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 09:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:38: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  24ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރުން.އެޖެންޑާ އިޢުލާން ުދވަހުގެ ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/8އޖ/ ނަންބަރު ޖެންޑާއެއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާަސތުން  ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްަޔުތ ަގއި  09:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 2ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގައި މާލިްއޔަތު 3:00މެންދުރުފަހު  .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކުރާ މިންވަރު ބަލާ އަދާ

މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަުށް ފޮނުވިފަިއާވ  މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެވަނަ  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.2

އެ ކޮމިީޓެގ  ،ައޅުގަނޑަުށް އަންގަވާަފއި ވާތީ އިސުންގަޑި ކަނޑައަުޅއްވަ  ވާނެއެ ކޮމިޓީައކުން ނިންމަ ެއއްމައްސަލަ
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ދައުލަތުގެ  ؛ޢުލާނުކުރަން. އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީމަތީން އި ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ 128ސުންގަޑި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ 

   . 2016ޕްރީލް އެ 30 ؛ސުންގަޑި .މުސާރައިގެ ިސޔާސަތުގެ ބިލު

 

 ބަހުސް  އިބްތިދާޢީ . 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ޢުޘްމާން ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޖަމީލް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުުށީެގމަނަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.1

 22މި ބިލުގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއި ވަނީ . ުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު( އަޕާޓްނަރޝިްޕގެ ގާނޫނު) 2011/13

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހުަށް  2016ގައި ބޭްއުވނު،  2016ފެބުރުވަރީ 

ރުަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަ ޢުޘްމާން. ޖަމީލް  އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށި

މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެވުނު  ؛2011/13 ެއއީ، ` ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޕާޓްނަރޝިްޕގެ ގާނޫނަުށް

ވަނަ މާއްދާ  11ވަނަ މާއްދާ،  10މާއްދާ،  ވަނަ 8 އިވަނަ މާއްދާއާ  6މި ގާނޫުނގެ  ،ނޫނީ ބަދަލުތަކަކީ ،އިޞްލާޙުތަކަކީ 

އެންމެ މުހިންމު އެއް ގެންނަްނޖެހުނު  އް. މި ބަދަލު އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކެވަނަ މާއްދާއަުށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަ 23އަދި 

މަލާތްތައް ެއިކއެކި ވިޔަފާީރގެ މުޢާ ތަކަުށްފަރާތް އި ަމސައްކަތްކުރާ ނޑުމެންގެ ާޕޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާީރގައަޅުގަ ،ސަބަބަކީ

ަޤއުމުގެ ތަަރއްޤީަގއި  ،ޤައުމުގެ ކުރިއެުރމުގައި ިއ،ން އެބަޖެހޭ. ޤައުމުގެ ވިޔަފާީރގަކުރުމުގައި ުލއިފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް ހޯދަ

ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް. އެ  .އެންމެ މުހިންމު ހިއްސާއެއް ިމ އަދާކުރަނީ ޤައުމުގެ ވިޔަފާިރކުރާ ފަރާތްތައް

ޤައުުމގެ އިޤްތިޞާދީ ، ރީގެ ތެރެއިން ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމަުށް ޓަކައިޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާ އިުށް އެހެން ވިޔަފާރިތަކާފަރާތްތަކަ

 ،ނުވާނެ އެއީ ވިޔަފާިރވެރިންއެއްވެސް ހާލެްއގައި ހަދަިއެގން ކަންތައްތަުކގައި ހަރަކާތްތެރިާވއިރު އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތައް 

ޮގތުގައި. އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނު އޮންނަންޖެހޭނީ ވިޔަފާރިތަކަުށް  ގެ ން ދަންޖައްސާ ެއއްެޗއްީމހުވިޔަފާރިކުރާ ޕާޓްނަރޝިޕް 

ެދގެން ރެއަުށް ވަޒުވާނުން މީގެތެ ،މި ފުރުޞަތުތައް އަބަދުވެސް .ގޮތަުށް ވާތައް ތަނަވަސްއިތުރު ފުރުޞަތު ،މަގުފަހިވާ ގޮތަުށް

ގޮތަކަުށް. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަުށް ކަހަލަ އިމުކުރެވޭ ޤާއުލެއް ޙަމާަގއި ިއސްނަގަިއގެން ކުެރވޭނެ ވިޔަފާީރގެ ކަންތައްތަކު 

ބިލިޓީ ލިމިޓެޑް ަލއި ،ބަާލިއރުގައި  ުށްންނަުށް ލިބިެގންދާ ކަންތައްތަކަގެނެވުނު އިޞްލާޙާ އެްއކޮުްށ އަުޅގަނޑުމެ

ބަދޭ. އެީއ މީގެކުރިން ފުރުޞަތުަތއް ލިބިެގން އެއަދަދު ކަނަޑއެޅުމުގެ ފަރާތްތަކަުށް  ިރެވވޭ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ަބއިވެ

ފަންޑު އުފެއްދުމުަގއި  ،އިންެވސްޓް ުށްލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕަ އިތުރަުށްފައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކެއް. ޭއގެ ބަންދުކުރެވި
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 އިރެއްގެ ގޮުތގަެމނޭޖިންގ ޕާޓްނަ ގައިޕާޓްނަރޝިޕް ސްމަގުފަހިވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އަދި ޭއގެއިތުރަުށް ލިމިޓެޑް ަލިއބިލިޓީ

 ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ މި ުށްރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ވެސް މި ގާނޫނަ އް ޢަްއޔަންކުޚްޞެގާނޫނީ ޝަ، އް ޞެޚްގާނޫނީ ޝަ

 ރިވާބަިއވެ ގައިލިމިޓެޑް ލައިބިލިީޓ ޕާޓްނަރޝިޕް ުށްެލވިފަ. ޭއެގއިތުރައިނީ ހުޅުވަވަ މިއަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެްއކޮުށް 

ންވަރަކީ ހަމައެކަނި އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ހިމެނޭ ޕާޓްނަރުންގެ އަގު އަާދކޮުށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުން ދަރަންޏުަށް ޒިންމާވުމުގެ މި

އަދާނުކޮުްށވާ މިންވަރު ނުވަތަ އެނޫންެވސް ގޮތަކަުށް ޕާޓްނަރޝިޕް އަގު  ،މިންވަރު ކަމަުށް ކަނޑަެއޅުމުެގ ބަދަލުގައި

ންޖެހޭކަން ސާފުކޮުށް އެނގޭނެ ފަދައިން ގާނޫނުަގއި ޒިްނމާ އުފުލަ އެ މިންވަރަުށް ،ނަމަ އެއްބަްސވުމެްއގައި ަބޔާންކޮުށްަފއިވާ

ދިމާވާ  ،ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި މި ްއކޮުށްއެ އާކޮމްޕެނީސްއޮފް އަދި ޭއެގއިުތރަުށް ރަޖިސްޓަރ  ،ބަޔާންކޮުށްފައި

ރައީސް، އަުޅގަނޑު ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ފަިހވެގެން މި އަންނަނީ. ދެން އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލަތައް ޙައްުލކުރުމުގައި ވަރަުށް

މެންެގ މި ިވޔަފާރީގެ އެިކއެކި މުޢާމަލާތްތަްއ ކުރަމުން އަންނައިުރަގއި މި އަުޅގަނޑު ،ކަމަކީ ން ބޭނުންވާ އެއް ފާހަގަކޮުށްލަ

ރުން މިހާރުވެސް މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ސަރުކާ އިުރ،އެ ފުުރޞަތުތައް ތަނަވަްސކޮުށްދޭ ގާނޫނުތައް ހެދިގެން

މިއީ ހަމައެކަނި ؛ ރަފީމިސާލަކަުށް ފޮޓޯގް ،ކުރެވޭ ިވޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ލާފައި ާރއްޖޭަގއި މިއިހުޅުވަ  އެބައޮތް

އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތުަގއި މި  އްފުރުޞަތެ ލެވޭ އިނީ ޒުވާނުންނަުށް ހުޅުވަ ރަްއޔިތުންނަުށް ނޫ ރާއްޖޭގެ

 ނޫނީ އިގެންކުްނފުންޏެއް އުފައްދަ  ކުރެޭވ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭަގއި މިރަުށް ފަހަ ބައެއްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ 

މީގެ ހުރިހާ ފައިދާެއއް ބޭރު  ،ބޯޑެއް ގޮތުަގއި ބަހަްއޓާފައިޕާޓްނަރޝިޕް ހަދައިގެން ހަމައެކަނި ިދވެހި މީހާ އެީއ ނަން

ސް ޔަލިއިބަލަ ކަުށްއި މިހިރަ ކަންމަތީ ފިހާރަތަނުޖެހޭ. މާލޭގަދުރަކޮުށް ދާކަުށް މާ މެންތަން. އަޅުގަނޑު މީސްމީހުން ގެންދާ

މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ،  ބަޔަކު މި ކަންތައްތަުކގައި ޝާމިލުެވގެްނ މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ބޭރުގެ އެތައް

ޅުގަނޑު ނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭން. އައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުން ފުރުޞަތުތައް 

ދެްއވަދޫއުަށް  ،ިލކަމުގައި ވިޔަސް އިއަދި ކަނޑުހުޅުދޫއަުށް ބަލަ ،ލިކަމުގައި ވިޔަސް އިޓަުށް ބަލަުށްނިސްބަތްވާ ދާއިރާަގއި ގެމަނަފު 

ުޒވާނުން  ގިނަ ބޭނުންވެފައި ތިބި ވަރަުށްިލކަމުަގއި ިވޔަްސ މި ފުރުޞަތުތައް އިނޑޭއަުށް ބަލަކޮ ،ލިކަމުަގއި ިވޔަސްއިބަލަ

 މި ގާނޫނުތައް އަޅުގަނޑުމެން ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ،ޒުވާނުންނަުށް މި ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދީ އެބަތިބި. މި

ވަންޏާ ައޅުގަނުޑމެންނަުށް އެކިެއކި ދިމަދިމާލުަށް  ކަމަުށް ޖެހެނީ. މި ގާނޫނުތައް މިގޮތަުށް ބަދަލުކޮުްށގެން ނޫން ބަދަލުކުރަން މި

ވަންޏާ ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ުޒވާނުން އެބަތިިބ  ކަމަުށް މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ ކުގަިއ؛ތަރައްޤީގެ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތަމި 

ހަދަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުން. ރަުށްރަުށުގައި ެއކިެއކި ގެސްޓުަހއުސްަތއް ހަދަން ބޭނުންވެފައި ތިބި  ތައްހޮޓާމިހާރު ސިޓީ 

ޤުވެިރކަން ހުރި ޝައުފަރުމަހުގެ ވިޔަފާިރކުރުމަުށް  ޚާއްޞަކޮުށް ،ޒުވާނުން. އެބަތިބި ވިޔަފާީރގެ މައިދާނުގެ ތެރެއިން އައިސް 

ޓުތަކަުށް . އިންޓްރަސްުޓ ރޭްއސައަގުަތކަުށް ބަދަލުތައް ގެނެ ޒުވާނުން އެބަތިބި. ިއއްެޔަގިއ ބޭންކުން އެހެރީ ލޯުނގެ

ން އަންނައިުރަގއި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްެވގެ އަންނަނީ. މި . މި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަްސވެގެން މިއްސަބަދަލުގެނެ

ބޭނުންވާ ލުއި ލޯނުތަކެއް ދިނުމުގެ  ނަުށްއޮތީ އެތައް ުޒވާނުން އެމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްރީން 
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ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް  ގެންނަ އޮނިގަނޑުަތކާ ެއއްގޮަތުށް މިުށް ގާނޫނަ ކަމެއް، ހުރިހާ  ދަނީ. މި ުށް އެމަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަ

ފާރިވެިރއެއް ގާޫނނުގައި ކޮންމެ ިވޔަ، ސް ޔައަދި އިްނޓްރަސްޓު ދަުށްކުރި ،. މިސާލަކަުށް ލޯނުތަކެއް ދިނަސްތަނަވަސްވާންޖެހޭ

ނެ. ކަމެއް ނުކުރެވޭ ަވންޏާ މި ކަމަުށް ކޮުށްފިނޑުމެން ގާނޫނުތައް ބައްޓަންލާ އުސޫލުން އަުޅގައިމަރަ  އިކަރުަގއި ދަންޖައްސަ

ހަދާ ގާނޫނުތަކަކީ  ޑުމެން ފިލުވާަލން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭތައް އަުޅގަނމި ހުންނަ ލޮކު ަގއިގާނޫނުތަކު

ވާން. ހަމައެކަނި  ުށްދޭ ާގނޫނުތަކަކައިނުތަކަކީ ޒުވާނުންނަުށް މަގުަދއްކަ ވާން. އެ ގާނޫ ފޯރުކޮުށްދޭ ގާނޫުނތަކަކަުށް މެއްއެހީތެރިކަ

ނެތް ޭއގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  ގެ ބޭނުމެއްވަންޏާ އެ ގާނޫނު  ކަމަުށް ންދިނުއަދަބު ަބޔަކަުށް ދަކީ ޤްޞަމަ ގެގާނޫނު

ެއއްކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ިވޔަފާރީަގއި އިތުރު ދުޅަހެޔޮ ކަންތައްަތކެއް  އިޞްލާޙުތަކާ، ގެނެވުނު ބަދަލު ގޮުތަގއި މި ގަބޫލުކުރާ

އިތުބާރު އުފެދިގެންދާނެ.  ދޭތެރޭަގއި ޮއންނަ ރުްނގެ ހިތުަގއި ވެސް ރާއްެޖއާފެނިގެންދާނެ. އެކިެއކި ބޭރުެގ އިންވެސްޓަ

ަޤއުމުން  އިމީުހންނަުށް ބިރުދައްކަ އެ ،ވިޔަފާރިކުރަން އައިމާ  އަުށް ނޫނީ ރާއްޖެ ،ައއިމާއިންވެސްޓަރުން ާރއްޖޭގެ ބޭްނުކތަކަުށް 

ނަުށް ނަ ވިޔަފާިރވެރިންފައްސާލުމުގެ އުސޫލެއް ޮއވެެގންނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ މިއަން

 .ތީ އެއަރޕޯެޓއް އެޅުމަުށްއޮ އެހުުޅވާފައި ކިޔަން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި މިސާަލކަުށް އިހަކަުށްދުވަހު މަރުޙަބާ

ފުރުޞަތު . އެހެންވީމާ، އެ ކުންފުނިތަކަުށް ތައް އެބައާދޭރޕޯޓުގެ ކަންތައްތަކަުްށ ޝައުޤުވެިރކަން ހުރި ކުންފުނިމި އެއަ

ރި ދާއިރާއެްއ ވުރެ ވަކި ރީތި ރަުށްތަކެއް ހު ެވސް ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުެމންގެ ދާއިރާއަުށްގާނޫނުގޮތަުށް  އޮންނަ

ނެތޭ  ގައިވީއިރު  ތަރައްޤީކުރުމަުށް ޓަކައި. އެކަމަކު މީެގ އެއްެވސް ރަުށެއްަގއި މިއިން ޒަމާނެއް ތައްޓުސޯނޯންނާނެ ރި

މައްސަަލއަކީ އެ ދާއިާރގައި މަަސއްކަްތކުރާ ހުރިހާ ޒުވާނުން މާލެއުަށް  ވެސް ހެދިފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓުގަނެޑއްސޯރި

ގޮތެއް ހެދީމާ ތަރައްޤީ ނެ ތިެބގެން އާމްދަނީ ލިބޭ ަރުށްރަުށުގައި ުށް ފޮނުވައި،އެ ޒުވާނުން ައނބުރާ ރަުށްރަުށައަންނަންޖެހޭތީ. 

ލާފައި އިވާހަކަތައް ހުއްޓަ ދައްާކއިުރ މި .ކަމަދުވާ ވާހަ ،ވާހަކަ ދައްކަނީ މީހުން އާބާދު ނުވާ އަންނާނީ. އަޅުގަނޑު މި

މަނަފުުށީ ކައިރީަގއި އެެހރަ ގެ ަވސްކޮުށްދޭން. އަުޅގަނޑަުށް ޔަީޤނޭކުދިންނުަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަ ފުރަތަމަ އެބަޖެހޭ އެ

އަާދކުރާކަުެށއް. އެ ޓު ހެދީމާ މާލޭގައި ތިިބ ުޒވާނުންނެއް ނުތިބޭނެ މާޭލގަިއ ަވޒީފާ ސޯފަޅުރަުށްތައް ތަރައްީޤކޮުށްގެން ރި

ކޮނޭޑަގއި ތިިބ ޒުވާނުން ދާނެ. ކަނޑުހުޅުދޫަގއި ތިބި ުޒވާނުން ދާނެ. ދެއްަވދޫގައި ތިބި ޒުވާނުން ދާނެ.  .ޒުވާނުން ދާނެ

ެވގެން  ކުރާ ކަންތައްތަުކގެ ނަތީޖާއަކަުށް ކޮުށްދިނުމަުށް ޓަަކިއ އަުޅގަނޑުމެން މިވީމާ، މި ފުރުޞަތުތަްއ ތަނަވަސްއެހެން

ުޒވާނުން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ކަންތައްތައް  ގެއަުޅގަނޑުމެން ،އް ހުޅުވިގެްނޮގސްކެގާނޫނުގެ ތެރެއިން އިތުރު ދޮރުތަ އަންނަނީ މި

އިމުކުެރވޭ. ޤާއެބަ  ވެސް ސްކޫލުތައް .ބަނދަރުތައް އެބަހެދޭ. ތެދެއްމެ ނަުށްބަދަލުވެގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން

ކަންތައްަތކުން މި ޚިދުމަތްތައް ހޯދަންތިބީ ކޮންބައެއްތޯ؟ މި ޚިދުމަތްތައް  މަުކ މިއެކަވެްސ އެަބއެޅޭ. ހޮސްޕިޓަލުތައް 

ވެރިފަރާތަުށް ޕެކްކޮުށްލާފަިއ  ދަތިހާލުަގއި. ލިބޭ އާމްދަނީ އެއްކޮުށް ގޮސް ޭގގެވަރަުށް މާލޭގައި މިތިބީ ހޯދަން ތިބި މީހުން 

ރުފިޔާ ހަވާލުކޮުށްލަނީ. ދެން  ދިހަ ހާސް ވަންޏާ  ބޭ ކަމަުށްރުފިޔާ ލި ދިހަ ހާސްޕާރުސަލް ކޮުށްލާފައި މި ހަވާލުކޮުށްލަނީ. 

އަމިއްލަ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަުށް ޓަކައި އަތުަގއި އޮީތ ކޯއްެޗއްތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަނީ 
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 ދަނީ ލިބުނެއް ކަމަކު ރަނގަޅު އްޙަތެއް ނުލިބޭ ާވހަކަ. ތައުލީމެއް ނުލިބޭ ވާހަކަ. މި ކަންތައް ކުރެވޭނީ އާމްޞިދުޅަހެޔޮ 

އުެޅވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހަދައިެގން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން  މެއްބަދަހި ދިރިއުޅު ،ދިރިއުޅުމެއް

ގެންދާނެ ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަްސވެގެންދިަޔއީ ކަމަުށް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަުށް އިުތރު ކުރިއެރުމެއް ލިބި  މި

 وبركاته ورحمة هللا الم عليكمالس  وކަމަުށް. 

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ަގޑިއިުރގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  3ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. މި ބިލަުށް ކަނޑަެއޅިފައި ަވނީ ޖުމުލަ 

ިސކުންތު.  51މިނެޓު  16ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  21މިނެޓު  46ިސކުްނތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  1މިނެޓު  39ަގޑި  1

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިއްޒަތްތެރި  3ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  32މިނެޓު  10އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  14މިނެޓު  4މެންބަރުންނަުށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުން މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

މިއީ ގަބޫުލކުރަނީ  އަުޅގަނޑުކަުށް ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. ައޅުގަނޑަ ލަ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަކަުށް އެ ވިދާުޅވި އެްއވެސް ކަހަ

ލަތުަށް އިރު މުިޅ ޤައުމުގެ ވިޔަފާީރގެ ހާމެން ާގނޫނަކަުށް ބަދަލުގެންނައަުޅގަނޑު، ހެންވީމާުށް. އެޓިކް ޗޭންެޖއް ކަމަކޮސްމެ

ދިވެރި ކަެމއް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި އެބަހުރި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ވަރަުށް ގިނަ ބުއް ،ިއޞްލާޙު ގެަނުއމަކީ މުހިއްމު ،ރިޢާޔަތްކޮުށް

މި ހުރިހާ  ންފުނީގެ ގާނޫނުތަކާއި އަދި މިނޫންވެްސ ވިޔަފާރިާއއި ގުޅުންހުރި ކޮންޓްރެކްޓް ގާނޫނާ،ގާނޫނުތައް. އަދި ކު

ރުންގެ ހިއްސާދާ ްނވެސްޓްމަންޓް ިހމާޔަތްކުރުން،އް އެބަހުރި. އިދާއިރާެއއްަގއި އިޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތަކެ 

ބެހޭ  ކޮުށް ވިޔަފާިރއާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއާއަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުަތކަކީ އަދި ާޚއްޞަ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިވެަފއި އޮުތން،

ނގެނިގެން ތިއްބެވި އު ރީގެ ދާއިރާއިން ގާނޫނީ ޢިލްމާޙުކުމްތައް ނެރޭ ކޯޓުތަކަކީ ވިޔަފާީރގެ ތަޖުރިބާއާއި ިވަޔފާ

ީރގެ ރޮނގުން ތަޢުލީމު ވިޔަފާ ،ޖަޖުންކަމުގައި ވާން އެބަޖެހޭ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާީރގެ ދާއިާރގައި މުޢާމަލާތްކުރާނެ

ން ކުރުމަުށް ޓަކައި ބޭނުްނވާ ވަސީލަތްަތއް ސިލުކޮުށްގެން ތިބި ލޯޔަރުްނ ވެސް ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ބޭުނން. މިފަދަ ކަންކަހާ

ލާހެން އްިލއަކަުށް ޫމނުގައި ކުލަ ޖައްަސއިމެން ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވީ. މިހެން ކުއަުޅގަނޑުމުކުރުމަުށް ޓަކަިއ އިޤާ

މެން މި އެދޭ އިޞްލާޙުތަކާއި އެދޭ އަުޅގަނޑުތުންފަތުގައި ލިޕްސްޓިކް ހާކާހެން ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް ގާނޫނަުށް ގެނައުމުން 

ދެ  ހަގަުކރެވޭ ގޮުތގައި މި ގާނޫނުަގއިުށް ފާއަުޅގަނޑަ އް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކެ ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެވޭެނކަން ޝައް

ވާހަަކ. ބިލު  ނޫނީ ޝަޚްސަކަުްށ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ މެނޭޖިންގ ިޑރެކްޓަރަުށް ލިބޭގާ، މާއްދާއެްއ އެބަ ފާހަަގވޭ. އެަކއްަޗކީ
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ސާފުކުރަން. ކިހިނެއްތޯ ެމނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަކަުށް ގާނޫނީ އެދެން މިއީ ކިހިނެްއވާ ކަެމއްތޯ  އަުޅގަނޑުހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން 

ުކންފުނިތައް އެބަހުރި ލިމިޓެޑް  ،ުށް ފާހަގަކުެރވެނީއަޅުގަނޑަދެވަނައަުށް  އެ ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ؟؟ ޝަޚްސަކަުށް މި ވެވެނީ

ންޏެއް ދޫކުރާ ފަރާތުން ވެސް ވާ ގޮެތއް ނޭނގޭ. ަދރަ ލައިބިލިޓީ ކުންފުނި. ދިވެހިރާްއޖޭގެ އާއްމު ަރއްޔިތުންނަުށް ަވރަުށް އެ

ކަުށް އެހާ ނުޖެހޭކަން ވެސް އާއްމު ރަްއޔިތުންނަ ،ދަރަނި ނުދިނީމާ އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން އެއަުށް ޒިންމާާވންޖެހޭކަން

ން ުށް ދިއުމުނިތަކާއި ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕްތަކާ ހަމައަލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ އޮްނނަ ކުންފުސާފެއް ނޫން. މިފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި 

އަދި އެ  ތްކޮުށްަފއި ތިބޭ މުވަްއޒަފުންނާ،ދިމާވާ ވަރަުށް ޮބޑު މައްސަަލއެއް އެބައޮތް. ެއއީ އެ ތަްނތަނުގައި މަަސއްކަ

ން އާދޭ. ުކއްލިައކުަށް ތަ ފަހަރު ގެއްލޭ ކްރެޑިޓަުށް މުދާ ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤު ވަރަުށް ގިނަ ،ތަންތަނަުށް ދަރަންޏަުށް

ބިލިޓީއޭ ތިޔަ ކުންފުންޏަކީ ދަރަންޏަުށް ޒިންމާވާ ގޮތަކަުށް އޮންނަ ތަެނއް ނޫނޭ. ލިމިޓެޑް ަލއި ބުނާނެ ޝަރީޢަތަުށް ދިޔައިމަ

މިކަހަލަ ، ވަރޭ. އެހެންވީމާ އޮތް  ނުވަތަ ލިބޭނީ މިހާރު މި ދަރަންޏެްއ ނުލިބޭނޭ ިތއަކުން، މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ 

ެއކު ހަމަ ވަރަުށް ހިތާމަޔާ  އަުޅގަނޑު ަޙއްޤުތައް ެގއްލެނީ.  ން ވަރަުްށ ގިނަ އާއްމު ަރއްޔިތުްނގެމުކަންތައްތައް ދިާމވު

ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭަގއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިނގާ ގޮތް އެހާ ސާފުކޮުށް އާއްމު ރަްއޔިތުންނަުށް 

ރަަކުށް ޒިންމާވާ ގޮތަުށް އޮންނަ ވަ އޮޅުންފިލުަވއި ކިަޔއިދީފައެއް ނުވޭ. ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ނުވަތަ ދަރަންޏަުށް ވަކި

 ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރީމާ މި ދެންނެވި ގޮތަުށް އެ މުޢާމަލާތްކުރާ އާއްމު ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްުޤތައް ެގއްލިގެން ހިނަގއިދާނެ 

ންތެރިކަން އެ ެގއްލޭ މިންަވރު އާއްމު ަރއްޔިތުްނގެ ތެޭރަގއި އެހާ ޮބޑަުށް ހޭލު ،ފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުިވގެންދާ މިންވަރާއި

ޚާއްަޞކޮުށް  ،މެން މި ކަންކަން ކުރާއިރުއަޅުގަނޑުލަތްތަކުަގއި ކޭ ދެންނެވޭކަުށް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާފެތުރިފައިވެއެ 

ދޮރު  ،މީހުން ވެސް ައއިްސގެން މިތަނަުށް ބައިވެިރވެވޭ ގޮތަުްށ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮުށް ޓްނަރޝިޕްތަކުގަިއ ބޭރުޕާ

ބޫުލކުރަން. ގަ އަޅުގަނޑުވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް  ،ނެވި ކަންކަމުގެ މަްއޗަުށް ފުންކޮުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްހުޅުވަމުންދާއިރުަގއި މި ދެން

އެބަޖެހޭ މަޝްވަރާކުރަން. ިވޔަފާރީގެ  އެކަެމްއގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ މެން ކަމެއް ކުރާއިރުއަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މަޝްވަރާކުަރން  އެބަޖެހޭ. ވިޔަފާިރވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާ ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ކަންވާހަކަދައް ރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނާދާއި

އެބަޖެހޭ. އާއްމު ރަްއޔިތުންނަުށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްާރމްތައް ހިންގަންޖެހޭ. އަދި މިހެން ހިންގާ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަުށް 

ކަންތައްތަކުން ދެން ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކުން ސަލާމަތްވާނީ މިކަހަލަ  ދަރަންޏަުށް މަސައްކަތްކުރުމާ،، ކްރެޑިޓަުށް ދޫކުރުމާއި 

މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗުަށް  ޒަތްތެރި ރައީސް.އްންނަުށް ވެސް އެނގެން ެއބަޖެހޭ. އިކިހިނެއްތޯ ވެސް އާއްމު ރަްއޔިތު

އްކާއިުރަގއި މި ލިމިޓެޑް ުއއްމީދުކުރަނީ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި މި ވާހަަކ ދަ އަޅުގަނޑުރިޢާޔަތްކޮުށްގެން ވާހަކަދައްކާީނ. 

ނަރަކުަށް ކަުށް މެނޭޖިންގ ޕާޓްހަމައެހެންމެ ގާނޫނީ ޝަޚްޞަ، ދެނީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯާއއި ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕް މި

ވުރެ  ވަރަުށް މި ކަންކަން މިއަުށްވުރެ ތަފްސީލުކޮުށް މިހާރު މި ބިލުގައި އޮތް ،ަގއި ކިިހނެއްތޯއާއި ވެވެނީ ކޮން ހާލަތެއް

އެކަުށީގެްނވާ ކަމެއް.  ެމންނަުށް މި ވާން އުޅޭ އެއްެޗއް މި ބިލު ހެދި ފަރާތުަށް ވެސް ނޭނގުމަކީއަޅުގަނޑުނޫނީ  ސާފުވެގެން

މި ކަންކަުމގެ ަމއްޗަުށް ރިޢާޔަްތކޮުށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި އެބަޖެހޭ މިއަުށްުވރެ ރަނގަޅަުށް މިކަން ހިނާގނެ ، އެހެންވީމާ
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ގެނައީ ކީއްެވގެންޯތ މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ތަފްސީލުކޮުށް މި މަޖިލީހުަށް . ދެން އަދި މި ބަދަލު މި ހަދަން ގޮތަކަުށް

ވެސް އޮތް ގާނޫނަކަުްށ މިހާރު މިއީ މިހާރު، ުއއްމީދުކުރަން. އެހެން މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުވިދާޅުވެެދްއވާނެ ކަމަުށް 

މި ބަދަލުތަްއ މި ، ައއި ތަެނއް. އެހެންވީމާ ލުތަެކއްކަުށް ނުެއއް ފެނޭ މަޢުނަވީ ބަދައަުޅަގނޑަބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ. 

ދަކީ މަޤްޞަ، މީގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯާއއި ،މި ބަދަލުތައް އައުމުން ދެން ވެގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯއާއި ،އަންނަނީ ކިހިނެއްތޯއާއި 

މަ ދެްނ މެންނަުށް އިތުރަުށް މިހާރު އޮތް ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނަުށް މި އިޞްލާޙުތައް ގެނައިއަުޅގަނޑުކޮބައިތޯާއއި 

 ..މިކަން ެއބަ.، ސިލުކުރެވޭނީ ކޮންކޮން އިތުރު ކަންތައްތަެކއްތޯހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޙިލްމީއަުށް.هللا ސަޢުދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ސަޢުދު އިރާގެ މެންބަރުދާތިނަދޫ އުތުރު 

ލާޙު ޕާޓްަނރޝިޕް ގާނޫނަުށް އިޞް ،ަރއީސް. އާެދ، މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ވަން. އާެދ، ޘްމާނަުށް ވަރަުށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ދާއިރާގެ ހުުށަހެޅުއްވީތީވެ ގެމަނަފުުށީ

އަތޮޅު ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ބަެއއް  ވުރެ ކުރިން ާވހަކަދެއްެކވި ައއްޑު ުށްއަޅުގަނޑަ

ފުދޭވަރަކަުށް ރަނަގޅުެވގެން ދިޔައީސްހެން. އެއީ  ،ނަމަ ުށް ހީަވނީ ބައެއް ކަންތައްަތއް ބެއްެލވިައޅުގަނޑަސުވާލުތަކަުށް 

ޖިންގ ޕާޓްނަރެއް މެނޭ ނޫނިއްޔާ، ފަހަރަުށް ޒިންމާވާނެ މީހަކު ނެތި ނޫނު އޮންނަ ގޮތުން ބައެއްމިހާރު ޕާޓްނަރޝިޕް ގާ

ފަހަރަުށް މާލީ އިދާރާތަކުން ފައިސާ ޫދކުުރމުގައި އުނދަގޫތަެކއް ދިމާވޭ.  ނެތުމުގެ ސަބަުބން ބައެއްކަނޑައެޅިަފއި

އަިދ ރޝިޕަުށް ފަސޭހައިން ފައިސާ ލިިބ، ޕާޓްނަ އްޔާމުންތަކެއް ގެނެިވއްޖެ ކަމަުށް ވެްއޖެއެހެންކަމުން، މިފަދަ އިޞްލާޙު 

ުށް އަޅުގަނޑައެ ކުރެވޭ ިވޔަފާރި ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމަުށް ފެންނާތީވެ ސަރުކާރުން ގެންނަވާ ިއޞްލާޙެއް ކަމަުށް 

ހޭ ދުވަސްތަކެއް. ފުރަތަމަ ގަބޫލުކުެރވެނީ. އާދެ، ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް އަންނާނެ ޭއގައި އިޞްލާޙުތަެކއް ގެންނަންޖެ

މެންނުަށް އަޅުގަނޑުފަހަރަުށް  ގާނޫނެއް ހަދާއިރު އެ ގާނޫަނުށް އެންމެ އެކަުށީގެންވާ ގޮތަަކުށް ވިސްނާފައެއް ނޫން ބައެއް 

 ދިމާވާ ހުރަސްތައް  ޔާ މުޢަމަލާތް ކުރަމުންދާއިރުނޫނިއް ކަމުން، އެ ކަންަތއްތައް ިދމާވީމާ،ގާނޫނު ހެދިފައި ހުންނަނީކީ. ެއހެން

ދަންނަވާނީ  ައޅުގަނޑު އެނގުނީމަ ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިތުރު ބަދަލުތައް ގެންަނން މި މަޖުބޫރުވަނީ. ެއގޮތުން ބަލާއިރު 

ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނަުށް ކޮންމެހެން ވެސް ގެންނަންޖެހިފައި އޮތް ބަދަލެއް  ،ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ ބަދަލަކީ

. ެއއްޗެހި ދޭން ރުކުރޭ ޕާޓްނަރިޝޕަުށް ލޯނުތަކާވިޔަފާިރކުރާ ބޭންކުތަކުން އެބަ އިްނކާފަހަރަުްށ  ކަމަުށް. ެއއީ ބަެއއް

ނޫނީ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރެއް ނެތުމުގެ އީ ިޒންމާވާނެ މީހަކު، ބޭންކު ފެސިލިޓީތަްއ ހަމަޖައްސައިދޭން. އެ ނޫނިއްޔާ
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އެ ގާނޫނުަގއި ، އް ހުރުމުގެ ސަބަބުްނ. އެހެންވީމާމިކަހަލަ ަކންތައްތަކެ މީހަކީ ާކކުކަމެއް ނޭނގުމާ، އަދި އެ ސަބަބުންނާ،

ނޫނީ ޕާޓްނަރޝިޕުގައި  ގައި ހިމެނިއްެޖއްޔާައސާސީ ަގވާއިދު  ފުނީގެ ަގާވއިދުަގއި ނޫނިއްޔާހަމަ އެ ބުނާ ގޮތަުށް ކުން

ރައީސް. މިހާރު  ބޫލުކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރިގަ އަޅުގަނޑުމިކަމަުށް ޙައްލެއް އަންނާނެ ަކމަުށް  ހިމެނިއްޖެ ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ

ބޭންކުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން، ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ބޭންކު މޯލްޑިވްސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން ވަރަުށް ގިަނ 

ހުރަސްތައް ވިޔަފާިރއަުށް ކުިރމަތިކުރެވިފައި ހުރިކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ކިރިާޔވެސް ކަެމއް 

ން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލަފާކުރެވުނު ކަމުގައި ިވަޔސް ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަުށް އޭަގއި ވަރަުށް ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ގޯސްކޮުށް ދާނެހެ

އެ ިވޔަފާރިއަުށް ައޅާކަން ައުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއއާ ޚިލާފަުށް އެހެްނ ބޭންކުތަކުން އެކަން ތަފާތު 

ރަން. އެހެންަކމުން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ މި ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ގޮތަކަުށް ދެކޭކަން ވެސް ައުޅގަނޑު ފާހަގަކު

މިހާރުން މިހާރުަށް ވެސް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

މަުށް ވެއްޖެއްޔާ އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަދި އިތުރަުށް ރަނގަޅުކުރެިވ، އަދި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް އޮތް ކަ

މަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް ަކމަުށް ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅުކުެރވިގެން ވީހާ ައވަަހކަުށް ފާސްވެ، މިކަން ވުޖޫދުވު 

ގޮތެއްގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙަުށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވމޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ލަޖުމު

 އީސް. ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުކުޑަހުވަދޫ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މިރަުށް.އަޙްމަދު ޢާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ރަީއސް. އަދުގެ ސަުރކާރުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިތައް ފުޅާޮކުށް، ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ގޮތުން ެވސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުެގ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިންނާ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްތަނަވަސްކަން ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި 

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ިއޞްލާޙު ހުުށަހެޅީތީ އަޅުގަނޑު  ތެރެއިން މިއަދު ޕާޓްނަރޝިްޕގެ ގާނޫނަުށް ގެމަނަފުުށީ

ވެސް އެ މަނިކުފާަނުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، މިފަދަ ގާނޫނުތައް ނުވަތަ ިމފަދަ ގާނޫނުތަކަުށް އިޞްލާޙު  ހަމަގައިމު

ތަކަުށް ސިފަކޮުށް ވާހަކަދެއްކިަޔކަސް ނުލާ ތަފާތު ގޮގޮަތކާ މެދު ވިސްނައި ހުުށަހެޅުނީމާ، މި އިޞްލާޙު ރަނގަޅަުށް މީގައި ވާ

ކީ ުނވަތަ ޕާޓްނަރޝިްޕ . ޕާޓްނަރޝިޕް ބިޒިަނސްއަނގަުޅވާނެހެނެއްއަޅުގަނޑަކަުށް ިހއެއްުނވޭ ެއކަމެއް އެންމެ ރަ

ޔާ ައކީ ކޮންމެ ފަރާތަކަުށް ވެސް އެ ފަރާތެްއގެ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަުށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައި އޮެވގެން ނޫނިއްވިޔަފާރި

ކަން ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް އެަބ އެނގޭ. ާޚއްޞަކޮުށް މިއަުދ އަުށް ކުރެވޭނެ ިވޔަފާރިއެއް ނޫންފުރިހަމަ
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ދަނީ އަދުގެ ސަރުކާރުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިތައް ފުޅާުކރުމަުށް ޓަކައި ުޒވާނުންނަުށް  މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން

ގޮތަުށް އޮތް ލޯނުތަކަކަުްށ  ީކ ވެސް ދެ ފަރާތެއް ބައިވެރިުވމުން އެކަމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާއަމާޒުކޮުްށގެން ދެވޭ ލޯނުތަކަ

ދިއުމަކީ ކޮންމެހެންެވސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަށް ވެސް ލިބިގެން ވީހިނދު، މިފަދަ ގާނޫނީ ރައްކާތެރިކަމެއް ހަމަގައިމު

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި ބަެއއް  މު އިޞްލާޙެއްއިޞްލާޙަކީ މިައދު ވަރަުށް މުހިއް ދެކޭތީވެ، މި

ވެްސ  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑު ހަމަަގއިމުކޭގޮތުަގއި ޕާޓްަނރޝިޕް ވިޔަފާރިައކީ ވަރަުށް ނިކަމެތިފަރާތްތަކުން ދެ

މަ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކީ ވެްސ ކުރުމަުށް ޓަަކއި ހަވެހިރާއްޭޖގެ ިވޔަފާރި ތަރައްޤީދި ،އަމިއްލަ ހައިިސއްޔަތުން ދެެކނީ

. ނާ ިވަޔފާރިއަކަުށް ބަދަލުެވގެންދާނޭއެއީ ތަްނކޮޅެްއ ހަރުދަ ގޮތުަގއި ކުރެިވގެންދާ ނަމަ،ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާިރއެްއގެ 

ެކވި އަދި ހަމައެއާެއއްކޮުށް ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާރީގެ ތެޭރގައި ދެްނމެ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ވާހަކަދެއް

ޒިންމާވާ މީހަކު ނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ މެނޭޖުކުާރނެ މީހަކު، ކޮންމެ ޕާޓްނަރެއްެގ ފަރާތުން ވެސް މެ ،ފަދައިން

ކަން ލިބި، އަދި އޭގެ ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން ވެސް ަރއްކާތެރި ހިއްާސއަުށް ހަމަގައިމު ވެސް އެ ަފރާތުގެ ހުރުމަކީ ހަމަގައިމު

ންކޮޅެއް ރަްއކާތެރި ވެސް ހޯދައިދިުނމުގައި ތަ ދި ޭއގެން ލިބޭ ބެނިފިޓްތައްއަ ،މާވުމުަގއިކަންތައްތަުކގަިއ ެވސް ޒިން

ކަމަުށް ދެކޭތީެވ، މި ގާނޫނުަގއި އެކަން ާލޒިމްކޮުށްފައި މި އިޞްލާޙުަގއި ވާީތެވ،  ފައިދާކުރަިނވި ގޮތަކަުށް ވާނެގޮތަކަުްށވެ، 

ވެސް ދޭޭދ  ދިުއމުން ހަމަގައިމު. މި އިޞްލާޙު ފާސްެވގެންކުރަންވެްސ އެކަމަުށް ޝުކުުރއަދާ އަޅުގަނޑު ހަމަަގއިމު

ވެސް މި  ހަމަގައިމު ،ބޮޑު ހިތްވަެރއް ލިިބ، އެ ފަރާތުގެ ސެިކއުރިޓީ ަވރުގަދަވެ  ދެމެދުގައި ކުެރވޭ ިވޔަފާރިތަަކުށް ވަރަުށް

 އަޅުގަނޑަުށް ހަމަަގއިމު  ކަމަުށް ގެންދާނެބޮޑު ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބި ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަްތކުރަން ތިބި މީހުންނަުށް ވަރަުށް

ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ވެސް އުންމީދުކުރަން. އާދެ، ސަރުކާރުން މިއަދު މި ކުރަުމން ގެންދަވާ މަަސއްކަތަީކ ހަމަގައިމު

ކަމަުށް  ކޭީތވެ، މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިރައްޔިތުންެގ ޖީބުތައް ތަަނަވސްކުރުމަުށް ޓަަކއި ކުެރވޭ ަމސައްކަެތއް ކަުމގަިއ ދެ

 ދަންނަަވމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން.  ކައި އަދިވެސް އެއްފަހަރު ސަރުކާރަުށް ޝުކުރުޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހިތަދޫ މެދު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.ދުދީދީޙައްމައިބްރާހީމް މު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

ަތނަުށް ހުއްޓުނުއިރު، ުހއްޓުމުެގ  ަރީއސް. އާދެ، ިމއަދު މި ބިލަުށް ާވހަކަދައްކަން އަޅުގަނޑު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އާދެ، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާައުްށ  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގަިއ؛ ،ލިބުނީހަމަ ކުޑައިރުކޮެޅއް ކުރިން އަޅުގަނޑަުށް މަޢުލޫމާތު މި 

 ންޮގސް އޮޅަކަުށް އޭަނގެ ބޯަވއްދައި ލާފައި ގެއި އޭނަގެ ފަޅާަލއި ފިހާރަ ލޫޓުވައިނިސްބަތްވާ ލޮބުވެތި ަރއްޔިަތކު، ޭރގަ
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ކުރަްއވަިއ، މިންވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް ޞުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާ އެ މަރުޙޫމުަށް ސުވަރުهللا މަރާލާފައި އޮތް ހިތާމަވެރި ޚަބަރު. މާތް 

ދާއިރު އަުޅގަނޑު އް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިމާވަމުންއިލާއަުށް ކެތްތެރިކަން ދެްއާވުށި! އާދެ، މިފަދަ ހިތްދަތި ކަންތައްތަޢާ

ފުޅުންގެ މިފަދަ ކަންތައްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމަުށް ތި ބޭ ،ދިވެހި ފުލުހުންނުަށް މި ގޮވާލަނީ

ވަރަުްށ އާދަިއގެ ިވޔަފާރިވެިރއެްއގެ  ،ޒިންމާ މިއަުށްވުރެ ބޮޑަުށް އަދާކުރަްއވާުށޭ! އާދެ، ވަރަުށް ހިާތމަވެރި ޚަބަރެއް. ުކޑަ

ވަގުތު ފިހާރަ  ފަހު ލާފަިއ އެންމެނިންމައި، ަގއި އެ ކުރި ަމސައްކަތްކުރަން ޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ. އޭނަ ފިހާރައިވާހަކަ އަ 

އަުޅގަނޑު ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ލާފައި އެނަ ގެްނގޮްސ އޮޅަކަުށް ބޯަވއްދައިލާަފއި، ަމރައިލާފައި ެއއްލައިއޭ ލާފައިލޫޓުވައި

އަިނޔާވެރި  ،މިފަދަ ބިރުވެރި ،ޞުބުހާނަޙޫ ވަތަޢާލާ އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ޤައުމުން މިފަދަ ހިތާމަވެރިهللا އެދެނީ މާތް 

 ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތްކުެރއްުވން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ފުަވއްމުލަުކ އުތުރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޢަލީ ޝާހަ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނަުށްރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި މިފަދަ އިޞްލާޙެއް އެ މަނިކުފާނު 

އަދާކުރަން. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަުށް ދިވެިހ  ފާނަުށް ޝުކުރުހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ކަމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު އެ މަނިކު

ްނ ގޮތު ބޫލުކުރާގަެއކު މިފަދަ ގާނޫނުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއަުށް އައުމަކީ އަޅުގަނޑު  ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތުތަކާ

އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު އެްއ ، ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަުށް ިއތުރު ހަރުދަނާކަމެއް ލިބި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި 

ގާނޫނުތަަކުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަީކ  ިވޔަފާރީގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމެއް.، ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަުށް ކުރިައރައި

ޓަކައި މި  ސްދޭނެ ާގނޫނުތަކަުށް ހެދުމުަށް މުޖުތަމަޢަުށް ރައްކާތެރިކަން ގެނެއަޅުގަނޑުމެންގެ  ،އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަުށް ފަހި

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން މިފަދަ ގާނޫނުތަކަުށް އެބަ ބޭނުންވޭ. ގާނޫނުތަކަުށް ބިނާކުރަނިވި 

ކިޔާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ަބދުވެސް އަުޅގަނޑުމެން މަރުޙަބާފާޑު އެ ބޭފުޅުން ކިއުމަކީ އަ

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުުމގައި އިްނވެސްޓްމެންޓްތަކަުށް  ،މިފަދަ ފުރުޞަތެއްަގއި  ބޭނުންވޭ

 ،ގެްނދާ މަސައްކަތްތައް. އާދެ، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިންން ކުރަމުންފަހިކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު

އިން ވަނީ ދިވެހި ވިޔަފާިރވެރިންނަުށް ނުވަތަ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އެމް.އެލްނުވަތަ ބީ. މީ ބޭންކުދިވެހި ޤައު

އިންޓްރަސްޓް ރޭޓްތައް ުކޑަޮކުށްދެއްަވއި، އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލުއި ގޮތެްއަގއި ލޯނުތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަުށް 
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ރޭގައި ތިބި އިތުރަުށް ިވޔަފާރީގެ ދާއިރާއަުށް ނުކުންނަ ރިިވއުތަެކއް ކުރަްއވާފަ. މިއާއެކު ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެ ޓަކައި އާ

ޑު ެދކޭގޮުތގައި ހިމާޔަތް ލިުބމަކީ އަުޅގަނ ފުޅުންެގ ިވޔަފާރީެގ ރައްކާތެރިކަާމއިފަރާތްތަކަުށް މިފަދަ ގާނޫނުތަުކން އެ ބޭ

މުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މު ގާނޫނެްއ ކަސް މުހިއްކަމެއް. އެހެންވުމާއެުކ، މިފަދަ ކޮންމެ ގާޫނނަކީ ވެ މުވަރަުށް މުހިއް

ވީ އަޅުގަނޑުމެންެގ ކަން ދެމިއޮެވެގން މެނުއަމާންކަމާިއ ޞުލްޙަވެރިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އަމަން

ވަިކވަކި ފަރުދުންނަުށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،އެއްެވސް ރަްއކާތެރިކަމެއް ިވޔަފާރިވެރިަޔކަުްށ ވެސް މުޖުތަމަޢުގައި

ނޯންނާނެކަމީ އެއީ ަޝއްެކއް އޮތް ކަމެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ  މުޖުތަމަޢުގައި

ވަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މި އޮންަނ  އުސޫލުތަާކއި، ޒަމާނުްއސުރެ އޮންނަ ޞުލްޙަވެރި ކަން ބިނާވެފައި މި

ންމެ ބިލެއްގެ ވާހަކަަދއްާކިއރު އަޅުގަނޑުމެން އެކަން އިސްލާމީ ރީތި އާދަކާދަތަކަުްށ. އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ކޮ

. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އެންމެ މަތިވެރި ނޑުމެްނގެ އެންމެ މަތިވެރި އަސާސްހަނދާންކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އަޅުގަ

ގެ މެންބަރު .ޕީ.އާރު ބެހޭ ަކއުްނސިލުން ޔޫ ދިޔައީ އދ.ގެ ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކާއްޔެ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފެނިގެންރުކުން. އި 

އެކު  ނުވަތަ ސަރުކާުރން ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ ،ބައެއް ޤައުމުތަކުން ކުެރއްވި ސުވާލުތަކަުށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދައުލަތުން

ހިފެހެޓުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ހަރުދަނާ ޖަވާބުތަކެއް ދެއްވި މަންޒަުރ. އާދެ، ބައެއް ޤައުމުތަކުްނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަސާސް

މުސްލިމަަކުށް ނޫނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް  ކޮންކަހަލަ ުސވާލުަތކެއްތޯ؟ ހުުށަހެޅުްއވި ކޮންކަަހލަ ޚިޔާލުތަކެއްތޯ؟ ރެްއވީކު

ކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިނުމަުށް ޓަކައި ގޮވާލި. ހިތާމަކުރައްވައި، އެ މިނިވަން އޮތުމާ މެދު އެ ބޭފުޅުންގޮތަުށް އޮތް  ނުވެވޭ

ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންގެ ގާނޫނުއަޅުގަނޑު ހެނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ޮގވާލަްނ މި ޖެމިފަދަ ގޮވާލުންތައް 

މެންބަރުން މިފަދަ ބިލުތަކަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއި ަބއެްއ ޚިޔާުލތަކުަގއި އެ ބޭފުޅުންެގ ިވްސނުންފުޅު ގެންުގޅުްއވާ ަބއެއް 

މަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިާޔސީ އުސޫލުތަުކގެ ސަބަބުން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ހިތާ

ކޮންމެ ފަރުދަކު ވެސް އެބަޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ ވިސްުނން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމީ ރުކުންތަކާިއ، އަުޅގަނޑުމެންެގ 

 ގެ ތެޭރަގއި މިކަމާިއ، ޒަމާނުްއސުރެ ައޅުގަނޑުމެންއަުޅގަނޑުެމންގެ އަމަންއަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރި، ޤައުމީ ބަހާތަކާއި

އާދަކާދަތަކުގެ މަްއޗަުްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލު ފާުޅކުރުން ބިނާކުރަން. ކާކުތޯ މި ރާއްޖޭަގއި ދީނީ މިނިވަންކަން  އޮންނަ

ނުލިބިގެން އުޅެނީ؟ ކޮން ުއސޫލަކުންތޯ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމުގެ ސަުރކާރަކާ ދޭތެޭރަގއި މި މިނިވަންކަން ދިނުމުަށް 

ެރވޭނީ؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުޖްތަމަޢުގެ ކޮންމެ ސިޔާސީ ފަރުދަުކ ވެސް މިކަންކަމާ ދެކޮޅަުށް ޓަކައި ވަކާލާތުކު

ޚިޔާލުފާޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. ކީއްވެގެންތޯ މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ވިސްނުން ދިފާޢުކުރުމުަށް 

ކިޔަންނުޖެހެނީ؟ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން ދިވެހި  ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރެްއވީމަ ެއކަމަުށް މަރުޙަބާ

ޤައުމުަގއި އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ، ރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ ނެތެކޭ. ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައް އެބަހުރި. އެ ކަްނކަމަުށް 

ުކވެރި މާަޙއުލެްއގައި އެ މަްޝވަރާތަްއ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ބިާނކުރަނިވި ފާުޑކިޔުންަތއް. ރަނަގޅު މަޝްވަރާަތއް. އެ

ކުރެިވގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނަތީޖާ ނެރެވެން އެބަޖެހޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ ވިޔަފާިރއެއް ވިަޔސް، ޕާޓްނަރޝިޕް 
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 ވިޔަްސ، ކުންފުނިތައް ިވަޔސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްމަތަޢަމަުށް އިންވެސްޓުމަންޓުތަްއ އަންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން

މުޖްތަމަޢުގައި މިއޮތް ސިާޔީސ ވާދަވެިރކަމަކީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ދީން ކަތިލަިއ، ދީން ނައްތާލައި، އަުޅގަނޑުމެންގެ 

 މުޖްތަމަޢުގައި މި އޮތް އެުކވެިރކަމާއި ބަދަހިކަން ނައްތާލުމަުށް ޓަކައި މިކުެރވޭ މަސަްއކަތްތަްއ ނެތިގެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ އި 

 އަުށް. މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލާޙަކީ އެއީ ރަްއޔިތުންނަުށް ކަމެްއ ޞްއި ނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ދެތިންގާ ޝިޕްއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕާޓްނަރޝުކުރި

އެްއ މި އިޞްލާޙުަތއް މާނަެވގެނެްއ ިއއްޒަތްތެިރ ފައިވާ އިޞްލާޙެްއ ނޫން ގޮތެްއގަ ކުރާކަން ދެްއކުމަުށް ޓަަކއި ުހުށަހެޅި

ަދއިގެން ެމނުވީ ރާއްޭޖގައި އެކަުީށގެްނވާ ރައީސް ނުދޭ. ރާއްެޖއަކީ މިިނވަން ިވޔަފާރީގެ ސިނާޢަތެއް އޮތް ޤައުމަކަުށް ހަ

ގޮތުަގއި ިވޔަފާރިނުކުރެވޭނެަކން އެއީ ދުނިޔޭެގގައި ކުިރައރާފައިވާ އެންމެހައި ޤައުމުަތކުަގއި ވެސް ެއކަން ހިނގާ 

ނޭ އުސޫލުކަން ނުދަންނާނެ ހަމަ އެްއވެސް މީހަކު މި ޤައުމުގަިއ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެ

ބިލިޔަން ރުފިޔާ  1.2ޮގތާއި ކަންތައްތައް ވަމުންދާ ގޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ

މާ މި ޤައުުމގައި އޮތް ގެ ެއކައުންޓުަތކަުށް ޖަމާެވެގންދިޔައިއަމިއްލަ މީސްމީުހން އާރު.ސީގެ ެއކައުްނޓަުށް ނުވަދެއެމް.އެމް.ޕީ.

އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ިމއަކަުްށ  ން މިއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނާ ޮކުށްމާލީ ނިޒާމު ވަރަުށް ހަރުދަނާ

ބިލިޔަން ރުފިޔާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ  1.2ފެންނާކަުށް ނެތް.  ވާހަަކއެްއ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިތުރަކަުށް ދައްކާނެ

ޝިޕަުށް ތިން ުށް ބަހާލެިވގެންދިޔައިާމ ދެން ޕާޓްނަރތަކަގޮ އެަކއުންޓަުށް ނުވަދެ ދައުލަތަުްށ ވަންނަންޖެހޭ ފައިސާ ބޭނުން

ބުނީމާ ދެން  އިތަުނގަ އްލުެވގެންދިަޔއީއޭ މިގެ މާލީ ނިޒާމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ޙައިޞްލާޙު ހުުށަހަޅާފައި މިއީ ައޅުގަނޑުމެން

ެއްއ ތީޖާން ނިުކންނާނެ އެްއވެސް ނަތްތެިރ ރަީއސް. ެއކަމަކު، މީގެވަރަުށް މަންޒަރު ފެންނަ ޮގތް ރީތި ިއއްޒަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޭއގެއިުތރަުށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރނގަޅު  ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް 

ބިލިޔަން ރުފިޔާ އެކި ހިސާބުތަކުަގއި ތާުށީވެފައި ހުންނަތާ ކިހާ  1.8ޤައުމުަގއި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަުށް ލިބެންޖެހޭ 

ނޫނީ ދަރަންޏެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި ކޯޓަކަުްށ  ،މި ޤައުމުގައި ފަިއސާ ހޯދުމަުށް ޓަކައި ރި ރައީސް؟ތެދުވަހެއްތޯ ވީ ިއްއޒަތް

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، ވިޔަފާިރއެްއ  ވަދެގެން އެ ދަރަނި ލިބޭއިރުަގއި އެ މީހާ އޮންނަނީ ބަނގުރޫޓުވެފައި

ގޮތުަގއި އެ ޚިދުމަތްތަްއ  ފަޭސހަ  ،ލީ ސިޔާސަތު އެކަުށަެއޅިިވޔަފާރިެއއް ހިންގުމަުށް ޓަަކއި ބޭނުންާވ މާ ނުހިންގޭނެ،

އިންާސފުވެރި ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ެއ  ،އެއް ނުހިންގޭނެުށައެިޅގެން ނޫނިއްަޔކާ. ިވަޔފާރިލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤައުމުަގއި ެއކަ
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ޤުތައް ހިމާޔަތްކުެރވިގެްނ ެއއް ނުހިންގޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އިންސާނީ ޙައްޮއވެގެން ނޫނިއްަޔާކ. ވިޔަފާރި ޤައުމުަގއި

. މި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޭނުންވާ ވަރަުށް ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ސިނާޢަތު ނޫނިއްޔާ

ން އިޞްލާޙަކުންނެއް ިމއިން ްނކަން މިހެން ހުރިއިރުގަިއ ޕާްޓނަރޝިޕް ގާނޫނަުށް ގެންނަ ތި އެކަުށަެއޅިގެން ެދވޭނީ. މި ކަ

އޭޝިއާަގއި ހަމައެކަިނ ވާ މަންޒަެރއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ފެނިގެނެއް ނުދޭ.  އެްއވެސް ކަމެއް

 18، %17% 12.5މަންޓު ބޭންެކއް ނެތް ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިހިނެއްޯތ %އިންވެސްޓް

ކުރާނީ އިްއޒަތްތެރި ރަިއސް. މި ޤައުމުގައި ބޭންެކއް ރިފާގޮތަުށް ޯލނުނަގަިއގެން މި ޤައުމުގައި ިވޔަ ސްޓު ދައްކާއިންޓްރަ

ރައްޔިތުންނަުށް ވިޔަފާީރގަިއ  ،ތަކެްއ ިމ ޤައުމުަގއި ހުރީ. އެހެންވީމާަރއީސް. ަފއިސާ ބަހައްާޓ ތިޖޫރީ ނެތް އިްއޒަތްތެރި

ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝިޕް ގާނޫނުގައި ހުރި ހުރަސްތަކެއް އުޅެނީ. އެއީ ޕާޓްނަރ ކުރިއަުށްދާނެ މަގެއް ނުލިބިގެން މި

އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުދެވޭނެ  ސްތަކެއް. މި ހުރަސްތައް ފަހަނަޅައިއެއީ މުޅި ދައުލަުތގެ ނިޒާމުަގއި ހުރި ބޮޑެތި ހުރަ

ކުރެވެންޖެހޭނެ. ރާރުކޮުށް މި ދައްކަނީ. ވިޔަފާރިތަކު ،ވާހަކަތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި 

އި ލާަބ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަުށާއި ވިޔަފާރި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަގއި އެ ކުެރވޭ ިވޔަފާރީގެ ނަފާއާ ފާރިކުާރއިރުވިޔަ

ކަންކަމެއް މި ަޤއިމުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ފަރާތްތަކަުށް ރަނގަޅަުށް ފުރިހަމައަުށް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ

ފޯވެފައި އޮތުން. މި ޤައުމުގެ  ބައިވަރު އިނގޭތޯ. ކޮަރޕްޝަނާއި ފަސާދައިން ޤައުމު ނުހިނގާ. ނުހިނގަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ިމ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން ދެކިަފެއއް ނެތް ޔާތުގައި ިމވަުރގެ ކޮރަޕްަޝނާއި ފަސާދަ އޮތް ުދވަހެއްހަ

ޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ިއޞްލާޙުކުރަން ހުރި ކަންތައްަތްއ މިއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނ

ން ކުރާނެ ތި ޙަޤީޤީ މައްސަލަައކަުށް މީގެމީ އްަދއިގަނެ އް ކިަޔިއގެން މި މަޖިލީހުަށް ވައްކޮންމެވެސް އެހެން ެއއްޗެ  ،ނުކޮުށް

ދީން. ދީން އެއީ  ،ނީެވސް މި ބުނަނީ ދީ އިމަންފާއެއް ނެތޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ަދއްާކއިރުގަ 

ގޮތުަގއި ބޭނުންުކރަނީ. ދީނީ ކަންތައްތަކަުށް އެމް.ޑީ.ޕީން ނޫން ޕާޓީއަކުން ކޮބަިއތޯ މި ޤައުމުގައި އިސްކަެމއް  ގެހަތިޔާރެއް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކާރުަގއި ިއސްލާމިކު މިނިސްޓްރީއެއް ުއފެއްދީއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރު އި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ދީފަ

ިއްއޒަތްތެރި  އަހަރު ތެރޭަގއި ެއޅިވަރަުށް ިމސްކިތް މި ޤައުުމގައި އަދި އެޅިފަެއއް ނެތް ޕީ ސަުރކާރުަގއި ދެއެމް.ޑީ.

ދީނޭ ިކޔަިއގެން ރަްއޔިތުންނަުށް އޮުޅާވލުންތަކެއް ޮއޅުވާަލއިގެން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަެދއްކުމަީކ ، ރައީސް. އެހެންވީމާ

އިސްލާމްދީނުެގ  ،ޒަތްތެރި ރައީްސ. އެންމެހައި ދިވެހިންނަކީ އިސްލާމްދީނަުށް ލޯބިކުރާކަމެއް ނޫން އިއް އެއީ ކުރަން ހެޮޔވާނެ

ތަރަހައިގެ ތެޭރގަިއ މަސަްއަކތްކުރަމުންދާ ހަމަ ފުރިހަމަ މުސްލިމުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ. ެއއްބަޔަާކ ދިމާލަުށް ތިއީ 

އިސްލާމުން ކުރާ ޒާތު ކަންތައްަތއްތޯ މި ، އި ރުގަތިމަންނާމެން ނޫން ބަޔަކީ އިސްލާމުން ނޫން ބުނާއި ،ކާފަރުންނޭ ބުނެ

މިއީ ދީނުގައި އޮްތ  އޮތީ އިްނތިހާއަުށް. އާއި ކޮރަޕްޝަން މިދަނީ؟ ވައްކަާމއި ފޭރުމާއި ފަސާދަ ޤައުމުަގއި ހިނގަމުން މި

 ސް؟ޒަތްތެރި ރައީ ދީނަުށް ލޯބިކުރާ ޤައުމެއްގަިއ ކަންތައްތައް ހިނގަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ ިއއް މިއީތޯ އިސްލާމް ގޮތްތޯ މިއީ؟

ޢަމަލާ ސީދާވާން ކައިރިވާ މަންޒަރެއް ވެސް އިްއޒަތްތެރި  އިއަޅުގަނޑަކަުށް ހަމަ އެްއވެްސ ގޮތަކަުށް މި ބޭފުޅުން ބަހާ
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ރައީސް، ނުފެނޭ. މިއީ ވައްަކމާއި ފަސާދައިން ފުރިގެންވާ ސަރުކާރެއް އޮްތއިރުަގއި އިްސލާމީ ވެރިޔަކު މި ޤައުމުގަިއ 

އިްއޒަތްތެރި . ކަމެކޭ އަުޅަގނޑު ކީއްޯތއޭ ކުރާނީ. ެއއީ އަީދބު ކުރިއައިސް މި ބުނަނީ،  އިކަމެއް ކޮުށްފަ ހުރެގެން މި ހުރިހާ

ރައީސް. އަދީބު ިކޔާ މީހަކާ ޫނނޭ ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހަވާުލކުރީ. ޔާމީން ކިޔާ މީހަކާ ވެިރަކން ހަވާލުކުރީ. ަހވާލުކޮުށްފަިއ 

ދޭުށޭ. އިމާޔަާތއި ރަްއކާތެރިކަން ހޯދަމުގައި ަރއްޔިތުންނަުށް ހިއިމުކޮުށްދޭުށޭ. މި ޤައު މި ޤައުމުަގއި ޢަދްލުއިްނޞާފު ޤާ ،ބުނީ

ވެްސ  އިގަެއއް ހުޅުިވޔަސް އެތާ އުފުލާ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ. ކުޑަކުދިންގެ ބަީގޗާވެސް، ެއްއވެސް ަކމެއްގެ ޒިންމާ އެހެންނަމަ

ައޅުގަނޑުމެން މި ަދންނަވަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަާމ  މި ދައްކަވަނީ ިސޔާސީ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ،

ފައިާދ ލިބޭނީ. ސަރުކާރެްއ ައއިމަ ެއ  އެްއކޮުށް، އިޚްލާޞްތެރި މަަސއްކަތެްއ ކޮުްށގެންނޭ މި ަޤއުމުގެ ަރއްޔިތުންނަުށް

ނި ލާރި؟ ސަރުކާރުެގ ވަޢުދުތަްއ ފުއްުދމަކީ އެ ސަރުކާރަކުްނ ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެއް. ކޮަބއިތޯ މަްސވެރިންނަުށް ދޭން ބު

ކޮބައިތޯ ދަނުޑވެރިންނަުށް ޭދން ބުނި ލާރި؟ ކޮބައިތޯ ކުުޅދުއްފުުށީގަިއ އަޅަންބުނި ހޮްސޕިޓަލް؟ ކޮބައިތޯ އަޅަން ބުނި 

ބަުށިކޯޓު  20އެއަރޕޯޓް؟ ިމއިން އެްއވެސް ކަމެއް ުނވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ބަުށިކޯޓެއް އަޅާފަިއ، ތިމަންނާމެން 

 މޭ...މި އަރު ތެރޭގައި އަަޅއިފީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ފަލާޙަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ރޝިޕް ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހަޅާފައިވާ ރާތުން ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕާޓްނަރަީއސް. މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނުޑ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ކަމުަގއި ަދންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި 

ވަރަުށް ތަފުސީލުކޮުށް މި ގެެނވުުނ އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން މި  ޢުޘްމާން މީލްޖައަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނަުށް، އެަކމުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ވިދާުޅވެދެްއވައިފި. އަުޅގަނޑު އެހެންވީމަ މި ބިލަުްށ 

ދަންނަަވއިާލނަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ހަމަ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަނުޑ އިތުރު އެްއޗެއް

މިތާގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަަކުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ފާޑު އެބަ 

ންނެިވ ޔާމީން ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުވެަވޑަިއގެهللا ވިދާޅުޭވ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ ރައީްސ ޢަބްދު

ފަހުން ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ކުންފުނިތަކަުށް ބަލައިފި ކަމަުށް ަވންޏާ ވިޔަފާރި ވެރިންނަުށް ފަސޭހަވާނެ ހުރިހާ މަގުތަކެއް ެއ 

މަނިކުފާނު އެ ދަނީ ހުޅުއްަވއިދެްއވަމުންނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަމާ ހިނގާ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަިއ 

މަުށް ާވިއރު، ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ އުޅަނދުފަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެައުށް ވަރަުށް ބޭނުންތެރިކަމެއް. ސަރަހައްދަކީ ކަނޑު ކަ
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ރާއްޖޭގެ މަްސވެރިންނާއި، ައދި އެނޫނަސް ކަނޑު ދަތުރުަފތުރުކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކަުށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު 

އި ދޯނި ބަނދެލާނެ ލާރިކޮޅެއް ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިންޖީނެްއ ގޮންޖެހުމަކީ އެ ބޭފުޅުން، ެއ އޮިޑވެރިންގެ އަުތގަ 

ޔާީމން ވެރިކަމަުށް އަާރވަަޑއިގެންެނވި ފަހުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން هللا ހޯދުމަކީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް ދަތިކަމެއް. ރައީސް ޢަބްދު 

ިތން އަހަރުދުވަސް ތެޭރަގިއ  އެ ވަނީ އިންޖީނު ދިގު ުމއްދަތަުށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވާފަ. ލޯނަުށް ނުގޮސް

އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަުށް ފައިސާ ދައްކަިއގެން އިންޖީނު ލިޭބނެ ގޮތް އެ އޮތީ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވާފަ. އިްއޔެަގއި 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން، އެ ބޭފުޅުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްެރސްޓް ރޭުޓ 

. މި ހުރިހާ ކަމެއް ފެނިގެން، އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުންނަުްށ މި ކަންކަން ހަޖަމްކުރުމަކީ ދަުށްކުރި ތަން

ޔާމީަނުށް ކެރިވަަޑއިގަންަނވައިފި، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުަގއި هللا ވަރަުށް ދަތި ކަމަކަުށް މި ވަނީ ވެފަ. ރައީސް ޢަބްދު

ތަކާ ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު އަޅަން. ރައީްސ ނަޝީދަުށް ދައުލަތުގެ ފައިާސއަުށް ޚިާޔނާތްތެރިވި ފަރާތް

، ކެރިވަަޑިއގެންނެވިތޯ؟ ކޮބައިޯތ ރައީސް ނަޝީދު އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމުަގއި ހުންނެވިއިރު އެތަެކއް ވުޒާރާތަެކއް

އްގެ ިޚޔާނާތުގެ މަްއސަލަ އެ އެތަކެއް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުިފޔާމިތަނުން ނަގާފައި ހުރި އެތަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީންނާއި

ބޫލުކުރެވިއްެޖ ންނަުށް މިއަދު ގައަުޅަގނޑުމެންނަުށް ދިވެހި ރައްޔިތު، އެހެންވީމާ ބައްލަވަން ކެރުނުތޯ؟ ނުކެރުނެއް ނޫންތޯ.

ކިތަންމެ ކައިރި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު  ،ކިތަންމެ އަރިސް ވެރިކަެމއްަގއި އެ މަނިުކފާނާ ރައީސް ޔާމީނަކީ އެ މަނިކުާފނުގެ

ރައްޔިތުން  ނާތްތެރި ވީކަމުަގއި ވިަޔސް އެ ބޭފުޅެއް ޝަރީޢަތް އެ މަނިކުފާނު ބައްލަވާނެކަން. އެ މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިޚިޔާ

ކަމަކަުށް  ކުރެވޭމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުުޅންނަުށް ހަޖަމްމި ކަންކަމަކީ އެ، ލޯބިވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ މި ޤައުމު ދެކެ ،ދެކެ ލޯބިވާ

ޔާމީން މިހާރު ވެސް هللا ރަުށް ރަނގަޅަުށް ސާފުވެ އެބަ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާ ރަީއސް ޢަބްދުނުވާނެ. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވަ

ކަމެއް އެ ބޭފުޅުންނަުށް  ހުރިހާ މި، ނީސް ވެސް ހޮވިފަކަން. އެހެންވީމާނުލައި ކުރިމަތިގަ  2018މިހާރު ވެސް  ،ހުންނެއްވީ

 ގާނޫނުތަާކއިހުުށަހެޅޭ  ،މި ދައްކަންޖެހޭ ާވހަކަ އި ގަތާއެ ބޭުފޅުން މިކަންކަން ހަޖަމްނުވެގެްނ މި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތީ

ންނަުށް މި އަޑު ިއވެނީ ދެން އަުޅަގނޑުމެ !މުޅިން ޚިލާފަުށް މި ދައްަކވަނީ. ބައްަލވާ އިޞްލާޙުތަކާ މި އެްއެޗއްސާ 

 ން ހިފެހެއްޓީ؟. ާކކުތޯ އެ ބޭފުޅުގޮތަުށް ިސާޔސީ ކުުށްވެރިން އެބަިތއްބޭ ދެވޭއިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ދިވެހިާރއްޖެއަުށް ނާ

 ނިކުފާނު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނޫސްތަކުން ފެނުނު އެ މަ އި އިްއެޔގަ ،ވަަޑއިގަންަނވަންވީ ނޫންތޯ. ރައީސް ނަޝީދު

ކުރަން އެހާ  ކަމަުށް. އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހައިގެން ރަނގަުޅާވން ހުރި ކަމެއް ނުޖެހޭއިބަދައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ުކރަންމަ

އުުމ ބަނޑަުށް ޖައްސާލަން މި މި ޤަ  ،ހުންނަވަނީ. ހުންނަވަިއގެްނ މި ދައުލަތް މި  އިދުރަުށް ވަަޑއިގަންަނވާފަ

ކޮންބަަޔކަުށްތޯ ދެރަވާނީ މި ޤައުުމގެ ޓުއަރިޒަމާިއ މަސްވެިރކަމާއި  !ދަްއކަވަނީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ަބއްލަވާވާހަކަފުޅު

އުމެއް ނޫންތޯ؟ އެ ގެ ވެސް ޤަމަނިކުފާނު މީ އެ ؟މި ކަންކަން ހަލާކުކޮުށްލަން އެތާ ހުންނަވައިގެން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވީމަ

 އުުމގެ ކަމެއް. މި ޤަ  އުމެއްއި އޮތް ޤަުޓއަރިޒަމަުށް ބަރޯާސވެފަ 90%އުމަކީ ުށް އެނިގވަަޑއެއް ނުގަންނަވާ މި ޤަ މަނިކުފާނަ

އި މަސްވެިރކަމާިއ ކަމެއް. މިއަދު މި ޤައުމުގަ މާ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަުށް ޖެހޭނެޒަމް ހަލާކުެވގެންދިަޔއިޓުއަރި
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ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދެންވެސް ހުރި އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަްއ މި ބިނާވަނީ ޓުއަރިޒަމްގެ މައްޗަުށް

ގޮތެްއގަިއ. ކުރީ ޒަމާނުަގިއ  މުރަނީ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓުތަކަުށް އާއްކުބާނާ މަހާއި މި އެްއޗެހި ބޭނުން ފަހަރުން އެމަސްދޯނި

ިމއަދު ެއކަން ގެން އެކި ތަންތަނަުްށ ފޮނުވިޔަސް، ނުވާއިރުަގއި މަސްކޮެޅްއ ބާނައިމި ތަންތަނަުށް ތަޢާރަފު އަރިޒަމްޓު

ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ، . އެހެްނވީމާނުދެއްކުނުމި ވަގުުތކޮުޅގައި ވަރަުށް ވާހަކަ، ނާވަނީ ޓުއަރިޒަމަުށް. އެހެްނވީމާބި

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކާުށިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ނަސީމަ ފައިޞަލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

ވާ އިޞްލާޙު ބަލަިއގަންނަުށް އަުޅގަނޑު ވެްސ  ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި ރަީއސް. މިހާރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ކުރެޭވ މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގިއ  ހަމަ ފާހަގަ އެބަ  އި މީގަ، ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް 

 އްލެއް ހޯދިދާނެ މިކަމަުށް ޙަ ލާގައިކަންތައް ކޮމިޓީ މަރުޙަ މި ،ބޫލުކުެރވެނީކަމަުށް. އަޅުގަނޑަުށް ގަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި

އިޞްލާޙުަތއް ގެންނައިރު މިކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަާކ އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނުތަކަުށް  .ކަމަުށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ދާއިުރ ގެންުރން އެ ގާނޫނު ހެދިިމކަމުގައި ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އޭ އެ ފަރާތްތަކުގެ ިޚޔާލުތައް ،ވަރަުށް ފުޅާކޮުށް މަްޝވަރާކޮުށް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ  އިބޫލުކުރަނީ އެ ކަްނތައްތައް އޮންނާނީ އެންމެ ފުިރހަމަ ގޮތުަގއި ކަމަުށް. ކޮންމެ ޮގތެއްގަ އަޅުގަނޑު ގަ

ވަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަކަން ހޯދައިދޭން. ރައްޔިތުންނަުށް  މި  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން މިއިން ކޮންމެ ގާނޫނަކުން

ހަމަ  ވަންޏާ ކަމަުށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ެއކަންތައް ނުކުރެވޭ އެހެންކަމަުށްވަންޏާ ހުޅުަވއިދޭން. ގިނަ ދޮރުތަކެއް

 މި ބާވަތުެގ؛ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު  .ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އެްއވަރުެވގެން މި ޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެްއ ނެހެދުމާއަ

ގާނޫނުތަކަުްށ ގުޅުންހުރި  ުށް ރާއްޖޭގެ މާލީ ކަންތައްަތކާބޮޑަމިދިޔަ ދުވަސްތަުކގައި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް 

ބިލުތަކެްއ  ވެމުން އެބަދޭ. އަދި ހުުށަހެޅިއްޖެއަދި ބިލުަތއް ހުުށަހެޅުމާއި މި ކަންތައްަތުކގެ ވާަހކަތައް ދެކެ  އިޞްލާޙުގެަނއުމާ،

 ކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުުށަހެޅިގެން މިެވސް ވަރަުށް މުނާސަބު ވަގުެތއްަގއި މި އިވެސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގަ

 ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ަކމެއް ގޯްސކޮުށް ކުެރވިފައި އޮތް ؛ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

 ރިއަުށް އޮތް ވަންޏާ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އޮތީ ކު ކަމަުށް އޮތްއި ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދޯދިޔާކަމުން ކަމެއް ނުބެލިފަ ކަމަުށް

ންފީޛުކޮުށްގެން ވެްސ ޓަަކއި ގާނޫނުތަްއ ހަދައިގެންނާއި އަދި ގާނޫުނތައް ތަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަުށް އެ އިތަނުގަ

 އިއޮތީ ފާހަަގކުރެވިފަ  ަރއްޔިތުންނަުްށ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެހިތަެކއް ޯހދައިދިނުން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ކަންތައްތަކުން
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ބިލިއަން ރުފިޔާެއއް ެގއްލުންވެފަ.  ،މިލިއަން  އްޔަތުން ިދވެހި ދައުލަތަުށް އެތައްުކަގއި ރަްއޔިތުންގެ މާލިވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްތަ

ހުރި  އިދޭން އެބަޖެހޭ. އަދި ގެއްލިފައިމިފަދަ ކޮންމެ ގާނޫނަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދަ، އެހެންވީމާ

އުުމ ުށް ަވއްދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އެ ނޫން ގޮތަކަުްށ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައެްއޗެހި ައޅުގަނޑުމެން ިދެވހި ޤައުމަ

ވެްސ ގަބޫލެްއ ނުކުެރވޭ. އަުޅގަނޑުގެ ކުރީަގއި ވާހަކަެދއްެކިވ ގަނަޑކަުށް ެއްއގޮތަކަުށް ކަަމކަުށް ައޅު ދާނެކުރިއަރަިއގެން

ފުޅާކޮުށް ވާހަކަދަްއކައިފި ޒުވާނުންނަުށް  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވަރަުށް ވަކިން ާޚއްަޞކޮުށް ގެމަނަފުުށީ، ބޭފުޅުން

 ،ދަްއކާ ތިބެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަ ދަްއކައަުޅގަނޑުމެންަނުށް ހަމަ . ކަންތައްތަުކގައިއެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި 

ންަތއްތަްއ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކުންނާއި އަދި ެއކި ަގާވއިދުތަކުން ވަަރުށް ފުރިހަމައަުށް އެބަހުރި މިހާރުވެސް ރާއްޭޖގެ ކަ

އަބދުވެްސ  ،ޓަކައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ދިނުމަުށްހޯދައި ހަމަޖައްސާފަ. ޒުވާނުންނަުށް ިވޔަފާރީގެ ރޮނގުން ކުރިއެރުން

ކަންތައްތަކަކީ  ތަން. މި  ޖެހޭޕެއް ގޮއްސަ ޝަުކވާތަެކއް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ޒުވާނުން ކޮންމެ ވެސް ގްރޫ

ކަެމއް. ައޅުގަނުޑ، ައޅުގަނޑަުށް ބޫލުކޮުްށެގން އެހެން ތިބެން އުނދަގޫ އަބަދު ގަމެންނަުށް އަބަުދވެސް އެހެން އަުޅގަނޑު އިމި

ވަންޏާ  އޮތް ކަމަުށް އިގާނޫނެއް ހެދިފަ ،ބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި މި ކަންތައްތަކަކީ ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅި ގަ

އެ ވާހަކަ ައުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަުތގަިއ ، ނިޒާމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ އެ ބަރާބަރަުށް ތަންފީުޛކުރެވޭނެ ކަހަލަ

 ދަންނަވާލީ ޝުކުރިއްޔާ ވަރަުްށ ބޮޑަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ ިއއްޒަތް ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ގާނޫނުަތކަުްށ  ފެނިގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައިއައިސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި . މިހާރަކަުށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ތަން.  ކަންކަން ފިޔަަވއި ަބއިވަރު ާވހަކަތަކެއް ދެެކިވގެންދާ ހުުށަހެޅިފައި އޮތްގާނޫނުަގއި ، ުޅވެހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙޭ ވިދާ

ސްޓު ރޭޓުގެ ވާހަކަ އެްއގޮތަކަުްށވެސް ނެތް. ޕޭމަންޓު އެ ބިލުގައި ިއންޓްރެ .ސަރުކާރުން އިްއޔެ ވެސް ބިެލއް ހުުށަހެޅުއްވި

ހަުށް ތިބި މީހުންނުަށް ހީވީ، މު ރައްޔިތުން މި ބަހުސް އަޑުއަދިޔައިރު އާއް އެކަމަކު ނިމިގެން ތަކެްއގެ ވާހަކަ އޮތީ.ސިސްޓަމު

 ދާނެ ންނުަށް ލުއި ގޮތެއްަގއި އިންޓްރަސްޓު ތިރިެވގެންާއއި އަދި އެ ތަންތަނުން ވެސް އެ މީހުބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް

. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަމުަށް  ދާނެފަޭސހަތަކެއް އެ މީހުންނަުށް އެކަމުެގ ސަބަބުން ލިބިގެން ވަރަުށް ބައިވަރު ކަމާއި،

ކުރުމުގައި ދިމާާވ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ މިހާރު ގާނޫނުގަިއވާ ބަެއއް މާްއދާތައް މާނަ ފެނިގެންދަނީ،މި 

މާނަކުރުމަުށް ރޝިޕްގެ ގާނޫނެއް ވިޔަސް މިހާހިސާބަުށް ލިމިޓެޑް ޕާޓްނައެހެން ؛އްލުކޮުށް އެހެްނ ވިދާޅުވެމައްސަލަތައް ޙަ
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 އަދި މި، ނުވާއިރުސް ފެނިފައިދިމާވި ދަތިތަކެއްގެ ވާހަކަ މީޑިާޔއިްނ ވެސް އެހެން ތަނަކުން ވެއި ކޯޓަުށް ގޮްސގެން އޭގަ 

އަިދ  ކީ.ުނވޭ ކޮބައިަކމެއް ކުރީަގއި ހެދުނު ގާނޫުނގައި ދިާމވި ދަްއޗަ އެއްބޭފުަޅކު ހާމަކޮުށްދެއްވާފަ ތަނުގައި ވެސް 

ުށް ފައިާސ ބިލުތައް މެދުވެރިކޮފަރާތްތަކަުށް ޒަމާނީ މާލީ މުޤާ  ކުރާ ޕާޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީޑް ލައިބިލިޓީ އިތުރަުށް ލިމިޓެމީގެ

ލިމިޓެްޑ ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕް މަލާތްތަކަުށް ވަދެވޭނެ ގޮތަކަުށް ތެއްަގއި އެފަދަ މުޢާންވެއްޖެ ހާލަހޯދުމަުށް ބޭނު

ތަނެއް ވެސް ނުފެނޭ.  ރި ކަންކަމަކުންނެއް ކޮންމެހެން މި ކަންކަން ވާހު އިވިދާުޅވޭ. އެކަމަކު މީގަ އެބަ ކުރުމޭ ބައްޓަން

މަުކ އެކަ .އެބައޮތް އިއެްއެޗހި މީގަ އާފަންެޑއް އުަފއްދާނެ ވާހަކަ  މަންޓްރޝިޕްގެ އިްނވެސްޓްތެދެއްމެ ލިމިޓެޑް ޕާޓްނަ

އި، ޭއިތ އެ ފަންޑު ހުޅުވިފަގޮތުން  ވެސް މި ކަންތައްތައް ހިނގާ އިބޭރު ތަންތަނުގައިންވެސްޓްމަންޓު ފަންޑު؛ 

މުޅި  ދުއެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަ އަދި އެ ގަާވއިދަުށް ދޫޮކުށްލައިގެން އަުޅގަނޑުމެން މީގެ އި،ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތިފަރެގިއުލޭޓް 

 ތަނެއް އަުޅގަނޑަކަުށް ފި ކަމަުށް ވަްނޏާ މި ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ އެީކގައި މިނިސްޓްީރއެްއގެ ގަާވއިދަުށް ދޫކޮުށްލައި

އާއި އެ ރެގިޔުލޭްޓކުރާނެ ރެގިޔުލޭޓްރީ ބޮީޑސްޭއގެ  ،ނުފެނޭ. އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަުށް ވަންޏާ

ދޭތެރޭގަިއ އެ މީހުން މުޢާމަލާތްކުރާެނ ގެން ކަންކަްނ ކުރާނެ މީހުންނާ ެއއިން ފަންޑު ހޯދައި  ،ގޮތާިއ އެ ކަންކަމުން

ޔަސް އެންމެ ގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭނެ ގޮތަުްށ ގާނޫނުގައި އެބަ ބަޔާންކުރަްނޖެހޭ. އެހެންވިގޮތްތަުކގެ ވެސް ކަންތައް އަޅު 

ވެްސ ވަރަުށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް.  . އެީއ އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުންނަނީ ގަާވއިދަުށް ދޫކޮުށްލެވިފަމު ބައިބައި މި ހުމުހިއް

އަިއސް ސަރުކާރު ފަސޭހަކޮުށްދެއްވާނެ ވާހަކަ ވިދާުޅވާ ޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން މިހާރަކަުށްއަ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަުށް ވަދެގެން  ،ވެސް އަުޅގަނޑަުށް މަގުމަތިން ދިމާވި މީހަކު ބުނީ ުދވަހުއިހަުށް ވާހަކަ. އެކަމަކު

ްއގަނުޑ ތައްގަނެޑއް ރަޖިސްޓްރީކޮުށްަލން މިހާރު ތިމަންނަ ކުންފުނީގައި ތިމަންނަގެ އަމިްއލަ ކުންފުނީގެ ތަ

، ދުވަހޭ. އެހެންވީމާ  3ރަޖިސްޓްރީކުރަން އުޅޭތީ ތަްއަގނޑެއް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ނަްނބަރެއް ނަަގއިގެން އިންނަތާ މިހާރު 

ދުވަސް ވާންޖެހޭ ހާލަތުަގއި  3ވިޔަފާީރގެ ކަންކަން ފަސޭހަުކރުމޭ ކިޔާފައި މިނިސްޓްރީެއްއގައި ނަންބަރެއް ަނަގއިގެން 

ދާ ކަމަުށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަނޑަަކުށް ހިއެއްނުވޭ ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި މާ ފަސޭހަވާނެ ގެންސަރުކާރު ހިންގަމުން

އުމީ ސަލާމަުތެގ ގަނޑުމެންނަުށް ކުރީ ުދވަހު ވެްސ ޤަ. އަޅުތަނެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ިމ ރާްއޖޭގައި ހިނގަމުންދާ

އްލެއް ހޯދައިދިނުމަުށް ގޮުތން ޙަ ިނގުިޅގެންދާތީ އެ ކަންކަމާ ބެހޭ އޭނަގެ ަޙއްޤުތައްއަުށް ަގއިދީައކު ފޮނުވާފަިއ އޮތް ކޮމިޓީ

ކަންަކން ގެނެްސގެން ެއ މީހުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަުށް އެ  ،ރައްޔިތުންެގ ތަމްސީލުކުރާ ަބއެްއ ވީމަ

، ތަން އްޔަތުން ވިދާޅުވިދިަޔީއ ކޮމިޓީގައި ސަރުކާުރގެ އަޣުލަބިހެްނވިޔަްސ އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެންއޮތް. އެ ގެނެއްސަ

ބާރު ވަިކވެފަިއ  3ހިނާގ ކަމެއްތޯ ބަލައިލަންިވއްޔޭ. ަޙޤީޤަތުގައި  ކިހިނެއް އީސިޓީ ލިޔެލާފައި މި ސަރުކާރު އޮފީހަކަުށް

އެ  ސްކޮުށްަފއި ތިހެން ނުހައްދަވާުށޭ،އަުޅގަނޑުމެން އާދޭ ތަން؛ އޮންނައިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިތާ މި މަސައްކަތްކުެރވޭ

ޅުން ގެނެސްގެން ސުވާުލކުރާުށޭ. އެހެންޏާ އެހެން ޮކމިޓީއަކުން ނަމަވެސް މިތާ ތެރެއިން ތި ބެލޭނެ ގޮެތްއ ބޭފު

ވެސް ސަރުކާރުގެ ތަނެއްހެން މީގައި ެއ  ހަދައިދެއްވާަފއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް އެކޮޅަުްށ ދޭުށޭ ބުނީމަ
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ގައިދީއަުށް ެވސް އެ އޮފީހަުށް ލާ ގޮތަކަުްށ ނިންމާލީމަ، ދެން ހަމަ އެ ލެްއކޮުށްބޭފުޅުންނަުށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާަލއިގެން ުސވާ

ސިޓީއަކުން ުސވާލުކުެރވޭނެ. އެކަމަކު އެހެން ބޭނުންވެގެެންއ ނޫން އެ މީހުން އުޅެނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ަރއްޔިތުން 

އްެލއް ހޯދޭނެ ގޮތް ހޯދުމަުށް ޓަކަިއ ޙަ ގެ ތެެރއިން އެކަމާ ވާހަކަދަްއކަިއ،ތަމްސީލުކުރާ މީހުން ކަމަުށް ާވތީ އަުޅގަނޑުމެން

ކޮުށްދެވެނީއެއް ނޫން. ވީމާ، ކޮންމެ ދުަވހަކު މިހެން ކަރުދާސްކޮޅެްއ  ވެސް އެ މީހުން ސިޓީއެއް ލިޔަސް ެއކަން މިތަނުން

ިއ ކަންކަުމގަ ކަމަުށް ހެދިގެން މި ކުރިމަތީގަިއ ބާްއވަިއގެން ާމ ބައިވަުރ ފަސޭހަތަކެްއ ަރއްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދޭ

އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުން ކުެރޭވނީ،  ގައި ރަްއޔިތުންނަުށް ފަސޭހަވާނެ ކަހަލަ ގޮަތކަުށް މިކަންކަދެްއކިޔަސް ޙަޤީޤީ މާނައި ވާހަ

ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން ވެްސ  ަސރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުުރވައި،، ބުކޮުށްފައި ތިބި ަވިކ ބައެއް ކަމަުށް ދެކި ޚާއިންތި

އަދި މިއަުދ މި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކާ އެްއޗިހީގެ ވާހަކަތަްއ  ފިލުވައި، ންޖެހޭ އޮޅުންފިލުުވންތައްއޮޅުންފިލުވަ

ގަިއ ދޭތެރޭ ވެސް ޚިޔާނާތުެގ ާވހަކަ މި ރާއްޖެއާ ާއއި ައދި މިނޫން ގުފަހިުކރާއިރު މަނީ ލޯންޑްރިންދައްކަިއގެން އެއަުށް މަ 

ގައި އެންުކއަރީެއއް ހަދަިއގެން ނަމަވެސް ަރއްޔިތުްނެގ ދާިއރު އެ ކަންކަން ވެސް މިނިވަން ގޮތެއް އެކި ތަންތަނުން ދައްކަމުން

އިން ސަރުކާުރގެ މުޢާމަލާތްތަކާއަދި ސަރުކާރާ އެީކަގއި ވެސް ެތރެއިސާާއއި އަދި މިނޫންސަރުކާރަުށް ލިބޭ ފަ  ؛އިތުބާރު

މަގަކަުށް ނޭޅުވޭނެ. ޖެ ދެން ހަމަގޮތުން ވެސް ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މި ރާއް ބެހޭ ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިލަންދޫއަރުވަީނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޚަލީލަުށް. هللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

. الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރުދަނަންވަން. އިްއޒަތްތެރި 

ްސ މު ބިލެއް ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަުްށ ައއިުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ވަރަުށް މުހިއްވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަ އާދެ! މިއަދު

ޟޫުޢަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ރެވެމުންދާއިުރ ވަރަުށް ތަފާތު މައުސްކުތަން. ިބލަުށް ބަހު ބަޙުސްކުރެވެމުންދާ

ައޑު  ގެދޭ. އޭގެތެޭރގައި ހަމަ ކޮރަްޕޝަންގެ ވާހަކަަތކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިިވގެން ެއބަތަން ވެސް  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ

ދޭ. ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ބިލަުށް އިންސާފުކުރައްާވ އެބަުޅގަނޑުމެންނަުށް ިއވިެގން ވެސް އަ

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ން އެއީ ުއފަލާއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަެމއް. ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދާކަމަންޒަރު 

ގަނޑު ހިތަުށްއަރަނީ އެއީ ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ވިއްޔާ އަޅު  ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާ ކަމަުށް ވަނީ

މަ ޖެހިލާފައި މި ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ހަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ވާހަކަައކާ ދާނެ ާވހަކައެއްހެން. އަ ހަމަ ދައްކާލެވި ވެސް
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މިހާރުެގ  ؛އިގެން ވެްސ އަުޅގަނޑު ކުރިއަުށްދާނަން. އެ ވާހަކަައކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެބިލުގެ މައުޟޫޢަ 

ވަނަ އަހަރު ަޝރަފުއްދީން ސްކޫލުގައި ޭބއްވުނު ބައްދަލުވުމެްއގައި ވިދާޅުިވ  2013އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޖޫން 

 ބިލިޔަނަުްށ، 4.7ކޮރަޕްޝަން  ދުވަސް ތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ އަހަރު 3ތެރޭަގއި،  ައހަރުދުވަހުގެ 3ވާހަކަފުޅެއް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

މިލިޔަނަުށް އަރާ ކަމަުށް އޭރުގައި އަޙްމަދު  4700ބިލިޔަނަުށް،  4.7ދެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން މި ދައްކަނީކީ. އާދަިއގެ އަދަ

އޮތް. ހަމަެއކަނި މީގެްނ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ަވަޒންކުރެިވގެންދޭ ކޮރަޕްޝަން ތަސްމީން ޢަލީ ވިދާޅުވެަފއި އެބަ

 .ހިސާބަުށް އަުޅގަނޑުމެން ދާންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން ތުރު ވާަހކަތަކާއި އޮންނާނެ މިންވަރު. އެހެންވީާމ، އިސަރުކާރެްއގަ

އަޅުގަނޑުމެން ދެްއކި ވާހަަކއެއް ނޫން މިއީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރު ވިދާޅުވެަފއިވާ ވާހަކަފުެޅްއ މ

ލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ިމއަދުގެ ަރއީސުފަދައިްނ،  ންބަރު ފަލާޙް ވިދާުޅވިމި ވާހަކަފުޅަކީ. އިނގުރައިޫދ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ

އެއީ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަުށް  ،ހުރި މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ އެިކެއކި ކަންތައްތައް ަވޒަންކޮުށްހިތްވަރު އެބަ

ނުްއަވއިގެްނ ފޮނުވަިއގެން ކިތަންމެ ބާރުގަދަ ބޭފުޅަކު ކުެރއްވި ކަމެއް ކަުމގައި ިވޔަސް އެ ކަމެއް ތަޙްޤީޤު އިދާރާތަކަުށް ފޮ

ހުރި. އެހެންތޯ މިގޮަތުށް ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަތައް ގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ އެބަތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ހިތްވަރު ިމއަދު

ިރކަން ދުވަހުެގ ވެއަހަރު 3ގެންަދވާ ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް ހުރީ؟ ެގ ިއސްަތުށިފުޅުގަިއ އަުޅވަމުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ބިލިޔަްނގެ ކޮރަޕްޝަން  4.7ވިދާުޅވި  އެިދޔަިއރުގަިއ އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ އޭރުަގއި ގެންކުރެިވގެން ފައިަބއި

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ެއްއވެސް ަމސައްކަތްތަެކއް އެ ސަުރކާުރން ކުރެިވގެންދިޔަބާ؟ ހިްތވަރެއް ނެތް އިނގޭތޯ ަރއީސް. 

މިއަދުގެ  ކީ ފުރަތަމަ ސާފުވެަވޑަިއެގން ވަޑަިއގަންނަވާުށޭައޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާަހކައަ، ނެތް. އެހެންވީމާހިތްވަރެއް 

ފުޅުތަެކއް ވިާދޅުވުމަުށް ޓަކަިއ؛ އިްއޒަތްތެިރ ދިމާލަުށް އެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ގޮތަުށް ވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ފަހިކޮުށްދޭ އުމަުށްސާސްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޤަމު އަރައީސް. މި ބިލުން ވަރަުށް މުހިއް

ފެނިގެން މި ދަނީ. ބިލުން މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ މި ބިލުގެ ޛަރީޢާއިން، މިފަދަ އެތަްއ 

ބިލުތަކެއްގެ ޛަރީާޢއިން އަންނަ ފަދައިން މި ބިލުގެ ޛަރީޢާިއން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ިވޔަފާރިއަުްށ 

ންވާ ރަނގަޅު މާޙަުއލެއް މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުުކރުމަުށް ޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުްނގެންދަާވ އެކަުީށގެ

މަސައްކަތްޕުޅު. ރާއްޭޖގެ ިވަޔފާރީގެ މާޙައުލު ފަހިވެގެންދާ މިންވަރަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެްސ، 

ަގއި ރާއްޖެިއން ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަުކން އައިސް ޓަކިޖަހާ ދުވަހެއް ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެސް މި ސަރުކާރުގެ ދޮރުތަކު

ކުރުމަުށް ޓަަކއި. ވިޔަާފރީގެ ރަނގަޅު މާޙައުެލއް އޮްތކަން ވޯްލޑް ބޭންކުން މިދިަޔ ފާރި ހޯދުމަުށް ޓަަކއި. ިވޔަފާރިވިޔަ

އޮތް. އައި.ެއމް.އެފްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭއާ ަފއި އެބަސް ފާހަގަކުަރއްވާތަުކގައި ވެބޭފުޅުން ނެރުއްާވފައިވާ ރިޕޯޓު އަހަރުަގއި އެ

ބޭފުޅުން  ިޚލާފަުށް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަަކމުގެ ވާހަކަަތއް އެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އާދަޔާ ،ދޭތެރޭ ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަކީ

އަހަރުގަިއ  ތުރުން މިއިވެސް. އަިދ އޭގެ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަުށް ަވޑަިއގެން ވެސް ވިދާުޅވެފަިއވޭ މިދިޔަ އަހަރުގައި

ވެސް އެކަހަލަ ވާހަކަފުޅުތަެކއް ފާހަގަކުަރްއވާފިއވޭ ބޭުރެގ އެިކއެކި ިއއްޒަތްތެރިން ަވޑަިއގެން ރާއްޭޖގެ އެިކއެކި 
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ދަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ  މުއައްސަސާަތކާ ބައްދަުލކުރުމަުށްފަހުގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

ދަނީ.  ދާ މިންވަރަކަުށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާީރައުށް އަންނަ މަންޒަރު އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މިރަނގަޅުެވގެން

ފެންނަނީ  ރާއްޖޭަގއި ކުރުމަުށް ޓަކަިއ އިތުބާރު އޮތް މިންވަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ޔަފާރިއާ ދޭތެޭރގައި ރާއްެޖައުށް؛ވި

ވީާހވެސް ފަސޭހައިްނ  ،ތެރެއިން. ސިންގަލް ވިންޑޯ މެދުވެިރކޮުށް މަލުތަކެއްގެޢަސަރުކާރުގެ މިކަހަލަ ރަނަގޅު 

ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ މަންޒަުރ 

ޖޭގެ އަތޮޅުަތކުަގއި މީގެ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދާނެ ރާއް ން އެބަދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެ

މިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި ތްތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮްފ އިކޮނޮކުރިން ލިބެން ނެތް އެތަކެއް ޚިދުމަ

ތަން.  ދާރަުށު ފެންވަރަުްށ ވެސް ބަދަލުކުރަމުން އިތުރުންއަޮތޅު ފެންވަުރގަިއ އަދި އޭގެ  ވުޒާރާަތކުަގއި ހުރި ޚިދުމަތްަތއް

. މި ސަރުކާރުްނ ެއއީ ހުންނާނެ ކަންތައްތައް ؛އަރާ ވާހަކަތައްނޫންތޯ. ޚިދުމަތްތަކުގައި ބުރޫ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކަެއއް

ތަުކގައި ސިސްޓަމް، އިމްޕްރޫވްމަންޓް ެގނައުމުގެ ވާހަކަަތއް. އެހެންަނމަވެސް ސިްސޓމުތަކަުށް އެމި ކުރާ ކަމަކީ، 

އަރަނީ އަުޅގަނޑުމެން ިމ ވާ ޭބފުޅުން އަުޅގަނޑުމެން މި ހިތަުށްއް ހުންނަ ވާހަކަ ަދއްކަ އަބަދު މަްއސަލަތަ ،މައްސަލަތައް

ދިރިއުޅޭ ދުނިޔެެއއްަގއެއް ނޫޭނ މި ބޭފުޅުން މި ދިރިއުޅުއްަވނީކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި ދިރިއުޅޭ ދުނިޔެއަުށް 

ކުރުމަުށް ޓަކައި މި ަސރުކާރުން ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ރޫވްމްޕްދޭނަމޭ ސިސްޓަމް އި ގެންެދއްވާުށޭ. އަުޅގަނޑުެމން ކިޔައިވަަޑއި

 މަސައްކަތްޕުޅުަތއް. ސިންގަލް ވިންޯޑއެްއގެ ތެރެއިން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ެދކުނު ހިތަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

މީަގއި ތަންކޮެޅއް  ؛ުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު)ޕާޓްނަރިޝޕް ގާނޫނު( އަ 2011/13ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ބޮޑަކަުށް ވާހަކަދަްއކާކަުށް ބޭނުމެއް  ރޭ މާޓެކްނިކަލް ބިލަކަުށް ވާތީ އަުޅގަނޑުމެން މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙާ ދޭތެ

މި އިމްޕްލިމެންޓް  ސަރުކާރުން މި ހުުށަހެޅި މަޤްޞަދާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ެޖހޭނީ ފަހުން ،ނުވޭ. މީަގއި ހުރި މަޤްޞަދު

ނަކީ މީަގއި ދަްއކަން. ގިނަ ފަހަރަުށް ސަރުކާރުން މިހެން ހުުށަހަޅާ ކޮންމެ ގާނޫވެގެން ައއިމާ މިއާ ދޭތެރޭ ިވސްނައި ވާހަކަ

ގޮސްފައި ވަނީ. އަުޅގަނޑު ަރއްޔިތުްނގެ ަގއި އެކުެލޭވ އެްއޗަކަުށް ެވގެން ކޮންމެވެސް އެހެން ކަހަލަ ސިއްރުތަެކއް މީ

މަޖިލީހަުށް މިއަދު ޖަލްސާއަުށް އަންނަނިކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންަނުށް އިިވގެން ައއީ ވަރަުށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް. އަްއޑޫ ސިޓީ، 

ލާފައި ހިތަދޫގެ އޮޅެްއގެ ރަުށް އަނިޔާވެރި ގޮެތއްަގއި ަމރައިވަ ، ގޮތެްއގައި  ލީ ވަަރުށް ހިތާމަވެރިޢަهللا ބުރުނީގޭ ޢަބްދު
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ދިަޔއީ. ވަރަުށް ޖިލީހަުށް އަންނަނިކޮުށް ިއވިގެންއެ ޚަބަރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މަ .ލާަފިއ އޮްއވާތެރެއަުށް ނަަގއި ެއއްލައި

ޒިޔާ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން އިލާއަުށް ތަޢުމަވެރި ޚަބަރެއް. އަޅުގަނޑު އެ ޢާހިތާ

ޙަޤީޤަތަީކ  ،ދިނަސް ޅޭ ކަން ކިތަންމެ ރަނަގަޅުށް ކިޔައިކުރަން އު ންތައް ކިތަންމެ ރީތިވެފައި،ހުުށަހަޅާ ބިލުތައް، ނަ

ތަނަުށް  ޯއކިޑްްސއޭ ިކޔާފައި މި ޒަްސ، ބިލް އޮފްތި ނަމެއް ކިޔަސް، ިބލް އޮފް ރޯއަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން ކިަތންމެ ރީ

މަލުކުރަންޖެހޭއިރު މި ހުުށަހެޅޭ ބިލުތައް ޢަ، ހުުށަހެޅިދާނެ ރީތި ނަންތައް ކިޔަިއގެން ބިލުތަކެއް. ެއހެންނަމަވެސް

މަލުކުރަމުން އަންނަ ތަނެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކު މި ބިލުތަކަުށް ޢަ އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ ސަރުކާރުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެެރއިން  ،ދިޔައީ ޖެންޑަރ އިުކައލިޓީ ބިލު މިތަނަުށް ހުުށަހެޅުނު ދުވަހުގެ އަނެއް ދުވަހު ނިގެންފެ

ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރުތަކަުށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މީގެ ޙަޤީޤަތް ވަރަުށް ރީއްޗަުށް ހާމަވެގެން އެބަދޭ. އެހެްނވީމާ، 

ވެސް ފެންނަމުންދާ ކަމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ޝައްކުކުރަނީ ަޝއްުކކުރަންޖެހިެގން. މިހާރުރިސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެ

ޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަން މިދެްނނެވި ކަންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް އަ ،މަންޒަރުތަކާއި ހިނގަމުންދާ ަކންތައްތަކަުށް ބަލާއިރު

މައްޗަުްށ ޝަރީ، މިިނވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ލިސް، ޖުޑިްނގެ ަމޖިޖެހޭ. މި ރާއްޖޭގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުއެބަ

އަުޅގަނޑުމެން ، ކު އަނެކަުކގެ ބޮލަުށް މި ކަނޑާލައިއަުޅގަނޑުެމން އެކަ ،މަތުތައް ކުރެޭވއިރުކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހު

ން ވާަހކަދައްކަން އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޅަވި ފަރާްތތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ިޚޔާނާތްތެރި ނުވޭ ރައްޔިތުްނގެ ަފއިސާއަުށް ބޭނުމެއް

ދައްކަނީ. ގާނޫނެއް  މެންނުވޭ. މީ ސީރިއަސް ަމއްސަލަތަެކއް. މި ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ތެރެއިން ެއްއވެސް ބޭފުެޅއް ޭބނުމެއް

ހެނީ އާ ގާނޫނުތަކެއް ގެންނަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޖެ އުޅެނީ؟ ވެގެންތޯ މި ކިހިނެއް ކަންތައްތައް ުނބެލެނީ؟ ނެތިގެންތޯ މި

އެކު އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި  ދަނީ ޒިންމާދާރުކަމާ  އެހެން ވާކަުށެއް ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ތަނަުށް؟ މި

 ން. ސަރުކާރަުށް މަދީ ޯކއްެޗއްތޯ؟އޮތް ކަެމއް ނޫ މި ރާއްޭޖގަިއ ނެތްކަމީ ޝައްެކއް ކަންކަން ކުރަން ބޭނުްނވާ ބަަޔކު

ޖުޑީޝަީރ ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ސަލަ އުޅެންޏާ ޖުޑީޝަީރގައި ަމއް  ކެއް؛ކާރުން ބޭނުންވާ އިޞްާލޙުތަސަރު

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ސަުރކާރަުށް ލިބިގެްނވާކަން މަނިކުާފނަުށް އެނގިަލއްވާނެ. މި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލިސް ސަރުކާުރެގ 

ގެން މި ރާއްޖޭގެ ުހރިހާ މައްސަލަތަކެއް، ހުިރ ގެނެސް ބޭނުންހާ ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލު  ،ފުރިހަމަ ބާރުގައި އޮންނައިރު

ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް، ސިާޔސީ މައްސަލައެއް ވިޔަސް ެއ މައްސަލައެއް ޙައްުލކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަުށް ލިބިގެންވޭ. 

ގާުށޭ. ކުރަން ހިނއްކާ ވާހަކަަތކަީކ އިޞްލާޙުދަ އަޅުގަނޑުމެން އިދިޮކޅު ޕާީޓއެްއގެ ގޮތުަގއި ޮއވެ އެމް.ީޑ.ޕީން މި

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ މިދެންނެވި އިޞްލާޙުތައް ކުުރމުގެ ބަދަލުގައި އަިނޔާވެިރކަން އިސްކުރާ ތަން. މި ޙަޤީޤަތް 

ތީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އޮންނެވީ ދިގު ޙުކުމެްއގައި ޖަލުަގއި. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ނަިއބު ރައީސް މިހާރު އޮންނެވީ އޮ ފެންނަން މި 

ދަްއކަނީ. އެމް.ީޑ.ޕީގެ ނައިބު ރަީއސް އޮންެނވީ  އްޭޖގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާީޓގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މިޖަލުގައި. މި ރާ

ހަމައެކަނި ދީނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޝައިޚް . މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ރާޕސަން ހުންނެވީ އަރުވާލެވިފަޖަލުގައި. އެމް.ީޑ.ޕީގެ ެޗއަ

ަނއިބު  ން ވެްސ، އެއްވާ ދެ ނައިބު ރައީސުަވޑަިއގަންނަތްވެގެ ޕާޓީ ނިސްބަ މްރާން އޮންނެވީ ޖަލުގައި. ރައީސް ޔާމީންޢި
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ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތްތަކެއް.  . ިމއީޙަޤީޤަތް ރައީސް ހުންނެވީ ައރުވާލެވިފަ. ިމއީ ރައީސް އޮންނެވީ ޖަުލގައި. އަެނއް ނައިބު 

ހަދައިގެން ަދއްކާ ވާހަކަތަެކއް ނޫން، މީ ޑީ.ޕީން ހަދައެމް. އީޖެހެނީ މި ޙަޤީޤަތާއެކު. މިވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއަކންމި 

ކޮރަޕްޝަްނގެ  ދަނީ ކެއް. ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަަކއަުށް ާދއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތަ

ެގ ދިފާޢުގަިއ ިމ ެއ ވާހަކަތަކު  ،މަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބޮލަުށް ކަނޑާލެޭވއިރުއެތައް ބިިލއަން ރުފިާޔއެްއގެ ތުހު

ހެްއކާެއކު.  ދަްއކަނީތަން. އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ގޮތެްއަގއި ވާހަަކދައްކާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ޒިްނމާދާރު ކުޑަ

ހަދަން ގަނޑުމެންނެއް ނޫން ބުނަނީ. ސިހުރުހުރި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިހުރު ހައްދައިފިއޭ ައޅުހެކި ފެންނަން އެބަ

މަނިކުފާނާ ބައިވެރި ފަރާތުން އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނެްއ  ހަދަން އެނޫނީ ސިހުރު، ން މީހާއެއްބާރުލުންދި

މަ މި ވާހަކަ ދިަޔއިކަންަތއްތަްއ މިހެން ހިނގައި ަދއްކަނީކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވަނީ މި ނޫން މި ވާހަކަ

ފް ހިޓްލަރު ކޮންމެހެން ގަޓު ހުރުމަކީ އެޑޮލް ،ކައެއް. ގަޓު ހުރުމަކީދައްކަން މީ އަޅުގަނޑުމެން ޮކންމެހެން ޖެހިއްޖެ ވާހަ

އުޅުމެއް  ދައްކަންގެ މުސޮލިނީ ވާހަކަެދްއކެހިން ވާހަކަމޮޅަުށް ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުމެއް ނޫން. އިޓަލީ މޮޅަުށް ވާހަކަދެއްކިހެން

ދާ މި ފަހުގެ ދި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދެްއކުމެއް ނޫން. އަނޫން. ރަޝިޔާގެ ސްޓާލިން ާވހަކަދެއްކި ގޮތަުށް ވާހަކަ

އެކު ވާހަކަދަްއކާ ގޮތަުށް  ލް ކާސްޓްޯރ ވާހަކަ ދައްކާހެން ހަރުކަުށިަކމާޒަމާނުގައި ފެނިގެންދިަޔއީ ިކުއބާގެ ރައީސް ފިޑެ

ކީ މޮޅު ވާހަކަ އޮތީ. ގަޓު ހުރުމަވާހަކަ ދެއްކީމަ އޭގެ ނަތީޖާ އެ ޤައުމުތަކުން ފެންނަން އެ ވާހަކަދެްއކުމެއް ނޫން. އެ 

ރުމެއް ނޫން. ެއއީ އެޮގތަުށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ، ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާ މި ކުދައްކަިއގެން އެގޮތަުށް ވެިރަކން

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ،ނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް ނޫނުއަސާސީ ތަނެއްއަސާސީަގއި ެއގޮތަކަުށް ވެރިކަންކުާރކަުށް މި ޤާނޫނުޤާ

 ކުރިހެން މި ރާއްޭޖގައި މިދެންނެވި ނަންތަކުން ވެިރކަން ނަންތަކަުށް ބަާލއިރު ދަނީ މިދެންނެވި ފެނިގެން މި

ކުރާ ތަން. އެ ފުރުޞަތު ނުދޭން ބިނާުކރުމަުށް ޓަކައި މަަސއްކަތް ކުރުމުގެ ވައްޓަފާިޅއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެރިކަން 

ބޭުނންހާ ގޮތަކަުށް ޢަމަލުކުރުުމގެ ، ފުރިހަމަ ބާރުއަޅުގަނޑުމެން ވާަހކަ މި ދަްއަކނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ސަރުކާރުގެ 

ދަނީ.  ކަން. އެކަން ފެނިގެން މި ބަންދުކުރުމުގެ ބާރު އެބަ އޮތް ކަން. އަޅުަގނޑު ވެސްބާރު އެބަ އޮތް

ގެން، ޖަލަުށް ލައިގެްނ ކޮުށްކަުށް ވާތީ އެ ފަރާތްތައް ބަންދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް އޮްތ ހުރަހަކީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަ 

އުޅޭއިރު އެކަމުގެ ދިފާޢުގައި މި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެިވ ަވއްޓަފާޅިެއްއ މިތާ ބިނާކުރަން ކުރުުމގެކަންވެރި

، މަންދޫބުން ވާހަކަދައްކާކަމީ ަލދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަެމއް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

މަލޭ ބޭނުންވަނީ. ދި މިއަކުން ފައިާދއެއް ުނކުރާނޭ. ޢަުށް ބިލު ހުުށަހެޅިޔަކަސް އަރީތި ނަންތައް ކިޔަިއގެން ިމތަނަ

 އިޚްލާޞްތެރިކަމޭ ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ގެދާއިރާ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

صحبه وعلى آله و الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  والص   .العالمين هلل رب   الحمد .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ދާ  ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއަދު ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން މިރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ކުޝު .أجمعين

ގޮުތގައި ހުުށަހެޅިގެންދާ ގެނެވޭ އިޞްލާެޙްއގެ  )ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ގާނޫނު( އަުށް 2011/13ބިލަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޭއގެ މަްއޗަުށް ކުރިއެރުްނ  ޖެހޭނީ އަބަދުވެްސ ޭއގެ ޒާތުަގއި . އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ިއޞްލާޙުތައް އަންނަންއިޞްލާޙެއް

ޭއގައި ލައިބަލްވާ މިންވަރަުށް ވެްސ ، ުށާއި ޭއގެ ޭބނުންތެރިކަމަުށް ބަލައިމައި އަދި އެ ގާނޫނެއްގެ އޭގެ މަފްހޫގޮތަކަުށާލިބޭ 

ނުވަތަ އަލުން މި  ،ނަމަވެސް ވީގައިއި މި ގާނޫނުގައި ައޅުގަނަޑުށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ކަމުބައްލަވާފަޭއ. އެގޮތުން ބަލާއިުރގަ

ދެޭކގޮުތަގއި މި ބިލުގައި އެބަހުިރ  ނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ވީއި ދިރާސާުކރަންޖެހުނު ކަމުގައިބިލު ގެންދަވާފަ

ހެދޭ.  ރާއްޖޭަގއި ޕާޓްަނރޝިޕް އުފެއްދޭ.ދިވެހި ،ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތަކެއް. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީއިޞްލާޙު

. ނަމަވެސް ކުންފުންޏަކީ ޕްގައި ހިމެެނނީ މުޅިން ވެސް ތަބިޢީ ޝަްޚޞުންންފުނި އެބަ ހެދޭ. ޕާޓްނަރޝިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކު

ހުރިކަން އަދި ކާ ދިރުންއީ ޭއގެ ޒާުތގައި މަޢުނަވީ ޝަޚްޞެއް. މަޢުނަވީ ޝަޚްޞަކާ މީގެ ޒާތުަގއި މަޢުނަވީ ޝަޚްޞައެ

ހުރި ހިއްސާދާރުން، އިންސާނުން. ދިރޭ، ދިރުން ނީގައި ެވސް ތިބެނީކުރި ނަމަވެސް ކުންފުގާނޫނުަގއި ބަޔާން

އެެހންނަމަވެސް، މީެގ ތަފާތަކީ  ޕާޓްނަރޝިޕަކީ ވެްސ ހަމަ ެއފަދަ އެްއޗެއް. ޭއގައި ވެސް ތިބޭނީ ހަމަ އިންސާނުން.

ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނަުށް މި ގެނައި އިޞްލާޙުން އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަވެގެން މި ދިޔަީއ ލައިބަލްވާންޖެހޭ މިންވަރު 

ިހއްސާިވ އަދަުދ އޭނަ ، ެއ ޕާޓްނަރޝިޕްަގއި ެއ ލައިބަްލވާންޖެހޭ މިންވަރު ،ޓްނަރޝިޕްގައި އަބަދުެވސް އޮންނާނީޕާ

އޭގެ މިންވަރަުށް އޭނަ ޒިންާމވާންޖެހޭނެ ގޮތަުށް އޮންނާނީ. ކޮންމެހެން އޭނަ ނުދައްކާ ހުރި މިންވަރެއް ނުވަތަ އޭނަ 

ން. އަބަދުވެސް އޭނަ ދައްކާފައި ހުރި މިންވަރަުށާއި އޭނަ ނުދައްކާ ހުރި ދައްކާފައި ހުރި މިންވަރެްއގެ މައްޗަކަުށް ނޫ

ނީގެ ނަގަންޖެހޭނެ މިންވަރު. ނަމަވެްސ، ކުންފުކީ ެއއީ އޭނަ އެަކމުގައި ޒިންމާމިންވަރަުށް ވެްސ އޭނަ ިހއްާސވާ މިންވަރަ 

ކުންފުނީގެ ހިއްސާ  ުށް ޒިްނމާނަގާނެގެ އަމިއްަލއައޭ މަޢުނަވީ ަޝޚްޞް އޭގެ ޒާުތގައިއަުށް ތަފާތަކީ ކުންފުނި އަމިއްލަ

ހިއްސާ ގަނެފަިއވާ ކަމުގައި ަވނީ ވިއްޔާ. އެހެންވިާމ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުންފުނީގެ ދާރުން ގަނެފައި ތިބި ހިއްސާ

މިފަަދ ުށްލާނީ، ތަފާެތއް ެއބައުޅޭ. ދެވަނަ ުނކުތާ ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮއާ ީމގައި ހިއްސާާއއި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ހިއްސާ

ޝިޕް ގާނޫނެއް ހަާދއިުރގަިއ ޭއގެތެރެއަުްށ މަޢުނަވީ ޝަޚްޞެއް އޭެގ މެނޭޖިންގ ންހުރި ބަޔަކު މިފަދަ ޕާޓްނަރދިރު

އްގެ ގޮތުަގއި ކުންފުނިން ކާކުތޯއޭ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ؟ މެނެޖިންގ ޕާޓްނަރެގޮުތަގއި ހަމަޖެއްސީމާ ދެން  ގެއްޕާޓްނަރެ

ގޮތުްނ މެނޭޖިންގ ޑައިެރކްޓަރެއް.  ނާނެ އަެނއްާކެވސް ގާނޫނުަގއި ބުނާހަމަޖެއްސީމާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުގައި ހުން
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އަންނަނީ އަނެްއކާ އަެނއް ޕާޓްނަރޝިޕާ ދިމާލަުށް. އޭގެ  އެހެންވީމާ، ކުންފުީނގެ މެނޭޖިންގ ަޑއިރެކްޓަރ އަސްލު މި 

. ެވހިރާއްޖޭގައި ތަަނވަސްކޮުށްފައޮތީ ދި  ިވޔަފާރި ހިންގޭނެ ހުރިހާ މަގެއް މި ވެހިާރއްޖޭގެ ވިޔަާފރި ކުރިއަުރވަިއ،ބަދަލުގައި ދި

ތަފާތު ގޮތަކަުށް އޮްނނަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް އެއީ. ެއހެންވީމާ، މި ޕާޓްނަރޝިޕް  ނަރޝިޕަކީ ކުންފުނިތަކަުށް ވުރެޕާޓް

، ޒިންމާވާންޖެހޭނެ މިންވަރު މީަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއި ޙުތަކަުށް ބަލާއިރުަގއި ަދރަންޏަުށްގާނޫނުަގއި މި ގެެނވިފަިއވާ ިއޞްލާ

ރޝިޕެއް ވެްސ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަ ޮކންމެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ،ގޮތުަގއި ގެމެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރެއް ވަނަ މާއްދާގައި 10

ޠަބީީޢ ޖިންގ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮުތގައި ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެްއގެ މެނޭ ޑްބޫރުކުރެވިފައި އެބައޮތް. ލިމިޓެ މަޖު .ވާނޭހުންނަން

 .އްގެ ވާަހކަެއއް ނޫންޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ ޠަބީޢީ ޝަޚްޞެ. އަ ވިދާނޭއް ޢަްއޔަންކުރެ ނޫނީ ަޝޚްޞެއް ުނވަތަ ގާޝަޚްޞެ

އެީއ ކުންފުނިތަކުގެ ވާަހކަ. ުކންފުންޏެއް ގެނެސް މިފަދަ  ،އްދަންނަވަނީ މަޢުނަވީ ޝަޚްޞެ އަޅުގަނޑު މި

ޕް އެއްކޮުްށ ން މުޅި ޕާޓްނަރޝިކަުށް ހެދީމާ، ދެން މުޅި ކުންފުނި އެއްކޮުށް އޭރުޓްނަރޝިޕެއްގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަޕާ

ތަފްޞީލީ ގޮތެްއގައި މި ކަންަތއް މީަގިއ  މީަގއި އެހެްނވީމާ، މި ކަންތައްތައް  ހިންގާނީ. އެހެންވީާމ، ާކކުތޯ ޒިންމާނަގަނީ؟

ނޫން.  ބާރާތަކުން ކުރުޮކުށްފައި މިފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްުކމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްފަހުގައި ނޫނިްއޔާ މިފަދަ އިބަޔާންކުރުމަުށް 

ުކންފުންޏެއް ހެދި ކަމުގައިވީ( ، ނަމަވެސްވީ ކަމުގައި  ފަދަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ހެދި އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ކޮންމެ

ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިަކން ހިންގުމުގައި ވެރިކަުމގެ ތެރޭގައި ތިއްަބވާ ބަޔަކު މި ކަމަުށް ސަމާލުވެގެން ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ފަހި މަގުތަެކއް ތަނަވަްސވެގެންދާނީ  ،ހުރިހާ މީހުންނަުށް މިކަން ކުރެވޭނެ ފަދަ މަގު އިކުންފުންޏާހުރިހާ އެންމެންނަުށް 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ދެއްކި މިފަދަ ގާނޫނޭ ކިަޔިއގެން ވާހަކަމިފަދަ ގާނޫނުތަކެއް އުފަންެވެގންނޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ދެންމެގައި 

ރޕާސަްނ އަރުވާލެވިަފއޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ހުރިހާ  އިބު ރައީސް ޖަލުގަޭއ، ޗެއަރައީސް ޖަލުގަޭއ، ނަ

ދަނީ މިއީ ކުުށްކުރާ ބަެއއްކަން. އެްއ ބަޔަކު ކޯޓުން ސާބިތުވަީނ،  ސާބިުތވެގެންނޭ މި ،މި ސާބިތުކޮުށްދެނީއޭ ،މީހުންނަކީ

ހަކު ވެްސ . މަންޑޭލާ ދުވަުށޭނޫޅޭބު ހޯދަން ދަންަނވާނީ މަންޑޭލާގެ ލަޤައަނެއް ބަަޔކު ތުހުމަތުގައި މި ދަނީ. އަޅުގަނޑު 

ތަާޅަކުށް ގޮަވެއއް ނުލާ. މަންޑޭލާ ދުަވހަކު ވެސް ބޭރު ތަންތަުނގަިއ އް ނުލާ. ފުލުހުން ގައިަގއި ކަުށް ޮގަވއެޤައުމުަގއި ހުޅުޖަހާ

މިފަދަ ރައީސް  ނުޮގވާ. އެހެންވީމާ،ބޮއިކޮްޓކުރާކަުށް އޭނަގެ ޤައުމަުށް ހަލާކާއި ގެއްުލމަކަުށް ގޮވަެއއް ނުލާ. ދުވަހަކު ވެސް 

މުިޅ ޤައުމުގެ ބަޖެޓު އެްއކޮުށް  ،ލާަފއިދަްއކަިއގެން މުޅި ޤައުމު އެީކއެަކއްަޗކަުށް ދަރުވައި އެހެން ފަދަ ވާހަކަތަކެއް

ން ހައްޔަރުކޮުށް މިފަދަ ޒާތުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގީަމ އެއީ ކުުށެއް ނޫން ކަމަުށް ކޮުށްލާފައި ޤައުމުގެ ވެރިީމހާ ޤާޟީތިރި

 ަނމަވެސް ެއއީ ކޮުށްަފއި ހުރި ަކންތައްތަކެއް. ެއއީ އަދި ހުރީމަސައްކަތްކުރި ކަމުަގއިވީ ންމެ ވަރަކަުްށ މާނަކުރުމަުށް ކިތަ

ވެސް ދަޢުާވކުރެވެންޖެހޭ.  ނުކުރެވި. ޭއގެ މަްއަޗުށްއެބަުހރި ދަޢުވާ އަދި އެަބހުރި ގިނަ ކުުށްތައްަތކެއް ،ތަެކއްބައިވަރު ކުުށް

 އިވާ ގިނަ ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަތައް ެއއީ މިއަދު ަބލަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް...އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގެ ތެރެއިްނ ހިންގާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 .ނާޡިމަުށް މުޙައްމަދު

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާގެދާއި ވަިއކަރަދޫ

ުށް މި ގެނައި އިޞްލާޙު )ޕާޓްނަރޝިްޕގެ ގާނޫނު( އަ 2011/13ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު އިޝުކުރިއްޔާ 

 ރޝިޕް ުނވޭ. އަުޅގަނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ރާއްޭޖގެ ޕާޓްނަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެްސ އެހާ ބޮޑަކަުށް މި ސާެފއް

ންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަނީ. އެހެ ގުިޅގެން ިވޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވިފައި މިވިޔަފާރި  ނުވަތަ 

ދަނީ ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާރީަގއި ނުވަތަ ތި  ާވ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަެވގެން މިގާނޫނުތަކުންނާއި ކަންކަން 

ން ތަނު  މުގައި މައިނޯރިޓީ ނުވަތަ މެޖޯރިޓީގައި އިދިޮކޅު ފަރާތް ކަމެއް ކާމިޔާބުެވގެންދާކުރު ެވގެން ވިޔަފާރިކުރާ ހިއްސާ

ކޮުށްލާ މަންޒަރު. އަުޅަގނޑުމެން ޚާއްޞަކޮުށް މި ސަުރކާރު ވެސް ފެުިށގެން ައއީ މިަކހަލަ ގޮތަކަުށް. މިއަދު ކޮބައިޯތ ނިކަމެތި

ލަތު ޕާޓީ ނުވަތަ  އްސާދާރު ނުވަތަ ެއއް ބަިއވެރިޔާ އަދާމި ސަރުކާރުގެ ޕާޓްނަރޝިްޕގެ ގޮުތގައި ަބިއވެރިވި އެއް ހި

މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ކަންކަން. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤުތައް؟ 

ތެއް މި ބިލަުށް އިތުރު ވިސްނުމަކުަށް އަުށް ނިކަމެތިކޮުށް ނެހެދޭ ކަހަލަ ގޮޖެހޭނީ މައިނޯރިޓީވިޔަފާރީެއްއގައި ިވޔަސް އޮންަނން

ނުވަތަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ަނމަވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ގެންނަންޖެހޭ ކަމަުށް. ކަމެއް ކާމިޔާބުވެ ނުވަތަ އެ ކަމެްއ 

މިއީ ވިޔަފާިރ  ދަނީ.ންކޮުށްލާފައި ގަދަމީހާ ގަދަވާ ުއސޫލުން މި ޤައުމު މިއަދު މި ހިނގަމުވީމާ ނިކަމެތިމީހާ ނިކަމެތިފުރިހަމަ

މިކަން ހިނގަމުންދާ ، ެއއްކޮުށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކަުމގައި ިވޔަސް ،ިސޔާސީކަެމއް ކަމުަގއި ވިޔަސް  ،ކަމުގައި ވިަޔސް

މާ، މި ގާޫނނަުށް ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުން ިވަޔސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ެއއީކަން މިއަދު ރަްއޔިތުންނަުށް މަންޒަރު އެހެންވީ

ކޮމިޓީ  ޅި ފަރާތަުށާއި އަދި ާޚއްޞަކޮުށްެއއް ކަްނކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެެދނީ މި ގާނޫނު ހުުށަހެއެންމެ ބޭނުންވާ 

މައިނޯރިޓީގެ ޙައްުޤ ، ނުވަތަ އެ މީހާގެ ޙައްޤު ،އަުްށ ބާރު ލިބިއި ޕާޓްނަރޝިޕެއްަގއި މައިނޯރިޓީމަރުޙަލާގައި ިވޔަފާރީގަ 

ރެއަުށް އެހެން ތުރު އިޞްާލޙެއް ގެނެްސގެން ނަމަވެސް ިމ ގާނޫނުގެ ތެއަުށް ލިބިދޭނެ އުސޫލެއް މި ގާނޫނަުށް އިފުރިހަމަ

ފަރާތަުށް.  ެއއީ އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުމެއް މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅި .ކޮުްށގެން ނަމަވެސް ގެނައުންމާއްދާއެއް އިތުރު

ގަނޑުމެްނނަުށް ހަމަގައިމު ވެސް އެިކ ދެެކވޭ. އަޅު ކައަުޅގަނޑުމެން ތަފާތު ގޮްތގޮތަކަުށް ެއބަ ވާހަ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އި

ާޔނާތުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގިއ ޚިއަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި ދައްާކއިރު، ބޭފުޅުން އެކި ގޮތްގޮތަުށް ވާަހކަ

އަުްށ ޓީ.ވީ ބޭފުޅުން  ސާބިތެއް ުނކޮުށްދެވުނު އެ ،ވެސް ޔަޤީންކަމެއް ުނއެއް ެދވުނު ސަުރކާރަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މި

އަުށް އެ އަދަދުތައް އަރުވާަފއި މިނިސްޓަރުންެގ އެ އަުރވާހެން ޓީ.ވީ ، ކަމަކަުށް. ރަނގަޅު  ުކރިއެއަުރވާ އަދަދުތަކަުށް ަވއްކަން

ބަޔާންޮކުށްފައި ފޮރިންގ މިނިސްޓަުރ އެަބއޮތް ޓްގައި ންމެ ފަހުން ނެރުނު އޮިޑޓް ރިޕޯވަންޏާ މިއަދު އެ ކަމަުށް ނަންތައް ޖަހާ

ސީލް ގޮތުގެ ތަފް ކުރިުށްފަިއވާ ފައިސާ ޚަރަދުބޭރުގެ ެއކިެއކި އެްމބަސީތަކަުށް ޚަރަދުކޮުށްފައިވާ ަފއިސާ. ޚަރަދުކޮރާއްޖެއިން 
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ބޭފުޅުންގެ ހިތްވަރެއް ހުރެއްޖެއްޔާ ފޮރިންގ މިނިސްޓަރު  ވަންޏާ އެ  ކަމަުށް ނެތް ވާހަކަ. ހަމަ އެ އަރުވާ އެނެގއް

ގޮތުން މިއީ ހަމަ އެއްހަމައަކުން ހިނގާަފއި  ބޫލުކުރާގަނޑު ގަންވީ. އަޅު ވެސް އަުރވަ ބޭނުންކުރެއްވި ަފއިސާގެ އަަދދު

އަތުަގއި ހުރި ބޮޑުމިނަކަުށް  އަތްބާނައި،ދަނީ  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ފެނިގެން މި ،ހުރި ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް 

. ދައްކާ ވާހަކަައކީ މިގޮވާ ވާހަކައަކީ.  މި މެންނަގާ ޖީބަުށް ޖަހައިގެން ކެހިގަތް މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑު

ކަންކަްނ  އެ ،ކަމަުށް އިޢުތިރާފުވެ ކުރެެއވި ރައީސް މިކަން ގެ ނައިބުބޭފުޅާ  ސް އެއްޔާ ވެދު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިޚު

މަޖިލީހުަށް  ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނުވަތަ އެ މުއަްއސަސާައކަުށް އެއްބާރުލުމަުށް މި ބަލަމުން އެ

ނުކެރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުކެރުނުހަމައެކަނި ހުުށަހެޅުއްވި ުކއްްއލި މައްސަލަ ވެސް މި މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނަން 

 ން ތައްޔާރަުށްއެމް.ޑީ.ޕީ ދެއްވުމަުށް އަުޅގަނޑުެމންމިކަމުަގއި ެއްއބާރުލުން، ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ

ދަނީ މިކަމުގަިއ  ނގޭ. ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އެދެމުން އެބަ އެވެސް ައޅުގަނޑަުށް އެ ގައިމުއޮތްކަން ހަމަ

ުށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނުކުމެ ކުުރމަޤީޤުވަންޏާ ތަޙު ކަމަުށް ކަމެއް ހިނގާފައި ހުރެްއޖެ ކަރަޕްޝަނަުށް މަގުފަހިވާ ެއްއވެސް

ން ފެުށިގެްނ އި 78ގޮވާލަނީ ހިނގާުށޭ  ުށް. އަޅުގަނޑުމެން މިުގޅުވާަލއިގެން މިކަމުަގއި ނުކުތުމައަާތއަތްއެަކއްޗަކަުށް އެކީ 

މިތިބީ ތައްޔާރުަށޭ ވެސް ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ބަލަން. އަުޅގަނޑުެމން  މިއަދާ ހަމައަުށް ކޮުށްފައި

ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް  އްޔާ އަުޅގަނުޑމެންނަުށްވެއްޖެ ކަމަުށް ތަރުތީބުން މިކަން އަންނަ  ކަމުަގއި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އެ

ވެސް މިތިބީ އެއީ  އްޔާ އަުޅަގނޑުމެންވެއްޖެ ކަމަުށް ނިމިގެން ައންނަ ،މިކަުމގައި ތުހުމަތުވީ ބަޔަކު އަދަބުލިބި ،ބަޔަކު

ބޫލުކުާރ ނޑު ގަިވއަސް ފުރިހަމަ ޙައްޤު އަދަބު ލިބުަމުށް އަުޅގަނޑުމެން ހުރަހެއް ާނޅާނަން. އަުޅގަކަުމގައި  ކޮންމެ ބައެއް 

ވެރިކަމާެއކު . އިންސާފު ކަމެއް ވެސް ރުހޭ ލެްއވުމަކީ ައޅުގަނޑުޮގަވއިލެްއވިޮގަވއިއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އެ ގޮތުގަ 

 ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ްއލުވެގެންދިއުަމކީ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ޤައުމަުށް ކުރިމަގު އަންާނނެކަމެއް ޙަ ޤައުމުގެ ހުރިހާ މި

 ެދއްިވ ފުރުޞަތަުށް.  ްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްުޝކުރި ވެސް ފާހަގަކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ދީދީއަުށް. ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ދީދީ ވވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

 ފަިއވާއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ެގމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާޝުކުރި

ގެެނވުނު އިޞްލާަޙކީ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި  ުްށ މިގާނޫނު( އަ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ) 2011/13ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ހުުށަހަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބާވަުތގެ އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަނޑުމެން މި އް. މިމު އިޞްލާޙެ ވަރަުށް މުހިއް މިވަގުތުން ވަގުތަުށް

 ބޭފުޅުންނަުށް އިތުރު ފަިއދާއާއި ލާބަާއއި މަންފާ ލިބޭ އެ ،މަލާތްތައް ހަރުދަނާކޮުށްދި ކުންފުނިތަކުގެ މުޢާވިޔަފާރިާއއި އަ
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ޓަކައި.  ންނަުށް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދިނުމަުށްގޮތަުށް. އަދި ާރއްޖެއިން ބޭރުން ވެސް މި ޤައުމަުށް އަންނަ ިއންވެސްޓަރު

ހުުށަހަާޅ ބިލުތަކުެގ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ބަހުސް ތެެރއިން  ޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެން މި ކަންކަން ކުރުމަުށް މި

އް ކަމެ  އްޔާ ވަރަުށް ފަސޭހައިން. ެއއީ ވަރަުށް ރަނަގޅުއެބަ އެނގޭ ރަނަގޅު ކަެމއް ހުުށަހެޅިްއޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ެއއްަޗކަުށް މީހަކު ވެްއޓުނީމަ  ކުރާނެ. ހޫނު ތެޔޮވަކާލާތުއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނާ ދެކޮޅަުށް ވަރަުށް ބާރަުށް ހުުށަހެޅިއްޖެ

ކުރަްނ ފަުށާނެ. ވަރަުށް ބާރަުށް ަދއްކާެނ ކާ ެދކޮޅަުށް ވަކާލާތުެއްއޗަ ތެޅިގަންނަހެން އެމް.ޑީ.ީޕ މީހުން މިތާ ތެޅިގަެނގެން އެ 

 ްއޔާ ވަރަުށް މަޑުމަޑުން ތިބޭނެ. އެައކަުށް އިޞްލާޙެއް ނޯންނާނެ.ޯގސް އެްއޗެއް ހުުށަހެޅިއްޖެ، ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް އެ

ެގ ދުވަހުއަހަރު 5ބޭފުޅުންނަުށް ލިބުނެއް ނޫންތޯ މި އިޞްލާޙުތަކާއި މިކަހަލަ ބިލުތަކާ އެްއޗެހި ހުުށަހަޅަން  މިބައްލަވާ! 

 ތެރޭގައި ާނޗަރަންގީގެ ފުރުޞަތެއް ދިނީާމ، މިތާއަހަރު  5ޔިތުން އަުށް ދިވެހި ަރއްތު. ޓަރމެއް ލިބުނު. ެއމް.ޑީ.ޕީފުރުޞަ

. ވީވެސް ނެއްޓެ  އިތެރޭގައި ކުޅުނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ މޭުޒޮކޅުމަތީގަމިތާ ކަސޯީޓއާިއ ކުމްކުމް ،ޑްރާމާ ކުޅެ  ،ކުޅެ

 ކަމެއް މިތާ މަޖިލިސްތެރެ  ހުރިހާ  . މިކަމުގަިއވާ ދިވެހިްނގެ ދިދަ ީވދާލީ. ދިދަ ބިންދާލީފަޚުރު ދިވެހި ޤައުމުގެ ދިވެހިްނގެ

ިމ އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހަޅަންވީ ޫނންތޯ. މިއަދު އަުޅގަނޑު މި  ކުެރއްވީ؟ ކޮންކަމެއްތޯައހަރު  5ބޭފުޅުން  ލާފައި އެފުޑައި

ަކވާއިުރ ކަރަްޕޝަނުގެ ވާހަކަ ަދއް މާ ެދކޮަޅުށް ވަލާކާުތކުރަްއވައި މަސައްކަތް ފެުށީމާ، މިކަމަުށް ކެތްނުކުރެިވގެން މިކަ

 މި މަޖިލިސް މިހާތަނަުށް ހަމައެކަނި ވަގަުށް  ގަ!ކަރަޕްޝަނުގެ މައްސަަލއެްއ ތިމަންނަމެންގެ ނެތް ވާހަކަ ދަްއކާއިރު، ބަލަ 

ގެ މަްއސަލަެއއް. ކޮަބއިތޯ .ޑީއޮތް އެފް.ީޑ.ައއި ކަމުގެ ތެރޭަގއި މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއިގެ ެވރިނަގާފައި ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ތެރޭގައި ެގއްލުނުކަން. ިއގެންނަވާެނ މި މައްަސލަ މިތާގިަވޑަނރައީސަުްށ ވެސް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެ ިއއްޒަތްތެރި  ؟އޭތި

 ން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރީމަ ގެއްިލގެންދިަޔއީ؟ކޮންބައެްއގެ މައްސަލަެއއްތޯ އަޅުގަނޑުމެ ،މިއީ ކޮންބައެްއގެ ވެިރކަމުަގއި

ައޅުގަނޑުމެްނ  .ޖެހޭނެ މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްާކއިރުތް. ލަދުަގންނަންޮގއްސަ ހުރި ގޮ އެހެންވީމާ، މިހިރީ ކަންތައްަތއް

 މިސްކިތުގެ ވާހަކަތިމަންނާމެން ސަރުކާރުަގިއ މިތައް މިސްކިތޭ. މި މާޭލގެ ފުރުޤާން  ސަރުކާރުަގއި މިސްކިެތއް ނާަޅއޭ.

މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ފުރުޤާނު ލޫފް ާވހަކަދައްާކއިރު، މަޚް ިމައދު މި ސަރުކާރާ ދެޮކޅަުށް މިތާގައި މީދަ މަޚްލޫފް،

. ކޮން ސަރުކާރުތަކުންތޯ ހެނދުނު މިސްކިތުގެ ވާހަކަ ަދއްާކވާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިދިން ހޭލެވެނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު

ނުވި.  މިސްކިތްަތކުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު ނަން  ބޭފުޅުންަނުށް އެކަމެއް  މި ސަރުކާރުން. އެޤާނު މިސްކިތް ނިންމާލީ؟ ފުރު

 ރުން ކިތައް ސަތޭކަ މިސްކިތް އަޅާ ސަރުކާ މި .ލާނަން ނަންތައް. އަޅުގަނޑުމެން ކިޔައިދާޅުވާްނވީ މިސްކިތްތަުކގެވި

އުޅެީނ  މި ނަުށްުށުެގ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަަޅއިފިކަން. އަޅުގަނޑުމެންއް ބަނދަުރ ހެދިކަން. ކިތަްއ ރަނިންމާލިކަން. ކިތަ

ނޫނީ ރައްޔިތުންނަުށް  ،ރައްޔިތުންނަުށް މީގެ ފުުރޞަތު ހުުޅވަިއ، ކޮުށްތާޙްއް އިފްތިކަންތަްއތަ ވަގުތު ނެތިހެން މި

ނޭ. ރިޗަރޑް އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހިން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ހޭލަންޖެހޭ ،ނީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާޓަކައި.  ތަނަވަސްކަން ދިނުމަުށް

އްޭޖގެ އިްޤތިޞާދު؛ ެއއީ ދިެވއްެސއްތޯ؟ ރާ، ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނނަުށް ދަތިކޮުށް ުއޅުއްވަނީ؟ ސަން ކޮންކަމަކާތޯ މިބްރޫ

ކޮންކަމަކާތޯޭއ އޭނާ ަފއިާސ  ރިސްޓިއަނެްއ ނޫނީ ޔަހޫދީެއއްތޯ ނޫނީ ނަޞާރާެއއްތޯ؟ެއއީ ކް  އެީއ މުސްލިމެއްތޯ؟
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ހަމަ ބޭނުންވަނީ ވެހިން ކުރަންާވ ސުވާލެއް. މިއީ ދި ުކރަނީ؟ޚަރަދުކޮުށްގެން މި ރާއްޖޭގެ ެވރިކަމާ ތޮޅެން މި މަސައްކަތް

ނީ. މިތާގަިއ އަޅުން އަޅަންގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން މިސްކިތެއް ނޫއޮތް ދީން ނައްތާލަން. މިތާ ރާއްޖޭގެ މި މި

ކަންަތއް އޮުޅވާލަން  ލިެޔކިޔުމުން ސާބިތުވޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. އެހެްނވީމާ، މި ނަުށްއުޅުނީ ފައްިޅއެްއކަން ައޅުގަނޑުމެންއަޅަން

ިދވެހިންނަުށް ހެޔޮ  ،ނެތް. ދިވެހިންނަން ަތރައްޤީާއއި ދައްކާނެ ކަމެއްޅައިގެން އުޭޅއިރު ބިލުތަްއ ހުުށަހަފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ 

ގޮތަުށް އިތުަރުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަިއގެްނ  އަންނަރަުްށ ތަނަވަްސކަމާއި ތަރައްޤީ މި ބިލުތައް އިތު ،ނަމަ އެދޭ ބަެއއް

ކޮންމެ ބިލަކަުށް  ވެސް ފާޑުވިދާުޅވުން، ލަކަުށްމެ ބިތަނުަށް އައިްއސަ ކޮން ކުރަްނވީމާ، ކޮންމެ ދުވަހަކު މިމަސައްކަތް

 ރާއްޖޭގައި މިހާރުގެ މިިހރަ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާައކީ މި ކަމެއް؛ ސަރުކާރަުށް ފުރަްއސާރަ. ފުރައްސާރަކުރުން. މި ނޫން

ރިކަން ލިބުނު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ވެސް ވެ، ބޭފުޅުން ބައްލަވާ ޝަމްސުއްދީނުން ެފުށިގެން މިހާތަނަުށް ތި  އެ މަނިކުފާނު؛

އަނިާޔވެރިކަްނ ، މައްސަަލއެއް ވެސްއެހެން ވެސް އަދި  ތިމަންނާމެންގެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ކަރަޕްޝަނެއް 

ބިލުކަެމއް ެނތޭ މިއިން ބޭފުޅެްއގެ. މި ސަރުކާރުެގ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫންތޯ މި ވެސް ބަލާނެ ޤާ

މީހުންނުަށް  އެ ،ހައްޔަރުކޮުށް ދައުލަުތގެ ފައިާސައުށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މީހުން ހިފައި ، ަސރުކާރުގެިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުުށަހެޅުއްވީ 

، ކަމަކީ އަނެއް ކުރަނީ ކޮންބައެއްތޯ؟ މިއީ މީގައި މީހުން.މިއާ ދެކޮޅަުށް މަސައްކަތް ކުރަން ފެުށީމާއަދަބު ދޭން މަސައްކަތް

ރުން. ުށްތޯ މި ފައިސާ ޚަރަދުވީ، މިކަން ެވސް ބަލާނެ މި ސަރުކާކާކަ ،ކޮންބައެްއގެ މުޒާހަރާެއއްތޯ. ޮކން މެންބަރަކަުށްތޯ

މިޓީަގއި. އެްއޗެހިތައް މިހާރު އެހެރީ މާލިއްޔަތު ކޮ މީހުންނަކަުށް ނުވި ެއކަމެއް. މިކަން ބަލާނެ. މި އެ

ކުެރއްިވއްާޔ. އްލޭނެ އިރާދައޮތީ. ުނގެ ޓް މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީަގއި އެ އެމް.އެ،މް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ޚާްއޞަ އޮޑިްޓ ރިޕޯ

ން ވަގަުށް ނަގާކަުށް. އެމް.ޑީ.ޕީ މީހު ނޫން އްފޮރުވާނަން. ނުެގއްޭލނެ. ލާހިކެ ކޮޕީ 1ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ

ގޮތުން  މައްސަަލ ެވސް. އެެހންވީމާ، މިކަމާ ބެހޭ ަނން އެކިތަންމެވަރަކަުށް އެްއޗެހި ގެްއލުނަސް. އަުޅގަނޑުމެން ބަލާ

 ،ދިމާވެގެން ުއޅޭ ޙަޤީޤީ މައްސަލައަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ކުންފުނިތައް ހަދަން  އިރު ރާއްޖެއަުށް މިއްކާ ވަކާލާތުކޮުށް ވާަހކަދަ

އި ދިރާގާއި ފެްނ ޓާ ރަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުަގއި އެއަރޕޯޕާޓްނަރޝިޕް ރަނގަޅުކު

ިދމާވި މައްސަލަަތއް އަިދވެސް  ސަުރކާރާ އިބޭފުޅުންނާ ލާަފއި އޮތީ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ނެތީމަ އެކުންފުނި ވިްއކައި

މިގޮތަުށް  ތަކާއި ަގާވއިދުތައް ހަދަންވީމާ ނުބަލައިޮގތަުށް ގާނޫނު ތައް ކުެރވޭުއޅެނީ. ަރނގަޅު މުޢާމަލާތް އްލު ނުެވގެން މިޙަ

އި ހުރި ކުންފުނިތައް ބޭރު ދާފަ ހުރި ރައްިޔތުންގެ ފައިސާއިން އުފައް ރާއްޖޭަގއި ކުންފުނިތައް ތަންތަނަުށް ދޫކުޮށްލައި،

އުމު އަރައިނުގަނެގޭ. މި ޤަންނަުށް ދިމާވި މުސީބާތުން އަދިވެސް ނެތި ވިއްކާލީމާ ދިވެހީ އުމުތަކަުށް އެްއވެސް ގޮެތއްފޮތެއްޤަ

ވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަްއ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުން ،ކުރަމުންކުން އަރައިަގތުމަުށް މަސައްކަތްހުރިހާ ކަމަ މި

އެހީއަުށް ބޭނުންާވ  ނިވެިރ މައިންނަުށް ފައިސާ ދެމުން، ޚާއްޞަެއކަ ރުިފޔާ ވެްސ ދެމުން، 5000، ކުރަމުންރަނގަޅު

ނާއި ނަރުދަމާާއިއ ފެ ،މުންހުސްނުވާ އާސަންދަ ަހއްދަވަ، ކުރަމުންއަުށް ޚަރަދުއާސަންދަ ،ކުދިންނަުށް އިނާޔަތް ދެމުން

ކޮންކަމަކާ ވާހަކަަދއްކަން؛ ނޫންތޯ. ނީ އެޅެމުންދަ ދުވަހަކު މި ކޮންމެ ހުރިހާ އެއްޗެހި މި  ސްކޫލްތަކާއި ބަނދަރުތަކާ
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މިހިރީ އެއްޗެހި  ނެ. މިދައްަކވަނީ ބްރިޖު ވެސް އަޅާނެ. ެއއަރޕޯޓް ވެސް ހަދާ އަޅުގަނޑު މި ނެގި ލާރި؟ ކޮބައިތޯ ަވގަުށް

ލާަފއި ބޯޓަކުްނ ަކނޑަުށް ފައްތައި ލޮލުން ދުުށިންތޯ ބޭފުޅުން ދުވަހަކު އޮީތ ފެންނަން. ތި ވެސް އެ ލޮލަުށް ފެންނަން. ބޯޓު

 ފައިލާފަިއ ބާްއވާދިމާަލުށް ފައްތައި މިބޯޓެއް ގެނެްއސަ ފެނުނީ މި ސަރުކާރުްނ  އަުޅގަނޑަުްށ މި ތަން؟ މުދާ ބޭލި

ގިނަ އާ ކަންތައްަތްއ  ވެސް އާ ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، ވަރަުށް ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ބާލަިއގެން ގެންދާ ތައްއެްއޗެހި

 ... ރުގެ ަރއީުސލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެ ޒަޢާމަތުަގއިހިރާއްޖޭގެ މިހާދިވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މަުށް. ޢަލީ ޢާޡި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ލީ ޢާޡިވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަމެދުހެން

ލާުޙގެ ުނވަަތ ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞް ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިއަދުެގ ހުުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން

ގެ މެންބަރުން ގުޭޅގޮތުން ވަރަުށް ގިނަ ވާހަަކތައް ޕީ.ޕީ.އެމް  )ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނު( އާ 2011/13ގާނޫނު ނަންބަރު 

ން އިއްޔެ ދެއްކި ވާހަކަަތކާ ެއއްގޮތް ވާހަަކތަކެކޭ މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިާވ އަުޅގަނޑު ނުކުމެ ައހާލައިފިން، ހާދަ ޔާމީ ދެއްކެވީމާ

ޔާމީން  .އެހެންނޫންހޭ ވާނީ. ނެތޭ ތިބެވޭކަުށް ،ދައްކަނީ. ބަެއއް މެންބަރުން ވިދާޅުވީ  ގުޭޅގޮތުން މިއިޞްލާޙާ 

ދެްއިކ  ތާ ބޭރުގަިއ ނުތިބެ ވަދެ ދައްކަބަލާުށޭ ިއއްެޔ މައެބަ ބުނެއޭ ކަލޭމެން ތި ކޮުށްފައިދާ ޓެކްްސޓްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ސީ

ޔާމީން ދެއްެކވި ވާހަކަތައް ެއބަ ތަކުރާރުކޮުށް އިވެމުންދޭ. ރައީސް . އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެންނަުށް އިއްެޔ ތައްވާހަކަ

ގުޅޭޮގތުން ވަރަުށް ތަފާތު ވާހަކަތައް ގާނޫނު( އާ  )ޕާޓްނަރޝިޕް 2011/13މި ހުުށަހެޅިފައިވާ މިއަދު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދައްކަނީ ދީނީ މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ. ދީނީ މިނިވަންކަން  ވާހަަކއަކަުށް މި ތެރެއިން ެއއްމެންބަރުން ދައްކަވައިފި. އޭގެ ތަފާތު

ވާހަކަެއްއ  ން ދައްކަމުންދާމް.ޑީ.ޕީދަންނަވާނީ މިއީކީ އެ ން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުއިދޭން އެމް.ޑީ.ޕީހޯދަ

ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދުގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރަީއސިލްޖޫމްހޫރިއްޔާ، ނުވަތަ މިއަދުެގ  ވެސް ނޫނޭ. ން ކުރަމުންދާ ކަމެއްނޫނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ

ން މިނިވަންކަ ދީނީ މިއީ ކަމުގަިއވާ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ނުކުމެ ވިދާުޅވި ވާަހކަެއއް މްގެ އެންމެ އިސްފަރާތް ޕީ.ޕީއެ

ުށް އުޅުމުގެ މީހަުކ ބޭނުން ދީނަކަ ތިމަންނަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އެ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހެއޭ

މިކަން ން ކޮންމެހެން މިއީ ޕީ.ޕީ.އެމު. މިއީ ރައީސް މައުމޫން ވިދާުޅވީ ާވހަކައެއް. އެހެންވީާމ، ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހެއޭ

 އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހަކަެއއް ނޫން. ނޫނިއްޔާކަމުންދާ ވާއްތަކުރާރުކޮުށް ދަ މް.ޑީ.ޕީން މިކަން ހޯދައިދޭންއެ؛ ދޭންއިހޯދަ

ވެސް ަދއްކަމުންދާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، މި ިބލާ ގުޭޅގޮތުން ދަްއކަމުންދާތީ ވިސްނުމާއި ފިކުރަުްށ ެއއްގޮަތކަުށް

ކުރީ  ދައްކަނީ ަކރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ. މާ މި ންވާނޭ. ދެަވނަ ވާހަކައަކަުށްނަވާލަވާހަކަ ދަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަުށްއެރީ މި
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. އެހެންވީމާ، މިހާރުެވސް ކަރަޕްޝަން ކަންތައްަތއް ހިންގާލުން އެންމެ ރަނގަޅޭ. ހުއްޓޭ ކަަރޕްޝަން ޒަމާނެއްަގއި އެބަ

ދައްކަނީ މި ދައުލަތަުށް ލިބިފައިވާ  ން މިކަރަޕްޝަނުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެ ދައްކަނީ އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މި

ވާހަަކ  ފައިސާ، ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާއިން ވަްއކަންކުރާ ވާހަަކ. ަވގަުށް އެަތއް ލާރިެއއް ރަީއސް ޔާމީން ނެގީމަ އެ

 ގެންދާތީ ދިެވހި ުށްފައި ބާްއވާ. ވަްއކަންކުރަމުންނުކުރާުށޭ. ކަރަޕްޝަން ައދި އެްއކިބާކޮދަްއކަނީ. ަވއްކަން އަޅުގަނޑުމެން މި

ން ވަްއކަންކުރަމުންދާތީވެ، އެކަްނ އެ ލާރިން އޮތް ލާރި، އެތައް ނަރުދަމާެއއް ހަދަ ،ރައްޔިތުނަުށް އެަތއް ބަނދަރެއް 

އުެޅނީކީ ކަރަޕްޝަނާ ގުޭޅގޮތުން  ހެން މިދު އެ ވާހަކަ އޮޅުވާާލކަުށް ކޮންމެދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަ ލާ ވާހަކަ މިހުއްޓައި

ިކޔަިއެގން ވާހަކަދެއްކުުމގެ ބޭނުމެއް ހިންަގއިލާފައި މީގެ ކުރިން ެއބަހުއްޓޭ ކަރަޕްޝަންގެ ކަންަތއްތައް  ،ުށޭވާހަކަދަްއކާ

ތަނަުށް ތަފާތު ބިލުތައް ހުުށަހަޅައިގެން  އަުޅގަނޑުމެން މިނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް  އޮތް

ރީތި، ވަރަުށް މޮޅެިތ ބިލުތައް ހުުށަހަޅަިއގެން މަސައްކަތްކުރަމުން ެދވިދާނެ. ރައްޔިތުންނަުށް ޮއޅުވާަލއި، ވަރަުށް 

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި މަޖިލީހުން ޙަޤީޤަތުގައި ގާނޫނަުށް ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެނަސްގެން ާއ 

ވަގުތު މި ޤައުމު ހިނގަމުންދާ ގޮތުން އޮތް ގާނޫނުތަކެއް ގެނަސްގެން ކަްނތައްތަކެއް ކުރުުމގެ މާ ބޮޑު ބޭނުންތަކެއް މި 

ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. އޭގެތެެރއިން ެއއް ސަބަބަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮްނމެ ގޮތަކަުށް ގާނޫނެއް ހެދި 

ން، ކަމުގަިއވީ ނަަމވެސް، ގާނޫުނގަިއ ކޮންމެ ގޮތަކަުށް ިލޔެފަިއ އޮތްކަުމގަިއވީ ނަަމވެސް ިމއަދުގެ ިމ އޮްތ ސަރުކާރު

ޚާއްޞަކޮުށް ަރއީސް ޔާމީން، ުޖޑިޝަރީ، މި ތަންތަނަކުން މި ގާނޫނުަގއި އޮތް ގޮތަކަުށް ކަންަތއްތައް ކުރަން ވިސްނަިއގެން، 

ފިކުރުކޮުށްގެން، ެއއަުށް ޢަމަލުކުރާ ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންަނކަުށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން 

ަލއިގެްނ މިތާ ގާނޫނުތަެކއް ހަދަިއގެން މި ވަގުުތ ާގނޫނީ ސަރުކާރެްއ ހިންގުމަުްށ އަޅުގަނޑުމެން މި ަވގުތު ުދއްވާ

އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅަންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. އެހެންވީާމ، ވަރަުށް ރީތި ގާނޫނުތަްއ އެިކެއިކ 

ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ގާނޫނެއް ކޮންެމ ، ނަންނަމުގައި ލެވިދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ެދވަނަ ކަމަކީ 

ގޮތަކަުށް ހެދިކަުމގަިއވީ ނަަމެވސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭނުްނީވމަ އޭގެ ބާރުތަެކއް އެބަ ނިގުަޅއިގަނޭ. ެއއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަުށް 

ރީމް ކޯޓަުށް އޮްތ ޙަޤީޤަތުގައި އޮތް ބާެރއް ނޫން. ގާނޫނުގެ ހެދުމުގެ ބާރާއި، ާގނޫނަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބާރަކީ ސުޕް

ބާރެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ބާރުތައް ަނގަިއގަންަނމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް، އާދެ، ރަްއޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް، އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުން ވެސް ހަނުހުންނަކަމީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ިމ 

ވެިރކަަމކާ ދިމާލަުށް މިސްރާބުޖަހަމުންދާކަމުގެ ހެްއކެކޭ. ތިންވަނަ ކަަމކީ އިނގޭތޯ، އަުޅގަނޑުމެން  ސަރުކާރު ޚުދުމުޚްތާރު

މި ތަނަުށް ހުުށަހަޅާ ގާނޫނުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދުގެ ސަުރކާރު ޚުދުމުޚްތާރު އެއްކަލަ ާގނޫނީ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން 

ގެންދާ އިޞްާލޙުތަކަކަުށް ވާތީެވ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބޭނުން ކަމެއް ނޫްނ ޚުދުމުޚްތާރު ގޮތަުށް ބައްޓަންުކރުމަުށް ހުުށަހެޅި

ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ހުުށަހަޅަމުންދާ ހުުށަހެޅުންތަކަކީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހެންވޭރު އުތުރު 

އަުޅގަނޑުމެން މި ޖަހަނީ ފަހަތަުށޭ. އެއީ ވަރަުްށ ، ޝާހިދު ވިދާުޅވިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއއްޔެ ވާހަަކދައްކަވަމުން ޢަބްދު 
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ބޮޑު ތެދުފުޅެއް. އަުޅގަނޑުމެްނ މިހާރު މި ދަނީ ފަހަތަުށް. ޭއގެ އެްއ ސަބަބަކީ، ައޅުގަނުޑމެން އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

މުޢާހަދާތަކުަގއި،  އަޅުގަނޑުމެން މި އޮތީ ކޮމަންެވލްތުގައި ވެސް، އަުޅގަނޑުމެން މި އޮތީ އދ.ަގއި ވެސް ބަިއެވރިވެފަ. އެ

ވަރަުށް ގިނަ މުޢާހަދާތަކެްއގައި ސޮއިކޮުށްފަ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑުމެން އެ މުޢާހަދާތަކުަގއި ސޮިއކޮުށްގެން ކަންތައްތަްއ 

ކުރަންވީ ގޮތަުށް ަބއްޓަންކުރަްނވީ ގޮތަުށް މިއަދު ުނކޮުށް، ެއއާ ދިމާ އިިދކޮޅަުށް ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ނުކުމެަވޑަިއގެން 

ކަދަްއކަވަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަ

ވާހަކަދަްއކާ ކޮންމެ ތަނެްއަގއި ެއކިެއކި މީސްމީހުންނަުށް ބިރުދައްކަމުން، ބިރުދަްއކަްނ ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ. ނޫނީ 

ނުރައްކަލެްއގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ވަރަުށް ބިުރވެރި ސިފައެްއގައި. އެ ަދއްކަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމަުށް ިދމާވެދާނެ

ސަބަބަކީ އިނގޭތޯ، ކޮމަންވެްލތުން މިހާރު އެބައޮތް އެޕްރީްލ މަހުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ސޮއިކޮުށްަފއިާވ މުޢާހަދާތަކާ 

  ކަންކަން ނުކު...އެްއގޮތަުށް ކަންކަން ނިންމަން މަޖުބޫރުކުރެވިފަ. އޭގެތެެރއިން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަޙްމަދު މުބީނަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

)ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނު( އަުށް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ  2011/13ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި

ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަުށް ޖުމުލަ ގޮތެއްަގިއ އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަްނ. އާދެ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ 

ރިވެިރންނަުށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި ވަރުަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގަބޫލުކުރަނީ މި ސަރުކާރަކީ ވިޔަފާ

ބޮޑަުށް މަސައްކަްތކުރަމުން ައންނަ ސަރުކާރެއް. އާދެ، މިައދު އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަްއޗަުްށ ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ ގާނޫުނގެ 

ކުގެ އަަދދު ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ބައިވެިރވާ ފަރާތްތަ

އިތުރުން، ލިމިޓެޑް ަލއިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަުށް އިންެވސްްޓމެންޓް ފަންޑް އުފެއްދުމުގެ ުފރުޞަތުތަކެއް ވަރަުށް ބޮޑަުށް 

ުމގެ އެބަ ލިބިގެންދޭ. އަދި މީގެއިުތރުން ޕާޓްނަރޝިޕް މެނޭޖްމެންޓް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮުތގައި ގާޫނނީ ޝަޚްޞެއް ކަނޑައެޅު

ފުރުޞަތު، ޢައްޔަންކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިގެންދޭ. އާދެ، މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން ވެސް، ިމއިން 

ކޮންމެ ގާނޫނަކުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ވިަޔފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުެވ، ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަުށް 

އަޅުގަނޑުމެން އެްނމެ ރައްޔިތުން މިއަދު ނުހަނު އުފާކުރާ ކަންކަން. އާެދ،  ވިޔަފާރިކުރުުމގެ މަގު ފަހިެވެގންދާކަމީ

އަޅުގަނޑުމެން އިްއެޔގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޑިއވިގެްނ މި ދިޔައީ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސއިން ދޫކުރާ ލޯނުެގ 

އަޅުަގނޑުމެންގެ މީގެ ކުރީގަިއ  އިންޓަރެސްޓް ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދަުށްކުރެވިގެންދިޔަ ޚަަބރު. އަދި މީގެއިތުރުން
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ވާހަކަދެްއކެިވ ބަެއއް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީްނ މީގެކުރިން ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

މަސްވެރިން އިންޖީނު ނަގަުމން މި އަންނަނީ ބޭންކު ޮއފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެިރކޮުށް. އެއީ ވެސް ވަރަުށް ބޮޑެތި 

ތަަކކާ އެްއކޮުށް މިކަން ކުރަމުން އަންނަނިކޮުށް، މި ސަރުކާރުން ވަނީ ސީދާކޮުށް ސީދާސީދާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީާއ އިންޓަރެސްޓް

ޑައިރެކްޓް ލިންކު ައޅައިދީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަ ގޮތެއްަގއި އިންޖީނު ނެގޭނެ އިންތިޒާމުތައް ެވްސ 

އި ފަހުން އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ހޯދާފައި ހުރި ހަމަޖައްސައިދީފަ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަުށް މި ސަރުކާރު އަ 

ވިޔަފާިރވެރިންނަުށް ހޯދައިދީފައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ފަސޭހަ ގޮތްތައް މި ވާހަކަަތއް އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާ ކަުމގަިއ 

ބޫލުކުރަން ބޭނުންވޭ ގަ ބޮޑަުށް ވާނަމަ، ެއއީ ވަރަުށް ދިގު ގިނަ  ވާހަކަތަކެއް ަދއްކަންޖެހެނީ. އާދެ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް

ވަރަކަުށް  މި އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑުމެްނ ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތްއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ކޮންމެވެސް

ުށް ބޫލުކުރަން. މިއީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ައޅުގަނޑުމެންނަކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަ ކޮމްޕްލިކޭޓްވެފައި ހުރި ކަންތަްއތަކެއް ހުރި

ބޫލުުކރަން. އާދެ، މި އިޞްލާޙުތައް ބޮޑަުށް ގަ ެގނެވިދާނެ ކަންކަން ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ވަރަުށްިއގެން އިޞްލާޙު ވާހަކަދަްއކަ

ން ސްގެބެހޭ ފަރާތްތައް ގެނެ ދާއިުރގައި ކަމާ ޙަލާގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަުށްކޮމިޓީ މަރު ،އަޅުގަނޑުމެން ގެންނައިރުަގއި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީަގއި ވާހަކަދެްއެކިވ އި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އާދެ، ކަމުގަ މު ކަމެއްމަޝްވަރާކުރުމަކީ ވަރަުށް މުހިއް

ރަީއސް މައުމޫނުެގ ަޒޢާމަތުގައި ދީނީ މިނިވަންަކްނ ، މި ސަުރކާރުން ،ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއަވއިފި

ން އޮުޅވާލަމުން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަެއއް ކަުމގަިއ ހޯދުމަުށް ގޮވައިލާފަިއވާ ކަމަުށް. އާދެ، ެއއީ ވަރަުށް ޮބޑަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭްއވުުނ  1428ފާހަގަކޮުށްލަން. އެއީ  އަޅުގަނޑު

ަދވަނީ ޖަލްސާއެްއގައި ަރއީސް މަުއމޫން ވިދާޅުވި ވާހަކަުފޅެއް. އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުުޅދައްކަވަމުން މި ގެން

އިސްލާމްދީނަކީ ދިވެހިން އިޚްތިޔާރުކޮުށްފައި އޮތް ދީންކަުމގައި. އިސްލާމް ދީނަކީ ދިވެހިން އިޚްތިޔާރުކޮުށްފައި އޮތް ދީނޭ. 

އެހެންވީމާ، ދިވެހިން އިޚްތިޔާުރކުރާ ދީން މަތީގައި ތިބުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަުށް އޮންނާނެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިއިްނ 

ގެން ވަރަުށް ޮބޑަުށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޮއޅުވާލުމުގެ މަސަްއކަތްތަެކއް ުކރަމުން މި ބޭފުޅުން މި ދަނީ. އެއްަބއި ނަގައި 

މެންނަުށް މި ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ އދ.ގައި އަދި ދުނިޔޭގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަކުަގއި ވަކި ބަަޔކު ގޮސް އަޅުގަނޑުމިއަދު ވެސް 

މެން؛ އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑުއިންތިހާއަުށް މަސައްކަތްކުރަމުން މި އަންނަީނ. މި ރާއްޖޭގެ ދީނީ މިނިވަންކަން ހޯދުމަުށް 

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވާހަކަދަްއކަމުން އަންނަ ެއއް މައްސަަލއެއް ޖެރާޑް ޖެންސަނަކާއި އާމާލް ކްލޫީނއެއް މެުދވެރިކޮުްށގެން ެވސް 

ނަމަވެްސ، މި ކުރެވޭ ކޮންމެ މަސަްއކަތެއް، މި އަންނަނީ ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމުގެ މަަސއްކަތް މި ކުރަނީ. އެހެން

ބާއްވާ ކޮންމެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްަގއި ނިންމާލަމުން މި ދައްކަނީ މިތަނާއި ައއި.އެްސ.އާ ުގޅުން އޮތް ވާހަކަާއއި، 

ޅަނުގެގ މިތަނުގައި ސީރިާޔއަުށް އެތަްއ ބަޔަކު ފުރައިގެން ގޮސްފަިއވާ ވާހަަކއާިއ، މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކައި ހު

ޤައުމުތަކުަގއި ދިވެހި ަރއްޔިުތން ބަދުނާމުކޮުށް، މި ދިވެހިރާއްޖެ ބަދުނާމުކުރުމުގެ މަސައްަކތް ބަޔަކު ކުރަމުން މި ދަނީ. 

ވަނަ އަހަރު އޭުރގައި ަރީއސަކަުށް ހުންނެވި މައުމޫން  1428މި ދެްއކި ވާހަކަ  ައުޅގަނޑުމިއީ ޙަޤީޤީ އޮުޅވާލުމަކީ. 
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ވާހަަކފުޅު ފެންނާނެ އޭރުގެ ނޫސްތައް ބަލައިލީމަ. ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ ދައްކަމުން އައި ވާހަަކއަީކ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި

ދިވެހިން ތިބީ އިސްލާމްދީން މަތީގައޭ. އެހެންވީމާ، އެ ދީންމަތީ ތިބުމުގެ މިނިވަންކަން ދިވެހިންނަުށް އޮންނަންވާނޭ. 

ުނންވާ ދީނެްއގަިއ އުޅުުމގެ އިްޚތިޔާރު ދިވެހިންނަުށް އޮންނާނެ އެހެންނަމަވެސް، މި މުިޅ އެިތ ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހިން ބޭ

ކަމަުށް ހަދާފައި، އެއީ ކްރިސްޓިއަން ދީން ކަމަުށް ހަދައިގެން އެ ކަންކަން ދިވެހިންނަުށް އެންގޭތޯ މި ބޭފުޅުން 

މެން މި ބުނަނީ ތި އަޅުގަނޑުމަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. މިއީ ވަރަުށް ބޮޑެތި އޮޅުވާލުްނތަކެއް މި ގެންނަނީ. އާދެ، 

މެްނގެ ސަުރކާރުން މި ބުނަނީ، ތި ބޭފުޅުން އޯލް ޕާޓީ ޓޯކްްސއަުށް، ނުވަތަ ތި ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރަން އަޅުގަނޑުބޭފުޅުން 

ބޭނުންވެގެން ުއޅޭއިުރގައި ކޮން ފަރާތްތަކެއްހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ތި ބޭފުޅުން ދޫކޮުށްލަން ބޭނުންވެގެން ތި އުޅެނީ. ދޫކޮުށްލަްނ 

ންވެގެން ތި އުޅޭ ފަރާތްަތކުގެ؛ ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ދޫކޮުްށލަން ބޭނުންވެގެން ތި ުއޅޭ ަފރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ެދއްވާުށޭ ބޭނު

ސަރުކާރުން މި ބުނަނީ. ތި ބޭފުޅުންނަުށް ކީއްެވގެންތޯ ިލސްޓެއް ތަްއޔާރުކޮުށްނުެލވިގެްނ ތި އުޅެނީ؟ ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް 

ޮގވާލަނީ. ގާނޫނުގެ ެތރެއިން، ގާނޫނީ އިންތަކުގެ ެތރެއިން ގާނޫނަުށް އިޞްލާެޙްއ ދޫކޮުށްލަން ތި ބޭފުޅުންނަުށް މިއަދު ތި 

ދަންނަަވއިލާނީ  އަުޅގަނޑުގެނެސްގެން އެކަން ކުރުމުގެ ިހތްވަރު ީކއްެވގެންތޯ ތި ބޭފުޅުްނގެ ނެތިގެން މިއަދު ތި އުޅެނީ؟ 

މެންަނުށް ކުރިއަުށްގެންދެވެނީ. ތިހެން އަޅުގަނޑު މިހެން މި ހުރި ހުރިހާ ކަންކަމަުށް ވެސް މަޝްވަރާގެ ރިވެިތ އުސޫލުންނޭ

ގަދަފައި ދަްއކަިއގެން، ގަދަ ާބރު ދައްކަިއގެން ގަދަބަސް ބުނެގެންނެއް ކަްނކަން ހާސިލުކުެރވޭނެ ޒަމާން މާީޒގެ ތެރެއިން 

ކުރަން. ދިވެިހ ފާއިތުެވގޮސްފިއޭ މިއަދު. މިައދު ޖެހޭނީ ހުރިހާ ކަންކަމުަށް ވެސް ރަނގަޅު ިރވެތި ުއސޫލު އިޚްތިޔާރު

ހަމަ އިދިޮކޅު  އަުޅގަނޑުރައްޔިތުން މިއަދު ކަްނކަން ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތް ވަރަުށް ގާތުން ބަލަމުންދަނީ. އެހެންީވމާ، 

މެން މިތިބީ ތައްޔާރަުށޭ. މަޝްވަރާގެ ައޅުގަނޑުފަރާތްތަކަުށް ގޮވާލަން، ތި ބޭފުުޅންގެ ކަންބޮުޑވުންތަކާ އެކު ަމޝްވަރާކުރަން 

ނާުށޭ. ތިހެން ދުރުގައި ތިެބގެން ޒާތްޒާުތގެ ފިތުނަފަސާދައުފެދޭ ވާހަކަތަްއ ދެއްކުމަކީ މިއަދު ދިވެހިން މޭޒަުށް އަން

 ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޢަލީ ޢާޡިމަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޡިމް ޢަލީ ޢާ ދާއިރާގެ މެންބަރުމެދުހެންވޭރު 

 އަޅުގަނޑުޞަތަކަުށް މި އެދުނީ ހަމަ ދެވަނަ ފުރު ައޅުގަނޑުރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ގެ ވަގުތު ަހމަވީތީވެ. އެހެންނަމަވެްސ، ެއ ވާހަކައަުށް ދިއުުމގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް 

ހަމަ ރަނގަޅުކޮުށްުލމުގެ ނިޔަތުަގއި ވާހަަކއެްއ  ައޅުގަނޑުއަނެއްާކވެސް ދެންމެ ދެްއިކ ވާހަަކއަކާ ގުޭޅގޮތުން 
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ނަން. ކަނޑަެއޅިެގން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި އޮތީ ފެންނަން ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު. ދިވެހި ދަންނަވައިލާ

 އަޅުގަނޑުރައްޔިތުންނަުށް އެ ރަްއޔިތަުކ ބޭނުން ދީނަކަުށް ހުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެްނވެއޭ. މި އޮތީ ލިޔެފަ. ދެން 

ދީނީ ިމނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ ަދއްާކކަުްށ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ބޭނުމެއް އިތުރަކަުށް ހަދަިއގެނެްއ، އެމް.ޑީ.ޕީން ހަދައިގެެނއް 

ނެތް. މި އޮތީ އޮތް ގޮތަުށް އަކުރުން އަކުރަުށް ލިޔެފައި ިއނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، އެ ވާަހަކ؛ ކޮންމެހެން އެ ވާހަކައިން 

މެން ދައްކާ ވާހަކަެއއްެގ ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑުސަލާމަތްވުމުގެ ނޫނީ ަވކި ބަެއއްގެ ބޮުލގައި ދީނީ މިނިވަްނަކން ހޯދައިދޭން 

ެގ ައޅުގަނޑު އޭރު  އަޅުގަނޑުގަބޫެލއް ނުުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  އަުޅގަނޑު އެޅުވުުމގެ ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަުށް 

ނީ މެން މި ޖަހަައޅުގަނޑުޝާހިދު ވިދާުޅިވއޭ هللا ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ދެންނެވީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެްނބަރު ޢަބްދު

މެްނ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ދައްކަމުންދާ ވާހަކަައކީ ހިނާގުށޭ އދ.އިން ައޅުގަނޑުމިހާރު ފަހަތަުށޭ. ވަރަުށް ބޮޑު ެތދުފުޅެއް. 

މެން ކޮމަންވެލްތުން ވަިކވާން. ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ވިދާުޅވަމުން ަވރަުށް ގިނަ މެންބަރުންތަކެްއ ައޅުގަނޑުވަިކވާން. ހިނގާުށޭ 

މެން އެަބޮއތް ވަރަުށް ގިނަ މުޢާހަދާތަކެއްަގއި ސޮިއކޮުށްފަ. އެހެން އަުޅގަނޑުސް، ހިާތމައަކީ އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެ

މެންގެ ަބއެއް މެންަބރުން ހިތަުށްއަރާ ކޮންމެ ވަުގތެއްަގއި ކޮންމެ މިނެޓެްއގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ހިތަުށްއަރާ؛ އަޅުގަނޑު

ެކއް ނުވެވޭނެ. އަނެއްޮކުޅން ވަކިވުމަކީ އިނގޭތޯ މި އދ.އިން ވެސް ވަތްެކއް ނުެވވޭނެ. ކޮމަންވެލްތަކުން ެވސް ވަތް

ޤައުމުގެ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް ވަރަުށް ބޮޑު ދެރަކަމެއް އަންާނނެ ކަންތައްތައް. ފަހަރެއްަގއި 

މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮުށްފައިާވ ، ބައެއް ބޭފުޅުންނަުށް އެނިގވަަޑއިނުގެންފާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމު

 ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެ ފަރާތްތަަކކަުށް އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ޮގސްފައި މި ވަނީ ކޮމަންވެލްުތެގ މެންބަރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިބްރާހީމް ފަލާޙުަށް  ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގަިއ، ިނޒާމީ މައްސަަލއެްއގަިއ އިނުގރައިދޫ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ފަލާޙް ދާއިރާގެ މެންބަރު އިނގުަރއިދޫ 

ނިޒާމީ މަްއސަލަެއއްަގއި ފުރުޞަތަުށް މި އެދުނީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ހުޅުހެންވޭރު ާދއިާރެގ  ައޅުގަނޑުރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި 

ރު ޢަލީ؛ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ މުޅިން ޚިލާފަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ބިލުގެ އެްއވެސް ބަެއއް ނުގެނެސް ހަމަ މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަުށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ގެންދަާވތީ، އެ މައްސަލަ ރައީސްެގ 

 ން ފަހަތަުށްދާ ވާހަކަ އެ ވިާދޅުވީ އެމް.ޑީ.ޕީ ފަހަތަުށްދާ ވާހަކަތޯ؟ ސަމާލުކަމަުށް ގެންނަންވެގެން އިނގޭތޯ. ދެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މައްސަލައާ ގުިޅގެން އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ވާ ގޮުތެގ މަތީން އެ ވަގުަތކު ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިުލގެ މައުޟޫޢަުށް، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ގަާވއިދުަގއި 

މައުޟޫޢުގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަުފޅުދެއްެކވުން އެއީ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ކަންކަން ކުރައްވަންޖެހޭ ގޮތް ކަމުަގއި 

ކަފުޅު؛ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަ

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުުށީ

ސީާއއި އަދި މާްތެވގެންވާ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފުަށް ގަބޫލުކުރަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާ ައޅުގަނޑުރައީްސ، އިްއޒަތްތެރި 

ދެކެވޭ ކޮންމެ ވާހަަކެއއް ރިާޔސަތުން ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދައްަކަވމުން ގެންދިޔަ މެދުހެންވޭރު 

ހަކަ ަދއްަކަވއިފި. ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ މީހަުކ ބޭނުން ދީނަކަުށް އުޅެވޭެނ ކަމަުށް ބުނެ ދެންމެ މިތާގައި ވާ

ަވނަ މާއްދާގައި ކަނަޑއެިޅގެން  3ވަނަ މާއްދާަގއި މި އޮތީ ކަނޑައެިޅގެން، އަނެއްކާ  2ކަނޑައެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

މި އޮތީ ވަކި ގޮތަކަުްށ މިކަން ބަޔާންކޮުށްފަ. ިދވެްއަސކަުށް ެވސް ވެވެނީ ކަނަޑެއޅިގެން މުސްލިމެްއ ކަމަުށް 

މެންގެ ދީނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީން ކަމަުށް ވެސް ބުނެފައިވޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފައިވޭ

ޤާނޫނުއަސާސީެގ ބޭރުގަނުޑ ެވސް އެނގޭ މީހެއް ނޫްނ މީނައަކީ. އެހެންވީމާ، މިތާ ޤާނޫނުއަސާީސގައ މިހެން އެބައޮޭތ 

މެންގެ ދީނަކީ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީނޭ މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމިހެން ބުނާއިރުގައި، ކަނޑަެއޅިގެން ބުނެފައި މި އޮތީ 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފަ. އެ ދީނާ ދެކޮޅު އެްއވެސް ވާހަކަެއއް، ގާނޫނެއް ެވސް މިތާ ނުހެދޭނެ ކަމަުށް، އަދި އަސްލަާކ 

ތު ޕާޓީއަުށް ނިސްބަތްވާ ޚިލާފަުށް ވާހަކައެއް ވެސް މިތާ ނުދެއްކެވޭނެ ކަމަުށް ޤާނޫނުއަާސސީގައި ލިޔެަފއި އޮްތއިރުަގއި، އަދާލަ

މެންބަރަކު ވެސް މިތާގައި އެ ވާހަކަ މި ދެންނެވި މެންބަރު ވާހަކަދެއްިކއިރު ހަމަ އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތް އެނިގ 

ހުރެ އެވަރު ކަމެއް މިތާ ހައިލައިޓްކޮުށްލަން ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ވެސް ނަގަން ނުކެރުީނތީވެ މިފަދަ ބޭފުޅުންގެ ދީނީ 

 މެންނަުށް މިހާރު ސުވާލުއުފައްދަންޖެހޭ ެއބަ. އަުޅގަނޑުރިކަމާއި ޤާބިލުކަމާ ދޭތެރޭ ވެސް ޢިލްމުވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައާ ުގޅޭގޮތުން ދަންނަވަން. ކުރިން ވެސް ދެންނެިވ 

ގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ކަނޑައެިޅގެން މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދަގއި ބަޔާންކޮުށްފަ. މެން ބަހުސްއަޅުގަނޑު ފަދައިން

 މެން ގަވާއިުދގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުއލްތިމާސްކުރަނީ  އަޅުަގނޑުއެހެންވީމަ، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނުަށް ވެސް 

ހަކަުފޅު ކުރިއަުށް ގެންދެވުމަުށް. މެުދހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންނަުށް ވާހަކަދަްއަކން ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި ވާއަޅުގަނޑު

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުށްގެންެދވުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޡިމް ޢާޢަލީ  ދާއިރާގެ މެންބަރުމެދުހެންވޭރު  

ަރއީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

މުޚާޠަބުކޮުށް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ވެސް އެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ބޭނުން ދީނަކަުށް އަޅުކަންކުރުުމގެ ނޫނީ 

ންދާ ދަްއކަމު އަުޅގަނޑުވިދާޅުވީ. މިއީ މޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރުޞަތު ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަުށް. މައު ބޭނުން ދީނަކަުށް އުޅުމުގެ ފު

ޚިލާުފ  ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަެއއް ނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަުޅގަނޑުމިއަދު ކުއްިލއަކަުށް ތެުދވެ ، ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ

އަދި މި  .ުށްގަބޫލެްއ ނުކުރަން ެއއީީކއެއް މީހުން ގަޫބލުކުރާނެ ކަމަކަ އަުޅގަނޑުވާހަކަެއއް ަދއްކަނީޭއ ދެންނެުވމަކުން 

ުކ މެން އެބައޮތް ކޮމަންވެލްތާ އެ އަުޅގަނޑު ކަމަކަުށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގަބޫލުކުރާނެ

އެ  ،ނަމަ ކަމަުށް ވަނީ ނުދާއްގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ކުރަމުން އެ  ބަްސވުންތަެކއް އެއްބަްސެވވިފަ. ެއ ެއއްބަްސވުންތަކާއެއް

އަންނާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަުށް. ނިކަމެތިކަން  ައޅަމުންދާނެ. އެ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުމުން ފަރާތްތަކުން ފިޔަވަޅުތައް

ކަން ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހެނީ. ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ެވގެންދާނީ މި އެ ފިަޔވަޅުަތއް އެޅުމުން ެގއްުލންތައް

އަޅުގަނޑުމެން  ،މުޢާހަދާތަކުަގިއ ސޮއިކޮުށްގެން މަސަްއކަތްކުަރމުންދާއިރު އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އޮތީ  . އަޅުގަނޑުމެން މިއޮތީ ގުޅި ލާމެހިފަ އޮތީ ވަރަުށް ކުަޑެވފަ. ދުނިޔޭގެ އެއް ަޤއުމު އަެނއް ޤައުމާ މި ދުނިޔެ މި

 ،. އެހެންކަމުންތަކުގައި ޮސއިޮކުށް ނިންމާފަހަދާދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ޖަމުޢިްއޔާަތކާއި އެިކއެިކ ތަންތަނާ ެއކު ތަފާތު މުޢާ

 ދައި،ގޮތް ނަހަ ަފރާތްތައް ބުނާ ގޮތް ހަދަން. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތައް ބުނާ މިއަދު އެ ނެއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ކުރިއަުށް އޮތް  ކޮުށްަފއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިކުމެ އަޅުަގނޑުމެންނަުށްއްކިބާނުކޮުށް ނުވަތަ ެއުކރުން އެމަސައްކަތް

 .ކަމަކުންނޭ ދުވަސްވަރެކޭ ެއއީ ަވކި މީހަކު ކުރާ ޤްވާމީ ދަތިކުރުންތައް އަިއސްދާނެދުވަސްތަކަީކ ފަހަރުަގއި ބައިަނލްއަ

އުނދަޫގ  ،ކަމަކުން މި ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އަންނާނެ ދަތިކުރުންތަކެއް ނޫން މީހަކު ކުރާ ފަހަރެއްގައި ވެސް ެއއިކީ ވަކި 

ގޮތުން ައއިސްދާނެ  މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ކަންަތްއތައް ހުރި އި ސް ނޫން. ިމއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ޢަމަލުތަކާކަންތައްތަެކއް ވެ

 ،ވާހަކަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއަސުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދަތިތަކެއްކަން އަުޅގަނޑު ހަަމ ފާހަގަކޮުށް މި

ތަުށް އަުޅަގނޑުމެން ބައިވެރިވެަފއިވާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގަިއވާ ޫނނުއަސާސީަގިއވާ ގޮޤާ އިގާނޫނާ އަޅުގަނޑުމެންގެ
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ގޮތާ އެްއގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަންތައްަތއް ބައްޓަންކުރަމުން ގެންދާުށޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީއަރުވަނީ  ތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ރަޝީދަުށް. ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

އް. މު މައުޟޫޢެއްހިުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުގެ މައުޟޫޢަކީ މުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު މި ހު 

ވެސް ބަެއއް އިްއޒަތްތެިރ  ން ބޭރުންދަނީ ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ަމއުޟޫޢު އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

. އެ  ވެދާނެ ތަން. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ލިބިފައިވާ ަޙއްޤަކަުށް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ

ގައި ަދއްާކއިރުަގއި ދު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ާވހަކަ މިތާނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާއެހެން

 ،ނާޔަތްތައް އިއަދި ދިވެހި ވިޔަފާިރެވރިންނަުށް ލިބޭ  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުިރ ގާނޫނުތަކުން ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަުށް

ގާނޫނުަތކުަގއި ހުރި އުނދަގޫ ދަތި ، ޙައްޤުތަކުގެ ާވހަކަ ދައްކާއިުރގައި  އަދި ގާނޫނުތަކުން ކަުށަވަރުޮކުށްދީފައި ހުރި

ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ  މުއްކަްނކަން ިއޞްލާޙުކުރުމަކީ މުހި ދުވަހަުށް އެ ކަންތައްތައް ެއއްދުވަހުން އަނެއް

ނިތައް ހިންގުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކުންފުހުުށަހެޅިގެން މި ވާހަކަދެކެވޭ ާގނޫނަކީ  އަދުގަބޫލުކުރަން. ެއގޮތުން މި

ކަަމުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ. އަދި ފަހަކަުށްއައިްސ  އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރެއްވުމަުްށ ކުރެއްވި ކަމެއް

ވެސް  ނޫންނަމަ ދައުލަތުގެ އެހެން ދިމާލަކުން ،މީރާއިން ،އަުޑއިިވވަަޑިއގަންނަވާނެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް

ހާލަތަުށް ައޅުގަނޑުމެްނ  ވާފަހަރު ނުހޯދިފައި ޏެއްގެ އެޑްރެްސ ހޯދަން ބޭނުންވަންޏާ އެޑްރެްސ ވެސް ގިނަކުންފުން

 ކަމެއް ނޭނގޭ. ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ކޮންބަެއއް  އޭަގއި މެނޭޖިންގ ޑައިެރކްޓަރަކީ ކާކު .ނަންބޯޑެއް ނުހުރޭ ؛ކަންތައްތައް 

މުަށް ޓަކައި މިއަދު މި ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ގާނޫުނގެ ސަބަުބން ކަމެއް ނޭނގޭ. އެހެންވީާމ، އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރު

މި ގާނޫނު ހުުށަހެޅުއްވީީތވެ އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް  ،ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުރަން. އެހެންަކމުން

ކުރަްއވާ މަަސއްކަތަުްށ  މި އީސް ޔާީމންނާކުރުމަުށް ޓަކައި ރަިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަ ،ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަމުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ ެއއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެ ވާަހކަ ވެްސ ހަމަ ދަންނަވަން. ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނަކީ މިީއ 

ރުމުަށް ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ެވސް އިތުރަުށް ހަރުދަނާކު ކުދި ،ފަންތި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް އަދި މެދު ،ވިޔަފާރީަގއި ،މުއްމުހި

އެޅިގެންިދޔަ ފިޔަަވޅެއް ކަމުަގއި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުަރން. މިއާއެުކގައި ަބއެއް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑުކޮުށްަލން މިކުރާ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ކުުްށވެރިކުަރން. ޚާއްޞަކޮުށް އެމް.ޑީ.ޕީން 
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 ޓީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑުކުރަން މިކުރާ މަސައްކަތް ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކޮންމެ އަދި އަދާލަތު ޕާ

ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ  ދުވަހަކު އަުޅގަނޑުމެން ކުުްށެވރިކުރަންޖެހޭ. އެއީ ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ފަތުރުވެރިން ނައުމަކީ އެ

އެހެންނަމަެވސް، ތިމާގެ އަމިއްލަ ިސޔާީސ އެޖެންޑާއެއް ހާސިލުކުރުމަުްށ  އާމްދަނީއަުށް ޭއގެ އަސަރުކުާރނެ ކަންތައްތައް.

ކޮުށްލަން ޤައުމުގެ ިއޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑު މި ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދު ،ބަލުއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ މުސްތަޤްޓަކަ

 ވެސް އަދި ކޮމެންވެލްތަކަުށް  ުށްއދ.އަ  ،ންވަނީނޫން. ދަންނަވަން ބޭނު ކަމެއް ކުރާ މަސައްކަަތކީ މިއީ ިދވެހިން ގަބޫލުކުރާނެ

 އި،ގެ މައްޗަުށް ބާރާއި ނުފޫޒު ފޯރުވަވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާނޫނާ ޚިލާފު ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަުށް ކޮުށްފައި ހުރި ކަންކަމު

އެްއވެސް ިފޔަަވޅެްއ  މެދު އެޅޭނެ ތް ކަމެއް ކޮުްށގެން ދިވެހިާރއްޖެއާގޮަތކަުށް ކުރަން ބުނެފައި އޮ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ވަކި

 އަދި ކުެރވޭނެ ކަންތައްަތއް ވެސް އެނގޭނީ... ،ނޯންނާނެ. އެއްވެސް ފިަޔވަެޅްއ ނޯންނާނެ. ފިޔަވަޅު ވެސް ެއޅޭނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލޫފުަށް ޚްމަޝުކުރިްއޔާ. ނިޒާީމ މައްސަލައެްއަގއި ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ؛ނިޒާމީ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ުކޑަުކޑަ މީގެ ކުަޑއިރުކޮެޅއް ތެރޭަގއި މިްސކިތަަކުށް ވަދެ މީހެއްެގ ކަންފަތް އްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރި 

އުޅެނީ އިނގޭޯތ. މިކަހަލަ ކަންކަން މިއަދު މި ޤައުމުގައި މި ހިނގަނީ.  އެ އްސަގޮ ފައި ފޯނެއް ފޭރިގަނެގެން ކާލާ

 އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަތައް ޙައްލުވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އަޙްމަދު  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ޅުމުގައި ޮއންނަނީ މަޖިލީހުގެ ތަ މަޖިލީހުގައި ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނެގުން މި ،ލޫފަުށް ވެސް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެމަޚް

ުގޅޭގޮުތން. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވޭ އަުޅގަނޑު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކީކޭތޯ ބުނަންވީ؟  އެަވގުތު ހިނގާ ކަމަކާ

 ެލއްވުމަުށް. އިވިސްނަވަ އަރުވަނީ މިކަމާ މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެއް މިހާރު މި 30އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އާދެ! 

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:30: ހުސްވަގުުތކޮޅު[
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 މޫސާމަނިކު(ރައީސް ނައިބު މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަނޑާލުމަުށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަަތއިގެން ކުރިއަުށްދާްނ ހުސްަވގުތުކޮޅަުްށ މެދު .`

 ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުުށީ ،ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ފަުށާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި 

ުްށ ( އަނޫނުޕާޓްނަރޝިޕްގެ ގާ) 22011/13ޢުޘްމާން ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ ާގނޫނު ނަންބަރު  ޖަމީލް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ފަހަރަކު  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ަބހުސްގެ މަރުޙަލާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އާއްުމކޮުށް ކޮންމެ

ަގވާއިުދ  ގެވާހަކަެދއްކުމުަގއި މަޖިލީހު ިއ،މަޖިލީހުގެ އާއްމު އުސޫލުަތކާ ިއ،މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ،ފަދައިން ވެސް ދަންނަވާ

މަުށް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އުޖިލީހުގެ ބަހުސް ކުރިއަުށްގެންދިެއއްޮގތަުށް މަ ކަނޑައަާޅ އަދަބުތަކާ

ވެސް މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ވަރަުށް ަގވާއިދުން  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ެއދެން. އަދި މިހާތަނަުށް

މަުށް ކުރައްވާ މަަސއްަކތަުށް ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑ އުއަުްށެގންދިލީހުގެ ކަންކަން ކުރިމަޖި

 ރަޝީދަުށް. ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށި

ދަނިކޮުށް ހުސްވަުގތުކޮޅާ ހަމައަުށް އައިއިުރަގއި އަޅުގަނޑު އޭރު ާވހަކަދައްކަމުންރަީއސް. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މު ބަދަލުތަކެއް އަދި ބޮޑު އް ވެިހރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަުށް މުހިދި ،ހުއްޓާލިއިރު އަުޅގަނޑު ދަްއަކމުން އައި ވާހަކަައކީ

އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުްނގެ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ދަނޑިވަުޅގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއެރުންތަެކއް އަންނަ މި

ވެސް ސަޕޯޓު މި ސަރުކާރަުށް މިހާރު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ ވަރަުށް ދިވެހިރާއްޖެ 

މިލިއަން ރުފިޔާެގ  ދަނީ އެތައް މި ލި ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންއިނީ ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރަމުން. ބަލަދަ މި

ކަުމގައި ވިޔަސް އިްއޔެ އަުޅގަނޑަުްށ  ލިއިއެކަނި އިއްެޔއަުށް ައޅުގަނޑު ބަލަތަން. ހަމަ ތައް ފެނިގެންދާޕްރޮޖެކްޓު

ސް ސަރަހައްދެއްގައި ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗް އަދި ފިނޭން ދެ މާލޭގެ ، ގެއިމާރާތެއް ރާއްޖޭ ދެބުރީގެ  25ފެނިގެންދިޔައީ 

މި ދައްކަނީ ވަރަުށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބޮޑެތި އް. ރީގެ އޮފީސް އިމާާރތެމިނިސްޓް

ކުރިއެރުންތައް ލިބެމުންދާއިރުަގއި މިއަދު މިކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެ އުފާވެރިކަން މި ސަރުކާރާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަްއޓާފައި މި ވާ ަމޝްރޫޢުތަކުގެ ތެެރއިން ގިނަ ދޭތެރޭގައި އެބައޮތް. ހަމައެެހންމެ، މިހާރު 

މަޝްރޫޢުތަކެއް ފެުށި، އަދި މި ސަރުކާރު ައއި ފަހުން ފަުށާފައި ހުރި އެތަްއ މަޝްރޫޢުތަކެްއގެ ނިމުން ފާހަގަކުރަމުްނ 

ކަހަލަ ޮގތުގައި މިހާރު އެ އުުޅްއވަނީ  މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ވަަޑއިގަންަނވަނީ. އެ މަނިކުފާނު ކޮންމެ ވީކެންެޑއް

އަތޮޅުތެރޭަގއި. މިއީ ރަްއޔިތުންގެ ހާލަހުވާލުބައްަލވައިެލއްވުމަުށް އެ މަނިކުފާނު ފައްަޓވާފަިއވާ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް. އަިދ 
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ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓުތައް  މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު ނަގައި ޮކޅަުށްޖެހުމަުށް ޓަކައި

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުންދާ ތަން. ބްރިޖުގެ މަޝްރޫޢަުށް ބެލި ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް މިއަަހރު އެ މަސައްކަތް އެ އޮީތ 

ފެުށިފަ. އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާންވާވަރު ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުން މި ދަނީ. ހަމައެކަނި ބްރިޖެއް ނޫން. 

މިލިޔަނަުށް ވުެރ، މިލިޔަން ޑޮލަރަުށް ވުރެ ބޮޑު  342މިލިޔަނަުށް ވުރެ،  300ރޕޯޓަުށް ބެލި ކަުމގަިއވީ ނަމަވެސް، އެއަ

ޕްރޮޖެކްޓެއް އެއަރޕޯުޓަގއި މިހާރު ފެުށިގެން ކުރިއަުށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާްއޖެއަުށް މި އަންނަ ތަރައްޤީއާ 

އްޔިތަކު ެހޮޔ ނަޒަރަކުން އެބަ ވިސްނާަލންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ޮކންމެ ދިވެހި ރަ

 ކަންތައްތަްއ،  ތަރައްޤީ؛ މި ކަންތކަން ހުއްޓުވަން މަަސއްަކތްކުރާ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަހަލަ ޕާޓީަތއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރު 

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ާގނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުްށ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި ތާއީދުކުާރ 

އިތުުރން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަަކދެއްކެވެމުން އެބަދޭ، ދިނީ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މީގެ

އެްއވެސް ވާހަކަެއއް ދެެކވެންޏާ އެކަމުން، އެ ކަންަތއް އަބަުދވެސް މި އަންނަނީ އަުޅގަނުޑގެ ބޮލަުށް. އަޅުގަނޑު އެކަނިތޯ 

 85އަހާލަން ބޭނުންވޭ، މިތާ ިމ ތިއްބެވި ިއއްޒަތްތެރި މިތާ އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހެނީ؟ އަޅުގަނޑު 

މެންބަރުންނަކީ ވެސް ހަމަ މުސްލިމުން. އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް އިހުސާސް އޮންނަންޖެހޭ އިސްލާމްދީނާ މެދު. އެއްވެްސ 

ހޭ. އަިދ ވާހަކަެއއް ދެެކވެންޏާ އެ ވާހަކައަކާ މެދު ެއްއޗެއް ބުނުމަުށް އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ައވަްސވެގަންނަންޖެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އަވަްސެވގަންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުގެ ބޮލަުށް އެކަނި އެ ަކންތައްތައް ކަނޑާލުން ެއއީ 

އަޅުގަނޑަކަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ަކމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ުހރިހާ އެންމެންނަކީ ވެސް މުސްލިމުން. ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގައި 

ން. ހަމަ އިސްލާމް ދީން ތަމްސީލު މި ކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް. ވެސް މި ތަމްސީލުކުރަނީ ުމސްލިމު

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ދަންނަވަން. އިސްލާމް ދީނާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މައްސަަލއެއް 

ޏާ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެކަމަުށް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެެކެވންޏާ، އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިުނގަންނަވަން

ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވަންޖެހޭކަން ަހނދާންލަކޮުށްލަދެން. ދެން މީގެއިތުރުން ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާީނ، އަދާލަތު ޕާޓީްނ ެއއްެވސް 

އަބަުދވެްސ  އިރެްއގައި ބުނެފައެއް ނުވާނެ ްޕރޮޖެކްޓުތައް ނުހިނގާ  ވާހަަކެއއް. ޕްރޮޖެކްޓުަތއް އެބަ ހިނގައޭ އަުޅގަނޑުމެން

އިންޓަިވއުތަުކގައި ވެސް މި ެދނީ. ރާއްޖޭަގއި ޕްރޮޖެކްޓުަތއް އެބަ ހިނަގއޭ. އެ ޕްރޮޖެކްޓުަތކާ ެއއްވަރަުށް ހަލުވިކަމާ އެކު 
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ޢަދްލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ ވެްސ، ޢަދްލުއިންޞާފު އާއްމުންގެ ތެރެއަުށް ޤާއިމުކުރާުށޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކއަކީ. 

އި ރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ހުރިްއޔާ ރަނގަޅުކުަރްއވާުށޭ. ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެއޭ އިންސާފު. ހުރިހާ ކޯޓުތަުކގަ

ރައްޔިތުންނަުށް ހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި ުޙކުމްތައް ވެސް ކުރެިވެގންދާން ބޭނުންވެއޭ. ައޅުގަނުޑމެންނަކަުށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ 

އަހަުރގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަކަުށް ގަބޫެލއް ނުކުރެެވއޭ.  12ހަކަައކާ ުގޅިގެން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރަީއސް ދެއްެކވި ވާ

އެއީ ވެދާނެ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނުތަކާ ގުޭޅގޮތުން އަންނަ ބޮޑެތި ޙުކުމްތަކެްއ ކަމަުށް ވެސް. އެހެްނވީމާ، 

ގޮތަުށް، މީހަކު ދައްކާ ވާހަކަައކުން އެ ފަދަ ބޮޑެތި  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދައްކަން، އެފަދަ ބޮޑެތި ޙުކުމްތައް އަންނަ

ޙުކުމްތައް އަންނަ ގޮތަުށް ގާނޫނުތައް ފާސްނުކުރުމަުށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ިއލްތިމާސްކުރަން. އެހެންވީމާ، 

ރުންނަުށް ވެސް އަޅުގަނޑުެގ މި ވާހަކަަތއް އިުތރަުށް ވެސް މި ތަކުރާރުކޮުށްީލ، ހަމަ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްަޒތްތެރި މެނބަ

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވެސް ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ނިކުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ވަގުތެްއގައި ނިކުންނަންޖެހޭ ކަމާއި، 

ބަސްބުނަންޖެހޭ ހުރިހާ ވަގުތެްއގައި ބަސް ބުނަންޖެހޭކަން ހަނދާންކޮުށްދިނުމުގެ ގޮތުން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ 

 . ފުރުޞަތަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވައިލާނަން. ހުުށަހެޅިފަިއވާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ ފަުށަމުން 

ވެސް އެްއވެސް އެްއޗެްއ ިވދާޅުނުވެ މުޅި ވާހަކަ ެއއްކޮުްށ ދައްަކވައި ިތ ނިންމަވައިެލއްވީ. އަުޅގަނޑު ާއއްމުކޮުްށ 

ހަނދާންކޮުށްދެމުން މި ގެންދަނީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް. އަޅުގަނޑު މިގޮތަުށް ެއއްެޗްއ ދެންނެވީމަ މެންބަރުންގެ 

ވާހަކަފުުޅގައި ީހވަނީ ވަކި ގޮަތކަުށް މަސަްއކަތް ގެންދިއުމަުށް ނުވަތަ ބައްޓަްނކުރަނީހެން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަގާވއިދެއް އެަބ 

ރުން ވެސް އެ ަގާވއިދަުްށ އިޙްތިރާމުކުރުމަުށް އަުޅގަނުޑ އަބަދުވެސް ދަންނަވަނީ. އޮވޭ. ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަ

މަޖިލީހުގައި ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަުށް ވާަހކަފުޅުދައްަކވާުށޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިުރ 

ެވ، ައޅުގަނޑު އެ ވާަހކަ ނުދަންނަވަނީ. އެހެްނވީމާ، މެންބަރުން ހުއްޓުވުމަކީ އަުޅަގނޑު ކުރާހިތްވާ ކަމެއް ނޫން ަކމަުށް ވާތީ

މިކަމަުށް ސަމާލުކަންދެއްވުން ަވރަުށް ބޮޑަުށް އެދެން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަނޑުމެން މިތަނަުށް ހުުށަހަޅާ ބިލުތަކުގަިއ 

ގޮތް ބެލުން ކަމުަށް ވާތީވެ،  ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތަުށް ކަންކަްނ ނިމިގެންދާނެ ގޮތް، ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު މީަގއި ޮއތް

އެ ވާަހކަ ައޅުގަނުޑ ދަންނަަވނީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޙުސައިން ޝަހުދީއަުށް. 

 

 އިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ
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ދެ! އަުޅގަނޑުމެންެގ ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅި، މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުންމިދާ ގާނޫނު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާ

)ޕާޓްަނރޝިޕްގެ ގާނޫނު( އަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތކެއް. ިމ އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން  2011/13ނަންބަރު 

ރިން ާވހަކަދައްަކއިދިޔަ ވަރަުށް ގިަނ އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މިއީ އަޅުގަނޑުެމންގެ، އަުޅގަނުޑގެ ކު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި މި އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ޮގތުން ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ 

ކުރުމަުށް ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( އިޞްލާޙު 10ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަމޭ. އަދި ޚާއްޞަކޮުށް ބުެނވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

 ފަރާތަކަުށް ވާންވާނޭ ގޮތެއްަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިރިއުޅޭ  އްމުނަރަކީ އާމެނޭޖިންގ ޕާޓު؛ ޓަކައި ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު 

އަުށް، މި މާއްދާ މާނަކުރުމުގައި މިއަުްށވުރެ، މިއަުްށވުެރ މާއްދާގޮުތގައި މި  ބޫުލކުރާކޮުށްފައި އެބަ އޮވޭ. އަުޅގަނޑު ގަބަޔާން

ވަރަުށް  ،މިއީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް  .ބޫުލކުރަނީނޑު ގަނޫނީ ިމއަުށްުވރެ ތިލަކޮުށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަ ،އްގޮތެ ފަސޭހަ

ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ދޫކޮުށްެލިވފައި އޮތް މާއްާދއަކަުށް ވާތީ. ދެން، އަުޅގަނޑު މި ބިލާ ުގޅިގެން ދަްއކަން އޮތް އެންމެ 

ގައި ަހމަ މެންބަރުން އެންމެ ބޮޑުަށް ގެ މިއަުދ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯމެންއަސްުލ މި އަޅުގަނޑު ،މުހިއްމު ވާހަކަައކީ

 މެްނގެ ކޮުށް އަުޅގަނުޑ ނިސްބަތްާވ ޕާޓީއަުށް، އަުޅގަނޑުބޮޑުވުން ފާުޅކޮުށް ދަްއކަަވމުންގެންދާ އެއް ވާހަަކ، ޚާްއޞަކަން

އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އެންމެ ބޮޑަުށް  ގެންދާ ކަންތައްަތއް.އެންމެ ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރަމުންސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީްނ 

މިފަދަ ގާނޫނުތަކަުށް އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް އަދި މި ޤައުމު ހިންގުމުގައި މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ،  ،ކަންބޮޑުވާ ކަަމކީ

ހިާރއްޖެއަުާށިއ ދާއިރާެއއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެ ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަުށް ވަަރުށް ފުޅާކުރަމުންމިއަދުގެ ސަުރކާރުން މި 

ތަނަުށް ވަެދ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންާނ، އަދި  އަދި އަުޅގަނޑުމެން ިދވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮއެިދގެން ހުވާކޮުށްގެން މ

ޫބލުކުރާ ވަރަުށް ގިނަ ރައްޔިތުން އުަމުށް ހެޔޮއެދޭ ބައެއް ކަމަުށް ގައެ ބަޔަކީ ދިވެހި ޤަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރަްއިޔތުން

 ވެހި ބަަޔކު ައޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިދެންނެވި ރައްޔިތުންނަުށް ގެްއލުން ލިބޭ ފަދަ ވަރަުށް ބޮޑެތި އަޅުގަނޑުމެން ދި

ދާކަން އަުޅގަނޑު ިމއަދު ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަަގކުރަން. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާުދ ކަންތައްތައް ކުރިމަތިކުރަމުން

ހެޔޮ މިސްރާބަކަުށް ގެންދިއުމަުށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން މި ކުރާ މަސައްކަތް  މި  ދިވެހިރާއްޖެ ،ހަމައަކަުށް އަޅުަވއި

އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުްނ  ނުދިނުމަުށް ޓަކައިވަެހއްެވސް އެ  މަސައްކަްތ ިވޔައަދި އެންމެ ދު ،ހުއްޓުވުމަކަުްށ ގެނެސް 

ނޑުމެްނނަުށް ހެޔޮ ގޮތެްއ، ެއްއވެސް ގެންދާ މަސައްކަތް ައޅުގަނޑު ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްވެރިކުރަން. އަުޅގަކުރަމުން

މެންނަކަުށް ނުފެނޭ. ގޮެތއް އޮންނަ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ެއއްވެސް ހެޔޮ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް، ހެޔޮ ގޮެތއް އޮންނަ ކަމަކަުށް

ގައި ބްރިުޖ ޮބޑުވީމަ ވެސް އެ ބޭފުޅުން ކަްނބޮޑުެވވަަޑއިގަންަނވާ. ހުޅުމާލެާއއި މާލެއާ ދޭތެރޭ  ިރޒާވްންުކގެ އިްއޔެަގއި ބޭ

ޓައިެދްއވިޔަްސ މަސައްކަތް ފައް ނަރުދަމާގެ އިއެޅުމުގެ މަސަްއކަތް ފެުށުނީމަ ވެސް ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާ. އަތޮެޅއްގަ 

ވެސް އަބދުވެްސ ކަން އި ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަުކގައި ތިޭބއިުރގަ ސް ޯނވޭ. ވެ ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާ. ީމގެ ހެޔޮ ެއއްގޮެތއް

ބޫލުކުރަން، ނަަމެވސް އަުޅގަނޑު ގަތިބޭއިރު.  އިސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގަ  ޅުގަނޑުމެންބޫލުކުަރން އަގަކަން އޮންނާނީ އެހެން

ަދްއކަން ބޭނުންވިޔަްސ ދިވެހި  އިއަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން ޭބނުން ވާހަކަައކީ ެއ ބޭފުޅުން އެގޮތަުްށ ޕަބްލިކުގަ 
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ކަމުަގއި  ވަްނޏާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމަުށް  ކީ ިދެވހި ރައްޔިތުންނޫނިއްޔާ އެ ބޭފުޅުންނަރައްޔިތުންނަުށް ހެޮޔއެދެންޏާ، 

ޓަކަިއ އަުދގެ ސަުރކާރުން  މި ގެނެވޭ ޮބޑެތި ތަަރއްޤީތަަކުށް ހުރަސްނާޅުއްވާުށޭ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ތަަރއްޤީއަުށް 

ބާްއވަިއގެން އެ އަޅުަވއި ިޅއަުްށ އަަބދުވެސް ސަރުކާރު ނޭވާހޮ ،ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަްއ ހުއްޓުވުމަކަުށް ގެނެސް 

ބޭފުޅުންނަުށް ތިބޭވޭތޯ މިއަދު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަްއ މިއަދު ހުއްޓާލަންޖެހޭ. އެހެން، އެނޫން ގޮތެއް ނެތިގެން 

މުޅި ދުނިޔޭގައި ދިވެހިާރއްޖެ  ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ކޮރަޕްޝަން ހަތިޔާރަކަުށް ހަދައިގެން ނިކުމެ

ތަން. ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ފަތުރުވެރިން ނައުަމުށް އެބަ ގޮވާ. މިކަން ކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ފަތުރުވެރިން  ދުނާމުކުރަމުންދާބަ

ޔާ ހަމައެކަނި އެހެން އެ ޮގވައިލާ ނޫނިއް، މެންބަރުންނަުށްތޯ އަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްނައުމުން ގެއްލުންވަނީ މި

ވެްސ ދެްއވާ. އެ ކުާރ   ޔިުތން މިއަދު ކުރަމުންދާ ސުވާެލއް. ރަްއޔިތުން އެ ުސވާލުެގ ޖަވާބުއެއީ ަރއް ބޭފުޅުންނަުށްތޯ؟

އެަތއް  އި ނޯޕޭ ދީފަ، އިވެސް މި ވަީނ ތިމަންނަމެންނަުށޭ. ނޯޕޭ ނަގާފަ ބަޔަކު އެ ކުރާ ކަމަކުްނ ހުރިހާ ގެއްލުެމއް

ުދ ފުންނަކަުށް މިއައެަތއް މުވައްޒަ ދޭ. އެތައް ރިސޯޓެްއގެފުންނެއް ރަުށަުށް ފޮނުވަމުން އެބަ ގެންއެތައް ުމވަްއޒަރިސޯޓަކުން 

ދޭ. މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތަެކއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓޫރިޒަމަުށް މި ކުރާ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ސަރވިސް ޗާޖު ުކަޑވަމުން އެބަ

ލާފައިާވ ހެޔޮ މިސްރާބު އިިމއަދު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދީްއލަ މިއަދު ކުރިމަތިވަމުން މި ދަީނ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމު

ަތއްތައް ހުއްުޓވުމަުށް ޓަަކއި ބަދަލުކުރުމަުށް ޓަކައި އަދި ިމއަދުގެ ސަުރކާރު ކުިރއަުށް މި ގެންދަވާ އިޤްތިޞާދީ ކަން

އަުޅގަނޑުމެން ، ފެންނަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ އިދުވާުލ ކެނޑިނޭިޅ ކުރަުމންދާ މަސައްކަތެްއ އަުޅގަނުޑމެންނަުށްރެޔާ

މިހާރު މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މިއަުށްވުރެ  ،މިއަދު މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީނޫނުތައް ގެނެސްގެްނ މިފަދަ ގާ

 އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކން ކުރާ މަސައްކަތް މިއަުްށުވރެ ޒިންމާދާރުކޮުށް ކުރަންޖެހޭ، ކޮުށް ކުރުމަުށް ޓަަކއި. ެއހެންވީމާހަލުވި

  ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މައިބޫުލކުރަމުން ވާހަކަ ނިންގަކަމަުށް އަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 ދަމަުށް.އާރޮޒައިނާ 

 

 ދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަްއޑޫ މީ

ނަމުގައި ޓް ޕާޓްނަރިޝޕާއި އެިކއެކި ނަންޕްރައިވެ ރައީސް. ޕަބްލިކް ޕާޓްނަރޝިޕާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

އިރު، މި ބިލުތަކުން ނުވަތަ ައޅުގަނޑުމެްނ ދާރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުުށަހަޅަމުންއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި މަޖިލީހުަށް ބިލުތައް ސަ

އުޅެނީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯ މިއީ އަުޅގަނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް.  ދޭން މިމި ގާނޫނުތަކުން ރައްޔިތުންަނުށް ހޯދައި

ދުވަހަކު މި ތަނަުށް ބިލެއް ހުުށަހަޅާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު މި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ
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ޞްލާުޙކުރެވިަފއިާވކަން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށް، އެކަމާ ގޮތަުށް މި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު އި ޭނޅޭނެ މަޖިލީހަުށް ބިލެއް ހުުށަވެސް

އި ޔާ އެ ާގނޫނެއް ތަންފީޛްކުރުމުގަ ،ސްހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކޮންމެ ގާނޫނެއް މި ތަނަުށް ހުުށަހެޅުނު ކަމުގައި ިވޔަ

ގާނޫނެްއގަިއ ، ހެންވީމާދާ ގާނޫނެއް ނޯންނާނެ. އެރަދެއް ސަރުާކރުން ނުޚަވަރެްއގެ  ކަުމގައި ކޮންމެެވސްއެިކއެކި ކަން

ވަންޏާ އެ ގާނޫނެއް ހުުަށހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރު  ރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަުށްޚަވަެރްއގެ  ސަރުކާރުން ެއއްވެސް 

 މެްނނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ ުނކުޅެދޭނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަުށޭ ވިާދޅުވީމާ މިއީކީ ހަމަޖެހޭ ވާހަަކެއއް ޫނން. މި ތަނުގައި އަުޅގަނޑު

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުދިންނަުށް ެއހީ ހޯދައިދިނުމަުށް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ެއހީއަުށް ބޭނުންވާ ،ުށްކުދިންނަ

ރަދެއް ޚަ އެްއވެސް ކަހަލަގޮުތގައި ެދއްީކ  ގެއަނާރާ ނަޢީމް ބިލެއް ހުުށަހެޅީމާ އެ ބިލު ބޭރުކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި ޙުއްޖަތެއް 

އެ ގާނޫެނއް ހުުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރަުށޭ. މިއަދު އަންހެނުންގެ ދުަވްސ  ޏާކުރަންޖެހޭ ކަމަުށް ވަންސަރުކާރުން 

ޓީ ބިލެއް މި ތަނުަށް ލިއަމެްނނަުށް މި ފެނުނީ ޖެންޑަރ އީކުދާއިުރގައި އަުޅގަނޑުރަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަުށްފާހަގަކު

ން އަންހެނުންނުަށް ޙައްޤުތަކެއް ހޯދައިދިނުމުަށް ތަން. ދެ ގައި ކުޅުެޖހިދުވަހު އަުޅގަނޑު މޫނަުށް މިތާނެއް ހުުށަހަޅާފައި އެ

ކައުންސިލުަތކާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓގެ ރައީސް ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގައި ކައުންސިުލ ހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަުށް ޯލކަލް އަން

ނުގޮްސގެން  ކުރިއަުށް  ގޮތަުށް އަުޅގަނޑު އިޞްލާެޙްއ ހުުށަހެޅީމާ، މިހާރު ޭއގެ މަަސއްކަތް މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި އިނދެވޭ 

އެއީ ެއ ކޮމިޓީތަކުަގއި ތިބޭ އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ  ،މި ދާ އެއް ސަބަަބކީ

ވީމާ، މިއީ ގޮތަކަުށް އެލަވަންެސއް ދޭ ވާހަކަ ޭއގައި ލިޔެަފއި ޮއތުން، އެއް ސަބަބަކަުށް މި ފެންނަނީ. އެހެން އެދޭ

އަރަނީ. އަުޅގަނުޑމެން އަދި ބިލެއް ހުުށަހަޅާއިރު  މި ކުުރވުންތޯއޭ އަުޅގަނޑު ހިތަުށްރައީސް އަންހެނުން ބާރުވެރިއިްއޒަތްތެރި 

ވެސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ޖަހަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  އޭަގއި އަދި ނުޖަހަމޭ ވަިކވަެރކޭ

ވެސް ކުރިއަުށް  ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ މިވަރު އެއްޗެއް ޖެހީމަ ގޮތަުށް. އެވަރުން ވެސް ކަނޑައަޅާ ވަރެއް ދޭ

ހަމައަުށް ހާ މި ދުވަހު އަުޅގަނޑު ހުުށަހެޅި ބިލެއް ކުރީ ދުވަހު ނޫން އޭގެ ނުގޮސްގެން ުއޅޭ މަންޒަރު. މިދިޔަ ހޯމަ

މި ތަނަުށް ހަމައެކަނި މިީއ  އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްިކޔުން ނީްއވާ އިނގޭތޯ.  އިރުަގއި އަދި ފުރަތަމައި އަ

މަޖިލީހަކީ ސަރުކާރުން ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރަން އޮންނަ މަޖިލީހަކަުށް ވެފައި، މި މަޖިލީހަކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުްނ 

ހުުށަހަޅައި ބިލުތައް ހުުށަހަޅަްނ އޮންނަ މަޖިލީހަކަުށް ވެަފއި، މި މަޖިލީހަކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ތަންތަނަުށް ލާން 

މީހުންގެ ނަން ފާްސކުރަން އޮންނަ މަޖިލީހެއް ކަަމުށް ވަންޏާ، މި މަޖިލީހަކަުށް ެދން އިތުރަކަުށް ަރއްޔިތުްނގެ ބޭނުންވާ 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މަޖިލީހަުށް ސަރުކާރުގެ މަޖިލީހޭ ކިޔާފައި، ސަުރކާރުން  ،މަޖިލީހެކޭ ކިޔުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

މަ އަުޅަގނޑަުށް ހީވަނީ ހުންނާނީ ރަނގަޅަުށްހެން. އަުޅގަނޑުމެން އިންދިޔަ މަޖިލީހުގައި ކުރަމުންގެ ބޭނުންވާ ކަމެއް މި

ެއއްޗެިހ  ންތަނަުށް ވަަޑއިގެން ބަނދަރުތަކާ ރިއްޔާ ތަހޫޖޭގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީުސލްޖުމްވަރަުށް އުާފކުރަން އިނގޭތޯ ހަމަ ރާއް

ކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، އެ ތަންތަނަުށް ގެންދެވީމަ. އަުޅގަނުޑމެން ވަރަުށް އުފާއްސަލަތައް ކުރިއަުށް އި މި މައަޅުްއވަ 

ހެްއޔޭ ލާރިބޮނިޑއެއް  ބޫލުނުކުރާނީ. ކާކުގަހެްއޔޭ ފައިސާ ދިނީމަ  ވަަޑއިގެން ަދއްަކވާ ވާހަކަފުުޅތަކުގެ ތެޭރގަިއ، ާކކު
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 ގެ ބަދިޔާހުންނަ ހަދިޔާ ނުކުރާނީ. މިކަހަލަ ވާހަކަދައްުކވަިއ، އެ ބޭފުޅާއަުށް ލިިބފައިސްދިނީމަ އެ ބޭނުންުށް ގެނެއަގެ

 މި  ،އެ ބޭފުޅާގެ އަނބިކަނބަލުންނަުށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ދެއްވި ހަދިާޔބަދިޔާގެ ވާހަކަަދއްަކވައި  ،ވާހަކަދަްއކަަވއި

ޕްޝަންެގ ވާހަަކެއއް ކަންކަން ކުރަން ފެުށީމަ އަުޅަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ، ެއ ވާަހކަދައްކަްނ މި ޖެހެނީ. ކޮރަ

ނުހުންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި މަޖިލީހަުށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގަިއ  އްކަުމގެ ވާހަކަެއއް ނުދައްކާނުހުންނާނެ. ވަ ނުދައްކާ

ގޮތުގައި ބޭނުންކުާރ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން  އަިއއްސަ ތިބޭ ބައެއް ކަމަުށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާިއން ނަހަމަ 

 އްޔާ. އެ ވާހަކަަދއްކާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިރާގެ  ނިޒާމާ

 ުށް.ހަޝާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން ހް ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާ ފުވައްމުލަކު އުތުރު

މި އިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހަމައެކަނި ބިލުތަކާއި މައްސަލަތައް މި ، ސަތުން ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީރިޔާއަޅުގަނޑު 

މި ޖެހުނީ މި ަދންނަވާލަން  ުށް އެކަނިތޯ؟ އެހެން އަޅުގަނޑުހުުށަހެޅެނީ ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަ

މައްސަލަތަކަުްށ ވެްސ  ބައެްއ މެންބަރުން ހުުށަހަޅުއްވާ ިއްއޒަތްތެރި  ޅިގެްނ ެއގޮަތުށް ވާހަކަދަްއަކވާގައި ކަނޑައެ ފްލޯ

ރިޔާަސތުން އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ުށްއެކަްނކަމަ، އި ވެސް ބަހުސްކުރިން. ެއހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގަ

ބޮޑަުށް އޮިޅވަަޑއިގަންަނވާނެ  ވަރަުށް. އެހެންނޫނީ މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ންއްސަލަ ސާފުކޮުށްދެއްވައެބަޖެހޭ މި މަ

އޮުޅވާލުމަުށް ޓަަކއި މިފަދަ ވާހަކަަތއް ދަްއކާތީ. އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،ގޮތަުށް މައްސަލަެއއް. ކަނޑައެިޅގެން އޮޅޭ

މައެކަނި އެ މިއީ ހަ، ދައްަކވާ. ެއހެންވީމާ އެބަ އިރުއިރުޮކޅާ ދައުލަތުގެ ވަޒީުރން މި ތަނުަށް ހާޒިރުކުރައްަވިއގެން ވާހަކަ

 .ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް..، މި ހާޒިރުކުރަްއވަނީ. އެެހންވީމާ ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ ަވޒީރުން ެވސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މަްއސަލަެއއްަގއި ރިާޔސަތަކާ ުސވާެލއް  ؛ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް  .ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޮއވޭ. ިއއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް ގޮތް ގަާވއިދުަގއި އެބަ  ޖިލީހުގައި ނިާޒމީ މައްސަލަ ނެގޭނެނުކުރެއްޭވ. މަ

ދުވަހަކު އެ  ގޮތް. ރިޔާސަތުން ކޮންމެ ބިލުގެ ކަންކަން ހިނގާ މަޖިލީހުަށް ބިލު ހުުށަހެޅޭ ގޮތާއިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 
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 ިތޔަ ނެންގެވީ ނިޒާމީ މަްއސަލަެއއް، ކަމެއް. އެހެންވީމާ ުށް އެނިގެގންދާވާހަކަ ނުދެއްކި ކަމުަގއި ވިަޔސް އެއީ އެންމެންނަ

އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މީ މައްސަލައެްއގައި މި ފުރުޞަތުކަމަކަުށް ނުބަލަން. އަޅުގަނުޑ މިހާރު ނިޒާ

ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލުަށް މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދަުށް. ނިޒާމީ މައްސަލަ ދޫކޮުށްލައްވައިފި. އަުޅގަނޑު މިހާ

 ލޫފަުށް.ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްވާހަކަދެްއކުަމުށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއް  ،ބަހުސްކުރުމަުށް

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ެއީކގައި ޕާޓްނަރޝިޕް ހެދިގެން  ހާރު ވަރަުށް ކާމިޔާބުކަމާއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި މި 

ޖެހޭ. އެތަނުން މީގެ ޫބލުކުރަންގަވެސް އެބަ  ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ިހންގަމުންދާކަން އަުޅގަނޑުމެްނ އެންމެން ވަރަުށް

މީނާއި ކުީރގެ އެކު އެންމެ ރަނގަޅު ޕާޓްނަރޝިޕެއް ހެދިފަ އޮތީ ރައީސް ޔާ ދުވަސްކޮެޅއް ކުރިން އެންމެ ކާމިޔާބުކަމާ

ނާއިބު ރައީސް އަދީބާ ދޭތެރޭަގއިކަން ިމއަދު ދިވެހި ކޮންމެ ަރއްޔިތަކު ެވސް ގަބޫލުކުރަްއވާނެ. އެ ހެދުނު ޕާޓްނަރޝިްޕގެ 

ތެރޭން ވަރަުށް ބަިއވަރު ބާރުަތކެއް ެދވިގެން އަދީބު ލަްއވާ ަރއީސް ޔާމީން ވަނީ އެަތއް ަބިއވަރު ަވއްކަެމއް ކޮުށްަފއިކަން 

ބިލިއަން ރުފިޔާ  3.6ންނަުށް އެބަ ފެނޭ. ކުރީގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ފަދައިން، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެ

ވަގަން ނަންަގވާފަިއވާކަން އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ތެރޭން އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންގޮއްސަޭވ. ހަމަ އެއަުށްފަހު، އަޅުގަނޑު 

ނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމްގެ ޕާޓްނަރޝިޕަކީ ވެސް ވަރަުށް ކާމިޔާުބ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން، ރައީްސ ޔާމީނާއި އަ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް. ދެން، އެހެްނ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލީ ރަީއސް ޔާމީނާއި އަނބިކަނބަލުނާ ދެ ބޭފުޅުންވެގެން މި ފަހުން 

ނެްނގެިވ ފަިއސާތައް ަބއްސަވަމުންދާކަން. އެން.ޖީ.އޯެއއް ަހއްދަަވއިގެްނ އެތައް ަބިއވަރު ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަުށް ވަގަން 

އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ވާހަކަ މިހެން ދައްކާއިރު އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނުޑމެންގެ މި ޤައުމު މި އޮތް 

ހާލަތު. މިއަދު މި ހިނގާ ކަންކަމަުށް އެކަނި ބަލައިލި ަކމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު ވަރަުށް ސާފުކޮުށް 

ޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން ެއބަދޭ. އެއް ކަމަކަުށް މިއަދު ެހނދުނު މިހާރު މިސްކިތެއްގައި ނަމާދަުށް ހުރި މީހެއްގެ ފޯނު އަ

ފެރިގަނެފައި، އޭަނގެ ކަންފަުތން އެއްބައި ކާަލިއގެން؛ ކުީރގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ ދިވެހިރާއްޖެ. އެއަުށްފަހު 

އި ައއީ އަެނއް ދިވެހިާރއްޖެ ރައްޔިތުންނަުށް ތަަޞއްވަުރޮކުށްދެމުން. އެއަުށްފަހު މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަުށް ައިއއިުރގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އާދެވުނީ މިނިކާރާއްޖެއަުށް ކަމާ މެދު އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ހިނގި ކަްނތައްތަކުން ެއއްެވސް ވަރަަކުްށ 

ުށް އިރުއަަރިއގެން ައިއއިރުަގިއ އަުޑިއވުނީ ައއްުޑ އަޮތޅު ޝަކެއް ުނކުރެވޭ. ހަމައެާއއެީކގަިއ، މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެންނަ 

ރައްޔިތަުކ، ވިޔަފާރިވެިރއަކު ަމރައިލާފައި ޮއޅަކަުށް އެއްަލއިލާފައި އޮތް ވާހަކަ. މި ކަންކަން މިހެން އޮއްާވ، މި ކަންކަްނ 

އިގެން ައދިވެސް ރައްޔިތުންނަުށް އޮޭޅ އޮއްބާަލއި މަތިއެޅުމަުށް ޓަކައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ނަންނަން ކިޔާފައި ބިލުތައް ވައްދަ 

ގޮތަުށް މަސަްއކަތްކޮުށް، ވީހާެވސް ފަސޭހަކޮުށް، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭން ފައިސާ ަވގަން ނެގޭނެ ގޮތްތަެކއް ރާވަމުންދާ ކަހަަލ 

ްއ ގޮތްގޮތަުްށ އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް މިހާރު ޑުރާފްޓްކުެރވިގެްނ މި އަްނނަ އިޞްލާޙުތަާކއި ބިލުތަ
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އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުން، އެތައް ބައިވަރު 

މަސައްކަތްތަެކއް ސަރުކާރުްނ އެބަ ކުެރއޭ، ަރއީސް ޔާީމން އެތައް ަބއިވަރު ޕްރޮޖެްކުޓތަކެއް އެބަ ކުިރއަުށްގެންދެޭއ 

ބަނދަރު، ހުޅުވުނު ދެ ބަނދަރަުށް ބަލައިލިއިރުގައި ވެސް މިއީކީ ަރއީްސ  ވިދާޅުާވއިުރގައި އިްއޔެަގއި ފެުށިގެންދިޔަ ދެ

 ޔާމީން ކުރެްއވި މަސައްކަެތއް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާަލން، ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބިުލގެ ތަރަހަިއެގ 

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީވާހަކަފުޅު ކުިރއަުށް ގެންދިއުމަުށް. ައޅުގަނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ތެރޭގައި

 އަުށް.މުޞްޠަފާ  މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީ

އީްސ، މަޖިލީހުގައި މައުޟޫޢު ެގއްލިގެްނގޮސް މަޖިލީހުގައި ހަޅުތާުލާވ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

ވަރަުށް ކަންތައްަތއް ދަނީ ރިޔާސަތުން ކަންތައް ކުރަްއވާ ގޮުތން. މެންބަރުން ބިލުތަކަުށް ވާހަކަދައްކަނީ މައުޟޫުޢގެ ބޭރުްނ 

ބިލެއް ހުުށަހެުޅނީމާ ދައްކަނީކީ ބިލަކަުށް ނޫްނ  ވާހަކަދަްއކަނީ މެންބަރުންގެ ިކބައިަގއި މަޢުލޫމާތާއި ނޮލެޖް ނެތީމަ. އެއީ،

ވާހަކަ. ެއއް މައްސަލަައކީ މީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަިއގެ، އޭގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން. 

ްއކާެވސް މި އޮތީ ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނެއްގެ ވާހަކަ. އަނެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ދައްކަމުން މި ދަނީ 

ވަނަ އަހަރުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  2015ވަނަ ައހަރުގަޔާއި  2012އިޞްލާޙެއް ައއިއްަސ. އަުޅގަނޑު ހަނދާންވަނީ 

ކޯޓުން ކުރި ދެ ޙުކުމެއްގެ ަސބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނީގެ ގާނޫނާއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިލމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކުންފުނީގެ 

ޓް ވަނީ ރޫޅިގެންގޮސް، ުއވާލެވިަފއި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ޕާޓްނަރޝިްޕ މުޅި ކޮންސެޕް

ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ މި ިއޞްލާޙުން އަނބުރާ އެ ގާނޫނު ރުޖޫޢަކުރެވޭނެ މިންވަރަކަުށް މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރާނެ 

ަވނަ އަހަރުގައި ނިންމި އެްއ  2012މް ކޯޓުން ނިންމި، ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުަރން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ

މައްސަލަެއއްަގއި ކަނޑައަޅަީނ، އިޤްތިޞާދީ ނަޒަރަކުން ވިްސނާއިރުަގއި ކުންފުނީެގ؛ އިޤްިތޞާދީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާއިުރ 

ހަރުަގއި ނިންމި ވަނަ އަ 2015ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏަކީ އެަކއްެޗއް ކަމަުްށ. އެއީ އެއް ަމއްސަލަ. 

މައްސަލަެއއްަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަނީ، ކުންުފނިން ދޫކޮުށްފައިވާ ޗެކެްއގަިއ ޒިންމާއުފުލަން ކުންފުނީގެ 

ޑައިރެކްޓަަރކު ނުޖެހޭނެ ކަމަުްށ. ކުންފުންޏަކީ ކަނަޑއެިޅގެްނ ބަޔާން އެަބކުރޭ، ލިމިޓެްޑ ލައިބިލިޓީ ކުންފުނީގެ މުޅި 

ނޑަައޅައި ަބޔާންކުރޭ ކުންފުންޏަކީ ގާނޫނު ޝަޚްެޞއް ކަމަުށް. ދިވެހި ސަުރކާރަކީ ވެްސ، ކޮންސެޕްޓްަގއި އެބަ ކަ

ސަރުކާރަކީ ެވސް ޝަޚްޞެއް. އަޅުގަނޑަކީ ެވސް ޝަްޚޞެއް. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަުށް އޮންނަ ހިނދެއްގައި މިގޮތަުްށ 
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ތަންފީޛީ އިދާރާތަކަުށް ފޮނުވީމާ ހިތަުށްއެިރ  ގާނޫނުތައް އަުޅގަނޑުމެން މިތާ އެތެރޭން ހަދައި، އަުޅގަނުޑމެން ފަރުމާކޮުށް

ގޮތަކަުށް މާނަކުރާ ގޮތަކަުށް ވެއްެޖއްޔާ ގާނޫނުަތއް ސަލާމަތަކުން ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އަބަދުވެސް 

އިޞްލާޙުކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޖެހިެގން އުޅޭ މައްސަަލއަކީ، ިމ 

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ޙުކޫމަތު ނުހިނގުމާއި، މި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކން ޙުކުމްތައް ކަމުނުދާތީއާއި، މި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނަުށް 

އިތުބާރުނުކުރެވޭީތއާއި މި ކަންކަން މިހެން ކުރުމުގެ ސަބަބުން މި ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް، ކޮންމެ 

ގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނަުށް. އަުޅގަނޑު މި އުޅެނީ، ދައްާކަކުށް މި އުޅެނީކީ ޖީ.އެމް.އާުރެގ މައްސަލަެއއް މިހާރު މި ދަނީ ސިން

ވާހަކަެއއް ނޫން. މި ރާއްޭޖގަިއ ހިންގާ ޕްރަިއވެޓް ކުންފުނިަތކުަގއި ޖެހޭ ކޮންމެ މައްސަަލެއއް އެބަދޭ މި ާރއްޖޭގެ ަހއި 

ތީ ކޯޓުތަކަުށް ދާ ގޮތަުށް ިމހާރު މި ދަނީ ސިންގަޕޫރު ކޯޓަުށް. ދަުށު ކޯޓުން ނިމޭ ަމއްސަލަތައް ަހއި ކޯޓުަތކަުށް، މަ

އާބިޓްރޭޝަނަުށް. ައޅުގަނަޑކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުެމްއ. ސިންގަޕޫރަުށް ވުރެ މާ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އަުޅގަނޑުމެން 

ލަ ބަހަކާއި އަމިއްަލ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުަކމާއި، އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ ދިވެހި ބަހާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއް

ސަގާފަތެްއގައި އަުޅގަނޑުމެްނ އުޅެމުންދާ ތަން. މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚަުށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން އިންިޑއާއާ އުމުރު 

އަޅުގަނޑުމެން އެްއވަރު ބަެއއް މީ. އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ހިފަިއގެން ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްޭރޝަނަުށް 

. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މީގެ އަނެއް މައްސަލަައކީ މި ރާއްޖޭގައި ކޯޓުަތކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛެއް ނުވޭ. ދާކަުށެއް

މިލިއަން ރުފިާޔގެ ކާގޯ  30އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ުކޑަކޮުށް ިމސާލެއް ދައްަކއިލާނަން. މިހާރު މާލޭ ބަނދަރުގައި އެބައޮތް 

މަސްދުވަސް. ަކސްޓަމުން މި އަންގަނީ މިހެންމިހެން އަމުރު، މިހެންމިހެން  ހިފެހެއްޓިފައި ބޯޓަކާ އެކު ޮއންނަތާ ފަސް

ހަދާުށޭ. ފުލުހުން އަންގަނީ މިެވނި ކަމެއް ކުރާުށޭ. ތަންފީޛީ ިއދާރާތަކުން އަންގާ އަމުރުތައް ތަންފީޛެއް ނުމެވޭ. ކޯޓުތަކުން 

ސިާޔސީ ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަުށް ނެރޭ އަމުރުތަްއ  ،ނެރޭ އަމުރުތައް ތަންފީޛެއް ނުވެވޭ. ހަމަެއކަނި އަމުރުތައް ަތންފީޛުވަނީ

ހާލަތު ހުީރ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .އެކަނި ތަންފީޛުވަނީ. ވިޔަފާީރގެ ގޮތުން ނެރޭ ެއްއވެސް ައމުރެއް ތަންފީޛެއް ނުވޭ

ުޅގަނޑުމެންަނުށް މި ގޮތަުށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ނިމުނީކީ ނޫން. ކޮރަްޕޝަންގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނ މި ދައްކަނީ. އަ

ނުކިޔާ. ކޮރަޕްޝަނެއް އެްއވެސް ޤައުމެއް މި ދުނިޔޭަގއި ވުޖޫދުަގއި ތިލަވެފައެްއ ނޫން މި ތިބެނީ ބަސް ވާނުވާ ނޭނިގގެނެއް

ވެސް ނޯންނާނެ.  ެއއްނެތް. ހިކިފަސް އެްއވެސް ތަެނއްަގއި ކޮރަޕްޝަން ނެތް ތަެނއް ނެތް. ކޮރަޕްޝަނާ ނުލާ ތަރައްޤީ

 ދުވާލު ދޮޅު ބިލިއަން ޑޮލަރު މި ޤައުމުަށް . އަޅުގަނޑުމެން ައޑުއަހަން ރެޔާއިރައްޤީއެއް ނޯންނާނެނުލާ ތަ ކޮރަޕްޝަނާ

ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި އިންސާނަކު ދައްކާ ކުޅޭކުޅޭ ވާަހކަެއއް ނޫނޭ  ،ަކހަލަ ބުއްދި ހަމަނުވާއެތެރެކުރި ވާހަކަ. މިއީ، ކޮން 

ނޫނޭ.  އެއްކަންކަން ނޭނގޭތީ މި ނަުށްނުދައްކާ މި ތިބެނީ އަޅުގަނޑުމެންމެން ވާހަކައަުޅގަނޑު އީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.މި

ުހއްޓޭ. ދޮޅު ބިލިއަން ޑޮލަރު ކިހިނެއްޯތ  ގެން އެބަރާއި ޤާބިލުކަން ައޅުގަނުޑގެ ކިަބއި ހުނަ އާއި މީގެ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ

ކްލެރޭޝަނެއް ޮއންނަންޖެހޭ. ކޮންސައިމެންޓް ސްޓެއް އޮންނަންޖެހޭ. ޝިޕާސް ޑި އެތެރެކުރާނީ؟ ާކގޯ މެނިފެ ޖެޓްތަކެއްަގއި

 ތަންތާގައި. އެތާގެ އެއަރޕޯޓް ެސކިއުރިީޓތަކެއް އެބަހުރި. ފަލައިޓްަގއި  ވެރިފަރާތެއް އޮންނަންޖެހޭ. ކަސްޓަމް އެބަހުރި އެ
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އަން ޑޮލަރުގެ ސުޕަރވަިއޒަރުން ތިބޭ. މި ުހރިހާ ބައެއް ިތއްބާ ދޮޅު ބިިލއަން ޑޮލަުރގެ ވާހަަކ މި ދަްއކަނީ. ދޮޅު ބިލި

ާގތްގަނޑަކަުށް ހަެއއްކަ ސަތޭކަ ފޮުށިގަނޑު އެއީ. ފެން ކޭހުެގ  ؟ވޮލިއަމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީަސުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާތޯ

ކި ފަސްތަނެއްަގއި ދުނިޔޭގެ ތަނަުށް ކިރިޔާ ވެއްދޭނީ. ދެން، ދުނިޔޭގެ މިވަރު ކަމެއް ކުރާއިުރގައި ހި  ސައިްޒގެ. މި

އް. ހެނެރަުށެއް އޮތްއި އޮތް ފަޅުފުރާފަ ުޅގަނޑަކަުށް ހިއެއްުނވޭ ދުނިޔޭގެ ޑޮލަރު އަޅައި ގައި ގެެނިވދާނެ. އަފަޅުރަުށަކުން ފަހަރު

. ިމ ގެން މުޅި ޤައުމުަގއި ހަޅުތާލުއްދި ހުރި އިންސާާނކު ގަޫބލުނުކުރާ ވާހަކަ ަދއްަކއިއެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ސަލާމަްތ ބު

މަުށް. ކަމަކަުށް ެވއްޖެ މި ޤައުީޓއެްއގެ ސަބަބުން ބޮޑު ބަާލވެރި ކުެރވިގެން. މި ދެ ޕާއުޅެނީ އެްއވެސް ކަމެއް ނު ޤައުމުަގއި މި

އުޅެނީ ނުހިނަގއިގެން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރުްނާވތީ މުޅި ޤައުމު މި ދެ ޕާޓީއެްއގެ ސަބަބުން. މި ދެ ޕާޓީ ވެރިކަމާ އަރައި

ޖެހޭ ސަރުކާރަުްށ ފައި ތިިބ މަންދޫބުން. އަުޅގަނޑު ނުމީ ަރއްޔިތުން ކަނަޑއަޅާ ވެއްޖެ. ައޅުގަނޑުމި ކަން ޙައްލުކުރަން 

. ައޅުގަނުޑ ޖެހެނީ ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ އަނެއް ޕާޓީައކަުށް ެވސް ބަލާކަުށް އަޅުގަނޑު ނުޖެހޭ ވެސް ބަލާކަުެށއް.

މި ކަންތައްތަކަުްށ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ  އްޔިތުންނަުށް މަސަްއކަތްކޮުްށދޭންޖެހޭނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ރަ

އި މުޅި ޤައުމު ފުޑާލަމުންދާއިރުަގއި ތިެބގެން ކަމަކުނުދާނެ. ަޤއުމުެގ އުމުަގއި ހަނދާނެހާ ދޮގެއް ހަދަވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ޤަ 

މެއް ދުރަތީ ަވީސލަތްތައް އެވަރު އޮތް ޤައުވެސް ިވސްނަން އެބަޖެހޭ. ވިޔަފާރި؛ ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ގުއެހެން ކަންތައްތަކަުށް 

. އާމްަދނީ ހޯދާނެ އެކައްޗެއް ވެސް. އްެޗއް ވެސް ނެތްން. މި ޤައުމުގައި ނެތް ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭން އެކަ ނޫ

ހޯދަނީ ަވސީލަތް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ދުރަތީ ަވސީލަތް ވެްސ ނެތް. އިންސާނީއިންސާނީ ވަސީލަތް ވެސް ެނތް. ގު

ވައިޮކޅު ފިޔަަވއި ހުރިހާ ހަމައެކަނި ޖެހޭ  . އެވަުރގެ ޤައުމެއް. މަތިންގެން އުފައްދަންޖެހެނީހޯދައިދަރަންޏަުށް ފައިސާ 

ފިޔަވައި ހުރިހާ އެއްޗެްއ  އޮކްސިޖަން ގުދުރަތުން ލިބޭ، އެްއޗެއް ޖެހެނީ ގަންނަން. ހަމައެކަނި އޮކްސިޖަންކޮޅު ފިަޔަވއި

އްޖެ ަޙްއލެއް ގެންނަން. މި ޤައުމުގެ މި ޤައުމު ވެ ވުމުންރުން މެއް މީ. ެއހެންވީމާ، ސިޔާސީ އަރައިންޖެހޭ ޤައުގަންނަ

 ިއ،އެކަކު އަނެކަކަުށް ަވގަުށް ޮގވުމާ ން އެބަޖެހޭ. މި ދެ ބައި މީހުންސަރުކާރު އެބަޖެހޭ މިކަން ަޙއްލަކަުށް ގެންނަ

އުޅެނީ މިތާ ިދރިނޫޅެވިގެން. މިއީ ކޮންފަދަ ނުހޮރުއްޕާނެއްތޯ ިއއްޒަތްތެިރ  ކޮރަޕްޝަނަުށް ޮގަވގޮވާ އަުޅަގނޑުމެން މި

 ފްލޯކު ބުހުތާނު ން ނެތީ ކޮން ޤައުމެއްގައިތޯ؟ ރޯއަބަދަކު ނުޖެހޭނެ މި ވާހަކަ ދައްކާކަުެށއް. ކޮަރޕްޝަ ރައީސް؟

 ހަކަ ީޓވީތަކުން ދެއްކީމާ ޤައުެމއް ބޫލުނުކުރާ ވާހަމަ ބުއްދި ގަ، ބޫލުނުކުރާ ވާހަކަގަގެން މީހުންގެ ބުއްިދ ދޮގުހަދައި

މި ރާއްޖޭގެ  ،ސް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަނޑު މި ދައްކަން އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ސަލާމަތަކުން ނޯންނާނެ އިއްަޒތްތެރި ރައީ

ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުން އެބަޖެޭހ މި ރާއްޖޭގެ ކުންފުނީގެ ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތަުށް ެއ އިދާރާތައް ަބއްޓަންކުެރވެން. 

ޖެހޭނެ. އޭަނއަުށް ޕާޓްނަރޝިޕް ލިބެން ްއޔާ،ވެއްޖެކު ބޭނުންމީހަފުންޏެްއަގއި ބައިވެިރވާން ބޭރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުން

 ަބއިވެިރެވވެންޖެހޭނެ. މެދު ންޏާ ތިން ފަރާތަކަުށް ބޭރުމީހަކަުށް ކުންފުނީގައިވަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެ ޕާޓްނަރުން އޮންނަ ކަމަުށް

ފިާޔ ރު 2000ހަރަކު ާލފައި އަހަމަެއކަނި ކުންފުންޏެއް ހުުޅވައި ފަންތީގެ ިވޔަފާރިވެރިންނަުށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ

ދުނިޔޭަގއި އެތިބި ިދވެހިރާްއޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުްނާވ އެތައް ަބޔަކު. އެކަަމކު، ތިބެގެެނއް. ިމ ދަްއކާލާ ދައްކާލަ
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ގެން އާެދޭވނެ މީހުންނެއް ނޫން. ކުޑަ ދިހަބާރަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ހިފައިގެން، މިލިައން ޑޮލަރު ހިފައި ކޮންމެ މީހަކީ

ތިބި. ެއކަމަކު، ެއ ން ބޭނުންވާ އެަތއް ަބޔަކު އެބައްދުޓޭަވރުގެ ފައިސާ ހިފަިއގެން މި ަސރަހަިވޔަފާރިެއއް ފެއް އަދަދެްއގެ 

ފޮރިން އިންވެްސޓްމަންޓެއް އޭނަ ހަދަންޖެހޭ. ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހަދާ  ،މީހުންނަުށް ނާދެވިގެން އުޅޭ މައްސަލަައކީ

ޚިލާފުަށް  ޑޮލަރު ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އެއާބާރަ މިލިއަން އަން ޑޮލަރު ގެންނަން. ދިހަދިހަބާރަ މިލި ވަންޏާ އެބަޖެހޭ ކަމަުށް

ިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕާޓްނަރޝިޕް ކުންފުންޏެއްގަ ،ކުރަންވީ ކަންތައް ކުރަންވީ މިހެނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައް 

އަޔަްސ، އޭަނ ފަސް ލަްއކަ ގެން ހިފައި ޑޮލަރު  މީހުންނަުށް ދޭންވީ. އޭނަ، ިމލިއަނެއްހާބައިވެިރެވވޭނެ ފުރުޞަތު ބޭރު 

 ކުރެވޭނެ މަގު އަުޅގަނޑުމެންެއއްކޮުށް ވިޔަފާރި  ފަންތީގެ ވިޔަފާރީވެރިްނނަުށް އޭނައާ މެދު ،ސްޑޮލަރު ހިފައިގެން ައޔަ

ވިޔަފާރީަގއި. ތަންވަސްކޮުށްދޭންވީ. އެީއ، ދިވެހިރާއްޖެައކީ އަިދވެސް ވަރަުްށ އާ ބައެއް. އަުޅގަނޑަކީ ވަަރުށް ހަގު ބައެއް 

، ެއއްޗެހި ހުރި ތަންތަނުން ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާ ދުނިޔޭގެ ،އެ އަންނަނީ ލާރިކޮުޅ އަންނަނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ންބޭރު

އެްއޗެހި ހުރި ފަރާތްތައް އަންނަނީ. އެހެންީވމާ، އެ ފަދަ ފަރާތްތަކަުށް ެވސް ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަކަުްށ  ކޮންޓެކްޓްތަކާ

ވެސް ިއއްޒަތްތެރި އް މަްއސަލައަކީ ައޅުގަނޑު ރުޖޫޢަާވނީ އަނެއްކާ ްނކުރަން އެބަޖެހޭ. އަނެމިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ބައްޓަ

ބެހޭ ގޮތުން ކަނޑަައޅާ ބައެއް އަމުރުތައް ތަންފީޛެްއ ކޯޓުތަކުން ކުންފުިނތަކާ ؛ ރައީސް، މި ރާއްޭޖގައި ކުންުފނިތަކުން

ކުންފުނިތަކުެގ  ،އޮތީ. ކުންފުނިތަކަުށް ވެސް އިމާލުވެފައޮީތ، އިހު ވަރަުށް ބޮޑަުށް، ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ތަންފީޛީ އިާދރާތައް އޮތީ

ގާނޫނުތަކަުށް ވެސް އަދި މި ރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރިތަކަުށް ެވސް އޮތް ވަރަުށް ބޮޑު ހުރަހެއް. މި ގާނޫނުތައް ތަންފީޛުނުކުރެޭވ 

ްސ އެަތކެްއ އަުޅގަނޑާ ުގޅުންހުރި ވެ ރަީއސް. ވަންޏާ މި ާރއްޖޭަގއި ނުކުރެވޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ކަމަުށް

ވެސް ސިންގަޕޫުރ ބަެއްއގެ މައްސަލަތަެކއް މިހާރު ވެްސ އެތައް ގާތް ގެައޅުގަނޑު ރަްއޓެހި، އަުޅގަނޑު ، މައްސަލަެއއް

ތަްއ ގާ ގާނޫނުކޭ. ކީއްވެތޯ މި ރާއްޖޭަގއި ހިނތަނެ އޮތް ައޅުަގނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ގާނޫެނއް  މި ރާއްޖެއަކީ .ކޯޓުަގއި

ދާންވީ؟ އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ އެ މައްސަލަ ަޙއްލުކުރަން  ގެން ސިންގަޕޫރު އާބިްޓރޭޝަނަުށްހިފައި

ސާފުކޮުށްގެން ނޫންވިއްޔާ  މައްސަލައަކީ؟ އެހެންވީމާ، މިތޯ އުޅެނީ؟ ކޮަބއިވެގެން ހެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކީްއެވެގންތޯ މި

ކަމުގައި ވިޔަސް ނެ. މިތާ ވިޔަފާރިެއއް ނުކުރެވޭނެ. ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ާގނޫނު ހެދި އަޅުގަނޑަކަުށް މިތާ ދިރިއެއް ނޫޅެވޭ

ުޅގަނުޑމެން ވެއްޖެ މި އެއްެޗއްސަުށް ަގނޑެއް. އެހެންވީާމ، އަކަެމއް ނޯންނާނެ. މިއީ ކަރުދާސް އެްއވެސް މިއަކުން ކުރާނެ

އޮފީހަކުން ތަންފީޛެްއ ނުވޭ. ކަސްޓަމް އިދާާރއަކުްނ  މަލުކުރަން. ކޯޓުތަކުން ކުާރ ޙުކުމްތައް ތަންފީުޛކުރަން. ފުލުސްޢަ

ން ތަންފީޛެްއ ނުވޭ. ކޮންތަކަުށްތޯ ދަނީ؟ . ދެން، އިމިގްރޭޝަަނކުތަންފީޛެއް ނުޭވ. ޕޯޓް އޮތޯރިީޓއަކުން ތަންފީެޛއް ުނވޭ

ލާފައި އެ ޙުކުްމ އްަޓއިމީހާ ގޭ ޮދރު ވަ އެ ފައި،މީހާ ތަޅުއަުޅވާ ަވގުތުން އެ ،ސިޔާސީ މީހަކު ހައްޔަރުކުރީ .އެ ެއއްނޫން

 ތަންފީޛުވޭ. އެ އަމުރު ތަންފީޛުވޭ. ެއކަމަކު، މިެއއް ތަންފީެޛއް ނުވޭ. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ންބަރު އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާ ިއއްޒަތްތެރި މެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަލީ ޙުސައިނަުށް.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާ ދެއްކެވި ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަދާއިރާގެ އިއް  ތެރި ރަީއސް. ދެންމެ، ތިމަރަފުުށީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ކޮުށް ކަމަކަުށް ވެސް އެއްބަްސވަން. ޚާއްޞަ ވާހަކަތަުކގެ ތެރެއިން ދެތިން ކަމަކަުށް ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑު ހުރިހާ

ޚާއްަޞކޮުށް  ؛އަދި ކޯޓުަތކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ޑް ލައިިބލިޓީ ކޮންސެޕްޓް އޮޅުަވއިލެވިަފއިވާ މިންވަރާދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލިމިޓެ

ގޮތުްނ ގުޅޭ ރި ދަތިތަކާހު ކުރުުމގައިތަންފީޛު ރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުނުކުރެވޭ؛ގުޅިގެން ކު ކުންފުނިތަކާއި އަދި ޕާޓްނަރޝިޕާ

އް. އެހެންނަމަވެސް، ސައްތަ ތެދު ާވހަކަތަކެ ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ހަަމ ސައްތައިންކެވި ވާހަކަތަަކކީ އަުޅަގނޑު ގައެ ދެއް 

ބުނާ ވާަހކަ ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން.  އެ ނުގެނެވޭނޭނުލާ ތަރައްޤީ  ކޮރަޕްޝަންނާ ،ބޫލުނުކުރާ ކަމަކީއަޅުގަނޑު ގަ

ރަޕްޝަން ކޮންމެހެން އޮންނާކަުށްނުޖެހޭ އެީއ، އަޅުގަނުޑ ަޓކަިއ ކޮ  ކުރުމަުށްޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ތަރައްޤީއަޅުގަނ

ވާ އިޞްލާޙަުްށ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި ،ބޫލުކުރާ ގޮތް. އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލަން ބޭނުންގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފުރަތަމަ  ރަުށް ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް އެބައޮތް. ެއއީ،ވަ ،ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ކަންބޮޑުވާ 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން މި ޓަރްމ  މި ިކޔަނީ ކޯްއޗަކަުްށ ކަން. މިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕޭލަން އެބަޖެހޭ ލިބަލައި

ރި މެންބަރު ވިާދޅުވި ގޮތަުށް އެކި ފަހަރު އެިކ އިއްޒަތްތެ ގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ ދެންމެކުރުމުމާނަ

ނުވަތަ ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ އަުޅގަނޑުމެން  ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕޭ ގޮތަުށް މާނަކުރައްވާަފއިވާ މަްނޒަރު ފެނިއްޖެ.

 ،. އޭގެ މާނަައކީމި ކިޔަނީ ދަރަންޏަުށް ޒިންާމާވންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕަުށް ުނވަތަ ުކންފުންޏަުށް

ކުންފުނި ނުވަތަ  ،ވާނަމަ މީހަކު ޒިންމާވާންޖެހޭ ދަރަނީގެ މިންވަރު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ކަމުަގއި  ކުންފުންޏެއްގައި އެ

އެ ކުންފުންޏެއްގައި މީހަކު ޒިންމާވާނެ ކަމަުށް އެ  ނީމީހަކު ޒިންމާވާންޖެހޭ ޕާޓްނަރޝިޕް ބަގުރޫޓްވެގެންާދ ހާލަތުގައި އެ

ަތކީ އެކި ފަހަރު އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ގޮ ަގއި ކަނޑަެއިޅފައިވާ މިންވަރަުށޭ. އެހެންނަމަވެސް، ވާހިންގާ ގަާވއިދު

ަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ބާވަތުން ަބެއއް ފަހަރަުށް ޕާޓްނަރޝިޕްގަިއ ތިބޭ ޕާޓްނަރުން ނުވަތަ ނުވަތަ މައްސަލައި 

ހިސާބަުށް އެބަ އާދޭ. ޙަޤީޤަތުގައި  ގާމީހުންގެ މުދާ ނަ އެ، ުށްލައިއި ތިބޭ ހިއްސާާދރުން ތަޅުއަޅުަވއި، ޖަލަކުންފުނިތަކުގަ

ޖެހެނީ ވެސް މިންވަރު ކަނޑަެއޅިފަިއ އޮންނަން މި ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކޮންސެޕްްޓ ނުވަތަ ދަރަންޏަުށް ޒިންާމާވންޖެހޭ 

 ންގުމަުށް ޓަކައި. އެހެންވީާމ، ލިމިޓެޑް ފަސޭހަކަމާެއކު ވިޔަާފރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ހި .ވިޔަފާރިކުރުމަުށް ފަސޭހަކުރުމަުށް ޓަކައި 

ެއިކ  ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނަޑއެޅިފަިއާވވުން އެކި ގޮތަުށް ެއކި ފަހަރު ލައިބިލިޓީ ކޮންސެޕްޓް އޮުޅވާލައި ދަރަންޏަުށް

 ،އުނަދގޫކީ ދަތިއުމުަގއި ިވޔަފާރިކުރުމަޙަޤީަޤތުގައި ވެސް މި ޤަ  ،ނަމަ އެރި ގޮތަުށް މާަނކުރެވޭ ކަމުަގއިވާގޮތަުށް، ހިތަުށް

ައޅުގަނުޑެގ  .ައދި އިތުރަުށް ވެސް އެކަން އިތުރުެވގެންދާނެ. ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން .ވެގެންދާނެ ބުރަ ކަމަކަުށް
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ވަނަ ނަންބަރުަގއި  10 އޮވޭ ކޮންމެ ޕާޓްނަރޝިޕް؛ މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާުޙަގއި އެބައަންނަނީ، ކަންބޮޑުވުން މި 

. ލިމިޓެްޑ ަލއިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެްއގައި ނޭޓްނަރޝިޕެއްަގއި މެނޭޖިން ޕާޓްނަެރއް ހުންނަންވާމި އޮންނަނީ ކޮންމެ ޕާ

. މީގެ މާނައަކީ އް ޢައްަޔންކުރެވިދާނޭޢީ ޝަޚްޞެއް ނުވަަތ ގާނޫނީ ޝަޚްޞެޖިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުަގއި ޠަބީމެނޭ

. ޕާޓްނަރޝިޕެްއ ހިންގުމަުށް ޓަަކއި އެހެްނ ނޭޓަަކއި ކުންފުންޏެއް ވެސް ަޢއްަޔންކުރެވިދާޕާޓްނަރޝިޕް ހިންގުމަުށް 

ވެްސ މިއީ އިނގޭތޯ. އޭގެ މާނައަކީ މިހާރުކަމެއް  . އަުޅގަނޑުމެން ަކންބޮޑުވާޝިޕެއް ވެސް ޢައްޔަްނކުރެވިދާނޭޕާޓްނަރ

 ހޯދަންވެއްެޖއްޔާ  ްއޔާ ޕާޓްނަރޝިޕެްއެގ އޮފީސްއުޅެނީ ކުންފުންޏެއްގެ މީހަކު ހާޒިރުކުަރންވެއްޖެ އަޅުގަނޑު މި

މަސް ފަހުން  7މަސް،  6މަސް،  5އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޯޓަުށް މައްސަަލއެއް ލާތާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނޯޓިސް އެބަ އާދޭ މި ކުންފުނި ހުރި ތަނެއް ނޭނގެއޭ. މި ކުންފުނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަުްށ 

ަގނިކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން އަނެްއކާ ޕާޓްނަރޝިޕް ހިންގުމުެގ ނޯޓިސެއް ހަވާެލއް ނުކުރެވުޭނ. މިހެން ކަންތައްތައް ހިނ

މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަކަުށް އެހެން ކުންފުންޏެއް ހަދައިފިއްޔާ، މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަކަުށް އެހެން ޕާޓްނަރޝިޕެއް ހަދައިފިއްޔާ 

ހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ދެން ކަންތައް ވާނެ ގޮތް ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ތަޞަްއވުރުކުރުަމުށް ވެސް އުނދަގޫ ހާލަތެއް. އެ

ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމެްއ. ހަމައެާއއެުކގައި މެނޭޖިންގ ޕާޓްަނރަކަުށް ގާނޫނީ ނުވަތަ ޠަބަޢީ ޝަޚްޞެއް ކަނޑައެޅޭ ގޮތަުްށ 

ނިންމާފައި، ޭއގެ މާނައަކީ ާޕޓްނަރޝިޕެއް ހިންގުމަުށް ޓަަކއި އެހެން ޕާޓްނަރޝިޕެްއ ނުވަތަ އެހެން ކުންފުންޏެްއ 

ގެ )ނ(ގައި އެބަޮއވޭ 10ެގ 3ވަނަ ނަންބަރުގެ  10ގޮތަުށް ކަނޑައެޅިާދނެ ކަމަުށް ބަޔާންކުރުމަުށް ފަހު،  ކަނޑައެޅޭ

މޭނޖިންގ ޕާޓްނަރަކީ އާއްމު ގޮތެްއގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިދރިއުޅޭ ފަރާތަކަުށް ވާންޖެހޭނޭ. ކޮންވާހަަކއެއްތޯ މި ދައްކަީނ 

ބަޢީ ޝަޚްޞްގެ ވާހަކަ. ޠަބަޢީ ޝަޚްޞެއް ނޫނީ ދިރިއެއް ނޫޅޭނެ. އެއީ މިހާރު؟ އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅުމޭ މި ކިޔަނީ ޠަ

ދިރިހުރުމެކޭ، "ދިރިހުރުން" އެ ޓަރމް އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބޭނުންކުރަނީ ޠަބަޢީ ޝަޚްޞްތަކަުށް. އެހެންވީާމ، 

ނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އިންސާނުންނަުށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ެއއްެޗއް ދިރިއުޅުަމކީ. ުކންފުންޏަކީ ދިރިއުޅޭ އެްއޗެްއ ނޫން އި

ގާނޫނީ ޝަޚްޞޭ އަޅުގަނޑުެމން މި ކިޔާ ކުންފުނިތައް، ޕާޓްނަރޝިޕަކީ ދިރިހުރި، ފުރާނަހުރި އެއްެޗއް ނޫން. އެހެންވީމާ، 

ދެވަނަ، ދެން ޖެހިގެން އަންަނ ބަިއގައި މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަކީ ދިރިއުޭޅ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ މީހަކަުށް ވާންޖެހޭނޭ 

 60ގަނޑު ހިތަުށްއަރަީނ އަސްލު މި ކުރަންއުޅޭ ކަމެްއ ނޭނގުނޭ. ދެން އެހެން ވެސް ވެދާނެ ދެއްތޯ؟ އެއީ ބުނީމާ އަޅު

އަހަރު ވަންދެން އަުޅގަނޑުމެން ވަކި މުައއްސަާސެއއްގެ ގޮުތަގއި ހުރި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮީފހެއް މިހާރު ނަގައި ފާެޑއްގެ 

ކަުށް ހެދީމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަންވާީނ ހަމަ މިހެން. ޝުކުރިއްޔާ. މިނިސްޓްރީއެްއގެ ދަުށުގައި ހިނގާ ޑިޕާޓްމެންޓަ

 ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް.

 

 ދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނަުްށ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ދޭެތރޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި 

އިތުރަުށް ވާހަކަެދކެިވގެން  ފާޅުކުރަްއވާ ޚިޔާލުތަކަުށް ރިޢާަޔތްކޮުށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ައުޅގަނޑު ެވސް ުއއްމީދުކުރަނީ މިއަުށް

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މި ިއޞްލާޙުތަކަުށް ޢަމަލުކުރެވިގެންާދނެ ކަމަުށް. މި ހުރިހާ ކަމެއް ެވދާއިރު، ައޅުގަނޑު ދެންނެވީ 

ނޑުމެްނ މި ގާނޫނުތަކަުށް އިޞްލާޙުަތކެއް ހުުށަހެޅިގެން އިޞްލާޙުތަކަުށް ޢަމަލު އަޅުގަނޑުމެން ަރއްޔިުތން ކޮުށްހަދާއިރު އަުޅގަ

 ،ނޫނަުށް ޢަމަލުކޮުށްގެންޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ ގާއިންޞާފު އަ އޮންނަ ޝައްަކކީ ޢަދުލު ހިތުގައި އަބަދުވެސް މި

އިންޞާފު އެބަ ލިބޭތޯއޭ. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ލިބެންޖެހޭ ޢަދުލު ދެން އެ ،ނަމަ ޢަމަލުނުކުރާ މީހުން، ނޫނީ ޢަމަލުނުކޮުށްފި

ން އޮްތއިރު ކޮމެން ރަްއޔިތުން ިހތުގަިއ ޝަްއކުދޭތެރޭ އަޅުގަނޑު ލުއިންޞާފުގެ ިނޒާމާދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ޢަ

ދައުލަތަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި  މަސައްކަތެއްތޯ ކުރަނީ ޢަދުލުިއންޞާފު ޤާއިމުކުރަން؟ ސަރުކާރުން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަނީ؟

ކިޔަނީ ިމއަުށް.  ަދއުލަތް ައޅުަގނޑުމެން މި ރިކަެމއް.ރާ ވެބާރު އެްއެވގެން ަރއްޔިތުްނނަުށް ޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެން ކު  3

އޮތް ސަރުކާަރކީ މި ރާއްޭޖގެ ތާރީޚުަގއި އުފެދިގެންދިޔަ  މިހާރު މި ،ވެފައި ބާުރވެރި ފަާރތަކީ ސަރުކާރަުށްބޮޑު މީގެ އެންމެ 

 ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ންރައްޔިތު ،އެންމެ ބާރުގަދަ، ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް މި ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ

 ގެބައްޓަންކުރެވޭެނ ބާރުހުރި ަސރުކާރެއް. ފެިނގެންދަނީ އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ބިުރދެއްކުމަުށް، އަުޅގަނޑުމެން

 ،މިދެންނެވި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ހިުތގައި ހުރި ޝަްއކުތައް ފިލުވުމުގެ ބަދަލުަގއި، ރައްޔިތުންނަުށް އަނިާޔވެރިވުމަުށް 

 ތަން. ނަތީޖާއަކަުށް ންނެވި އަނިޔާވެިރކަން ިއސްކޮުށްގެން ވެރިކަމުގެ ބާރު ަގދަކުރުމަުށް ޓަކައި ޢަމަލުތައް ުކރިއަުށްގެންދާމިދެ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނޫޅެޭވ ، އްމުވެ ިއ އަނިޔާވެިރކަން ރާއްޖޭގެ ާއއްމު މުޖުތަމަޢުގައި އާއިންޞާފާވެގެންދަނީ ޢަދުލު

ިމސްކިތުަގއި ނަމާދަުށް އިންދާ  ،ޒަތްތެރި މެންބަރު މަޚްލޫފް ފާހަގަކުރެްއވިހެން މީހެއްގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއް ހިސާބަުށް؛

ފޯނު ނަގަން ވަދެ ކަންފަތް ކާލަިއގެން ނިކުމެގެންދިޔައީ. ރޭގައި ައއްޑޫ ސިީޓަގއި ދެ  ،އަރައި ކަންފަތް ކާލަިއގެން

އާދަިއގެ ކުޑަ ިވަޔފާރިއެއް ކުރާ ވިޔަފާިރވެރިެއްއ  ،ރިކުރާފިހާރައެއް ފަޅާލައި، މީހެއްގެ ސައިކަެލއް ވަގަުށް ނަަގއި، ިވޔަފާ

ލާަފއި ޮއްއވާ މިއަދު ހެނދުނު އެ ފެނުނީ. މި ހިތާމަވެރި ގެންގޮްސ މަރައިލާފައި އޮުޅަގނޑެްއގެ ތެރެއަުށް އެއްަލއި

ެގ އަުޅގަނޑުމެން، މިކަމަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްގެން ކޮންކަމެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަސރުކާރުން ،ކަންތައްތައް ހިނަގއިދާއިރު

 މީގެ ެއއްވެސް ކަމެއް ނުކޮުށް . ދައުލަތުން ކުރަނީ؟މުޅި ދައުލަތް، ސަރުކާރު އެކަންޏެއް ނޫންދައުލަތުން ކުރަނީ؟ 

ދެންހުރި އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ، ތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެން ިސާޔސީ މީހުންގެ ފަހަތުން ދުވެ ޖަލަުށް ލަމުންދާއިރު

ނަގާނީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޒިންމާ ކަމަުށް ޒިންމާ ދަނީ. މި ހިނގަުމން މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް
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، ދައްކަނީ. ސަރުކާރުން ކޮންސެންޓްރޭޝަން ެގއްލިހުން ސަރުކާރު ދިފާޢުގައި ވާހަކަނަގަންޖެހޭނީ. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ކަމެއް ނޫން.  ެއހެން ދިމާލަކަުށް ދަތުރުކުރާކަމީ ޝައްެކއް އޮތް މުޅިން ،ދޭތެރޭ އޮތް ިވސްނުންތައް ެގއްލި ރައްޔިތުންނާ

ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ގެ ލީޑަރުން ޖަލުގައި ިތބިކަން ގަމި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު ،ކުރިން ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރިން

ރިކުާރ ބައެއް ނޫން. އެހެން ބައެްއ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ލީޑަރުން ވަްއކަންކުރާ ަވގުންނެއް ނޫން، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާ

ސިޔާސީ މީހުން. މި ވިސްނަންވެއްޖެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިވަުރގެ ކަެމއް ސިކުނީޑގައި ހުރެގެން ަރއީސް  .ނޫން އޮތީކީ

ހޭ. ބޫުލކުރަންޖެގަ. އިބޮޑު ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ލީޑަރު ރައީސް ނަޝީދު އޮންެނވީ ޖަލުގަ  ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. މި ރާއްޖޭގެ އެންމެ

އެންމެ  އި. ކާނަލް ނާިޒމް؛ ރައީސް ޔާމީނާޮއންނެވީ ޖަލުގަ އެ ލީަޑރު ޝައިޚް ޢިމްރާން މި ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޕާޓީގެ

. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ނައިުބ އިބޭފުާޅގެ ނައިބު ަރއީސް އޮންނެީވ ޖަލުގަ . އެއިވާދަކުރަްއވާނެހެން ހީވާ ބޭފުާޅ އޮންނެވީ ޖަުލގަ

.ޕީގެ ެޗއަރޕަސަން ހުންނެވީ އަރުވާެލވިފަ. ރައީސް ާޔމީންގެ ދެވަނަ ނައިބު ރައީްސ . ެއމް.ޑީއިރައީސް އޮންނެވީ ޖަލުގަ 

ައދި މީގެއިތުރަުށް މި ާރއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަުޙގައި ަބސް  އި އަރުވާެލވިގެން. މި ކަންތަްއ؛ހުންނެވީ އިނގިޭރސިވިލާުތގަ

. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުކޑަުކޑަ ރަުށެްއަގއި އިލަތުގަ ބަެއއް ބަސްނުބުނެިވ ބިުރވެރި ހާ ބުނަންތިބި އެތައް ބަެއއް، އެަތއް

ހެން ެއްއެވސް ކަމެއް ނުކުަރއްާވ. ދެން ސްކޫލެއް ހުުޅވާލަން ދިޔަޔަްސ ސިޔާސީ މީހުންނަުށް އިންޒާުރދެއްވުން ނޫން އެ

ތަެކއް މީ. މި ޙަޤީޤީ ވާހަކަ ދައްކަނީ ދޭތެޭރ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނީ. ިމ އަުޅގަނޑުމެން މި ކިހިނެއްތޯ ރައްޔިތުންނާ

ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކާއިުރ  ތި ،ވާހަކަ ދެއްކީމާ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން ބިލަުށް ވާހަކަ ނުދައްކައޭ ވިދާޅުވެ 

 ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ަދްއކަން އެބަޖެހޭ. ޖުޑިޝަީރަގއި ވާހަކަ ދަްއަކން އެންމެ ރަނަގޅު ތަނަކީ މި. މި މި. ވިސްނަންޖެހޭ

ގެ ބޭފުުޅން ކޮންކަމެއްތޯ ޕީ.ޕީ.އެމް އިްނޞާފު ނުލިބިދާއިރު ތިުށް ޢަދުލުަރއްޔިތުންނަ ހުރެގެން މި ާރއްޭޖގެ މައްސަލަ

 ތި ،މެންބަރުންނޭ ވިދާޅުވެ 50މެންބަރުން،  47މެްނބަރުން،  47އިުރއިރުކޮާޅ  ،ނިސްބަތްވާ މެޖޯރިޓީ މިތާ ޮއވެގެން 

ހަކަދައްކާއިުރ، ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުކުރަން، ޖުޑިޝަރީގައި މައްސަަލ ބޭފުޅުން ވާ ބޭފުޅުން ކިބުރުވެރިެވވަަޑއިގެްނ ތި

 15، ދުަވސް 10ދިމާލަުށް ބަލައިލިޔަސް ގެްނގޮްސގެން  ސީ މީހަކު މަގުމަތިން ފުލުހަކާއެބަހުރި. ސިޔާސީ މީހަކު ިސޔާ

އްމުެވއްޖެ. ރާ މާލޭ ގަިއ އާ ތަކެީތގެ ވިޔަފާރި ަމގުަމތީެފއްތޯ؟ ަމސްތުވާދުވަސް ޖަހާލަނީ. މީ އިންާސފެއްތޯ؟ މީ އިންސާ

މީހުން މަރަނީ. މީހުން ނީ. ކާކުތޯ މިމައްސަލަަތއް ެބލީ؟ ބޭނުންވަަރކަުށް އަާޅލަ .މަގުމަތީ ރާ ފުޅިތައް އެބަހުރި. އަޅާލަނީ

ދުަވްސ  15 ،ދުވަސް  10މަރަނީ. މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަުށް އަރަިއގަންނަނީ. ކޮަބއިތޯ ޖުިޑޝަރީ؟ ކިތައް ދުވަސްތޯ ޖަހާނީ؟ 

ސަރުކާރަކުން ނުކުރޭ. ނަތީޖާއަކުަށް  ުދވާލު މިނޫން ކަމެއް ރެޔާއި ޖަހާތޯ؟ ސިޔާސީ މީހުންގެ ފަހަތުން ދުވުންއެބަ

ގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންެގ މަސްުތާވތަކެތީ ،ަވގުންގެ އަތަުށް ،އްމުންގެ އަތަުށްމިތާ ޢަދުލުއިްނޞާފު ގެއްލި، އާ ، ވެގެންދަނީ

މީހުންނަުށް އަނިޔާވެިރވަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުެމން މިތާ ހެވިފައި ތިެބގެން  ،ންނޫުނ ނަަގއިގެްނ މީހުން މަރަމުއަތަުށް ގާ

އިންޞާފު ނަގާލައިފި. މިތާކު ނެތް. ސަުރކާރުން ޢަދުލު ަދއްކަނީ. ސަުރކާރުގެ ދިފާޢުަގއި ެދއްކޭނެ ވާހަކަެއއް މޮޅު ވާހަކަ މި

 އެބަޖެހޭ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ސަރުކާރާ ދައްކަން ދޭތެރޭ ާވހަކަ މި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްަތކާސަރުކާރުގެ މަްއޗަުށް 
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ކަމަުށް ވާަހަކދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެންނެއް  ދޭތެރޭ ވާހަކަދެްއކޭނީ ހެކި ުހރެގެން. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިހުރު ހެއްދެވި

ވާހަކަ ދައްކަނީ.  ން އެނޫން. ސިހުރު ހެދުމުގައި ބައިވެިރވި ފަރާތްތައް. ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައިވެިރވި ފަރާތު

. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު ކުރެވެނީ ހެކިތައް ހުރެގެންަމއްަޗުށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އްތޯ؟ އެމް.ޑީ.ޕީ ނައިުބ ނައިުބ ރައީސަކީ ާކުކގެ ނައިބު ަރއީސެ އިރު،ވިދާުޅވާ ރެކިވަަޑިއގަންނަަވއި ނައިބު ރައީސޭ 

އެއީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓަރޭ  ސްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންނެވި ނައިބު ރައީ ތޯ އެއީ؟ ރައީސް

 އެއީ. ލާރި ނެންެގިވއްޔާ ޭއގެ ޒިންމާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން އެކަމާ  ރަުށް ބައެއްން ބޭރުވާ ވާހަކަ ބުނީމަ ވެސް ބައެއް ފަހަޢުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މައުޟޫ

ގެ ބޭުރގައި ަވޑަިއގަންނަވަންޏާ އަުޅގަނުޑ ޢުހަމަ ބޭރުން ވަޑަިއގަންނަވާތީ މައުޟޫ ،ހަމަނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްހިތްޕުޅު

ތަނުަށް  ވިދާުޅވަނީ ވަރަުށް މަޢުލޫމާތު ތަނަވަސްކޮނޭ މި ލާނަން ެދން. އެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން އެވާހަކަ ދަންަނވައި އެ

، ިވޔަސް ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލަުށް ކަމުަގއި ންަނވަނީ. އެހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތު ކިތަންމެ ތަނަވަސްކޮުށް ގެންދެވިވަަޑއިގަ

އަރުވަނީ  ކުިރއަުށް ަވަޑއިގަތުމަުށް އަުޅގަނޑު ހަނދާންކޮުށް ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މައުޟޫޢައިގެން

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަުށް.ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެ 

ން ފަދައި ވެސް ައޅުގަނޑު ދެންނެވިދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކުރިންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު 

ހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްާލޙަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމޭ. ނޫނަުށް ގެނައުމަުށް ޓަަކއި މި ހުުށަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާޓްނަރޝިޕް ގާ

ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވަން މި

އިމުކުރުމުގެ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާފެންނަނީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން.  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ަސއްތައިން  ންބަރުން ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެއެކަމަުށް ިހތްވަރުދޭންޖެހޭ މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ މެ ،ވާހަކަ ދަްއކާއިރު 

އިމުކުރުމަުށް ޓަކައި ވަކާލާތުކުރާ ސަުރކާރެއް ޮއއްވާ އެ ސަރުކާރު ޤައުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާ ސައްތަ މުސްލިމު

ިމ  ފިތުނަ އުފައްދައި،، ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައި މަގުމައްަޗުށް ނުކުމެ ހަޅޭއްލަވައި، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އިވައްޓާލުމަުށް ޓަކަ 

ލީމަ ރަީއސް، ެއއީޯތ ޒިންމާދާރުކަމަކީ؟ މަޝްަވރާގެ މަޖިލީހަުށް ގޮވައިކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި  މަސައްކަތް މި

 ގަޓެއް ހުރި މަންޒަެރއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭބިުލކަމެއް. މަުށް އައުުމގެ ޤާއަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ މަޝްވަރާކުރު

ަސއްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު ަދއުލަތުަގއި މި ރާއްޭޖގެ ބޭނުްނ ދީނަކަުށް ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

 ލީމަ އެއުމުތަކުން ޮގަވއިގެ ަޤއުމުތަކުްނ ެއވެރިންގެ ރަހުމަތްތެރި ޤަ ޤައުމުތަކުން، ބާުރގަދަ ޤައުުމތަކުން، ޔޫރަޕް 
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މީހުންނަކަުށް ނުކެރުނޭ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި ތިމަންނަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ބޭނުން ދީނަކުަށް 

ކެރުނުތޯ އެއިން އެްއވެސް މެންބަރަކަުށް؟ އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބުނަންދޭކަުށް. މި އިވެހިރާއްޖޭގެ ުއޅުމުގެ ފުރުޞަތުދި

ން ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ؟ އިސްާލމްދީނޭ ކިޔަިއގެން ކޮން ވާހަަކެއއްތޯ؟ ދީނުގެ ވާހަކަަދއްކާ ބޭުފޅުން އަުޅގަނޑު ގޮންޖަހާފައި ދެ

ން ކައިރީަގއި މި ރާއްޖޭަގއި، ތިމަންނަމެން ބުނާނަމޭ އިނގިރޭސީ ބުނެބަލާުށޭ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ،ބުނަނީ މި

ން ކައިީރގައި ރޭސީބުނަނީ އިނގި ބަޔާނެއް ނެރެބަލާުށޭ ތިމަންނަމެން ގަޓުހުރެގެންނޭ މި ،ުށޭކުުށްވެރިކޮުށްލާަފއި ބުނެބަލާ

އިނގޭތޯ. ލާމްދީނޭ. ބުނެބަލާުށޭ! ނުކެރޭނޭ ބޭނުން ދީނަކުަށް މި ރާއްޖޭގައި ނޫޅެވޭނޭ. މި ރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ އިސް

. ެއއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން އެންގީމަ އެކަމަުށް ބުނަނީ. ނުކެރޭނެ ބަޔާނެއް ނެރޭކަުށް އެ ޕާޓީއަކަުށް ބެޓުކޮުށްފައި މި

ޖަލުަގއެއް ނޫޭނ ިއނގޭތޯ. ޮއޅުަވއިލާފަިއ ޮގްސ  އެކަމަުށް ތާއީދުކޮުށްފައި، ެއ ޕާޓީެގ ރަީއސް ހުރީ ،ވެސް އަތްޖަހާފައި

ުށް ދެވުނީމަ ހަމަ ގާދޫކޮލުން ބޭރަ ،ވިލާުތގައި އޮަޕރޭޝަނެއް ކުރަންުށޭ ކިޔާފަ. މިހާރު ކުރާ އޮޕަރޭޝަނެއްހުރީ އިނގިރޭސި

 އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މީ އޮުޅވައިުލމާއި މަކަރުހެދުމާއި ފިތުނަހެދުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުއްލިައކަުށް ރަނގަުޅވީ

މީހުންނަުށް ފެންނަ ތަނެއް. މި ރާއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ ވެރިކަން ނޫން އެހެން އެއްެވއް ބާރެއް އާރެއް އެ

ދެންނެވި  ހިންގަނީ މި ހުރިހާ ކަމެއް މި މި ،މަތީގެ ނާމާންކުރުަވއި، މަގުމަީތގެ ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައިހަލަބޮލިކޮުށް މަގު

ދޭުށޭ އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިކަން ދޭުށޭ. އެްއބާރުލުންއިމުކުރުމުަށް ވެސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާ މީހުންނޭ

ހުރި މައްސަލަެއއް ކަމަުށް ވަންޏާ އެ މައްސަަލައކަުށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑުިކޔާުށޭ  ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރގެ މި

ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނުނޭ އެތައް  ތި ،ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ދަންނަވަނީ. ތި އަޅުގަނޑުމެން މި

ވެސް ރަުށްތައް ެދވުނު މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ކާޑަކަުށް އްކާެލވުނު މަންޒަރު. ޕްރިޕެއިޑް ސަތޭކަ ރަުށެއް މި ރާއްޖޭން ވި 

ުްށ މީހާއަ ސަރުކާރުން ކުޑަގޭ ކުޑަ ނުކެރެނީ ީކއްެވގެންތޯ؟ މިއަދު މިވާހަކަ ދައްކަންފެނުނޭ އިނގޭތޯ. ކޮބައިތޯ ެއ 

ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ފު ލިބޭނެ. ރައީސުލްޮބޑުގޭ ބޮޑު މީހާއަުށް ެވސް އިންސާ .އިނގޭތޯ ފު ލިބެނީއެކަންޏެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ އިްނސާ

ފު އަަރއި ހަމަކުރާނެ. ހާ ކަމަުށް ވިޔަސް އިންސާމަތްތެރި މީހާ، އެންމެ ގާތް މީހުަގއި ހުންނަ މީހާ، އެންމެ ރަހުއެންމެ އަރި

ުށް މަރު ހިފަން ކެރޭނެ . މަރައިދަްއކައިދިނީ މި ސަރުކާރުން. އެ ގަޓު ހުރީ މި ސަރުކާރުގަ  އެހެންވީމާ، މަންޒަރު މި

ދައްކާތީ ހުޅަނގުގެ ތިިބ  ވާަހކަ ދަނީ ހާމަކޮުށްދެމުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ރުކާރުކަން މިމި ސަ ސަރުކާރަކީ

ގެ އެިކއެިކ ކޮމިޓީތަކަުްށ .ގުޅިގެން އަުޅގަނޑުެމންގެ ޤައުމަުށް ޕްރެޝަރކޮުށް އދ ސްޓިއަނުންނާިއ ލާދީނީ މީހުންނާކްރި

ން މަތީގައި މި ޤައުމު ދީ ތިމަންނަމެން އިސްލާމް ،ހާޒިރުކޮުށް ސުވާުލކުރީމާ މި ސަރުކާރުން ނޫންތޯ ކެރުނީ ބުނަން

ކެރޭނޭ. ތިމަންނަމެންގެ މި ދިވެހި ދައުލަްތ ބޭނުންަވނީ ސައްތައިްނ ސައްަތ މުްސލިމު ދައުލަތެއްެގ ގޮުތަގއި ބާއްވަން

 25އެޅޭ  ަގއި މިއަުޅގަނޑުމެްނެގ މުޖުތަމަޢުގެ ހަމައެކަނި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗު  ދައްކަނީ؟ އޮންނަން. ކޮން ވާހަަކެއއްތޯ މި

އުޅެނީ  މި ތަރައްޤީ ހަޖަމުނުވެގެން މިން ރުފިޔާތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ސް ކިތައް ބިލިއަބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލަުށް ބަލައިލިޔަ

ކުެރވެމުންދާތީ މީ ކިތައް ލޭގެ ބްރިޖު އެޅުުމގެ މަަސއްކަތްުހޅުމާ އާއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ މާލެ
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ކަންކަްނ ހިނގާތީ  ފެާނއި ނަރުދަމާ މިީއ ކިތައް ސަޭތކަ މިލިއަްނ ރުފިޔާތޯ؟ މިން ރުފިޔާތޯ؟ ފުަވއްމުަލކުގެ ބިލިއަ

އުޅެނީ. އެ ދަންނަވާ ކުލަ މަޑުމަޑުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖަްއވުން ފޮހެވިގެްނދާތީ މައްސަލައަކީ. މި ހުރިާހ  ހަޖަމުނުވެގެން މި

 ފަހިނުވެގެން މި ޅުނު ފައިސާ މިއަދު އެޅޭނެ މަގުމީހުންގެ ޖީބުަށް އެ އެ ،ހިންގާފައިމީހުން  ކަރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް އެ

ހުރިހާ މައްސަލައަކީ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިއަދު ގޮވާލަން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ވާަދވެރި ސިޔާީސ 

ބުނެބަލާުށޭ ތިމަންނަމެން އެއް ޖިންސުން  ،ހާފައިލޯގޯ ޖަ ،ޕާޓީތަކަުށް ނިކަން ކެރިގެން ަގޓުގައި ޕާީޓގެ ނިޝާން ޖަހާފައި

 ން ކުުށްވެރިކުރަމޭ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ގުޅުން ހިންގަން ބޭނުމެއް ނޫނޭ. ތިމަންނަމެން ކުުށްވެރިކުރަމޭ އެ ޮގވާލުންތައް. ތިމަންނަމެ

ަގއި ކޮުށްބަލާުށޭ. އިދިޮކުޅ ބޭނުން ދީނަކަުށް އުޅުމުގެ މިިނވަންކަން ދިނުމަުށް ޓަަކއި އެ ކުރާ މަސައްކަތްަތއް. ނިކަން ގަޓު

ްނ ޮގވާލަނީ. ނިކަން ަގޓުަގއި ކޮުްށބަލާުށޭ! އެ ބަޔާންތައް ކުުށްެވރިކޮުށްފައި ނެރެބަލާުށޭ. ދެ ފަރާތްތަކަުށް އަުޅގަނޑު މި

ފޭ ިކޔާފައި ކޮން މާންކަމޭ، ސުލްޙަވެރިކަޭމ، އިންސާދީނޭ މިއްލަތޭ، ޢަޤީދާއޭ، ައމަންއަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި 

 ގެން...ްއކެން އޮތީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ މިއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ނުުކރެވިެއއްތޯ ދެވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެމަނަފުުށީ  ،ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި

)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ގާނޫނު(  2011/13ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ްއޒަތްތެރި މެދާއިރާގެ އި

ރެްއވުމަުށް އަުޅގަނުޑ އިގެ ތެޭރގައި ަބހުސްކުޒަތްތެރި މެންބަރުން ބިލުގެ ތަރަހަުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ިބލު. އިއް އަ

ވަރަުށް މަޢުލޫމާތު ފުޅާކޮުށްނޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ،ވިދާޅުވަނީ އަރުވަން. އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސްހަނދާންކޮުށް

ްނނަވާއިުރގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެކީ ވަަޑއިގަ ވެސް ތިއްެބވީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތުތަކާ

މީ ރިވެތި މިންގަނޑުގެ ތެރޭަގިއ އެްއޮގތަުށް އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާ އާއްމުކޮުށް ބަސްމޮުށެއުޅޭ ުއސޫލުތަކާއި ާއއްމު އުސޫލުތަކާ

ވީހާެވސް ބޮޑަުށް އެތެރޭގައި ހުންނެވޭތޯ ބެއްެލވުމަކީ  ،ގެ ތެޭރގައި ޢުޟޫގަތުމަުށް ދަންނަވަން. ބިލުގެ މައުކުރިއަުށް ަވޑައި 

ޫދ އަރުވަނީ ކެނދިކުޅު ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ރިޔާސަތުން ކުރާ އިލްތިާމސެއް. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރޫފަުށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢު ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ކެނދިކުޅުދޫ

 ،ގޮތުން އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބެހޭ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ޕާޓްނަރޝިްޕ ބިލާ

 ނޫނުތަކަުށް ވަރަުށްވެގެންދިޔައިރު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ގާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެ އަހަރުމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ިއއްޒަްތތެރި 

ދަނީ. ޚާއްޞަކޮުށް އިޤްތިޞާދު ރަނގަުޅކުރުމަުށް ޓަކައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަެކއް ގެންނަމުން މި

ދަނީ މި މަޖިލީހުން  ަކއި ައޅުގަނޑުެމން މިއިންެވސްޓަރުންނަުށް ޔަޤީންކަން ެއރުވުމަުށް ޓަ ،ފިލުވައިލުމަުށް ޓަަކއި
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ގޮތުަގއި އިޤްތިޞާދަުށް  ޫބލުކުރާނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބިލަުށް ގެކުރަމުން. ެއގޮތުން ޕާޓްނަރޝިޕް މަސައްކަތް

ރި ރައީސް ހަލުވި ދުވެއްެޔއް ލިބިގެންދާެނ ބިލެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. އާދެ! މިއަދުގެ ސަުރކާރުން އިްއޒަތްތެ

ޔާމީން ކުރައްވާ މަަސއްކަަތީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންަނުށް ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ 

، ސްޭޖގެ ކޮންމެ ދިމާއަކަުށް ބަލައިލިަޔސް، ބޭންކަުށް ބަލައިލިޔަ ިމއަދު ދިވެހިރާއް ،ރައްކާތެރިކަެމއް ހޯދައިދިނުން. އެގޮތުން

ގޮތުން ރަްއޔިތުންނަުށް ހަމަހިމޭންކަން ލިބެމުންދާ  ސް އަުޅގަނޑުމެނަުށް ިއޤްތިޞާދީކަުށް ަބލައިލިޔައަދި އެހެނިހެން ދިމާތަ

ފެނޭ. އާދެ! ައޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ބުނެލަން ބޭނުންވާ ެއއް ވާހަަކއަީކ، ިމއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  މަންޒަރު އެބަ

މާޔަތްކޮުށް ދީން ހި ލައަުށް ޒިންމާ ނަންގަވާތީ ތިމަންނަ އެކަންޏޭ އިސްލާމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ބަެއއް މެންބަރުން އަމިއް

ރައްކާތެރިކުރަންޖެހެނީ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއއްެވސް ާޕޓީއަކަުށް ުނވަތަ ެއްއވެސް ފަުރދަކަުށް ބާަވއިލެްއވުނު ދީނެއް 

ރަޙްމަތެއްގެ ގޮތުަގއި ބާަވއިލެްއވި ދީނެއް.  ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ ޢާލަމްތަކަުށްهللا ދީނަކީ  ދީނަކީ. އިސްާލމް ނޫން އިސްލާމް

 މާޔަތްކުރާ ޕާޓީެއއް ކަމުަގއި ައޅުގަނެޑއް ނުދެކެން. ބައެއްދީން ހި އެހެންވީމާ، އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ހަމައެކަނި އިސްލާމް

ރައްޔިތުން  ގެމިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭ ،އިޚުންނަުށް އެހެން ވިސްނިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްއަދާލަތު ޕާޓީގެ އިއްޒަތްތެރި ޝަ

 އެ ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތަކާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ކަޅު ދަބަހާއި ބޫލެއް ނުކުރޭ. އެއަދާލަތު ޕާޓީގެ ޝައިޚުން ދައްކާ ވާހަކަެއއް ގަ

ވާހަަކއަކަުށް ުނވޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑ  މަ ރައްޔިތުންނަކަުށް މިއަދު އާބޭފުޅުންގެ ކަންނެލި ދޯނިތައް ފެނިފައި ހުރީ

ބޭފުޅުންގެ  ތެރި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނަުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތިފަދަ ވާހަކަ ނުދައްކަވާުށޭ! ތިހަމަ އިއްޒަތް

އޮތް ހިސާބު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް އެބަ އެނގެއޭ. މިއަދު  އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ދީނީ މިންގަނޑު މިއަދު

ރި ޢިލްމުވެރިން. އެ ބޭފުޅުން ތިބީ މި ސަރުކާރާ އެކީަގއި. މި ސަރުކާރާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ތިބި ޤަދަރުވެރި، ކަރާމަތްތެ

އެީކގައި މަަސއްކަތްކުރަމުްނ އެ ދަނީ. މި ސަރުކާރަކީ އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ގަަދއަަޅއި 

ނަވާނީ ލާމަސީލު ބޭފުޅެކޭ. މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސަރުކާެރއް. ޚާއްަޞކޮުށް މިއަދުގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅގަނޑު ަދން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ވެސް މިފަދަ ރައީސެއް ައއިސްފަެއއް ނުވޭ. އާދެ! ެއއީ ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގަބޫލުކުރުން. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްލާްމ ދީނުގެ ޢަޤީދާާއއި އިސްލާމް ދީނުގެ ުއސޫލުތަކާިއ އިސްލާްމ ދީނުގެ ތަރަހައިްނ ބޭރުަގއި 

އެްއވެސް ވާަހކަެއއް ދައްކާަފއެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑު ގޮންޖަހާފައި މި ބުނަނީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ިއއްޒަތްތެިރ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދީނާ ޚިލާފަުށް ކުރެއްވި، ދީނާ ޚިލާފަުށް، ދީނީ ޢަޤީދާއާ ޚިލާފަުށް ކުރެްއވި ެއއްވެސް ކަމެްއ 

ާމޒީވެ ދިޔަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަުރކާުރގައި ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްަތއް  ވިދާޅުވެެދްއވާުށޭ. އެހެނެއް ޫނން. ކުރީގައި

ވެގެންދިަޔއީ؟ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މުސީބާތަކަުށް ވެެގންދިޔައީ. އިނގޭތޯ. ދީނީ އަޤީދާއާއި، ުއސޫލުތަކާއި ދީީނ 

އްތަކެްއ ކޮުށްފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުށް ަމލާމާތްކޮުށް އެތައް ކަންތަ  ملسو هيلع هللا ىلصތަރަހައިން ބޭރުން އަޅުގަނޑުެމން ލޮބުވެތި ރަސޫލާ

އަޅުގަނޑު މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިއަދުގެ މި ސަރުކާރު ހިނގަމުން މި ދަނީ ލާމަސީލު ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުަގއޭ. 

. މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ ލާމަސީލު ބޭފުޅެކޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ މި އިްސލާމް ދީން ރައްކާތެރިކުރަން
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ކޮންމެހެން އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ަޢދުލުއިންޞާފު ޤާއިމްކުރާ ޕާޓީެއއް ނޫން. އަދާލަތު ޕާޓީައކީ ދީނީ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން، 

ރައްޔިތުންނަުށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮުށްދޭ ޕާޓީއެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ކޮުށްދޭނަން އިނގޭތޯ. 

ކާރާ ހަވާުލވެ މި ތިބީ، ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް ތެރެއަުށް މިައއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ދީީނ އަޅުގަނޑުމެން ސަރު

އުސޫލުތަާކއި ދީނީ ހަމަތައް ބުނެދޭންވެގެން. އަދާލަތު ޕާޓީެގ ތިބި އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ރަނގަޅު ޢިލްމުވެރިން އެ ތިބީ 

ފާނު ެއހެރީ އަދާލަތު ޕާޓީ ދޫކޮުށް ިމ ސަރުކާރާ ގުޅިފަ. ޤައުީމ ވަިކވެފަ. ޑރ.ޝަހީމަީކ މާތް ބޭފުޅެއް. އެ މަނިކު

ޔުނިވަރސިީޓ، އިސްލާމީ ޔުނިަވރސިޓީ ހުޅުވާލައި، މުޅި ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަުށް، މުޅި ރާއްޭޖގެ ދަރިވަރުންނަުށް އިސްލާމީ 

ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަނީ؟  ތަޢުލީމް އުނގަންނައިދެނީ. މިއަދު އަދާލަތު ޕާޓީން ދީނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްާކިއރު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނު ރިޔާސީ ކޮންމެ އިންތިޚާބެްއގަިއ ބޭގުތައް ައޅުަވިއގެން އަދާަލތު ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ެއ 

ކުރަްއވާ ކަންތައްތައް. ެއްއޮގތަކަުށްވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެކަމަކަުށް ރައްދުދޭކަުށް ބޭނުމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެނގޭ ެއކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ހަތަރު އަނަގއިން ރައްޔިތުންނަުށް 

ވާހަކަދަްއކާ މީހުންގެ ވާހަކަތަްއ. މިތާ ތިބި އިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ޕާޓްނަޝިޕޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދެްއކިއިރު ކިަތްއ 

ޕީ.ޕީ.އެމްގައި. ދެން އެމް.ޑީ.ީޕގައި. ދެން އަެނއް ާޕޓީއެްއގަިއ. ކޮންމެ ޕާީޓއަކުްނ  ޕާޓްނަރޝީޕް ރޫޅާލައިފިތޯ؟ ފުރަތަމަ ހުރީ

ލާރިކޮޅެއް ދިނީމަ ގަނެ ވިކެމުންގޮސް އެ މީހާއަުށް ހުރެވުނު ޕާޓީއެއް ވެސް ނޭނގޭ. އަދާަލތު ޕާޓީ ވެސް މި ވާ ގޮތަކީ، 

ޓީއަކީ އެމް.ޑީ.ީޕއޭ. ިމައދު އެ މީހުންގެ ފަހަތުަގއި އެ އެ ބޭފުޅުން ފުރަތަމަ ބުނީ ދިެވހިރާއްޖޭގަިއ އޮތް އެންމެ ލާީދނީ ޕާ

މީހުންނާ އެކީގައި އެ މީހުން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުވެގެން ުއޅޭތީ މިއީ ދެން ވަރަުށް ބޮޑު ޖޯކެއް. އަުޅގަނުޑ 

 ުށް ޝުކުރިއްާޔ. ދަންނަވާކަުށް ނެތް އަދާލަތު ޕާޓީ ޝައިޚުންނަުށް އެްއވެސް ާވހަކައެއް މި ފުރުޞަތުަގއި. ަވރަުށް ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލިނގިލީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ސަޢުދު ޙުސައިނަުށް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

)ޕާޓްނަރިޝޕް ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙެގނައުމަުށް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  2011/13ރަީއސް. ޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ދަންނަވަން.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް ޝުކުރު މި މަޖިލީހަުށް ބިލު ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ގެމަނަފުުށީ

އެކީަގއި މިދާ  ވެސް ނުދާހާ ހަލުވިކަމާ އްޖޭގެ އިްޤތިޞާދު ދުވަހަކުދިވެހިރާ ،އާދެ! އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން

ޝިޕްގެ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ ބަދަލަކީ މިފަދަ ރނާޒުކު ަވގުތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ލިމިޓެޑް ޕާޓްނަ

އި ފާަހަގކޮުށްލަން. ރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރީގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ބާުރކޮުށްލުމަުށް އިތުރަުށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއް ަކމުގައި މި ފުރުޞަުތގަ
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ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުަރްއވާފައި ތިއްބެވި އެަތއް ބަޔަކަުށް މިފަދަ ގާނޫނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ޙައްޤުތަެކްއ 

 ،ގެ ބާނީއުމުގެ އިޤްތިޞާދު ކަމަުށްވާ މި ޤައިޤްިތޞާދީ މާހިރެއް  ،. އެހެންކަމުންގެ ކުރީަގއި ެގއްލިގެްނގޮސްފަވަނީ މީ

ތުންގެ މަޖިލީހަުށް ގާނޫނު ްއޔި އްލު ހޯއްެދވުަމުށް ޓަކައި މި ވަނީ ރަޔާމީން މިފަދަ މަްއސަލަތަކަުށް ޙަ ރައީސް

ލާުޙ ލެއް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްާވފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ އިޞްލާޙު، ރަނގަޅު އިޞްއޮތީ ބި ލާޙުކުެރއްވުމަުށް ޓަަކއި މިޞްއި

ސްުކރައްާވއިރު މި ޖެހެނީ ގޮްސ ބަހު ތަކަުށް މަގުފަހިކޮުށްދޭ ބިލުތަކަުްށ އިދިކޮުޅ ޕާޓީތަކުންމިފަދަ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން 

ޕާޓީއަުްށ މި ފެންނަނީ  ިއދިކޮޅުކަމުަގއި ވިޔަްސ،  އަނެއް އަތުަގއި. ކިތަންމެ ރަނގަޅު ބިެލއް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި

އަސްުލ  ިމއީ، ވިސްނުަވއިދިނުމަުށް. އެހެންވީމާ ޔިތުންނަުށްއުމަުށް ެގއްލުންހުރި އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ަރއް އެއީ މި ޤަ 

އުމަުށް ޖެހިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މުސީބާތަކީ. ރަނގަޅު ކަްނކަމުގެ މައްޗަުށް ނުރަނަގޅު ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި ޤަ

 ،ސްކަން އުފެދިވަތަނަގަދަކުރުމަުށް ޓަަކއި މި އިދިކޮުޅ ޕާޓީން މި ގޮވާ ޮގވެލިތަުކގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ނު

 މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮުށްލަން، މުން މި ދަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ެގ މެދުަގއި މާޔޫްސކަން ފެތުރެރައްޔިތުން

 2މި ސަރުކާރު އުފެދުނުތާ އަކީ މިއަދުގެ ޔާމީނަުށް އެ ކިޔަމުންދާ މަރުޙަބާދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަުށްރަުށުން މިއަދު ރައީސް 

ިދެވހިރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާިއން ހާސިލްކޮުށްފައިވާ ބޮޑެިތ  އްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި،ތެޭރގައި ިދވެިހރާ އަހަރުދުވަހުގެ

އަދާކުރުމަުށް ޓަަކިއ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކިޔަމުންާދ މަރުޙަބާއެއް. އަުޅގަނޑު މި  ކުރިއެރުންތަކަުށް އެ މަނިކުފާަނުށް ޝުކުރު

ބަބުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ މި ފާއިތުވި ާމޒީަގއި ވިަޔފާރިވެރިންގެ ތެރެއިން ޮބޑެތި މި ބިލުގެ ސަ .ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮުށްލަން

ހިްއސާދާރުންނަުށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ވަނީ ިލބިފައި މިފަދަ ގާނޫނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންކަމުން،  ،ކުންފުނިތައް

އެފަދަ ަފރާތްތަކަުށް އިތުރު ވިޔަފާރި ލާޙުގެ ސަބަބުން އި ަރއީސް ޔާމީން މި ގެންނެވި އިޞް މި ދަނޑިވަުޅގަ

ކަމަުށް ޝުކުރުވެިރވާނެ އުމުަގއި ފަހިެވގެންދާނެ. ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް މިކޮުށްލުމުގެ ފުރުޞަުތ މި ދިވެހި ޤަތަނަވަސް

މި  މިއަދު ގަކޮުށްލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެތަެކއް ވިޔަފާިރވެރިްނ ތިބޭނެކަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހައެތަކެއް 

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ިމ  ،މުާވ އަެނއް ސަބަބަކީ މިފަދަ ގާނޫެނއް މުހިއް އުމަުށްދިވެހި ޤަ

ައާރ  ދަނީ އިންތިހާއަުށް ސިންގަޕޫރާ ދަނީ އިންތިހާއަުށް އަރާ ހަމަކުރަމުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރީގެ ތަނަވަްސކަން މި

ބުިރއަުށް އިމާރާތްތައް  25ބުރިއަުށް މިސްކިތްތައް ބިނާުކރަމުން މި ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި  7ޖޭގައި ހަމަކުރަމުން. ދިވެހިރާއް

 ބިނާކުރެވެމުން މި ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބުރިޖުތައް އެޅެނީ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކެގ ލޯކަލް ގެސްޓްހައުސްތަކާއި 

އްަކ މީހުންގެ އާބާދީއެއް ކަމުަށް ލަ  3ައކީ ޖޭގެ އާބާދީމި ދަނީ. ދިެވހިރާއްއިމްކުރެިވގެން މަގުހެދުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާ

ވިޔަފާީރެގ  ން މި ދަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މިލިަޔނަުށް އަރަިއގެ 2.5ކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަވީނަމަވެސް 

އަޅުގަނޑުެމން ދެކެން ބޭނުންވި ދުވަހަކީ. އުމުގައި އަރާ ހަމަކުރަމުން. މިއީ ސްކަން އިންތިހާއަުށް ިމ ދަނީ މި ޤަތަނަވަ

ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭަގއި އެ މަނިކުފާނު  ގެރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަުށް އަރާވަަޑއިގަތުުމގެ ކުރީަގއި އެ މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން

ނާކުރެއްވުމަުްށ ދެއްކެވި އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަަތކީ މިއީ. މި ސިޔާސަތުތައް ތަްނފީޛުކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި މި އިޤްތިޞާދު ހަރުދަ
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ޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަމަ ޓަކައި މިފަދަ ގާނޫނުތައް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަިއގެން އެ މަނިކުފާނު މި ގެންދަވަނީ މި ރާއް

ަރއްކާތެރި މާަޙުއލެއް ިވޔަފާރީގެ ތެެރއިން ، ދިވެހިންނަުށް ރައްކާެތރިކަމާއި ވަުށާޖައްަސއި، މި ގާނޫނުަތކުން

ހަމައަުށް ިމ ރޝިޕެއްގެ ތެެރއިން މި ޤައުމުަގއި މިއަދާ ންދަަވނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޕާްޓނަހާމަކޮުށްދެއްވަމުން މި ގެ

ލޫފް އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޚްައކީ ގަޮލޅު ދެކުނު ދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓްނަޝިޕް ވިޔަފާރި ތާރީޚު ދުުށް ރޫޅާލެވުނު 

ން އެ މަނިކުފާނު މި ކީަގއި ޕީ.ޕީ.އެމުއެ  ޔާމީންގެ ތާއީދާރޫޅާލި ޕާޓްނަޝިޕް. ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއި ަރއީސް 

ކުން ނުވަތަ ަރއްޔިުތންގެ މޫނުމަތީގަިއ ތަފާލަ ،މަޖިލީހަުށް ހޮވިވަޑަިއގެން ގަޮލޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުްނގެ ބޮލުަގއި

ިއްއޒަތްތެރި ޔަން ރުފިޔާއަުށް މިލި  6އުމަުށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ެގއްލުން. ޤަދިއުމަކީ މި ޖަހައި އެމް.ޑީ.ޕީއާ ަބިއވެގެން 

 އީ މިަފދަ ބޭފުޅުން މިއަދު ގުޯބގުބޯމި، ރޝިޕް ރޫޅައިލާަފއި ދިޔައީ. އެހެންވީމާލާފަިއ ޕާޓްނަރައީސް ގޮނޑި ިވއްަކއި

ގަންނާނެތޯ  ،އެދުމަިއގެން. މިއަދު ެއމް.ޑީ.ޕީން ގަންނާނެބާ ގަންނާނެބާ ކިޔަިއގެން ކިޔާފައި މި ހަޅޭއްލަވަނީ އަމިއްލަ

މިއަދު އިިދކޮޅު ޕާޓީތަުކެގ  ެގންދަވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.ންވެގެން މިއަުދ މަގުމަތީަގއި ހަޅޭއްފަޭޅއްަލވަމުން އެ ބަލަ

މި ދަނީ  އުމުންމި ޤަޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތް. މިއަދު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަުކގެ ޒިންާމދާރުކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން 

އި ެއކީގަ  ޒިންމާދާރުކަމާ، ގުން ނައްޓާަލއިގެން. އެހެްނވީމާކަންކަން މި ދަނީ މަ އުުމަގއި ބަެއއްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ޤަ

މަޝްވަރާެގ މަޖިލީހުގައި ަމޝްވަރާެގ މޭޒަުށް އަންނަން.  ޭހ މިއަދު ހުޅުވާެލވިފަިއ އޮތް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ އެބަޖެ

މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތްތެރި ަރއީސް.އިއްޒަމަޝްވަރާގެ މޭުޒގައި އެ ބޭފުޅުން އެބަ ޖެހޭ ވަކާލާތުކުރައްވަްނ. 

ނުކުރަން. އެހެންކަމުން، ެމދު އަުޅގަނޑު އެްއވެސް ޝަްއކެއް  އިޤްތިޞާދަުށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ތަަނވަްސވެގެންދާނެކަމާ

 މި ފުރުޞަތުގައި ރައީސް ޔާމީނަުށް މިކަމަުށް ޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ގަލޮޅު ދެކުނުއަރުވަނީ  އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މިބެހޭ މައްސަލައެއްަގއި  ނިޒާމާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ލޫފަުށް. އަޙްމަދު މަޚް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ ނުކުތާ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ދެއްވި ިނޒާމީ ނުކުތާއަުށް. މި މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދާ އެްއގޮތަުށް މަނިކުފާނު ހަމަ  އާދެ!

ޝިޕް އަޅުގަނުޑ ރޕާޓްނަ ކުރަން. އަުޅަގނޑު ޕީ.ޕީ.އެމާ އެކު ހެދިފައި އޮތްމަޖިލިސް ގެންދަވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދު

ޕާޓީން ަވކިކުރީ ދެ ުދަވހު އަރާފައި އަދީބުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އޭުރ ޔާމީްނ އުވާީލއެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު އެ 
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ން. ތެރި މެންބަރަުށް ސާފުކޮުށްލަދޭންވެގެއެކަން ހަމަ ިއްއޒަތް، ައުށްދާ ވާހަކަ ބުނީމަ. އެހެްނވީމާފުރުޞަތުދީގެން އެކަން ކުރި

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭ މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގައި ަވކި އުސޫލަކުން ކުރިއަުށް  ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ނިޒާމާ ނިޒާމާ  ތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަ

ގެ ދަުށުން 5ިއގަންނަވާނެ. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ގެންދަންޖެހޭ އެއްެޗއް ކަމަުށް އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް އެނގިަވޑަ

ރިހާ ލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ބިލަުށް ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ހުރޝިޕް ގާނޫނަުށް އިޞްސްކުރަމުންގެންދިޔަ ޕާޓްނަ ބަހު

ގުޅިގެން ވަރަުށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ދެވަނަ ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަިއ ނިމުނީ. މި ބިލާ

ނަ ބޭފުޅުންނަުށް ވެްސ ހަމަ އެނގުނު. މަޖިލީހުގެ ނަންގަަވއިގެން ވެސް ވާހަކަެދްއކެވި. އެ ބިލުގެ މުހިންމުކަން ވަރަުށް ގި

މި ބިލު ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ސްތަކެއް ކުރިައުށްގެންދިޔަ ކަމަުށް ހީކުރަން. ާނކުރުވަިނވި ބަހުގަާވއިދާ ެއްއގޮތަުށް ވަރަުށް ބި

ލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން. ގެ ދަުށުން. މިހާހިސާބުން ޖ6ަވޯޓަުށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

 ގައި.  1:30ޖަލްސާ ދެން ކުރިއަުށް ގެންދާނީ 

 

 ] އަުށް  13:31އިްނ  11:56: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަުށް އެހުމަުށްހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ، 6މަސަްއކަތް ުކރިއަުށްގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު    .الم عليكمالس  

މެންބަރުން ވޯޓިންގ  ްއޒަތްތެރިއި  ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދްއވުމަުށް އިދާރީ މޭުޒަގއި ދަންަނވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 ލާނަން. އިއަރުވަން. ވޯޓަުށް ދަންނަވަޅުކޮުށްެދއްވުމަުށް ަހނދުމަފުކޮުށްލަނިޒާމު ޗެކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނު ނަންބަރު ގާޢުޘްމާން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،  މެންބަރު ޖަމީލްްއޒަތްތެރި އިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގެމަނަފުުށި ދާއިރާގެ 

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެިރ  އުމުގެ ބިލުއަުށް އިޞްލާޙު ެގނަ (ނޫނުގާޕާޓްނަރޝިްޕގެ ) 2011/13

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުުށީ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަ

 46    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   42     ރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަ

 22      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 42        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 1ންގެ އަދަދު: . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ41ު :އަދަދު. ފެންނަ ކަމުަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ 46ދު؛ އަދަ

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ  .ކު ނެތްވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަ

ދާއިރާގެ  ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން، ގެމަނަފުުށީއެހެންކަމުން،  .42ލަ؛ . ޖުމ22ުއަދަދު؛  . ފާސްވުމަުށް ބޭުނންވ42ާއަދަދު؛ 

ައުްށ  (ނޫނުގާާޕޓްނަރޝިޕްގެ ) 2011/13ނޫނު ނަންބަރު ގާ ޢުޘްމާން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  މެންބަރު ޖަމީލްްއޒަތްތެރި އި

ލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގަިއ ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިމަޖިލީހުން  އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު

 ކަނޑައަޅަން.
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 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 2016މާރިޗު  7އޮންނާނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް

 ަގއި.9:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ހޯމަ ވާ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




