޗެ ޔިތުން ަކއިބޮިއގެްނ އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ؟ރައް ކު. ކިހިނެއްތޯ ޤައުމު ހިންގާނީ؟މީހަ

ގަނޑު ޯވޓުދޭނަން. ފައިދާހުރި ކަމަުށް ވޯުޓ ހޯދަންޏާ އަޅު ،ތެުދވެރިކަމާ އެްއކޮުށް ،އިނގޭތޯ އެ ގޮތަކަުށް. އެހެންނަމަވެސް

އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަުށް މަސަްއކަތްކޮުށްފިއްޔާ އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ ރަނގަުޅވާނެހެން. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން 

 ،އުނިކުާރއިރު 5% ގެލިބެންޖެހޭނެ. އެއީ ތެލުގެ ޑިއުޓީ  ގޮތަކަުށް ކަރަންޓު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަުށެއްގެ ރަްއިޔތުންނަުށް ހަމަހަމަ

ބޭނުންކޮުށްގެްނ އެ ތެޔޮ  . އެހެންީވމާ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަުށްނީނޫން އުނިކުރެވެ 5މާލެއަުށް % 1ުށް %އަްއޑޫއަ

ރޭޓް ހަމަ އެއްވަރަކަުށް. އެ ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ  ވެސް ލިބެންޖެހޭނީ ޔުނިޓް ގެ ޚިދުމަތްަކރަންޓު ދެވޭ އުފައްދަިއގެން އެނަރޖީ

ކަމެއް. އެ ބަދަލު ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ސަރުކާރުން ގެނެސްދެްއވާނެ  ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު

 ރައީސް ،ގެ ސަރުކާރުަގއި ވެސް އީސް މައުމޫންރަވެސް، ިދޔައިރު ފައިަބއިގެންކަމަުށް. މި ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެއް އައިސް 

އޮތް. އެ ކަމެއް ނުކުރެވުނު ެއއްެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ެވސް އެ ތަފާތުތައް  ،ދުގެ ސަރުކާުރގައި ވެސްވަޙީ

 ކަން ރައްޔިތުންނަުށް. ހަމަހަމަ ވެރިޔަކަުށް. މިއަުދގެ ސަރުކާުރން އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ އެކަން ވެސް ކޮުށްދެއްވާނެ ކަމަުށް

ްއ . މި ތަފާތުތަވެސް ގެނެސްދެްއވާނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، ެއ ކަމަުށް ައުޅގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަން ހަމަ ސަރުކާރަުށް

ހަމަޖައްސައިދިނުން. ލިބޭނެ މަގު  ތެލާ ލާފައި ިދވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ެއއް އުސޫލެްއގެ ދަުށުން ާކޑާއި ނައްތައި

ން ކާޑު ވިްއކާނެ ގުދަނެއް ައއްޑޫ، ނޫން ޓްރާންސްޕޯޓް ވެސް އެއީ ރަްއިޔތުންގެ މައްސަލަެއއް؛ ތަފާތުތައް ހިރަމި ކާޑުަގއި

 އި ސީދާ ކާޑު ގެނެްއސަ އެހެން ރަުށްރަުށަުށް ވެސް ގެނެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ގުދަނުގެ ފީއާ  ނެތުމަކީ. އެހެންވީމާ، ބޭރުން

އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ  ،ުނާވނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޮގވާލަންއަްއޑޫއަުށް ަވކި ައގެއް ޮއވެގެންޓްރާސްޕޯޓް ފީއާ ލައިގެން 

 ން...ލިބުރައްޔިތުންނަުށް މާލެއެކޭ ެއްއޮގތަުށް ކަރަންޓާއި ކާޑު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. 

 

 އްެކވުން:ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެ

ން ވޯުޓ ސަރުކާރު ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ދެންނެވިހެން މިތެލުން ހެޔޮ، 5ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. %ޝުކު

ންޑާެގ ދަުށުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއްއޔެ އަުޅގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ހޯދުމަުށް ހިންގާ ޕްރޮޕެގެ

އޮފް މޯލްިޑވްްސއިން  މިލިއަން ރުފިާޔގެ ލޯެނއް ބޭންކު 800މިދިަޔ މަހު މުސާރަ ދޭންވެގެން  ކޮމިޓީގަިއ ވާަހކަދެއްކީ 

ގެރެންޓީ ިވއްަކއިގެން ބޭރު ދުނިޔެއިން  ވެރިންމި ލޯނު ދައްކަން ސަރުކާރުން ސޮ. އޮތީ ޮޑކިޔުެމންޓު ނެގި ވާހަކަ. މި

، 13، 12ސް އެބަ އަރާ މުޅި ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ވެ، އަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް. އެހެންީވމާމިލި 200އަނެއްކާ މި ނަގަނީ 

ލަތަުށް ލިބެމުން އަންނަ ދައު ؟ކޮންތާކުންތޯ މި ފައިސާ ހޯދާނީ  ؟ނީދައްކާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކާކުތޯ މި ުށްޕަސެންޓަ 14

 ...އާމްދަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ފުރުޞަތު ްއޒަތްތެރިނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ފޭދޫ ދާއިރާގެ އި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މްފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ އަރާފަިއާވތީވެ އެކަން އިޞްލާޙު  ނެގީ ކުޑަ އޮޅުމެއް އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މި 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަުށް  ،ފުްނނަުށްސަރުކާރުގެ މުަވއްޒަ ،އް ނުުކރަންަޑކީ ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސެޅުގަނމެންބަރެއް އަ

ރަްއޔިތުންގެ ެއކިެއކި ކުންފުނިތަކަުށް ސަރުކާރުން  ހުުށަހެޅިފައި ނެތް މުސާރަ ނުދެވިގެން ލޯނެއް ނަާގކަުށް. ރާއްޭޖގައި ދިވެހި

ތަކުން ވެސް ަދއްކަންޖެހޭ ދަރަނީގެ އަދަދު ބޮޑުެވގެްނ މީގެ ކުީރގެ ަސރުކާރު ،ނޫންސަރުކާރަކަުށް  މި ؛ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި

ފައިސާ ދިނުމުަށް  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނަކަުށް ސަރުކާރުން އެދުނީ. ރައްޔިުތންނަުށް އެ 800އެދަރަނި ދެއްކުމަުށްޓަަކއި 

 ،ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ޓަކައި. ެއއީ ދަރަނި ދެއްކުމަުށް. ދަރަނި ދެއްކުމަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން



19 

 

 ތަކުްނ ބޮުޑ އަދަދަކަުށް ދަރާފަިއވާތީ އެ ކުރީެގ ސަރުކާރު ސަރުކާރަކުން ނޫން ިދވެހި ދައުލަތް ދަރާފައި ވަނީ. މީގެ  މި

 ...އި  އަުޅގަނޑު ެލއްވީީތވެ އެތަްނކޮޅު ރަނަގޅުޮކުށްލުމަުށް ޓަކައިޮއޅުވަ ، ލާރި ދެއްކުމަުށްޓަކައި ަނގަން އުޅުނީ. އެހެްނވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ޫނން. އަޅުގަނޑު ކުޅުުދއްފުުށީ ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 އަރުވަން. މަުށް ފުރުޞަތުއު ުށްގެންދިއަމެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް ވާހަކަފުޅު ކުރި 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުުށީ

ގެ ވާަހކަެއއް ނޫން. ޖަނަރޭޓަރު 7ބުނި  ދަްއކަނީ އަްއޑޫއަުށް ގެންނަން ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ މި

 ...އޮފް މޯލްޑިވްްސއިން ދަންނަވަނީ ބޭންކު އެެއއް ނުގެންދޭ ައއްޫޑއަކަުށް. އަޅުގަނޑު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރާހީމްދީދީއަުށް ފުރުޞަތުނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނަރޭޓަރުތައް ގެްނގޮސް ުބނި ޖަ ކާލަން ބޭުނންވަނީ. ައއްޫޑއަުށް ގެންދަންަހކަ ދައް ވާ އިތުރުފުޅެއް ެހއްދެވީީތވެ އަުޅަގނޑު މި

ޝުކުިރއްޔާ ވުރެ ގިނަ ުދވަސް ެވއްޖެ.  މަހަުށް 6ތައް އަްއޑޫަގއި ހުންނަތާ ވެސް ިމހާރު އެ ޖަނަރޭޓަރު ،ނިމިފައި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަްނ ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް ފުރުޞަތުއްސަލަެއއް ނޫން. ކުުޅދުއްފުުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަނިޒާމީ މަ

 ގެންެދވުމަުށް. އަުށްޅު ކުރި ވާހަކަފު

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ދޭންެވގެްނ  ނަގަން ވެގެްނ، މުސާރަ. މިދިޔަ މަހު މުސާރަލިިބފަުށް ސާފުކޮުށް އެބަހުރި ވަރަ ލޫމާތު ހަމަ ޢުމަ އަޅުގަނޑަުށް އެ 

ތަނަުށް ފޮނުވީ ކުންފުނިތަކުަށް  އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނެގި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭންކު 800ކާރު ސަރު

ން ގެރެންީޓގެ ވެރިމިލިއަން ސޮ 200ަނގަނީ  ގެން މިވެޖެހޭ ލާރި ދޭންވެގެންނޭ ިކޔާފަ. އަނެްއކާ މި ލޯނު ދަްއަކންދޭން

މުންދާ އެްއޗެްއގެ ލިޭބ ދައްކަނީ. މިީއ ޤަުއމު އޮތް ހާލަތަކީ. ަޤއުމުަގއި ނެގެ ލޯނެއް ބޭރުން. ނަގާަފއި މި ލޯނު މި

ބަޖެޓަުށް  އި އެ ބިލިއަްނ ރުފިޔާެގ ަބޖެޓެއް ހަދާފަ 27ނުބައްދަލު ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  އާމްދަނީއަާކއި ކުެރވޭ ޚަރަދަކާ 

 ؟ލާރި ތަނުން ބަޖެޓް ފާސްކުރީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮަބއިތޯ އެ މި ފައިބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސާ

ތަނަުށް ހުުށަހެޅިއިރު.  މި ވްްސއިން ނަގާ ވާހަަކއެއް ަބޖެޓުއޮފް މޯލްޑި މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ބޭންކު 800އޭރަކު ނެތް 

ރަުށުގެ  40 ؟ހުރި ހުިރހާ ލާރިއެއް ހުސްވޭ. ކޮންތާކަުްށތޯ މި ވަންނަނީ ބަޖެޓުގައި ،ރިހާ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭކުރަންހުރި ހު

 ރަުށުގެ ބަނދަރު ނުހެދޭ. އިްއޔެ މިތާ އިންނަވައިގެން ޮކންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރު 10ްއޔާ އްޖެބަނދަރު ހަދަން އޮވެ

ރަުުށގަިއ  10ކޮުށް އެހެރީ އަހަރަުކ ެއވްރެޖު، ަގއި ހެުދނީ. އެހެންވީމާހަރު ތެރޭއަ 4ރަުުށގެ ބަނދަރޭ  30ވިދާޅުީވ އަިދ 

ވާހަކަ  ދަނީ. ދެން މި  ންނަ ލާރި ބަރާބަރަުށް ހުސްވަމުން މިހު ނޫންތޯ. އެކަމަކު ބަޖެޓުަގއި މިވެސް ބަނދަރު ނުހެދި 

ސް. ހޭ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީދައްަކނީ. މި ދައްކަނީ ދައްކަންޖެ ބޭފުޅުން ބުނާނެ ކޮންވާހަކަެއއްހޭ ތި ދެއްކިޔަސް މި

ބެހޭ ހުރިހާ  ންޓާފަހުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަުށް ހުުށަހަޅައިގެން ަދއުލަތުެގ ތި ކަރަ ުކރިތިޔަ ކަރަންޓެްއގެ ައގު ބޮޑު 

. ންއިފިޚިދުމަތެކޭ ކިޔާފައި ވާހަކަަދއްކަ މިއީ އަސާސީ  ،މުއައްސަާސއެްއގެ ބޭފުޅުން ެގނެސްގެން އަގުަތއް ެއއްވަުރކޮުްށދޭުށޭ

އި ޔާ ވެސް ބޭނުންވެއޭ ުކޅުދުއްފުުީށގައަޅުގަނޑު  ިއ،ތަނަުްށ އަރަ މިއަދު ލަދެއް ނުގަނޭތޯ ސަުރކާރުަގއި ތިބެގެން މި

ރަންތޯ ސަރުކާރު ނަާގ ަދއްކަން. ކީއްކުވާހަކަ ން ކިޔަިއގެންދޭއެްއ ރޭޓެއްަގއި ކަރަންޓު ޔާގަ އި މާލޭޔާތިނަދޫގަ

ފަިއ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ރީތިކޮުށް ވާހަކަދަްއކާހަމަ  ؟ދާއިރާގެ ކަންތައް ނުވަންޏާ ޅުންބޭފު އަަޅިއގެން ތި ތިއްބަވަނީ ތިކޮނޑު

ޓަުށް ުށްއެއީ. ކުޅުދުއްފު ކަަރންޓު ،ައސާސީ ޚިދުމަތެއް އެއީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ނިންމާލަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ހެނީ އެއް އަެގއްަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް، ައއްޫޑއަުށް ވެްސ، ފުަވއްމުލަކަުށް ވެސް، ހޯރަފުުށްޓަުށް ވެސް ލިބެންޖެ

ރުފިޔާ ބަިއ  2ައނެއް ބަޔަކު  .ދައްކަނީ ރުފިޔާ މި 3އަެނއް ބަޔަކު  ،ރުފިޔާ ދައްކާއިރު 7ެއއް ބަޔަކު  ،އެހެންނަމަވެސް

ރިކަމަާކއި، ރަްއކާތެ ،އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ ދިދައެްއ ނަގަިއގެން މި ތިބެނީ އަމާްނކަމަކާއި ؟ ދައްކަނީ. މީ ޤައުެމއްތޯ މި

ތަނެކޭ  ބޫލުކުރާތީވެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ ކަނޑެކޭ މިގަޤައުމަކުން ލިބޭނެ ކަމަުށް  ،އި ދީ ކުރިއެރުމާޞާތިއިޤް

ތެޔޮ ބާލަން އޮތް ބޯޓެއް  ؟ން ކޮންކަމެއްތޯ މިތާ މި ހިނގަނީ. އެނޫމި އެްއގޮތް. ބޮޑު އެތި އަިއސް ކުޑައެތި ކާލަނީ

ކޮުށްލަނީ. ޤައުމެއްގެ  މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭތީވެ ވަގުތުން އެކަން ެވސް މި 3ލިއަން، މި 2ކަނޑާަލއިގެން  5އޮތީމާ %

ވިޔާނުާދ  މިތާ ޖައްސަންވީ ނޫންތޯ. މިއީ މީހަކު ހިންގާ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ނޫނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަހަލަ ސިފަ

ސް ތި އިންނަނީ ހެވިފައި އެކަންކަން ކޮުށްދޭްނވެގެްނ ޓަަކއި މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ހިންގަނީ. ރައީކަންތައްތައް ކުރުމަުށް

 އި ހިންގަނީ. ދައުލަތުގަ މިތާގައި. ދެން އެހެންވީމަ، ަކންތައް ހިނގާނެ ނޫންތޯ. ކޮންފަދަ ނުލަފާ ކަންތައްތަކެއްތޯ މި
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ލިބޭ ހުރިހާ އެއްެޗްއ  ރުަށެއްަގއި ބަނދަރު ހަދަން ބުނާއިރު ލާރިއެއް ނެތް. ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ،ބުނަނީ ލާރިއެއް ނެތޭ މި

ރުފިޔާއަުށް  4ހަދަނީ މަކަރޭ.  ދަނީ. ކަނޑަންޏާ ކަނޑަންވީ ނޫންތޯ އެްއކޮުށް. އަނެއްކާ ކެނޑުމުަގއި ެވސް މި ކަނޑަމުން މި

. އެްއގޮތަކަުްށވެސް ޓެކްސް ނަގަމުްނ ނީކަނޑާލަ އިން ބަިއރުފިޔާއެއް މިއެ ފައިރުފިޔާއަުށް ބަދަލުކޮުށް 9ހުރި ހަނޑޫ ކިލޯއެއް 

ަވއްތަުރެގ  މި ؟ވައްތަެރއް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް . މިއީ ކޮންނީމި ކަނޑާލަ 5ނަގާ ބަހައްޓާފައި، % 10% ލުންނަ ތެނާން

 ޓީ ނުލާކަުށް މިއުތެލުން ޑިތަނުގެ  ކަންކަން ދެނެހުންނާނެ. މި ބަޔަކު ދުނިޔޭގެ ވެރިކަންކުާރަކުށް ނޫޅޭ މިހާރަކު. މި

މީހުންނުަށް  ޓީ ދަްއކަން ެވސް ފެުށީ. ހަމަ އެއުވެސް އެ ޑި މީހުންނޭ އަނެއްކާ  ނޭގނެ. ހަމަ އެޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަުށް އެ

ތިތިބީ  ނޫން. ންސާނުން އުޅޭ ވައްތަެރއްއޮޅުވާލަން މިކަހަލަ އެްއޗެހި ހުުށަހަޅައިގެން ކަންަތއްތައް ިތ ކުރަނީ. މިއީކީ އި

ނީ ހަމަ މުޅިން ހަމައިން ބޭރުވެގެން. އެހެންނޫނީ ގަޑިއިުރގެ ތެރޭަގއި ތި ތިބެ 24ފިލާފައި ރަނގަޅަުށް ކަލޭމެން ހަމަ. ބުއްދި

މިއީކީ. ކަމެއް ކުރަންޏާ ނިކަން ހަމަޖެހިގެން ނިކަން ރަނގަޅަުށް  އްނޫންތޯޒާތުގެ ކަންތަްއތަކެއް ނޫނެ މީހުން ކުރާ

ދޭން ކޮުށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ކުރަްނޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ތިބީކުރަންޖެހެނީ ކަންތައްތައް. ައޅުގަނޑުމެން މި

މިތާ ތިއްބެވި މެންބަރުން ސަރުކާރަކުން މިކަމެއް ކުރާކަުށް ބޭނުމެއް ނޫން.  ދޭން. އެކަމަކު މިއަޅުގަނޑުމެން އެއްބާރުލުން

ކުރާނެ. ކަމެއް ވެސް ނު ރަްއޔިތަކަުށް ަފއިދާވާނެ އެއް  ؟ދަްއކަނީ ކުރާކަުށް ބޭނުެމއް ނޫން. ދެން ކޮންވާހަަކެއއްތޯ މި ންމިކަ

ކުރަނީ. އެކަްނ  އެކު ެދގުނައަުށް ޖައްސާެނ. އެކަން މި ނިމެންދެން. ވޯޓު ހަމަ ނެގުމާ ނަގާވޯޓު  އް ކަނޑާނެހުރިހާ އެއްޗެ

 .ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުށްީޑަގއި ތި އިންނަވަނީ. ވަރަުށް ނކޮުށްދޭން ތި އިންނެވީ ހެވިަފއި ރައީސް މިތާ ތި ގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އި 

ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް. މި ވަގުތު ވަަޑއިގެން ނެތް. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް. 

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަަދްއކަންޖެހޭއިރު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ވިސްނުެމއް 

ހިެނއްތޯ؟ ވެސް، ތެދުވެރިކަާމއި އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ވެސް ހުންނަންޖެހޭނެ ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހެޮޔވާނީ ކި

ކޮބައިހޭ ފައިސާ ދައުލަުތގެ. ިހންގަން ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެބަހުްއޓޭ ކަނަޑއަޅާފަ. މި ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ނުހިންގެނީ ީކއްެވގެންތޯއޭ. 

މި ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ހިތަުށް އެބައަރާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭން މި ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ިމ 

ްއޔަތު ބަލަހަްއޓާ ކޮމިޓީގެ ވެސް މެންބަރުން. މި ދައުލަތުގެ މި ބަޖެޓު ާފސްކުރާއިރު މި ބަޖެުޓގައި މި ދައުލަތުގެ މާލި

ފައިސާ ހުންނަ ގޮތާއި ހިމެޭނ ގޮތް ވެސް މި ބޭފުޅުންނަުށް ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ާޚއްޞަކޮުްށ 

ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ ދެްއކީ. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީާއއި މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީ ބޭފުޅުންނަުށް 
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ރާއްޖެއަުށް ރެވެިނއު ހޯދުމަުށްޓަކައި ބަޖެުޓގައި ކަނޑަެއޅިެގން ވަކާލާތުކޮުށް، ިމވެނިމިެވނި ޓެކުހެއް ނަގާނެ ކަމަުްށ 

ސައްަކތްކުރަން ފެުށީމަ އެއާ ދެކޮޅުަށް ވާހަކަދަްއކާފައި އެ ޓެކްސްަތާކ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންެގ އެ މަރުޙަލާތަކުގައި މަ

ވާހަކަދެްއކީ ވެސް ހަމަ އެ ވޯުޓދެއްިވ، ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ޮކމިޓީގައި ވޯޓުދެްއވި ބޭފުޅުން. ޭއގެތެރޭަގއި ދެންމެ އަުޅގަނުޑ 

ންނަމަވެސް، މިހާރު މި ފާހަގަކޮުށްލި ހަމަ ޢަބްދުލްޣަފޫރަކީ ހަމަ ވޯޓު ދެއްވި ބޭފުެޅއް، ކުޅުުދއްފުުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު. އެހެ

ކީކޭތޯ އެ ވިދާުޅވަނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ސިނގިރެޓުންނާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކުން ޓެކްސް އިތުރުކުރުން އެއީ އެ ދުވަހު ކުރި 

މަސައްކަތެއް ނޫނޭ. މިއީ ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި، ބަޖެޓުގެ ުދަވސްވަުރގައި މިކަން، މި ޓެްކސް އަންނާނެ ކަމަުށް އެންމެން 

ގަން ނިންމި ެއއްެޗއް. ެއާއވެސް ދެކޮޅު އޭުރގައި ހެދީ. ައޅުގަނޑުމެން ޓެކުހެއް ނަަގއިގެން ެޓކުހުން އެއްބަްސވެ ނަ

ރެވެނިއު ހޯދައިގެން ޕްރޮޖެކްުޓތައް ހިންގޭނީ. އެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަުށް ފައިސާ ހޯދުމަުށް ޓަކައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަުށް ފައިސާ 

ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ދެކޮޅުހަދަނީ ކޮންބައެއްތޯ؟ އެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނުހިންގަިއ، ވެއްދުމަުށް ޓަަކއި ބަޖެޓުގެ ހިމަނާފައި ހުރި 

އާމްދަނީ ނުހޯދި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކިހިނެއްތޯ ބޭނުންވާ މުއްދަތުަށް ހިންގާނީ އެ ރަުށްރަުށުގައި. ތިމަންނާގެ ރަުށުގައި ބަނދަރު 

ރުކާރަުށް އާމްދަނީ ވައްދަންެވގެން ޓުއަިރޒަމުން ނެހެދެއޭ ބުނާއިރު، ތިމަންނާގެ ރަުށުަގއި ބަނދަރު ހަދަންވެގެން ސަ

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އިތުރުކުުރމަުށް ޓަކައި، ާރއްޖެއަުށް ގެްސޓުން ގެނައުމަުށް ޓަަކއި، ެއިކއެކި ފެއަރަތކުަގއި މި ކުާރ، 

ނީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮުށްގެން ކުާރ މަސައްކަތްތައް ޮބއިކޮުޓކޮުށް، އެ ގެސްޓުން އަޔަނުދޭން މަސައްކަތްކުރަ

ކޮބައިތޯ އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ؟ އެހެންވެއްެޖއްާޔ، އަުޅގަނޑުެމންގެ ދާއިރާގެ ބިން ހިއްކޭނެތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާަގއި 

ނަރުދަމާ އެޅޭނެތޯ؟ އަޅުގަނުޑމެން ދާއިރާގައި ބަނދަރު ހެދޭނެތޯ؟ އާމްދަނީ؛ ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ހޭދައެއް 

. ދައުލަތަުށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއާ ދެކޮޅަުށް މިތާ މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ދައްކާ ވާހަަކއާއި ކުރާ ކުރަން އެބަޖެހޭ

ކަމަކާ ދިމާވާން އެބަޖެހޭ. ފ. ޕްރޮޖެކްޓު؛ އަންނަން އޮްތ ޕްރޮޖެކްޓު ހުއްުޓވައިލީ ކީޭކ ކިޔާފައިތޯ؟ ރާއްޭޖގެ ފަުޅ 

 10ކިޔާފަ. ެއހެންނަމަ ކިތައް ބިލިއަން ރުފިޔާ؛ މިއަދު އެހެންނަމަ  ވިްއކަނީއޭ، ކަނޑު ިވއްކަނީޭއ، ބިން ވިއްކާީތއޭ

ރުފިޔާއަުށް ޑޮލަރެއް ތިިރވާނެ ނޫންތޯ؟ ކޮންބައެއްތޯ މިކަން ކުރީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުގެ ަސރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތުްނ 

ލިބޭކަން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން  ލާރިއަުށް ގާްތގަނޑަކަުްށ ބޭނުންވަރަކަުށް ގަންނަން 95ރުފިޔާ  15މިއަދު ޑޮލަރު 

އަުށް ނޫންތޯ ޑޮލަރު ގަތީ.  17ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ކުރީގެ ސަރުކާރަުށް މިކަމެއް ވެސް ނުިވއެއް ނޫންތޯ؟ 

އެހެންވީމާ، މިހުރި ކަންަތއްަތއް ރަނަގޅުކޮުށް، އިޤްތިޞާުދ ރަނގަޅުކުރުމަުށް ަޓކަިއ މަސައްކަތްކޮުްށ، އަުޅގަނޑުމެން 

ދޭންވީމަ ެއކަމާ ދެކޮޅުހަދާފައި ދެން ކޮން ާވހަކައެއްތޯ މިތާ މި ދަްއކަނީ؟ ބަނދަރު ނެހެދެއޭ، ބިމެއް އެއްބާރުލުން

ނުހިއްކެޭއ، ފަޅެއް ނުހިްއކެއޭ. ބަލަގަ! މި މަޖިލިސް ތެރޭން އެންމެން ގުޅިގެން ަރއްޔިތުްނނަުށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެްއ 

ޖާބަނުދީ ފާރައަުށް ބޭރުގައި މަޖިލިސް ބޭއްވިޔަުނދޭން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާަލނީ. އެކަމަުށް އި

ގައި ައއިސް ދޮުރ ހުޅުވައިލާފައި ފިލާ މިތާ  10:30ޖަހާއިރު އައިްސ  9ކުރިއަުށްނުގެންިދއުމަުށް ޓަކައި ހެނދުނު 
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ހަކަ. ިމއީ ާކކު ގަބޫުލކުރާނެ ވާހަަކެއއްތޯ ބޮނދާތިބެގެން ކޯރަމް ހަމަވީމަ ވަދެލާފައި ދެން މި ދަްއކަނީ ެޓކްސްއާ ެދކޮޅަުށް ވާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ިސކުންތު.  42މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިާރގެ ވާަހަކ 

ހަކަ ަދއްކަމުްނގެންދާއިުރގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ދައްކަމުންގެންދާއިުރަގއި، އަިދ ޭއގެއިތުރުން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯުޓގެ ވާ

 ހައިކޯޓުަގއި ތިއްެބވި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަައކީ ޯކޓުތަކާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި 

ގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ ތަންކޮެޅއް ފަހުން ވަަޑިއގަތީމަ. އެހެންވީާމ، މިއަުދގެ މެންބަރު އޮޅިަވޑަިއގެންފަިއވާ ކަމަުށް އަޅު 

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު.  79/31މައުޟޫޢަކީ މިހާރު، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްކެ 

އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދގެ ބިލެްއަގއި ފަނޑިޔާރުްނެގ 

ވާހަކަ ވެސް ދަްއކައިފީމޭ. ެއ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވާހަކަަދއްކާ ައޑު ިއވުނީމަ ދެއްތޯ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނީ ީކކޭކަން 

ހެްނވީމާ، ދަންނަވާލަން މި އުޅެީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންާޞފުގެ ދާއިރާާއއި، އިންސާުފ ދަންނަވަން މި އުޅެނީ. އެ

ނުލިބިގެން މީހުން ކުރަމުންދާ އާދޭހާއި، ިމކަންތަކުގެ މަްއޗަުށް ރިޢާޔަތްކުރަްއަވއި މި މަޖިލިސް ވެސް އެބަޖެހޭ ޙަޤީޤަތަުްށ 

 ވެސް އިންސާުފވެރި، ޢަދުލުެވރި ތަނަކަުށް ވާން...

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ފަލާޙަުށް.
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 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނުޑމެންނާ ހަމައަުށް މި އޮތީ ައއިއްސަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް. މީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިްމޕޯޓް ގާނޫނަުށް ގެެނވުނު އިޞްާލޙެއްގެ ރިޕޯުޓ. ައޅުގަނޑު މި ޮކމިޓީން މި ރިޕޯޓު ނިންމާފައި 

. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ރައީސް ޔާމީްނގެ އޮތް ގޮތަުށް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑުަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން

ސަރުކާރަކީ މި ރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ގޮތެްއގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުާކރުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަުތ 

ނެވި ރައީސް ނަޝީދު ވަނަ ައހަރު މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަުށް ވަޑަިއގެން 2008ބައްޓަންެވގެންދާ ސަރުކާރެކޭ. މި ސަރުކާރަކީ 

ކުރެްއވި ކަހަލަ ބޯާދ، ތާކުްނތާކުނުޖެހޭ ވެރިކަމެްއ ކުާރ ސަރުކާރެއް ނޫނޭ. އަދި ިމ ސަރުކާރަކީ ިމއީ މީެގކުރީަގއި 

އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޭޖގަިއ ދެކުނު ވެިރކަންތައް ފަދަ ވެރިކަންކުާރ ސަރުކާެރއް ެވސް ނޫނޭ. ރައީްސ ޔާމީންެގ 

ރައްޤީއަުށް ޓަކައި އެިކއެކި ދާއިރާަތކުން، އަދި ޚާއްޞަކޮުށް ަވކިން އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި ެއ ސަރުކާރުން މި ރާއްޖޭގެ ތަ

ސަުތތަކެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނު މި ގެންނަ ސިޔާސަތުތަކަކީ ވަރަުށް ަރއްޔިތުްނނަުށް ފައިދާކުރަނިވި ސިޔާ

ރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެްނ މި ހުުށަހެޅޭ ރިޕޯޓުތަކާއި މިތާނގައި ަބއެއް އިްއޒަތްތެ  ،ލަން އޮތީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

އިޞްލާޙުތަކަުށް ފާުޑކިޔަމުންދާިއރު އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާނަުށް އާދޭ މީގެ ކުީރގައި ވެިރކަންކޮުްށފައި ތިބި ބަެއއް ަރއީސުްނގެ 

ަބއެއް ނުަބއި ެއއްޗެިހ  އަރިހުަގއި އުޅުނު ބޮީޑާގޑުން، އެ ބޭފުޅުން ރާއްޖޭން ބޭރުން ރާއްޖެ ވަަޑއިގަންަނވާއިުރގައި

އެބައާދޭ.  ގޮުތަގއި އެތެރެކޮުްށ މިކަހަލަ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައި ހުރި ހަނދާންތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަސްކާާނގެ

ވުރެ ބޮޑަުށް މި ޤައުމު  ފެންނަނީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީައކަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ހުރި، އެްއވެްސ  ކަހަލަ ފައިދާއެއް . މި ރާއްޭޖގައި ަރއްޔިތުންނަުށް ެއއްެވސްއިސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ ގޮތުގަ  ފަނާކުރާ

ނުދޭ. ިއ އިދިޮކުޅ އެމް.ޑީ.ޕީ ފެިނގެންކުރާ ޕާޓީއެްއގެ ގޮުތގަ ހުރި މަަސއްކަެތއް ދާއިރާއަކުން ެއއްވެްސ ފައިާދއެއް

ތިބެނީ ާރްއޖޭން ބޭރުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ބެލެޭވ ފަރާތްތައް މި މި  ގޮުތގައި .ޑީ.ޕީެގ އެންމެ އިސް ަފރާތްތަކުގެއެމް

ދަުށުން  ދޭން. ޭއގެތްގޮތުން މި ާރއްޖެައުށް ެގއްލުންގޮތުންނާއި އެެހނިހެން ގޮ ައދި އިޖުތިމާޢީ އި،އިޤްތިޞާދު ހަލާކުކުރާުށާ 

ރަްއޔިތުންނަުށް ، އިއިޤްތިޞާދާ ،މާންކަމާއި. ރާއްޖޭަގއި ތިބެގެން މިތަނުގެ އަމަންއައިކޮޅުގަ  ތިބެނީ މި ތިބި ފަރާތްތައް މި 

.ޕީގެ ސިޔާަސތަުށް މިއަދު ެވގެންހިނަގއްޖެ. ލަތްތަެކއް ފުނޑުފުނުޑކޮުށްލުމަކީ އެމް.ޑީދާހުރި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ހުރިހާ ވަސީފައި

ގެ ވެރިކަްނކުރަން ވެްސ މި ރާއްޖޭ ދި އިިދކޮޅު އެހެން ފަރާތްތަކުންލަން އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ވެސް އައަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

ތަކަުށް އެބަ ގޮ އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަްތޕުޅު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަުށް ފައިދާހުރި ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުން

ހުސްނުކުރަން ވާތީ މި ބިލުތަކަުށް ބަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ރަމަޟާން މަސް ކަމަުށް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ގޮތަުށް  ބައެއް ބޭފުޅުންނަުށް އޮޅޭ ޕީން ރާްއޖޭގައި މި މަޖިލިސް ބަލާއެމް.ޑީ. ،ކުރަން. އެެހންނަމަވެސްއްކަތް ވަރަުށް މަސަ

ދޮރު ބަންދުކޮުށް ކޮންމެ  މަޖިލިސް ނުފެއްޓުމުަށް ޓަކައި ކަމަުށް، މިތާނގައި ދައްަކވާޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަފުޅުމި މަ
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ބޮޑަުށް  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަުށް ދުވަހަކު މި ހިންގާ ޖަރީމާތައް އަުޅގަނޑު

ކުުށްވެރިކުރަން. އަދި ގުިޅގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ިމކުރާ މަސައްކަތްޕުޅުތަަކކީ އަޅުގަނުޑ ދަންނަވައިލާނީ ާރއްޖޭގެ މި 

ލައެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ފަސްގަނޑު ދެކެ ލޯިބވާ ކޮްނމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކުުށްވެިރކުރަންޖެހޭ މައްސަ

 އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

މިންވަރު.  ފުވެރިކަން ހުރިްއަޒތްތެރި ރައީސްގެ ނަމުގައި އިްނސާއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިވސްނާވަަޑއިގެން ބައްަލވާ އި

ތަެކއް ަވގުތު ،ޙައްޤެއް . މިތާނގައި އަުޅގަނުޑގެ ހުރިހާގެންދޭގުނަމުން ނަުމަގއި މިތާނަގއި ބޯ ގެއަޅުގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެމް

 އަުޅގަނުޑގެ ަވުގތު ނިގުޅައި...ނިގުޅަިއގެންފައި ފަލާޙަުށް. މީތޯ އިންސާފު؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޕީ.ޕީ.އެމުން އަްނަގވާފައި  .ަނންޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާަނން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް... އާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 

 ިސކުންތު. 42މަނިކަުށް. ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުއަރުވަނީ މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން މި

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންމަ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގަިއ މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވިގެްނދާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން 

ވެސް ވަަރުށް ތާއީދުކުރަން ތެލުން ަނގާ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަައކީ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، އަޅުގަނޑު

ބޮޑަުށް އުފާާވނީ ތެލުން ނަގާ ޑިއުޓީ ސުން  ުށް ކުޑަކުރުން. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑު އެންމެއަ 5ޑިއުޓީ %

ޖެހެނީ  ގޮުތަގއި މި ބަދަލުތައް ގެނެވެން މި ބޫލުކުރާކަމަުށް ވާނަމަ. އެއީ އަުޅގަނުޑ ގަ ސެންޓަުށް ކުޑަކޮުށްދެްއަވއިފިޕަ

 ތެލުން ނަގާ ޑިއުޓީައކީ އެންމެ  ންނަވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިވަަޑިއގަ . ތިއިއެީކގަ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ުށް ޑިއުޓީ ބޮުޑކުރެްއިވ. އަ 10މި ސަރުކާރުން % ،ސެންޓުގައި ހުރި ޑިއުޓީެއއް. އެހެންނަމަވެސްފުރަތަމަ ސުން ޕަ
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ލާޞްތެރިކަމާ ގުޭޅގޮތުން ޓީ ުކޑަކުެރއްވީމަ މި ެގނެވޭ ބަދަލާ ދޭތެރޭގައި މި އިޚްުށް ޑިއުއަ 5ބޮޑުކުރަްއވާފައި %

އެކީަގއި ެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރަނި  ބޮޑަުށް ކަންބޮުޑވަނީ މި ބަދަލުތަކާ އުަފއްދަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު އެންމެސުވާލު

ިމލިއަން ޑޮލަުރގެ ޮސވެރިންގ  200 ،ން އެ ނަްނގަވަނީ އިންތިހާއަުށް ބޮުޑެވގެންދާތީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދު ސަުރކާރު

 ބޮންޑެއް އެ ވިްއކަވަނީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުރވަނީ ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ިސުކންތު. 42ރީފަުށް. ޙުސައިން ޢަ

 

 ރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:މެންބަރު ޙުސައިން ޢަ ޅިވަރަމް ދާއިރާގެނޮ

މި ދުނިެޔއަުށް ފޮނުްއވި މަޚްލޫޤާތުންގެ ދިރިއުޅުމަުށް هللا އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑަުށް މާތް السالم 

އް އެންމެ ގާތްކޮުށް މި ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑަުށް މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ެއްއޮގތަުށް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެއްޗެ 

ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތާ އެްއޮގތަުށް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެއްޗަކަުށް ފެނުނީ އޫރު. އޫރުގެ ސިޔާސަތަުށް މި ސަރުކާރުެގ 

ފެންނަނީ. އޫރަކީ ވެސް ބޮުޑކަމު ގޮސްަފއި އެނބުރި އެ ކާ ެއްއޗެއް.  ތަން އަޅުގަނޑަުށް މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރަމުންދާ

ތިރިކުރާނެ. މިހެން  ބާނާފަިއ ބޮޑުކުރާނެ. މާދަމާިޑއުޓީ ަރއްޔިތުން ކަރަުށް އަތް ހަބޭހަުށް ސް އިްއޔެަގއިމި ސަރުކާރުން ވެ 

 ައއިޓަމުގެ ޑިުއޓީ... 20 މި ،ނުހައްދަވާ! މި ސަރުކާރު ައިއއިރުަގއި އޮތް މިންވަރަުށް މި ުހރިހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އި ޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 މާނަުށް.ޖަމީލް ޢުޘް

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

  %5ން އި 10% އެއީ ތެުލގެ ބާަވތްތަކުން ސްޕޯޓަުށް މި ގެެނުވނު އިޞްލާޙުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ! ިއމްޕޯޓު އެކް

ބޮޑަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ނިންމެުވމަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ޓަަކއި ަސރުކާރުން މި ނިންމެވި ުކޑަކުރުމަުށް ުށްއަ

އަޅުގަނޑަުށް މި ތާއީދުކުެރވޭ ސަބަބަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ިމ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން، ޚާްއޞަކޮުށް ރަުށްފުުށުގަިއ ދިރިއުޭޅ 

 ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށްފަިއވާ  މެންނަީކ ރަުށްތަކުގެ ތަރައްީޤއަުށް ޓަަކިއ މި ސަރުކާރުން ވަރަުށްރައްޔިތުން، އަުޅގަނޑު

ވީހިނދު، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނޭގ  ހިނދު، އަދި ޚާއްޞަކޮުްށ ރަުށްފުުށުގެ ދާއިރާތަކަުށް ނިސްަބތްވާ މެންބަރުންނަުށް
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އި. ރައީސް ޔާމީން މި ތިހާއަުށް މި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގަ ރާއްޖޭގެ ރަުށްތަކުގެ ރަްއޔިތުްނގެ ޝަކުވާަތއް އެބަހުރި އިން

ކުިދުކދި ރަުށްތަކުގެ، ޚާއްަޞކޮުށް ނަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ނިންމުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނިންމެވި

ދީތަކުގެ ރަްއޔިތުންެގ ފަދަ ކުދިކުދި އާބާ އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ގެމަނަފުުށި، ދެއްވަދޫ، ކަނޑުހުޅުޫދ އަދި ކޮނޑޭ

ކަމެއް  މާލީ ައދި ތަނަވަސްކަމަުށް ޓަަކއި ެގނެވޭ ވަރަުށް މުހިއްމު ،އެ ޭބފުޅުންގެ އިޤްތިޞާދީ ،މުސްތަޤުބަލަުށް ޓަކައި

ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަކީ ވާންއެަބޖެހޭ ހުރިހާ ރަުށަކަުށް ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ކަމަުށް 

ކަމަުށް ވަންޏާ މާލެ. މާލެ ތަރައްޤީކުރެވިފަިއ  މަެއއްަގއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަުށް ދެވޭތޯ ބަލަންޖެހޭ. މިސާލަކަުށް ދަންނަވާއެއް ހަ

ކަނޑުހުޅުދޫެގ  މަސްވެރިން ކުރިން ަމސައްކަތުން. ގެމަނަފުުށީގެ ނޑުމެންގެ ަރުށްފުުށުގެ ރައްޔިތުން؛އަުޅގަ މި އޮތީ

އެ ބޭފުޅުން ކުާރ ؛ ވާރަކާތްތެރިޞާދީ މަސައްކަތްތަކުގެ ހައިްޤތިދި ކޮނޭޑގައި މަސްވެރިން، އަ މަސްވެރިން، ދެއްވަޫދގެ

 ހެދިފައި  މާރާތްތައްތަރައްީޤެވފައި މިހިރީ. މާލޭގައި ހެދިފައި ހުރި އިމަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއަކީ ޙަޤީަޤތުގައި މި ރަުށްތައް 

ންކަުށް ަވއްދާފައި ހުރި ފައިސާތަކުން އެ ބޭފުޅުްނގެ ހުރި ަފއިާސތައް، ބޭ މިހިރީ މަސްވެރިން ބުރަ މަަސއްކަތުން ކޮުށްަފއި

ޤީޤަތުަގއި މާލެ ކުރެްއވި މަަސއްކަުތގެ ަނތީޖާއަކީ ޙަަތންތަން ކުއްޔަުށް ހިފަިއގެްނ  ދަރިން މާލެއަުށް ގެނެސް

ތަުށް، ކަރަންޓުެގ ދިއުން. އެހެންވީާމ، މާލެއާ ެއއްފެންވަެރއްގެ ޚިުދމަތްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިދެންނެވި ގޮތަރައްޤީެވގެން

އަުޅގަނޑުމެންގެ މި  އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޒަރީޢާއިން ނުވަަތ ކަރަންުޓެގ ައގު ެއއް ދަރަޖަައކަުށް ގެެނވެން

 ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއަޒފުން މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ ،ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާއިުރގައި  ރަުށްތަކުގެ ރައްޔިތުން މާލީ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރޭވވަރުގެ  ޙަޤީަޤތުގައި އިޤްތިޞާދީ ހުރިހާބޭ ކުަޑކުޑަ އާމްދަނީައކުންނެއް ލި ކަމަުށް ވަންޏާ، މި

ގިނަ ަވޒީފާތަކެއް  ކަަމުށް ވަންޏާ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ަރުށްފުުށުގެ މާ . މިސާލަކަުށް ދަންނަވާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ މި ރަުށްަތުކގައިއާ

ފަހަރަކަުްށ  މި ިލބޭ އާމްދަނީން ދެ އް؛އޮންނަ ވަޒީފާތަ  ްއގެ ތެޭރގަިއ މިނޯވޭ. ްސކޫލުތަކުެގ ަވޒީފާތަުކގަިއ ނޫނީ އޮފީހެ

ޮއންނަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ  އޮންނަނީ އާމްދަނީ ހުސްވެފައި މި ފިހާރަައކަުށް ޮގއްސަ އަންނައިރުަގއި މިއަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ޑުމެންނަކީ ރަުްށތަކަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން އަޅުގަނ ހުންނަނީ. ރަުށްތަކުގެ ފަރާުތން އަންނަ ޝަކުވާތައް މިތަކުރާރުކޮުށް 

ތިބެނީ  . އަޅުގަނޑުމެން މިއިތިބެނީ ގެމަނަފުުށީގަ ވާތީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ޗުއްޓީގައި އަުޅގަނޑުެމން މި ކަމަުށް

. ގެ ޝުޢޫރުަތއް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ވަރަުށް ގާތުްނ ރައްޔިތުންއި. ކޮނޑޭގަ އި. ދެްއވަދޫގަ އިކަނޑުހުޅުދޫގަ 

ައގުތައް ތިިރކުރަން  ޤީޤަތުަގއި މިދެންނެވި ގޮތަުށްސާސްަތއް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ބޭުނންވޭ ޙަރައްޔިތުންގެ އިހު

ނެއްގެ ވާހަކަތަްއ ލޯ ދެއްކެނީ. ތާއީދުކޮުށް ވާހަކަ މިއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަ

ބޮޑު އޮޅުވާލުމެްއގެ ތެރޭަގިއ  ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަުށް  ހިނަގއްޖެ. އެ ލޯނަކީއަުޑއިިވގެން

 ޓަކައި ރާއްޭޖގެ ކުދިއި ހުރި ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަުށްދެކެވޭ ވާހަކަަތކެއް. ެއއީ ޭވތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަުކަގއި ނަގާފަ

ދަނީ. ކުދި ކުންފުނިތަކުަށް ބުން ބަނގުރޫޓުެވގެން ަދނީ. އެ ފައިސާތައް ނުދިނުމުގެ ސަބަވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓުެވގެން

ނުދެވިގެްނ  ވާލުކުރަްނޖެހޭ ފައިސާ، ސަުރކާރުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާކިެއކި މަަސއްަކތްތައް ކޮުށްފަިއ ހަދޭންޖެހޭ، އެ
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އިގެން މި ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަުށްޓަަކއި ސަރުކާުރން މިއަދު ލޯނެއް ނަގަ .ކުންފުނިތައް ބަނގުރުޓުެވގެްނ އެ ދަނީ

އެހެންވީމާ،  .ނަމަވެސް ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ މި ކުދިކުދި ކުންފުނިތައް ސަާލމަތްކުރެއްވުމަުށް ަޓކައި މަސަްއކަތް މި ކުެރއްވީ 

 .މި މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާތީ އަުޅގަނޑު ަހމަ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އި ހުރި ކުދި ފުނިތައް މިހާރުވެސް އެ ދަނީ، ބަނގުރޫޓުވަމުން އެ ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްފުުށުގަ 

ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް އަޅުގަނުޑ އެދެނީ މިދެންނެވި ލޯނުގެ ަކންތައްތައް ވެސް ހަޖައްަސއި، އަދި މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ 

 އިޞްލާޙާ ެއއްކޮުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ... 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް.

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނަަމެވސް ހެޔޮކޮުށްދެްއވާތީ ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް  5ތެިރ ރަީއސް. ކަރަންޓު %ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ނޫނީ ކަރަންޓު ނޫނީ ތެލުގެ އަގުން ވެސް. ޭއރުން އަޅުގަނޑުމެން މި އުއްީމދުކުރަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެްއ ޝުކުރުވެިރވަން. 

ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން  މި ދަްއކަނީ ފެންނާނެ ކަމަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަުށް 

ތެދު ޙަޤީޤަތްކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެްސ، މި ވަގުުތ، ަވގުާތއި ހާލަތުން ވާ ގޮތަކި އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުްށ 

ގެންދަނީ ހަމަ ވަރަުށް ދަތި ވެސް ެއއްެޗއް ބުނެވޭ ހާލަތެްއގަެއއް ނޫން ތި އިންނެވީކީ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުން އުޅެުމން

ހާލުގައި ޙަޤީޤަުތގައި ވެްސ. ެއއީ ރަްއޔިތުންނަުށް ދަތިވާނެ ުހރިހާ ކަމެއް ސަުރކާރުން ކުރަުމން މި ގެންދަނީ. ެއކަންކަްނ 

 ކޮުށްފައި އަނެްއކާ މިތަނުގައި ވާހަކަދަްއކާއިރު މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ ެއވެނި ކަމެކޭ، މިވެނި ކަމެކޭ. ހަތަރު އަހަރު 

ސަރުކާރަުށް ެވގެންދާއިުރ، އިުތރަުށް އެހެން ސަރުކާރަކުން ކުރި މަސައްކަެތއްގެ ލޯެނއް އޮންާނނެތޯ ދައްކަންކޖެހިފައި އޮްތ. 

ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލާރި ނަގާނަގާ ދައުލަތުގެ ެއއްވެސް ތަެނއްަގއި، ނޫނީ ަސރުކާރުގެ ެއްއވެސް ތަނެްއގަިއ 

ނެތް. ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުިރ ހުރިހާ ލާރިއެއް ނަަގއިފި. ޭބންކު އޮފް މޯލްިޑވްސްއިްނ ބައި ރުފިޔާެއއް ވެސް ބާީކ 

ތިން ފަހަރުން، ހަތަރު ފަހަރުން ލާރި ނަގައިފި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެމް.ޕީ.އެލްައކު ލާރިެއއް ނެތް. ލޯނުން އެ ތަންތަން 

މި ބޭފުޅުން މިތާ ބައިތިއްބާފައި ފިލައިގެން ރައްާކވާްނ  އެ ހިންގަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބޭފުޅުންނަކަުށް ނޭނގޭ 

ކަމެއް މި އުޅެނީކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ދެން މި މީހުންނަކަުށް ނޯންނާނެ އިތުރު ގޮތެއް. މިތާ ހަޅޭއްލަވަލަވާ ތިއްާބ 

ނެ އެްއޗަީކ ިއއްޒަތްތެރި ދާންވާ މީހާ ބޯޓަުށް އަަރިއގެްނ ދެން ތިއްބޭނެ؛ އަހާނ! އަިއ އޭމް ވެރީ ސޮރީ. ެއއީ އަްނނާ

ރައީސް. ލޯމައްޗަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ މި ކަންތައް. ޤައުމު ރަދުވާލަމުން މި ދަނީ. މި ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 
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ފެންނަމުން މި ދަނީ. އިޤްތިޞާދީ މާހިރެކޭ ބުނެ މުޅި ަޤއުމު ފުުށުންޖަހަމުން އެ ދަނީ. ކޮބައިޯތ ވެިރކަމަުށް ައއިއިުރ 

ފެސްޯޓގަިއ ހުރި ކަންތައްތައް؟ ނެގި ެތޔޮ ކޮަބއިތޯ؟ ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ުނފެނުނު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ގެނައި މެނި

ނުވިތާކަުށް ޤައުެމއް އޮެވއްޖެްއޔާ އެ ަޤއުމަކާ ޖެހި، ފިތި ާބރުވަމުން މި ދަނީ. ަވގުންގެ ޮފުށި ބާރަުށް ބަންނާނޭ ބުނާހެން 

ތާ ތިއްބެވި ަބއެްއ ބޭފުޅުންނަުށް ބައިއެޅޭތީވެ ަހމަ އެކަންކަން ކުރަމުން އެ ވަގުން ލަްއވާ ވަްއކަންކުރުމަުްށ ޓަކައި މި

ގެންދަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަނިާޔވެރިކަމަުށް ނިމުން އަްނނާނެ. ލައްކަ ަކއިިރވެއްޖެ. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންެހ ހެޔޮ ދުޢާއަކީ މި ޤައުމުގެ އެ މަރުޙަލާ، އެ ދުވަސްތައް ގުނަމުން މި ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރައްޔިތުންނަުށް މިއަުްށވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް ލިބި، މި ޤައުުމަގއި އަނިާޔވެިރކަން ނެތިގޮްސ، މި އަނިޔާވެރި ވެރިކަން މި 

 ޤައުމުން ނެތިދިއުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޙަސަން މުދީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުަށް.

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުދީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލާގަިއ ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަ ރަމަޟާން މަހު ދެން އަުޅގަނޑު ވެސް ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އި

ުށް މި ގެނައި އިްޞލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނުޑ ޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ާގނޫނު( އަދިވެހިާރއް) 79/31 ނިމިފައިވާ 

އަދި އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރާ ގޮުތގައި  .އަުށް ތާއީދުކުރަމޭކަމަުށް އަޅުގަނޑު ހަމ ފުރިހަމަ މި ،ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ

އަުށް ލިބިގެންދާެނ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ަކރަންޓު ފީކުރުމަކީ ައޅުގަނުޑ ިޑއުޓީ ކުޑަ  5، %ތެލަުށް މި ގެނެޭވ ބަދަލު މިހާރު

ވެސް ނޫން. ގެނައުމެއް  ންޓަުށްރުދަނާކުރުމަކީ ޒީރޯ ޕަސަޙައްލެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ެދކެން. އަދި ޓެކްްސގެ ނިޒާެމއް ހަ

އެ ޤައުމަކަުްށ  އިއުޑުަގއި ފިޔަޖަހަމުންދާއިރުގައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުމެްއ ކުރިއަރައި، އެ ޤައުެމއްގެ ތަރައްޤީ މެދު

އިތުުރވަމުން ވެސް ދާނެކަން ެއީއ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް.  ،ކަްނތައްތަކެއް އުނިވަމުން ،ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން

ެއްއޗެއް  ންނާނެއޮއޮތީ އަބަދުވެްސ ކަންަތްއތަކަކީ އެްއ ލިމިޓެްއގަިއ ހިފެހެއްޓިފައި ޑު ދަންަނވާލަންންވީމާ، އަުޅގަނއެހެ

މިކަހަލަ  ،އުފުލި ުށްމައްޗައަނެއް ބައި ކަންތައްތަަކީކ  ،ވެސް ނޫނޭ. ބައެއް ކަންތައްަތކަކީ އަބަދުވެސް ދަުށަުށް ވެއްޓި 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ، އެހެންވީމާ .ނީންނައޮ މިގޮތަުށް ދުނިޔޭގެ ހިންގުމުގެ ުއސޫލުތައް 

ނުޖެހުނު ކިތަންމެ ކަމެއް އިއްޔެ ކުަރންހުންނާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ިއއްޔެ ނުވި ކިތަންމެ ކަމެއް މިއަދު ވެފައި  އިމީގަ

ުށް ލިބިގެންދާނެ ލުޔެއް އަންޓު ފީބަދަލަކީ ރާއްޖޭގެ ކަރަ ވެސް ދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ގެނެވޭ ޖެހިކުރަންމިއަދު 

ދެކޭތީ ހަމަ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. އާދެ! އަޅުގަނޑު އުްއމީދުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ކަމުގައި
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ހަމަެއއްަގިއ ހިފެހެއްޓިގެންދާނެ ކަމަުށް އުޫސލުތައް ވެސް އެއް  ޓެރިފްގެތަކެްއގައި ވެސް މިހާރު ހުރި ހުރިހާ ކަންކޮޅު

  ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަަކއި ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. .ދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ. އެެހންވީމާ، އެ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ މަތިވެރިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 މުޙައްމަދަުށް. ޙުސައިން

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

 5އޮތުން %އޮތްުށް އަ 10% ،ކުރަން ކުޑަ  ނަގާ ިޑއުޓީ ބާަވތްތަކުންތެުލގެ ިޑއުޓީ؛  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!

ތަނުގައި  އަދި އެ ފަދައިން މި ދަންނަވާފަ. ނޑު އޮންނާނީއަުޅގަ ހުުށަހެޅުނު ހުުށަހެޅުމަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަުށް ތިރިކުރަން

ސުން  ވެސް ހުުށަހެޅުއްވި ފަދައިން، އަދި ކޮމިޓީން ރިޕޯޓުަށް  ،ވި ފަދައިންވާހަކަދެްއކެވި ބަެއއް ބޭފުޅުން ހުުށަހެޅުއް

އެބަހުރި ެއއް ބިލިޔަްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަަނވަްސކަން  ޖެއްސުން ކީއްތޯ ާވނީ؟ުށް ޑިއުޓީ ނުނަގާ އެްއޗަކަުށް ހަމަޕަސެންޓަ

ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮުށްގެން އެއަރޯޕޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަނަވަސްކަން އެބަހުރި ދުއިސައްތަ އެތައް މިލިޔަން 

 ތަންކޮޅެއްމިލިޔަން ކަަމުށް ވަނީ މިހާރު.  300ގެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޑޮލަރެއް ޚަރަދުކޮުްށގެން ފާލަމެއް ބްރިޖެއް އެޅުމު 

 25މިލިަޔން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮުށްގެން  140ޗަުށް ދިަޔއީ ކަންނޭނގެ ިމހާރު. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތަަނަވސްކަން އެބަހުރި މައް

ގޮުތގަިއ  ބުރީގެ އިމާރާތެއް ހޮސްޕިޓަލުެގ އެކްސްޓެންޝަނެއް ެއޅުމުގެ ތަނަވަސްކަން އެބަހުރި. އަުޅަގނޑަުށް އެނގިފަިއވާ

ހިސާބުގަނުޑ  ދެން މި .ުބރި އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތގައި 19ނަނީ ހުން ސިންގަޕޫރުެގ މައުންޓް އެލިަޒބަތު ވެސް

ހުންނަ ކަމެއް ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، ތެުލގެ ބާވަތްތަކުން ިމ ހޮސްޕިޓަލެއް ބުީރގެ  25މިސާލަކަުށް ލަންކާގައި ވެސް 

މައްޗަުށް  ފުުޅން އެބަ ވިދާޅުވޭ މިބަެއއް ބޭތޯއޭ. ން އި 5އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ތިރިކުރެވެން އޮތީ ހަމައެކަނި % 10ނަގާ %

ިއންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް ވެސް ަވނީ އެހެން. ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަްއ ވެސް ވަނީ އެހެން. ބަެއއް  .ތެދެއްއި ތިިރވާނޭ. އަރާފަ

އި ަމގުމަތީގަ . ހަދަން އެނގޭ ަދއްކާލަިއފިއްޔާ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްނެ. ްސޓޭޖެއްަގއި ވާހަކަެއއް ގިނަވާ އިސްވަުރގަ ދުވަ

 ުށް ކަގުޅޭ ވާހަަކއަ ދުގެ މައުޟޫޢާސް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް ޯނވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ މިއަހިންިގޔަކޮންމެ ޖަރީމާއެއް 

ކާރު ެވއްޓޭ ވާހަކަ ވެްސ ހޫރޭ ފަތްޮކޅެއްހެން ސަރު ގަނޑު ހަމަ ބާްއވާނަން ެއގޮތަުށް،ވާނަން. އަޅުއް ނުވާތީ ައޅުގަނުޑ ބާ

ްނ އުޭޅ ދަންނަވަހަކަެއއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ވެސް މިއަދާ ގުޭޅ ވާ ކަަދއްކާލާއިރަުްށ ެއ ވާހަކަ ާރ މީހަކު ވާހަުްށ އައަޓީވީ

ިމ ުޅގަނޑުމެން ތާީއދުކުރާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކީްއވެގެންޯތއޭ މިދެންނެވި ޔަސް އަކުެރއްވި އަުށް ތިރި  5% ،ވާހަކަައކީ

ހުރިއިުރގަިއ  އިބިލިޔަންގަ  5 ިއ،ހުރިއިުރގަ އިބިލިޔަންގަ  4ބަޖެޓު  މުޅި ދައުލަތުގެ ،ބަޖެޓުާރއްޖޭގެ އިުރގައި ކުރާ ޚަރަދުތައް

މިހާރު ރާގު  އިތިޔަ ބޭފުޅުން ރަންތިރީސް އަހަރޭ ކިޔާފަ .ކަރަންޓުގެ ސަބްސިޑީ ދޭ  ުޑގެ ސަބްސިޑީ ދެއޭ.ވެސް ކާ
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ގެ ސަބްިސޑީ ދޭ. ފެނުގެ ސަބްިސީޑ ދޭ. ކާޑު  ؛އިނގޭތޯ އިބަދަލުކޮުށްލާފައި ގޯސް ތިީރސް އަހަރޭ ިކޔުްއވާއިުރގަ 

ލިޔަން ޮޑލަރަުށް. އެއީ ގާތްގަނޑަކަުށް މި 140އިމާރާްތ އެބަ އެޅޭ ބުީރގެ  25ގޮތަކީ  ވާ  މިހާރު މި، އެހެންނަމަވެސް

ގުނަ އިނގޭތޯ.  10ގާތްގަނޑަަކުށް  މިންގަނޑުގެ ތްުކރާމާރާރާތްކުރާ މިންގަނުޑގެ ރާއްޖޭގެ އިމާއްޖޭަގއި އިރާ

ކާުޑެގ ބިލިޔަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮުށްގެން.  ރޕޯޓް އެބަ އެޅޭ އެއްއެއަ ތޯ؟މިލިޔަން 300ޅޭ އެބަ އެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބްރިޖު

ތެލުގެ ިޑއުީޓ . ނުދެވޭ. އެހެންވީމާ، ކާޑު ެދގުނައަުށް ައގު ބޮުޑުކރަންޖެހިއްޖެެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ސަބްސިޑީ

ނޫނިއްޔާ އެކަުީށގެންާވ  ލް އިންތިޚާބާ ގުިޅގެން ނަމަވެސް.ކުރުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ަކމަުށް ތި ބޭފުޅުންނާުށް ފެނިއްޖެ ލޯކަކުޑަ

ކުރަްނ ފެނިއްޖެ. ކީްއެވގެންތޯއޭ މި ުކޑަ އަދަދަކަުށް ޝުކުިރއްޔާ ަރއީްސ ޔާމީނޭ ތި ބޭފުޅުންނަުށް ދެންނެވިގެން ނަމަެވސް

ވެރިްނ މަސް  ،ގެ ބުރަާވ ކަރަންުޓ ބިލުެގން ރައްޔިތުންނަުށް ކުަޑކޮުށް ސުން ޕަސެންޓަުށް ކުރަނީ؟ުށް ކުޑަ ސުން ޕަސެންޓަ

 ނޫންތޯއޭ. އަނެްއކާ މަސްވެރިކަުމގެ ައގުތައް ދެއްވަްނވީ މި ކަންކަމަުށް ލުޔެއްރަންޖެހޭ ހޭދަ، ކުމަހަުށް ފުރާއިރު ތެލަުށް 

ނީ އަޅުގަނޑު ޖެހޭނަވަންމަނިކުފާނު ބައްލަވަން އިން !ަބްއލަވާ .އްޒަތްތެރި ރައީސްބައްަލވާ އި ، ވެސް މިއޮންނަ ގޮތަކީ 

ގޮތަކީ ކުއްލިައކަުށް  ވާ ްއޔާ މިުީށގެންވާ ގޮަތކަުށް މަސްވެރިކަންކުރާ ކަމަުށް ެވއްޖެއެކަ ؛. މަްސވެިރކަންކާއިުރގައިވާހަކަދައް 

ނުބައްލަވާ އިންަނވާތީ ދެން މި އެހެންނޫންތޯ. އެ ވިދާުޅވަނީ މި ބޭފުޅުން ވެސް. މަނިކުފާނު ދެން އެބަ އަގު ދަުށްވޭ 

ނަމަ  ަމސްވެރިކން ގޯްސވެއްޖެ . އެހެންނަމަވެސް،ުށް އަގު ދަުށްވޭއްލިއަކަކުބޭފުޅުންނާ މި މުޚާޠަބުކުރަނީ މިހާރު. 

ނުވަަތ ތެލުގެ ައގު  ދެންނެވީ ައޅުގަނޑު މި، އޮންަނނީ. އެހެންވީމާ ގޮތަކަުށް މި ރަނގަުޅވާނެ މި ކަހަލަ ތަންކޮޅެއް އަގު

ތި ބޭފުޅުން މި މީގެ ފައިދާ ދެން އޮތީ  ފަދައިން،ގަކުރެއްވި ބޭފުޅުން ފާހަ މިޑިއުޓީ ކުޑަކޮުށްަލއްވާުށޭ. އާދެ!  ތެލުގެ

ދޭނަން އިނގޭޯތ. އަުޅގަނޑުމެން ވެސް މިއަުށް ވޯޓު؛ ކުރީމަމި ކުޑަ  ވެސް ބަިއވެިރވެގެން ކުެރއްވީމަ އަުޅގަނޑުމެންކުޑަ

. ނަުށްބޭފުޅުން ޗޮއިސް ނެތީ ތި .ޮޗއިސް އެބައޮތް އެހެންނަމަވެްސ، ކިހިނެއްތޯ، އަޅާނަން.އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މިއަުށް ޯވޓު

ތި ބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރުނެތީ. އިހަުށްދުވަހު ބިލެއް ލީ. އެދިޔައީ ނޭނގި، އަނބުރާ ގެންޮގއްަސ. އަޅުގަނޑު ހަމްދަރުދީވަން 

މަުށިބުދުތަކެއްހެން، ޕަޕެޓުންތަކެއް ޮގތަުށް ތި ބޭފުޅުން މިތާ ތިއްބަވާތީ. މަޖިލިސް މެންބަރުކަން ހެން ތި ބޭފުޅުންނަުށް. ތި

ނިގވަޑަެއއްނުގަންނަާވ. މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ބާރާއި އިޚްިތޔާރު ބޭނުންކުރައްވާ ތި ބޭފުޅުން. ތި ބޭފުޅުންނަކަުށް އެ

ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ބިލުތަކާއި ޭއތިމީތި މި ތަނަުށް ގެނެސް ތިހެން ނޫޅުއްވާ! ސަރުކާުރގެ އަޅުންނެއް ނޫން ތިީއކީެއއް. 

ަރީއސް، ައޅުގަނޑުމެން މިއަުްށ ތާއީދުކުރާނަން. އެހެންނަމަވެްސ، ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގައި ވަކާާލތުކުރަްއވާ! ިއއްޒަތްތެރި 

މިހާރު ތި ކުރަްއވާ ޚަރަދުތަކަުށް ބަލާއިރު މީތި ސުން ޕަސެްނޓަުށް ނުގެނެވޭްނވީ ސަބަެބއް ެނތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ، 

 ވާހަަކދެއްކުމަުށް ޓަކަިއ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ަވގުުތގައި ބާކީ އޮތް ަވގުތުޮކޅު ބާްއވާނަން އެހެން ބޭފުޅުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ  ސިކުންތު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  25ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ބާކީ 

 ުށް.ޞާލިޙަ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑަުށް ތެލުްނ ޑިއުޓީ ނެގުމަކަުށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ. އެ ވާހަކަ ކުރިްނ 

އަުށް އަުޅގަނުޑ އަުްށ ބަދަލުވާތީ އެ  5ަގއި އޮތް ެއްއޗެްއ % 10% ،ވެސް ދަންނަވާަފއި އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް

 ގޮތަކީ އެކަން ފޫބެއްދުމަުށް ޓަކައި ލޯނު މި  ވާ ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. ަދއުލަތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއެްއ މަދުވީަމ ދެން މި

ން ނަގާ ވާހަކަ ދެކެވިއްޖެ. .އެމް.އެލުމިލިއަން ޑޮލަރެއް ބީ 800ޖެހެނީ. ލޯނު ނަގާ ވާހަކަ މިތަނުގައި ދެކެިވއްޖެ. ނަގަން

 ރީގެ ހުރި ބިލުތަކަުށް ފައިސާދަްއކަން ކަމަުށް. މި ސަރުކާރުން...އެ ދެކެވުނީ ކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.މުބީނަ އަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ވާ ޮކމިޓީން ހުުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓަުށް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި

އް އެނގޭ މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއަުޅގަނުޑމެން އެންމެނަުށް ވެސް އެބަ  ،އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ތާއީުދކުރަން. ސަބަބަކީ

ކާއި މަންފާެއއް ކުރާނީ ަރއްޔިތުންނަުށްކަން. އަޅުގަނުޑ ގައި ޭއގެ ހުރިހާ ހެވަކާިއ ލާބަޔަކުެރވިގެން އަންނައިރު އިޞްލާޙު

 މަތިވެރި މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން، ރިޕޯޓާ ުގޅޭގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން. 

ތަނުަށް ހުުށަހަޅާ ބިލު  އަުޅގަނޑުމެްނ މިފާހަގަކުަރއްަވއިފި،  މުޙައްމަދު ޙުސައިން ންބަރުމެ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

އަޑުާންއސަވަންެވގެން. ހުުށަހަޅާފަިއ ައނބުރާ ގެންނަ ވާހަަކ ވަރަުްށ  ހުުށަހަޅާފައި، މަނިކުފާނު ަވޑަިއވެސް އެބަ ގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ، ރުކާރުން އަބަދުވެސް ކުރާނަުށް ވެސް ކަމެއް މި ސައަުޅގަނޑުމެންނަުށް، އަުޅގަނޑުމެންވިދާުޅވޭ. ފުޅާކޮުށް އެބަ 

އިްއޒަތްތެރި ތުން ކަންކަން ކުރަނީ ނެ. އިންސާނުން އަވެދާ ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަކަުށް 

ތަކެއް ޭއަގއި ރުގެ ކަންަތއްގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެޭވވަ ވާ . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަުށް މި މެންބަރު

 އެކަން ރަނަގޅު ކުރަން ެވސް ައޅުގަނޑުެމންނަުށް ފުރުޞަތު ލިބިގެން ައންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮުތގެ ،ނަމަހުރެއްޖެ 

މަތީން ކުރެވޭ ކަންކަން ރައްިޔތުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އޮޅޭޮގތަުށް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑު ހުުށަހެޅި ބިލެއް އޭތި 

ދެއްެކވީމަ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލީ. އަިދ ގޮތަުށް ވާހަކަފުޅު ަރއްޔިތުންނަުށް މަހުފޫމް އޮޅޭ ނައި ހިނދުގައިގެ އަނބުރާ

ުމެގ ކުރީގައި ދެތިން ފަހަރެއްގެ އަޅުގަނުޑ ވާހަކަިއގެން ކުރިއަުށްދިއުހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން 
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ބިލެތްދޫ ބަނދަރު  ފ. ،ފާހަގަކުރަްއަވއިފި މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ގެދާިއރާ އުތުރު  ކުޅުދުއްފުުށިމަތީން 

ހަދަން ތަކެތި އަރުވާފައި އިންތިޚާބަުށް އަރުވާފައި އެތަކެތި ޭބލި ވާހަކަ ވަރަުށް ގިނައިން ފާހަގަކުރަްއަވއިފި. އަުޅގަނުޑ 

ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުން ނެރުފައިކަުށި  ،ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެބިލެތްދޫ ރައްޔިތުންނަުށް އެ .ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

 70ވުރެ އޭތި އިތުރަުށް ބޮުޑކުރަން.  ބޭފުުޅން ބޭނުންވީ އެ ނެރުފައިކަުށި މިހާރު ހުރި މިންވަރަުށް ހަދަމުންދިޔައިރުގައި އެ

ޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގެނެސްގެން ނޫނިއްޑިަޒއިނަުށް ބަދަލު ފޫޓަުށް ބޮޑުކުރަން 70ފޫޓަުށް ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވަނީ. އެ 

 ވަނީ  އެއްކޮުށް އެތަނުން ތަކެތި ބޭލީ. މިއަދު މި ބޭފުޅުންެގ ރުހުމާ ެގންދެވެން ނެތީމާ އެމަސައްކަތް ކުރިއަުށް އިތުރަުށް 

ވަނީ  . ސަރުކާރުން މިލިބިގެްނގޮްއސަބަނދަރުގެ ނެރުފައިކަުށީ ބޮުޑުކރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިތުރަުށް 

ސަރުކާރުގެ ދީލަތި އެހީެގ ުށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދުގައި ވާހަކަެދކެިވ، މެންނައަޅުގަނޑު

ކޮުށްދޭ ރަނގަޅު ުނވަތަ ރަްއޔިތުންނަުށް ލުއި ފަސޭހަކޮުށްދިނުމަުށް ރިއްޔާ ރައްޔިތުންނަުށް އަބަދު ދަުށުން ރައީސުލްޖުމްހޫ

އަނެްއކާެވސް  . ދެން ައޅުގަނޑުމެންަނުށް ފެނިގެންދާނީލިބިގެްނގޮއްސަ  މެންނަުށް ހުއްދަކޮުށްދޭ ކޮުށްދިނުމުގެ ގޮތުން ައުޅގަނޑު

ތަން. އެހެންވީމާ، އަބަދުމެ، މި ބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތަކަުްށ  ބިލެތްދޫގެ މަސައްކަތް ފެުށިގެްނދާ ތަކެތި އަަރއި، ސާމާނު އަަރއި

 ން. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ ކުރިމަތީަގއި މި އަންނަނީ ަރއްޔިުތންނަުށް ކަންކަން ޮއޅުވާލުމަުށް މަސައްކަތްކުރު ވެގެްނ މި

ގެެނިވގެން. މިއީ ރައްޔިތުްނގެ ޖީބަުށް ލުއިެވގެން އަންނާނީ. ރާއްޭޖެގ ނުލާހިކު މުހިއްމު ގާނޫނަކަުށް އިޞްލާޙުވަނީ 

ކުޑަވެގެްނ  ރަންޓު ބިލުމަސްވެރިންނަުށް ލުއިެވގެން ައންނާނެ. ރާއްޖޭގެ ރަުށްރަުށުގަިއ ގޭޭގގައި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުްނނަުށް ކަ

މަ އޭގެ މަންފާ ކުރާނީ ރައްޔިތުންނަުށް. ީކއްވެޯތ ރަްއޔިތަކަުށް މަންފާއެްއ ކުރާ ަކމެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނެގ އައި

ައންނަނީ އޯގާތެރި ސަރުކާަރކުން  ބޭނުމަކަުށް ވެގެން މި އުޅެނީ ކީްއެވެގންތޯ؟ ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅުނީމަ މިއާ ދެކޮޅުެވގެން މި

ުްށ ކުރެވޭ ކަންކަން ވެސް އޮުޅާވލުން. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް އޮޅުވާލުެމއްގެ ތެެރއިްނ ވާއި ލާބަޔަންނަުށް ހެރައްޔިތު

އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން އަބަދުމެ މިހެން ރައްޔިތުންނަުށް ރަނގުަށް  މި ބޭފުޅުންގެ މުޅި ފަލްސަފާ ރާވާލެވިަފއި މި

ަބލަމުން އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ަހމައަުށް ބަސްތައް ގެނެސްދޭތޯ ރައްޔިތުންނާ  ކުރެވޭ މަސަްއކަތްތަކަުށް ވެސް އޮޅުވާަލިއގެން

 މިއަދުގައި މި ނެގޭ ވޯޓުަގއި، ކޮމިޓީ ކުރަނީ ތި ބޭފުޅުންުށް ކުުްށވެރިކުރަން. އަުޅގަނޑު އުއްީމދުއަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަ

ނގޭ ިމ ދޭތެޭރގައި ވިސްަނވަިއ؛ އަުޅގަނޑަުށް އެގެ ކުރިމަގާ އުމުސް މި ޤަމި ނެގޭ ވޯުޓގައި ެއންމެ ބޭފުޅުން ވެ ރިޕޯޓަުށް

 ...އް ެގނެއްސަދެން ޮކންމެވެސް މޮޅު ވާހަކަތަކެ  ،ވެސް ެދއްވާނެަކން. އެހެންނަމަވެސް ބޭފުޅުން ވޯޓު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ  75ާވއިދުގެ ގަ ،ހިސާބުން ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ދާއިރާގެ  ވިލިމާލޭ ،މަތީން ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން، އެ މާއްދާގެ )ުށ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 3)ހ( ގެ 
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ިދވެހިރާއްޭޖގެ ) 79/31ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުއިްއޒަތްތެރި 

 އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިުލެގ ތިންވަނަ ކިޔުން ިއއްވަން. އެކްސްޕޯޓް

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ީނ ިރއަުށްގެންދާއިޓަުމގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުއަ  ުށް އެހުން. އެވޯޓަުށް ެއހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަ 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ގައި. އާެދ! އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ގަީޑަގއި ބައްދަލުކުރާނަން. ަވއްސަާލމްޢަލައިކުމް. 1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:49ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  ގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރިޔާސަތު

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމުަށް ، 6މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމް . الّسالم عليكم

ވޯޓަުށް އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީުލ ޖައްަސވައިެދއްވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ިމ ފުރުޞަތުގަިއ ކޮމިޓީތަކަުްށ ައިއ 

އިލާނަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ބައެއް ބަދަލު ދަންނަވަ

މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

.ޕީެގ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ  ގައި 2017ޖޫން  13ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް ިއޢުލާންކުރަން. ސަރުކާރުެގ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ރު މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ މިންވަރުބަލާ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ައއްޫޑ މީދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ބަދަލުަގިއ އެ ކޮމިީޓއަުށް ަވއިކަރަޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން 

ގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓްރީ ވަނަ މާއްދާ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ  2017ޖޫން  13ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިޓީަގއި ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތެގ މަތީން އެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ޚަލީލްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މަަޑވެލީ هللا ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑއިެގން ޕީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  107ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ޖޫން  13މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން  107ަގއި އަންގާފަ. އެހެންަކމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  2017

އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 

އަުށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ ޝަހުދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ

 107އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާަލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެ

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2017ޖޫން  13އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން 

އި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނާވ ާއއްމު ޮކމިޓީގަ ކުރަން.ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެޮގތަުށް އިޢުލާން 107

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤުެގ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ިބލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

. މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2017ޖޫން  13ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް  107ގަާވއިުދގެ  އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ

އިޢުލާންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުްށފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮުށްލަދެްއުވމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. 

 ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ފަރާތުން، އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު ސަރުކާރު

)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކޯުޓތަކުގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަުްށ  2010/22

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްެތރި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިބްރާހީމް ފަލާޙް  ދާއިރާގެ މެންބަރު  އިނގުަރއިދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ދު:ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަ

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުވޯުޓގެ ނަ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ43ުބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެނ73ްއަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ . 29

ސަުރކާރުގެ ަފރާތުން އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ން، އެހެންކަމު .72ލަ؛ . ޖުމ37ު. ފާްސވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 72އަދަދު؛ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކެގ ) 2010/22ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ނިންމެވި ގޮަތުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެަނއުމުުށް އިޞްލާޙު ( އަނޫނުގާ

 ލާނަން.އިމިއަުދގެ ދެވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވަ  ުތކޮޅަކަުށްފަހު()ވަގު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖިލީހުެގ ެގނައުމުގެ ބިލު މުިޅ މަުށް އިޞްލާޙު( އަނޫނުގާ ހިރާއްޖޭެގ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްދިވެ) 79/31ނޫނު ނަންބަރު ގާ

އް ހުުށަހެޅިފައިވޭ. ެއ އިޞްލާޙު ިއްއވައިެދއްވުމަުްށ ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް ިއޞްލާޙެ ނިންމެވި އި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

      އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

ިއއްޒަތްތެިރ  ގަލޮުޅ އުތުރު ާދއިރާގެ  ،ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ައސްލަމް ހުުށަހަޅުއްަވއި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގައި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ  7ނޫުނގެ ގާވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ދުކުރައް ތާއީهللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު
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އިެގ ތަކަބިމުން ނަގާ ހަ ؛27ުށް އިޞްލާޙުކުރުން. ޗެޕްޓަރު އަންނަިނވި ގޮތަ 27ޗެޕްޓަރުތަުކގެ ތެރެއިން ޗެޕްަޓރު 

ހުންނަ ބާވަތްތަްއ، ތާރުގެ ާބވަތްތަާކިއ  އިގެން ތައްޔާުރކޮުށްފަބާވަތްތަކާއި ބިމުން ަނގާ ތެލާއި އަދި އެފަދަ ެއއްޗެހި ސާފުކޮުށް 

 ސުމެއް ިއންސައްތަ. ގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތިމި ޗެޕްޓަރު  ުށް؛ން ނަގާ ތަކެތިން އުފައްާދ އުބިމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އްމަދު އަސްލަމްޙަންބަރު މުހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللا ގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 30    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަ

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 42ންގެ އަދަދު؛ ރު. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބ30ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 
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 )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.އެހެންކަމުން،  .72ލަ؛ މު. ޖ37ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 72އަދަދު؛ 

 ލާނަން.އިމިއަދުގެ ފަހު ވޯޓަުށް ދަންނަވަ 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ވިލިމާލޭ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ބިލު ކޮމިޓީން  ގެނައުމުގެުށް އިޞްާލޙު( އަނޫނުގާރާއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް އިްމޕޯޓްގެ ިދވެހި) 79/31ނޫނު ނަންބަރު ގާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ  މެދު ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުމާ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 73    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 73. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް މަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ
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އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފަރާތުން ިވލިމާލޭއެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ  .73ލަ؛ . ޖުމ37ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ 73
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