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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި  32އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/2/13އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ/ -3.1

 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސްކުާރކަށް ނެތް. -3.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގިއ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ އައި ބަދަ. ރިޔާސަތުން އަންގާން ެއންގުން. 

 25ޕީ.ޕީ.އެމާ ގުިޅވަަޑއިގެްނ هللا ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި އިހަވަްނދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ގެ ...2ެގ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ިލުޔންތައް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 1..2މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

)ބ(ގެ ދަށުން މިކަން އިޢުލާންކުރަން. މި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުން 
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. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަިޓކް 23ހިމެނިވަޑަިއގެންފައި ވަނީ މި ދަންނަވާ ގޮތަށް. ޕްރޮގްރެިސްވ ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް؛ 

. ަވކި ޕާޓީއަކަްށ 1. ޢަދާލަތު ޕާޓީ؛ 5ވްސް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް؛ . މޯލްޑި 12. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ؛ 23ޕާޓީ؛ 

 30 . 1ނިސްބަތްނުވާ؛ 

 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 35 ުސވާލު. ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އެންްޑ  ހައުސިންމިނިސްޓަރ އޮފް  އިބްާރހީމް ޝަރީފް،ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަރަދޫ -5.1

ކުރަްއވާ ުސވާލު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން  މުޢިއްޒާމުޙައްމަދު ޑރ.  ފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

ނޑު މުޢިއްޒަށް މުޙައްމަދު ޑރ.  އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރެއންޑް  ހައުސިންމިނިސްޓަރ އޮފް  މަުރޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާ މަރަދޫމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 40 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑުގެ ސުވާލަީކ، މަރަދޫ އަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބިން ދަތިވެފައިާވ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޝުކުރިއްާޔ،  އާދެ! އަުޅގަ

ސަރުކާުރން ވެސް، މިއަދުގެ ސަރުާކރު ވެސް ވަޢުދުވެފަިއވެއޭ.  ރަށެކޭ. އެ ރަށުގައި ބިން ހިއްކުމަށް ކުރީގެ

ވެފަިއވާއިރު އަދިެވސް އެ ބިން ހިއްކުމަށް މަސައްކަެތއް ފެށޭ ތަނެއް ނުފެނޭ. ވީމާ، ރަްއޔިތުން މިހާރު 

 45 އިހުސާސްކުރަމުން މި ދާ ބިމުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިާވއިރު، އެ ކަމަށް ހައްލެއް ނައިސް ގިނަ ދުވަސްތަެކއް 

ވެފަިއވާއިުރ، އަދި ސަރުާކރުން ވަރަށް އަވަސް ކަެމއްގެ ގޮތުަގއި މިކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެ 

ވަޢުދުވެފަިއާވއިރު، މަރަދޫގެ ުފއްޓަރު ފަރާތު ބިން ހިއްަކއިެގން ގޯްއޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަްށ ގޯތި ދިނުމަކީ ސަރުކާުރްނ 

މި އަހަރު ެތރޭގައި ަފއްޓަން ހަމަޖެހިފައިޭވތޯއާ އަދި ކޮން އަހަރަކު  ވެފަިއވާ ވަޢުދަކަށް ާވއިރު، މި މަސައްކަތް

 ބަޖެޓެއްަގއިތޯ މިކަން ހިމަނާފައި އޮތީ؟ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުްނ މި ކަމަށް އެއްެވސް ޚަރަދެްއ ކުރެްއވެން އޮތްތޯ؟ 

 50 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(



3 
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަގވާިއދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަާޔންކުރެވި، ުސވާލުކުރުމަށް ޓަކައި ވަކި އިބާރާތަކުން؛ 

މެވެސް ބޭނުމަކު. ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ތަނުގައި މި ފަހަކަށްއައިސް ފެންނަމުން އެބަ ދޭ، އިބާރާތްތަކެއް ހުށަހަޅަނީ ކޮން

ހުށަހަޅާފައި ހުންނަ ސުވާލުެގ ބޭރުން ހިތަށްއެރިހާ އެއްިޗހިތަކެއް ސުވާުލކުރަނީ. އެެހންވީމާ، ެއއީ ަވޒީރުންނަށް 

 60 ތައްޔާުރވެވޭނެ ގޮތެއް ނޫން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

! ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ނެންެގވި ނިޒާމީ މައްަސލައިަގއި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އާދެ

ވަަނ މަޖިލިސް ފަށައިގެން އުޭޅއިރު ުކޑަކޮްށ  11އަޅުަގނޑުމެން އަލަށް ދަުއރު ފަށައިގެން މަޖިލީހުަގއި، 

 65ކުތާއެްއ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ެއއީ އެގޮތުން ިނޒާމީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އުޭޅ އޭަގއި ވިސްނާލަންޖެހޭ ނު

މައްސަލަެއއް ކަުމގައި ބަަލއިަގންނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން. ފުރަތަމަ ސުވާލު ރަސްމީކޮްށ 

ނުޑ ކުރެޭވއިރު، ހަމަ ސީދާ ހަމަ ސުވާލުަގއި އޮންނަ ގޮތަށް، ައކުރުން އަކުރަށް ކިޔަން މި ޮއންނަނީ.  މިހާރު އަޅުގަ

އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ޢިއްޒަތްެތރި ވަޒީރަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގަިއ މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 70 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ާވއިދު ހުއްދަެއއްނުކުޭރ މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކަ އަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ގަ

އަނެއް މެންބަރަކު ވާހަކަެދއްުކމެއް. ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަަވން މި ޖެހެނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަޒީަރާކ 

 75އްދައެއް ނުދޭ. އިއްެޔަގއި ސުވާލުކުރުމަށް ވެސް ަސރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހު

 ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އަޅުަގނޑުމެން މުޒާހަރާެއއް ކުރީތީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝުކުރިއްޔާ 

 80 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 .އަޅުަގނޑުމެން..

 85 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޝުކުރިްއޔާ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! މަރަދޫ ޝުކުރިއްޔާ 

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ދެންމެ އެ ނެންެގވި ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަުމަގއި ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮތުން 

 90 ނެތް. މިހާރު އަޅުަގނޑު ވަޒީރަށް ފުރުޞަުތއަރުވަން ުސވާލުގެ ަޖވާބު ކުިރއަށް ގެްނގޮސްދެްއވުމަށް.  ބަލައިގަެނވޭކަށް

 

  ަކދެއްކެވުން:ވާހަމުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިީޓގެ ތަރައްޤީ އަށް  މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވަން.`. ޢިއްޒަތްތެރި 

ވަރަށް ވެސް އިްސކަމެއް ދެްއވާ. ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ެވފައިވާ ވަޢުދުތަުކގައި ވެސް 

 95ވާނެ ފަދައިން، އަްއޑޫ ސިީޓގެ ތަރައްޤީ އަީކ ސަރުކާރުްނ މި ދައުރުަގއި ވަރަްށ އިްސކަންދީގެން ކުިރއަށް ގެންދާެނ 

މެއް. އެގޮތުްނ ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީެގ ެއއް މަސަްއކަތަީކ ބިމަށް ކަ

ދަތިވެފައިާވ ރަށްރަށުަގއި ބިން ހިއްކުން. ެއގޮތުން ައއްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްރަުށގެ ތެރެއިން، ގުޅިފަިއވާ ރަށްރަުށގެ ބިްނ 

ންދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ، މި އަންނަ ހިއްކުން މި ދައުރުގެ ތެރޭގަިއ ކުރިއަށް ގެ

ނޑުމެން ހުރިހާ ރަށެއް އެއް  ނޑުމެން މިހާރު ބަޖެޓު ހެދުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށިގެން ގޮސްަފއިާވއިރު، އަުޅގަ އަހަރަށް އަުޅގަ

 100ުނވާތީ، ްޕރައިވެަޓއިްޒކޮށްގެން ަބއެްއ  އަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި ހިއްކުމަްށ އެއީ ސަރުކާރަށް ކުޅަދާނަެވގެންވާނެ ކަމަކަށް

ނޑައަާޅފައި ވާީތ، މިނިސްޓްރީން މިހާރު މި އަންނަ އަހަރު ބިން ހިއްކުމުގެ ގޮތުން އަްއޫޑ  ރަށްރަށް ހިއްކުމަށް ކަ

ނަޑއަޅާފައި ވާީނ ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކުން. އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަުކގަ ިއ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަ

މި ދައުރުގެ ތެޭރގަިއ ައޅުަގނޑުމެން މަރަދޫ ާއއި މަރަދޫފޭދޫ އަދި ހިތަދޫގެ ބިން ހިްއކުން ވެްސ ކުިރއަށްގެންދާެނ 

ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ. އެހެން ދެންނެވި ނަމަެވސް، މި އަހަރުެގ ބަޖެޓު މަރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި އަިދވެްސ 

ނޑައަޅަްނ ސަރުކާރުން ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ނޑަައޅަިއ، ެއއަށް ިއތުރަށް ފައިސާ ކަ  105ޚަރަދުކުރާނެ ވަރު ކަ

ނިންމަވައިފި ކަމުަގއި ވާނަމަ، މަރަދޫގެ ބިން ހިއްކުން ެވސް ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް ބަޖެޓް ހެދިގެންދާއިރުގަިއ 

ނޑުމެން މި ަވގުތަށް ނޑައަޅާަފއި މި ވަނީ ފޭދޫެގ  ހިމެނިގެންދިއުމަކީ އެކަީށގެންާވ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ކަ

ބިން ހިއްކުން ކުރިއަްށގެންދަން. އަދި އޭެގއިތުރަށް ގދ. ތިނަދޫގެ ބިން ހިއްކުން. މި ދެ ރަށުގެ ބިން ހިއްކުްނ 
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ނޑަައޅާފައި ވާނީ. ާއދެ! އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ައންނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންިދުއމަށް ކަ

 110ވަރަކަށް އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ައއްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ާއއި މަރަދޫ،  2އަށް އޮތް ފަދައިން ކުރި

މަރަދޫފޭދޫގެ ބިން ހިއްކުން ފޭދޫގެ އިތުރަށް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ވަނީ ޕްލޭންކުރެވިފަ. އަދި ބިން ހިއްކުމާ 

ވެްސ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާަތކާ ގުިޅގެން، އެ ުވޒާރާެއއްެގ  އެީކގައި އެ ހިއްކޭ ބިމުގެ ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް

ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ގެންެދޭވނެ. އެހެންވީމާ، އަްއޑޫ ސިީޓގެ ތަރައްޤީ އަކީ ސަުރކާރުެގ ވިސްނުމުގައި ވަރަށް ވެސް 

ނޑުެމން ކުރިއަށް މި އޮތް  ރެއްގެ ތެރޭަގއި ައއްޑޫ ސިޓީ އަހަ 2އިސްކަމެއް ެދވިފަިއވާ ކަމެއް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

 115 އަށް ގިަނގުނަ ތަރައްޤީ ގެެނސްދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަޒީުރ. އާދެ! މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫަޢީކ މަރަދޫ ބިން ދަތިވެފަިއވާ ަމއްސަލަ. އާދެ! ައޅުަގނޑު ، ޝުކުރިއްޔާ 

 ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.އިތުރު ސުވާލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މަރަ

 120 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

...ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ަވރަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިްއޔަތުަކމެއް ދެްއވަިއގެން މަރަދޫެގ ިބން ހިއްަކވައިދެްއވާނެ ކަމަށް 

ައހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް ފެން  5ން ވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ިވދާޅުވާއިރު ކުިރއަށް އޮތް ތަފާތުކޮށް ކުރީގެ ސަރުކާރު

ގޮތަކަށް ބިން ހިއްަކވައިެދއްަވން ޚިޔާލުކުރަްއވާ ވާހަކަެދއްެކވީމަ، ކޮން އަހަރަކުތޯ ސްެޕސިފިކް ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ؟ 

 125މަށް ޚަރަދުކުރައްވަން ޕްލޭްނކޮށްފައި އޮތީ ކިހާވަެރއްތޯ ކިތައް ހެކްޓަުރގެ ބިންތޯ ިވދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ؟ އެ ކަ 

އަހަުރ  2ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ؟ އަދި މަރަދޫ އަށް މިހާ ފަސް ތާރީޚެއްަގއި މިހާ ފެން ގޮތަކަށް ބިްނ ހިއްކަަވއި، ދެން 

 ވެއްެޖއްޔާ ދެްއވާނެ...

 

  ަކދެއްކެވުން:ވާހަދު މުޢިއްޒު މުޙައްމަ ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ނުޑ މި ދެންނެވީ ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!   130މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ހަދަހަދައިގެން އެްއވެްސ ވާހަކަެއއް ނުދައްކާނަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕްލޭންގަިއ  ސިޔާސަތު. އަުޅގަ

ރަށުގެ ބިން ހިއްކުން ކުރިއަްށގެންދަން.  2ތުަގއި ެއބަ އޮތް އަްއޑޫ ސިޓީގެ ިމ ދެންނެވި ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަ

އެހެންވީމާ، ެއއީ ސަރުކާރުްނ ނިންމަވާފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވިހެން ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ 

ކުރިއަށް ގެންެދވޭނީ. އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު  ލިބޭވަރަކުން ޕްރައިެވޓަިއޒްކޮްށގެން ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް

 135ރަށަށް، އެންމެ ބޮޑަްށ ތޮއްެޖހިފައިވާ ރަށަށް އިސްކަންެދޭވނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ެއންމެ ފުރަތަމަ އެ ފައިސާ 
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ްއޑޫ ޚަރަދުކުރާނީ އެންމެ ބޮޑަށް ތޮއްޖެހި، އެންމެ ބޮޑަށް އާާބދީ ބޮޑުވެފަިއވާ ރަށްރަށަށް. އެގޮތުން ބަލާއިުރގައި އަ

ސިޓީަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ފޭޫދގެ ބިްނ ހިއްކުމަށް އިްސކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް 

މިދެންނެވި ފަދައިން ބަޖެޓްގެ މަރުޙަލާ އަދި ފެށިގެންގޮސްފައި ވާތީ އަދި ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުަގއި މި ކަމަށް އިތުރު 

 ންވާ ކަމެއް. ުޝކުރިްއޔާ. ގޮތްތަެކއް ނިންމުމަކީ އެކަށީގެ 

 140  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަދި ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުަގއި މިކަމަށް އިތުރު ގޮތްަތކެއް ނިންމުމަކީ އެކަށީގެްނވާކަމެއް. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ޝަރީފް.ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 145 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ވަޒީރާޢިއްޒަ ކުރި ުސވާލުގެ ޖަާވބު ވަޒީރު ނުދެއްވާ. ައޅުަގނޑު ދެންނެވިން މަރަދޫގެ ބިން  ތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނަޑއަުޅއްވާފަ އެކަމަށް ޚަރަދުކުރަްއވަ ާއއި ހިއްކާނީ ކިތައް ހެކްޓަރުތޯ ހަތަރު އަހަރު  އާއި އޮތީ ކިހާަވރެއްތޯ އިން ކަ

 150ގެންނާނީ ކޮން  މަލީ ސިފަކަމަްށ ޢަ ދެްއވަިއގެން އެ  އެ ިއސްކަން، ކިތަންމެ ިއސްކަމެއް ދެްއިވޔަސް ،ވިަޔސް ކަމަށް

 ހަކަ. އަނެްއކާ ތަކުރާރުކޮށްލަން ެއ ވާ، ެގ ޖަވާބެއް ނުދެްއވާ. އެހެންވީމާ މި ސުވާލު  ކޮން އަހަރަކުތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ާދއިާރގެ މެންބަުރ އާދެ! ދެންމެ ނެންެގވި ނިާޒމީ މައްސަލަ ބަލަިއގަނެވެްނ ނެތް ވާހަަކ ދަންނަވަން. ކުޑަހުވަ

 155 އަރުވަން. އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތު

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ވަޒީރާ  ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ރާއްޭޖގެ ރަށްރަުށެގ ށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަީކ ދިވެހިކޮ އަުޅގަ

 އި ެއކީގަ އެހެންނަމަވެސް އަދި ހަމައެއާ .ން ކުރައްާވ މަސައްކަތެއްކަތަކީ މަނިކުާފނުގެ މިނިސްޓްރީބިމުގެ މަސައް

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ދ. ،މަސައްކަތަކަށް ވާީތވެ  ން ކުރައްވާ މަސަްއކަތަކީ ެވސް ތި މިނިސްޓްރީ ހައުސިންގެ  160ވާީނގެ  އަުޅގަ

މުޅި ، ަވނީ ނިމިފަ. އެހެންވީމާ ބަެއއް ،ތަކެއް ެއޅިޓަކައި ހައުސިން ޔުނިޓު ރައްޔިތުން ކުޑަުހވަދޫ އަށް ބަދަލުކުރުމަށް

  ނީ ކިހާހިސާބަކުތޯ؟ހިކަން ފޯރުކޮށްދޭވަރު ވާ ތަނުަގއި ޯބހިޔާވަ އެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ،ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމި
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 އްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:. މުޙައްމަދު މުޢިރންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑއެ  އުސިންމިނިސްޓަރ އޮފް ހަ

 165ވާީނ  ދ. ،ުނގުޅުނަސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ެގ ސުވާލު ސީދާ މިއަުދގެ ސުވާލާއާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންަތއް ވެސް  ޔިތުންނާވާނީ ރައް ގެ ދ.53އަަޅއިދީފަިއވާ  ޑަހުވަދޫަގއިރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ކު

އަތޮޅު ކަުއންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރިއަްށ  ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާެނކަން. އަދި މިހާރު ކުޑަުހވަދޫ ކައުންސިލާިއ ދ.

 ދާނީ. ޝުުކރިއްޔާ.  ކުރިއަށް ގެން ށް ގެްނގޮސް ނިމުމުން އެކަންގެންދަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ުކރިއަ

 

 170  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ަގއިނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 175 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ބެހޭ ސުވާލެއް. މަނިކުފާނު ކޮން ގަާވއިދެްއެގ  ރަދޫގެ ިބން ހިއްކުމާމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިމއަދުެގ ސުވާލަކީ ސ.

އެެހން ރަށްރަށުގެ ުސވާލުތަކަްށ  ެގ ދަށުންތޯ އެހެން އަތޮޅުަތކާއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ކޮްނ މާއްދާެއއް ،ދަށުންތޯ

 ؟ގެ ާމއްދާ ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯެއއީ ެއއްކަން. ަހމަ އެހެންމެ އެ ގަާވއިދު އްވުމަށް ފުރުޞަތު ތި އަރުްއވަނީ؟ޖަވާބުދެ

ތިއްބެވި އެ ސުވާުލ  އެބަ އިގޮތުން ކުރާ ސުވާާލއި މިތާނގަ ބެހޭ ގޮތަކީ އަްއޑޫ އަތޮޅު މަރަދޫއާ މިހެން ހެދީމާ މި ވާ

 180މާ  ވައިނުދެއްއެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު، ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ އައްޫޑ އަތޮޅުގެ އެހެން އެތައް ބޭފުޅުންނެއް. ތިބޭއިރު

ވަނީ ގަާވއިދުގެ ކޮން މާއްދާއެްއގެ ދެއްކަށް ޖަވާބުދެއްވަން ތި ފުރުޞަތުބެހޭ ނުބެހޭ ސުވާލުތަ ދުރުގެ ތަންތަނުގެ، ކަމާ

 މީ ސީދާ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.  ދަށުންކަން ވިދާޅުވެެދއްވަފާނަްނތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 185ލަިއގައި އަޅުަގނުޑ ހީމް ޝަރީފް ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަމަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާ

ކުރެވެނީ.  މި  މަލުޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތަށޭ ޢަސުވާލުކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި މަ ދަންނަވައިލާނީ މިހާރު ވަޒީރުންނާ

 ެދއްާވ ޖަވާބާ  ފުރަތަމަ ކުރެވޭ ސުވާލުެގ މައުޟޫޢަށް އަދި މައުޟޫޢާ އަދި ؛އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ކުެރވޭ ސުވާލު

ނޑުމެން އެ ޢާއްމު އުސޫެލްއެގ ގޮތުން.  ވާލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ިމ ލިބެނީގުިޅގެން އިތުުރ ަވގުތުަގއި ސު އަުޅގަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރަން. ދެން ވަޒީރު އެ ުސވާލު ޖަވާބުދެްއވުމުަގއި އެ ކަންތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުަރންޖެހޭ  ކަމަށް އަޅުގަ
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 190ދެންމެ ނެންގެވި ، ވަނީ. ެއހެންވީމާ މަލުކުރެވެމުން ައއިއްސަޢަިއގަުތމަށް ޢާއްމު އުސޫލަކަށް ކަންތައްތަކަށް ިވސްނާަވޑަ

 ނިޒާމީ މައްސަލަ އެ ރޮނގުން ބަލާއިރު ބަލައިގަނެވެން ެނތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 ށް.އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑގެ ުސވާަލކީ މަގޫދޫ  195ރާއްޖެތެރޭަގއި ބަނދަރެްއ ނަހަދާފައިާވ އަީކ މެދު އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އަދި  އްަކތް ފެށޭނީ ކިހާތާކުތޯއޭ؟މަސަ މަގޫޫދެގ ބަނދަރުގެ އަމަލީ ،މަދު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ަރށެއް. އެހެންކަމުން

 ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  އިެދވޭނީ ކިާހތާކުތޯއޭ؟އަށް ހައްލެއް ހޯދަ ބިލެތްދޫ ބަނދަރުގެ މައްސަލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 200ވުމަށް އަޅުަގނުޑ ބުދެއްގޮުތން ޖަވާ ގުޅޭ އްވި ޖަވާބާަވޒީރު ދެ ގޮުތން ނުވަތަ ދެއްވި ޖަވާބާ؛ ގުޅޭ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 އްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:. މުޙައްމަދު މުޢިރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑ

ޮގތުން ޖަވާބުދޭން ވަރަށް ދަތި ސުވާލެއް. އެހެންނަމަވެސް  ސީދާ ގުޅޭ ށް ޝުކުރިްއޔާ. މިއަދުގެ ުސވާލާވަރަށް ބޮޑަ

 205ހާރު ހުރިހާ ތައްޔާރީތަްއ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މިމަގޫޫދގެ ބަނދަރު ކ. .ން ބޭނުންއަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަ

ވެސް އެބަ ކުިރއަށްދޭ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ސެޕްޓެމްބަރ މަްސ  ކުރުމުގެ މަަސއްކަތްވަމުންދަނީ. ޑިަޒއިން ފައިނަލް 

ރުމަށް ވެްސ ކުވާ މަސައްކަތް ނުނިމި އިދޫގަމަސައްކަތް ފެއްޓޭނެ. އަިދ ބިލެތް މަލީއި ޢަނިމުމުގެ ކުރީގަ

ނޑުމެން އެަކމަށް ،ގޮސް ވޭ ޓީެމއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސާ ެވސް  އެކަމަށް ،ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ތައްާޔރީތައް ކޮށް އަުޅގަ

 މަލީ ސިފަ ލަސްތަކެއް ނުވެ ގެނެސްދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢަ

 210 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުގެ ލިސް ތިބި. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި  ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރުވެސް އެބަ 11ުޓަގިއ އާދެ! އަުޅގަ

 އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް އަޙްމަދު މަނިކަށް.

 

 215 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް އަޙްމަދު މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:
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 އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންާވ ސުވާލަކީ ރަށްރަުށގެ ބިން  .ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރުޝު

ކުން އެބަ ނަގަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލްތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހައުިސން

ފުރުޞަތުދިނުމުގައި؛ މިނިސްޓްރީން ަކއުްނސިލްތަކަށް ހުއްދަދިނުމުގައި ށް ބިން ބޭނުންކުރުމަށް އެްއގޮތަ ޔޫސް ޕްލޭނާ

 ންގުުޅއްވާ ިސޔާސަތަކީ ކޮަބއިތޯ؟ން ގެމިނިސްޓްރީ

 220 

 އްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:. މުޙައްމަދު މުޢިރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑ

 އަޅުަގނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް  ،ވާ ިއތުރު ސުވާލަކަށް ުނވިޔަސް ގުޅިފައި  އާދެ! އަނެްއާކވެސް ސީދާ ިމއަދުގެ ުސވާލާ

ގޮތަށް  އޮންނަ އިޏާ ލޭންޑް ޫޔސް ޕްލޭންގަން ލޭންޑް ޫޔސް ޕްލޭނެއް އޮންނަންޓަކައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑުމެ

ނަޑއަޅަމުން  ،ޗާޓަށް ބަލައިގެން ގެންގުޅޭ އިދާނީ. ދެން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ނެތިއްޔާ ރަށު ލެވަލްގަބިންތައް ކަ

ނޑުަތކަށް ފެތޭ އި ޕްލޭނިންފޮނުވާ ބިމުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާފަ އިއަޅުަގނޑުމެން ަކއުންސިލްތަުކން ހަދާފަ  225ގޮތަްށ  މިންގަ

ނޑުމެްނ ހަ، ކަށް އަޅުަގނުޑމެން ހުއްދަދެމުންދަނީ. އެހެންވީމާހުށަހަޅާ ބިންތަ މަ މިހާރުވެސް ކުރިއަްށ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ބެހޭ އިދާީރ  އި ބިމާންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުވާނީ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ައންގާފަ. އެހެގެންދަނީ

ނޑެ ނުޑގެ މަސަްއކަތް ނިންމައިްއގެ މަސަްއކަތް މިހާރު ކުރަމުންއޮނިގަ ރައީސް އޮފީހުން ވެސް  ،ދާތީ އިދާރީ އޮނިގަ

ކަށް ވެސް ފުރުޞަތު ިލބޭނޭ ބިންތައް އެ ފަރާތްތަކަްށ ހުރިހާ ކައުްނސިލަ އިއެކީގަ  ޕްޫރވަލް ލިބުމާބައްލަަވއި ެއއަށް އެ

 230 ނޫނިއްޔާ ދޫކުރުމަށް ފުރުޞަތު. ޝުކުރިއްޔާ.  ،އެކި ބޭނުންތަކަށް ުކއްޔަށް ިދނުމަށް

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާ .މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ލަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ރަށެްއ އަުޅގަ

ވަރަށް  ވަނީ ވެްސ ދެ ދޯންޏެއް އިދުވަސް ތެރޭގަ މަސް 3ގޮތުން މި ވޭތުވެދިޔަ  ކަމުގަިއވާ ކުމުންދޫގެ ބަނދަރު އޮތް

 235، ދޯންޏެއް ކަިއރިއެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ .އަެނއްކާ ިމހާރުވެސް ތިބީ ރަށު ބަންދުަގއި ރަްއޔިތުން ބޮޑަށް ހަލާކުވެފަ.

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟އަހަރު ތެރޭ ގެނެވޭެނތޯ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ބައްަލވާފަިއ ބަނދަރަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު މިއަުދގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްެދްއވުން އެދެން. 

 240 

 މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު .ރޑ ރސްޓްރަްކޗައިންފްރާ ެއންޑް ހައުސިން އޮފް މިނިސްޓަރ
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އެ މު ސުވާެލއް ހިއްަވރަށް މު ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ގޮތުްނ ޖަވާުބދޭން އުނދަގޫ. އެހެންނަމަވެސް  ޟޫޢާ ގުޅޭ މައު

ނޑު އެއީ ވަރަްށ ތިރި ވާންދޫަގއި ކުރިން ހަދާފައި. އެއީ ކުމުވީއް ކުރެ ނޑެއް، ބޭުރ  މިހާރު އޮތް ތޮށިގަ ތޮށިގަ

ނޑު.   ެއއީ ކުރިން އެ މަސައްކަތް ކުިރ ފަރާތުން ެއކަން ކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން ަކމަށް ވެސް ވެދާނެ އެހެން އެ ތޮށިގަ

ނޑު އަލުން ހަދަން. އެހެންކަމުން، އަ ވަނީ. ކޮންމެއަކަސް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ނޑުމެން މިހާރު ޖެހޭ ބޭރުތޮށިގަ  245ޅުގަ

ބްރޭކް ވޯޓަރ؛ ކޮްށގެން ކުމުންދޫގެ ނޑުމެން ޓެންޑަރކޮށްގެން ބަޔަކާ ަހވާލުތެރޭގައި އަުޅގަ އަހަރު ނީ މިނިންމާފައި ވާ

 ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.ނޑު ހަދަން ޢަމަލީ ގޮތުން ހަވާލުބޭރު ތޮށިގަ

 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލެ ދާއިރާ

ނ އާދެ!  250އެ ހުށަހަޅުއްާވ ކޮށްލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޑު ހަމަ ސުވާލުޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ވަޒީރު. އަުޅގަ

މަރަދޫެގ ބިންހިއްކުމަށް. އެއީ ކޮްނ  ވާހަކަ ކޮށް އެަބ ވިދާޅުވޭ ސަުރކާރުން ަވޢުދުވެފައިވާނުކުތާގައި ރިޕީޓު 

ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން. އަދި އަުޅގަރުކާރަކުންތޯ އެކަން ސާުފޮކށްލަސަ ބޭނުން މަރަދޫ ހަމަ ނޑުމެން ދެއްވުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުަގއި އަށް ނޑަްށ ހީވަނީ ސާފުކޮށްލަކަންަތއްތައް  ހަމަ އަުޅގަ  ވިްއޔާ އް ދެކޮްށދޭން. މެންބަރަށް އަޅުގަ

 ޝުކުިރއްޔާ.ވަރަށް ރަނގަޅުހެން އެ ކަންތައް. 

 255 

 ޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:މުޢިއް މުޙައްމަދު .ރޑ ސްޓްރަްކޗަރއިންފްރާ ެއންޑް ހައުސިން އޮފް މިނިސްޓަރ

ވެސް ހަަމ  ރަީއސް މައުމޫނު ސަރުކާރުަގއި ހާ ސަރުކާރަކުން،ީޓގެ ބިން ހިއްކުމަކީ ހަމަ ހުރިއާދެ! އަްއޑޫ ސި

މަރަދޫފޭދޫ،  ދިފައި އައްޫޑގެ ފޭދޫ އާއި މަރަދޫ އާއިއީ.އައި.އޭ ވެސް ވަނީ ހެ .ކުރަްއވަން ނިންމަވާފައިވާ ަމސައްކަެތއް

ނޑު ގޮެތްއގައި އޭަގިއ ފައިސާގެ ދަތި  ،ހެދި ެއކި ސަބަުބތަކާށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް އްކުމަހިތަދޫގެ ބިންހި ކަން މައިގަ

 260ވަރަށް ގިނަ ރަށެއްެގ އަހަރު  ދާތީ ބިންހިއްކުން ލަސްވެފައި ވަނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިހިމެނިގެން

އަހަރު ތެރޭގައި މިހާ ބޮުޑ ޚަދަރެއް  އެހެންވީމާ، މިމުގެ މަަސއްކަތް ަސރުކާރުން އެބަ ކުިރޔަށް ގެްނދޭ. ބިންހިއްކު

ނޑުމެށް ލިމިޓެޑް އެމައުންެޓއް ޚަރަދުއަންނަ ައހަރަ ވާީތ ބިންހިއްކުުމެގ މަސައްކަަތއް މި ކުރެވިފައި  ންެގ ކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިވިސްނުމުަގއި ހުރީ. އެހެންވީ  ރިއްާޔ.ވަީނ. ޝުކު ކޮށްފައި މިޚިޔާރު ވަގުތު  ާމ، ދެ ރަށެއް އަުޅގަ

 

 265 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

ިއާވ ހާ ތާނގައި ރާއްޖެތެޭރގައި ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައޭޕްރީލް، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިދިޔަ މާޗް

އިެގން ކުރިޔަށް ގެްނގޮސްފަިއވޭ. ން ހުޅުވާލަ ުނގެ ސްީކމެއް ސަރުކާރުޓަކައި ލުއި ލޯ ދިުނމަށްފަރާތްތަކަށް ގެދޮރު އަަޅއި
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ނު ލިބޭނީ ދަށުން އެ ފަރަތްތަކަށް ލޯ މިހާރު އޮތީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ؟ އަދި ޭއގެ އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ އެ މަސައްކަތް

  ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ؟

 270 

 ަކދެއްކެވުން:މުޢިއްޒު ވާހަ މުޙައްމަދު .ރޑ ސްޓްރަްކޗަރއިންފްރާ ެއންޑް ހައުސިން އޮފް މިނިސްޓަރ

ަނ ގި އަށް ވުރެ 5111ފެސިލިޓީ ސްކީމެއް އަޅުަގނޑުމެން ފެްއޓީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވަީނ  އާދެ! އިސްލާމިކް

ނުޑމެން މިހުުޅވާލި ފުުރޞަތުގަިއ ލިބިފަޕްލިކޭޝަން އެ . ދަނީ ކުރަމުން މިހާރު އެޕްލިކޭޝަންތަްއ ވެރިފައި . އަުޅގަ

ަގނޑުެމން އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއާ ެއއްކޮްށ ހަދާފައިވާ އެމް.އޯ.ޫޔގަިއާވ ައޅު ؛ގުިޅގެން ކޮށްަފއި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއާވެރިފައި

 275އޮތް  ކުރިޔަށް މި .އެފް.ސީއާ އެީކަގއި ެއގްރިމަންޓުތަްއ ހަދައި،އެޗް.ޑީމެން ހޮވޭ ފަރާތްތަަކށް އަޅުަގނޑު، މަތިން ގޮތުގެ

 ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ފެއްޓޭނެ. އިސްލާމިކް ފެސިލިޓީ ދޫ ދޮޅުމަހެއް ތެރޭގައި ހޮވޭ ފަރާްތތަކަށް 

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ހަދަން ސަރުކާރުން ބަނދަރު، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ަވޒީރު އަރިުހން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

 280ލަތު ހުރި ގޮތުން ތީ އަދި މިހާރު ބަނދަރުގެ ޙާވާ ގާފަރު ހިމަނާފައި ރަށެްއގެ ތެރޭގައި ކ. 22ނިންމާފައިވާ 

ބަނދަރު މުޅިން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން  އަދި، އަޅާފައި ބޭްއވުމުގެ ޖާގަ އިންތިހާ އަށް ކުޑަވުމާ  ފަހަރުއުޅަނދު

ދުވަހެއް  ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެލިބެމުންދާތީ، ކ. ގާފަރުގެ ބަނދަރު އުޅަނދުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްުލންތަކެއް

 ޝުކުރިއްޔާ. ފުކޮށްދެއްވުން އެދެން.ސާ

 

 285 މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު .ރޑ ސްޓްރަްކޗަރއިންފްރާ ެއންޑް ހައުސިން އޮފް މިނިސްޓަރ

ރަށެްއަގިއ  22. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ަދންނަވާލަން

ނުޑމެމަސައްކަތް ގަިއ ހިމެނިފައި ވަނީ އީ.އައި.އޭ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ޮއތް. މި ން ފާހަގަކޮށްފައި އެބަކުރުމަށް އަުޅގަ

ރެއް ެދވިދާނެ ވަރެއް. ގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސްވައި އެްޑވާންްސ ޕޭމަންޓުއާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ

ނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވޭ އެބަ މަސަްއކަތް ންކަމުން، އަން ރުިފޔާ ޙަޤީަޤތުގައި ހިމަނާފައި އޮތީ. އެހެ އެއް މިލިއަ ުޅގަ

 290އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  މަވެސްކޮށްލަން. އެހެންނަނޫނީ މިއަންނަ އަހަރަށް ލަސް، ހާވެސް އަހަުރގެ ފަހުކޮޅަށް ވީ

ންމާފައި ފައިނަލް ޑިަޒއިން ހަދާ ނިނިންމައި ީއ.ައއި.އޭ ހަދާ  ދުމުގެ މަސައްަކތް ވަނީ ފައްޓާފަ.އީ.ައއި.ޭއ ހެ

ކުރުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ މަސަްއކަތެއް އެބަ ކުރިޔަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، އަހަރުގެ ފަހުޮކުޅ ަގނޑުމެން ޓެންޑަރއަޅު

 ކުރަން. އެބަ ގަސްތުއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ަފއްޓަން  ޕްރޮސެސް ިވއްޔާ ައޅުަގނޑުެމން ޓެންޑަރިންއިރާދަކުރެއް 

 



12 

 

 295 ކަދެްއކެުވން:އިން ޝަހުދީ ވާހަހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރުގެ ިމނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުން ެގންދާ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭގަިއ 

ނޑުގެ ުސވާލަކީ  އަދި މިނިސްޓަރަށް .އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ  އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ވެސް ދަންނަަވން. އަޅުގަ

 ނެތޯ؟ދާ ސްޕީޑުން ކިހާ ދުވަހަކުން ނިންމާލެވިދާ ސައްކަތް މިހާރު އެހިރިމަރަދޫގެ ބަނދަރުގެ މަ ހދ.

 

 300 މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު .ރޑ ސްޓްރަްކޗަރއިންފްރާ ެއންޑް ހައުސިން އޮފް މިނިސްޓަރ

ންނެވި ދެ އެހެންވީމާ، ތި .ގޮތުްނ އަޅުަގނޑު ސްޓެިޓސްޓިކަްލ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްފައި ވަނީ މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޅޭ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ގެދަންނަވަން ސުވާލުަގއި ސީދާ ނިމޭނެ ހިސާބެއް  ހެީވ  ނެވިފައެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަ

ގެނައުުމގަިއ ިމ ހިލަ ދޭ. ދެން ބޮޑު ުކރެވޭ މަސަްއކަތް ހަމަ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެްއގަިއ އެބަ ފޯސްއާ ހަވާލުކުެރިވގެން މި

ވެސް ެދވިފަ.  ތައްވީ ފޯސް އަށް ޕްރޮގްރެްސ ޕޭމަންޓުމިހާރު ވަނީ ހެންނަމަވެސް ދޭތެރެއިން ލަސްތަކެްއވި. އެހެ 

ނޑަށް ވެސް ގެނައުމަށް މަގުފަހިވެފައި  ށް މިހާރު ހިލައެހެންވީމާ، ކޮންޓްެރކްޓަރަ  305 ޤަބޫލުކުރަނީ ވަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 ތެއް ދަންނަވާލަން ދަތި.ވެ ކުިރޔަށްޮގސް ނިމޭނެ ކަމަށް. އެކަމަކު ސީދާ މުއްދަމާ ލަސްތަކެއް ނު

 

  ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު އަނެްއކާވެްސ ހަމަ މިއަދުމަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ެވްސ  އަުޅގަ

ނސުވާލަކީ، މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ   310އަދިވެްސ  އިރާަގއި ތުރާކުނުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްޑުމެންެގ ދާއަުޅގަ

ޅުގެ އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ފަ ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ަރްއޔިތުންނަށް ތަނުަގިއ  އެ ތީވާ ނުފެށިފައި

ނޑު ހަމަ ހއ.  .ވެސް ައޅުަގނޑު ކޮށްލަންއެ ސުވާލު އަނެްއކާ ، އެކު ނުކުރެވި އެހެން އޮތުމާ ބޭނުން އަދި އަުޅގަ

އެންމެ ހަމަ އުލިަގމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ބަނދަރުގެ ބޭނުން  ،މިހާރު ހެދިފައި އޮތް ގޮތުން ބަނދަރުއުލިގަުމގެ 

 އުޅެނީ. އެހެންވީމާ،...ގައި ނުކުެރވި ަވރަށް ދަތިކޮށް އެ މީހުން ފުރިހަމަ ގޮތު

 315 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރވަން. އާދެ! މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރަށް ފުރުޞަތު

 

 މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު .ރޑ ސްޓްރަްކޗަރއިންފްރާ ެއންޑް ހައުސިން އޮފް މިނިސްޓަރ

 320ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ހއ. ތުރާކުނުެގ ބަނދަރަކީ އަމިއްަލ ފަރާތަކުން މީގެ ހަެއއްކަށް އަހަރު ކުިރްނ 

. އި މިހާރު ވަނީ ހިމަނާފައި ބަނދަރު ނިންމުމަށްރުކާުރެގ ބަޖެޓުގަސަ ފައްޓާފައިާވ ބަނދަރެއް. ދެްނ ނުނިމި އޮެވގެން
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 ވަނީ. އެހެންކަމުން، ަބލާފައި ޑިަޒއިން  ސްޭޓޓަސް ބަލަިއ، އިންޖިނިއަރިން ،ވޭ ވެސް ކޮށްއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ސާ 

ނޑުމެން ޓެންޑަރކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެމި މަސް ނޑުމެްނ ޓެންޑަރ ސެކްޝަ ތެރޭގައި އަުޅގަ ނަށް އަުޅގަ

ފޮނުވާނަން. އެހެންވީމާ، އިޢުލާންކޮށްގެން ބަޔަކު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ފައްޓާނަން. 

ނޑުމެން ބަޖެޓުކުރުމަށް މިހާރު އަންނަ އަ ޓަަކިއ މި ކުރުމަށްއަޅުަގނޑުމެން އުލިގަުމގެ މަސައްކަތް ވެސް   325ހަރަށް އަޅުގަ

 ުޝކުރިްއޔާ.ވާނީ. ފާހަގަކޮށްފައި 

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީމުލަކު 

 ކޮޅުފުީށގައި އެޅުމަށް  އަރިހުން ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ މ. `. ޝުކުިރއްޔާ. މިނިސްޓަރު

ނޑު މި ފެށޭނެ ތާރީޚެއް އޮުޅންފިލުވައިދެްއވަފާނަންތޯ؟ ކަތްގޭގެ ަމސައް 111 ހަމަޖެހިފައިވާ   330، ދެންނެވީ މިހެން އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، އެ ބަޖެޓު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް. މަޖިލީސް ބަހުސްގަިއ ޓީވީ އެމްަގއި ޒަމީރު ވިދާޅުވެަފއިޭވ އަޅުަގނޑުމެން 

 އެދެން. ުޝކުރިއްާޔ. ވާލަށް މިނިސްޓަރު ޖަާވބުދެއްވުންއެ ސު

 

 މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު .ރޑ ސްޓްރަްކޗަރއިންފްރާ ެއންޑްހައުސިން  އޮފް މިނިސްޓަރ

 335ވަނީ. ގެނެސްފައި  ،ވަނީމާތު ސްޓެޓިސްޓިކަލީ ހޯދާފައި މަޢުލޫސުވާލާ ގުޭޅ ގޮތުން އަޅުަގނޑު އާދެ! މިއަދުގެ 

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ސީާދ ފެށޭނެ ތާރީޚެއް ދަންނަވާލަން ދަތި. 

 

 ކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަ

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ޝުކުރިއްާޔ.  ބިން  ؟މިއަދު މާކެޓް ރޭޓަކީ ކިހާވަރެއްތޯ ،ޢިއްޒަތްތެރި ަވީޒރާ އަޅުގަ

 340މިހާރު ތި ހިއްަކވާ  ބިންތަކަްށ ކޮންގޮަތކަށްތޯ؟ ނީ ވަދައްވިދާުޅވާއިުރަގއި ފައިާސ ހޯއްކަން ވަރަށް ގިަނ ތަންތަނަށް ހި

ައޅުަގނޑު ސުާވލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހުޅުމާލެ  ހާ ތާރީޚެއްގައިތޯ؟ ހަމައެާއއެީކގައިކިދައްކަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ފައިސާ 

ހުޅުމާލޭގަިއ ބިްނ  ތި ެގންނަވަނީ ތަކެއްންނަވަނީ، އަްއޑު އަތޮުޅގައި އަަޅން ހުރި ފްލެޓުތަެކއް ތި ގެއަށް ފްލެޓު

 އެކަމުގެ  ވަގުތު ބިން ނެތިގެންތޯ؟ އަތޮުޅަގއި މި ވަތަ އައްޑުވަގުތަށް ނު މިބިން މަރަދޫގައި  އަްއޑު އަތޮޅު އޮވެަފއި

ނުޑގެ ދާއިާރ   ދެްއވުން އެދެން.ށް ކުރިމަތިވާތީ އޮޅުންފިުލވާލަވަރަށް ޮބޑަ ކަމަށް ވާތީ،ސުވާލުތައް އަުޅގަ

 345 

 މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު .ރޑ ސްޓްރަްކޗަރއިންފްރާ ެއންޑް ހައުސިން އޮފް މިނިސްޓަރ

ނުޑގެ މިނިސްޓްރީާއ ގުޅޭ ދާއިރާައކަށް ނުވާތީ ދެ! ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާއި ފައިސާ ޚަރަދުއާ ކުރާ ގޮތް ީސދާ އަޅުގަ

ޅުަމށް ޓަކައި ވަރަށް ތަފްޞީލް މާލޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ފްލެޓުއެދޭން ދަތި. ހުޅުޖަވާބު، ދޭންއަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމަތު
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. އަދި މި ވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި މަޖިލީހާ ހިއްސާކުެރވިފަިއވޭ ރިޢިއްޒަތްތެ ވެްސ މި ކުރީަގއި ،ރިޕޯޓެއް ހެދި

 350އަީކ  ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުްނގެ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ މައްސަލަ ސް. މާލޭަގއި، ައތޮޅުތެރެއިންނާ އެީކަގއި މާލޭަގއިވެ ގައިފްލޯ

ސަުރކާރުެގ  .ން އަޅާނެސަުރކާރު ނިޓުޔު ެވސް ހައުސިން ތެރޭަގއިވަރަށް ެވސް ސީރިޔަސް ަމއްސަލަެއއް. އަތޮޅު

އަޅަން. އެކި އަތޮޅުތަުކގައި  ،އަތޮޅާއި އަްއޑޫ ސިީޓއާ ައދި އުތުރާ އެކި ރަށްރަުށގައި  އޮތް ހުަވދު ސިޔާސަތުަގއި އެބަ

ވަގުތަްށ އޮްތ ޑިމާންާޑއި  ާމ، މިދުގައި ވެްސ ހައުސިން ާޤިއމުކުރެވެންޖެހޭ. އެހެންވީއް އޭެގ އިތުރަށް މާލެ ސަރަހަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިހާރު އޮތް ހުޅުމާލޭގައި ވެްސ އަދި ކުރިއަށް ހިއްކަން އޮްތ ނީޑަށް ބަލާއި ރުަގއި ހުޅުމާލޭަގއި އަުޅގަ

 355ހުޅުމާލެ ފޭސް ޓޫގައި ވެސް ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަްޝރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުަގނޑުމެން 

ގެ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް. ހުޅުމާލޭގައި ައޅުަގނޑުމެްނ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން

 ހައުސިން ޔުނިޓުތައް އެޅުމަށް ޓަކައި މި އެދޭ ކަންަތއްތައް ުފއްދައިދިނުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 360ނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެްންޑ ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން ސުވާލުކުރުމަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު ނިމުނީ. މި

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ައދިވެސް ެއއްފަހަރު މަރުޙަބާދަންނަވައި ޝުކުރުދަންަނވަން. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއްަގއި ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 365 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކުހު

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތައް ހިފެހެއްޓުމަކީ ރިޔާސަތުން ކުަރްއަވންޖެހޭނެ ކަމެއް. ކޮންމެ ދުވަހަކު ސަރުކާރުގެ ވަޒީަރކު 

ސައްކަތް އެބަ ހިންގާ. މީ ނިމޭއިރުގައި މަޖިލީހުގެ ދެ ބައިކުޅަ ެއއް ބައި ގޮސް އެ ބޭފުޅާ އަށް ކުރުނީސްކުރުމުގެ މަ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ަކނަޑއެިޅގެން ޚިލާފު ކަމެއް. މުލިއާޭގަގއި ެއ ބޭފުޅުން ބައްދަލުެވަވޑަިއގަންނަާވއިރު ހަމަ ގޮްސ ެއ 

 370ތަނުގައި ރީްއޗަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ބައްދަލުވެވޭނެ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތައް ައޅުަގނުޑމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ހިފަހައްޓާ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ދުވަހަކު ވެްސ މި ތަނުގެ ނިޒާމު ނުގެއްޭލ ދުވަހެްއ ނާންނާނެތީ އެ ވާހަަކ ދަންނަވާީލ ނު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 375ނަން. ައޅުަގނޑުމެން؛ ތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ނެންގެވި ނިޒާމީ ަމއްސަލަ ަބލައިގަން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް 

ނޑު ދެންެނވި ފަދައިން އަލަށް  ނޑުމެން ަގވާއިދަްށ  11ކުރިންވެސް އަުޅގަ ވަަނ މަޖިލިސް ފަށައިގެްނއުޅޭއިުރ އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް އަހުުލވެރިވާން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ިއދާރީ ގޮތުން ވެސް ެއކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން އަިދވެސް އިތުރަްށ 

 ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މަސައްކަތްކުރަމުން

 

 380 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.. މަޖިލީހ1ުޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 385 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

   ޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސަްއކަތެއް ނެތް.މަޖިލީހަށް ތަ 7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 390 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިން ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އެފަަދ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަެށއް  .1ޑާ ައއިޓަމު ންއެޖެ

 ނެތް.

 395 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް .

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްތިދާޢީ ބަހުސް. . އި.ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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 400ޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް  -1..

މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްްސނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ  2111/11ނަންބަރު 

ވަނަ  2ވަނަ ދައުރު  2ވަނަ އަހަރުެގ  2112ަގއި ޭބއްވުުނ،  2112ޖޫން  .ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއި ަވނީ 

ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން، ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

އަޙްމަދު ރަޝީދު. ައޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް 

 405 މަށް. މިހާރު ހުންނެވި މަޤާމުން ނުވަތަ ޕޯޑިއަމުން ވެސް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް.ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުްނ މުދަ 2111/11ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ ބިލަކީ 

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި ވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިެލއް. މި އިޞްލާޙުަގއި އަުޅގަ

 410ވަނަ މާއްާދގެ )ލ(ގެ ަފހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް ިތރީގަިއވާ ިއޞްލާޙުގެަނއުމަށް. އެ އިޞްލާަޙކީ ސަރުކާރުްނ  21

ނަޑއަޅާ ުއސޫލަކާ ެއްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަުކެގ ދަށުން ސަރުކާރުން ނުވަތަ  ކަ

މުދަލާިއ  2111/11ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކާ ފްލެޓް ނުވަތަ ގޯތި ނުވަތަ އިމާރާތް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރަން ފެށުމަށްފަހު، މި ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު 1ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެުގމުގެ ޤާނޫނަށް 

މާއްދާގެ މި އަކުުރގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކޮށްފަިއވާ މުދަލަކާ ގުިޅގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ެއއްެވްސ 

 415ފަރާތަކަށް ދައްކާވާ ނަމަ، އެފަދައިން ޖީ.އެސް.ީޓގެ ގޮުތގައި އެ ފަރާތަކުން ދައްަކާވ ފައިސާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދުމަތުެގ އަގުން ޓެކްސްެނގުމުގެ ޤާޫނނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން މުދަލާއި ޚި 2111/11

ުދވަހުގެ ތެޭރަގިއ އެ ފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ދައްކަްނވާނޭ. މި އިޞްާލޙު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސަބަބަކީ،  31ފަށާތާ 

ންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުްނ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ސަރުކާރުން ހި

 2111/11ވިްއކާ ފްލެޓާއި ޯގއްާޗއި އިާމރާތްތައް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަްށ އިސްތިސްނާކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 420ރު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނައުމަށާއި ޤާނޫނު ނަންބަ

ވަނަ އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  1މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަގުން ޓެކްސްެނގުމުގެ ޤާޫނނަށް  2111/11

ފެށުމަށްފަހު، އެފަދައިން ިއސްތިސްނާކުރެވޭ ފްލެޓްަތކާިއ ގޯްއާޗއި އިމާރާތްތަާކ ުގޅިގެން އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ 

ގެ ގޮތުަގއި އެ ފަރާތަކުން ދައްކަވާަފއިވާ ފަިއސާ އެ ފަރާތަކަށް އަނބުރާ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާަފއިވާ ނަމަ، ޖީ.އެސް.ޓީ

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި މި ބިަލކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ބިލެއް.  ދައްކަިއ ރައްުދކުރުމަށް ޓަަކިއ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 425ްއކަތުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންާދ ސަބަބަކީ މީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ އަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ މަސަ

ކަމެއް. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ޓަކައި މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން މި ދަނީ. މި 
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮީތ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި  އިޞްލާޙު ގެންނަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ސްނަންަވއި، ގިނަ ަވގުތު ޭބކާރުކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ވީހާ މަދު ބަޔަކު މިއަށް ބަހުސްކުރައްަވއި، ވީހާ ައވަހަކަށް މި ވި

 ބިލު ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ އަށް ޓަކައި، ނިންމުމަށް ޓަކައި ަތުޅމުން ފާސްކޮށްދެއްވުން. ޝުުކރިއްޔާ.

  430 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު.  3ތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ބިލަށް ަކނޑައެޅިަފއި ވަީނ ޖުމްލަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތް

ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  22މިނެޓު  21ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  31ގަޑި  1އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ  5. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަްށ ސިކުންތު 35މިނެޓު  11ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭ އަށް  25މިނެޓު  25

ނޑު މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  5ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް   435މިނެޓު. އާދެ! އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ވެްސ  2111/11ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައި މި ވާ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑު ވިސްނަ   440އިލާއިުރގައި މީަގިއ ދެކޭގޮުތގައި ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ މިއާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ނުކުތާެއއް ވީމަ ހަމައެކަިނ  އެބަ ުއޅޭ މީަގއި ހަމަހަމަ ުއސޫލެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އެކަން ފާހަގަކޮށްލުން އަުޅަގނޑުެގ ބޭނުމަކީ. މީަގއި މި ވަނީ ސަރުކާރުން ަކނަޑއަާޅ އުސޫލަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ 

ވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ިވއްާކ  3ވަހިކަމުެގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ނުވަތަ މަތިން ހިންގާ ބޯހިޔާ

ފްލެޓުތަކުގެ ވާހަކަ. އެހެންީވމާ، ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ މަޝްރޫޢުކަން އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް 

 445އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ެވސް ފްލެޓުތައް އިމާރާތްކުރާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މިހާރު ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އެިކއެކި

ތަންތަން. އަދި އެފަދަ ފަރާްތތަކުން ބިނާކުރާ ފްލެޓުތަކަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ޑިމާންެޑއް ވެސް އެބަ އޮތް. ެއގޮތުން 

ފްލެޓުތަކަށް  ބަލާއިރުަގއި ސަރުކާރުްނ ިބނާކުރާ ފްލެޓުތަކަށް ޖީ.އެްސ.ޓީ ނޯވެފަިއ، އަމިއްލަ ފަާރތުން ބިނާކުރަ

ނޑުމެން  ޖީ.އެސް.ޓީ އޮތުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަމަހަމަ އުސޫލަކަށް ނުވާނެ. އެހެންވީާމ، މިފަދަ އިޞްލާޙެއް އަުޅގަ

ފާސްކުރާއިުރގައި ބޯހިާޔވަިހ ކަމުގެ މަޝްރޫުޢގެ ދަުށން ހިންގޭ ކަމަކަށް ާވއިުރގަިއ، ބޯހިާޔވަހިކަމުެގ ދަށުން 

 450އޮންނަންވާނެ. އަމިއްަލ ފަރާތަކުން ބިނާކުރާ ފްލެޓަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާފަިއ، އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލެއް 

ސަރުކާރުން ބިނާކުރާ ފްލެޓަަކށް ނޫނީ ސަރުކާރާ ުގޅިގެން ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން، ބޭުރގެ ފަރާތަކުން އައިްސ ހިންާގ 

ނަށް ަބލާއިރުަގއި އަިމއްލަ ދިވެހި ތަނަކަށް ޖީ.އެސް.ޓި ަދއްކަްނޖެހިއްޖެއްޔާ މާކެުޓގަިއ އޮްނނަ އޭގެ ކޮމްޕެޓިޝަ

ކުންފުނިތަކުން ބިނާކުރާ ފްލެޓުތަކަށް، އެ މީހުންނަށް މާކެޓަށް ވަނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ދައްޗަކަށް ވެދާނެ. 
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ނޑުމެްނގެ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުން މިފަދަ މަސައްކަތަިއގެން ކުރިޔަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތަނުން ދިޔައިްއޔާމު ނޑުމެން ހިތްވަރުދިނިއްޔާ. އަޅުގަ  455. އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އަމިއްލަ ދިވެހި ކުންފުނިތަކުން ކުރާ މަސައްކަްތ  ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކަކީ ފަހަރެއްަގއި ވެސް އަުޅގަ

. ދެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ވަރަްށ ޑިސްކަރޭޖުކުރުމަށް ކުާރ ަކންތައްތަކަށެއް ެވގެންނުވާނެ

އަނެންހެން މިކަން ރަނގަޅު ިވޔަސް ވެސް ޤާނޫނަކަށް ފަހަތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިފަ އި އެބަ ހުރި ރާއްޖޭގައި ދިނުމަށް ބަލާއިރުގައި މީގައި އެބަ ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. އަުޅގަ

 460ފާސްކޮށްފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ަބއެއް ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައި، ެއ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ގެންނަ 

އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން ވަަރށް ނުބައި އަސަރު އިްނވެސްަޓރަށް ނޫނިއްޔާ އެ ކަުމގައި ެއ އެްއޗެއް ގަންނަ ފަރާތަށް 

ނޑު މިސާލެްއެގ ގޮތުން ދަންނަވާނަން ސަރުާކރުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓޫރިޒަމަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތައް. މި  ލިބިފަ. އަޅުގަ

އަހަރު އިތުުރކޮށްދެްއވާފަިއ  15އަހަރު ިއތުރުކޮށްދޭ ވާހަަކ ވިދާުޅވީ.  15ރަށްތަކަށް ސަރުކާރުން ގެނަިއ އިޞްލާޙަކުން 

ޮގތަށް އޮވެަފއި، އޭރުަގއި އޮްތ މަޖިލީހުން އަނެއްކާ ެއީއ އަހަުރގެ ފަިއސާ އެއް ފަހަރާ ދަްއކާ  15ދެން އެ 

 465އަހަރު ތެރޭގައި ދަްއކާ ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިގެންދިޔައިމަ އެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ނިންމައި ބައިވަުރ  15ބަހާލައިގެން 

ހަރަށް އެ ތަން ލިބުނީ އަ 51ވަނަ ފަރާތަކުން ނަގާފައި ހުރި ރަށްތަކުެގ އެގްރިމެންޓާ ެއއްޗެހި ހެދި،  3ފަރާތްތަކަކުން 

ކަމަށް ބަލައި ބޮޑެތި އިްނެވސްޓަރުންނާ އެްއޗެހި ގެނެްސ ހެދި ފަހުން، އަނެއްކާ ޭއެގ ފަހުން މަޖިލީހުން ގެނައި 

އިޞްލާޙެްއގަިއ، މިދިޔަ ައހަރު ގެނައި އިޞްލާޙަކުްނ އެއީ ެއއް ފަހަރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮުތގަިއ 

އިވަރު އޭގެތެެރއަށް ކޮމްޕްލިކޭޝަންތަކާ މަސްހުނިވެ، ެއގޮތްމިގޮތަށް ދަތިތަކާ ވަީނ ހަމަޖެހިގެންދިޔައިމަ ވަރަށް ބަ

 470 35ކުރިމަތިވެފަ. އެއީ ރަށް ލިިބފައިވާ ފަރާތާ ދެމެދުގައި އޮްތ އެގްރިމެންޓެްއގެ ދަށުން ޭއނަ އަށް ލިބިފައި އޮތް 

ވާ ފައިސާއެއް ދެވި، ޭއގެ ފަހުން އޭނަ އަށް އަހަރު އޭނާ އަށް ކުއްޔަށް ދެިވ، ޭއނަ އަށް ދޭން 15އަހަރުގެ މައްޗަށް 

އަހަރާ ެއކު ބޮޑެިތ  51ައހަރު ލިބުނު ކަމަށް ބަލައި އެ  51އެގްރިމެންޓެއް ހެދި، އެ ެއގްރިމެންޓުގެ ދަށުން 

އިންވެސްޓްމެންޓު ގެެނސްގެްނ އިންވެސްޓްމެންޓަިއގެން ުކރިޔަށް ދަނިކޮށް ދެން ގެނައި އިޞްލާޙެްއގެ ދަށުން 

އަހަުރ ނެތިގެންދާ ތަން، ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙެްއގެ ދަށުން.  15މި ފެންނަނީ އެްއކަލަ ލިބިފައި އޮތް  ޓަސްލާފައި

ނޑުމެންނަށް ބޭރުެގ   475މީގެ ސަބަބުން މި ވާ ގޮަތީކ ރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުންނަ ޤާނޫނުތަކާ، މި ކަންކަމުން އަުޅގަ

ފިެޑންސް ގެއްިލގެންދަނީ. މި ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާހުެގ ފަރާތްތަކުން އިންވެސްުޓކުރަން ހުރި އިންވެސްޓަރ ކޮން

ނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ގޮތުްނ މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ސަބަބުން ވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެ ކަމަކަްށ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. މީ ވަކި ސަުރކާރަކުން ނޫން. ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫުޢގެ ދަށުން ހިންގޭ

ގޯތިގެދޮރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެޭގ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ަވކި ސަރުކާރެއް ނޫން، ޢާއްމު ފަރާތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢެއް 

 480ކަމަށް ިވޔަސް، އެ މަޝްޫރޢަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ެނގިގެންުނާވނެ. އޭރަށް މާކެުޓަގއި ކޮމްެޕޓިޝަން އޮންނާނީ. އެނޫން 
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ކީ މީގެން ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ވާތީވެ މި ނުކުތާ ގޮތަކަށް މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަ

ފާހަގަކޮށްލުމަކީ ައޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާތީެވ، ހަމަ މި ގޮތުން ަދންނަވާލީ. ދެން ރިފަންޑަށް 

މެން ޭދން މިހާރު މި ދައްކަނީ. މި ދާއިރުަގއި މީަގއި ކިާހވަރެްއެގ އެސެސްމަންޓެއްޯތ، ކިހާ ަފއިސާެއއްތޯ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން މި ޤާނޫނަށް  1ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފައިސާ ދޭން ބަލާއިރުގައި ައޅުގަ

 485އިޞްލާޙުގެންނައިުރަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮން ބަޖެޓަކުން ިކހާހިސާބަކުންތޯ މި ފައިސާ ދެނީ. ހަމަގައިމު ެވސް މި 

ޖެޓުަގއި މި ފައިާސ ދޭކަށް ނޯންނާނެ. އެކަމަކު މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެްސ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި އަހަރުގެ ބަ

ފައިސާ ރިފަންޑުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމު މީގެ އިމްޕެކްާޓއި ީމ ކިހާ ފައިާސއެްއކަން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު 

ކާ އެްއކޮށް ކަންނޭނގެ ހުށަހަޅަްނވާނީ. އަުޅަގނޑުމެން ކިހާ ދިރާސާކުރެްއވި ފަރާތުން ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ ދިރާސާއަ 

ނޑަށް ވެްސ ވަރަށް ރަނގަޅު ަރއްޔިތުްނނަށް ލުއި ގޮތަކަށް، ަފއިސާ  ފައިސާެއއްތޯ ރިފަންޑުކުރަން މި ދެނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނެއް ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި  490ކަެމްއ  އަނބުރާ ލިބޭ ގޮތަކަށް ައޅުގަ

ފާސްވެގެންދިޔުަމކީ. އެހެންނަމަވެސް މީގެން އަޅުަގނޑުެމންގެ ދެންހުރި ކަންކަމަށް ކުރާނެ އަސަރާއި ކިހާވަރެްއެގ 

ނޑަށް ހަމަ މުހިއްމު ކަމަކަށް  ނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކަނީ. މި ކަންކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލުން އަުޅގަ ކަމަކަށްތޯ އަުޅގަ

 އްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ވާތީވެ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެ

 

 495 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްްސނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް މި ގެންނަ  2111/11ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް  ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ އިޞްލާޙަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ބުނެލަން ހަަމ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ތެުދވެލީ އިނގޭތޯ.

 

 500 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގެންނަން  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީެނުގމަށް؛ މި ޤާނޫނަށް 2111/11ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ެއއީ މިހާރުެވްސ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ  އެދިފައިާވ އިޞްލާުޙ، މި ބިަލށް އަުޅގަ

ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެްއގެ ރަްއޔިތުން ޓެކްސް ނަންގަވާީތވެ މި ކަމާ ކަންބޮޑުވެފައި މި ތިބީ. އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވަންޖެހޭ 

ން، ާޚއްޞަކޮށް ގެދޮރު ނެތިފައި ތިބި މީހުން ވަރަށް ގިނަ މި ރާއްޖޭަގއި. ސަރުކާުރްނ ފައިސާ. އަިދ އަމުދު

 505ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދުވަސްވަރެްއގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފްލެޓާ އަިދ 

ރަށް ޮބޑު ދަތިތަކާ ކުިރމަތިލާންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީެވ، މިކަހަލަ ޚިދުމަތްތަކުން ޓެްކސްނެގުމަކީ އެީއ ރަްއޔިތުންނަށް ވަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން ވެސް މިަކްނ  ވަރަށް ގިނަ ަޝކުވާަތއް ރަްއޔިތުން ހުށަހަޅަމުންދޭ. އެގޮތުން ހަމަ އަޅުގަ
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ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް މި ގެ ންނަން ބޭނުންާވ ތަޙައްމަލްކުރޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑު ތާއީުދކުރަން. އެއީ މި ބިުލގައި ބުާނ ހަމަ އެންމެ އަކުރެއް މި ަބދަލުކޮށްލަންޖެހެނީ. އެއީ   21އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑު ެޓކްސްނެގުުމގެ   510ވަނަ މާއްދާގެ )ލ(ގެ ދަށަށް ގެންނަންޖެހޭ )ގ( އިތުރުޮކށްލަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގެްނނަން ދައުލަތުން ވިސްަނއިެގން ކުރާ ކަެމއް ނޫން މީކީ. މީ މި ަވގުތުން މިަވގުތަްށ  ޤާނޫނަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ަސރުކާރުން ގެންުގޅޭ ހެޔޮ ވިްސނުމުގެ ތެރެއިން ކުރަންއުޭޅ 

އަސާސީ ޚިދުމަތެކޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ.  ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ މީ ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިފައި ހުރި

އެހެންވީމާ، މިކަމުން ަރއްޔިުތންނަށް މި ލުއި ލިބިދިނުމަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މަަސއްކަްތކުރުމަީކ 

 515ތީެވ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެވިގެްނވާ ކަމެއް. ޚާއްޞަކޮށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން މި ކަމަށް ވަރަށް ބޭނުންވެފައިވާ

އަޅުަގނުޑ މި ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަިދ ޚާްއޞަކޮށް މި ބިލު ހުށަހަޅުްއަވިއދެއްވީީތވެ ގައްޫދ ދާއިާރގެ 

ނޑުގެ ާތއީދު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަްނނަވަން. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރިހަމަ އަށް މި ބިލަށް އެބަ އޮ ތް. މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ޤާނޫނަށް ވުން އަޅުގަ

 ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ
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 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަުގން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 2111/11ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މި ފޮނުވާފައި އޮތް އިޞްލާަޙީކ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް މަޖާ، ވަރަށް ޖޯކު އިޞްލާޙެއް. ީމގެ ފަހަތުގަިއ 

ނެޑއް ފޮރުވިފަ. އެހެންނޫންނަމަ، މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ގެންނާކަށް މި ގޮތަށް  އެބަ ވޭ ކޮންމެވެސް ކަންތަްއގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ލިޔެފަ  525އި ނޯންނާނެކަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން. އެހެން މި ދަންނަވަނީ ފުރަތަމައިނުން ވެސް އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ެއްއވެސް ބަޔަކު ީދފައި އޮންނަ ފައިސާެއއް އަނބުރާ ވަކި މީހަކު މުއްސަނިދކުރަން ނޫނީ ވަކި ބަޔަކަްށ 

ލާފައި ޮއތް އެއްެޗއްކަން ައޅުަގނޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީން. މި ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ނިޔަުތގަިއ އެ ވިސްނުމުަގއި 

ނޑުމެންަނށް އެނގޭނެ ސަރުކާރުން ޮކން މަކަރެއް ހަދަންކަން މި  ކަންވެ ނިމި، މިއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީމާ އަޅުގަ

ނޑެ  ނެޑއް، ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ލާރިގަ އް ފައިސާތަެކއް ދީގެން އުޅެނީ. މީގެ ފަހަތުގައި އެބަ ވޭ ކޮންމެވެސް ކަންތަްއގަ

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް   530ނާޖާއިޒު ފައިސާ މިހާރު ަސރުކާރަށް ނެގުމުގެ ވިސްނުުމަގއި ލާފައި އޮތް ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ުއސޫލަާކ  ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލުގައި ފުރަތަމައިނުން ވެސް މި އޮންނަނީ ސަރުކާރުން ކަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ ކޮަބއިކަން އެްއގޮތަށް. އެ އުސޫ ލު އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ޤާޫނނުހަދާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުހަދާފައި ދޫކޮށްލީމަ އުސޫލު ނެރޭނީ ފިޔާތޮިށ ކުލަިއގެ މީހަކަށް ނޫނީ މި ކަެމްއ  އުސޫލަކީ. މާދަން އަުޅގަ

ނެ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އުސޫލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުވާނޭ. އެހެންނެއް ނެހެދޭނެ. އެ އުސޫލެއް ނުލިޔެވޭ
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 535މިތަނުން ފެންނަންޖެހޭނެ ކުރީ ބައިގައި. އެހެންނޫނީ ކުއްިލއަކަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް، ބޭނުންވާ ބަޔަކަްށ 

ދެންމެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ކަންތައްތައް ވާ ގޮތަށް ފެންނަތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ. ދާދި ފަހުން ވެސް

ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ާތއީދުކުރަން. ސަރުކާރުން ހަާދ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން އޭގެ  މެންބަރަކު ފާހަގަކުރަްއވައިިފ، އަުޅގަ

ކުރިން ހަދާފައި އޮތް ޤާނޫނަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުުކރާ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް. މިސާލަކަށް ޓޫރިޒަމްގެ ޤާނޫނުެގ 

އަހަރުގެ ލާިރ އެއްފަހަރާ ދައްކާ ގޮތަށް  15އަހަރަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންވެގެން  15ދެއްކެވި. ވާހަކަ ދެންމެ 

ނޑުމެނަށް ައޑުިއވިގެންދިަޔއީ އެންމެ ރަނގަޭޅ   540އޮވެަފއި، ކުއްިލއަކަށް އަނެްއާކވެސް އެ ބަހައިލާފަިއ އިހަކަްށދުވަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ފައިސާ ނުދެއްކިޔަްސ. މިހާރު އެކި ބައިބަަޔކަށް ބަހާލައިެގން ދެއްކިދާނޭ. އެހެންވީމާ، މި ހުންނަނީ އަޅުގަ

ޤާނޫނުހަދާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައް. ެއހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ެވސް މަކަރުހެދުމުގެ ނިސްބަތުގަިއ 

ޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ނޫނީ ބަޔަކަށް އޮޅުވާލުމުގެ ވިސްނުމުަގއި މިކަހަލަ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަކީ އަ

ފަހަރެއްގައި ެވސް؛ އެބަ ވިސްނައިދޭން، ބުނެދޭން އެބަ މަސައްކަތްކުރޭ ޓެކްްސނެގުމުގެ ކަންތައް ގެދޮުރ، 

 545ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ނުނަގާ ވާަހކަ. މިއީ މަކަރު ހަދަންވެގެން ހަމަ ބުނެލާ އެއްޗެއް. ޭއގެ 

ކުރިން ަނގާފައި ހުރި ެޓކްސްތަކަކަްށ ފައިސާ ދައްާކ ވާހަަކ. އަނުބރާ ސަރުކާރަށް ދީފައި ހުރި ދަށުން އެބަ އާދޭ 

ނޑުމެން ހަދަންވީ ޓޫރިޒަމްގެ މިދިޔަ ވޭތުވެދިަޔ  ފައިސާތަކެއް އަނބުރާ ދޭ ާވހަކަ. ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މާދަމާ އަޅުގަ

ކޮށްލާފައި އެ މީހުންނަށް އަނބުރާ ދިނިއްޔޭ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ދުވަހެއްގެ ފައިސާ އަނބުރާ އެއްކަލަ ޓޫރިޒަމް އަގުެހޔޮ

ނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ ކުރާ  މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރުމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތައް؛ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ައޅުގަ

 550ން އިތުބާރު މި ޤައުމަށް އިންވެސްޓުކުރަން އަންނަ މީހުން ކުރާ އިތުބާރު ވަރަްށ ބޮޑަށް ގެއްިލގެންދާ ތަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅެްއ ކޮށްދެއްޏާ، އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައެއް ޮކށްދެއްޏާ ހިންގަވާ މިހާރުވެްސ އެބަ ހުރި ސިޔާސީ އެތައް މަޤާމުތަކެއް. އަުޅގަ

ވަޒީރުން އިތުރަށް. ނައިުބ ވަޒީރުން، ސްޓޭޓް؛ މިހެން  1އެބަ އުޅޭ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއެްއގައި

ކިޔަިއގެން ދެން ބައިވަރު. ސިޔާސީ އެަތއް މަޤާމުތަކެއް. މި ބައި މަދުކުރާނެ ކޮންމެވެސް ޤާނޫނެއް ސަރުކާރުގެ 

 555ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެން  ވިސްނުން ޮއވެއްެޖއްޔާ މިހާުރއްސުރެ ލަިއގެން، ކޮންމެހެން ދޭން މަޖުބޫރުވަންޏާ އެބަ ބުނެވޭ

ނެތޭ ދެވޭކަށް. ސަރުކާރުން ހަމަ ހިތަށްއެރީމަ މިއަދު އަނެއްކާެވސް ދޭންވީ ކޮންމެެވސް އެހެން މިނިސްޓްރީއަކަށް 

މަޤާމު. މިހެން ިއތުރުކުރަމުން ގޮްސ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ މަޤާމުތަްއ އިތުުރވެގެން ަރއްޔިތުްނެގ  1ސިޔާސީ 

ަމދެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްދޭން، ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް  އަތުން ދާ ފައިސާ ވަކި

ވެއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މިގޮތަށް މަކަރުހަދައިގެން ޤާނޫނުތަކެއް ލާނެ ަކމެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 560ުމގައި ވިޔަސް އެބަ ުއޅޭ އޭގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް މަދުކުރަންވީ. ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ބަލައިލިކަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ  11މިނިސްޓްރީއެްއގައި ިސޔާީސ  ވަަރކަށް ބޭފުޅުން މަސައްކަތް އެބަ ކުަރްއވާ. މިއީ އަުޅގަ
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ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ؛ ސަުރކާރަށް ވަަޑިއގަތުމުގެ ކުރިްނ  ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަުޅގަ

ދިޔަ ވާހަކަ އަކީ ސަރުކާރުގެ މަތި ބަރު ވާހަކަ. ސަރުކާރު، ވަރަށް ކުޑަ ސަރުކާރަކުން ހިންގޭނެ ވާހަކަ. ދައްކަމުން

 11އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަީނ އެާޔ އިނދިކޮޅަްށ. ކޮންމެ ިމނިސްޓްރީއެްއގަިއ ެވސް 

 565ކުރަުމންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މި ސިޔާސީ ވަޒީފާތަުކގައި ތިެބގެން މަސައްކަތް 21ނޫނީ 

ޤާނޫނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަނެ؛ އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިގަންނަން ހެޔޮާވވަރުގެ ޤާނޫނެއް ނޫނޭ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 570ތްެތރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއެުރވުމުގެ ކުރިން މިއަުދގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓަަވއިދެްއވުމަށް އާދެ، އިތުރު އެހެން ިޢއްޒަ

މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީްސ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫާސ މަނިކަށް ދަޢުވަތުއަުރވަން. 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާެގ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ައޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކަށް. 

 

 575 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: އިންގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލެ ދާއިރާ

ދުމަތުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް މުދަލާއި ޚި 2111/11އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެުޅއްވީީތވެ ގައްދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ 

ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅަގނުޑމެން އަޑުއަހަމުން ގެންދަން ހަމަ އަބަދުވެސް ވާަހކަ ައުޑއެހުމަށްފަހުގައި، އަުޑއަހަން 

ހުންނަ މީހާ އެ ަދއްކާ ވާހަކަައކުން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ބައެއް ފަހަރު އެަބ ހަމަ ވިސްނޭ ގޮްތވޭ ހަމަ  ދުރުގައި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ހަރުބަހެއް.   580މިސްކިތު ހުޅުޖެހި މީހާ ވެސް މަށޭ އެބަ ކިޔާހެްއޔޭ. ޢާްއމުކޮށް އަުޅގަ

ުއސޫލުން ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ހީާވ ކަހަލަ، ހަމަ ތިމަންނާމެން އަދި ހަމަ ަވގުންެގ ފޮށި ބާރަްށ ބަންނާނޭ ބުނެވޭ 

ހަމަ ހަދާހާ ކަންތައްތަކޭ ހަމަ އެހެން މީހުން ވެސް ކުރާނީ. އަދި ކުެރވޭ ކޮންމެ ރަނގަުޅ ކަމެްއގެ ތެރެއިން އެކަހަަލ 

  ކަންތައްތައް ވިސްނައިިފކުރުކޮްށ އެކަހަލަ ވާހަކަ ދެެކވޭ ގޮތް ވަނީ އެހެންވީމަ...

 

 585  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑި ހުރަސްކޮށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްދެއްވުން އެދެން. މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކާވިއރުގައި ގޮ

 ނުދެވެންޏާ އެހެން ޖެހިގެން ހުންނަ މެންބަރެއްގެ ޮގނީޑަގއި ެއްއވެސް މެންބަރަކު އިީށދެވަަޑއިގަންަނވަިއގެންނުވާނެ.

އެހެންވީމާ، ަމޑުކުެރވުމަށްފަހުގަިއ އިށީެދވަަޑއިގެްނ އެތެެރައށް ވަަޑިއގަންނަވާނީ. ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޚާއްޞަކުެރވި، 
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ނޑިކޮުޅގަިއ  ނޑި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް މެންބަރަކު ވަޑަިއގެން އަނެްއ މެންބަރެއްގެ ގޮ ނަންފުޅުޖަހާފައި ގޮ

 590 ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ޝުކުިރއްާޔ. ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންނަާވ.އިށީނުމަކީ ެއއީ ަގވާއިދު ހުއްދަ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މި ދެންނެވި ޤާނޫނު؛ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުުމގެ 

ނޑުމެްނގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ އިޞްލާޙުގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮތުން، ސަރުކާރުްނ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ނަޑއަަޅއި އުސޫލަކާ ެއްއޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ހިންގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢެްއެގ ދަށުން، ސަރުކާރުން ނުވަތަ   595ކަ

ނުވަތަ އިމާރާތް؛ ނޫނީ ިއމާރާތް ތިން ވަނަ ފަރާތެްއ ތިން ވަނަ ފަރާތެއް މެުދވެރިކޮށް ިވއްކާ ފުލެޓް ުނވަތަ ޯގތި 

ނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ ވާހަކަފުޅުެދއްެކިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަނގަޅަށް ވިސްނަިއވަަޑިއގަތީމަ  މެދުވެރިކޮށް؛ އަުޅގަ

ނޑައަާޅ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން. މީގައި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ހިންގާ މަޝްރޫޢަށް ސަރުކާރުން ކަ

ސިޔާސަތުތަެކއްެގ ދަށުން؛ މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިތްވަރުދެިވގެން ރަްއޔިތުންނަށް ލުއިެވގެންދާނީ. ެއީއ، 

ނޑައެިޅގެން އިޤްތިޞާދީ އަދި އިްޖތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާ؛   600ވަނަ މާއްދާެގ  23ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

އުލަތެއްގެ މައްޗަށް ުކޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން، ތަނަވަސްަކްނ )ށ(ގައި އެބަ ވޭ ފޭރާމާއި ހިޔާވަހިކަން ލިބުން. މިއީ ދަ

ހުރި މިންވަރަކުން އެ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭނެ މަގުތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދަުއލަތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނޭ. 

ބާރުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުހަދާ  3ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވެިރކަން ހިންގުމުގެ ބާރުން، އަދި ޚާްއޞަކޮށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ 

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިުތންނަށް ލުއި ހޯދައިނުދެވެންޏާ ދެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  މަޖިލީހާ، މި ދެ ބައި ގުޅިެގން އަޅުގަ

ނޑުމެން   605ލުއި ހޯދައިދޭނެ އެއްެވސް ފަރާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވުޖޫދަުކ ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަުތގައި އަުޅގަ

ތެރި ވިސްނުމަކުން ވިސްނާކަުމގައި ވަންޏާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ސަރުކާރުްނ މި ހުށަހެޅުއްވީ ސަރުކާރުން އިޚްލާޞް

ނަޑއަޅާ ިސޔާސަތުތަެކއްެގ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭ ފުލެޓު އަދި މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ީޖ.އެސް.ީޓގެ ގޮތުަގއި ފަިއާސ  ކަ

މަތަކުން ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ފަންތީގެ ބަަޔުކ ނަގަން ެވއްޖެ ކަުމގައި ވާނަމަ، ެއއީ އަސާސީ ޚިދު

މަޙްރޫމުވެގެންދިޔަީއ، ދަިތވެެގންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އެަފދަ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ހޯަދއިދެްއވުމުގެ މަަސއްކަތްަތއް 

 610ަމކީ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެންަނވަިއގެން ެއއީ އަދި ކޮންމެ ފަދަ، ކޮންމެ މުހިއްމު ޤާނޫނަކަށް ނަމަވެސް ގެނައު

ސަރުކާރެްއގެ އިޚްލާޞްތެިރކަްނ ދައްުކވައިދޭ ކަެމއް. މި ކަުމގައި މަތީ ފަންތީގެ މީހުންނަށް އަޅައިެދވޭ ަލގްޒަރީ ޮބޑެތި 

ފުލެޓުތަކުން މި ބައި އުިނކުރާކަށް ވިސްނުމަކީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެހައި ފަސޭހަ ކަެމއް ނޫްނ 

ގެ ތެރެއިން ވިސްނާލީަމ އެބަ އެނގޭ ބޮޑު ައގުަގއި ެއންމެ ފަހުގެ މާބުލް ސްޓޯން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް. ައޅުަގނޑުމެން

ޖަހާފައި ނިންމޭ ފެންވަރަށް ފުލެޓު އަމިއްލަކުރެޭވވަުރގެ ިވޔަފާރިވެރިންނާއި މުއްސަނދިްނ ރާއްޖޭގައި އެބަ ތިބި. ެއ 

ނޑުމެން މި މަފްހޫމުގައި މި ދައްކަނީކީ. ނުޑ  މީހުންގެ ވާހަކައެއް ނޫން އަުޅގަ  615އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފަހަރުގައި އަުޅގަ
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ކުރިން މި ދެންނެވިހެން ހީެވދާނެ، އާނ! ތިމަންނަގެ ވާަހކައޭ އެ ދަްއކަނީ. ތިމަންނަމެންނޭ މިކަން މި ކުރުވަނީ. 

ނޑު  ނޑުމެްނގެ މި ޖުމްލަ ވިސްނުން އަމާޒުވެެގން މި ދިޔައީ، އަޅުގަ ބައެއް އެ ފަދަ ފަރާތްތަކަށް. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު މި ހިމެނެނީ މި ދެންނެވި ނުކުާތގަިއ؛ ޤަ ބޫލުކުރާގ ޮޮުތގަިއ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ މި ހުށަހެޅުއްވުުމގެ މަިއގަ

ނޑައަަޅއިދެވޭ އޭިރޔާަގއި  23ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަަނ  23ވަނަ މާއްދާ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ިއޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ކަ

 620ލަތުގެ ފަރާތުްނ ހޯދައިދިނުމުގައި ެދވޭ އެހީެތރިކަމެއްގެ ތެެރއަށް މިކަން މާއްދާގެ )ށ(ގައި މި ބުނާ ިހޔާވަހިކަން ަދއު

ދިއުމަށް. މިކަމުގެ ސަބަބުން ަހމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބަަޔކަްށ ލުއިެވގެންދާނެ. އަުޅަގނޑުެމން މި ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު 

މާލޭަގއި ވެްސ އެިޅގެންދިޔަ ފުލެޓުތަކުްނ،  ވެސް އެބަ އެނގޭ އެންމެ ަފހުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން ވެސް ުހޅުމާލޭގައި އަދި

ރުފިޔާ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  7211ޗައިނާ ސަރުކާުރގެ އެހީަގއި ެއޅިގެންދިޔަ ފުލެޓްތަކުން ވެސް 

ނޑުމެން މީގައި ވިސްނާަލއި ދިރާސާޮކށްލީމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ، ޢާއްމުން ަރއްޔިތުމީހާގެ   ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

 625ތެރެއިން މި ގޯތިގެދޮރުގެ ބޭނުން، ފުލެޓް ވިޔަސް އަދި އެޫނން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް މި ލިބޭލިބުމަކަށް އުއްމީދުކޮށްގެްނ 

ހާހާ  32ހާހާއި  22ތިބި އެތަެކއް ސަޭތކަ މީހުން އެބަ ތިބި. އެންމެ ފަހުެގ ެދ ބުރުގެ ނަތީޖާ އިން ބަލައިިލޔަސް 

ރައްޔިތުން ފޯމު ހުށަހެޅި. މާނަ އަކީ މިކަމުގައި ޭބނުންވެފައި ތިބި ރައްޔިތުންެގ ދޭތެރޭގެ އަދަދަކަށް މި ފުލެޓުތަކަށް 

އަދަދު ހަމަ އެްއވަރެްއަގއި ހިފެހެއްޓިފައި، އެއަްށވުރެ ބާރަްށ ކުރިއަރަމުން އެބަ އަންނަކަްނ. އެ ފަދަ ފަރާތްތަކަށް މި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ، މި ދެ ންނެވި އުސޫލުން ހުޅުމާލެ އިން އެންމެ ފަހުން ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި އަޅުގަ

 630ލިބިގެންދިޔަ ފުލެޓުތަކަށް ެވްސ ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަންޓަކީ ދަތި ތަކުލީފަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ވެގެންދިަޔކަން. އެހެްނވީމާ، 

ަގއި އެ ފަދަ ކަންަތއްތައް ުލިއ އާދަިއގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ކުެރވެންހުރި ކޮންމެ ކަމެއް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ލިބިގެންދާނެހެން. އެއީ މި ބިލުގެ މި 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގަިއ މި ދެންނެވިހެން މި ކަމުގަިއ އެންމެ މެންބަރުން  ނޑު ބޭނުމަީކ އަުޅގަ މަފްހޫމުގެ މައިގަ

ދި ކޮމިޓީން މި ަމސައްކަތް ނިިމގެން ައޅުަގނުޑމެންނާ ހަމައަށް އަންނައިރު އެއްބަްސވެ، ކޮމިީޓއަކަށް ގެްނގޮސް، އަ

ނުޑ ުއއްމީދުކަމުަގއި ދަންނަވާލަމުން،   635އަދި ފަހަރުަގއި މިއަްށ ވުެރ ލުއި ގޮތެްއ މި ކަުމގަިއ ވެގެންިދއުމަކީ އަުޅގަ

 .و بركاته الم عليكم و رحمة هللاالس  ލިބުނު ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން އިށީނދެލަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު ވެސް ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް 

 640ވާ ކަމަކީ މީގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ހެޅުއްވީތީ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ނަމަވެސް ހުށަ

ގޮތުން  . އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުްނނަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަމަކުންނުދޭ މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކަކުން

 ނަމަވެސް މި ލުއި ދެއްވާތީ ެއގޮތުން ؛މި ޖީ.އެސް.ޓީ އިންޓްރޮޑިއުްސކުރަްއވާފައި އަެނއްކާ އެ އަނބުރާ ގެންދަވަން
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ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ މައިަގނޑު ދެރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުއެކަމަށް ވަ ތިން ކަމެއް އެަބ ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

! އާދެ ،ުގޅޭ ގޮތުން. ޮކމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން  އޮތް މި ބިލާ

ނޑަކަށް ޤަބޫެލއްޝޯޓޭެޖއް އޮތް ކަމެއް ހަުއސިން  މި ވަގުތު ިދވެހިރާއްޖެ ައކު، އަދި ވަރަށް ޮބޑު  645 ައކީ. އަުޅގަ

ގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަހއުސިން ބަލެއް ތަުނގަިއ ކައިިރ މުސްތަޤް އޮތް ނުކުރެވޭ މި ސަުރކާރަކުން ެވސް އަދި ކުރިއަށް

އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. އާދެ!  ވާއިުރގައި ާޢއްމު ރައްޔިތުންނަކީ ކޮަބއިތޯ ކަމަށް. އެހެންކަމަށް ޖް ހަމަޖެހިގެންދާނެޝޯޓޭ

ނޑަކީ މި ދާއިރާގަިއ  ވިދާޅުވެއްޖެ މުއްަސނދިން ފުލެޓު  ވިލިމާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާން  ގަންނަ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ނޑަށް ދިމާވެފައި އެބަ އާދަިއެގ ހުރި،  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަުޅގަ

 650ކޮށްގެްނ، މީހުންގެ ހުރިހާ އެއްެޗއް މޯގޭޖު ދެމަފިރިން އެއްކޮށް މަސައްަކތްކޮށްގެން އެ ،ސައްކަތްކޮށްގެންމީހުން މަ

ތަން. އެއީ ސަރުކާރުން  ތައް ގަންނަމުންދާނުވަތަ ޢާއްމު ވިޔަފާރިތަކުން ވިްއކާ ފުލެޓު ޢާއްމު މީހުން މި ވިއްކާ

ޖަށް ކޮންމެވެސް ޓޭމި ޝޯ .ުނވާީތވެއުފެއްދިފައިއެްއޗެހި  ފުލެޓުަތކާ . އެހައިވާީތވެނުުކޅެދިފައި ކަމަށް ސަރުކާރަކުން އެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޖެހޭ ބަޔަކު އެބަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތު އޮްތ  ަވގުތު ގޮތުން މި ފިލްކުރަން އިނގޭތޯ. ެއގޮތުން އަުޅގަ

ޓްީރ އާއި ިރއަލް އެސްޓޭްޓ ގޮތުން ޢާއްމު ިވޔަފާރިތަކުން ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސް

 655މު މަސައްކަެތއް. އެހެންވީމާ، ެއ ްއވަމުން ގެންދަވަނީ ވަރަށް މުހިއްއިންޑަސްޓްީރގައި އުޅުްއވާ ިވޔަފާރިތަކުން އެ ކުރަ

، ކެއް ެވގެން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާބޭފުޅުން އެ ކުރައްވާ މަަސްއކަތުަގއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަްށ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާތަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުމިވަރު ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ކަމެްއ ނޫން. އަުޅގަ ކުރެެވީނ ގެ ޮބޑު ތަފާތެއް ގެނަުއމަކީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ އަުޅގަ

ނޑު މި  ހަމަ އެކްރޮސް ދަ ބޯޑް، ނޑާލުން. އަުޅގަ ހުރިހާ އެންމެންނަށް މި ވަގުތަށް ހަމަ އެއްކޮށް ޖީ.އެސް.ީޓ ކަ

ނޑުމެްނގެ ިމ ކަމު  މި ނެވީ ފުލެޓް ިވއްކުމާއި ގަތުމާ،ދެން ގެ ތެރެއިން. ކޮންމެވެސް ުދވަހެއް އަިއސްދާނެ އަުޅގަ

 660އެްއެގ ދުވަހުން އަުޅަގނޑުމެން ަވކި ފަންތި ިރއަލް ެއސްޓޭޓް މާކެޓް ހަމައަކަްށއެޅޭ ދުވަހެއް. އެ ނޫނީ އިންޑަސްޓްރީ

ގެއިތުރުން ހަމަ މިހާރުވެސް އަނެއް ކަމަކީ މީ ނެގުމަށް ވިސްނިދާނެ. ދެންމީހުންނަށް ވިއްކާ ފުލެޓުތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ

ެގ 15ގުޅިގެން އެ % . މިާހރު މި ސަރުކާރުން ގެންނެވި ބަދަލާއިޓެްކހެއް ބިން ވިއްާކއިުރގަ 15އެބަ ނެގޭ % ބިމުން

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  1ޖީ.އެސް.ޓި %އަެނއްކާ އިތުރުން އަގުން  ވަރަށް  ގޮތުގައި ހަުއސިންއާ ވެސް އެބަ ެނގޭ. އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ހުށަހަޅަން ޢިއްޒަތްތެރި ބިން ިވއްަކއި ގަނެ މިކަން ކުރު ގުޅުންހުރި ކަމެއް މަކީ ެވސް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 665ަރއްވަން. ނުކުބިން ވިއްަކއި ަގތުމުގައި ެވސް ޖީ.އެސް.ޓީ ިމ ވަގުތު އެޕްަލއި، މަޖިލީހުން މިކަމާ ވިސްނަވާފައި ބިމުން

ނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް އެބަބަލެްއަގއި އަލުން ެއކަމާ ވިކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤް  ސްނަން. އެހެންވީމާ، މި ަވގުތު އަުޅގަ

ަތއް ދީ، އަދި ސަރުކާރުގެ ފުލެޓު ނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި ކުންުފނިތަކަށް ރައްކާތެރިކަެމއްޖެހޭ މިހާރު މި ސި

ނދިންނެއް ނޫން ގިނަ މީހުންނަކީ. ެއއީކީ ކޮންމެހެން މުއްސަ ،ނުލިބޭ ހަމަ ޢާއްމު ރައްޔިތުން، ހަމަ ޢާއްމު ރައްޔިތުން

ނޑު ވެސްޖެހޭ މި ވަގުތަށް. އެހެންވީމާ،  އެބަ ގެ މަންފާ ލިބިގެންދާންންނަށް ވެސް މީއެ މީހު ޢިްއޒަތްތެރި  ައޅުގަ
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 670ކޮެޅއް ފުންކޮށް ވިސްަނވަިއ، މި ކަމާ ތަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ،މެންބަރުން އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

ކޮނޮމިކް ހުށަހެޅިގެން ގޮއްސި ސްޕެޝަލް އި  ތަނުގައި ރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްެދްއވުމަށް. އާދެ! މިނާޢަތް ކުސި

ނުޑ ޓެކްސް ކޮންެސޝަން ބިލެއް. މި ބިލުގެ ދަށުން ބައިވަރު ގެޒޯން ތަކެއް ދެިވގެން އެބަ ދޭ ވިޔަފާރިތަކަށް. އަުޅގަ

އެ ވިޔަފާރި ކުިރއެރުމަށް  ،އޮއްަވއި  އިާވ ހައުސިން ޝޯޓޭޖްންނަށް ބޭނުންވެފަިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު އަކީ ވާހަކަ

ޮކނޮމިކް ޒޯންގައި ފަހަރުަގއި ަތްއ ނުލިބޭންވީ. ސްޕެޝަލް އިޝަންބަަޔކަށް ކީްއވެތޯ ޓެކްސް ކޮންސެ މަސައްކަތްކުރާ

 675އްޖޭަގއި ހަރަކާތްތެިރވާ، ވަންޏާ ދިވެހިރާހި ަރްއޔިތުންނަށް ވިްއކޭ ފުލެޓުތަކެްއ ވެސް. އެހެންކަމަށްހެދިގެންގޮސްދާނެ ދިވެ

ނޑު މި ދެންނެވީ އޭދިވެހިރާއްޖެ ށް ވަރަށް ބޮޑު އެ ޒޯނުން ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކަ ،އަުޅގަ

މި ހުރިހާ ގޮތުން ވެސް. އިްމޕޯޓް ޑިޔުޓީ ގޮތުން ވެސް،  ،ލިބިދޭ ޓެކްސްގެ ގޮތުން ވެސް  ޑިސްެއޑްވާންޓޭެޖއް

ކޯލިޝަނަްށ  ގެޒޯނެްއގެ ވާހަކަެދއްިކއިރު މިތާ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ، ސަރުކާރުކޮނޮމިކް އެހެންވީމާ، ސްޕެޝަލް އި 

 އާއި އެްއޗެހި ދައްކަވާަފއި އެބަ ޝަން ދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަވަރަށް ބޮޑަށް ޓެކްސް ކޮންސެ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން

 680ކުންފުނިތަކަކަާށއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ  ވާއިރު ކީްއވެތޯއޭ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހަރަާކތްތެރިވާހުރި. އެހެންކަމަށް

ޯތ ިވޔަފާރިތަްއ ޝަން ީދގެން ީކއްވެކޮންސެޝަން ނުޭދންވީ؟ ެއ ކޮންސެ ފައިދާއެްއ ލިބޭ ކަމެްއަގއި ހަމަ އެ

 ށް ވެސް ފައިދާހުރި ގޮތެއްއެހެންވީމަ، މި ކަން ކަމަށް ވިސްނަވާފަިއ މީގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަ ކުރިނާރުވާންވީ؟

ނުޑ އުއް  މީދުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.ނިންމައިދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 685  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަުގން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ، 2111/11ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އް ހުށަހެުޅއްވީީތވެ، ގައްދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް، ވަރަށް ާޚއްޞަ ޝުކުެރްއ އިޞްލާޙެ

ދަންނަވަން. އާދެ! މި އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެން އެބަ ދޭ ރާއްޖޭގެ 

އިާވވަރު. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުްނ ވެސް އަދި ސަރުކާރުްނ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކުން ވެްސ ގެދޮރަށް ބޭނުންވެފަ

 690ހަމަޖައްސާ އުސޫެލއްެގ ދަށުން ވެްސ އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓުަތކަށް، އެ ގަންނަ ފަރާތްތަކަްށ ލުއިދިނުމަކީ މިހާރު ވަރަްށ 

ޔިތުންނަށް. އެހެންކަމުން، މުހިއްމު ކަމެއް. އާދެ! މިހާރު ގިނަ ފްލެޓުތައް ސަރުކާރުން މި ވިއްކަނީ ވަރަށް އާަދއިގެ ރައް

އެ ރަްއޔިތުމީހާ އަށް ފްލެޓުަތކަށް ައގުދަްއކާއިރު އިތުރަށް ޓެކްސްދެްއކުމަކީ އިތުރަށް މީާހ އަށް ބުރަެވގެންދާނެ ކަެމއް. 

އާދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މިއީ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ވިްސނާކަމުގެ ހެއްކެކޭ. އާދެ! 

މިހާރު އެްނމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެގެްނާވ އެްއ އަާސސީ ޙައްުޤކަމުގަިއވާ ގެދޮރަށް، ގެދޮރުެގ  ރައްޔިތުންނަށް

 695މިލްކުވެރިކަމަށް، ނޫނީ ގެދޮުރ ހޯދުމަށް ލިބޭ ލުޔަކީ އެއީ ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިަފއި ހުރި ކަމެއް. މިގޮތުން ވެްސ 

ޢުތައް ހިންގަން ބޭނުްނާވ ފައިާސގެ ތެރެއިްނ ބަެއއް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީެއއް ނޫނީ ސަރުކާރުެގ ެއކިެއކި ަމޝްރޫ
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ނޑު  ނަމަވެސް އުިނވެގެންިދއުމަކީ ސަރުކާރުގެ ފުދުންތެރިކަްނ، ނޫނީ ސަރުކާރުަގއި ހުރި ހިްތވަރުގަަދކަން. އާދެ! އަުޅގަ

ފްލެޓުތައް އެޅުމަށް  މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްަލން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ފްލެޓުތަެކއް އެޅި.

ހަވާލުވި ކޮންޓްރެކްޓަރުން އެ ފްލެޓުތައް އަޅާ ނިންމިއިރު ަވނީ ބަނގުރޫޓުވެފަ. ސަބަބުތަެކއް ނެތިއެއް ނޫން. ފްލެޓުތައް 

 700އަޅަން ހަވާލުިވއިރު ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް މުދާ ބޭލޭނެ ގޮތެއް އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ކުއްލިައކަށް ގެަނއި ބަދަލެއްގެ 

ބުން، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން، އެ ފްލެޓުތައް އަޅަން ހަމަޖެއްސިފައި ހުރި ރަށްތަކަށް ސަބަ

މުދާ ނުބޭލޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ. ޭއގެ ެއއްވެްސ ބަދަލެއް ސަރުކާރުން އެ ޮކންޓްރެކްޓަރުންނަށް ނުދިނުމުގެ 

ނޑަކަށް % . އެހެންަކމުން، އެ ހަވާލުވި ކޮންޓްެރކްޓަރު ހަލާކުވެގެންިދއުމަކީ ބޮުޑެވގެންދިޔަ 33ސަބަބުން ގާތްގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. މުސްތަޤުބަލުގައި ފްލެޓުތައް އަާޅނެ ކޮންޓްރެކްޓަރުން އެކަމުެގ 

 705ކިެތއް އަޅަން އެބަ އޮތް. ައޅާނެ މިސް 11ސަބަބުން ނެތިވެގެންދިޔައީ. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރުެވސް ރާއްޖޭގައި 

ކޮންޓްރެކްޓަރުން ނުލިބިގެން ެޓންޑަރ ބޯޑުން މިހާރު އެ ވަީނ އޯ.ޕީ.ޕީ އަށް އަނބުރާ އެ ަމސައްކަތްަތއް ފޮނުަވއިލާފަ. 

ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަ ައކީ މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުާކރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއާ ދޭތެރޭަގއި ިވ 

ނުޑގެ އިހުމާލު ގެ ސާފު ހެއްކެކޭ ިއނގޭތޯ. އާދެ! އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަމުން، އަުޅގަ

ވާހަކަ ނިންމައިލާނީ މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް މިފަދަ ކަންތަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލަން ގޮވަމުން. އާދެ! އެްއވެްސ 

 710ށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ެއހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ިމ ބަޔަކަށް ެގއްލުމެއް ދިނުމަކީ އެްއވެސް ސަރުކާރަކުން ކޮ 

އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން، އަުޅަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި 

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 715ތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސޯޝަލް ހަުއންސިން އިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނަގާ ގޮތަށް ނިންމެވުމަކީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ

އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ާތއީދުކުާރ ކަމެއް. މިތާނަގއި ަބއެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ެދއްެކވި ބަެއއް ވާހަަކއަކަްށ 

ށް، ބޯހިާޔަވހިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ތާއީެދއް ނުުކރެވޭ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހުިރހާ ރައްޔިތުންނަ

ގޯތިދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ގޮތް މެދުވެރިކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އެއީ ުމއްސަންޖަކަްށ 

ން ވިޔަްސ، ފަގީރަކަށް ިވޔަސް އަދި އެހެން މީހަކަށް ވިޔަސް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޤާނޫނުތައް ހެދިފައި އޮތް ގޮތު

 720ކިތަންމެ ގިނަ ރުފިޔާ ހުިރ މީހަކަށް ވެްސ ބޯހިޔާވަހިަކން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތެއް ޯނވޭ. މިއަދާ ހަަމއަށް ެވްސ 

ނޑައެޅިަފއި މި އޮންނަނީ، ެއ ބޭފުޅުން އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ާތއީދުކުރަްއވާ  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަ

އޮތަސް، ތިން ވަނަ ޯގއްެޗއް ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް.  ފަރާތްތަކަށް، އެ ބޭފުޅުން އެއް ގޯތި އޮތަސް، ދެ ޯގތި

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މާޭލެގ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިން، ކުީރގެ ވަޒީރުން ކަހަލަ ބޭފުޅުންނަށް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގެ 
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ބޭފުޅުންެގ އެތައްމިތަނުން ގޯތި ލިބިފައި އެބަ ހުރި. އަދި މާލޭގައި މިހާރުވެސް ގޯތި އޮތް އެތައް ފަރާތްތަކަށާއި އެ 

 725ދަރިންނަށް ގޯތި ހުޅުމާލޭގަިއ ވެސް ދީފައި އެބަ ހުރި. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި އާޓިފިޝަލް ޝޯޓޭޖެއް މި 

ރާއްޖޭަގއި ކްރިއޭުޓވެަފއިާވކަން ވެސް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަަވން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމުން، ދުނިޔޭގެ އެެހްނ 

ތަށް ގޯތިދިނުމުގެ ކަންތައްަތްއ ކުރިއަްށ އޮތް ތަުނަގއި ފަުރމާކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެްއ. މީހުން ވެސް މިކަން ކުރާ ގޮ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިތާނގައި ހުޅުމާލޭެގ، މި ދެންނެވީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ، 

އް ގޯްއޗަށް ވުރެ ގިނަ ޯގތި؛ އެއް ފްލެޓު އޮންނަ މީހާ ލަގްޒަރި ފްލެޓެްއގެ ވާހަކަ. ލަގްޒަރީ ފްލެޓު ވެސް ހުރެދާނެ. އެ

 730އަނެއް ފްލެޓު ގަތުމަކީ ކިތަންމެ އަގުހެޮޔ ތަނެްއގައި ގަތަްސ އެީއ ލަްގޒަރީ ނުވަތަ ެއއީ ޭއނަ ދަވަނަ ެގއަކަށް ިދއުމަްށ 

ނަޑއަޅާއިުރ، ޤާނޫނުގައި ކޮ މިޓީން މި ބިލަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް. އެހެންކަުމން، އަޅުަގނޑުމެން މި އުސޫލުތައް ކަ

ނަޑއެޅުން. ަލގްޒަީރ ފްލެޓަކަށް  އިޞްލާޙުކުާރއިރު އެަބ ޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނަން. ފުރަތަމަ ަކމަކީ ައގުެގ ސީލިންެގއް ކަ

ނޑަެއޅި ބަޔާންެވގެންވާނެ. މިއީ މި ރާއްޖޭެގ  ވާނީ ކިތައް މިލިއަން ރުފިާޔގެ ފްލެޓެއްތޯ. އެ ވާހަކަ ާޤނޫނުގައި ކަ

ވެސް ޤާޫނނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙު ޮއތް ގޮތަށް ވަރަށް ލުއިުލއިކޮްށ، ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ޤާނޫނުތައް؛ މިހާރު

 735މީހަކަށް، ބޭނުންފުޅުވާ ޝަރުެތއްަގއި، ބޭނުންފުުޅވާ ކޮްނޑިަޝނެއްަގއި ތަންތަން ދޫކުރެޭވ ޮގތް އޮތީމާ ޤާނޫނުތައް، އެހާ 

ިއނެތީމާ އެބިއުސްކޮްށގެން މި ދެންނެވި ގޮތަށް ކަންަތއްތަްއ ސާފުނުވީމާ، ކުިލއަރކޮށް ަގއިޑްލައިންަތއް ަކނަޑއެޅިފަ

ކުރެވިފައި އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރުވެސް ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ. ނީެޑއް އޮެވގެންނޭ 

. ނީޑެއް އެބަ އޮތް. އެީއ ފްލެޓު މާލެ އަށް ބަދަލު މި ކުރެެވނީ 712ސަރުކާރުން ައއްޑު އަތޮޅަށް ަކނޑަައޅާފައި އޮތް 

މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެދެަވޑަިއގެން ިތއްބެވި ަބެއއް ސަރުކާރަށް ާތއީދުކުރާ ިޢްއޒަތްތެރި ބޭބޭފުޅުންގެ ތިާމގެ 

 740ބޭފުޅުންނާއި ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުްނނަށް އެ ތަންތަނުން ފްލެޓު ދެއްވުން. އެ ނީޑު އެބަ އޮތް. އެ ނޫން އެހެން ެއްއވެްސ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކޮިމޓީން މި ބިލު ދިރާސާކޮށް  ނީޑެއް ޮއެވގެނެއް ނޫން މި އުޅެނީކީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކުާރއިރުަގއި ދެ ިއޞްލާޙެއް ގެންނަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސޯޝަލް ހައުސިން ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން 

ސްޓޭޓަކުން ބިމެއް ގަްތކަުމގައި ވިަޔސް، ެއއީ އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތް ފަރާތަުކން؛ އެއީ ކޮންމެ ހައުސިްނ 

ފަރާތަކުން ހޯދި ތަނެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ތަނެއް ކަމުގައި ވިޔަްސ ޖީ.އެސް.ޓީނުނަގާ ގޮތަށް މި 

 745ސަރުކާރުން ވެްސ  ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނަން. އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެވަަނ ކަމަކީ

ލަކްޒަރީ ފްލެޓު ވިއްކާ. މިހާރު ޓާޓާ ކުންފުނިން އެ ހަދާ ތަންތަނުގައި ލަގްޒަރީ ފްލެޓުގެ ވާހަކަ އެބަ އޮތް ޖަހާފަ. 

ލަގްޒަރީ ކޮންޑަމީިނއަމް. އެހެންވީމާ، އެ ތަންތަނުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ގޮތަށް އޮންނަންާވނީ. އެއީ އެތައް މިލިއަަނކަށް، 

ނޑުމެން މިތާނގައި މި ދަްއާކ  21މިލިއަން،  11މިލިއަން،  5މިލިއަން،  2މިލިއަން،  3 މިލިއަން. އޭރުން އަުޅގަ

ލަގްޒަރީ ވާހަކަ ެވސް ނިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އެަބ ޖެހޭ ލަގްޒަރީ ފްލެޓަކީ ކޮަބއިކަން، އެއީ ކިހާ ައގަކަށް 

ނޑަައޅަން. އަދި ކިތަންމެ އަގު ހެޮޔކޮށް ގަތަސް   750އެއް ގެ ހުންނަ މީހާ ދެވަނަ ފްލެޓެއް ގެންނަންޏާ ދެން  ދިޔައިމަތޯ ކަ
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ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް. ދުނިޔޭެގ ެއއްވެްސ ތަނެްއގަިއ ދެވަަނ ެގއެްއ ގަންނަ މީހާ، ެއއް ރަށުން އަނެްއ ރަށުަގއި ގޯިތ 

މާ، މި ދެ ބައި އެބަ ހުރި މީހާ ގަންނައިރަކު އެ ީމހާ އަށް ޓެކްސްަތކަކުން މާފެްއ ނުކުރެވޭ. ެޓކްސްަނގާކަށް. ެއހެންވީ

ޖެހޭ އުސޫލުތަކުެގ ތެރެއަށް ަވއްދަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެްއ ގޯްއޗަށް ވުރެ ގިނަ ގޯިތ އޮްނނަ މީހުންނަށް، ތިން ވަނަ 

ގޯްއޗެއް ނުވަތަ ދެވަނަ ޯގްއޗެއް ގަންަނއިރުަގއި ޖީ.އެސް.ޓީ މާފުނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުން. ހަމައެހެންމެ އަމިއްލަ 

 755މިސާލަކަްށ ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ސަރުކާރުން ދެނީ. އެވެސް ސޯޝަލް ހައުސިން ކަމަށް ވަނީ ިވއްާޔ  ފަރާތްތަކުން ވެސް

އެ ކްރަިއޓީރިއާ އަށް ފެތޭ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ޖީ.ެއސް.ޓީ ނުނެގުން. އެހެންކަަމށްވަނީިވއްޔާ ުދވަހަކު ވެްސ 

ެލއް ނާންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި، ދެންމެަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިމާެވގެން މި އުޅޭ ހައުސިން މައްސަަލއަކަށް ހައް

މިތާނގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަށް ވެސް ފާޑުކިޔައިފި. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ވެސް ހުރެދާނެ 

ޖޭގެ ގޯސް ކިތަންމެ ކަމެްއ ކޮށްފަ. އެކަަމކު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާުރން ފެށި ސޯޝަލް ހައުސިްނ ޕްރޮގްރާމަކީ ިދވެހިރާއް

 760ތާރީޚުގައި ަބޔަުކ ކުރި އެންމެ ރަނގަޅު ޕްޮރގްރާމު ހިންގި. އެ ޕްރޮގްރާމު ވަރަށް ކާމިޔާުބކޮށް، އަދި މި ރާއްޭޖގަިއ މި 

އުސޫލުން ރިޔަލްސްޓޭޓް ިވަޔފާރި ހިންގިދާނެކަން ވިސްނީ ވެސް، ސާބިތުކޮށްދިނީ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުކަްނ 

ނާ ސަރުކާރުން ލޯނެއް ނަގަިއގެން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުްނ އިންވެސްޓަރުން ހޯދައިގެްނ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި ޗައި

ރިޔަލްސްޓޭޓް ހިންގިދާނެކަން ވެސް ިދވެހިންނަށް ދަސްކޮށްދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން. ެއހެންވީމާ، އެ ސަުރކާރަކަްށ 

ނޑަަކށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ހައުސިންގެ ކަންތައްތަުކަގއި ފާޑުކިޔޭނެ ާޖގަ އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ އަުޅގަ

 765އެހެންކަމުން މި ބިލު އިްޞލާޙުކުރާއިރު، ސަރުކާރަށް ެއބިއުސްނުކުެރވޭ ގޮތަށް، މި ބުނާ އުސޫލަީކ ކޮބަިއކަްނ 

ނޑަައޅަން އެަބ ޖެހޭ. ހަމައެހެންމެ، އެއްަބއި މީހުންނަށް، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސޮއިނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި  ޤާނޫނުގައި ކަ

ރާ ފަރާތްތަކުން ީޖ.އެސް.ޓީ ަނގާފަިއ، އެ ޫނން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދޫނުކުރާ ގޮތަށް ތާއީދުނުކު

ނޑަެއެޅންވާނެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ  ނޑައެޭޅ ގޮަތކަށް ޖާގަީދގެންނުާވނެ. މި ޤާނޫނުގަިއ ކަ އޮންނައޮތުން، އެ އުސޫލު ކަ

ަދށުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް ވަނީ ިވއްާޔ ޖީ.އެސް.ީޓ  ރައްޔިތުންނަށް؛ އެއީ ސޯޝަްލ ހައުސިން ޕްރޮގްރާމެްއގެ

 770ނުނެގޭނެކަން، އެްއވެްސ ރަްއޔިތެްއގެ އަތުން. ހަމައެހެންމެ  އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން ައޅާ ެގއެްއަގއި ވެސް އެީއ 

މަށް ވަނީ ވިއްާޔ ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ގޮުތގަިއ ގެއެއް ނެތް މީހާ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ގަންނަ ފްލެޓެއް ކަ

ނޑައަަޅއި، ލަގްޒަރީ ފްލެޓަކަށް ވާނީ ކިހާ އަެގއްަގއި ހުންނަ ތަންތަން  ނުނެގޭނެ. އަދި ލަްގޒަރީ ފްލެޓަކީ ކޮބަިއކަން ކަ

ނަޑއަޅަން. މި ތިން ނުުކތާގެ މަްއޗަށް ަކނަޑއަޅަިއެގން ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނ  ކަމާއި، މި ކަންކަން ވެސް ކަ

މަގުސަދެއް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. ހަމައެހެންމެ، އޭގެއިތުރަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރިޔަލްސްޓޭްޓ ހާސިލުކުރަން މި އުޅޭ 

 775ވިޔަފާރި ފުާޅކުރުމަށާއި ފުޅާޮކށްގެން ރާއްޭޖގެ ބޯހިާޔވަހިކަމަށް އެދޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްޭދ، 

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުތަ އް ބައްޓަންކޮށް، ައޅުަގނޑުމެންެގ ހައުސިން ޕްރޮގްރާމުތަކުެގ ތަނަވަސްކޮށްދޭނެ ގޮތަކަށް ައޅުގަ

ސިޔާސަތު ެއކަށަެއޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަދި އެހެންމެ، ވީހާވެްސ ކުޑަ ައގުަގއި، 
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ކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. ވީހާވެސް ހެޔޮ ައެގއްަގއި ަރއްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ މަގުތަނަވަސްެވގެންދިުއމަ

 15އެހެންކަމުން ސޯޝަލް ހައުިސން އަށް ޓަިއ އަމިއްލަ ފަރާްތތަކުން ިވއްކާ ތަންތަން ވެްސ އެއީ މި ދެންެނވި %

ނޑު ދެކޭތީ އެ ވާހަަކ ވެސް ދަންނަވާލަން. ދެއްވި   780ޓެކްސް ނުނެގޭ ތަންތަނަށް ހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަ

 އި ޝުކުިރއްާޔ. ފުރުޞަތަށް ޓަކަ

 

ނޑިތީމު ދާ  އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަ

އާދެ! ހުށަހެޅެވިފަިއވާ ބިލު ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވަމުން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ވިދާޅުީވ الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 785ބަދަލެކޭ. ތެދުފުޅެއް. ެއހެންނަމަވެސް އޭގެ އިމްޕެކްޓު ވަރަށް ކުަޑކުޑަ އިޞްލާޙެޭކ، ހަމަ އެންމެ ލަފުޒަކަށް ެގނެވޭ 

ނޑަށް ހީވާ ގޮތުން ވަރަށް ުފޅާ ދާއިާރއަކަށް ފެތުިރގެންދޭ. އަދި އެ ފެތުރިގެންދަީނ  ނުވަތަ ޭއގެ ނަތީޖާ އަުޅގަ

ިއގަިއ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެްއގަިއ ޕޮޒިިޓވް ުނވަތަ އީޖާީބ ގޮތެްއަގއި. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ

ވިސްނާއިުރގަިއ އިްނވެސްޓަުރންނާއި ރިޔަލްސްޓޭްޓ ިވޔަފާރިކުރާ މީހުންގެ ނަޒަރުްނ ނުވަަތ އެ މީހުން ކަންަތއްތައް ެދޭކ 

ގޮތަށް ެވސް ބަލަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ޭއަގއި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ޮބޑު ބުރަދަނެއް ުނވަތަ ބޮުޑ 

 790ަގނޑު ދެކެނީ ގެދޮރު ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ވިސްނުމުން. އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ވެއިެޓއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅު

ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮްސގެން ޤާޫނނަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެންނައިުރ، މި ަދއްކާ ވާހަކަ އަކީ އިޖްތިމާޢީ 

ނޑުތަކުން ބަލަިއގެން ގެދޮރުވެިރކުރުވުމަށް ސަރުކާުރން ހިންގާ މަޝްރޫ ޢުތަކަށް އަމާޒުކުެރވޭ ބަދަލެއް ކަމަށް މިންގަ

ނޑުގެ ކުރިން ވާަހކަދެއްެކވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި  ދޭހަވާ ފަދަ ބަދަލުތަކެއް މީގެ އިބާރާތަށް ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

 ފަދައިން، މުއްސަދިން ވެސް އަގު ބޮޑު ފްލެޓުތައް ގަންނަ މީހުން ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން އެ ހޯދަނީ. އެހެންނަމަވެސް 

 795މީގައި މި އަމާޒުކުރެވެނީ ސަބްސިޑަިއޒްކޮްށގެން، ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާއެއް ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ 

ފައިސާެއއް ވެސް ލުއި ގޮެތްއގައި ެދއްކޭ ފަދަ އިނާޔަތްތަެކއް ދީގެން މީހުންގެ ބޯހިާޔވަިހކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކަިއ، 

ހަކަ. އެަފދަ ސްކީމުތަުކގެ ދަށުން ިވއްކާ ފްލެޓުަތއް ހުންނަންވާނީ ގެންނަ ސޯޝަލް ަހއުސިްނ ސްކީމްތަުކގެ ވާ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  21އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި ޖީ.ެއސް.ޓީ ނުނެގޭ ގޮތަށް. ޤާނޫުނގެ ޖީ.އެސް.ޓީެނގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އިސްތިސްނާދީފަިއވާ އެހެނިެހން ކަންތައްތަކަްށ ބަލައިލިަކމުގައި ވިަޔސް މި ރޫހު ައޅުގަ

 800ސަރުކާރުަގއި ރަޖިސްޓްީރކޮށްގެން ހިންގާ މަދަރުާސ، ަސރުކާރުަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮްށގެްނ ހިންގާ ިޞއްޙީ މަރުަކޒު، 

މިފަދަ ތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީނުެނގޭ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، ސޯޝަްލ ހައުސިންެގ ދަށުން ބިނާކުެރޭވ 

ބޭނުްނކުރަން ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މިގޮތަށް، އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ބިމާއި އިމާރާތް ނަގާ  ހައުސިން ޔުނިޓުތައް

ނޑަށް ފެންނަނީ. ވަރަށް ޮބޑަްށ  ފަރާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ީޓ ނުނެގޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އޮންަނންވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 .والّسالم عليكمޝުކުރިއްާޔ. 
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 ން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޘްމާޢުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަ

ނޭޑގެ  ނޑުމެންެގ ދާއިރާގެ ެއއްމެ އާބާދީ ުކޑަ ރަށް ކަމުގަިއވާ ކޮ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑައިލާެނ  ހޮޅުއަށީގަ އިންނަ މޫސަބެ؛ ޭއނަގެ ުއއްމީދުތަކެއް ގެނެސްދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީން ކަންމަތީ ފިހާރަތަކުގެ ދަރަނި ކަ

ނިޑގެންުއޅެނިކޮށް، އެ ޫމސަބެ ދަރަނި ނެގި ފިހާރަ ކަމަށް ބުނެ. އެހެ ންނަމަވެސް އެ މޫސަބޭގެ ދަރަނި ނުކެ

ނުޑމެން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޙާލަތެއްގެ ތެރެއަށް ގޮްއަސ އޮްއވާ. ރައްޔިތުންނަށް   810ބަންދުކުރަންޖެހުނީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް މާޔޫސްކަމެްއގެ ތެެރއަށް ގޮްއސަ ޮއއްވާ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ  ައުޅގަ

ގެދޮރުވެިރކުރުވާ ވާހަކަ. ބިންވެރިކުުރވާ ވާހަކަ. ވަރަށް ރީތި އިބާރާތްތަކެއް ދެއްތޯ. ަވރަށް ސާފު. އެހެންނަމަވެސް 

 އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެންމެ ާއދައިގެ ަރއްޔިތުމީހާ، އާދަިއގެ ރައްޔިތުމީހާގެ ޖީބުން މިދަނީ

ހާސް  1ހާސް ރުފިޔާ،  7ކިހާވަރެއްތޯ. ޢާއިާލެއއްގެ ތެޭރގައި މަަސއްކަތްކޮށްލީމާ މި ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ ކޮބައިތޯ. 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ، ވެރިކަމެްއގެ ތެޭރގައި ބިްނ  ނޑުމެންނަކަށް މިކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ައޅުގަ  815ރުފިޔާ ދީގެން އަުޅގަ

ކޮންތާކު ކަމެްއ، ފްލެޓު އޮތީ ކޮންތާކު ކަމެއް ނޭނގި ލިޔުންތަކެއް ވެްސ އޮތީ ކޮންތާކު ކަމެްއ، ގޯިތ އޮތީ 

ބަހައިގެންދިޔަ ތަން. ކުލަތަކަަކށް ބަލާފަ. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ކުލަތަަކށް ބަލައިގެން ކަންތައްތަެކްއ 

ނޑުމެން ިމ ދަންނަވަނީ، އަ ނޑުމެން ނަގާފައި، ަރއްޔިތުން އަތުން ކުރުމެއް ނޫން. މި އޮތީ ވަރަްށ ސާފުކޮށް. އަުޅގަ ުޅގަ

ނަގާފައި ހުރި އެްއޗެހިތަކެއް އަނބުރާ ދައްކާ ވާހަކަ. އެަކމަކު މި ކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި އިދިކޮޅުހަދަނީ. 

 820މެއް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެްއ ނުޭވ ރައްޔިތުންނަށް ެއްއޗެްއ ދޭކަްށ ވެސް. ރަްއޔިތުންނަށް ެއއްެޗއް ނުދޭކަށް ވެްސ ބޭނު

ނުވޭ. މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަީނ ލިބޭ އުސޫލެްއގެ މަތިން، އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާުރެގ 

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރެއިން ިބންތަކާއި ފްލެޓުތަކާ ެއއްޗެިހ ދާއިރުގައި ނިކަމެތި ރަްއިޔތުމީހާ އަށް އޭގައި ރަނގަޅު 

ންަތއްތައް ކުރުމަށް. މިއަދު ވެސް މިނިސްޓްީރ ތެރެއިން ތި ބޭފުޅުންނަށް އިހުސާސެއް ކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަ

އަހަރުުދވަހުގެ އުއްމީދަކާ  15އަހަރުުދވަހުގެ،  11ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކިއުހަދާަފއި އެ ތިބީ ފްލެޓު ބޭނުންާވ މީހުން. 

ނޑުމެންނަށް ފްލެޓެއް ލިބޭ ހިނދު، އަދި އެ ތަނުން އަޅުަގނޑު  825މެންނަްށ ޖީ.އެސް.ީޓ ާއއި ެޓކްސްާއ އެކު ގޮްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ އެްއޗެހި ނަަގއިގެން މި ަކމެއް ނުކުރެވޭެނ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތަެކއް ކުރެވޭނެ އުސޫލުަތކެއް ހަމަޖަްއސަން. މި ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި ފްލެޓުތައް މި އަޅަނީކީ 

ކަނި ވަކި ކެޓަގަީރއަކަްށ، ވަކި ބަަޔކަށް ބަލަިއގެނެއް ނޫން. ނުކުޅެދޭމީހުންނަށް ވެސް އަޅައިދެނީ. ީޓޗަރުންނަށް ހަމައެ

ވެސް އަޅައިދެނީ. އަދި ޢާއްުމ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަޅަިއދެނީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު ފްލެޓުތައް ައޅައިދެނީ ހަމަެއކަިނ 

 830ވެސް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އަްއޑޫ އަތޮުޅގަާޔއި ތިނަދޫަގޔާިއ  ހުޅުމާލޭގައެއް ވެސް ނޫން، މާލޭގައެއް

ވިލިގިނީލގަޔާ، މިހެންގޮސް ުމޅި ރާއްޖޭެގ އެތަންމިތާނަގއި ފްލެޓުތައް އަޅަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޖީ.ެއސް.ޓީ އަީކ 
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ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަ ން ނެިގގެންވާނެ ެއއްެޗއް ކަުމގައި. ިމ އެްއގޮތަކަްށވެސް ނެިގގެްނވާެނ އެްއޗެއް ނޫން. އަުޅގަ

ސަރުކާރުން މިއަދު މި ދަނީ ރަނގަޅު އަމާޒާ ދިމާއަށް. އަޅުަގނޑުމެން މިހެން ހުރި ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކޮށް، 

ނޑުމެން ހަދަިއގެންނުވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން އަތުން ފެންަނން އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ ައީކ މީ ކުޅޭކުޅޭ އެްއޗަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަންނަން އޮތް ޖީަލށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުުރ އަޅުަގނޑު  835މެން ހަދާ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން މާދަމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ހަދައިގެންނުވާނެ. ޤާނޫނުތަްއ  އުނދަގުލަާކއި ތަކުލީފެްއ ޖެއްސޭ ގޮތަކަށް ައޅުގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ނޑުމެން ދާއިރާ ައށްށް ބަލައިލިކަމުގައި ވިަޔސް ބައްޓަންކުރެިވގެންުނވާނެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑޭަގއި  ނޑުހުޅުޫދގައި ވެސް ެއޅެން އެބަ ޖެހޭ. ކޮ ގެމަނަފުށީގައި ވެސް ފްލެޓުތަްއ އެޅެން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެއާެއކު ކަ

ފްލެޓުަތއް އަޅަިއ،  ވެސް އެޅެން އެބަ ޖެހޭ. ދެްއަވދޫގައި ވެްސ އެޅެްނ އެބަ ޖެހޭ. އަދި މުޅި ާރއްޖޭެގ އެތަންިމތާނގައި

ނޑުމެން ކާފަަދރިންނާ ހަމައަށް އައިއިުރަގިއ ގޯތިގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް   840އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސަްއކަތް  ތަނަވަސްކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މަަސއްކަްތކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ދިމާލަްށ އަުޅގަ

 ޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. މި ކުރަނީ. ޢިއް

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

 845އަށް މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެްކސްނެގުުމގެ  2111/11ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން، މީަގިއ މި ބުނެވޭ އެއްޗަކަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. މީަގއި މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަ

ބުނެވެނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ދަތިކަން އޮތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭ އިާނޔަތެްއގެ ވާހަކަ. ެޓކްސް 

އިސްތިސްނާކުެރވޭަކށްނުޖެހޭ އެއްވެސް ރަްއޔިތަކު  އުނިކުރެވޭ ވާހަކަ. ދެވޭ ފްެލޓުތަކުން ޓެކްސް އުނިކުެރވޭެނ ވާހަކަ.

އެްއވެސް ކަަމކުން. ިވޔަފާރިެވރިޔަކު ކުިރޔަސް، ބޭރު ކުންފުންޏަކުން ކުރިޔަސް، ސަުރކާުރން ކުރިޔަސް އަދި ޕްަރއިވެްޓ 

 850ކުރަންޏާ އޭަގއި ވިޔަފާިރވެރިޔަުކ މި ދެންނެވިެހން ކުރިޔަްސ ެއ ކުެރވޭ މަަސއްކަތަކުްނ ރަްއޔިތުންނަށް ފަިއދާ އޭގެްނ 

އިސްތިސްނާކުެރވޭކަށްނުޖެހޭ. ވިޔަފާިރވެރިން ރާއްޖޭެގ؛ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ 

އެކަީށގެންވާ ހައުސިން ސްކީެމއް އެްއވެސް ސަރުކާރަކުން ާޤއިމުކުރެވިަފއި ނެތްކަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ 

ން މި ދެންނެވި ބޭނުމަށް، ރަްއޔިތުންެގ ހައުސިން ސްކީމުތަެކއް ތަާޢރަފްކުރެވި، ކާމިޔާބުކަމާ އެުކ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު

މަސައްކަތްކުރަން ފެށިފައިާވަކން. އެހެންނަމަވެސް ޕްރައިެވޓް މީހުންނަށް، ޕްރައިވެޓް ޕާޓީތަކަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު 

 855ކަމެއް. މިދެންނެވިހެން ަސރުކާރުތަކަށް ވެސް މިކަްނ  އޮންނަންޖެހޭކަމީ އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ނުކުޅެދިފައިާވއިރު، ޕްަރިއވެޓް މީހުންނަށް މި ފުރުޞަތު ދެވިގެންދާނީ ލިބޭ ހުރިހާ އިނާޔަްތތަކެއް ހުރިހާ ބަޔަކަށް ވެސް 

އަނބުރާ އެހެން  ދެވިގެން. މީަގއި ބަލަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ބިލުގައި އެބަ ޮއވޭ، ކުރިން ދެވިފައި ހުރި ޓެކްސްތައް

ނޑު ދަންނަވާނީ ދެވިފައި ހުރި އެއްެޗއް  ފަރާތަކަށް ޓެކްސް ދައްކާފަިއ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ވާހަކަ ވެސް. އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ ތަނަވަސްކަން އިތުުރކުރެިވގެން.  އަނބުރާ، އަމުދުން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

 860މި އޮތް ގޮތުން އަުޅަގނޑަކަށް ޤަބޫެލއްނުކުރެޭވ ދެިވފައި، ރަްއޔިތުން ދަްއކާފަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދު މިހާރު

ހުރި ފައިސާ އަނބުރާ އަނެްއކާ ދައުލަތަށް ދެއްކޭ ޙާލަތުަގއި ކަމެއް، ނޫނީ ދައުލަތުން އެ ފައިސާ ރަްއޔިތުންނަށް 

ްއވާ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިީއ ދެއްކޭ ޙާލަތުަގއި ކަމެއް ަސރުކާރު އޮތީކީ. އެހެްނވީމާ، މި ޙާލަތުގައި އޮ

ނޑަށް މި  ކޮންމެވެސް ބަަޔކަށް ފައިސާޮކޅެއް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި ނޫނީ ރޭވިގެން ކުެރވޭ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ަގިއ ބިލުން ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ. މި ބިލުން، ރަނގަޅު. ަބއެއް ެމންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ވިދާުޅވާހެން މީ

 865މި އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ިއނާޔަތްތަކެއް ެދވޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި އިނާޔަތްތައް ހޯދައިދޭން 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އަިދ އަޅުަގނުޑ އުސޫެލއްެގ ގޮތުްނ މި ބިލަށް ތާއީދު ވެސް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ިމ 

އް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގިއ މި އޮތީ ތަންކޮޅެއް ބާރަށް، ދެންނެވިހެން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅޭ ގިނަ ބިލުތަ

ފަހަތުން އަރާ ކައުންޓަރ އެޓޭކުަގއި ގޯލްޖަހާ ކަހަލަ އުސޫލަކުން. މި ދެންނެވި ފަހުން އޭގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގޭ 

ދެންނެވިހެން ޓެކްސް އުނިކޮްށ ކަހަލަ ބިލުތަކެއް ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅަމުން މި ދަނީ. މީގައި ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް މި

 870ފްލެޓުތައް ލިބޭގޮތަށް ޮއވެފައި، އަނެްއކާެވސް ެއ ކުރިން ަދއްކާފަިއ ހުރި ފައިސާ ަދއުލަުތން އަނބުރާ ރަްއޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން  ދެއްކޭ ވާހަަކއެއް ެދކެވިަފިއ އޮތުމުން، ީމގައި އޮޅުްނައރާ ގޮތް ވެސް އެބަ ވޭ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަހަރަކަށް ނޫން ޤާނޫނުތަްއ ހަދަންޖެހެނީ. ޤާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް  5ހެދިގެންދާއިރު  ޤާނޫނުތައް

ނޑުމެްނގެ އަްނނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ޓަކައި. މި  ނޑުމެން ޤާނޫނުހަދަންޖެހިއްޖެއްޔާ މީެގ  5ޓަކައި. އަުޅގަ އަހަރު އަުޅގަ

ގެ ތާއީދާ އެކު ައއިސްފައި އޮތް  25ސަރުކާރަކީ ވެސް % ފައިދާ ދެން އަންނަ ސަރުކާރުން ވެސް ނަގާނެ. މި

 875ާތއީދާ ެއކު ވެްސ ސަރުކާެރއް ައއިްސދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް  11ސަރުކާރެއް. %

ނޑުމެން މި ވަގުތަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނެއް ނޫން ހަދަންޖެހެނީ. ވިސްނާފަ އި ޤާނޫނުހަދާ ހެދިގެންދާއިރު މި ވަގުތަށް، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ހެދޭ ޤާނޫނުތަކަށް ވާންޖެހޭ.  މަޖިލީހުން ސަޕޯޓް ލިބިގެން ހެދޭ ޤާނޫނުތަކަކީ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މިދެންނެވިހެން މިއީ ހަމަ އެއްވެްސ ބެލުމެއް ނެތި، ރިޢާޔަތްނުކޮށް ހަމަ ސަރުކާރަށް 

ނޑު ތާއީދުކުރަމޭ.  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ނޑަށް މި ފެންނަނީ ހަމަ ތެދުވެލާފައި މި ބިލަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

 880އަޅުަގނޑަށް މި ވާހަކަަތއް ދިގުކޮށް ދަްއކަން މި ޖެހެނީ މި ބިލުތަކުގަިއ، މި ބިލުގައި މިހިރަ މަފްހޫމް، މީގައި ބުނާ 

ނޑު ތާއީުދކުރާއިރު މީަގއި ފަހަތުން އަންނަ ބަޔަށް ތާ ނޑު އެްއޗަކަށް އަުޅގަ އީދުނުކުރެވޭތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް މި ބިލާ ދޭތެރޭ ިއތުރަށް ވިސްނައި، މި ބިލުަގިއ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް 

ނޑު މިދެންނެވިހެން މި ރައްޔިތުންނަށް ދެޭވ ލުެޔއް  އޮތިްއޔާ އިޞްލާުޙކޮށްގެްނ މި ބިލު ކުރިއަްށ ގެންދަން. ައޅުގަ

ކަމަށް ވާތީ މިއަށް ތާއީދުކޮށް އަދި މި ދެންނެވިހެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ވެސް ޤާއިމުކުރާ ހައުސިްނ 
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ނުޑ އެޭދ   885ސްކީމުތަކަށް ެވސް މި ބިލުން މި ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ިލބޭނެ ގޮތަކަށް މި އިޞްލާުޙެވގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

 ކަމެއް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުކުޅުދުއްފު

ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ؛ އަޅުަގނުޑ މި ބިލަށް ދަންނަާވލަން ހުރި ބައެްއ ވާހަކަަތްއ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކު ނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅގަ  890ރެވޭ ގޮުތގައި މި ސަރުކާުރެގ ދަންނަވާލަން ފަށާއިރު ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެްއވެސް ނިޔަތެްއ ނެތޭ ސޯޝަލް ހައުސިން އިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާކަށް. 

އެހެންނަމަވެސް ޕޮލިސީ ކްލެރިޓީ ނެތި ބިލު ޑްރާފްޓުކުރެވި، ބިލު މަޖިލީހަށް އައިސް، މަޖިލީހުގައި އޭރު އިންތިޚާބާ 

ނުޑމެން ވެސް ިވސްނަންާވވަރަްށ ނުވިސްނާ ައއި އިޞްލާޙެްއ އޮތް ގޮތަްށ ފާސްކޮށްފަިއ  ކައިިރވެގެންދިަޔއިރު އަުޅގަ

ފޮނުވީ. ފޮނުވިއިުރަގއި އެ ާފސްކުރި ފާސްކުރުމުަގއި މި އޮންނަނީ މި އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ 

 895ރުަގއި އަނެއްާކ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މި އިޞްލާޙު، ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް. އަެންއކާ ެއކަން ވިސްިނގެން ސަުރާކރުން އޭ

އުވިިދޔަ މަޖިލީހަށް. އެހެންނަމަވެސް އޭުރ މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތަށް ފެނިވަަޑއިނުގަތީ އެ ވަގުުތ ަވގުތު ނެިތގެން ކަމަްށ 

ން މި އުޅޭ ވެސް ވެދާނެ ޓޭބަލްކުރަްއވަްނ. އެހެންނަމަ، އުވިިދޔަ މަޖިލީހުގައި މިކަން އޮންނާނީ ިނމިފަ. ދަންނަވަ

އެްއޗަކީ އެްއވެސް އިރެްއަގިއ ނިޔަތެއް ނެތޭ ސޯޝަލް ހައުސިން އިން ޓެްކސްނަާގަކށް. ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގާކަށް. 

އެހެންނަމަވެސް ޕޮލިސީ ކްިލޔަރނުވެ ޑްރާފްޓުކުރެިވ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިގެންދިޔަިދުޔމެއްަގއި ައއި އެކްިސޑެންޓެޭކ 

ނޑަށް އެނޭގ މި ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރަން ސޯޝަލް ހައުސިންގެ އެްއޗިހިން ޑިއު  900ޓީނަގަން ފެށުން. އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ޖީ.އެސް.ޓީެނގުމުގެ ޤާނޫނު ައއިއިުރަގއި  2111ފަސޭހަނުވެހިނގައިދާނެ. އެެހންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ 

. އެއީ ުނއުފުލޭ މުދާ. ޖީ.އެސް.ޓީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ނުނަގާނެ ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރަގއި މި އޮންނަނީ ެއއް އިބާރާްތ ލިޔެފަ

ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ބިމާއި ގޯްއާޗއި ފުލެޓާއި އެާޕޓްމަންޓާ މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ އެބަ ހިމެނޭ. އޭގެތެރޭަގިއ 

ނުއުފުލޭ މުދަލަކީ އެއް އިެރްއގައި ވެސް ޖީ.ެއސް.ޓީ ނަާގ އެްއޗެއް ނޫން ކަމަށް އޮތީ. އޮވެަފއި، ސަރުކާރުން ިމ 

 905މުދަލުގެ ތެރެއިން ލަގްޒަރީ ފްލެޓޭ މި ކިޔާ، ލަގްޒަރީ ފިަޔވައި ސޯަޝލް ހައުސިން ބްރެކެޓުކޮށްފައި،  ބޭނުންވީ ނުއުފުލޭ

އެ ބައި ވަިކކޮށްފައި، ދެން ހުރި އެއްޗެްއސަށް ޖީ.އެސް.ީޓ ނަގާ ގޮތަށް ހަދަން. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި ގޮތަށް 

ދިޔަިދޔުމެއްަގއި ޤާނޫނަށް އައި ބަަދލަކީ ނުއުފުލޭ މުދަލުން އެކީ މަޖިލީހަށް އައި އައުމެްއގަިއ، މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން

އެަކއްޗަށް ޑިުއޓީނަގަން ފެށުން. އަދި އެކަން މި އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން ތަންފީޛުކުރަން ވެސް ފެށުން. 

ގެން ސޯޝަލް އެހެންވީމާ، އެކަން ވުުމގެ ުކރިން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް އަނެއްާކވެސް ސަރުކާރުން ފޮނުއްވަނީ މީ

 910ހައިސިންއާ ބެހޭ ބައި ވަކިކޮްށދޭށޭ. އެކަން ނުކުރެވި މަޖިލީހަށް، ރިޔާސަތަށް މަޖިލީހުގެ ބަހުސަށް ޓޭބަލްނުކުރެވި އޮއްާވ 

މަޖިލިސް އުވިގެންދިަޔއީ. މި މަޖިލީހަށް އަނެއްކާ އަލުން ެއ ފޮނުއްވީ މިކަން. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަށް ތަންފީޛުކުރަން 
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ން ފެށިގެން މި ހިނގާ ދުވަހެއް މި ހިނގީ. ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަސް، ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް. އެއީ މި ފެށިތާ މޭ މަހު

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަނީ ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ގޮުތގައި ސަުރކާރުން ކުރި ކަމަށް ވިަޔސް އަިދ  މައްސަލަ އަކީ. އަުޅގަ

ޓީ ެއއަށް ނަަގއިގެްނނުވާނެ ކަމަކަށް. އެ ވާހަަކ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރި ަކމަށް ވިޔަސް އަުޅަގނޑުމެން ޖީ.އެސް.

ނުޑ ވެްސ   915އެހެން މެންބަރުން ވެސް ަދއްަކވައިފި. މަރަދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އެ ދެއްެކވި ާވހަކަ އަށް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން. އޭނަ ދެްއކެިވ ވާހަކަިއގެ ބަެއއް ވާަހކަަތކަށް. އެއީ ސަރުކާުރގެ، ަހމައެކަނި ސަރުކާރުން ހިންގާ 

ޝްރޫޢުތަކަށް އެކަނި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަރީޢަވެފައި، އަމިއްަލ މީހުން ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ގޮތުަގއި ކުރާ ކަންތަކަްށ މަ

ޖީ.އެސް.ޓީ ެނގޭ ގޮތް ވުަމކީ އެހާ ރަނގަޅު ގޮތަކަްށ ނުވެދާނެ. މިހާރު މި ޮއތް ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާމު ެއ 

ވެއްަސކާއި ބިދޭސީައކާ ގުިޅގެން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކުންފުންޏަކުން، ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ކަމަށް ވިޔަސް، ދި

 920ވިޔަސް ހައުސިން ސްކީމަށް ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރުމަށް ޓަކަިއ، އިޤްތިޞާދަށް ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރުމަށް ޓަކައި ކުންފުންޏެއް 

ސަރުކާރުން ހަދާ  ހަދައިގެން، ފްލެޓުއަަޅއިގެން ފްލެޓު ވިއްކާ ކަމަށް ވާނަމަ އެއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނެ. އެކަމަކު

ނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ ސަރުކާރުން ރައީސް ނަޝީުދެގ  އެްއވެސް ފްލެޓަކަެށއް ޖީ.އެްސ.ޓީ ނުނަގާނެ. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ވެރިކަމުން ފެށިގެންޮގސް މިއަާދ ހަމައަށް ތަފާތު އެކިއެކި ަމޝްރޫޢުތަކުގައި ބޯހިާޔވަހިކަުމެގ މަޝްރޫޢުތައް އެބަ ހިންގާ. 

ޅުަގނޑުމެންަނށް ފެނޭ ދިއްދޫގައި، ހަނިމާދޫގަިއ، ކުޅުދުއްފުށީަގއި، ިވލުފުށީގައި، ގަުމގައި އެކިެއކި އޭގެތެޭރގައި އަ 

 925އަދަދުތަކަށް ޕްރައިވެޓު މީހުން މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެބަ ފްލެޓުތައް އެޅުުމގެ ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންދޭ. ހަމަ އެގޮތަްށ 

ރުކާުރގެ އެހީަގއި ވެސް، ހުޅުމާލޭަގއި ވެސް އެބަ އަޅާ ސޯޝަްލ އިންޑިއާ ސަރުކާުރގެ އެީހގަިއ ވެސް، ޗައިނާ ސަ

ހައިސިންގެ ގޮުތގައި އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭ ެއއަށް ކުިރމަތިލެވޭ ފްލެޓުތަކެއް. އެ ެއްއޗެއްސަށް ިޑއުޓީ ނުނެގޭނެ 

ނަޑއަޅައިދީފަ. ެއކަމަކު ައޅުގަ ނޑު ވެސް އެއަްށވުެރ ކަމަށް، ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭނެ ކަމަށް މި އޮތީ މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑަްށ ެވސް  ދުރަށް ދާން ބޭނުންވޭ. ަލގްަޒރީ ފްލެޓުގެ ގޮތުަގއި ިމ ހުންނަ ތަންތަނަށް ހަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން އަުޅގަ

 930ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަމިްއލަ ފަރުދުން ވެސް ހިންގާ ސޯޝަލް ހައުސިން ތެރެއަްށ ފިޓުވާ ދާއިާރގަިއ ހިމެނޭ 

ނަޑކަށް ވެސް އެހާ ތާީއދުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ިމ ފްލެޓުތަކަށާއި އެޕާޓްމަން ޓުތަަކށް ޖީ.އެސް.ޓީ ެނގުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގާ ޤާޫނނެއްަގއި ރަނަގޅުނުކުެރވި ހިނގައިދާނެ. މިހާރުވެްސ  ކަންކަމެއް އަުޅގަ

ސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭ އެއްޗެއްާސއި ޖެހިގެންއުޅެނީ އެ މައްސަލަ. ޖީ.އެސް.ޓީނެގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަކީ ހަމައެކަނި ޖީ.އެ

ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނަގަންޖެހޭ ެއްއޗެހި ބުނާ އެްއެޗއް. ސޯޝަލް ހައުސިން އަީކ ކޮަބއިކަމާއި ސޯޝަލް ހައުސިންެގ ތެރެއަްށ 

 935މިލިއަްނ ޑޮލަރު އިްނވެސްުޓކޮށްގެން  5ވަންނާނީ ކޯްއެޗއް ކަމާިއ ކިާހވަރެްއގެ އިންވެްސޓްމެންޓު؛ މިސާލަކަށް ޓޯޓަލީ 

އިމާރާތެއް ެއއީ ަލގްޒަރީ އިމާރާތަކަށް ވާނެތޯ. ޭއގަިއ ހުރި ފްލެޓުތައް ބަލާނީ ލަްގޒަީރ ފްލެޓަށްތޯ، ނޫންތޯ. ނުވަަތ ހަދާ 

މިލިއަން ޑޮލަުރގެ ތެޭރގަިއ  3މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ތެރޭަގއި ހިފެހެއްޓޭ އެްއޗެްއސަކީ، މުޅި އިްނވެސްޓްމަންޓް  3

ނޑުމެން ހިފެހެއްޓޭ އިންވެސްޓްމަންޓުަތކަކީ ޭއގެ  ޒާުތގައި ސޯަޝލް ހައުސިން އަށް ބެލިދާނެތޯ. މިކަން އަޅުގަ
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ނަޑއަޅަންޖެހޭނީ ވަކި ޤާނޫނެއްަގއި. ޭއގެ މާނަ އަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ިމހާ މުހިއްމު، އިޤްތިޞާދަށް  ކަ

 940ރަކަށް ހާސް ގޯތިގެދޮރު ވަ 15ވަރަކަށް ހާސް،  11މުހިއްމު، މުޖުތަމަޢަށް މުހިއްމު، ރައްޔިތުންނަށް މުހިއްމު ކަމެއް، 

ތައްޔާރުކުުމގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާއިރު، އެކަންކަން ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ގެންޮގްއސަ، ސޯޝަލް ހައުސިންއާ 

ބެހޭ ވަކި ޤާނޫނެއް އައިސް، ސޯޝަލް ހައުސިން އަކީ ކޮަބއިކަން ޭއގައި ބުނެދީފައި ސަރުކާރުން ހިންގިޔަސް، އަިމއްލަ 

ސޯޝަްލ ހައުސިން ކަމަށް ވަންޏާ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނަގާ ގޮތަށް ހެދުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް  ފަރުދަކު ހިންގިޔަސް

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ވެގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، މަިއަގނޑު ގޮެތްއގައި މި ކަމަށް އަުޅގަ

 945 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި މިއަދުގެ ަމސައްކަތަށް ައޅުަގނޑުމެންން .މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

ތާވަލުކޮށްފަިއވާ ބަިއ ނިމުނީ. ދެން މި ބައިގެ މަަސއްކަްތ ކުރިއަްށގެންދެވޭ ުދވަހެްއގަިއ އެދިަވޑަިއގެންފައި ިތއްބެިވ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 
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 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ަދނީ އެޖެންޑާ އައިޓަ  އަްށ.  11މު މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 955އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު ބަހުސްކުރަން ފަށާފައި އޮތް މައްސަލައެއް. ެއއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގައި މި  -11.1

ނޑަެއޅުމުެގ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ 1/7. ހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

ޤާނޫނު އުވާލުުމގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. ިމ ރިޕޯޓަށް 

ށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބަހުސްކުރެވިފަިއވޭ. އަދި ހަމައެއާެއީކގައި އެންމެ ފަހުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަ

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިންމި ހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ދާނަން. އަުޅގަ

 960 އަށް. ދީދީ އަޙްމަދު މާރިޔާ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދީދީ  އަޙްމަދު މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ރިޯޕޓަށް ވާހަކަދަްއކަިއ، ބޭކާރު،  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

މި ދަނީ  ޢަމަލުނުކުރެވޭ ޤާނޫނުތައް އުާވލައި، އެ ކަންކަން މި ފޮތުން ކުރާއިރު ވަރަށް ބައިވަރު ަވގުތުތަެކއް ހޭދަވެ

 965މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ކަމެްއ؛ ކޮންމެހެން ޤާނޫނުއަސާސީ އައިމަ އޭގެ ޒާތުަގިއ އުވިގެންިދޔަ ކަންތައްތަެކްއ 
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އަނެއްާކވެސް ކަމެއް ކުރަނީ ަކމަށް ހަދައިގެން. މީގެ ކުރީަގިއ ވެސް މެންބަރުން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްެކިވއިުރ 

ނޑުމެން މިތާނަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކި ގޮްތގޮތަްށ މި ވާހަކަތައް ދެއްިކއިރު، މިކަން ފާހަގަކުރަްއވައިފި. ައޅު  ގަ

އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުަރްއާވ ބޭފުޅުން މި ވާހަކަ ދެއްކެިވިއރު މި ފާހަގަކުރައްވާ ކަންތަްއތަކަށް ވުރެ ައޅުަގނޑުމެން 

ކަށް ނިންމާ، ހަލަ ކަންކަން ވާތީ. މި މަޖިލީހުން ވަކި ގޮތަމަޖިލީހުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އެ ހިނގި ކަ  އިްއޔެ މި

 970މަޖިލީހުން އުވާލީ ކަމަށް ނިންމާ، މަޖިލީހުން ނުދޭން ނިންމާ އެލަވަންސްތަކާއި މިކަަހލަ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން 

އް ނަްނގަވަމުން މިނިސްޓަރުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާކަން އެބަ ހާމަވަމުންޭދ. އަދި މިނިސްޓަރުން އެ ެއލަވަންސްތަ

ގެންދަވާކަން ވެސް އެބަ ހާމަވަމުންދޭ. ވީމާ، މި މަޖިލީހުން މި ކުރެވޭ ކަންތައްތައް، ިމ ސަރުކާރުން ފެންނަމުންދަނީ 

ގިނަ ފަހަރަށް ކޯޓަށް ަވޑަިއަގންނަވަިއގެން އެކަެމއް ބާޠިލުުކރައްވާނެ. މަޖިލީހުން ގެންދާ ކަމެއް ިވއްޔާ އެ ބޭފުޅުން 

ވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ހިނގާ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންނޫނިއްޔާ ނިންމާފައި ވަކި ގޮތަކަށް، މިސާލަކަށް ެއ ރުހިވަޑަިއގަންނަ

 975ބޭފުޅުންގެ ކާރުޮކޅުތަުކގައި ުދއްވާ ޑްރަިއވަރުންނާއި ޕެޓްޯރލާ އެްއޗެހި މިހާރު އިޤްތިާޞދީ ކަންތައްތައް އޮތް ގޮތުން 

ރާސާނުކުރަނީސް އަންަގވާފަިއވަނިކޮށް ދެއްަވއި، އަދި އޭެގއިތުރަށް އިހަށް ހުއްޓާލަްއވާފައި މަޖިލީހުން އިތުރަށް ދި

އަނެއްާކވެްސ މި ތަނަށް ފޮނުއްާވ ެއކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވިްސނަމުންދަނިކޮށް ކުއްލިައކަށް ެއ ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ 

ޖެހޭ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ބޭނުންކުރައްަވއިގެން އަނެްއާކވެސް ެއގޮތަށް ފާސްކުެރއްުވން. މިކަހަލަ ތާކުންތާކުނު

ނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ެވސް މަޖިލީހަށް އަނެއްކާވެްސ  ނޑިަވޅެްއގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ ދަ

 980ފުރުޞަތުދީފައިވާ ކަމަކަށް ާވއިރު، އެފަދަ ޤާނޫނެއް ޤާނޫނެއްހެން އޮތީމަ އުވައިލާށާ އަިދ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ މިހާރު 

ކަމާއި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި އެކަން ވެސް ިހނގާނޭ، އެހެން ިލޔެފަިއވަނިޮކށް، އެ އުވާލަމޭ ކިޔާފަިއ ނެތް އެްއޗެއް 

ޤާނޫނެއް ގެނެްސގެން މި ވާަހކަދައްކަނީ. މީ ަރއްޔިތުްނގެ ލޮލުގައި އަނދުންއަުޅވަިއ، ެއ މީހުންނަށް އޮޅުވާލަިއ، މާ 

. އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ޭބާކރު ޤާނޫނުތައް ުއވާލަން. މި ކަންތައްތައް ކުރަނީ ކަމަށް ހެދެންވެގެން ކުރާ ކަންތައް

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ތާއީުދކުރަން. އެހެންިވޔަސް މިގޮތަްށ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ހިނދެއްގައި، މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންާދ 

ނޑިަވޅެްއގައި މަޖިލީހުން ބުނާ އެއްެޗއް އަޅާނުލާންވީމާ، އެހެންޏާ ކޯޓަކަށް ގެްނގޮްސެގން އެ   985ކަންތައް ބާޠިލުކުރުން. ދަ

ނުވަތަ ހަމަ އަޅަިއ ވެްސ ނުލާ އެ ކުރާ ކަމެއް ކުިރއަށް ެގންދިޔުން. މިގޮތަށް ކަން ނުުކރައްވަން އިލްތިމާސްކޮށް އަިދ 

ކުރަްއވާނެކަން ވެސް އެނގޭިއރު ވެސް މި ވާހަކަ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އެންގުމަށް ޓަކައި ދަންނަވައިދިނުން އެީއ 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ބައެއް ވީމަ ހާމަުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް ވާތީ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދެން އިތުރަށް ދަންނަވާނެ އެްއޗެއް ނެތީމަ  އަޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަަވމުން. އަޅުގަ

 990 ތަށް.މަޑުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ފުރުޞަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލެއް ދަންނަވައިލާނަން. ގަާވއިދު 

މިޓީ އަށް ގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮޖަޢުފަރު ދާއޫދުކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ އުނގޫފާުރ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

 995ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުމަށް އެދި، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  هللاޢަބްދު މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުޢިއްޒަތްެތރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

އި ބުނެފައިާވ ގަ  2..2ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 ފޮނަދޫހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢުލާނުކުރަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ގޮތުގެ މަތިން ެއކަން ެއގޮތަށް އި

އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ގެ ަބދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

މްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ވާީތ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދި، ޕީ.ޕީ.އެ ދާއޫދު ޖަޢުފަރުމެންބަރު 

 1000)ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން.  ގ2ެ..2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

އް ެއ ބަހުސްކުރަމުންދާ މައްސަލައިަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާަހކަފުޅުދައްަކވަން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތަ

ނުޑ  ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ައނބުރާ ގެންގޮްއސަ. ދެން އެހެން ހުރި ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެްނ ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. އެގޮތުން... )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( 

ހިނގަމުންދާތީވެ މަޖިލީހުގެ އަނބުރާ ގެްނދެވިއިުރގަިއ ބަެއއް ކޮމިޓީަތްއ ބޭފުޅުން ިތއްބެީވ އެ ފުރުޞަތު  ޔަސްތިއްބެވި 

 1005ިޅގެން ކުޑަ މަަސއްކަެތއް ކޮށްލަްނ މޭޒާ ގު ނެތުމުން ައޅުަގނުޑމެން އިދާރީއި ަބއެްއ މެންބަރުން ވަަޑއިގެންގަފްލޯ

ންބަރުން ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަށް. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ށް އެދެން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ކޮޅަކަކުޑަުކޑަ މިނެޓު

 ،އެ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ގަވާއިދުގެ މިހިސާބުން 

ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނާއި ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  1/17.ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑއެޅުުމގެ ޤާނޫނު އުަވއިލުމުެގ ބިލު ރަމުސާ މެދު ުދގެ ވޯުޓގެ ވަގުުތގަިއ މި ބިލާ ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން. މިއަ 3ގެ ކަ

 1010ބިލު ހުަށހެޅޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެކެަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުލުަމށް ޓަކައި ވޯޓަށް މި

 )ވަގުުތކޮޅަށްފަހު(

ނޑު މިމިހާހި -11.2  ބޭންކުން  ެއްގޒިމް އޮތީ ޗައިނީޒް ގައި މި 11.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު. 11.2ދަނީ  ސާބުން އަޅުގަ

 ހުޅުމާލޭގައި  ޔުނިޓު ހައުސިން 712 ތެރެއިން ޔުނިޓުގެ ަހއުިސން 1511 ހަމަޖެހިފައިވާ މާރާތްކުރުމަށްއި ނަގާ ލޯނުން

 އަިދވެސް  ނިންެމވުން ނިންމަވާފައިވާ މަޖިލީހުން ްއޔިތުންގެރަ ަގއި 2113 ޑިސެމްބަރ .2 ގޮތުން ބެހޭ މާރާތްކުރުމާއި

 1015ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު ،ފޮނުވާފަިއވާ މައްަސލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދި ދެއްވުން ކޮށްޢާމުރާޖަ އެއްފަހަރު

ބަރުންނަްށ މެން އިގަ  2112ޖުލައި  1ޙު ހުށަހެޅުމަށް މި ރިޕޯޓަށް ިއޞްލާ .ރިޕޯޓް ޮގތުގެ ނިންމެވި  ކުރަްއވައިދިރާސާ

މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓް  އެއްވެސް އިޞްލާެޙްއ ލިބިފައިނުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.އަދި މި ރިޕޯޓަށް  .ފޮނުވާފައިވާނެ

މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ިވލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ،ެދްއވާނީ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުހުށަހަޅުއްވައި

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. މެންބަރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި ރި މަނިކު. ޢިއްޒަތްތެ ސައިންޙު
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 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލެ ދާއިރާ

ހުށަެހޅުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތަށް  ޓީން ނިމިގެްނ ލިބިފައިވާ ރިޕޯޓުއަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއަދު ކޮމި

ނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީގެ ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޝުކުރު ަޗިއނީޒް އެްގޒިމް ބޭންކުން ނަގާ  ރައްޔިތުްނގެ؛ުޑ ފަށަން. އަޅުގަ

ހަުއސިން ޔުނިޓު ހުޅުމާލޭގައި  712ޔުނިޓުގެ ތެެރއިން  ަހއުސިން 1511މާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އި ންލޯނު

 1025މުން އަދިވެްސ ލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖި 2113ޑިސެމްބަރ  .2ބެހޭ ގޮތުން  މާރާތްކުރުމާއި

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް  ،އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ  ދެއްވުން އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް

ވަނަ ދުވަހު  2112ޫޖން  11 އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން، މި ރިޕޯޓަކީ ނިންމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް.

ޖުލައި  2 އެކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މައްސަަލ، ސިޓީއާމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިާވ ރައީސުލްޖު

 ވަނަ ޖަލްސާަގއި، މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް 1ވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 2112

 1030ވަނަ  111ގެ  2111އެ ަމއްަސލަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ވާތީ،  އަްށ ފޮނުވާފައި ޓަކައި މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީ

ބަރުންގެ . މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މެންގޮތުގެ ރިޕޯޓުނު ނިންމުކޮށް ގެ ދަށުން ދިރާސ1ާގެ ދާގެ )ހ(މާއް

ނޑު ދަންނަަވއި މަނިކު.  ޙުސައިން ނިހާން )އަޅުަގނޑު( އަޙްމަދު ،މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ -1ލާނަން. ނަން އަޅުގަ

 .މެ މުޤަްއރިރުގެ ނާއިބު ވެސްމި ކޮމިޓީގެ ، މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ -2

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ މޫސާ. ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

 1035 މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރުސަލީމް.  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށީނާޝިދު.  އަޙްމަދު

 ދާއިރާގެ  މަތިވެރިޠާރިޤް.  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫނަސީމް.  ފައިޞަލް މެްނބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ ޞާލިޙް.

 އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫރަޝީދު.  ރިޔާޟް ންބަރު މެ ދާއިރާގެމުޙައްމަދު. ވިލުފުށީ  ޙުސައިން މެންބަރު

 ގައިކޮމިޓީޝަރީފް.  މްއިބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދީދީ. އަދި މަރަދޫ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ރަޝީދު. ފޭދޫ

އަދި  ނިފައިވާ ލިޔުމާހިމެ ގައި  1ކުރެިވގެންދިޔަ ލިޔުންަތުކގެ ތެރޭަގއި ޖަދުވަލު ިރޢާޔަތް މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުަގއި

 1040ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބޭނުންފުޅަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓާ  .ގައި ހިމެނިފަިއާވ ލިޔުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ 2ޖަދުވަލް 

 ެނގުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2112ކުެރވިފަިއވާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! މީގެ އިތުރުން ްއކޮށް އެޭޓޗުއެ

 ބޭންކުން ނެގުމަށް  އެްގޒިމް ޗައިާނގެ  އެޅުމަށް ޔުނިޓު ހަުއސިން  1511 ހިމެނޭ ލޯނުގައި   ވާފަިއވާހުށަހަޅުއް

 މަޢުލޫމާތު  ފާހަގަކުރައްވާ ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު ކަމަށް މަދުވާ ތެރެއިން ތަފްޞީލުގެ ލޯނުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ

 17 ދިރާސާކުރަްއވަިއ، ންކޮިމޓީ މާލިއްޔަތު އްސަލަމަ އެ ވާތީ، ބަދަލުވެފައި ަމޢުލޫމާތު ބަެއއް ފޮނުއްވާފަިއވާއިުރ،

 1045މީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އޭރުން އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ މި މައްސަލަ  ރިޕޯޓު ނިންމެވި ަގއ2112ިޑިސެމްބަރ 

ލިއްޔަތު ވަނަ އަހަރުގެ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާ 2112މިހާރުގެ މި  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހާރުގެ މި ކޮމިޓީން ނިންމި
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ކޮށްފައި ހުިރ ނުކުތާތައް ގެނެސްދިން ހަމަތަކަކީ ކޮބައިކަން. ަބއެއް ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތް ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން

އެއް ހިސާބުތަކުގަިއ ގުޅިގެްނ ބައެއް ކަހަލަ ސިޔާސީ ވާހަކަ ބަ މަސައްކަތް ނިމިގެންދިޔުމާ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީގެ

ވާ  ެއކުލެިވގެން މި އި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ިރޕޯޓުގައި ޅަކަށް ނޫްނކަން މި ރިޯޕޓާދިަޔއީކީ އެންމެ ަރނގައުފެދިގެން

 1050ޖަދުވަލްގައި ހިމެނޭ ކަރުާދސްތަކުން އޮޅުންފިލާަވޑަިއގަްނނަވާނެ. މި ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ މަޝްވަރާތަކުގެ ތެޭރގައި 

ގޮުތގެ އްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ވަނަ މާ 393ޤާނޫުނއަސާީސގެ  ވަނަ މާއްދާ؛ 3.ދެންނެވި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 މެނުވީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެުޓގަިއވާ މިންވަރަށް ލިބިގެންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުއްދަ މަތީން

ނަޑއަޅާފަިއވާ ުނާވނެޚަރަދު އިތުރުކޮށްގެންވުރެ  ޚަރަދެއް ނަމަ އެ  ކަމަށާއި، ބަޖެޓުގައި ަވކި ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ެގން ބަޖެޓުގައިވާ މިންވަރަްށ ޅިގު އެްގޒިމް ބޭންކުގެ ލޯނާ ގެކަމަށް ވީހިނދު، ޗައިނާ ކަމަކަށް އެކަނި  ކުރަންވާނީ އެ

ނޑައަޅާަފއިއި އެ ޚަރަދުށާއިނުވާކަމަވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަން ހަމަޖެހިފަ  1055ޔުނިޓު  ހައުސިން 1511ވަީނ  ކުރުމަށް ކަ

ން ފާހަގަކުެރވިފަިއވޭ. އަދި ވެސް ބަދަލެްއ ައއިސްފައިުނާވކަ ވެސް ުނވަތަ ބޭނުމަށް ދަދަށްއަ  އެ ، ވެފައި  ކަމަށް އެޅުމަށް

 މިވީނަަމވެސް،  ކަމުގައި  އަތޮޅު  2ވަނީ ދެކުުނގެ  ޔުނިޓު ުފރަތަމަ އަޅަން ހަމަޖެހިފައި ހައުސިން 1511

ިއވާ އެޕްލިޭކޝަން ފޯމްތަކުގެ ނިސްބަތުން ތަކަށް ލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެިވ، ލިބިފައަތޮޅުތަުކގައި ހަުއސިން ފްލެޓު

ވުރެ އިތުރަށް  ޔުނިޓަށް ަހުއސިން 7.1އަތޮުޅގައި  2އެ ށް ރިޢާޔަތްކޮށް ެއސެސްމަންޓަ ޑް ސްބޭނީޑް ހެދިފައިވާ 

 1060އަދި  ދެކުނު  ށާއަދި އެ ނީޑް އޮތީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަ ކަމަށާ ވަގުތު ނީޑެއް ނެތް ށް މިޔުނިޓު އެޅުމަ ހައުސިން

ވެސް  ދެކުނުގެ  ވަރަށް ގިނަ  އެކު ުއޅޭކަުމން، މި ބަދަލާގިނަ ަރއްޔިތުން މާލޭަގއި ދިރި ުކގެ ވަރަށްއަތޮޅުތަ

ަކމަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދިޔަ.  ބޯހިާޔވެހިކަމުގެ ފުުރޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ހުޅުމާލޭގައި ރައްޔިތުންނަށް 

ުރ ކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަ ވަތަ އެއެސަސްމަންޓް ނު ޑްސްގަންަނވާނެ ފަދަިއން މި ނީޑް ބޭއެނިގވަަޑއި

ވަނީ ހަމަ ެބހޭ ވުޒާރާތަކުން  ގެ މަަސއްކަްތތައް  ސަރުކާރުގެ ކަމާދެނެގަތުމަށް ޓަކައި އެކުަލަވއިލެވުނު ރިޕޯޓު

 1065 .މަަސއްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަވާފަބޭފުޅުން އެ  އްުދގައި ވަަޑއިގެން އެއެ ސަރަހަ، ދެންނެވީ ގައި ކުަރްއވާފަ. މިފީލްޑު

 ން ވެށިފަހި މާލޭގެ ޕްރޮގްރާމާ އަދި މާލޭގެ ހައުސިން ޔުނިޓު ފަހު އަދި އެންމެ ގެ ގޮުތންނާއަދި އޭގެ ނަތީޖާއެއް 

މާލޭގައި ތިއްބެިވ އަތޮޅުތަކުގެ ަރއްޔިތުންެގ  ތަކަށްޓުކުރެިވގެންދިޔަ ފްލެމުތަކުގެ ހުޅުމާލޭަގިއ ތަރައްޤީޕްރޮގާރާ

އި މި މައްސަލަ ބަލައި ދިރާސާކުރިކުރުމުަގއި ަހމަ ހުޅުމާލޭގައި މި ފުރުޞަތު ނިސްބަތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ފޯމުތަކާ

ނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްރީގެ  ލިބިގެންދިއުމަކީ ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ިލބިގެންދާދިޔުމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

 1070އްރިރުގެ ހަިއސިްއޔަުތން އަދި މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަީލގައި ހިމެނޭތީވެ، ކޮމިޓީގެ މުޤަ

ނުޑ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ނުކުތާ އިތުރުކޮށްލަން. ހުޅުމާލެ އިތުރަށް ހިއްަކއި  މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަ

އެއް އޮތުން އެއީ ތަރައްޤީކޮށް، ޚިދުމަތްތައް އެ ތަނުގައި ޤާއިމުގެންާދއިރު ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަން އެކަށީެގންވާ އާބާދީ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަ
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ހުޅުމާލޭގެ ދަތިތަކުގައި ދަތުުރފަތުރާ، އަދިވެސް ަބއެއް ކަްނތައްތަުކގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން އުފެދިގެން އަންނަ 

 1075ން އެ ތަނުގައި ެއކަށީގެްނވާ ގިނައަަދދަކަށް ވަޒަންވެިރކުރެިވއްޖެ ަކމުގައި ވާނަމަ، ސަރުކާރަށް ޝަކުވާަތއް. ރައްޔިތު

ވެސް، ކޮންމެ ސަރުކާެރއް ޮއތް ނަމަވެސް ެއ ސަރުކާަރކަްށ ބޭނުންތެރިވާނެ ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ކަންަތއްތަްއ ކޮށްދީ 

ކަށް ކަންކޮށްދިނުމަށް ސަރުާކރަށް ވަކި މަޖްބޫރުކުރަނީކީ ނިންމާލަން. ކޮންމެހެން އާބާދީ ކުޑަބޮޑު ނިސްބަތުން ރަށްތަ 

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެ ައދަދަށް ގިނަ ކުޑަ ނިސްބަތަަކށް ބަލައި ރިޢާޔަތްކުެރވޭނެ ޙާލަތާއި ަވގުތު ެވސް ޮއވޭމެ. 

ވެމުންދާއިުރގައި އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ިރޕޯޓުގެ މިދެންނެވި ނީޑް ޭބްސޑް އެެސސްމަންޓުގެ ތެެރއަްށ ވާހަކަ ދެކެ 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި އުފެދިގެންިދޔަ   1080އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ހަމަ ހައިލައިުޓކޮށްލަން ބޭނުމީ. އަދި މީގެއިތުރުން އަުޅގަ

 ހަމަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ރިޯޕޓް ހުށަހެޅުމުގައި އި ތުރަްށ ވިދާުޅވާންޖެހޭ ވާހަަކއެްއ އޮތް ނަމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުެމން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން ރަމްޟާން މަހު އަޅުގަ  1085ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި އަުޅގަ

ނޑާލަން. ަވރަށް ައވަހަށް ނިމޭ ކަމަށް ަވނީ ވިްއޔާ ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް އަޅުަގނުޑ އަުރވ12:11ާ ނަން. އެީއ ގަިއ މެދުކަ

މަސައްކަތް ހަލުިވކުރުމުގެ ގޮތުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތަންކޮޅެއް ިދގުކޮށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަން އޮިތއްާޔ 

ނޑުމެން ދަންފަޅި ފަށާއިރުގައި ފުރުޞަުތއަރުވަން.   އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ އަލުން ައޅުގަ

 

 1090 ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން  ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން

ނޑުެގ ނުކުތާއަކަށް އެންމެ ފަހު  އަޅުަގނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ނިންމާލަނީ. ހަމަ އެ ނުކުތާ އެކަނި އަުޅގަ

ނުކުތާއަކަށް މި އޮތީ. އެއީ ޮކމިޓީގެ ރިޕޯޓް އެއްކޮެށއް ނީްއވޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތް 

ނޑުމެން ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައި ިމ ދަ ންނަވައިލާނަން. މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހަމަ ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަށް އަދި އަުޅގަ

އޮތީ. މި ރިޕޯޓުގައި ހަމަ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މި މަޢުލޫމާތު ހުންނާނެ. އަދި އިތުރަށް މެންބަރުން ބޭނުންފުޅު ކަމުގައި 

ނޑު އެ މަޢުލޫމާތު  1095ދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ވާނަމަ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ތި ދެއްވި އެްއބާރުލުމަށް. މި ރިޕޯޓުގައި އޮްތ މައްސަލަ އަކީ ސަުރކާރުްނ 

 1100ބޭނުންވާ ފަިއސާ ލޯނު ެނގުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދުމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ކަމަށް ވާީތ،  ފްލެޓު އިމާރާތްކުރުމަށް
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ަވނަ މާއްދާގެ )ޅ(ގެ ދަށުން ޮކންމެ ޕާޓީއަކަށާ އަދި ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ  171މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނުޑ ފުރުޞަތު މިނެުޓގެ ުފރު 31މިނެޓު އަރުާވނަން. ޖުމްލަ  5މެންބަރަކަށް  ޞަތު އޮންނާނެ. އެހެންނަަމވެސް އަުޅގަ

ގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ފަށާފަިއ، މެންދުރު ފަހުގެ މަސައްކަތާ އެީކގައި.  1:11އަރުވަން ފަށާނީ 

މިނެޓު.  5އަށް  މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭ 5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  5އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

 1105މިނެޓު އަުރވާނަން. މި ހިސާބުން  5މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  5ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް 

ނަޑއިލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ޖަލްސާ މި ވަގުތަށް މެދުކަ

 

 ]އަށް  12:12އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 

 1110 (މޫސާ މަނިކުރައީސް އިބު ނާގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހުސްަވގުތުކޮޅަށް މެދުަކނޑާލުަމށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތަިއގެ ކުިރއަށް ދާނަން.  `. އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރަމުްނ މި ގެންދިޔައީ އެ ނޑާލިއިުރގައި އަުޅގަ ޖެންޑާ އަޅުަގނޑުމެން ހުސްަވގުތުޮކަޅށް މެދުކަ

 1115ގެ ދަށުން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް. މާފުކުރައްވާ! ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެްނ 11އައިޓަމު 

ކުރިއަށް ގެްނގޮއްސަ ވާނީ. އޭގެތެޭރގައި ަޗއިނީޒް ެއްގޒިމް ބޭންކުން ނަގާ ލޯނުން އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހފައިވާ 

ޑިސެމްބަރ  .2ހައުސިން ޔުނިުޓ ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން  712ން ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ެތރެއި 1511

ަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުން އަދިެވސް ެއއް ފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުން އެދި 2113

ްއަވއި ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިމާ މައްސަލަ، މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަ

 1120ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓަށް ވާަހކަދެއްކުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، އާދެ! ޕާޓީތަކަްށ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތުަތއް ދެންނެވުމަށްފަހުގައި ފުރުޞަތު އެރުވުމަށް އެީކަގއި ަވގުތު ހަމަވެގެން ެއްއވެްސ  ކަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަމުން ވާހަކަފު ޅުނުދައްަކވާ ވަނީ. ެއހެންވެ އެ އުސޫލުން އެިދަވޑަިއގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ައޅުގަ

ނޑު މި ަވގުތު މި ކަމަށް ަޓކައި ާޢއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން ޮކންމެ ޕާޓީއަކަށް، އަދި ވަިކ  ގެންދާނަން. އަުޅގަ

މިނެޓު އެބަ އޮތް. ޢިްއޒަތްތެރި  31ގެ ފުރުޞަތެއް އަުރވަނީ. މިނެޓު 5ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެްނބަރުންނަށް 

ނޑު ދަންނަވައިާލނަން. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން   1125މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ތަރުތީބުން އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް  ޘްމާންޢުިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ
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އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ 

 އަޙްމަދު ދީދީ. 

 

 1130 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ނޑުމެން މި މަޖިލީސް މި އައު ގަާވއިދު ހެދުނީއްސުރެ ޝުކުރިއް ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

ހިނގަމުން އަންނަނީ ހަމަ އެއް އުސޫލަކުން. ައޅުަގނޑުެމންގެ އެޖެންޑާަގއި ކޮންމެ ދުަވހަކު ވެސް އޮންނާނެ ނުނިމި 

 1135ރި މަސައްކަތް ހިމަނުއްވާަފއިނުވަނީ ަވރަށް މަކަރުވެރި، ހީލަތްތެރި ހުރި މަސައްކަތް. މިއަދުގެ ެއޖެންޑާގައި ނުނިމި ހު

ނުޑ ދެކެން. ައޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކޮންެމ  ރޭވުމެްއގައި ކަމަށް ސްޕީކަރ، އަުޅގަ

ދާ ގޮތެއްަގއި. މިއަދު މި  ދުވަހަކު ވެސް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުަގއި އަންނާނީ އެ ބިލުތައް ތާވަލުކުަރއްވަމުން 

މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ކޮންްސޓަރްކަޝަން ކުންފުންޏަށް ލުޔެއް ދެނީއޭ ިކޔަިއގެން، ެޓކްސް ދެނީއޭ ކިަޔއިގެްނ، 

ރައްޔިތުންނާ ައޅައިލާ ސަުރާކރެކޭ ކިަޔިއގެން ވާހަކަަދއްާކިއރު، އެޖެންޑާ އަިއޓަމު މިއަުދ އަންނަން އޮތީ ނުނިމި ހުރި 

 1140ތެރޭަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ނުކުޅެދުންތެރި މީހުންނަށް އިނާޔަތްދިނުމާ  މަސައްކަތްތަުކގެ

ބެހޭ މަސައްކަތް. އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާންެވެގން އެޖެންޑާގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނުހިމަނާ، އަދި 

ވަނީ މިއީ ހަމަ ރޭވުމަކުން ކުރައްވާ ކަމެއް. އެހެނެއް ނެހެއްދެވޭނެ. މިއަދު މަކަރުވެރި ގޮތެްއގައި މިކަން މި ގެންދަ

މިއަދު ވެސް ހަމަ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ަވގުތު ނިމުމާ އެީކަގއި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް ދާންޖެހޭނެ. އެ މަސައްކަތުގެ 

ފެންނަން އޮތްއިރު މަކުނުދޫ  ތާވަލް މިއަދު ބަހުސް ލިސްުޓގައި ވެސް މި އޮތީ، އަުޅަގނޑުމެން ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުން

 1145ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ، 2111/1ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލު އެޖެންޑާގެ އެންމެ 

ހަތަށް ލާފަ. އެހެންވީމާ، މާދަން އަޔަސް ބަހުސް ލިސްޓުގެ ފަހަތަށް ދާ ގޮތަށް ހައްދަވާފައި މިއޮތީ. އެހެެނއް ެއ ފަ

ކަމެއް ނުކުެރއްވޭނެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް މިއަދު ވެސް ކުިރއަށް ދާންޖެހޭނެ. އެއީ އުސޫެލްއގެ 

އަދި އެ އުޫސލުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ދާއިރު، މިއަދު މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ގޮތުން ކުރިއަށް ދާންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީ. 

 1150މެންބަރު އަނާރާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުެގ އިނާޔަތްދިނުމުގެ ބިުލގެ މަްއސަލަ ވޯޓަށް އަންނަންޖެހޭނެ 

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަ ތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މޭުޒން ތިކަމާ ގުިޅގެން ކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮެތއް އަުޅގަ

 1155އެބަ ސާފުކޮށްލަން. ދެން ަހމައެއާެއީކގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ނެންގެވި ިނާޒމީ މައްސަލަިއގައި ެއއްެޗއް 

ނޑު އިދާރީ މޭޒުން މިކަން ާސފު ކޮށްލުމަށް ވަގުުތކޮޅެއް ަނާގނަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ދެންނެވުމުގެ ކުީރގަިއ އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަްށ ފުރުޞަތުލިބިގެން ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ޭރވުމާ އަދި ވެދެަވޑަިއގެން މަސައްކަތް ުގޅިވަަޑިއގެން ހިންގަާވއިރުަގއި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް އެޖެންޑާ 

ކަންކަން ކުިރއަށް ދާ ގޮތް ބައްލަވަމުންގެންަދވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ހަމަ މި މަޤާމުގައި އިނެދގެން ޤަބޫލުކުރަން. 

 1160އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްަގއި ރިާޔސަތަށް އޮޅުމެއް އަރާަފއި ޮއތަސް އެކަން ރަނގަޅު ކުރުާމ އަދި ރިޔާސަތުން ކަމެއް 

ނޑަެއޅިގެން ގޯސްކޮށް ދަންޏާ އެކަން ހަމަމަ ނޑު ެއދޭ ކަމެއް. ކަ ގަށް އެޅުވުމުަގއި ެއއްާބރުލުންދިނުމަކީ އަޅުގަ

ރާވަިއގެން ރިާޔސަތުން ެއްއެވސް ގޮަތކަށް ަވކި ކަމެއް، ވަކި ގޮތަކަްށ އެނބުރުމަށް އަޅުަގނުޑ މިތާ އިނދެގެން 

ނޑައެޅުުމގެ މައިަގނުޑ  މަސައްކަތްނުކުރާނެ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. މަޖީލީހުގެ އެޖެންޑާ ކަ

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ެގންދަނީ ކޮންފަރާތަކުންކަން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިާހ މެންބަރުންނަށް ރަނގަޅަށް 

ނޑު މި ވަގުުތ އިދާރީ މޭޒުން މިކަން ކޮށްލުމަށްފަހުގައި، މި އެޖެންޑާ   1165އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ދާނަން. އެހެންވީާމ، ިމ  އައިޓަުމގެ މަސަްއކަތް ނިމުމާއެީކގަިއ ތިކަމާ ގުިޅގެން ދެން ޖަވާބެްއ ދިނުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޘްމާނަށް. ޢުިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލް  ވަގުތު އަުޅގަ

މާ ބެހޭ މައްަސލައަކަށް ފުރުޞަތުއަުރވާނަން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިނޒާމާ ެބހޭ މައްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ނިޒާ

 އަށް. هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 1170 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވީ ނުނިމި ހުރި މަ  ސައްކަތަކީ އެޖެންޑާ ައއިޓަުމ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރު މަަސއްކަތަިއގެން ކުރިއަށް ެދވޭނީ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ  11. އެހެންވީމާ، 11  1175ވަނަ  11އަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ޮކންމެވެސް ހައްލެއް ހޯދާފައިހެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ ދީދީ އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން  ނަންބަރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިލިޔަސް ވެސް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އިއް  ޔެގެ އެޖެންޑާ އަުޅގަ

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމުގެ ބިލު ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެޖެންޑާ އިން އުިނކުރެވޭެނ 

ނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެ ވަނަ ައއިޓަމަށް ކޮންެމވެސް ގޮެތއް ނިންމާފައިހެން  11އް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް   1180ވަަނ ައއިަޓމަށް ދެވޭނީ. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި އެ  11އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ
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ނޭ. އެހެންވީމާ، ެއ އޮޅުންފިުލވާލަްނ މަސައްކަތް ނުހިމެނޭ ކަމަށް ަވންޏާ އޭގެ މާނަ އަކީ މިއަދު އެ ބިލު ޯވޓަށް އަންނާ

 އަޅުަގނޑު ބޭނުންވީ ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 1185ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މައްޗަްނގޮޅީ ުއތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ނެންގެިވ 

ނޑު ސު ވާލުކުރުމުން އިދާރީ މޭުޒން ވިދާޅުވަނީ މަޖިލީހުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިދާރީ މޭޒުން އަުޅގަ

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ޓަކައި އިންތިޒާމުުކރެވިގެން މިހާރު ހުރި ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަްށ 

ންޑާ ގެންދިއުމަށް ައވަްސކުރުމަށް ޓަކަިއ، ނިމެންހުރި މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެްނދިއުމަށް މިއަދުގެ އެޖެ

ތައްޔާރުކުަރްއވާފައި ަރއީސް ނިންމަވާފައިވާ ގޮތް ކަމަށް ެއއީ. ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ތި ޭބފުޅުންގެ ސްކްރީންަތކުން ިތ 

 1190ފެނިވަޑަިއގެންނަވަނީ ެއއީ ެއޖެންޑާއެއް ނޫން ކަމަށް. އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބުތައް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ލިޔުމެއް 

ކޮށް އިޢުލާންކުރާ ކަމަށް އެބަ ވިދާޅުވޭ. އިދާީރ މޭޒުން ވިދާޅުވަނީ ެއގޮތަށް. ޚާއްޞަކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަުކ ޢާއްމު

އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުން މި ވަގުތު ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން އޮތީ، މަޖިލީހުެގ ރައީސް ނިންމަވާފައި އޮތް 

ވާަހކަދައްާކ ނިމެންދެން މަޑުކޮށްދެއްވުން އެޖެންޑާއާ އެްއގޮތަށޭ ިމއަދު މަސައްކަތް ކުިރއަށް މި ގެންދަނީ. ރިޔާސަތުން 

ނާޑ ހަމައަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްވާފައި އޮތް ޖަވާބަީކ  އެދެން. އެހެންވީމާ، އެއީ ިމއަދު މި ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު   1195ނިޒާމާ  ކޮމިޓީތަކުެގ މަސައްކަތްަތއް ުހރި ގޮތުންނާ ެއީކގައި ިމގޮތަްށ އެޖެންޑާ ތަރުތީބުކުަރްއވާފަިއވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 ބެހޭ މައްސަލައަކަށް ފުރުޞަުތއަރުވަން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 1200 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

އެެޖންޑާގެ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ،  ަވނަ މާއްދާގެ އެބަ އޮތް 22ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނޑައަޅާނީ މަޖީލީހުގެ ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިައދު މި ތަނަށް އައިއިރު ވެސް އެޖެންޑާއާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތެގ  އެޖެންޑާ ކަ

މަތިން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ދަނީ. ކުއްލިައކަށް މިއަދުގެ އެެޖންޑާގެ ވާހަކަަދއްަކއި، އެޖެންޑާ އޮތީ ނުބައިކޮށް ކަމަްށ 

ނާއިރުަގއި އެޖެންޑާ ައކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާ ެއއްެޗއް. ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުނަށް ފެންނަ ބު

 1205ގޮތަކަށް، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެދޭ ގޮތަކަށް ތަރުތީުބުކރެވިގެްނ އަންނަ އެްއޗެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، ިމއަދު 

އެޖެންޑާގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ކަންތައްތައް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސްކްރީނުްނ ފެންނަ މިހިރަ 

މީގައި ކަންބޮުޑވުމެއް އޮތް ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ނޫނީ މީަގއި ަހއްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ޮއތް ކަމަކަށް ނުދެކެން. ދެން 
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ޓީތަުކގެ؛ މުިޅ މަޖިލީހުގައި ހުރި ހުރިހާ މި ވަގުަތކު ނޫން މިކަްނ އަްނނާނީ. މީގެ ކުރިްނވެސް އެބަ ހުރި ބައެްއ ކޮމި

މައްސަލަތަކެއް އެބަ ހުރި ބަހައްޓާފައި، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުތަްއ ވެސް އެބަ ހުރި ގެނެއްސަ. އެހެންވީމާ، މިއީކީ އަލަކަްށ 

 1210ހިނގާ ކަމެއް ނޫން. ވަރަށް ސާފުކޮށް، މިކަން ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ އޮތް. މިއަދު އޮތް އެޖެންޑާއާ އެްއގޮތަްށ 

ނޑުމެން ނިޒާމީ މަްއސަލައެްއގެ ތެރެއިން ބަދަލުކުެރވޭނެ ެއއްެޗއް ނޫން.   މިއަދު ކުރިއަށް ދާންޖެހޭނީ. އެއީ އަުޅގަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއެގ ގޮތުަގއި މިކަން ރިޔާސަތަްށ ފާހަގަކޮށްދެއްވި ފަރާތުން 

 1215ރަްއވާފައި ވަނީ ފަހަރެއްަގއި ވެސް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ޖަދަލުކުރުމުގެ އުޫސލެއް ގެންުގޅުމަކަށް ނޫން. ފާހަގަކު

އަޅުަގނޑު އެދެން، ރިޔާސަުތން ކަންކަން ކޮށްގެން އަދި މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް އަދި އަޅުަގނުޑަގިއ 

ެމންބަރުންނާ ޖަދަލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންާދކަށް  އިނދެގެން ކަންކަން މި ކުަރނީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޫން. އެހެންވީމާ، މެންބަރުން ވެސް އެްއވެސް މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ފާހަގަކުރެްއވީމަ، ތި ބޭފުޅުން 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަމިއްލަފުޅަށް އެ މައްސަލަ ނިންމާ ގޮތަށް ދެ ފަރާތުން ޒުވާބުކުރުމުން އޭތި ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. ޢިއް 

 1220މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ނެންެގިވ ނިޒާމީ މައްސަަލއިަގއި ވިާދޅުވަނީ އެޖެންޑާ އެކުަލވައިލުުމގަިއ މިވެނިމިވެނި ކަންކަން 

ނުކުރެވިފައި އޮތޭ. އެކަމާ ުގޅިގެން ޮއޅުންފިލުވަންޖެހޭ މަްއސަލަތަކެއް ރިާޔސަތާ ުގޅަިއެގން އަޅުަގނޑު މި ގެންދަނީ 

ނޑު މި ދެންނެވީ އެޖެންޑާ އޮޅުންފިލުވަމު ން. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ގުޅިގެން ޖަވާބަކާ ހަމައަށް އާދެވުނީމަ އަޅުގަ

އެކުެލވިފަިއވާ ގޮތުގެ ަޖވާބު. އެީއ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ކުަރްއވާފައި ޮއތް ގޮތް. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ 

ނޑުމެން ނަށް އެޖެންޑާ އަށް ބަދަލުތައް ގެނައުުމގެ ބާރު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކުެރވިެގންދާވަރަކަށް އަުޅގަ

 1225ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންެވއޭ. ައދި އެކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް ކުރަްއވާނެ. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނަޑކަށް 

ނޑު  ހިއެއްނުވޭ ީމގައި އިތުރު ނިާޒމީ މައްސަލައެއް އޮތްހެނެއް. މި ކަމުގައި ކަން ހިނގާަފއި ޮއތް ގޮތުގެ ޖަވާބު. އަުޅގަ

 ޘްމާނަށް. ޢުޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލް  މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ެގމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޘްޢުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފު

 1230 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮީޅ އިތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ން ޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ، މައްޗަމަޑުކޮށްދެއްވުން އެދެން. ނިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ. 
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 1235 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ 

ނުޑމެން ފުރުޞަތުދީފައި ވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުކޮޅު ން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް އަޅުގަ

 1240އެކަމަކު އެޖެންޑާ ތަރުތީބުކުެރވި، އެޖެންޑާެގ ހިނގަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް. މަޖިލީހުގެ ރައީްސެގ 

ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީމަ ެއކަން މޭޒުކޮޅުން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓެއް އަވަްސކުރަން އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ކަމަށް ވަންޏާ މަނިކުފާނު އެ

ނަޑއެިޅގެން އޮންނަ އެެޖންޑާ ައއިޓަމަކަށް ވެފައި ެއ  އެ ނިމުނީ. އެހެންިވޔަސް ުނނިމި ހުރި މަސައްކަތް؛ އެީއ ކަ

އެޖެންޑާ އަިއޓަމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމަވާ ނިންމުމަކަށް ވުމަކީ މިހާހިސާބަށް މަޖިލިސް ހިނގާ ގޮތެއް ނޫން. 

މަސައްކަތެއް ޮއންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެއޮންަނ ތަރުތީބަކުން އެ ހިނގާ ގޮަތކަށް އެކަން ހިނގަންޖެހޭނެ. ނުނިމި ހުރި 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ނިޒާމީ ނުކުތާ އެކޭ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުން ަކނޑަައޅާފައި އޮންނަ ކަމެކޭ.   1245އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތަރުީތބުކުރަްއވަން ދީފައި އޮންނަ ުފރިޞަތެއް ނޫނޭ. މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އިޚްިތާޔރީ ގޮތަށް އެިކ ެއއްޗެހި

މެންބަރުންގެ އަުތގައި އޮންަނ އިޚްތިޔާެރކޭ މީ ކަްނކަން ހުށަހަޅައި، އެ އޮންނަ ތަރުީތބަކުން އެކަްނ ގެންެދވުން. 

އެ އިނާޔަތް ދެްއވަން މަޖިލީހުގެ ރައީސަީކ ަވކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ ބޭފުަޅަކށް ވެފަިއ، ނުުކޅެދޭ މީހުންނަށް 

ބޭނުންފުޅުނުވެފައި، އެ ވޯުޓ ނަންގަވަން ބޭނުންފުޅުނުވާތީ ކޮންމެހެން އެހެން ގޮތަކަށް ނިންމެވުނަކީ މަޖިލީހުގެ 

 1250ރައީސަށް އޮންނަ އިޚްިތޔާރެްއ ނޫން. މަޖިލީހުގެ ރައީްސެގ މޭޒުކޮޅުން ހުށަހަުޅއްވަންޖެޭހ ކަންކަމުެގ ތެރޭަގއި ކޮމިޓީ 

ނޑުމެން މި ނިޒާެމއް ުނނަގާނަން. އެކަަމކު ނިޒާމުެގ ގެންދަންޖެހޭނީ ގަާވއިދާ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއް ވިަޔސް ައުޅގަ

 އެްއގޮތަށް. ނިޒާމަކީ ގަާވއިުދެގ ތެރޭގައި ަކނަޑއެިޅގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1255ެވ، ތިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. ތިކަން ފާހަގަ

ވާހަކަދަްއކަމުން މި ގެންދަނީ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުައރުވާނަން ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 1260 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ
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ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިއަުދގެ އެޖެންޑާ މަިޖލީސް ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް ބަރާބަރަށް ކުރިއަށް. 

ގެ މަސަްއކަްތ 11.2ނިމި،  11.1ކޮމިޓީތަުކން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  11ގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނެތީމަ،  -11

ތިބި ތަނެއްގަިއ ތިބެފައި ހޭލާފައި ައއިްސގެްނ އަިއސް އެޖެންާޑއޭ ވިދާުޅވީމަ ރަނގަެޅއްނުވާނެ އިނގޭތޯ. ނިމުނު ފަހުން 

 1265ދުޢާެއއް ދަހެއް ނުކުރެވޭނެ. ެއއެއް ނޫން މިކަން ކުރަންވީ މި ވަގުތު. ކުރީ ބައިަގއި ތިއްބެިވ  13ުދވަހު ހަވީރު،  12

ކަން މިހެން ދިޔަކަން. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އޭރު ނުގަންަގަވއި މިހާރު ނަމަ، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ އެ ބޭފުޅުންނަށް މި

ނޑުމެން ެވސް ނުދޭނަން އެގޮތަކަށް.  މިއަދުގެ މަސައްކަތް ހުއްުޓަވން ކުރާ މަސައްކަތް ކުރިައށްދިޔަކަ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން ފުުރޞަތުދެއްަވއިގެން އިންނަަވއިެގންނުވާނެ އެ ކަމަކަށް. 

 

 1270 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ގޮތް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިކަމާ ގުޅިގެ މަޖިލީހުެގ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން ރަީއސް ކަ

ނޑު ވާނީ ދަންނަވާފަ. މިހާހިސާބުން ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެްއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.ނާރުވާނަން. އަ  ުޅގަ

 

 1275 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް 

ނޑުއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ  ނޑަކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުވިސްނޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ މެން މި ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ

ހައުސިން ޔުނިޓު ައޅާ ވާހަަކ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ މުހިއްމު  712ދައްކަނީ ހުޅުމާލޭަގއި 

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ހިނދު ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގައިގެން  މައްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ާނޅައި، ހަމަ ެއ ވާހަކަ އެެހން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮްށގެން ޔުނި 712ރައްޔިތުންނަށް އަޅަންޖެހޭ  ޓު އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ޝުކުުރވެރިކަމާ އެކު   1280މަޖިލިސްތެރޭ ދައްކާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓް ވަރަ ށް ކުރު މުްއދަތެއްގެ ތެޭރގައި މި އޮީތ ފާހަގަކުރަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ  ދިރާސާކޮށް ފޮނުވާލަްއވާފައި ިމ އޮތީ. އެހެްނވީމާ، މިކަމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ގެންާދއިުރ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިޚްލާސްެތރިކަމާ އެކު ުޝކުުރވެރިވަން. އަދި ހަމައެާއއެކު މި ޕްރޮޖެކްުޓ މަސައްކަތް ނިމި

ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ަމސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  7.1އަތޮޅުަގއި  2ދެކުނުގެ 

 1285އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ވެސް ބޭނުންެވއޭ މި ޔުނިޓުތައް އެ ރަށްތަކުގެ ެތރެއިން އަޅަން. ޭއގެތެރެއިްނ 

ނޑުހުޅުދޫއާ އަިދ ކޮޭޑގެ ަރއްޔިތުން ވެސް ޭބނުންވޭ މިފަދަ ޔުނިޓުތަްއ ޚާއްޞަކޮށް ގެމަނަފުއްާޓއި  ެދއްވަުދއާިއ ކަ

ނޑުމެން މި  ނޑުގެ އެދުމަީކ  712އަޅަން. ހަމައެާއއެކު އަުޅގަ ޔުނިޓު ހުޅުމާލޭގައި ނިމިގެންދާ ހިނދު، އަުޅގަ

ގޮތްތަކެްއ ސަރުކާރުްނ  ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީގެްނާވ ކުޑަ، ލުއި އަެގްއގަިއ މި ކަންތައްތައް ކުރެޭވނެ
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ނޑު އެދެނީ ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ތި ޢިްއަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ހަމަޖައްސައިދިނުން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިޒާމީ ނުކުތާ ނުަނގަިއ، މި   1290ޔުނިޓު އެޅުމުެގ  712އަރިހުން ވެްސ ައޅުަގނޑު އެެދނީ މި ކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ައވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާށޭ. މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއްަވއި، ރައީސް އެިދވަަޑިއެގންފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން މި  މަސައްކަތް

ކަންތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދެއްވާށޭ. މިއީ ރައްޔިތުންާނ ގުޅުންހުރި ކަންތަކޭ. މާލޭގެ އެތައް ރަްއޔިތުންނެއް، 

ލޭގައި މިހާރުވެސް ދިރިއުޅެމުން އެބަ ގެންދަވާ. އެ ރަްއޔިތުންނަށް ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ވަރަްށ ގިނަ ރައްޔިތުން މާ

ޔުނިޓު ައވަހަށް އެޅުުމެގ  712ލުއިފަސޭހަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ރަީއސް ޔާމީނުގެ މި އެިދވަަޑއިގަތުމާ ެއްއގޮތަށް މި 

 1295 މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންަދވަިއ ނިންމާލަދެއްވާށޭ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގަިއ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުާވނަން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ 

 ނަޢީމަށް.

 1300 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސް. ައޅުަގނޑު ހުަށހަޅާފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އެލަވަންސް އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީ

 1305ބޮޑުކުރުމުގެ މައްސަލަ އިްއޔެ ވެސް އެޖެންޑާަގއި އޮްތ. ދެން ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ހަމަ ބަހުސްކުރަން 

ނޑަށް ޚަބަރުލިބޭ. އެހެ ންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ ތައްޔާުރވެގެން މިއަދު ވަަޑއިެގން ތިއްބެވި ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ވަރަށް އެހެން ގޮތަކަށް މި ެފނުނީ މިގޮތަށް އެޖެންޑާ އޮތުމުން. ދެން އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލީ 

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ އަސްލު ބަހުސްކޮށް މި މައްސަލަ ވެސް ކުިރއަށް ގެންދަން.  ހަމަ. އަޅުގަ

 

 1310 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދިޔަިއން އެޖެންޑާ އައިޓަމު  11ކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޝު  .އަށް އަުޅގަ

އަށް ިދޔައިން. އެ ަވގުތު ެއއްެވސް ބޭފުޅަުކ އެކަން ފާހަގަނުކުރަްއވާީތވެ  11ނިންމުމަށްފަހުގައި. އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ޙަޤީަޤތަކީ މަޖިލީހުގެ؛ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން މަޑުކުރެްއވުން  އޭރުަގއި އެ މައްސަަލއެްއ ުނނެގޭ. އެހެންނަމަވެސް 

އެދެން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސގަިއ މަސަްއކަތްކުރަމުންދާިއރުގަިއ ރިޔާސަތަށް އޮޅުެމްއ އެރިަޔސް ެއ ކަންކަން 

ނޑު ހަމަ ޤަބޫލުުކރަން. އަދި ެއކަ  1315ން ހަމަ ރަނގަޅުކޮށްދެްއވަން ވެސް ތިއްބަވަނީ ތި ބޭފުޅުން ކަަމށް އަުޅގަ
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ބަލައިގަންނަން. އެހެންނަމަެވސް މިއަދު މި ދެންނެވި ގޮަތށް ދިޔައިުރގައި އެްއވެސް ޭބފުޅަކު ެއކަން ފާހަގަނުކުަރއްާވ 

އޮތީމަ، އެކަމާ ގުިޅގެން މި ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތް ފެށުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ަރއީސަށް އިދާރީ މޭޒުން އަމީންޢާއްުމ 

ންފިލުވުމަށްފަހުގައި ެއކަން އޮތް ޮގތް މި ދެންނެވީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާުޅވަނީ ތިމަންނަ ފޮނުވަިއގެން އެކަން ޮއޅު

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމުގެ ގޮތުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާ އޮތީ ެއގޮތަށް ނިންމަާވފައޭ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުެގ 

 1320ންމާފައި އޮތް ގޮތަށް މަަސއްކަތް ކުރިއަްށ މި ދަނީ. މަސައްކަތްތަްއ ކުިރއަށް ގެްނދިއުމަށް ޓަަކއި މިއަދު ނި 

އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ ދެންހުރި؛ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮންނަ ދުދަހަކަށް އަދި ނުވަތަ މިއަދުގެ ފަހު ދަންފަޅިއެްއަގއި 

ނުޑ މި ވަގުުތ ނިޒާމާ ބެހޭ މަ ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ެދިވދާނެ. އަުޅގަ އްސަލަެއްއގައި ވެސް މި މަަސއްކަުތގަިއ ައުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވާނަން، މާމިނިގލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. 

 

 1325 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން، އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނަގަންޖެހުނީ؛ އާދެ، މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ޢިއްޒަ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނދަވާތީ. ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް އެޖެންޑާކުެރވިގެްނ، 

 1330ތަރުތީބުކުރެިވގެން އަންނަ ައއުން ެއއީ މަޖިލީހުގެ ަރއީަސށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރެްއ ނޫން. އެީއ މިއަދު ހުށަހެޅިފަިއވާ 

ހިއްމު ބިލަކީ ވެސް، އަނާާރ ނަޢީމް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުށަހަޅުއްވާަފއި ބިލަކީ ެވސް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މު

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވެ، ައޅުަގނޑުމެްނ  އެހެންވީމާ، އެ ބިލުގެ މަްއސަލަ ފަސްކޮށްލެވިގެންދާދިޔުްނ އެއީ ވަރަށް އަުޅގަ

ބި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ހަމަ ގަާވއިާދ ޚިލާފަށް ދާތީ ހަމަ އެކަން އެކަމާ ވާަހކަދައްކަން ބޭނުްނެވފައި ތި

އަޅުަގނޑު ވެްސ ފާހަގަކޮްށލަން ދަންނަވާލީ، ެއކަން ރަނގަޅުކޮށްދެްއވުމަށް. ނުނިިމހުރި މައްސަލަތައް މިއަދު 

 1335އެޖެްނޑާ ނިންމާފައި އޮތްކަން ެއއީ ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ އެޖެންޑާަގއި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަ ނުހިމަނުއްވައި މިއަދު 

 މި ދެންނެވި މައްސަލަ އަކީ. އާދެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، ަގމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް.

 1340 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވު 

ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސް ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ ައދި މިތާ އެހެން މެންބަރަކު 

 1345ތި ބޭފުޅުން ކޮމިޓީތައް އެބަ ބާއްަވވާ މިތާ ބަހުސް ކުރިއަށްދާ  ކުރިން ފާހަގަނުކުރެވުނު ވާހަކަ. ،ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ

އްތޯ އެ ކޮމިޓީަގއި ތިެބެގން މިތާނގައި ހިނާގ މައްަސލަ ފާހަގަކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ވަގުުތަގއި. އަޅުަގނޑުމެން ިކހިނެ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ނިޒާމީ މައްަސލައެއްހެން. ެއއް ގޮަތކީ ޮކމިޓީތައް މަޖިލިސް ޖަލްސާ 

ނޑު ދެކެނީ.  ކުރިއަށްދާއިރު ނުޭބއްވުން. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ފުރުޞަުތ މިގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 1350 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑު ތި މަްއސަލަިއގައި ދަްނނަވަން އޮތީ ކޮމިޓީތައް ާބއްަވނީ މުޅި މަޖިލިސް އެއްޮކްނ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންނެވީ، ، ނޫން ކަމަށް ވާއިރު ކޮންމެވެސް އަދަދެއްގެ މެންބަރުން މިތާ ތިއްބަވާ. އެހެންވީމާ

ނޑު ދެންނެވީ ެއއްވެސް މެންބަރަކު ފާހަގަނުކުރަްއވައޭ އޭރުަގއި.  އަޅުަގނޑު އޭރުަގއި ރިޔާސަުތގައި އިނީ. އަުޅގަ

 1355ނުކުރައްާވ ވާަހކަ. ދެން ެއ މައްސަލަެއއްެގ ގޮުތަގއި އަޅުަގނުޑ ނަަގއިގެން އެ ވާހަކަ ދެންނެީވކީ ނޫން. 

ަކނޑަެއޅުމުގެ ހުރިހާ ބާރެްއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިފައި ޮއވޭ. އަދި އެޖެންޑާ އެހެންނަމަވެސް އެޖެންޑާ 

ނަޑއެޅުމުެގ، ތަރުތީބުތައް ުކރުމުގައި ހަމަ ޢާއްމު ކޮމިޓީ ައށް ވެސް ޭއގައި ބާރުތަެކއް ިލބިގެންވޭ. އެ އުސޫލުތަކުން  ކަ

هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން ގަލޮޅު އުތުރު

 އަށް.

 1360 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު ޢީވާ ޢަބްދު

ނޑަެއޅުމުގެ ބާރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަާވ ޝުކުރިއްޔާ  ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަކުރާރުކޮށް އެޖެންޑާ ކަ

 1365ވަނަ ނަންބަރު ދަންނަވައިލާނަން. ތަރުތީބު  27މަނިކުފާނު ވިާދޅުވާތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ މަޖިލިސް ަގވާއިުދގެ ވާހަކަ 

ނޑަނާާޅހާ ހިނދަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު  ނަޑއަޅާނެ ގޮތް. މަޖިލީހުން، މަޖިލީހުން އިނގޭތޯ. މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ ކަ

ތީބުކުރެވޭނީ ައންނަނިވި ގޮުތގެ މަތިންނޭ. )ހ(، )ށ(، )ނ( އެހެން ެއ ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަފާތު މަސައްކަތްތަްއ ތަރު

ނޑުމެންނަށް. އެީއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ލިޔެފައި އޮތް ެއއްެޗއް އިނގޭތޯ، ޢިްއޒަތްތެިރ  އޮތީ އަުޅގަ

ވަގުުތަގއި ައޅުަގނޑުމެން  ރައީސް. ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ހިނގަމުންދާ 
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 1370އިސްފަސްކޮށް، އަުޅަގނޑުމެްނ ރިޔާސަތުން ބޭނުންހާ ގޮތެްއ ހަދަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޭއގެތެޭރގައި ެއއްވެްސ 

ނޑައަަޅިއެގން، ަގވާއިުދގައި ލިެޔގެން  ޕާޓީއެްއގެ ެއްއވެސް މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް ނުހިމެޭނނެ. އެޖެންޑާ ކަ

ގެންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެއއަްށ އިޙްތިރާމުކުރީމާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުިވކަމާއެީކގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މި 

ދާނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދުވާލަކު ގޮތެްއ، ދުވާލަކު ޮގތެއް ހެއްދެވީމަ އަޅުަގނޑުމެަނށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް 

އްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޔެގެ އެޖެންާޑގައި ައޅުަގނޑު ކުރިްނވެްސ އަޅުަގނޑުމެނަކަށް ތަްއޔާރުާވަކށް ވެސް ނޭނގޭނެ ޢި

ނޑުމެނަށް ފެނުނު މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމުގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމު   1375ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

އެއަށް ވޯޓަށް ވެސް ދާން ، އޮތް ތަން. މިއަދަކު ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އެއަށް ތައްޔާުރވެގެން 

ނޑުމެން ފަށަން ތައްޔާރުވެަފއި މި ތިބީ  އަޅުަގނޑުމެން ތަްއޔާރުެވގެން މި ތިބީ. އޭގެ ކޮމިޓީ މަސަްއަކތަށް ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ ނަންބަރު މަނިކުފާނު  27ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވިހެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޑައެޅުަމކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ އިޚްތިޔާރަށް އެަކނި ދޫކޮށްލާފައި އޮތް ކަމެްއ ވެސް ބައް ަލވައިަލްއވާ! އެޖެްނޑާ ކަ

 1380ނޫން. އެ ގަވާއިުދގައި ަކނޑައެިޅގެން ލިޔެފަިއވާ ކަމެއް. ގަވާއިދަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެން އިޙްތިރާމުކުރީމާ 

 އެީކަގއި ެގންދެވޭނީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް މަސައްކަތް ހަލުވިމަކާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނުޑ މި މައްސަަލއާ ުގޅިގެން ދިމާިވ ކަންތައްަތއް ަތފުސީލުކޮށް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުން މި 

 1385ނަގާތީވެ، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުިވކުރުމަށް  ގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިޒާމީ ނުކުތާ

ތި ބޭފުޅުން ދެކިވަޑަިއގަންަނާވ ގޮތްތަކާ ުގޅޭ ގޮތުން ވެްސ ހަމަ މި ވަގުތު އެ ވާހަކަެދކެވޭ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ 

ސަލަިއގައި ހަމަ މައްސަލަިއގެ ތެރޭަގއި، މި ދެންނެވީ މިހާރު މިވަގުތައް އަޅުަގނޑުމެނަށް ދިމާވެގެން މި އުޅޭ މައް

ނޑު ފުރުޞަތުދެމުން މި ގެންދަނީ.  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ގޮެތއް ހަމަ ބެއްލެވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ކަމެްއ މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ެއްއބާރުލުންދިނުމަކީ. އަޅުގަ

 1390 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ަރޝީދަށް. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި.ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ވިލު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުވިލު

 1395ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާ ެއކުަގއި މެންބަރުންގެ މި ކަންބޮޑުވުމަށް ޖަވާބުދެްއވަމުން ިތ އާދެ، 

ވަނީ. ޙަޤީޤަުތގައި ެވސް މެންބަރުންގެ ކަންބޮުޑުވމެއް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ ެއއަށް ރިާޔސަތުން ގެންދަ
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ވަނަ މާއްދާގައި ެއއަށް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ  27ބައްލަވަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. ައދި 

މާއްާދގެ )ޅ(ގައި އެބަ ބުނޭ އިތުުރ އެހެނިހެން މަސައްކަތުެގ ވިދާޅުވި ވާހަކަަތކަށް ވެސް ަބލައިލާއިުރގައި ހަމަ އެ 

ނަޑެއޅުމުގެ ވާހަކަ  ަގއި އެބަ 27ވާހަކަ ވެސް އެބަ ބުނޭ. ވޯަޓށް އެހުމުގެ ކަންތައް ެވސް. އެހެންވީމާ، ތަރުތީބު ކަ

 1400ބުނޭ ރިޔާސަތުން  ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާުފކޮށް އެބަ 22ބުނޭ. ހަމަ ބުނެފައި އަނެއްާކ އެބަ ބުނޭ، މަޖިލީހުގެ 

ނޑަައޅުއްާވއިުރގައި ކުިރއަށް އޮްތ  ނޑައަުޅއްވަނީ. އެހެްނވީމާ، ކަ ސާފުކޮށްދެއްަވއިފި، މަޖިލީހުެގ ރައީސޭ އެޖެންޑާ ކަ

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިއަދާ  ތަނުގައި އެ މައްސަލަ ަހއްލުުކރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިައދު މި އޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިޒާީމ ހަމައަށް ގެންދެ ވިފަ. ދެން މި ހިސާބުން ފެށިގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހުއްޓައިލާފަިއ އަުޅގަ

މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއަށް ގޮއްިސއްާޔ އަެނއްާކވެސް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެންދަން ދަތިތަާކ 

 1405ދު އަޅުަގނޑުމެންކުިރއަށް ހުރި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކީއްތޯއޭ ވާނީ މިއަ

ކަންތައްތަަކއިގެން ކުރިއަށް ަވޑަިއގެންފައި، ކުރިއަށް އޮތް ަތނުގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކަންބޮުޑވުމާ އެުކގައި ިމ 

ށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންދަވަން. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މީހެން މީގެ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮަތކަ

ނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާެއއް މިއަދު އެބަ އޮތް. އެ  ވާނީ. ދެން ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއަާޅ  އެޖެންޑާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ތި ގެންަދވަނީ. ހަމަެއހެންމެ، އެޖެންޑާ ކަ

 1410 ސް. ފަރާތަކީ ވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ނެންގެވި ިނޒާމީ ނުކުތާަގއި ދަންަނވަން އޮތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ވާހަކަދައްަކިއގެން މި 

ނުޑމެން މަސައްކަތްކުރަމުން  މި ކަމުގައި ެއއްބާރުލުން މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާ އަދި ހުއްޓޭ ހިސާަބކަށް އަދި ހުއްަޓއިެލވޭ ގޮަތކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ   1415ގެންދަނީ. އަުޅގަ

ދިމާވެފައި އޮތް ަމއްސަލަައާކ ގުިޅގެން ވާަހކަދައްކަނީ. ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެޖެންޑާއާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑުމެން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވެސް މި ކަމުގައި ހަމަ  ބޮޑަށް އަހުލުވެިރވެަވޑަިއގަތުަމށާ އަދި ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

މިކަމަށް ބާރުލެއްވުމަށް ދަންނަވަން. އަދި މި ވަގުތު އަޅުަގނޑު ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ 

އަުޅަގނޑު ެއްއވެސް ބޭފުޅަކަްށ  އާދަމަށް ފުރުޞަތެއް އަުރާވނަން. އެއަށްފަހުަގއި މި ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގއި

 1420 ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން. އަުޅަގނޑު މަސަްއކަތަިއގެން ކުރިަޔށްދެވޭތޯ ބަލާނަން.

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިއަ

ނޑުމެން ރޭަގނުޑ އެޖެންޑާ ބަ  1425ލައިާލއިރު އެ އޮންނަ ގޮަތކަށް، މަޖިލީހުން ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 11ކުރިން އެޖެންޑާ ފޮނުވާަފއި ޮއންނަ ގޮތަކަށް ބަހުސްކުރުމަްށ ތައްޔާުރވެގެން މި ތަނަށް މި އަންނަނީ. މަނިކުފާނު 

ގެ ރިޕޯުޓގައި އޮތް މަްއސަލަ ައކީ އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެންވެސް 11އަށް ިދޔައިމަ، ިމއަދު  11ދޫކޮށްލައްވާަފއި 

ހަކަދަްއކަން ބޭނުންވާ މައްސަލައެއް. އެހެންނަމަވެސް ުކއްލިއަކަށް މަނިކުފާނު ތިހެން ބަދަލުކޮށްލެއްވީމަ، ޢިްއޒަތްތެރި ވާ

ނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުގަާޔއި ތަންތަނުގެ ތިބެފައި އަންނައިރުަގއި މިހާރު  މެންބަރު ފަޔާޟް ވެސް އެ ވިދާޅުވިހެން އަުޅގަ

 1430ހުސަށް އެދެން ފުރުޞަތު ވެސް ެގއްލިގެްނގޮްއސަ. ެއއީ މަނިކުފާނު ބޭނުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮންަނނީ ބަ

ނޑުމެން ކިިހނެއްތޯ ބަހުސަށް ފުރުޞަތަށް  ހިސާބަކުން އެ އެްއޗެއް ަފއްަޓއިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަްށ ވަންޏާމު އަުޅގަ

ގައި ހުރި، ނުނިމި ހުރި  11އަންނާނީ  ވަަނ އައިޓަމާ ހަމައަށް 11އެދޭނީ ވެސް. ައޅުަގނޑު ހީޮކށްގެން މިހިރީ މިއަދު 

ވަަނ  11މަސައްކަުތގެ އައިޓަމަށް ފަހުގައި ކަމަށް. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު މަނިކުފާނު ތި ކުރިޔަށް ގެންދަވަނީ 

އައިޓަމް. ައޅުަގނޑަށް ވަރަްށ ކަންބޮޑުވޭ މިކަމާ. އެއީ މިައދު ވޯޓަށް އަންނަން އޮތް އަިއޓަމެއް ވެސް ނޫން. މިހާރު 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ އަްއޑޫ އާއި ެދކުނުެގ ރަށްތަަކށް ހުރި ފްލެޓުތައް ހުޅުމާލެ ކުރިޔަ  1435ށް ތި ގެންދަާވ ައއިޓަުމ އަުޅގަ

އަށް ގެންދިޔުމަށް. ައވަހަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ޓަކައި މިއަުދ އަވަްސކޮށްލާފައި މި އައިަޓމު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ކަހަލަ 

ނޑަށް މި ފެންނަނީ. އަ ނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ ދެކުނުގައި ހުރި ފްލެޓުތައް މިކޮޅަށް ގޮތަކަށް އަުޅގަ ޅުގަ

ވަނަ ައއިޓަްމ  11ބަދަލުކުރާތީވެ ެއ ވާަހކަ ައށް ވާހަކަދަްއކަން. އެކަމަކު އެ ފުރުޞަތުނުދެްއވައި މަިނކުފާނު 

ނޑުމެންނަށް މި 11ދޫކޮށްލައްވާަފއި  ހާރު ބަހުަސށް އެދޭނެ ފުރުޞަތު ވެްސ ވަަނ ައއިޓަމަށް ަވޑަިއގެންނެވީަމ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕާޓީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް   1440މިނެޓު ދީފައި އޮތީ. އޮތްއިރުަގއި  3ގެއްިލގެން މި ދިޔައީ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދަްއކާނެ ފުރުޞަތެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަވަހަށް ފުރުޞަތަށް ނޭދެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

މާ، މަނިކުާފނު ތި ހެއްދެިވ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮބޑު ެގއްލުމެއް ލިިބގެން މި ދިަޔއީ. ނުލިބޭ. އެހެންވީ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ މަްއސަލަ އަކީ މަނިކުފާނު އެގޮަތށް ކުއްލިައކަށް އެޖެންޑާ ބަދަލުކުރެްއވުމަށް ފުރުޞަތުދޭތޯއޭ 

 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު.

 1445 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އާދެ! މަޖިލީހުގެ ކުީރެގ 

ނޑު ނާރުވާނަން  ދަންފަޅީގެ؛ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެްއވެސް މެންބަރަކަށް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ފުރުަޞތެއް އަުޅގަ

ނ ޑު ކުރީ ދަންފަޅީގައި މިަމޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އިނދެގެން މަސައްކަތް ކުިރޔަށް މި މައްސަލައިަގއި. އަުޅގަ

ނޑު  11ނިމިގެން  .ގެންދިޔައީ. އޭރުަގއި އެޖެްނޑާ އައިޓަމު   1450ގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަުތގެ ވާހަކަ އަުޅގަ
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ަގއި ހުރި 11ޓަމު ފެށިގެން ވަނަ އައި  11ވަނަ ައިއޓަމަށް ދިޔައީ.  11އިޢުލާންކުރިން މި ތަނުގައި. އެއަށްފަހުަގއި 

ނޑު އިތުރު  މަސައްކަުތގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން އިޢުލާންކޮށް، ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

އެހެން މަސައްކަތްތަކާ؛ އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެޖެންޑާ ިއން ކިޔައިދެމުންގޮސް މި މަްއސަލައިަގއި ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓް 

ނޑު ފުރުޞަތުދިންއިުރަގިއ އެްއވެސް މެންބަރަކު ނިާޒމީ ނުކުތާއެއް ނުނަންަގވާ.  ހުށަހެޅުމަށް މި ތަނަށް އަޅުގަ

 1455އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އެކަްނ ފާހަގަކުރަްއވަިއގެން ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތުގެ ތެޭރގައި 

ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަދި މަޖިލީހުގެ އެކަން ރަނގަޅަށް ފާހަަގކުެރވިއްޖެ. މުސްތަޤުބަލުަގއި 

ނުޑ ެވސް އެކަންކަން ަތުކރާރުނުވާ ގޮަތކަށް ކަްނކަން ުކރިޔަށް ކުރިޔަްށ ގެންދާނަން.  ރައީސަށް ދަންނަވަްނގެން ައުޅގަ

. އެގޮތުން އެމް.ޑީ.ީޕެގ އަޅުަގނޑު މިހާރު ދެން ހަމައެކަނި ފުރުޞަތުއަުރވާނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުުރމަށް

ފުރުޞަތުގައި ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނަްނ. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ނިޒާމީ ނުކުތާގައި 

 1460މިނެުޓެގ  3ފާހަގަކުރެްއވި، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާުޅވި، ިމއިން ކޮންމެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް 

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުާވ  5އަރުވާ ގޮތަށް އޮންަނ މައްސަލަެއއް ނޫން. މިއީ ޮކންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް ފުރުޞަތު

ގޮތަށް ަގާވއިދުަގއި އޮންނަ ަކމެއް. ެއއީ ސަރުކާރުން ވަކި ކަމެއް ހުށަހަޅަިއގެން، ވަކި ގޮތަކަށް ކަެމއް ފާސްކުރަްނ 

ނަޑއެިޅގެން ެއކަ ން ކުާރ ގޮތް ކަމަށް ވާތީވެ. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ނިންމާއިރުގައި އެ އުސޫލުން ކަ

އަށް މައްސަލަ ައިއގެން ކުރިޔަށް ވަަޑއިގަތުމަށް. هللا އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއާވ ޢަބްދު

 1465ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ައއިގެްނ މާފުކުރައްވާތި! ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އަށް. މި ހު

 1511ކުރިޔަށް ވަަޑިއގަތުމަށް. އެީއ ޗައިނީޒް ެއގްޒިމް ބޭންކުްނ ނަގާ ލޯނުން އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ޑިސެމްބަރ  .2ހައުސިން ޔުނިޓު ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން  712ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ތެރެއިްނ 

ގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުން އަދިެވސް ެއއް ފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުން އެދި ަގއި ރަްއޔިތުނ2113ް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާަފއިވާ މައްސަލަ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން  1470. ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގައި އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާހަކަެދއްކުމަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަެތއް ނާރުާވނަން މި ވަގުތަކު. 

 

 އަށް ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  .الم على رسول هللاالة والس  الحمد هلل والص   بسم هللاޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 1475އަތޮޅުްނ  2ގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ދެކުނުގެ ހުމަޖިލީ އަތޮޅަްށ ވަރަށް ކަޅު ދުވަހެއް. މި 2މިއަދަކީ ދެކުނުގެ 

 ިއ،ތެއް ހައްަދވައަޮތޅުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ނިކަމެތި ގޮ 2ހޮވިވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އެ 

ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ސިލުހާގޮތުން ަވކި މަގުސަެދްއ  ސީދާ ސަރުކާރުން ސިާޔސީ ،ޔާސީ ގޮތުންސަރުކާރުން ސި
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އެހެންވެއްޖެްއޔާ  ؟އުޅެނީ ކިހިނެއްވެގެން ތި  .ވާހަކަެދއްކިޔަެދއްވަަބއްަލވާ މިތާ ންބަރުންގެ މައްޗަށް، އަުޅަގނޑުމެ

ނޑުމެްނ ވެސް ހަމަ އެނގޭނެ ިމ މަޖިލިސް މިއަދު ކުރިޔަށް ުނގެންދެވޭނެ ތި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަ ންޏާ. އަުޅގަ

 1480މަޖިލިސް ހުއްޓުވަން ވެސް ހަމަ. އެހެން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެ އިނގޭތޯ. މީ ދިވެހި 

ނޑުމެން ދިވެހި ރަްއިޔތުންގެ ޙައްުޤގަިއ ވާހަކަަދްއކަންޖެހޭ ކޮންމެ ވާހަކަެއއް  ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ދައް ކާނަން. މަރާލިޔަސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަްނ މި ތިބީ. އަޅުގަ

ނުހުއްޓާނަން މި ކަމެއް. ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ަޓކަިއ ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ަކމެއް ކުރާނަން. ސަުރކާރުން 

 ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް...

 1485 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު އަސްޢަދު. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެްނދިޔުމަށް ޓަކައި ވާހަކަފުޅުަދްއކަވާ ބޭފުަޅކަށް ހުރަސްއަާޅ 

ނުދެއްެކވުން އެދެން. އަުޅަގނޑު ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ައސްޢަދަށް މި ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު

 1490ދަންނަވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުގައި ހުރަސްައޅާ ނަމަ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަްށ 

ނޑެއް. އަޅުަގނޑު ޢަމަލުކުރާނެ ވާަހކަ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެ  އް ާނރުވާނަން އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 2އަތޮޅަށް ގއ، ގދ، ޏ، ސ؛ މީނަ މިތަނުން ބޭރުކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ. މި  2އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ދެކުުނގެ 

ނޑުގެ 712އަތޮޅަށް ހަމަޖައްސަވާަފއިވާ   1495ފްލެޓާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ  712ާވހަކަ އަކީ މި  ފްލެޓު؛ އަުޅގަ

މިލިއަން ޑޮލަުރގެ ތަފާތެއް އެބަ ުއޅޭ މާލެ  21މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤަށް އަރަިއގަނެގެން 

ންތާކަށްތޯ ވަންނަނީ؟ މިލިއަން ޑޮލަރު ކޮ 21މިލިއަން ޑޮލަރު. އެ  21އަށް މި ބަދަލުކުރީމަ. ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިދާވޭ 

މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިހާ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ  21ކާކުތޯ ދިރާސާކުރީ މިކަން؟ ކޮމިޓީން ކާކުތޯ ބެލީ މި 

އަތޮުޅގެ ރަްއޔިތުންނަށް ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ާރވަިއގެން  2މައްސަލަެއއް ދިވެހި ަރއްޔިތުްނނަށް، ޚާއްޞަކޮްށ ދެކުނުެގ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން  ގއ، ގދ، ޏ، ސ  1500އަށް. ެއހެންވީމާ، މިވަރުގެ ބޮޑު ިޚޔާނާތެއް ސަރުކާރުން ހިންގަން ައޅުގަ

މި ދޫކޮށްލަނީ ފުރުޞަތު. މިއީ ހާދަ ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ މިއީ އިނގޭތޯ. މިއީ ހާދަ ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ރައްޔިތުންނަށް މިހާ ބޮޑު...

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު
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 1505ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު،  

ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް އަޅުަގނޑު 

އެްއ ފަހަރު ދަންނަވަން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްެތވުމަށް. ައޅުަގނޑަށް ޖެހޭީނ  ދަންނަވަން. އަިދވެސް

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފުވަްނޏާ ނަން އިްއވަން. ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއް ނޭރުވޭނެ. މަޖިލީުހގެ މި މަސަްއކަތް ކުިރއަށްދާ 

ނޑުމެން މިހާރު މި ވަނީ ވޯޓަށް ރަނގަ  ބީލުޖަހާފަ. އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ނިޒާީމ މައްސަލައެއް ނޭުރވޭނެ. ގޮތުން އަުޅގަ

 1510 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސަރުކާރުން ކޮންމެހެންވެސް ހުޅުމާލެ އަށް ނޫނީ މާލެއަށް އަދި ވިލިމާލެ އަށް ފްލެޓު ިއތުރަށް އަޅުްއވަން ބޭނުންވާ 

ވަންޏާ ބޭންކުން އަލުން ލޯނު ނަންގަވަިއގެން އެ ޑިމާންޑު އޮތިްއޔާ ެއކަން ކޮްށދެއްވަްނވީނޫންތޯ. ކޮންމެހެން ކަމަށް 

ޔުނިޓު އަނބުރާ މާލެ އަށް ގެނައުމުެގ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ މީގައި  712ގެ ތެރެއިން 1511ދެކުނަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް 

 1515 ...1511ކޮންމެ ޔުނިޓަުކން  ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ މާޭލގައި އަާޅއިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވޯޓަށްފަހުަގއި ފުރުޞަތުއަުރވާނެ ވާހަަކ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިހަށް މަޑުކޮށްލަދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ށް ދިޔުމުގެ ަވގުުތ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުގެ ދުވަހުގެ މަަސއްކަުތން ނިމިފައިވާ މަސައްކަތްތަަކށް ވޯޓަ

 1520ހަމަޖެހިފައިވާތީވެ ވޯޓަށް ރަނގަބީލުޖަހާފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގައި 

ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރެޭވ ަގާވއިދުގަިއވާ ގޮތުން ވޯޓަށް ރަނގަީބލުޖަހައި ވޯޓުެނގުމުގެ ަވގުތުަގއި އެްއވެސް ގޮތަކަްށ ނިޒާީމ 

އެްއ ނާރުވަން. އަދި ިމއަދު ދިމާވި މަްއސަލައާ ގުިޅގެން ެވސް ައޅުަގނޑު ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ނުކުތާ

ދަންނަވަނީ. އެކަުމގަިއ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ރަނަގޅު ހައްެލއް ހޯދަިއގެން މަޖިލީހުގެ ެތރޭގަިއ މަޞްލަޙަތު ނުެގއްލޭ 

އުމުގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ އެކީަގއި މަސައްކަްތކުރާނެ ވާހަކަ. ގޮތަށް ރިޔާސަތުން ވެސް ކަްނކަން ކުރިއަށް ގެންދި 

 1525އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި އެއްބާރުލުންދެްއވުން އެދެން. 

ންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ާކޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްެލއްވުމަްށ ދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ާކޑުކޮޅުަތއް 

 ޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 1530 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުވަހުގެ މަސައްކަުތެގ  -12.1އެހުމަށް ހުރި ކަންކަން.  ވޯޓަށް  12ޑާ ައއިޓަމު ނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންއަޅުގަ 

ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން. މިގޮތުން މިއަދު ވޯޓަށް އެހުމަށް ހަމަޖެހިފައި 

 1535ލީހުގެ މެްނބަރުންނާއި ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖި 1/7.ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބރު 

ނޑައެޅުުމގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު  މުސާރަ ކަ

ނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނަށް އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުްނގެ  1/7.ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުަމށް ދެންނެވުމަށްފަހުގައި ވޯަޓށް ދަންނަވާނަން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅުުމގެ ޤާނޫނު އުވާލުުމގެ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

 1540ން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުުރމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ ބިލު ކޮމިޓީ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1545 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެ

 1550 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    71    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 1555 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އެހެންވީމަ، ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ ވޯޓު ދެްއވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިގޮތަށް ފާްސެވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. 

 1560  ޝުކުރިއްާޔ.

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.13

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑާލިއިުރަގއި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުންގެންދެވި ހިތަދޫ މެދު   1565އާދެ، މިހާރު އަުޅަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ވޯޓަށް ެމދުކަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އަށް. 

 

 އްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެ

ނޑު ފާހަގަކުރަމުންދިޔަ  ނޑު ކުރިއަށްދާނަން. ައޅުގަ ވާހަކަދަްއކަމުންދިޔަ މަޢުޟޫޢަށް ވާހަކަދެއްކުުމގައި ައުޅގަ

 1570ފްލެޓު މާލެ އަށް  712އަތޮޅަށް މި ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެިއން  12ޕޮއިންޓުތަކުގެ ތެރޭަގއި ދެުކނުގެ 

ނޑު ދެންެނވިހެން ދެކުނަށް މި ފްލެޓުތައް  ބަދަލުކުރުމުން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ައކީ ކުީރަގިއ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބފައި އޮތް ގޮތުގައި ެއއް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް  ހަމަޖެއްސިއިރު ފްލެޓަކަށް އަުގގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ފަސް ހާސް ޑޮލަރަށް ތިރިވާއިރު، ދެން މި  ޑޮލަރު ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މާލެ އަށް ބަދަލުކުރުމުން އޭގެ އަގު ހަތްދިހަ

هللا ފްލެޓު މާލެ އަށް ބަދަލުކުރީމަ އެކާވީސް މިލިއަން ޑޮަލރުގެ ތަފާތެއް އެބަ އާދޭ. އެ ފައިސާ އަށް ވާ ގޮެތއް  712

 1575. ެއީއ ދެނެވޮޑިގެްނވާނީ. އެހެްނވީމާ، މިހާ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައަކަށް މަޖިލީހުން ފުރުޞަތުދޭން ތައްޔާރަށް މި އޮތީ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  2ދެކުނުގެ  އަތޮުޅގެ ރައްޔިުތންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް. ދެން އަނެއް ައޅުގަ

ނޑާ އެބަ ުސވާލުކުރަްއާވ  މުހިއްމުކަމަކީ، އާދެ، ީމގެތެރެއިން ވަރަްށ ޢިއްޒަތްތެިރ ބަެއއް މެންބަރުން މިހާރުވެސް ައޅުގަ

ނޑު މި ދަްއކަނީ  2އެއީ ގއ، ގދ، ޏ، ސ. ިމ ؟ އަތޮޅެއްތޯ 2ދެކުނުގެ ކޮން  އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުްނގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

ދެކުނުގެ ރަްއޔިތެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން. އެހެްނވީމާ، މީަގިއ ފާހަގަކޮށްލަންވާ އަނެއް ުމހިއްމު ނުކުތާ އަކީ ކޮންމެ 

 1580ތޭ ވިދާުޅވާއިުރ، ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ވެްސ މި ވިދާުޅވަީނ، ނީޑެްއ ނެތޭ. ގއ، ގދ، ޏ، ސ އަކަށް ނީެޑއް ނެ 

ބޭފުޅަކު ފާހަގައެއް ނުކުަރްއާވ ރާއްޖޭގެ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ ފިޔަވައި ދެން އެެހން ސަރަހައްދުތަކުގެ ބިމުގެ 

ވެލިއު. ރާއްޭޖގެ ބޭންކުތަކުްނ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް ގެންގުޅޭކަން. އެހެްނވުމުގެ ސަަބބުން ރައްޔިތުންނަށް ލޯނެއް 

މިއަދު ެގެއއް ެއޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ގެްއލިފަ. މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މިކަހަލަ އެްއވެސް ކަަމކަްށ  ނަގަިއގެން

ވިސްނާނުލައި މިކަން މިގޮަތށް ކުރުމަކީ މިއީ ރައްޔިތުްނނަށް ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް. އަުޅަގނޑު މި 

 1585އެދެނީ، މި ބިލު މިގޮތަށް ފާސްކޮށްނުދެއްަވއި ކުރީ ދެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން 
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 1511އަތޮޅުަގއި އެޅޭ  2ފްލެޓު މިއީ ދެކުުނގެ  1511ދައުރުަގއި ވެސް މިކަން ކުަރއްވާަފއި އޮތް ގޮތަށް މި 

ޔިތުންގެ އަތޮުޅގެ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ އެ ރައް 2ޔުނިޓުކަމުަގއި ހައްދަަވއިދެްއާވށޭ. އެއީ އެ 

ފަރާތުން، އެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތައް ވަކާލާތުކުރަން މިތަނަށް އައިސް ތިބި ބަެއއް. ަސރުކާރުން ބޭނުންވާހާ ގޮތެްއ 

ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ކޮށްދޭން އައިްސ ތިބި ބަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަދި ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންތަކެްއ 

 1590ވިޔަސް ައޅުަގނުޑގެ އާދޭހަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިކަން މިގޮތަށް މިކަން ކުރަން އުޅުނުކަމުގައި 

ނުކުރައްވާށޭ. ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި ހިއްަޕވާށޭ. އެހެންވީާމ، ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤު ދޫކޮްށލާފައި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤަްށ 

ނޑުމެން ކުރާ ކަމެއް އެއީ އެްއގޮތަ  ނޑު ވަރަށް އާދޭހާ ފައިންއަރާފައި އަުޅގަ ކަށްެވސް ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

އެްއކޮށް އަދިެވސް ެއއް ފަހަރު ދަންނަވަން، މިގޮތަށް މިކަން ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވިޔަސް ކޮށްނުެދއްަވއި، 

ވެސް ކުރީ ދެ އަތޮުޅަގއި މީގެ ކުރިން 2ފްެލޓު މިއީ ދެކުނުގެ  1511ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުން ޭބނުންވާ ގޮތަށް މި 

 1595އަޮތޅުން ބޭރުނުކުރާ ގޮތަށް ނިންމަވައިދެްއވާށޭ. ވަރަްށ  2ދައުރުަގއި ެވސް ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަށް އެކަން ެދކުނުގެ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދާއި ނގިލީމާމި

ނޑަށް މީަގއި ދިމާވާ އެްނމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ މި އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަ އީސް. ައޅުގަ

 1600ފްލެޓު އަަޅން ނިންމާފައިވާއިުރ، ެއއީ ަވރަށް ބޮޑު ައެގއްަގއި އެހެރީ.  1511މިލިއަން ޑޮލަރުން  151ފްލެޓްތަކަށް 

ނޑަްށ ކަށަވަރުކުެރވޭ ގޮުތގައި އިްނސާ ފުވެރިކަމާ އެކު މީަގިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްވާ ޮގތުގައި އަދި ހަމަ އަުޅގަ

ވަރަކަްށ ހާސް ޮޑލަރަށް މީގެ ފްލެޓެއް އެިޅގެްނ ދާންޖެހޭނެ އެވްރެޖުކޮށް،  71ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް ކަމަށް ަވންޏާ 

ޖުމްލަކޮށް. އަޅުަގނުޑގެ މަްއސަލަ އަކީ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ދިރާސާކުރަްއވައި އަޅަން ނިންމެވި ތަން، ެއއް ތަނުްނ 

ބަދަލުކުރުުމގެ މައްސަލަ އަށް ވުރެ ޮބޑަށް މިވަރުގެ ޮބޑު ކޮރަޕްޝަެނއް މީގައި އިންވޯްލްވވެގެންާދއިރު އަނެއް ތަނަށް 

 1605މިކަން ސަރުކާުރގެ ވުޒާރާަތކުން ބައްަލވަިއ، މިކަން ެޓންޑަރކުރަްއވަިއ އަިދ މިކަްނ ހަވާލުކުެރއްިވ ފަރާތަށް 

އެްއވެސް ވަރަކަްށ ވިސްާނވަަޑިއެގންފައި އޮތްތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ  ކޮންޓްރެކްޓުދެްއވާ ކަންތައް ުކރެއްިވއިރު މިާއ މެދުަގއި

ފްލެޓު ވަކި  1511ފްލެޓު ވަކި ޮގތަކަށް،  711މިއިން މައްސަލައެއް ފެންމަތިެވގެން ނާންނާތީ މި މައްސަލަ. އާދެ، މި 

ނޑައެޅި ނިންމެވިަފިއ ދިރާސާކުރެވިފައި ެއގޮތަށް ނިމި ފައި، އަނެއްކާ ފަހުން ގޮތަކަށް ަވކި ތަނެްއގައި ެއުޅމަށް ކަ

 2އެހެން ގޮތަކަށް ެދވަނަ ފަހަރަށް މިހާރު މަޖިލީހަށް އައިސްެގން ކުރީަގއި ެވސް ރިޖެކްޓުޮކށްފައި މި އޮތީ ދެކުުނގެ 

 1610އަތޮޅު ފިަޔވައި އެހެން ތަނެްއގައި ނޭޅުމަށް އޮތް އޮތުްނ؛ ެއޅުމަށް އޮތް އޮތުން އެތަނުަގިއ ނާޅާ އެހެން ހުޅުމާލެ އަށް 

ނޑަށް މުހިއްމީ ކޮންމެ ތަނެއްގަިއ އެިޅޔަސް ިމ ބަދަލުކު ރަން. އެކަމާ ބެހޭ ގޮުތން އެްއޗެއް ދެންނެވުމަށް ުވރެ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އަތްފޯރާ ފެްނވަރުެގ ުކއްެޔއް ދަްއކަިއގެން އެ ފްލެޓުަގއި ތިެބވޭނެ ގޮަތަކށް ކުރެވޭ ފްލެޓުަތކެއް އެޅޭ 
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އިތުރަށް ރަްއޔިތުން ދަރަނިވެރިވަމުންދާނީ. ނޫނީވިއްޔާ އަނެްއާކވެސް ފްލެޓުތަކެއް، ނޫނީ ވިްއޔާ އަނެއްާކވެސް 

އިރުކޮަޅކުން ސަބްސިީޑއެއް ދީފައި އެ ފްލެޓުތައް ދިން މީހުންނަށް ދެން ލާރި ނުދައްކާށޭ ބުނެ ނިންމަންޖެހޭނީ. 

 1615ދައްަކިއގެން ުއޅެވޭ  ރުފިޔާ ަދްއކަިއގެން، ިމއިން ފްލެޓެްއެގ ލާރި 1111ހަމަގައިމުވެްސ ރަްއޔިތުންނަަކށެއް މި 

ވަރަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑު އެްއެޗއް މި ދަނީ އިތުރުެވގެން. ެއހެންވީމާ، މިކަން މިހެން އޮތުމާއެކީަގއި ހަމަ އެ ވާަހކަ 

އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ. މި ފްލެޓުތަކުގައި ައަވހަށް އެޅިގެންދިޔުން މުހިއްމު. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެްސ 

ޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ފްލެޓުތައް ދެވިފައި ހުރިއިރު، އެހާ ބޮޑު އަަގކަށް ދެވިފައި އޮތީ ީކއްެވގެންތޯ. އެއް ފަހަރު އަ

ނޑު ދަންަނވާނީ އެންޓި  މިއީ ކޮންކަހަލަ އިްނވެސްިޓގޭޝަނެއް ހިންގެންޖެހޭ ކަެމއްތޯ. މި ކަންކަމުަގއި ައުޅގަ

 1620ން ވެސް މިކަން ަބއްަލަވއި، މިކަްނ ހޯއްދަަވއިދެްއވާށޭ. ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ެވސް އަދި އޮޑިްޓ އޮފީހުެގ ފަރާތު

ނޑަށް ޔަޤީން ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަން. ސުނާމީގައި ހާލުަގއި ޖެހިފައި ތިބި  ހަމަ ރަނގަޅަށްތޯ މިކަން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ށްގެން ހަަމ މީސްމީހުންގެ ގެދޮރުއެިޅއިރު ވެސް ސަޢޫދީ ފަންޑުންނާއި ތަންތަނުން ވެސް ލާރި ނަގަިއގެން، ޓެންޑަރކޮ

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަުކަގއި އަުޅަގނޑުމެން އިމާރާތްކޮށްފަ. އެކަަމކު، އެ ފަންސާހަކަށް ހާސް ޑޮލަރުގެ ތެރޭގަިއ، ފަންސާސް 

ފަސް ހާސް ޑޮލަުރގެ ތެޭރަގއި ނިމިފައި ހުިރއިރު، މި ހަތްދިހަ، ހަތްދިހަ ފަސް ހާސް ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރަށް 

 1625މިލިއަން ޑޮލަރު މިއީ ވަރަށް ބޮުޑ  151ނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަޔޤީންކުރާ ގޮތުގައި ބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޯންނާ 

ނަޑކަށް ޑަަބލް ބޮޑު އަގެއް ޖަހައިގެން މި އުޅެނީ  ފްލެޓު އަޅަން  1511މިލިއަން ޑޮަލރަށް  151އަދަދެއް. ގާްތގަ

ވޯލްްވވާ ކަމަަކށް ވާތީ ހަމަ އެ ވާހަކަ ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަކީ. މިއީ ވަރަށް ބޮުޑ ކޮރަޕްޝަެނއް މީަގއި އިން 

ނޑު އޮޑިޓް އޮފީހަށާ އަދި އެންޓި  ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެްސ މިކަން ކުރެވުުމގެ މުހިއްމުަކން ފާހަގަކުރަމުން އަުޅގަ

މި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދަްނނަވާލަން ބޭނުން، މިކަން ައވަހަށް ބައްަލވައިެދއްވާށޭ. ަރނގަޅަކަށް ނޫނޭ ިމކަން

 1630 އޮތީކީ. އާެދ، ޝުކުިރއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ނަޝީދު. 

 1635 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް ކުޅުދުއްފުށީ
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ނޑު މި ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް މި ަނގަނީ، އަޅުަގނުޑގެ އުޚްތު މަކުނުދޫ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 1640ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމްގެ މަްއސަލައަާކއި ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ބިލާ ވެސް ގުިޅގެން. 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނެފައި އެބަ ޮއވޭ. އެ  22ނޭގ ޖަލްސާެގ އެޖެންޑާެއއް އޮންނަންވާެނ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް އި

މާއްދާއަކު އަދި ނުބުނޭ އެކަމަކު ކާކު ކަމެއް ހަދަންޖެހޭނީކީ. އެއަށް އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ އެބަ އޮތް މަޖިލީހުގެ 

އްާވ ހަމައެކަނި އެ މާއްދާ އަށް ަބލާފައި ދުވާލަކު ކަެމއް ހިމެނޭ ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަުރން ވެސް. ކަން މިހެން އޮ 

ވަަނ  21އެޖެންޑާެއއް ގެނައުުމގެ ބަދަލުގަިއ، މަޖިލީހުގަިއ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށްވުެރ ވެްސ ބޮޑަށް ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 1645ވަނަ މާއްާދގަިއ ވަރަްށ  21 މާއްދާގަިއ މަސަްއކަތްތައް ަތރުތީބުކުރެވިފައި އެޖެންާޑގަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތް

ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދީފައި އެބަ އޮތް. އެހެން އޮްއވާ ނުނިމި ހުރި މައްސަލައެއް ތަފާތު އެކިެއކި މައުޟޫޢުތަކަްށ 

ވަަނ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން އަިދ  21އަޅުަގނޑުމެން ބިލުތަކަްށ މަސައްކަތްކޮށްފިން. މަޖިލީހުެގ މި ަގވާއިުދގަިއ 

ގަިޑއިރު ބަހުސްކޮށްަފއި ދެން ނުނިމޭ އޮްތ މައްަސލަ، ވިިދގެން އަންނަ ޖަލްސާ  1ލުކުރާ ޮގތުން މަޖިލީހުގައި މި ޢަމަ

ގަޑިއިރު ހަމަ ނުނިމި ހުރި މައްސަލައިގެ ޮގތުގައި ތަރުތީބުތަކެއް ަކނަޑެއޅިގެން ކިއު ސިސްޓަމުން މި  1އަށް ހަމަ 

 1650ސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއވެސް ބަެއއް ނެތީ. އެކަމަކު ހުންނަނީ ބިލުތައް އެތުރިފަ. ހުއްޓާ މިއަދު ނުނިމި ހުރި މައް

ބައިވަރު ބިލުތައް އެބަ ހުރި އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްގެ ފުަރތަމަ ގަޑިއިރު ހޭދަކޮށްފައި ައދި ގަޑި ހަމަނުވާތީވެ ވިިދގެން 

ދެްނ އަންނަ ވަަނ މާްއދާ ބުނާ ގޮތުން، ެއގޮތަށް ަފސްކުރެވޭނީ  21އޮތް ދުވަހަށް ަލސްކުެރވިފަ. މި ގަާވއިުދގެ 

ނޑައެޅުުމގަިއ  ދުވަހެއްެގ ހަމަ އަނެއްާކވެސް އެ ަގޑިއިރަށް އެއް ަގޑިއިުރާވ ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ ކަ

ަވނަ މާއްދާ އަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިުނވާ ވާހަކަ ދަންނަވާާށއި ވަކި އައިޓަެމއް ނެގުމުެގ  21މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 1655ރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ގެއްުލވައިލާަފއި އެޖެންޑާ އިން އޮތީމަ މިއީ ަވރަށް ނުރައްކާތެރި ފިޔަވަެޅއް އިތުރަށް، ނުނިމި ހު

ކަމަށް ދަންނަވަން. މިީއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަގވާއިާދ ޚިލާފު، އުސޫލާ ޚިލާފު ފިަޔވަެޅއް ކަމަށް ދަންނަވަމުން، މި ކަމަްށ 

 ކުރިްއޔާ. ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވުން އެދޭ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މީގެ ކުީރގައި ވެސް ޖަވާބުއަުރވާފައި ވާނީ.   1660ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަަލއާ ގުިޅެގން އަޅުގަ

ވި ިނޒާމީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. މަްއަޗންގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ނެންގެ

މައްސަލަ، ނިޒާމީ މައްސަަލެއއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެކަން ބަލަިއގަނެވޭީތެވ އެކަމާ ގުިޅގެން އަޅުަގނޑު 

ނޑު މި ދަންނަވަީނ  އޮންނާނީ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ހަމައަށް އެ މަްއސަލަ މި ތަނުގައި އިނދެގެން ގެންޮގްއސަ. އަުޅގަ

ތުގައި. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ފާހަގަކުރަްއވާ މައްސަލަ އަކީ  ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮ 

 1665ކަމުގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ބަަލއިގަންނަމޭ. ހަމަެއއާެއކީަގއި މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ނެންެގވި މައްސަަލ ާއއި އިތުރަށް 
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އެޖެންޑާ އަލުން އެުކލަވައިަލއިގެން ކަމަށް ވާީތވެ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަްތ ކުރިއަށް ގެންދެވެްނ އަންަނނީ ދެން

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިމުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ވާަހކަދައްަކއިގެން އެޖެންޑާ އަށް މައްސަލަތައް ކުރިމަތިނުވާނެ 

ނުޑ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަުމެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ  ގުޅިގެން އަުޅގަ

މިއަދު މި ކަމުަގއި މިއަދު ެއޖެންޑާގެ ތެރެއަށް އިތުރަށް ައނެއްކާ މި ތަނުަގއި އިދެގެްނ އެޖެންޑާ އަްށ ައއިޓަމެއް 

 1670ލައިގެން ކުރިއަްށ ގެންެދވޭކަެށއް ނެތް. އެކަން ކުރުމަކީ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވާީތވެ އެ ވާހަަކ 

ޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެިރ ދަންނަވަން. އަ

 މެންބަރު، މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ރި ޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 1675ފްލެޓު ުހޅުމާލެ އަށް ބަދަލުކުރުުމގެ ިމ މައްސަލަ އަކީ ެދކުނުެގ؛  712ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ނޑުމެން ހަމަ ެއއާެއީކގަިއ  ޚާއްޞަކޮށް ުހވަދު އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުންެގ ވަރަށް ޮބޑު ކަންޮބޑުވުމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ރުފިޔާ މީގެ ފްލެަޓކަށް ރަްއޔިތުންގެ ތެެރއިން ކިަތްއ  1111ޖެހޭ މި ފްލެޓުތައް އެޅުމުން ވިސްނާލަން އެަބ 

ނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހެ ނުކުތާއެއް. އަޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެްސ  ރައްޔިތުންނަށްތޯ ދެއްކޭނީ. މިވެސް އަުޅގަ

ިމއަދު ހަމަ ހައުސިން މި ނިޒާމު؛ އާދެ! ވިސްނާލަންޖެހޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބޭނުންތަކަށް. އާދެ! ރައްޔިތުން 

 1680ގެދޮރުވެިރކަން ނޫނީ ގެވެހި، ގެދޮރުވެިރކަން މިއަދު ރައްޔިުތން ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރަށް އެ ކަންތައްަތްއ 

ނޑުމެން ދެކުނުގެ   ކޮށްދެވެން އޮންނާނީ ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސް ދެކޮޅުޖެހޭ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން. ނަމަވެްސ، އަުޅގަ

ފްެލޓު ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލުކުރުަމކީ. އެހެންނަމަވެްސ މީގައި  712އަތޮޅުތަުކގެ ަރއްޔިތުން ވަރަްށ ކަންބޮުޑވާ ކަމެްއ 

ފްލެޓު ހުޅުމާލެ އަށް ަބދަލުކުރުމުން ދެކުނުގެ ރަްއޔިުތންނަށް ހުޅުމާލޭގައި އަާޅ ފްލެޓުތަކުން ެއއްވެސް ކަހަލަ  712

ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ަރއްިޔތުން މިއަދު ކުރާ ުސވާލެއް. އަޅުަގނޑު އެދެނީ ހުޅުމާލޭަގިއ  އިންސެންޓިވްަތކެއް ލިބޭނެތޯ މިއީ

 1685މިއަޅާ ފްލެޓުތަކުން ދެކުނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ އިންސެންިޓވްަތކެއް ނޫނީ މާކްސްދިނުމުގަިއ 

ޓުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް މެދުވެރިވެގެންިދއުން. ހަމަ މިއާއެކީަގއި މި ފްލެ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު  އެްއޗެްއ، ކޮންމެ ހައުސިން ޔުނިޓަކުން ތިރީސް ހާސް ޑޮލަރު ސޭވްެވގެންދާ ކަމަށް ައޅުގަ

މިލިއަން ޑޮލަރުްނ  21މިލިއަން ޑޮލަރު ޭސވްކުެރވޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި  21ލިބިފައި މި އޮތީ. މުޅި ޖުމްލަ 

 ރާނެ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ އަުޅަގނޑު... ކު

 1690 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ިއޙްތިރާމުކުރުމަށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު 

ލީހުގެ ގަާވއިދު ހުއްދަކުާރ ވާހަކަފުޅުދަްއކަމުންދާއިރުަގއި އެ މެންބަރަކަށް އުނދަގޫފުުޅާވ ގޮތަކަށް ކަން ކުރެްއވުމަކީ މަޖި

 ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅަިއގެން ކުިރއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 1695 

 މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

ރާނީ ކޮންކަމެއްތޯ މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނ މިލިއަން ޑޮލަރުން ކު 21މިލިއަން ޑޮލަރު؛ އިތުރުވާ  21އާދެ! މިދެންނެވި 

މިލިއަން ޑޮލަރުން ވެސް އިތުރު ފްލެޓުތަކެއްތޯ އަޅަނީ. ނޫނީ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ހަމަ  21ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ 

މިލިއަން ޑޮލަުރ ދޫކޮށްލަނީތޯ، މިއީ ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިއަދު  21ފައިދާތަކެްއ، ފައިދާވާ ގޮތަްށ އެ 

ނޑު ޖުމްލަޮކށް ދަންނަވާނީ ވިސްނާ  1700ފްލެޓު ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލުކުރުމަކީ  712ލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެެހންވިޔަސް އަުޅގަ

ދެކުނުގެ ަރއްޔިތުންެގ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ސަުރކާރަށް މިކަން ކުެރވެން އޮތް ގޮތަކަްށ މިކަްނ 

ނޑު ހަމަ އެދޭ ގޮތެކޭ. ެއއީ ސަރުކާރުން ލޯނުނަގަިއގެން ކުރާ ކަމެއް، ަސރުކާރުން ރީޕޭކުރެވޭނެ ގޮްތ  ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު އެކަމާ ޤަބޫލު. އެެހންވީމާ، ޖުމްލަކޮށް މީަގއި ރައްޔިތުންެގ ވަރަްށ ބޮޑެިތ  ސަރުކާރުން ހަދަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ންެޖހޭ ފިޔަވަޅެއް ައޅަންޖެހޭނެ. ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ހުއްޓަްސ، ސަރުކާރުން އެ ހިނދަކަށް ނަގަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެްއ، އަޅަ

 1705 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޑަހުވަކު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޗައިނާގެ ެއްގޒިމް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެޅުމަްށ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ  ހަުއސިން ޔުނިޓާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރުމަތީން މަސައްކަތްކުެރވިއްޖެ.  1511ކަ

 1710އަދި މިތާނގައި ައޅުަގނޑުެމންނަށް ސަކަރާތްތަކެއް ެވްސ ޖެހިއްޖެ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ުފރުޞަތު، ައޅުަގނޑުމެން މި ޕަސަންޓެއް އިންޓްެރސްޓުެގ ގޮތުަގއި ަދއްަކއިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އޭގެ ހެޔޮ ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެން  ގޮތަށް ހަޅުތާލުކޮށްކޮށް ތިބޭނީތޯ. ނުވަތަ އަޅުގަ

ނުޑމެން ދައްކާ ހުހެއްނުވާނެ.  ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެކަން ފޯރުކޮށްދޭނީތޯ. ވާހަކަދައްކަްނެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 311އަޅުަގނޑަށް ހަމަަގއިމު ެވްސ އެނޭގ، ނިމިގެންދިޔަ ތިން އަހަރުދުވަހުގެ ސަުރކާރެްއަގއި ކުޑަހުވަދޫ އަކީ ވެސް 

ނޑުމެންނަކަށެއް ުކޑަހުވަޫދއަކުން އެ   1715ފްލެޓު އަޅާނެކަުމގެ ޔަޤީްނަކން ލިބިގެންދިޔަ ތަނެްއ. ެއަކމަކު އަދިެއއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއކިެއކި ސަރަހައްދުތަކަށް ނިސްބަތްާވ  ފްލެޓެއް ނުފެނޭ. ދެން މިއަދު މި އުޅެނީ އަޅުގަ

މީހުންނަށް އެންމެ ޢަދްލުވެރިކަމާ އެކު މިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭެނ ގޮތަކީ ކޮަބއިކަން އަުދގެ ަސރުކާރަށް ވިސްނޭތީެވ، މިއަދު 

ޅުމަްށ ޓަކައި މި ބަދަލު ގެނައުމަްށ ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ. އެީއ ފުލެޓް ހުޅުމާލޭގައި އެ 712މި ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން 
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މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި. އަދި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެކަން، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

 1720ތަ މެނިފެސްޓޯގެ ތެރޭގަިއ އަހަރުދުވަުހގެ ސަރުކާުރގެ މެންޑޭޓުގެ ތެެރއިން ނުވަ  5ނިޔަތުގަ. ފަހަރެްއގައި ވެްސ 

ދެކުނުގެ އަތޮޅުަތކަށް އަދި ީކްއކުރަންތޯ. އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަްށ ވެސް ހައުސިން ޔުނިޓުތަެކްއ ނެތީކީ ނޫން. އެބަ އޮތްމެ 

ނޑުެގ  އިނގޭތޯ. ހަދަމުންދާނެ. އަދި ބިން ހިއްކާ ތަންތަނުަގއި ވެްސ ހައުސިން ޔުނިޓުަތއް ހަދާނެ. ކީްއެވގެންތޯއޭ އަުޅގަ

އަތޮުޅ ހިމެނޭއިރުގައި ދ. އަތޮޅު މީގެތެރޭަގއި ނުހިމެނެންވީ. މި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  2ވާލަކީ ދެކުުނގެ ސު

ވާހަކަދެްއކިދާނެ މައްސަަލއެއް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ގޮސް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ރުހޭ ގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރަންެވއްެޖ 

ނޑުމެން ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ  ކަމަށް ވަންޏާ ެއކަން ކުރުަމކީ ތަންކޮެޅއް  1725އުނަދގޫ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެގއްލުމުގެ ާޗންސް އެބަ ބޮޑުވަމުންދާކަން.  ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ މިކަމަކީ މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ފައިގެން މިއަދު ައއިސް ޮއްތ އެހެންކަމުން، މިއަދު ރައްޔިުތންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ މެނިފެސްޓޯއެއް ހި

ޔާމީްނެގ ސަރުކާރު ކަމަށް ވާީތވެ، އެ ސަރުކާުރ މިގޮތަށް ބޭނުްނވި ހިނދު، މި މަޖިލީހުން هللا ސަރުކާރަކީ ޢަބްދު 

ނުޑ ނުދެކެން. އަދި މާދަމާ ވެސް  މިކަން ކޮށްދޭން ޢުޒުުރވެރިާވންޖެހޭނެ އެއްެވސް ސަބަެބްއ އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 1730އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭަގއި ފޯރުކޮށްދޭނީ  5ްށ ދެން ޭބނުންވާ އިތުުރ ހައުސިން ޔުިނޓުތައް ވެސް މި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި މައްސަލައިަގއި މިހާރު  އަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ކޮށްދެއްަވއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ހައުސިން ހުށަހަޅައި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަށް އަވަހަށް ފާސް

 ޔުނިޓުތައް ައޅަިއގެން އެ ތަްނތަނަށް ރައްޔިތުން ަވއްދާނެ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހުން ހޯދައިދެއްވާށޭ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 1735  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1511ގާ ލޯނުން އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޗައިނީޒް އެްގޒިމް ބޭންކުން ނަ

ޑިސެމްބަރ  .2ހައުސިން ޔުނިޓު ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން  712ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ތެރެއިްނ 

ަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުން އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުން އެިދ، 2113

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާަފއިވާ މަްއސަލަ، މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ރައީ

 1740ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ފުރުޞަތުއެުރވުމުެގ ސަބަބުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

އްސަލައާ ގުިޅގެން ޯވޓަށް ދިޔުން ދެްނ އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެްސ ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި މިހާހިސާުބން ނިމުނީ. މި މަ

ނޑައެޅިަފއި ހުރި  ދެން ވޯޓު އޮންނަ ދުވަހަކުްނ މަޖިލީހުގައި މިކަމަށް ވޯޓަށް އެހިގެންދާނެ. މިއަދުގެ އެެޖންޑާަގއި ކަ

 މަސައްކަތްތައް މިހާހިސާބުން ނިމުނީ.

 

 1745 ނިންމުން 



66 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ ޢިއްޒަ

ނަޑއެިޅގެންދާއިުރގައި ޕާޓީަތކުގެ ފަރާތުން ތިއްބަވާ ވިޕުްނނާ އަދި އެހެންވެސް ބޭފުޅުންނާ އެކީަގއި މި މަސައްކަތަށް  ކަ

 1750ރައްވާ ނަމަ، ިމއަދު މި ދިމާވި ކަހަލަ މައްސަލަެއއް އަހުލުވެިރވަަޑއިގެން ކުރިން މި ކަންކަން އިޝާރާްތކު 

މުސްތަޤްބަލުގައި ދިމާނުވާނެ. އަޅުަގނުޑ ެވސް ެއގޮތަށް ަމސައްކަތްކުރާނަން. އަދި ިމއަުދގެ ޖަލްސާ ނިންމުމަށްފަހުގައި 

ބަލާނަން.  މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ވާހަކަދައްަކއިގެން މިކަމާ ގުިޅގެްނ އިތުރަށް ގޮތްތަކެއް ވޭޯތ، ހައްލުކުރެވޭތޯ

ނޑައެޅުާމއި ކަްނކަމަށް ލަފާދެއްވުމުަގއި ާޢއްުމ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި މަޖިލީހުން ެއޖެންޑާ ކަ

ކޮމިޓީ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް ލިބިފައިވޭ. އެ ކަްނކަމުަގއި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް އެްއކުރެިވގެްނ 

 1755ކަްނ ހަްއލުކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަތް އޮމާންކޮށް ގެންދެވޭނެ ވާހަކަދެެކވިގެްނ ކަން

ވަރަށް ރަނަގޅަށް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކަމުގަިއ ެއއްބާރުލުންދެްއވުމަީކ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެިވގެންާވ 

ނޑު ފާަހގަ ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ކަމެއް. ދެން ހަމަ ޚާއްޞަކޮްށ އަުޅގަ ކުރަން، ިމއަދު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

މި ވާހަކަ. މި ތަނުަގއި ސިާޔސީ؛ ތަފާތު ސިޔާސީ ޕާޓީަތްއ ތިބެގެން ވާހަކަަދއްާކއިރުަގިއ އެއް ޕާީޓއަކުން އަނެއް ޕާީޓ 

ހިނގާފައި އޮތް ގޮެތއް ނޫން. ހިތްއެދޭ ގޮތަކަށް ކޮންމެހެން ވާހަކަދެއްކުމަކީ ެއއީ މިހާތަނަށް މި ތަނުގައި ކަން 

 1760އެހެންނަމަވެސް ވަކި ޕާީޓއަުކން ވަކި ގޮތަކަްށ ދެއްޭކއިރަްށ ސިޔާސީ ގޮތުން މި ތަނުަގިއ ދެކެވޭ ވާހަކަަތކުގެ ަމއްޗަްށ 

ބިނާކޮށް މަޖިލިސް ހުއްޓާލުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރުމަީކ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް އުނަދގޫ 

ށް ފުރުޞަތުދޭން. ޢިއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ދެއްވާ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް އެކަމަ

ވާ  2112ޖުލައި  11ބޮޑަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮްނނާނީ 
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